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ภาษาไทยนับเปนหนึ่งในภาษาที่ซับซอนของโลกเพราะดวยคําที่ประกอบดวยทั้งตัวอักษร
สระ และวรรณยุกต ที่เรียงติดตอกันและลักษณะการเขียนที่ไมมีการเวนชองวางระหวางคําของ
ภาษาไทย ทําใหการตัดคํา (Word Boundary Segmentation) มีโอกาสเกิดความกํากวม ตองอาศัย
กระบวนวิธี (Algorithm) ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ ไมสามารถทําไดโดยงายดังภาษาที่ใชชองวางในการ
แบงคําเชนภาษาอังกฤษ
ดวยเหตุนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแวรที่ตองมีการจัดการเกี่ยวกับภาษาไทย
จึงมีความยากลําบากกวาการพัฒนาระบบที่ใชภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว
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นอกจากนี้ในการจะนําซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นเพื่อภาษาอังกฤษมาใชกับภาษาไทยไดนั้น
ตองอาศัยการดัดแปลงเพื่อใหสามารถทํางานไดกับลักษณะเฉพาะดังกลาวของภาษาไทยเสียกอน จึง
สามารถใชซอฟตแวรนั้นไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากลักษณะเฉพาะของภาษาไทยดังกลาว ทําใหการพัฒนาระบบเพื่อกลุมผูใชคนไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบที่ตองมีการจัดเก็บขอมูลตางๆ ลงในฐานขอมูลมีความยากลําบากประการ
สําคัญ คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบในการคนหาคําภาษาไทย
ในปจจุบัน ระบบการจัดการฐานขอมูลแบบ Open-Source ที่เปนที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายในประเทศไทยและในระดับโลก คือ MySQL ซึ่ง MySQL ตั้งแตเวอรชัน 3.23.23 เปนตน
มา มีความสามารถที่มีประโยชนอยางยิ่งอยางหนึ่ง คือ การคนหาแบบ Full-Text (Full-Text Search)
การคนหาแบบนี้จะแตกตางจากการคนหาแบบเปรียบเทียบคํา (String Comparison) โดยการคนหา
แบบ Full-Text สามารถคนหาคําที่ใกลเคียงกับคําที่คนหาได เรียกวา Blind Query Expansion หรือ
Automatic Relevance Feedback
ตัวอยางเชน หากผูใชคนหาคําวา “Database” ดวย Full-Text Search ผลจากการคนหาจะ
พบเอกสารที่ประกอบดวยคําวา “MySQL” “DBMS” หรือ “Oracle” เปนตนดวย เพราะวา คําเหลานี้
เปนคําที่สอดคลองเกี่ยวของกับคําวา “Database” ทั้งสิ้น หรือในอีกกรณีหนึ่ง หากผูใชไมมั่นใจใน
ความถูกตองของการสะกดคําที่คนหา เชน ชื่อบุคคล ดวยความสามารถของการคนหาแบบ FullText Search การคนหาชื่อนั้นๆ และคําประกอบที่เกี่ยวของจะทําใหการคนหานี้นําไปสูผลลัพธที่
ผูใชตองการจริงๆ ได
แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ การคนหาคําภาษาไทยดวย Full-Text Search ยังไมไดรับการ
พั ฒ นา อั น อาจเนื่ อ งมาจากความยากในการประมวลผลของภาษาไทยและการขาดแคลน
โปรแกรมเมอรคนไทยที่มีความชํานาญในภาษา C (ซึ่งเปนภาษาที่ใชในการพัฒนา MySQL) เพื่อทํา
การแกไข MySQL ใหสามารถทํางานแบบ Full-Text Search กับภาษาไทยได
ในขณะเดียวกัน ความตองการในการใชงาน Full-Text Search ภาษาไทยนั้นกลับมีเพิ่ม
สูงขึ้นอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเติบโตของระบบรูปแบบใหมๆ อาทิเชน ระบบบล็อก (Blog),
ระบบเขียนขอความรวมกัน (Wiki) และระบบการจัดการเนื้อหาขอมูล (Content Management
System)
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วัตถุประสงค
5.1.
5.2.
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กลุมเปาหมาย
6.1.

6.2.
7.

กลุมผูพัฒนาซอฟทแวรเพื่อใหใชงานไดกับภาษาไทย ทั้งซอฟทแวรบนเครื่องลูก
(Desktop Applications) ซอฟทแวรบนเครื่องแมขาย (Server-Based Applications)
รวมถึงซอฟทแวรที่ทํางานผานเว็บ (Web-Based Applications)
กลุมผูพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหาขอมูล (Content Management System) หรือ
ระบบบล็อก (Blog) หรือ ระบบเขียนขอความรวมกัน (Wiki) เพื่อคนไทย

ขอบเขตการพัฒนาระบบ
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
8.

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนหาคําภาษาไทยแบบ Full-Text Search ใน MySQL
เพื่อเผยแพร MySQL ที่มีความสามารถในการประมวลผลภาษาไทยแบบ FullText Search ใหใชงานอยางแพรหลาย
เพื่อเปนตัวอยางตนแบบและจุดเริ่มตนเพื่อถายทอดความรูฝงลึกในการพัฒนา
ซอฟทแวรแบบ Open-Source ใหรองรับภาษาไทยไดอยางถูกตองและเต็ม
ประสิทธิภาพของซอฟทแวร

พัฒนาระบบการคนหาคําภาษาไทยแบบ Full-Text (Full-Text Search) เพื่อให
ทํางานบนระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL
เปดเผย Source Code (Open-Source)
เผยแพร Binary Versions ของ “MyThaiSQL” (MySQL ที่ปรับปรุงกับภาษาไทย
แล ว ) ให นั ก พั ฒ นาสามารถนํ า ไปใช ง านได ทั้ ง ที่ทํ า งานไดบน
Microsoft
Windows, Linux, และ FreeBSD
นําเสนอ Source Code สวนที่เพิ่มเติมนั้นใหแก MySQL AB (บริษัทผูผลิต
MySQL) เพื่อรวมเขาเปนสวนหนึ่งของ MySQL

กําหนดการ
เปนเวลา 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจาง ประมาณการกําหนดการดังนี้คือ
ตุลาคม 2548
นําเสนอโครงการ และ ลงนามในสัญญาจาง
พฤศจิกายน 2548
ศึกษาขอมูล
มกราคม 2549
พัฒนาระบบ
ตุลาคม 2549
เสร็จสิ้นการพัฒนาและพรอมใชงาน
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9.

งบประมาณ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 200,004 บาท แบงเปน
9.1. คาจางทีมงานนักพัฒนา
9.2. คาอุปกรณเทคโนโลยี และ
9.3. คาแหลงขอมูลเพื่อการศึกษาพัฒนา เชน หนังสือ เปนตน
โดยสั ด ส ว นค า ใช จ า ยในแต ล ะส ว นนั้ น ให อ ยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน า โครงการ โดยมี
กําหนดการจายเงินเดือนละ 16,667 บาท ทุกเดือนเปนเวลา 12 เดือน
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