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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นําเสนอระบบอัตโนมัติสําหรับสกัดคํานามประสมในประโยค
ภาษาไทยโดยระบบประกอบด้วยส่ีส่วน คือ การประมวลผลก่อน การวิเคราะห์คํานามประสมโดยใช้
รูปแบบ การวิเคราะห์คํานามประสมถาวร และ การวิเคราะห์คํานามประสมโดยใช้ความหมาย  โดย
การหาหน้าท่ีของคําของประโยคแต่ละประโยคจะใช้โปรแกรม swath  เป็นตัวติดปูายแบ่งแยก
โครงสร้างของคําแต่ละคําซึ่งหน้าท่ีของคําแต่ละคําและจะมีการพิจารณาคําแต่คําด้วยกฎขอไวยากรณ์  
ซึ่งเป็นกฏสําหรับคํานามประสมท่ีได้มาจากผู้เช่ียวชาญโดยคําท่ีตรงกันตามกฎจะถือว่าเป็นคํานาม
ประสมจากนั้นจึงจะเข้าสู่การขั้นตอนแรกซึ่งเป็นการตรวจสอบคํานามประสมโดยนําคําท่ีได้จากกฎ
จากข้างต้นมาตรวจสอบกับพจนานุกรม กรณีท่ีพบคํานามประสมในพจนานุกรมจะนับว่าเป็น 
“permanent compound noun” ส่วนกรณีท่ีไม่พบคํานามประสมในพจนานุกรมต้องเข้าสู่ขั้นตอน
ท่ีสองการพิจารณาคํานามประสมซึ่งประกอบด้วยส่ีขั้นตอนด้วยกันคือความสัมพันธ์แบบจ่ากลุ่ม-ลูก
กลุ่ม คํานามประสมไม่สามารถแยกได้ คํานามประสมสลับท่ีไม่ได้ และ ไม่มีความเป็นเจ้าของ  กรณีท่ี
พบท้ังส่ีขั้นตอนจะถือว่าเป็นคํานามประสม จากการทดลองคําท่ีนํามาตรวจสอบจะต้องผ่านส่วนท่ี 1, 
2, และ 3 หรือ 4 ถึงจะสามารถสรุปได้ว่าคําท่ีนํามาตรวจสอบเป็นคํานามประสม การทดลองเป็นการ
ใช้บทความจากสารานุกรมของคลังข้อความภาษาไทย BEST Corpus Training Set 1 Release 3 
ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพซึ่งจากผล
การทดสอบได้ค่าความครบถ้วนเป็น  55.38% และ ค่าความแม่นยําเป็น 41.38% 
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ABSTRACT 
 

This Thesis is proposed an automatic system for extracting some 
compound nouns from Thai sentences. The system includes four parts i.e. 
preprocessing, pattern-based compound noun analysis, permanent compound noun 
analysis and semantic-based compound noun analysis. The input sentences are 
firstly segmented and tagged their part-of-speeches by using SWATH. Then, the POS 
tags of each word are considered with syntactical rules for compound noun provided 
by the experts. The matched words according  to the rules are counted as 
compound noun candidates. The  first feature is to consider their appearances in the  
standard dictionary.  If they are found in the dictionary, they then counted as the 
“permanent compound noun”. All candidates that are not found in the dictionary 
are then re-considered by their semantics. The four features as the superordinate- 
subordinate criterion, inseparable compound noun, unchangeable position 
compound noun and no ownership are employed. The candidates are considered as 
the compound nouns when the feature 1,2, and (3 or 4) are true. The five million 
word from BEST2010 encyclopedia are exploited to evaluate the system 
performance. The precision and recall of the extraction system are 41.37% and 
55.38%. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เหล่านี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คง

คะจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนคณาจารย์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุก

ท่าน    ท่ีสละเวลาอันมีค่าในการให้คําแนะนํา ความรู้ แง่คิด และทักษะต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการทํางาน

วิจัย ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน    ท่ีให้

ความอนุเคราะห์และอํานวยความสะดวกในการทําวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณ มารดาท่ีอยู่ช่วยตลอดต้ังแต่เริ่มจนจบการทดสอบระบบรวมถึงรุ่น

พี่ที่ธรรมศาสตร์ยอมสละเวลาคอยให้คําปรึกษาและสอบถามข้อสงสัย  ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆ

ท่ีช่วยทําแบบสอบถามในการทดสอบระบบ ขอขอบคุณ วาสนา  ท่ีช่วยในการให้คําปรึกษาและพัฒนา

ระบบ ขอขอบคุณคุณพรทิวาและคุณนิลวนาท่ีช่วยเป็นท่ีปรึกษาในเรื่องภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณ

จุฑามาศและคุณนิศาชลท่ีสละเวลามาเป็นท่ีปรึกษาและเป็นผู้เช่ียวชาญ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆท่ี

คอยให้กําลังใจและช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ขึ้นได้ ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย

และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครองปกปูองรักษาให้ทุกท่าน มีความสุข      มีความเจริญ มีโภคทรัพย์

และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปด้วยเทอญ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

  
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  

การตรวจสอบคํานามประสมจากประโยคภาษาไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้
คอมพิว เตอร์ สามารถรับรู้และสามารถตรวจสอบหาคํานามประสมท่ีอยู่ภายในประโยคก่อนท่ี
คอมพิวเตอร์จะนําข้อมูลไปประมวลผลในส่วนงานอื่นๆ โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นบทความจาก
สารานุกรมของคลังข้อความภาษาไทย BEST Corpus Training Set 1 Release 3 ของ NECTEC 

การศึกษาเกี่ยวกับคําในภาษาไทยเรื่องของการนําคําต่างๆ มาประกอบกันเป็นกลุ่มคํา
เพื่อใช้ในการส่ือสาร นักไวยากรณ์ไทยแต่เดิมมา เรียกกลุ่มคําท่ีประกอบกันบางแบบว่าประโยค (พระ
ยาอุปกิตศิลปสาร ๒๕๔๘ ) และ เรียกกลุ่มคําท่ีประกอบกันแบบอื่นๆ ว่า วลี การตั้งช่ือวลีต้ังตามชนิด
ของคําท่ีอยู่ต้นวลี อาทิ วลีท่ีมีคํานามอยู่ต้นวลี จะเรียกว่า นามวลี ส่วนวลีท่ีมีคํากริยาอยู่ต้นวลี จะ
เรียก กริยาวลี ต่อมามีการศึกษาเกี่ยวกับการนําหน่วยคําอิสระต้ังแต่ 2 หน่วยขึ้นไปมาประสมกันทํา
ให้เกิดเป็นคําใหม่ท่ีมีความหมายใหม่หนึ่งหน่วยความหมาย โดยจะเรียกคํานั้นว่า คําประสม ซึ่งคํา
ประสมจะมีความแตกต่างกับวลีในเรื่องของความหมาย กล่าวคือ วลีจะเกิดจากคําหรือหน่วยคําอิสระ
ต้ังแต่ 2 คําขึ้นไปมาเรียงต่อกันและไม่เกิดความหมายใหม่ ส่วนคําประสมเม่ือนําหน่วยคําอิสระต้ังแต่ 
2 คํามาเรียงต่อกันจะต้องเกิดเป็นความหมายใหม่หนึ่งหน่วยความหมาย ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้จะเน้น
มุ่งไปท่ีการศึกษาในส่วนของคํานามประสม 

รูปแบบของคํานามประสมทําให้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางสังคมและ 
วัฒนธรรมได้  ดังท่ี  คุณอัญชลี สิงห์น้อย ได้นําเสนอคือ คํานามประสมเป็นรูปแบบหนึ่งของภาษาท่ี
สามารถแสดงหรือสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรมของผู้พูดภาษานั้นๆ ได้อย่าง
ชัดเจน  ผู้ท่ีพูดภาษาต่างกันและมีวัฒนธรรมท่ีต่างกัน ย่อมมีพื้นฐานทางความคิดท่ีแตกต่างกันในการ
สร้างคําประสมเพื่อใช้เรียกส่ิงของ คุณอัญชลี สิงห์น้อยได้ให้ตัวอย่างเช่น คําว่า แม่บ้าน ในภาษาไทย
เกิดจากการนําเอาคําว่า  แม่  และ  บ้าน  มาประสมกัน เพื่อใช้เรียกภรรยาของพ่อบ้าน หญิงผู้จัดการ
งานในบ้าน ซึ่งขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษก็มีการประสมคําท่ีใช้ในความหมายเดียวกันนี้ แต่เลือก
คําท่ีแตกต่างออกไปมาประสมกัน คือ คําว่า wife แทนท่ีจะเป็นคําว่า mother เหมือนดังเช่นใน
ภาษาไทย มาประสมกับคําว่า house เป็น housewife มาใช้เรียกบุคคลดังกล่าว   
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สําหรับคํานามประสมในภาษาไทยอาจประกอบด้วยคํา 2 คําหรือมากกว่านั้น โดย
ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการในการใช้และการยอมรับกันเป็นสากลไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดตายตัว ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการใช้ท่ีถูกต้องได้จากพจนานุกรมท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด  จากปัญหาข้างต้นทําให้ 
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ภายในประโยค 1 ประโยค มีคํานามประสมอยู่ร่วมด้วย 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการนําข้อมูลไปประมวลผลในลําดับถัดไป 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเกิดแนวความคิดในการแก้ปัญหา โดยนําเทคนิควิทยาการคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นการนําโครงสร้างของคํานามประสมมาใช้ในการตรวจสอบ เพื่อคัดแยกคํานามประสมออกจาก
ประโยคด้วยวิธีทางอัลกอริทึม จากนั้นจึงนําไปตรวจสอบ เพื่อคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยค
ด้วยวิธีการ 2 ขั้นตอนคือ การตรวจสอบคํานามประสม และ การพิจารณาคํานามประสม 

 
1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย  
 

1. เพื่อศึกษาหลักการในการคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยค  
2. เพื่อศึกษาหลักการในการตรวจสอบคํานามประสมภายในประโยคของภาษาไทย 
3. เพื่อนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคใน 

ภาษาไทย ได้แก่ การจับกลุ่มจากโครงสร้าง Part of Speech ของคํานามประสม, การตรวจสอบ 
คํานามประสม และ การพิจารณาคํานามประสม 
 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 

1. ประโยคท่ีนํามาใช้ในการทดสอบการคัดแยกคํานามประสม เป็นบทความท่ีมีประโยค 
ไม่ยาวมากนัก และมีการเว้นวรรคของแต่ละประโยคอย่างชัดเจน 

2. ข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบ จะใช้ swath ในการหาส่วนประกอบของประโยค แต่ไม่
สามารถตรวจสอบคําท่ี swath ค้นหาส่วนประกอบออกมาผิดได้ 

3. คําแต่ละคําภายประโยคจะต้องมีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
4. ข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบ เป็นบทความจากสารานุกรมของคลังข้อความภาษาไทย 

BEST Corpus Training Set 1 Release 3 ของ NECTEC 
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1.4 ค าจ ากัดความ 
 

1.4.1 การจับคู่ค าจากความสัมพันธ์ของค า 
เป็นการแตกคําแต่ละคําท่ีอยู่ภายในประโยคออกมาทีละลําดับช้ัน โดยอ้างอิง

จากความสัมพันธ์ของคํา ด้วยวิธีการจับคู่ความสัมพันธ์ของคํา 
1.4.2 Compounds noun 

คํานามประสม คือ คํานามท่ีเกิดจากการนําเอาคําต้ังแต่ 2 คํา ขึ้นไป มารวมกัน
แล้วเกิดเป็นคํานามคําใหม่ข้ึนมา โดยจะมีคําคําหนึ่งท่ีจะอยู่ข้างท้ายจะทําหน้าท่ีเป็นคําหลัก ( head) 
และคําท่ีอยู่ข้างหน้า ทําหน้าท่ีเป็นส่วนขยาย ( modifier) เมื่อรวมกันแล้วอาจเกิดเป็นคําใหม่ 
คําเดียวกัน หรือแยกเป็น 2 คําท่ียังคงคําเดิม หรือใส่ – (hyphen) เช่ือมระหว่างคํา ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
วิวัฒนาการในการใช้และการยอมรับกันเป็นสากลไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดตายตัว ซึ่งสามารถตรวจสอบ 
การใช้ท่ีถูกต้องได้จากพจนานุกรม (dictionary) ท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด 

1.4.3 การแยกค านามประสม 
การแยกคํานามประสมเป็นเทคนิคในการแบ่งแยกคํานามประสมออกจาก 

ประโยค โดยใช้โครงสร้างของคํานามประสมในการคํานวณหาวิธีการแบ่งแยกคํานามประสมออกจาก
ประโยค 

1.4.4 N-gram 
แบบจําลองท่ีใช้คํานวณค่าความน่าจะเป็นของชุดอักขระ ( Character 

Sequence) ท่ีเกิดขึ้นร่วมกันเป็นคํา หรือค่าความน่าจะเป็นของคําท่ีเขียนเรียงกัน ( Word 
Sequence) ท่ีเกิดขึ้นร่วมกันเป็นประโยค โดยค่าความน่าจะเป็นของชุดอักขระหรือคํา ประมาณได้
จากคลังข้อมูลท่ีสร้างไว้ ซึ่ง N-Gram ได้ใช้หลักการของสถิติในหลาย ๆ ด้านมาประยุกต์ใช้  

1. การประมาณค่าด้วย 2-Gram (Probability Bigram) คือ การประมาณ 
ค่าความน่าจะเป็นของชุดอักขระท่ีเกิดขึ้นร่วมกันท่ีจะพบ อักขระ (คํา) ทีละ 2 ตัว (คํา) ติดกันใน 
ชุดอักขระนั้น 

2. การประมาณค่าด้วย 3- Gram (Probability Trigram) คือ การประมาณ 
ค่าความน่าจะเป็นของชุดอักขระท่ีเกิดขึ้นร่วมกันท่ีจะพบ อักขระ (คํา) ทีละ 3 ตัว (คํา) ติดกันใน 
ชุดอักขระนั้น 

3. การประมาณค่าด้วย 4- Gram (Probability Quadgram) คือ การประมาณ
ค่าความน่าจะเป็นของชุดอักขระท่ีเกิดขึ้นร่วมกันท่ีจะพบ อักขระ (คํา) ทีละ 4 ตัว (คํา) ติดกันใน 
ชุดอักขระนั้น หรืออาจประมาณค่าความน่าจะเป็นจากความยาวของเอ็นแกรมมากกว่า 4-แกรม ก็ได้
ขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการทดลอง แต่ระบบของเอ็นแกรมจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นตามลําดับ 
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1.4.5 Lexitron 
พจนานุกรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย อังกฤษ สามารถใช้งานได้สองรูปแบบ คือ 

ระบบออนไลน์ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์และระบบออฟไลน์ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ โดยคําศัพท์จะแสดงความหมาย ประเภทของคํา นิยามของคําศัพท์  
คําพ้อง คําตรงข้าม คําลักษณะนาม ประโยคตัวอย่างท่ีมีการใช้งานจริง   

1.4.6 Superordinate-Subordinate  
X-x = Xx/x ซึ่ง X เป็นคําว่า ปลา ส่วน x เล็ก คือ ดุก เมื่อนํามาผสมกันจะได้

ความสัมพันธ์เป็นลักษณะของ superordinate-subordinate คือ ปลา-ดุก 
1.4.7 ความถาวร 

การจําแนกอรรถสัมพันธ์พื้นฐาน โดยพื้นฐานความเช่ือท่ีเกี่ยวกับความถาวร และ 
ความเป็นปกติวิสัยของส่ิงต่างๆ เช่น ประเทศไทย ประเทศจีน เป็นการใช้เรียกช่ือของประเทศแต่ละ
ประเทศ ซึ่งมีความถาวรหรือเป็นส่ิงทําเป็นปกติวิสัย เป็นคําท่ีใช้กันท่ัวไปและคนท่ัวไปสามารถเข้าใจ
ความหมายได้ 

1.4.8 Part of Speech 
ส่วนท่ีประกอบออกมาเป็นคําพูด หรือออกมาเป็นประโยค สามารถแบ่งออกเป็น 

8 ชนิด ได้แก่   
1. คํานาม (Noun) คือคําท่ีใช้เรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ สถานท่ี 
2. คําสรรพนาม (Pronoun) คือคําท่ีใช้แทนคํานาม 
3. คําคุณศัพท์ (Adjective) ใช้ขยายนามหรือสรรพนาม 
4. คําวิเศษณ์ (Adverb) คือคําท่ีใช้แสดงความเคล่ือนไหวของนามหรือสรรพนาม 
5. คํากริยา (Verb) คือคําท่ีใช้ขยายกริยา คุณศัพท์ และกริยาวิเศษด้วยกัน 
6. คําบุพบท (Preposition) คือคําท่ีใช้บอกความสัมพันธ์กับนามหรือกริยา 
7. คําสันธาน (Conjunction) ใช้เช่ือมประโยค หรือคํา 
8. คําอุทาน (Interjection) ใช้เพื่อแสดงความรู้สึก เสียใจ หรือประหลาดใจ 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. สร้างโปรแกรมท่ีสามารถตรวจสอบคํานามประสมจากประโยคได้อย่างถูกต้อง 
2. ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกคํานามประสมออกจากประโยคได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถแก้ปัญหาการแยกคํานามประสมออกจากประโยค ด้วยใช้วิธีการทาง

อัลกอริทึมอย่างถูกต้องได้ 
 
1.6 รายละเอียดวิทยานิพนธ ์
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยบทนําในบทท่ี 1 จะกล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญ
ของปัญหา วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขตของงานวิจัย คําจํากัดความ และผลประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ บทท่ี 2 กล่าวถึงทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมท้ังงานวิจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง บทท่ี 3 
เป็นการอธิบายวิธีการดําเนินงานวิจัย แนวคิดพื้นฐานและขั้นตอนการดําเนินงาน บทท่ี 4 เป็นส่วน
ของผลการทดลองและการประเมินผลการทดลอง และบทท่ี 5  
บทสุดท้าย เป็นส่วนของการสรุปผลการทดลองของงานวิจัย รวมท้ังรายละเอียดและข้อเสนอแนะ  
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

ในวิทยานิพนธ์นี้นําเสนอเกี่ยวกับคํานามประสม ซึ่งจัดอยู่ในประเภทหนึ่งของ
Multiword Expression งานวิจัยฉบับนี้เป็นการตรวจสอบคํานามประสมจากประโยคภาษาไทย โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้และสามารถตรวจสอบหาคํานามประสมภายใน
ประโยค ก่อนท่ีคอมพิวเตอร์จะนําข้อมูลไปประมวลผลในลําดับถัดไป 

 
2.1.1 Multiword Expressions (MWEs)   

บางวลีในพจนานุกรม จะประกอบด้วย หนึ่งคําหรือสองคําหรือมากกว่านั้น  
โดยเฉพาะ phrase (วลี) ยกตัวอย่างเช่น strong tea  ไม่ได้หมายถึง ชาท่ีแข็งแรงหรืออ้วน แม้ว่า
คําคุณศัพท์เหล่านั้นอาจจะใช้อธิบายชาท่ีมีมากกว่าปริมาณปกติของรสชาติ  แต่บางครั้งวลีอาจมี
ความหมายท่ีแตกต่างจากคําท่ีนํามาประกอบกัน เช่น วลี kick the Bucket ซึ่งมีความหมายว่า ตาย 
โดยเรียกวลีข้างต้นว่า MWEs  

Multiword Expressions สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท คือ idioms, 
compounds noun, lexical collocation, complex lexical items, particle verbs, named 
entities, figurative expressions, Institutionalized phrases, terminology และ light verb 

2.1.1.1 compounds noun 
compounds noun หมายถึง การนําคําต้ังแต่ 2 คํา มารวมกัน แล้วเกิด

เป็นคํานามใหม่ข้ึนมา โด ยเมื่อรวมกันแล้ว อาจเกิดเป็นคําใหม่ท่ีมีความหมายต่างจากคําท่ีนํามา
รวมกัน หรือยังคงมีเค้าความหมายเดิม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการในการใช้และการยอมรับกันเป็น
สากลไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดตายตัว ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้ท่ีถูกต้องได้จากพจนานุกรมท่ีมีการ
ปรับปรุงล่าสุด 

2.1.1.2 Idioms  
Idioms หมายถึง สํานวนหรือถ้อยคําท่ีไม่ได้มีความหมายตรงตัว 

ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างได้ดังนี้ 
so far หมายถึง จนถึงทุกวันนี้, จนกระท่ังปัจจุบัน,  จนเด๋ียวนี้  
to a limited extent หมายถึง เพียงแค่นี้, เพียงเท่านี้ 
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2.1.1.3 lexical collocation  
lexical collocation หมายถึง กลุ่มคําท่ีปรากฏร่วมกัน มักประกอบด้วย

คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท์ หรือ คํากริยาวิเศษณ์  
สําหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง จะพบว่ามีพจนานุกรมแบบ 

collocation ท่ีช่วยบอกและอธิบายว่าคําไหนท่ีนิยมใช้คู่กับคําไหนบ่อยๆ เช่นคําว่า knowledge  
ก็จะมีคําท่ีนิยมใช้คู่กันคือ considerable, great, vast, comprehensive, sound, thorough, 
detailed, broad, extensive, inside, common, factual, practical, up-to-date เป็นต้น 

2.1.1.4 complex lexical items  
complex lexical items หมายถึง คําประสาน ซึ่งก็คือกลุ่มคําท่ีปรากฏ

ร่วมกัน และเมื่อแบ่งคําออกเป็นหน่วยย่อย จะมีส่วนหนึ่งท่ีสามารถอยู่ตามลําพังได้ และอีกส่วนหนึ่งท่ี
ไม่สามารถอยู่ตามลําพังได้ 
 
ตัวอย่างค าในภาษาอังกฤษ 
 

pretest precook immaterial immature devalue decode quickly happily noted 
lifted bigger longer 
 

จากตัวอย่าง คําท่ีสามารถอยู่ตามลําพังได้ คือคําว่า test, cook, 
material, mature, value, code, quick, happy, note, lift, big และ long ส่วนคําท่ีไม่สามารถ
อยู่ตามลําพังได้ คือคําว่า pre, im, de, ly, er และ ed     

2.1.1.5. Particle verbs  
Particle verbs หมายถึง กริยาวลี โดยสามารถเรียกช่ือได้หลายรูปแบบ

คือ two-part verbs, three-part verbs, two-word verbs และ multi-word verbs เป็นต้น  
แต่ตามไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ กริยาวลี คือ phrasal verb โดยลักษณะของกริยาวลี จะมีคํากริยา
หนึ่งคําและคําอื่นๆ อีกหนึ่งหรือสองคํา โดยเมื่อประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มคํา จะทําให้เกิดความหมาย
ใหม่ข้ึนมาหรืออาจจะไม่มีเค้าความหมายของคํากริยาเดิมเลย 

คําอื่นๆ ท่ีกล่าวถึงจากบริบทแรก จะเรียกว่าส่วนประกอบหรือ 
particles โดยมากจะเป็น  down, in, off, out, up เป็นต้น เมื่อส่วนประกอบมาอยู่รวมกับคํากริยา
จะเกิดเป็นความหมายใหม่ โดยส่วนประกอบจะเปล่ียนความหมายเดิมของคํากริยา ซึ่งแตกต่างจาก
การใช้คํากริยาร่วมกับคําบุพบท หรือการใช้คํากริยาร่วมกับคํากริยาวิเศษณ์ เพราะคําบุพบทและ
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คํากริยาวิเศษณ์ ไม่ได้เปล่ียนความหมายเดิมของคํากริยาแต่ particle จะเปล่ียนความหมายของ
คํากริยา 

2.1.1.6 Named Entity 
Named Entity หมายถึง คํานามเฉพาะ ซึ่งคือคําท่ีทําหน้าท่ีระบุช้ีเฉพาะ

ถึงส่ิงต่างๆ เช่น บุคคล ช่ือองค์กร ช่ือสถานท่ี รวมไปถึงนิพจน์แสดงวันเวลา ปริมาณเงิน และ 
เปอร์เซ็นต์ 

2.1.1.7 Figurative expressions  
Figurative expressions จะแบ่งรูปแบบการเปรียบเทียบออกเป็น 2 

รูปแบบดังนี้ 
1. Simile หมายถึง เป็นการนําของสองส่ิงมาเปรียบเทียบกัน โดยมี

คําเช่ือม like /as เพื่อแสดงความคล้ายคลึงกันดังนี้ 
 
ตัวอย่าง 

The grass is like a green carpet.  
This hall is as quiet as a graveyard. 
Love is like a rocket. 

 
2. Metaphor หมายถึง คําอุปมาอุปไมย เป็นการเปรียบเทียบของ 

ส่ิงหนึ่งเป็นอีกส่ิงหนึ่ง โดยอาศัยความหมายแฝง ซึ่งหากดูตามโครงสร้างประโยคแล้วเหมือนไม่ใช่ 
การเปรียบเทียบ 
 
ตัวอย่าง 

Prasit ’s home is an antique shop. 
Non is a tiger when he is angry. 
Pim was a goddess of beauty. 
 

2.1.1.8 Institutionalized phrases 
Institutionalized phrases หมายถึง การรวมกันของกลุ่มคํา ซึ่งคําท่ี 

เกิดขึ้นมาจากการผสมคําท่ีมีความหมายในตัวเองเข้าด้วยกัน แล้วกลายเป็นคําใหม่ท่ีมีเค้าความหมาย
เดิม หรือไม่คงเหลือเค้าความหมายเดิมดังตัวอย่างด้านล่าง 
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ตัวอย่าง เค้าความหมายเดิม 
Traffic  หมายถึง การจราจร  
Light    หมายถึง แสง  
Traffic Light หมายถึง สัญญาณไฟจราจร 
 

จากตัวอย่างข้างต้นการนําคําว่า traffic กับ light มาผสมกันจะเกิดเป็น
คําใหม่ท่ีมีความหมายว่า สัญญาณไฟจราจร ซึ่งยังคงมีเค้าความหมายเดิม แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นความหมาย
นั้นอาจจะเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง และไม่คงเหลือเค้าความหมายเดิมของคําท่ีนํามาประสมกันเลยดัง
ตัวอย่างด้านล่าง 
 
ตัวอย่าง ไม่คงเหลือเค้าความหมายเดิม 

Salt หมายถึง เกลือ  
Pepper   หมายถึง พริกไทย  
Salt and Pepper   หมายถึง ผมหงอก 
 

2.1.1.9 terminology  
terminology หมายถึง คําศัพท์เฉพาะทาง เป็นคําท่ีใช้เฉพาะกลุ่มหรือ

เฉพาะอาชีพ ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
 
ตัวอย่าง 

white dwarf คือ ดาวแคระขาวเป็นดาวที่อุณหภูมิผิวสูงมากแต่ไม่ค่อยสว่าง 
Law of Mass Action คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งจะเป็นสัดส่วน  โดยตรงกับ

ความเข้มข้นของสารตั้งต้นท่ีเกิดปฏิกิริยา 
 

2.1.1.10 light verb  
light verb คือ กริยาเฉพาะท่ีมีความหมายในตัวเองตัวอย่าง เช่น do 

หรือ take แต่ท่ีแสดงความหมายซับซ้อนมากขึ้น เมื่อรวมกับคําอื่นโดยส่วนมากเป็นคํานาม เช่น  do 
a trick or take a bat 
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สําหรับในงานวิจัยฉบับนี้จะมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับคํานามประสม  compounds 
noun ในภาษาไทยเพื่อทําให้คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้และสามารถตรวจสอบเพื่อค้นหาคํานาม
ประสมภายในประโยคก่อนท่ีคอมพิวเตอร์จะนําข้อมูลไปประมวลผลในลําดับถัดไป 

2.1.2 ค าและการสร้างค าในภาษาไทย 
        1. คํา คือ เสียงท่ีเปล่งออก แต่ต้องมีความหมายหนึ่งความหมาย 
        2. คํามูล คือ “คําพื้นฐานท่ีมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง กล่าวคือ เป็นคําท่ี

สร้างขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อใช้เรียกส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาการใดอาการหนึ่ง โดยอาจเป็นคําไทยด้ังเดิมหรือเป็น
คําท่ีมาจากภาษาอื่น ” (สืบค้นจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ , เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  
ท๔๐๑๐๕  หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน) 

        3. คําประสม คือ คําท่ีเกิดจากการนําคํามูลต้ังแต่สองคําขึ้นไปมาผสมกัน แล้ว
เกิดความหมายใหม่หนึ่งหน่วยความหมาย หรือยังคงมีเค้าความหมายเดิม จากคําอธิบายข้างต้น
สามารถสรุปออกมาได้ดังภาพที่ 2.1 

 
       

            

        

 
ภาพที่ 2.1 การสร้างคํา 

 
2.1.2.1 ประเภทของค าประสม 

(1) ค าที่น ามาประสมกันน ามาจากภาษาใดก็ได้  
   1. คําประสมท่ีเป็นคําไทยกับคําไทย ตัวอย่างเช่น แม่+บ้าน = แม่บ้าน , 

พ่อ+ตา = พ่อตา, โรง+เรียน = โรงเรียน 
   2. คําประสมท่ีเป็นคําไทยกับบาลีตัวอย่างเช่น ราช+วัง = ราชวัง,  

พล+เรือน = พลเรือน, รถ+ไฟ = รถไฟ  
   3. คําประสมระหว่างภาษาบาลี สันสกฤตหรือคําท่ีมาจากภาษาอื่น เช่น  

กิจ+ธุระ = กิจธุระ, วงศ์+ญาติ = วงศ์ญาติ, น้ํา+ซุป = น้ําซุป 
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(2) ค ามูลที่น ามาผสมกัน อาจเป็นนาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ์ บุพบท  
   1. คําประสมท่ีมีคํานามเป็นตัวตั้ง เช่น พ่อตา ปากจัด คนใช้ น้ําหวาน  

คนนอก ภาคใต้ 
   2. คําประสมท่ีมีคํากริยาเป็นตัวตั้ง เช่น ยิงปืน เช่ือใจ ห่อหมก จับจอง  

อวดดี  
   3. คําประสมท่ีมีคําวิเศษณ์เป็นตัวตั้ง เช่น หลายใจ น่ารัก หวานเย็น  
   4. คําประสมท่ีมีคําบุพบทเป็นตัวตั้ง เช่น ใต้เท้า ท่ีนอน ใต้ดิน  

2.1.3 ลักษณะค าประสม 
1. ความหมายแต่งต่างจากเดิม เป็นการนําคํามูลต้ังแต่สองคําขึ้นไปมาผสมกัน

โดยคําใหม่ท่ีเกิดขึ้นจะไม่มีเค้าความหมายเดิมของคํามูลท่ีนํามาผสมกัน ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 
 
ความหมายแตกต่างจากเดิม 

คําประสม ความหมาย 
พ่อครัว ชายท่ีมีหน้าท่ีประกอบอาหาร 
แม่ทัพ ชายหรือหญิงท่ีเป็นหัวหน้าของกองทัพ 

ลูกน้ํา ลูกของยุงซึ่งอยู่ในน้ํา 
ตู้เย็น ภาชนะคล้ายตู้ ให้ความเย็นแก่ของท่ีบรรจุอยู่ 

 
2. คงเค้าความหมายเดิม  เป็นการนําคํามูลต้ังแต่สองคําขึ้นไปมาผสมกัน โดย 

คําใหม่ท่ีเกิดขึ้นจะมีเค้าความหมายเดิมของคํามูลท่ีนํามาผสมกัน ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 
 
คงเค้าความหมายเดิม 

คําประสม ความหมาย 

น้ําแข็ง นํ้าท่ีถูกความเย็นจัดจนแข็งตัวเป็นก้อน 

หมาปุา ช่ือหมาหลายชนิดในวงศ์ Canidae มีถ่ินกําเนิดเกือบท่ัวทุก
ภูมิภาคของโลก ขนลําตัวมีสีต่าง ๆ เช่น นํ้าตาลเทา เทาปน
แดง ฟันและเข้ียวคมมาก นิสัยดุร้าย 

แกงส้ม แกงพวกหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแกงเผ็ดแต่ไม่ใส่เครื่องเทศ กะทิ 
หรือ นํ้ามัน  

 
คําประสมสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้จะขอกล่าวถึง

เฉพาะคํานามประสม 
2.1.4 ค านามประสม 

คํานามประสม คือ การนําคํามูลต้ังแต่สองคําขึ้นไปมาผสมกันและคําใหม่ท่ี
เกิดขึ้นจะทําหน้าท่ีเป็นคํานาม ซึ่งจะมีลักษณะการประสมคํา ดังตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 
 
Parts of speech Compound Nouns 

Compound- 
elements 

Examples ภาษาไทย 
 

Examples 

noun + noun bedroom 
water tank 
 

นาม + นาม   แม่นํ้า พ่อบ้าน แปรงสี
ฟัน  ฯลฯ 

noun + verb rainfall 
haircut 
train-spotting 

นาม + กริยา  
 
 

แบบเรียน เข็มกลัด ยาดม 

noun + adverb 
 
 
 

hanger-on 
passer-by 

นาม + วิเศษณ์ นํ้าแข็ง ถ่ัวเขียว หัวหอม 
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Compound- 
elements 

Examples ภาษาไทย 
 

Examples 

verb + noun washing machine 
driving licence 

กริยา + นาม กินใจ เล่นตัว เข้าใจ ได้
หน้า  ฯลฯ 

adverb + noun onlooker 
bystander 

วิเศษณ์ + คํานาม อ่อนข้อ   สองหัว  

adjective + verb dry-cleaning   

adverb + verb output 
overthrow 

  

Participle (-ing) + 
คํานาม (Noun) 

Dancing-teacher        

verb + verb  กริยา  +   กริยา กันชน  ไขควง 

 
2.1.5 หนังสือค านามประสม ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างค าไทย  

แนวทางการพิจารณาความแตกต่างระหว่างคํานามประสมกับนามวลี  
และ ประโยค 

1. อรรถศาสตร์ เกณฑ์ทางอรรถศาสตร์เป็นเกณฑ์สําคัญท่ีมักนําไปเป็นหลักใน
การพิจารณาคําประสม กล่าวคือ หากข้อความใดมีความหมายท่ีได้จากการรวมเข้าด้วยกันของหน่วย
สมาชิกอย่างตรงไปตรงมา ข้อความนั้นจะถือว่าเป็นวลีหรือประโยค หากข้อความใดท่ีมีความหมายผิด
ไปจากการรวมของหน่วยย่อย เกิดเป็นความหมายใหม่ท่ีไม่อาจคาดเดาได้จะถือว่าเป็นคําประสม 
ดังนั้นคําท่ีเกิดติดต่อกัน เช่น คอหอย ท่ีมีความหมายว่าเป็น คอของหอย ซึ่งเป็นความหมายท่ีได้จาก
การประกอบกันโดยตรงของคําว่า คอ และ หอย จะนับว่าเป็นวลี แต่หากมีความหมายว่า  
ลูกกระเดือก ซึ่งเป็นส่ิงอื่นท่ีไม่สามารถคาดคะเนได้ จากความหมายของคําว่า คอ และ หอย โดยตรง
จะนับว่าเป็นคําประสม  

ลักษณะทางอรรถศาสตร์อีกตัวอย่างหนึ่งท่ีมีประโยชน์ในการบอกความ
แตกต่างระหว่างคําประสม วลี และ  ประโยค ยกตัวอย่างเช่น วลีมีโครงสร้างแบบคํานาม-คํานาม
สามารถมีรูปแบบอรรถสัมพันธ์ได้เพียงสองแบบคือ ส่ิงท่ีถูกครอบครอง-เจ้าของ เช่น บ้านฉัน ลูกคุณ 
และ ส่ิงประดิษฐ์-วัสดุ แต่คํานามประสม มีอรรถสัมพันธ์ระหว่างหน่วยสมาชิกท่ีหลากหลายมากกว่า  
วลี เป็นต้น (อัญชลี สิงห์น้อย, 2548, น. 133-134) 

2. วากยสัมพันธ์ ลักษณะทางวากยสัมพันธ์ที่สําคัญเป็นท่ีรู้จักกันดีประการหนึ่งใน
การทดสอบคําประสมคือ สมาชิกคํานามประสมไม่อาจแยกกันได้ไม่ว่าจะเป็นการแยกกันหรือการ
แทรกคําอื่นระหว่างสมาชิก โดยยกตัวอย่าง คําท่ีเกิดต่อเนื่องกันเช่น หูช้าง ดังนั้นประโยค ฉันดัดหูช้าง  
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หากตีความหมายว่าเป็นวลี จะหมายถึง หูของช้าง แต่ยังสามารถแยกจากกันได้เป็น ช้างฉันดัดหู ซึ่ง
หากตีความว่าเป็นคําประสมท่ีหมายถึงกระจกข้างของรถแล้วจะไม่สามารถแยก หู และ ช้าง ออกจาก
กันได้ (อัญชลี สิงห์น้อย, 2548, น. 135-136) 

3. สมาชิกคํานามประสมไม่อาจเช่ือมกับคําอื่นได้ คําประสมโดยท่ัวไปไม่มี
คําเช่ือม เช่น และ หรือ แต่ ฯลฯ ปรากฏระหว่างหน่วยสมาชิก ดังนั้นข้อความท่ีขีดเส้นใต้ เช่น บ้าน
เล็กแต่เก่าคอห่าน และเป็ด หมูหัน หรือย่าง ฯลฯ จึงไม่น่าพิจารณาว่าเป็นคํานามประสม  (อัญชลี  
สิงห์น้อย, 2548, น. 138) 

4. อรรถความสัมพันธ์พื้นฐานของคํานามประสมมีอรรถสัมพันธ์พื้นฐานได้ 2 
รูปแบบ (อัญชลี สิงห์น้อย, 2548, น. 81-83)  

1. X-x = Xx/x ซึ่ง X เป็น superordinate ส่วน x เล็กคือ subordinate เมื่อ
นํามาผสมกันจะได้ความสัมพันธ์ดังภาพที่ 2.2 
 

 
ปลา = X 
ดุก =  x 

 
ภาพที่ 2.2 superordinate-subordinate 

 
2. X-Y = Xy ซึ่ง X และ Y เป็นคําสองคําท่ีนํามาผสมกันและทําให้เกิด 

unrelated meaning เมื่อนํามาผสมกันจะได้ดังภาพ 2.3 
 

 

ปลา  = X 
ตีน = Y 

 

ภาพที่ 2.3 unrelated meaning 
 
 
 
 

ปลาดกุ 

ปลาตีน

ตีนย 
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2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.2.1 Downing and Levi (2520) On the creation and use of English 
compound nouns. Language 

เป็นการจําแนกอรรถสัมพันธ์พื้นฐาน โดยพื้นฐานความเช่ือท่ีเกี่ยวกับถาวร และ 
ความเป็นปกติวิสัยของส่ิงต่างๆ จากการศึกษาคําประสมของ Downing แสดงให้เห็นว่าคํานาม
ประสม ชนิดคํานามล้วน สามารถจําแนกออกเป็นอรรถสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานของความคิด
หรือความเช่ือเกี่ยวกับ ความถาวร และ ความเป็นปกติวิสัยนี้เองท่ีกล่าวกันว่าสรรพส่ิงธรรมชาติอัน
ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ พืช มักถูกจําแนกตามลักษณะพื้นฐานของส่ิงนั้นๆ เช่น มนุษย์ มักมีการจําแนกโดย
แบ่งตามรูปลักษณ์ และ ถิ่นฐาน ส่วนวัตถุธรรมชาติมักจําแนกตามส่วนประกอบท่ีมาและแหล่ง  
ตัวอย่างเช่น กรงนก จะถูกตีความ โดยอาศัยหลักความเป็นปกติวิสัยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมได้ว่า
เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีเตรียมไว้สําหรับนกอยู่มากกว่าท่ีจะมีใครตีความว่า สถานท่ีท่ีเตรียมไว้สําหรับนกบิน
ผ่านเป็นต้นดังภาพที่ 2.4 
 
 
 

      

     ,   

     

   

         

         

       
 

 
 

ภาพที่ 2.4 ความถาวร 
 
 
 
 



16 

2.2.2 ณัฐกานต์ เพ่งผล (2545) การวิเคราะห์นามวลีภาษาไทยโดยอ้างอิงข้อมูล
สถิติและข้อสนเทศทางภาษา 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการค้นหาแนวทางและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์นามวลีท่ี
สามารถแยกแยะและกําหนดขอบเขตของแก่นนามวลี รวมท้ังสามารถระบุตําแหน่งของคําหลักแท้ของ
นามวลี ซึ่งแบ่งกระบวนการทํางานแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การรวมคําให้เป็นหน่วยความหมาย
ท่ีใหญ่ขึ้น การวิเคราะห์ขอบเขตนามวลี การแบ่งนามวลีย่อย และ การหาตําแหน่งคําหลักแท้ของ
นามวลี ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะประมวลโดยอิงข้อมูลสถิติหรือข้อสนเทศทางภาษา โดยนําข้อมูลจาก
นิตยสารกินนรีจํานวน 100 เอกสาร และ นิตยสาร อ.ส.ท. จํานวน 100 เอกสาร โดยให้นักวิจัยทาง
ภาษาสร้างกฎนามวลีและกฎการรวมคําจากเอกสาร ซึ่งมีท้ังหมด 83 กฎ และกฎการรวมคํา 90 กฎ 

จากผลการทดลองพบว่า การรวมคําให้เป็นหน่วยความหมายท่ีใหญ่ขึ้นสามารถ
เพิ่มความถูกต้องของการกําหนดขอบเขตของนามวลีจาก 78% เป็น 90% และ โปรแกรมสามารถหา
คําหลักแท้ให้นามวลีได้ถูกต้อง 55% แต่ยังพบปัญหาในเรื่องของผลการวิเคราะห์คําประสมและ
นามวลีสําหรับเอกสารที่ระบบยังไม่ได้เรียนรู้ ซึ่งมีความถูกต้องไม่มากนักเนื่องจากฐานความรู้ภาษาท่ี
รวบรวมได้จากเอกสาร 200 เอกสารไม่ครอบคลุมไวยากรณ์ในภาษาไทยท้ังหมดและการวิเคราะห์ 
การทดลองจํากัดอยู่เฉพาะเอกสารที่ทําการทดลอง 2 กลุ่มเอกสาร ทําให้ไม่สามารถจัดการกับเอกสาร
ประเภทอื่นได้ดีเท่าท่ีควร 

2.2.3 C. Hansakunbutheung, A. Thangthai, C. Wutiwiwatchai and 
R.Siricharoenchai (2548) Learning Methods and Features for Corpus-Based 
Phrase Break Prediction on Thai  

บทความนําเสนอโปรแกรม 5 ชนิด ท่ีมีช่ือเสียงในการหาขอบเขตของวลี ได้แก่ 
POS Sequence Model, CART, RIPPER, SLIPPER และ Neural Network ซึ่งการทดลองเป็นการ
เปรียบเทียบวิธีการ 5 ชนิด เพื่อท่ีใช้ในการการหาขอบเขตของวลี โดยข้อความท่ีนํามาใช้ในการ
ทดสอบจะไม่มีคําท่ีไม่มีความหมาย ซึ่งการทดลองและการเรียนรู้แต่ละวิธีการมาจากการ Train เพื่อ
หาจํานวนสูงสุดของข้อมูลจากใน Leaf node และ จํานวนของพาทิช่ันสําหรับค่าท่ีดีท่ีสุด โดยลําดับ
แรกเป็นการนําข้อความภาษาไทยมาแบ่งเป็นหลายกลุ่มตามประเภทของ  Thai Character, Digit 
หรือ สัญลักษณ์จากนั้น Thai Character จะถูกแบ่งเป็นคํา และ ติดแท็กด้วย POS จากนั้นจึงจะเข้าสู่
การวิเคราะห์การทํานายหาขอบเขตของวลีดังแสดงในภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5 กระบวนการหาขอบเขตของวลี, โดย C. Hansakunbutheung, A. Thangthai, C. 

Wutiwiwatchai  and R.Siricharoenchai, 2548, NECTEC, Thailand 
 

จากผลการทดลองวิธีการท่ีดีท่ีสุดคือ CART โดยสามารถแบ่งได้ถูกต้อง 80.14% 
และมีชุดเช่ือมต่อท่ีถูกต้อง 94.40% และไม่สามารถแบ่งได้ถูกต้อง 2.37%  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ต้องเลือกลักษณะข้อมูลให้เหมาะสมกับคุณลักษณะท่ีจะนํามาใช้ในการทดสอบและจากการ
ทดลองพบว่า โครงสร้างของ Part of Speech ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการ
แยกคํา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการทํานายขอบเขตของวลีในภาษาอังกฤษ ดังนั้น ถ้าโครงสร้าง
ของ Part of Speech มีความถูกต้องมากขึ้นจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้การทํานายหาขอบเขตของวลีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2.4 Kanyanut  Kriengket, Krit Kosawat, Sunant Anchaleenukul (2550) 
A Computation Linguistics Study of Compound Nouns in Thai 

เป็นงานวิจัยท่ีทําการแบ่งคําประสมตามลักษณะทางความหมายซึ่งสามารถ
แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. คําประสมแบบเข้าศูนย์ ( endocentric compound) คือคําประสมท่ีแสดง
ชนิดของส่วนประกอบหลัก  ส่วนประกอบของคําประสมประเภทนี้มีหน่วยหลักและหน่วยขยายทํา
หน้าท่ีร่วมกันดังภาพที่ 2.6  
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ภาพที่ 2.6 คําประสมแบบเข้าศูนย์ (endocentric compound) 

โดย Kanyanut Kriengket, KritKo Sawat, Sunant Anchaleenukul, 2550, NECTEC, Thailand 
 

2. คําประสมแบบออกนอกศูนย์ ( exocentric compound) คําประสมท่ีมีส่วน
ความหมายแตกต่างไปจากส่วนประกอบ ส่วนประกอบแต่ละส่วนท่ีประกอบกันเป็นคําประสมไม่มี
ส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นส่วนหลัก แต่ท้ังสองส่วนจะทําหน้าท่ีร่วมกันเป็นคําๆ เดียว แสดงความหมายใหม่
ดังภาพที่ 2.7 

 

 
ภาพที่ 2.7 คําประสมแบบออกนอกศูนย์ (exocentric compound) 

โดย Kanyanut Kriengket, KritKo Sawat, Sunant Anchaleenukul, 2550, NECTEC, Thailand 
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2.2.5 กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ (2550) การศึกษาค านามแสดงอุปกรณ์ด้าน 
วิทยาศาสตร์แนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการนําคํานามแสดงอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคําท่ีมีต่อกันท้ัง  วลี คําประสม และ คํามูล เป็นการศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้างหลายระดับของคํานามแสดงอุปกรณ์ด้ายวิทยาศาสตร์ ได้แก่  โครงสร้างผิวซึ่งประกอบด้วย
โครงสร้างระดับชนิดของคําและระดับหน้าท่ี โครงสร้างระดับตรรกะหรือโครงสร้างระดับกลางและ
โครงสร้างระดับลึก ได้แก่ โครงสร้างระดับความหมายเป็นการทําการทดลอง โดยใช้โปรแกรม Unitex 
มาสร้างโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของคํานามแสดงอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ทดสอบการตรวจจับคําจากโครงสร้างท่ีประยุกต์มาจากโปรแกรม Unitex การทดลองเป็นการ
ตรวจจับคํานามแสดงอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กราฟหลักสําหรับ
ทดสอบการตรวจจับโครงสร้างกับคลังข้อมูลท่ีเป็นรายการคําศัพท์จากพจนานุกรม และ กราฟหลัก
สําหรับการตรวจจับโครงสร้างกับคลังข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมบทความในนิตยสารที่เผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ต 

ผลการทดสอบรายการคําศัพท์จากพจนานุกรมพบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถตรวจจับคําได้ 974 คํา เป็นคําท่ีถูกต้อง 973 คํา และ ตรวจจับคําผิดอีก 1 คํา และ มีค่า
ความครบถ้วนเป็นร้อยละ 100 และ ค่าความแม่นยําเป็นร้อยละ 99.90 

ผลการทดสอบจากคลังข้อมูลท่ีเป็นบทความแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คํานาม
แสดงอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ จํานวน 815 คํา และ คํานามแสดงอุปกรณ์ท่ีอยู่นอกสาขา
วิทยาศาสตร์ จํานวน 1209 คํา  

จากการทดสอบของคํานามแสดงอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์พบว่า มีค่า 
ความครบถ้วนเป็น 71.41% และ ค่าความแม่นยําเป็น 30.62% ส่วนคํานามท่ีอยู่นอกสาขามีค่า 
ความครบถ้วนเป็น 81.47% และ ค่าความแม่นยําเป็น 51.81% ส่วนปัญหาท่ีพบจากการทดสอบ 
เกิดจากคําท่ีมาจากคลังข้อมูล ไม่ได้ปรากฏเป็นรายการคําศัพท์โดดๆ เช่นเดียวกับในพจนานุกรมแต่
ปรากฏในประโยคท่ีมีบริบทแวดล้อม ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจจับคําเกินความยาวที่ต้องการ  
อีกท้ังยังเกิดความผิดพลาดอื่นๆ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจจับคํา วลี หรือ หน่วยสร้างอื่น ท่ีมีการ
เว้นวรรคระหว่างส่วนประกอบเข้ามาด้วย จึงจําเป็นต้องอาศัยเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการ 
คัดกรอง 
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2.2.6 ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ (2554) โครงสร้าง และ วากยสัมพันธ์ของนามวลี
ภาษาไทยในป้ายรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง วากยสัมพันธ์ และอรรถสัมพันธ์ของหน่วยสมาชิกนามวลี
ภาษาไทย ซึ่งปรากฏในปูายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 ผลการศึกษา
พบว่า นามวลีภาษาไทยต้องประกอบด้วยอย่างน้อยคํานามและอาจมีหน่วยขยายนามอยู่ทางซ้ายของ
คํานามโดยหน่วยขยายนามปรากฏได้ต้ังแต่ 1 หน่วยขึ้นไปถึงมากท่ีสุดคือ 6 หน่วย ได้แก่ ประโยค
คุณศัพท์ วลีแสดงปริมาณ วลีแสดงเจ้าของ บุพบทวลี คํานามขยาย หรือ คําช้ีเฉพาะ ส่วนขยาย
เหล่านี้อาจปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งและ/หรืออาจประกอบกันเป็นส่วนขยายของคํานามหลัก แนวคิด
ซึ่งใช้วิเคราะห์และอธิบายภาษาในบทความวิจัยนี้ คือ ทฤษฎีไวยากรณ์หน้าท่ีนิยมแบบลักษณ์ภาษา 
(Functional-Typological Approach) ของ Talmy Givón โดยการวิจัยแย่งออกเป็นสองประเด็น 
คือ โครงสร้าง และ วากยสัมพันธ์นามวลีภาษาไทย กับ อรรถสัมพันธ์ของนามวลีภาษาไทยโดยใช้
กรณีศึกษาเป็นนามวลีท่ีปรากฏในปูายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จากผลการทดลองโครงสร้าง และ วากยสัมพันธ์ของนามวลีภาษาไทยปรากฏใน
ปูายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 ปรากฏท้ังรูปแบบโครงสร้างคํานาม 
คําเดียว และ รูปแบบโครงสร้างคํานามกับส่วนขยาย ส่วนอรรถสัมพันธ์ของหน่วยสมาชิกนามวลี
ภาษาไทยซึ่งปรากฏในปูายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งปรากฏออกมา 6 ลักษณะ คือ ส่ิงท่ีถูกครอบครอง-
เจ้าของ ประเด็น-สรรพส่ิง สรรพส่ิง-จุดประสงค์ สรรพส่ิง-แหล่ง สรรพส่ิง-ลําดับ ผู้ชํานาญ-ส่ิงท่ี
ชํานาญ 
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ตารางท่ี 2.4 
 
การเปรียบเทียบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เขียน เทคนิคท่ีใช ้ จุดเด่น จุดด้อย 
Downing and Levi (2520) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการจําแนกอรรถสัมพันธ์พื้นฐาน โดย
พื้นฐานความเชื่อที่เก่ียวกับถาวร และ ความ
เป็นปกติวิสัยของสิ่งต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จําแนกคํานามประสมด้วย 
อรรถสัมพันธ์พื้นฐานจาก
พื้นฐานความเชื่อที่เก่ียวกับ
ความถาวร และ ความเป็น
ปกติวิสัย 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาไม่ใช่ 
เป็นการวิจัยแบบ
ทดลองเป็นเพียง
แนวคิดพื้นฐานที่
ใช้ในการคัดแยก
คํานามประสม 
 
 
 
 
 

ณัฐกานต์ เพ่งผล (2545) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ขอบเขตนามวลี การแบ่งนามวลี
ย่อย และ การหาตําแหน่งคําหลักแท้ของ
นามวลี 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรวมคําให้เป็นหน่วย
ความหมายที่ใหญ่ขึ้นสามารถ
เพิ่มความถูกต้องของการ
กําหนดขอบเขตของนามวลี 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานความรู้ภาษาที
รวบรวมได้จาก
เอกสาร 200 
เอกสารไม่
ครอบคลุม
ไวยากรณ์ใน
ภาษาไทยทั้งหมด 
 
 
 
 

C.Hansakunbutheung,  
A. Thangthai, 
C.Wutiwiwatchai  and 
R.Siricharoenchai  (2548) 
 
 
 
 
 

การทดลองเป็นการเปรียบเทียบวิธีการ 5 ชนิด
เพื่อที่ใช้ในการการหาขอบเขตของวลีได้แก่ 
POS Sequence Model, CART, RIPPER, 
SLIPPER และ Neural Network 
 
 
 
 
 

- วิธีการที่ดีที่สุดคือ CART 
- โครงสร้างของ Part of 
Speech ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ว่าให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการ
แยกคํา 
 
 
 
 

การเรียนรู้ต้อง
เลือกลักษณะ
ข้อมูลให้เหมาะสม
กับคุณลักษณะที่
จะนํามาใช้ในการ
ทดสอบ 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 
การเปรียบเทียบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เขียน เทคนิคท่ีใช ้ จุดเด่น จุดด้อย 
Kanyanut Kriengket, 
KritKo Sawat,  
Sunant Anchaleenukul 
(2550) 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยที่ทําการแบ่งคําประสมตาม
ลักษณะทางความหมาย คือ  
คําประสมแบบเข้าศูนย์ และ คํา
ประสมแบบออกนอกศูนย์ 
 
 
 
 
 
 

สามารถแบ่งประเภทของคํานามประสม
ออกเป็นสองประเภท คือ คําประสมแบบ
เข้าศูนย์ และ คําประสมแบบออกนอก
ศูนย์ 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาไม่ใช่ 
เป็นการวิจัย
แบบทดลองเป็น
หลักการที่ใช้ใน
การแบ่ง
ประเภทคํานาม
ประสม 
 
 
 

กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ (2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการนําคํานาม
แสดงอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์มา
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคําที่มีต่อกันทั้ง  วลี  
คําประสม และ คํามูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบรายการคําศัพท์จาก
พจนานุกรมเครื่องสามารถตรวจจับได้ 
974 คํา เป็นคําที่ถูกต้อง 973 คํา และ 
ตรวจจับคําผิดอีก 1 คํา และ มีค่าความ
ครบถ้วนเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบ
คํานามที่มาจาก
คลังข้อมูลจะ
ไม่ได้ปรากฏ
เป็นรายการ
คําศัพท์โดดใน
พจนานุกรมแต่
ปรากฏใน
ประโยคที่มี
บริบทแวดล้อม
ทําให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ตรวจจับคําเกิน
ความยาวที่
ต้องการ 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 
การเปรียบเทียบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เขียน เทคนิคท่ีใช ้ จุดเด่น จุดด้อย 
ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ 
(2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์โครงสร้าง วากยสัมพันธ์ 
และ อรรถสัมพันธ์ของหน่วยสมาชิก 
นามวลีภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนอรรถสัมพันธ์ของหน่วยสมาชิก
นามวลีภาษาไทยซึ่งปรากฏในปูายรณรงค์  
หาเสียงเลือกตั้งปรากฏออกมา 6 
ลักษณะ คือ สิ่งที่ถูกครอบครอง-เจ้าของ 
ประเด็น-สรรพสิ่ง สรรพสิ่ง-จุดประสงค์ 
สรรพสิ่ง-แหล่ง สรรพสิ่ง-ลําดับ ผู้
ชํานาญ-สิ่งที่ชํานาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่ใช้ใน
การทดลองอาจ
ยังไม่ครอบคลุม
อรรถสัมพันธ์
ของหน่วย
สมาชิกนามวลี
ภาษาไทย
ลักษณะอ่ืนๆ 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
งานวิจัยฉบับนี้นําเทคนิควิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการนําโครงสร้างของคํานาม

ประสมมาใช้ในการตรวจสอบ เพื่อคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยค ด้วยวิธีทางอัลกอริทึม
จากนั้นจึงแตกคําแต่ละคําท่ีอยู่ภายในประโยคออกมาทีละลําดับช้ัน โดยอ้างอิงจากลําดับของคําจาก
ซ้ายไปขวาเพื่อจัดกลุ่มของคําก่อนนําไปวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการตัดแยกคํานามประสมออกจาก
ประโยค ด้วยวิธีการสองขั้นตอนคือ การตรวจสอบคํานามประสมและการพิจารณาคํานามประสม 
ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถนําข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตการทดลอง แนวคิดพื้นฐาน ขั้นตอนการทํางานของระบบ องค์ประกอบ
ภาพรวมของระบบ ขั้นตอนการทดลอง และผลการทดลอง พร้อมท้ังอธิบายถึงปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในการทดลอง เครื่องมือท่ีใช้สําหรับพัฒนาระบบ การฝึกฝนทดลอง และการวัดผล 
การทดลอง 
 
3.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  

การทดลองสําหรับงานวิจัยนี้ จะทําการทดลองกับคลังข้อมูล 5  Million Words For 
BEST2010 ประเภท encyclopedia ท่ีมีการหา Part of speech จากโปรแกรม Swath 2.0.1 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบทความท่ีใช้ในการคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคเป็นบทความท่ีมีประโยค
ไม่ยาวมากนัก มีการเว้นวรรคของแต่ละประโยคอย่างชัดเจนและไม่สามารถตรวจสอบคําท่ี Swath 
ไม่สามารถแบ่งคํา หรือ หา Part of Speech ออกมาได้ ดังแสดงในภาพที่ 3.1 โดยโปรแกรม Swath 
มองคําว่าสัตว์เล้ียงเป็นคําเดียวกัน ทําให้ระบบไม่สามารถนําคําว่า สัตว์เล้ียง ไปวิเคราะห์เพื่อคัดแยก
คํานามประสมออกจากประโยคในขั้นตอนต่อไปได้ 
 

 
ภาพที่ 3.1 คําท่ีตรวจสอบไม่ได้ 
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3.2 แนวคิดพื้นฐาน 
 

แนวคิดท่ีเสนอในงานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และคัดแยกคํานาม
ประสมออกจากประโยค โดยใช้โครงสร้างของคํานามประสม เพื่อเป็นคัดแยกคํานามประสมออกจาก
ประโยค จากนั้นจึงแตกคําแต่ละคําท่ีอยู่ภายในประโยคออกมาทีละลําดับช้ัน ด้วยวิธีการจับคู่
ความสัมพันธ์ของคํา ก่อนนําไปวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยค ซึ่งคําท่ี
เกิดอาจมีต้ังแต่สองพยางค์ขึ้นไปจนถึงส่ีพยางค์ จากนั้นจึงนําผลลัพธ์ท่ีได้มาตรวจสอบด้วยวิธีการทาง
อัลกอริทึมเพื่อคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยค 

ภายในประโยคของภาษาไทย ประกอบด้วย หน่วยย่อยภายในประโยค ซึ่งประกอบด้วย
คําหลายประเภททําให้การหาโครงสร้างของคํานามประสมค่อนข้างมีความซับซ้อนและเกิดความ
คลุมเครือในการกําหนดขอบเขตของคํานามประสม การนําโครงสร้างของคํานามประสมมาช่วยในการ
คัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความซับซ้อนนี้ลงได้ แต่ก็ยังไม่ใช่
ท้ังหมดจึงต้องมีการแยกส่วนประกอบย่อยๆ ออกมา เพื่อนําไปวิเคราะห์ต่อในอีกสองขั้นตอนคือ   
การตรวจสอบคํานามประสม  และ การพิจารณาคํานามประสม 
 
3.3 ขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

การทํางานของระบบเป็นการนําบทความภาษาไทยจากคลังข้อมูล 5 Million Words  
For BEST2010 ประเภท encyclopedia มาผ่านโปรแกรม swath เพื่อคัดแยกและติดปูาย Part of 
Speech ของคําแต่ละคํา จากนั้นจึงนําโครงสร้างของคํานามประสมมาคัดแยกคํานามประสมออกจาก
ประโยค เพื่อคัดแยกคําแต่ละคําท่ีอาจจะเป็นส่วนประกอบของคํานามประสมออกจากประโยค
จากนั้นจึงแตกคําแต่ละคําท่ีอยู่ภายในประโยคออกมาทีละลําดับช้ัน โดยอ้างอิงการจับคู่ความสัมพันธ์
ของคํา เพื่อจับกลุ่มของคําก่อนนําไปวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยค
ด้วยวิธีการสองขั้นตอนคือ การตรวจสอบคํานามประสมและการพิจารณาคํานามประสม 
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ภาพที่ 3.2 องค์ประกอบภาพรวมของระบบ 

 
3.3.1 Thai Input Sentence  

  การนําบทความเข้าสู่ระบบดังภาพที่ 3.3 เป็นการเตรียมข้อมูลก่อนทําการ 
extract compound noun ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่ในขั้นตอนการทํางานของระบบดังภาพที่ 3.2 โดย
การตัดประโยคออกจากบทความทีละหนึ่งบรรทัด เพื่อนําเข้าสู่ระบบและตรวจสอบหาคําเช่ือมภายใน
ประโยค ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการแบ่งกลุ่มคําออกจากกันก่อนท่ีจะนําประโยคไปประมวลผลในลําดับ
ถัดไป 

 

 
ภาพที่ 3.3 การนําบทความเข้าสู่ระบบ 
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3.3.2 Word Segmentation Pos Tagging 
  เป็นการหาโครงสร้างของคําแต่ละคําภายในประโยค โดยใช้หลักการดังนี้ 
  1. เป็นการหาโครงสร้างของคําแต่ละคําซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่ในขั้นตอนการ

ทํางานของระบบดังภาพที่ 3.2 โดยใช้ Part of Speech ของโปรแกรม swath ดังภาพที่ 3.4   (POS 
= Part of Speech ของ swath, Description = คําอธิบายกลุ่มของ POS) เป็นตัวติดปูายแบ่งแยก
โครงสร้างของคําแต่ละคําดังแสดงในภาพที่ 3.6 โดยเป็นการแบ่งแยกโครงสร้างของคําแต่ละคํา 
(POSW = Part of Speech ของ swath, ConvertSw = Convert Part of Speech ของ Swath 
เพื่อให้เข้ากับกฎคํานามประสมของงานวิจัยฉบับนี้ , PosLex = Pos of Speech ของ Lexitron, 
ConvertLW = Convert Part of Speech ของ Lexitron เพื่อให้เข้ากับกฎคํานามประสมของ
งานวิจัยฉบับนี้)   

 

 
ภาพที่ 3.4  Part of Speech ของ swath 

 
2. เป็นการหาโครงสร้างของคําแต่ละคําซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่ในขั้นตอนการทํางาน

ของระบบดังภาพที่ 3.2 โดยใช้พจนานุกรม Lexitron ดังภาพที่ 3.5 (POS Lexitron = POS ของ
พจนานุกรม Lexitron) เป็นตัวติดปูายแบ่งแยกโครงสร้างของคําแต่ละคํา   ดังภาพที่ 3.6 เป็นการ
แบ่งแยกโครงสร้างของคําแต่ละคําโดย (POSW = Part of Speech ของ swath, ConvertSw = 
Convert Part of Speech ของ Swath เพื่อให้เข้ากับกฎคํานามประสมของงานวิจัยฉบับนี้ , PosLex 
= Pos of Speech ของ Lexitron, ConvertLW = Convert Part of Speech ของ Lexitron 
เพื่อให้เข้ากับกฎคํานามประสมของงานวิจัยฉบับนี้) 

 
POS Lexitron 

ADV,ADJ 

V 

CLAS,CLTV 

CONJ 

N,PRON 

ภาพที่ 3.5  Part of Speech ของ Lexitron 
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ภาพที่ 3.6 แบ่งแยกโครงสร้างของคําแต่ละคํา 

 
3.3.3 Pattern-based Compound Noun Analysis 
        เป็นการแตกคําแต่ละคําท่ีอยู่ภายในประโยคออกมาทีละลําดับช้ันซึง่เป็นส่วนหนึง่

ท่ีอยู่ในขั้นตอนการทํางานของระบบดังภาพที่ 3.2 โดยอ้างอิงจากความสัมพันธ์ของคําด้วยวิธีการจับคู่
ความสัมพันธ์ของคําต้ังแต่ 2-4 Gram ดังแสดงในภาพที่ 3.7 และ ภาพที่ 3.8 (ID = จากภาพ
หมายเลข 1 หมายถึง คํา 1 คํา, Word =  คําแต่ละคําท่ีถูกจับคู่ความสัมพันธ์ให้กลายเป็นคํา 1 คํา) 

                                                          

 
ภาพที่ 3.7 วิธีการจับคู่ความสัมพันธ์ของคํา 
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ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างการจับคู่ความสัมพันธ์ของคํา 

 
3.3.4 Thai Linguistic Rules 

เป็นการจับกลุ่มจากโครงสร้าง Part of Speech ของคํานามประสมซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งท่ีอยู่ในขั้นตอนการทํางานของระบบดังภาพที่ 3.2 โดยเป็นการใช้โครงสร้างคํานามประสม เพื่อ
รวมคําท่ีจะเป็นนามประสมออกจากประโยคซึ่งกฎท่ีนํามาใช้นํามาจากเอกสารต่างดังนี้ 

1. หนังสือคํานามประสม ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างคําไทย (อัญชลี สิงห์น้อย, 
2548) 

2. หนังสือระบบคําภาษาไทย (สุนันท์ อัญชลีนุกูล, 2546) 
3. การศึกษาคํานามแสดงอุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์แนวภาษาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ (กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ, 2550) 
4. คํานามประสม (Compound Nouns) สืบค้นจาก (Guessing the 

Meanings of Compound Words, 2555) 
5. COMPOUND NOUNS IN ENG สืบค้นจาก (Edufind, Parts of speech of  

Compound nouns) 
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ตารางท่ี 3.1  
 
กฎคํานามประสม 

จ านวนค าที่ผสม
กันแล้วเป็น
ค านามประสม   

 
    

เอกสาร 
ล าดับที่ 
 

2-Gram   กฎ  คําท่ีพบ    
   1 น+น  ปากกา  ปาก+กา  2,3,4,5  

      พวงมาลัย  พวง+มาลัย  
   2 น+ก  ตราชู  ตรา+ชู  1,2,3,5  

      ปากคีบ  ปาก+คีบ  
       หัวเผา  หัว+เผา  
 

 
3 ก+น  พัดลม  พัด+ลม  1,2,3,4,5  

  4 ก+ก  ไขควง  ไข+ควง  3,2  

      กันชน  กัน+ชน  
 ว=วิเศษณ์  5 น+ว  นํ้าแข็ง  นํ้า+แข็ง  5  

  6 ว+น  หวานใจ  หวาน+ใจ  4,5  

จน=ล าดับที่,ลน
ลักษณะนาม  7 จน+ลน  สามขา  สาม+ขา  3  

  8 น+บ  ไฟข้าง  ไฟ+ข้าง  1,2,4  

3,4-Gram 9 น+น+น  เกจหัวเทียน  เกจ+หัว+เทียน  3  

      แผงแปูนอักษร  แผง+แปูน+อักษร  
       กระปุกเกียร์ธรรมดา  กระปุก+เกียร์+ธรรมดา  
       ปั้มเช้ือเพลิงไฟฟูา  ปั้ม+เช้ือเพลิง+ไฟฟูา  
   10 น+ก+น  เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  เคร่ือง+พิมพ์+เลเซอร์  1,2,3  

      เคร่ืองฟอกไอเสีย  เคร่ือง+ฟอก+ไอเสีย  
   11 น+น+ก  สายไฟพ่วง  สาย+ไฟ+พ่วง  3  

  12 น+น+น+น  ล็อคแกนพวงมาลัย  ล็อค+แกน+พวง+มาลัย  3  

 
13 น+จน+ลน  ขวดสามคอ  ขวด+สาม+คอ  3  
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3.3.5 Permanent Compound Noun Analysis 
การตรวจสอบคํานามประสม เมื่อผ่านกฎคํานามประสมแล้ว ข้ันตอนต่อไปเป็น

การนําคําท่ีผ่านกฎมาเข้าขั้นตอนการตรวจสอบคํานามประสม ดังแสดงในภาพที่  3.9 โดยจะทําการ
ตรวจสอบดังนี้ 

1. พบคําท่ีค้นหาในพจนานุกรม Lexitron (Check_Lexitron) และ ทําหน้าท่ี
เป็นคํานามสําหรับกรณีท่ีพบ และคําท่ีไม่ใช่คํานามจะถูกนําเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคํานามประสม 

2. พบคําท่ีค้นหาในพจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน ( Check_RadChaBudit) 
และทําหน้าท่ีเป็นคํานามกรณีท่ีพบ และ คําท่ีไม่ใช่คํานามจะถูกนําเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคํานาม
ประสม 

 

 
ภาพที ่3.9 การตรวจสอบคํานามประสม 

 
3.3.6 Semantic-based Compound Noun Analysis 

การพิจารณาคํานามประสม กรณีท่ีไม่พบคํานามประสมในพจนานุกรมต้อง 
พิจารณาความแตกต่างระหว่างคํานามประสม นามวลี และประโยค ดังภาพที่ 3.10 

1. กรณีท่ีพบว่าเป็นคํา superordinate-subordinate จะถือว่าเป็นคํานาม
ประสม โดยใช้ความหมายของ subordinate เป็นตัวตั้งจากนั้นจึงนํา superordinate เข้าไปค้นหาใน
ความหมายของ subordinate ว่ามี superordinate อยู่ในความหมายของ subordinate นั้นหรือไม่ 
ถ้าพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของ subordinate และ ท้ัง superordinate และ subordinate มี  Part of 
Speech เป็นคํานาม  (NN) จะถือว่าเป็นคํานามประสมตัวอย่างเช่น superordinate = ปลา(N), 
subordinate = ดุก(N) โดยการตรวจสอบ  ดุก หมายถึง ช่ือ ปลานํ้าจืดทุกชนิดในสกุล clarias จาก
การตรวจสอบข้างต้นจะเห็นว่ามีคําว่า ปลา คือส่วนท่ีขีดเส้นใต้อยู่ในส่วนความหมายของคําว่า ดุก 
และ คําว่า ปลา และ ดุกต่างทําหน้าท่ีเป็นคํานาม จึงสามารถสรุปได้ว่า ปลาดุก คือคํานามประสม  

2. อรรถศาสตร์ อ้างอิงเรื่องโครงสร้างการแสดงความเป็นเจ้าของ  (Owner) เป็น
การนําคําท่ีต้องการค้นหาเติมคําว่า “ของ” ลงไปจากนั้นจึงนําไปค้นในคลังข้อมูล ถ้ามีความเป็น
เจ้าของจะถูกคัดออก 
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3. ลําดับการเรียงคํา เนื่องจากคํานามประสมจะไม่สามารถสลับท่ี  (Swap) และ
แยกคําได้ (Sperate) เป็นการนําคําท่ีต้องการค้นหามาทดลองสลับท่ีหรือแยกคํา จากนั้นจึงนําไป
ค้นหาในคลังข้อมูล เพื่อใช้ในการตรวจสอบ กรณีท่ีพบว่า สามารถสลับท่ีหรือแยกคําได้จะถูกคัดออก 

 

 
ภาพที่ 3.10 พิจารณาคํานามประสม 

 
3.3.7 ค านวณเปอร์เซ็นโอกาสที่จะเป็นค านามประสม 

แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนตรวจสอบคํานามประสม และ ส่วนพิจารณาคํานาม
ประสมโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นดังนี้ 

3.3.7.1. ตรวจสอบค านามประสม 
1. กรณีพบคําท่ีค้นหาในพจนานุกรม Lexitron จะให้ค่าคะแนนเป็น 1 

กรณีท่ีไม่พบ จะให้ค่าคะแนนเป็น 0 
2. กรณีพบคําท่ีค้นหาในพจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน จะให้ค่า

คะแนนเป็น 1 กรณีท่ีไม่พบ จะให้ค่าคะแนนเป็น 0 
กรณีท่ีพบข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่ามีโอกาสท่ีจะเป็นคํานามประสม 100% 

และจะไม่มีการนํามาตรวจสอบในส่วนพิจารณาคํานามประสม 
3.3.7.2. พิจารณาค านามประสม 

1. กรณีท่ีพบว่าเป็น superordinate-subordinate จะถือว่าเป็น
คํานามประสม 100% 

2. กรณีท่ีไม่มีโครงสร้าง การแสดงความเป็นเจ้าของ จะให้ค่าคะแนน
เป็น 1 

3. ลําดับการเรียงคํา 
   3.1 ไม่สามารถสลับท่ีได้ จะให้ค่าคะแนนเป็น 1 
   3.2 ไม่สามารถแยกคําได้ จะให้ค่าคะแนนเป็น 1 
จากข้อ 2, 3.1, 3.2 สามารถนํามาคิดเป็นเป็นเปอร์เซ็นได้ดังนี้ 
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1. กรณีท่ีพบท้ัง 3 ข้อ สามารถสรุปได้ว่ามีโอกาสท่ีจะเป็น 
คํานามประสม 100% 

2. กรณีท่ีพบท้ัง 2 ข้อ สามารถสรุปได้ว่ามีโอกาสท่ีจะเป็น 
คํานามประสม 0% 

3. กรณีท่ีพบ 1 ข้อ สามารถสรุปได้ว่ามีโอกาสท่ีจะเป็น 
คํานามประสม 0% 
 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับพัฒนาระบบ 
 

เครื่องมือและซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในงานวิจัยฉบับนี้แสดงในตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 
 
เครื่องมือท่ีใช้สําหรับงานวิจัย 

Hardware - Intel Core i7 
Operating 
System 

Microsoft Windows XP Professional 

Software - Swath 2.0.1 
- Paint 
- Notepad 
-Microsoft visual studio 2010 
-MySql 

 
3.5 การฝึกฝนทดลอง 
 

ผลการทดลองในการคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยค จากการทดลองได้นํา 
ประโยค 100 ประโยค มาทําการคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยค พบว่าสามารถคัดแยก
คํานามประสมออกจากประโยคได้ดี เมื่อโปรแกรม swath สามารถแบ่งคําออกจากประโยคได้ถูกต้อง 
เพราะถ้าแบ่งคําผิดต้ังแต่เริ่มต้น จะทําให้กระบวนการอื่นๆ มีความผิดพลาดตามไปด้วย 
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3.6 การวัดผลการทดลอง 
 

ข้อมูลดิบได้มาจากคลังจากคลังข้อมูล 5 Million Words For BEST 2010 ประเภท 
encyclopedia จํานวน 100 บรรทัด เป็นบทความทางด้านสารานุกรม เพื่อใช้ทดสอบคัดแยกคํานาม
ประสมออกจากประโยคจํานวน  130 คํา ประกอบด้วย ตัวอักษรจํานวน 1013 ตัว นํามาคัดแยก
คํานามประสมออกจากประโยค    

การวัดผลความถูกต้องของการคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคของงานวิจัยนี้
เป็นการคํานวณค่าความครบถ้วน (recall) และ ค่าความแม่นยํา (precision) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.6.1 ค่าความครบถ้วน (Recall) คือ ค่าท่ีได้จากการนําคําท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์มา 
คัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคได้และตรวจสอบแล้วว่าเป็นคําท่ีถูกต้อง ซึ่งในท่ีนี่คือจํานวน
คํานามประสมท่ีคอมพิวเตอร์สามารถคัดแยกออกมาได้ถูกต้อง หารด้วยจํานวนคํานามประสมท่ี
ถูกต้องท้ังหมด แล้วคูณด้วย 100 เพื่อให้ค่าความครบถ้วนเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 3.11 

 

 
ภาพที ่3.11 ค่าความครบถ้วน (Recall) 

 

3.6.2 ค่าความแม่นย า (Precision) คือ ค่าท่ีได้จากการนําคําท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
คัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคได้ถูกต้อง ซึ่งในท่ีนี่คือจํานวนคํานามประสมท่ีคอมพิวเตอร์
สามารถคัดแยกออกมาได้ถูกต้อง หารด้วยจํานวนคําท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถบอกขอบเขตคํานาม
ประสมออกจากประโยคได้ท้ังหมด แล้วคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้ค่าความแม่นยําเป็นเปอร์เซ็นต์ ดัง
แสดงในภาพที่ 3.12 
 

   
ภาพที ่3.12 ค่าความแม่นยํา (Precision) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงการทดลองและผลการทดลองคัดแยกคํานามประสมออกจาก

ประโยคโดยวิเคราะห์การคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบ
ความถูกต้องกับการคัดแยกคํานามประสมจากผู้เช่ียวชาญ พร้อมท้ังอธิบายถึงผลความผิดพลาดท่ีเป็น
ปัญหาก่อนการประมวลผลขั้นต้น และลักษณะปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในการทดลอง 

การคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคเป็นการนําโครงสร้างของคํานามประสม 
มาใช้ในการตรวจสอบ เพื่อคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยค ด้วยวิธีทางอัลกอริทึม จากนั้นจึง
แตกคําแต่ละคําท่ีอยู่ภายในประโยคออกมาทีละลําดับช้ัน โดยอ้างอิงจากลําดับของคําจากซ้ายไปขวา
เพื่อจัดกลุ่มของคําก่อนนําไปวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยค โดยด้วย
วิธีการสองขั้นตอนคือ การตรวจสอบคํานามประสม  และการพิจารณาคํานามประสม 
 
4.1 การเตรียมข้อมูล (Preprocessing) 
  

เป็นการเตรียมข้อมูลก่อนทําการสกัดคํานามประสมออกมาจากประโยค โดยการตัด
ประโยคออกจากบทความทีละหนึ่งบรรทัด จากนั้นจึงตรวจสอบ Part of Speech (POSW = POS  
ท่ีได้มาจากโปรแกรม swath, PosLex = POS ท่ีได้มาจากฐานข้อมูล Lexitron) ของคําแต่ละคําท่ีอยู่
ภายในประโยคดังภาพที่ 4.1 เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลก่อนท่ีจะนําเข้าสู่ระบบ แล้วจึงตรวจสอบ
คําเช่ือมภายในประโยค เพื่อจะเป็นส่วนช่วยในการแบ่งกลุ่มคําออกจากกัน จากนั้นจึงแตกคําแต่ละคํา
ท่ีอยู่ภายในประโยคออกมาทีละลําดับช้ัน โดยอ้างอิงจากความสัมพันธ์ของคําด้วยวิธีการจับคู่
ความสัมพันธ์ของคําดังภาพที่ 4.2 

4.1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการทดสอบระบบ 
1. คัดประโยค 100 ประโยคออกมากจากคลังข้อความภาษาไทย BEST Corpus 

Training Set 1 Release 3 ของ NECTEC ซึ่งประกอบด้วยคํา  1013 คําจากประโยคท้ังหมด  100 
บรรทัด 

2. เตรียมพจนานุกรม  Lexitron ซึ่งประกอบด้วย คําศัพท์ท้ังหมด  81,708 คํา
เพื่อใช้เป็นพจนานุกรมท่ีใช้สําหรับตรวจสอบคํานามประสม 

3. เตรียมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยคําศัพท์ 
37,000 คํา เพื่อใช้เป็นพจนานุกรมท่ีใช้สําหรับตรวจสอบคํานามประสม  
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ภาพที่ 4.1 การแบ่งกลุ่มคําออกจากกัน 

 

 
ภาพที่ 4.2 การจับคู่ความสัมพันธ์ของคํา 

 
4.2 การทดลอง 
 

4.2.1 Permanent Compound Noun Analysis (การตรวจสอบค านามประสม)  
เป็นการนําคําท่ีได้จากการจับคู่ความสัมพันธ์ของคํามาผ่านกฎของคํานามประสม

ท้ัง 13 กฎ จากนั้นจึงนํามาตรวจสอบกับพจนานุกรม เพื่อเป็นขั้นตอนแรกในการสกัดคํานามประสม
ออกจากประโยคซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
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1. Pattern-based Compound Noun Analysis (การจับคู่ความสัมพันธ์ของ
คํา) จากการทดลองจะใช้ประโยค หมูพันธุ์ต่างประเทศท่ีนิยมเล้ียงกัน มาใช้ในการทดลอง โดยจะแบ่ง
การแตกคําแต่ละคําท่ีอยู่ภายในประโยคออกมาทีละลําดับช้ัน โดยอ้างอิงจากความสัมพันธ์ของคํา 
ด้วยวิธีการจับคู่ความสัมพันธ์ของคําต้ังแต่ 2-4 Gram ดังภาพที่ 4.3  

 

 
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการจับคู่ความสัมพันธ์ของคํา 

 
2. Thai Linguistic Rules (ตรวจสอบกฎคํานามประสม ) เป็นการนําคําท่ีได้จาก

การจับคู่ความสัมพันธ์ของคํามาตรวจสอบกับกฎคํานามประสมท้ัง 13 กฎ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 
4.4 ตัวอย่างการตรวจสอบกฎคํานามประสม (Predit = ส่วน POS ของ swath ตรวจสอบกับกฎ
คํานามประสม, PredicLw =  ส่วน POS ของ Lexitron ตรวจสอบกับกฎคํานามประสม) 
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ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างการตรวจสอบกฎคํานามประสม 

 
3. Permanent Compound Noun Analysis เมื่อผ่านกฎคํานามประสมแล้ว

ขั้นตอนต่อไปจึงนํามาตรวจสอบคําพจนานุกรมท้ังสองฉบับดังภาพที่  4.5 ตัวอย่างการตรวจสอบกับ
พจนานุกรม  (Check_Lexitron = ตรวจสอบกลุ่มคํากับ Lexitron, Check_RadChaBudit = 
ตรวจสอบกลุ่มคํากับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
 

 
ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการตรวจสอบกับพจนานุกรม 

 
จาก 3 ขั้นตอนข้างต้นจะสามารถสรุปได้ว่า ต่างประเทศ เป็นคํานามประสม

เนื่องจากพบในพจนานุกรม Lexitron และทําหน้าท่ีเป็นนาม ส่วนกลุ่มคําอื่นๆ ท่ีมี Score (คะแนน )    
ไม่ใช่ 100 จะต้องนําไปพิจารณาในส่วนการพิจารณาคํานามประสมเป็นลําดับถัดไป 
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4.2.2 Semantic-based Compound Noun Analysis (การพิจารณาค านาม
ประสม)  

กรณีท่ีไม่พบคํานามประสมในพจนานุกรม ต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่าง
คํานามประสมและนามวลี และประโยคประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ประโยคท่ีใช้ในการทดสอบระบบ คือ ภูมิอากาศในเขตพื้นท่ีแห้งแล้งของโลกจะ
มีหมูเป็นจํานวนน้อย โดยประโยคข้างต้นจะต้องผ่านการตรวจสอบคํานามประสมมาก่อนถึงจะนํา 
ส่วนกลุ่มคําท่ีเหลือมาเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคํานามประสมดังภาพที่ 4.6 โดยจะยกตัวอย่างการ
พิจารณาในส่วนของกลุ่มคําท่ีมีแถบสีเขียว เขต|พื้นท่ี|แห้งแล้ง| 

 

 
ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างคําท่ีใช้ในการพิจาณา 

 
1. superordinate-subordinate ขั้นตอนการตรวจสอบจะใช้ความหมายของ 

subordinate เป็นตัวตั้งจากนั้นจึงนํา superordinate เข้าไปค้นหาในความหมายของ subordinate 
ว่ามี superordinate อยู่ในความหมายของ  subordinate นั้นหรือไม่ ถ้าพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของ  
subordinate และ ท้ัง superordinate และ subordinate มี Part of Speech เป็นคํานามจะถือว่า
เป็นคํานามประสม จากกลุ่มคําท่ีนํามาทดสอบจะไม่พิจารณา  superordinate-subordinate 
เนื่องจากคําท่ีนํามาทดสอบไม่เข้าเงื่อนไขของ superordinate-subordinate (สามารถดูคําอธิบาย
เพิ่มเติมได้จากบทท่ี 3) 

2. อรรถศาสตร์  เป็นการอ้างอิงเรื่องโครงสร้างการแสดงความเป็นเจ้าของ  
(Owner) โดยนําคําท่ีต้องการค้นหาเติมคําว่า “ของ” ลงไปจากนั้นจึงนําไปค้นในคลังข้อมูล ถ้ามีความ
เป็นเจ้าของจะถูกคัดออก จากกลุ่มคําท่ีนํามาทดสอบสามารถพิจารณาลักษณะทาง 
อรรถศาสตร์ได้ดังภาพที่ 4.7 
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ภาพที่ 4.7 โครงสร้างการแสดงความเป็นเจ้าของ 

 
3. ลําดับการเรียงคํา เป็นการนําคําท่ีต้องการค้นหามาทดลองสลับท่ีหรือแยกคํา 

จากนั้นจึงนําไปค้นหาในคลังข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ จากกลุ่มคําท่ีนํามาทดสอบสามารถ
พิจารณาเรื่องของลําดับการเรียงคําได้ดังภาพที่ 4.8 ลําดับการเรียงคํา  (Swap = การสลับท่ี , 
Separate = การแยกคํา) กรณีท่ีพบว่าสามารถสลับท่ีหรือแยกคําได้จะถูกคัดออก 
 

 
ภาพที่ 4.8 ลําดับการเรียงคํา 

 
จาก 3 ขั้นตอนข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า เขตพื้นท่ีแห้งแล้ง เป็นคํานาม

ประสมเนื่องจากผ่านเงื่อนไขของการพิจารณาคํานามประสม  
4.2.3 ตารางสรุปผลการทดลอง 

จากการทดสอบประโยค 100 ประโยคจากคําท้ังหมด 1,013 คําสามารถสรุป
ออกมาเป็นได้ดังตารางท่ี 4.1 โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้      
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4.2.3.1 Permanent Compound Noun Analysis 
1. Table1 เป็นส่วนตรวจสอบกับพจนานุกรม 
2. Permanent เป็นส่วนของการตรวจสอบกับฐานข้อมูลความถาวรท่ี

ได้มาจากการเรียนรู้ในการทดสอบระบบ 
4.2.3.2 Semantic-based Compound Noun Analysis 

1. sup-sub เป็นส่วนการพิจารณา superordinate-subordinate 
2. Check3 เป็นส่วนของการพิจารณาลักษณะทางอรรถศาสตร์ และ 

ลําดับการเรียงคํา 
 
ตารางท่ี 4.1  
 
ตารางสรุปผลการทดลอง 

 
 
4.3 วิธีวัดผลการทดลอง 
 

4.3.1 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ  
1. คุณ นิศาชล ลันวงษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรส่ิงแวดล้อม และ 

ประกาศนียบัตร อาชีพ ครู 
2. คุณ ณัฐพล พันดวง ปริญญาตรี ครุศาสตรเอกภาษาไทย อาชีพ ครู  
3. คุณ จุฑามาศ นกน้อย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต อาชีพ ครู 
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1. Permanent Compound Noun Analysis ส่วนการตรวจสอบคํานาม
ประสมใช้ผู้เช่ียวชาญจํานวนสามท่าน มาช่วยตรวจสอบคํานามประสมท่ีได้ออกมาจากระบบ ซึ่งพบว่า
ระบบสามารถตรวจสอบคํานามประสมได้ถูกต้อง 60 คํา 
                       2. Semantic-based Compound Noun Analysis ส่วนการพิจารณาคํานาม
ประสมใช้ผู้เช่ียวชาญจํานวนสามท่าน มาช่วยตรวจสอบคํานามประสมท่ีได้ออกมาจากระบบ ซึ่งพบว่า
ระบบสามารถตรวจสอบคํานามประสมได้ถูกต้อง 49 คํา 
                4.3.2 การวัดผลการทดลอง 

การวัดผลความถูกต้องของการคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคจะใช้ 
ค่าความครบถ้วนและค่าความแม่นยําในการวัดผลการทดสอบระบบโดยได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
    คําท่ีถูกต้อง            72  
    คําท่ีใช้ในการทดสอบท้ังหมด        130  
    คําท่ีพบท้ังหมด                          174  
    ค่าความครบถ้วน   (Recall)   
   72/130 * 100  =  55.38 % 
    ค่าความแม่นยํา  (Precision) 
   72/174*100    =  41.38 %   
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการทดลอง 
 

จากผลการทดลองจากประโยค 100 ประโยค จากขั้นตอนการตรวจสอบจากคํานาม
ประสมและการพิจารณาคํานามประสมระบบสามารถจับกลุ่มคําได้มากสุด 4 คํา โดยอ้างอิงตาม
โครงสร้างคํานามประสมของงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งจะจับกลุ่มคําแต่ละคํา เริ่มต้นต้ังแต่ 2 คําไปจน 4 คํา 
จากการทดลองสามารถตรวจสอบคํานามประสมท่ีมีความยาวมากสุดได้ถึง 4 คํา และสามารถสรุป 
ผลการทดลองออกเป็นดังนี้ 
 

5.1.1 ส่วนที่ 1 ตรวจสอบค านามประสม 
        สามารถแยกคํานามประสมออกมาจากประโยคได้ 57 คําและมีความถูกต้อง 41 

คํา ไม่ถูกต้อง 12 คําและพบคํานามประสมเพิ่มข้ึนมาอีก 4 คํา 
5.1.2 ส่วนที่2 ส่วนพิจารณาค านามประสม 

5.1.2.1 Superordinate-Subordinate  
สามารถแยกคํานามประสมออกจากประโยคได้ 11 คําและมีความถูกต้อง 

3 คํา ไม่ถูกต้อง 5 คําและพบคํานามประสมเพิ่มข้ึนมาอีก 3 คํา 
5.1.2.2 Permanent  

สามารถแยกคํานามประสมออกจากประโยคได้ 12 คําและมีความถูกต้อง 
12 คํา 

5.1.2.3 ตรวจสอบการสลับที่การแยกค าและการแสดงความเป็นเจ้าของ  
สามารถคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคได้  94 คํา มีความถูกต้อง 

16 คําไม่ถูกต้อง 51 คําและพบคํานามประสมเพิ่มข้ึนมาอีก 27 คํา  
5.1.3 การวัดผลการทดลอง 

5.1.3.1 การวัดผลจากผู้เชี่ยวชาญ 
จากการทดลองโดยใช้การวัดผลการทดลองจากผู้เช่ียวชาญสามารถสกัด

คํานามประสมออกมาได้จากประโยค 130 คํา ซึ่งพบในพจนานุกรม 74 คํา และไม่พบในพจนานุกรม 
56 คํา 
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5.1.3.2 การวัดผลจากการทดลอง 
จากการทดลองโดยใช้การสกัดคํานามประสมออกมาจากผู้เช่ียวชาญ

สามารถคัดคํานามประสมออกมาจากประโยค 174 คํา และ ตรงกับการวัดผลจากผู้เช่ียวชาญจํานวน  
72 คํา และตรงกับคําในพจนุกรม 41 คํา และได้เพิ่มมากกว่าผู้เช่ียวชาญ 4 คํา 

 
5.2 การอภิปรายผลการทดลอง  

 
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีความซับซ้อนท้ังทางด้านไวยากรณ์ ความหมาย รวมถึงลําดับ

การเรียงคําซึ่งภาษาไทยจะเขียนติดต่อกันเป็นสายอักขระ โดยไม่มีเครื่องหมายเว้นวรรค ตอนแสดง
การแบ่งคําเหมือนภาษาอังกฤษ ทําให้เป็นความยากในการศึกษาและพัฒนาในเรื่องของการท่ีจะทําให้
คอมพิวเตอร์สามารถคํานวณและวิเคราะห์คําแต่ละคําท่ีประกอบอยู่ในประโยคได้ ซึ่งจากการทดลอง 
สามารถสรุปปัญหาท่ีได้มาจากการทดลองได้ดังนี้ 
 

5.2.1 ความผิดพลาดที่เป็นปัญหาก่อนการประมวลผลขั้นต้น 
1. ปัญหาจากการแบ่งคํา เนื่องจากความซับซ้อนของคําในภาษาไทย ซึ่งภายใน

ประโยคของภาษาไทย ประกอบด้วยหน่วยย่อย ภายในประโยคท่ีประกอบด้วยคําหลายประเภท  
ทําให้ในบางกรณี การหาโครงสร้างของคํานามประสม ค่อนข้างมีความซับซ้อนและเกิดความ
คลุมเครือในการกําหนดขอบเขตของคําดังภาพที่ 5.1 ซึ่งโปรแกรมแบ่งคําไม่สามารถแบ่งคําออกมาได้
เป็น หยวก|กล้วย 

 

 
ภาพที่ 5.1 ความคลุมเครือในการกําหนดขอบเขตของคํา 

 
2. ปัญหาจากโปรแกรมแบ่งคําไม่สามารถแบ่งคําออกเป็นคําย่อยๆ ได้ ทําให้การ

คัดแยกคํานามประสมมีความผิดพลาดตามไปด้วยจากภาพท่ี 5.2 ความต้องการของระบบ คือคําว่า  
สัตว์|เล้ียงแต่โปรแกรมแบ่งคํามองคําว่าสัตว์เล้ียงเป็นคําหนึ่งคํา 
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ภาพที่ 5.2 ไม่สามารถแบ่งคําออกเป็นคําย่อยๆได้ 

 
5.2.2 ลักษณะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทดลอง 

1. แบ่งคํานามประสมปะปนกับคําอื่น จากการทดลองพบว่าโปรแกรมแบ่งคํา 
แบ่งคําจากประโยคโดยมีคํานามประสม สัตว์เล้ียง ติดไปกับคําอื่นทําให้ไม่สามารถคัดแยกคํานาม
ประสมออกจากประโยคได้ดังตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1  
 
การแบ่งคําจากประโยคโดยมีคํานามประสมติดไปกับคําอื่น 
Word Predic Rule Check PredicLw RSwatch RLexi 

หมูเป็น NV     NS T T 

เป็นสัตว์เลี้ยง VN     SN T T 

สัตว์เลี้ยงที่ NO     NN F T 

ที่รู้จัก OV     NV F T 

 
2. โปรแกรมแบ่งคําแบ่งคําไม่ถูกต้อง  จากการทดลองพบว่าโปรแกรมแบ่งคํา  

แบ่งคําจากประโยคได้ไม่ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถคัดแยกคํานามประสมออกจากประโยคได้ถูกต้องดัง
แสดงในตารางท่ี 5.2 ซึ่งโปรแกรมแบ่งคําไม่สามารถแบ่งคําออกมาได้เป็น พันธุ์|ดูร็อก 
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ตารางท่ี 5.2  
 

แบ่งคําไม่ถูกต้อง 
Word Predic Rule Check PredicLw RSwatch RLexi 
พันธุ์ลาร์จไวต์ NN     NO T F 
ลาร์จไวต์พันธุ์ NN     ON T F 
พันธุ์ด ู NV     NV T T 
ดูร็ VN     VO T F 
ร็อก NN     ON T F 
พันธุ์ลาร์จไวต์พันธุ ์ NNN     NON T F 

 
3. คําท่ีไม่ใช่คํานามประสม จากการทดลองพบว่ามีการพบคําท่ีไม่ใช่คํานาม

ประสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของการตรวจสอบคํานามประสมและการพิจารณาคํานามประสม 
เนื่องจากภาษาไทยมีความซับซ้อนมาก ทําให้ในบางกรณีจึงไม่สามารถคัดแยกคํานามประสมออกจาก
ประโยคได้หรือคัดแยกออกมาได้ถูกต้องดังภาพที่ 5.3 

 

 
ภาพที่ 5.3 คัดแยกออกมาไม่ถูกต้อง 

 
4. จากการทดลองเรื่องการสลับท่ี การแยกคํา และความเป็นเจ้าของ ระบบคัด

แยกออกมาได้ไม่ถูกต้องด ังตารางท่ี 5.3 
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ตารางท่ี 5.3  
 
สลับท่ีแบ่งคําไม่ถูกต้อง 

สลับที,่แยกค า,ความเป็นเจ้าของ 
คําท่ีตรงกัน ลําดับคําอื่น คําอื่น 

  16 ลูกผสม|ต่างๆ| 
  17 ยัง|นํา| 
  18 นํา|เอา| 

 
5. การวิเคราะห์ superordinate-subordinate ยังมีความผิดบางอยู่ในบางกรณี

เนื่องจากคํา superordinate-subordinate สามารถใช้ตรวจสอบได้ในบางกรณีและมีอีกหลายกรณีท่ี
ยังเกิดความผิดพลาดซึ่งสืบเนื่องมาจากความซับซ้อนของภาษาไทยดังตารางท่ี 5.4 
 
ตารางท่ี 5.4  
 
Superordinate-Subordinate (sup-sub) แบ่งคําไม่ถูกต้อง 

sup-sub     
id Word Sup-Sub 

1 ประเทศ|เดนมาร์ก| 1 
3 ของ|ซาก| 1 
4 ท่ี|ดี| 1 
9 รส|ดี| 1 

11 หม|ูประเภท| 1 
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5.3 สรุปผลการวิจัย 
 

จากงานวิจัยฉบับนี้ทําให้สามารถ เรียนรู้วิธีการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อใช้สําหรับในเรื่อง
ของการสกัดคํานามประสมออกจากประโยคในภาษาไทย ซึ่งจากผลการทดลองของการพิจารณา
คํานามประสม ทําให้สามารถสกัดคําประสมออกมาจากประโยคได้อยู่นอกเหนือจากส่วนท่ีอยู่ใน
พจนานุกรมและได้คําประสมชนิดอื่นออกมารวมอยู่ด้วย จากผลลัพธ์ดังกล่าวทําให้สามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางในการเรียนรู้ เพื่อศึกษาในเรื่องของการสกัดคําประสมออกจากประโยคชนิดอื่นๆ ได้ ใน
อนาคตและควรจะหาวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อมาปรับปรุงในเรื่องของการแบ่งคําและ 
การคัดแยกคํา เนื่องจากโปรแกรมการสกัดคํานามประสมออกจากประโยคยังไม่สามารถคัดแยกคํา
ออกมาได้ถูกต้องตามลักษณะปัญหาต่างๆ ท่ีอธิบายในส่วนข้างต้น การนําไปพัฒนาต่อจึงจําเป็นต้อง
ให้ความสําคัญในเรื่องของการแบ่งคําเพื่อเป็นส่วนเสริมทําให้ระบบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติผู้เช่ียวชาญคนท่ี 1 

 

ช่ือ นางสาวนิศาชล ลันวงษา 
วันเดือนปีเกิด วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2529 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา: 2551 วิทยาศาสตรส่ิงแวดล้อม และ 

ประกาศนียบัตรอาชีพครู  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

อาชีพ ครู ท่ี โรงเรียนจันทร์กระจ่าง  
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ภาคผนวก ข 
ประวัติผู้เช่ียวชาญคนท่ี 2 

 

ช่ือ นายณัฐพล พันดวง 
วันเดือนปีเกิด วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา: 2557 ครุศาสตรเอกภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  

อาชีพ ครู ท่ี โรงเรียนจันทร์กระจ่าง  
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ภาคผนวก ค 
ประวัติผู้เช่ียวชาญคนท่ี 3 

 

ช่ือ นางสาวจุฑามาศ นกน้อย 
วันเดือนปีเกิด วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2531 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา: 2555 ครุศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
  

อาชีพ ครูอาสา ท่ี วัดพุทธานุสรณ์  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวณิชชา บํารุง 
วันเดือนปีเกิด วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2530 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา: 2551 เทคโนโลยีบัณฑิต  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี  

ตําแหน่ง Senior Programmer  
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด  
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

 

ณิชชา บํารุง, และ รัชฎา คงคะจันทร์. (ธันวาคม 2558). ระบบอัตโนมัติสําหรับสกัดคํานามประสมใน
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