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การศึกษาการแยกนัยความหมายของ หัว ในภาษาไทย
โดยใช้วิธีการวิ เคราะห์ความหมายแอบแฝง
นัชชา ถิระสาโรช
วิโรจน์ อรุณมานะกุล

บทคัดย่อ
ในภาษามีคาจานวนมากเป็ นคาหลายความหมาย สาหรับมนุ ษย์แล้ว คา
หลายความหมายไม่ได้เป็ นอุปสรรคในการสือ่ สารเนื่องจากผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารยังคง
สามารถเข้าใจความหมายได้ตรงกัน แต่สาหรับคอมพิวเตอร์แล้ว การสอนให้คอมพิวเตอร์
รูจ้ กั ความหมายของคา รวมถึงรูว้ ่าควรเลือกใช้ความหมายใดจากความหมายทัง้ หมด
ของคาหลายความหมายเมื่ออยู่ในบริบทต่างๆ นัน้ ยังเป็ นปั ญหาอยู่และยังเป็ นเรื่องที่
มีการศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องในภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาไทย สาหรับบทความนี้
ได้ศกึ ษาคาว่า หัว โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความหมายแอบแฝง โดยใช้คาบริบทตาแหน่ง
ต่างๆ ในการช่วยแยกความหมาย ผลการศึกษาพบว่า คาบริบททีอ่ ยู่ตดิ กับคาเป้ าหมาย
และมีกรอบหน้าต่างหรือระยะห่างไม่มากช่วยให้ระบบแยกความหมายได้ดกี ว่าคาบริบท
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ทีใ่ ช้กรอบหน้าต่างมาก และคาบริบททางซ้ายช่วยให้ระบบแยกความหมายได้ดกี ว่า
บริบททางขวา เนื่องจากคาบริบททางซ้ายทีเ่ ป็ นตัวช่วยบ่งชีค้ วามหมายมักปรากฏ
ร่วมกับความหมายใดความหมายหนึ่ง ในขณะทีค่ าบริบททางขวาบางคาจะไปปรากฏ
ร่วมกับความหมายอื่นด้วย รวมถึงบริบททางขวามีการจับคู่คาทีเ่ ป็ นคากับช่องว่าง
มากกว่าบริบททางซ้ายจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบเมื่อใช้บริบททางขวาลดลง
นอกจากนี้ การใช้แยกนัยความหมายในทีน่ ้ียงั ได้ผลไม่ดนี ัก (ถูกต้อง 41.63%) สาเหตุ
น่าจะมาจากใช้เพียงรูปคาอย่างเดียวและจานวนตัวอย่างทีใ่ ช้กไ็ ม่มากนัก
คาสาคัญ: คาหลายความหมาย; การแยกนัยความหมาย; การวิเคราะห์ความหมาย
แอบแฝง; ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
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A Study of Word Sense Discrimination of /Hua4/ in Thai
Using Latent Semantic Analysis
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Abstract
In language, a number of words are polysemous. For humans, polysemy
is not a problem in communication as the sender and the receiver are able to
understand the same meaning of multi-meaning words. However, teaching
a computer to know the senses of a word and choose the appropriate meaning
when the word is in different contexts is still a problem. The purpose of this paper
was to study word sense discrimination of /hua4/ using Latent Semantic Analysis.
Contexts are the clues that help discriminating the senses in this study. The results
show that contexts in a small window size tend to help discriminate senses more
than those in a large window size. Furthermore, the systems using left contexts
are better than those using right contexts because many word clues that help
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indicate the senses of a word on the left are found in only one meaning while
some word clues on the right are found in several meanings. Moreover, when
word pairs of the form word-space and vice versa of right contexts are much
more than those of left contexts, the efficiency of the systems is decreased. The
result of word sense discrimination in this study is not high (accuracy 41.63%).
This could result of the use of only word forms and the small quantity of training
data.
Keywords: polysemy; word sense discrimination; Latent Semantic Analysis;
Computational Linguistics
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1. บทนา
ปรากฏการณ์ทค่ี าหนึ่งคาสามารถมีได้หลายความหมายเป็ นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติของภาษาทีพ่ บได้ทวไปในภาษาต่
ั่
างๆ ทัวโลก
่
ซึ่งสาหรับมนุ ษย์แล้ว
แม้คาจานวนมากจะมีหลายความหมาย แต่กไ็ ม่ได้เป็ นอุปสรรคในการสื่อสารระหว่าง
กันมากนัก ผูส้ ่งสารและผูร้ บั สารยังคงสามารถเข้าใจความหมายได้ตรงกันโดยอาศัย
คาบริบทรอบข้างของคานัน้ ๆ เป็ นสิง่ ที่ช่วยให้รู้ว่าคานัน้ ควรมีความหมายว่าอะไร
เช่น คาว่า ติด ในบริบทดังต่อไปนี้ ในทีส่ ดุ ลูกคนหนึ่งก็ตดิ ยา กับ เราสามารถติดโรค
จากสัตว์ได้ จากตัวอย่าง ติด ในสองบริบทนี้มคี วามหมายต่างกัน โดยรูไ้ ด้จากคาบริบท
ในตัวอย่างแรก คาว่า ยา ทาให้รวู้ ่า ติด นี้หมายถึง “ชอบอย่างขาดไม่ได้” และในตัวอย่าง
ทีส่ อง ติด หมายถึง “ได้รบั เชือ้ โรค” โดยใช้คาบริบทคือ โรคจากสัตว์ เป็ นต้น แต่คา
หลายความหมายนี้จะเป็ นปั ญหากับงานด้านการแปลหรือการทาพจนานุกรม (Ravin
and Leacock, 2006) ในงานด้านการแปล หากนักแปลไม่เข้าใจความหมายของคา
อย่างถ่ องแท้แล้ว ว่าเมื่ออยู่ในบริบทใดควรแปลว่าอย่างไร ก็อาจทาให้เลือกแปล
ความหมายผิดได้ ส่วนการทาพจนานุ กรมนัน้ การจะแยกความหมายของคาหลาย
ความหมายว่าควรมีกค่ี วามหมาย หรือการจัดกลุ่มความหมายว่าความหมายหนึ่งควร
เป็ นความหมายย่อยของอีกความหมายหนึ่งหรือไม่นัน้ แม้แต่ พจนานุ กรมภาษา
เดียวกันแต่ต่างเล่มกันยังให้ความหมายของคาไม่เท่ากัน หรือให้ความหมายต่างกัน
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั หลักเกณฑ์ของผูท้ าพจนานุกรมเล่มนัน้ ๆ ว่ามีเกณฑ์การแยกความหมาย
อย่างไร (Ravin and Leacock, 2006) นอกจากนี้ ในการทาพจนานุ กรมยังจาเป็ นต้อง
อาศัยตัวอย่างข้อมูลการใช้ภาษาจริงจานวนมากเพื่อนามาใช้วเิ คราะห์หาความหมาย
ดังนัน้ ระยะเวลาในการทาพจนานุกรมเล่มหนึ่งๆ จึงใช้เวลาค่อนข้างมาก
ปั จจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการช่วยแบ่งเบาการทางาน
ของมนุ ษย์แทบจะทุกภาคส่วน เช่น การใช้เครื่องจักรในโรงงานการผลิตต่างๆ เป็ นต้น
ในด้านภาษาก็เช่นเดียวกัน มีการสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรูภ้ าษามนุ ษย์เพื่อนามา
ช่วยงานต่างๆ เช่น การค้นหาข้อมูล การรูจ้ าคาสังเสี
่ ยง รวมถึงการสอนให้คอมพิวเตอร์
เรียนรูก้ ารแยกความหมายของคา ซึง่ หากคอมพิวเตอร์สามารถแยกความหมายของ
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คาได้จะเป็ นประโยชน์อย่างมากในงานด้านต่างๆ เช่น การแปลเอกสาร รวมถึงการทา
พจนานุ กรม เพราะจะสามารถช่วยแยกข้อมูลเบื้องต้นที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์
ออกเป็ นแต่ละกลุ่มความหมายได้
ในภาษาอังกฤษ ความสนใจเรื่องความหมายของคาในทางคอมพิวเตอร์มี
มานานแล้ว ตัง้ แต่ ช่ ว งปลายยุ ค ค.ศ.1940 (Agirre and Edmons, 2007) และมี
การศึกษากันมาอย่างกว้างขวางทาให้มที รัพยากรต่างๆ มากมายทีส่ ามารถนามาใช้
ช่วยวิเคราะห์ความหมายของคา เช่น รายการความหมายของคา คลังข้อมูลทีม่ กี าร
กากับความหมายให้กบั คาหรือกากับข้อมูลอื่นๆ ให้กบั คา เช่น ข้อมูลโครงข่ายคา
(WordNet) เป็ นต้น แต่สาหรับภาษาไทยจัดว่าเป็ นภาษาทีข่ าดแคลนทรัพยากร เพราะ
ปั จจุบนั คลังข้อมูลทีเ่ ปิ ดให้บุคคลทัวไปใช้
่
ได้ เช่น คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติฯ
(Thai National Corpus: TNC) ยัง ไม่ มีข้อ มู ลทางภาษาใดๆ เช่ น หน้ า ที่ข องค า
ความหมายของคา เป็ นต้น กากับไว้ แม้ในภาษาไทยจะมีการศึกษาเรื่องความหมาย
ของคามาบ้างแล้วและอาจจะมีคลังข้อมูลทีไ่ ด้กากับข้อมูลทางภาษาไว้ แต่นนั ่ ก็เป็ น
คลังข้อมูลทีม่ ไี ว้สาหรับศึกษากันภายในองค์กรเท่านัน้ ดังนัน้ เมื่อไม่มขี อ้ มูลทางภาษา
ใดๆ มาใช้ช่วยในการวิเคราะห์ความหมาย เทคนิควิธหี นึ่งทีจ่ ะนามาใช้ช่วยในการหา
ความหมายของภาษาที่ขาดแคลนทรัพ ยากรในทางคอมพิว เตอร์ คือ การหา
ความหมายของคาแบบอัตโนมัตจิ ากบริบททีป่ รากฏในข้อมูล
แนวคิดเรื่องการหาความหมายของค าจากบริบทนี้ ตรงกับแนวคิดของ
นักภาษาศาสตร์โครงสร้าง เช่น เฟิ รธ์ (Firth, 1957) กล่าวว่า “You shall know a word
by the company it keeps!” กล่าวคือ เราสามารถเดาความหมายของคาทีเ่ ราไม่เคยรู้
ความหมายมาก่อนได้จากคาทีป่ รากฏรอบข้าง และคาทีม่ คี วามหมายคล้ายกันมักจะ
ปรากฏอยู่ ใ นบริ บ ทที่ ค ล้ า ยกัน ดัง ค ากล่ า วของแฮริ ส (Harris, 1968) ซึ่ ง เป็ น
นักภาษาศาสตร์โครงสร้างอีก คน ที่ว่า “Words will occur in similar contexts if and
only if they have similar meanings.” จากแนวคิด ดัง กล่ า วแสดงให้เ ห็น ว่ า บริบท
สามารถใช้ช่วยแยกความหมายของคาได้ โดยวัตถุประสงค์ของบทความนี้คอื เพื่อ
ศึกษาว่าเราจะสามารถใช้บริบทช่วยคอมพิวเตอร์ในการจาแนกความหมายต่างๆ
ของคาได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด โดยคาทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ คือ คานามคาว่า
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หัว โดยผู้วจิ ยั ตัง้ สมมติฐานว่าบริบททางขวาจะมีส่วนช่วยในการแยกความหมายของ
คานามได้ดกี ว่าบริบททางซ้าย เนื่องจากในภาษาไทยคาขยายคานามส่วนใหญ่มกั อยู่
ทางขวา เช่น คานาม หนังสือ ในตัวอย่างประโยค หนังสือเล่มนี้ดี กับ หนังสือเล่มนี้
สวย จะเห็นว่าสิง่ ทีใ่ ช้ช่วยแยกความหมายของหนังสือคือ คาวิเศษณ์ สวย และ ดี ทาง
ด้านขวา โดยคาว่า สวย ช่วยให้รวู้ ่า หนังสือ หมายถึงรูปลักษณะภายนอก ในขณะที่
ดี ช่วยให้รวู้ ่า หนังสือ หมายถึง เนื้อหาในเล่ม เป็ นต้น
สาหรับงานวิจยั นี้ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความหมายแอบแฝง (Latent Semantic
Analysis: LSA) ในการช่วยแยกความหมาย ซึ่ง LSA มีแนวทางหลักว่าให้สกัดเอา
คุณสมบัตทิ ซ่ี ่อนอยู่ในความหมายของคาออกมา โดยมีความเชื่อว่าคาทีม่ คี วามหมาย
คล้ายกันจะปรากฏอยู่ในเอกสารหรือบริบทที่มลี กั ษณะคล้ายกัน ที่ผ่านมามีการนา
LSA ไปใช้ศกึ ษาเรื่องความกากวมทางความหมายของคา เนื่องจาก LSA สามารถหา
ความหมายของคาและข้อความทีค่ ล้ายคลึงกันได้ถูกต้องค่อนข้างใกล้เคียงกับคาตอบ
ทีม่ นุ ษย์ให้มา (Landauer et al., 1998) ในภาษาไทย สุนีย์ พงษ์พนิ ิจภิญโญ และวันชัย
ริว้ ไพบูลย์ (Pongpinigpinyo and Rivepiboon, 2005) ได้ใช้ Latent Semantic Indexing
(LSI) ให้เครื่องเรียนรูแ้ บบไม่มผี สู้ อนในการแยกความกากวมทางความหมายของคา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการวิจยั
พบว่าค่าความถูกต้อง (F-measure) ของระบบอยู่ทป่ี ระมาณ 70%

2. ระเบียบวิ ธีวิจยั
คาว่า หัว ทีจ่ ะนามาศึกษานี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั ทีศ่ กึ ษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบระหว่างระบบทีใ่ ช้แยกความหมายของคานามกับ
คากริยา และระบบทีใ่ ช้แยกความหมายของคาทีม่ คี วามหมายน้อยกับคาทีม่ คี วามหมายมาก
คาทีม่ คี วามหมายน้อยของผูว้ จิ ยั คือ คาทีม่ จี านวนความหมายน้อยกว่า 5 ความหมาย
และคาทีม่ คี วามหมายมาก คือ คาทีม่ จี านวนความหมายมากกว่า 7 ความหมาย ซึง่
จานวนความหมายนี้องิ จากจานวนความหมายในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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พ.ศ.2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) โดยคาทีใ่ ช้ศกึ ษาทัง้ หมดมี 4 คาด้วยกัน คือ
คานาม 2 คา ได้แก่ เสียง และ หัว และ คากริยา 2 คา ได้แก่ บอก และ ติด ผู้วจิ ยั
คัดเลือกมาจากรายการคา 5,000 คาแรกทีป่ รากฏอยู่ในคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติฯ
และคัดเลือกเฉพาะคาทีม่ ชี นิดของคาชนิดเดียว เนื่องจากความถี่ท่แี สดงในรายการ
คา 5,000 คานี้เป็ นการรวบรวมตามการปรากฏของรูปคาเท่านัน้ ไม่ได้นาชนิดของคา
มาร่วมพิจารณาด้วย ดังนัน้ เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาในการวิเคราะห์คดั แยกข้อมูล
กระจายไปตามแต่ละชนิดของคา ผูว้ จิ ยั จึงเลือกคาทีม่ ชี นิดของคาชนิดเดียว เพื่อให้รู้
ปริมาณข้อมูลทีแ่ น่ นอน นอกจากนี้ปริมาณความหมายของคานามและคากริยาก็ต้อง
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากในงานวิจยั มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบระหว่าง
คานามและคากริยา ดังนัน้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ปัจจัยเรื่องจานวนความหมายมีผลต่ อ
ประสิทธิภาพของระบบ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกคาทีม่ ปี ริมาณความหมายใกล้เคียงกันให้มาก
ทีส่ ุด สาหรับในบทความนี้ผวู้ จิ ยั จะกล่าวถึงเฉพาะคาว่า หัว เท่านัน้ ในหัวข้อนี้จะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วนด้วยกัน คือ วิธกี ารรวบรวมข้อมูล วิธกี ารวิเคราะห์ความหมายของคา
และวิธกี ารประมวลผลข้อมูล
2.1 วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างข้อมูลที่นาใช้มาจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติฯ มีจานวน
2,006 ตัวอย่าง ข้อมูลที่ดงึ ออกมาจะนามาตัดคาโดยใช้โปรแกรมตัดคา Thai Word
Segmentation 2.1 (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2545) เนื่องจากงานวิจยั นี้จะใช้บริบทใน
การแยกความหมายของคา ดังนัน้ ข้อมูลทีไ่ ม่มบี ริบททางด้านซ้ายหรือด้านขวา หรือ
มีคาปรากฏร่วมทางด้านซ้ายหรือขวาน้อยกว่า 7 คาจะไม่นามาใช้วเิ คราะห์ เช่น
|คอ|มัน|จึง|ไม่|หัก|ลง|เสียก่อน|เพราะ|น้าหนัก|หัว|และ|ปาก|---------------------------------------------------|หัว|ฉัน|เกือบ|ทิม่ |กับ|กระจก|เป็ น|ครัง้ |ที|่ สอง|
นอกจากนี้ กรณีท่ี หัว เป็ นส่วนหนึ่งของคาอื่น เช่น เป็ นส่วนหนึ่งของชื่อเฉพาะ
หรือเป็ นคาทีม่ คี วามหมายเป็ นสานวน ก็จะไม่นามาใช้ในการวิเคราะห์เช่นกัน เช่น
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|เพื่อน|ที่|ออฟฟิ ศ|ของ|พี่|นัน่ |ล่ะ|ตัวดี| |เรื่อง|ที่|ไป|หัว|หิน|ถึง|ได้|ถูก|เอา|
มา|เม้าท์|ด้วย|
|จาต้อง|พึ่งพา|ผู้ใหญ่|หรือ|ผู|้ มี|อานาจ|อย่าง|โง|หัว|ไม่|ขึ้น| |เขา|มอง|ว่า|
คน|ที|่ จะ|ได้|ดี|ต้อง|มี|
จากตัวอย่างแรก หัว เป็ นส่วนหนึ่งของชื่ออาเภอ หัวหิน และ หัว ในตัวอย่าง
ทีส่ องเป็ นส่วนหนึ่งของสานวน โงหัวไม่ข้นึ ซึง่ ในตัวอย่างนี้หมายถึง “เลิกไม่ได้” กล่าวคือ
ต้องพึง่ พาผูใ้ หญ่หรือผูม้ อี านาจไปตลอด
2.2 วิ ธีการวิ เคราะห์ความหมายของคา
ส าหรับ ค าว่ า หัว ในพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณฑิต ยสถาน พ.ศ.2554
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) พบว่าคานาม หัว มี 2 คาด้วยกัน เป็ นคาพ้องรูป แต่ใน
งานวิจ ัยนี้ จะรวมความหมายของทัง้ 2 ค าไว้ด้วยกัน เนื่ องจากในงานวิจ ัยนี้ เป็ น
การศึกษาเรื่องการแยกความหมายเท่านัน้ คือสนใจว่ารูปคาหนึ่งมีความหมายอะไร
ได้บา้ งเพื่อนาไปใช้ในการประมวลผลภาษาต่อไป สาหรับคอมพิวเตอร์แล้ว เมื่อพบ
รูปคาหนึ่ง สิง่ ทีต่ อ้ งสามารถทาได้คอื วิเคราะห์ได้ว่ารูปคาในบริบทนัน้ ๆ มีความหมาย
อะไร โดยไม่สนใจว่าเป็ นความหมายทีม่ าจากคาพ้องรูปหรือมาจากคาหลายความหมาย
ในการศึกษาความหมายของคา เนื่องจากความหมายของคาทีใ่ ช้จริงอาจมีเพิม่ เติม
แตกต่างจากความหมายทีร่ ะบุไว้ในพจนานุ กรมและเราไม่ทราบมาก่อนว่าความหมาย
ทัง้ หมดของคานัน้ ๆ มีได้กค่ี วามหมาย ผูว้ จิ ยั จึงจะดึงข้อมูลจากคลังข้อมูลภาษาไทย
แห่งชาติฯ ออกมาคราวละ 200 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ความหมายจนกว่าจะไม่เจอ
ความหมายใหม่ในข้อมูลทีด่ งึ ออกมา 2 ครัง้ ติดกัน ซึง่ เมื่อวิเคราะห์ความหมายจาก
ตัวอย่างข้อมูลที่ดงึ ออกมา พบว่ามีบางความหมายในพจนานุ กรมทีผ่ ู้วจิ ยั ไม่พบใน
ตัวอย่างข้อมูล และพบว่ามีบางความหมายของ หัว ที่ไม่ได้เขียนไว้ในพจนานุ กรม
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ในการวิเคราะห์ความหมายนี้ ผู้วจิ ยั ใช้ทฤษฎีคาหลายความหมายอย่างมี
หลักการ (principled polysemy) ของวิเวียน อีแวนส์ และแอนเดรีย ไทเลอร์ (Vyvyan
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Evans and Andrea Tyler, 2003) มาช่ ว ยในการวิเ คราะห์ ซึ่ง เกณฑ์ ท่ีใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ค าหลายความหมายของทฤษฎีน้ีมี 3 เกณฑ์ด้วยกัน ได้แก่ เกณฑ์ทาง
ความหมาย คือ ความหมายทีจ่ ะแยกออกไปอีกความหมายจะต้องมีความหมายใหม่
เพิม่ ขึน้ มา เกณฑ์ด้านการอธิบายมโนทัศน์ คือ ความหมายที่ต่างกันจะมีรูปแบบ
มโนทัศน์ทต่ี ่างกัน ซึง่ สามารถแสดงให้เห็นได้ในระดับภาษา เช่น มีคาปรากฏร่วมที่
แตกต่างกัน เป็ นต้น และเกณฑ์ทางไวยากรณ์ คือ ความหมายทีต่ ่างกันจะมีรูปแบบ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ตี ่างกันไปด้วย ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ผู้วจิ ยั จะ
นาเสนอผลของความหมายที่ได้เลย เนื่องจากเป็ นส่วนสาคัญที่จะนาไปใช้จ ัดกลุ่ม
ข้อมูลและทดลองในขัน้ ต่ อไป แต่ อย่ างไรก็ตาม ผู้วิจ ัย จะแสดงรายละเอียดวิธีการ
วิเคราะห์ความหมายของ หัว ตามแนวทฤษฎีน้ีมา 1 ความหมายโดยเลือกความหมาย
ใหม่ทเ่ี พิม่ จากพจนานุ กรม เพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจการวิเคราะห์ความหมายตามแนวทฤษฎี
นี้ได้เข้าใจแนวทางในการวิเคราะห์
ความหมายของ หัว ทีว่ เิ คราะห์ได้ในงานวิจยั นี้มที งั ้ สิน้ 11 ความหมาย ซึง่
ต่ างจากงานของวิภารักษ์ กนกรัตนนุ กูล (Kanokrattananukul, 2001) ที่วิเคราะห์
ความหมายของคาว่า หัว ได้ทงั ้ หมด 20 ความหมาย ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากคลังข้อมูล
ที่ใช้เป็ นคนละคลังกัน วิภารักษ์ ใช้คลังข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ความหมายก็ต่างจากผูว้ จิ ยั โดยวิภารักษ์ได้ใช้วธิ กี ารดึงข้อมูล
ออกมาตามจานวนทีต่ ้องการก่อน แล้วค่อยมาวิเคราะห์ความหมาย ในขณะทีผ่ วู้ จิ ยั
ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์คราวละไม่มาก จานวน 200 ตัวอย่าง จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่พบ
ความหมายของ หัว ทีม่ ตี วั อย่างข้อมูลน้อย เช่น ความหมายว่า “ด้านหนึ่งของเงินปลีก
ด้านหัวคู่กบั ด้านก้อย” ซึง่ ในงานของวิภารักษ์พบข้อมูลเพียง 8 ตัวอย่างเท่านัน้ ใน
งานของผู้ วิจ ัย ได้ ก าหนดขัน้ ตอนวิธีก ารวิ เ คราะห์ ค วามหมายว่ า จะวิ เ คราะห์
ความหมายจนกว่าจะไม่เจอความหมายใหม่ในข้อมูลทีด่ งึ ออกมา 2 ครัง้ ติดกัน ดังนัน้
ถึงแม้ภายหลังจะเจอความหมายนี้อยู่บา้ งก็จะไม่นามารวมไว้ดว้ ย
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ตารางที่ 1
ความหมายของคาว่า หัว จากพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 จาก
งานวิจยั ของวิภารักษ์ กนกรัตนนุกลู (Kanokrattananukul, 2001) และจากงานวิจยั นี้
ความหมาย

พจนานุกรม

Kanokrattananukul

งานวิ จยั นี้

1. ส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือสัตว์
2. ส่วนของพืชพันธุบ์ างอย่างตอนทีอ่ ยู่ใต้ดนิ
3. ส่วนแห่งสิง่ ของบางอย่างทีอ่ ยู่ขา้ งหน้า หรือ
ข้างต้น หรือแรกเริม่ เช่น หัวเรือ หัวถนน
4. ส่วนทีอ่ ยู่ตรงข้ามกับหางหรือท้าย เช่น หัว
แถว หัวเรือ
5. ส่วนแห่งสิง่ ของทีเ่ ป็ นยอด เช่น หัวฝี , ส่วนแห่ง
สิง่ ของทีย่ น่ื เด่นออกไป เช่น หัวแหลม หัวสะพาน
6. ในการเล่นปั น่ แปะหรือโยนหัวโยนก้อย เรียก
สมมุติด้านหนึ่งของเงินปลีกว่า ด้านหัวคู่กบั
ด้านก้อย
7. ส่วนทีเ่ ป็ นแก่นสาร เช่น หัวยา หัวเหล้า
8. ส่วนเริม่ ต้นทีเ่ ป็ นวงของตัวหนังสือ
9. ช่วงแรกเริม่ ของเวลา เช่น หัวปี หัววัน หัวค่า
10. สติปัญญา, ความสามารถพิเศษ, ความคิด
ริเริม่ เช่น เด็กคนนี้มหี วั ทางดนตรี
11. ผูท้ ม่ี คี วามคิดหนักไปทางใดทางหนึ่ง เช่น
หัวกฎหมาย
12. ปั ญญา, ความคิด เช่น หัวดี, หัวไว
13. ผม
14. นามนัยแทนสิง่ ทีก่ ล่าวถึงทัง้ หมด
15. ข้อความสาคัญของเรือ่ งหรือข่าว
16. ส่วนของอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือ
17. อารมณ์
18. ผูน้ า, หัวหน้า
19. ส่วนต้นของสิง่ พิมพ์
20. ชือ่ , ชือ่ เรือ่ ง
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จากตารางที่ 1 ความหมายที่ 1-9 คือ ความหมายของ หัว (1) และความหมาย
ที่ 10-12 คือ ความหมายของ หัว (2) ในพจนานุ กรม ส่วนความหมายที่ 13-16 คือ
ความหมายทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เพิม่ โดยผูว้ จิ ยั และความหมายที่ 17-20 คือความหมาย
เพิม่ เติมทีพ่ บในการศึกษาของวิภารักษ์ กนกรัตนนุ กูล (Kanokrattananukul, 2001)
ส าหรับความหมายที่ 3 กับ 4 ของ หัว (1) ผู้วิจ ัยเห็นว่ ามีความหมายที่มีความ
ใกล้เคียง ซ้ าซ้อนกัน กล่ าวคือ ความหมายที่ 3 ซึ่งหมายถึง “ส่ วนแห่ งสิ่งของ
บางอย่างทีอ่ ยู่ขา้ งหน้า หรือข้างต้น หรือแรกเริม่ ” ในความเป็ นจริงส่วนทีอ่ ยู่ขา้ งหน้า
ข้างต้นก็ย่อมเป็ นส่วนทีอ่ ยู่คนละด้านกับส่วนทีอ่ ยู่ดา้ นท้ายอยู่แล้ว เมื่อนาไปแยกเป็ น
อีกความหมายหนึ่งเป็ นความหมายที่ 4 ว่า “ส่วนทีต่ รงข้ามกับหางหรือท้าย” ก็ย่อม
ทาให้เกิดความหมายซ้าซ้อนกัน ดังจะเห็นได้จาก ในพจนานุ กรมให้ตัวอย่างของ
ความหมายที่ 3 และ 4 เป็ นคาๆ เดียวกัน คือ หัวเรือ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงจะ
รวมความหมายที่ 3 และ 4 เข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นหนึ่งความหมาย ในส่วนของความหมาย
ที่พบตามพจนานุ กรม (ความหมายที่ 1-12) ที่พบในงานวิจยั นี้นัน้ ผู้วิจยั จะไม่ได้
แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ แต่จะแสดงเฉพาะความหมายใหม่ท่ผี วู้ จิ ยั วิเคราะห์
เพิม่ ขึน้ มา ได้แก่ ความหมายที่ 13-16 และจะแสดงวิธกี ารวิเคราะห์ความหมายโดย
ใช้ทฤษฎีคาหลายความหมายอย่างมีหลักการในความหมายที่ 13 ดังนี้
ความหมายที่ 13 จะพบว่ามีขอ้ มูลจานวนหนึ่งที่ หัว ใช้ในความหมายว่า
“ผม” เช่น
|มี|คน|อายุ|มาก|กว่า|ป๋ า|มา|ฟั ง|อีก|เพราะ|ผู้ชาย|คน|นี้|เขา|หัว|ขาว|แล้ว|
คือ|ผม|หงอก|ผม|ขาว|เกือบ|หมด|ทัง้ |หัว|
|ทีน้|ี จะ|ทา|ยังไง|ล่ะ| |เด็ก|หัว|จุก| |คน|เป็ น|เจ้าของ|เรือ|ถาม|อย่าง|ขวาง|ๆ|
หากวิเคราะห์ตามทฤษฎีคาหลายความหมายอย่างมีหลักการแล้ว ด้วยเกณฑ์
ทางความหมาย ความหมายนี้ขยายมาจากความหมายพืน้ ฐานทีว่ ่า “ส่วนบนสุดของ
ร่างกายของคนหรือสัตว์” โดย ผม เป็ นอวัยวะหนึ่งเป็ นขนทีข่ น้ึ อยู่บนศีรษะ จะเห็นว่า
หัว ในที่น้ีมลี กั ษณะเป็ นนามนัยที่เชื่อมโยงความหมายส่วนใหญ่ -ส่วนย่อย (wholepart) กล่าวคือ หัว ไม่ได้หมายถึงส่วนบนของร่างกายมนุษย์ทงั ้ หมดแต่หมายถึงเฉพาะ
ส่วนทีเ่ ป็ นผมเท่านัน้
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ส่วนของเกณฑ์ด้านการอธิบายมโนทัศน์และเกณฑ์ทางไวยากรณ์ แม้ว่า
โครงสร้างนามวลีของ หัว ในความหมายนี้จะเหมือนกับโครงสร้างนามวลีของ หัว ใน
ความหมายอื่นๆ คือ หัว + วิเศษณ์ เช่น หัวดี หัวโต แต่ดว้ ยมโนทัศน์ทต่ี ่างจากความหมาย
อื่น ทาให้คาปรากฏร่วมกับ หัว ในความหมายนี้จะต่างจากความหมายอื่น โดยคา
วิเศษณ์ท่ปี รากฏร่วมด้วยมักเป็ นความหมายเกี่ยวกับสี เช่น ดา แดง ทอง เป็ นต้น
หรือเป็ นคาวิเศษณ์ท่แี สดงลักษณะเป็ นเส้นที่สามารถพันกันได้ เช่น ฟู ยุ่ง เกรียน
เป็ นต้น สถานการณ์ท่ผี ู้พูดใช้ หัว ในความหมายนี้มกั ใช้ในบริบททีไ่ ม่เป็ นทางการ
และพบในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน หัว ในความหมายนี้ สามารถใช้คาว่า ผม
แทนทีไ่ ด้โดยไม่เปลีย่ นความหมาย เช่น ผูช้ ายคนนี้เขาผมขาว หรือ เด็กผมจุก เป็ นต้น
ความหมายที่ 14 หัว เป็ นนามนัยหมายถึงตัวบุคคลนัน้ ๆ ซึง่ จะต่างจาก
ความหมายที่ 13 โดยในความหมายนี้ หัว เป็ นนามนัยที่เชื่อมโยงความหมายแบบ
ส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ (part-whole) ดังตัวอย่างเช่น
|ก็|พูด|เรื่อง|นี้|ขึน้ |มา| |หรือ|เขา|คิด|จะ|เฉด|หัว|ฉัน|เร็ว|ๆ| |นี้| |เพราะ|ทน|
ไม่|ได้|
|อีก|ทัง้ |รายได้|ต่อ|หัว|ก็|ปรากฏ|ว่า|สูง|ขึน้ |เป็ น|สอง|เท่า|
จากตัวอย่าง หัว ในทีน่ ้ีไม่ตรงกับความหมายใดในความหมายที่ 1-12 แต่
หัว ในทีน่ ้ีหมายถึง ตัวบุคคล โดยใช้ หัว ซึง่ เป็ นอวัยวะหนึ่งแทนส่วนอื่นๆ ทีเ่ หลือ
ทัง้ หมด เช่น ตัวอย่างแรก “เฉด” หมายถึง การขับไล่ไสส่ง ในทีน่ ่ี “เฉดหัว” ไม่ได้
หมายถึงการขับไล่เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นหัว แต่หมายถึงการขับไล่บุคคลนัน้ ๆ ให้ออกไป
เป็ นต้น
ในความหมายที่ 15 มักจะพบในตัวอย่างประโยคทีเ่ กีย่ วกับสื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆ
เช่น
|ถ้อยคา|บรรยาย|พาด|หัว|หนังสือพิมพ์|ทุก|วัน|ว่า| |บริษัท|นัน้ | |ซื้อ|ตัว| |
ผูจ้ ดั การ|
|รายงาน|โดย|ต่าง|โปรย|หัว|ข่าว|ตรงกัน|ว่า| |กระทรวง|มหาด||ไทย|ของ|
อังกฤษ|ห้าม|
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จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า หัว ในทีน่ ้ี หมายถึง ส่วนสาคัญ ซึง่ หัวเรื่อง
ของข่าวใช้ดงึ ดูดความสนใจของผูอ้ ่าน ความหมายนี้จะใกล้เคียงกับความหมายที่ 7
ของ หัว คือ “ส่วนที่เป็ นแก่นสาร” แต่ผู้วจิ ยั แยกความหมายนี้ออกมา เนื่องจาก หัว
ในความหมายนี้ มีรูปแบบค าปรากฏร่ วมที่ค่ อนข้างเฉพาะ โดยมักปรากฏร่ วมกับ
คากริยา “พาด” “จัว”่ “โปรย” และกับคานามทีม่ คี วามหมายเกีย่ วข้องกับสื่อสิง่ พิมพ์
ต่ างๆ เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องราว เป็ นต้น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่ยกมา
ข้างต้น
อีกความหมายหนึ่งทีพ่ บของคาว่า หัว คือ ส่วนของอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
สาเหตุทว่ี เิ คราะห์ให้มคี วามหมายนี้เพิม่ ขึน้ มา เนื่องจากมีขอ้ มูลจานวนหนึ่งที่ หัว จะ
ตามด้วยคากริยาแสดงอาการหรือการกระทา (action verb) เช่น ฉีด อ่าน เผา ดูด
เป็ นต้น แสดงให้เห็นว่า หัว เป็ นอุปกรณ์หรือเครื่องมือบางอย่างทีม่ หี น้าทีห่ รือการใช้
งานตามคากริยาทีต่ ามมา เช่น
|จะ|ต้อง|เตรียม|อะไหล่|สารอง|ของ|หัว|เผา|ประเภท|นี้|ไว้|อยู่|ตลอด|เวลา|
|ลม|อัด|จะ|ระบาย|ออก|ไป|ทาง|หัว|ฉี ด| |ท าให้ |ความ|ดัน|ของ|ลม|อัด |
ภายใน|ท่อ|ลด|ลง|
จากตัวอย่าง จะเห็นว่า หัว ใน “หัวเผา” และ “หัวฉีด” ต่างหมายถึงชิน้ ส่วน
ของอุปกรณ์ทท่ี าหน้าทีใ่ ช้ “เผา” และใช้ “ฉีด” โดยปกติ หัว ถือเป็ นอวัยวะส่วนสาคัญ
ของมนุ ษย์และสัตว์เพราะเป็ นส่วนที่ใช้สงการให้
ั่
อวัยวะต่างๆ ทางาน เมื่อนาคาว่า
หัว มาใช้แทนชิน้ ส่วนของอุปกรณ์ หัว จึงเปรียบเหมือนเป็ นส่วนสาคัญของอุปกรณ์ท่ี
จะบอกให้รู้ว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์นนั ้ ๆ ใช้เพื่อทาอะไร เช่น “หัวเผา” ก็ทาให้รวู้ ่า
อุปกรณ์น้ใี ช้สาหรับเผาอะไรบางอย่าง เป็ นต้น
สรุ ป ความหมายของค าว่ า หัว และจ านวนตัว อย่ า งข้อ มู ลของแต่ ล ะ
ความหมายทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ แสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้

198

Humanities Journal Vol.25 No.1 (January-June 2018)

ตารางที่ 2
ความหมายของคาว่า หัว และจานวนตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้
ความหมาย
1. ส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือสัตว์
2. ส่วนของพืชพันธุบ์ างอย่างตอนทีอ่ ยู่ใต้ดนิ
3. ส่ วนแห่ งสิ่งของบางอย่ างที่อยู่ขา้ งหน้ า หรือข้างต้น หรือแรกเริม่
หรือส่วนทีอ่ ยู่ตรงข้ามกับหางหรือท้าย เช่น หัวเรือ หัวถนน หัวแถว
4. ส่ วนแห่ งสิ่งของที่เป็ นยอด เช่ น หัวฝี , ส่ วนแห่ งสิ่งของที่ย่ืนเด่น
ออกไป เช่น หัวแหลม หัวสะพาน
5. สติปัญญา, ความสามารถพิเศษ, ความคิดริเริม่ เช่น เด็กคนนี้มหี วั
ทางดนตรี
6. ผูท้ ม่ี คี วามคิดหนักไปทางใดทางหนึ่ง เช่น หัวกฎหมาย
7. ปั ญญา, ความคิด เช่น หัวดี, หัวไว
8. ผม
9. นามนัยแทนสิง่ ทีก่ ล่าวถึงทัง้ หมด
10. ข้อความสาคัญของเรือ่ งหรือข่าว
11. ส่วนของอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือ
รวม

จานวนตัวอย่าง
999
70
250
158
12
56
189
87
106
10
69
2006

2.3 วิ ธีการประมวลผลข้อมูล
หลังจากนาข้อมูลไปผ่านโปรแกรมตัดคาแล้ว ข้อมูลทัง้ หมดจะนามาลบ
สัญลักษณ์ ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ เช่น เครื่องหมายคาพูด วงเล็บ เป็ นต้น
ออก เนื่องจากเครื่องหมายต่างๆ เหล่านี้จะไม่นามาใช้พจิ ารณาเป็ นคาปรากฏร่วมกับ
คาว่า หัว จากนัน้ ผูว้ จิ ยั กากับความหมายทีว่ เิ คราะห์ได้จากหัวข้อ 2.2 ในข้อมูล เพื่อ
นามาใช้ประเมินความถูกต้องของระบบหลังจากที่ระบบได้ประมวลผลแล้ว ตัวอย่าง
การกากับข้อมูล เช่น
|ผม|ผู|้ ซึง่ |ต้อง|พลอย|เบรค|รถ|หัว| 1 คะมา|ไป|ด้วย| |เพื่อ|ให้|ได้|มุม|ที|่
รอดพ้น|
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|ชีวาตม์|กับ|กิง่ |คา|นัง่ |ใกล้|บรูซ|กับ|คริส|ทาง|หัว| 3 โต๊ะ| |ไกล|จาก|คน|
ทาง|ปลาย|โต๊ะ|พอสมควร|
การกากับนี้ ผูว้ จิ ยั จะกากับเลขความหมายไว้ดา้ นหลังคาเป้ าหมาย (target
word) จากตัวอย่าง หัว ในตัวอย่างแรก ตรงกับความหมายที่ 1 ซึง่ หมายถึง ส่วนบนสุด
ของร่างกายของคนหรือสัตว์ และ หัว ในตัวอย่างทีส่ อง ตรงกับความหมายที่ 3 คือ
ส่วนแห่งสิง่ ของบางอย่างที่อยู่ขา้ งหน้า หรือข้างต้น หรือแรกเริม่ หรือส่วนทีอ่ ยู่ตรง
ข้ามกับหางหรือท้าย
สาหรับวิธกี ารทีผ่ วู้ จิ ยั จะใช้ในการประมวลผลนี้ คือ วิธกี ารวิเคราะห์ความหมาย
แอบแฝง (Latent Semantic Analysis: LSA) ของเดียร์เวสเตอร์ และคณะ (Deerwester
et al., 1990) ซึ่ง LSA มีแนวทางหลักว่าให้สกัดเอาคุณสมบัติท่ซี ่อน (latent) อยู่ใน
ความหมายของคาออกมา ทัง้ นี้ โดยมีความเชื่อว่าคาที่มีความหมายคล้ายกันจะ
ปรากฏอยู่ ในเอกสารที่มีลักษณะคล้ายกัน ในที่น้ี เอกสารก็เปรียบเป็ นบริบ ทที่
ความหมายคล้ายกันจะปรากฏอยู่ในบริบททีค่ ล้ายกัน จากแนวคิดของ LSA ผูว้ จิ ยั จะ
ดึงคาบริบททีป่ รากฏร่วมกับคาเป้ าหมายมาประมวลผล โดยในการดึงคาบริบทนี้ จะดึง
เอาคาบริบททางด้านซ้ายอย่างเดียว คาบริบททางด้านขวาอย่างเดียว และคาบริบท
ทัง้ ด้านซ้ายและด้านขวาทีอ่ ยู่ตดิ กับคาเป้ าหมาย โดยจะกาหนดกรอบหน้าต่างหรือ
ระยะห่ างของค าบริบทจากคาเป้ าหมายว่าจะใช้ก่คี า เช่ น การดึงค าบริบท 3 ค า
ทางด้านซ้ายของคาเป้ าหมาย
|ผม|ผู|้ ซึง่ |ต้อง|พลอย|เบรค|รถ|หัว| 1 คะมา|ไป|ด้วย| |เพื่อ|ให้|ได้|มุม|ที|่
รอดพ้น|

3 2 1

จากตัวอย่าง จะได้คาบริบทมา 3 คา ได้แก่ พลอย เบรค และรถ ซึง่ จะดึงคา
มาเช่นนี้จากทุกตัวอย่าง เมื่อได้คาบริบทมาทัง้ หมดแล้ว ก็จะนามาหาค่าความถี่ของ
การปรากฏร่ วมกัน เช่ น จากตัวอย่ างข้างต้นจะนับความถี่ ได้เป็ น พลอย-เบรค
ปรากฏร่วมกัน 1 ครัง้ พลอย-รถ 1 ครัง้ และ เบรค-รถ 1 ครัง้ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
การนับความถีข่ องคาปรากฏร่วม
คา
รถ
เบรค
พลอย

รถ
0
1
1

เบรค
0
0
1

พลอย
0
0
0

จากตัวอย่างตารางที่ 3 เมื่อได้ความถีข่ องคาปรากฏร่วมทัง้ หมด ค่าทัง้ หมด
จะแสดงออกมาในรูปของเมทริกซ์ของคาปรากฏร่วมทีส่ มมาตรกัน โดยแถวแรกและ
คอลัมน์แรกจะแสดงรายการคาปรากฏร่วมทัง้ หมดที่พบในข้อมูล ซึ่งคาที่อยู่ในแถว
และคอลัมน์จะเหมือนกันดังตารางที่ 3 และข้อมูลคือความถีห่ รือจานวนครัง้ ทีค่ าปรากฏ
ร่วมกัน ซึง่ เมื่อนับการปรากฏร่วมกันทัง้ หมดของคาต่างๆ แล้วจะได้เมทริกซ์ขนาด
ใหญ่ออกมา จากนัน้ จะแปลงค่าความถี่เป็ นค่าสถิติ log-likelihood1 (Dunning, 1993)
เนื่องจากจานวนความถี่ทน่ี ับมานัน้ เป็ นข้อมูลดิบจะยังไม่เห็นความสัมพันธ์ของคาที่
ปรากฏร่วมกันมากนัก คาบางคาแม้ปรากฏร่วมกันน้อยครัง้ แต่มคี วามสัมพันธ์กนั มาก
เพราะปรากฏร่วมกันตลอด ในขณะทีบ่ างคาแม้ปรากฏร่วมกันมาก แต่มคี วามสัมพันธ์
กันน้อย เนื่องจากไปปรากฏร่วมกับคาอื่นมากเช่นกัน เช่น จากข้อมูล เบรค-รถ ปรากฏ
ร่วมกัน 1 ครัง้ แปลงเป็ นค่า log-likelihood ได้ 10.83 ในขณะที่ เริม่ -ใช้ ปรากฏร่วมกัน
1 ครัง้ เช่นกัน แต่ได้ค่า log-likelihood 3.41 ทัง้ นี้เพราะ “เบรค” และ “รถ” ไม่ได้ปรากฏ
ร่วมกับคาอื่นมากนัก ในขณะที่ “เริม่ ” กับ “ใช้” จะปรากฏร่วมกับคาอื่นด้วย เช่น เริม่ จาก เริม่ -ทา การ-ใช้ ที-่ ใช้ เป็ นต้น
เมื่อได้ค่าทัง้ หมดแล้ว ก็จะนาไปลดขนาดของเมทริกซ์ลง ซึง่ การลดขนาด
เมทริกซ์น้ถี อื เป็ นแนวคิดสาคัญของ LSA เพราะเป็ นการตัดเอาส่วนทีไ่ ม่จาเป็ นออกไป
เหลือเพียงคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญเท่านัน้ การลดขนาดของเมทริกซ์ใช้วธิ กี ารทางคณิตศาสตร์

ค่าสถิติ Log-likelihood แสดงค่าความสัมพันธ์ของคาปรากฏร่วมว่ามีความสัมพันธ์
มากน้อยเพียงใด คานวณจากความถี่ของการปรากฏร่วมกันของคา เทียบกับเมื่อคานัน้ ไป
ปรากฏร่วมกับคาอื่น
1
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Singular Value Decomposition2 (SVD) ทีจ่ ะแยกองค์ประกอบของเมทริกซ์จากเมทริกซ์
เดียวเป็ น 3 เมทริกซ์ ได้แก่ เมทริกซ์ของแถวแนวนอน เมทริกซ์ของคอลัมน์ แนวตัง้
และเมทริกซ์แนวทแยง ดังภาพที่ 1

ภาพที ่ 1. ลักษณะการแยกองค์ประกอบของเมทริกซ์ดว้ ย SVD
(Clarke, 2007)
จากภาพ ส่วนทีใ่ ช้คอื ส่วนทีเ่ ป็ นสีขาวเท่านัน้ ดังนัน้ ขนาดของเมทริกซ์เมื่อ
ผ่านขัน้ ตอนการแยกองค์ประกอบด้วย SVD แล้วขนาดของเมทริกซ์จะลดลง โดย
ส่วนที่ตดั ออกนัน้ ถือว่าเป็ นส่วนที่ไม่มปี ระโยชน์หรือเป็ น noise ของข้อมูล จากนัน้
ค่าทีไ่ ด้จากการแยกองค์ประกอบนี้จะนามารวมเข้าด้วยกัน ได้เป็ นเมทริกซ์ทม่ี คี ่าใหม่
ซึ่งค่าใหม่น้ี SVD ได้ไปคานวณหาค่าจากการปรากฏร่วมกับคาอื่นๆ ว่ามีความสัมพันธ์
กับคาอื่นอย่างไร ซึง่ ลักษณะเช่นนี้คอื การแสดงความสัมพันธ์ทซ่ี ่อนอยู่ออกมา จากนัน้
ผูว้ จิ ยั หาค่ากลางของคาบริบทในแต่ละตัวอย่างโดยการนาค่าของคาบริบทมาบวกกัน
เมื่อได้ผลรวมมาทัง้ หมดแล้ว ก็จะมาหาค่าความคล้ายคลึงกันของแต่ละตัวอย่าง โดย
ใช้ K-means clustering algorithm3 (Lloyd, 1982) โดยวิธกี ารนี้จะให้กาหนดจานวน
ขึน้ มา K กลุ่ม ในทีน่ ้คี อื K ความหมาย ระบบจะคานวณหาจุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม
แล้วจากนัน้ จะจัดให้ค่าของตัวอย่างทีใ่ กล้จุดศูนย์กลางของกลุ่มไหนมากทีส่ ุดเข้าอยู่
Singular Value Decomposition (SVD) เป็ นเทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อลดขนาด
ของเมทริกซ์ โดยแยกองค์ประกอบของเมทริกซ์เป็ น 3 เมทริกซ์ คือ เมทริกซ์แถว เมทริกซ์
คอลัมน์ และเมทริกซ์แนวทแยง เพื่อเก็บค่าขนาดเมทริกซ์ จากนัน้ ลดขนาดของเมทริกซ์ทงั ้
3 ลง แล้วจึงค่อยวิเคราะห์ยอ้ นไปหาเมทริกซ์ดงั ้ เดิม โดยส่วนที่ตดั ออกไปคือส่วนที่ไม่สาคัญ
ของข้อมูล
3 K-Means clustering algorithm เป็ นวิธ ีการหนึ่ งในการจัดกลุ่ มข้อมูลโดยไม่ ม ี
ผูส้ อนทีง่ า่ ยทีส่ ดุ
2
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ในกลุ่มนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดให้จดั กลุ่มข้อมูลตัวอย่างโดยให้ K เท่ากับ
11 ตามจานวนความหมายทีว่ เิ คราะห์ได้ จากนัน้ จึงประเมินผลการจัดกลุ่มตัวอย่างว่า
แต่ละตัวอย่างอยู่ในกลุ่มความหมายถูกต้องตามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ไว้หรือไม่

3. ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบเมื่อใช้คาบริบทด้านซ้าย ด้านขวา และทัง้ ด้านซ้าย
และขวาของ หัว ด้วยกรอบหน้าต่างหรือระยะห่างทีแ่ ตกต่างกันได้แสดงไว้ในตารางที่ 4
ดังนี้
ตารางที่ 4
ค่าความถูกต้องของระบบเมือ่ ใช้บริบทและกรอบหน้าต่างทีแ่ ตกต่างกัน
กรอบหน้ าต่าง
2 ตาแหน่ ง
บริ บท
จานวน
%
793
39.53
ด้านซ้าย
775
38.63
ด้านขวา
595
29.66
ด้านซ้ายและขวา

3 ตาแหน่ ง
จานวน
%
648
32.30
545
27.17
412
20.54

5 ตาแหน่ ง
จานวน
%
519
25.87
498
24.83
389
19.39

1000
800
600

ด้านซ้าย

400

ด้านขวา

200

ทัง้ สองด้าน

0
2 ตาแหน่ง

3 ตาแหน่ง

5 ตาแหน่ง

ภาพที ่ 2. ค่าความถูกต้องของระบบเมื่อใช้บริบทและกรอบหน้าต่างทีแ่ ตกต่างกัน
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จากตารางที่ 4 จะเห็นว่าเมื่อใช้กรอบหน้าต่างทีก่ ว้างขึน้ ประสิทธิภาพของ
ระบบในการแยกข้อมูลตัวอย่างออกเป็ นแต่ละกลุ่มความหมายลดลง และบริบททางซ้าย
สามารถช่วยแยกกลุ่มความหมายได้ดกี ว่าบริบทอื่นๆ ในทุกๆ ตาแหน่ง ซึง่ ไม่ตรงกับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ว่าบริบททางขวาน่าจะมีสว่ นช่วยในการแยกความหมายของคานาม
ได้ดกี ว่าบริบททางซ้าย เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยการใช้คาบริบท
ทัง้ สองด้านด้วยระยะห่าง 1 ตาแหน่งหรือหมายถึงคาทีอ่ ยู่ตดิ กับ หัว ทัง้ ด้านซ้ายและ
ขวา ผลปรากฏว่า ช่วยให้ระบบสามารถแยกกลุ่มความหมายได้ดกี ว่าแบบอื่น โดย
สามารถแยกได้ถูกต้อง 835 ตัวอย่าง คิดเป็ น 41.63% ผลทีไ่ ด้เป็ นข้อพิสจู น์ว่าการใช้
บริบทน้อยมีแนวโน้มจะช่วยให้ระบบสามารถแยกกลุ่มตัวอย่างได้ถูกต้องมากกว่า
การใช้บริบทมาก และบริบททีอ่ ยู่ติดกับคาเป้ าหมายช่วยให้ระบบสามารถแยกกลุ่ม
ความหมายได้ดกี ว่าคาบริบททีห่ ่างออกไป ดังจะเห็นได้จากประสิทธิภาพของระบบที่
ใช้คาบริบท 1 ตาแหน่งด้านซ้ายและขวาให้ผลดีกว่าแบบอื่น ซึง่ หากเปรียบเทียบจาก
กราฟในภาพที่ 2 จะเห็นว่า เมื่อเป็ นคาบริบทตัง้ แต่ 2 ตาแหน่ งขึน้ ไป การใช้บริบท
ทัง้ สองด้านจะทาให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงกว่าการใช้คาบริบทเพียงด้านซ้าย
หรือด้านขวาเท่านัน้
สาเหตุทเ่ี มื่อใช้กรอบหน้าต่างที่กว้างขึน้ แล้วทาให้ประสิทธิภาพของระบบ
ลดลงนัน้ เมื่อพิจารณาส่วนของคาปรากฏร่วมจะพบว่าเมื่อใช้คามากขึน้ ความหลากหลาย
ของคาก็จะมากขึน้ ตามไปด้วย เมื่อเป็ นเช่นนี้ระบบจะไม่เห็นความสัมพันธ์ของบริบท
กับคาเป้ าหมายชัดเจน เนื่องจากเมื่อมีคามาก นันหมายถึ
่
งคู่คาปรากฏร่วมก็จะมีมาก
ขึน้ เช่นกัน ส่งผลให้การกระจายตัวของข้อมูลสูง
เมื่อพิจารณาคาที่ปรากฏร่วมกับ หัว ในข้อมูลแล้ว พบว่า คาที่มกั ปรากฏ
ร่วมกับ หัว ในความหมายใดความหมายหนึ่ง จะมีส่วนช่วยให้ระบบสามารถแยก
ความหมายนัน้ ออกจากความหมายอื่นได้ เช่น คากริยา “คลุม” “ลูบ” “ส่าย” พบว่าจะ
ปรากฏนาหน้ าคานาม หัว ในความหมายที่ 1 เพียงความหมายเดียว หรือคานาม
“เข่า” “เรือ” จะปรากฏต่อจาก หัว เสมอในความหมายที่ 3 และไม่พบปรากฏร่วมกับ
หัว ในความหมายอื่น หรือหากมีปรากฏร่วมกับ หัว ในความหมายอื่น คาบริบทนัน้ ก็
จะเกิดร่วมด้วยน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนการปรากฏร่วมกับ หัว ในความหมายที่คานัน้

204

Humanities Journal Vol.25 No.1 (January-June 2018)

บ่งชีอ้ ยู่ เช่น คาบุพบท “ใน” พบว่าปรากฏนาหน้า หัว ทัง้ หมด 75 ตัวอย่าง โดยปรากฏ
ร่วมกับ หัว ในความหมายที่ 7 72 ตัวอย่าง และปรากฏร่วมกับ หัว ในความหมาย
อื่นเพียง 3 ตัวอย่างเท่านัน้ เป็ นต้น
จากผลการทดลองที่พบว่าบริบทด้านซ้ายทาให้ประสิทธิภาพของระบบ
ดีกว่าการใช้บริบทด้านขวานัน้ เมื่อเปรียบเทียบคาบริบททีป่ รากฏร่วมกับ หัว ทาง
ด้านซ้ายและขวาแล้ว จะเห็นว่าคาบ่งชีท้ จ่ี ะสามารถช่วยแยกความหมายของ หัว ได้
ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านขวา เช่น ผัก ปรากฏตามหลัง หัว ในความหมายที่ 2 เข่า มุม
ในความหมายที่ 4 แดง ในความหมายที่ 8 หรือ ฉีด ในความหมายที่ 11 เป็ นต้น
ในขณะที่ค าที่ปรากฏร่ วมกับ หัว ทางด้านซ้ายจะค่ อนข้างกระจาย มีเพียงบาง
ความหมายเท่านัน้ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจน ดังเช่นความหมายที่ 1 และ 7 ทีไ่ ด้ยกตัวอย่างไป
ก่อนหน้านี้ แต่สาเหตุทท่ี าให้บริบททางด้านซ้ายดีกว่านัน้ เป็ นเพราะจานวนตัวอย่าง
ข้อมู ลที่ใช้ในความหมายที่ 1 มีมากกว่ าความหมายอื่น โดยความหมายที่ 1 มี
ประมาณครึ่งหนึ่งของข้อมูล และเมื่อเรียงความถี่ของคาที่ปรากฏร่วมกับ หัว ใน
ความหมายที่ 1 จะพบว่าคาบริบทที่ปรากฏทางซ้ายที่มคี วามถี่ในอันดับต้นๆ ของ
ความหมายที่ 1 มักเป็ นคาทีป่ รากฏร่วมกับ หัว ในความหมายนี้เสมอ เช่น คลุม ลูบ
ส่าย ท่วม เหนือ เป็ นต้น ในขณะที่คาบริบททางด้านขวา มีบางคาที่จะไปปรากฏ
ร่วมกับ หัว ในความหมายอื่นด้วย เช่น คาว่า ของ พบว่าปรากฏร่วมกับ หัว ใน
ความหมายที่ 1 มี 35 ตัวอย่างจากจานวนทัง้ หมด 66 ตัวอย่าง เป็ นต้น นอกจากนี้
ช่องว่างหรือการเว้นวรรคทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่ได้ตดั ออกไปจากข้อมูลก็น่าจะเป็ นปั จจัยหนึ่งทีม่ ี
ผลต่อประสิทธิภาพของระบบเช่นกัน เนื่องจากเมื่อเรียงความถี่ของคาปรากฏร่วมกับ
หัว จะพบว่า ช่องว่างมีความถี่มากทีส่ ุดในทุกตาแหน่ ง และบริบททางขวามีช่องว่าง
มากกว่าบริบททางซ้าย เมื่อเป็ นเช่นนี้จึงมีการจับคู่คาบริบทที่เป็ นคากับช่องว่าง
จานวนมาก ทาให้ระบบไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคา และเมื่อปริมาณของช่องว่าง
ของบริบททางด้านขวามีมากกว่าทางด้านซ้ายจึงส่งผลให้ระบบทีใ่ ช้บริบททางด้านขวา
เพียงอย่างเดียวมีประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วย
แม้ผลการทดลองจะออกมาว่าบริบททางซ้ายจะช่วยแยกความหมายของ
หัว ได้ดกี ว่าบริบททางขวา นันไม่
่ ได้หมายความว่าบริบททางซ้ายจะเหมาะสมมากกว่า
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ในการช่วยแยกความหมายของคานาม เนื่องจากในงานวิจยั นี้ใช้เพียงรูปคาเท่านัน้ ใน
การแยกความหมาย ดังนัน้ สิง่ ทีร่ ะบบจะสามารถนามาใช้ช่วยแยกความหมายได้จงึ มี
เพียงความถีข่ องคาทีป่ รากฏร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างคาทีค่ านวณจากความถี่
ของคาทีป่ รากฏร่วมกันเทียบกับเมื่อ 2 คานัน้ ไปปรากฏร่วมกับคาอื่นเท่านัน้ ซึง่ เมื่อ
วิเคราะห์ความหมายของ หัว จริงๆ แล้ว บริบททางขวายังคงมีบทบาทในการช่วยแยก
ความหมาย เพราะคาทีช่ ่วยบ่งชีค้ วามหมายส่วนใหญ่มกั เป็ นบริบททางขวา เช่น ใน
ความหมายที่ 2 ทีว่ ่า “ส่วนของพืชพันธุบ์ างอย่างตอนทีอ่ ยู่ใต้ดนิ ” คาด้านขวาของ หัว
จะเป็ นชื่อของพืช เช่น มัน เผือก เป็ นต้น หรือความหมายว่า “ส่วนแห่งสิง่ ของทีเ่ ป็ น
ยอด” คาทีป่ รากฏร่วมทางขวา ได้แก่ ฝี เข่า เป็ นต้น

4. สรุปและอภิ ปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าบริบททางด้านซ้ายของข้อมูลช่วยให้ระบบสามารถ
แยกกลุ่มข้อมูลออกเป็ นแต่ละกลุ่มความหมายได้ดกี ว่าบริบททางขวา แม้ว่าคาปรากฏ
ร่วมทางด้านขวาจะช่วยบ่งชี้ในการแยกความหมายได้ดีกว่าบริบททางซ้าย แต่ใน
ความหมายที่ 1 ซึง่ มีมากเป็ นครึง่ หนึ่งของตัวอย่างทัง้ หมด กลับพบว่า มีคาทีม่ คี วามถี่
สูงทีป่ รากฏร่วมกับ หัว ทางด้านขวาบางคาจะไปปรากฏร่วมกับ หัว ในความหมายอื่น
ด้วย ในขณะทีบ่ ริบททางซ้ายจะเป็ นคาทีม่ กั ปรากฏร่วมกับ หัว ในความหมายนี้เท่านัน้
นอกจากนี้ ช่องว่างที่มเี ป็ นจานวนมากทางด้านขวาก็น่าจะมีผลทาให้ประสิทธิภาพ
ของระบบลดลงเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยั นี้ใช้ปริมาณตัวอย่างน้ อย เพียงแค่ 2,006 ตัวอย่าง
เท่านัน้ และมีบางความหมายที่มีตัวอย่างเพียง 10-12 ความหมาย ทาให้ระบบมี
ตัวอย่างเรียนรู้น้อยเกินไป ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างความหมายต่างๆ และใน
งานวิจยั นี้ใช้เพียงการพิจารณารูปคาเท่านัน้ ไม่ได้ใช้ขอ้ มูลทางภาษาอื่น เช่น หน้าที่
ของคา ในการนามาช่วยระบบแยกกลุ่มความหมาย จึงส่งผลให้ระบบไม่สามารถแยก
กลุ่มความหมายได้ดเี ท่าทีค่ วร เพราะคาบางคาสามารถเป็ นได้หลายหน้าที่ เมื่อปรากฏ
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ร่วมกับความหมายหนึ่งอาจเป็ นหน้าทีห่ นึ่ง แต่เมื่อปรากฏร่วมกับอีกความหมายหนึ่ง
ก็อาจจะเป็ นหน้าทีอ่ ่นื ได้แม้มรี ปู คาเดียวกัน เมื่องานวิจยั นี้พจิ ารณาเพียงรูปคาเท่านัน้ ก็
จะไม่เห็นความแตกต่างในเรื่องนี้ ดังนัน้ สิง่ ทีน่ ่าจะศึกษาต่อไปคือ ทดลองใช้ขอ้ มูลที่มี
การกากับข้อมูลทางภาษา รวมถึงเพิม่ ปริมาณตัวอย่างทีใ่ ช้ให้มากขึน้ และทดลองลบ
ส่วนทีเ่ ป็ นช่องว่างหรือเว้นวรรคในข้อมูล เพื่อให้การจับคู่คาปรากฏร่วมเป็ นคากับคา
ทัง้ หมด ให้ระบบได้เห็นความสัมพันธ์ของคาจริงๆ ซึ่งน่ าจะมีผลให้ระบบสามารถ
แยกความหมายได้ดยี งิ่ ขึน้
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