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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการออกแบบระบบการแยกประเภทเอกสารสําคัญออกจากเอกสารทั่วไป ที่มีใชภายในหนวยงานของการ 

ประปานครหลวง เพื่อนําไปเปนอินพุตของระบบการปองกันขอมูลรั่วไหล DLP ขณะนี้ยังไมมีองคกรหรือหนวยงานใดออกมากํากับดูแล 
และใหมาตรฐานการทํางานของระบบ รวมทั้งยังไมมีการกําหนดข้ันตอนการทํางานที่ชัดเจน ข้ันตอนการทํางานจึงมีหลากหลายตามแตละ 
ผลิตภัณฑที่มีจําหนายออกมา Symantec DLP เปนอุปกรณการปองกันขอมูลรั่วไหลที่ทางสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศการประปานคร 
หลวงนํามาปรับใชงานเพื่อตอบสนองนโยบาย ของระบบการจัดการชั้นความลับขอมูล และดวยความสามารถของอุปกรณ จะทํางานในสวน 
ของการเฝาระวังขอมูลสําคัญ และการบังคับใชนโยบายที่ไดกําหนดข้ึนเทานั้น ยังขาดสวนของการแยกประเภทเอกสารกอนการนําไปเปน 
ตนแบบของการกรองขอมูลสําคัญ  ดังนั้นเพื่อลดเวลาในการคัดแยกเอกสารซึ่งมีปริมาณมาก และยากตอการกําหนดระดับความสําคัญ จึง 
ไดทําการพัฒนาวิธีการแยกประเภทเอกสาร โดยใชเทคนิคการแยกประเภทแบบมีผูสอนตามทฤษฏี SVM และการนําเอกสารมาแปลง 
เปนเวกเตอรคาน้ําหนัก TFIDF และนําคาน้ําหนักที่ไดเขาสูกระบวนการแยกประเภทเอกสาร LS-SVM โดยการแบงประเภทเอกสารดวย 
คุณลักษณะสําคัญที่ไดกําหนดไวในขอบเขตของเอกสารที่ไมมีการแกไขระดับความสําคัญอีกในภายหลัง  ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงระดับ 
ความสําคัญถือวาเปนอีกกรณี และจะไมถูกนํามาพิจารณาในข้ันตอนการแยกประเภทนี้ จากผลการทดสอบพบวา การแยกประเภทเอกสาร 
โดยใชขอมูลชุดฝกสอน และขอมูลชุดทดสอบทั้งสองประเภท คือเอกสารความลับ (1) และเอกสารทั่วไป (-1) ทําการทดสอบกับระบบที่ 
ไดนําเสนอ สามารถแยกประเภทเอกสารตามที่ไดกําหนดประเภทเอกสารไว ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ และนําเอกสารความลับที่แยก 
ประเภทไดนําเขาเปนอินพุตของระบบการปองกันขอมูลรั่วไหล Symantec  DLP เพื่อเปนตนแบบในการกรองของระบบตอไป 

Abstract 
This paper present a system to classify important document from the common used documents in the Metropolitan 

Waterworks Authority (Thailand).  To use as the input of data Leak prevention system.  DLP does not have any organization or 
agency out supervision and the standard operation of this system.  DLP Process has a wide range of  each product . Symantec 
DLP is a device to prevent data leakage at the Office of Information Technology , Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) 
to deploy applications to meet policy management system and data confidentiality. With the ability of the device that work in 
terms of monitoring critical data and implementing policies that are based only. The device can also be part of a classified 
document before adoption as a model of filtering information.  In order to minimize the duration of the separation document, 
which is plenty. And difficult to set priorities. The classification used by an instructor theory Support Vector Machines. By the 
way, the document is converted is converted to a vector of TF-IDF weight and the weight. Through the process of classifying 
document, LS-SVM. The scope of the document has not been altered priorities later. If you have changed the priority is 
considered a special case. Will not be taken into consideration in the process of this sort. The results showed that  to classify 
documents  using  training data set. And test two types. What is the secret document (1) and non secret documents (-1) to test 
the system at present. Users can sort the document according to the type of document. The result is satisfactory. The document, 
classified secret ,which has led to the input of data leak prevention system, Symantec DLP to the filters in the system.
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บทนํา 
ในปจจุบันการทํางานรวมกับเอกสาร และใชงานเอกสารรวมกันเปนประจําในกลุมของพนักงาน ลูกคา และคู 

คา เชน ขอมูลการเงิน แผนธุรกิจ กลยุทธทางการตลาด ขอมูลลูกคานั้น นําไปสูการพิจารณาในเร่ืองของการปองกัน 
ขอมูลสําคัญ  และดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีการจัดเก็บในรูปแบบของไฟลขอมูลแบบดิจิตอล กลายเปนชอง 
โหวท่ีไฟลขอมูลเหลานี้ที่สามารถถายโอนไปยังบุคคลที่ไมประสงคดีไดอยางงายดายและรวดเร็ว  เชน การถายโอนผาน 
อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบพกพา การสงไฟลแนบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส การนําไปโพสตไวบนเว็บไซตตางๆ 
โดยไมไดรับอนุญาต หรือแมแตการสงขอมูลออกไปนอกองคกรอยางไมตั้งใจ หรือโดยตั้งใจก็ตาม สิ่งเหลานี้นําไปสู 
การร่ัวไหลของขอมูลไดท้ังนั้น  และพบวาสาเหตุของการร่ัวไหลสวนมากเกิดจากบุคคลภายในองคกร 

การจัดหมวดหมูของขอมูล คือนโยบายการแยกประเภทขอมูลตามคุณคาท่ีมีตอองคกร และผลกระทบถา 
หากขอมูลเหลานั้นถูกนําไปเผยแพร แกไข การขโมยขอมูลทรัพยสินทางปญญา หรือการนําขอมูลสวนตัวไปโพสต 
กลาวรายเปนตน  ดังนั้นจําเปนตองเขาใจคุณคาของสิ่งท่ีจะปกปอง วาจะปกปองไดมากนอยแคไหนและสิ่งท่ีจะปกปอง 
อยูท่ีใดเสียกอน 

จากปญหาขางตน จึงไดนําเสนอระบบการจัดประเภทเอกสาร เพื่อนําเขาสูกระบวนการทํางานรวมกับโซลูชั่น 
ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเอกสารในสวนของการปองกันขอมูลร่ัวไหล DLP (Data Leakage Prevention) 
เพื่อควบคุมการไหลของเอกสารสําคัญและบังคับใชนโยบายการปองกันขอมูลสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับการบริหาร 
จัดการความม่ันคงปลอดภัย ISO27001 ซึ่งจัดเปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับจากหลายประเทศ ในการนําไปใช 
บริหารจัดการระบบสารสนเทศขององคกร และการควบคุมการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน  โดยศึกษาเทคนิคท่ีใช 
กันอยูในปจจุบันคือการแยกประเภทเอกสารซึ่งเปนเทคนิคการจําแนกประเภทเอกสาร โดยมีการกําหนดประเภท 
เอกสารไวลวงหนา เทคนิคนี้ตองทําการสอนระบบใหรูจํารูปแบบเอกสาร ในแตละประเภทกอน หลังจากนั้นจึงนํา 
เอกสารท่ีตองการจําแนกประเภทเขาไปในระบบ ใหระบบทําการแยกประเภทเอกสารเพื่อสรางโครงรูป (template) 
ตามประเภทเอกสารท่ีกําหนดไว (เอกสารลับ ,เอกสารท่ัวไป) โดยใชทฤษฏีท่ีเก่ียวของคือ TF-IDF (Term Frequency 
and Inverse Document Frequency) เปนวิธีการคํานวณคาน้ําหนักจากความถ่ีของคํา ท่ีปรากฏในเอกสาร และ SVM 
(Support Vector Machine) เปนข้ันตอนการใชงานตัวจําแนก นํามาสนับสนุนการแยกประเภทเอกสาร กอนนําเขาสู 
โซลูชั่นของการปองกันขอมูลร่ัวไหลเพื่อลดระยะเวลาในการแยกประเภทเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
ของระบบการปองกันขอมูลรั่วไหลตอไป 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1. เทคโนโลยีการปองกันขอมูลรั่วไหล DLP (Data Leakage Prevention) 

เปนกระบวนการทํางานและวิธีการปองกันการร่ัวไหลของขอมูลสําคัญ  ในการถายโอนขอมูลสําคัญโดย 
ไมไดรับอนุญาต หรือเปดเผยขอมูลสําคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกขโมย และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยการ 
ตรวจสอบและควบคุมการใชงานขอมูล รวมท้ังกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับกลยุทธและกระบวนการทางธุรกิจ 
พิจารณาในสวนของการร่ัวไหลของขอมูล ,ชองทางการร่ัวไหล,วิธีการร่ัวไหลและผลกระทบ การระบุและแยกประเภท 
ขอมูลท่ีเปนความลับเพื่อกําหนดนโยบาย วิธีการในการปองกันขอมูล และปรับใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบังคับใช 
เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย พิจารณาพื้นฐานของการปองกันการร่ัวไหลของขอมูล ซึ่งประกอบดวย การคนหาขอมูล 
(Data Discover) เปนกระบวนการคนหาขอมูลความลับ การแยกประเภทขอมูล (Data Classification) เปน 
กระบวนการจําแนกขอมูลตามมูลคา และผลกระทบท่ีมีตอองคกรเม่ือมีการร่ัวไหล การเฝาระวังขอมูล (Data Monitor) 
เปนกระบวนการในการตรวจสอบชองทางการสื่อสารตางๆ ขององคกร  และการปองกันขอมูล (Data Protect) เปน 
กระบวนการซึ่งดําเนินการตามนโยบายท่ีไดกําหนดไวในเชิงปองกัน ท่ีระบุตนทาง ปลายทาง และวิธีการท่ีอาจทําให 
ขอมูลรั่วไหลออกไปได
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รูปท่ี 1 รูปแบบของ DLP (Data Loss Prevention System Model) 

จากรูปท่ี 1 รูปแบบของเทคโนโลยีพื้นฐาน DLP สวนประกอบท่ีใชในการพิจารณา คือ ขอมูลเคลื่อนไหว 
(Network) ขอมูลท่ีมีอยู (Storage) และขอมูล ณ จุดปลายทาง (Endpoint) ซึ่งถูกควบคุมดวยนโยบายรักษาความ 
ปลอดภัย (DLP Policy) 

2.  Symantec DLP Solution 
เปนระบบรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลสําคัญขององคการ มีข้ันตอนการทํางานหลักๆ คือ การคนหา 

ขอมูล และการเฝาระวังขอมูลสําคัญ ในข้ันตอนของการคนหาขอมูลสําคัญนั้นจะทําการตรวจหาขอมูลสําคัญผานทาง 
โปรแกรมยอย (agent) ท่ีติดตั้งไวท่ีเคร่ืองลูกขายตางๆ และทําอยูอยางสมํ่าเสมอโดยการตั้งเวลาการตรวจสอบ ผลที่ 
ไดคือ รูตําแหนงท่ีอยูของเอกสารสําคัญท่ีตรงกับเอกสารตนแบบท่ีระบุไวในระบบ มีการรวบรวมตําแหนงการจัดเก็บ 
ของเอกสารสําคัญไว และมีการปองกันขอมูลเหลานั้น โดยวางโครงสรางเครือขาย ดังรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 โครงสรางเครือขายของการใชงานระบบ DLP 

รูปแบบของนโยบายเก่ียวกับเอกสารสําคัญของอุปกรณ Symantec DLP อยูในรูปแบบของ IDM (Indexed 
document matching) Rule หรือการทําดัชนีเอกสารสําคัญ จากกฏจะมองเนื้อหาจากเอกสารเฉพาะท่ีมีการลงทะเบียน 
ไววาสําคัญ (เอกสารสําคัญที่เปนเอกสารตนแบบ) และจะมีการตรวจสอบเทียบกับเอกสารท่ีไดจากการแยกประเภทไว 
กอนนําเขาสูระบบ จะตองมีความเหมือน 80% หรือมากกวาเอกสารตนฉบับ 

3. การตัดคําในเอกสารภาษาไทย (Thai Word Segmentation) 
เปนกระบวนการแยกคําในเอกสารภาษาไทย ซึ่งอาจจะประกอบไปดวยตัวหนังสือภาษาไทยตัวหนังสือ 

ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษตางๆ ออกมาเปนแตละคําเพื่อนําไปใชในกระบวนการหาคาน้ําหนักคํา 
สําหรับตัดคําในเอกสารภาษาไทยจะถูกพิจารณาเปน 2 ข้ันตอนคือ 1.การใชกฎ โดยใชไวยากรณทางภาษา แบง 
ตัวอักษรเปนหมวดหมูตามลักษณะการใชงาน ไดแก กลุมพยัญชนะ  กลุมสระ  กลุมวรรณยุกต  กลุมตัวเลข และกลุม 
ตัวอักษรพิเศษ ขั้นตอนการตัดพยางคจะทําจากซายไปขวา 2 . การใชพจนานุกรม ผลลัพธท่ีไดจะอยูในระดับคํา  โดยมี 
หลักการวาใหทําการตรวจสอบสายอักขระ (String) และนําไปคนหาจากพจนานุกรม หากพบคําในพจนานุกรมท่ี
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สามารถเปนคําในสายอักขระนั้นไดมากกวาหนึ่งคํา  จะทําการเลือกคําท่ียาวท่ีสุด (Longest matching) หากอักษรตัว 
ตอมาไมพบวาเปนคําท่ีมีอยูในพจนานุกรมท่ีมีอยูก็จะทําการยอนกลับไปเลือกคําท่ีสั้นกวาแทน 

4. การใหน้ําหนักคํา (Word Weighting) 
เปนการสรางเนื้อหาของเอกสาร ใหอยูในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอรสามารถเรียนรูได สําหรับนําไปใชใน 

กระบวนการเรียนรูลักษณะของตัวแทนเอกสาร จะอยูในรูปแบบเวกเตอรน้ําหนักคํา TF-IDF (Term Frequency 
Inverse Document Frequency) เปนวิธีคํานวณน้ําหนักจากความถี่ ของการปรากฏของคํา 

j T ในเอกสาร 
i D และ 

พิจารณาความถ่ีของคํา 
j T ท่ีปรากฏในเอกสารอ่ืนรวมดวย แสดงคาน้ําหนักในตารางท่ี 1 

j 
ij ij  n 

N tf w  2 log × = 

โดยท่ี ij w = น้ําหนักของคํา j T ในเอกสาร i D 

ij tf = ความถ่ีของคํา j T ในเอกสาร i D 
N = จํานวนเอกสารท้ังหมดในระบบ 
j n = จํานวนเอกสารท่ีมีคํา j T ปรากฏอยูอยางนอยหนึ่งคร้ัง 

ตารางท่ี 1 ผลของคาน้ําหนักของแตละเอกสาร 

1 T  2 T • • •  j T 

1 D  11 w  12 w • • •  j w 1 
2 D  21 w  22 w • • •  j w 2 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

i D  1 i w  2 i w • • •  ij w 

5. การจัดหมวดหมู 
เปนกระบวนการแบงแยกวัตถุหรือเหตุการณออกเปนกลุมโดยใชลักษณะสําคัญ เปนวิธีท่ีใชควบคุมคา 

ความแปรผันของขอมูล เพื่อใชเปนเกณฑในการแบงกลุม การออกแบบจึงข้ึนกับผูออกแบบท่ีจะเลือกลักษณะสําคัญดัง 
แสดงการสกัดลักษณะสําคัญ และการจัดกลุม ในรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 กระบวนการสกัดลักษณะสําคัญสําหรับแบงกลุมขอมูล 

โดยท่ัวไปจะอยูในรูปของเวกเตอร ซึ่งจะเรียกเวกเตอรนี้วาเวกเตอรลักษณะ (Feature Vector) มีรูปแบบ 
เปนคอลัมนเวกเตอรขนาด d x 1 เม่ือ d คือ จํานวนท่ีนํามาใชในการจําแนก 

 
 

 
 
 

 
= 

2 

1 

x 
x 

X 

เม่ือ 1 x คือ  เอกสารท่ีเปนความลับ 

2 x คือ  เอกสารทั่วไป
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6. ทฤษฎี SVM (Support Vector Machines) 
เปนการแยกประเภทแบบมีผูสอน (Supervised Learning) ทฤษฎีนี้ไดมาจากแนวความคิดของ Vapnik 

and Chervonenkis และไดมีการนํามาเสนอโดย Boser, Guyon, Vapnik in COLT-92 ดังรูปท่ี 4 

รูปท่ี 4 แผนผังการทํางานของ Support Vector Machines 

จัดเปนเทคนิคท่ีใชในการแกไขปญหา ทางดานการรูจํารูปแบบขอมูล โดยอาศัยหลักการของการหา 
สัมประสิทธิ์ของสมการเพื่อสรางเสนแบงแยกกลุมขอมูลจากขอมูลท่ีถูกปอนเพื่อใชในการสอนใหระบบรูจํา โดยเนนไป 
ยังเสนแบงท่ีแยกแยะกลุมขอมูลไดดีที่สุด (Optimal separating  hyperplane) 

รูปท่ี 5 เสนแบงกลุมขอมูลจาก SVM 

( ) ( ) f x sign w x b = ⋅ + 
เม่ือ w หมายถึง เวกเตอรคาน้ําหนักของการรูจําท่ีไดจากกระบวนการ 

การใหน้ําหนักคํา 
b หมายถึง คาไบอัส (bias) สําหรับระบบรูจํา 
x หมายถึง เวกเตอรขอมูลท่ีใชในการสอนระบบ (Feature Vector) 
sign หมายถึง ถาคาท่ีไดมากกวา 0 จะเปน +1 ถานอยกวา 0 จะเปน -1 

ในกรณีที่ตองทํางานกับขอมูลท่ีไมเปนเชิงเสน สามารถแกปญหาไดดวยการเปลี่ยนแปลงมิติของขอมูลใหมี 
มิติท่ีสูงข้ึนซึ่งเรียกวาฟเจอรสเปช (Feature Space) ในฟเจอรสเปชใหมนี้ขอมูลจะถูกวางตัวเปนขอมูลแบบเชิงเสน 
และทําการสรางสมการแบงขอมูลในรูปแบบของเชิงเสนบนมิติ ตามทฤษฎีของเมอรเชอร (Mercer’s Theorem) โดย 
ฟงกชัน K(x, x i ) ซึ่งเรียกวา เคอรแนลฟงกชัน (Kernel Function) เปนการสรางเสนแบงกลุมขอมูลท่ีดีท่ีสุดในฟเจอร 
สเปชใหม โดยเลือกใชชนิดของเคอรเนลฟงกชันเปน Radial Basis Function (RBF) ดังสมการ 

2 ( ,  ) exp( ) i i K x x x x γ = − −
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ตามสมการในการแบงกลุม 
* * 

1 

( ) ( ( , ) ) 
l 

i i i 
i 

f x sign y K x x b α 
= 

= + ∑ 
จากสมการ คา i y คือคําตอบ (Class) ของ Support Vector ท่ี i x และ x คือขอมูลชุดทดสอบ คา i α 

และคาb เปนคาสัมประสิทธิ์ท่ีไดมาจากการคํานวณ (Optimization) 

การดําเนินงานวิจัย 
1. แนวทางการวิจัยและพัฒนา 

เนื่องดวยมีการนําระบบงานการปองกันขอมูลรั่วไหลเขามาใชในองคกร ดวยอุปกรณ Symantec DLP ดัง 
ไดอธิบายโครงสรางการทํางานของระบบดังกลาวแลว ดวยความสามารถของอุปกรณ จะทํางานในสวนของการเฝา 
ระวังขอมูลสําคัญและการบังคับใชนโยบายท่ีไดกําหนดขึ้นเทานั้น  ข้ันตอนกอนหนานั้นจําเปนตองมีการกําหนดขอมูล 
ท่ีถือวาสําคัญและเปนความลับขององคกรกอนนําเขาระบบ โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในปริมาณมาก 
และยากตอการระบุและแยกประเภทของเอกสาร จึงมีวัตถุประสงคในการออกแบบวิธีการแยกประเภทเอกสาร ท่ีมีใช 
งานในหนวยงานภายในของการประปานครหลวงโดยการสรางระบบการคัดแยกเอกสาร เพื่อคัดแยกเอกสารลับ ออก 
จากเอกสารท่ัวไป จะนําเอกสารท่ีถูกกําหนดวาเปนเอกสารลับ โดยหนวยงานเจาของเอกสารนั้นๆ และเอกสารท่ีไมใช 
เอกสารลับ(เอกสารท่ัวไป) นํามาเปนขอมูลชุดทดสอบ  ยกตัวอยางเชน ถามีเอกสาร 1000 ฉบับ เรานําตนแบบ 
เอกสาร 100 ฉบับ ซึ่งในเอกสาร 100 ฉบับ อาจจะประกอบไปดวยเอกสารสําคัญ และเอกสารท่ัวไป จากเอกสาร 
ท้ังหมดมาทําการฝกสอนเพื่อจําแนกประเภทเอกสารท่ีเหลืออีก 900 ฉบับท่ีจะนํามาทดสอบกับขอมูลตนแบบใน 
ภายหลัง เพื่อแยกประเภทเอกสารท้ังหมด โดยมีขอจํากัดวาเอกสารเหลานั้นจะตองไมมีการเปลี่ยนแปลง และแกไข 
ระดับความสําคัญ เชนการระบุวาเปนเอกสารลับทีหลัง หลังจากท่ีกําหนดเปนเอกสารท่ัวไปแลว และจะไมครอบคลุม 
ถึงเอกสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังจากการแยกประเภทแลว ข้ันตอนตอไปจะนําเอกสารไปทําการทดลองตาม 
กระบวนการตางๆ เพื่อใหสามารถแบงประเภทของเอกสารตามข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัยดังตารางท่ี 2 และรูปท่ี 6 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดกระบวนการดําเนินงาน 
ขั้นตอน วิธีการทํางาน 

1 นําเอกสาร Ms word (.doc) เขาสูระบบ 
2 แปลงไฟลเอกสารจาก .doc ไปเปนไฟล .txt โดยใช Antiword 

3 นําเขาไฟล .txt เขาสูกระบวนการตัดคําภาษาไทยโดยใช SWATH 

4 นําคําที่ไดจากการตัดคํามาเปรียบเทียบกับขอมูลคําหยุด และลบคําหยุดทิ้ง 
5 คํานวณคาน้ําหนักของแตละเอกสารโดยใชสมการ TFIDF 

6 กําหนดคุณลักษณะสําคัญของการแยกประเภท (Feature Vector) 
7 นําเขาคาน้ําหนักและคุณลักษณะสําคัญเพื่อคํานวณการแยกประเภท LS-SVM 
8 นําเอกสารที่ทําการแยกประเภทและไดผลเปนเอกสารลับเขาไปเปนตนแบบการกรองใหระบบการปองกันขอมูลรั่วไหล 

Symantec DLP 

2. กระบวนการนําเขาเอกสาร 
เอกสารท่ีนําเขาระบบจะอยูในรูปแบบของ Microsoft Word (.doc) ตองทําการแปลงไฟลเอกสารใหอยู 

ในรูปแบบของไฟลขอความธรรมดา (.txt)โดยใชโปรแกรม Antiword นําไฟลขอความท่ีไดนําเขาสูกระบวนการตัดคํา 
ภาษาไทย โดยใชโปรแกรม SWATH ลักษณะการทํางานเปนการเปรียบเทียบคําในเอกสารกับขอมูลในพจนานุกรม ถา 
ตรงกันในลักษณะการเปรียบเทียบจากซายไปขวา และเลือกคําท่ียาวท่ีสุดท่ีสามารถเปรียบเทียบได (Longest 
Matching) เม่ือไดคําท่ีตัดแลว จะเขาสูขั้นตอนการตัดคําหยุด (Stop word) คือคําฟุมเฟอย คําเชื่อม ตัวเลข หรือคํา 
ท่ีไมมีความจําเปนออก เชน เปน,อยู,คือ,และ,มี, …..ฯลฯ นําความถ่ีของคําท่ีเหลือเขาสูกระบวนการหาคาน้ําหนักคํา 
ของแตละคําในแตละเอกสาร โดยใช TFIDF กอนนําไปเปนอินพุตเขาสูกระบวนการแบงประเภทเอกสารตอไป
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3.กระบวนการแบงประเภท 
นําคาน้ําหนักเอกสาร TFIDF เปนอินพุตเขาสูกระบวนการแบงประเภทเอกสาร โดยใชวิธี LS-SVM วิธีนี้ 

จะตองใหคอมพิวเตอรทําการเรียนรูขอมูลกอนท่ีจะทําการเปรียบเทียบเพื่อแบงประเภทเอกสาร ไดกําหนดลักษณะ 
สําคัญ (Feature Vector) ข้ึนมา 2 ประเภท คือ เอกสารลับ (Secret) และเอกสารท่ัวไป (Non Secret) โดยแทนดวย 
คาตัวเลข 1 และ -1 ตามลําดับ 

รูปท่ี 6 กระบวนการดําเนินงาน 
4. กระบวนการทดสอบ 

นําขอมูลท้ังหมดมาทําการฝกสอน โดยกําหนดประเภทเอกสารใหขอมูลชุดฝกสอนกอน วาจัดอยูใน 
ประเภทเอกสารลับ (Class 1) หรือเอกสารท่ัวไป (Class -1) และทําการทดสอบโดยนําขอมูลชุดทดสอบ โดยนําเอา 
ขอมูลสวนหนึ่งของขอมูลฝกสอน มาทําการทดสอบตามประเภทท่ีไดกําหนดไว เร่ิมจากนําขอมูลเอกสารท้ังหมด 140 
ฉบับซึ่งถือวาเปนขอมูลชุดฝกสอน แบงเปน เอกสารลับ 40 ฉบับ และเอกสารท่ัวไป 100 ฉบับ ดังแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 เอกสารที่ใชในการฝกสอนและทดสอบ 

นําขอมูลชุดทดสอบประเภทโดยเปนเอกสารลับ 5 และเอกสารทั่วไป 20 นําเขาสูกระบวนการขางตน และดู 
ผลการทดสอบวาผลของการแยกประเภทจะตรงกับประเภทเอกสารท่ีระบบไดเรียนรูไวหรือไม โดยการทดสอบดวย 
โปรแกรม MATLAB LS-SVM ข้ันตอนท่ีกลาวมาแสดงข้ันตอนดังรูปท่ี 7 

ชุดขอมูล (Data Set) ชุดขอมูลตั้งตน 
ฝกสอน (Training Set) 140 ฉบับ 
ทดสอบ (Test Set) 25 ฉบับ/ประเภท
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รูปท่ี 7 ข้ันตอนการฝกสอนและทดสอบการแยกประเภทเอกสารโดยใช LS-SVM 

ผลการทดสอบ 
ผลลัพธที่ไดจากการนําเวกเตอรขอมูลชุดฝกสอน ( ) 255 140× X และเวกเตอรลักษณะสําคัญ ( ) 1 140× Y โดย 

กําหนดใหเปน [ ] 1 , 1 − โดยคาสัมประสิทธิ์ท่ีไดจากการคํานวณเปน 77 . 149 29 . 84 − = α และคาไบอัส (bias) สําหรับ 
ใหระบบรูจําท่ีไดจากการคํานวณของระบบ 4214 . 2 − = b สวนคา 8812 . 92 = gamma เปนคาเร่ิมตนของ LS-SVM 
สวน 0911 . 5 2 = sig ซึ่งไดจากการกําหนดสัมประสิทธิ์เพื่อใหไดเสนแบงขอมูล (Optimal Sparating Hyperplane) 
สามารถทําการแบงเอกสารไดเปน 2 ประเภท (Class 1,Class-1) แสดงดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ผลที่ไดจากขอมูลชุดทดสอบ 
ตัวแปร คา ต่ําสุด สูงสุด 
คาน้ําหนักเอกสารชุดฝกสอน (X) 255 140×  0  52 . 154 
คุณลักษณะสําคัญ (Y) 1 140×  1 −  1 
คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการคํานวณ 1 140×  29 . 84 −  77 . 149 
คาไบอัส (b) 4214 . 2 −  4214 . 2 −  4214 . 2 − 
คาแกมมา 8812 . 92  8812 . 92  8812 . 92 
คา 2 sig  0911 . 5  0911 . 5  0911 . 5 

ข้ันตอนการทดสอบโดยการนําขอมูลชุดทดสอบในแตละประเภทเอกสารมาเปรียบเทียบกับขอมูลชุดฝกสอน 
ในท่ีนี้ไดทําการทดสอบ โดยนําเอกสารจํานวน 25 เอกสารท่ีประกอบไปดวยเอกสารลับ 5 และเอกสารท่ัวไป 20 
เอกสาร ท่ีถูกกําหนดใหเปน Class 1 และ Class-1 มาทดสอบกับขอมูลชุดฝกสอน 140 เอกสาร ไดผลเปน Class 1 
และ Class-1 ตามท่ีไดกําหนดไวดังแสดงในตารางท่ี 5 และแสดงกราฟ LS-SVM ท่ีไดจากการแยกประเภทดังรูปท่ี 8 
ตารางท่ี 5 ผลที่ไดจากขอมูลชุดทดสอบประเภทขอมูลสําคัญ 
ตัวแปร คา ต่ําสุด สูงสุด 
คาน้ําหนักเอกสารชุดฝกสอน 255 140×  0  52 . 154 
คาน้ําหนักชุดทดสอบ 255 25×  0  52 . 154 
คุณลักษณะสําคัญ 1 140×  1 −  1 
ผลลัพธการแยกประเภทเอกสารลับ 1 5×  1  1 
ผลลัพธการแยกประเภทเอกสารทั่วไป 1 20×  1 −  1 − 

รูปท่ี 8 กราฟ LS- SVM ที่ไดจากการแยกประเภทเอกสาร
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากผลการทดลองแยกประเภทเอกสาร โดยใชวิธี LS-SVM แสดงใหเห็นวาการนําขอมูลชุดทดสอบท่ี 

ประกอบไปดวยเอกสารท้ังสองประเภทท้ังหมด 25 เอกสาร มาทดลองกับกลุมขอมูลชุดฝกสอนจํานวน 140 เอกสาร 
ผลท่ีไดสามารถจําแนกประเภทไดตรงกับท่ีไดกําหนดประเภทเอกสารไวลวงหนา และดวยความหลากหลายของชุด 
เอกสารท่ีมีความจําเพาะในแตละหนวยงานของการประปานครหลวง จําเปนตองทําการแยกการทดสอบเปนขอมูลคน 
ละชุดตอไป 
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