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จุดประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื การสกัดและเก็บรวบรวมการสกัดและเก็บรวบรวมความสัมพันธ์
‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารบนเว็บสมุนไพรของหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกีย่ วข้องกับดูแลรักษาพันธ์พชื สมุนไพรรวมทัง้ การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ผลของงานวิจยั นี้คอื องค์
ความรูค้ ุณสมบัตหิ รือสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรบนพืน้ ฐานประโยคความเดียวหรืออีดยี ู
(EDU, Elementary Discourse Unit) จานวนหลายๆประโยค ซึง่ เป็ นเป็ นประโยชน์ต่อชาวบ้าน
หรือบุคคลทัวไปในการใช้
่
รกั ษาสุขภาพผ่านระบบถามตอบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้มสี ่ี
ปญั หาหลัก: ปญั หาแรกคือ ซึง่ มักจะมีลกั ษณะปญั หาเป็ น Zero Anaphora (การละคาสรรพนาม
ทีใ่ ช้อา้ งอิงเอนทิต้ี เช่น พืชสมุนไพร) และ Textual Ellipsis (การละคานาม เช่น เอนทิตพ้ี ชื
สมุนไพร)
ปญั หาทีส่ องคือ การระบุ EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพรของ
เอนทิตพ้ี ชื สมุนไพรและปญั หาทีส่ ามคือ การหาขอบเขตของ ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยา
สมุนไพร ปญั หาทีส่ ค่ี อื การจัดเก็บความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ทีส่ กัด
ได้อย่างไรเพื่อทาให้สามารถเข้าถึงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ได้
อย่างไม่ซบั ซ้อน ดังนัน้ สาหรับปญั หาทีห่ นึ่งงานวิจยั นี้ได้ใช้กฏทางฮิวริสติค คือใช้คานามทีเ่ ป็ น
Agent ของ EDU ก่อนหน้า มาเป็ น Agent ของ EDU ทีป่ รากฏ Zero Anaphora และการใช้
Topic name สาหรับปญั หาTextual Ellipsis
ส่วนปญั หาทีส่ องงานวิจยั นี้เสนอการใช้ NWord-Co ทีส่ กัดได้จากกริยาวลีของ EDU ต่างๆทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยา ของพืช
สมุนไพร และเก็บรวบรวมไว้มาทาการระบุ EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร
นอกจากนี้งานวิจยั นี้ใช้ N-Word-Co ทีเ่ ก็บรวบรวมนัน้ กับ Similarity Score แก้ไขปญั หาทีส่ าม
และงานวิจยั นี้ได้ใช้เมตริกซ์ทป่ี ระกอบด้วย ระหัสพืชสมุนไพร , ชื่อพืชสมุนไพร, ชื่อส่วนของพืช
สมุนไพร, แนวความคิดสรรพคุณทางยา, และระหัสความสัมพันธ์ มาทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นตารางเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ในรูปแบบเครือข่าย
เหมือน CODASYL โดยการเรียงลาดับตาม ชื่อพืชสมุนไพรและ ชื่อส่วนของพืชสมุนไพร
ฉะนัน้ ผลลัพธ์จากงานวิจยั ทีไ่ ด้เสนอนี้ สามารถสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืช
สมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยได้ค่าความแม่นยา และค่าระลึก 90% และ
77.5% ตามลาดับ
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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-plantcomponent 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 HerbMedicinalProperty relations as the property knowledge represented by a diagram of an herbalmedicinal-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 namedentity 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, HerbalMedicinal-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.

กิ ตติ กรรมประกาศ
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ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ท่ใี ห้โอกาส
ข้าพเจ้าและอาจารย์ สาราญ ไผ่นวล ทาการศึกษาค้นคว้าวิจยั เรื่อง ‚การสกัดและเก็บรวบรวม
ความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารบนเว็บ‛ จนสาเร็จ
ขอขอบพระคุ ณ คณบดีว ิทยาลัย นวัต กรรมด้านเทคโนโลยีและวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทีส่ นับสนุนในเรือ่ งของเวลาทีใ่ ช้ไปสาหรับงานวิจยั นี้
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทีใ่ ห้เงินทุนสาหรับสนับสนุ นโครงงานวิจยั
นี้
ท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณครอบครัว ญาติพ่นี ้องและเพื่อนๆ ที่ให้กาลังใจในการทา
โครงงานวิจยั ทีม่ คี ่านี้

(รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เพ็ชรศิร)ิ
หัวหน้าโครงการ
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การสกัดและเก็บรวบรวมความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟
จากเอกสารบนเว็บ
บทนา
ความเป็ นมาของปญั หา
สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชทีใ่ ช้ ทาเป็นเครือ่ งยา
สมุนไพรกาเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวติ มนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึง
ทัง้ การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค สาหรับสมุนไพรไทย โดยเฉพาะทีเ่ ป็ นพืชมีมากกว่า 1500 ชนิด
ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละสรรพคุณแตกต่างกันไปและถูกบรรยายอยูบ่ นเว็บไซด์มากมาย ทาให้เสียเวลาไปกับ
การค้นหาพืชสมุนไพรต่างๆและส่วนของพืชสมุนไพร (เช่นราก ลาต้น ใบ ดอก เมล็ด เป็นต้น) มี
ความสัมพันธ์หรือเกีย่ วข้องกับสรรพคุณต่างๆทางยาอย่างไรบ้าง หรือค้นหาสรรพคุณทางยาทีต่ อ้ งการมี
อยูใ่ นส่วนไหนของพืชสมุนไพร ตัวอย่างสรรพคุณทางยา เช่น ลดไข้ บรรเทาอาการปวด แก้ปวดท้อง
เป็นต้น ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีจดุ ประสงค์ในการสกัดและเก็บรวบรวม ความสัมพันธ์ „พืช/ส่วนของพืช
สมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ (Herb-MedicinalProperty Relation) จากเอกสารบนเว็บ เช่น เว็บไซด์
ของโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(http://www.rspg.or.th/
plants_data/herbs/herbs_200.htm)และสารานุ กรมไทย(http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/
book/book.php?book=14&chap=10&page=chap10.htm)
ฉะนัน้ ความสัมพันธ์ „ส่วนของพืช
สมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ทีส่ กัดได้และเก็บรวบรวมจากเว็บไซด์ส่ศู ูนย์ให้บริการความรู้ (Knowledge
Service-Center Portal) โดยความสัมพันธ์ทส
่ี กัดได้สามารถแทนด้วยเครือข่ายสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพร (Herbal-Medicinal-Property Network) ซึง่ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงเน็ตเวิรค์
(Network) หรือ CODASYL (Rayward and Bowden, 2004) ระหว่างส่วนของพืชสมุนไพรกับ
สรรพคุณทางยา ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีการปรากฏของเซต (Set Occurrence) แต่ละวงในเน็ตเวิรค์
ประกอบด้วย เจ้าของ (Owner) เซตทีเ่ ป็นวงบนเน็ตเวิรค์ (เช่น H1 เป็นเจ้าของการปรากฏวงเน็ตเวิรค์
H1-HC1k (H1-HC1k set occurrence)) และสมาชิก(Member) ของเซตบนวงเน็ตเวิรค
์ (เช่น HC11
HC12 HC13 เป็ นสมาชิกของเซตบนวงเน็ตเวิรค
์ H1-HC1k)
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MP2
(owner)

H1 (owner)

MP1
(owner)
MP1-HCjk set
occurrence

HC11
H1-HC1k set occurrence

HC23

HC22
HC13

HC12

MP2-HCjk set
occurrence
HC21

H2-HC2k set
occurrence
H2 (owner)
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รูปที1่ . แสดงความสัมพันธ์เชิงเน็ตเวิรค์ ระหว่างส่วนของพืชสมุนไพร กับรายการสรรพคุณทางยา
(whereH1= „มะนาว/Lemon‟, H2=„สะเดา/Neem‟, HC11=„เมล็ดมะนาว/Lemon.seed‟, HC12 = „ราก
มะนาว/Lemon.root‟, HC13=„ผลมะนาว/Lemon.fruit‟, HC21= „เปลือกไม้สะเดา/Neem.bark‟,
HC22 = „รากสะเดา/Neem.root‟, HC23=„แก่นไม้สะเดา/Neem.heart-of-wood‟, MP1=„ละลาย
เสมหะ/clear-phlegm‟, MP2=„ลดไข้/reduce-fever‟)

ดังนัน้ ความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ทีแ่ สดงด้วยเครือข่ายสรรพคุณทางยาของ
พืชสมุนไพรบนเว็บไซด์ส่ศู ูนย์ให้บริการความรูท้ ป่ี ระชาชนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงและสามารถสอบถาม
ความสัมพันธ์ ‘พืช/ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ทีส่ นใจเพื่อนาไปใช้แก้ไขปญั หาสุขภาพ
นอกจากนี้ทเ่ี ว็บไซด์ส่ศู ูนย์ให้บริการความรูค้ วรทีจ่ ะเป็นแหล่งให้บริการความรูด้ า้ นอื่นๆอีก เช่น ความรู้
เรือ่ งการเตรียมยาสมุนไพรและความรูว้ ธิ กี ารใช้ยาสมุนไพร เป็นต้น อย่างไรก็ตามความรูเ้ รือ่ งสรรพคุณ
ของสมุนไพรปรากฏในเอกสารพืชสมุนไพรไทยในรูปแบบของหลายๆ EDU (Elementary Discourse
Unit, คือประโยคง่ายๆ ธรรมดาไม่ซบ
ั ซ้อน, Carlson and et. al, 2003) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
EDU1: “กระเทียมเป็ นยาขับลมในลาไส้ ”
EDU2: “[กระเทียม]แก้ไอ”
EDU3: “[กระเทียม]ขับเสมหะ”
EDU4: “[กระเทียม] ช่วยย่อยอาหาร ”
EDU5: “[กระเทียม] รักษากลาก เกลื้อน”
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ‘[..]‟ หมายถึงการละคา
ดังนัน้ จากตัวอย่างเอกสารพืชสมุนไพรไทยต่อไปนี้
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พริ กไทย (Piper nigrum Linn.)
สรรพคุณ เปลือกของพริ กไทยมีน้ าย่อยสาหรับย่อยไขมัน ด้วยเหตุน้ ีตาราโบราณจึงเชื่อกันว่า
พริ กไทยสามารถลดความอ้วนได้, พริ กไทยช่วยกระตุน้ ปุ่ มรับรสที่ลิ้น เพื่อให้กระเพาะอาหาร
หลัง่ น้ าย่อยได้มากขึ้น, พริ กไทยดามีรสเผ็ดอุ่น เมื่อรับประทานเข้าไปจะรู ้สึกอุ่นวาบที่ทอ้ ง ช่วย
ขับลม ขับเหงื่อ ขับปั สสาวะ แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้ อ แก้ไข้มาลาเรี ย แก้อหิ วาตกโรค, ใช้กา้ นพริ กไทย
10 ก้าน บดให้ละเอียดแล้วต้มกับน้ า 8 แก้ว ใช้เป็ นยาล้างแผลที่อณ
ั ฑะ, สารพิเพอรี นในพริ กไทย

สามารถใช้เป็ นยาฆ่าแมลง ซึ่งไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์โดยนาผลพริ กไทยมาทุบให้แตกแล้วใช้
โรยบริ เวณตูเ้ สื้ อผ้าหรื อบริ เวณที่ตอ้ งการ
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จากตัวอย่างเอกสารสมุนไพรไทยข้างต้นพบว่า การปรากฏของประโยคต่างๆ (ทีข่ ดี เส้นใต้)
แสดงสรรพคุณหรือคุณสมบัตขิ องพืชสมุนไพร „พริกไทย‟ นัน้ มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มกระจายอยูบ่ นเอกสาร
กล่าวคือ จะทาอย่างไรให้คอมพิวเตอร์สามารถระบุความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทาง
ยา‟ จากเอกสารดังกล่าว ดังนัน้ ปญั หาสาหรับงานวิจยั นี้ (ดูบทปญั หาการสกัด „ความสัมพันธ์ส่วนของ
พืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ จากเอกสารบนเว็บ) ประกอบด้วยสองปญั หาหลักคือ ปญั หาการสกัด
ความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ จากเอกสารสมุนไพร และปญั หาการรวบรวม
จัดเก็บความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ทีส่ กัดได้เพื่อทาให้สามารถแสดงหรือแทน
ความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ในรูปแบบเครือข่าย (รูปที่ 1) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ปญั หาการสกัด „ความสัมพันธ์ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ จาก
เอกสารสมุนไพร ประกอบด้วยปญั หาย่อย 3ปั ญหาคือ 1) ปญั หาการระบุเอนทิตพ้ี ชื สมุนไพร (HerbPlant Entity) และส่วนของพืชสมุนไพร (Herb-Plant Part) ซึง่ มักจะมีลก
ั ษณะปญั หาเป็น Zero

Anaphora (การละคาสรรพนามทีใ่ ช้อา้ งอิงเอนทิตพ
้ี ชื สมุนไพร) และ Textual Ellipsis (การละคานามที่

เป็นเอนทิตพ้ี ชื สมุนไพร) 2) ปญั หาการระบุ EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพรของเอนทิต้ี
พืชสมุนไพร 3)ปญั หาการหาขอบเขตของ EDUs (EDU Boundary) ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยา
สมุนไพรของเอนทิตพ้ี ชื สมุนไพร

งานวิจยั ก่อนหน้าทีเ่ กีย่ วกับการสกัดความสัมพันธ์เชิงความหมาย (Sematic Relation) ที่
เกีย่ วข้องกับการสกัดคุณสมบัต/ิ สรรพคุณของเอนทิต้มี ดี งั ต่อไปนี้ 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 (ดูในบทงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง) โดยวิธด
ี งั กล่าวไม่เหมาะสาหรับ
งานวิจยั นี้ทม่ี งุ่ สกัดความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ซึง่ อยูบ่ นพีน้ ฐานการสกัด
ความรูเ้ กี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเอนทิตพ้ี ชื สมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย ซึง่ บรรยายสรรพคุณ
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เหล่านี้ในรูปของกริยาวลี ทีม่ หี ลายๆกริยาวลีอยูต่ ่อเนื่องกันภายใต้หวั ข้อสมุนไพรหนึ่งชนิด (คือหนึ่ง
เอนทิตส้ี มุนไพร) และการบรรยายสรรพคุณทางยาของสมุนไพรส่วนใหญ่จะกล่าวถึงส่วนของสมุนไพรซึง่
จะอยูใ่ นรูปของนามวลีทส่ี ่วนใหญ่มกั จะละ (Zero Anaphora) เช่น “เปลือกของพริกไทย…….[เปลือก
ของพริกไทย]ช่วยขับลม [เปลือกของพริกไทย]ขับเหงือ่ [เปลือกของพริกไทย]ขับปสั สาวะ [เปลือกของ
พริกไทย]แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้อ ….” ([..] หมายถึงละคาทีอ่ ยูในวงเล็บก้ามปู)
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ดังนัน้ จากงานวิจยั ก่อนหน้าและปญั หางานวิจยั นี้ทไ่ี ด้กล่าวข้างต้น
กรณีปญั หาการสกัด
ความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ จากเอกสารสมุนไพร ซึง่ ประกอบด้วย 3 ปญั หา
ย่อย โดยมีปญั หาย่อยแรกคือ ปญั หา Zero Anaphora และ Textual Ellipsis ของการระบุเอนทิตพ้ี ชื
สมุนไพรและส่วนของพืชสมุนไพร ปญั หานี้สามารถแก้ไขโดยใช้กฏทางฮิวริสติค คือใช้คานามทีเ่ ป็น
เอเจ้น (Agent) ของ EDU ก่อนหน้ามาเป็นเอเจ้นของ EDU ทีป่ รากฏ Zero Anaphora สาหรับ
ั หาโดยใช้คานามชื่อสมุนไพรซึง่ เป็น Topic name สาหรับปญั หาย่อย
Textual Ellipsis สามารถแก้ปญ
ทีส่ องคือปญั หาการระบุ EDU ทีแ่ สดงแนวความคิดสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร โดย EDU
ดังกล่าวมีลกั ษณะรูปแบบทางภาษาศาสตร์ดงั นี้
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‟,„ต้น/plant‟,„ดอก/flower‟,„ผล/fruit‟, „เมล็ด/seed‟, …}

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

Noun3{„อวัยวะ/organ‟,„บริเวณ/area‟, „มนุ ษย์/human‟,„ศรีษะ/head‟, „หน้าอก/chest‟,
„กระเพาะ/stomach‟, …}

Nounx{„xxx‟}

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

้ /tumeric‟, ...}
PlantName{„โหระพา/basil‟, „ขิง/ginger‟, „ขมิน

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

Vtreat{„บรรเทา/relieve‟, „ขับ/release‟, „ลด/reduce‟, „แก้/stop‟, „แก้/cure, treat‟ ,
„รักษา/cure,treat‟, … }
Vcause  {„ทาให้/cause‟,„ทาให้เกิด/be caused by‟ }
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Veffect{„คลืน่ ไส้/nauseate‟,„อาเจียน/vomit‟,„ปวด/pain‟,„เจ็บ/pain‟, „แน่ น/constrict‟,
„คัน/itchy‟, …}
Vweak { „เป็ น/be‟ , „มี/have‟, „ใช้เป็ น/be‟}
Winfo  { „ยา/medicine‟, „สรรพคุณ/property‟ }
Adv{„ยาก/difficultly‟}; Adj{ „เหลว/watery‟}
(เมือ
่ NP1 และ NP2

คือนามวลี; VP คือกริยาวลี; Vprop คือกริยาทีม่ แี นวความคิดคุณสมบัติ; Vtreat คือ
เซตกริยาทีม่ แี นวความคิดรักษา; Vcause คือเซตกริยาทีม่ แี นวความคิดเหตุ; Veffect คือเซตกริยาทีม่ ี
แนวความคิดผลหรืออาการ; Vweak คือเซตกริยาอ่อนซึง่ ต้องตามด้วยคาต่างๆทีใ่ ห้สารสนเทศ (Winfo )
ร่วมกับกริยานี้เป็ นแนวความคิดสรรพคุณทางยา)
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เนื่องจากภาษาไทยมีจานวนคาศัพท์ไม่มากเท่ากับภาษาอังกฤษ ฉะนัน้ ความหมายหรือแนวความคิด
เกีย่ วกับเหตุการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์เกีย่ วกับสรรพคุณทางยา ส่วนใหญ่เกิดจากคาหลายคา
ร่วมกันให้ความหมายของเหตุการณ์นัน้ เช่น ‘ขับ+เหงือ่ ’ ‘คลาย+กล้ามเนื้อ’ ‘ระงับ+อาการ+ปวด’
‘รักษา+อาการ+คอ+อักเสบ’ ‘บรรเทา+อาการ+แผล+พุพอง+อักเสบ’ เป็นต้น ฉะนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ขอ
เสนอการสกัด N-Word-Co (คือกกลุ่มคาทีเ่ กิดร่วมกันมีจานวน N คา) ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทาง
ยา (a medicinal-property concept) จากกริยาวลีในเอกสารพืชสมุนไพรต่างๆ โดย N-Word-Co
แสดงหรือปรากฏเป็นกลุ่มคา wmpi ; i=1,2,..,N; ทีอ่ ยู่ต่อเนื่องในเอกสารดังนี้.
N-Word-Co expression = wmp1 + wmp2 + wmp3+.. + wmpN

และมีการใช้กฎ

N-Word-Co rule ต่อไปนี้เพื่อก่อให้เกิด N-Word-Co

“If wmp1  Vmp then

wmp2,wmp3,..,wmpN  Wmp

Else If wmp1  Vweak  wmp2  Winfo then wmp3,..,wmpN  Wmp .”

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

Wmp=Noun2Noun3NounxPlantNameDiseaseNameVeffectAdj Adv;
Wmp is the medicinal-property word concept set)

ดังนัน้ N-Word-Coทีส่ กัดได้ จะถูกรวบรวมจัดเก็บเป็นลิสต์ (List) ของ N-Word-Co ทีม่ แี นวความคิด
สรรพคุณทางยาสมุนไพร ทัง้ นี้เพื่อใช้เป็นแหล่งคาศัพท์ของกลุ่มคาทีเ่ กิดร่วมกัน และมีแนวความคิด
สรรพคุณทางยา ของพืชสมุนไพร

อย่างไรก็ตาม การสกัด N-Word-Co ทาให้เกิดปญั หาเพิม่ ขึน้ อีกสองปญั หา คือ 1). ปญั หาการ
ระบุกริยาวลีทม่ี ี N-Word-Co ปญั หานี้สามารถแก้ได้โดยใช้ เซตของกริยาต่อไปนี้ Vcause , Veffect ,
Vweak , และ Winfo มาระบุกริยาวลีทม
่ี ี N-Word-Co และ 2). ปญั หาการหาขอบเขตของ N-Word-
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หรือ ขนาด N-Word-Co (คือหาค่าN) งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้
เทคนิคการเรียนรูข้ องเครือ่ งมาเรียนรูห้ าขนาด N-Word-Co ในกริยาวลี

Co

Maximum Entropy

ซึง่ เป็น

ดังนัน้ ลิสต์ของ N-Word-Co จะถูกนาไปใช้ ระบุ EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาของ
พืชสมุนไพร ด้วยการหาค่า Max-Similarity (candidat_N-Word-Co, List.N-Word-Co) 0.85
นอกจากนี้ลสิ ต์ของ N-Word-Co สามารถใช้แก้ปญั หาย่อยทีส่ ามคือปญั หาการหาขอบเขตของ EDUs
ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร โดยการหาค่า Max-Similarity (candidate_N-Word-Co,
List.N-Word-Co) หากมีค่า< 0.85 แสดงว่าสิน
้ สุดขอบเขต EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยา
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และปญั หาสุดท้าย คือ การรวบรวมจัดเก็บความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทาง
ยา‟ ทีส่ กัดได้อย่างไร เพื่อทาให้สามารถเข้าถึงความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ได้
อย่างไม่ซบั ซ้อน เพื่อแสดงหรือแทนในรูปแบบเครือข่าย (รูปที่ 1) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
งานวิจยั นี้ใช้เมตริกซ์ทป่ี ระกอบด้วยฟีเจอร์ (Feature) ต่อไปนี้ ชื่อพืชสมุนไพร ชื่อส่วนของพืชสมุนไพร
และสรรพคุณทางยามาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามฟีเจอร์ ทีก่ าหนดเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของ
พืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ในรูปแบบเครือข่ายเหมือน (Like Network Format)แบบ CODASYL
โดยการเรียงลาดับ (Sorting) ตามชื่อพืชสมุนไพรและ ชื่อส่วนของพืชสมุนไพร (คือ Hi-HCik set
occurrence)
ทาให้ได้รายชื่อสรรพคุณทางยาของแต่ละส่วนของพืชสมุนไพร ในทางกลับกัน ถ้า
เรียงลาดับตามสรรพคุณทางยา (คือ MPi-HCjk set occurrence) จะได้รายชื่อพืชสมุนไพรและ ชื่อส่วน
ของพืชสมุนไพรของแต่ละสรรพคุณทางยาสมุนไพร
2. วัตถุประสงค์

เพื่อสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ จากเอกสารภาษาไทย

3.

นิ ยามคาศัพท์

Medicinal Effect: ผลทางยาซึง่ เป็ นคุณสมบัตข
ิ องยา (Medicinal Property) หรือเรียกว่าสรรพคุณ

ทางยา

HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation: ความสัมพันธ์ระหว่างสรรพคุณทางยากับส่วนของ

พืชสมุนไพร

N-Word-Co:

การปรากฏร่วมกัน N คา ด้วยแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร

EDU: Elimentary Discourse Unit คือประโยคง่ายๆ ธรรมดาไม่ซบ
ั ซ้อน
NP: Noun Phrase Conceptคือความคิดนามวลี
VP: Verb Phrase Concept คือความคิดกริยาวลี
Corpus: คลังคา
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Concept: แนวความคิด
Machine Learning: การเรียนรูข
้ องเครือ่ ง

ขอบเขตของการวิ จยั
ข้อมูลทีใ่ ช้ทาวิจยั คือ เอกสารภาษาไทยภายใต้โดเมนพืชสมุนไพรไทยซึง่ ดาวน์โหลดจากเว็บ
4.2. เอกสารทีใ่ ช้มลี ก
ั ษณะเป็นแบบกึง่ โครงสร้าง

4.1.
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4.
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิจยั การสกัดและเก็บรวบรวมความสัมพันธ์ “ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา” จาก
เอกสารบนเว็บประกอบด้วยความรูพ้ น้ื ฐาน และงานวิจยั ก่อนหน้าดังนี้
ความรูพ้ น้ื ฐาน
1) Maximum Entropy, ME

ทาให้ได้ความรูท้ ว่ี ่าตัวแบบทีด่ ที ส่ี ุดคือ ตัวแบบทีส่ ามารถสอดคล้องกับเซทของข้อบังคับ
(Constrains) ทีถ
่ ูกกาหนดโดยหลักฐานหรือสถานการณ์ มิฉะนัน้ ต้องเป็นรูปแบบเดียวกันเท่าทีจ่ ะเป็ นไป
ได้ (Csiszar 1996; Berger et al. 1996) Fleischman et al. (2003) ได้จาลองแบบด้วยค่าความน่ าจะ
เป็นของบทบาทหน้าทีท่ างความหมาย, r (semantic role, r), เมือ่ บอกหรือให้ค่าเวคเตอร์ (Vector) ของ
Feature x มาให้ ดังสมการ (3) ต่อไปนี้
ME
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ตัวแบบ

p(r | x)  1

n

zx

exp[   j f j (r , x)]

(1)

j 0

เมือ่ Zx เป็นค่า Normalization Constant

เป็น Feature Function ทีแ่ ม็ป (Map) แต่ละค่า r และองค์ประกอบเวคเตอร์ (Vector Element)
ให้กบั ค่าทวิภาค (Binary Value)
fj(r,x)

n

เป็นจานวน Feature Functions

j เป็ นค่าน้ าหนักของ Feature Functionsทีก
่ าหนดให้

ดังนัน้ การจัดแบ่งประเภท/คลาส (class) ทีได้สุดท้ายคือ
จาก ทีม่ คี ่าควาน่ าจะเป็ นสูงสุดสาหรับเวคเตอร์ของฟีเจอร์
เป็นสูงสุดเมือ่ บอกค่า Feature Vector ของ r มาให้

r (คลาสใช่
x

ใน(1)

คลาสไม่ใช่ เป็นต้น) คานวนได้
ทีก่ าหนดให้นนั ้ กับค่าความน่ าจะ

2) Similarity_Score

การคานวนค่าความเหมือน (Similarity_score) (Biggins et al., 2012) ในสมการ
ประโยค จากคาต่างๆทีอ่ ยูใ่ นเซตของคาทีเ่ ป็นเนื้อความในประโยค (Content Word
หลังจากการกาจัดคาหยุด (Stop Word) และ การหาแก่นคา (Stemming Words)
Similarity _ Score 

| S1  S 2 |
| S1 |  | S 2 |

ระหว่างสอง
Set) ทัง้ สองนัน
้

(2)

(2)
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เมือ่ S1 คือประโยคทีป่ ระกอบด้วย แนวความคิดของคาทีอ่ ยูใ่ นเซตของคาทีเ่ ป็ นเนื้อความในประโยค S1
S2 คือประโยคทีป
่ ระกอบด้วย แนวความคิดของคาทีอ่ ยูใ่ นเซตของคาทีเ่ ป็นเนื้อความในประโยค S2
(โดย แนวความคิดของคาสาหรับงานวิจยั นี้อยูภ
่ ายใต้ เวิรด์ เน็ต (WordNet) และสารานุ กรมไทย
หลังจากแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ Longdo.com )
งานวิจยั ก่อนหน้า
ได้มงี านวิจยั มากมายทีได้เสนอเทคนิคต่างๆ สาหรับสกัด “ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทาง
ยา” จากเอกสารบนเว็บ เพื่อใช้ในการรักษาสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ แนวทางแพทเทิรน์
หรือกฎ (Pattern/Rule Based Approach) และแนวทางสถิตริ วมถึงการเรียนรูข้ องเครือ่ ง (Statistical
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Based Approach Including Machine Learning )
1.

แนวทางแพทเทิรน์ หรือกฎ (Pattern/Rule Based Approach)

ระบุความรูท้ เ่ี ป็นจริงเกี่ยวกับคลาสวัตถุ (Object Class) ต่างๆได้โดยการใช้
อิสอะแพทเทิรน์ (Is-A pattern) กับการสอบถามหรือคิวรี (Query) ทีม่ คี ยี เ์ วิรด์ (Key Word) อยูด่ ว้ ย
ทาการสกัดตุณสมบัตติ ่างๆทีอ่ ยูใ่ นรูปนามวลี จากเอกสารบนเว็บและจากส่วนบันทึกคิวรี (Query Log)
ด้วยค่า precision 0.8 สาหรับ 100 คลาสทีส่ ามารถระบุได้ จาก 5 คุณสมบัตหิ รือแอททริบวิ ท์
(Attribute) ทีส
่ กัดได้
Paşca M. (2008)

ได้ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือการทาเหมืองข้อความมาทาการสกัด
ความสัมพันธ์ทเ่ี ด่น (Salient Relation) จากเอกสารพับเมด (PubMed Articles) ทีส่ มั พันธ์กบั สมุนไพร
ไทย โดยมีการรูจ้ าความพันธ์บนพืน้ ฐานทางโครงสร้างไวยกรณ์คอื “NP1 causal-verb NP2” เมือ่
NP1 คือ เนมเอนทิต้ี สมุนไพร (Herb Name Entity) และ NP2 คือ เอนทิตส
้ี รรพคุณทางยา
ความสัมพันธ์ทส่ี กัดได้แสดงออกมาในรูปแบบเครือข่ายทีม่ ลี กั ษณะเป็ นโครงสร้างต้นไม้ทแ่ี ทน
ความสัมพันธ์ดา้ นสรรพคุณระหว่างชื่อสมุนไพร หรือ เนมเอนทิต้ี สมุนไพร (NP1) ทีเ่ ป็นโหนดราก
(Root Node) และเอนทิตส
้ี รรพคุณทางยาสมุนไพร (NP2) เป็นโหนดใบ (Leaf Node) รวมทัง้ ในทาง
กลับกันคือ NP1 เป็นเอนทิตส้ี รรพคุณทางยา NP2 เป็ นสมุนไพร อย่างไรก็ตาม เครือ่ งมือนี้ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั นี้ซง่ึ สรรพคุณทางยาสมุนไพรมีลกั ษณะเป็นเหตุการณ์ทแ่ี สดงด้วยกริยาวลี
Haruechaiyasak et al., 2011
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2. แนวทางสถิตริ วมถึงการเรียนรูข
้ องเครือ่ ง (Statistical Based Approach Including Machine
Learning )
Weeber M. and Vos. R.(1998) ได้กล่าวถึงคุณสมบัตข
ิ องฤทธิ ์ยาจาเป็ นต้องคานึงถึง 3

เรือ่ ง
และ

หลักคือ ยา (A) ผลทีแ่ สดงออกทางกายภาพ (Physiological Effect)(B) และ โรค (C)
ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เรือ่ งดังกล่าวเป็น A -> B , B -> C, ทาให้ได้ A -> C ดังนัน้ Weeber M. and
Vos. R.(1998) เสนอการสกัดความรูท
้ างการแพทย์โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคา (ซึง่ อยูใ่ นรูป
ของนามวลี) A, B, และ C จากเอกสารทางการแพทย์โดยใช้แนวทางสถิตดิ ว้ ยการแยกประเภทคา
ก่อนทีจ่ ะทาการหาความสัมพันธ์ระหว่างคา ซึง่ ได้ค่า precision =.08 recall =0.57

ได้คน้ พบความสัมพันธ์ (Association Discovery) ระหว่างคานามต่างๆที่
เป็นชื่อยาสมุนไพรจีน โรค พันธุกรรม ผลกระทบ (Side Effect) ของยาสมุนไพรจีน และส่วนผสม โดย
การวิเคราะห์การเกิดร่วมกัน (Collocation Analysis) จากเอกสารทีม่ กี ารกากับ และมีการนาเอา IE
(Information Extraction) และแบบจาลอง Swanson‟s ABC (A -> Bและ B -> C ทาให้ได้
ความสัมพันธ์แบบการส่งผ่าน (Transitive Association) คือ A -> C) มาประยุกต์ใช้ โดยกาหนดให้ A
คือพันธุก์ รรม B คือ ส่วนผสมทีส่ ามารถควบคุม A และ C คือ ยาสมุนไพรจีน เพื่อการบอกเป็นนัยของ
A -> C เมือ
่ A -> Bและ B -> C ปรากฏขึน้ ในเอกสารอย่างมีนยั สาคัญ ผลการวิจยั ของ Fang et
al.,(2008) ได้ precision =0.91 อย่างไรก็ตามวิธข
ี อง Fang et al.,(2008)อยูบ่ นพืน้ ฐานของการใช้แต่
เพียงนามวลี
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Fang et al.,(2008)

ได้ใช้โมเดลโปรแกรมเชิงเส้นแบบทีค่ าตอบทีด่ ที ส่ี ุดเป็นเลข
จานวนเต็ม (ซึง่ มีลกั ษณะคล้าย Naïve Bayes) มาทาการเรียนรูค้ วามสัมพันธ์เหตุและผล (Causal
Relation)จากคู่ กริยา-นามทีไ่ ด้กากับทัง้ หมด (annotated verb-noun pairs) จากเฟรมเน็ต
(FrameNet) และเวิรด์ เน็ต(WordNet) รวมทัง้ ใช้ความรูเ้ กีย่ วกับประเภทความหมาย (Semantic Class
knowledge) และทัง้ ปจั จัยต่างๆทางภาษาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น “People died in hurricane” มี
คานาม „hurricane‟ และกริยา „die‟ เป็นความสัมพันธ์เหตุและผล อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เหตุและ
ผลของ Riaz M. and Girju R. มีลกั ษณะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองเหตุการณ์โดยเหตุการณ์หนึ่ง
แสดงโดยคานาม และอีกเหตุการณ์หนึ่งแสดงโดยคากริยา
Riaz M. and Girju R.(2014)

ได้ใช้ SHELDON ซึง่ เป็นเครือ่ งมีอ NLP(Natural Language
Processing Tool) ทาการสกัดความรู้ โดยเฉพาะความรูเ้ กีย
่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตท้ี เ่ี ป็น
คาศัพท์คานาม (two noun-term entities) นอกจากนี้มบี างความสัมพันธ์ทต่ี อ้ งคานึงถึงการให้คะแนน
สาหรับเอนทิตค้ี าศัพท์คานามทีม่ คี วามคิดเห็นเชิงลบเพื่อใช้เป็นทริกเก้อ (Trigger) ตอบสนองต่อความ
คิดเห็นเชิงลบแล้วทาให้เกิดความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงกับคากริยา „Tell‟ กับประโยคตัวอย่าง
Recupero, D.R et al.,(2015)

อย่างไรก็ตามจากงานวิจยั ก่อนหน้าทัง้ สองแนวทางนัน้ (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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ไม่เหมาะสาหรับงานวิจยั นี้ทม่ี งุ่ สกัดความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพรสรรพคุณทางยา‟ ซึง่ อยูบ่ นพีน้ ฐานการสกัดความรูเ้ กีย่ วกับสรรพคุณทางยาของเอนทิตพ้ี ชื สมุนไพรไทย
จากเอกสารภาษาไทยโดยมีสรรพคุณเหล่านี้แสดงอยูใ่ นรูปของกริยาวลี
และหลายๆกริยาวลีอยู่
ต่อเนื่องกันและมีความสัมพันธ์กบั หนึ่งเอนทิตส้ี มุนไพรหรือส่วนของสมุนไพรซึง่ จะอยูใ่ นรูปของนามวลีท่ี
ส่วนใหญ่มกั จะละ
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Recupero, D.R et al.,2015)
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ปญั หาการสกัดความสัมพันธ์ ‚ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‛ จากเอกสารบนเว็บ
ปญั หาการสกัดความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ จากเอกสาร ประกอบด้วย 3
ปญั หาหลักคือ
1)
Part)

ปญั หาการระบุเอนทิตพ้ี ชื สมุนไพร (Herb-Plant Entity) และส่วนของพืชสมุนไพร (Herb-Plant
ซึง่ มักจะมีลกั ษณะปญั หาเป็ น Zero Anaphora (การละคาสรรพนามทีใ่ ช้อา้ งอิงเอนทิตพ้ี ชื

สมุนไพร) และ Textual Ellipsis (การละคานามทีเ่ ป็นเอนทิตพ้ี ชื สมุนไพร)
ตัวอย่างที่ 1 ปญั หา Zero Anaphora
กระเทียม
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EDU1: “(กลีบกระเทียม)/NP1 ( ใช้เป็ นยาขับลม)/VP”

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

คานามทีอ่ ยูภ่ ายในวงเล็บก้ามปู [..] คือ Zero Anaphora ซึง่ ปรากฎใน EDU2
อ้างอิงคานามทีเ่ ป็นประธานของ EDU ก่อนหน้าซึง่ ก็คอื กระเทียม

ปญั หานี้แก้โดย

ตัวอย่างที่ 2 ปญั หา Textual Ellipsis

EDU3: “(ราก [กระเทียม])/NP1 (ใช้เป็ นยาขับปั สสาวะ)/VP”

คานามทีอ่ ยูภ่ ายในวงเล็บก้ามปู [..] คือ Textual Ellipsis ปญั หานี้แก้โดยอ้างอิงชือ้ เรือ่ ง (Topic
name) ซึง่ ก็คอื กระเทียม
ั หาการระบุ EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพรของเอนทิตพ้ี ชื สมุนไพร
2) ปญ

ตัวอย่างที่ 3 ต่อไปนี้ จะทราบได้อย่างไรว่า EDU ต่างๆต่อไปนี้มี EDU อันไหนที่มีความคิดสรรพคุณทาง
ยาสมุนไพร
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ตัวอย่างที่ 3
“พริ กไทย (Piper nigrum Linn.)”
-สรรพคุณ
เปลือกของพริ กไทยมีน้ าย่อยสาหรับย่อยไขมันEDU

ด้วยเหตุน้ ีตาราโบราณจึงเชื่อกันว่าพริ กไทยสามารถลดความ

อ้วนได้EDU พริ กไทยช่วยกระตุน้ ปุ่ มรับรสที่ลนิ้ EDU เพื่อให้กระเพาะอาหารหลัง่ น้ าย่อยได้มากขึ้น EDU พริ กไทยดามีรสเผ็ด
อุ่นEDU เมื่อรับประทานเข้าไปEDU จะรู ้สึกอุ่นวาบที่ทอ้ งEDU ช่วยขับลมEDU ขับเหงื่อ EDU ขับปั สสาวะ EDU แก้ทอ้ งอืด
ท้องเฟ้ อ EDU แก้ไข้มาลาเรี ย EDU แก้อหิ วาตกโรค EDU ใช้กา้ นพริ กไทย 10 ก้านEDU บดให้ละเอียด EDU แล้วต้มกับน้ า 8
แก้ว EDU ใช้เป็ นยาล้างแผลที่อณั ฑะ EDU, สารพิเพอรี นในพริ กไทยสามารถใช้เป็ นยาฆ่าแมลง EDU ซึ่งไม่เป็ นอันตรายต่อ
มนุษย์ EDU โดยนาผลพริ กไทยมาทุบให้แตก EDU แล้วใช้ EDU”
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สรรพคุณทางยาสมุนไพรทีป่ รากฏบนเอกสารส่วนใหญ่แสดงออกมาในรูปของเหตุการณ์ (Event) ที่
อธิบายด้วยกริยาวลี ตัวอย่างเช่น „ขับ+เหงือ่ ‟ „คลาย+กล้ามเนื้อ‟ „ระงับ+อาการ+ปวด‟ „รักษา+
อาการ+คอ+อักเสบ‟ „บรรเทา+อาการ+แผล+พุพอง+อักเสบ‟ เป็นต้น ฉะนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ขอเสนอการ
สกัด N-Word-Co (คือกกลุ่มคาทีเ่ กิดร่วมกันมีจานวน N คา มีแนวความคิดสรรพคุณทางยา ) โดย NWord-Co ทีส
่ กัดได้ จะถูกรวบรวมจัดเก็บเป็ นลิสต์ (List) ทัง้ นี้เพื่อใช้เป็นแหล่งคาศัพท์เกีย่ วกับ
แนวความคิดสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรในรูปของ N-Word-Co อย่างไรก็ตามการสกัด Nั หา คือ 1) ปญั หาการระบุกริยาวลีทม่ี ี N-Word-Co 2) ปญั หาการหา
Word-Co ประกอบด้วยสองปญ
ขอบเขตของ N-Word-Co
ฉะนัน้ งานวิจยั นี้แก้ปญั หาทัง้ สองนี้โดยการใช้ เซตของกริยาต่อไปนี้
Vcause , Veffect , Vweak , และ Winfo มาระบุกริยาวลีทม
่ี ี N-Word-Co และได้ประยุกต์ใช้ Maximum
Entropy ซึง่ เป็ นเทคนิคการเรียนรูข
้ องเครือ่ งมาเรียนรูห้ าขนาด N-Word-Co ในกริยาวลี
ดังนัน้ ลิสต์ของ N-Word-Co จะถูกนาไปใช้ ระบุ EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาของ
พืชสมุนไพร ด้วยการหาค่า Max-Similarity (candidat_N-Word-Co, List.N-Word-Co) 0.85
ปญั หาการหาขอบเขตของ EDUs (EDU Boundary) ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร
ของเอนทิตพ้ี ชื สมุนไพร
3)

จากตัวอย่างที่ 3 จะทราบได้อย่างไรว่าสรรพคุณทางยาสมุนไพรต่อไปนี้

.........เมื่อรั บประทานเข้ าไปEDU จะรู้ สึกอุ่นวาบที่ท้องEDU ช่ วยขับลมEDU ขับเหงื่อ EDU ขับปั สสาวะ EDU แก้ ท้องอืด

ท้ องเฟ้ อ EDU แก้ ไข้ มาลาเรี ย EDU แก้ อหิ วาตกโรค EDU ใช้ ก้านพริ กไทย 10 ก้ านEDU ...................

มี “แก้ อหิ วาตกโรค EDU” เป็ นขอบเขตของ EDUs ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร
ปญั หานี้แก้ไขโดยใช้ N-Word-Co List โดยการหาค่า Max-Similarity (candidate_N-Word-Co,
List.N-Word-Co) หากมีค่า< 0.85

แสดงว่าสิน้ สุดขอบเขต EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยา
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ปญั หาการจัดเก็บความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ทีส่ กัดได้อย่างไร เพื่อทาให้
สามารถเข้าถึงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ได้อย่างไม่ซบั ซ้อน เพื่อแสดงหรือ
แทนในรูปแบบเครือข่าย (รูปที่ 1) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ งานวิจยั นี้ใช้เมตริกซ์ทป่ี ระกอบด้วย
ฟีเจอร์ (Feature) ต่อไปนี้ Herb ID , HerbName (ชื่อพืชสมุนไพร), HerbPlantPartConcept (ชื่อ
ส่วนของพืชสมุนไพร), Herbal-Medicinal-Property Concept (ความคิดสรรพคุณทางยา) , และ
Relation ID มาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นตาราง เพื่อแสดงความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพรสรรพคุณทางยา‟ ในรูปแบบเครือข่ายเหมือน (Like Network Format)แบบ CODASYL โดยการ
เรียงลาดับ (Sorting) ตาม ชื่อพืชสมุนไพรและ ชื่อส่วนของพืชสมุนไพร (คือ Hi-HCik set occurrence)
ทาให้ได้รายชื่อสรรพคุณทางยาของแต่ละส่วนของพืชสมุนไพร
ในทางกลับกัน ถ้าเรียงลาดับตาม
สรรพคุณทางยา (คือ MPi-HCjk set occurrence) จะได้รายชื่อ พืชสมุนไพรและ ชื่อส่วนของพืช
สมุนไพรของแต่ละสรรพคุณทางยาสมุนไพร
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กรรมวิธดี าเนินงาน
ระบบงานโดยสรุปสาหรับการการสกัดและเก็บรวบรวมความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณ
ทางยา’ จากเอกสารบนเว็บประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆดังต่อไปนี้ (ดังแสดงในรูปที2่ ) ขัน้ ตอนการเตรียม
คลังข้อมูล (Corpus Preparation) ขัน้ ตอนการเรียนรูข้ อบเขต N-Word-Co (N-Word-Co Boundary
Learning) ขัน้ ตอนการสกัด N- Word-Co ขัน้ ตอน การสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืช
สมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ (HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation Extraction) และขัน้ ตอน
การรวบรวมเก็บสะสมและแทนความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์
‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’
(Collection and Representation of HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation)
Corpus preparation
Text
Thai
Encyclopedia

Word net

N-Word-Co Boundary Learning

N-Word-Co Boundary Model
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N-Word-Co Identification
N-Word-Co Boundary
Determination
Extraction of N-Word-Co with HerbalMedicinal-Property Concept
Collected HerbPlantPartMedicinalProperty Relation

Collection of N-Word-Co
Expression Matrix

HerbPlantPart-MedicinalProperty
Relation Extraction

HerbPlantPart-MedicinalProperty
Relation Representation (LikeNetwork Representation)

รู ปที่2. กรอบงานวิจยั

การทดลอง (ตามกรอบแนวคิดการวิจัย)

การเตรียมคลังคา (Corpus Preparation)
ข้อมูลภาษาไทยทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้เป็นข้อมูลทางด้านพืชสมุนไพรไทย สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์
เว็บไซด์ของโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm) และสารานุ กรมไทย (http://kancha
napisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=14&chap=10&page=chap10.htm)
แล้วผ่าน
ขัน้ ตอนการเตรียมคลังคา ทีม่ กี ารกากับ tag ตัง้ แต่ระดับคาโดยใช้โปรแกรมตัดคาจาก Niast Lab (ของ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) จนถึงระดับประโยค
จานวน 3,600 EDUs ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จานวน 2000 EDUs สาหรับการเรียนรูห้ า
เซตกริยาสรรพคุณทางยาสมุนไพรซึง่ ประกอบด้วย Vtreat และ Vcause และการเรียนรูห้ าขนาด NWord-Co (ทีม
่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร) เพื่อใช้ระบุ EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณ
1)
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ทางยาสมุนไพร ส่วนที่ 2 จานวน 1000 EDUs สาหรับสกัด N-Word-Co และรวบรวม เป็นลิสต์ NWord-Co
เพื่อใช้สาหรับสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์
‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’
และส่วนที่ 3 จานวน 600 EDUs สาหรับสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณ
ทางยา’
การเรียนรูข้ อบเขต N-Word-Co (N-Word-Co Boundary Learning)
นาคลังคาส่วนที่ 1 มาทาการกากับคาทีเ่ กีย่ วข้องกับ N-Word-Co พร้อมแนวความคิดสรรพคุณทางยา
สมุนไพร รวมทัง้ NP1ทีแ่ สดงแนวความคิดส่วนของพืชสมุนไพรหลังจากทีผ่ ่าน หาแก่นคา และกาจัดคา
หยุด ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยใช้ WordNet(http://word-net.princeton.edu/obtain) และ Thai-HerbEncyclopedia (http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK14/chapter10/chap10.htm)หลังจาก
แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดย Lexitron (Thai-English Dictionary)
2)

(http://lexitron.nectec.or.th/)
“ต้นสะเดา……………
ผลสะเดาทาให้ อยากรับประทานอาหารตลอดเวลา EDU1ทาให้สดชื่นEDU2 รากแก้เสมหะติดคอEDU3เปลือกใช้เป็ นยาแก้ไข้อย่างดีEDU4…”

DP
U

“Neem Tree………………

A neem fruit makes [you]EDU3
always feel like to eat food.EDU1 [The EDU4
neem fruit] makes you being fresh EDU2 Root clears
phlegm sticking in throat. Bark is used as a antipyretic drug …”

<Topic_name Entity-concept=neem tree/herb>ต้นสะเดา</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‟>ทาให้ </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‟>ทาให้ </ w-mp1>
< w-mp2: setType=„effect-verb‟ ; concept= „be fresh‟ boundary =„yes‟>สดชื่น</ 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‟>แก้</ 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)

รู ปที่3. การกากับคาของ N-Word-Co ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร และNP1 ที่
มีแนวความคิดส่ วนของพืชสมุนไพร

การเรียนรูห้ าขนาดของ N-Word-Co ของ VP ของ EDU โดย เครือ่ งจักรเรียนรู้ Maximum Entropy
(ME) (Berger et al.,1996) ซึง่ เป็ นการหาค่าความน่ าจะเป็ นของส่วนความหมาย r (semantic role, r)
เมือ่ กาหนดเวคเตอร์ของฟีเจอร์ x ดังสมการ (1) ของหัวข้องานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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จาก (1) สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั นี้เพื่อหาคลาส r ว่าขอบเขตสิน้ สุดหรือไม่ เมือ่ p(r|x)
คือ ค่าความน่าจะเป็นสูงสุด (argmax p(r|x)) เพีอ่ ทีห่ าขนาดของ N-Word-Co หรือ คลาสขอบเขตของ
N-Word-Co ว่าเป็ นคลาส ending หรือ continuing จากกริยาวลีทงั ้ หมดในคลังคาทีเ่ ตรียมไว้ ก่อนที่
จะมีการเรียนรูข้ นาดของ N-Word-Co จะต้องมีการหาจุดเริมต้นของ N-Word-Co โดยใช้ กฎ Nั หา) หลังจากทีผ่ ่าน หาแก่นคา และ
Word-Co rule กับ VP (ทีไ่ ด้กล่าวในหัวข้อ 5 ความเป็ นมาของปญ
กาจัดคาหยุด ดังนัน้ r คือ คลาสขอบเขตของ N-Word-Co เมือ่ r =0 แสดงว่าขอบเขตสิน้ สุด
(ending) มิฉะนัน
้ r =1 (continuing) และ x เป็นไบนารีเวคเตอร์ของฟีเจอร์แนวความคิดคา (A
binary vector of word-concept features) และ x เป็ นเวคเตอร์ทม
่ี คี ่คู า(คู่แนวความคิดคา, wmpi
wmpi+1) โดยเฉพาะแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร ร่วมอยูด
่ ว้ ย เมือ่ wmpiWmp และ
wmpi+1Wmp ;
if wmp1  Vmp then i=2,3,..,N or if wmp1  Vweak  wmp2  Winfo then i=3,4,..,N

DP
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ดังแสดงใน
(2) โดยทุกคู่คา ได้จากการเลื่อนกรอบหน้าต่างทีม
่ ขี นาดสองคาอยูต่ ดิ กันไปด้วยระยะทางหนึ่งคาบน
VP หลังจากทีผ
่ ่าน หาแก่นคา และกาจัดคาหยุด
p (r | x) 

arg max
r

n
n
1
exp(   j f yes , mp i , j (r , wmp )    j f no, mp i , j (r , wmp )
z
j 1
j 1

n

n

j 1

j 1

   j f yes , mp i 1, j (r , wmp 1 )    j f yes , mp i 1, j (r , wmp 1 ))

(2)

การสกัด N- Word-Co (Extraction of N-Word-Co with Herbal-Medicinal-Property
Concept) เพื่อสะสมเป็ นลิสต์ N-Word-Co
เนื่องจาก N-Word-Co แสดงถึงเหตุการณ์ดว้ ยกริยาวลี การหาคาเริม่ ต้นของ N-Word-Co ซึง่ เป็น
คากริยาสามารถหาได้ดว้ ยการใช้ กฎ N-Word-Co rule (หลังจากทีผ่ ่าน หาแก่นคา และกาจัดคาหยุด)
มาระบุหา EDU ทีม่ กี ริยาตัวแรกของ VP เป็นสมาชิกใน Vmp ดังนี้ : If (wmp1Vmp ) 
3)

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

เมือ่ พบ VP มีคาแรกเป็ นไปตามกฎ N-Word-Co rule การหาขอบเขตของ N-Word-Coก็จะ
เริม่ ขึน้ โดยใช้ค่า λ ทีไ่ ด้จากการเรียนรูก้ บั ฟงั ก์ชนั ฟีเจอร์สาหรับการหาขนาด N-Word-Co ดังแสดงใน
สมการ (2) คานวณหาขอบเขต N-Word-Co หรือ ขนาด N-Word-Co ตามอัลกอริทมึ ทีแ่ สดงในรูปที3่
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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+1  Winfo )
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)

DP
U

8 while (r=1)(wmpi Wmp)(i  endOfVerbPhrase)do
9 { NWC  NWC  wmpi ; i  i + 1;
1
Equation(2)
0
1 } return NWC
1

รูปที4่ . อัลกอริทมึ หาขอบเขต N-Word-Co

ส่วนการหาแนวคิดของ

เกียวกับ สรรพคุณทางยาสมุนไพร สามารถหาได้จาก Vtreat ,
Veffect, Vcause , Vweak , Noun2, Noun3, และ Adj แต่ไม่รวมคาทีป
่ รากฏอยู่เสมอเหมือนบอกเป็ น
นัย (Cue word) เช่น ‘ยา/medicine‟ และ ‘สรรพคุณ/property‟ โดยแนวความคิดต่างๆทีเ่ กีย่ วกับ
สรรพคุณทางยาสมุนไพรได้จากการอ้างอิง WordNet และ Thai-Herb-Encyclopedia หลังผ่านการ
แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วย Lexitron ดังนัน้ N-Word-Co ทีส่ กัดได้พร้อมกับแนว ความคิด
ทีป่ ระมวลได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ ใช้สาหรับการสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์‘ส่วนของพืชสมุนไพรสรรพคุณทางยา’ จากเอกสาร
N-Word-Co

19

ตารางที่ 1 ตัวอย่าง ลิสต์ N-Word-Co
N-Word-Co List
Verb phrase example
N-Word-Co Expression
“ดอกกระเจีย๊ บแดงลดความดันเลือดของ
„ลด/reduce-Vtreat ความ
ผูป้ ว่ ย/The rosella flower reduces ดัน/pressure-Noun2
blood pressure of patients.”
เลือด/blood-Noun3‟
VP=“ลด/reduce-Vtreat ความดัน/
pressure-Noun2 เลือด/bloodNoun3 ของ/of-prep
ผูป้ ว่ ย/patients-Noun3”
„ทาให้/improve-Vcause
สายตา/eyesight-Noun3‟

To reduce blood
pressure

To improve
eyesight

DP
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“ใบตาลึงทาให้สายตาดีขน้ ึ /The Ivy-Gourd
leaves improve better
eyesight.”
VP=“ทาให้/improve-Vcause
สายตา/eyesight-Noun3 ดี
ขึน้ /better-Adj”

N-Word-Co
Concept

“ใบสะระแหน่บรรเทาเจ็บคอรุนแรง/The mint
leaves relieve sore throat.”
VP=“บรรเทา/relieve-Vtreat
เจ็บ/pain-Veffect คอ/throatNoun3 รุนแรง/badly-Adv”

„บรรเทา/relieve-Vtreat เจ็บ/painVeffect คอ/throat-Noun3‟

To relieve sorethroat

“ใบโหระพาขับของเสียในรูปแบบเหงือ่ /The
sweet basil leaves excrete
waste in the form of sweat.”
VP=“ขับ/excrete-Vtreat ของเสีย/
waste-Nounx ใน/in-prep
รูปแบบ/form-Nounx เหงือ่ /sweatNoun2”

„ขับ/excrete-Vtreat ของเสีย/xxxNounx รูปแบบ/xxx-Nounx
เหงือ่ /sweat-Noun2‟

To excrete sweat

“ขิงใช้เป็นสมุนไพรขับเหงือ่ /Ginger is an
herb for sweating”
VP=“ใช้เป็น/be-Vweak สมุนไพร/herbWinfo ขับ/excrete-Vtreat
เหงือ/sweat-Noun2”
่

„ใช้เป็น/be-Vweak สมุนไพร/herbWinfo ขับ/excrete-Vtreat
เหงือ่ /sweat-Noun2‟

To excrete sweat

“รางจืดเป็นสมุนไพรถอนพิษทุกชนิด/
Thunbergia is an herb for
counteracting of all poisons.”
VP=“เป็น/be-Vweak สมุนไพร/herbWinfo ถอน/counteract-Vtreat
พิษ/poison-Noun2”

„ใช้เป็น/be-Vweak สมุนไพร/herbWinfo ถอน/counteract-Vtreat
พิษ/poison-Noun2‟

To counteract
poison
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4) การสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟(HerbPlantPartMedicinalProperty Relation Extraction)
การสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ นี้ประกอบ 3 ขัน้ ตอน บนพืน้ ฐานการอ้างอิง WordNet และ Thai-

หลังผ่านการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วย Lexitron : (1) การระบุช่อื พืช
สมุนไพรและส่วนของพืชสมุนไพร (2) การระบุ EDU ทีมแี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร (3)
การหาขอบเขต EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร
Herb-Encyclopedia

4.1. การระบุช่อื พืชสมุนไพรและส่วนของพืชสมุนไพร
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ชื่อพืชสมุนไพรได้ช่อื เรือ่ ง (Topic name) ของเอกสาร เช่น„โหระพา/Basil‟ „ขิง/Ginger‟
„สะเดา/Neem‟ เป็ นต้น สาหรับส่วนของพืชสมุนไพร ได้จาก NP1ของ EDU เช่น „ใบโหระพา/Basil
ั หา Zero-Anaphora และ Textual Ellipsis
leaves‟ „เหง้าขิง/A Ginger root stock‟ เป็ นต้น แต่ถา้ มีปญ
เกิดขึน้ ก็สามารถแก้ไขโดยใช้ Agent หรือประธานของ EDU ก่อนหน้า สาหรับการเกิด ZeroAnaphora ส่วนกรณี Textual Ellipsis สามารถแก้ไขโดยการอ้างถึงชื่อของชื่อเรื่อง นอกจากนี้
Product Derivative (ผลผลิตทีพ
่ ฒ
ั นามา) ก็สามารถอ้างถึง Agent ของ EDU ก่อนหน้า และชื่อเรือ่ งได้
ตัวอย่างเช่น
Topic name: มะขามป้อม/ Indian Goose-Berry
EDU1: “เมล็ดมะขามป้อมมาเผา/ Indian goose-berry seeds are burnt.”

EDU2: “เมล็ดนัน
้ มาผสมกับน้ ามันพืช/The seeds are mixed with vegetable oil.”

EDU3: “น้ ามันผสมนี้ใช้ทาแก้คน
ั /The mixed oil is applied to stop itching.”

จากตัวอย่างน้ามันผสมใน EDU3 คือ NP1 และเป็น Product Derivative อ้างถึง „เมล็ด
มะขามป้อม‟
4.2. การระบุ EDU ทีมแี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร

ถ้า NP1 ของ EDU มีแนวความคิด ส่วนของพืชสมุนไพร อยูใ่ น Noun1 ทาให้ VP ของ
EDU นี้ ใช้หา แนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร จากลิสต์ N-Word-Co ในตารางที1่ ได้โดยใช้
กฎ N-Word-Co rule แล้วตามด้วย การหาร ขนาด N-Word-Co ได้ Candidate N-Word-Co ซึง่ ถูก
นาไปหาแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพรโดยการหาค่า Max Similarity Score (MaxSimScore)
ในสมการ (3) (Biggins et al., 2012) กับ N-Word-Co ทีส่ ะสม (N-Word-Co collected) ในลิสต์ NWord-Co ถ้าค่า MaxSimScore 0.85 แสดงว่า เกิดคู่ทเ่ี หมือนกันมากทีส
่ ุด เพื่อทีจ่ ะได้แนวความคิด
สรรพคุณทางยาสมุนไพร
𝑀𝑎𝑥𝑆𝑖𝑚𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

max

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝑆𝑖𝑧𝑒

𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 ∩ 𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒
𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 × 𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒

(3)
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4.3.การหาขอบเขต EDU

ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร

ขัน้ ตอนนี้เป็นการหาขอบเขต EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร หลังจากทีส่ ามารถ
ระบุ EDU หรือ EDUi ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพรได้ (ตามหัวข้อ 4.2) โดยการหา
แนวความคิด ส่วนของพืชสมุนไพรใน NP1 ของ EDUi+1 (กล่าวคือมีแนวคิดเดียวกันกับ NP1 ของ
EDUi) และ VP ของ EDUi+1 มี Candidate N-Word-Co ทีต
่ รงกับ N-Word-Co ทีส่ ะสมในลิสต์ NWord-Co ด้วยค่า Max Similarity Score จากนัน
้ ก็ดาเนินการ หัวข้อ 4.3 นี้ไปเรือ่ ยๆกับ EDU
ถัดไป จนกระทัง่ แนวความคิด ส่วนของพืชสมุนไพรใน NP1 ของ EDU ถัดไป (EDUi+1 ) ไม่เท่ากับ
ของ EDU ก่อนหน้า หรือ VP ของ EDU ถัดไป (EDUi+1 ) ไม่ม/ี มี Candidate N-Word-Co ทีไ่ ม่อยู่
ในลิสต์ N-Word-Co นันก็
่ คอื สิน้ สุดของขอบเขต EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร
ดังแสดงในอัลกอริทมึ การหาขอบเขต EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร (รูปที่ 4)
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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
NP1i.HerbalPlantComponent = NP1i-1.HerbalPlantComponent;
4
5
If NP1i.HerbalPlantName= */solvingTexualEllipsis
NP1i.HerbalPlantName= TopicName;
6
};
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);
For k=1 to nwcMatrixSize
12
13
if MaxSimScore(CNWCj, WM.NWordCoExpk)0.8
Conceptj= WM.NWordCoConceptk
;
14
15
If Conceptj  
16
{HMPB  HMPB  Conceptj ;  Conceptj =  };
j=j+1; i=i+1; HCj=NP1i.HerbalPlantComponent;
17
18 }
19
Relh  NP1i-1 HMPB; h=h+1;
20
If tempHCj
temp=HCj;
21
Relh
22 } Return

รูปที่ 5. อัลกอริทมึ หาขอบเขต การหาขอบเขต EDU ทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร
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5)

การรวบรวมเก็บสะสมและแทนความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทาง

ยา‟ (Collection and Representation of HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation)
หลังจากนัน้ กลับไปดาเนินการหัวข้อที่ 1 – หัวข้อที่ 4 จนจบเอกสาร ก็ทาให้ได้ ความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์
‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ตามส่านต่างของพืช ฉะนัน้ ความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์‘ส่วนของ
พืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ทีส่ กัดได้จากเอกสารพืชสมุนไพรต่างๆ ก็ถูกรวบรวมสะสมในรูปของ
เมตริกซ์ ทีป่ ระกอบด้วย 4 ฟีเจอร์คอื HerbName, HerbPlantPart Concept, HerbalMedicalProperty Concept, และ Relation ID ดังแสดงใน ตารางที่ 2 ซึง่ สามารถแสดงหรือแทนความ
ความสัมพันธ์‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ในรูปแบบเครือข่ายเหมือน (รูปที่ 1)โดยเรียงตาม
HerbName และ HerbPlantPart Concept ทาให้ได้รายชื่อสรรพคุณทางยาของแต่ละส่วนของพืช
สมุนไพร (คือ Hi-HCik set occurrence, รูปที่ 1)
และ ถ้าเรียงลาดับตาม Herbal-MedicalProperty จะได้รายชื่อ พืชสมุนไพรและ ชื่อส่วนของพืชสมุนไพรของแต่ละสรรพคุณทางยาสมุนไพร
(ตารางที3่ ) ซึง่ ก็คอื (MPi-HCjk set occurrence, รูปที่ 1)
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ตารางที่ 2 แสดงเมตริกซ์ของ ความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ทีเ่ รียงโดย

HerbName and HerbPlantPart Concept
Herb ID

HerbName.

HerbPlantPart
Concept

Herbal-MedicinalProperty Concept

37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
…

โหระพา/Basil
โหระพา/Basil
โหระพา/Basil
โหระพา/Basil
โหระพา/Basil
โหระพา/Basil
สะเดา/Neem
สะเดา/Neem
สะเดา/Neem
สะเดา/Neem
มะนาว/lime
มะนาว/lime
มะนาว/lime
มะนาว/lime
มะนาว/lime
ขิง/Ginger
ขิง/Ginger
ขิง/Ginger
ขิง/Ginger
…

whole
whole
whole
whole
whole
whole
leaf
leaf
leaf
bark
seed
seed
root
juice
juice
rootStock
rootStock
rootStock
rootSt ck
…

ReleaseGas
RelieveNauseate
ExcreateSweat
ReduceFever
ReduceInflame
RelieveCough
HaveAppetite
ReleaseGas
ClearPhlegm
ReduceFever
ClearPhlegm
ReduceFever
ReduceFever
ClearPhlegm
RelieveCough
ExcreateSweat
ReduceFever
ReleaseGas
StopVomit
…

Relation ID
SortedBy PlantName&
PlantPart
37whRG
37whRN
37whES
37whRF
37whRI
37whRC
38leHA
38leRG
38leCP
38baRF
39seCP
39seRF
39rtRF
39juCP
39juRC
40rtsES
40rtsRF
40rtsRG
40rtsSV
…
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ตารางที่ 3 แสดงเมตริกซ์ของ ความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ทีเ่ รียงโดย
Herbal-Medical-Property
HerbName.

HerbPlantPart
Concept

Herbal-MedicinalProperty Concept

39
39
38
37
40
38
37
40
39
39
38
37
37
40
38
37
39
37
40
…

มะนาว/lime
มะนาว/lime
สะเดา/Neem
โหระพา/Basil
ขิง/Ginger
สะเดา/Neem
โหระพา/Basil
ขิง/Ginger
มะนาว/lime
มะนาว/lime
สะเดา/Neem
โหระพา/Basil
โหระพา/Basil
ขิง/Ginger
สะเดา/Neem
โหระพา/Basil
มะนาว/lime
โหระพา/Basil
ขิง/Ginger
…

juice
seed
leaf
whole
rootStock
leaf
whole
rootStock
root
seed
bark
whole
whole
rootStock
leaf
whole
juice
whole
rootStock
…

ClearPhlegm
ClearPhlegm
ClearPhlegm
ExcreateSweat
ExcreateSweat
HaveAppetite
ReduceFever
ReduceFever
ReduceFever
ReduceFever
ReduceFever
ReduceInflame
ReleaseGas
ReleaseGas
ReleaseGas
RelieveCough
RelieveCough
RelieveNauseate
StopVomit
…

Relation ID
SortedBy HerbalMedical-Property
CP39ju
CP39se
CP38le
ES37wh
ES40rts
HA38le
RF37wh
RF40rts
RF39rt
RF39se
RF38ba
RI37wh
RG37wh
RG40rts
RG38le
RC37wh
RC39ju
RN37wh
SV40rts
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Herb ID

…
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ผลการทดลองและการประเมินผล
คลังข้อมูลภาษาไทยภายใต้โดเมนพืชสมุนไพรไทยจานวน

1600EDUs (ซึง่ ดาวน์โหลดจากเว็บ

พืชสมุนไพรไทย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1000EDUs สาหรับประเมินการสกัด N-Word-Co ที่
มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาจากเอกสารภาษาไทย ด้วยค่าความแม่นยา (Precision) และค่าระลึก
(Recall) และ 600EDUs สาหรับประเมินการสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพรสรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยนัน้ ด้วยค่าความแม่นยา และค่าระลึก โดยการประเมินทัง้ สอง
ดังกล่าวใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านตัดสินด้วยวิธกี ารลงคะแนนเสียงข้างมาก (Max Win Voting) ดังนี้
การสกัด N-Word-Co ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยา
ค่าความแม่นยา และค่าระลึก ของการสกัด N-Word-Co ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาจากเอกสาร
ภาษาไทยคือ 88.9% และ79.4% ตามลาดับ สาเหตุทม่ี คี ่าระลึกต่า เพราะปญั หา Anaphora ดังตัวอย่าง
1)
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ต่อไปนี้
EDU1:“ใบโหระพา/Basil leaves บรรเทา/relieve อาการ/symptom ดังกล่าวข้างต้น/as mentioned above”
(“Basil leaves relieve the symptom as mentioned above.”)

ซึง่ มีกลุ่มคาต่อไปนี้ ‘ดังกล่าวข้างต้น/as mentioned above‟ เป็น Anaphora
2)

การสกัด ความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ จากคลังข้อมูล

โดยการใช้N-Word-Co

List

ที่ถูกต้อง มาทาการสกัด ความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-

สรรพคุณทางยา’ จากคลังข้อมูลสาหรับทดสอบนัน้ ได้ ด้วยค่าความแม่นยา และค่าระลึก ของการสกัด
ความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยคือ 90% และ
77.5% ตามลาดับ สาเหตุทม
่ี ี ค่าระลึก ต่าเพราะปญั หา ต่อไปนี้
ั หา NP1 ซึง่ ประกอบด้วยประโยคย่อย.
a) ปญ

“ใบชุมเห็ดเทศ/Alata leaf ซึง่ มีฤทธิเ์ ป็นยาระบายอ่อนๆ/ which has an effect as a soft laxative

ต้ ม/can be boiled

สามารถนาไป

นา้ /water กินได้ /eatable”

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

ซึง่ มี

NP1

คือ „ใบชุมเห็ดเทศ/Alata

leaf ซึง่ มีฤทธิเ์ ป็ นยาระบายอ่อนๆ/ which has an effect as a soft

laxative‟มีประโยคย่อยคือ „ซึง่ มีฤทธิเ์ ป็ นยาระบายอ่อนๆ/ which has an effect as a soft laxative‟

ปญั หา
ดังนี้
b)

NP2

ซึง่ มีหลาย

Noun2

ปรากฏด้วยแนวความคิดหลักเดียวกันแต่แตกต่างในรายละเอียด
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EDU1: “(ใบเสลดพังพอน/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 มีหลาย Noun2 ทีม่ แี นวความคิดหลักคือ ‘พิษ/poison’ แต่ไม่เหมือนกันในรายละเอียด เช่น พิษ
ไข้ /fever-poison พิษแมลง/insect-poison พิษงู/cobra-poison
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ดังนัน้ การสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์จากเอกสารสาหรับงานวิจยั นี้มวี ธิ กี ารหลักบนพืน้ ฐานของ
เหตุการณ์ทแ่ี สดงออกด้วยกิรยิ าวลีซง่ึ สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ภาษาอื่น นอกจากนี้ความรูเ้ ชิงความ
สัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’สามารถถูกจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบ Matrix เพื่อง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูลสาหรับการสร้างตัวแทนองค์ความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ดว้ ยเครือข่ายวงแหวน เสมือน
ซึง่ ง่ายสาหรับการทาความเข้าใจในการแก้ไขปญั หาสุขภาพ
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สรุป
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งานวิจยั นี้มงุ่ เน้นการสกัดและเก็บรวบรวม ความสัมพันธ์ „พืช/ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณ
ทางยา‟ (Herb-MedicinalProperty Relation) จากเอกสารบนเว็บต่างๆทีเ่ ผยแพร่องค์ความรูเ้ กี่ยวกับ
พืชสมุนไพรไทย และควรเป็นเว็บของหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไป
่ เช่น เว็บไซด์ของ
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(http://www.rspg.or.th/plants_data/
herbs/herbs_200.htm)และสารานุ กรมไทย(http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?
book=14&chap=10&page=chap10.htm)
เนื่องจากพืชสมุนไพรไทยมีอยู่มากมายหลายขนิดซึง่ มี
คุณสมบัตแิ ละสรรพคุณแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ และแม้แต่สายพันธ์เดียวกันก็ยงั แตกต่างกันตาม
ส่วนประกอบของพืช เช่น ราก ใบ ดอก ผล เป็นต้น ดังเช่นตามผลงานวิจยั นี้ทไ่ี ด้สกัดและเก็บรวบรวม
ความสัมพันธ์ „พืช/ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ไว้ในลักษณะตารางทีส่ ามารถแสดงหรือแทน
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวออกมาในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเน็ตเวิรค์
ซึง่ ทาให้สามารถเข้าใจได้งา่ ยขึน้
และง่ายต่อการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสาหรับระบบตอบถามอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คาถาม:ขอรายชื่อ
สมุนไพรและส่วนของสมุนไพร แก้/บรรเทาอาการไอ คาถาม:ใบโหระพามีสรรพคุณทางยาอะไรบ้าง
เป็นต้น ฉะนัน้ ความสัมพันธ์ „ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา‟ ทีส่ กัดได้และเก็บรวบรวมจาก
งานวิจยั นี้สามารถนาไปพัฒนาต่อให้เข้ากับระบบตอบถามอัตโนมัติ
สาหรับศูนย์ให้บริการความรู้
(Knowledge Service-Center Portal) แก่ชุมชน
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับภาษาไทยยังมี
ข้อจากัดมากมาย เช่น การไม่มตี วั คัน่ การละคา การละวลี เป็นต้น ทาให้เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาแอป
พลิเคชันต่างๆบนเว็บเช่น ระบบสอบถามองค์ความรูอ้ ตั โนมัติ หรือ ระบบตอบถามอัตโนมัติ เป็นต้น
ดังนัน้ จึงเป็ นเหตุผลหนึ่งทีง่ านวิจยั นี้ใช้กลุ่มของแก่นคาทีร่ วมเป็ น N-Word-Co และมีแนวความคิด
สรรพคุณทางยาทาหน้าทีแ่ ทนประโยคทีม่ แี นวความคิดสรรพคุณทางยา ฉะนัน้ เมือ่ ประโยคคาถามมี NWord-Co ทีก
่ ล่าวมาข้างต้นอยูด่ ว้ ย ก็จะทาให้สมารถวิเคราะห์คาถามได้เร็วขึน้
อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั นี้สามารถสกัด ได้ดว้ ยค่าความแม่นยา และค่าระลึก 88.9% และ79.4% ตามลาดับจากเอกสาร
ภาษาไทย และใช้ N-Word-Co ทีส่ กัดได้ถูกต้องสกัดความรูเ้ ชิงความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพรสรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยได้ค่าความแม่นยา และค่าระลึก 90% และ77.5% ตามลาดับ
ทัง้ นี้ทม่ี คี ่าระลึกต่ าเพราะปญั หาประโยคความซ้อน และปญั หานามวลี และบางครัง้ รวมไปถึงการละ
นามวลี เป็นต้น งานวิจยั นี้นอกจากสามารถนาไปประยุกต์กบั ระบบถาม-ตอบอัตโนมัตเิ กีย่ วกับความรู้
สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทย
แล้วยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบการวินิฉยั และการแก้ปญั หา
อัตโนมัติ (Automatic Diagnosis and Problem-Solving System) เพื่อให้ความรูแ้ ละสนับสนุ นการ
ตัดสินใจในการแก้ใขปญั หาเบือ้ งต้นให้กบั ผูใ้ ช้
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