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บทคัดยอ 

จุดประสงคของงานวิจัยนี้คือการสกัดความรูดานสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรโดยเฉพาะ
อยางย่ิงพืชสมุนไพรไทยจากแหลงความรูที่เปนเอกสารทางวิชาการภาษาไทยเพ่ือใชแกไข
ปญหาทางดานสุขภาพโดยผานระบบการตอบคําถามอัตโนมัติกับคําถามประเภท “อะไร/What-
Question” ซึ่งถามเก่ียวกับคุณสมบัติของวัตถุ หรือสรรพคุณทางยาใชรักษาโรคของพืชสมุนไพร 
โดยความรูที่สกัดไดนี้ตองอยูรูปของประโยคบอกเลาแบบงายๆที่เรียกวา “EDU (Elementary 
Discourse Unit)”   ปญหาจากการสกัดความรูนี้ประกอบดวย 3ปญหาหลักคือ ปญหาในการระบุ
พืชสมุนไพร ปญหาในการระบุสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรแตละชนิด และปญหาในการหา
ขอบเขตของสรรพคุณดังกลาว  นอกจากนี้ยังมีปญหาจากระบบการตอบคําถามอัตโนมัติ คือ
ปญหาการวิเคราะหคําถามประเภท “อะไรบาง”   ปญหาการระบุโฟกัส (Focus)ของคําถาม และ
ปญหาการสกัดคําตอบ ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงขอเสนอการใชกรรมวิธีการประมวลผล
ภาษาธรรมชาตริวมกับแนวทางสถิต ิ เพ่ือใชแกปญหา 2สวนคือ สวนของการสกัดความรู
สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยโดยใชในการระบุสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร และใช
เทคนิคการเรียนรูของเครื่องดวย Na?ve Bayes (NB) เพ่ือหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของ
พืชสมุนไพรไทยโดยเปรียบเทียบกับการใชทฤษฏีทางภาษาศาสตรคือทฤษฏีเซนเทอรริง 
(Centering Theory, CT) และสวนการตอบคําถามใชการเรียนรูแพทเทิรนของคําถาม “อะไร/
อะไรบาง”  เพ่ือทําอะไลเมนท (Alignment) กับคําตอบที่สกัดไดซึ่งอยูในรูปแทนของเพรดดิเคต 
(Predicate Representation)  ผลจากการวิจัยพบวาสวนการสกัดความรูสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพรไทยมีการสกัดถูกตองโดยเฉลี่ยของ พรีซิชัน (Precision) เปน 87 %  และของรีคอล 
(Recall) เปน 74% และการหาขอบเขตสรรพคุณดังกลาวไดถูกตองโดยเฉลี่ยของ NBเปน 91.5 
%  และของ CT เปน 86 %  สวนการตอบคําถามระบบสามารถตอบไดถูกตอง72%  
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Abstract 

The aim of this research is to automatically extract the medicinal properties of an object, 
especially an herb, from technical documents as knowledge sources for health-care problem 
solving through the question-answering system, especially What-Question, for disease 
treatment. The extracted medicinal property knowledge is based on multiple simple sentence or 
EDUs (Elementary Discourse Units). There are three problems of extracting the medicinal 
property knowledge: the herbal object identification problem, the medicinal property 
identification problem for each object and the medicinal property boundary determination 
problem. According to the question-answering system, there are two main problems as how to 
determine the focus of What-Question and how to solve the question and answer alignment 
from the extracted medicinal-property knowledge base.   This research applies NLP (Natural 
Language Processing) technique with statistical based approach to solve the research 
problems.  We propose using the lexico syntactic pattern to identify the medicinal property 
along with machine learning technique as Na?ve Bayes (with verb features) and the centering 
theory for comparative studying of solving the boundary problem. And, we also propose using 
the question patterns and the predicate representation for the alignment of the question and the 
extracted medicinal-property knowledge as the answer. The result shows successfully the 
medicinal property extraction of the precision and recall of 87% and 74%, respectively, along 
with the correctness of the boundary determination as 91.1% by Na?ve Bayes and 86% by the 
centering theory. And, the result from the question answering system is 72% of answering 
correctly from 50 random questions  
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การสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทยเพื่อ

สนับสนุนระบบการตอบคําถามอัตโนมัติ 
บทนํา                                             

1. ความเปนมาของปญหา                                   
ระบบศูนยบริการความรูอัตโนมัติ (Automatic Knowledge Service Center System) ในปจจุบันมีปญหาใน

ดานการใหบริการความรูเชิงบรรยายแบบอัตโนมัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเก่ียวกับ
คุณสมบัติหรือสรรพคุณตางๆของเอนติตี้ (Entity)ที่เปนวัตถุ (Object) มีอยูจริง (เชน โหระพา กระเพรา ขม้ิน ขิง ขา 
พลู มะนาว เปนตน ซึ่งคือพืช สมุนไพรไทย) ความรูเก่ียวกับการเตรียมยาสมุนไพร และความรูวิธีการใชยาสมุนไพร
ไทย เปนตน ความรูเหลานี้ถือวาเปนความรูที่มีประโยชนอยางมากสําหรับประชาชนทั่วไปเพื่อนําไปใชบํารุงรักษา
สุขภาพของตนเองดวยการตอบคําถามความรูเก่ียวกับสมุนไพรไทยผานทางระบบอัตโนมัติของศูนยบริ-การความรู
ดวยคําถามปะเภทตางๆ เชน “อะไร(What-question)”  “อยางไร(How-question)” “ทําไม(Why-question)” “ที่ไหน
(Where-question)” “เม่ือไร(“When-question)” เปนตน นอกจากนี้(Takahashi K., et. al., 2004; Metzler D. and 
Croft W.B., 2005) ไดแบงคําถาม “อะไร(What-question)” ออกเปนประเภทตางๆเชน ประเภทลิสต(List)/รายการ 
ประเภทเอนติตี้ ประเภทนิยาม ประเภทเวลา เปนตน   ตัวอยางเชนเชน “ใบโหระพามีสรรพคุณทางยาอะไรบาง”  
“พืชสมุนไพรอะไรมีสรรพคุณขับลม”  “สมุนไพรคืออะไร” “ควรใชยาสมุนไพรเม่ือไร” เปนตน ทั้งนี้จะทําใหประชาชน
ทั่วไปมีความรูไดโดยไมตองทําการสืบคนและอานจากเอกสารตางๆ ซึ่งทําใหเสียเวลามาก    ดังนั้นระบบศูนยบริการ
ความรูอัตโนมัติ ดังกลาวซึ่งแสดงในรูปที่1 ควรประกอบดวยสี่สวนหลักคือ  

1) การสกัดความรูเรื่องสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย (Medicinal Property Knowledge 
Extraction) เก็บลงในฐานความรู 

2) การแทนความรูเรื่องสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย (Medicinal Property Knowledge 
Representation)         

3) การวิเคราะหคําถาม (Question Analysis)  
4) การหาคําตอบ  (Answer Determination)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       รูปที่1 แสดงกรอบงานของระบบศูนยบริการความรูอัตโนมัติ 
   
สําหรับงานวิจัยครั้งนี้จะเปนการศึกษาเฉพาะการสกัดความรูเรื่องสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย และ

ระบบการตอบคําถามเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทยซึ่งจะเปนคําถาม “อะไร/what” ประเภทลิสต (เชน …
สรรพคุณอะไรบาง) ประเภทเอนติตี้ (เชน…สมุนไพรอะไร) นอกจากนี้ความรูเรื่องสรรพคุณของสมุนไพรไทยปรากฏ

Question 
analysis 

3 

Answer 
Determination 

4 
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ในเอกสารพืชสมุนไพรไทยในรูปแบบของหลายๆ EDU (Elementary Discourse Unit, คือประโยคงายๆ ธรรมดาไม
ซับซอน, Carlson and et. al, 2003) ดังตัวอยางตอไปนี้ 

EDU1: กระเทียมเปนยาขับลมในลําไส  
EDU2: [กระเทียม]แกไอ  
EDU3: [กระเทียม]ขับเสมหะ 
EDU4: [กระเทียม] ชวยยอยอาหาร  
EDU5: [กระเทียม]รักษากลาก เกลื้อน 
หมายเหตุ: สัญลักษณ  ‘[..]’ หมายถึงการละคํา 
 
ดังนั้นจากตัวอยางเอกสารพืชสมุนไพรไทยตอไปนี้ 
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตัวอยางเอกสารสมุนไพรไทยขางตนสวนที่ขีดเสนใตคือสรรพคุณหรือคุณสมบัติของพืชสมุนไพร “พริกไทย” 
ดังนั้นปญหาในสวนของการสกัดความรูเก่ียวกับคุณสมบัติของเอนติตี้โดยเฉพาะเรื่องสรรพคุณทางยาของสมุนไพร
ไทยจากเอกสารภาษาไทย ประกอบดวยสามปญหาคือ ปญหาการระบุเอนติตี้สมุนไพรไทย  ปญหาการระบุสรรพคุณ
ทางยาของสมุนไพรไทย  ปญหาการหาขอบเขตของ EDUs สรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย  

สวนปญหาจากระบบสอบถามเก่ียวกับคุณสมบัติของเอนติตี้สมุนไพรไทย  ประกอบดวยปญหาการ
วิเคราะห “คําถามอะไร” ปญหาการระบุโฟกัส (Focus)ของคําถาม และปญหาการหาคําตอบจากความรูเก่ียวกับ
คุณสมบัติของเอนติตี้ที่ไดสกัดมา 
งานวิจัยที่เก่ียวของสามารถแบงออกเปนสองสวนหลักคือ สวนการสกัดและแทนความรูเก่ียวกับคุณสมบัติของเอนติตี้  
และสวนการตอบคําถามของคําถามประเภท“อะไรบาง”  กลาวคือมีการใชเทคนิคตางๆสกัดความรูเก่ียวกับคุณสมบัติ
ของเอนติตี้จากงานวิจัยที่เก่ียวของเชน Weeber M. and Vos. R., 1998; Fang et al.,2008; และ Paşca M., 2008   
โดย Weeber M. and Vos. R.(1998)ไดกลาวถึงคุณสมบัติของฤทธิ์ยาจําเปนตองคํานึงถึง 3 เรื่องหลักคือ ยา(A) ผล
ที่แสดงออกทางกายภาพ (Physiological Effect)(B) และ โรค (C) และความสัมพันธระหวาง 3 เรื่องดังกลาวเปน A -
> B , B -> C, ทําใหได A -> C  ดังนั้น Weeber M. and Vos. R.(1998) เสนอการสกัดความรูทางการแพทยโดยการ
หาความสัมพันธระหวางคํา(ซึ่งอยูในรูปของนามวลี) A, B, และ C  จากเอกสารทางการแพทยโดยใชแนวทางสถิติ
ดวยการความสัมพันธชนิดAssociationระหวางคําที่อยูรอบๆ Side-Effect Words ภายใตกรอบหนาตางขนาด 64 คํา 
Expert I ได recall = 0.19 precision = 0.14 Expert II ได recall = 0.24 precision = 0.07 
 

พริกไทย (Piper nigrum Linn.) 
สรรพคุณ เปลือกของพริกไทยมีน้ํายอยสําหรับยอยไขมัน ดวยเหตุนี้ตําราโบราณจึงเช่ือกันวา
พริกไทยสามารถลดความอวนได, พริกไทยชวยกระตุนปุมรับรสท่ีลิ้น เพื่อใหกระเพาะอาหาร
หลั่งน้ํายอยไดมากข้ึน, พริกไทยดํามีรสเผ็ดอุน เม่ือรับประทานเขาไปจะรูสึกอุนวาบท่ีทอง ชวย
ขับลม ขับเหง่ือ ขับปสสาวะ แกทองอืดทองเฟอ แกไขมาลาเรีย แกอหิวาตกโรค, ใชกานพริกไทย 
10 กาน บดใหละเอียดแลวตมกับน้ํา 8 แกว ใชเปนยาลางแผลท่ีอัณฑะ, สารพิเพอรีนในพริกไทย
สามารถใชเปนยาฆาแมลง ซึ่งไมเปนอันตรายตอมนุษยโดยนําผลพริกไทยมาทุบใหแตกแลวใช
โรยบริเวณตูเสื้อผาหรือบริเวณท่ีตองการ 
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Fang et al.,(2008) ไดคนพบความสัมพันธ(Association Discovery) ระหวางคํานามตางๆที่เปนช่ือยา
สมุนไพรจีน โรค พันธุกรรม ผลกระทบ (Side Effect) ของยาสมุนไพรจีน และสวนผสม โดยการวิเคราะหการเกิด
รวมกัน (Collocation Analysis) จากเอกสารที่มีการกํากับ และมีการนําเอา IE (Information Extraction) และ
แบบจําลอง Swanson’s ABC (A -> Bและ B -> C ทําใหได ความสัมพันธแบบการสงผาน (Transitive Association) 
คือ A -> C) มาประยุกตใช โดยกําหนดให A คือพันธุกรรม B คือ สวนผสมที่สามารถควบคุม A  และ C คือ ยา
สมุนไพรจีน เพื่อการบอกเปนนัยของ A -> C เม่ือ A -> Bและ B -> C ปรากฏขึ้นในเอกสารอยางมีนัยสําคัญ 
ผลการวิจัยของ Fang et al.,(2008) ได precision =0.91 อยางไรก็ตามวิธีของ Fang et al.,(2008)อยูบนพื้นฐานของ
การใชแตเพียงนามวลี  

Paşca M. (2008) ระบุความรูที่เปนจริงเก่ียวกับคลาสวัตถุ (Object Class) ตางๆไดโดยการใช อิสอะแพ
ทเทิรน (Is-A pattern) กับการสอบถามหรือคิวรี (Query) ที่มีคียเวิรด (Key Word) อยูดวยทําการสกัดตุณสมบัติ
ตางๆที่อยูในรูปนามวลี จากเอกสารบนเว็บและจากสวนบันทึกคิวรี (Query Log)  ดวยคา precision of 0.8 สําหรับ 
100 ดลาสที่สามารถระบุได จาก5 คุณสมบัติหรือ แอททริบิวท (Attribute) ที่ สกัดได  
อยางไรก็ตาม วิธีดังกลาว(Weeber M. and Vos. R., 1998; Fang et al.,2008; Paşca M., 2008) ไมเหมาะสําหรับ
งานวิจัยนี้ในสวนของการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของเอนติตี้พืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย
เพราะสรรพคุณเหลานี้จะแสดงอยูในรูปของกริยาวลี และหลายๆกริยาวลีอยูตอเนื่องกันตอหนึ่งเอนติตี้สมุนไพรซึ่งจะ
อยูในรูปของนามวลีที่สวนใหญมักจะละ 

สวนการตอบคําถามของคําถามประเภท“อะไรบาง” ไดมีการใชเทคนิคตางๆจากงานวิจัยที่เก่ียวของ (Riloff 
E. and Thelen M.,2000; Quaresma P. and Rodrigues I., 2005; Fan S. et. al., 2008)  โดย Riloff E. and 
Thelen M.(2000) ไดใชกฎเปนพื้นฐาน (Rule Base)ตางๆพรอมกับการใหคะแนน สําหรับระบบตอบคําถามอยาง
อัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อทดสอบความเขาใจจากการอานบทความภาษาอังกฤษ โดยระบบอัตโนมัติหลงจากที่ไดผาน
ซอฟทแวรแจงประโยค “Sundance”  วิธีการเลือกคําตอบโดยการใหคะแนนสําหรับประโยคทีมีคําตรงกับคําใน
ประโยคคําถาม ถาประโยคใดมีคะแนนสูงประโยคนั้นคือประโยคคําตอบ  สําหรับการตอบคําถาม “What”ไดความ
ถูกตองเปน 0.31 สําหรับระบบอัตโนมัติ 0.28 สํารับคนตอบ  อยางไรก็ตามกฎของ คําถาม “What”เหลานั้นไมสามาร
ใชกับงานวิจัยนี้    

Quaresma P. and Rodrigues I.(2005)  ได เสนอระบบการตอบคําถามที่มีการใชซอฟทแวรแจงประโยค
ภาษาโปรตุเกส (Protuguese Parser) กับเอกสารทางคดีความและประโยคคําถาม สําหรับสถาบันเก่ียวกับความ
ยุติธรรมของชาวโปรตุเกส เชน ศาล สํานักงานทนายความ เปนตน  โดยศึกษาคําถามเก่ียวกับคดีความ โดยวิธี ยูนิ
ไฟด (Unify) ดวยโปรแกรมภาษาโปรลอค (Prolog) ระหวางประโยคในเอกสารทางคดีความกับคําถามหลังจากผาน
ซอฟทแวรแจงประโยคไดความถูกตอง 25% จาก 200 คําถาม 

Fan S. et. al., (2008 ) ไดเสนอแบบจําลอง CRF (Conditional Random Field Model) สําหรับระบบการ
ตอบคําถามทีคําถามมีลักษณะซับซอนมาก โดยเขาแกไขปญหาสําหรับคําถามที่ซับซอนดวยการใหมีการกํากับ
ความหมายระดับกอน (Chunk Semantic ) ใหกับคําถาม ซึ่งคําถามนี้จะถูกนําไปหาคาความคลาย (Similarity) กับ
คําถามที่มีคูคําตอบ (Question-Answer Pair) จากเว็บไซดภาษาจีน  CRFคลายกับ Maximum Entropy(ME)  เซท
ฟเจอร(Feature Set) ที่ใชโดย CRFประกอบดวยคําที่กําหนดความหมายไว , tag, Pattern, และKey word (ดูใน
หัวของานวิจัยกอนหนา)  เพื่อใชหาคาความคลาย  ซึ่งไดคาความถูกตองเฉลี่ย 93.07% precision  93.07%recall   

อยางไรก็ตาม วิธีดังกลาว(Riloff E. and Thelen M.,2000; Quaresma P. and Rodrigues I., 2005; Fan 
S. et. al., 2008) ไมเหมาะสําหรับงานวิจัยนี้ในสวนของการตอบคําถาม เนื่องคําถาม “what” ของงานวิจัยนี้เปน
ประเภทลิสต สวนของ Riloff E. and Thelen M.(2000)และ Quaresma P. and Rodrigues I.(2005) เปนประเภทอื่น
ที่ไมใชลิสต ฉะนั้นจะมีแพทเทิรนที่ตางกันออกไป  และลักษณะภาษาไทยตางจากภาษาอังกฤษและภาษาโปรตุเกส 
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ซึ่งมีการใช  “Question Mark, ?” เปนตัวระบุประโยคคําถาม ในขณะที่ภาษาไทยไมมี   นอกจากนี้คูคําถามคําตอบ
เก่ียวกับสรรพคุณสมุนไพรไทยบนเว็บไซดมีไมมากเหมือนของจีนฉะนั้นวิธีของ Fan S. et. al.(2008) ไมสามรถนํามา
ประยุกตใชกับงานวิจัยนี้ 
 ดังนั้นในสวนของการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของเอนติตี้พืชสมุนไพรไทยจากเอกสาร
ภาษาไทย  งานวิจัยนี้จึงขอเสนอการใชแพทเทิรน ทางภาษาศาสตรคือ NP1 Vmp  NP2 (เม่ือ NP1 คือเซทความคิด
นามวลีหรือ Noun Phrase Concept เก่ียวกับเอนติตี้ เชนพืชสมุนไพร(Herb) และสาร(Substance)ของสมุนไพร  
NP2 คือเซทความคิดนามวลีเก่ียวกับอาการ (Symptom) โรค(Disease) เช้ือ(Pathogen) และ Vmp  คือเซทความคิด
กริยาทีแสดงใหเห็นสรรพคุณทางยา(Medicinal-Property Verb Concept) ดังนี้  
np1i= part + TopicName     เม่ิอ i=1,2,..m 
part{null,“ใบ” ,“ดอก”, “ราก”, “ตน”, “เมล็ด”, “ผล”, ....} 
TopicName {“โหระพา/basil” “กระเพรา/sweet basil” “กระเทียม/garlic” “พริกไทย/pepper” “พริก/chili” 
“ขิง/ginger” “ขา/galangal”  “ตระไคร/lemon glass” “วานหางจระเข/aloe” “กานพลู/cinnamon” “พลู/betel” …..} 
NP1 = {np11, np12,.., np1m}  
 
NP2 = {“[อาการ] ปวดทอง/abdominal pain”, “[อาการ] คลื่นไส/nausea”, “[อาการ] อาเจียน/vomit” ,“[อาการ] เวียน
ศีรษะ/dizziness” , “ไข/fever”, “[อาการ] ปวดศีรษะ /headache”, “[อาการ] [แผล] อักเสบ/inflame”, “[อาการ]
ภูมิแพ/allergy”, “[อาการ] ทองเสีย/diarrhea” ,“ปสสาวะ/urine”, “ลม/gas”, “กรดในกระเพาะ/stomach acid”, “โรค
ผิวหนัง/skin disease”, “โรคหัวใจ/heart disease”, “ความดัน/blood pressure”…} 
 
Vmp= {“รักษา/cure” “บรรเทา/relieve” “แก/stop,prevent” “ขับ/release” “ลด/reduce” “เพิ่ม/increase” …} 
 
มาทําการระบุความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของเอนติตี้พืชสมุนไพรไทย โดยที่ความคิดนามวลี และความคิดกริยา
ไดจากสารานุกรมไทย เวิอรดเนต (Wordnet) และ www.longdo.com นอกจากนี้ขอเสนอ คูความคิดกริยาที่เก่ียว
สรรพคุณทางยาและอยูตอเนื่องกันภายในหนึ่งกรอบหนาตางที่เคลื่อนไปดวยระยะทางหนึ่ง EDU เพื่อใชหาขอบเขต
ของสรรพคุณทางยาของเอนติตี้พืชสมุนไพรนั้นดวยการใชNaive Bayesทดสอบ Hypothesis  นอกจากนี้ความรูที่
สกัดไดจะอยูในรูปของเมตริกซเวคเตอร(V) ของความคิดกริยาแสดงสรรพคุณยาของพืชสมุนไพร(Vi) ดังนี้        
Vi = {vi1, vi2….vik } สําหรับพืชสมุนไพรหนึ่งชนิด และ vikVmp   (vik คือ vmp_at_ik  และ Vi คือ Vmp)  
V = {Vi}  where i=1..n   
สวนการตอบคําถามเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทยงานวิจัยนี้จึงขอเสนอการใชแพทเทิรนของคําถาม
(Question Word) “what” ประเภทลิสต“อะไรบาง” และประเภทเอนติตี้  “x อะไร” (เม่ือ x คือเอนติตี้)  รวมกับ NP1, 
NP2, และ Vmp มาทําการระบุประเภทคําถามและระบุโฟกัสของคําถาม เพื่อหาคําตอบจากความรูที่สกัดไดนั้น 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 ศึกษาวิธีการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของเอนติตี้พืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย  
2.2 ศึกษาระบบสอบถามเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทยดวยคําถามประเภท “อะไรบาง(What-

question)” 
 

3. สมมติฐาน 
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3.1 คูความคิดระหวางนามวลี NP1กับนามวลีNP2   และความคิดกริยาVmp จากแพทเทิรนทาง
ภาษาศาสตรNP1 Vmp  NP2  สามารถระบุวาเปนEDUอธิบายสรรพคุณทางยา 

3.2 คูความคิดกริยาที่เก่ียวกับสรรพคุณทางยาและอยูตอเนื่องกันภายในหนึ่งกรอบหนาตาง ขนาด 2 EDUs 
แสดงวาขอบเขตของ EDUs สรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทยยังไมสิ้นสุด 

 
4. นิยามคําศัพท           

Medicinal Effect: ผลทางยาซึ่งเปนคุณสมบัติของยา (Medicinal Property) หรือเรียกวาสรรพคุณทางยา 
EDU: Elimentary Discourse Unit คือประโยคงายๆ ธรรมดาไมซับซอน 
QA System: Question Answering Systemคือระบบการตอบคําถาม 
What-question: คําถามประเภทอะไร 
       NP:Noun Phrase Conceptคือความคิดนามวลี 
        V:Verb Concept คือความคิดกริยา 
        Question Word: คําที่ใชแสดงคําถาม 
        Key Word:คําสําคัญ 
 
5.  ขอบเขตของการวิจัย 

5.1 สามารถสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของเอนติตี้พืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย 
5.2 สามารถสอบถามเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทยดวยคําถามประเภท “อะไรบาง(What-

question)”ไดอยางอัตโนมัติ 
5.3 การวิจัยนี้จะเปนการตอบคําถาม “อะไร(what-question)”ประเภทลิสต “อะไรบาง” และประเภทเอนติตี้  

“x อะไร” เม่ือ x คือเอนติตี้ เทานั้น 
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                        งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การวิจัยการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทยเพื่อสนับสนุน
ระบบการตอบคําถามอัตโนมัติประกอบดวยความรูพื้นฐาน และงานวิจัยกอนหนาดังนี้ 
                         
ความรูพ้ืนฐาน 
 
1) Na?ve Bayes Classifier (Mitchell 1997) 
 

ตัวจัดประเภทเนอีฟเบย ( Na?ve Bayes classifier, NB) หรือ ตัวเรียนรู NB เปนวิธีการเรียนรูที่นิยมใชกัน
มาก และเปนการเรียนรูที่อยูบนพื้นฐานของความนาจะเปน (Probability) กับขอมูลที่สังเกต (Observed Data)   
ตามที่ Mitchell T.M., (1997) ไดกลาววาตัวจัดประเภท NB สามารถประยุก๖ใชกับงานเรียนรูที่ซึ่งแตละตัวอยาง x 
(Instance x) ไดถูกอธิบายโดยการเช่ือมโยงคาแอททริบิวท (Attribute Values) ตางๆ  และที่ซึ่งฟงกชันเปาหมาย 
(Target Function, f(x)) สามารถแสดงคาคลาส (Class Value, v) จาก คลาสไฟไนทเซท (Class Finite Set, V)      
ดังนั้นเซทของตัวอยางการเรียนรูของฟงกชันเปาหมายไดถูกกําหนดไวให  และเม่ือมีตัวอยางใหมเกิดขึ้นก็สามารถ
อธิบายได คือบอกคาคลาสไดดวยทูปเพิล (Tuple) ของคาแอททริบิวท <a1, a2,..an>    นั่นคือตัวเรียนรูทํานายคา
เปาหมายหรือการจัดแบงประเภทสําหรับตัวอยางใหมที่เขามา 
 แนวทางเบยที่จะจัดประเภทใหกับตัวอยางใหมที่เขามานั้นเปนการกําหนดคาเปาหมายทีมีโอกาสเปนไป
ไดมากสุด หรือที่เรียกวา vmaximum a posterior (vMAP) เม่ือกําหนดคาแอททริบิวทตางๆให <a1, a2,..an>ที่ใชอธิบาย
ตัวอยาง ดังแสดงในสมการ(2) และ (3) 

ตัวจัดประเภท NBดําเนินงานบนพื้นฐานของขอสมมติฐานแบบงายๆที่มีเงื่อนไขวาคาแอททริบิวทแตละแอททริบิวท 
จะตองเปนอิสระตอกันเม่ือกําหนดคาเปาหมายไวให กลาวคือขอสมมติฐานเปนการกําหนดคาเปาหมายของตัวอยาง 
(คือคลาสของตัวอยาง) ฉะนั้นความนาจะเปนของการสังเกตการเช่ือมโยงกันของ a1, a2,..an คือผลคูณของคาความ
นาจะเปนของแอททริบิวทตางๆ  ดังนั้นตัวจัดประเภท NB, vNB,สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

สําหรับงานวิจัยนี้ เราไดประยุกตใชตัวจัดประเภท NB ที่เปนสมการ (4) สําหรับการเรียนรูแยกประเภทของขอบเขต
ของประโยคธรรมดาตางๆ (Simple Sentences หรือ EDUs) ที่แสดงคุณสมบัติเปนยาสมุนไพรไดสิ้นสุดหรือยังไม
สิ้นสุดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 

                                 )...,|(maxarg 21 nj
Vv

MAP aaavPv
j

 .  (1) 

. )()|...,(maxarg 21 jjn
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                                                                                                                                    (4) 
 
         
 
เม่ือตัวแปร “Class” เปนไฟไนทเซท (Finite Set) ของประเภท ขอบเขตของสรรพคุณทางยาของสมุนไพร ไดสิ้นสุด
หรือยังไมสิ้นสุด {end, continue} และแอททริบิวท a1, a2,.. to an คือ ฟเจอรกริยาตางๆ (Verb Features, vij และ  
vij+1) ที่เปนสมาชิกของ Vi (Vi คือ เวคเตอรความคิดกริยาที่แสดงคุณสมบัติเปนยาสมุนไพร) และ Vi  Vmp  (Vmpคือ
เซทความคิดกริยาทีแสดงใหเห็นสรรพคุณทางยาของสมุนไพร, Herbal Medicinal-Property Verb Concept Set)  (ดู
ขอ กรรมวิธี, Method Section) 
 
2) Centering Theory 

(Walker, M., A. Joshi, and E. Prince,1998)ไดเสนอทฤษฏีเซนเทอรริง (Centering Theory) โดยกลาววา
เซนเทอรริงเปนโมเดลหรือแบบจําลองของความซับซอนของการอนุมานทีตองการผสมผสานระหวางความหมายของ
ถอยแถลงใหเปนความหมายของบทความกอนหนา และกลาวโดยรวมคือ นามวลี (Noun Phrase, NP) เปนเอนติตีที่
เปนศูนยกลาง หรือเซนเตอร (Center)  Grosz and Sidner (Grosz, 1977; Sidner, 1979; Grosz and Sidner, 
1986)ไดเสนอสถานะความสนใจ (Attentional State) ในบทความ จะตองประกอบดวยสองระดับของการโฟกัส 
(Focusing) คือ โกลบอล (Global) และ โลคัล(Local)  ตอมา Walker et al.(1998)ไดสรุปไววาเซนเทอรริงเปนโมเดล
ของศูนยกลางที่มีประสบการณของความสนใจในบทความที่เนนในเรื่องของความสัมพันธของสถานะความสนใจ 
ความซับซอนของการอนุมาน และรูปแบบ (Form) ของการอางอิงการแสดงออก 
 จาก Walker et al.(1998) เซนเทอรริงโมเดล (Centering Model) อยูบนพื้นฐานของขอจํากัดตอไปนี้:  สวน
ของบทความ (Discourse Segment) ประกอบดวยลําดับของถอยแถลง Ui, i=1,2,...n, ที่ซึ่งแตละถอยแถลง Un ถูก
เช่ือมโยงกับลิสต (List) ของเซนเตอรที่มองไปขางหนา (แทนดวย Cf(Ui) ) ซึ่งประกอบดวยเรื่องราวตางๆที่มากอน 
(Antecedences) ที่เปนไปได ซึ่งเปนลําดับบางสวนตามจํานวนของปจจัย  การจัดลําดับของเอนติตีในลิสตตอง
สอดคลองกันที่วาจะตองเปนโฟกัสที่สําคัญหรือเปนพื้นฐานของบทความตอๆมา  ฉะนั้นองคประกอบแรกของลิสตจะ
ถูกระบุใหเปนเซนเตอรที่ชอบมากกวาหรือใหความสําคัญเปนอันดับแรก (Cp)  สวนเซนเตอรที่มองไปขางหลังของ Ui 
(แทนดวย Cb(Ui) ) แทนเอนติตีปจจุบันซึ่งกําลังโฟกัสอยูในบทความหลังจากที่ Ui ถูกตีความหมาย  เอนติตีในลิสต
ถูกจัดลําดับไดดังตอไปนี้ 
   subject > direct object > indirect object> adjuncts 
ตัวอยางเชน  

Ui-1: “John helps Jim washing a car.” 

   Ui:   “He cleans the windshield very well.”  

Where Cp(Ui) is “He” and Cb(Ui) is “John” .     

กฎของอัลกอริทึม ทฤษฏีเซนเทอรริง (Rules of the Centering Theory algorithm) : 

Rule 1: ถาองคประกอบใดๆของ Cf(Ui-1) ถูกรูจักโดยคําสรรพนามของถอยแถลง  Ui, แลว  Cb(Ui) จะตอง
ถูกรูจักในรูปแบบของคําสรรพนามดวย  

},..2,1{},..2,1{

)___(

)()|()|(maxarg

),|(maxargPr
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Rule 2: สถานการณสงผาน (Transition States) ถูกจัดลําดับตามความชอบมากกวาดังนี้ : 

             Continue > Retain > Smooth Shift > Rough Shift 

เม่ือ “Continue” คือ Cb(Ui) ที่เทากับ Cb(Ui-1) (หรือ Cb(Ui-1) เปนคาวาง) และ  Cb(Ui) เทากับ Cp(Ui). 

“Retain” เปน Cb(Ui) ที่เทากับ Cb(Ui-1) และ  Cb(Ui) ไมเทากับ Cp(Ui). 

“Smooth Shift” เปน Cb(Ui) ที่ไมเทากับ  Cb(Ui-1) และ  Cb(Ui) เทากับ Cp(Ui). 

“Rough Shift” เปนCb(Ui) ที่ไมเทากับ  Cb(Ui-1) และ  Cb(Ui) ไมเทากับ Cp(Ui). 

Rule 2 กลาวอางวาบางครั้งการสงผานระหวางถอยแถลงเปนโคฮีเรนท (Coherent) มากกวาอันอื่นโดยการ
ระบุเงื่อนไขที่วาการสงผานเหลานั้นจะตองถูกเปนที่ชอบมากกวาอันอื่นๆ ตัวอยางเชนบทความที่เปน Continue 
Centering แลว เอนติตีที่ไมเปลี่ยนแปลงจะเปนโคฮีเรนทมากกวาพวกที่เคลื่อนยายอยางซ้ําๆจากเซนเตอรหนึ่งไปยัง
เซนเตอรอื่น 

อัลกอริทึม: 
1. Generate possible Cb and Cf combinations for each possible set of reference assignments. 
2. Filter by constraints (Grosz, 1977), e.g., centering rules and constraints.  
3. Rank by transition orderings.  
ในอัลกอริทึมนี้เรื่องราวตางๆที่มากอนและชอบมากกวาจะถูกคํานวณไดจากความสัมพันธระหวางเซนเตอร

ที่มองไปขางหนา (Forward) และที่มองไปขางหลัง (Backward) ในประโยคที่อยูติดกัน  สี่ความสัมพันธระดับระหวาง
ประโยคระหวาง Ui และ Ui-1 ถูกระบุไวชัดเจน  ซึ่งขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวาง Cb(Ui-1), Cb(Ui), and Cp(Ui)  
ถาเซนเตอรที่ชอบมากกวา , Cp(Ui-1), ถูกรูจักใน Ui, แลวมันก็จะถูกทํานายเปน Cb(Ui)  ดังแสดงในรูปที่2 ในขณะที่ 
โทโปโลจี ของการสงผาน (Topology of Transition)จากถอยแถลงหนึ่ง, Ui-1, ไปยังถอยแถลงถัดไป, Ui, นั้นอยูบน
พื้นฐานของสองปจจัยคือ  

  1 เซนเตอรที่มองไปขางหลัง, Cb,เหมือนกันระหวาง Ui-1 กับ Ui 
  2  เอนติตีของบทความเหมือนกับเซนเตอรที่ชอบมากกวา, Cp, ของ Ui 
 

 

 
 
 

รูปท่ี2 แสดงกฎสถานการณสงผานของเซนเทอรริง (Centering transition state rule, Walker et al.,1998) 
 
 
 
 
 

 Cb(Ui) = Cb(Ui-1) OR Cb(Ui-1) = 
null 

Cb(Ui)  Cb(Ui-1) 

Cb(Ui) = Cp(Ui) Continue Smooth-shift 
Cb(Ui)  Cp(Ui) Retain Rough-shift 

DPU



 9 

 
พิจารณาบทความตอไปนี้: 
U1: “Jane likes Mary.” 
U2: “She often brings her food.” 
U3: “She chats with the young woman for kids.” 
 

Question: What do the pronouns and the description (underlined) refer to? 
From sentence U1 
“Jane likes Mary.” 
1. Generate: 
Cf(U1): <Jane, Mary> 
Cb(U1): NIL 
Cp(U1): Jane 
2. Filter: non 
3. Rank by transition state ordering: non 
 
From sentence U2  
“She often brings her food.” 
1. Generate: 
Cf(U2): <Jane, Mary, food> or <Mary, Jane, food> 
or <Jane, Jane, food> or <Mary, Mary, food> 
Cb(U2): Jane or Mary 
Cp(U2): Jane or Mary 
2. Filter: 

2.1. “she” or “her” refers to Cb(U2) which can be  Jane, Marry. 
2.2. Cb(U2) is Jane 
2.3. <Jane, Jane, food> & <Mary, Mary, food> are ruled out 

3. Rank by transition state ordering: 
(a) Cf(U2): <Jane, Mary, food> 
     Cb(U2): Jane 
     Cp(U2): Jane 
     So, Cb(U2)  Cb(U1), Cb(U2) = Cp(U2) 
     i.e smooth shift 
(b) Cf(U2): <Mary, Jane, food> 
      Cb(U2): Jane 
      Cp(U2): Mary 
      So, Cb(U2)  Cb(U1), Cb(U2)  CP(U2)   
      i.e rough shift   
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Then, select smooth shift and the result is:  
 “She often brings her food. = Jane often brings Mary food.” 
 
From sentence U3 
 “She chats with the young woman for kids.” 
1. Generate: 
Cf(U3): <Jane, Mary> or <Mary, Jane> or <Jane, Jane> or <Mary, Mary> 
Cb(U3): Jane or Mary or food or NIL 
Cp(U3): Jane or Mary 
2. Filter: 

2.1. Cb(U3) is Jane, Mary 
2.2. Cb(U3) is Jane 
2.3. <Jane, Jane> & <Mary, Mary> are ruled out 

3. Rank by transition state ordering: 
(a) Cf(U3): <Jane, Mary> 
      Cb(U3): Jane 
      Cp(U3): Jane 
      So, Cb(U3) = Cb(U2), Cb(U3) = Cp(U3) 
      i.e continue 
(b) Cf(U3): <Mary, Jane> 
      Cb(U3): Jane 
      Cp(U3): Mary 
      So, Cb(U3) = Cb(U2), Cb(U3)  Cp(U3) 
      i.e retain 
 
Then, select continue and the result is: 
“She chats with the young woman for kids. = Jane chats with Mary for kids.” 
 
ทฤษฏีเซนเทอรริงสามารถประยุกตใชกับบทความภาษาไทยสําหรับคํานวณหาขอบเขตของ EDUs 

สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร ถาสถานการณสงผานของประโยคที่แสดงสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย EDUi 
(เทียบเทากับ Ui) และ EDUi+1 (เทียบเทากับ Ui+1) เปน continue และ smooth shift, ตามลําดับ แลวขอบเขตของ
สรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทยจะจบที่ EDUi ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(where the symbol “[..]” stands for elicit word(s):  
EDU1: “พริกไทยชวยขับลม”  (Transition State = ‘non’)                                                                             
EDU2:  “[พริกไทย] ขับเหง่ือ”  (Transition State = ‘continue’)                                                                                       
EDU3:  “[พริกไทย] ขับปสสาวะ”  (Transition State = ‘continue’)                                                                                                                                  
EDU4:  “[พริกไทย] แกทองอืดทองเฟอ” (Transition State = ‘continue’)                                                                              
EDU5:  “[พริกไทย] แกไขมาลาเรีย”   (Transition State = ‘continue’)                                                                                                 
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EDU6:  “[พริกไทย] แกอหิวาตกโรค”  (Transition State = ‘continue’) 
EDU7:  “[ผูอาน]ใชกานพริกไทย 10 กาน”  (Transition State = ‘smooth shift’) 
 
 

งานวิจัยกอนหนา 
 
ไดมีงานวิจัยมากมายทีไดเสนอเทคนิคตางๆเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งการสกัดความรูสรรพคุณทางยาของ

สมุนไพร (Herbal Medicinal-Property Knowledge Extraction) โดยแบงออกเปน 2 แนวทางคือ แนวทางสถิติ 
(Statistical Based Approach) และแนวทางผสมระหวางแพทเทิรนและสถิติ (Hybrid Approach: Pattern and 
Statistical Based Approach) สวนแนวทางการวิจัยเก่ียวกับการการตอบคําถามอัตโนมัติสามารถแบงออกเปน 2 
แนวทางคือ แนวทางแพทเทิรนหรือกฎ (Pattern/Rule Based Approach) และแนวทางสถิติ 

 
การสกัดความรูสรรพคุณทางยาของสมุนไพร    
1.  แนวทางสถิติ (Statistical Based Approach)   

Weeber M. and Vos. R.(1998)ไดกลาวถึงคุณสมบัติของฤทธิ์ยาจําเปนตองคํานึงถึง 3 เรื่องหลักคือ ยา(A) 
ผลที่แสดงออกทางกายภาพ (Physiological Effect)(B) และ โรค (C) และความสัมพันธระหวาง 3 เรื่องดังกลาวเปน 
A -> B , B -> C, ทําใหได A -> C  ดังนั้น Weeber M. and Vos. R.(1998) เสนอการสกัดความรูทางการแพทยโดย
การหาความสัมพันธที่เปนแอสโซวิเอชัน (Association) ระหวางคํา(ซึ่งอยูในรูปของนามวลี, Noun Phrase (NP))  A, 
B, และ C  จากเอกสารบทคัดยอทางการแพทยจํานวน 7,000 บทคัดยอเก่ียวกับยา captopril และ enalapril จาก 
MEDLINE บทคัดยอที่มีเนื้อหาหรือคําเก่ียวกับผลขางเคียง (side effect) ถูกเลือกออกมาจากคลังขอมูล 7,000
บทคัดยอ  โดยใชแนวทางสถิติดวยหาคําที่อยูรอบๆ คําที่เปน Side Effect ซึ่งเปน seed ของแตละกรอบหนาตาง
ขนาด 2,4,8, 16, 32,และ64  แลวนําคําเหลานี้มาหาความสัมพันธกัน หรือ Association ดวยวิธีสถิติแบบด่ังเดิม เชน 
log-likelihood ratio, G2 , เพื่อหาวาคําที่อยูรอบseed มีความสัมพันธกับ seed อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นจากการหา
ความสัมพันธระหวางคําโดย Expert I ไดประเมินคําที่มีจํานวนคําทีปรากฏรอบside effect words เปน151 คําเม่ีอใช
กรอบหนาตางขนาด 16 ได 1785คําแตกตางกัน แตมีเพียง442คําที่มีนัยสําคัญที่0.05  มีเพียง 46 คําที่แสดง
ความสัมพันธที่เปนแอสโซวิเอชันไดอยางมีนัยสําคัญ ฉะนั้น recall เปน 46/151= 0.31 และ precision = 46/442 = 
0.01 สวน Expert II ได recall = 0.31 precision=0.03  ในขณะที่กรอบหนาตางขนาด 64 คํา Expert I ได recall = 
0.19 precision = 0.14 Expert II ได recall = 0.24 precision = 0.07   
 

Fang et al.,(2008) ไดคนพบความสัมพันธ(Association Discovery) ระหวางคํานามตางๆที่เปนช่ือยา
สมุนไพรจีน โรค พันธุกรรม ผลกระทบ (Side Effect) ของยาสมุนไพรจีน และสวนผสม โดยการวิเคราะหการเกิด
รวมกัน (Collocation Analysis) จากเอกสารที่มีการกํากับ และมีการนําเอา IE (Information Extraction) และ
แบบจําลอง Swanson’s ABC (A -> Bและ B -> C ทําใหได ความสัมพันธแบบการสงผาน (Transitive Association) 
คือ A -> C) มาประยุกตใช โดยกําหนดให A คือพันธุกรรม B คือ สวนผสมที่สามารถควบคุม A  และ C คือ ยา
สมุนไพรจีน เพื่อการบอกเปนนัยของ A -> C เม่ือ A -> Bและ B -> C ปรากฏขึ้นในเอกสารอยางมีนัยสําคัญ 
ผลการวิจัยของ Fang et al.,(2008) จาก38,072 MEDLINE abstracts ได 570 (TCM, effect) ความสัมพันธ 
(Associations) ที่ 97.5% confidence level ดวยคา precision เปน 96.5%. อยางไรก็ตามวิธีของ Fang et al.,(2008)
อยูบนพื้นฐานของการใชแตเพียงนามวลี                    
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2. แนวทางแพทเทิรนหรือกฎ (Pattern/Rule Based Approach) รวมกับแนวทางสถิติ (Statistical Based 
Approach)   
 Paşca M. (2008) ระบุความรูที่เปนจริงเก่ียวกับคลาสวัตถุ (Object Class) ตางๆที่เปนนามวลีไดโดยการ
ใช อิสอะแพทเทิรน (Is-A pattern) กับ100ลานเอกสารและการสอบถามหรือคิวรี (Query) จํานวน 50คิวรี  เอกสาร
ทั้งหมดเปนภาษาอังกฤษและ ดาวนโหลดจากเว็บ ผานการสกัดวลีออกมาขณะเดียวกันหาคลาสวัตถุโดยการมายนิ่ง 
(Mining) หากลุมคําที่เปนอิสอะแพทเทิรนและมีความถี่มากมาเปนคลาส เชน “… are commonwealth countries”, 
“…are asia pacific countries” จะไดcountry เปนคลาส  นําคลาสที่สกัดไดมาทําการหาแอททริบิวท (Attribute หรือ
คุณสมบัติของคลาส)  เชนคลาส “Movie” มีอินสแตนซ (instance) คือ “jay and silent bob strike back”  “kill bill” 
เปนตน จากคลาสที่ไดมาทําการคิวรีเพื่อหาแคนดิเดทแอททริบิวท (Candidate Attribute) เชน อินสแตนซ “jay and 
silent bob strike back” มีคิวรี่ “cast jay and silent bob strike back” ทําใหได “cast” เปน แคนดิเดทแอททริบิวท  
ตอมาสรางอินเตอรเสิรชซิกเนเจอรเวครเตอร (Internal Search-Signature Vector) ดวยเทมเพลทคิวรี (Template 
Query : X for Y, Xเปนเปนแคนดิเดทแอททริบิวท Yเปนอินสแตนซ) ตัวอยางเชน “cast for kill bill” ซึ่ง “cast” เปน
แคนดิเดทแอททริบิวท “kill bill” เปนอินสแตนซ  สําหรับแทนแตละแคนดิเดทแอททริบิวท ฉะนั้นสามารถหาความถี่
ของแคนดิเดทแอทริบิวทจากเวครเตอรที่ไดเหลานี้ทั้งหมด ตอมาหาแร็ง (Rank) ของแคนดิเดทแอททริบิวททั้งหมด
ของแตละคลาสโดยการหาคา ซิมมิลาริตีสคอร (Similarity Scores) ระหวางเวครเตอรที่แทนแคนดิเดทแอททริบิวท 
(Individual Vector Representations) และเวครเตอรอางอิงของซีดแอททริบิวท (Reference Vector of the seed 
attributes)  ผลลัพธที่ไดคือลิสตของแอททริบิวทที่ไดถูกแร็งสําหรับคลาสหนึ่ง เชน คลาส “cast” มี [opening song, 
cast,...]เปนลิสตของแอททริบิวทนั้น เปนตน  ทําใหสามารถสกัดแอททริบิวทไดถูกตองดวยคา precisionคือ 0.8 
สําหรับ 100 คลาสกับ5 ซีดแอททริบิวท 
 
การตอบคําถามความรูสรรพคุณทางยาของสมุนไพร 
1. แนวทางแพทเทิรนหรือกฎ (Pattern/Rule Based Approach) 

Riloff E. and Thelen M.(2000) ไดใชกฎเปนพื้นฐาน (Rule Base)ตางๆพรอมกับการใหคะแนน สําหรับ
ระบบตอบคําถามอยางอัตโนมัติ กับคําถาม (Question Word) คือ “Who” “What” “When” “Where” และ “Why”  
หลังจากผานซอฟทแวรแจงประโยค ทั้งนี้เพื่อทดสอบความเขาใจจากการอานบทความภาษาอังกฤษ โดยระบบ
อัตโนมัติใหคะแนนสําหรับประโยคทีมีคําตรงกับคําในประโยคคําถาม ถาประโยคใดมีคะแนนสูงประโยคนั้นคือ
ประโยคคําตอบ แตสําหรับคําถาม “What” กฎที่ใชมีลักษณะดังนี้ “What occur…on the date..” “What kind…” 
“What is the name of ..<proper noun>” “What is it called..” และ“What is it made from..” ไดความถูกตองสํารับ
คนตอบเปน 0.31 สําหรับระบบอัตโนมัติเปน 0.28  สําหรับการตอบคําถาม “What”  อยางไรก็ตามกฎของ คําถาม 
“What”เหลานั้นไมสามารถใชกับงานวิจัยนี้ เพราะรูปแบบของคําถาม “What..” นี้ไมสามารถครอบคลุมรูปแบบของ
คําถาม “What..”ทั้งหมดที่ปรากฏในงานวิจัยนี้เชน โหระพามีสรรพคุณอะไรบาง  โหระพามีสรรพคุณอยางไร จงแสดง
สรรพคุณตางๆของพืชสมุนไพร: โหระพา เปนตน ทั้งนี้เพราะรูปแบบลักษณะภาษาของประโยคคําถามใน
ภาษาอังกฤษตางจากในภาษาไทย ตัวอยางเชน สวนที่เปนคําถาม “What/อะไร” ของภาษาอังกฤษจะอยูที่สวนหัว
ของประโยคคําถาม สําหรับภาษาไทยจะอยูที่สวนทายของประโยคคําถาม นอกจากนี้คําถาม “How/อยางไร” ใน
ภาษาไทยมีความหมายเปนเปนคําถาม “What/อะไร” ตัวอยางเชน โหระพามีสรรพคุณอยางไร                       
 
2.  แนวทางสถิติ (Statistical Based Approach)   

Quaresma P. and Rodrigues I.(2005)  ได เสนอระบบการตอบคําถามที่มีการใชซอฟทแวรแจงประโยค
ภาษาโปรตุเกส (Protuguese Parser) กับเอกสารทางคดีความและประโยคคําถามที่ตองการคําตอบที่เปนความรู
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เก่ียวกับคดีที่มีลักษณะเหมือนคดีในอดีตที่มีการตัดสินผิดพลาด  ฉะนั้นคําถามที่ศึกษาจะเปนคําถามเก่ียวกับสถานที่
(“Where”) วัน (“When”)  นิยาม (“What is..”) และเฉพาะเรื่อง (“How many time..” โดยนําคําถามเหลานั้นมาผาน
ตัวแจงประโยค (Parser) แลวแทนคําถามนั้นดวย Predicate เพื่อสามารถทํา ยูนิไฟด (Unify) ระหวางคําถามที่ไดอยู
ในรูปของPredication กับประโยคตางๆในเอกสารตางๆที่ไดจากเว็บไซดดวยเทคนิค IR (Information Retrieval) 
แลวผานตัวแจงประโยค พรอมกับการกํากับความหมายจาก Ontology และแทนประโยคเหลานั้นดวยภาษา 
Predicate ไดความถูกตอง 25% จาก 200 คําถาม 
 

Fan S. et. al., (2008 ) ไดเสนอแบบจําลอง CRF (Conditional Random Field Model) สําหรับระบบการ
ตอบคําถามทีมีการกํากับความหมายระดับกอน (Chunk Semantic) ออกเปน 4chunks เชน “Topic” (the question 
subject), “Focus” (the additional information of topic), Restrict (เชน time restriction, location restriction), 
Rubbish information (words no meaning for the question), และอื่นๆ ใหกับคําถาม ซึ่งคําถามนี้จะถูกนําไปหาคา
ความคลาย (Similarity) จากคา Information Gain กับคําถามที่มีคูคําตอบ (Question-Answer Pair) ซึ่งไดจากBlog
ตางๆบนเว็บไซดภาษาจีนจํานวน 14000ประโยคคําถาม  CRFคลายกับ Maximum Entropy(ME) ตางกันที่ MEใช
คาคงที่ที่ทําใหเปนมาตรฐาน (Normalization Constant) เพียงตัวเดียว ในขณะที่ CRF ใชหลายตัว  CRF ใชสําหรับ
เลือกเซทฟเจอร(Feature Set) จากฟเจอรตางๆดังนี้ คําที่อยูในเซทที่กําหนดความหมายไว , POS tag, Question 
Pattern, Question type, Pattern Key word, และ Pattern tag  เพื่อใชหาคาความคลาย  ซึ่งไดคาความถูกตองเฉลี่ย 
93.07% precision  93.07%recall 
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ปญหาการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทยเพื่อ

สนับสนุนระบบการตอบคําถามอัตโนมัติ 
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีเปาหมาย 2 ประการหลัก คือ ศึกษาวิธีการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของ

เอนติตี้พืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย และศึกษาระบบสอบถามเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย
ดวยคําถามประเภท “อะไรบาง(What-question)” ทําใหเกิดแนวทางปญหาหลัก 2 ทางที่ตองศึกษาคือ ปญหาการ
สกัดความรูสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย และปญหาจากระบบการตอบคําถามเก่ียวกับ
คุณสมบัติของเอนติตี้สมุนไพรไทย 
 
ปญหาการสกัดความรูสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย 
 ปญหาในสวนของการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย 
ประกอบดวยสามปญหาคือ ปญหาการระบุเอนติตี้สมุนไพรไทย  ปญหาการระบุสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย  
ปญหาการหาขอบเขตของ EDUs สรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย  
1. ปญหาการระบุเอนติตี้สมุนไพรไทย สามารถแบงออกเปนสองปญหายอยคือ 

1.1 ปญหาการละนามที่อางอิง (Zero Anaphora Problem) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
EDU1 “กระเทียมใชเปนยาขับลม”  
EDU2 “ แกไอ”  

                 ซึ่ง  แทน Zero Anaphora ที่อางอิงถึง กระเทียม 
1.2 ปญหาการละขอความ (Textual Ellipsis Problem) ดังตัวอยางตอไปนี้ 

“ทับทิม/ Pomegranate  
………………………… 
EDU1: “ราก [ทับทิม] ใชเปนยาขับปสสาวะ”  
…………………………” 
ซึ่ง  [..] หมายถึงการละ  อักขระหรือขอความใดๆที่อยูภายในเครื่องหมายวงเล็บกามปู 

2. ปญหาการระบุสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย ดังตัวอยางตอไปนี้ 
EDU1: “ตมน้ําใบบัวบก” 

   EDU2: “แชเย็น” 
   EDU3:  “แลวด่ืม” 
   EDU4:  “ชวยลดไข”  
   EDU5:  “แกเจ็บคอ/” 
   ฉะนั้นเครื่องจะทราบไดอยางไรวา EDU4 และ EDU5 คือสรรพคุณทางยา 
3. ปญหาการหาขอบเขตของ EDUs สรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย  สามารถแบงออกเปนสองปญหายอยคือ 

3.1 ปญหาการละกริยา (Verb Ellipsis Problem) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
EDU1:“กระเพราแกปวดทอง”  

      EDU2: “[กระเพรา] [แก] ทองเสีย”                                      
EDU3: “และ [กระเพรา] [แก] คลื่นไส” 

3.2 ปญหาการละคูบอกขอบเขตสิ้นสุด (Ending-Boundary-Cue Ellipsis) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
(เม่ือ Ending-Boundary-Cue = {“และ” “ในที่สุด”…} ) 
EDU1: “ขม้ินใชเปนยาลดกรด”   
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EDU2: “[ขม้ิน] ขับ/releases ลม/gas”   
         EDU3: “[ขม้ิน] แกปวดทอง”                              

EDU4: “[ขม้ิน] คลายอาการปวดเกร็งชองทอง”  
           EDU5: “การใชขม้ินเปนที่นิยมมาก….” 
นั่นคือเครื่องจะทราบไดอยางไรวา EDU4 คือ ขอบเขตการสิ้นสุด (Ending Boundary) ของกลุม EDU สรรพคุณทาง
ยา 
 ฉะนั้นงานงานวิจัยนี้ขอเสนอการใชแพทเทิรน ทางภาษาศาสตรหรือที่เรียกวา “Lexico Syntactic Pattern” 
คือ  NP1 Vmp  NP2  (Girju R. and Moldovan D., 2002), มาเปนตัวระบุ EDU ที่มีความหมายเปนสรรพคุณทางยา
ของสมุนไพรไทย หลังจากที่ไดแกปญหาการละนามที่อางอิงโดยใชนามหรือนามวลี (NP1) กอนหนาที่ไมไดละมา
แทนที่  และปญหาการละขอความโดยใชช่ือหัวเรื่อง (Topic Name) ดังนั้นหลังจากที่ EDUแรกของลําดับ EDU
สรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทยไดถูกรูจัก ปญหาตอมาคือการหาขอบเขตของ EDUs สรรพคุณทางยาของสมุนไพร
ไทย  โดยงานวิจัยนี้ขอเสนอวิธกีารแกปญหาการหาขอบเขตนี้ดวยวิธีที่แตกตางกันสองวิธี  คือ วิธีการใชNaive 
Bayesทดสอบคู กริยา vmp หรือ vmp pair เม่ือ vmp Vmp ของคู EDU ที่อยูติดกันในหนื่งกรอบหนาตางพรอมทั้งเลื่อน
กรอบหนาตางไปดวยระยะทางหนึ่ง EDU วามีความหมายเปนสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย  ถาหากไมมี
ความหมายเปนสรรพ คุณทางยาสมุนไพรไทยก็ถือวาขอบเขตไดสิ้นสุด (หลังจากที่ไดแกปญหาการละกริยาโดยใช
กริยากอนหนา) และวิธีการใช ทฤษฏีเซนเทอรริง (ซึ่งเปนวิธีทางภาษาสาสตร) กลาวคือเม่ือไรก็ตามเกิดสถานะ 
Smooth Shift หมายถึงขอบเขตของ EDU ที่มีความหมายเปนสรรพคุณทางยาสมุนไพรไทยไดสิ้นสุด 
 
ปญหาจากระบบการตอบคําถามเก่ียวกับคุณสมบัติของเอนติตี้สมุนไพรไทย 
 

ปญหาระบบสอบถามเก่ียวกับคุณสมบัติของเอนติตี้สมุนไพรไทย  ประกอบดวยสามปญหาหลักคือ 
1. ปญหาการระบุคําถาม เนื่องจากไมมี “เครื่องหมายคําถาม” ในภาษาไทย ทําใหยากตอการระบุวาประโยคตอไปนี้
เปนคําถาม ฉะนั้นแกไขโดยการใช “Question Word: “อะไร/What” “ที่ไหน/Where” “เม่ือไร/When” “ทําไม/Why” 
“อยางไร/How” “ลิสต/List” “แสดง/Show” เปนตน 
2. ปญหาความกํากวมของ Question Word เชน “อยางไร/How” มีความหมายเปนการถาม “อะไร/What” 
ตัวอยางเชน 

คําถาม1: “ใบโหระพามีสรรพคุณทางยาอยางไร” 
นอกจากนี้ Question Word “อะไร/What” ตองการคําตอบที่แตกตางกัน 3 แบบดังนี้ 

คําถาม2: “พืชสมุนไพรอะไรมีสรรพคุณขับลม”  (ตองการคําตอบเก่ียวกับคุณสมบัติหรือสรรพคุณ) 
คําถาม3: “สมุนไพรคืออะไร”  (ตองการคําตอบที่เปนนิยาม) 
คําถาม4: “อะไรคือสาเหตุของโรค”  (ตองการคําตอบที่เปนเหตุ) 

3. ปญหาการระบุโฟกัสของคําถาม 
คําถาม1: “ใบโหระพามีสรรพคุณทางยาอะไรบาง” 
คําถาม2: “พืชสมุนไพรอะไรมีสรรพคุณขับลม” 
คําถาม3: “สมุนไพรคืออะไร” 
คําถาม4: “อะไรคือสาเหตุของโรค” 

ซึ่งบริเวณที่ขีดเสนใตคือโฟกัสของคําถาม นั่นคือเครื่องคอมพืวเตอรจะทราบไดอยางไร ซึ่งโฟกัสทีไดจะถูกนําไปหาคู
คําตอบจากฐานความรูสมุนไพรที่สกัดได 
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ฉะนั้นงานวิจัยนี้จึงขอเสนอการใชแพทเทิรนของคําถามชนิด “คําถามอะไร/what” ประเภทลิสต“อะไรบาง” และ
ประเภทเอนติตี้  “x อะไร” (เม่ือ x คือเอนติตี้)  รวมกับ NP1, NP2, และ Vmp มาทําการระบุประเภทคําถามและระบุ
โฟกัสของคําถาม เพื่อหาคําตอบจากความรูที่สกัดไดนั้น โดยมีแพทเทิรนดังนี้  
(จากบทนํา เม่ือกําหนดให np1iNP1 (i=1,2,..,m), np2lNP2 (l=1,2,..,h), และ vmpVmp )  
ประเภทลิสต มีทั้งหมด 5 แพทเทิรนดังนี้ 

 “ลิสต” + “สรรพคุณ” + [“ของ”] + np1i 
 [“แสดง | บอก” ] + “สรรพคุณ” + [“ของ”] + np1i + “มี” + “อะไรบาง” 
 np1i + “มี” + “สรรพคุณ” + “อะไรบาง/อยางไรบาง”  
  “ลิสตช่ือสมุนไพร” + [“มีสรรพคุณ”] + vmp +np2l 
 [“แสดง | บอกช่ือ”] + “สมุนไพร” + “อะไรบาง” + [“มีสรรพคุณ”] + vmp +np2l 

                        
ประเภทเอนติตี้  “x อะไร” มีทั้งหมด 2 แพทเทิรนดังนี ้

 [“แสดง | บอกช่ือ”] + “สมุนไพร” + “อะไร + [“มีสรรพคุณ”] + vmp + np2l 
 np1i + “มี” + “สรรพคุณ” + “อยางไร”  

 
จากปญหาที่กลาวมาขางตนทั้งหมด คือ ปญหาการสกัดความรูสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจาก

เอกสารภาษาไทย  และปญหาจากระบบการตอบคําถามเก่ียวกับคุณสมบัติของเอนติตี้สมุนไพรไทย ทําใหเกิด
แนวทางแกไขปญหาดังกลาวดวยวิธีผสมผสานระหวางการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) กับการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing, NLP) พรอมกับการศึกษาพฤติกรรมทางภาษาของโดเมนพืช
สมุนไพร ดังแสดงรายละเอียดกรรมวิธีการแกไขปญหาดังกลาวในหัวขอถัดไปคือ “กรรมวิธีดําเนินงาน” 
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กรรมวิธีดําเนินงาน 

Method 
                             

ระบบงานโดยสรุปสําหรับการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจากเอกสาร
ภาษาไทยเพื่อสนับสนุนระบบการตอบคําถามอัตโนมัติประกอบดวยขั้นตอนตางๆดังตอไปนี้ (ดังแสดงในรูปที่3) แบง
ออกเปนสองสวนคือ สวนสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรจากเอกสารภาษาไทยและสวนการ
ตอบคําถามชนิด “ถามอะไร”ประเภทลิสต และประเภทเอนติตี้เก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
สวนสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรจากเอกสารภาษาไทย 
 การสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรจากเอกสารภาษาไทย ประกอบดวยขั้นตอน
หลักๆ ดังนี้ 
1.  การเตรียมคลังขอมูล (Corpus Preparation)                                                 

กอนที่จะมีการเตรียมคลังขอมูลจะตองมีการศึกษาพฤติกรรมทางภาษาของชุดขอมูลที่ไดจากเอกสาร
สมุนไพรไทยดาวโหลดจากเว็บไซดกรมสงเสริมการเกษตร www.doae.go.th และโครงการอนุลักษณพันธพืชฯ 
http://www.rspg.or.th/index.html วามีความเหมาะสมที่จะใชเปนคลังขอมูลสําหรับงานวิจัยนี้ ประโยคตางๆที่ปรากฏ
อยูในชุดขอมูลดังกลาวเราจะสนใจเฉพาะประโยคธรรมดา (Simple Sentence หรือ EDU) ซึ่งสามารถแสดงไดดวย 
Regular Express ดังนี้  NP1 Vmp  NP2  เม่ือ NP1 คือ เซทของนามวลีที่เปนเอนติตี้สมุนไพรหรือสวนประกอบของ
เอนติตี้สมุนไพร Vmp คือเซทความคิดกริยาทีแสดงใหเห็นสรรพคุณทางยา(Medicinal-Property Verb Concept) 

รูปท่ี3 ระบบงานโดยสรุป 

Corpus preparation 

Text 

 
Word net 

 

Herbal Medicinal Property Boundary Learning 

Herbal Medicinal-Property          
Extraction 

Herbal 
Medicinal 
Property 
Knowledge 

Herbal Medicinal Property Model 
& Herbal Medicinal Property Concepts 

Object Identification 

Herbal Medicinal 
Property Boundary Det. 

Herbal Medicinal-
Property Identification 

Question Analysis 

Herbal Medicinal 
Property Knowledge 
Representation 

Answer Det. 

Herbal 
Medicinal 
Property 
Concept 

Answer 

What-Question Pattern Learning 

Question Blog. DPU
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และ NP2 คือเซทความคิดนามวลีเก่ียวกับอาการ, โรค, และ เช้ือโรค (ตามที่ไดกลาวไวในบทนํา) อยางไรก็ตาม
งานวิจัยนี้สนใจสรรพคุณทางยาที่แสดงใหเห็นหรือเขาใจไดดวยเหตุการณ (Event) ซึ่งสามารถแทนไดดวยกริยา vmp 
เม่ือ vmp Vmp  
Vmp= {“รักษา/cure” “บรรเทา/relieve” “แก/stop,prevent” “ขับ/release” “ลด/reduce” “เพิ่ม/increase” …} 
ดังแสดงสรุปไดในตารางที่1 (จากขอมูลตัวอยางสุมจํานวน500 EDUsจากคลังขอมูลที่ดาวโหลดมา) 
 
ตารางท่ี1  แสดงพฤติกรรมทางภาษาของคํากริยาที่มีความคิดเปนสรรพคุณทางยา(Medicinal-Property Verb 
Concept) และไมมีความคิดเปนสรรพคุณทางยา(Non Medicinal-Property Verb Concept) จาก Surface Form 
เดียวกัน จาก คลังขอมูล500 EDUs 
 

Medicinal-Property Verb 
Concept 

vmp 

Number of Occurrences 
(Surface Form) 

Number of Medicinal-
Property-Concept 

Occurrences 

Number of Non-
Medicinal-Property-

Concept Occurrences 
แก(Stop, Relief) 68 60 8 
ขับ (Discharge, Release) 25 23 2 
บรรเทา (Relief) 5 5 - 
รักษา (Treat, Cure) 11 8 3 
ลด (Decrease) 15 9 6 
ถาย (Excrete) 5 3 2 
บํารุง (Norish) 10 6 4 

 
จากตารางที่1จะเห็นวา vmp ที่ปรากฏสวนใหญมีความหมายหรือแนวตวามคิดเปนความคิดกริยาทีแสดงให

เห็นสรรพคุณทางยา (Medicinal-Property Concept) ดังนั้นคลังขอมูลที่ดาวโหลดมานี้สามารถใชในงานวิจัยนี้ โดย
เริ่มจากการเตรียมคลังขอมูลประมาณ 3000 EDUs (2000 EDUs สําหรับการเรียนรู EDUs สรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพรไทย 1000สําหรับการทดสอบและประเมินผล) ขอมูลทีเ่ปนเอกสารเหลานี้กอนที่จะนํามาประมวลผลทาง
ภาษาธรรมชาติจะตองผานขั้นตอนการตัดคําโดยการใชซอฟทแวรตัดคําภาษาไทยที่สามารถแกปญหาขอบเขตคํา
และขณะเดียวกันสามารถกํากับหนาที่ของคํา (Part of Speech) ได (Sudprasert and Kawtrakul, 2003) ซึ่งรวมถึง
การหา Name Entity (Chanlekha and Kawtrakul, 2004), และการรับรูคํา (Word-Formation Recognition) 
(Pengphon et al., 2002) เพื่อที่จะแกปญหาขอบเขตของ Thai Name Entity และนามวลี  หลังจากนั้นตองทําการ
ตัดประโยคในระดับ EDU ดวยวิธีการของ (Chareonsuk et al., 2005) และสุดทายทําการกํากับ EDUs ที่เปนความรู
สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร (Medicinal Property Tag) ที่ไดออกแบบดังแสดงในรูปที่4  
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“พริกไทยดํา…………… 
พริกไทยดํามีรสเผ็ดอุน EDU1เม่ือรับประทานเขาไป EDU2จะรูสึกอุนวาบที่ทอง EDU3 ชวยขับลม EDU4ขับ
ปสสาวะ EDU5แกทองอืดทองเฟอ EDU6แกไขมาลาเรีย EDU7แกอหิวาตกโรค, EDU8ใชกานพริกไทย 10 
กาน” 
<Topic_name Entity-concept=black pepper/herb>พริกไทยดํา</Topic_name>………… 
 
<EDU1> เม่ือ <NP1 concept=person></NP1> 

<VP><Vmp  concept=consume>รับประทาน </Vmp>เขาไป</EDU> 
 

<id =1 class=Medicinal Property>  
<EDU2><NP1 concept= black pepper/herb></NP1> 

<VP>จะ<Vmp  concept=be warm>รูสึกอุนวาบ </Vmp>ที่ทอง</EDU> 
<EDU3><NP1 concept= black pepper/herb></NP1> 

<VP><Vmp  concept=release>ชวยขับ </Vmp> 
<NP2 concept=gas>ลม</NP2></VP></EDU>   

<EDU4><NP1 concept= black pepper/herb></NP> 
<VP>< Vmp  concept=discharge/release >ขับ </ Vmp > 
<NP2  concept=urine>ปสสาวะ</NP2></VP></EDU> 

<EDU5><NP1 concept= black pepper/herb></NP1> 
<VP>< Vmp  concept=stop>แก </ Vmp > 
<NP2 concept=flatulence/symptom >ทองอืดทองเฟอ</NP2></VP></EDU> 

<EDU6><NP1 concept= black pepper/herb></NP1> 
<VP>< Vmp  concept=cure>แก </ Vmp > 
<NP2 concept= malaria >ไขมาลาเรีย</NP2></VP></EDU> 

<EDU7><NP1 concept= black pepper/herb></NP1> 
<VP>< Vmp concept=cure>แก </ Vmp > 
<NP2 concept= cholera >อหิวาตกโรค</NP2></VP></EDU> 

</id> 
Vmp is the medicinal property verb tag   

รูปท่ี4 ตัวอยางการกํากับ EDUที่เปนความรูสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร 
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2. การเรียนรูขอบเขตของสรรพคุณของพืชสมุนไพร (Herbal Medicinal Property Boundary Learning) 
จากคลังขอมูลที่ไดกํากับความหมายสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรในระดับ EDU ของขั้นตอนกอนหนานี้

ทําการสกัดลักษณะเฉพาะหรือฟเจอรตางๆ (Features) ที่เปนทั้งแนวความคิด (Concept) และเซอรเฟสฟอรม 
(Surface Form) ของกริยาที่มีความคิดเปนสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร รวมไปถึงนามวลีที่อยูกอนหนาและหลัง
กริยา เก็บเปนฐานขอมูลความคิดทางยาของพืชสมุนไพรของ vmp (เม่ือ vmp Vmp) , NP1, และ NP2  ดังแสดงใน
ตารางที่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซึ่งถูกนําไปใชสําหรับการเรียนรูขอบเขตของ EDUs สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทย ดวยการหาความถี่ของ 
vmp pair ของคู EDU ที่อยูติดกันในหนื่งกรอบหนาตางพรอมทั้งเลื่อนกรอบหนาตางไปดวยระยะทางหนึ่ง EDU วามี
ความหมายเปนสรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทยหรือไมจากคลังขอมูลที่ไดกํากับความหมายสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพรในระดับ EDU ของขั้นตอนกอนหนานี้ดังที่ไดแสดงในตารางที่3  
 
   
 

ตารางท่ี2  แสดงฟเจอรที่เปนกริยาแสดงสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร Vmp รวมทั้ง
สารสนเทศ(นามวลี)ที่อยูรอบๆกริยา  

no  
ID     

NP1/ 
 concept Vmp/ concept NP2/ concept class 

1 
001 

พริกไทยดํา/black 
pepper รูสึกอุน/be warm - yes 

2 
001 

พริกไทยดํา/black 
pepper ชวยขับ/ release ลม/gas yes 

3 
001 

พริกไทยดํา/black 
pepper ขับ/ release ปสสาวะ /urine yes 

4 
002 

พริกไทยดํา/black 
pepper แก /stop 

ทองอืดทองเฟอ 
/flatulence,symptom yes 

5 
002 

พริกไทยดํา/black 
pepper แก /cure 

ไขมาลาเรีย /malaria 
disease yes 

6 
003 

พริกไทยดํา/black 
pepper แก /cure 

อหิวาตกโรค /cholera 
disease No 

7 

004 

ฟาทะลายโจร/ 
Andrographis 
paniculata บรรเทา/ relief 

อาการเจ็บคอ/sore 
throat Symptom yes 

8 

004 

ฟาทะลายโจร/ 
Andrographis 
paniculata  บรรเทา/ relief 

อาการหวัด 
/flu symptom yes 

9 

004 

ใบฟาทะลายโจร/ 
Andrographis 
paniculata Leaf แก /stop 

ทองเสีย 
/diarrhea No 

.. …. …. … … … 
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3. การสกัดความรูสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร (Herbal Medicinal Property Extraction) 
 ขั้นตอนนี้แบงออกเปนสองสวนคือ สวนการระบุวัตถุหรือเอนติตี้สมุนไพรและการระบุสรรพคุณทางยาของ
พืชสมุนไพร  และสวนขั้นตอนการหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร 
 

3.1 การระบุวัตถุและการระบุสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร (Object Identification and Herbal 
Medicinal-Property Identification) 

ขั้นตอนนี้เปนการระบุวัตถุหรือเอนติตี้สมุนไพร โดย ใชช่ือเอกสารเปนTopicName  
(จากบทนํา)  np1i=part+TopicName                                                
                 Np1i NP1    (i-1,2,..,m) 
ตอมาระบุ EDU ที่แสดงสรรพคุณทางยา โดยสแกนไปตามลําดับของ EDU ที่ปรากฏบนเอกสารพืชสมุนไพรไทยใช
เพื่อคนหา Lexico Syntactic Pattern (NP1 Vmp NP2) หากพบใหดําเนินการในขั้นตอนถัดไป หากไมพบใหระบุวัตถุ
และระบุ EDU ที่แสดงสรรพคุณทางยากับเอกสารใหมเชนนี้ไปเรื่อยๆ 
 
 3.2 การหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร     
 ขั้นตอนนี้สามารถทําไดสองวิธีที่แตกตางกัน 
  ก. การหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรสามารถหาไดโดยการหาคาargmax จากสมการ 
Na?ve Bayes ตอไปนี้ กับคาความนาจะเปน ของ vmp_at_ij และ v mp_at_ij+1 ในตารางที่ 2 ดังแสดงในอัลกอริทึมของรูปที่ 5 
 

ตารางท่ี3 แสดงคาความนาจะเปนของ vmp จาก   vmp pair คือ vmp_at_ij และ v mp_at_ij+1 
ที่มีความคิดเปนสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร และไมมีความคิดเปนสรรพคุณ
ทางยาของพืชสมุนไพร 

vmp_at_ij 
Medicinal Property Verb 

Concept 
Non Medicinal Property  Verb 

Concept 
stop 0.4110 0.1731 
release 0.1507 0.1346 
relief 0.0069 0.0385 
treat 0.1367 0.0096 
discharge 0.0137 0.0385 
be-drug 0.0205 0.0096 

… … … 
v mp_at_ij+1 Medicinal Property Verb Non Medicinal Property  Verb. 

stop 0.375 0.1091 
release 0.1447 0.0273 
reduce 0.0197 0.0091 
treat 0.0132 0.0182 
discharge 0.0263 0.0091 
be-drug 0.0132 0.0182 

…. ….. 
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 ข. การหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรโดยการใชทฤษฏีเซนเทอรริง กลาวคือใหสแกน np1i ของคู EDU ที่อยูติดกัน
 
Assume that each EDU is represented by (NP1 Vmp NP2).   L is a list of EDU. 
Vmp is the medicinal-property verb concept set. NP1 is the herbal noun phrase 
concept set. NP2 is the symptom/disease noun phrase concept set.  
vij or vmp_at_ij, vij+1 or v mp_at_ij+1 are learned verbs as elements of the Vmp set 
HERBAL_MEDICINAL_PROPERTY_EXTRACTION2 ( L, Vmp,NP1,NP2 ) 

 

 
 

1 i  1, j1 R     MEDPROPi  
2 while i  length[L] do 
3 begin_while1 
4  If np1iNP1 ^ v iVpmp^np2iNP2  /*find the medicinal property EDU 
5     bd=yes ;  MEDPROPi   MEDPROPi  {j} 
7     while( v ij Vmp )( v ij+1Vmp) (np1ij= np1ij+1) do 
8     begin_while2         /* Boundary determination                      
9  
10          MEDPROPi  MEDPROPi  {j+1}; j=j+1 
11     end_while2 
12     R = R  {MEDPROPi } 
13     j=1;  i=i+1 
14    end_while1       
15 r Return 

            รูปท่ี 6.  อัลกอริทึม Medicinal Property Boundary Extractionโดย Centering Theory 
   
4. การแทนความรูสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร (Herbal Medicinal Property Knowledge 
Representation)  
 นําความรูสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรที่สกัดไดจากขั้นตอนกอนหนานี้มาเก็บในฐานขอมูลในรูปแบบ
ของฐานขอมูลเชิงวัตถุที่มี แททริบิวดังนี้                           

Assume that each EDU is represented by (NP1 Vmp NP2).   L is a list 
of EDU. Vmp is the medicinal-property verb concept set. NP1 is the 
herbal noun phrase concept set. NP2 is the symptom/disease noun 
phrase concept set.  
vij or vmp_at_ij, vij+1 or v mp_at_ij+1 are learned verbs as elements of the Vmp set             

1 i  1, j1 R     MEDPROPi  
2 while i  length[L] do 
3 begin_while1 
4  If np1iNP1 ^ v iVpmp^np2iNP2  /*find the medicinal property EDU 
5     bd=yes ;  MEDPROPi   MEDPROPi  {j} 
7     while( v ij Vmp )( v ij+1Vmp) bd=yes do 
8     begin_while2         /* Boundary determination                      
9      bd=     )(||maxarg 1

),(
cPcvPcvP ijij

noyesc




 

10       if bd = yes   then 
11          MEDPROPi  MEDPROPi  {j+1}; j=j+1 
13     end_while2 
14     R = R  {MEDPROPi } 
15     j=1;  i=i+1 
16    end_while1       
17 r Return 

HERBAL_MEDICINAL_PROPERTY_EXTRACTION1 ( L, Vmp,NP1,NP2 ) 

   รูปท่ี 5.  อัลกอริทึม Medicinal Property Boundary Extractionโดย Naive Bayes  
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ID= ระหัสสมุนไพร 
X=ช่ือสมุนไพร หรือ TopicName 
Y=สวนของพืช หรือ part 
np1i= part+TopicName             เม่ือ i=1,2,..,m 
mpj=สรรพคุณ หรือ Vmp NP2     เม่ือ j=1,2,..,n 
P=วิธีการเตรียม (แอททริบิวท“วิธีการเตรียม” สําหรับงานวิจัยครั้งตอไป) 
ฉะน ั้นสามารถแทนความรูสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรที่เก็บอยูในฐานขอมูลดังกลาวออกมาในรูปแบบของ 
Predicate Representation ดังนี้ 
 
            Herb_ID(ID) ^Herb(X) ^ Part_of_Herb(Y) ^ Medcinal_Property_List(mp1,mp2,..,mpn) 
  รหัสสมุนไพร(ID) ^ ช่ือสมุนไพร(X) ^ สวนประกอบพืชสมุนไพร (Y) ^ รายช่ือสรรพคุณ(mp1,mp2,..,mpn) 
 
สวนการตอบคําถามชนิด “ถามอะไร” ประเภทลิสต และประเภทเอนติต้ีเก่ียวกับสรรพคุณทาง
ยาของพืชสมุนไพร 
 การตอบคําถามชนิด “ถามอะไร” ประเภทลิสต และประเภทเอนติตี้เก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพร ประกอบดวยขั้นตอนตางๆดังตอไปนี้ 
1. การเรียนรูแพทเทิรนของคําถามอะไร (what-Question Pattern Learning)  

ขั้นตอนนี้จะตองมีการรวบรวมคําถามจากบลอค (Blog) ตางๆบนเว็บไซดตางๆที่ถามเก่ียวกับสรรพคุณของ
พืชสมุนไพรจํานวน 150 คําถามเพื่อใชเรียนรูหาแพทเทิรนของคําถามประเภท “อะไร” และ “อะไรบาง” และรวบรวม
คําถามอีก 50 คําถามเพื่อใชในการทดสอบระบบการตอบคําถาม โดยคําถามเหลานี้ทั้งหมดจะตองมีขนาดความยาว
ใมเกิน 10 คํา และผานกระบวนการตัดคําโดยการใชซอฟทแวรตัดคําภาษาไทยที่สามารถแกปญหาขอบเขตคําและ
ขณะเดียวกันสามารถกํากับหนาที่ของคํา (Part of Speech) ได (Sudprasert and Kawtrakul, 2003) ซึ่งสามารถเขา
ใชระบบไดถูกตองพอสมควรโดยผานระบบอินเตอรเนต หลังจากนั้นนํามาศึกษาหาแพทเทิรนของคําถามชนิด “ถาม
อะไร” ประเภทลิสต และประเภทเอนติตี้เก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไดแพทเทิรนทั้งหมดได แพทเทิรน
ประเภทลิสต 6 แพทเทิรน ประเภทเอนติตี้ 3 แพทเทิรนดังนี้ (จากบทนํา กําหนดให np1i= part + TopicName,   
                      TopicName  Herb 
                                 part{null,“ใบ” ,“ดอก”, “ราก”, “ตน”, “เมล็ด”, “ผล”, ....} 
                                  np1i NP1  (i=1,2,,,m),  np2l NP2  (l=1,2,..,h), และ vmp  Vmp) 
ประเภทลิสต 

 np1i + “มี” + Focus(“สรรพคุณ” + “อะไรบาง”) 
 Focus(“ลิสต” + “สรรพคุณ”) + [“ของ”] +np1i 
 Focus(“ลิสต” + TopicName) + [“มีสรรพคุณ”] + vmp +np2l 
 Focus([“แสดง | บอก” ] + “สรรพคุณ”) + [“ของ”] + np1i + “มี” + Focus(“อะไรบาง”) 
 Focus( [“แสดง | บอกช่ือ”] + “สมุนไพร” + “อะไรบาง” )  + [“มีสรรพคุณ”] + vmp +np2l 

 
ประเภทเอนติตี้  “x อะไร” 

 np1i + “มี” + Focus(“สรรพคุณ” + “อยางไร”) 
 Focus([“แสดง | บอกช่ือ”] + “สมุนไพร” + “อะไร ) + [“มีสรรพคุณ”] + vmp + np2l 
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2.  การวิเคราะหคําถาม(Question Analysis) 

นําแพทเทิรนคําถามชนิด “ถามอะไร” ประเภทลิสต และประเภทเอนติตี้เก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพรพรอม Focusของคําถาม จากขั้นตอนกอนหนามาทําการวิเคราะหคําถามที่ตองการทดสอบวาตรงกับแพ
ทเทิรนไหน 
 
3.  การหาคําตอบ(Answer Determination) 

นําแพทเทิรนที่ตรงกับคําถามที่ตองการทดสอบจากขั้นตอนกอนหนามาทําการหาคําตอบโดยแมชชิง 
(Matching) ระหวาง TopicName จากแพทเทิรน กับ X ใน Predicate Representation 
                      np1iจากแพทเทิรน กับ Y ใน Predicate Representation 
                vmp + np2l จากแพทเทิรน กับ mpj ใน Predicate Representation 
และสวนของ Predicate Representation (ที่ตรงกับสวน Focus ของแพทเทิรน) คือสวนที่แสดงคําตอบ ตัวอยางเชน 
 
คําถาม: ใบโหระพามีสรรพคุณอะไรบาง 
                                                ใบ/ncn โหระพา/ncp มี/vt สรรพคุณ/ncn อะไรบาง/qw 
 
                                                  part +TopicName +“มี” + Focus(“สรรพคุณ” + “อะไรบาง”) 
 
ตรงแพทเทิรนประเภทลิสตท่ี3:                  np1i   +       “มี” + Focus(“สรรพคุณ” + “อะไรบาง”)                                                           
Predicate Representation: 
                        Herb_ID(ID) ^Herb(X) ^ Part_of_Herb(Y) ^ Medcinal_Property_List(mp1,mp2,..,mpn) 
  รหัสสมุนไพร(ID) ^ ช่ือสมุนไพร(X) ^ สวนประกอบพืชสมุนไพร (Y) ^ รายช่ือสรรพคุณ(mp1,mp2,..,mpn) 
 
Answer: รายชื่อสรรพคุณ(mp1,mp2,..,mpn) 
            รายชื่อสรรพคุณ(ขับลม, แกปวดฟน, แกไอ, หลอดลมอักเสบ) 
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ผลการทดลองและการประเมินผล 

การสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร 

 คลังขอมูลที่ใชทดสอบแบบจําลองที่ไดเสนอเก่ียวกับการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพรดวยการใชเทคนิคที่แตกตางกันสองวิธี คือวิธีการประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรรวมกับการเรียนรูของ
เครื่องดวยการใชเทคนิค NB (Na?ve Bates Classifier) และวิธกีารประยุกตใชความรูตางๆทางภาษาศาสตรจนถึง
ระดับบทความที่ใชทฤษฏีเซนเทอรริง (Centering Theory, CT) กับคลังขอมูล(Corpus)เอกสารทางวิชาการเก่ียวกับ
พืชสมุนไพร ที่ไดจากการดาวโหลดจากเว็บไซดสองแหลงที่แตกตางกันคือ จากสํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธ
บาท ( http://phraphutthabat.saraburi.doae.go.th/herbs.htm) และจากโครงการอนุลักษณพันธพืชอันเนื่องจาก
พระราขดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (http://www.rspg.or.th/index.htm) โดยมีลักษณะของ
พฤติกรรมคลังขอมูลของโครงการอนุลักษณพันธพืชฯเปน semi-structure ที่มีความเปนระเบียบมากกวาของ
สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท ดังนั้นงานวิจัยนี้ที่ไดพัฒนาวิธีการสกัดความรูพรอมวิธกีารหาขอบเขต EDU ที่
เก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรดวยเทคนิคที่แตกตางกันสองวิธีเพื่อศึกษาพฤติกรรมขอมูลทางภาษามีผล
ตอเทคนิคทั้งสองหรือไม ตารางที่ 4 แสดงคา Precision (สมการที่6), Recall (สมการที่7), และ คาความถูกตองของ
การหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรโดยเทคนิค NB และ CT  โดยวัดความถูกตองบนพื้นฐานของ 
Max Win Voting จากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน  
 

#
#
of samples correctly extracted as RPrecision

of all samples output asbeing R
                                                           (6) 

#
#

of samples correctly extracted as RRecall
of all samples holding the target relation R

                                                     (7) 

 
R คือ ความสัมพันธที่เก่ียวกับการระบุ EDU เก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร 
 
ตารางท่ี4 แสดงคาPrecision, Recall, และ คาความถูกตองของการหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพรโดยเทคนิค NB และ CT 
 

คลังขอมูล 

Lexico Syntactic Pattern 
for Herbal Medicinal 

Property Identification 
Correctness of Boundary Determination 

precision recall NB CT 
สํานักงาเกษตรอําเภอพระพุทธบาท  
(500 EDUs) 82 65 90 79 

โครงการอนุลักษณพันธพืชฯ 
(500 EDUs) 92 84 93 93 
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จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา ณ ที่ 95%Confident การหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรโดยเทคนิค 
NB ใหผลดีกวาการใช CT สําหรับคลังขอมูลที่มีความเปน Semi-structure นอย สวนคลังขอมูลที่มีความเปน Semi-
structure มากจะไมมีความแตกตางอยางเปนนัยสําคัญในระหวางเทคนิคทั้งสองนี้  

 
ตารางท่ี5 แสดงคา t-test ของคาความถูกตองของการหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร
ระหวางเทคนิคที่แตกตางกันคือ  NB กับ CT 
 

คลังขอมูล Correctness of Boundary Determination 
t-test 

NB CT 
สํานักงาเกษตรอําเภอพระพุทธบาท  90 79 2.15 
โครงการอนุลักษณพันธพืชฯ 93 93 0.27 

 
จากตารางที่6 แสดงใหเห็นวา ณ ที่ 95%Confident การหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรสําหรับ
คลังขอมูลที่มีความแตกตางกันในดานความเปน Semi-Structure พบวาการใชเทคนิค NB ใหผลไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ แตจะใหผลแตกตางอยางมีนัยสําคัญสําหรับการใชเทคนิค CT นั่นหมายความวาหากใชเทคนิค 
CT จะตองคํานึงถึงการเลือกใชคลังขอมูลที่เหมาะสม 
 

ตารางท่ี6 แสดงคา t-test ของคาความถูกตองของการหาขอบเขตของ
สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรระหวางคลังขอมูลที่แตกตางกัน 
 

คลังขอมูล Correctness of Boundary Determination 
NB CT 

สํานักงาเกษตรอําเภอพระพุทธบาท  90 79 
โครงการอนุลักษณพันธพืชฯ 93 93 
t-test 0.76 2.85 

 
จากตารางที่7 แสดงใหเห็นวา ณ ที่ 95%Confident การระบุ EDU ที่เก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรดวย
วิธีการใชแพทเทิรนทางภาษาศาสตรคือ Lexico Syntactic Pattern สําหรับคลังขอมูลที่มีความแตกตางกันในดาน
ความเปน Semi-Structure พบวาคา Precision และ คาRecall ที่ไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในระหวาง
คลังขอมูลทั้งสองที่แตกตางกันนั้น นั่นหมายความวาพฤติกรรมของคลังขอมูลมีผลตอการใช Lexico Syntactic 
Pattern สําหรับการระบุ EDU ที่ตองการ 
 

ตารางท่ี7 แสดงคา t-test ของคา Precision และ Recall ระหวางคลังขอมูล(Corpus)ที่แตกตางกัน 

 

คลังขอมูล 
Lexico Syntactic Pattern for Herbal Medicinal Property 

Identification 
precision precision 

สํานักงาเกษตรอําเภอพระพุทธบาท  82 82 
โครงการอนุลักษณพันธพืชฯ 92 92 
t-test 2.1 3.08 
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การตอบคําถามชนิด “ถามอะไร” ประเภทลิสต และประเภทเอนติตี้เก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพร 
 พืชสมุนไพรที่สกัดไดมีประมาณ 22 ชนิด คือกระชาย กระเทียม กระเพรา ขี้เหล็ก ชุมเห็ดเทศ โหระพา ขิง 
ขา ตะไคร มะขาม พริก มะกูด มะนาว ทับทิม มังคุด คําฝอย วานหางจระเข ฟาทะลายโจร พลู กระวาน กระดังงา 
ขม้ิน เปนตน คําถามที่ใชทดสอบมีทั้งหมด 50 คําถาม ระบบสามารถตอบไดถูกตอง36 คําถาม  (72%) ที่ไมถูกตอง
สวนใหญเนื่องมาจากคําถามที่ซับซอน 
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สรุป 

 งานวิจัยนี้มุงเนนการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรโดยเฉพาะอยางยิ่งสมุนไพรไทย
จากเอกสารภาษาไทย โดยมีการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรนี้ออกมาในรูปแบบของEDU 
ซึ่งเปนประโยคแบบงายๆธรรมดา แตสกัดออกมาไดครั้งละหลายๆ EDUs ที่ตอเนื่องกัน คือไดหลายๆสรรพคุณ
ติดตอกันตอพืชสมุนไพรหนึ่งชนิด ในขณะที่งานวิจัยกอนหนานี้ จะเปนการสกัดออกมาไดครั้งละหนื่งหรือ หนึ่งถึง
สามคุณสมบัต/ิสรรพคุณ เทานั้น ทั้งนี้เพราะงานวิจัยกอนหนาจะเปนการสกัดที่อยูบนพื้นฐานของนามวลีเทานั้น 
ในขณะที่งานวิจัยนี้มุงเนนการสัดความรูบนพื้นฐานของเหตุการณที่สามารถแทนไดดีดวยกริยา ดือ ทําใหสามารถ
เขาใจถึงเหตุการณไดอยางตอเนื่อง เชน “กระเพราใชเปนยาขับลม แกคลื่นไส [แก]อาเจียน บรรเทาอาการปวดทอง 
แกทองเสีย” ฉะนั้นความรูเก่ียวกับสรรพคุณทายาของพืชสมุนไพรที่สกัดไดนี้ชวยสนับสนุนการตอบคําถามชนิด 
“คําถามอะไร/what-Question” ประเภทลิสต ไดอยางชัดเจน 
 งานวิจัยนี้สามารถสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรในรูปแบบหลายๆ EDUs ไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งการสกัดขอบเขตของกลุมสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรดวยการใชเทคนิคที่
แตกตางกันสองวิธี คือ วิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติดวยการประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรระคับวลีของ
ประโยครวมกับเทคนิคการเรียนรูของเครื่องดวยเทคนิคของ NB และวิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ประยุกตใช
ความรูทางภาษาศาสตรในระดับบทความโดยใช CT ซึ่งก็คือศูนยกลางความสนใจ (Center of Attention) ของแตละ 
EDUภายใตขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร  ทีส่วนใหญจะมีผูกระทํา (Agent) ที่แตกตางกันนอย  
ดังนั้นคาเฉลี่ยความถูกตองของการหาขอบเขตของสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรสําหรับ NB เปน 91.5%  และ 
CT เปน 86% กลาวคือ NB ใหผลลัพธที่มีประสิทธิภาพกวา CT ถึงแมวาพฤติกรรมของขอมูลจะแตกตางกันก็ตาม 
ในขณะที่การระบุ EDU ที่เปนสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรดวยการใช Lexico Syntactic Pattern (NP1  Vmp  
NP2) ไปพรอมกับความหมายเชิงความคิด (Concept) ของกริยาและนามวลี ทําใหไดคา Precision และ Recall 
เฉลี่ยคือ 89% และ 74% ตามลําดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพฤติกรรมของคลังขอมูล  
 ระบบการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรจากเอกสารทางวิชาการภาษาไทยนี้สามารถ
นําไปใชสนับสนุน ระบบการตอบคําถามชนิด “ถามอะไร/what-Question” ประเภทลิสต และประเภทเอนติตี้เก่ียวกับ
สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร ดวยวิธีการใชแพทเทิรนที่ไดจากการสังเกตจากการเรียนรู ซึ่งแพทเทิรนเหลานี้ 
สามารถใชสําหรับวิเคราะหคําถามที่ปอนเขามาโดยไมมีการใชซอฟทแวร Parser ฉะนั้นคําถามที่เขามาในระบบ
จะตองเปนคําถามที่ไมยาว คือ ไมควรยาวกวา 10 คํา ผลลัพธของระบบการตอบคําถามของงานวิจัยนี้สามารถตอบ
คําถามไดถูกตอง 72% ทั้งนี้เนื่องมาจากบางคําถามมีความซับซอน  อยางไรก็ตามหากระบบมีการพัฒนาตอไปให
สามารถตอบคําถามไดถูกตองเพิ่มขึ้น ก็จะทําใหระบบการตอบคําถามนี้มีประโยชนตอสุขภาพของสังคมอยางมาก
โดยเฉพาะชาวบานที่อยูหางไกลจากตัวเมือง เม่ือมีความจําเปนตองใชยาและไมสามารถเดินทางไปหาซื้อได ฉะนั้น
ยาสมุนไพรก็เปนอีกชองทางที่สามารถหาใชไดทันที่หากมีการปลูกพืชสมุนไพรที่ไดกลาวมาขางตนไวในบานบาง 
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