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บทคัดยอ
ในป จ จุ บั น ภาษาอั ง กฤษเข า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํ า วั น มากขึ้ น เราสามารถพบข อ ความ และเอกสารที่ เ ป น
ภาษาอังกฤษไดมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษา และคนทํางานยอมตองพบเอกสารที่เปนภาษาอังกฤษเปนประจํา การแปลโดยใช
คนนั้นทําใหเกิดความลาชา และเกิดขอผิดพลาดได ทําใหคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการเปนเครืองมือในการแปลภาษา
มากขึ้น ในปจจุบันโปรแกรมที่ชวยในการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยนั้นเริ่มพบบอยมากขึ้น แตการแปลยังคงทําไดไม
สมบูรณนัก โปรแกรมยังคงมีปญหาในการแปลขอความที่เปนสํานวน และ วลี อยู เชน คําวา “good Morning” โปรแกรมแปล
ภาษอาจจะแปลเปน “ดีเชา” หรือ “เช าดี” เปนตน ซึ่งผิดจากความหมายที่แทจริงของวลีนี้คือ อรุ ณสวัสดิ์ ผูพัฒนาจึงไดมี
แนวความคิดที่จะสรางโปรแกรมแปลภาษาที่สามารถแปลขอความที่เปนวลี และ สํานวนได โดยมีหลักการของโปรแกรมดังนี้
โปรแกรมแบงเปน 3 สวนคือ
1. ระบบตัดประโยค มีหนาที่ในการแบงขอความออกเปนประโยคยอยๆ
2. ระบบตัดคํา มีหนาที่ในการแบงประโยคออกเปนคําเพื่อใหงายตอการแปลความหมายของคํา
3. ระบบแปลภาษา มีหนาที่ติดตอกับฐานขอมูล และ แปลความหมายของคํา
โดยฐานขอมูลที่ใชจะมีการเก็บขอมูลไดแก คําศัพท ความหมาย ประเภทของคํา และ
ตารางที่ใชในการหาความหมายเมื่อคํานั้นๆ เปนสํานวน หรือวลี การทํางานของโปรแกรมเริ่มจากโปรแกรมรับขอความเขามา
จากนั้นระบบตัดประโยคจะเริ่มทํางาน จากนั้นโปรแกรมจะสงประโยคที่ถูกแยกออกมาไปยังระบบตัดคําระบบตัดคําจะทําการ
แบงคํา และนําไปที่ระบบแปลภาษาเพื่อแปลความหมายออกมา การแปลภาษาจะทําทีละประโยคและจะแสดงผลออกมาเมื่อทํา
การแปลแตละประโยคเสร็จ วิธีการนี้จะทําใหสามารถแสดงผลออกมาไดเรื่อยๆ และจะใชทรัพยากรของเครื่องลดลง

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร (ฉบับยอ)
ความสําคัญและที่มาของโครงงาน
ในปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาที่คนทั่วโลกสามารถพูดได และอาจนับไดวาเปนภาษากลางที่สําคัญภาษาหนึ่งดังนั้น
เอกสารในปจจุบันจึงมีเอกสารที่เปนภาษาอังกฤษอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งการแปลภาษาดวยคนนั้นทําใหชา และ เสียเวลา
มากกวา ปจ จุบันจึงมีโ ปรแกรมที่ชวยในการแปลภาษาออกมาเปนจํานวนมาก แตโ ปรแกรมแปลภาษาเหลานี้ทั้งที่ทําใน
ตางประเทศและทําโดยคนไทยนั้นยังมีขอบกพรองในเรื่องของการแปลขอความที่เปนวลี และสํานวนอยูเชนคําวา “Good
morning” ซึ่งมีความหมายวาอรุณสวัสดิ์ แตในโปรแกรมแปลภาษาเหลานี้โดยมากมักจะแปลออกมาเปน “ดีเชา” หรือ “เชาดี”
เปนตน ทางผูพัฒนาจึงมีแนวความคิดที่วาจะทําอยางไรใหโปรแกรมสามารถแปลภาษาที่อยูในรูปของวลี และ สํานวนไดอยาง
ถูกตองมากขึ้น

วัตถุประสงคของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาระบบการแปลภาษาใหสามารถแปลภาษาอังกฤษที่เปนสํานวนและวลีไดอยางถูกตอง
2. เพือ่ สรางโปรแกรมแปลภาษาที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
3. เพือ่ เรียนรูการวางแผน และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

วิธีการดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศึกษาเรื่องระบบฐานขอมูลเบื้องตน และภาษา C# จากหนังสือ และการปฏิบัติจริง
วางแผนงานของระบบฐานขอมูล
วางแผนขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม
สรางฐานขอมูลตามที่ไดวางแผนงานไว
สรางโปรแกรม
ทดสอบและทําการแกไขโปรแกรมในจุดที่เกิดขอผิดพลาดในการทํางาน
ทดสอบครั้งสุดทาย และสรางตัวติดตั้งโปรแกรม พรอมทําคูมือการใช และรายงาน

ผลการทดลอง
หลักการของโปรแกรม
โปรแกรมประกอบดวย 3 สวนหลักไดแก
1. ระบบตัดประโยค
เมื่อโปรแกรมรับขอความจากผูใช โปรแกรมจะสงขอความที่ไดรับมายังสวนนี้โดยสวน
ของการตัดประโยคอาศัยหลักการคือ ในรูปแบบของประโยคภาษาอังกฤษทั่วๆไปเมื่อจบประโยคจะมีการใสเครื่องหมาย “ . ”
ในกรณีที่เปนประโยคบอกเลา และ “ ? ” ในกรณีที่เปนประโยคคําถาม ในสวนนี้โปรแกรมจะทําการหาสัญลักษณดังกลาว
และทําการจัดเก็บ สวนที่เปนประโยคลงใน array จากนั้นจะสง array ที่เก็บประโยคไปยังสวนตัดคํา
2. ระบบตัดคํา
เมื่อรับ array ที่เก็บประโยคมาแลวโปรแกรมจะทําการแบงประโยค ออกเปนคําๆ โดย
อาศัยรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่แตละคําจะมีการเวนชองวงไว หลักการทํางานของสวนนี้จะหาชองวางดังกลาวและทําการ
เก็บคําลงใน array และจะสง array ไปยังสวนแปลภาษา
3. ระบบแปลภาษา
หลังจากรับ array มาจากสวนตัดคําโปรแกรมจะทําการเปรียบเทียบคํากับคําศัพทที่อยูใน
ฐานขอมูลถาพบโปรแกรมจะทําการตรวจสอบวาคําๆนั้นสามารถเปนวลี หรือ สํานวนไดหรือไมถาไดก็จะมีการเปด table ของ
คําศัพทนั้นๆขึ้นมาเพื่อดูวาในประโยคนั้นๆ มีวลี หรือ สํานวนเชนนั้นอยูหรือไมถาไม ก็จะแทนที่คําดวยความหมาย ถามีก็จะ
แทนที่ทั้งวลีดวยความหมายของวลีนั้นๆ ถาไมพบคําศัพทในฐานขอมูลโปรแกรมจะไมมีการแทนที่คํานั้นๆ ลงไป เมื่อแปลเสร็จ
1 ประโยคโปรแกรมจะแสดงผลการแปลประโยคนั้นออกมาทางหนาจอ และ ทําการลบ array ที่เก็บคําทิ้งจากนั้นจะรับ array ที่
เก็บคําเขามาใหมจนกระทั่งจบขอความ วิธีการนี้จะทําใหโปรแกรมใชทรัพยากรของระบบลดลง เนื่องจากมีการคืน memory
เมื่อไมมีการใช memory ในสวนนั้นๆ อีก

สรุปและวิจารณผลการทดลอง
โปรแกรมสามารถทํางานตามที่ตั้งจุดประสงคได กลาวคือ โปรแกรมสามารถแปลขอความภาษาอังกฤษทั่วๆไปได
รวมทั้งสามารถแปลขอความที่เปนวลี และสํานวน ไดตามที่วางแผนไวและตามจํานวนคําที่ใสลงในฐานขอมูลในสวนระบบ
หลักของโปรแกรม ไดแกระบบตัวประโยค ระบบตัดคําและระบบแปลภาษาไมพบสวนที่เกิดขอผิดพลาดขึ้น โปรแกรม
สามารถแจกแจงประเภทของคํา และจัดเรียงไดอยางถูกตอง ตามที่ไดใสลงในสวนของฐานขอมูล แตในคําที่มีความหมาย
มากกวา 1 ความหมายนั้นโปรแกรมยังไมมีความสามารถในการวิเคราะหวาในรูปแบบประโยคในควรใชความหมายของคํานั้นๆ
อยางไร รวมทั้งโปรแกรมยังขาดความสามารถในการ เพิ่มคําศัพทใหมลงในฐานขอมูลทําใหคําที่สามารถแปลไดอยูในวงจํากัด

ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มระบบการวิเคราะหประโยคที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเขามาในโปรแกรม
2. คําศัพทที่ใสลงในฐานขอมูลมีนอยเกินไป(ประมาณ 100 คําตอ 1 ตัวอักษร) และควรมีสวนสําหรับเพิ่มคําศัพทลง
ในฐานขอมูล
3. การทํางานของโปรแกรมนับวายังชาอยู ควรจะมีการพัฒนาในสวนของอัลกอริทึมใหสามารถทํางานไดรวดเร็ว
และมีขั้นตอนที่นอยกวานี้
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