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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการรู จาคานามประสมชนิดแสดง
ไวยากรณ์ ป ระโยคโดยใช แบบจ าลองคอนดิ ชั น นอลแรนดอมฟ ลด สโมเดล (CRFs) ซึ่ ง ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของระบบการรู จาคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค ที่พิจารณาโครงสร้าง
ประโยค และคานามหลั ก รวมทั้งสิ้ น 8 รูปแบบ งานวิจัยนี้ใชคลังขอมูล BEST เฉพาะหมวดขาว
ภาษาไทยขนาด 1,000 ค า แบบจ าลองที่ ใ ช คื อ CRFSharp จากผลการทดสอบระบบ พบว่ า
ประสิทธิภาพของระบบที่การพิจารณาโดยรวมภาพรวมทั้งหมด กฎโครงสร้างประโยค “นาม-กริยา”
(ขอบเขต 2 คา) มีค าความถู กต้ อ ง (F-measure) มากที่สุ ด คือ ร้อยละ 93.06 รองลงมาคื อ กฎ
โครงสร้างประโยค ขอบเขต 4 คา คือร้อยละ 89.19 ตามมาด้วยการพิจารณากฎในรูปแบบอื่นๆ มีค่า
ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันดังนี้ คานามหลักเกี่ยวกับเครื่องมือ คานามหลักเกี่ยวกับอาชีพ คานามหลัก
เกี่ยวกับการแพทย์ “นาม-กริยา-นาม”(ขอบเขต 3 คา) และคานามหลักเกี่ยวกับสถานที่ มีค่า ร้อยละ
ความถูกต้องเท่ากับ 81.10, 80.41, 80.08, 78.18 และ 76.58 ตามลาดับ สาหรับคานามหลักเกี่ยวกับ
วัน เวลา มีค่าประสิทธิภาพของระบบน้อยที่สุด เท่ากับร้อยละ 68.01
คาสาคัญ:คานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค, คอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์
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ABSTRACT
The main purpose of this study is to develop synthetic nominal
compounds recognition system using Conditional Random Fields Models (CRFs). This
study uses the news corpus of 1,000 words and CRFs model applied in this research is
CRF sharp. There were 8 patterns of structure and main noun word that were
considered in this model. The results show that the highest recognition rates (Fmeasure) for pattern of 2 boundary words (noun-verb) was 93.06%. The second score
of F-measure for 4 boundary words was 89.19%. Followed by, main noun word about
tool, main noun word about career, main noun word about medical, 3 boundary word
and main noun word about place were 81.10%, 80.41%, 80.08%, 78.18% and 76.58%
respectively. The lowest score of F-measure for main noun word about time was
68.01%.
Keywords: Conditional Random Fields Models, synthetic nominal compounds
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระบวนการประสมคา เป็นวิธีสาคัญในการสร้างคาใหม่ที่สาคัญในภาษาไทย ซึ่ง
ทั่วไปเมื่อกล่าวถึง คาประสม (compound word) โดย (อัญชลี 2548) ได้ศึกษาเฉพาะเรื่องการสร้าง
คานามประสม ในหนังสือ คานามประสม ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างคาไทย ได้นิยามการประสมคา
ไว้ว่า เป็นคาที่สร้างจากการนาเอาคาเดิมที่มีอยู่แล้ว ในภาษาสองคาหรือมากกว่ามาประกอบเข้า
ด้วยกัน เพื่อสร้างคาใหม่ที่มีความหมายเฉพาะคา คาประสมมีความแตกต่างจากประโยค เนื่องจากคา
ประสมมีความหมายที่จาเพาะเสมือนเป็นคาเดี่ยว (idiosyncratic meanings) ไม่ใช่เป็นผลรวมของ
ความหมายจากหลายคาที่นามาเรียงกัน (straight forward/compositional meaning) ซึ่งผู้เขียนได้
มีการให้ข้อสังเกตว่า ในอดีตจะยึดถือเอาคาจากัดความดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่ตายตัว หากไม่อยู่ในเกณฑ์
ลักษณะดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นคาประสม แต่ภายหลังได้มีการศึกษาของนักภาษาศาสตร์ รุ่นหลั ง
(Lieber 1992) และ (Sadock 1998) ที่พบว่า โครงสร้างภายในคาประสมมีความหลากหลาย ซึ่งมี
ลักษณะทั่วไปเหมือนโครงสร้างไวยากรณ์เช่นวลีและประโยค จากสาเหตุดังกล่าวอาจจะทาให้ เกิด
ปัญหาความกากวมในการตีความหมายได้มากกว่าหนึ่งอย่างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทย ซึ่ง
เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ที่มีการเขียนคาที่ติดกันไม่เหมือนกับในภาษาอื่นๆ วลีหรือประโยคต่างๆ
จะเขียนติดต่อกัน โดยจะมีการเว้นระยะก็ต่อเมื่อมีการขึ้นข้อความใหม่
ในปัจจุบันมีความพยายามในการศึกษาวิจัยเพื่อจาแนกแยกแยะคานามประสมและ
ไวยากรณ์วลีหรือประโยคโดยใช้การรู้จาตัวอักษร (word recognition) ซึ่งเป็นประบวนการวิจัยสาขา
หนึ่ งของการประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing ย่อว่า NLP) ที่เน้นศึกษา
ปัญหาในการประมวลผลและใช้งานภาษาธรรมชาติ รวมทั้งการทาความเข้าใจภาษาธรรมชาติ เพื่อให้
คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ โดยในกระบวนการรู้จาตัวอักษรจะใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์
มาใช้ในการศึกษาโมเดลที่ถูกนามาใช้มีความหลากหลายและมีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นนัก
วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จึงศึกษาหา
แนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่ สุดในการวิเคราะห์คาประสม ในงานวิจัยนี้ มีความสนใจที่
จะศึกษาและพัฒนาระบบวิธีการช่วยแบ่งคาของคาประสม โดยใช้โมเดลทางสถิติคอนดิชันนอลแรนด
อมฟิลด์ (Conditional Random Fields : CRFs) ในการรู้จาชื่อ โดยมีการศึกษาในต่างประเทศของ
Lafferty et al. (2001) พบว่ า CRFs มี ข้ อ ดี ก ว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ (Hidden Markov models:
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HMMs) และ (Maximum entropy Markov models: MEMMs) นอกจากนี้งานวิจัยของ Sha and
Pereira (2003) ยังพบว่า ผลที่ได้จาก CRFs ดีที่สุดในการวิเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบกับ CoNLL task
เช่นเดียวกัน
ที่ผ่านมาในประเทศไทย มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติของ
ภาษาไทย ซึ่งได้มีการนาโมเดล CRFs ไปใช้ในการวิเคราะห์หาหน่วยคาไทย เพื่อนาไปใช้ในการตัดคา
และการกากับชนิดของคา Kruengkrai et al. (2006) โดยเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ได้แก่
Longest Matching และ Maximum Matching พบว่ า ผลที่ ไ ด้ จ าก CRFs ดี ที่ สุ ด และงานวิ จั ย
Haruechaiyasak, Kongyoung, and Dailey (2008) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ระบบการตั ด ค าจากแบบจ าลอง 4 แบบ ได้ แ ก่ Naive Bayes, decision tree, Support Vector
Machine, และ CRFs ซึ่งผลที่ออกมาปรากฏว่า CRFs ใช้กับการตัดคาภาษาไทยได้ดีกว่าแบบจาลอง
อื่น
1.2 วัตถุประสงค์ของการทาวิจัย
ศึกษาแนวทางการรู้จาคาประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค (synthetic nominal
compounds recognition) โดยใช้ โ มเดลทางสถิ ติ ค อนดิ ชั น นอลแรนดอมฟิ ล ด์ (Conditional
Random Fields : CRFs)
1.3 ขอบเขตของการทาวิจัย
1. คลังข้อความภาษาไทย (BEST) ที่มีการกาหนดขอบเขตของคาโดยคัดเลือกในหัวข้อ
ข่าวภาษาไทย
2. ค้นหากริยาในโครงสร้างของคาประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค (JJV) ในคลัง
ข้อความภาษาไทย (BEST)
3. ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เทคนิค Conditional Random
Fields (CRFs) เพื่อสร้างแบบจาลองสาหรับการรู้จาคาประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค
4. การวัดผลประเมินจากรู้จาคาประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค จากค่า ความ
ถูกต้อง (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ (F-measure)
โดยนักภาษาศาสตร์
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถเข้าใจหลักการทางานของเทคนิค คอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์
(Conditional Random Fields : CRFs) ในการรู้จาคาประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
วากยสัมพันธ์ เป็นการศึกษาว่าด้วยกฎของความสัมพันธ์ของแบบแผนองค์ประกอบของ
ประโยคในภาษา อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักไวยากรณ์ของภาษา เช่น ในภาษาไทย ประธาน-กริยากรรม เรียงคาเป็น ฉัน-กิน-ข้าว เป็นต้น
อรรถสัมพันธ์ เป็นการศึกษาที่ว่าด้วยการพิจารณาบทบาทหรือหน้าที่ของวากยสัมพันธ์
ยกตัวอย่างเช่น ผู้กระทา ผู้ประสบ ผู้ถูกกระทา หรือ เครื่องมือ เป็นต้น
วิอรรถสัมพันธ์ เป็นการศึกษาความหมายจากบริบท ความหมายตามเจตนาของผู้
สื่อสารความหมายของถ้อยคาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบการรู้จาคาประสม โดยใช้คอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์โมเดล
โดยมีคานิยาม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 คานิยามของคาประสม
2.2 แนวทางในการพิจารณาความแตกต่างระหว่างคานามประสมและวลี/ประโยค
2.3 แบบจาลองทางสถิติคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์
2.1 คานิยามของคาประสม
รศ.ดร. อัญชลี สิงห์น้อย ได้กล่าวถึงคานามประสม ในหนังสือ คานามประสมศาสตร์
และศิลป์ในการสร้างคาไทย ปี 2548 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
คานามประสมในภาษาไทยสามารถจาแนกได้เป็นสองชนิดใหญ่ๆ คือคานามประสม
ชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค (synthetic nominal compounds) และคานามประสมชนิดนามล้วน
(noun-noun compounds) ซึ่งมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้าง วากยสั มพันธ์
อรรถสัมพันธ์ และวิอรรถสัมพันธ์ ซึง่ ต่างก็มีปรากฏเป็นจานวนมากมายนับไม่ถ้วน
คานามประสมชนิ ด แรกคื อ คานามประสมชนิด แสดงไวยากรณ์ ประโยคในค านาม
ประสมชนิดนี้ คาที่มาประกอบกัน อย่างน้อยต้องเป็นคากริยาและคานาม ซึ่งคากริยาและคานามนั้นมี
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ต่อกันเช่นเดียวกับ เมื่อเกิดเป็นหน่วยประกอบของประโยคเมื่อพิจารณา
วากยสัมพันธ์ และอรรถสัมพันธ์ เช่นประธานหรือผู้กระทากริยา เป็นกรรมหรือผู้ถูกกระทากริยา ฯลฯ
ยกตัวอย่างคานานประสมชนิดนี้ เช่น คนขับรถ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นคาประสมที่หมายถึง บุคคลที่
มีอาชีพขับรถ คานามชนิดนี้มีความหมายค่อนข้างตรงไปตรงมา (transparent) คล้ายประโยค แต่การ
นาคาว่า คน ไปประสมกับกริยาอื่น ก็สามารถสร้างคาประสมได้อีกมากมาย จึงทาให้เกิดปัญหาในการ
พิจารณาว่าโครงสร้างนั้นๆ เป็นคานามประสมหรือประโยค ถึ งแม้ว่าจะได้มีการนิยามไว้แล้วก็ตามว่า
คาประสมมีความแตกต่า งจากประโยค เนื่องจากคาประสมมี ความหมายเฉพาะเสมื อนคาเดี่ ย ว
(idiosyncratic meanings) ไม่ ใ ช่ ผ ลรวมของความหมายจากหลายค ามาเรี ย งต่ อ กั น (straight
forward/compositional meanings)
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คานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค ซึ่งอาจจาแนกเป็นกลุ่มย่อย โดยพิจารณา
จากโครงสร้าง วากยสัมพันธ์ และอรรถสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
2.1.1 โครงสร้างของคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค
โครงสร้างไวยากรณ์ใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นคา วลี หรือประโยคจะต้องประกอบด้วย
อย่างน้อย คือหน่วยหลักและอาจจะมีหน่วยขยายด้วย คานามประสมชนิดนี้มีโครงสร้างพื้นฐานที่
ประกอบด้วยหน่วยหลักและหน่วยขยายเช่นเดียวกันกับหน่วยไวยากรณ์ในระดับนามวลี ซึ่งมีหน่วย
หลักอยู่ทางซ้ายสุดและมีหน่วยขยายอยู่ถัดไปทางขวา โดยทั่วไปแล้วพบว่า หน่วยหลักของคานาม
ประสมชนิดนี้จะเป็นคานามและมีหน่วยขยายเป็นคากริยาตัวเดียวหรืออาจเป็นคากริยาและคานาม
อย่างน้อยหนึ่งตัวต่อถัดไป มีคานามประสมเพียงจานวนหนึ่งเท่านั้นที่มีหน่วยสมาชิกเป็นกริยาล้วน
คานามประสมชนิดนี้ปรากฏในหลายรูปแบบ ซึ่งสรุปได้เป็น 5 ประเภทต่อไปนี้
นาม – กริยา

นาม – กริยา – นาม

ไม้ – กวาด = ไม้กวาด

เครื่อง – ซัก – ผ้า-= เครื่องซักผ้า

หมู – สับ = หมูสับ

ส้ม – ตา – ปู = ส้มตาปู

นาม-กริยา-นาม-นาม

กริยา – นาม

ไก่-ผัด-พริก-ขิง = ไก่ผัดพริกขิง

รอง- เท้า =-รองเท้า

หมู-ทอด-กระเทียม-พริกไทย = หมูทอดกระเทียม
พริกไทย

พัด – ลม = พัดลม

กริยา – กริยา
ต้ม – ยา = ต้มยา
กัน – สาด =-กันสาด
2.1.2.ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ในประโยค เป็นความสัมพันธ์ที่หน่วยกริยามีต่อหน่วยนาม
ต่ า งๆ ในลั ก ษณะที่ ห น่ ว ยนามนั้ น ๆ เป็ น ประธาน (subject) กรรม (objective) และหน่ ว ยเสริ ม
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(oblique) ของหน่ ว ยกริ ย า คานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยคก็แสดงความสัมพันธ์ทาง
ไวยากรณ์ของหน่วยสมาชิกที่เป็นหน่วยหลักและหน่วยขยายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและมีหลาย
รูปแบบ ซึ่งจะกล่าวถึงสองโครงสร้างหลัก คือ คานามประสมที่มีหน่วยหลักเป็นคานาม และคานาม
ประสมที่มีหน่วยหลักเป็นคากริยา ดังต่อไปนี้
2.1.2.1 ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของคานามประสมแบบหน่วยหลักนาม
โครงสร้างคานามประสมประเภทที่มีหน่วยหลักเป็นคานาม คานามนั้นสามารถทาหน้าที่
เป็นได้ทั้งประธาน กรรม และหน่วยเสริม จึงทาให้สามารถจาแนกรูปแบบความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์
ในคานามประสมชนิดนี้ออกได้เป็นอีก 4 รูปแบบ ประธาน-กริยา-(กรรม) ประธาน-กริยา-หน่วยเสริม
กรรม-กริยา และหน่วยเสริม-กริยา-(กรรม) ดังแสดงตัวอย่างดังต่อไปนี้
ประธาน-กริยา-(กรรม)

ประธาน-กริยา-หน่วยเสริม

เรือ-บิน

------ เรือบิน

เรือ-เดิน-สมุทร ----- เรือเดินสมุทร

คน-ขับ-รถ

------ คนขับรถ

คน-เดิน-เท้า

------ คนเดินเท้า

หน่วยเสริม-กริยา-(กรรม)

กรรม-กริยา
บ้าน-เช่า

----- บ้านเช่า

ผัก-ดอง

----- ผักดอง

ม้า-นั่ง

----- ม้านั่ง

ห้อง-นอน

----- ห้องนอน

ห้อง-รับ-แขก

----- ห้องรับแขก

หน่วยเสริม-กริยา-(กรรม)
ม้า-นั่ง ----- ม้านั่ง
ห้อง-นอน ----- ห้องนอน
ห้อง-รับ-แขก ----- ห้องรับแขก
จากตัว อย่ างข้างต้น ได้ว่าความสั มพั นธ์ทางไวยากรณ์ ของคานามประสมที่แสดงไป
ข้างต้นมีความสัมพันธ์เหมือนไวยากรณ์ของประโยค เพียงแต่ถ้าพิจารณาลักษณะวากยสัมพันธ์ด้าน
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อื่นๆ เช่นลาดับการเรียงคา (word order) และโครงสร้างภายในของหน่วยต่างๆในคานามประสม
ชนิดนี้จะมีความแตกต่างไปบ้างเล็กน้อย ดังจะแสดงเปรียบเทียบให้เห็นต่อไปนี้
ประโยคและคานามประสมแบบประธาน-กริยา-(กรรม)

คานามประสมแบบประธาน-กริยา-(กรรม) มีลาดับและโครงสร้างของหน่วยประธาน
กริยา และกรรม เหมือนกับประโยคทุกประการ
ประโยคและคานามประสมแบบประธาน-กริยา-หน่วยเสริม

คานามประสมแบบประธาน-กริยา-หน่วยเสริม มีลาดับหน่วยประกอบเหมือนประโยค
คือประธาน กริยา และหน่วยเสริมตามลาดับ ต่างกันเพียงแต่ในคานามประสมไม่ปรากฏคาบุพบท
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ประโยคและคานามประสมแบบ (กรรม)-กริยา

คานามประสมแบบกรรม-กริยา มีลาดับการเรียงคาต่างจากประโยคคือ กรรม-กริยา
ในขณะที่ในประโยคเป็นกริยา-กรรม และในคานามประสมไม่ปรากฏประธาน
ประโยคและคานามประสมแบบหน่วยเสริม-กริยา-(กรรม)

คานามประสมแบบหน่วยเสริม-กริยา-(กรรม) มีลาดับการเรียงสลับกับประโยคและ
หน่วยเสริมของคานามประสมไม่มีบุพบทนาในขณะที่หน่วยเสริมในประโยคโดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้บุพ
บทวลี (มีบุพบทนา)
2.1.2.2 ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของคานามประสมแบบหน่วยหลักกริยา
คานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยคที่มีหน่วยสมาชิกหลักเป็นกริยาพบว่า
มีรูปแบบของความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ได้ 2 รูปแบบ คือ กริยา-กรรม และกริยา-ประธาน ตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
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กริยา-กรรม

กริยา-ประธาน

ผัด-ผัก = ผัดผัก

พัด-ลม = พัดลม

รอง- เท้า = รองเท้า

บ้า-หมู = บ้าหมู

เมื่อเปรียบเทียบกับประโยคจะเห็นได้ว่า คานามประสมรูปแบบ กริยา-กรรม จะมี
ลาดับการเรียงคาของหน่วยประกอบที่เลียนแบบประโยคไร้ประธาน ในขณะที่คานามประสมรูปแบบ
กริยา-ประธาน ไม่เหมือนประโยคดังแสดงดังต่อไปนี้

2.1.3

อรรถสัมพันธ์ของคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค

นอกจากคาประสมชนิดไวยากรณ์ประโยคจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของหน่วยสมาชิกแล้ว ยังมีความแตกต่างในเรื่องของอรรถสัมพันธ์
หรือความสัมพันธ์ทางความหมายอีกด้วย หน่วยนามในประโยคสามารถมีอรรถสัมพันธ์ต่อหน่วยกริยา
ได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นผู้กระทา ผู้ประสบ ผู้ถูกกระทา เครื่องมือ ฯลฯ ของกริยานั้นๆ ซึ่งอาจ
จาแนกความแตกต่างของอรรถสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนามกับหน่วยกริยา ดังต่อไปนี้
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2.1.3.1 อรรถสัมพันธ์ของคานามประสมแบบประธาน-กริยา-(กรรม)
มีหน่วยหลักประธานทาหน้าที่ทางความหมายที่แตกต่างกันได้หลายอย่าง เป็น
ผู้กระทา-กริยา-(กรรม) ผู้ประสบ-กริยา-(กรรม) เครือ่ งมือ-กริยา-(กรรม) และผู้มีสภาพ-กริยา ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ผู้กระทา-กริยา-(กรรม)
คน-ขับ-รถ

----- คนขับรถ

ไก่-ชน

----- ไก่ชน

ผู้ประสบ-กริยา-(กรรม)
คน-อ่าน

----- คนอ่าน

ผู้-ชม-รายการ

----- ผู้ชมรายการ

ผู้มีสภาพ-กริยา
คา-ขาด

-----คาขาด

ปู-เค็ม

----- ปูเค็ม

เครื่องมือ-กริยา-(กรรม)
ไม้-กวาด

----- ไม้กวาด

หม้อ-หุง-ข้าว

-----หม้อหุงข้าว

คานามประสมแต่ละแบบดังกล่าวต่างมีการเกิดของหน่วยสมาชิกโดยเลียนแบบ
ลาดับการเรียงคาในประโยคทั้งสิ้น ดังแสดงตามลาดับ
ผู้กระทา-กริยา-(กรรม)
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ผู้ประสบ-กริยา-(กรรม)

ผู้มีสภาพ-กริยา

เครื่องมือ-กริยา-(กรรม)
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เมื่อพิจารณาถึงประเภทของหน่วยสมาชิกที่เป็นกริยาก็ย่อมพบว่าคานามประสมที่
มีอรรถสัมพันธ์แบบผู้กระทา-กริยา-(กรรม) ผู้ประสบ-กริยา-(กรรม) และเครื่องมือ-กริยา-(กรรม) มี
คากริยาประเภทเดียวกันคือคากริยาแสดงอาการ (action verbs) คานามประสมที่มีอรรถสัมพันธ์ใน
แบบผู้มีสภาพ-กริยา มีคากริยาเป็นประเภทแสดงลักษณะ (descriptive verbs) เช่นเดียวกับที่พบใน
หน่วยไวยากรณ์ประโยค
2.1.3.2 อรรถสัมพันธ์ของคานามประสมแบบกรรม-กริยา
โดยทั่วไปแล้ว คานามประสมที่มีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของหน่วยสมาชิกเป็น
แบบกรรม-กริยา มีหน่วยสมาชิกหลักกรรมทาหน้าที่ทางความหมายในฐานะผู้ถูกกระทา ดังตัวอย่าง
ผู้ถูกกระทา-กริยา
ลูก-อม

-----ลูกอม

กล้วย-ทอด

-----กล้วยทอด

บ้าน-เช่า

----- บ้านเช่า

2.1.3.3 อรรถสัมพันธ์ของคานามประสมแบบหน่วยเสริม-กริยา
คานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยคที่มีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของ
หน่วยสมาชิกเป็นแบบหน่วยเสริม-กริยา สามารถมีสมาชิกหลักที่เป็นหน่วยเสริมเป็นสถานที่และเวลา
ซึ่งทาให้รูปแบบนี้มีสองรูปแบบย่อยที่แตกต่างกันออกไป คือ สถานที่ -กริยา และเวลา-กริยา ดังแสดง
ตัวอย่างต่อไปนี้
สถานที่-กริยา-(กรรม)
ห้อง-รับ-แขก

----- ห้องรับแขก

ตลาด-นัด

----- ตลาดนัด

เวลา-กริยา-(กรรม)
วัน-ไหว้-ครู

------ วันไหว้ครู

วัน-หยุด

------ วันหยุด
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2.1.3.4 อรรถสัมพันธ์ของคานามประสมแบบกริยา-ประธาน
คานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยคในลักษณะกริยา-ประธานอาจจาแนก
ได้อีกเป็นสองกลุ่มย่อยตามความแตกต่างทางอรรถสัมพันธ์ของหน่วยสมาชิก คือ กริยา-ผู้กระทา และ
กริยา-ผู้มีสภาพ ดังแสดงตัวอย่างดังต่อไปนี้
กริยา-ผู้กระทา

กริยา-ผู้มีสภาพ

พัด-ลม

----- พัดลม

หวาน-ใจ

-----หวานใจ

กระโดด-กบ

-----กระโดดกบ

ต่าง-ประเทศ

----- ต่างประเทศ

แข่ง-รถ

----- แข่งรถ

การจาแนกคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยคออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดย
พิจารณาจากโครงสร้าง วากยสัมพันธ์ และอรรถสัมพันธ์ของหน่วยสมาชิกดังกล่าวอาจสรุปเป็น
แผนภูมิในรูปภาพที่ 1.1 ดังนี้

รูปภาพที่ 1.1 แผนภูมิแสดงโครงสร้าง วากยสัมพันธ์ และอรรถสัมพันธ์ของหน่วยสมาชิก
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2.2 แนวทางในการพิจารณาความแตกต่างระหว่างคานามประสมและวลี/ประโยค
ในทางปฏิบัติจริงแล้วก็อาจจะมีคาถามเกิดขึ้นว่าอะไรคือหลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนในการจ าแนกดังกล่าว บางครั้งความหมายของคานามประสมก็ไม่ได้เปลี่ ยนแปลงไปจาก
ความหมายของวลีหรือประโยคอย่างชัดเจน ทาให้ไม่อาจแยกแยะหรือหาคาอธิบายได้อย่างเป็นที่น่า
พอใจได้
อย่างไรก็ตาม คานามประสมและวลี/ประโยคก็น่าที่จะต้องมีลักษณะทางไวยากรณ์บาง
ประการที่แตกต่างกัน ดังที่ (Anderson 1985) ได้ให้เหตุผลไว้ส่า เนื่องจากคานามประสมเป็นผลของ
กระบวนการสร้างคา (word formation processes) ในขณะที่วลีหรือประโยคเป็นผลของการสร้าง
หน่วยทางวากยสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่าระดับคา (syntactic operations) ดังนั้น นอกจากบริบทรอบข้าง
แล้ว ลักษณะทางไวยากรณ์ที่อาจใช้ประกอบกันเป็นแนวทางในการพิจารณาว่า คาที่เกิดต่ อเนื่องกัน
นั้นๆเป็นคานานประสมหรือวลี/ประโยค น่าจะรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับอรรถศาสตร์ (semantics) วิ
อรรถศาสตร์ (pragmatics) วากยสัมพันธ์ (syntax) ที่เกี่ยวกับลาดับการเรียงคา (word order) และ
ความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ (syntactic relationship) ข้อจากัดของการเป็นคาสมาชิก (limitation
of lexicon) และ วิทยาหน่วยคา (morphology) ดังจะกล่าวต่อไปนี้
2.2.1 เกณฑ์ทางอรรถศาสตร์
เป็ น เกณฑ์ ส าคั ญ ที่ มั ก จะน าไปเป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณาค าประสม กล่ า วคื อ หาก
ข้ อ ความใดมี ค วามหมายที่ ไ ด้ จ ากการรวมเข้ า ด้ ว ยกั น ของหน่ ว ยสมาชิ ก อย่ า งตรงไปตรงมา
(compositional meaning) ข้อความนั้นจะถือเป็นวลีหรือประโยค หากข้อความใดมีความผิดไปจาก
การรวมกันของหน่วยย่อย เกิดเป็นความหมายใหม่ที่ไม่อาจคาดเดาได้ (idiosyncratic sense) จะถือ
ว่าเป็นคาประสม
แต่อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ทางอรรถศาสตร์ดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นข้อตัดสินได้ อ ย่าง
ปราศจากปัญหาดังที่ (Allen 1978) ได้กล่าวไว้ว่า คานามประสมชนิดใดก็ตามมีทั้งลักษณะที่สามารถ
ทานายได้จากความหมายของคาประกอบ และก็เป็นจริงอย่างที่กล่าวเมื่อพบว่ามีข้อความที่เราจัดว่า
เป็นคานามประสมในเหตุผลบางประการ แต่มีความหมายเกิดจากการรวมกันของคาสมาชิกอย่ าง
ตรงไปตรงมาในลักษณะเช่นเดียวกันกับวลีและประโยคซึ่งสามารถทานายได้ยกตัวอย่างเช่น คนขับรถ
คนทาสวน เตียงนอน ฯลฯ เราถือว่าเป็นคาประสมในขณะที่มีความหมายที่ทานายได้เช่นเดียวกันกับ
วลี คนที่ขับรถ คนที่ทาสวน เตียงที่ใช้นอน
ลักษณะทางอรรถศาสตร์อีกประการหนึ่งที่มีประโยชน์ในการบอกความแตกต่างระหว่าง
คาประสมและวลี /ประโยค คือคานามประสมมีอรรถสั มพันธ์ระหว่างหน่วยสมาชิกที่ห ลากหลาย
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มากกว่าของวลีและประโยค ยกตัวอย่างเช่นในขณะที่วลีที่มีโครงสร้างแบบคานาม คานามสามารถมี
รูปแบบอรรถสัมพันธ์เป็นไปได้เพียง 2 แบบเท่านั้นคือ สิ่งที่ถูกครอบครอง-เจ้าของ (เช่น บ้านฉัน) และ
สิ่ งประดิษฐ์ – วัส ดุ (เช่น บ้ านไม้ ) แต่คานามประสมชนิดคานาม – คานามสามารถมีรูปแบบของ
อรรถสัมพันธ์ได้มากกว่าสิบแบบนอกเหนือไปจากนี้
2.2.2 เกณฑ์ทางวิอรรถศาสตร์
เป็นเกณฑ์ที่สาคัญที่สุ ดก็ว่าได้ในการพิจารณาตัดสินว่า คาที่เกิดต่อเนื่ องกันนั้ นเป็น
คานามประสมหรือวลี/ประโยค กล่าวคือ นอกจากเราอาศัยบริบททางภาษาหรือข้อความรอบข้างซึ่ง
เป็นข้อมูลด้านหนึ่งทางวิอรรถศาสตร์ในการพิจารณาว่า คาที่เกิดต่อเนื่องกันนั้นเป็นคาประสม วลี
หรือประโยคดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยทางวิอรรถศาสตร์อื่นๆที่ใช้บ่ งบอกลักษณะพื้นฐานของ
คานามประสมโดยเฉพาะที่สาคัญคือ ความถาวร (permanence) หรือความเป็นปกติวิสัย (habitual
nature) ของความหมายที่ไ ด้จ ากการประกอบคาเข้ าด้ว ยกัน ซึ่งสามารถนามาเป็ นเกณฑ์ ใ นการ
พิจารณาแยกแยะคาประสมออกจากโครงสร้างอื่นๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คาว่า คนขับรถ คนกวาดถนน
ฯลฯ ใช้เรียกอาชีพของคนในสังคม ซึ่งมีความถาวรหรือเป็นสิ่งที่ทาเป็นปกติวิสัย ในขณะที่วลีหรือ
ประโยคเทียบเคียง คือ คนที่ขับรถ คนที่กวาดถนน ไม่แสดงความเป็นปกติวิสัย
2.2.3 เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์
2.2.3.1 ลาดับการเรียงคา
ลาดับการเรียงคาอาจใช้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะบอกความแตกต่างระหว่างคา
ประสมกับ วลี /ประโยค โดยเฉพาะกรณีที่เป็นคานามประสมชนิดแสดงวากยสั มพันธ์ประโยค ซึ่ง
ปรากฏมีคานามประสมจ านวนหนึ่งในชนิดนี้ที่มีการเรียงล าดับการเรียงคาแตกต่างจากประโยค
ตามปกติแล้วภาษาไทยมีลาดับการเรียงหน่วยหน้าที่วากยสัมพันธ์ประโยคแบบประธาน – กริยากรรม – หน่วยเสริม และคานานประสมจานวนหนึ่งก็จะเลียนแบบลาดับดังกล่าว เช่น ช่างตีเหล็ก ช่าง
ปั้นหมอ ฯลฯ แต่กระนั้นก็มีคานามประสมจานวนหนึ่งที่มีลาดับการเรียงคาแตกต่างจากประโยค
กล่าวคือ จะเห็นได้ว่าโดยปกติแล้ ว กริยาของประโยคจะนาหน้ากรรมหรือหน่วยเสริม เช่น เขาเช่า
บ้าน เขาสับหมู
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2.2.3.2 ความสัมพันธ์ของสมาชิกคานามประสม
(1) สมาชิกของคานามประสมไม่อาจเกิดแยกกันได้
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์ที่สาคัญเป็นที่รู้จักดีประกานหนึ่งในการทดสอบคา
ประสมคือสมาชิกของคาประสมไม่อาจแยกกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการแยกออกจากกันหรือการแทรกคา
อื่นระหว่างคาสมาชิกก็ตาม
อย่างไรก็ตามพบว่า สมาขิกของคาประสมอาจดูเหมือนว่าจะสามารถมี คา
แทรกได้ดังในกรณีเช่นคาว่า คนใช้ ที่บางครั้งเป็น คนรับใช้ ซึ่งดูเหมือนว่าสามารถมีคาว่า รับ แทรก
มาได้
(2) สมาชิกของคานามประสมไม่สามารถแทนที่ด้วยคาอื่นได้
คาประสมจะไม่สามารถแยกคาประสมออกจากกันแล้วนาคาอื่นไปแทนที่ไม่
ว่าตาแหน่งใดก็ตาม เช่นคาว่า พัดลม ไม่สามารถนาคาอื่นที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน ไป
แทนที่ส่วนประกอบใดได้ แต่อย่างไรก็ตามมีคาประสมจานวนหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ อาจเปลี่ยนคาได้
หลากหลายเช่น ช่างเย็บเสื้อ ช่างตัดผ้า ซึ่งก็จะหมายถึงบุคคลในอาชีพดังกล่าวเหมือนกัน
(3) สมาชิกของคานามประสมไม่อาจมีหน่วยขยายโดยลาพังได้
หน่วยสมาชิกของคานามประสมไม่อาจมีหน่วยขยายได้อย่างอิสระ ถ้าหากมี
คาขยายคานั้นจะต้องขยายทั้งคาประสม ไม่เฉพาะสมาชิกตัวใดตัวหนึ่ง
(4) สมาชิกของคานามประสมไม่อาจเชื่อมกับคาอื่นได้
2.2.4 เกณฑ์ทางข้อจากัดของคาสมาชิก
คาประสมมีข้อจากัดในเรื่องของความหลากหลายของคาสมาชิก คือ ไม่ใช่คาใดก็
ได้ที่สามารถนามาแทนที่สมาชิกหน่วยหนึ่งๆของคาประสม แต่จะจากัดอยู่เฉพาะกับคาจานวนหนึ่ง
เท่านั้น อาทิ คน ช่าง ผู้ เด็ก แม่ พ่อ ลูก หมอ ในขณะที่ประโยคสามารถมีคาอื่นใดก็ได้ในตาแหน่งนี้
2.2.5 เกณฑ์ทางคุณสมบัติหน่วยคา
ลักษณะทางหน่วยคาที่คาประสมแตกต่างจากโครงสร้างที่ใหญ่กว่าเช่นวลี และ
ประโยคคื อ เมื่ อ ภาษาเปลี่ ย นแปลงไป ค าประสมอาจพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงเป็ น หน่ วยที่ เ ล็ ก ขึ้ น
ตัวอย่างเช่น คาเรียกผลไม้จานวนหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วย มะ หน่วยคานี้มีหลักฐานว่ากร่อนมาจากคาว่า
หมาก
ดังที่ได้เสนอมาแล้วข้างต้น การกาหนดเกณฑ์หรือแนวทางจานวนหนึ่งที่สามารถ
ใช้ในการพิจารณาว่าโครงสร้างหนึ่งๆนั้นเป็นคาประสม ไม่ใช่วลีหรือประโยค เกณฑ์ต่างๆครอบคลุมทั้ง
ในเรื่องของวากยสัมพันธ์ อรรถสัมพันธ์ วิอรรถสัมพันธ์ และกระบวนการเป็นคา ซึ่งในหลายกรณี ไม่
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สามารถที่จะพิจารณาตัดสินได้จากเกณฑ์ใดเกณฑ์เดียว จาเป็นต้องใช้กฎเกณฑ์หลายข้อประกอบกัน
ในการพิจารณา
2.3

แบบจาลองทางสถิติคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์

คอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์ (Conditional Random Fields - CRFs) เป็นแบบจาลอง
ในการใช้วิ ธี ตัดคาหรื อติด label ข้อความเรียงกัน ตามล าดับ ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เช่น การรู้จานิพจน์ระบุนาม (Named Entity Recognition) การสกัด
สารสนเทศ (Information Extraction) เป็นต้น
แบบจ าลองคอนดิ ชั น นอล แรนดอมฟิ ล ด์ เป็ น แบบจ าลองที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
Discriminative Model โดยที่ อ าศั ย ความน่ า จะเป็ น แบบมี เ งื่ อ นไขของล าดั บ ของเลเบล (Label
Sequence) ร่ ว มกั บ ล าดั บ ของข้ อ มู ล (Observation Sequence) ท าให้ ไ ด้ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
คุณสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันของข้อมูลที่พบได้ โดยเป็นแบบจาลองที่ลดปัญหาการเกิด model bias
ซึ่งแบบจาลองนี้ถูกนาเสนอโดย Lafferty et al. (2001) เมื่อนาแบบจาลอง CRFs มาวาดเป็นกราฟ
เปรี ย บเทีย บกั บ อีกสองแบบจ าลอง Hidden Markov Models (HMMs) และ Maximum Entropy
Markov Models (MEMMs) จะได้ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 รูปกราฟแสดงการเปรียบเทียบแบบจาลอง HMMs, MEMMs และ CRFs
จากรู ป กราฟแสดงการเปรียบเทียบแบบจาลอง โดยกาหนดให้ตัวแปร X คือ ล าดับ
ข้อมูลที่พบ (Observation Sequence) และตัวแปร Y คือ ลาดับของเลเบล (Label Sequence) ซึ่ง
แบบจ าลอง HMMs และ MEMMs นั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น กราฟระบุ ทิ ศ ทาง (Directed Graphical
Model) โดยที่ HMMs เป็นแบบจาลองที่มลี ักษณะเป็น Generative model ที่อาศัยการแจกแจงความ
น่ า จะเป็ น ร่ ว ม (Joint Probability Distribution) ท าให้ ล าดั บ ข้ อ มู ล ที่ พ บของ HMMs ไม่ ไ ด้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับลาดับเลเบลหรือผลลัพธ์ จึงมีปัญหาว่าไม่สามารถจับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกันในข้อมูลที่เข้ามาได้ เนื่องจากคุณสมบัติต่างๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน สาหรับแบบจาลอง
MEMMs และ CRFs นั้นมีลักษณะเป็น Discriminative Models ลาดับข้อมูล ที่พบของแบบจาลอง
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MEMMs และ CRFs เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการประมวลผลของแบบจาลองแต่เป็นเงื่อนไขในการ
กาหนดสายของเลเบล มีลักษณะการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข P(Y|X) นั่นคือลาดับข้อมูล
ที่ พ บ X เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นล าดั บ ของเลเบล Y แบบจ าลอง แต่ แ บบจ าลอง MEMMs ยั ง คงพบปั ญ หา
เนื่องจากการตัดสินผลในสภาวะใดจะขึ้นกับสภาวะปัจจุบันและลาดับข้อมูลที่พบเท่านั้น สภาวะอื่นๆ
ไม่มีผ ลต่อการคานวนค่าความค่าจะเป็น โดยที่ แบบจาลอง CRFs จึงเป็นแบบจาลองที่ลดปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแบบจาลองกราฟไม่ระบุทิศทาง ดังนั้นจึงต่างจากแบบจาลอง MEMMs
เนื่องจากแบบจาลอง CRFs หาค่าความน่าจะเป็นของเลเบลถัดไปโดยนาความน่าจะเป็นเลเบลก่อน
หน้าทั้งหมดที่มีลาดับเหตุการณ์เป็นเงื่อนไขมาคานวณค่าความน่าจะเป็นด้วย น้าหนักของคุณสมบัติ
ต่าง ๆ จากสภาวะที่ต่างกันจึงมีการปรับสมดุลให้ค่าไม่เอนเอียงไปสภาวะใดสภาวะหนึ่ง
ดังนั้นแบบจาลอง CRFs จึงถูกนามาใช้ในการศึกษาวิจัยในหลายวิจัยที่ได้จากการสืบค้น
มีดังต่อไปนี้
งานวิจัยของ Fuchun Peng และคณะ ในปี 2004 นาเอาเทคนิค CRFs มาประยุกต์ใช้
ในการตัดคาของภาษาจีน จากผลงานวิจัยพบว่า CRFs สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดคาใน
ภาษาจีน
งานวิจัยของ John Lafferty และคณะ ในปี 2001 นาเอาเทคนิค CRFs มาช่วยในการ
แบ่ งแยกข้ อ มูล ที่ มี อยู่ ต่ อเนื่ องกั น เปรียบเทียบประสิ ทธิภ าพกั บวิธี Maximum Entropy Markov
Models (MEMMs) ผลงานวิจัยพบว่า CRFs มีข้อผิดพลาด (error) เท่ากับ 4.6 % ขณะที่ MEMMs
มีข้อผิดพลาด (error) ถึง 42%
งานวิจัยของ ชูชาติ หไชยะศักดิ์ และคณะ ในปี 2551 นาเอาเทคนิค CRFs มาเป็นวิธี
ตัดคาร่วมกับการตัดคาแบบใช้พจนานุกรมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนของการตัดคาที่กากวม โดย
เรียกวิธีนี้ว่า LearnLexTo เปรียบเทียบกับการตัดคาแบบใช้พจนานุกรมเพียงอย่างเดียว ผลการศึกษา
พบว่ า LearnLexTo มี ค่ า F-measure metric 87.67% ซึ่ ง มากกว่ า การตั ด ค าแบบใช้ พ จนานุ กรม
อย่างเดียวที่มีค่า F-measure metric 82.71%
งานวิจัยของ นัชชา ถิระสาโรช และคณะ ในปี 2553 นาเอาเทคนิค CRFs ในการศึกษา
ระบบการรู้จานิพจน์ระบุนาม (Thai named entity recognition) ศึกษาเปรียบเทียบ input ที่ได้จาก
กร word-segmented กับ input syllable-segmented ผลการศึกษาพบว่า syllable segmented
ดีกว่า word-segmented เล็กน้อย
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
สาหรับในบทนี้จะกล่าวถึงขอบเขตการดาเนินงานวิจัย เครื่องมือหรือแบบจาลองที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบ ขั้นตอนการทดลองและวิธีการวัดผลลัพธ์ของการทดลอง
3.1 ขอบเขตการดาเนินงานวิจัย
3.1.1 ข้อมูลที่ใช้ในการทาวิจัย
คลังข้อความสาหรับใช้ในงานวิจัยนี้เป็นคลังข้อความภาษาไทย (BEST) ซึ่งมีการกากับ
ขอบเขตของคาขนาด 5 ล้านคา ประกอบด้วย 4 หมวด คือ บทความวิชาการ (Article), สารานุกรม
(Encyclopedia), ข่าว (News), และ นวนิยาย (Novel) จัดทาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิว เตอร์ แห่ งชาติ (NECTEC) โดยงานวิจัยนี้คัดเลื อกใช้ คลั งข้อความภาษาไทย (BEST)
เฉพาะในหมวดของข่าว (News) มาใช้สาหรับทาการวิจัยเท่านั้น เนื่องจากบทความของข่าวมีรูปแบบ
ของการเขียนที่สามารถพบได้ในชีวิตประจาวัน ดังแสดงตัวอย่างข้อมูลในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างคลังข้อมูล BEST สาหรับฝึกฝนและทดสอบระบบ
นาย/NN/TTL_B|ประเสริ ฐ /NR/PER_B| |บุญสั มพันธ์/ NR/PER_I| |ประธาน/NN/O|เจ้าหน้ า ที่ /
NN/O|บริหาร/JJV/O| |และ/CNJ/O|กรรมการ/NN/O|ผู้/ FXN/O|จัดการ/JJV/O|ใหญ่/JJA/O| |
บ ม จ . ป ต ท . / NR/NAME_B|ก ล่ า ว / VV/O|ว่ า / COMP/O| |ใ น / P/O| |1-2/CD/MEA_B| |วั น /
CL/MEA_B|นี้/DDEM/O| |อาจ/AUX/O|จะ/AUX/O|ประกาศ/VV/O|ลด/VV/O|ราคา/NN/O|ขาย/
JJV/O|ปลีก/ADV/O|น้ามัน/NN/O|ใน/P/O|ใน/P/O|ประเทศ/NN/O|ได้/ AUX/O| |หาก/CNJ/O|
ราคา/NN/O|น้ามัน/NN/O|ตลาดสิงคโปร์/NR/NAME_B|ลด/VV/O|ลง/VV/O|ฮวบ/ADV/O|ตาม/
VV/O|ราคา/NN/O|น้ ามั น /NN/O|ดิ บ /JJA/O|สหรั ฐ /NR/ORG_B|ที่ / COMP/O|ลด/VV/O|ลง/
VV/O|ประมาณ/PDT/O| |6/CD/MEA_B| |ดอลลาร์/ CL/MEA_B|สหรัฐ/NR/MEA_I|ต่อ/PDT/O|
บาร์เรล/CL/O| |ซึ่ง/COMP/O|เป็น/VV/O|ผล/NN/O|มา/VV/O|จาก/P/O|การ/FXN/O|หวั่นเกรง/
VV/O|ปัญหา/NN/O|ผล/NN/O|กระทบ/JJV/O|สินเชื่อ/NN/O|ซับไพร์ม/NN/O|รอบ/NN/O|ใหม่/
JJA/O|ของ/P/O|สหรัฐ/NR/ORG_B| |และ/CNJ/O|หาก/CNJ/O|ปัญหา/NN/O|ความ/FXN/O|ตึง
เครียด/VV/O|ด้าน/NN/O|อื่น/DDEM/O|ๆ/PU/O| |โดย/COMP/O|เฉพาะ/ADV/O|ปัญหา/NN/O|
อิหร่าน/NR/ORG_B|หมด/ADV/O|ไป/VV/O|
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3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือต่างๆ ที่นามาใช้ในการดาเนินงานวิจัย ซึ่งแสดงในตารางที่
3.2
ตารางที่ 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานวิจัย
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

Intel® Core™ i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz
Main Memory 8.00 GB
Hard Disk 500 GB
Graphic Chip GeForce GTX 850M

ซอฟต์แวร์ (Software)

ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1
คลังข้อมูลข่าวภาษาไทย (BEST)
Visual Studio 2013
CRFSharp ส าหรั บ ฝึ ก ฝนและทดสอบค านาม
ประสมชนิ ด ไวยากรณ์ ป ระโยค สามารถดาวน์
โหลดได้จาก https://crfsharp.codeplex.com/
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3.2 กระบวนการวิจัย
ในส่วนนี้จะอธิบายถึงกระบวนการต่างๆ ในการดาเนินงานวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 3.1

รูป 3.1 กระบวนการวิจัย
ซึ่งกล่าวในรายละเอียดถึงกระบวนการวิจัยที่ประกอบด้วย 2 กระบวนการดังต่อไปนี้
3.2.1 กระบวนการก่อนประมวลผล (Preprocessing) เป็นกระบวนการในการ
เตรียมพร้อมข้อมูลในการฝึกฝน โดยนาคลังข้อความภาษาไทย (BEST) เฉพาะในหมวดของข่าวที่มีคา
ประสม (News) จานวน 1,000 คา มาแบ่งชุดข้อมูลสาหรับการฝึกฝนและทดสอบ โดยขั้นตอนก่อน
ประมลผลนี้จะนาประโยคที่มีชนิดของคาที่เป็น JJV และนาประโยคที่ได้มาตัดคาและกากับชนิดของ
คา ดังแสดงในตาราง 3.3
ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างบทความ “นายเอสมัครงานเป็นคนขับรถ”
นาย

เอ

สมัคร

งาน

เป็น

คน

ขับ

รถ

NN

NN

VV

NN

P

NN

JJV

NN
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การกากับคานามประสมชนิดไวยากรณ์ประโยค เริ่มจากการค้นหาชนิดของคาที่เป็น JJV หลังจากนั้น
ให้เริ่มหาขอบเขตของนามวลี โดยใช้คานามหลักในคานามประสมชนิดไวยากรณ์ประโยคมาใช้ในการ
ค้นหาตาแหน่งเริ่มต้นของคา หลังจากนั้นเมื่อได้ตาแหน่งเริ่มต้นของคาแล้วให้ทาการหาตาแหน่งสิ้นสุด
ของคา โดยสังเกตจากชนิดของคาที่อยู่นอกเหนือจาก NN, NR, JJV, JJA ซึ่งได้แสดงตัวอย่างใน
ตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างบทความที่มีการแจกแจงชนิดของคา
คา

ชนิดของคา

คาอธิบาย

คากากับ

จัด

VV

คากริยา

S

เตรียม

VV

คากริยา

S

อุปกรณ์

NN

คานาม

B_SNP

กล้อง

NN

คานาม

M_SNP

ส่อง

JJV

คากริยา

M_SNP

ดวง

NN

คานาม

M_SNP

อาทิตย์

NN

คานาม

E_SNP

3.2.2 กระบวนการประมวลผล (Processing) เป็นกระบวนการรู้จาคานามประสม
ชนิดไวยากรณ์ประโยคด้วยเทคนิค CRFs โดยมีการกาหนดกฎการรู้จาคานามประสมชนิดไวยากรณ์
ประโยคที่จะนามาใช้สาหรับเทคนิคการเรียนรู้เพื่อระบุคานามประสมชนิดไวยากรณ์ประโยคสาหรับใน
งานวิจัยนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
3.2.2.1. พิจารณาคานามหลักของคานามประสมชนิดไวยากรณ์ประโยค แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ คานามหลักเกี่ยวกับอาชีพ คานามหลักเกี่ยวกับการแพทย์ คานามหลัก
เกี่ยวกับเครื่องมือ คานามหลักเกี่ยวกับสถานที่ และคานามหลักเกี่ยวกับวัน เวลาหรือเหตุการณ์ต่างๆ
ตามที่แสดงในตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างคานามหลักในคาประสมที่มีโครงสร้างคล้ายประโยค
ความหมายทางอรรถศาสตร์

ตัวอย่างคานามหลัก

ตัวอย่างคาประสม

1. คานามหลักเกี่ยวกับอาชีพ

คน พนักงาน เจ้าหน้าที่
อาจารย์ ครู ชาว เด็ก
โรค ไวรัส เชื้อ เซรุ่ม วัคซีน

คนขับรถ อาจารย์สอนภาษาไทย
พนักงานเก็บตั๋วโดยสาร
เข็มฉีดยา วัคซีนป้องกันโรค

เครื่อง ที่ ไม้ ชุด อุปกรณ์
เครื่องใช้
โรง ร้าน ตึก อาคาร ที่
แปลง
สวน ศูนย์ ย่าน ห้อง แผง

เครื่องซักผ้า ไม้แขวนเสื้อ ที่ตัด
กระดาษ กรรไกรตัดเล็บ
ร้านขายของชา โรงเพาะ ศูนย์
อนุรักษ์พันธ์สัตว์ทะเล แปลงปลูก
ผัก
แผงขายผ้า
วันสถาปนาโรงเรียน งานเลี้ยง

2. คานามหลักเกี่ยวกับ
การแพทย์
3. คานามหลักเกี่ยวกับ
เครื่องมือ
4. คานามหลักเกี่ยวกับ
สถานที่

5. คานามหลักเกี่ยวกับวัน
เวลา หรือเหตุการณ์ต่างๆ

วัน งาน เทศกาล พิธี

ต้อนรับพนักงานใหม่

โดยงานวิจัยนี้ได้นาประเภทของคานามหลักมาใช้กาหนดคุณสมบัติ เพื่อใช้ระบุประเภทของ
คานามหลัก โดยมีตัวอย่างในตารางที่ 3.6 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างไฟล์สาหรับฝึกฝนที่ระบุประเภทของคานามหลัก
คา

ชนิดของ

อาชีพ

การแพทย์ เครื่องมือ

สถานที่

วัน เวลา

คากากับ

คา
แพทย์

NN

0

0

0

0

0

S

ห่วง

VV

0

0

0

0

0

S

โรค

NN

0

1

0

0

0

B_SNP
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คา

ชนิดของ

อาชีพ

การแพทย์ เครื่องมือ

สถานที่

วัน เวลา

คากากับ

คา
ระบาด

JJV

0

0

0

0

0

E_SNP

จาก

P

0

0

0

0

0

S

ภาวะ

NN

0

0

0

0

0

S

โลก

NN

0

0

0

0

0

S

ร้อน

JJA

0

0

0

0

0

S

3.2.2.2.พิจารณาจากโครงสร้างประโยค ตามที่ได้มีการกล่าวถึงในบทที่ 2 หัวข้อ
2.1.1 ที่ได้มีการจาแนกไว้ 5 ประเภท แต่ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาใน 3 ประเภทที่ขึ้นต้นด้วยคานาม
ซึ่งสามารถพบได้บ่อย ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดขอบเขตสองคา นาม-กริยา
(2) กาหนดขอบเขตสามคา นาม-กริยา-นาม
(3) กาหนดขอบเขตสี่คา นาม-กริยา-นาม-นาม
นาม-นาม-กริยา-นาม
นาม-กริยา-นาม-กริยา
นาม-นาม-นาม-กริยา
3.3 ขั้นตอนการทดลอง
งานวิจัยนี้ใช้บทความข่าวภาษาไทยที่มีคานามประสมชนิดไวยากรณ์ประโยค จานวน 1,000 คา มา
ทดสอบโดยแบ่งตามกรณีดังที่ได้กล่าวในข้อ 3.2.2 และใช้เทคนิค 10-fold cross validation (Ron,
1995) มาแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน โดยใช้ข้อมูล 9 ส่วนสาหรับการฝึกฝน และ 1 ส่วน
สาหรับการทดสอบ โดยเปลี่ยนชุดข้อมูลสาหรับการฝึกฝนและทดสอบไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงส่วน
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สาหรับการทดสอบเป็นชุดที่ 10 เพื่อสร้างแบบจาลอง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจาลองจะถูกตรวจสอบ
ด้ ว ยนั ก ภาษาศาสตร์ โดยประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพจากค่ า ความระลึ ก ค่ า ความแม่ น ย า และค่ า
ประสิทธิภาพแยกจากตามกรณีเพื่อประเมินผลการทาลอง

3.4 การประเมินผลการทดลอง
ทาการเปรียบเทียบผลการทดลองการรู้จาคานามประสมชนิดไวยากรณ์ประโยค โดยใช้แบบจาลอง
CRFs เปรียบเทียบในแต่กฎที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.2.2 โดยมีสูตรในการคานวณดังต่อไปนี้
ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ (F-measure)
F-Measure = 2x Precision x Recall / Precision x Recall
ความแม่นยา (Precision)
Precision = Corr x 100 / OutputWord
ค่าความระลึก (Recall)
Recall = Corr x 100 / RefWord
โดยกาหนดให้
Corr

= จานวนคาทีเ่ ลือกได้ถูกต้อง

OutputWord = จานวนคาที่ระบบเลือกออกมาทั้งหมด
RefWord

= จานวนคาที่เลือกโดยนักภาษาศาสตร์
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 การตั้งค่าการทดลอง
4.1.1 ชุดข้อมูล ในงานวิจัยนี้ ทาการทดลองโดยใช้บทความข่าวภาษาไทยจากคลัง ข้ อมูล
ภาษาไทย BEST โดยมีตัวอย่างบทความข่าวสาหรับการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างบทความข่าวสาหรับการทดลอง
ต่อมา/CNJ/O| |เวลา/NN/DTM_B| |10.00/OD/DTM_I| |น./CL/DTM_I|วัน/NN/O|เดียว/JJA/O|
กัน/REFX/O|ที่/P/O|ศาลากลาง จ.อุดรธานี/NR/PER_B| |นาย/NN/TTL_B|สุพจน์/NR/PER_B| |
เลาวัณย์ศิริ/NR/PER_I| |ผวจ./NN/ABB_DES_B|อุดรธานี/NR/LOC_B| |เรียก/VV/O|ประชุม/
VV/O|ด่วน/JJA/O|เพื่อ/CNJ/O|เตรียม/VV/O|งาน/NN/O| |"/PU/O|ชาว/FXG/O|อุดร/NR/O| |รู้/
VV/O|รัก/VV/O|สามัคคี/VV/O|"/PU/O| |มี/VV/O|ตัว/NN/O|แทน/JJV/O|จาก/P/O|มณฑล
ทหารบก24/NR/PER_B|,/PU/O| |กองบิน 23/NR/PER_B| |,/PU/O| |ตารวจ/NN/O|ภูธร/NN/O|
|,/PU/O| |ตารวจ/NN/O|ตระเวน/JJV/O|ชาย/NN/O|แดน/NN/O| |,/PU/O| |ฝ่าย/NN/O|
ปกครอง/JJV/O| |และ/CNJ/O|หน่วย/NN/O|งาน/NN/O|อื่น/DDEM/O|ๆ/PU/O| |โดย/
COMP/O|จะ/AUX/O|จัด/VV/O|ให้/COMP/O|มี/VV/O|การ/FXN/O|เดิน/VV/O|รณรงค์/VV/O| |
ร่วม/VV/O|กัน/REFX/O|ทา/VV/O|ให้/COMP/O|บ้านเมือง/NN/O|สงบสุข/VV/O| |โดย/
COMP/O|จะ/AUX/O|แบ่ง/VV/O|ขบวน/NN/O|เป็น/P/O| |2/CD/NUM_B| |สาย/CL/MEA_B| |
สาย/CL/O|แรก/OD/O|รวม/VV/O|ตัว/NN/O|ที่/P/O| |ร.ร. บ้านหมากแข้ง/NR/PER_B| |สาย/
NN/O|สอง/CD/O|ที่/P/O| |ร.ร. คุณากร/NR/PER_B| |แล้ว/AUX/O|เดิน/VV/O|มุ่งหน้า/VV/O|
มา/VV/O|ยัง/P/O|สนามทุ่งศรีเมือง/NR/PER_B| |เวลา/NN/DTM_B| |10.00/OD/DTM_I| |น./
CL/DTM_I| |วัน/NN/DTM_B|อาทิตย์/NN/DTM_I|ที่/P/DTM_I| |3/OD/DTM_I| |สิงหาคม/
NN/DTM_I|นี้/DDEM/O| |จาก/P/O|นั้น/DDEM/O|ได้/AUX/O|ประชุม/VV/O|ลับ/ADV/O|เพื่อ/
CNJ/O|เตรียม/VV/O|รับ/VV/O|สถานการณ์/NN/O|รุนแรง/JJA/O|
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4.1.2 วิ ธี ก ารเลื อ กขอบเขตค านามประสมชนิ ด แสดงไวยากรณ์ ป ระโยค การฝึ ก ฝน
แบบจาลอง ในการเลือกขอบเขตคานามประสมชนิดไวยากรณ์ประโยค ระบบที่พัฒนาขึ้นมาสาหรับ
เตรียมข้อมูลและกากับคาจะเริ่มจากค้นหาชนิดของคาที่เป็น JJV หลังจากนั้นจะเริ่มค้นหาคาขึ้นต้น
ของคานามประสมชนิดไวยากรณ์ ประโยค โดยใช้คานามหลักในคานามประสมชนิด แสดงไวยากรณ์
ประโยคมาใช้ในการค้นหา หลังจากนั้นเมื่อได้ตาแหน่งเริ่มต้นของคาแล้วให้ทาการหาตาแหน่งสิ้นสุด
ของคา โดยสังเกตจากชนิดของคาที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์
ประโยคได้ คือ NN, NR, JJV, JJV และนาข้อมูลที่ได้กากับขอบเขตของคาไปฝึกฝนแบบจาลอง CRFs
ตัว อย่ างบทความใช้กฎในการรู้จาตามคานามหลั ก คานามหลั กอาชีพ + โครงสร้างของ
คานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค (NN – JJV – NN – NN) แสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างบทความใช้กฎในการรู้จาตามคานามหลัก
นาง

NN

0

0

0

0

0

S

สุดารัตน์ NR

0

0

0

0

0

S

เกยุราพันธุ์

NR

0

0

0

0

0

S

รัฐมนตรี NN

1

0

0

0

0

B_SNP

ว่าการ JJV

0

0

0

0

0

M_SNP

กระทรวง

NN

0

0

0

0

0

M_SNP

สาธารณสุข

NN

0

0

0

0

0

E_SNP

เปิดเผย VV

0

0

0

0

0

S

ผล

NN

0

0

0

0

0

S

การ

FXN

0

0

0

0

0

S

ตรวจสอบ
การ

VV
FXN

0

0

0

0

0

S

0

0

0

0

0

S

ตรวจ VV

0

0

0

0

0

S

แยก

VV

0

0

0

0

0

S

เชื้อ

NN

0

0

0

0

0

S

โรค

NN

0

0

0

0

0

S
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4.2 ผลการทดลอง
ตัวอย่างผลการทดลองการระบุคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยคอาชีพ คานามหลักเกี่ยวกับ
การแพทย์ คานามหลักเกี่ยวกับเครื่องมือ คานามหลักเกี่ยวกับสถานที่ คานามหลักเกี่ยวกับวัน เวลา
แสดงในตารางที่4.3 – 4.7
ตารางที่4.3 ตัวอย่างผลการทดลองการระบุคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยคอาชีพ
พาณิชย์[S] เตือน[S] พ่อค้าขายเครื่องสังฆทาน[SNP] ปิด[S] ป้าย[S] ราคา[S]
[S] ร.ต.อ.[S] เฉลิม[S] อยู่บารุง[S] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย[SNP] กล่าว[S] ถึง[S]
กรณี[S] ที่[S] จะ[S] มี[S] การ[S] ปรับ[S] คณะ[S] รัฐมนตรี[S]
หลัง[S] การ[S] สอบสวน[S] จึง[S] ส่ง[S] ตัว[S] ให้[S] พนักงานสอบสวน[SNP] ดาเนิน[S] คดี[S]
ตาม[S] กฎหมาย[S] ต่อ[S] ไป[S]
ตารางที่4.4 ตัวอย่างผลการทดลองระบุคานามหลักเกี่ยวกับการแพทย์
'[S] ออสซี่[S] '[S] ผลิต[S] ได้[S] ยาฆ่าหวัดนก[SNP]
มี[S] เด็ก[S] เสีย[S] ชีวิต[S] ด้วย[S] ไข้หวัดนกมรณะ[SNP] ราย[S] วัน[S]
พ.ต.ท.[S] ทักษิณ[S] ออก[S] วิทยุ[S] ยืนยัน[S] อีก[S] ครั้ง[S] ว่า[S] โรคระบาด[SNP] ใน[S] ไก่
[S] ไม่[S] ใช่[S] ไข้[S] หวัด[S] นก[S]
ตารางที่4.5 ตัวอย่างผลการทดลองระบุคานามหลักเกี่ยวกับเครื่องมือ
ตารวจ[S] ภูธร[S] จ.[S] บุรีรัมย์[S] บุก[S] ตรวจ[S] ยึด[S] ไม้แปรรูป[SNP] หวงห้าม[S] กว่า[S]
80[S] แผ่น[S]
นัก[S] พนัน[S] กาลัง[S] ช่วย[S] กัน[S] ทาลาย[S] หลักฐาน[S] ต่างๆ[S] โดย[S] ใส่[S] ไพ่[S] บัค
คารา[S] ลง[S] ใน[S] เครื่องตัดกระดาษ[SNP]
การ[S] แสดง[S] จะ[S] เน้น[S] เด่น[S] ที่[S] เครื่อง[S] สาย[S] ตาม[S] ด้วย[S] สตริง[S] และ[S]
ปิด[S] ด้วย[S] เครื่องเป่า[SNP]
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ตารางที่4.6 ตัวอย่างผลการทดลองระบุคานามหลักเกี่ยวกับสถานที่
เพื่อนบ้าน[S] ได้[S] เข้า[S] เยี่ยม[S] อาการ[S] ที่[S] ห้อง[S] ไอซียู[S] โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ
ประสงค์[SNP]
ปดส.[S] -[S] ผอ.[S] ศูนย์[S] กระทรวง[S] ไอซีที[S] บุก[S] บ้านพักย่านพระประแดง[SNP] จับ[S]
นัก[S] เรียน[S] หญิง[S] ม.[S] ต้น[S]
น้า[S] เอ่อ[S] เข้า[S] ท่วม[S] เขต[S] เทศบาล[S] เมือง[S] อุตรดิตถ์[S] ซึง่ [S] เป็น[S] ย่าน
เศรษฐกิจสาคัญ[SNP] ของ[S] จังหวัด[S]
ตารางที่4.7 ตัวอย่างผลการทดลองระบุคานามหลักเกี่ยวกับวัน เวลา
พ.ต.ท.[S] ทักษิณ[S] ชินวัตร[S] รัฐมนตรี[S] กล่าว[S] ถึง[S] สถานการณ์ไก่ตาย[SNP] ที[่ S] เกรง
[S] กัน[S] ว่า[S] จะ[S] เป็น[S] ไข้[S] หวัด[S] นก[S]
นอกจาก[S] นี้[S] นาง[S] สดศรี[S] ยัง[S] กล่าว[S] ถึง[S] เรื่อง[S] กาหนด[S] วันเลือกตั้ง[SNP]
ด้วย[S]
น.ส.[S] ลัดดา[S] กล่าว[S] ว่า[S] งานมอเตอร์โชว์[SNP] มัก[S] พูด[S] กัน[S] ว่า[S] ไม่[S] ได้[S]
ไป[S] ดู[S] รถ[S]
งานวิจัยนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 8 แบบ โดยประเมินประสิทธิภาพของผลการทดลอง จาก
การหาค่าความแม่นยา (Precision), ค่าความระลึก (Recall) และค่า F-Measure ซึ่งมีผลการทดลอง
ดังที่แสดงในตารางที่ 4.8 ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.8 แสดงผลการทดลอง 8 แบบ
กฎโครงสร้างประโยค
ขอบเขต 2 คา
(นาม กริยา)
ขอบเขต 3 คา
(นาม กริยา นาม)

Precision (%)

Recall (%)

F- Measure (%)

93.75

92.38

93.06

78.86

77.53

78.18
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Precision (%)
89.66

Recall (%)
88.74

F- Measure (%)
89.19

81.77
80.93

79.10
79.25

80.41
80.08

81.54

80.67

81.10

นามวลีเกี่ยวกับสถานที่

77.18

76.00

76.58

นามวลีเกี่ยวกับวัน
เวลา

69.15

66.92

68.01

ขอบเขต 4 คา
ชนิดคานามหลัก
นามวลีเกี่ยวกับอาชีพ
นามวลีเกี่ยวกับ
การแพทย์
นามวลีเกี่ยวกับ
เครื่องมือ

4.3 อภิปรายผลการทดลอง
จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของระบบที่การพิจารณาโดยรวมภาพรวม
ทั้งหมด กฎโครงสร้างประโยค “นาม-กริยา” (ขอบเขต 2 คา) มีค าความถูกต้อง (F-measure) มาก
ที่สุด คือ 93.06 รองลงมาคือ กฎโครงสร้างประโยค ขอบเขต 4 คา คือร้อยละ 89.19 ตามมาด้วยการ
พิจ ารณากฎในรู ป แบบอื่น ๆ มีค่าประสิ ทธิภ าพที่ใกล้ เคียงกันดังนี้ คานามหลั กเกี่ยวกับเครื่องมือ
คานามหลักเกี่ยวกับอาชีพ คานามหลักเกี่ยวกับการแพทย์ “นาม-กริยา-นาม”(ขอบเขต 3 คา) และ
คานามหลักเกี่ยวกับสถานที่ มีค่าร้อยละความถูกต้องเท่ากับ 81.10 80.41 80.08 78.18 และ 76.58
ตามลาดับ สาหรับคานามหลักเกี่ยวกับวัน เวลา มีค่าประสิทธิภาพของระบบน้อยที่สุด เท่ากับ ร้อยละ
68.01 โดยพบว่าในโครงสร้ างของคาประสมชนิดไวยากรณ์ประโยคในประเภทของคานามหลั ก
เกี่ยวกับวัน เวลานั้น จะพบชนิดของคาประเภทอื่นนอกเหนือจากคานามและคากริยาได้มากกว่า
ประเภทของคานามหลักอื่น เช่น |งาน/NN|เผยแพร่/JJV|ความ/FXN|รู้/VV|ทาง/NN|กฎหมาย/NN|
แก่/P|ประชาชน/NN| |พิธี/NN|ต้อนรับ/JJV|คณะ/NN|ผู้/FXN|แทน/VV| เป็นต้น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ในบทนี้จะกล่าวถึงการสรุปผลการวิจัย การรู้จาคานามประสมชนิดไวยากรณ์ประโยค
จากคลังข้อมูล BEST พิจารณาเฉพาะข่าวภาษาไทย และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนางานวิจัย
ในอนาคต
5.1 สรุปผลงานวิจัย
งานวิจัยนี้นาเสนอการพัฒนาระบบการรูจาคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค
โดยใชแบบจาลองคอนดิชันนอลแรนดอมฟลดสโมเดล (CRFs) และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของระบบการรูจาคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค โดยใช้แบบจาลองที่พิจารณาโครงสร้า ง
ประโยค และคานามหลั ก รวมทั้งสิ้ น 7 รูปแบบ งานวิจัยนี้ใชคลังขอมูล BEST เฉพาะหมวดขาว
ภาษาไทยขนาด 1,000 ค า แบบจ าลองที่ ใ ช คื อ CRFSharp จากผลการทดสอบระบบ พบว่ า
ประสิทธิภาพของระบบที่การพิจารณาโดยรวมภาพรวมทั้งหมด กฎโครงสร้างประโยค “นาม-กริยา”
(ขอบเขต 2 ค า) มี ค าความถู ก ต้ อ ง (F-measure) มากที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 93.06 รองลงมาคื อ กฎ
โครงสร้างประโยค ขอบเขต 4 คา คือร้อยละ 89.19 ตามมาด้วยการพิจารณากฎในรูปแบบอื่นๆ มีค่า
ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันดังนี้ คานามหลักเกี่ยวกับเครื่องมือ คานามหลักเกี่ยวกับอาชีพ คานามหลัก
เกี่ยวกับการแพทย์ “นาม-กริยา-นาม”(ขอบเขต 3 คา) และคานามหลักเกี่ยวกับสถานที่ มีค่าร้อยละ
ความถูกต้องเท่ากับ 81.10 80.41 80.08 78.18 และ 76.58 ตามลาดับ สาหรับคานามหลักเกี่ยวกับ
วัน เวลา มีค่าประสิทธิภาพของระบบน้อยที่สุด เท่ากับร้อยละ 68.01
5.2 ข้อเสนอแนะ
สาหรับงานวิจัยนี้ได้นาเสนอเกี่ยวกับการนาแบบจาลองทางสถิติคอนดิชันนอลแรนดอม
ฟิลด์ เพื่อใช้ในการรู้จาคาประสมที่มีโครงสร้างเหมือนประโยค และได้นาโครงสร้างประโยค และ
คานามหลักประเภทต่างๆ มาใช้ในการค้นหาขอบเขตของคา อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้ยังมีความ
ผิ ดพลาดอยู่ จากปั ญหาที่เกิดจากการหาขอบเขตของคาไม่ ครบถ้ว นตัว อย่างเช่น คาประสมที่ มี
โครงสร้างเหมือนประโยคมีเครื่องหมายหรือตัวเลข คาประสมมีคาเชื่อม และคาประสมมีคาช่องว่าง
เป็นต้น
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จากข้อจากัดดังกล่าว ทาให้งานวิจัยนี้สามารถนาไปศึกษาหรือพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ผลการ
ทดลองมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1. ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างของคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค ซึ่ง
ผู้วิจัยพบว่าภายในโครงสร้างของคานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยคยังสามารถพบชนิดของ
คาประเภทอื่นได้ นอกเหนือจากคานามและคากริยา
2. พัฒ นาเพิ่มเติม ในส่ ว นของประเภทของค านามหลั กที่ พบได้ ในโครงสร้ างของค านาม
ประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยค เพื่อให้สามารถกาหนดขอบเขตของโครงสร้างประสมชนิดแสดง
ไวยากรณ์ประโยคได้ถูกต้องและแม่นยามากยิ่งขึ้น
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