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บทคดัย่อ     

จดุประสงคข์องงานวจิยัน้ีคอืการสกดัและเกบ็รวบรวมการสกดัและเกบ็รวบรวมความสมัพนัธ ์
‘ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารบนเวบ็สมนุไพรของหน่วยงานหรอืองคก์รที่
เกีย่วขอ้งกบัดแูลรกัษาพนัธพ์ชืสมนุไพรรวมทัง้การพฒันาผลติภณัฑ ์ ผลของงานวจิยัน้ีคอืองค์
ความรูคุ้ณสมบตัหิรอืสรรพคุณทางยาของพชืสมนุไพรบนพืน้ฐานประโยคความเดยีวหรอือดียี ู
(EDU, Elementary Discourse Unit) จ านวนหลายๆประโยค ซึง่เป็นเป็นประโยชน์ต่อชาวบา้น
หรอืบุคคลทัว่ไปในการใชร้กัษาสุขภาพผ่านระบบถามตอบอตัโนมตั ิ อยา่งไรกต็ามงานวจิยัน้ีมสีี่
ปญัหาหลกั: ปญัหาแรกคอื ซึง่มกัจะมลีกัษณะปญัหาเป็น Zero Anaphora (การละค าสรรพนาม
ทีใ่ชอ้า้งองิเอนทติี้ เช่น พชืสมนุไพร) และ Textual Ellipsis (การละค านาม เช่น เอนทติีพ้ชื
สมนุไพร)   ปญัหาทีส่องคอื การระบุ EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมนุไพรของ
เอนทติีพ้ชืสมุนไพรและปญัหาทีส่ามคอื การหาขอบเขตของ ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยา
สมนุไพร ปญัหาทีส่ ีค่อื การจดัเกบ็ความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ทีส่กดั
ไดอ้ยา่งไรเพื่อท าใหส้ามารถเขา้ถงึความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ได้
อยา่งไม่ซบัซอ้น ดงันัน้ส าหรบัปญัหาทีห่น่ึงงานวจิยัน้ีไดใ้ชก้ฏทางฮวิรสิตคิ คอืใชค้ านามทีเ่ป็น 
Agent ของ EDU ก่อนหน้า มาเป็น Agent ของ EDU ทีป่รากฏ Zero Anaphora และการใช ้ 
Topic name  ส าหรบัปญัหาTextual Ellipsis    สว่นปญัหาทีส่องงานวจิยัน้ีเสนอการใช ้ N-
Word-Co ทีส่กดัไดจ้ากกรยิาวลขีอง EDU ต่างๆทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยา ของพชื
สมนุไพร และเกบ็รวบรวมไวม้าท าการระบุ EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมนุไพร   
นอกจากนี้งานวจิยัน้ีใช ้N-Word-Co ทีเ่กบ็รวบรวมนัน้ กบั Similarity Score   แกไ้ขปญัหาทีส่าม  
และงานวจิยันี้ไดใ้ชเ้มตรกิซท์ีป่ระกอบดว้ย ระหสัพชืสมุนไพร , ชื่อพชืสมนุไพร, ชื่อส่วนของพชื
สมนุไพร, แนวความคดิสรรพคุณทางยา, และระหสัความสมัพนัธ ์ มาท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เป็นตารางเพื่อแสดงความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ในรปูแบบเครอืขา่ย
เหมอืน  CODASYL โดยการเรยีงล าดบัตาม ชื่อพชืสมนุไพรและ ชื่อส่วนของพชืสมนุไพร  
ฉะนัน้ผลลพัธจ์ากงานวจิยัทีไ่ดเ้สนอนี้ สามารถสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชื
สมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยไดค้่าความแมน่ย า และค่าระลกึ 90% และ
77.5% ตามล าดบั 
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Abstract 

This research aims to collect extracted Herb-MedicinalProperty relations from downloaded 
herbal-plant documents from several Thai herabal medicinal product associations for creating 
the herbal-medicinal-property-network based representation. An Herb-MedicinalProperty 
relation is a semantic relation between one herbal-plant-component concept and several 
herbal-medicinal-property-concept expressions on texts and vice versa.  An herbal-plant-
component occurrence is a noun-phrase expression and each herbal-medicinal-property 
concept occurrence is an event expression by a verb-phrase of an EDU (where ‘EDU’ is an 
elementary discourse unit which is a simple sentence or a clause). The extracted Herb-
MedicinalProperty relations as the property knowledge represented by a diagram of an herbal-
medicinal-property network are the essential information for the social health-care problems.  
In particularly, the herbal-medicinal-property network based representation benefits a 
recommendation system of solving health-problems on web-boards. The research has four 
problems: 1) the problems of the zero anaphora and the textual ellipsis for the herbal named-
entity expression  2)how to identify an EDU with the herbal medicinal property concept  3)how 
to determine the boundary of several EDUs with the herbal medicinal property concepts 
4)how to collect the extracted Herb-MedicinalProperty relations for facilely accessing through 
the relations for the herbal-medicinal-property-network representation. Therefore, we apply the 
heuristic rules for solving the first problem; using the previous noun as an agent to be the 
agent of the EDU containing the zero-anaphora agent and using the topic name to solve the 
textual ellipsis.  We propose applying a co-occurrence of N-Words (or N-Word-Co) including 
N-Word-Co size learning on the verb phrase to identify EDU with the herbal medicinal 
property concept from the documents. We also apply the similarity-score determination for 
solving the boundary of several EDUs with the herbal medicinal property concepts.  We then 
apply the matrix consisting 5 features of Herb ID, HerbName, HerbPlantPart Concept, Herbal-
Medicinal-Property Concept, and Relation ID to create the network representation of the 
herbal-medicinal-property network liked CODASYL. The research results provide the 90% 
precision with 77.5% recall of  the Herb-MedicinalProperty relation extraction from the 
documents. 
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การสกดัและเกบ็รวบรวมความสมัพนัธ ์„สว่นของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟                   

จากเอกสารบนเวบ็ 

บทน า           

1.  ความเป็นมาของปญัหา            
สมนุไพร ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถงึ พชืทีใ่ช ้ท าเป็นเครือ่งยา 

สมนุไพรก าเนิดมาจากธรรมชาตแิละมคีวามหมายต่อชวีติมนุษยโ์ดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อนัหมายถงึ
ทัง้การส่งเสรมิสุขภาพและการรกัษาโรค ส าหรบัสมุนไพรไทย โดยเฉพาะทีเ่ป็นพชืมมีากกว่า 1500 ชนิด 
ซึง่มคีุณสมบตัแิละสรรพคุณแตกต่างกนัไปและถูกบรรยายอยูบ่นเวบ็ไซดม์ากมาย ท าใหเ้สยีเวลาไปกบั
การคน้หาพชืสมนุไพรต่างๆและส่วนของพชืสมุนไพร (เช่นราก ล าตน้ ใบ ดอก เมลด็ เป็นตน้) มี
ความสมัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกบัสรรพคุณต่างๆทางยาอย่างไรบา้ง หรอืคน้หาสรรพคุณทางยาทีต่อ้งการมี
อยูใ่นส่วนไหนของพชืสมุนไพร ตวัอยา่งสรรพคุณทางยา เช่น ลดไข ้  บรรเทาอาการปวด แก้ปวดทอ้ง 
เป็นตน้ ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมจีดุประสงคใ์นการสกดัและเกบ็รวบรวม ความสมัพนัธ ์ „พชื/ส่วนของพชื
สมนุไพร-สรรพคุณทางยา‟ (Herb-MedicinalProperty  Relation) จากเอกสารบนเวบ็ เช่น เวบ็ไซด์
ของโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (http://www.rspg.or.th/ 

plants_data/herbs/herbs_200.htm)และสารานุกรมไทย(http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/ 

book/book.php?book=14&chap=10&page=chap10.htm) ฉะนัน้ความสมัพนัธ ์ „ส่วนของพชื
สมนุไพร-สรรพคุณทางยา‟ ทีส่กดัไดแ้ละเกบ็รวบรวมจากเวบ็ไซดส์ู่ศูนยใ์หบ้รกิารความรู ้ (Knowledge 

Service-Center Portal) โดยความสมัพนัธท์ีส่กดัไดส้ามารถแทนดว้ยเครอืข่ายสรรพคุณทางยาของพชื
สมนุไพร (Herbal-Medicinal-Property Network) ซึง่แสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธเ์ชงิเน็ตเวริค์ 
(Network) หรอื CODASYL (Rayward and Bowden, 2004) ระหว่างส่วนของพชืสมนุไพรกบั
สรรพคุณทางยา ดงัแสดงในรปูที่ 1 โดยมกีารปรากฏของเซต (Set Occurrence) แต่ละวงในเน็ตเวริค์ 
ประกอบดว้ย เจา้ของ (Owner) เซตทีเ่ป็นวงบนเน็ตเวริค์  (เช่น H1  เป็นเจา้ของการปรากฏวงเน็ตเวริค์  
H1-HC1k  (H1-HC1k  set occurrence))  และสมาชกิ(Member) ของเซตบนวงเน็ตเวริค์  (เช่น HC11 

HC12 HC13 เป็นสมาชกิของเซตบนวงเน็ตเวริค์ H1-HC1k)   
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ดงันัน้ความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ทีแ่สดงดว้ยเครอืข่ายสรรพคุณทางยาของ
พชืสมนุไพรบนเวบ็ไซดส์ู่ศูนยใ์หบ้รกิารความรูท้ีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึและสามารถสอบถาม
ความสมัพนัธ ์ ‘พชื/สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ทีส่นใจเพื่อน าไปใชแ้กไ้ขปญัหาสุขภาพ   
นอกจากนี้ทีเ่วบ็ไซดส์ู่ศูนยใ์หบ้รกิารความรูค้วรทีจ่ะเป็นแหล่งใหบ้รกิารความรูด้า้นอื่นๆอกี เช่น ความรู้
เรือ่งการเตรยีมยาสมนุไพรและความรูว้ธิกีารใชย้าสมนุไพร เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามความรูเ้รือ่งสรรพคุณ
ของสมนุไพรปรากฏในเอกสารพชืสมนุไพรไทยในรปูแบบของหลายๆ EDU (Elementary Discourse 

Unit, คือประโยคง่ายๆ ธรรมดาไม่ซบัซอ้น, Carlson and et. al, 2003) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   
EDU1: “กระเทยีมเป็นยาขบัลมในล าไส ้” 
EDU2: “[กระเทยีม]แกไ้อ”   
EDU3: “[กระเทยีม]ขบัเสมหะ” 
EDU4: “[กระเทยีม] ช่วยย่อยอาหาร ” 
EDU5: “[กระเทยีม] รกัษากลาก เกลื้อน” 
หมายเหตุ: สญัลกัษณ์  ‘[..]‟ หมายถงึการละค า 

    
ดงันัน้จากตวัอยา่งเอกสารพชืสมนุไพรไทยต่อไปนี้ 
 

 

 

H1-HC1k set occurrence 

MP2-HCjk set 

occurrence 

MP1-HCjk set 

occurrence 

H2-HC2k set 

occurrence 
HC13  

H1 (owner) 

MP2 

(owner) 

HC11  

HC12  

MP1 

(owner) 

HC23  

HC22  

HC21  H2 (owner) 

รปูที1่. แสดงความสมัพนัธเ์ชงิเน็ตเวริค์ ระหว่างส่วนของพชืสมุนไพร กบัรายการสรรพคุณทางยา 

(whereH1= „มะนาว/Lemon‟, H2=„สะเดา/Neem‟, HC11=„เมลด็มะนาว/Lemon.seed‟, HC12 = „ราก

มะนาว/Lemon.root‟, HC13=„ผลมะนาว/Lemon.fruit‟, HC21=   „เปลอืกไมส้ะเดา/Neem.bark‟, 

HC22 = „รากสะเดา/Neem.root‟, HC23=„แก่นไมส้ะเดา/Neem.heart-of-wood‟, MP1=„ละลาย

เสมหะ/clear-phlegm‟, MP2=„ลดไข/้reduce-fever‟) 
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จากตวัอยา่งเอกสารสมุนไพรไทยขา้งตน้พบว่า การปรากฏของประโยคต่างๆ (ทีข่ดีเสน้ใต้) 

แสดงสรรพคุณหรอืคุณสมบตัขิองพชืสมนุไพร „พรกิไทย‟ นัน้มลีกัษณะเป็นกลุ่มกระจายอยูบ่นเอกสาร 

กล่าวคอื จะท าอยา่งไรใหค้อมพวิเตอรส์ามารถระบุความสมัพนัธ์ „ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทาง

ยา‟ จากเอกสารดงักล่าว  ดงันัน้ปญัหาส าหรบังานวจิยัน้ี (ดบูทปญัหาการสกดั „ความสมัพนัธส์่วนของ

พชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา‟ จากเอกสารบนเวบ็) ประกอบดว้ยสองปญัหาหลกัคอื ปญัหาการสกดั

ความสมัพนัธ ์ „ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา‟ จากเอกสารสมุนไพร  และปญัหาการรวบรวม

จดัเกบ็ความสมัพนัธ ์„ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ทีส่กดัไดเ้พื่อท าใหส้ามารถแสดงหรอืแทน

ความสมัพนัธ ์ „ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา‟ ในรปูแบบเครอืข่าย (รปูที ่ 1) ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ   นอกจากน้ีปญัหาการสกดั „ความสมัพนัธส์่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ จาก

เอกสารสมุนไพร  ประกอบดว้ยปญัหายอ่ย 3ปัญหาคือ 1) ปญัหาการระบุเอนทติีพ้ชืสมนุไพร (Herb-

Plant Entity) และส่วนของพชืสมนุไพร (Herb-Plant Part) ซึง่มกัจะมลีกัษณะปญัหาเป็น Zero 

Anaphora (การละค าสรรพนามทีใ่ชอ้า้งองิเอนทติีพ้ชืสมนุไพร) และ Textual Ellipsis (การละค านามที่

เป็นเอนทติีพ้ชืสมนุไพร)   2) ปญัหาการระบุ EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมนุไพรของเอนทติี้

พชืสมนุไพร 3)ปญัหาการหาขอบเขตของ EDUs (EDU Boundary) ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยา

สมนุไพรของเอนทติีพ้ชืสมนุไพร  

งานวจิยัก่อนหน้าทีเ่กีย่วกบัการสกดัความสมัพนัธเ์ชงิความหมาย (Sematic Relation) ที่
เกีย่วขอ้งกบัการสกดัคุณสมบตั/ิสรรพคุณของเอนทติี้มดีงัต่อไปนี้ Weeber M. and Vos. R., 1998; 

Fang et al.,2008; และ Paşca M., 2008 ; Haruechaiyasak et al., 2011;Riaz M. and Girju R., 

2014;Recupero, D.R et al., 2015 (ดใูนบทงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง)  โดยวธิดีงักล่าวไมเ่หมาะส าหรบั
งานวจิยัน้ีทีมุ่ง่สกดัความสมัพนัธ ์ „ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ซึง่อยูบ่นพีน้ฐานการสกดั
ความรูเ้กี่ยวกบัสรรพคุณทางยาของเอนทติีพ้ชืสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย  ซึง่บรรยายสรรพคุณ

พริกไทย (Piper nigrum Linn.) 

สรรพคุณ เปลือกของพริกไทยมีน ้ ายอ่ยส าหรับยอ่ยไขมนั ดว้ยเหตุน้ีต  าราโบราณจึงเช่ือกนัวา่

พริกไทยสามารถลดความอว้นได,้ พริกไทยช่วยกระตุน้ปุ่มรับรสท่ีล้ิน เพื่อใหก้ระเพาะอาหาร

หลัง่น ้ ายอ่ยไดม้ากข้ึน, พริกไทยด ามีรสเผด็อุ่น เม่ือรับประทานเขา้ไปจะรู้สึกอุ่นวาบท่ีทอ้ง ช่วย

ขบัลม ขบัเหง่ือ ขบัปัสสาวะ แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ แกไ้ขม้าลาเรีย แกอ้หิวาตกโรค, ใชก้า้นพริกไทย 

10 กา้น บดใหล้ะเอียดแลว้ตม้กบัน ้ า 8 แกว้ ใชเ้ป็นยาลา้งแผลท่ีอณัฑะ, สารพิเพอรีนในพริกไทย

สามารถใชเ้ป็นยาฆ่าแมลง ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยโ์ดยน าผลพริกไทยมาทุบใหแ้ตกแลว้ใช้

โรยบริเวณตูเ้ส้ือผา้หรือบริเวณท่ีตอ้งการ 
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เหล่านี้ในรปูของกรยิาวล ี ทีม่หีลายๆกรยิาวลอียูต่่อเนื่องกนัภายใตห้วัขอ้สมนุไพรหนึ่งชนิด (คอืหนึ่ง
เอนทติีส้มนุไพร) และการบรรยายสรรพคุณทางยาของสมนุไพรส่วนใหญ่จะกล่าวถงึส่วนของสมนุไพรซึง่
จะอยูใ่นรปูของนามวลทีีส่่วนใหญ่มกัจะละ (Zero Anaphora)  เช่น “เปลอืกของพรกิไทย…….[เปลอืก
ของพรกิไทย]ช่วยขบัลม [เปลอืกของพรกิไทย]ขบัเหงือ่  [เปลอืกของพรกิไทย]ขบัปสัสาวะ [เปลอืกของ
พรกิไทย]แกท้อ้งอดืทอ้งเฟ้อ ….” ([..] หมายถงึละค าทีอ่ยใูนวงเลบ็กา้มปู) 

 ดงันัน้จากงานวจิยัก่อนหน้าและปญัหางานวจิยัน้ีทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ กรณปีญัหาการสกดั
ความสมัพนัธ ์„ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา‟ จากเอกสารสมุนไพร   ซึง่ประกอบดว้ย 3 ปญัหา
ยอ่ย  โดยมปีญัหายอ่ยแรกคอื ปญัหา  Zero Anaphora และ Textual Ellipsis  ของการระบุเอนทติีพ้ชื
สมนุไพรและส่วนของพชืสมุนไพร  ปญัหาน้ีสามารถแกไ้ขโดยใชก้ฏทางฮวิรสิตคิ คอืใชค้ านามทีเ่ป็น
เอเจน้ (Agent) ของ EDU ก่อนหน้ามาเป็นเอเจน้ของ EDU ทีป่รากฏ Zero Anaphora   ส าหรบั 
Textual Ellipsis สามารถแกป้ญัหาโดยใชค้ านามชื่อสมุนไพรซึง่เป็น Topic name   ส าหรบัปญัหายอ่ย
ทีส่องคอืปญัหาการระบุ EDU ทีแ่สดงแนวความคดิสรรพคุณทางยาของพชืสมนุไพร  โดย EDU 

ดงักล่าวมลีกัษณะรปูแบบทางภาษาศาสตรด์งันี้ 

EDU  NP1   VP  

VP Vprop VP| Vprop NP2 | Vprop NP2 VP| Vprop  Adv| Vprop  NP2  Adv 

Vprop Vtreat |  Vtreat  Veffect |  Vcause |  Vcause  Veffect | Vweak Winfo 

NP1 Noun1 |  Noun1   PlantName 

NP2  Phrase | Phrase  NP2 

PhraseNoun2 | Noun3| Nounx | Adj |DiseaseName 

Noun1{„ราก/root‟,„ใบ/leaf‟,„ตน้/plant‟,„ดอก/flower‟,„ผล/fruit‟, „เมลด็/seed‟, …}    

Noun2{„อาการ/symptom‟,„แผล/scar‟,„รอย/mark‟,„ไข/้fever‟,„ผืน่/rash‟,„หนอง/pus‟,„อุจจาระ/
stool‟,„เหงือ่/sweat‟,„ลม/gas‟, „กรด/acidity‟,…} 

Noun3{„อวยัวะ/organ‟,„บรเิวณ/area‟, „มนุษย/์human‟,„ศรษีะ/head‟, „หน้าอก/chest‟, 

„กระเพาะ/stomach‟, …}  

Nounx{„xxx‟}    

(„xxx‟ is any noun words other than noun words of Noun1-Noun3) 

PlantName{„โหระพา/basil‟, „ขงิ/ginger‟, „ขมิน้/tumeric‟, ...} 

DiseaseName{„โรคผวิหนงั/skin-disease‟,„โรคกระเพาะ/gastritis-disease‟,…} 

Vtreat{„บรรเทา/relieve‟, „ขบั/release‟, „ลด/reduce‟, „แก/้stop‟, „แก/้cure, treat‟ , 

„รกัษา/cure,treat‟, … } 

Vcause  {„ท าให/้cause‟,„ท าใหเ้กดิ/be caused by‟ } 
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Veffect{„คลืน่ไส/้nauseate‟,„อาเจยีน/vomit‟,„ปวด/pain‟,„เจบ็/pain‟,  „แน่น/constrict‟, 

„คนั/itchy‟, …} 

Vweak { „เป็น/be‟ , „ม/ีhave‟, „ใชเ้ป็น/be‟} 

Winfo  { „ยา/medicine‟, „สรรพคุณ/property‟ } 

Adv{„ยาก/difficultly‟}; Adj{ „เหลว/watery‟} 

(เมือ่ NP1 และ NP2 คอืนามวล;ี VP คอืกรยิาวล;ี Vprop คอืกรยิาทีม่แีนวความคดิคุณสมบตัิ; Vtreat คอื
เซตกรยิาทีม่แีนวความคดิรกัษา; Vcause คอืเซตกรยิาทีม่แีนวความคดิเหตุ;   Veffect คอืเซตกรยิาทีม่ ี
แนวความคดิผลหรอือาการ;  Vweak คอืเซตกรยิาอ่อนซึง่ตอ้งตามดว้ยค าต่างๆทีใ่หส้ารสนเทศ  (Winfo )

รว่มกบักรยิานี้เป็นแนวความคดิสรรพคุณทางยา) 

เนื่องจากภาษาไทยมจี านวนค าศพัทไ์มม่ากเท่ากบัภาษาองักฤษ  ฉะนัน้ความหมายหรอืแนวความคดิ
เกีย่วกบัเหตุการณ์ต่างๆ ตวัอยา่งเช่น เหตุการณ์เกีย่วกบัสรรพคุณทางยา ส่วนใหญ่เกดิจากค าหลายค า
รว่มกนัใหค้วามหมายของเหตุการณ์นัน้ เช่น ‘ขบั+เหงือ่’  ‘คลาย+กลา้มเนื้อ’ ‘ระงบั+อาการ+ปวด’   

‘รกัษา+อาการ+คอ+อกัเสบ’  ‘บรรเทา+อาการ+แผล+พุพอง+อกัเสบ’ เป็นตน้ ฉะนัน้งานวจิยันี้จงึขอ
เสนอการสกดั N-Word-Co (คอืกกลุ่มค าทีเ่กดิรว่มกนัมจี านวน N ค า) ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทาง
ยา (a medicinal-property concept) จากกรยิาวลใีนเอกสารพชืสมนุไพรต่างๆ    โดย N-Word-Co 

แสดงหรอืปรากฏเป็นกลุ่มค า wmpi ; i=1,2,..,N; ทีอ่ยู่ต่อเนื่องในเอกสารดงันี้. 

                   N-Word-Co expression = wmp1 + wmp2 + wmp3+.. + wmpN      

และมกีารใชก้ฎ  N-Word-Co rule ต่อไปนี้เพื่อก่อใหเ้กดิ N-Word-Co   

           “If  wmp1Vmp  then     wmp2,wmp3,..,wmpN Wmp 

              Else If  wmp1Vweak   wmp2Winfo   then   wmp3,..,wmpNWmp .” 

(where Vmp = Vtreat Vcause; Vmp  is the medicinal-property verb concept set;  

Wmp=Noun2Noun3NounxPlantNameDiseaseNameVeffectAdj Adv;  

Wmp is  the medicinal-property word concept set) 

ดงันัน้ N-Word-Coทีส่กดัได ้จะถูกรวบรวมจดัเกบ็เป็นลสิต ์(List) ของ N-Word-Co ทีม่แีนวความคดิ
สรรพคุณทางยาสมุนไพร ทัง้นี้เพื่อใชเ้ป็นแหล่งค าศพัทข์องกลุ่มค าทีเ่กดิรว่มกนั และมแีนวความคดิ
สรรพคุณทางยา ของพชืสมุนไพร     

 อยา่งไรกต็าม การสกดั N-Word-Co ท าใหเ้กดิปญัหาเพิม่ขึน้อกีสองปญัหา คอื 1). ปญัหาการ
ระบุกรยิาวลทีีม่ ี N-Word-Co  ปญัหาน้ีสามารถแกไ้ดโ้ดยใช ้ เซตของกรยิาต่อไปน้ี  Vcause , Veffect , 

Vweak , และ Winfo มาระบุกรยิาวลทีีม่ ีN-Word-Co   และ 2). ปญัหาการหาขอบเขตของ  N-Word-
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Co หรอื ขนาด N-Word-Co (คอืหาค่าN) งานวจิยันี้ไดป้ระยกุตใ์ช ้ Maximum Entropy ซึง่เป็น
เทคนิคการเรยีนรูข้องเครือ่งมาเรยีนรูห้าขนาด N-Word-Co ในกรยิาวล ี

 ดงันัน้ลสิตข์อง N-Word-Co จะถูกน าไปใช ้ ระบุ EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาของ
พชืสมนุไพร ดว้ยการหาค่า Max-Similarity (candidat_N-Word-Co, List.N-Word-Co) 0.85  
นอกจากนี้ลสิตข์อง N-Word-Co สามารถใชแ้กป้ญัหายอ่ยทีส่ามคอืปญัหาการหาขอบเขตของ EDUs 

ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพร โดยการหาค่า Max-Similarity (candidate_N-Word-Co, 

List.N-Word-Co) หากมคี่า< 0.85 แสดงว่าสิน้สุดขอบเขต EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยา 

 และปญัหาสุดทา้ย คอื การรวบรวมจดัเกบ็ความสมัพนัธ ์ „ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทาง
ยา‟ ทีส่กดัไดอ้ยา่งไร เพื่อท าใหส้ามารถเขา้ถงึความสมัพนัธ ์„ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ได้
อยา่งไม่ซบัซอ้น เพื่อแสดงหรอืแทนในรปูแบบเครอืข่าย (รปูที ่ 1) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   ดงันัน้
งานวจิยัน้ีใชเ้มตรกิซท์ีป่ระกอบดว้ยฟีเจอร ์ (Feature) ต่อไปนี้ ชื่อพชืสมนุไพร ชื่อส่วนของพชืสมุนไพร 
และสรรพคุณทางยามาท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามฟีเจอร ์ทีก่ าหนดเพื่อแสดงความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของ
พชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ในรปูแบบเครอืข่ายเหมอืน (Like Network Format)แบบ CODASYL 

โดยการเรยีงล าดบั (Sorting) ตามชื่อพชืสมุนไพรและ ชื่อส่วนของพชืสมนุไพร (คอื Hi-HCik set 

occurrence)   ท าใหไ้ดร้ายชื่อสรรพคุณทางยาของแต่ละส่วนของพชืสมนุไพร  ในทางกลบักนั ถา้
เรยีงล าดบัตามสรรพคุณทางยา (คอื MPi-HCjk set occurrence)  จะไดร้ายชื่อพชืสมนุไพรและ ชื่อส่วน
ของพชืสมุนไพรของแต่ละสรรพคุณทางยาสมุนไพร 
 
2. วตัถปุระสงค ์

เพื่อสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธ ์„ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา‟ จากเอกสารภาษาไทย 

 
3.  นิยามค าศพัท์ 

Medicinal Effect: ผลทางยาซึง่เป็นคุณสมบตัขิองยา (Medicinal Property) หรอืเรยีกว่าสรรพคุณ
ทางยา 

HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation: ความสมัพนัธร์ะหว่างสรรพคุณทางยากบัส่วนของ
พชืสมนุไพร 

N-Word-Co:  การปรากฏร่วมกนั N ค า ดว้ยแนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพร 

EDU: Elimentary Discourse Unit คอืประโยคงา่ยๆ ธรรมดาไมซ่บัซอ้น 

       NP: Noun Phrase Conceptคอืความคดินามวล ี

       VP: Verb Phrase Concept คอืความคดิกรยิาวล ี

       Corpus: คลงัค า 
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       Concept: แนวความคดิ 

       Machine Learning: การเรยีนรูข้องเครือ่ง 

 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 

     4.1. ขอ้มลูทีใ่ชท้ าวจิยั คอื เอกสารภาษาไทยภายใต้โดเมนพชืสมุนไพรไทยซึง่ดาวน์โหลดจากเวบ็ 
      4.2. เอกสารทีใ่ชม้ลีกัษณะเป็นแบบกึง่โครงสรา้ง 
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งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

การวจิยัการสกดัและเกบ็รวบรวมความสมัพนัธ ์ “ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา” จาก
เอกสารบนเวบ็ประกอบดว้ยความรูพ้ืน้ฐาน และงานวจิยัก่อนหน้าดงันี้ 
                         
ความรูพ้ืน้ฐาน 

1) Maximum Entropy, ME 

ตวัแบบ ME ท าใหไ้ดค้วามรูท้ีว่่าตวัแบบทีด่ทีีสุ่ดคอื ตวัแบบทีส่ามารถสอดคลอ้งกบัเซทของขอ้บงัคบั 

(Constrains) ทีถู่กก าหนดโดยหลกัฐานหรอืสถานการณ์ มฉิะนัน้ตอ้งเป็นรปูแบบเดยีวกนัเท่าทีจ่ะเป็นไป

ได ้(Csiszar 1996; Berger et al. 1996)  Fleischman et al. (2003) ไดจ้ าลองแบบดว้ยค่าความน่าจะ

เป็นของบทบาทหน้าทีท่างความหมาย, r (semantic role, r), เมือ่บอกหรอืใหค้่าเวคเตอร ์(Vector) ของ 

Feature x มาให ้ดงัสมการ (3) ต่อไปนี้ 

                          
)],(exp[1)|(

0

xrf
z

xrp j

n

j

j
x




 

                                               

เมือ่ Zx เป็นค่า Normalization Constant       

fj(r,x) เป็น Feature Function ทีแ่มป็ (Map) แต่ละค่า r และองคป์ระกอบเวคเตอร ์(Vector Element) 

ใหก้บัค่าทวภิาค (Binary Value)  

n เป็นจ านวน Feature Functions 

j เป็นค่าน ้าหนกัของ Feature Functionsทีก่ าหนดให ้

ดงันัน้การจดัแบ่งประเภท/คลาส (class) ทไีดสุ้ดทา้ยคอื r (คลาสใช่  คลาสไมใ่ช่ เป็นตน้) ค านวนได้

จาก ทีม่คี่าควาน่าจะเป็นสงูสุดส าหรบัเวคเตอรข์องฟีเจอร ์  x  ใน(1) ทีก่ าหนดใหน้ัน้ กบัค่าความน่าจะ

เป็นสงูสุดเมือ่บอกค่า Feature Vector ของ r มาให ้

2) Similarity_Score 

การค านวนค่าความเหมอืน (Similarity_score) (Biggins et al., 2012) ในสมการ (2) ระหว่างสอง

ประโยค จากค าต่างๆทีอ่ยูใ่นเซตของค าทีเ่ป็นเนื้อความในประโยค (Content Word Set) ทัง้สองนัน้ 

หลงัจากการก าจดัค าหยดุ (Stop Word) และ การหาแก่นค า (Stemming Words)       

         (2) 

|2||1|

|21|
_

SS

SS
ScoreSimilarity






(1) 
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เมือ่ S1 คอืประโยคทีป่ระกอบดว้ย แนวความคดิของค าทีอ่ยูใ่นเซตของค าทีเ่ป็นเน้ือความในประโยค S1     

S2 คอืประโยคทีป่ระกอบดว้ย แนวความคดิของค าทีอ่ยูใ่นเซตของค าทีเ่ป็นเนื้อความในประโยค S2     

(โดย แนวความคดิของค าส าหรบังานวจิยันี้อยูภ่ายใต ้เวริด์เน็ต (WordNet) และสารานุกรมไทย 

หลงัจากแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษโดยใช้ Longdo.com ) 

 
งานวจิยัก่อนหน้า 

ไดม้งีานวจิยัมากมายทไีดเ้สนอเทคนิคต่างๆ ส าหรบัสกดั “ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทาง

ยา” จากเอกสารบนเวบ็ เพื่อใชใ้นการรกัษาสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคอื แนวทางแพทเทริน์

หรอืกฎ (Pattern/Rule Based Approach) และแนวทางสถติริวมถงึการเรยีนรูข้องเครือ่ง (Statistical 

Based Approach Including Machine Learning )     

1.  แนวทางแพทเทริน์หรอืกฎ (Pattern/Rule Based Approach)   

Paşca M. (2008) ระบุความรูท้ีเ่ป็นจรงิเกี่ยวกบัคลาสวตัถุ (Object Class) ต่างๆไดโ้ดยการใช ้
อสิอะแพทเทริน์ (Is-A pattern) กบัการสอบถามหรอืควิร ี (Query) ทีม่คียีเ์วริด์ (Key Word) อยูด่ว้ย
ท าการสกดัตุณสมบตัต่ิางๆทีอ่ยูใ่นรปูนามวล ี จากเอกสารบนเวบ็และจากส่วนบนัทกึควิร ี (Query Log)  
ดว้ยค่า precision 0.8 ส าหรบั 100 คลาสทีส่ามารถระบุได ้ จาก 5 คุณสมบตัหิรอืแอททรบิวิท์ 
(Attribute) ทีส่กดัได ้  

Haruechaiyasak et al., 2011 ไดป้ระยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืการท าเหมอืงขอ้ความมาท าการสกดั
ความสมัพนัธท์ีเ่ด่น (Salient Relation) จากเอกสารพบัเมด (PubMed Articles) ทีส่มัพนัธก์บัสมนุไพร
ไทย   โดยมกีารรูจ้ าความพนัธบ์นพืน้ฐานทางโครงสรา้งไวยกรณ์คอื “NP1 causal-verb NP2”  เมือ่ 
NP1 คอื เนมเอนทติี ้ สมนุไพร (Herb Name Entity) และ NP2 คอื เอนทติีส้รรพคุณทางยา  
ความสมัพนัธท์ีส่กดัไดแ้สดงออกมาในรปูแบบเครอืขา่ยทีม่ลีกัษณะเป็นโครงสรา้งต้นไมท้ีแ่ทน
ความสมัพนัธด์า้นสรรพคุณระหว่างชื่อสมนุไพร หรอื เนมเอนทติี ้ สมนุไพร (NP1) ทีเ่ป็นโหนดราก 
(Root Node)  และเอนทติีส้รรพคุณทางยาสมุนไพร (NP2) เป็นโหนดใบ (Leaf Node) รวมทัง้ในทาง
กลบักนัคอื NP1 เป็นเอนทติีส้รรพคุณทางยา NP2 เป็นสมุนไพร อยา่งไรกต็าม เครือ่งมอืนี้ไมส่ามารถ
ประยกุตใ์ชก้บังานวจิยัน้ีซึง่สรรพคุณทางยาสมุนไพรมลีกัษณะเป็นเหตุการณ์ทีแ่สดงดว้ยกรยิาวลี 

 
 
 

DP
U



10 

 

2. แนวทางสถติริวมถงึการเรยีนรูข้องเครือ่ง (Statistical Based Approach Including Machine 

Learning )   

Weeber M. and Vos. R.(1998) ไดก้ล่าวถงึคุณสมบตัขิองฤทธิย์าจ าเป็นตอ้งค านึงถงึ 3 เรือ่ง
หลกัคอื ยา (A) ผลทีแ่สดงออกทางกายภาพ (Physiological Effect)(B) และ โรค (C) และ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง 3 เรือ่งดงักล่าวเป็น A -> B , B -> C, ท าใหไ้ด ้A -> C  ดงันัน้ Weeber M. and 

Vos. R.(1998) เสนอการสกดัความรูท้างการแพทยโ์ดยการหาความสมัพนัธร์ะหว่างค า (ซึง่อยูใ่นรปู
ของนามวล)ี A, B, และ C  จากเอกสารทางการแพทยโ์ดยใชแ้นวทางสถติดิว้ยการแยกประเภทค า
ก่อนทีจ่ะท าการหาความสมัพนัธร์ะหว่างค า ซึง่ไดค้่า precision =.08 recall =0.57  

Fang et al.,(2008) ไดค้น้พบความสมัพนัธ ์(Association Discovery) ระหว่างค านามต่างๆที่
เป็นชื่อยาสมุนไพรจนี โรค พนัธุกรรม ผลกระทบ (Side Effect) ของยาสมนุไพรจนี และส่วนผสม โดย
การวเิคราะหก์ารเกดิรว่มกนั (Collocation Analysis) จากเอกสารทีม่กีารก ากบั และมกีารน าเอา IE 

(Information Extraction) และแบบจ าลอง Swanson‟s ABC (A -> Bและ B -> C ท าใหไ้ด ้
ความสมัพนัธแ์บบการส่งผ่าน (Transitive Association) คอื A -> C) มาประยกุต์ใช ้โดยก าหนดให ้A 

คอืพนัธุก์รรม B คอื ส่วนผสมทีส่ามารถควบคุม A  และ C คอื ยาสมุนไพรจนี เพื่อการบอกเป็นนยัของ 
A -> C เมือ่ A -> Bและ B -> C ปรากฏขึน้ในเอกสารอย่างมนียัส าคญั ผลการวจิยัของ Fang et 

al.,(2008) ได ้precision =0.91 อยา่งไรกต็ามวธิขีอง Fang et al.,(2008)อยูบ่นพืน้ฐานของการใชแ้ต่
เพยีงนามวล ี 

Riaz M. and Girju R.(2014) ไดใ้ชโ้มเดลโปรแกรมเชงิเสน้แบบทีค่ าตอบทีด่ทีีสุ่ดเป็นเลข
จ านวนเตม็ (ซึง่มลีกัษณะคลา้ย Naïve Bayes) มาท าการเรยีนรูค้วามสมัพนัธเ์หตุและผล (Causal 

Relation)จากคู่ กรยิา-นามทีไ่ดก้ ากบัทัง้หมด (annotated verb-noun pairs) จากเฟรมเน็ต 
(FrameNet) และเวริด์เน็ต(WordNet) รวมทัง้ใชค้วามรูเ้กีย่วกบัประเภทความหมาย (Semantic Class 

knowledge) และทัง้ปจัจยัต่างๆทางภาษาศาสตร ์ ตวัอยา่งเช่น “People died in hurricane” ม ี
ค านาม „hurricane‟ และกรยิา „die‟ เป็นความสมัพนัธเ์หตุและผล อยา่งไรกต็ามความสมัพนัธเ์หตุและ
ผลของ Riaz M. and Girju R. มลีกัษณะเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างสองเหตุการณ์โดยเหตุการณ์หนึ่ง
แสดงโดยค านาม และอกีเหตุการณ์หนึ่งแสดงโดยค ากรยิา 

Recupero, D.R et al.,(2015) ไดใ้ช ้SHELDON ซึง่เป็นเครือ่งมอี NLP(Natural Language 

Processing Tool) ท าการสกดัความรู ้ โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างสองเอนทติีท้ีเ่ป็น
ค าศพัทค์ านาม (two noun-term entities)  นอกจากนี้มบีางความสมัพนัธท์ีต่อ้งค านึงถงึการใหค้ะแนน
ส าหรบัเอนทติีค้ าศพัทค์ านามทีม่คีวามคดิเหน็เชงิลบเพื่อใชเ้ป็นทรกิเกอ้ (Trigger) ตอบสนองต่อความ
คดิเหน็เชงิลบแลว้ท าใหเ้กดิความสมัพนัธห์รอืความเชื่อมโยงกบัค ากรยิา „Tell‟ กบัประโยคตวัอยา่ง 

อยา่งไรกต็ามจากงานวจิยัก่อนหน้าทัง้สองแนวทางนัน้ (Weeber M. and Vos. R., 1998; Fang 

et al.,2008; Paşca M., 2008ว Haruechaiyasak et al.,2011; Riaz M. and Girju R.2014; 
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Recupero, D.R et al.,2015) ไมเ่หมาะส าหรบังานวจิยัน้ีทีมุ่ง่สกดัความสมัพนัธ ์ „ส่วนของพชืสมุนไพร-

สรรพคุณทางยา‟ ซึง่อยูบ่นพีน้ฐานการสกดัความรูเ้กีย่วกบัสรรพคุณทางยาของเอนทติีพ้ชืสมุนไพรไทย

จากเอกสารภาษาไทยโดยมสีรรพคุณเหล่านี้แสดงอยูใ่นรปูของกรยิาวล ี และหลายๆกรยิาวลอียู่

ต่อเนื่องกนัและมคีวามสมัพนัธก์บัหนึ่งเอนทติีส้มนุไพรหรอืส่วนของสมุนไพรซึง่จะอยูใ่นรปูของนามวลทีี่

ส่วนใหญ่มกัจะละ 
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ปญัหาการสกดัความสมัพนัธ ์‚สว่นของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‛ จากเอกสารบนเวบ็    

ปญัหาการสกดัความสมัพนัธ ์„ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟  จากเอกสาร  ประกอบดว้ย 3 

ปญัหาหลกัคอื 

1) ปญัหาการระบุเอนทติีพ้ชืสมนุไพร (Herb-Plant Entity) และส่วนของพชืสมุนไพร (Herb-Plant 

Part) ซึง่มกัจะมลีกัษณะปญัหาเป็น Zero Anaphora (การละค าสรรพนามทีใ่ชอ้า้งองิเอนทติีพ้ชื

สมนุไพร) และ Textual Ellipsis (การละค านามทีเ่ป็นเอนทติีพ้ชืสมุนไพร)   

ตวัอยา่งท่ี 1 ปญัหา Zero Anaphora    

กระเทียม 
EDU1: “(กลีบกระเทียม)/NP1   ( ใช้เป็นยาขบัลม)/VP”  

EDU2 : “[(กลีบกระเทียม)/NP1]   (แก้ไอ)/VP”  

ค านามทีอ่ยูภ่ายในวงเลบ็ก้ามป ู [..] คอื Zero Anaphora ซึง่ปรากฎใน EDU2    ปญัหาน้ีแกโ้ดย

อา้งองิค านามทีเ่ป็นประธานของ EDU ก่อนหน้าซึง่กค็อืกระเทยีม         

ตวัอยา่งท่ี 2  ปญัหา Textual Ellipsis 

EDU3: “(ราก [กระเทียม])/NP1   (ใช้เป็นยาขบัปัสสาวะ)/VP”  

ค านามทีอ่ยูภ่ายในวงเลบ็ก้ามป ู [..] คอื Textual Ellipsis   ปญัหาน้ีแก้โดยอา้งองิชือ้เรือ่ง (Topic 

name) ซึง่กค็อืกระเทยีม 

2) ปญัหาการระบุ EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพรของเอนทติีพ้ชืสมุนไพร 

ตวัอยา่งท่ี 3 ต่อไปน้ี จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ EDU ต่างๆต่อไปน้ีมี EDU อนัไหนท่ีมีความคิดสรรพคุณทาง

ยาสมนุไพร  
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ตวัอยา่งท่ี 3 

“พริกไทย (Piper nigrum Linn.)” 

-สรรพคุณ 

  เปลือกของพริกไทยมีน ้ ายอ่ยส าหรับยอ่ยไขมนัEDU   ดว้ยเหตุน้ีต  าราโบราณจึงเช่ือกนัวา่พริกไทยสามารถลดความ

อว้นได้EDU
 พริกไทยช่วยกระตุน้ปุ่มรับรสท่ีล้ินEDU เพ่ือใหก้ระเพาะอาหารหลัง่น ้ ายอ่ยไดม้ากข้ึน EDU

  พริกไทยด ามีรสเผด็

อุ่นEDU เม่ือรับประทานเขา้ไปEDU
 จะรู้สึกอุ่นวาบท่ีทอ้งEDU ช่วยขบัลมEDU ขบัเหง่ือ EDU

 ขบัปัสสาวะ EDU แกท้อ้งอืด

ทอ้งเฟ้อ EDU แกไ้ขม้าลาเรีย EDU แกอ้หิวาตกโรค EDU
 ใชก้า้นพริกไทย 10 กา้นEDU  บดใหล้ะเอียด EDU  แลว้ตม้กบัน ้ า 8 

แกว้ EDU  ใชเ้ป็นยาลา้งแผลท่ีอณัฑะ EDU
,  สารพิเพอรีนในพริกไทยสามารถใชเ้ป็นยาฆ่าแมลง EDU   ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายต่อ

มนุษย์ EDU   โดยน าผลพริกไทยมาทุบใหแ้ตก EDU  แลว้ใช้ EDU” 

สรรพคุณทางยาสมุนไพรทีป่รากฏบนเอกสารส่วนใหญ่แสดงออกมาในรปูของเหตุการณ์ (Event) ท่ี

อธบิายดว้ยกรยิาวล ี  ตวัอยา่งเช่น „ขบั+เหงือ่‟  „คลาย+กลา้มเนื้อ‟ „ระงบั+อาการ+ปวด‟   „รกัษา+

อาการ+คอ+อกัเสบ‟  „บรรเทา+อาการ+แผล+พุพอง+อกัเสบ‟ เป็นตน้   ฉะนัน้งานวจิยันี้จงึขอเสนอการ

สกดั N-Word-Co (คอืกกลุ่มค าทีเ่กดิรว่มกนัมจี านวน N ค า มแีนวความคดิสรรพคุณทางยา ) โดย N-

Word-Co ทีส่กดัได ้ จะถูกรวบรวมจดัเกบ็เป็นลสิต ์ (List) ทัง้นี้เพื่อใชเ้ป็นแหล่งค าศพัทเ์กีย่วกบั

แนวความคดิสรรพคุณทางยาของพชืสมนุไพรในรปูของ  N-Word-Co  อย่างไรกต็ามการสกดั N-

Word-Co ประกอบดว้ยสองปญัหา คอื 1) ปญัหาการระบุกรยิาวลทีีม่ ีN-Word-Co   2) ปญัหาการหา

ขอบเขตของ  N-Word-Co      ฉะนัน้งานวจิยัน้ีแกป้ญัหาทัง้สองน้ีโดยการใช ้ เซตของกรยิาต่อไปนี้  

Vcause , Veffect , Vweak , และ Winfo มาระบุกรยิาวลทีีม่ ีN-Word-Co      และไดป้ระยกุตใ์ช ้Maximum 

Entropy ซึง่เป็นเทคนิคการเรยีนรูข้องเครือ่งมาเรยีนรูห้าขนาด N-Word-Co ในกรยิาวล ี

 ดงันัน้ลสิตข์อง N-Word-Co จะถูกน าไปใช ้ ระบุ EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาของ
พชืสมนุไพร ดว้ยการหาค่า Max-Similarity (candidat_N-Word-Co, List.N-Word-Co) 0.85   

 3) ปญัหาการหาขอบเขตของ EDUs (EDU Boundary) ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมนุไพร

ของเอนทติีพ้ชืสมุนไพร 

จากตวัอยา่งท่ี 3 จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่สรรพคุณทางยาสมุนไพรต่อไปนี้  
.........เม่ือรับประทานเข้าไปEDU

 จะรู้สึกอุ่นวาบท่ีท้องEDU ช่วยขับลมEDU ขับเหง่ือ EDU
 ขับปัสสาวะ EDU แก้ท้องอืด

ท้องเฟ้อ EDU แก้ไข้มาลาเรีย EDU แก้อหิวาตกโรค EDU ใช้ก้านพริกไทย 10 ก้านEDU  ................... 

มี “แก้อหิวาตกโรค EDU
”  เป็นขอบเขตของ EDUs ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพร 

ปญัหาน้ีแกไ้ขโดยใช ้N-Word-Co List  โดยการหาค่า Max-Similarity (candidate_N-Word-Co, 

List.N-Word-Co) หากมคี่า< 0.85 แสดงว่าสิน้สุดขอบเขต EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยา 
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ปญัหาการจดัเกบ็ความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ทีส่กดัไดอ้ยา่งไร เพื่อท าให้

สามารถเขา้ถงึความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ไดอ้ยา่งไมซ่บัซอ้น เพื่อแสดงหรอื

แทนในรปูแบบเครอืขา่ย (รปูที ่ 1) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้งานวจิยัน้ีใชเ้มตรกิซท์ีป่ระกอบดว้ย

ฟีเจอร ์ (Feature) ต่อไปนี้ Herb ID , HerbName (ชื่อพชืสมนุไพร), HerbPlantPartConcept (ชื่อ

ส่วนของพชืสมุนไพร), Herbal-Medicinal-Property Concept (ความคดิสรรพคุณทางยา) , และ 

Relation ID มาท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นตาราง เพื่อแสดงความสมัพนัธ ์ „ส่วนของพชืสมุนไพร-

สรรพคุณทางยา‟ ในรปูแบบเครอืขา่ยเหมอืน (Like Network Format)แบบ CODASYL โดยการ

เรยีงล าดบั (Sorting) ตาม ชื่อพชืสมนุไพรและ ชื่อส่วนของพชืสมุนไพร (คอื Hi-HCik set occurrence)   

ท าใหไ้ดร้ายชื่อสรรพคุณทางยาของแต่ละส่วนของพชืสมนุไพร  ในทางกลบักนั ถา้เรยีงล าดบัตาม

สรรพคุณทางยา (คอื MPi-HCjk set occurrence)  จะไดร้ายชื่อ พชืสมุนไพรและ ชื่อส่วนของพชื

สมนุไพรของแต่ละสรรพคุณทางยาสมุนไพร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



15 

 

กรรมวธิดี าเนินงาน 

ระบบงานโดยสรปุส าหรบัการการสกดัและเกบ็รวบรวมความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณ

ทางยา’ จากเอกสารบนเวบ็ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆดงัต่อไปนี้ (ดงัแสดงในรปูที2่) ขัน้ตอนการเตรยีม

คลงัขอ้มลู (Corpus Preparation) ขัน้ตอนการเรยีนรูข้อบเขต N-Word-Co (N-Word-Co Boundary 

Learning) ขัน้ตอนการสกดั N- Word-Co  ขัน้ตอน การสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชื

สมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ (HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation  Extraction) และขัน้ตอน

การรวบรวมเกบ็สะสมและแทนความรูเ้ชงิความสมัพนัธ์ ‘ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ 
(Collection and Representation of HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation) 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลอง (ตามกรอบแนวคิดการวจัิย)  

1) การเตรยีมคลงัค า (Corpus Preparation) 
ขอ้มลูภาษาไทยทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ีเป็นขอ้มลูทางดา้นพชืสมนุไพรไทย สามารถดาวโหลดไดจ้ากเวบ็ไซต์ 

เวบ็ไซดข์องโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm) และสารานุกรมไทย (http://kancha 

napisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=14&chap=10&page=chap10.htm)  แลว้ผ่าน

ขัน้ตอนการเตรยีมคลงัค า ทีม่กีารก ากบั tag ตัง้แต่ระดบัค าโดยใชโ้ปรแกรมตดัค าจาก Niast Lab (ของ

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ จนถงึระดบัประโยค 

จ านวน 3,600 EDUs ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนที ่1 จ านวน 2000 EDUs ส าหรบัการเรยีนรูห้า

เซตกรยิาสรรพคุณทางยาสมนุไพรซึง่ประกอบดว้ย Vtreat และ Vcause และการเรยีนรูห้าขนาด N-

Word-Co (ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมนุไพร)   เพื่อใชร้ะบุ EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณ

Corpus preparation 

Text 

 

Word net 
N-Word-Co Boundary Learning  

N-Word-Co Boundary Model  

 

HerbPlantPart-MedicinalProperty 

Relation  Extraction 

N-Word-Co Identification 

N-Word-Co Boundary 

Determination 

HerbPlantPart-MedicinalProperty 

Relation Representation (Like-

Network Representation)  

Thai 

Encyclopedia 

Collected HerbPlantPart-

MedicinalProperty Relation   

Collection of  N-Word-Co 

Expression  Matrix 

 

Extraction   of   N-Word-Co with Herbal-

Medicinal-Property Concept 

รูปท่ี2. กรอบงานวจิยั DP
U
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ทางยาสมุนไพร ส่วนที ่ 2 จ านวน 1000 EDUs ส าหรบัสกดั N-Word-Co และรวบรวม เป็นลสิต ์N-

Word-Co เพื่อใชส้ าหรบัสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’                

และส่วนที ่ 3 จ านวน 600 EDUs ส าหรบัสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณ

ทางยา’  

2) การเรยีนรูข้อบเขต N-Word-Co (N-Word-Co Boundary Learning) 
น าคลงัค าส่วนที ่1 มาท าการก ากบัค าทีเ่กีย่วขอ้งกบั N-Word-Co พรอ้มแนวความคดิสรรพคุณทางยา

สมนุไพร รวมทัง้ NP1ทีแ่สดงแนวความคดิส่วนของพชืสมนุไพรหลงัจากทีผ่่าน หาแก่นค า และก าจดัค า

หยดุ ดงัแสดงในรปูที ่3 โดยใช ้WordNet(http://word-net.princeton.edu/obtain) และ Thai-Herb-

Encyclopedia (http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK14/chapter10/chap10.htm)หลงัจาก

แปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษโดย Lexitron (Thai-English Dictionary) 

(http://lexitron.nectec.or.th/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรยีนรูห้าขนาดของ N-Word-Co ของ VP ของ EDU โดย เครือ่งจกัรเรยีนรู ้Maximum Entropy 

(ME) (Berger et al.,1996) ซึง่เป็นการหาค่าความน่าจะเป็นของส่วนความหมาย r (semantic role, r) 

เมือ่ก าหนดเวคเตอรข์องฟีเจอร ์ x ดงัสมการ (1)  ของหวัขอ้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

รูปท่ี3. การก ากบัค าของ N-Word-Co ท่ีมีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร และNP1 ท่ี

มีแนวความคิดส่วนของพืชสมุนไพร 

 “ตน้สะเดา…………… 
ผลสะเดาท าให ้อยากรับประทานอาหารตลอดเวลา EDU1ท าใหส้ดช่ืนEDU2 รากแกเ้สมหะติดคอEDU3เปลือกใชเ้ป็นยาแกไ้ขอ้ยา่งดีEDU4

…” 
“Neem Tree……………… 
A neem fruit makes [you] always feel like to eat food.EDU1 [The neem fruit] makes you being fresh EDU2 Root clears 
phlegm sticking in throat.EDU3Bark is used as a antipyretic drug EDU4…” 
<Topic_name Entity-concept=neem tree/herb>ตน้สะเดา</Topic_name>………… 
<EDU1 ><NP1 concept= neem fruit/herb-component>ผล/ncn สะเดา/herbNE </NP1> 
<VP   medicinalPropertyType=Y> <N-Word-CoExpression  N=4 words  concept= „have an appetite‟>  
     < w-mp1: setType=„cause-verb‟ ; concept=‟make‟ boundary =„yes‟>ท าให ้</w-mp1> 
     < w-mp2: setType=„effect-verb‟ ; concept= „feel like‟ boundary =„yes‟>อยาก</ w-mp2> 
      < w-mp3: setType=„effect-verb‟ ; concept=„eat‟ boundary =„yes‟>รับประทาน</ w-mp3> 
      < w-mp4: setType=„noun2‟ ; concept= „food‟ boundary= „yes‟>อาหาร</ w-mp4> 
      < w-mp5: setType=„noun2‟ ; concept= „always‟ boundary= „no‟>ตลอดเวลา</ w-mp5> 
</N-Word-CoExpression ></VP> </EDU1>  
<EDU2><NP1 concept= neem fruit/herb-component></NP1> 
<VP   medicinalPropertyType=Y><N-Word-CoExpression  N=2words  concept= „feel refreshed‟>  
     < w-mp1: setType=„cause-verb‟ ; concept=‟make‟ boundary =„yes‟>ท าให ้</ w-mp1> 
     < w-mp2: setType=„effect-verb‟ ; concept= „be fresh‟ boundary =„yes‟>สดช่ืน</ w-mp2> 
</N-Word-CoExpression >)/VP </EDU2> 
<EDU3 ><NP1 concept= root/herb-component>ราก/ncn </NP1> 
<VP   medicinalPropertyType=Y> <N-Word-CoExpression  N=2words  concept= „clear phlegm‟>  
     < w-mp1: setType=„treat-verb‟ ; concept=‟clear‟ boundary=„yes‟>แก<้/ w-mp1> 
     < w-mp2: setType=„noun2‟ ; concept= „phlegm‟ boundary =„yes‟>เสมหะ</ w-mp2> 
      < w-mp3: setType=„effect-verb‟ ; concept=„stick‟ boundary =„no‟>ติด</ w-mp3> 
      < w-mp4: setType=„noun3‟ ; concept= „throat‟ boundary= „no‟>คอ</ w-mp4> 
</N-Word-CoExpression ></VP> </EDU3> 
…………………… 

The N-Word-CoExpression tag is the word boundary tag of each N-Word-Co expression.  The w-mpi tag is 
the medicinal-property-word-i tag  where i=1,2,..,num.  . 
The [..] symbol or  means ellipsis (Zero Anaphora) DP

U

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK14/chapter10/chap10.htm
http://lexitron.nectec.or.th/
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จาก (1) สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานวจิยันี้เพื่อหาคลาส r ว่าขอบเขตสิน้สุดหรอืไม ่   เมือ่  p(r|x) 

คอื ค่าความน่าจะเป็นสงูสุด (argmax p(r|x)) เพีอ่ทีห่าขนาดของ N-Word-Co หรอื คลาสขอบเขตของ 

N-Word-Co  ว่าเป็นคลาส ending หรอื continuing จากกรยิาวลทีัง้หมดในคลงัค าทีเ่ตรยีมไว ้ ก่อนที่

จะมกีารเรยีนรูข้นาดของ N-Word-Co  จะตอ้งมกีารหาจดุเรมิต้นของ N-Word-Co โดยใช ้ กฎ N-

Word-Co rule กบั VP  (ทีไ่ดก้ล่าวในหวัขอ้ 5 ความเป็นมาของปญัหา) หลงัจากทีผ่่าน หาแก่นค า และ

ก าจดัค าหยดุ   ดงันัน้ r คอื คลาสขอบเขตของ N-Word-Co เมือ่  r =0 แสดงว่าขอบเขตสิน้สุด 

(ending) มฉิะนัน้ r =1 (continuing)  และ x เป็นไบนารเีวคเตอรข์องฟีเจอรแ์นวความคดิค า (A 

binary vector of word-concept features) และ x เป็นเวคเตอรท์ีม่คีู่ค า(คู่แนวความคดิค า, wmpi 

wmpi+1) โดยเฉพาะแนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพร รว่มอยูด่ว้ย เมือ่ wmpiWmp และ 

wmpi+1Wmp  ;  

  if wmp1Vmp then i=2,3,..,N   or   if wmp1Vweak   wmp2Winfo  then i=3,4,..,N   ดงัแสดงใน 

(2)    โดยทุกคู่ค า ไดจ้ากการเลื่อนกรอบหน้าต่างทีม่ขีนาดสองค าอยูต่ดิกันไปดว้ยระยะทางหนึ่งค าบน 

VP หลงัจากทีผ่่าน หาแก่นค า และก าจดัค าหยดุ    
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3) การสกดั N- Word-Co  (Extraction of N-Word-Co with Herbal-Medicinal-Property 

Concept) เพื่อสะสมเป็นลสิต์ N-Word-Co   
เนื่องจาก N-Word-Co แสดงถงึเหตุการณ์ดว้ยกรยิาวล ี การหาค าเริม่ตน้ของ N-Word-Co ซึง่เป็น

ค ากรยิาสามารถหาไดด้ว้ยการใช ้กฎ N-Word-Co rule (หลงัจากทีผ่่าน หาแก่นค า และก าจดัค าหยดุ) 

มาระบุหา EDU ทีม่กีรยิาตวัแรกของ VP  เป็นสมาชกิใน Vmp ดงันี้ :  If (wmp1Vmp )                                 

( wmp1Vweak  wmp2Winfo ) then wmp1 is the first word of N-Word-Co     

เมือ่พบ VP มคี าแรกเป็นไปตามกฎ N-Word-Co  rule  การหาขอบเขตของ N-Word-Coกจ็ะ

เริม่ขึน้โดยใชค้่า λ  ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูก้บัฟงัก์ชนัฟีเจอรส์ าหรบัการหาขนาด N-Word-Co ดงัแสดงใน

สมการ (2)  ค านวณหาขอบเขต N-Word-Co  หรอื ขนาด N-Word-Co ตามอลักอรทิมึทีแ่สดงในรปูที3่ 

(2) 

DP
U



18 

 

 

ส่วนการหาแนวคดิของ N-Word-Co เกยีวกบั สรรพคุณทางยาสมุนไพร สามารถหาไดจ้าก Vtreat , 

Veffect, Vcause , Vweak , Noun2, Noun3, และ  Adj แต่ไมร่วมค าทีป่รากฏอยู่เสมอเหมอืนบอกเป็น

นยั (Cue word) เช่น ‘ยา/medicine‟ และ ‘สรรพคุณ/property‟  โดยแนวความคดิต่างๆทีเ่กีย่วกบั

สรรพคุณทางยาสมุนไพรไดจ้ากการอา้งองิ WordNet และ Thai-Herb-Encyclopedia  หลงัผ่านการ

แปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษดว้ย Lexitron    ดงันัน้ N-Word-Co  ทีส่กดัไดพ้รอ้มกบัแนว ความคดิ

ทีป่ระมวลได ้ ดงัแสดงในตารางที ่ 1 ซึง่ใชส้ าหรบัการสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธ‘์ส่วนของพชืสมุนไพร-

สรรพคุณทางยา’ จากเอกสาร 

 

 

 

 

Assume that each EDU is represented by (NP1  VP).  

NP1 Noun1 |  Noun1   Herb-Name ;  

where Noun1 is the plant component set.     

Vmp=VtreatVcause;   Wmp=Noun2Noun3 NounxName-EntityVeffectAdjAdv 

where  Vmp  is the medicinal-property verb concept set   

and  Wmp is  the medicinal-property word concept set.   

 Winfo ={‘ยา/medicine’, ‘สรรพคุณ/property’} 

N_WORD_CO_BOUNDARY_DETERMIATON               /*by ME    

1 NWC ; i=1 /* NWC is the N-Word-Co expression. 
  /* NP1word is a word occurrence on NP1. 

  /* wmpi is a word at the ithelement of VP & 

i=1,2,..endOfVerbPhrase          

2 If(NP1wordNoun1)(wmpi Vmp ) 

3 {  NWC wmpi  

4 Else If (NP1wordNoun1)(wmpi  Vweak ) 

                         (wmpi+1Winfo )   

5        NWC  wmpi + wmpi+1;   

6 i= i+1; 

7 r1  /* r is the N-Word-CO boundary classes  
        (r=0:boundary is ending,otherwise r=1) 

                                                                                                                                
8 while (r=1)(wmpi Wmp)(i  endOfVerbPhrase)do                                                                                                 
9 {  NWC    NWC    wmpi ; i  i + 1;          
1

0 

  Equation(2)  

1

1 

 } return  NWC 

 

 

รปูที4่. อลักอรทิมึหาขอบเขต N-Word-Co 
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ตารางที ่1 ตวัอยา่ง ลสิต ์N-Word-Co 

Verb phrase example 

N-Word-Co List 

N-Word-Co Expression 
N-Word-Co  

Concept  

“ดอกกระเจีย๊บแดงลดความดนัเลอืดของ
ผูป้ว่ย/The rosella flower reduces 
blood pressure of patients.” 

VP=“ลด/reduce-Vtreat     ความดนั/ 
pressure-Noun2    เลอืด/blood-
Noun3  ของ/of-prep      
ผูป้ว่ย/patients-Noun3” 

„ลด/reduce-Vtreat  ความ
ดนั/pressure-Noun2   
เลอืด/blood-Noun3‟ 

To reduce blood 
pressure 

“ใบต าลงึท าใหส้ายตาดขีึน้/The Ivy-Gourd 
leaves improve better 
eyesight.”  

VP=“ท าให/้improve-Vcause    
สายตา/eyesight-Noun3     ดี
ขึน้/better-Adj” 

„ท าให/้improve-Vcause    
สายตา/eyesight-Noun3‟ 

To improve 
eyesight 

“ใบสะระแหน่บรรเทาเจบ็คอรุนแรง/The mint 
leaves relieve  sore throat.” 

VP=“บรรเทา/relieve-Vtreat   
เจบ็/pain-Veffect   คอ/throat-
Noun3  รุนแรง/badly-Adv”  

„บรรเทา/relieve-Vtreat เจบ็/pain-
Veffect คอ/throat-Noun3‟ 

To relieve sore-
throat     

“ใบโหระพาขบัของเสยีในรปูแบบเหงือ่/The 
sweet basil leaves excrete 
waste in the form of sweat.”  

VP=“ขบั/excrete-Vtreat ของเสยี/ 
waste-Nounx ใน/in-prep 
รปูแบบ/form-Nounx   เหงือ่/sweat-
Noun2” 

„ขับ/excrete-Vtreat ของเสยี/xxx-
Nounx รปูแบบ/xxx-Nounx   
เหงือ่/sweat-Noun2‟ 

To excrete sweat   

“ขงิใชเ้ป็นสมนุไพรขบัเหงือ่/Ginger is an 
herb for sweating” 

VP=“ใชเ้ป็น/be-Vweak สมนุไพร/herb-
Winfo ขบั/excrete-Vtreat 
เหงือ่/sweat-Noun2” 

„ใชเ้ป็น/be-Vweak สมนุไพร/herb-
Winfo ขบั/excrete-Vtreat 

เหงือ่/sweat-Noun2‟ 

To excrete sweat   

“รางจดืเป็นสมนุไพรถอนพษิทุกชนิด/ 
Thunbergia is an herb for 
counteracting of all poisons.” 

VP=“เป็น/be-Vweak สมนุไพร/herb-
Winfo ถอน/counteract-Vtreat 
พษิ/poison-Noun2” 

„ใชเ้ป็น/be-Vweak สมนุไพร/herb-
Winfo ถอน/counteract-Vtreat 

พษิ/poison-Noun2‟ 

To counteract 
poison 
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4) การสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธ ์„ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟(HerbPlantPart-
MedicinalProperty Relation  Extraction) 

การสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธ ์นี้ประกอบ 3 ขัน้ตอน บนพืน้ฐานการอา้งองิ WordNet และ Thai-

Herb-Encyclopedia  หลงัผ่านการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษดว้ย Lexitron : (1) การระบุชื่อพชื

สมนุไพรและส่วนของพชืสมุนไพร (2) การระบุ EDU ทมีแีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมนุไพร   (3) 

การหาขอบเขต EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมนุไพร  

4.1. การระบุชื่อพชืสมนุไพรและส่วนของพชืสมุนไพร 

ชื่อพชืสมนุไพรไดช้ื่อเรือ่ง (Topic name)  ของเอกสาร เช่น„โหระพา/Basil‟ „ขงิ/Ginger‟  

„สะเดา/Neem‟ เป็นตน้ ส าหรบัส่วนของพชืสมุนไพร ไดจ้าก NP1ของ EDU เช่น „ใบโหระพา/Basil 

leaves‟ „เหงา้ขงิ/A Ginger root stock‟ เป็นตน้  แต่ถา้มปีญัหา Zero-Anaphora และ Textual Ellipsis 
เกดิขึน้  กส็ามารถแกไ้ขโดยใช ้Agent หรอืประธานของ EDU ก่อนหน้า ส าหรบัการเกดิ Zero-

Anaphora   ส่วนกรณ ีTextual Ellipsis สามารถแกไ้ขโดยการอา้งถงึชื่อของชื่อเรื่อง  นอกจากนี้ 
Product Derivative (ผลผลติทีพ่ฒันามา) กส็ามารถอ้างถงึ Agent ของ EDU ก่อนหน้า และชื่อเรือ่งได ้
ตวัอยา่งเช่น   

Topic name: มะขามป้อม/ Indian Goose-Berry 

EDU1: “เมลด็มะขามป้อมมาเผา/ Indian goose-berry seeds are burnt.” 

EDU2: “เมลด็นัน้มาผสมกบัน ้ามนัพชื/The seeds are mixed with vegetable oil.”  

EDU3: “น ้ามนัผสมนี้ใชท้าแกค้นั/The mixed oil is applied  to stop itching.” 

จากตวัอยา่งน ้ามนัผสมใน EDU3 คอื NP1 และเป็น Product Derivative อา้งถงึ „เมลด็
มะขามป้อม‟  

4.2. การระบุ EDU ทมีแีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพร 

ถา้ NP1 ของ EDU มแีนวความคดิ ส่วนของพชืสมุนไพร อยูใ่น Noun1 ท าให ้VP ของ 
EDU นี้ ใชห้า แนวความคดิสรรพคุณทางยาสมนุไพร จากลสิต ์N-Word-Co ในตารางที1่  ไดโ้ดยใช ้
กฎ N-Word-Co rule  แลว้ตามดว้ย การหาร ขนาด N-Word-Co ได ้Candidate N-Word-Co ซึง่ถูก
น าไปหาแนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพรโดยการหาค่า Max Similarity Score (MaxSimScore) 
ในสมการ (3) (Biggins et al., 2012) กบั N-Word-Co ทีส่ะสม (N-Word-Co collected) ในลสิต ์N-

Word-Co  ถา้ค่า MaxSimScore 0.85 แสดงว่า เกดิคู่ทีเ่หมอืนกนัมากทีสุ่ด เพื่อทีจ่ะไดแ้นวความคดิ
สรรพคุณทางยาสมุนไพร   

 

 

(3) 𝑀𝑎𝑥𝑆𝑖𝑚𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = max
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝑆𝑖𝑧𝑒

 𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 ∩ 𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒  

  𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑  ×  𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒  
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 4.3.การหาขอบเขต EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพร 

ขัน้ตอนน้ีเป็นการหาขอบเขต EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมนุไพร หลงัจากทีส่ามารถ

ระบุ EDU หรอื EDUi ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพรได้ (ตามหวัขอ้ 4.2)   โดยการหา

แนวความคดิ ส่วนของพชืสมนุไพรใน NP1 ของ EDUi+1 (กล่าวคอืมแีนวคดิเดยีวกนักบั NP1 ของ 

EDUi)  และ VP ของ EDUi+1 ม ีCandidate N-Word-Co ทีต่รงกบั N-Word-Co ทีส่ะสมในลสิต ์N-

Word-Co  ดว้ยค่า Max Similarity Score   จากนัน้กด็ าเนินการ หวัขอ้ 4.3 นี้ไปเรือ่ยๆกบั EDU 

ถดัไป จนกระทัง่ แนวความคดิ ส่วนของพชืสมนุไพรใน NP1 ของ EDU ถดัไป (EDUi+1 ) ไมเ่ท่ากบั

ของ EDU ก่อนหน้า  หรอื VP ของ EDU ถดัไป (EDUi+1 ) ไม่ม/ีม ีCandidate N-Word-Co ทีไ่มอ่ยู่

ในลสิต ์N-Word-Co     นัน่กค็อืสิน้สุดของขอบเขต EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพร 

ดงัแสดงในอลักอรทิมึการหาขอบเขต EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพร (รปูที ่4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assume that each EDU is represented by (NP1  VP) after stemming 

words and the stop word removal.   L is a list of EDUs.   

 WM is an N-Word-Co Matrix.  Rel is a list of 

HerbalMedicinalProperty Rel. 

NP1 consists of  HerbalPlantComponent +HerbalPlantName 

TopicName is a herbal-plant name as the document topic name. 

HMPB is an herbal-medicinal-property concept boundary 

HERBAL_MEDICINAL_PROPERTY_RELATION_EXTRACTIONS               

1 i=1 ;  j=1; k=1; h=1; HMPB=        

2 while i Length[l] do                                                                                                

3 {If NP1i =  */solvingZeroAnaphora 

4   NP1i.HerbalPlantComponent = NP1i-1.HerbalPlantComponent; 

5  If NP1i.HerbalPlantName= */solvingTexualEllipsis 

6        NP1i.HerbalPlantName= TopicName; 

7    };   

8 i=1 ; HCj=NP1i.HerbalPlantComponent; temp=HCj;         

9 while i Length[l] do 

10 {while (temp=HCj)(i Length[l])do 

11  {CNWCj = Determine_Candidate_NWordCo(VPi); 

12   For k=1 to nwcMatrixSize      

13    if MaxSimScore(CNWCj, WM.NWordCoExpk)0.8               

14      Conceptj=  WM.NWordCoConceptk   ; 

15   If Conceptj     

16    {HMPB  HMPB  Conceptj  ;  Conceptj =  };  

17   j=j+1; i=i+1;  HCj=NP1i.HerbalPlantComponent; 

18  }    

19     Relh  NP1i-1 HMPB;  h=h+1; 

20     If  tempHCj     

21         temp=HCj; 

22 } Return   Relh 
 

รปูที ่5. อลักอรทิมึหาขอบเขต การหาขอบเขต EDU ทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยาสมนุไพร 
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5) การรวบรวมเกบ็สะสมและแทนความรูเ้ชงิความสมัพนัธ์ „ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทาง
ยา‟ (Collection and Representation of HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation) 

หลงัจากนัน้กลบัไปด าเนินการหวัขอ้ที่ 1 – หวัขอ้ที ่4 จนจบเอกสาร กท็ าใหไ้ด ้ ความรูเ้ชงิความสมัพนัธ ์

‘ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ตามส่านต่างของพชื   ฉะนัน้ความรูเ้ชงิความสมัพนัธ์‘ส่วนของ

พชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ทีส่กดัไดจ้ากเอกสารพชืสมนุไพรต่างๆ กถ็ูกรวบรวมสะสมในรปูของ

เมตรกิซ ์ ทีป่ระกอบดว้ย 4 ฟีเจอรค์อื HerbName, HerbPlantPart Concept, HerbalMedical-

Property Concept, และ Relation ID ดงัแสดงใน ตารางที ่ 2 ซึง่สามารถแสดงหรอืแทนความ

ความสมัพนัธ‘์ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’  ในรปูแบบเครอืข่ายเหมอืน (รปูที ่1)โดยเรยีงตาม 

HerbName และ HerbPlantPart Concept ท าใหไ้ดร้ายชื่อสรรพคุณทางยาของแต่ละส่วนของพชื

สมนุไพร (คอื Hi-HCik set occurrence, รปูที ่ 1)      และ ถา้เรยีงล าดบัตาม Herbal-Medical-

Property จะไดร้ายชื่อ พชืสมนุไพรและ ชื่อส่วนของพชืสมนุไพรของแต่ละสรรพคุณทางยาสมนุไพร 

(ตารางที3่) ซึง่กค็อื (MPi-HCjk set occurrence, รปูที ่1) 

 ตารางที ่2  แสดงเมตรกิซข์อง ความสมัพนัธ ์„ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา‟ ทีเ่รยีงโดย 
HerbName and HerbPlantPart Concept 
 

Herb ID HerbName. 

 

HerbPlantPart 

Concept 

Herbal-Medicinal-

Property Concept 

Relation ID 

SortedBy PlantName& 

PlantPart 

37 โหระพา/Basil whole ReleaseGas 37whRG 

37 โหระพา/Basil whole RelieveNauseate 37whRN 

37 โหระพา/Basil whole ExcreateSweat 37whES 

37 โหระพา/Basil whole ReduceFever 37whRF 

37 โหระพา/Basil whole ReduceInflame 37whRI 

37 โหระพา/Basil whole RelieveCough 37whRC 

38 สะเดา/Neem leaf HaveAppetite 38leHA 

38 สะเดา/Neem leaf ReleaseGas 38leRG 

38 สะเดา/Neem leaf ClearPhlegm 38leCP 

38 สะเดา/Neem bark ReduceFever 38baRF 

39 มะนาว/lime seed ClearPhlegm 39seCP 

39 มะนาว/lime seed ReduceFever 39seRF 

39 มะนาว/lime root ReduceFever 39rtRF 

39 มะนาว/lime juice ClearPhlegm 39juCP 

39 มะนาว/lime juice RelieveCough 39juRC 

40 ขงิ/Ginger rootStock ExcreateSweat 40rtsES 

40 ขงิ/Ginger rootStock ReduceFever 40rtsRF 

40 ขงิ/Ginger rootStock ReleaseGas 40rtsRG 

40 ขงิ/Ginger rootSt
 ck StopVomit 40rtsSV 

… … … … … 
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ตารางที ่3 แสดงเมตรกิซข์อง ความสมัพนัธ ์„ส่วนของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา‟ ทีเ่รยีงโดย 
Herbal-Medical-Property 
 

Herb ID HerbName. 

 

HerbPlantPart 

Concept 

Herbal-Medicinal-

Property Concept 

Relation ID 

SortedBy Herbal-

Medical-Property 

39 มะนาว/lime juice ClearPhlegm CP39ju 

39 มะนาว/lime seed ClearPhlegm CP39se 

38 สะเดา/Neem leaf ClearPhlegm CP38le 

37 โหระพา/Basil whole ExcreateSweat ES37wh 

40 ขงิ/Ginger rootStock ExcreateSweat ES40rts 

38 สะเดา/Neem leaf HaveAppetite HA38le 

37 โหระพา/Basil whole ReduceFever RF37wh 

40 ขงิ/Ginger rootStock ReduceFever RF40rts 

39 มะนาว/lime root ReduceFever RF39rt 

39 มะนาว/lime seed ReduceFever RF39se 

38 สะเดา/Neem bark ReduceFever RF38ba 

37 โหระพา/Basil whole ReduceInflame RI37wh 

37 โหระพา/Basil whole ReleaseGas RG37wh 

40 ขงิ/Ginger rootStock ReleaseGas RG40rts 

38 สะเดา/Neem leaf ReleaseGas RG38le 

37 โหระพา/Basil whole RelieveCough RC37wh 

39 มะนาว/lime juice RelieveCough RC39ju 

37 โหระพา/Basil whole RelieveNauseate RN37wh 

40 ขงิ/Ginger rootStock StopVomit SV40rts 

… … … … … 
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ผลการทดลองและการประเมนิผล 

คลงัขอ้มลูภาษาไทยภายใตโ้ดเมนพชืสมุนไพรไทยจ านวน 1600EDUs (ซึง่ดาวน์โหลดจากเวบ็

พชืสมนุไพรไทย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื 1000EDUs ส าหรบัประเมนิการสกดั N-Word-Co ท่ี

มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาจากเอกสารภาษาไทย ดว้ยค่าความแม่นย า (Precision) และค่าระลกึ 

(Recall) และ 600EDUs ส าหรบัประเมนิการสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธ์ ‘ส่วนของพชืสมุนไพร-

สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยนัน้ดว้ยค่าความแม่นย า และค่าระลกึ โดยการประเมนิทัง้สอง

ดงักล่าวใชผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่านตดัสนิดว้ยวธิกีารลงคะแนนเสยีงขา้งมาก (Max Win Voting) ดงัน้ี    

1) การสกดั N-Word-Co ท่ีมีแนวความคิดสรรพคุณทางยา  
 ค่าความแม่นย า และค่าระลกึ  ของการสกดั N-Word-Co ท่ีมีแนวความคิดสรรพคุณทางยาจากเอกสาร

ภาษาไทยคอื 88.9% และ79.4% ตามล าดบั สาเหตุทีม่คี่าระลกึต ่า เพราะปญัหา Anaphora ดงัตวัอยา่ง

ต่อไปนี้ 

EDU1:“ใบโหระพา/Basil leaves บรรเทา/relieve อาการ/symptom ดงักล่าวขา้งตน้/as mentioned above” 

(“Basil leaves relieve the symptom as mentioned above.”) 

ซึง่มกีลุ่มค าต่อไปนี้ ‘ดงักล่าวขา้งตน้/as mentioned above‟ เป็น Anaphora 

 2)  การสกดั ความรูเ้ชงิความสมัพนัธ ์‘ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ จากคลงัขอ้มลู 

โดยการใชN้-Word-Co List ท่ีถูกตอ้ง มาท าการสกดั ความรูเ้ชงิความสมัพนัธ์ ‘ส่วนของพชืสมุนไพร-

สรรพคุณทางยา’ จากคลงัขอ้มลูส าหรบัทดสอบนัน้ ได ้ดว้ยค่าความแม่นย า และค่าระลกึ   ของการสกดั
ความรูเ้ชงิความสมัพนัธ ์ ‘ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยคอื 90% และ

77.5% ตามล าดบั  สาเหตุทีม่ ีค่าระลกึ   ต ่าเพราะปญัหา ต่อไปน้ี 

a) ปญัหา NP1 ซึง่ประกอบดว้ยประโยคยอ่ย. 

“ใบชุมเหด็เทศ/Alata leaf ซึง่มฤีทธิเ์ป็นยาระบายอ่อนๆ/ which has an effect as a soft laxative    สามารถน าไป
ต้ม/can be boiled    น า้/water   กินได้/eatable”  

(“An Alata leaf which has an effect as a soft laxative can be boiled with water for drinking.”) 

ซึง่ม ี  NP1 คอื „ใบชมุเหด็เทศ/Alata leaf ซึง่มฤีทธิเ์ป็นยาระบายอ่อนๆ/ which has an effect as a soft 

laxative‟มปีระโยคย่อยคอื „ซึง่มฤีทธิเ์ป็นยาระบายอ่อนๆ/ which has an effect as a soft laxative‟ 

 b) ปญัหา NP2  ซึง่มหีลาย Noun2 ปรากฏดว้ยแนวความคดิหลกัเดยีวกนัแต่แตกต่างในรายละเอยีด 

ดงันี้ 
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EDU1: “(ใบเสลดพงัพอน/Hophead leaf)/NP1   (ถอน/counteract (พิษไข้/fever-poison พิษแมลง/insect-

poison  และพิษงู/cobra-poison)/NP2)/VP”  

(“A Hophead leaf counteracts in a fever-poison, an insect poison, and a cobra-poison.”) 

ซึง่ NP2 มหีลาย Noun2  ทีม่แีนวความคดิหลกัคอื ‘พษิ/poison’ แต่ไมเ่หมอืนกนัในรายละเอยีด เช่น พิษ
ไข้/fever-poison    พิษแมลง/insect-poison    พิษงู/cobra-poison  
  

ดงันัน้การสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธจ์ากเอกสารส าหรบังานวจิยันี้มวีธิกีารหลกับนพืน้ฐานของ

เหตุการณ์ทีแ่สดงออกดว้ยกริยิาวลซีึง่สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัภาษาอื่น นอกจากนี้ความรูเ้ชงิความ 

สมัพนัธ ์ ‘สว่นของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’สามารถถูกจดัเกบ็รวบรวมในรปูแบบ Matrix เพื่องา่ย

ต่อการเขา้ถงึขอ้มลูส าหรบัการสรา้งตวัแทนองคค์วามรูเ้ชงิความสมัพนัธด์ว้ยเครอืข่ายวงแหวน เสมอืน 

ซึง่งา่ยส าหรบัการท าความเขา้ใจในการแกไ้ขปญัหาสุขภาพ 
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สรุป 

 งานวจิยัน้ีมุง่เน้นการสกดัและเกบ็รวบรวม ความสมัพนัธ ์ „พชื/ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณ
ทางยา‟ (Herb-MedicinalProperty  Relation) จากเอกสารบนเวบ็ต่างๆทีเ่ผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กี่ยวกบั
พชืสมนุไพรไทย  และควรเป็นเวบ็ของหน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป เช่น เวบ็ไซดข์อง
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ (http://www.rspg.or.th/plants_data/ 

herbs/herbs_200.htm)และสารานุกรมไทย(http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php? 

book=14&chap=10&page=chap10.htm) เนื่องจากพชืสมุนไพรไทยมอียู่มากมายหลายขนิดซึง่มี
คุณสมบตัแิละสรรพคุณแตกต่างกนัไปตามสายพนัธุ ์ และแมแ้ต่สายพนัธเ์ดยีวกนักย็งัแตกต่างกนัตาม
ส่วนประกอบของพชื เช่น ราก ใบ ดอก ผล เป็นตน้ ดงัเช่นตามผลงานวจิยันี้ทีไ่ดส้กดัและเกบ็รวบรวม
ความสมัพนัธ ์ „พชื/ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ไวใ้นลกัษณะตารางทีส่ามารถแสดงหรอืแทน
ความสมัพนัธด์งักล่าวออกมาในรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิเน็ตเวริค์ ซึง่ท าใหส้ามารถเขา้ใจไดง้า่ยขึน้  
และงา่ยต่อการเขา้ถงึระบบฐานขอ้มลูส าหรบัระบบตอบถามอตัโนมตั ิ ตวัอยา่งเช่น ค าถาม:ขอรายชื่อ
สมนุไพรและส่วนของสมุนไพร แก/้บรรเทาอาการไอ ค าถาม:ใบโหระพามสีรรพคุณทางยาอะไรบา้ง  
เป็นตน้  ฉะนัน้ความสมัพนัธ ์ „ส่วนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ทีส่กดัไดแ้ละเกบ็รวบรวมจาก
งานวจิยัน้ีสามารถน าไปพฒันาต่อใหเ้ขา้กบัระบบตอบถามอตัโนมตั ิ ส าหรบัศูนยใ์หบ้รกิารความรู ้
(Knowledge Service-Center Portal) แก่ชุมชน  อยา่งไรกต็ามงานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัภาษาไทยยงัมี
ขอ้จ ากดัมากมาย เช่น การไม่มตีวัคัน่ การละค า การละวล ี เป็นตน้ ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อพฒันาแอป
พลเิคชนัต่างๆบนเวบ็เช่น ระบบสอบถามองคค์วามรูอ้ตัโนมตั ิ หรอื ระบบตอบถามอตัโนมตั ิ เป็นตน้ 
ดงันัน้จงึเป็นเหตุผลหนึ่งทีง่านวจิยัน้ีใช้กลุ่มของแก่นค าทีร่วมเป็น N-Word-Co และมแีนวความคดิ
สรรพคุณทางยาท าหน้าทีแ่ทนประโยคทีม่แีนวความคดิสรรพคุณทางยา  ฉะนัน้เมือ่ประโยคค าถามม ีN-

Word-Co  ทีก่ล่าวมาขา้งตน้อยูด่ว้ย กจ็ะท าใหส้มารถวเิคราะหค์ าถามไดเ้รว็ขึน้    อยา่งไรกต็าม
งานวจิยัน้ีสามารถสกดั ไดด้ว้ยค่าความแมน่ย า และค่าระลกึ  88.9% และ79.4% ตามล าดบัจากเอกสาร
ภาษาไทย และใช ้ N-Word-Co ทีส่กดัไดถู้กตอ้งสกดัความรูเ้ชงิความสมัพนัธ์ ‘ส่วนของพชืสมุนไพร-
สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยไดค้่าความแม่นย า และค่าระลกึ 90% และ77.5% ตามล าดบั 
ทัง้น้ีทีม่คี่าระลกึต ่าเพราะปญัหาประโยคความซอ้น และปญัหานามวล ี และบางครัง้รวมไปถงึการละ
นามวล ีเป็นตน้    งานวจิยันี้นอกจากสามารถน าไปประยกุตก์บัระบบถาม-ตอบอตัโนมตัเิกีย่วกบัความรู้
สรรพคุณทางยาของพชืสมุนไพรไทย แลว้ยงัสามารถเชื่อมต่อกบัระบบการวนิิฉยัและการแกป้ญัหา
อตัโนมตั ิ (Automatic Diagnosis and Problem-Solving System)  เพื่อใหค้วามรูแ้ละสนบัสนุนการ
ตดัสนิใจในการแกใ้ขปญัหาเบือ้งตน้ใหก้บัผูใ้ช ้
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