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ผลการศึกษาพบวา การกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 2 มีประสิทธิภาพทั้งในดาน 
ความถูกตองและการใชระยะเวลาการประมวลผลดีกวาการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 
นอกจากนี้ ผลการทดสอบดวยอัลกอริทึมท้ัง 2 แบบ พบวา อัลกอริทึมแบบ SVM มีความถูกตองใน 
การกรองขอความสูงกวาอัลกอริทึมแบบ NB แตอัลกอริทึมแบบ NB ใชเวลาในการประมวลผลนอย 
กวา SVM ประมาณ 2.5 เทา
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ABSTRACT 

Nowadays, all mobile operators in Thailand have faced with the severe problem  from 
Short  Message  Service  (SMS)  spam.  However,  SMS  spam  filter  system  for  Thai/English 
language  has  not  seriously  been  studied  and  developed  in  order  to  solve  this  problem.  This 
research aims to study in SMS spam filtering by using Support Vector Machine (SVM) and Naïve 
Bayesian (NB) algorithm. This research proposes 2 SMS filtering methods,  the propose 1 uses 
current English filtering and upgrading for Thai Language support. The propose 2 modified the 
first one by upgrading text normalization, applying word segmentation processes, and correcting 
the missing words  for Thai  language. Finally,  performance evaluations of SMS filtering  in  the 
form of Thai  language, English language,  and  combination  of Thai  and English  languages  are 
studied. 

The  result  show  that  the  propose  2  has  higher  efficient  result  in  filtering  and  time 
processing than the other one. Moreover, SMS algorithm has higher accuracy than NB algorithm. 
On the other hand, NB algorithm spends less time on filtering process than SVM algorithm about 
2.5 times.
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1  ที่มาและความสําคญัของปญหา 
บริการเสริมที่มีผูใชเปนจํานวนมากที่สุดบริการหนึ่งของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ใน 

ปจจุบันคือ บริการสงขอความส้ันหรือ Short  message  service  (SMS)  ในขณะที่บริการดังกลาว 
ไดรับความนิยมมากขึ้น จึงเริ่มมีการใช SMS เปนส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ ขอความประเภทนี้บาง 
กลุมจัดเปนขอความขยะ (Spam SMS) ซ่ึงนอกจากจะรบกวนการใชงานของผูใชโทรศัพทแลว ยัง 
สงผลกระทบตอการทํางานของระบบเครือขาย SMS รายงานการวิจัยหลายฉบับไดทําการวิเคราะห 
เพ่ือปรับปรุงบริการบนระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ตางๆหลายบริการ แตกลับมีงานวิจัยที่มุงเนนการ 
แกไขปญหาขอความสแปมในระบบ SMS นอยมาก 

SMS ถูกคิดคนขึ้นและพัฒนาใชงานในยุค 1980 บนระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ 
GSM ซ่ึงจัดเปน Data Service บนระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ประสบความสําเร็จสูงที่สุด และไดรับ 
ความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีอัตราสวนแบงทางการตลาดเฉพาะยุโรปตะวันตกรอยละ 80 เมื่อ 
เทียบกับ Data Service แบบอ่ืนๆ โดยมีการสงขอความ SMS จํานวน 200,000 ลานครั้งตอเดือน 1 

บริษัท China Unicom ในประเทศจีนรายงานวา มีการสง SMS ในป 2005 จํานวน 304,140 ลานครั้ง 
ตอเดือน 2  ดีแทค ซ่ึงเปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศไทย รายงานสถิติการใช SMS 
อวยพรปใหมระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2551 จํานวน  38 ลานขอความ 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 32 โดยมีการสงสูงสุด 4 ลานขอความตอชั่วโมง 
ในชวงรอยตอระหวางวันที่ 31 ธ.ค. 2550 กับ วันที่ 1 ม.ค. 2551 3  ขอมูลจากผูจัดการออนไลน ฉบับ 
วันที่ 2  มกราคม 2552  แสดงอัตราการสงขอความส้ันของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ในชวงเทศกาลปใหม 2552 อยูที่ 49.95 ลานขอความ เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป 
2551 รอยละ 31 โดยมีการสง SMS สูงสุด 8.9 ลานขอความตอช่ัวโมง ในชวงระหวางเวลา 00.00 น. 

1 S. Dixit, S. Gupta, and C.V. Ravishankar. (2005).  LOHIT: An Online Detection & Control System for Cellular 
SMS Spam.  P. 1. 

2 Petros Zerfos, Xiaoqiao Meng, Starsky H.Y. Wong, Vidyut Samanta and Songwu Lu. (2006).  A Study of the Short 
Message Service of a Nationwide Cellular Network.  P. 1. 

3  สํานักขาว  ผูจัดการออนไลน (2551).  ดีแทค เผยสถิติสงขอความสงความสุขปใหม (SMS)  38 ลานขอความ 
(MMS) 6.8 แสนขอความ.
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ถึงเวลา 01.00 น. และบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีอัตราการสงขอความ 
SMS เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2551 รอยละ 25 1 

เนื่องจากขอความ SMS สามารถเขาถึงผูใชงานไดรวดเร็ว การนําบริการดังกลาวมาเปน 
เครื่องมือทางการประชาสัมพันธจึงมีประสิทธิภาพและถูกนํามาใชอยางกวางขวาง ขอความ 
ประชาสัมพันธที่จัดวาเปนขอความสแปมจึงเกิดมากขึ้นตามไปดวย ประเทศเกาหลีใตและญี่ปุนมี 
จํานวนขอความสแปมในระบบ SMS มากกวาครึ่งของการใชงาน 2  ทําใหการกรองขอความสแปม 
ออกกอนมีการสงถึงผูรับมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะลดปญหาความรําคาญใหกับ 
ผูใชงานแลว ยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ SMS ใหแกผูใหบริการอีกดวย 

ความหมายของคําวาขอความสแปมคือ การสงขอความไปยังผูรับ โดยผูรับมิไดรองขอ 
ซ่ึงกอความรําคาญแกผูรับ และมีจุดประสงคบางประการของผูสงตอผูรับ ชองทางของการสง 
ขอความสแปมที่พบในชีวิตประจําวันไดแก E-Mail,  ขอความแสดงความคิดเห็นใน Forum  บน 
Web Site ตางๆ และ SMS ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 

- ไมมีการรองขอ : ผูรับมิไดรองขอขอมูล และไมทราบขอมูลของผูสง 
- สงครั้งละหลายขอความ : ผูสงทําการสงขอความจํานวนมากติดตอกัน 
- จุดประสงค : เชนการชักจูงผูรับใหทํากิจกรรมบางอยาง เพ่ือใหผูสงไดรับประโยชน 

1  สํานักขาว  ผูจัดการออนไลน (2551).  ดีแทค เผยสถิติสงขอความสงความสุขปใหม (SMS)  38 ลานขอความ 
(MMS) 6.8 แสนขอความ. 

2 S. Dixit, S. Gupta, and C.V. Ravishankar. (2005).  LOHIT: An Online Detection & Control System for Cellular 
SMS Spam.  P. 1-2.
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ตารางที่ 1.1  ตัวอยางขอความ SMS แบบปรกติและแบบขอความสแปม 

SPAM  NORMAL 

Get lots of xxx pictures in your e-mail!  Contact Me Privately 
(jackparkinson12@live.com) 

Get free xxx account passwords! Press 
*4555  Hello, my friend! 

ดาวนโหลดริงโทน!! พิมพ ok สงที่ 
*123456 

โหลดเอกสาร word ไดที่ 
www.123.com/zip.zip 

มันสกับเกมEuro2008แลวลุนPSP!  จองหนังใหแลวนะ รีบมาดวย 

เม่ือขอความสแปมในระบบ SMS เริ่มกอปญหามากขึ้น ดังเชนกรณีการสง SMS ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน ในการสงเสริมการขาย SIM Card สําหรับโหวตรายการวาไรตี้โชว ไปยัง 
เครื่องโทรศัพทลูกขายของระบบดีแทคจํานวนมากติดตอกัน จนทําใหตองมีการปดรับ SMS 
ระหวาง 2 เครือขายเปนเวลา 16 ชั่วโมง 1  และกรณีการสง SMS อวยพรปใหมของผูใชบริการ 
โทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศอินเดียที่มากกวา 4 แสนขอความ ตอนาที จนทําใหระบบหยุดทํางาน 2 

จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบสงขอความส้ันเพื่อลดปญหาดังกลาว 
การแกปญหาขอความสแปมสามารถทําไดหลายรูปแบบเชน การใช Application กรอง 

ขอความสแปมติดตั้งลงบนเครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่ปลายทาง ซ่ึงชวยลดปริมาณขอความ SMS ที่ 
ผูรับไมตองการรับลงได แตไมสามารถลดปริมาณขอความ SMS แบบสแปมในระบบสงขอความ 
ส้ันของผูใหบริการได ตัวอยาง Application ที่ใชกรองขอความอาทิเชน SMS Spam Manager 3 

นอกจากนี้ ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่บางราย ไดมีการเพ่ิมมาตรการระบุตัวตนผูสง 
ดวยการเพิ่มการทํา Authentication กอนการอนุญาตใหสงขอความ SMS ระหวางผูใหบริการ 
โทรศัพทเคล่ือนที่และผูใหบริการ Content ซ่ึงมาตรการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถระบุผูสง 

1 ผูจัดการออนไลน และ ASTV. (2549).  ดีแทคชนทรูมูฟแกปญหา SPAM SMS บล็อกไมรับขอความขายซิมกวา 16 ชม. 
2 Petros Zerfos, Xiaoqiao Meng, Starsky H.Y. Wong, Vidyut Samanta and Songwu Lu. (2006).  A Study of the Short 

Message Service of a Nationwide Cellular Network.  P. 1. 
3 WebGate JSC (2007).  SMS Spam Manager.
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ขอความและใชเปนขอมูลอางอิงทางกฎหมาย โดยไมมีการกรองขอความสแปมออกจากระบบสง 
ขอความ 

ปจจุบันสํานักงานคุมครองผูบริโภค หรือ สคบ เตรียมออกระบบ Anti Spam SMS โดย 
เปนกฎหมายท่ีจะมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2553 และใชระบบ Call Center ในการรับเรื่องรองเรียน 
ขอความ SMS ที่ไมตองการไดรับ ซ่ึงระบบดังกลาวจะใชการปดกันขอความจากการรองขอของ 
ผูใชบริการ ทําใหมีความลาชาและส้ินเปลืองทรัพยากรของระบบไดแก วงจรเช่ือมตอสําหรับรับการ 
รองเรียน และบุคลากรในการกําหนดลักษณะขอความที่ไมตองการสงยังผูใชบริการ 1 

แนวทางการแกปญหาหนึ่งที่ถูกนํามาพิจารณาในระดับสากลคือ การกรองขอความ 
สแปมออกจากระบบที่ SMSC เพื่อลดความคับคั่งของขอมูลดวยการใชการกรองขอความสแปม 
(Filtering) โดยให Filter ทําการกรองขอความท่ี SMSC กอนการสง ในปจจุบัน Filter ที่ใชงานเพื่อ 
กรองขอความสแปม เชน DMC, SVM, LR ลวนแตมีการพัฒนาตอเนื่องจาก E-Mail Spam Filter 
ทั้งส้ิน 2  โดยไดปรับปรุงหลักการกรองใหเหมาะสมกับ SMS ที่มีขอมูลตอหนึ่งขอความที่ส้ันกวา 
E-Mail 

การสงขอความในระบบ SMS มีรูปแบบการสง 2 วิธีไดแก 
1) การสงขอความแบบ Signaling (SS7) 
2) การสงขอความผาน TCP Protocol 
Spammer จะใช Robot Software เขามาชวยใหทําการสงขอความสแปมที่มีลักษณะสง 

ครั้งละหลายขอความและหลายปลายทาง Software ประเภทนี้สามารถทํางานรวมกับ TCP Protocol 
ไดสะดวกรวดเร็วกวาการทํางานผาน Signaling ที่ตองอาศัย Software  ส่ังการทํางานไปยังเครื่อง 
โทรศัพทเคล่ือนที่ผาน AT Command นอกจากนี้ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ในยุคตอไป จะทํางานบน 
พื้นฐาน TCP/IP เพียงอยางเดียว ทําใหการกรองขอความบน TCP Protocol ที่มีความซับซอนนอย 
กวา และสามารถครอบคลุมการใชงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1  กําหนดความหมายของขอความสแปมในระบบสงขอความส้ัน SMS 

1 ขาวทั่วไป MCOT. (2552).  ผูใหบริการโทรมือถือขานรับ สคบ. เปดใหประชาชนโทรขอยกเลิก SMS ขายของ. 
2 S. Dixit, S. Gupta and C.V. Ravishankar. (2005).  LOHIT: An Online Detection & Control System for Cellular 

SMS Spam.  P. 1.
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1.2.2  ปรับปรุงการเตรียมขอมูล Text กอนการประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง 
ขอความ 

1.2.3  พัฒนาวิธีการกรองขอความสแปมภาษาไทย สําหรับบริการสงขอความส้ันบนเครือขาย 
โทรศัพทเคล่ือนที่ เพื่อลดปริมาณขอความสแปมในระบบสงขอความส้ันใหสามารถรองรับการ 
ทํางานไดมากขึ้น 

1.2.4  จําลองสถานการณรับสงขอความส้ันผานระบบกรองขอความสแปมภาษาไทย เพื่อวัด 
ประสิทธิภาพดานความถูกตองและความเร็วในการกรองขอความ และทดสอบเปรียบเทียบวิธีการ 
ตัดคําแบบตางๆที่มีความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาระบบกรองขอความตอไป 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
1.3.1  ศึกษาความหมายของขอความสแปมในประเทศไทย เพื่อกําหนดขอบเขตการตัดสิน 

ขอความส้ัน SMS ใหมีความชัดเจน 
1.3.2  ออกแบบและพัฒนาวิธีการการกรองขอความส้ัน SMS ใหสามารถใชงานกับขอความ 

SMS ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยปนภาษาอังกฤษได 
1.3.3  ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํา TN กอนการกรองขอความ 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
สามารถกรองขอความสแปมภาษาไทยออกจากบริการสงขอความส้ันบนเครือขาย 

โทรศัพทเคล่ือนที่  ดวยขั้นตอนวิธีการกรองขอความสแปม แบบใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ทํางานของบริการสงขอความส้ัน SMS  ใหสามารถรองรับการสงขอความในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 
ลดอัตราเส่ียงที่ระบบสงขอความส้ันจะเกิดการ Overload จนไมสามารถทํางานตอไปได ลดปริมาณ 
การรับขอความส้ันของผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่และเพิ่มอัตราการประหยัดพลังงานของ 
อุปกรณที่ใชรับขอความ ดวยการคัดแยกขอความสแปมออกจากระบบสงขอความกอนเกิดขั้นตอน 
การสง ผลการศึกษายังสามารถใชเปนพื้นฐานเพื่อพัฒนาระบบกรองขอความสแปมที่จะนําไปใช 
งานเชิงพาณิชย สําหรับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศไทยตอไป
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1  องคประกอบของ SMS 
2.1.1  Message (SMS) 

โครงสรางของขอความในระบบ SMS ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบ ASCII 
ขนาด 7 bit จํานวน 160 ตัวตอขอความ โดยอักษรแตละตัวมีความแตกตางกัน 126 แบบ (ซ่ึงมีทั้ง 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก, ตัวพิมพใหญ, ตัวเลข, สัญลักษณพิเศษตางๆ) และจํานวน 70 
ตัวอักษรตอขอความในแบบ Unicode ขนาด 16 bit (เชน ภาษาไทย เปนตน) 

2.1.2  Sender 
แบงออกเปน 2 ประเภท หลักๆ ไดแก 
-  ผูสง ท่ีสงขอความจากโทรศัพทเคล่ือนที่ หรือ Mobile Device อ่ืนๆ 
ปจจุบัน การสงขอความจากอุปกรณเหลานี้จะไมเปนขอความสแปมเนื่องจากมีขอจํากดั 

หลายอยาง เชน ความเร็วการประมวล, หนวยความจํา และแหลงพลังงานของอุปกรณ อยางไรก็ตาม 
ระบบโทรศัพทในยุคตอไปที่กําลังจะมาถึง อาจทําใหเกิดขอความสแปมจากอุปกรณเหลานี้ได 

-  ผูสง ท่ีสงขอความผานเครือขายการส่ือสารขอมูลสาธารณะ (Internet) 
ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ (Operator)  อาจเปดใหบริการสงขอความผาน TCP/IP 

Protocol โดยการให Download Program สําหรับสง SMS เชน การสง SMS จากโรงพยาบาล เพื่อ 
เตือนใหคนไขพบแพทยตามกําหนดเวลา หรือผูใหบริการขาวสารผาน SMS  (Content  Provider) 
เปนตน ผูสงกลุมนี้มีความยืดหยุนในการสงขอความสูง สงไดครั้งละหลายขอความ และตลอดเวลา 
ทําใหผูสงกลุมนี้ มีโอกาสสงขอความสแปมได (Spammer) 

นอกจากการสง  SMS  ดวย  เครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่และ  Applications  ที่ผูใหบริการ 
โทรศัพทเคล่ือนที่จัดเตรยีมไวใหแลว การสง SMS จาก Applications อ่ืนๆ ก็สามารถทําได เชน จาก 
E-Mail Server หรือ ระบบตอบรับดวยเสียงอัตโนมัติ (IVR) โดยแตละระบบจะเช่ือมตอกับ SMSC 
ดวย  SMPP  ผาน  Adapter  แตผูสงประเภทนี้จะควบคุมไดงายกวา  และมีโอกาสเกิดขอความสแปม 
นอยมาก
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2.1.3  SMS Network 
โครงสรางพื้นฐานของระบบ SMS จะมีการเช่ือมตอกันหลายสวน เชน การเชื่อมตอกับ 

Wireless Network เพ่ือสง SMS ไปยังโทรศัพทเคล่ือนที่ เช่ือมตอกับ Internet รองรับบริการลักษณะ 
Web SMS หรือเชื่อมตอกับ SMSC ของผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่รายอ่ืน เพื่อใหการสง SMS 
ระหวางผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่สามารถทําได ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 

ภาพที่ 2.1  ลําดับการสงขอความ SMS ระหวาง Operator A และ B 

จากภาพที่ 2.1  มีลําดับการสงขอความเริ่มตนจากเครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่ของผูสง 
(User  A) ผานเสา รับ – สง สัญญาณโทรศัพท (Base  Transceiver  Station)  และชุมสาย  (Mobile 
Switching  Center  MSC)  ไปยัง SMS  Center  (SMSC)  ซ่ึงจะทําหนาที่คนหาผูรับ (User  B) จาก 
Home Location Register (HLR) แลวดําเนินการจัดสงขอความ 

2.1.4  Protocol 
มาตรฐานการส่ือสารของระบบ SMS บน TCP/IP ระหวางผูสงและผูรับ แบงออกเปน 
-  การส่ือสารภายในเครือขายและการส่ือสารระหวางเครือขาย โดยใช Short Message 

Peer-to-Peer protocol (SMPP) 1 

-  การส่ือสารระหวางเครือขายกับผูสงทั่วไป มีหลายแบบขึ้นอยูกับระบบของเครือขาย 
และผูใหบริการ เชน Socket ผาน Application ที่ผูใหบริการเปดให Download หรือการเช่ือมตอดวย 
SOAP XML Web Service เปนตน 

1 Smsforum.net. (1999).  Short Message Peer to Peer Protocol Specification v3.4.  P. 36 - 163
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2.1.5  Receiver 
ผูรับ คือเครื่องโทรศัพท เคล่ือนที่ปลายทาง เมื่อผูรับเปดเครื่องรับ  โทรศัพทจะ 

ลงทะเบียนเพื่อแจงที่อยูของตนที่ HLR วากําลังเชื่อมตอกับ MSC ใด บริการตางๆที่เกิดขึ้นกอนที่ 
ผูรับเปดเครื่อง เชน SMS หรือ MMS จะทราบตําแหนงของเครื่องผูรับ และดําเนินการสงใหกับผูรับ 
อยางถูกตอง 

2.2  การสงขอมลู SMS 
SMPP 1  เปน Protocol มาตรฐานในการสงขอมูล SMS  MMS  หรือ PUSH  Message 

ภายในโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ โดยประกอบดวย 2 สวนสําคัญคือ สวนที่ 1 PDU Header ที่ใช 
ในการระบุ ความยาว ชนิด และลําดับของขอความ สวนที่ 2 PDU Body ใชบรรจุขอมูลที่ตองการ 
สงผาน เชน ขอความภายใน SMS หรือ Link สําหรับ PUSH Message เปนตน 

ตารางที่ 2.1  โครงสรางของ SMPP PDU 

PDU Header (mandatory)  PDU Body (Optional) 
command 

length 
command 

id 
command 

status 
sequence 
number PDU Body 

4 octets  Length = (Command Length value - 4) octets 

ที่มา:  www.smsfourm.net 

ตัวอยาง Data-stream ของ SMPP PDU แบบ Hex format 

00 00 00 2F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 53 4D 50 50 33 54 45 53 54 00 
73 65 63 72 65 74 30 38 00 53 55 42 4D 49 54 31 00 00 01 01 00 

1 Smsforum.net. (1999).  Short Message Peer to Peer Protocol Specification v3.4.  P. 36 - 163
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โดยมีสวน Header ประกอบไปดวย 

00 00 00 2F Command Length 0x0000002F (ความยาวของ PDU) 
00 00 00 02 Command ID 0x00000002 (คําส่ังสําหรับ bind transmitter) 
00 00 00 00 Command Status 0x00000000 (สถานะของขอความ) 
00 00 00 01 Sequence Number 0x00000001 (ลําดับของ PDU Message) 

2.3  ระบบกรองขอความ 
งานวิจัย Spam filtering for short messages 1 การเปรียบเทียบระบบการกรองขอความ 

สแปมหรือ SMS Spam Filtering ที่พัฒนาตอจากระบบ E-Mail Spam Filter ลักษณะเดนของ Filter 
แตละตัวมีดังตอไปนี้ 

-  Bogofilter 
เปน Open source spam filter ใชเทคนิคการตรวจจับดวยวิธีการ Naïve Bayesian (NB) 

และการเทียบคําที่กําหนดไว (Keyword matching) เพ่ือแยกขอความสแปมออกจากขอความทั่วไป 
โดยคํานึงถึงบริเวณที่มีการเทียบ เชน ความหมายของคําวา “platypus” ที่อยูสวนของ Subject กับที่ 
อยูใน from จะมีคุณลักษณะในการเปรียบเทียบตางกัน 

-  OSBF-Lua 
เปน Open source spam filter ที่พัฒนาขึ้นจากภาษา C ชนิดหนึ่ง (ภาษา C แบบ Lua) ที่ 

ใชเทคนิค orthogonal  sparse bi-grams 2  ซ่ึงเปนวิธีการตรวจจับของ E-Mail โดยเนนที่การทํางาน 
แบบ pairs of collocated words 

-  DMC (Dynamic Markov Compression) 
เนนการประมวลผลกับขอมูลที่ถูกบีบอัด โดยใชหลักการพิจารณาขอความเปน String 

เพ่ือตรวจสอบและทํานายวาขอความนั้นจัดเปนขอความสแปมหรือไม 

1  Gordon  V. Cormack,  Jose Maria  Gomez Hidalgo  and Enrique  Puertas  Sanz.  (2007).  Spam  filtering  for  short 
messages.  P. 1-8. 

2  Fidelis  Assis.  (2006).  OSBF-Lua,  Text  classification  module  for  the  Lua  Programming  Language  and  a 
production class anti-spam in Lua using the module.  P. 1.
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-  LR (Logistic Regression) 
เปน Open  source  spam  filter  ที่ใชหลักการคํานวณทางตรรกศาสตร เพื่อหาคา 

สัมประสิทธ์ิของฟงกชั่นเชิงเสน แลวพิจารณาความเปนไปไดที่จะเปนขอความสแปมคลายกับ 
SVM แตมีระดับการคํานวณต่ํากวา 

-  SVM (Support Vector Machine) 
มีชื่อเสียงในการคนหาขอความสแปมดวยหลักการหาคาสัมประสิทธ์ิของฟงกชั่นเชิง 

เสน เพื่อแยกขอความสแปมดวยระยะหางบนกราฟ และมีคุณลักษณะในการตรวจสอบขอมูล 
Alphanumeric characters อีกดวย ซ่ึงใหผลการกรองไดดีที่สุดในการทดสอบ 

-  LOHIT Algorithm 
งานวิจัยที่ใชอัลกอริทึมการกรองขอความแบบ LOHIT 1 กลาวถึงการพัฒนา LOHIT 

Filter สําหรับกรองขอความสแปมในระบบ SMS ที่ตางจาก E-Mail Spam Filter โดยใช Probability 
เพื่อระบุความนาจะเปนของขอความสแปมและทําการจําลองการสงขอความ SMS  เพื่อทดสอบ 
ประสิทธิภาพ โดยแสดงผลออกมาในรูป 3D  subspace  ผลการจําลองการสง SMS  สามารถให 
ประสิทธิภาพดีกวา Filter ที่พัฒนาจาก E-Mail Spam Filter อ่ืนๆ 

โครงสรางของระบบสงขอความ SMS  ที่มีการกรองขอความ SMS  ซ่ึงมีใชงานใน 
ปจจุบัน โดยหลักการทํางานคือ เมื่อขอความ SMS จากผูใหบริการขาวสารหรือ Content Provider 
ถูกสงดวย TCP Interface ขอความ SMS จะถูกแปลงใหอยูในรูป SMPP Message แลวทําการสงไป 
ยัง SMSC เพื่อทําการสงใหแกสมาชิกผูรองขอขาวสารนั้นๆ การตรวจสอบขอความจะทําไดโดย 
ระบบกรองขอความท่ีถูกติดตั้งใน SMSC ซ่ึงจะทําหนาที่คัดแยกขอความสแปมออกกอนแลวทาํการ 
สงขอความปรกติไปยังผูรับ ดังรายละเอียดตามภาพท่ี 2.2 

1 S. Dixit, S. Gupta, and C.V. Ravishankar. (2005).  LOHIT: An Online Detection & Control System for Cellular 
SMS Spam.  P. 1.
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SMSC Content Provider  User 

SMS 

Normal SMS Spam Filter System Architecture 

TCP/IP 
INTERNET 
SMPP 

WebService 
. 
. 
. 

SS7 
Network 

SMS Spam Filter 

Decision 

Drop 

ภาพที่ 2.2  โครงสรางระบบกรองขอความ SMS 

ที่มา:  LOHIT: An Online Detection & Control System for Cellular SMS Spam. 

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกรองขอความ SMS จากบทความทางวิชาการและ 
งานวิจัยตางประเทศ 1 สามารถอธิบายการกรองขอความของ Filter ได คือ เม่ือ Filter รับขอความจาก 
ชุมสาย (BTS/MSC)  และ ถอดขอความจาก SMPP  Message ใหอยูในรูปของ text  แลว จะทํา 
กระบวนการ TN เพ่ือลบ Character ที่ไมสามารถตัดเปนคําไดออกไป เชน  @  #  !  รวมถึงตัวเลข 
เปนตน เม่ือไดขอความที่มีความพรอมแลว จะทําตัดคําภาษาอังกฤษดวยการตรวจสอบการเวนวรรค 
จากนั้นจะลบคําที่จัดอยูในประเภท Stop words ออกไป และทําการ Mapping คําเขากับคา TFIDF 
หรือคา Spam Rate ตามอัลกอริทึมการกรองเพื่อสรุปผลของขอความวาจัดเปนขอความปรกติ หรือ 
ขอความสแปม เมื่อไดผลการกรองเปนขอความปรกติ ระบบจะทําการสงขอความไปยังผูรับ หรือ 
หากไมผานการกรองขอความ ระบบจะละทิ้งขอความนั้นโดยไมสง ซ่ึงมีรายละเอียดการทํางานตาม 
ตามภาพที่ 2.3 

1 Petros Zerfos, Xiaoqiao Meng, Starsky H.Y. Wong, Vidyut Samanta and Songwu Lu. (2006).  A Study of the Short 
Message Service of a Nationwide Cellular Network.  P. 1.
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ภาพที่ 2.3  ขั้นตอนการทํางานของ SMS Spam filter 

ที่มา:  LOHIT: An Online Detection & Control System for Cellular SMS Spam. 

ซ่ึงวิธีการกรองขอความดังกลาวไมสามารถนํามาใชกรองขอความภาษาไทย และ 
ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษได เพราะในขั้นตอน Text Normalize และ ขั้นตอน Word Segmentation 
ไมสามารถรองรับกับขอความภาษาไทย และภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ
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2.4  อัลกอริทึมสําหรับกรองขอความ 
2.4.1  Rule Base 

เปนวิธีการตรวจจับขอความดวยกฎและเง่ือนไขการใช Keywords Matching ไมมีความ 
ซับซอนในการคํานวณทางคณิตศาสตร สามารถไดทํางานรวดเร็ว แตมีความถูกตองนอยกวาวิธีการ 
อ่ืน โดยถูกนํามาใชงานในการกรองขอความ SMS ในรูปแบบของ Software ขนาดเล็กที่ติดตั้งบน 
โทรศัพทเคล่ือนที่ 1 การทํางานของวิธีการนี้ ผูใชงานตองเปนผูกําหนดกฎและเงื่อนไขขึ้น เพื่อให 
สามารถกรองขอความไดถูกตอง เชน 

-  การใชกฎ Black/white list ซ่ึงจะตรวจสอบผูสงขอความวาไดรับอนุญาตหรือไม 
-  การใช Keywords  Matching  ที่จะตรวจสอบคําในขอความ หากพบคําที่ผูใชงาน 

กําหนดใหเปนขอความสแปมจะดําเนินการคัดแยกขอความออกไป 
2.4.2  TFIDF 2 

เปนวิธีการคนหาลักษณะเดนของเอกสาร (Document) ใหอยูในรูปของกลุมขอมูล 
(Feature Vector) โดยอางอิงจากชุดตัวอักษรหรือคํา (Term) ในเอกสาร และจํานวนเอกสารทั้งหมด 
ที่ถูกกําหนดใหเปนขอมูลฝกสอน ดังสมการตอไปนี้ 

( , ) =  ( , ) ( )                 (1) 

( ) =  log                      (2) 
( ) 

TFIDF i j TF i j IDF i 
N IDF i 

DF i 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

TF  คือ  ความถ่ีของ Term นี้ ที่ปรากฏใน Document 
DF  คือ  ความถ่ีของ Document ที่มี Term นี้ 
IDF  คือ  คาแทน Discrimination power ของ DF 

จากนั้นจะทําการ Normalization ให vector เอกสารใหมีขนาด 1 หนวยโดยใชสมการ 

( ) 
2 

2 

1 

log 
(3) 

log 

ik 
k 

ik 
t 

ij 
j  j 

N tf 
df 

w 
N tf 
df = 

  
  
  = ⋅⋅ ⋅⋅⋅ ⋅ 

    
            

∑ 

i 

i 

tf ik  คือ  ความถ่ีของคํา k ในเอกสาร i 
N  คือ  คือจํา นวนของเอกสารในชุดเอกสาร 
df k  จํา นวนของเอกสารในชุด เอกสารซ่ึงบรรจคุํา k 

1 WebGate JSC (2007).  SMS Spam Manager. 
2 อติชาต ขานทอง, วัลลภา ตันติประสงคชัย และ ชุลีรัตน จรัสกุลชัย. (2544).  Document Summarization.  หนา 4-6
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ในการจัดกลุมเอกสาร หรือการกรองขอความแบบตางๆที่ใชการคํานวณทาง 
คณิตศาสตรเชิงเสน จะใชวิธีการ TFIDF ในการแปลงเอกสารที่ตองการนําไปคํานวณ ใหเปนชุด 
ขอมูล vector เพ่ือนําไปคํานวณตอไป 

2.4.3  Text Normalization 1 

คือขั้นตอนการลบ สัญลักษณพิเศษ เชน $ | # | @ | ? | ! หรือตัวเลขที่ไมตองการเพื่อ 
กําจัดขอมูลสวนเกินออก ใชในการประมวลผลขอมูลที่อยูในรูปแบบ text หรือ string เมื่อตองการ 
นําขอมูลเหลานั้นไปคํานวณคา หรือเขาสูกระบวนการตัดคํา 

2.4.4  Stop Words 2 

ในการจัดหมวดหมูขอมูลประเภท text หรือการกรองขอความ จะตองคนหาลักษณะ 
แทนขอมูล 3  (representation  data)  โดยการลบคําประเภท Stop  words  ที่ไมมีความหมายใดๆใน 
ขอมูลชุดนั้น โดยดูจากความถ่ีของคําทั้งหมดเทียบกับปริมาณเอกสารดังภาพท่ี 2.4 

ภาพที่ 2.4  แสดงความถ่ีของคําที่ใชแทนลักษณะของเอกสาร 

ที่มา:  อติชาต ขานทอง, วัลลภา ตันติประสงคชัย, ชุลีรัตน จรัสกุลชัย. Document Summarization. 

1 István Pilászy. (2005).  Text Categorization and Support Vector Machines. P. 2 – 3. 
2 ฝายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ. ขอมูลพื้นฐาน ภาษาไทย, 

คําศัพทที่พบบอยในฐานขอมูล. 
3 Mark Sanderson. (1999).  Stop words.
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โดยในสวนของคําที่มีความถ่ีสูงเกินไป (ทางซายของเสน Upper cut-off) และสวนของ 
คําที่มีความถ่ีนอยเกินไป  (ทางขวาของเสน  Lower  cut-off)  เปนคําที่ไมแสดงลักษณะแทนขอมูล 
นั้นๆ  จึงตองทําการลบคําเหลานั้นออก  เพ่ือจะไดขอบเขตของคําที่แสดงลักษณะแทนขอมูลโดย  ซ่ึง 
คําประเภทนีจ้ะมีองคประกอบคือ 

-  คําที่พบเปนจํานวนมากในขอความทุกขอความ 
-  มีลักษณะเปนคําขยาย หรือคําที่ไมแสดงความหมาย 
ตัวอยางคําที่มีลักษณะเปน Stop words ไดแก ฉัน เธอ นาย ที่ นี่ และ ไป เปนตน 

2.4.5  Support Vector Machine (SVM) 1 

แนวความคิดของ Support Vector Machine เกิดขึ้นจากการนําคาของกลุมขอมูลมาวาง 
ลงในฟเจอรสเปซ  (Feature  Space)  จากนั้นจึงคํานวณหาเสนตรงที่ใชแบงขอมูลทั้งสอง  (Plane) 
ออกจากกันดังภาพที่ 2.5 

Plane 

ภาพที่ 2.5  ตําแหนงขอมูลสองกลุมในฟเจอรสเปซ (Feature Space) 

ที่มา:  István Pilászy. (2005). Text Categorization and Support Vector Machines. 

1 wikipedia.org (2006).  Support vector machine.
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และเพ่ือใหทราบวาเสนตรงที่แบงทั้งสองกลุมออกจากกันนั้น เสนตรงใดเปนเสนที่ดี 
ที่สุด  จะใชการฝกสอนดวยการกําหนดชุดขอมูลตั้งตนลงใน  Feature  Space และใชสมการ 
ดังตอไปนี้ในการสราง Model สําหรับ SVM ในการ Classify ขอมูล 

( ) 
( ) 

(4) 
new weight               (5) 

new bias                  (6) 

T 

T 

a w x b 
w t a x 

b t a 

η 

η 

= ⋅ + ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ 

= + − ⋅⋅⋅ ⋅⋅ ⋅ 

= + − ⋅⋅⋅ ⋅⋅ ⋅ 

w  คือ  คา vector น้ําหนักของสมการ SVM 
x  คือ  vector ที่บรรจุ feature parameter ของขอความ 
b  คือ  คาคงที่สําหรับกําหนดความเบ่ียงเบน 
t  คือ  คาที่ vector x ควรจะเปน (ปรกติ = 1 หรือ Spam = -1 ) 
η  คือ  คาการเรียนรูของสมการ SVM 

อธิบายกระบวนการสราง Model ของ SVM ตามสมการที่ 4 ถึง 6 ไดดังนี้ 
กําหนดให Vector 1 (v1) มีคา  [1 1 1] , และมีคา t = 1 (เปนขอความปรกติ) 
กําหนดคา vector น้ําหนักตั้งตนเปน [2 0 0] และคาการเรียนรูของสมการเปน 0.1 
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จากการคํานวณนี้จะได vector น้ําหนักใหมเปน [1.9  -0.1  -0.1] และคาคงที่สําหรับ 
กําหนดความเบ่ียงเบนเปน -0.1 เพ่ือนําคาดังกลาวไปคํานวณหาคา Model SVM กับตัวอยางฝกสอน 
ตอไป สําหรับการฝกสอน vector ที่ใชในการฝกสอนตองผานการกําหนดชนิดของขอมูลเรียบรอย 
แลวไดแก ขอความสแปม(-1) หรือ ขอความปรกติ (1) 

โดยเขียนแทนกระบวนการสราง Model ของ SVM ที่มีความสมบูรณไดเปนชุดสมการ 
ตอไปนี้ 1 

1 

1 min( , )                (7) 
2 

subject to :  :  (8) 1 

n 
T 

i 
i 

w b w w C 

n T y w x b i i i i 

ξ 

ξ 

= 

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

  ∀ ⋅ + ≥ ⋅⋅ ⋅⋅⋅ ⋅   =   

∑ 

2.4.6  Naïve Bayesian (NB) 2 

ในทฤษฎีความนาจะเปน สถิติ การอนุมาน และ ปญญาประดิษฐ บางครั้งจะพบคําวา 
แบบเบย (Bayesian) มาขยายชื่อทฤษฎีหรือโมเดลตางๆ โดยทุกครั้งที่พบคําขยายนี้หมายความวา ได 
มีการนําปรัชญาหรือหลักการของ ทฤษฎีความนาจะเปนแบบเบย (การอนุมานแบบเบย หรือ สถิติ 
แบบเบย) มาใชกับสาขาความรูนั้นๆชื่อเรียก "แบบเบย" เริ่มตนใชในชวงป ค.ศ. 1950 โดยมีตน 
กําเนิดมาจากชื่อของ โทมัส เบย ผู ซ่ึงเสนอทฤษฎีบทของเบยเปนคนแรก (เทาที่มีบันทึกใน 
ประวัติศาสตร) ในเวลาถัดมาปแยร ซิมง ลาปลาซ ไดเสนอทฤษฎีบทของเบยเชนกัน โดยในขณะ 
นั้นลาปลาซไมทราบวามีงานของเบยอยู ทฤษฎีบทของเบยในแบบของลาปลาซถูกนําไปใชงาน 
อยางกวางขวาง ท้ังนี้เนื่องจากการแปลความหมาย ความนาจะเปน ของลาปลาซนั้นกวางมาก โดย 
ลาปลาซไดนําไปในประยุกตใชในปญหาของกลศาสตร,  ดาราศาสตร,  สถิติการแพทย (medical 
statistics) หรือแมแต นิติศาสตร 

ลาปลาซไดใชทฤษฎีความนาจะเปน (แบบเบย) ในการทํานายมวลของดาวเสารโดยใช 
ขอมูลของวงโคจรดาวเสารที่มีอยูในขณะนั้น โดยการคํานวณของลาปลาซมีความผิดพลาดไปเพียง 
รอยละ 0.63 เทานั้น ซึ่งในชวงเวลานั้น ปญหานี้ไมสามารถสรางการทดลองเชิงแนวคิดในลักษณะ 
ทดลองสรางดาวเสารมา N ครั้ง มี M ครั้งที่มวลของดาวเสารเทากับ X ไดอยางสมเหตุสมผล 

ผูบุกเบิกทฤษฎีความนาจะเปนแบบเบยที่มีช่ือเสียงคนอ่ืนๆ คือ จอหน เมยนารด เคนส, 
เลโอนารด ซาเวจ, แฟรงค แรมซีย, รูดอรฟ คารนาพ โดยนักทฤษฎีความนาจะเปนแบบเบยที่โดงดัง 
ในชวงป ค.ศ. 1930 ถึง 1960 ที่ยังมีชีวิตอยูในปจจุบันก็คือ เดนนิส ลินดลีย เจนสใหขอสังเกตไววา 

1 István Pilászy (2005).  Text Categorization and Support Vector Machines. P. 2 – 3. 
2 wikipedia.org (2006).  Naive Bayes classifier.
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ผูสนับสนุนทฤษฎีแบบเบยที่มีชื่อเสียงมักเปนบุคคลจากสาขาอ่ืนที่ไมใชคณิตศาสตร ไมวาจะเปน 
ตนเอง และคอกซ  นักฟสิกส เซอร แฮโรลด เจฟฟรีย  นักธรณีวิทยา เคนส  นักเศรษฐศาสตร หรือ 
คารนาพ  นักปรัชญาวิทยาศาสตร ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคคลเหลานี้ตองการนําทฤษฎีความนาจะ 
เปนไปใชงานจริง และตางก็พบวาทฤษฎีความนาจะเปนเชิงความถ่ีไมกวางขวางพอที่จะเอาไปใช 
จริงได อีกทั้งสถิติเชิงความถ่ียังไมมีความนาเชื่อถือ และสมเหตุสมผลพอ บุคคลเหลานี้จึงตอง 
พัฒนาทฤษฎีความนาจะเปนที่สามารถนําไปใชไดจริงขึ้นมา และตางก็คนพบแนวทางเดียวกันซ่ึงก็ 
คือส่ิงที่ลาปลาซไดแสดงไวแลวเมื่อราวตนคริสตศตวรรษที่ 19 

Naïve Bayesian เปนทฤษฎีการใช Probability ในการแกปญหาตางๆที่ไมสามารถใช 
หลักสถิติกับชุดขอมูลโดยตรงได  การนํา NB  มาใชกับการกรองขอความสแปมจะใชการหา 
Probability ของคําในขอความที่มีโอกาสเปนสแปมเปรียบเทียบกับ Probability ของคําในขอความที่ 
มีโอกาสเปนขอความปรกติ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกันโดยใช ln แลวมีคามากกวา 0 แสดงวา ขอความ 
ดังกลาวนาจะปนสแปม 1  อธิบายไดจากสมการดังตอไปนี้ 
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P  คือ คาความนาจะเปน 
D  คือ Document หรือ ขอความ SMS 

i w  คือ ลําดับของคํา ในขอความ SMS 
การตรวจสอบขอความ จะใชความนาจะเปนขอความสแปมหรือ P (Spam|D) เทียบกับ 

ความนาจะเปนขอความปรกติ หรือ P  (Norm|D) หากผลการเปรียบเทียบมีคากกวา 0  แสดงวา 
ขอความดังกลาวเปนขอความสแปม 

1 Rafael Pinto. (2005).  SpamFilter 1.1.
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อธิบายการทํางานของ NB ไดจากตัวอยางดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 2.2  แสดงตัวอยางขอมูลสําหรับคํานวณดวยอัลกอริทึมแบบ NB 

SMS 
Spam SMS  Norm SMS 
A B E 
A B C 
B E E F 
D E F 
A B E 

A B C 
A E F 
A C D F 
A B C 
B D F 
C D E 

Words  A  B  C  D  E  F 

Spam  3  4  1  1  5  2 

Norm  4  3  4  3  2  3 

P(       )  3/5  4/5  1/5  1/5  5/5  2/5 

P(  )  4/6  3/6  4/6  3/6  2/6  3/6 

P(Spam)  5/11 
P(Norm)  6/11 

spam w 

norm w 

กําหนดใหอักษร A  B  C  D  E  F แทนคําในขอความ SMS 
กําหนดให SMS1 มีคําดังนี้ [A C D E] จะสามารถคํานวณคาการเปนสแปมไดดังนี้ 

P(Spam|SMS)  =  (5/11) x (3/5) x (1/5) x (1/5) x (5/5)  =  0.0109090909 
P(Norm|SMS)  =  (6/11) x (4/6) x (4/6) x (3/6) x (2/6)  =  0.0404040404 
P(Norm|SMS) > P(Spam|SMS)à ขอความ SMS1 เปน ขอความปรกติ 

กําหนดให SMS2 มีคําดังนี้ [A B D E] จะสามารถคํานวณหาคาการเปนสแปมไดดังนี้ 
P(Spam|SMS)  =  (5/11) x (3/5) x (4/5) x (1/5) x (5/5)  =  0.0436363636 
P(Norm|SMS)  =  (6/11) x (4/6) x (3/6) x (3/6) x (2/6)  =  0.0303030303 
P(Norm|SMS) < P(Spam|SMS)à ขอความ SMS2 เปน ขอความสแปม 

2.5  การตัดคําภาษาไทย 
การกรองขอความโดยทั่วไป เชน ระบบกรองคําไมสุภาพในเอกสารหนา Web  page 

หรือ E-Mail Spam Filter จะวิเคราะหขอความจากคํา ซ่ึงในภาษาอังกฤษใชการเวนวรรคเพื่อตัดคํา 
(word segmentation) 1 ในขณะที่ขอความภาษาไทยไมสามารถทําได เพราะใชหลักการเขียนคําตอ 
กันเปนประโยค ทําใหตองใช อัลกอริทึมในการตัดแยกคํา อีกทั้งขอจํากัดของระบบ SMS ทําให 
พฤติกรรมการสงขอความ มีลักษณะของ คํายอ, คําทับศัพท, หรือคําภาษาอังกฤษ ปะปนกันอยางไม 
เปนระเบียบ จึงจําเปนตองปรับปรุงระบบการตัดคําภาษาไทยใหรองรับขอความดังกลาวได 

1 วิรัช ศรเลิศล้ําวานิช, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC).(2543).  โปรแกรมตัดคํา 
ภาษาไทย.
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เทคนิคการตัดคําภาษาไทยแบงออกเปน 3 แบบใหญๆดังนี้ 1 

1) วิธีการตัดคําแบบยาวที่สุด (Longest Matching) 
ตัดคําดวยการคนหาคําเริ่มจากตัวอักษรซายสุดของขอความนั้นไปยังตัวอักษรถัดไป 

จนกวาจะพบคําที่ยาวที่สุดที่มีอยูในพจนานุกรม 
2) วิธีการตัดคําแบบสอดคลองมากที่สุด (Maximal Matching) 
ใชการตัดคําที่สามารถจะเปนไปไดทั้งหมด  แลวเลือกขอความที่ตัดไดจํานวนคํานอย 

ที่สุดมาใชงาน 
3) วิธีการตัดคําแบบคํานวณเชิงสถิติเพื่อหาความเปนไปได (Probabilistic Model) 
วิธีการนี้นําเอาคาสถิติการเกิดของคําและลําดับหนาที่ของคํา  (Part of speech) เขามา 

ชวยในการคํานวณหาความนาจะเปน เพื่อที่จะใชเลือกแบบท่ีมีโอกาสการเกิดมากที่สุด ซ่ึงสามารถ 
จะตัดคําไดดีกวา 2 แบบแรก แตขอจํากัดของวิธีการนี้คือ จะตองมีฐานขอมูลที่มีการตัดคําที่ถูกตอง 
และมีการกําหนดหนาท่ีของคําให เพ่ือนําไปใชในการสรางสถิติ 

4) วิธีการตัดคําแบบใชคุณลักษณะ (Feature - Based Approach) 
วิธีการนี้จะพิจารณาจากบริบท  (context  words)  และการเกิดรวมกันของคํา  หรือ 

หนาท่ีของคํา  (collocation)  เขามาชวยในการตัดคําตัวอยางเชน “ตากลม”  ถาพบคําวา  “แปว” ใน 
บริบทก็จะสามารถตัดคําไดวา  “ตา”  “กลม” “มากวา”  ถาในบริบทท่ีตามมาเปนตัวเลขก็สามารถตัด 
คําไดวา “มา”  “กวา” 

2.6  ภาษา PHP
ประวัติความเปนมาของภาษา PHP ถูกคิดคนขึ้นในป 1994 โดย ราสมัส เลอรดอรฟ 

(Rasmus Lerdorf) แตใน Version ที่ไมเปนทางการหรือกําลังทดสอบเทานั้น โดย Rasmus ไดทําการ 
ทดสอบกับWeb  Page  ของตนเองโดยใชการตรวจสอบติดตามเก็บสถิติขอมูล  ผูที่เขามาเยี่ยมชม 
ประวัติสวนตัวบนWeb Page เทานั้น 

ตอมา  PHP  Version แรกไดถูกพัฒนา  และเผยแพรใหกับผูอ่ืนที่ตองการใชศึกษาในป 
ค.ศ. 1995 โดยเรียกวา Person Home Page Tool  ซ่ึงเปนที่มาของคําวา  PHP แตในระยะเวลานั้น 
PHP  ยังไมมีความสามารถอะไรที่โดดเดนมากนัก จนกระทั่งเมื่อประมาณกลางป 1995 Rasmus ได 
คิดคนและพัฒนาให PHP/FI หรือ PHP Version 2 ใหมีความสามารถจัดการเกี่ยวกับแบบรูปแบบ 
ขอมูลที่ถูกสรางมาจากภาษา HTML และสนับสนุนกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูล เอ็มเอสคิวแอล 

1 กําธน สินธวานนท, พล.อ.ต. (2544).  โปรแกรมตัดคําภาษาไทย (Thai Word Segmentation).
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(mSQL) จึงทําให PHP เริ่มถูกใชมากขึ้นอยางรวดเร็ว และเริ่มมีผูสนับสนุนการใชงาน PHP มากขึ้น 
โดยในปลายป ค.ศ. 1996 PHP ถูกนําไปใชประมาณ 15,000 เว็บไซตทั่วโลก และเพิ่มจํานวนขึ้น 
เรื่อย ๆ เปน 50,000 เว็บไซต 

นอกจากนี้  ในราวกลางป  ค.ศ.  1997  PHP  ไดมีการเปล่ียนแปลงและถูกพัฒนาจาก 
Rasmus ซ่ึงเปนนักพัฒนาเพียงผูเดียว มาเปนทีมงาน โดยมี Zeev Suraski และ Andi Gutmans ทํา 
การวิเคราะหพื้นฐานของ PHP/FI และไดนํา Code มาพัฒนาใหมเปน PHP Version  3 ซ่ึงมีความ 
สมบูรณมากขึ้น

ในกลางป  ค.ศ.  1999  PHP  Version  3  หรือ  PHP  3  สามารถทํางานรวมกับ  C2’s 
StrongHold Web Server และ Red Hat Linux ได ในปจจุบัน PHP ถูกนําไปใชในเว็บไซตตาง ๆ ทั่ว 
โลกมากกวา  150,000  เว็บไซตและคาดวาในอนาคต  PHP  รุนตอไปจะถูกพัฒนาใหมใหมี 
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถที่จะทํางานภายใตเว็บเซิรฟเวอรตัวอ่ืนไดนอกเหนือจากอะปาเช 
เว็บเซิรฟเวอร (Apache Web Server) ที่ใชอยูในปจจุบัน 

ลักษณะสําคัญของ PHP ในการวจิัยและพัฒนา คือ 
-  Open source 
การเปน Software  แบบ Open  Source  ทําใหไมมีขอจํากัดดานตนทุนการพัฒนา 

โปรแกรมเมอรสามารถนํา PHP ไปใชงานใดๆ โดยสามารถพัฒนาตอยอดใหเหมาะสมกับงานได 
ทําให ภาษา PHP มีพัฒนาการที่รวดเร็ว และการใชงานที่แพรหลาย 

-  Speed 
PHP นําขอดีของภาษาสคริปตที่เคยมีในภาษา C, Perl และ Java รวมกับความเร็วของ 

CGI มาใชพัฒนาเปนหลัก 
-  Process 
ลักษณะการทํางานของ PHP นอกจากจะสามารถทํางานในรูปแบบ Web Server แลว 

PHP ยังสามารถทํางานในแบบ Console Mode และ Background Mode  ซ่ึงสามารถประยุกตการ 
Process ขอมูลไดหลายรูปแบบ 

-  Crossable Platform 
ลักษณะเดนของ PHP ที่สําคัญอีกประการ คือความเขากันไดกับระบบปฏิบัติการหลาย 

ชนิด เชน Windows, Linux, UNIX เปนตน โดยไมจําเปนตองเปล่ียน Code คําส่ัง 
-  Database Access 
PHP สามารถติดตอกับฐานขอมูลอยาง  dBase,  Access,  SQL  Server,  Oracle,  Sybase, 

Informix, PostgreSQL, MySQL, Empress, FilePro, mSQL, PostgreSQL ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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-  String Handle 
คําส่ังการจัดการ String ของภาษา PHP มีความยืดหยุนสูง รองรับการทํางานไดหลาย 

รูปแบบ อีกทั้งยังมีความรวดเร็วในการประมวลผล 
-  Protocol Support 
การสนับสนุนโปรโตคอลหลายแบบ ทั้ง IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, SSL, 

Socket และยังสามารถพัฒนาใหรองรับการทํางานของ Protocol อ่ืนๆที่ใชงาน TCP ได เชน SMPP 
และ SOAP เปนตน 

2.7  ระบบฐานขอมูล 
ฐานขอมูล 1  (Database)  คือ  การจัดเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธกันไวดวยกัน  เพื่อลด 

ปญหาความซํ้าซอนของขอมูลและการที่ไมสามารถใชขอมูลรวมกันได  เพื่อใหเปนขอมูลที่ใช 
สนับสนุนการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งขององคกรเชน ระบบฐานขอมูลเงินเดือนที่จัดเก็บขอมูล 
ตาง ๆที่สนับสนุนการคํานวณเงินเดือน เปนตน 

ระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS: Database Management System) คือ ซอฟตแวร 
ระบบท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล 
โดยมีหนาที่สําคัญที่ตองกระทํา ไดแก การจัดการพจนานุกรมขอมูลการจัดเก็บขอมูล การควบคุม 
การเขาถึงขอมูลจากผูใชหลายคน  การสํารองและการกูคืนขอมูล  และภาษาที่ใชในการเขาถึง 
ฐานขอมูลและการเช่ือมตอกับโปรแกรมประยุกต 

2.8  ภาษา SQL
ภาษา SQL 2 (สามารถอานออกเสียงได 2 แบบ คือ “เอสคิวแอล”  (SQL) หรือ “ซีเควล” 

(Sequel) ยอมาจาก Structured Query Language หรือภาษาในการสอบถามขอมูล เปนภาษาทางดาน 
ฐานขอมูล ที่สามารถสรางและปฎิบัติการกับฐานขอมูลแบบสัมพันธ  (relational  database) 
โดยเฉพาะ และ เปนภาษาที่มีลักษณะคลายกับภาษาอังกฤษ ภาษา SQLถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ 
relational  calculus และ relational  algebra  เปนหลัก ภาษา SQL  เริ่มพัฒนาครั้งแรกโดย almaden 
research center ของบริษัท IBM โดยมีชื่อเริ่มแรกวา “ซีเควล”  (Sequel)  ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน 
“เอสคิวแอล”  (SQL) หลังจากนั้นภาษา SQLไดถูกนํามาพัฒนาโดยผูผลิตซอฟแวรดานระบบจัดการ 

1 วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. (2546).  ระบบฐานขอมูล. 
2 ศิรินุช เทียนรุงโรจน. (2552).  ระบบฐานขอมูล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
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ฐานขอมูลเชิงสัมพันธจนเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยผูผลิตแตละรายก็พยายามที่ 
จะพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลของตนใหมีลักษณะเดนเฉพาะขึ้นมา ทําใหรูปแบบการใชคําส่ัง 
SQL มีรูปแบบที่แตกตางกันไปบาง เชน ORACLE  ACCESS  SQL  Base  ของ Sybase  INGRES 
หรือ SQL  Server  ของ Microsoft  เปนตน ดังนั้นในป ค.ศ. 1986 ทางดาน American  National 
Standards Institute (ANSI) จึงไดกําหนดมาตรฐานของ SQL ขึ้น อยางไรก็ดี โปรแกรมฐานขอมูลที่ 
ขายในทองตลาด ไดขยาย SQL ออกไปจนเกินขอกําหนดของ ANSI โดยเพิ่มคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่คิด 
วาเปนประโยชนเพิ่มเติม แตโดยหลักทั่วไปแลวก็ยังปฏิบัติตามมาตรฐานของ ANSI ในการอธิบาย 
คําส่ังตางๆของภาษา SQL 

1.  ประเภทของคําส่ังของภาษา SQL 
ภาษา SQL เปนภาษาที่ใชงานไดตั้งแตระดับเครื่อง Computer สวนบุคคล (Personal 

Computer หรือ PC) ไปจนถึงระดับ Mainframe ประเภทของคําส่ังในภาษา SQL (The subdivision 
of sql) แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1.1  ภาษาสําหรับการนิยามขอมูล (Data Definition Language: DDL) 
ประกอบดวยคําส่ังที่ใชในการกําหนดโครงสรางขอมูลวามีคอลัมนอะไร แตละ 

คอลัมนเก็บขอมูลประเภทใด รวมถึงการเพิ่มคอลัมน การกําหนดดัชนี การกําหนดวิวหรือตาราง 
เสมือนของผูใช เปนตน 

1.2  ภาษาสําหรับการจัดการขอมูล (Data Manipulation Language: DML) 
ประกอบดวยคําส่ังที่ใชในการเรียกใชขอมูล การเปล่ียนแปลงขอมูล การเพิ่ม 

หรือลบขอมูล เปนตน 
1.3  ภาษาควบคุม (Data Control Language: DCL) 

ประกอบดวยคําส่ังที่ใชในการควบคุม การเกิดภาวะพรอมกัน หรือการปองกัน 
การเกิดเหตุการณที่ผูใชหลายคนเรียกใชขอมูลพรอมกัน และคําส่ังที่เกี่ยวของกับการควบคุมความ 
ปลอดภัยของขอมูลดวยการกําหนดสิทธิของผูใชที่แตกตางกัน เปนตน 

2.  ชนิดของขอมูลที่ใชในภาษา SQL 
ในภาษา SQL การบรรจุขอมูลลงในคอลัมนตาง ๆ ของตารางจะตองกําหนดชนิด 

ของขอมูล (data type) ใหแตละคอลัมน ชนิดของขอมูลนี้จะแสดงชนิดของคาที่อยูในคอลัมน คาทุก 
คาในคอลัมนที่กําหนดจะตองเปนชนิดเดียวกัน เชน ในตารางลูกคาคอลัมนที่เปนรายชื่อลูกคา 
จะตองเปนตัวหนังสือ ในขณะที่คอลัมนจํานวนเงินที่ลูกคาซ้ือสินคาเปนตัวเลข 

ชนิดของขอมูลของแตละคอลัมนจะขึ้นกับลักษณะของขอมูลแตละคอลัมน ซ่ึงแบงได 
ดังนี้
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2.1  ตัวหนังสือ (Character) ในภาษา SQL มีดังนี้ 
- ตัวหนังสือแบบความยาวคงที่ (fixed-length character) จะใช char  (n) หรือ 

character (n) แทนประเภทของขอมูลที่เปนตัวหนังสือใดๆที่มีความยาวของขอมูลคงที่โดยมีความ 
ยาว n ตัวหนังสือประเภทนี้จะมีการจองเนื้อท่ีตามความยาวที่คงที่ตามที่กําหนดไว ชนิดของขอมูล 
ประเภทนี้จะเก็บความยาวของขอมูลไดมากที่สุดได 255 ตัวอักษร 

-  ตัวหนังสือแบบความยาวไมคงที่ (variable-length character) จะใช varchar 
(n) แทนประเภทของขอมูลที่เปนตัวหนังสือใดๆที่มีความยาวของขอมูลไมคงที่ โดยมีความยาว n 
ตัวหนังสือประเภทนี้จะมีการจองเนื้อที่ตามความยาวของขอมูล ชนิดของขอมูลประเภทนี้จะเก็บ 
ความยาวของขอมูลไดมากที่สุดได 4000 ตัวอักษร 

2.2  จํานวนเลข (Numeric) 
- จํานวนเลขที่มีจุดทศนิยม (Decimal)  ในภาษา SQL  จะใช dec  (m,n)  หรือ 

decimal (m,n) เปนประเภทขอมูลที่เปนจํานวนเลขที่มีจุดทศนิยมโดย m คือจํานวนตัวเลขทั้งหมด 
(รวมจุดทศนิยม) และ n คือจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม 

- จํานวนเลขที่ไมมีจุดทศนิยมในภาษา SQL  จะใช int  หรือ integer  เปนเลข 
จํานวนเต็มบวกหรือลบขนาดใหญ  เปนตัวเลข  10 หลัก ที่มีคาตั้งแต  –2,147,483,648  ถึง 
+2,147,483,647 และในภาษา SQL จะใช smallint เปนประเภทขอมูลที่เปนเลขจํานวนเต็มบวกหรือ 
ลบขนาดเล็ก เปนตัวเลข 5 หลัก ที่มีคาตั้งแต –32,768 ถึง +32,767 ตัวเลขจํานวนเต็มประเภทนี้จะมี 
การจองเนื้อท่ีนอยกวาแบบ integer 

- เลขจํานวนจริง ในภาษา SQL อาจใช number (n) แทนจํานวนเลขที่ไมมีจุด 
ทศนิยมและจํานวนเลขที่มีจุดทศนิยม 

2.3  ขอมูลในลักษณะอื่นๆ 
วันที่และเวลา (Date/Time)  เปนชนิดวันที่หรือเวลาในภาษา SQL  จะใช date 

เปนขอมูลวันที่ ซ่ึงจะมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกใช เชน yyyy-mm-dd (1999-10-31) dd.mm.yyyy 
(31.10.1999) หรือ dd/mm/yyyy (31/10/1999)
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1  แนวทางการวิจัยและพฒันา 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการออกแบบวิธีการกรองขอความ SMS ในประเทศไทย ที่ 

มีการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ ในการสงขอความ โดยแบงขั้นตอน 
การวิจัยออกเปน 2 สวนดังนี้ 

3.1.1  ศึกษาและเปรียบเทียบหาวิธีการกรองที่เหมาะสม 
เนื่องจากยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาการกรองขอความจากบริการสงขอความ SMS  ใน 

ประเทศไทยอยางจริงจัง จึงตองใชการศึกษาวิธีกรองขอความท่ีมีใชงานในตางประเทศเปนพื้นฐาน 
อางอิง โดยวิธีการที่ถูกใชงานอยางแพรหลายมีดวยกัน 2 วิธีไดแก SVM และ NB ซ่ึงจะทําการศึกษา 
และปรับปรุงการทํางานบางสวนใหสามารถใชงานรวมกับภาษาไทยได เพ่ือวิจัยเปรียบเทียบในดาน 
ประสิทธิภาพความถูกตองและระยะเวลาในการประมวลผล จากขอความ SMS ที่มีการตรวจสอบ 
ลักษณะขอความสแปมดวยมนุษย โดยนําวิธีการกรองที่มีประสิทธิภาพ มาปรับปรุงใหสอดคลอง 
กับขอความ SMS ในประเทศไทยตอไป 

3.1.2  วิเคราะหปญหาการกรองขอความ SMS ของประเทศไทย 
ในขั้นตอนการวิจัยสวนที่ 1 จะทําใหทราบหลักการทํางานและขอบกพรองในการกรอง 

ขอความ SMS ซ่ึงจะนําผลการทดสอบมาทําการวิเคราะห เพ่ือนําไปแกไขและปรับปรุงวิธีการกรอง 
ใหมีความสอดคลองกับขอความ SMS ในประเทศไทย ดวยการดําเนินงานในสวนที่ 2 และทําการ 
ทดสอบการกรองขอความดวยขอความ SMS ชุดเดิมอีกครั้ง เพื่อหาสวนตางของประสิทธิภาพที่ 
เพ่ิมขึ้น แลวสรุปงานวิจัยเพื่อนําไปพัฒนาวิธีการกรองใหสามารถใชงานในระบบสงขอความของผู 
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่
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3.2  เคร่ืองมอืที่ใชในงานวิจัย 
3.2.1  เครื่อง Desktop Computer หรือ Laptop สําหรับติดตั้ง Software ในการทดสอบกรอง 

ขอความสแปมจํานวน 1 เครื่อง 
CPU Intel Core 2 Duo Processor 2.26 GHz 
Mainboard 
RAM 3 GB DDRII 800 MHz 
HARD DISK 250 GB SATA II 
DVD - RW 
10/100/1000 LAN Built-In 
USB Mouse & Keyboard 
LCD 14.1 Inch Display 

3.2.2  Software สําหรับใชในการสรางโปรแกรม Spam Filter 
PHP 
SWATH 
SVM Light 
MsSQL 
Genuine Windows Vista ® Ultimate 
Windows 2003 Server 
Vmware 

3.2.3  แบบสอบถาม สําหรับนิยามความหมายของขอความสแปม 
เอกสารแบบสอบถามจํานวน 500 ชุด 
แบบสอบถาม Online สําหรับกรองขอมูลผาน Internet
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3.3  แผนการดําเนินงาน 

ตารางที่ 3.1  แผนการดําเนินงาน 

รายการดําเนินงาน 
ระยะเวลา (เดือน) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
รวบรวมขอมูลจากผูใชงาน 
โทรศัพทเคลื่อนที่ 

รวบรวมขอมูล (CDR) 

ศึกษา  Filter  ที่มีการใชงานใน 
ปจจุบัน 
ออกแบบและพัฒนาระบบการ 
กรองขอความ 
ทดสอบการประมวลผลของ 
ระบบขั้นตน 
ทดสอบเปรียบเทียบเพื่อหา 
ประสิทธิภาพ 
สรุปผลการเปรียบเทียบและ 
ประโยชน 

3.4  ขั้นตอนการดําเนนิงานวิจัย 
3.4.1  รวบรวมและวิเคราะหขอวาม SMS ในประเทศไทย 

กอนทําการออกแบบ Filter นั้น จําเปนตองมีการวิเคราะหพฤติกรรมของขอความ SMS 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา โดยจะทําการรวบรวมขอมูลการใชงานบริการสงขอความ SMS จาก 
ระบบสงขอความของผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศไทยรายหนึ่ง เปนระยะเวลา 8 เดือน 
เพื่อใชในการศึกษาลักษณะและแนวโนมทางสถิติของขอความในระบบสงขอความ โดยมี 
วิธีดําเนินการดังนี้ 

1) ติดตอผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ เพื่อขอความอนุเคราะหขอมูลการ รับ  –  สง 
ขอความส้ัน SMS เปนระยะเวลา 8 เดือน
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2) ทําการเก็บรวบรวมขอมูล CDR ของบริการ SMS จากเครื่อง SMSC ของผูใหบริการ 
โทรศัพทเคล่ือนที่ 

3) นําขอความ SMS ที่ไดรับมาจัดเตรียมลงสูฐานขอมูล เพื่อใชในการเรียกดึงขอมูลได 
อยางเปนระบบและมีความรวดเร็ว 

4) สรางกราฟแสดงขอมูลทางสถิติซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 

ภาพที่ 3.1  ขอมูลการใชบรกิาร SMS ทั้งหมด ของ CAT CDMA ตั้งแต 03/2008 ถึง 10/2008 

จากภาพที่ 3.1 ซ่ึงแสดงใหเห็นแนวโนมการใชบริการที่มีการเพิ่มสูงขึ้นในแตละเดือน 
สําหรับในเดือนที่มีเทศกาลพิเศษ เชน เทศกาลสงกรานต จะมีสถิติการใชงานสูงกวาการใชงานใน 
เดือนอื่นๆ เนื่องจากเปนชวงวันหยุดพักผอน ซ่ึงผูใชงานเดินทางไปทองเที่ยวในตางจังหวัด ทําใหมี 
การส่ือสารถึงบุคคลอ่ืนสูงกวาปรกติ
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ภาพที่ 3.2  ขอมูลการใชบรกิาร SMS ผาน TCP/IP ของ CAT4SMS ตั้งแต 03/2008 ถึง 10/2008 

จากภาพที่ 3.2  ซ่ึงแสดงใหเห็นแนวโนมการใชบริการสงขอความ SMS ผาน TCP/IP ที่ 
มีการเพ่ิมสูงขึ้นในแตละเดือนเชนเดียวกับการสงขอความจากโทรศัพทเคล่ือนที่ สําหรับในเดอืนทีม่ี 
เทศกาลพิเศษ เชน เทศกาลสงกรานต จะมีสถิติการใชงานต่ํากวาการใชงานในเดือนอ่ืนๆ เนื่องจาก 
เปนชวงวันหยุดพักผอน ซ่ึงผูใชงานเดินทางไปทองเที่ยวในตางจังหวัด ทําใหการใชงานบริการสง 
ขอความผาน TCP/IP  จากบุคคลทั่วไปลดลง นอกจากนี้ การบันทึกขอมูลจากระบบตรวจสอบ 
ความถ่ีของขอมูลที่ SMS Gateway แสดงรูปแบบความถ่ีในการสงขอความในแตละวันดังภาพท่ี 3.3
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ภาพที่ 3.3  ตัวอยางบันทกึการใชงานบริการ CAT4SMS (บริการสง SMS ผานเว็บ) ตั้งแตวันที่ 
12/05/2551 ถึง 15/05/2551 

จากภาพที่ 3.3  แสดงใหเห็นความถ่ีในการสงขอความตามชวงเวลาตางๆ ของบริการ 
CAT4SMS ซ่ึงมีความถ่ีในการสงหนาแนนในชวงเวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ในแตละวัน ลักษณะ 
ของขอความจะเปนการสงขอความ 1 ขอความ ไปยังผูรับมากกวา 1 ราย 

3.4.2  การกําหนดความหมายของขอความสแปมและขอความปรกติ 
การกรองขอความสแปมออกจากระบบสงขอความ SMS  นั้น จําเปนตองกําหนด 

ความหมายของขอความสแปมใหมีความชัดเจน ขณะที่ผูใชงานโทรศัพทเคล่ือนที่แตละคนอาจมี 
ทัศนคติในการตัดสินวาขอความใดเปนขอความสแปมหรือขอความปรกติที่แตกตางกัน ตัวอยาง 
ความแตกตางทางความคิดในการตัดสินขอความสแปมเชน ผูใชงานโทรศัพทเคล่ือนที่ที่มีรูปราง 
อวนจะมีความสนใจในขอความ SMS ที่เกี่ยวของกับการลดความอวน ไดแก ขอความสงเสริมการ 
ขายยาลดความอวน อาหารเสริม หรือสถานออกกําลังกายตางๆเพ่ือลดความอวน ในขณะที่ผูใชงาน 
โทรศัพทเคล่ือนที่ที่รูปรางปรกติไมตองการรับขอมูลขาวสารดังกลาว 

ความแตกตางทางความคิดดังตัวอยางขางตน ทําใหการตัดสินความหมายของขอความ 
SMS  เพื่อใชเปนขอมูลฝกสอนสําหรับออกแบบวิธีกรองขอความ ไมสามารถทําไดถูกตองทุก 
ขอความ การทําแบบสํารวจความคิดเห็น เพื่อใชกําหนดความหมายของขอความสแปมกับผูใชงาน 
โทรศัพทเคล่ือนที่ ทําใหสามารถเขาใจทัศนคติของกลุมผูใชงานที่มีตอขอความสแปมไดชัดเจน 
โดยใชแบบสํารวจปลายปด เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางสะดวกรวดเร็ว
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และจัดทําแบบสํารวจเปน 2 ชองทาง ไดแก แบบสํารวจที่จัดทําขึ้นเปนเอกสารแบบ 2 หนากระดาษ 
A4 และรูปแบบ Online ในรูปของ HTML เช่ือมตอกับ ฐานขอมูล Microsoft SQL และการนําขอมูล 
ดังกลาวมาใชกําหนดทิศทางของการออกแบบวิธีกรองขอความ จะชวยเพิ่มความถูกตองในการ 
กรองไดอีกดวย โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

1) สรางแบบสํารวจความคิดเห็นโดยใหความสําคัญในการนิยามความหมายของคําวา 
“ขอความสแปม” 

2) จัดทําแบบสํารวจในรูปส่ิงพิมพ และ HTML เพ่ือเปนชองทางการรวบรวมขอมูล 
3) เก็บรวบรวมความคิดเห็น และจัดเตรียมขอมูลลงสูฐานขอมูลเพ่ือใชในการสรุปผล 
4) พัฒนาเครื่องมือในการคัดแยกขอความสแปมแบบ Web Application เพื่อใหการคัด 

แยกขอความดวยมนุษยจากขอสรุปนิยามของ “ขอความสแปม” ตามภาพที่ 3.4 

ภาพที่ 3.4  ระบบจําแนกขอความดวยมนษุย ผาน Web Application 

จากภาพที่ 3.4 แสดงหนาจอการทํางานของเครื่องมือการคัดแยกขอความสแปมแบบ 
Online ผาน Web Application  ซ่ึงพัฒนาดวยภาษา HTML และ  PHP  โดยเชื่อมตอกับฐานขอมูล 
Microsoft SQL ที่เก็บรวบรวขอมูล SMS
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3.4.3  ศึกษาวิธีการกรองขอความ SMS ในปจจุบัน 
โดยคนควางานวิจัยประเภทตางๆดังตอไปนี้ 
1) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบสงขอความ SMS 
2) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดหมวดหมูเอกสารภาษาไทย 
3) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบขอความสแปมทั้งจากระบบสงขอความส้ัน 

SMS และระบบรับ-สง E-Mail 
4) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอัลกอริทึมในการจัดกลุมขอมูล 
5) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัดคําภาษาไทย 
พัฒนาโปรแกรมสําหรับกรองขอความโดยอัลกอริทึมแบบ SVM และ NB ดวยภาษา 

PHP โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) จัดเตรียม Module การตรวจสอบ Stop words โดยการพัฒนาจากภาษา PHP 
2) จัดเตรียม Module การตัดคําภาษาไทย ที่สามารถตัดคําดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

- Longest Matching 
- Maximal Matching 
- Probabilistic Model 
โดยใชโปรแกรม Swath 1 ของ NECTEC ซ่ึงมี license แบบ GNU GPL และพัฒนา 

วิธีการเชื่อมตอขอมูลระวาง PHP  กับ Swath  เพิ่มเติมเพื่อให PHP  เขาใจและรับรูการตัดคําของ 
Swath ไดถูกตอง 

3) จัดเตรียม Module การแปลงขอมูล text เปน feature vector ตามวิธีการ TFIDF โดย 
พัฒนาดวย PHP

4) จัดเตรียม Module การประมวลผลดวย SVM โดยใชโปรแกรม SVM-Light 2  ซ่ึงเปน 
โปรแกรมในการคัดแยกขอมูลที่ไดรับความนิยมสูง และพัฒนาวิธีการเชื่อมตอขอมูลระหวาง PHP 
กับ SVM-Light เพ่ิมเติมเพ่ือให PHP เขาใจและรับรูผลการคัดแยกขอมูลแบบ SVM 

5) จัดเตรียม Module  การประมวลผลดวย NB  โดยการพัฒนาจากภาษา PHP  ตาม 
ทฤษฎี 3  4 

1  วิรัช ศรเลิศล้ําวานิช. National Electronics and Computer Technology Center  (NECTEC).(2543).  โปรแกรมตัดคํา 
ภาษาไทย. 

2 Thorsten Joachims. (2008).  SVM Light, Support Vector Machine. 
3 wikipedia.org (2006).  Naive Bayes classifier. 
4 Rafael Pinto. (2005).  SpamFilter 1.1.
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3.4.4  ออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพวิธีการกรองขอความ 
การทดสอบประสิทธิภาพ ตองจัดเตรียมชุดขอมูลสําหรับทําการทดสอบ โดยนํา 

ขอความ SMS ที่ผานการคัดแยกดวยมนุษยมาแบงออกเปน 2 ชุด ไดแก ชุดขอมูลฝกสอน (Training 
data หรือ TD) และชุดขอมูลใหมสําหรับทําการทดสอบในการทํางานจริงที่ชุดขอมูลตรวจสอบอาจ 
ไมมีในชุดขอมูลฝกสอน (New  data  หรือ ND) โดยวิธีการกรองแตละวิธีจะทําการเรียนรูจากชุด 
ขอมูลฝกสอนเพื่อใหเขาใจความหมายของขอความสแปมและสามารถคัดแยกไดแลวจึงวัด 
ประสิทธิภาพดวยการกรองชุดขอมูลฝกสอนอีกครั้งรวมกับขอมูลใหม 

จัดเตรียมเครื่อง Computer หรือ Laptop สําหรับทําการทดสอบ ซ่ึงประกอบดวย CPU 
Core 2 Duo Processor ความเร็ว 2.26 GHz หนวยความจําขนาด 3 GB ระบบปฏิบัติการ Windows 
2003 Server ใน VMWare บน Windows Vista Ultimate โดยแบงการทดสอบออกเปน 

1) การทดสอบดวยวิธีการตัดคําแบบตางๆโดยใชวิธีกรองขอความแบบ NB 
2) การทดสอบดวยวิธีการตัดคําแบบตางๆโดยใชวิธีกรองขอความแบบ SVM 
เม่ือการทดสอบเสร็จส้ิน ดําเนินการเก็บขอมูลการทดสอบเพื่อใชในการศึกษาปญหา 

การกรองขอความในภาษาไทยตอไป 
3.4.5  ศึกษาปญหาและการแกไขปญหาการกรองขอความ SMS 

ศึกษาความเปนไปไดและปญหาที่จะเกิดขึ้นในการกรองขอความภาษาไทย ของวิธี 
กรองขอความจากการทดสอบประสิทธิภาพ ไดแก 

1) การตรวจสอบความผิดปรกติตางๆของคําในขอความ 
ทั้งขอความภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ ที่ถูกสรางจาก 

โทรศัพทเคล่ือนที่ การพิมพขอความที่ผิดพลาด การพิมพตัวอักษรเดียวกันมากกวา 1 ครั้ง และคําที่ 
ไมสมบูรณเนื่องจากมีการตัดแบงขอความท่ีไมถูกตอง และออกแบบวิธีการแกปญหาดังกลาว 

2) การตรวจสอบการตัดคํา 
วิธีการตัดคําในปจจุบัน เปนวิธีการที่ออกแบบมาเพ่ือตัดคําที่มีความถูกตองตามหลัก 

ภาษาศาสตร ซ่ึงไมสามารถตัดคําจากขอความ SMS ไดอยางถูกตอง การตรวจสอบวิธีการตัดคํา จะ 
ทําใหเขาใจถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสามารถนําไปปรับปรุงแกไขใหการตัดคําในขอความ 
SMS มีความถูกตองมากขึ้น 

3) การปรับปรุงในสวนอ่ืนๆ 
นอกจากความผิดปรกติของคํา และการตัดคําที่ไมถูกตองแลว อาจมีองคประกอบ 

อ่ืนๆ ที่สามารถปรับปรุงและสงผลกระทบตอการกรองขอความใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได
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3.4.6  การทดสอบประสิทธิภาพวิธีการกรองที่พัฒนาเสร็จส้ิน 
ทําการทดสอบเชนเดียวกับการทดสอบกอนหนา โดยเปรียบเทียบระหวางวิธีการกรอง 

ที่ยังไมผานการปรับปรุงขั้นตอนตางๆกับวิธีการกรองขอความที่ผานการปรับปรุงการแกไข 
ขอผิดพลาด 

3.4.7  รายงานผลการวิจัยและสรุปขอเสนอแนะ 
แสดงผลการวิจัยและสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งขอเสนอแนะตางๆ จัดทํารายงาน 

การวิจัย และนําเสนอผลงานDPU



บทที่ 4 
การกรองขอความ SMS ภาษาไทย 

4.1  การนิยามขอความสแปม 
4.1.1  การสํารวจความคิดเห็น 

การกรองขอความสแปมออกจากระบบสงขอความส้ัน SMS  นั้น จําเปนตองกําหนด 
ความหมายของขอความสแปมใหมีความชัดเจน เพราะผูใชบริการแตละคนอาจมีทัศนคติในการ 
ตัดสินวาขอความใดเปนขอความสแปมหรือขอความปรกติที่แตกตางกัน ซ่ึงจากการจัดทําแบบ 
สํารวจความคิดเห็น (รายละเอียดของแบบสํารวจความคิดเห็นในเอกสารภาคผนวก ข.) ของผูใชงาน 
โทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศไทย ซ่ึงมีสาระสําคัญของแบบสอบถามดังนี้ 

1) ความหมายของขอความสแปมซ่ึงจะนํามาใชกําหนดชุดขอมูลฝกสอน เพื่อใหการ 
กรองขอความ SMS สามารถทําไดตรงกับกลุมผูใชงานในประเทศไทยมากที่สุด 

2) ตัวอยางคําและลักษณะเฉพาะของขอความที่พบไดในขอความสแปม เพ่ือใชกําหนด 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม จากระบบการกรองที่มีอยูในปจจุบัน ใหมีความถูกตองในการกรองสูงขึ้น 

3) ผลกระทบและการแกไขปญหาขอความสแปมใชในการอางอิงถึงความรุนแรงของ 
ปญหาขอความสแปมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

การสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางผูที่ใชงานโทรศัพทเคล่ือนที่จํานวน 468 
ตัวอยาง มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.1
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ตารางที่ 4.1  แสดงผลการตอบแบบสํารวจสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

คําถาม/คําตอบ  จํานวนผูตอบ (คน) 
เพศ
ชาย  265 
หญิง  203 
อายุ
ต่ํากวา 20 ป  56 
21 – 30 ป  307 
31 – 40 ป  75 
40 ปขึ้นไป  30 
สถานะ 
โสด  393 
สมรส  71 
หมายหรือหยา  4 
อาชีพ 
นักเรียน / นักศึกษา  239 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  139 
พนักงานบริษัท / ธุรกิจสวนตัว  90 
จํานวนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานพรอมกัน 
1 เครื่อง  294 
2 เครื่อง  161 
มากกวา 2 เครื่อง  13 
จํานวนขอความ SMS ที่ไดรับโดยเฉลี่ยใน 1 วัน 
ไมมี  39 
นอยกวา 3 ขอความ  276 
นอยกวา 5 ขอความ  112 
มากกวา 5 ขอความ  41 
จํานวนขอความ SMS ที่สงไปยังหมายเลขอื่นโดยเฉลี่ยใน 1 วัน 
ไมมี  183 
นอยกวา 3 ขอความ  236 
นอยกวา 5 ขอความ  37 
มากกวา 5 ขอความ  12
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ตารางที่ 4.2  แสดงผลการตอบแบบสํารวจสวนที่ 2 ขอมูลลักษณะสแปม 

คําถาม/คําตอบ  จํานวนผูตอบ (คน) 
ความหมายของขอความสแปมทาง SMS (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ขอความโฆษณาประชาสัมพันธ การขายสินคา หรือมีการเสนอของรางวัลโดยมีเงื่อนไขตางๆ  361 
ขาวสารทั่วไป หรือขอความแจงขอมูลจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  275 
ขอความจากผูที่ทานไมรูจัก หรือไมสามารถระบุที่มาของผูสงได  153 
ขอความหยาบคาย หรือขอความที่ไมมีสาระสําคัญ  65 
ขอความเดิมหรือขอความที่มีความหมายใกลเคียงกันที่สงซ้ําหลายครั้ง  133 
ความถี่ของขอความสแปมท่ีทานไดรับในแตละวัน 
ไมมี  86 
นอยกวา 3 ขอความ  289 
นอยกวา 5 ขอความ  70 
มากกวา 5 ขอความ  21 
ภาษาของขอความสแปมที่ทานไดรับ 
ภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียว  21 
ภาษาไทยหรือภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ  429 
คําใดบางท่ีทานคิดวาจะพบในขอความสแปม  ตารางที่ 4.3 
ชวงเวลาท่ีทานไดรับขอความ สแปม 
06:01 น. – 20:00 น.  266 
20:01 น. – 06:00 น.  37 
ตลอดทั้งวัน ไมแนนอน  165 
ผลกระทบของขอความสแปม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ทําใหแบตเตอรรี่หมดเร็วขึ้น  101 
กอความรําคาญและทําใหใชงานไมสะดวก  357 
ถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคล  97 
เสียคาบริการจากโฆษณาในขอความสแปมเพิ่มขึ้น  53 
เสียพ้ืนที่ในการเก็บขอความที่จําเปน (Inbox เต็ม)  66 
วิธีการแกปญหาขอความสแปม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ไมดําเนินการใดๆ  86 
รับขอความและเปดอานตามปกติ  181 
ลบขอความทิ้งทันที  297 
ปดเครื่องโทรศัพททันที  470 
แจงผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหดําเนินการแกไข  54 
เลือกใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถกรองขอความสแปมได  27
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ตารางที่ 4.3  แสดงคําที่ผูตอบแบบสํารวจพบในขอความสแปม 

ลําดบั  คํา  ลําดบั  คํา  ลําดบั  คํา  ลําดบั  คํา 
1  bonus  21  ซ้ือ  41  ลักษณ  61  เชิญชวน 
2  download  22  ดวง  42  ลุน  62  เซียมซี 
3  duty  23  ดารา  43  สนุก  63  เด็ด 
4  free  24  ดาวน  44  สมัคร  64  เติม 
5  mail  25  ดาวนโหลด  45  สลาก  65  เบอร 

6  mms  26  ดูดวง  4  สอบถาม  66  เพลง 
7  promotion  27  ดูหมอ  47  สิทธิพิเศษ  67  เพ่ิม 
8  push  28  ดวน  48  สินคา  68  เพ่ิมเติม 

9  ringtone  29  บริการ  49  สุขภาพ  69  เพียง 

10  sms  30  พยากรณ  50  สง  70  เวลา 

11  vote  31  พิเศษ  51  สงเสริม  71  เสียง 
12  www  32  ฟรี  52  สวนลด  72  แมน 

13  xxx  33  ฟุตบอล  53  หาคู  73  โฆษณา 
14  กด  34  ราคา  54  หางสรรพสินคา  74  โชคดี 

15  ขาย  35  รางวัล  55  อวน  75  โทน 

16  คลิป  36  รายการ  56  ฮิต  76  โทรศัพท 

17  คอรส  37  รายละเอียด  57  เกมส  77  โบนัส 
18  คูปอง  38  รูปภาพ  58  เครดิต  78  โหลด 

19  คาบริการ  39  รานคา  59  เงิน  79  ใหม 
20  ชิง  40  ลด  60  เงินพิเศษ  -  -
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จากตารางที่ 4.3  สามารถสรุปสาระสําคัญจากการสํารวจความคิดเห็นไดดังตอไปนี้ 
1.  ความหมายของขอความสแปม ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทเรียงตามลําดับ 

คะแนนดังนี้ 
1.1.  ขอความโฆษณาประชาสัมพันธ การขายสินคา หรือมีการเสนอของรางวัลโดย 

มีเงื่อนไขตางๆ จํานวน 361 คะแนน 
1.2.  ขาวสารทั่วไป หรือขอความแจงขอมูลจากผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ 

จํานวน 275 คะแนน 
1.3.  ขอความจากผูท่ีทานไมรูจัก หรือไมสามารถระบุที่มาของผูสงได จํานวน 153 

คะแนน 
1.4.  ขอความเดิมหรือขอความที่มีความหมายใกลเคียงกันที่สงซํ้าหลายครั้ง จํานวน 

133 คะแนน 
2.  ผลกระทบและการแกไขปญหาขอความสแปมเรียงตามลําดับคะแนนดังนี้ 

2.1.  กอความรําคาญและทําใหใชงานไมสะดวก จํานวน 357 คะแนน 
2.2.  ทําใหแบตเตอรรี่หมดเร็วขึ้น จํานวน 101 คะแนน 
2.3.  ถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคล จํานวน 97 คะแนน 
2.4.  เสียพื้นที่ในการเก็บขอความที่จําเปน (Inbox เต็ม) จํานวน 66 คะแนน 

4.1.2  สรุปนิยามของขอความสแปม 
จากการทําแบบสํารวจความคิดเห็นพบวา ผูใชงานโทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศไทย 

สวนใหญ  ตัด สินขอความใน ลักษณะโฆษณาขายสินค า  ข าวสารทั่ วไปที่ผู ใหบริการ 
โทรศัพทเคล่ือนที่แจงเตือน ขอความที่ไมทราบที่มา และขอความที่มีความหมายใกลเคียงกันที่สง 
หลายครั้งวาเปนขอความสแปมซ่ึงแตกตางจากนิยามที่กําหนดไวในงานวิจัย LOHIT 1 ที่มุงเนน 
เฉพาะขอความท่ีโฆษณาขายสินคาหรือการชักชวนใหใชบริการพิเศษซ่ึงมีอัตราคาบริการสูงกวา 
ปรกติ และใชขอมูลดังกลาวอางอิงการคัดแยกขอความที่รวบรวมจาก SMSC 

นิยามของขอความสแปมมีดังนี้ 
1) ขอความโฆษณาประชาสัมพันธ การขายสินคา หรือมีการเสนอของรางวัลโดยมี 

เง่ือนไขตางๆ 

1 S. Dixit, S. Gupta, and C.V. Ravishankar. (2005). LOHIT: An Online Detection & Control System for Cellular 
SMS Spam.  P. 1.
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2) ขาวสารทั่วไป หรือขอความแจงขอมูลจากผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่บาง 
ขอความ 

3) ขอความจากผูท่ีทานไมรูจัก หรือไมสามารถระบุที่มาของผูสงได 
นอกจากนิยามของขอความสแปมที่กลาวถึงขางตนแลว ลักษณะเฉพาะของขอความ 

สแปมในประเทศไทยอีกประการคือ ขอความจะมีลักษณะการเขียนที่ถูกตองตามหลักภาษาศาสตร 
เปนสวนใหญ ซ่ึงแตกตางจากลักษณะของขอความภาษาอังกฤษ ในงานวิจัยตางประเทศที่ใช 
หลักการพองรูปและพองเสียงในการเขียนขอความเพื่อหลีกเล่ียงระบบกรองขอความอีกดวย 

ขอความตัวอยางท่ีผานการคัดแยกดวยมนุษยแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4.4DPU
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ตารางที่ 4.4  แสดงขอความปรกติและขอความสแปมที่ผานการคัดแยกจากนิยาม 

ขอความปรกติ  ขอความสแปม 
ถาไปทําได ตอนนี้อยากหายตัวไปนอนขางๆ เธอในคืนนี้ เหงา 
จัง 

2,350บเครึ่อง+SimCATCDMAคุยทั้งวันทั้งปทกุเครึอขาย149บ/ 
ดทีm่shopศก 

มองโลกในแงดี ซิคะ,  www.pec9.comเปดคอรสสอนสดติวเขมชั้น  ป.4-ม.6  เริ่มเรียน  1 
มิ.ย. 51 

สุขสันตวันเกิด ขอใหมีความสุขมากๆนะ นึกอะไรกขอใหได 
ดั่งใจนึก 

ลุนดูดวงฟรีกับปู  โลกเบี้ยวแครับดวงรายวันกด*298*193#(4บ/ 
วัน)022076888 

ฉุกเฉิน คาโทรหมด! รบกวนโทรกลับดวยที่ 084XXXXXXX  สุดคุม!ใชฟรี15วัน  โมโนลูกทุงฮิต  แถมผลหวย  โทร* 
45223111110/027302424 

ไมเคยกลัวคําขู  ดวนเซนตเทเรซารับสมัครน.ศ.พยาบาลอีก10คนสุดทายโทร 
0867227493/037395313 

เอากระโปรงผูหญิงไปใสซะไป  สงความรักดวยเสียงผานVoiceSMSฟรี  ถึง31มี.ค.51  โทร50100( 
เฉพาะภูมิภาค) 

เทอเปนคนเดียวที่ทํารายจิตใจฉันมากที่สุด ถาฉันตายเทอคงดีจัย 
นะ 

เชิญแขงลดน้ําหนักชิงทองและครอสไมจํากัดจํานวนยูนิเซ็นตปน 
เกลา028848692 

ไมคิดถึงเคาแลวหรอ? 
สมัครสมาชิกทรูมูฟซูปเปอรสตารภายในวันที่ 20 พ.ค. นี้ รับฟรี! 

การที่เรารักใครสักคนบางครั้งเราก็ไมตองการใหเขารักเราตอบ 
ขอแคหวงใย 

ฟรีกระเปามูลคา350บ.ทีบู่ธTMBMoneyExpo  8-11พค.51_โชว 
บัตร Ready Cash 

มองในแงดีเสมอแตพระเจาซิ!กําลังไมใหโอกาส!  รวมเลนเกมสคนหาสมบัติ  พรอลุนรับตุกตา  Mickey  &  Minnie 
Mouse Big S 

ขี้เกียดทะเลาะกับผูหญิงปญญาออน  ดูภาพมันสๆจาก100  Rock  Uncensored  BKK  และลุนรบั  CD 
พรอมลายเซ็นตจ 

กําลังจะนอนคะ  ดวงคุณเดือนพฤษภาจะมีโชคลาภหรือไม?ปูโลกเบี้ยวมีคําตอบ 
กด*4988แมนมากๆ 

ไหงงั้น? 
คุณมากกวาใคร ดอกเบี้ย 0% 1 ป ฟรีโอน+จดจํานอง โทร 1375 

เคาคนนั้นก็พอใจแลวฝนดีนะคับหมูขาวของชัย  ดวน!มีจํากัดโมบายดูทีว-ีใสSim2ระบบลูกเลนครบเพียง8,900ที่ 
M-Shopศก. 

Sorry. Good night.  เจาะลึก!แมนยํา!ดวงคุณสัปดาหนี้จะเปนอยางไรอ.ลักษณฟนธง 
โทร1900190065
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4.2  ลักษณะของขอความ SMS ในประเทศไทย 
ลักษณะขอความ SMS ของประเทศไทยหลังจากการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 8 เดือน 

พบวา มีลักษณะของขอความที่ไมเปนไปตามหลักภาษาศาสตร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวนมาก เนื่องจาก SMS เปนการส่ือสารที่ไมจําเปนตองใชภาษาอยางเปนทางการ อีกทั้งขอจํากัด 
ของจํานวนตัวอักษรที่พิมพไดในขอความ นอกจากนี้ยังพบคําที่พิมพไมสมบูรณในตอนตนและทาย 
ขอความ  ซ่ึงเกิดจากการสงขอความที่มี เนื้อความยาวเกินกวาขนาดของ  SMS ผานเครื่อง 
โทรศัพทเคล่ือนที่หรือโปรแกรมสงขอความท่ีตัดขอความไมถูกตอง ดังตัวอยางจากตารางที่ 4.5 

ตารางที่ 4.5  แสดงลักษณะขอความที่พบในประเทศไทย 

ขอความที่สงทั้งหมด  ลําดบัขอความ  ขอความทีถู่กแบง 

ชวงนี้อากาศเปล่ียนแปลงบอย ดูแล 
สุขภาพใหดีนะ ดวยความปรารถนา 
ดีจากทิฟฟแผงสีเขียว ฮิๆ 

1 
ชวงนี้อากาศเปล่ียนแปลงบอย ดูแล 
สุขภาพใหดีนะ ดวยความปรารถนาดี 
จากท 

2  ิฟฟแผงสีเขียว ฮิๆ 
คิดถึงเปนคํา ส้ันๆดู เหมือนไมมี 
ความหมายแตก็ทําใหผีบาอานแลว 
ยิ้มไดก็แลวกัน 

1  คิ ด ถึ ง เ ป น คํ า ส้ั น ๆ ดู เ ห มื อ น ไ ม มี 
ความหมายแตก็ทําใหผีบาอานแลวยิ้มได 

2  ก็แลวกัน 

4.3  การกรองขอความทีน่ําเสนอแบบที่ 1 (Propose1) 
เปนวิธีการกรองขอความ SMS ที่รองรับภาษาไทย ซ่ึงทําการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมจาก 

ภาพที่ 2.3 ซ่ึงรองรับการกรองภาษาอังกฤษเทานั้น โดยใชการทํา TN ที่ปรับปรุงใหมใหสามารถทํา 
กระบวนการ TN และลบ Stop words กับภาษาไทย แลวเพิ่มกระบวนการตัดคําใหสามารถรองรับ 
ขอความ SMS ภาษาไทย และภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนการทํางานของการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 คือ รับขอความจากชุมสาย 
(BTS/MSC) และ ถอดขอความจาก SMPP Message ใหอยูในรูปของ text จากนั้นทํากระบวนการ 
TN เพ่ือลบ Character ที่ไมสามารถตัดเปนคําไดออกไป เชน  @  #  !  รวมถึงตัวเลข เปนตน เมื่อได 
ขอความที่มีความพรอมแลว จะทําการสงขอความไปตัดคําภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะลบคํา
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ที่จัดอยูในประเภท Stop  words  ออกไป จากนั้นจะทําการ Mapping  คําเขากับคา TFIDF  หรือคา 
Spam Rate ตามอัลกอริทึมการกรองที่ใชงานเพื่อสรุปผลของขอความวาจัดเปนขอความปรกติ หรือ 
ขอความสแปม เมื่อไดผลการกรองเปนขอความปรกติ ระบบจะทําการสงขอความไปยังผูรับ หรือ 
หากไมผานการกรองขอความ ระบบจะละทิ้งขอความนั้นโดยไมสง ซ่ึงมีรายละเอียดการทํางานตาม 
ตามภาพที่ 4.1 

ภาพที่ 4.1  ขั้นตอนการทํางานของ การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 ที่รองรับขอความ 
ภาษาไทย
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ในการประมวลผลขอความ SMS เพ่ือกรองขอความสแปมจําเปนตองมีการทํา TN และ 
การตัดคํา เพื่อใหขอความอยูในสถานะที่จะนําไปประมวลผล โดยในการทดสอบที่ผานมา ใช 
วิธีการทํา TN และการตัดคําแบบท่ีมีในงานวิจัย Document Summarization 1  และโปรแกรมตัดคํา 2 

กลาวถึงวิธีการตัดคําภาษาไทยและภาษาไทยปนภาษาอังกฤษที่ผานมา ใชการตัดคํากับเอกสาร 
ประเภท หนังสือพิมพ วรรณกรรม หรือ เว็บไซต ที่ขอความมีความถูกตองตามหลักภาษาศาสตร 

เมื่อมีคําที่พิมพผิดและคําที่พิมพไมสมบูรณเปนจํานวนมาก การตัดคําและการหา 
ความหมายของขอความที่คลาดเคลื่อน ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการกรองขอความ จึงจําเปนตองมีการ 
ปรับปรุงการทํา TN และการตัดคํา เพื่อใหรองรับกับลักษณะของขอความ SMS 

4.4  การกรองขอความทีน่ําเสนอแบบที่ 2 (Propose2) 
วิธีการที่นําเสนอนี้ สามารถประยุกตใชกับการตัดคําและวิธีการกรองไดหลายแบบ ซ่ึงมี 

รายละเอียดดังนี้ 
4.4.1  การแกไขตําแหนงและการพิมพเกินของ สระ วรรณยุกต (vowel) และตัวอักษร 

เพิ่มการแกไขตําแหนงและการพิมพเกินของ สระ วรรณยุกต และตัวอักษรลงใน 
ขั้นตอนการทํา TN  ซ่ึงเปนขั้นตอนการลบ สัญลักษณพิเศษ เชน $    #  @  ?  ! หรือตัวเลขที่ไม 
ตองการเพ่ือกําจัดขอมูลสวนเกินออกในระบบ Filter แตเนื่องจากขอความ SMS ที่สรางขึ้นดวยการ 
พิมพจากเครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่ ทําใหพบการพิมพสระ วรรณยุกต และตัวอักษรตัวเดียวกัน 
มากกวา 1 ครั้ง หรือการพิมพสระและวรรณยุกตสลับที่เปนปริมาณมาก เชน การพิมพคําวา “อยู” 
จะตองพิมพ สระอู กอนพิมพ ไมเอก เสมอ ซ่ึงหลักการพิมพภาษาไทยที่ถูกตอง จะพิมพสระกอน 
วรรณยุกตดัง ตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6  สระที่ตองพิมพกอนหนาวรรณยกุต 

สระ  วรรณยุกต 
ั      ิ      ี      ึ      ื      ุ      ู                           

1 อติชาต ขานทอง, วัลลภา ตันติประสงคชัย และ ชุลีรัตน จรัสกุลชัย. (2544).  Document Summarization. หนา 4-6 
2  วิรัช ศรเลิศล้ําวานิช. National  Electronics  and  Computer  Technology Center  (NECTEC).(2543).  โปรแกรมตัดคํา 

ภาษาไทย.
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สําหรับ สระอํา (  ำ ) ตองพิมพตามหลังวรรณยุกต ไดแก ไมเอก (   ) ไมโท (   ) 
ไมจัตวา (   ) เทานั้น จึงตองปรับปรุงการทํา TN ใหสามารถแกไขการพิมพสระหรือวรรณยุกตตัว 
เดียวกันมากกวา 1 ครั้ง หรือสระและวรรณยุกตที่พิมพสลับลําดับทั้งขอความ เพื่อลดปริมาณคําผิด 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดคํา 

4.4.2  การตรวจสอบคําแรกและคําสุดทายของขอความ 
วิธีการตัดคําแบบการคํานวณเชิงสถิติ แมจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อใชงานกับเอกสารที่มี 

ความถูกตอง แตเมื่อนํามาใชรวมกับขอความ SMS พบวา มีความผิดพลาดมากกวา การตัดคําแบบ 
ยาวที่สุด และการตัดคําแบบสอดคลองมากที่สุด 

สําหรับการตัดคําแบบสอดคลองมากที่สุด จะตัดคําผิดพลาดเมื่อพบคําที่พิมพไม 
สมบูรณ โดยจะนําคําที่พิมพไมสมบูรณรวมเขากับคําถัดไปแลวทําการตัด ทําใหคําถัดไปที่เปนคําที่ 
ถูกตอง มีความหมายผิดไปจากเดิม ปญหาดังกลาวนี้ สามารถแกไขไดดวยวิธีการนําคําที่พิมพไม 
สมบูรณและคําถูก ที่การตัดคําแบบสอดคลองไมสามารถตัดได  มาผานกระบวนการตัดคําอีกครั้ง 
ดวยวิธีการคํานวณเชิงสถิติ และเนื่องจากคําที่พิมพไมสมบูรณ สามารถตรวจพบไดที่คําแรกสุดของ 
ขอความที่เปนขอความตอเนื่อง ตามตัวอยางในตารางท่ี 5.1 ขอความที่ 2 จึงสามารถตรวจสอบคําผิด 
ตามลักษณะดังกลาวไดงาย โดยแสดงผลการตัดคําแบบผสมดังตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7  เปรียบเทียบวิธีตัดคํา 

แบบสอดคลอง  แบบผสม 
 ก็ | แลว | กัน  ก็ | แลว | กัน 

4.4.3  การตรวจสอบรูปแบบของเลขหมายพิเศษ 
นอกจากการตรวจสอบคําผิดและการปรับปรุงโดยใชการตัดคําแบบผสมแลว ยังมีการ 

ตรวจพบขอความสแปมที่สามารถผานการกรองโดยมีลักษณะขอความที่แสดงขอมูลเลขหมายพเิศษ 
ที่มีอัตราคาบริการสูงกวาปรกติ (Premium  rate  Number)  ซ่ึงเกิดขึ้นจากกรณีที่ขอความสแปมมี 
เนื้อความยาวเกินกวา 1 ขอความ โดยเมื่อขอความถูกแบงเนื้อความออกเปน 2 ขอวาม ใจความใน 
สวนของการแสดงขอมูลเลขหมายพิเศษของขอความโฆษณาเชิญชวน อาจถูกแยกจากเนื้อความที่ 
แสดงความหมายเปนสแปมทําใหเนื้อความสวนนี้ ไมมีคําใดๆที่แสดงความหมายเปนขอความ 
สแปมและสามารถผานการกรอง ซ่ึงจากการเก็บขอมูล SMS ทําใหทราบวา เลขหมายพิเศษ จะมี
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เครื่องหมาย # หรือ * ประกอบในตัวเลข ทั้งกอนหนาชุดตัวเลข ในระหวางชุดตัวเลข และตอทาย 
ชุดตัวเลข และเลขหมายพิเศษที่ขึ้นตนดวย 1900 ดังมีตัวอยางตามตารางที่ 4.4 เปนตน 

การออกแบบวิธีการกรองขอความภาษาไทยในงานวิจัยนี้ จึงไดเพิ่มการตรวจสอบ 
รูปแบบของเลขหมายพิเศษ เพื่อใหการกรองขอความ SMS มีความถูกตองมากขึ้น ดวยเงื่อนไขของ 
การมีเครื่องหมาย # หรือ * ประกอบในตัวเลข ทั้งกอนหนาชุดตัวเลข ในระหวางชุดตัวเลข และ 
ตอทายชุดตัวเลข และเลขหมายพิเศษที่ขึ้นตนดวย 1900 ดังนี้ 

1)  ตรวจพบคําวา “โทร” หรือ “กด” และมีเครื่องหมาย # หรือ * แลวตามดวย ชุดตัวเลข 
2)  ตรวจพบคําวา “โทร” หรือ “กด” และมีชุดตัวเลข แลวตามดวย เครื่องหมาย # หรือ 

เครื่องหมาย * 
3)  ตรวจพบหมายเลข 1900 แลวตามดวยชุดตัวเลข 6 หลัก 

4.4.4  ปรับปรุงลําดับการกรองภาษาไทย 
ทําการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมจากภาพที่ 4.1 ดังนี้ 
4.4.4.1  ปรับรุงการทํา TN จากเดิมท่ีทําหนาที่ลบเครื่องหมายพิเศษตางๆออกเพียงอยาง 

เดียว ใหสามารถแกไขการพิมพภาษาไทยท่ีไมตรงตามหลักภาษาศาสตรใหถูกตอง 
4.4.4.2  เพ่ิมขั้นตอนการตรวจสอบหมายเลขพิเศษที่มีคาบริการสูงกวาปรกติซ่ึงมโีอกาส 

เปนขอความสแปมในการทํา TN 
4.4.4.3  ปรับปรุงการตัดคํา โดยเพ่ิมเติมการตรวจสอบคําแรกและคําสุดทาย เพื่อคนหา 

คําที่พิมพไมสมบูรณ 
ขั้นตอนการทํางานของการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 คือ รับขอความจากชุมสาย 

(BTS/MSC) และ ถอดขอความจาก SMPP Message ใหอยูในรูปของ text จากนั้นทํากระบวนการ 
TN เพ่ือลบ Character ที่ไมสามารถตัดเปนคําไดออกไป เชน  @  #  !  ตัวเลข  การลบ Character ที่ 
มีการซํ้ากันมากกวา 3 ตัวขึ้นไป การพิมพสระและวรรณยุกตสลับตําแหนงกัน และการตรวจสอบ 
หมายเลขพิเศษที่มีการคิดคาบริการสูงกวาปรกติ เมื่อไดขอความที่มีความพรอมแลว จะทําการสง 
ขอความไปตัดคําภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะลบคําที่จัดอยูในประเภท Stop words ออกไป 
และทําการตัดคําครั้งที่ 2 กับคําแรกและคําสุดทายของขอความเพื่อเพิ่มความถูกตองในการตัดคําที่ 
ไมสมบูรณ จากนั้นจะทําการ Mapping คําเขากับคา TFIDF หรือคา Spam Rate ตามอัลกอริทึมการ 
กรองเพื่อสรุปผลของขอความวาจัดเปนขอความปรกติ หรือขอความสแปม เมื่อไดผลการกรองเปน 
ขอความปรกติ ระบบจะทําการสงขอความไปยังผูรับ หรือหากไมผานการกรองขอความ ระบบจะ 
ละทิ้งขอความนั้นโดยไมสง ซ่ึงมีรายละเอียดการทํางานตามตามภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2  ขั้นตอนการทํางานของ การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 

4.5  การเตรียมขอมูลทดสอบ 
จากการวิเคราะหขอมูล SMS และการสํารวจความคิดเห็นในประเทศไทย สามารถแบง 

การกําหนดชุดขอมูลออกไดเปน 2 ชุด ไดแก ชุดขอมูลสําหรับฝกสอน (TD) จํานวน 1250 ขอความ 
ประกอบดวยขอความปรกติจํานวน 652 ขอความ ขอความสแปมจํานวน 598 ขอความ และชุด 
ขอมูลใหมสําหรับทดสอบ (ND) จํานวน 1336 ขอความประกอบดวยขอความปรกติจํานวน 1055 
ขอความ ขอความสแปมจํานวน 281 ขอความ ซ่ึงขอความ SMS ชุดขอมูล TD จะนํามาใชในการ
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ฝกสอน Filter  ใหสามารถคัดแยกขอความ SMS  ในประเทศไทยไดอยางถูกตอง อีกทั้งขอความ 
SMS ชุดขอมูล TD จะนํามาใชทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพในการกรองขอความ 

กระบวนการฝกสอนกระทําโดยการปอนชุดขอมูล TD เขาสู Filter โดยระบุความหมาย 
ของขอมูลแตละตัว เพื่อให Filter จดจํารูปแบบของขอความ SMS แบบสแปมและขอความ SMS 
แบบปรกติ แลวทําการทดสอบดวยชุดขอมูล TD เดิม และชุดขอมูล ND เพ่ือวัดประสิทธิภาพทั้งทาง 
เวลาและความถูกตอง 

4.6  การเขียนโปรแกรมจําลอง 
4.6.1  การคํานวณหาลักษณะแทนขอความดวยวิธีการ TFIDF 

จากสมการที่ 2 ใชการคํานวณคาน้ําหนักของขอมูล TD จําเปนตองทราบคา TF และคา 
DF โดยมี Pseudocode ที่ใชในการหาคาดังตอไปนี้ 

$id = 0; 
for($i=0;$i<count($TD_data);$i++) { 

$sms_ary  =  word_segment(normalize($TD_data[$i]),$algorithm);  //  text  normalization 
and word segmentation 

$data_DB[$i] = $sms_ary; 
for($i=0;$j<count($sms_ary);$j++) { 

$word = $sms_ary[$j]; 
if ($word != $stop_words) { // if not stop words 

if ($word not in $db_ary) { // if new data 
$db_ary[$word][0] = $id; // id of data 
$db_ary[$word][1] = 1; // TF (count) 
$db_ary[$word][2] = 0; // DF (count) 
$id++; 

}else{ // if existing data 
$db_ary[$word][1] += 1; // +TF 

} 
} 

}
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// add DF 
$unique = array_unique($sms_ary); // remove duplicate words 
foreach ($unique as $word) { 

$db_ary[$word][2] += 1; // +DF (count) 
} 

} 
// function 
normalize($data){ 

return string_replace(array(symbol, number), "", $data); 
} 
word_segment($text,$algorithm,$spliter="|") { 

return system('cmd swath.exe -b "'.$spliter.'" '."-m ".$algorithm." -d data < ".$text." >"); 
} 

ซ่ึง Psudocode ดังกลาวจะคํานวณขอมูลจากตัวแปร $TD_data ซ่ึงเปนชุดขอมูล TD ใน 
รูปแบบ Array ของ ขอความ SMS แลวใช Function  จัดการขอมูล TN และ words  segmentation 
เพ่ือใหได Normalization ขอมูลและตัดคําเพื่อเก็บลงในตัวแปร $data_DB 

ทําการรวบรวมคา TF และคา DF จากคําใน $data_DB โดยจะจัดเก็บเปน Array 2 ชั้น 
รูปแบบ SMS 1 {word 1 {id, TF,  DF}, word 2 {id,  TF, DF},...,  word n {id,  TF,  DF}} และ SMS 1 {...}, 
SMS 2 {...},...,SMS n {...} ในตัวแปร $db_ary และนําไปคํานวณหาคา Feature Vector จาก Psudocode 
ดังตอไปนี้ 

for($i=0;$i<count($data_DB);$i++) { 
$mod = 0; 
for($i=0;$j<count($data_DB[$i]);$j++) { 

$word = $data_DB[$i][$j]; 
$TF = $db_ary[$word][1] 
$DF = $db_ary[$word][2]; 
$IDF = log10($N/$DF); 
$mod += ($TF*$TF)*($IDF*$IDF);
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} 
$mod = sqrt($mod); 
for($i=0;$i<count($data_DB[$i]);$i++) { 

$word = $data_DB[$i][$j]; 
$TF = $db_ary[$word][1] 
$DF = $db_ary[$word][2]; 
$IDF = log10($N/$DF); 
$feature_vector = ($TF*$IDF)/$mod; 
$db_ary[$word][3] = $feature_vector; // feature vector (FV) 

} 
} 

ขอมูลที่ไดจาก $db_ary ที่มีรูปแบบ SMS 1 {word 1 {id, TF, DF, FV}, word 2 {id, TF, DF, 
FV},..., word n {id, TF, DF, FV}} และ SMS 1 {...}, SMS 2 {...},...,SMS n {...} จะสามารถระบุ Feature 
Vector ของคําแตละคําเพื่อนําไปใชประมวลผลกับอัลกอริทึมกรองขอความแบบ SVM และ NB 
ตอไป 

4.6.2  การเขียนโปรแกรมกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 (Propose1 Programing) 
การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 มีการเขียนโปรแกรมดัง Psudocode ตอไปนี้ 

$SMS_vector = ""; 
$sms_ary  = word_segment(normalize($SMS_data),$algorithm);  //  text  normalization  and word 
segmentation 
for($i=0;$i<count($sms_ary);$i++) { 

$word = $sms_ary[$i]; 
if ($word != $stop_words) { // if not stop words 
$SMS_vector  .=  $db_ary[$word][0]  .  ":"  .  $db_ary[$word][3]  +  "  ";  //  Insert 

feature vector 
} 

} 
$result = spam_filter_algorithm($SMS_vector); // NB or SVM
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normalize($data){ 
return string_replace(array(symbol, number), "", $data); 

} 

word_segment($text,$algorithm,$spliter="|") { 
return  system('cmd  swath.exe  -b  "'.$spliter.'"  '."-m  ".$algorithm."  -d  data  < 

".$text." >"); 
} 

ขอความ SMS จะถูกแทนดวยตัวแปร $SMS_data และผานการทํา TN กอนการตัดคํา 
จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการกรองขอความดวย อัลกอริทึม SVM หรือ NB  เพื่อระบุลักษณะของ 
ขอความตอไป 

4.6.3  การเขียนโปรแกรมกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 (Propose2 Programing) 
การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 มีการเขียนโปรแกรมดัง Psudocode ตอไปนี้ 

$SMS_vector = ""; 
$sms_ary  =  new_word_segment(new_normalize($SMS_data));  //  text  normalization  and  word 
segmentation 
for($i=0;$i<count($sms_ary);$i++) { 

$word = $sms_ary[$i]; 
if ($word != $stop_words) { // if not stop words 

$SMS_vector  .=  $db_ary[$word][0]  .  ":"  .  $db_ary[$word][3]  +  "  ";  //  Insert 
feature vector 

} 
} 
$result = spam_filter_algorithm($SMS_vector); // NB or SVM 
// function 
new_normalize($data){ 

$new_data = string_remove_dup(dup_char, char, $data); // remove duplicate characters
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$new_data = string_swap(array(vowelB, vowelA), $data); // correct vowel 
$new_data = string_convert_to_lower($data); // Convert Eng character to lowercase 
$new_data  =  string_mapping(phone_number,  uppercase  ,  $data);  //  Convert  phone 

number to uppercase 
$new_data  =  string_replace(array(symbol,  number),  "",  $data);  //  remove  symbol  and 

number 
return $newdata; 

} 
word_segment($text,$spliter="|") { 

$words =  system('cmd swath.exe -b  "'.$spliter.'"  '."-m ".$algorithm." -d data <  ".$text." 
>"); 

$words[0] = system('cmd swath.exe -b "'.$spliter.'" '."-m max -d data < ".$words[0]." >"); 
$words[last] = system('cmd swath.exe -b "'.$spliter.'" '."-m max -d data < ".$words[last]." 

>"); 
return $words; 

} 

การกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 2  นี้ จะเพิ่มขั้นตอนในสวนของการทํา TN  การ 
แกไขสระและวรรณยุกตที่ผิดตําแหนง การลดปริมาณตัวอักษรที่พิมพเกินกวา 1 ครั้ง การตรวจสอบ 
หมายเลขโทรศัพทพิเศษ และการตัดคําแรกและคําสุดทายของขอความ เพื่อเพ่ิมความถูกตองในการ 
นําคําไประบุลักษณะตอไป
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บทที่ 5 
ผลการวิจัย 

5.1  การวัดประสิทธิภาพ 
5.1.1  ผลการลดจํานวนคําที่ไมถูกตองในการตัดคํา 

จากการปรับปรุงการทํา TN และเพิ่มเติมการตรวจสอบคําที่ไมสมบูรณ ในการกรอง 
ขอความที่นําเสนอแบบท่ี 2 สามารถลดจํานวนคําที่ไมถูกตองในการตัดคําลงไดเม่ือเทียบกับวิธีการ 
ที่ 1 โดยแสดงผลการทดสอบตัดคํากับขอความ SMS จํานวน 18145 ขอความ ดังภาพท่ี 5.1 

ภาพที่ 5.1  การตรวจสอบคําผิดในขั้นตอน TN ระหวางการตดัคําแบบตางๆ ในการกรองขอความท่ี 
นําเสนอแบบท่ี 2 

จากภาพที่ 5.1  แสดงผลการทํา TN และการตัดคําแบบผสมกับชุดขอมูลฝกสอน ซ่ึงการ 
กรองขอความท่ีนําเสนอแบบท่ี 2 สามารถตรวจจับคําที่ไมถูกตองในการตัดแบบสอดคลองมากที่สุด 
ลงได 105 คํา เม่ือเปรียบเทียบกับการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 เพราะไดรับผลจากการตัดคํา 
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แบบผสมกับคําแรกและคําสุดทายของขอความท่ีการตัดคําแบบนี้ มีการรวมคําที่พิมพไมครบเขากับ 
คําถูก ในขณะที่การตัดคําแบบอ่ืนจะไดรับผลจากการแกไขลําดับการพิมพสระและวรรณยุกตผิด 
หรือการพิมพสระและวรรณยุกตมากกวา 1 ครั้ง โดยจํานวนคําที่ไดตรวจพบนี้เปนคําผิดที่จะสงผล 
ตอความเร็วการกรองขอความในการทดสอบหัวขอถัดไป 

5.1.2  ผลการเปรียบเทียบระหวางอัลกอริทึม NB และ SVM 
เปนการวัดประสิทธิภาพความถูกตองโดยใชการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 

รวมกับอัลกอริทึมแบบ NB เปรียบเทียบกับอัลกอริทึมแบบ SVM 

ภาพที่ 5.2  เวลาประมวลผลระหวางอัลกอริทึม NB และ SVM การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 
จากชุดขอมูลที่ใชฝกสอน (TD) 
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ภาพที่ 5.3  เวลาประมวลผลระหวางอัลกอริทึม NB และ SVM การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 
จากชุดขอมูลใหม (ND) 

จากภาพที่ 5.2  และ 5.3  การทดสอบกรองขอความดวยวิธีการตัดคําภาษาไทยทั้ง 3 
แบบ แสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพทางเวลาของอัลกอริทึมแบบ NB จะใชเวลาในการประมวลผล 
นอยกวาอัลกอริทึมแบบ SVM ในทุกการทดสอบ 

42.4202  46.5521  48.8622 

119.7813  120.9727  123.8232 
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ภาพที่ 5.4  ประสิทธิภาพความถูกตองระหวาง NB และ SVM การกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 

จากภาพที่ 5.4  ผลการทดสอบความถูกตองในการกรองขอความดวยวิธีการตัดคํา 
ภาษาไทยท้ัง 3 แบบแสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพของวิธีการกรองแบบ SVM มีความถูกตองเฉล่ีย 
ที่รอยละ 92.42  ในขณะที่การกรองแบบ NB  มีความถูกตองเฉล่ียที่รอยละ 86.28  ซ่ึงวิธีการแบบ 
SVM ใหผลการกรองที่ดีกวาวิธีการแบบ NB อยูประมาณรอยละ 6.14 

นอกจากนี้วิธีการตัดคําแบบตางๆยังสงผลตอความถูกตองของการกรอง โดยวิธีการตัด 
คําแบบยาวที่สุด และวิธีการตัดคําแบบสอดคลองมากที่สุด มีความถูกตองมากกวาวิธีการแบบสถิติ 
ในการกรองดวยอัลกอริทึม SVM 

5.1.3  ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึม NB ระหวางการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 และ 
แบบท่ี 2 

การวัดประสิทธิภาพความถูกตองในการกรองขอความระหวางการกรองขอความที่ 
นําเสนอแบบท่ี 1 และแบบที่ 2 โดยทดสอบดวยอัลกอริทึม NB และการตัดคํา 2 แบบไดแก การตัด 
คําแบบยาวที่สุด และแบบสอดคลองที่สุด ตามภาพท่ี 5.5 และ 5.6 
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ภาพที่ 5.5  ความถูกตองของอัลกอริทึม NB ระหวางการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 และแบบ 
ที่ 2 จากชุดขอมูลที่ใชฝกสอน (TD) 

จากภาพที่ 5.5  แสดงใหเห็นวาการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 2 ไมสามารถเพิ่ม 
ความถูกตองของอัลกอริทึม NB ในการกรองขอมูล TD ไดสูงขึ้น โดยในการตัดคําแบบสอดคลอง 
ที่สุดมีความถูกตองลดลงเล็กนอย 
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ภาพที่ 5.6  ความถูกตองของอัลกอริทึม NB ระหวางการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 และแบบ 
ที่ 2 จากชุดขอมูลใหม (ND) 

จากภาพที่ 5.6  แสดงใหเห็นวาการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 สามารถเพิ่มความ 
ถูกตองของอัลกอริทึม NB ในการกรองขอมูล ND ไดสูงขึ้นเล็กนอย และความถูกตองในการกรอง 
ขอความของขอมูลชุด TD และ ND โดยรวมสูงขึ้นนอยมาก 

จากผลการเปรียบเทียบขางตนแสดงใหเห็นวา การกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 2 
ไมสามารถเพ่ิมความถูกตองในการกรองขอความดวยอัลกอริทึมแบบ NB ได 

การวัดประสิทธิภาพทางเวลาในการกรองขอความระหวางการกรองขอความท่ีนําเสนอ 
แบบท่ี 1 และแบบที่ 2 โดยทดสอบดวยอัลกอริทึม NB และการตัดคํา 2 แบบไดแก การตัดคําแบบ 
ยาวที่สุด และแบบสอดคลองที่สุด ตามภาพท่ี 5.7 และ 5.8 
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ภาพที่ 5.7  เวลาในการกรองของอัลกอริทึม NB ระหวางการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 และ 
แบบท่ี 2 จากชุดขอมูลที่ใชฝกสอน (TD) 

ภาพที่ 5.8  เวลาในการกรองของอัลกอริทึม NB ระหวางการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 และ 
แบบท่ี 2 จากชุดขอมูลใหม (ND) 

39.1673 

42.2466 

39.6484 

45.1168 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Longest matching  Maximal matching 

mi
llis

ec 
per

 SM
S 

Propose1 
Propose2 

42.4202 
46.5521 45.0292 

56.646 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Longest matching  Maximal matching 

mi
llis

ec 
per

 SM
S 

Propose1 
Propose2

DPU



60 

จากภาพที่ 5.7  และ 5.8  แสดงใหเห็นวาการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 2 ใชเวลา 
ในการกรองมากกวาการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 ทําใหส้ินเปลืองเวลาในการประมวล 
ขอมูลมากขึ้น อีกทั้งความถูกตองที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยทําใหการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 2 ไม 
มีความเหมาะสมในการกรองขอความดวยอัลกอริทึมแบบ NB 

5.1.4  ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึม SVM ระหวางการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 และ 
แบบท่ี 2 

การวัดประสิทธิภาพความถูกตองในการกรองขอความระหวางการกรองขอความที่ 
นําเสนอแบบท่ี 1 และแบบที่ 2 โดยทดสอบดวยอัลกอริทึม SVM และการตัดคํา 2 แบบไดแก การ 
ตัดคําแบบยาวที่สุด และแบบสอดคลองที่สุด ตามภาพท่ี 5.9 และ 5.10 

ภาพที่ 5.9  ความถูกตองของอัลกอริทึม SVM ระหวางการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 และ 
แบบท่ี 2 จากชุดขอมูลที่ใชฝกสอน (TD) 
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ภาพที่ 5.10  ความถูกตองของอัลกอริทึม SVM ระหวางการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 และ 
แบบท่ี 2 จากชุดขอมูลใหม (ND) 

จากภาพที่ 5.9  และ 5.10  แสดงใหเห็นวาการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 สามารถ 
เพ่ิมความถูกตองของอัลกอริทึม SVM ในการกรองขอมูล ND ไดสูงขึ้น 

การวัดประสิทธิภาพทางเวลาในการกรองขอความระหวางการกรองขอความท่ีนําเสนอ 
แบบท่ี 1 และแบบที่ 2 โดยทดสอบดวยอัลกอริทึม SVM 
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ภาพที่ 5.11  เวลาในการกรองของอัลกอริทึม SVM ระหวางการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 
และแบบที่ 2 จากชุดขอมูลที่ใชฝกสอน (TD) 

ภาพที่ 5.12  เวลาในการกรองของอัลกอริทึม SVM ระหวางการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 
และแบบที่ 2 จากชุดขอมูลใหม (ND) 
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จากภาพที่ 5.11  และ 5.12  แสดงใหเห็นวาการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 2 ใช 
เวลาในการกรองนอยกวาการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 อีกทั้งความถูกตองที่เพิ่มขึ้น ทําให 
การกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองขอความใหกับ 
อัลกอริทึมแบบ SVM ไดดี 

5.2  สรุปผลการเปรียบเทยีบระหวาง NB SVM การกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 และแบบที่ 2 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพระหวางอัลกอริทึมแบบ NB และ SVM 

ตารางที่ 5.1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพระหวางอัลกอริทึมแบบ NB และ SVM ในการกรอง 
ขอความที่นําเสนอแบบท่ี 1 และแบบที่ 2 

เปรียบเทียบความถกูตองระหวาง NB และ SVM 

อัลกอริทึม  การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 
(%) 

การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 
(%) 

NB  86.15622583  86.40757927 
SVM  92.53673627  93.5808198 

เปรียบเทียบการเวลาประมวลผลขอความระหวาง NB และ SVM 

อัลกอริทึม  การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 
(millisec) 

การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 
(millisec) 

NB  42.57928731  45.21358868 
SVM  114.4988508  108.2246556 

จากการทดสอบที่ผานสามารถสรุปผลการทํางานของ SMS  Spam  Filter ที่ปรับปรุง 
วิธีการกรองตามแบบท่ีนําเสนอในบทที่ 4 ไดดังตารางท่ี 5.2 และ 5.3
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ตารางที่ 5.2  ผลการทดสอบการอัลกอริทึมแบบ NB ระหวางการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 
และแบบที่ 2 

อัลกอริทึม  วิธีการตัดคํา 
ชุด 

ขอมูล 

การกรองขอความที่นําเสนอ 
แบบที่ 1 

การกรองขอความที่นําเสนอ 
แบบที่ 2 

ความถูกตอง 
(%) 

เวลา/SMS 
(millisec) 

ความถูกตอง 
(%) 

เวลา/SMS 
(millisec) 

NB 

ยาวที่สุด 
TD  89.76  39.1673  89.84  39.6484 
ND  82.7095  42.4202  83.3832  45.0292 

คาเฉลี่ย  86.1175  40.7814  86.5042  42.3280 

สอดคลอง 
ที่สุด 

TD  90.08  42.2466  89.92  45.1168 
ND  82.5598  46.5521  82.9341  51.1245 

คาเฉลี่ย  86.1948  44.3771  86.3109  48.0991 

จากตารางที่ 5.2  แสดงการเปรียบเทียบระหวางการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 
และแบบที่ 2 ดวยอัลกอริทึม NB มีความถูกตองระหวางรอยละ 86.1 ถึงรอยละ 86.5 ซ่ึงการกรอง 
ขอความที่นําเสนอแบบท่ี 2 นี้สามารถเพ่ิมความถูกตองในการการกรองไดประมาณรอยละ 0.25 แต 
ตองใชเวลาในการประมวลผลตอขอความสูงขึ้นประมาณรอยละ 6.39 ทําใหการกรองขอความที่ 
นําเสนอแบบท่ี 2 ไมมีความเหมาะสมในการกรองขอความดวยวิธีการแบบ NB
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ตารางที่ 5.3  ผลการทดสอบการอัลกอริทึมแบบ SVM ระหวางการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 
1 และแบบที่ 2 

อัลกอริทึม  วิธีการตัดคํา 
ชุด 

ขอมูล 

การกรองขอความที่นําเสนอ 
แบบที่ 1 

การกรองขอความที่นําเสนอ 
แบบที่ 2 

ความถูกตอง 
(%) 

เวลา/SMS 
(millisec) 

ความถูกตอง 
(%) 

เวลา/SMS 
(millisec) 

SVM 

ยาวที่สุด 
TD  97.52  106.9534  97.68  102.8880 
ND  87.8742  119.7813  89.5209  113.5491 

คาเฉลี่ย  92.5367  113.2468  93.4648  108.1634 

สอดคลอง 
ที่สุด 

TD  97.04  110.6711  97.68  103.0199 
ND  88.3233  120.9727  89.9700  113.6350 

คาเฉลี่ย  92.5367  115.7508  93.6968  108.2858 

จากตารางที่ 5.3  แสดงการเปรียบเทียบระหวางการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 
และแบบที่ 2 ดวยอัลกอริทึม SVM สามารถกรองขอความไดความถูกตองคิดเปนรอยละ 92.53 ซ่ึงมี 
ประสิทธิภาพมากกวาอัลกอัลกอริทึมแบบ NB อยูที่ประมาณรอยละ 6.38 และการกรองขอความที่ 
นําเสนอแบบท่ี 2 สามารถเพ่ิมความถูกตองในการกรองไดประมาณรอยละ 1.160 อีกทั้งยังใชเวลา 
ในการประมวลผลตอขอความลดลงถึงประมาณ 6.3 millisec คิดเปนรอยละ 5.27 ดวยวิธีการตัดคํา 
แบบสอดคลองมากที่สุด ทําใหการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การกรองขอความสแปมภายในประเทศไทยไดเปนอยางดี โดยแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
การกรองตามภาพที่ 5.13
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ภาพที่ 5.13  ประสิทธิภาพความถูกตองระหวางการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 และแบบที่ 2 

5.3  ขอจํากดัของการกรองขอความทีน่ําเสนอแบบที่ 2 
ในการทดสอบกรองขอความดวยวิธีการตัดคําและวิธีการกรองแบบตางๆ พบขอจํากัด 

บางประการของการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 โดยมีตัวอยางขอความที่ผานการกรองแสดง 
ตามตารางท่ี 5.4 

86.1175  86.1948 

92.5367  92.5367 

86.5042  86.3109 

93.4648  93.6968 
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ตารางที่ 5.4  ตัวอยางขอความท่ีผานการกรองและผลของการกรอง 

SVM with Maximal Matching word segmentation 
SMS  Classify  Correction 

นั่นโรคฮิตเลยนี่.  NORMAL  NORMAL 
พระเจา พลาด?  SPAM  NORMAL 
โอกาสสุดทายจาก Fitness First  ถึงอาทิตยที่  17 กุมภา 
นี้ สําหรับสมาชิ  NORMAL  SPAM 

โชวSMSนี้ภายใน31มี.ค.  ใหคุณ&เพื่อน3คนรับสมาชิก 
1เดือนเพียง399บ พร 

SPAM  SPAM 

NB with Maximal Matching word segmentation 

SMS  Classify  Correction 
พักแลวนะ!บาย!  NORMAL  NORMAL 
คุณคือผูโชคดี  ไดรับบัตรอาบน้ําฟรี  ที่ฟารมจรเข..... 
จราฮิฮิฮิ  SPAM  NORMAL 

วิลด อัลไลแอนซ0819477355,026454455  NORMAL  SPAM 

แลกของรางวัลที่กรุงศรี  ATM ถึง  31  มี.ค.51 สอบถาม 
โทร. 1572 

SPAM  SPAM 

จากตารางที่ 5.4  แสดงตัวอยางความผิดพลาดของการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 
โดยแสดงผลของการกรองในชอง classify เปรียบเทียบกับชนิดของขอความท่ีแทจริงจากการตัดสิน 
ดวยมนุษยในชอง correction  ขอความที่กรองผิดพลาดสวนใหญคือขอความที่ไมใชสแปมแตมี 
จํานวนคํานอย ซ่ึงคําสวนใหญเปนคําที่เกิดขึ้นแบบสแปมมากกวาขอความปรกติจากชุดขอมูล 
ฝกสอนทั้งหมด และ ขอความสแปมที่มีเนื้อความมากกวา 1 ขอความ ซ่ึงเนื้อความที่ไมครบถวนนี้ 
ทําใหไมสามารถกรองขอความไดอยางถูกตอง
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัย 

6.1  สรุปผลการศึกษาและวิจัย 
จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบในบทที่ 5 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของวิธีการ 

กรองและวิธีการตัดคําภาษาไทยไดดังนี้ 
6.1.1  วิธีการกรองแบบ SVM มีความถูกตองมากกวาวิธีการกรองแบบ NB แตในทางกลับกัน 

วิธีการแบบ NB ตองการเวลาในการประมวลผลนอยกวาวิธีการกรองแบบ SVM ประมาณ 2.5 เทา 
6.1.2  การปรับปรุงวิธีทํา TN แบบใหมกับขอความทั้งขอความ สามารถลดปริมาณคําผิดใน 

ฐานขอมูลลงได โดยเฉพาะการพิมพตัวอักษร สระ และวรรณยุกตมากกวา 1 ตัวและการพิมพ สระ 
และวรรณยุกต สลับตําแหนงท่ีกอใหเกิดคําที่ไมสามารถนํามาคํานวณไดเปนจํานวนมาก 

6.1.3  การใชวิธีตัดคําแบบผสมในการตรวจสอบคําแรกและคําสุดทายของขอความ สามารถ 
ลดปริมาณคําผิดที่เกิดจากการตัดคําไมสมบูรณลงได ทําใหวิธีการกรองแบบ SVM ที่ตองใชการ 
คํานวณทางคณิตศาสตรปริมาณมาก สามารถลดระยะเวลาการประมวลผลตอขอความลงได 

6.1.4  การใชวิธีตัดคําแบบผสมในการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 2  สามารถเพิ่มความ 
ถูกตองในการกรองไดเพราะลักษณะของขอความสแปมในประเทศไทย มีการเขียนอยางถูกตอง 
ตามหลักภาษาศาสตรเปนสวนใหญ 

6.1.5  การตรวจสอบเลขหมายพิเศษภายในขอความ สามารถตรวจสอบขอความสแปมที่มี 
เนื้อความเกินกวา 1 ขอความ โดยแตละขอความขาดใจความที่แสดงถึงการเปนขอความสแปมไดดี 

6.1.6  ขอความบางชนิด ไมสามารถกรองไดอยางถูกตอง ไดแก ขอความสแปมที่มีเนื้อความ 
ยาวเกินกวา 1  ขอความ และการตัดแบงขอความทําใหความหมายของแตละขอความไมมีความ 
ตอเนื่อง จนไมสามารถตรวจสอบไดวา ขอความนี้เปนสแปมหรือไม เชน 

“รานอาหารลีลาวดี ขอนแกน บริการจัดบุฟเฟต อาหารกลอง คอฟฟเบรค โตะจีนราคา 
เริ่มตน 700.- สอบถามโทร. 0815455450 www.leelawadee.tht.in” จะถูกแบงออกเปน 2 ขอความ 
ดังนี้ 

1) รานอาหารลีลาวดี ขอนแกน บริการจัดบุฟเฟต อาหารกลอง คอฟฟเบรค โต 
2)  ะจีนราคาเริ่มตน 700.- สอบถามโทร. 0815455450 www.leelawadee.tht.in 
ซ่ึงไมสามารถตัดสินขอความแรกใหเปนขอความสแปมไดเนื่องจากเนื้อหาในขอความ 

ไมมีคําที่มีอัตราการเปนขอความสแปมสูง จึงถูกตัดสินใหเปนขอความปรกติ
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6.1.7  ไมสามารถตรวจสอบขอความปรกติที่มีเนื้อความคลายคลึงกับขอความสแปมได 
เนื่องจากคําที่บรรจุในขอความเปนคําที่พบในชุดขอมูลผึกสอนแบบสแปมทั้งส้ิน เชน “คุณคือผูโชค 
ดี ไดรับบัตรอาบน้ําฟรี ท่ีฟารมจรเข..... จราฮิฮิฮิ” เปนตน 

6.1.8  การกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 2 สามารถเพิ่มความถูกตองในการกรองขอความ 
SMS ในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับการกรองขอความที่นําเสนอแบบที่ 1 ซ่ึงใชการดัดแปลง 
จากกระบวนการกรองขอความภาษาอังกฤษลงไดรอยละ 1.16  ซ่ึงมีความถูกตองของการกรอง 
ขอความอยูที่รอยละ 93.69 ในการใชอัลกอริทึมแบบ SVM 

6.1.9  การกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 2 สามารถลดระยะเวลาการประมวลผลตอขอความ 
จากการกรองขอความท่ีนําเสนอแบบที่ 1 ลงไดรอยละ 5.27 ซ่ึงทําใหระบบกรองขอความ สามารถ 
ประมวลผลขอความจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.2  ขอเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต 
การตรวจสอบคําจากขอความ SMS ที่ผานกระบวนการตัดคําดวยวิธีการแบบผสม ยังมี 

ความผิดพลาด จําเปนตองมีการวิจัยเพื่อหาวิธีการตัดคําที่สามารถรองรับการเขียนขอความที่มีคําผิด 
จํานวนมากได เชน การวิจัยเรื่องการหารากศัพทในภาษาไทยที่ยังไมมีงานวิจัยที่มุงศึกษาหัวขอ 
ดังกลาวอยางจริงจัง 

ในการวิเคราะหขอความที่ไมสามารถคัดกรองไดอยางถูกตองพบวา ขอความสวนใหญ 
เปนขอความสแปมที่มีเนื้อความยาวเกินกวา 1 ขอความ และการตัดแบงขอความทําใหความหมาย 
ของแตละขอความไมมีความตอเนื่อง จนไมสามารถตรวจสอบไดวา ขอความนี้เปนสแปมหรือไม 
หากสามารถตรวจสอบความหมายของขอความที่มีความตอเนื่องนี้ไดอยางถูกตอง จะสามารถเพิ่ม 
อัตราการกรองที่ถูกตองไดสูงยิ่งขึ้น และในกรณีที่ขอความท่ีมีคํานอยเกินไป และคําแตละคําเกิดขึ้น 
ในฐานขอมูลแบบสแปมจําเปนตองมีวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม 

งานวิจัยนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาวิธีการทํา TN และวิธีการตัดคําในปจจุบัน โดยปรับปรุง 
ขั้นตอนดังกลาวเพื่อประยุกตเขากับการกรองขอความดวยวิธีการกรองแบบ SVM และ NB สําหรับ 
ขอความ SMS ที่ใชงานในประเทศไทย โดยคาดหวังวาองคความรูนี้จะเปนพื้นฐานในการพัฒนา 
ระบบการกรองขอความ SMS ใหสามารถนํามาแกไขปญหาขอความสแปมในประเทศไทยตอไป
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