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บทคดัย่อ     

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

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

บทนํา           

1.  ความเปนมาของปญหา            
สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช ทําเปนเครื่องยา 

สมุนไพรกําเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายตอชีวติมนุษยโดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึง
ทั้งการสงเสริมสุขภาพและการรักษาโรค สําหรับสมุนไพรไทย โดยเฉพาะที่เปนพืชมีมากกวา 1500 ชนิด 
ซึ่งมีคุณสมบัติและสรรพคณุแตกตางกันไปและถูกบรรยายอยูบนเวบ็ไซดมากมาย ทําใหเสียเวลาไปกับ
การคนหาพืชสมุนไพรตางๆและสวนของพืชสมุนไพร (เชนราก ลําตน ใบ ดอก เมล็ด เปนตน) มี
ความสัมพันธหรือเก่ียวของกับสรรพคุณตางๆทางยาอยางไรบาง หรือคนหาสรรพคุณทางยาทีต่องการมี
อยูในสวนไหนของพืชสมุนไพร ตัวอยางสรรพคุณทางยา เชน ลดไข  บรรเทาอาการปวด แกปวดทอง 
เปนตน ดังนัน้งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคในการสกัดและเก็บรวบรวม ความสัมพันธ ‘พชื/สว่นของพชื
สมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ (Herb-MedicinalProperty  Relation) จากเอกสารบนเวบ็ เชน เว็บไซด
ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (http://www.rspg.or.th/ 

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

book/book.php?book=14&chap=10&page=chap10.htm) ฉะนั้นความสัมพันธ ‘สว่นของพชื
สมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ที่สกัดไดและเก็บรวบรวมจากเว็บไซดสูศูนยใหบริการความรู (Knowledge 

Service-Center Portal) โดยความสัมพันธที่สกัดไดสามารถแทนดวยเครือขายสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพร (Herbal-Medicinal-Property Network) ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธเชงิเน็ตเวิรค 
(Network) หรือ CODASYL (Rayward and Bowden, 2004) ระหวางสวนของพืชสมุนไพรกับ
สรรพคุณทางยา ดังแสดงในรูปที ่ 1 โดยมีการปรากฏของเซต (Set Occurrence) แตละวงในเน็ตเวิรค 
ประกอบดวย เจาของ (Owner) เซตทีเ่ปนวงบนเนต็เวริค  (เชน H1  เปนเจาของการปรากฏวงเน็ตเวิรค  
H1-HC1k  (H1-HC1k  set occurrence))  และสมาชิก(Member) ของเซตบนวงเน็ตเวิรค  (เชน HC11 

HC12 HC13 เปนสมาชิกของเซตบนวงเนต็เวิรค H1-HC1k)   
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ดังนั้นความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ที่แสดงดวยเครือขายสรรพคุณทางยาของ
พืชสมุนไพรบนเว็บไซดสูศนูยใหบริการความรูที่ประชาชนทัว่ไปสามารถเขาถึงและสามารถสอบถาม
ความสัมพันธ ‘พชื/สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ที่สนใจเพื่อนําไปใชแกไขปญหาสุขภาพ   
นอกจากนี้ที่เว็บไซดสูศูนยใหบริการความรูควรที่จะเปนแหลงใหบรกิารความรูดานอ่ืนๆอีก เชน ความรู
เรื่องการเตรียมยาสมุนไพรและความรูวธิกีารใชยาสมุนไพร เปนตน อยางไรก็ตามความรูเรื่องสรรพคุณ
ของสมุนไพรปรากฏในเอกสารพืชสมุนไพรไทยในรูปแบบของหลายๆ EDU (Elementary Discourse 

Unit, คือประโยคงายๆ ธรรมดาไมซับซอน, Carlson and et. al, 2003) ดังตัวอยางตอไปนี ้  
EDU1: “กระเทยีมเป็นยาขบัลมในลาํไส ้” 
EDU2: “[กระเทยีม]แกไ้อ”   
EDU3: “[กระเทยีม]ขบัเสมหะ” 
EDU4: “[กระเทยีม] ชว่ยยอ่ยอาหาร ” 
EDU5: “[กระเทยีม] รกัษากลาก เกลื้อน” 
หมายเหตุ: สัญลักษณ  ‘[..]’ หมายถึงการละคํา 

    
ดังนั้นจากตัวอยางเอกสารพืชสมุนไพรไทยตอไปน้ี 
 

 

H1-HC1k set occurrence 

MP2-HCjk set 
occurrence 

MP1-HCjk set 
occurrence 

H2-HC2k set 
occurrence 

HC13  

H1 (owner) 

MP2 
(owner) 

HC11  

HC12  

MP1 
(owner) 

HC23  

HC22  

HC21  H2 (owner) 

รูปที่1. แสดงความสัมพันธเชิงเน็ตเวิรค ระหวางสวนของพืชสมุนไพร กับรายการสรรพคุณทางยา
(whereH1= ‘มะนาว/Lemon’, H2=‘สะเดา/Neem’, HC11=‘เมลด็มะนาว/Lemon.seed’, HC12 = ‘ราก
มะนาว/Lemon.root’, HC13=‘ผลมะนาว/Lemon.fruit’, HC21=   ‘เปลอืกไมส้ะเดา/Neem.bark’, 

HC22 = ‘รากสะเดา/Neem.root’, HC23=‘แก่นไมส้ะเดา/Neem.heart-of-wood’, MP1=‘ละลาย
เสมหะ/clear-phlegm’, MP2=‘ลดไข/้reduce-fever’) 
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จากตัวอยางเอกสารสมุนไพรไทยขางตนพบวา การปรากฏของประโยคตางๆ (ที่ขีดเสนใต) 

แสดงสรรพคุณหรือคุณสมบัติของพืชสมุนไพร ‘พรกิไทย’ นั้นมีลกัษณะเปนกลุมกระจายอยูบนเอกสาร 
กลาวคือ จะทําอยางไรใหคอมพิวเตอรสามารถระบุความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทาง
ยา’ จากเอกสารดังกลาว  ดังนั้นปญหาสําหรับงานวิจัยนี้ (ดูบทปญหาการสกัด ‘ความสมัพนัธส์ว่นของ
พชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารบนเวบ็) ประกอบดวยสองปญหาหลักคือ ปญหาการสกัด
ความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารสมุนไพร  และปญหาการรวบรวม
จัดเก็บความสมัพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ที่สกัดไดเพ่ือทําใหสามารถแสดงหรือแทน
ความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ในรูปแบบเครือขาย (รูปที ่ 1) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ปญหาการสกัด ‘ความสมัพนัธส์ว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ จาก
เอกสารสมุนไพร  ประกอบดวยปญหายอย 3ปญหาคือ 1) ปญหาการระบุเอนทิตี้พืชสมุนไพร (Herb-

Plant Entity) และสวนของพืชสมุนไพร (Herb-Plant Part) ซึ่งมักจะมีลักษณะปญหาเปน Zero 

Anaphora (การละคําสรรพนามที่ใชอางอิงเอนทิตี้พืชสมุนไพร) และ Textual Ellipsis (การละคํานามที่
เปนเอนทิตี้พืชสมุนไพร)   2) ปญหาการระบ ุEDU ที่มีแนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพรของเอนทิตี้
พืชสมุนไพร 3)ปญหาการหาขอบเขตของ EDUs (EDU Boundary) ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยา
สมุนไพรของเอนทิตี้พืชสมุนไพร  

งานวิจัยกอนหนาที่เก่ียวกบัการสกัดความสัมพันธเชงิความหมาย (Sematic Relation) ที่
เก่ียวของกับการสกัดคุณสมบัต/ิสรรพคุณของเอนทิตี้มีดังตอไปน้ี 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 (ดูในบทงานวจัิยที่เกี่ยวของ)  โดยวธิีดังกลาวไมเหมาะสําหรับ
งานวิจัยนี้ที่มุงสกัดความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคณุทางยา’ ซึ่งอยูบนพี้นฐานการสกัด
ความรูเก่ียวกบัสรรพคุณทางยาของเอนทิตี้พืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย  ซึ่งบรรยายสรรพคุณ

พริกไทย (Piper nigrum Linn.) 

สรรพคุณ เปลือกของพริกไทยมีนํ้ายอยสําหรับยอยไขมัน ดวยเหตุน้ีตําราโบราณจึงเช่ือกันวา

พริกไทยสามารถลดความอวนได, พริกไทยชวยกระตุนปุมรับรสที่ลิ้น เพ่ือใหกระเพาะอาหาร

หลั่งนํ้ายอยไดมากขึ้น, พริกไทยดํามีรสเผ็ดอุน เมื่อรับประทานเขาไปจะรูสึกอุนวาบที่ทอง ชวย

ขับลม ขับเหง่ือ ขับปสสาวะ แกทองอืดทองเฟอ แกไขมาลาเรีย แกอหิวาตกโรค, ใชกานพริกไทย 

10 กาน บดใหละเอียดแลวตมกับนํ้า 8 แกว ใชเปนยาลางแผลที่อัณฑะ, สารพิเพอรีนในพริกไทย

สามารถใชเปนยาฆาแมลง ซึ่งไมเปนอันตรายตอมนุษยโดยนําผลพริกไทยมาทุบใหแตกแลวใช
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เหลาน้ีในรูปของกริยาวลี ที่มีหลายๆกรยิาวลีอยูตอเน่ืองกันภายใตหัวขอสมุนไพรหน่ึงชนิด (คือหนึ่ง
เอนทิตี้สมุนไพร) และการบรรยายสรรพคุณทางยาของสมุนไพรสวนใหญจะกลาวถึงสวนของสมุนไพรซึ่ง
จะอยูในรูปของนามวลีที่สวนใหญมักจะละ (Zero Anaphora)  เชน “เปลอืกของพรกิไทย…….[เปลอืก
ของพรกิไทย]ชว่ยขบัลม [เปลอืกของพรกิไทย]ขบัเหงือ่  [เปลอืกของพรกิไทย]ขบัปสัสาวะ [เปลอืกของ
พรกิไทย]แกท้อ้งอดืทอ้งเฟ้อ ….” ([..] หมายถึงละคาํที่อยูในวงเลบ็กามปู) 

 ดังนั้นจากงานวิจัยกอนหนาและปญหางานวิจัยนี้ที่ไดกลาวขางตน กรณีปญหาการสกัด
ความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารสมุนไพร   ซึ่งประกอบดวย 3 ปญหา
ยอย  โดยมีปญหายอยแรกคือ ปญหา  Zero Anaphora และ Textual Ellipsis  ของการระบุเอนทิตี้พืช
สมุนไพรและสวนของพืชสมุนไพร  ปญหานี้สามารถแกไขโดยใชกฏทางฮิวริสติค คือใชคํานามที่เปน
เอเจน (Agent) ของ EDU กอนหนามาเปนเอเจนของ EDU ที่ปรากฏ Zero Anaphora   สําหรับ 
Textual Ellipsis สามารถแกปญหาโดยใชคํานามชื่อสมุนไพรซึ่งเปน Topic name   สําหรับปญหายอย
ที่สองคือปญหาการระบ ุ EDU ที่แสดงแนวความคดิสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร  โดย EDU 

ดังกลาวมีลักษณะรูปแบบทางภาษาศาสตรดังนี้ 

EDU  NP1   VP  

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

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

NP1 Noun1 |  Noun1   PlantName 

NP2  Phrase | Phrase  NP2 

PhraseNoun2 | Noun3| Nounx | Adj |DiseaseName 

Noun1{‘ราก/root’,‘ใบ/leaf’,‘ตน้/plant’,‘ดอก/flower’,‘ผล/fruit’, ‘เมลด็/seed’, …}    
Noun2{‘อาการ/symptom’,‘แผล/scar’,‘รอย/mark’,‘ไข/้fever’,‘ผืน่/rash’,‘หนอง/pus’,‘อุจจาระ/

stool’,‘เหงือ่/sweat’,‘ลม/gas’, ‘กรด/acidity’,…} 

Noun3{‘อวยัวะ/organ’,‘บรเิวณ/area’, ‘มนุษย/์human’,‘ศรษีะ/head’, ‘หน้าอก/chest’, 

‘กระเพาะ/stomach’, …}  

Nounx{‘xxx’}    

(‘xxx’ is any noun words other than noun words of Noun1-Noun3) 

PlantName{‘โหระพา/basil’, ‘ขงิ/ginger’, ‘ขมิ้น/tumeric’, ...} 

DiseaseName{‘โรคผวิหนงั/skin-disease’,‘โรคกระเพาะ/gastritis-disease’,…} 
Vtreat{‘บรรเทา/relieve’, ‘ขบั/release’, ‘ลด/reduce’, ‘แก/้stop’, ‘แก/้cure, treat’ , 

‘รกัษา/cure,treat’, … } 

Vcause  {‘ทาํให/้cause’,‘ทาํใหเ้กดิ/be caused by’ } 



5 
 

Veffect{‘คลืน่ไส/้nauseate’,‘อาเจยีน/vomit’,‘ปวด/pain’,‘เจบ็/pain’,  ‘แน่น/constrict’, 

‘คนั/itchy’, …} 

Vweak { ‘เป็น/be’ , ‘ม/ีhave’, ‘ใชเ้ป็น/be’} 

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

Adv{‘ยาก/difficultly’}; Adj{ ‘เหลว/watery’} 

(เม่ือ NP1 และ NP2 คือนามวล;ี VP คือกริยาวล;ี Vprop คือกริยาทีมี่แนวความคดิคุณสมบัต;ิ Vtreat คือ
เซตกริยาที่มีแนวความคิดรักษา; Vcause คือเซตกริยาที่มีแนวความคิดเหต;ุ   Veffect คือเซตกริยาที่มี
แนวความคิดผลหรืออาการ;  Vweak คือเซตกริยาออนซึ่งตองตามดวยคําตางๆท่ีใหสารสนเทศ  (Winfo )

รวมกับกริยาน้ีเปนแนวความคิดสรรพคุณทางยา) 

เน่ืองจากภาษาไทยมีจํานวนคําศัพทไมมากเทากับภาษาอังกฤษ  ฉะนั้นความหมายหรือแนวความคิด
เก่ียวกับเหตุการณตางๆ ตวัอยางเชน เหตุการณเก่ียวกับสรรพคุณทางยา สวนใหญเกิดจากคําหลายคํา
รวมกันใหความหมายของเหตุการณนั้น เชน ‘ขับ+เหง่ือ’  ‘คลาย+กลามเน้ือ’ ‘ระงับ+อาการ+ปวด’   
‘รักษา+อาการ+คอ+อักเสบ’  ‘บรรเทา+อาการ+แผล+พุพอง+อักเสบ’ เปนตน ฉะนั้นงานวจัิยนี้จึงขอ
เสนอการสกัด N-Word-Co (คือกกลุมคําที่เกิดรวมกนัมีจํานวน N คํา) ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทาง
ยา (a medicinal-property concept) จากกริยาวลีในเอกสารพืชสมุนไพรตางๆ    โดย N-Word-Co 
แสดงหรือปรากฏเปนกลุมคาํ wmpi ; i=1,2,..,N; ที่อยูตอเน่ืองในเอกสารดังนี้. 

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

และมีการใชกฎ  N-Word-Co rule ตอไปน้ีเพ่ือกอใหเกิด N-Word-Co   

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

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

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

Wmp=Noun2Noun3NounxPlantNameDiseaseNameVeffectAdj Adv;  

Wmp is  the medicinal-property word concept set) 

ดังนั้น N-Word-Coที่สกัดได จะถูกรวบรวมจัดเก็บเปนลิสต (List) ของ N-Word-Co ที่มีแนวความคิด
สรรพคุณทางยาสมุนไพร ทั้งน้ีเพ่ือใชเปนแหลงคาํศัพทของกลุมคําที่เกิดรวมกัน และมีแนวความคิด
สรรพคุณทางยา ของพืชสมุนไพร     

 อยางไรก็ตาม การสกัด N-Word-Co ทําใหเกิดปญหาเพ่ิมขึ้นอีกสองปญหา คือ 1). ปญหาการ
ระบุกริยาวลีทีมี่ N-Word-Co  ปญหานี้สามารถแกไดโดยใช เซตของกริยาตอไปน้ี  Vcause , Veffect , 

Vweak , และ Winfo มาระบกุริยาวลทีี่มี N-Word-Co   และ 2). ปญหาการหาขอบเขตของ  N-Word-
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Co หรือ ขนาด N-Word-Co (คือหาคาN) งานวิจัยนี้ไดประยุกตใช Maximum Entropy ซึ่งเปน
เทคนิคการเรียนรูของเคร่ืองมาเรียนรูหาขนาด N-Word-Co ในกริยาวล ี

 ดังนั้นลิสตของ N-Word-Co จะถูกนําไปใช ระบุ EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาของ
พืชสมุนไพร ดวยการหาคา Max-Similarity (candidat_N-Word-Co, List.N-Word-Co) 0.85  
นอกจากนี้ลิสตของ N-Word-Co สามารถใชแกปญหายอยที่สามคือปญหาการหาขอบเขตของ EDUs 

ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร โดยการหาคา Max-Similarity (candidate_N-Word-Co, 

List.N-Word-Co) หากมีคา< 0.85 แสดงวาส้ินสุดขอบเขต EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยา 

 และปญหาสุดทาย คือ การรวบรวมจัดเก็บความสัมพันธ ‘สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทาง
ยา’ ที่สกัดไดอยางไร เพ่ือทําใหสามารถเขาถึงความสัมพันธ ‘สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ได
อยางไมซับซอน เพ่ือแสดงหรือแทนในรูปแบบเครือขาย (รูปที่ 1) ไดอยางมีประสิทธิภาพ   ดังนั้น
งานวิจัยนี้ใชเมตริกซที่ประกอบดวยฟเจอร (Feature) ตอไปน้ี ชื่อพืชสมุนไพร ชื่อสวนของพชืสมุนไพร 
และสรรพคุณทางยามาทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามฟเจอร ที่กําหนดเพ่ือแสดงความสัมพันธ ‘สวนของ
พืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ในรูปแบบเครือขายเหมือน (Like Network Format)แบบ CODASYL 

โดยการเรียงลําดับ (Sorting) ตามชื่อพืชสมุนไพรและ ชื่อสวนของพืชสมุนไพร (คือ Hi-HCik set 

occurrence)   ทําใหไดรายชื่อสรรพคุณทางยาของแตละสวนของพืชสมุนไพร  ในทางกลับกัน ถา
เรียงลําดับตามสรรพคุณทางยา (คือ MPi-HCjk set occurrence)  จะไดรายชื่อพืชสมุนไพรและ ชื่อสวน
ของพืชสมุนไพรของแตละสรรพคุณทางยาสมุนไพร 
 
2. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือสกัดความรูเชิงความสมัพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทย 
 

3.  นิยามคาํศพัท ์
Medicinal Effect: ผลทางยาซึ่งเปนคุณสมบัติของยา (Medicinal Property) หรือเรียกวาสรรพคุณ
ทางยา 
HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation: ความสัมพันธระหวางสรรพคุณทางยากับสวนของ
พืชสมุนไพร 
N-Word-Co:  การปรากฏรวมกัน N คํา ดวยแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร 

EDU: Elimentary Discourse Unit คือประโยคงายๆ ธรรมดาไมซับซอน 
       NP: Noun Phrase Conceptคือความคิดนามวลี 

       VP: Verb Phrase Concept คือความคิดกริยาวล ี

       Corpus: คลังคํา 
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       Concept: แนวความคดิ 
       Machine Learning: การเรียนรูของเคร่ือง 

 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 

     4.1. ขอมูลที่ใชทําวิจัย คือ เอกสารภาษาไทยภายใตโดเมนพืชสมุนไพรไทยซึ่งดาวนโหลดจากเว็บ 
      4.2. เอกสารที่ใชมีลักษณะเปนแบบก่ึงโครงสราง 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 

การวิจัยการสกัดและเก็บรวบรวมความสมัพันธ “สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคณุทางยา” จาก
เอกสารบนเวบ็ประกอบดวยความรูพ้ืนฐาน และงานวจัิยกอนหนาดังนี้ 
                         
ความรูพ้ืนฐาน 

1) Maximum Entropy, ME 

ตัวแบบ ME ทําใหไดความรูที่วาตวัแบบที่ดีที่สุดคอื ตัวแบบทีส่ามารถสอดคลองกับเซทของขอบังคับ 
(Constrains) ที่ถูกกําหนดโดยหลักฐานหรือสถานการณ มิฉะน้ันตองเปนรูปแบบเดียวกันเทาที่จะเปนไป
ได (Csiszar 1996; Berger et al. 1996)  Fleischman et al. (2003) ไดจําลองแบบดวยคาความนาจะ
เปนของบทบาทหนาที่ทางความหมาย, r (semantic role, r), เม่ือบอกหรือใหคาเวคเตอร (Vector) ของ 
Feature x มาให ดังสมการ (3) ตอไปน้ี 

                          
)],(exp[1)|(

0

xrfzxrp j

n

j
j

x



 
                                               

เม่ือ Zx เปนคา Normalization Constant       

fj(r,x) เปน Feature Function ที่แม็ป (Map) แตละคา r และองคประกอบเวคเตอร (Vector Element) 
ใหกับคาทวิภาค (Binary Value)  

n เปนจํานวน Feature Functions 

j เปนคานํ้าหนักของ Feature Functionsที่กําหนดให 

ดังนั้นการจัดแบงประเภท/คลาส (class) ทีไดสุดทายคือ r (คลาสใช  คลาสไมใช เปนตน) คํานวนได
จาก ที่มีคาควานาจะเปนสูงสุดสําหรับเวคเตอรของฟเจอร  x  ใน(1) ที่กําหนดใหนั้น กับคาความนาจะ
เปนสูงสุดเม่ือบอกคา Feature Vector ของ r มาให 

2) Similarity_Score 

การคํานวนคาความเหมือน (Similarity_score) (Biggins et al., 2012) ในสมการ (2) ระหวางสอง
ประโยค จากคําตางๆท่ีอยูในเซตของคําที่เปนเนื้อความในประโยค (Content Word Set) ทั้งสองนั้น 
หลังจากการกําจัดคําหยุด (Stop Word) และ การหาแกนคํา (Stemming Words)       

         (2) 
|2||1|

|21|
_

SS

SS
ScoreSimilarity






(1) 
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เม่ือ S1 คือประโยคที่ประกอบดวย แนวความคิดของคําที่อยูในเซตของคําที่เปนเน้ือความในประโยค S1     
S2 คือประโยคที่ประกอบดวย แนวความคิดของคําที่อยูในเซตของคําที่เปนเนื้อความในประโยค S2     
(โดย แนวความคิดของคําสําหรับงานวิจัยนี้อยูภายใต เวิรดเน็ต (WordNet) และสารานุกรมไทย 
หลังจากแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษโดยใช Longdo.com ) 

 
งานวิจัยกอนหนา 

ไดมีงานวิจัยมากมายทีไดเสนอเทคนิคตางๆ สําหรับสกัด “สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทาง
ยา” จากเอกสารบนเวบ็ เพ่ือใชในการรกัษาสุขภาพ โดยแบงออกเปน 2 แนวทางคือ แนวทางแพทเทิรน
หรือกฎ (Pattern/Rule Based Approach) และแนวทางสถิติรวมถึงการเรียนรูของเคร่ือง (Statistical 

Based Approach Including Machine Learning )     

1.  แนวทางแพทเทิรนหรือกฎ (Pattern/Rule Based Approach)   

Paşca M. (2008) ระบุความรูที่เปนจริงเก่ียวกับคลาสวัตถ ุ(Object Class) ตางๆไดโดยการใช 
อิสอะแพทเทริน (Is-A pattern) กับการสอบถามหรือคิวรี (Query) ที่มีคียเวิรด (Key Word) อยูดวย
ทําการสกัดตณุสมบัติตางๆท่ีอยูในรูปนามวลี จากเอกสารบนเวบ็และจากสวนบนัทึกคิวรี (Query Log)  
ดวยคา precision 0.8 สําหรับ 100 คลาสที่สามารถระบุได จาก 5 คุณสมบัติหรือแอททริบวิท 
(Attribute) ที่สกัดได   

Haruechaiyasak et al., 2011 ไดประยุกตใชเคร่ืองมือการทําเหมืองขอความมาทําการสกัด
ความสัมพันธที่เดน (Salient Relation) จากเอกสารพับเมด (PubMed Articles) ที่สัมพันธกับสมุนไพร
ไทย   โดยมีการรูจําความพันธบนพื้นฐานทางโครงสรางไวยกรณคอื “NP1 causal-verb NP2”  เม่ือ 
NP1 คือ เนมเอนทิตี้ สมุนไพร (Herb Name Entity) และ NP2 คือ เอนทิตี้สรรพคุณทางยา  
ความสัมพันธที่สกัดไดแสดงออกมาในรูปแบบเครือขายที่มีลักษณะเปนโครงสรางตนไมที่แทน
ความสัมพันธดานสรรพคุณระหวางชื่อสมุนไพร หรือ เนมเอนทิตี้ สมุนไพร (NP1) ที่เปนโหนดราก 
(Root Node)  และเอนทิตีส้รรพคุณทางยาสมุนไพร (NP2) เปนโหนดใบ (Leaf Node) รวมทัง้ในทาง
กลับกันคือ NP1 เปนเอนทิตี้สรรพคุณทางยา NP2 เปนสมุนไพร อยางไรก็ตาม เคร่ืองมือน้ีไมสามารถ
ประยุกตใชกับงานวิจัยนี้ซึง่สรรพคุณทางยาสมุนไพรมีลักษณะเปนเหตุการณที่แสดงดวยกริยาวล ี
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2. แนวทางสถิติรวมถึงการเรียนรูของเคร่ือง (Statistical Based Approach Including Machine 

Learning )   

Weeber M. and Vos. R.(1998) ไดกลาวถึงคุณสมบตัิของฤทธิ์ยาจําเปนตองคํานึงถึง 3 เรื่อง
หลักคือ ยา (A) ผลทีแ่สดงออกทางกายภาพ (Physiological Effect)(B) และ โรค (C) และ
ความสัมพันธระหวาง 3 เรื่องดังกลาวเปน A -> B , B -> C, ทําใหได A -> C  ดังนั้น Weeber M. and 

Vos. R.(1998) เสนอการสกัดความรูทางการแพทยโดยการหาความสัมพันธระหวางคํา (ซึ่งอยูในรูป
ของนามวล)ี A, B, และ C  จากเอกสารทางการแพทยโดยใชแนวทางสถติดิวยการแยกประเภทคํา
กอนที่จะทําการหาความสัมพันธระหวางคํา ซึ่งไดคา precision =.08 recall =0.57  

Fang et al.,(2008) ไดคนพบความสัมพันธ (Association Discovery) ระหวางคํานามตางๆที่
เปนชื่อยาสมุนไพรจีน โรค พันธุกรรม ผลกระทบ (Side Effect) ของยาสมุนไพรจีน และสวนผสม โดย
การวิเคราะหการเกิดรวมกัน (Collocation Analysis) จากเอกสารที่มีการกํากับ และมีการนําเอา IE 

(Information Extraction) และแบบจําลอง 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 ยาสมุนไพรจีน เพ่ือการบอกเปนนัยของ 
A -> C เม่ือ A -> Bและ B -> C ปรากฏขึ้นในเอกสารอยางมีนัยสําคัญ ผลการวิจัยของ Fang et 

al.,(2008) ได precision =0.91 อยางไรก็ตามวิธขีอง Fang et al.,(2008)อยูบนพื้นฐานของการใชแต
เพียงนามวลี  

Riaz M. and Girju R.(2014) ไดใชโมเดลโปรแกรมเชิงเสนแบบที่คําตอบที่ดีที่สุดเปนเลข
จํานวนเต็ม (ซึ่งมีลักษณะคลาย Naïve Bayes) มาทําการเรียนรูความสัมพันธเหตุและผล (Causal 

Relation)จากคู กริยา-นามที่ไดกํากับทั้งหมด (annotated verb-noun pairs) จากเฟรมเน็ต 
(FrameNet) และเวิรดเน็ต(WordNet) รวมทั้งใชความรูเก่ียวกบัประเภทความหมาย (Semantic Class 

knowledge) และทั้งปจจัยตางๆทางภาษาศาสตร ตัวอยางเชน “People died in hurricane” มี 
คํานาม ‘hurricane’ และกริยา ‘die’ เปนความสัมพันธเหตุและผล อยางไรก็ตามความสัมพันธเหตุและ
ผลของ Riaz M. and Girju R. มีลักษณะเปนความสัมพันธระหวางสองเหตุการณโดยเหตุการณหนึ่ง
แสดงโดยคํานาม และอีกเหตุการณหนึ่งแสดงโดยคํากริยา 

Recupero, D.R et al.,(2015) ไดใช SHELDON ซึ่งเปนเครื่องมีอ NLP(Natural Language 

Processing Tool) ทําการสกัดความรู โดยเฉพาะความรูเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสองเอนทิตี้ทีเ่ปน
คําศัพทคํานาม (two noun-term entities)  นอกจากน้ีมีบางความสัมพันธที่ตองคํานึงถึงการใหคะแนน
สําหรับเอนทติี้คําศัพทคํานามที่มีความคดิเห็นเชิงลบเพื่อใชเปนทรกิเกอ (Trigger) ตอบสนองตอความ
คิดเห็นเชิงลบแลวทําใหเกิดความสัมพันธหรือความเชื่อมโยงกับคํากริยา ‘Tell’ กับประโยคตวัอยาง 

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

et al.,2008; Paşca M., 2008ว Haruechaiyasak et al.,2011; Riaz M. and Girju R.2014; 
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Recupero, D.R et al.,2015) ไมเหมาะสําหรับงานวิจัยนี้ที่มุงสกัดความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-
สรรพคุณทางยา’ ซึ่งอยูบนพี้นฐานการสกัดความรูเก่ียวกับสรรพคณุทางยาของเอนทิตี้พืชสมุนไพรไทย
จากเอกสารภาษาไทยโดยมีสรรพคุณเหลาน้ีแสดงอยูในรูปของกริยาวล ี และหลายๆกริยาวลีอยู
ตอเน่ืองกันและมีความสัมพันธกับหน่ึงเอนทิตี้สมุนไพรหรือสวนของสมุนไพรซึ่งจะอยูในรูปของนามวลีที่
สวนใหญมักจะละ 
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ปญหาการสกัดความสัมพันธ “สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคณุทางยา” จากเอกสารบนเว็บ    

ปญหาการสกัดความสัมพันธ ‘สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’  จากเอกสาร  ประกอบดวย 3 
ปญหาหลักคอื 

1) ปญหาการระบุเอนทติี้พืชสมุนไพร (Herb-Plant Entity) และสวนของพืชสมุนไพร (Herb-Plant 

Part) ซึ่งมักจะมีลักษณะปญหาเปน Zero Anaphora (การละคําสรรพนามที่ใชอางอิงเอนทิตี้พืช
สมุนไพร) และ Textual Ellipsis (การละคํานามที่เปนเอนทิตี้พืชสมุนไพร)   

ตัวอยางท่ี 1 ปญหา Zero Anaphora    

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

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

คํานามที่อยูภายในวงเล็บกามปู  [..] คือ Zero Anaphora ซึ่งปรากฎใน EDU2    ปญหานี้แกโดย
อางอิงคํานามที่เปนประธานของ EDU กอนหนาซ่ึงก็คือกระเทียม         

ตัวอยางท่ี 2  ปญหา Textual Ellipsis 

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

คํานามที่อยูภายในวงเล็บกามปู  [..] คือ Textual Ellipsis   ปญหาน้ีแกโดยอางอิงชื้อเรื่อง (Topic 

name) ซึ่งก็คือกระเทียม 

2) ปญหาการระบ ุEDU ที่มีแนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพรของเอนทิตี้พืชสมุนไพร 
ตัวอยางท่ี 3 ตอไปนี้ จะทราบไดอยางไรวา EDU ตางๆตอไปนี้มี EDU อันไหนท่ีมีความคิดสรรพคณุทาง

ยาสมุนไพร  
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ตัวอยางท่ี 3 
“พริกไทย (Piper nigrum Linn.)” 

-สรรพคุณ 
  เปลือกของพริกไทยมีนํ้ายอยสําหรับยอยไขมันEDU   ดวยเหตุน้ีตําราโบราณจึงเช่ือกันวาพริกไทยสามารถลดความ

อวนไดEDU พริกไทยชวยกระตุนปุมรับรสที่ลิ้นEDU เพ่ือใหกระเพาะอาหารหลั่งนํ้ายอยไดมากขึ้น EDU  พริกไทยดํามีรสเผ็ด

อุนEDU เมื่อรับประทานเขาไปEDU จะรูสึกอุนวาบที่ทองEDU ชวยขับลมEDU ขับเหง่ือ EDU ขบัปสสาวะ EDU แกทองอืด

ทองเฟอ EDU แกไขมาลาเรีย EDU แกอหิวาตกโรค EDU ใชกานพริกไทย 10 กานEDU  บดใหละเอียด EDU  แลวตมกับนํ้า 8 

แกว EDU  ใชเปนยาลางแผลที่อัณฑะ EDU,  สารพิเพอรีนในพริกไทยสามารถใชเปนยาฆาแมลง EDU   ซึ่งไมเปนอันตรายตอ

มนุษย EDU   โดยนําผลพริกไทยมาทุบใหแตก EDU  แลวใช EDU” 

สรรพคุณทางยาสมุนไพรที่ปรากฏบนเอกสารสวนใหญแสดงออกมาในรูปของเหตุการณ (Event) ท่ี

อธิบายดวยกริยาวลี  ตัวอยางเชน ‘ขบั+เหงือ่’  ‘คลาย+กลา้มเน้ือ’ ‘ระงบั+อาการ+ปวด’   ‘รกัษา+
อาการ+คอ+อกัเสบ’  ‘บรรเทา+อาการ+แผล+พพุอง+อกัเสบ’ เปนตน   ฉะน้ันงานวิจัยนี้จึงขอเสนอการ
สกัด N-Word-Co (คือกกลุมคําที่เกิดรวมกันมีจํานวน N คํา มีแนวความคิดสรรพคุณทางยา ) โดย N-

Word-Co ที่สกัดได จะถูกรวบรวมจดัเก็บเปนลิสต (List) ทั้งน้ีเพ่ือใชเปนแหลงคําศัพทเก่ียวกบั
แนวความคิดสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรในรูปของ  N-Word-Co  อยางไรก็ตามการสกัด N-

Word-Co ประกอบดวยสองปญหา คือ 1) ปญหาการระบุกริยาวลีที่มี N-Word-Co   2) ปญหาการหา
ขอบเขตของ  N-Word-Co      ฉะน้ันงานวิจัยนี้แกปญหาทั้งสองน้ีโดยการใช เซตของกริยาตอไปน้ี  
Vcause , Veffect , Vweak , และ Winfo มาระบุกริยาวลีที่มี N-Word-Co      และไดประยุกตใช Maximum 

Entropy ซึ่งเปนเทคนิคการเรียนรูของเครื่องมาเรียนรูหาขนาด N-Word-Co ในกริยาวล ี
 ดังนั้นลิสตของ N-Word-Co จะถูกนําไปใช ระบุ EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาของ
พืชสมุนไพร ดวยการหาคา Max-Similarity (candidat_N-Word-Co, List.N-Word-Co) 0.85   

 3) ปญหาการหาขอบเขตของ EDUs (EDU Boundary) ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร
ของเอนทิตี้พืชสมุนไพร 

จากตัวอยางท่ี 3 จะทราบไดอยางไรวาสรรพคุณทางยาสมุนไพรตอไปน้ี  
.........เมื่อรับประทานเขาไปEDU จะรูสึกอุนวาบที่ทองEDU ชวยขับลมEDU ขับเหง่ือ EDU ขับปสสาวะ EDU แกทองอืด

ทองเฟอ EDU แกไขมาลาเรีย EDU แกอหิวาตกโรค EDU ใชกานพริกไทย 10 กานEDU  ................... 
มี “แกอหิวาตกโรค EDU”  เปนขอบเขตของ EDUs ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร 
ปญหานี้แกไขโดยใช N-Word-Co List  โดยการหาคา Max-Similarity (candidate_N-Word-Co, 

List.N-Word-Co) หากมีคา< 0.85 แสดงวาส้ินสุดขอบเขต EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยา 
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ปญหาการจัดเก็บความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ที่สกัดไดอยางไร เพ่ือทําให
สามารถเขาถงึความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ไดอยางไมซับซอน เพ่ือแสดงหรือ
แทนในรูปแบบเครือขาย (รูปที่ 1) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้ใชเมตริกซทีป่ระกอบดวย
ฟเจอร (Feature) ตอไปนี้ Herb ID , HerbName (ชื่อพืชสมุนไพร), HerbPlantPartConcept (ชื่อ
สวนของพืชสมุนไพร), Herbal-Medicinal-Property Concept (ความคิดสรรพคุณทางยา) , และ 
Relation ID มาทําการเก็บรวบรวมขอมูลเปนตาราง เพ่ือแสดงความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-
สรรพคุณทางยา’ ในรูปแบบเครือขายเหมือน (Like Network Format)แบบ CODASYL โดยการ
เรียงลําดับ (Sorting) ตาม ชื่อพืชสมุนไพรและ ชื่อสวนของพืชสมุนไพร (คือ Hi-HCik set occurrence)   
ทําใหไดรายชือ่สรรพคุณทางยาของแตละสวนของพืชสมุนไพร  ในทางกลบักัน ถาเรียงลําดับตาม
สรรพคุณทางยา (คือ MPi-HCjk set occurrence)  จะไดรายชือ่ พืชสมุนไพรและ ชื่อสวนของพืช
สมุนไพรของแตละสรรพคณุทางยาสมุนไพร  
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กรรมวิธีดําเนินงาน 

ระบบงานโดยสรุปสําหรับการการสกัดและเก็บรวบรวมความสัมพันธ ‘สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณ
ทางยา’ จากเอกสารบนเวบ็ประกอบดวยขั้นตอนตางๆดังตอไปน้ี (ดังแสดงในรูปที่2) ขั้นตอนการเตรียม
คลังขอมูล (Corpus Preparation) ขั้นตอนการเรียนรูขอบเขต N-Word-Co (N-Word-Co Boundary 

Learning) ขัน้ตอนการสกัด N- Word-Co  ขั้นตอน การสกัดความรูเชิงความสัมพันธ ‘สว่นของพชื
สมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ (HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation  Extraction) และขั้นตอน
การรวบรวมเก็บสะสมและแทนความรูเชงิความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคณุทางยา’ 
(Collection and Representation of HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation) 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลอง (ตามกรอบแนวคิดการวิจัย)  
1) การเตรียมคลงัคํา (Corpus Preparation) 

ขอมูลภาษาไทยที่ใชในการวิจัยนี้เปนขอมูลทางดานพืชสมุนไพรไทย สามารถดาวโหลดไดจากเว็บไซต 
เว็บไซดของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
(http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm) และสารานุกรมไทย (http://kancha 

napisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=14&chap=10&page=chap10.htm)  แลวผาน
ขั้นตอนการเตรียมคลังคํา ที่มีการกํากับ tag ตั้งแตระดับคําโดยใชโปรแกรมตัดคาํจาก Niast Lab (ของ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) จนถึงระดับประโยค 
จํานวน 3,600 EDUs ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 จํานวน 2000 EDUs สําหรับการเรียนรูหา
เซตกริยาสรรพคุณทางยาสมุนไพรซึ่งประกอบดวย Vtreat และ Vcause และการเรียนรูหาขนาด N-

Word-Co (ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร)   เพ่ือใชระบุ EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณ

Corpus preparation

Text 
Word net

N-Word-Co Boundary Learning  

N-Word-Co Boundary Model  

HerbPlantPart-MedicinalProperty 
Relation  Extraction

N-Word-Co Identification

N-Word-Co Boundary 

HerbPlantPart-MedicinalProperty 
Relation Representation (Like-

Network Representation) 

Thai

Collected HerbPlantPart-
MedicinalProperty Relation

Collection of  N-Word-Co 
Expression  MatrixExtraction   of   N-Word-Co with Herbal-

Medicinal-Property Concept 

รูปท่ี2. กรอบงานวิจยั
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ทางยาสมุนไพร สวนที่ 2 จํานวน 1000 EDUs สําหรับสกัด N-Word-Co และรวบรวม เปนลิสต N-

Word-Co เพ่ือใชสําหรับสกัดความรูเชิงความสัมพันธ ‘สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’                
และสวนที่ 3 จํานวน 600 EDUs สําหรับสกัดความรูเชิงความสัมพันธ ‘สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณ
ทางยา’  

2) การเรียนรูขอบเขต N-Word-Co (N-Word-Co Boundary Learning) 
นําคลังคําสวนที ่1 มาทําการกํากับคําที่เก่ียวของกับ N-Word-Co พรอมแนวความคิดสรรพคุณทางยา
สมุนไพร รวมทั้ง NP1ที่แสดงแนวความคิดสวนของพชืสมุนไพรหลงัจากที่ผาน หาแกนคํา และกําจัดคํา
หยุด ดังแสดงในรูปที ่3 โดยใช WordNet(http://word-net.princeton.edu/obtain) และ Thai-Herb-

Encyclopedia (http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK14/chapter10/chap10.htm)หลังจาก
แปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษโดย Lexitron (Thai-English Dictionary) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรูหาขนาดของ N-Word-Co ของ VP ของ EDU โดย เคร่ืองจักรเรียนรู Maximum Entropy 
(ME) (Berger et al.,1996) ซึ่งเปนการหาคาความนาจะเปนของสวนความหมาย r (semantic role, r) 
เม่ือกําหนดเวคเตอรของฟเจอร  x ดังสมการ (1)  ของหัวของานวิจัยที่เก่ียวของ 

รูปท่ี3. การกํากับคําของ N-Word-Co ท่ีมีแนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพร และNP1 ท่ี

มีแนวความคิดสวนของพืชสมุนไพร 

“ตนสะเดา……………  
ผลสะเดาทําให อยากรับประทานอาหารตลอดเวลา EDU1ทําใหสดช่ืนEDU2 รากแกเสมหะติดคอEDU3เปลือกใชเปนยาแกไขอยางดีEDU4…” 
“Neem Tree……………… 
A neem fruit makes [you] always feel like to eat food.EDU1 [The neem fruit] makes you being fresh EDU2 Root clears 
phlegm sticking in throat.EDU3Bark is used as a antipyretic drug EDU4…” 
<Topic_name Entity-concept=neem tree/herb>ตนสะเดา</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’>ทําให </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’>ทําให </ 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’>แก</ w-mp1> 
     < w-mp2: setType=‘noun2’ ; concept= ‘phlegm’ boundary =‘yes’>เสมหะ</ w-mp2> 
      < w-mp3: setType=‘effect-verb’ ; concept=‘stick’ boundary =‘no’>ติด</ w-mp3> 
      < w-mp4: setType=‘noun3’ ; concept= ‘throat’ boundary= ‘no’>คอ</ w-mp4> 
</N-Word-CoExpression ></VP> </EDU3> 
…………………… 
The N-Word-CoExpression tag is the word boundary tag of each N-Word-Co expression.  The w-mpi tag is 
the medicinal-property-word-i tag  where i=1,2,..,num.  . 
The [..] symbol or  means ellipsis (Zero Anaphora) 
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จาก (1) สามารถนํามาประยุกตใชกับงานวิจัยนี้เพ่ือหาคลาส r วาขอบเขตส้ินสุดหรือไม    เม่ือ  p(r|x) 
คือ คาความนาจะเปนสูงสุด (argmax p(r|x)) เพ่ีอที่หาขนาดของ N-Word-Co หรือ คลาสขอบเขตของ 
N-Word-Co  วาเปนคลาส ending หรือ continuing จากกริยาวลีทั้งหมดในคลังคําที่เตรียมไว  กอนที่
จะมีการเรียนรูขนาดของ N-Word-Co  จะตองมีการหาจุดเริมตนของ N-Word-Co โดยใช กฎ N-

Word-Co rule กับ VP  (ที่ไดกลาวในหัวขอ 5 ความเปนมาของปญหา) หลังจากที่ผาน หาแกนคํา และ
กําจัดคําหยุด   ดังนั้น r คือ คลาสขอบเขตของ N-Word-Co เม่ือ  r =0 แสดงวาขอบเขตส้ินสุด 
(ending) มิฉะนั้น r =1 (continuing)  และ x เปนไบนารีเวคเตอรของฟเจอรแนวความคิดคํา (A 

binary vector of word-concept features) และ x เปนเวคเตอรที่มีคูคํา(คูแนวความคดิคํา, wmpi 

wmpi+1) โดยเฉพาะแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร รวมอยูดวย เม่ือ wmpiWmp และ 
wmpi+1Wmp  ;  

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

(2)    โดยทุกคูคํา ไดจากการเลื่อนกรอบหนาตางที่มีขนาดสองคําอยูติดกันไปดวยระยะทางหนึง่คําบน 
VP หลังจากที่ผาน หาแกนคํา และกําจัดคําหยุด    
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3) การสกัด N- Word-Co  (Extraction of N-Word-Co with Herbal-Medicinal-Property 

Concept) เพ่ือสะสมเปนลสิต N-Word-Co   
เน่ืองจาก N-Word-Co แสดงถึงเหตุการณดวยกริยาวลี การหาคาํเร่ิมตนของ N-Word-Co ซึ่งเปน
คํากริยาสามารถหาไดดวยการใช กฎ N-Word-Co rule (หลังจากที่ผาน หาแกนคํา และกําจัดคําหยุด) 

มาระบุหา EDU ที่มีกริยาตัวแรกของ VP  เปนสมาชิกใน Vmp ดังนี้ :  If (wmp1Vmp )                        

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

เม่ือพบ VP มีคําแรกเปนไปตามกฎ N-Word-Co  rule  การหาขอบเขตของ N-Word-Coก็จะ
เริ่มขึ้นโดยใชคา λ  ที่ไดจากการเรียนรูกับฟงกชันฟเจอรสําหรับการหาขนาด N-Word-Co ดังแสดงใน
สมการ (2)  คํานวณหาขอบเขต N-Word-Co  หรือ ขนาด N-Word-Co ตามอัลกอริทึมที่แสดงในรูปที่3 

(2) 
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สวนการหาแนวคิดของ N-Word-Co เกียวกับ สรรพคุณทางยาสมุนไพร สามารถหาไดจาก Vtreat , 

Veffect, Vcause , Vweak , Noun2, Noun3, และ  Adj แตไมรวมคําที่ปรากฏอยูเสมอเหมือนบอกเปน
นัย (Cue word) เชน ‘ยา/medicine’ และ ‘สรรพคุณ/property’  โดยแนวความคิดตางๆที่เก่ียวกบั
สรรพคุณทางยาสมุนไพรไดจากการอางอิง WordNet และ Thai-Herb-Encyclopedia  หลังผานการ
แปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษดวย Lexitron    ดังนั้น N-Word-Co  ที่สกัดไดพรอมกับแนว ความคิด
ที่ประมวลได ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งใชสําหรับการสกัดความรูเชงิความสัมพันธ‘สวนของพืชสมุนไพร-
สรรพคุณทางยา’ จากเอกสาร 

 

 

 

 

Assume that each EDU is represented by (NP1  VP).  
NP1 Noun1 |  Noun1   Herb-Name ;  
where Noun1 is the plant component set.     
Vmp=VtreatVcause;   Wmp=Noun2Noun3 NounxName-EntityVeffectAdjAdv 
where  Vmp  is the medicinal-property verb concept set   
and  Wmp is  the medicinal-property word concept set.   
 Winfo ={‘ยา/medicine’, ‘สรรพคุณ/property’} 
N_WORD_CO_BOUNDARY_DETERMIATON               /*by ME    
1 NWC ; i=1 /* NWC is the N-Word-Co expression. 

  /* NP1word is a word occurrence on NP1. 
  /* wmpi is a word at the ithelement of VP & 
i=1,2,..endOfVerbPhrase          

2 If(NP1wordNoun1)(wmpi Vmp ) 
3 {  NWC wmpi  
4 Else If (NP1wordNoun1)(wmpi  Vweak ) 

                         (wmpi+1Winfo )  
5        NWC  wmpi + wmpi+1; 
6 i= i+1; 
7 r1  /* r is the N-Word-CO boundary classes  

        (r=0:boundary is ending,otherwise r=1) 
                                                                  

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

  Equation(2)  

1
1 

 } return  NWC
 

 

รูปที4่. อัลกอริทึมหาขอบเขต N-Word-Co 



19 
 

 

 

 

ตารางที่ 1 ตวัอยาง ลิสต N-Word-Co 

Verb phrase example 

N-Word-Co List

N-Word-Co Expression N-Word-Co  
Concept  

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

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

‘ลด/reduce-Vtreat  ความ
ดนั/pressure-Noun2   
เลอืด/blood-Noun3’ 

To reduce blood 
pressure 

“ใบตาํลงึทาํใหส้ายตาดขีึน้/The Ivy-Gourd 
leaves improve better 
eyesight.”  

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

‘ทาํให/้improve-Vcause  
สายตา/eyesight-Noun3’ 

To improve 
eyesight 

“ใบสะระแหน่บรรเทาเจบ็คอรนุแรง/The mint 
leaves relieve  sore throat.” 

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

‘บรรเทา/relieve-Vtreat เจบ็/pain-
Veffect คอ/throat-Noun3’ 

To relieve sore-
throat     

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

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

‘ขับ/excrete-Vtreat ของเสยี/xxx-
Nounx รูปแบบ/xxx-Nounx   
เหงือ่/sweat-Noun2’ 

To excrete sweat  

“ขงิใชเ้ป็นสมุนไพรขบัเหงือ่/Ginger is an 
herb for sweating” 

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

‘ใชเ้ป็น/be-Vweak สมนุไพร/herb-
Winfo ขบั/excrete-Vtreat 
เหงือ่/sweat-Noun2’ 

To excrete sweat  

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

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

‘ใชเ้ป็น/be-Vweak สมนุไพร/herb-
Winfo ถอน/counteract-Vtreat 
พษิ/poison-Noun2’ 

To counteract 
poison 
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4) การสกัดความรูเชิงความสมัพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’(HerbPlantPart-

MedicinalProperty Relation  Extraction) 
การสกัดความรูเชิงความสมัพันธ นี้ประกอบ 3 ขั้นตอน บนพื้นฐานการอางอิง WordNet และ Thai-

Herb-Encyclopedia  หลังผานการแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษดวย Lexitron : (1) การระบุชื่อพืช
สมุนไพรและสวนของพืชสมุนไพร (2) การระบุ EDU ทีมีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร   (3) 
การหาขอบเขต EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร  

4.1. การระบชุื่อพืชสมุนไพรและสวนของพืชสมุนไพร 

ชื่อพืชสมุนไพรไดชื่อเร่ือง (Topic name)  ของเอกสาร เชน‘โหระพา/Basil’ ‘ขงิ/Ginger’  

‘สะเดา/Neem’ เปนตน สําหรับสวนของพืชสมุนไพร ไดจาก NP1ของ EDU เชน ‘ใบโหระพา/Basil 

leaves’ ‘เหงา้ขงิ/A Ginger root stock’ เปนตน  แตถามีปญหา Zero-Anaphora และ Textual Ellipsis 
เกิดขึ้น  ก็สามารถแกไขโดยใช Agent หรือประธานของ EDU กอนหนา สําหรับการเกิด Zero-

Anaphora   สวนกรณี Textual Ellipsis สามารถแกไขโดยการอางถึงชื่อของชื่อเรื่อง  นอกจากน้ี 
Product Derivative (ผลผลิตที่พัฒนามา) ก็สามารถอางถึง Agent ของ EDU กอนหนา และชื่อเรื่องได 
ตัวอยางเชน   

Topic name: มะขามป้อม/ Indian Goose-Berry 

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

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

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

จากตัวอยางน้าํมันผสมใน EDU3 คือ NP1 และเปน Product Derivative อางถึง ‘เมลด็
มะขามป้อม’  

4.2. การระบุ EDU ทีมีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร 

ถา NP1 ของ EDU มีแนวความคิด สวนของพืชสมุนไพร อยูใน Noun1 ทําให VP ของ 
EDU นี้ ใชหา แนวความคดิสรรพคุณทางยาสมุนไพร จากลิสต N-Word-Co ในตารางที่1  ไดโดยใช 
กฎ N-Word-Co rule  แลวตามดวย การหาร ขนาด N-Word-Co ได Candidate N-Word-Co ซึ่งถูก
นําไปหาแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพรโดยการหาคา Max Similarity Score (MaxSimScore) 
ในสมการ (3) (Biggins et al., 2012) กับ N-Word-Co ที่สะสม (N-Word-Co collected) ในลิสต N-

Word-Co  ถาคา MaxSimScore 0.85 แสดงวา เกิดคูที่เหมือนกันมากที่สุด เพ่ือที่จะไดแนวความคิด
สรรพคุณทางยาสมุนไพร   

 

 

(3) 𝑀𝑎𝑥𝑆𝑖𝑚𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = max𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝑆𝑖𝑧𝑒 |𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 ∩ 𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 ||𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 | × |𝑁𝑊𝑜𝑟𝑑𝐶𝑜𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 | 
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 4.3.การหาขอบเขต EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร 

ขั้นตอนนี้เปนการหาขอบเขต EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร หลังจากที่สามารถ
ระบุ EDU หรือ EDUi ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพรได (ตามหัวขอ 4.2)   โดยการหา
แนวความคิด สวนของพืชสมุนไพรใน NP1 ของ EDUi+1 (กลาวคือมีแนวคิดเดียวกันกับ NP1 ของ 
EDUi)  และ VP ของ EDUi+1 มี Candidate N-Word-Co ที่ตรงกับ N-Word-Co ที่สะสมในลิสต N-

Word-Co  ดวยคา Max Similarity Score   จากน้ันก็ดําเนินการ หัวขอ 4.3 นี้ไปเรื่อยๆกับ EDU 

ถัดไป จนกระท่ัง แนวความคิด สวนของพืชสมุนไพรใน NP1 ของ EDU ถัดไป (EDUi+1 ) ไมเทากับ
ของ EDU กอนหนา  หรือ VP ของ EDU ถัดไป (EDUi+1 ) ไมมี/มี Candidate N-Word-Co ที่ไมอยู
ในลิสต N-Word-Co     นั่นก็คือสิ้นสุดของขอบเขต EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร 
ดังแสดงในอัลกอริทึมการหาขอบเขต EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร (รูปที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assume that each EDU is represented by (NP1  VP) after stemming 
words and the stop word removal.   L is a list of EDUs.   
 WM is an N-Word-Co Matrix.  Rel is a list of 
HerbalMedicinalProperty Rel. 
NP1 consists of  HerbalPlantComponent +HerbalPlantName 
TopicName is a herbal-plant name as the document topic name. 
HMPB is an herbal-medicinal-property concept boundary 
HERBAL_MEDICINAL_PROPERTY_RELATION_EXTRACTIONS               
1 i=1 ;  j=1; k=1; h=1; HMPB=        
2 while i Length[l] do                                          
3 {If NP1i =  */solvingZeroAnaphora 
4   NP1i.HerbalPlantComponent = NP1i-1.HerbalPlantComponent; 
5  If NP1i.HerbalPlantName= */solvingTexualEllipsis 
6        NP1i.HerbalPlantName= TopicName; 
7    };   
8 i=1 ; HCj=NP1i.HerbalPlantComponent; temp=HCj;         
9 while i Length[l] do 
10 {while (temp=HCj)(i Length[l])do 
11  {CNWCj = Determine_Candidate_NWordCo(VPi);
12   For k=1 to nwcMatrixSize     
13    if MaxSimScore(CNWCj, WM.NWordCoExpk)0.8               
14      Conceptj=  WM.NWordCoConceptk   ;
15   If Conceptj     
16    {HMPB  HMPB  Conceptj  ;  Conceptj =  };  
17   j=j+1; i=i+1;  HCj=NP1i.HerbalPlantComponent; 
18  }    
19     Relh  NP1i-1 HMPB;  h=h+1; 
20     If  tempHCj     
21         temp=HCj; 
22 } Return   Relh 

 

รูปที่ 5. อัลกอริทึมหาขอบเขต การหาขอบเขต EDU ที่มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาสมุนไพร 
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5) การรวบรวมเก็บสะสมและแทนความรูเชงิความสัมพันธ ‘สวนของพชืสมุนไพร-สรรพคุณทาง
ยา’ (Collection and Representation of HerbPlantPart-MedicinalProperty Relation) 

หลังจากน้ันกลับไปดําเนินการหัวขอที่ 1 – หัวขอที่ 4 จนจบเอกสาร ก็ทําใหได ความรูเชิงความสัมพันธ 
‘สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ตามสานตางของพืช   ฉะนั้นความรูเชงิความสัมพันธ‘สวนของ
พืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ที่สกัดไดจากเอกสารพืชสมุนไพรตางๆ ก็ถกูรวบรวมสะสมในรูปของ
เมตริกซ ที่ประกอบดวย 4 ฟเจอรคือ HerbName, HerbPlantPart Concept, HerbalMedical-

Property Concept, และ Relation ID ดังแสดงใน ตารางที่ 2 ซึ่งสามารถแสดงหรือแทนความ
ความสัมพันธ‘สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’  ในรูปแบบเครอืขายเหมือน (รูปที่ 1)โดยเรียงตาม 
HerbName และ HerbPlantPart Concept ทําใหไดรายชื่อสรรพคุณทางยาของแตละสวนของพืช
สมุนไพร (คือ Hi-HCik set occurrence, รูปที่ 1)      และ ถาเรียงลําดับตาม Herbal-Medical-

Property จะไดรายชื่อ พืชสมุนไพรและ ชื่อสวนของพืชสมุนไพรของแตละสรรพคุณทางยาสมุนไพร 
(ตารางที3่) ซึ่งก็คือ (MPi-HCjk set occurrence, รูปที่ 1) 

 ตารางที่ 2  แสดงเมตริกซของ ความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ที่เรียงโดย
HerbName and HerbPlantPart Concept 

Herb ID HerbName. 
 

HerbPlantPart 
Concept 

Herbal-Medicinal-
Property Concept 

Relation ID 
SortedBy PlantName& 

PlantPart 
37 โหระพา/Basil whole ReleaseGas 37whRG 
37 โหระพา/Basil whole RelieveNauseate 37whRN 
37 โหระพา/Basil whole ExcreateSweat 37whES 
37 โหระพา/Basil whole ReduceFever 37whRF 
37 โหระพา/Basil whole ReduceInflame 37whRI 
37 โหระพา/Basil whole RelieveCough 37whRC 
38 สะเดา/Neem leaf HaveAppetite 38leHA 
38 สะเดา/Neem leaf ReleaseGas 38leRG 
38 สะเดา/Neem leaf ClearPhlegm 38leCP 
38 สะเดา/Neem bark ReduceFever 38baRF 
39 มะนาว/lime seed ClearPhlegm 39seCP 
39 มะนาว/lime seed ReduceFever 39seRF 
39 มะนาว/lime root ReduceFever 39rtRF 
39 มะนาว/lime juice ClearPhlegm 39juCP 
39 มะนาว/lime juice RelieveCough 39juRC 
40 ขิง/Ginger rootStock ExcreateSweat 40rtsES 
40 ขิง/Ginger rootStock ReduceFever 40rtsRF 
40 ขิง/Ginger rootStock ReleaseGas 40rtsRG 
40 ขิง/Ginger rootSt ck StopVomit 40rtsSV 
… … … … … 
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ตารางที่ 3 แสดงเมตริกซของ ความสัมพันธ ‘สวนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ ที่เรียงโดย 
Herbal-Medical-Property 
 

Herb ID HerbName. 
 

HerbPlantPart 
Concept 

Herbal-Medicinal-
Property Concept 

Relation ID 
SortedBy Herbal-
Medical-Property 

39 มะนาว/lime juice ClearPhlegm CP39ju 
39 มะนาว/lime seed ClearPhlegm CP39se 
38 สะเดา/Neem leaf ClearPhlegm CP38le 
37 โหระพา/Basil whole ExcreateSweat ES37wh 
40 ขิง/Ginger rootStock ExcreateSweat ES40rts 
38 สะเดา/Neem leaf HaveAppetite HA38le 
37 โหระพา/Basil whole ReduceFever RF37wh 
40 ขิง/Ginger rootStock ReduceFever RF40rts 
39 มะนาว/lime root ReduceFever RF39rt 
39 มะนาว/lime seed ReduceFever RF39se 
38 สะเดา/Neem bark ReduceFever RF38ba 
37 โหระพา/Basil whole ReduceInflame RI37wh 
37 โหระพา/Basil whole ReleaseGas RG37wh 
40 ขิง/Ginger rootStock ReleaseGas RG40rts 
38 สะเดา/Neem leaf ReleaseGas RG38le 
37 โหระพา/Basil whole RelieveCough RC37wh 
39 มะนาว/lime juice RelieveCough RC39ju 
37 โหระพา/Basil whole RelieveNauseate RN37wh 
40 ขิง/Ginger rootStock StopVomit SV40rts 
… … … … … 
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ผลการทดลองและการประเมินผล 

คลังขอมูลภาษาไทยภายใตโดเมนพืชสมุนไพรไทยจํานวน 1600EDUs (ซึ่งดาวนโหลดจากเว็บ
พืชสมุนไพรไทย สามารถแบงออกเปน 2 สวนคือ 1000EDUs สําหรับประเมินการสกัด N-Word-Co ท่ี

มีแนวความคิดสรรพคุณทางยาจากเอกสารภาษาไทย ดวยคาความแมนยํา (Precision) และคาระลึก 
(Recall) และ 600EDUs สําหรับประเมินการสกัดความรูเชิงความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-
สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยนั้นดวยคาความแมนยํา และคาระลึก โดยการประเมินทั้งสอง
ดังกลาวใชผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตัดสินดวยวิธีการลงคะแนนเสียงขางมาก (Max Win Voting) ดังนี้    

1) การสกัด N-Word-Co ท่ีมีแนวความคดิสรรพคุณทางยา  
 คาความแมนยํา และคาระลึก  ของการสกัด N-Word-Co ท่ีมีแนวความคิดสรรพคุณทางยาจากเอกสาร
ภาษาไทยคือ 88.9% และ79.4% ตามลาํดับ สาเหตุทีมี่คาระลึกต่ํา เพราะปญหา Anaphora ดังตัวอยาง
ตอไปน้ี 

EDU1:“ใบโหระพา/Basil leaves บรรเทา/relieve อาการ/symptom ดังกลาวขางตน/as mentioned above” 
(“Basil leaves relieve the symptom as mentioned above.”) 

ซึ่งมีกลุมคําตอไปน้ี ‘ดังกลาวขางตน/as mentioned above’ เปน Anaphora 

 2)  การสกัด ความรูเชิงความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคณุทางยา’ จากคลังขอมูล 
โดยการใชN-Word-Co List ท่ีถูกตอง มาทําการสกัด ความรูเชิงความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-

สรรพคุณทางยา’ จากคลังขอมูลสําหรับทดสอบนั้น ได ดวยคาความแมนยํา และคาระลึก   ของการสกัด
ความรูเชิงความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยคือ 90% และ
77.5% ตามลาํดับ  สาเหตทุี่มี คาระลึก   ต่ําเพราะปญหา ตอไปน้ี 

a) ปญหา NP1 ซึ่งประกอบดวยประโยคยอย. 
“ใบชุมเหด็เทศ/Alata leaf ซึง่มฤีทธิเ์ป็นยาระบายอ่อนๆ/ which has an effect as a soft laxative    สามารถนําไป
ตม/can be boiled    น้ํา/water   กินได/eatable”  

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

ซึ่งมี  NP1 คือ ‘ใบชุมเหด็เทศ/Alata leaf ซึง่มฤีทธิเ์ป็นยาระบายอ่อนๆ/ which has an effect as a soft 

laxative’มีประโยคยอยคือ ‘ซึง่มฤีทธิเ์ป็นยาระบายอ่อนๆ/ which has an effect as a soft laxative’ 

 b) ปญหา NP2  ซึ่งมีหลาย Noun2 ปรากฏดวยแนวความคิดหลักเดียวกันแตแตกตางในรายละเอียด 
ดังนี ้
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EDU1: “(ใบเสลดพงัพอน/Hophead leaf)/NP1   (ถอน/counteract (พิษไข/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.”) 

ซึ่ง NP2 มีหลาย Noun2  ที่มีแนวความคิดหลักคือ ‘พษิ/poison’ แตไมเหมือนกันในรายละเอียด เชน พิษ
ไข/fever-poison    พิษแมลง/insect-poison    พิษงู/cobra-poison  
  

ดังนั้นการสกัดความรูเชิงความสัมพันธจากเอกสารสําหรับงานวิจัยน้ีมีวิธีการหลกับนพ้ืนฐานของ
เหตุการณที่แสดงออกดวยกิริยาวลีซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับภาษาอ่ืน นอกจากนี้ความรูเชิงความ 
สัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคณุทางยา’สามารถถูกจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบ Matrix เพ่ืองาย
ตอการเขาถึงขอมูลสําหรับการสรางตัวแทนองคความรูเชิงความสัมพันธดวยเครอืขายวงแหวน เสมือน 
ซึ่งงายสําหรับการทําความเขาใจในการแกไขปญหาสุขภาพ 
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สรุป 

 งานวิจัยนี้มุงเนนการสกัดและเก็บรวบรวม ความสัมพันธ ‘พชื/สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคณุ
ทางยา’ (Herb-MedicinalProperty  Relation) จากเอกสารบนเวบ็ตางๆท่ีเผยแพรองคความรูเก่ียวกับ
พืชสมุนไพรไทย  และควรเปนเวบ็ของหนวยงานหรือองคกรที่เปนที่รูจักของคนทั่วไป เชน เว็บไซดของ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (http://www.rspg.or.th/plants_data/ 
herbs/herbs_200.htm)และสารานุกรมไทย(http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php? 
book=14&chap=10&page=chap10.htm) เน่ืองจากพืชสมุนไพรไทยมีอยูมากมายหลายขนิดซ่ึงมี
คุณสมบัติและสรรพคุณแตกตางกันไปตามสายพันธุ และแมแตสายพันธเดียวกันก็ยังแตกตางกันตาม
สวนประกอบของพืช เชน ราก ใบ ดอก ผล เปนตน ดังเชนตามผลงานวิจัยนี้ที่ไดสกัดและเกบ็รวบรวม
ความสัมพันธ ‘พชื/สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ไวในลักษณะตารางทีส่ามารถแสดงหรือแทน
ความสัมพันธดังกลาวออกมาในรูปแบบความสัมพันธเชิงเน็ตเวิรค ซึ่งทําใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น  
และงายตอการเขาถึงระบบฐานขอมูลสําหรับระบบตอบถามอัตโนมัติ ตัวอยางเชน คําถาม:ขอรายชื่อ
สมุนไพรและสวนของสมุนไพร แก/บรรเทาอาการไอ คําถาม:ใบโหระพามีสรรพคุณทางยาอะไรบาง  
เปนตน  ฉะนั้นความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-สรรพคุณทางยา’ ที่สกัดไดและเก็บรวบรวมจาก
งานวิจัยนี้สามารถนําไปพัฒนาตอใหเขากับระบบตอบถามอัตโนมัติ สําหรับศูนยใหบรกิารความรู 
(Knowledge Service-Center Portal) แกชุมชน  อยางไรก็ตามงานวิจัยที่เก่ียวกบัภาษาไทยยังมี
ขอจํากัดมากมาย เชน การไมมีตัวคั่น การละคํา การละวลี เปนตน ทําใหเปนอุปสรรคตอพัฒนาแอป
พลิเคชันตางๆบนเว็บเชน ระบบสอบถามองคความรูอัตโนมัติ หรือ ระบบตอบถามอัตโนมัติ เปนตน 
ดังนั้นจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่งานวิจัยนี้ใชกลุมของแกนคําที่รวมเปน N-Word-Co และมีแนวความคิด
สรรพคุณทางยาทําหนาที่แทนประโยคทีมี่แนวความคดิสรรพคุณทางยา  ฉะนั้นเม่ือประโยคคําถามมี N-

Word-Co  ที่กลาวมาขางตนอยูดวย ก็จะทําใหสมารถวิเคราะหคําถามไดเร็วขึ้น    อยางไรก็ตาม
งานวิจัยนี้สามารถสกัด ไดดวยคาความแมนยํา และคาระลึก  88.9% และ79.4% ตามลําดับจากเอกสาร
ภาษาไทย และใช N-Word-Co ที่สกัดไดถูกตองสกัดความรูเชิงความสัมพันธ ‘สว่นของพชืสมนุไพร-
สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารภาษาไทยไดคาความแมนยํา และคาระลึก 90% และ77.5% ตามลําดับ 
ทั้งน้ีที่มีคาระลึกต่ําเพราะปญหาประโยคความซอน และปญหานามวลี และบางคร้ังรวมไปถึงการละ
นามวลี เปนตน    งานวิจัยน้ีนอกจากสามารถนําไปประยุกตกับระบบถาม-ตอบอัตโนมัติเกี่ยวกับความรู
สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทย แลวยังสามารถเชื่อมตอกับระบบการวินิฉัยและการแกปญหา
อัตโนมัติ (Automatic Diagnosis and Problem-Solving System)  เพ่ือใหความรูและสนบัสนุนการ
ตัดสินใจในการแกใขปญหาเบื้องตนใหกับผูใช 
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