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Executive Summary 
 งานวิจัยนี้คือการสร�างคลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสม  โดยต้ังเป=าท่ีจะรวบรวมข�อมูลภาษาไทยจากแหล5ง
ต5าง ๆ มาสร�างเป:นคลังข�อมูลขนาดใหญ5และมีการเก็บข�อมูลแบบสั่งสมเรื่อยไปเพ่ือให�ได�ตัวแทนของการใช�ภาษาไทย
ท่ีเกิดข้ึนในแต5ละช5วงเวลา  และเม่ือมีการสั่งสมข�อมูลต5อเนื่องก็จะทําให�ได�หลักฐานทางภาษาท่ีจะไปใช�ประโยชน
ใน
การศึกษาท้ังทางด�านภาษาศาสตร
 สังคมศาสตร
 หรือมนุษยศาสตร
ท่ีจะหาข�อมูลต5าง ๆ ผ5านภาษาท่ีใช�ได�  ในงานได�
มีการวิเคราะห
หาแหล5งข�อมูลในอินเทอร
เน็ตท่ีจะสามารถใช�สกัดข�อมูลภาษาไทยออกมาโดยอัตโนมัติ  โดยพิจารณา
ถึงความนิยม ความหลากหลาย และความเป:นไปได�ในการสกัดข�อมูลจนได�ข�อสรุปว5าควรจะสกัดข�อมูลจากแหล5ง
ต5อไปนี้ คือ ทวิตเตอร
  และกระดานสนทนาพันทิป ซ่ึงเป:นตัวแทนของข�อมูลภาษาพูดแบบไม5เป:นทางการ  Bloggang 
ซ่ึงเป:นตัวแทนของภาษาเขียนแบบไม5เป:นทางการ  ข�อมูลจากสํานักข5าวข5าวสดและคมชัดลึก ซ่ึงเป:นตัวแทนของ
ภาษาเขียนท่ีเป:นทางการมากข้ึน  ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได�ดําเนินการเก็บข�อมูลภาษาไทยได�จํานวนมากกว5าท่ีตั้งเป=าคือ 
500 ล�านคํา โดยสามารถเก็บข�อมูลทวิตเตอร
ได�ประมาณ 150 ล�านคํา  และข�อมูลเว็บบอร
ดพันทิปกว5า 1,000 ล�านคํา  
ส5วนข�อมูลจากสํานักข5าว khaosod และ khomchadluek  รวบรวมได� 16,159 บทความ  คิดเป:นข�อมูลประมาณ 7 ล�าน
คํา   และข�อมูลจาก Bloaggang ได�รวบรวมมา 19,636 หน�าคิดเป:นจํานวนประมาณ  16 ล�านคํา   

เพ่ือแสดงให�เห็นถึงประโยชน
ของการสร�างคลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้  ในโครงการนี้ จะศึกษาการ
สะกดคําผิดในภาษาไทยและการสร�างคําใหม5ในภาษาไทย  โดยนิยามของคําปรากฏใหม5ในท่ีนี้คือคําซ่ึงยังไม5ได�บรรจุ
ไว�ในพจนานุกรม ซ่ึงผู�วิจัยได�รวบรวมคําจากพจนานุกรม 4 เล5ม ได�แก5 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒  พจนานุกรมเล็กซิตรอนของ NECTEC  พจนานุกรมไทย-อังกฤษของดร.วิทย
  และพจนานุกรมไทย-อังกฤษ
ของดําเนิน การ
เด5น  เพ่ือสร�างเป:นรายการคําในพจนานุกรมมาตรฐาน  ด�วยนิยามของคําปรากฏใหม5และคําสะกด
ผิดนี้ จึงทําให�สามารถใช�โปรแกรมตัดคําภาษาไทยท่ีผู�วิจัยมีอยู5แล�วมาช5วยในการหาคําผิดและคําปรากฏใหม5ได�  
เพราะข�อความท่ีมีคําเหล5านี้จะไม5สามารถตัดคําได�สําเร็จเนื่องจากมีคําท่ียังไม5ได�บรรจุไว�ในพจนานุกรม  เม่ือได�
ข�อความท่ีมีปdญหาออกมา  ผู�วิจัยก็สามารถหาคําท่ีสะกดผิดหรือสร�างใหม5ได�  ในการทํางานจริง ได�พัฒนาโปรแกรม
เพ่ือดึงข�อความท่ีมีปdญหาในการตัดคําให�แสดงบนหน�าเว็บให�คณะผู�ช5วยวิจัยมองหาคําท่ีมีปdญหา พร�อมท้ังให�ข�อมูล
แก�ไขคําท่ีถูกต�องเพ่ือให�สามารถตัดคําไปได�  ในข้ันตอนนี้ พบว5านอกจากคําสะกดผิดและคําสร�างใหม5 ยังมีคําอีก
หลายประเภทท่ียังไม5มีในพจนานุกรม เช5น คําท่ีเป:นชื่อเฉพาะ คําทับศัพท
 คําอุทาน คําภาษาถ่ิน คําซํ้า คําย5อ และ
คําผวน  ในการกํากับการแก�ไขคําก็จะให�มีการกํากับประเภทข�อมูลเหล5านี้ด�วย 

หลังจากท่ีผู�ช5วยวิจัยได�กํากับข�อมูลคําท่ีมีปdญหาท้ังหมดแล�ว ผู�วิจัยจึงได�ดึงข�อมูลการแก�ไขคําหรือเพ่ิมเติม
คําท่ีบันทึกในพจนานุกรมเฉพาะกิจมาตรวจสอบผลการวิเคราะห
อีกท้ัง  มีการลบรายการบันทึกคําท่ีซ้ํากันออกไป  
แล�วจัดประเภทข�อมูลตามท่ีกล5าวมาแล�ว  และดึงเฉพาะข�อมูลท่ีเป:นการสะกดคําผิดและข�อมูลคําสร�างใหม5ออกมา
วิเคราะห
ตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว�  การวิเคราะห
คําสร�างใหม5ซ่ึงวิเคราะห
จากข�อมูล 559 รายการคํา  พบว5ามีสอง
ส5วน  ส5วนท่ีเป:นการแผลงจากคําเดิมซ่ึงผู�ฟdงสามารถรู�ได�ว5าคําใหม5นั้นแผลงมาจากคําใด  ส5วนท่ีสองเป:นคําท่ี
สร�างใหม5โดยอิงจากคําภาษาอ่ืนหรือบริบทสถานการณ
ท่ีทําให�คํานั้นเป:นท่ีรู�จักและนิยมใช�แพร5หลายต5อมา  ในส5วน
ท่ีเป:นคําแผลง พบว5าส5วนใหญ5เป:นการแผลงแบบน�อยสุด คือ เลือกแผลงเสียงพยัญชนะต�น เสียงสระ เสียงวรรณยุกต
 
หรือเสียงพยัญชนะสะกด เป:นเสียงใกล�เคียงแล�วปรับตัวเขียนให�ตรงตามเสียง  แต5ในบางกรณีท่ีเป:นการแผลงท่ี
รูปอักษรโดยพยายามคงเสียงเดิมไว�แต5ไปใช�รูปอ่ืนท่ีแทนเสียงเดียวกันได�  และมีจํานวนหนึ่งท่ีมีการแผลงมากกว5า
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หนึ่งลักษณะ  ในส5วนของการสะกดผิดอักขรวิธี  ซ่ึงวิเคราะห
จากข�อมูล 953 รายการคํา  ได�ใช�โมดูล Levenshtein 

เพ่ือเทียบคําผิดกับคําถูกและหาว5าข�อผิดนั้นเกิดจากข้ันตอนอะไรบ�างซ่ึงมีสามลักษณะ คือ การพิมพ
อักษรตก การ
พิมพ
เกิน และการพิมพ
ผิดเป:นอักษรอีกตัว  จากนั้นจึงนําผลท่ีได�มาสรุปว5าตรงตามสมมติฐานหรือไม5 ซ่ึงก็พบว5า ข�อ
ผิดส5วนใหญ5 55% มาจากการพิมพ
อักษรผิดเป:นตัวอ่ืนซ่ึงอยู5ข�างเคียงโดยรอบในแป=นพิมพ
หรือเป:นการพิมพ
โดย
ไม5ได�ยกปุgม Shift  มากกว5าการพิมพ
อักษรเกิน พิมพ
อักษรตก หรือพิมพ
สลับตัวอักษร  นอกจากนี้ยังพบข�อผิดจํานวน
มากท่ีเป:นเรื่องวรรณยุกต
ซึ่งสะท�อนให�เห็นปdญหาความเข�าใจในเรื่องของหลักการผันวรรณยุกต
ในภาษาไทย  ในส5วน
ของการเทียบระหว5างคําผิดและคําสร�างใหม5ในภาษาท่ีเป:นทางการกับไม5เป:นทางการ  ได�เปรียบเทียบโดยดูข�อมูล
จากทวิตเตอร
เป:นหลักเนื่องจากเป:นข�อมูลท่ีรวบรวมเสร็จก5อนเว็บรายงานข5าว   โดยเทียบข�อมูลทวิตเตอร
ใน
ภาพรวมกับทวิตเตอร
ท่ีมาจากสํานักข5าวต5าง ๆ   ได�ผลว5าภาษาท่ีเป:นทางการมีข�อผิดจากการเขียนคําผิดอักขรวิธี
น�อยกว5าคือประมาณ 2% ในขณะท่ีข�อมูลทวิตเตอร
ท่ัวไปจะมีข�อผิดลักษณะนี้ 17%  แต5ในส5วนของการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลายังไม5สามารถทําได�เนื่องจากข�อมูลท่ีเก็บยังมีช5วงระยะเวลาสั้น   อย5างไรก็ดี  แนวทางการใช�
ประโยชน
จากคลังข�อมูลแบบสั่งสมนี้ ได�มีการศึกษาถึงความเป:นไปได�ในการใช�เครื่องมือต5าง ๆ เช5น Google Fusion 
Table, FusionCharts, Google GeoCharts เพ่ือแสดงผลข�อมูลมหึมาในรูปแบบท่ีเป:นภาพ (visualization) ท่ีจะทําให�
เข�าใจและเข�าใจข�อมูลได�ง5ายข้ึน 

งานวิจัยนี้ ถือเป:นจุดเริ่มต�นท่ีสําคัญของการสร�างทรัพยากรภาษาไทยท่ีจะเป:นประโยชน
อย5างยิ่งในอนาคต  
จึงยังพบอุปสรรคและความยากลําบากในการสกัดข�อมูลมากกว5าท่ีคาด  อีกท้ังยังมีประเด็นคําถามเรื่องลิขสิทธิ์และ
ขอบเขตของารใช�ประโยชน
ท่ีจะต�องคํานึงถึงด�วย  การประมวลผลข�อความภาษาไทย และการจัดเก็บเป:นฐานข�อมูล
ขนาดมหึมาเพ่ือนํามาใช�ประโยชน
ก็เป:นเรื่องท่ีท�าทายและจําเป:นต�องดําเนินการต5อเนื่องเพ่ือให�ได�แหล5งข�อมูลสําคัญ
ท่ีจะเป:นประโยชน
สําหรับนักวิชาการท่ีต�องการศึกษาภาษาไทยหรือสังคมไทยผ5านการใช�ภาษาในอนาคต  
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บทคัดย)อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือรวบรวมข�อมูลภาษาไทยสร�างเป:นคลังข�อมูลแบบสั่งสมท่ีมีขนาดไม5ต่ํากว5า 500 
ล�านคํา  และนําข�อมูลเหล5านี้มาศึกษาลักษณะการใช�ภาษาไทย  โดยสนใจศึกษาในสองประเด็นหลัก คือ การพิมพ
คํา
หรือสะกดคําผิดอักขรวิธี  และการสร�างคําใหม5ท่ียังไม5มีในพจนานุกรมมาก5อน  การรวบรวมข�อมูลภาษาไทยสามารถ
รวบรวมได�มากว5าท่ีตั้งเป=าไว�  แต5ข�อมูลท่ีรวบรวมจากแหล5งต5าง ๆ มีขนาดไม5เท5ากันตามลักษณะปริมาณข�อมูลท่ี
เกิดข้ึน  การศึกษาคําสะกดผิดและคําปรากฏใหม5ในงานนี้ทําโดยใช�โปรแกรมตัดคําภาษาไทยท่ีมีอยู5เป:นเครื่องมือ
สําคัญในการกรองข�อความท่ีไม5สามารถตัดคําได�  ซ่ึงเหตุท่ีตัดคําไม5ได�เพราะมีคําท่ีสะกดผิดหรือยังไม5บรรจุไว�ใน
พจนานุกรมท่ีใช�ในการตัดคํา  คําท่ีไม5พบในพจนานุกรม นอกจากคําปรากฏใหม5แล�วยังมีคําประเภทอ่ืน ได�แก5 ชื่อ
เฉพาะ คําทับศัพท
 คําอุทาน คําภาษาถ่ิน คําซํ้า คําย5อ และคําผวน   เม่ือแยกประเภทของคําได�แล�วจึงนําเฉพาะคําท่ี
เป:นคําสร�างข้ึนใหม5รวมถึงคําท่ีแผลงมาจากคําเดิมซ่ึงส5วนมากเป:นคําท่ีใช�ในภาษาพูดมาวิเคราะห
 
 ผลการวิเคราะห
คําท่ีสร�างข้ึนใหม5พบว5าส5วนใหญ5เป:นคําแผลงจากคําเดิม  โดยการแผลงเสียงพยัญชนะ สระ 
หรือวรรณยุกต
 อย5างใดอย5างหนึ่ง  แต5บางครั้งก็มีการแผลงมากกว5าหนึ่งอย5าง  บางกรณีก็เป:นการแผลงเฉพาะรูป
สะกดโดยใช�รูปเขียนอ่ืนท่ีแทนเสียงเดียวกันในภาษาไทยได�  ส5วนคําท่ีสร�างข้ึนใหม5โดยไม5ได�แผลงจากคําเดิมพบได�
น�อยกว5า  ซ่ึงผู�ฟdงท่ีไม5เคยรู�จักคํานั้นมาก5อนอาจมีปdญหาในการเข�าใจความหมายของคํานั้นได�  ส5วนการวิเคราะห
การ
สะกดคําผิด  พบว5า ข�อผิดส5วนใหญ5 55% มาจากการพิมพ
อักษรผิดเป:นตัวอ่ืนซ่ึงอยู5ข�างเคียงโดยรอบในแป=นพิมพ

หรือเป:นการพิมพ
โดยไม5ได�ยกปุgม Shift  มากกว5าการพิมพ
อักษรเกิน พิมพ
อักษรตก หรือพิมพ
สลับตัวอักษร  
นอกจากนี้ยังพบข�อผิดจํานวนมากท่ีเป:นเรื่องวรรณยุกต
ซึ่งสะท�อนให�เห็นปdญหาความไม5เข�าใจหลักการผันวรรณยุกต

ภาษาไทย  ในส5วนของการเทียบระหว5างคําผิดและคําสร�างใหม5ในภาษาท่ีเป:นทางการกับไม5เป:นทางการ  พบว5า
ภาษาท่ีเป:นทางการมีคําผิดน�อยกว5า  แต5ในส5วนของการศึกษาในเชิงการเปลี่ยนแปลงตามเวลายังไม5ได�ทํา เนื่องจาก
ข�อมูลท่ีเก็บยังมีช5วงเวลาสั้นอีกท้ังยังไม5ได�นําข�อมูลท้ังหมดเข�าในระบบฐานข�อมูล 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

งานวิจัยนี้เป:นงานวิจัยสหสาขาท่ีต�องอาศัยความร5วมมือของทีมนักวิจัยจากหลายสาขาท้ังทางด�าน
คอมพิวเตอร
 ภาษาศาสตร
  และสารสนเทศ  คณะผู�วิจัยได�รับความร5วมมือจากนิสิตท่ีกําลังศึกษาทําหน�าท่ีเป:นทีม
ผู�ช5วยวิจัยเพ่ือช5วยงานด�านต5าง ๆ ท่ีจัดให�ท้ังในส5วนของการพัฒนาโปรแกรม  การกํากับข�อผิดต5าง ๆ  คณะผู�ช5วย
วิจัยในงานนี้  มีดังนี้ 
 
นายกวิน จงจารุพงศ
  นิสิตปริญญาบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
 
นายกสิณ เนตรอาภา  นิสิตปริญญาบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
 
นายพีรัช บุญโชคช5วย นิสิตปริญญาบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
 
นางสาวธารทอง แจ5มไพบูลย
 นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร
 
นางสาวภคณิดา โสดาบัน  นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร
 
นายศุภวัจน
 แต5รุ5งเรือง  นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร
 
นางสาวนัชชา ถิระสาโรจน
  นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร
 
 
 คณะผู�วิจัยขอขอบคุณกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีได�ให�ความเห็นและคําแนะนําท่ีเป:นประโยชน
  ในระหว5าง
การนําเสนอความก�าวหน�าของงานวิจัยท้ังสองครั้ง ซ่ึงได�ช5วยลดข�อบกพร5องต5างๆของงานวิจัยนี้ชิ้นนี้เป:นอันมาก  
อย5างไรก็ดี ด�วยเวลาท่ีจํากัดทําให�คณะผู�วิจัยไม5สามารถปรับปรุงแก�ไขเพ่ิมเติมงานได�อย5างท่ีมุ5งหวัง  หากมี
ข�อผิดพลาดบกพร5องใดใดในงานนี้  ก็ถือเป:นความบกพร5องและผิดพลาดของคณะผู�วิจัยเอง 
 
 คณะผู�วิจัยหวังว5างานวิจัยชิ้นนี้จะเป:นประโยชน
แก5ผู�สนใจและเป:นตัวอย5างของการทํางานสหวิทยาการ
สําหรับนักวิจัยกลุ5มอ่ืน ๆ ต5อไป  ด�วยความจําเป:นในโลกปdจจุบันท่ีต�องการผู�เชี่ยวชาญในหลาย ๆ สาขามาทํางาน
ร5วมกันในการแก�ปdญหาต5าง ๆ 
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1. ความเป2นมาของป7ญหาและวัตถุประสงคC 
ปdญหาสําคัญประการหนึ่งในการใช�ภาษาไทยคือการเขียนคําไม5ถูกอักขรวิธีไทย  ซ่ึงอาจเกิดจากความไม5รู�  

ไม5เข�าใจว5าคําท่ีถูกต�องเขียนอย5างไร เช5น ไม5รู�ว5า “โลกาภิวัตน
” ควรสะกดด�วย ต จึงสะกดว5า “โลกาภิวัฒน
” แทน  
หรืออาจเกิดจากความสับสนของคําท่ีออกเสียงเหมือนกันแต5สะกดต5างกัน  เช5น  เขียนคํา “อนุญาต” ผิดเป:น 
“อนุญาติ”  หรืออาจมาจากความเลินเล5อในการพิมพ
  เช5น  พิมพ
  “ครับ”  ผิดแทนท่ีจะสะกดด�วย บ ก็ใช� ช แทน
กลายเป:น “ครัช”  เนื่องจากเป:นแป=นพิมพ
ท่ีอยู5ใกล�   คําเขียนผิดอักขรวิธีเช5นนี้  เม่ือเกิดข้ึนแล�วคนใช�เห็นว5าเกtก็
อาจมีการใช�กันต5อไปเกิดเป:นคําสแลงใหม5  เช5น “เมพ” “ครัช” “อัลไล”  ยิ่งในยุคปdจจุบันท่ีการสื่อสารเป:นไปอย5าง
แพร5หลายตามการเติบโตของเทคโนโลยี  การใช�ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารตามสื่ออินเทอร
เน็ตต5าง ๆ ไม5ว5าจะเป:นหน�า
เว็บ  บล็อก เว็บบอร
ด  ทวิตเตอร
  เฟสบุuก  เกิดข้ึนและมีปริมาณมากมายมหาศาลในแต5ละวัน  ข�อมูลการใช�
ภาษาไทยเหล5านี้เป:นข�อมูลท่ีสําคัญท่ีเราสามารถนํามาใช�เพ่ือทําความเข�าใจลักษณะการใช�ภาษาไทยและข�อผิดต5าง 
ๆ  ตลอดจนทําให�เราเห็นถึงการปรากฏข้ึนของคําใหม5 ๆ  ความนิยมและช5วงเวลาท่ีคําสแลงเกิดและดับไป  หรือ
การเปลี่ยนแปลงความนิยมในการใช�ของคําต5าง ๆ ท่ีเปลี่ยนไปตามเวลาได� 
 ประโยชน
ของการใช�คลังข�อมูลภาษาขนาดใหญ5นั้นมีมากมาย  เพราะนอกจากคลังข�อมูลจะเป:นทรัพยากร
เพ่ือใช�ในการเรียนการสอนภาษา  การศึกษาวิจัยภาษาแล�ว   ภาษาคือประตูสู5ความเข�าใจในความคิดและ
วัฒนธรรมของผู�คนในสังคมนั้น   เราจึงเห็นผลงานวิจัยในด�านต5าง ๆ ท่ีได�ใช�ประโยชน
จากการวิเคราะห
ข�อมูล
ภาษาขนาดใหญ5  เช5น  งานของ Tumasjan et al. (2010) ท่ีกล5าวถึงการทํานายผลการเลือกต้ังโดยดูข�อมูลการ
แสดงความคิดเห็นผ5านทวิตเตอร
  งานของ Desagulier (2014) ศึกษาคําท่ีมีความหมายใกล�เคียงกันจากคลังข�อมูล 
COCA   งานของ Rudanko (2010) ท่ีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร�างหนึ่งในภาษาอังกฤษ   ตลอดจน
ประโยชน
เชิงพาณิชย
ท่ีผู�ประกอบการสามารถดูกระแสหรือความสนใจของคนท่ีอยู5ในแต5ละพ้ืนท่ีว5ามีการสนทนา
หรือพูดคุยให�ความคิดเห็นในหัวข�อต5าง ๆ อย5างไรบ�าง  มีความเห็นต5อผลิตภัณฑ
ต5าง ๆ หรือบริการต5าง ๆ  ในการ
พูดคุยสนทนาผ5านสื่ออินเทอร
เน็ตอย5างไร  หรือเพ่ือศึกษากระแสสังคมหรือการรับรู�ของคนในสังคมท่ีมีต5อเรื่องหนึ่ง 
ๆ ว5าเป:นอย5างไร  ท้ังหมดนี้เป:นสิ่งท่ีสามารถวิเคราะห
เห็นได�ผ5านการแสดงออกทางภาษา 
 ในภาษาอังกฤษ  มีการสร�างคลังข�อมูลภาษาขนาดใหญ5เพ่ือเป:นข�อมูลสําหรับการศึกษาวิจัยด�านภาษา  
เช5น ท่ีมหาวิทยาลัย Brigham Young  มีการสร�างคลังข�อมูลภาษาอังกฤษแบบสั่งสมจากข�อมูลในอินเทอร
เน็ต   
(http://corpus.byu.edu)  ได�รวบรวมข�อมูลตัวบทภาษาอังกฤษจากแหล5งต5าง ๆ สั่งสมมาตลอดจนมีขนาดเป:น
พันล�านคํา  และได�เป�ดให�บริการสืบค�นเปรียบเทียบคํา วลี การใช�ภาษาอังกฤษสําหรับผู�สนใจท่ัวไป  ตลอดจน
แสดงการเปลี่ยนแปลงและความต5างของภาษาตามช5วงเวลาหรือตามประเภทของตัวบท  ในแต5ละเดือนมีผู�มาใช�
ประโยชน
เข�ามาสืบค�นคลังข�อมูลนี้มากกว5าหนึ่งแสนราย  หรือในสํานักพิมพ
ต5าง ๆ ท่ีจัดทําพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ  ไม5ว5าจะเป:นพจนานุกรมของ Oxford, Longman, Cambridge, Macmillan, และพจนานุกรมอ่ืน ๆ  
ต5างก็สร�างคลังข�อมูลภาษาอังกฤษขนาดใหญ5ของตัวเองเพ่ือใช�ประโยชน
ในการทําพจนานุกรม  
 สําหรับภาษาไทย  ภาควิชาภาษาศาสตร
 คณะอักษรศาสตร
 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ได�สร�างคลังข�อมูล
ภาษาไทยแห5งชาติ (Thai National Corpus) ขนาด 21 ล�านคําและเป�ดให�บริการสืบค�นข�อมูลภาษาไทยแก5สาธารณะ
มาต5อเนื่องเป:นเวลาหลายป�  (Aroonmanakun 2007) แม�จะเป:นข�อมูลภาษาไทยขนาดใหญ5ท่ีสุดท่ีเป�ดให�ใช�ใน
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ขณะนี้  แต5คลังข�อมูลภาษาไทยแห5งชาติก็เป:นข�อมูลภาษาแบบคงท่ีคือเลือกเก็บข�อมูลภาษาไทยในปdจจุบันจากตัว
บทประเภทต5าง ๆ ในรูปแบบเดียวกับข�อมูล British National Corpus  โดยมีขนาดคงท่ีจํานวนหนึ่งและเม่ือได�
ปริมาณตามท่ีต�องการก็จะยุติการเก็บข�อมูล   จึงเป:นข�อมูลของภาษาไทยในช5วงเวลาหนึ่งท่ีไม5ได�มีขนาดใหญ5มาก
หากเทียบกับข�อมูลภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนจริงในแต5ละวัน   สิ่งท่ีควรทําคือการสั่งสมข�อมูลภาษาไทยจํานวนมากจาก
แหล5งต5าง ๆ ไปอย5างต5อเนื่องเพ่ือให�ได�ข�อมูลภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนในทุก ๆ ป�  ข�อมูลภาษาไทยท่ีเอ้ือต5อการจัดเก็บ
แบบสั่งสมคือข�อมูลท่ีปรากฏและเข�าถึงได�ทางอินเทอร
เน็ตไม5ว5าจะเป:นข�อมูลตัวบทบนหน�าเว็บหน5วยงานองค
กร
ต5าง ๆ   ข�อมูลข5าวจากสํานักข5าวต5าง ๆ  ข�อมูลการสนทนาทางเว็บบอร
ด  ข�อมูลตัวบททางบล็อก  ข�อมูลสื่อสาร
ทางทวิตเตอร
 เป:นต�น  ข�อมูลเหล5านี้เป:นตัวแทนการใช�ภาษาไทยผ5านสื่อสมัยใหม5ท่ีมีจํานวนมหาศาล  สามารถใช�
เพ่ือการศึกษาวิจัยทางภาษาในเรื่องต5าง ๆ  และจะเป:นข�อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในงานวิจัยด�านมนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
ต5อไป  ดังนั้น จึงไม5มีข�อสงสัยว5าคลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้สมควรสร�างหรือไม5  แต5ควรต้ัง
คําถามว5าทําไมจึงยังไม5มีการวางระบบการสร�างคลังข�อมูลแบบสั่งสมนี้  เพราะทุกวันท่ีผ5านไปคือปริมาณข�อมูล
ภาษาไทยท่ีจะสูญหายไปหากไม5มีการเริ่มต�นวางแผนการเก็บข�อมูลเหล5านี้   การสร�างคลังข�อมูลแบบสั่งสมนี้  ใน
หลาย ๆ องค
กรได�ทํามาอย5างต5อเนื่อง เช5น สํานักพิมพ
ต5าง ๆ เช5น Oxford, Longman, Cambridge, Macmillan, 
HarperCollins ฯลฯ ได�เก็บข�อมูลภาษาอังกฤษแบบสั่งสมมาใช�เป:นฐานในการทําพจนานุกรมภาษาอังกฤษแทบทุก
เล5มในปdจจุบัน  แม�ข�อมูลตัวบทภาษาอังกฤษต5าง ๆ นี้จะไม5สามารถเป�ดเผยได�ด�วยเหตุผลทางธุรกิจและด�วย
ข�อจํากัดทางกฎหมายลิขสิทธิ์เอง  แต5การใช�ประโยชน
หรือเผยแพร5ข�อมูลท่ีวิเคราะห
หรือสังเคราะห
ได�จาก
คลังข�อมูลเป:นสิ่งท่ีสามารถทําได�  เหมือนเช5นท่ีมหาวิทยาลัย  Brigham Young ได�เป�ดให�อาจารย
ผู�สอนภาษา 
นักวิจัย ได�ใช�ข�อมูลท่ีสร�างข้ึนนี้  
 การสร�างคลังข�อมูลแบบสั่งสมเป:นงานท่ีต�องอาศัยความรู�ความร5วมมือท้ังทางภาษาศาสตร
 สารสนเทศ
ศาสตร
 และวิศวกรรมศาสตร
  เพราะต�องอาศัยความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือเข�าสํารวจข�อมูลใน
อินเทอร
เน็ตและสกัดเฉพาะตัวบทภาษาไทยออกจากสื่อท่ีปรากฏซ่ึงมีปริมาณมากมายมหาศาล  กระบวนการนี้
จะต�องทําอย5างต5อเนื่องทุก ๆ วันเพ่ือสกัดเฉพาะข�อมูลใหม5 ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต5ละวันให�ได�  แล�วนํามาแปลงเป:นข�อมูล
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดสําหรับการสร�างคลังข�อมูลภาษาไทย  ปริมาณการค�นหาและจัดเก็บข�อมูลมหึมานี้เป:น
แขนงหนึ่งในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ปdจจุบันท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องของข�อมูลมหึมา "big data"  ส5วนการวางแผนว5า
จะเลือกค�นข�อมูลภาษาไทยจากแหล5งไหน  จะเลือกสกัดข�อมูลจากแหล5งใดบ�าง ก็เป:นงานท่ีต�องอาศัยความรู�ทาง
ภาษาศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
  เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีครอบคลุมและสามารถเป:นตัวแทนของภาษาไทยท่ีต�องการ
ศึกษาในมิติต5าง ๆ ท่ีจะเป:นประโยชน
ไม5เฉพาะทางด�านภาษาไทย  แต5ควรเป:นประโยชน
ต5อการศึกษาทาง
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
ด�วย  นอกจากนี้  เม่ือได�ข�อมูลภาษาไทยมาแล�วจําเป:นต�องอาศัยนักภาษาศาสตร

คอมพิวเตอร
เพ่ือพัฒนาเครื่องมือใช�ในการประมวลผลภาษาไทย เช5น การแยกคํา การหาคําปรากฏร5วม การ
แสดงผลความถ่ี ฯลฯ เพ่ือเป:นเครื่องมือในการตีความหรือทําความเข�าใจลักษณะท่ีปรากฏของภาษาไทยได� 
 โครงการวิจัยนี้จึงถือเป:นจุดเริ่มต�นของการวางโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับ
ภาษาไทย  ผลท่ีได�จากโครงการนี้จะเป:นต�นแบบสําหรับการพัฒนาระบบการสกัดและประมวลผลข�อความ
ภาษาไทยจากอินเทอร
เน็ตเพ่ือสร�างคลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมอย5างต5อเนื่อง  คลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้
จะเป:นข�อมูลท่ีเป�ดให�บริการแก5สาธารณะเพ่ือประโยชน
ด�านการศึกษาวิจัยในแขนงต5าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  อาจารย

ผู�สอนและผู�เรียนภาษาไทยจะมีข�อมูลและเครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับใช�ประกอบการเรียนการสอนการทําวิจัย
ภาษาไทย  การศึกษาภาษาไทยจะไม5ใช5เรื่องการท5องจําต5อ ๆ กันเหมือนเช5นเดิม แต5จะเป:นการศึกษาท่ีมีข�อมูล



10 
 

 
 

ตรวจสอบสมมติฐานและความคิดต5าง ๆ ได�  นักวิจัยทางสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
ในระยะยาวก็จะสามารถใช�
ประโยชน
จากคลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้ได�  เช5น  หากสมมติว5ามีการเก็บข�อมูลภาษาไทยมาแล�วกว5าสิบป�  ผู�
ท่ีสนใจการเหตุการณ
การเมืองในช5วงท่ีผ5านมานี้ก็จะสามารถหาคําตอบในเรื่องต5าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องได� เช5น  
อุดมการณ
ท่ีแฝงในสื่อท่ีวิเคราะห
ได�ผ5านการใช�ภาษาของแต5ละฝgายนั้นสะท�อนอุดมการณ
ความคิดท่ีเหมือนหรือ
แตกต5างกันอย5างไรในโลกอินเทอร
เน็ต  มีการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ
ต5าง ๆ อย5างไรในแต5ละช5วงเวลาท่ีพบใน
โลกอินเทอร
เน็ต 
 เพ่ือเป:นการแสดงถึงศักยภาพของการใช�ประโยชน
จากคลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้  ในโครงการวิจัยนี้
จะตอบคําถามพ้ืนฐานเรื่องการใช�ภาษาไทยท่ีผิดจากมาตรฐาน  โดยจะเริ่มต�นท่ีการหาคําท่ีผิดอักขรวิธีภาษาไทย
เนื่องจากการพิมพ
ผิด  เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห
ปdญหาการใช�คําท่ีไม5ตรงตามอักขรวิธีไทยว5าเป:นปdญหาประเภท
ใดบ�าง  มีจํานวนมากน�อยเพียงใด  ท้ังนี้จะจํากัดคําผิดอักขรวิธีท่ีเกิดจากคําท่ีพิมพ
ผิดจนส5งผลให�ไม5สามารถอ5าน
ออกเสียงตามอักขรวิธีไทยได�อย5างถูกต�อง  ซ่ึงข�อมูลเหล5านี้สามารถสกัดได�โดยใช�โปรแกรมตัดคําและถ5ายเสียง
ภาษาไทยท่ีพัฒนาข้ึนในงาน Aroonmanakun (2002) และ Aroonmanakun and Rivepiboon (2004)   เม่ือใช�
โปรแกรมเหล5านี้ประมวลผลข�อความภาษาไทย  หากพบข�อความใดท่ีพิมพ
ผิดจนไม5สามารถอ5านออกเสียงข�อความ
นั้นได�  ข�อความนั้นจะถูกคัดลอกมาเพ่ือมาวิเคราะห
หาท่ีผิดต5อไป  นอกจากนี้กรณีท่ีข�อความนั้นมีคําสร�างใหม5ท่ีไม5
มีรูปดังกล5าวอยู5ในพจนานุกรม   โปรแกรมก็จะประสบปdญหาในการตัดคําให�ถูกต�องได�  ข�อมูลส5วนนี้ก็จะถูกสกัด
ออกมาได�เช5นกันโดยการปรับแก�ไขโปรแกรมท่ีมีอยู5ในตรวจหาผลท่ีได�ว5ามีคําใดท่ีไม5อยู5ในพจนานุกรมบ�าง   ใน
งานวิจัยนี้จึงจะวิเคราะห
ท้ังคําท่ีพิมพ
ผิดและคําปรากฏใหม5ท่ีไม5พบในพจนานุกรมไทย  เพ่ือดูว5ามีคําอะไรบ�าง  คํา
เหล5านี้พบใช�มากน�อยเพียงใดในแต5ละช5วงเวลา  ท้ังนี้  แม�คลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมท่ีจะสร�างนี้จะมีข�อมูลท่ี
สกัดมาไม5เกินหนึ่งป�  และเครื่องมือท่ีจะพัฒนาจะช5วยให�เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได�บางส5วน  แต5ด�วย
ข�อมูลจํานวนมหาศาลท่ีรวบรวมได�ในเวลาไม5เกินหนึ่งป�นี้  ก็สามารถให�ภาพความเข�าใจการใช�ภาษาท่ีผิดแปลกจาก
มาตรฐานได�เป:นอย5างดี   และหากข�อมูลสั่งสมต5อเนื่องเป:นสิบ ๆ ป� ความเปลี่ยนแปลง การปรากฏ หรือการสูญ
หายของคําต5าง ๆ ก็จะเห็นได�ชัดเจนมากข้ึนเม่ือมีข�อมูลมากข้ึน 
 
สมมุติฐานของงานวิจัยนี้ (Hypothesis) 

1. คําเขียนผิดอักขรวิธีในตัวบทไม5เป:นทางการ เช5น เว็บบอร
ด ทวิตเตอร
 จะพบมากกว5าในตัวบททางการ 
เช5น เว็บข5าว อย5างมีนัยสําคัญ 

2. ประเภทข�อผิดท่ีเกิดจากการพิมพ
ผิดเป:นตัวอักษรใกล�เคียงจะพบมากกว5าข�อผิดจากพิมพ
ตกหรือพิมพ
เกิน
หรือพิมพ
สลับตําแหน5ง 

3. คําเขียนผิดอักขรวิธีจะพบอย5างต5อเนื่องและสมํ่าเสมอมากกว5าคําปรากฏใหม5ท่ีส5วนใหญ5จะพบอยู5ใน
ช5วงเวลาสั้น ๆ  

 
การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 
1) การสร�างคลังข�อมูลภาษาและการใช�ประโยชน
 
 คลังข�อมูลภาษาคือข�อมูลภาษาท่ีเกิดข้ึนจริงและถูกรวบรวมมาเก็บไว�โดยมีการวางเง่ือนไขว5าจะเก็บตัวบท
แบบไหนบ�างในจํานวนสัดส5วนเท5าไรเพ่ือให�สามารถเป:นตัวแทนท่ีเหมาะสมสําหรับภาษาท่ีต�องการศึกษาวิจัย  
คลังข�อมูลภาษาจึงเป:นเหมือนการคัดเลือกตัวอย5างภาษามาเพ่ือเป:นตัวแทนของภาษาท้ังหมดท่ีมีจํานวนมากมาย
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มหาศาล   การสร�างคลังข�อมูลภาษานั้นข้ึนกับวัตถุประสงค
ของการใช�ว5าต�องการศึกษาภาษาประเภทใด  เช5น หาก
ต�องการศึกษาภาษาทางวิชาการ  ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องก็เป:นงานเขียนท่ีเขียนโดยนักวิชาการเพ่ือใช�สื่อสารกับ
นักวิชาการด�วยกัน เป:นต�น   ประโยชน
โดยตรงของคลังข�อมูลภาษาคือการเป:นตัวอย5างโดยตรงของการใช�ภาษาท่ี
เกิดข้ึนจริง  ทําให�เราสามารถเห็นรูปแบบการใช�และความถ่ีการปรากฏได�  ข�อมูลเหล5านี้จึงเป:นประโยชน
โดยตรง
ต5อการศึกษาภาษาศาสตร
  ช5วยให�การวิเคราะห
ความหมาย การใช� และการปรากฏร5วมกับคําอ่ืน ๆ สามารถทําได�
อย5างเป:นภววิสัยมากข้ึน  การมีตัวอย5างการใช�จริงจํานวนมาก ๆ ก็ช5วยให�นักทําพจนานุกรมสามารถวิเคราะห

ความหมายต5าง ๆ ของคําได�ชัดเจนข้ึน  เห็นได�ว5ามีความหมายใดท่ีเกิดข้ึนใหม5 ความหมายใดไม5เป:นท่ีนิยมใช�แล�ว  
และทําให�ตรวจจับได�ว5ามีคําเกิดใหม5อะไรบ�าง  คําเหล5านั้นมีการใช�ต5อเนื่องจํานวนมากหรือปรากฏใช�เพียงชั่วเวลา
หนึ่งหรือไม5  หากแน5ใจว5าเป:นคําท่ียอมรับใช�กันแพร5หลายยาวนานก็จะได�บรรจุลงในพจนานุกรม  เป:นต�น    
 คลังข�อมูลภาษายังเป:นประโยชน
ต5อการเรียนการสอนภาษาเป:นอย5างมาก  คลังข�อมูลภาษาของเจ�าของ
ภาษาช5วยให�อาจารย
ผู�สอนและผู�เรียนเห็นตัวอย5างจริงว5าเจ�าของภาษาใช�คําหรือวลีนั้น ๆ อย5างไรบ�าง  โดยการ
พิจารณาข�อมูลภาษาท่ีแสดงในรูปของ kwic (keyword in contexts)  ผู�เรียนจะเห็นรูปแบบการใช�ภาษาได�ชัดเจน
มากข้ึนจากตัวอย5างจํานวนมากท่ีดึงออกมาจากคลังข�อมูลภาษา  ซ่ึงการหาคําตอบหรือคําอธิบายได�ด�วยตนเองนี้
เป:นวิธีการเรียนการสอนแบบ data driven ท่ีทําให�ผู�เรียนเข�าใจภาษาได�ดีกว5าการเรียนจากการท5องจําเอา  
นอกจากคลังข�อมูลภาษาของเจ�าของภาษา  เรายังสามารถใช�ประโยชน
จากคลังข�อมูลภาษาของผู�เรียน  เพราะหาก
มีการรวบรวมข�อมูลการใช�ภาษาของผู�เรียนไว�จํานวนมาก  เราจะเห็นถึงข�อผิดท่ีเป:นปdญหาสําคัญได�ว5าผู�เรียนมี
ปdญหาการใช�ในเรื่องใดบ�าง  หรือแม�ในกรณีท่ีไม5ใช5ข�อผิด  เนื่องจากผู�เรียนอาจเลือกใช�ภาษาเฉพาะท่ีแน5ใจว5าถูก
ไวยากรณ
  เลยเลือกท่ีจะใช�รูปแบบเดิมซํ้า ๆ และเลี่ยงการใช�รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเป:นไปได�  คลังข�อมูลภาษาผู�เรียนจะ
ช5วยให�เห็นได�ว5าในกรณีลักษณะนี้  ผู�เรียนมีการใช�ภาษาเรื่องใดท่ีมากหรือน�อยผิดไปกว5าท่ีเจ�าของภาษาใช�กัน   
ท้ังหมดเป:นผลจากการมีคลังข�อมูลภาษาเป:นข�อมูลพ้ืนฐานสําหรับใช�ในการเรียนการสอนและการวิจัย 
 นอกจากนี้ คลังข�อมูลภาษาหากเป:นข�อมูลงานแปลก็จะมีข�อมูลใช�ศึกษาการแปล  หรือใช�เป:นทรัพยากร
การแปลสําหรับช5วยนักแปลค�นหาตัวอย5างงานแปลเก5า ๆ  หรือใช�เป:นข�อมูลสําหรับโปรแกรมช5วยแปลประเภทท่ี
เป:น translation memory โปรแกรมท้ังหลาย   คลังข�อมูลภาษาขนาดใหญ5ยังเป:นประโยชน
สําหรับนักวิศวกรภาษา
ท่ีสามารถใช�ข�อมูลภาษาจริงในการฝ�กระบบท่ีสร�างข้ึนมาเพ่ือให�เรียนรู�ลักษณะการใช�ภาษาจริงว5าอะไรใช�มากใช�
น�อย  อะไรใช�ร5วมกันได�หรือไม5ได�  เป:นต�น 
 ท่ีกล5าวมาแล�วแสดงให�เห็นถึงประโยชน
ของการใช�คลังข�อมูลภาษาในงานต5าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ผู�ใช�เพียงแต5
ต�องรู�ว5าภาษาประเภทท่ีตนเองต�องการศึกษาวิจัยนั้นมีผู�ใดสร�างคลังข�อมูลเพ่ือเป:นตัวแทนของภาษานั้นและได�
เผยแพร5ให�ใช�งานหรือไม5  ในกรณีท่ียังไม5มีคลังข�อมูลในแบบท่ีต�องการ  บางครั้งก็จําเป:นต�องรวบรวมข�อมูลภาษา
มาเพ่ือสร�างคลังข�อมูลภาษาท่ีต�องการ  งานสร�างคลังข�อมูลภาษาเป:นงานท่ีต�องมีการวางแผนและออกแบบ
คลังข�อมูลให�ดี  เพ่ือให�ได�คลังข�อมูลท่ีเป:นตัวแทนของภาษาท่ีต�องการมากท่ีสุดเท5าท่ีจะเป:นไปได�  (Wynne 2005)  
ในการสร�างแบบท่ีง5ายสุด ข�อมูลท่ีนํามาใส5ในคลังข�อมูลอาจเป:นข�อความล�วน (plain text)  แล�วมีโปรแกรมช5วยใน
การค�นหาคําหรือวลีท่ีต�องการในคลังข�อมูลนั้น   แต5หากต�องการทําให�สามารถค�นข�อมูลได�หลากหลายมากข้ึน เช5น 
ค�นเฉพาะตัวบทประเภทข5าว  ตัวบทท่ีเขียนในช5วงป�ท่ีกําหนด  ตัวบทในสาขาการแพทย
  เป:นต�น  การท่ีจะทํา
เช5นนี้ได�หมายความว5าแต5ละตัวบทจะต�องมีการกํากับข�อมูลเก่ียวกับตัวบทนั้น ๆ เป:นข�อมูลประเภท metadata หรือ
ท่ีเรียกว5าการกํากับ Header ในมาตรฐานการกํากับข�อมูลของ Text Encoding Initiatives (http://www.tei-c.org/)  ใน
บางคลังข�อมูลจะมีการกํากับข�อมูลพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร
ด�วย เช5น หมวดคําของแต5ละคํา  คําท่ีเป:นชื่อเฉพาะ
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ของคน สถานท่ี และองค
กร เป:นต�น  ซ่ึงการทําลักษณะนี้มักใช�เครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร
ท่ีพัฒนามา
สําหรับใช�กับภาษานั้นเป:นเครื่องมือกํากับข�อมูลภาษาศาสตร
นี้ 
 การสร�างคลังข�อมูลภาษาเพ่ือเผยแพร5ให�สาธารณะใช�และเข�าถึงข�อมูลนั้น  มีความจําเป:นต�องขออนุญาต
จากเจ�าของลิขสิทธิ์และทําข�อตกลงการใช�ให�ถูกต�อง  โดยท่ัวไปจะมีการออกแบบและกําหนดขนาดข�อมูลท่ีต�องการ  
จากนั้นจึงไปคัดเลือกตัวบทท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีต�องการ  เม่ือหาตัวบทท่ีเป:นตัวแทนภาษาในส5วนท่ีต�องการได�แล�ว 
จึงดําเนินการติดต5อขออนุญาตเจ�าของลิขสิทธิ์เพ่ือนําข�อมูลเข�า ซ่ึงหากไม5มีตัวบทท่ีพิมพ
เข�าในคอมพิวเตอร
ไว�แล�วก็
ต�องพิมพ
ใหม5หรือใช�โปรแกรม OCR (Optical Character Recognition) เพ่ือสร�างไฟล
ตัวบทข้ึนมา  เม่ือได�ตัวบทท่ี
ต�องการแล�วจึงนํามากํากับข�อมูลท้ังท่ีเป:นข�อมูลตัวบทและหรือข�อมูลภาษาศาสตร
   ตัวอย5างของคลังข�อมูลภาษาท่ี
สร�างลักษณะนี้ เช5น British National Corpus, คลังข�อมูลภาษาไทยแห5งชาติ (Aroonmanakun 2007)  ข�อดีของ
คลังข�อมูลท่ีสร�างลักษณะนี้คือสามารถเป�ดเผยข�อมูลได�ตามข�อตกลงท่ีได�ทําไว�กับเจ�าของลิขสิทธิ์  แต5ข�อเสียคือจะมี
ข้ันตอนท่ีเสียเวลามากและทําให�ได�ข�อมูลไม5มากเท5าท่ีควร  การสร�างคลังข�อมูลอีกลักษณะคือการรวบรวมตัวบทท่ี
ต�องการมาสะสมไว�โดยไม5ได�ขออนุญาตจากเจ�าของลิขสิทธิ์  เนื่องจากปdจจุบันมีข�อมูลภาษาจํานวนมหาศาลท่ี
เผยแพร5อยู5ในอินเทอร
เน็ต  การรวบรวมข�อมูลจึงทําได�ง5ายและมีค5าใช�จ5ายตํ่า  เพราะไม5ต�องมีการพิมพ
ตัวบทเข�าไป
ใหม5  สิ่งท่ีทําคือคัดเลือกตัวบทจากเว็บท่ีต�องการแล�วคัดลอกข�อมูลมาโดยคัดเฉพาะตัวบทและไม5ให�ข�อมูลซํ้ากับ
ข�อมูลเดิมท่ีเคยคัดลอกมาแล�ว  ข�อดีของการสร�างคลังข�อมูลในลักษณะนี้คือ  สามารถสร�างคลังข�อมูลขนาดใหญ5
และสามารถทําอย5างต5อเนื่องได�ตลอด  แต5ข�อเสียคือไม5สามารถเป�ดเผยข�อมูลท่ีได�มาแก5สาธารณะได�  หน5วย
งานวิจัยหลาย ๆ หน5วยก็ใช�วิธนีี้เก็บข�อมูลมาเพ่ือใช�ประโยชน
ในงานของตัวเอง  บางแห5งเช5น Brigham Young 
University เก็บข�อมูลในลักษณะนี้แล�วเป�ดให�บริการค�นหาบริบทการเกิดของคําหรือวลีท่ีต�องการ ซ่ึงสามารถทําได�
เนื่องจากไม5ได�เป�ดเผยตัวบทท้ังหมดหรือเป�ดเผยข�อความในปริมาณมาก  แต5แสดงเฉพาะบริบทสั้น ๆ ท่ีค�นได�  อีก
ท้ังผลผลิตท่ีได�จากการรวบรวมข�อมูล เช5น รายการคําพร�อมความถ่ี  หรือรายการสายคําแบบ bigram, trigram 
เหล5านี้ก็ถือเป:นงานสร�างสรรค
ใหม5ท่ีไม5เก่ียวข�องกับลิขสิทธิ์ตัวบทเดิมท่ีรวบรวมมา  ตัวอย5างข�อมูลภาษาอังกฤษ  
Corpus of Global Web-based English มีขนาด 1.9 พันล�านคํา  Corpus of Contemporary American English 
(COCA) ขนาด 450 ล�านคํา  Corpus of Historical American English  ขนาด 400 ล�านคํา  เป:นต�น  ซ่ึงจะเห็นว5า
คลังข�อมูลสร�างนี้มีขนาดใหญ5กว5า British National Corpus ท่ีมีขนาดเพียง 100 ล�านคํา 
 สําหรับภาษาไทย  นอกจากคลังข�อมูลภาษาไทยแห5งชาติ  ท่ีสร�างโดยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยแล�ว  ไม5มี
คลังข�อมูลภาษาไทยขนาดใหญ5อ่ืน ๆ ท่ีเป�ดให�คนท่ัวไปใช�ประโยชน
หรือสืบค�นข�อมูลได�  ขนาดของคลังข�อมูล
ภาษาไทยแห5งชาติท่ีปdจจุบันรวบรวมได� 32 ล�านคํายังถือว5ามีจํานวนไม5มากเม่ือเทียบกับขนาดข�อมูลภาษาไทยท่ี
เกิดข้ึนจริง  อีกท้ังเม่ือโครงการคลังข�อมูลภาษาไทยแห5งชาติยุติลง  คลังข�อมูลก็จะมีขนาดคงท่ีและไม5มีข�อมูลใหม5 
ๆ  แต5หากมีโครงการท่ีสร�างคลังข�อมูลแบบสั่งสมรวบรวมข�อมูลภาษาไทยเท5าท่ีจะหาได�บนสื่ออินเทอร
เน็ตและเก็บ
ข�อมูลต5อเนื่องไปตลอด  ก็จะได�คลังข�อมูลภาษาไทยขนาดใหญ5ถึงร�อยล�านหรือพันล�านคํา  และยังมีข�อมูลต5อเนื่อง
ท่ีจะช5วยให�เห็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยหากมีการเก็บต5อเนื่องเช5นนี้ไป 
 
2) การสกัดตัวบทภาษาไทยอัตโนมัติจากอินเทอร
เน็ต 
 การสกัดตัวบทภาษาไทยอัตโนมัติจากอินเทอร
เน็ต เป:นกระบวนการท่ีอ5านข�อมูลจากแหล5งข�อมูลต5าง ๆ ใน
อินเทอร
เน็ตเป:นปริมาณมาก เช5น ทุกหน�าของเว็บไซต
 มาโดยอัตโนมัติ แล�วเลือกเฉพาะส5วนท่ีเป:นเนื้อความ
ภาษาไทยมาจัดเก็บไว�พร�อมท้ังข�อมูลเก่ียวกับข�อมูลท่ีจัดเก็บ (metadata) เช5น แหล5งข�อมูลและเวลา  ซ่ึงผลผลิตท่ี
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ได�คือข�อมูลดิบท่ีพร�อมนํามาเข�าระบบคลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสม   การสกัดตัวบทภาษาไทยอัตโนมัติอาจแบ5ง
ได�เป:นสองแนวทางตามลักษณะของแหล5งข�อมูล ดังนี้ 
 1. เว็บไซต
ท่ัวไป  
 เว็บไซต
ท่ัวไปหมายถึงเว็บไซต
ท่ีมีเฉพาะหน�าเว็บเพ่ือให�อ5านด�วยเว็บบราวเซอร
เท5านั้น เว็บไซต
ท่ัวไปท่ี
เหมาะจะเป:นแหล5งข�อมูลสําหรับคลังข�อมูลแบบสั่งสม ได�แก5 เว็บไซต
รายงานข5าว เว็บบอร
ด สารานุกรมออนไลน
 
เป:นต�น เนื่องจากมีข�อมูลใหม5 ๆ อยู5เสมอ การดึงข�อมูลจากเว็บไซต
แบบนี้มาโดยอัตโนมัติสามารถทําได�โดยใช�
เทคนิคท่ีเรียกกันว5า web scraping ซ่ึงมีหลักการทํางานคือ ใช�โปรแกรมท่ีจําลองการอ5านหน�าเว็บของมนุษย
 โดย
เริ่มต�นจากการอ5านข�อมูลในหน�าหลักของเว็บไซต
และหาจุดเชื่อมหรือลิงค
 (link) ต5าง ๆ ท่ีปรากฏบนหน�าเว็บนั้น
เพ่ือติดตามเข�าไปอ5านข�อมูลหน�าอ่ืน ๆ และทําเช5นนี้ไปเรื่อย ๆ   โดยโปรแกรมจะติดต5อกับเว็บไซต
ด�วยโปรโตคอล 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) เช5นเดียวกับเว็บบราวเซอร
 เพ่ือขอข�อมูลตามท่ีอยู5หรือ URL (Uniform 
Resource Locator) ของหน�าเว็บแต5ละหน�า และจะได�รับข�อมูลมาในรูปแบบ HTML (Hypertext Markup Language)  
ซ่ึงจะถูกนําไปวิเคราะห
โครงสร�างเพ่ือคัดแยกข�อมูลส5วนท่ีเป:นตัวบทภาษาไทยออกจากส5วนท่ีเป:นโครงของหน�าเว็บ
หรือข�อมูลท่ีปรากฏซํ้าคงท่ี เช5น เมนู ชื่อหัวข�อ โฆษณา เป:นต�น  ตัวบทภาษาไทยท่ีได�จะถูกจัดเก็บพร�อมกับ 
metadata   โปรแกรมสกัดตัวบทภาษาไทยอัตโนมัติจะต�องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการทํางาน 
(customizable) ไปตามโครงสร�างหน�าเว็บของแต5ละเว็บไซต
  นอกจากนี้ การดึงข�อมูลจากแหล5งข�อมูลเดิมซํ้า ๆ 
จะต�องวิเคราะห
ความเปลี่ยนแปลงของหน�าเว็บด�วยเพ่ือให�เก็บเฉพาะข�อมูลใหม5    
 2. เว็บไซต
ท่ีมีส5วนต5อประสานโปรแกรมประยุกต
 
 เว็บไซต
จํานวนมากนอกจากจะสามารถใช�งานผ5านเว็บบราวเซอร
ตามปกติแล�ว ยังมีส5วนต5อประสาน
โปรแกรมประยุกต
 หรือ API (Application Programming Interface) เพ่ือให�โปรแกรมประยุกต
หรือเว็บไซต
อ่ืนเรียกใช�
บริการต5าง ๆ ได�ผ5านโปรโตคอล HTTP เช5นเดียวกับเว็บไซต
ท่ัวไป แต5ข�อมูลท่ีได�รับกลับมาอาจจะไม5อยู5ในรูปแบบ 
HTML แต5เป:นรูปแบบอ่ืน เช5น JSON, XML เป:นต�น เนื่องจากไม5ใช5ข�อมูลท่ีจะนําไปแสดงผลบนหน�าเว็บทันที แต5ต�อง
นําไปประมวลผล หรือนําไปผสมผสานกับข�อมูลจากแหล5งอ่ืน ๆ ในลักษณะท่ีเรียกว5า Mashup    เว็บไซต
ท่ีมี API ท่ี
เหมาะจะเป:นแหล5งข�อมูลสําหรับคลังข�อมูลแบบสั่งสม ได�แก5 ไมโคร บล็อก (micro-blog) และเครือข5ายสังคม 
(social network) เช5น Twitter เป:นต�น  การดึงข�อมูลจากเว็บไซต
แบบนี้มาโดยอัตโนมัติสามารถทําได�โดยการศึกษา 
API ของเว็บไซต
ท่ีต�องการ รวมถึงรูปแบบของข�อมูลท่ีได�รับและวิธีท่ีจะเก็บเฉพาะข�อมูลใหม5 แล�วพัฒนาโปรแกรมท่ี
เรียกใช� API ของเว็บไซต
นั้น ๆ เพ่ือดึงข�อมูลมาเป:นระยะ ๆ และคัดแยกตัวบทภาษาไทยออกมาจากข�อมูลท่ีได�รับ 
มาจัดเก็บพร�อมกับ metadata  
 สําหรับเว็บไซต
ท่ีสามารถใช�งานได�ท้ังทางเว็บบราวเซอร
และผ5าน API ก็จะต�องพิจารณาว5าควรดึงข�อมูล
ผ5านทางไหน นอกจากนี้ยังต�องพิจารณาเง่ือนไขการให�บริการ (Terms of Service) ของแต5ละเว็บไซต
ด�วย 
 ในปdจจุบันคนไทยมีการใช�งานเครือข5ายสังคมออนไลน
กันอย5างกว�างขวาง จึงเป:นแหล5งข�อมูลสําหรับ
คลังข�อมูลแบบสั่งสมได�เป:นอย5างดี จากข�อมูลสถิติการใช�งานเครือข5ายสังคมของคนไทยในป� 2013 ท่ีจัดทําโดย
บริษัท Zocial inc (http://zocialinc.com/zocialawards2014/ThailandZocialAwards2014.pdf) ได�รายงานว5า
ประเทศไทยมีผู�ใช�งานเครือข5ายสังคมอันดับแรก ๆ ดังนี้ 

- Facebook 28 ล�านคน 
- Twitter 4.5 ล�านคน 
- Instagram 1.7 ล�านคน  
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จํานวนการโพสต
ท่ีเป:นแบบสาธารณะ (public) ต5อวันโดยประมาณของเครือข5ายสังคมยอดนิยมของคนไทยมีดังนี้ 
- Facebook 31 ล�านโพสต
 (post) และมีปฏิสัมพันธ
อ่ืน ๆ ได�แก5 like, comment, share รวม 624,000 ครั้ง  
- Twitter 5 ล�านทวีต (tweet) และมีรีทวีต (retweet) 1.9 ล�านครั้ง 
- Instagram 124,000 รูป และมี comment, like รวม 2.3 ล�านครั้ง 

 
3) การจัดการข�อมูลมหึมาและการใช�ประโยชน
 
 การเติบโตแบบก�าวกระโดดของคลาวด
คอมพิวต้ิง ความนิยมของอุปกรณ
โทรศัพท
มือถือ Smart Phone ท่ี
เกิดข้ึนอย5างรวดเร็ว และเทคโนโลยีใหม5 ๆ เช5น Internet of Things ได�ทําให�เกิดการสร�างข�อมูลในรูปแบบดิจิทัล
จํานวนมาก จากการศึกษาของ IDC (2014) ได�ประมาณการว5ามีข�อมูลท้ังหมดในโลกท่ีอยู5ในรูปแบบดิจิทัล มีขนาด
ใหญ5ถึง 4.4 เซตต�าไบต
 (1 เซตต�าไบต
มีขนาดเท5ากับ 1 พันล�านเทราไบต
)  และจะโตข้ึนถึง 10 เท5าเป:น 44 เซตต�า
ไบต
ในป� 2020 ด�วยเหตุนี้ การจัดการข�อมูลมหึมาหรือ Big Data ท้ังในด�านการรวบรวมข�อมูล การจัดเก็บ และการ
วิเคราะห
เพ่ือนําไปใช�ประโยชน
 จึงกลายเป:นเรื่องท่ีสําคัญมากในอนาคตอันใกล�  บทความใน Harvard Business 
Review ฉบับเดือนตุลาคม 2012 ซ่ึงได�สรุปถึงลักษณะจําเพาะของข�อมูลท่ีถูกจัดอยู5ในกลุ5ม Big Data ด�วยตัวย5อ 3V 
คือ Volume - เป:นข�อมูลท่ีมีปริมาณมาก  Velocity - มีข�อมูลเข�ามาแบบรวดเร็ว และ Variety - มีรูปแบบ
หลากหลาย (McAfee and Brynjolfsson 2012) ซ่ึงการบริหารจัดการข�อมูลในลักษณะดังกล5าวต�องการท้ังเครื่องมือ
ท่ีเหมาะสม และผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านท่ีเรียกว5านักวิทยาศาสตร
ข�อมูล (Data Scientist) 
 การจัดการข�อมูลมหึมามีองค
ประกอบท่ีสําคัญ 2 ส5วนคือ ฐานข�อมูล และระบบวิเคราะห
ข�อมูล ด�วย
ลักษณะ 3V ของข�อมูลทําให�ฐานข�อมูลท่ีใช�จําเป:นต�องมีรูปแบบท่ีแตกต5างจากฐานข�อมูลแบบความสัมพันธ
ท่ีนิยม
ใช�ในระบบงานท่ัวไป ซ่ึงระบบฐานข�อมูลท่ีได�รับความนิยมในการรองรับการจัดการข�อมูลมหึมาคือฐานข�อมูล
ประเภท NoSQL ซ่ึงมีความเหมาะสมในการจัดเก็บข�อมูลในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช5น ข�อมูลเอกสาร ข�อมูลกราฟ 
เป:นต�น (Wikipedia 2014) นอกจากฐานข�อมูล การจัดการข�อมูลมหึมายังต�องการระบบประมวลผลและวิเคราะห

ข�อมูลท่ีมีสมรรถนะสูงในลักษณะขนาน ซ่ึงในปdจจุบัน MapReduce ได�รับความนิยมสูงมาก โดย MapReduce ถูก
พัฒนาโดยกูเกิล เป:นโครงสร�างการประมวลผลแบบขนานท่ีสามารถใช�ประโยชน
จากเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน
มากในการประมวลผลข�อมูลขนาดใหญ5ในระยะเวลาอันสั้น (Dean and Ghemawat 2008) นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมี
ข�อมูลเข�าอย5างรวดเร็ว การประมวลผลจําเป:นต�องเป:นแบบ real-time โดยทําการประมวลผลในหน5วยความจํา (In-
Memory Processing) ตัวอย5างของระบบประมวลผลในหน5วยความจําได�แก5 Shark (Xin et al 2013) Storm (Apache 
Storm 2014) เป:นต�น 
 การจัดการข�อมูลมหึมาได�ถูกนําไปใช�ประโยชน
ในหลายรูปแบบ ระบบค�นหาข�อมูลของ Google ใช�เครื่อง
คอมพิวเตอร
จํานวนมากในการวิเคราะห
ข�อมูลท่ีดึงมาจากหน�าเว็บในอินเทอร
เน็ตเป:นปริมาณมากกว5า 20 เพนต�า
ไบต
ต5อวัน (Dean and Ghemawat 2008) การจัดการข�อมูลมหึมายังได�ถูกนําไปใช�ในธุรกิจสายการบิน โดยสายการ
บินเจ็ทบูลได�นําระบบวิเคราะห
ข�อความในการวิเคราะห
ความรู�สึกของลูกค�าในอีเมลร�องเรียนท่ีได�รับ และเม่ือผนวก
กับตําแหน5งท่ีนั่ง เท่ียวบินท่ีลูกค�าใช�บริการ และข�อมูลอ่ืน ๆ เช5น ราคาต๋ัวเครื่องบิน ทีมงานท่ีให�บริการ ฯลฯ ทําให�
สายการบินเจ็ทบูลสามารถวิเคราะห
ต�นเหตุของปdญหา และสามารถแก�ปdญหาได�อย5างรวดเร็ว (Stodder 2010) งาน
ของ Barrett et al ได�เสนอแนวทางในการนําการจัดการข�อมูลมหึมามาใช�ในด�านการแพทย
 ท้ังในการวิเคราะห

พฤติกรรมของบุคคล โดยการรวบรวมข�อมูลจากโทรศัพท
มือถือ และอุปกรณ
ติดตัวรุ5นใหม5ท่ีมีความสามารถในการ
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ตรวจวัดชีพจรและการเคลื่อนท่ีของผู�ใช� รวมไปถึงการวิเคราะห
หาสภาพแวดล�อมท่ีอาจเป:นต�นเหตุของโรคหอบหืด 
โดยการวิเคราะห
ประวัติในระดับผู�ปgวยรายบุคคลโดยละเอียด (Barrett et al 2013) 
 
4) การวิเคราะห
ข�อมูลตัวบทผ5านการแสดงภาพ 
 การวิเคราะห
ข�อมูลตัวบทขนาดใหญ5จําเป:นจะต�องอาศัยความสามารถของเทคโนโลยีในการประมวลผล
ข�อมูลและระบบค�นคืนสารสนเทศ โดยท่ัวไปการประมวลผลคลังข�อมูลตัวบทจะเน�นไปท่ีการค�นหาความสัมพันธ

ของข�อมูลในมิติต5าง ๆ เช5น อักขรวิธี ไวยากรณ
 และความสัมพันธ
ในเชิงความหมาย (semantic relationship) เป:น
ต�น โดยหน5วยวิเคราะห
 (unit of analysis) ของข�อมูลทีใช�ในการวิเคราะห
อาจเป:นหน5วยคํา วลี ประโยค เนื้อหา 
(content) แม�แต5กระท่ังเอกสาร (document) และการวิเคราะห
อาจเป:นการค�นหาแบบแผนท่ีเกิดข้ึนภายในเอกสาร
ชิ้นเดียวกันหรือแบบแผนร5วมท่ีปรากฏในเอกสารหลายชิ้น  
 เทคนิคการวิเคราะห
การใช�คําและอักขรวิธีอาจมีได�ในหลายรูปแบบ ยกตัวอย5างเช5น การวิเคราะห
ความถ่ี 
การวิเคราะห
คําปรากฏร5วม (Collocation) การวิเคราะห
บริบทท่ีปรากฏ (Concordance) การรู�จําชื่อเฉพาะ (Named 
Entity Recognition) เช5น ชื่อคน สถานท่ี เวลา เป:นต�น และการระบุตําแหน5งของคําศัพท
ตามพจนานุกรมในตัวบท 
(Dictionary tagging) เป:นต�น อย5างไรก็ตามการวิเคราะห
ความถ่ีถือเป:นวิธีการข้ึนพ้ืนฐานท่ีนําไปสู5การวิเคราะห
ใน
รูปแบบอ่ืน ดังนั้นโครงการวิจัยชิ้นนี้จึงเลือกท่ีจะวิเคราะห
ความถ่ีของคําเป:นหลัก  การวิเคราะห
ความถ่ีของการใช�
คํามีบทบาทสําคัญในการศึกษาภาษาศาสตร
  ใช�เพ่ือศึกษาโครงสร�างและแบบแผนการใช�ภาษามาอย5างต5อเนื่อง ไม5
ว5าจะเป:นการวิเคราะห
รูปแบบการใช�งาน การวิเคราะห
คําศัพท
เพ่ือสร�างพจนานุกรม การวิเคราะห
หน�าท่ีของคํา
หรือวลี การวิเคราะห
ข�อผิดพลาดทางอักขรวิธี เป:นต�น (Bybee and Hopper 2001)   
 นอกจากนี้การวิเคราะห
ความถ่ีของคํายังมีบทบาทต5อการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ อีกด�วย เช5น นัก
สารสนเทศยังได�นําความถ่ีของคํามาใช�ในการสร�าง metadata และดรรชนีแบบอัตโนมัติ เพ่ือลดข�อจํากัดของ
ผู�ปฏิบัติงานสารสนเทศในการกําหนด metadata และดรรชนี ตลอดจนขยายช5องทางในการเข�าถึงเอกสารอีกด�วย 
(เช5น Carroll and Roeloffs 1969; Harter 1975; Underwood 2013) ความถ่ีในการใช�คํายังถูกนํามาใช�ในการศึกษา
ในด�านสังคมวิทยา ปรัชญาและจิตวิทยาอีกด�วย (Zipf 2002[1936]) ยกตัวอย5างเช5น การค�นพบว5า ความยาวของ
คํามีความสัมพันธ
เชิงผกผันกับความถ่ีในการใช� ของ Zipf (2002[1936]) นําไปสู5การนําเสนอหลักการออกแรงน�อย
ท่ีสุด (Least effort principle) ซ่ึงเป:นหลักการท่ีใช�อ�างอิงในการศึกษาทางด�านการวิเคราะห
และออกแบบระบบ
อย5างแพร5หลาย 
 ในการวิเคราะห
คําเขียนผิดอักขรวิธี การวิเคราะห
ความถ่ีอาจจําเป:นจะต�องใช�ร5วมกับการวิเคราะห
การใช�
คําในรูปแบบอ่ืน เช5น การวิเคราะห
คําใกล�เคียง หรือการวิเคราะห
บริบท เพ่ือให�การตรวจสอบและการวิเคราะห

ข�อมูลมีความเท่ียงตรง แม5นยํา และน5าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 
 เทคนิคการแสดงภาพ (Visualization) เป:นการวิเคราะห
และนําเสนอข�อมูลผ5านภาพ ไม5ว5าจะเป:นแผนภูมิ 
แผนท่ี รูปภาพ เป:นต�น การแสดงภาพนับเป:นการสื่อสารท่ีมีแบนด
วิดท
สูง (Rohrer, 2002) กล5าวคือ ภาพสามารถ
นําเสนอและถ5ายโอนข�อมูลจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้นได� ข�อมูลจํานวนมหึมาท่ีอาจจะต�องใช�เวลาเป:นป�ในการ
พิจารณาสามารถนํามาใช�ในการสื่อสารได�ในระยะเวลาเพียงไม5ก่ีวินาที นอกจากนี้การแสดงภาพยังช5วยให�ผู�ส5งสาร
ได�นําเสนอข�อมูลท่ีมีความซับซ�อนให�เข�าใจได�ง5ายยิ่งข้ึน ตลอดจนส5งเสริมให�เกิดความคิดสร�างสรรค
ในการค�นหา
วิธีการแก�ไขปdญหา 
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 หลักการในการแสดงภาพนั้นมีความแตกต5างหลากหลายตามบริบทของการใช�งาน เช5น งานของ Rohrer 
(2002) ท่ีอธิบายถึงหลักการในการพัฒนาภาพกราฟฟ�กท่ีเหมาะสมกับแบบจําลองทางอุตสาหกรรม เป:นต�น 
อย5างไรก็ตาม Tufte (1999; 2000; 2001) ได�นําเสนอหลักการโดยท่ัวไปของการแสดงภาพ โดยมีเป=าหมายหลัก 5 
ประการ ดังนี้ 
 1. การแสดงภาพควรเน�นไปท่ีเนื้อหามากกว5าการนําเสนอเทคนิคของการแสดงภาพ ความสําเร็จของการ
แสดงภาพข้ึนอยู5กับการนําเสนอความรู�เชิงลึกรวมไปถึงแก5นสาร คุณภาพ ความเก่ียวข�อง และความสมบูรณ
ของ
เนื้อหา 
 2. การแสดงภาพควรเน�นไปท่ีการเปรียบเทียบมากกว5าอธิบาย Tufte (1999) เห็นว5า หัวใจสําคัญของ
ตรรกะเชิงปริมาณอยู5ท่ีคําถามท่ีว5า ข�อมูลท่ีนําเสนอนั้นเปรียบเทียบกับข�อมูลอะไร นอกจากนี้ภาพการเปรียบเทียบ
ท้ังหมดควรนําเสนอในขอบเขตของสายตา โดยพ่ึงความจําของผู�ใช�ให�น�อยท่ีสุด 
 3. ความสมบูรณ
และถูกต�องเป:นหลักการสําคัญประการหนึ่งของการแสดงภาพ การแสดงภาพท่ีดีควรจะ
นําเสนอข�อมูลท่ีถูกต�อง โดยเฉพาะในเรื่องสัดส5วนของภาพเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส5วนของข�อมูลเชิงปริมาณ การ
แสดงคําอธิบายท่ีชัดเจนและครอบคลุม การเขียนอธิบายปรากฏการณ
หรือเหตุการณ
สําคัญท่ีเกิดข้ึนลงในภาพ
โดยตรง การนําเสนอความหลากหลายของข�อมูลมากกว5าความหลากหลายของการออกแบบการแสดงภาพ การ
ควบคุมมิติของการนําเสนอภาพให�สอดคล�องกับมิติของข�อมูลท่ีใช�ในการวิเคราะห
 เป:นต�น 
 4. การแสดงภาพท่ีดีควรกําหนดความละเอียดของภาพให�สูงเพ่ือให�เหมาะสมกับการรับรู�ของผู�ใช� การ
แสดงภาพท่ีมีความละเอียดตํ่าเกินไป อาจทําให�เกิดความผิดพลาดในการตีความได� 
 5. เทคนิคในการแสดงภาพอาจนําแนวคิดของการออกแบบคลาสสิคมาใช�ได� เช5น การแสดงภาพขนาดเล็ก
หลายภาพเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต5าง การแสดงผลในรูปแบบอนุกรมเวลา (Time series) โดยให�แกนแนวนอน
นําเสนอข�อมูลเวลา รวมไปถึงการใช�การผสมผสานมุมมองแบบกว�างและแบบลึก (Micro/macro composition) โดย
ในภาพแสดงเดียวกัน ผู�ใช�สามารถมองเห็นข�อมูลได�ท้ังในเชิงลึกและเชิงกว�าง 
 เทคนิคการแสดงภาพและเครื่องมือท่ีใช�ในการพัฒนาภาพแสดงได�ถูกนํามาใช�กันอย5างแพร5หลายการ
วิเคราะห
ความถ่ีของคํา ตัวอย5างเครื่องมือการแสดงภาพท่ีนิยมใช�ในปdจจุบัน ได�แก5 1) แผนภูมิเชิงเส�นนํามาใช�ใน
การเปรียบเทียบความถ่ีการใช�คําในช5วงระยะเวลาหนึ่ง เช5น โครงการ Bookworm 
(http://bookworm.culturomics.org/) โครงการ Google n-gram viewer (https://books.google.com/ngrams) เป:นต�น 
2) แผนภูมิวงกลมและรัศมีใช�แสดงคําท่ีปรากฏบ5อยท่ีสุดในตัวบท เช5น โครงการ DocuBurst 
(http://vialab.science.uoit.ca/docuburst/) เป:นต�น 3) การแสดงกลุ5มก�อนเมฆของคํา (Word cloud) ซ่ึงเป:นการนํา
คําท่ีมีความถ่ีสูงสุดในตัวบทมาแสดงในลักษณะกลุ5มก�อนเมฆ โดยใช�ขนาดของตัวอักษรแสดงความถ่ีของคํา ใน
ขณะเดียวกันสีของตัวอักษรก็สามารถนํามาใช�ในการระบุประเภทของคําได�อีกด�วย เช5น โครงการ Wordle 
(http://www.wordle.net/) เป:นต�น 4) แผนภาพเครือข5ายท่ีแสดงความสัมพันธ
ระหว5างคํา ในขณะเดียวกันขนาด
ตัวอักษรก็สามารถใช�ในการบอกความถ่ีของคําได�อีกด�วย เช5น โครงการ Voyant Link (http://voyant-tools.org/) 
เป:นต�น และ 5) การใส5แถบสี (Highlight) ในตําแหน5งของคําต5าง ๆ เม่ือมองจากมุมมองท่ีกว�าง แถบสีเหล5านั้นก็จะ
ทําให�เห็นความถ่ีตลอดจนบริบทท่ีคําเหล5านั้นไปปรากฏ เช5น โครงการ CATMA (Computer Aided Textual Markup 
and Analysis) (http://www.catma.de/) เป:นต�น ยังมีเทคนิคและเครื่องมืออีกจํานวนมากท่ีสามารถนํามาใช�ในการ
วิเคราะห
ความถ่ีของคํา  
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 เว็บไซต
 TaPoR (http://www.tapor.ca/) และ DiRT: Digital Research Tool (http://dirtdirectory.org/) ได�
รวบรวมเครื่องมือสร�างแผนภาพสําหรับการวิเคราะห
ความถ่ีของคํา อย5างไรก็ตามเครื่องมือต5าง ๆ เหล5านี้ยังไม5ได�
รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให�สามารถใช�งานกับภาษาไทยได� นอกจากนี้เครื่องมือเหล5านี้บางชิ้นมีข�อจํากัดในการ
นําเข�าและประมวลผลข�อมูลขนาดใหญ5 ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จึงจําเป:นจะต�องมีการพัฒนารูปแบบการแสดงผลให�
เหมาะสมกับการวิเคราะห
คําท่ีเขียนผิดอักขรวิธีและคําปรากฏใหม5ท่ีเกิดข้ึนในคลังข�อมูลภาษาไทยท่ีปรากฏในสื่อ
อินเทอร
เน็ต 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 คําผิดอักขรวิธีในท่ีนี้จํากัดเฉพาะคําท่ีพิมพ
ผิดเนื่องจากเหตุต5าง ๆ ท่ีทําให�ไม5สามารถอ5านออกเสียง
ข�อความนั้นได�  ไม5ครอบคลุมคําท่ีเขียนผิดแต5ยังสามารถอ5านออกเสียงหรือเข�าใจผิดเป:นคําอ่ืนได�  เช5น  อนุญาต 
เขียนผิดเป:น อนุญาติ  สแลง เขียนผิดเป:น แสลง เป:นต�น 
 คําปรากฏใหม5ในท่ีนี้จํากัดเฉพาะคําท่ีไม5มีในพจนานุกรมท่ีใช�ในการตัดคําและถ5ายเสียง  จนส5งผลให�ไม5
สามารถอ5านออกเสียงข�อความนั้นได� 
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วิธีการและแผนการดําเนินงานวิจัย   
 โครงการวิจัยนี้ประกอบด�วยข้ันตอนงานหลักสี่ส5วน  ได�แก5  ส5วนการสํารวจและคัดเลือกแหล5งข�อมูล  ส5วน
การสร�างเครื่องมือสกัดตัวบทภาษาไทยอย5างอัตโนมัติ  ส5วนการกํากับและจัดเก็บข�อมูลลงในคลังข�อมูลภาษาไทย
แบบสั่งสม  และส5วนของการวิเคราะห
คําเขียนผิดอักขรวิธีและคําปรากฏใหม5ท่ีได�จากคลังข�อมูล 
ส5วนท่ี 1 : การสํารวจและคัดเลือกแหล5งข�อมูล 
 ข้ันตอนนี้เป:นการสํารวจข�อมูลภาษาไทยท่ีพบในสื่อต5าง ๆ ในอินเทอร
เน็ต  ซ่ึงมีอยู5มากมายเกินกว5าท่ีจะ
เก็บตัวบททุกชิ้นได�  สิ่งท่ีสามารถทําได�คือสํารวจลักษณะภาษาไทยท่ีพบในสื่อต5าง ๆ  เพ่ือเลือกข�อมูลให�มีความ
หลากหลายของประเภทตัวบท (genre) มากท่ีสุด  เพราะตัวบทแต5ละประเภทมีลักษณะการใช�ภาษาท่ีแตกต5างกัน
ต้ังแต5ระดับการเลือกใช�คํา การผูกประโยค องค
ประกอบของการสื่อสาร  เป:นต�น  เม่ือเลือกประเภทตัวบทท่ี
ต�องการแล�วจึงค�นคว�าต5อว5าตัวบทประเภทนั้นมีพบในสื่อจากแหล5งใดบ�าง  แล�วเลือกแหล5งข�อมูลจํานวนหนึ่งท่ี
เหมาะสมเพ่ือเป:นตัวแทนของตัวบทประเภทนั้นโดยไม5โอนเอียงไปด�านหนึ่งด�านใด คือให�ครอบคลุมตัวแปรท่ี
แตกต5างกันได�มากท่ีสุด เช5น หากเก็บข�อมูลตัวบทจากสื่อสํานักข5าว  ก็ควรเลือกสื่อท้ังท่ีเข�าถึงคนส5วนใหญ5อย5าง
หนังสือพิมพ
สําหรับชาวบ�านอย5าง ไทยรัฐ เดลินิวส
  และสื่อท่ีเข�าถึงกลุ5มคนมีการศึกษามากข้ึน เช5น เครือเนชั่น มติ
ชน เป:นต�น 
 ตัวอย5างของประเภทตัวบทภาษาไทยท่ีแตกต5างกัน เช5น ข�อมูลภาษาไทยประเภทท่ีเป:นรายงานข5าว  
บทความนิตยสาร  เว็บบอร
ด  บล็อก  บทความเชิงวิชาการ  บทแต5งหรือนิยาย เป:นต�น   งานส5วนนี้อยู5ในความ
รับผิดชอบของทีมงานด�านภาษาศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
  เม่ือเลือกแหล5งข�อมูลได�แล�วจึงบันทึก url ของ
แหล5งข�อมูลต5าง ๆ ท่ีต�องการ   
ส5วนท่ี 2 : การสกัดตัวบทภาษาไทยอัตโนมัติจากอินเทอร
เน็ต 
 งานส5วนนี้เป:นข้ันตอนท่ีใหญ5และใช�เวลามากท่ีสุด   เป:นงานในความรับผิดชอบของทีมงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
  หลังจากรับข�อมูล url แหล5งข�อมูลท่ีควรจะเข�าไปโหลดข�อมูลต5าง ๆ แล�ว  ทีมงานจะศึกษาลักษณะ
การจัดข�อมูลภาษาไทยในสื่อนั้น  เพ่ือวิเคราะห
ว5าส5วนใดเป:นตัวบทภาษาไทย ส5วนใดเป:นข�อมูลอ่ืนท่ีไม5เก่ียวข�อง  
เช5น  โฆษณา  เมนู  ฯลฯ  เพ่ือจะได�พัฒนาระบบการสกัดข�อมูลให�โหลดเฉพาะตัวบทภาษาไทย และกันส5วนท่ีเป:น
ข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏซํ้าคงท่ีบนหน�าเว็บท่ีเรียกว5า boilerplate ออกไป  จากนั้นจึงทดสอบและปรับปรุงระบบให�
ทํางานได�อย5างต5อเนื่องทุกวันตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 
 ผลผลิตท่ีได�เป:นรูปธรรมในส5วนงานนี้คือ  ข�อมูลดิบท่ีเป:นตัวบทภาษาไทยจากแหล5งข�อมูลประเภทต5าง ๆ 
ท่ีพร�อมนํามาเข�าระบบจัดเก็บเป:นคลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสม 
ส5วนท่ี 3 : การสร�างคลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสม 
 ข�อมูลท่ีได�จากงานส5วนสองเป:นข�อมูลตัวบทภาษาไทยล�วน  การท่ีจะใช�ประโยชน
จากข�อมูลได�อย5างเต็มท่ี
นั้น จําเป:นต�องมีการแท็กข�อมูลต5าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับตัวบทท่ีเป:น metadata เช5น ประเภทตัวบท (genre)  วันท่ีตัว
บทถูกผลิต หรือเผยแพร5  หรือโหลดมาจากสื่ออินเทอร
เน็ต  โดเมนหรือเนื้อหาของตัวบท  เป:นต�น  นอกจากนี้ 
เนื่องจากตัวบทภาษาไทยเป:นข�อความต5อเนื่อง  จึงจําเป:นต�องมีการประมวลผลภาษาไทยพ้ืนฐานโดยการตัดคํา
ด�วย  จึงจะสามารถนํามาใช�ประโยชน
ในการศึกษาวิจัยเรื่องต5าง ๆ ได�มากข้ึน  งานส5วนนี้เป:นความรับผิดชอบของ
ทีมงานด�านภาษาศาสตร
คอมพิวเตอร
  โดยจะแก�ไขปรับปรุงโปรแกรมตัดคําและถ5ายเสียงภาษาไทยท่ีมีใช�สําหรับ
การสร�างคลังข�อมูลภาษาไทยแห5งชาติมาใช�กับคลังข�อมูลแบบสั่งสมนี้  
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 ข�อมูลตัวบทแต5ละชิ้นจะถูกตัดคําและแท็ก metadata แล�วจัดเก็บในระบบท่ีจะถูกออกแบบมาเพ่ือให�
สามารถสืบค�นและเข�าถึงข�อมูลขนาดใหญ5ได�  ซ่ึงงานส5วนนี้จะเก่ียวข�องกับทีมงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญเรื่องกาจัดการข�อมูลมหึมา (big data) โดยจะจัดเก็บคลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้ลงใน hard 
drive ขนาดใหญ5หลาย ๆ ลูก  
 ในระหว5างการแท็กและตัดคําข�อมูลด�วยโปรแกรมตัดคําและถ5ายเสียงท่ีดัดแปลงมาด�วยการเพ่ิมโมดูลให�
กรองข�อความท่ีมีปdญหาไม5สามารถตัดคําและถ5ายเสียงได�เนื่องจากอาจจะมีคําใดคําหนึ่งเขียนผิดอักขรวิธีไทย  ทํา
ให�ไม5สามารถอ5านออกเสียงข�อความนั้นได� หรือมีคําท่ียังไม5ปรากฏในพจนานุดรมไทยท่ีใช�ในการตัดคํา  ข�อมูลส5วน
นี้จะถูกนํามาตรวจแก�ไขหาคําท่ีเขียนผิดหรือคําท่ีปรากฏใหม5แล�วทําการตัดคําใหม5เพ่ือบันทึกลงในคลังข�อมูลต5อไป  
และถูกนํามาสร�างรายการข�อความท่ีมีปdญหา  โดยท่ีภายในข�อความจะมีคําท่ีเขียนไม5ตรงตามอักขรวิธีหรือไม5ก็เป:น
คําท่ีปรากฏใหม5ท่ีไม5อยู5ในพจนานุกรม เพ่ือใช�ในข้ันตอนต5อไป  
ส5วนท่ี 4 : การวิเคราะห
คําเขียนผิดอักขรวิธีและคําปรากฏใหม5 
 รายการข�อความท่ีโปรแกรมไม5สามารถตัดคําได�ในส5วนท่ีสาม  จะถูกนํามาใช�เป:นข�อมูลสําหรับการ
วิเคราะห
ในส5วนนี้  ส5วนนี้เป:นการทํางานของนักภาษาศาสตร
ท่ีจะตรวจดูว5าท่ีผิดในข�อความนั้นคือส5วนไหน  คําท่ี
ถูกต�องเขียนอย5างไร  หรือตรวจดูว5าคําไหนเป:นคําท่ีไม5รู�จักเพราะไม5ปรากฏในพจนานุกรมท่ีใช�  เม่ือพบแล�วจึงแท็ก
ข�อมูลส5วนนั้น  ข�อมูลท่ีแก�ไขแล�วนี้จะถูกส5งกลับไปท่ีส5วนท่ีสามเพ่ือนําเข�าคลังข�อมูลต5อ 
 เม่ือแท็กคําผิดหรือคําปรากฏใหม5แล�ว  ข้ันต5อไปคือการดึงรายการคําท่ีพบมาวิเคราะห
และนับความถ่ี  ใน
การวิเคราะห
จะพิจารณาว5าคําท่ีเขียนผิดนั้นสามารถจัดกลุ5มเป:นประเภทข�อผิดต5าง ๆ ในหลายมิติ  เช5น  ในมิติเพ่ือ
ใช�ประโยชน
ทางคอมพิวเตอร
ต5อไป  จะจําแนกตามลักษณะการแก�ไขให�ถูกต�อง เช5น ลบตัวอักษรท่ีเกิน (deletion)  
เพ่ิมตัวอักษรท่ีขาด (insertion)  แทนท่ีตัวอักษรผิดด�วยตัวท่ีถูก (substitution) หรือสลับท่ีตัวอักษร (transposition) 
เพ่ือสร�างตารางความสับสน (confusion matrix) สําหรับใช�ในการทําโปรแกรม spelling correction ต5อไปในอนาคต  
ในมิติด�านภาษา  จะจําแนกข�อผิดตามลักษณะภาษา เช5น  ใช�รูปวรรณยุกต
ผิด  ใช�พยัญชนะสะกดมาตรานั้นผิด  
ใช�รูปสระผิด  และพิจารณาว5าข�อผิดนั้นเกิดจากความเลินเล5อในการพิมพ
ได�หรือไม5 เช5น พิมพ
ตัวอักษรไม5ครบ  
พิมพ
ตัวอักษรสลับตําแหน5ง ลืมกดปุgม Shift หรือเพราะขาดความรู�เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป:นต�น ซ่ึงส5วนนี้จําเป:นต�อง
ศึกษาลักษณะการวางแป=นพิมพ
ภาษาไทยในอุปกรณ
ท่ีเก่ียวข�องด�วย  จากนั้นจึงสรุปผลการวิเคราะห
ท่ีได�ว5าข�อผิด
แต5ละประเภทมีมากน�อยเพียงใด  พบในตัวบทประเภทไหนเป:นหลัก  ข�อผิดแต5ละข�อนั้นน5าจะเกิดจากเหตุใดได�
บ�าง เช5น การขาดความรู�เรื่องการผันวรรณยุกต
 การขาดความรู�เรื่องตัวสะกด การพิมพ
ผิดจากเหตุต5าง ๆ  เป:นต�น 
ผลของการวิเคราะห
ส5วนนี้จะช5วยให�เข�าใจปdญหาท่ีเป:นรูปธรรมมากข้ึน  เพ่ือจะได�นําไปสู5การเสนอแนวทางในการ
บรรเทาปdญหานี้ และจัดลําดับความสําคัญในการเรียนการสอนภาษาไทยได�เหมาะสมข้ึน  ตลอดจนได�ข�อมูล
พ้ืนฐานสําหรับใช�พัฒนางานตรวจแก�ไขคําผิดโดยอัตโนมัติต5อไป 
 นอกจากนี้  เพ่ือช5วยให�เข�าใจข�อมูลจํานวนมากได�ง5ายข้ึน  การแสดงผลเปรียบเทียบคําต5าง ๆ จะแสดงเป:น
ภาพแสดง visualization เพ่ือให�เข�าใจความแตกต5างและการเปลี่ยนแปลงได�ง5ายข้ึน  ซ่ึงงานส5วนนี้เป:นความ
รับผิดชอบของนักสารสนเทศท่ีจะพัฒนาเครื่องมือสําหรับใช�แสดงผลแบบการแสดงภาพนี้ 
ตัวอย5างข�อผิดท่ีคาดว5าจะสกัดได� 
<Fail>เรียกว5าเป:นหมัดแยuบของเรแกนในการเก็บคะแนนแต5ละยกไปเรื่อย ๆ </Fail>  แยuบ  ใช�รูปวรรณยุกต
ผิด 
<Fail>ท่ีสําคัญคือภาวะการณ
ท่ีสหรัฐฯกําลังเข�าสุ5ยุค</Fail>  สุ5  ใช�รูปสระผิด คือใช�สระอุ 
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<Fail>เอาส5วนเล็กน�อยของซ่ึโครงมาเสริมด้ังจมูกหรือถอนฟdนแท�ออกไปสักซ่ีสองซ่ีก็ยังอยู5ในกรอบของสิ่งท่ีพอจะ
ทําได�</Fail>  ซ่ึโครง ใช�รูปสระผิด คือใช�สระอึ ไม5ได�ใช�สระอี 
<Fail>มาเลเซี</Fail>  ไม5ได�พิมพ
พยัญชนะ ย ประกอบสระเอีย 
<Fail>ท้ังนี้เป:นเพราะอันวารเป:ฯสมาชิกของ</Fail>  พิมพ
ตัวสะกดผิดจาก น เป:น ฯ 
<Fail>เนื่องจากความก�าวหน�าทางการเแพทย
ท่ีสามารถ</Fail>  พิมพ
สระเกินกลายเป:น เแพทย
 
<Fail>ไทม
ชําเเหละเละ</Fail>  พิมพ
สระแอ ด�วยสระเอสองตัว 
<Fail>ไฟไฟม�</Fail>  พิมพ
 ห เป:น ฟ 
<Fail>แล�วก็คืวของดิฉันบ�าง</Fail> พิมพ
สระอิเป:นสระอือ 
<Fail>เป:นงานท่ีใช�สมองไปในทางสร�างสรรค
ม๊ักมาก</Fail>  ใช�รูปวรรณยุกต
และสระผิด 
<Fail>ทําอะไรอ5ะ</Fail> พิมพ
วรรณยุกต
เกิน 
<Fail>มอคค5าเป:นกาแฟผสมชuอกโกแลตและนาม</Fail> เขียนคําทับศัพท
ผิด 
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2. การดําเนินการการวิจัย 

2.1 ภาพรวมการทํางาน 
 การดําเนินการวิจัยในงานนี้  สรุปได� ดังนี้ 1) การสํารวจและคัดเลือกข�อมูลเพ่ือกําหนดเป=าหมายท่ีจะทํา
การสกัดข�อมูลจากสื่อออนไลน
ซึ่งประกอบด�วยข�อมูลจากเว็บและข�อมูลจากทวิตเตอร
  2) การวิเคราะห
ข�อมูลเว็บ
และการสกัดข�อมูลเพ่ือหารูปแบบและโครงสร�างข�อมูลในเว็บเป=าหมายและเขียนโปรแกรมเฉพาะกิจเพ่ือสกัดข�อมูล
ภาษาไทยจากเว็บเหล5านั้นออกมาโดยอัตโนมัติ   การวิเคราะห
ข�อมูลทวีตภาษาไทยและใช� API ของ Twitter เพ่ือ
สกัดข�อความภาษาไทยในแต5ละทวีตพร�อมท้ังข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง  3) การนําข�อมูลท่ีได�มาผ5านกระบวนการตัดคําและ
จัดเก็บโดยใช� Hadoop พร�อมท้ังแยกข�อมูลส5วนท่ีไม5สามารถตัดคําได�สําเร็จซ่ึงเป:นข�อมูลสําหรับใช�ศึกษาคําสะกดผิด
และคําปรากฏใหม5ในงานวิจัยนี้  4) การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือช5วยในการกํากับข�อผิดและคําปรากฏใหม5สําหรับใช�
เป:นข�อมูลในการวิเคราะห
ข้ันต5อไป 5) การวิเคราะห
คําผิดและคําปรากฏใหม5เพ่ือสร�างแบบจําลองการแปลงคํา
ภาษาไทย 6) การใช�งานข�อมูลและตัวอย5างการให�บริการ API เพ่ือช5วยสืบค�นคลังข�อมูลสั่งสม    ท้ังนี้ ภาพรวมการ
ทํางานท้ังระบบของงานวิจัยนี้สามารถมองได�ว5าประกอบด�วย 4 ส5วน ดังท่ีแสดงในรูปท่ี  1 ภาพรวมของระบบ  

1. การคัดเลือกแหล5งข�อมูล 

แหล5งข�อมูลมีท้ังหมด 5 แหล5ง ได�แก5 twitter, pantip, bloggang, khoasod, khomchadluek  ซ่ึงมีวิธีการเก็บ
ข�อมูลอยู5 2 แบบ คือ twitter ใช�โปรแกรม twitter streaming client ส5วนแหล5งอ่ืน ๆ ท่ีเหลือใช�โปรแกรม 
web crawler  ท้ัง 2 กรณีเป:นโปรแกรมท่ีต�องพัฒนาข้ึนเพ่ือให�ทํางานได�ตามวัตถุประสงค
ของโครงการวิจัย
นี้  ข�อมูลท่ีได�จะถูกเก็บไว�เป:นแฟ=มข�อมูลดิบ (raw data) ซ่ึงประกอบด�วยข�อความท่ีเป:นตัวบทภาษาไทย 
และข�อมูลท่ีเก่ียวกับตัวบท (meta data) 

2. การจัดเก็บข�อมูลและการตัดคํา 

ส5วนท่ีเป:นตัวบทภาษาไทยในแฟ=มข�อมูลดิบจะถูกนํามาตัดคําด�วยโปรแกรมตัดคํา (word segmentation 

program) ซ่ึงจะทํางานกับข�อความท่ีค่ันด�วยเว�นวรรคทีละข�อความ และใช�อัลกอริทึมตัดคําโดยข้ันตอน
แรกเป:นการตัดคําโดยใช�เฉพาะพจนานุกรมมาตรฐาน  กรณีท่ีสามารถตัดคําได�ท้ังข�อความ  ข�อความท่ีถูก
ตัดคําแล�วจะถูกนําไปเก็บไว�ในคลังข�อมูลภาษา (corpus)    ส5วนกรณีท่ีไม5สามารถตัดคําได�ท้ังข�อความ  
ข�อความนั้นจะถูกนําไปเก็บไว�ในฐานข�อมูลของข�อความท่ีตัดคําไม5สําเร็จ      

3. การวิเคราะห
คําสะกดผิดและคําปรากฏใหม5 
ข�อความท่ีตัดคําไม5สําเร็จถูกนําไปแสดงในเว็บแอปพลิเคชันสําหรับนักภาษาศาสตร
 เพ่ือให�วิเคราะห
สาเหตุ
ท่ีทําให�การตัดคําไม5สําเร็จ เช5น มีการสะกดคําผิด หรือมีคําใหม5ท่ีไม5อยู5ในพจนานุกรม  หากพบคําท่ีมีผู�
สะกดผิดก็จะเพ่ิมลงไปในพจนานุกรมเฉพาะกิจ  หรือหากพบคําท่ีมีผู�นิยมใช�กันมากอาจพิจารณาว5าเป:นคํา
ใหม5และเพ่ิมลงไปในพจนานุกรมเฉพาะกิจ  ข�อความท่ีตัดคําไม5สําเร็จจะถูกนําไปตัดคําใหม5  โดยใช�
พจนานุกรมท่ีเพ่ิมเติมนี้ด�วย  
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4. การใช�ประโยชน
จากคลังข�อมูลสั่งสมท่ีสร�างข้ึน 

คลังข�อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมนี้จะสามารถเข�าถึงได�ผ5าน Application Programing Interface (API)  เพ่ือ
ให�บริการต5าง ๆ เช5น การค�นหา การวิเคราะห
เชิงสถิติ เป:นต�น สําหรับรองรับเว็บแอปพลิเคชันท่ีจะมาใช�
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งานคลังข�อมูลภาษาไทย  
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รูปที่  1 ภาพรวมของระบบ 

 

2.2 การสํารวจและคัดเลือกแหล�งข!อมูล 
 เป=าหมายสําคัญของการสํารวจและคัดเลือกแหล5งข�อมูล คือ การระบุแหล5งข�อมูลในอินเทอร
เน็ตท่ีมีข�อมูล
ตัวบทภาษาไทยจํานวนมากและเป:นข�อมูลท่ีสามารถเป:นตัวแทนข�อมูลตัวบทภาษาไทยท่ีปรากฏในสื่ออินเทอร
เน็ต 
คณะผู�วิจัยได�ใช�เกณฑ
ในการสํารวจและคัดเลือกแหล5งข�อมูล ดังนี้ 

1) เป:นแหล5งข�อมูลท่ีสามารถเข�าถึงได�สาธารณะ คณะผู�วิจัยไม5จําเป:นต�องทําการเข�ารหัสหรือเจาะเข�าไป
ในระบบเพ่ือเข�าถึงข�อมูลตัวบท 

2) เป:นแหล5งข�อมูลท่ีมีเนื้อหาหรือบริการหลักอยู5ในรูปตัวบท 
3) เป:นแหล5งข�อมูลท่ีปรากฏข�อมูลตัวบทภาษาไทย และ/หรือสามารถคัดกรองตัวบทภาษาไทยได� 
4) เป:นแหล5งข�อมูลท่ีมีข�อมูลตัวบทจํานวนมากและมีความหลากหลายในด�านเนื้อหาและรูปแบบการใช�

ภาษา 

5) เป:นแหล5งข�อมูลท่ีมีลักษณะความเป:นชุมชนและ/หรือได�รับความนิยมจากผู�ใช�อินเทอร
เน็ตในประเทศ
ไทย 

การสํารวจและคัดเลือกแหล5งข�อมูล แบ5งออกเป:น 3 ข้ันตอนหลัก ได�แก5 
 

1. กําหนดประเภทสื่อและเนื้อหาท่ีต�องการ 

เนื่องจากสื่ออินเทอร
เน็ตมีเนื้อหาและมีรูปแบบของการนําเสนอท่ีหลากหลาย ผนวกกับแนวทางการ
พัฒนาสื่ออินเทอร
เน็ตโดยมากมีลักษณะอยู5ในรูปการหลอมรวม (convergence) ทําให�การสํารวจและคัดเลือก
แหล5งข�อมูลจึงจําเป:นจะต�องมีกรอบในการคัดเลือกท่ีชัดเจน คณะผู�วิจัยได�พิจารณากําหนดประเภทของสื่อ
อินเทอร
เน็ตเพ่ือให�เป:นกรอบในการคัดเลือก ดังต5อไปนี้ 

- เว็บไซต
ของสํานักข5าว/สื่อมวลชน คือ เว็บไซต
ท่ีพัฒนาโดยสํานักข5าวหรือองค
กรของผู�สื่อข5าววิชาชีพ 
ผู�ใช�สามารถแสดงความคิดเห็นและโต�ตอบบนเว็บไซต
ได� 

- กระดานสนทนา (Webboard) คือ เว็บไซต
ท่ีให�ผู�ใช�สามารถนําเสนอข�อความ แลกเปลี่ยนข�อมูล
ข5าวสาร และโต�ตอบสนทนากันในเว็บไซต
ได� บริการของสื่อประเภทนี้มีลักษณะเหมือนกับกระดาน
ประชาสัมพันธ
ท่ีผู�ใช�สามารถนําข�อความมาแปะติดเพ่ือให�ผู�ท่ีเดินผ5านไปมาสามารถเข�ามาอ5านได� 

- เว็บบล็อก (Weblog) คือ รูปแบบการสร�างและเผยแพร5เนื้อหาในอินเทอร
เน็ตท่ีผู�ใช�จัดเก็บรวบรวมไว�
ในพ้ืนท่ีของตนเอง มักจัดเรียงเนื้อหาตามเวลาท่ีเผยแพร5 อนึ่ง เว็บบล็อก อาจสามารถตีความได�หลาย
นัยยะ เช5น เว็บไซต
ของปdจเจกบุคคลหรือหน5วยงานท่ีมีการจัดเรียงเนื้อหาตามเวลาท่ีเผยแพร5 หรือ
โปรแกรมท่ีช5วยให�ผู�ใช�อินเทอร
เน็ตสร�างและเผยแพร5เนื้อหา อย5างไรก็ตาม เว็บบล็อกในโครงการนี้ 
หมายถึง บริการออนไลน
ท่ีผู�ใช�สามารถสร�างและเผยแพร5เนื้อหา โดยผู�ให�บริการจัดหาพ้ืนท่ีและ
เครื่องมือในการสร�างและเผยแพร5เนื้อหาเท5านั้น 
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- เครือข5ายทางสังคม (Social network site) คือ บริการออนไลน
ท่ีเน�นการนําเสนอและแลกเปลี่ยนข�อมูล
ส5วนบุคคลเพ่ือการสร�างและรักษาเครือข5ายทางสังคม 

- เว็บท5า (Web portal) คือ เว็บไซต
ท่ีมีบริการหลากหลายรูปแบบ เช5น กระดานสนทนา เครือข5ายทาง
สังคม เว็บบลuอก เป:นต�น เข�าไว�ด�วยกัน นอกจากนี้ผู�ให�บริการอาจจะมีการสร�างและเผยแพร5เนื้อหา
ข้ึนเองอีกด�วย  

- เว็บไซต
ท่ัวไป (Website) คือ เว็บไซต
ของหน5วยงานและบุคคลต5าง ๆ ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับ
หน5วยงานหรือบุคคล ท้ังนี้อาจมีวัตถุประสงค
เพ่ือการแสวงหาผลกําไรและไม5แสวงหาผลกําไร 

 
นอกจากนี้เพ่ือให�แหล5งข�อมูลตัวบทมีความหลากหลายในด�านเนื้อหา คณะผู�วิจัยได�พิจารณาประเภทของ

เนื้อหา (genre) ตามการจัดหมวดหมู5ของเว็บไซต
 truehits.net ซ่ึงทําหน�าท่ีรวบรวมสถิติการใช�เว็บไซต
ใน
ประเทศไทยโดย บริษัท ศูนย
วิจัยนวัตกรรมอินเทอร
เน็ตไทย จํากัด ดังนี้ 

- การศึกษา 

- หน5วยงานราชการ  
- คอมพิวเตอร
  
- ธุรกิจ การอาชีพ  
- ท5องเท่ียว  
- สุขภาพ  
- อาหาร  
- บันเทิง  
- ข5าวสารท่ัวไป  
- มือถือ  
- บุคคล สังคม  
- ธนาคาร การเงิน  
- ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 

- อสังหาริมทรัพย
  
- กีฬา  
- เกมส
  
- ยานยนต
  
- ซ้ือขายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินค�าและบริการ   

 
2. รวบรวมและคัดเลือกแหล!งข�อมูลท่ีได�รับความนิยม 

การรวบรวมแหล5งข�อมูลท่ีได�รับความนิยม จะพิจารณาจากสถิติการใช�จากเว็บไซต
 Truehit.net เป:นสําคัญ 
โดยใช�ข�อมูลการจัดอันดับเว็บไซต
ยอดนิยมตามประเภทสื่อและเนื้อหา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 อย5างไรก็ตาม
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การเก็บรวบรวมของเว็บไซต
 Truehit.net เป:นการเก็บรวบรวมโดยความสมัครใจ กล5าวคือ ผู�พัฒนาเว็บไซต
จะต�อง
สมัครใช�บริการและนําโค�ดของ Truehit.net ไปติดต้ังบนเว็บไซต
 ดังนั้นจึงอาจมีเว็บไซต
จํานวนหนึ่งไม5ได�อยู5ใน
ฐานข�อมูลของ Truehit.net ดังนั้นคณะผู�วิจัยจึงได�พิจารณาเพ่ิมเว็บไซต
ท่ีเป:นท่ีรู�จักแต5ไม5มีรายชื่ออยู5ใน Truehit เข�า
ไปด�วย และพิจารณาความนิยมจากเว็บไซต
 Alexa ซ่ึงเป:นเว็บไซต
ท่ีเก็บรวบรวมสถิติการเข�าถึงเว็บไซต
ต5าง ๆ ท่ัว
โลกอีกครั้งหนึ่งด�วย 

เนื่องจากแหล5งข�อมูลท่ีรวบรวมมีจํานวนมาก คณะผู�วิจัยได�คัดเลือกเว็บไซต
ท่ีอยู5ในอันดับต�นตามประเภท
สื่อ (ยกเว�นเครือข5ายทางสังคม) และเนื้อหาและจัดเก็บในรูปตาราง ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที ่ 1 แสดงเว็บไซต)ที่ได�รับความนิยมตามประเภทส่ือและเนือ้หา (ข�อมูล ณ วันที ่1 มกราคม 2558) 
 เว็บไซต	ท่ัวไป เว็บท�า กระดานสนทนา เว็บบล็อก สํานักข�าว/

ส่ือมวลชน 

การศึกษา wegointer.com 
https://eduzones.com 
unigang.com/home 
trueplookpanya.com 

eduzone.com 
trueplookpanya.com 
myfirstbrain.com 
vcharkarn.com 

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

gotoknow.org  

หน!วยงาน
ราชการ 

glo.or.th 
bot.or.th 
studentloan.or.th 
sso.go.th 
thaigov.go.th  

thaijobsgov.com/ 
sobrajakan.com/ 

pantip.com/forum/social   prd.org 

คอมพิวเตอร) thaiware.com 
techmoblog.com/index.p
hp 
adslthailand.com/ 

thaiware.com 
overclockzone.com/ 

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

 arip.co.th 

ธุรกิจ การ
อาชีพ 

bectero.com 
3bb.co.th 
truecorp.co.th 

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

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

marketingoops.com/  bangkokbiznews.
com/ (From 
สื่อสารมวลชน) 

ท!องเที่ยว tourismthailand.org/  hflight.net/ pantip.com/forum/blueplanet  blogger.paiduaykan.co
m/ 

 

สุขภาพ 
อาหาร 

dodeden.com/ 
siamhealth.net/ 
haamor.com/ 
kondoodee.com/ 
frynn.com/ 

dodeden.com/ pantip.com/forum/lumpini    

บันเทิง ohozaa.com/ 
spokedark.tv/ 
thaiticketmajor.com/  

postjung.com/ 
siamzone.com/ 

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

dek-d.com/writer/ tvpoolonline.co
m/ 

สื่อสารมวลชน 
ข!าวสารทั่วไป 

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

 oknation.net/blog/ khaosod.co.th/ 
thairath.co.th/ 
manager.co.th/ 
posttoday.com/ 
dailynews.co.th/ 

มือถือ siamphone.com/ 
 

siamphone.com/ pantip.com/forum/mbk  
droidsans.com/ 

  

บุคคล สังคม momypedia.com/ 
 

jeban.com/ bloggang.com/ 
exteen.com/ 

 

ธนาคาร 
การเงิน 

kasikornbank.com/ 
set.or.th  

pantip.com/forum/sinthorn    
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 เว็บไซต	ท่ัวไป เว็บท�า กระดานสนทนา เว็บบล็อก สํานักข�าว/

ส่ือมวลชน 

settrade.com 
bangkokbank.com 
ktb.co.th 

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ศาสนา 

dmc.tv/ palungjit.org/ pantip.com/forum/writer  
pantip.com/forum/religious  
pantip.com/forum/art  
uamulet.com/ 
palungjit.org/ 
dd-pra.com/ 
taradpra.com/ 

  

อสังหาริมทรัพ
ย) 

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

 

pantip.com/forum/home  
prakard.com/  
thaihometown.com/ 
ddproperty.com/ 

  

กีฬา premierdream.com/ 

 

pantip.com/forum/supachalasai  
goal.in.th/ 
soccersuck.com/ (blocked by 
MICT) 

 siamsport.co.th/ 
gangzababall.co
m/ 

เกมส) gg.in.th/home/ 
online-station.net/ 
talesrunner.in.th/index.ht
m 
game.mthai.com/ (หมวด 
บุคคลสังคม) 

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

playpark.com/th/ 
 

  

ยานยนต) one2car.com/ 
autospinn.com/ 
headlightmag.com/ 
9carthai.com/ 

taladrod.com/ taladrod.com/ (Membership 
required) 
thaiscooter.com/forums/content.p
hp 

  

ซื้อขายสินค�า weloveshopping.com jeban.com/ 
autospinn.com/ 

pantipmarket.com/  
tarad.com/ 
http:://pramool.com/ 
lnwshop.com/webboard 

  

 

เนื่องจากการพิจารณาเครือข5ายทางสังคมตามประเภทเนื้อหานั้นทําได�ยาก เนื่องจากเครือข5ายสังคมส5วน
ใหญ5จะมีเนื้อหาท่ีหลากหลายไม5ได�เจาะจงไปท่ีประเภทเนื้อหาใดประเภทหนึ่ง นอกจากนี้จากการสํารวจของ
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (2557) ในช5วงไตรมาสท่ีสองของป� 2557 พบว5าเครือข5ายสังคมท่ีเป:นท่ีนิยมในกลุ5มผู�ใช�
อินเทอร
เน็ตในประเทศไทย 4 แหล5งได�แก5 Facebook YouTube Twitter และ Instagram  

อย5างไรก็ตามเม่ือพิจารณาตามเกณฑ
การคัดเลือกท่ีกล5าวไว�ข�างต�น จะพบว5า คณะผู�วิจัยไม5สามารถเข�าถึง
ข�อมูลตัวบทท่ีอยู5ใน Facebook ได�โดยตรง เนื่องจากผู�ใช�ส5วนใหญ5จํากัดการเข�าถึงสําหรับผู�ใช�เฉพาะกลุ5ม ในขณะท่ี
เครือข5ายทางสังคมสองแหล5งคือ YouTube และ Instagram มีเนื้อหาหลักท่ีไม5ได�อยู5ในรูปตัวบท กล5าวคือ YouTube 
มีเนื้อหาหลักอยู5ในรูปวิดีโอ และ Instagram มีเนื้อหาหลักอยู5ในรูปรูปภาพ ดังนั้นจึงมีเพียง twitter เพียงแหล5งข�อมูล
เดียวท่ีเป:นไปตามเกณฑ
การคัดเลือกแหล5งข�อมูลตัวบทภาษาไทยท่ีจะนําไปใช�ในโครงการนี้ 

 
3. พิจารณาความเป;นไปได�ในการสกัดข�อมูล 

ความท�าทายประการสําคัญในการคัดเลือกแหล5งข�อมูลตัวบทท่ีจะใช�ในโครงการวิจัยนี้ คือ รูปแบบการ
แสดงเนื้อหาของแหล5งข�อมูลแต5ละแหล5งมีความแตกต5างกันมาก คณะผู�วิจัยจําเป:นจะต�องพัฒนาตัวสกัดข�อมูลตัว
บทให�เหมาะสมกับแหล5งข�อมูลแต5ละแหล5ง ดังนั้นความเป:นไปได�ในการพัฒนาตัวสกัดข�อมูล ตลอดจนความรวดเร็ว
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ในการเก็บรวบรวมข�อมูลภายในระยะเวลาและทรัพยากรอันจํากัด จึงเป:นปdจจัยสําคัญท่ีจะช5วยให�การคัดเลือก
แหล5งข�อมูล 

ผลการพิจารณาความเป:นไปได�พบว5า แหล5งข�อมูลท่ีรวบรวมและคัดเลือกมาได�ดังท่ีปรากฏในตารางท่ี 1 
นั้นมีจํานวนมาก และเป:นไปได�ยากท่ีจะเก็บได�จากทุกแหล5งท่ีรวบรวมมา ดังนั้นจึงจะต�องคัดเลือกเฉพาะ
แหล5งข�อมูลท่ีครอบคลุมเนื้อหาท่ีหลากหลายมากกว5าแหล5งข�อมูลท่ีเน�นเฉพาะด�านใดด�านหนึ่ง และเพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาตัวสกัดและเก็บรวบรวมข�อมูลมากท่ีสุด แหล5งข�อมูลท่ีใช�ควรเป:นแหล5งข�อมูลท่ีมีการ
เคลื่อนไหวของข�อมูลอย5างต5อเนื่องและรวดเร็ว 

ในการพิจารณาแหล5งข�อมูลประเภทเว็บไซต
ท่ัวไป พบว5า รูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต
ท่ัวไปมีความ
แตกต5างหลากหลายมาก ในขณะท่ีบางเว็บไซต
มีความเคลื่อนไหวของข�อมูลน�อย การพัฒนาตัวสกัดข�อมูลตัวบท
เฉพาะเว็บไซต
เหล5านี้จึงอาจไม5เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะผู�วิจัยจึงได�ตัดสินใจไม5นําเว็บไซต
ท่ัวไปมาใช�เป:น
แหล5งข�อมูลในโครงการวิจัยชิ้นนี้ 

สําหรับเว็บท5า ผลการพิจารณาพบว5า เว็บท5าท่ีเป:นท่ียอดนิยมมักมีเนื้อหาท่ีนํามาจากแหล5งข�อมูลอ่ืน เช5น 
สํานักข5าว/สื่อมวลชน กระดานสนทนา หรือเว็บบล็อก ถึงแม�ว5าการโต�ตอบกันระหว5างสมาชิกจะมีจํานวนมาก แต5
สัดส5วนของเนื้อหาหลักท่ีมีความแตกต5างจากแหล5งข�อมูลประเภทอ่ืนน�อย ดังนั้นคณะผู�วิจัยจึงพิจารณาท่ีจะไม5นํา
เว็บท5ามาใช�เป:นแหล5งข�อมูลในการจัดทําคลังข�อมูลภาษาในครั้งนี้ 

สําหรับกระดานสนทนา คณะผู�วิจัยได�เลือกเว็บไซต
 Pantip.com เป:นแหล5งข�อมูลหลัก เนื่องจากเม่ือ
เปรียบเทียบความนิยมจากสถิติการเข�าใช�พบว5า เว็บไซต
 Pantip.com มีการเข�าใช�มากกว5าเว็บกระดานสนทนาอ่ืน 
ๆ นอกเหนือจากนี้ประเด็นสนทนาบนเว็บไซต
ดังกล5าวยังได�รับการกล5าวถึงในสื่ออ่ืน ๆ ความเคลื่อนไหวของข�อมูล
ในแต5ละวันมีจํานวนมาก อีกท้ังเนื้อหาท่ีปรากฏอยู5ในเว็บไซต
มีความหลากหลายและมีการจัดหมวดหมู5ชัดเจน เม่ือ
พิจารณาในด�านการสกัดข�อมูล พบว5าเนื้อหาท่ีอยู5ในเว็บไซต
นี้มีการจัดเก็บและแสดงผลข�อมูลท่ีมีแบบแผนชัดเจน 
สามารถนําข�อมูลตัวบทมาสกัดใช�ประโยชน
ตามวัตถุประสงค
ของโครงการวิจัยชิ้นนี้ 

เว็บบล็อกท่ีคณะผู�วิจัยคัดเลือกให�เป:นแหล5งข�อมูลตัวบทในโครงการนี้คือ เว็บไซต
 Bloggang.com ซ่ึงเป:นผู�
ให�บริการสร�างเว็บบล็อกของคนไทยโดยเฉพาะ เม่ือพิจารณาจากข�อมูลสถิติการเข�าถึงผ5าน Truehit.net พบว5า 
เว็บไซต
ดังกล5าวมีผู�เข�าใช�มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับเว็บบล็อกอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน Bloggang.com ก็มีเนื้อหาท่ี
ครอบคลุมหลายด�าน อีกท้ังการแสดงผลก็มีแบบแผนท่ีชัดเจน 

สําหรับเครือข5ายทางสังคม ดังท่ีได�กล5าวมาแล�วข�างต�น Twitter เป:นบริการเดียวท่ีผ5านการพิจารณาจากใน
ข้ันตอนก5อนหน�านี้ อย5างไรก็ตามเม่ือพิจารณาความเป:นไปได�ในการสกัดข�อมูล พบว5า Twitter มีการเป�ด API ให�ผู�ใช�
สามารถเข�าถึงข�อมูล twitter ในรูปแบบการแสดงผลมาตรฐาน ดังนั้นการสกัดข�อมูลตัวบทท่ีปรากฏอยู5บนเว็บไซต
 
twitter จึงมีความเป:นไปได�อย5างมาก 

ส5วนเว็บไซต
ของสํานักข5าว/สื่อมวลชนนั้น คณะผู�วิจัยได�พิจารณาโดยใช�หลักเกณฑ
ความนิยมเป:นอันดับ
แรก พบว5า เว็บไซต
ของหนังสือพิมพ
ข5าวสด (www.khaosod.co.th) เป:นเว็บไซต
ท่ีมีจํานวนผู�เข�าชมสูงสุดตามสถิติ
ของ Truehit.net ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 อย5างไรก็ตามในการสกัดข�อมูลตัวบทในเว็บไซต
ของสํานักข5าว/
สื่อมวลชน คณะผู�วิจัยเห็นว5า จะสกัดเฉพาะข�อมูลตัวบทท่ีปรากฏในเนื้อหาของข5าวเท5านั้น ไม5นับรวมตัวบทท่ี
ปรากฏในบทสนทนาหรือข�อคิดเห็นของผู�เข�าชม เนื่องจากจะนําข�อมูลตัวท่ีได�จากแหล5งข�อมูลประเภทนี้ไปใช�ใน
การวิเคราะห
เปรียบเทียบกับแหล5งข�อมูลประเภทอ่ืน ๆ ท่ีรูปแบบการสร�างและเผยแพร5ข�อมูลมาจากปdจเจกบุคคล
มากกว5าในรูปขององค
กรวิชาชีพ และเพ่ือให�ลดอคติของเนื้อหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากองค
กรสื่อสารมวลชน คณะผู�วิจัย
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จึงได�พิจารณาเพ่ิมเว็บไซต
ของหนังสือพิมพ
คมชัดลึก (www.komchadluek.net) ท่ีมีประเภทเนื้อหาใกล�เคียงกันมาใช�
เป:นแหล5งข�อมูลอีกแหล5งหนึ่ง 

กล5าวโดยสรุป แหล5งข�อมูลตัวบทภาษาไทยท่ีจะนํามาใช�ในโครงการวิจัยชิ้นนี้มีจํานวนท้ังนี้ 5 แหล5ง ได�แก5 
1) เว็บไซต
pantip.com 2) เว็บไซต
 bloggang.com 3) เว็บไซต
 Twitter.com 4) เว็บไซต
ของหนังสือพิมพ
ข5าวสด และ 
5) เว็บไซต
ของหนังสือคมชัดลึก  ซ่ึงสะท�อนลักษณะภาษาและการสื่อสารท่ีแตกต5างกันดังนี้ 
แหล5งข�อมูล ประเภทตัวบท ลักษณะภาษา ผู�รับสาร เนื้อหา 
pantip.com กระดานสนทนา ไม5เป:นทางการ,  

ภาษาพูด 
ผู�ร5วมสนทนา/
ผู�อ5านท่ัวไป 

หลากหลายแต5แยก
ตามกลุ5มย5อยได� 

bloggang.com บล็อก ไม5เป:นทางการ*, 
ภาษาเขียน* 

ผู�อ5านท่ัวไป* หลากหลายแต5แยก
ตามกลุ5มย5อยได� 

Twitter.com ไมโครบล็อก ไม5เป:นทางการ*, 
ภาษาพูด* 

เฉพาะคนหรือ
กลุ5ม*/ท่ัวไป 

หลากหลาย 

www.khaosod.co.th รายงานข5าวสาร ทางการ, ภาษา
เขียน 

สาธารณะ ข5าว 

www.komchadluek.net รายงานข5าวสาร ทางการ, ภาษา
เขียน 

สาธารณะ ข5าว 

* หมายถึงส5วนใหญ5มีลักษณะเช5นนั้น 
ตารางที ่ 2 สรุปข�อมูลที่จะจัดเก็บ 

 

2.3 การวิเคราะห$ข!อมูลเว็บเพ่ือสกัดข!อความ 
แหล5งข�อมูลท่ีสําคัญของโครงการคือการสกัดข�อความจากเว็บไซต
ต5าง ๆ ได�แก5 www.pantip.com 

www.khomchadluek.net  www.khaosod.co.th  และ bloggang.com เป:นต�น ซ่ึงเทคนิคในการสกัดคําโดยท่ัวไปจะ
เรียกว5า Web Crawler ซ่ึงจะเป:นการท่ีใช�โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนทําการจําลองตัวเองเป:นเว็บบราวเซอร
 เพ่ือทําการ
ดาวน
โหลดข�อมูลหน�าเว็บต5าง ๆ เช5นเดียวกับการท่ีผู�ใช�ทําการเข�าถึงข�อมูลบนเว็บไซต
เหล5านั้น โดย Web Crawler 
จะทําการดึงข�อมูลจากหน�าท่ีระบุ วัตถุบริวารต5าง ๆ ท่ีประกอบกับหน�าเว็บนั้นเช5น รูปภาพ เป:นต�น พร�อมท้ังทํา
การดึงหน�าเว็บท่ีมีการเชื่อมต5อจากหน�าเว็บท่ีต�องการ โดยมุ5งหวังท่ีจะทําการคัดลอกเว็บไซต
ท่ีสมบูรณ
 เพ่ือนําไปใช�
ในการทําดัชนีค�นหาของโปรแกรมค�นหา เช5น กูเกิล หรือเพ่ือจัดเก็บไว�ดูในสภาวะท่ีผู�ใช�ไม5สามารถเชื่อมต5อกับ
อินเทอร
เน็ตได� 

เนื่องจาก Web Crawler จะเป:นเทคนิคท่ีใช�กันอย5างแพร5หลาย จึงได�มีการพัฒนาโปรแกรม Web Crawler 
สําเร็จรูป รวมไปถึงไลบราลีต5าง ๆ เพ่ือการพัฒนา แต5เนื่องจากในโครงการนี้ ทีมวิจัยจะต�องทําการดึงข�อมูลบน
เว็บไซต
 พร�อมท้ังทําการสกัดข�อมูลเพ่ือดึงท้ังข�อความของกระทู�หรือบทความ และข�อมูลกํากับข�อความ 
(Metadata) เช5น ชื่อผู�ตั้งกระทู� เวลาท่ีตั้งกระทู� ความเห็นของกระทู� และข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเป:นต5อการศึกษา ซ่ึงแต5
ละเว็บไซต
จะมีการใช�รูปแบบท่ีหลากหลาย และมีความแตกต5างกันอย5างมาก ดังตัวอย5างต5อไปนี้ 
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รูปที่  2 หน�าจอกระทู�ห�องพันทิพ 

จากรูปจะเป:นตัวอย5างกระทู�จากห�องสยามสแควร
ของ www.pantip.com ซ่ึงถ�าพิจารณาข�อมูลดิบท่ีเป:น HTML จะ
เป:นดังนี้ 

 
ในการดึงเนื้อกระทู�จะใช�การหาองค
ประกอบของหน�าประเภท div ท่ีมี class=”display-post-story” ซ่ึงเม่ือทําการ
เปรียบเทียบกับหน�าเว็บของ www.khomchadluek.net จะมีความแตกต5างกันดังนี้ 

 
รูปที่  3 หน�าจอข!าวในหน�าเว็บคมชดัลึก 
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จากหน�าเว็บนี้ การดึงหัวข�อข5าวจะหาจากองค
ประกอบของหน�าประเภท h1 ท่ีมี itemprop=”headline”  

เนื้อข5าวจะต�องทําการหาองค
ประกอบของหน�าประเภท div ท่ีมี itemprop =”articlebody” 
นอกจากความหลากหลายของวิธีการสกัดเนื้อหาจากเว็บไซต
ต5าง ๆ แล�ว เว็บไซต
บางแห5งเช5น 

www.pantip.com มีการใช�เทคนิคของ AJAX ซ่ึง Web Crawler จะมีข�อจํากัดในการดึงข�อมูลจากเว็บไซต
ท่ีใช�เทคนิค
นี้ หรือถ�าทําได�ก็จะทํางานได�ช�ามาก เพราะจะต�องรองรับการเชื่อมต5อท่ีมีความหลากหลาย จึงทําให�ไม5สามารถใช�
โปรแกรม Web Crawler ท่ีมีใช�กันอยู5ท่ัวไปได� 
 

ในโครงการนี้ได�มีการพัฒนา Web Crawler แบบพิเศษข้ึนมาเพ่ือใช�ในการดาวน
โหลดและสกัดข�อมูลจาก
เว็บไซต
ท่ีกําหนด โดยจะมีการใช� jsoup ซ่ึงเป:นไลบราลีภาษาจาวาสําหรับการวิเคราะห
ข�อมูลจากเว็บไซต
เหล5านั้น 
มาเป:นเครื่องมือพ้ืนฐานของการทํางานของ Web Crawler ท่ีได�พัฒนาข้ึน โดยการวิเคราะห
จะมีการสกัดข�อมูลให�อยู5
ในโครงสร�างดังต5อไปนี้ 

 

Site

Article 1

Comment 1-1

Comment 1-2

Comment 1-3

Article 2 Comment 2-1

Article 3
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หลังจากทําการสกัดข�อมูลจากเว็บไซต
ให�อยู5ในโครงสร�างท่ีต�องการแล�ว ระบบจะทําการจัดเก็บลง
ฐานข�อมูลเพ่ือส5งต5อไปให�ในส5วนตัดคําเพ่ือทําการตรวจสอบข�อความท่ีมีคําท่ีสะกดไม5ถูกต�อง หรือมีคําปรากฏใหม5
ต5อไป   
 

2.4 การวิเคราะห$ข!อมูลทวิตเตอร$เพ่ือสกัดข!อความ 
การเก็บข�อมูลจาก Twitter สามารถทําได�ผ5าน Twitter API   แต5ก5อนท่ีจะใช�งาน Twitter API ได� ผู�ใช�จะต�อง

ลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสส5วนตัว โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1) ไปท่ี https://apps.twitter.com แล�ว sign in ด�วยบัญชผีู�ใช�ท่ีมีอยู5แล�ว  
2) คลิกปุgม Create New App เพ่ือไปท่ีหน�า Create an application แล�วกรอกข�อมูลเก่ียวกับแอปพลิเคชั่นท่ี

จะสร�างข้ึน  
3) ไปท่ีหน�า Application Management และเลือกแทป Keys and Access Tokens จะมีรหัส Consumer Key 

(API Key), Consumer Secret (API Secret), Access Token, และ Access Token Secret  ให�คัดลอกมาเก็บ
ไว�  

ในการพัฒนาโปรแกรมด�วยภาษาระดับสูง เช5น Python, Java, C++, PHP, Javascript  ส5วนใหญ5จะมีไลบรารี
สําหรับทํางานกับ Twitter API (https://dev.twitter.com/overview/api/twitter-libraries) ซ่ึงมีหลักการทํางานเหมือน 
ๆ กัน กล5าวคือเม่ือต�องการเชื่อมต5อกับ Twitter จะต�องยืนยันตัวตนด�วยรหัสท่ีได�มาผ5านทาง OAuth 
(https://dev.twitter.com/oauth)   จากนั้นจะสามารถเรียกใช� Twitter API ได�โดยการส5ง HTTP Request ไปยัง 
Twitter แล�ว Twitter จะส5งข�อมูลกลับมาทาง HTTP Response โดยข�อมูลจะถูกส5งมาในรูปแบบของ JSON 
(JavaScript Object Notation)   ท้ังนี้    

Twitter มี API 2 แบบคือ REST API และ Streaming API  สําหรับโครงการนี้จะใช� Streaming API เท5านั้น มี
หลักการทํางานคือ client ทําการเชื่อมต5อไปยัง Twitter เพ่ือให� Twitter ส5งข�อมูลกลับมาเม่ือมีข�อมูลใหม5เกิดข้ึน 
และการส5งข�อมูลจะหยุดเม่ือตัดการเชื่อมต5อ ดัง รูปท่ี  4  

 

 
รูปที่  4 กระบวนการเชื่อมต อกับ Twitter ผ าน Streaming API 



33 
 

 
 

แนวทางการใชM Streaming API สามารถทําไดM 3 แนวทาง ไดMแกQ Public Streams ซ่ึงจะไดMขMอมูลทวีต
สาธารณะท่ัวโลกมาใหMผูMใชMงานโดยมี 3 Endpoint ใหMเรียกใชMงานดังตารางท่ี  3  สQวนแนวทางท่ีเหลือคือ User 

Streams และ Site Streams จะไดMขMอมูลทวีตเจาะจงผูMใชMทวิตเตอรCคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนตามท่ีผูMพัฒนาเลือก
เทQานั้น 

Endpoint ลักษณะขMอมูลทวีตท่ีไดMรับ URL ท่ีเรียกใชM 

GET statuses/sample - ทวีตสาธารณะจํานวนหนึ่ง 

- ไดMรับอยQางสุQม 

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

POST statuses/filter - ทวีตสาธารณะจํานวนหนึ่ง ท่ีตรงกับ
เง่ือนไขท่ีระบุ 
- ไดMรับอยQางสุQม 

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

GET statuses/firehose - ทวีตสาธารณะท้ังหมด https://stream.twitter.com/1.1/stat
uses/firehose.json 

ตารางที ่ 3 เปรียบเทียบลักษณะข�อมูลทวีตกับแต ละ Endpoint ของ Public Streams 

สําหรับ Endpoint filter ผูMใชMสามารถกําหนดเง่ือนไขทวีตท่ีตMองการไดM ตามตารางท่ี  4  โดยจะไดMรับทวีตมา
อยQางสุQมโดยผูกกับ Access Token  กลQาวคือถMามีการเรียกใชM filter พรMอมกันจาก 2 แหลQงดMวย Access Token 

เดียวกัน ขMอมูลท่ีไดMรับมาจะเหมือนกัน นอกจากนั้นถMาเง่ือนไขท่ีระบุตรงกับทวีตจํานวนมาก จะไดMรับประมาณ 1-
40% ของปริมาณทวีตท่ีเกิดข้ึนใหมQเทQานั้น (https://www.brightplanet.com/2013/06/twitter-firehose-vs-twitter-

api-whats-the-difference-and-why-should-you-care/) แตกตQางจาก Endpoint firehose ท่ีจะใหMทวีตท่ีเกิดข้ึนใหมQ
ท้ังหมด แตQตMองเสียคQาบริการใหMทวิตเตอรC   ดังนั้น ผูMวิจัยจึงเลือกใชM  Public Stream ซ่ึงจะไดMรับขMอความ tweet ท่ี
เปmดเผยสูQสาธารณะ  ซ่ึงมีอยูQ 3 วิธี คือ 

1) กรองข�อมูลด�วยตําแหน5ง (location filter) จะทําให�ได�รับเฉพาะข�อความท่ีมีตําแหน5งทางภูมิศาสตร
 
(geolocation) อยู5ในบริเวณท่ีกําหนดโดย bounding box ซ่ึงเป:นกรอบรูปสี่เหลี่ยมท่ีกําหนดโดยพิกัด
ละติจูดและลองจิจูดท่ีมุมของรูป และสามารถมีได�หลายกรอบเพ่ือให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
แต5ไม5เกิน 25 กรอบ แต5สําหรับงานวิจัยนี้ในเบื้องต�นใช�เพียง 1 กรอบ คือ ละติจูด 5.610000-
20.463181 ลองจิจูด 97.345619-105.639381  

2) การกรองข�อมูลด�วยคํา (track filter) จะทําให�ได�รับเฉพาะข�อความท่ีมีคําในรายการท่ีระบุไว� ซ่ึงในกรณี
นี้จะใช�คําภาษาไทยท่ีใช�บ5อย 400 คําแรก (เป:นข�อจํากัดของ API ท่ีรับไม5เกิน 400 คํา) ซ่ึงได�มาจาก
การนับความถ่ีของคําท่ีปรากฏอยู5ในข�อความท่ีเก็บตัวอย5างมาก5อน โดยแต5ละคําต�องมีความยาวไม5
เกิน 60 ไบต
 ชุดของคํานี้สามารถปรับเปลี่ยนได�อนาคต ข�อความท่ีได�รับอาจมีภาษาอ่ืน เช5น 
ภาษาอังกฤษ ปนอยู5ได� 
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3) การกรองด�วยรหัสผู�ใช� (follow filter) จะทําให�ได�รับเฉพาะข�อความท่ีสร�างข้ึนหรือตอบมายังผู�ใช�ท่ี
กําหนดไว�ในรายการ UserID สามารถระบุได�มากกว5าหนึ่งชื่อ แต5ไม5เกิน 5,000 ชื่อ 

ในงานวิจัยนี้ใช�การกรองข�อมูล 2 วิธีแรก โดยใช� 2 client ดึงข�อมูลจาก twitter พร�อม ๆ กัน ซ่ึงจะได�
ข�อความท่ีมีตําแหน5งอยู5ในบริเวณท่ีกําหนด หรือ มีคําภาษาไทย หรือ เป:นจริงท้ังสองกรณี  และจะใช�โปรแกรม
ตรวจสอบว5าข�อความท่ีได�มาซํ้ากันหรือไม5และเก็บเฉพาะข�อความท่ีไม5ซ้ํา  และกรองข�อความท่ีมีแต5
ภาษาต5างประเทศออกไป   ข�อความท่ีได�มาในแต5ละวันมีประมาณ 5-6 หม่ืนข�อความจากแต5ละวิธี รวมเป:น
ประมาณ 1-1.2 แสนข�อความต5อวัน   ท้ังนี้ วิธีท่ี 3 ท่ียังไม5ได�นํามาใช�นั้น อาจจะนํามาใช�ในอนาคต โดยต�องกําหนด
รายการของผู�ใช�ท่ีเหมาะสม  

พารามิเตอรC คําอธิบาย 

follow กรองผูMสรMางทวีต โดยระบุ UserID สามารถมีไดMมากกวQาหนึ่งชื่อ แตQไมQเกิน 5,000 ชื่อ 

track กรองดMวยคําคMนท่ีมีอยูQในขMอความ โดยใหMมีมากกวQาหนึ่งคํา แตQไมQเกิน  400 คํา 

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

delimited ถMากําหนดคQาเป2น length จะทําใหMไดMรับความยาวของทวีตเป2นจํานวนไบตCมาดMวย 

stall_warning ถMากําหนดคQาเป2น true แลMวทางทวิตเตอรCจะสQงขMอความเตือนเม่ือไคลเอนทCใกลMหลุด
การเชื่อมตQอ เชQน บัฟเฟอรCเต็ม 

ตารางที ่ 4 รายการพารามิเตอร?ของ Endpoint Filter 
 โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเก็บข�อมูลจาก Twitter ใช�ภาษา Python และเรียกใช�ไลบรารีชื่อ Tweepy 
(http://www.tweepy.org/)  เพ่ือติดต5อกับ Twitter ข�อมูลท่ีได�รับมาอยู5ในรูปแบบ JSON  ดังตัวอย5างในรูปท่ี  5  ซ่ึงมี
ข�อความใน "text" ว5า "จะออกทริป ไปถ5ายรูป"    ส5วนนี้คือข�อความท่ีจะถูกส5งไปให�โปรแกรมตัดคํา   
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2.5 การเก็บข!อมูลเข!าระบบและการตัดคํา 
การเก็บขMอมูลภาษาจํานวนมหึมาท่ีรวบรวมมาจากสื่อออนไลนCนี้จําเป2นตMองใชMฐานขMอมูลแบบ NoSQL แทน

ฐานขMอมูลแบบ Relational ท่ีใชMกันโดยท่ัวไป  เนื่องจากเม่ือจํานวนขMอมูลเพ่ิมข้ึน เวลาท่ีใชMในการคMนหาใน
ฐานขMอมูลแบบ Relational จะมีแนวโนMมเพ่ิมข้ึนแบบทวีคูณ (exponential) แตQ NoSQL ยังคงมีแนวโนMมเพ่ิมข้ึนแบบ
เชิงเสMน (Kumar et al. 2013) การเก็บขMอมูลทวีตจากทวิตเตอรCซึ่งมีจํานวนมากนั้นจึงควรเก็บในฐานขMอมูลแบบ 
NoSQL 

ป7จจุบันมีผูMพัฒนา NoSQL รูปแบบตQาง ๆ ข้ึนมาจํานวนมาก ไดMแกQ Document Column Graph และ Key-

Value แตQละแบบมีขMอดีและขMอเสียแตกตQางกันตามลักษณะการใชMงาน ตัวอยQางฐานขMอมูลท่ีเป2นท่ีนิยม เชQน 

{"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 | อารมณ
ล�วนล�วน | นิเทศศาสตร
บูรพา #18 

6","contributors_enabled":false,"profile_sidebar_border_color":"C0DEED","name":", เ น ต เ น ็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 ตัวอย างข�อมูลจาก Twitter ในรุปแบบ JSON 
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MongoDB, CouchDB, HBase, Cassandra, Elasticsearch, Redis เป2นตMน โดยฐานขMอมูลท่ีนํามาใชMในโครงงานนี้คือ 
MongoDB ดMวยเหตุผลดังนี้ 

1. MongoDB มีการเก็บขMอมูลแบบ BSON (Binary JSON) (http://www.mongodb.com/json-and-bson) ซ่ึงเป2น
การพัฒนาเพ่ิมเติมจาก JSON และเนื่องจาก Twitter API มีการสQง Response กลับมาในรูปแบบ JSON จึง
ทําใหMสามารถจัดเก็บลงฐานขMอมูลไดMโดยไมQตMองเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

2. MongoDB รองรับการคMนหาเพ่ือทํา MapReduce เนื่องจากโครงงานนี้มีการใชM Hadoop MapReduce ชQวยใน
การวิเคราะหCขMอมูลจึงควรเลือกใชMฐานขMอมูลท่ีรองรับการคMนหาแบบ 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� โ ด ย ใช� ไ ล บ ร า รี ชื่ อ  PyMongo 

(https://api.mongodb.org/python/current/) 
 

ในการประมวลผลขMอมูลมหึมานั้น  Apache Hadoop  เป2น Framework ท่ีมีความเหมาะสมเพราะถูก
ออกแบบมาใหMใชMสําหรับระบบท่ีมีการจัดการขMอมูลปริมาณมาก และมีการประมวลผลแบบขนานบนเครื่อง
คอมพิวเตอรCจํานวนมาก  สถาป7ตยกรรมของ Hadoop แบQงออกไดMเป2น 2 สQวน ไดMแกQ สQวนเก็บขMอมูล (Data storage) 

ซ่ึงมีโครงสรMางแฟ�มขMอมูลรูปแบบเฉพาะ เรียกวQา Hadoop Distributed File System (HDFS) และสQวนวิเคราะหCขMอมูล 
(Data analytics) ซ่ึงทําหนMาท่ีประมวลผลแบบ MapReduce  สําหรับงานวิจัยนี้ เนื่องจากขMอมูลถูกเก็บอยูQใน 
MongoDB จึงไมQไดMใชM HDFS แตQใชMความสามารถในการประมวลผลแบบขนานดMวย MapReduce 

MapReduce เป2นโมเดลการเขียนโปรแกรมสําหรับจัดการกับขMอมูลขนาดใหญQบนคอมพิวเตอรCคลัสเตอรC 
(computer cluster) โดยมีการประมวลผลแบบขนาน  MapReduce มีการแบQงการทํางานเป2น 3 ชQวง ดังนี้ 

1. Map คือการสกัดขMอมูลใหMไดMเฉพาะสQวนท่ีตMองการโดยมี output เป2น Key และ Value  

2. Combine หลังจาก Map แลMวตMองมีการจัดเรียงขMอมูลเพ่ือสQงตQอไปยังข้ันตอนถัดไป 

3. Reduce คือการรวมขMอมูลท่ีไดMจากข้ันตอน Map และผQานการจัดกลุQมขMอมูลในข้ัน Combine 

ในการใชMงาน MapReduce นี้ ผูMวิจัยไดMใชM Hadoop Streaming (http://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/ 
streaming.html) ซ่ึงเป2นเครื่องมือหนึ่งใน Hadoop ท่ีทําใหMผูMใชMสามารถสรMางและรัน MapReduce Jobs ไดMโดยท่ี
โปรแกรม Mapper และ Reducer ไมQจําเป2นตMองเขียนดMวยภาษา Java แตQเป2นโปรแกรมภาษาใดก็ไดM  ทําใหMสามารถ
เรียกใชMโปรแกรมการตัดคําท่ีมีอยูQแลMวมาใชMในงานนี้ไดMทันที (โปรแกรมตัดคําภาษาไทยท่ีใชMในงานนี้เขียนดMวยภาษา 
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) ซ่ึงเป2นไลบรารีภาษา Java ท่ีทําใหM Hadoop MapReduce สามารถ
ใชM MongoDB เป2นอินพุตและเอาตCพุตไดM  
 โปรแกรมตัดคําภาษาไทยท่ีใช�ในงานวิจัยนี้ดัดแปลงแก�ไขจากโปรแกรมในงานของ Aroonmanakun (2002) 
และ Aroonmanakun and Rivepiboon (2004)  เป:นโปรแกรมท่ีเขียนด�วยภาษา Perl โปรแกรมอาศัยพจนานุกรมใน
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การตัดสินว5าส5วนใดในข�อความเป:นคําได�  และอาศัยข�อมูลเชิงสถิติจากการพิจารณา 3-gram ของพยางค
ท่ีเป:นไปได�
ท้ังหมด ตลอดจนความน5าจะเป:นท่ีพยางค
จะรวบเป:นคําได� เพ่ือเลือกสายการตัดคําท่ีดีท่ีสุด ผลท่ีได�จากโปรแกรมนี้
นอกจากจะได�สายคํายังได�คําอ5านของแต5ละคํามาด�วย โปรแกรมนี้จึงทําหน�าท่ีเสมือนให�คอมพิวเตอร
อ5านข�อความ
ภาษาไทยในข�อมูลเข�าท่ีได�รับ  หากข�อความเข�ามีการสะกดคําผิดทําให�ไม5สามารถอ5านได�หรือมีคําท่ียังไม5ปรากฏใน
พจนานุกรมท่ีใช�  โปรแกรมก็จะไม5สามารถอ5านและตัดคําให�ได�  งานวิจัยนี้จึงได�ใช�ลักษณะนี้ของโปรแกรมในการ
ตรวจหาคําท่ีสะกดผิดหรือคําท่ีไม5มีอยู5ในพจนานุกรม และเพ่ือให�ได�รายการคําท่ีไม5ปรากฏในพจนานุกรมจริง ใน
งานวิจัยนี้จึงรวบรวมศัพท
ท่ีปรากฏในพจนานุกรม 4 เล5ม ได�แก5 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  
พจนานุกรมเล็กซิตรอนของ NECTEC  พจนานุกรมไทย-อังกฤษของดร.วิทย
  และพจนานุกรมไทย-อังกฤษของ
ดําเนิน การ
เด5น มาสร�างเป:นรายการคําภาษาไทยสําหรับใช�เป:นพจนานุกรมมาตรฐานในงานวิจัยนี้  โดยพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือสกัดเฉพาะรายการศัพท
ออกมา  แต5หลังจากได�รายการคํามาแล�ว 90,023 รายการ จึงพบว5าใน
รายการคําท่ีสกัดได�จะมีวลีออกมาด�วย เช5น “กฎหมายหรือศาลได�กําหนดไว�”  “กรรมสิทธิ์เครื่องหมายและยี่ห�อ
การค�าขาย” “กระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง”  จึงต�องให�ผู�ช5วยวิจัยมาคัดรายการท่ีไม5ใช5คําศัพท
ออกไป
จากพจนานุกรมท่ีใช�เหลือ 86,113 รายการศัพท
  นอกจากนี้ ยังรวบรวมรายชื่อวัด ชื่อโรงพยาบาล โรงเรียน ชื่อ
สัตว
 และชื่อเฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีมีจําแนกไว�ในพจนานุกรมมาสร�างเป:นรายการชื่อเฉพาะเพ่ือใช�ร5วมในการตัดคําด�วย 
8,740 ชื่อ 

ข�อมูลท่ีสกัดมาจากเว็บหรือทวิตเตอร
เม่ือผ5านโปรแกรมท่ีแก�ไขนี้แล�ว ข�อความท่ีไม5สามารถตัดคําสําเร็จจะ
ถูกดึงออกมาเก็บไว�เพ่ือใช�วิเคราะห
หาคําท่ีสะกดผิดหรือคําใหม5ท่ีมีการใช�แต5ยังไม5ปรากฏในพจนานุกรมมาตรฐานท่ี
ใช�ในท่ีนี้   การทํางานส5วนนี้จะทําโดยอาศัยโปรแกรมท่ีสร�างข้ึนเพ่ือช5วยให�ผู�ช5วยวิจัยท่ีเป:นนักภาษาศาสตร

พิจารณาหาท่ีผิดในข�อความท่ีไม5สามารถตัดคําได�  และสามารถกํากับคําผิดและพิจารณาจัดประเภทข�อผิด
ตลอดจนกําหนดคําปรากฏใหม5ข้ึนมาใช�สําหรับตัดคําข�อความอ่ืน ๆ ท่ีมีปdญหา 

2.6 โปรแกรมช�วยการกํากับคําผิด 
ขMอความท่ีตัดคําไมQสําเร็จจะถูกสQงไปใหMนักภาษาศาสตรCวิเคราะหCผQานเว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึงมีสQวนติดตQอกับ

ผูMใชMดังรูปท่ี  6 ซ่ึงจะแสดงขMอความทีละขMอความ พรMอมท้ังสัญลักษณCตQาง ๆ ท่ีเป2นผลลัพธCของโปรแกรมตัดคํา   ผูM
วิเคราะหCสามารถเพ่ิมคําในพจนานุกรมพรMอมท้ังระบุลักษณะของคําท่ีพบ และยังสามารถคMนหาขMอความท่ีมีคําท่ี
กําลังพิจารณาเพ่ือดูวQามีถูกใชMบQอยเพียงใดหรือในบริบทใดบMาง ดังตัวอยQางในรูปท่ี  7  
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รูปที่  6 ส วนติดต อกับผู�ใช�ของเว็บแอปพลิเคชันสําหรับวเิคราะห?คํา 

 
รูปที่  7 ตวัอย างการค�นหาข�อความทีม่ีคําทีร่ะบุ 

 จากการสํารวจขMอผิดเบื้องตMนเพ่ือกําหนดกรอบสําหรับการวิเคราะหCแกMไขขMอความท่ีไมQสามารถตัดคําไดMนี้   
พบวQามีขMอความจํานวนไมQนMอยท่ีไมQสามารถตัดคําไดMสําเร็จ  โดยพบคําจํานวนมากท่ีเป2นคําสรMางข้ึนใหมQและท่ีพิมพC
ผิด  ในเบื้องตMนพบประเภทคําตQาง ๆ  ดังนี้ 
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1. คําท่ีสะกดผิดซ่ึงเกิดจากการพิมพCตัวอักษรตก พิมพCตัวอักษรเกิน พิมพCตัวอักษรสลับท่ี หรือพิมพCตัวอักษร

ผิดตัว  เชQน พิมพC โคตร เป2น โครต (พิมพCสลับตัวอักษร) นิด พิมพCเป2น นิ้ด (พิมพCเกินซ่ึงผิดหลักการผัน

วรรณยุกตC)  พิมพC เท่ียง เป2น เทียง (ตกวรรณยุกตCเอก)  พิมพC แล�ว เป2น แล�ว (พิมพCสระแอเป2นสระเอสอง

ตัว) 

2. คําท่ีเป2นภาษาปากซ่ึงไมQพบในพจนานุกรมมาตรฐาน เชQน งัย หนาย ม๊ัย ปQะ ดิ อะ เนี่ย กะลัง วันเน�  เทอ  

สัส  ข้ีเกียด เล�ย จ ะ พุ งนี้  คําเหลQานี้จะมีคําท่ีเป2นทางการกวQาใชMไดM เชQน ไง ไหน ไหม เปล า สิ ฯลฯ  บาง

คําก็เป2นคําท่ีเขียนผิดอักขรวิธีไทย เชQน จ ะ อ ะ 

3. คําสแลงสรMางใหมQ เชQน ครัช จุงเบย ฉริง อะเคร อัลไล แยกคําประเภทนี้ออกมาเนื่องจากเป2นคําท่ีไมQไดMมี

เสียงใกลMคําเดิม  แตQเกิดจากการพิมพCตัวอักษรท่ีใกลMกันในแป�นพิมพC เชQน ครับ พิมพC บ เป2น ช ท่ีอยูQเยื้อง

บนขวา  คําเหลQานี้อาจเป2นการพิมพCผิดธรรมดา  แตQหากพบเป2นจํานวนมากก็เป2นเครื่องบQงชี้วQาคนพิมพC

ต้ังใจใชMเพ่ือความแปลกเดQน 

4. คําซํ้าโดยเขียนแบบไมQใชMเครื่องหมายไมMยมกแตQเขียนคําเดิมพรMอมปรับเสียงวรรณยุกตC เชQน ด๊ีดี 

5. คําผวน และ ภาษาลู ตัวอยQางเชQน อะหรี่ดอย ผวนมาจาก อร อยดี  ลิงจั๊ก ๆ ผวนมาจาก รักจริง ๆ  ลี่พู ล�า

ฟูQ เป2นการสรMางคําโดยเติมคํา ลู หนMาคํา  พ่ีฟVา  แลMวผวนคําใหมQ 

6. คําอุทานหรือคําเลียนเสียง เชQน งือ เอ๊ิกอWาก อุWตWะ 

7. คําทับศัพทCภาษาตQางประเทศ เชQน ท็อป โพสต? ฟXลลิ่ง เซนต?แมรี่ เวิร?ค แลป (แล็บ) แคป (แค็ป) ล็อกเอWา 

(ล็อกเอาท?) คําเหลQานี้จะรวมถึงคําท่ีเขียนทับศัพทCไมQตรงจามเกณฑCราชบัณฑิตยสถานดMวย  

8. คําท่ีเขียนเพ่ือลากเสียงยาว เชQน โว�ยยยยยย ค าาาาาาาา  จังงงงงงงงงงงงงง  บายยยยย  บางครั้งก็พบคํา

ท่ีลากเสียงยาวแลMวเปลี่ยนเสียง เชQน โว�ยยฟฟฟฟฟ 

9. คําท่ีเขียนยQอแทนคําเดิม เชQน ผช แทน ผู�ชาย ผญ แทน ผู�หญิง 

10. คําท่ีเป2นชื่อเฉพาะประเภทตQาง ๆ เชQน ฮากกา  เซนต?แมรี่  พารากอน 

ขMอผิดเหลQานี้เป2นเพียงการจัดประเภทเบื้องตMน  บางคําผูMบันทึกขMอมูลอาจมองแตกตQางกันไดMหลายลักษณะ เชQน 
วันเน� บางคนอาจมองวQาเป2นการพิมพCสระผิด   หรือบางคนมองวQาเป2นการพิมพCแบบภาษาปาก   หรือบางคนมอง
วQาเป2นความต้ังใจทําใหMเป2นคําสแลงท่ีเพ้ียนจากเดิม   ในข้ันตอนนี้เป2นเพียงการรวบรวมคําท่ีมีป7ญหาในการตัดคํา
และเพ่ิมคําเหลQานี้ในพจนานุกรมเฉพาะกิจเพ่ือใหMสามารถตัดคําไดMสําเร็จ    ในทMายท่ีสุด  คําท่ีเพ่ิมมาใหมQเหลQานี้จะ
ถูกนํามาพิจารณารQวมกับความถ่ีท่ีพบอีกครั้งวQาพบมากนMอยเพียงใดเพ่ือวิเคราะหCสถานะของคําโดยละเอียดอีกครั้ง   
ซ่ึงก็เป2นไปไดMท่ีบางคําเป2นไดMมากกวQาหนึ่งประเภทยQอย 
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จากขMอผิดเบื้องตMนเหลQานี้  ผูMวิจัยจึงไดMกําหนดประเภทขMอผิดตามท่ีพบและออกแบบระบบใหMสามารถเพ่ิมเติม
ประเภทยQอยอ่ืน ๆ ไดMหากพบคําท่ีไมQสามารถจัดเขMาในประเภทท่ีมีไดM  และไดMกําหนดแนวทางวิเคราะหCคําผิดใน
เบื้องตMนไวMซ่ึงจะมีการอบรมนักภาษาท่ีมารQวมวิเคราะหCใหMพิจารณาสิ่งตQอไปนี้ ในระหวQางการกํากับขMอผิด 

1. ใหMระบุคําท่ีสะกดผิดหรือคําท่ีโปรแกรมตัดคํามาตรฐานไมQรูMจัก  และใสQรูปคําท่ีควรจะเป2น 

2. พิจารณาวQาเป2นการสะกดคําผิดโดยไมQตั้งใจหรือเขMาใจผิดหรือไมQ   

3. ถMาเป2นการสะกดคําผิด   ใหMระบุวQาผิดเนื่องจากพิมพCตัวอักษรตก พิมพCตัวอักษรเกิน พิมพCตัวอักษร

สลับท่ี หรือพิมพCตัวอักษรผิดตัว  และระบุตําแหนQงท่ีพบท่ีผิดวQาเป2นพยัญชนะตMน พยัญชนะสะกด 

พยัญชนะการันตC หรือสระหนMา หลัง บน ลQาง หรือรูปวรรณยุกตC 

4. ในคําผิดหนึ่งคําอาจจะมีการสะกดผิดไดMมากกวQาหนึ่งแหQง 

5. หากเป2นขMอผิดจากคําท่ียังไมQพบในพจนานุกรมมาตรฐาน  ใหMระบุวQาคํานั้นเป2นคําลักษณะใด เชQน  

เป2นภาษาปาก (งัย หนาย ม๊ัย ปQะ อะ) เป2นคํายQอ คํากรQอน คําสแลงสรMางใหมQ (ครัช จุงเบย ฉริง 

อะเคร) คําซํ้า (ด๊ีดี)  คําผวน (ลิงจั๊ก ๆ )  คําอุทานหรือเลียนเสียง (งือ เอ๊ิกอWาก)  คําทับศัพทC (ท็อป 

โพสต?)  การลากเสียงยาว  เป2นชื่อเฉพาะตQาง ๆ  เป2นตMน   

6. พิจารณาคําท่ีพบวQาควรนําเขMาในพจนานุกรมหรือไมQ  โดยแยกเป2นพจนานุกรมมาตรฐาน  สําหรับคําท่ี

คิดวQาควรจะมีในพจนานุกรมท่ัวไปแตQยังไมQมี   กรณีท่ีเป2นคําอ่ืน ๆ ใหMใสQในพจนานุกรมเฉพาะกิจเพ่ือ

ใชMสําหรับโปรแกรมตัดคําพิเศษ  ซ่ึงจะใชMเฉพาะกรณีท่ีตัดคําโดยใชMพจนานุกรมมาตรฐานไมQไดM 

7. พจนานุกรมเฉพาะกิจจะเก็บ รูปคําท่ีพบ(ชQองคําผิด) และรูปคําท่ีควรเป2น(ชQองคําท่ีถูก)   และประเภท

ของคํา เชQน คําทับศัพทC ภาษาปาก คําสแลง  คําอุทาน  ฯลฯ  ท้ังนี้  คําท่ีเพ่ิมมานี้สามารถเลือก

พรMอมกันไดMมากกวQาหนึ่งตัวเลือก เชQน เป2นท้ังคําทับศัพทC  เป2นท้ังชื่อเฉพาะ เป2นตMน 

8. คําผิดหนึ่งคําสามารถกํากับขMอผิดไดMมากกวQาหนึ่งรายการในการกํากับขMอผิด เชQน  อะเครรรร  จะถูก

กํากับวQามาจาก  อะเคร  ท่ีลากเสียงพยัญชนะยาว   และกํากับวQา อะเคร วQาเป2นการสรMางสแลงใหมQ

มาจากคํา  โอเค   และกํากับวQา โอเค เป2นคําทับศัพทCภาษาอังกฤษมาจากคําวQา OK  เป2นตMน 

จากการสํารวจขMอมูลเบื้องตMน  โดยเฉพาะขMอมูลท่ีไดMจากทวิตเตอรCพบวQาขMอความท่ีไมQสามารถตัดคําไดM
สําเร็จนั้นมีจํานวนมากดังแสดงในตารางขMางลQาง  เป2นจํานวนทวีตท่ีไดMจากการทดลองเก็บขMอมูลระหวQางวันท่ี 6-9 
มีนาคม 2558  มากกวQาครึ่งหนึ่งจะมีคําท่ีเป2นป7ญหาอยูQ   หากใชMวิธีกํากับขMอผิดทุกรายการท่ีไดMก็จะตMองใชMเวลา
มากเกินกวQาจะทําไดMจริง  อยQางไรก็ดี  ขMอผิดท่ีพบนั้นมักเป2นขMอผิดแบบซํ้าเดิมอยูQดMวย   ในโครงการนี้ จึงวางแผน
วQา  ในแตQละวันท่ีใหMนักภาษาศาสตรCจํานวนหนึ่งมาชQวยกํากับขMอผิดนั้น  ระบบจะเก็บคําปรากฏใหมQ คําท่ีสะกดผิด
ตQาง ๆ ไวMในพจนานุกรมเฉพาะกิจดMวย  จากนั้นในแตQละวัน  โปรแกรมตัดคําเฉพาะกิจจะวิเคราะหCขMอความท่ีมี
ป7ญหาท่ียังคงเหลืออยูQโดยอัตโนมัติ  หากขMอความใดมีคําผิดหรือคําใหมQท่ีพบและแกMไขไปแลMว  ขMอความนั้นก็จะตัด
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คําไดMสําเร็จและถูกกรองออกจากระบบ  ทําใหMจํานวนขMอผิดท่ีตMองวิเคราะหCดMวยนักภาษามีจํานวนท่ีลดลงไดM   แตQ
ในข้ันตอนเหลQานี้ก็จะมีการนับจํานวนคําสะกดผิดหรือคําปรากฏใหมQเหลQานี้ไวMดMวยเพ่ือนํามาวิเคราะหCรายการคําใน
ข้ันตอนสุดทMาย     

 
 

ชื่อสถิติ 
วันท่ี 

6/3/2558 7/3/2558 8/3/2558 9/3/2558 

จํานวนทวีต 117364 111629 116325 115738 

จํานวนทวีตท่ีตัดคําผQาน 49425 (42%) 45265 (41%) 47983 (41%) 49215 (43%) 

จํานวนทวีตท่ีตัดคําไมQผQาน 67939 (58%) 66364 (59%) 68342 (59%) 66523 (57%) 

ตารางท่ี  5 สถิติขMอมูลการเก็บจากทวิตเตอรC 
 
2.7 กระบวนการแบ)งประโยคย)อยเพ่ือการกํากับคําผิด 
 

จากท่ีไดMอธิบายรายละเอียดในหัวขMอท่ีผQานมา นักวิเคราะหCจะใชMจากหนMาจอเว็บแอปพลิเคชันของ
โปรแกรมชQวยการกํากับคําผิดท่ีไดMแสดงดังรูปท่ี  6 เพ่ือจัดการกับขMอความท่ีสะกดไมQถูกตMอง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดของหนMาจอจะพบวQาในสQวนแสดงขMอความท่ีสะกดไมQถูกตMองจะเหมาะสมกับการแสดงขMอความท่ีมีความ
ยาวไมQมากนัก และมีจุดท่ีผิดจํานวนนMอย ซ่ึงจะเหมาะสมอยQางมากกับขMอความจากแหลQงขMอมูล twitter อยQางไรก็
ตาม สําหรับแหลQงขMอมูลท่ีมีลักษณะเป2นบทความเชQนเว็บของสํานักขQาวตQาง ๆ จะมีขMอความท่ีมีความยาวมาก 
นอกจากนี้ ขMอความจากแหลQงขMอมูลสังคมออนไลนCเชQน pantip มักจะมีจุดผิดพลาดจํานวนมากในแตQขMอความ ซ่ึงทํา
ใหMเกิดความยุQงยากในการทํางานของนักวิเคราะหC ถMานําขMอความท้ังขMอความมาแสดงบนโปรแกรมชQวยการกํากับ
คําผิด  ดังนั้น สําหรับขMอความท่ีมาจากแหลQงขMอมูลท่ีมีความยาว ระบบจะนําขMอความมาทําการแบQงเป2นประโยค
ยQอย โดยมีหลักการของการจัดแบQงดังนี้ 

• จากขMอความ ทําการแบQงสQวนเป2นคํายQอย ๆ โดยพิจารณาจากเครื่องหมายจบคํา การข้ึนบรรทัดใหมQ และ

จุดท่ีถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาด โดยใหMถือวQาขMอผิดพลาดท้ังชุดเป2นหนึ่งคํา โดยจะทําการขMามสQวนท่ีเป2น

ชQองวQาง 

• ทําการรวบรวมคําใหMกลายเป2นประโยคยQอย โดยดูจากจุดท่ีถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาดเป2นหลัก จากจุดท่ี

ถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาด ใหMทําการนําคําท่ีมากQอนหนMาจุดนั้นจํานวน 10 คํา และตามหลังอีก 10 คํามา

รวมกันเป2นหนึ่งประโยคยQอย 
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• ในกรณีท่ีจุดท่ีถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาดอยูQใกลMกัน (หQางกันไมQเกิน 10 คํา) จะถูกรวมใหMกลายเป2นประโยค

ยQอยเดียวกัน เพ่ือไมQใหMเกิดการแบQงประโยคยQอยท่ีเล็กเกินไป แตQเม่ือรวมกันเป2นประโยคยQอยแลMวจะตMองไมQ

เกิน 30 คํา 

• หลังจากท่ีทําการจัดแบQงเป2นประโยคยQอย ประโยคยQอยท่ีมีจุดท่ีถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาดจะถูกสQงเขMาสูQ

ประบวนการกํากับคําผิดตQอไป  

ตัวอยQางของการแบQงประโยคยQอย 

ขMอความต้ังตMน 

ขายบัตร คอนเสิรCต Bruno mars ครับ มีเหตุธุระจําเป2นไปดูไมQไดM ใจติดตQอสอบถามราคา ไดMครับ ซ้ือ จQายเงินสดซ้ือ
กันตัวตQอตัว นัดเจอสยามจะสะดวกมาก บัตรจริง บัตรแข็ง ถMาไมQใวMใจกัน(ไปตรวจสอบบัตรไดMท่ี thaiticket ดMวยกัน
ไดMครับ) Line:wattanachaiy  

เม่ือผQานการตัดคํา 

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>}ซ้ือ}<s>}จQาย}เงิน~สด}ซ้ือ}กัน~ตัว}ตQอ~ตัว}<s>}นัด}เจอ}สยาม}จะ}สะ~ดวก}

มาก }<s>}บั ตร }จริ ง }<s>}บั ต ร~แ ข็ ง }<s>}<Fail>ถM า~ไมQ~ใวM~ใจ~กัน </Fail>}<s>}ไป }ตรวจ~สอบ }บั ต ร }ไดM~
ท่ี}<s>thaiticket}<s>}ดMวย~กัน}ไดM}ครับ}<s>Line}<s>wattanachaiy} 

ประโยคยQอยท่ีแบQงไดMเป2น 2 ประโยคยQอยดังนี้ 

ขายบัตร คอนเสิรCต Bruno mars ครับ มีเหตุธุระจําเป2นไปดูไมQไดM ใจติดตQอสอบถามราคา ไดMครับ ซ้ือ จQายเงินสดซ้ือ
กันตัว 

ตQอตัว นัดเจอสยามจะสะดวกมาก บัตรจริง บัตรแข็ง ถMาไมQใวMใจกัน(ไปตรวจสอบบัตรไดMท่ี thaiticket ดMวยกันไดM
ครับ) Line:wattanachaiy  

โดยประโยคยQอยท่ี 2 ซ่ึงเป2นประโยคยQอยท่ีมีจุดท่ีถูกระบุวQาเป2นขMอผิดพลาดจะถูกสQงเขMาสูQประบวนการกํากับคําผิด 
เม่ือแสดงบนหนMาจอจะมีลักษณะดังนี้ 

ตQอ~ตัว}}นัด}เจอ}สยาม}จะ}สะ~ดวก}มาก}}บัตร}จริง}}บัตร~แข็ง}}ถMา~ไมQ~ใวM~ใจ~กัน}}ไป}ตรวจ~สอบ}บัตร}ไดM~
ท่ี}thaiticket}}ดMวย~กัน}ไดM}ครับ}Line}wattanachaiy} 
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3. ผลการดําเนินการ 

3.1  การสกัดข!อมูล 
จากการพัฒนา Web Crawler เพ่ือทําการสกัดคําจากแหลQงขMอมูลท่ีสําคัญของโครงการท้ัง 5 แหลQงไดMแกQ 

twitter, pantip, khomchadluek, bloggang, khoasod พบวQาสามารถทําการดึงขMอมูลมาทําการจัดเก็บ และทําการ
สกัดคําไดMจํานวน 5 แหลQงขMอมูลคือ twitter, pantip, khomchadluek, bloggang, khoasod โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 ผลการรวบรวมข�อมูล twitter 
twitter เป2นการสQงขMอความสั้น ๆ ความยาวไมQเกิน 140 ตัวอักษร จึงไมQเหมาะสําหรับการเขียนเนื้อหาเชิง

บรรยายเพราะจะตMองแยกเป2นหลายขMอความ แตQจะเหมาะกับการบอกเลQาเรื่องสั้น ๆ หรือการคุยโตMตอบ  ขMอความ
ใน twitter จึงมักจะตMองเขียนขMอความใหMกระชับ และมีรูปแบบเฉพาะตัว ตัวอยQางเชQน 

- คําท่ียาว ๆ จึงอาจถูกเปลี่ยนเป2นตัวยQอหรือสะกดใหมQใหMสั้นลง คําท่ีสั้น ๆ อาจถูกขยายใหMยาวข้ึนเพ่ือ
แสดงความรูMสึก 

ผชข�าง ๆ หล อม�ากก 

การบ�านเสร็จหมดแล�วโว�ยยยยยยยยย เย� ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  
- การแสดงอารมณCอาจใชMสัญลักษณCท่ีเรียกวQา emoticon  ซ่ึงอาจเป2นตัวอักษรปกติ หรือ สัญลักษณC

พิเศษท่ี twitter มีใหMใชMก็ไดM เชQน 

*0* สายแล�ว ๆ �  

เติมกําลังใจให�เสมอคะน�องนท � � � � ✌ 

- ใชM URL เพ่ือสQงรูปภาพ วีดีโอ หรือขMอมูลอ่ืนบนเว็บ  
ทําไม?ขํารูปนี้ 55555 http://t.co/Mc8rRWUhYo 

- เม่ือตMองการระบุถึงผูMใชMคนอ่ืนจะใชMสัญลักษณC @ แลMวตามดMวยชื่อผูMใชMคนนั้นติดกัน 

@yoke990 ขอบคุณมาก 

- เม่ือระบุสถานท่ีจะใชMสัญลักษณC @ เวMนวรรค แลMวตามดMวยชือ่สถานท่ี เชQน  
ทะเล � � �  @ เกาะขาม https://t.co/4yRF4NmaW9 

- เม่ือตMองการระบุวQาขMอความท่ีเขียนเป2นเรื่องเก่ียวกับอะไร หรือเป2นหัวขMอท่ีกําลังเป2นท่ีสนใจ จะใชM
สัญลักษณC # ตามดMวยคํา เรียกวQา hashtag 

เม่ือไหร จะวันจันทร? #เลือดมังกร  
น้ําเค็ม ๆ จากตา #ร�องไห�หนักมาก 

- เป2นขMอความท่ีสQงมาจากแอปพลิเคชันอ่ืน เชQน เม่ือใชMแอบพลิเคชัน FourSquare แลMว check-in สถานท่ี 
หากต้ังคQาใหMสQงขMอความไปท่ี twitter ดMวย ก็จะมีขMอความเชQน  

I'm at อนุสาวรีย?ชัยสมรภูมิ (Victory Monument) https://t.co/WZgsRGqHFs  



44 
 

 
 

 

เนื่องจากภาษาท่ีใชMใน twitter มีลักษณะแตกตQางจากภาษาไทยท่ีใชMกันท่ัวไป ในขณะท่ีโปรแกรมตัดคํา
ทํางานโดยอาศัยรูปแบบโครงสรMางคําและคําศัพทCในพจนานุกรม ทําใหMความสําเร็จของการตัดคําขMอความจาก 
twitter มีอัตราตํ่ามาก จากการทดลองตัดคําขMอความจาก twitter จํานวน 200,000 ขMอความ โดยใชMพจนานุกรม
มาตรฐานซ่ึงมีจํานวนคํา 86,113 คํา พบวQาขMอความสQวนใหญQ (57%) ตัดคําไมQผQาน แตQหลังจากท่ีใชMโปรแกรมชQวย
การกํากับคําผิด มีคําท่ีถูกเพ่ิมเขMาไปในพจนานุกรมจํานวน 4,151 คํา พบวQาจํานวนขMอความท่ีตัดคําไมQผQานลดเหลือ
เพียง 13%  ขMอความใน twitter ท่ีตัดคําผQานแตQละขMอความมีความยาวเฉลี่ย 7.4 คํา แตQละคํามีความยาวเฉลี่ย 3.9 
ตัวอักษร 

การตัดคํา 200,000 ขMอความท่ียังไมQผQานการตัดคํามากQอน ใชMเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง แตQเม่ือผQานการ
ตัดคํามาแลMวโปรแกรมจะเลือกเฉพาะขMอความท่ียังตัดคําไมQผQานมาตัดคํา ทําใหMใชMเวลานMอยลง ในกรณีท่ีมีขMอความ
ท่ียังตัดคําไมQผQานประมาณ 13% ใชMเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  คอมพิวเตอรCท่ีใชMมีหนQวยประมวลผล Intel Core i5-
650 (3.2GHz), แกนประมวลผล 4 แกน, หนQวยความจํา 16 GB, Harddisk 1 TB 

ขMอมูล twitter ท่ีไดMเก็บรวบรวมมาต้ังแตQเดือนเมษายน 2558  ถึงเดือนธันวาคม 2558 มีจํานวนประมาณ 
24 ลMานขMอความ (มีหลายชQวงท่ีไมQมีการเก็บขMอมูลเนื่องจากมีการปรับปรุงแกMไขระบบ)  โดยเฉลี่ยมีขMอความใหมQวัน
ละประมาณ 1 แสนขMอความ  เนื่องจากเวลาในการประมวลผลท่ีคQอนขMางนานจึงยังไมQไดMนําขMอมูลท้ังหมดไปตัดคํา 
แตQจากขMอมูลสถิติคาดวQาเม่ือนําขMอความท้ังหมดไปตัดคําจะไดMคลังขMอมูลภาษาท่ีมีจํานวนขMอความประมาณ 20 
ลMานขMอความ และมีจํานวนคําประมาณ 150 ลMานคํา 

3.1.2 ผลการรวบรวมข�อมูลเว็บพันทิป 
ในโครงงานนี้ ไดMทําการรวบรวมขMอมูลจากเว็บพันทิปในระหวQางวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 – 21 กันยายน 

2558  ซ่ึงจากการพัฒนาโปรแกรม crawler เว็บพันทิป  ทําใหMสามารถทําการรวบรวมกระทูMและขMอความ
ความเห็นในกระทูMยMอนหลังไดM โดยเป2นกระทูMของวันท่ี 31 มกราคม 2557 จนถึงกระทูMของวันท่ี 21 กันยายน 2558 
รวมเป2นจํานวนกระทูMท้ังสิ้น 2,472,096 กระทูM อยQางไรก็ตามดMวยปริมาณขMอมูลท่ีมีจํานวนมาก ทางทีมงานจึงไดMทํา
การนํากระทูMเพียงบางสQวนมาประมวลผลในการตัดคํา รวมไปถึงการจัดทําสถิติคําเพ่ือใชMในการจัดทํา Corpus โดย
สถิติการประมวลผล และผลลัพธCเป2นดังนี้ 

 
ชQวงเวลาของการรวบรวมขMอมลู 28 สิงหาคม 2558 – 21 กันยายน 2558 

จํานวนกระทูMท่ีรวบรวมไดMท้ังหมด 2,472,096 กระทูM 

ชQวงเวลาของกระทูMท่ีรวบรวมไดM 31 มกราคม 2557 - 21 กันยายน 2558 

จํานวนกระทูMท่ีถูกประมวลผลจริง 992,827 กระทูM  
(คิดเป2น 40% ของกระทูMท่ีรวบรวมไดMท้ังหมด) 
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จํานวนคําท่ีไดMจากการประมวลผล 519,308,489 คํา (ประมาณ 40% ของขMอมูลท่ีไดM) 

 

นอกจากนี้ ยังใชMบริการของ Google Cloud Platform ซ่ึงเป2นเทคโนโลยีแบบ Cloud Computing เพ่ือใหMมี
ทรัพยากรประมวลผลท่ีเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชQวงเวลาของการประมวลผล 20 ธันวาคม 2558 – 8 มกราคม 2559 

การใชMทรัพยากร Google Compute Engine Intel N1 2 
VCPUs 8 GBs 

1,387 ชั่วโมง 

การใชMทรัพยากร Google Compute Engine Intel N1 4 
VCPUs 16 GBs 

17 ชั่วโมง 

พ้ืนท่ีท่ีใชMในการประมวลผลท้ังหมด 119.40 GB-month 

พ้ืนท่ีท่ีใชMในการจัดเก็บขMอมูลท้ังหมด 12.4 GB 

 
 

3.1.3 ผลการรวบรวมข�อมูลจาก Khaosod และ Khomchadluek 
 

ในโครงงานนี้ ไดMทําการรวบรวมขMอมูลจากเว็บ Khaosod และ Komchadluek ในระหวQางวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2559 -  8 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงจากการพัฒนาโปรแกรม crawler สําหรับเว็บ Khaosod และ Komchadluek  ทําใหM
สามารถทําการรวบรวมขQาวยMอนหลังไดM โดยเป2นบทความของวันท่ี 20 กุมภาพันธC 2558 จนถึงกระทูMของวันท่ี 3 

กรกฎาคม 2559 รวมเป2นจํานวนบทความท้ังสิ้น 16,159 บทความ และเม่ือทําการนําบทความมาประมวลผลใน
การตัดคํา รวมไปถึงการจัดทําสถิติคําเพ่ือใชMในการจัดทํา Corpus โดยสถิติการประมวลผล และผลลัพธCเป2นดังนี้ 

ชQวงเวลาของการรวบรวมขMอมูล 3 กรกฎาคม 2559 -  8 กรกฎาคม 2559 

จํานวนบทความท่ีรวบรวมไดMท้ังหมด 16,159 บทความ 

ชQวงเวลาของบทความท่ีรวบรวมไดM 20 กุมภาพันธC 2558 - 3 กรกฎาคม 2559 

จํานวนคําท่ีไดMจากการประมวลผล 7,311,647 คํา 

 

นอกจากนี้ ยังใชMบริการของ Google Cloud Platform ซ่ึงเป2นเทคโนโลยีแบบ Cloud Computing เพ่ือใหMมี
ทรัพยากรประมวลผลท่ีเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชQวงเวลาของการประมวลผล 9 กรกฎาคม 2559 -  10 กรกฎาคม 2559 

การใชMทรัพยากร Google Compute Engine Intel N1 1 
VCPUs 3.75 GBs 

59 ชั่วโมง 

พ้ืนท่ีท่ีใชMในการจัดเก็บขMอมูลท้ังหมด 452.51 MB 
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3.1.4 ผลการรวบรวมข�อมูลจาก Bloggang 
ในโครงงานนี้ ไดMทําการรวบรวมขMอมูลจากเว็บ Bloggang โดยรวบรวมขMอมูลจาก Blog ยอดนิยม 10 อันดับ

แรกท่ีไดMรับการเขMาชมสูงสุด ซ่ึงผQานการรวบรวมสถิติการใช�จากเว็บไซต
 Truehit.net ของวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
ซ่ึงมีอันดับการเข�าเยี่ยมชมดังนี้ 

 
1. http://kally777.bloggang.com 
2. http://cartoonthai.bloggang.com 
3. http://pookhakae.bloggang.com 
4. http://baanbaitong.bloggang.com 
5. http://jazzy-bong.bloggang.com 
6. http://aiwa.bloggang.com  
7. http://anotherside.bloggang.com 
8. http://babyrose.bloggang.com 
9. http://pupesosweet.bloggang.com 
10. http://sasiseesom.bloggang.com 

 
ซ่ึงจากการพัฒนาโปรแกรม crawler สําหรับเว็บ bloggang ทําใหMสามารถรวบรวมเป2นจํานวนหนMา Blog

ท้ังสิ้น 19,639 หนMา และเม่ือทําการประมวลผลในการตัดคํา และจัดทําสถิติคําเพ่ือใชMในการจัดทํา Corpus โดย
สถิติการประมวลผล และผลลัพธCเป2นดังนี้ 

ชQวงเวลาของการรวบรวมขMอมูล 15 กรกฎาคม 2559 – 27 กรกฎาคม 2559 

จํานวนหนMา Blog ท่ีรวบรวมไดMท้ังหมด 19,639 หนMา 

จํานวนคําท่ีไดMจากการประมวลผล 15,944,913 คํา 

 

นอกจากนี้ ยังใชMบริการของ Google Cloud Platform ซ่ึงเป2นเทคโนโลยีแบบ Cloud Computing เพ่ือใหMมี
ทรัพยากรประมวลผลท่ีเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชQวงเวลาของการประมวลผล 28 กรกฎาคม 2559 -  31 กรกฎาคม 2559 

การใชMทรัพยากร Google Compute Engine Intel N1 1 
VCPUs 3.75 GBs 

88 ชั่วโมง 

พ้ืนท่ีท่ีใชMในการจัดเก็บขMอมูลท้ังหมด 949.77 MB 
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3.2  การวิเคราะห$ข!อมูลคําผิดและคําปรากฏใหม� 
 ในการวิเคราะหCขMอความท่ีไมQสามารถตัดคําไดMสําเร็จ  สาเหตุหลักคือขMอความนั้นมีคําซ่ึงยังไมQไดMบรรจุไวMใน
พจนานุกรมมาตรฐานหรือมีคําท่ีสะกดผิดทําใหMโปรแกรมตัดคําไมQสามารถตัดคําในขMอความนั้นไดMทุกคํา  ซ่ึง
หลังจากท่ีผูMชQวยวิจัยเรียกขMอมูลขMอความท่ีตัดคําไมQสําเร็จมาพิจารณาและแกMไขโดยการเพ่ิมคําท่ียังไมQมีปรากฏใน
พจนานุกรมเขMาไปพรMอมท้ังระบุคําเดิมท่ีคํานั้นแผลงมา  หรือแกMไขคําผิดนั้นวQาควรสะกดอยQางไรจึงถูกตMอง  และ
บันทึกขMอมูลท่ีแกMไขเพ่ิมเติมนี้เขMาไปในพจนานุกรมเฉพาะกิจแลMว   อยQางไรก็ตาม  เนื่องจากขMอมูลมีมหาศาลและ
จํานวนขMอความท่ีไมQสามารถตัดคําไดMก็จะมีจํานวนมาก  การรวบรวมขMอมูลจากเว็บพันทิปก็เป2นไปดMวยความลําบาก
ในชQวงแรก   ขMอมูลท่ีไดMวิเคราะหCและบันทึกลงในพจนานุกรมเฉพาะกิจโดยหลักจึงเป2นขMอมูลภาษาจากทวิตเตอรC    

ผูMวิจัยไดMนําขMอมูลในพจนานุกรมเฉพาะกิจนี้มาเพ่ือตรวจสอบความถูกตMองของการวิเคราะหCอีกครั้ง  โดย
คัดรายการท่ีผูMชQวยวิจัยทําซํ้าออกไปเหลือรายการท้ังสิ้น 6,132 รายการคํา   ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดMตัดคําท่ีเป2นชื่อเฉพาะ  
คําท่ีเขียนทับศัพทC  คํายQอ คําภาษาถ่ิน  คําอุทาน  คําซํ้า คําเขียนลากเสียงยาว และคําผวนออกจากขMอมูล   เหลือ
เฉพาะขMอมูลคําท่ีวิเคราะหCวQาเป2นภาษาพูด  หรือคําสรMางใหมQ  และคําท่ีสะกดผิดอักขรวิธีไทย  โดยในการคัดเลือก
คําท่ีเป2นภาษาพูดหรือคําสรMางใหมQจะนําเฉพาะกรณีคําท่ีมีปรากฏใชMมากกวQาหนึ่งครั้งเพ่ือเลี่ยงกรณีเหตุบังเอิญ  
สQวนกรณีคําสะกดผิดหากพบครั้งเดียวก็จะนํามาวิเคราะหCดMวยเพราะถือวQาเป2นขMอผิดท่ีเกิดข้ึนแลMว   ดMวยวิธีการนี้  
จึงไดMรายการคําภาษาพูดรวมท้ังคําสรMางใหมQจํานวน  559 รายการคํา  และคําท่ีสะกดผิดอักขรวิธีไทย 953 รายการ
คํา   

การวิเคราะหCจะพิจารณาศึกษาในสองประเด็นใหญQ  ประเด็นแรกคือการสรMางคําข้ึนมาใหมQ  โดยนําขMอมูล
คําท่ีถูกกํากับวQาเป2นคําสรMางใหมQและขMอมูลท่ีถูกกํากับวQาเป2นคําภาษาพูดเพราะเป2นการแผลงคําจากเดิมท่ีมีดMวยรูป
เขียนใหมQ  ท้ังนี้เพ่ือศึกษาประเด็นทางภาษาศาสตรCวQากลวิธีในการสรMางคําหรือแผลงคําใหมQในภาษาไทยนั้นเป2น
อยQางไร  สQวนประเด็นท่ีสองคือขMอผิดท่ีเกิดจากการสะกดคําผิด  ซ่ึงถูกกํากับวQาเป2นการสะกดคําผิด  โดยจะเป2น
การศึกษาในทางสถิติเพ่ือนับวQาการพิมพCผิดนั้นพบลักษณะใดบQอยมากกวQากัน  อันจะเป2นประโยชนCในการใชMงาน
ตรวจแกMคําผิดภาษาไทยดMวยคอมพิวเตอรCตQอไป   ขMอมูลบางคําจะถูกจัดเป2นท้ังสองประเภท เชQน ปQะ  เป2นคําท่ี
สะกดผิด เนื่องจากไมQสามารถใสQวรรณยุกตCเอกไดMตามหลักอักขรวิธีไทย   ในขณะเดียวกันก็เป2นคําท่ีแผลงจากคํา 
ปะ  ซ่ึงนQาจะแผลงมาจากคํา  หรือเปลQา อีกที  ขMอมูลบางคําท่ีกํ้าก่ึงวQาจะเป2นการสะกดผิดหรือจงใจสรMางคําใหมQก็
จะใสQไวMวQาเป2นท้ังสองกรณี   เหตุท่ียอมใหMเป2นคําแผลงท้ังท่ีเป2นการเขียนผิดอักขรวิธี เพราะการใสQวรรณยุกตCเอกใน
อักษรกลางคําตาย นั้นพบในคําอ่ืน ๆ ดMวย เชQน จ ะ อ ะ  และยังพบการเขียนผิดหลักการผันวรรณยุกตCในคําอักษร
สูงและตํ่า  โดยดูเสมือนวQาผูMเขียนต้ังใจใชMรูปวรรณยุกตCบังคับใหMตรงเสียงวรรณยุกตCท่ีตMองการ เชQน  ข ะ (เสียงเอก)  
น�ะ  ร�ะ (เสียงโท)  แรWะ คWา (เสียงตรี) 
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3.2.1  คําปรากฏใหม  
คําปรากฏใหมQในท่ีนี้ คือ คําไทยท่ีไมQพบในพจนานุกรมมาตรฐาน   ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงคําสแลงท่ีสรMางใหมQ

และไมQมีรูปซํ้ากับคําเดิมในพจนานุกรม  เชQน เม�ามอย  งุ�งง้ิง   สQวนคําท่ีมีรูปซํ้ากับคําเดิมในพจนานุกรมจะไมQ
สามารถตรวจพบไดMในงานนี้เนื่องจากขMอความท่ีมีคําสแลงเหลQานี้จะตัดคําสําเร็จ  เชQน  เกาเหลา ท่ีหมายถึงไมQกิน
เสMน   แหนม  ท่ีหมายถึงคนอMวนเต้ีย  ห าน ท่ีหมายถึงสวยมาก  เป2นตMน  ยกเวMนในกรณีท่ีมีการซํ้าตัวอักษรเพ่ือเนMน
คํา   เชQน  งับบ (ครับ)  ค�าา (ค ะ) ก็จะพบคําเหลQานี้คือ งับ กับ ค�า มาวิเคราะหCดMวย    ผลท่ีไดMจากงานวิจัยนี้  จึง
ใหMผลเบื้องตMนของคําปรากฏใหมQจํานวนหนึ่งท่ีสามารถสกัดไดMโดยใชMโปรแกรมตัดคําภาษาไทยมาชQวย  ผูMวิจัยรวม
เอาคําท่ีเป2นภาษาพูดท่ีไมQปรากฏในพจนานุกรมเขMามาศึกษาดMวย  เพราะเห็นวQาคําเหลQานี้มักมีรูปเขียนท่ี
หลากหลาย  แสดงใหMเห็นถึงวิธีการแผลงคําในภาษาไทย  ซ่ึงสอดคลMองกับคําอธิบายเรื่องการแผลงคําในตํารา
ไวยากรณCไทยท่ีกลQาวถึงการแผลงคําไทยโดยอาศัยหลักในภาษาเขมร ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ใหMเกิดเป2นคํา
ไทยใหมQข้ึนมา   และไดMสรุปวิธีในการแผลงคําวQามี 3 ประเภท คือ  แผลงสระ  แผลงพยัญชนะ และแผลง
วรรณยุกตC  (พระยาอุปกิตศิลปสาร  2553: 29-35)  การแผลงคําท่ีพบในภาษาพูดก็สามารถอธิบายดMวยวิธีการ
คลMายคลึงกันนี้ 

ในการวิเคราะหC  ผูMวิจัยจะยึดรูปท่ีปรากฏในขMอมูลและพิจารณารูปเดิมท่ีแผลงมาจากผลการวิเคราะหC
เบื้องตMนของผูMชQวยวิจัย  หากไมQแนQใจหรือไมQเห็นดMวยก็จะเขMาไปคMนดูขMอมูลโดยอาศัยโปรแกรมท่ีพัฒนาในงานนี้เพ่ือ
ดึงรายการขMอความท่ีมีคํานั้นออกมาแสดงเพ่ือยืนยันวQาคําท่ีปรากฏนั้นสามารถแผลงมาจากคําท่ีระบุไดM   ในบาง
กรณี  เม่ือเขMาไปคMนดูขMอมูลจริงจะพบวQาคําท่ีไดMมาเบื้องตMนนั้นไมQใชQคําท่ีสมบูรณC   เชQน  เวิ่น  พบวQาเป2นไดMท้ังการ
กรQอนคําจาก เวิ่นเว�อ  และเป2นสQวนหนMาของ เวMอ ในขMอมูลท่ีพบ  เพียงแตQโปรแกรมไมQรูMจักและตัดออกมาเป2นสอง
คํา คือ เวิ่น และ เว�อ  และผูMชQวยวิจัยยังไมQไดMระบุคํานี้ในการตรวจแกMไขรอบแรก   ผูMวิจัยจงึไดMเพ่ิมรายการคําใหมQ  
เวิ่นเวMอ เขMาไปดMวย   หรือคําวQา  ลั้น  พบวQาในขMอมูลจะเกิดหนMา ลา  และควรจะเป2นคําเดียวคือ ลั้นลา  ผูMวิจัยจึงไดM
เพ่ิมรายการคํานี้เขMาไปในระหวQางการตรวจวิเคราะหCดMวย  ในเบื้องตMน  ไดMคําท่ีแผลงรวมท้ังสิ้น 541 คํา 
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รูปที่ 14: ผลการใช�โปรแกรมดึงตวัอย างคําจากคลังข�อมูล 

เม่ือไดMขMอมูลรายการคําออกมาแลMว  ก็วิเคราะหCตQอวQาคําท่ีแผลงมานั้นเป2นการแผลงดMวยวิธีการใด เชQน 
แผลงพยัญชนะตMน  (ครับ>งับ)  แผลงพยัญชนะสะกด (จัง>จัล)  แผลงสระ (ใจ>จุย)  แผลงวรรณยุกตC (เกิน>เก๊ิน)  
ท้ังนี้การแผลงคําท่ีกลQาวมาพิจารณาจากเสียงเป2นหลัก   และในบางคําก็มีการแผลงมากกวQาหนึ่งวิธี  (ฉัน>ชุ�น เป2น
การแผลงท้ังเสียงสระและเสียงวรรณยุกตC)  นอกจากนี้  ผูMวิจัยยังพบวQามีการแผลงรูปตัวอักษรโดยไมQมีผลกับเสียง  
จึงไดMเพ่ิมการวิเคราะหC การแผลงรูปพยัญชนะตMน (จริง>จิง)   การแผลงรูปพยัญชนะสะกด (สัตว?>สัส)  การแผลง
รูปสระ (ให�>หั้ย)  การเติมการันตC (แก>แกร?)  และยังพบกลไกการตัดพยางคCใหMคําสั้นลง (อะไร>ไร)  การรวบ
พยางคCเขMาดMวยกัน (แม มึง>แม ง)   โดยผลสรุปการวิเคราะหCในเบื้องตMน พบวQาคําปรากฏใหมQสามารถสรMางข้ึนไดMจาก
กลวิธีตQาง ๆ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แผลงคําใหมQโดยคงเสียงใหMใกลMเคียงกับเสียงเดิม  วิธีนี้เป2นการแผลงคําโดยยึดเสียงเดิมเป2นหลักแลMว
เปลี่ยนเสียงเพียงบางสQวนเทQานั้น  ท้ังนี้เพ่ือใหMผูMฟ7งสามารถรูMไดMวQาคําเดิมนั้นคืออะไร  การเปลี่ยนเสียงท่ีพบ มีท้ังท่ี
เป2นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกตC  อยQางใดอยQางหนึ่ง  แตQในบางกรณีก็มีการเปลี่ยนมากกวQา
หนึ่งอยQาง  สQวนรูปคําก็มีการปรับใหMเหมาะสมตามการเปลี่ยนเสียงเพ่ือใหMถูกอักขรวิธีภาษาไทย   กลวิธีการแผลง
คําท่ีพบนั้นก็เหมือนกับการแผลงคําในภาษาไทยท่ีเคยทํามา   ไดMแกQ 

1.1 การแผลงเสียงพยัญชนะตMน  เป2นวิธีการท่ีพบมากท่ีสุด  มีขMอนQาสังเกตวQาการแปลงเสียงมีพบ
ท้ังท่ีเติมเสียงควบกล้ําเขMาไปหรือลดเสียงควบกล้ําออก  และเสียงท่ีแปลงไปก็มีสัทลักษณCบางอยQางคลMายกัน   การ
แปลงเสียงพยัญชนะตMนท่ีพบเบื้องตMน  เรียงตามลําดับจํานวนรูปคําท่ีพบจากมากไปนMอย   ไดMแกQ 
r>l (อะไร>อัลไล) 13 kh>khr (คQะ>ครQะ)  9 khr>kh (ครับ>คับ)  7 
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h>hr (ฮือ>ฮรือ)  6 

k>kr (แก>แกร) 5 

l>r (แลMว>แร�ว) 5 

c>cj (จMา>จยMา) 4 

n>ŋ (นMา>งMา) 4 

p>pr (ป�า>ปรMา) 4 

r>j (นQารัก>นQาย�าก) 4 

w>f (วะ>ฟะ) 4 

b>br (บMา>บรMา) 3 

d>dr (อีดอก>เอดรอก) 3 

h>ch (เหี้ย>เชี่ย) 3 

n>nr (นะ>นรMา) 3 

n>t (นQารัก>ต้ัลลMาค) 3 

s>c (สิ>จิ) 3 

s>ch (สดใส>ฉดใฉ) 3 

s>d (สิ>ดิ) 3 

k>kw (กู>กูว) 2 

khr>h (ครับ>ฮับ) 2 

khr>k (ครับ>ก�าบ) 2 

khw>f (ควาย>ฟาย)  2 

kl>k (กลัว>กัว) 2 

kr>k (กรี๊ด>ก๊ีด) 2 

kw>k (กวQา>กQา) 2 

l>b (แลMว>แบMว) 2 

l>j (แลMว>แยMว) 2 

m>mr (มึง>มรึง)  2 

p>ph (แป�บ>แพ�บ) 2 

p>phr (แป�บ>แพรMบ) 2 

s>f (สุด>ฟุด) 2 

t>tr (ตีน>ตรีน) 2 

th>t (ทําไม>ตะไม) 2 

?>k (อิอิ>กิกิ)  1 

ch>c (ชุด>จุ�ด)  1 

ch>s (เชี่ย>เซ่ีย)  1 

d>l (ดMวย>ลQวย)  1 

h>? (เหี้ย>เอ้ีย)  1 

h>chr (เหี้ย>เชรี้ย) 1 

h>f (เหี้ย>เฟ��ย) 1 

h>khw (เหี้ย>เควี้ย) 1 

kh>ch (โอเค>โอเช)  1 

kh>chr (โอเค>อ�ะเชร)  1 

kh>k (เขา>เก�า) 1 

khr>N (ครับ>งับ) 1 

l>kl (ละ>กลMะ) 1 

l>w (แลMว>แวMว) 1 

m>mw (มาก>มวMาก) 1 

n>d (ไหน>ได�) 1 

n>j (นMอง>ย�อง) 1 

ph>b (พระเจMา>บร�ะเจMา) 1 

ph>p (ผม>ป ม) 1 

ph>phr (พ่ี>พรี่) 1 

phr>ph (เพราะ>เพาะ) 1 

pl>p (เปลQา>ป¡าว) 1 

w>b (วะ>บ�ะ) 1 

w>N (โวMย>โงMย) 1 

w>wr (วMาย>วรั๊ย) 1 

  1.2 การแผลงเสียงพยัญชนะสะกด  เป2นวิธีการท่ีพบไดMนMอยกวQาวิธีอ่ืน   พบเพียงการตัดเสียง
พยัญชนะทMาย  w>0 (แล�ว>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 

(แม ง>แม ม) w>n (แล�ว>แล�น)  ŋ>n (จัง>จัล)   นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนเสียง  p>t (ครับ>ครัช)  ซ่ึงนQาจะมาจาก
การพิมพCอักษร บ ผิดเป2น ช เพราะอยูQใกลMกันแตQกลายเป2นท่ีนิยมตQอมาและมีการขยายเป2น ครับ>ครัส  ซ่ึงมองวQา
มาจากการแผลง ครัช เป2น ครัส อีกทีก็เป2นไดM   
  1.3 การแผลงเสียงสระ  เป2นอีกวิธีการหนึ่งท่ีพบมากเป2นลําดับสอง   
 การแผลงเสียงสระใหMสั้นลง  ii>i (อี>อิ)  ɛɛ>ɛ (แล�ว>แระ)  aa>a (ยาย>ยัย)  ǝǝ>ǝ (เหรอ>เรอะ)  uu>u 

(กู>กุ) uua>ua (ด�วย>ด้ัวะ)   
 การแผลงเสียงสระใหMยาวข้ึน  e>ee (เป{น>เปน)  a>aa (รัก>ร�าก) u>uu (สุด>ซูWต) 

 การแผลงสระเด่ียวเป2นสระผสม ไดMแกQ ii>iia (นี่>เนี่ย)  aa>uua (กว า>ก่ัว) uu>uua (ถูกต�อง>ถ�วกต�อง) และ
การแผลงสระผสมเป2นสระเด่ียว ไดMแกQ uua>oo (ด�วย>โด�ย) ɨɨa>ǝ (เพ่ือน>เพ่ิน)  iia>ee (เหี้ย>เห�)   iia>e (เด๋ียว>
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เดะ) ai>a (อะไร>อ ะร ะ) สังเกตวQาสระเด่ียวและสระผสมท่ีแผลงนี้สQวนใหญQจะมีรูปสระหรือพยัญชนะก่ึงสระรQวมกัน
อยูQ 
 การแผลงเป2นเสียงอ่ืนท่ีใกลMเคียง  จากขMอมูลท่ีพบดูเหมือนการแผลงเสียงสระ  หากไมQสนใจความสั้นยาว
สามารถแสดงเป2นภาพการแผลงเสียงสระไดMดังรูป 15  ซ่ึงยกเวMนไมQไดMใสQการแผลงเสียง  a ไวMเพราะดูจะเป2นเสียงท่ี
แผลงไปเป2นเสียงอ่ืน 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 (เพ่ิง>พ่ึง)  
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 (ยกเว�นเสียงอะ/อา) 

  1.4 การแผลงเสียงวรรณยุกตC  เป2นอีกวิธีการหนึ่งท่ีใชM  โดยมากจะคงเสียงพยัญชนะและสระไวM  
แตQแปลงรูปเขียนใหMตรงกับเสียงวรรณยุกตCท่ีตMองการ เชQน  จัตวา>ตรี (เขา>เค�า)  สามัญ>ตรี (เลย>เลMย)  เป2นตMน  
แตQก็มีจํานวนไมQนMอยท่ีแผลงท้ังเสียงวรรณยุกตCและเสียงพยัญชนะหรือสระ เชQน ตรี>โท และ kh>k (ครับ>ก�าบ)  
โท>ตรี และ a>e (ค ะ>เคะ) เป2นตMน   การแผลงเสียงวรรณยุกตCท่ีพบไมQไดMแผลงไดMทุกเสียงวรรณยุกตC   จากขMอมูล
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เบื้องตMนพบวQาวรรณยุกตCจัตวาแผลงมาจากวรรณยุกตCสามัญเทQานั้น   วรรณยุกตCท่ีเหลือแผลงเป2นวรรณยุกตCอ่ืนไดM
ท้ังหมดเพียงแตQมีจํานวนการพบท่ีมากนMอยตQางกัน   วรรณยุกตCท่ีมีการแผลงไปเป2นมากสุดคือวรรณยุกตCตรี  ตาม
ดMวยวรรณยุกตCโท  วรรณยุกตCเอก และวรรณยุกตCสามัญ  ตามลําดับ ดังแสดงในรูป 

 
รูปที่ 16: การแผลงเสียงวรรณยุกต? 

การแผลงคําในบางคํานั้น  อาจใชMมากกวQาหนึ่งวิธี เชQน แผลงเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตCดMวย  เชQน  
แล�ว>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>ชุ�น 
(a>u, 5>4)  อีดอก>เอดรอก (ii>ee; d>dr) น ารัก>นั่ลลWาก (aa>a, 0>n; r>l)  ครับ>ก�าบ (khr>k, 4>3)  ตลก>ตัลลWาก 
(0>n; o>aa, 2>4) เป2นตMน 

2. แผลงคําใหมQโดยการแปรรูปเขียนแตQยังคงเสียงเดิม  วิธีนี้ก็เป2นอีกวิธีท่ีพบไดMเนื่องจากภาษาไทยมีการใชM
รูปอักษรท่ีแทนเสียงเดียวกันไดM  ทําใหMมีการแผลงคําโดยการแปลงเฉพาะรูปแตQใหMเสียงนั้นยังคงเดิม   วิธีการท่ีพบ
ใชM   มีท้ังท่ีแปรรูปพยัญชนะตMน พยัญชนะสะกด รูปสระ เพ่ิมหรือลดตัวการันตC  ซ่ึงบางคําก็อาจจะใชMมากกวQาหนึ่ง
วิธี  ตัวอยQางวิธีการท่ีพบมีดังนี้ 
  2.1 แปรรูปพยัญชนะสะกด  เนื่องจากตัวสะกดในหลายมาตรามีตัวอักษรสะกดไดMมากกวQาหนึ่งตัว  
จึงพบวQามีการเลี่ยงไมQพิมพCคําท่ีตMองการแตQไปใชMตัวสะกดอ่ืนท่ีใหMไดMเสียงเชQนเดียวกัน เช น   ต>ส (สัตว?>สัส)  ต>ด 
(สัตว?>สราด)  น>ล (เขิน>เขิล)   พ>บ (โทรศัพท?>โทรสับ)  ก>ค (มาก>ม่ัค) 
  2.2 แปรรูปพยัญชนะตMน  เป2นวิธีการท่ีพบไดMเชQนกัน เนื่องจากเสียงพยัญชนะตMนบางเสียงมี
ตัวอักษรท่ีใชMไดMมากกวQาหนึ่งตัว  จึงเกิดการแผลงคําโดยเปลี่ยนพยัญชนะตMน   ธ>ท (เธอ>เทอ)  ล>ฬ (เลว>เฬว)  
ศ>ส (โทรศัพท?>โทรสับ)  จร>จ (จริง>จิง)  หรือกรณีอักษรตํ่าท่ีมีเสียงอักษรสูงคูQ  ก็ทําใหMมีการแผลงคําโดยใชM
อักษรคูQกันนั้นมาแทน  ฮ>ห (ฮ ะ>ห�ะ) ห>ฮ (เหี้ย>เฮ้ีย)  ธ>ถ (โธ >โถ�ะ)  ค>ข (คุณพ่ี>ชุ นพ่ี) 
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  2.3 แปรรูปสระ   เป2นวิธีการแปรรูปสระโดยใชMรูปสระท่ีมีเสียงเดียวกันแตQอาจมีความสั้นยาว
ตQางกันไดMมาแผลงทํา  ไดMแกQ  ไอ>อาย (ไง>งาย)   ไอ>อัย (ไม >ม่ัย)   ใอ>อาย (ให�>ห�าย)  ใอ>ไอ (ใคร>ไค)  อํา>

อาม (อาบน้ํา>อาบน�าม)  อา>อั  (ท าน>ท่ัน)  เอา>อาว (เปล า>ปล าว)  และ  ก็>ก�อ 
  2.4 เติมหรือลดการันตC  เชQน  แก>แกร?  แกWง>แกงค?  อ�า>อ�าส?  มัน>มันส?  มนุษย?>มนุด  

3. การสรMางคําใหมQดMวยการรวบพยางคC   คําใหมQท่ีรวบพยางคCนี้ใชMพยัญชนะตMนของพยางคCหนMามาผสมกับ
พยางคCหลังเกิดเป2นคําใหมQ  เชQน  ใช ปะ>ชะ   ตัวเอง>เตง  พยัญชนะสะกดพยางคCหลังผสมกับพยางคCหนMา เชQน แม 
มึง>แม ง พ อมึง>พ อง หรือพยัญชนะสะกดของพยางคCหนMามาผสมกับสระพยางคCหลัง  เชQน  อย างเนี้ย>เง้ีย     

4. การสรMางคําใหมQดMวยการตัดพยางคCใหMสั้นลง  โดยมากมักเป2นการตัดพยางคCหนMาท้ิง  เชQน  อะไร>ไล   
โอเค>เคร  อร อย>หร อย  โอเค>เขร�  มึนต้ึบ>ตึบ  แตQก็มีบMางท่ีสรMางคําใหมQโดยการตัดพยางคCหลัง เชQน โอเค>โอ 

5. การสรMางคําข้ึนใหมQโดยไมQอิงกับคําเดิม  วิธีการนี้ไมQตMองอาศัยความคลMายกับคําเดิมเพ่ือใหMผูMฟ7งเขMาใจไดM  
แตQเป2นคําท่ีเกิดจากบริบทสถานการณCเฉพาะท่ีทําใหMคํานั้นเป2นท่ีรูMจักในกลุQมคนท่ีใชMและขยายตัวในวงกวMางภายหลัง
ไดM  คําท่ีพบเบื้องตMน1 ไดMแกQ 
- ต่ิง : มีความหมายถึงการท่ีบางคนเป2นแฟนคลับนิยมบางคนแบบดูไรMเหตุผล  ตัวอยQาง พ่ีกูท่ีไม ได�เป{นต่ิง#?? 

บอกว าชานยอล #callmebaby หล อมากกก 
- ฟmน : มีความหมายวQาเป2นอะไรท่ีสุดยอด  สันนิษฐานวQาอาจจะมาจาก enfin, finale ท่ีแปลวQาสิ้นสุด  ตัวอยQาง  

รู�สึกดี  อารมณ?ฟXนมาก  ท่ีMK  GOLD  ศาลาแดง   
- มุMงม้ิง  ฟรุMงฟริ้ง : หมายถึง แอ�บเเบ�ว นQารัก นQาทะนุถนอม  ตัวอยQาง คนอะไรฟรุ�งฟริ้ง  มุ�งม้ิงมาก  อยากเจอ

แบบนี้อ ะ 
- ป7ง : หมายถึงวQาใชQหรือเป�ะท่ีสุด นQาจะมาจากเสียงท่ีดังเวลาอะไรมากระทบโดนอยQางจัง   ตัวอยQาง โอ�ย  #EXO  

โอเซกะพ่ีชาน  #callmebaby  หล อมากป�งมาก 
- ไฝวM : แผลงมาจากคําวQา fight  ตัวอยQาง  ปกติถ�ามึงไฝว�กับทงเฮกูอยู ข�างมึงนะซีวอน 

- วิ้ง : หมายถึงดูสดใสเป2นประกาย  ตัวอยQาง น�านาจขอเงินไปเรียนขอนแก นหน อย  ทําตาวิ้ง ๆ  
- ลั้นลา : หมายถึงอาการท่ีดูมีความสุขอารมณCดีไปกับสิ่งท่ีชอบ  ตัวอยQาง ปวดท�องเมนส?ขนาดไหนกูก็ยังลั้นลา

ได� 
- เมMามอย, เมMาทCมอย หรือ มอย : หมายถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว   บางคนวQาอาจจะมาจากคําวQา เมMา

เหม็นเอ็นจอย  ตัวอยQาง เอาดจริง ๆ รู�ว ามันเหนื่อยนะ อยากคุยเม�ามอยกะมันแหละ 

                                                             
1 ความหมายของคําเหลQานี้ไดMจากการสอบถามนิสิตที่ใชMคาํเหลQานี้ และจากการคMนขMอมูลที่มีคนถามถึงความหมายและมีคนมาชQวยกันตอบบนหนMา

เว็บตQาง ๆ  
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- งุงิ : หมายถึง  “หงุดหงิด พิมพCใหMสั้นลงเป2น งุงิ แคQเนื่องจากการออกเสียงวQางุงิ นั้นนQารักเกินกวQาจะหงุดหงิด 
คําวQางุงิ จึงถูกเปลี่ยนมาเติมทMายประโยค เพ่ือเพ่ิมความนQารักของผูMใชMในเวลาท่ีไมQรูMจะพูดอะไรออกมา”  
(http://www.cubinet.in.th/netv2/home/ndetail/1385) ตัวอยQาง  ช วงนี้ถูกบอกรักบ อยจุง เขินนะเตง งุงิ 

- จิ้น : หมายถึง จินตนาการ  มาจากคํา imagine  ตัวอยQาง  แรง....กลิ่นปาก... เล นเอาฉันหมดอารมณืจิ้นเลย 

- เกรียน : “เป2นศัพทCสแลงแทนบุคคลหรือกลุQมบุคคลท่ีมีพฤติกรรมกMาวรMาว กQอกวน ไรMเหตุผล หรือคิดวQาตัวเอง
เป2นศูนยCกลางของสังคมอินเทอรCเน็ต บุคคลกลุQมนี้จะใชMอารมณCมากกวQาเหตุผลหรือการวิเคราะหCไตรQตรอง” 

(dictionary.sanook.com)  ตัวอยQาง  รุ นพ่ีเดอะดาวนี่เกรียน ๆ ท้ังนั้น 

- เวิ่นเวMอ : หมายถึง หาสาระไมQไดMไมQมีประโยชนC อาจจะมาจากคํา วุQนวายเพMอเจMอ  ตัวอยQาง  เพ่ือไม ให�ดูเป{นการ
เวิ่นเว�อทวีตพวกนี้จะทําลายตัวเองใน 2 นาที 

ขMอสังเกตท่ีพบจากขMอมูลการแผลงคําใหมQท่ีพบนั้น  สQวนมากเป2นการแผลงแบบนMอยสุด คือ แผลงเฉพาะ
พยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกตC  มีจํานวนนMอยท่ีจะแผลงมากกวQาหนึ่งสQวน   โดยท่ีเม่ือแผลงแลMวผูMฟ7งยังสามารถรูMไดM
วQาแผลงมาจากคําใด   และคําท่ีแผลงมานั้นก็ไมQซํ้ากับคําท่ีมีอยูQ   อยQางไรก็ตาม  เง่ือนไขนี้ยังสรุปไมQไดMวQาเป2น
เง่ือนไขจําเป2น  ท้ังนี้เนื่องจากการออกแบบของงานวิจัยนี้ท่ีทําใหMไดMเฉพาะขMอมูลคําท่ีไมQปรากฏในพจนานุกรมเป2น
หลัก   ลักษณะการแผลงคําอีกประการท่ีพบมากพอควรคือการเติมอักษรควบกล้ํา ร แมMในคําท่ีจะออกเสียงควบ
กล้ําไมQไดM เชQน  ว�าย>วรั๊ย   สตัว?>สราด  ปVา>ปร�า  แป{บ>แพร�บ  นะ>นร�า   มึง>มรึง  คะ>คร ะ  แก>แกร  แฮ >
แฮร   อีดอก>เอดรอก  อีบ�า>อิบร�า   นอกจากนี้ คําบางคํายังพบวQามีการแผลงออกมาเป2นคําใหมQไดMหลาย ๆ แบบ  
เชQน  แล�ว > [ล�าว, แระ, แย�ว, แบ�ว, แล ว, แว�ว, แล�น, ลWาว, แล�ะ, แรWะ]  เลย > [เบย, เล�ย, โลย, เย�ย, เยย]  น ารัก > 

[น ารWาก, น าย�าก, น ายWาก, นั่ลลั๊ค, นั่ลลWาค, นั่ลลั่ค, นั่ลลWาก, นั้ลลัค]   มาก > [มัค, ม่ัก, มWาก, ม่ัค, ม๊ัก]  นะ > [น ะ, น�า, 

เนาะ, นWา, โนWะ, เน�าะ, นร�า, เหนาะ]  เป2นตMน 
 การแผลงคําท่ีมีความหลากหลายนี้  อาจเป2นไปไดMวQามีการแผลงแบบตQอเนื่องจากคําต้ังตMนเป2นคําท่ีหนึ่ง
แลMวแผลงจากคําท่ีหนึ่งเป2นคําท่ีสอง  เชQน   จึง>จุง>จุม  (น ารักจุงเบย  น ารักจุมเบย)   โทรศัพท?>โทรสับ>โทสับ  
อยQางไรก็ตาม  กรณีเชQนนี้จะพิสูจนCไดMยากวQาเป2นเชQนนั้นจริง  เพราะเราเห็นแตQรูปคําท่ีแผลงเทQานั้น  ไดMแตQคาดเดา
วQาคําต้ังตMนคืออะไร  วิธีการหนึ่งท่ีจะทําไดMคือการเสนอโมเดลการแผลงคําวQาหลักในการแผลงคําท่ีเป2นไปไดMคือ
อะไร  และการแผลงแบบตQอเนื่องสอดคลMองกับคําอธิบายมากกวQาการคิดวQาทุกคําแผลงมาจากคําต้ังตMนเดียวกัน  
เชQน หากยึดหลักวQาการแผลงคํามีลักษณะท่ีเป2นแบบแผลงใหMนMอยสุด (economy of derivation) การแผลง
แบบตQอเนื่องก็จะดูเหมาะสมมากกวQา  
 คําถามท่ีนQาสนใจศึกษาตQอจึงเป2นเรื่องท่ีจะตอบคําถามวQาทําไมจึงมีการแผลงไดMมากกวQาหนึ่งแบบ  ทําไม
บางแบบจึงพบบQอยกวQาแบบอ่ืน  คําถามเหลQานี้เป2นประเด็นสําคัญท่ีโมเดลการแผลงคําควรจะใหMคําอธิบายไดM  ใน
เบื้องตMนนี้   นอกจากนี้  คําท่ีแผลงเป2นคําใหมQท่ีพบมักเป2นคําอนุภาค  คําไวยากรณC  คําแสดงอารมณC 
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 ขMอมูลคําแผลงท่ีวิเคราะหCในเบื้องตMนสามารถดูเป2นภาพเครือขQายไดMโดย Google Fusion Table  (ดู
รายละเอียดใน 3.3.5)  ซ่ึงสามารถเลือกเขMาไปดูเครือขQายความสัมพันธCของคําต้ังตMนกับคําแผลงไดMวQามีอะไรบMาง  ดัง
แสดงในรูปขMางลQางนี้ 

 

 
รูปที่ 17  ภาพเครอืข ายความสัมพันธ?ของคําตั้งต�นและคําสร�างใหม  

3.2.2 คําสะกดผิด 
 การศึกษาคําสะกดผิดนี้คือการรวบรวมรายการคําท่ีผูMชQวยวิจัยวิเคราะหCวQาผูMเขียนพิมพCตัวอักษรผิดไปจากท่ี
ต้ังใจโดยจะระบุคําท่ีคาดวQาผูMเขียนต้ังใจจะใชMจริง ๆ  ลักษณะนี้เป2นเรื่องของ typo error  จากนั้นจึงจะนําขMอมูล
คําผิดมาวิเคราะหCตQอวQาขMอผิดนั้นเกิดจากอะไร  ซ่ึงหลังจากท่ีผูMวิจัยตรวจทานและคัดเลือกท่ีจัดเป2นการสะกดผิดมี
คําใหMวิเคราะหCในเบื้องตMน 953 คํา   และเนื่องจากการเก็บขMอมูลนี้มองประโยชนCโดยตรงท่ีการนําไปใชMกับการตรวจ
แกMคําผิดในภาษาไทยดMวยคอมพิวเตอรC  จึงจะใชMวิธีการวิเคราะหCแบบทางคอมพิวเตอรCคือหา minimum edit 

distance ระหวQางคําผิดกับคําถูก  เพ่ือวิเคราะหCวQาตัวอักษรท่ีผิดไปในคํานั้นคืออะไร  ข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนในการพิมพC
คําผิดคืออะไร  ซ่ึง คําตอบท่ีไดMจะอยูQในรูปแบบ 3 อยQางคือ  พิมพCตัวอักษร x ตกไป   พิมพCตัวอักษร x เกินมา  
พิมพCอักษร x ผิดเป2น y  จากนั้นจะรวบรวมขMอมูลการพิมพCท่ีผิดนี้มาสรุปวQาผิดอะไรมากนMอยกวQากัน  การนับ
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จํานวนนี้จะนับเฉพาะรูปคําท่ีไดMจากการวิเคราะหC  ไมQไดMนับจํานวนคําท่ีพบในขMอมูล  เหตุท่ีไมQสามารถนําจํานวน
ความถ่ีในขMอมูลท้ังหมดมาใชMไดM เป2นเพราะคําท่ีเขียนผิดนั้นอาจไปซํ้ากับคําปกติคําอ่ืนไดM  เชQน  แก�ม พิมพCผิดโดย
ตกตัวอักษร ม กลายเป2น แก�  หรือ  มาก พิมพCอักษรตกกลายเป2น มา  หากนับรูปท่ีผิดในตัวอยQางนี้ คือ แก� หรือ 
มา ก็จะไปไดMคําปกติท่ีไมQไดMสะกดผิดมาดMวย (กรณีเชQนนั้น โดยหลักไมQสามารถตรวจพบจากการตัดคําไมQสําเร็จ  แตQ
ท่ีถูกบันทึกไวMเนื่องจากในขMอความนั้นจะมีคําอ่ืนท่ีปรากฏในพจนานุกรม  เม่ือผูMชQวยวิจัยแกMไขคําอ่ืนนั้นแลMวก็จะเห็น
วQามีคําผิดลักษณะนี้อยูQในขMอความดMวย  จึงไดMบันทึกขMอผิดนี้ไวMแมMวQาคําท่ีผิดนั้นจะสามารถเห็นเป2นคําและตัดคํา
ผQานไดM)   ดังนั้น  ในท่ีนี้จึงนับเฉพาะจากรูปคําสะกดท่ีไดMมาเบื้องตMน   

การนับวQาขMอผิดมีอะไรบMาง  ทําโดยใชM package python-Levenshtein  ในการเทียบความตQางและดูข้ันตอน
ท่ีตMองใชMในการแปลงจากรูปคําหนึ่งไปเป2นอีกคําหนึ่ง  ในท่ีนี้จะเลือกเฉพาะคําท่ีมีขMอผิดไมQเกินสองท่ีเทQานั้น  เพราะ
หากมีการแกMไขเกินกวQานี้จะมองเป2นขMอผิดท่ีไมQไดMเกิดจากการพิมพCผิด เชQน  พิมพC สวัสด์ิ เป2น สวัส  โดยละ
ตัวอักษรสามตัวของการันตCท้ิง   ขMอมูลท่ีไดMมีสามประเภท คือ ตัวอักษรท่ีมาจากการพิมพCเกิน  ตัวอักษรท่ีพิมพCตก
ไป  และตัวอักษรท่ีพิมพCผิดเป2นอีกตัวหนึ่ง  ตัวอยQางเชQน  ไหม พิมพCผิดเป2น ไม  เพราะพิมพCตกอักษร ห  อะ พิมพC
ผิดเป2น อ ะ เพราะพิมพCไมMเอกเกินมา  นอน พิมพCผิดเป2น ตอน เพราะพิมพC น เป2น ต (ต เป2นแป�นท่ีอยูQเหนือ น)  
เป2นตMน  เม่ือสรุปขMอมูลจากโปรแกรมท่ีจับขMอผิด จะไดMผลดังนี้ 

ตัวอักษรท่ีพิมพCตก  มีจํานวนท้ังหมด 42 ตัวอักษร  เป2นตัวอักษรพยัญชนะ 22 ตัว  สระ 16 รูป   
วรรณยุกตC 3 ตัวคือไมQเอกและไมMโท  และตัวการันตC 1 ตัว  ท้ังหมดเกิดข้ึน 211 ครั้ง 
 C 19 

 Q 17 

อ 14 
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น 10 
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 ุ 6 
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 � 1 
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ตัวอักษรท่ีพิมพCเกิน พบ 36 แบบ   เป2นรูปพยัญชนะ 20 ตัว  รูปสระ 11 ตัว และเป2นรูปวรรณยุกตC 4  ตัว  

ตัวการันตC 1 ตัวท้ังหมดเกิดข้ึน 199 ครั้ง
 Q 39  M 27  � 25 เ 10 
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ตัวอักษรท่ีพิมพCผิด แสดงในรูปของ x-y หมายถึงพิมพCผิดจาก x เป2น y   มีจํานวนมากสุดคือ 255 แบบ  
เกิดข้ึน 640 ครั้ง  ขMอมูลท่ีพบแสดงในตารางขMางลQางนี้   
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ในกรณีท่ีตรวจพบการพิมพCอักษรผิดสองครั้ง  โดยคร้ังแรกผิดจาก x เป2น y และคร้ังที่สองผิดจาก y 

เป2น x จะหมายความวQาคําน้ันมีขMอผิดแบบท่ีพิมพCอักษรสลับตําแหนQง   ซ่ึงจากขMอมูลท่ีพบ  พบวQามี 23 คํา  
เชQน  เก่ียกวับ เกิดจากการพิมพC ว เป2น ก  และพิมพC ก เป2น ว    ขMอพึงสังเกตคือ ในจํานวนกรณีที่พิมพCอักษร
ผิด 640 คร้ังน้ี   มี 291 คร้ังท่ีมีเหตุจากการพิมพCแป�นผิดไปโดนตัวอักษรใกลMเคียง  เชQน    � –   ั  (พิมพC ข�าว เป2น 
ขัาว)  ก – ด (พิมพC ก็ เป2น ด็)      ็   -     W (พิมพC เข�มแข็ง เป2น เข�มแขWง) เป2นตMน  และมี 46 ครั้งมาจากการพิมพC
ผิดโดยไมQไดMกดปุ¡ม Shift จึงไดMตัวอักษรผิดในแป�นน้ันมา  เชQน     ู   -     ุ      ็   -     �    หรือประมาณ 53% ท่ี
เป2นขMอผิดจากการพิมพCแป�นใกลMเคียงหรือการลืมยกแป�น   บางกรณีก็เป2นเรื่องความสับสนในการใชMรูป
วรรณยุกตCหรือไมQก็จงใจใชMใหMผิด  เชQน     �   -     W (พิมพC น�า เป2น นWา)  ซ่ึงพบมากถึง 63 ครั้งหรือ 67% ของการ
พิมพCวรรณยุกตCผิด   

3.2.3 เปรียบเทียบผลภาษาแหล งต าง ๆ  
 ในการตอบสมมติฐานแรกของงานวิจัยน้ีที่คาดวQาคําเขียนผิดอักขรวิธีไทยจะพบในตัวบทท่ีไมQเป2น
ทางการมากกวQาในตัวบททางการ  เดิมกําหนดวQาจะนําขMอมูลจากเว็บขQาวมาเป2นตัวแทนของตัวบทที่มีภาษา
แบบเป2นทางการ  แตQดMวยอุปสรรคในการรวบรวมขMอมูลจากเว็บสํานักขQาวท่ีวางแผนไวMมีความลQาชMากวQาที่คาด
ไวM  จึงไมQสามารถนําขMอมูลจากเว็บของขQาวสดและคมชัดลึกมาใชMเป2นตัวแทนของภาษาที่เป2นทางการไดMทัน  
การวิเคราะหCเปรียบเทียบขMอมูลภาษาที่เป2นทางการกับไมQเป2นทางการจึงทําดMวยวิธีทางอMอม  กลQาวคือ  ใชM
ขMอมูลรวมที่วิเคราะหCไดMจากทวิตเตอรCท่ีนําเสนอมาแลMวเป2นตัวแทนของขMอมูลภาษาท่ีไมQเป2นทางการ  
สQวนขMอมูลภาษาทางการนั้นใชMการกรองเฉพาะขMอความท่ีทวีตมาจากของสํานักขQาว  โดยคัดเลือกขMอความจาก 
Twitter ID  ของสํานักขQาวตQาง ๆ ดังน้ี  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)   เม่ือไดM
ขMอมูลทวีตจากสํานักขQาวแลMวจํานวน 19,905 ทวีตจึงนํามาผQานโปรแกรมตัดคําภาษาไทย  และใชMหลักการเดิม
คือดูจํานวนทวีตท่ีไมQสามารถตัดคําไดMสําเร็จดMวยเหตุผลตQาง ๆ แบบท่ีกลQาวมาแลMว  ซ่ึงพบวQามีจํานวน 9,139 
ทวีตหรือประมาณ 45.9% ท่ีไมQผQานการตัดคํา  ซ่ึงนMอยกวQาภาพรวมของทวีตท้ังหมดที่ไดMทดลองตัดคําโดยนับ
เฉพาะที่นําขMอมูลมาจัดคําในชQวงวันท่ี 6-9 มีนาคม 2558  ที่ไมQสามารถตัดคําไดMประมาณ 58.4%  จากนั้นจึง
สุQมตัวอยQางจากขMอความท่ีตัดคําไมQไดMมาวิเคราะหCวQามีสาเหตุจากการเขียนคําผิดอักขวิธีจํานวนเทQาใด  แลMวจึง
เทียบผลที่ไดMกับผลที่นําเสนอใน 3.2.2 เพื่อตอบสมมติฐานขMอแรก  พบวQา ขMอความท่ีไมQสามารถตัดคําสําเร็จ
สQวนใหญQมีสาเหตุมาจากเหตุอ่ืน เชQน การใชMคํายQอ ชื่อเฉพาะ คําทับศัพทC  ฯลฯ  มากกวQาการเขียนผิดอักขรวิธี
ทั้งในทวีตท่ีมาจากสํานักขQาวและทวีตในคลังขMอมูลรวม  แตQเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะสQวนที่เป2นผลมาจากการ
เขียนผิดอักขรวิธีพบวQาในทวีตจากสํานักขQาวมีขMอผิดเชQนน้ีนMอยกวQามากคือ 2% เทียบกับ 17.4% ในทวีตท่ัวไป  
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ผลท่ีไดMนี้ยืนยันวQาในภาษาที่ใชMเป2นทางการมีการเขียนคําที่ผิดอักขรวิธีนMอยกวQาภาษาที่ไมQเป2นทางการ  ดังแสดง
ในตารางขMางลQางน้ี 
 

 ภาษาทางการ ภาษาไมQทางการ 

จํานวนขMอความท่ีตัดคําไมQผQาน 45.9%  (9139/19905)   58.4% (269168/461056)2 

สาเหตุจากการเขียนคําผิดอักขวิธี 2% (12/600) 17.43% (608/3489) 

สาเหตุจากเรื่องอ่ืน เชQน ชื่อเฉพาะ คําทับศัพทC ฯลฯ 98% (588/600) 82.57% (2,881/3489) 

ตารางท่ี 7 : เปรียบเทียบคําเขียนผิดอักขรวิธีในภาษาที่เป{นทางการและไม เป{นทางการ 

3.2.4 แบบจําลองคําแผลง 
ป7ญหาคําท่ีแผลงไปจากคําเดิมเป2นป7ญหาพ้ืนฐานที่พบในการประมวลผลภาษาจริงที่เกิดข้ึน  

โดยเฉพาะในกรณีที่ตMองการประมวลผลภาษาจากสื่อที่ไมQเป2นทางการ เชQน สื่อสังคมออนไลนCอยQางทวิตเตอรC 
หรือจากเว็บท่ีมีการแลกเปลี่ยนความเห็นทั่วไปอยQางพันทิป  ถึงแมMวQาป7ญหาที่พบน้ีจะสะทMอนใหMเห็นวQาคนไทย
จํานวนไมQนMอยยังมีป7ญหาในเร่ืองการเขียนคําภาษาไทยโดยเฉพาะอยQางยิ่งการใชMรูปวรรณยุกตCใหMถูกตาม
หลักการผันวรรณยุกตC ซ่ึงสะทMอนเป2นป7ญหาท่ีเก่ียวขMองกับการใหMความรูMภาษาไทยท่ีถูกตMองแกQคนทั่วไป  และ
เป2นป7ญหาที่ตMองดําเนินการแกMไข  แตQในอีกแงQมุมหน่ึง  ป7ญหานี้ก็สะทMอนใหMเห็นถึงการใชMภาษาจริงท่ีเกิดข้ึน  
โดยเฉพาะในยุคที่คนทั่วไปสามารถใชMสื่อออนไลนCในการติดตQอสื่อสารไดMสะดวกมากข้ึน  ความเรQงรีบและความ
ไมQระวังก็เป2นเหตุใหMมีการพิมพCผิดเกิดข้ึนไดM   หรือบางคร้ังก็มีการพิมพCคําตามลักษณะภาษาพูดจริง ๆ  มีการ
ใชMคําที่ไมQเป2นทางการ มีการใชMคําที่เขียนเลียนเสียงท่ีพูดจริง  หรือมีการแผลงคําดMวยกลวิธีตQาง ๆ ตามท่ีกลQาว
มา  ป7ญหานี้จึงสะทMอนใหMเห็นถึงความจําเป2นอีกดMานหน่ึงที่โปรแกรมคอมพิวเตอรCตQาง ๆ ที่ตMองประมวลผล
ภาษาที่ใชMกันจริงจะตMองมีความยืดหยุQนพอท่ีจะสามารถประมวลผลขMอมูลภาษาที่ไมQเป2นทางการ มีขMอผิดพลาด
ตQาง หรือมีคําที่ยังไมQรูMจักไดM  ซ่ึงงานในสQวนนี้ประกอบดMวยหลายสQวนดMวยกัน  ไดMแกQ   

1) การรูMจําช่ือเฉพาะท่ีคอมพิวเตอรCจะตMองสามารถรูMวQาในขMอมูลนั้นมีช่ือตQาง ๆ เชQน ชื่อคน สถานท่ี 
องคCกร ผลิตภัณฑC ฯลฯ แมMวQาจะไมQเคยเห็นขMอมูลชื่อน้ันมากQอน   

2) การรูMคําทับศัพทCภาษาตQาง ๆ คือ รูMวQาคําที่เขียนดMวยอักษรไทยเหลQาน้ันเป2นการเขียนแบบทับศัพทC
มาจากภาษาอ่ืน เชQน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ¡น ซ่ึงบQอยครั้งเราจะพบวQาคําทับศัพทCที่ผูMคนทั่วไปเขียนน้ันมีความ
หลากหลายไมQตรงตามหลักเกณฑCการทับศัพทCของราชบัณฑิตยสถาน  ซ่ึงคําทับศัพทCน้ีก็อาจจะคาบเก่ียวกับ
การเป2นชื่อเฉพาะไดMดMวย เชQน ห�างพารากอน  เป2นชื่อเฉพาะท่ีมาจากการทับศัพทC 

3) การแกMไขคําสะกดผิด คือ รูMวQาคําที่เขียนผิดน้ันมาจากคําที่ถูกตMองอะไร  ซ่ึงจะเป2นไดMทั้งแบบท่ีเม่ือ
เขียนผิดแลMวทําใหMขMอความนั้นไมQสามารถอQานไดM เชQน “รู�ว าคําท่ีเขียนผิดนั้นมาจากคําท่ีถูกตัองอะไร” (พิมพC
ไมMโทเป2นไมMหันอากาศทําใหMอQานไมQไดM) หรือแบบที่เขียนผิดแตQก็สามารถอQานไดMเป2นคําอ่ืนแตQทําใหMไดMความท่ีผิด

                                                             
2 ขMอมูลจากตาราง 6 นับผลทวีตท่ีนาํเขMาในวันท่ี 6-9 มีนาคม 2558 
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ไป  เชQน  “รู�ว าคําท่ีเขียนผิดนั้นมาจากคําที่ถูต�องอะไร” (พิมพCตก ก แตQอQานเป2น ถู  -  ตMอง ไดM) ซ่ึงโปรแกรม
คอมพิวเตอรCจะตMองมีโมดูลของการทําแกMไขคําสะกดผิดนี้ใหMถูกตMองไดMท้ังสองลักษณะท่ีกลQาวมา 

4) คํายQอ คือ รูMวQาชุดตัวอักษรที่เห็นเป2นการใชMคํายQอ ถึงแมMวQาบางคร้ังจะไมQมีการใชMเคร่ืองหมาย
มหัพภาคก็ตาม  เชQน ผช มาจาก ผู�ชาย   

5) การซํ้าคําหรือลากเสียงยาว  คือ คําที่เขียนแบบภาษาพูดที่เป2นการซํ้าคํา เชQน ดี๊ดี  หรือการเขียน
แบบเนMนการลากเสียงดMวยการพิมพCอักษรเดิมตQอเน่ือง เชQน  ค าาาาาาาา  บายยยยย   

6) การรูMคําแผลง คือ รูMวQาคําท่ีเขียนมานั้น  แมMจะยังไมQปรากฏในพจนานุกรม  แตQคาดไดMวQาแผลงมา
จากคําเดิมอะไร เชQน น ายWาก มาจาก น ารัก   ทะไม  มาจาก ทําไม  เป2นตMน  ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอรC
จําเป2นตMองมีโมดูลที่จะบอกไดMวQารูปคําที่เห็นน้ันแผลงมาจากคําเดิมคืออะไร  ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะไดMเสนอแนวคิด
การพัฒนาแบบจําลองคําแผลงโดยอาศัยผลการวิเคราะหCในขMอ 3.2.2 เป2นพื้นฐาน 

การแผลงคําท่ีพบในงานน้ีสามารถอธิบายไดMในสองแนวทาง  แนวทางแรกคือ การใชMทฤษฎีอุตมผล 
(optimality theory) ชQวยอธิบายรูปแผลงที่พบวQารูปใดเป2นรูปที่เป2นไปไดMมากกวQารูปอ่ืนผQานการกําหนด
ขMอบังคับตQาง ๆ (constraints) และจัดลําดับความสําคัญของขMอบังคับเหลQานั้น  แนวคิดทฤษฎีอุตมผลเป2น
แนวคิดท่ีใชMอธิบายปรากฏการณCทางสัทวิทยาภาษาตQาง ๆ ไดMเป2นอยQางดีและมีความเป2นไปไดMท่ีจะนํามาใชM
อธิบายการเกิดคําแผลงตQาง ๆ ที่วQามานี้ไดM  โดยการกําหนดวิธีการแผลงคําแบบตQาง ๆ อยQางที่กลQาวมาแลMว 
เชQน แผลงเสียงพยัญชนะตMน  แผลงเสียงสระ แผลงเสียงวรรณยุกตC  แผลงโดยใชMรูปแปรของพยัญชนะตMน  
พยัญชนะสะกด หรือรูปสระ  ซ่ึงจะมีความเป2นไปไดMจํานวนมาก  โดยที่จะมีขMอบังคับตQาง ๆ เก่ียวขMองชุดหนึ่งที่
จะมีลําดับความสําคัญแตกตQางกัน  ดMวยวิธีนี้ก็จะทําใหMมีคําแผลงจํานวนหนึ่งเทQาน้ันที่ผQานเกณฑCท่ีละเมิด
ขMอบังคับนMอยสุดออกมา   แนวทางนี้เป2นประโยชนCโดยตรงสําหรับนักภาษาศาสตรCท่ีสนในในทฤษฎีอุตมผลที่
จะไดMประยุกตCใชMทฤษฎีน้ีกับป7ญหาคําแผลงในภาษาไทยไดM 

แนวทางท่ีสองซ่ึงเป2นแนวทางที่ผูMวิจัยเลือกใชMในงานนี้ คือแนวทางที่มองป7ญหาของคําแผลงเป2น
แบบจําลองการประมวลผลคําไทยแบบหนึ่ง  โดยท่ีคําแผลงที่เกิดข้ึนนั้นสามารถสรMางข้ึนไดMดMวยวิธีการตQาง ๆ 
ดังท่ีกลQาวมา  แตQความนQาจะเป2นท่ีจะเกิดคําแผลงตQาง ๆ นั้นไมQเทQากัน  แนวคิดนี้เป2นแนวคิดทางภาษาศาสตรC
คอมพิวเตอรCที่จะคํานวณความเป2นไปไดMของการเกิดคําแผลงแบบตQาง ๆ  โดยมีคQาผQานเกณฑCท่ีระดับหนึ่ง  หาก
การแผลงคํามีความนQาเป2นสูงกวQาคQาที่กําหนดก็จะสามารถแผลงไดM  แตQทั้งน้ี ความนQาจะเป2นของการแผลงคํา
แตQละแบบก็อาจมีคQามากนMอยแตกตQางกันซ่ึงควรจะสะทMอนใหMเห็นจากการวิเคราะหCคลังขMอมูลภาษาขนาดใหญQ  
ผูMวิจัยเลือกแนวทางนี้ในงานนี้ดMวยเหตุวQาจะเป2นประโยชนCในการนําไปใชMจริงมากกวQา  เพราะจะทําใหMไดMโมดูล
คําแผลงภาษาไทยสําหรับใชMในการประมวลผลภาษาไทย 

แบบจําลองคําแผลงภาษาไทยในที่นี้มองวQาเป2นการหาคําแผลง (Drv) ที่มีความนQาจะเป2นมากที่สุดเม่ือ
กําหนดรูปคําตั้งตMน (Org) ใหM  โดยที่คําแผลงน้ันประกอบดMวยรูปคําท่ีเขียน (DF) และเสียงที่อQาน (DS)  และคําตั้ง
ตMนประกอบดMวยรูปคําท่ีเขียน (OF) และเสียงท่ีอQาน (OS)  ในที่นี้จะถือวQารูปและเสียงของคําประกอบดMวย
สQวนยQอย ๆ คือตัวอักขระ Fi และเสียง Si  โดยท่ี Si แทนท้ังเสียงพยัญชนะตMน สระ พยัญชนะทMาย และ
วรรณยุกตC  สQวน Fi แทนอักขระที่สอดคลMองกับเสียง Si ซ่ึงเป2นไดMท้ังรูปพยัญชนะ 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  ท่ีรูปและเสียงคําเดิม OF & OS แผลงเป2นรูปและเสียงใหมQ DF & DS  และประมาณตQอวQาการแผลงของ
รูปและเสียงสามารถพิจารณาเป2นสQวน ๆ ไดM  Fi และ Si โดยที่คQาความนQาจะเป2นของทั้งคํามาจากผลคูณรวม
ของการแผลงแตQละสQวน  ซ่ึงมองตQอเป2นคQาความนQาจะเป2นของการแผลงรูปจาก OFi เป2น DFi  และแผลงเสียง
จาก OSi เป2น DSi  ในขณะเดียวกันทั้งคําเดิมและคําแผลงควรมีความสัมพันธCระหวQางรูปและเสียงภายในคําน้ัน
ดMวย  จึงนําคQาความนQาจะเป2นของความสอดคลMองของ OSi กับ OFi  และ DSi กับ DFi มาคิดดMวย   แตQเนื่องจาก 
P(FSi | DSi) เป2นคQาคงที่จึงไมQมีผลตQอการหา Drv แบบตQาง ๆ ท่ีตMองการเม่ือเทียบกับคํา Org เดียวกันจึงตัด
ออกไปไดMเหลือเป2นสมการสุดทMาย 

คQาความนQาจะเป2น P(DFi | OFi) คํานวณจากขMอมูลการแผลงรูปคําท่ีพบในคลังขMอมูล  เชQน P(ต|ส) 
ประมาณจากจํานวนคําแผลงท่ีมีพยัญชนะ ส แปลงมาจากรูปเดิม ต  (สัตว?>สัส)  P(าย|ไ) ประมาณจากจํานวน
คําแผลงที่มีการแปลงรูปสระจาก ไ- เป2น -าย (ไง>งาย)  เป2นตMน  สQวน P(DSi | OSi) คํานวณจากขMอมูลการแผลง
คําที่พบในคลังขMอมูลท่ีวิเคราะหCวQามีการแผลงจากเสียง OSi เป2น DSi มากนMอยเพียงใด  เชQน P(ee|ii) ประมาณ
จากจํานวนคําแผลงท่ีมีการแผลงเสียงสระจากเดิม ii เป2น ee (น้ี>เน�)   P(ch|s) ประมาณจากจํานวนคําแผลงที่มี
การแผลงเสียงพยัญชนะจาก s เป2น ch (สดใส>ฉดใฉ)  P(T4|T5) ประมาณจากจํานวนคําแผลงที่มีการแผลงเสียง
วรรณยุกตCจากจัตวาเป2นตรี (เขา>เค�า)  

ดMวยแบบจําลองความนQาจะเป2นน้ีทําใหMเราสามารถคาดเดาไดMวQาคําแผลงนั้น ๆ มีโอกาสท่ีจะเกิดหรือ
พบในขMอมูลมากนMอยเพียงใด  แตQในการใชMงานจริงนั้น  ยังตMองอาศัยโมดูลการสรMางคําแผลงที่เป2นไปไดMแบบ
ตQาง ๆ กQอน  ซ่ึงทําไดMโดยอาศัยขMอมูลการวิเคราะหCคําแผลงท่ีกลQาวมาแลMว   

1. Org = OSi,n & OFi,n = (Oic Ov Ofc Ot) & (Oif Ovf Otf Off Okf) 

2. apply การแปลงเสียงพยัญชนะตMน Oic >> Dic  โดยอาศัยทางเลือกท่ีเป2นไดMของ Oic นั้น หรือคง

เสียงนั้น  Dic = Oic 

3. apply การแปลงเสียงสระ Ov >> Dv  โดยอาศัยทางเลือกท่ีเป2นไดMของ Ov นั้น หรือคงเสียงนั้น  Dv 

= Ov 
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4. apply การแปลงเสียงพยัญชนะทMาย Ofc >> Dfc  โดยอาศัยทางเลือกที่เป2นไดMของ Ofc นั้น  หรือ

คงเสียงน้ัน  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  หรือคงรูปน้ันไวM 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 (ซ่ึงพบวQาเป2นวิธีการท่ีพบใน

ขMอมูลคําแผลงจํานวนมาก) 

13. นําผลที่ผQานการเชื่อมโยงไดMไปคํานวณความนQาจะเป2นโดยอาศัยสถิติคําแผลงที่วิเคราะหCไดM  

คัดเลือกคําแผลงท่ีผQานเกณฑCคQาต่ําสุดเป2นตัวเลือกคําแผลงท่ีจะพบไดM 

 แบบจําลองคําแผลงลักษณะนี้จะสอดคลMองกับขMอมูลจริงที่พบเพราะอาศัยความเป2นไปไดMในการแปลง
รูปหรือเสียงจากตัวอยQางท่ีพบจริง  ในขณะเดียวกันก็จะทําใหMคําแผลงมีแนวโนMมเลือกการแผลงนMอยสุดหรือไมQ
มากเกินไปจนไมQเหลือเคMาเดิม  เพราะแบบจําลองน้ีจะใหMคQาความเป2นไปไดMต่ําลงหากมีการใชMวิธีการแผลงมาก
วิธีข้ึน 

3.3 แนวทางการใช!ประโยชน$จากคลังข!อมูลแบบส่ังสม 
 การวิเคราะหCและประมวลผลขMอมูลท่ีอยูQในคลังแบบสั่งสม สามารถนําไปประยุกตCใชMกับการศึกษาไดMใน
หลายรูปแบบ ทั้งน้ีเน่ืองจากการประมวลผลขMอมูลแบบ Real time น้ันเป2นไปไดMยาก เนื่องจากขMอจํากัดทาง
ทรัพยากร ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นน้ีจึงไดMเสนอแนะแนวทางการนําขMอมูลไปใชMประโยชนC ผQานการเทคนิคการสรMาง
ภาพมโนทัศนC โดยใชMขMอมูลที่ไดMจากการจําลองข้ึนโดยประมาณการจากขMอมูลที่มีอยูQในคลังขMอมูลป7จจุบัน 
เครื่องมือหลักที่ใชMในการสรMางภาพมโนทัศนCคร้ังนี้ คือ FusionCharts, Google GeoCharts, และ Google 

FusionTables แนวทางในการนําขMอมูลจากคลังขMอมูลสั่งสมไปใชMประโยชนC อาทิเชQน 

3.3.1 การนับจํานวนคํา (Word frequency count) 
การนับจํานวนคํา เป2นการวิเคราะหCในเบื้องตMนเพื่อแสดงใหMเห็นจํานวนคําที่ถูกจัดเก็บใน

คลังขMอมูล การนับจํานวนคํา สามารถจําแนกไดMตามชQวงเวลาที่ขMอมูลไดMถูกสรMางข้ึน ดังตัวอยQางท่ี
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ปรากฏในแผนภาพท่ี 18 และตามชQวงเวลาของการจัดเก็บขMอมูล ดังตัวอยQางที่ปรากฏในแผนภาพที่ 
19  

 

 
รูปที่ 18 ตัวอย างการนําเสนอจํานวนคําท่ีจดัเก็บตามช วงเวลาทีข่�อมูลได�ถูกสร�างขึน้ (ข�อมูลจําลอง) 

 
รูปท่ี 19: ตัวอย างการนําเสนอจํานวนคําทีจ่ดัเก็บตามช วงเวลาของการจัดเก็บข�อมูล (ข�อมูลจําลอง) 

นอกจากนี้การแสดงผลการนับจํานวนคํา ยังสามารถแสดงในรูปแบบของจํานวนคําสะสมไดM
อีกดMวย ดังตัวอยQางที่ปรากฏในแผนภาพที่ 20 
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รูปที่ 20: ตัวอย างการนําเสนอจํานวนคําสะสมตามช วงเวลาท่ีข�อมูลได�ถกูสร�างขึ้น (ข�อมลูจําลอง) 

 
รูปท่ี 21: ตัวอย างการนําเสนอจํานวนคําสะสมตามช วงเวลาของการจัดเก็บข�อมูล (ข�อมลูจําลอง) 

เทคนิคการสรMางแผนภาพท่ีนํามาใชMในการนับจํานวนคําสามารถทําไดMในหลายรูปแบบ ในงานวิจัย
ชิ้นน้ี ผูMวิจัยไดMเลือกใชMแผนภูมิแทQงแนวนอนในการนําเสนอ เนื่องจากเป2นแผนภูมิท่ีสามารถเขMาใจไดM
งQาย ไมQมีความซับซMอน สามารถใหMขMอมูลทั้งในภาพกวMางและเฉพาะเจาะจงในบางรายการไดM 
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงใหMเห็นถึงแนวโนMมหรือทิศทางของปริมาณขMอมูลที่อยูQในคลังไดMเป2นอยQางดี 
การเลือกใชMแผนภูมิที่อยูQในลักษณะแนวนอน สามารถทําใหMผูMชมเห็นภาพรวมของแผนภูมิไดMเป2นอยQาง
ดี 

ทั้งนี้จํานวนขMอมูลท่ีจะตMองเพิ่มข้ึนมาอยูQเสมอ ทําใหMจําเป2นตMองใชMการออกแบบเชิงตอบสนอง 
(responsive design) ที่ทําใหMระบบสามารถกําหนดขนาดแผนภูมิไดMตามจํานวนขMอมูลโดยอัตโนมัติ 
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นอกจากนี้ระบบสามารถสรMางแถบเลื่อน (Scrollbar) ในการกรณีที่จํานวนขMอมูลเพ่ิมมากข้ึน อยQางไรก็
ตามการใชMแถบเลื่อนในแนวนอนมักไมQคQอยนิยมใชMในการออกแบบ เนื่องจากขัดกับการใชMงานในเชิง
การยศาสตรCที่ผูMใชMจะตMองเลื่อนชุดอุปกรณCนําเขMา (เชQน เมMาสC หรือทัชแพด) ไปในแนวนอน ในขณะที่
ชุดอุปกรณCในป7จจุบันมีการออกแบบที่อํานวยความสะดวกในการเลื่อนขMอมูลในเชิงแนวต้ังมากกวQา  

การใชMแผนภูมิแนวตั้งอาจเป2นทางเลือกหน่ึงของการแสดงผลการนับจํานวนคําไดMทางหนึ่ง อยQางไร
ก็ตามขMอจํากัดที่สําคัญของการใชMแผนภูมิแนวตั้งคือ ขนาดความสูงของหนMาจอคอมพิวเตอรCที่
โดยทั่วไปมักจะสั้นกวQาความกวMางของหนMาจอคอมพิวเตอรC ทําใหMมีพื้นที่จํากัดในการแสดงผลขMอมูล
นMอยกวQาการใชMแผนภูมิแนวนอน ถึงแมMวQาการใชMแถบเลื่อนในแนวต้ังจะสอดคลMองกับการใชMงานในเชิง
การยศาสตรCมากกวQา แตQการขยายพ้ืนท่ีที่เกินขนาดของหนMาจอ จะทําใหMผูMชมไมQสามารถเห็นภาพรวม
ทั้งหมดของขMอมูลไดM 

 การจัดเก็บขMอมูลในครั้งนี้เป2นการจัดเก็บแบบครอบคลุม กลQาวคือ จัดเก็บขMอมูลในทุกรายการ
ของแหลQงขMอมูลที่ผQานการคัดเลือก มิไดMมีการสุQมการจัดเก็บขMอมูลแตQอยQางใด ดังนั้นจํานวนคําท่ี
จําแนกตามชQวงเวลาที่ขMอมูลถูกสรMางข้ึนในงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถใชMเป2นตัวบQงชี้เก่ียวกับความถ่ีการใชM
งานสื่อสังคมที่ไดMรับการจัดเก็บในคลังไดMอีกดMวย 

3.3.2 การนับจํานวนคําและการเปรียบเทียบการปรากฏของคําตามแหล งข�อมูล 
ในงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผูMวิจัยไดMคัดเลือกแหลQงขMอมูลที่มีความแตกตQางหลากหลายตามประเภทของ

แหลQงขMอมูล (Genre) และเน้ือหาจํานวน 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 นอกจากน้ียังสามารถใชMแสดงแนวโนMมหรือทิศทางของขMอมูลไดMชัดเจน
ดMวย 
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รูปที่ 22: ตัวอย างการนําเสนอจํานวนคําจําแนกตามแหล งข�อมูล (ข�อมูลจําลอง) 

อนึ่ง การใชMแผนภูมิเสMนมีขMอจํากัดสําคัญอยูQ 2 ประการ ในกรณีเฉพาะ ดังนี้ 
1)  เม่ือจํานวนขMอมูลในแตQละชุดมีความแตกตQางอยQางมาก ยกตัวอยQางแผนภาพที่ 21 

จํานวนคําท่ีไดMจากเว็บไซตC Pantip มีจํานวนสูงกวQาจํานวนคําท่ีไดMจากแหลQงขMอมูลอ่ืนมาก 
ทําใหMเม่ือแสดงเป2นแผนภาพ จะทําใหMเห็นทิศทางและแนวโนMมของจํานวนคําบนเว็บไซตC 
Pantip ชัดเจนมากกวQาแหลQงขMอมูลอ่ืนที่มีการกระจุกตัวกัน 

2) หากมีชQวงเวลาใดชQวงเวลาหนึ่งท่ีขาดขMอมูลไป (Missing data) ระบบจะลากเสMนจาก
ชQวงเวลากQอนหนMาไปชQวงเวลาถัดไปโดยอัตโนมัติ อาจทําใหMผูMใชMอนุมานวQาตําแหนQงที่เสMน
ลากผQานขMอมูลที่หายไปนั้นเป2นขMอมูลจริง ทําใหMเกิดการตีความที่ผิดพลาดไดM 

นอกจากนี้การใชMแผนภูมิเสMนยังมีขMอจํากัดในเชิงพ้ืนท่ีเชQนเดียวกับการใชMแผนภูมิแทQงในกรณีที่มี
ขMอมูลจํานวนมากข้ึน แนวทางการออกแบบเพ่ือแกMไขป7ญหาสามารถใชMแถบเลื่อนไดMเชQนเดียวกัน 
อยQางไรก็ตามการปรับแผนภูมิในอยูQในรูปแนวตั้งไมQเป2นที่นิยม 

แนวทางในการพัฒนาการสรMางภาพมโนทัศนCในมิติเดียวน้ีตQอไปในอนาคต สามารถขยายไปถึงการ
เปรียบเทียบการปรากฏของคําเฉพาะคําตามแหลQงขMอมูลไดM โดยผูMใชMสามารถป�อนคําที่ตMองการ ระบบ
จะสรMางแผนภูมิเสMนแสดงจํานวนครั้งที่คําที่ผูMใชMสืบคMนปรากฏในคลังขMอมูลไดM เทคนิคในการสรMางภาพ
มโนทัศนCจะมีลักษณะคลMายคลึงกับแผนภาพที่ 22 ที่แสดงใหMเห็นการเปลี่ยนแปลงของการปรากฏของ
คําตามชQวงเวลา 
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3.3.3 การเปลี่ยนแปลงของการปรากฏของคําตามช วงเวลา 
ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดMมีการเชื่อมโยงคําท่ีมีการสะกดแตกตQางกัน การนําขMอมูลดังกลQาวมาแสดงเป2น

ภาพมโนทัศนCจะทําใหMเห็นภาพรวมของความนิยมของการใชMรูปแบบการสะกดที่แตกตQางกันไป และ
อาจนําไปสูQการชQวยวิเคราะหCการเกิดข้ึนของคําใหมQไดM  

แผนภาพที่ 23 แสดงจํานวนคร้ังท่ีรูปแบบสะกดตQาง ๆ ของคําวQา “ไหม” ปรากฏข้ึนในคลังขMอมูล
จําแนกตามชQวงเวลา ท้ังน้ีเม่ือผูMใชMป�อนคําที่ตMองการในหนMาจอสืบคMน ระบบจะคMนคืนรูปแบบการสะกด
อ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงมาแสดงผลดMวย 

 
รูปท่ี 23 รูปแบบสะกดของคําว า “ไหม” ตามช วงเวลา 

 
 แนวคิดรวมถึงขMอจํากัดตQาง ๆ ในการนําแผนภูมิเสMนมาใชMสรMางมโนทัศนCเพ่ือเปรียบเทียบ
จํานวนคร้ังที่รูปแบบสะกดตQาง ๆ ปรากฏข้ึน เป2นไปในทิศทางเดียวกันกับการใชMแผนภูมิเสMน
แสดงผลการนับจํานวนคําและการปรากฏของคําตามแหลQงขMอมูลท่ีไดMกลQาวมาแลMวขMางตMน 

3.3.4 การเปรียบเทียบการปรากฏของคําตามภูมิประเทศ 
ในคลังขMอมูลสั่งสม มีการจัดเก็บขMอมูลหลากหลายประเภท นอกเหนือจากคําที่ปรากฏ หนึ่ง

เขตขMอมูลที่มีประโยชนCสําหรับการศึกษาการปรากฏของคําเกิดใหมQหรือรูปแบบสะกด คือ ขMอมูล
ทางภูมิศาสตรC การสรMางภาพมโนทัศนCที่ชี้ใหMเห็นความถ่ีในการปรากฏของคํา/รูปแบบสะกดจะ
ชQวยใหMสามารถพิจารณาผลกระทบทางภูมิศาสตรCท่ีมีตQอการสรMางคําใหมQหรือเกิดข้ึนของรูปแบบ
สะกดใหมQดMวย 

แผนภาพที่ 24 แสดงตัวอยQางของขMอมูลทางภูมิศาสตรCมาชQวยในการเปรียบเทียบการปรากฏ
ของคํา/รูปแบบการสะกดตามจังหวัดในประเทศไทย ทําใหMเห็นความแตกตQางในใชMคําวQา “ละ” 
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แทนคําวQา “แลMว” ตามพื้นที่ตQาง ๆ ของประเทศ พื้นที่สีเขMมชี้ใหMเห็นวQามีการปรากฏของการใชM
รูปแบบสะกดดังกลQาวมาก ในขณะที่พ้ืนท่ีสีอQอน แสดงใหMเห็นวQา การใชMรูปแบบสะกดดังกลQาวไมQ
คQอยมีปรากฏในพื้นที่นั้น 

 

 
รูปที่ 24: แสดงความถี่ของการใช�คําว า “ละ” แทนคําว า “แล�ว” ตามจังหวัดต าง ๆ ในประเทศไทย (ข�อมูลจําลอง) 

อนึ่งขMอจํากัดที่สําคัญของการนําขMอมูลทางภูมิศาสตรCมาใชMในงานวิจัยชิ้นน้ี คือ แหลQงขMอมูลหลาย
แหลQงไมQไดMมีการบันทึกขMอมูลทางภูมิศาสตรC ในงานวิจัยชิ้นนี้ มีเพียง twitter เทQาน้ันที่มีการบันทึกขMอมูล
ทางภูมิศาสตรCท่ีอยูQในรูปของพิกัดทางภูมิศาสตรC (ละติจูดและลองจิจูด) 

เทคนิคการสรMางภาพมโนทัศนCในทีนี้ คือ การใชMแผนที่ โดยใชM Google API เขMามาชQวยในการ
แสดงผล อยQางไรก็ตามความทMาทายท่ีสําคัญในการสรMางแผนที่อยูQที่การแปลงขMอมูล ท้ังนี้สรMางแผนภาพ
ดังกลQาวจะตMองขMอมูลทางภูมิศาสตรCเชิงผลรวม (Aggregated data) ซ่ึงจะสามารถนํามาใชMในการแสดง
ความถ่ีไดM พิกัดทางภูมิศาสตรCที่บันทึกในคลังขMอมูลมิใชQขMอมูลเชิงผลรวม (Aggregated data) ดังน้ันจึง
จําเป2นที่จะตMองมีการแปลงพิกัดทางภูมิศาสตรCอยูQเป2นขMอมูล GeoCode ที่สามารถใชMงานรQวมกันกับ 
Google API ไดM ในที่น้ีคือ ISO 3166  -  2 แลMวจึงนํา GeoCode ดังกลQาวไปใชMในการรวบรวมขMอมูล
ความถ่ีอีกครั้ง  

อยQางไรก็ตามเม่ือพิจารณาการนําเขMาแหลQงขMอมูลตQอไปในอนาคต รูปแบบการเก็บขMอมูลทาง
ภูมิศาสตรCที่มีความหลากหลาย เชQน รหัสไปรษณียC ชื่อเมือง ช่ือจังหวัด เป2นตMน จะทําใหMตMองมีการกําหนด
แนวทางท่ีชัดเจนในการแปลงขMอมูลทางภูมิศาสตรCเชิงผลรวมตQอไป 
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3.3.5 ความสัมพันธ?ระหว างคําตามรูปแบบตัวสะกด 
ดังท่ีไดMกลQาวมาแลMววQา ในงานวิจัยชิ้นน้ีไดMมีการเชื่อมโยงคําและรูปแบบการสะกดเขMาไวMดMวยกัน ใน

การนําขMอมูลดังกลQาวมาใชMประโยชนC คณะผูMวิจัยไดMทําการทดลองสรMางภาพมโนทัศนCโดยใชMเทคนิคการ
วาดเครือขQาย เพื่อพิจารณาทั้งเชิงภาพรวมของความสัมพันธCระหวQางคํา/รูปแบบการสะกด รวมไปถึง
ความถ่ีท่ีคํา/รูปแบบสะกดหน่ึงปรากฏ 

แผนภาพที่ 25 แสดงใหMเห็นถึงภาพรวมของความสัมพันธCระหวQางคํา/รูปแบบการสะกดท่ีปรากฏ
ใน Twitter สีของโหนด3แสดงประเภทของคํา ซ่ึงแบQงออกเป2น 2 ประเภท ไดMแกQ คําท่ีปรากฏใน
พจนานุกรม และคํา/รูปแบบสะกดที่เกิดข้ึนใหมQ นอกจากนี้ขนาดของโหนดแสดงใหMเห็นความถ่ีของ
คํา/รูปแบบสะกดที่เกิดข้ึนใหมQ ทั้งนี้ในแผนภาพดังกลQาวจะเห็นไดMวQา ความสัมพันธCระหวQางคํา/
รูปแบบตัวสะกดสQวนใหญQจะอยูQในรูปกระจัดกระจาย กลQาวคือ คํา/รูปแบบสะกดที่เชื่อมโยงกับคําที่
ปรากฏในพจนานุกรมนั้น มีความสัมพันธCกันอยูQในเพียงกลุQมคําของตนเอง 

 

 
รูปท่ี 25 แผนภาพเครอืข ายแสดงความสมัพันธ?ระหว างคําที่ปรากฏในพจนานกุรมและคํา/รูปแบบสะกดที่เกิดข้ึนใหม  

อยQางไรก็ตามมีกลุQมคํา/รูปแบบสะกดบางกลุQมท่ีมีความเชื่อมโยงกันระหวQางคําท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมมากกวQา 1 คํา ยกตัวเชQนคําวQา “ชะ” ท่ีสามารถใชMแทนคําวQา “ใชQป¡ะ” ท่ียQอมาจากคําวQา 
“ใชQเปลQา” ซ่ึงกรQอนมาจาคําวQา “ใชQหรือเปลQา” อีกทีหนึ่งนั้น ก็สามารถเชื่อมโยงกับคําวQา “ซะ” 
(สะกดผิด) ซ่ึงเป2นคําแทนของคําวQา “ซํ้า” หรือ “สะ” ไดMอีกดMวย ดังท่ีปรากฏเป2นตัวอยQางในแผนภาพ
ที่ 25 

                                                             
3 โหนด คือ จุดที่ปรากฏในแผนภาพซ่ึงเป:นตัวแทนของคําหน่ึงคํา 
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รูปที่ 26: แสดงการเชื่อมโยงของคํา/รูปแบบสะกดในกลุ มคํา “ชะ” และ “ซะ” ที่ปรากฏในคลังข�อมูลสั่งคมที่ได�จาก Twitter 

งานชิ้นนี้ ไดMนํา Google FusionTables เขMามาใชMเพื่อมาสรMางแผนภาพเครือขQายท่ีปรากฏ
ขMางตMน ทั้งนี้เทคนิคการสรMางแผนภาพเครือขQาย ชQวยใหMผูMใชMสามารถพิจารณาความสัมพันธCของคําใน
ภาพรวมไดMเป2นอยQางดี นอกจากน้ียังสามารถพิจารณาความถ่ีของการเกิดข้ึนของคํา ที่สามารถนําไปใชM
กําหนดวQารูปแบบสะกดที่เกิดข้ึนน้ันเป2นคําใหมQหรือไมQ 

อยQางไรก็ตาม ดMวยขMอจํากัดของ Google FusionTables ทําใหMการสรMางแผนภาพเครือขQายมี
ขMอจํากัดบางประการ ดังน้ี 

1) ขนาดของโหนดคําที่ปรากฏในพจนานุกรมไมQตรงกับขMอมูลจริง ทั้งนี้เนื่องจาก Google 

FusionTables จํากัดการประมวลผลจากขMอมูลที่อยูQในรูปตารางเพียงตารางเดียว ทําใหM

ขMอมูลของคําท่ีปรากฏในตารางท่ีแสดงการเชื่อมโยงคําน้ันตMองใชMขMอมูลความถ่ีของการ

ปรากฏของคํา/รูปแบบสะกดท่ีไมQไดMอยูQในพจนานุกรมเป2นสําคัญ ทําใหMแผนภาพขาด

ขMอมูลท่ีสําคัญไปสQวนหนึ่ง 

2) Google FusionTables กําหนดคุณสมบัติของเสMนโยงระหวQางโหนด (เชQน สี ความหนา) 

โดยอัตโนมัติ ผูMใชMไมQสามารถกําหนดหรือเลือกคุณสมบัติเหลQานั้นไดMเอง ทําใหMขMอมูลท่ี

สามารถจะนําไปใชMในแผนภาพมีจํานวนจํากัด 

นอกเหนือจากการนําขMอมูลที่ไดMจากคลังขMอมูลแบบสั่งสมไปใชMตามแนวทางที่ไดMกลQาวมาแลMวขMางตMนนั้น 
ยังมีแนวทางการพัฒนาในภาพรวมอ่ืน ๆ ดMวย เชQน การสืบคMนและแสดงความสัมพันธCระหวQางคํา (word 
association) ผQานการเกิดรQวมกันของคํา (collocation) และการสืบคMนขMอมูลแบบ concordance การสืบคMน
ทั้งสองรูปแบบนี้จําเป2นจะตMองอาศัยการสืบคMนแบบ Full Text Search และเป2นการสืบคMนแบบ Real time 
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ซ่ึงตMองการทรัพยากรจํานวนมหาศาลในการประมวลขMอมูลขนาดมหึมา ดังนั้นการพัฒนาการสืบคMนขMอมูลใน
รูปแบบดังกลQาว จึงเป2นแนวทางท่ีจะตMองพิจารณาตQอไปในอนาคต 

นอกจากนี้แนวทางในการบูรณาการเทคนิคแผนภาพตQาง ๆ เขMาไวMดMวยกัน จะทําใหMการวิเคราะหCขMอมูล
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ยกตัวอยQางเชQน การเพ่ิมการนําทางแบบแฟซิท (Facet navigation) 
มาชQวยในการกรองขMอมูล โดยใชMเขตขMอมูลท่ีสําคัญในคลังขMอมูล ไดMแกQ ชQวงเวลา สถานที่ แหลQงขMอมูล ประเภท
ของแหลQงขMอมูล (Genre) ทําใหMผูMใชMงานสามารถวิเคราะหCขMอมูลไดMเฉพาะเจาะจงและตรงกับความตMองการมาก
ข้ึน อยQางไรก็ตามทรัพยากรท่ีใชMในการประมวลผลขMอมูลท่ีมีความซับซMอนดังกลQาว ถือเป2นป7จจัยสําคัญที่จะตMอง
พิจารณาอยQางหลีกเลี่ยงมิไดM 

 

3.3.6 Corpus API 
 เพื่อใหMสามารถใชMประโยชนCจากคลังขMอมูลแบบสั่งสมไดMอยQางหลากหลาย ผูMวิจัยจึงไดMออกแบบและ
พัฒนาตัวอยQางสQวนเชื่อมตQอกับโปรแกรมประยุกตC  (Application Program Interface: API) โดยมี
วัตถุประสงคCเพื่อใหMเป2นชQองทางเขMาถึงขMอมูล และเพ่ือนําไปใชMพัฒนาโปรแกรมประยุกตCตQาง ๆ ไดMตามความ
สนใจ  ลักษณะการใชMงานเป2นการเรียกใชMผQาน    ในเบื้องตMนมีบริการโดยการเรียกผQานเว็บชั่วคราว 
161.200.93.35:3001/corpus/api/ ผลท่ีไดMจากการคMนจะเป2น json object ซ่ึงจะมีความเป2นกลางและ
สะดวกสําหรับผูMตMองการนําผลไปประมวลตQอ  เชQน  เขียนหนMาเว็บเขMาเรียกใชMขMอมูลผQาน API ท่ีใหM  เม่ือไดMผล
มาแลMวจึงดึงขMอมูลใน json ท่ีไดMเฉพาะสQวนท่ีตMองการและจัดรูปแบบหนMาเว็บแสดงผลในแบบท่ีตMองการเองไดM   
ตัวอยQางของบริการ API ท่ีเปmดทดลองแลMวมีดังตQอไปนี้ 

1) คMนหาคําในพจนานุกรม 

บริการนี้เป2นการคMนหาคําท่ีสนใจวQามีอยูQในพจนานุกรมท่ีใชMแลMวหรือยัง โดยกําหนดคําคMน 

(keyword) บริการน้ีรองรับการทั้งการคMนหาแบบ exact match (หาเฉพาะคําคMนเทQาน้ัน) และ 

partial match (หาทุกคําท่ีมีคําคMนรวมอยูQดMวย)  โดยการเรียก 

161.200.93.35:3001/corpus/api/keyword/xxxx  โดยที่ xxxx คือคําที่ตMองการคMน 

 

รูปท่ี  27  API สําหรับคMนหาคําในพจนานุกรม 
 

2) ความถ่ีของคํา 
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บริการนี้เป2นการนับจํานวนคร้ังท่ีคําท่ีสนใจปรากฏอยูQในคลังขMอมูล รองรับการท้ังการคMนหา

แบบ exact match (หาเฉพาะคําคMนเทQาน้ัน)  และ partial match (หาทุกคําที่มีคําคMนรวมอยูQดMวย) 

ซ่ึงอาจใชMประโยชนCในการวิเคราะหCการสะกดคําที่หลากหลายวQาแบบใดมีความนิยมใชMมากกวQากัน  

วิธีใชMคือเรียก 161.200.93.35:3001/corpus/api/freq/xxxx  โดยที่ xxxx คือคําที่ตMองการคMน 

 

 

รูปท่ี  28 API สําหรับนับความถี่ของคํา 
3) การคMนหาขMอความที่มีคําท่ีสนใจ 

บริการนี้เป2นการแสดงขMอความในคลังขMอมูลที่มีคําท่ีสนใจรวมอยูQดMวย ซ่ึงจะเป2นประโยชนC

สําหรับผูMที่ตMองการศึกษาคํานั้นวQามีปรากฏใชMในบริบทตQาง ๆ อะไรบMาง   โดยการเรียกใชM  

161.200.93.35:3001/corpus/api/sentence/xxxx  โดยที่ xxxx คือคําที่ตMองการคMน  ซ่ึงสามารถ

คMนพรMอมกันหลาย ๆ คําไดM โดยการใชMเครื่องหมาย | แยกระหวQางคําคMน ดังตัวอยQางในรูป 

 

 
 

รูปท่ี  29 API สําหรับคMนหาขMอความท่ีมีคําท่ีสนใจ 
 

ขMอมูลที่ไดMจากการเรียกใชM API จะอยูQในรูปแบบของ json ซ่ึงผูMใชM API แตQละคนสามารถนําผลไปแสดง
ในรูปแบบที่ตัวเองตMองการไดM เชQน ตัวอยQางขMางลQางเป2นหนMาเว็บงQาย ๆ ที่แสดงผลของการใชM API คMนคํากับ
ความถ่ี  และหนMาเว็บที่แสดงคําคMนพรMองบริบทที่เกิด  
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รูปท่ี 30: ตัวอย างหน�าเว็บแสดงผล API ค�นคํากับความถี ่

 

 
รูปที่ 31: ตัวอย างหน�าเว็บแสดงผล API ค�นคํากับบริบท 

 

3.3.7 ข�อควรรู�เรื่องข�อมูลและป�ญหาทางลิขสิทธิ์ 
 ในงานวิจัยชิ้นนี้ทีมผูMวิจัยไดMทําการเก็บรวบรวมตัวบทจากแหลQงขMอมูลตQาง ๆ มาเก็บไวMในฐานขMอมูล 
ถึงแมMขMอมูลเหลQานี้ลMวนเป2นขMอมูลที่มีการเผยแพรQสูQสาธารณะผQานทางเว็บไซตC ขMอมูลตัวบทจํานวนมากที่ไดMเก็บ
รวบรวมมาในงานวิจัยชิ้นน้ีอาจถือเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์และไดMรับความคุMมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2558 และเนื่องจากยังไมQมีบทบัญญัติหรือการตีความที่ชัดเจนเก่ียวกับการจัดการลิขสิทธิ์ในบริบทของการ
ทําเหมืองขMอมูล งานวิจัยชิ้นนี้จึงไดMวิเคราะหCประเด็นท่ีเก่ียวขMอง เพ่ือเป2นขMอเสนอแนะที่จะนําไปสูQการพัฒนา
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กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เอ้ือประโยชนCตQอการศึกษาวิจัยและแสวงหาความรูMใหมQโดยใชMคอมพิวเตอรCเป2นเคร่ืองมือใน
การสกัดขMอความ  
 อนึ่งการวิเคราะหCประเด็นในงานชิ้นนี้ ไมQไดMครอบคลุมการสกัดขMอความจากฐานขMอมูลเต็มรูปออนไลนC
เชิงพาณิชยCท่ีหนQวยงานตQาง ๆ บอกรับ เน่ืองจากอยูQนอกเหนือขอบเขตของงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนี้การใชMงาน
อันมีลิขสิทธิ์ในบริบทดังกลQาวจําเป2นตMองอาศัยการพิจารณาสัญญาอนุญาต (License) ท่ีหนQวยงานไดMรับจากผูM
ใหMบริการในฐานะเจMาของลิขสิทธิ์หรือผูMไดMรับอนุญาตใหMใชMสิทธิ ซ่ึงสัญญาอนุญาตเหลQานี้ตQางมีรายละเอียด
ปลีกยQอยที่แตกตQางกันไป จึงทําใหMไมQสามารถใชMแนวทางของการใชMงานอันมีลิขสิทธิ์โดยทั่วไปไดM  
 นอกจากนี้การวิเคราะหCในครั้งนี้เป2นเพียงการพิจารณาประเด็นทางวิชาการ มิไดMมีเจตนาเขียนข้ึนเพ่ือ
ใชMอMางอิงในการพิจารณาคดีแตQอยQางใด   
งานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีเก็บรวบรวมโดยเทคนิคการแคชและสกัดขMอความ 
 เนื่องจากการเก็บรวบรวมขMอมูลในคลังขMอมูลภาษาไทยแบบสั่งสมอาศัยขMอมูลตัวบทจํานวนมากจาก
หลายแหลQง ทําใหMขMอมูลเหลQานี้มีความแตกตQางกันในเรื่องของการไดMรับความคุMมครองในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์ 
การพิจารณาวQาขMอมูลตัวบทที่เก็บรวบรวมไดMจากการสกัดขMอความถือเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไมQ สามารถ
พิจารณาไดMจากองคCประกอบสําคัญ 4 ประการ (อรพรรณ พนัสพัฒนา, 2557) โดยไมQสามารถขาด
องคCประกอบใดองคCประกอบหนึ่งไปไดM องคCประกอบเหลQานั้นไดMแกQ   

1) เป2นการแสดงออกซ่ึงความคิด (Expression of idea) ทั้งนี้ “ความคิด หรือข้ันตอน กรรมวิธี หรือ
ระบบ หรือวิธีใชMหรือทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การคMนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรC หรือ
คณิตศาสตรC” ที่ยังมิไดMมีการถQายทอดหรือบันทึกในรูปแบบที่สามารถสื่อไปยังผูMอ่ืนไดM ไมQถือวQาเป2นสิ่งที่ไดMรับ
ความคุMมครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 มาตรา 6 วรรคสอง  

ขMอมูลตัวบทในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมดเป2นขMอความ ตัวอักษรท่ีไดMรMอยเรียง ถQายทอดและบันทึกอยูQบน
เครือขQายอินเทอรCเน็ต อาจนับไดMวQาเป2นการแสดงออกซ่ึงความคิดแลMว ทั้งนี้รวมไปถึงการถQายทอดโดยเรียบ
เรียงความคิด ทฤษฎี และความรูMของผูMอ่ืนในคําพูดของตนเองดMวย อยQางไรก็ตามการบันทึกมิไดMถูกกําหนดใหM
เป2นเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณางานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ของไทย (อรพรรณ พนัส
พัฒนา, 2557, 34) 

2) เป2นการสรMางสรรคCดMวยตนเอง (Originality) กลQาวคือ ผูMสรMางสรรคCไดMใชMความสามารถ ความรูM 
ความเชี่ยวชาญ แรงงาน ตลอดจนวิจารณญาณของตนเองในการสรMางสรรคCงานข้ึน อนึ่งความแปลกแตกตQาง 
ความใหมQที่ไมQซ้ํากับงานของผูMอ่ืน หรือแมMแตQคุณภาพไมQอาจใชMเป2นเหตุสําคัญในการกําหนดลักษณะงานอันมี
ลิขสิทธิ์ไดM  ประเด็นสําคัญอยูQที่การท่ีผูMสรMางสรรคCไดMใชMความสามารถของตนเองในการสรMางสรรคCงาน แมMวQางาน
ที่สรMางสรรคCข้ึนจะเป2นงานที่มีความเหมือนหรือคลMายคลึงกับงานที่ผูMอ่ืนสรMางสรรคCข้ึน แตQหากเป2นการลอก
เลียนหรือทําซํ้างานของผูMอ่ืน งานดังกลQาวไมQถือเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์  

อยQางไรก็ตามการเรียบเรียงขMอมูล ขMอเท็จจริง เชQน ขMอมูลนามานุกรมที่รวบรวมขMอมูลติดตQอของบุคคล 
กลุQมบุคคล องคCกร และสถานที่ท่ีมีรูปแบบการจัดวางท่ีเรียบงQาย ก็มิอาจถือไดMวQาเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ 
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นอกจากนี้คําที่ถูกคิดคMนข้ึนใหมQท่ีไมQมีการสื่อถึงเน้ือหาที่เฉพาะเจาะจง ไมQไดMใหMรายละเอียดหรือสุนทรียภาพใด 
ๆ ก็มิอาจไดMรับความคุMมครองทางลิขสิทธิ์เชQนกัน 

การเกิดข้ึนของอินเทอรCเน็ตในฐานะเป2นพ้ืนท่ีสาธารณะ ทําใหMผูMใชMงานสามารถจะเขียนหรือบันทึกและ
เผยแพรQขMอความหรือเน้ือหาใด ๆ ท่ีตMองการไดM โดยไมQจําเป2นตMองผQานกระบวนการกลั่นกรองเน้ือหากQอนการ
เผยแพรQ ถึงแมMวQาความเป2นสาธารณะจะมิใชQเง่ือนไขสําคัญของการกําหนดลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
เงื่อนไขหนึ่งของการไดMมาซ่ึงลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 คือ การโฆษณา ทั้งน้ี พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2558 ไดMบัญญัติใหM การโฆษณา หมายรวมถึง การนําสําเนาจําลองของงานอันมีลิขสิทธิ์ออกจําหนQาย โดย 
“ปรากฏตQอสาธารณชนเป2นจํานวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนั้น” ซ่ึงถือเป2นการตีความอยQางกวMาง จึง
ทําใหMตัวบทหรือขMอความที่เผยแพรQทางอินเทอรCเน็ต ถึงแมMวQาจะไมQสามารถระบุตัวตนของผูMสรMางสรรคCไดMก็อาจ
ถือเป2นงานที่มีการเผยแพรQตQอสาธารณชนแลMวเชQนกัน  

ความซับซMอนของการเผยแพรQงานผQานทางอินเทอรCเน็ตอีกประการหน่ึง คือ ความนิยมสรMางสรรคCงาน
ที่อยูQในรูปแบบที่เรียกวQา เนื้อหาท่ีสรMางข้ึนโดยผูMใชM (User-generated content) มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ การ
ผสมผสาน (Remix/Mashup) เชQน การตัดตQอวิดีโอโดยใชMภาพเคลื่อนไหวท่ีมาจากหลายแหลQงแทนที่จะเป2น
การถQายทําข้ึนมาใหมQ การตัดตQอเพลงเพื่อทําใหMมีจังหวะ ทํานอง หรือแมMแตQกระทั่งประเภท (Genre) ท่ี
เปลี่ยนไป การดัดแปลงหรือตQอยอดนวนิยายหรือเร่ืองสั้นใหMเป2นไปตามท่ีตนเองตMองการ เป2นตMน การสรMางสรรคC
งานในลักษณะดังกลQาว กลายเป2นจารีตของผูMผลิตเน้ือหาออนไลนC ไมQวQาจะเป2นงานเชิงพาณิชยCหรือไมQก็ตาม 

ในประเทศไทย ยังไมQมีการบัญญัติหรือการตีความท่ีเก่ียวขMองกับประเด็นทางลิขสิทธิ์ท่ีเก่ียวขMองกับ
เนื้อหาที่สรMางข้ึนโดยผูMใชMท่ีชัด อยQางไรก็ตามในสหรัฐอเมริกา การนําเนื้อหามาผสมผสานใหMออกมาในรูปแบบ
ใหมQและไมQสามารถคาดเดาไดM ถึงแมMวQามีการนําเนื้อหาจากสQวนหนึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์มาใชM อาจสามารถ
พิจารณาวQาเป2นการใชMงานอยQางเป2นธรรมไดM (Fair use) หากมีการใชMงานเชิงแปรรูป (Transformative use) 
ยกตัวอยQางเชQน การลMอเลียน หรือรูปขนาดยQอที่ใชMในโปรแกรมคMนหารูปภาพ (Image search engines) เป2น
ตMน ท้ังนี้การใชMงานดังกลQาว จะตMองไมQเป2นการละเมิดธรรมสิทธิ์ (Moral rights) ของเจMาของลิขสิทธิ์ กลQาวคือ 
เจMาของมีสิทธิที่จะกําหนดผูMใชMงานวQาจะสามารถทําอะไรกับงานเหลQานั้นไดMบMาง เชQน การกําหนดใหMตัวละครมี
บุคลิกลักษณะเฉพาะ เม่ือนําไปขยายตQอหรือดัดแปลงสูQรูปแบบอ่ืน ก็จําเป2นท่ีจะตMองคงบุคลิกลักษณะดังกลQาว
ดMวย เป2นตMน 

นอกจากนี้การคัดลอกและสQงตQอไปยังผูMอ่ืนยังเป2นลักษณะท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของสังคมออนไลนC
ในป7จจุบัน ทําใหMตัวบทจํานวนมากที่ปรากฏบนอินเทอรCเน็ตไมQถือเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ 

3) เป2นงานชนิดท่ีกฎหมายรับรอง ในท่ีนี้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ไดMกําหนดใหMงานอันมีลิขสิทธิ์ 
ครอบคลุม “งานสร�างสรรค?ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร? 
สิ่งบันทึกเสียง งานแพร เสียงแพร ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร? หรือแผนกศิลปะ 
ของผู�สร�างสรรค?ไม ว างานดังกล าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย างใด” 

เนื่องจากขMอมูลท่ีเก็บรวบรวมในงานวิจัยชิ้นนี้เป2นขMอมูลตัวบท ดังนั้นงานสรMางสรรคCประเภท
วรรณกรรมจึงเป2นงานที่นQาจะเก่ียวขMองกับงานวิจัยชิ้นน้ีมากท่ีสุด ทั้งนี้ใน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ไดMบัญญัติ
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วQา งานสรMางสรรคCประเภทวรรณกรรม หมายถึง “งานนิพนธCท่ีทําข้ึนทุกชนิด เชQน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน 
สิ่งพิมพC ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจนC และใหMหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรCดMวย” ท้ังนี้
ถือเป2นการใหMคํานิยามอยQางกวMาง เนื่องจากคําวQา “นิพนธC” หมายถึงการแตQงข้ึน ซ่ึงเนื้อหาท่ีปรากฏบน
อินเตอรCเน็ตจํานวนมากเป2นเนื้อหาที่แตQงข้ึนโดยผูMสรMางสรรคC ยกตัวอยQางเชQน เร่ืองสั้นหรืองานเขียนเชิง
อัตชีวประวัติที่เผยแพรQบนเว็บบอรCด ท้ังนี้หากเป2นตัวบทที่ใชMเป2นการสื่อสารระหวQางกัน เชQน ขMอความโตMตอบ
บน twitter จึงไมQอาจถือวQาเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ไดM 

4) เป2นงานที่ไมQขัดตQอกฎหมาย ถึงแมMวQาใน พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ไมQมีการบัญญัติที่ชัดเจนวQางานที่
อาจมีลักษณะผิดกฏหมาย มีผลกระทบตQอความสงบสุขและม่ันคงของรัฐ รวมไปถึงงานท่ีอาจขัดตQอศีลธรรมอัน
ดี เชQน งานลามกอนาจาร เป2นตMน เป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดMรับความคุMมครองหรือไมQ คําพิพากษาศาลฎีกา เม่ือ
ป� 2530 ศาลไดMวินิจฉัยวQา ภาพลามกอนาจารไมQถือเป2นงานสรMางสรรคCตามความหมายที่ปรากฏใน พรบ.
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ในขณะเดียวกันกรณีดังกลQาวไดMมีการตั้งขMอสังเกตวQา งานลักษณะดังกลQาวอาจถือเป2นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ไดM ดังท่ีปรากฏในบันทึกหมายเหตุคําพิพากษาฉบับดังกลQาว และการพิจารณาคดีในตQางประเทศ 
(อรพรรณ พนัสพัฒนา, 2557, 334-35) 

อนึ่งตัวบทบางรายการอาจเป2นสิ่งท่ีไมQไดMรับความคุMมครองตามมาตรา 7 ไดMแกQ  
1) ข าวประจําวัน และข�อเท็จจริงต าง ๆ ที่มีลักษณะเป{นเพียงข าวสารอันมิใช งานในแผนกวรรณคดี 

แผนกวิทยาศาสตร? หรือแผนกศิลปะ 

2) รัฐธรรมนูญ กฎหมาย 

3)  ระเบียบ ข�อบังคัง ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโต�ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ

หน วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท�องถ่ิน 

4) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 

5) คําแปลและการรวบรวมสิ่งต าง ๆ ตาม 1) ถึง 4) ท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือหน วยงานอ่ืนใดของ

รัฐหรือของท�องถ่ินจัดทําข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีงานอันมีลิขสิทธิ์จํานวนมากที่หมดอายุความคุMมครอง เชQน นําเอาเนื้อหาในหนังสือที่
หมดอายุความคุMมครองมาเผยแพรQ เป2นตMน หรืองานที่เจMาของงานสละลิขสิทธิ์ ทําใหMตัวบทจํานวนมากเป2นตัว
บทที่ไมQไดMรับความคุMมครอง การนําขMอมูลดังกลQาวไปทําซํ้า ดัดแปลง หรือนําไปใชMจึงไมQถือเป2นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

จะเห็นไดMวQา การพิจารณาวQางานใดเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดMรับความคุMมครองมีความซับซMอน 
จําเป2นตMองใชMวิจารณญาณของมนุษยCเป2นผูMตัดสิน วิธีทางคอมพิวเตอรCยังไมQสามารถคัดกรองหรือจําแนกงาน
ตามแนวทางขMางตMนไดM ถึงแมMวQาจะมีการพัฒนาโปรแกรมตรวจจับการลักลอก (Plagiarism) เพื่อตรวจจับความ
คลMายคลึงของตัวบท แตQโปรแกรมเหลQานี้ก็ไมQสามารถพิสูจนCวQาเกิดข้ึนจากการสรMางสรรคCดMวยตนเองของผูMสรMาง
งานหรือไมQ 
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นอกจากนี้หากแมMวQาวิธีทางคอมพิวเตอรCจะสามารถจําแนกงานอันมีลิขสิทธิ์ออกมาไดM การติดตQอ
เจMาของลิขสิทธิ์จํานวนมากเป2นสิ่งท่ีเป2นไปไดMยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากตMองใชMทรัพยากรจํานวนมากในการ
ติดตQอและติดตาม การติดตQอผูMใหMบริการ (ในที่น้ี คือ เจMาของแหลQงขMอมูล) เพ่ือขออนุญาตไมQสามารถกระทําไดM
กับทุกราย เน่ืองจากโดยปกติผูMใหMบริการสื่อสังคมมิไดMถือเป2นเจMาของลิขสิทธิ์ในเน้ือหาที่เผยแพรQน้ัน เวMนแตQวQา
จะไดMมีการอนุญาตใหMใชMสิทธิหรือถQายโอนสิทธิกันไวMแลMว นอกจากนี้การพิจารณาวQาผูMใดเป2นเจMาของลิขสิทธิ์มี
ความซับซMอนมากยิ่งข้ึนเนื่องจากในการสรMางสรรคCงานหนึ่ง ๆ อาจมีผูMสรMางสรรคCมากกวQาหนึ่งราย หากไมQมีการ
กําหนดสิทธิที่ชัดเจน การขออนุญาตจากเจMาของงานอันมีลิขสิทธิ์จึงเป2นไปไดMยากในทางปฏิบัติ 

นอกเหนือจากประเด็นในดMานเน้ือหาของงานอันมีลิขสิทธิ์แลMว พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ไดMขยายความ
คุMมครองไปถึงขMอมูลบริหารสิทธิ เชQน ขMอมูลเก่ียวกับงานและผูMสรMางสรรคCท่ีปรากฏบนหนMาปกหนังสือ ขMอมูล
การจํากัดการใชMงาน เมทาดาทาท่ีฝ7งมาในไฟลCอิเล็กทรอนิกสC เป2นตMน และมาตรการทางเทคโนโลยี เชQน รหัส
ลับในการเปmดอQานขMอมูล เป2นตMน อยQางไรก็ตามการสกัดขMอความในงานวิจัยช้ินนี้ไมQไดMมีการเปลี่ยนขMอมูลบริหาร
สิทธิหรือการแกMไขมาตรการทางเทคโนโลยีแตQอยQางใด กลQาวคือ เม่ือพบตัวบทที่มีการต้ังรหัสในการเขMาถึง จะ
ไมQมีการเจาะขMอมูลหรือกระทําการอยQางหนึ่งอยQางใดเพ่ือเขMาถึงขMอมูลดังกลQาว ดังนั้นประเด็นที่เก่ียวขMองกับ
ขMอมูลบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีจึงไมQมีผลตQอการพิจารณาในกรณีน้ี 

 
การแคชและสกัดขMอความ 
 การพิจารณาการแคชและสกัดขMอความดMวยวิธีทางคอมพิวเตอรCในแงQมุมทางกฎหมายลิขสิทธิ์ สามารถ
พิจารณาไดMใน 2 มุมมองท่ีแตกตQางกัน คือ การแคชและสกัดขMอความในฐานะการทําซํ้า และการแคชและสกัด
ขMอความในฐานะสิทธิในการอQาน 

การแคชและสกัดข�อความในฐานะการทําซํ้า 
การเก็บรวบรวมขMอมูลโดยวิธีการสกัดขMอความจาก web crawler อาจถือไดMวQาเป2นการทําซํ้า ซ่ึงตาม 

พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 สิทธิในการทําซํ้านั้น เป2นหนึ่งในสิทธิของเจMาของลิขสิทธิ์ท่ีไดMรับแตQเพียงผูMเดียว เวMนแตQ
มีการอนุญาตหรือถQายโอนสิทธินั้น  

สําหรับในบริบทของการทําซํ้าขMอมูลที่ไดMจากอินเทอรCเน็ต “การบันทึกลงไปนั้นไมQจําตMองใชMชQวงระยะ
เวลานาน การป�อนขMอมูลในงานโปรแกรมคอมพิวเตอรCซึ่งมีลิขสิทธิ์ลงไปในหนQวยความจํา RAM Memory ของ
คอมพิวเตอรCก็พอเพียงแลMวท่ีจะถือวQาไดMมีการบันทึกเกิดข้ึน” (อรพรรณ พนัสพัฒนา, 2557, 33) 
 เม่ือพิจารณาวQาการสกัดขMอความ ถือเป2นการทําซํ้า การที่จะนํางานไปใชMโดยไมQจําเป2นตMองขออนุญาต
จากเจMาของสามารถจะกระทําไดMก็ตQอเม่ือเป2นการกระทําที่เป2นไปตามสองเงื่อนไข ไดMแกQ 1) เป2นไปตาม
ขMอยกเวMนละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright exception) และ 2) เป2นไปตามหลักการใชMงานที่เป2นธรรม (Fair 
use/fair dealing)  

สําหรับ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 มีการกําหนดขMอยกเวMนละเมิดลิขสิทธิ์นั้นในหลายมาตราข้ึนอยูQกับ
บริบท อยQางไรก็ตามขMอยกเวMนที่อาจเก่ียวขMองกับงานวิจัยชิ้นนี้อาจเป2นไปตามมาตรา 32 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง
ที่ บัญญัติใหM “วิจัยหรือศึกษางานน้ัน อันมิใชQการกระทําเพื่อหากําไร” ไมQถือเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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นอกจากนี้ในมาตรา 33 ไดMบัญญัติใหM “การกลQาว คัด ลอก เลียน หรืออMางอิงงานบางตอนตามสมควร
จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูMถึงความเป2นเจMาของลิขสิทธิ์ในงานน้ัน มิใหMถือวQาเป2น
การละเมิดลิขสิทธิ์ถMาไดMปฏิบัติตามมาตร 32 วรรคหนึ่ง” ซ่ึงในงานวิจัยชิ้นนี้ ระบบคลังคําไดMมีการทําลิงกC
เชื่อมโยงไปยังแหลQงขMอมูลตMนทาง จึงอาจนับไดMวQาเป2นการแสดงถึงความรับรูMถึงความเป2นเจMาของลิขสิทธิ์ในงาน
นั้น ถึงแมMวQาจะมีการนําขMอมูลตMนฉบับมาแสดงในหนMาจอแสดงผลแบบใหมQ (framing) ก็ตาม 

อนึ่งมาตรา 32/2 ไดMบัญญัติใหM “การกระทําแกQงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทําหรือไดMมาโดยชอบดMวยกฎหมาย
ในระบบคอมพิวเตอรC ท่ีมีลักษณะเป2นการทําซํ้าที่จําเป2นตMองมีสําหรับการนําสําเนามาใชMเพื่อใหMอุปกรณCท่ีใชMใน
ระบบคอมพิวเตอรC หรือกระบวนการสQงงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอรCทํางานไดMตามปกติ มิใหMถือวQา
เป2นการละเมิดลิขสิทธิ์” ซ่ึงครอบคลุมการแคชขMอมูลเพียงชั่วคราวในเคร่ืองของผูMใชM มิไดMมีเจตนารวมถึงการ
แคชขMอมูลในเหมืองขMอมูลหรือในระบบโปรแกรมคMนหา ดังนั้นการแคชและสกัดขMอมูลในงานวิจัยชิ้นน้ีจึงอาจอยูQ
นอกเหนือขอบเขตของขMอยกเวMนนี้ 

การพิจารณาขMอยกเวMนละเมิดลิขสิทธิ์นั้น จําเป2นที่จะตMองพิจารณาหลักการใชMงานท่ีเป2นธรรมซ่ึงเป2น
หลักการสากล ประกอบไปดMวยป7จจัยสําคัญ 4 ประการ (กรมทรัพยCสินทางป7ญญา, 2557) ไดMแกQ  

1)   คํานึงถึงวัตถุประสงค?และความเหมาะสมในการใช�งานลิขสิทธิ์ 
2) คํานึงถึงลักษณะของงานลิขสิทธิ์ 
3) คํานึงถึงปริมาณการใช�งานและสัดส วนของงาน โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ? 

       ที่กําหนดในข�อ 4 
4) คํานึงถึงผลกระทบต อการตลาดหรือมูลค าของงานลิขสิทธิ์  

ในการพิจารณาคดีท่ีมีการอMางถึงหลักการใชMงานท่ีเป2นธรรม ผูMพิพากษาจะพิจารณาโดยใชMป7จจัย 4 
ประการขMางตMน อยQางไรก็ตามเน่ืองจากยังไมQมีการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับการสกัดขMอความที่เปmดเผยสาธารณะ
ในประเทศไทย ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นน้ีจึงไดMอMางอิงการพิจารณาคดีความที่เก่ียวขMองในตQางประเทศดMวย  

คดีความที่ถือเป2นคดีอMางอิงในกรณีเชQนนี้ในตQางประเทศ มีหลายคดีความดMวยกันโดยเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริกา อยQางไรก็ตามคดีท่ีใชMอMางอิงในการพิจารณาคดีความที่เก่ียวขMองกับการสกัดขMอมูลมากท่ีสุดคดี
ความหนึ่ง คือ Field v. Google (2006) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากหลักเกณฑCในการพิจารณามี
ความสําคัญตQอการวิเคราะหC ผูMวิจัยจึงไดMสรุปประเด็นของคดีดังกลQาว ดังนี้  

โจทยCไดMกลQาวหาวQา Google ซ่ึงเป2นบริษัทโปรแกรมคMนหาขMอมูลบนอินเทอรCเน็ตไดMละเมิดลิขสิทธิ์ดMวย
การแคช (Cache) ขMอมูลตัวบทหนังสือของตนที่เผยแพรQสาธารณะบนอินเทอรCเน็ต แลMวนําไปแสดงบนเว็บไซตC
ของตนเอง ศาลไดMพิพากษาใหMการแคชขMอมูลของ Google ไมQถือเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยใชMหลักเกณฑCใน
การพิจารณาดังนี้ 

1) การอQานขMอมูลผQานขMอมูลที่ไดMจากการแคชบน Google ไมQถือเป2นการละเมิดโดยตรง (direct 

infringement) เนื่องจากการใหMบริการของ Google เป2นกิจกรรมที่เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติและไมQมี

เจตนาโดยตรงที่จะใหMเกิดการทดแทนขMอมูลตMนฉบับ ดังนั้น Google จึงไมQมีความรับผิดชอบ
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โดยตรงตQอการละเมิดของผูMใชM อนึ่ง โจทยCมิไดMฟ�องรMอง Google เก่ียวกับการทําซํ้าขMอมูลคร้ังแรก

ที่กระทําการโดย Googlebots แตQฟ�องรMองในกรณีท่ีมีผูMใชMงานอินเทอรCเน็ตสามารถอQานขMอมูลเต็ม

ไดMจากแคชของ Google 

2) โจทยCมิไดMมีการเขียนป�ายกํากับที่หMามมิใหMมีการทําซํ้าขMอมูลใน meta tags (“no-archive” meta 

tags) บนเว็บไซตC เนื่องจากการใชMแทกดังกลQาวในการเขียนเว็บไซตCถือเป2นมาตรฐานที่ผูMพัฒนา

เว็บไซตCทั่วไปตระหนักดีอยูQแลMว ดังนั้นการที่โจทยCมิไดMใสQแทกดังกลQาวบนเว็บไซตCของตนเองถือ

เป2นการใหMอนุญาตโดยนัย (implied license) ที่ Google สามารถมาแคชขMอมูลไปใชMไดM 

3) โจทยCมิไดMมีการกระทําอ่ืนใดที่เป2นการป�องกันมิใหMเกิดการแคชขMอมูลไดM ผนวกกับการไมQแสดงออก

ในกรณีน้ีถือเป2นการใหMอนุญาตโดยนัย ดังนั้น Google จึงไมQทราบไดMวQาโจทยCไมQตMองการจะใหM 

Google ทําการแคชขMอมูลของตน 

4) การใชMงานของ Google น้ันถือเป2นการใชMงานที่เป2นธรรม โดยพิจารณาตามป7จจัย 4 ประการตาม

หลักการใชMงานที่เป2นธรรม ดังนี้ 

a. วัตถุประสงค?และความเหมาะสมในการใช�งานลิขสิทธิ์ ศาลพิจารณาวQาการใชMงานอันมี

ลิขสิทธิ์ในกรณีน้ีของ Google ถือไดMวQาเป2นการใชMงานเชิงแปรรูป (Transformative 

use) และไมQมีผลกระทบตQอสิทธิอันชอบธรรมของโจทยC กลQาวคือ การใชMงานของ 

Google เป2นในลักษณะเพื่อประโยชนCในการเก็บรักษา (archival purpose) อีกท้ังยัง

เอ้ือประโยชนCตQอการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซตC ตลอดจนทําใหMผูMใชMสามารถ

ทราบถึงท่ีมาของการปรากฏชื่อเว็บไซตCในหนMาผลการคMน การออกแบบของ Google ยัง

ทําใหMผูMใชMเขMาใจไดMชัดเจนวQา การใชMงานขMอมูลแคชมิไดMเป2นไปเพ่ือทดแทนการเขMาชม

แหลQงขMอมูลตMนทาง และเจMาของงานยังสามารถที่จะรMองขอใหM Google ลบขMอมูลที่อยูQใน

แคชออกไดMดMวย นอกจากนี้ศาลยังพิจารณาวQาสถานภาพของ Google ในฐานะ

หนQวยงานแสวงหาผลกําไรในท่ีนี้ไมQไดMขัดแยMงตQอหลักการใชMงานที่เป2นธรรม เนื่องจากมี

น้ําหนักนMอยมากเม่ือเทียบกับการใชMงานเชิงแปรรูป ทั้งนี้ Google ไมQไดMแสดงหนMา

โฆษณาในหนMาแสดงขMอมูลที่ไดMจากการแคชแตQอยQางใด 

b. ลักษณะของงานลิขสิทธิ์ ศาลไดMพิจารณาเขMาขMางฝ¡ายโจทยCในประเด็นที่งานของโจทยCมี

ลักษณะเป2นงานสรMางสรรคC อยQางไรก็ตามการที่โจทยCตั้งใจเผยแพรQงานออกสูQสาธารณะ

และมีการเพิ่มไฟลC robots.txt เพ่ือใหMงานของตนสามารถคMนหาไดMผQานโปรแกรมคMนหา 

(search engine) ดังน้ันศาลจึงไดMพิจารณาใหMน้ําหนักในประเด็นนี้ใหMกับทางโจทยCเพียง

เล็กนMอย 

c. ปริมาณการใช�งานและสัดส วนของงาน ในประเด็นน้ีศาลใหMน้ําหนักกับทั้งสองฝ¡ายเทQา ๆ 

กัน ถึงแมMวQา Google จะทําการทําซํ้าขMอมูลทั้งหมดของโจทยC แตQเนื่องจากลักษณะงาน
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นั้นเป2นการเปmดเผยสูQสาธารณะโดยไมQคิดคQาใชMจQาย อีกท้ังการใชMงานของ Google มี

ลักษณะที่เป2นการใชMงานเชิงแปรรูป และเป2นการใชMงานที่จําเป2นเพ่ือใชMงานการทํางาน  

d. ผลกระทบต อการตลาดหรือมูลค าของงานลิขสิทธิ์ ศาลพิจารณาวQา การใชMงานของ 

Google ไมQมีผลกระทบตQอการตลาดของมูลคQาของงานลิขสิทธิ์ของโจทยCโดยตรง ทั้งน้ี

เนื่องจากไมQมีหลักฐานวQาโจทยCไดMมีการทําสัญญาอนุญาตหรือไดMรับผลประโยชนCจากงาน

ดังกลQาว อีกทั้งยังไมQมีหลักฐานเก่ียวกับผลประโยชนCที่เกิดข้ึนจากการแคชขMอมูลของ 

Google ดMวย  

นอกจากนี้ศาลยังไดMพิจารณาจากหลักเจตนาที่ดี (Good faith) ของ Google ประกอบอีกดMวย 

โดยอMางถึงการท่ี Google ใชMมาตรฐานท่ีไดMรับการยอมรับท่ัวไปในการเก็บรวบรวมขMอมูล อีกทั้งยัง

มีทางเลือกใหMไมQแสดงขMอมูลที่ไดMจากการแคชหากมีการรMองขอจากเจMาของลิขสิทธิ์  

 สําหรับงานวิจัยชิ้นน้ีเม่ือนําเกณฑCการพิจารณาคดีขMางตMนมาประยุกตCใชM จะเห็นไดMวQามีหลักการ
ใกลMเคียงกัน แตQมีรายละเอียดปลีกยQอยบางประการตMองพิจารณาดังนี้ 

1) ในการใชMงานคลังขMอมูลภาษาในโครงการวิจัยชิ้นนี้ ระบบจํากัดการแสดงผลขMอมูลตัวบทขนาด

ความยาวจํานวนหนึ่งที่เพียงพอตQอการทําความเขMาใจบริบท เชQน วลี หรือ ประโยค มิไดMเป2นการ

แสดงผลเต็มรูป (full-text) เม่ือแสดงผลการวิเคราะหCสูQสาธารณะแลMว มีความเป2นไปไดMยากมากที่

ผูMใชMจะอQานตัวบทท้ังหมดไดMทดแทนการใชMงานจากแหลQงขMอมูลตMนทาง หากแมMวQาผูMใชMจะใชMวิธีการ

อ่ืน เชQน การไลQเรียงขMอมูล เพ่ือทําใหMไดMอQานงานดังกลQาวไดMทั้งหมด ทีมนักวิจัยเองก็ไมQอาจรับผิด

โดยตรงตQอการกระทําของผูMใชMไดM อยQางไรก็ตามในกรณีที่ตัวบทตMนฉบับมีความยาวขนาดส้ัน อาจ

เป2นไปไดMที่ระบบจะแสดงขMอมูลท้ังหมดของงาน กระนั้น การแสดงผลดังกลQาวเป2นการแสดงผล

โดยอัตโนมัติและมิไดMมีเจตนาโดยตรงในการใชMงานทดแทนแหลQงขMอมูลตMนทาง ขMอมูลที่จัดแสดงใน

คลังคํามีลักษณะเป2นตัวบทและลิงกCไปยังแหลQงตMนทางเทQานั้น ในขณะที่ขMอมูลอ่ืน ๆ เชQน รูปภาพ 

หรือการจัดหนMาของเนื้อหาที่ไดMจากแหลQงขMอมูลตMนทางไมQไดMนํามาใชMในการวิเคราะหC 

2) หากตัวบทที่ไดMมาจากแหลQงขMอมูลตMนทางเป2นขMอมูลท่ีเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากระบบ

ไมQมีการคัดกรองเน้ือหาตามลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ และการพัฒนาระบบดังกลQาวนั้นยังไมQ

สามารถดําเนินการไดMในทางปฏิบัติ ทีมนักวิจัยในที่น้ี จึงมีบทบาทประหน่ึง ผูMใหMบริการ ตาม

มาตรา 32/3 พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ที่บัญญัติใหM “ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได�ว ามีการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร?ของ ผู�ให�บริการ เจ�าของลิขสิทธิ์อาจยื่นคําร�องต อศาลเพ่ือมี

คําสั่งให�ผู�ให�บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์น้ัน” โดยที่ผูMใหMบริการไมQตMองรับผิดเก่ียวกับการละเมิด

ลิขสิทธิ์ตามวรรคสี่และหMาที่บัญญัติไวMดังน้ี 
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 “ในกรณีที่ผู�ให�บริการมิใช ผู�ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให�มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ

คอมพิวเตอร? ของผู�ให�บริการ และผู�ให�บริการนั้นได�ดําเนินการตามคําสั่งศาลตามวรรคสี่แล�ว ผู�

ให�บริการไม ต�องรับผิด เก่ียวกับการกระทําที่อ�างว าเป{นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดข้ึนก อนศาลมี

คําสั่งและหลังจากคําสั่งศาลเป{นอัน สิ้นผลแล�ว” 

“ ผู�ให�บริการไม ต�องรับผิดต อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามคําสั่งศาล

ตามวรรคสี่” 

 ทีมนักวิจัยชิ้นนี้ยินดีและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามหลัก “เตือนและนําลง” (Notice and 

takedown) ซ่ึงเป2นแนวคิดที่กําเนิดข้ึนใน Digital Millennium Copyright Act of 1998 

กลQาวคือ เม่ือมีหลักฐานที่ชัดเจนวQามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีขMอมูลท่ีจะตMองนําออกไปเพ่ือ

พิจารณา ทีมนักวิจัยจะนําขMอมูลดังกลQาวออกจากระบบตามระยะเวลาที่กําหนดตามคําสั่งศาล

หรือคํารMองขอของเจMาของลิขสิทธิ์ 

3) เว็บไซตCที่ระบบไปทําการแคชและสกัดขMอมูลเป2นเว็บไซตCท่ีมิไดMมีการเขียน meta-tags หMามมิใหMมี

การเก็บขMอมูล หากเว็บไซตCใดท่ีมีแทกดังกลQาว ระบบจะไมQเก็บขMอมูลมาใชM ซ่ึงเป2นไปตาม

มาตรฐานการเก็บรวบรวมขMอมูลของระบบโปรแกรมคMนหาและการแคชขMอมูลสาธารณะโดยท่ัวไป 

นอกจากนี้ระบบยังไมQไดMจัดเก็บขMอมูลที่มีการตั้งรหัสหรือป�องกันจากการเขMาถึง ระบบคลังคําไมQไดM

มีการเจาะรหัส หรือกระทําการใด ๆ ที่ทําใหMสามารถเขMาถึงหรือทําซํ้าขMอมูลดังกลQาวไดM ดังนั้นเม่ือ

พิจารณาหลักการใหMอนุญาตโดยนัย จึงถือไดMวQาการแคชขMอมูลในงานวิจัยชิ้นนี้ไดMรับอนุญาตใหM

เขMาถึงและแคชไดM ในขณะเดียวกัน หากมีผูMใดพิสูจนCวQาเป2นเจMาของงานลิขสิทธิ์และประสงคCจะใหM

งานของตนถูกนําออกไปจากระบบคลังคํา ก็สามารถแจMงมาที่ทีมนักวิจัยไดM และนักวิจัยจะ

ดําเนินการนําขMอมูลดังกลQาวออกจากระบบในทันที 

4) การพิจารณาการแคชและสกัดขMอมูลในคลังคําแบบสั่งสมถือเป2นการใชMงานที่เป2นธรรมหรือไมQ 

สามารถพิจารณาโดยใชMป7จจัยสําคัญ 4 ประการเชQนเดียวกัน ดังนี้ 

a. วัตถุประสงค?และความเหมาะสมในการใช�งานลิขสิทธิ์ การสกัดขMอความในกรณีนี้เป2นมี

เจตนาเพ่ือใชMศึกษาวิจัยโดยตรงและมิไดMมีเจตนาในการแสวงหากําไร ทั้งในเชิงของ

วัตถุประสงคCขององคCกร ทีมวิจัย และการใชMงานอันมีลิขสิทธิ์ รายไดMจากโครงการวิจัย

นําไปใชMเพื่อเป2นคQาใชMจQายในการดําเนินโครงการ มิไดMมีเป2นไปเพ่ือแสวงหาผลกําไร ไมQมี

การแสดงโฆษณาในหนMาแสดงผลการคMนใด ๆ หรือไมQมีรูปแบบการดําเนินการทางธุรกิจ

ใด ๆ ที่เก่ียวขMองกับการพัฒนาหรือการใชMงานคลังคํานี้  

 เจตนาหลักของงานวิจัยชิ้นนี้คือการพัฒนาคลังขMอมูลภาษษแบบสั่งสมเพ่ือนําไปใชMใน

การตQอยอดความรูMความเขMาใจในการใชMคําไทยในป7จจุบัน อินเทอรCเน็ตเป2นแหลQงขMอมูล

หลักที่สําคัญมากที่จะแสดงใหMเห็นถึงการใชMภาษาไทยในสถานการณCจริงที่ไมQผQาน
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กระบวนการกลั่นกรองทางภาษา การแคชและสกัดขMอมูลจึงเป2นกิจกรรมที่จําเป2นตQอการ

ดําเนินโครงการนี้ใหMสําเร็จไปไดMตามวัตถุประสงคC 

 นอกจากนี้การใชMงานในโครงการวิจัยนี้เป2นการใชMงานเชิงแปรรูป (Transformative 

use) โดยธรรมชาติของการทําเหมืองขMอมูลรวมไปถึงการสรMางคลังคํา ผลที่ตMองการมิใชQ

การแสดงผลขMอความตMนฉบับ แตQเป2นการแสดงผลการวิเคราะหCขMอมูลท่ีผQานการสกัด ตัด

ทอน และตีความเรียบรMอยแลMว  

 ภายหลังการแคชขMอมูลจากแหลQงขMอมูลตMนทางแลMว ระบบจะนําขMอมูลดังกลQาวมาตัด

ทอนใหMเหลือในสQวนของตัวบท เมทาดาทาที่จําเป2น และขMอมูลท่ีเก่ียวขMองกับแหลQงขMอมูล

ตMนทางเทQาน้ัน หลังจากน้ันก็จะใชMคอมพิวเตอรCในการแยกตัวบทออกมาเป2นคํา ในแตQละ

คําก็จะมีการระบุคุณสมบัติของคําท่ีเก็บไวM หลังจากน้ันก็จะมีการนําคําเหลQานั้นมา

วิเคราะหCตQอไป 

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ การทําซํ้าขMอมูลจากแหลQงขMอมูลตMนทาง เป2นไปเพ่ือประโยชนCในการ

เก็บรักษา (archival) เทQาน้ัน ขMอมูลท่ีเก็บรวบรวมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในเครื่องแมQขQายท่ี

มีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน มีเพียงนักวิจัยที่สามารถเขMาถึงขMอมูล

ทั้งหมดอีกทั้งการเขMาถึงขMอมูลดังกลQาวมีการเขMารหัส ผูMใชMคลังคําทั่วไปจะสามารถเขMาถึง

ขMอมูลผQานทางสQวนเชื่อมประสาน (interface) ที่อยูQในรูปของเว็บไซตCเทQานั้น โดยขMอมูลท่ี

นําเสนอสูQสาธารณะจะเป2นขMอมูลคําที่ผQานการประมวลผลแลMว บางสQวนของตัวบทท่ีคํา

นั้นปรากฏอยูQ ซ่ึงมีความยาวไมQมาก และมีการเช่ือมโยงไปยังแหลQงขMอมูลตMนทาง 

 ถึงแมMวQาจะมีการนําตัวบทไปตัดทอนและแยกออกเป2นคําแลMว ขMอมูลท่ีไดMจาก

แหลQงขMอมูลตMนทางยังมีความจําเป2นที่จะตMองถูกจัดเก็บเพื่อใหMในการตรวจสอบความ

ถูกตMองของโปรแกรมคอมพิวเตอรCทั้งแงQของการตัดคํา ประมวลผลคํา หรือการแสดงผล 

 การออกแบบระบบคลังคํามิไดMมีฟ7งกCชั่นหรือสQวนใดที่อนุญาตหรือสQงเสริมใหMผูMใชMอQาน

งานท้ังหมดไดM ดังนั้นจึงไมQสามารถใชMทดแทนการใชMงานผQานแหลQงขMอมูลตMนทางไดM 

ถึงแมMวQาในการวิเคราะหCคร้ังนี้จะใชMหลักการใชMงานเชิงแปรรูป หลักการดังกลQาวยัง

มิไดMมีการบัญญัติหรือกลQาวถึงในบริบทของการพิจารณาของประเทศไทยอยQางชัดเจน 

b. ลักษณะของงานลิขสิทธิ์ การพิจารณาลักษณะงานลิขสิทธิ์จําเป2นตMองพิจารณาเป2น

รายการไป ไมQสามารถพิจารณาแบบเหมารวมไดM เน่ืองจากงานที่อยูQบนอินเทอรCเน็ตมีการ

ปะปนระหวQางงานที่อยูQในระหวQางการคุMมครองและงานที่ไมQไดMรับการคุMมครองจํานวน

มาก ดังที่อภิปรายไปหัวขMอ งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เก็บรวบรวมโดยเทคนิคการแคชและสกัด

ข�อความ ขMางตMน อยQางไรก็ตามลักษณะงานที่สําคัญท่ีเก่ียวขMองกับการพิจารณาใน

ประเด็นนี้คือ ขMอมูลทั้งหมดเป2นขMอมูลที่เผยแพรQสูQสาธารณะโดยไมQมีมาตรการทาง
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เทคโนโลยีใด ๆ จํากัดการเขMาถึง รวมถึงการเขียนรหัสเพื่อป�องกันการเขMาถึงจากหุQนยนตC

หรือระบบคMนหา ดังนั้นถึงแมMวQาตัวบทท่ีไดMรับการแคชและสกัดขMอมูลในงานวิจัยในคร้ังน้ี

ถือไดMวQาเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ ก็จะมีลักษณะที่มีธรรมชาติที่เปmดเผยสูQสาธารณะ 

c. ปริมาณการใช�งานและสัดส วนของงาน การพิจารณาในบริบทนี้ อาจสามารถใชMหลักการ

พิจารณาเชQนเดียวกับการพิจารณาคดี Field v. Google ไดM กลQาวคือ การทําซํ้าในการ

แคชและสกัดขMอมูลในคลังขMอมูลแบบสั่งสมจะเป2นการทําซํ้างานทั้งหมด แตQหากการ

ทําซํ้าน้ันมีจํานวนมากท่ีจําเป2นตQอการใชMงานตามที่ผูMใชMงานตั้งใจ ป7จจัยขMอนี้ก็ไมQสามารถ

ใชMเป2นนํ้าหนักตQอตMานผูMใชMงานไดM (Kelly v. Arriba Soft Corp., 2006) ซ่ึงในกรณีน้ีการ

เก็บขMอมูลท้ังหมดมีความจําเป2นตQอการพัฒนาคลังขMอมูลแบบสั่งสม เนื่องจากหากไดM

ขMอมูลไมQครบ ขาดบริบท อาจทําใหMการวิเคราะหCขMอมูลบิดเบือนและมีอคติไดM ดังนั้นการ

ทําแคชและสกัดขMอมูลจึงมีความจําเป2นตQอการดําเนินโครงการวิจัยชิ้นน้ี 

d. ผลกระทบต อการตลาดหรือมูลค าของงานลิขสิทธิ์ การพิจารณาในประเด็นน้ีจําเป2นตMอง

พิจารณาจาก 2 ดMาน คือ ผลประโยชนCท่ีเกิดข้ึนจากฝ7ªงเจMาของลิขสิทธิ์ และผลประโยชนC

ที่เกิดข้ึนจากผูMใชMงาน (ในที่น้ีคือทีมนักวิจัย) 

 ในกรณีของการพิจารณาผลประโยชนCที่เกิดข้ึนจากฝ7ªงเจMาของลิขสิทธิ์ มีความ

จําเป2นตMองพิจารณาเป2นรายการไป เชQนเดียวกับการพิจารณาลักษณะของงาน กลQาวคือ 

งานแตQละชิ้นมีมูลคQาที่แตกตQางกัน งานจํานวนมากที่เผยแพรQสูQสาธารณะอาจเป2นงานที่

มิไดMกQอใหMเกิดรายไดMหรือผลประโยชนCใด ๆ ในทางตรงกันขMามงานอีกจํานวนหน่ึง 

ถึงแมMวQาจะเผยแพรQสูQสาธารณะก็ตาม เจMาของลิขสิทธิ์อาจไดMประโยชนCจากรายไดMที่

เกิดข้ึนจากการใหMอนุญาตเผยแพรQ การพิจารณาแบบเหมารวมอาจไมQสามารถกระทําไดM 

เนื่องจากยังไมQมีหลักเกณฑCในป7จจุบัน 

 สําหรับฝ7ªงผูMใชMงาน การแคชและสกัดขMอมูลหรือแมMกระทั่งการประมวลผลในงานวิจัย

ชิ้นน้ี ไมQกQอใหMเกิดรายไดMโดยตรงแกQทีมนักวิจัยหรือหนQวยงานตMนสังกัดแตQอยQางใด  

จะเห็นไดMวQา ประเด็นท่ีไมQอาจใหMน้ําหนักวQา การแคชและสกัดขMอมูลถือไดMวQาเป2นการใชMงานที่
เป2นธรรมน้ัน ติดอยูQตรงท่ีความหลากหลายของขMอมูลท่ีนํามาใชMงาน ในขณะเดียวกันการจําแนกงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามลักษณะของงานหรือมูลคQาในบริบทของขMอมูลสาธารณะบนอินเทอรCเน็ตโดยอัตโนมัติ
เป2นสิ่งที่เป2นไปไดMยาก ดังนั้นในหลายประเทศจึงพยายามหาทางออกที่เอ้ือตQอการทําเหมืองขMอมูล 
ยกตัวอยQางเชQน กฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศสหราชอาณาจักรไดMเพ่ิมขMอยกเวMนที่เก่ียวกับการทําเหมือง
ขMอมูลและตัวบท เม่ือป� ค.ศ.2014 โดยอนุญาตใหMนักวิจัยสามารถทําซํ้างานอันมีลิขสิทธิ์ท้ังชิ้นเพ่ือใชM
ในการประมวลผลทางคอมพิวเตอรC โดยงานเหลQาน้ันจะตMองเป2นงานท่ีไดMรับอนุญาตใหMอQานไดMเป2น
พ้ืนฐาน และการทําเหมืองขMอมูลและตัวบทนั้นจะตMองเป2นไปโดยไมQแสวงหาผลกําไร (Intellectual 
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Property Office, 2014; Kelly, 2016) ในสหภาพยุโรปก็มีการเสนอรQางกฎหมายท่ีจะเพ่ิมขMอยกเวMน
ในลักษณะแบบเดียวกันดMวย นอกจากน้ีหนQวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบทางดMานลิขสิทธิ์หลายแหQงใน
ตQางประเทศหลายประเทศจัดตั้งองคCกรจัดเก็บคQาลิขสิทธิ์กลาง (Copyright Collective Societies) 
สําหรับจัดการลิขสิทธิ์แบบเหมารวม โดยเฉพาะการใชMงานในเชิงพาณิชยC อยQางไรก็ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของไทยยังมีการบัญญัติแนวทางในการจัดการประเด็นดังกลQาวที่ชัดเจน ป7จจุบันมีการรQาง 
พระราชบัญญัติการจัดเก็บคQาลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง แตQรQาง พรบ. ดังกลQาวมิไดMมีการพูดถึงการ
บริหารจัดการงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เก่ียวขMองกับการทําเหมืองขMอมูลและตัวบทท่ีชัดเจน 
 
นอกเหนือจากประเด็นการใชMงานที่เป2นธรรมแลMว เม่ือพิจารณาในภาพรวม โดยใชMแนวทางการ

พิจารณาคดีในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีระบบการจัดการลิขสิทธิ์ใกลMเคียงกับในประเทศไทย จะเห็นวQา การ
แคชและสกัดขMอมูลในโครงการวิจัยชิ้นน้ีอาจสามารถตีความวQา ไมQถือเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอยQางยิ่ง
เม่ือขยายประเด็นไปสูQผลกระทบท่ีมีตQอสถานการณCในป7จจุบัน กลQาวคือ หากศาลพิจารณาวQาการแคชและสกัด
ขMอมูลถือเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ อาจมีผลกระทบตQอการใหMบริการโปรแกรมคMนหาท้ังในและตQางประเทศ 
ตลอดจนระบบอินเทอรCเน็ตโดยรวมดMวยเชQนกัน 

การแคชและสกัดข�อความในฐานะสิทธิในการอ าน 
 การแคชและสกัดขMอความเป2นสQวนหน่ึงของในกระบวนการทําเหมืองขMอมูล หรือในที่น้ีคือคลังคํา การ
ไดMมาซ่ึงขMอมูลเหลQาน้ีทําไดMโดยโดยวิธีทางคอมพิวเตอรC 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 เน้ือหาในฐานขMอมูลวิชาการเชิงพาณิชยC เป2นตMน จึงเป2นการ
ขัดขวางความกMาวหนMาทางวิทยาการและการตQอยอดความรูM ซ่ึงขัดกับเป�าหมายของแนวคิดหลักของลิขสิทธิ์ 
(“The Hague Declaration”, 2015)  
 ในมุมมองน้ีการใชMสัญญาอนุญาตกลายเป2นกลไกท่ีเป2นอุปสรรค เน่ืองจากสัญญาอนุญาตของเจMาของ
ลิขสิทธิ์หลายรายมีความไมQชัดเจนและไมQครอบคลุมในเรื่องของการทําเหมืองขMอมูล และท่ีสําคัญ หากมองวQา
การทําเหมืองขMอมูลเป2นสิทธิเดียวกันกับสิทธิในการอQาน หนQวยงานท่ีจัดการดMานลิขสิทธิ์ไมQควรตMองมีกลไกหรือ
เครื่องมือใด ๆ (เชQน ขMอยกเวMน แนวทางการใชMงาน การจัดเก็บคQาลิขสิทธิ์ เป2นตMน) ท่ีมากําหนดการใชMงานใน
รูปแบบของการทําเหมืองขMอมูล (Vollmer, 2015) 
 อยQางไรก็ตามมุมมองน้ีเป2นมุมมองท่ีไมQเป2นท่ีนิยมมากนัก และมักมีน้ําหนักนMอยกวQาเม่ือเทียบกับอีก
มุมมองหน่ึง เน่ืองจากการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์โดยมากมีจุดเร่ิมตMนจากการคุMมครองเจMาของงานลิขสิทธิ์
มากกวQาการคุMมครองการใชMงาน ในสภาพป7จจุบันการผลิตและการใชMงานผสมผสานจนแทบไมQออกในบางกรณี 
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ดังน้ันการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพ่ือสรMางความสมดุลเพื่อคุMมครองผูMมีสQวนไดMเสียทุกฝ¡าย มีสQวนสําคัญที่
จะทําใหMเป�าหมายของการสQงเสริมความกMาวหนMาของวิทยาการ ศิลปะ และความรูMนั้นดําเนินตQอไปไดM  

กระแสของการจัดการขMอมูลขนาดมหึมา (Big data) ไดMเขMามามีบทบาทอยQางมากในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยในทุกทิศทาง การจัดการประเด็นลิขสิทธิ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขMองนี้ ไมQเพียงเฉพาะในบริบทของงานวิจัย
ชิ้นน้ี มีความจําเป2นที่จะตMองพัฒนาและหาขMอสรุป เพ่ือลดความไมQชัดเจนอันเป2นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา
ความกMาวหนMาของวิทยาการในดMานนี้ 
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4. สรุปงานท่ีได!ทําและแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 งานท่ีทําเม่ือเทียบกับขMอเสนอโครงการนั้นมีบางสQวนท่ีไดMตามแผนและสQวนที่ไมQไดMตามที่วางแผนไวM  
สQวนท่ีไดMเกินเป�าคือขนาดของขMอมูล  เฉพาะขMอมูล twitter มีประมาณ 24 ลMานขMอความซ่ึงคิดเป2นจํานวนคําไดM
ประมาณ 150 ลMานคํา  รวมกับขMอมูลจากเว็บบอรCด pantip ที่มีกวQา 2.4 ลMานกระทูM  ซ่ึงเม่ือตัดคําประมาณ 
40% ของขMอมูลไดMจํานวนคําวQา 519 ลMานคํา  จํานวนคําท้ังหมดที่จะไดMจึงประมาณวQามีกวQา 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  จํานวนขMอมูลที่รวบรวมไดMท้ังหมดจึงเกินกวQาเป�าหมาย 500 ลMานคําที่ต้ัง
ไวM  

แตQเนื่องจากการเก็บขMอมูลเว็บขQาวมีความลQาชMา  โดยเก็บไดMในชQวงทMายของโครงการ    ทําใหM
การศึกษาเปรียบเทียบจํานวนคําเขียนผิดอักขรวิธีระหวQางภาษาท่ีเป2นทางการกับไมQเป2นทางการในสมมติฐานที่ 
1 ตMองกระทําทางอMอมแทน คือ ใชMขMอมูลทวีตท่ีมาจากสํานักขQาวตQาง ๆ แทนที่จะเป2นขMอมูลบทความขQาว  
นํามาเปรียบเทียบกับขMอมูลทวีตท่ัวไปซ่ึงถือเป2นตัวแทนภาษาท่ีไมQเป2นทางการ  แตQผลท่ีไดMก็เป2นไปตาม
สมมติฐาน  เพราะขMอมูลท่ีพบภาษาในทวิตเตอรCโดยทั่วไปเป2นภาษาพูดท่ีพิมพCแบบไรMความระวังมาก จํานวน
คําผิดมีจํานวนมากทั้งท่ีเป2นแบบไมQตั้งใจและตั้งใจแผลงคําออกไปจึงมีจํานวนคําและความหลากหลายมากกวQา
ขMอมูลจากที่มาจากสํานักขQาวโดยตรง    

ผลการวิเคราะหCคําผิดและคําสรMางใหมQในงานนี้ใชMขMอมูลที่เก็บจากทวิตเตอรCเป2นหลัก  ซ่ึงมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป2นภาษาท่ีไมQเป2นทางการและจะพบขMอมูลคําผิดกับคําแผลงไดMงQายมากกวQา  ขMอมูลจากเว็บ
พันทิปก็เป2นอีกแหลQงท่ีมีภาษาแบบไมQเป2นทางการนี้ซึ่งก็ควรพบขMอมูลคําผิดกับคําแผลงไดMเชQนกัน  แตQเนื่องจาก
ความลQาชMาในการเก็บขMอมูลจึงไมQไดMนําผลจากพันทิปมารายงานผลวิเคราะหCในที่น้ี  แตQคิดวQาผลที่ไดMจากขMอมูล
ทวิตเตอรCก็นQาจะเพียงพอสําหรับใหMคําตอบท่ีตMองการแลMว 
 สําหรับสมมติฐานท่ีสอง  ขMอผิดที่มาจากการพิมพCตัวอักษรใกลMเคียงจะมีมากกวQาขMอผิดจากการพิมพC
ตก พิมพCเกิน หรือพิมพCสลับตัวอักษร  จากขMอมูลท่ีวิเคราะหCในขMอ 3.2.2 พบวQาจากจํานวนการพิมพCตัวอักษร
ผิด 640 คร้ังเป2นขMอผิดที่เกิดจากการพิมพCตัวอักษรติดกันในแป�นหรือการลืมกดปุ¡ม Shift มีจํานวน 337 คร้ัง 
และผิดเนื่องจากพิมพCสลับอักษรพบ 23 ครั้ง   ในขณะท่ีการพิมพCอักษรตกพบ 211 ครั้ง   อักษรเกินพบ 199 
คร้ัง    จึงสอดคลMองกับสมมติฐานขMอนี้ ท่ีแสดงใหMเห็นวQาขMอผิดสQวนใหญQมาจากความสะเพรQาในการพิมพC
มากกวQา 
 สQวนสมมติฐานท่ีสาม  ซ่ึงเป2นการเปรียบเทียบคําผิดตามมิติของเวลาวQาคําปรากฏใหมQสQวนใหญQจะไมQมี
ความตQอเน่ือง  ไมQเหมือนคําผิดซ่ึงควรจะพบสมํ่าเสมอทุกชQวงเวลา  ขณะนี้ยังไมQสามารถทดสอบไดM เพราะ
ขMอมูลท่ีเก็บไดMนั้นยังคงเป2นชQวงระยะเวลาสั้นๆ ไมQเกิน 2 ป�  จึงควรรอใหMมีขMอมูลตQอเนื่องเขMาระบบฐานขMอมูล
กQอน  จึงจะดึงคําท่ีไดMจากการวิเคราะหCในขMอ 3.2 ออกมาจากคลังขMอมูลทั้งหมดพรMอมแท็กเรื่องเวลา  ซ่ึงใน
ทวิตเตอรCและพันทิปสามารถดูขMอมูลเวลานี้ไดM 
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  แมMวQาจํานวนขMอมูลท่ีสกัดมา ณ ป7จจุบัน จะไดMจากทวิตเตอรCประมาณ 150 ลMานคํา  และจากพันทิป
กวQา 1,000 ลMานคํา  แตQขMอมูลท้ังหมดยังไมQไดMนําเขMาระบบในรูปของ MongoDB สิ่งที่ทําคือทยอยนําขMอมูลเขMา
ทีละสQวนเพ่ือใหMผูMชQวยวิจัยสามารถทําการเรียกขMอความท่ีมีป7ญหามาแกMไขคําผิดเพื่อใหMตัดคําไดMโดยสะดวก ไมQ
เป2นภาระหนักสําหรับระบบในการทํางานและในการตัดคําขMอมูลใหมQแตQละคืน ซ่ึงคาดวQาจะทยอยทํางาน
ตQอเนื่องตQอไป     
 ป7ญหาสําคัญท่ีจะตMองวางแผนตQอ คือ การทําใหMโครงการมีความยั่งยืน ใหMมีการสกัดขMอมูลจากแหลQงที่
ตMองการอยQางตQอเน่ืองตลอดไป  เพ่ือไมQใหMขMอมูลภาษาขาดตอนในชQวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  เคร่ืองแมQขQายท่ีจัดซ้ือ
ในโครงการน้ีนQาจะเพียงพอในการรองรับขMอมูลในระยะหนึ่ง  แตQหลังจากขMอมูลขยายตัวมากข้ึนเรื่อย ๆ ก็ตMองมี
แผนการขยายหรือเพิ่มเคร่ืองแมQขQายสําหรับเก็บขMอมูลทั้งหมด   และนอกจากการสกัดขMอมูลและประมวลผล
คําแลMว  การเผยแพรQใหMขMอมูลเป2นประโยชนCตQอสาธารณะก็เป2นประเด็นท่ีสําคัญที่จะตMองทําตQอไป  ตัวอยQางของ 
API  ที่อธิบายในหัวขMอ 3.3.6 เป2นแนวทางหน่ึงของการใชMประโยชนCจากคลังขMอมูลสั่งสมนี้  ซ่ึงสามารถ
ประมวลผลขนาดขMอมูลท่ีทดลองไดMดMวยเคร่ืองแมQขQายท่ีมีในป7จจุบัน  แตQหากมีการเก็บขMอมูลแบบตQอเน่ืองไป
ตลอดตามท่ีโครงการนี้วางเป�าไวMเป2นตMนแบบ  จํานวนขMอมูลก็มีขนาดเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ  ซ่ึงเป2นป7ญหาของ
การเก็บและประมวลผลขMอมูลมหึมา (Big Data)  ซ่ึงการใชMงานแบบที่ใหMผลในทันทีก็เป2นงานท่ีทMาทายทาง
คอมพิวเตอรCวQาจะทําอยQางไร  หากเปmดใหMบริการคMนขMอมูลภาษาไทยโดยใหMดึงตัวอยQางการใชMคํา เชQน 
concordance  การหาคําท่ีสัมพันธCกันหรือปรากฏรQวมกันจะทําอยQางไร  หากทําใหMเร็วก็ตMองมีการทําดัชนีชQวย
คMนขMอมูลไวMลQวงหนMา  ก็จําเป2นตMองใชMทรัพยากรเน้ือที่จัดเก็บอีกหลายเทQาตัว  หรือหากไมQเหมาะสมก็อาจทําเป2น
บริการแบบไมQไดMผลตอบรับทันทีคือระบบจะใหMคําตอบท่ีตMองการหลังจากรับคําถามมาแลMวไปรอเขMาคิว
ประมวลผลจนไดMคําตอบจึงจะสQงผลกลับไปใหMผูMใชM  ป7ญหาเหลQานี้เป2นความทMาทายท่ีจะตMองทําในอนาคตเพ่ือใหM
โครงการนี้ไดMประโยชนCอยQางที่ตMองการ   
 สุดทMายนี้  ผลการวิเคราะหCขMอความที่ไมQสามารถประมวลผลคําหรืออQานไดMจากขMอมูลจริงที่รวบรวมมา
นี้ โดยเฉพาะขMอมูลที่เป2นภาษาแบบไมQเป2นทางการไดMแสดงใหMเห็นถึงการใชMภาษาที่ไมQถูกตMองตามหลักอักขรวิธี
จํานวนมาก  มีการสะกดคําผิดท้ังแบบท่ีไมQไดMตั้งใจและท่ีตั้งใจใชMเพ่ือจุดมุQงหมายในการสื่อสารบางอยQาง เชQน 
สรMางความแปลกเดQน  สรMางความกลมกลืนกับกลุQมคนท่ีสื่อสารดMวย  หรือที่เกิดจากความไมQรูMโดยตรง เชQน ใชM
รูปวรรณยุกตCไมQถูกตามหลักการผันวรรณยุกตC  การทับศัพทCไมQตรงตามหลักเกณฑCราชบัณฑิตยสถาน เป2นตMน  
ซ่ึงเป2นประเด็นป7ญหาท่ีครูอาจารยCผูMสอนภาษาไทยจะตMองชQวยเนMนย้ําหลักอักขรวิธีภาษาไทยใหMเป2นที่เขMาใจมาก
ข้ึน   นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบวQาขMอความที่ไมQสามารถประมวลผลตัดคําไดMน้ัน  มีจํานวนไมQนMอยท่ีเกิดมา
จากการแผลงคําใหMเป2นคําใหมQตามลักษณะการใชMภาษาพูดจํานวนมาก  และมาจากคําท่ีเป2นคําทับศัพทC  คําที่
เป2นชื่อเฉพาะตQาง ๆ  การใชMคํายQอ การใชMอักษรพิเศษตQาง ๆ เป2นตMน   ป7ญหาเหลQาน้ี เป2นป7ญหาสําหรับการ
ประมวลผลภาษาไทยในงานตQาง ๆ ท่ีตMองการทํางานกับขMอมูลภาษาจริงท่ีเกิดข้ึนในสื่อออนไลนCตQาง ๆ  ซ่ึง
จําเป2นตMองมีการพัฒนาดมดูลพ้ืนฐานตQาง ๆ ท่ีเก่ียวขMองกับการประมวลผลภาษาไทยใหMสามารถทํางานกับ
ขMอมูลท่ีดูเหมือนไรMมาตรฐานแตQเป2นขMอมูลจริงซ่ึงจําเป2นตMองเขMาใจและประมวลผลใหMไดM 
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