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บทนํา

  เอกสารนี้ใช้ประกอบการสอนวิชาเทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์ ของภาควิชาภาษาศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยเน้นที่เรื่องการจัดเก็บข้อมูล และการใช้เครื่องมือ

หรือโปรแกรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการวิจัย  นอกจากการใช้ประกอบวิชาการวิจัย  ในรายวิชาอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลังข้อมูลภาษาและการวิเคราะห์  ก็สามารถใช้ประโยชน์จากบทที่เกี่ยวข้องได้

  เมื่อกล่าวถึงข้อมูลสําหรับงานวิจัย เราสามารถแยกเป็น ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) กับ 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary sources) ข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลดิบที่ นักวิจัยรวบรวมมาเพื่อใช้ในงาน

วิจัย ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์มาแล้ว  ถ้าพูดถึงเอกสาร (docu-

ment) ก็จะเป็น primary sources เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลดิบเพื่อการวิจัย ส่วน secondary sources 

เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ primary sources อีกทีหนึ่ง

  สําหรับข้อมูลในงานวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์อาจจะแยกข้อมูลออกเป็นข้อมูลภาษา กับ ข้อมูล

งานวิจัย ข้อมูลภาษาอาจแยกเป็นข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ข้อมูลภาษาเขียน ภาษาพูด, ภาษาปัจจุบัน 

ภาษาเก่า, ภาษามาตรฐาน ภาษาถิ่น, เป็นต้น ข้อมูลภาษามีความสําคัญมากเพราะเป็นตัวแทนของ

ปรากฏการณ์ทางภาษาที่เราต้องการศึกษา จึงต้องมีปริมาณที่มากพอจะศึกษาได้และเป็นตัวแทนของ

ภาษาที่ต้องการศึกษาอย่างแท้จริง  งานวิจัยจํานวนมากจึงอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูล

ภาษาที่เป็นตัวแทนของภาษาที่ต้องการศึกษา

  ข้อมูลอาจเก็บจากเอกสารต่างๆ  หรือในบางกรณีก็เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม สิ่งที่ต้องคํานึง

คือทําอย่างไรให้เก็บข้อมูลที่ต้องการให้ได้ตามจํานวนที่เพียงพอ ไม่มีผลกระทบจากปัจจัยเกี่ยวกับผู้
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เก็บข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล การควบคุมตัวแปรต่างๆ หากมีข้อมูลที่คนอื่นเก็บมาหรือสร้างไว้แล้ว 

เราต้องพิจารณาว่าข้อมูลนั้นตรงกับที่เราต้อการหรือไม่ มีรายละเอียดที่มาครบถ้วน และสามารถนํา

มาใช้ได้โดยตรงหรือไม่ การทําแบบสอบถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้

หากต้องการสํารวจข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในงานวิจัย

  นอกจากข้อมูลภาษา ข้อมูลงานวิจัยก็เป็นสิ่งสําคัญ เป็นส่วนของการทบทวนวรรณกรรม ใน

ระหว่างการสํารวจงานต่างๆ ผู้วิจัยจึงต้องเรียนรู้ที่จะเก็บข้อมูลงานวิจัยต่างๆ รู้จักการจัดการข้อมูล

บรรณานุกรม การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อทําบรรณานุกรม หากไม่มีโปรแกรม Endnote การใช้

โปรแกรม Zotero ร่วมกับ web browser ต่างๆ ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการเก็บระเบียนข้อมูล

ระหว่างการค้นคว้าได้ดี ในเอกสารนี้จะกล่าวถึงการสร้างรายการบรรณานุกรมใหม่, การโหลดข้อมูล

จากห้องสมุด, การเลือกรูปแบบ, การคัดลอกบรรณานุกรมใส่รายงาน โดยใช้โปรแกรม Endnote

  การค้นข้อมูลงานวิจัย ปัจจุบันมีฐานข้อมูลจํานวนมากที่มหาวิทยาลัยรับเป็นสมาชิก ในจุฬาฯ 

หากเข้าไปที่เว็บห้องสมุดจะเห็น CU-reference database ที่เชื่อมไปยังฐานข้อมูลต่างๆ ทําให้

สามารถค้น บทคัดย่อ บทความวิจัย วารสาร หนังสือออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ตอีกเป็นจํานวนมากที่สามารถใช้ประโยชน์ค้นข้อมูลวิจัย เช่น www.scribd.com, google 

search, scholar.google.co.th,

  นอกจากโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ แล้ว  โปรแกรมสําหรับใช้ในงานทาง

ภาษาศาสตร์นั้นมีมากมาย ได้แก่ โปรแกรมวาดต้นไม้ โปรแกรมวิเคราะห์เสียง โปรแกรมสําหรับ

ทําการทดลองทางจิตวิทยา  โปรแกรมกํากับข้อมูลภาษา เป็นต้น การทบทวนวรรณกรรมจะช่วยให้เรา

เห็นว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถใช้ได้ และเครื่องมือไหนเป็นที่ยอมรับใช้กันแพร่หลายในสาขาที่

เราสนใจ  โปรแกรมที่ไม่ได้ครอบคลุมในหนังสือเล่มนี้ และมีการใช้งานแพร่หลาย คือโปรแกรม 

Concordance เช่น AntConc  ซึ่งมีกล่าวถึงไว้อยู่ในหนังสือ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล

  นอกเหนือจากโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีคนทําให้เราได้ใช้ในเรื่องต่าง ๆ บางครั้ง เราก็จําเป็นที่จะ

ต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อประมวลผลภาษาเอง  ในหนังสือแยกต่างหากอีกเล่ม คือ R ในงานสถิติ
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และการทําเหมืองข้อความ ก็เป็นอีกคู่มือหนึ่งสําหรับผู้สนใจที่ต้องการเขียน code หรือใช้ code เพื่อ

งานทางวิจัยได้ โดยเฉพาะในการคํานวณสถิติ  การสร้างกราฟแสดงผล และการทําเหมืองข้อความ

  นอกจากนี้ สิ่งสําคัญในการวิจัยคือการเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย การสํารองข้อมูล การรักษา

ความปลอดภัยข้อมูลจึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น  เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้ว

ใช้ได้ไหม จึงต้องมีการสํารองข้อมูลที่ดี หากข้อมูลสูญหายไม่ว่าด้วยเหตุใด งานวิจัยนั้นก็ล้มเหลวก่อน

จะถึงปลายทาง
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C H A P T E R  1

โปรแกรม Endnote

  โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมสําหรับช่วยทําบรรณานุกรม ข้อดีของโปรแกรมนี้คือสามารถ

จัดรูปแบบบรรณานุกรมและการอ้างอิงตามที่แต่ละวารสาร หรือแต่ละสมาคมต้องการได้ โดยที่ผู้วิจัย

ไม่ต้องนั่งพิมพ์หรือจัดรูปแบบใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้ โปรแกรมยังสามารถคัดลอกข้อมูล

บรรณานุกรมจากภายนอก เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ หรือจากโปรแกรมอื่นๆ ได้ โดยไม่

ต้องเสียเวลาพิมพ์รายการบรรณานุกรมเข้าไปใหม่
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S E C T I O N  1

การตดิตัง้โปรแกรม EndNote

การติดตั้งโปรแกรม ENDNOTE

  ให้เข้าไปโหลดโปรแกรมได้ที่ https://www.car.chula.ac.th/endnote.php เนื่องจากจุฬาฯ ได้

ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Endnote X9 มาให้อาจารย์และนิสิตได้ใช้ จึงต้องขอ password จากเจ้า

หน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหน้าเว็บ (โปรแกรมนี้ให้ใช้สําหรับอาจารย์และนิสิตจุฬาเท่านั้น ห้ามมิให้เผยแพร่

แก่บุคคลภายนอก และ password จะเปลี่ยนทุกภาคการศึกษา)  โปรแกรมมีทั้งที่เป็นเวอร์ชั่นสําหรับ 

Windows หรือ Mac
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S E C T I O N  2

การตัง้ฐานขอ้มลูใหม่

การตั้งฐานข้อมูลใหม่

  ให้เลือก File – New ตั้งชื่อตามที่ตัวเองต้องการ เช่น research การสร้างข้อมูลบรรณานุกรม

ใหม่

  เลือก References – New Reference แล้วเลือกประเภทงานที่ตรงกับงานชิ้นนั้น เช่น เป็น 

Journal Article, Book, Edited Book, etc. แล้วกรอกข้อมูลใน field ต่างๆ เข้าไปเอง

  กรอกข้อมูลต่างๆ ใน field ที่เห็น หากเลือกประเภทรายการนั้นผิด ก็สามารถเลือกเปลี่ยน

ประเภทใหม่ได้ภายหลัง ข้อมูลใน field ต่างๆจะไปอยู่ใน field เดียวกันของประเภทรายการใหม่
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S E C T I O N  3

การคดัลอกขอ้มลูบรรณานกุรมจากหอ้งสมดุออนไลน์

การคัดลอกข้อมูลบรรณานุกรมจากห้องสมุดออนไลน์

  เลือก Tools – Online Search จะเห็นว่ามี online library ที่เราสามารถระบุให้โปรแกรม End-

Note เข้าไปค้นรายการในห้องสมุดนั้นได้

  เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ให้เลือกค้นรายการตามปกติ จะค้นตามชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หรือคําสําคัญก็ได้ 

หากค้นพบรายการที่ต้องการจะมีหน้าจอบอกจํานวนรายการที่ค้นได้ออกมา
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รายการที่ค้นมาได้จะถูกเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลปัจจุบันที่ใช้อยู่

สามารถลบรายการที่ไม่ต้องการจากฐานทิ้งด้วยการเลือกย้ายรายการนั้นลงขยะ หรือกดปุ่ม Ctrl+D 

หรือ DEL

สามารถจัดเรียงข้อมูลตาม field ต่างๆได้ โดยการกดที่ชื่อ field นั้น เช่น กด title จะเป็นการเรียงตาม

ชื่อเรื่อง
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หากต้องการค้นหนังสือเราสามารถเลือก Tools - Online Search แล้วเลือกห้องสมุดต่างๆ ที่เปิดให้

บุคคลภายนอกค้นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ แต่หากต้องการค้นบทความในวารสารให้ไปค้นจากฐานข้อมูลที่

มหาวิทยาลัยบอกรับไว้ เช่น Web of Sciences (ISI) ก็จะได้รายการบทความต่างๆ มาเก็บใน End-

Note ทันที

หาก click เข้าไปดูในแต่ละรายการ เราจะเห็นว่ามี link ที่จะโยงเราไปยังเว็บ ISI ได้เลย
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ในฐานข้อมูลบางฐาน อย่างเช่น ISI จะมีตัวเลือกให้เรา export ข้อมูลมา EndNote ได้ หลังจากค้น

ข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ให้ mark เลือกรายการที่ต้องการ export แล้วให้ open ด้วย ResearchSoft 

Direct Export ข้อมูลจะถูกนําเข้าใส่ใน EndNote ในฐานข้อมูลที่กําลังเปิดอยู่ทันที
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ฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนวารสารต่างๆ ที่สามารถสืบค้นได้ มักจะมีทางเลือกให้เรา export ข้อมูล

บรรณานุกรมออกมาเข้า EndNote ได้ ตัวอย่างเช่น
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กรณีที่ export เข้า EndNote แบบอัตโนมัติไม่สําเร็จ ให้เลือก save เป็นไฟล์ไว้ ไฟล์ที่ได้ควรมี

นามสกุล .enw ถ้าไม่ได้ไฟล์แบบนี้ให้ลองเปลี่ยนนามสกุลเอาเองเป็น .enw เมื่อเปิดไฟล์นี้ ข้อมูลจะ

ถูกนําเข้า EndNote ให้เอง
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S E C T I O N  4

การเลอืกแบบบรรณานกุรม

การเลือกแบบบรรณานุกรม

  เราสามารถเลือกแบบบรรณานุกรมที่เราต้องการได้ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการทํารายการอ้างอิงเพื่อตี

พิมพ์ในวารสารใด เช่น Language, IEEE Proceedings ฯลฯ ให้เลือก select another style แล้ว

เลือกรายการแบบที่ต้องการ กดปุ่ม Style Info/Preview เพื่อดูตัวอย่างที่ออกมาว่าใช่แบบที่ต้องการ

หรือไม่

  จํานวน style ที่มาเริ่มต้นมี 101 แบบ หากต้องการติดตั้ง style ใหม่เพิ่ม ให้เข้าไปที่ Control 

Panel ไปในส่วนการ uninstall โปรแกรม เลือก EndNote แล้วเลือก modify โปรแกรม และ add 

style ในสาขาที่ต้องการเพิ่ม
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ในระหว่างการติดตั้งนี้ โปรแกรมจะถามหาไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่าง ENX3Inst.msi ซึ่งอาจถูกลบทิ้ง

ไปหลังการติดตั้ง หากเป็นเช่นนั้น ให้ install โปรแกรม EndNote ใหม่ และในระหว่างติดตั้งนี้ ให้ดูว่า 

temporary folder อยู่ที่ไหน ให้เข้าไป copy ไฟล์นี้ออกมาก่อนที่จะถูกลบทิ้ง จากนั้นจึงเริ่มขั้นตอน

การ modify โปรแกรมใหม่

สําหรับ EndNote X5 (Mac) ให้เลือก EndNote - Customizer จะมีหน้าจอขึ้นให้เลือกเพิ่ม Output 

Style
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สไตล์ต่างๆ ที่เลือกใช้สามารถ preview ดูได้ว่าใช่แบบการอ้างอิงที่ต้องการหรือไม่ โดยเลือกแท็บ pre-

view จะเห็นรายการสิ่งที่ถูกเลือกไว้
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S E C T I O N  5

การสรา้งกลุม่รายการอา้งองิ

การสร้างกลุ่มรายการอ้างอิง

  ในการเขียนแต่ละบทความเรามักจะอ้างอิงเฉพาะบางรายการที่เกี่ยวข้อง เราจึงควรสร้าง group 

สําหรับแต่ละงานขึ้นมา รายการบรรณานุกรมที่อยู่ใน reference สามารถ copy ไปยัง group ต่างๆ 

ได้

  เลือก Groups – Create Group จะเห็นว่าเราสามารถใส่ชื่อ group ใหม่ได้ เช่น ใส่ว่า paper1 

สําหรับเก็บ references ที่ใช้ในการเขียน paper1

เลือกใส่รายการที่ต้องการจาก main references โดยเลือกรายการที่ต้องการ กดเม้าส์ปุ่มขวา เลือก 

Add reference to – paper1 จะเห็นว่า paper1 จะมีจํานวนรายการเพิ่มขึ้นอีก 1 ทําแบบนี้กับทุก

รายการที่ต้องการใช้สําหรับ paper1 (สามารถ add หลายรายการพร้อมกันก็ได้ ให้เลือกทีเดียวหลาย

รายการ กด Ctrl+ mouse click)

  รายการที่เลือก add เข้า group ก็จะยังคงอยู่ใน All references เราสามารถลบรายการที่ไม่

ต้องการใน group ออกได้ โดยไม่มีผลไปการลบรายการออกจากฐานข้อมูลหลัก ถ้าต้องการลบจาก

ฐานข้อมูลหลักต้องเข้าไปที่ All references แล้วเลือกรายการที่ต้องการลบ
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  Group ใดที่เมื่อเลิกใช้แล้ว ก็สามารถลบทิ้งได้ เพราะจะไม่มีผลต่อรายการที่เก็บในฐานข้อมูล

หลัก (All References)
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S E C T I O N  6

การสรา้งรายการบรรณานกุรม

การสร้างรายการบรรณานุกรม

  เลือก group ที่ต้องการสร้างรายการบรรณานุกรม เช่น paper1

เลือก Edit – Select All และ Edit – Copy Formatted จากนั้นไปยัง paper ที่เราเขียนอยู่ paste 

ลงตําแหน่งที่ต้องการ

  ถ้าต้องการเลือกเฉพาะบางรายการ กด right-click ที่รายการนั้น เลือก Copy Formatted

  การเลือกแต่ละ style จะให้ format ที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าเลือกวารสาร Language in Society 

จะได้  
McEnery, Tony and Wilson, Andrew (2001). Corpus linguistics : an introduction. Edin-

burgh: Edinburgh University Press.

  ถ้าเลือกวารสาร language จะได้ 
McEnery, Tony & Andrew Wilson. 2001. Corpus linguistics : an introduction Edinburgh: 

Edinburgh University Press.

  เมื่อเขียนบทความเสร็จและได้รายการบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องลงใน group แล้ว ให้ไปที่ group 

นั้น เลือก Edit-Select All แล้วเลือก Edit-Copy Formatted จากนั้นไปที่ไฟล์ MS Word ของ
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บทความนั้น แล้ว paste ลงในส่วนบรรณานุกรมของบทความก็จะได้รายการทั้งหมดใน format ที่ถูก

ต้องทันที
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S E C T I O N  7

การใชง้านรว่มกบัโปรแกรม Word

การใช้งานร่วมกับโปรแกรม WORD

  เราสามารถใส่รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมไประหว่างการทํางานได้ทีละรายการ โปรแกรม 

EndNote version นี้สามารถทํางานร่วมกับ MS Word 2003 และ 2007 ได้

  ผู้ที่ใช้ Office 2010 จะพบว่าเมื่อติดตั้งโปรแกรม EndNote แล้ว MS Word จะ hang หลังจาก

เปิดทํางาน ทั้งนี้เพราะ macro จากโปรแกรม EndNote วิธีแก้ให้เปิด Word โดยไม่เรียก macro 

โดยเรียกจาก command line “winword /a” เมื่อเข้าโปรแกรม Word 2010 แล้ว ไปที่ File – Op-

tions – Add-Ins แล้วเลือก Manage Com Add-Ins ในรายการ macro ที่มาจาก EndNote ให้ re-

move macro นั้นออกไป จากนั้นจึงจะเปิด Word 2010 ได้ตามปกติ

  คําอธิบายต่อไปนี้ มาจากตัวอย่างการใช้กับ Word 2007

เลือก Format Bibliography

จะได้หน้าจอที่ให้เราเลือกไฟล์ Word ที่เราต้องการทํางาน และเลือกแบบบรรณานุกรมที่ต้องการ

20



ในระหว่างการพิมพ์งานเราสามารถ insert reference ไปได้เลย ทั้งตัว reference และรายการ ref-

erence จะถูกนําไปใส่ในไฟล์ Word โดยอัตโนมัติ โดยเลือกรายการที่ต้องการแล้วเลือกปุ่ม Insert 

Citation

Citation และ reference ตาม format style ที่เราเลือกจะถูก paste ลงในไฟล์ Word ที่เราระบุไว้

ใน Format Bibliography

เมื่อพิมพ์งานต่อไปแล้วมีการอ้างอิงรายการเพิ่มก็ทําต่อได้เรื่อยๆ จนจบบทความ รายการอ้างอิงต่างๆ 

ก็จะถูกนํามาใส่ในบทความนั้น ตรงตาม format ที่เราได้เลือกไว้
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S E C T I O N  8

การยา้ยขอ้มลูระหวา่งฐานขอ้มลู

การย้ายข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล

  เราสามารถเปิดฐานข้อมูลมากกว่าหนึ่งฐานขึ้นมาใช้ได้ และสามารถ copy รายการจากฐานหนึ่ง

ไปยังอีกฐานหนึ่งได้ ให้เลือกรายการที่ต้องการ แล้วกดลากไปยังอีกฐานหนึ่ง
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C H A P T E R  2

โปรแกรม Zotero

  โปรแกรม Zotero เป็นโปรแกรมช่วยจัดเก็บข้อมูลบนเว็บที่พบ เดิมใช้กับ Firefox ทําให้

สามารถคัดลอกข้อมูลบรรณานุกรมจากเว็บได้โดยตรง และสามารถย้ายข้อมูลไปเข้าใน EndNote ได้ 

ปัจจุบัน มีทั้งแบบที่เป็น plugin ของ Firefox และแบบที่เป็นโปรแกรมเอกเทศที่เชื่อมโยงกับ 

browser อื่น คือ Chrome, Safari หากเลือกแบบโปรแกรม add-on ผู้ใช้จะต้องมีโปรแกรม Firefox 

ก่อน ซึ่งเป็น web browser ตัวหนึ่ง เมื่อติดตั้ง Firefox แล้ว ให้ไปที่ http://www.zotero.org/ เพื่อ

โหลดโปรแกรม addon Zotero นี้

  Zotero สามารถทําสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ขณะที่ browse internet : ดึงเอา citation ออกมาโดย

อัตโนมัติ เก็บไฟล์ pdf, web และรูปภาพ สร้าง library ของตัวเองโดยการเก็บข้อมูลและงานต่างๆ ที่

พบระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ต
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S E C T I O N  1

การตดิตัง้โปรแกรม Zotero Standalone

การติดตั้งโปรแกรม ZOTERO STANDALONE

ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ Firefox แต่จะใช้ Chrome หรือ Safari ไปที่ http://www.zotero.org/ เลือก 

version standalone แล้วติดตั้งโปรแกรม exe (Windows) หรือ dmg (Mac OS X) เมื่อเรียก

โปรแกรม Zotero ขึ้นมาจะเห็นหน้าโปรแกรมแบบนี้ จากนั้นให้ติดตั้ง Zotero Connectors ซึ่งก็คือ 

add on โปรแกรมสําหรับ browser ที่ต้องการใช้ แต่ในที่นี้ จะนําเสนอการใช้ Zotero on Firefox 

เพราะเป็นโปรแกรมหลักที่พัฒนาและมีความสะดวกในการใช้งานดึงข้อมูลต่างๆบน browser มาเก็บ

ไว้
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S E C T I O N  2

การตดิตัง้โปรแกรม addon Zotero

การติดตั้งโปรแกรม ADDON ZOTERO

ไปที่ http://www.zotero.org/ เลือก version ใหม่สุด เมื่อกดแล้วจะได้หน้าจอถามให้ติดตั้งหรือไม่

 

เมื่อติดตั้งแล้วให้ restart โปรแกรม Firefox จะเห็นที่มุมขวามีไอค่อนของ Zotero อยู่
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S E C T I O N  3

การเกบ็รายการขอ้มลู

การเก็บรายการข้อมูล

เมื่อเข้าไปยัง web ที่มีรายการหนังสือ เช่น เว็บห้องสมุด เมื่อค้นรายการหนังสือที่ต้องการได้ จะสังเกตุ

ว่าที่ address bar ด้านขวาจะมีไอค่อนรูปหนังสือ หมายความว่าสามารถนําข้อมูลบรรณานุกรมมา

เก็บใน 

Zotero ได้ ให้กดที่ไอค่อนนี้
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เมื่อกดที่ไอค่อน Zotero ตรงมุมขวาของ Firefox จะเห็นหน้าจอ Zotero ขึ้นมาในอีกแท็บ และ

รายการหนังสือนี้จะถูกเก็บใน Zotero แล้ว 

 

เราควรสร้าง collection เฉพาะสําหรับงานวิจัยแต่ละเรื่อง ที่มุมซ้ายบนของ Zotero มีไอค่อน New 

Collection ให้ตั้งชื่อ collection ของงานตนเอง แล้วย้ายรายการข้อมูลที่ต้องการไปยัง collection ที่

สร้างขึ้น

My Library จะเก็บรายการข้อมูลทั้งหมด item เดียวกันสามารถไปอยู่ในหลายๆ collection ได้ col-

lection จึงไม่ได้เก็บข้อมูลรายการจริง แต่คล้ายๆ กับ playlist ใน media player ที่เราเลือกเฉพาะ

ชื่อรายการมาจัดเป็น collection หนึ่งๆ แต่ตัวรายการจริงเก็บไว้อีกที่
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เวลาที่ต้องการให้ข้อมูลไปอยู่ใน collection ไหน ก็ให้เปิด Zotero ค้างไว้ที่หน้า collection นั้น เมื่อมี

การเก็บรายการข้อมูลใหม่ ชื่อรายการนั้นจะไปอยู่ใน collection ที่เราเลือกค้างไว้เอง

 

เว็บที่เกี่ยวข้องกับรายการหนังสือ วารสาร เช่น Amazon เว็บห้องสมุดต่างๆ เมื่อเราค้นเจอรายการที่

ต้องการ โดยปกติเราจะเห็นไอค่อนรูปหนังสือให้ save รายการเก็บไว้ได้ จึงค่อนข้างสะดวกต่อการเก็บ

รายการอ้างอิงต่างๆ ไว้ใช้ภายหลัง

บางเว็บไซ้ต์ เราจะเห็นไอค่อนให้ save to Zotero เป็นรูปอื่นไม่ใช่รูปหนังสือ หมายความว่า เรา

สามารถเก็บข้อมูลเว็บนั้นลงใน Zotero ได้ ซึ่งจะได้ web address และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

การลบรายการจาก My Library ให้เลือกรายการนั้นแล้วกดปุ่ม DEL ถ้าต้องการเพียงลบออกจาก col-

lection (แต่ยังอยู่ใน My Library) ให้เลือกรายการใน collection นั้น แล้วกด CTRL-DEL
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การ save item ลงใน Zotero สามารถเลือกได้ว่าจะ save เนื้อหาหน้าเว็บด้วยไหม (with snapshot) 

หากดูรายการที่ save ใน Zotero จะเห็นความต่างว่า แบบที่เก็บ snapshot จะมี attachment ติด

อยู่ด้วย ข้อมูลที่เก็บแบบ snapshot ไว้จะสามารถมาเปิดดูภายหลังได้ แม้ว่าไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่

 

 

 

 

 

ในโหมดที่ดู Sanpshot เราจะเห็นว่าข้อมูลนั้นเก็บที่เครื่องเรา ดูได้จาก address จะเป็น 

zotero://attachment/

ตัวอย่างสาธิตการใช้งาน Zotero เพื่อเติมรายการข้อมูลต่างๆ ที่พบระหว่างการค้นผ่าน Firefox 
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S E C T I O N  4

การยา้ยขอ้มลู Zotero ไป EndNote

การย้ายข้อมูล ZOTERO ไป ENDNOTE

การย้ายข้อมูลบรรณานุกรมจาก Zotero ไปยัง EndNote สามารถทําได้โดยการ export เป็น RIS 

format แล้วไป import ด้วย EndNote

เลือก Action – Export Library แล้วเลือก format เป็น RIS

 

เมื่อ save ไฟล์ RIS แล้ว ให้เปิดไฟล์นั้น ข้อมูลต่างๆจะถูกนําเข้าในฐานข้อมูลของโปรแกรม End-

Note ที่กําลังใช้งานอยู่ทันที

ข้อมูลที่ import มาจะแสดงแยกให้เห็น ข้อมูลหนังสือ หรือแม้แต่เว็บเพจ ก็จะถูกเก็บเข้าใน End-

Note และนําไปใช้งานต่อได้

31



32



S E C T I O N  5

การใช ้Zotero ทําบรรณานกุรม

การใช้ ZOTERO ทําบรรณานุกรม

ความจริง ถ้าไม่มี EndNote จะใช้ Zotero เพื่อช่วยทําบรรณานุกรม และสร้างรายการตาม style 

ต่างๆ ก็ได้เช่นกัน สามารถติดตั้ง style ที่ไม่มีมาในตอนแรกได้โดยไปที่ 

http://www.zotero.org/styles แล้วเลือก install style ที่ต้องการใช้

โปรแกรม Zotero สามารถทํางานร่วมกับ MS Word ได้ สามารถดูวีดีโอสาธิตได้ที่ 

http://www.zotero.org/support/word_processor_integration แต่จะต้องติดตั้ง plug-in ของ 

33

http://www.zotero.org/styles
http://www.zotero.org/styles
http://www.zotero.org/support/word_processor_integration
http://www.zotero.org/support/word_processor_integration


Word ก่อน ซึ่งสามารถ download ได้ที่ 

http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation
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S E C T I O N  6

การ backup และ sync Zotero

การ BACKUP และ SYNC ZOTERO

ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Zotero จะถูกเก็บโดย default ที่ต่อไปนี้

On a Mac:

/Users/<username>/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<randomstring>/

zotero

On Windows 2000/XP:

C:\Documents and Settings\<username>\Application 

Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<randomstring>\zotero

On Windows Vista:

C:\Users\<User 

Name>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<randomstring>\zotero

ถ้าต้องการ backup ข้อมูล Zotero ไว้ ให้ไปที่ folder ข้างบนแล้ว copy ทั้ง folder เก็บไว้ 

หากมีปัญหาภายหลังก็นํา folder ที่ copy ไว้นี้มาทับลงไปได้

สามารถเข้าไปที่ Preference ของ Zotero แล้วเรียกให้แสดง folder ที่เก็บข้อมูลหรือจะบอกให้นํา

ข้อมูลไปเก็บที่ใหม่ที่กําหนดก็ได้ โดยเลือกที่ Custom แล้วระบุ folder ที่ต้องการ
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หากใช้ zotero ในหลายๆเครื่อง สามารถ sync ข้อมูลผ่านทาง zotero server ได้ โดยจะต้องมี ac-

count บน zotero ก่อน ให้เข้าไปที่ zotero preference เพื่อสร้าง account การ sync ข้อมูล

สามารถกดไอค่อน sync ที่มุมขวาบนได้

รายละเอียดการใช้งาน Zotero อ่านได้จาก http://www.zotero.org/support/

 

 

36



37



C H A P T E R  3

 โปรแกรม RapidMiner

  RapidMiner เป็นโปรแกรมช่วยทํา Text Mining โดยไม่ต้องอาศัยความรู้ในการเขียนโปรแกรม  

แต่ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและ plugin ต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาสําหรับ RapidMiner ในการประมวลผล

ข้อความ  RapidMiner มี license สําหรับการศึกษาซึ่งอนุญาตให้ใช้โปรแกรมเพื่อการศึกษาได้  

สามารถโหลดโปรแกรม RapidMiner Studio ได้จาก  https://rapidminer.com/ 

  การใช้งานคือการนํา Operator มาประกอบกันเป็นลําดับขั้นตอนที่ควรเป็น  และเชื่อมโยง out-

put จาก operator หนึ่งไปเป็น input ของ operator ถัดไป  ที่ต้องดูคือ ประเภทข้อมูลของ output 

ที่ออกมาจะต้องตรงกับประเภทของ input ใน operator ถัดไป  เช่น  doc, fil,  wor  etc

`แต่ละกล่องคือ operator  หรือ process ที่ต้องการให้ดําเนินการกับข้อมูลที่ส่งเข้าไป  และให้นํา

ข้อมูลออกที่ได้ไปใช้ต่อในกระบวนการถัดไป  Operator พื้นฐานจะมาพร้อมโปรแกรมแล้ว  แต่หาก

ต้องการติดตั้งเพิ่ม  ให้ไปที่ Extensions - Market Place เพื่อค้นหา operator  เพิ่มเติม   ตัวที่ควร

เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อความ คือ Text Processing, Text Analysis by AYLIEN, Web 

Mining  
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  การเลือก Operator ต่าง ๆ สามารถทําได้โดยการพิมพ์คําค้นในแถบเครื่องมือ  เมื่อพบ Opera-

tor ที่ต้องการแล้ว  จึงลากเข้าไปที่หน้า Design และเชื่อมโยง input และ output ของแต่ละ opera-

tor ให้ถูกต้องตามลําดับที่ต้องการ

การนําข้อมูลตัวบทเข้า

สามารถนําข้อมูลประเภทต่าง ๆ เข้าได้หลากหลายวิธี  เช่น  ใช้ “Create Document”  แล้วค่อย 

copy-paste ตัวข้อความที่ต้องการเข้าไปใส่    หรือใช้ “Read Document”  แล้วระบุชื่อไฟล์ที่

ต้องการให้อ่านเข้ามา  หรือถ้าต้องการอ่านไฟล์ทั้งหมดใน folder  ให้ใช้ “Process Document from 

Files”  แล้วระบุ folder และประเภทไฟล์ที่ต้องการให้อ่าน  ตั้งชื่อ class สําหรับ folder นั้นๆ  จาก

นั้นภายใน “Process Document from Files”  จึงใส่กระบวนการย่อยต่าง ๆ ลงไป เริ่มตั้งแต่การทํา 

“Tokenize” เพื่อดึงคําออกมา  การแปลงตัวอักษรเล็กใหญ่ “Transform Cases”   การใช้ “Stem” 

แปลงเป็นรูปคําพื้นฐาน เป็นต้น

  หากข้อมูลเข้าเป็นรูปแบบอื่น เช่น csv, excel, html, xml,  ก็ให้ใช้ operator ที่ใช้สําหรับอ่าน

ไฟล์เหล่านั้น เช่น “Read CSV”,  “Read Excel”, “Read XML”, “Read URL” 

การสร้างรายการคําและความถี่

Operator หลักที่ใช้ คือ  “Read Document”  กับ “Process Document”   ให้ค้นจากรายการ

เครื่องมือ  แล้วลากกล่องนั้นมาที่หน้าจอออกแบบ  ใน “Read Document” ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ

ให้อ่านข้อมูล  แล้วลาก output จาก “Read Document” ซึ่งเป็น doc ไปที่ input ของ “Process 

Document” ซึ่งเป็น doc แล้วเลือก output  wor ซึ่งคือ wordlist ไปที่  res หรือ result ด้านขวา

สุด  ภายใน “Process Documents”  เราจะใส่ operator “Tokenize” เพื่อแยกข้อความออกเป็น 

token ก่อน  การสั่ง tokenize มีตัวเลือกตั้งแต่ tokenize ระดับตัวอักษร ระดับคํา ระดับประโยค  

หรือใช้ regular expression เป็นตัวแยกคํา  เช่น ถ้าใช้ [\s\W]+ หมายถึงแยกคําโดยใช้  space  
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หรืออักขระอื่นที่ไม่ใช่ตัวอักษรหรือตัวเลข (เครื่องหมายต่าง ๆ) อย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวแยกคํา   

และอาจมี process อื่นๆ เช่น stem เพื่อแปลงคําเป็นรูปพื้นฐานเดียวกัน เมื่อสั่ง run process แล้ว  

หน้าจอแสดงผลจะได้ตารางรายการคําออกมา

 

การสร้างรายการ n-gram

ทําเหมือนการสร้างรายการคํา  คือมี “Read Documents” และ “Process Documents”   ภายใน 

“Process Documents” หลังจาก “Tokenize” ให้ต่อด้วย “Generate n-Grams (Term)” โดย

เลือกจํานวน n-gram ที่ต้องการ  กระบวนการนี้จะสร้างข้อมูล n-gram ที่กําหนด  รวมถึงข้อมูลย่อย

ของ n-gram ที่ตํ่าลงไปจนถึงคําเดี่ยวด้วย  เช่น  ถ้าให้สร้าง 3-gram  จะได้ข้อมูลรายการ 3-gram, 

2-gram และคําเดี่ยว  โดยมีเครื่องหมาย “_” ใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างคําใน n-gram

  หากต้องการสกัดเฉพาะ n-gram ที่ต้องการ ก็จะต้องกําหนดตัวกรองหรือ filter เอง  เช่น  ถ้า

ต้องการ 3-gram  ให้เติม operator “Filter Tokens (by Content)”  ภายใน process นี้ให้

กําหนดว่าดึงเฉพาะรายการ token ที่ “contain match” ตรงตามค้นแบบ “_.+_”  ซึ่งเป็น regular 

expression ที่จะ match กับรายการที่มีเครื่องหมาย _  สองครั้ง
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การทํา simple concordance

หากต้องการดึงตัวอย่างประโยคที่มีคําที่ต้องการจาก text  สามาถทําได้โดยการใช้ .”Tokenize” โดย

เลือก token แบบ “linguistic sentences” (ภาษาอังกฤษมีตัวเลือกนี้ให้ใช้)  แล้วจึง “Filter Token 

(by Content)”  โดยระบุคําที่ต้องการค้นเพื่อให้เหลือเฉพาะตัวอย่างประโยคที่มีคํานั้น  หาก

ต้องการนําผลที่ได้ไปเปิดใน Excel เพื่อใช้งานต่อ  ก็อาจทําต่อโดยใช้ “Replace Tokens”  และ

แทนที่คําค้นด้วยคําเดิมแต่มีเครื่องหมายเฉพาะ เช่น |  อยู่หน้าหลังเพื่อให้ไปเปิดใน Excel เป็นสาม

คอลัมน์ได้  เช่น  ถ้าต้องการค้นคําว่า digital ที่อักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็กก้ได้ ก็ใส่ replace 

what ด้วย “\s([d|D]igital)\s”  และใส่ replace by ด้วย “ \|$1\| “    

 การเก็บข้อมูลลงไฟล์

หลังจากสร้างรายการคําหรือรายการ n-gram แล้ว  หากต้องการเก็บผลที่ได้เป็นไฟล์  สามารถทําได้

โดยการเรียก operator ต่อ  คือ  แปลงรายการคําเป็นข้อมูล (“WordList to Data”)  จกานั้นจึง

41



เรียก operator ที่เก็บข้อมูลลงไฟล์ในรูปแบบที่ต้องการ เช่น Excel, CSV  (“Write Excel”, “Write 

CSV”)  และระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการให้ save ผลลัพธ์นั้น

การติดตั้ง R และ Python extension

ใน RapidMiner เราสามารถติดตั้ง extension สําหรับใช้ run R หรือ Python scripts ได้  โดยค้นหา 

extension ชื่อ “R Scripting” และ “Python Scripting”  หลังติดตั้งแล้ว  จะได้ operator “Exe-

cute R” และ “Execute Python” สําหรับให้เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเองด้วยภาษา R หรือ Python 

ได้  โดยก่อนจะใช้งานได้ เราต้องไปบอกไว้ใน Preferences ของโปรแกรมก่อนว่าโปรแกรม R และ 

Python นั้นติดตั้งไว้ที่ไหนในเครื่อง

การสร้าง Word Cloud ด้วย R scripts

R มี library “wordcloud” ที่ช่วยสร้างภาพคําตามขนาดความถี่ที่พบในข้อมูล  ตัวอย่างข้างล่าง

แสดงการเพิ่ม operator “Execute R” เข้ามาหลังจากสร้างรายการคําและความถี่แล้ว  โดย “Read 

Document” จะอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่กําหนด   ภายใน “Process Document” มีกระบวนการย่อย

คือ “Tokenize”,“Transform Cases” และ “Filter Stopwords (English)” ผลที่ได้เป็น word list 

(wor) ที่มีเฉพาะ content words  ซึ่งต้องนํามาแปลงเป็น Data ก่อน  แล้วส่งข้อมูลที่พบ (exa) ไป

ยัง operator “Execute R”
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ภายในกล่องนั้น  จึงเขียนโปรแกรม R ดังตัวอย่างนี้ 
library(wordcloud) 
library(RColorBrewer)

png(filename="/Users/macbook/Downloads/test.png", width=800, height=600)

wordcloud::wordcloud(data$word, data$total, max.word=100, scale=c(10,2), 
colors=brewer.pal(8, "Dark2"))

dev.off()

คําสั่ง png เป็นการกําหนดให้ภาพที่สร้างขึ้นถูกเก็บเป็นไฟล์ตามที่ตั้งชื่อ  เนื่องจาก RapidMiner ไม่

สามารถแสดงผลออกาหน้าจอได้ จึงต้องให้เก็บเป็นไฟล์ png   ส่วนคําสั่ง dev.off บอกให้จบการนํา 

output ลงในไฟล์  ส่วนคําสั่ง wordcloud  เป็นคําสั่งสําหรับสร้างภาพคําตามขนาดความถี่ที่พบ  

รายละเอียดการใช้งานจริง  ให้ค้นคว้าต่อในเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา R   ภาพที่ได้จากการใช้

คําสั่งนี้จะเก็บเป็นไฟล์ test.png และมีรายละเอียด ดังนี้
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การใช้ Python module

  RapidMiner มี operator Execute Python ที่ืช่วยให่้เราสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python 

ประกอบการใช้งาน RapidMiner ได้  ตัวอย่างข้างล่างเป็นการใช้โมดูลเพื่อทํา pos tagging ข้อมูล

ภาษาไทย  โดยข้อมูลภาษาไทยเตรียมไว้เป็นไฟล์ csv มีหนึ่งคอลัมน์ชื่อ “content”  แต่ละแถวเป็น

ข้อความที่ต้องการตัดคําและใส่ POS

	 	 ภายในกล่อง Execute Python เราต้องใส่ code ที่ต้องการใช้  ในที่นี้จะใช้  TLTK python 

module การใช้ Python ใน RapidMiner ข้อมูลนําเข้าจะมาเป็น data frame ที่ชื่อ data และอยู่ใน 

rm_main เสมอ   การเขียนโปรแกรมจึงเป็นการเขียน code เติมไปเพื่อ process ข้อมูลใน data-

frame “data” นี้   ซึ่งในที่นี้มีคอลัมน์เดียวชื่อ “content”  ส่วน data2 เป็น dataframe ที่สร้าง

ขึ้นโดยนําข้อมูลจาก data มาใช้และเติมคอลัมน์ “postag”สําหรับเรียมเก็บข้อมูลที่ได้จากการทํา 

pos tagging  ในตัวอย่างจะเห็นการเรียนใช้  loop ดึงข้อมูลจาก  data2 มาทีละแถวและเรียกใช้ 

tltk.nlp.pos_tag กับข้อความที่อยู่ใน “content”  เมื่อได้ output จาก pos_tag ที่เป็น list ของ 

(word, pos)  จึงนํามาต่อกันเป็น string เก็บไว้ใน “out” จากนั้นจึงนําผลลัพธ์ที่ได้นี้ไปเติมในคอลัมน์ 

“postag” ที่เตรียมไว้

ผลลัพธ์ที่ได้สามารถ save ออกมาเป็น csv ไฟล์  หรือจะนําไปใช้เพื่อประมวลผลต่อใน RapidMi-

ner ก็ได้
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  การจัดกลุ่มข้อมูล text (clustering)

RapidMiner มี operator จํานวนหนึ่งที่ช่วยในการทํา clustering หรือจัดกลุ่มข้อมูลที่มีความ

คล้ายคลึงกัน  ตัวอย่างข้างล่างเป็นการใช้ operator “K-mean” สําหรับทํา Clustering” ซึ่งเป็นวิธี

การจัดกลุ่มที่นิยมใช้กันวิธีหนึ่ง  โดยเราต้องกําหนดจําหนวนกลุ่มที่ต้องการ และกําหนดจํานวน

รอบที่เครื่องทดลองการขัดกลุ่ม  ผลที่ได้จะเป็นกลุ่มตามจํานวนที่กําหนดให้  โดยมีเอกสารที่

คล้ายกันอยู่ในกลุ่มนั้น ๆ   และมีตารางแสดงรายการคําที่บอกถึงนํ้าหนักความเกี่ยวข้องกับแต่ละ 
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cluster  ตัวอย่างที่เห็นเป็นการ process documents ซึ่งแต่ละ document เป็นคําปราศรัยการรับ

ตําแหน่งของประธานาธิบดีแต่ละคน  กําหนดให้จัดกลุ่มเป็น 8  กลุ่ม  คําปราศรัยแต่ละอันจะถูกจัด

เข้ากลุ่มตามความคล้ายคลึงของเนื้อหา  (ภายใน “Process Documents”  นอกจากการ  

“Tokenize” คํา  แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก “Transform Cases”  ตัดคําไวยากรณ์ออก “Filter Stop-

words (English)”  และแปลงเป็นรากคํา “Stem (Snowball”)
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ในกรณีที่ถ้าต้องการรู้ว่า หมายเลขไฟล์แต่ละอันคืออะไร  อาจทําได้โดยการดึง attribute File-

name ออกมาด้วยโดยใช้ “Generate Attributes”  และกําหนดให้ดึง  “metadata_file” 

ออกมาด้วยเป็นผลอีกตารางหนึ่ง   และเนื่องจากต้องนําข้อมูลจาก “Process Documents from 

files” ไปใช้สองที่  จึงเติม “Multiply” เพื่อสร้างสองเส้นทางออกมา
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การหาค่าความคล้ายกันของข้อความ  (text similarity)

  RapidMiner มี operator ที่ช่วยให้เราเปรียบเทียบข้อความและดูความคล้ายกันของเอกสาร  

คือ “Data to Similarity Data”  ตัวอย่างข้างล่างแสดงการอ่านข้อมูลคําปราศรัยใน Inauguration 

corpus โดยใช้ “Process Documents from Files” ภายในมีการทํา “Tokennize”, “Transform 

cases”, “Filter Stopwords (English)”, และ  “Stem (Snowball)” จากนั้นนําผลของแต่ละ 

speech เปรียบเทียบความคล้ายกันด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ  เช่น  “CosineSimilarity”  
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การอ่านข้อมูล XML

  ให้ใช้ operator “Read XML”  และระบุไฟล์ xml ที่ค้องการอ่าน  จากนั้นจะต้องบอกว่าให้ดู

แท็กชื่ออะไรในการสกัดข้อมูลออกมาโดยการระบุ xpath  วิธีที่สะดวกสุดคือใช้ Import Configura-

tion Wizard ในการค้นหาแท็ก  จนกระทั่งเห็นข้อมูล text ที่ต้องการปรากฏ   ตัวอย่างข้างล่างเป็น

ไฟล์ xml  ที่ได้มาจาก Oxford Text Archive  ซึ่งข้อมูลที่ต้องการคือตัวข้อความในหนังสือ อยู่ภายใต้

แท็ก <p>  และใช้ function text() เพื่อดึงตัวข้อความออกมา   รูปข้างล่างแสดงการตั้งค่าและ

ตัวอย่างข้อมูลที่สกัดออกมาได้จากการใช้ Read XML
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หากต้องการอ่านหลาย ๆ ไฟล์ที่มีโครงสร้างแบบเดียวกันนี้  ก็ทําได้โดยการใช้ operator “Loop 

Files” ตามด้วย “Append”  เพื่อนําผมที่ได้แต่ละไฟล์ไปต่อกันเป็นข้อมูลตารางเดียว   แล้วให้ 

“Read XML” อยู้ภายใน “Loop Files”
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การสกัดข้อมูลจากเว็บ

  Operator “Crawl Web” ใช้ในการดึงข้อมูลจากเว็บ  โดยระบุ url และระดับความลึกของการ

กดเข้าไปดูข้อมูล  ไฟล์ที่ได้จากการ crawl สามารถเก็บใน folder ที่กําหนดใน “output dir” ได้  

สามารถเลือกเก็บข้อมูลเป็น html เพื่อคงไฟล์เดิมไว้หรือให้เก็บมาเป็น text ไฟลืเลยก็ได้  ในการ 

crawl ข้อมูลเราสามารถกําหนดกฎได้ เช่น ให้ตรวจสอบ url ว่าควรมีคําใด เช่น .+review.+  คือมีคํา 

review อยู่ใน url  หรือตรวจเนื้อความว่าควรมีคําหรือข้อความใด เป็นต้น   เมื่อเก็บข้อมูลลงในเครื่อง

แล้วจึงมา process ภายหลังได้โดยใช้ “Process Documents from Files” ได้  แล้วกําหนดให้ใช้ 

“Extract Content” สําหรับข้อมูล html ออกมา 
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เริ่มด้วยการใช้ Get Page  ระบุ url  ที่ต้องการไปสกัดข้อมูล  เช่น   

https://www.imdb.com/title/tt2543164/reviews?spoiler=hide&sort=helpfulnessScore&dir

=desc&ratingFilter=0

เราต้องการสกัดตัวบทวิจารณ์ที่เห็นของแต่ละคนมาเก็บรวบรวมเป็นคลังข้อมูล  Get Page จะดึง

ข้อมูลในหน้าเว็บนั้นออกมาเป็น document  จากนั้นจึงใช้ operator Cut Document ทําหน้าที่สกัด

เฉพาะส่วนของข้อความที่ต้องการ  โดยสามารถระบุวิธีการสกัดได้  ในตัวอย่างนี้นี้จะใช้ regular 
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region โดยระบุ tag เริ่มต้นที่ต้องการและ tag ปิด  ในตัวอย่างนี้ บทวิจารณ์แต่ละคนจะอยู่ภายใน

แท็ก <div class="text show-more__control"> ... <.div>  หากเราต้องการข้อมูลส่วนอื่นก็

สามารถเติม field อื่น ๆ เพิ่มได้

  จากนั้นจึงส่งผลที่สกัดเป็น document ได้ส่งต่อ operator Document to Data เพื่อแปลง

ข้อมูลที่ได้เป็น example set (exa)  ตัวอย่างผลที่สกัดได้เป็นตารางข้อมูลที่มี field “rev” ตามที่

ต้องการ
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หากต้องการดึงข้อมูลจากเว็บหลาย ๆ page  กสามารถใช้ operator Get Pages  ได้โดยเอา

รายการ url ทั้งหมดไปเก็บไว้ใน Excel ไฟล์ก่อน   ใช้ operator  Read Excel เพื่ออ่านข้อมูลมาให้

กับ operator Get Pages

การสร้าง model สําหรับ multiple regression

  multiple regression model เป็นการสร้างโมเดลสําหรับทํานายค่าตัวแปรตามโดยที่ตัวแปรค้น

ที่เกี่ยวข้องอาจมีหลาย ๆ ตัวแปร  ตัวอย่างต่อไปนี้ ข้อมูลเก็บไว้อยู่ใน Excel คอลัมน์ที่เป็นตัวแปรตาม

คือ Y  ที่เหลือเป็นตัวแปรที่อาจเกี่ยวข้องกับโมเดลได้  .ให้ใช้ import wizard เพื่อตรวจสอบข้อมูล
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ว่านําเข้าได้ถูกประเภท  และจะได้กําหนด role ของคอลัมน์สุดท้ายซึ่งเป็นข้อมูลตัวแปรตามให้เป็น 

label ตามตัวอย่างในรูป  ซึ่งเมื่อเปลี่ยน role แล้วจะเห็นเป็นแถบสีเขียวขึ้น

หลังจากนั้น  จึงเลือก operator Validation ซึ่งไว่้สําหรับสร้างและทดสอบโมเดล   ภายใน Valida-

tion จะแยกเป็นสองส่วน คือ training กับ testing   เลือก split ratio ถ้าเป็น 0.7 หมายความว่า 

70% ใช้ training  30% ใช้ testing
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ภายใน Training ให้นํา Linear Regression มาใช้  และนํา Apply Model กับ Performance มาใช้

เพื่อทดสอบโมเดลที่สร้างและรายงานความถูกต้อง  ผลที่ได้เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ที่จะ

เกี่ยวข้อง
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ในกรณีที่ต้องการใช้โมเดลแบบอื่นและทดสอบ เช่น decision tree  ก็สามารถทําลักษะแบบ

เดียวกันนี้ได้   อย่างไรก็ดี  ตัวโมเดลนี้โปรแกรม RapidMiner สร้างให้โดยขึ้นกับข้อมูลที่นําเข้า  ส่วน

ผลที่ได้ว่าโมเดลบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ จริงหรือไม่  เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยต้อง verify 

ข้อมูลต่าง ๆ ก่อนว่าเข้าเงื่อนไขที่จะใช้โมเดลนั้น ๆ ได้หรือไม่

การสร้าง model แบบง่ายสําหรับ sentiment analysis

  sentiment analysis เป็นการวิเคราะห์ข้อความเพื่อจัดประเภทว่าข้อความนั้นว่าบอกลักษณะ

อารมณ์แบบใด  วิธีแบบง่าย ๆ ที่ทํากันคือแยกเป็นสองขั้วอารมณ์คืออารมณ์บวกหรือลบ  โดยมีข้อมูล

ชุดหนึ่งเป็นข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ให้ label แล้วว่าข้อความนั้น ๆ บอกอารมณ์บวกหรือลบ  และใช้

เป็นข้อมูลฝึกสอนเพื่อสร้างโมเดลสําหรับไว้ตัดสินข้อความอื่น ๆ ว่าบอกอารมณ์ไปในทางใด ตัวอย่าง

ข้างล่างเป็นตัวอย่างจาก forum ของผู้ใช้ RapidMiner ที่อธิบายการสร้าง SVM model สําหรับ 

sentiment analysis 

(https://community.rapidminer.com/discussion/31827/sentiment-analysis-as-a-supervise

d-learning-problem)

  ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ sentiment_training เป็น Excel ไฟล์มีสองคอลัมน์ คือ Text กับ Senti-

ment  เป็นข้อมูลที่กํากับขั้วอารมณ์ไว้แล้ว  operator ต่าง ๆ ตามรูปทําหน้าที่ตามลําดับ คือ  อ่าน

ไฟล์ Excel เข้ามา ใช้ “Nominal to Text” เพื่อระบุคอลัมน์เดียวให้เป็น text ก่อนจะส่งไป 

“Process Documents from Data” ซึ่งทํา “Tokenize” คําออกมาและสร้าง word vector โดยใช้ 
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TF-IDF  ก่อนจะส่งให้ “Set Role” เพื่อกําหนดว่า Sentiment เป็นข้อมูลที่เป็น label  แล้วใช้ Vali-

dation เพื่อทํา training และ testing จากข้อมูลโดยในที่นี้เลือกใช้ SVM model  และรายงานผลมา

เป็น %accuracy (หากต้องการใช้ model อื่น เช่น Naive Bayes หรือ  Decision Tress ก็เปลี่ยน 

operator จาก SVM เป็นตัวที่ต้องการใช้แทน)

  ในการใช้งานกับข้อมูลอื่นภายหลัง คือ ไฟล์ Excel “sentiment_actual” ซึ่งมีสองคอลัมน์คือ 

Text กับ Sentiment  แต่คอลัมน์หลังยังไม่มีการกํากับขั้วอารมณ์ไว้  ขั้นตอนจะเหมือนกับตอน train  

คืออ่านไฟล์ Excel มา  บอกให้รู้ว่าคอลัมน์ “Text” เป็นส่วนของข้อความ  ก่อนจะส่งไป “Process 

Documents from Data” ซึ่งรับข้อมูลใหม่นี้กับรายการคําจาก training data มาสร้างเป็น word 

vector โดยใช้ TF-IDF  จากนั้นส่งไปที่ input “unl” (unlabelled) และใช้ model ที่ได้จากการ 

trainning มาคํานวณนํ้าหนักขั้วบวกหรือลบออกมา  ได้อะไรมากกว่าก็ทํานายว่าเป็นอารมณ์นั้น  

ตามผลลัพธ์ที่แสดง  จะเห็น prediction ของ text นั้นว่าเป็น positive หรือ negative  และจะเห็น

ค่า confidence (negative) กับ confidence (positive) ที่คํานวณออกมาได้ของแต่ละ text

  จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการแบบง่าย ๆ คือมองที่คําเป็นหลักในการสร้างโมเดลมา

ทํานายต่อ  ไม่มีการใช้ข้อมูลทางภาษาระดับอื่นมาใช้ด้วย  เป็นวิธีการมองภาษาแบบที่เรียกว่าเป็นถุง

คํา (bag of words)  ลําดับการปรากฏของคําในประโยคไม่ได้ถูกนํามาใช้ด้วย  หากต้องการทําให้ดีขึ้น  

อาจใช้ n-gram ของคํามาเป็น token ในการสร้าง vector แทนที่จะใช้แค่คําเดียวก็ได้   กรณีนี้ทําได้

โดยการปรับ Process Documents from Data ให้เป็นดังรูป คือ มีการ “Generate n-gram” มาใช้

แทนคํา
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C H A P T E R  4

โปรแกรมเพือ่งานภาษาศาสตร์

ส่วนนี้จะกล่าวถึงโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้เพื่องานวิจัยทางภาษาศาสตร์ได้  ได้แก่

การทําแบบสอบถามออนไลน์

การเขียนต้นไม้ด้วยโปรแกรม TreeForm

โปรแกรมกํากับข้อมูล POS/Semantic Tagger

การวิเคราะห์เสียงด้วยโปรแกรม Praat

การสร้าง Wordcloud จากข้อมูลภาษา

การสร้างภาพความสัมพันธ์เครือข่าย

การสกัดข้อมูลจากเว็บ

การทํา Dimension Reduction ของข้อความ

การทํา Topic Modeling จากคลังข้อมูล

การกํากับข้อมูลด้วยโปรแกรม Corpus Annotator
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S E C T I O N  1

การทําแบบสอบถามผา่นคอมพวิเตอร์

การทําแบบสอบถามผ่านคอมพิวเตอร์

  มีเครื่องมือและเว็บไซ้ต์จํานวนมากที่เปิดให้บริการสร้างแบบสอบถามและจัดส่ง link ทางอีเมล์

ให้ทําแบบสอบถาม และสรุปผลให้ ส่วนมากเป็นบริการที่คิดเงิน มีให้ใช้ฟรีได้บ้างแต่มักจะมีข้อจํากัด 

เช่น จํานวนข้อที่ถามไม่เกิน 20 ข้อ จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามไม่เกิน 200 คน ตัวอย่างเช่น 

http://www.survs.com/ ใช้บริการฟรีได้ไม่เกิน 200 response แต่บางที่ยอมให้ใช้ได้เป็นปริมาณ

มาก เช่น http://www.kwiksurveys.com/ แต่จะคิดค่าบริการจากการให้คําปรึกษาแทน

Kwik surveys http://www.kwiksurveys.com/ 
สามารถแสดงคําถามเป็น text หรือเป็นเสียง mp3 หรือ flash วีดีโอได้  

 
สามารถเลือกสร้างรูปแบบคําตอบได้หลายแบบ ตัวอย่างเช่น
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Google doc เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้สร้างแบบสอบถาม online ได้ฟรี เพียงแค่มี Google ac-

count แล้วสร้าง form ขึ้นมาใน Google doc รายละเอียดสามารถอ่านได้จาก tutorial ต่อไปนี้ 
https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=en  
http://teacherlink.ed.usu.edu/tlresources/training2/Google/GoogleForms.pdf

 https://www.surveymonkey.com/  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถสร้าง online questionnaire 

ได้  สามารถกําหนดให้หนึ่ง device มีสิทธิการทําหนึ่งครั้ง  Google doc ความจริงก็ทําได้ แต่ใช้วิธี
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การจํากัดการใช้ด้วยการเช็ค account  ผู้ที่จะทําแบบสอบถามที่กําหนดแบบนี้จึงต้องมี google 

account เพื่อ login
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S E C T I O N  2

โปรแกรม TreeForm Syntax Tree Drawing

  โปรแกรม TREEFORM SYNTAX TREE DRAWING เป็นโปรแกรม OPEN SOURCE สามารถโหลดได้จาก 

HTTP://SOURCEFORGE.NET/PROJECTS/TREEFORM/ด้วยภาษาจาวาจึงใช้กับเครื่อง WINDOWS หรือ MAC 

ก็ได้ เหมาะสําหรับงานที่จําเป็นต้องเขียนโครงสร้างต้นไม ้โปรแกรมจะช่วยอํานวยความสะดวกใน

การสร้าง NODE และ BRANCH ต่างๆ ดังภาพตัวอย่างจากโปรแกรมนี้
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S E C T I O N  3

โปรแกรม Tagger

 โปรแกรม POS Tagger

  โปรแกรมสําหรับ tag ข้อมูลโดยอัตโนมัติ  ตัวพื้นฐานเป็น POS tagger ที่แท็กข้อมูลหมวดคํา   

โปรแกรม TagAnt เป็นโปรแกรม POS Tagger ที่ให้ใช้ได้ฟรีถ้าไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์  โดย Anthony 

ได้นําโปรแกรม Tree Tagger ซึ่งใช้ Penn Treebank Tag set สําหรับภาษาอังกฤษ 

(http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/) มาใช้โดยทํา GUI ครอบเพื่อ

ให้เรียกใช้งานโปรแกรม tagger ได้ง่ายขึ้น  โปรแกรม TagAnt สามารถเลือก tag POS ของภาษา

เหล่านี้ได้  German, English, French, Italian, Dutch, Spanish  ได้ตัวโปรแกรม Tree Tagger เอง

มีโมดูลให้ใช้กับภาษาต่อไปนี้ได้ด้วย คือ Danish, Bulgarian, Russian, Portuguese, Galician, 

Greek, Chinese, Swahili, Slovak, Slovenian, Latin, Estonian, Polish, Romanian, Czech

  การใช้งานโปรแกรมทําได้โดยการ copy text เข้ามา  เลือกภาษาที่ต้องการและสั่ง start ให้แท็ก

ข้อมูล  ผลลัพธ์ที่ได้มีสองแบบ  แบบที่สามารถนําไปใช้กับโปรแกรม AntConc ต่อได้คือแบบแนว

นอนที่ POS จะถูกแท็กตามหลังคําด้วยเครื่องหมาย _  ตามที่เห็นในหน้าจอผล  จากนั้นจึง copy 

ผลที่ได้ไปเก็บเป็นไฟล์สําหรับใช้งานต่อไป

  ข้อมูลที่แท็กด้วย TagAnt สามารถนําไปใช้ร่วมกับโปรแกรม AntConc ซึ่งเป็นโปรแกรม con-

cordance ได้ทันที  โดยไป set ที่ Global Setting ของ AntConc ว่าให้ show หรือ hide tags  ค่า 

default กําหนด embedded tags ด้วยเครื่องหมาย _  จึงทําให้ AntConc สามารถใช้กับข้อมูลแท็ก

แบบนี้หรือแท็กตามแบบมาตรฐาน TEI ได้
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   โปรแกรม POS Tagger ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกตัวคือ  CLAW Tagger ซึ่งเป็น POS Tagger 

สําหรับภาษาอังกฤษ  เป็นบริการมีค่าใช้จ่าย  แต่เปิดให้ทดลองใช้กับข้อมูลไม่เกิน 100,000 คําได้ที่  

http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/trial.html  Tag set ที่ใช้จะเป็นอีกชุดหนึ่งต่างจาก Penn Tree-

bank POS  นอกจาก CLAW tagger ก็สามารถใช้ตัวอื่น เช่น Stanford POS Tagger เพียงแต่วิธีใช้

จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมไปและเรียนใช้ผ่านคําสั่งที่กําหนดเอาเอง  POS Tagger แต่ละตัวก็อาจใช้ 

POS tagset ที่แตกต่างกันได้  เวลาใช้งานจึงต้องดู POS Guideline ประกอบและเลือกตามความ

เหมาะสม  บางเว็บไซต์อาจมีบริการให้แท็กข้อมูลแแนไลน์ได้  เช่น  ที่ parts-of-speech.info  ให้

แท็กข้อมูลและให้ POS ออกมาเป็นแบบที่ผู้ใช้ทั่วไปรู้จัก ดังตัวอย่าง

แต่หากคนที่สามารถเขียนโปรแกรมได้เอง  จะพบว่ามี package ภาษาต่าง ๆ ให้เลือกใช้เองได้ 

เช่น ในภาษา Python จะมี package NLTK สําหรับงานประมวลผลภาษาอังกฤษเรื่องต่าง ๆ  ถ้า

ต้องการใช้ POS Tagging ภาษาไทยก็สามารถเลือกใช้  TLTK ที่มีฟังก์ชั่น pos_tag ให้ใช้ได้ 

โปรแกรม Parser
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โปรแกรม parser เป็นโปรแกรมที่นอกจากจะวิเคราะห์ POS Tag ในข้อมูลแล้วยังวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์เพื่อสร้างโครงสร้างต้นไม้แบบต่าง ๆ  อาจจะให้ผลของมา Phrase Struc-

ture Tree  หรือ Dependency structure ก็ได้   ตัวอย่างโปรแกรมที่มีให้ใช้ คือ Stanford Statisti-

cal Parser (https://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด

โปรแกรมและโมเดลสําหรับการ parse มาใช้ได้  ถ้าใช้บน Windows  หลังจาก unzip ไฟล์ออกมา

แล้วจะเห็นไฟล์ lexparser-gui.bat ให้ run โปรแกรมจากไฟล์นี้   ถ้าเป็น Mac ให้ run จากไฟล์ 

lexparser-gui.command  จากนั้นทดลองเลือกตัวอย่างข้อมูลจากไฟล์  testsent.txt  แล้วเลือก 

parser ที่ต้องการใช้โดยเลือกที่ไฟล์โมเดลก่อน  เช่น stanford-parser-3.9.2-models   แล้วค่อย

ระบุโมเดล parser ที่ต้องการใช้  โปรแกรม  gui ช่วยให้เรียกโมเดลและเห็นต้นไม้ได้ชัด แต่ไม่สามารถ 

save output ได้  จะต้องเรียกใช้ผ่าน command line  
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เช่น  หากต้องการใช้ dependency parser ผ่านคําสั่ง ดังตัวอย่างนี้

java -Xmx2g -cp "*" edu.stanford.nlp.parser.nndep.DependencyParser \ 
    -model edu/stanford/nlp/models/parser/nndep/english_UD.gz \ 
    -textFile data/english-onesent.txt -outFile data/english-onesent.txt.out

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ parse ประโยค “The quick brown fox jumped over the lazy dog.” 

จะเก็บไว้ที่ไฟล์ english-onesent.txt.out ตามที่ระบุในคําสั่งข้างบน   ผลลัพธ์จะแสดง head-

dependent และ relation ระหว่างคํา  ดังตัวอย่างนี้ 
det(fox-4, The-1)  
amod(fox-4, quick-2)  
amod(fox-4, brown-3)  
nsubj(jumped-5, fox-4) 
root(ROOT-0, jumped-5) 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case(dog-9, over-6) 
det(dog-9, the-7)  
amod(dog-9, lazy-8) 
nmod(jumped-5, dog-9) 
punct(jumped-5, .-10)

แตกต่างจากผลที่เป็น PS tree (ROOT (S (NP (DT The) (JJ quick) (JJ brown) (NN fox)) (VP 

(VBD jumped) (PP (IN over) (NP (DT the) (JJ lazy) (NN dog)))) (. .)))

นอกจากโปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดมาใช้ Stanford Parser ยังมีเวอร์ชั่นที่ให้ทดลองใช้ออนไลน์ที่  

http://nlp.stanford.edu:8080/parser/  ที่จะแสดงผลทั้ง POS Tagger, PS Tree, และ depend-

ency tree สะดวกสําหรับการดูผลการวิเคราะห์ประโยคที่ต้องการได้ทันที
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โปรแกรม Semantic Tagger

โปรแกรม semantic tagger จะแท็กข้อมูลคําโดยระบุว่าคํานั้นอยู่ในกลุ่มความหมายอะไร  

โปรแกรม semantic tagger ของ UCREL Semantic Analysis System (USAS)  อาศัยการจัดกลุ่ม

คําในพจนานุกรม Longman ที่จัดกลุ่มคําเป็น 21 กลุ่มความหมายใหญ่ (discourse field) แล้วจึง

แตกออกมาเป็น 232 ความหมายย่อย  มีบริการออนไลน์ให้ใช้ครั้งละไม่เกิน 100,000 คํา  ที่ 

http://ucrel.lancs.ac.uk/usas/tagger.html  USAS และ Claw tagger เป็นบริการที่ใช้งานผ่าน 

Wmatrix ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับทํางานกับคลังข้อมูลภาษา  แต่ต้องสมัครสมาชิกและมีค่าใช้บริการ
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S E C T I O N  4

โปรแกรม Praat

  โปรแกรม PRAAT เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้วยงานวิจัยทางด้านเสียง สามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีจาก 

HTTP://WWW.FON.HUM.UVA.NL/PRAAT/ มีทั้งที่ทํางานบน WINDOWS และ MAC สามารถใช้ในงาน SPEECH 

ANALYSIS, SPEECH SYNTHESIS, ทํา LABEL AND SEGMENTATION, MANIPULATE SPEECH เป็นต้น ผู้สนใจ

สามารถอ่านคําแนะนําการใช้งานโปรแกรม PRAAT เพื่องานทางภาษาศาสตร์ได้ที ่

HTTP://SAVETHEVOWELS.ORG/PRAAT/ หรืออ่านคู่มือเบื้องต้นได้ที ่

HTTP://WWW.STANFORD.EDU/DEPT/LINGUISTICS/CORPORA/MATERIAL/PRAAT_WORKSHOP_MANUAL_V4

21.PDF และ HTTP://SAVETHEVOWELS.ORG/PRAAT/USINGPRAATFORLINGUISTICRESEARCHLATEST.PDF
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 สําหรับคนที่ใช้ภาษา Python  จะมี library Parselmouth  ที่สามารถใช้งาน Praat ได้เลย  ราย

ละเอียดสามารถศึกษาได้จาก   https://parselmouth.readthedocs.io/ 
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S E C T I O N  5

โปรแกรมสรา้งการทดลองภาษาศาสตรจ์ติวทิยา

  โปรแกรมสร้างการทดลองภาษาศาสตร์จิตวิทยามีหลายโปรแกรมที่สามารถใช้ได้

• DMDX (http://www.u.arizona.edu/~kforster/dmdx/dmdx.htm)  
เป็นฟรีโปรแกรมรุ่นแรกๆ จึงทํางานบน DOS หรือ windows XP นําเสนอคําถามที่เป็นภาพและ

เสียง แล้วเก็บ response กับ reaction time จากคําตอบผู้ทดลอง ผู้สนใจสามารถดู Tutorial ได้

ในเว็บของ Matt Davis (http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/dmdx.html)

• E Prime (https://www.pstnet.com/eprime.cfm)  
เป็นโปรแกรมจําหน่ายสําหรับทําการทดลองทางภาษาศาสตร์จิตวิทยาที่ได้รับความนิยมเพราะ

สะดวกในการใช้งาน

• Psyscope X (http://psy.ck.sissa.it/)  
เป็นโปรแกรมฟรีทํางานบน OS X นําเสนอคําถามที่เป็นภาพและเสียง แล้วเก็บ response กับ re-

action time จากคําตอบผู้ทดลองได้  ปัจจุบันกําลังปรับปรุงให้มี GUI ที่ง่ายขึ้นต่อการออกแบบ

การทดลอง  แต่ไม่สามารถใช้งานบน Windows

• PXLab (http://irtel.uni-mannheim.de/pxlab/index.html)  
เป็นอีกโปรแกรมสําหรับงานทดลองทางจิตวิทยา เขียนด้วยภาษา Java เพื่อทําการทดลองรูปแบบ

ต่างๆ ได้   

• Psychopy (http://psychopy.org/)  
เป็นโปรแกรมฟรีเขียนด้วยภาษา Python สามารถใช้ได้ทั้งกับ Windows และ Max OS X   มี GUI 

ที่ช่วยในการออกแบบการทดลองและกําหนดค่าต่างๆ ที่ต้องการใช้ในการทดลอง  เป็นตัวเลือกที่
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สามารถใช้แทน E Prime ได้   มี Tutorial video ที่เห็นจะช่วยให้เข้าใจการใช้ Psychopy ในการ

ออกแบบและสร้างการทดลองง่าย ๆที่แสดงข้อความและรอรับคําตอบจากผู้ทดลอง

Build your first PsychoPy experiment (Stroop task)  https://youtu.be/VV6qhuQgsiI 
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S E C T I O N  6

การสรา้ง wordcloud

wordcloud เป็นรูปแบบของการแสดงคําที่ปรากฏในข้อมูลตามความถี่ที่พบ  แต่แทนที่จะแสดงเป็น

ตัวเลขก็แสดงเป็นขนาดของตัวอักษรแทน  คําที่ปรากฏใหญ่กว่าจะมีความถี่การปรากฏมากกว่า  เรา

สามารถสร้าง  wordcloud  ได้ง่าย ๆ โดยใช้บริการที่มีในอินเทอร์เน็ต  เช่น  

https://www.wordclouds.com/  สามารถ upload ไฟล์ขึ้นไปและแสดงผลเป็น  wordcloud พร้อม

ปรับแต่งรูปแบบต่าง ๆ ได้
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S E C T I O N  7

wordtree

เป็นการสร้าง tree จากตัวบท  โดยการระบุคําที่ต้องการค้น  โปรแกรมจะดูคํานั้นว่ามีอะไรตามท้าย

ได้บ้างไล่ไปเรื่อยๆ จนจบประโยค   สามารถใช้งานโดยการ upload text ไปที่เว็บ 

https://www.jasondavies.com/wordtree/
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S E C T I O N  8

โปรแกรมสรา้ง network

WORDij

เปน็โปรแกรมสําหรบัอา่นตวับทและวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องคําภายในตวับทนัน้  สามารถ
ดาวนโ์หลดมาใชเ้พือ่การศกึษาไดฟ้รทีี ่ http://wordij.net/  หลกัการเหมอืนกบัการหา word collocation 
เราสามารถกําหนดระยะหา่งระหวา่งคําและความถีข่ัน้ตํา่  โปรแกรมจะสรา้งไฟล ์output ยอ่ยๆ ทัง้ทีเ่ปน็
ไฟลร์ายการคําเดีย่ว ไฟลร์ายการคูคํ่า (bigram)  ไฟลท์ีคํ่านวณความสมัพนัธโ์ดยใชค้า่สถติติา่ง ๆ และไฟลท์ี่
แสดงภาพเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์(pajek format) :ซึง่สามารถดไูดจ้ากในโปรแกรมนีเ้องโดยดผูา่น ViSij
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ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ต้องเป็นไฟล์เดียว  หากคลังข้อมูลประกอบด้วยไฟล์ย่อยๆ หลายไฟล์ให้

ต่อไฟล์เป็นไฟล์เดียวด้วยคําสั่ง copy เช่น  copy *.txt NewfileName.txt  หรือ cat *.txt > 

NewfileName.txt

WordLink เป็นแท็บที่ใช้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของคํา เพียง upload ไฟล์ข้อมูล  และกําหนด

ไฟล์รายการคํายกเว้นหรือคําที่ไม่ต้องการนํามาวิเคราะห์  (สามารถใช้ไฟล์ droplist.txt ที่มาพร้อมกับ

โปรแกรมได้)  ระบุระยะห่างของคําและความถี่ขั้นตํ่า  ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกเก็บเป็นไฟล์ชื่อเดียวกับไฟล์

ข้อมูลแต่มีนามสกุลต่าง ๆ ออกมา   ไฟล์ที่เป็นนามสกุล .net  หมายถึง network ที่เก็นในรูปแบบ 

pajek ไฟล์  สามารถนําไปใช้กับโปรแกรม visualize network ต่างๆ เช่น VOSViewer, Gephi 

เป็นต้น  

Google Fusion Table

เป็นบริการของ Google ที่สร้างในการวิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูลที่อยู่ในรูปตาราง  สามารถ 

upload ไฟล์ที่เป็น csv  สามารถใช้แสดงกราฟแบบต่าง ๆ รวมถึง network  และการแสดงข้อมูลบน

แผนที่

https://sites.google.com/site/fusiontablestalks/home
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ตัวอย่างข้างล่างแสดงคําที่แผลงจากรูปมาตรฐานแวเงในรูป network ตามขนาดความถี่ที่พบว่ามี

การเขียนในรูปแบบนั้นเท่าใด
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ข้อมูลที่แสดงมาจากไฟล์ csv ที่ upload เข้า Google Fusion Table
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S E C T I O N  9

โปรแกรมสกดัขอ้มลูจากเวบ็

โปรแกรม Httrack  
  (https://www.httrack.com/)   เป็นโปรแกรม copy website เหมาะสําหรับการคัดลอกข้อมูล

บนเว็บมาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อใช้งาน offline  Httrack เป็นโปรแกรมสําหรับติดตั้งบน Windows 

สะดวกในการเก็บข้อมูลจากเว็บใดเว็บหนึ่ง

ใชบ้รกิาร boilerpipe 
  (https://boilerpipe-web.appspot.com/) เป็นบริการ web api ที่แสดงการใช้งาน boiler-

pipe Java library ในการดึงตัวบทจากเว็บที่ระบุ   สามารถใช้ดึงข้อมูลตัวบทออกมาโดยทิ้งส่วนที่เป็น

เมนูด้านข้าง  เพื่อให้สามารถเห็นตัวบทและคัดลอกตัวบทได้ง่ายขึ้น

ใช ้Chrome Extension 

1. ใช้ Reader View addon  เพื่อแปลงหน้าเว็บให้อยู่ในรูป text based เป็นหลักก่อน  addon นี้ใช้

เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน   ซึ่งก็ทําให้สะดวกต่อการ copy-paste เฉพาะข้อความที่ต้องการออกมาได้  

วิธีนี้เป็นการ copy หน้าเว็บเองเป็นหลัก

2. ติดตั้ง Advanced Web Scraper  เมื่อพบเว็บที่มีข้อมูลที่ต้องการ  ให้กดเรียก extension นี้  แล้ว

เลือกข้อมูลที่ต้องการโดยการกด *  แล้วคลิกตําแหน่งข้อมูลที่ต้องการบนหน้าเว็บนั้น  จะเห็นแถบสี

ระบายข้อความที่จะถูกสกัดออกมา  จากนั้นให้ตั้งชื่อ field  ที่แทนข้อมูลนั้น    ทําเช่นนี้กับข้อมูลส่วน
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อื่นจนครบทุก filed ข้อมูลที่ต้องการ  จากนั้นกด preview เพื่อดูข้อมูลที่จะ extract  แล้วเลือก 

option ว่าจะบันทึกข้อมูลเป็น csv, json  โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับการดึงเว็บที่มีข้อมูลหลาย

รายการที่ดึงออกมาเป็นแต่ละ record  ได้  เช่น  หน้าเว็บวิจารณ์เรื่องต่างๆ   ที่สามารถดึง review 

แต่ละคนออกมาเป็น 1 รายการได้   แต่ข้อมูลที่ดึงจะยังคงติด html tag อยู่บ้าง ต้องมาหาทางตัด

ออกเองภายหลังหากไม่ต้องการ
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โปรแกรม Parsehub 
Parsehub เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มี UI ให้ออกแบบการสกัดข้อมูลจากหน้าเว็บได้ สามารถสกัด

ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรายการซํ้า ๆ กัน  หรือมีปรากฏในหลายหน้าได้  โปรแกรมมีทั้ง version ที่เป็น 

Windows, OS X, Linux สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://parsehub.com/  version ที่ฟรีมีข้อ

จํากัดปริมาณของการสกัดข้อมูลว่าได้ไม่เกิน 200 หน้า  หากต้องการใช้สกัดข้อมูลจํานวนมากเป็น

ประจําจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ $149

ผู้ใช้ต้องเริ่มต้นด้วยการสํารวจหน้าเว็บที่ต้องการสกัดข้อมูลว่า  ข้อมูลบริเวณที่ต้องการนั้นอยู่ที่ใด  

มีแท็ก html ใดในโครงสร้างที่ใช้ระบุตําแหน่งข้อความนั้นได้ไหม   เมื่อตั้งโครงงานใหม่  ให้ใส่ url 

ของหน้าเว็บที่ต้องการลงไป  จากนั้นเลือก action ต่าง ๆ เป็นลําดับขั้นตอน  ดังตัวอย่างที่แสดงนี้

  ขั้นแรกสุด Select Page จะขึ้นมาเอง  เว็บตัวอย่างนี้เป็น review ภาพยนต์ซึ่งมีหลายคนมา

เขียนวิจารณ์  เราต้องการชื่อบทวิจารณ์ที่ตั้ง (เช่น Picard is back)  ตัวบทวิจาณ์  และคะแนนที่ให้    

ให้เลือก Select  และเลือกตัวชื่อบทวิจารณ์อันนึงก่อน  จะเห็นเป็นแถบสี  และเนื่องจากข้อมูลมี

ลักษณะเป็นรายการหลาย ๆ อัน  บทวิจารณ์อันอื่น ๆ จะเห็นเป็นสีเหลืองให้กดที่ชื่อบทวิจารณ์

อีกอันนึงเพื่อบอกโปรแกรมให้รู้ว่าเราต้องการสกัดข้อมูลที่มีหลายรายการ  จะสังเกตให้จํานวนตัวเลข
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ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่ง  สํารวจว่าข้อมูลชื่อคําวิจารณ์ได้ครบทั้งหน้า  และจั้งชื่อ field ตามต้องการ 

เช่น “title”

จากนั้นจึงเลือกข้อมูลชิ้นต่อไปที่สัมพันธ์กับชื่อ title กรณีนี้ให้เลือก Relative Select เพื่อโยงชื่อบท

วิจารณ์นั้นกับชื่อ title โดยกดเลือกที่ชื่อ title ก่อนแล้วลากลูกศรไปที่บทวิจารณ์  ทําเช่นนี้กับส่วนที่

เป็นคะแนนด้วยเพื่อเก็บคะแนนที่ผู้เขียนแต่ละคนให้   พร้อมทั้งตั้งชื่อ field แต่ละอัน เช่น review, 

score
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  ข้อมูลที่สกัดได้ของแต่ละบทวิจารณ์ก็จะมีทั้ง title, review และ score  โดยจะสกัดทั้งหมดเป็น

ข้อมูลรายการที่มี field ทั้งสามนี้  แต่ในหน้าเพจนี้จะเห็นว่ามีปุ่มให้กด Load More ซึ่งเป็นการเรียก

หน้าถัดไปขึ้นมา กรณีนี้ให้เลือก Select อีก item เพิ่มและให้เลือกเป็น Click  และจึงบอกว่า Click 

นั้นเป็นการ click แบบดึงหน้าถัดไป  แล้วเลือกให้กลับไปใช้ main template ให้ทําซํ้า  ก็จะเป็นการ

วนรอบทํางานได้
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  ภาพขั้นตอนการสกัดข้อมูลทั้งหมดจะเห็นเป็นขั้นตอนคําสั่งตามตัวอย่างที่เห็น  จากนั้นจึงสั่ง RUN 

เพื่อให้โปรแกรมสกัดข้อมูลตามที่ตั้งค่าไว้นี้  ผลลัพธ์ที่ได้สามารถเก็บเป็น CSV เปิดใน Excel หรือเป็น 

JSON ก็ได้ 
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โปรแกรม UiPath

 โปรแกรม UiPath เป็นโปรแกรมกลุ่ม RPA (robotic process automation) คือเป็นโปรแก

รมที่ช่วยในการสร้าง bot สําหรับมาทํางานที่ซํ้า ๆ  เราเพียงแต่กําหนดลําดับขั้นตอนว่าต้องทําอะไร

ก่อนหลังอย่างไร  การสกัดข้อมูลจากเว็บจึงเป็นงานหนึ่งที่สามารถใช้ UiPath นี้ได้  โปรแกรม UiPath 

ที่เป็น community edition สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้  (https://www.uipath.com/

developers/community-edition)  โปรแกรมทํางานบน Windows

 หลังติดตั้งโปรแกรมแล้ว  ให้เรียก UiPath Studio ที่ใช้ในการออกแบบ process automation  

ในการสกัดข้อมูลจากเว็บ  ตัวอย่างจากการสกัดข้อมูลบทวิจารณ์ภาพยนตร์ของเว็บ IMDB   ให้เลือก

หนังที่ต้องการ  ไปที่หน้าที่มีบท review  เรียงเป็นรายการ  เช่น  https://www.imdb.com/title/

tt0073486/reviews?ref_=tt_ov_rt  

 แต่ก่อนจะใช้งานโปรแกรม  ให้ติดตั้ง extension ของ browser ที่จะใช้ก่อน  เพราะ 

UiPathมีโมดูลที่ช่วย scrap data จากหน้าเว็บ  จึงต้องติดตั้ง extension ของ UiPath ก่อน

 เมื่อติดตั้ง extension เรียบร้อยแล้วให้ enable extension นี้ใน browser ก่อนจะใช้งาน  

โปรแกรม UiPath Studio ช่วยในการออกแบบ automation  ให้เลือกสร้าง new process และตั้ง
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ชื่อ project ใหม่นี้  แต่หากการติดตั้ง extension มีปัญหาหรือไม่สามารถเลือกข้อมูลหน้าเว็บได้ ก็ให้

ใช้ Internet Explorer แทนโดยไม่ต้องใช้ extension

เลือก New - Sequence   จะเห็นกล่อง operation ที่เราสามารถ add process ต่างๆ เข้าไปได้ใน

กล่องนั้น  ทางซ้ายเป็นตัวเลือกเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถลากมาใช้ได้  (อยู่ภายใต้หมวด activity)  

ให้เลือก Sequence เข้ามาเพื่อสร้างกล่องลําดับกระบวนการ  จากนั้นจึงเลือก Data Scraping เพื่อ

ใช้สกัดข้อมูลหน้าเว็บ
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เมื่อเลือก Data Scraping แล้วจะมีหน้าจอถามให้เราเลือก element ที่ต้องการในหน้าเว็บ  ข้อมูลที่

มีลักษณะเป็นรายการซํ้าๆ กันนี้  เราจะต้องเลือก second element ของข้อมูลประเภทเดียวกันด้วย 

จะเห็นว่าข้อมูลส่วนที่ถูกเลือกจะมีระบายสีให้เห็น UiPath จะวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ต้องการสกัดคืออะไร  

ให้เราตั้งชื่อ field ข้อมูล  ในที่นี้ใช้ title กับ url เพื่อสกัดเอา link ของบทวิจารณ์นั้นมาด้วย   กรณีที่

เราบังเอิญเลือกข้อมูลสองตัวใน field นั้นไม่ตรงกัน  โปรแกรมจะฟ้องว่าสกัดไม่ได้  จึงต้องดูให้ชัดว่า

ส่วนที่ระบายสีทั้งของ first และ second element เป็นข้อมูล field เดียวกัน

หลังจากเลือกข้อมูลชุดแรกแล้ว  ถ้ายังมีข้อมูลอื่น ๆ ในรายการที่ต้องการ เช่น ในที่นี้ต้องการคะแนน 

review และตัวบทของการ review ด้วย  ก็ต้องทําซํ้ากระบวนการนี้อีกสองหน  โดยในหน้า Preview 

data ให้เลือกว่ายังมี related data อยู่อีก   นอกจากนี้จํานวนรายการข้อมูลที่ต้องการสกัดก็สา

มารถระบุได้  ค่า default ตั้งไว้ที่ 100 สามารถเพิ่มหรือลดจํานวนตามความต้องการได้
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ทําการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายการนั้นจนครบที่ต้องการ  จึงกด Finish ในหน้า Preview Data
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หลังจากนั้น จะมีหน้าจอถามว่าหน้าเว็บนี้เป็นประเภทที่มีหลาย ๆ หน้าไหม คือ ยังมีให้กด Next 

Page หรือ More อีกไหม  ถ้ามีก็จะไปกดหน้าถัดไปและไปสกัดข้อมูลที่ต้องการจนได้จํานวน

รายการครบตามที่ตั้งค่าไว้  แต่ก่อนจะกดเลือกขั้นนี้ ควรกลับไปที่หน้าเว็บแล้วเลื่อนให้เห็นปุ่มสําหรับ

กด Next Page ก่อน
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เมื่อกด Yes แล้ว ให้ไปที่หน้า Browser เพื่อบอกว่าปุ่ม Next Page หรือ More อยู่ที่ไหน  เป็นอัน

เสร็จสิ้นกระบวนการสกัดข้อมูล   เราจะเห็น process ที่กําหนดเป็นลําดับหน้าจอและคําสั่ง  

เหมือนเป็น visual programming เพื่อให้เห็นว่ากระบวนการนี้มีขั้นตอนอย่างไร
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ข้อมูลที่สกัดได้จะเป็น Data Table ที่มี field ต่างๆ ตามชื่อที่ตั้งไว้คือ title, url, review, text  ขั้น

ตอนต่อไปคือการเก็บข้อมูลลงไฟล์  ซึ่งสามารถเก็บเป็น Excel ได้   ให้พิมพ์หา Excel ในกล่องเครื่อง

มือจนเจอ Excel Application Scope แล้วลากมาตอนท้ายของกล่องของ Data Scraping  เพื่อบอก

ว่าให้ใช้ Excel Application และในกล่อง Excel นี้ให้ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการเก็บข้อมูล  ในที่นี้ใส่ 

test.xlsx  จากนั้นลาก Write Range  แล้วบอกว่า Input ที่เป็น DataTable มาจากไหน  ก็คือเอา

มาจากข้อมูลที่สกัดจากเว็บ  เนื่องจากเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อตัวแปรใน Output ของ process ก่อน  ตัว

แปรที่เก็บข้อมูลคือ ExtractDataTable (กรณีที่ถ้าเราต้องการใช้ตัวแปรที่อยู่นอกกล่อง  ให้ไปดูที่ตัว

แปรนั้นแล้วเปลี่ยน scope ให้ครอบคลุมถึงกล่องที่ต้องการใช้ได้)  ข้อมูลจํานวนที่ต้องการสกัดจะถูก

เก็บลงใน Excel ไฟล์ตามที่ต้องการ  กรณีที่ต้องการ Header row ในไฟล์ Excel ด้วยก็ให้เลือก 

AddHeaders
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 ตัวอย่างที่ยกมาเป็นตัวอย่างง่าย ๆ ที่ข้อมูลทั้หงมดอยู่ในหน้าเว็บมีการแบ่ง field ต่างๆ ชัดเจน  

ข้อมูลที่มีหลายหน้าก็สามารถสกัดได้  แต่ในบางเว็บ เช่น ในเว็บตัวอย่างนี้ หากดูข้อมูลที่สกัดได้  

จะเห็นว่าบางรายการไม่มีตัวบทวิจารณ์มา  ทั้งนี้เพราะในหน้าเว็บไม่ได้แสดงข้อมูล field นี้ทั้งหมด ผู้
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ใช้ต้องกดอ่าน full review อีกที  หากจะทําต่อจริง ๆ ก็ต้องสร้าง automation ต่อให้ดูว่ารายการที่

มีตัวบท  ให้ไปเอา url ที่ดึงมา  ไปสร้าง address ส่งให้เว็บแล้วสกัดบทวิจารณ์นั้นมาใส่เพิ่มใน

รายการนั้น
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โปรแกรม Octoparse

 Octoparse เป็นโปรแกรมสกัดข้อมูลบนเว็บอีกโปรแกรม  แต่ใช้งานได้เฉพาะบน Windows  

เป็นโปรแกรมที่มี UI ช่วยให้ง่ายต่อการเลือกส่วนของข้อมูลที่ต้องการสกัดนํามาใส่เป็น field ต่าง ๆ 

ได้  มีข้อดีคือสามารถสกัดข้อมูลที่ปรากฏเป็นรายการซํ้า ๆ ในหน้าเว็บและที่มีรายการอยู่มากกว่าหนึ่ง

หน้าก็ได้  ใน version ฟรีสามารถใช้สกัดข้อมูลได้ในปริมาณจํากัดได้ไม่เกิน 10,000 รายการ  หาก

ต้องการใช้งานจํานวนมากจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือน $75

  ขั้นตอนการใช้งานจะคล้ายกับ Parsehub  คือมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ใส่ url ของหน้าเว็บที่มีข้อมูลที่ต้องการ

2. ให้รายละเอียดว่าจะสกัดข้อมูลส่วนไหนบ้าง จะทําซํ้าในหน้าเว็บ  จะสกัดหลาย ๆ หน้าหรือไม่

3. สั่งให้ดําเนินการสกัด และ save ข้อมูลซึ่งสามารถเก็บเป็น csv, excel หรือ json ก็ได้ 

สําหรับรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก tutorial ของโปรแกรมเอง 

ใช ้R package สําหรบั web crawler
  เราสามารถใช้ package ใน R เพื่อช่วยในการสกัดข้อมูลที่ต้องการจากเว็บเพื่อมาใช้ในงานที่

ต้องการได้  package หนึ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อการนี้คือ rvest  ตัวอย่างข้างล่างดัดแปลงจาก 

http://stat4701.github.io/edav/2015/04/02/rvest_tutorial/

เริ่มด้วยการติดตั้ง package rvest ของ R และเรียกใช้ package นี้

> install.packages("rvest")

>library(rvest)

load ข้อมูลจากหน้าเว็บ review ภาพยนตร์ Arrival มาเก็บไว้ 
> arrival_movie <- html("http://www.imdb.com/title/tt2543164/")
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ดึงข้อมูล rating ออกมาเก็บไว้ที่ตัวแปร rating  ข้อมูลนี้อยู่ในแท็ก strong ซึ่งภายใต้มีแท็ก span อยู่

แล้ว  สกัด text ในนั้นออกมา  แปลงเป็นตัวเลข   เครื่องหมาย %>% เป็นการ pipe หรือส่งผ่าน

ข้อมูลต่อ  ซึ่งจะเห็นว่าในคําสั่งให้เอาข้อมูลเว็บที่เก็บใน arrival_movie มาสกัด node ที่มีแท็ก 

strong แล้วก็ span  เอาข้อมูลที่ได้ส่งต่อให้ html_text() ดึง text ออกมาส่งต่อให้มาแปลงป็นตัวเลข

> rating <- arrival_movie %>%  
+   html_nodes("strong span") %>% 
+   html_text() %>%  
+   as.numeric() 
> rating

หากดูภายในเว็บจะเห็นข้อมูลการให้คะแนนอยู่ในแท็กนี้ 
<strong title="8.5 based on 15,578 user ratings"><span 

itemprop="ratingValue">8.5</span></strong>

คําสั่งต่อมาสั่งให้หาโหนดที่มี attribute value เป็น titleCast (มีเครื่องหมาย # นําหน้า) แล้วดูต่อหา 

attribute ชื่อ itemprop (มีเครื่องหมาย . นําหน้า) แล้วต่อไปจนพบแท็ก span จึงส่งข้อมูลต่อให้ดึง 

text ออกมาซึ่งจะเป็นชื่อนักแสดง  และเนื่องจากพบข้อมูลแบบนี้มากกว่าหนึ่ง  จึงดึงทั้งหมดออกมา

เป็นรายการชื่อทั้งหมดได้

> cast <- arrival_movie %>%  
+   html_nodes("#titleCast .itemprop span") %>% 
+   html_text() 
> cast 
 [1] "Amy Adams"          "Jeremy Renner"      "Michael Stuhlbarg"  "Forest Whitaker"    
"Sangita Patel"      
 [6] "Mark O'Brien"       "Abigail Pniowsky"   "Tzi Ma"             "Nathaly Thibault"   "Ruth 
Chiang"        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[11] "Jadyn Malone"       "Julia Scarlett Dan" "Russell Yuen"       "Anana Rydvald"      
"Leisa Reid" 

จะเห็นว่าการใช้ rvest ช่วยให้เราสามารถดึงข้อมูลส่วนที่ต้องการในหน้าเว็บมาใช้ได้เลย  เพียงแต่เรา

ต้องรู้ว่าข้อมูลนั้นอยู่ที่ไหน ภายใต้แท็กอะไร เพื่อจะได้เขียนคําสั่งสกัดให้ถูกตําแหน่งได้

ใช ้Python package สําหรบั web crawler
Python มีโมดูล webscrapy ที่ช่วยในการสกัดหน้าเว็บที่ต้องการได้  และมักใช้ร่วมกับF,ดูล 

BeautifulSoup ที่ช่วยให้เข้าถึงแท็กต่าง ๆ ใน html เพื่อเข้าถึง text ที่ต้องการได้  ตัวอย่างการเขียน

โปรแกรม Python มีดังนี้

ส่วนแรกคือ import library ที่จําเป็นต้องใช้คือ url  กับ BeautifulSoup

from urllib.request import urlopen

from bs4 import BeautifulSoup

import csv

import re

กําหนด url ของ pages ที่ต้องการสกัดข้อมูล ใน list ในที่นี้ให้เพียงหนึ่ง url สําหรับทดลองดู

quote_page = ['https://www.imdb.com/title/tt5028340/reviews?ref_=tt_ql_3']

ขั้นต่อไปคือวนรอบดึงแต่ละ url มา  urlopen ใช้สําหรับเปิด url นั้น  แล้วนําเข้าข้อมูล html โดย

ใช้ BeautifulSoup  เก็บโครงสร้ง html  ไว้ในตัวแปร  soup  จากนั้น เราต้องดูข้อมูลใน page นั้นว่า

ส่วนที่ต้องการสกัดอยู่ภายใต้แท็กชื่ออะไร  บทวิจาร์แต่ละอันอยู่ในแท็ก <div> ที่มี attribute 
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“class” ที่มีค่าเป็น 'review-container'   วนลูปด้วยการใช้ find_all ของ BeautifulSoup  จากนั้น

ในแต่ละ review เราจะสกัดสองอย่าง คือ rating 1-10  และตัวบทที่เป็นความเห็นของคนวิจารณ์   

ตัวความเห็นอยู่ในแท็ก <div> ที่มี attribute “class” ที่มีค่าเป็น 'text show-more__control'  ดึง

ออกมา (ตัวอย่างคือ <div class="text show-more__control">This film will be a classic one 

day! .......)  ส่วนคะแนน review อยู่ภายใต้ <span> .. <span> (ตัวอย่างคือ <span>8</

span><span class="point-scale">/10</span>)  จึงใช้ find ซ้อนกันสองครั้ง  การสกัดข้อมูลจาก

แต่ละเว็บจึงต้องเขียนแบบเจาะจงให้เข้ากับโครงสร้างข้อมูลแท็กภายในไฟล์ html นั้น ๆ

data = []

for pg in quote_page:

 # query the website and return the html to the variable 'page'

    page = urlopen(pg)

    # parse the html using beautiful soap and store in variable `soup`

    soup = BeautifulSoup(page, 'html.parser')

    # get the review item

    for item in soup.find_all('div', attrs={'class': 'review-container'}):

        ## get the review content

        review_box = item.find('div', attrs={'class':'text show-more__control'})

        review = re.sub(r'<.+?>','',str(review_box))

        ## get rating number

        rate_box = item.find('span').find('span')

        rate = re.sub(r'<.+?>','',str(rate_box))

        print(rate,'=>',review)

        data.append((rate,review))

 หลังจากนั้นจึงเขียนข้อมูลลงไฟล์ csv เพื่อนําไปใช้ต่อ  ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลตามตัวอย่าง

with open('reviews.csv', 'a') as csv_file:
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   writer = csv.writer(csv_file)

 # The for loop

   for rate, review in data:

      writer.writerow([rate, review])
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S E C T I O N  10

โปรแกรมสําหรบัทํา Dimension Reduction

  การวิเคราะห์โดยใช้ multivariate analysis เป็นวิธีการทางสถิติที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในงาน

วิจัยที่ข้อมูลมีตัวแปรต้น (independent variable) หลายตัว  ในกลุ่มนี้ เทคนิคการลด dimension 

เป็นวิธีการที่ถูกนํามาใช้ในการศึกษาภาษา   งานที่เป็นที่รู้จักดีคืองานของ Biber (1993) ที่ใช้ Factor 

Analysis ลดตัวแปรทางภาษาจํานวนมากที่พบใน text ลงเหลือ 5-6 dimension ที่สามารถใช้แยก

ความต่างทาง genre ของตัวบทได้  หรืองานของ Binongo (2003) ที่ใช้วิธีการลด dimension เพื่อ

หาลักษณะการเขียนของแต่ละคนและสรุปว่างานชิ้นที่สงสัยควรเป็นงานที่เขียนโดยคนไหน   

โปรแกรมที่ใช้สําหรับทํางานทั้งสองแบบมีผู้พัฒนาให้ใช้ ดังนี้

โปรแกรม Multidimensional Analysis Tagger

เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นโดย Andrea Nini เพื่อวิเคราะห์ตัวบทโดยอาศัยลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบในตัวบท  

ตามแนวการวิเคราะห์ที่ Douglas Biber ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Variation across 

Speech and Writing tagger โปรแกรมทํางานบน Windows และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ 

https://sites.google.com/site/multidimensionaltagger/

สิ่งที่โปรแกรมทําคือ run Tagger และ Analyze  Tagger ที่ใช้ในส่วน POS Tagger ใช้ Stanford 

Tagger ตามด้วย  จากนั้นจึง tag ลักษณ์ทางภาษาอื่น ๆ แล้วทํา multidimensional analysis ตาม

แบบ Biber โดยลด dimension ออกมาเป็น 6 dimension  ตัวอย่างข้างล่างแสดงผลการวิเคราะห์จะ

เห็น folder ย่อยที่ถูกสร้างขึ้นสองแฟ้มภายใต้ folder ที่เราเก็บข้อมูล
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folder ST_ เก็บข้อมูลที่มีการแท็ก POS   folder MAT_ เก็บข้อมูลที่แท็กลักษณ์ภาษาเพิ่มเติม

แสดงใน [ ]  ภายใต้ folder MAT_  จะมี folder statistics ที่เก็บผลการวิเคราะห์ไว้  ในตัวอย่าง cor-

pus นี้มีไฟล์ 6 ไฟล์  แต่ละไฟล์จะถูกวิเคราะห์ว่าเมื่อมองใน dimension 1-6 แล้วมีค่าคะแนนเท่าไร  

และควรจัดเป็นตัวบทประเภทใด เช่น learned exposiiton, scientific exposition  และถ้ามองภาพ

รวมทั้ง corpus ควรเป็นประเภทใด  ในตัวอย่างนี้ได้ใส่ text ที่มีความต่างประเภทอยู่ 

และเมื่อแสดงผลเป็นกราฟตาม dimension ต่าง ๆ รูปข้างล่างเป็นผลใน dimension 1 “Involved 

vs Informational Production” corpus ที่ทอลองเป็นเส้นขวาสุดเทียบกับตัวบทมาตรฐานที่เป็น

ตัวแทนตัวบทต่างๆ เช่น conversations, broadcasts, prepared speeches, personal letters, 

general fictions, press reportages, academic prose, และ official documents  
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โปรแกรม Text Variation Explorer

โปรแกรม Text Variation เป็นอีกโปรแกรมที่อาศัยการวิเคราะห์แบบ dimension reduction  มีการ

แปลง text เป็นเว็กเตอร์และลดมิติด้วยเทคนิค PCA เพื่อใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง text ได้  

โปรแกรมนี้พัฒนาโดย Harri Siirtola ในโครงการ DAMMOC project  สามารถดาวน์โหลดได้จาก 

http://www.uta.fi/sis/tauchi/virg/projects/dammoc/tve.html  เป็นโปรแกรม Java จึงใช้ได้กับ

ทั้ง Windows และ Mac  
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  ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมนี้คืองานของ Binongo (2003) ที่ต้องการศึกษาว่า หนังสือที่เป็น

ประเด็นตั้งคําถามกันว่า หนังสือ The Royal Book of Oz เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายที่เชียนโดย Lyman 

Frank Baum หรือเป็นเล่มแรกที่ Ruth Plumly Thompson เขียนกันแน่   วิธีการตรวจสอบคือ 

การนําหนังสือที่แน่ใจแล้วว่าเขียนโดย Baum และที่เขียนโดย Thompson  แยกเป็นข้อมูลสองชุด  

และเลือกคําที่ไม่แปรไปตามเนื้อเรื่องแต่เป็นคําที่สามารถใช้บ่งบอกลักษณะสไตล์การเขียนของแต่ละ

คนได้ เช่น คํากลุ่มคําไวยากรณ์  ใช้คําเหล่านี้ที่ใช้มากสุด 50 คํามาเป็นตัวแทนสร้างเว็กเตอร์ 50 มิติ

ของ text แต่ละส่วน  จากนั้นใช้ PCA (Pinciple Componential Analysis) ลดเหลือ 2 มิติเพื่อพล็อต 

text แต่ละส่วนลงไป  ซึ่งจะเห็นว่าจากสไตล์การเจียนที่มีลักษณะการใช้คําไวยากรณ์ต่างกัน  text 

ของนักเขียนคนเดียวกันจะกระจุกอยู่ใกล้กัน  ในขณะที่ text จาก Baum และ Thompson จะแยก
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จากกัน  จากนั้นใช้วิธีการเดียวกันวิเคราะห์ text ในหนังสือที่สงสัยแล้วพล็ตดู ก็จะเห็นว่าใกล้กับกลุ่ม

ของ Thompson มากกว่า

•Biber, Douglas. (1993). The Multi-Dimensional Approach to Linguistic Analyses of Genre Varia-
tion: An overview of Methodology and Findings.  Computers and the Humanities 26: 331-345.

•Binongo, José Nilo G. (2003). Who wrote the 15th Book of Oz? An application of multivariate 
analysis to authorship attribution. Chance 16(2): 9–17.  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S E C T I O N  11

โปรแกรม Topic Modeling

เป็นโปรแกรมสําหรับวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที่มี เพื่อมองหาว่าในเอกสารนั้นมี topic หรือหัวข้ออะไร

บ้าง  และหัวข้อนั้น ๆ แสดงออกผ่านทางรูปคําอะไรบ้าง  มีโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี

ทั้งบน Windows และ Mac  เช่น โปรแกรม GUI สําหรับ MALLET Topic Modeling 

(https://github.com/senderle/topic-modeling-tool)  ซึ่งช่วยให้การใช้งาน MALLET topic mod-

eling (http://mallet.cs.umass.edu/topics.php) ทําได้สะดวกขึ้น   หรือโปรแกรม Topic model-

ing ของ Stanford สามารถดาน์โหลดได้ที่ https://nlp.stanford.edu/software/tmt/tmt-0.4/ 

Topic modeling  เป็นการใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาว่าในเอกสารต่างๆที่มีนั้นมีหัวข้อหรือ topic 

อะไรอยู่บ้าง  อาศัยหลักการสร้างเมทริกซ์ดูการกระจายตัวของคําต่างๆในเอกสารสร้าง Document-

Term matrix ออกมา   สมติว่ามีเอกสาร d ชิ้น  และมีจํานวนรูปศัพท์ในเอกสารทั้งหมด n ศัพท์  ก็

จะสามารถสร้างเมทริกซ์ขนาด d x n ได้   ซึ่งเมทริกซ์  d x n นี้  สามารถมองได้ว่าเป็นผลมาจากการ

รวมกันของเทริกซ์ขนาด d x k  และ k x n  ได้   ซึ่งถ้าเรามองว่า k นี้คือจํานวน topic ทั้งหมดที่มี

ในข้อมูล   เราก็สามารถหาคําตอบนี้ได้   เพราะจะได้ผลที่บอกว่า  คําที่เกี่ยวข้องกับ topic ต่างๆ 

(1..k) มีคําอะไรบ้าง  เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด  ส่วนผลอีกตารางจะบอกว่าเอกสารแต่ละชิ้นมีความ

เกี่ยวข้องกับ topic ต่างๆ กี่เรื่องและเเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน   อัลกอลิทึมพื้นฐานที่มักใช้กันในการ

ทํา topic modeling คือ latent Dirichlet allocation (LDA; Blei, Ng, and Jordan 2003) 
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`  เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนการการทํา topic modeling  ในตัวอย่างนี้จึงทดลองใช้ไฟล์ข้อมูลจาก

โดเมนที่แตกต่างกันขัดเจน  ได้แก่  รายงานภาวะเศรษฐกิจ 7 ไฟล์, เอกสารทรัพย์สินทางปัญญา 7 

ไฟล์, คํากล่าวสุนทรพจน์ 7 ไฟล์, นิยายของเจน ออสติน 3 เล่ม  แล้วใช้โปรแกรม GUI ของ MALLET 

Topic modeling  กับข้อมูลชุดนี้  โดยตั้งจํานวน topic ไว้ที่  10 topic  เมื่อกําหนด input direc-

tory และ output directory แล้ว  ผลเก็บในรูป csv และ html  ใน folder output_csv และ out-

put_html  โปรแกรมจะบอกว่า topic ต่าง ๆ นั้นมีคําอะไรที่สําคัญใน topic นั้น   โดยให้ชื่อเป็น 

topic 0-n ตามจํานวน topic ที่ตั้งไว้ตอนต้น  

การระบุว่า topic นั้นเกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นอะไร เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องใช้ความรู้ของตนระบุชื่อ

เอง   ถ้าต้องการสํารวจผลที่ได้ว่า จํานวน topic ที่กําหนดและจํานวนรอบการ run นั้นให้ผลดีพอ

หรือยัง ก็ควรเปิด folder  output_html เพราะมี link ที่โยงข้อมูลให้คลิกดูได้สะดวกมากกว่า  ส่วน

ใน output_csv  จะเห็นไฟล์ csv ที่สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง word, topic, doc  เมื่อเปิดดูไฟล์  

top_in_doc.csv  จะเห็นว่าแต่ละ doc นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับ topic อะไรมากน้อยกว่ากันโดย

คํานวณมาเป็นนํ้าหนัก  จากข้อมูลที่นํามาทดสอล  จะเห้นว่าไฟล์เนื้อหาทางด้านเศรษฐกิจถูกจัดว่ามี

นํ้าหนักเป็น topic 1  และ 6 มากสุด  ไฟล์สุนทรพจน์มีเนื้อหาหนักไปทาง topic 5  ไฟล์นวนิยายมี

เนื้อหาเป็น topic 7
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ส่วนไฟล์ top_in_word.csv  แสดงถึงรายการคําสําคัญในแต่ละ topic ที่วิเคราะห์มาโดยเรียง

ตามลําดับความสําคัญของคําต่าง ๆ
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S E C T I O N  12

โปรแกรม Corpus Annotator

  โปรแกรม annotator คือโปรแกรมที่ช่วยในการ markup ข้อมูลเพิ่มเติมในตัวบท  โปรแกรม

บางตัวออกแบบมาเพื่อใช้เหมือนเป็นการทํา note เพิ่มเติมในเอกสาร  เช่น โปรแกรม Annotator 

(http://annotatorjs.org) ที่เขียนด้วยภาษา Javascript ให้ผู้ใช้สามารถเติมข้อความเพิ่มเติมไปใน

เอกสารผ่านทางเว็บได้  ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บที่เป็น html หรือ pdf  หรือ EPUB จึงเหมาะสําหรับการ 

markup ทั่วไปแต่ไม่เหมาะกับการกํากับข้อมูลทางภาษาศาสตร์เพื่อสร้างข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์ต่อ

	 โปรแกรม brat rapid annotation tool  (http://brat.nlplab.org) 

เป็นโปรแกรมที่ทํางานบนเว็บสําหรับกํากับข้อมูลทางภาษา เช่น ชื่อเฉพาะ  หมวดคํา  ความสัมพันธ์

ระหว่างคํา  จึงเป็นโปรแกรมที่เหาะกับการกํากับข้อมูลภาษาศาสตร์เพื่อนํามาวิเคราะห์ต่อมากกว่า

  โปรแกรมนี้ต้องติดตั้งบน server  ทํางานด้วยโปรแกรม Python 2.5 ขึ้นไป (ใช้บน Python 3 

ไม่ได้) ขั้นตอนนี้จะต้องให้ผู้ดูแล server เป็นคนติดตั้งให้ก่อนจึงจะใช้งานได้  เมื่อติดตั้งเรียบร้อย  ผู้ที่

ต้องการใช้  จะต้องมีไฟล์ข้อมูล  และไฟล์ configuration ที่กําหนดแท็กต่างๆ และความสัมพันธ์ที่

จะมีระหว่างแท็กได้   แล้ว upload ไฟล์เหล่านี้ขึ้นไปที่ server เพื่อใช้งานได้

  ไฟล์กําหนด the configuration ของการทํา annotation มีสี่ไฟล์ คือ 

annotation.conf: annotation type configuration
visual.conf: annotation display configuration
tools.conf: annotation tool configuration
kb_shortcuts.conf: keyboard shortcut tool configuration

114

http://annotatorjs.org
http://annotatorjs.org


  ไฟล์ annotation.conf ประกอบด้วยสี่ส่วน คือ [entities]  [relations] [events] และ [attrib-

utes]   [entities] ใช้กําหนดแท็กสําหรับกํากับแต่ละหน่วย เช่น Person, Organization, Location   

หน่วยที่จะมีทั้งหมดปรากฏล่าง [ENTITIES]  หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งหน่วย  Entities อาจมีลําดับชั้นได้ 

ด้วยการจัดเรียงแล้วเคาะแท็บหน้ากลุ่มเป็นลูกกลุ่ม

 

[relations] ใช้กําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง 2 entity   เช่น  กําหนด Argument1 เป็น Person  Ar-

gument2 เป็น Organization สําหรับความสัมพันธ์ Employment  ตามตัวอย่างนี้

[events] ใช้กําหนดความสัมพันธ์ของ Entity หรือ Relation ที่มีใน Event นั้น จะมีองค์ประกอบหนึ่ง

ตัวหรือมากกว่าสองก็ได้  มีลักษณะคล้ายยการกําหนด Frame ของเหตุการณ์ว่าประกอบด้วยอะไร

บ้าง   องค์ประกอบเขียนในรูป Role:Type เช่น Participant1:Person   Org:Company  เช่น

ตัวอย่างนี้
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[attributes] ใช้กําหนด value ให้กับ annotation หรือแท็กต่างๆ ที่กํากับ  จะมีค่าเป็น Binary  หรือ

มีค่าเป็น ตัวเลือกต่างๆที่กําหนดก็ได้

  สําหรับ configuration อื่นเป็นเรื่องการกําหนดการแสดงผลหน้าจอและสีต่างๆ ที่แสดง  ราย

ละเอียดสามารถดูได้จากเว็บโครงการเอง   Brat annotation นี้ได้ถูกใช้สําหรับกํากับข้อมูลทาง

ภาษาศาสตร์หลายเรื่อง  เช่น  การกํากับชื่อเฉพาะ  การกํากับโครงสร้างต้นไม้แบบพึ่งพา  การกํากับ 

Event ดังตัวอย่างที่แสดงข้างล่างนี้
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การติดตั้งโปรแกรม Brat

  เราสามารถใช้งาน Brat บนเครื่องตัวเองได้โดยให้ run server บนเครื่องตัวเอง  ขั้นตอนคือให้ 

download Brat version 1.3

http://weaver.nlplab.org/~brat/releases/brat-v1.3_Crunchy_Frog.tar.gz

จากนั้นจึงกระจายไฟล์ออกมาโดยใช้คําสั่งนี้

tar xzf brat-v1.3_Crunchy_Frog.tar.gz

เมื่อได้ folder ออกมาแล้ว ให้วาง folder ในที่ที่ต้องการและติดตั้งโปรแกรมด้วยคําสั่งนี้ (เครื่องต้องมี 

Python 2 อยู่แล้ว)

./install.sh -u
python2 standalone.py

เมื่อเสร็จแล้ว  จะเห็นว่า server start ให้ทดลองไปที่ browser แล้วเรียก  http://127.0.0.1:8001  

จะเห็นหน้าจอของ Brat ขึ้นมา  จะมีตัวอย่างให้ทดลองใช้   ให้ login เป็น admin  รหัสผ่าน admin-

brat   (ถ้าต้องการใช้ชื่อหรือเพิ่มชื่อ user อื่นให้ไปแก้ไขไฟล์ config.py)

  จากนั้นแก้ไขไฟล์ annotation.conf ให้รู้จักแท็กต่างๆ ที่ต้องการใช้  เช่น

[spans]
ADJ
ADP
ADV
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AUX
CCONJ
DET
INTJ
NOUN
NUM
PART
PRON
PROPN
PUNCT
SCONJ
SYM
VERB
X

[relations]
X Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
acl Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
advcl Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
advmod Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
amod Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
appos Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
aux Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
case Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
cc Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
ccomp Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
clf Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
compound Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
conj Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
cop Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
csubj Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
dep Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
det Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
dislocated Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
fixed Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
flat Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
iobj Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
list Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
mark Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
nmod Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
nsubj Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
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nummod Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
obj Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
obl Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
orphan Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
parataxis Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
punct Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
reparandum Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>
xcomp Arg1:<ENTITY>, Arg2:<ENTITY>

[events]
# none

[attributes]
Abbr Arg:<ENTITY>, Value:isAbbr
Foreign Arg:<ENTITY>, Value:isForeign
NameType Arg:PROPN, Value:Com|Geo|Giv|Oth|Prs|Sur
NounType-Class Arg:NOUN, Value:isClass
NumType-Mult Arg:NUM, Value:isMult
PartType Arg:PART, Value:Emp|Int|Neg|Res
Prefix Arg:<ENTITY>, Value:isPrefix
PronType Arg:PRON, Value:Prs|Rcp
Root Arg:<ENTITY>, Value:isRoot
VerbType-Cop Arg:VERB, Value:isCop

และกําหนดค่าต่างๆ ใน visual.conf กับ tool.conf ตามที่ต้องการ

การนำเข้าข้อมูล

ข้อมูลสามารถนําเข้าผ่านการใส่  plain text ผ่านโปรแกรมโดยตรงได้  โปรแกรมจะไปแยกส่วนต่างๆ 

ตามที่ระบุใน tool.conf แต่ในกรณีภาษาไทย  เราคงต้องการ preprocess ข้อมูลก่อน เช่น  เรา

ต้องการข้อมูลที่ผ่านการตัดคําและใส่  POS ตามแบบ UD  เราต้องเตรียมไฟล์ ann กับ .txt ให้

โปรแกรม  ไฟล์ .txt เป็นข้อมูลดิบ  ส่วน .ann เป็นไฟล์ตาม format ของ Brat

สมมติเราต้องการนําข้อมูลที่ได้จาก tltk.nlp.pos มาใช้

คน/NOUN|ที่/SCONJ|นับถือ/VERB|สิ่ง/NOUN|เหล่านี้/DET|เป็น/VERB|คน/NOUN|ที่/SCONJ|น่า
วิตก/VERB|มาก/ADV|<s/>/PUNCT|ถ้า/SCONJ|เป็น/VERB|ชาย/NOUN|ก็/SCONJ|เคย/AUX|
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บวชเรียน/VERB|มา/VERB|แล้ว/ADV|<s/>/PUNCT|หญิง/NOUN|ก็/SCONJ|เคย/AUX|เข้า/VERB|
วัด/NOUN|ทำบุญ/VERB|<s/>/PUNCT|ฟังเทศน์/NOUN|ได้/AUX|<s/>/PUNCT|ทำ/VERB|การ/
NOUN|ต่างๆ/DET|<s/>/PUNCT|อย่าง/NOUN|ที่/SCONJ|พุทธศาสนิกชน/VERB|ทำ/VERB|กัน/
PRON|<s/>/PUNCT|มี/VERB|พระพุทธรูป/NOUN|กราบ/VERB|ไหว้/VERB|แต่/CCONJ|ก็/
SCONJ|นับถือ/VERB|ของ/ADP|พวก/NOUN|นี้/DET|<s/>/PUNCT|ถ้า/SCONJ|ไป/VERB|ถาม/
VERB|เขา/PRON|ว่า/SCONJ|ทำไม/PART|ถึง/VERB|นับถือ/NOUN|<s/>/PUNCT|ก็/SCONJ|
ตอบ/VERB|ว่า/SCONJ|<s/>/PUNCT|ของ/ADP|เหล่านี้/DET|เป็น/VERB|ไสยศาสตร์/NOUN|มี/
VERB|เหตุ/NOUN|อธิบาย/VERB|ไม่ได้/AUX|จึง/SCONJ|นับถือ/VERB|<s/>/PUNCT|<Fail>ที่นับถือ
เพราะขลั</Fail>/NOUN|<s/>/PUNCT|

เราก็ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อแปลงข้อมูลให้ได้ไฟล์ .ann  ตามตัวอย่างนี้  (ใช้โปรแกรม 

thpos2brat.py )

T1	 NOUN 0 2	 คน
T2	 SCONJ 2 5	 ที่
T3	 VERB 5 11	นับถือ
T4	 NOUN 11 15	 สิ่ง
T5	 DET 15 23	เหล่านี้
......

เมื่อเตรียมข้อมูลเสร็จก็สามารถใช้ Brat ทําการกํากับข้อมูลได้ เช่น เติม relation ระหว่างคํา  ข้อมูลที่

กํากับจะถูกเติมเพิ่มในไฟล์ .ann เช่น

T1	 NOUN 0 4	 ความ
A1	 Prefix T1
#1	 syllables T1	 ความ
T2	 VERB 4 12	มุ่งหวัง
#2	 syllables T2	 มุ่ง-หวัง
T3	 ADP 12 15	ต่อ
#3	 syllables T3	 ต่อ
T4	 NOUN 15 21	 ปัจจัย
#4	 syllables T4	 ปัจ-จัย
…….
R1	 X Arg1:T1 Arg2:T2	
R2	 X Arg1:T4 Arg2:T5	
R3	 X Arg1:T4 Arg2:T3	
R4	 X Arg1:T1 Arg2:T4	
……
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ผลลัพธ์ที่ได้สามารถแปลงไปเป็น format อื่นๆ ตามที่ต้องการ เช่น แปลงเป็น CONLLU   โดยการใช้

โปรแกรมแปลง เช่น brat2conllu.py  (Chonlathorn Kwankajornkiet)  -i บอกชื่อ folder ที่เก็บ

ข้อมูล brat annotation  -o บอกชื่อไฟล์ที่เป็น output  -p บอกให้สร้างไฟล์เก็บข้อมูลที่เป็น non-

projective tree คือมีการไขว้กันของ dependency 

python brat2conllu.py -i ../data/export_ann_20-2-18 -o brat-output
#=> output file in CONLLU is  brat-output.conllu

python brat2conllu.py -i ../data/export_ann_20-2-18 -o brat-output -p
#=> create non-projective tree

ข้อมูลในรูปแบบ CONLLU

1	 ข้อควรปฏิบัติ	 _	 NOUN	 NOUN	 _	 0	 ROOT	 _	 SpaceAfter=No
2	 เพื่อ	 _	 ADP	 ADP	 _	 3	 X	 _	 SpaceAfter=No
3	 ความ	_	 NOUN	 NOUN	 Prefix=Yes	1	 X	 _	 SpaceAfter=No
4	 ปลอดภัย	 _	 VERB	VERB	_	 3	 X	 _	 SpaceAfter=No
5	 หาก	 _	 SCONJ	 SCONJ	 _	 6	 X	 _	 SpaceAfter=No
6	 เกิด	 _	 VERB	VERB	_	 1	 X	 _	 SpaceAfter=No
7	 วิกฤต	_	 NOUN	 NOUN	 _	 6	 X	 _	 SpaceAfter=No
8	 น้ำท่วม	 _	 NOUN	 NOUN	 _	 7	 X	 _	 SpaceAfter=No

ในระหว่างการแปลงเป็น conllu หากข้อมูลที่กํากับไม่ถูกต้อง เช่น ลืมโยงความสัมพันธ์ มี head 

มากกว่าหนึ่ง  โปรแกรมจะเก็บข้อผิดนั้นไว้ในไฟล์ที่เป็น output  โดยมี -error.txt ต่อท้าย เช่น 

brat-output-error.txt  ให้ตรวจสอบการกํากับข้อมูลคําที่มีปัญหาแก้ไข

กรณักํากับข้อมูลแล้วไม่ได้เป็น dependency tree ออกมา ไฟล์ที่มีชื่อ -non-projective.conllu จะ

เก็บข้อมูลที่มีปัญหาเหล่านี้   ให้ใช้โปรแกรมออนไลน์ 

https://universaldependencies.org/conllu_viewer.html เพื่อ load file 

"brat-output-non-projective.conllu") ดูต้นไม้ที่มีปัญหา  และกลับไปกํากับข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง  

ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ข้างล่างมีการเกยกันของ มี->นํา  กับ รส -> ได้
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จะต้องแก้ไขใหม่โดยโยง เค็ม -> นํา และตัด มี -> นํา  ออกไป  จึงจะเป็น projective tree ขึ้นมาได้

  นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเขียนและแชร์ไว้ในภาษาต่าง ๆ เช่น Perl, Python  ที่ใช้กับข้อมูล 

conllu

https://github.com/UniversalDependencies/cairo/blob/master/weaver/brat2conllu.pl
https://github.com/Binyamephrem/Amharic-treebank

ข้อมูลที่ได้ในรูป CONLLU นี้สามารถนําไปใช้ train โมเดล UD parser เช่น Malt Parser 

(http://www.maltparser.org) ได้  Malt Parser เป็นโปรแกรม java ที่รับข้อมูลกํากับภาษาใดก้ได้

นํามา train ระบบเพื่อสร้างโมเดลสําหรับทํา UD Parser ได้  เช่น เมื่อสั่ง

java -jar maltparser-1.9.2.jar -c test -i data/brat-outout.conllu -if conllu -m learn
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โมเดลของ UD Parser จะถูกสร้างและเก็บในชื่อ test.mco  และให้นําโมเดลนี้ไปใช้กับข้อมูลใหม่ต่อ

ไปได้   วิธีการ parse ก็ใช้คําสั่งลักษณะเดียวกัน  ในตัวอย่างข้างล่าง s1.conllu เป็นไฟล์ input ที่

คําแต่ละคําพร้อม POS ถูกแปลงเป็นรุปแบบ conllu แล้วส่งให้โมเดล test.mco parse ข้อมูลนี้  

output ถูกเก็บไว้ในไฟล์ out.conllu 

java -jar maltparser-1.9.2.jar -c test -i data/s1.conllu -if conllu -o out.conllu -m parse
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	 โปรแกรม CATMA  (https://portal.catma.de/catma/) 

  เป็นโปรแกรมสําหรับใช้กํากับข้อมูลใน corpus  พร้อมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่กํากับ  ตัวโปรแกรม

อยู่ที่ server ของ University of Hamburg ประเทศเยอรมัน  CATMA เอง   เป็น web-based 

โปรแกรมจึงสะดวกสําหรับผู้ใช้โดยทั่วไป  เพียงแค่สมัครใช้งานก็สามารถเข้าไปทํางานได้เลย  จะ

ทํางานคนเดียวหรือแชร์งานทําด้วยกันหลาย ๆ คนก็ได้

  CATMA สนับสนุนการกํากับข้อมูลแบบ external stand-off markup  คือตัวข้อความกับ

ข้อมูลที่กํากับถูกแยกจากกัน แต่เชื่อมโยงโดยาร cross-link ไปที่ตัว original text ได้  แท็กต่าง ๆ ที่

ใช้สามารถกําหนดเองได้ตามวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการ เช่น แท็ก named entities  หรือแท็ก

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ metaphor   การกํากับข้อมูลทําง่าย ๆ ด้วยการเลือกข้อความส่วนที่ต้องการ

แล้วบอกว่าต้องการแท็กเป็นอะไร  ข้อมูลที่กํากับแล้วสามารถนําออกมาเป็น XML ไฟล์ตามมาตรฐาน

ของ TEI ได้

ขั้นตอนการใช้งานโดยคร่าว ๆ มีดังนี้

Manage Resource  ขั้นแรกให้สร้าง corpus โดยการ upload ไฟล์ต่าง ๆ ที่ต้องการทํางานขึ้นไป  

อาจใช้วิธีการ upload ไฟล์ที่มีในเครื่องหรือระบุ url ที่มีข้อมูลนั้นก็ได้  หลังจาก upload ไฟล์เข้าไป

แล้ว  ขั้นต่อไปคือ กําหนดแท็กที่ต้องการใช้ในการกํากับข้อมูล  ให้เลือก Create Tag Library แล้วจึง 

Open Tag Library ที่สร้างขึ้นมา   จากนั้นกําหนดชื่อแท็กเซ็ตที่ต้องการ  ภายในแท็กเซ็ตจึงตั้งชื่อ

แท็กแต่ละอันที่จะใช้ในการแท็ก พร้อมระบุสีที่ต้องการให้แสดงในหน้าจอ  แท็กต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมานี้ 

คือสิ่งที่จะไปใช้กํากับข้อมูลส่วนที่ต้องการ  เช่น ในงาน NER หรือ named entities recognition 

เราต้องการกํากับข้อมูลชื่อสามประเภท คือ ชื่อบุคคล ชื่อองค์กร และชื่อสถานที่  ก็เลยสร้างแท็กไว้

สามตัวในเซ็ตของ NER
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 การกํากับข้อมูลทําได้  โดยการเลือก Document ที่ต้องการและสั่ง Open Document  เมื่อเปิด 

Document มาได้แล้ว  จะต้องเลือก Tagset ที่ต้องการใช้  ให้เลือก Open Tagset และในหน้าจอต่อ

ไปจึงเลือก Tag Libraries และ Tagset ที่ต้องการใช้  แล้ว load Tagset นั้นมาใช้กับ Document
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 การกํากับข้อมูลทําได้ง่าย ๆ โดยการเลือกส่วนของ text ที่ต้องการใน Document นั้น  แล้วไปกด

เลือกแท็กที่ต้องการในตารางของ Tagset  ให้กดที่ตัวไอคอนสีของแท็กนั้น  จะเห็นว่าข้อความที่

ถูกกํากับจะมีการระบายสีแท็กนั้นไว้ข้างใต้ให้เห็น  ให้ทําการแท็กข้อมูลที่ต้องการไปจนครบใน 

Document นั้น  แล้วจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือ การ Analyze Document
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  การ Analyze คือการมองหาข้อมูลที่ต้องการใน Document นั้น  ทําได้ตั้งแต่การค้นหาคําหรือ

วลี  หรือค้นหาข้อมูลที่ถูกกํากับด้วยแท็กต่าง ๆ  สามารถแสดงผลออกมาในรูปที่เป็น kwic และ save 

ไฟล์ออกมาเป็น Excel ได้

  ในขั้นแรกสามารถเลือกจาก wordlist เพื่อจะได้เห็นว่าใน document นั้นมีคําอะไรมากน้อยแค่

ไหน  เลือกคําที่ต้องการ  ก็จะเป็นคํานั้นพร้อมบริบทซ้ายขวา (kwic) ในหน้าจอด้านขวา  เรา

สามารถใช้ขั้นตอนนี้กํากับข้อมูลคําหรือวลีที่เห็นให้เป็นแท็กที่ต้องการด้วยการเลือก Annotate 

selected result โดยเลือกแถวที่ต้องการกํากับข้อมูลแท็ก  แล้วลากแท็กที่ต้องการมายังหน้าต่าง 

kwic นั้น  ตัวคําค้นก็จะถูกแท็กด้วยสิ่งที่ลากมา  ทําให้ไม่ต้องเสียเวลากํากับคําหรือวลีนั้นทีละคําก็ได้  

หรือจะใช้ประโยชน์เป็นเหมือน concordance โปรแกรมดึงคําพร้อมบริบทออกมาใช้ก็ได้  
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การค้นให้ใช้ Query Builder ได้  แล้วเลือกค้นคําหรือค้นแท็ก หรือจะค้นคําเขียนคล้ายคลึง คําปรากฏ

ร่วมกัน (collocation) ก็สามารถระบุผ่านการใช้ Query Builder ได้

 

ส่วนสุดท้ายคือ Visualize ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีอะไรมาก  มีเพียงการแสดงผลของการกระจายความถี่

ของคํา  และข้อมูลการปรากฏของคําติดกัน (bigram) ในรูปของ double tree  โดยเราต้องเลือกคําที่

ต้องการก่อน  แล้วกดไปคอนที่อยู่ข้างล่าง ถ้ามีความต่างของความถี่มากจะเห็นความใหญ่เล็กของคํา

ชัดเจนขึ้น
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โปรแกรม CATMA เหมาะสําหรับการกํากับข้อมูล  เพื่อนําข้อมูลที่กํากับนั้นมาหา pattern หรอือที่

เรียกในเว็บอธิบายโปรแกรมว่าคือ model  คือการพยายามหาข้อสรุปบางอย่างจากการวิเคราะห์

ข้อมูลที่กํากับไว้  เป็นงานเน้นด้าน qualitative literary หรือ text studies ที่อาศัยการวิเคราะห์ 

text ด้วยผู้วิจัยมากกว่าจะเป็นงานเน้นข้อมูลมาก ๆ แบบ text mining  และเนื่องจากการกํากับ

ข้อมูลอาศัย tagset ที่สร้างขึ้นได้ตามที่เรากําหนด  เราจึงสามารถกําหนด tageset หลายชุดกํากับ

ข้อมูลเดียวกันในระดับต่างๆ ได้  

การแปลงข้อมูล  XML annotation

การกํากับข้อมูลด้วย XML เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการใช้กํากับคลังข้อมูลภาษา จึงมี

โมดูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการกํากับว่า valid หรือไม่  ดังนี้

online tool ที่เป็น XML Validator  เช่น

https://www.liquid-technologies.com/online-xml-validator
http://xmlvalidator.new-studio.org/

ถ้าต้องการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งไฟล์  ให้เขียนโปรแกรมโดยใช้ Python library เช่น  

import xml.etree.ElementTree as ET
tree = ET.parse('country_data.xml')
root = tree.getroot()

ถ้าไฟล์ไม่ valid  ET.parse  จะไม่ผ่านและเกิด error ขึ้น   หรือจะอ่านข้อมูลทั้งไฟล์มาเป็น string 

เช่นเก็บใน intxt ก่อน  แล้วแปลงเป็น tree ด้วย ET.fromstring  ก็ได้  สามารถใช้วิธีนี้ถ้ารู้แน่ว่าไฟล์

เดิมมีส่วนของข้อมูลที่ไม่ valid  ต้องแปลงข้อมูลภายในก่อน

    parser = ET.XMLParser()
    root = ET.fromstring(intxt, parser=parser)
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นอกจากนี้  ยังมี Python library  “xmltodict”  ที่สร้างแปลง xml tree ที่ได้จากการ parse ทําเป็น 

dictionary ใน Python  แล้วแปลงเป็น json ด้วย  json.dump ได้ทันที   สามารถเขียนข้อมูลที่ได้

เป็นไฟล์ json ซึ่งเป็น annotation ที่นิยมในการใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ทําให้ได้ข้อมูล annota-

tion ที่เป็น json ไปใช้ต่อได้

    x = xmltodict.parse(intxt)
    j = json.dumps(x, ensure_ascii=False)  
	 	 ## option “ensure_ascii=False”  is to prevent writing Thai utf8 character as  \uxxx 
    File.write(j)

แต่ข้อมูลที่ต้องการแปลงระหว่าง XML กับ JSON ทีไม่มาก  ก็สามารถใช้ online tools ต่างๆ ที่มีได้ 

เช่น  http://www.utilities-online.info/xmltojson/

โปรแกรม ELAN

เป็นโปรแกรมสําหรับใช้กํากับข้อมูลเสียงหรือวีดิโอ  เป็นโปรแกรมฟรีผลิตโดย  Max Planck Insti-

tute for Psycholinguistics. https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
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C H A P T E R  5

การดแูลรกัษาขอ้มลู

 การดูแลรักษาข้อมูล

ข้อมูลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิบ ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว ข้อสรุปหรือบทความ วิทยานิพนธ์ 

รายงานวิจัย ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องปกปักรักษาตลอดช่วงของการทําวิจัย เพราะหากมีการสูญหาย

ของข้อมูลไม่ว่าจะในขั้นตอนใด ก็อาจทําให้งานวิจัยนั้นล้มเหลวไม่สําเร็จตามเวลาที่กําหนด
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S E C T I O N  1

การสํารองขอ้มลูและการรกัษาความปลอดภยั

การสํารองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย

  การสํารองข้อมูล เป็นกิจวัตรที่ผู้วิจัยควรต้องกระทําอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน หรืออย่างน้อยทุก

สัปดาห์ ข้อมูลควรจะต้องมีการสํารองไว้หลายชุด และเก็บไว้ในหลายที่ทั้งที่บ้าน ที่ทํางานหรือ

มหาวิทยาลัย หรือที่เป็น cloud storage เช่น dropbox, google drive หรือ onedrive หรือบางครั้ง

อาจสํารองข้อมูลเป็นหลาย ๆ version คือไม่ได้ลบไฟล์เก่าทิ้ง แต่เก็บไฟล์ข้อมูลใหม่ วิธีนี้จะทําให้มีข้อ

มูลก่าเมื่อสัปดาห์ก่อน เมื่อเดือนก่อน อยู่ตลอดเวลาการวิจัย ทําให้หากต้อการย้อนกลับไป ณ เวลา

เดิมก็สามารถทําได้ หากจะทําเช่นนี้สิ่งที่จะต้องคํานึงคือการวางระบบให้ชัดเจนว่าข่อมูลชุดไหนเป็น

ของช่วงเวลาไหน

  ในกรณีที่ข้อมูล (ทั้งที่เป็นข้อมูลภาษา ข้อมูลงานวิจัย ฯลฯ) มีจํานวนมาก อาจสะดวกกว่าถ้าใช้

วิธีการ sync ข้อมูลแทนที่จะ copy หรือ backup ไฟล์ทั้งหมด โดยสามารถใช้โปรแกรม เช่น 

Synkron (http://synkron.sourceforge.net/) ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีสําหรับทั้ง PC และ Mac Allway 

Sync (http://allwaysync.com/) สําหรับ PC ซึ่งมีทั้งที่ฟรีและต้องซื้อ หรือโปรแกรมที่ขายอย่าง 

GoodSync ได้ http://www.goodsync.com/ แต่ทั้งนี้ต้องรอบคอบและระวังไม่ให้ข้อมูลเก่าทับ

ข้อมูลใหม่ หรือลบข้อมูลใหม่ทิ้ง ควรทดลองใช้โปรแกรมกับข้อมูลทดสอบอื่นๆ ก่อนจนเข้าใจวิธีการใช้

โปรแกรมดีแล้วจึงจะใช้กับข้อมูลจริงได้

  การ backup ระบบคอมพิวเตอร์ก็จําเป็นกรณีที่เครื่องที่ใช้มีปัญหา จะได้ restore กลับได้โดย

ง่าย Windows restore เป็นการใช้งานพื้นฐานที่ช่วยให้เราย้อนระบบกลับไปยังวันที่ไม่มีปัญหาได้ 

แต่ก็อาจจะไม่สําเร็จในบางกรณี Time machine ของ Mac ใช้สําหรับ backup เครื่องเป็นระยะๆ 

เพื่อสามารถย้อนกลับไปวันก่อนจะมีปัญหาได้
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การ clone หรือสร้าง backup image ของ drive ไว้เป็นอีกวิธีที่ช่วยได้ ทําให้สามารถ restore ทั้ง 

hard drive กลับมาได้เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องได้ โปรแกรมประเภทนี้ ได้แก่ Norton 

Ghost, ที่เป็นโปรแกรมฟรีให้ใช้ก็มี เช่น Macrium Reflect Free Edition สําหรับ PC 

(http://www.macrium.com/ReflectFree.asp), สําหรับ Mac สามารถใช้โปรแกรม SuperDuper 

(http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/SuperDuperDescription.html)    

อย่างไรก็ตาม ก่อนใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการ partition ให้ทดลองให้แน่ใจว่าขั้นตอนเป็น

อย่างไร ก่อนจะใช้งานกับข้อมูลที่สําคัญ ในการ backup ควรใช้ external harddisk ในการ backup 

drive เมื่อมีปัญหาก็สามารถ restore จาก external harddisk นั้นได้ โปรแกรมประเภทนี้จําเป็นจะ

ต้องให้เราสร้าง CD สําหรับ boot เครื่องขึ้นมาเองเวลาที่ต้องการ restore ให้สร้าง boot CD แล้วเก็บ

ไว้ในที่ที่ปลอดภัย หรือถ้าสามารถสร้าง backup บน usb harddisk แล้วกําหนดให้เครื่อง boot จาก 

usb drive ได้เลยก็จะสะดวก
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S E C T I O N  2

ไวรสัคอมพวิเตอร์

ไวรัสคอมพิวเตอร์

  ผู้วิจัยควรมีโปรแกรม Antivirus ติดตั้งและต้องตั้งค่าให้ update ตัวเองอยู่ทุกวัน เครื่องที่ใช้จึง

ควรต่ออินเทอร์เน็ตอยู่เสมอเพื่อให้สามารถนําข้อมูลใหม่มา update ได้ โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ได้

แถมมากับเครื่องมักมีระยะเวลาให้ใช้ได้ช่วงหนึ่ง เช่น Norton, McAffee เมื่อพ้นกําหนดแล้วถ้าไม่จ่าย

เงิน จะไม่ได้ update ตัวเอง จึงเป็นอันตรายที่ไวรัสใหม่ๆ จะเข้ามาได้ง่ายๆ หากเราไม่รู้และไม่ได้จ่าย

เงินรายปีต่อ ทางที่ดีคือให้ใช้โปรแกรม Anti virus ที่มี free version ให้ใช้ อย่างน้อยหนึ่งตัว เช่น 

AVG (http://free.avg.com/), Avast (http://www.avast.com/free-antivirus-download), 
Avira (http://www.free-av.com/) และที่สําคัญ จะต้องคอย update โปรแกรมต่างๆ บนเครื่อง ไม่

ว่าจะเป็น windows, Internet Explorer, Firefox, etc. เพราะโปรแกรมเก่าจะมีช่องว่างให้ไวรัสหลุด

เข้ามาได้ง่าย

  ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อแฝงตัวในคอมพิวเตอร์และแพร่กระจายไป

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ไวรัสสามารถแพร่ผ่านสื่อต่างๆ diskette, flash drive, CD, internet ผลก

ระทบที่เกิดจากการติดไวรัสมีความแตกต่างกันไปหลายแต่ว่าไวรัสนั้นถูกเขียนมาเพื่อให้ทําอะไร

  โปรแกรมไวรัสมีหลายประเภท มีที่เป็นแบบไวรัสคือต้องอาศัยไฟลือื่นเป็น host ในการแพร่ ที่

เป็นแบบ Trojan คือแฝงมาในโปรแกรมที่คิดว่านํามาใช้งานหนึ่งแต่แอบซ่อนโปรแกรมร้ายไว้ ที่เป็น

แบบ worm คือกระจายตัวได้เองพยายามแพร่ตัวเองผ่านเตรือช่ายจนระบบล่มไป

  ปัจจุบันไวรัสมาในรูปแบบต่างๆ ส่งผ่านอีเมล์หรือเว็บ เพื่อหลอกผู้ใช้ให้เปิดดู เมื่อเปิดก็จะถูก

จู่โจมและติดทันที บางครั้งมาในรูปการหลอกว่าเครื่องเราได้ติดไวรัส หากต้องการ remove หรือ

ป้องกันให้ install โปรกแกรมป้องกันที่ให้โดยด่วน วิธีป้องกันคือไม่เปิดไฟล์ที่ไม่ใช่โปรแกรมที่เรารู้จัก

และได้ติดตั้งเองในเครื่อง ไม่เปิดไฟล์คนแปลกหน้า หรือแม้แต่ไฟล์ที่ส่งมาจากคนรู้จัก หากเนื้อความ
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ในจดหมายไม่มีข้อความอะไรเป็นสาระมากพอให้สงสัยว่า อีเมล์นั้นถูกส่งมาด้วยโปรแกรมไวรัสโดย

อาศัยรายฃื่ออีเมล์ที่คนนั้นเก็บไว้ในเครื่อง

  อีเมล์หลอกมักจะมี link ประหลาดให้กด ให้ตรวจสอบดู address ที่เห็นให้ดีก่อนที่จะกด link 

ไป เพราะหากกดไปแล้ว บางครั้งโปรแกรม Antivirus ที่มีอยู่ก็ไม่สามารถกําจัดไวรัสนั้นออกไปได้ 

บางกรณี หากสังเกตุจากเนื้อความก็จะเห็นว่าเป็นจดหมายหลอกดังเช่นข้อความข้างล่างนี้ที่อ่านดูจะ

เห็นว่าเป็นภาษาไทยที่ได้จากการใช้เครื่องแปลหลอกให้ผู้ใช้ให้ข้อมูล user name และ password

  

เราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้เรากําลังดําเนินการบํารุงรักษาที่กําหนดและอัพเกรดการให้บริการ

เว็บของเราและเป็นผลจากการนี้ HTK4S ไวรัสได้รับการตรวจพบในโฟลเดอร์ที่บัญชีของคุณและบัญชี

ของคุณจะต้องมีการอัพเกรดใหม่ของเรา F-Secure รุ่น HTK4S anti-virus/anti-Spam 2013 เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไฟล์สําคัญของคุณ เติมคอลัมน์ด้านล่างและส่งกลับมาหรือบัญชี

อีเมลของคุณจะถูกระงับชั่วคราวจากการให้บริการของเรา

***********************************************

ชื่อผู้ใช้: ................

รหัสผ่าน: .................

วันเดือนปีเกิด: ...................

************************************************** *
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ล้มเหลวที่จะทําเช่นนี้ภายใน 24 ชั่วโมงทันทีจะทําให้บัญชีอีเมลของคุณปิดการใช้งานจาก 

chula.ac.th ฐานข้อมูลของเรา,

ลิขสิทธิ์ 2013 chula.ac.th

(ค) สิทธิเครือข่ายทั้งหมด

  อย่างไรก็ตาม การติดไวรัสอาจมาจากการใช้เครื่องสาธารณะที่มีผู้อื่นนําไฟล์ที่ติดไวรัสมาใช้ เมื่อ

เรานําเอา flash drive ไปใช้ก็สามารถติดไวรัสมาได้ flash drive จึงไม่ควรใช้เพื่อเก็บข้อมูลสําคัญ

อย่างถาวร ควรคิดเสมอว่าข้อมูลใน flash drive จะถูกลบเมื่อใดก็ได้

  เมื่อติดไวรัสแล้ว ให้ลองใช้โปรแกรม Antivirus ที่มีอยู่ scan และทําลายไวรัสนั้น หากไม่ได้ผล

ให้ลองใช้ windows restore ไปยังวันที่เครื่องไม่มีปัญหา หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ใช้โปรแกรม 

restore image ของ hard drive กลับคืนไป

  นอกจากเรื่องไวรัส การถูกจู่โจมโดย hacker ก็เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งการ hack เพื่อยึดเอา 

email, facebook, twitter ของเราไปใช้ ทําให้ข้อมูลต่างๆ อาจถูกทําลายได้ สิ่งสําคัญคือ ควรมีการ

เปลี่ยน password อยู่เสมอ อย่าใช้ password ชุดเดียวกันกับหลายๆ account อย่าตั้ง password 

ที่ง่ายเกินไป สามารถเดาได้ อย่าตั้งไว้สั้นเกินไป มีผู้แนะนําว่าให้ใช้ password ยาวแต่จําได้ง่าย อาจใช้

คําในภาษามาผสมกันแต่ไม่เป็นวลีที่ใช้ในภาษาเพื่อช่วยให้จําง่าย เช่น “microwave someone 

Turkish” เป็นต้น

  มีตัวอย่างนักคอมพิวเตอร์ ที่ถูก hack Google account, Twitter, Apple ID โดยอาศัยช่องโหว่

ของระบบการตรวจสอบ โดยได้โทรศัพท์ไปที่ Amazon ขอเพิ่มเลขบัตรเครดิตใน account โดยมี

ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และ email เท่านั้น หลังจากนั้น โทรไปหา Amazon ว่าลืม password และใช้ข้อมูล

ชื่อ email และหมายเลขบัตรเครดิตที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป เมื่อสามารถเข้า account Amazon ก็สามารถ

เห็นเลขสี่ตัวสุดท้ายบัตรเครดิตแท้จริง แล้วใช้เลขสี่หลักนี้โทรไป Apple เพื่ออ้างเป็นเจ้าของ AppleID 

และขอ password ใหม่ เมื่อยึด AppleID account ได้ก็สามารถใช้โปรแกรม Find myiPhone 

เข้าไปลบข้อมูลทั้งหมดใน iPhone, iPad และ MacNook จากนั้นใช้ข้อมูลนี้ขอ password ของ 
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Gmail ใหม่ และขอ password ของ Twitter ใหม่ได้ เนื่องจาก setup ให้ขอ reset password โดย

ส่งไปที่อีก email ที่เรากําหนดไว้ได้ (ดู 

http://www.wired.com/gadgetlab/2012/08/apple-amazon-mat-honan-hacking/)
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