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ระบบแปลงนิพจน์คณติศาสตร์เป็นข้อความภาษาไทย 
Mathematical Expressions Conversion System into Thai Text 

 
อจัฉรา  ธานีกลุ (Achara  Thaneekul)* ดร.พธุษดี ศิริแสงตระกลู (Dr.Pusadee  Seresangtakul)** 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอการพฒันา “ระบบอ่านนิพจน์คณิตศาสตร์” ซ่ึงเป็นระบบท่ีทาํการแปลงนิพจน์คณิตศาสตร์
เป็นขอ้ความภาษาไทย โดยระบบท่ีพฒันาข้ึนนอกจากสามารถนาํขอ้มูลเขา้ทางแป้นพิมพแ์ลว้ยงัสามารถนาํเขา้ขอ้มูล
ไฟล์ท่ีสร้างโดยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด 2007 (Microsoft Office Word 2007) โปรแกรมไมโครซอฟตโ์อเพินเอก
เอมแอล (Microsoft Office Open XML) และโปรแกรมลาเทก (LaTeX)  ในการพฒันาระบบเร่ิมจากวิเคราะห์ชนิดของ
ไฟลข์อ้มูลนาํเขา้และแปลงโครงสร้างขอ้มูลให้อยูใ่นรูปโครงสร้างเอกเอมแอล (XML) ซ่ึงเป็นโครงสร้างแม่แบบของ
ระบบ หลังจากนั้ นทาํการแปลงข้อมูลจากแท็กเอกเอมแอล (XML tag) เป็นข้อความภาษาไทย ระบบท่ีพฒันาข้ึน
สามารถแปลงนิพจน์คณิตศาสตร์ ท่ีใชใ้นการเรียนจากระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดย
อา้งอิงนิพจน์คณิตศาสตร์ตามหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและพจนานุกรมศพัท์
คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาข้ึน ผูว้ิจัยได้คัดเลือกนิพจน์
คณิตศาสตร์จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ครอบคลุมเน้ือหาจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  จาํนวน 232 นิพจน์ ทดสอบดว้ยวิธีการสร้างไฟลอิ์เลกทรอนิกส์นาํเขา้ระบบและขอ้ความภาษาไทย
จากระบบ หลงัจากนั้นให้อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์จาํนวน 12 คน เป็นผูต้รวจสอบประสิทธิภาพความถูกตอ้ง
ของผลลพัธ์ขอ้ความภาษาไทย  ผลการทดสอบความถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 91.81 
 

ABSTRACT 
This paper presents the conversion of mathematical expressions to Thai text, named “Mathematical 

Expressions Reading System”. The system not only supports input data via keyboard, but it also supports imported 
data file which created by Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Open XML, and LaTeX. In the system 
development process, the input file-type is analyzed. The structure of input data is converted to XML structure, which 
is the template structure of the system. Next, the XML tag is converted to Thai text. The mathematical expressions 
system is able to convert the mathematics expression that study in Grade 1 to Grade 12. The expressions that use in 
this system is referred from mathematics fundamental textbook of the ministry of education and mathematics 
dictionary of the Royal Institute. In order to evaluate the system, 232 mathematics expressions (covers grade 1 to 
Grade 12) were converted to Thai text. The results were examined by 12 mathematics teachers.  The correctness of 
the proposed system is 91.81% 
 
คาํสําคญั : นิพจน์คณิตศาสตร์ ขอ้ความภาษาไทย ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศเอกเอมแอล ลาเทก 
Key Words : Mathematical expressions, Thai text, Microsoft office XML formats, LaTeX 
* นักศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทนํา 
รายวิชาคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้

ใน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2551 
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ซ่ึง
จะประกอบดว้ยสาระหลกัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่  จาํนวนและ
การดําเนินการ  การวัด   เรขาคณิต   พีชคณิต   การ
วิ เคราะห์ข้อ มูลและความน่าจะเป็น   ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยแบ่งเน้ือหาสําหรับ
การเรียนการสอนจากระดับชั้ นประถมศึกษาถึง
ระดับชั้ นมัธยมศึกษา ปัจจุบันรายวิชาคณิตศาสตร์
บรรจุในหลกัสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาทุก
ระดบัชั้นในประเทศไทย  เน่ืองจากเป็นรายวชิาพ้ืนฐาน
และเป็นรายวิชาท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาอ่ืน  อีกทั้ งสามารถประยุกต์ใช้
สําห รับการประกอบอาชีพอีกด้วย  ดังนั้ น จึงเป็น
รายวชิาหน่ึงท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ 

 ระบบแปลงนิพจน์คณิตศาสตร์เป็นขอ้ความ
ภาษาไทยเป็นระบบท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้
จดจาํสัญลกัษณ์  ทราบถึงการนาํไปใชง้านในเบ้ืองตน้ 
กล่าวคือระบบจะแปลงนิพจน์คณิตศาสตร์จากไฟล์อิ
เลกทรอนิกส์เป็นข้อความคําอ่านของนิพจน์นั้ นๆ 
สามารถกระตุ้นการเรียน รู้และจดจําได้ทั้ งระบบ
ประสาทสัมผสัทั้งทางหูและทางตา  ดว้ยกระบวนการ
ทํางาน ท่ี มีความรวด เร็วนั้ น  ระบบแปลงนิพจน์
คณิตศาสตร์จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีอาจารยผ์ูส้อน
นาํมาประกอบกบักระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน และ
ผูท่ี้สนใจสามารถศึกษาวธีิการใชง้านและนาํไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวนัได้อย่างสะดวก แต่เดิมนั้ นระบบ
แปลงนิพจน์คณิตศาสตร์เป็นขอ้ความนั้นมีหลากหลาย
ระบบ  โดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบท่ีแปลงนิพจน์
คณิตศาสตร์เป็นข้อความภาษาอังกฤษ   ตัวอย่าง
ง าน วิ จั ย  SWIMS (Speech-based Web Interface for 
Mathematics using Statistical language models) 
(Attanayake et al., 2012)  เป็ น ระบบ  Web-based ท่ี
ผูใ้ช้สามารถพิมพ์นิพจน์คณิตศาสตร์ผ่านแป้นพิมพ ์

หลังจากนั้ นระบบจะประมวลและแสดงผลลัพธ์ใน
รูปแบบข้อความภาษาอังกฤษ  ระบบ น้ี มี ช่ื อว่ า 
"Talkmaths"  นอกจาก น้ี   มี งานวิจัยภายใต้ความ
ร่วมมือจากหลายสถาบนัเพ่ือสร้างมาตรฐานการใชง้าน
คณิ ตศาสตร์  ได้แ ก่  UMA: A System for Universal 
Mathematics Accessibility ( Karshmer et al.,  2004) 
รองรับเอกสารอักษรเบรลล์ท่ีใช้รหัส  Nemeth และ 
Marburg โดยแปลงเอกสารเป็นรหัสเฉพาะทางด้าน
คณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ LaTeX, MathML, OpenMath  

จากการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่มีระบบ
ท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับอ่านไฟล์เอกสารอัตโนมัติ  ซ่ึง
สามารถอ่านนิพจน์คณิตศาสตร์เป็นขอ้ความภาษาไทย
ช่ือระบบ  i-Math (Wongkia et al., 2012) พัฒนาข้ึน
สําหรับผู ้พิการทางสายตา รองรับการอ่านนิพจน์
คณิตศาสตร์ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ในบทความน้ีจะนาํเสนอวิธีการแปลงนิพจน์
คณิตศาสตร์เป็นขอ้ความภาษาไทย  และกฎการแปลง
นิพจน์คณิตศาสตร์ รองรับการพิมพนิ์พจน์คณิตศาสตร์
ผา่นคียบ์อร์ด โดยมีกระบวนการทาํงานทั้งหมด 4 ส่วน 
ประกอบด้วย  1) File type analysis 2) Extract file to 
XML format 3) Mathematical Expressions Generator 
4) Thai Text Generator ง าน วิ จั ย น้ี ร อ ง รั บ นิ พ จ น์
คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีท่ี  1 ถึงระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยอา้งอิงเน้ือหาหลกัจากหนังสือ
เรียนวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

 
ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การอ่านออกเสียงนิพจน์คณิตศาสตร์เป็น
ภาษาองักฤษ 

 Chang et al. (1983) ได้จัดทําคู่ มือสํ าห รับ
อ่านออกเสียงคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ  ซ่ึงเป็น
คู่มือเพ่ือช่วยให้ผูอ้่านสามารถอ่านสูตรหรือสมการ
คณิตศาสตร์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  คู่มือจะแบ่งรายละเอียด
ของเน้ือหาเป็นบท ไดแ้ก่  Alphabets, Basic Symbols, 
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Algebra, Trigonometric and Hyperbolic Expressions, 
Logic and Set Theory, Elementary and Analytic 
Geometry โดยจะครอบคลุม เน้ื อหาคณิ ตศาสตร์
ทั้งหมด คู่มือน้ีจะแสดงแนวทางในการอ่านท่ีสามารถ
อ่านไดใ้นแต่ละนิพจน์นั้นๆ เช่น a.b อ่านไดว้่า “a dot 
b”, “the multiply of a and b” และ “a times by b” เป็น
ต้น   เพ่ื อ เป็นแนวทางในการเลือกใช้ค ําอ่ านได ้
เน่ืองจากบางนิพจน์สามารถอ่านได้หลายรูปแบบ
ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชแ้ละลกัษณะการใชง้าน 
  Extensible Markup Language (XML) 
 The World Wide Web Consortium (W3C, 
2014) ไดพ้ฒันา Extensible Markup Language (XML) 
เป็นภาษา markup มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชส้ําหรับระบบ
ท่ีแตกต่างกนั โดยแต่ละระบบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและ
ใช้งาน ร่วมกันได้ ภาษา XML เป็นภาษาพ้ืนฐาน
สําหรับภาษาอ่ืน  เช่น  Geography Markup Language 
(GML), RDF/XML, RSS, MathML, XHTML เป็นต้น  
การใช้งานภาษา XML สามารถเขียนโดยการใช้แท็ก  
หรืออิลิเมนท์ (Element) มีหลักการเขียนแท็กดังน้ี 
<Tag> เป็นแทก็เปิดและใช ้</Tag> เป็นแทก็ปิด ซ่ึงแต่
ละแท็กสามารถสร้าง Attribute เพ่ือเก็บรายละเอียด
ข้อมูลเพ่ิมเติมของแท็กนั้ นๆ ได้  ตัวอย่างการเขียน 
Attribute เช่น  <Tag id= “123”> สําห รับการใช้งาน 
สามารถเขียนเอกสารในรูปแบบ DTD และ Schema 
เพ่ือความสะดวกในการจดัรูปแบบเอกสาร  ดงัในรูปท่ี 
1 จะแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลนักศึกษาโดยใช้
โครงสร้างการเขียนภาษา XML ดงัต่อไปน้ี 
 

<?xml version="1.0" ?> 
<student id= “123456789”> 

<fname>Achara</fname> 
<lname>Thaneekul</lname> 
<nickname>Aon</nickname> 
<univ>Khon Kaen University</univ> 
<education>Master Degree</education> 

</student> 
 

รูปที่ 1 ตวัอยา่งคาํสั่ง XML 

Microsoft Office XML formats 
 Gouyaun et al. (2011) ได้นํ า เส น อข้อ มู ล

รูป แบบไฟล์  Microsoft Office Word 2007 ซ่ึ ง เป็ น
เอ ก ส า ร ข อ ง  Microsoft Office Word ท่ี จั ด เก็ บ
รายละเอียดของเอกสารในรูปแบบ XML   โดยท่ีไฟล์
เหล่ าน้ี จะถูกบีบอัด เป็น เอกสาร  Microsoft Office 
Word ผา่นเคร่ืองมือมาตรฐานในการบีบอดัไฟล ์  เพื่อ
จดัเก็บไฟลใ์นรูปแบบไฟล ์ZIP โดยท่ีสามารถนาํไฟล์
นั้นๆ มาแตกไฟล์เพ่ือแสดงไฟล์ขอ้มูลท่ีถูกบีบอดัอยู่
ดา้นในได  ้ วิธีการแสดงไฟล์ XML แบบง่ายสามารถ
ทําได้โดยการบันทึกไฟล์เอกสารเป็น  Word Office 
2007 แบบทัว่ไป (.docx) หลงัจากนั้นเปล่ียนนามสกุล
ไฟล์เป็น .zip และทําการแตกไฟล์  จะสามารถเห็น
ไฟล์ ใน รูป แบบ  XML ท่ี ซ่ อนอยู่ด้ าน ใน  โดย มี
โครงสร้างของไฟลท์ั้งหมดดงัรูปท่ี  2  ต่อไปน้ี 

 

 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างไฟล ์Microsoft Office XML 
       

  ไฟล ์XML แต่ละไฟลจ์ะเกบ็ขอ้มูลท่ีแตกต่าง
กัน  ตัวอย่างเช่น app.xml จะเก็บลักษณะทั่วไปของ
ไฟล ์เช่น จาํนวนคาํ จาํนวนบรรทดั เป็นตน้ ส่วนไฟล์
cored.xml เก็บข้อมูลเก่ียวกับ ช่ือผู ้เขียน  และไฟล์
document.xml เป็นไฟล์ข้อ มูล เอกสารท่ีแสดงบน
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หน้าจอ พร้อมคุณลกัษณะสี ขนาดตวัอกัษร การเวน้
วรรค ระยะห่างตวัอกัษร รูปแบบท่ีสําคญัของเอกสาร 
และเน้ือหาทั้งหมดของไฟลน์ั้นๆ 

LaTeX 
  LaTeX (Lamport et al., 1985) เป็นชุดคําสั่ง

สําหรับการจดัเรียงเอกสารท่ีมีคุณภาพสูง ใช้สําหรับ
สร้างเอกสารหลายประเภทท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถิติ  เศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เอกสารจะ
ประกอบดว้ยอกัขระพิเศษเป็นส่วนหน่ึงของเอกสาร  
LaTeX เป็นชุดคาํสั่งฟรีท่ีสามารถใช้งานได้ในหลาย 
platforms เป็นชุดคําสั่ งท่ี เข้าใจง่าย  พัฒนาข้ึนโดย 
Leslie Lamport โดยใช้ TeX เป็นตัวประมวลผลหลัก  
ดงัตวัอยา่งการเขียนคาํสั่ง LaTeX ดงัต่อไปน้ี 
  \begin{displaymath} 
  \sum^{n}_{i =1}{i}=\frac {n(n+1)}{2} 
   \end{displaymath} 
  จากคาํสั่ง LaTeX ขา้งตน้ เม่ือแสดงผลบน
หนา้จอดงัสมการท่ี 1 
 

	
1

2
 

 

 จะเห็นได้ว่าการเขียน นิพจน์ห น่ึ งๆ  จะ
ประกอบด้วยคาํสั่งหลายส่วน ซ่ึงคาํสั่ง LaTeX แบ่ง
ออกตามลักษณะการใช้งาน  ได้แก่  เค ร่ืองหมาย
ประกอบตัวแปร เช่น   : \bar{X},  : \hat{a},  : 
\ddot{a} เป็นตน้  ตวัอกัษรกรีกตวัเลก็ เช่น  : \alpha, 

 : \beta,  : \gamma,  : \delta เป็นต้น   ตัวอักษร
กรีกใหญ่  เช่น  ∆ : \Delta, Π : \Pi, Ω : \Omega เป็น
ต้น  ลู ก ศ ร ต่ าง  เช่ น  ← : \leftarrow or \gets, → : 
\rightarrow or \to, ↔ : \leftrightarrow  เป็นต้น   จาก
ตวัอยา่งชุดคาํสั่งขา้งตน้ คาํสั่งจะข้ึนตน้ดว้ย \ เสมอ 

  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวิจยัน้ีไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

กบัการอ่านนิพจน์คณิตศาสตร์เป็นขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
  Attanayake et al. (2012) ไดศึ้กษาและพฒันา

ระบบ   Speech-based Web Interface for Mathematics 
using Statistical Language models (SWIMS) : An 
intelligent editing assistant for mathematical text ข้ึ น 
ซ่ึงเป็นระบบท่ีผูใ้ช้สามารถพิมพ์นิพจน์คณิตศาสตร์
ผ่านหน้าจอ  หลังจากนั้ นระบบจะประมวลและ
แสดงผลลพัธ์ในรูปแบบขอ้ความภาษาองักฤษ พร้อม
ทั้ งเสนอทางเลือกการใช้คาํในภาษาอังกฤษให้ผูใ้ช้
สามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและถูกตอ้ง  
ซ่ึงขอ้ความท่ีนําเสนอเป็นผลลพัธ์นั้ นจะจัดเรียงตาม
อตัราส่วนความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้ความ  
โดยเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีถูกเลือกใช้งานจากผูใ้ช้
มากท่ี สุด  ระบบน้ี มี ช่ือว่า Talkmaths เป็นระบบท่ี
ทาํงานในรูปแบบ Web-based  

Karshmer et al. (2004) ได้นําเสนอระบบ A 
System for Universal Mathematics Accessibility 
(UMA) ซ่ึงเป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนภายใตค้วามร่วมมือ
จากหลายสถาบัน  เพ่ือส ร้างมาตรฐานการเข้าถึง
คณิตศาสตร์ ระบบ UMA นําส่วนการแปลเอกสารท่ี
ประกอบดว้ยเน้ือหาทางคณิตศาสตร์เฉพาะดา้น เช่น 
Nemeth, Marburg โดยการแปลงเป็นรหัสสัญลักษณ์
ท างค ณิ ต ศ าส ต ร์  ไ ด้ แ ก่  LaTeX, MathML แ ล ะ 
OpenMath ทั้ งน้ีระบบมีโปรแกรมย่อมสําหรับอ่าน
ออกเสียงเอาสารทางคณิตศาสตร์เพ่ือเป็นส่วนช่วย
สาํหรับการไดย้นิเสียงของผูใ้ชง้านระบบอีกทางหน่ึง 

Wongkia et al. (2012) ได้ศึกษาและพัฒนา
ระบบการอ่านนิพจน์คณิตศาสตร์อัตโนมัติสําหรับ
นกัเรียนพิการทางสายตา ช่ือระบบวา่ i-Math ซ่ึงระบบ
จะประมวลผลจากเอกสารท่ีมีส่วนประกอบของเน้ือหา
ทางด้านคณิตศาสตร์ หรือเอกสารเฉพาะด้าน  เช่น 
เอกสารทางวิทยาศาสตร์ ระบบจะประมวลผลด้วย
โปรแกรมย่อย ช่ วยอ่ านออก เสี ยงข้อความทาง
คณิตศาสตร์เป็นภาษาไทย 

ปัจจุบนัน้ีระบบแปลงนิพจน์คณิตศาสตร์เป็น
ข้อความภาษาไทยนั้ นมีปริมาณน้อย จากการศึกษา
พบวา่มีระบบท่ีพฒันาข้ึนสาํหรับอ่านเอกสารอตัโนมติั
และรองรับในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เท่านั้น 

(1) 
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วธีิดาํเนินงานวจิัย 
  งานวิจัยน้ีแบ่งส่วนการทํางานของระบบ
ออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกัๆ คือ 1) File type analysis 2) 
Extract file to XML format 3) Mathematical 
Expressions Generator 4) Thai Text Generator โ ด ย
สามารถเขียนเป็นแผนภาพขั้นตอนการทํางานของ
ระบบ ไดด้งัรูปท่ี 3 ต่อไปน้ี ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนการ
ทํางานจะอธิบายถึงรายละเอียดการประมวลผลท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงการทาํงานของระบบจะแบ่งออกตาม
ชนิดของไฟลน์าํเขา้  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3  ขั้นตอนการทาํงานของระบบแปลงนิพจน์
 คณิตศาสตร์เป็นขอ้ความภาษาไทย 
 

File type analysis 
ระบบท่ีพฒันารองรับไฟล์นําเขา้ท่ีแตกต่าง

กัน  3 ประเภท  ได้แก่   Microsoft Office Word 2007, 
Open Office XML และ LaTeX ซ่ึงแต่ละประเภทจะมี
โครงสร้างภายในท่ีแตกต่างกนั ระบบสามารถโหลด
ไฟล์ท่ีสร้างไวแ้ลว้หรือเขียนนิพจน์ใหม่ผ่านหน้าจอ
ระบบได้  เพื่ ออ ํานวยความสะดวกในการใช้งาน  
ระบบ แ บ่ งส่ วน ก ารแสดงผลออก เป็ น  2 ส่ วน 
ประกอบด้วยส่วนเขียนคาํสั่งและส่วนแสดงนิพจน์  
หลงัจากนั้นระบบจะวิเคราะห์ชนิดของไฟล์นาํเขา้ว่า
เป็นไฟลช์นิดใด หลงัจากนั้นระบบจะตรวจสอบวา่เป็น
ไฟล ์Microsoft Office Word 2007 หรือไม่ ถา้เป็นไฟล ์

Microsoft Office Word 2007 ระบบจะทาํการแตกไฟล์
ในลาํดับถดัไป แต่ถา้ไม่ใช่  ระบบจะทาํงานในส่วน 
Mathematical Expressions Generator เ พ่ื อ อ่ า น ค่ า
ขอ้มูลจากไฟลน์ั้นๆ 

Extract file to XML format 
  โมดูลน้ีใชง้านสําหรับไฟล ์Microsoft Office 
Word 2007 (.docx) โดยเฉพาะ  ระบบจะแตกไฟล ์
.docx เพ่ือแสดงไฟลโ์ครงสร้างท่ีเก็บในรูปแบบ XML 
ซ่ึงถูกบีบอดัในรูปแบบไฟล ์zip  หลงัจากนั้นระบบจะ
เลือกใช้ไฟล์ document.xml ซ่ึงเป็นไฟล์สําหรับเก็บ
ขอ้มูลเน้ือหาทั้งหมดของไฟลน์าํเขา้  ระบบจะดึงขอ้มูล
โครงสร้าง XML เพ่ือเลือกแท็ก (Tag) ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
นิพจน์คณิตศาสตร์ ซ่ึงแท็กเหล่านั้ นจะข้ึนต้นด้วย 
<m:oMathPara> และนาํแท็กท่ีมีคุณลกัษณะเป็นแท็ก 
Child Node ทั้ งหมดมาประมวล โดยแต่ละแท็ก จะมี
คุ ณ ลัก ษณ ะ ท่ี แต ก ต่ างกัน  เช่ น  <m:num> แล ะ 
<m:den> เป็นแท็กสําหรับนิพจน์เศษส่วน, <m:rad> 
เป็นแท็กสําหรับนิพจน์แสควรูท  และ <m:deg> ใช้
สําหรับบอกจาํนวน degree ของ squaroot เป็นตน้  ดงั
ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างการเขียนคําสั่ ง XML 
ภายในเอกสาร .docx จากสมการท่ี 2 
 

 
 

  เม่ือระบบแตกไฟล์เสร็จแล้วนั้ นจะแสดง
คาํสั่ง XML ดงัรูปท่ี 4  โดยโครงสร้างจะข้ึนตน้คาํสั่ง
ด้วยแท็ก <m:oMathPara> เป็นการเร่ิมต้น Paragraph 
ของนิพจน์คณิตศาสตร์ ถดัมาจะเป็นแท็ก <m:oMath> 
หมายถึ งการ เร่ิมต้นคําสั่ ง  Office Math และแท็ ก 
<m:rad> เป็ น จุด เร่ิ ม ต้น ขอ งแส คว รูท และแท็ ก  
<m:deg> เป็นแทก็บอกจาํนวน degree ของ square root 
สําหรับตวัอกัษรทั้ งหมดในสมการจะเขียนด้วยแท็ก 
<m:t> ซ่ึ ง เป็ น แท็ กสํ าห รับการ เก็บ ค่ าตัวอักษ ร
โดยเฉพาะ จากชุดคาํสั่งขา้งตน้ ระบบจะนําชุดคาํสั่ง
ทั้หมดใช้ในการประมวลผลสําหรับการสร้างคาํอ่าน
ของนิพจน์นั้นๆ ในส่วนการทาํงานถดัไป 
 

XML Docx LaTeX 

File type analysis 

XML 

& 

LaTeX 

Docx 

Thai Text Generator Mathematical 
Database 

Mathematical Expressions Generator 

Extract file to XML format 

(2) 
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1.  <m:oMathPara> 
2.  <m:oMath> 
3.   <m:r> 
4.    <m:t>c=</m:t> 
5.   <m:r> 
6.   <m:rad> 
7.    <m:radPr> 
8.     <m:degHide  m:val="on"/> 
9.    </m:radPr> 
10.    <m:deg/> 
11.    <m:e> 
12.     <m:sSup> 
13.      <m:e> 
14.       <m:r> 
15.        <m:t>a</m:t>
16.       </m:r> 
17.      </m:e>  
18.      <m:sup> 
19.       <m:r> 
20.        <m:t>2</m:t>
21.       </m:r> 
22.      </m:sup> 
23.     </m:sSup> 
24.     <m:r> 
25.      <m:t>+</m:t> 
26.     </m:r> 
27.     <m:sSup> 
28.      <m:e> 
29.       <m:r> 
30.        <m:t>b</m:t>
31.       </m:r> 
32.      </m:e>  
33.      <m:sup> 
34.       <m:r> 
35.        <m:t>2</m:t>
36.       </m:r> 
37.      </m:sup> 
38.     </m:sSup> 
39.    </m:e> 
40.   </m:rad> 
41.  </m:oMath> 
42.  </m:oMathPara> 

 

รูปที ่4 คาํสั่ง XML ในเอกสาร document.xml  
 

Mathematical Expressions Generator  
โมดูลน้ีเป็นส่วนสําหรับแปลงโครงสร้าง

คาํสั่ง XML จากโมดูลก่อนหน้าเป็นข้อความนิพจน์
คณิตศาสตร์ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างและจาํแนก
ชนิดของคาํสั่ง XML ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม
ไดแ้ก่ 1) คาํสั่งพิเศษ เช่น <m:oMathPara> <m:oMath> 
<m:rad> <m:deg> เป็นตน้ 2) ฟังกช์นัคณิตศาสตร์ เช่น 
ฟังก์ชัน  sin, cos, tan, cosec, log, lim เป็นต้น  และ 3) 
ตวัเลขและตวัอกัษร โดยถา้เป็นคาํสั่งพิเศษระบบจะ
เลือกคาํอ่านท่ีสอดคลอ้งกับนิพจน์จากกฎการแปลง
นิพจน์คณิตศาสตร์ท่ีสร้างไวด้ังตารางท่ี 2  หากเป็น
คาํสั่งชนิดฟังก์ชนัคณิตศาสตร์ ระบบจะทาํการแปลง
เป็นคาํอ่านของฟังก์ชันนั้ นๆ  เป็นข้อความได้ทันที 
และกลุ่มสุดท้ายไดแ้ก่ตวัเลขและตวัอกัษร ในส่วนน้ี

ระบบจะดึงขอ้มูลคาํอ่านจากฐานขอ้มูลเพ่ือแสดงคาํ
อ่านของตวัเลขหรือข้อความนั้ นๆ  ภายหลงัจากการ
ทาํงานของคาํสั่งแต่ละกลุ่มเสร็จส้ิน ลาํดับถดัไปคือ
การจัดเรียงคาํอ่าน สําหรับคาํสั่งบางคาํสั่งท่ีจะต้อง
จัดเรียง เช่น 	ถ้าอ่านจาก แท็ก โดยตรงจะอ่านว่า 
“บาร์เอก็ซ์" จึงจาํเป็นจะตอ้งมาจดัเรียงใหม่อีกคร้ังเพื่อ
ความถูกตอ้ง และในลาํดบัสุดทา้ยจะตรวจสอบคาํอ่าน
ของตัวเลขซ่ึงจะประกอบด้วยชุดคาํอ่านจาํนวนเต็ม 
เช่น  125 อ่ านว่า  “ห น่ึงร้อยยี่ สิบห้ า  : one hundred 
twenty-five” และชุดคาํอ่านท่ีอ่านเรียงตวัเลข เช่น 125 
อ่านวา่ “หน่ึงสองห้า : one, two, five” โดยสองส่วนจะ
ใชง้านต่างกนัสาํหรับตวัเลขทศนิยม 

ในขั้ นตอนน้ีผู ้วิจัยได้สร้างกฎการแปลง
นิพจน์คณิตศาสตร์เป็นขอ้ความภาษาไทย ดงัตารางท่ี 2 
เพ่ือเกบ็รูปแบบการอ่านนิพจน์คณิตศาสตร์ 
 

ตารางที ่2 แสดงกฎการแปลงนิพจน์คณิตศาสตร์ 
กฎ ตวัอยา่ง คาํอ่าน 

จุด .  เอ คูณ บี 

ตวัอกัษรชิด 4ab ส่ี คูณ เอ คูณ บี 

ในวงเลบ็...  ในวงเลบ็ เอ บวก บี 

ในวงเลบ็...ทั้งหมด  ในวงเลบ็ เอ บวก บี ทั้งหมด 
ยกกาํลงัสอง 

หารด้วย 	  เอ หารดว้ย บี 

เศษ...ส่วน...  เศษ เอ ส่วน บี 

เศษ...ส่วน...ของ  เศษ เอ ส่วน บี ของ ซี 

เศษ...ทั้งหมดส่วน... 
 

เศษ เอ บวก บี ทั้งหมดส่วน ซี 

อนุพนัธ์ของ...เทียบกบั.. 
 

อนุพนัธ์ของ วาย เทียบกบั 
เอก็ซ์ 

ความน่าจะเป็น...  ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
เหตุการณ์   

 

  จากตารางท่ี 2 จะเห็นวา่ กฎท่ีสร้างข้ึนจะเป็น
ส่วนในการควบคุมโครงสร้างการอ่านนิพจน์ แต่อีก
ส่วนท่ีสาํคญัคือคาํอ่านสาํหรับตวัเลขและตวัอกัษร ซ่ึง
ในงานวิจัยน้ีได้ทําการออกแบบฐานข้อมูลนิพจน์
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คณิตศาสตร์ โดยมีโครงสร้างฐานขอ้มูลประกอบดว้ย 
แท็กเอกเอมแอล แท็กลาเทก คาํภาษาไทย ชนิดของ
แทก็ ดงัแสดงในตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3 โครงสร้างการเกบ็ขอ้มูล 
NO Entity Type Caption 
1 ID AutoNumber ไอดีอตัโนมติั 
2 Tagname TEXT(100) แทก็เอกเอมแอล 
3 Latextag TEXT(100) แทก็ลาเทก 
4 Thai TEXT(150) คาํภาษาไทย 
5 Chktype TEXT(20) ชนิดของแทก็ 

 
Thai Text Generator 

  จากการทาํงานของระบบในโมดูลก่อนหน้า 
จะเห็นไดว้่านิพจน์คณิตศาสตร์มีการจดัเรียงและแบ่ง
ลักษณะของนิพจน์เป็นท่ีเรียบร้อย ในส่วนโมดูลน้ี
ระบบจะแสดงข้อความภาษาไทยท่ีตรงกับนิพจน์ท่ี
นําเข้าจากระบบและผ่านการประมวลผลจากโมดูล
ก่อนหนา้ จากสมการท่ี 2 เม่ือประมวลผลเสร็จแลว้นั้น 
จะไดข้อ้ความภาษาไทยดงัต่อไปน้ี 

“ซี เท่ากับ รากท่ีสองของ เอ ยกกาํลงั สอง 
บวก บี ยกกาํลัง สอง” 

 
ผลการวจิัย 
  งานวิจยัน้ีทดสอบประสิทธิภาพของระบบท่ี
พฒันาข้ึน  โดยใชเ้ลือกนิพจน์คณิตศาสตร์จากหนงัสือ
เรียนวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จากระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 จาํนวน 232 นิพจน์ เพ่ือ
ใช้ในการแปลงนิพจน์คณิตศาสตร์เป็นข้อความ
ภาษาไทย และวดัประสิทธิภาพของการแปลงนิพจน์
นั้ นๆ โดยใช้ตัวช้ีวดัร้อยละความถูกต้อง คือจาํนวน
นิพจน์ท่ีแปลงถูกตอ้งต่อจาํนวนนิพจน์ทั้งหมดคิดเป็น
เปอร์เซนตแ์สดงไดด้งัสมการท่ี 3 
 

  ประสิทธิภาพ (%) =  100 

 โดยท่ี   X   คือ จาํนวนนิพจน์ท่ีแปลงถูกตอ้ง 
  N  คือ จาํนวนนิพจน์ทั้งหมด 
  ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งของการแปลง
นิพจน์คณิตศาสตร์เป็นขอ้ความภาษาไทย โดยนาํคาํท่ี
ไดจ้ากระบบนั้น ใหอ้าจารยผ์ูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
จาํนวน 12 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของการแปลง
นิพจน์คณิตศาสตร์  โดยอาจารยผ์ูส้อน 1 ท่านต่อการ
ตรวจสอบการแปลง 1 ระดับชั้น ซ่ึงจาํนวนนิพจน์ท่ี
นํามาทดสอบแต่ละระดับชั้นจะไม่เท่ากัน เน่ืองจาก
เลือกนิพจน์จากลกัษณะการใชง้านท่ีมีในหนงัสือเรียน
ของแต่ละระดับชั้น แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ข้อความ
ภาษาไทยจากนิพจน์ท่ีผูว้ิจยันาํมาทดสอบระบบ โดย
เร่ิมต้นนิพจน์คณิตศาสตร์ตามชนิดของไฟล์นําเข้า 
ไดแ้ก่ Open Office XML Format, LaTeX และผลลพัธ์
ขอ้ความภาษาไทยตวัอย่างต่อดงัน้ี โดยแสดงเร่ิมตน้
จากนิพจน์คณิตศาสตร์ท่ีนาํเขา้ระบบ และชุดคาํสั่งท่ี
เป็นชุดคําสั่ ง LaTeX และแสดงข้อมูล  คําสั่ ง Open 
Office XML และผลลัพ ธ์จากระบบเป็นข้อความ
ภาษาไทย  
 

นิพจน์คณิตศาสตร์ : 
3 5 5 

LaTeX format :   
3x+5y^{2}=5 

Open Office XML Format : 
<m:oMathPara> 
 <m:oMath> 
  <m:t>3x+</m:t> 
  <m:sSup> 
   <m:e>   
              <m:t>5y</m:t> 
   </m:e> 
   <m:sup> 
               <m:t>2</m:t> 
   </m:sup> 
  </m:sSup> 
  <m:t>=5</m:t> 
 </m:oMath> 
</m:oMathPara> 
ข้อความภาษาไทย : 

“สามคูณเอก็ซ์บวกหา้คูณวายยกกาํลงัสองเท่ากบัหา้” 

 
(3) 
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  จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูว้ิจยันาํผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของการแปลงนิพจน์คณิตศาสตร์เป็น
ขอ้ความภาษาไทย ซ่ึงผลการทดสอบแบ่งตามระดบัชั้น 
โดยแบ่งจาํนวนนิพจน์และคาํอ่านท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
แสดงเป็นเปอร์เซ็นต ์ดงัแสดงในตารางท่ี 4 ต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินความถูกตอ้งระบบ 
ระดบัชั้น จาํนวน

นิพจน์ 
อ่าน

ถูกตอ้ง 
เปอร์เซ็นต ์

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 33 31 93.93 

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 53 50 94.33 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 82 75 91.46 

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 64 57 89.06 

รวมทั้งส้ิน 232 213 91.81 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
  งานวิจัยน้ีนําเสนอการพัฒนาระบบแปลง
นิพจน์คณิตศาสตร์เป็นข้อความภาษาไทย  โดยใช้
หนังสือเรียนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พ้ื น ฐ าน  พุ ท ธ ศั ก ร าช  2551 จ าก ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี  1 ถึงชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี   6 เป็น
เอกสารอา้งอิงสาํหรับเลือกทดสอบนิพจน์คณิตศาสตร์  
ผลการทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพความถูกตอ้ง
ของระบบมีความถูกตอ้งท่ีร้อยละ 91.81  
  ผลการวิ เค ราะ ห์ พบ ว่ า    ผลลัพ ธ์ ท่ี ได ้
สามารถประยุกต์ใช้งานต่อไปได้ เช่น ใช้เป็นข้อมูล
นําเข้าของระบบอ่านออกเสียง เช่น โปรแกรมวาจา 
(VAJA) (NECTEC, 2557)  และสามารถพัฒนาเป็น
แอพพลิเคชนัสาํหรับคนตาบอดได ้ดงันั้นเพ่ือใหร้ะบบ
มีความสมบูรณ์ครบถว้นเหมาะสาํหรับการใชป้ระกอบ 
การเรียนการสอนต่อไป ควรพฒันาในส่วนของการ
อ่านออกเสียง และพฒันากฎเพ่ิมเติมสําหรับการอ่าน
สมการคณิตศาสตร์ในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน เพ่ืออาํนวย
ความสะดวกให้ผูใ้ช้งานได้เข้าใจคาํอ่านนิพจน์ทุก
นิพจน์ท่ีมีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
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