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บทความน้ีเป็นการน าเสนอไวยากรณ์ภาษาไทยโดยการใช ้XML Schema  และน าประโยค
ภาษาไทยมาตรวจสอบรูปแบบของไวยากรณ์โดยอตัโนมติั ซ่ึงบทความน้ีไดน้ า XML Schema ท่ี
เป็นมาตรฐานของ W3C น ามาสร้างเป็นโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทยโดยใชรู้ปแบบไวยากรณ์
ภาษาไทยของวิจินตน์ ซ่ึงน าเสนอด้วย XML Schema มาสร้างในลกัษณะขององค์ประกอบ 
(Element) จากระดบัล่างไปสู่องคป์ระกอบระดบัสูงของไวยากรณ์ภาษาไทย ดงันั้นเราสามารถท่ีจะ
ตรวจสอบไวยากรณ์ของประโยคและน าเสนอโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยคเพื่อให้ผูท่ี้สนใจ
สามารถศึกษาและท าความเขา้ใจโครงสร้างแต่ละส่วนของประโยคไดง่้ายยิง่ข้ึน 
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This paper reports a representation method of Thai grammar by using XML Schema and 

its application for validating Thai sentence. In this paper, W3C’s XML Schema is used to 
represent Thai Grammar based on Wichin’s framework. The proposed schema is constructed 
from lowest level elements to form up higher level element of Thai grammar. Then, the structure 
of Thai grammar sentences can be created by those lower level elements. The proposed XML 
Schema is then used to validate varieties of Thai sentences, and good results have been obtained. 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

 1.1  ควำมเป็นมำของปัญหำ 

 

ภาษาเป็นตัวกลางส าคัญในการส่ือสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน  และเป็นตัวกลางท่ี

มนุษย์ใช้กันมากและคุ้นเคยท่ีสุด  ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดความพยายามท่ีจะน าภาษามนุษย์หรือท่ีเรียกกันว่า  

ภาษาธรรมชาติ (Natural  Language)  มาเป็นเคร่ืองมือหรือตัวกลางในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (อัศนีย์และคณะ, 2542) 

ปัจจุบันงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประมวผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)  

ท่ีได้ท าการศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยคภาษาไทยก็มีอยู่หลายงานวิจัย  ซ่ึงมีทั้ง

ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาไทยโดยตรงและมีการน าโครงสร้างไวยากรณ์

ภาษาไทยมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ ซ่ึงงานวิจัยท่ีมีการน าโครงสร้าง

ไวยากรณ์ภาษาไทยมาเป็นพื้นฐานในการวิจัย  เช่นการพัฒนาระบบสกัดข้อสนเทศและความรู้จาก

เอกสารไร้โครงสร้างภาษาไทย (อัศนีย์ ก่อตระกูลและคณะ,  2550) ซ่ึงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะ

ศึกษาวิจัยพัฒนาและปรับปรุงเทคนิคด้านวิศวกรรมภาษา (Language Engineering) และวิศวกรรม

ความรู้ (Knowledge Engineering)  การศึกษาวิจัยพัฒนาและปรับปรุงเทคนิคด้านวิศวกรรมภาษา 

(Language Engineering) เช่น การประมวลผลค าอ้างอิง (Anaphora Resolution) การวิเคราะห์วลีแก่น 

การรู้จ าช่ือเฉพาะ การประมวลผลบทความ (Discourse Processing) เป็นต้น ส่วนศึกษาวิจัยพัฒนา

และปรับปรุงเทคนิคด้านวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เช่น เทคนิคการสกัด

ข้อสนเทศและความรู้ การสร้างภาษาและซอฟต์แวร์เคร่ืองมือเพ่ือบริหารจัดการความรู้ และ

บ ารุงรักษาฐานความรอบรู้ เป็นต้น เพ่ือน าไปบูรณาการใช้ส าหรับพัฒนาระบบสกัดข้อสนเทศและ

ความรู้จากเอกสารภาษาไทยส าหรับองค์กร ท่ีสามารถ วิเคราะห์ คัดแยก รวบรวมแก่นส าคัญ และ

เหน่ียวน าความรู้เฉพาะด้าน ท าให้ผู้อ่านสามารถประหยัดเวลาในการอ่านและติดตามการ

เคล่ือนไหวของข่าวสารได้อย่างต่อเน่ือง และท าให้องค์กรประหยัดเวลาในการบริหารจัดการองค์
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ความรู้เพื่อใชภ้ายในองค์กร รวมทั้งเผยแพร่หรือแลกเปล่ียนกบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือสร้างแหล่งภูมิ
ปัญญาท่ี เกิดจากการปฏิบติังาน 

  งานวิจยัเร่ือง ระบบสืบคน้ส าหรับประโยคภาษาไทยใชว้ิธีถ่วงน ้ าหนักช่วงขอ้ความท่ีสั้น
ท่ีสุด (ชูชาติ  หฤไชยะศกัด์ิและคณะ, 2549)  ซ่ึงเป็นระบบสืบคน้ระบบค าถาม  ค  าตอบ  ส าหรับการ
เข้าถึงสารสนเทศท่ีเป็นข้อความในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการรับค าขอจากผูใ้ช้ในรูปแบบ
ประโยคค าถามเป็นธรรมชาติ  โดยมีแนวทางการพฒันาระบบออกเป็น  2 กลุ่มหลกั  คือ การ
พฒันาท่ีมุ่งเน้นฐานความรู้  และการพฒันาท่ีมุ่งเน้นดา้นขอ้มูล  ซ่ึงการพฒันาดา้นฐานความรู้จะ
มุ่งเน้นการน าเคร่ืองมือวิเคราะห์ภาษาศาสตร์  เช่น  การแจกแจงประโยค  การวิเคราะห์ประโยค  
การวิเคราะห์ความหมายของค า  เพ่ือจะน ามาใชใ้นการประมวลผลทั้งค  าถาม  ค  าตอบ  และวิเคราะห์
ความหมายอย่างละเอียด  ส่วนการพฒันาท่ีมุ่งเน้นฐานขอ้มูลขอ้มูลจะใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีมี
ปริมาณมากมาใชแ้ทนขอ้มูลทางภาษาศาสตร์ท่ีมีขอ้จ  ากดัทางดา้นภาษา โดยไม่ไดมุ้่งเน้นท่ีจะท า
ความเขา้ใจ ถึงความหมายแทจ้ริงของทั้งค  าตอบและค าถามอย่างลึกซ้ึงแต่เป็นการวิเคราะห์แบบ
หยาบและใชเ้ทคนิควิธีกลไกการเรียนรู้ (Machine Learning) หรือวิธีการทางสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู แนวทางการพฒันาจึงมีขอ้จ  ากดันอ้ยกว่าแนวทางแรกและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัภาษา
อ่ืน ๆ ได ้แต่ความถูกตอ้งและความครอบคลุมของค าตอบน้อยกว่าวิธีการแรก  และประสิทธิภาพ
ของระบบก็จะข้ึนอยูก่บัปริมาณขอ้มลูท่ีสามารถน ามาใชไ้ด ้รวมทั้งเทคนิควิธีการท่ีใชใ้นขบวนการ
วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย 

งานวิจยัการรู้จ  าความสมัพนัธป์ริจเฉทในเอกสารภาษาไทยโดยใชโ้มเดลการคดัแยกแบบเน
อีฟเบย ์(Thai  Discourse Relations  Recognition  By  Using  Naïve  Bayes  Classifier  Model) (เมธี  
วฒันะเมธานนท์,  2549)  เป็นการมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปริจเฉทสัมพนัธ์โยงความในเอกสาร  โดย
การประมวลผลจะประกอบไปด้วยระดับต่าง ๆ  ได้แก่  การประมวลผลระดับวจีวิภาค  การ
ประมวลผลระดบัวากยสมัพนัธ ์ และการประมวลผลระดบัอรรถศาสตร์  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัท่ี
กล่าวมาขา้งตน้  การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทยก็เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินงาน 

การตรวจสอบไวยากรณ์และรูปแบบของประโยคภาษาไทยโดยอตัโนมติั (Grammar  And  

Style  Checking  Automatically For Thai  Sentences)  (อศันียแ์ละคณะ, 2542)  เป็นงานวิจยัท่ีศึกษา
การพฒันาตน้แบบส าหรับตรวจสอบงานเขียนภาษาไทยอตัโนมติั  ซ่ึงกฎไวยากรณ์ท่ีสร้างข้ึนมานั้น
ใชค้ลงัประโยคจ านวน 2000 ประโยค โดยผลการทดสอบปรากฎว่าสามารถท างานไดร้วดเร็วและ
ถูกต้อง ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบนั้นคือประโยคทดสอบท่ีโครงสร้างไม่อยู่ใน 2000 

ประโยคจะไม่สามารถวิเคราะห์ไดแ้ละกฎไวยากรณ์ท่ีสร้างข้ึนนั้นยงัไม่ครอบคลุมประโยคสามญั
และประโยคซบัซอ้นไดท้ั้งหมด 
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 งานวิจัย (วีร์  สัตยมาศ, 2548)  การพฒันากรอบระบบรวบรวมคลงัต้นไมไ้วยากรณ์
ภาษาไทย (The  Development Of  Framework  For  Thai  Treebank  Compilation) ซ่ึงวิจยัเก่ียวกบั
การก ากบัขอบเขตของประโยค การก ากบัขอบเขตของค า ก  ากบัชนิดของค าและโครงสร้างวลีโดย
อตัโนมติั ซ่ึงในการตรวจสอบและแกไ้ขคลงัตน้ไมท่ี้ไดจ้ากการก ากบัโดยอตัโนมติัดว้ยมือน้ี  เมื่อ
ตรวจสอบพบความผิดพลาดและความไม่สอดคลอ้งกันในคลงัต้นไมอ้ตัโนมติั  จะท าการแกไ้ข
ความผิดพลาดและความไม่สอดคลอ้งกนัดว้ยมือ  ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดร้วบรวมโปรแกรมประมวลผล
ภาษาธรรมชาติท่ีเป็นโปรแกรมเสรีไดแ้ก่โปรแกรมตดัค า (Sudprasert  and  Kawtrakul, 2003)  และ
โปรแกรมแจกแจงประโยคแบบพีซีเอฟจี (PCFG) (Johnson, 1998)  จากโครงการเอ็นแอลทีเค 
(NLTK) (Bird  and  Loper, 2004)  มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันางานวิจยั  ซ่ึงจากผลการวิจยันั้น
เน่ืองจากการตรวจสอบน้ีมีพ้ืนฐานมาจากการแจงประโยคโดยใชเ้ฉพาะขอ้มูลกฎโครงสร้างวลีท่ี
ประกอบไปดว้ยชนิดของค า  ชนิดของวลีและค่าความน่าจะเป็นโดยไม่สนใจค ำหรือขอ้ควำมแวดลอ้ม 
เและไดล้ะเลยการใชข้อ้มลูของค า (Lexical Information)  จึงท าใหผ้ลลพัธม์ีความผดิพลาดมาก 

งานวิจยัในเร่ืองการน าเสนอไวยากรณ์ภาษาไทยโดย  XML  Schema  และการประยุกต์กบั
การตรวจสอบความถูกตอ้งประโยคภาษาไทย (Presentation of Thai Grammar  by XML  Schema  

and  Its  Application) (วลัลภ  สีนาคสุข, 2550) โดยงานวิจยัน้ีไดน้ า  XML  Schema  มาสร้างเป็น
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทย โดยใชรู้ปแบบไวยากรณ์ภาษาไทยของวิจินตร์ ภานุพงศ ์ โดยท าการ
สร้างจากองค์ประกอบ  (Element)  ระดบัล่างไปสู่องค์ประกอบระดบัสูงของไวยากรณ์ภาษาไทย  
โดยการสร้างลกัษณะน้ีท าใหไ้ด ้ Schema  ท่ีถูกตอ้ง  อีกทั้งยงัเขา้ใจง่ายโดยคนและสะดวกในการ
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์  และนอกจากน้ี XML Schema  สามารถใชใ้นการตรวจสอบประโยค
ภาษาไทยหลากหลายรูปแบบไดเ้ป็นอยา่งดี  ทั้งน้ีงานวิจยัดงักล่าวมีการก ากบัเอกสารโดยผูใ้ช ้  จึง
อาจท าให้เกิดความล่าช้าและหากมีการก ากับเอกสารผิดพลาด  ข้อมูลท่ีน าไปประมวลผลก็จะ
ผิดพลาดไปด้วย  ซ่ึงก็จะส่งผลให้การท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผิดพลาดขอ้มูลท่ีได้รับก็ จะ
ผดิพลาดไปดว้ย 

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการน าเสนอไวยากรณ์ภาษาไทยโดย  XML  Schema  และการประยุกต์
กบัการตรวจสอบความถกูตอ้งประโยคภาษาไทยนั่นคือท าอย่างไรให้เอกสารท่ีน าไปประมวลผล
นั้นถูกตอ้งมากท่ีสุด  ดงันั้นในงานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดการแสดงไวยากรณ์ภาษาไทยทั้งประโยค
สามญัและประโยคซบัซอ้นในการก ากบัเอกสารโดยอตัโนมติั  ตั้งแต่การตดัค า   การก าหนดหมวด
ค า  และรวมไปถึงการตรวจสอบโครงสร้างของไวยากรณ์ตามหลกัของวิจินตร์  ภานุพงศ ์ โดยเร่ิม
ตรวจสอบตั้งแต่หมวดค า  หน่วยของวลี วลี  รูปแบบโครงสร้างของวลี จนกระทัง่การตรวจสอบ
รูปแบบของประโยค  ซ่ึงการตดัค านั้นเราได้น าโปรแกรม SWATH  มาประยุกต์ในการใช้งาน
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เพ่ือให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุด  การแสดงโครงสร้างภาษาไทยใช้ XML Schema เพราะ

สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยคนและสามารถประมวลผลได้โดยสะดวกโดยคอมพิวเตอร์ 

 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

 

1) พัฒนาการน าเสนอไวยากรณ์ภาษาไทยตามหลักภาษาศาสตร์ของวิจินตร์ ภานุพงศ์  ด้วย 

XML Schema 

2) พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบโครงสร้างของประโยคภาษาไทย  

 

1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 

 

1) ใช้หลักไวยากรณ์ภาษาไทยตามหลักภาษาศาสตร์ของวิจินตร์  ภานุพงศ์ 

2) ใช้ภาษา  XML  Schema  ในการน าเสนอหลักไวยากรณ์ภาษาไทยทั้งประโยคสามัญและ  

      ประโยคซับซ้อนตามหลักภาษาศาสตร์ของวิจินตร์  ภานุพงศ์ 

3) ก าหนดหมวดค าจาก Dictionary โดยอัตโนมัติ 

4) ท าการตรวจสอบโครงสร้างภาษาไทยโดยอัตโนมัติ 

5) แสดงผลการตรวจสอบโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทยในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย 

 

1.4  ข้ันตอนกำรวิจัย 

 

ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น  5  ขั้นตอนดังนี้ 

1) ศึกษาการประมวลผลภาษาธรรมชาติของภาษาไทย หลักไวยากรณ์ภาษาไทย

ตามหลักภาษาศาสตร์ของวิจินตร์  ภานุพงศ์ 

2) ศึกษาการท างานโปรแกรมการตัดค าของ  SWATH 

3) ศึกษาหลักการของ  XML  Schema   

4) ออกแบบ  XML  Schema  เพ่ือน าเสนอไวยากรณ์ภาษาไทย 

5) พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบโครงสร้างไวยากรณ์ ตาม XML Schema ท่ีได้

สร้างไว้ 
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6) ทดสอบและประมวลผลโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น 

7) สรุปผลการวิจัย 

 

 

1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

1) เอกสาร XML  Schema  น าเสนอรูปแบบไวยากรณ์ภาษาไทยให้เข้าใจได้ง่าย   รวดเร็ว  

และถูกต้องยิ่งขึ้น 

2) ท าให้ผู้ท่ีสนใจจะศึกษาภาษาไทยได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

3) มีโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ของประโยคภาษาไทย 

4) ผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปพัฒนาต่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อไป 



 

บทท่ี 2 

 

ไวยากรณ์ภาษาไทย 

 

2.1  โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาไทยตามแนวคิดของวิจินตน์ 

  

งานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือกทฤษฎีโครงสร้างของภาษาไทยของวิจินตน์ ภานุพงศ์  (2524)  มาใช้ใน

การวิเคราะห์  เน่ืองจากวิจินตน์ได้อธิบายและวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ไว้อย่างละเอียด  พร้อมทั้งมี

ตัวอย่างประกอบในการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด  ท าให้ผู้ท่ีสนใจในเร่ืองไวยากรณ์

ภาษาไทยสามารถศึกษา วิเคราะห์และสามารถท่ีจะตรวจความถูกต้องจากการท่ีวิเคราะห์ได้จาก

ตัวอย่าง  ในการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคภาษาไทยนั้น  วิจินตน์ได้พิจารณาเร่ืองใหญ่ๆ ทีละ

เร่ือง รวมทั้งหมด 3 เร่ือง คือ 

 

2.1.1 ประโยค  ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็น  3 หัวข้อ  คือ 

1)   ชนิดของประโยค 

2)   ส่วนของประโยค 

3)  โครงสร้างของประโยค 

 

2.1.2 วลี  ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็น  3  หัวข้อ  คือ 

1) ชนิดของวลี 

2) องค์ประกอบของวลี 

3) โครงสร้างของวลี 

 

2.1.3 หมวดค า   ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็น  2  หัวข้อ  คือ 

1) วิธีจ าแนกหมวดค า 

2) หมวดค าชนิดต่าง ๆ  พร้อมทั้งลักษณะของหมวดค าเหล่านั้น 
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 การพิจารณาทีละเร่ืองเหล่านี้  ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ทีละขั้น  เม่ือได้วิเคราะห์ทุกขั้นแล้ว

เราจึงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค าในภาษาไทย 

 

2.2  ชนิดของประโยค  

 

เพ่ือให้เห็นลักษณะของประโยคในภาษาไทย  วิจินตน์ ได้แบ่งออกเป็น  2  ชนิด 

 

2.2.1  ประโยคเร่ิม  หมายถึง   ประโยคท่ีเราใช้เริ่มต้นสนทนา  เม่ือฟังแล้วจะเข้าใจความหมาย

ได้ทันที ไม่ต้องมีค าพูดท่ีมาก่อน และประโยคเริ่มก็ไม่จ าเป็นต้องใช้เริ่มบทสนทนาเสมอไป  อาจจะใช้

ตอนกลางบทสนทนาก็ได้ 

 

2.2.2  ประโยคไม่เร่ิม  หมายถึง  ประโยคไม่เริ่มซ่ึงใช้เริ่มต้นบทสนทนาไม่ได้ จะต้องใช้

เป็นประโยคตาม เม่ือเราใช้ประโยคไม่เริ่มเพ่ือเริ่มต้นการสนทนาแล้วจะฟังไม่เข้าใจความหมายและ

จากชนิดของประโยคทั้ง 2 ชนิดสามารถแบ่งรูปแบบของประโยคออกเป็น  4 ชนิด คือ 

1)   ประโยคสามัญ เป็นประโยคซ่ึงมีส่วนประกอบเพียงส่วนเดียวหรือหลายส่วน 

เรียงกันเป็นโครงสร้าง โดยประโยคสามัญจะเป็นประโยคเริ่มหรือประโยคไม่เริ่มก็ได้ 

ตัวอย่าง 

น้องหลับแล้วเหรอ      

(ประโยคเริ่ม) 

ยังค่ะ        

(ประโยคไม่เริ่ม) 

2) ประโยคซับซ้อน  เป็นประโยคท่ีประกอบด้วยอนุพากย์ต่างชนิดกัน  2 อนุพากย์

ขึ้นไป  ประโยคซับซ้อนอาจจะมีโครงสร้างอย่างเดียวกับประโยคสามัญ  ประโยคซับซ้อนอาจจะ

เป็นประโยคเริ่มหรือประโยคไม่เริ่มก็ได้ 

ตัวอย่าง 

ประโยคท่ีประกอบด้วยอนุพากย์ต่างชนิดกัน 2 อนุพากย์ 

ฉันชอบเด็ก / ท่ีมาหาคุณเม่ือตะกี้   (ประโยคเริ่ม) 

(อนุพากย์หลัก  /  อนุพากย์คุณศัพท์) 

เขาบอกฉัน / ว่าเขาจะไปงานคืนนี้ (ประโยคไม่เริ่ม) 

(อนุพากย์หลัก  /  อนุพากย์นาม) 
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3) ประโยคผสม  ได้แก่ประโยคท่ีประกอบด้วยอนุพากย์หลักตั้งแต่  2  อนุพากย์ขึ้น

ไปและเราไม่สามารถจะวิเคราะห์ออกเป็นแบบโครงสร้างต่างๆได้  ประโยคผสมอาจจะเป็นประโยคเริ่ม

หรือประโยคไม่เริ่มก็ได้ 

ตัวอย่าง 

เธอจะไปกับฉัน  / หรือว่าจะอยู่ท่ีน่ี (ประโยคเริ่ม) 

(อนุพากย์หลัก  /  อนุพากย์หลัก) 

เขาชอบดูหนัง  /  แต่ฉันชอบดูละคร (ประโยคไม่เริ่ม) 

(อนุพากย์หลัก /  อนุพากย์หลัก) 

ฉันจะไปซื้อผ้า /  แล้วจะไปดูหนัง  / แล้วก็จะไปท าผม    (ประโยคเริ่ม) 

(อนุพากย์หลัก / อนุพากย์หลัก / อนุพากย์หลัก) 

4) ประโยคเช่ือม  ได้แก่ประโยคสามัญชนิดประโยคไม่เริ่ม  ซ่ึงขึ้นต้นด้วยค าเช่ือม 

ตัวอย่าง 

ถ้าเขาไม่มาล่ะ  

(ประโยคนี้เป็นประโยคไม่เริ่ม ซ่ึงอาจจะใช้ตามหลังประโยคท่ีมาก่อน) เช่น 

วันนี้แดงต้องมาแน่ 

 

2.3  ส่วนของประโยค 

 

ในการศึกษาระบบไวยากรณ์ของภาษานั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเม่ือมีค าอยู่ค าเดียวยังไม่

สามารถบอกหน้าท่ีทางไวยากรณ์ได้  เราจะรู้หน้าท่ีของค าก็ต่อเม่ือค านั้นๆ ปรากฎอยู่ในกลุ่มค า  ซ่ึง

ในไวยากรณ์จัดเป็นวลี อนุพากย์ หรือประโยค การศึกษาไวยากรณ์จึงจ าเป็นต้องศึกษาส่วนประกอบ

ของประโยค  ว่าประกอบขึ้นด้วยส่วนต่างๆ  อย่างไรบ้าง  แต่ละส่วนท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกันอย่างไร 

ส่วนของประโยค  ถือว่าเป็นหน่วยไวยากรณ์ชนิดหน่ึง  ซ่ึงปรากฎอยู่ในต าแหน่งส าคัญๆ 

ของประโยค  และอาจจะปรากฎตามล าพัง  หรือรวมกันเข้าเป็นประโยคก็ได้  เราสามารถจ าแนก

ส่วนของประโยคออกเป็น  2  อย่าง  คือ  ส่วนมูลฐานกับส่วนเสริมโดยประโยคท่ีมีเฉพาะส่วนมูลฐาน 

เช่น  น้องซักผ้า และประโยคท่ีมีส่วนมูลฐานกับส่วนเสริม เช่น ในครัว / ไฟสว่างดี  โดยท่ีในครัว 

เป็นส่วนส่วนเสริมบอกสถานท่ีและ ไฟสว่างดี  เป็นส่วนมูลฐาน  ประโยคเริ่มจะต้องมีส่วนมูลฐาน

อย่างน้อย  1  ส่วนแต่จะมีส่วนเสริมล้วนๆ ไม่ได้  และต าแหน่งของส่วนเสริมแต่ละชนิดไม่คงท่ี

ตายตัว  อาจจะอยู่ต้นหรือท้ายประโยคก็ได้ โดยไม่ท าให้ความหมายหลักของประโยคเปล่ียนแปลงไป 
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2.3.1 การก าหนดส่วนมูลฐานของประโยค   

ประโยคสามัญจะต้องมี 2 ภาค คือ ภาคประธาน  และภาคแสดง(กริยา) จึงจะมีความหมาย

ครบบริบูรณ์  จะเห็นได้ว่าประโยคสามัญท่ีมีลักษณะสั้นๆ ง่ายๆ อาจจะมีเพียงภาคเดียวหรือ

ประกอบด้วยค าเพียงชนิดเดียว คือ ค านาม หรือค ากริยา ก็ได้ หรืออาจจะประกอบด้วยค าทั้ง 2 ชนิด

นี้ก็ได้  เช่น ฝน ตก 

2.3.1.1 การก าหนดส่วนมูลฐานของประโยค  ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นค านามหรือสรรพนาม 

เราสามารถก าหนดหน้าท่ีของค านามในฐานะท่ีเป็นส่วนส าคัญของประโยค  โดย

อาศัยต าแหน่งของค ากริยาเป็นหลัก  (คือดูว่าค านามนั้นปรากฏอยู่ข้างหน้า  หรือข้างหลังค ากริยาและ

ถ้าอยู่ข้างหลังก็ต้องดูว่าอยู่ข้างหลังอย่างไร) ได้ 4 ชนิด คือ 

1) หน่วยประธาน (ป)  คือค านามหรือค าสรรพนามท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่วนของ

ประโยคอยู่ข้างหน้าค ากริยา เช่น     

  ฝน  ตก 

น ้า  เดือด   

ค าว่า ฝน   น ้า  ในตัวอย่างข้างบนนี้  ถือว่าท าหน้าท่ีเป็นหน่วยประธาน 

2) หน่วยกรรมตรง (ต)  คือค านามหรือค าสรรพนามท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่วน

ของประโยคอยู่ข้างหลังค ากริยา  เช่น      

 เขียน  หนังสือ   

ท า  กับข้าว 

ค าว่า  หนังสือ  กับข้าว ในตัวอย่างข้างบนนี้  ถือว่าท าหน้าท่ีเป็นหน่วย

กรรมตรง 

3) หน่วยกรรมรอง (ร)  คือค านามหรือค าสรรพนามค าสุดท้ายเม่ือท าหน้าท่ี

เป็นส่วนของประโยค  เช่น      

             แม่  ให้  ของ  ต ารวจ       

พ่ี  ป้อน  ข้าว  น้อง 

ค าว่า  ต ารวจ  น้อง  ถือว่าท าหน้าท่ีเป็นหน่วยกรรมรอง   

4) หน่วยนามเด่ียว (นด)  คือค านามหรือสรรพนามเม่ือท าหน้าท่ีเป็นส่วน

ของประโยคอยู่ล าพัง  โดยไม่มีค ากริยาอยู่ด้วยเลย  เช่น   

แม่   

พ่อ   

สมร 
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2.3.1.2  การก าหนดส่วนมูลฐานของประโยค  ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นค ากริยา 

เน่ืองจากค านามท่ีมีอยู่ข้างหน้าค ากริยาอาจจะปรากฏหรือไม่ก็ได้  เราจึงไม่สามารถ

จะอาศัยค านามท่ีอยู่ข้างหน้าค ากริยาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดหน้าท่ีของค ากริยาในฐานะท่ีเป็นส่วน

มูลฐานของประโยคได้  แต่จะพิจารณาดูค านามท่ีอยู่ข้างหลังค ากริยา  ซ่ึงมีอยู่  3 ชนิด  คือ   

1) หน่วยอกรรม (อ)  คือค ากริยาเม่ือท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคโดยไม่

มีหน่วยกรรมตรงตามหลัง  เช่น 

ฝน  ตก 

เด็ก  ร้องไห้ 

ค าว่า  ตก  ร้องไห้    ในตัวอย่างข้างบนนี้ถือว่าท าหน้าท่ีเป็น หน่วยอกรรม 

2) หน่วยสกรรม (ส)  คือค ากริยาเม่ือท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคโดยมี

หน่วยกรรมตรงตามหลัง  เช่น 

คน  เคาะ  ประตู 

รถ  ชน  ต้นไม้ 

ค าว่า  เคาะ  ชน  ในตัวอย่างข้างบนนี้ถือว่าท าหน้าท่ีเป็น  หน่วยสกรรม 

3) หน่วยทวิกรรม(ท)  คือค ากริยาเม่ือท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคโดยมี

ทั้งหน่วยกรรมตรงและหน่วยกรรมรองตามหลัง  เช่น 

ครู  บอก  คะแนน  นักเรียน 

เพ่ือน  แจก  ขนม  เด็ก 

ค าว่า  บอก  แจก  ในตัวอย่างข้างบนนี้ถือว่าท าหน้าท่ีเป็น  ทวิกรรม 

 

2.3.2  สรุปลักษณะและความสัมพันธ์ของส่วนมูลฐาน  7  ชนิด 

2.3.2.1  ส่วนท่ีท าหน้าท่ีเป็นค านาม  ซ่ึงมี  4  ชนิด  คือ 

1) หน่วยประธาน (ป)  หมายถึง  นามวลี (ดูเร่ืองนี้ในหัวข้อ 2.5.1) ท่ีท าหน้าท่ี

เป็นผู้กระท าหรือค านามหรือค าสรรพนาม ซ่ึงปรากฏอยู่หน้าหน่วยอกรรม  หน่วยสกรรม หรือ

หน่วยทวิกรรม 

2)  หน่วยกรรมตรง (ต)  หมายถึง  นามวลี  ซ่ึงปรากฎข้างหลังหน่วย       

สกรรม  หน่วยทวิกรม 

3) หน่วยกรรมรอง (ร)  หมายถึง  นามวลี ซ่ึงปรากฎข้างหลังหน่วยกรรมตรง   

หน่วยทวิกรรม  หรือหน่วยประธานซ่ึงมีหน่วยทวิกรรมและหน่วยกรรมตรงตามหลัง 
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4) หน่วยนามเด่ียว (นด)  หมายถึง นามวลี  ซ่ึงเป็นส่วนของประโยคอยู่ล าพัง  

โดยไม่มีค ากริยาอยู่ด้วยเลย   

2.3.2.2  ส่วนท่ีท าหน้าท่ีเป็นค ากริยา  ซ่ึงมี  3  ชนิด  คือ 

1) หน่วยอกรรม (อ)  หมายถึง  กริยาวลี (ดูเร่ืองนี้ในหัวข้อ 2.5.2) ซ่ึงอาจจะ

มีหรือไม่มีหน่วยประธานน าหน้าก็ได้  แต่จะต้องไม่มีหน่วยกรรมตรงตามหลัง  

2) หน่วยสกรรม (ส)  หมายถึง  กริยาวลี ซ่ึงจะมีหน่วยกรรมตรงตามหลัง  แต่

จะไม่มีทั้งหน่วยกรรมตรงและหน่วยกรรมรอง  2  ชนิดตามหลัง 

3)  หน่วยทวิกรรม (ท)  หมายถึง  กริยาวลี  ซ่ึงจะมีทั้งหน่วยกรรมตรงและ

หน่วยกรรมรองตามหลังตามล าดับ   

 

2.3.3  โครงสร้างของประโยคสามัญซ่ึงประกอบด้วยส่วนมูลฐานล้วน ๆ  

เรามีวิธีท่ีจะน าส่วนมูลฐาน  7  ชนิด  คือ  หน่วยประธาน(ป)  หน่วยกรรมตรง(ต)  หน่วยกรรม

รอง (ร)  หน่วยนามเด่ียว (นด.)  หน่วยอกรรม (อ)  หน่วยสกรรม (ส)  และหน่วยทวิกรรม (ท) มาเรียงกัน

หรือบางชนิดอาจอยู่ล าพังได้  เป็นโครงสร้างของประโยคแบบต่างๆ  ได้  12 แบบ  ดังตารางท่ี 2.1   
 

ตารางท่ี 2.1  รูปแบบโครงสร้างของประโยคเริ่มท่ีมีเฉพาะหน่วยมูลฐาน 

 

ล าดับ รูปแบบโครงสร้างของประโยคเร่ิม ตัวอย่าง 

1 (อ) เหน่ือย 

2 (ป)  (อ) ฝน  ตก 

3 (อ)  (ป) เหน่ือยไหม  คุณ 

4 (ส)  (ต) หิว  น ้า 

5 (ป)  (ส)  (ต) คน  เคาะ  ประตู 

6 (ต)  (ป)  (ส) ยา  น้อง  เพิ่งทาน 

7 (ท)  (ต)  (ร) ก าลังสอน  หนังสือ  เด็ก 

8 (ป)  (ท)  (ต)  (ร) พ่ี  ป้อน  ข้าว  น้อง 

9 (ต)  (ป)  (ท)  (ร) ผลไม้  พ่ี  จะถวาย  พระ 

10 (ร)  (ป)  (ท)  (ต) เด็ก ๆ  แม่  จะแจก  เหรียญบาท 

11 (นด.) พ่ี 

12 (นด.)(นด.) น่ี  ปากกาใคร 
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2.3.4   ลกัษณะของส่วนเสริมของประโยค  ซ่ึงประกอบดว้ย  3  ส่วน  คือ 
2.3.4.1 หน่วยเสริมพิเศษ(พ)  หมายถึง  พิเศษวลี (ดูเร่ืองน้ีในหัวขอ้ 2.5.3)    ซ่ึง

อาจจะปรากฎอยูต่น้หรือทา้ยประโยคก็ไดโ้ดยไม่ท าใหค้วามหมายรวมๆ  ของประโยคเปล่ียนแปลง
ไปและในบางกรณีอาจจะอยูก่ลางประโยคก็ได ้

2.3.4.2 หน่วยเสริมบอกสถานท่ี(ถ)  หมายถึง  สถานวลี (ดูเร่ืองน้ีในหัวขอ้ 2.5.4)    
ซ่ึงอาจจะปรากฎอยู่ต้นหรือท้ายประโยคก็ได้  โดยไม่ท าให้ความหมายรวมๆ  ของประโยค
เปล่ียนแปลงไป 

2.3.4.3 หน่วยเสริมบอกเวลา(ว) หมายถึง  กาลวลี(ดูเร่ืองน้ีในหัวข้อ 2.5.5)  ซ่ึง
อาจจะปรากฎอยู่ต้นหรือท้ายประโยคก็ได้  โดยไม่ท าให้ความหมายรวมๆ  ของประโยค
เปล่ียนแปลงไป  และในบางกรณีอาจจะอยูก่ลางประโยคก็ได ้
 
 
ตารางที่ 2.3  รูปแบบส่วนเสริมของประโยค 
 

รูปแบบส่วนเสริมของประโยค 
รูปแบบท่ี  1 – 6  จะมีส่วนเสริมทั้ง  3  ชนิด  เรียงกนัอยูต่น้ประโยค  ไดแ้ก่ 

1 (พ)  (ถ)  (ว)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง  ตามธรรมดา  ท่ีร้านน้ี  ตอนกลางวนั  (คนแน่น
มาก) 

2 (พ)  (ว)  (ถ)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง  ตามธรรมดา  ตอนกลางวนั ท่ีร้านน้ี   (คนแน่น
มาก) 

3 (ถ)  (พ)  (ว)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง  ท่ีร้านน้ี ตามธรรมดา  ตอนกลางวนั   (คนแน่น
มาก) 

4 (ถ)  (ว)  (พ)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง  ท่ีร้านน้ี  ตอนกลางวนั  ตามธรรมดา  (คนแน่น
มาก) 

5 (ว)  (พ)  (ถ)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง  ตอนกลางวนั  ตามธรรมดา  ท่ีร้านน้ี  (คนแน่น
มาก) 

6 (ว)  (ถ)  (พ)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง  ตอนกลางวนั  ท่ีร้านน้ี  ตามธรรมดา  (คนแน่น
มาก) 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
 

รูปแบบส่วนเสริมของประโยค 
รูปแบบท่ี  7 – 12  จะมีส่วนเสริม  2  ชนิดอยูต่น้ประโยค 

7 (พ)  (ถ)  (ส่วนมลูฐาน)  (ว) ตวัอยา่ง  ตามธรรมดา  ท่ีร้านน้ี  (คนแน่นมาก)  ตอน
กลางวนั   

8 (พ)  (ว)  (ส่วนมลูฐาน)  (ถ) ตวัอยา่ง  ตามธรรมดา  ตอนกลางวนั  (คนแน่นมาก)  ท่ีร้าน
น้ี   

9 (ถ)  (พ)  (ส่วนมลูฐาน)  (ว) ตวัอยา่ง  ท่ีร้านน้ี  ตามธรรมดา  (คนแน่นมาก)  ตอน
กลางวนั   

10 (ถ)  (ว)  (ส่วนมลูฐาน)  (พ) ตวัอยา่ง  ท่ีร้านน้ี  ตอนกลางวนั  (คนแน่นมาก)  ตาม
ธรรมดา   

11 (ว)  (พ)  (ส่วนมลูฐาน)  (ถ) ตวัอยา่ง  ตอนกลางวนั  ตามธรรมดา  (คนแน่นมาก)  ท่ีร้าน
น้ี   

12  (ว)  (ถ) (ส่วนมลูฐาน) (พ) ตวัอยา่ง   ตอนกลางวนั    ท่ีร้านน้ี  (คนแน่นมาก)  ตาม
ธรรมดา   

รูปแบบท่ี  13 – 18  จะมีส่วนเสริมอยูต่น้ประโยค  2  ชนิด  เท่านั้น  ไดแ้ก่ 
13 (พ)  (ถ)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง     ตามธรรมดา  ท่ีร้านน้ี  (คนแน่นมาก)   
14 (ถ)  (พ)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง     ท่ีร้านน้ี  ตามธรรมดา  (คนแน่นมาก)   
15 (พ)  (ว)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง     ตามธรรมดา  ตอนกลางวนั    (คนแน่นมาก)   
16 (ว)  (พ)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง     ตอนกลางวนั    ตามธรรมดา  (คนแน่นมาก)   
17 (ถ)  (ว)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง     ท่ีร้านน้ี  ตอนกลางวนั    (คนแน่นมาก)   
18 (ว)  (ถ)  (ส่วนมลูฐาน) ตวัอยา่ง     ตอนกลางวนั    ท่ีร้านน้ี  (คนแน่นมาก)   

รูปแบบท่ี  19  -  21  จะมีส่วนเสริมอยูต่น้ประโยค  1  ชนิด  อยูท่า้ยประโยคอีก  2  ชนิด 
19 (พ)  (ส่วนมลูฐาน)  (ถ)  (ว) ตวัอยา่ง     ตามธรรมดา  (คนแน่นมาก)  ท่ีร้านน้ี  ตอน

กลางวนั     
20 (ถ)  (ส่วนมลูฐาน)  (ว)  (พ) ตวัอยา่ง     ท่ีร้านน้ี  (คนแน่นมาก)  ตอนกลางวนั ตาม

ธรรมดา      
21 (ว)  (ส่วนมลูฐาน)  (ถ)  (พ) ตวัอยา่ง     ตอนกลางวนั (คนแน่นมาก)  ท่ีร้านน้ี  ตาม

ธรรมดา      
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
 

รูปแบบส่วนเสริมของประโยค 
รูปแบบท่ี  22  -  24  จะมีส่วนเสริมอยูท่า้ยประโยค  2  ชนิดเท่านั้น  ไดแ้ก่ 

22 (ส่วนมลูฐาน)  (ถ)  (ว) ตวัอยา่ง     (คนแน่นมาก)  ท่ีร้านน้ี  ตอนกลางวนั 
23 (ส่วนมลูฐาน)  (ถ)  (พ) ตวัอยา่ง     (คนแน่นมาก)  ท่ีร้านน้ี  ตามธรรมดา      
24 (ส่วนมลูฐาน)  (ว)  (พ) ตวัอยา่ง     (คนแน่นมาก)  ตอนกลางวนั  ตามธรรมดา      

รูปแบบท่ี  25  -  27  จะมีส่วนเสริมอยูท่า้ยประโยค  3  ชนิดเท่านั้น  ไดแ้ก่ 
25 (ส่วนมลูฐาน)  (พ)  (ถ)  (ว) ตวัอยา่ง     (คนแน่นมาก)  ตามธรรมดา  ท่ีร้านน้ี   ตอน

กลางวนั   
26 (ส่วนมลูฐาน)  (ถ)  (ว)  (พ) ตวัอยา่ง     (คนแน่นมาก)  ท่ีร้านน้ี  ตอนกลางวนั  ตาม

ธรรมดา      
27 (ส่วนมลูฐาน)  (ว)  (ถ)  (พ) ตวัอยา่ง     (คนแน่นมาก)  ตอนกลางวนั  ท่ีร้านน้ี  ตาม

ธรรมดา      
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2.4  การจ าแนกหมวดค า 

  

ในการจ าแนกค าออกเป็นชนิดต่างๆ  ในทฤษฎีไวยากรณ์ของวิจินตน์นั้น  ได้จ าแนกค าใน

ภาษาไทยออกเป็นหมวดค าต่างๆ  โดยอาศัยหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 

2.4.1  การจ าแนกโดยอาศัย  ความหมาย  ของค าเป็นเกณฑ์ 

เม่ือเราต้องการทราบว่าค านั้นเป็นค าชนิดไหน  เราต้องดูว่าค าท่ีเราต้องการนั้นหมายถึง

อะไร  เช่น  ถ้าเป็นค าเรียกช่ือ  คน สัตว์  สิ่งของ  ก็เป็นค านาม  และถ้าเป็นค าแสดงอาการของคน  สัตว์  

สิ่งของก็เป็นค ากริยา  ค าท่ีประกอบกันให้มีความหมายต่างกันออกไป  ก็เป็นค าวิเศษณ์  เป็นต้น  

การก าหนดค าและให้ค าจ ากัดความของค าแต่ละชนิดโดยวิธีนี้นั้น  นักภาษาศาสตร์ยังเห็นว่าลักลั่น

อยู่มาก  เพราะการรู้เร่ืองความหมาย(ของค าหรือประโยค)เก่ียวเน่ืองกับประสบการณ์  ความนึกคิด   

ความรู้สึก  ตลอดจนอารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟัง  

ตัวอย่าง 

ก. เหลืองเป็นสีท่ีฉันชอบ 

ข. ผ้าชิ้นนี้เหลืองแล้ว 

ค. น้องใส่เสื้อเหลือง 

 

ในเม่ือค าว่า  เหลือง  ใช้เรียกช่ือสีชนิดหน่ึง  ถ้ายึดความหมายเป็นเกณฑ์  ค านี้ก็ควรจะเป็นค านาม

ทั้ง 3 กรณี  แต่ปรากฎว่าเฉพาะในข้อ ก. เท่านั้นท่ีถือกันว่าเป็นค านาม  ข้อ ข.และ ค. ไม่ใช่ค านาม   

นักภาษาศาสตร์โครงสร้าง  จึงไม่น าความหมายเข้ามาเป็นหลักในการจ าแนกค า 

 

 2.4.2  การจ าแนกค าโดยอาศัย  หน้าท่ี  ของค าเป็นเกณฑ์ 

ค าท่ีมีหน้าท่ีแต่ละหน้าท่ี จะมีต าแหน่งท่ีแน่นอน ผู้วิจัยได้แบ่งค าพูดออกเป็นหมวดค าต่างๆ  

รวม  22  หมวด  คือ 

1. หมวดค านาม   เช่น   นาฬิกา  หมวก 

2. หมวดค าสรรพนาม เช่น   เธอ  ฉัน 

3. หมวดค าลักษณะนาม  เช่น  เล่ม  อัน  

4. หมวดค าคุณศัพท์  เช่น ส่วนตัว 

5. หมวดค าจ านวนนับ  เช่น  2   3 

6. หมวดค าล าดับท่ี  เช่น  ท่ีหน่ึง  ท่ีสอง 
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7. หมวดค าหน้าจ านวน  เช่น  สัก  อีก 

8. หมวดค าหลังจ านวน  เช่น   เศษ  กว่า 

9. หมวดค าบอกก าหนดเสียงโท  เช่น  น่ี  นั่น  โน่น  นู่น 

10. หมวดค าบอกก าหนดเสียงตรีและจัตวา  เช่น  นี้  นั้น  ไหน 

11. หมวดค าบอกเวลา เช่น  กลางวัน  กลางคืน 

12. หมวดค าพิเศษ  เช่น ปกติ  ธรรมดา   น่ากลัว 

13. หมวดค าช่วยหน้ากริยา  เช่น  ก าลัง  คง  จะ  เพิ่ง 

14. หมวดค าช่วยหลังกริยา  เช่น แล้ว  อยู่  อยู่แล้ว 

15. หมวดค าปฏิเสธ  เช่น  ไม่ 

16. หมวดค าหน้ากริยา  เช่น  ไป  มา 

17. หมวดค าหลังกริยา  เช่น  ขึ้น ลง 

18. หมวดค ากริยาวิเศษณ์  เช่น  จัง  ก่อน 

19. หมวดค าลงท้าย  เช่น  คะ  จ๊ะ 

20. หมวดค าเช่ือมนาม  เช่น กะ กับ  หรือ   

21. หมวดค าเช่ือมอนุพากย์  เช่น ท่ี  การท่ี 

22. หมวดค าบุพบท  เช่น   บน  ใต้   

 

2.5  วลี 

 

วลี  หมายถึงค าค าเดียวหรือค าค าเดียวกับส่วนขยาย  ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคชนิด

ใดชนิดหน่ึงใน  10  ชนิด  คือ  ประธาน   กรรมตรง   กรรมรอง  นามเด่ียว  อกรรม  สกรรม  ทวิกรรม  

เสริมพิเศษ  เสริมบอกสถานท่ี  เสริมบอกเวลา  ซ่ึงวลีอาจแบ่งออกเป็น  5  ชนิด  ตามหน้าท่ีซ่ึงเป็น

ส่วนของประโยค  คือ 

 

2.5.1 นามวลี  หมายถึง  ค านามค าเดียว  ค าสรรพนามค าเดียว  ค านามกับส่วนขยาย  หรือ

ค าสรรพนามกับส่วนขยาย  ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคชนิดใดชนิดหน่ึงใน  4  ชนิด  คือ  

หน่วยประธาน  หน่วยกรมตรง  หน่วยกรรมรอง  หน่วยนามเด่ียว  สิ่งท่ีประกอบกันเข้าเป็นนามวลี  

เราเรียกว่า “องค์ประกอบของนามวลี”  ซ่ึงมี  5  ชนิด  คือ 

2.5.1.1 หน่วยหลัก (ล)  ซ่ึงอาจประกอบด้วยอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้ ดังตารางท่ี 2.4 
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ตารางท่ี 2.4  องค์ประกอบของหน่วยหลัก(ล) 

  

ล าดับ รูปแบบ ตัวอย่าง 

1 ค านามค าเดียว เสื้อ   แม่ 

2 ค าสรรพนามค าเดียว ฉัน   คุณ 

3 ค านามเรียงกันโดยมีค าเช่ือมนามอยู่ด้ว เด็ก  หรือ  ผู้ใหญ่ 

4 ค านามเรียงกันโดยไม่มีค าเช่ือมนามอยู่ด้วย นาฬิกา  บ้าน   

5 ค าสรรพนามเรียงกันโดยมีค าเช่ือมนามอยู่ด้วย ฉัน กะ  เธอ 

6 ค านามและค าสรรพนามเรียงกันโดยมีค าเช่ือมนามอยู่ด้วย บ้าน  ของ  เธอ 

7 ค านามและค าสรรพนามเรียงกันโดยไม่มีค าเช่ือมนามอยู่ด้วย บ้าน  คุณ, นาฬิกา  ฉัน 

 

2.5.1.2 หน่วยคุณศัพท์ (ค)  อาจประกอบด้วยอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  ดังตาราง

ท่ี 2.5 

 

ตารางท่ี 2.5  องค์ประกอบของหน่วยคุณศัพท์ (ค)     

 

ล าดับ รูปแบบ ตัวอย่าง 

1 ค าคุณศัพท์ค าเดียว ใหม่ 

2 ค าลักษณนามกับค าคุณศัพท์ ตัว  ใหม่ 

 

 

2.5.1.3 หน่วยจ านวน (จ)  อาจประกอบด้วยอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ ดังตารางท่ี 2.6 

 

ตารางท่ี 2.6  องค์ประกอบของหน่วยจ านวน (จ)   

 

ล าดับ รูปแบบ ตัวอย่าง 

1 ค าลักษณนามค าเดียว ใบ 

2 ค าบอกจ านวนนับ  และค าลักษณนาม 2  ตัว 

3 ค าลักษณนามและค าล าดับท่ี ตัว เดียว 

4 ค าหน้าจ านวนและค าลักษณนาม ทั้ง ห่อ 
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ตารางท่ี 2.6  (ต่อ) 

 

 

ล าดับ รูปแบบ ตัวอย่าง 

5 ค าลักษณนาม   และค าหลังจ านวน หลา  เศษ 

6 ค าจ านวนนับ  ค าลักษณนาม  และค าล าดับท่ี 2  คน  แรก 

7 ค าหน้าจ านวน  ค าจ านวนนับ  ค าลักษณนาม สัก  2  ลูก 

8 ค าจ านวนนับ  ค าลักษณนาม  ค าหลังจ านวน         2 หลา  เศษ 

 

2.5.1.4 หน่วยก าหนด (ก)   อาจจะประกอบด้วยอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ ดัง

ตารางท่ี  2.7 

 

ตารางท่ี 2.7  องค์ประกอบของหน่วยก าหนด (ก)    

 

ล าดับ รูปแบบ ตัวอย่าง 

1 ค าบอกก าหนดเสียงตรีและจัตวา  หรือค าไม่บอก

ก าหนด 

นี้  ไหน  อ่ืน 

2 ค าบอกก าหนดเสียงโท น่ี  นั่น  โน่น 

3 ค าลักษณนามกับค าบอกก าหนดเสียงตรีและจัตวา  

หรือกับค าไม่บอกก าหนด 

ตัว  นี้,  สาย  ไหน 

 

2.5.1.5  หน่วยขยายเสริม (ขส)  ซ่ึงอาจจะประกอบด้วยวลีลดฐานะ ( ซ่ึงวลีลดฐาน

นะ  หมายถึง  วลี  ท่ีลดฐานะลงมาท าหนาท่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของวลี  ตามปกติ  วลีท าหน้าท่ีเป็น 

“ส่วนของประโยค”)  ชนิดใดชนิดหน่ึงใน  3 ชนิดดังตารางท่ี  2.8 

 

ตารางท่ี 2.8  วลีลดฐานะ 

 

ล าดับ รูปแบบ ตัวอย่าง 

1 พิเศษวลีลดฐานะ ส่วนมาก,  โดยทั่วไป 

2 สถานวลีลดฐานะ ในครัว,  จากบ้าน 

3 กาลวลีลดฐานะ วันนี้,   เม่ือวาน 



19 

 องค์ประกอบของวลีทั้ง  5  ชนิดดงักล่าว  อาจจะน ามาประกอบเขา้เป็นโครงสร้างของ
นามวลีไดเ้ป็น  17  แบบ  ดงัตารางท่ี 2.9 
 
ตารางที่ 2.9  รูปแบบโครงสร้างนามวลี 
 
ล าดบั รูปแบบโครงสร้างนามวล ี ตวัอย่าง 

1 ล   เส้ือ,  ฉนั,  ร่มกะหมวก 
2 ล  ค เส้ือ/ใหม,่  เส้ือ/ตวัใหม ่
3 ล  จ หมอน/ใบ,  เส้ือ/ตวัใหม ่
4 ล  ก เส้ือ/น่ี,  เส้ือ/น้ี,  เส้ือ/ตวัน้ี 
5 ล  ค  จ เส้ือ/ใหม/่สองตวั 
6 ล  จ  ค เน้ือ/สองช้ิน/ใหญ่ 
7 ล  ค  ก เส้ือ/ใหม/่น้ี 
8 ล  จ  ก เส้ือ/สองตวั/น้ี 
9 ล  ก  จ เส้ือ/น่ี/ตวัเดียว 
10 ล  ค  จ  ก เส้ือ/ใหม/่สองตวั/นั้น 
11 ล  ค  ก  จ เส้ือ/ใหม/่ตวัน้ี/ตวัเดียว 
12 ล  จ  ค  ก เน้ือ/สองช้ิน/ใหญ่/น่ี 
13 ล  ขส หนงัสือ/ส่วนมาก 
14 ล  ค  ขส รถ/เลก็/ส่วนมาก 
15 ล  ขส  จ คน/ธรรมดา/สองคน 
16 ล  ค  จ  ขส เกา้อ้ี/ใหม/่หลายตวั/ท่ีหนา้

หอ้ง 
17 ล  จ  ค  ขส เน้ือ/สองช้ิน/ใหญ่/ในจาน 

 
2.5.2 กริยาวล ี หมายถึง  ค  ากริยาค าเดียวหรือค ากริยากบัส่วนขยาย  ท าหน้าท่ีเป็น  “ส่วน

ของประโยค”  ชนิดใดชนิดหน่ึงใน  3  ชนิดน้ี  คือ  อกรรม  สกรรม  และ ทวิกรรม  ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ี
ประกอบเขา้กนัเป็นกริยาวลี  4  ชนิด  คือ 

2.5.2.1  หน่วยแก่น (ก)   อาจจะประกอบดว้ยอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ดงัตาราง
ท่ี 2.10 
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ตารางที่ 2.10  องคป์ระกอบของหน่วยแก่น (ก) 
 
ล าดบั รูปแบบ ตวัอย่าง 

1 ค ากริยาค าเดียว เดิน,  เขียน,  ให,้  แจก 
2 ค ากริยา  2  ค  า เดิน  หา,  นัง่  คิด,  ร า  เป็น 
3 ค ากริยา  3  ค า ชอบ  เดิน  ด ู
4 ค ากริยา  4  ค า เร่ิม  ศึกษา  คน้ควา้  หา 
5 ค าหนา้กริยา  และค ากริยา ไป  เท่ียว,  มา  หา 
6 ค ากริยา  และค าหลงักริยา ยา้ย  ไป,  กลบั  มา 
7 ค าหนา้กริยา  ค  ากริยา  และค าหลงักริยา ไป  เท่ียว  มา,  มา  พา  ไป 

 
2.5.2.2 หน่วยช่วยกริยาหนา้หน่วยแก่น (ช1)     ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยอยา่งใดอย่าง

หน่ึงดงัต่อไปน้ี  ดงัตารางท่ี  2.11 
 

ตารางที่ 2.11  องคป์ระกอบของหน่วยช่วยกริยาหนาหน่วยแก่น (ช1)      
 
ล าดบั รูปแบบ ตวัอย่าง 

1 ค าช่วยหนา้กริยาค าเดียว ก าลงั,  คง,  เพ่ิง,  จะ 
2 ค าช่วยหนา้กริยา  2  ค า ก าลงั  จะ,  คง  เพ่ิง 
3 ค าช่วยหนา้กริยา  3  ค า คง  จะ  ก  าลงั,  อาจ  จะ  เคย 
4 ค าช่วยหนา้กริยา  4  ค า คง  จะ  เพ่ิง  เคย 
5 ค าช่วยหนา้กริยาและค า “ไม”่ คง  ไม,่  ไม่  เคย 
6 ค า  “ไม”่  ค  าเดียว ไม่เห็น,  ไม่ชอบ 

 
2.5.2.3 หน่วยช่วยกริยาหลงัหน่วยแก่น  (ช2)   อาจจะประกอบดว้ยค าช่วยหลงักริยา

เพียงชนิดเดียว  คือค าใดค าหน่ึงดงัต่อไปน้ี ดงัตารางท่ี 2.12 
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ตารางท่ี 2.12  องค์ประกอบของหน่วยช่วยกริยาหลังหน่วยแก่น  (ช2)    

 

ล าดับ รูปแบบ ตัวอย่าง 

1 ค าว่า  ”อยู่” นั่งอยู่,  พูดอยู่,  เดือดอยู่ 

2 ค าว่า  “แล้ว” นั่งแล้ว,   มาแล้ว,  ผอมแล้ว 

3 ค าว่า  “อยู่แล้ว” ดีอยู่แล้ว,  คอยอยู่แล้ว 

 

2.5.2.4 หน่วยขยาย  (ข)  อาจจะประกอบด้วยอย่างใดอย่างหน่ึง  ต่อไปนี้ดังตารางท่ี 2.13 

 

ตารางท่ี 2.13  องค์ประกอบของหน่วยขยาย  (ข)   

 

ล าดับ รูปแบบ ตัวอย่าง 

1 ค ากริยาวิเศษณ์ค าเดียว จัง,  บ่อย,  อีก 

2 ค ากริยาวิเศษณ์  2  ค า บ่อย  ทีเดียว,  กัน  อีก 

3 ค ากริยาวิเศษณ์  3  ค า จุ  จัง  เลย 

4 สถานวลีลดฐานะ จะต้องท างานนอกห้อง 

5 กาลวลีลดฐานะ เพิ่งมาถึงเม่ือวานนี้ 

6 สถานวลีลดฐานะ  และกาลวลีลดฐานะ ต้องหยุด  ตรงนี้  สักครู่หน่ึง 

7 ค ากริยาวิเศษณ์และสถานวลีลดฐานะ มาคุย  กัน  ท่ีน่ี 

8 ค ากริยาวิเศษณ์ และกาลวลีลดฐานะ คงเจอ  กัน  ทุกวัน 

9 สถานวลีลดฐานะ  และค ากริยาวิเศษณ์ อยากนั่ง  ตรงนี้  จัง 

10 กาลวลีลดฐานะ  และค ากริยาวิเศษณ์ ออกไป  เม่ือก๊ี  กระมัง 

11 สถานวลีลดฐานะ  กาลวลีลดฐานะ และค ากริยาวิเศษณ์ เจอ  กัน  ท่ีท่ีท างาน  ทุกวัน 

12 ค ากริยาวิเศษณ์  สถานวลีลดฐานะ  และกาลวลีลด

ฐานะ 

คุยเร่ืองนั้น  อีก  ท่ีบ้าน  วันนี้ 

  

องค์ประกอบของกริยาวลีทั้ง  4  ชนิดดังกล่าว  อาจน ามาประกอบเป็นโครงสร้างของ

กริยาวลีได้  เป็น  10  แบบดังตารางท่ี 2.14 
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ตารางที ่2.14  รูปแบบโครงสร้างกริยาวลี 
  
ล าดบั รูปแบบโครงสร้างกริยาวล ี ตวัอย่าง 

1 ก สวย,  เดินหา,  ไปเท่ียว 
2 ก  ช2 นัง่/อยู,่  ดี/อยูแ่ลว้ 
3 ก  ข ชอบ/จงั,  มา/บ่อยทีเดียว 
4 ก  ช2  ข        หกั/อยู/่ก่อน,เดือด/อยู/่บนเตา 
5 ก  ข  ช2 ปรึกษา/กนั/อยู ่
6 ช1  ก คง/สวย,  ก  าลงั/เดินหา 
7 ช1   ก  ช2 ก าลงั/นัง่/อยู ่
8 ช1  ก  ข   คง/มา/บ่อยทีเดียว 
9 ช1   ก  ช2  ข   น่าจะ/หกั/อยู/่ก่อน 
10 ช1   ก  ข  ช2   ยงั/ปรึกษา/กนั/อยู ่

 
2.5.3 พเิศษวล ี  หมายถึง  ค  าพิเศษค าเดียว  หรือค าพิเศษกบัส่วนขยาย  ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น  

“ส่วนของประโยค”  ชนิดหน่วยเสริมพิเศษ  อาจจะประกอบดว้ยค าชนิดใดชนิดหน่ึงดงัตารางท่ี  2.15 
 
ตารางที่ 2.15  องคป์ระกอบพิเศษวลี 
 
ล าดบั รูปแบบ ตวัอย่าง 

1 ค าพิเศษค าเดียว น่ากลวั,  ปกติ,  ธรรมดา,  ท่ี
จริง 

2 ค าบุพบท  “ตาม”  กบัค าพิเศษ ตามปกติ,  ตามธรรมดา 
 

2.5.4 สถานวลี  หมายถึง  ค  าบุพบทกับนามวลี  ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น  ”ส่วนของประโยค”  
ชนิดหน่วยเสริมบอกสถานท่ีโดยท่ีอาจจะมีค  าบุพบทค าเดียว  2  ค า  หรือ  3  ค า  ก็ได ้ หรือ  ค  าบุพ
บท  2  ค าเรียงกนั  ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น  “ส่วนของประโยค”  ชนิดหน่วยเสริมบอกสถานท่ี   อาจจะ
ประกอบดว้ยค าชนิดใดชนิดหน่ึงดงัตารางท่ี 2.16 
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ตารางท่ี 2.16  องค์ประกอบสถานวลี 

 

ล าดับ รูปแบบ ตัวอย่าง 

1 ค าบุพบทค าเดียวกับค านามวลี ใน/ห้องรับแขก,  บน/โต๊ะ 

2 ค าบุพบท  2  ค ากับนามวลี ท่ี  หน้า/บ้านนี้ 

3 ค าบุพบท  3  ค ากับนามวลี ตรง  ข้าง  หลัง/หอนาฬิกา 

4 ค าบุพบท  2  ค า  เรียงกัน ข้าง  นอก,  ข้าง  บน,  ข้าง  ใน 

 

2.5.5 กาลวลี  หมายถึง  ค าบอกเวลาค าเดียวหรือหลายค า  หรือค าบอกเวลากับส่วนขยาย  

ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น    “ส่วนของประโยค”    ชนิดหน่วยเสริมบอกเวลา    อาจจะประกอบด้วยค าชนิด

ใดชนิดหน่ึงดังตารางท่ี 2.17 
 

ตารางท่ี 2.17  องค์ประกอบกาลวลี 

 

ล าดับ รูปแบบ ตัวอย่าง 

1 ค าบอกเวลา  1,2  หรือ  3  ค า กลางคืน,เม่ือ เช้า,เม่ือ วัน ก่อน 

2 ค าบอกเวลา 1,2  หรือ  3  ค า  กับค าบอกก าหนดเสียง

ตรีและจัตวา 

เช้า/นี้,  เม่ือวาน/นี้ 

3 ค าบอกเวลา1,2  หรือ  3  ค า  กับ”ท่ีแล้ว” เดือน/ท่ีแล้ว,  วัน พฤหัส/ท่ี

แล้ว 

4 ค าบอกเวลา  1,2  ค า  ค าจ านวนนับ  ค าบอกเวลา    
1,2  ค า 

ตอน/สอง/โมง, ตอน/หก/โมง
เย็น 

5 ค าบอกเวลา  1,2  ค า  กับค าล าดับท่ี วัน/หน่ึง,  วัน  จันทร์/หน้า 

6 ค าบอกเวลา  1  ค า  ค าจ านวนนับ  ค าบอกเวลา  2  ค า          
ค าบอกก าหนดเสียงตรีและจัตวา 

เม่ือ/สอง/วันก่อน/นี้ 

7 ค าบอกเวลา   1  ค า  ค าจ านวนนับ  ค าบอกเวลา  1  ค า  

วลีตายตัว  คือ  ท่ีแล้ว          

เม่ือ/สอง/เดือน/ท่ีแล้ว 

8 ค าหน้าจ านวน  กับค าบอกเวลา อีก/วันหน่ึง 

9 ค าหน้าจ านวน  ค าจ านวนนับ  ค าบอกเวลา อีก/2/วัน 

10 ค าหน้าจ านวน  ค าจ านวนนับ  ค าบอกเวลา  ค าหลัง
จ านวน 

อีก/2/วัน/เท่านั้น 

11 ค าหน้าจ านวน  ค าบอกเวลา  ค าล าดับท่ี สัก/วัน/หน่ึง 



 
บทที ่3 

 
ประโยคซับซ้อน 

 
3.1  ค ำจ ำกัดควำมของประโยคซับซ้อน 
  

ประโยคซบัซอ้น  ไดแ้ก่ประโยคท่ีประกอบดว้ยอนุพากยต่์างชนิดกนั 2 อนุพากยข้ึ์นไป  
ประโยคซบัซอ้นอาจจะมีโครงสร้างอยา่งเดียวกบัประโยคสามญัและอาจจะเป็นประโยคเร่ิมหรือ
ประโยคไม่เร่ิมก็ได ้

ตวัอยา่ง  ประโยคประกอบดว้ยอนุกพากยต่์างชนิดกนั 2 อนุพากย ์
   ฉนัชอบเด็ก /  ท่ีมาหาคุณเม่ือตะก้ี (ประโยคเร่ิม) 
   (อนุพากยห์ลกั /  อนุพากยคุ์ณศพัท)์ 
 
   เขาบอกฉนั / ว่าเขาจะไปงานคืนน้ี  (ประโยคไม่เร่ิม) 
   (อนุพากยห์ลกั  /  อนุพากยน์าม) 
 
3.2  ค ำจ ำกัดควำมของอนุพำกย์ 

 
อนุพากย ์ไดแ้ก่ประโยคสามญัท่ีลดฐานะลงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของประโยคใหญ่ ประโยค

ใหญ่ในท่ีน้ีหมายถึงประโยคซบัซอ้นและประโยคผสมท่ีประกอบดว้ยอนุพากยต์ั้งแต่2 อนุพากย์
ข้ึนไป   

 
3.3  ชนิดและหน้ำที่ของอนุพำกย์ 
  

อนุพากยอ์าจแบ่งตามหนา้ท่ีออกไดเ้ป็น 4 ชนิด คือ 
 
3.3.1 อนุพำกย์นำม ไดแ้ก่อนุพากยท่ี์อาจจะท าหน้าท่ีอย่างเดียวกบันามวลี  คือ  อาจเป็น

ส่วนหน่ึงของประโยคชนิดใดชนิดหน่ึงใน  หน่วยประธาน  หน่วยกรรมตรง  หน่วยกรรมรอง  
หรือเป็นส่วนหน่ึงของนามเด่ียว   
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3.3.1.1  ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยประธาน(ป)  ของประโยคใหญ่ 

(ป)  (ส)  (ต)  ใครวิ่งชนะ / จะได้  รางวัล 

    อนุพากย์นาม / อนุพากย์หลัก 

ในตัวอย่างนี้อนุพากย์หลักท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคมากกว่า 1 ชนิดทั้งหน่วย สกรรม และ

กรรมตรงในเวลาเดียวกัน (ดูเร่ืองนี้ในหัวข้อ 3.3.3.3) เม่ือน านามวลีมาแทนอนุพากย์นามจะได้      

 เขา / จะได้  รางวัล 

3.3.1.2  ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยกรรมตรง(ต) ของประโยคใหญ่ 

 (ป)  (ส)  (ต)  ฉัน  ไปฟัง / เขาวิจารณ์หนังไทย 

    อนุพากย์หลัก / อนุพากย์นาม 

ในตัวอย่างนี้อนุพากย์หลักท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคมากกว่า 1 ชนิดทั้งหน่วยประธานและ

หน่วยสกรรมในเวลาเดียวกัน (ดูเร่ืองนี้ในหัวข้อ 3.3.3.3) เม่ือน านามวลีมาแทนอนุพากย์นามจะได้      

ฉัน ไปฟัง / เขา 

3.3.1.3  ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยกรรมรอง(ร)  ของประโยคใหญ่ 

 (ป)  (ท)  (ต)  (ร)  ครูจะแจกรางวัล/นักเรียนเรียนดี 

      อนุพากย์หลัก / อนุพากย์นาม 

ในตัวอย่างนี้อนุพากย์หลักท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคมากกว่า  1 ชนิดทั้งหน่วยประธาน  

หน่วยทวิกรรมและหน่วยกรรมตรงในเวลาเดียวกัน (ดูเร่ืองนี้ในหัวข้อ 3.3.3.3) เม่ือน านามวลีมา

แทนท่ีอนุพากย์นามจะได้        

 ครู    จะแจก   รางวัล  /  นักเรียน 

3.3.1.4  ท าหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยนามเด่ียว(นด.) 

 (นด.)   หมวกใบใหญ่ของใคร / ท่ีอยู่ในตู้กระจก 

      อนุพากย์นาม / อนุพากย์คุณศัพท์ 

เม่ือน านามวลีมาแทนท่ีอนุพากย์นามจะได้       

หมวก / ท่ีอยู่ในตู้กระจก 

 

3.3.2 อนุพำกย์คุณศัพท์  ได้แก่อนุพากย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายหน่วยหลักในนามวลี  

และนามวลีนั้นอาจจะท าหน้าท่ีเป็นหน่วยประธาน  หน่วยกรรมตรง  หน่วยกรรมรอง   หรือหน่วย

นามเด่ียว 

3.3.2.1  ท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายใหญ่ในหน่วยประธาน 

 (ป)  (อ)   เด็ก ท่ีก ำลังเล่นอยู่ / น่ารักมาก 

     อนุพากย์หลัก   อนุพำกย์คุณศัพท์ / อนุพากย์หลัก 
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ในตัวอย่างนี้อนุพากย์คุณศัพท์ท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายหน่วยหลัก(ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของนามวลี) 

และอนุพากย์หลักเป็นทั้งส่วนประกอบของประโยคและส่วนหน่ึงของส่วนของประโยคในเวลา

เดียวกัน(ดูเร่ืองนี้ในหัวข้อ 3.3.3.4)  ท าหน้าท่ีเป็นทั้งหน่วยอกรรมและหน่วยหลัก  เราอาจจะหา

ส่วนขยายท่ีไม่ใช่อนุพากย์มาแทนท่ีได้  เช่น 

    เด็ก คนนี้ / น่ารักมาก 

 3.3.2.2  ท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วนขยายหน่วยกรรมตรง 

(ป)  (ส)  (ต)  ฉัน  ชอบ  ผู้หญิง / ท่ีมำหำคุณเม่ือก๊ี 

    อนุพากย์หลัก  / อนุพำกย์คุณศัพท์ 

ในตัวอย่างนี้อนุพากย์คุณศัพท์ท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายหน่วยหลัก(ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของนามวลี) 

และอนุพากย์หลักเป็นส่วนของประโยคมากกว่า 1 ชนิด(ดูเร่ืองนี้ในหัวข้อ 3.3.3.3)  ท าหน้าท่ีเป็น

ทั้งหน่วยประธาน  หน่วยสกรรมและหน่วยหลัก  เราอาจจะหาส่วนขยายท่ีไม่ใช่อนุพากย์มาแทนท่ี

ได้  เช่น    ฉัน   ชอบ  ผู้หญิง /คนน้ัน 

 3.3.2.3  ท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยกรรมรอง 

(ป)  (ท)  (ต)  (ร) ครู   ก าลังแจก  รางวัล  นักเรียน / ท่ีเรียนดี  

     อนุพากย์หลัก / อนุพำกย์คุณศัพท์ 

ในตัวอย่างนี้อนุพากย์คุณศัพท์ท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายหน่วยหลัก(ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ

นามวลี) และอนุพากย์หลักเป็นส่วนของประโยคมากกว่า 1 ชนิด(ดูเร่ืองนี้ในหัวข้อ 3.3.3.3)  ท า

หน้าท่ีเป็นทั้งหน่วยประธาน  หน่วยสกรรม  หน่วยกรรมตรง และหน่วยหลัก  เราอาจจะหาส่วน

ขยายท่ีไม่ใช่อนุพากย์มาแทนท่ีได้  เช่น 

    ครู  ก าลังแจก  รางวัล นักเรียน / เหล่ำน้ัน 

3.3.2.4  ท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยนามเด่ียว 

 (นด.)   เสื้อของเธอ/ท่ีอยู่ในตู้ฉัน 

       อนุพากย์นาม / อนุพำกย์คุณศัพท์ 

 เราอาจจะหาส่วนขยายท่ีไม่ใช่อนุพากย์มาแทนท่ีได้  เช่น 

     เสื้อของเธอ/ตัวไหน 

     

3.3.3 อนุพำกย์หลัก  ได้แก่อนุพากย์ท่ีอาจท าหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของประโยคท่ีเป็นหน้าท่ี

ของค ากริยา  หรือเป็นส่วนของประโยคท่ีเป็นหน้าท่ีของค ากริยาชนิดหน่วยอกรรมหรือเป็นส่วน

ของประโยคมากกว่า  1 ชนิดหรือเป็นทั้งส่วนประกอบของประโยคและส่วนหน่ึงของประโยคใน

เวลาเดียวกัน 
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 3.3.3.1  ท าหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของประโยคท่ีเป็นหน้าท่ีของค ากริยา 

 (อ)    ดีใจ / ท่ีคุณมำในวันเกิดฉันได้ 

       อนุพากย์หลัก  / อนุพำกย์วิเศษณ์ 

 3.3.3.2  ท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคท่ีเป็นหน้าท่ีของค ากริยา   ชนิดหน่วย

อกรรม 

 (ป)  (อ)    การท่ีเธอแสดงกริยาเช่นนี้ / ไม่ดีเลย 

       อนุพากย์นาม / อนุพำกย์หลัก 

 3.3.3.3  ท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคมากว่า  1  ชนิด 

 (ป)  (ส)  (ต)   ฉัน  ไม่ชอบ / ขับรถเร็วมาก ๆ  

       อนุพำกย์หลัก  /  อนุพากย์วิเศษณ์ 

ในตัวอย่างนี้  อนุพากย์หลักท าหน้าท่ีเป็นทั้งหน่วยประธาน  และหน่วยสกรรมในเวลาเดียวกัน 

  3.3.3.4  ท าหน้าท่ีเป็นทั้งส่วนประกอบของประโยค  และส่วนหน่ึงของส่วนของ

ประโยคในเวลาเดียวกัน 

  (ป) / (อ)    เด็ก ท่ีก าลังเล่นตุ๊กตา / น่ำรักมำก 

     อนุพากย์หลัก  อนุพากย์คุณศัพท์ / อนุพากย์หลัก 

ในตัวอย่างนี้ อนุพากย์หลักท าหน้าท่ีเป็นทั้งหน่วยอกรรมและหน่วยหลักในหน่วยประธานในเวลา

เดียวกัน 

 

3.3.4 อนุพำกย์วิเศษณ์   ได้แก่  อนุพากย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายหน่วยแก่นในกริยาวลี  

และกริยาวลีนั้นอาจท าหน้าท่ีเป็นหน่วยอกรรม  หน่วยสกรรม  หรือหน่วยทวิกรรมก็ได้ 

 3.3.4.1  ท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยอกรรม 

 (ป)  (อ)    เขา ออกไป/ ตอนท่ีคุณก ำลังแต่งตัว 

       อนุพากย์หลัก / อนุพำกย์วิเศษณ์ 

 เราอาจจะหาส่วนขยายท่ีไม่ใช่อนุพากย์มาแทนท่ีได้  เช่น 

     เขา ออกไป / เม่ือไร 

 

3.4  ค ำเช่ือมอนุพำกย์  
   

อนุพากย์บางชนิดอาจจะมีค าเช่ือมหรือไม่มีค าเช่ือมอยู่ด้วยก็ได้  เช่น  อนุพากย์นาม  อนุ

พากย์คุณศัพท์  และอนุพากย์หลัก  ส่วนอนุพากย์ท่ีจะต้องมีค าเช่ือมอยู่ด้วยเสมอ  ได้แก่  อนุพากย์

วิเศษณ์  ค าเช่ือมอนุพากย์อาจแบ่งตามต าแหน่งได้  3  ชนิด  คือ 
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3.4.1  ค ำเช่ือมต้น  ได้แก่ค าเช่ือมท่ีมีต าแหน่งอยู่ต้นอนุพากย์เสมอ  ไม่ว่าอนุพากย์นั้นจะมี

หน่วยประธานปรากฎอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม   

ตัวอย่าง 

  อนุพากย์ท่ีมีหน่วยประธานอยู่ด้วย  เช่น    ดอกไม้/ท่ีคุณซื้อมาวันนี้/เห่ียวแล้ว 

                                   อนุพากย์หลัก / อนุพากย์คุณศัพท์/ 

                                                                                             อนุพากย์หลัก 

  อนุพากย์ท่ีไม่มีหน่วยประธานอยู่ด้วย  เช่น    แดงไม่ไปโรงรียน/เพราะไม่สบาย 

                อนุพากย์หลัก / อนุพากย์วิเศษณ์ 

 

3.4.2  ค ำเช่ือมใน  ได้แก่ค าเช่ือมท่ีปกติจะมีต าแหน่งอยู่หลังหน่วยประธานของอนุพากย์  

แต่ในกรณีท่ีอนุพากย์ไม่มีหน่วยประธานปรากฎอยู่ด้วย  ค าเช่ือมในจะอยู่ต้นอนุพากย์ได้  

ตัวอย่าง 

  อนุพากย์ท่ีมีหน่วยประธานอยู่ด้วย   เช่น  แดงไม่สบาย/เขาเลยไม่มาโรงเรียน 

                      อนุพากย์หลัก / อนุพากย์วิเศษณ์ 

  อนุพากย์ท่ีไม่มีหน่วยประธานอยู่ด้วย  เช่น  แดงไม่สบาย/เลยไม่มาโรงเรียนวันนี้ 

        อนุพากย์หลัก / อนุพากย์วิเศษณ์ 

 จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างอนุพากย์วิเศษณ์ท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วนขยายของหน่วยแก่นของ

อนุพากย์หลัก 

 3.4.3   ค ำเช่ือมขนำบ  ได้แก่ค าเช่ือมท่ีปกติจะขนาบหน่วยประธานของอนุพากย์  แต่ใน

กรณีท่ีอนุพากย์ไม่มีหน่วยประธานปรากฎอยู่ด้วย  ค าเช่ือมขนาบจะอยู่ต้นอนุพากย์ได้ 

ตัวอย่าง 

  อนุพากย์ท่ีมีหน่วยประธานอยู่ด้วย  เช่น  เขาไม่สบาย/แต่เขาก็ยังมาโรงเรียน 

                อนุพากย์หลัก / อนุพากย์วิเศษณ์ 

  อนุพากย์ท่ีไม่มีหน่วยประธานอยู่ด้วย  เช่น  ฉันจะไปดูหนัง/แล้วก็จะไปหาเพ่ือน 

               อนุพากย์หลัก / อนุพากย์วิเศษณ์ 

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างอนุพากย์วิเศษณ์ท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วนขยายของหน่วยแก่นของ

อนุพากย์หลัก 

ส่วนประกอบของค าเช่ือม  อาจจะประกอบด้วย 

1) ค าเช่ือมเด่ียว   ได้แก่  ค าเช่ือมท่ีประกอบด้วยค าเช่ือมค าเดียว   

ตัวอย่าง   เขาพยายามท า /  แต่ไม่ส าเร็จ 

              อนุพากย์หลัก / อนุพากย์วิเศษณ์ 
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จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างอนุพากย์วิเศษณ์ท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วนขยายของหน่วยแก่นของ

อนุพากย์หลัก 

2) ค าเช่ือมผสม  อาจแบ่งเป็น  2  ชนิด  คือ 

ก. ค าเช่ือมผสม  ได้แก่ค าเช่ือมท่ีประกอบด้วยค าเช่ือมเด่ียว  2  ค า  ค าหน่ึง

อาจจะปรากฎตามล าพังได้โดยท่ียังท าหน้าท่ีเหมือนค าเช่ือมผสม  และคงความหมายเหมือนเดิม

ด้วย  ส่วนค าเช่ือมอีกค าหน่ึงอาจจะใช้ตามล าพังได้  แต่จะท าหน้าท่ีต่างจากเดิม 

ตัวอย่าง 

ฉันจะไปเยี่ยมเพ่ือน / หลังจำกท่ีไปซื้อของแล้ว 

อนุพากย์หลัก / อนุพากย์วิเศษณ์ 

หลังจำกท่ี  เป็นค าเช่ือมอนุพากย์วิเศษณ์ 

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างอนุพากย์วิเศษณ์ท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วนขยายของหน่วยแก่นของ

อนุพากย์หลัก 

ข. ค าเช่ือมซ้อน  ได้แก่ค าเช่ือมท่ีประกอบด้วยค าเช่ือมเด่ียว  2  ค า  หรือ

ประกอบด้วยค าเช่ือมเด่ียว  1  ค า  และค าเช่ือมผสมอีก  1  ค า  ค าเช่ือมแต่ละค าจะปรากฎตามล าพัง

ได้  โดยท าหน้าท่ีเหมือนค าเช่ือมซ้อนและคงความหมายเหมือนเดิมด้วย   

ตัวอย่าง 

ถ้ำเผ่ือ   คุณพบแดง / ช่วยให้เงินเขาด้วยนะ 

 อนุพากย์หลัก / อนุพากย์วิเศษณ์ 

ถ้าเผื่อ   เป็นค าเช่ือมอนุพากย์วิเศษณ์ 

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างอนุพากย์วิเศษณ์ท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วนขยายของหน่วยแก่นของ

อนุพากย์หลัก 

3.4.4   ค ำเช่ือมอนุพำกย์นำม   

 ค าเช่ือมอนุพากย์ทุกค าจะปรากฎต้นประโยค    เป็นชนิดค าเช่ือมต้นเสมอ ค าเช่ือม         

อนุพากย์นามจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังตารางท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 



30 

ตำรำงที่ 3.1  องคป์ระกอบของค าเช่ือมอนุพากยน์าม 
 
ล ำดบั ค ำเช่ือม หน้ำที ่

1 อนุพากยน์ามท่ีมคี  าเช่ือม  ว่ำ  
น าหนา้ 

เป็นหน่วยกรรมตรงของประโยคใหญ่เสมอ  
และจะไม่ปรากฎตน้ประโยค 
ตวัอยา่ง 
ส ต  รู้ไหม /  ว่ำ  ฉนัจะไปอเมริกาเดือน
หนา้ 
อนุพากยห์ลกั / อนุพากยน์าม 
 

2 อนุพากยน์ามท่ีมคี  าเช่ือม  ท่ี  กำรท่ี  
อย่ำง  ท่ีว่ำ  ตำมท่ีว่ำ  อย่ำงท่ี   
น าหนา้ 

เป็นหน่วยกรรมตรงของประโยคใหญ่ 
ตวัอยา่ง 
ป  อ ท่ีเธอแสดงกิริยาเช่นนั้น /  ไม่ดีเลย 
อนุพากยน์าม/ อนุพากยห์ลกั 

3.4.5  ค ำเช่ือมอนุพำกย์คุณศัพท์ 
 อนุพากยคุ์ณศพัทท่ี์มีค  าเช่ือมนั้น  ค  าเช่ือมจะปรากฎอยู่ตน้อนุพากย ์ เป็นชนิดค าเช่ือมตน้
เสมอ  แต่จะไม่เคยปรากฎตน้ประโยคใหญ่  ค  าเช่ือมอนุพากยคุ์ณศพัทแ์บ่งเป็น  2  ชนิด  คือ   

3.4.5.1  ค าเช่ือมสามญั  ไดแ้ก่  ค  าท่ีเช่ือมอนุพากยคุ์ณศพัท์เขา้กบัอนุพากยห์ลกั  
ค  าเช่ือมสามญั ดงัตารางท่ี 3.2  
 
ตำรำงที่ 3.2  ค าเช่ือมสามญั 
 
ล ำดบั ค ำเช่ือม ตวัอย่ำง 

1 ท่ี อากาศวนั/ ท่ีคุณไปนอก/ ดีมาก 
อนุพากยห์ลกั  / อนุพากยคุ์ณศพัท ์ /อนุพากยห์ลกั 
 

2 ท่ีว่า ข่าว/ท่ีว่า นายอ าเภอยงิตวัตาย / ไมจ่ริงเลย 
อนุพากยห์ลกั  / อนุพากยคุ์ณศพัท ์/  อนุพากยห์ลกั 
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3.4.5.2   ค าเช่ือมสัมพทัธ์           ไดแ้ก่ค  าท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมอนุพากยคุ์ณศพัท์เขา้กบั
อนุพากยน์าม  และในเวลาเดียวกนัก็อาจจะท าหน้าท่ีเป็นหน่วยประธาน  หน่วยกรรมตรง  หรือ
หน่วยกรรมรอง  อยา่งใดอยา่งหน่ึงของอนุพากยคุ์ณศพัท ์ค าเช่ือมสมัพทัธ์จะมีความหมายพาดพิง
ไปถึงส่วนท่ีอยูข่า้งหนา้ซ่ึงมีอนุพากยคุ์ณศพัทม์าขยายดว้ย 

ตวัอยา่ง 
เด็ก / ท่ี  ก  าลงัรับรางวลั / น่ารักมาก 
อนุพากยน์าม  / อนุพากยคุ์ณศพัท ์ / อนุพากยห์ลกั 

 
3.4.6  ค ำเช่ือมอนุพำกย์วเิศษณ์ 
ค าเช่ือมอนุพากยว์ิเศษณ์จะปรากฏตน้อนุพากยเ์ป็นชนิดค าเช่ือมตน้เสมอ  และอาจจะแบ่ง

ค าเช่ือมอนุพากยว์ิเคษณ์ตามความหมายออกเป็นกลุ่มๆ  ได ้ 7  กลุ่ม  ดงัตารางท่ี 3.3 
 
 
 
ตำรำงที่ 3.3  ค าเช่ือมอนุพากยว์ิเศษณ์ 
 
ล ำดบั ลกัษณะค ำเช่ือม ค ำเช่ือม 

1 กลุ่มค าเช่ือมท่ีใหค้วามหมายเก่ียวกบั
เวลา 

ก่อน  กว่า  ก่อนหนา้  หลงั  หลงัจาก  พอ  
ทนัทีท่ี  ขณะท่ี  ในขณะท่ี  ระหว่าง  จน  
กระทัง่  เวลา  ในเวลา  เม่ือ  ตั้งแต่  คร้ัง  
คราว  ตอน  ก่อนท่ี  ตั้งแต่ก่อน  หลงัจากท่ี  
ระหว่างท่ี  ในระหว่างท่ี  จนกว่า  เวลาท่ี  
ในเวลาท่ี  ตอนท่ี  พอเวลา  เมื่อก่อน  เมื่อ
ก่อนท่ี  ก่อนหนา้ท่ี  เม่ือตอน  เม่ือคร้ัง  
เม่ือคราว  เม่ือเวลา  ตั้งแต่เม่ือ  ตั้งแต่คร้ัง  
ตั้งแต่ตอน  ตั้งแต่คราว  จนกระทัง่ 

2 ค าเช่ือมท่ีใหค้วามหมายเก่ียวกบัสถานท่ี แถว  ตรงท่ี   แถว ๆท่ี 
3 กลุ่มค าเช่ือมท่ีใหค้วามหมายเก่ียวยกบั

เหตุ 
เพราะ  ก็เพราะ  ท่ี  เพราะว่า  ก็เพราะว่า 

4 กลุ่มค าเช่ือมท่ีใหค้วามหมายเก่ียวกบั เพื่อ    ก็เพื่อ    เพื่อให ้ ก็เพื่อให ้ เพื่อท่ี  
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ความมุ่งหมาย เพื่อว่า 
5 กลุ่มค าเช่ือมท่ีใหค้วามหมายเก่ียวกบั

เง่ือนไข 
ถา้  หาก  เผือ่  แม ้ ถึง  ทั้ง ๆ    ทั้งท่ี  
ต่อเมื่อ  ก็ต่อเมื่อ  เมื่อ  ในเม่ือ  นอกจาก  
นอกเสียจาก    เวน้แต่  เวน้เสียแต่  หากว่า  
เผือ่ว่า    แมว้่า    ทั้ง ๆท่ี    นอกจากว่า  
นอกเสีย  จากว่า  เวน้แต่ว่า  เวน้เสียแต่ว่า  
ถา้หาก  ถา้หากว่า  ถา้เผือ่  ถา้เผือ่ว่า  ถึงแม ้ 
ถึงแมว้่า 

6 กลุ่มค าเช่ือมท่ีใหค้วามหมายเก่ียวกบัการ
ประมาณ 

เท่าท่ี  เท่ากบัท่ี  อยา่งกบั  ราวกบั  กว่าท่ี  
จน  กระทัง่  ขนาด  จนกระทัง่ 

7 กลุ่มค าเช่ือมท่ีใหค้วามหมายเก่ียวกบั
ลกัษณะ   

ตาม  อยา่ง  โดย  ตามท่ี  อยา่งท่ี  โดยท่ี  
ตามอยา่งท่ี 
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บทที่  4 

 
การน าเสนอไวยากรณ์ภาษาไทยด้วย XML Schema 

 
4.1  XML  Schema 
 

XML(eXtensible Markup Language) เป็นภาษาท่ีไดท้ าการออกแบบมาเพื่อใหม้ีความสามารถ
นิยามความหมายของขอ้มลูไดโ้ดยใหผู้ใ้ชส้ามารถนิยามแท็กข้ึนมาเองไดซ่ึ้งจะเป็นมาตราฐานในตวั
เอกสารเองแท็กท่ีสร้างข้ึนจะท าหนา้ท่ีระบุความหมายของขอ้มลูว่าขอ้มลูคืออะไร  
      XML Schema เป็นมาตราฐานท่ี W3C แนะน าให้ใชใ้นการก าหนดโครงสร้างของเอกสาร
XMLในการเขียนเอกสาร XML Schema สามารถเขียนได้หลายรูปแบบตั้งแต่อยู่ในรูปท่ีมีล  าดับ
เดียว(Very Flat Style) และรูปแบบล าดบัชั้น (Hierarchical Style) การสร้าง XML Schema ใน
งานวิจยัช้ินน้ีใชรู้ปแบบการสร้าง XML Schema แบบล าดบัชั้นในการน าเสนอรูปแบบของประโยค
ภาษาไทย เน่ืองจากโครงสร้างของประโยคภาษาไทยมีแบบล าดบัชั้นและมีความซบัซอ้น จากท่ีได้
กล่าวมาความสมัพนัธร์ะหว่างค าในภาษาไทย  คือ ความสัมพนัธ์ของค าในแนวขวางในฐานะท่ีท า
หนา้ท่ีต่างๆในขั้นเดียวกนัและความสมัพนัธข์องค าในแนวตั้งในฐานะท่ีท าหนา้ท่ีต่างๆในคนละขั้น
กนั ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกใชรู้ปแบบล าดบัชั้นในการสร้าง XML Schema เพื่อน าเสนอไวยากรณ์
ภาษาไทยเพราะการท่ีจะสร้าง XML Schema ของไวยากรณ์ภาษาไทยนั้นต้องเร่ิมสร้าง XML 
Schema  ของหมวดค าและวลีแต่ละชนิด  เพ่ือท่ีน าความสัมพนัธ์ทั้งหมดไปประกอบเป็น  XML  
Schema ของไวยากรณ์ภาษาไทย 
 
4.2  การด าเนินการสร้าง XML Schema ประโยคภาษาไทย 

  
ขั้นตอนการสร้าง XML Schema เร่ิมจากการน าหมวดค า  เช่น  หมวดค านาม (Noun)  

หมวดค ากริยา(Verb)  เป็นตน้  มาประกอบเป็นวลี  ซ่ึงวลีแต่ละชนิดจะมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั 
คือนามวลีจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ  5  ชนิด กริยาวลีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 4  ชนิด   

สถานวลีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ  4 ชนิด  พิเศษวลีประกอบไปดว้ยองค์ประกอบ 2 
ชนิด และกาลวลีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 21 ชนิด  สามารถน าวลีแต่ละชนิดมาประกอบเป็น
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รูปแบบของประโยคสามญั 20 รูปแบบ ประโยคสามญัและส่วนเสริม 27 รูปแบบ ซ่ึงสามารถ
ครอบคลุมประโยคภาษาไทย (Well-Formed)  ปกติพิเศษวลี  สถานวลีและกาลวลี จะท าหน้าท่ีเป็น 
“ส่วนของประโยค”  แต่บางกรณี   เช่น  ไฟ  ในครัว   จะเป็นวลีลดฐานะท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วน
หน่ึงของนามวลีได ้   
 

4.2.1  การก าหนดหมวดค า 
 ในงานวิจัยน้ีได้ท าการก าหนดหมวดค าชนิดต่างๆ ออกเป็น 22 หมวดค า  เพื่อน าไป
ตรวจสอบองคป์ระกอบของนามวลี   กริยาวลี   พิเศษวลี  สถานวลีและกาลวลี และน าวลีต่างๆท่ีได้
ไปตรวจสอบว่าเป็นส่วนของประโยคใดในโครงสร้างของประโยคภาษาไทย 

 
ตารางที่ 4.1  XML  Schema ชนิดของหมวดค า 
 
ล าดบัที ่ หมวดค า 
1 ค ากริยา  
2  ค าหนา้กริยา  
3  ค าหลงักริยา  
4  ค  าปฏิเสธ   
5  ค าช่วยหนา้กริยา   
6  ค าช่วยหลงักริยา มี 3 ค  า  คือ  อยู ่ แลว้  อยูแ่ลว้   
7  ค  ากริยาวิเศษณ์   
8  ค านาม   
9  ค  าสรรพนาม  
10  ค  าเช่ือมนาม  
11 ค าคุณศพัท ์  
12  ค าลกัษณะนาม  
13   ค าบอกจ านวนนบั  
14  ค าล  าดบัท่ี  
15  ค าหนา้จ านวน  
16  ค าหลงัจ านวน  
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

 

ล าดบัที ่ หมวดค า 
17 ค าบอกก าหนดเสียงตรีและจตัวา   
18  ค าบอกก าหนดเสียงโท  
19 ค าบุพบท  
20 ค าพิเศษ  
21  ค าบอกเวลา  
22 ค าลงทา้ย   
  

4.2.2  องค์ประกอบของนามวลแีละนามวล ี
 องคป์ระกอบของนามวลี  ไดแ้ก่ส่ิงท่ีประกอบกนัเขา้เป็นนามวลี องค์ประกอบของนามวลี
มี 5 ชนิด คือ  หน่วยหลกั(ล)  หน่วยคุณศพัท์(ค)  หน่วยจ านวน(จ)  หน่วยก าหนด(ก)  และหน่วย
ขยายเสริม(ขส)   

4.2.2.1  XML  Element ส าหรับหน่วยหลกั(ล)   
หน่วยหลกั  เป็นองคป์ระกอบของนามวลี ซ่ึงประกอบไปดว้ยค า 3 ชนิดคือ ค  านาม  

ค  าสรรพนาม  และค าเช่ือมนาม เมื่อน ามาสร้างเป็น XML Schema ของหน่วยหลกั โดยสร้าง  
MainUnitType  เพื่อเป็นตวัก  าหนดโครงสร้างองคป์ระกอบของหน่วยหลกั รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที่ 4.1  XML Element MainUnitType 
 
  4.2.2.2  XML  Element ส าหรับหน่วยคุณศพัท(์ค) 
  หน่วยคุณศพัทเ์ป็นองคป์ระกอบของนามวลี  ท่ีประกอบไปดว้ยหมวดค า 2 ชนิด 
คือ หมวดค าคุณศพัท์  และหมวดค าลกัษณะนาม   เมื่อน ามาสร้างเป็น XML Schema ของหน่วย
คุณศพัท์ โดยสร้าง  AdjectiveUnitType  เพื่อเป็นตวัก  าหนดโครงสร้างองค์ประกอบของหน่วย
คุณศพัท ์ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.2 
 

 
 
ภาพที่ 4.2  XML Element AdjectiveUnitType 
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  4.2.2.3  XML Element ส าหรับหน่วยจ านวน(จ) 
  หน่วยจ านวนเป็นองค์ประกอบของนามวลี  ซ่ึงอาจประกอบไปดว้ยหมวดค า  5  
ชนิด  คือ  หมวดค าลกัษณนาม   หมวดค าจ  านวนนบั  หมวดค าล  าดบัท่ี  หมวดค าหน้าจ  านวน  และ
หมวดค าหลงัจ านวน  ลกัษณะนาม   เมื่อน ามาสร้างเป็น XML Schema ของหน่วยจ านวนโดยสร้าง  
NumeralUnitType  เพื่อเป็นตวัก  าหนดโครงสร้างองค์ประกอบของหน่วยจ านวน   รายละเอียดดงั
ภาพท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.3   XML Element NumeralUnitType 
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4.2.2.4  XML  Element ส าหรับหน่วยก าหนด(ก) 
  หน่วยก าหนด  เป็นองคป์ระกอบของนามวลี  ซ่ึงอาจประกอบดว้ยค า  3  ชนิด  คือ 
ค  าบอกก าหนดเสียงตรีและจตัวา ค าบอกก าหนดเสียงโท  และค าลกัษณะนาม  เมื่อน ามาสร้างเป็น 
XML Schema ของหน่วยก าหนดโดยสร้าง  DetermineUnitTypeเพื่อเป็นตัวก  าหนดโครงสร้าง
องคป์ระกอบของหน่วยก าหนด   รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.4 
 

               
 
ภาพที่ 4.4  XML  Element DetermineUnitType 
 
  4.2.2.5  XML Element ส าหรับหน่วยขยายเสริม(ขส) 
  หน่วยขยายเสริม  เป็นองค์ประกอบของนามวลี  ท่ีประกอบไปด้วยวลีลดฐานะ
ชนิดใดชนิดหน่ึงใน 3 ชนิด คือ พิเศษวลีลดฐานะ  สถานวลีลดฐานะ  และกาลวลี  เมื่อน ามาสร้าง
เป็น XML Schema ของหน่วยขยายเสริมโดยสร้าง  AddedModifierUnitType  เพื่อเป็นตวัก  าหนด
โครงสร้างองคป์ระกอบของหน่วยขยายเสริม  รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.5 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.5  XML  Element AddedModifierUnitType 
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  4.2.2.6  XML  Element ส าหรับนามวลี 
จากภาพท่ี 4.1 ถึง 4.5 ท่ีกล่าวมาเป็นองคป์ระกอบของนามวลีทั้ง 5 ชนิดท่ีจะน ามา

ประกอบเขา้เป็นโครงสร้างของนามวลีไดเ้ป็น  17  รูปแบบ  สามารถน ามาสร้าง XML Schema  
ของนามวลีโดยท าการประกอบองค์ประกอบของนามวลีทั้ง 5 ชนิดท่ีเป็น XML Schema ของ
องค์ประกอบนามวลีข้ึนมาคือ NounPhaseType เพื่อเป็นตัวก  าหดโครงสร้างประเภทข้อมูลของ
นามวลีว่าประกอบไปดว้ยชนิดขอ้มลูประเภทใด โดยท าการอา้งอิงขององคป์ระกอบนามวลีท่ีสร้าง
ไวก่้อนแลว้น ามาใชใ้นการสร้างเอกสาร XML Schema ของนามวลีไดด้งัภาพท่ี 4.6 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4.6   XML  Element  NounPhraseType 
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ภาพที่  4.6   (ต่อ) 
 

4.2.3  องค์ประกอบของกริยาวล ี
 องคป์ระกอบของกริยาวลี  คือ ส่ิงท่ีประกอบกนัเขา้เป็นกริยาวลีมี 4 ชนิด คือ หน่วยแก่น(ก)  
หน่วยช่วยกริยาหนา้หน่วยแก่น(ช1)  หน่วยช่วยกริยาหลงัหน่วยแก่น (ช2)  หน่วยขยาย(ข)  เมื่อน า
องคป์ระกอบของกริยาวลีมาประกอบเขา้เป็นแบบโครงสร้างของกริยาวลีได ้ 10  รูปแบบ 
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  4.2.3.1  XML  Element ส าหรับหน่วยแก่น(ก) 
  หน่วยแก่น  เป็นองคป์ระกอบของกริยาวลี ท่ีประกอบไปดว้ยหมวดค า  3 ชนิด  คือ 
หมวดค ากริยา  หมวดค าหนา้กริยา  และหมวดค าหลงักริยา  เมื่อน ามาสร้างเป็น XML Schema ของ
หน่วยแก่น โดยสร้าง  CoreUnitType  เพื่อเป็นตวัก  าหนดโครงสร้างองค์ประกอบของหน่วยแก่น  
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.7 
 

 
 
ภาพที่ 4.7  XML  Element  CoreUnitType 
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  4.2.3.2   XML  Element ส าหรับหน่วยช่วยกริยาหนา้หน่วยแก่น(ช1) 
  หน่วยช่วยกริยาหน้าหน่วยแก่น  เป็นองค์ประกอบของกริยาวลี  ซ่ึงอาจจะ
ประกอบดว้ยหมวดค า  2 ชนิด  คือ  ค  าช่วยหน้ากริยา  และค าปฏิเสธ “ไม่”  กริยา  เมื่อน ามาสร้าง
เป็น XML Schema ของหน่วยช่วยกริยาหนา้หน่วยแก่น  โดยสร้าง  VerbModifierpre-CoreunitType 
เพื่อเป็นตวัก  าหนดโครงสร้างองคป์ระกอบของหน่วยช่วยกริยาหนา้หน่วยแก่น  รายละเอียดดงัภาพ
ท่ี 4.8 
 

 
 
ภาพที่ 4.8  XML Element VerbModifierpre-CoreunitType 
 
  4.2.3.3  XML Element ส าหรับหน่วยช่วยกริยาหลงัหน่วยแก่น (ช2) 
  หน่วยช่วยกริยาหลงัหน่วยแก่น  เป็นองค์ประกอบของกริยาวลี   ท่ีประกอบไป
ดว้ยหมวดค าเพียงชนิดเดียวคือ ค าหลงักริยา  ไดแ้ก่  อยู่  แลว้   อยู่แลว้  กริยา  เมื่อน ามาสร้างเป็น 
XML Schema ของหน่วยช่วยกริยาหลงัหน่วยแก่น  โดยสร้าง  VerbModifierpost-CoreunitType   
เพื่อเป็นตวัก  าหนดโครงสร้างองคป์ระกอบของหน่วยช่วยกริยาหลงัหน่วยแก่น  รายละเอียดดงัภาพ
ท่ี 4.9 
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ภาพที่ 4.9  XML Element VerbModifierpost-CoreunitType 
 

3.2.3.4  XML  Element ส าหรับหน่วยขยาย (ข) 
องค์ประกอบของกริยาวลี ซ่ึงอาจจะประกอบไปด้วย กริยาวิเศษณ์ สถานวลีลด

ฐานะ กาลวลีลดฐานะ เมื่อน ามาสร้าง เป็น  XML Schemaของหน่วยขยายโดยสร้าง 
ModifierUnitType   เพื่อเป็นตวัก  าหนดโครงสร้างองคป์ระกอบของหน่วยขยาย  รายละเอียดดงัภาพ
ท่ี 4.10 
 

 
 
ภาพที่ 4.10  XML  Element  ModifierUnitType 
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ภาพที่ 4.10  (ต่อ) 
 

4.2.3.5  XML  Element ส าหรับกริยาวลี 
  จากภาพท่ี  4.7  ถึง  4.10  เป็นองค์ประกอบของกริยาวลีทั้ง 4 ชนิด  ท่ีจะน ามา
ประกอบเขา้เป็นโครงสร้างของกริยาวลีไดเ้ป็น  10  รูปแบบ  สามารถน ามาสร้างเอกสาร XML  
Schema  โดยท าการประกอบองค์ประกอบของกริยาทั้ง 4 ชนิดท่ีเป็นเอกสาร  XML Schema  ท่ี
สร้างไวแ้ลว้น ามาใช้ในเอกสาร  XML  Schema  ของกริยาวลี  คือ  VerbPhaseType  เพื่อเป็น
ตวัก  าหนดโครงสร้างประเภทขอ้มลูของกริยาวลีว่าประกอบไปดว้ยชนิดขอ้มูลประเภทใด  โดยท า
การอา้งอิงองค์ประกอบกริยาวลีท่ีสร้างไวก่้อนแลว้น ามาใชใ้นการสร้างเอกสาร  XML  Schema  
ของกริยาวลีไดด้งัภาพท่ี 4.11  
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ภาพที่  4.11  XML  Element  VerbPhaseType 
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4.2.4  พเิศษวล ี สถานวล ี และกาลวล ี
4.2.4.1  XML  Element  ส าหรับพิเศษวลี 
พิเศษวลี   คือ  ค  าพิเศษค าเดียวหรืออาจจะมีค  าบุพบท  ตาม  น าหน้า  น ามาท าการ

สร้าง XML  Schema  ของพิเศษวลี คือ ProperPhraseType เป็นตวัก  าหนดโครงสร้างประเภทขอ้มูล
ของพิเศษวลีโดยท าการอา้งอิงองค์ประกอบของหมวดค าท่ีสร้างไวก่้อนแลว้น ามาใชใ้นการสร้าง
เอกสาร XML  Schema  ของพิเศษวลีไดด้งัภาพท่ี  4.12 
 

 
 
ภาพที่  4.12  XML Element  ProperPhraseType 
 

4.2.4.2  XML  Element  ส าหรับสถานวลี  
สถานวลี  คือ  ค  าบุพบทตั้งแต่  1 ถึง  3  ค า กบันามวลี  หรือค าบุพบทชนิดเดียว  28  

ค า  น ามาท าการสร้าง  XML  Schema  ของสถานวลี  โดยท าการสร้างชนิดขอ้มูลของสถานวลี
ข้ึนมาคือ  PlacePhraseType  เพื่อเป็นตวัก  าหนดโครงสร้างประเภทขอ้มูลของสถานวลีโดยท าการ
อา้งอิงองคป์ระกอบของหมวดค าท่ีสร้างไวก่้อนแลว้น ามาใชใ้นการสร้างเอกสาร  XML  Schema  
ของสถานวลีไดด้งัภาพท่ี  4.13 
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ภาพที่  4.13  XML  Element   PlacePhraseType 
 

4.2.4.3   XML  Schema  กาลวลี 
กาลวลี  คือ  ค  าบอกเวลาชนิดเดียวหรืออาจจะมีค  าชนิด  น ามาท าการสร้าง  XML 

Schema  ของกาลวลี  โดยท าการสร้างชนิดขอ้มลูของกาลวลีข้ึนมา  คือ 
 

 
 
 
ภาพที่  4.14  XML  Element  TimePhraseType 
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ภาพที่  4.14  (ต่อ) 
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ภาพที่  4.14  (ต่อ) 
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4.2.5  ประโยคสามญัที่มเีฉพาะส่วนมูลฐาน 
ประโยคสามญัท่ีมีเฉพาะส่วนมูลฐานทั้ง 7 ชนิด  ไดแ้ก่  ประธาน  กรรมตรง  กรรมรอง  

นามเด่ียว  ท่ีมีคุณสมบติัเป็นนามวลี  อกรรม  สกรรม  ทวิกรรม  ท่ีมีคุณสมบติัเป็นกริยาวลี  ท่ีเป็น
รูปแบบของประโยคสามญัแบบเร่ิม  12  รูปแบบ  ดงัภาพท่ี  4.15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  4.15  รูปแบบของประโยคสามญั 
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4.2.6  ประโยคสามญัที่มส่ีวนมูลฐาน และส่วนเสริม 
ประโยคสามญัท่ีมีเฉพาะส่วนมูลฐานทั้ง 7  ชนิด  ไดแ้ก่  ประธาน  กรรมตรง  กรรมรอง  

นามเด่ียว  ท่ีมีคุณสมบติัเป็นนามวลี  อกรรม  สกรรม  ทวิกรรม  ท่ีมีคุณสมบติัเป็นกริยาวลี  กบัส่วน
เสริมประโยค  คือ พิเศษวลี  สถานวลี  และกาลวลี  มี 27 รูปแบบ  ดงัภาพท่ี  4.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.16  รูปแบบของประโยคสามญัท่ีมีส่วนมลูฐานและส่วนเสริม 
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ภาพที่  4.16  (ต่อ) 
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ภาพที่  4.16  (ต่อ) 
 
 

4.2.7  XML Element ส าหรับประโยคสามญั 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.17  XML  Elelment  Saman_sentence 
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4.3   องค์ประกอบของประโยคซับซ้อน 
 
องคป์ระกอบของประโยคซบัซอ้นไดแ้ก่ประโยคท่ีประกอบดว้ยอนุพากยต่์างชนิดกนั 2 อนุ

พากยข้ึ์นไป  ซ่ึงอนุพากย ์ ไดแ้ก่ประโยคสามญัท่ีลดฐานะลงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของประโยคใหญ่  
ประโยคใหญ่ในท่ีน้ีหมายถึงประโยคซบัซอ้นและประโยคผสมท่ีประกอบดว้ยอนุพากยต์ั้งแต่  2  
อนุพากยข้ึ์นไปโดยอาจจะมีหรือไม่มีค  าเช่ือมอยู่ดว้ยก็ได้  ซ่ึงสามารถแบ่งอนุพากยต์ามหน้าท่ีได้
เป็น  4  ชนิด  คือ อนุพากยห์ลกั  อนุพากนาม  อนุพากยคุ์ณศพัทแ์ละอนุพากยว์ิเศษณ์ 

 
4.3.1  XML Element ส าหรับค าเช่ือมอนุพากย์ 
อนุพากยบ์างชนิดอาจจะมีหรือไม่มีค  าเช่ือมอยู่ด้วยก็ได้ เช่น อนุพากยน์าม  อนุพากย์

คุณศพัทแ์ละอนุพากยห์ลกั  ส่วนอนุพากยท่ี์จะต้องมีค  าเช่ือมอยู่ดว้ยเสมอ ไดแ้ก่ อนุพากยว์ิเศษณ์ 
รายละเอียดของค าเช่ือมอนุพากยด์งัภาพท่ี 4.18   
 
 

 
 
ภาพที่ 4.18  XML Element ConjunctioncClauseType 
 
 

4.3.2  XML Element ส าหรับอนุพากย์หลกั 
อนุพากยห์ลกั  ได้แก่อนุพากยท่ี์อาจท าหน้าท่ีเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง คือส่วนหน่ึงของ

ประโยคท่ีเป็นหนา้ท่ีของค ากริยา  หรือเป็นส่วนของประโยคท่ีเป็นหน้าท่ีของค ากริยาชนิดหน่วย
อกรรมหรือเป็นส่วนของประโยคมากกว่า  1 ชนิดหรือเป็นทั้งส่วนประกอบของประโยคและส่วน
หน่ึงของประโยคในเวลาเดียวกนั  รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.19 
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ภาพที่ 4.19  XML Element  MainClauseType 
 

  4.3.2.1  XML Element  เป็นหนา้ท่ีของค ากริยาท่ีมีค  าเช่ือมอยูด่ว้ย  รายละเอียดดงั
ภาพท่ี 4.20 
 ตวัอยา่ง  /อ/  /ดีใจที่คุณมาในวนัเกิดฉนัได/้ 
 

 
 
ภาพที่ 4.20  XML Element  MainClause1 
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  4.3.2.2  XML Element  เป็นส่วนของประโยคท่ีเป็นหนา้ท่ีของค ากริยาชนิดหน่วย
อกรรม  รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.21 

ตวัอยา่ง  ป / อ  การที่เธอแสดงกริยาเช่นน้ี / ไม่ดีเลย 
 

 
 

ภาพที่ 4.21  XML Element  MainClause2 
 
  4.3.2.3  XML Element    เป็นส่วนของประโยคมากกว่า    1 ชนิด   รายละเอียด    
ดงัภาพท่ี 4.22 

 ตวัอยา่ง  ป ส ต  ฉัน ไม่ชอบ / ขบัรถเร็วมากๆ  
ในตวัอยา่งน้ี อนุพากยห์ลกัท าหนา้ท่ีเป็นทั้งหน่วยประธาน และหน่วยสกรรมในเวลาเดียวกนั 
 

 
 

ภาพที่ 4.22  XML Element  MainClause3 
 
  4.3.2.4  XML Element   เป็นทั้งส่วนประกอบของประโยคและส่วนหน่ึง          
ของประโยคในเวลาเดียวกนั รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.23 

 ตวัอยา่ง  /ป/ อ  / เดก็ท่ีก  าลงัเล่นตุก๊ตา /  น่ารักมาก 
จากตวัอยา่งอนุพากยห์ลกัท าหนา้ท่ีเป็นทั้งหน่วยอกรรมและหน่วยหลกั(ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบชนิด
หน่ึงของนามวลี) 

 
 
ภาพที่ 4.23  XML Element  MainClause4 
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4.3.2.4  XML Element  เป็นหนา้ท่ีของค ากริยา รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.24 
 

 

 
 
ภาพที่ 4.24  XML Element  MainClause5 
 

4.3.3  XML Element ส าหรับอนุพากย์นาม 
ไดแ้ก่อนุพากยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นอนุพากยท่ี์อาจจะท าหน้าท่ีอย่างเดียวกบันามวลี  คืออาจท า

หน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคชนิดใดชนิดหน่ึงใน  3  ชนิด  คือ หน่วยประธาน  หน่วยกรรมตรง  
หน่วยกรรมรอง   หรือหน่วยนามเด่ียว  รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.25 

 

 
 

ภาพที่ 4.25  XML Element  NounClauseType 
 
 4.3.3.1 XML Element   เป็นหน่วยประธานโดยมีค  าเช่ือมอนุพากยอ์ยูด่ว้ย 

รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.26 
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ภาพที่ 4.26  XML Element  NounClause1 
 

4.3.3.2  XML Element   เป็นหน่วยหน่วยกรรมตรงโดยมคี  าเช่ือมอนุพากยอ์ยูด่ว้ย 
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.27 
 

 
 
ภาพที่ 4.27  XML Element  NounClause2 
 

4.3.3.3  XML Element   เป็นหน่วยหน่วยกรรมรองโดยมีค  าเช่ือมอนุพากยอ์ยูด่ว้ย 
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.28 
 

 
 
ภาพที่ 4.28  XML Element  NounClause3 
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4.3.3.4  XML Element   เป็นหน่วยหน่วยนามเด่ียวโดยมีค  าเช่ือมอนุพากยอ์ยูด่ว้ย 
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.29 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.29  XML Element  NounClause4 
 
 

 4.3.3.5  XML Element   เป็นหน่วยหน่วยประธานเด่ียวโดยไม่มีค  าเช่ือมอนุพากย์
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.30 
 

 
 
ภาพที่ 4.30  XML Element  NounClause5 

4.3.3.6  XML XML Element   เป็นหน่วยหน่วยกรรมตรงโดยไม่มีค  าเช่ือมอนุ
พากย ์ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.31 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.31  XML Element  NounClause6 
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4.3.3.7  XML XML Element   เป็นหน่วยหน่วยกรรมรองโดยไม่มีค  าเช่ือมอนุ
พากย ์ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.32 

 

 
 
ภาพที่ 4.32  XML Element  NounClause7 
 

4.3.3.8  XML XML Element   เป็นหน่วยหน่วยนามเด่ียวโดยไม่มีค  าเช่ือมอนุ
พากย ์ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.33 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.33  XML Element  NounClause8 
 

4.3.4  XML Element ส าหรับอนุพากย์คุณศัพท์ 
อนุพากยคุ์ณศพัท์  ไดแ้ก่  อนุพากยท่ี์ท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายหน่วยหลกัในนามวลี  และ

นามวลีนั้นอาจท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยประธาน  หน่วยกรรมตรง  หน่วยกรรมรอง  หรือหน่วยนามเด่ียว
ก็ได ้รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.34 
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ภาพที่ 4.34  XML Element  AdjectiveClauseType 
 

4.3.4.1  XML XML Element   เป็นส่วนขยายหน่วยหลกัในหน่วยประธานโดยมี
ค  าเช่ือมอนุพากย ์ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.35 

 

 
 
ภาพที่ 4.35  XML Element  AdjectiveClause1 
 

4.3.4.2  XML XML Element   เป็นส่วนขยายหน่วยหลกัในหน่วยกรรมตรงโดยมี
ค  าเช่ือมอนุพากย ์ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.36 
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ภาพที่ 4.36  XML Element  AdjectiveClause2 
 

4.3.4.3  XML XML Element   เป็นส่วนขยายหน่วยหลกัในหน่วยประธานโดยไม่
มีค  าเช่ือมอนุพากย ์ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.37 

 

 
 
ภาพที่ 4.37  XML Element  AdjectiveClause3 
 

4.3.4.4  XML XML Element   เป็นส่วนขยายหน่วยหลกัในหน่วยกรรมตรงโดย
ไม่มีค  าเช่ือมอนุพากย ์ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.38 
 

 
 

ภาพที่ 4.38  XML Element  AdjectiveClause4 
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4.3.4.5  XML XML Element   เป็นส่วนขยายหน่วยหลกัในหน่วยกรรมรองโดย
ไม่มีค  าเช่ือมอนุพากย ์ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.39 

 

 
 

ภาพที่ 4.39  XML Element  AdjectiveClause5 
 

4.3.4.6  XML XML Element   เป็นส่วนขยายหน่วยหลกัในหน่วยนามเด่ียวโดยไม่
มีค  าเช่ือมอนุพากย ์ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.40 

 

 
 
ภาพที่ 4.40  XML Element  AdjectiveClause5 
 

4.3.5  XML Element ส าหรับอนุพากย์วเิศษณ์ 
ไดแ้ก่  อนุพากยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนขยายหน่วยแก่นในกริยาวลี  และกริยาวลีนั้นอาจท า

หนา้ท่ีเป็นหน่วยอกรรม  หน่วยสกรรม  หรือหน่วยทวกิรรมก็ได ้ รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.41 
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ภาพที่ 4.41  XML Element  AdverbClauseType 
 

4.3.5.1  XML XML Element   เป็นส่วนขยายหน่วยแก่นในหน่วยอกรรม  
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.42 

 

 
 
ภาพที่ 4.42  XML Element  AdverbClause1 
 

4.3.5.2  XML XML Element   เป็นส่วนขยายหน่วยแก่นในหน่วยสกรรม  
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.43 
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ภาพที่ 4.43  XML Element  AdverbClause2 
 

4.3.5.3  XML XML Element   เป็นส่วนขยายหน่วยแก่นในหน่วยทวิกรรม  
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.44 

 

 
 
ภาพที่ 4.44  XML Element  AdverbClause3 
 

4.2.7  XML Element ส าหรับประโยคภาษาไทย 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.45  XML  Elelment  Sentence 
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บทที่  5 

 
กระบวนการวิเคราะห์ประโยคภาษาไทย 

 
5.1  การตรวจสอบประโยค 
 

การทดลองผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Altova  XMLSpy2011 Enterprise ในการสร้าง XML 
Schema ไวยากรณ์ภาษาไทย  และผูว้ิจยัพฒันาโปรแกรม web  application  ดว้ยภาษา HTML และ 
JAVASCRIPT เพื่อใชต้รวจสอบความถูกตอ้ง(Validation) ของประโยคภาษาไทยตามหลกั XML 
Schema  ท่ีสร้างไว ้ ซ่ึงแนวคิดในการวิเคราะห์ประโยคไดแ้สดงในภาพท่ี 5.1   
        

 
ภาพที่ 5.1  ขั้นตอนการวิเคราะห์ประโยค 
 

จากภาพท่ี 5.1 เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาไทย โดยขั้นตอนการ
วิเคราะห์นั้น ผูว้จิยัจะเร่ิมตน้วิเคราะห์โครงสร้างจากระดบัล่างสุดของ Schema ไปสู่ส่วนท่ีอยูบ่นสุด 
(Bottom Up) ซ่ึงส่วนท่ีอยูร่ะดบัล่างสุดของ Schema โครงสร้างประโยคภาษาไทย คือ หมวดค า  

ดงันั้นจึงกระบวนการเร่ิมตน้คือตอ้งน าประโยคภาษาไทยมาผา่นกระบวนการตดัค า ซ่ึง
กระบวนการตดัค าจะใชโ้ปรแกรม Swath จากนั้นน าแต่ละค าท่ีไดม้าก  าหนดหมวดค าจาก Dictionary

กระบวนการตดัค า 

ประโยค Dictionary 

พิจารณาวลี พิจารณา 

โครงสร้างประโยค 

Word Tag 

กระบวนการ

ก าหนดหมวดค า 
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โดยท่ีโครงสร้างของ Dictionary ประกอบไปด้วย  ค าและหมวดค า  เช่น ฉัน เป็นหมวดค าสรรพนาม 

(Pronoun)   ดังแสดงในตารางท่ี 5.1 และตารางท่ี 5.2  แสดงหมวดค า 26  หมวดค า  

 

ตารางท่ี 5.1  โครงสร้าง Dictionary 

 

ค า หมวดค า 

ฉัน Pronoun 

Verb 

กิน Verb 

 

ตารางท่ี 5.2  หมวดค า 22 ชนิด 

 

หมวดค า 

1. หมวดค านาม 

2. หมวดค าสรรพนาม 

3. หมวดค าลักษณะนาม 

4. หมวดค าคุณศัพท์ 

5. หมวดค าจ านวนนับ 

6. หมวดค าล าดับท่ี 

7. หมวดค าหน้าจ านวน 

8. หมวดค าหลังจ านวน 

9. หมวดค าบอกก าหนดเสียงโท 

10. หมวดค าบอกก าหนดเสียงตรีและจัตวา  และค าไม่บอกก าหนด 

11. หมวดค าบอกเวลา 

12. หมวดค าลงท้าย 

13. หมวดค าพิเศษ 

14. หมวดค าช่วยหน้ากริยา 

15. หมวดค าช่วยหลังกริยา 

16. หมวดค าปฏิเสธ 

17. หมวดค าหน้ากริยา 
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 

 

หมวดค า 

18. หมวดค าหลังกริยา 

19. หมวดค ากริยาวิเศษณ์ 

20. หมวดค าเช่ือมนาม 

21. หมวดค าเช่ือมอนุพากย์ 

22. หมวดค าบุพบท 

 

จากนั้นน าหมวดค าซ่ึงเป็นหน่วยท่ีอยู่ชั้นในสุดของ Schema มาพิจารณาส่วนประกอบของ

วลี  โดยจะน าหมวดค าท่ีได้นั้นไปตรวจสอบกับ Schema ท่ีได้สร้างไว้  โดยพิจารณาว่าค านั้น ๆ เป็น

ส่วนประกอบของส่วนใดและประกอบกันเป็นวลีชนิดใด  ตารางท่ี 5.3  แสดงองค์ประกอบท่ี

ก่อให้เกิดโครงสร้างของประโยคภาษาไทย 

 

ตารางท่ี 5.3  โครงสร้างภาษาไทยท่ีก่อให้เกิดประโยค 

 

Type Component 

หน่วยหลัก Noun (ค านาม)             

(MainUnitType) conjunction (ค าเช่ือม)       

 pronoun (ค าสรรพนาม) 

หน่วยคุณศัพท์ 

( Adjective Unit Type) 

Adjective(ค าคุณศัพท์) 

Classifier(ค าลักษณะนาม) 

หน่วยก าหนด High Tone Determiner (ค าก าหนดเสียงตรี)  

(DetermineUnitType) Falling Tone Determiner (ค าก าหนดเสียงโท)   

 Classifier(ค าลักษณะนาม) 

หน่วยจ านวน Classifier (ค าลักษณะนาม)  

(NumeralUnitType) Cardinal Number (ค าจ านวนนับ)   

 Ordinal Number (ค าล าดับท่ี)    
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ตารางที่ 5.3  (ต่อ) 
 

 

Type Component 

 Pre- numeral (ค  าหนา้จ านวน)  
 Post – numeral (ค  าหลงัจ านวน 

หน่วยขยายเสริม                      Adverb Type(กริยาวิเศษ)        
(AddedModifierUnitType) Proper Phrase Type(พิเศษวลี)             

Place PhraseType(สถานวลี) 
นามวลี   Main UnitType(หน่วยหลกั) 

 (NounPhaseType) Adjective Unit Type(หน่วยคุณศพัท)์ 
 Numeral UnitType(หน่วยจ านวน) 
 Determine UnitType(หน่วยก าหนด) 
 Modifier Unit Type(หน่วยขยายเสริม) 
หน่วยแก่น Verb(ค ากริยา) 

(CoreUnitType) Preverb(ค าหนา้กริยา) 

 Postverb(ค าหลงักริยา) 

หน่วยช่วยกริยาหนา้หน่วยแก่น   Pre-Verb Modifier(ค าช่วยหนา้กริยา) 

(Verb Modifier pre- core unitType) negative(ค  าปฏิเสธ) 

หน่วยช่วยกริยาหลงัหน่วยแก่น Post- Verb Modifier(ค  าช่วยหลงักริยา) 
(Verb Modifier post- core unitType)  
หน่วยขยาย Adverb(ค ากริยาวิเศษณ์) 
( ModifierUnitType) PlacePhrase(สถานวลี) 
 TimePhrase(กาลวลี) 
กริยาวลี       Core UnitType (หน่วยแก่น) 
(verbPhaseType) Verb Modifier pre- core UnitType     
  (หน่วยช่วยกริยาหนา้หน่วยแก่น) 
 Verb Modifier post- core UnitType   
  (หน่วยช่วยกริยาหลงัหน่วยแก่น) 
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ตวัอยา่งประโยคภาษาไทยท่ีใชใ้นการทดลอง  “เพ่ือนกะฉนัจะซ้ือผา้ 2 หลาเศษ”  เมื่อน ามา
ผา่นกระบวนการตดัค าจากโปรแกรม  Swath  จะไดเ้ป็น  เพื่อน  กะ  ฉนั    จะ    ซ้ือ   ผา้  2  หลา  เศษ  

จากนั้นน าแต่ละค าตรวจสอบกบั Dictionary  ว่าแต่ละค านั้นตรงกบัหมวดค าใด   ซ่ึงจะได ้  
เพื่อน  หมวดค านาม (Noun)    กะ  หมวดค าเช่ือม (Conjunctionnoun)    ฉัน  หมวดค าสรรพนาม
(Pronoun)   จะ  หมวดค าช่วยหนา้กริยา (Pre- verb modifier)    ซ้ือ  หมวดค ากริยา(verb)  ผา้  หมวด
ค านาม(noun)  2  หมวดค าจ  านวนนบั (Cardinal Number)  หลา  หมวดค าลกัษณะนาม (Classifier)  
เศษ  หมวดค าหลงัจ านวน (Postnumeral)   ดงัตารางท่ี 5.4 
 

 
 

ตารางที่ 5.3  (ต่อ) 
 

 

Type Component 
 Verb Modifier Unit Type  

(หน่วยขยายกริยา) 
สถานวลี                                  Preposition (ค  าบุพบท) 
(PlacePhraseType) Noun Phrase Type (นามวลี) 
กาลวลี(TimePhraseType) Adverb of Time(ค  าบอกเวลา)       
 Falling Tone Determiner (ค  าก  าหนดเสียงโท)  
 Cardinal Number (ค  าจ  านวนนบั) 
 Ordinal Number (ค  าล  าดบัท่ี) 
 Pre- numeral (ค  าหนา้จ านวน)   
 Post – numeral (ค  าหลงัจ านวน) 
ประโยคภาษาไทย(sentence) NounPhraseType(นามวลี) 
 VerbPhraseType(กริยาวลี) 
 ProperPhraseType(พิเศษวลี)      
 PlacePhraseType(สถานวลี) 

TimePhraseType(กาลวลี) 
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ตารางที่ 5.4  ตวัอยา่งประโยคท่ี 1  “เพ่ือนกะฉนัจะซ้ือผา้ 2 หลาเศษ” 
 

ค า หมวดค า 
เพื่อน noun 
กะ conjunctionnoun 
ฉนั pronoun 
จะ Pre- verb modifier 
ซ้ือ verb 
ผา้ noun 
2 CardinalNumber 
หลา Classifier 
เศษ Postnumeral 

 
หลงัจากท่ีไดห้มวดค าต่างๆแลว้  น าแต่ละค ามาพิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบของหน่วยใด 

โดยเร่ิมจากน าค  าแรกคือ  เพื่อนซ่ึงเป็นหมวดค านาม (Noun) มาพิจารณากบัองคป์ระกอบของหน่วย
หลัก (MainUnitType) โดยจะพิจารณาทุกองค์ประกอบ โดยเร่ิมจาก Main1 โดยนับจ านวน
องคป์ระกอบของ Main1 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า Main1 มีองค์ประกอบเท่ากบั 1 
จึงน าหมวดค า 1 หมวดค า มาพิจารณา คือเพื่อนเป็นหมวดค านาม(noun)  เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.2 
แลว้ จะเห็นว่าองคป์ระกอบของ Main1ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ หลงัจากนั้นท าการ
จดัเก็บ Main1 ไวเ้น่ืองจากเป็นส่วนประกอบท่ีตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการ 
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ภาพที่ 5.2  XML Element MainUnitType 

 
จากนั้นน า Main2 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ Main2 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อ

ตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า Main2 มีองคป์ระกอบเท่ากบั 1 จึงน าหมวดค า 1 หมวดค า มาพิจารณา คือ
หมวดค านาม (Noun)  เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.2 แลว้ จะเห็นว่าองค์ประกอบของ Main2 ไม่ตรง
กบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 

จากนั้นน าMain3 มาพิจารณาต่อไปว่ามีองคป์ระกอบจ านวนเท่าไหร่ เมื่อพิจารณาจากาพท่ี 
5.2 แลว้จะเห็นว่า Main3 มีจ  านวนองค์ประกอบเท่ากับ 3 ซ่ึงประกอบด้วย หมวดค า Noun  
Conjunctionnoun และ Noun เมื่อน าค าแต่ละค ามาพิจารณาว่าตรงตามองค์ประกอบของ Main3 ทั้ง 
3 องคป์ระกอบหรือไม่  เม่ือตรวจสอบแลว้จะเห็นว่าหมวดค าทั้ง 3 ค า คือ เพื่อนเป็นหมวดค านาม
(Noun)   กะเป็นหมวดค าเช่ือมนาม (Conjunctionnoun) และฉันเป็นหมวดค าสรรพนาม(pronoun) 
ไม่ไดต้รงตามองคป์ระกอบของ Main3   

จากนั้นน า Main4 มาพิจารณาต่อ โดยนบัจ านวนองคป์ระกอบของ Main4 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อ
ตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า Main4 มีองคป์ระกอบเท่ากบั 2 จึงน าหมวดค า 2 หมวดค า ซ่ึงประกอบดว้ย 
หมวดค า Noun  และ Noun เมื่อน าค  าแต่ละค ามาพิจารณา คือเพื่อนเป็นหมวดค านาม (Noun)   กะ
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เป็นหมวดค าเช่ือมนาม (Conjunctionnoun) เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี5.2 แลว้จะเห็นว่าไม่ตรงกับ
องคป์ระกอบของ Main4  

จากนั้นน า  Main5 มาพิจารณาต่อ โดยนับองค์ประกอบของ Main5 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อ
พิจารณาแลว้จะเห็นว่า Main5 มีองคป์ระกอบเท่ากบั 3  จึงน าหมวดค า 3 หมวดค า ซ่ึงประกอบดว้ย 
หมวดค า Pronoun  Conjunctionnoun และ Pronoun เมื่อน าค าแต่ละค า มาพิจารณาค า คือ เพื่อนเป็น
หมวดค านาม (Noun)   กะเป็นหมวดค าเช่ือมนาม (Conjunctionnoun) และฉันเป็นหมวดค าสรรพ
นาม (Pronoun)  เมื่อตรวจสอบแลว้จะเห็นว่าหมวดค าแรกท่ีเจอก็ไม่ตรงกับองค์ประกอบของ 
Main5   

น า Main6 มาพิจารณาต่อไป  โดยนับองค์ประกอบของ Main6ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อพิจารณา
แลว้จะเห็นว่า Main6 มีองคป์ระกอบเท่ากบั 3  จึงน าหมวดค า 3 หมวดค า ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า 
Noun  Conjunctionnoun และ Pronoun เมื่อน าค าแต่ละค ามาพิจารณาค า คือ เพื่อนเป็นหมวดค านาม
(Noun)   กะเป็นหมวดค าเช่ือมนาม (Conjunctionnoun) และฉันเป็นหมวดค าสรรพนาม(pronoun)  
เม่ือตรวจสอบแลว้จะเห็นองค์ประกอบทั้ง 3 ของ Main6 ตรงตามหมวดค าท่ีเราตอ้งการ  จึงน าค่า
ขององคป์ระกอบ Main6 ซ่ึงเท่ากบั 3  มาเปรียบเทียบกบั องคป์ระกอบของMain1ท่ีเราไดบ้นัทึกไว ้
คือ 1 น าค่าท่ีมากกว่ามาจดัเก็บ ซ่ึงผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบคือ Main6 มีองค์ประกอบท่ีตรงกนั
มากกว่า Main1  จึงจดัเก็บค่าของ Main6 ไว ้

จากนั้นน า Main7 มาพิจารณา  โดยนบัองคป์ระกอบของ Main7 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อพิจารณา
แลว้จะเห็นว่า Main7 มีองคป์ระกอบเท่ากบั 2  จึงน าหมวดค า 2 หมวดค าซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า 
Noun  และ Pronoun เมือ่น าค  าแต่ละค า มาพิจารณาค า คือ เพื่อนเป็นหมวดค านาม (Noun)   กะเป็น
หมวดค าเช่ือมนาม (Conjunctionnoun)  เมื่อตรวจสอบแลว้จะเห็นว่าหมวดค าท่ีสองท่ีเจอก็ไม่ตรง
กบัองคป์ระกอบของ Main7   

จากนั้นน าหมวดค าต่างๆ ไปตรวจสอบกับทุกๆ องค์ประกอบว่าตรงกบัหมวดค าท่ีเรา
ตอ้งการหรือไม่ ซ่ึงผลการพิจารณาคือไม่ตรงตามท่ีตอ้งการ 

ดงันั้น เพ่ือนเป็นหมวดค านาม (Noun)   กะเป็นหมวดค าเช่ือมนาม (Conjunctionnoun) และ
ฉนัเป็นหมวดค าสรรพนาม (Pronoun) เป็นองค์ประกอบของ Main6 ซ่ึง Main6 เป็นส่วนหน่ึงของ
หน่วยหลกั (MainUnitType) 

จากนั้นดึงค าต่อไปมาพิจารณา คือ  จะ  ซ่ึงเป็นหมวดค าช่วยหนา้กริยา (Pre- verb modifier)  
โดยพิจารณาจากภาพท่ี 5.3 โดยจะพิจารณาทุกองค์ประกอบ โดยเร่ิมจาก VerbModifierpre-Coreunit1 
โดยนับจ านวนองค์ประกอบของ VerbModifierpre-Coreunit1 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อตรวจสอบแลว้จะ
เห็นว่า VerbModifierpre-Coreunit1 มีองค์ประกอบเท่ากบั 1 จึงน าหมวดค า 1 หมวดค าถดัไป มา
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พิจารณา คือจะเป็นหมวดค าช่วยหนา้กริยา (Pre- verb modifier) เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.3 แลว้ จะ
เห็นว่าองค์ประกอบของ VerbModifierpre-Coreunit1 ตรงกับหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 
หลงัจากนั้นท าการจดัเก็บ VerbModifierpre-Coreunit1 ไวเ้น่ืองจากเป็นส่วนประกอบท่ีตรงกับ
หมวดค าท่ีเราตอ้งการ 

 

 
 
ภาพที่ 5.3  XML Element VerbModifierpre-CoreunitType 
 

จากนั้นน า VerbModifierpre-Coreunit2 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ 
VerbModifierpre-Coreunit2 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า VerbModifierpre-Coreunit2 
มีองคป์ระกอบเท่ากบั 2 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า Pre- verb modifier  และ Pre- verb modifier จึง
น าหมวดค า 2 หมวดค า มาพิจารณา คือหมวดค าช่วยหน้ากริยา(Pre- verb modifier)  และหมวด
ค า ก ริ ย า ( verb)   เ มื่ อ พิ จ า รณ า จ า ก ภ าพ ท่ี  5.3 แ ล้ว    จ ะ เ ห็น ว่ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อบข อ ง           
VerbModifierpre-Coreunit2 ไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 

จากนั้นน า VerbModifierpre-Coreunit3 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ 
VerbModifierpre-Coreunit3 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า VerbModifierpre-Coreunit3 
มีองค์ประกอบเท่ากบั 3 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า Pre- verb modifier,  Pre- verb modifier   และ 
Pre- verb modifier จึงน าหมวดค า 3 หมวดค า มาพิจารณา คือหมวดค าช่วยหน้ากริยา                  
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(Pre- verb modifier)  หมวดค ากริยา(verb) เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.3 แลว้ จะเห็นว่าองค์ประกอบ
ของ VerbModifierpre-Coreunit3 ไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 

จากนั้นน า VerbModifierpre-Coreunit4 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ 
VerbModifierpre-Coreunit4 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า VerbModifierpre-Coreunit4 
มีองค์ประกอบเท่ากบั 4 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า Pre- verb modifier,  Pre- verb modifier ,        
Pre- verb modifier   และ Pre- verb modifier จึงน าหมวดค า 4 หมวดค า มาพิจารณา คือหมวดค าช่วย
หน้ากริยา(Pre- verb modifier)  หมวดค ากริยา(verb) เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.3 แลว้ จะเห็นว่า
องคป์ระกอบของ VerbModifierpre-Coreunit4 ไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 

จากนั้นน า VerbModifierpre-Coreunit5 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ 
VerbModifierpre-Coreunit5 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า VerbModifierpre-Coreunit5 
มีองคป์ระกอบเท่ากบั 2 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า Pre- verb modifier  และ negative จึงน าหมวดค า 
2 หมวดค า มาพิจารณา คือหมวดค าช่วยหน้ากริยา(Pre- verb modifier)  หมวดค ากริยา(verb) เมื่อ
พิจารณาจากภาพท่ี 5.3 แลว้ จะเห็นว่าองค์ประกอบของ VerbModifierpre-Coreunit5 ไม่ตรงกับ
หมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 

จากนั้นน า VerbModifierpre-Coreunit6 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ 
VerbModifierpre-Coreunit6 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า VerbModifierpre-Coreunit6 
มีองคป์ระกอบเท่ากบั 1 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า negative จึงน าหมวดค า 1 หมวดค า มาพิจารณา 
คือหมวดค าช่วยหน้ากริยา (Pre- verb modifier)  เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.3 แลว้ จะเห็นว่า
องคป์ระกอบของ VerbModifierpre-Coreunit6 ไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 

จากนั้นน าหมวดค าต่างๆ ไปตรวจสอบกับทุกๆ องค์ประกอบว่าตรงกบัหมวดค าท่ีเรา
ตอ้งการหรือไม่ ซ่ึงผลการพิจารณาคือไม่ตรงตามท่ีตอ้งการ 

ดงันั้นจึงถือว่าค  าช่วยหนา้กริยา(Pre- verb modifier)    เป็นองคป์ระกอบของ VerbModifier 
pre-Coreunit1ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยช่วยกริยาหนา้หน่วยแก่น(VerbModifierprecoreunitType)    
จากนั้นดึงค าต่อไปมาพิจารณา คือ ซ้ือ   ซ่ึงเป็นหมวดค ากริยา (verb)   โดยพิจารณาจากภาพท่ี5.4 
โดยจะพิจารณาทุกองคป์ระกอบ โดยเร่ิมจาก Core1โดยนบัจ านวนองคป์ระกอบของ Core1ว่ามี
เท่าไหร่ เมื่อตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า Core1มีองคป์ระกอบเท่ากบั 1 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า verb
จึงน าหมวดค า 1 หมวดค ามาพิจารณา คือหมวดค ากริยา(verb) เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.4 แลว้ จะ
เห็นว่าองคป์ระกอบของ Core1 ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ หลงัจากนั้นท าการจดัเก็บ 
Core1ไวเ้น่ืองจากเป็นส่วนประกอบท่ีตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการ 
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ภาพที่ 5.4  XML  Element  CoreUnitType 

 
 จากนั้นน า Core2 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ Core2 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อ

ตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า Core2มีองคป์ระกอบเท่ากบั 2 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า verb และ verb จึง
น าหมวดค า 2 หมวดค า มาพิจารณา คือหมวดค ากริยา(verb)  และหมวดค านาม(noun)  เมื่อพิจารณา
จากภาพท่ี 5.4 แลว้ จะเห็นว่าองคป์ระกอบของ Core2ไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 

จากนั้นน า Core3 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ Core3 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อ
ตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า Core3 มีองค์ประกอบเท่ากบั 3 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า verb,verb และ 
verb จึงน าหมวดค า 2 หมวดค า มาพิจารณา คือหมวดค ากริยา(verb)  และหมวดค านาม(noun)  เมื่อ
พิจารณาจากภาพท่ี 5.4 แลว้ จะเห็นว่าองค์ประกอบของ Core3ไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการ
ตรวจสอบ 

จากนั้นน า Core4 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ Core4 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อ
ตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า Core4 มีองค์ประกอบเท่ากบั 4 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า verb,verb,verb 
และ verb จึงน าหมวดค า 2 หมวดค า มาพิจารณา คือหมวดค ากริยา(verb)  และหมวดค านาม(noun)  
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เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.4 แลว้ จะเห็นว่าองคป์ระกอบของ Core4ไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการ
ตรวจสอบ 

จากนั้นน า Core5 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ Core5 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อ
ตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า Core5 มีองค์ประกอบเท่ากบั 2 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า preverb และ 
verb จึงน าหมวดค า 1 หมวดค า มาพิจารณา คือหมวดค ากริยา(verb)  เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.4 
แลว้ จะเห็นว่าองคป์ระกอบของ Core5ไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 

จากนั้นน า Core6 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ Core6 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อ
ตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า Core6 มีองค์ประกอบเท่ากบั 2 ซ่ึงประกอบด้วย หมวดค า Verb และ 
Postverb จึงน าหมวดค า 2 หมวดค า มาพิจารณา คือหมวดค ากริยา(verb) และหมวดค านาม(noun)   
เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.4 แลว้ จะเห็นว่าองคป์ระกอบของ Core6ไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการ
ตรวจสอบ 

จากนั้นน า Core7 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ Core7 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อ
ตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า Core7 มีองค์ประกอบเท่ากบั 3 ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดค า preverb,verb 
และ Postverb จึงน าหมวดค า 1 หมวดค า มาพิจารณา คือหมวดค ากริยา (Verb)  เมื่อพิจารณาจาก
ภาพท่ี 5.7 แลว้ จะเห็นว่าองคป์ระกอบของ Core7 ไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 

จากนั้นน าหมวดค าต่างๆ ไปตรวจสอบกับทุกๆ องค์ประกอบว่าตรงกบัหมวดค าท่ีเรา
ตอ้งการหรือไม่ ซ่ึงผลการพิจารณาคือไม่ตรงตามท่ีตอ้งการ 

ดงันั้นจึงถือว่าค  ากริยา(verb)  เป็นองคป์ระกอบของ Cor1 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยแก่น
(CoreunitType)    

จากนั้นดึงค าต่อไปมาพิจารณา โดยใชห้ลกัการเดียวกนัในการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบ
ครบทุกหมวดค าแลว้จะไดว้่า  ส่วนแรกเป็นหมวดค าจ  านวนนบั (CardinalNumber)  ส่วนท่ีสองเป็น
หมวดค าลกัษณะนาม(Classifier)และส่วนท่ีสามเป็นหมวดค าหลงัจ  านวน (Postnumeral) ซ่ึงเมื่อ
ต ร ว จสอบจ ากภ าพ ท่ี  5.5 แ ล้ว จ ะ ได้Numeral8 ซ่ึ ง เ ป็น ส่ วนห น่ึ ง ของห น่ ว ยจ าน ว น 
(NumeralUnitType)   
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ภาพที่ 5.5   XML Element NumeralUnitType 
 

ซ่ึงหลงัจากท่ีเราทราบถึงหน่วยต่าง ๆ  ของหน่วยวลีแลว้ดงัตารางท่ี 5.5  เราก็น าหน่วยนั้นๆ  
ว่าเป็นองคป์ระกอบของหน่วยใดในวลี  โดยเร่ิมจาก  เพ่ือนกะฉนั  เป็นหน่วยหลกั (MainUnitType)   
จะ เป็นหน่วยช่วยกริยาหน้าหน่วยแก่น (VerbModifierpre-coreunitType) ซ้ือ เป็นหน่วยแก่น
(CoreUnitType)  ผา้  เป็นหน่วยหลัก(MainUnitType)   2  หลา  เศษ  เป็นหน่วยจ านวน 
NumeralUnitType 
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ตารางที่ 5.5  ผลการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเบ้ืองตน้ 
 

ค า หมวดค า ส่วนประกอบของหน่วยวล ี หน่วยวล ี
เพื่อน Noun 

Main6 MainUnitType กะ conjunction 
ฉนั Pronoun 
จะ Pre- verb modifier Verb Modifierpre-Coreunit1 VerbModifierpre-

coreunitType 
ซ้ือ verb Cor1 CoreUnitType 
ผา้ Noun Main1 MainUnitType 
2 CardinalNumber Numeral8  

NumeralUnitType หลา Classifier 
เศษ Postnumeral 

 
จากนั้นน าหน่วยต่างๆ ของวลีท่ีไดม้าพิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบของวลีชนิดใด  โดย

วิธีการตรวจสอบก็ใช้วิธีเดียวกบัการตรวจสอบขา้งตน้ โดยเร่ิมจากน าหน่วยแรกคือ หน่วยหลกั
(MainUnitType) มาพิจารณาดงัภาพท่ี 5.6 โดยจะพิจารณาทุกองคป์ระกอบของวลี โดยเร่ิมจาก np1 
โดยนบัจ านวนองคป์ระกอบของ np1ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า np1 มีองค์ประกอบ
เท่ากบั 1 จึงน าหน่วยของวลี 1 หน่วย มาพิจารณา คือ MainUnitType  เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.6 
แลว้ จะเห็นว่าหน่วยของวลีของ np1 ตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ หลงัจากนั้นท าการ
จดัเก็บ np1 ไวเ้น่ืองจากเป็นส่วนประกอบของวลีท่ีเราตอ้งการ 
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ภาพที่  5.6   XML  Element  nounPhraseType 
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ภาพที่  5.6   (ต่อ) 
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จากนั้นน า np2 มาพิจารณาโดยนับจ านวนองค์ประกอบของ np2 ว่ามีเท่าไหร่ เมื่อ
ตรวจสอบแลว้จะเห็นว่า np2 มีองค์ประกอบเท่ากับ 2 ซ่ึงประกอบด้วย MainUnitType  และ 
AdjectiveUnitTyp   จึงน าหน่วยของ 2 หน่วยมาพิจารณา คือ  MainUnitType  และ 
VerbModifierpre-coreunitType เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 5.6 แลว้ จะเห็นว่าองคป์ระกอบของ np2ไม่
ตรงกบัหน่วยวลีท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ 

จากนั้ นใช้หลักการเ ดียวกันในการตรวจสอบจนครบทุกหน่วยวลี จึงสรุปได้ว่ า 
MainUnitType  เป็นส่วนประกอบของ np1 เน่ืองจากประกอบด้วยหน่วยหลกั(MainUnitType) 
อยา่งเดียวและหน่วยหลกั(MainUnitType) เป็นส่วนหน่ึงของ NounPhraseType    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.7  XML  Element  verbPhraseType 
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ภาพที่ 5.7  (ต่อ) 
 
จากนั้นดึงหน่วยต่อไปมาพิจารณาจากภาพท่ี5.6 โดยใชห้ลกัการเดียวกนัเม่ือตรวจสอบครบ

ทุกหน่อยแลว้ ส่วนแรกเป็นหน่วยหลกั(MainUnitType)  และส่วนท่ีสองเป็นหน่วยจ านวน 
(NumeralUnitType) ซ่ึงผลลพัธท่ี์ไดคื้อ  np3  เป็นส่วนหน่ึงของ  NounPhraseType  ซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัตารางท่ี 5.6 
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ตารางที่ 5.6  ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบวลีของประโยค 
 

ค า หมวดค า ส่วนประกอบของ 
หน่วยวล ี

หน่วยวล ี วล ี

เพื่อน Noun 
Main6 MainUnitType 

Noun 
Phrase Type 
 

กะ conjunction 
ฉนั Pronoun 
จะ Pre- verb modifier VerbModifierpre-

Coreunit1 
VerbModifierpre-
coreunitType 

Verb 
Phrase Type 
 ซ้ือ verb Cor1 CoreUnitType 

ผา้ Noun Main1 MainUnitType 
Noun 
Phrase Type 
 

2 CardinalNumber Numberal8  
NumeralUnitType หลา Classifier 

เศษ Postnumeral 
 
 เมือ่เราไดว้ลีของแต่ละส่วนแลว้ จากนั้นก็น าวลีไปพิจารณาว่าตรงตามรูปแบบของประโยค
แบบใดดงัภาพท่ี 5.8  โดยเร่ิมพิจารณาว่าโครงสร้างของประโยครูปแบบใดบา้งท่ีประกอบดว้ยสาม
ส่วน คือส่วนแรกเป็นนามวลี(nounPhaseType)  ส่วนท่ีสองเป็นกริยาวลี(verbPhaseType)   และ
ส่วนท่ีสามเป็นนามวลี(nounPhaseType)  ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลว้ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ  saman5  คือ Subject  
-  Transitiveverb – Direct (ประธาน  สกรรม  กรรมตรง) 
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ภาพที่ 5.8  รูปแบบของประโยคสามญั 
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ดงันั้นประโยคทดสอบ “เพ่ือนกะฉันจะซ้ือผา้ 2 หลาเศษ” สามารถแสดงผลการวิเคราะห์
ประโยคตวัอยา่งขา้งตนไดด้งัตารางท่ี 5.7 

  
ตารางที่ 5.7  สรุปผลการวิเคราะห์ประโยค “เพ่ือนกะฉนัจะซ้ือผา้ 2 หลาเศษ” 
 
ค า หมวดค า ส่วนประกอบของ 

หน่วยวล ี
หน่วยวล ี วล ี รูปแบบ 

ประโยค 
เพื่อน Noun 

Main6 MainUnitType 
Noun 

Phase Type 
 

Subject 
ประธาน(ป) 

กะ conjunction 
ฉนั Pronoun 
จะ Pre- verb modifier VerbModifierpre-

Coreunit1 
VerbModifierpre-

coreunitType 
Verb 

Phase Type 
 

 
Transitiveverb 
สกรรม(ส) ซ้ือ verb Cor1 CoreUnitType 

ผา้ Noun Main1 MainUnitType 
Noun 

Phase Type 
 

Direct 
กรรมตรง(ต) 

2 CardinalNumber Numeral8  
NumeralUnitType หลา Classifier 

เศษ Postnumeral 
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5.2  หลักการ Implement  Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.9  จ าลอง Tree ของโครงสร้างภาษาไทย  

 

5.2.1  วิธีการตรวจสอบโครงสร้างของภาษาไทย 

1) น าเอกสาร  XML  Schema  มาแปลงให้เป็นโครงสร้างในรูปแบบ Tree  โดยใช้ 

Dom(Document Object Model) จะได้โครงสร้างดังตัวอย่างแสดงในภาพท่ี 5.9 
 

วิธีการลงไปสู่ส่วนล่างสุด (หมวดค า) 

2) ก าหนดให้ XMLMainNode เป็น root  node   

3) จากนั้นเริ่มตรวจสอบว่า  XMLMainnode มี ChildNode หรือไม่  โดยวิธีการท่อง

ไปใน Tree นั้นจะใช้วิธีแบบ PreOrder 

4) ถ้ามี  ก็ตรวจสอบต่อไปอีกว่า  XMLMainNode.firstChild มีลูกหรือไม่  โดยจะ

ท าการตรวจสอบว่า  Node นั้นๆ มีลูกหรือไม่ จนกระทั่งพบว่า node นั้นๆ ไม่มี ChildNode ก็แสดง

ว่า  Node นั้นๆ คือ leave node  ซ่ึงก็คือ node ของหมวดค า 

ประโยค   

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Level 5 

หมวดค า 

หน่วยของวลี 

โครงสร้างวลี 

วลี 

โครงโครงสร้างประโยค 

Level 6 

หน่วยย่อยของวลี 

Level 1 

Level 0 
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5) เม่ือเราเดินทางมาถึง  node ท่ีอยู่ล่างสุดแล้ว ซ่ึงก็คือ node ของหมวดค า  เราก็จะ

น าหมวดค าท่ีเราได้จัดเก็บไว้ในรูปแบของ Array  

6) เราจะท าการก าหนดให้ CurrentNode   ชี้ไปยัง ParentNode ของ Node หมวดค า   

ดังภาพท่ี 5.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.10  ต าแหน่งของ  CurentNode(parentNode ของ Node หมวดค า) 

 

5.2.2  ข้ันตอนในการตรวจสอบโครงสร้างภาษาไทย 

 

1) เริ่มต้นการตรวจสอบ โดยจะนับจ านวน CurentNode.childNode ในแต่ละ

หน่วยว่าแต่ละหน่วยมีส่วนประกอบจ านวนเท่าไหร่ เพ่ือท่ีจะได้ดึงจ านวนหมวดค าท่ีเราต้องการ

ค้นหาให้ตรงกับส่วนประกอบของแต่ละหน่วยและตรงกับทั้งหมดขององค์ประกอบไม่ใช่ตรงแต่

บางส่วน  เช่น หน่วยของ Core2  มีส่วนประกอบ 2 หน่วย  เราก็จะดึงหมวดค าท่ีต้องการค้นหามา 2 

ประโยค   

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Level 5 

หมวดค า 

หน่วยของวลี 

โครงสร้างวลี 

วลี 

โครงโครงสร้างประโยค 

Level 6 

หน่วยย่อยของวลี 

Level 1 

Level 0 

CurrentNode (parentNode 

ของ Node หมวดค า) 
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หมวดค า โดยจะดึงมาครั้งละ 1 หมวดค าเพ่ือเปรียบเทียบ ซ่ึงถ้าหากว่าเปรียบเทียบแล้ว หมวดค า

แรกผลลัพธ์ออกมา 

(1) ถ้าตรง   ก็น าค่าถัดไปมาตรวจสอบ  ถ้าหากว่าหมวดค าท่ีเราต้องการค้นหา

นั้น ตรงกับส่วนประกอบของหน่วยนั้นๆ ทุกส่วนประกอบ เราก็จะเลือกหน่วยท่ีมีส่วนประกอบ

ตรงกับจ านวนหมวดค ามากท่ีสุดมาเป็นผลลัพธ์ 

(2) ถ้าไม่ใช่  ก็ก าหนดให้  CurrentNode  ไปท่ี Node ถัดไป (SiblingNode) 

เพ่ือท าการตรวจสอบกับหมวดค าท่ีต้องการ 

ตัวอย่าง 

เพ่ือน   เป็นหมวดค านาม(noun) 

กะ   เป็นหมวดค าเช่ือมนาม(conjunctionnoun) 

ฉัน  เป็นหมวดค าสรรพนาม(pronoun) 

 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าค าว่า  ฉัน สามารถเป็นได้ 2 หมวดค า คือ Pronoun และ Verb 

เม่ือเราก าหนดให้ค าว่า ฉัน เป็นหมวดค า Verb เม่ือน าไปตรวจสอบกับโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีสร้างไว้

องค์ประกอบท่ีประกอบด้วย หมวดค า Noun Conjunction Verb นั้นไม่มี     ดังนั้นจึงก าหนดค าว่า  ฉัน 

ให้เป็นหมวดค า Pronoun เพ่ือน าไปตรวจสอบกับโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีสร้างไว้อีกครั้ง 

เม่ือน าหมวดค าไปเปรียบเทียบกับทุกๆหน่วยแล้วนั้น ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็น  Main6 

เน่ืองจาก Main6 มีองค์ประกอบ 3ส่วน คือ Noun  Conjunctionnoun และ Pronoun  ส่วน Main1 มี

องค์ประกอบ 1 ส่วนคือ noun  และ Main3 มีองค์ประกอบ 3 ส่วนเช่นกัน แต่ Main3 มีองค์ประกอบ

คือ noun, conjunctionnounและ noun ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามี Main3 มีส่วนประกอบแค่ 2 ส่วนท่ีตรงกับ

หมวดค าท่ีต้องการ ดังนั้น หมวดค าท่ีเราค้นหาจึงไม่ใช่ส่วนประกอบของ Main3 เน่ืองจากหมวดค า

ท่ีเราต้องการค้นหานั้นไม่ได้ตรงกับทุกส่วนประกอบของ Main3 

2) หลังจากได้ผลการตรวจสอบแล้ว  จะท าให้รู้ว่าหมวดค านั้นๆ อยู่ในหน่วยของ

วลีชนิดใด  ซ่ึงสามารถรู้ได้จาก parentNode ของ CurentNode นั้นๆ และน าค่าท่ีได้มาจัดเก็บไว้ใน 

Array  จากตัวอย่าง จะได้ parentNode ของ CurentNode คือ  MainUnitType 

หลังจากท่ีได้ หน่วยของวลีแล้วนั้น (MainUnitType)  เราก็จะก าหนดให้  

CurrentNode = parentNode ของหน่วยของวลีท่ีได้ เพ่ือเริ่มการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง  ดังภาพท่ี 5.1 
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ภาพท่ี 5.11  ต าแหน่งของ  CurentNode(parentNode ของ Node หน่วยของวลี) 

 

3)  จากนั้น ก็เริ่มกระบวนการตรวจสอบเหมือนตอนต้น คือน าหน่วยของวลีทุก

หน่วยท่ีมีเช่น  MainUnitType มาท าการตรวจสอบและนับจ านวนองค์ประกอบของแต่ละหน่วยว่า

แต่ละหน่วยของวลีนั้นมีส่วนประกอบเท่าไร 

จากตัวอย่างเราจะต้องตรวจสอบต่อว่า MainUnitType เป็นองค์ประกอบของหน่วยใด 

โดยท่ีเราต้องตรวจสอบกับทุกหน่วยและเลือกหน่วยท่ีมีองค์ประกอบตรงกันมากท่ีสุดมาเป็น

ผลลัพธ์ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จากตัวอย่าง คือ  MainUnitType เป็นส่วนประกอบของ np1 และ np1 เป็น

ส่วนหน่ึงของ nounPhraseType เน่ืองจาก np1 มีส่วนประกอบแค่ 1 ส่วน คือ MainUnitType  แต่

หน่วยอ่ืนๆ  เช่น np2 np 3 np4 np5 np6 np7 และหน่วยอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าส่วนแรกประกอบด้วย 

MainUnitType เช่นกัน แต่องค์ประกอบของหน่วยต่างๆ เหล่านั้น จะประกอบด้วยส่วนอ่ืนๆ ด้วย  

ดังนั้นเราจึงเลือก MainUnitType เน่ืองจากมีส่วนประกอบแค่ส่วนเดียวและตรงกับ MainUnitType 

ท่ีเราต้องการค้นหา 

จากนั้นผลลัพธ์ท่ีเราได้คือ NounPhraseType ซ่ึงจากภาพท่ี 5.11 จะอยู่ใน level2  จากนั้น

น า NounPhraseType มาพิจารณาโครงสร้างของประโยค โดยใช้หลักการเหมือนตอนต้น โดย

ตรวจสอบกับทุกส่วนประกอบของแต่ละโครงสร้าง เม่ือตรวจสอบครบถ้วนแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ท่ี

ต้องการ ใน level1 และ level0 คือ Simple 

 

ประโยค   

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Level 5 

หมวดค า 

หน่วยของวลี 

โครงสร้าง

วลี 

วลี 

โครงโครงสร้าง

ประโยค 

Level 6 

หน่วยย่อยของ

วลี 

Level 1 

Level 0 

CurrentNode (parentNode 

ของ หน่วยของวลี) 
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ตวัอยา่ง    ประโยค “พระฉนัขา้ว” 
 เมื่อน าประโยค “พระฉนัขา้ว”  มาผา่นกระบวนการตดัค า จะได ้ พระ   ฉนั   ขา้ว  จากนั้น
น าหมวดค าท่ีไดม้าตรวจสอบเพื่อหาหมวดค าจาก Dictionary ท่ีไดส้ร้างไว ้ เมื่อผา่นการตรวจสอบ
หมวดค าแลว้จะไดด้งัตารางท่ี 5.8 
 
ตารางที่ 5.8  แสดงหมวดค าท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ Dictionary 
 

ค า หมวดค า 
พระ Noun 
ฉนั Pronoun 

Verb 
ขา้ว Noun 

 
จะเห็นไดว้่า “ฉนั” มีหมวดค าท่ีเป็นได ้2 หมวดค า คือ Pronoun,  Verb    เราจะท าการดึง

หมวดค าแรกของ “ฉนั” คือ Pronoun มาเร่ิมการตรวจสอบก่อน จะไดด้งัตารางท่ี 5.9 
 
ตารางที่ 5.9  ก าหนด “ฉนั” ใหเ้ป็นหมดวค า Pronoun 
 

ค า หมวดค า 
พระ Noun 
ฉนั Pronoun 
ขา้ว Noun 

 จากนั้นน าหมวดค าท่ีได้มาตรวจสอบกบัโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีสร้างไว ้โดยโครงสร้าง
ไวยากรณ์ท่ีสร้างไวน้ั้นเป็น XML Schema  จึงน า Dom มาแปลงโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบของ 
Tree  เพื่อใหง่้ายในการคน้หา 
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ภาพที่ 5.12   แสดง Root Node ของโครงสร้างภาษาไทย 
  

จะเห็นไดว้่าจาก Root Node เราสามารถท่ีจะตรวจสอบหา Node ของหมวดค าไดโ้ดยใชว้ิธี 
Preorder  ซ่ึง Node ของหมวดค านั้น คือ Leave Node ซ่ึงอยูใ่น Level6 
 เร่ิมการตรวจสอบโดยให้  CurrentNode = ParentNode  ดงันั้น  CurrentNode ก็จะอยู่ใน 
Level5   โดยท่ี CurrentNode จะเท่ากบั Node ของ Main1 
 จากนั้นจ  าท าการนบัจ านวนของ CurrentNode.ChildNode.Length  ว่ามีจ  านวนเท่าไหร่ เมื่อ
นับแลว้จะเห็นว่า ChildNode = 1 และค่าของ ChildNode คือ Noun ท าการจดัเก็บ Main1 และ
จ านวนของ ChildNode ไว ้เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบหาค่า Node ท่ีมีองค์ประกอบตรงกบัค่าท่ีตรง
การมากท่ีสุด ดงัภาพท่ี 5.13 

ประโยค   

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Level 5 

หมวดค า 

หน่วยของวลี 

โครงสร้างวลี 

วลี 

โครงโครงสร้างประโยค 

Level 6 

หน่วยยอ่ยของวลี 

Level 1 

Level 0 

Root  Node 

  Current Node 

Leave   Node 



92 

 

 
ภาพที่ 5.13  องคป์ระกอบของ MainUnitType 
  

จากนั้นตรวจสอบกับ Node ถัดไป คือ CurrentNode= CurrentNode.sibling   จะได ้
CurrentNode ท่ีอยู่ตรงกบั Main2 ซ่ึงใช้กระบวนการเดิมในการตรวจสอบ คือ เร่ิมจากการนับ
จ านวนของ CurrentNode ว่ามีเท่าไหร่ 
  CurrentNode.ChildNode.length = 1 
  CurrentNode.ChildNode.getAttribute = Pronoun   
 เม่ือน าค่ามาตรวจสอบแลว้จะเห็นว่าไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีตอ้งการ  จากกนั้นก็เร่ิมตรวจสอบ
กับทุก ๆ Node ใน level5 คือ Main3,Main4,……..Main6 ซ่ึงทุก Node ท่ีกล่าวมาน้ีไม่มี
องคป์ระกอบของ ChildNode ท่ีตรงตามตอ้งการ 
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 ต่อไปก าหนดให้ CurrentNode = CurrentNode.sibling  ซ่ึง CurrentNode จะมีค่าเท่ากบั 
Main7  จากนั้นก็ท าการนบัจ านวนของ CurrentNode.ChildNode.length ว่ามีจ  านวนเท่าไหร่  ซ่ึง 
CurrentNode.ChildNode.length = 2 และค่าของChildNode นั้นคือ Noun, Pronoun  เมื่อท าการ
ตรวจสอบแลว้จะเห็นว่าส่วนประกอบของ Main7 นั้นตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการและมีจ านวน 
Node ท่ีตรงกนัมากกว่า Main1 ดงันั้นเราจึงจดัเก็บค่าของ Main7 แทนท่ี Main1 
 จากนั้นก็ท าการการตรวจสอบต่อไปว่ามี CurrentNode.Sibling ของ Node ใดบา้งท่ีมีค่า
ตรงกนัจ  านวจ 3 ค า ซ่ึงผลลพัธท่ี์ไดคื้อไม่มี 
 แสดงว่าหมวดค าท่ีตรงกบัองคป์ระกอบของ Node มากท่ีสุดคือ 2 ค  า คือ Main7 และมีอีก 1 
หมวดค าคือ “ขา้ว”  เป็นหมวดค า Noun เมื่อน ามาตรวจสอบกบั Node ต่างๆ แลว้จะพบว่าไม่ตรงกบั 
Node ใดๆ  
 จึงสรุปไดว้่าประโยค “พระฉนัขา้ว” ท่ีก  าหนดหมวดค าเป็น Noun Pronoun Noun  ไม่ตรง
กบัโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาไทยท่ีสร้างไว ้
 จากนั้นน าหมวดค าของ “ ฉนั” อีกประเภทมาตรวจสอบดงัตารางท่ี 5.10 
 
ตารางที่ 5.10 ก าหนดให ้“ฉนั”  เป็นหมวดค า Verb 
 

ค า หมวดค า 
พระ Noun 
ฉนั Verb 
ขา้ว Noun 

 
 โดยจะใชว้ิธีการเดิมในการตรวจสอบ ซ่ึงเร่ิมจาก คน้หา Leave Node ซ่ึงก็คือ Level6 และ
ก าหนดให ้CurrentNode=CurrentNode.Parent   
 ดงันั้น CurrentNode จะอยูใ่น Level5 คือ Main1  จากนั้นท าการนบัจ านวนของ ChildNode 
ของMain1 ว่ามีเท่าไหร่  จะได ้CurrentNode.ChildNode.length = 1 และ 
CurrentNode.ChildNode.getAttribute = noun 
 เมื่อน าหมวดค ามาตรวจสอบจะพบว่าผลลพัธ์ท่ีไดต้รงตามท่ีตอ้งการ จึงท าการจดัเก็บค่า
ของ Main1 และเก็บจ านวนค่าท่ีตรงกนั คือ 1 
 จากนั้นน าหมวดค ามาตรวจสอบโดยใชก้ระบวนการเบ้ืองตน้ ซ่ึงจะผา่น Node ต่างๆ 
เหล่าน้ี คือ Main2,Main3,……..Main7 
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,Adjecttive1,Adjective2,Numberal1,…..Numberral8,Determinal1….Determinal3  และNode อ่ืนๆ 
ใน Level5 ซ่ึงผลลพัธท่ี์ตรวจสอบดงักล่าวยงัไม่ตรงกบัหมวดค าท่ีตอ้งการ 
 จะเห็นว่า CurrentNode.ChildNode ท่ีตรวจสอบใน Level5 ทั้งหมดนั้นมี Node ท่ีตรงกบั
หมวดค าท่ีต้องการค้นหาจ านวนท่ีมากท่ีสุดเป็น 1 Node คือ Main1 ซ่ึง ParentNode คือ 
MainUnitType 
 จากนั้นน าค  าท่ีถดัไปมาตรวจสอบ คือ ฉนั เป็นหมวดค า Verb  โดยเร่ิมกระบวนการเดิม คือ 
CurrentNode  อยู่ใน Levle5 และเร่ิมตรวจสอบจาก Node แรก คือ Main1 ไปจนกว่าจะเจอ 
CurrentNode.ChildNode ท่ีมีองค์ประกอบตรงกับหมวดค าท่ีต้องการ ซ่ึงจะเจอ Core1 ซ่ึงมี 
ChildNode เป็น 1 และเป็น verb  จึงจดัเก็บค่าของ Cor1 และจ านวน ChildNode ท่ีตรงกนั คือ 1 ไว ้
เพื่อใชเ้ปรียบเทียบหาค่าท่ีตรงกนัมากท่ีสุด 
 จากนั้นให ้CurrentNode = CurrentNode.Subling เพื่อตรวจสอบกบั Node ถดัไปใน Level5 
คือ Core2,Core3,……Core7 และจะใช ้CurrentNode.sibling ไปจนกว่าจะครบทุก Node และเมื่อ
ตรวจสอบครบแลว้จะไดว้่า Node ท่ีมี ChildNode ท่ีตรงกบัหมวดค าท่ีเราตอ้งการคน้หามากท่ีสุด 
คือ Core1 ซ่ึงมี ParentNode คือ CoreUnitType 
 จากนั้นน าหมวดค าถดัไปมาตรวจสอบคือ “ขา้ว”  เป็นหมวดค า noun ก็จะใชว้ิธีการเดิมใน
การตรวจสอบ  ซ่ึงผลลพัธท่ี์ไดจ้ะเป็น Main1 และ ParentNode คือ MainUnitType และจากผลลพัธ์
ท่ีไดจ้ากการคน้หา สามารถเขียนสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.11 
 
ตารางที่ 5.11  แสดงผลลพัธจ์ากการคน้หา หน่วยวลี 
 

ค า 
Level6 

หมวดค า 
Level5 

หน่วยย่อยวล ี
Level4 

หน่วยวล ี
Level3 

พระ Noun Main1 MainUnitType 
ฉนั Verb Core1 CoreUnitType 
ขา้ว Noun Main1 MainUnitType 

 
 จากนั้ นก  าหนดให้  CurrentNode  เ ท่ากับ  level4 ซ่ึงก็ คือ  CurrentNode = 
CurrentNode.Parent และให้ CurrentNode = CurrentNode.Parrent อีกคร้ังเพ่ือจะไดต้รวจสอบใน
ล าดบัถดัไปจะไดด้งัภาพท่ี 5.14 
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ภาพที่ 5.14  แสดง CurrentNode ใน Level3 
 
 ณ ตอนน้ี CurrentNode จะเท่ากับ Level3  จากนั้นเราก็น า ChildNode ของ Level4 มา
ตรวจสอบว่ามีจ  านวนเท่าไหร่ โดยให้ CurrentNode = CurrentNode.ChildNode.Length เพื่อน าทุก 
Node มาตรวจสอบกบัค่าท่ีเราจดัเก็บไว ้คือ MainUnitTyp  CoreUnitType  MainUnitType ว่ามี 
Node ใดบา้งท่ีมีองคป์ระกอบตามท่ีตอ้งการ 
 จากนั้น น าค่าแรกท่ีตอ้งการตรวจสอบคือ MainUnitType  โดยน ามาตรวจสอบกบั Node 
แรก คือ NP1 โดยท าการนบัว่า NP1 มีจ  านวน ChildNode เท่าไร จะได ้CurrentNode.ChildNode.length 
=  1 ซ่ึงก็คือ MainUnitType  ซ่ึงตรงกบัค่าท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ จึงท าการจดัเก็ฐค่าของ NP1ไว ้
และจดัเก็บจ านวนของ ChildNode ไวด้ว้ยเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบหาค่าท่ีมากท่ีสุด 
 จากนั้ นตรวจสอบไปใน Level3 ให้ครบทุก Node โดยใช้ CurrentNode.sibling เมื่อ
ตรวจสอบแลว้จะผ่าน Node ต่างๆ คือ NP1,…….NP17,VP1,…..VP10 และเมื่อตรวจสอบครบทุก 
Node แลว้จะเห็นว่า Node ท่ีมีองค์ประกอบตรงกบัค่าท่ีเราต้องการมากท่ีสุดคือ Node NP1 ซ่ึง 
ParentNode คือ NounPharse 
 จากนั้นน าค่าถดัไปมาตรวจสอบคือ CoreUnitType โดยใชก้ระบวนการตรวจสอบเหมือน
วิธีการขา้งตน้ โดยเร่ิมนับจ านวน ChildNode ว่ามีเท่าไหร่ และตรวจสอบไปทุกๆ Node คือตั้งแต่ 
NP1,……Np17 จะเห็นว่า Node ต่างๆ ท่ีผ่านมานั้นไม่มีองค์ประกอบท่ีตรงกบัค่าท่ีเราตอ้งการ
ตรวจสอบ 

ประโยค   

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Level 5 

หมวดค า 

หน่วยของวลี 

โครงสร้างวลี 

วลี 

โครงโครงสร้างประโยค 

Level 6 

หน่วยยอ่ยของวลี 

Level 1 

Level 0 

Current Node 
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 จากนั้นเม่ือ CurrentNode =VP1 จะเห็นว่า CurrentNode.ChildNod.length = 1 และเมื่อ
น ามาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีตอ้งการจะเห็นว่า CurrentNode.ChildNode.getAttribute=CoreUnitType 
ซ่ึงตรงกับค่าท่ีเราต้องการค้นหา  จึงจัดเก็บค่าของ VP1 และจ านวน ChildNode =1 ไวเ้พื่อ
เปรียบเทียบหาค่าท่ีมากท่ีสุด 
 เมื่อตรวจสอบครบทุก Node คือ VP2,…..VP10 แลว้จะเห็นว่า Node ท่ีมีองคืประกอบตรง
กบัค่าท่ีเราตอ้งการมากท่ีสุด คือ Node VP1 และ ParentNode คือ VerbPhrase 
 จากนั้นน าค่าถดัไปมาตรวจสอบคือ Main ซ่ึงจะใชว้ิธีการเดิมและผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ NP1 ซ่ึง 
ParentNode คือ NounphraseType  จึงสามารถเขียนสรุปค่าท่ีไดด้งัตารางท่ี  5.12 
 
ตารางที่ 5.12  แสดงผลลพัธจ์ากการคน้หาวลี 
 

ค า 
Level6 

หมวดค า 
Level5 

หน่วยย่อยวล ี
Level4 

หน่วยวล ี
Level3 

โครงสร้าง
วล ี

Level2 

วล ี
Level1 

พระ Noun Main1 MainUnitType NP1 NounPhraseType 
ฉนั Verb Core1 CoreUnitType VP1 VerbPhraseType 
ขา้ว Noun Main1 MainUnitType NP1 NounPhraseType 
 
 จากนั้นน าค่าท่ีได ้คือ NounPhrase  VerbPhrase NounPhrase มาตรวจสอบว่าตรงกับ
โครงสร้างแบบใด  โดยก าหนดให้  CurrentNode = CurrentNode.ParentNode  ซ่ึงจะท าให้ได ้
CurrentNode อยู่ใน Level0 จากนั้นน า  ChildNode ของ Level0 มาตรวจสอบกบัค่าท่ีเราตอ้งการ
คน้หา  โดยเร่ิมคน้หาเหมือนกระบวนการท่ีผา่นมา 
 เมื่อตรวจสอบครบทุก Node แลว้ จะเห็นว่า CurrentNode ท่ีมี ChildNode ทุก Node ตรงกบั
ค่าท่ีเราตอ้งการคือ Subject – Transitiveveb- Direct  และสามารถสรุปผลลพัธท่ี์ไดด้งัตารางท่ี 5.13 
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ตารางที่ 5.13   แสดงผลลพัธก์ารวิเคราะห์ประโยค “พระฉนัขา้ว” 
 
ค า 

Level6 
หมวด
ค า 

Level5 

หน่วย
ย่อยวล ี
Level4 

หน่วยวล ี
Level3 

โครงสร้าง
วล ี

Level2 

วล ี
Level1 

ประโยค 
Level0 

 
พระ Noun Main1 MainUnitType NP1 NounPhraseType Subject– 

Transitiveveb- 
Direct   

ฉนั Verb Core1 CoreUnitType VP1 VerbPhraseType 
ขา้ว Noun Main1 MainUnitType NP1 NounPhraseType 

 
 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทยนั้นยงัมีวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการคน้หา 
ไดแ้ก่แนวทางเชิงไม่ก  าหนด (Nondeterministic Method)  แนวทางเชิงก  าหนด (Deterministic 
Method)และแนวทางเกือบเชิงก าหนด (Almost Deterministic Method) 

ในแนวทางเชิงไม่ก  าหนด(Nondeterministic Method)   ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างจะ
ไม่สามารถระบุไดแ้น่นอน ณจุดหน่ึงๆ ของการประมวลผล กลไกจะพยายามลองทุกทางเลือกทุก
ทางท่ีเป็นไปได ้จนกว่าจะพบโครงสร้างประโยคทท่ีสมบูรณ์  

ในแนวทางเชิงก าหนด(Deterministic Method) กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
จะถกูนิยามโดยสถานะ (State) และสญัลกัษณ์รับเขา้ (Input Symbol) ณ จุดหน่ึงๆ ของการประมวลผล 
กลไกจะอ่านสญัลกัษณ์รับเขา้แลว้เลือกปฏิบติัค  าสัง่แจงประโยค (Parsing action) ตาสถานะปัจจุบนั 
(Currentstate) ของระบบ ตวัอย่างเช่น LL, LR, SLR, LALR และ canonical LR การวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคตามแนวทางน้ีท างานเร็วมาก โดยมีความซบัซอ้นของเวลาเป็น O(n) ความ
ครอบคลุมทางภาษาของภาษาท่ีแนวทางน้ีสามารถรองรับไดจ้ะข้ึนอยู่กบัสัญลกัษณ์ระบุขอบเขต
(Lookahead) ของหน่วยประชิด  

ในแนวทางเกือบเชิงก าหนด(Almost Deterministic Method) ในแนวทางน้ีไดแ้ก่ อลักอริธึม 
Generalized LR มีกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคโดยนิยามตามสถานะและสญัลกัษณ์
รับเขา้เช่นเดียวกนักบัแนวทางเชิงก าหนด แต่สามารถรองรับความก ากวมทางไวยากรณ์ได ้ ณ จุด
หน่ึงๆ ของการประมวลผล เมือ่มีความก ากวมเกิดข้ึน ระบบจะส าเนาสแต็ก (Stack) เป็นหลายชุด
ตามทางเลือกท่ีเกิดข้ึน และทุกทางเลือกจะถกูด าเนินการต่อขนานกนั  
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ตัวอย่างหลักการท างานของ LR(1) Parsing   มีองค์ประกอบและขั้นตอนวิธีดังนี้ 

1) Item LR(1)  

ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกเหมือนกับ Item LR(0)  และส่วนท่ีสองเป็น     

terminal sym หรือ $ โดยจะเขียนอยู่ในรูป [ส่วนแรก, ส่วนท่ีสอง]  

เช่น   [X, a]  

2) Closure set  

Closure(I) ส าหรับ LR(1) 

a. เพิ่มสมาชิกทุกตัวใน I เข้าไปเป็นสมาชิกของ closure(I) 

b. พิจารณาไอเท็ม LR(1) ท่ีเป็นสมาชิกใน closure(I) ถ้ามี  อยู่หน้า non-terminal 

sym สมมติว่าคือ [XB, a] และ B มีกฎ B ให้เพิ่ม Item LR(1) คือ 

[B, b] เม่ือ b  FIRST(a) เข้าไปเป็นสมาชิกของ closure(I) 

** หากมี $ ให้มอง $ เป็น terminal sym ตัวหน่ึง FIRST($)={$} 

c. ท าข้อ b ซ ้าๆ จนกว่าจะไม่มี Item LR(1) ใหม่เพิ่มเข้าไปใน closure(I) 

 

3) Goto set และ กลุ่มคาโนนิคอล LR(1)  

ส าหรับไวยากรณ์ G=(N, T, S, P) และ Ag (N{S’}, T, S’, P{S’S}) 

ก าหนดให้ C เป็นเซตของ Item LR(1) ของ Ag G’ ซ่ึงเรียกว่า “กลุ่มคาโนนิคอล 

LR(0) ของ Ag G’” 

 

C := {closure({[S’S, $]})}; 

ท าซ ้าๆ จนกว่าจะไม่มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้าไปใน C ดังนี้ 

          ส าหรับ (สมาชิก I แต่ละตัวใน C)  

                    ส าหรับ (สัญลักษณ์สิ้นสุด และสัญลักษณ์ไม่สิ้นสุด X แต่ละตัว)  

                              ถ้า (goto(I, X) และ goto(I, X)C) แล้ว 

                                        เพิ่ม goto(I, X) เข้าไปในสมาชิกตัวใหม่ใน C;  

 

เน่ืองจากงานวิจัยชิ้นนี้ถือว่าเป็นการทดลองในระดับเบื้องต้น  จึงไม่ได้น าวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพดังกล่าวมาใช้ในการค้นหาโครงสร้างภาษาไทย 
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บทที่  6 

 
ผลการทดลอง 

 
6.1  การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบประโยคภาษาไทย 
 

การทดลองผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรม  Altova  XMLSpy2011  Enterprise  ในการสร้าง XML 
Schema  ของไวยากรณ์ภาษาไทยและโปรแกรมประยุกต์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากโปรแกรม HTML 
Javascript เพื่อท าการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคภาษาไทย 

ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจ ัยได้สร้าง Dictionary เพื่อใชใ้นการก าหนดหมวดค า ซ่ึงประกอบดว้ย
ค าศพัท์ภาษาไทยจ านวน 500 ค าและค าศพัท์แต่ละค านั้นสามารถก าหนดหมวดค าไดม้ากกว่า 1 
ชนิด 

6.1.1  การตรวจสอบประโยคมูลฐานล้วนแบบไม่ซับซ้อน 
 
ตารางที่ 6.1  ประโยค “คนเคาะประตู” 
 

ตวัอยา่ง  “คนเคาะประต”ู 
คน / เคาะ / ประตู 
Noun / verb / noun 
Main1/ Core1/ Main1 
Nounphrase / verbphrase / Nounphrase 
Subject/ transitiveverb / DirectObject 
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ภาพที่ 6.1 โปรแกรมตรวจสอบประโยคภาษาไทย 
 

จากภาพท่ี 6.1  หมายเลข 1  คือส่วนท่ีท าการป้อนประโยคภาษาไทยท่ีเราต้องการ
ตรวจสอบโครงสร้าง  เมื่อป้อนประโยคภาษาไทยท่ีตอ้งการแลว้    จากนั้นกดปุ่ม หมายเลข 2 คือ 
ปุ่ม                   เพ่ือเร่ิมกระบวนการตรวจสอบ  ซ่ึงในกระบวนการตรวจสอบนั้น จะเร่ิมตน้จากน า
ประโยคผา่นกระบวนการตดัค  า  น าค  าท่ีไดม้าก  าหนดหมวดค า  และหลงัจากนั้นจึงเร่ิมตรวจสอบ
โครงสร้างของประโยค (ในบทท่ี 5) จนไดผ้ลลพัธ ์ ดงัภาพท่ี 6.2 
 
 

1 

2 
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ภาพที่ 6.2  ผลการตรวจสอบประโยคภาษาไทย 
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ตวัอย่างที่ 2  “ฝนตกแลว้” 
 

 
 
ภาพที่ 6.3   ประโยค “ฝนตกแลว้” 
 
 
ผลการตรวจสอบประโยค “ฝนตกแลว้”  ดงัภาพท่ี 6.4 
 

 
 
ภาพที่ 6.4   ผลการตรวจสอบประโยค “ฝนตกแลว้”   
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ตวัอย่างที่ 3  “พระฉนัขา้ว” 

 

 
 

ภาพที่ 6.5   ประโยค “พระฉนัขา้ว” 
 
 

ผลการตรวจสอบประโยค “พระฉนัขา้ว”  ดงัภาพท่ี 6.6 
 

 
 

ภาพที่ 6.6   ผลการตรวจสอบประโยค “พระฉนัขา้ว”   
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6.1.2  การตรวจสอบประโยคมูลฐานล้วนแบบซับซ้อน 
 
ตวัอย่างที่ 4   “เพ่ือนกะฉนัจะซ้ือผา้ 2 หลาเศษ” 
 
เมือ่น าประโยคตวัอยา่งท่ี 4 มาผา่นการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคภาษาไทย  จะไดผ้ลลพัธ์ดงั
ตารางท่ี 6.2 
 
ตารางที่ 6.2  ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค   “เพ่ือนกะฉนัจะซ้ือผา้ 2 หลาเศษ” 
 
ค า หมวดค า ส่วนประกอบของ 

หน่วยวล ี
หน่วยวล ี วล ี รูปแบบ 

ประโยค 
เพื่อน Noun 

Main6 MainUnitType 
Noun 

Phase Type 
 

Subject 
ประธาน(ป) 

กะ conjunction 
ฉนั Pronoun 
จะ Pre- verb modifier VerbModifierpre-

Coreunit1 
VerbModifierpre-

coreunitType 
Verb 

Phase Type 
 

 
Transitiveverb 
สกรรม(ส) ซ้ือ verb Cor1 CoreUnitType 

ผา้ Noun Main1 MainUnitType 
Noun 

Phase Type 
 

Direct 
กรรมตรง(ต) 

2 CardinalNumber Numeral8  
NumeralUnitType หลา Classifier 

เศษ Postnumeral 
 
และเมื่อน าตวัอยา่งประโยคมาผา่นโปรแกรมประยกุตท่ี์สร้างข้ึนจะไดด้งัภาพท่ี 6.7 และผลลพัธ์จาก
การวิเคราะห์ประโยคจะไดด้งัภาพท่ี 6.8 
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ภาพที่ 6.7  ตวัอยา่งประโยค  “เพ่ือนกะฉนัจะซ้ือผา้ 2 หลาเศษ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.8  ผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งประโยค  “เพ่ือนกะฉนัจะซ้ือผา้ 2 หลาเศษ” 
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ตวัอย่างที่ 5   ประโยค “นัง่ซึมเหงาหาวนอน”  
 

จากประโยคตวัอย่างน้ี ไม่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาไทยได้  เน่ืองจาก
โครงสร้างของประโยคไม่ถกูตอ้งตาม XML Schema ท่ีไดส้ร้างไว ้ ดงันั้นเม่ือน าประโยคตวัอยา่งมา
ผา่นโปรแกรมประยกุตด์งัภาพท่ี 6.9 ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างไว ้ ผลลพัธท่ี์ไดคื้อ โปรแกรมประยุกต์จะแจง้
ว่า “sentence is Invalid”  ดงัภาพท่ี 6.10  โดยเราสามารถท่ีจะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีไดโ้ดยการเขา้ไป
เพ่ิมกฎใน XML Schema  ท่ีไดส้ร้างไว ้
 
 

 
 
ภาพที่ 6.9  ตวัอยา่งประโยค “นัง่ซึมเหงาหาวนอน” 
 
 
 
 
 



107 

 
 
ภาพที่ 6.10  ผลการวิเคราะห์ประโยค “นัง่ซึมเหงาหาวนอน” 
 
ตวัอย่างที่ 6  ประโยค “หมาก าลงัเล่นน ้ า” 
 

จากประโยคตวัอย่างน้ี  ไดน้ าหมวดค าจากพจนานุกรมท่ีไดก้  าหนดไว ้ มาเรียบเรียงเป็น
ประโยคเพื่อตรวจสอบความถูกต้องท่ีนอกเหนือจากประโยคตัวอย่างของวิจินต์  ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบกบัโปรแกรมประยกุตท่ี์ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนนั้น  สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค
ภาษาไทยไดถ้กูตอ้ง ดงัแสดงในภาพท่ี 6.11 และภาพท่ี 6.12 
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ภาพที่ 6.11  ตวัอยา่งประโยค “หมาก าลงัเล่นน ้ า” 
 
 

 
 
ภาพที่ 6.12  ผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งประโยค “หมาก าลงัเล่นน ้ า” 
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6.2  ผลการทดลอง 
 
 จากการทดสอบประโยคภาษาไทยจากหนงัสือหนงัสือโครงสร้างของภาษาไทย จ านวน 76 
ประโยคนั้น ผลการทดสอบนั้นสามารถตรวจสอบไดถู้กตอ้งตามโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทยท่ี
สร้างข้ึนและผลจากการทดสอบประโยคภาษาไทยจากหนังสือสุขกาย สบายใจ ตอนท่ี 2 สุขนิสัย
นั้น เม่ือน าตรวจสอบประโยคสามญัจ านวน 30 ประโยค ผลการทดสอบปรากฎว่าสามารถ
ตรวจสอบโครงสร้างของประโยคไดถ้กูตอ้ง 80%   

ซ่ึงปัญหาท่ีพบในการทดสอบนั้นเน่ืองจาก XML Schema ของไวยากรณ์ประโยคภาษาไทย
ยงัไม่ครอบคลุมประโยคทั้งหมดและจ านวนค าศพัทใ์น Dictionary ยงัมีนอ้ย 

ดงันั้นเราสามารถท่ีจะเพ่ิมกฎไวยากรณ์ใน XML Schema เพื่อให้สอดคลอ้งกบัประโยค
ภาษาไทยมากยิง่ข้ึน 

 
ตารางที่ 6.3  แสดงผลการทดลองประโยคภาษาไทยจากหนงัสือโครงสร้างภาษาไทย 
 

ประโยค ผลการทดสอบ 
เหน่ือย Valid 
สายแลว้ Valid 
หนาวจงันะ Valid 
ลุกข้ึนเถอะ Valid 
ฝนตก Valid 
น ้าเดือด Valid 
ผา้แหง้แลว้ Valid 
บา้นน้ีน่าอยูจ่งั Valid 
กบัขา้วอร่อยนะ Valid 
หนงัสือเล่มน้ีขายดี Valid 
หอ้งนั้นกวาดแลว้ Valid 
เหน่ือยไหม Valid 
ซนเด็กพวกน้ี Valid 
ขาดแลว้ละหลอดไฟ Valid 
ยงัไม่สุกเลยขา้ว Valid 
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ตารางที่ 6.3  (ต่อ)    

ประโยค ผลการทดสอบ 
สูงจงันะผูช้ายคนน้ี Valid 
หิวน ้ า Valid 
จะไปซ้ือกลว้ยสกัหวีหน่ึง Valid 
ก าลงัจะไปเท่ียวภูเก็ต Valid 
ไดย้นิเสียงเด็กร้อง Valid 
คนเคาะประตู Valid 
เพ่ือนจะขอยมืรถคนัน้ี Valid 
คุณอยากด่ืมอะไร Valid 
ผูช้ายสองคนจะหาพ่อ Valid 
ตน้ไมบ้างอยา่งไม่ชอบน ้ ามาก Valid 
ยานอ้งเพ่ิงทาน Valid 
ผกัน่ีแม่ครัวยงัไม่ไดล้า้ง Valid 
รถคนัน้ีเพ่ือนจะขอยมื Valid 
ผา้น่ีเธอเคยใชไ้หม Valid 
ขนมแม่ครัวก าลงัไปเอา Valid 
ก าลงัจะสอนหนงัสือเด็ก Valid 
ยงัไม่ไดใ้หย้าคนไข ้ Valid 
ลืมทอนสตางคล์กูคา้ Valid 
อยากถามคะแนนอาจารย ์ Valid 
น่าจะบอกข่าวดีฉนั Valid 
พี่ป้อนขา้วนอ้ง Valid 
แม่จะใหเ้หรียญบาทเด็กๆ Valid 
กรรมการซกัอะไรเธอ Valid 
ใครจะสอนวรรณคดีเรา Valid 
เธอน่าจะบอกข่าวดีฉนั Valid 
คะแนนครูยงัไม่ไดบ้อกเด็กกลุ่มน้ี Valid 
ความลบัใครล่ะจะกลา้ถามเธอ Valid 
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ตารางที่ 6.3  (ต่อ)  

ประโยค ผลการทดสอบ 
แผน่เสียงเพ่ือนเพ่ิงใหฉ้นั Valid 
ผลไมพ้ี่จะถวายพระ Valid 
เหรียญบาทแม่จะแจกเด็กๆ Valid 
เด็กกลุ่มน้ีครูยงัไม่ไดบ้อกคะแนน Valid 
เด็กๆ แม่จะแจกเหรียญบาท Valid 
รถคนัน้ีคนรถยงัไม่ไดเ้ติมน ้ ามนั Valid 
คนข้ีเกียจใครจะอยากใหร้างวลั Valid 
พี ่ Valid 
แม่จ๋า Valid 
คุณขา Valid 
แม่คา้ Valid 
น่ีปากกาใคร Valid 
เลก็น่ะหลานเธอหรือ Valid 
โน่นแน่ะโรงเรียนของลกู Valid 
ตามธรรมดาแดงเป็นคนขยนันะ Valid 
แดงเป็นคนขยนันะธรรมดา Valid  
ท่ีจริงฉนัไม่ชอบน ้ าชาหร็อก Valid 
ส่วนใหญ่เด็กๆ แม่จะแจกเหรียญบาท Valid 
เด็กๆ แม่จะแจกเหรียญบาทส่วนใหญ่ Valid 
ฉนัไม่ชอบน ้ าชาหร็อกท่ีจริง Valid 
ในครัวไฟสว่างดี Valid 
ไฟสว่างดีในครัว Valid 
ท่ีบา้นเด็กเยอะ Valid 
เด็กเยอะท่ีบา้น Valid 
บนสะพานรถตายบ่อย Valid 
รถตายบ่อยบนสะพาน Valid 
กลางคืนอากาศหนาวมาก Valid 
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ตารางที่ 6.3  (ต่อ)  
  

ประโยค ผลการทดสอบ 
อากาศหนาวมากกลางคืน Valid 
กลางวนัสีน้ีไม่สวยนะ Valid 
สีน้ีไม่สวยนะกลางวนั Valid 
เชา้ๆ น ้ าแข็งฉนัไม่เคยทานเลย Valid 
น ้าแข็งฉนัไม่เคยทานเลยเชา้ๆ Valid 
แดงธรรมดาเป็นคนขยนั Valid 
เด็กส่วนมากชอบลกูกวาด Valid 
หนงัสือพิมพว์นัน้ีไม่ค่อยมีข่าวใหญ่ Valid 
คนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจเร่ืองน้ี Valid 
วิ่งเล่นกระโดดโลดเตน้ Invalid 
นัง่ซึมเหงาหาวนอน Invalid 
  
 
 
ตารางที่ 6.4  แสดงผลการทดลองประโยคภาษาไทยจากหนงัสือสุขกาย สบายใจ ตอนท่ี 2 สุขนิสยั 
 

ประโยค ผลการทดสอบ 
พิมพาและธารีอาบน ้ าทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง Valid 
บา้นของพิมพาและธารีใชน้ ้ าสะอาด Valid 
เวลาอากาศร้อนธารีวิ่งเล่นเหง่ือออกมาก Valid 
เขารู้สึกหายร้อน Valid 
ธารีไม่ชอบใหร่้างกายมีกล่ินเหมน็ Valid 
ธารีฟอกสบู่ทัว่ร่างกาย Valid 
หอ้งนอนของธารีเปิดหนา้ต่างหลายบาน Valid 
อากาศในหอ้งจึงสดช่ืนปลอดโปร่ง Valid 
ธารีนอนหลบัสนิทตลอดคืน Valid 
เธอเขา้นอนเวลาใด Valid 



113 

ตารางที่ 6.4  (ต่อ)  
  

ประโยค ผลการทดสอบ 
พิมพาและธารีลา้งมือทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง Valid 
พิมพาชอบเล่นกบัหมา Valid 
พิมพาไปโรงเรียน Valid 
พิมพาและธารีใชน้ ้ าลา้งมืออยา่งระมดัระวงั Valid 
พิมพาและธารีกลวัเช้ือโรคในเลบ็ Valid 
เขาสระผมอยา่งน้ีอาทิตยล์ะ 2  คร้ัง Valid 
เพื่อนตอ้งใส่ยาฆ่าเหา Valid 
เพื่อนของเธอมีเหงือกท่ีแข็งแรง Valid 
เขาใชแ้ปรงสีฟังอนัเลก็ Valid 
เพื่อนของธารีบางคนไม่ใส่ยาสีฟัน Valid 
เขาแปรงฟันดว้ยเกลือและน ้ า Valid 
หมอฟันหรือทนัตแพทยท่ี์ช่วยดูแลรักษาฟัน Valid 
พิมพาระมดัระวงัไม่ใหเ้ส้ือผา้สกปรก Valid 
เธอระวงัไม่ใหสี้เป้ือนเส้ือผา้ Valid 
เธอใชผ้า้เช็ดหนา้ เช็ดปาก และเช็ดมือ Invalid 
เด็กทั้งสองจะไหวพ่้อแม่ลาไปนอน Invalid 
พิมพาคลานเขา้มุง้ เหน็บขอบมุง้ ใหเ้รียบร้อย Invalid 
พิมพาไม่ใหย้งุเขา้มุง้ แลว้ลม้ตวัลงนอน ยกมือพนมสวดมนต ์ Invalid 
บางคืนพิมพาดูหนงัหรือดูทีวีหรือฟังเร่ืองต่ืนเตน้น่ากลวัก็มกั
นอนไม่ค่อยหลบั 

Invalid 

ธารีไม่ใชผ้า้เช็ดตวัปะปนกบัคนอ่ืน Invalid 
ตอนเช้าเธอต่ืนข้ึนต้อนรับวันใหม่ด้วยความสดช่ืนและ
แจ่มใส 

Invalid 

เธอเคยต่ืนแต่เชา้ดว้ยความสดช่ืนบา้งไหมท าไม Invalid 
  
 
 



114 

 
บทที่  7 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
7.1  สรุปผลการวจิยั 
 

การวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคภาษาไทย  งานวิจยัน้ีเร่ิมต้นจากการรับประโยค
ภาษาไทยท่ีตอ้งการตรวจสอบ  น ามาผา่นกระบวนการตดัค า  และน าค  าท่ีไดน้ั้นมาก าหนดหมวดค า
จาก Dictionary จากนั้นน าหมวดค าท่ีไดม้าตรวจสอบหาโครงสร้างของประโยคภาษาไทย จาก 
XML Schema ท่ีไดส้ร้างข้ึน 

การท่ีจะสร้าง XML Schema เพื่อน าเสนอหลกัไวยากรณ์โครงสร้างตามทฤษฎีของวิจินตน์ 
นั้นเร่ิมสร้างทีละส่วนตามขั้นตอนการวิเคราะห์ประโยคภาษาไทยโดยใชก้ารเขียนแบบ Object Ori-
ented languages โดยการประกอบ  XML Schema ท่ีสร้างข้ึนทีละส่วนไปรวมกนัท่ี  XML Schema 
ท่ีก  าหนดรูปแบบประโยค โดย XML Schema ท่ีสร้างนั้นอยู่ในรูปแบบของ Context Free Lan-
guage(CFG) เน่ืองจากหลกัไวยากรณ์ภาษาไทยของวิจินตน์นั้นไดส้ร้างกฎไวแ้น่นอน ชดัเจน จึง
สามารถน ากฎดงักล่าวมาสร้างเป็น Context Free Language(CFG) ได ้
 ขั้นตอนการสร้าง XML Schema เร่ิมจากการน าหมวดค า  เช่น  หมวดค านาม (noun)  
หมวดค ากริยา(verb)  เป็นตน้  มาประกอบเป็นวลี  ซ่ึงวลีแต่ละชนิดจะมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั  
คือนามวลีจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ  5  ชนิด กริยาวลีประกอบไปดว้ยองค์ประกอบ  4  ชนิด  
สถานวลีประกอบไปดว้ยองค์ประกอบ  4 ชนิด  พิเศษวลีประกอบไปดว้ยองค์ประกอบ 2 ชนิด 
และกาลวลีประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  21 ชนิด  สามารน าวลีแต่ละชนิดมาประกอบเป็น
รูปแบบของประโยคสามญั  20 รูปแบบ  ประโยคสามญัและส่วนเสริม  27 รูปแบบ ซ่ึงสามารถ
ครอบคลุมประโยคภาษาไทย (well-formed)  ปกติพิเศษวลี  สถานวลีและกาลวลี จะท าหน้าท่ีเป็น 
“ส่วนของประโยค”  แต่บางกรณี   เช่น  ไฟ  ในครัว   จะเป็นวลีลดฐานะท าหน้าท่ีเป็นเพียงส่วน
หน่ึงของนามวลีได ้  และรวมไปถึงการสร้างองคป์ระกอบของประโยคซบัซอ้น ซ่ึงเป็นประโยคท่ี
ประกอบดว้ยอนุพากยต่์างชนิดกนั 2 อนุพากยข้ึ์นไป  โดยท่ีอนุพากย ์ไดแ้ก่ประโยคสามญัท่ีลด
ฐานะลงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของประโยคใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 อนุพากย ์คือ อนุพากยน์าม  
อนุพากยคุ์ณศพัท ์ อนุพากยว์ิเศษณ์และอนุพากยห์ลกั 
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ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและท าการสร้าง XML Schema ของประโยคสามัญและประโยค

ซับซ้อนเบื้องต้น ท่ีเป็นขอบเขตในการวิจัยนี้เท่านั้น ไม่ได้ท าการสร้าง XML Schema ของ

ประโยคซับซ้อนและประโยคผสม และประโยคเช่ือม  อย่างไรก็ตามการสร้าง XML Schema ของ

ประโยคทั้ง 3 นี้ก็เป็นแนวทางเดียวกันกับการสร้าง XML Schema ของประโยคสามัญ 

 

7.2  ข้อเสนอแนะ 

 

1)  การทดลองกับประโยคภาษาไทยเพิ่มเติมให้มากขึ้น เพ่ือจะได้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของ XML Schema  ท่ีได้สร้างขึ้น 

2) เพิ่มจ านวนค าในพจนานุกรมให้มากขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมประโยคภาษาไทยอย่าง

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3) วิธีการค้นหาส่วนประกอบของโครงสร้างประโยคภาษาไทย ยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร 
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