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งานวิจัยนี้นําเสนอเทคนิคในการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชันจากเอกสาร โดยประยุกต์ใช้

เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร เพื่อเป็นการขยาย

ความรู้ในออนโทโลยีในโดเมนที่สนใจให้มีปริมาณมากขึ้น เช่น โดเมนการท่องเที่ยว การแพทย์ และ

การเกษตร ซึ่งจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการนําออนโทโลยีไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น ระบบ

ค้ นคื นสารสนเทศ ระบบให้คํ า แนะนํา และระบบถามตอบ เป็น ต้ น โดยในงานวิ จัย นี้ ส นใจสร้า ง

ออนโทโลยีในโดเมนการท่องเที่ยว การทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชัน คือ การเพิ่มอินสแตนซ์ให้กับ
คอนเซ็ปต์ในออนโทโลยี โดยอินสแตนซ์ส่วนใหญ่มักเป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อสถานที่ ดังนั้นจึงได้มีการ

ประยุกต์ใช้เทคนิคการสกัดนิพจน์ระบุนามมาใช้ในการหาอินสแตนซ์ เริ่มต้นเอกสารนําเข้าจะถูก

ประมวลผลด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คือ การตัดคํา และการกํากับหน้าที่ของคํา

หลังจากนั้นจะถูกเรียนรู้ด้วยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs) เพื่อระบุขอบเขตของ
นิพจน์ระบุนาม ซึ่งได้แก่ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และชื่อสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้จะถูกจําแนกตาม

ประเภทของคอนเซ็ปต์ หรือประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature-weight k-Nearest

Neighbor

นอกจากนี้ยังได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิครูปแบบการเกิดร่วมกัน (Co-occurrence

patterns) ในการสกัดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม กับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

จากการทดลองกับเอกสารภาษาไทยในโดเมนการท่องเที่ยวจํานวน 121,567 คํา ผลการ
ทดลองพบว่าสามารถสกั ดชื่ อสถานที่ท่ องเที่ยวได้จํานวน

857 แห่ง สามารถสกัด กิจกรรม

การท่องเที่ยวได้จํานวน 84 กิจกรรม และสกัดความสัมพันธ์ได้จํานวน 941 ความสัมพันธ์ โดยขั้นตอน
ก

การสกัดชื่อสถานที่ท่องเที่ยวมีค่าความแม่นยํา (precision) 74.38% และค่าระลึก (recall) 71.06%
และขั้นตอนสกัดความสัมพันธ์มีค่าความแม่นยํา (precision) 70.16%

และค่าระลึก (recall)
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69.07%
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Abstract

This research proposes the technique for populating ontology from text using
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natural language processing and machine learning techniques. The objective of the

ontology population is to extend the knowledge in the ontology for covering the
interested domain such as tourism, medication and architecture. This enhances the

efficient use of ontologies for various applications e.g. information retreival system,
recommendation system and question answering system. In this research, It is

focused on populating an ontology in the tourism domain. The ontology population

task is adding instances to the concept in the ontology which most of the instances

are unique names such as name of places. Therefore, the name entity recognition

technique has been applied to find the instances. The first stage is input documents
to be processed with natural language processing technique. Next, the Conditional

Random Fields (CRFs), the supervised learning technique, is applied to identify the

boundary of the name entity specifically name of places. These names related to
their attractions are classified based to the concept or types of tourist attractions
with Feature-weight k-Nearest Neighbor technique. Furthermore, co-occurrence

patterns are used for extracting activity names and identified relationships between
activities and attractions.
ค

According to the experiment, 121,567 words in Thai travel domain
documents, the results showed that the proposed techniques is able to extract 857
tourist attractions, 84 activity names and 941 relationships. The tourist attractions
instances extracting step provided 74.38% and 71.06% of precision and recall
measures respectively. In addtion, relationships extracting step yielded 70.16% of
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precision and 69.07% of recall measures.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดจํานวนมากใหกับประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยเป น ประเทศที่ มีทรั พยากรธรรมชาติที่ส วยงาม มีแหลงทองเที่ย วทางวัฒ นธรรมและ
ประเพณีที่นาสนใจที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในแตละป และ
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ภาครั ฐ ได มีก ารรณรงค ส งเสริ ม และประชาสั มพัน ธ การทอ งเที่ย วอยางตอเนื่ องผานทางเว็บ ไซต
เอกสารประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพตางๆ นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวยังมีใหสืบคนมากมาย

ทางเว็บ ไซตตางๆ ซึ่งอาจสรางโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน สวนราชการ หรือ
ผูประกอบการ เปนตน อีกทั้งขอมูลที่เผยแพรโดยนักทองเที่ยวที่ไดไปเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ไดทํา
การรีวิวผานสื่อสังคมออนไลนก็เปนขอมูลที่สําคัญและมีประโยชนอยางมากสําหรับนักทองเที่ยวหนา
ใหม ที่จ ะสื บค น และค นควา หาขอมูล เนื่องจากนักทองเที่ยวที่จ ะไปเที่ยวยังสถานที่ตางๆ จําเปน
จะตองทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ เชน สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ ที่พัก เทศกาล และกิจกรรม

ที่มีในสถานที่ตางๆ ซึ่งสวนใหญนักทองเที่ยวมักจะใชการคนหาผานเสิรชเอนจินตางๆ แตเนื่องจาก

เว็บ ไซตมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหมีขอมูลที่ห ลากหลายและมีปริมาณมาก ประกอบกับ การ
สืบคนขอมูลของเสิรชเอนจินเปนการสืบคนแบบเปรียบเทียบคําคนกับคําที่มีในเอกสารเทานั้น ดังนั้น

อาจจะใหผลลัพธการสืบคนไมครบถวนตรงตามความตองการของผูใช อยางไรก็ตามหากตองการ

สืบคนดวยเทคนิคการสืบคนขั้นสูง (Advanced Search) ซึ่งเปนการสรางคําคนที่มีความซับซอนมาก

ขึ้น เชน ผูใชตองการหาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ที่เปนประเภทแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่

มีกิจกรรมใหอาหารสัตว จะสามารถทําไดหากในการสืบคนนั้นมีการนําฐานความรูเกี่ยวกับคําศัพท

หรือออนโทโลยีทางการทองเที่ยวมารวมในการสืบคนดวย โดยผลลัพธที่ไดจากการสืบคน จะแสดง
เปน สิงหปารค ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูใชสืบคน โดยในเอกสารอาจจะไมมี
ขอความวาใหอาหารสัตวเลย แตอาจจะมีขอความใหอาหารยีราฟ และมาลาย แตหากในออนโทโลยีมี
1

ขอมูลความสัมพันธระหวางสถานที่สิงหปารคและกิจกรรมการใหอาหารสัตวจะชวยทําใหสามารถ
แสดงผลลัพธการสืบคนที่ซับซอนนี้ได และจะทําใหผูใชไดขอมูลที่ตรงกับความตองการ มีความสะดวก
และรวดเร็วในการคนหามากยิ่งขึ้น
ออนโทโลยี (Ontology) เ ป น คํ า ที่ ใ ช กั น อ ย า ง แ พ ร ห ล า ย ใ น ส า ข า ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
ปญญาประดิษฐ (AI) และวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) โดย Swartout ไดใหคํา
นิยามวา “ออนโทโลยี คือ กลุมของคําที่มีโครงสรางแบบลําดับชั้นสําหรับอธิบายขอบเขตเนื้อหาที่
สนใจ และสามารถใช เป นโครงร างพื้น ฐานสําหรับเปน ฐานความรูได (An ontology is a
hierarchically structured set of terms for describing a domain that can be used as a
skeletal foundation for a knowledge base.)” (Swartout et al., 1997) จึงกลาวไดวา
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ออนโทโลยีเปนระบบคําศัพทที่มีความสัมพันธในเชิงความหมาย เชน Generic-Specific,
Part-of และใชเปนโครงรางพื้นฐานในการอธิบายความรูเฉพาะดาน เชน การทองเที่ยว การเกษตร

เปนตน

ออนโทโลยี ส ามารถนํา มาประยุกตใชในการทํางานของระบบงานตางๆ เชน ชว ยในการ

ทํางานของระบบสืบคนขอมูล โดยชวยขยายคําคน ทําใหสามารถคนหาและเขาถึงขอมูลที่ผูใชงาน
ตองการ ช ว ยในระบบให คํา แนะนํ า เนื่องจากขอมูล ที่จัดเก็บ ในออนโทโลยีถือเปน ฐานความรูใน

ขอบเขตที่ ส นใจ ดั ง นั้ น จึ งสามารถนําความรูที่ มีในออนโลโลยี มาชว ยในการทํางานของระบบให
คําแนะนําได

องคประกอบของออนโทโลยี มีดังนี้

1) คอนเซ็ปตหรือแนวคิด (Concepts) คือ ขอบเขตของความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ

สามารถทําการอธิบายรายละเอียดได

2) คุณสมบัติ (Properties) คือ คุณสมบัติตางๆ ที่นํามาใชอธิบายรายละเอียดคอนเซ็ปต

3) ความสัมพันธ (Relationships) คือ รูปแบบการแสดงความสัมพันธระหวางคอนเซ็ปต
4) ข อกํ า หนดการสร า งความสัมพัน ธ (Axioms)

คือ เงื่อนไขหรือตรรกะในการแปลง

ความสัมพันธระหวางคอนเซ็ปตกับคอนเซ็ปต หรือคุณสมบัติเพื่อการแปลงความหมายที่ถูกตอง
5) ตัวอยางขอมูล (Instance) คือ คําศัพทที่มีการกําหนดความหมายไวในออนโทโลยีเรื่อง
นั้นๆ
2

การจั ด เก็ บ ออนโทโลยี จ ะมั ก จะใช ภ าษา RDFS หรื อ ภาษา OWL

เป น ต น การทํ า

ออนโทโลยีพ็อพพิวเลชัน (Ontology Population) คือการเพิ่มตัวอยางขอมูล หรืออินสแตนท
(Instance) ลงในออนโทโลยีเพื่อเปนการขยายความรูที่มีในออนโทโลยีเพื่อประยุกตใชในงานตางๆได
หลากหลาย กวางขวางมากขึ้น
งานวิ จั ย นี้ นํ า เสนอการทํ า ออนโทโลยี พ็อ พพิ ว เลชัน จากเอกสารภาษาไทย โดยเปน การ
ประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) และการเรียนรู
ดวยเครื่องจักร (Machine Learning) เพื่อสกัดคําที่เปนอินสแตนทของคอนเซ็ปต และความสัมพันธ
ระหว า งอิ น สแตนท ต า งๆ โดยในงานวิ จั ย นี้ ไ ด นํ า ออนโทโลยี ท างการท อ งเที่ ย ว ได แ ก OnTour
Ontology (Prantner, 2004) ออนโทโลยีการทองเที่ยว (Kongthon, 2010) และออนโทโลยีชนบท
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(หัทยา, 2554) มาพิจารณา และคัดเลือกเฉพาะคอนเซ็ปต และความสัมพันธที่เปนขอมูลที่
นักทองเที่ยวมักจะสืบคน และใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการทองเที่ยว เชน สถานที่ทองเที่ยวที่

นาสนใจ (Attraction) ที่พัก (Accommodation) และกิจกรรมในการทองเที่ยว (Activity) มาสราง
เปนออนโทโลยีสําหรับใชในงานวิจัยนี้ โดยสามารถแสดงไดดังรูปที่ 1.1

owl: Thing

Attraction

Activity

Province

hasActivity

Adventure

hasAttraction

Cultural

Relaxation

Sport

Sightseeing

......

Accommodation

hasAccommodation

Natural

Others

Agro

Others

Homestay

Hotel

Resort

subConcept Relationship

Concept and Sub-concept

Property Relationship

รูปที่ 1.1 ออนโทโลยีการทองเที่ยว
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ขั้นตอนในการวิจัยเริ่มจากการรวบรวมเอกสารการทองเที่ยวจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ หลังจาก
นั้นนําเอกสารที่ไดมาตัดคํา สกัดนิพจนระบุนาม (Name Entity Extraction) ซึ่งทําหนาที่เปน
อินสแตนทของแตละคอนเซ็ปตดวยเทคนิคคอนดิชันนอลแรนดอมฟลด (Conditional Random
Field) ซึ่งนําคุณสมบัติของคํา และคํารอบขางที่มักจะเกิดรวมกัน มาใชในการพิจารณาเพื่อสกัดนิพจน
ระบุนามและจําแนกประเภทตามคอนเซ็ปตตางๆทางการทองเที่ยวดวยเทคนิคฟเจอรเวจ เค-เนียรเรส
เนเบอร (Feature weight k-Nearest Neighbor) หลังจากนั้นจะนําอินสแตนทตางๆมาพิจารณา
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางกัน โดยใหเครื่องเรียนรูจากคําที่มักจะเกิดรวมกัน เชน ประโยค ปางอุง
ตั้งอยูที่ ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ในที่นี้คําวา ตั้งอยูที่ ถือเปนคําที่บอก
ความสัมพันธระหวางคอนเซ็ปต สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ (Attraction) และจังหวัด (Province)
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ซึ่งสามารถสรางเปนแพทเทิรนที่เรียกวา Co-occurrence pattern เพื่อใชในการบอกความสัมพันธ
ตางๆของคําที่เกิดขึ้นในเอกสารได โดยในเอกสารจะมีคําที่เปนคําที่บอกความสัมพันธอยูหลากหลาย

ในงานวิจัยนี้จะเปน การศึกษาคําที่สามารถใชในการกําหนดความสัมพันธ เพื่อสรางความสัมพัน ธ
ระหวางอินสแตนทตางๆเพื่อเปนการเพิ่มความรูที่มีในออนโทโลยีใหมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค

1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเอกสารภาษาไทยในการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชัน

2) เพื่อศึกษาวิธีการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชันจากเอกสารในโดเมนการทองเที่ยว
3) เพื่อศึกษาคําที่ใชกําหนดความสัมพันธระหวางอินสแตนทของการทองเที่ยว

4) เพื่ อประเมิ นความถูกต องของการทํา ออนโทโลยี พ็อพพิว เลชั นโดยพิจ ารณาจาก ความ

แมนยํา คาระลึก และ อัตราการรูจํา
1.3 ขอบเขตของงาน

1.3.1 หัวขอการทองเที่ยวที่ศึกษา

ขอมูลการทองเที่ยวที่นํามาศึกษาและวิเคราะหจะเกี่ยวของกับหัวขอดังตอไปนี้
- สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ (Attraction) แบงเปน
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* สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เชน วัด พระธาตุ อนุสาวรีย
หอศิลป พิพิธภัณฑ อุทยานประวัติศาสตร อนุสรณสถาน
* สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เชน โครงการหลวง สวนผลไม
สถานีเกษตร โครงการหลวง ศูนยอนุรักษพันธุสัตว สวนพฤกศาสตร
* สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Natural Tourism) เชน ถ้ํา ดอย ปา ทุง น้ําตก
ทะเลสาบ บอน้ําพุรอน ทุงดอกไม สวนสัตว
* สถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ (Others) เชน ถนนคนเดิน ตลาด ตลาดยอนยุค สวนน้ํา
สวนสนุก หางสรรพสินคา เปนตน
- กิจกรรมในการทองเที่ยว (Activity) แบงเปน
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* กิจกรรมผจญภัย (Adventure) เชน เดินปา ไตหนาผา โรยตัว โหนสลิง ลองแกง
บันจี้จั๊มพ พายเรือคายัค ขับรถโกลคารท เพนทบอล เชน

* กิจกรรมสันทนาการ (Relaxation) เชน พอกโคลน ลองเรือ อาบน้ําแร ทําบุญตัก

บาตร เปนตน

* กิจกรรมชมธรรมชาติ (Sightseeing) เชน ดูนก ชมวิว ชมเมือง ชมดอกไม เปนตน
* กิจกรรมกีฬา (Sport) เชน ปนจักรยาน มวยไทย ตีกอลฟ ตกปลา เปนตน

1.3.2 ขอมูลที่นํามาทดลอง

งานวิจัยนี้ทําการทดลองกับเอกสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวในภาคเหนือ จํานวน 5 จังหวัด

ไดแก เชียงราย เชียงใหม นาน แมฮองสอน และลําปาง เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีสถานที่ทองเที่ยว

จํานวนมาก ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว และเปนภูมิภาคที่มีสถานที่ทองเที่ยว (Attraction) และ

กิจกรรมในการทองเที่ยว (Activity) ที่นาสนใจ โดยผูวิจัยไดทําการรวบรวมเอกสารภาษาไทยจํานวน

250 ห น า เ ว็ บ เ พ จ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ต า ง ๆ เ ช น เ ว็ บ ไ ซ ต
http://thai.tourismthailand.org/ www.เที่ยวเชียงใหม.com และ www.paduaykan.com
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1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. กําหนดปญหาการวิจัย
2. ศึกษาเอกสารและ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. กําหนดวัตถุประสงคการ
วิจัยและประโยชนที่จะไดรับ
4. กําหนดสมมติฐานการ
วิจัย
5. รวบรวมขอมูล และกํากับ
คําตอบ
6. พัฒนาโปรแกรมการสกัด
คุณลักษณะ และการเรียนรู
7. วิเคราะหผลลัพธและ
ปรับปรุงระบบ
8. สรุปและอภิปรายผล และ
จัดทํารายงาน

1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ

1) ไดฐานความรูทางการทองเที่ยว ซึ่งสามารถคนควาไดโดยผาน entities หรือ คําที่เกี่ยวของ

เชน สถานที่ทองเที่ยวประเภทตาง ๆ และกิจกรรมในการทองเที่ยว

2) เมื่ อ มี การนํ า ออนโทโลยี ไปใช ในการค น หาขอ มู ล ของเว็บ ไซตก ารท องเที่ ย ว เชน การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย จะชวยใหนักทองเที่ยวสามารถคนหาขอมูลการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว
สามารถเลือกสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมไดตรงตามที่ตองการ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) นั กวิ จั ย ที่ ส นใจสามารถศึกษาแนวทางในการพั ฒ นาออนโทโลยี ทางการทองเที่ย วจาก
เอกสารภาษาไทย
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1.6 นิยามศัพท
– ออนโทโลยี (Ontology) คือ กลุมของคําที่มีโครงสรางแบบลําดับ ชั้นสําหรับอธิบาย
ขอบเขตเนื้อหาที่สนใจ และสามารถใชเปนโครงรางพื้นฐานสําหรับเปนฐานความรูได
– ออนโทโลยีพ็อพพิวเลชัน (Ontology Population) คือ ขั้นตอนในการเพิ่มตัวอยางขอมูล
หรืออินสแตนท (Instance) ลงในออนโทโลยีเพื่อเปนการขยายความรูที่มีในออนโทโลยีใหมากขึ้น
– อิ น สแตนท (Instance)

คื อ คํ า ศั พ ท ที่ มี ก ารกํ า หนดความหมาย หรื อ คํ า ศั พ ท ที่ มี

ความสัมพันธ is-a กับคอนเซ็ปตหรือแนวคิด (Concepts) ที่ถูกกําหนดไวในออนโทโลยี
– การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวเพื่อชมงาน
ประเพณีตางๆ ไดรับความเพลิดเพลินในสุนทรียศิลป ไดรับความรู ความเขาใจตอสภาพสังคมและ
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วัฒนธรรม
– การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่

เกษตรกรรม สวนเกษตร ฟารมปศุสัตว เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสําเร็จ และเพลิดเพลินในแหลง

เกษตรกรรม

– การทองเที่ยวเชิงนิเ วศ (Natural Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวอยางมีความ

รั บ ผิ ด ชอบในแหล ง ธรรมชาติ ที่ มี เอกลั กษณ เฉพาะถิ่ น ที่เ กี่ย วกั บ ระบบนิเ วศ ภายใต การจั ดการ

สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษา
ระบบนิเวศอยางยั่งยืน

– การทองเที่ยวแบบอื่น ๆ (Others) เปนการทองเที่ยวประเภทอื่น ๆ ที่ไมใช 3 ประเภทที่

กลาวมาขางตน เชน การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ การทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ ซึ่งสวนใหญจะเปน

แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อการพักผอนและเสริมสรางสุขภาพ ใหความสนุกสนาน ความ
บันเทิง และการศึกษาหาความรู เชน สวนสัตว สวนสนุก แหลงชอปปง
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บทที่ 2
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้จะกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเล
ชันจากเอกสาร โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก ออนโทโลยี การสกัดนิพจนระบุนาม และการเรียนรู
ของเครื่องจักร
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2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

2.1.1 ออนโทโลยี (Ontology)

ออนโทโลยี (Ontology) เป น คํ า ที่ ใ ช กั น อย า งแพร ห ลายในสาขาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) และ วิศวกรรมความรู มีผูที่ใหคํานิยามของออนโทโลยี

ไวหลายแบบ คํานิยามที่มีผูนิยมใชกันอยางแพรหลายคือคํานิยามของ Gruber [Gruber,1993] ที่

นิยามวา “ออนโทโลยีคือการใหรายละเอียดในเชิงมโนภาพ (An ontology is an explicit

specification of a conceptualization.)” แตอยางไรก็ตามคํานิยามของ Gruber เปนคํานิยามที่

กวางเกินไป เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้นจึงขอกลาวถึงคํานิยามของ Seartout [Seartout et al., 1996]

เพิ่มเติม คือ “ออนโทโลยี คือกลุมของคําที่มีโครงสรางแบบลําดับชั้นสําหรับอธิบายขอบเขตเนื้อหาที่

สนใจ และสามารถใชเปนโครงรางพื้นฐานของความสัมพันธของเทอมสําหรับใชเปนฐานความรูได (An

ontology is a hierarchically structured set of terms for describing a domain that can
be used as a skeletal foundation for a knowledge base.)” จึงกลาวไดวา ออนโทโลยีเปน

ระบบคําศัพทที่มีความสัมพันธในเชิงความหมาย เชน Generic-Specific, Part-of และใชเปนโครง
รางพื้นฐานในการอธิบายความรูเฉพาะดาน เชน การเกษตร คอมพิวเตอร ออนโทโลยีสามารถนํามา
ประยุกตใชในการทํางานของระบบงานตางๆ เชน ชวยในการทํางานของระบบสืบคนขอมูล โดยชวย

ขยายคํ าคน ทํ าใหคนหาและเขาถึงขอมูลที่ผูใชงานตองการจริงๆ ออนโทโลยี ยังมีสวนชวยในการ
ทํางานของระบบการประมวลผลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การจัดรวมสารสนเทศ
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(Information Integration), การจําแนกเอกสาร (Document Classification), การทําความสะอาด
ขอมูลในระบบฐานขอมูล (Data Cleaning in Database System)
ออนโทโลยีแบงไดเปนกลุมใหญๆ 2 กลุม ตามองคประกอบหลักของออนโทโลยี คือ
1) Lightweight ontology คือ ออนโทโลยีที่ประกอบดวย concept, concept
taxonomies, ความสัมพันธระหวางคอนเซ็ปต และคุณสมบัติของคอนเซ็ปต เชน WordNet 1 จะเก็บ
ขอมูลคําศัพท ชนิดของคํา (Part of Speech) คําอธิบายคําศัพท (Glossary) และความสัมพันธ
ระหวางคําศัพท เชน Antonym, Hyponym, Meronym เปนตน
รูปที่ 2.1 แสดงตัวอยาง Lightweight Ontology เกี่ยวกับโรงแรม รานอาหาร และการ
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U

ประยุกตใชในการสรางทางเลือกใหกับผูใชเกี่ยวกับที่พัก รานอาหาร และรายการอาหาร

รูปที่ 2.1 ตัวอยาง Lightweight Ontology และการประยุกตใช (Ojha, Sajan & Jovanovic,
Mladjan & Giunchiglia, Fausto., 2015)
2) Heavyweight ontology คือ ออนโทโลยีที่มีขอมูลเกี่ยวกับสัจพจน (axiom) หรือ

ขอกําหนดในการสรางความสัมพันธ และขอกําหนดในการนําคาตางๆมาเติมในคลาสและอินสแตนท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก lightweight ontology จะชวยทําใหเขาใจความหมายของคอนเซ็ปตมากยิ่งขึ้น

ตัวอยางเชน UMLS 2 (Unified Medical Language System)

1
2

http://www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn/
http://umisks.nim.nih.govh
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รูปที่ 2.2 ตัวอยาง UMLS Ontology 3
งานในการพัฒนาออนโทโลยีเปนงานที่ตองใชเวลาและแรงงานของผูเชี่ยวชาญเปนอยางมาก

DP
U

อีกทั้งยังมีการเกิดของคําใหมเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา จึงเปนการยากในการที่จ ะใหผูเชี่ย วชาญเปน
ผูเพิ่มเติมขอมูลอยูเสมอ ดังนั้นการบํารุงรักษาออนโทโลยีแบบอัตโนมัติเปนงานที่จําเปนและสําคัญ

ในโดเมนการทองเที่ยวมีงานวิจัยในการสรางออนโทโลยีหลายงาน โดย Prantner et. al.

(2007) ไดนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสรางออนโทโลยีไวดังนี้

Harmonise Ontology ซึ่งพัฒนาในโครงการ EU Project Harmonise ซึ่งมีวัตถุประสงคใน

การสรางเพื่อแกไขปญหาการทํางานรวมกันในดานการทองเที่ยว (e-tourism) เพื่อการสนับสนุน
องคกรการทองเที่ยวใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดโดยไมตองเปลี่ยนโครงสรางขอมูลและ

ระบบข อ มู ล ท อ งถิ่ น ของตน ออนโทโลยี นี้ ถู ก จั ด เก็ บ ในรู ป แบบภาษา RDF โดยมี ค อนเซ็ ป ต แ ละ
คุณสมบัติสวนใหญเกี่ยวของกับที่พักและเหตุการณตางๆ

Mondeca Tourism Ontology (www.mondeca.com) เปนออนโทโลยีทางการทองเที่ยว

ที่ร วบรวมคอนเซ็ปตที่สําคัญทางการทองเที่ยวซึ่งถูกกําหนดไวในอรรถาภิธ าน (Thesaurus) ของ

WTO (World Tourism Organization) (www.world-tourism.org) โดยในอรรถาภิธานจะมีขอมูล

และคํ า จํา กั ดความของหั วข อการทองเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการ ขอมูลที่บ รรจุในออนโทโลยี

Mondeca จะประกอบดวย ขอมูลการทองเที่ยว ขอมูลทางวัฒนธรรม แพคเกจการทองเที่ยว และ
เนื้อหามัลติมีเดียการทองเที่ยว ซึ่งถูกเก็บในรูปแบบภาษา OWL และมีประมาณ 1000 คอนเซ็ปต

3

https://www.nlm.nih.gov/research/umls/
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OnTour Ontology (Prantner, 2004) ถูกสรางขึ้นโดย DERI (Digital Enterprise
Research Institute) ประกอบดวยคอนเซ็ปตเกี่ยวกับที่ตั้ง (Location) ที่พัก (Accommodation)
รวมถึงคอนเซ็ปตที่อธิบายถึงกิจกรรมสันทนาการและขอมูลทางภูมิศาสตร ถูกเก็บในรูปแบบภาษา
OWL-DL (http://ontour.deri.org/ontology/ontour-02.owl) เอกสารเกี่ ย วกั บ ออนโทโลยี นี้ มี
เผยแพรที่ http://e-tourism.deri.at/ont/index.html
OTA Specification ถูกสรางโดย OTA (Open Travel Alliance) ซึ่งมีสมาชิกเปนองคกรที่
เปนตัวแทนทุกภาคสวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว OTA Specification ถูกกําหนดในรูปแบบ
XML ซึ่งเกี่ยวของกับเหตุการณและกิจกรรมตาง ๆ ของการทองเที่ยว
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสร า งและใช ง านออนโทโลยี ท างการท อ งเที่ ย วภาษาไทย ได แ ก
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ออนโทโลยีการทองเที่ยวของ Kongthon (2010) และออนโทโลยีชนบทของหัทยา (2554)
รูปที่ 2.3 แสดงตัวอยางออนโทโลยีการทองเที่ยวของ Kongthon (2010) โดยวงรีสีเทาแทน

คอนเซ็ปต กรอบสี่เหลี่ยมเล็กที่มีเงาแทนคุณสมบัติ วงรีสีขาวแทนความสัมพันธ และกรอบสี่เหลี่ยม
ใหญแทนตัวอยางขอมูล ออนโทโลยีการทองเที่ยวนี้ประกอบดวยคอนเซ็ปตเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว
ที่พัก จังหวัด ประเภท พิกัด GPS และฤดูกาล

รูปที่ 2.3 ตัวอยางออนโทโลยีการทองเที่ยว
ที่มา: Kongthon, 2010
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หัทยา (2554) ไดพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวชนบทเพื่อใชในการสืบคนขอมูล ซึ่งเปน
ออนโทโลยีที่สรางโดยคนหรือผูวิจัยเอง จากการศึกษาขอมูลความตองการของนักทองเที่ยงจากเว็บ
ทริปแอดไวเซอรจํานวน 500 บทวิจารณ และจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนําไปทดสอบ
โดยการประยุกตใชกับการสืบคนขอมูลใหตรงกับความตองการของผูใช
ออนโทโลยีที่ ใช ในงานวิ จั ย นี้ได ป รับ ปรุ งและพัฒ นาจากคอนเซ็ ป ตที่ มีในออนโทโลยี การ
ทองเที่ยวของ Prantner (2004) Kongthon (2010) และหัทยา (2554) ดังแสดงในรูปที่ 1.1
2.1.2 การสกัดนิพจนระบุนาม (Name Entity Recognition)
นิพจนระบุนาม (Named Entity: NE) คือ นิพจนที่ทําหนาที่ระบุชี้เฉพาะถึงสิ่งใดๆ เชน ชื่อ
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บุคคล ชื่อองคกร ชื่อสถานที่ รวมไปถึงขอความแสดงวันเวลา ปริมาณเงินและเปอรเซ็นต เปนตน
(Grishman and Sundheim, 1995) การสกัดนิพจนระบุนามจึงมีความสัมพันธกับการทํา

ออนโทโลยีพรอบพิวเลชัน เนื่องจากอินสแตนซของแตละแนวคิด (คอนเซ็ปต) ในออนโทโลยีมักจะเปน
ชื่อเฉพาะ เชน ชื่อสถานที่ ที่เปนอินสแตนซในคอนเซ็ปสถานที่ทองเที่ยวดังนั้นการสกัดนิพจนระบุนาม

จึงถือเปนกระบวนการหนึ่งในการทําออนโทโลยีพรอบพิวเลชัน

อยางไรก็ตามการสกัดนิพจนระบุนามจะมีความยากเนื่องจากนิพจนเหลานี้เปนคําไมรูจัก

เพราะไมปรากฏอยูในพจนานุกรม โดยเฉพาะในภาษาไทยจะมีความยุงยากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาษาไทย

มีคุณลักษณะเหลานี้ (Chanlekha and Kawtrakul, 2004) ไดแก

1. ภาษาไทยไมมีขอสนเทศจากตัวอักษร เชน อักษรพิมพใหญที่ใชในภาษาอังกฤษ หรือชนิด

ของตัวอักษร เชน ตัวอักษรคันจิ คาตาคานะ ฮิรากานะ ของภาษาญี่ปุน ที่สามารถชวยในการบงบอก
นิพจนระบุนาม จึงทําใหการระบุตําแหนงของนิพจนระบุนามในภาษาไทยยากกวาภาษาอื่น

2. ภาษาไทยไมมีการใชชองวาง หรืออักขระพิเศษเปนตัวแยกขอบเขตระหวางคํา ซึ่งทําให

เกิดปญหาในการหาขอบเขตของนิพจนระบุนามในภาษาไทย

3. นิพจนระบุนามในภาษาไทยจํานวนมากมีโครงสรางที่ไมแนนอน รวมทั้งนิพจนระบุนาม

ในภาษาไทยยังสามารถสรางขึ้นจากคําใดๆ ก็ได จึงทําใหเปนการยากในการสรางแบบจําลองหรือกฎที่
จะสกัดนิพจนระบุนามที่พิจารณาจากโครงสรางภายในของนิพจนระบุนาม
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จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยสามารถสรุปไดวาแนวทางการสกัดนิพจนระบุนามแบงได
เปนกลุมหลักๆ 3 กลุม ไดแก แนวทางการใชกฎ หรือฐานความรูที่สรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ แนวทาง
แบบอัตโนมัติโดยใชสถิติ หรือการเรียนรูดวยเครื่องจักร และแนวทางแบบผสม
แนวทางการใชกฎกฎฮิวริสติกในการสกัดนิพจนระบุนาม ซึ่งกฎเหลานี้ถูกสรางขึ้นโดยใช
พื้ น ฐานจากรู ป แบบการใช อัก ษรพิมพใ หญ เครื่อ งหมายวรรคตอน ขอมูล พิเ ศษเกี่ย วกั บ ชื่อ และ
ลักษณะรูปคํา (Lexical Feature) ที่เกี่ยวของ ขอมูลเหลานี้ไดแก คํานําหนาชื่อคน คําระบุนัยของ
องคกร และชื่อสถานที่ ขอดีของแนวทางนี้คือมักใหความถูกตองสูง แตมีขอดอยคือ ตองมีการสรางกฎ
และขอมูลพิเศษ ลักษณะรูปแบบคําจํานวนมาก และมักทํางานไดดีเฉพาะในโดเมนที่พัฒนาเทานั้น
แนวทางการใชสถิติ หรือการเรียนรูดวยเครื่องจักร เปนการฝกฝนระบบใหเรียนรูจากคลัง
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เอกสารจริง เทคนิคที่นิยมใช เชน แบบจําลองมารโคฟแบบซอนเรน (Hidden Markov Model:
HMM) แมกซิมั่ม เอนโทรป (Maximum Entropy) ตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) Support

Vector Machine Neural Network และ Conditional Random Fields (CRFs) แนวทางนี้มีขอดี

คือ สามารถปรับระบบใหไปทํางานในโดเมนใหมไดสะดวกกวาแนวทางแบบใชกฎ แตมีขอดอยคือ
ต อ งใช ค ลั ง เอกสารจํ า นวนมากในการฝ ก ฝนระบบ และในการเรี ย นรู ข องระบบจะต อ งใช ก าร
ประมวลผลคอมพิวเตอรที่มีความซับซอน

แนวทางแบบผสมเป น วิ ธี ก ารที่ ผ สมกัน ระหว างการสรางกฎโดยผู เชี่ย วชาญ และการใช

หลักการทางสถิติ หรือการเรียนรูดวยเครื่องจักร (Machine Learning) ซึ่งเปนการนํากฎที่สรางโดย

ผูเชี่ยวชาญเปนฐานความรูในระบบสําหรับชวยในการเรียนรูของเครื่องจักร จึงเปนการนําขอดี และลด
ขอดอยของแตละเทคนิคลงและทําใหไดผลลัพธที่มีความถูกตองสูง
2.1.3 Conditional Random Fields (CRFs)

CRFs เปนเทคนิคการเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning) โดยจะทําการแปลง

ขอมูลนําเขา (Input Text) ใหเปน Feature Vector และจะสรางโหนด (Node) คําตอบที่ควรจะ

เปนไปไดทั้งหมด และหลังจากนั้นจะเลือกโหนด Node ที่มีความนาจะเปนมากที่สุดมาเปนคําตอบ ซึ่ง
เทคนิค CRFs ชวยแกปญหาการเลือกคําตอบแบบลําเอียง (Labeled biased) เนื่องจาก CRFs เปน
เทคนิคแบบ Discriminative Models แบบจําลองของ CRFs มีลักษณะเปนแบบจําลองกราฟไมระบุ
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ทิศทาง (Undirected Graphical Model) และหาคาความนาจะเปนของ Label ถัดไปโดยนํา Label
กอนหน าทั้ งหมดที่มีลํ าดั บ เหตุ การณเปนเงื่อนไขมาคํานวณดว ยน้ําหนักของคุณสมบัติตางๆ จาก
สภาวะที่ตางกัน จึงทําใหไมเอนเอียงไปสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ถูกออกแบบมาใชในการเรียนรูขอมูลที่มี
ลําดับอยางเชนขอมูลภาษา จึงนิยมนํามาประยุกตใชในงานดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เชน
การกํากับหนาที่ของคํา (POS Tagging) และการรูจํานิพจนระบุนาม
ในการประยุกตใชงาน CRFs ในงานการรูจํา นิพจนระบุนาม ขอมูลนําเขาคือลําดับของ
ขอความในเอกสาร จะเรียกวา Observation Sequence เขียนแทนดวย s=<s1, s2, ..., sT> และ
ขอมูลออกหรือการจําแนกนิพจนระบุนามจะเรียกวา State Sequence เขียนแทนดวย o=<o1, o2,
..., oT>

โดยสามารถแสดงความสัมพันธของทั้งสองตัวแปรไดโดยใชฟงกชันความนาจะเปนแบบมี
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เงื่อนไข P(s|o) ดังนี้
1

โดย

(1)

𝑃𝑃(𝑠𝑠|𝑜𝑜) = 𝑍𝑍 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(∑𝑇𝑇𝑡𝑡=1 ∑𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 𝜆𝜆𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑘𝑘 (𝑠𝑠𝑡𝑡−1 , 𝑠𝑠𝑡𝑡 , 𝑜𝑜, 𝑡𝑡)

𝑓𝑓𝑘𝑘 (𝑠𝑠𝑡𝑡−1 , 𝑠𝑠𝑡𝑡 , 𝑜𝑜, 𝑡𝑡)

𝑜𝑜

เปนฟงกชันคุณลักษณะ (Feature) ตาง ๆ 𝜆𝜆𝑘𝑘 เปนคาน้ําหนักของ

แตละคุณลักษณะที่ไดจากการเรียนรู
เรียนรู สามารถคํานวณไดดังนี้

𝑍𝑍𝑜𝑜 เปนคา

Normalization Factor ไดจากการคํานวณในการ
(2)

𝑍𝑍𝑜𝑜 = ∑𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (∑𝑇𝑇𝑡𝑡=1 ∑𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 𝜆𝜆𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑘𝑘 (𝑠𝑠𝑡𝑡−1 , 𝑠𝑠𝑡𝑡 , 𝑜𝑜, 𝑡𝑡)

คา T คือ จํานวนลําดับของขอมูลทั้งหมดในที่นี้คือจํานวนคําในเอกสาร คา t คือลําดับที่

กําลังพิจารณา จะมีคาตั้งแต 1 ถึง T อยางไรก็ตามเทคนิค CRFs มีขอจํากัดคือ หากมีจํานวนขอมูลใน
การเรียนรูเปนจํานวนมาก จะทําใหมีการใชหนวยความจํามากขึ้นตามไปดวย ทําใหไมเหมาะสมกับ

การทํางานกับขอมูลจํานวนมาก โดยอาจจะมีการแกปญหาดวยการประยุกตใชเทคนิคในการเลือก

คุณลักษณะ หรือ Feature Selection มาชวยเพื่อลดขนาดของขอมูล
2.1.4 Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)

เทคนิค kNN เปนเทคนิคการจําแนกกลุมแบบมีผูสอน (Supervised Learning) ที่ทํางานได
รวดเร็ว การคํานวณไมซับซอน โดยจะจําแนกกลุมใหกับขอมูลโดยพิจารณาจากเพื่อนบานที่ใกลที่สุด
k ตัว หรือจําแนกกลุมตามขอมูลที่มีคาความคลายของคุณลักษณะตางๆ ที่มากที่สุดดังสมการ (3) โดย
𝑐𝑐𝑖𝑖

หมายถึงกลุม i และ e คือ ขอมูลที่ตองการจําแนก หรือ testing data และ
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑗𝑗 �

เปนคา

ความคลายของขอมูล e และ 𝑒𝑒𝑗𝑗 โดยสามารถคํานวณไดตามสมการ (4) ซึ่ง 𝑒𝑒𝑗𝑗 คือขอมูลตัวอยางที่

ไดรับการจําแนกกลุมไวแลว ซึ่งจะมีคุณลักษณะ (k) ทั้งหมด n ตัว และ 𝛿𝛿�𝑒𝑒𝑗𝑗 , 𝑐𝑐𝑖𝑖 � จะมีคาเปน 1 ถา

𝑒𝑒𝑗𝑗

อยูในกลุม i ถาไมใชจะมีคาเปน 0

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑒𝑒, 𝑐𝑐𝑖𝑖 ) = ∑𝑒𝑒𝑗𝑗∈𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑒𝑒) 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑗𝑗 �𝛿𝛿(𝑒𝑒𝑗𝑗 , 𝑐𝑐𝑖𝑖 )
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑗𝑗 � = �∑𝑛𝑛𝑘𝑘=1(𝑒𝑒𝑘𝑘 − 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 )
1 𝑒𝑒𝑗𝑗 ∈ 𝑐𝑐𝑖𝑖
𝛿𝛿�𝑒𝑒𝑗𝑗 , 𝑐𝑐𝑖𝑖 � = �
0 𝑒𝑒𝑗𝑗 ∉ 𝑐𝑐𝑖𝑖

(3)
(4)
(5)

อยางไรก็ในความเปนจริงตามคุณลักษณะแตละตัวจะมีความสําคัญตอการจําแนกกลุมไม
เทากัน ดังนั้นในการคํานวณคาความคลายจึงมีการใหน้ําหนักกับคุณลักษณะที่มีผลในการจําแนกกลุม
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มากกวาคุณลักษณะที่ไมมีผลตอการจําแนกกลุม ซึ่งเรียกเทคนิคนี้วา Feature-weighted k-Nearest

Neighbor (kNN) โดยแสดงไดดังสมการ (6)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑗𝑗 � = �∑𝑛𝑛𝑘𝑘=1 𝑤𝑤𝑘𝑘 (𝑒𝑒𝑘𝑘 − 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 )

(6)

โดย Wk คาน้ําหนักของคุณลักษณะ k โดยคาน้ําหนักที่ใชในงานวิจัยนี้ใชคา Correlation

coefficient ซึ่งมีคาระหวาง -1 ถึง +1 ดังสมการ (7)

โดย

𝑆𝑆𝑥𝑥

𝑋𝑋

และ

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑌𝑌

คือคุณลักษณะที่พิจารณา

𝑋𝑋�

∑(𝑋𝑋−𝑋𝑋�)(𝑌𝑌−𝑌𝑌�)
(𝑛𝑛−1)�𝑆𝑆𝑥𝑥2 𝑆𝑆𝑦𝑦2

(7)

และ 𝑌𝑌� คาเฉลี่ยของแตละคุณลักษณะ และ

และ 𝑆𝑆𝑦𝑦 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะ x และ y ตามลําดับ

อยางไรก็ตามหากขอมูลที่นํามาใชในการเรียนรูมีความลําเอียง (bias) หรือมีขอผิดพลาด

(error) จะสงผลทําใหเกิดความผิดพลาดในการจําแนกขอมูลได
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

มีงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับการทําออนโทโลยีพอบพิวเลชันซึ่งไดแกการกําหนด
และ จําแนกอินสแตนซตามคอนเซ็ปต โดยสวนใหญจะเปนการประยุกตเทคนิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) รวมกับเทคนิคการสกัดสารสนเทศ
(Information Extraction) และการเรียนรูดวยเครื่องจักร (Machine Learning)
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Martinez et al. (2011) นําเสนอการประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
รวมกับเทคนิคการสกัดสารสนเทศ โดยใช GATE Tools เพื่อสกัดนิพจนระบุนามจากเอกสารเกี่ยวกับ
รานอาหารและโรงแรม และใชฮิวลิสติกอัลกอริทึม (Heuristic Algorithm) ในการแกปญหาความ
กํากวมตางๆ ในการเพิ่มอินสแตนซในออนโทโลยี
Faria et al. (2012) นําเสนอการประยุกตใชการประมวลผลภาษาธรรมชาติ รวมกับเทคนิค
การสกัดสารสนเทศ ในการสรางกฎเพื่อทําออนโทโลยีพอบพิวเลชันจากเอกสารแบบอัตโนมัติ โดยได
ทําการทดลองกับเอกสารทางกฎหมาย และการทองเที่ยว
Zhang et al. (2009) ไดประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเรียนรู
ดวยเครื่องจักร โดยใช Maximum Entropy ในการสกัดความสัมพันธระหวางเอนติตี้ตางๆ ในโดเมน
การทองเที่ยว
Nanba et al. (2009) ใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และใชคอนดิชันนัลแรนด
อมฟลด ในการวิเคราะหขอมูลจากบล็อก (Blog) ทางการทองเที่ยว เพื่อสกัดสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางชื่อสถานที่ และสินคาทองถิ่นของแตละสถานที่
นอกจากนี้ยังมี Carlson et al. (2010), Giuliano and Gliozo (2008), Cimiano et al.
(2005) และ Etizioni et al. (2005) ที่ประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ รวมกับ
เทคนิคการสกัดสารสนเทศ และการเรียนรูดวยเครื่องจักร ในการทําออนโทโลยีพอบพิวเลชัน

16

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในสวนนี้เปนการนําเสนอการดําเนินการวิจัย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการ
ทดลอง และการประเมินผล
3.1 การดําเนินการวิจัย
Pre-Processing

DP
U

Corpus

Feature Extraction

cue word list,
Dictionary of places

Attraction Extraction
NE Extraction
(CRFs Technique)

Attraction Classification
(Feature-weighted kNN
Technique)

Activity and Relation
Extraction
(Co-occurrence patterns)

Ontology

รูปที่ 3.1 การดําเนินการวิจัย
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Bag of activity word,
Co-occurrence patterns

Corpus หรือคลังขอความเปนเอกสารภาษาไทยจากเว็บไซตเกี่ยวกับการทองเที่ยวตางๆ ใน
ภาคเหนือ จํานวน 5 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม นาน แมฮองสอน และลําปาง ที่เกี่ยวของกับ
สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ (Attraction) และกิจกรรมในการทองเที่ยว (Activity)
3.1.1 ขั้นตอนกอนการประมวลผล (Pre-Processing)
ขั้นตอนกอนการประมวลผล เปนขั้นตอนกอนการทํางาน เนื่องจากภาษาไทยไมมีการเวน
วรรคเพื่อแบงคําเหมือนในภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงตองมีการนําเอกสารมาผานกระบวนการตัดคําเพื่อ
หาขอบเขตของคํากอน เพื่อชวยในการพิจารณาเกี่ยวกับความหมายและคุณสมบัติของคําตางๆ โดย
ในงานวิจัยนี้ไดใชโปรแกรมตัดคําเล็กซโต (LexTo) ซึ่งเปนโปรแกรมตัดคําที่ใชเทคนิคการเลือกคําที่
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ยาวที่สุด (Longest Matching) โดยอางอิงจากพจนานุกรม (LexTo, 2559) หลังจากนั้นเอกสารจะ
ถูกนําไปผานกระบวนการกํากับหนาที่ของคํา หรือ POS Tagging ดวยเทคนิค Hidden Markov

Model

(HMM) โดยเครื่ อ งมื อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มาเอง

และอ า งอิ ง ชุ ด หน า ที่ ข องคํ า จากงาน

Sornlertlamvanich, Virach et. al., (1999) ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (NECTEC) สามารถแสดงตัวอยางไดดังรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 ตัวอยางการตัดคํา และการกํากับหนาที่ของคํา

ประโยคตัวอยาง: ดอยแมสลองเปนดอยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย

ตัวอยางการตัดคํา: ดอย แม่ สลอง เป็น ดอย ที่ มี ชื่อ เสียง ของ จังหวัด เชียงราย
ตัวอยางการกํากับหนาที่ของคํา:

ดอย/ncn
แม่/ncn
สลอง/unk
เป็ น/vcs ดอย/ncn
มี/vex ชื่อ/ncn เสียง/ncn ของ/prep จังหวัด/ncn เชียงราย/npn

หมายเหตุ

ncn

หมายถึง

คํานามทั่วไป (Common Noun)

unk

หมายถึง

คําที่ไมทราบหนาที่ของคํา (Unknown)

vcs

หมายถึง

คํากริยาแสดงสภาวะ (Complementary State Verb)

prel

หมายถึง

สรรพนามเชื่อมความ (Relative Pronoun)

vex

หมายถึง

คํากริยา มี (Existential Verb)

prep

หมายถึง

คําบุพบท (Preposition)

npn

หมายถึง

คํานามชี้เฉพาะ (Proper Noun)
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ที่/prel

3.1.2 ขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
ขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะ เปนการสกัดคุณลักษณะที่สําคัญเพื่อใชในการเรียนรูสําหรับให
ระบบจําแนกขอบเขต และระบุประเภทของนิพจนระบุนาม โดยคุณลักษณะที่ใชมีดังนี้
Lexical & POS features
– คํา และ POS ของคําที่พิจารณา
– คําและ POS ของคําที่เกิดขึ้นกอนหนาจํานวน 3 คํา
– คําและ POS ของคําที่เกิดขึ้นตามหลังจํานวน 3 คํา
Dictionary features
– คําที่พิจารณาเปนคําที่อยูในรายการคําบอกนัย (cue word list) หรือไม
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– คําที่เกิดขึ้นกอนหนาเปนคําที่อยูในรายการคําบอกนัย หรือไม
– เป น คํ า ที่ ไ ม มี ใ นพจนานุ ก รมหรื อ ไม (หมายเหตุ ชื่ อ เฉพาะมั ก จะไม ป รากฏใน
พจนานุกรมคําทั่วไป)

– เปนคําที่ปรากฏในพจนานุกรมชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล หรือไม

Repeated occurrence

– คําที่พิจารณาเกิดขึ้นในเอกสารมากกวา 3 ครั้งหรือไม

หมายเหตุ

1. คําบอกนัย (cue word) เปนคําศัพทซึ่งสามารถชวยใหทราบถึงการเกิดขึ้นของนิพจนระบุ

นาม เชน คํานําหนาชื่อ จะชวยบอกไดวาขอความที่ตามหลังมาจะเปนนิพจนระบุนามที่เปนชื่อคน
โดยรายการคําที่บอกนัย (cue word list) ของงานวิจัยนี้ไดแสดงไวในภาคผนวก ข

2. จํานวนคําที่ใชในการทดลองเปน 3 คํา เนื่องจากใหผลการทดลองที่มีคาความแมนยําสูง

ที่สุด

3. คําที่พิจารณาเกิดขึ้นในเอกสารมากกวา 3 ครั้ง ใชจํานวน 3 ครั้ง เนื่องจากถาเปนคําที่มี

ความสํ า คั ญ กั บ เอกสารจะมี การกลาวถึงหลายๆ ครั้ง และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวาใน
งานวิจัยสวนใหญใชจํานวนมากกวา 3 ครั้งเพื่อแสดงวาคํานั้นเปนคําที่มีความสําคัญกับเอกสารนั้นๆ
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3.1.3 ขั้นตอนการสกัดชื่อสถานที่ทองเที่ยว (Attraction Extraction)
3.1.3.1 การสกัดนิพจนระบุนามดวยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs)
ขั้นตอนการสกัดนิพจนระบุนาม ซึ่งนิพจนระบุนามถือเปนอินสแตนทของคอนเซ็ปตตางๆใน
ออนโทโลยี ในงานวิจัยนี้จะใชเทคนิค CRFs ในการสกัดนิพจนระบุนาม โดยเรียนรูจากตัวอยางที่มีการ
กํากับคลาสคําตอบไว โดยไดประยุกตใชไลบรารีโปรแกรม CRF++ 0.58 ซึ่งพัฒนาโดย Taku Kudo4
โดยตัวอยางแตละตัวอยาง หรือคําแตละคําที่เกิดในเอกสารจะถูกกํากับคลาสคําตอบซึ่งแสดง
ขอบเขตของนิพจนระบุนามไว โดยใชรูปแบบการกํากับคําตอบแบบ IOB format ซึ่งยอมาจาก
Inside–outside–beginning (tagging) ซึ่งถูกนําเสนอโดย Ramshaw and Marcus (1995) เพื่อใช
ในการกํากับเอกสารเพื่อการเรียนรู โดยมีความหมายดังนี้
- B: Begin คําเริ่มตนของนิพจนระบุนาม
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- I: Inside คําที่อยูภายในนิพจนระบุนาม

- O: Outside คําอื่น ๆ ที่ไมใชนิพจนระบุนาม

รูปที่ 3.3 เปนตัว อยางการกํากับประโยค “ดอยแมส ลองเปนดอยที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

เชียงราย” ในรูปแบบ IOB format

รูปที่ 3.3 ตัวอยางการกํากับเอกสารในรูปแบบ IOB format

ดอย/B แม่/I สลอง/I เป็ น/O ดอย/O ที/่ O มี/O ชื่อ/O เสียง/O ของ/O
จังหวัด/B เชียงราย/I

3.1.3.2 การจําแนกประเภทสถานที่ทองเที่ยวดวยเทคนิค Feature-weighted k-Nearest
Neighbor (kNN)

หลังจากนั้นจะนําเขาสูกระบวนการเรียนรูดวยเทคนิค Feature-weighted k-Nearest
Neighbor (kNN) เพื่อจําแนกประเภทของสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งในงานวิจัยนี้แบงเปน 4 กลุม ไดแก
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture) สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agriculture) สถานที่
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ(Natural) และสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ (Others)

4

https://taku910.github.io/crfpp/
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3.1.4 ขั้นตอนการสกัดความสัมพันธ (Relation Extraction)
ขั้นตอนการหาความสัมพันธระหวางกิจกรรมและสถานที่ โดยใชเทคนิค Co-occurrence
patterns

ในการระบุ ความสัมพัน ธ

โดย Co-occurrence

patterns เปน รูป แบบที่แสดง

ความสัมพันธของคําที่มีการเกิดรวมกันได เชน pattern “<Attraction> ตั้งอยูที่ … <Province>”
สามารถแสดงความสัมพันธ hasAttraction ระหวาง จังหวัด (Province) และสถานที่ทองเที่ยวได
(Attraction) เชนประโยค “ปางอุง ตั้งอยูที่ ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน”
สามารถสรางความสัมพันธ hasAttraction(แมฮองสอน, ปางอุง) และ pattern “กิจกรรมที่สําคัญ ...
<Attraction> เชน <Activity>…” สามารถแสดงความสัมพันธ hasActivity ระหวาง Attraction
และ Activity ได หรือ hasActivity(Attraction, Activity) ตัวอยางเชน ประโยค “กิจกรรมที่สําคัญ
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บริเวณลําน้ํากก เชน ลองแพ ตั้งเต็นท และเดินปา” สามารถสกัดความสัมพันธ hasActivity(ลําน้ํากก
, ลองแพ) has Activity(ลําน้ํากก, ตั้งเตนท) และ hasActivity(ลําน้ํากก, เดินปา) ได โดยเริ่มตนจะมี
การสรางถุงคํา (Bag of words) ของกิจกรรมไวสวนหนึ่ง เพื่อใชเปนการเริ่มตนในการเปรียบเทียบ

การเกิดขึ้นของกิจกรรม รวมกับสถานที่ในเอกสารตามรูปแบบที่กําหนด ซึ่งในเอกสารอาจจะมีชื่อ

กิจกรรมเกิดมากกวา 1 กิจกรรม ทําใหสามารถสกัดชื่อกิจกรรมไดเพิ่มขึ้น ตารางที่ 3.1 แสดงตัวอยาง

Co-occurrence patterns สําหรับสรางความสัมพันธ hasAttraction ระหวางอินสแตนซในคอน

เซ็ปตจังหวัด และคอนเซ็ปตสถานที่ทองเที่ยว และตารางที่ 3.2 แสดงตัวอยาง Co-occurrence
patterns สําหรับสรางความสัมพันธ hasActivity ระหวางอินสแตนซสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรม
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ตารางที่ 3.1 ตัวอยาง Co-occurrence patterns สําหรับสรางความสัมพันธ hasAttraction
ตัวอยางประโยค
ปางอุง ตั้งอยูที่ ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัด
<Province>
แมฮองสอน
<Attraction> อยูหางจาก …
น้ําตกสิริภูมิ อยูหางจากตัวอําเภอเมือง เชียงใหม
<Province>
ประมาณ …
การเดินทางไป <Attraction> โดย การเดินทางไป บอน้ําพุรอนฝาง โดยรถสวนตัว จาก
รถ… จาก … <Province>
ตัวเมือง เชียงใหม ไปตามทางหลวงหลวง
ติดตอสอบถามเพิ่มเติม: …
ติดตอสอบถามเพิ่มเติม: วัดเจ็ดยอด ถ. เจ็ดยอด ต.
<Attraction> … <Province> เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
<Attraction> ที่ตั้ง: …
อุทยานแหงชาติสาละวิน ที่ตั้ง : อ. แมสะเรียง จ.
<Province>
แมฮองสอน 58110
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co-occurrence patterns
<Attraction> ตั้งอยูที่ …

ตารางที่ 3.2

ตัวอยาง Co-occurrence patterns สําหรับสรางความสัมพันธ hasActivity

co-occurrence patterns
นักทองเที่ยวสามารถ <Activity>
ไดที่ <Attraction>
ที่ <Attraction> นักทองเที่ยว
สามารถ <Activity>

ตัวอยางประโยค
นักทองเที่ยวสามารถมากางเต็นทไดที่บริเวณสถานี
เกษตรที่สูงขุนชางเคี่ยน
ที่...สมอลล ฟารมนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลิน ไป
กับกิจกรรมขี่มาสไตลคาวบอย นั่งเกวียนชมทุง ให
อาหารสัตว ปลูกผัก และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจาก <Activity> ที่
นอกจากเดินชมและถายภาพความสวยงามของแก
<Attraction> แลว นักทองเที่ยวยัง รนดแคนยอน เชียงใหมแลว นักทองเที่ยวยังสามารถ
สามารถ <Activity> ได
ลงไปเลนน้ํา และกระโดดหนาผาลงน้ําได
สิ่งที่นาสนใจในการมาเที่ยว
สิ่งที่นาสนใจในการมาเที่ยวมอนแจม คือ ไดแคมปง
<Attraction> คือ <Activity> ชมวิว ชมแปลงพืชผักและผลไมเมืองหนาว
ทะเลสาบเชียงแสนมีบรรยากาศรมรื่น เหมาะที่จะมา
<Attraction> … เหมาะที่จะมา
<Activity>
พายเรือแคนูเลน
กิจกรรม <Activity> ที่
กิจกรรมปนหนาผาที่เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลําปาง เปนที่
นิยมมาก
<Attraction> …
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3.2 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.1 ประชากร
การวิจั ยนี้ เปน การประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรีย นรูดว ย
เครื่องจักร ประกอบกับการทําออนโทโลยีทางการทองเที่ยว เพื่อสรางฐานความรูทางการทองเที่ยวที่
ชว ยให การค น หาข อมู ล ทางการท องเที่ย วมีป ระสิทธิภ าพมากขึ้น ในที่นี้ผูวิจัยเจาะจงเลือกศึกษา
เกี่ยวกับการทองเที่ยวในภาคเหนือ ซึ่งประกอบดวย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม นาน แมฮองสอน และ
ลําปาง เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีสถานที่ทองเที่ยวจํานวนมาก และไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว
ขอมูลที่ใชในการทําออนโทโลยีทางการทองเที่ยวดังกลาวมาจากเอกสารการทองเที่ยวซึ่งเปน
ภาษาไทยที่ป รากฎในหน าเว็ บ เพจตางๆที่เกี่ยวของ ดังนั้น ประชากรซึ่งเปนเปาหมายของการสุม
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ตัวอยาง คือ หนาเว็บเพจภาษาไทยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใน 5 จังหวัดที่ระบุขางตน
3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยเลือกเว็บเพจภาษาไทยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใน 5 จังหวัดทางภาคเหนือ จํานวน

250 หนาเว็บเพจ จากเว็ บ ไซต เ กี่ ย วกับ การทอ งเที่ ย วตางๆ เชน เว็บ ไซต

http://thai.tourism

thailand.org/ http://www.เที่ยวเชียงใหม.com http://www.paduaykan.com รายละเอียด

ของเว็บไซตที่นํามาใชแสดงอยูในภาคผนวก ค

3.3 การประเมินผล

ในการประเมินความถูกตองของการทํางานของระบบจะพิจารณาจากคาความแมนยํา คา

ระลึก และ อัตราการรูจํา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คาความแมนยํา (Precision) คือ คาที่แสดงใหเห็นวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีความแมนยําในการ

หาคําตอบที่ตองการเพียงใด (Han, 2011) โดยคํานวณไดจาก
ความแมนยํา (Precision) =

จํานวนคําตอบที่ถูกตองที่ระบบคนพบ
จํานวนคําตอบทั้งหมดที่ระบบตอบมา
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x 100

(8)

คาระลึก (Recall) หรือคาความครบถวน เปนคาที่แสดงใหเห็นวาระบบไดทําการดึงคําตอบที่
ถูกตองออกมาไดครอบคลุมจากคําตอบที่มีทั้งหมดมากนอยเพียงใด (Han, 2011) สามารถคํานวณได
ดังนี้
คาระลึก (Recall) =

จํานวนคําตอบที่ถูกตองที่ระบบคนพบ

อัตราการรู จํ า (F-measure)

จํานวนคําตอบทั้งหมดที่มีในเอกสาร

x 100

(9)

คือ คาเฉลี่ย ที่ใหความสําคัญ กับความแมน ยํา และความ

ครบถวนเทาๆ กัน (Han, 2011) โดยสามารถคํานวณไดจากสูตร
𝟐𝟐×𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷×𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷+𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹

(10)
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อัตราการรูจํา (F-measure) =
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิจัยและการวิเคราะหผลการวิจัยในแตละขั้นตอนของการ
ทําออนโทโลยีพรอบพิวเลชัน ไดแก การกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามดวยเทคนิค CRFs การ
จําแนกประเภทสถานที่ทองเที่ยวดวยเทคนิค Feature weight k-NN และการสกัดความสัมพันธของ
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กิจกรรม กับสถานที่ทองเที่ยว
4.1 ผลการวิจัย

จากการทดลองในการประมวลผลเอกสารจํานวน 250 เอกสาร ซึ่งเปนเอกสารเผยแพร

เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมที่นาสนใจ จากเว็บไซตเกี่ยวกับการทองเที่ยว ซึ่งเอกสารจะถูก

นําไปผานกระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ดวยโปรแกรมการตัดคํา และกํากับหนาที่ของคํา

โดยเอกสารที่นําเขามาทดลองประกอบดวยคําจํานวนทั้งสิ้น 121,567 คํา โดยในการทดลอง เอกสาร

จะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมสําหรับการเรียนรู (train) เปนจํานวนรอยละ 70 ของเอกสาร

ทั้งหมด หรือประมาณ 175 เอกสาร หรือจํานวน 85,919 คํา และกลุมสําหรับทดสอบ (test) จํานวน

รอยละ 30 ของเอกสารทั้งหมด หรือประมาณ 75 เอกสาร หรือจํานวน 35,648 คํา ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบในการกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามดวยเทคนิค CRFs สามารถแสดงได

ดังตารางที่ 4.1 โดยเป นการประเมินผลในการกําหนดขอบเขต โดยจําแนกคําเปน 3 กลุม คือ B

(Begin) หมายถึง คําเริ่มตนของนิพจนระบุนาม I (Inside) หมายถึง คําที่อยูภายในนิพจนระบุนาม

และ O (Outside) หมายถึง คําอื่น ๆ ที่ไมใชนิพจนระบุนาม
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ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในการกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามดวย
เทคนิค CRFs
Class
B (begin)
I (Inside)
O (outside)
คาเฉลี่ยรวม

Precision
70.45%
64.80%
99.51%
78.25%

Recall
76.02%
83.67%
98.95%
86.21%

F-measure
73.13%
73.04%
99.23%
81.80%
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ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามจะถูกตรวจสอบและแกไขให
ถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญกอนนําเขาในกระบวนการถัดไป เพื่อเปนการวัดผลการทดลองในขั้นตอนถัดไป
อยางแทจริง ขั้นตอนถัดไปเปนกระบวนการจําแนกประเภทของสถานที่ทองดวยเทคนิค Feature
weight k-NN โดยจําแนกประเภทสถานที่ทองเที่ยวออกเปน 4 ประเภท คือ สถานที่ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Tourism) สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) สถานที่ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (Natural Tourism) และอื่นๆ (Others) สามารถแสดงผลการทดลองไดดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในการจําแนกประเภทสถานที่ทองเที่ยวดวย
เทคนิค Feature weight k-NN

Attraction
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Natural Tourism)
สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism)
อื่นๆ (Others)
คาเฉลี่ยรวม
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Precision
83.62%
78.42%
73.56%
61.90%
74.38%

Recall
89.87%
75.69%
62.14%
56.52%
71.06%

F-measure
86.63%
77.03%
67.37%
59.09%
72.53%

อินสแตนซของสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ ที่ระบบสามารถสกัดได สามารถแสดงจํานวน
จําแนกตามประเภท ไดดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงจํานวนอินสแตนซของสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
ประเภทคอนเซ็ปตของสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ (Attraction)
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Natural Tourism)
สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism)
อื่นๆ (Others)
รวม

จํานวน
333
332
107
85
857
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ตัวอยางชื่อสถานที่ทองเที่ยวประเภทตาง ๆ แสดงได ดังนี้
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชน คุมเจาบุรีรัตน คุมเจาราชบุตร คุมหลวง บานเทอดไทย
บานเบนนิวาส บานเสานัก บานเหลี่ยวยงงวน บานไทลื้อ บานรวมไทย บานรักไทย บานสันติชล บาน
สี่เสาหกเสา บานหนองบัว พระตําหนักเอื้องเงิน พระตําหนักดอยตุง พระตําหนักปางตอง พระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุจอมทอง พระธาตุจอมมอญ พระธาตุดอยเวา พระธาตุ
ดอยกองมู พระธาตุ ด อยจอมทอง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ บ า นดํ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ เ ชี ย งแสน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน พิพิธภัณฑสถานแหงลานนา พิพิธภัณฑอูบคํา วัดเชียงภูมิ วัดเชียงมั่น
วัดเชียงหมั้น วัดเม็งราย วัดเวียงคํา วัดจองกลาง วัดจองคํา วัดจอมแจง วัดผาแดงหลวง วัดพญาภู วัด
พญาวัด วัดสันติธรรม วัดหนองบัว วิหารพระเจาทองทิพย วิหารพระเจาทันใจ วิหารพระเจาพันองค
ศูนยศิลปชีพแมต๋ํา ศูนยศิลปาชีพแมฮองสอน หอพิพิธภัณฑโบราณลานนาวัดไหลหิน หอคําเจาเมือง
นาน อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย อนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช
สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว เขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ํา
ปาย เขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย แกงเสือเตนสอง แกงสบหวยผา แกงสบหวยหลวง แกงสบหวยออ
กิ่วแมปาน กิ่วลม จุดชมวิวชองผาบอง จุดชมวิวมอนหมาก ดอยเขานอย ดอยเชียงเมี่ยง ดอยเชียงดาว
ดอยเมี่ยง ดอยเสมอดาว ดอยเหนือ ดอยหลวงเชียงดาว ดอยหลวงเพียงดาว ดอยอินทนนท ถ้ําปลา
ถ้ําผาสวรรค ถ้ําผีแมน ถ้ําพระนอน ถ้ําพระบาท น้ําตกแมเย็น น้ําตกแมโถ น้ําตกแมกลาง น้ําตกแม
ปาน น้ําตกมณฑาธาร น้ําตกมอนหินไหล น้ําตกวชิรธาร ผาชอ ผาชู ผาน้ําหยด ผาหมอน ผาหมี ผาหัว
สิงห ภูกระดึง ภูชี้เพอ ภูชี้ฟา ลําน้ําแปง ลําน้ํากก ลําน้ําวัง ลําน้ําวา อุทยานแหงชาติแจซอน อุทยาน
แหงชาติแมเงา อุทยานแหงชาติแมโถ อุทยานแหงชาติแมจริม อุทยานแหงชาติแมตะไคร อุทยาน
แหงชาติแมวาง อุทยานแหงชาติขุนแจ อุทยานแหงชาติขุนแจ อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก
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สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน โครงการหลวงแมโถ โครงการหลวงแมปูนหลวง โครงการ
หลวงแม ลานอย โครงการหลวงขุ นแปะ โครงการหลวงชลประทานลําปาง โครงการหลวงตีน ตก
โครงการหลวงบานวัดจันทร โครงการหลวงมอนเงาะ โครงการหลวงวัดจันทร โครงการหลวงหนอง
หอย โครงการหลวงหวยนาลึก โครงการหลวงหวยลึก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดอยกิ่วลม
โรงงานชาบานปงตอง ไรชาลุงเดช ไรบุญรอด ไรองุนอิงจันทรา ไรอิงจันทรา ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม ศูนยวิจัยขาวสะเมิง ศูนยอนุรักษชางไทย สถานีเกษตรแมจอนหลวง สถานีเกษตรขุนวาง
สถานีเกษตรที่สูงขุนชางเคี่ยน สถานีเกษตรที่สูงดอยมอนลาน สถานีเกษตรที่สูงสันปาเกี๊ยะ สถานี
เกษตรหลวงอางขาง สวนแมฟาหลวง สวนกุหลาบอังกฤษ สวนคําดอย สวนปาทุงเกวียน สวนสมธนา
ธร หนวยจัดการตนน้ําแมตะมาน หนวยจัดการตนน้ําแมสะลวม หนวยจัดการตนน้ําแมหยอด หนวย
จัดการตนน้ําแมอวม หนวยจัดการตนน้ําขุนแมยะ หนวยจัดการตนน้ําขุนนาน หนวยจัดการตนน้ําดอย
ผาหลวง หนวยจัดการตนน้ําพราว
อื่นๆ เชน ถนนคนเดินเชียงใหม ถนนคนเดินเมืองปาย ถนนคนเดินทาแพ ถนนคนเดินลําปาง
ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนมวนเชียงราย กาดกองตา กาดคําเที่ยง กาดมีโชค กาดตนพยอม กาดตน
ลําไย กาดตอนกอง กาดหลวง เชียงราย กาดหลวง เชียงใหม กาดหนามอ ตลาดอัศวิน ตลาดแมสาย
ตลาดวโรรส ตลาดสายหยุด ฟารมแกะฮักยู รานกาแฟ Coffee in love รานกาแฟกอนตะวันลับแนว
เหลี่ยมภูผา เชียงราย ไนท บารซาร
ในการสกัดความสัมพันธของกิจกรรม กับสถานที่ทองเที่ยว (hasActivity) และความสัมพันธ
ระหวางจังหวัดและสถานที่ทองเที่ยว (hasAttraction) ดวย Co-occurrence pattern สามารถ
แสดงผลการประเมินไดดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในการสกัดความสัมพันธ

ความสัมพันธ
hasAttraction
hasActivity
คาเฉลี่ยรวม

Precision
74.15%
66.17%
70.16%

Recall
79.70%
58.44%
69.07%

28

F-measure
76.82%
62.07%
69.45%

กิจกรรมในการทองเที่ยว (Activity) สามารถจําแนกตามประเภทกิจกรรมดวยผูเชี่ยวชาญ ได
ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงจํานวนอินสแตนซของกิจกรรมในการทองเที่ยว
ประเภทคอนเซ็ปตของกิจกรรมในการทองเที่ยว (Activity)
กิจกรรมผจญภัย (Adventure)
กิจกรรมสันทนาการ (Relaxation)
กิจกรรมชมธรรมชาติ (Sightseeing)
กิจกรรมกีฬา (Sport)
รวม

จํานวน
46
17
10
11
84
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ตัวอยางรายชื่อกิจกรรมในประเภทตางๆ มีดังนี้
กิจกรรมผจญภัย เชน เดินปา โรยตัว โหนสลิง ขี่นกกระจอกเทศ ขี่มา บันจี้จั๊มพ บินบอลลูน
ปนเขา ปนผา ปนหนาผา ขับรถเอทีวี ลองแกง ลองแพ ลองคยัค สํารวจถ้ํา
กิจกรรมสันทนาการ ไดแก อาบน้ําแร แชน้ํารอน ทานขันโตก ทําบุญตักบาตร พอกโคลน
นวดสปา เลนน้ําตก ซื้อของ
กิจกรรมชมธรรมชาติ ไดแก เดินศึกษาธรรมชาติ ชมวิว ชมเมือง ชมดอกบัวตอง ชมฝูงแกะ
ชมการประกวดธิดา เที่ยวบานชาวเขา ดูนก
กิจกรรมกีฬา ไดแก ปนจักรยาน พายเรือแคนู ตีกอลฟ ตกปลา ตกปลาบึกยักษ ชกมวย
4.2 การวิเคราะหผลการวิจัย

4.2.1 การกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามดวยเทคนิค CRFs
ความผิดพลาดในการกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามในสวนการจําแนกคําเริ่มตน หรือ
คลาส B มักจะมีความผิดพลาดในการจําแนกชื่อสถานที่ที่เปนคําเดี่ยว ไมมีคําขึ้นตนที่อยูในรายการคํา
บอกนัย เชน ปาย ทําใหระบบจําแนกเปนคลาส O แทน ในสวนคลาส I มักจะมีความผิดพลาดในการ
จําแนกชื่อสถานที่ที่มีขนาดยาว ประกอบดวยคําจํานวนมาก เชน วัดพระสิงหวรวิหาร ซึ่งสวนใหญใน
เอกสารมักจะมีชื่อสั้น คือ วัดพระสิงห ทําใหระบบกําหนดขอบเขตของสถานที่แหงนี้เพียง วัดพระสิงห
ไมรวมคําวาวรวิหาร ทําใหการจําแนกคลาส I มีความผิดพลาดได
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4.2.2 การจําแนกประเภทสถานที่ทองเที่ยวดวยเทคนิค Feature weight k-NN
ผลลัพธในการจําแนกสถานที่ทองเที่ยวดวยเทคนิค Feature weight k-NN พบวา สถานที่
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใหคาความแมนยํา คาระลึก และคา F-measure สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานที่ทองเที่ยวในกลุมนี้มักจะเปนวัด อนุสาวรีย และพิพิธภัณฑ ซึ่งจะมีคํานําหนาชื่อสถานที่ หรือ
คําบอกนัยที่คอนขางชัดเจน ทําใหระบบสามารถจําแนกสถานที่ทองเที่ยวประเภทนี้ไดคอนขางถูกตอง
สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศใหคาความแมนยําในลําดับที่ 2 เนื่องจาก มีจํานวนตัวอยางในการ
เรียนรูคอนขางเยอะ และคําขึ้นตนที่ใชเปนคําบอกนัยในการจําแนกประเภทคอนขางชัดเจน ไมมี
ความกํากวมกับสถานที่ทองเที่ยวประเภทอื่น เชน อุทยานแหงชาติ ดอย มอน ปา และน้ําตก เปนตน
แตมีคํานําหนาชื่อสถานที่บางคําที่มีความกํากวม เชน คําวา “บาน” ตัวอยางเชน บานปาบงเบียง ถูก
จําแนกใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศเนื่องจากมีนาขั้นบันได นักทองเที่ยวสามารถไปพักโฮมสเตย
และเรียนรูการทํานาได สวนสถานที่ทองเที่ยว บานไทลื้อ จะถูกจัดใหอยูในประเภทสถานที่ทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เนื่องจากบานไทลื้อเปนหมูบานที่สืบทอดวัฒนธรรมไทลื้อ ทําใหระบบมีความกํากวมใน
การแยกประเภทสถานที่ทองเที่ยวที่มีคําขึ้นตนเหลานี้
สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีคาความถูกตองในการจําแนกในลําดับปานกลาง เนื่องจากชื่อ
สถานที่ทองเที่ยวประเภทนี้หลายแหง จะประกอบดวยคําทั่วไป หรือเปนการนําชื่อตําบล หรือชื่อ
อําเภอมาประกอบในชื่อ ทําใหมีความกํากวมในการจําแนกเปนชื่อทั่วไป เชน สวนดอกคัตเตอร แมริม
แมสาออรคิด เปนตน
คาความถูกตองในการจําแนกสถานที่ประเภทอื่นๆ จะมีคอนขางต่ํา เนื่องจากตัวอยางที่ใชใน
การเรียนรูของสถานที่ทองเที่ยวประเภทนี้คอนขางนอย และชื่อสถานที่มีความหลากหลาย ซึ่งสงผลให
เกิดความกํากวมได เชน ชื่อรานคา นอกจากนี้คําขึ้นตนบางคํามีความกํากวมกับสถานที่ทองเที่ยวเชิง
เกษตร เชน คําวา “ฟารม” ตัวอยางเชน ฟารมงูแมสา จัดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจาก
เป น สถานที่ ร วบรวมพั น ธุ งู ศึ กษาดานการขยายพัน ธุงู และมี การแสดงของงู ส วนฟารมแกะฮักยู
จัดเปนสถานที่ทองเที่ยวประเภทอื่นๆ เนื่องจากเปนสถานที่สําหรับถายภาพใหอาหารแกะ และขาย
ผลิตภัณฑจากนมแกะ
4.2.3 การสกัดความสัมพันธดวย Co-occurrence pattern
ความสัมพันธ hasAttraction มีรูปคําในการเกิดความสัมพันธที่คอนขางชัดเจน เชน คําวา
“ตั้งอยูที่” นอกจากนี้รายชื่อจังหวัด ซึ่งเปนอินสแตนซในคอนเซ็ปตจังหวัดมีรายชื่อที่ครบถวน ชัดเจน
ดังนั้ น การสกัดความสั มพัน ธ นี้ ดว ย Co-occurrence pattern จึงสามารถสกัดความสัมพัน ธได
คอนขางถูกตอง และครอบคลุม
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ความสัมพันธ hasActivity มีรูปคําในการเกิดความสัมพันธระหวางสถานที่ทองเที่ยว และ
กิจกรรมที่คอนขางหลากหลาย และชื่อกิจ กรรมสวนใหญเปนกริยาวลี ซึ่งในงานวิจัยนี้ไมไดมีการ
กํ า หนดวลี ทํ า ให ก ารสกั ด ความสั ม พั น ธ และการสกั ด ชื่ อ กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม ทํ า ได ค อ นข า งยาก
ตัวอยางเชน ประโยค “ลองแกงสุดระทึกพิชิตแมน้ําปาย” “บริการทัวรนั่งชาง สอบถามไดที่ ทัวรเมิง
ไต 053-611-979 อ.ปาย” “ตกเย็น หามพลาดการปนจักรยานเที่ยวรอบ ๆ บริเวณโครงการหลวง
บาน วัดจันทร” จะเห็นวามีรูปแบบที่ทําใหเกิดความสัมพันธที่คอนขางหลากหลาย ทําใหคาระลึก
(recall) ของระบบในการสกั ด ความสั มพั น ธ นี้ค อ นข า งต่ํา นอกจากนี้ ห ากต องการใช เทคนิ ค
Co-occurrence pattern ในโดเมนอื่น จะตองมีการศึกษาคลังเอกสาร เพื่อสรางรูปแบบการเกิด
รวมกัน ใหสอดคลองกับการเกิดความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ตอไปอีก
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
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งานวิ จั ย นี้ นํ า เสนอการทํ า ออนโทโลยีพ็ อ พพิ ว เลชั น จากเอกสารภาษาไทยในโดเมนการ
ทองเที่ยว ซึ่งเปนการขยายความรูในออนโทโลยีใหครอบคลุมในโดเมนที่สนใจ เพื่อประโยชนในการนํา
ออนโทโลยีไปใชในแอปพลิเคชันตางๆ เชน ระบบคนคืนสารสนเทศ ระบบใหคําแนะนํา และระบบ
ถามตอบ เป น ต น โดยประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเรี ย นรู ด ว ย
เครื่องจักร เพื่อสกัดคําที่เปนอินสแตนทของคอนเซ็ปต และความสัมพันธระหวางอินสแตนทตางๆ
ขั้นตอนในการวิจัยเริ่มจากการรวบรวมเอกสารการทองเที่ยวจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ และนํา
เอกสารผานการประมวลผลภาษาธรรมชาติดวยการตัดคํา กํากับหนาที่ของคํา ถัดไปจะเปนขั้นตอน
การสกัดอินสแตนทของคอนเซ็ปตสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งอินสแตนซสวนใหญจะเปนชื่อเฉพาะ หรือ
เรียกวานิพจนระบุนาม ดังนั้นจึงมีการประยุกตใชเทคนิคการสกัดนิพจนระบุนามมาใชในการสกัด
อินสแตนท โดยจะมีการสกัดคุณลักษณะ ที่สําคัญเพื่อใชในการเรียนรูเพื่อจําแนกอินสแตนท โดย
คุณลักษณะที่ใชจะเปนคุณสมบัติของคํา และคํารอบขางที่มักจะเกิดรวมกัน ไดแก คุณลักษณะคําและ
หนาที่ของคํา คุณลักษณะการเกิดในพจนานุกรม และคุณลักษณะการเกิดซ้ําของคําในเอกสาร และนํา
เอกสารที่มีการกํากับคําตอบการระบุขอบเขตของนิพจนระบุนามมาผานการเรียนรูดวยเทคนิคคอนดิ
ชันนอลแรนดอมฟลด หลังจากนั้นจึงนํานิพจนระบุนามที่ไดมาจําแนกประเภทสถานที่ทองเที่ยวดวย
เทคนิค ฟเจอรเวจ เค-เนียรเรสเนเบอร นั้นจะนําอินสแตนทตางๆมาพิจารณาความสัมพันธที่เกิดขึ้น
ระหวางกันโดยใชรูปแบบการเกิดรวมกัน เพื่อสรางความสัมพันธระหวางคอนเซ็ปตจังหวัดและสถานที่
ทองเที่ยว และความสัมพันธระหวางสถานที่ทองเที่ยวกับกิจกรรม
จากการทดลองกับเอกสารภาษาไทยในโดเมนการทองเที่ยวจํานวน 121,567 คํา ผลการ
ทดลองพบวาสามารถสกั ดชื่ อสถานที่ทองเที่ยวไดจํานวน

857 แหง สามารถสกั ดกิ จกรรมการ

ทองเที่ยวไดจํานวน 84 กิจกรรม และสกัดความสัมพันธไดจํานวน 941 ความสัมพันธ โดยขั้นตอนการ
สกัดชื่อสถานที่ทองเที่ยวมีคาความแมน ยํา 74.38% และคาระลึก 71.06% และขั้นตอนสกัด
ความสัมพันธมีคาความแมนยํา 70.16% และคาระลึก 69.07%
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5.2 ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสถานที่ทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีสถานที่ในกลุมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ สวนใหญเปน ดอย อุทยานแหงชาติ โครงการเกษตรที่สูง ดังนั้นการประยุถตใช
เทคนิ ค นี้ กั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย วในภาคอื่ น ๆ จะต อ งมี ก ารกํ า กั บ เอกสารสถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ มี
ลักษณะเฉพาะในแตละพื้นที่เพิ่มเติม และกําหนดคํารายการคําบอกนัย ซึ่งเปนคําขึ้นตนสถานที่
ท อ งเที่ ย วต า งๆ เพิ่ ม เติ ม เช น ในภาคใต จะมี ส ถานที่ ท อ งเที่ ย วทางทะเล เกาะ ทางภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อจะเรี ย กชื่ อภูเ ขา ขึ้น ต น ดว ยคํา วา ภู แทนที่ จ ะเปน คํ าวา ดอย เหมือ นทาง
ภาคเหนือ เปนตน แตในสวนสถานที่ทองเที่ยวประเภทอื่น ๆ เชน สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สถานที่ ท อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร จะสามารถประยุ ก ต ใช เ ครื่ อ งมือ และเทคนิ คของงานวิจั ย นี้ ได เ ลย
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เนื่องจากคําขึ้นตนของสถานที่เหลานี้ในภูมิภาคตางๆ มักจะเรียกไมตางกัน เชน ขึ้นตนดวยคําวา วัด
พิพิธภัณฑ และตลาด เปนตน

นอกจากนี้ผูวิจัยวางแผนการทําวิจัยดวยการประยุกตใชเทคนิคการเรียนรูของเครื่องจักร

ประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับระบบ เชน เทคนิค Deep Learning
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Health & Medical, and Tourism Economics, and Global Software, p. 375-379,
2017.
Imsombut, A. and Paireekreng, W., “Extract Knowledge for Populating Thai Tourism
Ontology from Texts Using Feature-weighted k-Nearest Neighbor”, In
Proceeding of the 1st International Conference on Information Technology
(InCIT2016), Thailand, p. 142-148, 2016.
Imsombut, A. and Sirikayon, C., “An Alternative Technique for Populating Thai
Tourism Ontology from Texts Based on Machine Learning”, In Proceeding of
the 15th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information
Science (ICIS 2016), Okayama, Japan, p. 227-230, 2016.
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รายการคําบอกนัย (Cue Word List)
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
กู

ศูนยวัฒนธรรม

อนุสาวรีย

ศูนยหัตถกรรม

หอวัฒนธรรม

หอศิลป

หอ

แหลงโบราณคดี

พระบรมราชานุสาวรีย

พระสถูปเจดีย

พระธาตุ

อนุสรณสถาน

พิพิธภัณฑ

อุทยานประวัติศาสตร

สํานักสงฆ

พระตําหนัก

บาน

หมูบาน

คุม

เวียง

ยาน

ชุมชน

DP
U

วัด

สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Natural Tourism)
ดอย

โปง

โปงน้ํารอน

น้ําพุรอน

บอน้ํารอน

บอน้ําพุรอน

ปา

ภู

ภูเขา

บึง

ผา

ปา

หนอง

แกง

ถ้ํา

หลม

ทุง

ไร

ทะเลสาบ

ทะเลหมอก

จุดชมวิว

น้ําตก

อางเก็บน้ํา

เขื่อน

เสนทางศึกษาธรรมชาติ

อุทยานแหงชาติ

มอน

กิ่ว

หาด

หวย

สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism)
สวน

ไร

สถานีเกษตร
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สถานีประมง

โครงการหลวง

ศูนยพัฒนาโครงการ

สถานีทดลองเกษตร

ศูนยอนุรักษพันธุ

เขตรักษาพันธุ

โครงการ

สวนพฤกศาสตร

ศูนยศึกษาพัฒนา

ตลาด

ถนนคนเดิน

สถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ (Others)
ราน

DP
U

กาด
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รายชื่อหนาเว็บไซตที่ถูกนําขอมูลมาใชในการทําวิจัย
http://www.reviewchiangmai.com/2435
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/grandcanyon.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maechaem.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maekalngluang.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watchan.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/giewmaepan.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maeya.html
http://www.teawteenai.com/ขุนชางเคียน
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/khunchangkain.html
http://www.teawteenai.com/สถานที่ทองเที่ยว/คุมเจาบุรีรัตน-มหาอินทร--3905
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/monngo.html
http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/muangpan.htm
http://2017.sadoodta.com/info/ชุมชนวัดเกตุ
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maetaman.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/doiphahompok.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/doimonjong.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/monlan.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/doichiangdao.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/walkingstreet.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/thamchiangdao.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/samoengriceresearch.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maechaem.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/maeklangwaterfall.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/maeyawaterfall.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/phadokesiew.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/siripoomwaterfall.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/fanghotspring.html
http://www.mae-kampong.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=399648
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http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/papongpieng.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/banphamorn.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/huayhom.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/phachor.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/darapirom.html
http://www.bhubingpalace.org/index2.php?ge=contact
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/monjam.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watchediluang.html
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดเจดียหลวงวรวิหาร--126
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watchiangman.html
http://www.dhammathai.org/watthai/north/watphrathatdoisuthep.php
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watprathatsrijomthong.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watphrasing.html
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดพระสิงหวรวิหาร--124
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดสวนดอก--122
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/maetho.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/khunpae.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/teentok.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/monngoroyalproject.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/huailuk.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/majonloung.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/orchidagriculture.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/angkhang.html
http://www.amazingthaitour.com/ภาคเหนือ/เที่ยวสมอลล-ฟารม-เชียงใหม-small-farmchiang-mai/
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/queensrikitgarden.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/suansomthanathon.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/chiangmaizoo.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/travelmaehongson.html
http://www.emagtravel.com/archive/singha-park.html
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http://www.chiangraifocus.com/travel/review/55/แชะ-ชม-ชิม-องุนไรเม็ด-- @ไรอิงจันทรา
http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/กูพระเจาเม็งราย--187
http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/ดอยแมสลอง--195
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/ดอยผาตั้ง--212
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/ดอยมด--4381
http://www.tourdoi.com/doi/langkaluang/general.htm
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/ดอยหัวแมคํา--196
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/ทะเลสาบเชียงแสน--206
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/น้ําตกแมโถ--4380
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/น้ําตกขุนแจ--4376
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/บานเทอดไทย--4384
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/บานหาดบาย--4410
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/พระตําหนักดอยตุงและสวนแมฟาหลวง--4404
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดพระธาตุจอมแจง--4203
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/พระธาตุจอมแว--4377
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/พระธาตุดอยเวา--4420
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/พระธาตุดอยตุง--4406
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/พระธาตุดอยปูเขา--209
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/พิพิธภัณฑและศูนยศึกษาชาวเขา--4386
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/พิพิธภัณฑบานดํา--6604
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/พิพิธภัณฑพระประทีปโกลดแลนด--4414
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน--199
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/พิพิธภัณฑอูปคํา--190
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/รอยพระบาทแหงสันติภาพ--4385
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุมน้ําโขง--4415
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดเจ็ดยอด--203
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดกลางเวียง--4390
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดถ้ําปาอาชาทอง--4416
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดถ้ําผาจม--4379
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดพระเจาลานทอง--201
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https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดพระเจาลานทอง--201
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดพระแกว--4391
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดพระธาตุเจดียหลวง--200
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดพระธาตุจอมกิตติ--6063
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดพระธาตุดอยจอมทอง--191
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดพระธาตุผาเงา--6037
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watphrasing.html
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดมิ่งเมือง--4392
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดมุงเมือง--4393
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดรองขุน--189
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดศรีเกิด--4394
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดศรีบุญเรือง--3918
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/วัดสังฆาแกวดอนหัน--205
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร--193
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/ศูนยสงเสริมการเกษตรดอยผาหมน--4411
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/อนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช--186
http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/lovestrawberrypai.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/pangung.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/mealanoi.html
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/กองแลน--6053
http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/worldviewpoint.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/doimeang.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/doiphuiko.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/thamlod.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/maxican_sunflower.html
http://travel.kapook.com/view96917.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/banrakthai.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/baanhuayhom.html
http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001470/lang/th/
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/pai.html
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http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/pang-tong.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/phrathatdoikongmu.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/pratadseejom.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/watjongklang-jongkham.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/watjongklang-jongkham.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/LongNeckKaren.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/bannsantichon.html
http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001470/lang/th/
http://travel.kapook.com/view96917.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/saodinnanoi.html
http://www.teeteawthai.com/เฮือนไทลื้อมะเกา
http://www.prapayneethai.com/กําแพงเมืองนาน
http://www.lannatouring.com/Nan/Interesting-article/Khumchao-Nan.htm
http://www.lannatouring.com/Nan/Interesting-article/Wat-Prang-Dikduem.htm
http://www.lannatouring.com/Nan/Destination-guide/Muangnan5.htm
http://www.sadoodta.com/info/น้ําตกภูฟา
www.thaitravelism.com/back/ภาคเหนือ/นาน/185-น้ําตกศิลาเพชร-นาน.html
www.thaitravelism.com/back/ภาคเหนือ/นาน/259-บอเกลือ-นาน.html
http://www.lannatouring.com/Nan/Interesting-article/WatNongbua-Nan.htm
http://www.bansansuk.com/travel/Pha%20Chu/
http://www.lannatouring.com/Nan/Interesting-article/Nan-NationalMuseum.htm
lannatouring.com/Nan/Destination-guide/Muangnan2.htm
http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watbantonlaeng.html
http://www.bansansuk.com/travel/Wat%20Boon%20stand/
http://www.uncledeng.com/portfolio-view/2015_wat_payapoo/
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/prathatkaonoi.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watphrathatpengsakad.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/wadprathatchangkam.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/watphrathatchaehaeng.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watphuket.html
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http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/watpumin.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/watmingmuang.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watrongngae.html
http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watsripanton.html
www.thaitravelism.com/back/ภาคเหนือ/นาน/184-วัดสวนตาล-นาน.html
http://www.xn--72cf2b2bcb7a9ayfd9ie7bxdk.com/topic/98
http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/wathuakuang.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/watnongbua.html
http://www.thaitravelism.com/back/ภาคเหนือ/นาน/180-สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง-นาน.html
www.thaitravelism.com/back/ภาคเหนือ/นาน/186-หอศิลปริมนาน-นาน.html
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ทองเที่ยว/อนุสาวรียวีรกรรม-พลเรือน-ตํารวจ-ทหาร-และพิพิธภัณฑทหารทุงชาง--4310
http://ridceo.rid.go.th/petboon/kongen.php
https://www.touronthai.com/travelguide/placeinfo.php?id=1377
http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maemo.htm
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/lampang/kadkongta.html
http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/wangnua.htm
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/lampang/kadkongta.html
http://www.thoenpost.com/ab.thoen/place/nampha%20pha-ngom%20cave/phangom%20cave/cave/index.htm
https://www.touronthai.com/article/1338
http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maung.htm
http://www.paiduaykan.com/province/north/lampang/hugyou.html
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?uid=61772&id=129823
http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/main.php?filename=n06
http://wangnuasweety.net/index.php
http://wattumsukkasem.blogspot.com/
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/lampang/wat-chedi-sao.html
www.amazingthaitour.com/ภาคเหนือ/วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ-วัดพระบาทปูผา
แดง-อําเภอแจหม-จังหวัดลําปาง/
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http://www.sadoodta.com/info/วัดเสลารัตนปพพตาราม-วัดไหลหินหลวงแกวชางยืน
http://www.nfemaetha.com/showdownload2.php?no_pp=858
http://pitchaya.net/วัดบานกอ/
http://www.thaiticketmajor.com/variety/travel/1899/
http://www.nfemaetha.com/showdownload2.php?no_pp=848
https://tanaporn264.wordpress.com/สาระนารูเรื่องวัดปา/
http://pitchaya.net/วัดพระเกิด/
http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maung.htm
http://www.thongteaw.com/Travel_tour_content_ลําปาง/วัดพระธาตุจอมปง%20อ.เกาะคา%20จ.
ลําปาง.html
http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/kokha.htm
http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maephrik.htm
http://www.tripchiangmai.com/chiangmaiboard/index.php?topic=7002.0#.W4-aac4zYdV
http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maung.htm
http://www.banmuang.co.th/news/region/5071
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