คํานิยม
หนังสือ ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล เล่มนี 4 เป็ นหนังสือที8มีคุณค่าและ
เหมาะสมแก่ กาลเวลาเป็ นอย่างยิ8ง ด้ ว ยเหตุผลที8ว่าทัง4 การศึก ษาภาษาและ
การศึกษาด้ านทฤษฎีภาษาศาสตร์ ได้ พฒ
ั นามาถึงวาระที8เราไม่อาจจะอ้ างอิงความ
ถูกต้ องของข้ อสรุ ปหรื อทฤษฎีที8นําเสนอ จากความรู้ สกึ หรื อความสํานึกรู้ ในฐานะ
เจ้ าของภาษาเพียงอย่างเดียวได้ อีกต่อไปแล้ ว แต่จะต้ องพยายามใช้ ความเป็ น
จริ งและข้ อเท็จจริ งของภาษามาเป็ นหลักฐานสนับสนุนด้ วย เครื8 องมือหนึ8งที8จะ
ช่วยให้ เราเข้ าถึงความเป็ นจริ งของภาษาได้ ใกล้ เคียงที8สดุ ก็คือคลังข้ อมูลภาษา
(Language corpus) ซึ8งรวบรวมข้ อมูลภาษาที8ได้ มีผ้ ใู ช้ ทงในการพู
ั4
ดและการ
เขียนมาเก็บรวบรวมไว้ อย่างเป็ นระบบเพื8อความสะดวกในการค้ นหาข้ อเท็จจริ งที8
จะนําไปพิสจู น์สมมุติฐาน ข้ อสรุ ป หรื อทฤษฎีของเรา ไม่ว่าเราจะทํางานด้ าน
การศึกษาภาษามนุษย์ใ นภาพรวม ภาษาแต่ละภาษา ปรากฏการณ์ ภาษา
การแปลทังด้
4 วยมือมนุษย์และด้ วยเครื8 อง การทําเครื8 องมือช่วยในการสื8อภาษา
เช่น พจนานุกรม และ อรรถาภิธาน ตลอดจนถึงการสร้ างความสามารถทางด้ าน
โปรแกรมที8ทําให้ คอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลภาษาธรรมชาติของมนุษย์ได้
วิวัฒ นาการการสร้ างและการใช้ ค ลัง ข้ อ มูล ภาษาดัง กล่า วนี 4 คงจะ
เกิ ด ขึ น4 ไม่ ไ ด้ ห ากไม่ มี ก ารนํ า วิ วัฒ นาการทางคอมพิ ว เตอร์ ม าผนวกเข้ ากั บ
วิวฒ
ั นาการทางด้ านภาษาศาสตร์ จนแตกเป็ นแขนงขึ 4นในสาขาภาษาศาสตร์ ที8
เรี ยกขานกันว่า ภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (Computational linguistics) และ
ในสาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ที8 เ รี ยกกั น โดยรวมว่ า การประมวล
ภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) การผนวกกันของทังสอง
4
สาขาวิชาการนี 4เป็ นเรื8 องที8คอ่ นข้ างยากลําบากมาแต่ต้น เนื8องจากมีนกั วิชาการไม่
ข

มากคนนักที*จะเชี*ยวชาญทังด้
2 านภาษาศาสตร์ และด้ านคอมพิวเตอร์ อาจารย์
ดร.วิโรจน์ อรุ ณมานะกุล เป็ นหนึ*งในผู้ที*มีความรู้ อย่างลึกซึ 2งในทังสองสาขาวิ
2
ชา
การ เนื*องด้ วยเริ* มต้ นมาจากพื 2นฐานของนักคอมพิวเตอร์ ในระดับปริ ญญาบัณฑิต
และมาแตกแขนงเป็ นวิชาภาษาศาสตร์ ในระดับปริ ญญามหาบัณฑิต และต่อ
ยอดอย่างสมบูรณ์ด้วยปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางด้ านภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ความเป็ นนัก วิ ช าการที* เ ชี* ย วชาญทัง2 สาขาภาษาศาสตร์ แ ละสาขา
คอมพิวเตอร์ เพียงอย่า งเดียว คงไม่เพียงพอที*จะทําให้ หนังสือ ภาษาศาสตร์
คลังข้ อมูล นี 2เกิดประโยชน์แก่นิสติ นักศึกษาและผู้สนใจได้ อย่างเต็มที* หากขาด
เสียซึง* ความเป็ นครูของผู้เขียน อาจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล เป็ นครู ที*ดีมา
โดยตลอด นอกจากภูมิความรู้จะแน่นแล้ ว ยังสอนหนังสือจากมุมของลูกศิษย์ผ้ ู
ยังไม่ร้ ูมากนัก มิใช่จากมุมของความเป็ นผู้เชี*ยวชาญของตน หนังสือเล่มนี 2เขียน
อย่างครูเขียนจึงอ่านง่ายและไม่ทําให้ คนหน้ าใหม่ที*อยากรู้หรื อเพิ*งเริ* มศึกษาเรื* องนี 2
เกิดความรู้ สึกระย่อเสียก่อน ส่วนผู้ที*มีความรู้ อยู่บ้างแล้ วไม่ว่าจะเป็ นนักภาษา
นัก ภาษาศาสตร์ หรื อ นัก คอมพิ ว เตอร์ ก็ ส ามารถจะได้ ป ระโยชน์ จ ากความ
สมบูรณ์ ของเนือ2 หาและแหล่งอ้ างอิง ที*จะนําไปใช้ ในการพัฒนาด้ วยตนเอง
ต่อไป
ขอแสดงความยินดีและความขอบคุณอาจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
ที* ไ ด้ เ ขี ย นหนัง สื อ เล่ม นี ข2 ึ น2 มา เพื* อ ให้ เป็ นประโยชน์ แ ก่ ทุก คนที* ส นใจเรื* อ ง
การศึกษาภาษาด้ วยข้ อมูลและหลักฐานอ้ างอิงที*เป็ นข้ อเท็จจริ ง ไม่ว่าจะมาจาก
ภูมิหลังอย่างใดและมีวตั ถุประสงค์อย่างใดในการศึกษาภาษาของตน
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คํานํา (ฉบับพิมพ์ ครัง/ ที3 ๒)
หนังสือภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลตีพิมพ์ครัง9 แรกในปี พ.ศ.2545 ได้ ใช้
ประกอบการสอนในวิชาทีIเกีIยวข้ อง เช่น ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล ทรัพยากรการ
แปล หลังจากทีIหนังสือจําหน่ายหมดไปเมืIอ 2-3 ปี ก่อน ผู้เขียนไม่ได้ พิมพ์ใหม่
ทันทีด้ วยเห็นว่า ในระยะเวลาทีI ผ่านมาได้ มีประเด็น การศึกษาทีIเกีI ยวข้ องกับ
คลัง ข้ อ มูล ภาษษเพิI ม เติ ม มากขึน9 อี ก ทัง9 ผู้เ ขี ย นตัง9 ใจจะเพิI ม ในส่ว นของการ
อธิบายและแสดงให้ เห็นถึงการใช้ โปรแกรมเครืI องมือต่างๆ ทีIเกีIยวข้ องโดยละเอียด
มากขึ 9น จึงเป็ นทีIมาของฉบับปรับปรุ งใหม่ทีIได้ เพิIมจํานวนหน้ าจากเดิม 250 หน้ า
เป็ นกว่า 380 หน้ า
ด้ ว ยเหตุนี 9 หนัง สือ ฉบับ นี จ9 ึ ง เปลีI ย นชืI อ เรืI อ งใหม่เ ป็ น ภาษาศาสตร์
คลังข้อมูล: หลักการและการใช้ เพราะตังใจจะนํ
9
าเสนอทังสองแนวทางคื
9
อเรืI อง
ของหลักการและเรืI องวิธีการใช้ แนวทางแรกเป็ นเรืI องหลักการความคิดต่างๆ ทีI
เกีIยวข้ องกับคลังข้ อมูลภาษาและการใช้ ประโยชน์ จากคลังข้ อมูลซึIงเป็ นเนือ9 หา
หลัก ของฉบับ ทีI พิ ม พ์ ค รั ง9 แรก โดยบททีI ก ล่า วถึ ง เรืI อ งประโยชน์ ข องการใช้
คลังข้ อมูลภาษาเดิมทีIเป็ นเรืI องการเรี ยนการสอนภาษา การวิจัยภาษา การแปล
และการประมวลผลภาษา ได้ ถกู แยกออกมาเป็ นแต่ละบทในฉบับนี 9ให้ ชดั เจนขึ 9น
และได้ เพิIมประโยชน์ในการทําพจนานุกรม ตลอดจนกล่าวถึงคลังข้ อมูลภาษา
ผู้เรี ยนและการใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนเพิIมขึ 9นมาอีกหนึIงบท บทนี 9
เป็ นผลทีIได้ มาจากส่วนหนึงI ของงานวิจยั ทีIผ้ เู ขียนทําโครงการวิจยั เรืI องคลังข้ อมูล
ภาษาผู้เรี ยนภายใต้ การสนับสนุนทุนวิจยั ของสภาวิจยั แห่งชาติในระหว่างปี 25512553 ส่วนบททีIว่าด้ วยการกํากับข้ อมูลภาษา ได้ ปรับให้ เน้ นทีIมาตรฐาน XML
ง

เป็ นหลักมากขึ /นแทนที3จะนําเสนอเฉพาะ SGML อย่างเดียว และในบทสุดท้ าย
ได้ ย กประเด็ น ที3 ถ กเถี ย งกัน เรื3 อ งของการใช้ ประโยชน์ จ ากเว็ บ ว่า จะมาแทนที3
คลังข้ อมูลภาษาได้ หรื อไม่ และมีความเหมือนหรื อความต่างกันอย่างไรระหว่าง
ข้ อมูลภาษาบนเว็บกับข้ อมูลภาษาในคลังข้ อมูล
ส่วนแนวทางที3สองที3เน้ นเรื3 องการใช้ ได้ ปรับปรุ งบทที3ว่าด้ วยโปรแกรม
คอนคอร์ แด๊ นซ์โดยแสดงให้ เห็นถึงขัน/ ตอนและตัวอย่างการใช้ โปรแกรมไปด้ วย
และได้ เพิ3มบทที3อธิบายเรื3 องการนําข้ อมูลภาษาเข้ าในคอมพิวเตอร์ เพื3อให้ ผ้ อู ่านมี
ความเข้ าใจที3ชัดเจนขึ /นว่า เมื3อนําข้ อมูลภาษาเข้ าไปในคอมพิวเตอร์ แล้ วข้ อมูล
ภาษาจะถูกจัดเก็บอย่างไร เกี3ยวข้ องกับเรื3 องรหัสอักขระต่างๆอย่างไร จะนําข้ อมูล
เข้ าได้ ด้วยวิธีใดบ้ าง และจะแปลงไฟล์ข้อมูลต่างๆที3มีอยู่ได้ อย่างไรหากต้ องการ
สร้ างคัลงข้ อมูลภาษามาใช้ เอง ตลอดจนได้ แนะนําโปรแกรมที3ช่วยในการดาวน์
โหลดข้ อมูลจํานวนมากจากเว็บเพื3อความสะดวกในการรวบรวมข้ อมูลภาษามาใช้
ในงานวิจยั
เดิมทีผ้ เู ขียนตังใจจะรอปรั
/
บแก้ ไขหนังสือเล่มนี /ต่อไปอีกระยะด้ วยเห็นว่า
ยัง มีเ นื อ/ หาใหม่ๆ ทางภาษาศาสตร์ ค ลังข้ อมูล เกิ ด ขึน/ อยู่เ รื3 อ ยๆ แต่เนื3 อ งจาก
หนังสือขาดตลาดมาเป็ นเวลาพอสมควร จึงคิดว่าควรจะนําเสนอเท่าที3รวบรวมได้
ใหม่นี /เสียก่อน หากมีเรื3 องอื3นๆที3น่าสนใจพอก็อาจเขียนเป็ นบทความหรื อเป็ น
หนังสือต่างหากอีกเล่ม ท้ ายที3สดุ นี / ผู้เขียนขอขอบคุณโครงการในแผนพัฒนา
วิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ จุฬาฯ 100 ปี ) ที3ได้ ให้ ทนุ สนันสนุน
การจัดทําต้ นฉบับหนังสือเล่มนี / และโครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ฝ่ ายวิจัย
คณะอักษรศาสตร์ ที3ได้ จดั พิมพ์และเผยแพร่หนังสือเล่มนี /
วิโรจน์ อรุณมานะกุล
21 มิถนุ ายน 2553
จ

คํานํา (ฉบับพิมพ์ ครัง/ ที3 ๑)
หนังสือภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลนี 8 เขียนขึ 8นเพื=อให้ ความรู้ พื 8นฐานต่างๆ
ที=เกี=ยวข้ องกับคลังข้ อมูลภาษา เพื=อให้ ผ้ อู า่ นได้ เข้ าใจและเห็นความสําคัญของการ
นํ า คลัง ข้ อ มูล ภาษาไปใช้ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาด้ า นต่ า งๆ หนัง สื อ เล่ม นี ม8 ี
จุดเริ= มต้ นมาจากรายงานการวิจัยเรื= อง “แนวทางการพัฒนาคลังข้ อมูลภาษา:
กรณีศึกษาจากการสร้ างคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษ” ซึ=งผู้เขียนได้ รับทุนสนันสนุน
การวิจยั จากฝ่ ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2541 โครงการวิจยั นี 8เป็ น
โครงการที=ศกึ ษากลวิธีที=ใช้ ในการสร้ างคลังข้ อมูลภาษา โดยการสํารวจคลังข้ อมูล
ภาษาจากแหล่งต่างๆ เพื=อวิเคราะห์ ถึงลักษณะความแตกต่างรวมทัง8 ปั จจัย ที=
กํ า หนดลัก ษณะการจัด วางโครงสร้ างคลัง ข้ อ มูล แต่ ล ะรู ป แบบ และสํ า รวจ
โปรแกรมซอฟท์แวร์ ที=ใช้ ร่วมกับคลังข้ อมูลภาษาเหล่านัน8 พร้ อมทังทดลองสร้
8
าง
คลัง ข้ อมูลภาษา โดยคัด เลือ กเอกสารอิเ ล็กทรอนิ กส์ภ าษาอังกฤษที= สามารถ
สืบค้ นได้ ทางอินเตอร์ เน็ตและไม่มีข้อจํากัดเรื= องลิขสิทธิd เพื=อนํามารวบรวมเป็ น
คลังข้ อมูลภาษาอังกฤษเพื=อใช้ ประโยชน์ด้านการเรี ยนการสอนและงานวิจัยใน
คณะอักษรศาสตร์
หนังสือเล่มนีป8 รับปรุ งขึ 8นจากตอนที=หนึ=งของรายงานวิจัยดังกล่าว ซึ=ง
เป็ นตอนที=เขียนขึ 8นเพื=อให้ พื 8นฐานความรู้ที=จําเป็ นทางด้ านภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล
ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลเป็ นวิชาที=ได้ รับความสนใจอย่างมากในช่วงทศวรรษที=
1990 นี 8 โดยเน้ นที=การศึกษาภาษาในแง่มุมต่างๆ โดยใช้ ประโยชน์ จ ากการ
รวบรวมข้ อมูลภาษาจํ า นวนมาก คลังข้ อมูลภาษาที=ร วบรวมได้ นีส8 ามารถใช้
ประโยชน์ได้ ทงในแง่
ั8
ของการเรี ยนการสอนภาษา การวิจยั ภาษา การแปล การ
จัดทําพจนานุกรม และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ฉ

บทที& 1 เป็ นบทแนะนําให้ ร้ ู ว่าคลังข้ อมูลภาษาคืออะไร เพราะเหตุใดจึง
ได้ รับความสนใจจากนักภาษาศาสตร์ และนักคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างมาก ซึ&งจะ
ขยายความต่อในบทที& 2 โดยจะกล่าวถึงประโยชน์ของคลังข้ อมูลที&มีต่องานด้ าน
ต่างๆ สีด& ้ าน ได้ แก่ งานด้ านการเรี ยนการสอนภาษา งานด้ านการศึกษาวิจยั ทาง
ภาษาศาสตร์ งานด้ านการแปล และงานทางด้ านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เมื&อผู้อา่ นเห็นภาพว่าคลังข้ อมูลภาษาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรแล้ ว จึงจะ
ได้ กล่าวถึงการออกแบบและจัดสร้ างคลังข้ อมูลภาษาในบทที& 3 โดยจะกล่าวถึง
ปั จจัยต่างๆที&ควรคํานึงในการออกแบบคลังข้ อมูล ส่วนในบทที& 4 เป็ นเรื& องของ
การกํากับข้ อมูลและมาตรฐานของการกํากับข้ อมูล โดยจะกล่าวถึง SGML เป็ น
หลักเนื&องจากเป็ นมาตรฐานที&ได้ รับการยอมรับในปั จจุบนั ให้ เป็ นมาตรฐานของ
การกํากับข้ อมูลในคลังข้ อมูลภาษา แม้ ว่าในปั จจุบนั จะมีผ้ กู ล่าวถึงการใช้ XML
ในการกํากับข้ อมูลต่างๆ แต่เนื&องจาก SGML เป็ นต้ นกําเนิดของมาตรฐาน และ
XML ก็ถือเป็ น SGML ที&ถกู ทําให้ ง่ายขึ ]น ผู้ที&เข้ าใจ SGML แล้ วก็จะสามารถศึกษา
XML ได้ โดยง่าย ในที&นี ] จึงได้ นําเสนอเรื& องของ SGML เป็ นสําคัญ
เนื& อ งจากการที& จ ะใช้ ประโยชน์ จ ากคลัง ข้ อ มูล ภาษาให้ ไ ด้ เ ต็ ม ที& นัน]
จํ า เป็ นต้ องอาศัย โปรแกรมหรื อ ซอฟท์ แ วร์ เ พื&อ ช่ ว ยในการค้ น วิเ คราะห์ หรื อ
จัดสร้ างคลังข้ อมูล ในบทที& 5 จึงกล่าวถึงโปรแกรมคอนคอร์ แดนซ์ซงึ& เป็ นโปรแกรม
พื ]นฐานสําหรับใช้ ร่วมกับคลังข้ อมูลภาษา เพื&อช่วยในการค้ นหาคําและบริ บทที&
ปรากฎร่วมกับคํานันๆ
] โดยจะกล่าวถึงลักษณะทัว& ไปของโปรแกรมประเภทนี ] และ
นําเสนอลักษณะเฉพาะของโปรแกรมคอนคอร์ แดนซ์จํานวนหนึ&ง ส่วนบทที& 6 จะ
กล่าวถึงวิธีการทางสถิติที&สามารถนํามาประยุกต์ใช้ เพื&อช่วยหาคําที&มกั ปรากฎใช้
ร่วมกัน ซึง& เป็ นการใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษาในอีกลักษณะหนึง&

ช

สําหรั บ ส่วนที/ส องและส่ว นที/ สามของงานวิ จัย ดัง กล่า ว ผู้เขีย นไม่ไ ด้
นํามาเสนอในหนังสือเล่มนี C เนื/องจากเป็ นการรวบรวมแหล่งทรัพยากรที/เกี/ยวข้ อง
กับคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษ และการจัดสร้ าง CU English Text Archive
ตามลําดับ ซึ/งไม่ได้ เป็ นส่วนที/ให้ ความรู้ พืนC ฐานเกี/ ยวกับศาสตร์ ด้านนีโC ดยตรง
ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดรายงานวิจยั ในส่วนนี Cได้ จากอินเตอร์ เน็ตที/
http://www.arts.chula.ac.th/~ling/paper/corp2.zip
http://www.arts.chula.ac.th/~ling/paper/corp3.zip
และสามารถใช้ คลังข้ อมูลภาษาอังกฤษที/รวบรวมไว้ ได้ ที/
http://www.arts.chula.ac.th/~ling/EngCorp/
อย่างไรก็ตาม แหล่งทรัพยากรที/รวบรวมไว้ นนทํ
ั C าเมื/อปี 2541 ที/อยู่ที/ให้ ไว้ ใน
รายงานของบางเวบไซต์จึงอาจจะไม่ตรงตามจริ งในปั จจุบนั หากเป็ นเช่นนันC ผู้ใช้
ก็สามารถใช้ โปรแกรมค้ นหาโดยทัว/ ไป เช่น http://www.google.com/ เพื/อค้ นหา
ตามชื/อของเวบไซต์ดงั กล่าวได้
ท้ ายที/สดุ ผู้เขียนขอขอบคุณฝ่ ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ทยาลัย ที/ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนับ สนุน งานวิ จัย ชิ นC นี C รวมทังC สนับสนุน การตี พิ ม พ์
หนังสือเล่มนี C ขอขอบคุณ คุณดําเนิน การเด่น ที/ได้ สละเวลาอันมีค่าอ่านและ
ชี Cให้ เห็นข้ อผิดพลาดในรายงานฉบับแรก ผศ.ปรี มา มัลลิกะมาส ที/ได้ อ่านและให้
คําแนะนําเพื/อปรับปรุงแก้ ไขในฉบับต่อมา อ.วิไลวรรณ อรุ ณมานะกุล ภรรยาของ
ผู้วิจยั ที/ได้ ช่วยขัดเกลาสํานวน ให้ ข้อคิดเห็นและกําลังใจตลอดมาจนหนังสือเล่มนี C
เสร็ จสมบูรณ์ ขึนC และขอขอบคุณ ผศ.ดร.เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ ที/ได้ สละเวลา
อันมีคา่ อ่าน ให้ คําติชม และเขียนคํานิยมให้ กบั หนังสือเล่มนี C
หากมี ข้ อผิ ด พลาดประการใดในหนัง สื อ เล่ ม นี C ผู้ เขี ย นขอน้ อมรั บ
ข้ อผิดพลาดและคําวิจารณ์หรื อคําติชมใดใด เพื/อนํามาปรับปรุงหนังสือนี Cต่อไปใน
ซ

อนาคต แต่หากมีความดีใดใดจากหนังสือเล่มนี 8 ผู้เขียนขอมอบแด่ รศ.ดร.ปราณี
กุล ละวณิ ช ย์ นัก ภาษาศาสตร์ ค นแรกทีL ผ้ ูเ ขี ย นได้ ร้ ู จัก และขอคํ า ปรึ ก ษาทาง
วิชาการ และ ผศ.ดร.เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ ซึLงเป็ นผู้ทีLชกั จูงผู้เขียนเข้ าสูแ่ วดวง
วิ ช าการทางภาษาศาสตร์ ทัง8 สองท่ า นเป็ นอาจารย์ ภ าควิ ช าภาษาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและเป็ นแบบอย่างของอาจารย์อย่างทีLผ้ เู ขียนอยากจะ
เป็ นเสมอมา
วิโรจน์ อรุณมานะกุล
10 พ.ค. 2545

ฌ

สารบัญ
บทที* 1 คลังข้ อมูลภาษา

1

1 คลังข้ อมูลภาษาคืออะไร
2 ความเป็ นมาของภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล
3 ขอบเขตของภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล
4 พัฒนาการของคลังข้ อมูลภาษา
4.1 คลังข้ อมูลยุคแรก
4.1.1 Brown Corpus
4.1.2 Lancaster-Oslo/Bergen (LOB) Corpus
4.1.3 London-Lund Corpus (LLC)
4.2 คลังข้ อมูลยุคทีbสอง
4.2.1 The Cobuild Project
4.2.2 The Longman Corpus Network
4.2.3 The British National Corpus
4.2.4 The International Corpus of English (ICE)
5. ประเภทของคลังข้ อมูลภาษา
6. ความหมายของ CORPUS และ ARCHIVE
7. คํานวณภาพขนาดของคลังข้ อมูล
8. ปั จจุบนั และอนาคตของภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล

1
3
10
11
13
13
14
15
16
16
17
18
20
21
23
24
24

บทที* 2 คลังข้ อมูลกับการเรียนการสอนภาษา

27

1. บทนํา
2. การนําคลังข้ อมูลภาษามาใช้ เป็ นหลักในการสอนภาษา

27
34

ญ

2.1 วิธีการเรี ยนการสอนด้ วยการใช้ คลังข้ อมูลภาษา
2.2 บทบาทของผู้เรี ยนและผู้สอนในชันเรี
F ยน
3. การประยุกต์ใช้ คลังข้ อมูลภาษาในการสอนภาษา

34
36
37

บทที$ 3 คลังข้ อมูลกับการวิจัยภาษา

45

1. บทนํา
2. การศึกษาระดับคํา
3. การศึกษาระดับโครงสร้ าง
4. การศึกษาด้ าน ESP และการแปรตามทําเนียบภาษา
5. หัวข้ อในการวิจยั ทางภาษาโดยใช้ คลังข้ อมูล
5.1 การศึกษาเรื^ องคํา
5.2 การศึกษาเรื^ องไวยากรณ์ที^เน้ นเรื^ องคําและหน่วยคํา
5.3 การศึกษาเรื^ องไวยากรณ์ที^เน้ นเรื^ องประโยค
5.3.1 การศึกษาความยาวประโยค
5.3.2 การศึกษากระบวนการทางไวยากรณ์
5.4 การศึกษาวัจนกรรมในภาษาพูด
5.5 การศึกษาด้ านการแปรของภาษา
5.6 การศึกษาด้ านวัจนลีลา

45
48
50
51
53
53
54
56
56
56
58
58
61

บทที$ 4 คลังข้ อมูลกับการแปล

63

1. บทนํา
2. ความเป็ นมาของศาสตร์ การแปล
3. ทฤษฎีระบบหลายขัวF
4. แนวคิดเรื^ องรูปแบบปกติ
5. คลังข้ อมูลภาษากับศาสตร์ การแปลแบบพรรณา

63
65
67
69
70

ฎ

6. ศาสตร์ การแปลและการวิเคราะห์เปรี ยบต่าง
7. การศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาแปล
7.1 การศึกษาการเบีFยงเบนจากระบบและรูปแบบปกติ
7.2 การศึกษาสากลลักษณ์ของการแปล
8. การใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพืFอช่วยในการแปล
8.1 การใช้ คลังข้ อมูลในการสอนแปล
8.2 การใช้ คลังข้ อมูลเป็ นทรัพยากรการแปล
8.2.1 การทดลองทีมF หาวิทยาลัย Dublin City
8.2.2 การทดลองทีมF หาวิทยาลัย Innsbruck

71
73
73
74
76
77
83
91
98

บทที$ 5 คลังข้ อมูลกับการทําพจนานุกรม

101

1. บทนํา
2. พจนวิทยาและการทําพจนานุกรม
3. การทําพจนานุกรมแบบใช้ คลังข้ อมูลภาษา
4. อรรถศาสตร์ คาํ ศัพท์
5, เครื อข่ายคํา
6. ศัพทวิทยาและการทําประมวลศัพท์
7. บทสรุป

101
102
105
108
110
119
122

บทที$ 6 คลังข้ อมูลกับการประมวลผลภาษา

123

1. บทนํา
2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์ และสถิติ
3. การใช้ สถิตใิ นการแก้ ปัญหาความกํากวม
4. บทสรุป

123
123
132
143

ฏ

บทที$ 7 คลังข้ อมูลภาษาผู้เรียน

145

1. บทนํา
2. การใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน
2.1 ประโยชน์ในการศึกษาข้ อผิด
2.2 ประโยชน์ในการศึกษาเปรี ยบต่าง
2.3 ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์การใช้ ภาษา
2.4 ประโยชน์ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
3. การพัฒนาคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน
4. โครงการพัฒนาคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนทีตT า่ งๆ
5. ตัวอย่างงานวิจยั ทีใT ช้ คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน
6. การกํากับข้ อผิด
7. บทสรุป

145
149
150
151
153
153
156
158
164
168
174

บทที$ 8 การออกแบบและการสร้ างคลังข้ อมูลภาษา

177

1. ข้ อควรพิจารณา
1.1 วัตถุประสงค์
1.2 ลักษณะของคลังข้ อมูลเป็ นแบบสถิตย์หรื อแบบพลวัต
1.3 การเป็ นตัวแทนภาษาและความสมดุล
1.4 ขนาดของคลังข้ อมูลภาษา
1.5 การป้อนข้ อมูลเข้ า
2. ขันตอนในการจั
^
ดสร้ างคลังข้ อมูลภาษา
2.1 การออกแบบโครงสร้ าง
2.2 วางแผนการเก็บข้ อมูล
2.3 ขออนุญาตเจ้ าของลิขสิทธิa

177
177
178
179
180
183
184
184
185
186

ฐ

2.4 การป้อนข้ อมูลเข้ า
2.5 การกํากับข้ อมูล
3 ตัวอย่างการจัดสร้ างคลังข้ อมูลภาษา
3.1 คลังข้ อมูล CSAE
3.1.1 แรงจูงใจ
3.1.2 ประโยชน์ทีRคาดไว้
3.1.3 สิงR ทีRคาํ นึงถึงในการสร้ างคลังข้ อมูล CSAE
3.1.4 ขันตอนของการสร้
W
าง CSAE
3.2 คลังข้ อมูล BNC
3.2.1 ลักษณะทัวR ไป
3.2.2 การคัดเลือกข้ อมูล
3.2.3 การสร้ างคลังข้ อมูล BNC

188
189
189
190
190
190
191
193
194
194
196
198

บทที$ 9 การนําข้ อมูลภาษาเข้ าคอมพิวเตอร์

201

1. การเก็บข้ อมูลในคอมพิวเตอร์
2. รหัสอักขระ
2.1 รหัสอักขระภาษาต่างๆ
2.2 ตัวอักขระภาษาไทย
2.3 รหัสยูนิโค้ ด
3. ไฟล์ข้อมูลแบบต่างๆ
4. การแปลงไฟล์ข้อมูล
5. การใช้ โปรแกรมรู้จําตัวอักษรและสแกนเน่อร์
6. การใช้ โปรแกรม HTTrack
6.1 ตัวเลือกต่างๆในโปรแกรม HTTrack

201
203
204
206
208
211
215
219
220
225

ฑ

6.2 ข้ อแนะนําในการใช้ โปรแกรม HTTrack
7. พระราชบัญญัติลขิ สิทธิHพ.ศ. ๒๕๓๗

235
236

บทที$ 10 การกํากับข้ อมูล

241

1. เหตุผลทีTมีการกํากับข้ อมูล
2. การกํากับข้ อมูลคืออะไร
3. หน้ าทีTและบทบาทของ TEI
4. SGML และ XML
4.1 องค์ประกอบของเอกสาร SGML/XML
4.1.1 SGML Declaration
4.1.2 XML Declaration
4.1.3 Document instance
4.1.4 Document Type Definition (DTD)
4.2 การกําหนดส่วนเฉพาะ (Marked Section)
4.3 ตัวอย่างของแฟ้ มข้ อมูลทีTกํากับด้ วย SGML และ XML
5. แท็กพื ~นฐานทีTกําหนดโดย TEI
5.1 โครงสร้ างของเอกสารตามข้ อกําหนด TEI
5.2 การกํากับข้ อมูลส่วนเนื ~อความ
5.3 การกํากับข้ อมูลในคลังข้ อมูลภาษา
5.4 การกํากับคลังข้ อมูลภาษาตามแนวทางของ TEI
5.4.1 การกํากับข้ อมูลบริ บท
5.4.2 การกํากับข้ อมูลทางภาษาศาสตร์
6. สรุป

241
242
243
245
248
248
250
250
251
259
260
263
264
265
267
270
270
279
281

ฒ

บทที$ 11 โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์

283

1. บทนํา
2. ประเภทของโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
3. การค้ นข้ อมูล
4. การแสดงผล
5. ข้ อจํากัดของโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
6. ประโยชน์ของโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
6.1 ประโยชน์ด้านการวิจยั ทางภาษาศาสตร์
6.2 ประโยชน์ด้านการสอนภาษา
6.3 ประโยชน์ในงานประยุกต์อืUนๆ
7. ข้ อควรระวัง
8 ตัวอย่างการใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
8.1 การโหลดคลังข้ อมูลเข้ าโปรแกรม
8.2 การหารายการความถีUของคํา
8.3 การค้ นคําหลักพร้ อมบริ บท
8.4 การหาคําปรากฏร่วม
8.5 การค้ นหากลุม่ คํา
8.6 การค้ นแบบซับซ้ อน
8.7 การแสดงตําแหน่งการปรากฏของคํา
8.8 การหาคําสําคัญเมืUอเทียบกับคลังข้ อมูลอ้ างอิง
8.9 การใช้ AntConc กับข้ อมูล XML
8.10 การใช้ AntConc กับข้ อมูลภาษาไทย
9. การใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ภาษาไทย

283
285
286
287
288
289
289
290
290
292
296
297
298
299
301
304
305
308
309
311
312
314

ณ

10. การใช้ คลังข้ อมูลภาษาไทยแห่งชาติ

317

บทที$ 12 คําปรากฏร่ วมและหน่ วยเสมือนวลี

319

1. ความเป็ นมา
2. ประเภทของคําปรากฏร่วม
3. เกณฑ์การพิจารณาคําปรากฏร่วม
4. การระบุหาคําปรากฎร่วม
4.1 การใช้ ความถีU
4.2 การใช้ คา่ เฉลียU และความแปรปรวน
4.3. การทดสอบสมมติฐาน
4.3.1 การทดสอบ t-test
4.3.2 การทดสอบ Pearson's chi-square
4.3.3 การทดสอบ Berry-Rogghe's z-score
4.3.4 การทดสอบค่า Likelihood ratio
4.4 การใช้ คา่ Mutual Information
4.5 การทดสอบแบบอืUนๆ
4.6 การหาคําปรากฏร่วมมากกว่าสองคํา
4.7 การหาคําปรากฏร่วมระหว่างสองภาษา
5. สรุป

319
322
323
324
326
326
328
329
332
334
338
339
341
343
344
345

บทที$ 13 การใช้ เว็บเป็ นคลังข้ อมูลภาษา

347

1. บทนํา
2. ข้ อมูลภาษาในเว็บ
3. การรวบรวมข้ อมูลเว็บสร้ างเป็ นคลังข้ อมูลภาษา
4. การใช้ เว็บเป็ นคลังข้ อมูลภาษา

347
347
352
356

ด

5. WEB-BASED คอนคอร์ แด๊ นซ์
5.1 โปรแกรม WebCorp
5.2 โปรแกรม KWiCFinder
6 บทสรุป

359
361
364
366

บรรณานุกรม

367

ต

!

!"#
$%&
'(

!"#
$%&
'! ! !"#"$"%&'(
%&'(! ! ")*
&+&,
-./
01'2
%'34
53$
67#8
)*+
,-.
/01
* ! ! "#$

!"#$%&#'()
($*!+*$!,./0)
$1023
14 4 4 56
+0!"78
9*:;3
+)
$:<=
1($>?@
(A$B$A$'*%($>

!"
# $%&'
% ()*$+, - %$%!%./01
2&'
34
5(%6%7"
89%0:),;
<0%26=
>%??:>'
%8>@
8A9%67B
#

!"
#$%#$%"
#&'(
)*'+
#,-./0,01
234
56&2#4

7589:5;'<"
&=
8*'+
#9:5;&34
52=
8'<"
>2?52@67"
5

!"#$%&%'()
*#"*+
%#',)
*-.,/
")
01+
".234/
-5

5

5

31+
671/
"#(*%*%89:/
;-%8'2<
=6>?
#

!"#$%
&'()
**+,
-$&-./0/1/'23
45"6
78/4946
:94;
4<%
=>? ? ? ? '@+AB
&-1A&54CB
-(DB
*#EF
=>

G5%
'+/'$%
/ HC - @ = / 1 ' 2 3
4 * +,
-$&-./0/I<%
G7"%
' @D > - (DB
9;
< 7)
@A & @ "6
-$%
& 1J
"./0/?

!"#$%&#%'(

)*+,&-.(

(

(

/01
234534678
96:;<=>=?@1
AB8
6@C:8
DE8
?FG
2DHI=3J:BK;LI=3

M7@ N H6=MIO
5 345346A48
9 NP
= 2MQR
H 3L55MJS
1
9 T4=6ULB4IDHI=3T8
HV=78
9M?O
WW3X
2?@1

WLHY(
=AQJX
U:WHZ
U66[
\X
]=H((78
9U3[
Q((V3S
9?^>_@792M3=((A6P
4P
=M3=WL?Y(
=2=HB8
=HI=3

`0I>=<=>=6H[
>NZ
DH<=J346( ( ( ( <=>=K\P
;L<=>=( ( ( Q!"#$#"!%&
'"(") ) #"!

*+,-.
0
/
12
34567589
(4&
*,:12
34;<!6=
70) ) ) ) #"!->)
";<!6=
70567?@
34A8#"!B6=
7'"(") ;?@
8)

CD8"89
#!5) ) !"#$ %&&'()*
+(,$ $ $ -"%./,'0
12(&3&4
(156(73(7(&'8(1.4
(,

!"#$%#&'('
)*+
,-./
01&23
4561#78,&,#9"#:&4;<;=,>,?##&@,63
A1B&CD
>E7FG/

43
4I
H C,%,#%,#8#/
,B$;:%,#-@/
0;H
BA/
1&J
;=,>,GH
B%;K
,4C(L
+ + + 0BM:5%3
G

ANL
C F&K
FG/
. ,%F&K
&( % ,#C* +
, 43
4H
I C,%,#',B01&23
4 561#7 & ,<C4%5A/
,%H
O43
4H
IC,%,#

',BG/
,C=,>,P,86#7+ + + MC$6%5"Q
C$ACBANL
C-C8,A,=,>,P,86#7+ '()
5#(E%A,C%H
C

4K
,+ + !"#"$"%&'(
! "#$%&'()(*$+),! ,*+-'*.(*/.0! ! 123456787
)*+,./&*'(

9:
;<7=7>?@AB:
9CD@>E!

!

;FG
C>F<==H
5IJ<>9A9K
7!

!

!"#$#%&'()"*"+##&,"-.

!"#$%&#'( '#)*%#*+( ,&-.+//0)*1( ( ( 23456722869:;<8=
;>:;>3937?
@32346A=
BCD
6

B4E:
F;<AG
F:
H69I
3;J32KL(
3M32N3OPH
PI
6(

(

(

B6EF
:;Q32NA6827?
@3234RNH
N32G6682<AF
QS

!

!"#
%
$&"'()*
,
+-.
'/0'1'2'3456789-.
'/:;<=>
&!4;56? ? ? ? !"#"$%&' ' ($)*+
,$#-&' ' !$.
/

0"-12.
3' ' 456
-7-8:
9
;-<=>
?@9
0@A*"0$=>
!%B
":382C8D
:;-?ED
:F!:F"G"*+
H"2"$' ' ' 4-I9
!:(>
*%

!"#%
$
&'
(%)*)+,-.
(/)(012(3
+41%,#5!&1"67("893
:;"#<<):3
=>#&?

@0(2!;B
( 5# C )D)E)F)G&"6 7 ("893
: ;"# < <)%H):3
= ># & ?

?

?

?

@A8%)@&+

@A8&I
1 J191JI
)2

G%:K"=695
'J;"#<<)9L
EMN:3
=>#&O)29'
)(D)E)F)G&"641%,#5!&1"6

45)%!;B
( (3
+ 5# C ) + ) " ON$ ! CN$ J 5 C ) < O3
.
2G)0)D)E)F)G&"6@A8G)0)

41%,#5!&1"6!,NJ21JI
)2!9NJ5? ? 42P%I
!,NJ2,1ON$*8OQ?
)7H'
H(3
2G-1? !"#"$"%&'(
)*+
,

.
+#9;"8RJC(6@+I
(#G#&(3
+FS+E)@A8TK'
G(7*P9'
1JI
)2!&U
%ON$? ? ? H)+0)9!GNJ
-.
/01
*? ? (N!

VS$245)%!;B
(4"K012TK'
!0NJ(???1)*)"J6? ?9"W5#R"*(6? ?1"L
=%)(8+L
A??!;B
(4"KON$9N%)R9J

&A19? ? ? (1+*)+DK%#45)%"K'
*8@(I
(@A'
5? ? ? J3
2G1(H(3
2G-1*)+%L
%012AK+F#EJ6TK'
J3
2

P%I
"K'
%)+(3
+? ? %#7CI
*)+%L
%01245)%!;B
(TK'
!CN$J5C)<012&(? ? ? H(3
2G-1!AI
%(N.
!0NJ(

1JI
)24"K!0NJ(*S21I
)(2I
)J@A8P%I
OQ?
)7H'
4(H('
)7H%I
ON$1J)+"K'
H"-1!,#$2!"#$%FS+E)!"-$12(N.

!+#945)%"KG
'S+"8JI
1!GNJ+I
1(?

(3
+ D)E)F)G&"6 ?

?

?

?

GI
5(TK'
ON$%N45)%"K'
1JKI
:'
)2@A'
5P%I
5I
)*8!;B
((3
+D)E)???

H"- 1 (3
+ 41%,# 5 !&1"6 ?

?

+U
G )%)"X*8P9'
; "8RJC(6 *)+45)%

G%:K"=6012!(-.
1H)@A8@HAI
21'
)21#2? ? ? ? ? ON$*8(Q?
)P;7C'
7(+)",3
Y()9'
5J&(!12&I
1

P;

01@G9245)%J#(9N@A845)%01:4L
=1)*)"J6? ? 9"W5#R"*(6? 1"L
=%)(8+L
A??

ONP
$ 9'
!0NJ(H(3
2G-1!AI
%(N.
0S.
(%)?

?

?

?

!,-$17H'
!;B
(;"8RJC(6@+I
OL
+4(ON$G(7*!"-$12+)"

FS+E)D)E)9'
5J0'
1%KA@A8HA3
+/)(1'
)21#2ON$!;B
(0'
1!OU
**"#2? ? ? ? P%I
5I
)*8%)*)+DK%#

HA3
21JI
)279@A8%N53
&XL
;"8G2461JI
)2797(+)"FS+E)D)E)012&(

!,NJ"F#"# !!"#$%"&
'())*%!!+,-./.0

!

!"#$%
&

!"#
$%&'()*)+)%,-.
/0#
$12
'340"567 7 7 7 8159"1:6"8;&<
'=!2
/>)3-42
;&6"?)",@
)$A

B58
<
C59
<>12
'$C#
D/0#
$12
'340()*)7 8;&<
'=!2
E42
'@
)"FG2
812
)=HI0J8!K
"/>)3%L7
)/#
M1'$C)-

"L)
7 /0#
$12
'340()*)FN=O2
N-JP9O".
="C)-+:C*)G2
)",@
)$A7

7

!"#
$%&'80@
3"5635HQ
G8-R<
3

,2
"3)H)C-)9$)"C)->RH#
98-&<
'$7 !"#$%&'(&)*+
,#&-.+
'/0
123
.4&5&67 ()89
:;
(5&

<&((&)=)0
&'-.+
'/0
123
.4&5&1+
'(>5!"

"

#$
&
%'()
*+,
-./0)
12
345
.6.2
.6.5
.7819:
;2
-;87

!"
#$%&
'(
$) *+,-(
./01#2304) ) 5678
9:1:) !"#$% % &'()*+(,./
0123
456
1&'()*+(728
9*
:;+

*<,=7
2
>
28
?@
>1*+(A(@
+)'</
)B@
CDE
<F+;+% % &G0*+(AH%
+(,.'</
)B@
CDE
<F+;+.+*IJ<K
)

!"
#$%& & '()
+
*,'./#012
34
$567890.,#:;!7!"
#$/,:<6=
$>?
@@6A<B*
7C&
#1DE5678907#/

@6E,#$F./$G/H
#$.56$IH
+:J
5;!"
50/J
>;KK& & ;50GC&
#/,@F>/;7/:L!"#$
%&'(
#)*
+,'.
&/

01234156!/7
489:9;<4.
9=1>
=? ? @'!/#1>
5#A4!5B'9534156!/7
489:9? ? CAD31A;4E
!0

; ! 0B9'!F
; 4G
0 #'!=F
0 B(
8 9:9!1 5 0H:#)*
B 9/9'IBE
2 3= JA# 95!F
= ;K!'(
; =G
K %4LJ/.
/)

6! MN
?
9 01 A ; 'E
*
! 5!"
# $"
% &"
'
(
) *+
,
- ./ (
0 1 02 3 4 2 3 1 ) 5 6
. 7 !8
9#:
- 1; ! < 0 = 0 -8
9 > ? = ) *+
,
-@ A :

52BCDA.E
F:
0.>02)2GD.>02$-.H!B90.3"
I8
D@.7JB-8
>=2K0$L2E

M.8
9 $+
- )!N
1 .GO
5 28
4 52P
9 #QO
. I0>L-.%GM
,.Q,
9#-920D90.3"
I8
DF8
9>!N
03(

(

RQ,
9

)56
. L-.%G,
) #G D .#QO
. )*+
,
- @M:
*+
O
. S0.73012;:
%G,
I/(
0)56
.%09F:
0.<0=0K0$L2E
7!8
9#:
-1;!(((

<0= 0K0$L2E
7 !8
9#:
- 1; ! ) 5 6
.3"
A 0%G,
T F:
28
4 7301$.@I-DN
0 910>@.AN
3 9%K322=%G,
(

!""#$ %&'
$ $ ()*+%,
%-&/
.0123
/4050406%789
:;
:<9
08=$ ()*6>,
?1@(*>%A
B0//011CD

1C:E,
F:G
H5040BI$
0%C%:0/$ $ $ JHK
8E,
F:G
H5040-&.
1CD1C:L),
%&'
M0:01N6>,
?1@(*>%A

L),
-8
'
K
6%789
EF8/01+1&*%/01MF%5040$

$

/01CO
BK
*5040$

PB%0%;
/1:$$7H@/01?1@:CHQH5040R11:>0<O

$

/017?H$

$

/01BK
)-I$
0

!

"##$%& '& ()*
+"#,+-+.
/012
&
342
56
/789
:;2
<=48>/?/7@
<<-A3& & (B3/-(1CD
0E!F:

AE2
3"
9 75/=G+0!!/H+9
H>/?/I/GC3J& ,8-+9
H7<=BK5(C<3J()*
+<L6
/:=/H& & MF%:!-

;L/L75/=C6
<0+"##$%&

N&

OEL!-H86
/5PF:)3-OLQ+J;<:789
:;2
<=48#$%=$C6
<:/+E2
/+

C6
/:R& G$%E2
/+& & AE2
,H6
& :/+E2
/+H/3(3$L+H/3G<+>/?/& :/+E2
/+H/3IFH?/5K!9
L#/:

>/?/I/GC3J& :/+E2
/+H/3,)8&&&,8-:/+#/:E2
/+H/3)3-=58S8>/?/T33=Q/CK&&&

(=@
<
%
S4<
26
/+(1U
+>/B56
/789
:;2
<=48>/?/7@
<<-A3,8-=$)3-OLQ+J<L6
/:A3,82
5& &

!F:!-

AE2
H86
/5PF:H/3<<H,"",8-!9
EG32
/:789
:;2
<=48>/?/0+!""#$% &% % % '()*+,-.
/012
3

45
**6
)7.
/38"#9
$
0:9;%
/<2
3=<,/:>>,?!!9-6
3@A
>BC
-% % % % D.
0<=<!""#$% E% F4G
<F:H$>3@>3

,/:,;%
/,6
!@A
>BC
-?-+B/7:I/<@>3,/:,;%
/,6
!!"#$%&' ' ()*+,-&.
/012
3' 4567' 89:
;

<&=
- 8;>
?
# 3+/-89:
; $/@AB/;CD
?
E )" A=
F -/A*#$A=
F G;9H
+ +I
F=
; G<" 8 9:
; $/@AB/;!#3

-/A-J
/
' -=
F!"#$%&G;K&=
3!"#$%&L/M/' ' ' N$"0.
/G;9H
++I
F=
;' +,$D
O%"-&.
/012
3-/AGP"' !"#$

%&'()'*$
('+,-.
/01234
(56$ $ 734
8&9:/5;('$ <="#$ 8>?
&3.
&'*$
(8&@
A-/50(3)B(&$ 72C$

!"#$'D
E9/8>?
&$<="#$FGE
:
'
1
F*$
(%H.
54
(I-JK&$$L1.
FG:8-.
(%;$<="#$72.
M'D
;CN(0()EOJ'P($

!"#$QA.
RAI54
(I$$%&FG:&GK$;J5QA.
&*$
(8N&/8)9:/5-/5$<="#$8>?
&N*$
(S+T

8&9: / 5;(''()FG: ; C%U.
> )CRIU&V ; ('S2+ 5 -.
/ 01 2 W(P(%H.
QA.
8 3D
0 FG: &+K & $

;* $
(

8>?
&3.
/5/(O+IR>)7')0H)9/X/YFZ
7M)V8[9/
:
U4
MI%&'()S.
&$ $ M@
8S)(CHV$ $ H)9/;+AN).
(5

S2+5-.
/012$ $ %&,FFG:$ \$ ;J5'24
(MEJ5R>)7')0S/&S/)V7A&XVXJ:58>?
&R>)7')0[9K&B(&

N* $
( H)+ , %U.
)4
M 0'+,S2+ 5 -.
/ 01 2 W(P($

)4
M0'+,S*$
(&+K&6$

$

$

8[9:/U4
MI%&'()S.
&H(S*$
(72C,)@
,FFG:>)(']

RAI;C'24
(MEJ52+'P^CF+:MQ>-/5R>)7')0>)C8WF&GK$

!"#$%&
'()*!+,-*.$/0123'245$#5$26
37#86
9:;
-#<#=#>?
/;

!

$

72C&*$
(

"#
$%&''()!

*!

+,

-.#
/ $01 2 $3
4( - /5'/2"03
63
'() " /7/50%8
!
/ 7/95,:;
- 6<
= >?
@AB)C>#
$:D/E8
!
/'()7F
- 95/-G=>?

5#
$7-F
%!!H12
) @9I
%-/5=>?
95,J:>%<
+/-E.F
2K?
C7L
.M/N/=%C(-.F
-NO,D%1)2

!

"#%
$ &'(
)"*
+,-./
"01234"*
+,-./
"%56011%,+7
8(
9:(
1;3*
%+$

$

<=>
?6.9,@5*
@:>
,#$
%

5%?",0A,&,(
1"B0?3*
5,.C$ $ ?,B/
018%;?DE
,;%''+)'+52&3*
1-'(
F9%;'-./
?;./
9+6>
01;(
)

G3(
16>
05=3H%I%0(
1;JI$ $ 234;%'8(
:"'>
%1$ !"# $%&'()*# +,-.# /01*(2,# 34567#
489
:#

;<
>
=?5@
?8A
BCD
EF@
GEHI=
JKA
LG45MNA
OPQ
ER4EBSI=
TGS9
:U4F3MV
8A
4EEIQ
W8T3M># XNA
FEJYF454MZ

84GV
EWK68M4T>4EG[
Y9
TJEF@
GEEIQ
?8A
Y4S\[
EB3\MV
BE]
3HI=

!!!!"##$%&&'''()*#+(,"-.)(),(#"&/.012&$)$3*&,4*$5(60$

!!!!"##$%&&'''()*#+(,"-.)(),(#"&/.012&$)$3*&,4*$7(60$

89:;<=<>?@AB
C9DEFB
G=H9I<J<GDEKLJMNO
>PQ>P=RPB
RSB
MNO

!!!!"##$%&&'''()*#+(,"-.)(),(#"&/.012&T12U4*$&

GVW
<ER>KX
Y<=! ! 8Z9W
EM>D[V<K>MNO
>PQ>P=RPB
\D]
\M^!
<_=`O
Gab! 5cde! ! MNG
OVHW
MNO
@ZB
RPB
@\><V

E<\FGEQ<E_PQRfYg
hi
EG<hh:R=W
Y>EY<=h>j
E@\ak
hhl
QD\! ! Z<K_am
\_AW
\\D]
\! ! nHB
@AB
KX

;<=<>?@AB
oa>8K>=CB
\Z<oSVMDO
PRa!

_AW
\!

"##$%&&'''(2442.3(,4p&!

_[`O
GCB
\Z<

Y<=A`O
GFGE_PQRfYg
SDEK9W
<PRSB

MB
<VMNO
;l
S!

nHB
_FNV\FGFGQCl
qrs
<VPj
hDV!

!"#$%
&'()*+,(-.

4 5 * 67
8 9 * 2%
9 8:;
< =>
? 5>
& *(+@%
A +@0
@ 3*@67
/%
9 B7
C @ @:C.

.

/0
1*23&("-

(648%
C 3 +@%
A +@0
@ &*(,: D7
4 D-

5@%
3+E$F2G
4@:C. . H$H$A!0
". !0
"=I.
*F@7
@. &*(F=G
@. 8:<
;
=>
+2#F62*$%
@4:!G
*$G
*@J2#B:C?5>

F5K
@H>
$L7
=D2*=?@(*93*@MA%
AJ(&. . L)NO(:4*. 4%
227
&#4*+. 8:;
<=>
$G
*@J2#?5>
!I.
*

J@#@I.
*FDE;
$O(%
AO(0
3J&>
<H?@MA%
A,G
$4*. . $N67
<26((". $(0
"4*@#&0
2. P((9*H$3LQ>

67
/%
9 8:;
<=>
BG
6 9H%
= F&2*+I .
* @6@.

?5>
H>
$ !7
=F5K
@J2#&I.
*2%
3?/,2$=4*/@5@%
3+E$F2G
4@:C

F+(K
/+4AQ("-HRC@. . . J2#H$H$A!0
". L)N=(NFD:9()7
(.
763)-67
P*@@8-8:;
<=>
+2#F62*$%
@

4:!*
G $G
*@.?5>
!I.
*,7
B4.J2#FH:9@!I.
*@7
94?5>
&%
A5@%
3+E$F2G
4@:C

5*&4:H>
$L7
=D2*=O(#&*(?=?@5@%
3+E$F2G
4@:C.

D 2*=J2#!I .
* 67
/ *("- 5 (E $ !I .
* ,7
B 4?=?=.

.

.

LQ>
FH:9@H$@>
$4(%
AH>
$L7
=

FDE;
$ @I .
* 4*O(%
A O(0
3 5@%
3 +E $ @:C , G
$ <O?@

!

"#$%&''(&)*$+,-%.$,/-0/0/1$+*#2345
"67),#-8' '9:;
6<-=#<",">(/)' '?@A/?AB?$C-''

+D
7 7E.CF
! =G '

'

#2 + H$I$@$4&?G%#(?+J-K
9:;
6<-=#L/;
?:;
12+(7E<"%M'
$B?N+I$J$3.F
!$

+$?' ' ' (7E' 9@A/?A6O-=?@F
?'
F
' .3@G.F
H$##JG' ' PNK
36BQ
#9:;
J-K
!2+1:39:;
6<-=#6<;
$4:)(./.3.F
!$

+$?J$3H$I$@$4&?G''J2834"3J)$#6BQ
#"$1$?=GH$%.F
!$H$I$@$4&?G''1D
R$73+?CG

,*$.F
J=$72=(7E6BQ
#(>>"=)$3<"3"$1$?=G"=)$3J-K
9:;
6<-=#"=$+1E6BQ
#64,",$

.F
S?1#G'"?D
C,$#E+D
7

TU'OA%A'VWXW

!

!"#$%&
'

!""#$% !"#$%
&'(
)*+
$,-.- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"#$%
&'(
)*+
$,-.-#/
))012 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 !

4"#5-*678
9*-')&,-.-:-;<2=
#$%
&'(
)*+
$ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333 >

>"')?6'<')&,-.-:-;<2=
#$%
&'(
)*+
$ 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 !

"#$%
&'()(*+,-./%
-+0
,12
/3(4( 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6

"57#./%
-+0
,12
/89
.:*) 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 77

!"#"#$%&'()$*'&+,- """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ##

!"#"$%&'()'*+,-./*0123,-4,(%5&/36%71-89* """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #$

!"#"$%&'()'(*&+()%,'-.+/%0&&,1 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #$

!"2%345
678
9:;
4<=
3>?@
A96""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #$

!"2"#%BCD%!"#$%&'()*"+,-. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 01

1/2/2(34,(!"#$%&#'(")*+,'-./0")1 222222222222222222222222222222222222222222222222222222 34

52627'89.':);/;,9'-&/;"#&<'(")*+, 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3=

!"#"!$%&'$()*'+),*-.),/$0.+123$.4$5)6/-3&$7(058"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9:

;"$<=>?@ABCDEFG
DBH
CIJ
F@KLK """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9:

!"#$%&'('&)*+,#-./012#!"#$%&'()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -.

!"#$%#
&'()*&+,'&-,./$01
/,2
.34
0 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 56

7"#89
::;
<1
'=0>.'&$?,./*&@&A&B?CD
$01
/,2
.34
0 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 55

!""#$% !"!"#$%&'(
)*+,-.
+)/
*01
-2343 5555555555555555555555555555555555555555555555555555 !"

!"#$%&'#
(

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )*

)"#+,-./0&1
23
(&4(,5,6
/&4(,78&9(:( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" );

!

"#$%&'()*%
'+,-./0
123,4'5'2'670
89:
);,-&6)&'(<1)4'5' ########################## ==

"#$#$%>?
@A&'(8(AB)&'(<1)C0
>B&'(670
+,-./0
123,4'5' ################################## ==

"#$#"%DED'E/1.F30
8(AB)G,HF30
<1)6)7-I
)8(AB) ############################################# =J

"#"#%&'(9(HBK
&LM
670
+,-./0
123,4'5'6)&'(<1)4'5' ################################## =N

=#%9(HOB7)M
C0
')&'(>?
P-BE'.4'5'Q'<L(M
################################################### JJ

=#$%&'(QR
&5'(HC-D+*%
' ############################################################################### JS

=#"%&'(QR
&5'(HC-DO+(.<(0
'. ##################################################################### JT

=#=%&'(QR
&5'C0
')%UVW%G,H&'(G9(L'2E*%
'8)ABD4'5' ############################## XY

J#%;->/0
16)&'(>?
P-BE'.4'5'Q'<L(M
C0
>B+,-./0
123,4'5' ############################ X"

J#$%&'(QR
&5'8(Z[
1.+*%
'% ################################################################################ X"

J#"%&'(QR
&5'8(Z[
1.\>B'&(]M
EA[
8)0
)8(Z[
1.+*%
'G,H;)^
>B+*%
' ################################ X"

J#=%&'(QR
&5'8(Z[
1.\>B'&(]M
EA[
8)0
)8(Z[
1.9(HOB+############################################ XX

J#=#$%&'(QR
&5'+>'2B'>9(HOB+ ############################################################## XX

J#=#"%&'(QR
&5'&(HD>)&'(E'.\>B'&(]M
################################################## XX

J#J%&'(QR
&5'>-P)&((26)4'5'_3C ############################################################ XN

J#X%&'(QR
&5'C0
')&'(G9(/1.4'5' ########################################################## XS

X#%9(HOB7)M
C0
')&'(G9,4'5'################################################################### XT

X#$%+>'289:
)2'/1.Q'<L(M
&'(G9, ########################################################### N"

X#"%E`5aA(HDD;,'B/-I
> ############################################################################ NJ

X#=%G)>+?
C8(Z[
1.(39GDD9&L?
####################################################################### NN

X#J%+,-./0
123,4'5'&-DQ'<L(M
&'(G9,GDD_((]' ##################################### NN

X#X%Q'<L(M
&'(G9,G,H&'(>?
8+('H;M
89(ABDL^
'. ########################################## Nb

X#N%&'(QR
&5',-&5]H8c_'H/1.4'5'G9, ################################################ NT

!

"#$#%&'()*+
',('()-./0
12-.34(')5..675)8
96..9':;
############################## <=

"#$#>&'()*+
',(?('77@
',AB
CD2'()697 ################################################### <=

"#<&'()EFG
H7@
2CG
DI8
7J(,(-KL0
DFM
N1E3'()697############################################# <O

"#<#%&'()EFG
H7@
2CG
DI8
7E3'()?D3697 ######################################################## <P

"#<#>&'()EFG
H7@
2CG
DI8
7-9Q
3R)@
K1(')'()697 ############################################## S=

$&9)5T1F3B
UG
(3'()9)5IN7V7J(,(W))IF(:;
########################################### X$

$#%&HN(I?@
IK@
3WB
)5YNM
(2J(,(*(?:)B
675?Z;
:;
########################################### X<

$#>&'()EFG
?Z;
:;
E3'()6'G
9[
!Y(HN(I'\&
('NI ############################################# %=$

<#&?)]
9

############################################################################################## %%$

!""#
%
$
&%'()**'+!!+,-./
01)2
(34,/
352
*67
,8(9(

:::::::::::::::::::::::::::::: !!"

!"#$%
&'()*+
,-).- """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !!/

!"!#(0
123
4)567'8
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !!/

!"9##:0
;<.5$&7':0
7$%
&=>
:?4@
ABCC62+
1D8
E)F
&BCC*:(0
1 """""""""""""""""""""""""" !!G

!"H#;-)?4@
A10
(BIAJ-<-B:5'(-=6=K3
: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !!L

!"M#$A-K$&7':0
7$%
&=>
:J-<- """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !9N

!"#$%&'()
*+,*./
01,& """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !23

2"$,4
+
5 6*+7+%&'84
9:'&;<04
;,*./
0=&>& """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !2?

2"!$%&'**%@AAB<';:'&; """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !2?

2"2$C&;@D+%&'1%E
A,*./
0 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !2#

2"3$,**+F
G&618&,*;0H,:HIJHK
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !2L

2"?$%&'()
*+,*./
01,& """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !2M

2"#$%&'%N$
&%4
A,*./
0 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !2O

!

"#$%&'()
*+,*-.%/0-1
*+23%+41
'56
37*8* 999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :;<

"9:#23%+41
'56
3#=>?@ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :"A

"9:9:#B-+.6
+C. 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :"A

"9:9;#D-EF(GHI
JKL
2*/M&1
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :"A

"9:9"#0NL
+JKL
2O#
*HP
+QP
+CH,*-0-1
*+23%+41
'56
3#=>?@ 9999999999999999999999999999999999999999 :":

"9:9R#4%S
H$'H4'+,*-0-1
*+#=>?@9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :""

"9;#23%+41
'56
3#TU= 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :"R

"9;9:#3%,8VEJ%L
&MD 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :"R

"9;9;#,*-2%/W3X
',41
'56
3 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :"Y

"9;9"#,*-0-1
*+23%+41
'56
3#TU=99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :"Z

!""#
%
$
&%'()'*(
% '+
!,./0
12341+
5,./0
16(7( 888888888888888888888888888888888888888888 9&9

!"#$%&'
()*+,
-+./0.1#
/.2
345
6-7
) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !8!

9"#./0.1#
/.2
345
6-7
):;
66<=0"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !88

>"#%?5
/*+,
@)<3*3/*46A#BCD """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !8E

8"#FGHI

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !8J

8"!#6A:K
L0<.6346A$6.M/0#FGHI """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !8N

8"!"!#FGHI#OPQRSTSUVWX """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !8N

8"!"9#OWQYZPXU#VX[USXQP """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !E\

!"#"$%&'()*+,-%./0+%&+12,2-2',%3&.&4 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #5#

!"$%67869%
7:;<=>8?@8A
7?BA
C;""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #D#

!"E%67869%
7:;<@F
G;HIJ7K """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #DE

!"!%LM
GCNF
7?OC?PQR
SOA
CST
UVWX
69%
76M
Y<A
GN%Z[\] """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #D!

!

"#$%&'
()*+
,-.,&/0
(1$
.2,3435$678 ############################################################### 9::

"#9$4;<=><?
.=@A=BA(>.<C.D@?
A(1$
.2,3$678 ############################################ 9:E

"#F$(.<(1$
.(G
H@?
ADI
J>K
L,B,*+
A;L.D############################################################# 9:M

"#N$(.<(1$
.(G
H@?
ADI
JO,;JG
=@?
ADI
JP.Q. ##################################################### 9E9

"#R$$(.<(1$
.(G
H;JG
=@?
ADI
JP.Q.C.D%,L&.=@A=$678 ################################## 9EN

"#R#9$(.<(1$
.(G
H@?
ADI
JH<S
H& ##################################################################### 9ER

"#R#F$(.<(1.
$ (G
H@?
ADI
J&.=P.Q.T.>C<U
##################################################### 9VF

:#$><W
X

############################################################################################## 9VR

!""#$%&%'()*+), -./!"#$
%&'($
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) !"#

!"#$%&'#
(

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !)*

+"#,-./0%1234,-56-782&82-9
5:&;9
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !))

<"#6(-8=
&1=
27>
? """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !)@

A"#6(-5B:3C? """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !@D

E"#1=
2F'#
(6G
:1234,-56-782&82-9
5:&;9
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !@!

*"#,-.4HI&9
1234,-56-782&82-9
5:&;9
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !@+

*"!#,-.4HI&9
:=
(&6(-JK
FG
H%(30(L(M(BN-9
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !@+

*"+#,-.4HI&9
:=
(&6(-B2&0(L(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !@<

*"<#,-.4HI&9
O&3(&,-.HP
6N9
2QR
&S """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !@<

T"#1=
28J--.JG
3 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !@E

)#NG
J2HU
(34,-56-782&82-9
5:&;9
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !@@

)"!#4,-56-7#!"#$"%&'#$(%)*"%)+,#&"-.////////////////////////////////////////////// 011

2/0)3456758)+"%&)9:,;< /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 01=

!

"#$%&'()*(+%,-.-/-.0 ######################################################################## 12"

"#3%&'()*(+%45/4 ################################################################################# 166

!""#$% %&%!"
$
# %&$'(&)
*+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -./

!"#$%&'#
(

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!*

)"#+(,-./
01(2345
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!6

*#+(,-./
07
(89:45
;<:=01(2<>,>,1& """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!?

@"#+(,%ABC$B22DE
F(& """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!G

@"!#+(,%ABC$#HIHJKH """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ))L

!"#$%&'()*+,$-./012341$567819:/0. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ##;

!";$%&'()*+,$<.00=8>2??6.41$@81520. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ##A

!"!$%&'()*+,BC
&$D7E.F7622G$0/H72"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ##I

A$%&'JKL
BC
&$M:H:/F$73N20M/H723 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #;O

P"$%&'()*+,Q,,+RS
TU """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #;#

V"$BW&
$ X'&%Y'C
Z[\+]BW$
&[&%%ZC
&*+]BW$
& """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #;!

^"$BW$
&X'&%Y'C
Z['_`ZC
&]*+]a&b& """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #;A

I"$*'c
X

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #;P

!"#$%&'

!"#
$%&'"()#
*+,
-./
)0&1&23-4
356-"7
538
6 99999999999999999999999999999999999999999999999999 :;<

2""=&3>
'". 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :;?

บทที% 1 คลังข้ อมูลภาษา
1. คลังข้ อมูลภาษาคืออะไร
กล่าวโดยคร่ าว คลังข้ อมูลภาษา (corpus) คือ ข้ อมูลภาษาเขียนหรื อ
ภาษาพูดทีDเป็ นภาษาทีDใช้ จริ งซึDงถูกรวบรวมขึ Oนมาในปริ มาณทีDมากเพียงพอตาม
ข้ อ กํ า หนดหรื อ เงืD อ นไขทีD กํ า หนดขึ นO เพืD อ นํ า คลัง ข้ อ มูล นันO มาใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การศึกษาเรืD องต่างๆทีDเกีDยวข้ องกับภาษา Crysta (1991) ได้ ให้ คํานิยามรวมทังO
อธิบายลักษณะของคลังข้ อมูลภาษา ไว้ ดงั นี O
corpus (corpora) A collection of LINGUISTIC DATA, either written texts
or a TRANSCRIPTION of recorded speech, which can be used as a
starting-point of linguistic description or as a means of verifying
hypotheses about a LANGUAGE (corpus linguistics). Linguistic
DESCRIPTIONS which are ‘corpus-restricted’ have been the subject of
criticism, especially by GENERATIVE GRAMMARIANS, who point to
the limitation of corpora (e.g. that they are samples of
PERFORMANCE only, and that only one still needs a means of
PROJECTING beyond the corpus to be the language as a whole). In
fieldwork on a new language, or in HISTORICAL study, it may be very
difficult to get beyond one’s corpus (i.e. it is a ‘closed’ as opposed to
an ‘extendable’ corpus), but in languages where linguists have regular
access to NATIVE-SPEAKERS (and may be native-speakers
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themselves) their approach will invariably be ‘corpus-based’, rather
than corpus-restricted. Corpora provide the basis for one kind of
COMPUTATIONAL LINGUISTICS. See Lyons 1968: Ch. 4.
(Crystal 1991. A Dictionary of Linguistics and Phonetics.)
ดังนันO คลังข้ อมูลภาษาจึงหมายถึงข้ อมูลภาษาเขียนหรื อภาษาพูดทีD
รวบรวมขึ Oนมาเป็ นจํานวนทีDมากเพียงพอสําหรั บใช้ ในการศึกษาด้ านภาษา ใน
ปั จจุบนั เมืDอกล่าวถึงคลังข้ อมูลภาษาจะหมายถึงข้ อมูลภาษาทีDได้ มีการเก็บบันทึก
ไว้ ในระบบคอมพิวเตอร์ เนืDองจากคลังข้ อมูลภาษาเป็ นแหล่งทีDให้ ข้อมูลการใช้
ภาษาทีDเกิดขึ Oนจริ ง คลังข้ อมูลภาษาจึงเป็ นแหล่งข้ อมูลทีDสําคัญต่อการศึกษาวิจยั
ทางด้ านภาษาและการสอนภาษานันๆ
O แนวคิดในการใช้ ข้อมูลภาษาทีDเกิดขึ Oนจริ ง
เพืDอการศึกษาทางภาษาศาสตร์ ได้ เริD มมีมาตังแต่
O ในช่วงทศวรรษทีD 50 อย่างไรก็
ตามการเก็บข้ อมูลภาษาจํานวนมากและการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภาษาในยุค
นันO ก็ ยัง เป็ นงานทีD ย ากลํ า บากและใช้ เวลามากเนืD อ งจากจํ า เป็ นต้ องอาศั ย
แรงงานคนเป็ นหลัก ต่อมาเมืDอมีการใช้ คอมพิวเตอร์ แพร่ หลายมากขึ Oน การสร้ าง
และใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลจึงเป็ นไปได้ โดยสะดวกมากขึ Oน และเพราะการ
พัฒนาประสิทธิ ภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ทงในแง่
ัO
ความเร็ วในการทํางานและ
ความสามารถในการเก็บข้ อมูลขนาดใหญ่นี Oเอง เราจึงสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ใน
การค้ นหาคําหรื อข้ อความในคลังข้ อมูลขนาดใหญ่ ได้ อย่างแม่นยําและรวดเร็ ว
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ เพืDอนับความถีD คํานวณค่าทางสถิติ และจัดเรี ยงข้ อมูลใน
รู ป แบบทีD ต้ อ งการได้ คลัง ข้ อมู ล ภาษาในปั จจุ บัน จะมี ข นาดใหญ่ ม าก เช่ น
คลังข้ อมูล BNC (British National Corpus) ซึ=งมีขนาดหนึ=งร้ อยล้ านคํา เมื=อ
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เปรี ยบเทียบกับขนาดของคลังข้ อมูลภาษาในยุคแรกๆ เช่น คลังข้ อมูล Brown
(Brown corpus) ซึงD มีขนาดเพียงหนึงD ล้ านคํา
2. ความเป็ นมาของภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล
แม้ ว่าความหมายของคลังข้ อมูลภาษาในปั จจุบนั จะหมายถึง ข้ อมูลทีD
จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ แต่ความจริ งมีการใช้ และพูดถึงคลังข้ อมูลภาษามาก่อนทีD
จะมีคอมพิวเตอร์ ใช้ กนั W. Nelson Francis (1992) พูดถึง Language corpora
B.C. โดยทีD B.C. ย่อมาจาก before computer ว่ามีงานจํานวนมากทีDทําโดย
อาศัยการรวบรวมข้ อมูลภาษามาเพืDอการวิเคราะห์ เช่น การจัดทําพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ Oxford English Dictionary ซึDงออกฉบับแรกในปี ค.ศ.1928 และ
การเขียนหนังสือไวยากรณ์ Modern English Grammar ของ Jespersen ซึงD เป็ น
งานทีDใช้ ข้อมูลภาษาทีDจดบันทึกมาไม่ได้ เป็ นข้ อมูลทีDจดั เก็บลงในคอมพิวเตอร์
ส่วนคําว่า corpus linguistics หรื อภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล ก็เป็ นคําใหม่
ทีDมีการใช้ เมืDอไม่นานนี Oในช่วงทศวรรษ 1980 โดยพบคํานี OในชืDอหนังสือต่างๆ เช่น
Corpus Linguistics: Recent Developments in the Use of Computer
Corpora in English Language Research (edited by Jan Aarts and Willem
Meijs, 1984), Corpus Linguistics Hard and Soft (edited by Merja Kytö et
al. 1988), English Corpus Linguistics (edited by Karin Aijmer and Bengt
Altenberg, 1991) เป็ นต้ น คําว่าภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลไม่ได้ มีความหมายใน
ลักษณะเดียวกับ ภาษาศาสตร์ สงั คม ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา เพราะไม่ได้ จัดเป็ น
แขนงย่อยของภาษาศาสตร์ ทีDศึกษาเรืD องเฉพาะในสาขา แต่เป็ นเรืD องของการใช้
ข้ อมูลภาษาเป็ นหลักสําคัญในการศึกษาภาษาในแง่มมุ ใดก็ได้ ซึDงจะครอบคลุม
การออกแบบ การสร้ าง และการใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพืDอตอบคําถามต่างๆ เกีDยวกับ
ภาษา
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นักภาษาศาสตร์ ทีDศึกษาภาษาโดยอิงกับข้ อมูลภาษาจริ งหรื อทีDเรี ยกว่า
corpus linguists มักถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับนักภาษาศาสตร์ ทีDทํางานโดยอาศัย
ข้ อมูลทีDนกึ คิดเอาหรื อทีDเรี ยกว่านักภาษาศาสตร์ นงัD โต๊ ะ (armchair linguists) โดย
มีการพูดล้ อเลียนว่า นักภาษาศาสตร์ นงัD โต๊ ะจะใช้ เวลานังD หลับตาครุ่ นคิดอยู่บน
เก้ าอี Oของตนสักพักใหญ่ ๆ แล้ วก็อทุ านขึ Oนว่า “ใช่แล้วช่างเป็ นข้อมูลที ;วิเศษจริ ง”
แล้ วก็จดบันทึกข้ อมูลประโยคทีDคิดขึ Oนได้ จากนันก็
O นงัD หลับตาครุ่ นคิดเช่นนันต่
O อไป
อีก ในขณะทีDนกั ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลก็ถกู ล้ อเลียนว่า วันๆ เอาแต่นงัD อยูก่ บั กอง
ข้ อมูลมหาศาลของตน นังD จัดลําดับข้ อมูลทีDมี นับความถีDของคํา หาว่าหมวดคํา
ของคําแรกในประโยคเป็ นอะไรได้ บ้าง เป็ นต้ น (Fillmore 1992 อ้ างใน Svartvik
2007)
การศึก ษาภาษาโดยอาศัยข้ อมูลภาษาจริ งอาจมองได้ ว่าเริD ม ต้ น เป็ น
กระแสหลักของภาษาศาสตร์ ในยุคของการศึกษาภาษาศาสตร์ ของนักไวยากรณ์
โครงสร้ าง (structuralists) หลังทศวรรษทีD 1920 ซึDงนักไวยากรณ์โครงสร้ างจะให้
ความสําคัญกับข้ อมูลภาษาและถือว่าเป็ นสิงD จําเป็ นสําหรับการศึกษาภาษา ทังนี
O O
เนืDองจากนักไวยากรณ์โครงสร้ างมองว่า การศึกษาทางภาษาควรเป็ นการศึกษา
ในเชิงประจักษ์ (empiricism) ด้ วยการสังเกตุจากข้ อมูลภาษาจริ งและอธิ บาย
ปรากฎการณ์ทางภาษาทีDพบในลักษณะทีDเป็ นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ โดยจะ
ไม่ยอมรับผลของการศึกษาภาษาศาสตร์ ทีDผ้ ศู กึ ษานึกคิดคาดคะเนเอง อย่างไรก็
ตาม แนวโน้ มการศึกษาทางภาษาศาสตร์ ในยุคต่อมาได้ เบีDยงเบนความสําคัญ
จากการใช้ ข้อมูลภาษาจริ งมาเป็ นการใช้ ความหยังD รู้ (intuition) ของเจ้ าของภาษา
เป็ นหลัก โดยบุคคลทีDเสนอแนวคิดนีคO ือ Noam Chomsky ในช่วงทศวรรษที=
1950 ซึ=งชีว[ ่ามีความแตกต่างระหว่างกฤตกรรมภาษา (performance) ซึ=งเป็ น
เรื= องของภาษาที=เกิดขึ [นที=เราได้ เห็นได้ ยิน กับสามัตถิยะภาษา (competence) ซึ=ง
4
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เป็ นเรื= องของความรู้ ทางภาษาที=ทําให้ เราสามารถตัดสินได้ ว่าประโยคใดถูกไวยา
กรณืหรื อไม่ นับจากนันมา
O ทิศทางของภาษาศาสตร์ ก็เปลีDยนจากการศึกษาแบบ
เชิงประจักษ์ ไปสูก่ ารศึกษาแบบเชิงเหตุผล (rationalism)
Chomsky เสนอแนวคิดว่าการศึกษาทางภาษาศาสตร์ ไม่ควรยึดติดอยู่
กับ การใช้ ข้อ มูล ภาษาจริ ง เพราะผลการศึกษาทีD ไ ด้ จ ะเป็ นเพี ย งการจัด ระบบ
ระเบียบข้ อมูลทีDรวบรวมมาได้ ซึDงไม่ได้ สะท้ อนให้ เห็นกลไกทางภาษาทีDมนุษย์มี
อยูภ่ ายใน Chomsky เสนอว่านักภาษาศาสตร์ ควรมุ่งศึกษาสิDงทีDเป็ นตัวความรู้
ความสามารถทางภาษา (knowledge of language) ของมนุษย์หรื อสามัตถิยะ
ภาษามากกว่ า คลัง ข้ อ มูล ภาษาเป็ นเพี ย งข้ อ มูล การปรากฎของรู ป ภาษาทีD
เจ้ าของภาษานันใช้
O และเป็ นเพียงวัตถุดิบทีDเราจะนํามาใช้ เพืDออนุมานหาสิDงทีDเป็ น
แบบจําลองของภาษาต่อไป Chomsky ชี Oประเด็นว่ามีความแตกต่างของระดับ
ความรู้ หรื อทฤษฎีภาษาทีDได้ จากวิธีการศึกษาภาษาทีDต่างกัน การจัดกลุ่มจัด
ระเบียบข้ อมูลและหาข้ อสรุปจากข้ อมูลถูกมองว่าเป็ นการได้ มาซึDงทฤษฎ๊ ทีDถกู ต้ อง
ในระดับสังเกตุเห็น (observation adequacy) กับระดับพรรณา (descriptive
adequacy) เท่านัน[ เพราะเป็ นการบอกได้ วา่ ประโยคแบบไหนที=พบในข้ อมูลบ้ าง
ตามที= ค้ น พบจริ ง และให้ คํ า อธิ บ ายความรู้ เพิ= ม เติ ม จากข้ อ มูล ที= พ บว่ า ทํ า ไม
ประโยคไหนจึงถูกไวยากรณ์หรื อไม่ถกู ไวยากรณ์ แต่ก็ไม่ช่วยให้ เราเข้ าถึงทฤษฎี
ภาษาในระดับอธิบายได้ (explanatory adequacy) เช่นที=นกั ไวยากรณ์เพิ=มพูนใน
สาย Chomsky พยายามทํา คือ สร้ างแบบจําลองที=จะอธิ บายถึงความรู้ ภาษาที=
มนุษย์มีร่วมกันมาแก่กําเนิดหรื อไวยากรณ์สากล (universal grammar) อันเป็ น
ความรู้ ภาษาทีDทําให้ มนุษย์สามารถเรี ยนภาษาใดก็ได้ เมืDอเติบโตในบริ บทภาษา
นันๆ
O นอกจากนี O ชอมสกี Oยังอ้ างถึงเหตุผลต่างๆเพืDอชีใO ห้ เห็นว่าการใช้ คลังข้ อมูล
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ภาษาไม่ส ามารถเป็ นประโยชน์ ต่อ การสร้ างแบบจํ าลองของสามัต ถิ ย ะภาษา
เหตุผลต่างๆทีDยกมาสนับสนุนแนวคิดนี O ได้ แก่
1. จํานวนของประโยคในภาษานันมี
O มากมายมหาศาลและมีปริ มาณทีDไม่จํากัด
(non-finite) จึงเป็ นไปไม่ได้ ทีDจะรวบรวมประโยคทังหมดมาศึ
O
กษา และการทีDสมอง
มนุษ ย์ มี ข อบเขตทีD จํ า กัด แสดงว่า สิD ง ทีD มี อ ยู่ใ นสมองมนุษ ย์ คื อ กฎเกณฑ์ ห รื อ
ไวยากรณ์ทางภาษาเพราะเป็ นสิDงทีDมีขอบเขตอันจํากัดได้ จึงควรสนใจศึกษาเรืD อง
ไวยากรณ์มากกว่า
2. ความหยังD รู้ (intuition) เท่านันที
O Dจะสามารถใช้ ตดั สินว่าประโยคใดไม่ถกู ต้ อง
ตามไวยากรณ์ (ungrammatical)1 การใช้ เพีย งคลังข้ อ มูลภาษาอย่างเดียวไม่
สามารถทําให้ เราเห็นประโยคทีDไม่ถกู ต้ องตามไวยากรณ์ เนืDองจากโดยปกติแล้ ว
มนุษย์เราจะพูดแต่ภาษาทีDถูกต้ องและสืDอความได้ เช่น เราคงจะไม่เคยได้ ยิน
ประโยคว่า "วิธีสงิD สรรพอย่างทุกอยู่มีทีDคิดความ" หรื อประโยคบางประโยคก็ยาก
ทีDจะพบเห็นในชีวิตจริ ง แต่คนเราก็สามารถตัดสินได้ ว่าประโยคนันเป็
O นประโยคทีD
ถูกไวยากรณ์หรื อไม่ (grammatical) ดังเช่น ประโยคทีD Chomsky ยกขึ Oนมาเป็ น
ตัวอย่างคือ “colorless green idea sleeps furiously” (Chomsky 1957) ซึDง
Chomsky กล่าวว่าประโยคลักษณะนีเO ราสามารถระบุได้ ว่าเป็ นประโยคทีDถูก
ไวยากรณ์ถึงแม้ วา่ จะไม่มีผ้ ใู ดใช้ หรื อพูดประโยคนี Oในชีวิตประจําวันก็ตาม

1

หมายถึงประโยคทีDผ้ ูพูดทีDเป็ นเจ้ าของภาษานันO จะไม่พูดหรื อใช้ เนืDองจากไม่มี
กฎเกณฑ์ใดใดทางภาษาทีDจะทําให้ สร้ างประโยคนันออกมาได้
O
ซึDงจะต่างจาก
ประโยคทีDผิดไวยากรณ์ตามความเข้ าใจแบบทัวD ไปทีDอาจหมายรวมถึงประโยคทีD
อาจารย์ ผ้ ูสอนภาษาเห็นว่าใช้ ไม่ถูกต้ องหรื อไม่เหมาะสม แต่แท้ จริ ง แล้ ว เป็ น
ประโยคทีDถกู ไวยากรณ์เพราะมีโครงสร้ างประโยคทีDเป็ นไปตามกฎไวยากรณ์ได้
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3. เป็ นไปได้ ยากทีDจะศึกษาคลังข้ อมูลภาษาทีDมีขนาดใหญ่ในลักษณะเชิงประจักษ์
(คํากล่าวนี O อาจเป็ นจริ งในยุคนันซึ
O งD คอมพิวเตอร์ ยงั ไม่มีประสิทธิภาพพอและยังไม่
เป็ นทีDใช้ กนั แพร่หลาย แต่ปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพมากพอทีDจะใช้ เก็บ
และค้ นหาข้ อมูลขนาดใหญ่ได้ คํากล่าวข้ อนี Oจึงไม่มีนํ Oาหนักพอ)
ถึงแม้ ว่าการศึกษาภาษาศาสตร์ โดยใช้ ข้อมูลภาษาจริ งจะลดบทบาท
ความสําคัญลงไปในระยะนันO แต่ก็ยงั มีนกั ภาษาศาสตร์ จํานวนหนึDงทีDยงั เห็นถึง
ความสําคัญของคลังข้ อมูลภาษาต่อการศึกษาภาษา อีกทังงานบางอย่
O
างเองก็
หลีกเลียD งไม่ได้ ทีDจะต้ องอาศัยข้ อมูลภาษาจริ งเป็ นพื Oนฐานในการศึกษา เช่น การ
รั บ ภาษา (language acquisition), ภาษาศาสตร์ เ ชิ ง ประวัติ (historical
linguistics), ภาษาศาสตร์ ภาคสนาม (linguistic field method) ในยุคนี O จึงมีผ้ ู
เริD มสร้ างคลังข้ อมูลภาษาต่างๆ เพืDอใช้ ประโยชน์ในงานของตน ตัวอย่างเช่น
ในปี ค.ศ. 1960 Quirk ได้ สร้ างคลังข้ อมูล “Survery of English Usage”
(SEU) เป็ นคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) ซึDงรวบรวมทังO
ภาษาพูดและภาษาเขียนทีDใช้ ในระหว่างปี 1953-1987 คลังข้ อมูลมีขนาดหนึงD ล้ าน
คําโดยแบ่งเป็ นข้ อมูลภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างละครึDงหนึงD
ในปี ค.ศ. 1961 Francis และ Kucera สร้ างคลังข้ อมูล Brown Corpus
เป็ นคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั (American English) ทีDเก็บจากเอกสาร
สิงD พิมพ์ทวัD ไปในปี นันO คลังข้ อมูลมีขนาดหนึงD ล้ านคํา
ในปี ค.ศ.1975 Svartvik สร้ างคลังข้ อมูล London-Lund corpus (LLC)
เป็ นคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเฉพาะทีDเป็ นภาษาพูดจํานวน 500,000
คํา โดยนําข้ อมูลจากคลังข้ อมูล SEU มาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์
คลัง ข้ อ มู ล ภาษาในยุ ค ต่ อ มาจะมี ข นาดใหญ่ ขึ นO เช่ น Birmingham
Collection of English Language Corpus ของ Sinclair มีขนาด 20 ล้ านคํา
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เป็ นข้ อมูลภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ และในปั จจุบนั คลังข้ อมูลภาษาโดยทัวD ไปก็
จะมีขนาดใหญ่ ตังO แต่หนึDงร้ อยล้ า นคําขึนO ไป สามารถจัดเก็ บ และสืบ ค้ นได้ ใ น
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึDงก็เป็ นสาเหตุหนึDงทีDทําให้ ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล (corpus
linguistics) เป็ นทีDสนใจแพร่ หลาย เนืDองมาจากประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ทงั O
ทางด้ านความเร็ วและความจุได้ มีการพัฒนาขึ Oนอย่างรวดเร็ ว เราสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ ใ นการค้ นหาคําวลีหรื อข้ อความในคลังข้ อมูลภาษาขนาดใหญ่ ได้
อย่างแม่นยําและรวดเร็ ว สามารถนับความถีD คํานวณค่าทางสถิติ และจัดเรี ยง
ข้ อมูลในรู ปแบบทีDต้องการได้ ทําให้ การศึกษาแง่มุมต่างๆของภาษาเป็ นไปได้
โดยสะดวกมากขึ Oน และทําให้ เห็นรู ปแบบการใช้ ในลักษณะต่างๆทีDบางครังO ก็ยาก
ทีDจะนึกถึงได้ เอง
นับจากทศวรรษทีD 1980 มา นักภาษาศาสตร์ จึงเริD มให้ ความสนใจกับ
ข้ อมูลภาษาจริ งมากขึ Oน คําว่า corpus linguistics หรื อภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล
จึงเป็ นคําทีDเกิดขึ Oนมาในช่วงนี O อาจจะด้ วยเหตุผลทีDต้องการแสดงจุดยืนทีDตา่ งจาก
นักภาษาศาสตร์ กระแสหลักทีDศึกษาภาษาโดยใช้ ความหยังD รู้ (intuition) เป็ นหลัก
ในปั จ จุบัน การศึก ษาทางภาษาศาสตร์ เองก็ ได้ หัน กลับ มานิย มการศึกษาเชิ ง
ประจักษ์ มากขึ Oนโดยมีการใช้ คลังข้ อมูลภาษาเป็ นพื Oนฐานสําหรับการศึกษา โดย
มีผ้ ใู ห้ เหตุผลเพืDอสนับสนุนและชี Oให้ เห็นข้ อดีของการใช้ ข้อมูลภาษาจริ ง เมืDอเทียบ
กับการศึกษาภาษาศาสตร์ แบบเชิงเหตุผลซึงD มักอาศัยข้ อมูลภาษาทีDคิดสังเคราะห์
ขึ Oนเองเป็ นหลัก ดังเช่น
1. ข้ อมูลสังเคราะห์ทีDนกั ภาษาศาสตร์ สร้ างขึ OนเองเพืDอใช้ ในการศึกษานันตรวจสอบ
O
หรื อตัดสินความถูกต้ องของการวิเคราะห์ได้ ยาก ขึ Oนอยูก่ บั การตัดสินของแต่ละคน
ในขณะทีDข้อมูลจริ งสามารถตรวจสอบได้ วา่ มีการใช้ แบบนันๆจริ
O งไหม อีกทังข้
O อมูล
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สังเคราะห์ทีDนกั ภาษาศาสตร์ ใช้ กนั บางครังO ฟั งดูไม่เป็ นธรรมชาติ และแทบจะไม่พบ
ในบริ บทจริ งเลย ทําให้ มีความเห็นแตกต่างกันได้
2. แนวทางของนักภาษาศาสตร์ ใ นการแยกข้ อมูลภาษาว่าเป็ นประโยคทีDถูก
ไวยากรณ์หรื อเป็ นประโยคทีDผิดไวยากรณ์ นนไม่
ั O เพียงพอทีDจะอธิบายธรรมชาติทีD
แท้ จริ งของภาษา ในความเป็ นจริ งมีประโยคจํานวนไม่น้อยทีDตดั สินไม่ได้ ง่ายว่าถูก
หรื อผิดไวยากรณ์ แต่อาจเป็ นทีDยอมรับได้ ของเจ้ าของภาษาในระดับทีDแตกต่างกัน
3. คลังข้ อมูลภาษาช่วยให้ เราทราบถึงความถีDของการใช้ คําหรื อโครงสร้ างประโยค
แบบต่างๆ ในขณะทีDการศึกษาโดยข้ อมูลสังเคราะห์ ไม่อาจชี ใO ห้ เห็นข้ อมูลนีไO ด้
และคลังข้ อมูลภาษายังช่วยให้ เราเห็น ตัวอย่างหรื อ ปรากฎการณ์ ทางภาษาทีD
บางครังO ก็ยากทีDจะนึกถึงได้ โดยไม่ศกึ ษาจากข้ อมูลจริ ง
ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลจึงอาจมองได้ ว่าเป็ นเพียงแนวการศึกษาทาง
ภาษาศาสตร์ ทีDอาศัยข้ อมูลภาษาจริ งเป็ นพืนO ฐานในการวิจัย ซึDงอาจเป็ นการ
ศึกษาวิจัยในแขนงใดใดก็ได้ เช่น สัทศาสตร์ วากยสัมพันธ์ ปริ จเฉทวิเคราะห์
ฯลฯ ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลจึงไม่ใช่แขนงของภาษาศาสตร์ ในความหมายทีDเป็ น
แขนงหนึDง ทีD มี ขอบเขตการศึกษาภาษาทีD ชัด เจน อย่า งไรก็ ต าม หากมองว่า
ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลนอกจากจะสนใจตอบสมมติฐานต่างๆโดยอาศัยข้ อมูล
ภาษาแล้ ว ยังสนใจเรืD องของการจัดสร้ างคลังข้ อมูลภาษาทีDจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษาภาษาในเรืD องอืDนๆ ต่อไป และสนใจเรืD องของเครืD องมือทีDใช้ ในการทํางาน
ร่ ว มกับ คลัง ข้ อมู ล ภาษา ภาษาศาสตร์ ค ลัง ข้ อ มูล ก็ อ าจเป็ นแขนงหนึD ง ทาง
ภาษาศาสตร์ ทีDแตกต่างจากภาษาศาสตร์ แขนงอืDน ๆ ในปั จจุบนั ภาษาศาสตร์
คลัง ข้ อ มูล เป็ นแขนงวิ ช าทีD ไ ด้ รั บ ความสนใจเป็ นอย่ า งมาก เพราะนอกจาก
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้ การจัดสร้ างและใช้ ประโยชน์ในการวิจัย
ภาษาศาสตร์ เป็ นไปได้ โดยสะดวกแล้ ว คลังข้ อมูลภาษายังเป็ นประโยชน์ในด้ าน
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อืDนๆ อีกด้ วย เช่น ช่วยในการจัดทําพจนานุกรมและประมวลศัพท์เฉพาะสาขา
เพราะทําให้ ผ้ ูจัดทําสามารถเขียนคํานิยามศัพท์โดยการสืบค้ นความหมายจาก
ข้ อมูลจริ งได้ ช่วยในการเรี ยนการสอนภาษา เพราะทําให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ การใช้
ภาษาทีDเกิดขึ Oนจริ งได้ นอกจากนี Oคลังข้ อมูลภาษายังเป็ นประโยชน์ในงานด้ านการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) คลังข้ อมูลภาษา
สามารถนํามาใช้ เพืDอฝึ กสอน (train) คอมพิวเตอร์ ให้ ร้ ู ถึงลักษณะบางประการของ
ภาษาเพืDอให้ สามารถประมวลผลภาษาได้ อย่า งมีประสิทธิ ภาพมากขึนO ซึDงใน
ปั จ จุ บัน นี O สามารถกล่า วได้ ว่ า การใช้ คลัง ข้ อมูล ภาษาเป็ นกระแสหลัก ของ
ภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
3. ขอบเขตของภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล
ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลไม่ใช่แขนงทางภาษาศาสตร์ ทีDศึกษาทฤษฏีทาง
ภาษาศาสตร์ ใ นลัก ษณะเดี ยวกับ ทฤษฎี ไวยากรณ์ ต่า งๆ ไม่ไ ด้ เ ป็ นแขนงทาง
ภาษาศาสตร์ ทีD มี ข อบเขตการศึ ก ษาภาษากับ เรืD อ งใดเรืD อ งหนึD ง เหมื อ นอย่ า ง
ภาษาศาสตร์ สงั คม ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา หรื อภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แต่
ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลเป็ นแขนงทีDสนใจเรืD องการจัดสร้ างคลังข้ อมูลภาษาและ
เครืD องมือทีDจะใช้ งานร่วมกับคลังข้ อมูลภาษา และการใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูล
ภาษาเพืDอศึกษาวิจยั ประเด็นต่างๆทีDเกีDยวข้ องกับภาษา
โดยปกติ ในการศึกษาทางภาษาศาสตร์ นนจํ
ั O าเป็ นต้ องอาศัยหลักฐาน
คื อ ข้ อ มูล ภาษามาเพืD อ ยื น ยัน ทฤษฎี ทีD ใ ช้ อธิ บ ายภาษาดัง กล่า ว ซึDง หลัก ฐาน
ดังกล่าวนี OบางครังO ก็ได้ จากการนึกคิดเอาโดยอาศัยความหยังD รู้ ของเจ้ าของภาษา
ในการตัด สิ น ว่ า ประโยคนันO ๆถู ก ไวยากรณ์ ห รื อ ไม่ สํ า หรั บ การศึ ก ษาแบบ
ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลนันO การนําคลังข้ อมูลภาษามาใช้ จะช่วยให้ ได้ หลักฐาน
ข้ อมูลการใช้ ภาษาทีDเกิดขึ Oนจริ ง อันจะนําไปสูผ่ ลการศึกษาทีDดีกว่าการศึกษาโดย
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ใช้ ข้อมูลในลักษณะอืDน ๆ การใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษาอย่างเต็มทีDนนั O
จําเป็ นต้ องมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพืDอช่วยในการสืบค้ นข้ อมูลภาษาในลักษณะ
ต่างๆ และต้ องมีการออกแบบจัดเก็บข้ อมูลภาษาอย่างเป็ นระบบ งานทางด้ าน
ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลจึงเกีD ยวข้ องกับกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นผู้ทีD
เกีDยวข้ องกับการออกแบบและสร้ างคลังข้ อมูลภาษา (ดูบททีD 8-10) กลุม่ ที=สอง
เป็ นผู้ที=เกี=ยวข้ องกับการสร้ างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที=จะใช้ ร่วมกับคลังข้ อมูลภาษา
(ดูบททีD 11 และ 12) กลุม่ ทีDสามเป็ นผู้ทีDใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษาเพืDองาน
ของตน (ดูบททีD 2-7) เช่น นักภาษาศาสตร์ ทีDใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพืDอศึกษาถึง
ลักษณะการใช้ ภาษาทีDเกิดขึ Oนจริ ง ความถีDในการปรากฏของคําหรื อวลีทีDศึกษา
อาจารย์สอนภาษาทีDใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพืDอการวิจยั และการเรี ยนการสอนภาษา
นักแปลทีDอาศัยคลังข้ อมูลภาษาหาตัวอย่างของการแปล นักทฤษฎีการแปลทีD
ศึกษาธรรมชาติของการแปลจากคลังข้ อมูลเทียบบท (parallel corpora) และ
นักภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ทีDใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพืDอช่วยในการพัฒนาระบบการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เป็ นต้ น
4. พัฒนาการของคลังข้ อมูลภาษา2
การใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษานันO เริD มมีมานานก่อนทีDจะมีการใช้
คอมพิวเตอร์ กนั อย่างแพร่หลาย ในอเมริ กาและยุโรปในช่วงทศวรรษทีD 1920 ได้ มี
การนับความถีDของคําทีDใช้ กนั ในภาษาอังกฤษเพืDอช่วยในการจัดทําหลักสูตรการ
สอนทีDเหมาะสมกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1921
Thorndike ได้ รวบรวมข้ อมูลภาษาอังกฤษขนาด 4.5 ล้ านคําเพืDอสร้ างรายการ
2

เนื Oอหาส่วนใหญ่ในหัวข้ อนี Oเรี ยบเรี ยงจากบททีD 2 ในหนังสือของ Kennedy
(1998)
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ความถีDของคํา (word frequency list) เพืDอทีDจะใช้ เป็ นแนวทางในการเตรี ยม
เนื Oอหาการสอน (material) ทีDเหมาะสมต่อการสอนวิชาวรรณคดี สําหรับนักเรี ยน
ในอเมริ กาทีDพูดภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ ต่อมา Thorndike ได้ ร่วมมือกับ
Lorge จัดทําคลังข้ อมูลทีDมีขนาดใหญ่ขึ Oนคือมีขนาด 18 ล้ านคําในปี ค.ศ. 1944
ผลงานของ Thorndike และ Lorge ชิ Oนนี Oมีผลอย่างมากต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษในประเทศต่างๆทัวD โลกในเวลาต่อมา
ในงานด้ านการเขียนตําราไวยากรณ์ ก็มีผ้ ใู ช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูล
ภาษาเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1940 Fries ใช้ จดหมายทีDบคุ คลต่างๆเขียน
ถึงรั ฐบาลสหรั ฐอเมริ กาเพืDอเป็ นข้ อมูลในการเขียนตํารา “American English
Grammar” และใช้ บทสนทนาทางโทรศัพท์ขนาด 250,000 คําเป็ นข้ อมูลสําหรับ
เขียนหนังสือ “The Structure of English” อย่างไรก็ตามงานทีDสําคัญทีDสดุ ในยุค
นี O คือ การจัดสร้ างคลังข้ อมูล Survey of English Usage (SEU) ของ Quirk ซึDง
เริD มต้ นในปี ค.ศ. 1958 โดยตังเป
O ้ าทีDจะรวบรวมตัวอย่างของการใช้ ภาษาอังกฤษ
ของผู้มีการศึกษาดีจํานวน 200 ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างมีขนาด 5,000 คํา เพืDอใช้
เป็ นตัวแทนของภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) คลังข้ อมูลมีขนาด
รวมหนึงD ล้ านคํา เป็ นข้ อมูลภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างละครึD งหนึDง โดยตัวบท
(text) ทีDรวบรวมไว้ ใน SEU เป็ นเอกสารภาษาทีDอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 19531987 โครงการนี Oใช้ เวลาดําเนินการทังสิ
O Oนกว่า 25 ปี โดยเริD มตังแต่
O สมัยทีDยงั ไม่มี
การใช้ คอมพิวเตอร์ จนกระทังD มาเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1989 ซึDงในภายหลัง
ข้ อมูลในส่วนของภาษาพูดได้ ถกู นํามาแยกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ เป็ น LondonLund Corpus
ส่วนในงานด้ านการทําพจนานุกรม (lexicography) และการศึกษา
ภาษาถิDน (dialectology) นันจํ
O าเป็ นอย่างยิDงทีDต้องอาศัยข้ อมูลภาษาจริ งเป็ นหลัก
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ตัวอย่างของการศึกษาทางด้ านนี O ได้ แก่ พจนานุกรม Oxford English Dictionary
ทีDตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1928 เป็ นผลงานทีDได้ มาจากการศึกษาข้ อมูลภาษาจริ งอย่าง
ต่อเนืDองมาเป็ นเวลากว่า 71 ปี ใช้ คนกว่า 2,000 คนในการรวบรวมประโยคอ้ างอิง
(citation) 5 ล้ านประโยคหรื อกว่า 50 ล้ านคําสําหรั บใช้ ประกอบการเขียน
คําอธิบายศัพท์ 414,825 ศัพท์ และพจนานุกรม Webster New International
Dictionary ทีDตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1961 เป็ นพจนานุกรมฉบับสุดท้ ายทีDใช้ คลังข้ อมูล
ภาษาทีDไม่ได้ เก็บอยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์ พจนานุกรมนี Oมีประโยคอ้ างอิงกว่า 10
ล้ า นประโยคทีD ใ ช้ ประกอบคํ า อธิ บ ายศัพ ท์
หลัง จากนันO จึ ง เริD ม มี ก ารนํ า
คอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ ซึDงในยุคแรกยังเป็ นเครืD องระดับเมนเฟรม และใช้ ช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับคําและคําทีDปรากฏร่วมกัน (word collocation) เป็ นหลัก
4.1 คลังข้ อมูลยุคแรก
เมืDอ คลังข้ อมูล ภาษาถูก จัดเก็ บ ไว้ ในคอมพิว เตอร์ งานเกีD ยวกับ การ
ค้ นหาคํา นับความถีDของคํา ก็สามารถทําได้ สะดวกเป็ นอย่างมาก ดังนันงาน
O
ต่างๆทีDเกีDยวข้ องกับภาษา เช่น การทําพจนานุกรม งานวิจยั ทางภาษาศาสตร์ งาน
ด้ า นการเรี ย นการสอนภาษา จึ ง เริD ม ให้ ค วามสนใจกับ การใช้ การจัด สร้ าง
คลังข้ อมูล ซึDงคลังข้ อมูลภาษาในยุคแรกๆจะยังคงมีขนาดเล็กอยู่ คือ มีขนาด
ประมาณหนึงD ล้ านคํา ได้ แก่
4.1.1 Brown Corpus
คลังข้ อมูล Brown เป็ นคลังข้ อมูลขนาดหนึDงล้ านคําของภาษาเขียนใน
ภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั ซึDงเริD มดําเนินการสร้ างเมืDอปี ค.ศ. 1961 และเสร็ จสิ Oน
ในปี ค.ศ. 1964 โครงสร้ างคลังข้ อมูลประกอบด้ วยตัวบท 500 ตัวอย่าง แต่ละ
ตัวอย่างมีขนาด 2,000 คํา โดยสุม่ เลือกจากเอกสารประเภทต่างๆ เป็ นตัวบททีD
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ให้ ข้ อ มูล ข่า วสาร (informative) ร้ อยละ 75 ตัว บททีD เ ป็ นเรืD องจิ น ตนาการ
(imaginative prose) ร้ อยละ 25 ซึDงในตัวบทแต่ละประเภทก็จะแบ่งเป็ นหมวด
ย่อยๆ เพืDอให้ ครอบคลุมภาษาเขียนแบบต่างๆให้ มากทีDสดุ เสมือนให้ เป็ นตัวแทน
(representative) ของภาษาเขียน โครงสร้ างของคลังข้ อมูล Brown จะคล้ ายกับ
โครงสร้ างของคลังข้ อมูล SEU เนืDองจาก ผู้สร้ างคลังข้ อมูล Brown คือ Francis
และ Kucera ได้ รับอิทธิพลมาจาก Quirk ซึงD เป็ นผู้กําหนดโครงสร้ างของคลังข้ อมูล
SEU
คลังข้ อมูล Brown เริD มสร้ างโดยการพิมพ์บตั รเจาะรู คอมพิวเตอร์ แล้ ว
ถ่ า ยเข้ า เทปแม่เ หล็ก ในระบบคอมพิ ว เตอร์ เ มนเฟรม แต่ปั จ จุบัน จัด เก็ บ และ
เผยแพร่ ในรู ปของซีดีรอม คลังข้ อมูล Brown เป็ นต้ นแบบของคลังข้ อมูลภาษาทีD
ออกแบบมาเพืDอให้ เสมือนเป็ นตัวแทนของภาษา (representative corpus) ทีDมี
การสร้ างกันต่อมา
4.1.2 Lancaster-Oslo/Bergen (LOB) Corpus
คลังข้ อมูล Lancaster-Oslo/Bergen (LOB) เป็ นคลังข้ อมูลคู่เทียบของ
คลังข้ อมูล Brown โดยคลังข้ อมูล LOB เป็ นคลังข้ อมูลภาษาเขียนของ
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ สร้ างขึ Oนในช่วงปี ค.ศ. 1970-1978 โดยความร่ วมมือ
ของมหาวิทยาลัย Lancaster มหาวิทยาลัย Oslo และ Norwegian Computing
Centre for the Humanities at Bergen คลังข้ อมูล LOB ประกอบด้ วยตัวบท
500 ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างมีขนาด 2,000 คํา การจัดหมวดเอกสารใน LOB นันO
จะเหมือนกับคลังข้ อมูล Brown แต่อาจมีความแตกต่างกันบ้ างเล็กน้ อย เช่น ใน
คลังข้ อมูล LOB จะมี จํา นวนตัว บทในส่วนทีDเ ป็ นเรืD อ งแบบลูกทุ่ง ตะวัน ตก
(western) น้ อยกว่า แต่จะเพิDมส่วนทีDเป็ นการผจญภัย (adventure) เข้ ามาแทน
เป็ นต้ น
14
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คลัง ข้ อมูล ทีD มี โครงสร้ างเหมื อ นกับคลัง ข้ อ มูล Brown
นอกจาก
คลังข้ อมูล LOB แล้ วยังมีคลังข้ อมูลอืDนๆ อีก เช่น Kolhapur Corpus of Indian
English, Wellinton Corpus of Written New Zealand English, และ Australian
Corpus of English (ACE) ซึDงต่างก็เป็ นคลังข้ อมูลของภาษาอังกฤษทีDใช้ ใน
ประเทศนันๆ
O
4.1.3 London-Lund Corpus (LLC)
คลัง ข้ อ มูล London-Lund เป็ นคลัง ข้ อ มูล ส่ว นทีD เ ป็ นภาษาพูด ของ
คลังข้ อมูล SEU คลังข้ อมูล SEU นันเริ
O D มแรกไม่ได้ ถกู สร้ างมาในรู ปของข้ อความ
อิเล็ก ทรอนิกส์ ข้ อ มูลทังO ภาษาพูด และภาษาเขีย นถูก วิเคราะห์ และเก็ บ ลงบน
กระดาษ จนกระทังD ในปี ค.ศ. 1975 Jan Svartvik แห่งมหาวิทยาลัย Lund ใน
ประเทศสวีเดน ได้ เริD มโครงการ Survey of Spoken English (SSE) โดย
ตังเป
O ้ าหมายว่าจะจัดเก็บข้ อมูลภาษาพูดในรูปของข้ อความอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
ข้ อมูลทีDได้ มาจากคลังข้ อมูล SEU ทีDเป็ นตัวบทภาษาพูดจํานวน 87 ตัวบท และ
เพิDมเติมตัวบทอีก 13 ชิ OนเพืDอให้ ครบหนึDงร้ อยชิ Oน แต่ละตัวบทมีขนาด 5,000 คํา
รวมทังหมดเป็
O
นคลังข้ อมูลภาษาขนาดหนึDงล้ านคํา คลังข้ อมูล LLC จัดว่าเป็ น
คลัง ข้ อ มูล ภาษาพูด ทีD มีก ารถอดลักษณะต่า งๆของเสีย งไว้ อ ย่า งละเอี ย ด แต่
คลังข้ อมูล LLC ก็มีลกั ษณะทีDเน้ นเนื Oอหาทางวิชาการมาก เพราะข้ อมูลส่วนใหญ่
ได้ จ ากกลุ่ม คนทีD มี ก ารศึก ษา ซึDง ทํ า งานทางด้ า นวิ ช าการ นอกจากนี กO ารจัด
ประเภทหมวดเนื Oอหาต่างๆในคลังข้ อมูลก็มีความหลากหลายน้ อยกว่าเมืDอเทียบ
กับ International Corpus of English (ICE) (ดู 4.2.4)
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4.2 คลังข้ อมูลยุคที6สอง
คลังข้ อมูลภาษาขนาดหนึDงล้ านคําในยุคแรกนันแม้
O จะจัดได้ ว่ามีขนาด
ใหญ่ แต่ก็ยงั เป็ นคลังข้ อมูลทีDมีขนาดจํากัดเกินกว่าทีDจะใช้ วิเคราะห์ศพั ท์ (lexical
analysis) หรื อใช้ วิเคราะห์เรืD องความหมาย (semantic analysis) ได้ เนืDองจาก
คําบางคําอาจมีความถีDในการปรากฏน้ อยมากเพียงหนึDงครังO หรื ออาจไม่ปรากฏ
เลยในคลังข้ อมูลขนาดหนึDงล้ านคํานี O ดังนันO ในบางครั งO จึงจําเป็ นต้ องอาศัย
คลังข้ อมูลทีDมีขนาดใหญ่ มากๆ เพืDอให้ มีข้อมูลคํานันO ในปริ มาณทีDมากเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะห์ ซึDงในปั จจุบนั ตังแต่
O ปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้ นมา มาตรฐานของ
ขนาดคลังข้ อมูลภาษาจะอยูท่ ีDประมาณ 100 ล้ านคํา
4.2.1 The Cobuild Project
โครงการ Cobuild เป็ นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน คือ สํานักพิมพ์
Collins และทีมวิจยั ในมหาวิทยาลัย Birmingham คลังข้ อมูลทีDสร้ างขึ Oนมานี O มีชืDอ
ว่า Cobuild Corpus หรื อ Birmingham Corpus โครงสร้ างข้ อมูลของคลังข้ อมูล
Cobuild ในส่วนทีDเป็ นคลังข้ อมูลหลัก (core corpus) ถูกออกแบบมาเพืDอให้ เป็ น
ตัวแทน (representative) ของภาษาอังกฤษ เพืDอให้ เป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ูเรี ย น
ผู้สอนภาษา และผู้สนใจภาษาในด้ า นอืD นๆ โดยกํ า หนดให้ ร้อยละ 25 ของ
คลังข้ อมูลเป็ นภาษาพูด ข้ อมูลทังหมดรวบรวมจากเอกสารที
O
Dปรากฏหลังปี ค.ศ.
1960 ไปแล้ ว ซึDงถือว่าเป็ นภาษาปั จจุบนั และจะเน้ นภาษาทีDเป็ นภาษาอังกฤษ
ทัวD ไปมากกว่าภาษาเฉพาะทาง (technical text) โดยมีสดั ส่วนเป็ นภาษาอังกฤษ
แบบอังกฤษ (British English) ร้ อยละ 70 ภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั (American
English) ร้ อยละ 20 และภาษาอังกฤษแบบอืDนๆอีกร้ อยละ 10 ลักษณะของ
ข้ อมูลภาษาพูดจะเน้ นภาษาทีDเป็ นภาษาพูดจริ งๆ มากกว่าภาษาพูดทีDปรากฏใน
บทละคร และมีการกําหนดอายุของผู้พูด คือต้ องเป็ นบุคคลทีDมีอายุ 16 ปี ขึ Oนไป
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สําหรับข้ อมูลภาษาเขียนจะมีการกําหนดเกณฑ์ต่างๆเพืDอใช้ คดั เลือกตัวบท เช่น
ต้ องเป็ นเรืD องทีDมีผ้ นู ิยมอ่านมาก และแบ่งเป็ นตัวบททีDผ้ แู ต่งเป็ นเพศชายร้ อยละ
75 และตัวบททีDผ้ แู ต่งเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 25 เป็ นต้ น
ในระยะแรกของการดําเนินการสร้ างคลังข้ อมูล คือในปี ค.ศ. 1982
คลังข้ อมูลหลักมีขนาด 7.3 ล้ านคํา ต่อมาหลังจากตีพิมพ์ Collins Cobuild
English Dictionary ในปี 1987 แล้ ว ก็ได้ มีการเพิDมจํานวนข้ อมูลให้ มากขึ Oนโดยไม่
เน้ นการเป็ นคลังข้ อมูลทีDสมดุล (balance corpus) อีกต่อไป ข้ อมูลในส่วนทีDเพิDมนี O
เรี ยกคลังข้ อมูลเสริ ม (reserve corpus) มีขนาด 13 ล้ านคํา ต่อมาในปี ค.ศ.
1990 John Sinclair ผู้อํานวยการของโครงการ Cobuild ได้ ดําเนินการขยาย
โครงการให้ เป็ นคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษขนาดใหญ่เรี ยกว่า The Bank of English
โดยเป็ นคลังข้ อมูลขนาดมากกว่าหนึDงร้ อยล้ านคํา และสามารถขยายขนาดใหญ่
ขึ Oนได้ ตามจํานวนข้ อมูลทีDเพิDมมากขึ Oน ซึงD ก็ปรากฏว่าในปี ค.ศ. 2009 คลังข้ อมูลนี O
ได้ มีขนาดถึง 524 ล้ านคํา3
4.2.2 The Longman Corpus Network
เป็ นฐานข้ อมูลเชิงพาณิชย์ซึDงประกอบด้ วยคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษสาม
คลังข้ อมูล คือ Longman/Lancaster English Language Corpus (LLELC),
Longman Spoken Corpus (LSC) และ Longman Corpus of Learners'
English (LCLE) แต่ละคลังข้ อมูลมีโครงสร้ างและเนื Oอหาข้ อมูลทีDแตกต่างกัน และ
ถูก จัดสร้ างขึนO มาเพืD อ วัต ถุประสงค์ ทีDแ ตกต่า งกัน คลัง ข้ อมูล ทังO สามนี ใO ช้ เ พืD อ
ประโยชน์ในการทําพจนานุกรม

3

ข้ อมูลจาก http://www.collins.co.uk/books.aspx?group=153
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คลังข้ อมูล LCLE มีขนาดประมาณสิบล้ านคําและสร้ างโดยการรวบรวม
ตัวอย่างภาษาเขียนภาษาอังกฤษจากจดหมาย รายงาน กระดาษคําตอบ บันทึก
ประจําวัน ข้ อเขียนของนักเรี ยนทีDคดั จากนักเรี ยนในระดับต่างๆแปดระดับจาก
ผู้เรี ยนภาษาอังกฤษทีDพดู ภาษาแม่แบบต่าง ๆ 160 ภาษา ส่วนคลังข้ อมูล LSC
นันต่
O อมาได้ กลายมาเป็ นส่วนหนึDงของ British National Corpus ส่วนคลังข้ อมูล
LLELC นันO เริD มต้ นสร้ างในปลายทศวรรษทีD 80 โดยทีมวิจัยของ Della
Summers โดยตังเป
O ้ าให้ เป็ นคลังข้ อมูลภาษาแบบสมดุลของภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษทีD 20 คลอบคลุมทังภาษาอั
O
งกฤษแบบอังกฤษ ภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั
และภาษาอังกฤษแบบอืDนๆ และต้ องการให้ มีขนาดถึง 50 ล้ านคํา วิธีทีDใช้ ในการ
ออกแแบบให้ เป็ นคลังข้ อมูลทีDเป็ นเสมือนตัวแทนภาษา (representative corpus)
ใช้ สองวิธีผสมกัน คือ สุ่มเลือกหนังสือจากฐานข้ อมูล Book In Print มาทํา
คลังข้ อมูลกึDงหนึDง ส่วนอีกกึDงหนึDงคัดเลือกโดยดูเกณฑ์ต่างๆตามทีDกําหนด เช่น
ความเป็ นทีD นิย มของเอกสาร ความสํา คัญของเอกสาร เป็ นต้ น และเพืD อ ให้
คลังข้ อมูลมีนํ OาหนักทีDสมดุล จึงควบคุมโดยกําหนดให้ คลังข้ อมูลประกอบด้ วยตัว
บททีDเป็ นข้ อมูลข่าวสาร (informative) ร้ อยละ 58 ตัวบทประเภทจินตนาการ
(imaginative) ร้ อยละ 42 โดยทีDตวั บททีDใช้ นนคั
ั O ดจากหนังสือกว่า 2,000 เล่ม แต่
ละเล่มคัดเลือกมา 40,000 คํา
4.2.3 The British National Corpus
โครงการคลังข้ อมูล British National Corpus หรื อ BNC เริD มดําเนินการ
ในปี ค.ศ. 1991 โดยความร่ วมมือของหลายๆหน่วยงาน ทังจากสํ
O
านักพิมพ์และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ แก่ สํานักพิมพ์ Oxford University Press, Longman
Group, W & R Chambers, British Library, มหาวิทยาลัย Oxford และ
มหาวิทยาลัย Lancaster โดยค่าใช้ จ่ายครึD งหนึDงของโครงการได้ รับการสับสนุน
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จากรัฐบาลอังกฤษ โครงการนี Oมีวตั ถุประสงค์เพืDอสร้ างคลังข้ อมูลภาษาขนาด 100
ล้ านคํา โดยรวบรวมภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษใน
ปั จจุบนั (British English) คลังข้ อมูลนีไO ด้ รับการออกแบบเพืDอให้ เป็ นตัวแทน
(representative) ของภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ โดยไม่จํากัดเฉพาะภาษาอังกฤษ
ถิDนใดถิDนหนึDง แบ่งเป็ นข้ อมูลภาษาเขียนร้ อยละ 90 และข้ อมูลภาษาพูดร้ อยละ
10 โครงสร้ างข้ อมูลภาษาเขียนประกอบด้ วยเนื OอหาทีDเป็ นข้ อมูลข่าวสารร้ อยละ
75 และเนื OอหาทีDเป็ นจินตนาการร้ อยละ 25 ทีDมาของข้ อมูลภาษาเขียนทังหมด
O
ได้ มาจากหนังสือร้ อยละ 60 ได้ มาจากวารสารร้ อยละ 25 ได้ มาจากเอกสารแผ่น
พับเพืDอการเผยแพร่ (brochure) ร้ อยละ 5 และได้ จากเอกสารทีDไม่ตีพิมพ์เผยแพร่
อีกร้ อยละ 5 นอกจากนันO บางส่วนยังได้ มาจากบทละคร สุนทรพจน์ หรื อ บททีD
เขียนขึ Oนสําหรั บพูด ในแง่การจัดตามระดับภาษา แบ่งเป็ นภาษาระดับสูง เช่น
วรรณกรรม ร้ อยละ 30 ภาษาระดับกลางและระดับล่างร้ อยละ 45 และ 25
ตามลําดับ
สําหรั บส่วนทีDเป็ นข้ อมูล ภาษาพูดนันO จะแบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนแรก
ได้ แก่ ข้ อมูลภาษาทีDอิงกับบริ บทการใช้ (context-governed) เช่น การสนทนาใน
ชันเรี
O ยน การอบรม การรายงานข่าว การปราศรัยในทีDสาธารณะ เป็ นต้ น ส่วนทีD
สองจะเป็ นการบันทึกการสนทนาในชีวิตประจําวันของอาสาสมัครจํานวน 124 คน
จากภูมิภาคต่างๆทัวD อังกฤษ รวมเป็ นเวลาถึง 2,000 ชัวD โมง โดยแบ่งเป็ นเพศชาย
และหญิ งในจํานวนเท่าๆกัน ในช่วงอายุตงแต่
ั O 15 ปี ถึงประมาณ 60 ปี โดย
กําหนดให้ อาสาสมัครติดเครืD องบันทึกเสียงซึงD จะบันทึกการพูดคุยในชีวิตประจําวัน
เป็ นเวลาสองวัน
การออกแบบคลังข้ อมูลให้ เป็ นตัวแทนของภาษานับเป็ นสิDงสําคัญทีDต้อง
มีการพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ เนืDองจากการพยายามเข้ าถึงรู ปแบบ
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ภาษาให้ ครบถ้ วนในทุกๆ ด้ านนันO ทําได้ ยาก ซึDงมีผลทําให้ การกํ าหนดเกณฑ์ ทีD
เหมาะสมและถูกต้ องในการคัด เลือ กเนือO หาแต่ล ะประเภทเป็ นไปได้ ยากด้ ว ย
ผู้จัด ทํ า คลัง ข้ อมูล BNC จึ ง แก้ ปั ญหานี โO ดยพยายามทํ า ให้ ข้ อ มูล มี ค วาม
หลากหลายมากทีDสดุ โดยใช้ เกณฑ์คดั เลือกจากมุมมองในหลายมิติร่วมกัน ได้ แก่
ในด้ านการผลิต ซึDงอาจพิจารณาจากรายการหนังสือทีDมีการตีพิมพ์ ในด้ านการ
บริ โภค อาจพิจารณาจากรายการหนังสือทีDมียอดขายสูง หรื อมีจํานวนครังO ในการ
ยืมจากห้ องสมุดมากครังO เป็ นต้ น อนึDง ในการสร้ างคลังข้ อมูลภาษา BNC ได้ มี
การกําหนดเกณฑ์ 4 เกณฑ์เพืDอคัดเลือกข้ อมูลภาษาจากตัวบททีDบรรจุเนื Oอหาแต่
ละประเภท ได้ แก่ เกณฑ์ด้านเนื Oอหา (domain) เกณฑ์ด้านเวลา (time) เกณฑ์
ด้ านสืDอทีDใช้ (medium) และเกณฑ์ด้านระดับภาษา (level) ตัวบทแต่ละส่วนทีD
นํามาใช้ ในการสร้ างข้ อมูลภาษาจะถูกคัดเลือกมาจํานวน 40,000 คํา ซึDงจะต้ อง
ถูกกํากับ (mark) ด้ วยแท็ก (tag) ต่างๆตามมาตรฐาน SGML ต่อมาจึงมีการปรับ
มาตรฐานการกํากับข้ อมูลโดยใช้ XML แทน (ดูบทที= 10)
4.2.4 The International Corpus of English (ICE)
เป็ นโครงการทีDมีวตั ถุประสงค์เพืDอรวบรวมข้ อมูลภาษาอังกฤษแบบต่างๆ
ทัวD โลก เริD มดําเนินการในปี ค.ศ. 1988 โดยผู้อํานวยการของคลังข้ อมูลภาษา
SEU ได้ เสนอจัดทําโครงการทีDใหญ่ขึ OนเพืDอการศึกษาเปรี ยบเทียบภาษาอังกฤษทีD
ใช้ ในประเทศต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคทัวD โลก ซึงD ได้ แก่ประเทศทีDใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาประจําชาติ หรื อเป็ นภาษาทีDสอง เช่น อังกฤษ อเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลีย
นิ ว ซี แ ลนด์ อิ น เดี ย ไนจี เ รี ย สิ ง คโปร์ เป็ นต้ น คลัง ข้ อมู ล ทีD ส ร้ างขึ นO นี จO ะ
ประกอบด้ วยคลังข้ อมูลย่อยกว่า 20 คลังข้ อมูล แต่ละคลังข้ อมูลย่อยมีขนาดหนึงD
ล้ านคํา โดยรวบรวมภาษาทีDใช้ โดยคนอายุ 18 ปี ขึ Oนไปและเป็ นผู้มีการศึกษา ทังO
ภาษาพูดและภาษาเขียนเลือกจากช่วงปี ค.ศ.1990-1993 โดยมีข้อมูลภาษาเขียน
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ร้ อยละ 40 ภาษาพูดร้ อยละ 60 แต่ละคลังข้ อมูลย่อยจะมีโครงสร้ างแบบเดียวกัน
คือประกอบไปด้ วยตัวอย่างข้ อความ 500 ตัวบท แต่ละตัวบทมีขนาด 2,000 คํา
5. ประเภทของคลังข้ อมูลภาษา
การจําแนกประเภทของคลังข้ อมูลภาษาสามารถจําแนกได้ ตามเกณฑ์
ต่างๆ ทีDกําหนดขึ Oน เช่น จําแนกตามวัตถุประสงค์ จําแนกตามลักษณะข้ อมูล หรื อ
จําแนกตามรูปแบบวิธีในการเก็บ หากเป็ นการจําแนกตามวัตถุประสงค์การใช้ ก็
แบ่งได้ เป็ นคลังข้ อมูลภาษาแบบทัวD ไป (general corpora) และคลังข้ อมูลภาษา
เฉพาะทาง (specialized corpora) ตัวอย่างของคลังข้ อมูลภาษาแบบทัวD ไป
ได้ แก่ คลังข้ อมูล SEU คลังข้ อมูลแบบนี OโดยทัวD ไปจะมีลกั ษณะเป็ นคลังข้ อมูล
แบบสมดุล (balance corpus) คือมีการเลือกเก็บข้ อมูลภาษาอย่างมีระบบ โดย
กําหนดสัดส่วนทีDแน่นอนสําหรั บการใช้ แหล่งข้ อมูลแต่ละแหล่ง ส่วนคลังข้ อมูล
ภาษาเฉพาะทางซึงD สร้ างขึ OนเพืDอศึกษาภาษาเฉพาะทางจะเป็ นคลังข้ อมูลทีDผ้ จู ดั ทํา
คัด เลือ กและรวบรวมเฉพาะข้ อ มูลของภาษาทีD ต้ องการศึกษาโดยเฉพาะ เช่ น
คลังข้ อมูลภาษาเด็ก CHILDES (Child Language Data Excahange Systems)
ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon (http://childes.psy.cmu.edu/) เป็ นต้ น
หากพิจารณาจํ าแนกตามลักษณะข้ อมูลภาษา ก็ สามารถแบ่งได้ เป็ น
คลังข้ อมูลภาษาพูด หรื อคลังข้ อมูลภาษาเขียน คลังข้ อมูลภาษาส่วนมากมักเป็ น
คลังข้ อมูลภาษาเขียนเนืDองจากสามารถจัดสร้ างหรื อรวบรวมได้ ง่ายกว่าภาษาพูด
ซึงD จะต้ องมีการถอดเทปบทสนทนา และใส่ข้อมูลทางสัทลักษณ์ตา่ งๆ คลังข้ อมูล
บางอย่างก็สามารถเก็บข้ อมูลตัวบททังหมดได้
O
เพราะตัวบททังหมดมี
O
ขนาดทีDจํากัด
แน่นอน เช่น คลังข้ อมูลงานเขียนของเช็คสเปี ยร์ แต่คลังข้ อมูลทัวD ไปมักเป็ นการ
สุม่ เก็บตัวอย่างภาษา ซึDงการสุม่ ตัวอย่างก็อาจเป็ นได้ ทงการเก็
ัO
บข้ อความทังหมด
O
ของตัวอย่างนันO หรื อเก็บเฉพาะตัวอย่างในขนาดทีDกําหนด เช่น 2,000 คํา
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หากจําแนกตามลักษณะการจัดเก็บข้ อมูล คลังข้ อมูลภาษาก็แบ่งได้ เป็ น
คลังข้ อมูลทีDเก็บเฉพาะตัวบทหรื อข้ อความล้ วน (plain text) หรื อเป็ นคลังข้ อมูลทีD
เก็บข้ อความทีDมีการกํากับข้ อมูลอืDนไว้ ด้วย (annotated text) คือมีการใส่แท็ก
ต่า งๆ กํ า กับ ส่วนต่า งๆ ในข้ อ ความนันO เช่ น ข้ อ มูล หมวดคํ า ขอบเขตประโยค
ตัวอย่างของข้ อความทีDมีการกํากับด้ วยแท็กต่างๆเป็ นดังนี O
<anthology>
<poem><title>The SICK ROSE</title>
<stanza>
<line>O Rose thou art sick.</line>
<line>The invisible worm,</line>
<line>That flies in the night</line>
<line>In the howling storm:</line>
</stanza>
<stanza>
<line>Has found out thy bed</line>
<line>Of crimson joy:</line>
<line>And his dark secret love</line>
<line>Does thy life destroy.</line>
</stanza>
</poem>
</anthology>

รูป 1.1 ตัวอย่างข้ อมูลทีDกํากับตามมาตรฐาน XML
หากพิจารณาจําแนกตามจํานวนภาษา ก็สามารถแบ่งได้ เป็ นคลังข้ อมูล
ภาษาเดียว (monolingual corpora) หรื อคลังข้ อมูลหลายภาษา (multilingual
corpora) คลังข้ อมูลหลายภาษาอาจหมายถึงคลังข้ อมูลภาษาทีDมีโครงสร้ างแบบ
เดียวกัน เลือกเก็บตัวบทต่างๆเหมือนกัน แต่ทําในคนละภาษา เพืDอให้ สามารถ
เปรี ยบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างภาษาได้ คลังข้ อมูลภาษาแบบนี Oจะ
เรี ยกว่าเป็ นคลังข้ อมูลเทียบภาษา (comparable corpora) ส่วนคลังข้ อมูลหลาย
ภาษาทีDเก็บภาษาทีDเทียบระหว่างตัวบทภาษาต้ นฉบับกับภาษาแปลนันจะเรี
O
ยกว่า
คลังข้ อมูลเทียบบท (parallel corpora) คลังข้ อมูลประเภทหลังนี Oจะเป็ นประโยชน์
ต่อการทํางานของนักแปลและต่อศาสตร์ การแปล (translation study) คลังข้ อมูล
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ประเภทนี Oจะต้ องมีการจับคู่ (align) ระหว่างข้ อความต้ นฉบับและข้ อความทีDแปล
เพืDอให้ สามารถดึงข้ อมูลทังสองส่
O
วนออกมาแสดงพร้ อมกันได้
6. ความหมายของ Corpus และ Archive
คลัง ข้ อ มูล ภาษาอาจมี ก ารอ้ า งถึ ง ได้ ใ นสองลัก ษณะ กล่ า วคื อ ใน
ลักษณะแรกจะเป็ นการรวบรวมโดยมีก ารกํ า หนดไว้ ว่าเพืD อใช้ เป็ นตัวแทนของ
ภาษาประเภทใด ด้ วยวัตถุประสงค์อย่างไร การจัดทําคลังข้ อมูลภาษาในลักษณะ
นี Oจะเรี ยกว่า “corpus” ส่วนในลักษณะทีDสอง เป็ นการจัดทําคลังข้ อมูลในลักษณะ
ทีD เ รี ย กว่ า “archive” ซึD ง เป็ นการรวบรวมข้ อมู ล ภาษาในรู ป ของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการกําหนดเกณฑ์หรื อข้ อจํากัดใดๆ เพืDอคัดเลือกข้ อมูล
คลังข้ อมูลในลักษณะนี Oจึงไม่อาจจัดเป็ นตัวแทนของภาษาประเภทใดประเภทหนึDง
โดยเฉพาะ ซึงD จะพบได้ ในคลังข้ อมูลภาษาบางแห่งทีDเป็ นการรวบรวมข้ อมูลภาษา
ตามแต่ทีD ผ้ ูจัด ทํ า จะสามารถเข้ า ถึ ง แหล่ง ข้ อ มูล นันO ได้ (opportunistic) เช่ น
คลังข้ อมูลภาษา Oxford Text Archive ซึงD จะต่างจากคลังข้ อมูลภาษาในลักษณะ
แรก เช่น คลังข้ อมูล Brown หรื อคลังข้ อมูล SEU ซึDงเป็ นคลังข้ อมูลภาษาแบบ
สมดุลทีDได้ กล่าวถึงลักษณะโดยละเอียดไปแล้ วในข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม คําว่า
corpus นันO ในความเป็ นจริ งก็มีการใช้ ในลักษณะของความหมายทีDสองด้ วยคือ
หมายถึงข้ อมูลภาษาทีDรวบรวมขึ Oนมาโดยไม่จําเป็ นต้ องตังเกณฑ์
O
แน่นอนชัดเจน
อย่างเป็ นระบบ ในทีDนี Oจึงจะใช้ คําไทยว่า”คลังข้ อมูลภาษา”ในความหมายทังสอง
O
แบบนี O และอาจใช้ คําทีDสนลง
ั O ”คลังข้ อมูล” ในบริ บททีDมีการพูดถึงมาก่อนแล้ ว
7. คํานวณภาพขนาดของคลังข้ อมูล
หากเราต้ องการรู้ว่าคลังข้ อมูลภาษาขนาดหนึDงล้ านคํา สิบล้ านคํา หรื อ
ร้ อยล้ านคํานันจริ
O งๆแล้ วเป็ นข้ อมูลภาษาทีDมากน้ อยเพียงใด เราก็สามารถทําได้
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ง่ายๆโดยการสุม่ ตัวอย่างหน้ าหนังสือเล่มหนึDง แล้ วนับจํานวนคําทีDปรากฏในหน้ า
หนังสือนันO ตัวอย่างเช่น หนังสือ Course in General Linguistics ซึDงมีจํานวน
หน้ า 272 หน้ า สุม่ ไปทีDหน้ า 81 ของหนังสือเล่มนี Oมีจํานวนคําอยู่ 390 คํา หากเรา
ถือว่าทุกๆหน้ าในหนังสือเล่มนี OมีจํานวนคําทีDใกล้ เคียงกัน ดังนันO หนังสือเล่มนี Oก็จะ
มีจํานวนคําประมาณ 106,080 คํา ดังนันO หากต้ องการวัดขนาดคลังข้ อมูล
ภาษาซึDงมีขนาดหนึDงล้ านคําโดยการเปรี ยบเทียบกับหนังสือเล่มนี O ก็จะสามารถ
คํานวณได้ วา่ มีขนาดเท่ากับหนังสือเล่มนี Oโดยประมาณ 9.4 เล่ม ดังนันจะเห็
O
นได้
ว่าคลังข้ อมูลภาษาขนาดหนึDงล้ านคํานันคิ
O ดเป็ นสัดส่วนเพียงเล็กน้ อยเท่านันเมื
O Dอ
เปรี ยบเทียบกับจํานวนข้ อมูลภาษาทีDคนเราพูดหรื อเขียนกันในแต่ละวัน ดังนันO ใน
การศึกษาทีDมีการอ้ างถึงการใช้ ข้อมูลภาษาเป็ นพื Oนฐานในการศึกษา การระบุถึง
ขนาดของคลังข้ อมูลทีDใช้ จึงเป็ นสิDงสําคัญ เพราะจะทําให้ ผ้ อู ่านสามารถพิจารณา
และประเมินความน่าเชืD อถื อของผลการศึกษาในงานชิ นO นันO ๆได้ ตัวอย่างเช่ น
งานวิจยั ทางภาษาศาสตร์ ทีDอ้างว่าศึกษาโดยอาศัยคลังข้ อมูลภาษาขนาด 3,000
คํา สามารถตีความได้ ว่าใช้ ข้อมูลในการศึกษาเท่ากับประมาณ 11 หน้ าของ
หนังสือ ซึDงข้ อมูลเพียงเท่านี Oย่อมไม่สามารถสร้ างความน่าเชืDอถือให้ กบั งานวิจัย
นันได้
O มากเท่าทีDควร
8. ปั จจุบันและอนาคตของภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล
การใช้ คลังข้ อมูลภาษาจัดว่ามีความสําคัญเป็ นอันมากต่อการศึกษา
เกีDยวกับภาษาในปั จจุบนั ทังในงานวิ
O
จยั ทางภาษาศาสตร์ การเรี ยนการสอนภาษา
การแปลภาษา การทํ า พจนานุ ก รม และงานวิ จั ย ในด้ านการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ แม้ วา่ คลังข้ อมูลภาษาในปั จจุบนั จะได้ เพิDมจํานวนมากขึ Oน รวมทังO
มีขนาดใหญ่กว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม ซอฟท์แวร์ (software tool) ทีDใช้ ก็ยงั คง
จํากัดอยูท่ ีDโปรแกรมคอนคอร์ แดนซ์ (concordance) เป็ นหลัก ส่วนโปรแกรมอื=นๆ
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เช่น โปรแกรมช่วยวิเคราะห์คําอย่าง Word Sketches โปรแกรมช่วยรวบรวมตัว
บทสร้ างคลังข้ อมูลอย่า ง CorpusBuilder ฯลฯ ยังไม่ไ ด้ รับการเผยแพร่ มากนัก
หากพิจารณาจากสถานภาพปั จจุบนั ของการใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษา ก็
อาจกล่าวได้ วา่ ยังมีความต้ องการซอฟแวร์ ตา่ งๆ ทีDจําเป็ นสําหรับการใช้ งานร่วมกับ
คลังข้ อมูลภาษาแบบทีDมีการกํากับข้ อมูล รวมทังยั
O งต้ องการซอฟแวร์ สาํ หรับช่วยใน
การกํากับแท็กทีDดี สําหรับในส่วนของการกํากับแท็กในข้ อมูลภาษา ซึDงแต่เดิม
ยังไม่มีมาตรฐานเดียวกัน และผู้ใช้ จําเป็ นต้ องเข้ าใจการกํากับข้ อมูลแบบต่างๆทีDมี
อยูใ่ นคลังข้ อมูลนันO จึงจะสามารถใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลทีDมีการกํากับนันได้
O
ในปั จจุบนั เมืDอมีแนวโน้ มว่ามาตรฐานของ SGML และ XML จะเป็ นทีDยอมรับ
สําหรับใช้ ในการกํากับข้ อมูล ปั ญหาต่างๆ ในส่วนนี Oจึงลดลง และมีการจัดสร้ าง
คลังข้ อมูลภาษา ทีDมีการกํากับข้ อมูลตามมาตรฐาน SGML และ XML เพิDมมากขึ Oน
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บทที% 2 คลังข้ อมูลกับการเรี ยนการสอนภาษา
1. บทนํา
บทบาทของการใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพื7อการเรี ยนการสอนนันมี
< มานาน
แล้ ว งานทางด้ า นคลัง ข้ อ มูล ภาษาในระยะแรกมี ผ ลอย่ า งมากต่อ การจัด ทํ า
หลักสูตรการสอนภาษา (pedagogy) ซึ7งมุ่งให้ ความสําคัญกับเรื7 องของคําและ
ความถี7ของการเกิดคํานัน< ในช่วงทศวรรษ 1920 ไปจนถึงกลางปี ค.ศ. 1950 งาน
ทางคลังข้ อมูลภาษาที7เกี7ยวข้ องกับการศึกษาคําศัพท์ (vocabulary) และการสอน
ภาษาในฐานะภาษาที7สองหรื อภาษาต่างประเทศของผู้เรี ยน (second/foreign
language pedagogy) จะมีปรากฏค่อนข้ า งมาก เช่น งานของ Throndike
(1921) ที7ใช้ คลังข้ อมูลภาษาขนาด 4.5 ล้ านคําเพื7อศึกษาความถี7ในการปรากฏ
ของคําในภาษาอังกฤษเพื7อนํามาใช้ เตรี ยมการสอน ซึง7 งานในแนวนี <ได้ นําไปสูก่ าร
ให้ ความสําคัญกับประเด็นเรื7 องการคัดเลือกคําศัพท์ที7เหมาะสมสําหรั บผู้เรี ยน
(vocabulary control) ในการสร้ างแบบเรี ยนการอ่านเป็ นเวลาถึง 25 ปี
จากรายงานชื7อ The Interim Report on Vocabulary Selection for
the Teaching of English as a Foreign Language หรื อที7ร้ ู จักในชื7อของ
Carnegie Report ในปี ค.ศ. 1936 (ซึ7งเป็ นผลจากการประชุมทางวิชาการด้ าน
การสอนภาษาอังกฤษในปี ค.ศ.1934 และ 1935 โดยรวมนักภาษาศาสตร์ และ
อาจารย์ผ้ สู อนภาษาอังกฤษจากที7ตา่ งๆทัว7 โลก) ได้ นําเสนอประเด็นสําคัญว่า ใน
การเรี ยนการสอนภาษาควรให้ ความสําคัญกับเรื7 องของความถี7ในการปรากฏของ
คํา โดยควรเน้ นให้ ความรู้เกี7ยวกับคําที7มีความถี7ในการปรากฏใช้ สงู เป็ นหลัก โดย
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ต้ องพยายามทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถจดจําติดตัวไปให้ ได้ ตลอด ให้ เป็ นความรู้ ที7
ถาวร (permanent knowledge)
ต่อมาในปี ค.ศ.1944 Thorndike และ Lorge ได้ ขยายงานที7ทําไว้ ในปี
ค.ศ.1921 โดยเพิ7มขนาดของคลังข้ อมูลเป็ น 18 ล้ านคํา นอกจาก Thorndike
และ Lorge แล้ ว บุคคลสําคัญอีกผู้หนึ7งในยุคนี < ได้ แก่ Michael West (1953) ผู้
ซึ7งได้ จดั ทํา General Service List of English Words ซึ7งถือว่าเป็ นฉบับปรับปรุ ง
ของ Carnegie Report ในปี ค.ศ.1936 และ West ยังได้ ให้ ความสนใจกับเรื7 อง
ของการนับความแตกต่างทางความหมายของคําแต่ละคําด้ วย โดยได้ แจกแจง
ความถี7ของความหมายต่างๆของคําจํานวน 2,000 คํา ซึง7 คัดมาจากรายการคําที7มี
ความถี7สงู สุด 2,000 คําแรก เช่น ได้ พบว่า mind มีการใช้ ในฐานะคํานามใน
อัตราส่วนร้ อยละ 89 และใช้ เป็ นคํากริ ยาร้ อยละ 10 ซึง7 ก็อาจมีผ้ ทู ี7ไม่เห็นด้ วยกับ
ผลที7ได้ ของคําว่า mind นี < แต่ในที7นี < สามารถอธิบายได้ ว่าเป็ นเพราะคลังข้ อมูล
ภาษาที7ใช้ นนเป็
ั < นคลังข้ อมูลภาษาเขียนเป็ นหลัก
จากช่วงปลายของทศวรรษที7 1940 เป็ นต้ นมา ความสนใจในทฤษฎีการ
สอนภาษาได้ เปลี7ยนจากการเน้ นความรู้ เรื7 องคําศัพท์ (vocabulary) มาเน้ นที7
โครงสร้ างภาษา (structural syllabus) ทังนี
< <เป็ นผลสืบเนื7องจากแนวคิดของ
ไวยากรณ์ โ ครงสร้ างซึ7ง พัฒ นาขึน< ในช่ ว งนัน< แนวคิ ด นี พ< ิ จ ารณาว่า ภาษามี
ความสําคัญที7โครงสร้ างไวยากรณ์ หากผู้เรี ยนมีความเข้ าใจในโครงสร้ างประโยค
แบบต่างๆได้ ดี ก็จะสามารถเลือกคําที7เหมาะสมในหมวดคํานันมาเติ
<
มในตําแหน่ง
(slot) ที7ว่างของโครงสร้ างได้ ต่อมาในช่วงทศวรรษที7 1960 เมื7อการศึกษา
เกี7 ย วกับ ภาษาได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด เรื7 อ งไวยากรณ์ ป ริ ว รรต (Generative
grammar) ของ Chomsky เป็ นอย่างมาก จึงมีผลให้ แนวคิดหลักเกี7ยวกับการ
สอนภาษา (pedagogic paradigm) เริ7 มเปลี7ยนแปลงไปเช่นกัน กล่าวคื อ
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Chomsky จะให้ ความสําคัญกับข้ อมูลภาษาจริ งน้ อยมาก แต่ให้ ยึดถือ intution
ของเจ้ าของภาษาเป็ นหลักในการพิจารณาประเด็นความถูกผิดทางไวยากรณ์ ทํา
ให้ ประเด็นทางสถิติของการใช้ คําต่างๆเริ7 มไม่ได้ รับความสนใจ และเริ7 มมีการพูด
ถึงข้ อจํากัดของการใช้ คลังข้ อมูลภาษา เช่น คลังข้ อมูลส่วนมากเป็ นภาษาเขียน
มากกว่า คําศัพท์ที7ได้ จึงสะท้ อนว่าคําอะไรที7ใช้ อ่านเขียนมากกว่าที7จะบอกว่าคํา
อะไรที7เรามักใช้ พูดหรื อได้ ยิน และยังพบว่าธรรมชาติของคลังข้ อมูลภาษามี
ลักษณะการกระจายตัวที7ไม่เสมอกันสูงมาก ตัวอย่างเช่น ในคลังข้ อมูลหนึ7ง เรา
อาจพบว่า คํา ศัพ ท์ 4,000-5,000 คํา อาจจะกิ นเนือ< ที7ป ระมาณ 95% ของ
คลังข้ อมูล แต่เมื7อดูคําศัพท์1,000 คําแรกที7 ปรากฏบ่อยที7สดุ จะกินเนื <อที7 85%
ของคลังข้ อมูล และเมื7อดูคําศัพท์ 50 คําแรกพบว่ากินเนื <อที7 60% กล่าวคือจะมี
กลุ่มคําจํ านวนน้ อยที7มีการใช้ บ่อยมากและครอบครองเนือ< ที7ของคลังข้ อมูลไป
มากกว่ากึ7งหนึ7ง ในขณะที7คําส่วนมากจะปรากฏน้ อยหรื อปรากฏเพียงครัง< เดียว
นอกจากนี < ยั ง มี ป ระเด็ น ว่ า คลัง ข้ อมู ล ภาษาในยุ ค นี ย< ั ง ไม่ ไ ด้ เป็ นตั ว แทน
(representative) ของภาษาอย่างแท้ จริ ง ตัวอย่างเช่น คลังข้ อมูลภาษาของ
Thorndike (1921) นันประมาณสามในสี
<
ข7 องข้ อมูลเป็ นข้ อความจากคัมภีร์ไบเบิล
และงานวรรณกรรมในศตวรรษที7 19 จึงไม่ใช่ตวั แทนที7ดีของภาษาอังกฤษทัว7 ๆไป
นอกจากนี < แนวคิดในเรื7 อง functional-notional เข้ ามามีบทบาทมากขึ <น
ในการเรี ย นการสอนภาษาที7 ส อง ทํ า ให้ เกิ ด หลัก สู ต รการสอนภาษาแบบ
functional-notional syllabus ซึ7งเป็ นการสอนที7เน้ นให้ ความสําคัญกับเรื7 องของ
สถานการณ์ (situation) มากขึ <น เกิ ดเป็ นแนวทางใหม่ในการสอนภาษา คือ
แนวทางแบบการสอนภาษาเพื7อการสื7อสาร (communicative approach) ซึ7งให้
ความสําคัญกับสิ7งที7เป็ น communicative competence (Hymes 1981) คือมอง
ว่าความรู้ทางภาษานันนอกจากจะมี
<
ความรู้ในเรื7 องของกฎไวยากรณ์ตา่ งๆแล้ ว ยัง
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มีเรื7 องรู้ในเรื7 องของการใช้ ภาษาในสถานการณ์ต่างๆด้ วย แนวทางแบบการสอน
ภาษาเพื7อการสื7อสาร จึงให้ ความใส่ใจกับเรื7 องอื7นๆที7ไม่เกี7ยวข้ องกับภาษาด้ วย
อย่างเรื7 องเทคนิคการสอน เรื7 ององค์ประกอบต่างๆที7เกี7ยวข้ องกับการเรี ยน เช่น
พื <นความรู้เดิม ทัศนคติ จุดมุง่ หมายของการเรี ยน เป็ นต้ น แนวคิดแบบภาษาเพื7อ
การสื7อ สารนี เ< ป็ นที7 ย อมรั บ ในเรื7 อ งการศึก ษาการเรี ย นรู้ ภาษาที7 ส อง (second
language acquisition) มากว่าสามทศวรรษ เหตุผลหนึ7งที7แนวคิดได้ รับการ
ยอมรับอย่างแพร่ หลาย เป็ นเพราะว่าการเรี ยนภาษาที7สองนัน< มีเป้าหมายเพื7อให้
ผู้เ รี ย นสามารถใช้ ภ าษาเพื7 อ พูด คุย ติ ด ต่อ กัน มากกว่า ที7 จ ะใช้ เ พื7 อ อ่า นหนัง สื อ
ต่ า งประเทศหาความรู้ ประสบการณ์ ต่ า งๆ (โดยเฉพาะอย่ า งยิ7 ง ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาที7มีความจําเป็ นในการสอนภาษาอังกฤษแก่ผ้ อู พยพ) ประกอบกับมี
แนวคิดที7ว่าภาษามีไว้ เพื7อใช้ สื7อสารทังความหมายที
<
7เป็ นความหมายในประโยค
(propositional meaning) และความหมายที7 อิง กับ บริ บ ทสัง คม (social
meaning)
ภาษาจึงเป็ นเรื7 องที7สมั พันธ์ กับบริ บทการใช้ (situation) และ
ความหมายเป็ นสิ7งที7ได้ จากการประเมินตีความแลกเปลี7ยนกัน (negotiate) ใน
สถานการณ์ นัน< ๆ ไม่ใ ช่ ม าจากการผนวกความหมายย่อ ยๆของคํ า แต่ล ะคํ า
(composition) ผลที7เกิดขึ <นก็คือ อาจารย์ผ้ สู อนภาษาได้ เปลี7ยนบทบาทจากการ
เป็ นศูนย์กลางของความรู้ (source of knowledge) มาเป็ นผู้สร้ างโอกาสหรื อจัด
สถานการณ์สาํ หรับการเรี ยน (organizer of tasks or opportunities for learning)
(Kennedy 1998:281) และมีการให้ ความสําคัญกับปั จจัยต่างๆที7จะเอื <อต่อการ
เรี ยนรู้ภาษามากขึ <น เช่น พื <นฐานของผู้เรี ยน ทัศนคติของผู้เรี ยน เป็ นต้ น แต่ใน
อีกมุมหนึ7ง ก็มีผ้ มู องว่า ได้ มีการให้ ความสําคัญกับปั จจัยอื7นๆนอกเหนือจากตัว
ภาษามากจนเกินไป ดังเช่นที7 Sinclair (1998) ได้ กล่าวว่า พวกอาจารย์ที7สอน
ตามแนวการสอนภาษาเพื7อการสื7อสาร (communicative language teaching)
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นันไม่
< ได้ ให้ ความสนใจต่อการอธิ บายภาษาที7เกิดขึน< ในปั จจุบนั กลับไปเน้ นใน
เรื7 องเทคนิคต่างๆในการเรี ยนการสอน โดยทําเสมือนว่าข้ อเท็จจริ งหรื อความรู้
ความเข้ าใจในภาษาอังกฤษนันได้
< ถกู ค้ นพบสมบูรณ์แล้ ว หรื อกล่าวอีกนัยหนึ7งก็
คือ มัวไปสนใจกับปั จจัยอื7นๆที7ไม่ใช่เรื7 องของภาษามากเกินไป จนลืมเรื7 องของ
เนื <อหาภาษาที7ควรจะศึกษา
ในปั จจุบนั คลังข้ อมูลภาษาเริ7 มกลับมาเป็ นที7สนใจอีกครัง< สําหรับการ
เรี ยนการสอนภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ7ง สํา หรั บ การเรี ย นการสอนภาษาที7ส อง
อาจารย์ ผ้ ูส อนภาษาจํ า นวนหนึ7งเริ7 มกลับ มาให้ ความสนใจกับสิ7ง ที7เป็ นเนือ< หา
ภาษาที7 เ รี ย น (Kennedy 1998:281) ประกอบกับ สาขาทางภาษาศาสตร์
คลังข้ อมูลมีการพัฒนามากขึ <น คลังข้ อมูลภาษาจึงเป็ นทรัพยากรที7ดีสามารถให้
ข้ อ มูล ภาษาที7 เ ป็ นจริ ง เพื7 อ นํ า มาใช้ อ ธิ บ ายลัก ษณะต่า งๆทางภาษา และเป็ น
หลักฐานชี <ให้ เห็นว่าองค์ประกอบ (item) และกระบวนการ (process) ทางภาษา
แบบใดที7นกั เรี ยนจะต้ องได้ พบเห็นบ่อยกว่า ซึง7 องค์ประกอบหรื อกระบวนการนันก็
<
ควรจะถูก จัด ให้ เ ป็ นสิ7ง ที7 มี ค วามสํา คัญ มากกว่า ในการสอนและวางหลัก สูต ร
นอกจากนี < การใช้ คลังข้ อมูลภาษายังช่วยให้ การศึกษาเรื7 องของคําปรากฏร่ วม
(collocation) เป็ นไปได้ สะดวกมากขึ <น กล่าวโดยสรุป ข้ อดีของการใช้ คลังข้ อมูล
ภาษา ก็คือ ผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลภาษาได้ เป็ นจํานวนมาก ทําให้ ได้ มีโอกาส
ศึกษาจากฐานที7มาของความรู้ ที7กว้ างกว่าการศึกษาจากตําราเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี < ยังสามารถหาความถี7ในการปรากฏของรู ปภาษาที7ศึกษาได้ ซึ7งเป็ นสิ7ง
สําคัญในการเรี ยนรู้ภาษาที7สอง และเป็ นสิง7 ที7ไม่สามารถหาได้ จากการศึกษาแบบ
ที7ใช้ การหยัง7 รู้ (intuition) เป็ นหลัก1 การใช้ ความถี7ในการอธิบายรู ปภาษาในการ

1

ความจริ ง ก็มีผ้ แู ย้ งและตังข้
< อสงสัยในเรื7 องประโยชน์ของการใช้ คา่ ความถี7ในการ
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สอนภาษานันเป็
< นที7ยอมรับกันโดยทัว7 ไปว่ามีความสําคัญต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
เนื7องจากในการเรี ยนภาษานัน< สิ7งที7ควรเรี ยนก็คือรู ปภาษาที7มีความถี7ในการใช้
บ่อย และผู้เรี ยนเองก็ควรได้ มีโอกาสศึกษาภาษาจากข้ อมูลที7มาจากการใช้ จริ ง
(authentic texts) ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ7งก็คือ ต้ องอาศัยการใช้ ข้อมูลหลักจาก
คลังข้ อมูลภาษานัน7 เอง
Murison-Bowie (1996) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ คลังข้ อมูล
ภาษาต่อการทําความเข้ าใจเนื <อหาภาษาสําหรับอาจารย์ผ้ สู อนว่า ช่วยให้ เห็นคํา
ที7มกั ปรากฏร่วมกัน (collocation) เห็นการใช้ สาํ นวนต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่
ความเข้ าใจในเนื <อหาภาษาทัง< ในเรื7 องของคํา โครงสร้ างประโยค และวลีที7ทํา
หน้ าที7แบบคําหรื อวลีเสมือนคํา (lexical phrase) ในระดับคํานัน< คลังข้ อมูล
ภาษาช่วยให้ เข้ าใจความหมายและการใช้ ในลักษณะต่างๆของคําได้ ดีมากขึ <น ดัง
จะเห็นได้ จากการที7สํานักพิมพ์ทงหลายต่
ั<
างก็จดั ทําพจนานุกรมโดยใช้ คลังข้ อมูล
ภาษาเป็ นพื <นฐาน เช่นที7สํานักพิมพ์ Oxford University Press, Longman and
Chambers และมหาวิทยาลัย Oxford มหาวิทยาลัย Lancaster, และ British
Library ให้ การสนับสนุนการจัดทําคลังข้ อมูล BNC
ส่วนสํานักพิมพ์
HarperCollins and มหาวิทยาลัย Birmingham ให้ การสบับสนุนการจัดทํา
คลังข้ อมูล COBUILD ทังนี
< <เพราะการเขียนคําอธิบายศัพท์โดยใช้ intuition ของ

จัดหลักสูตรการสอนภาษา เช่น Widdowson (1990) บอกว่าคําที7มีหลาย
ความหมายนัน< ความหมายที7ปรากฏบ่อยนันมั
< กจะเป็ นความหมายเชิงอุปลักษณ์
(metaphor) มากกว่าความหมายแก่น (core) และว่าการเรี ยนรู้ คําโดยเข้ าใจ
ความหมายแก่นจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนอนุมาน (deduce) ความหมายเชิงอุปลักษณ์ได้
แต่ผ้ เู รี ยนไม่สามารถทําในทิศทางที7กลับกันได้ เสมอไป
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ผู้เขียนนิยามศัพท์อย่างเดียวนันไม่
< ครอบคลุมเพียงพอ เพราะเป็ นการเขียนจาก
ความหมายที7ผ้ เู ขียนสามารถนึกถึงได้ เท่านัน< Sinclair (1991) ยังกล่าวถึงข้ อเสีย
ของพจนานุ ก รมที7 จั ด ทํ า โดยวิ ธี ดัง< เดิ ม ไว้ เช่ น มัก จะเก็ บ คํ า ที7 ต ายไปแล้ ว
ความหมายใหม่ที7เกิดขึ <นจริ งมักจะถูกละเลย ตัวอย่างประโยคก็มกั เป็ นประโยคที7
แต่งขึ <นเอง เป็ นต้ น ส่วนในระดับโครงสร้ างนัน< เนื7องจากการที7คําอาจมีหลาย
ความหมาย ปกติแล้ วมักจะมีผลทําให้ มีความแตกต่างทางด้ านโครงสร้ างประโยค
ด้ วย การใช้ คลังข้ อมูลภาษาจึงช่วยให้ เราเห็นความแตกต่างทางโครงสร้ างได้
ชัดเจนขึ <น ซึ7งอันที7จริ งการศึกษาคําโดยไม่สนใจบริ บทประโยคที7เกิดนันแทบจะ
<
เป็ นไปไม่ได้ และการศึกษาจากคลังข้ อมูลนี7เองที7ช่วยให้ เราเห็นว่าสิ7งที7เข้ าใจ
และสรุ ปกันเป็ นกฎไวยากรณ์ นนบางครั
ั<
ง< ก็ไม่มีปรากฏใช้ จริ ง หรื อสิ7งที7พบจริ ง ก็
อาจจะไม่ไ ด้ มี ก ารสรุ ป เป็ นกฎไวยากรณ์ เ อาไว้ เช่ น Kettermann (1995)
ชี ใ< ห้ เ ห็ น ว่า สิ7 ง ที7 ตํ า ราไวยากรณ์ เ คยกล่า วไว้ ว่า ในโครงสร้ างแบบ reported
speech tense ของส่วนที7เป็ น reported action นันขึ
< <นอยูก่ บั tense ของกริ ยาที7
เป็ น reporting verb นันไม่
< เป็ นจริ งเสมอไป และในกรณีที7พบว่าไม่เป็ นไปตาม
กฎที7วา่ นี < ความจริ งแล้ วสามารถอธิบายได้ ด้วยกฎอื7น
ส่วนในระดับวลีเสมือนคํา (lexical phrase) นัน< การใช้ คลังข้ อมูลภาษา
ช่วยให้ เราเห็นคําที7มกั ปรากฏร่ วมกันได้ ชดั เจน โดยที7คํามากกว่าหนึ7งคําสามารถ
นํามารวมกันแล้ วใช้ เสมือนเป็ นหน่วยเดียวกัน เช่น กลุ่มคําที7เป็ นสํานวน คํา
พังเพย นอกจากนี < การศึกษาเรื7 องคําปรากฏร่ วม (collocation) ซึ7งเป็ นคําที7ดู
เหมือนจะมีความสัมพันธ์ตอ่ กันอย่างใกล้ ชิด ความรู้ ในเรื7 องคําปรากฏร่ วมนี <เป็ น
สิ7งที7จําเป็ นสําหรั บการสอนภาษาอย่างยิ7ง ทัง< นีเ< พราะผู้เรี ยนภาษามักประสบ
ปั ญ หาไม่ส ามารถเลื อ กใช้ คํ า ที7 เ หมาะสมได้ ทํ า ให้ ไ ด้ ภ าษาที7 ใ ช้ ฟั ง ดูไ ม่เ ป็ น
ธรรมชาติ ในงานทางด้ านภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล ได้ มีผ้ ูที7สนใจศึกษาเรื7 องคํา
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ปรากฏร่ วมโดยใช้ วิธีการทางสถิติ เช่น Church et al. (1991) เสนอให้ คํานวณ
ค่า mutual information กับ t-score เพื7อวัดระดับความสัมพันธ์ ระหว่างคํา เพื7อ
ตรวจสอบดูวา่ คําคูใ่ ดบ้ างที7นา่ สงสัยว่าจะเป็ นคําปรากฏร่วม
Murison-Bowie (1996) กล่าวสรุ ปว่า กลุม่ ผู้ที7เห็นว่าคลังข้ อมูลภาษา
สามารถนํามาใช้ เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนได้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น
สองกลุม่ คือ พวกที7มองว่าการนําคลังข้ อมูลภาษามาใช้ เป็ นสิ7งจําเป็ นและจะเป็ น
แนวทางใหม่ของการเรี ยนการสอนภาษา และพวกที7มองว่าการนําคลังข้ อมูล
ภาษามาใช้ มีประโยชน์ในลักษณะที7จะมาเสริ มการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั
2. การนําคลังข้ อมูลภาษามาใช้ เป็ นหลักในการสอนภาษา
กลุ่มพวกที7เชื7อว่าการใช้ คลังข้ อมูลภาษาจะเป็ นสิ7งที7จําเป็ นสําหรับการ
เรี ยนการสอนภาษานั น< มองว่ า การนํ า คลั ง ข้ อมู ล มาใช้ จะก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี7ยนแปลงวิธีการเรี ยนการสอนไปเป็ นแบบการเรี ยนรู้ จากข้ อมูล (data-driven
learning) (Johns, 1986, 1988, 1991) และทังผู
< ้ สอนและผู้เรี ยนจะต้ อง
เปลีย7 นแปลงบทบาทตัวเองให้ เหมาะสมกับวิธีการใหม่นี <
2.1 วิธีการเรียนการสอนด้ วยการใช้ คลังข้ อมูลภาษา
การเรี ยนด้ วยวิ ธี นี เ< ป็ นการเรี ยนในลั ก ษณะที7 เ ป็ น “Data-driven
learning” คือเป็ นการเรี ยนภาษาจากคลังข้ อมูลภาษาที7มี ดังนัน< ในการสร้ าง
คลังข้ อมูลภาษาสําหรับการเรี ยนการสอน จึงจําเป็ นต้ องมีการคัดเลือกตัวข้ อมูล
ภาษาที7จะนํามาใช้ รวมทังยั
< งต้ องเตรี ยมข้ อมูลให้ มีปริ มาณที7มากพอสําหรับนํามา
อนุมานกฎเกณฑ์ของการใช้ ภาษาได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อควรคํานึงสําหรับผู้ใช้
หรื อผู้เรี ยนประการหนึ7ง คือ เนื7องจากข้ อมูลภาษาที7มีในคลังข้ อมูลนันจั
< ดว่าเป็ น
เพียงส่วนหนึง7 ของการใช้ ภาษา เป็ นเพียงตัวอย่างบางส่วนที7ถกู นํามาแสดงให้ เห็น
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เท่านัน< ดังนัน< จึงควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลนันตี
< ความและสรุ ปว่าเป็ นการใช้
ในทุกบริ บทของภาษา
ข้ อดีของการเรี ยนด้ วยวิธีนี <ก็คือ ผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยตรง
มิใช่เป็ นการเรี ยนจากสิง7 ที7มีผ้ อู ื7นสรุปมาให้ ในตําราดังเช่นที7เป็ นอยู่ในการเรี ยนการ
สอนปั จจุบนั ซึ7งมักจะมีข้อเสียก็คือว่าผู้เขียนตํารามักจะเขียนขึ <นจากกฎเกณฑ์
ต่างๆ เท่าที7จะสามารถนึกคิดเอาได้ และถ่ายทอดสืบกันไป เมื7อเวลาผ่านไป
นานๆก็อาจจะไม่ได้ คดั เลือกเอารู ปภาษาที7ไม่ใช้ แล้ วออกไป ทําให้ เกิดข้ อจํากัด
จากการเรี ยนรู้จากตํารา คือผู้เรี ยนจะไม่สามารถแยกแยะรูปภาษาที7เป็ นรูปแบบที7
ใช้ ปกติในปั จจุบนั (common use) กับรู ปภาษาที7เลิกใช้ กนั แล้ ว (out of use) ได้
การใช้ คลังข้ อมูลภาษาอาจนํามาช่วยเสริ มในกรณีนี <ได้ โดยทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
สร้ างภาพความเข้ าใจในแง่การใช้ ตามบริ บทต่างๆ ได้ ด้วยตนเอง
การศึ ก ษาภาษาด้ วยการใช้ คลัง ข้ อมู ล จํ า เป็ นต้ องอาศัย การใช้
โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ช่วยในการเรี ยกข้ อมูลที7ต้องการขึ <นมา โปรแกรมคอน
คอร์ แด๊ นซ์นี <จะช่วยค้ นหาข้ อมูลภาษาที7ต้องการพร้ อมทังแสดงบริ
<
บทที7เกิดร่ วมกับ
คําๆนันออกมาด้
<
วย (ดูบทที7 11) และผู้ใช้ (ผู้เรี ยน)สามารถจัดเรี ยง (sort) ผลที7
เรี ยกขึ <นมาได้ ด้วยตนเอง ทังจากบริ
<
บทที7อยู่ข้างหน้ าของคําที7ต้องการ (left sort)
หรื อจากบริ บทข้ างหลังของคํา (right sort) ซึ7งจะเป็ นประโยชน์ อย่างมากต่อ
การศึกษาเรื7 องคํา (word) หรื อหน่วยคํา (morpheme) ที7มีหลายความหมายหรื อมี
หลายหน้ าที7 กล่าวคือ เมื7อผู้เรี ยนสามารถเข้ าใจความหมายหลักของคํานันๆ
< แล้ ว
ผู้เรี ยนก็จะสามารถใช้ คลังข้ อมูลภาษาในการค้ นคว้ าความหมายหรื อหน้ าที7อื7นๆ
ของคํานัน< ได้ ต่อไป หรื อในกรณี ที7คําหนึ7งๆ มีรูปแปรได้ หลายรู ป การที7ผ้ ูเรี ยน
สามารถศึกษาจากตัวอย่างจริ งของภาษาได้ ผู้เรี ยนก็จะได้ เห็นความแตกต่างของ
รูปแปรต่างๆ ที7มีได้ ชดั เจนมากขึ <น รวมทังเห็
< นวิธีการใช้ และความสัมพันธ์ ระหว่าง
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รูปแปรของคําคําเดียวนัน< ซึง7 จะช่วยให้ เข้ าใจการใช้ คํานันได้
< ถกู ต้ องชัดเจนยิ7งขึ <น
ในลักษณะนี < ก็อาจกล่าวได้ วา่ การใช้ คลังข้ อมูลภาษา นับเป็ นอีกรู ปแบบหนึ7งของ
วิธีการศึกษาที7จะเป็ นประโยชน์ได้ ตอ่ ไป
2.2 บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในชัCนเรียน
ดังที7ได้ กล่าวมาในตอนต้ น การใช้ คลังข้ อมูลภาษาสําหรับการเรี ยนการ
สอนภาษานัน< จํ า เป็ นต้ อ งมี โ ปรแกรมคอนคอร์ แ ด๊ น ซ์ แ ละคลัง ข้ อ มูล ภาษาที7
เหมาะสม ทังนี
< <เพื7อให้ ทงผู
ั < ้ สอนและผู้เรี ยนได้ มีโอกาสค้ นคว้ าเกี7ยวกับการใช้ ภาษา
ในลักษณะต่างๆ ได้ มากและหลากหลาย ดังนัน< โดยลักษณะของการเรี ยนการ
สอนแบบนี < ผู้เรี ยนจะมีบทบาทเสมือนเป็ นนักวิจยั ทางภาษา อาจารย์ผ้ สู อนเองก็
จะเปลี7ย นบทบาทจากผู้ถ่ า ยทอดความรู้ ไปเป็ นผู้ป ระสานงานคอยให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่นกั เรี ยนให้ กระทําดังกล่าวให้ สําเร็ จลุลว่ ง ซึ7งจะทําได้ ก็ต้องอาศัย
ความพร้ อมในหลายๆด้ าน ในด้ านอาจารย์ผ้ สู อนเองนอกจากความรู้ ความเข้ าใจ
ในภาษานันๆ
< แล้ ว ก็จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกี7ยวกับการเรี ยนในแบบใหม่นี <
ต้ องรู้วา่ จะใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ช่วยค้ นหารูปแบบตัวอย่างการใช้ ได้ อย่างไร
บ้ าง จะวิเคราะห์หรื อหาข้ อสรุ ปลักษณะร่ วม (generalization) จากผลลัพธ์ ที7ได้
จากโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์อย่างไร ส่วนผู้เรี ยนก็เช่นกัน จะต้ องได้ รับการฝึ กให้
ใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ได้ รู้ จกั หาแหล่งของคลังข้ อมูลภาษา และอาจจะต้ อง
ฝึ กฝนให้ สามารถมองเห็น ข้ อสรุ ปที7 เป็ นลักษณะร่ วมทางภาษาจากข้ อมูลที7ใ ห้
หลังจากเตรี ยมความพร้ อมนี <แล้ ว ในทางปฏิบตั ิ ผู้สอนก็อาจให้ ผ้ ูเรี ยนทําการ
วิเคราะห์จากคลังข้ อมูลภาษาด้ วยตัวเองได้ ซึ7งอาจเป็ นในรู ปของการมอบหมาย
หัวข้ อเฉพาะเรื7 องหนึ7งๆ ให้ ทําการศึกษา หรื ออาจให้ ผ้ เู รี ยนเลือกหัวข้ อที7สนใจ
ศึกษาขึ <นมาเอง ซึ7งการกําหนดให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นผู้ใช้ คลังข้ อมูลในการศึกษาภาษา
เอง จะช่วยให้ บทบาทของผู้เรี ยนมีลกั ษณะที7ริเริ7 มเอง (active) และสร้ างสรรค์
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(creative) มากขึ <น
กล่าวโดยรวมแล้ ว จะเห็นได้ วา่ การนําคลังข้ อมูลภาษาเข้ ามาใช้ จะทําให้
บทบาทของผู้เรี ยนและผู้สอนเปลี7ยนไปจากเดิม โดยผู้เรี ยนจะเป็ นเสมือนนักวิจัย
คือต้ องเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติและค้ นคว้ าด้ วยตนเองมากขึน< และต้ องประมวล
ความรู้จากข้ อมูลภาษาที7ได้ มาเอง โดยบางครัง< ก็อาจขอความช่วยเหลือจากผู้สอน
บ้ าง และในการนี < บทบาทของผู้สอนเองก็จะลดการเป็ นผู้ให้ ข้อมูลในลักษณะ
ของการสอนลง แต่จะกลายมาเป็ นผู้ใ ห้ ความช่ว ยเหลือและชี แ< นะแนวทางแก่
ผู้เรี ยน ซึง7 คาดว่าจะเป็ นการดีสาํ หรับผู้เรี ยนที7จะได้ ฝึกทักษะการค้ นคว้ าและศึกษา
ด้ วยตนเองมากขึ <น อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาทักษะในการเรี ยนรู้ ในสาขาอื7นๆ ให้ ดี
ยิ7งขึ <นไปด้ วย
3. การประยุกต์ ใช้ คลังข้ อมูลภาษาในการสอนภาษา
แม้ ว่าแนวทางข้ างต้ นที7ให้ นําคลังข้ อมูลภาษามาใช้ เพื7อการเรี ยนภาษา
โดยตรงนัน< จะเป็ นประโยชน์ ในหลายด้ าน แต่ในทางปฎิบัติอาจเป็ นไปได้ ยาก
เพราะจะต้ องมีการเปลีย7 นแปลงทังรู< ปแบบการเรี ยนสอนและทัศนคติเกี7ยวกับการ
เรี ยนการสอนใหม่ จึงมีผ้ เู สนอว่า แทนที7จะใช้ คลังข้ อมูลภาษาในการเรี ยนการ
สอนภาษาโดยตรงเลย ควรจะนําคลังข้ อมูลภาษามาประยุกต์ใช้ กบั การเรี ยนการ
สอนภาษาน่ า จะเหมาะสมกว่ า การพิ จ ารณาว่ า จะนํ า คลัง ข้ อ มู ล ภาษามา
ประยุกต์ใช้ กบั การเรี ยนการสอนอย่างไรนัน< Widdowson (1980) มองว่าสามารถ
พิ จ ารณาได้ จ ากมุม มองสองแบบ ขึ น< อยู่กับ การตี ค วามคํ า ว่ า ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ (applied linguistics) ว่ามีความหมายอย่างไร ในมุมมองแบบแรก หาก
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ หมายถึงการนําความรู้ ทางภาษาศาสตร์ มาประยุกต์ ใ ช้
บทบาทของคลัง ข้ อมูลภาษาก็ จ ะเป็ นเสมื อนแหล่งข้ อมูลที7 ช่วยให้ เราสามารถ
อธิบายปรากฎการณ์ตา่ งๆในภาษาได้ ดีขึ <น ช่วยให้ สามารถเขียนพจนานุกรมหรื อ
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ตําราไวยากรณ์ได้ ดีขึ <นอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอนภาษาอีกทอดหนึ7ง
ทังยั
< งช่วยให้ สามารถวางหลักสูตรแนวการสอนได้ ดีขึ <นเพราะสามารถเลือกคําศัพท์
และโครงสร้ างไวยากรณ์ ที7เหมาะสมสําหรับการเรี ยนในลักษณะที7สอดคล้ องกับ
การใช้ ภาษาจริ งๆได้ ซึ7งสิ7งที7ค้นพบจากงานวิจัยที7ศึกษาโดยอาศัยคลังข้ อมูล
หลายๆงานเป็ นตัวอย่างที7แสดงให้ เห็นว่าความเชื7อแต่ดงเดิ
ั < มในบางเรื7 องที7เราใช้
สอนภาษากั น ต่ อ ๆมานัน< อาจจะไม่ ถู ก ต้ องเสี ย ที เ ดี ย ว หรื อ หากเราศึ ก ษา
คลังข้ อมูลของเอกสารเฉพาะทางก็จะช่วยให้ เราเห็นถึงลักษณะที7แตกต่างกันของ
ตัวบทแต่ละประเภทได้ ดังในตัวอย่างงานวิจัยของ Biber (1988) ที7ได้ แสดง
ความแตกต่างของตัวบทแต่ละประเภทจากการพิจารณาคุณสมบัติทางภาษาใน
มิติตา่ ง ๆ ซึง7 ผลที7ได้ จะแสดงให้ เห็นถึงระดับความเหมือนและความต่างของตัวบท
แต่ละประเภท ช่วยให้ สามารถจัดทําหลักสูตรของ ESP (English for Specific
Purpose) ได้ ดีมากขึ <น ส่วนที7มีผ้ มู องว่าสามารถนําเอาโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
และคลังข้ อมูลภาษามาใช้ เป็ นทรัพยากรการเรี ยนโดยตรงในลักษณะที7เป็ นการ
เรี ยนรู้ จากข้ อมูล (data-driven learning เช่น Johns 1986, 1988, 1991) นัน<
Sinclair (1991) แย้ งว่าการนําวิธีการวิจยั ที7นกั ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลใช้ มาใช้ กบั
นักเรี ยนโดยตรงนันอาจจะไม่
<
เหมาะสม เนื7องจากผู้เรี ยนอาจจะไม่สามารถหา
คลังข้ อมูลขนาดใหญ่ใช้ ได้ สะดวกและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเพียงความรู้
ของเจ้ าของภาษาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะผู้เรี ยนเหล่านี <อาจจะยังไม่มี
ความรู้ ทางด้ านภาษาศาสตร์ เพียงพอสําหรับวิเคราะห์ ข้อมูล ดังนัน< จึงควรใช้
คลังข้ อมูลภาษาเป็ นแหล่งทรัพยากรให้ อาจารย์ผ้ สู อนสามารถใช้ เพื7อเตรี ยมเนื <อหา
และหลักสูตรสําหรับใช้ ในการสอนภาษาอีกต่อหนึง7
ส่วนในอีกมุมมองหนึ7งของการนําคลังข้ อมูลภาษามาประยุกต์ใช้ เป็ น
การมองภาษาศาสตร์ ประยุกต์ในลักษณะของการจัดหลักสูตรสอน (pedagogic
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context) เป็ นหลัก การที7โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์และคลังข้ อมูลภาษาสามารถ
ช่ว ยให้ เ ราอธิ บ ายปรากฎการณ์ ท างภาษาได้ ดี ขึน< ไม่ไ ด้ เ ป็ นหลัก ประกัน ว่า จะ
สามารถนําผลที7ได้ นนมาใช้
ั<
ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอนได้ เสมอไป ทังนี
< <
เพราะเราต้ องพิจารณาจากกระบวนการ (process) ของการเรี ยนการสอนเพื7อดูวา่
ความรู้ที7ได้ จากการศึกษาคลังข้ อมูลภาษานันเกี
< 7ยวข้ องหรื อเหมาะสมต่อการเรี ยน
การสอนเพียงใด อีกทังการวิ
<
เคราะห์ภาษาจากรายการคําเรี ยงที7ได้ จากโปรแกรม
คอนคอร์ แ ด๊ น ซ์ เ พี ย งอย่า งเดี ย วนัน< เป็ นการตัด ตอนภาษาออกจากบริ บ ทการ
สื7อสาร ทําให้ ผ้ ูเรี ยนไม่สามารถเห็นถึงกระบวนการตีความและหาความหมาย
จากวัจนกรรมที7เกิดขึ <น ซึง7 Widdowson (1984, 1990) ถือว่าเป็ นเรื7 องสําคัญของ
การเรี ยนรู้ ภาษา (language acquisition) และขัดกับหลักการสําคัญของการ
เรี ยนภาษาเพื7อการสื7อสาร (communicative approach) ที7เน้ นความสําคัญของ
การเรี ยนรู้ จากการได้ ใ ช้ แต่ทัง< นีก< ็ ไม่ได้ หมายความว่าคลังข้ อมูลภาษาจะไม่
เกี7ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนภาษา แต่เป็ นสิ7งที7ผ้ วู างหลักสูตรจะต้ องตัดสินว่า
ผลที7ได้ จากการศึกษาผ่านคลังข้ อมูลแบบไหนที7สามารถนํามาใช้ ให้ เหมาะสมกับ
หลักสูตรที7วางไว้ ซึ7ง Aston (1995) เป็ นผู้หนึ7งที7มองว่า ผลที7ได้ จากการใช้
โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์กบั คลังข้ อมูลภาษานันสามารถนํ
<
ามาปรับใช้ ให้ เข้ ากันได้
กับการเรี ยนการสอนในแบบภาษาเพื7อการสือ7 สาร (communicative approach)
แนวคิดทางด้ านภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลและการจัดทําหลักสูตรสอน
ภาษา (language pedagogy) มีลกั ษณะที7เหมือนกันบางประการ คือทังสอง
<
แนวคิดมองภาษาทังในเรื
< 7 องของการสร้ างรู ปประโยค (production) และเรื7 องของ
การตีความ (interpretation) ว่ามีลกั ษณะที7เป็ นการนําคําหรื อวลีที7จําไว้ เป็ นส่วนๆ
(ready-made memorized building blocks) มาใช้ มากกว่าที7จะเป็ นการนําคํา
แต่ละคํามารวมกัน (composition) ตามกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ เพียงอย่างเดียว
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แนวคิ ด แบบนี ม< องสามัต ถิ ย ะภาษาและการใช้ ภ าษาในลัก ษณะที7 เ ป็ นแบบมี
รูปแบบสําเร็ จหรื อมีแบบแผนการใช้ (idiomatic or schematic view of language
competence and use) การใช้ กลุม่ คําหรื อวลีที7จดจําไว้ นี <เป็ นแนวความคิดที7แฝง
อยู่ในวิธีการสอนแบบภาษาเพื7อการสื7อสาร เพราะการสอนภาษาด้ วยวิธีนี <ให้
ความสนใจกับสิ7งที7 เกิ ด ขึน< จริ ง มากกว่าที7จ ะสนใจความถูกต้ อ งทางไวยากรณ์
(grammatically correct) หรื อความสอดคล้ องกับการรับรู้ (psychologically
feasible) ในทางภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลก็มองภาษาในลักษณะที7คล้ ายกัน คือ
มองภาษาว่าไม่ได้ เกิดจากการนําแต่ละคํามารวมกันตามเกณฑ์ไวยากรณ์ เพียง
อย่างเดียว แต่มีในลักษณะที7มีการปรากฏร่ วมกันของคําจนเป็ นเหมือนรู ปแบบ
สําเร็ จ (idiomatic colligation)
Sinclair (1991) มองว่าในการตีความ
(interpret) ข้ อความใดๆ จําเป็ นต้ องใช้ ทงหลั
ั < กการเลือกใช้ รูปแบบสําเร็ จ (idiom
principle) และหลักการเลือกใช้ กฎ (open choice principle) โดยที7หลักการ
เลือกใช้ รูปแบบสําเร็ จมองว่าคนเรามีรูปวลีกึ7งสําเร็ จรู ป (semi-preconstructed
phrases) ที7พร้ อมใช้ อยู่เป็ นจํานวนมาก ส่วนหลักการเลือกใช้ กฎมองว่าภาษา
เป็ นเรื7 องของการเลือกใช้ คําหรื อวลีหรื อประโยคที7เหมาะสมตามข้ อกําหนดทาง
ไวยากรณ์ โดยที7 Sinclair มองว่าหลักที7สําคัญที7สดุ คือหลักการเลือกใช้ รูปแบบ
สํา เร็ จ เพราะเป็ นหลัก ที7 ใ ช้ ในการตี ค วามตามปกติ ยกเว้ น ในบางกรณี ที7 จ ะ
เปลี7ยนไปใช้ หลักการเลือกใช้ กฎ นอกจากนี < ยังมีความเชื7 อกันว่า ในวลีหรื อ
ประโยคเดียวกันสามารถสร้ างขึ <นได้ จากการผสมคําตามหลักไวยากรณ์หรื อจาก
การใช้ รูปแบบสําเร็ จ (schematic) ซึง7 แต่ละคนสามารถปรับเปลีย7 นองค์ความรู้ที7มี
อยูไ่ ด้ โดยวลีหรื อประโยคที7เกิดจากการรวมแต่ละคําตามกฎเมื7อมีการใช้ หรื อได้
ยินจนเป็ นปกติวิสยั ก็จะปรับขึ <นเป็ นรู ปแบบสําเร็ จได้ ซึ7งในความเชื7อแบบนี < การ
ใช้ คลังข้ อมูลภาษาจะเป็ นประโยชน์โดยตรงเพราะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นรูปแบบการ
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ใช้ ที7เกิ ดซํ <าๆกันนี <ได้ ทําให้ สามารถเรี ยนรู้ รู ปแบบสําเร็ จ (acquire schematic
knowledge) การใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์และคลังข้ อมูลจึงช่วยให้ เรารู้วา่ อะไร
ที7มีการปรากฏใช้ บ่อ ย และยังช่ วยให้ ศึกษาเรื7 องของสํานวนตายตัว (fixed
phrase) และเรื7 องคําปรากฏร่วม (collocation) ได้ ง่ายมากขึ <น แต่อย่างไรก็ตาม
Aston (1995) เสนอว่า คลังข้ อมูลภาษาที7จะนํามาใช้ เพื7อประกอบการสอนไม่
จํ า เป็ นต้ อ งเป็ นคลัง ข้ อมูล ขนาดใหญ่ ที7เ ป็ นตัวแทนภาษาทัง< หมดเหมือ นกับ ที7
นักภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลต้ องการใช้ ทังนี
< <เนื7องจากนักภาษาศาสตร์ ต้องการ
อธิ บายสิ7งที7เป็ นปรากฎการณ์ ทางภาษาในภาพรวม แต่ในเรื7 องการสอนภาษา
ถ้ ามองว่ า การเรี ย นรู้ ภาษาของคนนัน< เป็ นการเรี ย นจากข้ อ มูล ที7 ไ ด้ ที ล ะส่ว น
รู ปแบบสําเร็ จ (schemata) ที7ไ ด้ จึง มีการปรั บเปลี7ยนได้ ตลอด คลังข้ อ มูล ที7
นํามาใช้ เพื7อสอนภาษาจึงมีขนาดเล็กได้ แต่ควรเป็ นข้ อมูลชนิดเดียวกัน เพื7อให้
เห็นรู ปแบบการเกิดที7ซํ <าๆกันในบริ บทแบบเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในมุมมอง
ของการสอนแบบภาษาเพื7อการสื7อสารนี < แม้ ว่าผู้เ รี ยนจะสามารถมองเห็ น
ลักษณะร่วมในทางภาษา (regularity) จากคลังข้ อมูลที7ให้ ก็ไม่ได้ เป็ นหลักประกัน
ว่าผู้เรี ยนจะสามารถใช้ ความรู้ นนในการติ
ั<
ดต่อสื7อสารได้ ดังนัน< Aston (1995)
จึงเสนอให้ จดั งาน (task) ของการวิเคราะห์คลังข้ อมูลให้ เป็ นงานหนึ7งที7อยู่ภายใน
แบบฝึ กหัดการสื7อสาร (communicative task) ซึ7งอาจทําได้ ในสองลักษณะ วิธี
แรกเป็ นการใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพื7อเป็ นเครื7 องมืออ้ างอิง (reference tool) สําหรับ
ใช้ แก้ ปัญหาที7เกิ ดขึ <นในแบบฝึ กหัด (communicative task) นัน< ๆ เช่น ใช้
คลังข้ อมูลเฉพาะสาขาที7รวบรวมไว้ เพื7อเป็ นตัวอย่างเวลาที7สอนแปลเอกสารใน
ลักษณะเดียวกัน ส่วนวิธีการที7สองคือใช้ คลังข้ อมูลภาษาเป็ นแหล่งข้ อมูลสําหรับ
การทํ า แบบฝึ กหัด ซึ7ง คลัง ข้ อ มูล ภาษาจะเป็ นประโยชน์ อ ย่า งมากต่อ การทํ า
กิจกรรมการอ่าน (reading activity) เช่น นําเอาเอกสารมาใช้ ประกอบกิจกรรม
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การอ่านแบบตัวต่อ (jigsaw reading) นอกจากนี < อาจารย์ผ้ สู อนภาษาอาจใช้
ประโยชน์ จ ากคลัง ข้ อมูล ภาษาและโปรแกรมคอนคอร์ แ ด๊ น ซ์ เ พื7 อ ใช้ เตรี ย ม
แบบฝึ กหัดต่างๆสําหรับการเรี ยนการสอนภาษาได้ ดังที7 Tribble และ Jones
(1990) ได้ แสดงให้ เห็นถึงกลวิธีต่างๆที7อาจารย์ผ้ ูสอนจะสามารถนําผลที7ได้ จาก
การใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์มาเป็ นประโยชน์ เช่น ใช้ ผลที7ได้ เพื7อทําแบบฝึ กหัด
เติมคําในช่องว่าง ใช้ เพื7อให้ นกั เรี ยนหาความหมายต่างๆของคําที7ได้ จากการทํา
คอนคอร์ แด๊ นซ์ ใช้ เพื7อให้ นกั เรี ยนศึกษาเรื7 องของคําหลายหน้ าที7โดยให้ หาหมวด
คําของคํานัน< ๆในบริ บทต่างๆที7กําหนด ใช้ เพื7อศึกษาเรื7 องของคําที7เป็ นคําพ้ อง
ความหมายหรื อมีความหมายใกล้ เคียงกัน เช่น ศึกษาว่าคําว่า over และ above
ว่ามีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรบ้ าง เป็ นต้ น ตัวอย่างในรู ปที7 2.1 เป็ น
เพียงส่วนหนึ7งของแบบฝึ กหัดที7สามารถจัดทําขึ <นได้ โดยการใช้ โปรแกรมคอนคอร์
แด๊ นซ์กบั คลังข้ อมูลภาษาที7มี (ดู Mallikamas 1999)
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บทที% 3 คลังข้ อมูลกับการวิจัยภาษา
1. บทนํา
ในงานการศึกษาวิจยั ที4เกี4ยวกับภาษา Biber, Conrad, และ Reppen
(1996) มองว่าโดยทัว4 ไปเป็ นการศึกษาวิจัยในสองลักษณะคือ การศึกษาด้ าน
โครงสร้ างภาษา (language structure) และการศึก ษาด้ า นการใช้ ภาษา
(language use) การใช้ คลังข้ อมูลภาษาจะช่วยทําให้ เห็นถึงโครงสร้ างและการใช้
ภาษาได้ ดีขึ fน ซึ4งแต่เดิมมาการอธิบายเกี4ยวกับโครงสร้ างภาษาจะเป็ นไปในแบบ
ดังเดิ
f มที4ไม่ได้ ใช้ วิธีวิจยั เชิงประจักษ์ และยึดติดกับความหยัง4 รู้ (intuition) ของผู้วิจยั
แต่ใ นปั จ จุบัน นัก วิ จัย สามารถนํ า คลัง ข้ อ มูล ภาษาเข้ า มาใช้ เ พื4 อ ช่ ว ยอธิ บ าย
โครงสร้ างภาษาได้ ซึ4งการใช้ คลังข้ อมูลภาษาจะช่วยให้ นกั วิจัยได้ เห็นตัวอย่าง
ภาษาจริ งๆ รวมทังยั
f งสามารถชี fให้ เห็นถึงโครงสร้ างประโยคบางอย่างที4มกั ไม่อยูใ่ น
ความสนใจศึกษาของทังผู
f ้ เรี ยนและผู้สอน กล่าวคือผู้วิจยั จะสามารถสังเกตเห็น
ถึงการปรากฏของรู ปโครงสร้ างที4ดคู ล้ ายคลึงกัน (seemingly similar structures)
แต่ปรากฏในบริ บทและในหน้ าที4ที4ต่างกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ ประโยชน์จาก
คลังข้ อมูลภาษาที4ดูจะมีอิทธิพลมากที4สดุ คือการใช้ ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
เรื4 องการใช้ ภาษา (language use) ซึง4 เป็ นการศึกษาที4เน้ นที4การใช้ ภาษาที4เกิดขึ fน
จริ ง (actual practice) และปริ มาณการใช้ ของรูปภาษาหนึง4 ๆ (linguistic pattern)
ว่ามีการใช้ มากหรื อน้ อยเพียงใด
ในปั จ จุ บัน มี ง านหลายงานที4 ใ ห้ ค วามสํ า คัญ และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
คลังข้ อมูลภาษา เช่น งานด้ านการทําพจนานุกรมหรื อการศึกษาเกี4ยวกับคําศัพท์
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การใช้ คลังข้ อมูลภาษาจะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั เห็นขอบเขตของความหมายต่างๆ (range
of meaning) ของคําได้ ครอบคลุมมากขึ fน ทําให้ สามารถเข้ าถึงความหมายใหม่ๆ
ได้ โดยมีหลักฐานจากการใช้ ที4มีปรากฏจริ งอยูใ่ นตัวบท
งานวิจยั ทางด้ านการใช้ ภาษานันจํ
f าเป็ นต้ องเป็ นการศึกษาเชิงประจักษ์
และอ้ างอิงข้ อมูลจริ ง ซึง4 สิง4 เหล่านี fเป็ นสิง4 ที4ได้ จากการใช้ คลังข้ อมูลภาษา เพราะ
การศึกษาภาษาโดยอาศัยคลังข้ อมูลภาษาในปั จจุบันนันจะมี
f
ลกั ษณะที4สําคัญ
ดังต่อไปนี f
- เป็ นการศึกษาเชิงประจักษ์ จากภาษาที4เกิดขึ fนจริ ง
- เป็ นการศึกษาแบบอิงคอมพิวเตอร์ (computer-based) ทังในแบบที
f
4ให้
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยวิ เ คราะห์ โ ดยอัต โนมัติ ห รื อ แบบที4 มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้ใ ช้
(automatic and interactive techniques)
- วิธีการศึกษาเป็ นได้ ทงการวิ
ัf
เคราะห์แบบเชิงคุณภาพ (qualitative) และแบบ
เชิงปริ มาณ (quantitative)
การใช้ คลังข้ อมูลภาษาสามารถช่วยให้ นกั วิจัยได้ ค้นพบเรื4 องใหม่ๆ ใน
การศึกษาภาษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ4งการศึกษาแบบแผนความความสัมพันธ์
(association patterns) (Biber et al. 1996:116) ซึ4งแบบแผนความ
ความสัมพันธ์ ดงั กล่าว Biber et al. เสนอว่าเราสามารถมองได้ ใน 2 แบบ คือ
หนึ4งเป็ นแบบแผนความความสัมพันธ์ นอกภาษา (non-linguistic association
patterns) ได้ แ ก่ การศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ข องลัก ษณ์ ท างภาษา (linguistic
feature) กับสิ4งที4ไม่ใช่ลกั ษณ์ ทางภาษา (non-linguistic feature) เช่น ดูการ
ปรากฏของลักษณ์ทางภาษาบางอย่างตามทําเนียบภาษา (registers) ตามถิ4น
(dialects) หรื อตามประวัติการเปลี4ยนแปลง (historical change) ส่วนแบบที4
สอง เป็ นแบบแผนความความสัมพันธ์ ภายในภาษา (linguistic association
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patterns) ได้ แก่การศึกษาลักษณ์หนึ4งในภาษา (linguistic feature) เทียบกับอีก
ลักษณ์ หนึ4งในภาษา ซึ4งก็ สามารถแยกได้ เป็ นแบบแผนความสัมพันธ์ ระดับคํา
(lexical associations) และแบบแผนความสัม พัน ธ์ ร ะดับ ไวยากรณ์
(grammatical associations)
สําหรับการศึกษาลักษณ์ทางภาษา (linguistic feature) เราสามารถ
ศึกษาได้ ทงในระดั
ัf
บคําและในระดับโครงสร้ าง ในกรณีของการศึกษาในระดับคํา
หากเป็ นการศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ ระดับคํา (lexical associations) ก็จะ
เป็ นการศึกษาเรื4 องความสัมมพันธ์ระหว่างคํานันกั
f บคําอื4นๆ หรื อศึกษาการปรากฏ
ร่วมกันของคํา (collocation) และหากเป็ นการศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ ระดับ
ไวยากรณ์ (grammatical associations) ก็จะเป็ นการศึกษาเรื4 องความสัมพันธ์
ของคํ า นันf กับ โครงสร้ างประโยค คื อ ศึก ษาโครงสร้ างที4 คํ า นันf มัก จะปรากฏใช้
(structural preferences) เช่น ศึกษาว่าคําคุณศัพท์นนๆมั
ั f กเกิดในลักษณะที4เป็ น
attribute หรื อ predicate หรื อศึกษาว่าคํากริ ยาตัวนี fเกิดในโครงสร้ างแบบ
สกรรมกริ ยา (transitive) หรื อ อกรรมกริ ยา(intransitive) เป็ นต้ น
ในทํ า นองเดี ย วกั น การศึ ก ษาในระดั บ โครงสร้ างไวยากรณ์
(grammatical construction) ด้ วยคลังข้ อมูลภาษาก็สามารถศึกษาในแบบแผน
ความความสัมพันธ์ระดับคํา (lexical association) และในแบบแผนความสัมพันธ์
ระดับไวยากรณ์ (grammatical association) ได้ การศึกษาด้ านแบบแผน
ความสัมพันธ์ในระดับคํา ก็คือการศึกษาการเกิดร่ วมกันของโครงสร้ างภาษาแบบ
หนึง4 ๆ กับคําบางคํา เช่น ศึกษาว่า that-clause มักเกิดกับคํากริ ยาหลักประเภทใด
หรื อศึกษาว่า to-clause เกิดกับคํากริ ยาหลักใดได้ บ้าง เป็ นต้ น สําหรับการศึกษา
ด้ านแบบแผนความสัมพันธ์ ระดับไวยากรณ์ ก็คือการศึกษาว่าโครงสร้ างภาษามี
ความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรในบริ บท (contextual factors) อย่างไร เช่น ศึกษาการ
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ปรากฏของ that-clause ในโครงสร้ างแบบ extraposed
เปรี ยบเทียบกับที4เกิดใน to-clause เป็ นต้ น

construction

2. การศึกษาระดับคํา
ในกรณี ข องการจัด ทํ า พจนานุก รม การใช้ ค ลัง ข้ อ มูล ภาษาร่ ว มกับ
โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์จะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจความหมายและการใช้ คําๆนันได้
f ดี
ขึ fนเนื4องจากได้ เห็นตัวอย่างมากมาย เห็นความหลากหลายของการใช้ คําๆนันf
และช่วยให้ ผ้ ศู ึกษาสามารถเข้ าใจความหมายต่างๆ ของคํานันได้
f ดีและถูกต้ อง
ยิ4งขึ fน ในปั จจุบนั การจัดทําพจนานุกรมนันจํ
f าเป็ นต้ องอาศัยคลังข้ อมูลภาษาเป็ น
พื fนฐานในการวิเคราะห์ พจนานุกรมที4จดั ทําโดยไม่อาศัยคลังข้ อมูลภาษาจะไม่ได้
รับการยอมรับและเชื4อถือมากเท่าพจนานุกรมที4จดั ทําโดยใช้ คลังข้ อมูลภาษา ดัง
จะเห็นได้ จากการแข่งขันกันของสํานักพิมพ์ต่างๆในการทําพจนานุกรมโดยอาศัย
คลังข้ อมูลภาษา เช่น Collins Cobuild English Dictionary ใช้ ข้อมูลจาก The
Bank of English, Cambridge Dictionary of American English ใช้ ข้อมูลจาก
Cambridge International Corpus, Longman Dictionary of American
English ใช้ ข้อมูลจาก The Longman Corpus Network คลังข้ อมูลภาษาเหล่านี f
มีขนาดมากกว่า 100 ล้ านคําขึ fนไป นอกจากนี f การใช้ คลังข้ อมูลภาษายังช่วยให้
เราได้ รายการคําที4เป็ นคําเกิดใหม่ (neologism) เช่นที4 Renouf (1993) พบคําเกิด
ใหม่ 5,374 คําจากคลังข้ อมูล London Times ขนาด 2.5 ล้ านคํา ได้ แก่
poserphone, wetware, empurple, indifferentness เป็ นต้ น ซึง4 การตรวจหาคํา
เกิ ด ใหม่ นี เf ป็ นงานที4 ผ้ ูจั ด ทํ า พจนานุ ก รม (lexicographer) ให้ ความสนใจ
นอกจากนีผf ้ ูจัดทําพจนานุกรมยังต้ องตัดสินว่าจะกํ าหนดให้ คําใดเป็ นรายการ
คําหลัก (entry) ในพจนานุกรม การศึกษาคําจากคลังข้ อมูลจะช่วยให้ ตดั สินใจได้
อย่างมัน4 ใจมากขึ fน สําหรับนักภาษาศาสตร์ ประยุกต์ที4ศกึ ษาเรื4 องของคําสามารถ
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ใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษาในการวิเคราะห์ได้ อย่างน้ อยใน 3 รูปแบบดังนี f
1. เพื4อศึกษาคําหลายหน้ าที4 (multifunctional words) ตัวอย่างเช่น
Aijmer (1986) ได้ ศึกษาหน้ าที4ต่างๆของคําว่า actually หรื อ Altenberg (1994)
ได้ ศกึ ษาหน้ าที4ตา่ งๆของคําว่า such
2. เพื4อศึกษาการใช้ ของคําบางคําที4มีลกั ษณะคล้ ายคลึงเกี4ยวข้ องกัน
ตัวอย่างเช่น Kennedy (1991a) ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของการใช้
คําว่า between และ through Collins (1991) ศึกษาเรื4 องของ modal verb
ต่างๆ
3. เพื4อศึกษาการใช้ คําหรื อวลีที4มกั ปรากฏใช้ แบบตายตัว (the use of
relatively fixed lexical expressions) หรื อที4เรี ยกว่าวลีเสมือนคํา (lexical
phrase) ตัวอย่างเช่น การศึกษาเรื4 องคําปรากฏร่ วม (collocation) ของ Renouf
และ Sinclair (1991)
การศึ ก ษาอี ก ประเภทหนึ4 ง ที4 สํ า คั ญ คื อ การศึ ก ษาคํ า ในกลุ่ ม ที4 มี
ความหมายคล้ า ยคลึง กัน ได้ กรณี ที4 พ จนานุก รมแสดงคํ า ต่า งๆ ที4 อ ยู่ใ นกลุ่ม
ความหมายเดียวกัน การศึกษาผ่านคลังข้ อมูลภาษาจะช่วยให้ เห็นถึงวิธีที4เจ้ าของ
ภาษาใช้ คํา เหล่านีใf นรู ปแบบประโยคที4ต่างๆ กัน ซึ4งความแตกต่างของการใช้
ดังกล่าวจะบอกได้ ถึงหน้ าที4ของคําแต่ละคํา เช่น Biber et al. (1996) ศึกษาคํา
ว่า big กับ large และ little กับ small ว่ามีการใช้ แตกต่างกันอย่างไร ซึ4งจาก
การศึกษาโดยใช้ คลัง ข้ อมูลภาษาพบว่า big-little มักใช้ ในภาษาพูด มากกว่า
large-small ในขณะที4 large-small มักใช้ ในตัวบททางวิชาการมากกว่า ซึง4 ความ
แตกต่างตรงนี f หากนํามาวิเคราะห์ศกึ ษาต่อก็จะพบว่าคําสองคู่นี fมีกลุม่ คําปรากฏ
ร่ ว มที4 แ ตกต่ า งกัน (การศึ ก ษาในลัก ษณะนี เf ป็ นการศึ ก ษาที4 แ บบแผนความ
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ความสัมพันธ์ ระดับคํา)
โดยที4 big-little มักใช้ กับคํานามที4เป็ นสิ4งมีตัวตน
(concrete) และมักเป็ น animate เช่น boys, things, girls ในขณะที4 large–small
มักจะใช้ กบั คํานามที4บอกปริ มาณ เช่น amount, number, proportion ผลที4ได้ นี f
ทํ า ให้ เ ราสามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ทํ า ไม large-small ถึ ง ใช้ ใ นตัว บททางวิ ช าการ
มากกว่า ทังf นี เf พราะเนือf หาทางวิ ชาการมัก เป็ นเรื4 อ งที4 เ กี4 ยวกับ การวัดจํ า นวน
ปริ มาณ และหากศึกษาที4แบบแผนความสัมพันธ์ ระดับไวยากรณ์ (grammatical
structure association) ก็จะพบว่าคําทังสองคู
f
น่ ี fมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ littlesmall จะสามารถใช้ ได้ ทงในลั
ั f กษณะที4เป็ น attributive (I'm a small person)
หรื อเป็ น predicative (It is too small) small จะใช้ ในลักษณะของ predicative
มากกว่า little
3. การศึกษาระดับโครงสร้ าง
คลังข้ อมูลภาษาสามารถนํามาใช้ ในการศึกษาวิจัยเรื4 องทางโครงสร้ าง
ไวยากรณ์ เพื4 อค้ นหาคําตอบในประเด็น คําถามต่างๆ ดังตัวอย่างที4จะกล่าวถึ ง
ต่อไปนี f
- ศึกษาว่าโครงสร้ างหนึง4 ๆมีการใช้ ในลักษณะใดได้ บ้างและเมื4อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้ างอื4นๆที4เกี4ยวข้ องหรื อคล้ ายคลึงกัน ทังสองโครงสร้
f
างมีความเหมือน
หรื อความแตกต่างกันอย่างไรบ้ าง
- ศึกษาเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างที4เกี4ยวข้ องหรื อคล้ ายคลึงดังกล่าวว่ามีปรากฏ
ใช้ มากหรื อน้ อยเพียงใด
- ศึกษาว่าโครงสร้ างนันๆมี
f การใช้ ตามระดับทําเนียบภาษา (register) ที4ตา่ งกัน
อย่างไร มีปริ มาณการใช้ มากน้ อยเพียงใด
- ศึกษาว่าโครงสร้ างนันๆมั
f กจะปรากฏใช้ บอ่ ยเฉพาะกับคําบางคําหรื อไม่
- ศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้ างในบริ บทที4เกี4ยวข้ องที4ทําให้ มีการใช้ รูปแปรต่างๆ
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ของโครงสร้ างไวยากรณ์
ในปั จจุบนั มีหนังสือและงานวิจัยจํานวนมากที4เกี4ยวข้ องกับการศึกษา
โครงสร้ างไวยากรณ์ โดยอาศัยคลังข้ อมูลภาษา นอกจากนี fคลังข้ อมูลภาษายัง
สามารถนํามาใช้ ในการศึกษาอิทธิพลของบริ บทที4มีต่อการใช้ โครงสร้ างแบบต่างๆ
ได้ เช่น Granger (1983) ศึกษาเรื4 องของประโยคแบบ passive Meyer (1992)
ศึกษาเรื4 องของประโยคแบบ apposition
Johansson (1995) ศึกษา
เปรี ยบเทียบประพันธสรรพนาม (relativizers) whose และ of which เป็ นต้ น
Biber et al. (1996) ยังยกตัวอย่างการศึกษาเปรี ยบเทียบโครงสร้ าง
ประโยคสองแบบที4มีความหมายคล้ ายกัน เช่น I hope that I can go กับ I hope
to go ซึง4 จากการศึกษาจากคลังข้ อมูลภาษาพบว่า ทังสองโครงสร้
f
างนี fมีการใช้ ที4
ต่างกัน โดย that-clause จะพบมากในภาษาพูด แต่จะไม่ค่อยพบมากในเอกสาร
ทางวิชาการ ซึ4งเมื4อพิจารณาด้ านแบบแผนความความสัมพันธ์ ระดับคํา (lexical
association) ก็พบว่าคํากริ ยาส่วนใหญ่จะเลือกเกิดกับโครงสร้ างใดโครงสร้ างหนึง4
เป็ นหลัก เช่น imagine, mention, suggest, conclude จะใช้ กบั that-clause
ส่วน begin, start, like, love, try, want จะใช้ กบั to-clause และเมื4อพิจารณา
แบบแผนความสัม พัน ธ์ ร ะดับ ไวยากรณ์ (grammatical association) โดย
พิจารณาโครงสร้ างประโยคแบบ extraposed (เช่น It's possible that it'll
happen again) กับโครงสร้ างประโยคแบบ non-extraposed (เช่น I think that
you might be wrong) ก็พบว่า to-clause ใช้ ในโครงสร้ างแบบ extraposed
มากกว่า that-clause
4. การศึกษาด้ าน ESP และการแปรตามทําเนียบภาษา
โดยทัว4 ไปงานวิจยั ในเรื4 องปริ เฉจวิเคราะห์ (discourse analysis) และ
การหาลักษณะเฉพาะทางภาษา (linguistic characteristics) ของตัวบทต่างๆมัก
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เป็ นการวิจยั เชิงประจักษ์ (empirical) ซึ4งทําโดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาจากตัว
บทต่ า งๆ จึ ง กล่ า วได้ ว่ า งานวิ จั ย ทางด้ า นปริ เ ฉจวิ เ คราะห์ เ ป็ นงานที4 อ าศัย
คลังข้ อมูลภาษาเป็ นพื fนฐาน งานด้ านปริ เฉจวิเคราะห์ นี fมีปรากฏทังในงานวิ
f
จัย
ด้ าน ESP (English for Specific Purpose) และในด้ านภาษาศาสตร์ สงั คม ซึ4งที4
ผ่านมามักเน้ นที4การวิเคราะห์ในทําเนียบภาษา (register) แบบใดแบบหนึง4
การนําคลังข้ อมูลภาษามาใช้ ช่วยให้ เราสามารถศึกษาลักษณะของ
ภาษาในทําเนียบภาษาหนึง4 ๆ หรื ออาจศึกษาไปถึงความต่างของภาษาในทําเนียบ
ภาษาที4ตา่ งกัน ซึง4 จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับการศึกษา ESP เพราะผลที4ได้ จะแสดง
ลักษณะเฉพาะของทําเนียบภาษาหนึ4งๆ ออกมา ในเชิงที4เปรี ยบเทียบกับทําเนียบ
ภาษาอื4 น ๆ Biber (1988) ได้ เ สนอวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบหลายมิ ติ (multidimensional) โดยการพยายามหาลักษณ์ทางภาษา (linguistic feature) ต่างๆที4
มีแนวโน้ มว่าจะเกิดร่วมกันและพบในตัวบทแต่ละประเภท ลักษณ์ทางภาษาที4จดั
ได้ ในแต่ละกลุม่ จะถูกมองรวมเป็ นหนึง4 มิติ (dimension) Biber (1988) ได้ ทดลอง
กําหนดมิติสําหรับการวิเคราะห์ไว้ 6 มิติ เช่น มิติที41 เป็ นเรื4 องของ Involved และ
Informational Production มิติ 5 เป็ นเรื4 องของ Non-impersonal และ
Impersonal Style เป็ นต้ น ในแต่ละมิติจะมีการกําหนดลักษณ์ ที4เป็ นลักษณ์
ทางบวก (positive feature) และลักษณ์ทางลบ (negative feature) ไว้ เช่น ใน
มิติที4 1 (เรื4 องของ Involved และ Informational Production) สิ4งที4เป็ นลักษณ์
ทางบวก ได้ แก่ mental verbs, that-deletion, contraction, 2nd person
pronouns, demonstrative pronouns, pronoun IT, etc. ส่วนสิ4งที4เป็ นลักษณ์
ทางลบ ได้ แก่ noun, preposition, attributive adjectives, etc. จากนันให้
f มี
การคํานวณค่าในแต่ละมิติของตัวบทที4พบในแต่ละทําเนียบภาษา ด้ วยวิธีการ
เช่นนี f นักวิจัยจะสามารถเปรี ยบเทียบตัวบทในทําเนียบภาษาต่างๆว่ามีความ
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แตกต่างในมิติตา่ งๆอย่างไรบ้ าง เช่น ตัวบทที4เป็ นการสนทนาจะมีคะแนนของมิติ
ด้ าน involved และ non-impersonal สูง ส่วนตัวบทด้ านชีววิทยาจะมีคะแนน
หนักไปทางด้ าน informational และเป็ น impersonal เป็ นต้ น
ผลจากการคํานวณคะแนนในมิติต่างๆนี f สามารถนํามาเปรี ยบเทียบ
ระหว่างทําเนียบภาษาต่างๆ ได้ การศึกษาโดยเปรี ยบเทียบทําเนียบภาษานันf ถูก
นํามาใช้ ใ นการหาคําตอบในการวิจัยทางภาษาศาสตร์ รวมทังf สามารถนํามา
ศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ในภาษาอังกฤษ (Biber
1988) และศึก ษาประวัติ ความเป็ นมาของพัฒนาการภาษาเขี ยน (Atkinson
1992) นอกจากนี f การเปรี ยบเทียบตัวบทจากหลายๆมิติ สามารถนํามาอธิบาย
ลักษณะเฉพาะทางภาษาของ ESP และ EAP ได้ ตัวเลขค่าที4คํานวณได้ ในแต่ละ
มิตินี fจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดประเภทของตัวบทต่างๆ
5. หัวข้ อในการวิจัยทางภาษาโดยใช้ คลังข้ อมูล
นอกจากการมองแนวทางการวิจัยภาษาโดยดูแบบแผนความสัมพันธ์
(association patterns) ตามที4 Biber et al. (1996) ได้ กล่าวไว้ Kennedy
(1998) ก็ ได้ สรุ ปถึ ง หัว ข้ อ เรื4 องต่า งๆที4 สามารถนํ าคลัง ข้ อ มูล ภาษามาใช้ เ พื4 อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจยั ทางภาษาได้ โดยได้ ยกตัวอย่างงานวิจยั ในหัวข้ อเรื4 อง
ต่างๆที4ได้ ทํามาโดยอาศัยคลังข้ อมูลภาษา ดังต่อไปนี f
5.1 การศึกษาเรื-องคํา
การศึกษาเรื4 องคําเป็ นการศึกษาที4คลอบคลุมเรื4 องของการศึกษาความถี4
การปรากฏและการเกิดร่วมกันของคําต่างๆดังที4ได้ กล่าวมาแล้ ว
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5.2 การศึกษาเรื-องไวยากรณ์ ท-เี น้ นเรื-องคําและหน่ วยคํา
การศึกษาเรื4 องรูปกริ ยา (verb form) กับ tense และ aspect ต่างๆ
ตัวอย่างเช่น Ota (1963) ศึกษารู ปกริ ยาจากคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษ
150,000 คํา พบว่ามีคํากริ ยาที4อยู่ในรู ป finite จํานวน17,166 รู ป ซึ4งในจํานวนนี f
คํากริ ยา 977 ตัวถูกใช้ เป็ น passive voice นอกจากนี fยังพบว่า today, this year
ใช้ กบั คํากริ ยาที4อยูใ่ นรูป past tense มากกว่า present tense และคํากริ ยา 7 ตัว
ได้ แก่ be, think, have, know, say, want, go มีปริ มาณเป็ นจํานวน 50% ของ
คํา กริ ย าทังf หมดในคลัง ข้ อ มูล การศึก ษาของนัก วิ จัย คนอื4 น ๆที4 ต ามมา เช่ น
George (1963), Joos (1964) ก็ได้ ผลที4คล้ ายๆกัน คือพบว่ามีการใช้ คํากริ ยาใน
รู ปของ simple present tense กับ simple past tense มากกว่ารู ป tense อื4นๆ
โดยที4 simple present จะพบมากในภาษาพูด และ simple past จะพบมากใน
ภาษาเขียน ส่วน perfect กับ progressive aspects นันใช้
f น้อย ผลที4ได้ นี fยัง
สอดคล้ องกับการวิเคราะห์จากคลังข้ อมูล Brown ของ Francis และ Kucera
(1982)
การศึกษาเรื4 อง modal
Coates (1983) ศึกษาเรื4 อง modal โดยใช้ คลังข้ อมูล London-Lund
และ LOB ซึง4 จากการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างระหว่างการใช้ modal ในภาษา
พูดและภาษาเขียน โดยที4 would จะใช้ มากในภาษาเขียนของภาษาอังกฤษแบบ
อัง กฤษ ในขณะที4 will จะใช้ ม ากในภาษาพูด ของภาษาอัง กฤษแบบอัง กฤษ
นอกจากนี f ยังพบความแตกต่างของการใช้ modal ในโครงสร้ างกริ ยาวลีแบบต่างๆ
การศึกษาเรื4 อง voice
Svartvik (1966) ศึกษาเรื4 องของประโยคแบบ passive ในตัวบทจาก
ทําเนียบภาษาต่างๆ แปดทําเนียบ ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างของการใช้
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ขึ fนอยู่กับว่าตัวบทนันเป็
f นตัวบทประเภทข้ อมูลข่าวสาร (informative) หรื อเป็ น
ประเภทจินตนาการ (imaginative)
การศึกษาการใช้ คํากริ ยาและคํา particle
Akkerman (1984) ศึกษากริ ยาวลีในคลังข้ อมูล Brown ผลการศึกษา
พบว่าคํา particle ว่า up และ out มีจํานวนเป็ น 47.4% ของคํา particle ทังหมด
f
ที4ปรากฏหลังคํา กริ ยา และพบว่า ในกรณี ที4 มีการใช้ particle 2 ตัวติ ดกัน
particle ตัวที4สองบางตัวก็สามารถละได้ (optional) แต่บางตัวก็จําเป็ นต้ องมี
(obligatory) เช่น ในกริ ยาวลี go in for จําเป็ นต้ องมี คําว่า for ปรากฏอยู่
ในขณะที4 ในกริ ยาวลี fall out with สามารถที4จะละ with ได้ นอกจากนี fยังพบอีก
ว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของ particle ตัวที4สองสามารถละได้ ส่วนในกรณีที4 particle
แรกเป็ น around, down, away พบว่ามีแนวโน้ มที4จะบังคับให้ ต้องมี particle ตัว
ที4สอง
การศึกษาเรื4 อง subjunctive
Johansson และ Norheim (1988) ได้ ศึกษา subjunctive เพื4 อ
เปรี ยบเทียบความต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบ
อเมริ กัน โดยศึกษาจากคลังข้ อมูล Brown และ LOB
ผลการศึกษาพบว่า
mandative subjunctive พบมากในภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั ตัวอย่างเช่น It is
important that he join us ในขณะที4ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษจะนิยมใช้
should มากกว่า
การศึกษาเรื4 องคําบุพบท
Mindt และ Weber (1989) ศึกษาคําบุพบท พบว่า 12.21% ของคํา
ทังf หมดในคลังข้ อมูลจะเป็ นคําบุพบท โดยมี of คิ ดเป็ น 30% ของคําบุพบท
ทังหมด
f
Sinclair (1991) ศึกษาคําว่า of พบว่า of นันขึ
f fนกับคําที4มาปรากฏ
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ข้ างหน้ ามากกว่าคําข้ างหลัง (มีความสัมพันธ์กบั คําข้ างหน้ ามากกว่าคําตามหลัง)
ดังนันf of จึงไม่ได้ ใช้ เหมือนคําบุพบททัว4 ไป(ที4มีความสัมพันธ์กบั คําตามหลัง)
การศึกษาเรื4 องคําสันธาน
ตัวอย่างเช่น Kennedy (1998) พบว่า since เป็ นได้ ทงคํ
ั f าบุพบทและ
สันธาน แต่ since ใช้ เป็ นสันธานมากกว่าบุพบท นอกจากนี f since ใช้ ได้ ทงที
ัf 4
เป็ นการบอกเวลา (temporal) หรื อบอกสาเหตุ (causal) แต่ในตัวบททางวิชาการ
จะพบการใช้ since ที4เป็ นการบอกสาเหตุมากกว่า
5.3 การศึกษาเรื-องไวยากรณ์ ท-เี น้ นเรื-องประโยค
5.3.1 การศึกษาความยาวประโยค
Francis และ Kucera (1982) ศึกษาเรื4 องของความยาวประโยคจาก
คลังข้ อมูลภาษา พบว่าความยาวประโยคมีความสัมพันธ์ กับประเภท (genre)
ของตัวบท และตัวบทที4เป็ นข้ อมูลข่าวสาร (informative) จะมีความยาวประโยค
เฉลีย4 มากกว่าตัวบทประเภทจินตนาการ (imaginative) ทังนี
f fเป็ นผลมาจากการที4
ตัวบทประเภทข้ อมูลข่าวสารจะมีการใช้ นามวลีแบบซับซ้ อน (complex NP) และมี
การใช้ ภาคแสดงแบบ non-finite มากกว่า
5.3.2 การศึกษากระบวนการทางไวยากรณ์ (syntactic process)
การศึกษาเรื4 อง clause pattern
Altenberg (1993) ศึกษา การใช้ คํากริ ยาร่ วมกับหน่วยเติมเต็ม (verbcomplement combination) มากกว่า 5,000 ตัวอย่าง เพื4อดูว่าลักษณะทาง
ไวยากรณ์ แบบไหนของการใช้ คํากริ ยาร่ วมกับหน่วยเติมเต็มที4มีการใช้ มากที4สดุ
ผลการศึกษาพบว่าการใช้ คํากริ ยาร่ วมกับหน่วยเติมเต็มประเภท copular และ
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monostrative จะมีการใช้ มากที4สดุ ซึง4 สอดคล้ องกับที4 Ota (1963) พบว่า be เป็ น
คํากริ ยาที4มีปรมาณการใช้ มากที4สดุ
การศึกษาเรื4 องการขยายคํานาม (noun modification)
De Haan (1989) ศึกษาเรื4 อง postmodification ในภาษาอังกฤษ จาก
คลังข้ อมูล Nijmegen ผลการศึกษาพบว่านามวลีที4มี postmodification มักจะไม่
ใช้ ทําหน้ าที4ประธาน แต่หากว่าใช้ เป็ นประธาน ก็มกั จะมีแนวโน้ มว่าจะใช้ เป็ น
non-restrictive หรื อ appositional มากกว่าที4จะเป็ น restrictive De Haan
(1991) ยังพบว่า 70% ของ relative clause แบบ postmodifying ในข้ อมูลเป็ น
restrictive relative clause และจะไม่พบ zero หรื อ that กับ relative clauses
แบบ non-restrictive
การศึกษาเรื4 อง conditionality
ตามที4 Hill (1960) กล่าวว่าในประโยคที4มีคําว่า if นันสามารถมี
f
การผสม
ของ finite verb ใน main clause กับ subordinate clause ที4แตกต่างกันได้ อย่าง
น้ อย 324 แบบ แต่จากการศึกษาคลังข้ อมูล LOB ของ Wang (1991) พบว่ามี
รู ปแบบที4พบเพียง 76 แบบ และในจํานวนแปดแบบที4ใช้ นนคิ
ั f ดเป็ นจํานวน 50%
ของทังหมด
f
การศึกษาเรื4 องการปฏิเสธ (negation)
Tottie (1991) ศึกษาเรื4 องของการปฏิเสธไว้ อย่างละเอียดทังในแง่
f
มมุ ของ
grammatical, semantics และ pragmatics โดยศึกษาจากคลังข้ อมูล LOB และ
SEU ผลการศึกษาพบว่าการปฏิเสธเกิดในภาษาพูดมากกว่าในภาษาเขียนถึง
สองเท่า และพบว่ามีนยั ยะสําคัญในความต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
ในการเลือกใช้ not และ no กล่าวคือ ในขณะที4ภาษาพูดเลือกใช้ not ถึง 66%
ภาษาเขียนจะเลือกใช้ not เพียง 37%
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5.4 การศึกษาวัจนกรรมในภาษาพูด
ตัวอย่างเช่น Svartvik (1992) ศึกษาคําเสริ มในปริ เฉจ (discourse
particle) well ซึ4งเป็ นคําที4พบมากเป็ นลําดับที4 14 ในการสนทนา ซึ4ง well ใน
ภาษาพูดจะไม่ได้ ใช้ ในความหมายเดียวกับ well ในภาษาเขียน well ในภาษาพูด
ใช้ เพื4อแสดงการเปลี4ยนหัวข้ อ (shift topic) ได้ Aijmer (1996) ศึกษาคํา sort of
กับ kind of ในลักษณะที4เป็ นการแสดงความไม่แน่ใจ (hedging device) โดย
ศึกษาจากคลังข้ อมูล London-Lund สองคํานี fเป็ นคําที4ใช้ แสดงความไม่แน่ใจที4
พบมากที4สุด และพบว่า ถึ ง แม้ sort of จะปรากฏหน้ า คํา นาม คํ า กริ ย า
คําคุณศัพท์ หรื อคําวิเศษณ์ก็ได้ แต่จะปรากฏเป็ นคําขยายคํานามมากที4สดุ คือ
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sort of กับ kind of ยังใช้ เพื4อช่วยลดระดับความเข้ มข้ น (soften the
intensity of discourse) และลดความเป็ นทางการ (promote informality) เป็ น
การบอกว่าผู้พดู แค่ประมาณการเอา
5.5 การศึกษาด้ านการแปรของภาษา
ตัวอย่างงานวิจัยหลายตัวอย่างที4กล่าวมาแล้ วก็ จัดอยู่ในประเภทนี fได้
เช่ น งานที4 มี ก ารศึก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่ า งภาษาพูด และภาษาเขี ย น เช่ น
การศึกษาคําว่า such ของ Altenberg (1994) ในภาษาพูดและภาษาเขียน
การศึก ษาคํ า ว่า whose กับ of which ในภาษาพูด และภาษาเขี ย นของ
Johansson (1993) เป็ นต้ น
นอกจากการศึกษาโดยแยกประเภทตัวบทตามลักษณะภาษาพูดหรื อ
ภาษาเขียนแล้ ว Biber (1988) ได้ เสนอวิธีการแยกประเภทของตัวบทตาม
ลักษณะมิติ (dimension) ดังที4ได้ กล่าวมาแล้ ว โดยดูลกั ษณ์ทางภาษาที4ปรากฏใน
ตัวบทนันเป็
f นหลัก ตัวบทประเภทเดียวกันแต่ถ้ามีความแตกต่างของลักษณ์ทาง
ภาษาก็จะจัดเป็ นคนละกลุม่ ส่วนตัวบทต่างประเภทกัน แต่ถ้ามีลกั ษณ์ทางภาษา
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คล้ ายคลึงกันก็จะจัดเป็ นตัวบทกลุม่ เดียวกัน (เวลาคํานวณให้ คํานวณคะแนนของ
แต่ละลักษณ์ในมิตินนั f ซึง4 มีทงค่
ั f าบวกและค่าลบ)
การศึกษาการแปรของภาษาอังกฤษในภูมิภาคต่างๆก็จดั ว่าเป็ นอีกแขนง
หนึ4งของการใช้ ประโยชน์ จากคลังข้ อมูลภาษา โครงการ ICE (International
Corpus of English) มีขึ fนเพื4อศึกษาเปรี ยบเทียบเรื4 องนี fโดยเฉพาะ หรื องานวิจยั ที4
เปรี ยบเทียบระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั ก็จดั
อยู่ใ นงานประเภทนี f เช่น ในการเปรี ย บเที ยบคลังข้ อมูล LOB กับ Brown
(Johansson 1980) พบว่าคําที4ปรากฏมาก 50 คําแรกจะเหมือนกัน จะต่างก็
เพียงสองคํา คําว่า so ได้ ที4 52 ในคลังข้ อมูล Brown แต่ได้ ที4 46 ใน LOB คําว่า
more ได้ ที4 48 ในคลังข้ อมูล Brown แต่ได้ ที4 51 ใน LOB สิ4งที4น่าสนใจคือคําที4มี
ความถี4ตํ4าทังf หลาย เพราะความแตกต่างของคําเหล่านีสf ามารถสะท้ อนให้ เห็น
ความแตกต่างระหว่างสองวัฒนธรรมได้ Johansson (1980) เสนอวิธีคํานวณ
เทียบระหว่าง LOB กับ Brown จากสูตรนี f
(ความถี(ที(พบใน LOB - ความถี(ทพี( บใน Brown) / (ความถี(ที(พบใน LOB + ความถี(
ที(พบใน Brown)
คือ นําเอาความถี4ของคํานันที
f 4พบในคลังข้ อมูล LOB และในคลังข้ อมูล
Brown มาคํานวณ ค่าที4คํานวณได้ นี fจะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ถ้ าได้ ค่าที4เป็ นบวก
แสดงว่ า คํ า นันf มี ค วามโน้ ม เอี ย งไปทาง LOB หรื อ เป็ นคํ า ที4 มี ล ัก ษณะเป็ น
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษมากกว่า ถ้ าเป็ นลบก็มีความโน้ มเอียงไปทาง Brown
หรื อเป็ นคําที4มีลกั ษณะเป็ นภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั มากกว่า ด้ วยวิธีนี fก็จะได้
คําที4ถือเป็ นตัวแทนของภาษาอังกฤษในแต่ละแบบได้ ดังนี f
+0.50 to +1.0
accommodation, acquaintances, advertisement, afterwards,
alderman, amongst, barister(s), beforehand, booklet,
borough(s), borstal, castle, chap(s), cheque, cinema(s),
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commonwealth, constable, constituency, councillor(s),
criket,
cupboard,
draught,
estates,
excellency,
exchequer,
exhaust,
expenditure,
firstly,
flats,
forecast(s), fortnight, gaol, gentry, grey, grid,
guinea(s),
hairdresser,
hitherto,
holiday,
icing,
incomes, jug(s), keen, kin, lads, lodgings, lorry, ltd.,
madam, maiden, minister, ministry, monarch(y), mum,
owing,
packet,
parish,
parliament(ary),
petrol,
premises, prisoner, railway(s), registrar, rightly,
ruler,
scales,
scheme(s),
secondly,
shareholders,
shilling, sir, specially, spectacles, tea, thirdly,
turnover, vicar, ware, whence, whilst, withdrawal, yacht

คําที4เป็ นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ
-0.50 to –1.00
accommodations,
afterward,
ain’t,
apartment(s),
assignment(s), attorney, auto, automobile(s), barbecue,
baseball,
basement,
billion(s),
boost,
bulletin,
businessman,
cafeteria,
calendar,
campus,
candy,
carryover, cents, chores, closet, commerce, confederate,
congress(ional), congressman, cop(s), cowboy, currently,
dealer(s),
desegragation,
detergent,
determine,
dollar(s),
downtown,
driveway,
elevator,
ethnic,
fallout, fled, formulas, freight, gasoline, gonna,
gotten,
governor,
graduate,
grandma,
gray,
guy,
highway(s), jazz, Jr., kid, legislature, lest, liquor,
lobby, locates, location(s), lots, lumber, missile,
movie(s),
Negro,
network,
onto,
percent,
phoney,
prairie, railroad(s), ranch, realtors, Republican(s),
salesman, salesmen, sauce, shear, sidewalk, someday,
sponsor,
streetcar,
therapist,
trailer(s),
transportation,
truck(s),
turnpike,
unwed,
uptown,
utility, vacation(s), veterans, wagon(s), wildlife,
yell.

คําที4เป็ นภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั
(Kennedy, 1998: 192)
นอกจากนี f การศึกษาการแปร (variation) ระหว่างทําเนียบภาษาก็เป็ น
อี ก เรื4 อ งหนึ4 ง ที4 ส ามารถใช้ ประโยชน์ จ ากคลัง ข้ อ มู ล ภาษาได้ และเรื4 อ งการ
60

บทที ; 3 คลังข้อมูลกับการวิ จยั ภาษา
เปรี ยบเทียบภาษาในเชิงประวัติ (diachronic) ก็สามารถนําคลังข้ อมูลภาษามาใช้
ประโยชน์ ไ ด้ โดยทํ า การเปรี ย บเที ย บจากคลัง ข้ อ มูล ที4 เ ป็ นตัว แทนภาษาใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ กัน
5.6 การศึกษาด้ านวัจนลีลา
การศึก ษาวัจ นลีล า (stylistics) เป็ นการศึ ก ษาที4 มี ม าแต่เ ดิ ม เป็ น
การศึก ษาวัจ นลีล าการเขี ย นในเชิ ง วรรณกรรมของนัก เขี ย นว่า มี ล ัก ษณะเด่น
แตกต่างจากการใช้ ภาษาทัว4 ไปอย่างไร งานการศึกษาวัจนลีลาโดยเนื fองานแล้ วมี
ความสอดคล้ องกับการศึกษาทางภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล เพราะทังสองฝ่
f
ายต่าง
ก็เป็ นการศึกษาแบบเชิงประจักษ์ (empirical) ต้ องอาศัยข้ อมูลภาษาที4เกิดขึ fนเป็ น
พื fนฐานการวิเคราะห์ มีการมองข้ อมูลทังในเชิ
f
งปริ มาณและเชิงคุณภาพโดยการ
เปรี ยบเทียบตัวบทที4วิเคราะห์กบั ตัวบทอื4น
Wynne (2005) สรุ ปภาพรวมการศึกษาวัจลลีลาโดยอาศัยคลังข้ อมูล
ภาษาว่าจําแนกได้ เป็ นสองแนวทาง แนวทางแรกใช้ วิธีวิเคราะห์และกํากับผลลง
บนตัวบทที4วิเคราะห์ (corpus annotation) จากนันจึ
f งจะสามารถสรุปภาพรวมการ
วิ เ คราะห์ อ อกมา ซึ4 ง เมื4 อ ก่ อ นใช้ วิ ธี ก ารนับ เอาเองแต่ ใ นปั จ จุ บัน สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยแจกแจงผลออกมาได้ แนวทางที4สองเป็ นการศึกษาตัวบทนันf
ว่ามีความเบี4ยงเบนออกจากมาตรฐานอย่างไร ทําไมงานเขียนนันจึ
f งมีลกั ษณะ
การใช้ ภาษาที4แปลกเด่นจากงานทัว4 ๆไป โดยมองในเรื4 องของคําปรากฏร่ วมที4ใช้
(collocation) เรื4 อ งของหมวดคํ า ปรากฏร่ ว ม (colligation) และเรื4 อ งเฉด
ความหมาย (semantic prosody) เพราะเป็ นการมองหารูปแบบการใช้ คําหรื อวลี
ที4สนใจว่า มีการใช้ ร่วมกับคํากลุม่ ใดเป็ นพิเศษ หรื อทําให้ เห็นรู ปแบบหมวดคําที4
ปรากฏร่ วมกับคําหรื อวลีที4สนใจ หรื อกลุ่มคําที4ใช้ ร่วมกับคําที4สนใจนันมั
f กมีเฉด
ความหมายไปในทํานองใด ความคิดในเรื4 องการวิเคราะห์คําหรื อวลีในลักษณะนี f
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สะท้ อนให้ เห็นว่าความหมายไม่ใช่เรื4 องเฉพาะของคําหรื อวลีนนั f แต่เป็ นเรื4 องที4
เกี4ยวข้ องกับคําอื4นๆที4ปรากฏร่ วมด้ วย แนวคิดนี f Hoey (2005) ได้ นําเสนอเป็ น
ทฤษฎีเรื4 อง lexical priming ซึ4งอธิ บายความหมายของคําโดยอิงแนวคิดของ
ภาษาศาสตร์ ปริ ชานว่า คนเราเข้ าใจความหมายของคํา ไม่ใช่จากความหมายที4
ใส่อยูใ่ นคําแบบที4เชื4อกัน แต่เป็ นการประกอบกันของความหมายต่างๆ ของคํานันf
กับบริ บทที4มกั จะปรากฏใช้ ด้วยเป็ นปกติวิสยั งานเขียนที4สร้ างสรรค์คืองานที4มี
การใช้ คําซึง4 ไม่เข้ ากับครรลองที4คํานันปกติ
f
จะใช้ กนั อยู่ จึงเกิดเป็ นความแปลกเด่น
ขึ fนได้
อย่างไรก็ตาม Wynne ตังข้
f อสังเกตว่า แม้ งานด้ านวัจนวีลาจะมีเนื fอหา
และวิธีวิทยาที4เข้ ากันกับการศึกษาทางด้ ายภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล แต่งานด้ าน
วัจนลีลาที4ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการศึกษาอย่างเต็มรู ปแบบที4ผ่านมากลับมีไม่
มากเท่าที4ควร เป็ นไปได้ ว่าเพราะผู้ที4ทํางานด้ านการศึกษาวัจนลีลานี fเป็ นพวกที4
ศึกษาทางวรรณกรรมเป็ นหลัก ไม่มีถนัดในการใช้ เครื4 องมือทางคอมพิวเตอร์ การ
กํ า กับ ข้ อ มูล ภาษาตามมาตรฐานภาษาศาสตร์ ค ลัง ข้ อ มูล หรื อ ที4 ไ ม่อ ยากใช้
คอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ4งอาจเชื4อว่าการใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื4 องมือการวิเคราะห์
เป็ นการทํางานแบบวิทยาศาสตร์ ซงึ4 ไม่ใช่มนุษยศาสตร์ แบบที4พวกตนเองเป็ นอยู่
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1. บทนํา
ในการแปลเอกสารฉบับหนึ2ง นอกจากนักแปลจะใช้ ทรัพยากรการแปล
ทัว2 ๆไป เช่น พจนานุกรมทั2วไป พจนานุกรมเฉพาะทาง พจนานุกรมสองภาษา
สารานุกรมเรื2 องต่างๆ ฯลฯ เพื2อประโยชน์ ในการหาคําอธิ บายศัพท์หรื อคําแปล
หรื อทําความเข้ าใจตัวบทที2ต้องการแปลแล้ ว นักแปลยังสามารถใช้ คลังข้ อมูล
ภาษาและโปรแกรมอย่างเช่น โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการ
แปลโดยเฉพาะอย่างยิ2งเพื2อเพิ2มประสิทธิภาพของการแปลให้ ดีมากขึ Uน เพราะทํา
ให้ ผ้ แู ปลได้ เห็นตัวอย่างการใช้ ที2เป็ นจริ งในเอกสารแต่ละด้ าน นอกจากนันการ
U
เก็ บรวบรวมตัว บทจากการแปลเป็ นคลัง ข้ อ มูลเที ยบบท (parallel corpora)
โดยเฉพาะก็ ทํ า ให้ เ ราสามารถศึ ก ษาลัก ษณะเฉพาะต่ า งๆของภาษาแปลได้
ประโยชน์ของคลังข้ อมูลภาษากับการแปลแบ่งออกเป็ นสองส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรก
เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาการแปล (translation study) ส่วนที2สองเป็ นประโยชน์
ต่อการแปลของนักแปลโดยตรง
งานแปลจัดเป็ นงานที2มีความสําคัญอย่างยิ2งงานหนึ2งในสังคม เพราะ
ทําให้ เราได้ ร้ ูจกั วรรณกรรมดีๆที2เขียนในภาษาต่างๆ ทําให้ ได้ ร้ ูเรื2 องราวต่างๆไม่ว่า
จะเป็ นเรื2 องทางศิลปะ ทางสังคมวิทยา ทางการเมือง ฯลฯ ซึ2งเราคงไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ ว่า เราได้ ความรู้ มาจากหนังสือต่างๆที2มีคนแปลไว้ เป็ นจํานวนไม่น้อย
เช่น หลายๆคนรู้จกั งานของดอสโตเยฟสกี ; (Dostoyevsky) ได้ อา่ นหนังสือเรื2 อง “พี2
น้ องคารามาซอฟ” ถึงแม้ ว่าจะไม่สามารถอ่านภาษารัสเซียได้ ก็เพราะมีผ้ แู ปล
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หนังสือเล่มนี Uออกเป็ นภาษาต่างๆ รวมทังภาษาไทยด้
U
วย แต่กระนันU งานแปลก็
ยังเป็ นงานทีJไม่ได้ รับความสําคัญมากนัก เพราะถูกมองว่างานแปลเป็ นงานทีJ
เบีJยงเบน (distort) ไปจากภาษาเดิม ไม่ควรค่าต่อการศึกษาภาษาอย่างจริ งจัง
หากจะมีการศึกษาก็มกั จะเป็ นไปในเชิงเปรี ยบเทียบว่าแตกต่างหรื อเบีJยงเบนไป
จากต้ นฉบับของเดิมมากน้ อยเพียงใด หรื อแม้ แต่ในวงการภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล
เอง ข้ อมูลภาษาแปลก็ยงั ถูกกันออกไป ไม่นํามารวมเข้ าไว้ ในคลังข้ อมูลภาษา
ของหลายๆทีJในยุโรป เช่น คลังข้ อมูล BNC เพราะมองว่าข้ อมูลภาษาแปลไม่ใช่
ตัวแทนข้ อมูลทีJเป็ นภาษาทีJแท้ จริ งของภาษานัน;
แต่ Baker (1993) ได้ เสนอมุมมองใหม่ว่า ข้ อมูลภาษาแปลนันก็
; เป็ น
ข้ อมู ล ภาษาแบบหนึJ ง ทีJ ใ ช้ กั น จริ ง เป็ นการใช้ ภาษาเพืJ อ การติ ด ต่ อ สืJ อ สาร
(communicative event) แบบหนึงJ ไม่ควรจะมีความตํJาต้ อยหรื อเหนือกว่าการใช้
ภาษาในลักษณะอื2นๆ แน่นอนว่าภาษาที2ได้ จากการแปลย่อมมีความแตกต่าง
จากภาษาแบบอื2นๆ แต่ Baker มองว่าความแตกต่างนี Uเป็ นเรื2 องที2ควรศึกษา และ
ควรเป็ นที2สนใจศึกษาของศาสตร์ อื2นๆที2เกี2ยวข้ องด้ วย เช่น ภาษาศาสตร์ วรรณคดี
และ การศึกษาการสื2อสารเชิงวัฒนธรรม (cultural communication studies) ยิ2ง
ไปกว่านันU ควรจะมีศาสตร์ ที2มองเรื2 องการแปลเป็ นศูนย์กลางและเป็ นหัวใจของ
การศึกษานันU ซึง2 ปั จจุบนั ก็มีเกิดขึ Uนบ้ างแล้ วและรู้ จกั กันในชื2อของศาสตร์ การแปล
(science of translation หรื อ translation studies)
Baker กล่าวว่า เราจะสามารถเข้ าใจพัฒนาการของศาสตร์ การแปลได้ ดี
ขึ Uน หากพิจารณาความแตกต่างระหว่าง “ศาสตร์ ” (discipline) กับ “สาขาศึกษา”
(field of study) ตามที2 Eco (1976) ได้ เสนอไว้ โดย Eco อธิบายว่า “ศาสตร์ ”
หมายถึงการมีแนวทางการศึกษาที2มีวิธีการศึกษาและมีสิ2งที2ต้องการศึกษาชัดเจน
(its own method and a precise object) ในขณะที2 “สาขาศึกษา” เป็ น
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การศึก ษาที2 ยัง ไม่มี แ นวทางการศึก ษาที2 ชัด เจนเป็ นรู ป เป็ นร่ า ง (not yet
completely unified) ถ้ ามองตามหลักที2ว่านี U ศาสตร์ การแปลในช่วงแรกก็จดั อยู่
ในประเภทหลังนี U เพราะยังคงติด อยู่กับการให้ ค วามสําคัญกับ ความสัมพัน ธ์
ระหว่างต้ นฉบับและบทแปลมากกว่าที2จะสนใจในธรรมชาติของตัวภาษาแปลเอง
จุดนี Uสะท้ อนให้ เห็นถึงความล้ มเหลวที2จะพัฒนาทฤษฎีหรื อ “ศาสตร์ ” ที2จะกําหนด
สิ2งที2ต้องศึกษา (object of study) ให้ ชัดเจน คือแทนที2จะศึกษาลักษณ์ ต่างๆ
(feature) ที2ปรากฏในภาษาแปลในฐานะที2เป็ นสิง2 ที2สามารถศึกษาได้ กลับไปเน้ น
ที2ประเด็นเรื2 องการยอมรับ (justify) หรื อไม่ยอมรับ (dismiss) บทแปลโดยการ
นําไปเทียบกับต้ นฉบับ
อย่างไรก็ตาม Baker เชื2อว่าแนวโน้ มของศาสตร์ การแปลในระยะหลังนี U
กําลังเปลี2ยนแปลงไป นักวิชาการด้ านการแปลได้ พยายามกําหนดขอบเขตและ
เป้าหมายของศาสตร์ การแปลใหม่ ซึ2งทังU นี Uเป็ นผลมาจากการมีคลังข้ อมูลของ
ภาษาต้ นฉบับและภาษาแปลมากขึ Uน การมีคลังข้ อมูลของภาษาแปลที2มีขนาด
ใหญ่มากขึ Uนจะช่วยให้ เรามองเห็นและศึกษาบทแปลได้ ชดั มากขึ Uนว่า การแปลคือ
อะไรและมีลกั ษณะเฉพาะตัวอย่างไร
2. ความเป็ นมาของศาสตร์ การแปล
ในเรื2 องของศาสตร์ การแปลที2 ผ่ า นมานั นU มี ค วามเชื2 อ เบื อU งต้ น
(assumption) 2 ประการที2แฝงอยู่ ประการแรก คือ การยึดต้ นฉบับเป็ นสําคัญ
(primacy of the source text) โดยคิดว่าผู้แปลจะต้ องแปลให้ ถกู ต้ องและซื2อตรง
(faithful) ต่อตัวต้ นฉบับ ประการที2สองเป็ นผลสืบเนื2องจากความเชื2 อเบือU งต้ น
อย่างแรก คือ การเทียบเท่า (equivalence) ต้ นฉบับ คือมองว่าตัวบทแปลจะต้ อง
เหมือนกับต้ นฉบับเดิมให้ มากที2สดุ ทังด้
U านความหมายและลักษณะทางโครงสร้ าง
หรื อจํานวนหน่วยภาษา (element ) สิ2งเหล่านี Uสะท้ อนให้ เห็นว่า ที2ผ่านมาไม่มี
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การมองว่าการแปลเป็ นปรากฎการณ์หนึ2งของการใช้ ภาษาที2สามารถนํามาศึกษา
ได้ แต่ไปมุ่งที2จะหาสิ2งที2จะเป็ นการแปลที2สมบูรณ์แบบที2จะไม่ทําให้ เบี2ยงเบนไป
จากต้ นฉบับ
แต่ต่อมา ก็ เ ริ2 ม มีผ้ ูม องเห็ น ปั ญ หาของการแปลกัน มากขึนU เริ2 มมี ก าร
ยอมรับกันว่าการแปลที2สมบูรณ์แบบนันเป็
U นสิง2 ที2เป็ นไปไม่ได้ และได้ มีการเปลี2ยน
แนวทางจากการหาทางที2จะทําการแปลอย่างสมบูรณ์ (ideal translation) มา
สนใจว่าอะไรบ้ างที2จะสามารถทําให้ เทียบเท่าต้ นฉบับได้ และอยู่ภายใต้ เงื2อนไขใด
แต่สิ2งนี กU ็ ยังสะท้ อนให้ เห็น ถึงแนวคิดเดิมของการให้ ความสําคัญ กับความเชื2 อ
เบื Uองต้ นแต่เดิมที2มองว่าต้ นฉบับนันสํ
U าคัญกว่าบทแปล
นอกจากนี U แต่เดิมยังมีการมองว่า การแปลคือการถ่ายทอดความหมาย
(transfer of meaning) จากต้ นฉบับไปยังบทแปล ดังจะเห็นได้ จากการให้
ความสําคัญกับการแปลแบบคําต่อคํา (word-for-word translation) และการ
แปลแบบความหมายต่อความหมาย (sense-for-sense translation) แต่ปัจจุบนั
แนวคิดดังกล่าวเริ2 มเปลี2ยนไป และมีแนวคิดใหม่เกิดขึ Uน โดย Firth (1968) เสนอ
ให้ พิจารณาความหมายของประโยคในลักษณะที2อิงกับบริ บทแวดล้ อม (situation)
แทนที2จะพิจารณาความหมายของประโยคจากความหมายของคํา หรื อคือการ
พยายามเชื2อมโยงระบบและโครงสร้ างของภาษาเข้ ากับระบบและโครงสร้ างทาง
บริ บทแวดล้ อมมากกว่าที2จะเชื2อมโยงไปที2ระบบความหมายโดยตรง (connect
structure and system of language to structures and systems in the
context of situation (as opposed to structures and systems of thought))
ในทํ า นองเดี ย วกัน Haas (1968) ก็ ม องว่า การเที ย บเท่ า ทาง
ความหมายระหว่ า งต้ น ฉบับ และบทแปล คื อ การที2 มี ก ารใช้ ที2 ส อดคล้ อ งกั น
(correspondence between their uses) การเปลี2ยนแปลงในการมองเรื2 อง
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ความหมายดังกล่าวนับเป็ นการเปลีย2 นแปลงจากการให้ ความสําคัญจากเรื2 องมโน
ทัศ น์ (concept) มาเป็ นการให้ ค วามสํ า คัญ กับ บริ บ ทการใช้ (situational
perspective) หรื อเป็ นการเปลีย2 นจากความหมายสูก่ ารใช้ ซึง2 การศึกษาเรื2 องการ
ใช้ ภาษา (usage) จะเป็ นไปได้ ก็ต้องอาศัยการศึกษาจากข้ อมูลจริ งที2มีจํานวนที2
มากพอ นอกจากนี U ยังเกิดแนวคิดทฤษฎีบางอย่างขึ Uน ซึ2งช่วยส่งผลให้ ความเชื2อ
เบื Uองต้ นที2วา่ บทแปลจะต้ องเหมือนกันกับต้ นฉบับนันลดความสํ
U
าคัญลงไป ทฤษฎี
ที2ว่านี U คือ ทฤษฎีระบบหลายขัวU (polysystem theory) และแนวคิดเรื2 องรู ปแบบ
ปกติ (norm)
3. ทฤษฎีระบบหลายขัวD
Even-Zohar (1990) ได้ เสนอทฤษฎีทางงานวรรณกรรม (literature) ใน
ลักษณะที2เป็ นระบบหลายขัวU (polysystem) คือแทนที2จะมองงานวรรณกรรมว่า
เป็ นเพียงการรวบรวมตัวบทต่างๆ (collection of texts) เขาเสนอให้ มองงาน
วรรณกรรมในลักษณะที2มีลําดับชันU (hierarchy) ที2เปลี2ยนแปลงได้ โดยที2ระบบ
หลายขัวทางวรรณกรรม
U
(literature polysystem) นี Uจะเป็ นส่วนหนึ2งของระบบ
หลายขัวที
U 2ใหญ่กว่า คือ ระบบหลายขัวทางวั
U
ฒนธรรม (cultural polysystem) ซึง2 ก็
จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม ในมุมมองของทฤษฎีนี U ต้ นฉบับและบท
แปลเป็ นตัวบทที2อยู่คนละระบบ (system) แต่มีความสัมพันธ์ ต่อกัน ในมุมมองนี U
บทแปลจึงมีความสําคัญในตัวเองในฐานะที2เป็ นระบบหนึ2งในระบบหลายขัวทาง
U
วรรณกรรม
กล่าวคือ ทฤษฎีนี Uมองว่ามีระบบ (system) และระบบย่อย (subsystem)
มากมายอยู่ภายในระบบหลายขัวนี
U U ในมุมมองนี U วรรณกรรมแปล (translated
literature) ก็เป็ นระบบย่อยหนึ2งที2มีความสัมพันธ์ กับระบบย่อยของวรรณกรรม
ต้ นฉบับ (source text) แต่ก็มีความเป็ นอิสระในตัวเองที2สามารถศึกษาได้
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ความสําคัญตรงนี Uอาจเปรี ยบได้ กบั เหตุการณ์เมื2อครังU ที2 Saussure (1959) ทําให้
นักภาษาศาสตร์ สามารถกํ าหนดสิ2งที2นักภาษาศาสตร์ ควรสนใจศึกษาได้ คือ
Saussure ได้ ทําให้ นกั ภาษาศาสตร์ เปลี2ยนความสนใจจากเดิมที2สนใจศึกษา
เฉพาะเรื2 อ งประวัติ ค วามเป็ นมาของคํ า แต่ ล ะคํ า หรื อ เปรี ย บเที ย บสื บ ประวัติ
ความสัมพันธ์ ระหว่างภาษาต่างๆ แล้ วหันมาให้ ความสําคัญกับการศึกษาตัว
ภาษาโดยตรงเพื2อหาระบบของภาษาขึ Uนมา ผลจาการเปลี2ยนแปลงความคิดครังU
นันU ทําให้ สาขาทางภาษาศาสตร์ เจริ ญเติบโตเป็ นศาสตร์ ขึ Uน สิ2งนี Uก็อาจจะเกิด
ขึนU กับศาสตร์ ก ารแปลได้ เช่ นกัน ถ้ า เราสามารถละความสนใจจากความเชื2 อ
เบื Uองต้ นเดิมที2มองงานแปลเป็ นชิ Uนๆไปได้ แล้ วหันมาให้ ความสําคัญกับการแปล
ในฐานะที2เป็ นระบบหนึ2งในตัวเอง สามารถกําหนดสิ2งที2ต้องการศึกษาได้ ชดั เจน
ศาสตร์ ด้านการแปลก็จะสามารถเจริ ญเติบโตขึ Uนได้ สิง2 ที2จะเปลีย2 นไปจากผลอันนี U
คือ การศึกษาเรื2 องของการแปลเป็ นชินU ๆเป็ นเรื2 องๆ จะไม่สําคัญอีกต่อไป แต่
การศึกษาบทแปลจํานวนมากๆเพื2อหาลักษณ์ของระบบ (systemic feature) ใน
ภาษาแปลจะเป็ นที2สนใจศึกษามากขึ Uน
นอกจากนี U ในระบบหลายขัวU จะถือว่าแต่ละหน่วย (element) และแต่
ละระบบมีลกั ษณะที2 ไม่หยุด นิ2ง ต่างก็ จะแข่ง ขันกัน เพื2อแย่งกันเป็ นศูน ย์ กลาง
(center) ของระบบมากกว่าที2จะอยู่ชายขอบของระบบ (peripheral system) ทํา
ให้ มองได้ วา่ วรรณกรรมแปลก็อาจจะเลื2อนเข้ ามาเป็ นศูนย์กลางและเป็ นที2ยอมรับ
ว่าเป็ นภาษามาตรฐานได้ และจากการที2ทฤษฎีนี Uมองว่าความสัมพันธ์ สามารถ
เกิดได้ ทงภายในระบบและระหว่
ัU
างระบบ จึงมีการแทรกแซง (interference) กัน
ระหว่างระบบได้ นอกจากนี Uนักทฤษฎีกลุม่ นี Uก็มองว่าบทแปลไม่ได้ เป็ นเพียงงานที2
แปลงจากต้ นฉบับเท่านันU แต่เป็ นงานที2สร้ างสรรค์ซึ2งผู้แปลสามารถตีความและ
แปลงให้ เข้ ากับวัฒนธรรมความเชื2อในภาษาของผู้แปลเองด้ วย
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ความคิดแบบนี Uเอง ที2ทําให้ ความสําคัญของต้ นฉบับเริ2 มลดบทบาทลง
Toury (1985) กล่าวว่า การที2การแปลสามารถมีระบบ (system) ของตัวเอง ซึ2งก็
คือระบบของภาษาแปล ตัวต้ นฉบับก็จะลดความสําคัญลงเป็ นเพียงแค่สิ2งเร้ า
กลายเป็ นจุดเริ2 มของข้ อมูล (source of information) มากกว่าที2จะเป็ นจุดตังต้
U น
ของการวิเคราะห์ กล่าวคือ แม้ ว่าคนทุกคนในสังคมนันจะรู
U ้ ว่ามีต้นฉบับของงาน
ชินU นันU เขียนในภาษาอื2น ตัวต้ นฉบับนันU ก็ไม่ได้ มีความสําคัญใดใดต่อภาษาใน
สัง คมนันU ๆ แต่ ตัว บทที2 แ ปลมาแล้ ว ต่า งหากที2 จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ภาษาและ
วัฒนธรรมของสังคมนันU
4. แนวคิดเรืIองรูปแบบปกติ
Toury (1978,1980) ได้ เสนอแบบจําลองสามส่วน (tripartite model)
โดยที2มี “รู ปแบบปกติ” เป็ นระดับ (level) ที2อยู่ระหว่าง “สามัตถิ ยะภาษา”
(competence) กับ “กฤตกรรมภาษา” (performance) ถ้ าเรามองว่า ”สามัตถิยะ
ภาษา” คือ คลังความรู้ (inventory) ที2เก็บรวบรวมทางเลือก (option) ทังหมดที
U
2ผ้ ู
แปลมีอยู่ในหัว และ ”กฤตกรรมภาษา” คือ เซ็ตย่อย (subset) ของทางเลือกที2ผ้ ู
แปลได้ เลือกใช้ “รูปแบบปกติ” ก็จะเป็ นเซ็ตย่อยของ “กฤตกรรมภาษา” โดยจะ
เป็ นตัวเลือกที2ผ้ แู ปลมักเลือกใช้ เป็ นประจํา
แนวคิดในเรื2 อง “รู ปแบบปกติ” ทําให้ เราไม่สามารถศึกษาการแปลใน
ลักษณะที2เป็ นการพิจารณางานแปลเป็ นชินU ๆ อีกต่อไปได้ แต่จําเป็ นต้ องศึกษา
การแปลจากบทแปลจํ านวนมากหรื อจากคลังข้ อมูลเทียบบท แนวคิดในเรื2 อง
“รูปแบบปกติ” นี ;จึงทําให้ ความสนใจของศาสตร์ การแปลเปลีJยนจากเรืJ องของการ
คงความหมายในตัว เอกสารต้ น ฉบับ (equivalence) มาเป็ นการศึก ษาเรื2 อ ง
“รูปแบบปกติ” ของเอกสารแปล และทําให้ นกั วิชาการการแปลหันมาสนใจศึกษา
การแปลในภาพรวมจากคลังข้ อมูลเทียบบทมากกว่าที2จะศึกษาการแปลแต่ละชิ Uน
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5. คลังข้ อมูลภาษากับศาสตร์ การแปลแบบพรรณา
นับตังแต่
U ทศวรรษ 1970 ก็เริ2 มมีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยกับการศึกษาศาสตร์ การ
แปลโดยใช้ วิธีการแบบนึกคิดเอา (introspective) โดยมองว่าข้ อด้ อยของทฤษฎี
การแปลที2 มี อ ยู่ นันU เกิ ด จากการที2 ไ ม่ ไ ด้ อาศัย ข้ อมู ล ภาษาแปลที2 เ กิ ด ขึ นU จริ ง
Newman (1980) เสนอทางออกโดยให้ พ ยายามมองหาลัก ษณะร่ ว ม
(generalities) ของบทแปลจากตัว อย่ า งจริ ง ๆของการแปล เพื2 อ ที2 จ ะใช้
ลักษณะร่วมดังกล่าวเป็ นพื Uนฐานสําหรับพัฒนาทฤษฎีหรื อหาคําอธิบายอย่างเป็ น
ระบบต่อไป และเสนอแนวคิ ด ว่า ศาสตร์ ก ารแปลควรจะเป็ นการศึก ษาแบบ
พรรณา (descriptive) มากกว่ า การศึ ก ษาแบบเดิ ม ที2 เ ป็ นแบบสอนถูก ผิ ด
(prescriptive) แต่ผ้ ูที2เสนอความคิดที2เป็ นรู ปธรรมมากที2สดุ คือ Toury โดย
Toury มองว่าศาสตร์ การแปลจะต้ องพัฒนาสาขาของตัวเองขึ Uนมาเพื2อที2วิชาด้ าน
การแปลนี Uจะได้ แยกเป็ นศาสตร์ โดยอิสระได้ หาไม่แล้ ว ศาสตร์ การแปลก็จะต้ อง
อาศัยหลักการและวิธีการจากศาสตร์ อื2นๆ เช่น ภาษาศาสตร์ เพื2อสร้ างกรอบการ
วิ เ คราะห์ แ ละพิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านอยู่ ต่ อ ไป ศาสตร์ การแปลแบบพรรณา
(Descriptive Translation Studies) จึงไม่ใช่เป็ นเพียงการศึกษาหรื อทําการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้ นฉบับและบทแปล แต่จะต้ องสร้ างระเบียบวิธีวิทยาวิจยั ที2
น่าเชื2อถือและชัดเจน เช่น Toury เสนอให้ ศกึ ษาเงื2อนไขหรื อสถานการณ์ตา่ งๆว่ามี
ผลกระทบต่อการแปล ต่อลักษณะการแปลที2เกิดขึ Uนอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็ น
เช่นนันU เป็ นต้ น
การที2 จ ะศึ ก ษาหาลัก ษณะร่ ว มของการแปลได้ จํ า เป็ นต้ องอาศั ย
คลังข้ อมูลเทียบบท ซึง2 จริ งๆแล้ วก็มีผ้ สู นใจใช้ คลังข้ อมูลในการศึกษาการแปลมา
ก่อนหน้ านี Uแล้ ว เช่น ในงานของ Vanderauwera (1985) ซึ2งได้ จดั ทําคลังข้ อมูล
ของนวนิยาย 50 เล่มซึ2งแปลจากภาษาดัชท์เป็ นภาษาอังกฤษ โดยเก็บรวบรวม
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และวิเคราะห์จากคลังข้ อมูลเองทังหมด
U
(ไม่ได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ และบอกขนาดของ
คลังข้ อมูลเป็ นจํานวนของตัวบทที2ใช้ ไม่ได้ บอกเป็ นจํานวนคํา) การทํางานเช่นนี U
แม้ จะไม่ใช่การสร้ างคลังข้ อมูลเทียบบทที2ใหญ่ โตอะไร แต่ Vanderauwera ก็
กล่าวว่าเป็ นงานที2หนักและใช้ เวลามาก Toury เองก็เห็นด้ วยกับการใช้ คลังข้ อมูล
เทียบบทเพื2อศึกษาหา”รู ปแบบปกติ” แต่มองเห็นว่าจะมีความยุ่งยากมากขึ Uนใน
การเลือกดึงข้ อมูลและมองหาลักษณะร่วมเมื2อข้ อมูลมีขนาดใหญ่มากๆ อีกทังยั
U ง
ไม่มีวิธีการทางสถิ ติที2ชัดเจนที2จะช่วยในการวิเคราะห์จึงจําต้ องอาศัยการหยัง2 รู้
(intuition) เป็ นหลักในการวิเคราะห์ ไปก่อน แต่ Baker (1993) แย้ งว่างาน
ทางด้ านภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลที2ทํากันมาโดยเฉพาะงานของ Sinclair น่าจะให้
คําตอบหลายอย่างที2นา่ จะนํามาใช้ ประโยชน์ได้ เพราะ Sinclair ได้ จดั สร้ างและใช้
คลังข้ อมูลภาษาขนาดใหญ่ในงานวิจยั ต่างๆมาโดยตลอด และได้ พฒ
ั นาระเบียบ
วิธีวิจยั ที2เกี2ยวข้ องด้ วย
Sinclair ได้ กล่าวถึงความสําคัญของคลังข้ อมูลภาษาต่อการแปลไว้
คร่ าวๆว่า คลังข้ อมูลภาษาจะมามีบทบาทต่อการศึกษาเรื2 องการแปลในอนาคต
ซึ2งเป็ นการมองว่าคลังข้ อมูลเทียบบทจะเป็ นประโยชน์ช่วยให้ ผ้ แู ปลสามารถแปล
ได้ ดีมากขึ Uนหรื อสามารถนํามาใช้ เป็ นประโยชน์สําหรับระบบการแปลภาษาด้ วย
คอมพิวเตอร์ (machine translation) แต่ Baker (1993) คิดว่าคลังข้ อมูลเทียบ
บทจะมี ป ระโยชน์ ม ากไปกว่ า นันU เขาเชื2 อ ว่ า คลัง ข้ อ มู ล เที ย บบทไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ประโยชน์เพียงแค่ทําให้ ร้ ู จักภาษานันๆดี
U ขึ Uน แต่ทําให้ เข้ าใจว่าการแปลคืออะไร
และเข้ าใจกลไกขันตอนของการแปลมากขึ
U
Uน
6. ศาสตร์ การแปลและการวิเคราะห์ เปรียบต่ าง
ศาสตร์ การแปล (translation study) ต่างจากการวิเคราะห์เปรี ยบต่าง
(contrastive analysis) กล่าวคือ การวิเคราะห์ เปรี ยบต่างเป็ นการวิเคราะห์
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เปรี ยบเทียบภาษาสองภาษาที2เป็ นภาษาต้ นฉบับทังคู
U ่ แต่ศาสตร์ การแปลเป็ นการ
เปรี ยบเทียบภาษาสองภาษาที2เป็ นภาษาต้ นฉบับและเป็ นภาษาแปล คลังข้ อมูล
สํา หรั บใช้ ใ นการวิเ คราะห์ เปรี ย บต่างคือ คลัง ข้ อ มูล เที ยบภาษา (comparable
corpora) ส่วนคลังข้ อมูลสําหรับใช้ ในศาสตร์ การแปลคือคลังข้ อมูลเทียบบท
(parallel corpora) คลังข้ อมูลทังสองแบบสามารถรวมเป็
U
นอันเดียวได้ หากเรา
จัดสร้ างคลังข้ อมูลเทียบบทของภาษา A แปลเป็ น ภาษา B และคลังข้ อมูลเทียบ
บทของภาษา B แปลเป็ นภาษา A เราก็จะได้ คลังข้ อมูลเทียบภาษาของภาษา A
และ B ด้ วย
แต่เดิมศาสตร์ การแปลต้ องอาศัยผลการศึกษาของการวิเคราะห์เปรี ยบ
ต่างเป็ นแนวทาง เพราะการวิเคราะห์เปรี ยบต่างเป็ นการศึกษาประเด็นความ
เหมื อ นและความต่ า งระหว่ า งสองภาษา ซึ2 ง ผลที2 ไ ด้ จ ากการศึก ษาสามารถ
นํามาใช้ กบั การแปลได้ คอื ช่วยในการเลือกว่าจะแปลอย่างไรตามข้ อจํากัดต่างๆที2มี
ระหว่างสองภาษานันU แต่ปัจจุบัน มีผ้ ูเห็น ว่า การแปลเป็ นเรื2 องที2มีลกั ษณะที2
ขึ Uนกับบริ บทและวัฒนธรรมนันๆด้
U วย จึงไม่สามารถเลือกแปลตามรูปแบบที2ได้ จาก
การศึกษาการวิเคราะห์เปรี ยบต่างได้ เสมอไป Schmied และ Schaffler ( 1996)
มองความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์เปรี ยบต่างกับศาสตร์ การแปลว่า การ
วิเคราะห์เปรี ยบต่างมีลกั ษณะที2เป็ น langue-oriented ในขณะที2ศาสตร์ การแปล
มีลกั ษณะที2เป็ น parole-oriented และในขณะที2ผลที2ได้ จากการวิเคราะห์เปรี ยบ
ต่างเป็ นเรื2 องของโครงสร้ างที2ดเู ป็ นธรรมชาติในภาษานันๆ
U ผลที2ได้ จากศาสตร์ การ
แปลจะทําให้ เห็นลักษณะเฉพาะที2ปรากฏในบทแปลเท่านันU ซึ2งเบี2ยงเบนไปจาก
ภาษาปกติโดยอิทธิพลของภาษาต้ นฉบับ Schmied และ Schaffler (1996) เรี ยก
ลักษณะเฉพาะของเอกสารแปลนี Uว่า translationese
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7. การศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาแปล
Schmied และ Schaffler (1996) มองว่า ลักษณะเฉพาะของภาษาแปล
หรื อ translationese มีสองแบบ แบบแรก คือการเบี2ยงเบนจากระบบ (system)
และการเบี2ยงเบนจากรูปแบบปกติ (norm) ของภาษานันU ซึง2 เป็ นเพราะอิทธิพลของ
ภาษาต้ นฉบับ ส่วนลักษณะเฉพาะของเอกสารแปลแบบที2สอง คือลักษณะที2จัด
ได้ วา่ เป็ นสากลลักษณ์ของภาษาแปล (universal feature) เองไม่ได้ เป็ นผลมาจาก
อิทธิพลของภาษาต้ นฉบับ
7.1 การศึกษาการเบี.ยงเบนจากระบบและรูปแบบปกติ
ลักษณะที2พบในภาษาแปลที2เป็ นการเบี2ยงเบนจากระบบหรื อบางครั งU
เรี ยกว่าเป็ น system error คือมีการเลือกใช้ ลกั ษณ์ (feature) ที2ถือได้ วา่ เป็ นการใช้
ที2ผิดหลักไวยากรณ์ในภาษานันU ซึง2 เป็ นอิทธิพลที2ได้ รับมาจากภาษาต้ นฉบับ ส่วน
การเบี2ยงเบนจากรู ปแบบปกติ คือ ลักษณะที2เป็ นการเบี2ยงเบนการใช้ จากรู ปแบบ
ปกติในภาษานันU ซึง2 ก็เป็ นอิทธิพลที2ได้ มาจากภาษาต้ นฉบับเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
ในการศึกษาภาษาเยอรมันกับภาษาอังกฤษของ Schmied และ Schaffler
ภาษาเยอรมันซึง2 มีแนวโน้ มที2จะพูดแบบตรงไปตรงมามากกว่าภาษาอังกฤษ เมื2อ
ศึกษาดูลกั ษณ์ ทางภาษาที2เกี2ยวข้ องกับเรื2 อง tentativeness หรื อ indirectness
เช่น ดู semi-modal construction (เช่น seem to, tend to) ดู modal adverb
และ particle (เช่น perhaps, possibly, eher, wohl) เป็ นต้ น ก็จะพบว่าใน
ภาษาอังกฤษปกติจะมีการใช้ ลกั ษณ์ เหล่านี Uมากกว่าในภาษาเยอรมัน และเมื2อ
เปรี ยบเทียบตัวบทภาษาเยอรมันที2ได้ จากการแปลจากภาษาอังกฤษ ก็ พบว่า
ถึงแม้ จะมีการใช้ ลกั ษณ์ที2บอกความเป็ น tentativeness หรื อ indirectness น้ อย
กว่าภาษาอังกฤษ แต่ก็มีการใช้ ลกั ษณ์เหล่านี Uมากกว่าในภาษาเยอรมันปกติ จึง
ถือได้ วา่ เป็ นผลมาจากอิทธิพลของภาษาต้ นฉบับคือภาษาอังกฤษ
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7.2 การศึกษาสากลลักษณ์ ของการแปล
Baker (1993) กล่าวว่างานสําคัญที2สดุ ที2รอคอยการนําคลังข้ อมูลภาษา
มาใช้ ในศาสตร์ ก ารแปลคื อ การค้ น หาธรรมชาติ ข องการแปลในฐานะที2 เ ป็ น
กระบวนการสือ2 สาร (communicative event) ชนิดหนึ2ง สิ2งหนึ2งที2สามารถกระทํา
ได้ คือการศึกษาหาสากลลักษณ์ (universal features) ของการแปล หรื อคือการ
หาลักษณ์ทางภาษาที2จะปรากฏเฉพาะในบทแปลไม่วา่ จะเป็ นการแปลในภาษาใด
ตัวอย่างของลักษณ์เฉพาะของการแปลที2 Baker ยกมาเป็ นตัวอย่าง เช่น
- การให้ ข้อ มูลเพิ2ม เติ มเพื2 อความชัด เจน เช่น ในบทแปลจะให้ รายละเอีย ด
ข้ อมูลเสริ ม (background information) ที2ไม่ปรากฏในตัวต้ นฉบับ เนื2องจาก
ผู้แ ปลอาจจะเกรงว่าผู้อ่า นไม่มีพื นU ความรู้ พอที2 จ ะเข้ าใจในเรื2 องนันU เช่ น
ประโยคว่า The example of Truman was always present in my mind
มีผ้ แู ปลเป็ นภาษาอารบิคในความหมายต่อไปนี U in my mind there was
always the example of the American President Harry Truman, who
succeeded Franklin Roosevelt towards the end of World War II. At
that time – and after Roosevelt – truman seemed a rather nondescript
and unknown character who could not lead the great human struggle
in World War II to its desired and inevitable and. But Truman – faced
with the challenge of practical experience – grew and matured and
became one of the most prominent American presidents in modern
times. I imagined that the same thing could happen to Sadat.
- แนวโน้ มที2จะขจัดความกํากวมและทําให้ ง่ายขึ Uน คือ การทําให้ ความกํากวมที2
แฝงอยู่ ใ นต้ นฉบั บ หายไป ไม่ ป รากฏในบทแปล เช่ น ในคลัง ข้ อมู ล
ภาษาอังกฤษที2แปลมาจากภาษาดัชท์ซึ2ง Vanderauwera รวบรวมจากนว
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นิยายนันU คําสรรพนามที2กํากวมในภาษาดัชท์จะถูกแทนด้ วยคําที2ไม่กํากวม
และรูปประโยคที2ยากก็จะถูกทําให้ ง่ายขึ Uน
- การทําให้ ถกู ไวยากรณ์ คือ การทําให้ ประโยคที2ผิดไวยากรณ์ ในต้ นฉบับให้
เป็ นประโยคที2ถกู ไวยากรณ์ในบทแปล
- การหลีกเลีย2 งการซํ Uาคํา ซํ Uาประโยค (repetition) ที2ปรากฏในต้ นฉบับ
- การเพิ2มหรื อ ขยายลักษณ์ บางอย่างในภาษาแปล คือ ภาษาในบทแปลมี
ลัก ษณ์ บ างอย่ า งที2 ป กติ จ ะไม่ พ บในภาษาปกติ ตัว อย่ า งเช่ น Shamaa
(1978) รายงานไว้ ว่า ในภาษาอังกฤษที2แปลมาจากภาษาอารบิคจะมีคําว่า
say และ day มากกว่าที2จะพบในภาษาอังกฤษปกติ แต่ถึงกระนันU คําสองคํา
นี Uก็นบั ว่า ปรากฏน้ อยเมื2อเทียบกับคําที2มีความหมายเดียวกันในภาษาอารบิค
ปรากฎการณ์นี Uเป็ นที2ร้ ู จักในชื2อของ “the third code” ซึ2งเป็ นผลจากการ
เผชิญหน้ ากันระหว่างภาษาของเอกสารต้ นฉบับและภาษาของเอกสารแปล
และเป็ นเครื2 องชี Uให้ เห็นความแตกต่างระหว่างภาษาตามปกติทงสองกั
ัU
บภาษา
แปล (ปรากฎการณ์นี Uก็คือการเบี2ยงเบนจากรูปแบบปกตินนั2 เอง)
ลัก ษณะต่า งๆที2 ก ล่า วมานี เU ป็ นลัก ษณะที2 ทํ า ให้ เ อกสารแปลต่า งจาก
เอกสารปกติในภาษานันๆ
U แต่อย่างไรก็ดี Baker ยอมรับว่าคงต้ องใช้ เวลาบ้ าง
เพื2อให้ มีวิธีวิทยาวิจยั ทางคลังข้ อมูลภาษา (corpus methodology) ที2ดีพอที2จะใช้
ศึกษาสากลลักษณ์เหล่านี U แต่ในขันนี
U U Baker ก็เสนอว่าเราน่าจะมองการศึกษา
ตรงนี Uออกได้ ในระดับหนึง2 เช่น หากว่าต้ องการศึกษาการแปลจากภาษาต่างๆ มา
เป็ นอังกฤษ เราอาจใช้ คลังข้ อมูลภาษาหารูปแบบต่อไปนี U
- เปรี ยบภาษาอั ง กฤษที2 ไ ด้ จากการแปลแบบต่ า งๆ หารู ปแบบของ
ภาษาอังกฤษที2แปลมาจากภาษาอื2นๆว่ามีลกั ษณะร่วมกันอะไรบ้ าง
- เปรี ยบภาษาอังกฤษที2ได้ จากการแปลกับภาษาอังกฤษธรรมดาเพื2อศึกษาว่ามี
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รูปแบบอะไรที2ภาษาอังกฤษที2ได้ จากการแปลมีหรื อไม่มี
นอกจากการใช้ คลังข้ อมูลเทียบบทเพื2อศึกษาสากลลักษณ์ของการแปล
แล้ ว เรายังสามารถใช้ คลังข้ อมูลเทียบบทเพื2อศึกษาลักษณ์ที2ไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ น
สากล (universal) แต่เป็ นลักษณ์ที2แตกต่างกันตามแต่ละวัฒนธรรมและสังคม
ตัวอย่างเช่น ภาษาฮิบรูจะไม่นิยมใช้ ชื2อหัวเรื2 อง (title) ที2ซบั ซ้ อนไป (Toury 1980)
ในภาษาดัชท์นิยมแทนคําต่างประเทศด้ วยคําของภาษาดัชท์เอง (Vanderauwera
1985) ในภาษาญี2ปนยอมให้
ุ่
มีการใช้ คํายืม (loan word) ได้ ง่าย (Baker 1992)
เป็ นต้ น
Baker กล่าวว่า ในขณะนี U ในสหราชอาณาจักรประเทศอังกฤษ มีการ
เสนอให้ ผ้ ูแ ปลได้ ใ ห้ ข้ อ มูล ต่ า งๆเกี2 ย วกับ การแปลตามรู ป แบบ (format) ที2
กําหนดเวลาที2มีการแปลเอกสารใดใด ถ้ าทําได้ ตามนี U ก็จะได้ คลังข้ อมูลเทียบบท
ที2มีข้อมูลต่างๆที2จะใช้ ศึกษาเรื2 องต่างๆ เช่น ความต่างทางเพศ อายุ ของผู้แปล
เป็ นต้ น กล่าวโดยสรุปก็คือ ศาสตร์ การแปลกําลังอยูใ่ นช่วงของการพัฒนาศาสตร์
ของตัวเองขึ Uนมา และคลังข้ อมูลภาษาเป็ นปั จจัยจําเป็ นอันหนึ2งสําหรับพัฒนาการ
ของศาสตร์ ด้ านนี U ซึ2 ง เรี ย กว่ า การศึ ก ษาการแปลโดยใช้ คลัง ข้ อมู ล ภาษา
(Corpus–Based Translation Studies)
8. การใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพืIอช่ วยในการแปล
โดยทัว2 ไปแล้ ว งานแปลที2จะประสบความสําเร็ จได้ ดีนนผู
ั U ้ แปลควรจะต้ อง
มีเงื2อนไขความพร้ อม 3 ประการ คือ ประการแรก ผู้แปลจะต้ องมีความรู้ ใน
ภาษาต้ นฉบับเป็ นอย่างดี ประการที2สอง ผู้แปลต้ องมีความเข้ าใจในเนื Uอหาของ
เอกสารที2แปลเป็ นอย่างดี เพราะความรู้ ทางภาษาอย่างเดียวไม่ได้ เป็ นเครื2 อง
ยืนยันว่าจะทําให้ ผ้ แู ปลอ่านและเข้ าใจเอกสารได้ ถกู ต้ อง ประการที2สามคือผู้แปล
ต้ องมีความสามารถในการใช้ ภาษาสําหรับแปลได้ ดี ซึง2 ก็เป็ นที2เชื2อกันว่าการแปล
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ที2ดีควรเป็ นการแปลจากภาษาที2สองมาเป็ นภาษาแม่ เนื2องจากผู้แปลจะสามารถ
แปลได้ ดีกว่า แต่ถึงแม้ การแปลที2เกิดขึ Uนส่วนมากจะเป็ นการแปลจากภาษาที2สอง
มาเป็ นภาษาแม่ โอกาสที2ผ้ แู ปลจะต้ องแปลจากภาษาแม่มาเป็ นภาษาที2สองก็อาจ
เกิดขึ Uนได้ ในกรณีเช่นนี U ผู้แปลอาจประสบปั ญหาในเรื2 องของการเลือกใช้ คําหรื อ
สํานวนในภาษาที2สองให้ เป็ นไปตามธรรมชาติที2ผ้ พู ดู ภาษานันใช้
U กนั หรื อแม้ แต่ใน
กรณี ที2 ผ้ ูแ ปลแปลจากภาษาที2 ส องมาเป็ นภาษาแม่ ผู้แ ปลก็ อ าจจะต้ อ งแปล
เอกสารเฉพาะทางในสาขาที2ผ้ ูแปลไม่มีความรู้ ดีพอ ซึ2งในกรณีเช่นนี U นอกจาก
ปั ญหาในเรื2 องการทําความเข้ าใจกับเนื Uอหาแล้ ว ผู้แปลก็ยงั อาจมีปัญหาในการ
เลือกใช้ ศพั ท์หรื อสํานวนให้ สอดคล้ องกับรูปแบบภาษาที2ผ้ เู ชี2ยวชาญในสาขานันใช้
U
กัน ทําให้ ไม่สามารถแปลเอกสารได้ ใกล้ เคียงภาษามาตรฐานที2ใช้ กนั ในสาขานันU
การใช้ คลัง ข้ อ มูล ภาษาสามารถช่ ว ยแก้ ปั ญ หาเหล่ า นี ไU ด้ ซึ2 ง ประโยชน์ ข อง
คลังข้ อมูลภาษาในการแปลสามารถแยกได้ เป็ นสองลักษณะ คือ ประโยชน์ต่อ
การสอนแปล และประโยชน์ในลักษณะที2เป็ นทรัพยากรช่วยในการแปล
8.1 การใช้ คลังข้ อมูลในการสอนแปล
Bowker (1998) กล่าวจากประสบการณ์ของการสอนแปลที2ผ่านมาว่า
ปั ญหาที2พบในการแปลนันU ข้ อผิดพลาดที2เกิดขึ Uนมีทงที
ั U 2เกิดมาจากการทําความ
เข้ า ใจ (comprehension) และที2เกิ ดจากการเขี ยนคําแปล (production)
ข้ อผิดพลาดจากความเข้ าใจเกิดจากการขาดความรู้ ในสาขานันมากกว่
U
าที2จะเกิด
จากการขาดความรู้ ในภาษาต้ นฉบับ ส่วนข้ อผิดพลาดจากการเขียนคําแปลเกิด
จากการขาดความรู้ (competence) ในภาษาเฉพาะสาขานันU หรื อการขาด
ความรู้ในการใช้ ภาษาแปล ทําให้ เลือกใช้ ศพั ท์ผิด หรื อเลือกใช้ สํานวนหรื อลีลาที2
ไม่เหมาะสม การใช้ คําศัพท์ผิดนันยั
U งพอแก้ ไขได้ ง่ายกว่า เพราะเมื2อแปลงานใน
สาขานันไปบ่
U อยๆ ผู้แปลก็จะรู้วา่ ควรใช้ ศพั ท์อะไร หรื ออาจใช้ พจนานุกรมเฉพาะ
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สาขาช่วยก็ได้ แต่การเลือกใช้ สํานวนหรื อเลือกใช้ คําต่างๆร่ วมกัน (collocation)
ผิดนันแก้
U ไขได้ ยากกว่า เพราะไม่มีทรัพยากรโดยตรงที2ผ้ แู ปลจะใช้ อ้างอิงได้ เช่น
ผู้แปลอาจแปลคําว่า ชาแก่ ว่า old tea หรื อ powerful tea แทนที2จะแปลว่า
strong tea หากผู้แปลจะแปลให้ ตรงตามรู ปแบบที2ใช้ กนั จริ ง ผู้แปลก็จะต้ อง
เสียเวลามากในการหาเอกสารต้ นฉบับที2เขียนในภาษาในสาขานันๆมาอ่
U
านเพื2อ
เลือกใช้ คําแปลให้ เหมาะสม ไม่เช่นนันU ผู้แปลก็ต้องยอมให้ งานแปลออกมาแปร่ง
จากมาตรฐาน ปั ญหานี Uจะพบทังในการแปลจากภาษาแม่
U
เป็ นภาษาที2สอง (L1>L2) หรื อจากภาษาที2สองเป็ นภาษาแม่ (L2->L1) ในการแปลแบบ L1->L2 นันU
แน่นอนว่าปั ญหาเกิดจากการที2ผ้ แู ปลไม่มีความรู้ ในภาษา L2 ดีพอที2จะเลือกศัพท์
หรื อคําที2เกิดร่ วมกัน (collocation) ที2เหมาะสมเหมือนผู้พดู ภาษานันได้
U
ส่วนใน
การแปล L2->L1 นันแม้
U จะไม่มีปัญหาเพราะเป็ นภาษาแม่ของผู้แปลเอง แต่งาน
แปลที2ได้ รับ อาจเป็ นงานเขียนเฉพาะสาขา เช่น เอกสารแพทย์ เอกสารทาง
เทคนิค ซึง2 การใช้ ภาษาให้ คล้ องตามที2ผ้ เู ชี2ยวชาญในสาขานันใช้
U กนั ก็เป็ นเรื2 องยาก
เพราะภาษาเฉพาะในสาขากลายเป็ นเสมือนภาษาที2ผ้ แู ปลไม่ค้ นุ เคยดี ต้ องรู้ ว่า
จะใช้ ศพั ท์ สํานวนให้ สอดคล้ องกับที2ผ้ เู ชี2ยวชาญในสาขาใช้ กนั อยู่ได้ อย่างไร การ
พยายามสอนนักแปลเพื2อแก้ ไขจุดอ่อนนี U โดยการเพิ2มรายวิชาที2เกี2ยวข้ องกับภาษา
แม่หรื อภาษาที2สองนันทํ
U าได้ ยากด้ วยข้ อจํากัดของเวลาในหลักสูตร ส่วนการสอน
การแปลโดยเน้ นให้ มีประสบการณ์การแปลกับทุกสาขานันก็
U เป็ นไปได้ ยาก เพราะ
ไม่สามารถคาดเดาได้ ว่านักแปลจะต้ องแปลเอกสารประเภทไหนบ้ าง สอนได้ แต่
เพียงหลักการกว้ างๆ หรื อการพยายามสอนให้ นักแปลมีความรอบรู้ ในเนือU หา
สาขาทุกๆด้ าน ก็ เป็ นไปไม่ไ ด้ เช่น กัน เพราะเวลาของหลักสูตรไม่ได้ มีม ากพอ
ทางออกคือการสร้ างทรัพยากรและสอนให้ นกั แปลรู้ จักวิธีในการหาความรู้ ทาง
ภาษาและเนื Uอหาเพิ2มเติมเอาเอง ซึง2 หนทางหนึง2 ที2สามารถทําได้ คือการสอนให้ นกั
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แปลรู้จกั ใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษา
นอกจากนี U Bernardini (1997) มองว่าการแปลที2ดีนนจํ
ั U าเป็ นต้ องอาศัย
การพัฒนาศักยภาพเฉพาะที2เกี2ยวข้ องกับการแปล 3 ด้ าน ได้ แก่ awareness,
reflectiveness และ resourcefulness
1. awareness คือศักยภาพในการตระหนักว่าความหมายมีมากกว่าที2
เห็นจากตัวอักษร ผู้แปลควรจะสามารถมองทะลุตวั บท เข้ าใจว่าทําไมผู้เขียนจึง
เขี ย นออกมาในลัก ษณะนันU ผู้แ ปลควรจะสามารถมองเห็ น ภาษาเป็ นภาพ
เครื อข่ายของการเลือกใช้ ภาษาแบบต่างๆที2สมั พันธ์ กัน มีอิทธิ พลและได้ รั บ
อิ ท ธิ พ ลจากวัฒ นธรรมสัง คมนันU เข้ า ใจกฎต่า งๆที2 ค รอบคลุม การใช้ เข้ า ใจ
ความหมายเพิ2มเติมอื2นๆเมื2อมีการละเมิดกฎเหล่านันU เข้ าใจว่ามีทังU สิ2งที2เป็ น
ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อความ (intertextual) และความสัมพันธ์ ภายในข้ อความ
(intratextual) และเข้ าใจกลวิธีตา่ งๆที2จะใช้ ในการแปล
2. reflectiveness คือศักยภาพในการวิเคราะห์ตวั บท สามารถตีความ
ความหมายแฝง (implication) ต่างๆ เช่น เจตนาและความตังใจของผู
U
้ พดู เห็น
เหตุผลของการใช้ กลวิธีตา่ งๆในการเขียน เช่น ทําไมจึงใช้ ตวั เอียง ตัวหนา เป็ นต้ น
3. resourcefulness คือศักยภาพที2จะแสวงหาความรู้ ใหม่ที2จําเป็ น
เพิ2มเติม (knowing how to find what where)
Bernardini เสนอว่าวิธีการสอนแปลนันต้
U องตังจุ
U ดมุ่งหมายเพื2อพัฒนา
ศักยภาพทังสามอย่
U
างนี U และว่าการใช้ คลังข้ อมูลภาษาสําหรับการเรี ยนจะช่วย
พัฒนาศักยภาพทังสามนี
U
Uได้ โดย Bernardini กล่าวถึงวิธีการสอนแปลที2ผ่านมา
คือการสอนแปลแบบดังเดิ
U ม (traditional) ว่าเป็ นการให้ แบบฝึ กหัดผู้เรี ยนไปแปล
โดยมีอาจารย์ผ้ สู อนตรวจแก้ ไขและให้ คําวิจารณ์ (feedback) ซึ2งอาจไม่ใช่วิธีการ
สอนแบบที2มีประสิทธิภาพมากที2สดุ การสอนแบบนี Uเป็ นการผลักภาระการพัฒนา
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ทักษะ (skill) ไปให้ กบั ผู้เรี ยน การตรวจแก้ ไขกลับมาให้ ก็ไม่ได้ ทําให้ มีการพัฒนา
awareness หรื อทําให้ ผ้ เู รี ยนได้ กลวิธีต่างๆ (export strategy) ของการแปลได้
อีกทังU พื Uนฐานแนวการเรี ยนการสอน (pedagogic foundation) ของการสอนแปล
แบบนี Uจะค่อนข้ างอ่อน เพราะเป็ นเพียงการให้ โอกาสได้ ฝึกหัดแปล และหวังว่า
ผู้เรี ยนจะสามารถพัฒนาฝี มือการแปลได้ เองแล้ ว (หากเป็ นเช่นนันจริ
U ง ผู้เรี ยนก็
อาจจะไม่ต้องมาเรี ยนในหลักสูตรการแปล อาศัยการทําฝึ กหัดการแปลอย่าง
สมํ2าเสมอ และหาคนช่วยตรวจแก้ ให้ ก็นา่ จะได้ ผลดีเช่นกัน)
Bernardini มองว่า แม้ เรื2 องการแปลเป็ นเรื2 องที2เกี2ยวกับการใช้ ภาษา
เฉพาะทาง (LSP) แต่ก็ไม่เหมือนกับ LSP เสียทีเดียว จึงไม่สามารถใช้ วิธีการ
เรี ยนการสอนแบบที2ใช้ กันใน LSP ได้ โดย Bernardini อ้ างถึงความแตกต่าง
ระหว่างการฝึ กหัด (training) กับการศึกษา (education) ตามที2 Widdowson
(1983,1984) ได้ แบ่งไว้ โดยที2การฝึ กหัดเป็ นการคาดเดาว่าจะพบกับปั ญหาอะไร
แล้ วฝึ กให้ แก้ ปัญหานันU LSP มีลกั ษณะที2เป็ นการฝึ กหัด หลักสูตรการสอนจะ
เน้ นที2การเรี ยนรู้ ความรู้ ต่างๆที2จะใช้ กับสถานการณ์ ที2กําหนด วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายจะพ้ องกัน (วัตถุประสงค์ เป็ นสิ2งที2บรรลุหลังจากจบวิชา เป้าหมายเป็ น
สิ2งที2บรรลุในระยะยาว) เช่น เพื2อให้ ใช้ ภาษาสําหรับงานวิศวกรรมยานยนต์ได้
การเรี ยนแบบนี Uมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการสะสม (cumulative process) ส่วน
การศึกษาจะเน้ นที2การพัฒนาศักยภาพทางปั ญญาทัว2 ไป (general intellectual
capacity) และความสามารถต่างๆเพื2อจะสามารถแก้ ปัญหาที2อาจจะพบใน
อนาคต การเรี ย นภาษาเพื2 องานทั2วๆไป (general purpose language
learning) จะมีลกั ษณะที2เป็ นการศึกษา หลักสูตรการสอนจะเน้ นที2การพัฒนา
ศักยภาพ (capacity) หรื อความสามารถในการแสวงหาองค์ความรู้ ที2ต้องการ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายไม่จําเป็ นต้ องเป็ นอย่างเดียวกัน วัตถุประสงค์ของ
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หลักสูตรอาจจะนําไปสูเ่ ป้าหมายที2ต้องการ เช่น วัตถุประสงค์ในหลักสูตรคือให้
สามารถแปลเอกสารที2กําหนดให้ เป้าหมายคือให้ สามารถแปลเอกสารอะไรก็ได้
การเรี ยนแบบนี Uมีลกั ษณะที2เป็ นกระบวนการสร้ างสรรค์ (generative process)
Bernardini มองว่าการสอนแปลมีจดุ มุง่ หมายแบบเดียวกับการศึกษามากกว่าการ
ฝึ กหัด และเป็ นไปเพื2อพัฒนาศักยภาพบางอย่าง
การฝึ กหัด (LSP)
- เป้าหมาย (aims) ตรงกับ
วัตถุประสงค์ (objectives)

การศึกษา (LGP)
- เป้าหมาย (aims) ไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ (objectives)
(วัตถุประสงค์นาํ ไปสูเ่ ป้าหมาย)
- เพื2อการเพิ2มพูน
- เพื2อการพัฒนา
- เน้ นที2ความรู้ (competence) - เน้ นที2ศกั ยภาพ
(ความรู้ที2จะนํามาใช้ )
(ความสามารถที2จะแสวงหาความรู้)
- เป็ นการสัง2 สม (cumulative)
- เป็ นการสร้ างสรรค์ (generative)
- ผลงานเป็ นสิง2 สําคัญ
- กระบวนการเป็ นสิง2 สําคัญ (process(product-oriented)
oriented)
ตาราง 4.1 เปรี ยบเทียบระหว่างการฝึ กหัดกับการศึกษา (Bernardini 1997)
ในประเด็นเรื2 อง LSP นี U Gavioli (1996) ก็มองว่าการแปลเป็ นการใช้
ภาษาเฉพาะทาง แต่ก็ แ ตกต่ า งจากการใช้ ภ าษาเฉพาะทางแบบปกติ (nonstandard LSP) เพราะผู้เรี ยนแปลเป็ นผู้เชี2ยวชาญด้ านภาษามากกว่าจะเป็ น
ผู้ เชี2 ย วชาญสาขาเฉพาะ แต่ ก็ ต้ องการความรู้ เฉพาะทาง (technical
competence) ซึง2 การที2จะได้ ความรู้นี Uมาก็ไม่อยูใ่ นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แต่
เนื2องจากการที2ไม่สามารถคาดได้ ว่าจะต้ องแปลเอกสารสาขาใด การเรี ยนการ
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สอนจึงไม่ใช่ LSP แบบทัว2 ไป ซึ2งสอดคล้ องกับข้ อสรุ ปของ Bernardini (1997)
ที2ว่า LSP เป็ นเรื2 องการเรี ยนรู้ ความรู้ เฉพาะทาง (acquire specialized
competence) ส่วนการแปลต้ องการการพัฒนาศักยภาพเฉพาะที2เกี2ยวข้ องกับ
การแปล อันประกอบด้ วยศักยภาพ 3 ด้ าน คือ awareness reflectiveness และ
resourcefulness
Bernardini มองว่าวิธีการสอนแปลโดยใช้ คลังข้ อมูลภาษานี Uไม่ใช่การ
สอนแบบให้ ฝึกหัดทํางาน (task-based) แบบการสอนที2เป็ นมา เพราะไม่มีการ
กําหนดบท (script) ไว้ ล่วงหน้ าว่าผู้เรี ยนจะพบอะไร ขึ Uนอยู่กับผู้เรี ยนเองเป็ น
สํา คัญ จึ ง ไม่มี ก ารให้ เ กรดงานที2 ทํ า และมี ล ักษณะที2 เ ป็ นจริ ง (authentic)
มากกว่าเพราะไม่ได้ เป็ นการเลียนแบบ (replicate) หรื อจํ าลอง (simulate)
เหตุการณ์ อะไร Bernardini มองว่าการเรี ยนแบบใหม่นี Uกระตุ้นและท้ าทายให้
ผู้เรี ยนอยากเรี ยน และสนุกกับการเรี ยน ผู้เรี ยนจะใช้ เวลากับการสํารวจข้ อมูลใน
คลังข้ อมูลนานเท่าใดก็ได้ ผู้เรี ยนมีอิสระที2จะตังคํ
U าถามเอง เลือกวิธีการที2จะให้
ได้ มาซึ2งคําตอบ เช่น จะค้ นจากคําอะไร จะดูผลที2ได้ จากโปรแกรมคอนคอร์ แด๊
นซ์อย่างไร จะทํางานคนเดียวหรื อทํางานเป็ นกลุม่ จะเขียนสรุ ปผลอย่างไร งาน
แบบนี Uมีลกั ษณะที2เป็ นการแสวงหาค้ นคว้ า (journeys of discovery) เพราะคาด
เดาไม่ได้ ว่าจะได้ ผลออกมาอย่างไร อาศัยความสามารถของผู้เรี ยนในการทํา
ความสําคัญไม่ได้ อยู่ที2จุดเริ2 มและจุดสิ Uนสุด แต่อยู่ที2สิ2งที2ได้ พบระหว่างทาง การ
เรี ยนจากคลังข้ อมูลภาษาแบบนี U คือสิ2งที2 John (1986) เรี ยกว่าการเรี ยนรู้ จาก
ข้ อมูล (data-driven learning) ดังนันU Bernardini จึงมองการสอนแปลใน
ลักษณะนี Uว่าเป็ นการเรี ยนรู้ เพื2อที2ร้ ู กระบวนการ (knowledge how to) มากกว่าที2
จะรู้ ความรู้ เรื2 องใดเรื2 องหนึ2ง (knowledge that) จุดสนใจอยู่ที2กระบวนการ
(process) ไม่ใช่ผลที2จะได้ (product) การเรี ยนการสอนแบบนี Uจะช่วยให้ เกิดการ
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พัฒ นาศัก ยภาพทั งU สามอย่ า ง คื อ awareness reflectiveness และ
resourcefulness Bernardini ยกตัวอย่างของคําว่า good old ว่าดูเสมือนเป็ น
คําที2เข้ าใจง่าย ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่หากตังคํ
U าถามเกี2 ยวกับ good old ใน
ลักษณะต่อไปนี U เช่น คําอะไรที2มกั จะปรากฏร่ วมกับ good old การใช้ สํานวน
นี Uมีความหมายแฝง (implication) อะไร เวลาใช้ อยู่ในบริ บทเป็ นอย่างไร เช่น มี
รู ปแบบโครงสร้ างประโยคแบบไหน มีการใช้ เครื2 องหมายวรรคตอนประกอบไหม
good old ใช้ ในทางตรงข้ ามกับ bad old หรื อไม่ คําถามเหล่านี Uจะตอบได้
อย่างไร การจะตอบคําถามเหล่านี Uได้ จําเป็ นต้ องอาศัยคลังข้ อมูลภาษา
กล่าวโดยสรุป Bernardini กล่าวว่าการใช้ คลังข้ อมูลภาษาได้ ช่วยพัฒนา
ศักยภาพทังสามด้
U
าน ดังนี U awareness การใช้ คลังข้ อมูลภาษาช่วยให้ เกิดความ
สงสัยต่อสิ2งที2เห็นชัดเจน คําที2คิดว่าเข้ าใจดีก็เกิดความสงสัย เกิดความตระหนัก
ว่าอาจมีบางอย่างที2ยงั ไม่ร้ ูไม่เข้ าใจได้
reflectivness การใช้ คลังข้ อมูลภาษาช่วยให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการ
ใช้ ภาษานันๆดี
U ขึ Uน ทําให้ ร้ ู เรื2 องเกี2ยวกับคําต่างๆมากขึ Uน (lexical competence)
ที2สาํ คัญมีความชํานาญที2จะแสวงหาความเข้ าใจได้ เองต่อไป
resourcefulness แน่น อนว่ า การใช้ คลัง ข้ อ มูล ภาษาทํ า ให้ ผ้ ูเ รี ย น
สามารถค้ นคว้ าหาความรู้ตา่ งๆเพิ2มเติมเองในภายหลังได้
8.2 การใช้ คลังข้ อมูลเป็ นทรั พยากรการแปล
ทรัพยากรทัว2 ไปที2ใช้ ในการแปลนันU ได้ แก่ พจนานุกรมและสารานุกรม
ต่างๆ พจนานุกรมที2ใช้ เป็ นได้ ทงั U พจนานุกรมทัว2 ไปและพจนานุกรมเฉพาะทาง
ข้ อเสียของพจนานุกรมทัว2 ๆไปคือมโนทัศน์ (concept) ต่างๆ ถูกจัดแยกจากกัน
ส่วนพจนานุกรมเฉพาะทาง แม้ บางเล่มอาจให้ ข้อมูลคําที2ใช้ ร่วมกัน (collocation)
บ้ างแต่ยงั ไม่เพียงพอ การจะเข้ าใจความหมายของคําได้ ดี ก็เหมือนกับการที2จะ
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เข้ าใจพฤติกรรมของสัตว์ คือเราต้ องเฝ้ าดูหรื อศึกษาในธรรมชาติแวดล้ อมที2สตั ว์
นันU อาศัยอยู่
ดัง นันU การจะเข้ าใจพฤติก รรมการเกิ ดของคํา ก็ ต้องดูจาก
สิง2 แวดล้ อมธรรมชาติหรื อคือบริ บทต่างๆที2คํานันปรากฏ
U
การใช้ คลังข้ อมูลภาษา
จะช่วยให้ เห็นสิง2 เหล่านี U ซึง2 เป็ นสิง2 ที2พจนานุกรมต่างๆไม่มีให้
Friedbichler (1997) เสนอให้ ใช้ ทรัพยากรผสมระหว่างพจนานุกรม
คลังข้ อมูลภาษา และอินเทอร์ เน็ต (Lexicon-Corpus-Web resources) สําหรับใช้
ในการแปล ทรัพยากรแรกคือพจนานุกรมซึ2งเหมาะสําหรับใช้ กับศัพท์พื Uนฐาน
ต่างๆ (basic terminology) ถ้ าทรัพยากรนี Uไม่เพียงพอจึงใช้ คลังข้ อมูลภาษาช่วย
Friedbichler เสนอให้ ใช้ คลังข้ อมูลภาษาขนาด 500,000 – 5 ล้ านคําโดยอ้ างว่า
จะครอบคลุมถึง 97% ของคําในภาษา ที2เหลือจากนันU คําที2แปลกมากๆจึงใช้
อินเทอร์ เน็ตเป็ นทรัพยากรช่วยในการแปล Friedbichler เชื2อว่าคลังข้ อมูลภาษา
เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการแปลภาษาเฉพาะทาง และสถาบันที2สอนการแปล
ต้ องสอนให้ นกั แปลใช้ ทรัพยากรเหล่านี Uเป็ น
แต่ ข้ อเสี ย ของการใช้ คลัง ข้ อมู ล ภาษาในงานทั2ว ๆไป คื อ การสร้ าง
คลังข้ อมูลภาษาขึ Uนมานันต้
U องใช้ เวลาโดยเฉพาะถ้ าต้ องการคลังข้ อมูลภาษาที2มี
การออกแบบโครงสร้ างอย่างดี แต่สําหรับนักแปลแล้ ว การที2นกั แปลจะรวบรวม
คลังข้ อมูลภาษาเพื2อวัตถุประสงค์ของนักแปลเองทําได้ ง่ายกว่า เพราะสามารถ
หาบทความในภาษาเป้ าหมายที2 เ ขี ย นโดยผู้เ ชี2 ย วชาญในสาขานันU นํ า เอา
บทความที2ถกู อ้ างถึงในเอกสารที2จะแปล ค่อยๆเก็บสะสมไว้ ในระยะยาวก็จะได้
คลัง ข้ อมูล ที2 ต้ องการ อี ก ทังU มี เ อกสารจํ า นวนมากที2 อ ยู่ใ นอิ น เทอร์ เ น็ ต อยู่ใ น
ซีดีรอม แต่การเลือกเอกสารจากอินเทอร์ เน็ตก็ต้องระวังเพราะเอกสารบางชิ Uนก็
อาจจะไม่ น่ า เชื2 อ ถื อ เนื2 อ งจากใครก็ ส ามารถเขี ย นข้ อความต่ า งๆเข้ าไว้ ใน
อินเทอร์ เน็ตได้
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คลังข้ อมูลภาษาที2จะเป็ นประโยชน์สําหรับนักแปลเป็ นได้ ทงคลั
ั U งข้ อมูล
ภาษาเดียว (monolingual corpora) หรื อคลังข้ อมูลสองภาษา (bilingual
corpora) และเป็ นได้ ทงคลั
ั U งข้ อมูลภาษาทัว2 ไป (general corpora) หรื อ
คลังข้ อมูลภาษาเฉพาะด้ าน (specialized corpora) ในส่วนของคลังข้ อมูลสอง
ภาษานันแบ่
U งได้ เป็ นคลังข้ อมูลเทียบบท (parallel corpora) และคลังข้ อมูลเทียบ
ภาษา (comparable corpora) คลังข้ อมูลเทียบบทเป็ นคลังข้ อมูลของทังU
ภาษาต้ น ฉบับ และภาษาแปล ซึ2 ง มี ก ารจับ คู่ข้ อ ความ (alignment) ระหว่ า ง
ภาษาต้ นฉบับและภาษาแปล เช่น จับคู่ระหว่างประโยคของภาษาต้ นฉบับกับ
ประโยคภาษาแปล ทําให้ ร้ ู ว่าประโยคแบบนี Uแปลออกมาเป็ นประโยคในอีกภาษา
หนึง2 อย่างไร ส่วนคลังข้ อมูลเทียบภาษาเป็ นคลังข้ อมูลของสองภาษา โดยข้ อมูล
ภาษาทังสองนั
U
นเป็
U นภาษาต้ นฉบับทังคู
U ่ แต่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ เพราะใช้
เกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารแบบเดียวกัน เช่น คลังข้ อมูล ICE (International
Corpus of English) เป็ นคลังข้ อมูลเทียบภาษา เพราะคลังข้ อมูลแต่ละอันเป็ น
ภาษาอังกฤษในแต่ละประเทศ และเป็ นคลังข้ อมูลที2มีโครงสร้ างแบบเดียวกันคือ
เก็บเอกสารชนิดเดียวกันในสัดส่วนที2เหมือนกัน
คลังข้ อมูลการแปลเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อศาสตร์ การแปลดังที2กล่าว
มาแล้ ว คือทําให้ เราสามารถศึกษาการแปลเพื2อที2จะเข้ าใจธรรมชาติของการแปล
มองเห็ น รู ป แบบต่ า งๆ และรู ป แบบปกติ ข องการแปล หลายๆ คน มองว่ า
คลังข้ อมูลการแปลมีประโยชน์ต่อการแปล ทําให้ เห็นตัวอย่างการแปล สามารถ
ค้ นดูการแปลที2เคยใช้ กนั (โปรแกรมช่วยแปลในปั จจุบนั เช่น Star Transit, Trados
ต่างก็ใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลเทียบบทในการช่วยแปล โดยจัดเก็บคลังข้ อมูล
เทียบบทที2ได้ จากแปลครั งU ก่อนๆเป็ นส่วนของฐานข้ อมูลที2เรี ยกว่า Translation
Memory) แต่คลังข้ อมูลภาษาเดียวและคลังข้ อมูลเทียบภาษาก็เป็ นประโยชน์ต่อ
85

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้
นักแปลเช่นกัน เพราะสามารถใช้ เป็ นทรัพยากรการแปลอย่างหนึ2ง Friedbichler
(1997) เห็ น ว่ า การใช้ คลัง ข้ อมู ล เที ย บภาษาเป็ นประโยชน์ ม ากกว่ า การใช้
คลังข้ อมูลเทียบบท โดยมองว่า ในคลังข้ อมูลเทียบบทมีความแตกต่างพื Uนฐาน
ทางภาษาศาสตร์ ระหว่างภาษาต้ นฉบับและภาษาแปลอยู่ ตัวเอกสารต้ นฉบับก็
ใช่ว่าจะไม่มีที2ผิดพลาด คุณภาพของการแปลและความสามารถของผู้แปลเราก็
ไม่ร้ ู ในขณะที2 การใช้ คลังข้ อมูลเทีย บภาษา ทํา ให้ เราเห็น การใช้ ภ าษาของ
ผู้ เชี2 ย วชาญในสาขานั นU ๆ และเป็ นภาษาที2 เ ป็ นธรรมชาติ เ นื2 อ งจากเป็ น
ภาษาต้ นฉบับทังคู
U ่
ประโยชน์ของการใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพื2อช่วยในการแปลเห็นได้ ชัดใน
งานของ Zanettin (1998) ซึง2 ได้ กล่าวสรุ ปถึงประโยชน์ของการใช้ คลังข้ อมูลเทียบ
ภาษาเพื2อการแปล ใน 3 ลักษณะ ดังนี U
1. คลัง ข้ อ มูล เที ย บภาษาช่ ว ยให้ ผ้ ูแ ปลใช้ ภาษาแปลได้ ดี ม ากขึ นU
ตัวอย่างเช่น ในประโยคภาษาอิตาเลียน “salire il gradino piu alto del podio”
(to climb onto the highest step of the podium) ผู้แปลจะแปลอย่างไร จะแปล
แบบตรงตัว (literally) ได้ ไหม เมื2อผู้แปลค้ นคลังข้ อมูลภาษาอิตาเลียนเรื2 องกีฬา
โอลิมปิ ค จะพบว่าสํานวน “il gradino piu’ alto del podio” ใช้ ในความหมายว่า
ชนะเลิศได้ เหรี ยญทอง และเมื2อลองค้ นคําว่า podium ในคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษ
ที2เก็บจากหนังสือพิมพ์ The Independent และ The daily Telegraph ในส่วนที2
เป็ นเรื2 องเดียวกัน พบว่ามีการใช้ คําว่า podium ทําให้ ยืนยันได้ ว่าคําว่า podium
สามารถใช้ ใ นความหมายเดีย วกับ คําว่า podio ในภาษาอิ ตาเลียน แต่ใ น
คลังข้ อมูลนี Uไม่พบว่า podium เกิดร่ วมกับ the highest step ในความหมายของ
การได้ เหรี ยญทอง ดังนันU หลักฐานจากคลังข้ อมูลภาษาช่วยทําให้ เห็นว่าการ
แปลแบบตรงตัวนันใช้
U ไม่ได้ เพราะจะทําให้ คําแปลภาษาอังกฤษที2ได้ ฟังดูแปลก
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เนื2องจากไม่มีใครใช้ กนั นอกจากนี U คลังข้ อมูลภาษาจะช่วยเห็นรู ปแบบของคําที2
เกิดร่ วมกัน คือ stand on the podium ซึ2งพบ 6 ครังU จากจํานวน 24 บรรทัดที2พบ
จากคลังข้ อมูล ดังนันU ผู้แปลอาจเลือกใช้ สํานวนนี Uเป็ นคําแปลที2ต้องการ หรื อ
อาจแปลง่ายๆว่า won the gold medal เลยก็ได้
2. คลังข้ อมูลภาษาช่วยในการเรี ยนรู้ เรื2 องศัพท์ (terminology) และ
เนื Uอหา (content) มากขึ Uน คลังข้ อมูลภาษาทีJรวบรวมจากเอกสารเฉพาะด้ านเป็ น
แหล่งข้ อมูลทีJสําคัญทางด้ านศัพท์เฉพาะทางและเนื ;อหา สามารถใช้ คลังข้ อมูล
เทียบภาษาในชัน; เรี ยนเพืJอช่วยสนับสนุนสมมติฐานการแปล และหาคําแปลทีJ
เหมาะสมในเอกสารเฉพาะด้ าน Gavioli (1996) ได้ ทดลองให้ นักเรี ยนใช้
คลังข้ อมูลเทียบภาษาในการแปลเอกสารด้ านการแพทย์ เพื2อหาความรู้ ที2จําเป็ น
ต่อการเข้ าใจเอกสารต้ นฉบับและทําการแปล ซึ2งเอกสารการแพทย์ จะมีศัพท์
เฉพาะทางจํ านวนมากและมักมีที2มาจากภาษากรี กหรื อลาติน ทําให้ มีรูปคําที2
คล้ ายๆกันระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาอิตาเลียน การใช้ คลังข้ อมูลเทีย บ
ภาษาช่ ว ยให้ ค้น หาคํา ในภาษาปลายทางได้ โ ดยง่า ย และทํ าให้ เห็ น คํา ที2 มัก
ปรากฏร่ ว มกั น ด้ วย ซึ2 ง สามารถนํ า ไปเที ย บกั บ คํ า ที2 เ กิ ด ร่ ว มกั น ที2 พ บใน
ภาษาต้ นฉบับได้ เช่น biopsia epatica (ใน Zanettin 1998: 6) ดูไม่น่าจะเป็ น
ปั ญหาสําหรับการแปล เพราะมีคําในภาษาอังกฤษที2ตรงตัว คือ biopsy และ
hepatic และทังสองคํ
U
านี Uก็เป็ นศัพท์ทางการแพทย์ทงคู
ั U ่ จึงน่าจะแปล biopsia
epatica ว่า hepatic biopsy ได้ แต่วา่ เมื2อค้ นคลังข้ อมูลส่วนภาษาอังกฤษกลับไม่
พบการใช้ hepatic biopsy แต่พบคําว่า liver biopsy ถึง 39 ครังU จึงน่าจะ
แปลว่า liver biopsy มากกว่า และเมื2อเปรี ยบเทียบระหว่าง liver (E) กับ
fegato (I) และระหว่าง hepatic (E) กับ epatico (I) พบว่าคําคุณศัพท์ hepatic
ในภาษาอังกฤษจะเกิดร่ วมกับคําทัว2 ไป เช่น disease lesion หรื อ failure ไม่เกิด
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กับ liver แต่ในภาษาอิตาเลียน epatico มักจะเกิดร่ วมกับ fegato hepatic จึง
ไม่นา่ เป็ นคําแปลของ epatico ในที2นี U
นอกจากนี U Gavioli and Zanettin (1997) ได้ รายงานการใช้ ประโยชน์
ของคลังข้ อมูลภาษาในการแปล ตัวอย่างหนึ2งที2เขายกมาคือการแปลประโยค
ภาษาอิตาเลียน In questo lavoro sono state esaminate 183 biopsie
epatiche di etilisti con o senza marcatori HBV ซึ2งในตอนแรกผู้แปลแปลว่า
In this paper 183 hepatic biopsies of alcoholics with or without HBV
markers were examined แต่เมื2อผู้แปลลองค้ นหาโดยใช้ คําค้ นว่า biops*1 พบ
liver biopsy/ies 47 ครังU แต่ไม่พบ hepatic biopsy เลยแม้ วา่ จะพบ hepatic ซึง2
เกิดกับคําอื2นๆ จึงเลือกแปลว่า liver biopsies แทน hepatic biopsies และเมื2อ
ลองค้ นคําว่า marker* พบว่ามีการใช้ Patients without hepatitis C markers 1
ครังU ซึ2งอาจทําให้ คิดว่าที2ได้ แปลไว้ นนน่
ั U าจะใช้ ได้ แต่เมื2อดูในข้ อมูลที2ได้ มา กลับ
พบ positive/negative for HBV/HCV markers เกิดบ่อยมากกว่า เมื2อค้ นหา
marker* HBV HCV ร่ วมกับ positive หรื อ negative ก็พบว่ามีการใช้ negative
for HBV/HCV markers 5 ครังU และพบ positive/negative for HCV/ HCV
antibodies / HCV tests 15 ครังU ผู้แปลจึงแก้ ไขคําแปลใหม่เป็ น In this paper
183 liver biopsies of alcoholics who were positive or negative for HBV
markers were examined
ซึ2งเมื2อผู้แปลตรวจสอบในคลังข้ อมูลภาษาต่อไป เพื2อตรวจสอบว่าการ
ขึนU ต้ นบทคัดย่อด้ ว ย in this paper นันU เหมาะสมไหม ซึ2งผลจากการค้ น

1

สัญลักษณ์ * ที2ใช้ หมายถึงแทนตัวอักษรอะไรก็ได้ ในที2นี Uจึงหมายถึงให้ ค้นคําที2
ขึ Uนต้ นด้ วย biops
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คลังข้ อมูลที2เก็บบทคัดย่อพบว่าไม่มีการเขียนบทคัดย่อโดยขึ Uนต้ นด้ วยคําว่า in
this paper ในคลังข้ อมูลเลย เมื2อตรวจดูการขึ Uนต้ นข้ อความของบทคัดย่อ ก็พบ
การขึ Uนต้ นในสองลักษณะ แบบแรกเป็ นการใช้ ประโยค infinitive บอกจุดมุง่ หมาย
แบบสองเป็ นการใช้ คําสรรพนาม we และตามด้ วยคํากริ ยา เช่น we study ผู้แปล
ก็เลยเปลีย2 นคําแปลเป็ น We examined 183 liver biopsies of alcoholics who
were positive or negative for HBV markers ซึ2งเป็ นคําแปลที2เหมาะสม
มากกว่า
3. คลัง ข้ อมูลเทีย บภาษาสามารถใช้ เ พื2อ ศึกษาลักษณะของตัว บท
ประเภท (genre) หรื อหัวข้ อ (topic) ที2สนใจ ทําให้ มีความรอบรู้ ในเรื2 องต่างๆมาก
ขึนU ซึ2งสามารถทํ าเป็ นกิ จกรรมก่อนหรื อหลังการแปลก็ ได้ คลังข้ อมูลเทีย บ
ภาษาเป็ นทรัพยากรที2ดีสําหรับใช้ สํารวจภาษา ผู้เรี ยนสามารถใช้ เพื2อทําความ
เข้ าใจกับคําหรื อวลีตา่ งๆ หรื ออาจให้ ผ้ เู รี ยนเปรี ยบเทียบศึกษาความคล้ ายคลึงกัน
ระหว่างภาษา ดูคําหรื อวลีที2คล้ ายคลึงกัน เช่น ดูการใช้ ชื2อเฉพาะ (proper
name) ในตัว อย่างการค้ นชื2 อว่า Mitterrand ในคลังข้ อมูลข่าวต่า งประเทศที2
เกี2ยวข้ องกับประเทศฝรั2งเศส ทังในภาษาอั
U
งกฤษและภาษาอิตาเลียน เมื2อแจก
แจงรายการคําทังหมดที
U
2ปรากฏร่ วมกับ Mitterrand จะพบว่ามีรูปแบบการใช้ ที2
แตกต่างกันระหว่างสองภาษานี U ในภาษาอิตาเลียน มีแนวโน้ มที2จะเรี ยกชื2อเต็ม
หรื อนามสกุล ได้ เลย เช่น Francois Mitterrand, Mitterrand แต่ในภาษาอังกฤษ
จะใช้ Presdient Mitterrand. President Francois Mitterrand, Mr Mitterrand
ซึ2งน่าประหลาดใจกับผลที2พบนี U เพราะภาษาอิตาเลียนเป็ นที2ทราบกันว่านิยมใช้
คํานําหน้ าชื2อ (title) มาก เช่น ใช้ dottore สําหรับคนที2จบปริ ญญา professore
สําหรับอาจารย์มธั ยม
จากนันU อาจศึ ก ษาต่ อ โดยดู บ ริ บ ทต่ า งๆของคํ า ว่ า President และ
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French ในภาษาอังกฤษ และ presidente และ francese ในภาษาอิตาเลียน ได้
พบว่าในภาษาอังกฤษไม่ค่อยมีการใช้ คําคุณศัพท์ French มากเท่าใด และมี
แนวโน้ มที2จะเลีย2 งการใช้ the French President Francois Mitterrand หรื อ the
French President Mitterrand แต่ในภาษาอิตาเลียนจะพบเป็ นปกติ ขันต่
U อไป
อาจสํารวจตามเนื Uอหาทังหมด
U
ซึ2งทําให้ เห็นว่า ในภาษาอังกฤษใช้ Mitterrand
เฉยๆ เฉพาะในหัวข้ อข่าว (headline) ในเนื Uอข่าวจะใช้ president Mitterrand
และต่อๆ มาจะใช้ Mr Mitterrand หรื อ Mr President ส่วนในภาษาอิตาเลียนจะ
เริ2 มต้ นใช้ Francois Mitterrand หรื อ il Presidente Mitterrand และต่อมาจึง
อ้ างถึงโดยใช้ il presidente / il presidente francese หรื อ Mitterrand
นอกจากนี U อาจศึกษาต่อโดยดูความต่างของการใช้ คํ าที2 บอก direct
speech เพราะสังเกตุเห็นว่าส่วนมากในข้ อมูล Mitterrand จะปรากฏในลักษณะ
ของการกล่าวหรื อพูดถึงอะไรบางอย่าง เมื2อลองค้ นหาคําสรรพนาม เช่น Mr, Mrs,
Ms, และ Pr* ในบริ บทที2มีเครื2 องหมาย quotation จะทําให้ เห็นความแตกต่าง
ของการใช้ direct speech ในภาษาทังสอง
U
ในภาษาอังกฤษ พบคําที2ใช้ มาก
ตามลําดับคือ say, add, admit, annouce, ask, insist, declare, complain
ส่วนในภาษาอิตาเลียนพบคําว่า dire, dichiarare, aggiungere, affermare,
chiamare, concludere, insistere, ribadire
ซึ2งจะเห็นว่าในขณะที2
ภาษาอังกฤษใช้ คํา say กับ add มากกว่า 60% แต่คําที2เทียบเท่ากันในภาษาอิ
ตาเลียน คือ dire กับ aggiungere กลับใช้ ไม่ถึง 50% ซึ2งทําให้ เห็นว่าคําที2
เทียบเท่ากันระหว่างภาษานันU อาจมีการใช้ ที2แตกต่างกันได้ จึงสนใจศึกษาต่อ
โดยดูคํากริ ยาที2ใช้ ในภาษาอังกฤษและอิตาเลียนที2เป็ นคําที2ค่เู สมือนหรื อเป็ นคํา
ร่วมเชื Uอสาย (cognate) เช่น affermare (I) ในพจนานุกรมสองภาษาจะให้ คําแปล
เป็ นภาษาอังกฤษว่า affirm, assert, state ซึง2 เมื2อค้ นในคลังข้ อมูลเทียบภาษาจะ
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พบ affermare อยู่จํานวนหนึ2ง แต่จะไม่พบคําว่า affirm, assert, state เลย จึง
สรุ ปได้ ว่า เราอาจใช้ affermare แปลคําว่า say และ declare และถ้ าจะแปล
affermare จากภาษาอิ ต าเลีย นเป็ นภาษาอัง กฤษก็ ไ ม่น่า จะเลือ กแปลเป็ นคํ า
affirm หรื อ assert
ตัวอย่างที2ชดั เจนอีกตัวอย่างหนึง2 คือคําว่า prices กับ prezzi ซึง2 ดูไม่นา่
มีปัญหาในการใช้ เพราะดูเป็ นคําแปลที2เทียบเท่ากัน (translation equivalent)
แต่เมื2อค้ นดูจากคลังข้ อมูลเทียบภาษาจะพบความแตกต่างกัน เช่น prezzi มัก
นําหน้ าด้ วยคําชี Uเฉพาะ (definite article) i แต่ prices ไม่มีคําชีเU ฉพาะนําหน้ า
หรื อเมื2อพิจารณาดูคําปรากฏร่วมของคําทังสองคํ
U
านี Uก็จะพบว่ามีความแตกต่างกัน
สองคํานี Uจึงมีการใช้ ที2แตกต่างกัน
นอกจากประโยชน์ ของการใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพื2อเป็ นทรั พยากรการ
แปลตามที2 Zanettin (1998) กล่าวสรุ ปไว้ การทดลองที2จดั ขึ Uนในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ จํานวนหนึ2งยังสามารถยืนยันถึงประโยชน์ของการใช้ คลังข้ อมูลภาษาเป็ น
ทรัพยากร ดังตัวอย่างต่อไปนี U
8.2.1 การทดลองทีม0 หาวิ ทยาลัย Dublin City
Bowker (1998) รายงานการทดลองที2ทําขึ Uนที2 School of Applied
Language and Intercultural Studies มหาวิทยาลัย Dublin City เพื2อศึกษา
ประโยชน์ของการใช้ คลังข้ อมูลภาษาเฉพาะทาง (specialized monolingual
corpora) โดยมีสมมติฐานว่าคลังข้ อมูลเฉพาะทางของภาษาต้ นฉบับ (ที2เป็ น
ภาษา L1) เป็ นทรัพยากรที2มีประโยชน์ต่อการแปลจาก L2 เป็ น L1 กล่าวคือ
คลังข้ อมูลภาษาเดียวมีประโยชน์ต่อการเสริ มสร้ างความเข้ าใจในสาขามากกว่า
ทรั พยากรแบบดังU เดิม เช่น วารสาร พจนานุกรมภาษาเดียว อย่างน้ อยในสอง
ลักษณะ
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1. ช่วยให้ เข้ าใจในเนื Uอหาสาขานันได้
U เร็ วกว่าและถูกต้ องมากกว่า ทําให้
การแปลผิดเนื2องจากความเข้ าใจผิดพลาดน้ อยกว่า ซึ2งการรวบรวมเอกสารใน
สาขานันU ผู้แปลอาจต้ อ งไปรวบรวมจากหลายที2 จากห้ อ งสมุดต่า งๆ เป็ นการ
เสีย เวลาและยัง ได้ เ อกสารที2 ต้ อ งการมาเพี ย งจํ า นวนหนึ2ง เท่า นันU การค้ น หา
คํ า อธิ บ ายในเรื2 อ งที2 ต้ อ งการก็ ทํ า ได้ ย าก ต้ อ งอาศัย ดัช นี ที2 ทํ า ไว้ ห รื อ อ่า นจาก
สารบัญ อ่านจากเรื2 องจริ งๆ ในขณะที2การใช้ คลังข้ อมูลภาษานันสะดวกรวดเร็
U
ว
กว่า ผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลที2ต้องการโดยการใช้ โปรแกรมค้ นหาคําและบริ บทที2
ต้ องการได้ และยังเก็บไว้ ใช้ ได้ กบั การแปลครังU ต่อๆไปด้ วย
2. ช่วยให้ เลือกใช้ การแปลได้ อย่างถูกต้ อง ทําให้ เลือกใช้ ศพั ท์เฉพาะทาง
ได้ อย่างถูกต้ อง และรู้ ว่าคําใดควรใช้ ร่วมกับคําใด มีผ้ ูเปรี ยบว่าการศึกษาคํา
โดยแยกออกจากบริ บทก็เหมือนการศึกษาสัตว์ที2ถกู สตาฟไว้ การจะศึกษาสัตว์นนั U
จํ า เป็ นต้ องศึก ษาการใช้ ชีวิ ตความเป็ นอยู่ต ามธรรมชาติ การศึก ษาคํา ก็ ต้ อ ง
พิจารณาการใช้ คําตามธรรมชาติที2เกิดขึ Uน (Roumen and van der Ster 1993:
215-216) แต่การดูรูปแบบ (pattern) ของการใช้ ด้วยตาเปล่านันยากเพราะคํ
U
าที2
ต้ องการศึกษาอาจปรากฏอยูใ่ นที2ตา่ ง ๆ ห่างกันหลายสิบหลายร้ อยหน้ า แต่ถ้าใช้
โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ โปรแกรมจะช่วยดึงรูปแบบการใช้ ออกมาให้ เราเห็นติดๆ
กันได้ ทําให้ เห็นภาพที2ชดั เจนกว่า นอกจากนี Uคอมพิวเตอร์ ยงั บอกถึงค่าสถิติตา่ งๆ
ของการใช้ คําและคําที2ปรากฏร่วมกัน
การทดลองนี Uใช้ นกั ศึกษาสาขาศาสตร์ การแปล 14 คนเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
แต่เนื2องจากต้ องการทดสอบวัดประสิทธิภาพของการใช้ ประโยชน์คลังข้ อมูลภาษา
เพื2 อ การแปล จึ ง ไม่ส ามารถใช้ นัก ศึก ษาที2 เ ป็ นนัก แปลมื อ ใหม่ จึ ง ต้ อ งเลือ ก
นัก ศึ ก ษาที2 มี ชั2 ว โมงฝึ กหัด การแปลมาแล้ ว พอสมควร และต้ องเป็ นผู้ พู ด
ภาษาอังกฤษเพราะคลังข้ อมูลที2ให้ ใช้ เป็ นคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษ และเนื2องจาก
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การทดลองไม่เ กี2 ย วข้ อ งกับ การปรั บ ปรุ ง ประสิท ธิ ภ าพของภาษาต่ า งประเทศ
นักศึกษาจึงต้ อ งเป็ นผู้ที2มีความรู้ ภาษาต่า งประเทศดีพอที2จะอ่านต้ นฉบับได้ ดี
แม้ วา่ นักศึกษาจะไม่ใช่ผ้ เู ชี2ยวชาญในสาขาที2แปล แต่ก็ควรจะมีทศั นคติที2ดีตอ่ การ
แปลในสาขานันU และเนื2องจากเป็ นการทดลองที2ต้องใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
กับ คลัง ข้ อ มูล ภาษา นัก ศึก ษาจึ ง ต้ อ งมี ค วามคุ้น เคยกับ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์
พอสมควร
จากกฎเกณฑ์ เหล่ า นี U จึ ง ได้ เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที2 ศึ ก ษา Applied
Computational Linguistics ที2 DCU จํานวน 14 คน เพราะนักศึกษาเหล่านี Uเป็ น
ผู้พดู ภาษาอังกฤษ อยูป่ ี สุดท้ ายในในระดับปริ ญญาตรี และได้ เรี ยนวิชาการแปล
มาแล้ ว อย่างน้ อย 3 หน่วยกิต เรี ยนฝรั2งเศสมาอย่างน้ อย 6 หน่วยกิตและเคยไป
อยู่ในฝรั2งเศสหรื อเบลเยี2ยมมาหนึ2งปี ทุกคนคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ แต่ไม่มีผ้ ูใด
เชี2ยวชาญเรื2 อง optical scanning technology ทุกคนเคยเรี ยนวิชาภาษาศาสตร์
คลังข้ อมูล เคยใช้ คลังข้ อมูลภาษาและโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์แล้ ว
ตัวบทที2ให้ นกั ศึกษาแปลมาจากเอกสารที2เป็ นเรื2 องเฉพาะสาขาแต่ก็ไม่ใช่
เรื2 องทางเทคนิคมากๆ เป็ นเรื2 องที2ผ้ วู ิจยั เองก็มีความรู้ พอที2จะประเมินผลการแปล
ได้ และเป็ นตัวบทที2ไม่ยาวมากเพราะผู้เข้ าทดสอบเป็ นอาสาสมัคร ตัวบทที2ใช้ จึง
ตังไว้
U ว่ายาวไม่เกิน 300 คํา จึงได้ เลือกตัวบท 2 ชิ Uนจากวารสารวิทยาศาสตร์
ทัว2 ไปที2เป็ นเรื2 องของ optical scanner ในภาษาฝรั2งเศส
ทรัพยากรที2กําหนดให้ นกั ศึกษาใช้ ได้ มีดงั นี U
1. ทรัพยากรแบบดังเดิ
U มประกอบด้ วย
- พจนานุกรมต่างๆ ได้ แก่ Oxford English Dictionary และ พจนานุกรมทาง
คอมพิวเตอร์ 5 เล่ม
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-

แหล่งข้ อมูลอื2นที2ไม่ใช่พจนานุกรม ได้ แก่ สารานุกรม (encyclopaedia) ด้ าน
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือคูม่ ือการใช้ ของเครื2 องสแกนเนอร์ บทความเกี2ยวกับ
เครื2 องสแกนเนอร์ และโปรแกรมรู้ จํ าตัวอักษร (OCR) ในวารสารทั2วไปทาง
คอมพิวเตอร์ เอกสาร (monograph) เรื2 อง desktop publishing
2. คลังข้ อมูลภาษาประกอบด้ วย คลังข้ อมูลภาษาที2รวบรวมตัวบทจาก
ในซีดีรอมชื2อ Computer Select แม้ คลังข้ อมูลที2สร้ างนี Uจะไม่ใช่คลังข้ อมูลที2มี
ข้ อมูลครบถ้ วนทุกด้ านแต่ก็มปี ระโยชน์ให้ ข้อมูลที2นา่ สนใจได้ เนื2องจากผู้วิจยั เคย
ทําศัพท์เฉพาะทางเกี2ยวกับสแกนเนอร์ มาก่อน จึงใช้ รายการศัพท์ที2มีเป็ นคําค้ นใน
การค้ นหาบทความในซีดีรอมนันU โดยรวบรวมบทความจากซีดีรอมครอบคลุมช่วง
พฤษภาคม 1989 ถึงกุมภาพันธ 1995 คลังข้ อมูลที2สร้ างขึ Uนนี Uมีขนาด 10 ล้ านคํา
ในส่วนของโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ที2ใช้ คือโปรแกรม Word Smith
วิธีการทดลองที2ทําได้ แบ่งข้ อมูลเป็ นสองส่วน ให้ นกั ศึกษาแปลโดยใช้
ทรัพยากรทังสองแบบ
U
แบบแรกประกอบด้ วยพจนานุกรมสองภาษา (bilingual
dictionary) พจนานุกรมเฉพาะทางภาษาเดียว (monolingual specialized
lexicographic) และทรั พ ยากรอื2 น ๆที2 ไม่ใ ช่พ จนานุก รม (non-lexicographic
resource) แบบที2สองประกอบด้ วยพจนานุกรมสองภาษา และคลังข้ อมูลเฉพาะ
ทาง (specialized monolingual corpus) และโปรแกรม Word Smith และเพื2อมิ
ให้ มีข้อสงสัยเรื2 องของความต่างของเอกสารและความต่างของนักเรี ยน เลยแบ่ง
นักศึกษาเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มแรกแปลตัวบทที2หนึ2งโดยใช้ ทรั พยากรชุดแรกก่อน
กลุ่มหลังแปลตัวบทที2สองโดยใช้ ทรั พยากรชุดแรกก่อน โดยกํ าหนดเวลาให้ 2
ชัว2 โมงสําหรับแปลตัวบททังสองชิ
U
Uน และให้ นกั ศึกษาเขียนวิจารณ์การใช้ ทรัพยากร
ทังสองแบบ
U
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ผลการวิ เ คราะห์ ทํ า ในรู ป ของการนับ จํ า นวนข้ อผิ ด พลาดทังU ที2 เ ป็ น
ข้ อผิดพลาดด้ านความเข้ าใจเนื Uอหา และข้ อผิดพลาดด้ านการเลือกใช้ คําแปลผิด
(รวมถึงการเลือกใช้ คําผิด ใช้ วลีที2ไม่ใช่สํานวนปกติ การเขียนผิดไวยากรณ์ และ
ใช้ ภาษาไม่เหมาะสมกับทําเนียบภาษา) ผลการวิเคราะห์สรุปประโยชน์ของการใช้
คลังข้ อมูลภาษาได้ เป็ นสามแนวทาง
1. ช่วยทําให้ เข้ าใจเนื Uอหาได้ ดีขึ Uน
เมื2อเปรี ยบเทียบ การแปลแบบใช้ ทรัพยากรแบบดังเดิ
U มกับการแปลแบบ
ใช้ คลังข้ อมูลภาษาเฉพาะทางที2เป็ นภาษาแม่ (specialized monolingual nativelanguage corpus) เช่น ในตัวบทที2หนึ2ง นักเรี ยนส่วนมากมีปัญหาไม่เข้ าใจ
ความหมายของประโยคแรก (ในส่ว นที2 ขี ด เส้ น ใต้ ) quelle que soit leur
sensibilité aux nuances, leur rapidité, leur précision,... (Bowker 1998:
10) ซึ2งควรแปลได้ ข้อความ Regardless of such characteristics as colourrecognition capability, speed, precision,... แต่พจนานุกรมเฉพาะทางไม่ได้
พูดเรื2 อง color-recognition cabability ไว้ ในหนังสือคู่มือการใช้ สแกนเนอร์
บอกให้ ไปดูที2คําว่า black-and-white vs. color scanners ส่วน desktop
publishing monograph มีกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง non-greyscale,
grayscale, และ color scanner อยูค่ รึ2งหน้ า แต่ไม่ได้ ทําดัชนีไว้ ท้ายเล่มให้ ค้นจึง
ค้ นพบได้ ยาก สําหรับบทความในวารสารมีการกล่าวถึงเรื2 องนี Uไว้ อย่างละเอียด
แต่ไปอยูท่ ี2ตอนท้ ายสุดของบทความและไม่ได้ แยกให้ เห็นต่างจากส่วนอื2นๆ ชัดเจน
จึงทําให้ หาพบได้ ยากเช่นกัน ดังนันU จึงไม่นา่ ประหลาดใจที2ไม่มีนกั ศึกษาคนใดที2
ใช้ ทรั พ ยากรแบบดังU เดิ ม สามารถแปลประโยคนี ไU ด้ ถู ก ต้ อง ส่ว นพวกที2 ใ ช้
คลังข้ อมูลภาษา สามารถเข้ าถึงตัวเอกสารที2เกี2 ยวข้ องได้ โดยตรงมากกว่า จึง
สามารถอ่านและทําความเข้ าใจเนือU หาได้ ดีกว่า แม้ ว่านักศึกษาอาจไม่เข้ าใจ
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ความหมายคํ า ว่ า nuances แต่จ ากการค้ น หาคํ า ว่า sensitiv* จะพบว่า เกิ ด
ร่ วมกับคําต่างๆ เช่น เกิดร่ วมกับ colour 5 ครังU เกิดร่ วมกับ greyscale 4 ครังU
เกิดร่ วมกับ shade* 122 ครังU เกิดร่ วมกับ shading 8 ครังU นักศึกษาบางคนจึง
เดาว่าน่าจะแปลคําว่า nuances ว่า shade และมีหนึง2 คนที2เลือกใช้ คําว่า colour
แม้ วา่ จะไม่มีใครแปลได้ ถกู ต้ อง แต่จากคําแปลที2ได้ จะเห็นว่าในกลุม่ นักศึกษาที2ใช้
คลังข้ อมูลภาษานันU 4 คนจากทังหมด
U
7 คน มีความเข้ าใจในเรื2 องนี Uมากกว่า
2. ช่วยให้ เเลือกใช้ คําแปลได้ ถกู ต้ องเหมาะสม
ในตัวบทหมายเลขหนึง2 คําว่า vitre สามารถแปลว่า glass platen หรื อ
scan bed ก็ได้ แต่ในพจนานุกรมเฉพาะทางไม่มีคําว่า glass platen และคําแปล
ที2ได้ จากพจนานุกรมสองภาษามีแต่คําว่า glass, pane of glass, window คําว่า
glass pattern นี Uมีปรากฏอยู่ในหนังสือคู่มือการใช้ แต่ไม่มีในดัชนีท้ายเล่มให้ ค้น
นักศึกษาจึงหาพบได้ ยาก ส่วนใน monograph ของ desktop publishing ไม่มีคํา
นี Uอยู่ ดังนันU นักศึกษาที2ใช้ ทรัพยากรแบบดังเดิ
U ม ไม่มีใครเลือกคําแปลได้ ถกู ต้ อง
ในขณะที2นกั ศึกษาที2ใช้ คลังข้ อมูลเทียบบทแปลได้ ถกู 3 คน เพราะสามารถพบคํา
ว่า glass pattern ซึง2 มีความถี2สงู ในลําดับต้ นๆของคําที2เกิดร่วมกับ glass
อีกตัวอย่างหนึ2งคือคําว่า scanner a plat ซึ2งต้ องแปลว่า flatbed
scanner แต่นกั ศึกษาที2ใช้ ทรัพยากรแบบดังเดิ
U มแปลว่า flat scanner แม้ ว่าคํา
ว่า flatbed scanner จะมีปรากฏใช้ อยูใ่ น monograph ของ desktop publishing
หลายครังU ส่วนนักศึกษาที2ใช้ คลังข้ อมูลเทียบบทแปลได้ ถกู ต้ องทุกคน บางคนให้
ข้ อมูลเพิ2มเติมด้ วยว่าพบทังคํ
U าว่า flatbed กับ flat-bed แต่คําแรกเกิดมากกว่าคือ
ปรากฏ 1508 ครังU ส่วนคําหลัง ปรากฏ 92 ครังU จึงเลือกใช้ คําแรกเป็ นคําแปล
3. ช่ วยให้ เลือกใช้ สํา นวนภาษาที2เ หมาะสม (improve idiomatic
construction)
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ในตัวอย่าง photodiodes sensibles a la lumiere พจนานุกรมเฉพาะ
ทางมีคําว่า photodiode ใน monograph ของ desktop publishing แม้ จะมี
การใช้ คําว่า light-sensitive elements แต่ไม่ปรากฏในดัชนีท้ายเล่มสําหรับค้ นจึง
หาได้ ยาก ส่วนในบทความวารสารไม่มีกล่าวถึง photodiode เลย ดังนันU ใน
กลุ่ม นัก ศึ ก ษาที2 ใ ช้ ทรั พ ยากรแบบดังU เดิ ม นี เU มื2 อ เห็ น ว่ า ในพจนานุก รมมี คํ า ว่ า
photodiode จึงเลือกแปลโดยใช้ คํานี Uและคงโครงสร้ างแบบเดิมเป็ น photodiodes
sensitive to the light แม้ ว่าโครงสร้ างนี Uจะถูกไวยากรณ์แต่ไม่ใช่สํานวนที2ใช้ กนั
ในสาขา ส่วนในกลุม่ ที2ใช้ คลังข้ อมูลภาษาเนื2องจากเห็นจากคลังข้ อมูลว่าไม่มีการ
แปลแบบนี U นัก ศึก ษาทุก คนจึ ง เลือ กแปลว่า light-sensitive photodiodes
หรื อไม่ก็ photosensitive diodes ตามที2พบในคลังข้ อมูลทังสองแบบ
U
อีกตัวอย่างหนึ2ง คือ la tête de numéerisation du scanner ซึ2งควร
จะแปลว่า scan head แต่อาจแปลเป็ น scanning head หรื อ scanner head ก็
ได้ แต่ในกลุม่ ที2ใช้ ทรัพยากรแบบดังเดิ
U ม พบว่านักศึกษา 3 คนเลือกใช้ โครงสร้ าง
ตามแบบต้ นฉบับเป็ น head of the scanner แต่ในกลุม่ ที2ใช้ คลังข้ อมูลภาษา
ไม่มีผ้ ใู ดแปลโดยใช้ โครงสร้ างแบบนี Uเลย
ผลจากการทดลองครังU นี U สามารถสรุปได้ วา่ ผลงานแปลของนักศึกษาที2
ใช้ คลังข้ อมูลภาษา จะมีข้อผิดพลาดน้ อยกว่าของคนที2ใช้ ทรัพยากรแบบดังเดิ
U ม
เมื2อพิจารณาดูในรายละเอียด ส่วนของข้ อผิดพลาดจากความเข้ าใจ ส่วนของ
การเลือกใช้ ศพั ท์ และส่วนของการใช้ โครงสร้ างที2ไม่ใช่สํานวนภาษาที2เหมาะสม
(non-idiom construction) จะพบว่าการใช้ คลังข้ อมูลภาษาช่วยเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ แปล
งานได้ ดีขึ Uน ส่วนข้ อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (grammatical error) เป็ นปั ญหา
จากความสับ เพร่ าของผู้แ ปลเอง ในส่ว นของการใช้ ภาษาผิด ทําเนีย บภาษา
(incorrect register) ก็ดเู ป็ นปั ญหาส่วนบุคคลมากกว่าที2จะเกี2ยวกับการใช้ หรื อ
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การไม่ใช้ คลังข้ อมูลภาษา
สําหรับข้ อคิดเห็นจากนักศึกษาผู้เข้ าร่ วมในการทดลอง นักศึกษาที2ร่วม
ในการทดลองมีความรู้ สึกว่าทรัพยากรแบบดังเดิ
U มนันไม่
U เพียงพอต่อการใช้ แปล
ไม่สามารถหาข้ อมูลที2 ต้องการ เช่ น ข้ อมูลเกี2 ยวกับสแกนเนอร์ แบบต่า งๆ แต่
นักศึกษา 2 คนก็บอกว่าพอใจที2จะใช้ ทรัพยากรแบบเดิมเพราะสะดวกและใช้ ง่าย
นักศึกษา 4 คนบอกว่าการใช้ คลังข้ อมูลภาษานันทํ
U าให้ เสียเวลามาก แต่ก็บอกว่า
เมื2 อ คุ้น เคยกับ ระบบแล้ ว คงไม่เ สี ย เวลามากนัก ในกลุ่ม นัก ศึก ษาที2 บ อกว่ า
คลัง ข้ อมูล ภาษามี ป ระโยชน์ ต่อ การแปลนันU ได้ ชี ใU ห้ เ ห็ น ประโยชน์ ใ นประเด็ น
เหล่านี U
- คลังข้ อมูลภาษาช่วยให้ เข้ าใจเนื Uอหาสาขาได้ ดีขึ Uน ช่วยให้ เข้ าใจความหมาย
ของคําได้ ดีขึ Uน
- คลังข้ อมูลภาษาช่วยให้ เลือกใช้ คําแปลได้ เหมาะสมมากขึ Uน
- ความถี2ที2เห็นจากคลังข้ อมูลภาษา ช่วยให้ ตดั สินใจได้ วา่ ในคําแปลหลายๆ คํา
ที2เป็ นไปได้ ควรเลือกคําที2มีความถี2มากที2สดุ ก่อน
- คลังข้ อมูลภาษาช่วยยืนยันว่าคําแปลที2ต้องการใช้ นนมี
ั U ใช้ กนั อยูจ่ ริ งๆ
โดยสรุ ป การทดลองครังU นี Uได้ สนับสนุนสมมติฐานที2ว่าคลังข้ อมูลภาษา
เฉพาะทางที2เป็ นภาษาแม่นนเป็
ั U นทรัพยากรที2มีประโยชน์ต่อนักแปลแม้ ว่าจะเป็ น
การแปลเป็ นภาษาแม่ของผู้แปลเองก็ตาม
8.2.2 การทดลองทีม0 หาวิ ทยาลัย Innsbruck
Friedbichler (1997) ทําการทดลองเพื2อศึกษาว่า พจนานุกรม
คลังข้ อมูลภาษา และอินเทอร์ เน็ต (เว็ บ) จะเป็ นประโยชน์ ต่อการแปลอย่างไร
โดยมี ส มมติ ฐ านว่า คลัง ข้ อ มูล ภาษาเป็ นทรั พ ยากรที2 มี ป ระโยชน์ ม ากเป็ นตัว
เชื2อมต่อระหว่างพจนานุกรมและอินเทอร์ เน็ตได้ ดี การทดลองนี Uใช้ กลุม่ ตัวอย่าง
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คือนักศึกษา 24 คนที2ลงเรี ยนในรายวิชา medical translation วิธีทดลองคือ
ให้ นักศึกษาสามารถใช้ พจนานุกรมทางแพทย์ในรู ปอิเล็กทรอนิกส์ คลังข้ อมูล
เทียบภาษาทางด้ าน neurological โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ และอินเทอร์ เน็ต
เป็ นทรั พ ยากรเพื2 อช่ ว ยในการแปล จากนันU ให้ นักเรี ย นประเมิ นผลการใช้ ง าน
ทรัพยากรต่างๆที2ได้ ใช้
ผลที2สรุปได้ จากการทดลองครังU นี U พบว่าคลังข้ อมูลภาษาเป็ นทรัพยากร
ที2 นัก ศึ ก าาประทับ ใจมากที2 สุด และมี ป ระโยชน์ ม าก ส่ ว นอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น
ประโยชน์ สําหรับการค้ นหาข้ อมูลบางอย่างที2เฉพาะเจาะจง แต่ก็เป็ นการใช้ ที2
ค่ อ นข้ างเปลื อ งเวลามาก ส่ ว นพจนานุ ก รมทางแพทย์ ที2 อ ยู่ ใ นรู ปของ
อิเล็กทรอนิกส์นนก็
ั U มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ2งการที2สามารถค้ นหาคํา
ต่างๆได้ สําหรับพจนานุกรมทัว2 ๆไป ข้ อดีคือเป็ นที2ค้ นุ เคยต่อการใช้
ในกลุม่ นักศึกษาที2ค้ นุ กับการใช้ คอมพิวเตอร์ จะเห็นประโยชน์จากการ
ใช้ คลังข้ อมูลภาษาชัดเจนมาก แต่ในกลุม่ นักศึกษาที2ไม่ค้ นุ กับการใช้ คอมพิวเตอร์
การใช้ คอมพิวเตอร์ กลับเป็ นอุปสรรคเสียเอง แต่นกั ศึกษาก็ร้ ู สกึ ประทับใจกับสิ2งที2
เห็น และว่าการจะได้ ประโยชน์จริ ง อาจต้ องให้ ผ่านช่วงการเรี ยนรู้ ไปเสียก่อนจึง
จะใช้ งานคลังข้ อมูลภาษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการใช้ อินเทอร์ เน็ตหรื อ
เว็บแทนคลังข้ อมูลภาษานันเสี
U ยเวลามากกว่าเป็ น 10 เท่า เพราะไม่สามารถ
จัดเรี ยงรายการที2ค้นได้ เหมือนเวลาที2ใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ ยังคงต้ องการ
ตัวช่วยค้ น (search engine) ที2สามารถจัดเรี ยงข้ อมูลได้ แบบโปรแกรมคอนคอร์ แด๊
นซ์อยู่
นอกจากการทดลองที2 ก ล่ า วมาแล้ ว ได้ มี ก ารทดลองในลัก ษณะ
คล้ ายๆกันที2 School for Translators and Interpreters มหาวิทยาลัย Bologna
(Gavioli and Zanettin, 1997) และที2 Department of Translation Studied
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มหาวิทยาลัย Tempere (Varantola, 1997) การทดลองเหล่านี Uต่างก็สนับสนุนว่า
คลังข้ อมูลภาษาเป็ นทรัพยากรที2เป็ นประโยชน์ต่อการแปลอย่างยิ2ง แม้ คลังข้ อมูล
ภาษาที2 ใ ช้ จ ะไม่ ใ ช่ ค ลัง ข้ อ มูล เที ย บบท แต่ เ ป็ นคลัง ข้ อ มูล เที ย บภาษา หรื อ
คลังข้ อมูลภาษาเดียว ซึง2 อาจเป็ นคลังข้ อมูลเฉพาะทางที2จดั รวบรวมขึ Uนเอง ก็เป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการทําความเข้ าใจและการเลือกคําแปลที2เหมาะสม

100

บทที% 5 คลังข้ อมูลกับการทําพจนานุกรม
1. บทนํา
การทําพจนานุกรมจัดว่าเป็ นงานหลักประเภทหนึ9งที9ได้ ใช้ ประโยชน์จาก
คลังข้ อมูลภาษาอย่างมาก งานส่วนที9เกี9ยวข้ องกับการทําพจนานุกรม มีตงแต่
ัJ
เรื9 องการคัดเลือกข้ อมูลภาษาที9ควรนํามาไว้ ในคลังข้ อมูลภาษา การสกัดข้ อมูลที9
เกี9ยวข้ องเพื9อใช้ ในการวิเคราะห์ศพั ท์ ตลอดจนถึงการใช้ เครื9 องมือโปรแกรมต่างๆ
เพื9 อ ช่ ว ยให้ ผ้ ูทํ า พจนานุก รมทํ า งานกับ คลัง ข้ อ มูล ภาษาและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
คลังข้ อมูลภาษาได้ มากที9สดุ
การทําพจนานุกรมแต่เดิมนันJ เช่น การทํา Oxford English Dictionary
เป็ นงานที9ต้องอาศัยข้ อมูลตัวอย่างประโยคที9จดบันทึกไว้ ในบัตรรายการคําจํานวน
มากเพื9อทําความเข้ าใจและเขียนนิยามความหมายขงคําแต่ละคํา จนกระทั9ง
ในช่วงทศวรรษที9 1980 ที9มีโครงการ COBUILD เกิดขึ Jนและได้ ใช้ ประโยชน์จาก
คลังข้ อมูลภาษาขนาดใหญ่ที9เก็บในคอมพิวเตอร์ (Killgariff 2003) นับจากนันมา
J
พจนานุกรมต่างๆ ก็อาศัยคลังข้ อมูลภาษาขนาดใหญ่เป็ นพื Jนฐานในการทํางาน
ตัวอย่างเช่น พจนานุกรมกลุ่ม Cobuild ได้ อาศัย Bank of English ซึ9งเป็ น
คลังข้ อมูลภาษาแบบสมดุลขนาด 650 ล้ านคํา และอาศัย Collins Corpus ขนาด
2.5 พันล้ านคํา พจนานุกรมกลุม่ Longman อาศัยคลังข้ อมูลภาษา Longman
Corpus Network ที9มีขนาด 330 ล้ านคํา พจนานุกรมของ Macmillion อาศัย
คลังข้ อมูล World English Corpus ขนาด 200 ล้ านคํา และพจนานุกรมกลุ่ม
Cambridge ที9ได้ อาศัยคลังข้ อมูล Cambridge International Corpus ขนาด 1
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พันล้ านคํา1 พจนานุกรมที9อ้างอิงคลังข้ อมูลภาษาเหล่านี Jมักชูจุดเด่นของตนว่า
ครอบคลุมการใช้ ภาษาที9แท้ จริ งและทันสมัย
2. พจนวิทยาและการทําพจนานุกรม
พจนวิทยา (lexicology) เป็ นการศึกษาเรื9 องของคํา ซึ9งคําถามพื Jนฐาน
เลยก็เป็ นเรื9 องว่า คําคืออะไร ขอบเขตคํากําหนดอย่างไร เช่น lunchtime, lunchtime, lunch time ควรเป็ นหนึ9งคําหรื อสองคํา รวมไปถึงกรณีคําซึ9งมีรูปหรื อเสียง
เหมือนกันซึ9งก็จะพิจารณาว่าเป็ นคนละคําถ้ ามีความหมายต่างกัน แต่ก็มีกรณีที9
คํามีความหมายใกล้ กนั เช่น part ‘portion’ กับ part ‘to separate’ จะจัดเป็ นคน
ละคําหรื อไม่ ปั ญหาเหล่านียJ ิ9งมีมากขึนJ ในภาษาที9ไม่มีการเขียนแยกคําอย่าง
ชัดเจนแบบภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาไทย ภาษาจี น การศึกษาเรื9 องคํายัง
ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ได้ แก่ ประวัติความเป็ นมา (etymology) อรรถศาสตร์
คําศัพท์ (lexical semantics) ประเภทของคํา การสร้ างคํา เป็ นต้ น
ในแต่ ล ะภาษาจะมี ชุด ของรายการคํ า (vocabulary) หรื อ คลัง คํ า
(lexicon) ที9ใช้ ในภาษานันJ ซึ9งสามารถแยกเป็ นสองกลุม่ คือ คําเนื Jอหา (content
words) ซึ9งเป็ นคําใช้ แทนสิ9งต่างๆ ทั9วไป เช่น ภู เขา ทะเล รัก เกลี ยด และคํา
หน้ าที9 (function words) ซึง9 เป็ นกลุม่ คําปิ ดที9มีหน้ าที9ทางไวยากรณ์มากกว่าแสดง
เนื Jอหาความหมาย เช่น บน ใน ของ จะ พจนวิทยาเป็ นการศึกษาที9เน้ นเรื9 อง
ของคําเนือJ หาเป็ นหลัก ซึ9งวิธีที9ใช้ อธิ บายคําในภาษา คือ การอธิ บายในรู ปของ
พจนานุกรม (dictionary) และอรรถาภิธาน (thesaurus)
คําว่า dictionary เป็ นคําที9มาจากภาษาลาติน dictionarius ที9ใช้ ในปี
ค.ศ. 1225 เป็ นชื9 อหนังสือรวบรวมศัพท์ ในภาษาลาติน ส่วนคําภาษาอังกฤษ
1

ข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตเมื7อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2553
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dictionary พบหลักฐานใช้ ครังJ แรกในปี ค.ศ.1526 (Béjoint 1994:6) พจนานุกรม
ถูกมองว่าเป็ นคูต่ รงข้ ามกับหนังสือไวยากรณ์ โดยมองว่าพจนานุกรมจะให้ ข้อมูล
เกี9ยวกับคํา ในขณะที9หนังสือไวยากรณ์ จะให้ ข้อมูลเกี9ยวกับการประกอบคําเป็ น
หน่วยที9ใหญ่ขึ Jน อย่างไรก็ตาม พจนานุกรมและไวยากรณ์ ก็ไม่ใช่สิ9งที9แยกขาด
จากกันได้ ชัดเจน และพจนานุกรมปั จจุบนั มีการให้ ข้อมูลทางไวยากรณ์มากขึ Jน
โดยเฉพาะพจนานุกรมที9ทําขึ Jนสําหรับผู้เรี ยนชาวต่างประเทศ เช่น พจนานุกรม
Longman Dictionary of Contemporary English เป็ นพจนานุกรมที9เรี ยกว่า
พจนานุกรมผสมไวยากรณ์ (dictionary-cum-grammar)
อย่างไรก็ตาม สิง9 ที9เรี ยกได้ วา่ เป็ นพจนานุกรมนันมี
J มาช้ านานแล้ ว ตังแต่
J
ยุคที9ชาวบาบิโลนจดบันทึกคําภาษาสุมาเรี ยนในดินเหนียวเป็ นหมวดหมู่คล้ ายกับ
อรรถาภิธาน จึงถื อได้ ว่าเป็ นพจนานุกรมสองภาษาฉบับแรกก็ได้ ในส่วนของ
อารยธรรมอื9 น ๆ เช่ น จี น อี ยิ ป ต์ กรี ก โรมัน ต่ า งก็ มี ก ารรวบรวมความรู้ เป็ น
พจนานุกรมภาษาของตนเองขึ Jนมา ในยุคต่อมา การทําพจนานุกรมมักเป็ นไป
เพื9อประโยชน์ในการศึกษาศาสนา มีการรวบรวมพจนานุกรมภาษาลาติน ภาษา
สันสกฤต ภาษาจีน (สําหรับศึกษาปรัชญาขงจื9อ) ภาษาอารบิค (สําหรับคัมภีร์โก
ราน) (Sterkenburg 2003:8-9)
พจนานุกรมสามารถแยกประเภทเป็ นพจนานุกรมทัว9 ไปหรื อพจนานุกรม
เฉพาะทาง (general and specialized dictionaries) หากมองจากโครงสร้ าง
ใหญ่ (macro structure) พจนานุกรมทั9วไปจะครอบคลุมคําในคลังคํา ส่วน
พจนานุกรมเฉพาะทางจะครอบคลุมคําส่วนหนึ9งอาจเป็ นคําในแวดวงจํากัด เช่น
เป็ นเฉพาะคําแสลง เป็ นต้ น หากมองจากโครงสร้ างย่อย (micro structure)
พจนานุกรมแบบทัว9 ไปจะให้ ข้อมูลคําครบถ้ วนกว่า มีคํานิยาม คําอ่าน หมวดคํา
ตัวอย่างการใช้ ประวัติความเป็ นมา เป็ นต้ น แต่ถ้าให้ ข้อมูลเฉพาะส่วนก็ เป็ น
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พจนานุกรมเฉพาะ เช่น พจนานุกรมคําพ้ อง พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ (dictionary
of etymology)
พจนานุกรมอาจแยกประเภทตามภาษาเป็ นพจนานุกรมภาษาเดียวหรื อ
สองภาษา (monolingual and bilingual dictionaries) โดยพจนานุกรมสอง
ภาษาจะให้ ข้อมูลคําในภาษาที9สองที9มีความหมายเทียบเท่ากับคําในภาษาที9หนึ9ง
หรื ออาจแยกประเภทตามผู้ใ ช้ เป้าหมายว่าเป็ นพจนานุกรมสําหรั บผู้เรี ยนชาว
ต่างประเทศหรื อสําหรับเจ้ าของภาษา (foreign learners’ and native speakers’
dictionaries) พจนานุกรมภาษาเดียวสําหรับผู้เรี ยนชาวต่างประเทศ เช่น Collin
Cobuild English Language Dictionary จะเลือกบรรจุคําที9มกั ใช้ บ่อยเพราะเป็ น
ประโยชน์ สํา หรั บ ผู้เ รี ย นภาษามากกว่ า ส่ว นพจนานุก รมภาษาเดี ย วสํา หรั บ
เจ้ าของภาษา เช่น Oxford English Dictionary จะบรรจุคําศัพท์จํานวนมากซึ9ง
รวมถึงศัพท์ยากๆ ที9ไม่คอ่ ยได้ ใช้ กนั
พจนานุกรมแบบปั จจุบนั ถือได้ วา่ เริ9 มจากพจนานุกรมของ Johnson ในปี
ค.ศ.1755 ซึง9 ได้ รวบรวมคําให้ ครอบคลุมทังภาษามากกว่
J
าที9จะเก็บเฉพาะคํายาก
หรื อคํ ายื มจากภาษาต่างประเทศแบบพจนานุกรมแบบเก่า พจนานุกรมของ
Johnson นี9เองที9ต่อมาได้ ขยายเป็ น Oxford English Dictionary ซึ9งตีพิมพ์ฉบับ
แรกในปี ค.ศ.1928 การทําพจนานุกรมยุคแรกนี Jใช้ วิธีการรวบรวมข้ อความจาก
หนังสือมาเป็ นตัวอย่างการใช้ ภาษาที9ดี เป็ นข้ อมูลในการเลือกคําและให้ คํานิยาม
นอกจากนี Jยังให้ ความสําคัญกับประวัติหรื อพัฒนาการ มีการบอกว่าพบคํานันใช้
J
ครังJ แรกเมื9อใดในความหมายใด ในกรณีที9คํามีหลายความหมายก็จะจัดลําดับ
ความหมายตามลําดับเวลาการปรากฏ
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3. การทําพจนานุกรมแบบใช้ คลังข้ อมูลภาษา
การทําพจนานุกรมในยุคหลัง เช่น การทําพจนานุกรม Collin Cobuild มี
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วย โดยรวบรวมข้ อมูลที9เป็ นตัวแทนของ
ภาษาอังกฤษจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร การสนทนา แผ่นพับ โฆษณา
เป็ นต้ น การใช้ คอมพิวเตอร์ ทําให้ ได้ ข้อมูลที9แต่เดิมไม่สามารถหาได้ คือ ข้ อมูล
ความถี9 ของคํา ซึ9งก็ มีส่วนช่วยในการตัดสินใจว่าจะบรรจุคํานันในพจนานุ
J
กรม
หรื อไม่ แม้ ว่าขันตอนการให้
J
นิยาม การหาคําพ้ องความหมาย ยังเป็ นสิ9งที9ผ้ ูทํา
พจนานุกรมต้ องวิเคราะห์เอง แต่การมีผลที9เป็ นคอนคอร์ แด๊ นซ์ออกมาก็ช่วยให้
กระบวนการวิเคราะห์เป็ นไปด้ วยความสะดวกมากขึ Jน
คลังข้ อ มูล ภาษามี บทบาทที9สํา คัญ ต่อ การทํา พจนานุก รมในปั จจุบัน
เพราะเป็ นแหล่งข้ อมูลที9ช่วยให้ ผ้ ูทําพจนานุกรมได้ ศึกษาและเข้ าใจความหมาย
ต่างๆของการใช้ คําแต่ละคํา นอกจากนี J การรวบรวมข้ อมูลภาษาอย่างต่อเนื9องจะ
ช่วยให้ เราสามารถติดตามคําเกิดใหม่และการเปลี9ยนแปลงของความหมายต่างๆ
ของคําได้ แต่เนื9องจากการทําพจนานุกรมแต่ละฉบับนันมี
J ปัจจัยต่างๆ ที9ต้องคํานึง
เช่ น กลุ่ม ผู้ ใช้ คื อ ใคร มี ค วามรู้ ระดับ ไหน คาดหวัง ว่ า จะได้ ข้ อ มูล อะไรจาก
พจนานุกรม ใช้ ประโยชน์ จากพจนานุกรมเพื9อการเขียนอ่านหรื อฟั งพูด ปั จจัย
เหล่านี Jจะเป็ นตัวกําหนดว่าคลังข้ อมูลภาษาที9ควรนํามาใช้ เป็ นทรัพยากรของการ
ทําพจนานุกรมจะมีลกั ษณะภาษาแบบใด ขนาดเท่าใด หากเป็ นพจนานุกรม
ทัว9 ไป คลังข้ อมูลภาษาที9ใช้ ก็ต้องมีขนาดใหญ่และครอบคลุมข้ อมูลภาษากลุ่ม
ประเภทต่างๆ แต่หากเป็ นพจนานุกรมเฉพาะทางหรื อประมวลศัพท์ คลังข้ อมูล
ภาษาที9ใช้ จะมีขนาดที9เล็ก ขนาดของพจนานุกรมหรื อจํานวนศัพท์ก็เป็ นอีกปั จจัย
สําคัญในการกําหนดขนาดของคลังข้ อมูลที9ต้องการ Heid (2009) สรุ ปจากงานที9
ผ่านมาว่าหากต้ องการทําพจนานุกรมทัว9 ไปขนาด 50,000-60,000 คํา คลังข้ อมูล
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ที9ใช้ ควรมีขนาดประมาณ 60-100 ล้ านคํา แต่หากเป็ นพจนานุกรมเฉพาะทางที9มี
ศัพท์ไม่กี9พนั คํา คลังข้ อมูลขนาดหนึง9 ล้ านคําก็มีความเหมาะสมแล้ ว
Heid (2009) กล่าวถึงการใช้ คลังข้ อมูลภาษาในงานทําพจนานุกรมทังJ
ในระดับ ภาพรวม (macro) และในระดับ ย่ อ ย (micro) ในระดับ ภาพรวม
คลังข้ อมูลใช้ ช่วยคัดเลือกคําที9ควรบรรจุเป็ นคําหลักในพจนานุกรมตลอดไปจนถึง
สัดส่วนของกลุม่ คําประเภทต่างๆ ตามที9ปรากฏในการใช้ จริ ง ความถี9การปรากฏ
เป็ นข้ อมูลสําคัญในการคัดเลือกคํา ในระดับย่อย คลังข้ อมูลใช้ ช่วยในการแจก
แจงความหมายต่างๆ ของคํา ความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ กบั คําอื9นๆ คําที9มกั
ปรากฏใช้ ร่วมกัน บริ บทการใช้ คําตลอดไปจนถึงทําเนียบภาษาและวิธภาษาที9
เหมาะสมกับคํานันJ คําพ้ องความหมายและคําตรงข้ ามก็เป็ นข้ อมูลอีกส่วนที9มกั
ให้ ไว้ ในพจนานุกรม
การทําพจนานุกรมโดยใช้ คลังข้ อมูลภาษานันต้
J องอาศัยเรื9 องทางสถิ ติ
และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื9 องมือในการทํางาน โปรแกรมคอนคอร์
แด๊ นซ์ที9แจกแจงรายการคําพร้ อมบริ บทเป็ นโปรแกรมพื Jนฐานที9ใช้ กันมาตังแต่
J ยุค
แรกๆ ของการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยทําพจนานุกรม แต่คําจํานวนไม่น้อยที9จะพบ
ตัว อย่ า งการใช้ เป็ นจํ า นวนมากจากคลัง ข้ อมู ล ซึ9 ง ก็ เ ป็ นปั ญหาสํ า หรั บ ผู้ ทํ า
พจนานุกรม Kilgarriff (2003) กล่าวถึงเรื9 องนี Jไว้ โดยได้ ยกตัวอย่างอธิบายว่า
ในคํา ที9มีข้ อมูล ตัวอย่าง 50 ตัว อย่าง ผู้ทําพจนานุกรมสามารถดูข้อมูลและ
วิเคราะห์ได้ โดยง่าย หากเพิ9มเป็ น 500 ตัวอย่างก็ยงั พอเป็ นไปได้ แต่ต้องใช้ เวลา
มากขึ Jน แต่หากมีตวั อย่างเป็ นหลายพันหลายหมื9น ก็เป็ นเรื9 องยากสําหรับผู้ทํา
พจนานุกรมที9จะดูรายการตัวอย่างทังหมดได้
J
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงถูกสร้ าง
ขึ นJ มาเพื9 อ ช่ ว ยดู ข้ อมู ล จํ า นวนมากๆนี J โดยการอาศั ย หลั ก การทางสถิ ติ
คอมพิวเตอร์ จะสามารถคํานวณหาคําที9มีความสําคัญหรื อมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิด
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กับคําหลักที9วิเคราะห์อยู่ได้ ตัวอย่างของโปรแกรมที9ถูกออกแบบมาเพื9อช่วยใน
การทําพจนานุกรมคือโปรแกรม Word Sketch (Killgariff et al. 2004)
โปรแกรม Word Sketch เป็ นโปรแกรมที9ใช้ หลักสถิติช่วยหาคําที9มัก
ปรากฏร่ วมกับคําหลัก (collocate) แต่มีความสามารถเพิ9มเติมที9แยกคําปรากฏ
ร่ วมเป็ นกลุ่มๆ ตามหน้ าที9ต่างๆ เช่น กลุม่ ที9เป็ นประธานของคําหลัก กลุม่ ที9เป็ น
กรรมของคําหลัก กลุม่ ที9เป็ นคําขยาย ฯลฯ เพราะไม่ได้ ใช้ เพียงการวิเคราะห์รูปคํา
แต่พิจารณาถึงรู ปแบบทางไวยากรณ์ (grammatical pattern) ด้ วย โปรแกรมนี J
ถูกพัฒนาเพื9อใช้ ในการทําพจนานุกรม Macmillion English Dictionary ในปี ค.ศ.
2002 ต่อมาจึงได้ มีการปรับเพิ9มเติมให้ ใช้ ภาษาอื9นได้ เช่น จีน ญี9 ปุ่น ฝรั9งเศส
เยอรมัน ฯลฯ

รูป 5.1 ตัวอย่างคําปรากฏร่วมของคําว่า pray แยกตามประเภทต่างๆ
นอกจากข้ อมูลคําปรากฏร่ วม กลุม่ คําหรื อวลีที9เป็ นเสมือนหนึ9งหน่วย
ภาษา (lexical unit) ก็ เ ป็ นอีก ข้ อ มูล หนึ9งที9 สํา คัญ โดยเฉพาะสํา หรั บผู้ที9ไ ม่ใ ช่
เจ้ าของภาษา เพราะสิ9งที9ดเู หมือนเป็ นอะไรที9น่าจะเห็นได้ ชดั เจน เช่น การใช้ คํา
ว่า day มักจะพบเป็ นวลีอย่าง one day, the other day, some day แต่หากไม่มี
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คลัง ข้ อมู ล ภาษาให้ ค้ น ข้ อเท็ จ จริ ง เหล่ า นี กJ ็ ย ากที9 จ ะนึ ก คิ ด ขึ นJ มาเองได้
(Summers 2005)
4. อรรถศาสตร์ คาํ ศัพท์
เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างคําในภาษา เกิดขึ Jน
ในยุคที9ภาษาศาสตร์ สนใจศึกษาหาระบบของภาษา การศึกษาความหมายจึง
เปลี9ยนจากการศึกษาความเป็ นมา การเปลี9ยนแปลงของความหมาย มาเป็ นการ
มองหาระบบความหมาย ความสัม พัน ธ์ ท างความหมายระหว่ า งคํ า นันJ มี
หลากหลาย เช่น ความสัมพันธ์ แบบจ่ากลุม่ ลูกกลุม่ ความสัมพันธ์ แบบองค์รวม
องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ แบบคําพ้ องรู ปหรื อเสียง ความสัมพันธ์ แบบคําพ้ อง
ความหมาย ความสัมพันธ์ แบบคําตรงข้ าม เป็ นต้ น ความสัมพันธ์ ระหว่างคําที9
สําคัญมีดงั นี J
ความสัมพันธ์แบบคําพ้ อง (homonymy) คือความสัมพันธ์ ที9คํามีรูปหรื อ
เสียงเหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่างกัน เรี ยก homonym เช่น คําว่า bank ที9
หมายถึง ธนาคาร หรื อ ริ มฝั9 งนํ Jา ก็ได้ กรณีเช่นนี Jแสดงว่าคํานี Jน่าจะเป็ น 2 หน่วย
ศัพท์ (lexeme) ที9แยกจากกันแต่บงั เอิญมีรูปเหมือนกัน bank1, bank2 ในกรณีที9
คําที9มีเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่าง เช่น would-wood, be-bee ก็
จัดเป็ นคําพ้ องได้ เรี ยกว่าคําพ้ องเสียง (homophone) ส่วนกรณีที9คํามีรูปเหมือนกัน
แต่ออกเสียงต่างกัน เช่น bass ที9หมายถึง ปลา จะออกเสียงต่างจากที9หมายถึง
เครื9 องดนตรี จึงจัดเป็ นคําพ้ องที9เรี ยกว่าคําพ้ องรูป (homograph)
ความสัมพันธ์ แบบหลายความหมาย (polysemy) เป็ นกรณีที9คําหนึ9งมี
ความหมายได้ หลายอย่าง แต่ทงหมดก็
ัJ
เป็ นความหมายที9เกี9ยวข้ องกัน จึงไม่ใช่
กรณีเดียวกับคําพ้ อง ความต่างนี Jแสดงในพจนานุกรมด้ วย โดยคําพ้ องรู ปจะถูก
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จัดเก็บเป็ นคนละหน่วยศัพท์ในพจนานุกรม ในขณะที9คําหลายความหมายจัดเป็ น
หน่วยศัพท์เดียว แต่ให้ อธิบายความหมายต่างๆ ภายใต้ คําศัพท์นนั J
ความสัมพันธ์ แบบพ้ องความหมาย (synonymy) เป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างคําที9จัดได้ ว่ามีความหมายเหมือนกัน สามารถใช้ แทนกันได้ ปกติคําที9
พ้ องความหมายแท้ จริ งที9สามารถใช้ แทนกันได้ ในทุกบริ บททุกสถานการณ์ นันJ
เป็ นไปได้ ยาก คําพ้ องความหมายจึงใช้ ในความหมายที9อ่อนลงคือหมายถึงคําที9
สามารถใช้ แทนกันได้ ในบางบริ บทมากกว่า ในพจนานุกรมจะจัดเก็บเป็ นคนละ
หน่วยศัพท์แต่มกั มีการบอกว่าคําที9พ้องความหมายของหน่วยศัพท์นนคื
ั J ออะไร
ความสัมพันธ์ แบบจ่ากลุม่ (hypenymy) และแบบลูกกลุม่ (hoponymy)
เป็ นความสัมพันธ์ ที9หน่วยศัพท์หนึ9งเป็ นประเภทย่อย (subclass) ของอีกหน่วย
ศัพท์ ที9 เป็ นประเภทใหญ่ ก ว่าหน่วยศัพท์ ใหญ่ กว่าเรี ยกคําจ่ ากลุ่ม (hypernym)
หน่วยศัพท์ย่อยกว่าเรี ยกคําลูกกลุ่ม (hyponym) ถ้ า x เป็ นคําลูกกลุ่มของ y
ประโยคที9มี x เป็ นจริ ง ประโยคที9มี y ก็จะเป็ นจริ งด้ วย เช่น ถ้ า x = car y =
vehicle ถ้ าประโยค This is a car เป็ นจริ ง This is a vehicle ก็จะเป็ นจริ งด้ วย
ความสัมพันธ์ แบบจ่ากลุ่มลูกกลุ่มนีชJ ่วยให้ เราสามารถจัดจํ าพวก (taxonomy)
ของมโนทัศน์ตา่ งๆได้ เป็ นโครงสร้ างมโนทัศน์ที9มีลาํ ดับชันJ (hierarchy) อย่างไรก็
ตาม คําลูกกลุ่มของคําจ่ากลุ่มเดียวกันอาจจะไม่สามารถรวมเป็ นกลุ่มประเภท
เดียวกันได้ เช่น hound, mutt, puppy ต่างก็เป็ นคําลูกกลุม่ ของ dog แต่จดั
รวมกันไม่ได้ เพราะคําเหล่านี Jเป็ นการแยกย่อยด้ วยเกณฑ์ที9ต่างกัน hound เป็ น
การแยกย่อยตามหน้ าที9เป็ นสุนขั ล่าเนื Jอ mutt เป็ นการแยกตามสายพันธุ์เป็ นสุนขั
พันธ์ทาง puppy เป็ นการแยกตามอายุเป็ นลูกสุนขั
ความสัม พัน ธ์ แ บบองค์ ร วม (holonymy) กั บ แบบองค์ ป ระกอบ
(meronymy) เป็ นความสัมพันธ์ ที9บอกว่าหน่วยศัพท์หนึ9งเป็ นองค์ประกอบของอีก
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หน่วยศัพท์หนึ9ง เช่น ประตูเป็ นส่วนหนึ9งของบ้ าน ลูกบิดเป็ นส่วนหนึ9งของประตู
เป็ นต้ น ความสัมพันธ์ แบบนี Jไม่สามารถส่งข้ ามขันได้
J เสมอหรื อมีข้อจํากัดการส่ง
ข้ าม (transitivity) เช่น ถ้ าบอกว่าลูกบิดเป็ นส่วนหนึง9 ของบ้ าน ก็จะแปลก
ความสัมพันธ์ ระหว่างคําต่างๆ ที9กล่าวมานันJ มีเพียงบางส่วนเท่านันที
J 9
บรรจุลงในพจนานุกรม ความสัมพันธ์ แบบหลายความหมายเป็ นความสัมพันธ์
พื Jนฐานของคําที9พบในพจนานุกรมที9มีการแยกอธิบายแต่ละความหมายในคําหลัก
ความสัม พัน ธ์ แ บบคํ า พ้ องความหมาย ความหมายตรงข้ า ม มี บ รรจุ อ ยู่ใ น
พจนานุกรมบางเล่ม พจนานุกรมที9ให้ ความสัมพันธ์ กับคําพ้ องความหมาย คํา
ตรงข้ าม คือพจนานุกรมที9เรี ยกว่าอรรถาภิธาน (thesaurus) นอกจากอรรถาภิธาน
แล้ ว ยังมีพจนานุกรมอีกประเภทที9ทําขึ Jนมาเพื9อใช้ กับคอมพิวเตอร์ ในงานวิจยั ที9
เกี9ยวข้ องกับทางการประมวลผลภาษาคือ เครื อข่ายคํา (wordnet)
5. เครือข่ ายคํา
WordNet หรื อ เครื อ ข่ า ยคํ า เป็ นคลัง คํ า ที9 ส ร้ างขึ นJ เพื9 อ สะท้ อน
ความสัมพันธ์ ทางความหมายระหว่างคําต่างๆ เริ9 มต้ นพัฒนาขึ Jนภายใต้ การนํา
ของ George A. Miller มหาวิทยาลัย Princton ตังแต่
J ปีค.ศ.1985 ซึ9งตอนนันมี
J
ลักษณะเป็ นการทดลองเล็กๆ จนกระทัง9 ได้ มีการพัฒนาเป็ นเครื อข่ายคําที9มีขนาด
ใหญ่ และใช้ ง านได้ จริ งและได้ ออกรุ่ นแรกในปี ค.ศ.1991 จนถึ งปั จ จุบัน มีการ
พัฒนาเป็ นรุ่น WordNet 3.0
Fellbaum (1998) อธิ บ ายว่ า ใน WordNet มี ก ารจั ด กลุ่ ม คํ า ที9 มี
ความหมายเดี ย วกั น หรื อ ใช้ แทนมโนทัศ น์ เ ดี ย วกัน เป็ นกลุ่ม เรี ย กว่ า synset
จากนันจึ
J งเชื9อมโยงแต่ละมโนทัศน์ด้วยความสัมพันธ์ ทางความหมายแบบต่างๆ
WordNet มีลกั ษณะผสมผสานระหว่างพจนานุกรมกับอรรถาภิธาน เพราะมีการ
ให้ นิยามความหมายของแต่ละมโนทัศน์มีการให้ ตวั อย่างการใช้ ในขณะเดียวกันก็
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จัดกลุ่ม คํา ที9มี ความหมายเดีย วกัน แสดงความสัมพัน ธ์ ท างความหมายแบบ
ระดับชันJ แต่ใน WordNet ก็มีข้อมูลความสัมพันธ์ ทางความหมายแบบอื9นๆ ด้ วย
ข้ อมูลที9ใส่ใน synset ก็อาจเป็ นวลีก็ได้ หากมโนทัศน์นนไม่
ั J มีคําเดี9ยวที9สื9อมโนทัศน์
นันได้
J เช่น offender และ libertine เป็ นมโนทัศน์ยอ่ ยของ bad person เป็ นต้ น
ข้ อมูลที9เก็บใน WordNet มีเฉพาะคําที9เป็ นหมวดคําเปิ ดสี9ประเภท คือ nouns,
verbs, adjectives และ adverbs ซึง9 จะเก็บแยกจากกัน
WordNet รุ่ น 3.0 มีจํานวนข้ อมูลตามตาราง คือ คอลัมน์ที9สองบอก
จํานวนรู ปคําที9ปรากฏในแต่ละหมวด คอลัมน์สามบอกจํานวน synset คอลัมน์
สุดท้ ายบอกจํานวนการเชื9อมโยงระหว่างรู ปคํากับ synset เช่น คํานามมีรูปคํา
แตกต่างกัน 117,798 คํา จัดเป็ น synset 82,115 กลุม่ ซึง9 เชื9อมโยงระหว่างรูปคํา
กับ synset จํานวน 146,312 การเชื9อมโยง เป็ นต้ น
POS
Unique Strings Synsets Total Word-Sense Pairs
Noun
117798
82115
146312
Verb
11529
13767
25047
Adjective
21479
18156
30002
Adverb
4481
3621
5580
Totals
155287
117659
206941
ตาราง 5.1 แจกแจงข้ อมูลใน WordNet 3.0
ตัวอย่างข้ างล่างแสดงข้ อมูลที9ได้ จากค้ นคําว่า plant ใน WordNet ซึง9 จะ
ได้ ว่ า คํ า นี มJ ี 4 ความหมายหรื อ มโนทัศ น์ ในแต่ ล ะมโนทัศ น์ จ ะมี คํ า พ้ อ ง
ความหมายหรื อที9 อยู่ในมโนทัศน์ นันJ เช่น ในความหมายที9หนึ9งมีคํา ว่า plant,
works, และ industrial plant ส่วนนิยามหรื อคําอธิ บายความหมายแสดงใน
วงเล็บพร้ อมทังตั
J วอย่างการใช้
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Sense 1 : plant, works, industrial plant -- (buildings for carrying on
industrial labor; "they built a large plant to manufacture automobiles")
Sense 2 : plant, flora, plant life -- ((botany) a living organism lacking
the power of locomotion)
Sense 3 : plant -- (an actor situated in the audience whose acting is
rehearsed but seems spontaneous to the audience)
Sense 4 : plant -- (something planted secretly for discovery by
another; "the police used a plant to trick the thieves"; "he claimed that
the evidence against him was a plant")
หากดูข้อมูลที9เก็บจริ งในไฟล์ noun.index จะพบว่า plant เป็ นคํานาม
(n) มี 4 ความหมาย ได้ แก่ มโนทัศน์รหัส 03956922 รหัส 00017222 รหัส
10438470 และรหัส 05906080 และเมื9อดูข้อมูลในไฟล์ noun.data ซึ9งแสดง
รายการคําที9อยู่ในมโนทัศน์ต่างๆ เช่น plant ในมโนทัศน์ 03956922 มีคําที9จดั อยู่
ในมโนทัศน์นี Jคือ {plant, works, industrial_plant} พร้ อมทังบอกความสั
J
มพันธ์
ทางความหมายกับมโนทัศน์อื9นๆ เช่น มีมโนมัศน์จ่ากลุ่ม (@) เป็ น 02914991
(building_complex และ complex) มีมโนทัศน์ลกู ลุม่ (~) 11 มโนทัศน์
ข้ อมูลจากไฟล์ noun.index
plant n 4 7 @ ~ #m %p + ; - 4 2 03956922 00017222 10438470
05906080
ข้ อมูลจากไฟล์ noun.data
03956922 06 n 03 plant 1 works 2 industrial_plant 0 013 @ 02914991
n 0000 ~ 02878107 n 0000 ~ 02897237 n 0000 ~ 03212811 n 0000 ~
03316406 n 0000 -c 03425956 n 0000 ~ 03772269 n 0000 ~
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03871860 n 0000 ~ 04065909 n 0000 ~ 04068441 n 0000 ~ 04131811
n 0000 ~ 04178668 n 0000 ~ 04246156 n 0000 | buildings for carrying
on industrial labor; "they built a large plant to manufacture
automobiles"
ความสัมพันธ์ ที9มีอยู่ในเครื อข่ายคํามีความสัมพันธ์ สองแบบ แบบแรก
คืออรรถสัมพันธ์ (semantic relation) ซึ9งเป็ นความสัมพันธ์ เชื9 อมโยงระหว่าง
synset เช่ น ความสัม พัน ธ์ แ บบจ่ ากลุ่ม (hyperymy) ลูก กลุ่ม (hyponymy)
ความสั ม พั น ธ์ แบบองค์ ป ระกอบ (meronymy) องค์ ร วม (holonymy) และ
ความสัมพันธ์ แบบ entailment ความสัมพันธ์ ประเภทที9สองคือ ศัพทสัมพันธ์
(lexical relation) ที9เชื9อมโยงระหว่างรู ปศัพท์ ได้ แก่ ความสัมพันธ์ แบบคําพ้ อง
ความหมาย (synonymy) และความสัมพัน ธ์ แบบคํา ตรงข้ าม (antonymy)
ความสัมพันธ์ แบบคําพ้ องความหมายเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปศัพท์ในตัวอยู่
แล้ วเพราะเป็ นการจัดกลุม่ คําซึ9งมีความหมายเหมือนกัน ส่วนความสัมพันธ์ แบบ
คํ า ตรงข้ า มก็ เ ป็ นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป ศัพ ท์ เพราะเราจะเห็ น ว่ า คํ า ที9 มี
ความหมายเหมือนหรื อใกล้ เคียงกันไม่จําเป็ นต้ องมีคําตรงข้ ามเหมือนกัน เช่น
heavy มีความหมายเหมือนกับ weighty แต่ light เป็ นคําตรงข้ ามของ heavy
ไม่ได้ เป็ นคําตรงข้ ามของ weighty ด้ วย ดังนันJ จึงมีความต่างระหว่างการมี
ความหมายตรงข้ ามกับการมีคําตรงข้ าม
WordNet ไม่ได้ มีความสัมพันธ์ ทางความหมายทุกอย่างไว้ เช่น ไม่ได้
ให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างมโนทัศน์ที9เป็ นคํานามกับมโนทัศน์ที9เป็ นกริ ยา ไม่ได้
แยกย่อยความสัมพันธ์แบบจ่ากลุม่ ลูกกลุม่ ซึ9งอาจมองเป็ นแบบ is-a-kind-of คือ
มองแบบจัดจําพวกหรื อจัดตามรู ป (taxonomic หรื อ formal) หรื อ is-used-as-akind-of คือจัดตามหน้ าที9 (functional หรื อ telic) ตัวอย่างเช่น a chicken is a
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bird เป็ นการจัดจําพวก แต่ a chicken is a food เป็ นการจัดตามหน้ าที9 สาเหตุที9
ความสัม พัน ธ์ จ่ า กลุ่ม ลูก กลุ่ม ไม่ ไ ด้ แยกประเภทย่ อ ยลัก ษณะนี J เป็ นเพราะ
WordNet ได้ สร้ างขึนJ มาแล้ วเป็ นจํ านวนมากก่อนที9ผ้ ูสร้ างจะตระหนักถึ งข้ อ
แตกต่างนี J จึงจําต้ องปล่อยให้ เป็ นไป (Fellbaum 1998:35) ผู้ใช้ จึงต้ องรู้ เองว่ามี
ความต่างเช่นนี Jอยู่ ความสัมพันธ์ แบบจ่ากลุม่ เช่น {robin, redbreast}@->{bird}
@->{animal, animate_being}@->{organism, life_form, living_thing} ทําให้
เกิดเป็ นโครงสร้ างลําดับชันJ ของมโนทัศน์เหมือน ontology ซึ9งเป็ นโครงสร้ าง
ความรู้ (knowledge structure) ที9มโนทัศน์ลา่ งสามารถรับทอดคุณสมบัติ (inherit
property) จากโหนดบนมาได้ นอกจากนี J WordNet ก็ไม่ได้ ระบุว่ามโนทัศน์ไหน
เป็ นมโนทัศน์พื Jนฐาน (basic concept) แบบที9ใช้ กนั ในทางภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
ในความสัมพันธ์ แบบองค์รวมองค์ประกอบ ซึ9งทดสอบได้ จาก x is a
part of y ความสัมพันธ์ แบบนี Jใน WordNet แยกประเภทย่อยเป็ นสามชนิด คือ
1) เป็ นส่วนประกอบ (is a component part of) เช่น branch เป็ นส่วนประกอบ
หนึง9 ของ tree 2) เป็ นสมาชิก (is a member of) เช่น tree เป็ นสมาชิกของ forest
3) ทําขึ Jนจาก (is made from) airplane ทําจาก aluminium ซึ9งความสัมพันธ์ ที9
พบมากสุดใน WordNet คือ การเป็ นส่วนประกอบ (Fellbaum 1998:39)
คํา คุณ ศัพท์ ใ น WordNet มี ทังJ ที9 เ ป็ นคุณ ศัพ ท์ พรรณา (descriptive
adjective) และคุณศัพท์สมั พันธ์ (relational adjective) คุณศัพท์พรรณาบอกถึง
คุณลักษณะ (attribute) ของคํานาม เช่น heavy หรื อ light เป็ นค่า (value) ของ
คุณลักษณะที9เป็ นนํ Jาหนักของสิ9งต่างๆ ความสัมพันธ์ ที9พบในหมวดคําคุณศัพท์
คือความสัมพันธ์ แบบคําตรงข้ ามซึ9งเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างคําไม่ใช่มโนทัศน์
ดังที9กล่าวมาแล้ ว คําที9มีความหมายเหมือนหรื อใกล้ กันไม่ได้ มีคําตรงข้ ามคํ า
เดียวกัน เช่น คํา heavy, weighty, ponderous ไม่ได้ มีคําตรงข้ ามเป็ น light,
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weightless, airy แต่เป็ นว่า heavy ตรงข้ ามกับ light, weighty ตรงข้ ามกับ
weightless, และ ponderous ตรงข้ ามกับ airy
ในกลุ่มคําคุณศัพท์จึงมีความสัมพันธ์ แบบคล้ ายคลึง (similar) ที9จัด
กลุม่ คําคุณศัพท์ที9มีความหมายใกล้ เคียงกันแต่ไม่ได้ มีคําตรงข้ ามเหมือนกัน ดัง
ตัวอย่างในรู ปข้ างล่างนี Jที9 slow เป็ นคําตรงข้ ามกับ fast แต่ไม่ได้ เป็ นคําตรงข้ าม
กับ quick หรื อ rapid คําอย่าง quick, rapid จึงเป็ นคําคล้ ายคลึงกับ fast (ต่าง
จากความสัมพันธ์ แบบคําพ้ องความหมายที9จะจัดเป็ น synset หรื อมโนทัศน์
เดียวกัน) และเป็ นคําตรงข้ ามทางอ้ อม (indirect antonym) ของ slow (คือมี
ความหมายที9ตรงข้ ามกับ slow แต่ไม่ได้ เป็ นคําตรงข้ ามของ slow)

รูป 5.2 แสดงคําตรงข้ ามทางอ้ อมคําคล้ ายคลึง
(Fellbaum 1998:51)
WordNet เชื9อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างคุณศัพท์พรรณาและคํานามที9
เกี9ยวข้ องกันโดยการสร้ างลิ Jงก์ระหว่างคําที9เรี ยกว่าคุณลักษณะ (attribute) เช่น
depth มีคุณลักษณะที9เกี9 ยวข้ องคือ deep กับ shallow
beautiful เป็ น
คุณลักษณะของ beauty เป็ นต้ น แต่ใ น WordNet ก็ไม่มีการบอกข้ อมูลว่า
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คําคุณศัพท์ไหนเป็ นคําสามัญกว่า (unmarked) เช่น คําว่า deep กับ shallow
แม้ จะเป็ นคําตรงข้ ามกัน แต่เราใช้ The pool is five feet deep ได้ แต่ใช้ *The
pool is five feet shallow ไม่ได้ คําคุณศัพท์ deep จึงเป็ นคําที9สามัญกว่า
คําคุณศัพท์ สมั พันธ์ (relational adjective) เป็ นคําซึ9งมีความหมาย
เกี9ยวข้ องกับคํานาม เช่น musical เกี9ยวข้ องกับ music dental เกี9ยวข้ องกับ tooth
คําคุณศัพท์สมั พันธ์นี Jเมื9อใช้ ขยายนามจะไม่ได้ ใช้ เพื9อบอกคุณลักษณะ (attribute)
ของคํานามนันJ แต่บอกความสัมพันธ์ ลกั ษณะอื9น ซึ9งแตกต่างกันไปเมื9อใช้ กับ
คํานามต่างกันได้ เช่น agricultural equipment บอกว่าเครื9 องมือนันใช้
J เพื9อ
การเกษตร แต่ agricultural college บอกว่าวิทยาลัย นันJ สอนการเกษตร
คําคุณศัพท์ สมั พันธ์ ต่างจากคําคุณศัพท์ พรรณาที9ไม่มีคําตรงข้ าม ไม่มีการให้
ระดับ (gradable) เช่น *the extremely atomic bomb (Fellbaum 1998:59-60)
คํากริ ยาวิเศษณ์ (adverb) เนื9องจากเกี9ยวข้ องกับคําคุณศัพท์ จึงมีลิ Jงก์
derived-from โยงกับคําคุณศัพท์ เช่น beautifully ลิ Jงก์กบั beautiful คํากริ ยา
วิ เ ศษณ์ ไ ม่ มี ก ารจัด ลํ า ดับ ชั นJ เหมื อ นคํ า นาม คํ า กริ ย า ไม่ มี ก ารจั ด เป็ นกลุ่ม
(cluster) เหมือนกับคําคุณศัพท์
แต่อาจมีคําตรงข้ ามได้ ซึ9งก็ ได้ มาจาก
คําคุณศัพท์ เช่น specifically มีคําตรงข้ ามคือ generally เหมือนกับที9 specific
เป็ นคําตรงข้ ามของ general
คํากริ ยาใน WordNet ก็ มีการจัดกลุ่มตามวงความหมาย (semantic
domain) เหมือนกับการจัดกลุ่มกริ ยาโดยทัว9 ไป ซึ9งมักแยกเป็ นกริ ยาบอกการ
กระทํา (action verb) กริ ยาบอกสภาพ (state verb) ใน WordNet มีการแบ่ง
ประเภทย่ อ ยลงไปอี ก ได้ แ ก่ กริ ย าบอกการเคลื9 อ นที9 (motion) การรั บ รู้
(perception) การสัมผัส (contact) การสื9อสาร (communication) การแข่งขัน
(competition) การเปลี9ยนแปลง (change) ความรู้ สกึ (cognition) การบริ โภค
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(consumption) การสร้ าง (creation) อารมณ์ (emotion) การครอบครอง
(possession) การดูแลร่ างกาย (bodily care) การทํางานร่ างกาย (bodily
function) พฤติกรรมในสังคม (social behavior and interaction) และยังมีกลุม่ ที9
บอกสภาพ เช่น be, resemble, belong กลุม่ นี Jรวมถึงคํากริ ยาช่วยและ control
verb อย่าง want, fail, prevent, succeed ตลอดจน aspectual verb อย่าง
begin รวมทังสิ
J Jนมี 15 กลุม่ อย่างไรก็ตาม การแบ่งก็ไม่ได้ เป็ นอะไรที9ขาดจาก
กัน ชัด เจน คํ า กริ ย าหนึ9ง อาจจัด อยู่ใ นวงความหมายมากกว่ า หนึ9ง วงได้ เช่ น
wonder เป็ นได้ ทงั J cognition และ communication และในแต่ละวงความหมายก็
ไมได้ มีมโนทัศน์บนสุดเพียงมโนทัศน์เดียว อาจมีมากกว่าหนึ9งมโนทัศน์ที9ต่างก็
แยกย่อยต่อไปอีกได้ (Fellbaum 1998:70-72) อย่างไรก็ ตาม การจัดวง
ความหมายเป็ นไปเพื9อช่วยผู้จัดทํา WordNet แต่ไม่ได้ เกี9ยวข้ องโดยตรงสําหรับ
ผู้ใ ช้ เพราะผู้ใ ช้ เรี ย กดูข้ อ มูล คํ า กริ ย าแต่ล ะตัว ก็ จ ะเห็ น ข้ อ มูล ความสัม พัน ธ์ ที9
เกี9ยวกับคํากริ ยานันJ
คํากริ ยามีความสัมพันธ์ แบบคําตรงข้ าม เช่น start-stop, rememberforget, ask-tell เป็ นต้ น มีความสัมพันธ์ แบบ entailment ซึ9งเป็ นความสัมพันธ์
แบบตรรกะ หากกริ ยา V1 entail V2 ถ้ าประโยคที9ใครทํา V1 เป็ นจริ ง ประโยคที9
ใครทํา V2 ก็จะเป็ นจริ งด้ วย แต่ไม่เป็ นจริ งในทิศทางตรงข้ าม ตัวอย่างเช่น snore
จะ entail sleep เพราะทุกครังJ ที9มีการกรนคนๆ นันจะต้
J องหลับอยู่ แต่คนที9หลับไม่
จําเป็ นต้ องกรน ถ้ าคํากริ ยาสองคํา entail ซึ9งกันและกันแสดงว่าคํากริ ยาทังสอง
J
เป็ นคําพ้ องความหมายหรื ออยูใ่ น synset เดียวกัน
ความสัมพันธ์ แบบ troponymy เป็ น entailment ประเภทหนึ9ง หาก
คํากริ ยา V1 เป็ น troponym ของ V2 V1 จะ entail V2 ด้ วย การทํากริ ยา V1 คือ
การทํากริ ยา V2 ด้ วยลักษณะบางประการ (to V1 is to V2 in some particular
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manner) ตัวอย่างเช่น march เป็ น troponym ของ walk (เป็ นลักษณะการเดิน
ประเภทหนึ9ง) การ march จึง entail การ walk ด้ วย troponymy เกี9ยวข้ องกับ
เรื9 องของเวลา คํากริ ยาทังสองจะเกิ
J
ดไปพร้ อมกัน (temporally coextensive) คือ
แต่ละก้ าวที9เป็ นการ march นันก็
J จะเป็ นการ walk ด้ วย ต่างจาก snore ที9 entail
sleep แต่ไม่ได้ เป็ น troponym ของ sleep ความสัมพันธ์แบบ troponymy ทําให้
จัดจําพวกกริ ยาเป็ นลําดับชันได้
J ในลักษณะเดียวกับที9จดั คํานามเป็ นคําจ่ากลุม่ ลูก
กลุม่ ซึง9 ลําดับชันในคํ
J ากริ ยามีจํานวนระดับที9น้อยกว่าของคํานาม
ความสัมพันธ์ cause ก็เป็ น entailment อีกประเภทหนึ9ง ถ้ าหาก V1
เป็ นเหตุให้ เกิด V2 V1 ก็จะ entail V2 เช่น การ expel ทําให้ เกิดการ leave การ
feed ทําให้ เกิดการ eat ซึ9งทิศทางความสัมพันธ์ จะเป็ นทิศทางเดียว เพราะการ
eat ไม่ได้ entail ว่ามีการ feed ความสัมพันธ์ ลกั ษณะนี Jไม่มีเรื9 องของการเกิดใน
เวลาช่วงเดียวกันเหมือนแบบ troponymy
ในคํากริ ยามีความสัมพันธ์ แบบคําตรงข้ าม เช่น give ตรงข้ ามกับ take,
buy ตรงข้ ามกับ sell, live ตรงข้ ามกับ die, wake ตรงข้ ามกับ sleep คําตรง
ข้ ามนี Jบางคํามีลกั ษณะ entailment ด้ วย เช่น fail ซึง9 ตรงข้ ามกับ succeed ทังสอง
J
คําจะ entail try, forget จะ entail know ลักษณะคําตรงข้ ามประเภทนี Jเรี ยก
backward presupposition ซึ9งอยู่ในกลุ่มที9ไม่มีเรื9 องของการเกิ ดในเวลาช่วง
เดียวกันมาเกี9ยวข้ อง
ความสัมพันธ์ ของกริ ยาใน WordNet ไม่ได้ ครอบคลุมความสัมพันธ์ ที9มี
ระหว่า งกริ ย าและคํ า นามเหมื อ นที9 Fillmore และ Atkins ทํ า ในโครงการ
พจนานุกรม Framenet ที9อธิบายในรู ปของกรอบความหมาย (frame semantics)
ว่ากริ ยานันมี
J องค์ประกอบอะไรที9มาเกี9ยวข้ องด้ วย ในโครงการ WordNet บอก
เพียงกรอบวากยสัมพันธ์ (syntactic frame) ของกริ ยานันเป็
J นอย่างไร
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6. ศัพทวิทยาและการทําประมวลศัพท์
Terminology หรื อศัพทวิทยาเป็ นศาสตร์ ที9มองได้ ว่าคล้ ายกับพจนวิทยา
หรื อ lexicology และการทําประมวลศัพท์ (terminology หรื อ terminography) ก็
คล้ ายกับการทําพจนานุกรม (lexicography) สิ9งที9แตกต่างกันคือขอบเขตเนื Jอหา
พจนานุกรมจะครอบคลุมภาษาโดยรวมในขณะที9ประมวลศัพท์จะครอบคลุมศัพท์
เฉพาะสาขา
Wüster เป็ นคนแรกที9แยกความต่างของการทําประมวลศัพท์ออกจาก
การทําพจนานุกรมอย่างชัดเจนในงานวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาเอกของเขาในช่วง
ทศวรรษ 1930 ความจําเป็ นเรื9 องของการทําประมวลศัพท์เริ9 มเห็นชัดเจนมากขึ Jน
ตังแต่
J ศตวรรษที9 18 ในยุคที9วิทยาศาสตร์ เริ9 มขยายตัวทําให้ มีการค้ นพบความรู้
ใหม่ๆ มากมาย ความรู้เหล่านันจํ
J าเป็ นต้ องมีคําศัพท์ที9จะใช้ สื9อความหมายใหม่ๆ
ที9เกิดขึ Jน (Cabré and Sager 1999)
นักวิชาการที9ทํางานด้ านประมวลศัพท์มองว่าการทําประมวลศัพท์นนั J
แตกต่างจากการทําพจนานุกรมอยู่หลายประการ ในขณะที9พจนานุกรมเป็ นการ
มองจากรู ปคําเพื9ออธิบายความหมายของคํานันJ ประมวลศัพท์เป็ นเรื9 องของการ
หารู ปศัพท์ ที9 แทนความหมายหรื อ มโนทัศ น์ ที9มี อยู่ในสาขาวิช านันJ
ศัพท์ มี
คุณสมบัติที9แตกต่างจากคําทัว9 ไปในหลายๆมิติ ตังแต่
J ในเรื9 องผู้ใช้ เนื Jอหาที9คําและ
ศัพท์สอื9 ลักษณะปริ จเฉทที9ใช้ ดังนี J
- วิธีการสร้ างศัพท์ (term formation) มีการใช้ ที9แตกต่างจากวิธีการสร้ างคํา
(word formation) ประมวลศัพท์จะมีศพั ท์ที9มีความซับซ้ อนทางโครงสร้ าง
มากกว่า ได้ แก่ เป็ นคําประกอบ (multi-word เช่น front-wheel-drive
vehicle) เป็ น set phrase (เช่น black and white) เป็ น phrasal term (เช่น
bridges with pin-joined members)
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-

ศัพท์ในประมวลศัพท์ส่วนมากเป็ นคํานาม คํากริ ยา ส่วนคําในพจนานุกรม
ครอบคลุมหมวดคําทุกหมวด
- การทําประมวลศัพท์ไม่สนใจวิเคราะห์วจี วิภาคหรื อแยกองค์ ประกอบของ
ศัพท์เหมือนการทําพจนานุกรม
- ประมวลศัพท์ ให้ ความสําคัญกับมโนทัศน์ มากกว่าและถือว่าเป็ นสิ9งที9มีมา
ก่อนและแยกจากรู ปศัพท์ได้ ในขณะที9คําในพจนานุกรมถูกมองว่ามีรูปและ
มโนทัศน์ที9ไม่สามารถแยกจากกันได้ ซงึ9 เป็ นมุมมองแบบนักภาษาศาสตร์
- คําในพจนานุกรมมักมีหลายความหมายได้ (polysemy) แต่ละความหมาย
จะแสดงในรายการคําเดียวกัน ศัพท์ในประมวลศัพท์โดยปกติมีความหมาย
เดียวหรื อแทนมโนทัศน์เดียว หากมีได้ หลายความหมายจะมองเป็ นคําพ้ อง
รุปและแสดงเป็ นคนละรายการศัพท์
- การทําพจนานุกรมเริ9 มด้ วยการรวบรวมคําต่างๆที9มีแล้ วมาอธิ บายการใช้
ต่า งๆ ส่ว นการทํ า ประมวลศัพ ท์ เ ริ9 ม จากรายการมโนทัศ น์ หาโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ และหาศัพท์ที9แทนแต่ละมโนทัศน์
- การทําพจนานุกรมเป็ นไปเพื9ออธิ บายความรู้ เรื9 องคําในภาษา ส่วนการทํา
ประมวลศัพท์เป็ นไปเพื9อสร้ างมาตรฐานการใช้ ศพั ท์ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
- ผู้ใช้ ศพั ท์จะเป็ นผู้เชี9ยวชาญในสาขา ส่วนผู้ใช้ คําเป็ นบุคคลทัว9 ไป
การทําประมวลศัพท์เริ9 มต้ นจากการรวบรวมคลังข้ อมูลในสาขาเพื9อเป็ น
ตัวแทนของสาขาวิชานันJ จากนันจึ
J งดึงศัพท์เฉพาะในสาขานันออกมา
J
วิเคราะห์
ความหมายเพื9อหาว่ามโนทัศน์ตา่ งๆ มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร มโนทัศน์สมั พันธ์
ที9สร้ างขึ Jนได้ เป็ นภาพแทนองค์ความรู้ ในสาขาวิชานันJ (ดูตวั อย่างรู ป 5.3) การ
วิเคราะห์ตา่ ง ๆ นี Jเป็ นการวิเคราะห์โดยอิงคลังข้ อมูลภาษาที9สร้ างขึ Jน ตัวอย่างการ
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ใช้ และความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์ตา่ งๆ เป็ นสิง9 ที9สามารถสกัดได้ จากข้ อมูลโดยตรง
เมื9อได้ ภาพการวิเคราะห์ที9ชดั เจนแล้ วจึงเขียนประมวลศัพท์แต่ละศัพท์ออกมา

รูป 5.3 ตัวอย่างแสดงการวิเคราะห์มโนทัศน์สมั พันธ์ระหว่างศัพท์ตา่ งๆ
การเขียนนิยามศัพท์มีวิธีการหลากหลาย แต่โดยหลักการคือการเขียน
นิยามเพื9อให้ ผ้ อู า่ นระบุเห็นภาพมโนทัศน์นนภายในระบบมโนทั
ัJ
ศน์ทงหมดในสาขา
ัJ
นันได้
J โดยทัว9 ไปจะใช้ วิธีการแบบ analytic คืออ้ างถึงมโนทัศน์ใหญ่ แล้ วให้ ข้อมูล
เพิ9มเติมเพื9อให้ แยกมโนทัศน์นนจากมโนทั
ัJ
ศน์ข้างเคียงได้ (class + differences)
ดังตัวอย่างข้ างล่าง
printer = A computer peripheral that outputs data to hardcopy.
laser printer = A nonimpact printer that uses a low-power laser to
produce image-forming charges on the photoconductive surface of a
drum.
การให้ นิยามลักษณะนี Jเหมาะกับการทําประมวลศัพท์สําหรับผู้ที9ใช้ ที9อยู่
ในสาขานันJ เพราะเป็ นนิยามที9กระชับและช่วยให้ ผ้ ใู ช้ ระบุตําแหน่งของมโนทัศน์
ในระบบมโนทัศน์ที9ผ้ ใู ช้ ในสาขานันมี
J อยูแ่ ล้ วได้ แต่หากเป็ นประมวลศัพท์ที9ทําเพื9อ
ผู้ใช้ ที9ไม่มีความรู้ในสาขามากพอ ก็อาจต้ องให้ ข้อมูลเพิ9มเติมมากขึ Jน

121

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้
7. บทสรุ ป
คลัง ข้ อมูล ภาษาเป็ นทรั พ ยากรที9 จํ า เป็ นและสํ า คัญ สํ า หรั บ การทํ า
พจนานุกรมและประมวลศัพท์ในปั จจุบนั ทําให้ ได้ ข้อมูลที9ครบถ้ วนและทันสมัย
ขนาดของคลังข้ อมูลภาษาที9มีจํา นวนเพิ9มมากขึนJ อย่างมหาศาลทํ าให้ มีความ
จําเป็ นต้ องประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ และแนวคิดทางสถิติเพื9อช่วยสกัดข้ อมูลต่างๆ
ที9เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ศพั ท์
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1. บทนํา
ประโยชน์ ที, สํา คัญ อี ก ประการหนึ, ง ของคลัง ข้ อ มูล ภาษา คื อ การใช้
คลังข้ อมูลภาษาเป็ นพื Dนฐานในการฝึ กสอน (train) ระบบการประมวลผลภาษา
(Natural Language Processing) ให้ เข้ าใจลักษณะบางประการของภาษา ทังนี
D D
ประโยชน์ที,ได้ จากการใช้ คลังข้ อมูลภาษาในลักษณะนี Dคือการได้ ข้อมูลทางสถิติใน
แง่มมุ ต่างๆของการใช้ ภาษา สถิติการปรากฏร่ วมกันของคําต่างๆ จากนันจึ
D งนํา
ค่าสถิติที,หาได้ จากคลังข้ อมูลภาษามาประยุกต์ใช้ ในงานทางด้ าน NLP ต่อไป ที,
ผ่านมา ระบบ NLP ที,ประยุกต์ใช้ ข้อมูลทางสถิตินี Dประสบความสําเร็ จมากกว่า
ระบบ NLP แบบดังเดิ
D มที,เน้ นในเรื, องการหาและประยุกต์ใช้ กฎเกณฑ์ต่างๆทาง
ภาษา ความสํา เร็ จ ทางด้ า นนี เD ป็ นสาเหตุสําคัญ อัน หนึ,งที, ทํ าให้ ภ าษาศาสตร์
คลังข้ อมูลเป็ นที,สนใจอย่างมากในปั จจุบนั นี D และยังกล่าวได้ ว่า แนวคิดของการ
ประยุกต์ใช้ สถิติเป็ นกระแสหลักของสาขาภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั อีก
ด้ วย
2. ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาษาศาสตร์ และสถิติ
Abney (1996) กล่าวว่า นักภาษาศาสตร์ โดยทัว, ไปดูจะไม่ร้ ู ถึงกระแส
ความเป็ นไปที,เกิดขึ Dนในสาขาด้ านภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรื อถ้ ารู้ ก็มกั จะมอง
ด้ วยสายตาในเชิ งลบ คิดว่าสถิ ติไม่น่าจะเกี,ยวข้ องอะไรกับภาษาศาสตร์ โดย
มองว่าการที,นกั วิจยั ทาง NLP ใช้ สถิติจากข้ อมูลภาษาจริ งเพื,อฝึ กสอนระบบ NLP
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ของเขาให้ ร้ ูจกั กับภาษานันๆ
D เป็ นเพียงทางออกง่ายๆที,จะทําให้ ระบบนันใช้
D งานได้
เป็ นเพียงวิธีการแก้ ปัญหาของพวกนักคอมพิวเตอร์ ที,ไม่ร้ ูจกั ภาษาศาสตร์ ดีพอ ซึ,ง
อาจเป็ นไปได้ วา่ คนพวกนี Dไม่เคยศึกษาวิชาทางภาษาศาสตร์ มาก่อน แต่หากมอง
อีกด้ าน ก็อาจเป็ นไปได้ วา่ พวกนักคอมพิวเตอร์ ได้ พบว่างานทางภาษาศาสตร์ นนั D
ไม่สามารถประยุกต์ใช้ ได้ โดยตรงต่อการพัฒนาระบบ NLP เขาจึงต้ องหาวิธีอื,นๆ
ที,จะทําให้ งานด้ านนี Dเป็ นไปได้ มากขึ Dน
นอกจาก Abney จะชี Dให้ เห็นว่านักภาษาศาสตร์ โดยทัว, ไปมักไม่สนใจกับ
เรื, อ งของสถิ ติ และไม่ ไ ด้ ต ระหนัก ถึ ง งานของนัก ภาษาศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์
Abney ยังกล่าวเสริ มอีกว่า โดยธรรมชาติแล้ ว ความคิดของคนสองกลุ่มนี Dจะ
ต่างกัน ในมุมมองแบบสุดขัวของนั
D
กภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นักภาษาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ มองว่า ถ้ าเราป้อนข้ อมูลภาษาจํ านวนมากเพียงพอให้ กับระบบ
NLP ให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ลัก ษณะของภาษาจากข้ อ มูล นันD ระบบนันD ก็ จ ะสามารถ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ โดยไม่ต้องอาศัยความรู้ทางภาษาศาสตร์ แต่จาก
มุมมองอีกสุดขัวD หนึ,งของนักภาษาศาสตร์ ทั,วไป นักภาษาศาสตร์ ก็จะแย้ งว่า
ถึงแม้ ระบบแบบที,ใช้ สถิ ตินนจะทํ
ัD
างานได้ ดีเพียงใด สิ,งที,ได้ ก็ไม่ได้ อธิ บายอะไร
เกี,ยวกับกลไกการเข้ าใจภาษาของมนุษย์ซงึ, เป็ นจุดมุง่ หมายหลักของภาษาศาสตร์
อย่างไรก็ตาม Abney มองว่า เรื, องทางสถิ ตินนไม่
ั D ใช่ว่าจะไม่เกี,ยวข้ องกับทาง
ภาษาศาสตร์ เสียทีเดียว แต่มีส่วนเกี,ยวข้ องที,จะช่วยให้ เราเข้ าใจถึงกลไกของ
ภาษาได้ ดีขึ Dน โดย Abney ได้ ชี Dให้ พิจารณาเรื, องทางภาษาอย่างน้ อย 3 เรื, อง คือ
การรับภาษา (language acquisition) การเปลี,ยนแปลงของภาษา (language
change) และการแปรของภาษา (language variation) ว่าเป็ นเรื, องที,มีส่วน
เกี,ยวข้ องโดยตรงกับเรื, องสถิติ
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1. การรับภาษา (language acquisition)
Abney กล่าวว่า ถ้ าเด็กเรี ยนรู้ ไวยากรณ์ (grammar) ในลักษณะแบบ
พีชคณิต (algebraic) คือแบบที,มีลกั ษณะเป็ นกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวว่าอะไรใช่
หรื อไม่ใช่ ถูกหรื อผิด เราคงจะเห็นการเปลี,ยนแปลงของการใช้ ภาษาของเด็ก
อย่างเฉี ยบพลัน กฎบางอย่างจะเกิ ดขึนD และกฏบางอย่างจะหายไปในวันนีวD ัน
พรุ่ งนี D แต่ในความจริ ง การเปลี,ยนแปลงทางภาษาของเด็กเป็ นการเปลี,ยนแปลง
แบบค่อยเป็ นค่อยไป เป็ นการเปลี,ยนแปลงในเชิงความถี,สมั พัทธ์ ทางโครงสร้ าง
ซึ,งน่าจะเป็ นว่า เด็กจะมีกฎของหลายๆ โครงสร้ างที,แข่งขันกันอยู่ภายใน สิ,งที,
กําหนดว่าโครงสร้ างไหนถูกต้ องมากกว่าอาจจะมองในลักษณะที,เป็ นค่าความ
น่าจะเป็ น (probability) ซึง, เปลีย, นแปลงค่าไปได้ เรื, อยๆในระหว่างการลองผิดลอง
ถูก (try out) จนกระทัง, โครงสร้ างใดที,มีคา่ ความน่าจะเป็ นเป็ นศูนย์ เด็กก็จะเลิก
ใช้ โครงสร้ างนันไป
D ลักษณะนี Dเป็ นการเพิ,มเอาสถิติในเรื, องความน่าจะเป็ นเข้ าไป
ในส่วนของไวยากรณ์ (grammar) ทําให้ ไวยากรณ์ มีลกั ษณะที,เป็ นแบบสถิ ติ
(stochastic) แทนที,จะเป็ นแบบพีชคณิต (algebraic)
2. การเปลีย, นแปลงของภาษา (language change)
ในเรื, องการเปลีย, นแปลงของภาษานันก็
D เป็ นเช่นเดียวกัน ถ้ ากฏทางภาษา
มี ล ัก ษณะเป็ นแบบพี ช คณิ ต เราก็ ค งจะเห็ น การเปลี,ย นแปลงทางภาษาอย่า ง
ทันทีทนั ใด แต่ความจริ งไม่ได้ เป็ นเช่นนันD การเปลีย, นแปลงของภาษาเป็ นเรื, องที,ใช้
เวลาเป็ นสิบเป็ นร้ อยปี ไม่ใช่ว่า อยู่ๆเราเดินไปที,ร้านเหล้ าแห่งหนึ,ง แล้ วสัง, ale
(ออกเสียง /el/) ซึ,งเป็ นเบียร์ ชนิดหนึ,งกลับได้ eel (ออกเสียง /il/) หรื อปลาไหลมา
แทนเพราะว่าเมื,อวานนี D ระหว่างที,เราออกนอกเมืองไปได้ เกิ ดการเลื,อนสระใน
ภาษานี Dจาก /e/ เป็ น /i/ แต่ถ้าหากเรามองว่า ภาษาในกลุม่ สังคมหนึ,งๆเป็ น
ภาพรวมเชิงสถิติของภาษาของแต่ละบุคคลในสังคมนันๆ
D เช่น ค่าความน่าจะเป็ น
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ของโครงสร้ างหนึ,งในสังคมนันจะเท่
D
ากับสัดส่วนของคนที,ใช้ โครงสร้ างนันต่
D อคน
ทังD หมด ในมุม มองแบบนี D เราก็ สามารถมองการเปลี,ยนแปลงของภาษาใน
ลักษณะที,เป็ นการเปลี,ยนแปลงในลักษณะที,ค่อยๆ เลื,อนออกจากศูนย์กลางของ
คนในสังคมนันๆได้
D
คือจากที,เป็ นที,นิยมใช้ กนั แพร่ หลาย ก็ค่อยๆลดลงตามเวลาที,
เปลีย, นไป
3. การแปรของภาษา (language variation)
ในการแปรของภาษานันสามารถพิ
D
จารณาได้ ในสองแบบ คือ การแปร
ในเรื, อ งภาษาถิ, น (dialectology) และการแปรในเรื, อ งแบบลัก ษณ์ ภ าษา
(typology) ซึ,ง ทังD สองแบบนี กD ็ ส ามารถอธิ บ ายผ่า นแบบจํ าลองทางสถิ ติ ไ ด้
กล่าวคือความแตกต่างของภาษาถิ,นก็เป็ นเรื, องของความแตกต่างที,เกิดจากการใช้
โครงสร้ างแบบต่างๆในสัดส่วนที,ต่างกัน (mix frequency of usage of various
constructions) ส่วนการแปรในเรื, องของแบบลักษณ์ภาษานันสามารถมองในเชิ
D
ง
สถิ ติได้ คือแทนที,จะมองการแปรระหว่างภาษาในลักษณะสมบูรณ์ แต่ให้ มอง
ความเหมือ นหรื อ ความแตกต่างระหว่างภาษาต่า งๆ ในเชิ ง สัด ส่ว นของสากล
ลักษณ์ (universal feature) ที,แตกต่างกัน
แต่คําถามที,ต้องถามต่อไปก็ คือ แล้ วสถิ ติเ กี, ยวข้ องกับไวยากรณ์ ของ
บุคคลแต่ละคนที,อยู่ในสังคมที,พูดภาษาเดียวกัน (monolingual speaker in
homogeous speech community) หรื อไม่ เพราะนี,คือบริ บทที, Chomsky อ้ างถึง
ในการสร้ างแบบจําลองของสามัตถิยะภาษา (language competence) ถ้ า
พิ จ ารณาอย่า งผิ ว เผิ น คํ า ตอบก็ คื อ ไม่น่ า จะเกี, ย วข้ อ งกัน เรื, อ งทางสถิ ติ ไ ม่
เกี,ยวข้ องกับสิง, ที,นกั ภาษาศาสตร์ สว่ นใหญ่กําลังศึกษาอยู่ ซึ,งเป็ นเรื, องของการหา
กฎเกณฑ์ (principle) ที,อยู่ภายในของ language faculty ซึ,งเป็ นแบบจําลองใน
อุดมคติ (idealization) ของคนที,อยู่ในสังคมที,พดู ภาษาที,เหมือนกัน แต่ Abney
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ได้ ตั งD ข้ อสงสัย ว่ า สิ, ง ที, นั ก ภาษาศาสตร์ สนใจนี แD คบเกิ น ไปหรื อ เปล่ า ใน
สภาพการณ์ ปั จ จุบัน นี D แบบจํ า ลองของไวยากรณ์ ที, นัก ภาษาศาสตร์ ส ร้ างขึนD
สามารถอธิบายภาษาได้ ในขอบเขตจํากัดเท่านันD ข้ อมูลอื,นๆที,ไม่สามารถอธิบาย
ได้ หรื ออยู่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์มกั จะถูกมองว่าเป็ นเรื, องของกฤตกรรมภาษา
(performance) ไม่ใช่เรื, องของสามัตถิยะภาษา (competence) และออกตัวว่าอยู่
นอกเหนื อ จากขอบเขตของการศึ ก ษาทางภาษาศาสตร์ กล่ า วคื อ
นักภาษาศาสตร์ ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับข้ อมูลจริ งมากนัก แต่กลับสนใจอยู่กับ
ข้ อมูลสังเคราะห์ ซึ,งไม่พบเห็นในชี วิตจริ ง และบางครั งD ก็ ยากที,ทุกคนจะตัดสิน
ออกมาในลักษณะเดียวกันว่าเป็ นประโยคที,ถกู ไวยากรณ์หรื อไม่ เช่น ในประโยค
ต่อไปนี D
?วันนี D ผมเห็นคนiที,แดงบอกหน่อยว่าดํากําลังหาหนังสือที, ei แต่ง
Whomi do you think that Bill said that John thought that Harry shaved ei ?
*Whoi did you say was bothered by our talking to ei ?
และในความเป็ นจริ ง มี ข้ อมูล มากมายที, ไ วยากรณ์ แ บบที,ใ ช้ กัน คื อ
ไวยากรณ์ในเชิงพีชคณิตไม่สามารถอธิบายได้ จริ งๆแล้ วคุณสมบัติแบบพีชคณิต
อาจจะเป็ นเพียงคุณสมบัติหนึ,งในหลายๆ คุณสมบัติของภาษา เป็ นไปได้ ไหมว่า
เราอาจจะกําลังมองข้ ามแง่มมุ บางอย่างของภาษาไป Abney กล่าวสรุปในเรื, องนี D
ว่า นัก ภาษาศาสตร์ ไ ด้ ห ลงลืม จุด มุ่ง หมายเดิ ม และการเดิ น ตามแนวคิ ด ของ
Chomsky เป็ นการปิ ดหนทางการศึกษาภาษาอย่างแท้ จริ ง (linguistics has lost
sight of its original goal, and turned Chomsky’s expedient into an end in
itself)
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ไวยากรณ์ แ บบพี ช คณิ ต ในระบบการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติทําให้ เราเริ, มเห็นว่า ไวยากรณ์ แบบพีชคณิ ตที,ใช้ กันนันอาจไม่
D
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สอดคล้ องกับการรับรู้ของมนุษย์ และเป็ นสาเหตุที,ทําให้ การประมวลผลภาษาเป็ น
เรื, อ งยาก กล่าวคื อในประโยคหนึ,งๆที, วิ เคราะห์ นันD จะมี โครงสร้ างที, เ ป็ นไปได้
มากมาย ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญหาในเรื, อ งของความกํ า กวมซึ, ง ระบบประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (NLP) จะต้ องตัดสินว่าโครงสร้ างใดประโยคแบบใดควรจะเป็ น
โครงสร้ างที,ต้องการ หากลองพิจารณาตัวอย่างประโยคจาก Manning and
Schutze (1999: 17) ประโยคอย่าง Companies are training workers ซึ,ง
คนเรารับรู้ และเข้ าใจ (perceive) แบบเดียวไม่สะดุดว่ามีความกํากวม คือ ใน
แบบที, are training เป็ นกลุ่มของกริ ยา แต่ระบบประมวลผลภาษาสามารถ
มองเห็ น เพิ, ม อี ก สองแบบ คื อ แบบที, are เป็ นกริ ย าหลัก และส่ว นที, เ หลือ เป็ น
gerund เหมือนอย่างในประโยค Our problem is training workers หรื อแบบที,
are เป็ นกริ ยาหลัก ส่ว น training เป็ นส่วนขยายของ workers เหมือนอย่า งใน
ประโยค Those are training wheels หรื อในตัวอย่างประโยค List the sales
of the products produced in 1973 with the products produced in 1972
(Manning and Schutze 1999: 18) ซึ,งเป็ นประโยคธรรมดาที,เราอาจใช้ สงั, งาน
คอมพิวเตอร์ ในประโยคนี D มีผ้ รู ายงานว่า ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติของ
เขาสามารถวิเคราะห์ แจงส่วน (parse) ได้ ถึง 455 แบบ การพยายามที,จะ
แก้ ปั ญ หานี หD รื อ การพยายามลดความกํ า กวมที, เ กิ ด ขึนD โดยใช้ วิ ธี เ พิ, ม กฎทาง
ไวยากรณ์ก็จะส่งผลกระทบต่อประโยคอื,นๆ ทําให้ ความสามารถในการวิเคราะห์
หรื อแจงส่วนประโยคอื,นๆลดลง ในขณะที,ถ้าพยายามเพิ,มกฎทางไวยากรณ์ ให้
ครอบคลุ ม ประโยคแบบต่ า งๆมากขึ นD ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ระบบประมวลผล
ภาษาธรรมชาติมองเห็นความกํากวมเพิ,มมากตามไปด้ วย ปั ญหาเหล่านี D เราจะ
พบมากเวลาที,แจงส่วนประโยคต่างๆ ประโยคที,ดเู หมือนเป็ นประโยคง่ายๆและไม่
มีความกํ ากวมทางโครงสร้ าง แต่ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติจะพบว่ามี
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โครงสร้ างที,เป็ นไปได้ มากกว่าหนึ,งโครงสร้ าง คําถามคือ จะทําอย่างไรที,จะทําให้
ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาตินนสามารถเลื
ัD
อกโครงสร้ างให้ สอดคล้ องกับแบบ
ที,คนเรารับรู้ได้ วิธีการหนึง, ก็คือ การนําเรื, องของความน่าจะเป็ นเข้ ามาประยุกต์ใช้
โดยกํ า หนดให้ โครงสร้ างแต่ ล ะโครงสร้ างมี ค่ า ความน่ า จะเป็ นที, ไ ม่ เ ท่ า กั น
โครงสร้ างที,มีค่าความน่าจะเป็ นสูงเกินค่าระดับหนึ,ง จึงจะถือว่าเป็ นโครงสร้ างที,
คนเราสามารถรับรู้ได้
ปั ญหาเหล่านี Dชี Dให้ เห็นว่าไวยากรณ์ในแบบพีชคณิตที,ศึกษากันอยู่นนไม่
ัD
สอดคล้ องกับการรับรู้ (perception) ของมนุษย์ คําถามหนึ,งที,เรามักถามตัวเอง
เสมอในเวลาที,ต้องตัดสินความถูกผิดของภาษาคือการถามว่าประโยคหรื อวลีนี Dฟั ง
ดูเป็ นธรรมชาติไหม (sound natural) ซึ,งคําตอบที,ได้ จากคําถามในลักษณะนี D
เป็ นเรื, องที,เกี,ยวข้ องกับระดับชันD (degree) เราไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยกฎที,มี
ลักษณะตายตัวแยกแยะแบบเด็ดขาด (discrete) หรื อที,เรี ยกว่ากฎแบบพีชคณิต
ได้ แต่ อ าจอธิ บ ายได้ ด้ ว ยการใช้ ไวยากรณ์ ที, มี ก ารถ่ ว งนํ าD หนัก (weighted
grammar) หรื อไวยากรณ์เชิงสถิติ (stochastic) คือ ไวยากรณ์ที,ใช้ ค่าความน่าจะ
เป็ นประกอบด้ ว ย ซึ,ง แบบจํ า ลองของไวยากรณ์ แ บบนี นD ่ า จะสอดคล้ อ งกับ
วิจารณญาณของมนุษย์ (human judgment) มากกว่า กล่าวคือ ประโยคที,สร้ าง
ขึ Dนจากไวยากรณ์ นนนอกจากจะบอกได้
ัD
ว่าถูกไวยากรณ์ หรื อไม่แล้ ว ยังบอกถึง
ระดับชันD (degree) ว่าฟั งดูเป็ นธรรมชาติเพียงใด และก็ควรจะต้ องสอดคล้ องกับ
การรับรู้ของมนุษย์
ตัวอย่างข้ างล่าง (Abney 1996:13) เป็ นเพียงตัวอย่างสมมติที,แสดงให้
เห็ น ถึ ง การผนวกคุณ สมบัติ ท างสถิ ติ เ ข้ า ไปในไวยากรณ์ แ บบ context free
grammar เพื,อทําให้ เป็ นไวยากรณ์ที,มีการถ่วงนํ Dาหนัก โดยมีการให้ นํ Dาหนักหรื อค่า
ความน่าจะเป็ นของกฎแต่ละกฎไว้ ข้างท้ าย ซึ,งจะช่ วยแก้ ปัญหาในเรื, อ งความ
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กํากวมทางโครงสร้ างที,เกิดขึ Dนได้
1. S -> NP V 0.7
2. S -> NP 0.3
3. NP -> N 0.8
4. NP -> N N 0.2
5. N -> John 0.6
6. N -> walks 0.4
7. V -> walks 1.0
จากไวยากรณ์ที,กําหนดให้ นี D John walks มีโครงสร้ างที,เป็ นไปได้ อยูส่ อง
แบบ คือ เป็ น S หรื อ NP แต่ด้วยนําD หนักของแต่ละกฏที,แตกต่างกัน ทําให้
โครงสร้ าง S มีนํ Dาหนักเท่ากับ .7 x .8 x .6 x 1.0 = .336 ส่วนโครงสร้ าง NP มี
นํ Dาหนักเท่ากับ .3 x .2 x .6 x .4 = 0.0144 เนื,องจากนํ Dาหนักของโครงสร้ าง S สูง
กว่าโครงสร้ าง NP มากจึงถือได้ ว่าเป็ นโครงสร้ างที,รับรู้ (perceive) ได้ และเรา
อาจตังสมมติ
D
ฐานต่อว่า ประโยคจะถูกมองว่ากํากวมถ้ าอัตราส่วนระหว่างตัวเลข
สูงสุดกับตัวเลขถัดไปไม่แตกต่างกันมาก เช่น ไม่เกิน 2:1 ความจริ งแล้ วแนวคิด
เรื, องระดับชันของความถู
D
กต้ องทางไวยากรณ์ (degree of grammaticality) ก็มี
ปรากฏใช้ กนั อยู่ในทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ เช่น การที,มองว่าการละเมิดของกฎ
Empty Category Principle (violation of ECP) รุ นแรงกว่าการละเมิดของกฎ
Subjacency Principle (ทังสองเป็
D
นกฎที,อยู่ในทฤษฎีไวยากรณ์ Government
and Binding ของ Chomsky) แต่คําถามที,เกิดตามมาจากการผนวกคุณสมบัติ
ของสถิติเข้ ากับตัวไวยากรณ์ก็คือ ค่าตัวเลขความน่าจะเป็ นเหล่านี Dจะได้ มาจาก
ไหน คําตอบที,เป็ นไปได้ คือ ตัวเลขพวกนี Dเรี ยกว่าตัวเลขที,ได้ จากการประมาณค่า
(parameter estimation) ซึง, น่าจะได้ มาในระหว่างการเรียนรู้ภาษานัน, เอง
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นอกจากนี D Abney ยังเสริ มให้ เห็นว่าการใช้ สถิตินนสามารถใช้
ัD
อธิ บาย
เรื, องของการปรากฏร่ วมกันของคํา (collocation) และข้ อจํากัดของการเลือกเกิด
ร่ วมกัน (selectional restriction) ได้ หรื ออย่างน้ อยก็บอกถึงระดับชันของความ
D
เป็ นธรรมชาติ (degree of naturalness) ได้ เช่น บอกได้ ว่า strong tea และ
powerful car จะฟั งดูเป็ นธรรมชาติมากกว่า strong car กับ powerful tea
เพราะจากค่าทางสถิติมีการปรากฏร่ วมกันของ strong กับ tea มากกว่า strong
กับ car ซึง, บางคนอาจจะแย้ งว่าเป็ นการยากที,จะกําหนดว่า ความเป็ นธรรมชาติ
(naturalness) คืออะไร แต่ Abney แย้ งว่าในความเป็ นจริ งความเป็ นธรรมชาติ
เป็ นสิ, ง ที, เ ราสามารถรั บ รู้ ได้ ความเป็ นธรรมชาติ เ ป็ นคนละเรื, อ งกับ การมี
ความหมายที,เข้ าใจได้ (meaningfulness) ตัวอย่างเช่น เรารู้ สกึ ว่า differential
structure ฟั งดูเป็ นธรรมชาติมากกว่า differential child ถึงแม้ ว่าเราจะไม่ร้ ู ว่า
differential structure หมายถึงอะไรก็ตาม นอกจากนี D Abney ยังกล่าวว่าเรื, อง
ทางสถิติยงั สามารถนํามาใช้ อธิบายปรากฎการณ์เรื, องอื,นๆในทางภาษาได้ อีกด้ วย
ตัวอย่างเช่น
(a) การแก้ ไขข้ อผิดพลาดได้ (error tolerance) เช่น เวลาที,ผ้ ฟู ั งได้ ยิน
ประโยค Thanks for all you help ผู้ฟังมักเลือกที,จะตีความประโยคนี Dใหม่เป็ น
thanks for all your help มากกว่าที,จะคิดถึงประโยคนี Dในโครงสร้ างที,มี
หมายความว่า thanks for all those who you help ซึ,งก็เป็ นโครงสร้ างที,ถกู
ไวยากรณ์ เรื, องนี Dสามารถอธิบายได้ ว่า เพราะความสิ Dนเปลือง (cost) ของการแก้
ข้ อผิดพลาด (error correction) เพื,อให้ ได้ โครงสร้ างที,ร้ ูสกึ ดีกว่า (preferred) (ซึง, มี
ค่า สถิ ติ ก ารใช้ มากกว่า ) นันD น้ อ ยกว่า ความสินD เปลื อ งของการพยายามสร้ าง
(derive) โครงสร้ างที, ถู ก ไวยากรณ์ แ ต่ มี ก ารค่ า สถิ ติ ก ารใช้ น้ อยกว่ า (less
preferred)
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(b) การเรี ยนรู้ ในทันที (learning on the fly) เช่น เวลาที,ผ้ ฟู ั งได้ ยิน
ประโยคว่า a hectare is a hundred ares ผู้ฟังจะสรุ ปว่า ares เป็ นคํานามได้
โดยที,ไม่จําเป็ นต้ องรู้จกั คํานี Dมาก่อน การที,คนเราสามารถสร้ างโครงสร้ างประโยค
ที,คิดเอาไว้ ไ ด้ (pick intended structure) สามารถอธิ บายได้ ว่า คนเรามี
กระบวนการที, จ ะเรี ยนรู้ โดยการกํ า หนดหมวดคํ า ให้ กั บ คํ า ใหม่ เพิ, ม
subcategorization frame ของคํ ากริ ยาที, เกี, ยวข้ อง และคํานวณค่าความ
สิ นD เปลื อ งของการเรี ย นรู้ นันD ซึ, ง การใช้ ไวยากรณ์ แ บบถ่ ว งนํ าD หนัก ได้ หรื อ
ไวยากรณ์ ที, มี ก ารใช้ ค่ า ความน่า จะเป็ นก็ เ ป็ นวิ ธี ห นึ,ง ที, ส ามารถนํ า มาอธิ บ าย
ปรากฎการณ์นี Dได้
นอกจากนี D แนวคิ ด ทางสถิ ติ ยัง ช่ ว ยอธิ บ ายในเรื, อ งของการเลื อ ก
โครงสร้ างตามความนิยมใช้ (structural preference) ได้ เช่น ในประโยค the
emergency crews hate most is domestic violence ในประโยคนี DนันD
โครงสร้ างที,ถกู คือ the emergency เป็ นนามวลีและ crews hate most เป็ นส่วน
ขยายของนามวลี (the emergency (that) crews hate most) แต่เนื,องจากการ
เลือกตีความแบบที,ยาวที,สดุ ก่อนเป็ นทางเลือกที,มกั ใช้ มากกว่า ในการอ่านรอบ
แรก เราจึงอ่านนามวลีตวั แรกจบลงที, the emergency crews แล้ วมอง hate
เป็ นคํากริ ยา จนเมื,ออ่านต่อๆไปจึงพบว่าทางเลือกแบบนีไD ม่ถูกต้ อง แล้ วค่อ ย
ย้ อนกลับไปเลือกอีกโครงสร้ างหนึง,
3. การใช้ สถิติในการแก้ ปัญหาความกํากวม
สถิติพื Dนฐานเรื, องความน่าจะเป็ น สามารถนํามาประยุกต์ใช้ แก้ ปัญหา
ความกํากวมที,เกิดขึ Dนในการประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ เป็ นอย่างดี ในส่วนนี D
เป็ นการนําเสนอตัวอย่างหนึง, ของการใช้ สถิติมาช่วยแก้ ปัญหาเรื, องความกํากวมที,
พบในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ หลัก การที, สํา คัญในเรื, อ งนี D คือ การนํ า
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แนวคิดของทฤษฎีความน่าจะเป็ นมาใช้ ซึง, แนวคิดทางด้ านทฤษฎีความน่าจะเป็ น
นันD มีแนวคิดโดยสรุปดังนี D
สํา หรั บ เหตุก ารณ์ ใ ดใด ค่า ความน่า จะเป็ นจะอยู่ร ะหว่า ง 0 ถึ ง 1
เหตุการณ์ e1 จะไม่มีโอกาสเกิดขึ Dน ถ้ าค่าความน่าจะเป็ นเป็ นศูนย์ แต่จะเกิดขึ Dน
อย่างแน่นอน ถ้ าค่าความน่าจะเป็ นเป็ นหนึ,ง ค่าความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ใด
ใดคํานวณได้ จากสถิติของการเกิดในเหตุการณ์ทงหมดที
ัD
,ผา่ นมา ตัวอย่างเช่น ใน
การแข่งม้ า 100 เที,ยว ม้ าชื,ออาภาพรชนะ 15 ครังD ถือได้ ว่า ค่าความน่าจะเป็ นที,
ม้ าอาภาพรจะชนะอีกคือ 0.15 และค่าความน่าจะเป็ นที,ม้าอาภาพรจะแพ้ เป็ น
0.85 และถ้ าในการแข่งขันเราพิจารณาเรื, องสภาพอากาศด้ วย เช่น ในการแข่ง
ม้ า 100 ครังD นี D มีฝนตก 20 ครังD ซึ,งใน 20 ครังD นี D ม้ าอาภาพรชนะ 10 ครังD ดังนันD
โอกาสที,ม้าอาภาพรจะชนะเมื,อฝนตกจะเป็ น 0.5 (10 จาก 20 ครังD ) ความน่าจะ
เป็ นในแบบหลังนี Dเรี ยกว่าความน่าจะเป็ นแบบมีเงื,อนไข (conditional probability)
ซึ,งเขียนแทนด้ วย P(A | B) หมายถึงค่าความน่าจะเป็ นที,จะเกิดเหตุการณ์ A
หลังจากที,เกิดเหตุการณ์ B แล้ ว ซึง, สามารถคํานวณได้ โดยใช้ สตู รต่อไปนี D
P (A | B ) =

P (A ∩ B )
P (B )

ในตัวอย่างข้ างต้ น P( อาภาพรชนะ | ฝนตก) = P(อาภาพรชนะและฝน
ตก) / P(ฝนตก) = (10/100) / (20/100) = 0.5 นอกจากนี Dแล้ ว ยังมีอีกสูตรหนึ,งที,
เกี,ยวข้ องกับความน่าจะเป็ นแบบมีเงื,อนไข คือ กฎของ Bayes ซึง, เขียนได้ ดงั นี D
P (A | B ) =

P (B | A ) * P ( A )
P (B )

จากตัวอย่างนี D เราสามารถคํานวณค่า P( ฝนตก | อาภาพรชนะ) ได้ = P(อาภาพร
ชนะ | ฝนตก) * P(ฝนตก) / P(อาภาพรชนะ) = 0.5 * 0.2 / 0.15 = 0.67 หรื อเมื,อ
คํานวณอีกแบบตามสูตรแรกจะได้ วา่ P( ฝนตก | อาภาพรชนะ) = P(อาภาพรชนะ
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และฝนตก) / P(อาภาพรชนะ) = 0.10 / 0.15 = 0.67 เท่ากัน จึงสามารถคํานวณ
โดยใช้ สตู รใดก็ได้ ตามแต่ข้อมูลที,มีอยู่
แนวคิดเรื, องความน่าจะเป็ นนี Dถูกนํามาประยุกต์ใช้ กบั งานทางด้ าน NLP
ได้ มากมาย แต่ในที,นี D จะขอยกตัวอย่างเฉพาะการใช้ คา่ ความน่าจะเป็ นในการแก้
ความกํากวมเรื, องการกํากับหมวดคํา (part of speech tagging)1 ว่าสามารถทํา
ได้ อย่างไร เพื,อให้ เห็นแนวทางที,เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ในการกํากับหมวดคําให้ กับ
คําทุกๆคําในประโยคนันD จะพบว่า เมื,อพิจารณาเฉพาะคําๆเดียว คําบางคํ า
สามารถเป็ นได้ มากกว่าหนึ,งหมวดคํา เช่น คําว่า flies เป็ นได้ ทงั D N และ V
ปั ญหาที,เราต้ องตัดสินคือ คําว่า flies นี Dควรเป็ น N หรื อ V ถ้ าเขียนในรู ปแบบของ
ความน่าเป็ น คือ เราต้ องพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่าง PROB(C=N | W=flies)
(อ่านว่า ค่าความน่าจะเป็ นที,เมื,อกําหนดคําว่า flies ให้ แล้ วคํานันจะมี
D
หมวดคํา
เป็ น N) และ PROB(C=V | W=flies) แต่ในที,นี Dจะเขียนย่อๆเป็ น PROB(N | flies)
และ PROB(V | flies) วิธีที,ง่ายที,สดุ ในการประยุกต์ใช้ เรื, องความน่าจะเป็ น คือ ดู
ว่าค่าความน่าจะเป็ นของหมวดคําใดมากกว่ากัน ก็ ให้ เลือกหมวดคํา นันD เป็ น
คําตอบ ซึง, จากกฎในเรื, องความน่าจะเป็ น เราจะได้
PROB(N | flies) = PROB(flies & N) / PROB(flies)
PROBN(V | flies) = PROB(flies & V) / PROB(flies)
ในที,นี D จะเห็น ว่าค่า ความน่า จะเป็ นทังD สองค่ามี ตัวหารเหมือ นกัน คื อ
PROB(files) ดังนันคํ
D าตอบของปั ญหานี Dจึงขึ Dนอยู่กบั การตัดสินว่า PROB( flies &
N) หรื อ PROB(flies & V) ที,มากกว่ากัน ค่าตัวหารไม่มีผลใดใดต่อคําตอบ แต่

1

ตัวอย่างและรายละเอียดในส่วนนี Dเรี ยบเรี ยงจากบทที, 7 ในหนังสือ Natural
Language Understanding ของ Allen (1995)
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เราจะหาค่าความน่าจะเป็ นทังสองนี
D
Dได้ อย่างไร ในความเป็ นจริ งเราไม่สามารถ
กระทําได้ เพราะเราไม่สามารถเก็บรบวรวมประโยคทังหมดที
D
,เคยมีการใช้ กนั มาใน
โลกนีไD ด้ แต่ถ้าเรามีคลังข้ อมูลภาษาขนาดใหญ่ มากพอสมควร เราก็ สามารถ
ประมาณค่าความน่าจะเป็ นอันนี Dได้ จากคลังข้ อมูลภาษานันD เช่น ถ้ ามีคลังข้ อมูล
ภาษาขนาด 1,273,000 คํา และจากคลังข้ อมูลพบว่ามีการใช้ flies 1,000 ครังD
โดยใช้ เป็ น N 400 ครังD ใช้ เป็ น V 600 ครังD ดังนันเราจะได้
D
PROB(flies) ประมาณเท่ากับ 1,000/1,273,000 = 0.0008
PROB(flies & N) ประมาณเท่ากับ 400/1,273,000 = 0.0003
PROB(flies & V) ประมาณเท่ากับ 600/1,273,000 = 0.0005
ดังนันD ถ้ าให้ เดา ระบบ NLP ก็ควรจะเดาว่า flies เป็ น V เพราะมีโอกาส
ถูกร้ อยละ 60 การประมาณแบบนี Dเรี ยกว่าการประมาณค่าแบบมากสุดตามที,พบ
(maximum likelihood estimator - MLE) คือคํานวณจากสัดส่วนจริ งที,ปรากฏใน
คลังข้ อมูลนันD ความถูกต้ องของค่าที,ประมาณได้ นนขึ
ั D Dนอยู่กับขนาดของข้ อมูลที,
ใช้ ในการประมาณค่าความน่าจะเป็ นเป็ นสําคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ าเราใช้ การโยน
เหรี ยญ 2 ครังD มาช่วยในการประมาณค่าความน่าจะเป็ นของการออกหัว ถ้ าโยน 2
ครังD ได้ หวั (H) หมด PROB(H) ที,ประมาณได้ จะเท่ากับ 1 ถ้ าโยน 2 ครังD ได้ ก้อย
(T) หมด PROB(H) ที,ประมาณได้ จะเท่ากับ 0 ถ้ าโยน 2 ครังD ได้ T หนึ,งครังD H
หนึ,งครังD PROB(H) ที,ประมาณได้ จะเท่ากับ 0.5 ถ้ าสมมติว่าค่าประมาณของ
PROB(H) ที,เรายอมรับว่าใช้ ได้ ในที,นี Dเป็ นค่าที,อยู่ระหว่าง .25 ถึง .75 การโยน
เหรี ยญ 2 ครังD จะให้ โอกาสที,ค่าประมาณการจะใช้ ไม่ได้ ถึง 50% แต่เมื,อโยน 3
ครังD โอกาสที,คา่ ประมาณของ PROB(H) จะไม่เป็ นที,ยอมรับจะลดลงเป็ น 25% ดู
ข้ อมูลด้ านล่างประกอบ (Allen 1995:193-194)
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Results
HH
HT
TH
TT

Estimate of Prob(H)
1.0
0.5
0.5
0

AcceptableEstimate?
NO
YES
YES
NO

ตาราง 6.1 การประมาณค่า Prob(H) จากการโยนเหรี ยญ 2 ครังD
Results
HHH
HHT
HTH
HTT
THH
THT
TTH
TTT

Estimate of Prob(H)
1.0
0.66
0.66
0.33
0.66
0.33
0.33
0

Acceptable Estimate?
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NO

ตาราง 6.2 การประมาณค่า Prob(H) จากการโยนเหรี ยญ 3 ครังD
ตัวอย่างนี Dแสดงให้ เห็นว่าค่าประมาณการจะใช้ ได้ ดีก็ตอ่ เมือ, ข้ อมูลที,ใช้ ใน
การประมาณนันมี
D ขนาดใหญ่มากๆ ในกรณีของภาษา เราสามารถประมาณค่า
ความน่าจะเป็ นได้ ดีมากขึ Dนถ้ าหากว่าคลังข้ อมูลภาษาที,ใช้ มีขนาดใหญ่มากๆ แต่
ถึงกระนันD ข้ อมูลภาษาก็ยงั มีปัญหาเรื, องข้ อมูลที,ปรากฏน้ อย (sparse data) ทังนี
D D
เพราะคําแต่ละคํามีความถี,ในการใช้ ไม่เท่ากัน จะมีคําเป็ นจํานวนมากที,มีความถี,
ในการใช้ ตํ,ามาก และจะมีคําจํานวนน้ อยที,มีความถี,ในการใช้ สงู มาก ยิ,งกว่านันD
คําบางคําก็อาจจะไม่พบในคลังข้ อมูลภาษาที,ใช้ เลยก็ได้ ค่าความน่าจะเป็ นของ
คํานันจึ
D งเป็ น 0 เมื,อค่าความน่าจะเป็ นของการพบคํานันเป็
D น 0 ค่าความน่าจะ
เป็ นของประโยคที,มีคํานันอยู
D ่ก็จะเป็ น 0 ไปด้ วย จึงต้ องมีวิธีประมาณค่าความ
น่า จะเป็ นที, ดี ก ว่า แบบ MLE
การประมาณค่า แบบคาดเดา (expected
likelihood estimator - ELE) เป็ นวิธีการหนึง, ซึง, แก้ ปัญหานี Dได้ โดยการบวกตัวเลข
น้ อยๆ เช่น 0.5 ให้ กบั ความถี,ในการเกิดของทุกคํา ดังนันจึ
D งไม่มีคําใดที,มีคา่ ความ
น่าจะเป็ นเป็ น 0 แต่วิธีนี Dก็ไม่ใช่การแก้ ปัญหาในเรื, องนี Dดี มีวิธีการแบบอื,นๆที,
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ดีกว่า แต่จะไม่ขอกล่าวในที,นี D ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ,มเติมได้ จาก Jurafsky
and Martin (2000) ในหัวข้ อเรื, องของการปรับค่า (smoothing)
ในทางปฏิบตั ิ เมื,อใช้ คลังข้ อมูลภาษาหนึง, ในการประมาณค่าความน่าจะ
เป็ นของคําต่างๆ เราควรมีคลังข้ อมูลภาษาอีกคลังหนึง, เพื,อใช้ ทดสอบการทํางาน
ของโปรแกรมที,ใช้ ค่าความน่าจะเป็ นที,ประมาณได้ จากคลังข้ อมูลแรก ไม่ควร
ทดสอบโปรแกรมบนคลังข้ อมูลภาษาเดิมเพราะจะเป็ นเหมือนการจําคําตอบมา
ตอบคําถาม การทดสอบบนคลังข้ อมูลที,สองจะชี Dให้ เห็นว่า ค่าความน่าจะเป็ นที,
ประมาณได้ จากคลังข้ อมูลแรกให้ ผลเป็ นที,นา่ พอใจเพียงใด
การให้ โปรแกรมตัดสินหมวดคําของคําแต่ละคําในประโยคโดยอัตโนมัติ
วิธีที,ง่ายสุด คือวิธีแบบที,ได้ กล่าวมาแล้ วในตอนต้ น คือการเลือกหมวดคําที,ให้ ค่า
ความน่าจะเป็ นของคําๆนันสู
D งสุด จากการศึกษาพบว่าวิธีนี Dสามารถแก้ ปัญหา
ความกํากวมของหมวดคําได้ ถกู ต้ องประมาณ 90% ดังนันD ค่าความถูกต้ อง 90%
นี Dจึงควรเป็ นค่าตํ,าที,สดุ ที,ควรจะเป็ น โปรแกรมที,ใช้ วิธีการทางสถิติแบบใดใดก็
ตามไม่ควรจะให้ คา่ ความถูกต้ องน้ อยไปกว่าค่านี D
วิธีการทางสถิติแบบหนึง, ที,ใช้ กนั ทัว, ไป คือการใช้ บริ บทข้ างเคียงหรื อคําที,
ปรากฏข้ างเคียงมาช่วยตัดสิน เช่น flies ที,ตามหลังคํา the ก็ ค วรจะเป็ น N
มากกว่า V หากเรามองปั ญหาการกํากับหมวดคํา (POS tagging) นี Dให้ เป็ น
ปั ญหาแบบที,เกี,ยวข้ องกับความน่าจะเป็ นไปได้ เราสามารถมองปั ญหานี Dได้ ว่า
ถ้ ากําหนดให้ ประโยคหนึ,งๆ คือลําดับของคํา W1, W2,…. Wt สิ,งที,เราต้ องการคือ
หาลําดับของ C1,C2,….Ct ที,ให้ คา่
(1)
PROB(C1,…Ct | W1,….Wt) มากที,สดุ
แต่วา่ การหาค่าประมาณการนี Dโดยตรงจากคลังข้ อมูลภาษานันจะต้
D
อง
ใช้ ข้อมูลจํานวนมหาศาล เพราะโอกาสที,จะพบประโยคเดียวกันในคลังข้ อมูลนันมี
D
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น้ อยมาก และโอกาสที,จะพบลําดับของหมวดคําแบบที,เป็ น C1,C2,….Ct กับ
ประโยคนันก็
D ยิ,งน้ อยลงไปอีก แต่หากเราแปลงปั ญหานีโD ดยใช้ กฎของ Bayes
ปั ญหาในข้ อ (1) จะถูกแปลงออกมาเป็ นปั ญหาของ
(2)
PROB(C1,…Ct) * PROB(W1,….Wt | C1,….Ct) ) / PROB(W1,….Wt)
เนื,องจากในที,นี D เราต้ องการหา C1,….Ct ที,ให้ ค่าความน่าจะเป็ นที,มาก
ที,สดุ เราจึงสามารถตัดตัวหาร PROB(W1,….Wt) ทิ Dงได้ เพราะไม่มีผลอะไรต่อการ
เปรี ยบเทียบ C1,….Ct แบบต่างๆ ดังนันD เราจึงสามารถมองปั ญหานี Dออกมาเป็ น
ปั ญหาของ
(3)
PROB(C1,…Ct) * PROB(W1,….Wt | C1,….Ct)
แต่ ปั ญ หานี กD ็ ยัง แก้ ได้ ย ากอยู่ดี เพราะว่า จะต้ อ งใช้ ข้ อ มูล มากมาย
เพื,อที,จะใช้ ในการคํานวณค่าความน่าจะเป็ นอันนี D จึงต้ องหาวิธีประมาณค่าความ
น่าจะเป็ นอันนี Dใหม่เพื,อให้ สามารถหาค่าได้ จริ งๆ ซึ,งเราสามารถทําได้ โดยตังข้
D อ
สันนิษฐานบางอย่างขึ Dนมา ถึงแม้ ว่าจะยังไม่มีการพิสจู น์ว่าข้ อสันนิษฐานนี Dเป็ น
จริ งหรื อไม่ แต่ในทางปฏิบตั ิที,ผ่านมา ก็ใช้ ได้ ผลเป็ นอย่างดี ข้ อสันนิษฐานที,ว่านี D
คือ ค่าความน่าจะเป็ นที,จะพบลําดับของหมวดคําแบบหนึง, ๆ ประมาณว่าเท่ากับ
ผลคูณรวมของค่าความน่าจะเป็ นที,จะพบหมวดคําในแต่ละตําแหน่งเมื,อพิจารณา
เฉพาะหมวดคําก่อนหน้ าจํานวนจํากัด เช่น 1 หรื อ 2 ตําแหน่งข้ างหน้ า คือแทนที,
จะหาค่าความน่าจะเป็ นที,จะพบหมวดคําของคําทังหมดในประโยคตามลํ
D
าดับที,
เกิด ก็ให้ คํานวณจากผลคูณรวมของค่าความน่าจะเป็ นของหมวดคําทีละคํา โดย
ที,คา่ ความน่าจะเป็ นของหมวดคําแต่ละคํานันขึ
D Dนอยูก่ บั หมวดคําที,ปรากฏข้ างหน้ า
ในขอบเขตจํากัด เช่น 1 หรื อ 2 ตัวก่อนหน้ าด้ วย ข้ อสันนิษฐานนี Dเรี ยกว่า Markov
assumption หรื อที,เรี ยกกันว่าเป็ นการใช้ แบบจําลองแบบ bigram หรื อ trigram
เป็ นต้ น สมมติวา่ ในที,นี Dเลือกใช้ bigram คือพิจารณาเพียงหนึง, ตําแหน่งข้ างหน้ า
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ค่าความน่าจะเป็ นที,ประมาณใหม่ได้ จะเป็ น
PROB (C 1 ,..., C T ) ≅ ∏

i =1 ,T

PROB (C i | C i −1 )

กล่าวคือ PROB(C1,…Ct) ประมาณว่าเท่ากับ ผลคูณรวมของ i=1,t
PROB(Ci | Ci-1) เช่น PROB(ART N V N) ประมาณว่าเท่ากับ PROB(ART | φ) *
PROB(N | ART) * PROB(V | N) * PROB(N | V)
ทํานองเดียวกัน ตัวคูณที,สองในสมการ (3) ก็สามารถประมาณค่าใหม่
โดยตังข้
D อสันนิษฐานว่า ค่าความน่าจะเป็ นในการปรากฏของรู ปคํา W สําหรับ
หมวดคํา C ใดใด หรื อ PROB(W | C) ไม่ได้ ขึ Dนอยู่กบั รู ปคําและหมวดคําที,เกิด
ข้ างหน้ าหรื อข้ างหลัง ดังนันD
PROB(W1,…Wt | C1,…Ct) จึงประมาณว่าเท่ากับ ผลคูณรวมของ
PROB(Wi | Ci) โดยที, i=1 ถึง t
เมื,อประมาณได้ ดงั นี D ปั ญหาใน (3) จึงมองได้ ใหม่วา่ เป็ นปั ญหาของ

∏

i =1 ,T

PROB (C i | C i −1 ) * PROB (W i | C i )

หรื อคือผลคูณรวมของ PROB(Ci | Ci-1) * PROB (Wi |Ci) โดยที, i=1,t
ซึง, ค่าเหล่านี Dเราสามารถหาได้ จากการนับความถี,ของคําและหมวดคําในคลังข้ อมูล
ภาษา เช่น สมมติว่ามีคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษ ซึ,งมีหมวดคําที,เป็ นไปได้ อยู่ 4
หมวดคํา คือ N V ART และ P หากต้ องการคํานวณค่าความน่าจะเป็ นของการ
พบ V ก่อนหน้ า N ก็คํานวณได้ ดงั นี D
ค่า PROB(Ci=V | Ci-1=N) ≈ Count(N ที,ตําแหน่ง i-1 และ V ที,ตําแหน่ง
i) / Count(N ที,ตําแหน่ง i-1) ส่วน PROB(Wi | Ci) คํานวณจากการเกิดของคํา
ต่างๆ ในหมวดคํานันๆ
D เช่น PROB(the | ART) = Count(จํานวนครังD ที, the เป็ น
ART)/Count(จํานวนครังD ที,พบ ART) (ใช้ กฎ PROB(A|B) = PROB(A&B)
/PROB(B)) (ดูตารางที, 6.3, 6.4 ประกอบ)
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ในที,นี D สมมติว่าต้ องการหาหมวดคําของคําทุกคําในประโยค flies like
a flower ถ้ าใช้ วิ ธี แ บบง่ า ยๆแต่เ สีย เวลามากคื อ ให้ ท ดลองสร้ างลํ า ดับ
(sequence) ของหมวดคํา C1,…Ct ทุกแบบที,เป็ นไปได้ เพื,อหา C1,…Ct แบบที,ให้
ค่าความน่าจะเป็ นที,สงู ที,สดุ ซึง, วิธีนี Dจะต้ องคํานวณค่าความน่าจะเป็ นทังหมด
D
NT
แบบ โดยที, N คือจํานวนของหมวดคํา ส่วน T คือจํานวนของคําในประโยค แต่เรา
สามารถทําได้ ดีกว่าโดยใช้ แบบจําลอง probabilistic finite state machine มา
ช่วย ซึ,งสามารถแสดงเป็ นรู ปภาพได้ ดงั ในรู ปที, 6.1 (ซึ,งค่าความน่าจะเป็ นต่างๆ
นันได้
D มาจากค่าในตารางที, 6.3) ดังนันD เราจึงสามารถคํานวณค่าความน่าจะเป็ น
เฉพาะของลําดับที,เป็ นไปได้ ตามแผงผังซึ,งจะมีจํานวนน้ อยกว่า NT อย่างแน่นอน
ตัวอย่างเช่น ค่าความน่าจะเป็ นของชุดที,เป็ น N V ART N จะเท่ากับ .29 * .43
*.65 * 1 = .081
Cate
gory
0
0
ART
N
N
N
V
V
P
P

Count
at i
300
300
558
833
833
833
300
300
307
307

Pair
0,ART
0,N
ART,N
N,V
N,N
N,P
V,N
V,ART
P,ART
P,N

Count at
i,i+1
213
87
558
358
108
366
75
194
226
81

Bigram
PROB(ART
PROB(N |
PROB(N |
PROB(V |
PROB(N |
PROB(P |
PROB(N |
PROB(ART
PROB(ART
PROB(N |

Estimate
| 0)
0)
ART)
N)
N)
N)
V)
| V)
| P)
P)

.71
.29
1
.43
.13
.44
.35
.65
.74
.26

ตารางที, 6.3: แสดงความน่าจะเป็ นของ bigram จากคลังข้ อมูล (Allen 1995:198)
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Flies
Fruit
Like
A
The
Flower
Flowers
Birds
Others
TOTAL

N
21
49
10
1
1
53
42
64
592
833

V
23
5
30
0
0
15
16
1
210
300

ART
0
1
0
201
300
0
0
0
56
558

P
0
0
21
0
2
0
0
0
284
307

TOTAL
44
55
61
202
303
68
58
65
1142
1998

ตารางที, 6.4 : แสดงความถี,ของคําในหมวดคําต่าง ๆ (Allen 1995: 199)

.65

ART
.71

.43

1

φ
.29

V

N

.35
.26
.44

.74
P

.13
รูปที, 6.1 ผัง Markov พร้ อมค่าความน่าจะเป็ นของไบแกรม (Allen 1995: 200)
เมื,อคํานวณค่า PROB(Ci | Ci-1) ได้ แล้ ว ขันต่
D อไปคือการคํานวณหาค่า
PROB(Wi | Ci) ตัวอย่างเช่น ค่า PROB(Wi | Ci) ของประโยค flies like a flower
เมื,อถูกกํ าหนดหมวดคําเป็ น N V ART N ตามลําดับ จะคํานวณได้ จาก
PROB(flies | N) * PROB(like | V) * PROB(a | ART) * PROB(flower | N) ซึ,ง
สามารถคํานวณค่าความน่าจะเป็ นที,ได้ จากตารางที, 6.4 ได้ ผล = 0.25 * .1 * .36
* .063 = 5.4 * 10-5 เมื,อคูณด้ วยค่า .081 ที,ได้ จาก PROB(N V ART N) ก็จะได้
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ค่าประมาณของความน่าจะเป็ น ที, N V ART N จะเป็ นหมวดคําของ flies like a
flower ตามลําดับ
ในกรณีที,วิเคราะห์ประโยคที,มีคํา 4 คําและมีหมวดคําที,เป็ นไปได้ ทงหมด
ัD
4 หมวดคํา ถ้ าทําแบบง่ายๆ ก็ต้องคํานวณหาลําดับของหมวดคําที,เป็ นไปได้ ทงั D
หมดแล้ วเลือกทางที,ให้ คา่ ความน่าจะเป็ นที,สงู ที,สดุ ซึง, ในที,นี Dต้ องคํานวณทังสิ
D Dน 44
= 256 (ดูรูปที, 6.2) แต่เราอาจไม่จําเป็ นต้ องหาค่าของการแทนทุกลําดับชุดที,
เป็ นไปได้ เพราะเราอาจทําโดยการพิจารณาไปทีละคํา ในระหว่างนันD จาก
ลําดับ (sequence) ทังD หมดที,เป็ นไปได้ ให้ จัดเป็ นกลุ่มตามหมวดคําของคํ า
สุดท้ าย เช่น กลุม่ ที,คําสุดท้ ายเป็ น N กลุม่ ที,คําสุดท้ ายเป็ น V เป็ นต้ น จากนันD
ให้ เลือกลําดับที,ดีที,สุดในแต่ละกลุ่มนันD มาเพื,อนําไปใช้ สําหรั บการพิจารณาคํา
ถัดไป
ทําเช่นนีไD ปเรื, อยๆจนครบทุกคําในประโยค วิธีการนีเD ป็ นการใช้ ข้อ
สันนิษฐานของ Markov คือหมวดคําที,จะคิดต่อไปนันขึ
D Dนอยูก่ บั หมวดคําก่อนหน้ า
เท่า นันD ดัง นันD ในบรรดาลํา ดับ หมวดคํ า ทังD หมดที, คํ า สุด ท้ า ยเป็ นหมวดคํ า
เดียวกันเราสามารถเลือกมาเพียงหนึง, แบบ คือแบบที,มีคา่ ความน่าจะเป็ นสูงที,สดุ
กล่าวคือ ในการคํานวณจริ งจะเริ, มจากหาลําดับที,ดีที,สดุ 4 แบบสําหรับ flies like
ก่อน คือ หาลําดับที,ดีที,สดุ ที,คําสุดท้ ายเป็ น N ลําดับที,ดีที,สดุ ที,คําสุดท้ ายเป็ น ART
ลําดับที,ดีที,สดุ ที,คําสุดท้ ายเป็ น V และลําดับที,ดีที,สดุ ที,คําสุดท้ ายเป็ น P จากนันD
หาลําดับที,ดีที,สดุ สําหรับ flies like a ในหมวดคําสุดท้ ายต่างๆ 4 แบบ ทําเช่นนี Dไป
เรื, อยๆจนจบประโยค จึงไม่จําเป็ นต้ องคํานวณถึง 256 ครังD คือจะทําการคํานวณ
เพียง k*T*N2 ครังD แทนที,จะเป็ น NT (โดยที, k เป็ นค่าคงที,ตวั หนึ,ง) ด้ วยวิธีการ
เช่นนี D (ซึง, เรี ยกว่า Viterbi algorithm) เราจึงสามารถใช้ คา่ ความน่าจะเป็ นที,ได้ จาก
คลังข้ อมูลภาษามาแก้ ปัญหาความกํากวมที,เกิดขึ Dนในปั ญหาการกําหนดหมวดคํา
ในประโยคได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ Dน
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flies/V

like/V

a/V

flower/V

flies/

like/N

a/N

flower/N

like/P

a/P

flower/P

like/A

a/A

flower/A

N
NULL//φ

flies/
P

flies/A

รูปที, 6.2 แสดงความเป็ นไปได้ ของลําดับหมวดคํา 256 แบบ (Allen 1995:201)
3. บทสรุ ป
ในบทนี D ได้ แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของคลังข้ อมูลภาษาที,มีต่องาน
งานประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ,งได้ อาศัยคลังข้ อมูลภาษาเป็ นข้ อมูลในการ
คํานวณค่าทางสถิติต่างๆ เกี,ยวข้ องกับภาษา ค่าสถิติต่างๆนี D จะถูกนํามาใช้ ใน
งานที,เกี,ยวข้ องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ,งวิธีการแบบที,ใช้ สสถิตินี Dถือ
เป็ นกระแสหลักของงานการประมวลผลภาษาในปั จจุบนั เพราะจะเห็นว่าเป็ น
วิธีการที,มีความยืดหยุน่ สูงสามารถใช้ แบบจําลองเดียวกันกับภาษาต่างๆ ได้ เพียง
แค่เปลี,ยนคลังข้ อมูลภาษาที,ใช้ ในการฝึ กสอนระบบเท่านันD แนวคิดในเรื, องสถิติ
หรื อ ความน่ า จะเป็ นนันD นัก ภาษาศาสตร์ บ างกลุ่ ม ก็ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า แป็ นเรื, อ ง
แปลกปลอมของภาษาศาสตร์ แต่เป็ นหลักการพื Dนฐานหนึ,งของภาษาที,มนุษย์เรา
ได้ ใช้ ความคุ้นเคยหรื อประสบการณ์จากการใช้ ภาษาจริ งในการตัดสินเรื, องต่างๆ
เกี,ยวกับภาษา โดยที,กฎไวยากรณ์ในภาษาไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นกฎแยกขาดชัดเจน
แบบที,ร้ ูจกั กัน
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บทที% 7 คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน
1. บทนํา
คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน (learner corpus) เป็ นคลังข้ อมูลภาษาประเภท
หนึงF ทีFเก็บข้ อมูลภาษาทีFได้ จากผู้เรี ยนภาษาต่างประเทศ อาจเป็ นภาษาเขียนหรื อ
เป็ นภาษาพูดก็ได้ เนืFองจากเป็ นข้ อมูลจากผู้ทีFไม่ได้ เป็ นเจ้ าของภาษาจึงมีลกั ษณะ
แตกต่างจากคลังข้ อมูลภาษาปกติ(ทีFมกั เก็ บข้ อมูลภาษาจากเจ้ าของภาษา)ใน
หลายลัก ษณะ เป็ นข้ อมู ล ทีF จํ า แนกตามช่ ว งอายุ ข องผู้ พูด ได้ ไ ม่ ชัด เจนเท่ า
คลังข้ อมูลภาษาปกติเพราะความสามารถในการใช้ ภาษานันขึ
[ [นกับประสบการณ์
ภาษามากกว่าอายุของผู้พดู เป็ นข้ อมูลทีFสะท้ อนความไม่สมบูรณ์มากกว่าจะเป็ น
ข้ อ มูล ใช้ อ้ า งอิง เป็ นข้ อ มูล ทีF แ ปรไปตามกลุ่ม ผู้เ รี ย นชาติ ต่างๆ ได้ ด้ ว ย และ
คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนก็เป็ นข้ อมูลจริ งทีFทําให้ เราเข้ าใจสภาพการใช้ ภาษาทีFผ้ เู รี ยน
ภาษานันเป็
[ นตลอดจนปั ญหาทีFเป็ นอยู่ว่ามีความเบีFยงเบนจากภาษามาตรฐาน
หรื อภาษาทีFเจ้ าของภาษาใช้ กันอย่างไร อะไรทีFใช้ แล้ วดูไม่เป็ นธรรมชาติเหมือน
เจ้ าของภาษา ในขณะเดียวกัน ก็ทําให้ เห็นภาษาในระหว่าง (interlanguage) ทีF
เกิ ด ขึ น[ ในระหว่ า งพัฒ นาการการเรี ย นรู้ ภาษาต่ า งประเทศและภาษาทีF ส อง
คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนจึงเป็ นทรัพยากรทีFเป็ นประโยชน์อย่างยิFงต่อการเรี ยนการ
สอนภาษาต่างประเทศและภาษาทีFสองในด้ านต่างๆ
คําภาษาอังกฤษทีFใช้ เรี ยกคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน คือ learner corpus
ซึงF มีความหมายหมายเชิงกว้ างหมายถึงข้ อมูลภาษาอะไรก็ได้ ทีFผ้ เู รี ยนมีภาษาแม่
เป็ นอีกภาษาหนึFง แต่เมืFอเติมรายละเอียดว่าเป็ นการเรี ยนภาษาอะไรและผู้เรี ยน
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เป็ นคนชาติ ใ ดหรื อ ภาษาแม่ คื อ ภาษาอะไรแล้ ว ก็ จ ะพบว่ า มี ก ารใช้ คํ า ทีF
หลากหลาย ในทีFนี [จะยกตัวอย่างเฉพาะข้ อมูลจากผู้เรี ยนภาษาอังกฤษ รู ปแบบ
คําต่างๆ ทีFสาํ รวจพบว่ามีการใช้ แตกต่างกัน ดังต่อไปนี [ (โดยทีF ___ แทนภาษาแม่
ของผู้เรี ยนหรื อทีFทีFเก็บข้ อมูลผู้เรี ยนหรื อประเภทย่อย)
1) ___ corpus of learner English เช่น international corpus of learner
English, Greek corpus of learner English, HKUST(Hong Kong
University of Science and Technology) corpus of learner English
2) corpus of ___ learner English เช่น Corpus of Japanese Learner
English, corpus of Chinese learner English
3) corpus of ___ learner of English เช่น Corpus of Chinese Learner
of English
4) ___ learner English corpus เช่น Polish Learner English Corpus,
Chinese Learner English Corpus (CLEC)
5) ___ English learner corpus เช่น Thai English learner corpus,
Chinese-English learner corpus, business English learner
corpus, adult English learner corpus,
6) English learner corpus of ____ เช่น English learner corpus of
Turkish students' Writings,
7) ___ learner corpus of English เช่น Taiwanese Learner Corpus of
English, SILS Learner Corpus of English
8) ___ learner of English Corpus เช่น Santiago University Learner of
English Corpus
9) Corpus of English by ___ learners เช่น Corpus of English by
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Japanese Learners
ในทีFนี [ จะใช้ คํา “คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน” สําหรับ learner corpus
แทนทีFจะใช้ “คลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษา” เพราะจะได้ เน้ นทีFตัวภาษาของผู้เรี ยน
มากกว่าทีFตวั ผู้เรี ยนภาษา เดิมผู้เขียนตังใจจะใช้
[
คํา “คลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษา” เพืFอ
จะได้ ล้อไปกับ native (speaker) corpus ด้ วยคํา “คลังข้ อมูลเจ้ าของภาษา” ได้
แต่เมืFอพิจารณาแล้ ว การใช้ คําส่วนใหญ่เป็ นการพูดถึงตัว learner corpus เอง
มากกว่าจะพูดเทียบกับ native corpus การใช้ คํา “คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน” จึง
น่าจะได้ ความชัดกว่า อีกทังสอดคล้
[
องกับทีFใช้ คํา “คลังข้ อมูลภาษา” (corpus)
“คลังข้ อมูลภาษาอังกฤษ” (English corpus) แต่ก็อาจมีปัญหาเมืFอพูดถึง
English learner corpus เพราะถ้ าใช้ “คลังข้ อมูลภาษาของผู้เรี ยนภาษาอังกฤษ”
ก็จะดูเยิFนเย้ อไม่กะทัดรัดเท่า “คลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษาอังกฤษ” ดังนัน[ ในบาง
บริ บท ผู้เขียนจะใช้ คํา “คลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษา” ในความหมายเดียวกับ
“คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน” ส่วนคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนชาวไทยจะใช้ คํา
อังกฤษว่า Thai Learner English corpus เพราะดูจะเป็ นรูปแบบทีFแพร่ หลายและ
กระชับมากกว่า และคําไทยนันจะใช้
[
“คลังข้ อมูลภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนชาว
ไทย” เป็ นหลัก แต่อาจใช้ คํา “คลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษาอังกฤษชาวไทย” เมืFอ
ต้ องการเทียบกับ คลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษาอังกฤษชาติอืFนๆ
ความสนใจในคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนในปั จจุบนั ก่อเป็ นรูปธรรมขึ [น โดย
มี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ใ นปี ค.ศ.1999 ทีF ฮ่ อ งกง โดย Sylviane
Granger และ Joseph Hung
ซึFงเป็ นกลุ่มคนทีFร่วมในโครงการ ICLE
(International Corpus of Learner English) และก็มีการประชุมวิชาการตามมา
อีกอย่างต่อเนืFองจนถึงปั จจุบนั Diaz-Negrillo and Fernandez-Dominguez
(2006) ให้ ภ าพรวมของงานวิ จัย ด้ า นคลัง ข้ อ มูล ภาษาผู้เ รี ย นว่า เป็ นงานทีF
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ผสมผสานวิธีการวิจัยจากงานทางด้ านภาษาศาสตรคลังข้ อมูลและงานทางด้ าน
การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศหรื อภาษาทีFสอง โดยมีการวิเคราะห์ เชิ ง
ปริ มาณแบบภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล มีการกํากับข้ อมูลภาษา กํากับข้ อผิดชัดเจน
ในขณะเดียวกันก็อาศัยวิธีการวิเคราะห์เปรี ยบต่าง (contrastive analysis) และ
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ ผิ ด (error analysis) แบบเดี ย วกับ งานด้ า นการสอน
ภาษาต่างประเทศหรื อภาษาทีFสองเพืFอหาปั ญหาและความต่างจากภาษาของ
เจ้ าของภาษา
ความจริ ง การศึกษาวิจยั เรืF องการเรี ยนภาษาต่างประเทศทีFผ่านมาก็ได้
อาศัยข้ อมูลการใช้ ภาษาของนักเรี ยนมาศึกษาข้ อผิดต่างๆ แต่การใช้ ข้อมูลทีFผ่าน
มาเป็ นการใช้ ข้อมูลทีFเก็บมาแบบจํากัด ไม่สามารถให้ คําตอบในภาพรวมได้ เช่น
เมืFออาจารย์ผ้ สู อนพบว่านักเรี ยนมีการใช้ คําบางคําผิด ก็อาจจะมีคําถามตามมา
ว่าคําทีFใช้ ผิดนี [ ในทีFอืFนๆ หรื องานเขียนลักษณะอืFน นักเรี ยนใช้ ผิดอย่างสมํFาเสมอ
หรื อมีทีFใช้ ถูกผสมด้ ว ย ข้ อผิ ดทีFพบเป็ นเรืF องเฉพาะตัวหรื อเป็ นปั ญหาร่ วมของ
นักเรี ยนคนอืFนๆ ด้ วย และเมืFอนักเรี ยนมีความรู้ ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ [น ข้ อ
ผิดนี [ยังคงพบอยูห่ รื อไม่ และข้ อผิดนี [พบในงานเขียนของเจ้ าของภาษาด้ วยหรื อไม่
เจ้ าของภาษามีการใช้ คํานี [อย่างไร แตกต่างจากผู้เรี ยนอย่างไร การทีFจะตอบ
คํา ถามเหล่า นี ไ[ ด้ ต้ องอาศัย ข้ อมูล มากกว่า งานเขี ยนทีF อ าจารย์ ผ้ ูส อนเก็ บ จาก
นักเรี ยนของตนเองเท่านัน[ แต่ต้องอาศัยข้ อมูลภาษาจากผู้เรี ยนจํานวนมากและ
หลากหลายพอจึงจะตอบคําถามเหล่านี [ได้ ชดั เจนขึ [น คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนจึงมี
บทบาททีFสําคัญยิFงในการศึกษาวิจัยเรืF องการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ
Granger (2004) กล่าวถึงคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนทีFสร้ างกันในปั จจุบันว่ามี
ประเด็นทีFควรคํานึงดังต่อไปนี [
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ขนาด คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนจะมีขนาดทีFใหญ่มากกว่าการเก็บข้ อมูล
การใช้ ภาษาของนักเรี ยนภายในชันเรี
[ ยน โดยคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนในปั จจุบนั มี
จํานวนคําเป็ นหลักล้ านคํา ทําให้ มีความน่าเชืFอถือของการวิเคราะห์และตีความ
ผลข้ อมูลมากขึ [น ซึFงฐานข้ อมูล CHILDES (MacWhinney 2000) ทีFใช้ กัน
แพร่ หลายในการศึกษาการรับภาษาก็ถูกสร้ างขึ [นด้ วยเหตุผลนี [ แต่เรืF องขนาด
เพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอสําหรับการศึกษาภาษาหากไม่มีการออกแบบการเก็บ
ข้ อมูลทีFดีพอ
การออกแบบ ต้ องคํานึงตัวแปรต่างๆ ทีFเกีFยวข้ องและมีผลต่อลักษณะ
ข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนทีFรวบรวมได้ ตัวอย่างเช่น ในคลังข้ อมูล ICLE (International
Corpus of Learner English) (Granger 2003) มีการกําหนดตัวแปรทัวF ไปทีF
เกีFยวกับผู้พดู เช่น อายุ เพศ ภาษาแม่ ตัวแปรทีFเกีFยวกับตัวบท เช่น ประเภทตัวบท
หัวข้ อเรืF อง ความยาว และตัวแปรเฉพาะสําหรับ L2 เช่น ประสบการณ์ ภาษา
ภาษาอืF นๆทีFร้ ู ตัวแปรเกีF ย วกับ งาน เช่น เวลาทีF ให้ สถานการณ์ ( เป็ นการสอบ
การบ้ าน) มีการใช้ หนังสืออ้ างอิงช่วย เป็ นต้ น
2. การใช้ ประโยชน์ จากคลังข้ อมูลภาษาผู้เรียน
คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษาวิจยั ทางด้ าน
ภาษาศาสตร์ และด้ านการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ หากพิจารณาจาก
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาวิจัยการเรี ยนการ
สอนภาษาต่ า งประเทศ เพืF อ ให้ เข้ าใจปั ญหาและธรรมชาติ ข องการเรี ย น
ภาษาต่ า งประเทศแล้ ว นํ า ไปออกแบบการเรี ย นการสอนภาษาทีF เ หมาะสม
ตลอดจนการพัฒนาทรั พยากรต่างๆ ให้ เหมาะกับผู้เรี ยนชาวต่างประเทศ หรื อ
นําไปพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หรื อเป็ นแหล่งข้ อมูลให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าถึง
ข้ อมูลและเห็นปั ญหาการใช้ ภาษาด้ วยตนเอง
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รูปจาก http://www2.nict.go.jp/x/x161/en/member/izumi_emi/project.html
2.1 ประโยชน์ ในการศึกษาข้ อผิด (error analysis)
การศึกษาข้ อผิดเป็ นการศึกษาทีFมีมาตังแต่
[ ในยุคแรกของการศึกษาวิจยั
การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ เพราะเชืFอว่าจะทําให้ เห็นปั ญหาต่างๆ ใน
การเรี ยนภาษา มีการจําแนกประเภทข้ อผิดเป็ นแบบต่างๆ และมีการศึกษาข้ อผิด
เป็ นจํานวนมากช่วงทศวรรษ 1970 แต่ก็มีข้อติติงเรืF องของการใช้ ข้อมูลทีFเป็ นการ
เก็ บ จากข้ อ มูลจํ า นวนน้ อ ยและการเก็ บ ทีF ไม่เ ป็ นระบบ จึ งไม่สามารถสะท้ อ น
สถานภาพภาษาในระหว่า ง (interlanguage) ของผู้เ รี ย นได้ ค รอบคลุม และ
น่าเชืFอถือเพียงพอ ยากต่อการทีFจะตรวจสอบใหม่หรื อทําซํ [า การจําแนกข้ อผิดเอง
ก็มีคําถามเรืF องความชัดเจนในการวิเคราะห์เพราะบางกรณีอาจตัดสินได้ ยากว่า
เป็ นข้ อ ผิ ด ระดับ คํ า ระดับ ไวยากรณ์ หรื อ ระดับ การสะกดคํ า การตัด สิ น ก็ มี
ลักษณะทีFเป็ นอัตวิสยั ไม่มีมาตรฐานทีFเป็ นเกณฑ์ร่วมกัน และการสนใจมองเฉพาะ
สิFงทีFเป็ นข้ อผิด ก็ทําให้ มองข้ ามสิFงทีFไม่ถกู จัดว่าเป็ นข้ อผิด การใช้ ภาษาทีFถกู แล้ ว
ไม่มีก ารพูดถึง ไม่เห็ นรู ปแบบการใช้ ภาษาทีF มากเกิ นหรื อน้ อยเกิ นของผู้เรี ย น
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(overuse และ underuse) เพราะผู้เรี ยนสามารถเลีFยงการใช้ คําหรื อวลีทีFตนไม่
มันF ใจเพืFอไม่ให้ ปรากฏข้ อผิดได้ (Dagneaux et.al. 1998) และเมืFอคลังข้ อมูล
ภาษาเริF มเป็ นทีFยอมรับใช้ กันแพร่ หลายในทศวรรษทีF 1990 ความสนใจในภาษา
ผู้เรี ยนก็ทําให้ มีการรวบรวมข้ อมูลเป็ นคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนอย่างเป็ นระบบ และ
การกํ ากับ ข้ อ ผิด ก็ เ ป็ นกระบวนการหนึFง ในการวิ เคราะห์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ าก
คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน ทําให้ เห็นถึงข้ อผิดได้ ว่าอะไรเป็ นข้ อผิดทีFพบมากในกลุม่
ผู้เรี ยนกลุม่ ต่างๆ
ตัวอย่างของงานทีFศกึ ษาข้ อผิดโดยอาศัยคลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษาอังกฤษ
เช่น ข้ อผิดเรืF องคําปรากฏร่ วม (collocation) (Chi et al. 1994; Lorenz 1997;
Granger 1998; Chen 1998) ข้ อผิดเรืF องการใช้ คําเชืFอม (connectors) (Milton
and Tsang 1993; Granger and Tyson 1996; Satoh and Fang 1998) ข้ อผิด
เรืF องการใช้ คํายกเว้ นรูปอดีตกาล (irregular past tense) (Tono and Aoki 1998)
ข้ อผิดเรืF องการใช้ คํานําหน้ านาม (article) (Mason and Uzar 2000)
2.2 ประโยชน์ ในการศึกษาเปรียบต่ าง
การศึกษาเปรี ยบต่าง (contrastive analysis) แต่เดิมเป็ นการศึกษา
ลักษณะความแตกต่างของภาษาทีFหนึFงและภาษาทีFสอง เพืFอทีFจะคาดการณ์ ว่า
ปั ญหาของการเรี ยนภาษาทีFสองหรื อภาษาต่างประเทศนันจะมี
[
อะไรบ้ าง เดิมจึง
เป็ นการศึก ษาโดยไม่จํ า เป็ นต้ อ งอาศัย คลัง ข้ อ มูล ภาษาแต่อ าศัย ความรู้ ทาง
ไวยากรณ์ ข องทัง[ สองภาษา แต่ใ นปั จจุบัน การศึกษาเปรี ยบต่า งเป็ นไปใน
รู ปแบบใหม่ทีFอาศัยข้ อมูลการใช้ ภาษาจริ งทีFเกิดขึ [น และไม่ได้ จํากัดทีFการเปรี ยบ
ต่างระหว่างภาษาต่างประเทศทีFเรี ยนกับภาษาแม่ของผู้เรี ยน แต่มองเปรี ยบต่าง
ภาษาเดียวกันได้ เช่น ภาษาอังกฤษของเจ้ าของภาษากับภาษาอังกฤษของผู้เรี ยน
ชาวต่างชาติ Granger เรี ยกว่าเป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาในระหว่าง
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(Contrastive Interlanguage Analysis) เมืFอใช้ คลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษากับ
คลังข้ อมูลเจ้ าของภาษา ก็ จะสามารถศึกษาพัฒนาการการเรี ยนภาษาทีFหนึFง
เทียบกับภาษาทีFสองในแง่มุมต่างๆ ตัง[ แต่การใช้ คํา รู ปประโยค คําปรากฏร่ วม
วัจนลีลา ว่ามีอะไรทีFแตกต่างจากภาษาอังกฤษต้ นแบบอย่างไรบ้ าง โดยมีพืน[
ความคิดว่าความแตกต่างเหล่านี [คือปั ญหาของการเรี ยนภาษาอังกฤษ แต่ก็มีคน
ตัง[ คํ า ถามเรืF อ งว่า ภาษาอัง กฤษต้ น แบบคื อ อะไร เป็ นแบบอัง กฤษ หรื อ แบบ
อเมริ กัน หรื อแบบอืFนๆ เพราะหลายๆ ประเทศในปั จจุบนั ก็ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาประจําชาติ บางคน (เช่น Tan 2005) จึงเสนอว่าลักษณะภาษาทีFพบใน
คลังข้ อมูลผู้เรี ยนไม่ได้ เป็ นเรืF องของข้ อผิดเสมอ แต่รูปแบบการใช้ ทีFไม่เหมือนกับ
เจ้ าของภาษามีสาเหตุจากวัฒนธรรมของผู้พดู เองก็ได้
ตัวอย่างงานทีFศึกษาเปรี ยบต่างภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนกับของเจ้ าของ
ภาษา ได้ แก่ Biber and Reppen (1998) ศึกษาเปรี ยบต่าง complement
clause ใน Longman Grammar Corpus กับ Longman Learners’ Corpus
แม้ ว่า ผลจะพบว่า มี การใช้ ค ล้ า ยๆกัน แต่ก็ ยัง ต้ อ งอาศัย งานทีF มี ข้ อ มูล ผู้เ รี ย น
มากกว่านี [เพืFอยืนยันผลต่อไป
นอกจากจะเปรี ย บกั บ ภาษาทีF ห นึF ง แล้ ว ก็ มี ผ้ ู ทีF ส นใจเปรี ย บเที ย บ
ภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนทีFมีภาษาแม่แตกต่างกัน เพืFอศึกษาว่าภาษาแม่ทีFแตกต่าง
กันนันจะมี
[
ผลทีFเหมือนหรื อแตกต่างกันต่อการพัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรี ยนหรื อไม่ ซึFงก็เป็ นอีกความหมายหนึFงของการวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาใน
ระหว่าง (Contrastive Interlanguage Analysis) ตามทีF Granger ใช้ ผลทีFได้
จากการศึก ษาเปรี ยบต่างแบบนีท[ ํ าให้ เราเห็ นถึ งข้ อ ผิด ทีFเป็ นสากล (universal
errors) ไม่ว่าผู้เรี ยนจะมีภาษาแม่อะไรก็ตาม และทําให้ เห็นถึงข้ อผิดทีFเป็ นเรืF อง
เฉพาะของแต่ละภาษา (L1-specific errors) คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนจากชาติ
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ต่างๆ จึงเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการเข้ าใจกระบวนการการรับภาษาต่างประเทศ
(foreign language acquisition) อย่างไรก็ตาม ในการเปรี ยบต่างข้ อมูลผู้เรี ยน
ชาติตา่ งๆ ระดับการศึกษาเดียวกัน เช่น ระดับมัธยม ไม่ได้ เป็ นหลักประกันผู้เรี ยน
แต่ละชาติจะมีความสามารถภาษาอังกฤษระดับทีFสามารถเทียบกันได้ อาจจะ
ต้ องดูจากเกณฑ์อืFน เช่น ช่วงคะแนนสอบมาตรฐานอย่าง TOEFL แต่ก็ต้อง
พิ จ ารณาด้ ว ยว่า ถ้ า ใช้ ก ารทดสอบแบบทีF เ ป็ นมาตรฐานนี [ ก็ อ าจทํ า ให้ ไ ด้ ก ลุ่ม
ตัวอย่างทีFน้อยลง เพราะมีคา่ ใช้ จ่ายสําหรับการทดสอบนี [แก่กลุม่ ตัวอย่างด้ วย
2.3 ประโยชน์ ในการศึกษาวิเคราะห์ การใช้ ภาษา
เป็ นศึกษาวิเคราะห์การใช้ ภาษาทีPเกิดขึ Rน (performance analysis) ของ
ภาษาในระหว่าง (interlanguage) ว่ามีการเปลียP นแปลงหรื อแตกต่างระหว่างกลุม่
ต่างๆ อย่างไร หากจะศึกษาพัฒนาการของภาษาในระหว่างควรจะศึกษาจาก
คลัง ข้ อ มูล ภาษาผู้เ รี ย นในช่ ว งเวลาต่า ง ๆ เช่ น งานของ Leńko-Szymańska
(2000a, b) ทีFศึกษาพัฒนาการจํานวนวงศัพท์ในผู้เรี ยนโดยศึกษาจากคลังข้ อมูล
ภาษาผู้เรี ยน
2.4 ประโยชน์ ด้านการจัดการเรียนการสอน
เป็ นประโยชน์ในลักษณะทีFมีต่อผู้เรี ยนภาษาอังกฤษ ในมิติแรกเป็ นการ
นําผลทีFได้ จากการศึกษาเปรี ยบต่าง การศึกษาข้ อผิด และการศึกษาวิเคราะห์การ
ใช้ ภ าษา มาเป็ นพืน[ ฐานในการออกแบบการเรี ยนการสอนทีFจ ะเหมาะสมกับ
ผู้เรี ยนในแต่ละกลุม่ แต่ละช่วงอายุ หรื อสร้ างทรัพยากรเพืFอการเรี ยนการสอนไม่ว่า
จะเป็ นพจนานุก รม ตํ า รา หรื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน การจัด ทํ า
ทรั พยากรเพืFอการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเริF มต้ นโดยใช้ คลังข้ อมูลเจ้ าของ
ภาษา ไล่ตงแต่
ั [ การจัดทําพจนานุกรม Collins Cobuild (1987) ภายใต้ การนําของ
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John Sinclair ตลอดจนถึงการทําหนังสือไวยากรณ์ A Comprehensive
Grammar of the English Language (Quirk et al. 1985) และ Collins Cobuild
English Grammar (Sinclair 1990) ซึงF ได้ อาศัยตัวอย่างทีFได้ จากคลังข้ อมูลภาษา
หนังสือไวยากรณ์อย่าง The Longman Grammar of Spoken and Written
English (Biber et al. 1999) ซึFงเขียนขึ [นโดยอาศัยความรู้ จากการวิเคราะห์
คลังข้ อมูลภาษา Longman Spoken and Written English Corpus ขนาด 40
ล้ านคํา ในทรัพยากรการเรี ยนการสอนยุคหลังจึงมีส่วนของการใช้ ประโยชน์จาก
คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ย น ตัว อย่างเช่น ในพจนานุกรม Longman Language
Activator (1993), Longman Dictionary of Contemporary English (1995,
2003) และ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary พจนานุกรมเหล่านี [
มีก ารให้ ข้อ มูล เพิF ม เติ ม ในเรืF องทีF ผ้ ูเรี ย นมัก ใช้ ภ าษาอังกฤษผิด บ่อย (Granger
2004) เช่น คําว่า hardly เป็ นคําทีFพบว่าผู้เรี ยนมักมีปัญหาใช้ ผิดจึงมีการให้ ข้อมูล
เพิFมเติมในพจนานุกรมดังแสดงในรูปข้ างล่าง
ในอีกมิติเป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ คลังข้ อมูลภาษาเพืFอการเรี ยนรู้ ภาษาซึFง
โดยทัวF ไปก็มกั เป็ นการใช้ คลังข้ อมูลของเจ้ าของภาษา ทีFผ้ เู รี ยนจะสามารถสํารวจ
ทําความเข้ าใจการใช้ ภาษาด้ วยตนเอง แต่ในอีกลักษณะก็สามารถใช้ คลังข้ อมูล
ผู้เรี ยนได้ เพืFอให้ เห็นรู ปแบบข้ อผิดทีFพบบ่อยในคลังข้ อมูลจะได้ มีความตระหนัก
ในปั ญหาเหล่านัน[
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รูป 7.1 แสดงคําอธิบายเพิPมเติมคําทีPผ้ เู รี ยนมักใช้ ผิดปรากฏแทรกในพจนานุกรม
ตัวอย่างงานทีFใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลผู้เรี ยนเพืFอช่วยสอนผู้เรี ยน เช่น
งานของ Milton (1998) ทีFศึกษาปั ญหาผู้เรี ยนชาวจีนทีFพบจากคลังข้ อมูลภาษา
ผู้เรี ยน แล้ วพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน AutoWord เพืFอให้ คําแนะนํา
แก่ผ้ เู รี ยนในการเขียนความเรี ยง โดยภายในโปรแกรมประกอบด้ วยส่วนทีFร้ ู จําข้ อ
ผิด (error recognition) งานของ Mark (1998a, b) ได้ พฒ
ั นาคลังข้ อมูลภาษา
ผู้เ รี ยนจากงานเขี ย นของนักศึก ษาในชัน[ เรี ยนของเขา และนํ า มาใช้ ป ระกอบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
การศึกษาข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนโดยทัFวไปเป็ นการศึกษาด้ วยการใช้ ศพั ท์
ไวยากรณ์ ปริ จเฉท (lexis, grammar, and discourse) ในการเรี ยนภาษาทีFสองซึงF
แสดงผลในรู ปของการใช้ เกิน ใช้ ขาด และใช้ ผิด (over use, under use, and
misuse) ไม่เป็ นธรรมชาติ ซึFงเป็ นการมองเมืFอเทียบกับการใช้ ภาษาของเจ้ าของ
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ภาษา อย่างไรก็ดี Tan (2005) เสนอให้ พิจารณาว่าภาษาผู้เรี ยนว่าเป็ นภาษาใน
แบบของผู้เ รี ย นเองซึF ง เป็ นผลจากการทีF ภ าษาอัง กฤษกลายเป็ นภาษากลาง
(lingual franca) ไปแล้ วและได้ รับอิทธิพลของวัฒนธรรมประเทศนันๆเอง
[
ทีFทําให้
แตกต่างจากภาษาอังกฤษ การศึกษาภาษาผู้เรี ยนจึงอาจไม่จําเป็ นต้ องเน้ นเรืF อง
การเบีFยงเบนจากมาตรฐานภาษาอังกฤษก็ได้
3. การพัฒนาคลังข้ อมูลภาษาผู้เรียน
การออกแบบคลังข้ อมูลเป็ นเรืF องสําคัญและจะต้ องให้ ข้อมูลทีFชดั เจนว่า
เก็บข้ อมูลใดมาบ้ าง เพราะจะทําให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าใจลักษณะข้ อมูลทีFรวบรวมมา ซึFงจะ
เป็ นประโยชน์ ในการศึกษาและวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบผลทีFได้ ก่อนเก็ บข้ อมูล
ผู้จัด ทํ า จึ ง ต้ อ งมี ก ารวางแผนออกแบบคลัง ข้ อ มูล ทีF ต้ อ งการว่า ควรมี ล ัก ษณะ
อย่างไร Tono (2003) แจกแจงว่าเราสามารถพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ดังนี [
ปั จจัยเรืF องของภาษาได้ แก่ mode เป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขียน genre
ประเภทของตัวบท เช่น เป็ นความเรี ยง จดหมาย บันทึกประจําวัน เรืF องสัน[ เป็ นต้ น
style รู ปแบบการเขียน เช่น เรืF องเล่า การอภิปราย topic หัวข้ อเรืF อง เช่น เรืF อง
ทัวF ไป เรืF องนันทนาการ
ปั จจัยเรืF องชิ [นงาน (task-related) ได้ แก่ การรวบรวมข้ อมูลว่าเป็ นการ
เก็บหลากหลาย (cross-selectional) หรื อเก็บต่อเนืFอง (longtitudinal) วิธีการเก็บ
ข้ อมูลว่ามีการเตรี ยมการ (prepared) หรื อเก็บตามสะดวก (spontaneous) การ
ใช้ ข้อมูลอ้ างอิง (มีการใช้ พจนานุกรม ใช้ ต้นฉบับ) เวลาทีFใช้ (จํากัด ไม่จํากัด) ทีFทีF
ทํางาน (ทําในชันเรี
[ ยน ทําเป็ นการบ้ าน)
ปั จ จัย ผู้เ รี ย น ได้ แ ก่ internal-cognitive (age, cognitive-style)
internal-affective (motivation, attitude) L1 background L2 background
(ESL หรื อ EFL, และระดับชันศึ
[ กษา) L2 proficiency (standard test score)
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ส่วนการกํากับข้ อมูลขึ [นกับความต้ องการว่าต้ องการกํากับข้ อมูลใดบ้ าง
ทีFมีการกํากับในคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน ได้ แก่ header tagging เพืFอให้ ข้อมูล
ต่างๆเกีFยวกับตัวบทและสถานการณ์ error tagging เพืFอกํากับข้ อผิดทีFพบและ
ประเภทของข้ อผิด pos tagging เพืFอกํากับหมวดคําของแต่ละคําในข้ อมูล
sentence tagging เพืFอกํากับขอบเขตแต่ละประโยค lemmatization เพืFอบอกถึง
รากคําแต่และคํา parsing เพืFอกํากับข้ อมูลโครงสร้ างประโยคว่าประกอบด้ วย
ส่วนต่างๆอย่างไรบ้ าง discourse tagging เพืFอกํากับข้ อมูลปริ จเฉท เช่น การ
ทักทาย การขอโทษ แสดงความสุภาพ เป็ นต้ น, prosody tagging เพืFอกํากับ
ข้ อมูลสัทสัมพันธ์ anaphoric tagging เพืFอกํากับการอ้ างอิงภายในตัวบท เช่น
สรรพนามทีFใช้ หมายถึงใคร
การกํากับข้ อผิดนันก็
[ มีความหลากหลายแล้ วแต่ความต้ องการและแนว
ทฤษฎีทีFใช้ แต่ก็มีบางโครงการทีFพยายามสร้ างมาตรฐานในกลุม่ เช่น ICLE ซึFง
รวมข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนจากหลายๆ ประเทศ การพัฒนาโปรแกรมกํากับข้ อผิดโดย
อัตโนมัติยงั เป็ นไปได้ ยากอยูไ่ ม่วา่ จะใช้ แนวทางแบบกฎหรื อแบบสถิติ ทังนี
[ [เพราะ
ยังไม่มีข้อมูลเรืF องข้ อผิดทีFเพียงพอว่ามีอะไรบ้ างมากน้ อยเท่าไร มีความต่างกันใน
กลุ่มผู้เรี ยนต่างกลุ่มอย่างไร การกํ ากับข้ อผิดจึงเป็ นไปในลักษณะทําด้ วยคน
มากกว่า แต่ก็ เป็ นงานทีF หนักและใช้ เ วลามาก ควบคุม ให้ สมํF าเสมอยาก ใน
ปั จ จุ บัน จึ ง มี ก ารศึ ก ษาเรืF อ งการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยกํ า กั บ ข้ อผิ ด
(Computer-aided Error Analysis หรื อ CEA) เช่น Dagneaux (1998),
Granger (2003), Diaz-Negrillo (2006) ซึงF เป็ นโปรแกรมเพืFอช่วยให้ มีการกํากับ
ข้ อผิดได้ ง่ายขึ [น เป็ นระบบเพราะใช้ แท็กต่างๆ ทีFออกแบบไว้ แล้ วว่าจะระบุข้อผิด
อะไรได้ บ้าง นอกจากนี [ ด้ วยเหตุทีFข้อผิดทีFพบในงานผู้เรี ยนสามารถแก้ ไขได้ ใน
หลายวิธี เช่น
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The policeman was in this corner whistle but it was too late สามารถแก้ ไข
ใหม่ได้ สามแบบ
1 The policeman who was in this corner whistled but it was too late
2 The policeman was in this corner and whistled but it was too late
3 The policeman in this corner whistled but it was too late
การกํ า กั บ ข้ อผิ ด ว่ า เป็ นข้ อผิ ด อะไรจึ ง เป็ นงานทีF เ ป็ นอัต วิ ส ัย จึ ง มี
พยายามทีFจะพัฒนาระบบทีFใช้ ในการกํากับข้ อผิดสําหรับงานในโครงการต่างๆ ซึFง
จําเป็ นต้ องออกแบบให้ ง่ายต่อการใช้ งานและช่วยให้ การกํากับข้ อผิดเป็ นไปอย่าง
คงเส้ นคงวา (consistent) เช่น งานของ Tono et.al. (2001) งานของ
Dagneaux, Denness and Granger (1998) งานของ Izumi (2003)
โปรแกรมกํากับหมวดคํา ทีFมีอยูเ่ ป็ นโปรแกรมสําหรับกํากับหมวดคํางาน
เขียนโดยเจ้ าของภาษา การนําโปรแกรมเล่านีม[ าใช้ สําหรั บงานเขียนนักเรี ยน
ต่างชาติจะมีปัญหาเรืF องความถูกต้ องของการกํากับทีFต้องพิจารณาด้ วย เพราะ
โปรแกรมกํ า กั บ หมวดคํ า ภาษาอั ง กฤษทีF ใ ช้ กั น พั ฒ นามาจากพื น[ การใช้
ภาษาอังกฤษของเจ้ าของภาษา ซึงF ในการกํากับหมวดคําโปรแกรมทีFเคยกํากับได้
ถูกต้ องมากกว่า 80% เมืFอมาใช้ กบั ข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนทีFมีลกั ษณะการเขียนทีFต่าง
มีข้อผิดทางไวยากรณ์ ความถูกต้ องจึงน่าจะลดตํFาลงอีกมาก มีตวั อย่างงานทีF
ศึกษาผลจากการกํากับข้ อมูลหมวดคําแล้ วพบว่าข้ อผิดของผู้เรี ยนทําให้ ความถูก
ต้ องการกํากับหมวดคําลดลงไป เช่น Van Rooy and Schäfer (2003) การ
ตรวจสอบแก้ ไขด้ วยคนภายหลังก็เป็ นงานทีFคอ่ นข้ างใช้ เวลาและสิ [นเปลือง
4. โครงการพัฒนาคลังข้ อมูลภาษาผู้เรียนทีFต่างๆ
ปั จจุบนั มีคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนเกิดขึ [นเป็ นจํานวนมาก ในทีFนี [จะจํากัด
เฉพาะคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนภาษาอังกฤษ ซึFงก็มีทงแบบที
ั[
Fพฒ
ั นาโดยเอกชน
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และทีFพฒ
ั นาโดยสถานศึกษา Granger (2004) สรุ ปโครงการต่างๆ ไว้ ส่วนทีF
เป็ นคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนเพืFอการพาณิชย์ ได้ แก่ Longman Learners’ Corpus
และ Cambridge Learner Corpus โดยมีขนาด 10 ล้ านคําและ 16 ล้ านคํา
ตามลําดับ ส่วนคลังข้ อมูลทีFพฒ
ั นาโดยสถานศึกษามีขนาดทีFแตกต่างกัน อย่าง
ICLE ทีFออกมาในปี ค.ศ. 2002 มีขนาด 2.5 ล้ านคํา แต่จํานวนมากนันไม่
[ ได้
เผยแพร่ แก่สาธารณะแต่มีไว้ ใช้ ภายในหน่วยงาน นอกจากนี [ คลังข้ อมูลภาษา
ผู้เ รี ย นทีF จัด ทํ า โดยสถานศึก ษามัก เป็ นข้ อ มูล จากผู้พูด ภาษาเดี ย ว ในขณะทีF
คลังข้ อมูลของ Longman และ Cambridge นันมี
[ ข้อมูลจากผู้พดู หลากหลายกว่า
เพราะต้ องการครอบคลุมผู้เรี ยนภาษาอังกฤษจากชาติตา่ งๆ จะมียกเว้ นก็ ICLE ทีF
รวมกลุม่ นักวิจยั ชาติตา่ งๆ เพืFอทําคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนในชาติของตนและมีการ
แลกเปลีFยนข้ อมูลกัน ทําให้ มีข้อมูลภาษาผู้เรี ยนจากหลากหลายชาติทีFสามารถ
นํามาศึกษาเปรี ยบเทียบกันได้
โครงการ ICLE (International Corpus of English)1 (Granger 2002)
เป็ นโครงการนานาชาติทีPสร้ างคลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษาอังกฤษจากประเทศต่างๆ
โดยกําหนดโครงสร้ างและประเภทของตัวบทแบบเดียวกันเป็ น argumentative
essays ความยาว 500-1000 คํ า มี วัตุ ถุ ป ระสงค์ เ พืF อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนชาติต่างๆ ข้ อมูลมาจากผู้เรี ยนภาษาอังกฤษระดับสูง
(advanced learners) ซึFงเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชันปี
[ ทีF 3 หรื อ 4
โครงการนี [เริF มต้ นในปี ค.ศ.1990 โดย Granger University of Louvain-la Neuve
ประเทศ Belgium ในปี ค.ศ.2002 ได้ ออกเป็ นซีดีรอมบรรจุคลังข้ อมูลผู้เรี ยน
ภาษาอังกฤษจากผู้เรี ยนชาติต่างๆ ได้ แก่ Bulgarian, Czech, Dutch, Finnish,

1

ข้ อมูลจาก http://cecl.fltr.ucl.ac.be/Cecl-Projects/Icle/icle.htm
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French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish, และ Swedish พร้ อมทังมี
[
ข้ อมูลภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริ กาเพืFอใช้ เป็ นคลังข้ อมูลเทียบภาษา
( LOCNESS2 - the Louvain Corpus of Native English Essays - British
pupils' A level essays: 60,209 คํา, British university students essays:
95,695 คํา, American university students' essays: 168,400 คํา, รวม
324,304 คํา) ปั จจุบนั มีข้อมูล 3 ล้ านคําเป็ นข้ อมูลผู้เรี ยนภาษาอังกฤษจากผู้พดู
ภาษาต่างๆ 21 ภาษา (มี 21 subcorpora) ได้ แก่ Arabic, Bulgarian, Brazilian,
Chinese, Czech, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Italian,
Japanese, Lithuanian, Norwegian, Pakistani, Polish, Portuguese,
Romanian, Russian, Slovene, Spanish, South African, Swedish, และ
Turkish
ข้ อมูลมีการกํากับหมวดคําโดยโปรแกรม ICLE Tagger ทีFพฒ
ั นาโดย
ทีมงาน TOSCA (Tools for Syntactic Corpus Analysis) University of
Nijmegen ผู้เรี ยนทีFให้ ข้อมูลกับ ICLE จะต้ องกรอกข้ อมูลผู้เรี ยน (ดูภาคผนวก
ท้ ายบท) เพืFอเป็ นข้ อมูลอ้ างอิง งานเขียนทีFรวบรวมเป็ นงานด้ าน argumentative
essay ขนาด 500-1,000 คําทีFกําหนดให้ นกั ศึกษาเขียนอภิปรายในหัวข้ อเรืF องทีF
กําหนดให้ นกั เรี ยนเลือก เช่น "Crime does not pay", "Feminism has done
more harm to the cause of women than good", "Pollution : a silent
conspiracy" และไม่กําหนดเวลาเขียน นักศึกษาสามารถใช้ ทรัพยากรอ้ างอิง
ต่างๆ อย่างพจนานุกรม หนังสือไวยากรณ์ ได้ แต่จะต้ องเขียนขึ [นเอง งานเขียน
ทีFเป็ นงานสอบหรื อทีFเป็ นงานในชันเรี
[ ยนก็สามารถเก็บได้ แต่ไม่ควรเกิน 25% ของ

2

http://cecl.fltr.ucl.ac.be/Cecl-Projects/Icle/LOCNESS1.htm
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ข้ อมูลและต้ องมีข้อมูลต่างๆ ชัดเจน ข้ อมูล sub-corpus ของ ICLE หรื อข้ อมูลแต่
ละภาษามีขนาดประมาณ 200,000 คํา เก็บจากผู้เรี ยนประมาณ 300-400 คน
โครงการ USP Learner Corpus (Tagnin 2003) เก็บข้ อมูลผู้เรี ยน
ภาษาต่างๆ ได้ แก่ อังกฤษ เยอรมัน สเปน โดยผู้เรี ยนทังหมดเป็
[
นชาวบราซิล จึง
มีลกั ษณะเป็ น multilingual learner corpus ทีFต่างจาก ICLE ทีFเป็ นคลังข้ อมูล
ผู้เรี ยนภาษาอังกฤษจากนักเรี ยนชาติต่างๆ คลังข้ อมูลของ USP จึงช่วยตอบ
คํ า ถ า ม อ ย่ า ง เ ช่ น อ ะ ไร ทีF เป็ น ปั ญ ห า ร่ ว ม กั น ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นก า ร เ รี ย น
ภาษาต่ า งประเทศอะไร หรื อ อะไรทีF เ ป็ นปั ญ หาเฉพาะของนัก เรี ย นบราซิ ล
ในขณะทีFคลังข้ อมูล ICLE จะช่วยตอบคําถามอย่างเช่น อะไรทีFเป็ นปั ญหาร่ วมกัน
ในการเรี ยนภาษาอังกฤษไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยนชาติใด
โครงการ Multimedia Adult ESL Learner Corpus (MAELC)
(Reder et al. 2003) เป็ นโครงการทีFจดั ทําโดยภาควิชา Applied Linguistics
มหาวิทยาลัย Portland State University ร่วมกับ Portland Community College
จั ด เก็ บ ข้ อมู ล บั ก ทึ ก เป็ นวี ดี โ อของการเรี ยนการสอนภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศเป็ นเวลาห้ าปี (2001-2006) มีข้อมูลประมาณ 5,000 ชัวF โมงมี
นักเรี ยนผู้ใหญ่ (adult learner) จํานวนประมาณ 1,000 คน เป็ นผู้เรี ยนระดับตํFา
(low level)
โครงการ Thai English Learner Corpus (TELC) เป็ นคลังข้ อมูลทีFมี
การกํากับหมวดคําและรากคํา (part of speech and lemma) ประกอบด้ วยงาน
เขียน 1.5 ล้ านคําทีFเก็บจากการสอบเข้ า (750,000 คํา) และงานทีFให้ ทํา (750,000
words) ของนักศึกษาชัน[ ปี ทีF 4 ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน ซึFงเก็ บตัง[ แต่ปีค.ศ.
1997 เคยมีให้ ค้นผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ แต่ปัจจุบนั ไม่สามารถใช้ ได้
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โครงการ Longman Learner’s Corpus (LLC)3 เป็ นโครงการของ
เอกชนเพืFอประโยชน์เชิงพาณิชย์และในงานวิจัยสําหรับนักวิจัย มีข้อมูลผู้เรี ยน
ภาษาอังกฤษชาติต่างๆ กว่า 10 ล้ านคํา ข้ อมูลมีการกํากับหมวดคํา และเก็ บ
ข้ อ มู ล ผู้ เรี ย นภาษาอัง กฤษในระดับ ต่ า งๆ ซึF ง สามารถดู ค วามสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของกลุม่ ผู้เรี ยนต่างๆ เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการวิเคราะห์ข้อผิด
และความสามารถทีFมี ทําให้ ผ้ ทู ีFทําพจนานุกรม ผู้ทีFทําหนังสือเรี ยนต่างๆ กําหนด
เนื [อหาและคําอธิบายการใช้ ทีFเหมาะสมกับผู้เรี ยนได้
โครงการ Cambridge Learner Corpus (CLC) เป็ นโครงการเอกชน
เก็บข้ อมูลผู้เรี ยนชาติต่างๆ ทัวF โลก และมีไว้ เพืFอใช้ ภายในบริ ษัท มีขนาดกว่า 30
ล้ า นคํ า จากนัก เรี ย น 95,000 คนจาก 190 ประเทศและมี ภ าษาแม่ ต่า งๆ 130
ภาษา CLC เป็ นส่วนหนึFงของคลังข้ อมูล Cambridge International Corpus
(CIC) สร้ างโดยสํานักพิมพ์ Cambridge University Press และ ESOL (ซึFงเป็ น
ส่วนหนึงF ของ Local Examination Syndicate มหาวิทยาลัย Cambridge) ข้ อมูล
ภาษาผู้เรี ยนจึงมาผู้ทีFสอบข้ อสอบ Cambridge ESOL ทัวF โลก ได้ แก่ KET Key
English Test, PET Preliminary English Test, FCE First Certificate in English,
CAE Certificate in Advanced English, CPE Certificate of Proficiency in
English, BEC Business English Certificate, IELTS International English
Language Testing System, CELS Certificates in English Language Skills
ผู้ทีFทํ าพจนานุกรม หนัง สือเรี ย นต่า งๆ ให้ กับสํานักพิม พ์ Cambridge
สามารถเข้ าถึ ง คลั ง ข้ อมู ล นี ไ[ ด้ เพืF อ ใช้ ศึ ก ษาทํ า ความเข้ าใจข้ อผิ ด และ
ความสามารถทางภาษาของผู้เรี ยนภาษาอังกฤษจากทีFต่างๆ ข้ อมูลมีการกํากับ

3

http://www.pearsonlongman.com/dictionaries/corpus/learners.html
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ข้ อผิดด้ วยระบบทีFสาํ นักพิมพ์ Cambridge กําหนดขึ [น
โครงการ HKUST Corpus เป็ นโครงการขนาดใหญ่แต่มีไว้ ใช้ ภายใน
องค์กร มีข้อมูลผู้เรี ยนกว่า 25 ล้ านคํา ไม่มีเว็บไซ้ ต์โครงการ ข้ อมูลมีการกํากับ
หมวดคํา (ข้ อมูลจาก http://leo.meikai.ac.jp/~tono/lcorpuslist.html)
โครงการ SILS corpus เป็ นคลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใน School of International Liberal Studies ทีFมหาวิทยาลัย Waseda
นักศึกษามีทัง[ ทีFเป็ นชาวญีF ปุ่นและชาวต่างชาติจากทีFต่างๆ บางคนก็ เป็ นผู้พูด
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ เป็ นข้ อมูลทีFเก็บเพืFอประโยชน์ในการวิจยั การเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ (Muehileisen 2006)
โครงการ Polish-English Language Corpus Research and
Applications (PELCRA)4 มีการเก็บคลังข้ อมูลภาษาหลายคลังข้ อมูล หนึFงใน
นันคื
[ อ Polish Learner English Corpus ซึFงเป็ นคลังข้ อมูลสําคัญในโครงการ
PELCRA โดยจัดเก็บข้ อมูลผู้เรี ยนระดับต่างๆ และในหลายๆการใช้ งาน มีข้อมูล
ประมาณ 500,00 คําและจะมีการกํากับหมวดคําโดยโปรแกรม CLAWS ของ
Lancaster University
โครงการ NICT Japanese Learner Corpus (JLE) Corpus เป็ น
โครงการเก็บข้ อมูลผู้เรี ยนภาษาอังกษชาวญีFปนุ่ จัดทําโดย National Institute of
Information and Communications Technology เป็ นข้ อมูลภาษาพูดทีFเก็บจาก
ตัว อย่ า ง 1,281 คน มี ข นาด 1.2 ล้ า นคํ า ทีF ไ ด้ จ ากการสอบ English oral
proficiency interview test นับรวมเวลาทัง[ หมด 300 ชัFวโมง เดิมใช้ ชืFอว่า
คลังข้ อมูล SST (Standard Spoken Test) ข้ อมูลมีการกํากับข้ อมูลพื [นฐาน

4

http://pelcra.ia.uni.lodz.pl/corpora_en.php
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(basic tag) ซึFงจะบอกถึงโครงสร้ างตัวบทว่าใครเป็ นผู้พดู บอกผลัด บอกการพูด
ซ้ อน เป็ นต้ น และมีการกํากับข้ อผิด (error tag) ในระดับคําและระดับไวยากรณ์
(lexical and grammatical errors) นอกจากนี [ ยังได้ จดั ทําคลังข้ อมูลคู่เทียบทีF
เก็บข้ อมูลพูดของผู้พูดภาษาอังกฤษในบริ บทของการทดสอบแบบเดียวกันด้ วย
จึงมีข้อมูลพร้ อมสําหรับศึกษาเปรี ยบต่างระหว่างการพูดของผู้เรี ยนชาวญีFปนกั
ุ่ บ
การพูด ของผู้พูด ภาษาอัง กฤษ และยัง จัด ทํ า บทแปลสิFง ทีF ผ้ ูเ รี ย นพูด ออกเป็ น
ภาษาญีFปนุ่ ทําให้ สามารถศึกษาเรืF องการแทรกแซงจากภาษาทีFหนึงF ได้ ด้วย
โครงการคลั ง ข้ อ มู ล ภาษาผู้ เ รี ย นชาวไทย (จุ ฬ า-ธรรมศาสตร์ )
(CU-TU Thai Learner English Corpus) เป็ นโครงการภายใต้ การสนับสนุนของ
สภาวิจยั แห่งชาติ ปี 2551-2553 มีวตั ถุประสงค์เพืPอสร้ างคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษ
ทีPได้ จากงานเขียนของผู้เรี ยนชาวไทย โดย แยกเป็ นสามกลุ่มใหญ่ กลุม่ แรกคือ
ผู้เรี ยนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยขันR พืนR ฐานไม่จํากัดคณะ ได้ ข้อมูลจาก
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ จํ า นวนกว่ า 540,000 คํ า จากนิ สิ ต
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย จํ า นวนกว่ า 320,000 คํ า กลุ่ม ทีP ส องเป็ นผู้ เรี ย น
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยขันสู
R งโดยเลือกนิสติ เอกภาษาอังกฤษคณะอักษร
ศาสตร์ ได้ ข้อมูลจํานวน 37,900 คํา กลุม่ ทีPสามเก็บข้ อมูลภาษาอังกฤษชาวไทยทีP
มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเขียนภาษาอังกฤษประกอบวิชาชีพ ปั จจุบนั เก็บข้ อมูลได้
730,000 คํา โดยจะเปิ ดให้ สบื ค้ นข้ อมูลลักษณะต่างๆได้ ผา่ นทางอินเทอร์ เน็ต
5. ตัวอย่ างงานวิจัยทีFใช้ คลังข้ อมูลภาษาผู้เรียน
Flowerdew (1998) พูดถึงการใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยน
โดยเปรี ยบเทียบคลังข้ อมูลผู้เรี ยน HKUST กับคลังข้ อมูลผู้เชีFยวชาญ (expert
corpus) MCC เพืFอศึกษาสิFงทีFเป็ น cause กับ effect marker ว่ามีการใช้ ผิด
(misuse) ใช้ มากเกิน (overuse) ใช้ น้อยเกิน (underuse) อย่างไร ซึFงความ
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แตกต่างเหล่านี [มีความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอน ทีFคิดกันแต่เดิมว่าจะ
ให้ ความสําคัญในการสอนกับคําทีFเจ้ าของภาษาใช้ บ่อยๆ นันยั
[ งไม่เพียงพอ แต่
ควรมองไปถึงการใช้ ทีFผ้ เู รี ยนแตกต่างจากเจ้ าของภาษาด้ วย
Altenberg ang Granger (2001) ศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ คําทีFมี
ความถีFการใช้ สงู (high frequency word) ของผู้เรี ยนและเจ้ าของภาษา โดยเลือก
คําว่า make เป็ นกรณีศกึ ษาเพืFอดูวา่ ผู้เรี ยนมีแนวโน้ มทีFใช้ คํากลุม่ นี [มากเกินไปหรื อ
น้ อยเกิ นไป และการใช้ ทีFไ ม่เหมาะนีม[ าจากการถ่ ายโอนภาษาหรื อ ไม่ ข้ อมูล
ภาษาผู้เ รี ย นมาจาก ICLE ซึFง เป็ นคนฝรัF ง เศสและสวี เ ดนและเป็ นนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยปี ทีFสองและสาม นํามาเปรี ยบเทียบกับคลังข้ อมูลเจ้ าของภาษา
Louvain Corpus of Native English Essays (LOCNESS) ซึFงเป็ นข้ อมูลประเภท
เดียวกัน เมืFอวิเคราะห์หน้ าทีFและความหมายของการใช้ make เป็ น 8 ประเภท
ได้ แก่ produce something, delexical uses, causative uses, earn (money),
link verb uses, make it (idiomatic), phrasal/prepositional uses, other
conventional uses ก็พบผลว่าผู้เรี ยนมีการใช้ คํา make ในลักษณะ delexical
uses น้ อยกว่าเจ้ าของภาษา และใช้ เป็ น causative uses แตกต่างกันในกลุม่
ผู้เรี ยน โดยนักเรี ยนชาวสวีเดนใช้ เป็ น causative uses มากในขณะทีFนกั เรี ยนชาว
ฝรัFงเศสใช้ ในหน้ าทีFนี [น้ อยกว่าเจ้ าของภาษา
Sugiura (2002) ศึกษาความรู้ เรืF องคําปรากฏร่ วมของผู้เรี ยนภาษา
เปรี ยบเทียบกับเจ้ าของภาษา การศึกษาเรืF องคําปรากฏร่ วมเป็ นหัวข้ อหนึFงทีFเป็ นทีF
สนใจในการศึกษาแบบอิงคลังข้ อมูลภาษา เพราะคลังข้ อมูลจะช่วยให้ เห็นถึง
รูปแบบการใช้ คําปรากฏร่ วมทีFเจ้ าของภาษาใช้ ในภาษาของตน ซึFงความรู้ เรืF องคํา
ปรากฏร่ วมนี [มักเป็ นปั ญหาพื [นฐานหนึFงสําหรับผู้เรี ยนภาษาต่างประเทศ ทีFผ่าน
มามีการศึกษาพบว่าผู้เรี ยนมีการใช้ รุปแบบคําปรากฏร่ วมทีFมากเกินไปและน้ อย
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เกินไปเมืFอเทียบกับคําปรากฏร่วมทีFเจ้ าของภาษาใช้ ในงานนี [ Sugiura ตังคํ
[ าถาม
เรืF องความรู้ การใช้ คํ าปรากฏร่ ว ม (collocational knowledge) ของผู้เรี ย น
ภาษาอัง กฤษชาวญีF ปุ่ น โดยศึก ษาเปรี ย บเที ย บส่ว นทีF เ ป็ นวลีต ายตัว (fixed
expression) ใช้ วิธีให้ เจ้ าของภาษาเขียนประโยคใหม่ (paraphrase) จากข้ อมูลทีF
ได้ จากผู้เรี ยนทีละประโยค จากนันใช้
[ โปรแกรม n-gram เพืFอดึงคําทีFติดกันออกมา
เป็ นข้ อมูลของวลีตายตัว วิธีนี [ทําให้ ได้ ข้อมูลคําปรากฏร่ วมทีFเทียบเคียงกันได้
ชัดเจน ผลก็พบว่าผู้เรี ยนมีการใช้ รุปแบบคําเฉพาะของตนแตกต่างจากเจ้ าของ
ภาษา
Neff et al. (2003) ศึกษาการใช้ modal verbs (can, could, may,
might and must) และกริ ยา reporting verbs (suggest, wonder, argue,
explain, express, recognise, say, show, and state) ในผู้เรี ยนภาษาอังกฤษ
จากพื [นภาษาแม่ต่างๆ ห้ าภาษาได้ แก่ Spanish, Dutch, Italian, French และ
German โดยใช้ คลังข้ อมูล ICLE พบว่าผู้เรี ยนมีแนวโน้ มใช้ modal verb ทังที
[ F
มากเกินไป (overuse) หรื อใช้ น้อยเกินไป (underuse) เมืFอเทียบกับงานเขียนโดย
คนอเมริ กนั ทีFเป็ นเจ้ าของภาษา ในส่วนของกริ ยา reporting verb เจ้ าของภาษา
จะมีการใช้ คําทีFหลากหลายมากกว่าและมีหน้ าทีFความหมายซับซ้ อนกว่า
Abe (2003) ศึกษาข้ อผิดจากภาษาพูดและภาษาเขียนของนักศึกษา
ญีFปุ่นทีFเรี ยนภาษาอังกฤษ โดยให้ ทําข้ อทดสอบมาตรฐานทีFกําหนดขึ [นซึFงมีการ
แบ่งระดับความยากง่ายตามความสามารถผู้ทดสอบจากระดับ 2 ถึง 9 จากนันนํ
[ า
ข้ อมูลมาวิเคราะห์และกํากับข้ อผิดต่างๆ ซึFงพบว่าข้ อผิดในภาษาพูดและภาษา
เขียนนันมี
[ ลําดับทีFสอดคล้ องกัน ส่วนระดับความสามารถผู้เรี ยนมีผลต่อข้ อผิดทีF
พบ
Lozano and Mendikoetxea (2007) ใช้ คลังข้ อมูล ICLE เพืFอศึกษาการ
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เรี ยงลําดับคําของประธานและกริ ยาในภาษาอังกฤษซึFงมีแบบ inversion ทีFวาง
ประธานหลังกริ ยาและแบบปกติทีFวางประธานหน้ ากริ ยาของผู้เรี ยนชาวสเปนและ
ชาวอิตาเลียน โดยศึกษาทังในด้
[ านวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ การศึ ก ษาแต่ เ ดิ ม มองว่ า คํ า กริ ย าภาษาอั ง กฤษมี ทั ง[ แบบทีF เ ป็ น
unergative เช่น speak และ unaccusative เช่น arrive ในทางวากยสัมพันธ์
subject ของ unergative อยู่ในตําแหน่ง specifier ของ VP ส่วน subject ของ
unaccusative อยู่ในตําแหน่ง complement ของ V ในกรณีทีFไม่มีการย้ าย
subject ไปข้ างหน้ าก็จะเกิดรู ปแบบทีFเรี ยกว่า inversion เช่น There arrived a
friend of mine. แต่ในภาษาสเปนและอิตาเลียนการสลับประธานและกริ ยาจะมี
ความเป็ นอิสระหรื อ free inversion มากกว่า ไม่จํากัดเหมือนภาษาอังกฤษ แต่
การเลือกสลับประธานและกริ ยาในภาษาสเปนและอิตาเลียนนันมี
[ ผ้ อู ธิบายโดยใช้
โครงสร้ างข้ อมูล (information structure) เรืF อง topic, focus หรื อ old, new
information ซึFงก็นําไปอธิบาย inversion ทีFพบในภาษาอังกฤษได้ เช่นกันว่าจะมี
การใช้ inversionในกรณีประธานเป็ น foucs นอกจากนี [ก็มีเงืFอนไขของการเป็ น
heavy NP ทีF ทํ า ให้ เ กิ ด inversion ด้ ว ย แต่ก ารศึ ก ษางานเขี ย นผู้เ รี ย น
ภาษาอังกฤษทีFผ่านมามักมองเพียงเงืFอนไขของความเป็ น unaccusative สําหรับ
การทํา inversion ซึFงผลจากการศึกษาคลังข้ อมูล ICLE ของนักเรี ยนชาวสเปน
และชาวอิตาเลียน ก็พบว่าเป็ นไปตามเงืFอนไขของการเป็ น focus และ heavy NP
ตามทีFคาด นอกจากนี [เมืFอเทียบกับคลังข้ อมูลเจ้ าของภาษา LOCNESS ก็พบ
เงืF อ นไขลัก ษณะเดี ย วกัน เพี ย งแต่ม ความต่า งว่ า ผู้เ รี ย นภาษาสเปนมี ก ารใช้
inversion มากกว่าหรื อกล่าวได้ วา่ มีการใช้ มากเกิน (overuse) เจ้ าของภาษา
Waibel (2007) เป็ นวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาเอกทีFศึกษากริ ยาเสมือนวลี
(phrasal verb) ของผู้เรี ยนภาษาอังกฤษชาวเยอรมันและชาวอิตาเลียน Phrasal
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verbs คือการประกอบกันของคํากริ ยากับอนุภาควิเศษณ์ (adverbial particle)
เช่น make up, put off ซึFงเป็ นปั ญหาสําคัญหนึFงของการเรี ยนภาษาอังกฤษ
เพราะความหมายของ phrasal verb ไม่ใ ช่ ค วามหมายทีF ไ ด้ จ ากการรวม
ความหมายส่วนย่อยๆ ผู้เรี ยนภาษาอังกฤษมักมีปัญหาการใช้ phrasal verb และ
มีการใช้ น้อยกว่าเจ้ าของภาษาอังกฤษเอง ในงานนี [มีวตั ถุประสงค์เพืFอศึกษาว่า
ผู้เรี ยนชาวเยอรมันและชาวอิตาเลียนมีรูปแบบการใช้ phrasal verb อย่างไร โดย
ดึงสิFงทีFจัดว่าเป็ น phrasal verb ทังหมดที
[
Fพบออกมา ไม่ได้ ดึงเฉพาะรายการทีF
กําหนดไว้ และไม่จํากัดว่าเป็ น phrasal verb ประเภทไหน (เช่น figurative หรื อ
literal) phrasal verb ทีFมีการใช้ น้อย ผู้เรี ยนมีกลวิธีอะไรทีFมาใช้ แทนเช่น เลือกใช้
คําเดีFยวทีFมีความหมายเหมือนกัน (เช่น put off = postpone) พร้ อมทังดู
[ วา่ ภาษา
แม่ทีFต่างกันมีอิทธิ พลต่อการใช้ phrasal verb อย่างไร เพราะภาษาอิตาเลียน
ไม่ได้ มีคํากริ ยาทีFมีลกั ษณะแบบ phrasal verb ในภาษาอังกฤษ ในขณะทีF
ภาษาเยอรมันจะมีคาํ กริ ยาทีFจดั เป็ น phrasal verb คล้ ายภาษาอังกฤษ และเมืFอมี
การใช้ phrasal verb ผิดก็จะวิเคราะห์ข้อผิดทีFพบ
Kamakura (2007) ศึกษา phraseology ของผู้เรี ยนภาษาอังกฤษชาว
ญีFปนโดยการดู
ุ่
กลุม่ คําตังแต่
[ 2 ถึง 4 คําทีFมีคําบุพบท in, on, at อยู่ และดูเทียบ
กับ ข้ อ มูล เจ้ า ของภาษา ข้ อ มูล ผู้เ รี ย นใช้ จ ากคลัง ข้ อ มูล Showa Woman’s
university ทีFเก็บจากนักศึกษาปี สามและปี สีF ส่วนคลังข้ อมูลเจ้ าของภาษาก็ใช้
คลังข้ อมูล LOCNESS
6. การกํากับข้ อผิด
การกํากับข้ อผิดเป็ นงานทีFทํากันมาตังแต่
[ ในสมัยทีFมีความสนใจเรืF องการ
วิเคราะห์ข้อผิด Dulay, Burt, and Krashen (1982) พูดถึงการจําแนกข้ อผิดเป็ น
สองประเภท ประเภทแรกเป็ นข้ อมูลภาษา อย่างเช่น การเติมวิภตั ิปัจจัยผิด การ
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ใช้ คําผิด ข้ อผิดทางไวยากรณ์ ข้ อผิดการใช้ กริ ยาช่วย การใช้ คําบุพบท เป็ นต้ น
ประเภททีFสองเป็ นข้ อผิดทางรูป เช่น ตกคํา สะกดผิด สลับทีF เป็ นต้ น ในปั จจุบนั
การกํากับข้ อผิดเป็ นการกํากับแท็กลงบนคลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนซึงF จะมองรวมเป็ น
ระบบเดียว การกํากับข้ อผิดไม่ใช่การแก้ ไขงานเขียนของนักเรี ยนให้ สละสลวยหรื อ
สมบูรณ์แบบ แต่เป็ นการบันทึกว่ามีอะไรทีFผิดไปบ้ าง Granger (2003) กล่าวถึง
ระบบการกํากับข้ อผิดทีFดีนนั [ ควรมีคณ
ุ ลักษณะสีปF ระการ คือ
1) ทําให้ การกํากับข้ อมูลเป็ นไปแบบคงเส้ นคงว่า (consistent) ไม่ควรมี
ความแตกต่างกันเมืFอเปลียF นผู้ทีFกํากับข้ อผิด การทีFจะทําเช่นได้ จะต้ องมีการจัดทํา
คูม่ ือการกํากับข้ อผิดทีFละเอียดและชัดเจน
2) ข้ อผิดทีFกํากับนันควรให้
[
ข้อมูลทีFเพียงพอแก่ผ้ ใู ช้ สาํ หรับวิเคราะห์ข้อผิด
เรืF องต่างๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มีข้อมูลทีFมากเกินไปทีFทําให้ จดั การได้
ยาก (informative and managebale)
3) มีความยืดหยุน่ เพียงพอทีFจะเพิFมเติมหรื อลบแท็กต่างๆ ในระหว่างการ
กํ ากับข้ อผิ ด และสามารถเรี ยกใช้ งานได้ ง่ายหลังจากทีFกํ ากับข้ อผิด เสณ็ จแล้ ว
(flexible)
4) ชุดของแท็กต่างๆ ทีFใช้ ควรจะใช้ ได้ กบั ข้ อมูลชุดอืFนๆ หรื อภาษาอืFนๆ
ด้ วย (reusable) เพราะจะทําให้ สามารถใช้ ระบบเดียวกันในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบต่างๆ ได้
ระบบทีFใช้ กํากับข้ อผิดยังไม่ได้ มีข้อตกลงทีFเป็ นมาตรฐานเดียวกัน แม้ ว่า
จะมีการมองข้ อผิดต่างๆ ในลักษณะทีFคล้ ายกัน แต่ในรายละเอียดแล้ ว แต่ละ
โครงการวิจยั ก็มีระบบการจําแนกข้ อผิดทีFแตกต่างกัน ในทีFนี [จึงจะเสนอระบบการ
กํากับข้ อผิดจากแหล่งต่างๆ มาพอเป็ นสังเขป
ระบบการกํากับข้ อผิดของ Cambridge Learner Corpus Nicolls
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(2003) อธิบายถึงระบบการกํากับข้ อผิดใน CLC ว่าได้ ใช้ รูปแบบการแท็กข้ อผิด
แบบ <#CODE>wrong word|corrected word</#CODE> ข้ อผิดส่วนใหญ่จะ
ใช้ ตวั อักษรสองตัวในเครืF องหมายแท็กเพืFอบอกประเภทข้ อผิด ตัวอักษรแรกบอก
ประเภทใหญ่ ตัวอักษรทีFสองบอกประเภทย่อย รหัสทีFใช้ ในข้ อผิดลักษณะนี [เป็ น
ดังนี [
รหัสตัวทีPหนึงP
รหัสตัวทีPสองบอก word class
F wrong Form used
A Pronoun (Anaphoric)
M something Missing
C Conjunction (linking word)
R word or phrase needs Replacing D Determiner
U word or phrase is Unnecessary
J
AdJective
(i.e. redundant)
D word is wrongly Derived
N Noun
Q Quantifier
T
Preposition
V
Verb (includes modals)
Y
Adverb (-lY)
ข้ อ ผิด เกีF ย วกับ การใช้ เครืF องหมายวรรคตอน (punctuation errors)
กํากับด้ วยรหัสในตารางข้ างล่าง ตัวอย่างเช่น He died <#MP>we|.We</#MP>
buried him the next day. หมายความว่าตก full stop ต้ องแก้ ไขด้ วยการแทนทีF
we ด้ วย . We
MP punctuation Missing
RP punctuation needs Replacing
UP Unnecessary punctuation
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ข้ อผิดเกีPยวกับ false friend กํากับด้ วยรหัส FF แล้ วตามด้ วยรหัสบอก
word class ส่วนข้ อผิดความสอดคล้ อง (agreement error) กํากับด้ วยรหัส AG
แล้ วตามด้ วยรหัสบอก word class นอกจากนี Rยังมีข้อผิดอืPนๆ ซึPงกํากับด้ วยรหัส
ตามตารางข้ างล่าง
AS
CE
CL
ID
IN
IV
L
S
SA
SX
TV
W
X

incorrect Argument Structure
Compound Error
CoLlocation error
IDiom error
Incorrect formation of Noun plural
Incorrect Verb inflection
inappropriate register (Label)
Spelling error
American Spelling
Spelling confusion error
wrong Tense of Verb
incorrect Word order
incorrect formation of negative

รหัส AS ใช้ กรณี ทีPจํานวน argument ไม่เป็ นไปตามทีPควร และไม่
สามารถมองเป็ นข้ อผิดเรืP องตกคําอย่าง *he explained me หรื อมีคําเกินอย่าง
*he told to me รหัส AS ใช้ กรณีเช่นใช้ double object ผิด. *it caused trouble
to me จะถูกกํากับเป็ น <#AS>it caused trouble to me|it caused me
trouble</#AS> รหัส SA (American Spelling) ความจริ งไม่ใช่ข้อผิด แต่กํากับไว้
เพืP อประโยชน์ ให้ แน่ใจว่า นัก เรี ยนจะรู้ ว่าตนเองใช้ ภาษาอัง กฤษตามแบบไหน
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รหัส SX (spelling confusion error) ใช้ กํากับข้ อมูลคําผิดทีPผ้ เู รี ยนสะกดผิดเป็ น
อีกคําทีPคล้ ายกัน เช่น to/too, their/there and weather/whether
การกํากับข้ อผิดสามารถวางซ้ อนกันได้ เช่น I like to <#S>hospitelize|
hospitalise</#S> my relatives บอกว่ า เป็ นการสะกดคํ า ผิ ด แต่ ห ากดู
ความหมายทีPต้องการจริ งๆ นักเรี ยนต้ องการหมายถึง ‘put them up’ หรื อ ‘have
them to stay’ (show them hospitality) ดังนันจึ
R งควรกํากับด้ วยแท็ก RV ด้ วย
<#RV><#S>hospitelize|hospitalise</#S>|put up</#RV>. หมายความว่า
hospitelize เป็ นการสะกดผิด คําทีPถกู คือ hospitalize แต่จริ งๆ ในประโยคนี Rควร
แทนด้ วยกริ ยา put up มากกว่า ในการกํากับข้ อผิด ผู้วิเคราะห์มกั จะพบว่ามีวิธี
แก้ ทีPผิดได้ มากกว่าหนึPงวิธี เช่น *He said me that ... สามารถแก้ เป็ น He said
to me that หรื อ He told me that คําถามคือจะเลือกกํากับข้ อผิดอย่างไร
หลัก การคื อ พยายามรั ก ษาแบบทีP นัก เรี ย นเขี ย นมากทีP สุด ในกรณี นี R การแก้
argument structure ของคํากริ ยาจะดูใกล้ ของเดิมมากกว่าการแก้ คํากริ ยา จึง
กํากับข้ อผิดเป็ น ‘He said <#MT>|to</#MT> me that’ มากกว่าทีPจะเป็ น ‘He
<#RV>said|told</#RV> me that’ อีกทังการกํ
R
ากับแบบแรกทําให้ ผ้ เู รี ยนเห็นว่า
จะใช้ กริ ยา say ให้ ถกู อย่างไร ดีกว่าสอนให้ เลียP งการใช้ กริ ยา say ไปใช้ tell แทน
ระบบการกํากับข้ อผิดใน International Corpus of Learner English
(ICLE) Granger (2003) กล่าวถึงระบบการกํากับข้ อผิดในคลังข้ อมูล ICLE ว่ามี
พื RนฐานมาจากระบบทีPเสนอใน Dagneaux, Denness, and Granger (1998)
พร้ อมทังกล่
R าวว่าระบบทีPดีจะต้ องมีลกั ษณะดังนี R ให้ ข้อมูลชัดเจนแต่ไม่ละเอียด
เกินกว่าจะจัดการได้ สามารถใช้ กับข้ อมูลภาษาลักษณะอืPนได้ มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับแก้ และเรี ยกดูได้ ง่าย และต้ องมีคําอธิบายโดยละเอียดชัดเจนสําหรับ
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ให้ คนทีPกํากับข้ อผิดทํางานได้ อย่างคงเส้ นคงวา
ระบบทีPใช้ ใน ICLE ประกอบด้ วยการกํากับข้ อมูล 3 ระดับ โดเมนของข้ อ
ผิด (error domain) ประเภทข้ อผิด (error category) และประเภทของคํา (word
category) หรื อหมวดคํา ทังนี
R Rไม่ได้ แยกข้ อผิดว่าเป็ นข้ อผิดจริ ง (error) หรื อเป็ น
เพียงข้ อผิดพลาด (mistake) ให้ เป็ นเรืP องการวิเคราะห์ของแต่ละคนเอง โดเมนข้ อ
ผิดบอกหมวดใหญ่ซงึP แยกย่อยเป็ นประเภทข้ อผิดดังแสดงในตารางข้ างล่าง ส่วน
ประเภทของคํากํากับไว้ เพืPอสะดวกต่อการวิเคราะห์ เช่น ต้ องการหาข้ อผิดทังหมด
R
ทีPเกีPยวกัยคําบุพบท เป็ นต้ น ประเภทของคําจะกํากับเองด้ วยมือเฉพาะส่วนทีPถูก
กํากับว่าเป็ นข้ อผิด ไม่ได้ ใช้ โปรแกรม POS tagging เพราะไม่แน่ใจความถูกต้ อง
เมืPอใช้ กบั งานเขียนผู้เรี ยนภาษา
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7. บทสรุ ป
คลังข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนเป็ นทรัพยากรทีFมีความสําคัญต่อการศึกษาวิจยั
เรืF อ งการเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศเป็ นอย่ า งมากในปั จ จุ บัน แม้ ว่ า
การศึกษาเปรี ยบต่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยจะมีผ้ ูทํามาเป็ นเวลานานแล้ ว
แต่ก็เป็ นการเปรี ยบต่างโดยไม่ได้ อาศัยข้ อมูลภาษาผู้เรี ยนเป็ นหลัก การศึกษาข้ อ
ผิดทีFผา่ นมาก็ทําให้ เห็นเฉพาะข้ อผิดแต่ไม่ได้ เห็นถึงความสามารถของผู้เรี ยนว่ามี
ความเหมือนหรื อต่างจากเจ้ าของภาษามากน้ อยเพียงใด อีกทังการไม่
[
มีข้อมูล
กลางทีFสามารถใช้ ร่วมกันได้ ก็เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและหาข้ อสรุ ปร่ วมกัน
การพัฒนาคลังข้ อมูลผู้เรี ยนภาษาอังกฤษชาวไทยในครัง[ นี [จึงมีความจําเป็ นและจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ภาคผนวก ICLE Learner Profile
LEARNER PROFILE
===============================================================
Text code : (do not fill in)
Essay :
Title :
Approximate length required : -500 words 0 +500 words 0
Conditions : timed 0 untimed 0
Examination : yes 0
no 0
Reference tools : yes 0 no 0
What reference tools ?
Bilingual dictionary :
English monolingual dictionary :
Grammar :
Other(s) :
===============================================================
Surname :
First names :
Age :
Male 0
Female 0
Nationality :
Native language :
Father's mother tongue :
Mother's mother tongue :
Language(s) spoken at home : (if more than one, please give the
average % use of each)
Education :
Primary school - medium of instruction :
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Secondary school - medium of instruction :
Current studies :
Current year of study :
Institution :
Medium of instruction :
English only 0
Other language(s) (specify) 0
Both
0
===============================================================
Years of English at school :
Years of English at university :
Stay in an English-speaking country :
Where ?
When ?
How long ?
===============================================================
Other foreign languages in decreasing order of proficiency :
===============================================================
I hereby give permission for my essay to be used for
research purposes.
Date :
Signature :
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บทที% 8 การออกแบบและการสร้ างคลังข้ อมูลภาษา
1. ข้ อควรพิจารณา
ในบทนี 'จะกล่าวถึงการออกแบบและการจัดสร้ างคลังข้ อมูลภาษาซึ@งเป็ น
เรื@ องที@สาํ คัญมาก ทังนี
' 'เพราะการที@จะสามารถใช้ ประโยชน์จากคลังข้ อมูลภาษาได้
ตามที@ต้องการ คลังข้ อมูลนันจะต้
'
องได้ รับการออกแบบโครงสร้ างมาให้ ได้ ข้อมูล
ครอบคลุมอย่างที@ต้องการ Kennedy (1998) ได้ กล่างถึงปั จจัยที@ควรคํานึงในการ
สร้ างคลังข้ อมูลภาษาไว้ หลายประการ ซึ@งเป็ นคําถามที@ผ้ ูสร้ างคลังข้ อมูลภาษา
จะต้ องตัดสินใจ ดังนี '
1.1 วัตถุประสงค์
ผู้สร้ างจะต้ องรู้ จุดมุ่งหมายที@แน่นอนว่าต้ องการสร้ างคลังข้ อมูลขึ 'นมา
เพื@ อ ประโยชน์ อ ะไร ใครคื อ คนที@ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ากคลัง ข้ อ มูล ภาษาที@ ส ร้ าง
คลังข้ อมูลที@สร้ างจะใช้ เป็ นคลังข้ อมูลแบบทัว@ ไป (general corpus) หรื อเป็ น
คลัง ข้ อ มูล เฉพาะทาง (specialized corpus) ที@ ส ร้ างขึน' เพื@ อ วัตุป ระสงค์
เฉพาะเจาะจง เช่ น ใช้ เพื@ อศึกษาพัฒนาการการเรี ย นรู้ ภาษาของเด็ก ใช้ เพื@ อ
ฝึ กสอนระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติกับเอกสารที@เกี@ยวข้ องกับเรื@ องทาง
วิชาการ ใช้ เพื@อสอนภาษาให้ คนต่างชาติ หรื อใช้ เพื@อศึกษารู ปแบบการเขียนของ
นักเขียนบางคน เป็ นต้ น วัตถุประสงค์เหล่านี 'จะเป็ นตัวกําหนดขอบเขตของข้ อมูล
ภาษาที@เกี@ยวข้ อง

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้
1.2 ลักษณะของคลังข้ อมูลเป็ นแบบสถิตย์ หรือแบบพลวัต
คลังข้ อมูลที@ต้องการจะมีลกั ษณะเป็ นคลังข้ อมูลแบบสถิตย์ (static) หรื อ
แบบพลวัต (dynamic)
แบบสถิตย์หมายถึงมีขนาดแน่นอนตามที@กําหนด
คลังข้ อมูลภาษาในยุคแรกจะมีลกั ษณะเป็ นแบบนี ' เช่น คลังข้ อมูล SEU หรื อ
แม้ แต่คลังข้ อมูล BNC ก็จดั อยูใ่ นประเภทนี ' คลังข้ อมูลแบบนี 'เป็ นเสมือนภาพของ
ภาษาที@ถกู จับหยุดนิ@งในช่วงเวลาหนึ@งๆ เนื@องจากการมีขนาดที@จํากัด คลังข้ อมูล
แบบนี จ' ึ ง เลือ กใช้ วิ ธี สุ่ม ข้ อ มูล ภาษาบางส่ว นจากเอกสารแทนที@ จ ะเก็ บ ข้ อ มูล
เอกสารทังฉบั
' บ ทังนี
' 'เพื@อให้ ได้ เอกสารหลากหลายประเภทมากขึ 'น เช่น LOB
และ Brown ได้ เลือกเอกสาร 15 ประเภท (genres) ซึ@งประกอบด้ วยตัวบท
ประมาณ 500 ตัวบท ในแต่ละตัวบทมีคํา 2,000 คําซึง@ ตัดตอนมาจากเอกสารฉบับ
เต็ม ปั ญหาของคลังข้ อมูลแบบสุม่ ตัวอย่าง (sample corpora) คือ คําบางคําอาจ
พบได้ น้อยหรื อไม่พบเลยในตัวบทขนาดเพียง 2,000 คํานี ' และถ้ าต้ องการศึกษา
เรื@ องที@จําเป็ นต้ องใช้ ตวั บทที@มีความยาวมาก เช่น การศึกษาในระดับปริ เฉจก็จะ
ทําไม่ได้
ส่วนคลังข้ อมูลที@เป็ นแบบพลวัตหรื อที@ Sinclair เรี ยกว่า monitor corpus
เป็ นคลังข้ อมูลที@ไม่ได้ กําหนดขนาดไว้ ตายตัว สามารถขยายใหญ่ขึ 'นได้ เรื@ อยๆตาม
ข้ อมูลที@ได้ มาใหม่ๆ ขนาดและองค์ประกอบภายในคลังข้ อมูลจึงเปลี@ยนแปลงได้
ตลอด คลังข้ อมูลแบบนี 'แทนภาพของภาษาที@ไม่หยุดนิ@ง การเปลี@ยนแปลงใดๆจะ
ถูกเก็บบันทึกไว้ แต่คลังข้ อมูลแบบนี 'มักจะมีลกั ษณะที@ไม่สมดุล (balance) อยู่
ด้ วย และมักเป็ นการเก็ บข้ อมูลแบบตามสะดวก (opportunistic) Sinclair
(1991) เสนอว่า ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ สามารถเก็บข้ อมูลได้ มาก สามารถ
ประมวลผลเอกสารใหญ่ๆได้ จึงควรสนใจสร้ าง monitor corpus มากกว่า เรา
กําลังอยูใ่ นยุคที@ข้อจํากัดด้ านเนื 'อที@เก็บข้ อมูลนันหมดไป
'
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็
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มีอยู่แพร่ หลายมากมาย สิ@งที@เราควรทําคือสร้ างโปรแกรมเพื@อกรองแยกแยะตัว
บทที@รับเข้ ามาเพื@อจัดกลุม่ จัดประเภทของตัวบทนันๆ
' นักวิจยั คนใดต้ องการตัวบท
ประเภทใดก็ ส ามารถดึงตัว บทเฉพาะประเภทที@ ต้อ งการได้ หรื อ หากจํ าเป็ น
ต้ องการสุ่มดึงข้ อมูลบางส่วนของตัวบทก็สามารถทําได้ ในภายหลังเช่นกัน ถ้ า
หากเราสามารถทําได้ ดงั นี ' คลังข้ อมูลแบบพลวัตจะเป็ นตัวแทนของภาพภาษาที@
เกิดขึ 'นในช่วงใดช่วงหนึง@ (represent state of the language) และเมื@อเก็บข้ อมูล
ภาษาไปเรื@ อยๆ เป็ นเวลานานพอก็จะมีมิติของเวลาเข้ ามา ทําให้ เราสามารถ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของภาษาในแต่ละช่วงเวลาได้
1.3 การเป็ นตัวแทนภาษาและความสมดุล
ปั ญหาเรื@ องการสร้ างคลังข้ อมูลที@สามารถเป็ นตัวแทนภาษาและมีความ
สมดุล (representativeness and balance) ก็เป็ นเรื@ องสําคัญเรื@ องหนึ@งที@ต้อง
คํา นึง ถึ ง คํ า ถามที@จ ะต้ อ งถามต่อ ก็ คื อ คลัง ข้ อ มูล ภาษาที@ ต้ อ งการสร้ างเป็ น
ตัวแทนของภาษาอะไรหรื อภาษาประเภทไหน สิง@ ที@คนส่วนมากต้ องการคือให้ เป็ น
ตัวแทนของภาษาที@เป็ นภาษาประจําชาติ และคําถามที@สําคัญอีกคําถามหนึ@ง คือ
คลังข้ อมูลที@สมดุลเป็ นอย่างไร จะเลือกให้ ความสําคัญกับเอกสารประเภทใด
มากกว่า จะให้ ความสําคัญกับภาษาเขียนหรื อภาษาพูดมากกว่ากัน คนทัว@ ไป
อาจใช้ ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนในชีวิตประจําวัน แต่ภาษาเขียนที@ปรากฏใน
หนังสือพิมพ์ก็มีผ้ อู ่านนับล้ านคน ส่วนภาษาพูดที@เกิดขึ 'นก็อาจเกิดขึ 'นระหว่างคน
สองคน หรื ออาจเป็ นคําปราศรั ยที@พูดกับคนนับล้ านคน คลังข้ อมูล BNC ให้
ความสําคัญกับภาษาเขียนมากกว่าโดยให้ นํ 'าหนักของภาษาเขียนเป็ น 90% ส่วน
คลังข้ อมูล ICE ให้ นํ 'าหนักภาษาพูดมากกว่าโดยกําหนดให้ มีภาษาพูด 60% หรื อ
แม้ แ ต่ ใ นภาษาเขี ย นเอง การเลื อ กให้ นํ า' หนัก กับ ตัว บทประเภทไหนมากกว่ า
ประเภทไหน ก็ เป็ นเรื@ อ งที@ ต้อ งคํ านึงจากปั จจัยหลายๆด้ า น การมีส มดุลไม่ไ ด้
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หมายถึ ง การที@ จ ะต้ อ งให้ มี จํ า นวนตัว บทในแต่ล ะประเภทในปริ ม าณเท่า ๆกัน
Sinclair (1991) เสนอว่าในการพิจารณาเลือกเอกสารภาษาเขียนอย่างน้ อยควร
แยกความแตกต่า งของสิ@ง เหล่า นี ' คื อ นิ ย าย/ไม่ ใ ช่ นิ ย าย หนัง สือ /วารสาร/
หนังสือพิมพ์ เอกสารทางการ/ไม่เป็ นทางการ Summers (1991) ได้ เสนอให้
พยายามเลือ กตัวบทให้ ห ลากหลายมากที@ สุด โดยอาจใช้ เกณฑ์ ต่า งๆในการ
พิจารณาคัดเลือกตัวบท เช่น เลือกตัวบทที@มีอิทธิพลหรื อความสําคัญ เลือกตัว
บทที@แพร่หลายอยูใ่ นปั จจุบนั เลือกตัวบทที@เป็ นที@นิยม เลือกตามสัดส่วนลักษณะ
การอ่าน เป็ นต้ น นอกจากนี ' ยังอาจต้ องพิจารณาในของเรื@ องเชื 'อชาติ สัญชาติ
ด้ วย เช่น เราจะนับรวมภาษาของคนที@เป็ นผู้อพยพหรื อไม่ หากนับเฉพาะผู้พดู ที@
เป็ นเจ้ าของภาษา (native speaker) ใครที@จะจัดว่าเป็ นผู้พดู ที@เป็ นเจ้ าของภาษาที@
แท้ จริ ง จะใช้ เกณฑ์ในการเกิด หรื อใช้ เกณฑ์ว่าเป็ นคนที@มาอาศัยอยู่ในประเทศ
นันนานแล้
'
ว จะนับรวมคนที@ย้ายตามพ่อแม่ไปอยู่ต่างประเทศตังแต่
' ยงั เล็กไหม
ส่ ว นคนที@ ไ ม่ ไ ด้ พู ด ด้ วยสํ า เนี ย งภาษาแท้ แต่ เ ป็ นบุ ค คลสํ า คัญ เช่ น Henry
Kissinger ซึง@ คําพูดของเขาถือได้ วา่ เป็ นที@แพร่หลายรู้จกั ของคนทัว@ ไป จะรวมไว้ ใน
คลังข้ อมูลไหม เหล่านีล' ้ วนเป็ นคําถามที@ผ้ ูจัดสร้ างคลังข้ อมูลจะต้ องพิจารณา
ตัดสินใจให้ ชดั ในการออกแบบคลังข้ อมูลเพื@อจะได้ เลือกข้ อมูลได้ ง่ายขึ 'น
1.4 ขนาดของคลังข้ อมูลภาษา
ขนาดของคลังข้ อมูลภาษาก็เป็ นอีกเรื@ องที@ต้องคํานึงถึง ไม่ว่าขนาดของ
คลังข้ อมูลจะใหญ่เพียงใดก็ตาม ในความเป็ นจริ งก็เป็ นเพียงส่วนเล็กน้ อยมากเมื@อ
เทียบกับจํานวนของภาษาที@เกิดขึ 'นทังหมด
'
(หากลองนึกถึงปริ มาณประโยคที@คน
ไทยทังหมดพู
'
ดหรื อเขียนในแต่ละวัน) คลังข้ อมูลภาษาหนึ@งล้ านคําในยุคแรกของ
การจัดเก็ บคลังข้ อมูลภาษานัน' จึงจัดว่าน้ อยมากเมื@อเทียบกับจํ านวนคําหรื อ
ประโยคที@เกิดขึ 'นจริ ง แต่ในยุคนัน' ก็ต้องถือว่าเหมาะสม เพราะประสิทธิภาพของ
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คอมพิวเตอร์ ในขณะนันยั
' งตํ@าอยู่ หากจะค้ นหาคําบางคํา คอมพิวเตอร์ อาจต้ อง
ทํางานนานหลายชัว@ โมงทีเดียว ในขณะที@ปัจจุบนั ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์
สูงขึ 'นมาก สามารถค้ นหาคําที@ต้องการได้ ภายในไม่กี@วินาที ดังนัน' คลังข้ อมูล
ภาษาที@เหมาะสมสําหรับการศึกษาเรื@ องภาษาจึงควรมีขนาดใหญ่ มากเท่าที@จะ
สามารถทําได้ เพื@อให้ ได้ ภาพของภาษามากที@สดุ เท่าที@จะเป็ นไปด้ Sinclair (1991)
แนะว่าขนาดของคลังข้ อมูลภาษาที@เป็ นคลังข้ อมูลแบบทัว@ ไป (general corpus)
ควรมีขนาดอย่างน้ อย 10-20 ล้ านคํา
อีกประเด็นหนึ@งที@ต้องพิจารณา คือจํานวนตัวอย่างคํา (token) ที@ถือว่า
เพียงพอที@เราจะใช้ เป็ นหลักฐานในการอธิบายคํานันๆ
' Kennedy (1998) กล่าว
ว่า โดยปกติแล้ ว ในคลังข้ อมูลหนึ@งล้ านคํา จะมีคํา 40 - 50% ที@ปรากฏเพียงแค่
ครัง' เดียว และในกรณีของคําที@มีหลายความหมาย (polysemous) อย่างน้ อย
ครึ@งหนึง@ ของความหมายที@เป็ นไปได้ ของคํานันมี
' ปรากฏใช้ เพียงครัง' เดียว เช่น คํา
ว่า break ปรากฏ 8,267 ครัง' ใน Longman/Lancaster Corpus แต่ break ใน
ความหมายของข่าวด่วน (news breaking) หรื อ break ในการแข่งขันเทนนิส
กลับ ไม่ ป รากฏมากพอที@ จ ะใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แต่ คํ า บางคํ า กลับ มี ป รากฏ
มากมาย เช่น คําว่า at อาจปรากฏถึง 5,500 ครัง' ในคลังข้ อมูลขนาดหนึ@งล้ านคํา
ซึง@ การที@มีข้อมูลมากเกินไปนัน' ก็เป็ นการยากที@จะวิเคราะห์ข้อมูลทังหมดที
'
@ปรากฏ
ได้ ต้ องเลือกสุ่มตัวอย่างจากผลที@ได้ แต่เราจะใช้ หลักอะไรในการสุ่มตัวอย่าง
เหล่านี ' และขณะนี 'ก็ยงั ขาดโปรแกรมที@จะช่วยนักวิเคราะห์จัดการกับการเลือก
ข้ อมูลมากๆที@ได้
Sinclair แนะว่าคลังข้ อมูลภาษาควรจะมีขนาดใหญ่มากที@สดุ เท่าที@จะ
สามารถทําได้ ทัง' นีเ' พราะโดยธรรมชาติของตัวภาษาเอง ที@ทําให้ คําที@เป็ นคํา
ไวยากรณ์ (function word) จะมีการปรากฏใช้ มากกว่า คําที@เป็ นคําเนือ' หา
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(content word) ทําให้ เกิดลักษณะที@ไม่สมดุลของการกระจายของคําเป็ นอย่าง
มาก ถ้ า ต้ อ งการศึก ษาคํ า ที@ เ ป็ นเนื อ' หา คลัง ข้ อ มูล ต้ อ งมี ข นาดใหญ่ เ พี ย งพอ
เพื@ อ ที@ จ ะให้ ไ ด้ ตัว อย่ า งของการใช้ คํ า ที@ ต้ องการศึ ก ษาเป็ นจํ า นวนที@ ม ากพอ
นอกจากนี ' ถ้ าเราต้ องการศึกษามากกว่ารูปคํา (form) เช่น ศึกษาการใช้ (usage)
ในแบบต่างๆ ก็จะพบปั ญหาของปริ มาณความไม่สมดุลในการใช้ แต่ละแบบด้ วย
เช่น ในคําที@มีหลายความหมาย การใช้ ในความหมายแรกจะปรากฏเป็ นจํานวน
มากกว่าร้ อยละ 90 ของคํานัน' ในขณะที@การใช้ ในอีกความหมายหนึ@งอาจพบ
เพียงครัง' เดียว เป็ นต้ น หากเราต้ องการศึกษาการใช้ คํานันในความหมายหลั
'
ง
เราจึงต้ องอาศัยคลังข้ อมูลภาษาที@ใหญ่มากพอที@จะพบการใช้ คําในความหมายนัน'
มากกว่าหนึง@ ครัง' สรุปก็คือ ยิ@งคลังข้ อมูลภาษามีขนาดใหญ่มากเพียงใดก็ยิ@งเป็ น
ประโยชน์มากเท่านัน' อย่างไรก็ตาม ข้ อสรุ ปนี 'ไม่ได้ หมายความว่า งานทุกงาน
จํ า เป็ นต้ อ งอาศัย คลัง ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ งานบางงาน อย่ า งเช่ น การศึ ก ษา
prosody คลังข้ อมูลภาษาพูด 100,000 คําก็อาจจะพอเพียงถ้ าเป็ นการเก็บคําพูด
แบบต่อเนื@อง หรื อถ้ าศึกษาเรื@ องวจีวิภาค (morphology) คลังข้ อมูลภาษาขนาด
500,000 คําก็ควรจะเพียงพอสําหรับใช้ ศึกษา (Kennedy 1998: 68) นอกจากนี '
ขนาดของคลัง ข้ อ มูล เพี ย งอย่า งเดี ย วไม่ ไ ด้ บ อกความเป็ นตัว แทนของภาษา
คลังข้ อมูลใหญ่ขนาด 300 ล้ านคําไม่ได้ เป็ นหลักประกันว่าคลังข้ อมูลนันจะถื
' อเป็ น
ตัวแทนของภาษานันได้
'
ความเป็ นตัวแทนของภาษาขึ 'นอยู่กบั การออกแบบและ
เก็บตัวอย่างให้ ครอบคลุมภาษาในแบบต่างๆตามที@ออกแบบไว้
นอกจากเรื@ อ งขนาดของคลังข้ อ มูลแล้ ว ยัง มี เรื@ อ งขนาดของตัวอย่า ง
(sampling) ว่าควรจะเป็ นเท่าไร คลังข้ อมูล LOB และ Brown Corpus ใช้
ปริ มาณ 2,000 คําเป็ นเกณฑ์ในคัดแต่ละตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตามตัวเอกสาร
จริ งๆจะมีขนาดต่างกัน แต่ละส่วนของเอกสารมีความสําคัญแตกต่างกัน การ
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เลือกตัวอย่างจากตอนต้ น ตอนกลาง หรื อตอนท้ าย ย่อมให้ ภาพที@ต่างกันของ
เอกสารนันๆ
' ถ้ าจะเลือกเก็บเอกสารทังฉบั
' บ เราก็ไม่ต้องวิตกกับปั ญหาว่าจะ
ขาดส่วนใดส่วนหนึ@งไป แต่ก็มีข้อเสียเรื@ องความสิ 'นเปลือง แทนที@จะเก็บจํานวน
เอกสารประเภทต่างๆได้ มาก ก็จําเป็ นต้ องลดจํานวนเอกสารที@เก็บลง (เมื@อคิดจาก
ค่าใช้ จ่ายในการสร้ างคลังข้ อมูลภาษาในขนาดที@เท่ากัน) หรื อการคัดเลือกคํา
เพียง 2,000 คําที@ทําใน Brown Corpus จะทําให้ ภาพของการเป็ นตัวแทนเอกสาร
ในประเภทนันๆหายไปหรื
'
อไม่ Biber (1990) พยายามตอบคําถามนี ' โดยศึกษา
ลักษณะของตัวบทประเภทต่างๆที@ปรากฏใน Brown Corpus ว่าแตกต่างกัน
หรื อไม่ โดยกําหนดจากการพิจารณาลักษณะทางภาษาศาสตร์ สิบลักษณะ แล้ ว
คํานวณหาความแตกต่างในเชิงสถิติ ซึง@ เขาได้ ข้อสรุปว่าขนาดของตัวอย่าง 2,000
– 5,000 คํานันเพี
' ยงพอสําหรับจําแนกตัวบทประเภทต่างๆ จากกันได้ หาก
จําเป็ นต้ องสุม่ ข้ อความจากเอกสารเพื@อสร้ างคลังข้ อมูลภาษา ปริ มาณที@สมุ่ จึงควร
มีปริ มาณมากพอสมควรเท่าที@จะเป็ นไปได้ และต้ องไม่น้อยกว่า 2,000 คํานี '
1.5 การป้อนข้ อมูลเข้ า
การป้อนข้ อมูลเข้ าสามารถทําได้ หลายวิธี วิธีพื 'นฐานที@สดุ คือพิมพ์เข้ า
คอมพิวเตอร์ โดยตรง แต่วิธีนี 'ต้ องเสียเวลามาก วิธีที@เร็ วกว่าคือ การใช้ เครื@ อง
สแกนเนอร์ สแกนเอกสารที@ต้องการเป็ นภาพแล้ วใช้ โปรแกรมรู้จําตัวอักษร (optical
character recognition OCR) เพื@ อ แปลงจากภาพนัน' เป็ นตัว เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เก็บในคอมพิวเตอร์ อีกที ซึ@งวิธีนี 'จะได้ ผลดีถ้าโปรแกรม OCR มี
ประสิทธิภาพสูง สามารถรับรู้ (recognize) ตัวอักษรได้ ถกู ต้ อง เช่น โปรแกรม
OCR ของภาษาอังกฤษอย่างเช่น โปรแกรม Omni Page สามารถแปลงเอกสาร
ภาษาอังกฤษได้ อย่างถูกต้ องแม่นยําสูง ส่วนอีกวิธีที@เร็ วกว่านัน' คือรวบรวมจาก
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที@มีเก็บไว้ อยู่แล้ วในคอมพิวเตอร์ เช่น เอกสารที@มีอยู่ตาม
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สํานักพิมพ์ตา่ งๆ เอกสารที@เผยแพร่อยูบ่ นอินเทอร์ เน็ต ในการจัดสร้ างคลังข้ อมูล
ภาษา คงต้ องพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละวิธีซึ@งก็มีข้อดีข้อเสียของตัวเอง
ให้ เลือกเอาวิธีที@เหมาะสมหรื อจะใช้ ทงสามวิ
ั'
ธีผสมกันก็ได้ ถ้ าจะใช้ โปรแกรม OCR
กับเครื@ องสแกนเนอร์ ก็ต้องคํานวณค่าใช้ จา่ ย ราคาของเครื@ องสแกนเนอร์ เวลาที@ใช้
ประสิทธิภาพของโปรแกรม และคํานึงถึงลักษณะตัวอักษรในเอกสารต้ นฉบับ ถ้ า
เป็ นฟอนท์ที@แปลกจากปกติ โอกาสที@โปรแกรม OCR จะรู้ จกั ตัวอักษรในฟอนท์นนั '
ก็จะลดลง
2. ขัน1 ตอนในการจัดสร้ างคลังข้ อมูลภาษา
Kennedy (1998) ได้ สรุ ปถึงขันตอนที
'
@สําคัญของการจัดสร้ างคลังข้ อมูล
เอาไว้ 5 ขันตอน
'
ดังนี '
2.1 การออกแบบโครงสร้ าง
การออกแบบโครงสร้ างคลังข้ อมูล ภาษาถื อเป็ นขัน' ตอนแรกของการ
จัดสร้ างคลังข้ อมูลภาษา โดยการพิจารณาเรื@ องต่างๆที@เกี@ยวข้ อง เช่น ประเภทของ
คลังข้ อมูล ขนาด และองค์ ประกอบภายใน และควรพิจารณาถึงประโยชน์ ใน
การศึกษาเปรี ยบเทียบด้ วย เพราะคลังข้ อมูลภาษาที@สร้ างอาจจะนําไปใช้ ศึกษา
เปรี ย บเที ย บกับ คลัง ข้ อ มูล ภาษาอื@ น ๆได้ ด้ ว ย ปั จ จัย หลัก ที@ จ ะเป็ นตัว กํ า หนด
โครงสร้ างของคลังข้ อมูล ก็ คือวัตถุประสงค์ ของการใช้ งาน ผู้จัดสร้ างจะต้ องรู้
ชัดเจนว่าจะใช้ คลังข้ อมูลนันๆ
' เพื@อประโยชน์อะไรบ้ าง งานบางอย่างก็อาจจะไม่
จําเป็ นต้ องอาศัยคลังข้ อมูลขนาดใหญ่ ภาษาที@ต้องการเป็ นภาษาพูดหรื อภาษา
เขี ย น โครงสร้ างของคลัง ข้ อมู ล ควรประกอบด้ วยตั ว บทประเภทใดบ้ าง
นอกจากนันยั
' งต้ องพิจารณาถึงสัดส่วนที@ควรจะเป็ นด้ วย ซึ@งการกําหนดสัดส่วน
นันไม่
' วา่ อย่างไรก็เป็ นการกําหนดแบบไม่มีหลักการ (arbitrary) หรื ออย่างดีก็เป็ น
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การเลือกแบบ informed judgment คือบอกไว้ ชดั เจนว่าเลือกอะไรเป็ นสัดส่วน
เท่าใด แต่ในความเป็ นจริ ง ไม่มีใครตอบได้ ว่าสัดส่วนที@แท้ จริ งของภาษาพูดหรื อ
ภาษาเขียนควรเป็ นอย่างไร และควรประกอบด้ วยตัวบทประเภทใดบ้ างในสัดส่วน
เท่าใด หลังจากที@ตดั สินใจแบ่งประเภทตัวบทต่างๆ แล้ ว ควรจะทําโครงการนํา
ร่ อ ง (pilot study) เพื@ อศึกษาดูว่า มีข้ อมูลเอกสารในกลุ่ม ที@ต้ องการหรื อ ไม่
นอกจากนี ' ต้ องพิจารณาเรื@ องการคัดเลือกเอกสารว่าต้ องการเก็บเอกสารทังฉบั
' บ
หรื อเป็ นการเก็บบางส่วน หากเอกสารที@ได้ มามีจํานวนคําไม่ครบตามที@กําหนดจะ
ทํ า อย่ า งไร ส่ ว นข้ อมู ล ที@ บ อกตั ว แปรอื@ น ๆนอกเหนื อ จากด้ านภาษา
(extralinguistic variables) ก็ควรจะเก็บไว้ ด้วย เช่น แหล่งที@มาของเอกสาร สื@อ
ของเอกสาร ผู้ที@ร่วมในเหตุการณ์ ประเภท (genre) สไตล์ วันที@ สถานที@หรื อ
สถานการณ์ (setting) อายุและเพศของผู้รับสาร เป็ นต้ น
ในการจัด เก็ บ ข้ อ มูล เอกสารจริ ง ๆ ผู้จัด ทํ า จะพบปั ญ หาต่า งๆที@ ต้ อ ง
ตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดทําอาจมองว่าตัวบทประเภทข่าวนันจะเก็
'
บได้ จาก
หนังสือพิมพ์ แต่หนังสือพิมพ์นนก็
ั ' ไม่ได้ มีจํากัดเฉพาะสิง@ ที@เป็ นข่าว แต่มีเรื@ องอื@นๆ
นอกเหนือจากข่าวอยูด่ ้ วย จะเลือกเฉพาะสิ@งที@เป็ นข่าวอย่างเดียวหรื อจะเลือกให้
คลุม ภาพทัง' หมดที@ เ ป็ นจริ ง ของหนัง สือ พิ ม พ์ นัน' นอกจากนี ห' นัง สือ พิ ม พ์ ห รื อ
วารสารในแต่ละช่วงของปี ก็อาจมีนํ 'าหนักของตัวบทประเภทต่างๆ ไม่เท่ากัน เช่น
ในช่วงเทศกาลสําคัญ หนังสือพิมพ์ วารสารก็จะลงเรื@ องที@เกี@ยวข้ องกับเทศกาลนัน'
เป็ นจํานวนมาก ซึง@ อาจจะหลีกเลีย@ งปั ญหานี 'โดยใช้ วิธีกระจายการเก็บข้ อมูลจาก
ช่วงวันหรื อสัปดาห์ตา่ งๆ เป็ นต้ น
2.2 วางแผนการเก็บข้ อมูล
คลังข้ อมูลภาษาอังกฤษขนาด 1 ล้ านคําจะกินเนื 'อที@ประมาณ 8-10 ล้ าน
ไบต์ (Mbytes) ถ้ ามีการกํากับข้ อมูลทางไวยากรณ์ด้วยขนาดก็จะเพิ@มขึ 'นอีก 3-5
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ล้ านไบต์ ถ้ ากํากับข้ อมูลการแจงส่วนประโยคด้ วย คือมีการกํากับหมวดคําและ
โครงสร้ างวากยวัมพันธ์ ด้วย ขนาดของคลังข้ อมูลก็จะเพิ@มอีก 30 ล้ านไบต์ ใน
ปั จจุบนั เรื@ องเนื 'อที@สําหรับจัดเก็บข้ อมูลไม่น่าจะเป็ นปั ญหาอีกต่อไป สิ@งที@ต้อง
พิจารณา คือการเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย สะดวกต่อการใช้ งานจริ ง ซึ@งอาจจําเป็ นต้ อง
เก็บข้ อมูลเกี@ยวกับตัวบทนัน' เช่น ใครเป็ นผู้แต่ง เป็ นตัวบทประเภทไหน เกิดขึ 'น
เมื@อใด ผู้รับสารเป็ นใคร เป็ นต้ น หรื อหากเก็บข้ อมูลภาษาพูดก็ควรจะมีกลไกที@
ให้ ผ้ ูใช้ สามารถดูคําถอดเสียง (transcription) พร้ อมกับฟั งเสียงที@อัดไว้ ด้วยได้
และควรจะมีการจัดระบบหมวดหมู่ (catalog) ของแฟ้ มข้ อมูลทังหมด
'
และใน
ระหว่า งการจัด สร้ างคลัง ข้ อ มูล ภาษา ก็ ควรต้ องมีก ารเก็ บ สํา รองข้ อมูลอย่า ง
สมํ@าเสมอด้ วยเพื@อป้องกันข้ อมูลสูญหาย
2.3 ขออนุญาตเจ้ าของลิขสิทธิP
เพื@อหลีกเลี@ยงปั ญหาทางกฎหมาย ผู้สร้ างคลังข้ อมูลภาษาจะต้ องขอ
อนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิòของตัวบททุกตัวบทที@นํามาใช้ ในการจัดทําคลังข้ อมูล
ภาษา และอาจจะต้ อ งติ ดต่อ กับ บุค คลที@ เ ป็ นผู้พูด ในเทปบัน ทึก เสีย งเพื@ อ ขอ
อนุญาตในการรวบรวมไว้ ในคลังข้ อมูลภาษา เพื@อที@จะได้ ไม่มีปัญหาในการละเมิด
สิทธิ สว่ นบุคคล ในบางกรณี เ จ้ าของลิขสิทธิòอาจเรี ยกร้ องค่าธรรมเนียม การ
สืบค้ นว่าใครเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิòงานนันอย่
' างแท้ จริ งก็เป็ นอีกปั ญหาหนึ@งเพราะ
อาจมีการเปลี@ยนโอนเจ้ าของหรื อบริ ษัทได้ โดยปกติ หากขอไปใช้ เพื@อประโยชน์
ในงานวิจัยมัก จะไม่เป็ นปั ญหา แต่ก็ ใช้ เ วลาพอสมควรเพราะเจ้ าของลิขสิท ธิò
จะต้ องแน่ใจว่าผู้ขอจะไม่นําเอาเอกสารที@ได้ ไปใช้ ประโยชน์ทางการค้ าอื@นๆ
สํ า หรั บ ประเทศไทย กฎหมายลิ ข สิ ท ธิò ฉ บับ ปั จจุ บัน ที@ บัง คับ ใช้ คื อ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิòพ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ@งกําหนดให้ ลิขสิทธิòตามพระราชบัญญัตินี '
ให้ มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้ างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็ นเวลาห้ าสิบปี นับแต่ผ้ ู
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สร้ างสรรค์ถึงแก่ความตายในกรณีที@มีผ้ สู ร้ างสรรค์ร่วมลิขสิทธิòในงานดังกล่าวให้ มี
อยู่ตลอดอายุของผู้สร้ างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็ นเวลาห้ าสิบปี นับแต่ผ้ ู
สร้ างสรรค์ร่วมคนสุดท้ ายถึงแก่ความตาย ส่วนข้ อยกเว้ นของการละเมิดลิขสิทธิòใน
ส่วนที@เกี@ยวข้ อง มีดงั นี '
มาตรา ๓๒ การกระทํ า แก่ ง านอัน มี ลิ ข สิ ท ธิò ข องบุ ค คลอื@ น ตาม
พระราชบัญ ญั ติ นี ' หากไม่ขัด ต่ อ การแสวงหาประโยชน์ จ ากงานอัน มี ลิข สิ ท ธิò
ตามปกติของเจ้ าของลิขสิทธิò และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอนั ชอบด้ วยกฎหมาย
ของเจ้ าของลิขสิทธิò เกิ นสมควร มิให้ ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิò ภายใต้ บังคับ
บทบัญญัติในวรรคหนึ@ง การกระทําอย่างหนึ@งอย่างใดแก่งานอันมีลิขสิทธิò ตาม
วรรคหนึง@ มิให้ ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิò ถ้ าได้ กระทําดังต่อไปนี '
(๑) วิจยั หรื อศึกษางานนัน' อันมิใช่การกระทําเพื@อหากําไร
(๒) ใช้ เพื@อประโยชน์ของตนเอง หรื อเพื@อประโยชน์ของตนเองและ
บุคคลอื@นในครอบครัวหรื อญาติสนิท
(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็ น
เจ้ าของลิขสิทธิòในงานนัน'
(๔) เสนอรายงานข่าวทางสือ@ สารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็ น
เจ้ าของลิขสิทธิòในงานนัน'
(๕) ทําซํ 'า ดัดแปลง นําออกแสดง หรื อทําให้ ปรากฏ เพื@อประโยชน์ใน
การพิจารณาของศาลหรื อเจ้ าพนักงานซึง@ มีอํานาจตามกฎหมาย หรื อในการ
รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(๖) ทําซํ 'า ดัดแปลง นําออกแสดง หรื อทําให้ ปรากฏ โดยผู้สอนเพื@อ
ประโยชน์ ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทําเพื@อหากําไร
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(๗) ทําซํ 'า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรื อตัดทอน หรื อทําบทสรุปโดย
ผู้สอน หรื อสถาบันศึกษาเพื@อแจกจ่ายหรื อจําหน่ายแก่ผ้ เู รี ยนในชันเรี
' ยนหรื อใน
สถาบันศึกษา ทังนี
' ' ต้ องไม่เป็ นการกระทําเพื@อหากําไร
(๘) นํางานนันมาใช้
'
เป็ นส่วนหนึง@ ในการถามและตอบในการสอบ
มาตรา ๓๓ การกล่าว คัด ลอก เลียน หรื ออ้ างอิงงานบางตอนตามสมควรจาก
งานอันมีลขิ สิทธิòตามพระราชบัญญัตินี ' โดยมีการรับรู้ถึงความเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิò
ในงานนัน' มิให้ ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิò ถ้ าได้ ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึง@
2.4 การป้อนข้ อมูลเข้ า
การป้อนข้ อมูลเข้ าสามารถทําได้ สามวิธีดงั ที@กล่าวมาแล้ ว คือ พิมพ์เข้ า
ไป หรื อใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที@มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ อยู่แล้ ว หรื อสแกนเข้ าไป
ในวิธีแรกนัน' นักพิมพ์ดีดมืออาชีพที@พิมพ์สมั ผัส 60-80 คําต่อนาที สามารถพิมพ์
ภาษาอังกฤษได้ 10,000 คําในหนึ@งวัน (8 ชม.) ส่วนการใช้ สแกนเนอร์ นนก็
ั'
สะดวกและมีคณ
ุ ภาพมากขึ 'น มีโปรแกรมรู้ จําตัวอักษรหรื อ OCR ภาษาอังกฤษที@
ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพสูง สามารถอ่านข้ อมูลที@เป็ นตัวพิมพ์ได้ ถูกต้ องดี
ส่วนข้ อมูลที@เป็ นลายมือเขียนคงจะต้ องนําเข้ าโดยการพิมพ์เข้ าไปใหม่ เพราะยังไม่
มีโปรแกรมที@สามารถอ่านลายมือได้ ถกู ต้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนข้ อมูลภาษาพูดนันป
' ้ อนเข้ าได้ ยากกว่า เพราะต้ องมีขนตอนเพิ
ั'
@มเติม
คื อ การถอดเสีย งจากในเทปหรื อ วี ดี โ อลงในคอมพิ ว เตอร์ และการถอดเสีย ง
เหล่านันออกมาเป็
'
นคําถอดเสียง (transcription) ซึ@งเป็ นที@ร้ ู กันว่าเป็ นเรื@ องที@ใช้
เวลามากเป็ นอย่างยิ@ง อาจต้ องใช้ เวลาถึง 10-25 ชัว@ โมงในการถอดเทป 1 ชัว@ โมง
ขึ 'นอยูก่ บั ว่าต้ องการคุณภาพของการถอดเสียงในระดับไหน ส่วนคุณภาพของการ
อัดเสียงนันก็
' ขึ 'นอยูก่ บั จุดประสงค์วา่ ต้ องการศึกษาในระดับไหน เพราะการศึกษา
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ในบางเรื@ องก็จําเป็ นต้ องมีการอัดเสียงเป็ นอย่างดี เช่น การศึกษาเรื@ องสัทสัมพันธ์
(prosody)
2.5 การกํากับข้ อมูล
หากต้ อ งการให้ มี ก ารใส่ข้ อ มูล อื@ น ๆที@ น อกเหนื อ จากตัว เอกสารนัน' ก็
จําเป็ นต้ องมีการกํากับข้ อมูลหรื อใส่แท็ก แต่เดิมนัน' ต่างคนต่างก็กําหนดวิธีใน
การกํากับข้ อมูลใช้ เอง ต่อมามีการใช้ SGML (ISO 8879: 1986) เป็ นมาตรฐาน
การกํากับ (encode) ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ในปั จจุบนั XML ได้ รับการยอมรับให้
เป็ นมาตรฐานแทน เอกสารที@กํากับข้ อมูลตามมาตรฐานของ XML เป็ นเอกสารที@
สามารถนําไปใช้ กบั เครื@ องคอมพิวเตอร์ แบบใดก็ได้ ช่วยให้ การแลกเปลี@ยนข้ อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ เป็ นไปได้ โดยไม่มีข้อจํากัดด้ านความแตกต่างของฮาร์ ดแวร์ หรื อ
ซอฟแวร์ นอกจากนี ' การกําหนดแท็กต่างๆขึ 'นใช้ ตามมาตรฐาน XML ควรเป็ นไป
ตามแนวทางที@ TEI (Text Encoding Initiative) ได้ วางเอาไว้ ซึ@ง TEI เป็ นกลุม่
บุคคลที@มารวมตัวกันเป็ นคณะกรรมการเพื@อกําหนดลักษณะทางโครงสร้ างและ
แท็กต่างๆสําหรับใช้ กํากับเอกสารประเภทต่างๆ การกํากับข้ อมูลในคลังข้ อมูล
ภาษาเป็ นค่าใช้ จ่ายที@เพิ@มขึน' มาซึ@งผู้จัดทําจะต้ องพิจารณาว่ามีความจํ าเป็ นที@
จะต้ องใส่แท็กต่างๆโดยละเอียดมากน้ อยเพียงใด และเป็ นการลงทุนที@ค้ ุมกับ
ประโยชน์ที@ได้ หรื อไม่
3. ตัวอย่ างการจัดสร้ างคลังข้ อมูลภาษา
เพื@อที@จะให้ เห็นภาพที@ชดั เจนของการจัดสร้ างคลังข้ อมูลภาษา ในที@นี 'จะ
ยกตัวอย่างของการออกแบบและจัดสร้ างคลังข้ อมูลสองตัวอย่างเพื@อแสดงให้ เห็น
ว่ามีขนตอนการดํ
ั'
าเนินการอย่างไร คลังข้ อมูลภาษาที@ยกมาเป็ นตัวอย่างในที@นี '
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คือ คลังข้ อมูล CSAE (Corpus of Spoken American English) (Chafe et al.
1991) และคลังข้ อมูล BNC
3.1 คลังข้ อมูล CSAE
ผู้สร้ างคลังข้ อ มูลนีต' ัง' เป้าหมายว่าต้ องการสร้ างคลัง ข้ อมูลภาษาพูด
ขนาด 200,000 คําของภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั ซึ@งจะมีความยาวประมาณ 15
ชั@ว โมง เพื@ อ เก็ บ ไว้ ใ นคอมพิ ว เตอร์ และให้ ผ้ ูใ ช้ ส ามารถค้ น จากคํ า ถอดเสี ย ง
(transcription) และฟั งข้ อมูลเสียงที@บนั ทึกไว้ ได้ พร้ อมๆกัน
3.1.1 แรงจูงใจ
เกิดจากการที@ได้ มีการสร้ างคลังข้ อมูลภาษาเขียนของภาษาอังกฤษแบบ
อังกฤษและคลังข้ อมูลภาษาเขียนของภาษาอังกฤษแบบอเมริ กันที@คล้ ายคลึงกัน
คือ คลังข้ อมูล LOB และ Brown ตามลําดับ แต่ในส่วนของคลังข้ อมูลภาษาพูด
มีเพียงการสร้ างคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ คือ London-Lund Corpus
แต่ยงั ไม่มีผ้ ูใดสร้ างคลังข้ อมูลภาษาพูดของภาษาอังกฤษแบบอเมริ กัน(ในขณะ
นัน)
' ที@เก็บข้ อมูลในลักษณะเดียวกันกับ London-Lund Corpus ดังนัน' จึงน่าจะมี
การจัดสร้ างคลังข้ อมูล Corpus of Spoken American English (CSAE) เพื@อจะ
ได้ มีคู่เทียบที@สมบูรณ์ ระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบ
อเมริ กนั
3.1.2 ประโยชน์ทีค> าดไว้
- เป็ นข้ อมูลสําหรับผู้ที@จะศึกษาบทสนทนา ภาษาพูด
- เป็ นประโยชน์สาํ หรับผู้ที@สอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที@สอง (ESL)
- เป็ นหลักฐานภาษาพูดของภาษาในปลายศตวรรษที@ 20
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- ข้ อมูลจริ งจะเปิ ดเผยให้ เห็นถึงแง่มมุ และประเด็นต่างๆที@ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
ยังไม่ได้ ศกึ ษา
3.1.3 สิ> งทีค> ํานึงถึงในการสร้างคลังข้อมูล CSAE
1. สามารถเปรี ยบเทียบได้ (Comparability)
ถ้ า สามารถที@ จ ะสร้ างคลัง ข้ อ มูล ภาษาโดยใช้ ต้ น แบบจากคลังข้ อ มูล
ภาษาอื@ น ที@ มี ม าก่ อ น ก็ จ ะง่ า ยและสะดวกต่ อ การเปรี ย บเที ย บผลที@ ไ ด้ จาก
คลังข้ อมูลภาษาทังสอง
'
แต่ในขณะเดียวกัน แต่ละคลังข้ อมูลภาษาก็ถกู สร้ างเพื@อ
วัตถุประสงค์ที@ตา่ งกัน เทคโนโลยีในเวลาที@สร้ างก็แตกต่างกัน จึงอาจจะไม่ง่ายนัก
ที@จะสร้ างคลังข้ อมูลภาษาโดยใช้ โครงสร้ างที@เหมือนกันทีเดียว
ในกรณีของคลังข้ อมูล CSAE นี 'คลังข้ อมูลภาษาที@มีการสร้ างมาก่อนที@
สามารถเทียบกันได้ คือคลังข้ อมูล London-Lund อย่างไรก็ตาม คลังข้ อมูล
CSAE ไม่ได้ เก็บข้ อมูลเหมือนคลังข้ อมูล London-Lund ในหลายประเด็น เช่น
เรื@ องขนาด คลังข้ อมูล CSAE เก็บคํา 200,000 คําในขณะที@คลังข้ อมูล LondonLund เก็บ 500,000 คํา ทังนี
' 'เนื@องจากผู้สร้ างคลังข้ อมูล CSAE ต้ องการบันทึก
ข้ อมูลไว้ ให้ ได้ ในซีดีรอมหนึง@ แผ่นแทนที@จะต้ องเก็บไว้ ในซีดีรอมหลายแผ่น อีกทัง'
เรื@ องเวลาและงบประมาณก็ เป็ นอุปสรรคหนึ@งที@สําคัญ การเก็ บข้ อมูลเพียงแค่
200,000 คํานี 'ก็คาดว่าจะใช้ เวลาถึง 3 ปี ส่วนในเรื@ องรู ปแบบ คลังข้ อมูล CSAE
ไม่ไ ด้ จํ า กัด ว่า ขนาดของตัว อย่า งต้ อ งเท่า กัน เสมอเหมื อ นอย่า งในคลัง ข้ อ มูล
London-Lund (อาจเป็ นไปได้ ว่า ในสมัยที@มีการจัดสร้ างคลังข้ อมูล LondonLund ต้ องเก็ บข้ อมูลลงไว้ ใ นเทปคอมพิวเตอร์ จึงจํ าเป็ นต้ องกํ าหนดให้ แต่ละ
ระเบียนมีขนาดแน่นอน (fixed length record)) ข้ อมูลที@เป็ นการสนทนาใน
คลังข้ อมูล CSAE จึงมีอยูค่ รบ ซึ@งจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาทางภาษาศาสตร์
มากกว่า ส่วนในเรื@ องของการถอดเสียงของคลังข้ อมูล CSAE ใช้ วิธีการถอดเสียง
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ที@ง่ายกว่าคลังข้ อมูล London-Lund ทังนี
' 'เพื@อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ ได้ โดยสะดวก แต่
ก็พยายามถอดข้ อมูลเสียงที@สาํ คัญของภาษาพูดไว้ ให้ ครบ
อย่างไรก็ตาม ผู้สร้ างคลังข้ อมูล CSAE ได้ ชี 'ให้ เห็นว่าคลังข้ อมูล CSAE
สามารถเปรี ยบเทียบกับคลังข้ อมูล London-Lund ได้ ทังนี
' 'เพราะ ในคลังข้ อมูล
London-Lund นันมี
' ข้อมูลการสนทนาเพียง 250,000 คํา ที@เหลือเป็ นข้ อมูลภาษา
พูดด้ านอื@น อีกทังนั
' กวิจยั ส่วนมากที@ใช้ คลังข้ อมูล London-Lund ก็มกั จะใช้ ข้อมูล
ส่วนที@เป็ นการสนทนาเป็ นส่วนมาก ดังนัน' คลังข้ อมูล CSAE จึงถูกออกแบบให้
เก็บเฉพาะการสนทนา 200,000 คํา ซึ@งก็ใกล้ เคียงกับข้ อมูลการสนทนา 250,000
คําของคลังข้ อมูล London-Lund
2. การสุม่ ตัวอย่าง
ผู้ส ร้ างตัง' เป้ าหมายว่ า คลัง ข้ อ มูล ภาษานี จ' ะเป็ นภาษาที@ เ ป็ นภาษา
มาตรฐานของภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั และจะให้ มีความหลากหลายทางด้ าน
อายุ เพศ ภูมิลําเนา อาชีพ การศึกษา สถานการณ์ แต่คลังข้ อมูลภาษานี 'ไม่ได้ ตงั '
เป้าเพื@อใช้ สําหรับการศึกษาด้ านภาษาศาสตร์ สงั คม (sociolinguistics) ซึ@งเป็ น
งานที@ ต้ อ งการการเก็ บ ข้ อ มูล ของผู้พูด (speaker) ในกลุ่ม สัง คมหนึ@ ง (one
community) เป็ นจํานวนมาก ความเป็ นภาษามาตรฐานไม่ได้ จํากัดอยู่ที@จะต้ อง
เป็ นภาษาพูด หรื อ ภาษาเขี ย นที@ ป รากฏตามวารสาร แต่ใ นที@ นี พ' ิ จ ารณาจาก
ลัก ษณะของภาษาโดยดู ว่ า เป็ นไปตามกฎทางไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ างที@
เหมือนๆกัน ซึ@งจะเลือกข้ อมูลที@ใกล้ เคียงกับภาษาเขียนของภาษาอังกฤษแบบ
อเมริ กนั ที@พบตามวารสาร และจะไม่ตงข้
ั ' อจํากัดในเรื@ องของสําเนียงหรื อสไตล์การ
ใช้ ภาษา
ข้ อมูลประกอบด้ วยการสนทนาแบบเผชิญหน้ า (face-to-face) ความ
ยาวครึ@ งชัว@ โมงจํานวน 30 เหตุการณ์ และการสนทนาสันๆจํ
' านวนหนึ@งแต่รวมกัน
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ไม่เกินร้ อยละ 5 ของคลังข้ อมูลภาษา ซึ@งจะเห็นว่าข้ อมูลแค่นี 'ไม่เพียงพอที@จะ
สะท้ อนความแตกต่างระหว่างภาษาถิ@นต่างๆหรื อระหว่างกลุ่มชาติพนั ธ์ (ethnic
group) ต่างๆ งานทางภาษาศาสตร์ สงั คมโดยปกติจะเก็บข้ อมูลมากกว่านี ' เช่น
เก็บข้ อมูลเป็ นร้ อยชั@วโมง แต่ไม่ได้ จําเป็ นที@จะต้ องถอดเสียงคําทุกคําในข้ อมูลที@
เก็ บมา เพียงแต่เลือกถอดเสียงเฉพาะส่วนที@มีข้อมูลที@ต้องการเท่านัน' แต่ใน
คลังข้ อมูล CSAE นี ' คําพูดทุกๆคําจะต้ องถูกถอดเสียงโดยละเอียดเพื@อจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การศึกษาในแง่มมุ ใดก็ได้
อีกเหตุผลหนึ@งที@เลือกภาษามาตรฐานของภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั ก็
เพื@อจะได้ เปรี ยบเทียบคลังข้ อมูล CSAE กับคลังข้ อมูลภาษาอื@นซึ@งเก็ บภาษา
มาตรฐานที@เป็ นภาษาเขียนของภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั หรื อเพื@อเปรี ยบเทียบกับ
คลัง ข้ อ มูล ที@ เ ป็ นภาษามาตรฐานของภาษาพูด ภาษาอัง กฤษแบบอัง กฤษได้
นอกจากนี ' CSAE ยังจะมีประโยชน์เพื@อใช้ ในการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที@
สองได้ อีกด้ วย
3.1.4 ขันM ตอนของการสร้าง CSAE
- บันทึกบทสนทนาจากสถานการณ์จริ งโดยใช้ เครื@ องบันทึกเสียงแบบพกพาและ
ไมโครโฟนคุณภาพสูงสําหรับงานภาคสนาม
- จดบันทึกข้ อมูลเกี@ยวกับผู้สนทนา สถานที@ และสภาพแวดล้ อมทัว@ ไป
- ทําสํารองเทปที@ได้ เพื@อป้องกันการสูญหาย
- คัดเลือกข้ อมูลจากเทปเพื@อใส่ในคลังข้ อมูล CSAE ให้ ได้ ประมาณ 15 ชัว@ โมง
- ถอดเสียงในเทปที@ได้ เลือกไว้
- มีการตรวจสอบข้ อมูลที@ถอดเสียงออกมาจนกระทัง@ พอใจ
- เสียงในเทปจะถูกนําถ่ายเข้ าในคอมพิวเตอร์ ในรูปของซีดีรอม
- จัดทําโปรแกรมดัชนีสาํ หรับเชื@อมโยงคําถอดเสียงกับเสียงที@บนั ทึกอยูใ่ นซีดีรอม
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- เผยแพร่ คลังข้ อมูลภาษาในรู ปของซีดีรอมและหนังสือ ทังนี
' 'เพราะคนบางคน
อาจไม่มีเครื@ องอ่านซีดี หรื อคนบางคนก็ชอบที@จะดูข้อมูลผ่านทางหนังสือมากกว่า
บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ คลังข้ อมูลในรู ปของซีดีรอมกํ าหนดขายในราคา 80
ดอลลาร์ ส หรั ฐ โดยที@ ห นัง สือ จะมี เ ฉพาะคํ า ถอดเสีย งแบบหยาบๆ ในขณะที@
ซีดีรอมจะมีคําถอดเสียงทังแบบหยาบและแบบละเอี
'
ยด คําถอดเสียงแบบหยาบ
จะง่ า ยต่ อ การทํ า ความเข้ า ใจของคนส่ว นมาก แต่นัก วิ จัย บางคนอาจจํ า เป็ น
ต้ องการใช้ คําถอดเสียงแบบละเอียดมากกว่า
3.2 คลังข้ อมูล BNC
3.2.1 ลักษณะทัว> ไป
คลังข้ อมูล BNC ถูกสร้ างขึ 'นมาเพื@อเป็ นคลังข้ อมูลภาษาอังกฤษแบบ
อังกฤษในปั จจุบนั โดยต้ องการให้ มีขนาดใหญ่มากกว่า 100 ล้ านคํา หรื อกินเนื 'อ
ที@ประมาณ 1.5 กิกะไบท์ เพื@อให้ ใช้ ประโยชน์ในงานต่างๆ เช่น งานทางด้ านการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ งานด้ านภาษาศาสตร์ หรื อใช้ เป็ นตัวอย่างจริ งของการ
ใช้ ภาษาปั จจุบนั สําหรับการทําพจนานุกรม การสอนภาษาอังกฤษ
BNC จัดทําขึ 'นภายใต้ การนําของสํานักพิมพ์ Oxford University Press
โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน ได้ แก่ สํานักพิมพ์ Addison-Wesley
สํานักพิมพ์ Longman และสํานักพิมพ์ Larousse Kingfisher Chambers
ศูนย์วิจยั ที@ Oxford University Computing Services, Centre for Computer
Research on the English Language ของมหาวิทยาลัย Lancaster และ
Research and Innovation Centre ของ British Library โครงการจัดทํา BNC
เริ@ มในปี 1991 และเสร็ จสิ 'นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1995 ราคาจําหน่ายของ BNC
เมื@อเริ@ มต้ นเผยแพร่ อยู่ที@ 220 ปอนด์ และมีค่าสิทธิการใช้ (license) 10 ปอนด์
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สําหรับ 5 ปี โดยผู้ซื 'อจะได้ ทงคลั
ั ' งข้ อมูลภาษา หนังสือคู่มือและโปรแกรม SARA
สําหรับใช้ สืบค้ นข้ อมูลใน BNC คลังข้ อมูลที@จําหน่ายจะอยู่ในรู ปของซีดีรอม 2
แผ่น หรื อ อาจใช้ ผ่า นทางอิน เทอร์ เ น็ต โดยเสียค่าสมาชิ ก รายปี ปี ละ 60-500
ปอนด์ตามลักษณะเงื@อนไขต่างๆ ในช่วงเริ@ มแรกนี ' ยังไม่มีการจําหน่ายคลังข้ อมูล
นี 'แก่ประเทศนอกทวีปยุโรปเนื@องจากข้ อจํากัดด้ านลิขสิทธิò แต่ปัจจุบนั ได้ จําหน่าย
แก่ผ้ สู นใจทัว@ โลกในชื@อของคลังข้ อมูล BNC Word Edition โดยปรับราคาจําหน่าย
อยู่ที@ 50 ปอนด์ สําหรั บผู้ใช้ คนเดียว และ 250 ปอนด์ สําหรับใช้ ใ นเครื อข่าย
เน็ตเวิร์ค
BNC เป็ นคลังข้ อมูลที@ถกู ออกแบบให้ ครอบคลุมภาษาในลักษณะต่างๆ
ให้ มากที@สดุ ประกอบด้ วยตัวบท 4,124 ชิ 'นจากเอกสารประเภทต่างๆ ซึง@ แบ่งเป็ น
ตัวบทภาษาเขียนร้ อยละ 90 ตัวบทภาษาพูดร้ อยละ 10 ข้ อมูลใน BNC เป็ น
ข้ อมูลภาษาที@มีการแบ่งประโยคและแบ่งคํา แต่ละคํามีการกํากับหมวดคําซึ@งได้
จากการใช้ โปรแกรม CLAW ของมหาวิทยาลัย Lancaster ในการกํากับหมวดคํา
ข้ อมูลถูกกํากับตามมาตรฐานที,กําหนดโดย TEI ซึ,งเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO
standard 8879 หรื อคือมาตรฐาน SGML (ในปั จจุบนั ได้ ปรับการกํากับข้ อมูลโดย
ใช้ XML แทน SGML) ข้ อมูลต่างๆเกี@ยวกับเอกสารที@นํามาใช้ เช่น ข้ อมูลบริ บทที@
ใช้ (contextual) และข้ อมูลบรรณานุกรม (bibliography) จะถูกเก็บไว้ ในส่วนที@
เป็ น TEI header
ในกรณีที@ผ้ ูใช้ ไม่ต้องการใช้ คลังข้ อมูลทังหมดขนาดหนึ
'
@งร้ อยล้ านคํา ก็
อาจเลือกใช้ เฉพาะส่วนที@เรี ยกว่าส่วนแกนหลักของคลังข้ อมูลซึ@งมีขนาด 2 ล้ านคํา
โดยมี ส ัด ส่ ว นของตัว บทประเภทต่ า งๆเหมื อ นกั บ ตัว คลัง ข้ อมู ล ใหญ่ แต่ ใ น
คลังข้ อมูลหลักนี 'สัดส่วนระหว่างข้ อมูลภาษาเขียนและภาษาพูดจะมีเท่าๆกัน คือ
ร้ อยละ 50
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3.2.2 การคัดเลือกข้อมูล
3.2.2.1 การคัดเลือกข้ อมูลเอกสารภาษาเขียน
การคัดเลือกข้ อมูลภาษาเขียนทําโดยใช้ เกณฑ์หลัก 3 อย่าง คือ เนื 'อหา
(domain) เวลา และ สือ@ ที@ใช้
เนื 'อหา เป็ นเกณฑ์ที@ใช้ เพื@อแยกประเภทของงานเขียน โดยกําหนดให้
ร้ อยละ 75 ของงานเขียนที@ต้องการเป็ นข้ อเขียนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (informative)
ซึ@งเลือกจากสาขาต่างๆ เช่น applied sciences, arts, belief & thought,
commerce & finance, leisure, natural & pure science, social science,
world affairs และอีกร้ อยละ 25 ของงานเขียนเป็ นเอกสารด้ านจินตนาการ
(imaginative) ซึง@ คืองานด้ านวรรณกรรมและงานสร้ างสรรค์ตา่ งๆ
สื@อที@ใช้ เป็ นเกณฑ์ ที@ใช้ เพื@ อแยกประเภทของเอกสารที@ปรากฏในสื@อ
โดยกําหนดให้ ร้อยละ 60 ของงานเขียนเป็ นหนังสือ ร้ อยละ 25 เป็ นวารสารและ
หนังสือพิมพ์ อีกร้ อยละ 5-10 มาจากสิ@งพิมพ์ อื@นๆ เช่น แผ่นพับ (brochures)
ใบปลิวโฆษณา (advertising leaflets) อีกร้ อยละ 5-10 มาจากงานเขียนที@ไม่มี
การตีพิมพ์ เช่น จดหมายส่วนตัว บันทึกประจําวัน (diaries) ความเรี ยง (essays)
และบันทึกช่วยจํา (memo) และอีกน้ อยกว่า 5% เป็ นเอกสารที@เขียนขึ 'นสําหรับใช้
ในการพูด เช่น คําปราศรั ย บทละคร บทสําหรับอ่านออกอากาศ (broadcast
scripts)
เวลา เป็ นเกณฑ์ ที@ใช้ เพื@อแยกประเภทของเอกสารตามเวลาที@ตีพิมพ์
โดยกํ าหนดว่า จะใช้ เอกสารตัง' แต่ปี 1975 ไปต้ นไป ยกเว้ นเอกสารด้ าน
จินตนาการ เช่น นิยายซึง@ ยอมใช้ เอกสารเก่าถึงปี 1964 ได้ เพราะนิยายบางเล่มยัง
เป็ นที@นิยมอ่านกันอยู่
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นอกจากเกณฑ์ ห ลัก ทัง' สามแล้ ว ยัง มี เ กณฑ์ ย่อ ยอื@ น ๆอี ก แต่ ไ ม่ ไ ด้
กํ า หนดกฎเกณฑ์ ไ ว้ ตายตัว ว่ า ต้ อ งเป็ นเช่ น ไร เพี ย งแค่ พ ยายามให้ มี ค วาม
หลากหลายเท่าที@จะเป็ นไปได้ ในเกณฑ์นนั ' ๆ เช่น ขนาดของเอกสารและขอบเขต
ข้ อมูล (จุดเริ@ มต้ นและจุดสิ 'นสุด) หัวข้ อเรื@ องของเอกสาร ชื@อ อายุ เพศ และ
ภูมิลําเนาของผู้แต่ง อายุและเพศของกลุ่มเป้าหมาย ระดับความยากง่ายของ
เอกสาร เป็ นต้ น
3.2.2.2 การคัดเลือกข้ อมูลเอกสารภาษาพูด
เอกสารภาษาเขียนแยกออกเป็ นสองส่วนเท่าๆกัน คือ ส่วนที@เป็ นภาษา
พูดแยกตามภูมิภาค (demographic) ซึ@งเป็ นส่วนที@เป็ นการถอดเสียงของบท
สนทนาต่างๆของอาสาสมัครจากภูมิลําเนาต่างๆ และส่วนที@เป็ นภาษาพูดแยก
ตามบริ บท (context-governed) ซึ@งเป็ นส่วนที@มาจากการถอดเสียงของเทป
บันทึกการประชุมต่างๆ ที@ได้ จากสถานการณ์แบบต่างๆ
ข้ อมูลที@เป็ นภาษาพูดแยกตามภูมิภาค ได้ มาจากอาสาสมัคร 124 คน
จากกลุ่มสังคมต่างๆ ทังชาย
'
และหญิ งอายุต่างๆ อาสาสมัครมาจากภูมิลําเนา
38 แห่งทัว@ สหราชอาณาจักร การคัดเลือกพยายามให้ มีเพศชายหญิงเท่ากัน มี
จํานวนคนในแต่ละกลุ่มอายุเท่าๆกัน และในแต่ละกลุ่มสังคมเท่าๆกัน โดยที@
อาสาสมัครจะอัดเทปการสนทนาของตัวเองที@เกิดขึ 'นในชีวิตประจําวันเป็ นเวลา 23 วัน พร้ อมทังจดบั
'
นทึกของบทสนทนาแต่ละบทไว้ ว่าเกิดขึ 'นที@ไหนกับใครและ
เมื@อไร
ส่ว นข้ อมูลที@ เป็ นภาษาพูดแยกตามบริ บ ท ได้ ตัง' เป้าหมายว่า จะเก็ บ
คําพูดต่อเนื@องที@บนั ทึกไว้ ในสีส@ าขาในปริ มาณเท่าๆกัน ดังต่อไปนี '
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1. ด้ านการศึกษาหรื อการให้ ขา่ วสารข้ อมูล เช่น การบรรยายในห้ องเรี ยน
การรายงานข่าว การอภิปรายในชันเรี
' ยน การอบรม
2. ด้ านธุรกิจ เช่น การสาธิตประกอบการขาย การประชุมการค้ า การ
ให้ คําปรึกษา การสัมภาษณ์
3. ด้ านองค์กรและสาธารณะ เช่น การกล่าวสวด การกล่าวปราศรั ย
การประชุมกรรมการ การประชุมสภา
4. ด้ านบันเทิง เช่น การบรรยายกีฬา การประชุมในคลับ การสนทนา
ผ่านรายการวิทยุ
3.2.3 การสร้างคลังข้อมูล BNC
มีขนตอนใหญ่
ั'
ๆ อยู่ 5 ขันตอน
'
คือ
1. การขออนุญาตรวบรวมเอกสาร ขันตอนนี
'
'อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สํานักพิมพ์ Oxford University Press โดยใช้ วิธีร่างแบบฟอร์ มข้ อตกลงมาตรฐาน
โดยปรึ กษากับสมาคมนักเขียน (The Society of Authors) และสมาคมผู้ผลิต
สิง@ พิมพ์ (the Publishers Association) และกลุม่ อื@นๆที@เกี@ยวข้ อง ที@ต้องทําเช่นนี '
เพราะการทําข้ อตกลงเป็ นรายๆสําหรับเอกสารแต่ละชิ 'นจะทําให้ ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
สูงมาก ประเด็นสําคัญที@อยูใ่ นข้ อตกลง คือ
เจ้ าของลิขสิทธิòยินยอมให้ รวมเอกสารนันโดยไม่
'
คิดค่าใช้ จ่าย
โครงการที@จดั ทําจะไม่มงุ่ แสวงหากําไรในเชิงพาณิชย์
โครงการนี 'สร้ างข้ อตกลงว่า สําเนาของคลังข้ อมูลจะจําหน่ายภายใต้
ข้ อตกลงมาตรฐานนี 'ด้ วย
โครงการนี 'จะไม่บรรจุเอกสารฉบับเต็มในเรื@ องนันๆ
' ลงในคลังข้ อมูล
2. การรวบรวมเอกสาร กระทําโดยความร่ วมมือของหลายหน่วยงาน
สํานักพิมพ์ Oxford University Press เป็ นผู้รับผิดชอบหาตัวบทภาษาเขียน
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Longman Group รับผิดชอบด้ านตัวบทภาษาพูด Chambers รับผิดชอบ
รวบรวมเอกสารที@ไม่มีการตีพิมพ์ การนําข้ อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ทําโดยใช้ 3 วิธี
คือ การสแกน การพิมพ์โดยตรง และการใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที@มีอยูแ่ ล้ ว
- การสแกน เอกสารที@สแกนเข้ าเลือกเฉพาะที@มีภาพตัวอักษรที@คมชัด หลังจาก
สแกนแล้ วก็ ต้องให้ คนตรวจสอบแก้ ไขอีกที และกํากับข้ อมูลเพิ@มเติมโดยการใส่
แท็กต่างๆ
- การพิมพ์เข้ า ใช้ สําหรับเอกสารที@เป็ นลายมือเขียน หรื อเอกสารที@ตวั พิมพ์เล็ก
เกินกว่าที@เครื@ องสแกนเนอร์ จะอ่านเอกสารได้ ชดั เจน ซึ@งการพิมพ์เอกสารใหม่เลย
จะเร็ วกว่าการให้ คนมาแก้ ไขเอกสารที@สแกนแล้ วมีข้อผิดพลาดมาก
- การใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที@มีอยู่แล้ ว ซึ@งน่าจะมีอยู่เป็ นจํานวนมาก เพียงแค่
นํามาปรับให้ เข้ ากับรูปแบบมาตรฐานที@กําหนดก็นา่ จะใช้ การได้ ดี แต่ในความเป็ น
จริ ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที@ตรงตามที@ออกแบบไว้ กลับไม่ได้ มีมากดังที@คาด และ
เมื@อได้ มาแล้ วก็ต้องใช้ โปรแกรมช่วยในการจัดรูปแบบใหม่
3. การกํากับข้ อมูลภาษา ขันตอนนี
'
'รับผิดชอบโดย OUCS (Oxford
University Computing Service) ขันตอนนี
'
'เป็ นการแปลงเอกสารที@ได้ มาให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานของการเข้ ารหัสข้ อมูลตามมาตรฐานที@กําหนดขึน' (เอกสารใน
BNC ถูกกํากับข้ อมูลต่างๆ เช่น ขอบเขตคํา หมวดคํา ขอบเขตประโยค ย่อหน้ า
ตอน หัวเรื@ อง ในภาษาพูด ก็จะมีข้อมูลอื@นๆด้ วย เช่น ผลัดของการสนทนา การ
หยุด สัทลักษณ์ อื@นๆที@ไม่เกี@ยวกับภาษา (para-linguistic features) เช่น เสียง
หัวเราะ และยังมีข้อมูลที@เกี@ยวกับตัวบท (meta-textual information) นันๆ
' เช่น
แหล่งที@มา วิธีการกํากับข้ อมูล ฯลฯ มาตรฐานที@กําหนดขึ 'นสําหรับกํากับข้ อมูล
ในคลังข้ อมูล BNC เรี ยกว่า Corpus Document Interchange Format (CDIF)
CDIF เป็ นการกํากับข้ อมูลที@ประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐาน SGML (ISO 8879) จึงทํา
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ให้ เราสามารถใช้ โปรแกรมใดใดที@เข้ าใจรู ปแบบของ SGML กับคลังข้ อมูล BNC นี '
ได้ การกําหนด CDIF ก็เป็ นไปตามแนวทางที@ TEI วางไว้ ดังนัน' จึงมัน@ ใจได้ ว่า
คลังข้ อมูล BNC จะสามารถนําไปใช้ กบั คอมพิวเตอร์ แบบใดหรื อซอฟท์แวร์ ใดก็ได้
4. การกํากับข้ อมูลทางภาษาศาสตร์ ขันตอนนี
'
'อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ UCREL (the Unit for Computer Research on the English Language)
ขัน' ตอนนี เ' ป็ นการใส่หมวดคําให้ กับคําแต่ละคํา ในตัวบท โดยอาศัยโปรแกรม
กํากับหมวดคํา CLAW ของมหาวิทยาลัย Lancaster แท็กพื 'นฐานที@ใช้ ในการ
กํากับหมวดคําของ BNC มี 61 หมวดคํา แต่ในส่วนที@เป็ นแกนหลักของ BNC
ขนาด 2 ล้ านคําจะใช้ แท็กที@ละเอียดกว่าซึ@งมีมากกว่า 160 หมวดคํา เนื@องจาก
คลังข้ อมูลนี 'มีขนาดใหญ่มากจึงไม่สามารถตรวจสอบว่าหมวดคําที@กํากับให้ กบั คํา
ทัง' หมดนัน' ถูก ต้ อง ต้ องยอมให้ มี ก ารกํ า กั บ หมวดคํ า ที@ ผิ ด พลาดแฝงอยู่ ใ น
คลังข้ อมูลบ้ าง ซึ@งกระบวนการกํากับหมวดคําโดยอัตโนมัตินี 'มีความผิดพลาด
ประมาณร้ อยละ 1.7 โดยที@มีคําประมาณร้ อยละ 4.7 ที@ไม่สามารถกํากับหมวดคํา
ที@แน่นอนได้ (มีหมวดคํามากกว่าหนึง@ )
5. การจัดเก็บตัวบท เป็ นขันตอนสุ
'
ดท้ ายในความรับผิดชอบของ OUCS
(Oxford University Computing Service) ขันตอนนี
'
'เป็ นการใส่ข้อมูลเกี@ยวกับตัว
บทนันๆไว้
' ในส่วนที@เป็ นส่วนหัว (header) และตรวจสอบโครงสร้ างของตัวบทเป็ น
ครัง' สุดท้ ายว่าเป็ นไปตามมาตรฐาน SGML หรื อไม่ ซึ@งอาจทําให้ ต้องมีการแก้ ไข
ด้ วยมือในตอนหลังบ้ าง แต่เป็ นปริ มาณที@ไม่มากนัก ประมาณร้ อยละ 5-10 ของ
ข้ อมูลทังหมด
'
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การสร้ างคลังข้ อมูลเป็ นการนําข้ อมูลภาษาลงจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ ซึAง
สามารถทําได้ หลายวิธี วิธีทีAง่ายแต่สิ KนเปลืองทีAสดุ คือการพิมพ์ข้อมูลเข้ าไปใหม่
แต่ ห ากเป็ นข้ อ มูล ทีA มี ผ้ ูนํ า เข้ า ไว้ ใ นคอมพิ ว เตอร์ แ ล้ ว ก็ จ ะสามารถประหยัด
ค่าใช้ จ่ายได้ ด้วยการคัดลอกหรื อแปลงไฟล์ข้อมูลทีAมีอยู่แล้ วเข้ าไปเป็ นส่วนหนึAง
ของคลังข้ อมูล บทนี KจะเริA มด้ วยการกล่าวตังแต่
K เรืA องพื Kนฐานของการเก็บข้ อมูล
ในทางคอมพิวเตอร์ การกําหนดรหัสอักขระสําหรับภาษา การเก็บข้ อมูลไฟล์ใน
รู ปแบบต่างๆ และการแปลงข้ อมูลไฟล์ต่างๆ มาเป็ นไฟล์ข้อความล้ วน ในส่วน
หลัง จะกล่า วถึ ง กรณี ทีA ข้ อ มูล ทีA ต้ อ งการมี เ ฉพาะทีA พิ ม พ์ บ นกระดาษ ซึA ง เราก็
สามารถนําข้ อมูลภาษาเข้ าโดยใช้ เครืA องสแกนเน่อร์ ร่วมกับโปรแกรมรู้ จําตัวอักษร
ได้ หรื อในกรณีทีAข้อมูลทีAต้องการมีการจัดเก็บไว้ อย่างเป็ นระบบในเว็บไซ้ ต์ต่างๆ
เราก็อาจใช้ โปรแกรมคัดลอกข้ อมูลทังหมดมาเพื
K
Aอนํามาใช้ ได้
1. การเก็บข้ อมูลในคอมพิวเตอร์
พื KนฐานของเรืA องนี Kคือการเข้ าใจว่าข้ อมูลเข้ าไปเก็ บในคอมพิวเตอร์ ได้
อย่างไร คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีลกั ษณะเป็ นดิจิตอล ดังนันK
พื นK ฐานเล็ ก สุ ด คื อ การมี ไ ฟหรื อไม่ มี ไ ฟ หรื อสถานะเปิ ดหรื อ ปิ ด ซึA ง ทาง
คอมพิวเตอร์ เรี ยกว่า บิต ซึงA มีได้ สองสถานะคือเป็ น 1 หรื อ 0 การมีบิตแค่ศนู ย์และ
หนึงA ก็ไม่น่าจะทําให้ คอมพิวเตอร์ เก็บข้ อมูลอะไรได้ แต่หากเราใช้ จํานวนบิตมาก
ขึ Kน เช่น ถ้ านําสองบิตมาต่อกัน ความเป็ นไปได้ ของสถานะก็จะเพิAมขึ Kน ได้ แก่
00, 01, 10, 11 จํานวนทีAสองบิตจึงใช้ แทนสิAงทีAต่างกันได้ สีAอย่าง และหากเพิAม

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้
จํานวนบิตมากขึ KนจํานวนของสิงA ทีAจะแทนได้ ก็มากขึ Kนเป็ นทวีคณ
ู เช่น ใช้ สามบิต
จะแทนข้ อมูลได้ แปดอย่าง ใช้ สบีA ิตแทนจะข้ อมูลได้ สบิ หกอย่าง ดังนันK หากเราใช้
สามบิตแทนข้ อมูลภาษาเพืAอเก็บลงในคอมพิวเตอร์ เราก็จะเก็บตัวอักษรทีAต่างกัน
ได้ 8 ตัวอักษร ดังตารางสมมติข้างล่าง
รหัสข้ อมูลที-เก็บ
ตัวอักษร
000
A
001
B
010
C
011
D
100
E
101
F
110
G
111
H
ตาราง 9.1 ตัวอย่างการแทนอักษรด้ วยเลขสามบิต
การนําข้ อมูลภาษาเข้ าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ ก็คือการแทนทีAด้วยบิตใน
คอมพิวเตอร์ นี K ซึAงความจริ งก็ไม่แตกต่างอะไรกับการทีAมนุษย์สร้ างคําต่างๆ ขึ Kน
มากมายจากการผสมของหน่วยเสียงทีAมีจํานวนจํากัด เพียงแต่คอมพิวเตอร์ มี
เพียงสองหน่วยคือ 0 กับ 1 ให้ มาผสมกันเท่านันK คําถามทีAต้องพิจารณาต่อ คือ
ควรใช้ จํ า นวนบิ ต เท่า ใดมาผสมกัน จึ ง จะแทนหรื อ เก็ บ ข้ อ มูลภาษามนุษ ย์ ไ ด้
เพียงพอ หากพิจารณาภาษาในลักษณะทีAเป็ นภาษาเขียนแบบทีAประกอบด้ วย
ตัวอักษรต่างๆ แต่ละภาษาก็อาจมีตวั อักษรไม่เท่ากัน ภาษาอังกฤษมีตวั อักษร az 26 ตัวอักษรและมีทังK ทีAเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก จึงมี 52 ตัวอักษร
และก็มีตวั เลข 0-9 และเครืA องหมายต่างๆ เช่น : ; , . “ + - = > < ? เป็ นต้ น ซึAง
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รวมกันแล้ วมากกว่า 64 ตัวอักษรแต่น้อยกว่า 128 ตัวอักษร ข้ อมูลภาษาอังกฤษ
จึงสามารถแทนได้ ด้วยรหัสจํานวน 7 บิต (2^7=128)
2. รหัสอักขระ
ในการกําหนดว่า ตัวอักขระหรื อตัวอักษรใดแทนด้ วยรหัสใดนันก็
K ต้องตก
ลงให้ เ ป็ นมาตรฐานร่ ว มกันด้ ว ย รหัสทีA ใ ช้ แ ทนตัว อัก ษรภาษาอังกฤษทีAเ ป็ นทีA
ยอมรับใช้ กนั ในปั จจุบนั คือ รหัส ASCII ย่อมากจาก American Standard Code
for Information Interchange ซึAงเผยแพร่ ให้ ใช้ ครังK แรกตังแต่
K ปี ค.ศ.1963 โดย
หน่วยงานทีAปัจจุบนั มีชืAอว่า ANSI (American National Standards Institute)
และมีการแก้ ไขครังK ใหญ่ในปี ค.ศ.1967 และปรับแก้ เป็ นแบบทีAใช้ ในปั จจุบนั ในปี
ค.ศ.1986 ในจํานวนรหัส 128 ตัวนันK 95 ตัวใช้ แทนอักษรทีAมองเห็นส่วนอีก 33 ตัว
ใช้ แทนรหัสควบคุมในทางคอมพิวเตอร์ ทีAไม่เกีAยวกับตัวอักษรในภาษา รูปข้ างล่าง
แสดงตารางรหัส ASCII นี K (รหัส 0-32 ไม่แสดงไว้ เพราะแทนสิงA ทีAไม่ใช่ตวั อักษรใด
ใด) และเพืAอความสะดวกสําหรับมนุษย์ แทนทีAเราจะเขียนด้ วยเลขบิต 0 1 เราก็
จะเขียนเป็ นเลขฐานสิบธรรมดา รหัส 0110011 จึงเขียนเป็ น 51, 0110100 เขียน
เป็ น 52 เป็ นต้ น หรื อบางครังK นักคอมพิวเตอร์ ก็นิยมเขียนเป็ นเลขฐานสิบหกคือ
เขียนเป็ น 33, 34 ตามลําดับ
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ตาราง 9.2 ตารางรหัส ASCII นับตามเลขฐานสิบ
2.1 รหัสอักขระภาษาต่ างๆ
ตารางรหัส ASCII แทนข้ อมูลทีAเป็ นภาษาอังกฤษได้ แต่ในภาษาอืAนๆ
นันก็
K จะมีตวั อักษรทีAต่างออกไป แม้ แต่ภาษากลุม่ ยุโรปทีAใช้ ตวั อักษรโรมัน ก็จะมี
การใช้ อักขระอืAนนอกเหนือ จากทีAใ ช้ ในภาษาอัง กฤษ เช่น ß (German), ñ
(Spanish), å (Swedish) จึงได้ มีการเพิAมเติมรหัสสําหรับตัวอักษรอืAนๆ เรี ยกว่า
extended ASCII การทีAจะเพิAมได้ ก็คือเพิAมจํานวนบิตทีAใช้ แทนข้ อมูลอีกหนึAงบิต
จาก 7 บิตเป็ น 8 บิต เมืAอเป็ น 8 บิตแล้ ว (หรื อในทางคอมพิวเตอร์ เรี ยก 1 byte)
จํานวนตัวอักษรทีAแทนได้ ทังK หมดจึงเพิAมจาก 128 ตัวอักษรเป็ น 256 ตัวอักษร
(2^8) ซึAงเครืA องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลเมืAอเริA มใช้ 8 บิตสําหรับเก็บรหัสตัวอักษร
ในระยะแรก บริ ษัทคอมพิวเตอร์ รายใหญ่แต่ละแห่งก็มีการกําหนดรหัสทีAแตกต่าง
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กัน เช่น รหัส IBM-PC ของบริ ษัทไอบีเ อ็ม, รหัส DEC ของบริ ษั ท Digital
Equipment Corporation, รหัส Mac Roman ของบริ ษัท Apple จนกระทังA
หน่วยงาน ISO (International Organization for Standardization) ได้ กําหนด
มาตรฐานรหัสอักขระส่วนเพิAมเติมนี Kสําหรั บกลุ่มภาษาต่างๆ จนกระทังA มาเป็ น
รหัสอักขระมาตรฐานทีAร้ ู จักกันในชืAอ ISO-8859-x โดยทีA x แทนกลุ่มอักขระทีA
ต่างกัน กลุม่ ภาษายุโรปตะวันตกใช้ รหัส ISO-8859-1 สําหรับภาษาไทยใช้ รหัส
ISO-8859-11 (ตัวเลขมุมซ้ ายแสดงรหัสอักขระในรูปเลขฐานสิบหก)

ตาราง 9.3 ตัวอักขระทีเA พิAมเติมมาใน ISO-8859-1 หรื อ Latin-1
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ตาราง 9.4 รหัสตัวอักขระ ISO-8859 แบบต่างๆ
2.2 ตัวอักขระภาษาไทย
ในระยะแรกทีA มี ก ารเพิA ม เติ ม ภาษาไทยเข้ าไปในรหัส ตัว อัก ษรของ
คอมพิวเตอร์ ก็ได้ อาศัยรหัสในช่วง 128-255 ทีAไม่ได้ ใช้ สาํ หรับภาษาอังกฤษมาใช้
กําหนดตัวอักษรต่างๆ ของภาษาไทย แต่ในระยะแรกนันK การกําหนดรหัสอักขระ
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ไทยก็เป็ นไปแบบต่างคนต่างกําหนด ผู้ทีAพฒ
ั นาโปรแกรมพิมพ์งานทังหลายในยุ
K
ค
แรก เช่น ราชวิถีเวิร์ด เวิร์ดของเกษตร จึงใช้ รหัสแทนอักขระไทยแตกต่างกัน ส่งผล
ให้ ไ ม่ส ามารถนํ า ข้ อมูล ทีAพิ ม พ์ จ ากโปรแกรมหนึAงไปใช้ กับ อีก โปรแกรมหนึAง ได้
ในทั น ที จํ า เป็ นต้ องทํ า การแปลงรหั ส ไปมา ต่ อ มาสํ า นั ก งานมาตรฐาน
อุต สาหกรรมจึ ง ได้ กํ า หนดมาตรฐานรหัส สํ า หรั บ อัก ขระไทยในปี พ.ศ.2529
เรี ยกว่ามาตรฐาน TIS 620 และได้ ปรับปรุ งเพิAมเติมในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990)
ซึงA มาตรฐาน ISO-8859-11 ทีAใช้ สาํ หรับภาษาไทย(กําหนดในปี ค.ศ. 1999) ก็ได้ นํา
มาตรฐาน TIS 620-2533 นี Kมาใช้ เป็ นหลัก ต่างกันแต่เพียงว่าในมาตรฐาน ISO8859-11 กําหนดให้ รหัส A0 เป็ น non-breaking space คือช่องไฟทีAไม่ต้องปั ดขึ Kน
บรรทัดใหม่ ส่วน TIS 620 ไม่ใช้ รหัสนี Kสําหรับตัวอักขระ) นอกจากตารางรหัสทังK
สองแล้ ว สํา หรั บ ภาษาไทยยัง มี ก ารใช้ ต ารางรหัส Windows-874 สํา หรั บ ตัว
อัก ขระภาษาไทยด้ วย ซึA ง เป็ นรหัส ทีA บ ริ ษั ท ไมโครซอฟต์ กํ า หนดขึ นK แต่ ผ้ ูใ ช้
โดยทัวA ไปจะไม่ร้ ูสกึ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะตัวอักขระไทยทีAใช้ กนั นันK
ถูกกําหนดไว้ เหมือนกัน ส่วนทีAแตกต่างไปคือ ใน Windows-874 มีการกําหนด
รหัส 80-9F ใช้ ในขณะทีA TIS 620 ไม่ได้ กําหนดรหัสส่วนนี Kให้ ใช้ แทนอักขระใด
Windows-874, ISO-8859-11 จึ ง เป็ นเหมื อ นส่ว นขยาย (superset) ของ
มาตรฐาน TIS 620 คือกําหนดไว้ มากกว่า

207

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้

ตาราง 9.5 รหัสอักขระของ ISO 8859-11 นับแบบเลขฐานสิบหก
2.3 รหัสยูนิโค้ ด
รหัสแบบทีAกําหนด 1 byte หรื อ 8 บิตสําหรับ 1 ตัวอักษรนันมี
K ความ
เหมาะสมและเพียงพอสําหรั บภาษาทีAใช้ ตัวอักขระแต่ละตัวแทนเสียงในภาษา
(alphabetical language) แต่สําหรับภาษาทีAเขียนโดยใช้ ตวั อักขระแทนพยางค์
หรื อหน่วยคํา เช่น ภาษาญีAปุ่น ภาษาจีน จะมีจํานวนอักขระทีAเขียนเป็ นจํานวน
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มากเกินกว่าทีAจะแทนด้ วย 1 byte ได้ (ซึAงแทนได้ เพียง 256 แบบของตัวอักขระ)
อีกทังเมื
K Aอมีการใช้ รหัสอักขระทีAแตกต่างกัน ก็จะมีผลต่อการย้ ายข้ อมูลข้ ามภาษา
เช่น รหัสทีAแทนตัวอักขระ ก ทีAใช้ ภาษาไทยจะไปตรงกับรหัสตัวอักขระ ¡ ในอีก
ตารางหนึงA เป็ นต้ น จึงมีความพยายามแก้ ปัญหาให้ มีรหัสเดียวทีAใช้ ได้ กบั อักขระ
ทุกภาษา ซึAงเป็ นทีAมาของการพัฒนารหัส Unicode ขึนK มาตังแต่
K ปีค.ศ.1991
(Unicode 1.0) โดยทีAรหัสตัวอักขระ 256 ตัวแรกนันจะเหมื
K
อนกับรหัสของ ISO8859 ปั จจุบนั รหัสนี Kได้ พฒ
ั นามาถึง Unicode 5.0 (ปี ค.ศ.2006) หลักการของ
Unicode คือ แต่ละตัวอักขระทีAใช้ ในภาษาต่า งๆ จะมีรหัสเฉพาะของตน แต่
รู ปแบบของการเข้ ารหัสแบบ Unicode นันมี
K ได้ หลายแบบ เป็ นการแปลงรหัส
Unicode ทีAกําหนดหรื อทีAเรี ยกว่า Unicode transformation format (UTF) เป็ นชุด
ของ byte เฉพาะสําหรับแต่ละอักขระ (unique byte sequence) ในแบบทีAง่ายสุด
คือใช้ จํานวนบิตคงทีA (เหมือนการแทนรหัสแบบอืAนทีAกล่าวมา) จะใช้ จํานวน 32 บิต
สําหรับแต่ละอักขระ (4 bytes/character) (เรี ยกว่า UTF-32) แต่จะเสียเนื KอทีAเก็บ
ข้ อมูลมากไม่ประหยัด และเพราะตัวอักษรต่างๆทีAใช้ บ่อยๆ ก็มกั เป็ นเหมือนรหัส
ISO-8859 ซึงA ใช้ เพียง 8 บิตสําหรับแต่ละตัวอักษรก็พอ จึงมีการคิดวิธีการเข้ ารหัส
ทีAประหยัดทีAเก็บมากขึ Kน โดยจํานวนบิตของแต่ละอักขระไม่จําเป็ นต้ องคงทีA การ
เข้ ารหัสแบบ UTF-16 กําหนดให้ ตวั อักขระทีAใช้ บอ่ ยๆ เก็บ 16 บิต ส่วนตัวอักขระทีA
ใช้ ไม่บอ่ ยจะเก็บเป็ น 32 บิต (2-4 bytes/character) ส่วนการเข้ ารหัสแบบ UTF-8
จะยิAงประหยัดมากขึ Kน เพราะตัวอักขระทีAใช้ บอ่ ยจะเก็บ 8 บิต ส่วนตัวอักขระอืAนๆ
อาจเก็บ 16 หรื อ 32 บิต (1-4 bytes/character) จึงทําให้ ประหยัดทีAเก็บข้ อมูล
มากขึ Kน รหัสแบบ unicode นี Kเป็ นทีAคาดการณ์วา่ จะเป็ นมาตรฐานสําหรับการเก็บ
ข้ อมูลภาษาในคอมพิวเตอร์ ในอนาคต
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ตาราง 9.6 รหัสภาษาไทยแบบ Unicode 0E00-0E7F
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3. ไฟล์ ข้อมูลแบบต่ างๆ
ในการพิมพ์ข้อมูลภาษาเข้ าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ นนั K ข้ อความหรื ออันทีA
จริ งแต่ละตัวอักษรจะถูกแทนด้ วยรหัสอักขระตามทีAกล่าวมา ข้ อความทังหมดจะ
K
ถูกเก็บลงในไฟล์คอมพิวเตอร์ ถ้ าเป็ นการเก็บเฉพาะข้ อมูลภาษาอย่างเดียวเราก็
เรี ยกว่าเป็ น plain text แต่ในการใช้ คอมพิวเตอร์ พิมพ์งานโดยทัวA ไป นอกจาก
ข้ อความภาษาแล้ ว ยังมีการจัดรู ปแบบการแสดงผลหน้ าจอหรื อทางเครืA องพิมพ์
เช่น ทําตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้ นใต้ เป็ นต้ น ไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรมพิมพ์งาน
ทังหลายอย่
K
าง MS Word ก็จะเป็ นลักษณะนี K คือเก็บข้ อมูลอืAนนอกเหนือจากข้ อมูล
ภาษาด้ ว ย ซึA ง โปรแกรมพิ ม พ์ ง านแต่ล ะโปรแกรมก็ มี วิ ธี ก ารจัด เก็ บ รู ป แบบทีA
แตกต่า งกัน เราจึงไม่สามารถนํา ข้ อมูล ทีAพิมพ์ จาก MS Word ไปเปิ ดดูใ น
โปรแกรมอืAนอย่าง Word Perfect ได้ ในทันที จะต้ องมีการแปลงไฟล์ให้ อยู่ในรู ปทีA
โปรแกรมนันรู
K ้ จกั ก่อน ไฟล์ข้อมูลลักษณะนี Kเรี ยกว่า formatted text
อย่างไรก็ตาม ไฟล์จากโปรแกรมพิมพ์งานเหล่านี K เวลาไปเปิ ดบนเครืA อง
ต่างชนิดก็อาจมีปัญหาได้ รูปแบบไม่ตรงกับทีAจัดไว้ แต่เดิม จึงมีการสร้ างไฟล์อีก
ประเภท ซึAงเป็ นไฟล์ทีAคงรู ปแบบตามทีAตังK ไว้ แต่แรก เปรี ยบเหมือนเป็ นการส่ง
ภาพถ่ายจากทีAหนึAงไปอีกทีAหนึAง ซึAงจะไม่มีการผิดเพียK นของรู ปแบบต่างๆ ไฟล์
ประเภทนี K เช่น ไฟล์ post script (.ps) ไฟล์ PDF (.pdf) ไฟล์ประเภทนี KบางครังK ก็
จะไม่เห็นว่ามีข้อความทีAพิมพ์จดั เก็บไว้ ในไฟล์เลย
ไฟล์ อี ก ประเภทหนึAง ทีA ใ ช้ กัน แพร่ ห ลายในปั จ จุ บัน คื อ ไฟล์ ทีA เ รี ย กว่ า
annotated text คือมีการเก็บข้ อความภาษาพร้ อมกับมีการกํ ากับข้ อมูลว่า
ข้ อ ค ว า ม ส่ ว น นั นK คื อ อ ะ ไ ร เ รี ย ก ว่ า มี ก า ร ใ ส่ แ ท็ ก เ ช่ น <title>Perl
(Cookbook)</title> เป็ นการแท็กว่า ชืAอ Perl (Cookbook) เป็ นข้ อมูลทีAเป็ น title
ตัวอย่างของไฟล์ลกั ษณะนี K เช่น ไฟล์ HTML หรื อเว็บเพ่จทังหลาย
K
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รูปทีA 9.1-9.3 แสดงให้ เห็นถึงสิAงทีAเก็บอยู่ภายในไฟล์แต่ละประเภทในรู ป
ทีAเ ป็ นรหัส เลขฐานสิบ หก ในไฟล์ ทีA เป็ นข้ อ ความล้ ว น รู ป ทีA 9.1 เราจะเห็ น ว่า
ข้ อความทีAพิมพ์ไป คือ เลข 1 แล้ วขึ Kนบันทัดใหม่ “The Cognitive …” เมืAอเก็บใน
ไฟล์จะเป็ นรหัส 31 สําหรับ “1” รหัส 0D0A สําหรับขึ Kนบรรทัดใหม่ รหัส 54
สําหรับ “T” รหัส 68 สําหรับ “h” รหัส 65 สําหรับ “e” เป็ นลักษณะนี KไปเรืA อยๆ

รูป 9.1 ไฟล์ข้อมูลจัดเก็บเป็ น plain text
ส่วนรูปทีA 9.2 จะเห็นว่าสิงA ทีAเก็บในไฟล์ MS Word จะมีการเก็บสิงA อืAนๆไว้
ในตอนต้ นของไฟล์ด้วย ซึงA เป็ นรูปแบบเฉพาะของโปรแกรมทีAกําหนดมาเพืAอใช้ ใน
การจัดรูปแบบเอกสารในไฟล์นนั K แล้ วจึงมีสว่ นทีAเป็ นข้ อความในตอนหลัง
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รูป 9.2 ไฟล์ข้อมูลทีAจดั เก็บเป็ น MS Word ไฟล์
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ส่วนรู ปทีA 9.3 ซึAงเป็ นไฟล์ pdf นันเราจะไม่
K
เห็นว่ามีการเก็บข้ อความทีA
พิมพ์ไว้ ในไฟล์ด้วยรหัสอักขระใดใด แต่กลายเป็ นการเก็ บตามรู ปแบบเฉพาะทีA
กํ าหนดโดย Acrobat เอง ในส่วนต้ นไฟล์ จะเห็น มีการใส่ว่า เป็ น %PDF-1.2
หมายถึง pdf version 1.2

รูป 9.3 ไฟล์ข้อมูลทีAจดั เก็บเป็ น PDF
ส่วนรูปทีA 9.4 เป็ นไฟล์ html ซึงA เราจะเห็นข้ อความตามปกติ แต่จะมีการ
ใส่แท็กต่างๆ เช่น <head> <body> เป็ นต้ น
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รูป 9.4 ไฟล์ข้อมูลทีAจดั เก็บเป็ น HTML ไฟล์
4. การแปลงไฟล์ ข้อมูล
ข้ อมูลพื KนฐานทีAใช้ ในการสร้ างคลังข้ อมูล คือ ข้ อมูลทีAเป็ นข้ อความล้ วน
(plain text) ซึงA หากจําเป็ นต้ องมีการกํากับข้ อมูลหรื อใส่แท็กต่างๆ ก็จะสามารถทํา
ได้ ในภายหลัง ไฟล์ข้อมูลทีAได้ มาในรูปแบบต่างๆ จะมีวิธีในการแปลงเป็ นข้ อความ
ล้ วนต่างกันไป
ข้ อมูล MS Word ข้ อมูลทีAอยู่ในรู ป MS Word สามารถจัดเก็บใหม่เป็ นไฟล์
ข้ อความล้ วนได้ ด้ วยการเลือก Save as และเลือกประเภทข้ อมูลเป็ น plain text
เฉพาะส่วนทีAเป็ นข้ อมูลภาษาจะถูกเก็บในไฟล์ใหม่นี K ข้ อมูลทีAบอกการจัดรู ปแบบ
(format) จะหายไปหมด
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ข้ อมูล HTML สามารถแปลงเป็ นไฟล์ข้อความล้ วนได้ ด้วยวิธีทํานองเดียวกัน โดย
การใช้ คําสังA Save Page/Frame as แล้ วเลือก save เป็ นไฟล์ text บางโปรแกรม
เช่น Internet Explorer เวลา save จะให้ เลือก encoding ของตัวอักษรได้ ด้วย
ในกรณีทีAต้องการทําเช่นนี Kกับไฟล์จํานวนมากซึงA คัดลอกมาไว้ ทีAเครืA องคอมพิวเตอร์
แล้ ว ก็สามารถทําได้ โดยใช้ โปรแกรม DeHTML ซึAงใช้ สําหรับถอดแท็กต่างๆ ออก
ให้ เหลื อ เฉพาะข้ อความเท่ า นั นK โปรแกรมนี สK ามารดาว์ น โหลดได้ ทีA
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/ เมืAอติดตังโปรแกรมแล้
K
ว เวลาใช้ งานให้
เลือกไปทีA folder ทีAเก็บข้ อมูล html ทีAต้องการแปลง จากนันเลื
K อกวิธีการแปลงได้
สองแบบ แบบแรกคือแปลงแต่ละไฟล์เป็ น .txt ภายใต้ ชืAอเดิม แบบสองคือแปลง
ข้ อมูลทังหมดรวมลงในไฟล์
K
เดียวตามชืAอทีAกําหนดในหน้ าจอ โปรแกรมจะต้ นหา
ไฟล์ .htm หรื อ .html ทุกไฟล์ใน folder นันตลอดจน
K
folder ย่อยทังหมดที
K
Aอยู่ใต้
folder ทีAเลือก

รูป 9.5 โปรแกรม DeHTML
อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลทีAแปลงจาก HTML นี K บางครังK ก็มีข้อความบางส่วนทีAไม่
ต้ องการติดมาด้ วยเนืAองจากหน้ าโฮมเพ่จทีAคดั ลอกมานันมี
K การจัดเป็ นเฟรมหรื อมี
แถบตัวเลือกต่างๆ อยู่ จึงอาจจําเป็ นต้ องนํามาแก้ ไขลบข้ อความทีAไม่ต้องการทิ Kง
เองในภายหลัง อีกวิธี หนึAงทีAทํา ให้ แน่ใจว่าจะคัด ลอกเฉพาะส่วนของตัวบททีA
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ต้ องการ ก็คือการเลือกข้ อความทีAต้องการด้ วยตนเอง แล้ วใช้ คําสังA Edit – Copy
ตามปกติ นําส่วนนันไป
K paste ลงในโปรแกรม Notepad
ข้ อมูล pdf ข้ อมูลทีAได้ มาเป็ น pdf หากเป็ นไฟล์ทีAสร้ างจากโปรแกรมอืAนๆ ใน
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม MS Word โดยทัวA ไปจะสามารถแปลงเป็ น text ได้
แต่ถ้าเป็ นไฟล์ pdf ทีAได้ จากการสแกนหน้ ากระดาษเข้ ามาเป็ นภาพจะไม่สามารถ
แปลงข้ อมูลเป็ น text ได้ หากไฟล์นนสามารถแปลงข้
ัK
อมูลได้ จะสามารถเลือก
ข้ อความทีAต้องการและสังA Edit – Copy ได้ เพืAอคัดลอกเฉพาะส่วนทีAเลือกไว้ หรื อจะ
ใช้ Edit – Copy File to Clipboard เพื-อคัดลอกทังไฟล์
T
จากนันจึ
T งแปะ (paste)
ลงในโปรแกรม Notepad หรื อจะใช้ คําสังA File-Save as แล้ วเลือกประเภทไฟล์
ให้ เป็ น plain text หรื อ .txt คําสังA ต่างๆ นี Kอาจต่างกันไปตามเวอร์ ชนัA ของโปรแกรม
Acrobat ทีAใช้ แต่หลักการจะเป็ นในทํานองเดียวกันนี K

รูป 9.6 การแปลงข้ อมูล pdf เป็ นข้ อความล้ วนด้ วยวิธี Edit - Copy
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รูป 9.7 การแปลงข้ อมูล pdf เป็ นข้ อความล้ วนด้ วยคําสังA File – Save As
ข้ อมูล ps เป็ นข้ อมูลซึงA สร้ างขึ Kนสําหรับส่งให้ เครืA องพิมพ์ทีAเป็ น postscript printer
มีลกั ษณะคล้ ายกับไฟล์ pdf คือทังข้
K อความและการจัดรู ปแบบจะอยู่คงทีAไม่ว่าจะ
เปิ ดทีAเครืA องใดก็ตาม ไฟล์ .ps นี Kสามารถเรี ยกดูหน้ าจอได้ แต่ต้องมีการติดตังK
โปรแกรม Ghostscript และโปรแกรม GSview เสียก่อน โปรแกรมทังสองนี
K
K
สามารถดาว์ น โหลดได้ ทีA http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/ หลัง จากติ ด ตังK
โปรแกรมทังสองแล้
K
ว เมืAอเปิ ดไฟล์ .ps ด้ วยโปรแกรม GSview แล้ วจะสามารถ
แปลงข้ อมูลเป็ นไฟล์ text ได้ โดยการเรี ยก Edit – Text Extract ซึงA จะเลือกต่อได้ ว่า
ต้ องการแปลงข้ อมูลในหน้ าใดบ้ าง
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รูป 9.8 การแปลงไฟล์ .ps เป็ นข้ อความล้ วน
5. การใช้ โปรแกรมรู้จาํ ตัวอักษรและสแกนเน่ อร์
ข้ อมูลทีAอยู่ในกระดาษสามารถนําเข้ าในคอมพิวเตอร์ ได้ หากมีเครืA อง
สแกนเน่อร์ และโปรแกรมรู้จําตัวอักษรในภาษานันที
K Aมีประสิทธิภาพ หลักการคือใช้
เครืA องสแกนเน่อ ร์ เ พืA ออ่า นข้ อ มูล เข้ า มาเป็ นภาพเหมือ นเป็ นการใช้ เ ครืA อ งถ่ า ย
เอกสารปกติ จากนันโปรแกรมรู
K
้ จําตัวอักษรจะมองข้ อความนันและดู
K
รูปร่ างทีAเห็น
เพืAอคาดเดาว่าน่าจะเป็ นอักษรใดในภาษานันK วิธีการนี Kจะได้ ผลดีในภาษาทีAมี
โปรแกรมรู้ จํ า ตัวอักษรทีAมีป ระสิทธิ ภ าพสูง เช่น ภาษาอัง กฤษ โปรแกรมรู้ จํ า
ตัวอักษรนี Kมักแถมมาพร้ อมกับเครืA องสแกนเน่อร์ เช่น โปรแกรม OmniPage SE
ซึA ง โดยปกติ ทุ ก อย่ า งจะทํ า งานโดยอัต โนมัติ ไ ด้ เมืA อ สัAง โปรแกรมให้ สแกน
หน้ ากระดาษ โปรแกรมจะสแกนภาพและกําหนดขอบเขตข้ อความ รู ปภาพ และ
วิเคราะห์ร้ ูจําส่วนทีAเป็ นข้ อความ ในขันตอนนี
K
K หากไม่แน่ใจว่าตัวอักษรทีAพิจารณา
เป็ นตัวใดก็จะขึ Kนหน้ าจอมาถามผู้ใช้ ได้ เมืAอเสร็ จสิ Kนแล้ วก็จะสามารถบันทึกเป็ น
ไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น MS Word, rtf, pdf, txt เป็ นต้ น หากเป็ นการใช้ เพืAอเก็บ
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ข้ อมูลเข้ าในคลังข้ อมูลภาษา การเก็บเป็ นข้ อความล้ วนหรื อ txt ก็เพียงพอแก่
ความต้ องการ

รูป 9.9 การใช้โปรแกรม OmniPage สแกนและรูจ้ าํ ตัวอักษร
6. การใช้ โปรแกรม HTTrack
โปรแกรม HTTrack เป็ นโปรแกรมสําหรับใช้ ดาวน์โหลดข้ อมูลเว็บเพจ
จํานวนมากได้ โดยผู้ใช้ สามารถกําหนดลักษณะการคัดลอกข้ อมูลทีAต้องการได้
โปรแกรมนี Kสามารถนํามาใช้ ได้ ฟรี โดยเข้ าไปทีAเว็บไซ้ ต์ http://www.httrack.com/
โปรแกรมนี Kเขียนขึ KนมาเพืAอช่วยในการคัดลอกข้ อมูลจากเว็บไซ้ ต์ทีAต้องการมาเก็บ
ไว้ ทีAเครืA องของเราเอง ซึAงจะทําให้ เราสามารถเปิ ดอ่านข้ อมูลต่างๆ ในภายหลังได้
โดยไม่ต้องต่อกับอินเทอร์ เน็ต ผลพลอยได้ ของโปรแกรมนี Kในการสร้ างคลังข้ อมูล
ภาษา คือ เราสามารถโหลดเพจจํานวนมากจากเว็บไซต์ทีAต้องการมาได้ ในคราว
เดียวโดยอัตโนมัติ จากนันK จึงสามารถแปลงไฟล์ทงหลายที
ัK
Aได้ มาเป็ นไฟล์ .txt
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ด้ วยการใช้ โปรแกรม DeHTML ขันตอนการใช้
K
โปรแกรม HTTrack หลังจากติดตังK
แล้ วเป็ นดังนี K
1. ตังชื
K Aอโครงการ (project name) หรื อเลือกโครงการทีAทําไว้ ก่อนแล้ ว
ข้ อมูลต่างๆ ทีAโหลดมาได้ จะเก็บไว้ ทีA c:\My Web Sites\ แล้ วตามด้ วยชืAอทีAตงนี
ัK K

รูป 9.10 เปิ ดโปรแกรม HTTrack และตังชื
K Aอโครงการ
2. เลือกสิAงทีAต้องการทํา เช่น เริA มต้ นโหลดใหม่ (Download web sites)
โหลดต่อจากครังK ก่อน (Continue interrupted download) ปรับปรุงข้ อมูลทีAโหลด
(Updating existing download) เป็ นต้ น โดยเราจะต้ องระบุ URL เริA มต้ นทีA
ต้ องการ เช่น ถ้ าต้ องการโหลดข้ อมูลจากเว็บไซ้ ต์ สารคดี ฉบับเดือนพฤศจิกายน
2546 ก็ให้ พิมพ์ URL นันในช่
K อง Web Address
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รูป 9.11 กําหนด url ทีAต้องการไปและเลือกโหมดการดาวน์โหลด
หลัง จากสัAงให้ ทํา งานแล้ ว จะเห็น หน้ าจอบอกสถานะของการโหลด
ข้ อมูลเข้ ามาทังจํ
K านวนไฟล์ทีAเก็บลงเครืA องแล้ ว ไฟล์ทีAกําลังโหลดอยู่ เป็ นต้ น ซึAง
ข้ อมูลทังK หมดหลัง จากโหลดเสร็ จแล้ วจะถูก เก็ บ ไว้ ทีA โฟลเดอร์ c:\My Web
Sites\Sarakadee\ ตามชืAอโครงการทีAตงไว้
ั K และจะมีการรตังชื
K Aอโฟลเดอร์ ย่อยๆ
ตามลักษณะโครงสร้ างทีAเก็บในเว็บไซ้ ต์นนั K
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รูป 9.12 หน้ าจอแสดงสถานะการโหลดข้ อมูล
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รูป 9.13 ข้ อมูลทีAโหลดมาถูกจัดเก็บใน folder ทีAระบุตามโครงสร้ างชืAอ url
เมืA อ เรี ย กดู ข้ อมู ล ในไฟล์ ก็ จ ะเห็ น เหมื อ นทีA ป รากฏบนอิ น เทอร์ เ น็ ต
เพียงแต่ข้อ มูลเหล่านันK นํามาจากทีAเก็ บ ไว้ ใ นเครืA องของเราเอง ดัง จะเห็ นจาก
address ทีAอ้างถึง file:///c:/My Web Sites/Sarakadee ...
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รูป 9.14 แสดงข้ อมูลหน้ าเว็บจากข้ อมูลทีAโหลดเข้ ามา
6.1 ตัวเลือกต่ างๆในโปรแกรม HTTrack
เราสามารถกําหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ได้ ใน Set options ซึAงจะปรากฏ
เป็ นแท็ปต่างๆ ให้ เลือก ดังนี K
Proxy ใช้ กําหนดค่า proxy ของเครื อข่ายทีAใช้ บริ การอยู่ โดยเลือกทีA
configure แล้ ว ใส่ค่า ทีA ต้ อ งการ ซึAง ต้ อ งหาข้ อ มูล จากผู้ใ ห้ บ ริ ก ารว่า จะต้ อ ง
กําหนดค่านี Kหรื อไม่ หากเครื อข่ายไม่ได้ ใช้ proxy ก็ไม่ต้องกําหนดค่าใดใด
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รูป 9.15 การตังค่
K า proxy สําหรับบางเครื อข่าย
Scan Rules ใช้ กําหนดเพิAมเติมว่าให้ โหลดไฟล์ประเภทใดอีกบ้ าง และ
ไม่โหลดไฟล์ประเภทใด กําหนดโดยใส่เครืA องหมาย + หรื อ – หน้ าชืAอกลุม่ ไฟล์ทีA
ระบุ การระบุชืAอกลุม่ ไฟล์ใช้ อกั ขระพิเศษอย่าง * แทนตัวอักษรอะไรก็ได้ +*.zip
จึงหมายถึงเก็บทุกไฟล์ทีAสกุล .zip เป็ นต้ น
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รูป 9.16 การตังเงื
K Aอนไขให้ โหลดหรื อไม่โหลดข้ อมูลไฟล์ประเภทใด
Limits ใช้ จํากัดการโหลดข้ อมูลลักษณะต่างๆ Maximum mirroring
depth เป็ นตัวเลือกทีAใช้ บอ่ ย คือ ใช้ กําหนดว่าจากหน้ าเพ่จเริA มต้ นจะให้ ไล่ลงลึกไป
อีกเท่าไหร่ หากเป็ น 1 คือเฉพาะหน้ าแรกนันK หากเป็ น 2 คือหน้ านันและหน้
K
าอืAนๆ
ทีAไล่ต่อจากหน้ าแรกนันK หากไม่กําหนดคือไล่ไปจนกว่าจะหมด ส่วน Maximum
external depth ใช้ กําหนดความลึกทีAต่อไปสําหรับไซ้ ต์ข้างนอก(ทีAไม่ใช่ไซ้ ต์ทีA
กําหนดในหน้ าแรก) นอกจากนันยั
K งกําหนดขนาดสูงสุดของไฟล์ทีAจะโหลดเข้ ามา
ได้ หรื อสังA ให้ หยุดชัวA คราวเมืAอโหลดข้ อมูลถึงขนาดทีAกําหนด กําหนดเวลามากสุด
ทีAจะใช้ (Max time overall) จํากัดอัตราการรับข้ อมูลไม่ให้ เกินทีAกําหนด (Max
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transfer rate) กําหนดจํานวนการเชืAอมต่อกับเครืA องแม่ข่าย (server) ว่าในหนึAง
วินาทีมีได้ เท่าใด (Max connections/seconds) ถ้ าไม่กําหนดจะเป็ น 10 กําหนด
จํานวนการเชืAอมโยงสูงสุด (link) ทีAจะวิเคราะห์ว่าจะโหลดหรื อไม่โหลดไฟล์นนๆ
ัK
ค่าทีAให้ ไว้ คือ 100,000 ตัวเลือกต่างๆทีAกล่าวมาโดยปกติจะไม่ใช้ และไม่ควร
เปลียA นแปลงอะไร ควรตังเฉพาะค่
K
า mirroring depth ก็เพียงพอแล้ ว

รูป 9.17 การตังข้
K อจํากัดต่างๆในการโหลด
Flow Control ใช้ ควบคุมการดึงข้ อมูลผ่านการเชืAอมโยง Number of
connections คือจํานวนการเชืAอมต่อพร้ อมๆกันทีAยอมให้ เกิดได้ ถ้ าไฟล์ข้อมูลทีA
โหลดส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ก็ควรกําหนดจํานวนเป็ น 1 หรื อ 2 ถ้ าเป็ นไฟล์ทวัA ๆไป
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ก็อาจกําหนดเป็ น 8 ได้ ยิAงกําหนดมากจะยิAงไปเพิAมโหลดงานให้ กบั เครืA องแม่ข่าย
ได้ ส่วนตัวเลือกอืAนๆ นันไม่
K ค่อยได้ ใช้ TimeOut กําหนดเวลาว่าให้ คอยการตอบ
รับการเชืAอมโยงนานเท่าใด Retries ให้ ลองเชืAอมต่อได้ กีAครังK เมืAอเชืAอมต่อไม่ได้
Min Transfer Rate กําหนดว่าถ้ าดึงข้ อมูลได้ ด้วยอัตราตํAาหว่าทีAกําหนดก็ให้ เลิก
สนใจไฟล์นนๆ
ัK

รูป 9.18 การตังค่
K าจํานวนการเชืAอมต่อ
Links ใช้ กําหนดการวิเคราะห์การเชืAอม โดยปกติจะเลือก Attempt to
detect all links ไว้ เพืAอให้ โปรแกรมมองหา link ทังหลายในเพ่
K
จนันแม้
K ว่าจะอยู่ใน
ส่วนทีAเป็ นสคริ ปK ต์ ส่วน Get non-HTML files related to a link จะเลือกเมืAอเรา
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ต้ องการให้ โหลดไฟล์อืAนๆทีAไม่ใช่ html ไฟล์ด้วยหากมี link ไปถึง Test validity of
all links ใช้ เมืAอต้ องการตรวจสอบ link ทังหมดที
K
Aจะต่อออกไปว่าใช้ ได้ หรื อไม่ link
ไหนไปยังเพ่จทีAไม่มีแล้ วจะแสดงไว้ ในรายการไฟล์ log ซึAงจะเป็ นประโยชน์สําหรับ
ตรวจสอบไซ้ ต์นนว่
ั K ามี link ทีAใช้ ไม่ได้ หรื อไม่ ส่วน Get HTML files first ใช้ บงั คับ
ให้ เลือกโหลดไฟล์ html ก่อนไฟล์ประเภทอืAน

รูป 9.19 การคฃตังค่
K าการเชืAอมต่อให้ โหลดข้ อมูลอย่างไร
Build ใช้ กําหนดการเก็บข้ อมูลทีAโหลดเข้ ามา โดยปกติจะเลือกเก็บแบบ
ทีAเก็บอยู่ในเว็บไซ้ ต์นนั K (Site-structure) คือมีโครงสร้ างโฟลเด้ อร์ ต่างๆเหมือนกับ
ในเว็บไซ้ ต์ หรื อจะให้ แยกเก็บตามประเภทของไฟล์ก็ได้ ซึAงจะมีตวั เลือกแบบต่าง
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ดังในรู ป No error pages ใช้ บอกไม่ให้ สร้ างเพ่จทีAบอกว่า link นันK error ไม่
สามารถดึงเพ่จตามทีA link ไป No external pages ใช้ ทําให้ ขึนK คําเตือน
"Warning, you need to be online to go to this link.." สําหรับ link ทีAต่อไป
ภายนอกซึAงไม่ได้ โหลดเข้ ามาในเครืA อง อีกตัวเลือกทีAใช้ บ่อย คือ Do not purge
old files ซึงA ใช้ บงั คับไม่ให้ ลบไฟล์เก่าซึงA เมืAอโหลดหรื อปรับปรุ งข้ อมูลใหม่แล้ วไม่มี
อยูใ่ นเว็บไซ้ ต์นนั K ในกรณีทีAเราโหลดข้ อมูลมาสะสมทีละส่วน เช่น โหลดวารสารที
ละเดือนมาเก็บไว้ หากไม่เลือกตัวเลือกนี K เวลาโหลดข้ อมูลเดือนใหม่ข้อมูลเดือน
เก่าจะถูกลบทิ Kงไปด้ วย

รูป 9.20 การกําหนดวิธีการเก็บข้ อมูล
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รูป 9.21 กําหนดการเก็บไฟล์ตามแบบโครงสร้ างต่างๆ ทีAกําหนด
Spider ใช้ กําหนดลักษณะการเคลืAอนเข้ าหาข้ อมูล ปกติไม่จําเป็ นต้ อง
เปลีAยนแปลงหรื อตังK ค่าใดใดอีก และกํ าหนดให้ เคารพกฎทีAเครืA องแม่ข่ายตังK ไว้
(follow robots.txt rules) แต่ในบางกรณีทีAไม่สามารถโหลดข้ อมูลมาได้ ก็อาจ
จําเป็ นแก้ เป็ น no robots.txt rules
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รูป 9.22 การกําหนดลักษณะการเคลือA นเข้ าหาข้ อมูล
MIME Types ตัวเลือกนี Kเป็ นประโยชน์สําหรับเว็บไซ้ ต์ทีAไม่ได้ สร้ างเพ่จ
เป็ นสกุล html แต่เป็ น .asp .php ถ้ าเรารู้ ว่าแท้ จริ งไฟล์เหล่านนี Kคือ html เอง
นันA เอง ก็ให้ ระบุใน MIME type นี Kดังในตัวอย่างข้ างล่าง หากไม่ระบุ โปรแกรม
จะพยายามทดสอบ link ทีAไปยังไฟล์ .asp .php เหล่านันทํ
K าให้ เสียเวลามากขึ Kน
Browser ID ตัวเลือกทีAใช้ แสดงตัวกับเครืA องแม่ข่ายว่าเครืA องเรานันใช้
K
โปรแกรมใดเชืAอมต่อ และให้ สามารถใส่ comment ท้ ายไฟล์ทีAโหลดมาได้ ว่าโหลด
มาเมืAอไร ถ้ าต้ องการประหยัดทีAและไม่สนใจข้ อมูลนี Kก็เลือกเป็ น None ได้
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Log, Index, Cache ใช้ เก็บข้ อมูลการเข้ าไปโหลดข้ อมูล สร้ างไฟล์หน้ า
แรกสําหรับข้ อมูลทังหมดที
K
Aโหลดมาคือ index.html ในโฟลเด้ อร์ แรกสุด
Expert Only กําหนดลักษณะการเข้ าถึงข้ อมูล โดยปกติเราจะโหลด
ข้ อมูลทุกอย่างทีAอยู่ในโฟลเด้ อร์ และทีAอยู่ตํAาลงไปทังหมด
K
(Can go down + Stay
on the same address) แต่บางครังK ทีA link ในหน้ าทีAต้องการ link ไปยังเว็บไซ้ ต์
อืAนๆ เราก็อาจต้ องเปลียA นตัวเลือกตรงนี Kให้ เหมาะสม เช่น “Can both go up and
down + Go every where on the web” ซึAงถ้ าเลือกแบบนี Kก็ต้องไม่ลืมจํากัด
จํานวนความลึกของการท่องไปในอินเทอร์ เน็ตด้ วย (Limit – minimum depth)

รุป 9.23 การกําหนดลักษณะการเข้ าถึงข้ อมูลเว็บไซ้ ต์ตา่ งๆ
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6.2 ข้ อแนะนําในการใช้ โปรแกรม HTTrack
1. โปรแกรมนี Kควรใช้ เพืAอการโหลดข้ อมูลมาใช้ เป็ นการส่วนตัวหรื อเพืAอ
การศึกษาเท่านันK ไม่ควรนําข้ อมูลผู้อืAนมากระทําการใดใดอันจะเป็ นการละเมิด
ลิขสิทธิ∫แก่เจ้ าของเดิมได้
2. ก่อนใช้ โปรแกรม ควรท่องเว็บทีAต้องการก่อน เพืAอสํารวจว่ามีข้อมูลทีA
ตนเองต้ องการอยู่ในทีAใดบ้ าง link ต่างๆทีAต้องการด้ วยนันอยู
K ่ภายในเว็บไซ้ ต์นนั K
และอยู่ในโฟลเด้ อร์ เดียวกันหรื อตํAาลงไปหรื อไม่ หากเป็ นเช่นนันก็
K สามารถโหลด
โดยไม่ต้องปรั บเปลีAย นตัวเลือกใดใดก็ ได้ แต่หากมี การเก็ บข้ อมูลจากหน้ า ทีA
ต้ องการลงไปอย่างไม่เป็ นระบบ เช่น เชืAอมไปยังเว็บไซ้ ต์อืAน เชืAอมไปยังไฟล์ในโฟล
เด้ อร์ ทีAสงู กว่า ก็ต้องมองรู ปแบบและกําหนดตัวเลือกใหม่ให้ เหมาะสมกับแต่ละ
งาน
3. ในกรณีทีAข้อมูลทีAโหลดมีมากกว่าทีAคาดและต้ องการยกเลิก ให้ กดปุ่ ม
Cancel และกดซํ KาอีกครังK จนโปรแกรมหยุดการโหลดให้ ในกรณีทีAต้องการโหลด
ข้ อมูลต่อในภายหลังให้ เลือก Continue interrupted download แต่หากเป็ นการ
โหลดข้ อมูลเฉพาะทีAปรับปรุงใหม่ให้ เลือก Updating existing download
4. ในกรณี ทีA เ ป็ นการโหลดข้ อ มูล ที ล ะส่ว นมาสะสมในชืA อ โครงการ
เดียวกัน เช่น โหลดหนังสือพิมพ์ในแต่ละวัน ในแต่ละครังK ก็จะได้ ข้อมูลโฟลเด้ อร์
ของหนังสือพิมพ์วนั นันK วันต่อมาก็โหลดของอีกวันหนึAง ต่อไปเรืA อยๆ กรณีเช่นนี K
ต้ องไม่ลืมเปลีAยนตัวเลือก Build ให้ เป็ น Do not purge old files ด้ วย ไม่เช่นนันK
เมืAอโหลดข้ อมูลครังK ใหม่ ข้ อมูลของเก่าจะถูกลบทิ Kงไปด้ วย
5. ข้ อมูลทีAโหลดมาเป็ นไฟล์ html แล้ ว ถ้ าต้ องการนํามาใส่ในคลังข้ อมูล
ภาษาทีAต้องการก็สามารถแปลงเป็ นไฟล์ .txt ได้ โดยการใช้ โปรแกรม DeHTML
ดังทีAกล่าวมาแล้ ว
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7. พระราชบัญญัติลิขสิทธิVพ.ศ. ๒๕๓๗
การคัดลอกข้ อมูลภาษาจากแหล่งต่างๆมาใช้ นนั K ควรจะต้ องพิจารณา
ถึงปั ญหาทางกฏหมายในเรืA อ งของลิข สิทธิ∫ ด้ว ย ในส่วนภาษาไทยกฏหมายทีA
เกีAยวข้ องโดยตรง คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ∫ พ.ศ.๒๕๓๗ ซึAงมีสาระสําคัญคือ
ห้ ามการ ทําซํ Kา หรื อ ดัดแปลง งานอันมีลขิ สิทธิ∫และเผยแพร่แก่สาธารณะ
"ทํ าซํE า" หมายความรวมถึ ง คัดลอกไม่ ว่าด้วยวิ ธีใด ๆ เลี ยนแบบ ทํ า
สํ า เนา ทํ า แม่ พิ ม พ์ บัน ทึ ก เสี ย ง บันทึ ก ภาพ หรื อ บันทึ ก เสี ยงและภาพ จาก
ต้นฉบับ จากสําเนาหรื อจากการโฆษณา ในส่วนอันเป็ นสาระสําคัญ ทังE นี E ไม่ว่า
ทัEง หมดหรื อบางส่ ว น สํ า หรั บ ในส่ ว นที ; เ กี ; ย วกั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ให้
หมายความถึงคัดลอกหรื อทําสําเนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จากสือ; บันทึกใด ไม่ว่า
ด้วยวิ ธีใด ๆ ในส่วน อันเป็ นสาระสําคัญ โดยไม่มีลกั ษณะเป็ นการจัดทํ างานขึE น
ใหม่ ทังE นี E ไม่ว่าทังE หมดหรื อบางส่วน
"ดัดแปลง" หมายความว่ า ทํ าซํE า โดยเปลี ;ย นรู ป ใหม่ ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
เพิ; มเติ ม หรื อ จํ าลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็ นสาระสําคัญโดยไม่มีลกั ษณะเป็ น
การจัดทํางานขึEนใหม่ ทังE นี E ไม่ว่า ทังE หมดหรื อบางส่วน
"เผยแพร่ ต่อสาธารณชน" หมายความว่า ทํ าให้ปรากฏต่อสาธารณชน
โดย การแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลงการทํ าให้ปรากฏด้วยเสียงและ
หรื อภาพ การก่อสร้าง การจํ าหน่าย หรื อโดยวิ ธีอืน; ใดซึ; งงานทีไ; ด้จดั ทําขึEน
อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.นี Kได้ กําหนดข้ อยกเว้ นไว้ ว่า งานเขียนบางอย่างไม่
มีลิขสิทธิ∫ และงานเก่าๆ ทีAเจ้ าของลิขสิทธิ∫ ได้ เสียชี วิตแล้ ว 50 ปี ไปแล้ ว ก็ จะ
สามารถนํามาใช้ ได้ หรื อหากเป็ นการใช้ ในบางลักษณะก็มีข้ออนุโลมให้ ได้ เช่น
การใช้ เพืAอการศึกษาวิจัยงานนันโดยไม่
K
แสวงหากําไร หรื อเพืAอประโยชน์ในการ
สอน ดังมีรายละเอียดดังนี K
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มาตรา ๗ สิ; งต่อไปนีไE ม่ถือว่าเป็ นงานอันมี ลิขสิ ทธิ\ ตามพระราชบัญญัตินีE
(๑) ข่าวประจํ าวัน และข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที ;มีลกั ษณะเป็ นเพียงข่าวสารอัน
มิ ใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิ ทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิ ลปะ
(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓) ระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ คํ าสัง; คํ าชี Eแจง และหนังสื อตอบโต้ของ
กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานอืน; ใดของรัฐหรื อของท้องถิ; น
(๔) คําพิ พากษา คําสัง; คําวิ นิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕) คําแปลและการรวบรวมสิ; งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที ;กระทรวง ทบวง
กรม หรื อหน่วยงานอืน; ใดของรัฐหรื อของท้องถิ; นจัดทําขึEน
มาตรา ๑๙ ภายใต้ บ ั ง คั บ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิ ขสิ ทธิ\ ตาม
พระราชบัญญัตินีEให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้ างสรรค์ และมี อยู่ต่อไปอี กเป็ นเวลา
ห้าสิ บปี นับแต่ผูส้ ร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณี ที;มี ผู้ส ร้ า งสรรค์ ร่ ว มลิ ข สิ ท ธิ\ ใ นงานดัง กล่ า วให้มี อ ยู่ ต ลอดอายุข องผู้
สร้ างสรรค์ ร่วม และมี อยู่ต่อไปอี กเป็ นเวลาห้าสิ บปี นับแต่ผู้สร้ างสรรค์ ร่วมคน
สุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผูส้ ร้างสรรค์หรื อผูส้ ร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนทีไ; ด้มีการโฆษณา
งานนันE ให้ลิขสิ ทธิ\ ดงั กล่าวมี อายุหา้ สิ บปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็ นครังE แรก
ในกรณีทีผ; ูส้ ร้างสรรค์เป็ นนิ ติบคุ คล ให้ลิขสิ ทธิ\ มีอายุห้าสิ บปี นับแต่ผูส้ ร้างสรรค์
ได้สร้างสรรค์ ขึEน แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนันE ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้
ลิ ขสิ ทธิ\ มีอายุหา้ สิ บปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็ นครังE แรก
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มาตรา ๒๗
การกระทํ า อย่ า งใดอย่ า งหนึ; ง แก่ ง านอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ\ ตาม
พระราชบัญ ญัตินีE โดยไม่ ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕)ให้ถือ ว่ าเป็ นการ
ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ\ ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี E
(๑) ทําซํE าหรื อดัดแปลง
(๒) เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
มาตรา ๓๒ การกระทําแก่งานอันมี ลิขสิ ทธิ\ ของบุคคลอืน; ตามพระราชบัญญัตินีE
หากไม่ ขัดต่ อการแสวงหาประโยชน์ จากงานอันมี ลิขสิ ทธิ\ ตามปกติ ของเจ้ าของ
ลิ ขสิ ทธิ\ และไม่กระทบกระเทื อนถึงสิ ทธิ อนั ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ\
เกิ นสมควร มิ ให้ถือว่าเป็ นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ\ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติในวรรคหนึ;ง
การกระทําอย่างหนึ;งอย่างใดแก่งานอันมี ลิขสิ ทธิ\ ตามวรรคหนึ;ง มิ ให้ถือว่าเป็ นการ
ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ\ ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี E
(๑) วิ จยั หรื อศึกษางานนันE อันมิ ใช่การกระทําเพือ; หากํ าไร
(๒) ใช้เพื ;อประโยชน์ ของตนเอง หรื อเพื ;อประโยชน์ ของตนเองและ
บุคคลอืน; ในครอบครัวหรื อญาติ สนิ ท
(๓)
ติ ชม วิ จารณ์ หรื อแนะนํ าผลงานโดยมี การรับรู้ ถึงความเป็ น
เจ้าของลิ ขสิ ทธิ\ ในงานนันE
(๔) เสนอรายงานข่าวทางสือ; สารมวลชนโดยมี การรับรู้ถึงความเป็ น
เจ้าของลิ ขสิ ทธิ\ ในงานนันE
(๕) ทําซํE า ดัดแปลง นําออกแสดง หรื อทําให้ปรากฏ เพือ; ประโยชน์ใน
การพิ จารณาของศาลหรื อเจ้ า พนัก งานซึ; ง มี อํ า นาจตามกฎหมาย หรื อในการ
รายงานผลการพิ จารณาดังกล่าว
(๖) ทํ าซํE า ดัดแปลง นําออกแสดง หรื อทํ าให้ปรากฏ โดยผูส้ อนเพือ;
ประโยชน์ ในการสอนของตน อันมิ ใช่การกระทําเพือ; หากํ าไร
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(๗) ทํ าซํE า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรื อตัดทอน หรื อทํ าบทสรุป
โดยผู้สอน หรื อสถาบันศึกษาเพื ;อแจกจ่ ายหรื อจํ าหน่ายแก่ผู้เรี ยนในชันE เรี ยนหรื อ
ในสถาบันศึกษา ทังE นี E ต้องไม่เป็ นการกระทําเพือ; หากํ าไร
(๘) นํางานนันE มาใช้เป็ นส่วนหนึ;งในการถามและตอบในการสอบ
มาตรา ๓๓ การกล่าว คัด ลอก เลี ยน หรื ออ้างอิ งงานบางตอนตามสมควรจาก
งานอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ\ ต ามพระราชบัญ ญัติ นีE โดยมี ก ารรับ รู้ ถึ ง ความเป็ นเจ้ า ของ
ลิ ขสิ ทธิ\ ในงานนันE มิ ให้ถือว่าเป็ นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ\ ถ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรา ๓๒
วรรคหนึ;ง
มาตรา ๓๔ การทํ า ซํE า โดยบรรณารัก ษ์ ข องห้ อ งสมุด ซึ; ง งานอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ\ ต าม
พระราชบัญ ญัติ นีE มิ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ นการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ\ ห ากการทํ า ซํE า นัEน มิ ไ ด้ มี
วัต ถุป ระสงค์ เ พื ;อ หากํ า ไร และได้ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ; ง ในกรณี
ดังต่อไปนี E
(๑) การทําซํE าเพือ; ใช้ในห้องสมุดหรื อให้แก่หอ้ งสมุดอืน;
(๒) การทําซํE างานบางตอนตามสมควรให้แก่บคุ คลอืน; เพือ; ประโยชน์
ในการวิ จยั หรื อการศึกษา
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บทที% 10 การกํากับข้ อมูล
1. เหตุผลที,มีการกํากับข้ อมูล
โดยทัว' ไปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที'ใช้ ในงานคลังข้ อมูลภาษาจะอยู่ในรู ป
ของข้ อความล้ วน (plain text) หรื อเป็ นแฟ้ มข้ อมูลแบบ ASCII คือเป็ นแฟ้ มข้ อมูล
ที'ตัวอักษรแต่ละตัวจะเก็ บไว้ ในคอมพิวเตอร์ ด้วยรหัสที'กําหนดตามตารางรหัส
ASCII ซึง' มี 256 รหัสตังแต่
_ รหัสที' 0 ถึง รหัสที' 255 ข้ อมูลที'อยูใ่ นรูปของข้ อความ
ล้ วนนี _สามารถที'จะแลกเปลีย' นข้ อมูลกันได้ ถึงแม้ จะใช้ เครื' องคอมพิวเตอร์ ต่างชนิด
กัน แต่มีข้อเสียคือเอกสารที'เป็ น ASCII ไม่สามารถให้ ข้อมูลอื'นๆนอกเหนือจาก
ข้ อความในเอกสาร เช่น การจัดรู ปแบบตัวอักษร ขนาด หรื อลักษณะต่างๆของ
การแสดงหน้ า จอหรื อ พิ ม พ์ และไม่ ส ามารถแสดงข้ อ ความภาษาอื' น ๆที' ไ ม่
ครอบคลุมในรหัส ASCII นี _ เพราะเป็ นเพียงข้ อมูลดิบที'บอกเพียงว่าในเอกสารนัน_
ประกอบด้ วยตัวอักษรอะไรบ้ าง หากต้ องการบอกถึงรู ปแบบการแสดงผลหรื อ
พิมพ์ข้อความในลักษณะต่างๆ จึงจําเป็ นต้ องมีการกํากับข้ อมูลบางอย่างเพิ'มเข้ า
ไป ดังเห็นได้ จากแฟ้ มข้ อมูลที'พิมพ์ด้วยโปรแกรม word processor ทังหลาย
_
จะ
มีการกํากับรหัสพิเศษเพื'อใช้ ในการจัดรู ปแบบ (format) แทรกอยู่ด้วย เช่น กํากับ
ว่าส่วนใดเป็ นตัวหนา ตัวเอียง อยูก่ ึ'งกลาง ขนาดเท่าใด เป็ นต้ น แต่ข้อเสียของวิธี
นี _คือ แฟ้ มข้ อมูลที'สร้ างขึ _นจากแต่ละโปรแกรม เช่น MS Word, Ami Pro, Word
Perfect เป็ นต้ น ต่างก็ ใช้ วิธีกํากับข้ อมูลในรู ปแบบเฉพาะของตัวเอง ทําให้ มี
ปั ญหาสําหรับการแลกเปลี'ยนข้ อมูลกันหากไม่ได้ ใช้ โปรแกรม Word Processor
ชนิดเดียวกัน ในทางปฏิบัติจะต้ องมีโปรแกรมสําหรับแปลงข้ อมูลจากรู ปแบบ
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หนึ'งไปสู่อีกรู ปแบบหนึ'ง ซึ'งโปรแกรม Word Processor ต่างๆ แม้ จะยอมให้ มี
การแปลงข้ อมูลจากรูปแบบหนึง' ไปเป็ นอีกรูปแบบหนึ'ง แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปว่า
เมื'อแปลงข้ อมูลแล้ วจะสามารถแสดงผลข้ อมูลทุกอย่างได้ เหมือนต้ นฉบับเดิม ใน
ภายหลัง การกํากับข้ อมูลจึงเปลี'ยนไป แทนที'จะกํากับลักษณะรู ปแบบข้ อมูลที'
ต้ องการก็เปลีย' นมาเป็ นกํากับอธิบายว่าแต่ละส่วนของข้ อมูลคืออะไร เช่น เป็ นชื'อ
เรื' อง (title) เป็ นหัวเรื' อง (heading) เป็ นเนื _อความ (body) เป็ นต้ น ซึ'งทําให้ การ
แลกเปลี'ยนข้ อมูลเป็ นไปได้ สะดวกมากขึน_ และยังช่วยให้ สามารถใช้ ประโยชน์
จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดีมากขึ _น
ในทางภาษาศาสตร์ เอง การกํากับข้ อมูลก็มีความสําคัญ ทังนี
_ _เพื'อใช้
ประโยชน์ ใ นการวิเคราะห์ ทางภาษาศาสตร์ เพราะคลังข้ อมูล ภาษาที'มีเพีย ง
ข้ อความล้ วนอย่างเดียวไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ภาษาได้ อย่าง
เต็มที' การใช้ คลังข้ อมูลที'เป็ นข้ อความล้ วนทําให้ สามารถศึกษาได้ เฉพาะเรื' อง
ทางภาษาศาสตร์ ที'อาศัยแต่รูปคําเป็ นหลัก เช่น ศึกษารู ปแบบการใช้ ของคําที'
ต้ อ งการ แต่ ถ้ าผู้ วิ จั ย ต้ องการศึ ก ษาเรื' อ งในระดับ ที' สูง ขึ น_ ไป เช่ น ในระดับ
วากยสัมพันธ์ คลังข้ อมูลภาษาก็จะต้ องมีข้อมูลพื _นฐานทางวากยสัมพันธ์ เช่น
หมวดคําอยู่ด้วย จึงจําเป็ นต้ องกํากับข้ อมูลทางภาษาศาสตร์ บางอย่างเข้ าไปใน
คลังข้ อมูลภาษาด้ วย การกํากับข้ อมูลอื'นๆทางภาษาศาสตร์ ที'ไม่ใช่ตวั ข้ อความ
เข้ า ไปในเอกสารนี เ_ รี ย กว่ า การกํ า กั บ ข้ อ มูล ทางภาษาศาสตร์ หรื อ การทํ า
linguistic annotation
2. การกํากับข้ อมูลคืออะไร
การกํากับข้ อมูลคือการเพิ'มเติมข้ อมูลอื'นๆ นอกเหนือจากตัวข้ อความ
ของเอกสารนัน_ ข้ อมูลส่วนที'เพิ'มเติมเข้ าไปนี _เรี ยกว่า Markup แต่เดิม markup
หมายถึงเครื' องหมายหรื อสัญลักษณ์ตา่ งๆที'เขียนเพิ'มเติมในเอกสารเพื'อบอกว่าจะ
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ให้ จดั พิมพ์เอกสารนันๆออกมาอย่
_
างไรเมื'อส่งเรี ยงพิมพ์ เช่น ให้ จดั ว่าส่วนไหนจะ
พิ ม พ์ ตัว หนา ตัว เอี ย ง ตัว ใหญ่ markup ประเภทนี เ_ ราเรี ย กว่า procedural
markup เพราะเป็ นการกําหนดว่าจะให้ ทําอะไรกับข้ อมูล ณ ตําแหน่งนัน_ ปั จจุบนั
markup แบบนี _ยังคงใช้ ในโปรแกรม word processor ต่างๆ เพียงแต่ว่าแต่ละ
โปรแกรมก็ จะกํ า หนดใช้ วิธี การ markup ที'แ ตกต่า งกัน การย้ า ยข้ อมูลจาก
โปรแกรมหนึง' ไปยังอีกโปรแกรมหนึ'งจึงจําเป็ นต้ องอาศัยโปรแกรมเฉพาะที'ทําการ
แปลงรูปแบบให้ ถกู ต้ อง
Markup อีกประเภทเรี ยกว่า descriptive markup เป็ นการ markup
เพื'อบอกโครงสร้ างของเอกสารนันๆ
_ ไม่ใช่การ markup เพื'อบอกรู ปแบบที'จะ
ปรากฏแสดงหน้ าจอหรื อพิ ม พ์ เ หมื อ นอย่ า งใน procedural
markup
descriptive markup จะบอกโครงสร้ างของเอกสารเช่น chapter, section, table
of content, เป็ นต้ น ซึ'งจะทําให้ เอกสารนันเป็
_ นอิสระจากสื'อที'จะปรากฏ เมื'อนํา
เอกสารนันไปพิ
_
มพ์เป็ นหนังสือ พิมพ์ลงในซีดีรอมหรื อ เผยแพร่ ในอินเทอร์ เน็ตก็
สามารถทําได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องแปลงเอกสารนัน_ (การจัดรู ปแบบ (format) ตามที'
ต้ องการสําหรับสือ' แต่ละประเภท จะถูกกําหนดจากโปรแกรมต่างๆ ที'ใช้ งานข้ อมูล
นัน_ รู ปแบบไม่ได้ กําหนดไว้ ในตัวเอกสาร) ด้ วยวิธีนี _ เอกสารก็จะมีลกั ษณะที'เป็ น
กลางมากขึ _นทําให้ มีการแลกเปลี'ยนข้ อมูลกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ได้ ง่ายขึ _น ถ้ า
ไม่ใช้ descriptive markup แต่ไปใช้ procedural markup การแปลงเอกสารจาก
รูปแบบหนึง' ไปอีกรูปแบบหนึง' ก็จะเสียเวลาและยุง่ ยากมากขึ _น
3. หน้ าที,และบทบาทของ TEI
TEI ย่อมาจาก Text Encoding Initiative เป็ นโครงการวิจยั นานาชาติ
(international research project) ที'ตงขึ
ั _ _นมาเพื'อพัฒนาและวางแนวทางสําหรับ
การกํากับข้ อมูลเพื'อให้ การแลกเปลี'ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็ นไปได้ อย่างอิสระ
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โดยไม่มีข้อจํากัดด้ านฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ หรื อซอฟแวร์ ที'ใช้ หน่วยงานที'ให้ การ
สนับสนุน TEI คือ ACH (The Association for Computers and the
Humanities), ACL (The Association for Computational Linguistics) และ
ALLC (The Association for Literary and Linguistics Computing)
โครงการของ TEI เริ' มในปี ค.ศ.1987 ในการประชุมทางวิชาการที'
Vassar College นักวิชาการ 15 คนจากอเมริ กาเหนือและยุโรปได้ รับเลือกให้
เป็ นกรรมการบริ หาร (advisory board) หนังสือคู่มือแนวทางการกํากับข้ อมูล
ภาษาของ TEI ฉบับสมบูรณ์ได้ รับการเผยแพร่เป็ นทางการเมื'อเดือนพฤษภาคม ปี
ค.ศ.1994 เรี ยกว่า TEI P3 (ก่อนหน้ านันมี
_ การเผยแพร่ ฉบับร่ าง TEI P1 ในปี ค.ศ.
1990 และ TEI P2 ในปี ค.ศ.1992)
เมื'อเริ' มต้ น TEI ได้ เสนอให้ ใช้ SGML เป็ นมาตรฐานในการกํากับข้ อมูล
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการของ TEI ได้ ร่วมประชุมและเสนอรายการ
แท็กพื _นฐานและแฟ้ มข้ อมูล DTD (document type definition) สําหรับใช้ กับ
เอกสารแบบต่างๆ แท็กที'ใช้ ใน SGML จะอยู่ภายในเครื' องหมาย <...> โดยที'มี
<...> เป็ นตัวบอกจุดเริ' มต้ น และ </...> เป็ นตัวบอกจุดสิ _นสุดของข้ อมูลในแท็ก
นัน_ ข้ อมู ล ต่ า งๆ ของ TEI ได้ เผยแพร่ แ ก่ ส าธารณะทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ที'
http://www.tei-c.org/index.xml ต่อมาในปี ค.ศ.1998 เมื'อ World Wide Web
Consortium ได้ แนะนํามาตรฐาน XML .ให้ เป็ นมาตรฐานอนาคตของเอกสารเว็บ
ทางกรรมการบริ ห าร TEI จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ การทํ า งานใหม่ จัด ตัง_ เป็ น TEI
consortium และได้ ปรับมาตราฐานการกํากับข้ อมูลใหม่ใ ห้ ใช้ XML ซึ'งเป็ น
มาตรฐานที'คล้ ายกับ SGML แต่ชัดเจนและง่า ยต่อการประมวลผลมากกว่า
หนังสือคู่มือแนวทางการกํากับข้ อมูลภาษาของ TEI แบบที'ใช้ XML คือ TEI P4
ออกเผยแพร่ ในปี ค.ศ.2002 ในปั จจุบนั หนังสือคู่มือฉบับล่าสุดคือ TEI P5 ซึ'ง
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ออกเป็ นทางการในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2007 ในคู่มือฉบับนี _ การกํากับข้ อมูล
ภาษาจะเปลี'ยนไปจากเดิมมาก เพราะมีการแยกระหว่างตัวข้ อมูลภาษากับตัว
ข้ อมูลการกํากับออกจากกัน อย่างไรก็ตาม การแปลงข้ อมูลที'กํากับตามแบบ TEI
P4 จะสามารถถ่ายโอนไปเป็ นแบบ TEI P5 ได้ ด้วยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที'
TEI จัดทําขึ _น ในบทนี _จะกล่าวถึงการกํากับข้ อมูลตามแบบ TEI P4 เป็ นหลัก
4. SGML และ XML
SGML ย่อมาจาก Standard Generalized Markup Language ถูก
กําหนดเป็ นมาตรฐาน ISO ในปี ค.ศ.1986 เพื'อใช้ เป็ นมาตรฐานสําหรับการกํากับ
ข้ อมูล บุคคลที'มีความสําคัญต่อการพัฒนาของ SGML คือ Charles Goldfarb
ในปี ค.ศ.1969 ในขณะที' เ ขาทํ า งานที' บ ริ ษั ท IBM เขาได้ พัฒ นา GML
(Generalized Markup Language) ร่ วมกับ Edward Mosher และ Raymond
Lorie เพื'อใช้ ในการจัดรู ปแบบเอกสาร (text formatting) การแก้ ไขเอกสาร
(editting) และการสืบค้ นข้ อมูล (information retrieval) ต่อมา ในปี ค.ศ. 1978
American National Standards Institute (ANSI) ได้ ตงคณะกรรมการเพื
ั_
'อวาง
มาตรฐานภาษาสําหรับใช้ กํากับข้ อมูล
Goldfarb ได้ รับเชิญให้ เป็ นหนึ'งใน
คณะกรรมการนี _ และเขาก็ทํางานให้ กบั ISO (International Organization for
Standardization) ด้ วย เขาจึงได้ นําแนวคิดจาก GML มาพัฒนาต่อเป็ น SGML
โครงร่างฉบับแรกของ SGML ซึง' ได้ รับการเผยแพร่เป็ นทางการในปี ค.ศ. 1985
SGML เป็ นข้ อกําหนดที'ใช้ กําหนดภาษา (meta-language) กล่าวคือ
SGML เป็ นตัวกําหนดว่าภาษาที'ใช้ กํากับข้ อมูล (markup language) ควรจะมี
คุณสมบัติอย่างไรบ้ าง SGML ช่วยให้ เราสามารถกําหนดโครงสร้ างในระดับต่างๆ
(hierarchical structure) ของเอกสารนันๆได้
_ ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้ าง SGML
เป็ น descriptive markup ดังนัน_ เอกสารที'ถกู กํากับตามมาตรฐาน SGML จะมี
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ลักษณะเป็ นกลางและสามารถนําไปใช้ กับโปรแกรมใดก็ ได้ ที'ร้ ู จักและสามารถ
ประมวลผลแฟ้ มข้ อมูลที'เป็ นไปตามมาตรฐาน SGML
SGML ถูกออกแบบมาโดยมี เป้าหมายให้ เป็ นมาตรฐานที'ไ ม่ขึน_ กับ
คอมพิวเตอร์ ชนิดใดชนิดหนึง' ไม่ขึ _นกับอุปกรณ์ที'ใช้ เก็บข้ อมูล ไม่ขึ _นกับกฎเกณฑ์
ใดโดยเฉพาะ และไม่ขึ _นกับงานใดงานหนึ'งโดยเฉพาะ ดังนัน_ เอกสารที'ถกู กํากับ
ตามมาตรฐานของ SGML จะสามารถนําไปใช้ กบั เครื' องคอมพิวเตอร์ ประเภทใดก็
ได้ จะผลิตออกมาในสื'อแบบใดก็ ได้ จะนําชุดกฎใดมาประมวลผลข้ อมูลก็ ได้
ข้ อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็ น ตาราง สูตรทางคณิตศาสตร์ สูตรทางเคมี ตัวอย่าง ก็
สามารถแสดงและจัดรู ปแบบตามที'ต้องการได้ ในภายหลังตามที'แต่ละโปรแกรม
ต้ องการจะให้ ข้อมูลนันแสดงออกมาอย่
_
างไร
อย่างไรก็ ตาม มาตรฐาน SGML ไม่เป็ นที'นิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลาย
เท่าที'ควร สาเหตุสว่ นหนึง' มาจากความซับซ้ อนของ SGML เองที'ทําให้ ใช้ งานยาก
เห็นได้ จากหนังสือคูม่ ืออ้ างอิงของ SGML ที'มีขนาดกว่า 500 หน้ า ในปี ค.ศ.1996
World Wide Web consortium (W3C) ได้ สนับสนุนคณะที'ทํางาน SGML เดิม
(SGML Editorial Review Board) ให้ ทําการปรับมาตรฐานให้ มีความเรี ยบง่าย
มากขึ _น จนได้ มาเป็ นมาตรฐาน XML และได้ นําเสนอแก่ W3C ในปี ค.ศ.1998
XML จึงเป็ นเหมือนเซ็ทย่อยของ SGML
SGML/XML มองเอกสารเสมือนเป็ นวัตถุ (object) อย่างหนึ'ง เอกสาร
แต่ละประเภท (type) ก็จะมีคุณสมบัติและโครงสร้ างที'ต่างกัน เช่น มี section,
chapter, paragraph, sentence เอกสารจะประกอบด้ วยหน่วย (element)
ต่างๆ หน่วยเหล่านี _จะต้ องถูกกํากับไว้ อย่างชัดเจนในเอกสารนัน_ ซึ'งโดยทัว' ไปก็
จะกํากับด้ วยแท็กเปิ ดและปิ ดท้ ายด้ วยแท็กปิ ดเหมือนกับการใช้ เครื' องหมายคําพูด
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(quotation) เปิ ดและปิ ดข้ อความ นอกจากนี _ หน่วยบางหน่วยอาจซ้ อนอยูภ่ ายใต้
(embed) หน่วยอื'นก็ได้ ดังตัวอย่างนี _
<anthology>
<poem><title>The SICK ROSE</title>
<stanza>
<line>O Rose thou art sick.</line>
<line>The invisible worm,</line>
<line>That flies in the night</line>
<line>In the howling storm:</line>
</stanza>
<stanza>
<line>Has found out thy bed</line>
<line>Of crimson joy:</line>
<line>And his dark secret love</line>
<line>Does thy life destroy.</line>
</stanza>
</poem>
<!-- more poems go here
-->
</anthology>

รูป 10.1 ตัวอย่างของ XML document (จาก TEI P4)
ในตัวอย่างนี _ มีการกําหนดหน่วยที'ใช้ 5 หน่วย คือ anthology, poem,
title, stanza, line ภายใน anthology ประกอบด้ วย poem ได้ มากกว่าหนึ'ง
poem ภายใน poem ประกอบด้ วย 2 หน่วย คือ title กับ stanza และภายใน
stanza ประกอบด้ วย line ได้ มากกว่าหนึง' line
ในปั จจุบนั มีภาษาสําหรับกํากับข้ อมูล (markup language) ที'พฒ
ั นาขึ _น
มาโดยอาศัยมาตรฐานของ SGML และใช้ กนั อยู่แพร่ หลาย เช่น HTML (Hyper
Text Markup Language) ซึ'งเป็ นภาษาสําหรับกํากับข้ อมูลที'ใช้ กบั เอกสารที'เป็ น
hypertext และใช้ กัน อยู่อ ย่ า งแพร่ ห ลายในอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ภาษา CDIF
(Corpus Document Interchange Format) ซึง' เป็ นภาษาสําหรับกํากับข้ อมูลที'ใช้
กับคลังข้ อมูล BNC เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม W3C ได้ วางอนาคตไว้ ว่า HTML ก็
จะเปลีย' นไปเป็ น XML ในที'สดุ ในที'นี _จึงจะกล่าวถึงมาตรฐาน XML เป็ นหลัก
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4.1 องค์ ประกอบของเอกสาร SGML/XML
ในการสร้ างเอกสารที'เป็ น SGML/XML (SGML/XML document) มี
องค์ประกอบอยู่สามส่วน คือ ส่วน SGML/XML declaration, Document Type
Definition (DTD) และตัว SGML/XML document instance ส่วนที'สองและสาม
นันมี
_ ลกั ษณะร่ วมกัน โดยมาตรฐาน XML จะจํากัดกว่า SGML (XML เป็ นเซ็ท
ย่อยของ SGML) ในที'นี _จึงจะอธิบายโดยอ้ างอิงเฉพาะสิง' ที'มีใน XML เป็ นหลัก
4.1.1 SGML Declaration
ส่วนนี _เป็ นส่วนที'กําหนดกลุม่ ตัวอักษรที'จะใช้ (character set) ลักษณะ
ไวยากรณ์ (concrete syntax) ของ DTD และคุณลักษณ์ (feature) อื'นๆ ของ
SGML ที'ใช้ ในระบบนัน_ เช่น การกําหนดเรื' องของ minimization, link, concur,
และ subdoc รู ปที' 10.2 แสดง SGML Declaration ของเอกสาร SGML แบบ
พื _นฐาน คือ ในกรณีที'ไม่มีการกําหนด SGML declaration สําหรับระบบ ก็ให้
ถือเอาค่าพื _นฐานตามนี _
<!SGML "ISO 8879:1986"
-- Declaration for typical Basic SGML Document -CHARSET BASESET
"ISO 646:1983//CHARSET International
Reference Version (IRV)//ESC 2/5 4/0"
DESCSET
0
9 UNUSED
9
2 9
11 2 UNUSED
13 1 13
14 18 UNUSED
32 95 32
127 1 UNUSED
CAPACITY PUBLIC
"ISO 8879:1986//CAPACITY Reference//EN"
SCOPE
DOCUMENT
SYNTAX
PUBLIC
"ISO 8879:1986//SYNTAX Reference//EN"
FEATURES MINIMIZE DATATAG NO OMITTAG YES RANK
NO
SHORTTAG YES
LINK
SIMPLE NO IMPLICIT NO
EXPLICIT NO
OTHER
CONCUR NO SUBDOC
NO
FORMAL
NO
APPINFO NONE
>

รูป 10.2 SGML declaration สําหรับเอกสาร SGML ทัว' ไป
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ส่วน SGML Declaration เริ' มต้ นด้ วยเครื' องหมาย <! และปิ ดท้ ายด้ วย
เครื' องหมาย > หลังจากเครื' องหมายเปิ ดจะตามด้ วย SGML “ISO 8879:1986”
ซึ'งบอกหมายเลข ISO และปี ค.ศ.ที'เสนอมาตรฐาน บรรทัดที'สองเป็ นส่วนของ
การอธิบายเพิ'มเติม (comments) ซึ'งจะเป็ นข้ อความที'อยู่ระหว่างเครื' องหมาย ภายใน SGML Declaration ประกอบด้ วย 6 ส่วน ได้ แก่
- CHARSET ใช้ กําหนดชุดอักขระ (character set) ที'ใช้ ในเอกสาร SGML ค่าตัง_
ต้ น (default) คือ ชุดอักขระแบบ ISO 646 แต่ก็สามารถเพิ'มเติมชุดอักขระ ISO
อื'นๆ ได้ โดยการกําหนดในส่วน DESCSET ของ SYNTAX
- CAPACITY ใช้ กําหนดขนาดของ markup character ทังหมดว่
_
าไม่เกินค่าที'
กําหนด ค่าตังต้
_ นเป็ น 35,000 ตัวอักษร ข้ อกําหนดนี _มีขึ _นเนื'องมาจากข้ อจํากัด
ของคอมพิวเตอร์ ในช่วงทศวรรษที' 1980 ในปั จจุบนั ส่วนนี _จึงไม่มีความสําคัญนัก
- SCOPE ใช้ บอกว่าข้ อกําหนด SYNTAX ใช้ กบั ทังส่
_ วน document instance
และส่วนต้ นของเอกสาร (document prolog) ด้ วย หรื อใช้ เฉพาะกับ document
instance อย่างเดียว
- SYNTAX เป็ นส่วนที'สําคัญที'สดุ ใน SGML Declaration ใช้ กําหนดรายละเอียด
ของชุดอักขระที'ใช้ โดยกําหนดว่ารหัสอักขระ (character code) ใดบ้ างเป็ น
อักขระควบคุม (control code) รหัสใดบ้ างเป็ นอักขระปกติ (base character)
รหัสใดบ้ างใช้ ในหน้ าที'เฉพาะ (function character) เช่น ใช้ เป็ น separator ใน
ส่วน declaration เป็ นต้ น นอกจากนี _ ส่วน SYNTAX นี _ยังกํ าหนดอักขระที'
สามารถใช้ ในการตังชื
_ 'อแท็ก ในการตังชื
_ 'อ entity และที'ใช้ เป็ น delimiter เช่น &
% < </ เป็ นต้ น และกําหนดความยาวสูงสุดของสิ'งต่างๆ เช่น ชื'อแท็ก ชื'อ
entity เป็ นต้ น
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- FEATURE เป็ นส่วนที'กําหนดคุณลักษณ์ ของ SGML เช่น ให้ มีการละแท็กได้
หรื อไม่ ให้ มีการใช้ การอ้ างอิงโดยย่อ (short reference) ได้ หรื อไม่ ให้ มีการใช้
โครงสร้ างซ้ อน (concurrent structure) ได้ หรื อไม่ เป็ นต้ น
- APPINFO เป็ นส่วนที'กําหนดว่าใน SGML application นันจํ
_ าเป็ นต้ องใช้
application อื' น ๆด้ ว ยหรื อ ไม่ เช่ น Hytime (Hypermedia/Time-based
Structuring Language) หากไม่จําเป็ นต้ องใช้ application อื'นใดค่าจะเป็ น
NONE
4.1.2 XML Declaration
XML declaration เป็ นส่วนที'กําหนดการประมวลผลข้ อมูล จะใส่ไว้
บรรทัดแรกสุดของเอกสาร XML ในเวอร์ ชั'นปั จจุบัน (1.1) บังคับว่าต้ องใส่ไว้
ในขณะที'เวอร์ ชั'นแรก (1.0) ยอมให้ ละได้ XML declaration หรื อที'เรี ยกว่า
Processing Instruction มีรูปแบบดังนี _
<?xml version="version_number" encoding="encoding_declaration"
standalone="standalone_status" ?>
โดยที' version บอกถึงเวอร์ ชนั' ของ XML ที'ใช้ เช่น 1.1 encoding บอกการเข้ า
รหัสตัวอักษรว่าใช้ มาตรฐานรหัสใด เช่น iso-8859-1 ส่วน standalone มีค่าเป็ น
yes ถ้ าหากว่าข้ อมูล DTD ถูกบรรจุไว้ ในเอกสาร XML นันด้
_ วย
4.1.3 Document instance
คือส่วนที'เป็ นตัวเอกสารซึ'งจะถูกกํากับด้ วยแท็กต่างๆ แท็กจะอยู่ในรู ป
ของ <Tag_name> และ</Tag_name> เพื'อใช้ บอกจุดเริ' มต้ นและจุดสิ _นสุดของ
ข้ อมูลส่วนนัน_ เช่น <title> TEI Tutorial no 2: SGML </title> เป็ นข้ อมูลส่วนที'
ถูกกํากับว่าเป็ น title ของเอกสารนัน_ ในแท็กต่างๆ อาจจะกําหนดคุณสมบัติ
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(attribute) ที'เป็ นไปได้ ของข้ อมูลหน่วยนันด้
_ วยก็ได้ รู ปแบบของแท็กเปิ ดจะเป็ น
<Tag_name Att_set> โดยที' Att_set เป็ นรายการคุณสมบัติของแท็กนัน_ ๆ
คุณสมบัติแต่ละอย่างจะอยู่ในรู ปของ Att_name = “Att_value” ส่วนแท็กปิ ดจะ
อยู่ในรู ป </Tag_name> ชื'อของแท็กและคุณสมบัติของแท็กแต่ละแท็กจะถูก
กําหนดไว้ ในส่วนที'เป็ น DTD DTD จึงเป็ นส่วนที'กําหนดลักษณะโครงสร้ างของ
เอกสาร
4.1.4 Document Type Definition (DTD)
หน้ าที'ของ DTD ก็คือ กําหนดชื'อแท็กต่างๆ คุณสมบัติต่างๆของแต่ละ
แท็ ก และโครงสร้ างของแท็ ก ทัง_ หมดที' ใ ช้ เนื' อ งจาก XML มองเอกสาร
(document) ว่าเป็ นวัตถุ (object) อย่างหนึ'งซึ'งมีคุณสมบัติประจําตัว ดังนัน_
เอกสารประเภทเดียวกันก็ควรจะมีคณ
ุ สมบัติและโครงสร้ างที'เหมือนกัน หรื อกล่าว
อีกนัยหนึ'งได้ ว่าสามารถกํ าหนดให้ ใช้ DTD เดีย วกันได้ ส่วนเอกสารที'ต่า ง
ประเภทกัน เช่น บันทึกช่วยจํา รายงานการประชุม เรื' องสัน_ ก็จะมีโครงสร้ างและ
องค์ประกอบที'แตกต่างกัน หรื อมี DTD ที'แตกต่างกัน คณะกรรมการของ TEI จึง
ได้ กําหนดแนวทางการออกแบบ DTD ของเอกสารแต่ละประเภทเอาไว้ แล้ ว ผู้ที'จะ
กํากับข้ อมูลภาษาตามมาตรฐาน XML จึงควรศึกษาดู DTD ที' TEI ได้ กําหนดไว้
ก่อนเพื'อเป็ นแนวทางสําหรับสร้ าง DTD สําหรับเอกสารประเภทที'ตนเองต้ องการ
ตัวอย่างของสิง' ที'สามารถกําหนดไว้ ใน DTD เช่น
- กําหนดชื'อและเนื _อหาของทุกหน่วยในเอกสารประเภทนัน_ เช่น เอกสารประเภท
บันทึกช่วยจํา จะต้ องมีหน่วย To, From, และ Body เป็ นต้ น
- กําหนดว่าแต่ละหน่วยนันปรากฏได้
_
มากน้ อยเพียงใด
- กําหนดลําดับในการปรากฏของแต่ละหน่วย
251

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้
- กําหนดคุณสมบัติของแต่ละแท็กว่าสามารถมีคุณสมบัติอะไรได้ บ้าง ค่าตังต้
_ น
(default) ของแต่ละคุณสมบัติคืออะไร
ตัวอย่างในรู ปที' 10.3 เป็ นส่วนหนึ'งของ DTD ที'ใช้ สําหรับเอกสาร
ประเภทโคลงกลอน (ซึง' แสดงไว้ ในรูปที' 10.1)
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

anthology
poem
title
stanza
line

(poem+)>
(title?, stanza+)>
(#PCDATA) >
(line+)
>
(#PCDATA) >

รูป 10.3 ตัวอย่างของ DTD สําหรับเอกสารประเภทโคลงกลอน (จาก TEI P4)
ส่วนแรกที'ตามหลัง ELEMENT จะเป็ นชื'อของแท็กที'ใช้ ได้ สาํ หรับเอกสาร
ประเภทนัน_ ส่วนต่อมาเป็ นส่วนเนื _อหาบอกว่าหน่วยนันประกอบด้
_
วยหน่วยย่อย
อะไรบ้ างในลําดับแบบไหน หรื อเป็ นข้ อมูลประเภทไหน และจํานวนครัง_ ที'สามารถ
ปรากฏได้ เช่น เครื' องหมาย + หลัง poem ที'อ ยู่ภายในหน่ว ย anthology
หมายความว่า หน่วย anthology จะต้ องมีหน่วยของ poem ปรากฏอย่างน้ อย
หนึ'งหน่วย สําหรับหน่วย poem นัน_ ประกอบด้ วยหน่วยย่อยสองหน่วยคือ
title และ stanza ตามลําดับ โดยที'หน่วยที'เป็ น title นัน_ อาจไม่ปรากฏก็ได้
(เครื' องหมาย ? ใช้ บอกว่าไม่จําเป็ นต้ องปรากฏหรื อเป็ น optional) ส่วนหน่วยที'
เป็ น stanza นันจะต้
_
องปรากฏอย่างน้ อยหนึ'งครัง_ ส่วนหน่วย title นัน_ อาจละ
แท็กปิ ดได้ ภายในหน่วยนีเ_ ป็ นข้ อมูลที'เป็ น #PCDATA (parsed character
data) หมายความว่าข้ อมูลจะเป็ นตัวอักษรอะไรก็ได้ ที'เครื' องรู้จกั
ใน DTD นัน_ เวลาที'ต้องการเขียนคําอธิบายเพิ'มเติมที'ไม่เกี'ยวข้ องกับการ
กําหนดหน่วยต่างๆ หรื อที'เรี ยกว่า comments จะใช้ เครื' องหมาย <!- เป็ นตัวเปิ ด
ข้ อความ และปิ ดข้ อความด้ วยเครื' องหมาย -> ข้ อความที'อยูภ่ ายในเครื' องหมาย
นี _ไม่ถือเป็ นการกําหนดส่วนใดใดของ DTD เช่น <!-- This is where you can
make any comments -->
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รายละเอียดของการกําหนดแบบต่างๆที'จะพบใน DTD มีดงั ต่อไปนี _คือ
4.1.4.1 การกําหนดรายละเอียด (Declaration)
1. DOCTYPE ใช้ กําหนดชื' อของ DTD และ declaration อื'นๆ
DOCTYPE จะเป็ นส่ว นแรกสุด ใน declaration สามารถเขีย นได้ สองแบบ
ตัวอย่างเช่น
<!doctype
<!doctype

memo
memo

[ List_of_declaration
]>
system
“c:\memo.dtd” >

ทังสองแบบเป็
_
นตัวอย่างการเขียน DTD ของเอกสารประเภทบันทึกช่วย
จํา (memo) ในแบบแรกจะแสดงรายการของการกําหนดรายละเอียดทังหมดไว้
_
ภายใน [
] แต่แบบที'สองจะแยกการกําหนดรายละเอียดทังหมดไว้
_
เป็ น
แฟ้ มข้ อมูลต่างหากที'ชื'อว่า “memo.dtd”
2. ELEMENT ใช้ กําหนดชื'อของแท็ก การละแท็ก และลักษณะเนื _อหา
ของแท็กนันๆ
_ โดยจะเขียนในรูปของ
<!ELEMENT

name content_declaration

>

Element จัด เป็ นหน่ว ยพื น_ ฐานที' เ ล็ก ที' สุด ของเอกสาร ลํา ดับ และ
โครงสร้ างของแต่ละหน่วยจะถูก กํ า หนดไว้ ใ น DTD โดยการใช้ declaration
"ELEMENT"
นี _ ส่ว นคุณ สมบัติ ของแต่ละหน่ว ยจะถูก กํ าหนดโดยการใช้
declaration "ATTLIST"
content declaration ใช้ กําหนดว่าจะให้ หน่วยนันๆ
_ ประกอบด้ วยหน่วย
ย่อยอะไรได้ บ้างและมีโครงสร้ างอย่างไรหรื อมีข้อมูลประเภทไหน ตัวอย่าง เช่น
<!ELEMENT

Memo - -

((To & From), Body, Close?) +(Fn) >

ใช้ เพื'อกําหนดว่าหน่วยที'ชื'อ Memo จะต้ องมีทงแท็
ั _ กเปิ ดและแท็กปิ ด และภายใน
Memo มีหน่วยย่อยได้ อีกถึง 5 หน่วยคือ To, From, Body, Close, และ Fn โดย
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ที' To และ From จะต้ องปรากฏทังสองหน่
_
วยแต่หน่วยไหนจะปรากฏก่อนก็ได้
(เครื' องหมายวงเล็บและ & ใช้ บอกว่าต้ องมีทัง_ สองแต่อันใดมาก่อนหลังก็ ได้ )
จากนัน_ จะตามด้ ว ยหน่วย Body และตามด้ ว ยหน่ว ย Close ตามลํา ดับ
(เครื' องหมาย , ใช้ บอกลําดับการปรากฏ) แต่หน่วย Close นี _อาจจะไม่ปรากฏก็ได้
(เครื' องหมาย ? ใช้ บอกว่าไม่จําเป็ นต้ องปรากฏ) ส่วนหน่วย Fn สามารถปรากฏใน
ตําแหน่งใดใดภายใน Memo ก็ได้ (เครื' องหมาย + ใช้ แทน inclusion หมายถึง
หน่วยนี _สามารถ ปรากฏที'ใดก็ได้ ในขณะที'เครื' องหมาย - จะใช้ แทน exclusion
หมายถึงหน่วยนี _จะต้ องไม่ปรากฏที'ใดเลย)
3. ATTLIST ใช้ กําหนดคุณสมบัติของแท็กแต่ละแท็ก จะเขียนในรูปของ
<!ATTLIST
Element_name
Default_value >

Att_name

Declare_value

Element_name เป็ นชื' อ ของแท็ ก ที' ต้ องการกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ
Att_name เป็ นชื' อของคุณสมบัติ (attribute) ของแท็กนัน_ ค่าของคุณสมบัติ
จะต้ องเป็ นไปตามที'กําหนดไว้ ใน Declare_value ถ้ าหากว่าในข้ อมูลในเอกสาร
นัน_ ไม่ไ ด้ ร ะบุค่า ของ attribute ไว้ ก็ใ ห้ ใ ช้ ค่า ที' กํ า หนดไว้ ใ น Default_value
ตัวอย่างเช่น
<!ATTLIST poem
id ID #IMPLIED
status (draft | revised | published) "draft">

ในตัวอย่างข้ างบนนี _ใช้ เพื'อแสดงว่าหน่วยที'ชื'อ poem สามารถมีคณ
ุ สมบัติได้ 2
อย่าง คือ มี id กับ status ค่าของ id คือตัวเลขหรื อชื'อเฉพาะที'กําหนดให้ กับ
poem หน่ว ยนัน_ (ID หมายถึ งข้ อ มูล ที'มี ล ัก ษณะเป็ น identification) ส่ว น
#IMPLIED หมายความว่า ค่า ของ id นีไ_ ม่จํ าเป็ นต้ อ งระบุก็ ไ ด้ ในกรณี นี _
หมายความว่าบาง poem อาจไม่มี id ก็ได้ ส่วนค่าของ status มีได้ 3 อย่างคือ
draft, revised และ published หากไม่กําหนดค่าให้ ก็ให้ ใช้ ค่าที'เป็ นอยู่ใน
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ปั จจุบนั เช่น ถ้ าข้ อมูลเป็ น <poem status=“draft”> ...... </poem> เมื'อ
โปรแกรมที'จะจัดรู ปแบบการพิมพ์พบว่า status ของ poem เป็ น draft ก็อาจจะ
พิมพ์ ด้ วยตัว อักษรอีกแบบหนึ'ง ต่อมาเมื'อพบข้ อ มูลใหม่เป็ น <poem> .....
</poem> ซึ'งในข้ อมูลใหม่นี _ไม่มีการกําหนดคุณสมบัติของ status ไว้ ก็จะถือว่า
ค่าของคุณสมบัติ status มีค่าตามที'เป็ นอยู่คือเป็ น draft เหมือนกับ poem ก่อน
หน้ านี _
นอกจากนี _ หน่วยที'ตา่ งกันอาจจะใช้ ชื'อของคุณสมบัติ (attribute name)
เหมื อ นกัน ได้ และเรายัง สามารถกํ า หนดคุณ สมบัติ ใ นหน่ ว ยเพื' อ ทํ า การโยง
ความสัมพันธ์ (cross reference) ได้ ดังในตัวอย่างข้ างล่างนี _
สมมติวา่ มี document instance ดังนี _
<POEM id=Rose>
Text of poem with identifier 'ROSE'
</POEM>
<POEM id=P40>
Text of poem with identifier 'P40'
</POEM>
<POEM>
This poem has no identifier
</POEM>

และมี DTD ดังนี _
<!ELEMENT poemRef
<!ATTLIST poemRef

EMPTY>
target

IDREF

#REQUIRED >

ในตัวอย่างนี _ แท็กที'ชื'อ poemref ถูกกําหนดไว้ ใน DTD ไม่ให้ มีเนื _อความ
ภายใน (content เป็ น EMPTY) และแท็กนี _มีคุณสมบัติชื'อ target โดยที'ค่าที'
เป็ นได้ คือ ค่าที'ถกู ใช้ เป็ น id (IDREF) และจําเป็ นต้ องมีการระบุค่านี _เสมอ
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(เนื'องจากถูกกําหนดให้ เป็ น #REQUIRED) ซึ'งเราสามารถอ้ างถึง poem ที'มี id
ว่า Rose ได้ โดยใช้ แท็ก poemref ดังนี _
Blake's poem on the sick rose <poemRef TARGET=”Rose”/>
...

เมื'อพบข้ อมูลเช่นนี _ โปรแกรมจะรู้วา่ ข้ อความส่วนนี _เชื'อมโยงกับข้ อมูลส่วนที'มีเป็ น
poem และมี id เป็ น Rose
4. ENTITY ใช้ กําหนด entity ที'จะใช้ ในแฟ้ มข้ อมูล entity เปรี ยบ
เหมือนเป็ นชื'อที'ใช้ เรี ยกแทนข้ อมูลที'กําหนด ปกติจะใช้ entity เพื'อประโยชน์ใน
การเขียนแบบย่อหรื อทํา short hand notation หรื อใช้ สําหรับอ้ างถึงตัวอักขระ
พิเศษหรื อสําหรับอ้ างอิงถึงแฟ้ มข้ อมูลอื'นๆ entity ถูกกําหนดใน DTD โดยการใช้
declaration "ENTITY" เวลาที'อ้างถึง entity ในแฟ้ มข้ อมูล จะใช้ เครื' องหมาย "&"
นําหน้ า และปิ ดท้ ายด้ วย ";" เช่น "&ent1;" เมื'อโปรแกรมที'วิเคราะห์แฟ้ มข้ อมูล
ในรู ปแบบของ XML พบว่ามีการใช้ entity โปรแกรมจะแทนที' entity นันด้
_ วยค่า
เต็มของ entity นัน_ การใช้ entity จึงช่วยประหยัดเวลาการพิมพ์ข้อมูลและทําให้
สะดวกต่ อ การดู แ ลรั ก ษาข้ อ มูล และช่ ว ยแก้ ปั ญ หาเรื' อ งตัว อัก ษรพิ เ ศษได้
ตัวอย่างของ entity เช่น
<!ENTITY ChapTwo SYSTEM
"http://www.tei-c.org/P4X/p4chap2.xml">

เมื' อ กํ า หนด entity แล้ ว แทนที' จ ะต้ อ งใส่เ นื อ_ ความทัง_ หมดจาก
แฟ้ มข้ อมูล p4chap2.xml ลงไป ก็สามารถอ้ างถึงเนื _อความในแฟ้ มข้ อมูลนันโดย
_
ใช้ entity ChapTwo ได้ ซึ'งเมื'อมีการตีความ The following text has been
suppressed: &ChapTwo; เนื _อความทังหมดจากแฟ้
_
ม p4chap2.xml จะถูก
นําไปแทนที' entity ChapTwo นัน_
นอกจากการกําหนด entity เพื'อใช้ ในตัวเอกสาร XML แล้ ว ยังสามารถ
กําหนด entity สําหรับใช้ ในส่วน DTD ได้ ด้วย แต่การกําหนด entity เพื'อใช้ ใน
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แฟ้ มข้ อมูล DTD จะมีข้อแตกต่างเพิ'มเติม คือ ต้ องเติม % หลังคําว่า entity และ
ในเวลาที'ใช้ entity ประเภทนี _ให้ ใช้ เครื' องหมาย % แทน & ดังตัวอย่างนี _
<!ENTITY % TEI.prose 'INCLUDE'>
<!ENTITY % TEI.extensions.dtd SYSTEM 'mystuff.dtd'>

ในตัวอย่างนี _ เมื'อมีการอ้ างถึง entity TEI.prose ภายในส่วนของ DTD
entity นี จ_ ะถู ก แทนด้ ว ยคํ า ว่ า INCLUDE
หรื อ เมื' อ มี ก ารอ้ าง entity
TEI.extensions.dtd ภายในส่วนของ DTD
entity นี _ก็ จะถูกแทนที'ด้วย
เนื _อความจากแฟ้ มข้ อมูล mystuff.dtd entity ประเภทหลังนี _เรี ยกว่า parameter
entity เมื'ออ้ างถึงต้ องใช้ เครื' องหมาย % นําหน้ าแทนที'จะใช้ & แต่ยงั ปิ ดท้ ายด้ วย
เครื' องหมาย ; เหมือนเดิม
5. NOTATION ใช้ เพื'อกําหนดว่าจะอนุญาติให้ มีข้อมูลที'ไม่ใช่ XML อยู่
ภายในเอกสารนันได้
_ หรื อไม่ ตัวอย่างเช่น
<!ENTITY fig1 SYSTEM "figure1.png" NDATA png>
<!NOTATION png PUBLIC
'-//TEI//NOTATION IETF RFC2083 Portable
Graphics//EN'>

Network

ใช้ เพื'อกําหนดว่าจะยอมให้ มีการใช้ รูปแบบ (notation) ของรู ปภาพที'เป็ น png
ปรากฏอยูใ่ นเอกสารได้ ด้วยโดยอ้ างด้ วย entity &fig1;
4.1.4.2 ตัวเชื'อม (Connectors)
Connectors คือ ตัวเชื'อมที'ใช้ บอกความสัมพันธ์ของการเกิดร่ วมกันของ
หน่วยต่างๆ ตัวเชื'อมที'กําหนดให้ ใช้ ได้ มีสามตัวดังนี _
,
&
|

SEQ
AND
OR

all must occur in the order specified
all must occur in any order
one and only one must occur

กล่าวคือ เครื' องหมาย , ใช้ บอกลําดับของหน่วยว่ามีอะไรบ้ างและระบุว่า
อะไรปรากฏก่อน อะไรปรากฏหลัง ส่วน & มีความหมายเหมือนกับ , เพียงแต่
ไม่ได้ ระบุลาํ ดับการปรากฏที'ตายตัว หน่วยใดจะปรากฏก่อนหรื อหลังก็ได้ ส่วน |
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ใช้ กําหนดให้ เลือกเพียงหน่วยใดหน่วยหนึ'งเท่านัน_ นอกจากนี _ ยังมีเครื' องหมายที'
ใช้ บอกความถี'ของการปรากฏ (occurrence indicator) อีกสามตัว ได้ แก่
+
?
*

PLUS
OPT
REP

required and repeatable (1 or more times)
optional (0 or 1 time)
optional and repeatable (0 or more times)

กล่าวคือ เครื' องหมาย + ที'ตามหลังหน่วยใดใช้ เพื'อแสดงว่าหน่วยนัน_
เป็ นหน่วยบังคับและอาจปรากฏมากกว่าหนึง' ครัง_ ก็ได้ ส่วน ? บอกว่าหน่วยนันไม่
_
บังคับ จะปรากฏหนึง' ครัง_ หรื อจะไม่ปรากฏก็ได้ ส่วน * นันคล้
_ ายกับ ? คือไม่บงั คับ
แต่ตา่ งกันตรงที'อาจปรากฏได้ มากกว่าหนึง' ครัง_ ได้
4.1.4.3 การกําหนดชนิดเนื _อหา (Content Types)
คือ การกํ า หนดถึ ง เนื อ_ หาของแต่ล ะหน่ว ยว่า เป็ นข้ อ มูล ชนิ ด ไหน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี _
- PCDATA (parsed character data) บอกว่าให้ ดเู ฉพาะตัวอักษรปกติที'ร้ ู จัก
ส่วนเครื' องหมายเฉพาะ เช่น < > จะเป็ นส่วนหนึ'งของแท็กจะไม่ถือว่าเป็ นส่วน
หนึง' ของข้ อมูล เป็ นต้ น
- CDATA (character data) บอกว่าข้ อมูลเป็ นตัวอักษรปกติ เครื' องหมายเฉพาะ
จําพวก < > หรื อ & ก็จะถือว่าเป็ นส่วนหนึง' ของข้ อมูลด้ วย
- RCDATA (replaceable character data) จะเหมือนกับ CDATA ยกเว้ นในส่วน
ที'ขึ _นต้ นด้ วย & จะมองว่าเป็ นการบอกถึง entity เช่น <a &subk;>&sub+; จะ
หมายถึง <ak>+
- EMPTY บอกว่าหน่วยนันไม่
_ มีเนื _อความหรื อข้ อมูล
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4.2 การกําหนดส่ วนเฉพาะ (Marked Section)
เป็ นวิธีการกํากับ (mark) บางส่วนของเอกสารเพื'อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ซึ'งมีใช้ ในสองกรณี กรณีแรกเป็ นการกําหนดส่วนเฉพาะเพื'อให้ ไม่มองข้ อมูลเป็ น
แบบ XML ให้ มองเป็ นสายอักขระตามที'เห็น เช่น
<p>The <gi>term</gi> element may be used to mark any
technical term:
<eg><![CDATA[
This <term>recursion</term> is giving me a headache.
]]></eg></p>

เป็ นการบอกว่าแท็ก <term> ที'ปรากฏไม่ใช่การกํากับของ XML แต่เป็ น CDATA
กรณีที'สองเป็ นการกํากับส่วนเฉพาะที'แปรไปตามเงื'อนไข (conditional marked
section) ว่า จะต้ อ งการให้ ข้ อ ความนัน_ ปรากฏหรื อ ไม่ปรากฏ เช่ น ในกรณี
ข้ อความทางกฎหมายซึ'งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละท้ องถิ'น สามารถกําหนด
marked section ให้ include หรื อ ignore ข้ อความบางตอนเพื'อให้ เหมาะสมกับ
กฎหมายในท้ องถิ'นนัน_ เช่น ข้ อความว่า “Liability is limited to $50,000.” ไม่
ควรปรากฏหากจัดพิมพ์ในรัฐ Delaware แต่ควรจะปรากฏหากจัดพิมพ์ในรัฐ
Maryland ตัวอย่างเช่น หากภายในเอกสารมีข้อความ
In such cases, the bank will reimburse the customer for
all losses.
<![ %Maryland; [ Liability is limited to
$50,000. ]]>

ถ้ า entity Maryland ถูกกําหนดใน DTD ว่าเป็ น INCLUDE ดังนี _
<!ENTITY % Maryland 'INCLUDE'>

ข้ อความ Liability is limited to $50,000. ก็จะปรากฏออกมาด้ วย แต่ถ้า entity
Maryland ถูกกําหนดเป็ น IGNORE ข้ อความนี _ก็จะไม่ปรากฏ
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4.3 ตัวอย่ างของแฟ้มข้ อมูลทีกY ํากับด้ วย SGML และ XML
แฟ้ มข้ อมูลที'กํากับตามมาตรฐานของ SGML จะประกอบด้ วยส่วนต้ น
ของเอกสาร (document prolog) และส่วนของตัวเอกสาร (document instance)
ส่วนต้ นของเอกสารจะประกอบด้ วย SGML Declaration และส่วน DTD แต่
เนื'องจากส่วน SGML Declaration เป็ นการกําหนดข้ อมูลพื _นฐานของ SGML ที'ใช้
ผู้ใช้ ทวั' ไปจึงไม่จําเป็ นต้ องระบุสว่ นนี _ ผู้ใช้ ทวั' ไปจะระบุเฉพาะส่วนของ DTD ซึ'ง
จะถูกนํามาใช้ เพื'อตรวจสอบเอกสารนัน_ ๆ ว่ามีโครงสร้ างตรงตามที'กําหนดไว้ ใน
DTD หรื อไม่ (valid)
ลัก ษณะของแฟ้ มข้ อมู ล ที' กํ า กั บ ด้ วย SGML
จึ ง ขึ น_ ต้ นด้ วย
<!DOCTYPE ซึ'งจะกําหนด DTD ที'ใช้ ส่วนของ DTD นี _มักจะอ้ างอิงแฟ้ มข้ อมูล
DTD ที'ตงขึ
ั _ _นเป็ นมาตรฐานสําหรับเอกสารประเภทต่าง ๆ สําหรับข้ อกําหนดอื'น ๆ
ที'ใช้ เฉพาะในเอกสารนัน_ จะระบุเพิ'มเติมไว้ ภายในเอกสารนัน_ เช่น ในรู ป 10.4
tei2.dtd เป็ นแฟ้ มข้ อมูลที'กําหนด DTD ทัว' ไปสําหรับเอกสารประเภทนี _ทังหมด
_
ส่วนของ !ENTITY และ !ELEMENT ในบรรทัดถัดมาเป็ นการกําหนดใช้ เฉพาะ
สําหรับเอกสารชิ _นนี _เท่านัน_
<!DOCTYPE TEI.2 PUBLIC "-//TEI P3//DTD Main Document
Type//EN" "tei2.dtd" [
<!ENTITY tla "Three Letter Acronym">
<!ELEMENT myTag (#PCDATA)
>
<!-- any other special-purpose declarations or
re-declarations go here -->
]>
<TEI.2>
<!-- This is an instance of a modified TEI.2 type
document,
which
may
contain
<myTag>my
special
tags</myTag> and references to my usual entities such as
&tla;. -->
</TEI.2>

(TEI P4: Chapter 2)
รูป 10.4 ตัวอย่างแฟ้ มข้ อมูลที'กํากับตามมาตรฐาน XML
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ถัดจากส่วนของ DTD ก็จะเป็ นส่วนของ document instance ซึง' เป็ น
ส่วนของข้ อมูลเอกสารที'กํากับด้ วยแท็กต่างๆ ตามลักษณะที'กําหนดไว้ ใน DTD
ส่วนของ document instance นี _อาจจะพิมพ์ตอ่ จากส่วนของ DTD ไว้ ใน
แฟ้ มข้ อมูลนันเลยก็
_
ได้ ดังแสดงในรูปที' 10.4 แต่โดยปกติแล้ ว ส่วนของ
document instance นี _มักจะมีขนาดใหญ่ จึงมักแยกออกมาเป็ นแฟ้ มข้ อมูล
ต่างหาก ดังในตัวอย่างรูปที' 10.5 ซึง' document instance ที'อยูใ่ นแฟ้ มข้ อมูล
เดียวกับ DTD มีเฉพาะส่วนที'เป็ น header ที'บอกข้ อมูลที'มาของเอกสาร แต่ใน
ส่วนเอกสารทังหมดซึ
_
ง' เป็ นข้ อความในหนังสือเรื' อง The Last of Mohicans ถูก
แยกไว้ ในอีกแฟ้ มข้ อมูลตามที'ระบุไว้ ใน entity ที'ชื'อ file1 (ดูที'บรรทัดก่อนสุดท้ าย
และบรรทัดที' 4 ตามลําดับ) ซึง' มีชื'อว่า mohicans.1976
<!DOCTYPE ota SYSTEM "ota.dtd" [
<!ENTITY % OTAents system "unixlat0.dtd">
%OTAents
<!ENTITY file1 SYSTEM "mohicans.1976">
]>
<ota n="1976" crdate="1993-08-10" update="1993-11-01">
<header>
<fileDesc>
<titlStmt>
<title>Cooper's "The Last of the Mohicans": electronic
edition</title>
<edStmt>
Public Domain TEI edition prepared at the Oxford
Text Archive
<extent>
Filesize uncompressed: 893 Kbytes.
<pubStmt>
<resp>
<role>Distributors</role>
<name>Oxford Text Archive,
Oxford University Computing Services,
13 Banbury Road, Oxford OX2 6NN;
archive@ox.ac.uk
</name>
</resp>
<idno>1976</idno>
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<avail><p>Freely available for non-commercial
use provided that this header is included in its
entirety with any copy distributed
</p>
</avail>
<date>10 Aug 1993</date>
</pubStmt>
<!-- seriesstmt -->
<noteStmt>
<note>This is a prototype header</note>
</noteStmt>
<srcDesc>
<p>First
edition
published
in
1826.
Keyed
into
electronic form
by Joanne Hindman, OED North American Reading Program.
</p>
</srcDesc></fileDesc>
<encDesc>
<editDecl>
<p>
</p>
<refsDecl>
<p>Chapters (div) bear n attributes in the form C1.
</p>
</refsDecl>
</encDesc>
<revDesc>
<change><date>Aug 93</date>
<resp><role>Check
text</role><name>JAT</name></resp></change>
</revDesc>
</header>
&file1;
</ota>

รูป 10.5 แฟ้ มข้ อมูลหนังสือเรื' อง The Last of Mohicans ซึง' กํากับตาม SGML
(จาก Oxford Text Arichive)
ส่วนแฟ้ มข้ อมูล XML นันจะมี
_
ลกั ษณะเดียวกันกับแฟ้ มข้ อมูล SGML ที'
กล่าวมาคือมีสว่ นเริ' มต้ น (prolog) ที'ประกอบด้ วย XML declaration และส่วน
DTD จากนัน_ จึงเป็ นส่วนเนือ_ หาหรื อ document instance ส่วน XML
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declaration มีเพียงหนึง' บรรทัดซึง' เรี ยกว่าเป็ น processing instruction แล้ วตาม
ด้ วย document type definition c]t document instance ดังตัวอย่างข้ างล่าง
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE myDoc SYSTEM "myDoc.dtd" [
<!ENTITY tla "three letter acronym">]>
<myDoc>
<p>This is an instance of a "myDoc" document.</p>
<p>It is surprisingly free of &tla;s.</p>
</myDoc>

รูป 10.6 แฟ้ มข้ อมูลกํากับแบบ XML (TEI P4 Chapter 2)
5. แท็กพืนM ฐานที,กาํ หนดโดย TEI
เนื' องจาก TEI เป็ นผู้ที'กํ าหนดมาตรฐานของรายการแท็ ก และ DTD
สํา หรั บ ใช้ ใ นการกํ า กับ ข้ อ มูล เอกสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ บบต่ า ง ๆ ผู้ที' จ ะสร้ าง
คลังข้ อมูลภาษาโดยที'มีการกํากับข้ อมูลด้ วย จึงจําเป็ นต้ องศึกษาหนังสือคู่มือแนว
ทางการกํากับข้ อมูลที'ออกโดย TEI นี _ แต่เนื'องจากคู่มือดังกล่าวมีจํานวนทังสิ
_ _น
39 บทมีความยาวมากกว่า 2,000 หน้ า จึงเป็ นการยากสําหรับผู้เริ' มต้ นศึกษา
จึงมีการจัดทําหนังสือคู่มือฉบับย่อหรื อ TEI Lite สําหรับผู้เริ' มต้ นศึกษา โดย
รวบรวมรายการแท็กที'ผ้ ใู ช้ ทกุ คนควรจะรู้ไว้ เป็ นกลุม่ ของแท็กเริ' มต้ น (starter set)
ในการทํ า ความเข้ า ใจกับ ข้ อ กํ า หนดของ TEI
คู่มื อ นีค_ ื อ TEI Lite: An
Introduction to Text Encoding for Interchange หรื อมีชื'อย่อ ว่า TEI U5
(http://www.tei-c.org/Guidelines/Customization/Lite/) ตัวอย่างโครงการที'มี
การกํ ากับข้ อมูลโดยใช้ TEI Lite ได้ แก่ Oxford Text Archive, โครงการ
Electronic Text Centers ที'จัดทําที' University of Virginia และที'จัดทําที'
University of Michigan
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5.1 โครงสร้ างของเอกสารตามข้ อกําหนด TEI
เอกสารที'ได้ มาตรฐานของ TEI จะต้ องประกอบด้ วย สองส่วน คือมีสว่ นที'
เป็ นส่วนหัว (header) กับ ส่วนที'เป็ นตัวบท (text) ส่วน header ให้ ข้อมูลเกี'ยวกับ
ที'มาและการจัดสร้ างเอกสารนัน_ ส่วนตัวบทเป็ นเนื _อความของเอกสาร
โครงสร้ างของเอกสารเดี'ยว เมื'อถูกกํากับข้ อมูล (encode) ตามที' TEI
กําหนดแล้ วจะเป็ นดัง
<TEI.2>
<teiHeader>
<text>
<front>
<body>
<back>
</text>
</TEI.2>

[ TEI Header information ]
[ front matter ... ]
[ body of text ... ]
[ back matter ... ]

</teiHeader>

</front>
</body>
</back>

รูป 10.7 โครงสร้ างเอกสารเดีย' วตามคําแนะนําของ TEI
ส่วนข้ อมูลที'ประกอบด้ วยตัวบท (text) หลายๆบท สามารถที'จะกําหนด
ส่วนที'เป็ นส่วนหน้ า (front) และส่วนหลัง (back) แยกเฉพาะของแต่ละตัวบทได้
และก็สามารถกําหนดส่วนหน้ าและหลังรวมของตัวบททังหมดได้
_
โครงสร้ างของ
เอกสารที' TEI กําหนดเอาไว้ เป็ นดังนี _
<TEI.2>
<teiHeader> [ header information for the composite ]
</teiHeader>
<text>
<front> [ front matter for the composite ] </front>
<group>
<text>
<front> [ front matter of first text ] </front>
<body> [ body of first text ] </body>
<back> [ back matter of first text ] </back>
</text>
<text>
<front> [ front matter of second text] </front>
<body> [ body of second text ]
</body>
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<back> [ back matter of second text ]
</text>
[ more texts or groups of texts here ]
</group>
<back> [ back matter for the composite ]
</text>
</TEI.2>

</back>

</back>

รูป 10.8 โครงสร้ างเอกสารกรณีที'มีเอกสารหลาย ๆ เล่มในชุด
เมื'อนําเอกสารตามแบบ TEI หลายๆ เอกสารมารวมกันเป็ นคลังข้ อมูล
ภาษา แต่ละเอกสารจะมีสว่ นหัว (header) ของตัวเอง และทังหมดจะอยู
_
่ภายใต้
แท็กที'กําหนดขอบเขตคลังข้ อมูลภาษา เช่น "teiCorpus" ดังแสดงในรู ปที' 10.9
ซึง' โครงสร้ างนี _แสดงภาพใหญ่ของคลังข้ อมูลภาษาว่าประกอบด้ วยรายการเอกสาร
อะไรบ้ าง
<teiCorpus>
<teiHeader> [header information for the corpus]
</teiHeader>
<TEI.2>
<teiHeader>[header information for first text]
</teiHeader>
<text> [first text in corpus]
</text>
</TEI.2>
<TEI.2>
<teiHeader>[header information for second text]
</teiHeader>
<text>
[second text in corpus]
</text>
</TEI.2>
</teiCorpus>

รูป 10.9 โครงสร้ างของคลังข้ อมูลภาษาซึง' รวมเอกสารหลาย ๆ เอกสาร
5.2 การกํากับข้ อมูลส่ วนเนื`อความ
TEI ได้ กํ า หนดแท็ก พื น_ ฐานต่าง ๆ ที'ใ ช้ ใ นการกํ า กับ ข้ อ มูล เอกสาร
ตัวอย่างต่อไปนี _ แสดงถึงแท็กพื _นฐานต่าง ๆ
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- <front> ใช้ กํากับข้ อมูลส่วนหน้ าของเอกสารซึ'งปรากฏก่อนส่วนเนื _อความ เช่น
หัวเรื' อง (headers) หน้ าปก (title page) หน้ าบทนํา (preface) หน้ าคําอุทิศ
(dedication) เป็ นต้ น
- <group> ใช้ กํากับกลุม่ ข้ อมูลเอกสารว่าเป็ นเอกสารเดี'ยวหรื อเป็ นเอกสารกลุม่
- <body> ใช้ บอกส่วนเนื _อความทังหมดของเอกสารแต่
_
ละชิ _น โดยไม่รวมส่วนที'
เป็ นส่วนหน้ าและส่วนท้ าย
- <back> ใช้ กํากับข้ อมูลส่วนท้ ายของเอกสาร เช่น บรรณานุกรม
ในส่วนตัวบทของเอกสารอาจประกอบด้ วยข้ อความหลายๆ ย่อหน้ า
(paragraph) ซึง' หลายๆ ย่อหน้ าอาจรวมเป็ นบท (chapter) เป็ นตอน (sections)
เป็ นต้ น ซึ'งแต่ละย่อหน้ าจะกํากับด้ วยแท็ก <p> ส่วนการกํากับบทหรื อตอนนัน_
จะใช้ แท็ก <div> หรื อ <div1> สําหรับแต่ละส่วนได้ ดังนี _
- <p> ใช้ กํากับข้ อความแต่ละย่อหน้ า
- <div> ภายในจะประกอบด้ วยส่วนย่อย (subdivision) ของส่วนหน้ า ส่วน
เนื _อความ หรื อส่วนท้ ายของตัวบท
- <div1> เป็ นส่วนที'ย่อยลงมาจาก <div> ถ้ าต้ องการแยกย่อยลงไปอีกก็จะมี
<div2> <div3> ลงไปเรื' อยๆ จนถึง <div7> หากจําเป็ นต้ องใช้ มากกว่า <div7>
ก็ จะต้ องแก้ ไขข้ อกํ าหนดใน DTD หรื ออาจใช้ <div> เฉยๆ เพราะสามารถ
กําหนดให้ มี <div> ย่อยภายในได้
แท็กทังสามนี
_
_มีคณ
ุ สมบัติ (attributes) เหมือนกัน ได้ แก่
- type ใช้ บอกหมวดหมูข่ องเนื _อหาส่วนนันว่
_ าเป็ นอะไร เช่น "Book", "Chapter",
"Poem", เป็ นต้ น หรื อ เป็ น "Group" สํา หรั บ กลุ่ม ของบทกวี นิพ นธ์ หรื อ เป็ น
"Sonnet", "Speech", และ "Song" ซึ'งค่าที'กําหนดนี _จะถือเป็ นการบอกลักษณะ
ของข้ อมูลส่วนนันไปจนกว่
_
าจะมีการกําหนดค่า type ใหม่สาํ หรับ <div> ต่อไป
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- id ใช้ บอกชื'อของเนื _อหาแต่ละส่วน ซึ'งต้ องเป็ นชื'อที'ไม่ซํ _ากัน ชื'อ id นี _สามารถ
อ้ างอิงในการทํา cross references ได้
- n ใช้ บอกชื'อย่อของแต่ละส่วน โดยมากเป็ นไปตามที'ปรากฏอยู่ในเอกสารนันๆ
_
แล้ ว เช่น “1.1”, “1.2” เป็ นต้ น
ตัวอย่างข้ างล่างเป็ นการใช้ แท็กและคุณลักษณ์ดงั กล่าว
<div1 id=WN1 n='I' type='book'>
<div2 id=WN101 n='I.1' type='chapter'> ... </div2>
<div2 id=WN102 n='I.2' type='chapter'> ... </div2>
...
<div2 id=WN110 n='I.10' type='chapter'>
<div3 id=WN1101 n='I.10.1' type=part> ... </div3>
<div3 id=WN1102 n='I.10.2' type=part> ... </div3>
</div2>
...
</div1>
<div1 id=WN2 n='II' type='book'>
....
</div1>
...

รูป 10.10 ตัวอย่างการใช้ แท็กและกําหนดคุณสมบัติภายในแท็ก div
สําหรับรายละเอียดของแท็กในส่วนอื'นๆ เช่น แท็กย่อยที'ใช้ กํากับข้ อมูล
ส่วนเนื อ_ หา แท็ กที'ใ ช้ ใ นการกํ ากับข้ อ มูล แบบต่า งๆ เช่ น ตาราง รู ปภาพ วัน ที'
บรรณานุกรม ฯลฯ ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ จากคู่มือ TEI Lite: An Introduction
to Text Encoding for Interchange ซึ'งจะให้ ข้อมูลของแท็กพืน_ ฐานที'ผ้ ูจัดทํา
คลังข้ อมูลภาษาหรื อผู้ใช้ ควรจะรู้
5.3 การกํากับข้ อมูลในคลังข้ อมูลภาษา
นอกจากคู่มือ TEI Lite ซึ'งให้ ข้อมูลพื _นฐานสําหรับการกํากับข้ อมูล
เอกสารทัว' ๆไปแล้ ว สําหรับผู้ที'จะสร้ างคลังข้ อมูลภาษาควรจะได้ ศึกษารายงาน
ของ TEI บทที' 23 ด้ วยเพราะเป็ นบทที'กล่าวถึงการกํากับข้ อมูลสําหรับคลังข้ อมูล
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ภาษาโดยเฉพาะ ดังนันผู
_ ้ ที'จะกํากับคลังข้ อมูลภาษาจึงควรจะศึกษาคู่มือตาม
คําแนะนําของ TEI ในส่วนที'เกี'ยวข้ อง แล้ วจึงพัฒนาภาษาสําหรับกํากับข้ อมูล
(markup language) ที' จ ะใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ SGML และมี รายการแท็ ก ที' มี
คุณสมบัติตามที' TEI กําหนดไว้
ภาษาที'ใช้ กํากับข้ อมูลในคลังข้ อมูล BNC เป็ นตัวอย่างหนึ'งของการใช้
SGML ในการกํ า กั บ คลัง ข้ อมู ล ภาษา BNC กํ า หนดให้ CDIF (Corpus
Document Interchange Format) เป็ นภาษาสําหรับกํากับข้ อมูล CDIF เป็ นการ
นํา SGML มาประยุกต์ใช้ โดยให้ สอดคล้ องกับคําแนะนําของ TEI ที'กําหนดไว้ ใน
เรื' องของการกํากับข้ อมูลทางภาษาศาสตร์ ซึ'งต่อมา BNC ได้ ปรับข้ อมูลทังหมด
_
จากมาตรฐาน SGML มาเป็ น XML แล้ วและจําหน่วยในชื'อของ BNC XML
Edition
CES เป็ นอี กตัวอย่างหนึ'ง ของการนํ า SGML มาประยุก ต์ ใช้ CES
(Corpus Encoding Standard) เป็ นความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง MULTEXT
(Multilingual Text Tools and Corpora), EAGLES (Expert Advisory Group
on Language Engineering Standards) และ Vassar/CNRS (supported by
the U.S. National Science Foundation) โดยมี จุด มุ่ง หมายที' จ ะกํ า หนด
มาตรฐานสําหรับการกํากับข้ อมูล (encode) ทางด้ านวิศวกรรมภาษา (language
engineering) CES จะกําหนดมาตรฐานสําหรับกํากับข้ อมูลทางภาษาศาสตร์ ไว้
โดยละเอียด ผู้ที'จะสร้ างคลังข้ อมูลภาษาเพื'องานทางภาษาศาสตร์ จึงควรศึกษา
รายงานของ CES โดยละเอียด ตัวอย่างของเอกสารคูม่ ือที'จดั ทําโดย EAGLES ที'
เผยแพร่ทางอินเทอร์ เน็ต ได้ แก่
- Preliminary recommendations on corpus typology
- Preliminary Recommendations on Text Typology
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- Recommendations on corpus encoding
- Recommendations for the Morphosyntactic Annotation of Corpora
- Preliminary Recommendations for the Syntactic Annotation of Corpora
(ในรายงานมีส รุ ป ภาพรวมของการกํ ากับ ข้ อ มูลทางวากยสัม พัน ธ์ (syntactic
annotation) 6 แบบที'ใช้ กันอยู่ คือ SUSANNE, ENGCG, TOSCA, UPenn,
Lancaster/IBM, และ IBM Paris Treebank)
- Preliminary Recommendations on subcatgorization
- Preliminary recommendations on spoken text corpora
- Preliminary recommendations on Lexical Semantic Encoding
(ดู http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html)
โครงการ CES ในปั จจุบนั ก็เปลี'ยนไปใช้ มาตรฐาน XML โดยเปลี'ยนชื'อ
โครงการเป็ น XCES และกํ าลัง อยู่ร ะหว่า งการปรั บ เอกสารต่างๆ ที' ทํ าไว้ ใ ห้
สอดคล้ องกับ คู่มือ TEI P5
ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้ อมูลใหม่ๆ ได้ ที'
http://www.xces.org/
นอกจาก CDIF และ CES แล้ ว SGML/XML ยังได้ รับการยอมรับและ
ใช้ ในการออกแบบภาษาสําหรับกํากับข้ อมูล (markup language) ในโครงการ
ต่างๆมากมาย ซึง' มีทงที
ั _ 'ใช้ รายการแท็กพื _นฐานตามที' TEI แนะนําและที'เพิ'มเติม
แท็กอื'นๆ ตามความเหมาะสม เช่น Oxford Text Archive (OTA), University of
Virginia Electronic Text Center, The Electronic Archive of Early American
Fiction (UVA), University of Michigan Humanities Text Initiative (HTI), HTI
American Verse Project, Model Editions Partnership: Historical Editions in
the Digital Age, American Memory Project, Library of Congress, Brown
University Scholarly Technology Group (STG), Midrash Pirqe Rabbi
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Eliezer Project (Hebrew Union College), University of Cincinnati College
of Law, Center for Electronic Text in the Law, Linguistic Data Consortium
(LDC), IATH - Piers Plowman Archive, IATH - Rossetti Archive, Japanese
Text Initiative (University of Virginia and the University of Pittsburgh),
Center for Electronic Texts in the Humanities (CETH), The Canterbury
Tales Project, University of Pittsburgh Electronic Text Project, Georgetown
University: Labyrinth Medieval Studies and Peirce Projects, European
Corpus Initiative (ECI), Language Technology Group (LTG), Human
Communication Research Centre (HCRC), University of Edinburgh,
Lingua Parallel Concordancing Project, University of Waterloo Centre for
the New OED and Text Research เป็ นต้ น
(ดู http://xml.coverpages.org//sgml.html)
5.4 การกํากับคลังข้ อมูลภาษาตามแนวทางของ TEI
รายงานของ TEI บทที' 23 เรื' อง Language Corpora เป็ นบทที'แนะนํา
แนวทางการกํากับคลังข้ อมูลภาษา ซึ'งนอกจากรายการแท็กที'กล่าวไว้ ในบทนี _
ผู้อา่ นจําเป็ นต้ องอ่านรายงานบางบทก่อนหน้ านี _ที'กําหนดรายการแท็กพื _นฐานที'ใช้
ร่วมกัน เช่น ในบทที' 6 เรื' อง Elements Available in All TEI documents บทที' 7
เรื' อง Default Text Structure, เป็ นต้ น รวมทังบทที
_
' 15 เรื' อง Simple Analytic
Mechanisms ซึง' มีการกล่าวถึงการกํากับข้ อมูลทางภาษาศาสตร์
5.4.1 การกํากับข้อมูลบริ บท
รายการแท็กในบทที' 23 นี _ให้ ข้อมูลต่างๆ เกี'ยวกับบริ บท (contextual
information) เช่น อายุ เพศ ถิ'นกําเนิดของผู้พดู ในข้ อมูล สถานภาพทางสังคม
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เศรษฐกิ จ ข้ อมูลบรรณานุกรม หัวเรื' อง ทําเนียบภาษา (register) เป็ นต้ น
โครงสร้ างหลักประกอบด้ วยสามส่วน คือ <textDesc> <particDesc> และ
<settingDesc>
1. <textDesc> เป็ นแท็กที'ใช้ กํากับข้ อมูลเกี'ยวกับสถานการณ์ ที'การใช้
ตัวบท (text) นันเกิ
_ ดขึ _น ภายในประกอบด้ วยแท็กย่อยต่างๆ เช่น
- <channel> : ใช้ กํากับข้ อมูลสือ' หรื อช่องทางที'ตวั บทนันถู
_ กนําเสนอออกมา เช่น
ในตัวบทที'เป็ นภาษาเขียน channel อาจเป็ นสิง' พิมพ์ ต้ นฉบับที'เขียนเป็ นลายมือ
(manuscript) หรื อ อีเมล์ เป็ นต้ น ในตัวบทที'เป็ นภาษาพูด อาจเป็ นวิทยุ
โทรศัพท์ หรื อแบบเผชิญหน้ า (face-to-face) คุณสมบัติที'สามารถกําหนดใน
แท็กนี _ เช่น
mode : ใช้ บอกโหมดของการใช้ ภาษาผ่านสือ' ว่าเป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขียน
ค่าที'สามารถกําหนดใช้ ได้ มีดงั นี _
- s : เป็ นภาษาพูด
- w : เป็ นภาษาเขียน
- sw : เป็ นภาษาพูดสําหรับเขียน (เช่น การบอกจด dictation)
- ws : เป็ นภาษาเขียนขึ _นสําหรับพูด (เช่น บทสนทนา)
- m : โหมดผสม
- x : ไม่ทราบโหมด
- <constitution> : ใช้ อธิ บายองค์ประกอบภายในตัวบทว่ามีลกั ษณะอย่างไร
สมบูรณ์ หรื อมีเพียงบางส่วน คุณสมบัติที'กําหนดได้ มีดงั นี _
type : ใช้ กําหนดว่าตัวบทนันถู
_ กประกอบขึ _นมาอย่างไร ค่าที'กําหนดใช้ ได้ มี
- single : เป็ นตัวบทเดี'ยวที'สมบูรณ์
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- composite : เป็ นตัวบทที'ประกอบด้ วยตัวบทย่อยหลายส่วน แต่ละ
ส่วนมีครบสมบูรณ์
- frags : เป็ นตัวบทที'ประกอบด้ วยตัวบทย่อยหลายส่วน แต่ละส่วนไม่
จําเป็ นต้ องมีครบสมบูรณ์
- unknown : ไม่ทราบลักษณะองค์ประกอบ
- <derivation> : ใช้ อธิบายความเกี'ยวข้ องกับตัวบทอื'น คุณสมบัติที'กําหนดได้ มี
ดังนี _
type : ใช้ กําหนดประเภทที'มาของตัวบทนัน_ ตัวอย่างค่าที'ใช้ ได้ มี
- original : เป็ นตัวบทต้ นฉบับ
- revision : เป็ นตัวบทที'แปลงแก้ ไขมาจากตัวบทอื'น
- translation : เป็ นตัวบทแปล
- abridgment : เป็ นตัวบทที'เป็ นฉบับตัดตอนหรื อฉบับย่อของตัวบทอื'น
- plagiarism : เป็ นตัวบทที'แอบคัดลอกจากตัวบทอื'น (plagiarized)
- traditional : ไม่มีที'มาชัดเจน แต่เป็ นตัวบทที'ได้ เค้ ามาจากตัวบท
โบราณ
- <domain> : ใช้ อธิบายบริ บททางสังคมที'มีในการใช้ ข้อความนัน_ เช่น ใช้
ส่วนตัว ใช้ ในที'สาธารณะ ใช้ ในการศึกษา ศาสนา เป็ นต้ น คุณสมบัติที'กําหนด
ได้ มีดงั นี _
type : ใช้ กําหนดขอบเขตของการใช้ ค่าที'สามารถกําหนดได้ เช่น
- art : เป็ นเรื' องทางศิลปะและบันเทิง
- domestic : เป็ นเรื' องในครอบครัวหรื อส่วนตัว
- religious : เป็ นเรื' องทางศาสนาหรื อพิธีกรรม
- business : เป็ นเรื' องทางธุรกิจหรื อสถานที'ทํางาน
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- education : เป็ นเรื' องการศึกษา
- govt : เป็ นเรื' องทางรัฐบาลหรื อกฎหมาย
- public : เป็ นเรื' องของสาธารณะ
- <factuality> : ใช้ อธิบายลักษณะของตัวบทว่าเป็ นเรื' องแต่งหรื อไม่ คุณสมบัติที'
กําหนดได้ มี
type : ใช้ บอกประเภทของตัวบทนัน_ ค่าที'กําหนดได้ มีดงั นี _
- fiction : ทังหมดถื
_
อเป็ นเรื' องแต่ง
- fact : ทังหมดถื
_
อเป็ นเรื' องจริ งหรื อข้ อเท็จจริ ง
- mixed : มีลกั ษณะผสมทังเรื
_ ' องแต่งและเรื' องจริ ง
- inapplicable : ไม่สามารถแยกตามเกณฑ์นี _ได้
- <interaction> : ใช้ อธิ บายลักษณะการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้สร้ างตัวบทและ
ผู้รับสาร คุณสมบัติที'กําหนดได้ มี
type : ใช้ ระบุวา่ มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ร่วมในเหตุการณ์หรื อไม่ ค่าที'กําหนด
ใช้ ได้ มี
- none : ไม่มีปฏิสมั พันธ์ใดใด เช่น เป็ น บทพูดคนเดียว
- partial : มีปฏิสมั พันธ์บางส่วน เช่น เป็ นบทพูดของคนเดียว แต่อาจ
มีการตอบสนองจากผู้ฟังเป็ นครัง_ คราว
- complete : มีปฏิสมั พันธ์เต็มที' เช่น เป็ นการสนทนาแบบเผชิญหน้ า
- inapplicable : ไม่สามารถที'จะระบุลกั ษณะแบบนี _ได้ หรื อไม่เหมาะสม
ที'จะระบุลกั ษณะแบบนี _
active : ใช้ ระบุจํานวนผู้มีสว่ นร่ วมในในการสร้ างตัวบทนัน_ ค่าที'กําหนดได้ มี
ดังนี _
- singular : มีคนเดียว
273

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้
- plural : มีหลายคน
- corporate : เป็ นในนามของบริ ษัท องค์กร
- unknown : ไม่ทราบจํานวน
passive : ใช้ ระบุจํานวนผู้ที'เป็ นผู้รับสารของตัวบทนัน_ ค่าที'กําหนดได้ มีดงั นี _
- self : เป็ นการสือ' กับตัวเอง
- single : เป็ นตัวบทที'สอื' กับบุคคลอื'นคนเดียว เช่น จดหมาย
- many : เป็ นตัวบทที'สื'อกับบุคคลอื'นมากกว่าหนึ'งคนและทราบจํานวน
ชัดเจน เช่น การสนทนากลุม่
- group : เป็ นตัวบทที'สื'อกับ บุคคลอื'นมากกว่าหนึ'งคนแต่ไม่ทราบ
จํานวนชัดเจน เช่น การบรรยายในชันเรี
_ ยน
- world : เป็ นตัวบทที' สื'อ กับ คนจํ า นวนมาก ไม่ร ะบุชัด เจน เช่ น
หนังสือ
- <preparedness> : ใช้ อธิ บายลักษณะว่าตัวบทนันมี
_ การเตรี ยมการหรื อไม่
คุณสมบัติที'กําหนดได้ มี
type : ใช้ ระบุลกั ษณะของการเตรี ยมการ ตัวอย่างค่าที'เป็ นไปได้ เข่น
- none : ไม่มีการเตรี ยมการ
- scripted : มีบทล่วงหน้ า
- formulaic : เป็ นไปตามรูปแบบที'ร้ ูกนั
- revised : มีการตรวจแก้ ไขก่อนนําเสนอ
- <purpose> : ใช้ บอกถึ ง จุ ด มุ่ง หมายของการใช้ ตัว บทนัน_ ในการสื' อ สาร
คุณสมบัติที'กําหนดได้ มีดงั นี _
type : ใช้ ระบุวตั ถุประสงค์ ค่าที'กําหนดได้ คือ
- persuade : เพื'อโฆษณาชวนเชื'อ
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- express : เพื'อบรรยายตัวเองหรื อสารภาพ
- inform : เพื'อให้ ข้อมูลข่าวสารหรื อความรู้
- entertain : เพื'อความบันเทิง
degree : ใช้ ระบุระดับของวัตถุประสงค์ ค่าที'ระบุได้ คือ
- high : มีระดับสูง
- medium : มีในระดับปานกลาง
- low : มีในระดับตํ'า
- unknown : ไม่ทราบ
ตัวอย่างที'ปรากฏข้ างล่างเป็ นตัวอย่างของ <textDesc> ที'กํากับข้ อมูลที'
เป็ นการสนทนาแบบไม่เป็ นทางการในบ้ าน และ <textDesc> ที'กํากับข้ อมูลที'
เป็ นนวนิยาย ตามลําดับ
<textDesc id=t1 n='Informal domestic conversation'>
<channel mode=s>informal face-to-face
conversation</channel>
<constitution type=single>each text represents a
continuously recorded interaction among the specified
participants </constitution>
<derivation type=original>
<domain type=domestic>plans for coming week, local
affairs</domain>
<factuality type=mixed>mostly factual, some
jokes</factuality>
<interaction type=complete active=plural passive=many>
<preparedness type='spontaneous'>
<purpose type=entertain degree=high>
<purpose type=inform degree=medium>
</textDesc>

รูป 10.11 ตัวอย่าง <textDesc> ของการสนทนาในบ้ าน
<textDesc n='novel'>
<channel mode=w>print; part issues</channel>
<constitution type=single>
<derivation type=original>
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<domain type=art>
<factuality type=fiction>
<interaction type=none>
<preparedness type=prepared>
<purpose type=entertain degree=high>
<purpose type=inform degree=medium>
</textDesc>

รูป 10.12 ตัวอย่าง <textDesc> ของนวนิยาย
2. <particDesc> เป็ นแท็กที'ใช้ บรรยายถึงผู้พดู และผู้มีสว่ นร่ วมในการ
พูดคุยนัน_ ภายในประกอบด้ วยแท็ก <person> หรื อ <personGrp> มากกว่า
หนึง' แท็กได้ และอาจตามด้ วยแท็ก <particLinks> ด้ วยหรื อไม่ก็ได้ รายละเอียด
ของแท็กย่อยต่างๆ มีดงั นี _
- <person> : ใช้ บ อกลัก ษณะของบุคคลผู้ร่ ว มในการสนทนา คุณ สมบัติ ที'
กําหนดได้ มีดงั นี _
role : ระบุบทบาทของของบุคคลนันในกลุ
_
ม่
sex : ระบุเพศของบุคคลนัน_ ค่าที'กําหนดได้ มี
- m : เพศชาย
- f : เพศหญิง
- u : ไม่ทราบเพศ
age : ระบุกลุม่ อายุของบุคคลนัน_
ตัวอย่างในรูปที' 10.13 เป็ นการบรรยายถึงบุคคลแบบไม่เป็ นทางการโดย
ใช้ แท็ก <person>
<person id=P1 sex=F age='mid'>
<p>Female informant, well-educated, born in
Shropshire UK, 12 Jan 1950, of unknown occupation.
Speaks French fluently. Socio-Economic status B2 in the
PEP classification scheme.
</person>

รูป 10.13 ตัวอย่างการบรรยายบุคคลอย่างไม่เป็ นทางการ
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- <personGrp> : ใช้ บอกลักษณะของกลุม่ หรื อคนหลายคนที'ถกู มองเป็ นเสมือน
บุคคลคนเดียว คุณสมบัติที'กําหนดได้ มี
role : ระบุบทบาทที'ปรากฏในการสนทนานัน_
sex : ระบุเพศของกลุม่ นัน_ ค่าที'กําหนดได้ ได้ แก่
- m : เพศชาย
- f : เพศหญิง
- u : ไม่ทราบเพศ
- x : มีทงสองเพศ
ั_
age : ระบุกลุม่ อายุ
size : ระบุขนาดของกลุม่
- <particLinks> : ใช้ บ อกลักษณะความสัม พัน ธ์ ทางสัง คม ดังในตัว อย่า ง
ข้ างล่างนี _ ซึ'งอธิบายความสัมพันธ์ ของคนเจ็ดคน คือ P1 ถึง P7 โดยที' P1 และ
P2 เป็ นพ่อแม่ผ้ ปู กครองของ P3 P4 ส่วน P1 และ P2 เป็ นสามีภรรยากัน และ
P1 เป็ นนายจ้ างของ P3 P5 P6 และ P7
<particLinks>
<relation desc='parent' active='P1 P2'
passive='P3 P4' mutual=N>
<relation desc='spouse' active='P1 P2'>
<relation class='social' desc='employer'
active=P1 passive='P3 P5 P6 P7' mutual=N>
</particLinks>

รูป 10.14 ตัวอย่างการใช้ <particLinks>
3. <settingDesc> เป็ นแท็กที'ใช้ กํากับข้ อมูลเกี'ยวกับสภาพแวดล้ อมที'
ตัวบทนันเกิ
_ ดขึ _น โดยบอกแต่ละลักษณะภายใต้ แท็ก <setting>
- <setting> : ระบุลกั ษณะสภาพแวดล้ อมอย่างหนึ'ง คุณสมบัติที'กําหนดใช้ ได้
คือ
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who : ระบุวา่ ผู้ร่วมในการสนทนาคือใคร ภายในแท็กนี _อาจประกอบด้ วยแท็ก
ย่อยต่างๆ ดังนี _
- <name> : ใช้ บอกชื'อเฉพาะ คุณสมบัติที'กําหนดได้ คือ
type : ระบุชนิดของสิง' ที'เรี ยกชื'อ
- <date> : ใช้ บอกวันที'ในรูปแบบต่างๆ คุณสมบัติที'กําหนดคือ
value : บอกวันเดือนปี ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น ปี -เดือน-วัน
- <time> : ใช้ บอกเวลาในรูปแบบต่างๆ คุณสมบัติที'กําหนด คือ
value : บอกเวลาตามรูปแบบมาตรฐาน
- <locale> : ใช้ บอกสภาพของสถานที' เช่น ห้ อง ภัตตาคาร สวนสาธารณะ
เป็ นต้ น
- <activity> : ใช้ บอกถึงการกระทําอื'นๆ ที'กระทําอยู่ระหว่างการพูดของผู้
สนทนา
ตัวอย่างในรูปที' 10.15 และ 10.16 แสดงการกํากับข้ อมูลสภาพแวดล้ อม
โดยวิธีการบอกเล่าแบบง่ายๆ และวิธีการแบบเป็ นทางการ ตามลําดับ
<settingDesc>
<p>The time is early spring, 1989. P1 and P2 are
playing on the rug of a suburban home in Bedford.
P3 is doing the washing up at the sink. P4 (a
radio announcer) is in a broadcasting studio in London.
</settingDesc>

รูป 10.15 ตัวอย่าง <settingDesc> แบบไม่เป็ นทางการ
<settingDesc>
<setting who="P1 P2">
<name type=city>Bedford</>
<name type=region>UK: South East</>
<date value=1989>early spring, 1989</>
<locale>rug of a suburban home</>
<activity>playing</>
</setting>

278

บทที ; 10 การกํ ากับข้อมูล
<setting who=P3>
<name type=city>Bedford</>
<name type=region>UK: South East</>
<date value=1989>early spring, 1989</>
<locale>at the sink</>
<activity>washing-up</>
</setting>
<setting who=P4>
<name type=place>London, UK</>
<time>unknown</>
<locale>broadcasting studio</>
<activity>radio performance</>
</setting>
</settingDesc>

รูป 10.16 ตัวอย่าง <settingDesc> แบบเป็ นทางการ
5.4.2 การกํากับข้อมูลทางภาษาศาสตร์
ในรายงานของ TEI บทที' 15 ได้ ก ล่า วถึ ง การกํ า กับ ข้ อ มูล ทาง
ภาษาศาสตร์ ไ ว้ ผู้ที' ต้ อ งการสร้ างคลัง ข้ อ มูล ภาษาที' มี ก ารกํ า กับ ข้ อ มูล ทาง
ภาษาศาสตร์ ตา่ งๆเพิ'มเติมจึงจําเป็ นต้ องอ่านบทที' 15 นี _ด้ วย ตัวอย่างของรายการ
แท็กที'กําหนดไว้ เช่น
- <s> ใช้ กํากับขอบเขตประโยค
- <cl> ใช้ กํากับอนุพากย์ (clause)
- <phr> ใช้ กํากับโครงสร้ างวลี
- <w> ใช้ กํากับคํา ซึง' สามารถกําหนดคุณสมบัติ lemma ได้
- <m> ใช้ กํากับหน่วยคํา (morpheme) คุณสมบัติที'ใช้ คือ baseform ใช้ บอกรู ป
พื _นฐานของหน่วยคํานัน_
- <c> ใช้ กํากับตัวอักษร
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แท็ ก ทัง_ หมดนี ส_ ามารถกํ าหนดคุณ สมบัติ ส องอย่า งได้ เ หมื อนกัน คื อ
type และ function ส่วนข้ อมูลการวิเคราะห์ต่างๆนันสามารถใส่
_
ไว้ ในคุณสมบัติ
ana ได้ เช่น
<s type=sentence>
<w ana=AT >The</w>
<w ana=NN1>victim</w>
<m ana=GEN>'s</m>
<w ana=NN2>friends</w>
<w ana=VVD>told</w>
<w ana=NN2>police</w>
<w ana=CST>that</w>
<w ana=NP1>Krueger</w>
<w ana=VVD>drove</w>
<w ana=II >into</w>
<w ana=AT >the</w>
<w ana=NN1>quarry</w>
<w ana=CC >and</w>
<w ana=RR >never</w>
<w ana=VVD>surfaced</w>
<c ana=PUN>.</c>
</s>

รูป 10.17 ตัวอย่างการกํากับข้ อมูลหมวดคํา
อีกวิธีหนึง' คือการใช้ แท็ก <span> เพื'อกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห์
นันแล้
_ วใส่ผลการวิเคราะห์ในคุณสมบัติที'ชื'อ value ของ <span> ซึ'งภายในแท็ก
<span> จะกําหนดขอบเขตโดยใช้ คณ
ุ สมบัติ from และ to เพื'อบอกจุดเริ' มต้ น
และจุดสิ _นสุดของขอบเขตนัน_ ดังตัวอย่างในรู ป 10.18 ที' the moment ที'ใช้ ใน
<s id=MQp1s2p114s5> อ้ างถึงข้ อความตังแต่
_ <s id=MQp1s2p114s3> ถึง
<s id=MQp1s2p114s5>
<p id=MQp1s2p114>
<s id=MQp1s2p114s1>There was certainly a definite
point at which the thing began.
<s id=MQp1s2p114s2>It was not; then it was suddenly
inescapable, and nothing could have frightened it away.
</s>
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<s id=MQp1s2p114s3>There was a slow integration,
during which she, and the little animals, and the moving
grasses, and the sun-warmed trees, and the slopes of
shivering silvery mealies, and the great dome of blue
light overhead, and the stones of earth under her feet,
became one, shuddering together in a dissolution of
dancing atoms.</s>
<s id=MQp1s2p114s4>She felt the rivers under the
ground forcing themselves pain&shy;fully along her
veins, swelling them out in an unbearable pressure; her
flesh
was the earth, and suffered growth like a
ferment; and her eyes stared, fixed like the eye of the
sun.</s>
<s id=MQp1s2p114s5>Not for one second longer (if the
terms for time apply) could she have borne it; but then,
with a sudden movement forwards and out, the whole
process stopped; and <emph rend=italic>that</emph> was
<soCalled rend=dquo>the moment</soCalled> which it was
impossible to remember afterwards.</s>
<span resp=DTL
value='the moment'
from=MQp1s2p114s3
to=MQp1s2p114s5>
<s id=MQp1s2p114s6>For during that space of time
(which
was timeless) she understood quite finally her
smallness, the unimportance of humanity.</s>

รูป 10.18 ตัวอย่างการใช้ <span> ในการวิเคราะห์
6. สรุ ป
ในบทนี _ ได้ กล่าวถึงการกํากับข้ อมูลภาษาและมาตรฐานที'ใช้ ในกํากับ
ข้ อมูลซึง' คือ SGML และ XML พร้ อมทังอธิ
_ บายถึงบทบาทและหน้ าที'ของ TEI ที'ได้
กําหนด DTD พื _นฐานสําหรับเอกสารประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลในบทนี _
เป็ นเพียงการแนะนําประเด็นหัวข้ อต่างๆ เพื'อให้ ผ้ อู ่านสามารถอ่านและทําความ
เข้ าใจเอกสารหรื อคลังข้ อมูลภาษาที'กํากับตามมาตรฐานของ SGML/XML แต่
สําหรับผู้ที'ต้องการสร้ างคลังข้ อมูลภาษาโดยมีการกํากับข้ อมูลตามมาตรฐานของ
SGML/XML ยังจําเป็ นต้ องศึกษาเพิ'มเติมจากรายงานของ TEI โดยละเอียด
281

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้
พร้ อมทังศึ
_ กษาตัวอย่างของภาษาที'ใช้ กํากับข้ อมูล (markup language) ที'มีใช้ ใน
โครงการต่า งๆ เพื'อ เป็ นแนวทางในการกํ า หนดภาษาสําหรั บกํ า กับ ข้ อ มูลของ
ตนเอง ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
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บทที% 11 โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
1. บทนํา
โปรแกรมที*ใช้ กบั คลังข้ อมูลภาษากันอย่างแพร่หลายและเป็ นโปรแกรมที*
เก่าแก่ที*สดุ ในการใช้ งานด้ านมนุษยศาสตร์ คือ โปรแกรมที*เรี ยกว่าคอนคอร์ แด๊ นซ์
(concordance) (Oakes 1998:150) หน้ าที*หลักของโปรแกรมนี ]คือค้ นหาคําที*
ต้ องการและจัดเรี ยงคํานันพร้
] อมบริ บทที*ปรากฏ ทังนี
] ]คํานิยามของ concordance
คือ "An alphabetical arrangement of the principal words contained in a
book, with citations of the passages in which they occur" (OED s.v. 6.b.)
ผลที*ได้ จากการจัดเรี ยงจะเป็ นรายการของคําที*ต้องการค้ นพร้ อมทังบริ
] บทการเกิด
ของคํานันๆ
] โดยที*คําที*ต้องการนันมั
] กจะจัดเรี ยงไว้ เป็ นแนวตรงกันอยู่กลางหน้ า
ดังตัวอย่างในรูปที* 11.1
การจัดทํารายการคอนคอร์ แด๊ นซ์ (concordance) นันมี
] การทํากันมา
ก่อนที*จะมีคอมพิวเตอร์ ใช้ โดยในสมัยนันเป็
] นการทําด้ วยแรงงานคนทังสิ
] ]น ซึ*งมี
การทํากันมานาน เช่น การทํารายการคอนคอร์ แด๊ นซ์ของคัมภีร์ไบเบิลในปี ค.ศ.
1550 โดย John Marbeck
การทํา รายการคอนคอร์ แ ด๊ นซ์ บทกวีข อง
Shakespeare (A Concordance to Shakespeare's Poems) โดย Helen K.
Furness ในปี ค.ศ.1874 การทํารายการคอนคอร์ แด๊ นซ์บทกวีของ Matthew
Arnold ในปี ค.ศ. 1959 ซึ*งจัดทําขึ ]นโดย Parrish ผลที*ได้ จากการจัดทํารายการ
คอนคอร์ แด๊ นซ์นี ]สามารถนํามาพิมพ์เป็ นหนังสือจําหน่ายแก่ผ้ ตู ้ องการศึกษาการใช้
ภาษาในงานนั น] โดยละเอี ย ดได้ แต่ ใ นปั จจุ บั น เราสามารถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการค้ นและจัดเรี ยงได้ โดยสะดวก จึงไม่มีความจําเป็ นที*จะ
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พิมพ์ ผลที*ได้ ออกมานีเ] ป็ นหนังสือแบบเดิมอีก เพราะว่าผลที*ได้ จะมีขนาดใหญ่
เช่น ถ้ าจัดทํารายการคอนคอร์ แด๊ นซ์ของคําทุกคําในงานเขียนของ Chaucer ผลที*
ได้ จะมีขนาดเท่ากับหนังสือเล่มใหญ่ๆ 10 เล่ม และถ้ าพิมพ์ออกเป็ นหนังสือจริ งก็
จะมี ร าคาแพงมาก อีก ทัง] การใช้ ง านก็ จ ะยุ่ง ยาก ตรงกัน ข้ า มกับ การสืบ ค้ น
โดยตรงในคอมพิวเตอร์ เพราะเราสามารถเลือกค้ นและจัดเรี ยงเฉพาะรายการคํา
ที*ต้องการได้ จึงสะดวกมากกว่า และอีกประการหนึ*ง ถ้ าหากเราพิมพ์รายการ
คอนคอร์ แ ด๊ น ซ์ ออกมาเป็ นหนัง สือ ผลที*ไ ด้ นี ก] ็ จ ะมีล ักษณะที*ต ายตัว แน่นอน
เปลี*ยนแปลงไม่ได้ ในขณะที*ถ้าใช้ บนคอมพิวเตอร์ เราสามารถปรับการแสดงผล
ในรู ปแบบต่างๆเพื*อให้ เข้ ากับความต้ องการได้ มากกว่า เช่น สัง* ให้ เรี ยงตามคําที*
ปรากฏทางด้ านซ้ ายของคําหลัก (key word) หรื อสัง* ให้ เรี ยงตามคําที*ปรากฏ
ทางขวาของคําหลัก เป็ นต้ น

รูป 11.1 ตัวอย่างรายการคอนคอร์ แด๊ นซ์ของคําว่า poor
หลักการโดยคร่ าวๆในการสร้ างรายการคอนคอร์ แด๊ นซ์ คือการสร้ าง
ดัชนีคํา (word index) จากตัวเอกสารก่อน ดัชนีคําอาจเป็ นเพียงรายการคําที*
ปรากฏในเอกสารนันๆ
] พร้ อมทังระบุ
] ตําแหน่งที*พบคํานันๆ
] ในเอกสาร บางครัง] ก็
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เรี ยกดัชนีคําว่าแฟ้ มข้ อมูลชี ]กลับ (converted file) แต่ถ้าแสดงออกมาในรู ปของ
คําพร้ อมกับบริ บทที* เกิ ดก็ จะเรี ยกว่าเป็ นการแสดงผลแบบแสดงคําหลักพร้ อม
บริ บท (Key Words in Context) ในกรณีที*ไม่ต้องการให้ แสดงรายการของคําทุก
คํา เช่น คําที*เป็ นคําไวยากรณ์ ทงหลายซึ
ั]
*งมักมีความถี*สงู มาก ก็ สามารถกันคํา
เหล่านี ]ออกไปโดยสร้ างรายการคํายกเว้ น (stop-list) ได้
2. ประเภทของโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
แต่เดิม โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ที*ใช้ มีการใช้ งานอยูส่ องลักษณะ คือ ใช้
ในลักษณะที*เ ป็ นคํ าสั*งชุด (batch) หรื อ ใช้ ใ นลักษณะที*เ ป็ นแบบปฏิ สมั พัน ธ์
(interactive) ในแบบแรกนัน] คําสัง* ที*จะให้ ประมวลผลเอกสารนันจะถู
]
กรวมไว้
ด้ วยกันเป็ นชุดคําสัง* ตัวโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์จะประมวลผลเอกสารโดยอาศัย
ชุดคําสัง* นี ] จากนันจึ
] งแสดงผลลัพธ์ ที*ได้ ออกมา หลังจากที*สงั* ประมวลผลแล้ ว
ผู้ใช้ สามารถมารับผลข้ อมูลที*ได้ ในภายหลัง ตัวอย่างของโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
ที*ทํางานในลักษณะนี ] คือ Micro-OCP (Oxford Concordance Program) ส่วน
โปรแกรมที*ทํางานแบบมีปฏิสมั พันธ์ (interactive) นัน] โปรแกรมสามารถแสดงผล
ออกมาทันทีที*สงั* ให้ ค้นหาคําอะไรสักคํา ลักษณะสําคัญของโปรแกรมคอนคอร์
แด๊ นซ์แบบนี ]คือต้ องตอบสนองกลับได้ เร็ ว และเพื*อที*จะให้ ประมวลผลได้ เร็ ว ตัว
เอกสารที*ต้องการประมวลอาจจะต้ องมีการแปลง (compile) เป็ นฐานข้ อมูล
โดยเฉพาะเพื*อ ใช้ กับโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ น ซ์ นัน] ๆ เช่ นในกรณี ข องโปรแกรม
TACT ข้ อมูลที*จะค้ นได้ จะต้ องผ่านการแปลงให้ เป็ นฐานข้ อมูลโดยเฉพาะของ
โปรแกรม TACT ก่อน แต่ข้อเสียของวิธีนี ] คือ ถ้ ามีการแก้ ไขเพิ*มเติมข้ อมูลใน
คลังข้ อมูลภาษา ก็จะต้ องทําการแปลง (compile) ข้ อมูลใหม่ทุกครัง] วิธีนีจ] ึง
เหมาะกับการใช้ งานที*ไม่มีการเปลีย* นแปลงคลังข้ อมูลบ่อย
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แต่ในปั จจุบัน ความแตกต่างระหว่างการทํางานแบบใช้ คําสัง* ชุดหรื อ
แบบมีปฏิสมั พันธ์ไม่ใช่เรื* องสําคัญมากนัก เพราะประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ที*
เพิ*มมากขึ ]นทุกวันทําให้ ไม่มีความจําเป็ นใดๆที*จะต้ องใช้ งานแบบคําสัง* ชุด และ
โปรแกรมที*ทํางานแบบมีปฏิสมั พันธ์ ก็อาจไม่จําเป็ นต้ องแปลงข้ อมูลก่อนใช้ แต่
สามารถประมวลผลตัวเอกสารได้ โดยตรง และสามารถตอบสนองกลับได้ รวดเร็ ว
พอโดยเฉพาะอย่างยิ*งเมื*อเอกสารที*ต้องการค้ นนันไม่
] ได้ มีขนาดใหญ่มากเกินไป
ดังนันจึ
] งแทบจะไม่มีความจําเป็ นใดๆ ที*ต้องใช้ วิธีการประมวลผลแบบใช้ คําสัง* ชุด
3. การค้ นข้ อมูล
ในโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ทวั* ๆ ไป ผู้ใช้ สามารถกําหนดให้ ค้นหาข้ อมูลที*
ต้ องการในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี ]
- ให้ คําหลัก (keyword) ที*ต้องการจะค้ น ซึง* อาจค้ นหาคําได้ มากกว่าหนึ*งคํา โดย
ใช้ ตวั เชื*อมทางตรรกกะ (boolean operator) เช่น AND OR NOT ประกอบด้ วยได้
- ให้ ค้นโดยกําหนดข้ อความที*มีอกั ขระพิเศษ (wildcard) เช่น ใช้ * แทนตัวอักษร
อะไรกี*ตวั ก็ได้ ใช้ ? แทนตัวอักษรอะไรก็ได้ เพียงหนึ;งตัว เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น ถ้ า
ให้ ค้น *ing ในโปรแกรม AntConc จะหมายถึงให้ ค้นหาคําทุกคําที;ลงท้ ายด้ วย
ing หรื อบางโปรแกรมสามารถค้ นโดยใช้ รูปแบบการค้ นแบบ regular expression
ได้ เช่น โปรแกรม WordSmith โปรแกรม AntConc
- ให้ ค้นโดยระบุแท็กที*ต้องการด้ วย ในบางโปรแกรม ผู้ใช้ สามารถระบุให้ ค้นหา
ข้ อมูลที*มีแท็กตามที*กําหนดได้ ถ้ าหากว่าเอกสารนัน] ถูกกํ ากับข้ อมูลเพิ*มเติม
มาแล้ ว เช่น อาจให้ ค้นเฉพาะข้ อความในส่วนที*เป็ นชื*อเรื* อง (title) เป็ นต้ น

286

บทที ; 11 โปรแกรมคอนคอร์ แด๊นซ์
4. การแสดงผล
โปรแกรมคอนคอร์ แ ด๊ น ซ์ นัน] สามารถแสดงผลที* ไ ด้ อ อกมาในหลาย
ลักษณะ บางโปรแกรมก็สามารถเลือกแสดงผลได้ มากกว่าหนึง* แบบ
- การแสดงผลแบบแสดงคําหลักพร้ อมบริ บท KWIC (Key-Word In Context) เป็ น
การแสดงผลแบบที*ยึดคําค้ นเป็ นหลักอยู่ตรงแกนกลางพร้ อมกับแสดงบริ บททัง]
ซ้ ายและขวาของคํานัน] ซึ*งอาจแสดงผลโดยยึดขอบเขตของประโยคเป็ นหลัก
หรื อยึดตามจํานวนคําหรื อตัวอักษรที*ปรากฏข้ างซ้ ายและขวาของคําหลักนัน] หรื อ
อาจกําหนดโดยยึดจํานวนบรรทัดก่อนและหลังของคําค้ นนันก็
] ได้ หากต้ องการ
แสดงตามจํานวนบรรทัด De Tollenaere (1973) ได้ แนะว่าควรแสดง 4 บรรทัด
ก่อนคํานันและอี
]
ก 2 บรรทัดหลังคํานัน] เพื*อที*จะได้ บริ บทเพียงพอสําหรับงานด้ าน
พจนานุกรม (lexicography)
- การแสดงผลแบบเต็มจอ (Full Text) เป็ นการแสดงผลในลักษณะที*แสดง
เอกสารนันตามที
]
*ปรากฏจริ งๆ เต็มหน้ าจอ โดยที*คําที*ต้องการค้ นจะถูกเน้ นให้ เห็น
เด่นชัดกว่าคําอื*นๆ เช่น ทําเป็ นตัวหนา หรื อขีดเส้ นใต้ เป็ นต้ น
นอกจากการแสดงผลแบบ KWIC หรื อแบบเต็มจอแล้ ว โปรแกรมคอน
คอร์ แด๊ นซ์โดยทัว* ไปยังสามารถแสดงผลลัพธ์อื*นๆ นอกเหนือจากการจัดเรี ยงคําได้
ด้ วย เช่น
- แสดงรายการความถี*ของคํา (word frequency list) คือ แสดงรายการคํา
ทังหมดที
]
*ปรากฏในข้ อมูลว่าแต่ละคํามีความถี*ของการใช้ เท่าใด
- แสดงค่าสถิติการใช้ ตวั อักษรต่างๆ คือ แสดงผลการวิเคราะห์การใช้ ตวั อักษร
ทังหมดที
]
*มีปรากฏในข้ อมูลว่า ตัวอักษรใดมีการใช้ มากน้ อยเพียงใด
- แสดงการปรากฏร่ วมกันของคํา (collocation) คือ แสดงให้ เห็นว่าคําที*ปรากฏ
ร่ วมกับคําหลักที*ค้นนันมี
] อะไรบ้ าง โดยอาจใช้ วิธีง่ายๆ คือแสดงรายคําที*ปรากฏ
287

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้
ด้ านซ้ ายหรื อขวาของคําหลักนันในขอบเขตที
]
*กําหนดเช่น 5 คําข้ างซ้ ายและ 5 คํา
ข้ า งขวา หรื อ บางโปรแกรมก็ ส ามารถคํ า นวณค่ า ทางสถิ ติ ที* ใ ช้ แสดงระดับ
นัยสําคัญทางสถิติของการปรากฏร่ วมกัน เพื*อดูว่าคําใดบ้ างที*น่าสงสัยว่าเป็ นคํา
ที*ปรากฏร่วมกับคําหลักที*ต้องการค้ น
5. ข้ อจํากัดของโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ ไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ด้ านวจี วิ ภ าค
(Morphology) ของแต่ละภาษาได้ โดยอัตโนมัติ ทังนี
] ]เพราะโปรแกรมคอนคอร์
แด๊ นซ์ทํางานโดยพิจารณาตัวอักษรที*ปรากฏอยู่ในเอกสารนันเป็
] นหลัก เช่น เมื*อ
ค้ นคําว่า write โปรแกรมอาจจะไม่สนใจคําว่า writing wrote written เป็ นต้ น
ดังนัน] ผู้ใช้ ต้องกําหนดรู ปแบบการค้ นให้ ครอบคลุมวิภัตติปัจจัยแบบต่างๆ เอง
เช่น อาจค้ นโดยกํ าหนดให้ ดูรากคํา (stem) เป็ นหลัก และให้ ค้นเพิ*มเติมโดย
กําหนดส่วนหน้ าหรื อหลังตามอุปสรรค (prefix) หรื อปั จจัย (suffix) ที*เป็ นไปได้ วิธี
นี ผ] ้ ูใ ช้ จ ะต้ อ งทํ า การวิ เ คราะห์ ตัว ภาษานัน] มาก่ อ น คื อ ต้ อ งสร้ างรายการของ
รูปแบบที*ต้องการจะค้ น เพื*อให้ ได้ ข้อมูลแบบที*ต้องการมากที*สดุ เช่น ต้ องรู้ ว่ารู ป
แปร (variant form) ของศัพท์ที*ต้องการมีอะไรบ้ าง อีกวิธีหนึ*ง คือ ผู้ใช้ อาจจะ
ต้ องใส่แท็กเพื*อบอกข้ อมูลเพิ*มเติมเช่น บอกรากคําของแต่ละคําไปเลย แล้ วจึงให้
ค้ นจากรากคํานันเป็
] นหลัก
ในงานทางด้ านวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (syntax and semantics)
ปกติโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์จะไม่สามารถค้ นหาข้ อมูลพวกนี ]ได้ นอกจากจะได้ มี
การวิเคราะห์ ทางด้ านวากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ ไว้ ก่อน และกํากับข้ อมูล
เหล่านันในรู
] ปของแท็กต่างๆเพิ*มเติมไว้ ในเอกสาร
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6. ประโยชน์ ของโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ น ซ์ ช่ ว ยให้ เ ราสามารถค้ นหาคํ า ที* ต้ องการว่า มี
บริ บทการใช้ จริ งๆอย่างไรบ้ าง โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์จึงเป็ นเครื* องมือพื ]นฐาน
สําหรับการใช้ ในงานต่างๆที*เกี*ยวข้ องกับการศึกษาภาษา ประโยชน์ของการใช้
โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์จึงเหมือนกับการใช้ ประโยชน์ของคลังข้ อมูลภาษาที*มีต่อ
การศึกษาวิจัยภาษา ต่อการสอนภาษา ซึ*งได้ กล่าวถึงไปแล้ วในบทที* 2 และ 3
ในที*นี ]จึงขอกล่าวสรุปแต่เพียงคร่าวๆ ดังนี ]
6.1 ประโยชน์ ด้านการวิจัยทางภาษาศาสตร์
Sinclair (1986:202) กล่าวถึงบทบาทของโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ว่า
"challenge our current linguistic descriptions quite fundamentally", freeing
linguists from reliance on intuition and enabling them to "find explanations
that fit the evidence, rather than adjusting the evidence to fit a pre-set
explanation." กล่าวคือ การใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์กบั คลังข้ อมูลภาษาจะ
ช่วยให้ นกั ภาษาศาสตร์ ได้ เห็นรู ปแบบการใช้ ภาษาที*เกิดขึ ]นจริ ง รู ปแบบที*อาจจะ
นึกไปไม่ถึง และช่วยให้ สามารถหาคําอธิบายภาษาให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง
อันจะเป็ นการเปลี*ยนโฉมหน้ าของการศึกษาภาษาศาสตร์ ได้ ตัวอย่างเช่น Fox
(1991) ใช้ คลังข้ อมูลภาษาจาก COBUILD พิสจู น์ว่าคํากริ ยาในภาษาอังกฤษนัน]
ส่ว นมากไม่ ไ ด้ เ ป็ นคํ า กริ ย าที* เ ป็ นสกรรมหรื อ อกรรมอย่า งเด็ ด ขาด (absolute
transitive or intransitive) Higgins (1991) ใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์หา
รู ปแบบการปรากฏ the *ing of เพื*อหาสาเหตุว่าทําไมนิสิตคนหนึ*งของเขาถึงได้
ใช้ วลีว่า the remaining of his army Tribble (1989) ใช้ โปรแกรมคอนคอร์
แด๊ นซ์ เพื*อหาความแตกต่างของการใช้ คําหน้ าที* (function word) ระหว่าง
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เจ้ าของภาษา (native speaker) กับผู้ที*ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของภาษา (non-native
speaker) ซึ*งก็พบว่ามีความแตกต่างของการใช้ คํา เช่น however, moreover,
therefore อย่างมาก
6.2 ประโยชน์ ด้านการสอนภาษา
โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ จะแสดงรายการตัวอย่างการใช้ จริ งของคําหรื อ
วลีที*เกิดขึ ]น ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ จากตัวอย่างภาษาเหล่านันด้
] วยตัวเอง วิธีนี ]จะ
เปลีย* นแปลงพื ]นฐานการเรี ยนการสอนภาษาจากการฟั งอาจารย์บอกเป็ นการเรี ยน
ด้ วยข้ อมูลจริ งมากขึ ]น แต่เหตุผลที*โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ ยังไม่เป็ นที*แพร่ หลาย
ในด้ า นนี ] อาจเป็ นเพราะรู ป แบบการเรี ย นการสอนภาษายัง เป็ นแบบเก่ า คื อ
อาจารย์ เป็ นผู้บอกกฎเกณฑ์ ต่างๆ คําถามคือ อาจารย์ ผ้ ูสอนภาษาจะเปลี*ยน
แนวคิดด้ านการเรี ยนการสอนในแบบเดิมได้ ไหม จะยอมรับได้ ไหมถ้ าผู้เรี ยนใช้
โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ แล้ วพบว่าบางคําหรื อบางโครงสร้ างไม่ได้ มีการใช้ ตามที*
อาจารย์สอนเสมอไป นอกจากนี ] Louw (1991) เสนอว่าถ้ าเราใช้ โปรแกรมคอน
คอร์ แ ด๊ นซ์ แสดงรายการคํ า ที* มี ค วามถี* ข องการใช้ มาก 2,000 คํ า แรกใน
ภาษาอังกฤษ และสอนนักเรี ยนให้ เข้ าใจการใช้ คําเหล่านันเป็
] นอย่างดี ก็จะเป็ น
การสอนภาษาอังกฤษให้ นกั เรี ยนต่างชาติที*มีประสิทธิภาพวิธีหนึ*ง และ Higgins
(1991) กล่าวเพิ*มเติมว่าโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์เป็ นโปรแกรมที*มีคณ
ุ ค่าอย่าง
มากในการใช้ ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ เพื*อการเรี ยนการสอนภาษา เพราะจะทํา
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นข้ อมูลมหาศาลของการใช้ ภาษาจริ งๆที*เกิดขึ ]น
6.3 ประโยชน์ ในงานประยุกต์ อBนื ๆ
โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ ยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ กับงานอื*นๆ ได้
เช่น Catherine N. Ball (1996) กล่าวถึงการใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์เพื*อ
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ตรวจสอบการแอบคัดลอกงานของผู้อื*น (plagiarism) โดยใช้ การเปรี ยบเทียบตัว
บทจากรายงานของนักเรี ยนและตัวบทจากหนังสือที*สงสัยว่าจะเป็ นต้ นฉบับ ใน
ตัวอย่างข้ างล่าง เป็ นการเปรี ยบเทียบรายงานที*นกั เรี ยนส่งกับรายการคําที*ได้ จาก
หนังสือ "Pragmatics and Natural Language Understanding" ของ Green
(1989) ซึง* สามารถทําได้ โดยรวมตัวบทจากหนังสือเล่มนี ]กับรายงานของนักเรี ยน
เป็ นแฟ้ มข้ อมูลเดียวกันและใส่ตวั อักษร G หรื อ S เพื*อบอกที*มาของตัวบทนัน] โดย
ที* G แทนตัวบทจากหนังสือของ Green และ S แทนตัวบทจากรายงานนักเรี ยน
จากนันใช้
] โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์เรี ยงคําในเอกสารโดยกําหนดให้ บริ บททางซ้ าย
เป็ น 0 และบริ บททางขวาเป็ น 40 คํา เมื*อได้ รายการของคําทังหมดแล้
]
ว จึง
สังเกตรายการที*มีความคล้ ายคลึงกันมาก จากบรรทัดที* mark ด้ วย G และ S
เพราะอาจเป็ นกรณีของการแอบคัดลอกงานของผู้อื*นได้ ซึ*งเมื*อพบข้ อความที*
คล้ ายคลึงกัน ก็สามารถตรวจดูในตัวบททังสองตามบรรทั
]
ดที*แสดงไว้ ในรายการ
คอนคอร์ แด๊ นซ์ได้ รู ปที* 11.2 แสดงผลที*ได้ จากโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ และรู ป
ที* 11.3 เปรี ยบเทียบตัวบท ณ ตําแหน่งที*สงสัยว่ามีการคัดลอกงาน
A
G
G
G
G
S
S
G
S
G
G
G
S
S
G
S
G
S

19
11 A, and the extent to which the act
13 A are members. On the basis of this
3 a commodity they call face. FACE is
18 a desire to avoid interfering with A's
43 a desire to avoid interfering with the
29 a face-threatening act FTA are: 1 The
9 a face-threatening act in the course of
27 a face-threatening act in the course of
16 A feel good, and feel that her values are
14 a forgo trading in face and perform the
16 a NEGATIVE POLITENESS strategy of
42 a Negative Politeness strategy, that is,
25 a normal conversation is to risk losing
15 a POSITIVE POLITENESS strategy of making
40 a Positive Politeness strategy, that is,
1 a slightly different perspective on
29 a speaker's calculation of how much she

291

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้
G 20 A the option of not acknowledging
G 11 A, the relative social power of S and A,
about 1
S 38 about trading face and perform the act
accomplishing 2
G 9 accomplishing their goals. According to
S 27 accomplishing their goals. The factors

รูป 11.2 ตัวอย่างรายการคอนคอร์ แด๊ นซ์ที*สร้ างจากรายงานนักเรี ยนและต้ นฉบับ
7. ข้ อควรระวัง
แม้ การใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์จะเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ คลังข้ อมูล
ภาษา แต่โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ นี ]ก็มีข้อจํากัดบางประการ Catherine Ball
(1996) จึงเสนอว่าควรพิจารณาถึงข้ อจํากัดเหล่านี ]ด้ วย ในการใช้ โปรแกรมนี ]
1. โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์จะค้ นหาโดยยึดรู ปคําที*ปรากฏเป็ นหลัก ผล
ที*ได้ ออกมาอาจไม่ใช่สงิ* ที*ผ้ วู จิ ยั ต้ องการทังหมด
]
เช่น ในกรณีของคําพ้ องรูป ผู้วิจยั
จะได้ คําในความหมายที*ไม่ต้องการติดมาด้ วย และรายการคําที*ผ้ ูวิจยั ต้ องการ
บางครัง] อาจจะถูกละเลยไป เช่น คําๆ เดียวที*มีรูปแปรได้ มากกว่าหนึง* แบบ ดังนัน]
ผู้วิจยั จึงต้ องกําหนดรูปแบบของการค้ นหาให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนให้ มากที*สดุ
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2. โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ไม่สามารถใช้ ค้นหาคําลดรู ปหรื อสูญรู ป
(deletion หรื อ zero) ได้ เนื*องจากเป็ นสิ*งที*ไม่มีปรากฏในเอกสาร ถ้ าจําเป็ นต้ อง
ศึกษาปรากฏการณ์ ภาษาเหล่านี ] ผู้วิจัยจํ าเป็ นต้ องกํ ากับข้ อมูลเพิ*มเติมลงใน
เอกสารเพื*อระบุตําแหน่งและคุณสมบัติของสิง* ที*ละไป
3. ต้ องระวังอย่าเลือกใช้ ค่าความถี* ที*ได้ จากโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
เพียงเพราะเป็ นตัวเลขที*ได้ มาโดยง่าย ผู้ใช้ ควรจะต้ องคํานึงถึงรายละเอียดของ
งานวิจยั นันๆ
] ด้ วย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของผู้ที*ต้องการศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้
คําคุณศัพท์เพศหญิ ง (feminine) ระหว่างนักเขียนชายและนักเขียนหญิ ง ซึ*ง
ผู้วิจัยสามารถทําโดยแสดงรายคําคุณศัพท์เหล่านันพร้
] อมทังหาความถี
]
* ของคํา
เหล่า นัน] จากนัน] จึ ง คิ ด เป็ นร้ อยละของคํ า คุณ ศัพ ท์ ที* ไ ด้ เ ปรี ย บกับ จํ า นวนคํ า
ทัง] หมด ทัง] นีเ] พราะตัวเลขจํ านวนคํ าทัง] หมดเป็ นตัวเลขที*โปรแกรมคอนคอร์
แด๊ นซ์สามารถระบุได้ ทนั ที แต่อนั ที*จริ งแล้ ว ผู้วิจยั ควรคํานวณร้ อยละโดยเทียบ
กับจํานวนคําคุณศัพท์ ทงหมดที
ั]
*พบในเอกสารมากกว่าที*จะเทียบกับจํ านวนคํา
ทัง] หมด ซึ* ง ตัว เลขจํ า นวนคํ า คุณ ศัพ ท์ ทัง] หมดนี โ] ปรแกรมคอนคอร์ แ ด๊ น ซ์ ไ ม่
สามารถระบุได้ โดยตรง เนื*องจากโปรแกรมจะไม่สามารถนับจํานวนคําคุณศัพท์
ได้ (ยกเว้ นในกรณีที*เอกสารนันมี
] การกํากับหมวดคําไว้ ด้วย)
4. สิง* ที*ผ้ วู ิจยั ต้ องการหาอาจไม่สามารถหาได้ จากคลังข้ อมูลภาษาที*มีอยู่
เช่น งานวิจยั บางเรื* องอาจจําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลภาษาที*ยงั ไม่มีการพิมพ์เก็บไว้ ใน
คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงไม่ควรเอาข้ ออ้ างของการที*สามารถใช้ โปรแกรมคอนคอร์
แด๊ นซ์ได้ สะดวกมาเพื*อละเลยข้ อมูลอื*นๆที*ยงั ไม่ได้ อยู่ในคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ
หากจําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลเหล่านันกั
] บโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์จริ งๆ ผู้วิจยั ก็ควรจะ
พิมพ์ข้อมูลเหล่านันลงในคอมพิ
]
วเตอร์ ด้วย
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5. ผู้วิจยั ควรคํานึงถึงเรื* องความแม่นยํา (precision) และความครบถ้ วน
(recall) ด้ วย โดยที*ค่าความแม่นยํา (precision) ค่าความครบถ้ วน (recall) และ
ค่าความผิดพลาด (fallout) เป็ นเรื* องทางสถิติที*ใช้ แสดงเปรี ยบเทียบสิ*งที*สงั เกตุได้
กับสิง* ที*เป็ นจริ ง รูปที* 11.4 ข้ างล่างแสดงเปรี ยบเทียบการคํานวณค่าทังสาม
]
โดยที*ในการค้ นหาข้ อมูลใดใด ส่วนของ a+b คือสิ*งที*ค้นมาได้ ซึ*งอาจ
ไม่ใช่สิ*งที*ถกู ต้ องหรื อสิ*งที*ต้องการทังหมด
]
ถ้ าสิ*งที*ถกู ต้ องคือ a+c การค้ นครัง] นี ]
ก็จะให้ ค่าความแม่นยําจะเท่ากับ a / (a+b) คือมีเฉพาะส่วน a ของสิ*งที*ค้นมา
เท่านันที
] *ถกู ต้ อง ส่วนค่าความครบถ้ วนจะเท่ากับ a / (a+c) เพราะเป็ นการเทียบ
กับข้ อมูลที*ถกู ต้ องทังหมด
]
(คือ a รวมกับ c) ส่วนค่าความผิดพลาดนัน] คือจากสิง*
ที*ค้นมาแล้ วไม่ใช่ข้อมูลที*ต้องการเทียบกับข้ อมูลทัง] หมดที*ไม่ต้องการ จึงมีค่า
เท่ากับ b / (b+d)
ข้ อมูลที*ค้นได้
b

d
a

c
ข้ อมูลที*ถกู ต้ อง

precision
recall
fallout

= a / (a+b)
= a / (a+c)
= b / (b+d)

(accuracy)
(true positive)
(false positive)

รูป 11.4 แสดงการคํานวณค่าความแม่นยําและความครบถ้ วน
ในเรื* องของการใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์นี ] a คือ จํานวนหน่วยที*
โปรแกรมหาได้ และเป็ นหน่วยที*ต้องการ b คือจํานวนหน่วยที*โปรแกรมหาได้ แต่
ไม่ใช่หน่วยที*ต้องการ c คือ จํานวนหน่วยที*โปรแกรมค้ นหาไม่พบแต่เป็ นหน่วยที*
ผู้วิจัยต้ องการ d คือ จํานวนหน่วยที*โปรแกรมค้ นหาไม่พบและก็ไม่ใช่หน่วยที*
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ต้ องการ (โดยทัว* ไปผู้วิจัยมักจะไม่ใช้ ค่าความผิดพลาด เนื*องจากค่า d มักจะ
เป็ นค่าที*คํานวณไม่ได้ หรื อหาได้ ยาก)
ดังนัน] ค่าความแม่นยํา (precision) จะคํานวณออกมาเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหน่วยที*ค้นได้ ตรงตามความต้ องการ ค่าความครบถ้ วน (recall) เป็ นร้ อย
ละของจํานวนหน่วยที*เกี*ยวข้ องที*โปรแกรมค้ นหาได้ โดยทัว* ไป ผู้วิจยั มักต้ องการ
จะได้ ค่าความแม่นยํา 100% และค่าความครบถ้ วน 100% แต่ในความเป็ นจริ ง
เป็ นเรื* องที*เป็ นไปได้ ยาก ถ้ าผู้วิจัยต้ องการให้ ได้ ความครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้วิจยั ก็
มักจะได้ สิ*งอื*นๆที*ไม่ใช่สิ*งที*ต้องการมาด้ วยมาก ส่งผลให้ ได้ ค่าความแม่นยําตํ*า
(poor precision) แต่ถ้าผู้วิจยั ต้ องการให้ ได้ คา่ ความแม่นยําสมบูรณ์ โอกาสที*จะ
พลาดรายการหลายๆรายการก็ มี สูง ส่ง ผลให้ ไ ด้ ค่า ความครบถ้ วนตํ* า (poor
recall)
ดังนัน] ในการใช้ คลังข้ อมูลภาษา ผู้วิจยั จึงควรพิจารณาเรื* องพวกนี ]ด้ วย
หากสามารถระบุถึงตัวเลขเหล่านี ]ได้ ก็ควรจะทํา แต่ในกรณีที*คลังข้ อมูลภาษามี
ขนาดใหญ่มากก็อาจเป็ นไปได้ ยากที*จะหาหน่วยที*โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์สืบค้ น
ไม่พบ (missing token) ในคลังข้ อมูลภาษานัน] เนื*องจากผู้วิจยั จะต้ องหาด้ วย
ตนเองว่าโปรแกรมสืบค้ นไม่พบเป็ นจํานวนเท่าใด แต่ก็อาจทําได้ โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างข้ อมูลเพื*อประมาณค่าความแม่นยําและความครบถ้ วนที*พบ
8. ตัวอย่ างการใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
ในตอนนี ] จะเป็ นการยกตัวอย่างการใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ ในที*นี ]
เลือกโปรแกรม AntConc เป็ นตัวอย่างการใช้ งาน เนื*องจากเป็ นโปรแกรมที*ใช้ งาน
ได้ ฟ รี สามารถดาว์ น โหลดได้ จ ากเว็ บ http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/
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antconc_index.html เวอร์ ชั*น ณ เดือ นมีน าคม 2007 คือ AntConc 3.2.1
โปรแกรมที*ดาว์นโหลดมาแล้ วสามารถเรี ยกใช้ งานได้ ทนั ที ไม่จําเป็ นต้ องติดตัง]
ในการทดลองใช้ โปรแกรมนี ] จะใช้ ข้อมูลงานเขียนของ Jane Austen
จํานวน 9 เล่มซึ*งสามารถดาว์นโหลดหนังสือเหล่านี ]ได้ จาก Oxford Text Archive
(http://www.ota.ox.ac.uk/) และงานเขียนทังหมดของ
]
William Shakespeare
ซึ* ง ส า ม า ร ถ ด า ว์ น โ ห ล ด ไ ด้ จ า ก http://www.it.usyd.edu.au/~matty/
Shakespeare/ คลัง ข้ อมูล ทดสอบนีจ] ึงเป็ นคลัง ข้ อมูลที* แทนภาษานิย ายของ
นักเขียนทังสอง
]
8.1 การโหลดคลังข้ อมูลเข้ าโปรแกรม
เริ* มต้ นด้ วยการบอกโปรแกรมให้ โหลดคลังข้ อมูลโดยเลือก File – Open
File(s) แล้ วเลือกไฟล์หนังสือทัง] 9 เล่ม ชื*อไฟล์ทงหมดจะปรากฏที
ั]
*คอลัมน์ซ้ายมือ
กรณีที*ต้องการเปิ ดทุกไฟล์ในไดเร็ กเตอรี* นนั ] ให้ เปิ ดด้ วย File – Open Dir แล้ ว
เลื อ กไดเร็ กเตอรี* ที* เ ก็ บ คลั ง ข้ อมู ล ที* ต้ องการ เช่ น กรณี ข้ อมู ล งานของ
Shakespeare ที*โหลดมาจะประกอบด้ วยไดเร็ กเตอรี* ย่อยสี*อนั แยกตามประเภท
ของงานเขียนเป็ น comedies, histories, poetry, tragedies เริ* มต้ นโปรแกรมจะ
ถือว่าไฟล์ข้อมูลเก็บในสกุล .txt หากต้ องการแก้ ไขให้ เปิ ดไฟล์สกุลอื*นๆได้ ให้
แก้ ไขที* Global Setting แล้ วเลือกสกุลไฟล์จาก .txt เป็ นแบบที*ต้องการเช่น ALL
คือทุกไฟล์ แล้ วกดปุ่ ม Apply แล้ วจึงเปิ ดไดเร็ กเตอรี* ที*ต้องการได้
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รูป 11.5 การตังค่
] านามสกุลไฟล์สาํ หรับการอ่านข้ อมูลแบบ Open Dir
8.2 การหารายการความถีขB องคํา
ดูรายการคําทังหมด
]
โดยเลือกแท็ป Word List แล้ วกดปุ่ ม start จะได้
รายการคําพร้ อมความถี*ปรากฏให้ เห็น จํานวนศัพท์ทงหมดที
ั]
*พบในคลังข้ อมูลคือ
ตัวเลขของ Word Type ส่วนจํานวนคําทังหมดที
]
*พบคือตัวเลขของ Word Token
ในการนับคํานัน] เราสามารถเลือกได้ วา่ จะแยกความต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่หรื อ
เล็กหรื อไม่ และรายการคําทังหมดนี
]
]ก็สามารถจัดเรี ยงได้ ในหลายลักษณะโดย
การเลือก Sort by Freq, Sort by Word, Sort by Word End การใช้ Sort by
Word End จะช่วยแสดงคําซึง* มี suffix เดียวกันมาเป็ นกลุม่ ให้ เห็น
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รูป 11.6 หน้าจอ word frequency list
8.3 การค้ นคําหลักพร้ อมบริบท
การใช้ Concordance ให้ เลือกแท็ป Concordance แล้ วพิมพ์คําที*
ต้ องการ เช่น คําว่า take เราสามารถจัดเรี ยงผลใหม่ได้ โดยเลือกการ sort Level
1, 2, 3 ตามที*ต้องการ 1R หมายถึงคําทางขวาตําแหน่งแรกของคําหลัก จํานวน
ตัวอย่างที*พบทัง] หมดจะบอกใน Concordance Hits (ในตัวอย่างนีค] ือ 506
ตัวอย่าง) ขอบเขตความยาวของข้ อมูลที* ต้องการแสดงสามารถกํ า หนดได้ ใ น
Search Windows size ค่าเริ* มต้ นคือ 50 คํา ที*คอลัมน์ขวาที*พบตัวอย่างบรรทัดที*
นํามาแสดงจะบอกชื*อไฟล์ข้อมูลที*พบตัวอย่างนัน]
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รูป 11.7 หน้าจอ concordance
เราสามารถเลือกคําที*ต้องการมาแสดงในหน้ าจอ Concordance ได้
ทันทีจากหน้ าจอของ Word List โดยการกดที*คําที*ต้องการ เช่น กดที*คํา take ใน
หน้ าจอ Word List ก็จะได้ ผลเช่นเดียวกัน (สังเกตดูจะเห็นว่ามีรูปมือชี ]ให้ กดได้ ใน
หน้ าจอ Word List) ในทํานองเดียวกัน ในหน้ าจอ Concordance นี ] หากเรากด
ที*คําหลักในตัวอย่างที*ต้องการ ก็ จะนําเราไปสู่หน้ าจอ File View โดยแสดง
ข้ อ ความต่อ เนื* อ งในไฟล์ ที*พ บตัวอย่า งนัน] พร้ อมทัง] ระบายสีคํ า หลัก ที* เ ลือ ก ที*
ด้ านบนจะบอกจํ านวนตัวอย่างทัง] หมดที*พบในไฟล์ นี ] ที* ด้านล่า งแสดงว่าเป็ น
ตัวอย่างที*เท่าไร
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รูป 11.8 หน้าจอ File View
8.4 การหาคําปรากฏร่ วม
ในหน้ าจอ Collocate เป็ นการแสดงคํ า ปรากฏร่ ว มของคํ า หลัก
Collocate Type คือจํานวนศัพท์ที*ปรากฏร่ วม Collocate Token คือจํานวนคํา
ปรากฏร่ วมที*นบั ได้ ทงหมด
ั]
Window Span ใช้ กําหนดขอบเขตหน้ าหลังของ
คําหลักว่าต้ องการดูคําปรากฏร่วมไกลเพียงใด 1L-1R คือดูคําติดกันข้ างหน้ าและ
ข้ างหลัง Min Collocate Frequency ใช้ ตงเงื
ั ] *อนไขว่าจะพิจารณาเฉพาะคํา
ปรากฏร่ วมที*มีความถี*อย่างน้ อยเท่าใด ในตัวอย่างนี ]ตังค่
] าเป็ น 1 คือปรากฏครัง]
เดียวก็นบั แต่ในกรณีใช้ งานจริ งกับคลังข้ อมูลขนาดใหญ่ควรกําหนดไว้ อย่างน้ อย
5 การจัดเรี ยงในรู ปเป็ นการเรี ยงตามความถี*ของคําปรากฏร่ วม ในตัวอย่างจะ
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เห็น place ปรากฏร่ วมหลัง take 33 ครัง] ไม่มีปรากฏข้ างหน้ า ส่วนคํา would
ปรากฏหน้ า take 24 ครัง] ไม่มีปรากฏข้ างหลัง

รูป 11.9 หน้าจอ collocate
การแสดงคํ า ปรากฏร่ ว มโดยอาศัย ความถี* อ ย่า งเดี ย ว มี ผ ลให้ คํ า ที*
ปรากฏบ่อยในข้ อมูลขึ ]นมาในลําดับต้ นได้ โดยไม่มีความสัมพันธ์ใดกับคําหลัก เช่น
คําว่า the, a เป็ นต้ น เราสามารถสัง* ให้ แสดงคําปรากฏร่ วมให้ จดั ลําดับใหม่โดย
อาศัยการคํานวณทางสถิติ คําที*ปรากฏน้ อยแต่มกั ปรากฏกับคําหลักเสมอๆ ก็
ได้ รับนํ ]าหนักมากขึ ]นกว่าคําที*ปรากฏบ่อยแต่ปรากฏกับคําอื*นๆ ด้ วยมาก วิธีใช้
การคํานวณทางสถิตินี ] ต้ องเลือกที* Tool Preference ก่อน เลือก Collocates และ
เช็ ค Collocate measure และเลือกสถิ ติที*ต้องการใช้ ซึ*งมีส องแบบ คือ MI
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(mutual information) และ T-score หลังจากนันให้
] กลับไปหน้ าจอ Collocate
แล้ วเลือก sort by stat แล้ วกดปุ่ ม Start ใหม่ โปรแกรมจะใช้ เวลานานมากขึ ]น
เพราะต้ องคํานวณผล เราสามารถปรับ Min Collocate Frequency เป็ น 3 หรื อ 5
ได้ เพื*อให้ ได้ ผลที*เร็ วขึ ]น ผลที*ได้ จะแสดงคําปรากฏร่ วมที*ใกล้ เคียงความจริ งมาก
ขึ ]น คําว่า the, a จะตกลําดับไป

รูป 11.10 การตังG ค่าสถิตทิ ใPี ช้ในการหา collocate
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รูป 11.11 หน้ าจอ collocate เรี ยงตามค่าสถิติ
8.5 การค้ นหากลุ่มคํา
หน้ าจอ Cluster ใช้ ในการแสดงผลกลุม่ คําที*อยู่ติดกัน โดยมีคําหลักที*
ต้ องการค้ นเป็ นส่วนหนึ*ง เราสามารถกําหนดจํานวนกลุ่มคําว่าน้ อยสุดและมาก
สุดเป็ นเท่าไร ในที*นี ]กําหนดหากลุม่ คํา 2 ถึง 4 คํา และกําหนดว่าแต่ละกลุม่ ต้ อง
พบอย่างน้ อย 3 ครัง] และให้ จดั เรี ยงผลตามความถี*กลุม่ คําที*พบ หากต้ องการหา
เฉพาะกลุ่ม คํ า ที* มี คํ า หลัก อยู่ซ้ า ยสุด หรื อ ขวาสุด ก็ เ ลื อ กจาก Search Term
Position

304

บทที ; 11 โปรแกรมคอนคอร์ แด๊นซ์

รูป 11.12 หน้าจอ clusters เรียงตามความถีP
8.6 การค้ นแบบซับซ้ อน
ในการค้ นหาคําหลักนัน] นอกจากการค้ นแบบคําเต็มที*ผ่านมา เรายัง
สามารถค้ นแบบที*ซับซ้ อนมากขึน] ได้ อีก หากสังเกตช่อง Search term จะมี
ตัวเลือกต่างๆให้ ใช้ การขีดถูกหน้ าตัวเลือก Words หมายความว่าให้ ค้นหาคําหลัก
นันโดยมองเป็
]
นคําเต็มๆ แต่ถ้าเอาเครื* องหมายขีดถูกนีอ] อกจะหมายความว่า
คําหลักที* ค้นนัน] ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นคําเต็ ม สามารถเป็ นส่วนหนึ*ง ของคํา ได้ ดัง
ตัวอย่างการค้ น friend ในข้ างล่าง จะเห็นว่าเราจะได้ คําอื*นอย่าง friendless,
friendlier, friendliness, friendly เป็ นต้ น ซึง* เมื*อคําหลักมีหลายรู ป เวลาจัดเรี ยง
เราควรจัดเรี ยงคําหลักเป็ นอันดับแรกก่อน แล้ วเลือกคําบริ บทในลําดับต่อไป
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รูป 11.13 การค้น concordance โดยเทียบหาบางส่วนของคํา
โปรแกรม AntCon รองรับการค้ นคําโดยใช้ wildcard character อย่าง *
? และการค้ นโดยใช้ regular expression ความหมายของ wildcard character
กําหนดไว้ ใน Global Settings โดยที* * แทนตัวอักษรอะไรกี*ตวั ก็ได้ หรื อไม่มีเลยก็
ได้ + แทนอักษรหนึ*งตัวหรื อไม่มีเลย ? แทนตัวอักษรใดใดหนึ*งตัว @ แทนคําหนึ*ง
คําหรื อไม่มีคําก็ได้ # แทนคําหนึง* คํา | แทนความหมายของหรื อ ตัวอย่างเช่น
o เมื*อค้ น un*ly หมายถึงคําใดใดที*ขึ ]นต้ นด้ วย un และลงท้ ายด้ วย ly เช่น
unlikely, undoubtedly, unfortunately, unhappily เป็ นต้ น
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o เมื*อค้ น very#thing จะได้ คําสามคําที*มีคําใดใดระหว่าง very กับ thing เช่น
very unlikely thing, very serious thing, very bad thing, very best thing,
เป็ นต้ น
o เมื*อค้ น break|broke|broken จะได้ คําหลักทังสามคํ
]
านี ]ในข้ อมูล

รูป 11.14 สัญลักษณ์ทใPี ช้ในการค้นหาแบบ wildcard
ในการค้ นแบบ advanced mode เราสามารถค้ นคําหลักหลายๆ คํา
พร้ อมกับกําหนดบริ บทข้ างเคียงว่าจะต้ องมีคําใดบ้ าง ในตัวอย่างข้ างล่าง เป็ น
การค้ นคําที*มีอย่างน้ อยสามตัวอักษรแล้ วลงท้ ายด้ วย ed หรื อ en และในบริ บท
หน้ าหลังสองตําแหน่ง 2L,2R จะต้ องมีคําว่า were กับ by อยู่ ผลที*ได้ ก็จะเป็ น
ดังที*ปรากฏ
307

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้

รูป 11.15 การค้นแบบซับซ้อนและกําหนดบริบทคําทีตP อ้ งการ
8.7 การแสดงตําแหน่ งการปรากฏของคํา
Concordance Plot เป็ นการแสดงภาพการปรากฏของคําหลักที*ค้นว่า
ปรากฏ ณ ตําแหน่งใดในแต่ละไฟล์ที*ค้น เส้ นขีดแต่ละเส้ นแสดงตําแหน่งที*คําหลัก
ปรากฏอยู่ Concordance Plot เป็ นประโยชน์ในการมองภาพว่าคําหลักที*ค้นนันมี
]
กล่าวถึง ณ ส่วนใดของเรื* อง ในตอนเริ* มต้ น ตอนกลางเรื* อง หรื อตอนท้ ายเรื* อง
เป็ นต้ น ในตัวอย่างข้ างล่างเป็ นการค้ นคํา friend* คือทุกคําที*ขึ ]นต้ นด้ วย friend
ซึ*งจะเห็นว่านิยาย Emma จะมีการใช้ คําพวกนี ]มาก ในขณะที*นิยาย love and
friendship กลับมีการใช้ คําในกลุม่ friend นี ]น้ อยมาก
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รูป 11.16 หน้าจอแสดง concordance plot
8.8 การหาคําสําคัญเมืBอเทียบกับคลังข้ อมูลอ้ างอิง
การใช้ Keyword List เป็ นฟั งก์ ชั*นพิเศษที* AntConc มีให้ ไว้ เพื* อ
เปรี ย บเที ย บระหว่า งคลัง ข้ อ มูล สองคลัง ข้ อ มูล เพื* อ หาคํ า ที* มี ค วามสํา คัญ ใน
คลังข้ อ มูล หนึ*ง มากกว่า เมื*อ นํ าไปเปรี ยบเที ย บกับ อีก คลัง ข้ อมูล หนึ*ง ที*เ รี ยกว่า
คลังข้ อมูลอ้ างอิง หลักการโดยทัว* ไปเป็ นการมองหาคําซึ*งพบมากในคลังข้ อมูลที*
วิเคราะห์อยู่แต่พบน้ อยในคลังข้ อมูลอ้ างอิง การที*จะใช้ ส่วนนี ]ได้ เราจึงต้ องมี
คลังข้ อมูลอ้ างอิงหรื อเรี ยกว่า reference corpus ซึ*งสามารถกําหนดได้ ใน Tool
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Preferences ของ Keyword List โดยเลือก Add Directory หรื อ Files ก็ได้ การ
เปรี ยบเทียบความเป็ นคําสําคัญอาศัยวิธีการคํานวณทางสถิติซงึ* ในโปรแกรมนี ]มีไว้
เลือกใช้ ได้ สองแบบ คือ Log-Likelihood หรื อ Chi-square เมื*อจัดเรี ยงผลตาม
keyness เราจะได้ คํ า ที*เ ป็ นคํ าเฉพาะของคลัง ข้ อมูลที* ศึกษาอยู่เรี ยงตามค่า
keyness ทางสถิติ

รูป 11.17 การตังG ค่าสถิตแิ ละ reference corpus สําหรับการหา keyword
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รูป 11.18 หน้าจอแสดง keyword เมืPอเทียบกับ reference corpus
8.9 การใช้ AntConc กับข้ อมูล XML
การใช้ งานคลังข้ อมูลที* มีการกํ ากับข้ อมูลแบบ XML, SGML ตาม
มาตรฐานของ TEI เช่นข้ อมูลที*โหลดจาก Oxford text archive, British National
Corpus ฯลฯ โดยเราสามารถ ignore tag ต่างๆที*กํากับไว้ ในคลังข้ อมูลได้
รวมถึง ignore header tag ทังหมด
]
ค่าตังต้
] นของ header tag คือ teiHeader แต่
หากคลังข้ อมูลที*ใช้ ใช้ header tag ในชื*ออื*นก็ต้องปรับแก้ ให้ ตรงกับข้ อมูลที*ใช้
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รูป 11.19 การกําหนดเกี*ยววกับแท็กที*กํากับในข้ อมูล
8.10 การใช้ AntConc กับข้ อมูลภาษาไทย
โปรแกรม AntConc นี ]เป็ นโปรแกรมที*พฒ
ั นาโดย Laurence Anthony ที*
มหาวิทยาลัย Waseda ประเทศญี* ปุ่น จึงสามารถรองรั บภาษาอื*นๆ ที*ไม่ใ ช่
ภาษาอัง กฤษได้ ห ลากหลาย เช่ น ภาษาญี* ปุ่ น ภาษาจี น ภาษาเกาหลี ภาษา
ไต้ หวัน ตลอดจนภาษาต่างๆ ที*เข้ ารหัสอักขระแบบ ISO ผู้ใช้ ต้องเลือกรหัสอักขระ
ที* ต รงกั บ ข้ อมู ล ของตนที* จ ะใช้ ในกรณี ภ าษาไทย เราสามารถเลื อ ก ISO
Encoding ของภาษาไทยคือ ISO-8859-11 ได้
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รูป 11.20 การตังG ค่าสําหรับใช้กบั ข้อมูลภาษาไทย
อย่างไรก็ตาม เนื*องจากข้ อความภาษาไทยไม่มีการแบ่งคํา จึงไม่สามารถค้ นได้
เต็มประสิทธิภาพเหมือนการค้ นภาษาอังกฤษ การค้ นคําไทยจะต้ องเลือกให้ เป็ น
ส่วนหนึ*งของคําโดยค้ นแบบไม่เต็มคํา และผลที*แสดงหน้ าจอจะไม่เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยตรงแนวเหมือนอย่างภาษาอังกฤษ และไม่สามารถจัดเรี ยงลําดับตาม
บริ บทซ้ ายหรื อขวาได้ โปรแกรม AntConc จึงใช้ กบั ข้ อมูลภาษาไทยได้ เพียงใน
ระดับหนึง*
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รูป 11.21 ผลแสดงการค้น concordance ข้อมูลภาษาไทย
9. การใช้ โปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ ภาษาไทย
โปรแกรม Thai Concordance Online เป็ นบริ การค้ นหาข้ อมูลตัวอย่าง
การใช้ ภาษาไทยผ่านทางอินเทอร์ เน็ตที* http://ling.arts.chula.ac.th/ThaiConc/
ซึ*งเป็ นบริ การที*ให้ เลือกค้ นคําจากคลังข้ อมูลภาษาไทยที*กําหนดให้ จํานวนหนึ*ง
เช่น หนังสือพิมพ์ รายงานข่าว บทความวิชาการ เป็ นต้ น ผู้ใช้ สามารถกําหนด
ความยาวของบริ บทซ้ ายขวาที*ต้องการว่าเป็ นกี*ตวั อักษร พร้ อมทังระบุ
] คําข้ างหน้ า
หรื อข้ างหลังคําหลักว่าไม่ต้องการให้ เป็ นคําอะไรบ้ าง ทังนี
] ]ก็เพื*อช่วยลดข้ อมูลที*ไม่
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ต้ องการออกไป เช่น ถ้ าเราต้ องการค้ นคําว่า เหลือ ที*เป็ นกริ ยา เราก็จะไม่ต้องการ
คํานาม “ที*เหลือ” คํากริ ยา “ช่วยเหลือ” หรื อคําวิเศษณ์ “เหลือเกิน” เป็ นต้ น ผลที*
ได้ จากโปรแกรมเป็ นการดึงตัวอย่างตามจํานวนที*ระบุให้ ดึงออกมา ซึ*งการค้ นแต่
ละครัง] จะได้ ตวั อย่างที*ตา่ งกัน เพราะเป็ นการค้ นแบบสุม่
ที*บรรทัดบนสุดเป็ นรายงานผลการค้ นคําหลักที*ระบุ โดยบอกว่าเพื*อให้
ได้ ตวั อย่าง 50 ตัวอย่างที*ต้องการ โปรแกรมได้ อา่ นข้ อความต่อเนื*องไปกี*ตวั อักษร
และเมื*อ คํานวณเป็ นความน่าจะเป็ นที*จ ะพบคํา ว่า เหลือ ในคลังข้ อมูลจะเป็ น
เท่าไร นอกจากนี ] ยังให้ ข้อมูลเพิ*มเติมว่า คําว่า”เหลือ” นี ]เป็ นคําที*พบมากเป็ น
ลําดับที* 318 ซึงมีจํานวน 14,420 ครัง] ในคลังข้ อมูลที*เลือกซึง* มีขนาด 29,503,962
คํา และคลังข้ อมูลนี ]มีศพั ท์42,919 คํา คําในตําแหน่งที* 318 นี ]มีเพียงคําเดียว
และหากคํานวณการปรากฏของคํา เหลือ จะได้ ว่าในทุกหนึ*งล้ านคําจะพบคํานี ]
488 ครัง] ข้ อมูลเหล่านี ]จะช่วยให้ เห็นว่า คําหลักที*ค้นนันปรากฏมากน้
]
อยเพียงใด
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10. การใช้ คลังข้ อมูลภาษาไทยแห่ งชาติ
คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติเป็ นคลังข้อมูลภาษาแบบทัวไป
P
มีการ
เก็บ ข้อ มู ล ภาษาเขีย นทีPห ลากหลายจากแหล่ ง ต่ า งๆ ให้ ค รอบคลุ ม การใช้
ภาษาไทยในลัก ษณะต่ า งๆ ถู ก ออกแบบมาโดยเทีย บเคีย งกับ โครงสร้า ง
คลังข้อมูลภาษาเขียนของ British National Corpus ปจั จุบนั มีขอ้ มูล 18 ล้านคํา
สามารถสืบค้นคลังข้อมูลได้ทPี http://ling.arts.chula.ac.th/TNC/
ผูใ้ ช้สามารถระบุคาํ ทีตP อ้ งการค้น และระบุประเภทตัวบท (genre) และ
หรือเนืGอหา (domain) ผลทีไP ด้จะแจกแจงความถีPโดยรวมและความถีPทแPี ยกไป
ตามตัวบทประเภทต่ า งๆ ได้แก่ นิ ยาย หนังสือพิมพ์ กึPง วิช าการ วิช าการ
กฎหมาย และอืPน ๆ ผู้ใ ช้ส ามารถเลือ กกดทีPตัว เลขความถีPเ หล่ า นีG ก็จ ะได้
รายการตัวอย่างการใช้คาํ นันG ตามจํานวนทีรP ะบุ หลังจากนันG สามารถกรองผลทีP
ได้โดยกําหนดตัวกรองเป็ นปี เพศ ช่วงอายุผูเ้ ขียน และสามารถเลือกแสดงผล
แบบจัดคําหลักไว้กลางได้ รหัสข้างหน้าตัวอย่างบอกถึงแหล่งทีมP าของข้อมูล
ซึงP ผูใ้ ช้สามารถกดดรายละเอียดได้ พร้อมทังG จะเห็นบริบททีมP ากขึนG ของตัวอย่าง
นันG
นอกจากผลการค้นแบบคําหลักพร้อมบริบท ในเว็บ TNC ยังสามารถ
ค้นข้อมูลคําปรากฏร่วมได้ดว้ ย ซึงP ใน Thai Concordance Online ไม่สามารถให้
ข้อมูลนีGได้ โดยเมืPอกดทีP collocate ก็จะมีตวั เลือกสถิติทPตี ้องการใช้และการ
ระยะห่างของคํา เมืPอได้รายการคําทีเP ป็ น collocate แล้ว เราสามารถกดทีคP ําทีP
ต้องการก็จะได้ตวั อย่างการใช้คาํ หลักนันG พร้อมคําปรากฏร่วม
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1. ความเป็ นมา
ในภาษาใดก็ ต าม เรามัก จะสัง เกตพบว่ า คํ า บางคํ า มัก จะปรากฏใช้
ร่ ว มกับ คํ าบางคํ า อยู่เ สมอ เช่ น ในภาษาอังกฤษทีC pay มัก ปรากฏใช้ ร่ ว มกับ
attention, หรื อคําว่า look มักปรากฏร่วมกับ after เป็ นปกติอย่างเห็นได้ ชดั การ
ทีCคําบางคํามักปรากฏใช้ ร่วมกันอยู่เสมอนี I เราเรี ยกว่าคําปรากฎร่ วม collocation
Firth (1957:6) เป็ นคนแรกๆ ทีCใช้ คําว่า collocation และให้ นิยามของการปรากฏ
ร่ ว มกั น ของคํ า ว่ า หมายถึ ง คํ า หรื อ วลี ทีC มัก ปรากฏใช้ ร่ ว มกั น จนเป็ นปกติ
(collocation of a given word are statements of the habitual or customary
places of that word) Fontenelle (1994) ได้ ยกตัวอย่างของคําว่า sour กับ
rotten คือ เราจะพบคําว่า sour จะปรากฏร่วมกับ milk (sour milk) มากกว่าทีCจะ
พบคําว่า rotten ปรากฏร่ วมกับ milk (rotten milk) ถึงแม้ ว่าการใช้ rotten milk
จะไม่ผิดหลักไวยากรณ์ แต่เป็ นการใช้ ทีCค่อนข้ างแปลกสําหรับผู้พดู ภาษาอังกฤษ
คําว่า rotten นันจะใช้
I
ร่วมกับ egg มากกว่า ตัวอย่างนี I แสดงให้ เห็นว่าในการใช้
ภาษาจริ ง ผู้พูดเลือกทีCจะใช้ คําบางคําร่ วมกับคําบางคําเป็ นพิเศษ ซึCงสิCงนีไI ม่
สามารถอธิบายโดยกฎทางวากยสัมพันธ์ ได้ (เพราะทังคํ
I า sour และ rotten ต่างก็
เป็ นคําคุณศัพท์) ระดับของการปรากฏร่ วมกันของคํานันI มีตงแต่
ั I คําทีCปรากฏอยู่
ด้ วยกันเสมอ จนมีลกั ษณะเป็ นเสมือนสํานวน (idiom) เช่น kick the bucket ซึงC มี
ความหมายว่าตาย หรื อ to lick somebody’s boot ซึCงมีความหมายว่าประจบ
สอพลอ ไปจนถึงระดับทีCคําสามารถปรากฏร่ วมกันอย่างอิสระ คือ เป็ นไปตาม
กฎไวยากรณ์ว่าสามารถใช้ ร่วมกันได้ เช่น kick a football หรื อ fire staff เพราะ
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สามารถแทนทีCคํา a football หรื อ fire ได้ หลากหลาย เช่น kick a cat หรื อ lay off
staff ในกรณีของคําทีCเป็ นเสมือนสํานวนนันI นักภาษาศาสตร์ สว่ นใหญ่ไม่จดั ว่า
เป็ นคําปรากฏร่ วม เพราะสืCอถึงหน่วยความหมายเพียงหน่วยเดียว (a single
semantic entity) ความหมายของวลีนนไม่
ั I สามารถวิเคราะห์จากความหมายของ
คําย่อยๆ ภายใน และในกรณีของการปรากฏร่ วมกันได้ อย่างอิสระก็ไม่ถือเป็ น
เรืC องของคําปรากฏร่วมเช่นกัน คําปรากฏร่วมจึงเป็ นกรณีทีCอยูร่ ะหว่างทังสองขั
I
วนี
I I
แต่ถึงกระนันI ขอบเขตทีCกําหนดนี Iก็ยงั กว้ าง ความหมายของคําปรากฏร่ วมจึงไม่
เป็ นที'ตกลงกันแน่นอนว่าครอบคลุมขอบเขตมากน้ อยเท่าใด
นอกจากคํา คํา ปรากฏร่ ว ม (collocation) คํ าอี ก จํ าพวกหนึ'งซึ'ง ถูก
กล่าวถึงและเป็ นประเด็นที'มีผ้ ูสนใจศึกษาอย่างมาก คือคําว่า หน่วยเสมือนวลี
(phraseological unit) หรื อหน่วยประกอบหลายคํา (multi-word unit) ซึ'งเป็ น
หน่วยที'ดเู สมือนเป็ นวลีแต่โดยลักษณะการใช้ แล้ วถือเป็ นหนึง' หน่วยภาษาที'ไม่ควร
มองแยกองค์ประกอบภายใน ทังคํ
f าปรากฏร่ วมและหน่วยเสมือนวลีนี fมีความ
คล้ ายคลึงกันและเป็ นที'สนใจศึกษามากในปั จจุบนั บางคนก็ใช้ คําหน่วยเสมือนวลี
ในความหมายกว้ างที'คลุมคําปรากฏร่ วมด้ วย ในปี ค.ศ.2005 มีการประชุม
วิชาการของผู้ที'สนใจเรื' องนีมf าจากศาสตร์ ต่างๆกว่า 170 คน คือการประชุม
Phraseology 2005: The Many Faces of Phraseology ประกอบด้ วย
นักวิชาการด้ านภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูล นักพจนานุกรม นักวิจยั การประมวลผล
ภาษา นัก ภาษาศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา นัก วิ ช าการด้ า นการสอนภาษา นัก ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ ฯลฯ ทังหมดมี
f
ความสนใจในปรากฏการณ์ เดียวกันของภาษาแต่
จากแง่ มุม ที' แ ตกต่ า งกัน ความสนใจเรื' อ งนี มf ี ม ากจนสามารถแยกเป็ นแขนง
การศึกษาหนึ'งที'เรี ยกว่า phraseology ผลจากการประชุมวิชาการในครังf นันได้
f มี
หนังสือออกมาสามเล่ม เล่มแรกเป็ นภาษาฝรั'งเศส La phraséologie dans tous
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ses états เล่มที'สอง Phraseology: An Interdisciplinary Perspective (2008)
รายงานความสนใจในหน่ ว ยเสมื อ นวลี ใ นศาสตร์ ต่ า งๆ และเล่ ม ที' ส าม
Phraseology in Foreign Language learning and Teaching (2008) ให้ ความ
สนใจในเรื' องของหน่วยเสมือนวลีในการเรี ยนการสอนภาษาเป็ นหลัก
Ellis (2008) กล่าวสรุ ปความเป็ นมาในเรื' องนี fว่า ความสนใจในหน่วย
เสมือนวลีมีมาตังf แต่ในยุคไวยากรณ์ โครงสร้ าง นักไวยากรณ์ โครงสร้ างอย่า ง
Fries (1952) ได้ แ ยกความแตกต่า งระหว่า งความหมายจากคํ า (lexical
meaning) และความหมายจากโครงสร้ าง (structural meaning) ซึ'งได้ มาจาก
รู ปแบบโครงสร้ างบางประเภท การเรี ยนภาษาจึงไม่ใช่เพียงแค่ร้ ู ความหมายของ
คํา แต่ต้องเรี ยนรู้รูปแบบการประกอบคําและความหมายของโครงสร้ างนันf Harris
(1982, 1991) นักภาษาศาสตร์ โครงสร้ างได้ ใช้ แบบจําลองคณิตศาสตร์ เสนอ
ไวยากรณ์ตวั ดําเนินการ (Operator Grammar) ซึ'งอธิบายว่าภาษาเป็ นระบบที'
คุณสมบัติด้านวากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ ของคําต่างๆ จะต้ องอธิบายในเชิง
สัมพันธ์ กับคําอื'นๆ และการเรี ยนรู้ ภาษาเป็ นเรื' องของการเรี ยนรู้ ผ่านการใช้ ใน
บริ บทสังคม ความคิดของนักไวยากรณ์ โครงสร้ างเหล่านี f ได้ ถูกลดทอนความ
สนใจในยุดไวยากรณ์ เพิ'มพูนที'มองไวยากรณ์ แบบแยกขาดจากคลังศัพท์อย่าง
ชั ด เจน คํ า เสมื อ นวลี พ วกนี ถf ู ก จั ด เป็ นข้ อมู ล ชายขอบไม่ ใ ช่ เ รื' อ งหลัก ของ
ภาษาศาสตร์ แต่ ใ นปั จ จุ บัน ความสนใจเรื' อ งรู ป แบบและความหมายของ
โครงสร้ างของนัก ไวยากรณ์ โ ครงสร้ างเหล่า นี มf าปรากฏในไวยากรณ์ ป ริ ช าน
ไวยากรณ์หน่วยสร้ าง ที'มองหน่วยสัญญะ (symbolic unit) เป็ นสําคัญซึ'งเป็ นได้
ทังคํ
f าและหน่วยที'ใหญ่กว่าคํา
การเติบโตของภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลมีส่วนสําคัญที'ทําให้ ความสนใจ
หน่วยที'ใหญ่กว่าคําเป็ นที'แพร่ หลาย เพราะด้ วยการใช้ ข้อมูลภาษาจํานวนมาก
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และวิธีการทางสิถิติต่างๆ ทําให้ ภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลสามารถสร้ างเครื' องมือที'
จะช่วยดีงหน่วยเหล่านี fออกมาให้ ศกึ ษาได้ โดยง่าย
2. ประเภทของคําปรากฏร่ วม
Nesselhauf (2005) มองว่าคําปรากฏร่วมเป็ นปรากฏการณ์ทางภาษาที'
อยู่ระหว่างสองขัวf คือการปรากฏแบบอิสระ (free combination) กับแบบสํานวน
ตายตัว (idiom) สํานวนตายตัวอย่าง sweeten the pill มีความหมายเฉพาะว่า
พยายามทําให้ ร้ ูสกึ ดีขึ fนในภาวะที'ได้ ข่าวร้ ายมา เราจะไม่สามารถแยกเอาเฉพาะ
คําอย่าง pill ไปใช้ กบั กริ ยาอื'นในความหมายข่าวร้ ายนี fได้ (*I was confronted
with a pill) หรื อ kick the bucket ก็จะมีความหมายเฉพาะว่า ตาย ไม่สามารถ
แยกส่วนไปใช้ ในความหมายนี fได้ ส่วนการปรากฏอิสระอย่าง want a car
สามารถเปลี'ยนคําจาก car เป็ นนามคําอื'นๆ ได้ หรื อเปลี'ยนกริ ยา want เป็ น
wash ก็ได้ ส่วนคําปรากฏร่ วมอย่าง take a picture แม้ ว่าเราอาจเปลี'ยนคํา
picture เป็ น photograph ได้ แต่ก็ไม่สามารถเปลีย' นเป็ นคําอื'นๆ ได้ ทงหมด
ัf
เราไม่
ใช้ take a film หรื อ movie
คําปรากฏร่วมโดยทัว' ไปจะประกอบด้ วยคําเนื fอหา (open class) สองคํา
ขึ fนไป เช่น strong tea, powerful car กรณีนี I Cowie (1992) เรี ยกว่า lexical
collocation เพราะแสดงถึงความสัมพันธ์ เฉพาะทีCมีอยู่ระหว่างคําเหล่านันI
โดยทัC ว ไปแล้ ว ความหมายของกลุ่ ม คํ า ทีC เ ป็ นคํ า ปรากฏร่ ว มจะไม่ เ ท่ า กั บ
ความหมายทีCเกิ ดจากการรวมความหมายของคําแต่ละคํา เช่น strong tea
strong ในทีCนี Iไม่ได้ หมายถึงการมีสภาพทางกายทีCแข็งแรงแต่หมายถึงรสชาติทีCแก่
lexical collocation จะแตกต่างจาก grammatical collocation โดยทีCในกรณีหลัง
นี IจะมีคําหนึCงเป็ นคําไวยากรณ์ (closed class) เช่น depend on, account for,
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rely on เป็ นต้ น ในกรณีของคําปรากฏร่วมทีCคอ่ นไปทางทีCเป็ นรูปตายตัว แต่ไม่ถึง
ขนาดเป็ นเสมือนสํานวน Cruse (1986) เรี ยกคําปรากฏร่วมประเภทนี Iว่า bound
collocation เช่น pay attention เพราะเราไม่สามารถแทรกคําชี Iเฉพาะระหว่างคํา
ทังสองนี
I
I เช่น *He paid his attention to ... แต่ก็สามารถแทรกคําคุณศัพท์ได้
เช่น He paid little attention to ... อย่างไรก็ตามการแยกลักษณะนี I ก็ไม่มี
เกณฑ์ทีCแน่ชดั ว่าจะตัดสินว่ากลุม่ คําใดเป็ น bound collocation ได้ อย่างไร เพราะ
เป็ นเรืC องของระดับว่าคําในกลุม่ นันมี
I ความสัมพันธ์ กนั มากน้ อยเพียงใด ในทีCนี I
เราจึงเลือกใช้ คํากว้ าง ๆ ว่า collocation หรื อคําปรากฏร่ วมสําหรับการทีCคําบาง
คํามักปรากฏใช้ ร่วมกับคําบางคําเป็ นพิเศษ
3. เกณฑ์ การพิจารณาคําปรากฏร่ วม
Manning and Schutze (1999: 171) ได้ สรุ ปถึงเกณฑ์หลักในการ
พิจารณาคําปรากฏร่วมทีCมีการใช้ อยูใ่ นงานต่าง ๆ ว่ามีสามประการ ดังนี I
1. Non-compositionality คือ ความหมายของคําปรากฏร่ วมจะไม่
ได้ มาจากการรวมความหมายของส่วนย่อยๆ โดยตรง ในกรณีสดุ ขัวของคํ
I
าทีCใช้
เป็ นสํานวน (idiom) ความหมายของคําทีCได้ อาจแตกต่างจากความหมายเดิมไป
เลย เช่น kick the bucket ในกรณีของคําปรากฏร่ วมนันI จะมีการเสริ ม
ความหมายบางอย่างเข้ ามาซึCงไม่สามารถคาดเดาได้ จากคําใดในกลุ่มนันI เช่น
white wine, white woman คําว่า white ในทีCนี Iไม่ได้ มีความหมายถึงสีขาว
เหมือนกับคําว่า white ปกติ ลักษณะที'เป็ น non-composite นี fบางคนก็จะ
เรี ยกว่าเป็ น formulaic เป็ นลักษณะปกติที'พบในภาษาว่าเราจะจํารู ปแบบคําเป็ น
กลุ่ม ไว้ ใช้ เ ลยโดยไม่ต้อ งผ่านกระบวนการแยกองค์ ประกอบ (Sinclair เรี ย ก
หลักการนี fว่า idiom principle)
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2. Non-substitutability คือ เราไม่สามารถแทนคําในคําปรากฏร่ วมด้ วย
คําใกล้ เคียงทีCน่าจะใช้ แทนกันได้ (near-synonym) เช่น ไม่สามารถใช้ yellow
wine แทน white wine ถึงแม้ วา่ สีเหลืองจะดูใกล้ เคียงกับสีทีCแท้ จริ งของไวน์ชนิดนี I
ก็ตาม
3. Non-modifiability คือ เราไม่สามารถแก้ ไขคําปรากฏร่วมโดยการเติม
หน่วยคํา (lexical item) หรื อผ่านกระบวนการทางไวยากรณ์ (grammatical
transformation) ได้ โดยเฉพาะคําทีCเป็ นวลีตายตัวแล้ ว (frozen expression)
เช่น ไม่สามารถแก้ ไขสํานวนอย่าง to get a frog in one's throat โดยการเติม
ugly ให้ เป็ น to get an ugly frog in one's throat (เกณฑ์ข้อนี Iสะท้ อนลักษณะ
ของกลุ่มคําทีCเป็ นเสมือนสํานวนมากกว่า เกณฑ์ นีจI ึงอาจจะเหมาะสําหรั บคํา
ปรากฏร่วมทีCคอ่ นไปในทางเป็ นสํานวนมากกว่าคําปรากฏร่วมแบบปกติ)
นอกจากเกณฑ์ทงสามแล้
ัI
ว ความถีCการปรากฏก็เป็ นอีกปั จจัยหนึCงใน
การพิ จ ารณา เพราะแนมโน้ มทีC คํ า กล่ม หนึCง จะปรากฏใช้ ร่ ว มกัน หากค้ น ใน
คลังข้ อมูลภาษาก็นา่ จะพบจํานวนการใช้ มากกว่าปกติทีCควรเป็ น
4. การระบุหาคําปรากฎร่ วม
Manning and Schutze (1999: 173) เองก็ได้ เสนอวิธีง่ายๆ แบบหนึCงทีC
อาจใช้ ทดสอบว่าคํานันI ๆเป็ นคําปรากฏร่ วมหรื อไม่ โดยให้ ทดลองแปลเป็ นอีก
ภาษาหนึงC ถ้ าไม่สามารถแปลทุกคําในลักษณะทีCเป็ นการแปลแบบคําต่อคําได้ ก็
ให้ สงสัยไว้ ก่อนว่า คํา ชุดนันI อาจเป็ นคําปรากฏร่ วมได้ เช่น คํ าว่า make a
decision ซึCง เมืC อ แปลเป็ นภาษาฝรัC ง เศสแบบคํ า ต่อคํ า จะได้ faire
une
décision ซึCง ไม่ใ ช่ คํ า แปลทีC ถูก เพราะว่า ควรจะแปลเป็ น prendre
une
décision มากกว่า ดังนันI make a decision จึงน่าสงสัยว่าเป็ นคําปรากฏร่ วม
324

บทที S 12 คําปรากฏร่ วมและหน่วยเสมื อนวลี
นอกจากการพิจารณาคําปรากฏร่ วมตามมุมมองของนักภาษาศาสตร์
แล้ ว ก็มีผ้ เู สนอให้ มองคําปรากฏร่ วมจากมุมมองทางสถิติ โดยใช้ วิธีการศึกษา
จากคลังข้ อมูลภาษา แล้ วหาว่าคําทีCมกั ปรากฏใช้ ร่วมกันมากจนเกินกว่าทีCจะเป็ น
เหตุบงั เอิญนันถื
I อเป็ นคําปรากฏร่ วมในทางสถิติ (probabilistic collocation) ซึCง
อาจจะต่างไปจากคําปรากฏร่วมในทางภาษาศาสตร์ (linguistic collocation) ก็ได้
บางคนจึงเรี ยกคําปรากฏร่วมในทางสถิติวา่ เป็ น co-occurence
การหาคําปรากฏร่วมได้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การให้ คํานิยามของคํานันใน
I
พจนานุ ก รม และในการจั ด ทํ า พจนานุ ก รมคํ า ปรากฏร่ วม (collocation
dictionary) นอกจากนี I Altenberg and Eeg-Olofsson (1990) ยังกล่าวว่า
ความรู้ เรืC องคําปรากฏร่ วมนันI จํ าเป็ นสําหรั บการเรี ยนภาษาทีCสอง ทังI นีเI พราะ
ข้ อผิดพลาดของนักเรี ยนจํานวนมากสามารถอธิ บายได้ จากเรืC องของการใช้ คํา
ปรากฏร่ วมว่ามีสาเหตุจากการทีCนักเรี ยนไม่ร้ ู ว่าจะต้ องใช้ คําอะไรร่ วมกับคํา ทีC
ต้ องการจึงจะถูกต้ องเหมาะสม การนําแนวคิดด้ านคําปรากฏร่ วมในทางสถิติมา
ใช้ แม้ ผลทีCได้ อาจจะไม่ใช่คําปรากฏร่ วมในทางภาษาศาสตร์ เสมอไป แต่ก็เป็ น
วิธี ก ารทีCส ะดวก สามารถช่ ว ยในการคัด เลือกกลุ่ม คํ าทีC น่า สงสัย ว่า จะเป็ นคํ า
ปรากฏร่วมออกมาให้ เราได้
ในบทนี I จึงจะได้ กล่าวถึงกลวิธีตา่ งๆ ในทางสถิติทีCมีผ้ ศู กึ ษาและนําเสนอ
ไว้ ในสําหรับใช้ ช่วยในการตัดสินหาว่าคําใดทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมกันได้ บ้าง1 คําทีC
เป็ นคําปรากฏร่ วมนันสั
I งเกตุได้ จากการทีCพบปรากฏอยู่ติดกันเสมอ เช่น disk

1

กลวิธีต่างๆทีCยกมานี I เรี ยบเรี ยงจาก Oakes (1998) และ Manning and
Schutze (1999)
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drive, make up แต่ก็ไม่จําเป็ นว่าคําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมนันจะต้
I
องปรากฏอยู่
ติดกัน อาจจะมีคําอืCนๆมาคันC ระหว่างกลางได้ เช่น throw ….. out
4.1 การใช้ ความถี0
ความคิดแรกในการสังเกตุหาคําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วม เราอาจทําได้ โดย
ดูจากความถีCของ bigram คือดูคําสองคําทีCอยูต่ ิดกัน คูค่ ําทีCปรากฏร่ วมกันบ่อย ก็
น่าจะเป็ นคําปรากฏร่วมกัน แต่ก็จะพบปั ญหา เช่น จะพบว่าคูค่ ําอย่าง of the, in
the จะปรากฏมากทังI ๆทีCไม่ใช่คําปรากฏร่ วม ทีCเป็ นเช่นนี I เพราะคําพวกนีมI ี
ปรากฏใช้ บอ่ ยจึงมีโอกาสทีCจะปรากฏคูก่ นั สูงตามไปด้ วย ดังนันI เราจึงไม่สามารถ
ดูคําปรากฏร่ วมโดยพิจารณาจากความถีCดิบเพียงอย่างเดียวได้ Justeson and
Katz (1995) เสนอวิธีง่ายๆเพืCอแก้ ปัญหานี I โดยให้ เลือกเฉพาะคูค่ ําทีCหมวดคําของ
คําทังสองคํ
I
าสามารถเป็ นคําปรากฏร่ วมกันได้ เช่น Adj-N, N-N, Adj-Adj-N เป็ น
ต้ น ซึCงก็พบว่าผลทีCได้ นี Iมีความถูกต้ องพอสมควร ความคิดของ Juteson and
Katz นี Iเป็ นตัวอย่างของการแก้ ปัญหาโดยใช้ วิธีการทางสถิติแบบง่ายๆกับความรู้
พืนI ฐานทางภาษาศาสตร์ แต่วิ ธี การใช้ ค วามถีC นี I ก็ ไ ม่ส ามารถชี ใI ห้ เ ห็ น คํ า ทีC
ปรากฏร่วมกันตลอดเวลาแต่มีความถีCในการเกิดไม่สงู มากนักได้
4.2 การใช้ ค่าเฉลี0ยและความแปรปรวน
วิธีการใช้ ความถีCของ bigram จะใช้ ได้ สําหรับคําปรากฏร่ วมทีCมีลกั ษณะ
เป็ นวลีตายตัว (fixed phrase) แต่ใช้ ไม่ได้ กับคําปรากฏร่ วมทีCมีคําแทรกอยู่
ระหว่างกลางได้ เช่น ในตัวอย่าง knock กับ door ข้ างล่างนี I
She knocked on his door
They knocked at the door
100 women knocked on Donaldson's door
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a man knocked on the metal front door
(Manning and Schutze 1999: 147)
จะเห็นว่าคําทีCปรากฏอยูร่ ะหว่าง knock กับ door มีได้ หลากหลายและมี
จํานวนคําแตกต่างกัน ซึCงจากลักษณะนี I อาจนําแนวคิดเรืC องค่าเฉลีCย (mean)
และค่าความแปรปรวน (variance) หรื อส่วนเบีCยงเบนมาตรฐาน (SD) เพืCอดูการ
เกิด (distribution) ของสองคํานี I โดยทีCค่าเฉลีCยในทีCนี I คือ ค่าเฉลีCยของระยะห่าง
ระหว่า งคํา ทังI สอง ในตัวอย่างของ knock กับ door ข้ างบนนันI ค่าเฉลีCย ของ
ระยะห่างคือ (3+3+5+5) / 4 เท่ากับ 3 (นับ Donalson's เป็ น 3 คํา) ส่วนค่า
ความแปรปรวนคํานวณได้ จากสูตร
σ

2

∑
=

n
i =1

(d i − µ ) 2
n −1

ซึงC ในทีCนี Iจะได้ คา่ ส่วนเบีCยงเบนมาตรฐาน
σ=

1
((3 − 4) 2 + (3 − 4) 2 + (5 − 4) 2 + (5 − 4) 2 ) ≈ 1.15
3

ค่าส่วนเบีCยงเบนมาตรฐานนี Iเป็ นค่าทีCบอกว่าระยะห่างระหว่างคําทังสองโดยทั
I
วC ไป
มีความแตกต่างกันมากน้ อยหรื อไม่ ถ้ ามีคา่ เป็ น 0 แสดงว่าคําทังสองนี
I
Iจะปรากฏ
ในระยะห่างทีCเท่ากันเสมอ ดังนันI คําคู่ทีCมีค่าเบีCยงเบนมาตรฐานนี IตํCาจึงน่าสงสัย
ว่าอาจจะเป็ นคําทีCเป็ นคําปรากฏร่วมกันได้ ส่วนคู่คําทีCมีค่าเบีCยงเบนมาตรฐานสูง
แสดงว่าไม่น่าจะใช่คําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วม ตัวอย่างในตารางข้ างล่างเแสดงผล
จากการวิเคราะห์คลังข้ อมูลของหนังสือพิมพ์ New York Times ข้ อมูลทีCแสดง
แยกออกเป็ นสามกลุม่ กลุม่ แรกคือกลุม่ ซึCงมีค่า SD ตํCาคือมีค่าใกล้ ศนู ย์ เป็ นกลุม่
ทีCแสดงถึงคําทีCน่าจะเป็ นคําปรากฏร่ วมกัน กลุม่ ทีCสองเป็ นกลุม่ ทีCมีค่า SD สูงซึCง
แสดงถึงคําทีCไม่มีลกั ษณะของการเป็ นคําปรากฏร่วม ส่วนกลุม่ สุดท้ ายเป็ นกลุม่ ซึงC
อยูร่ ะหว่างกลาง ยังไม่สามารถบอกได้ วา่ เป็ นคําปรากฏร่วมหรื อไม่
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SD
0.43
0.48
0.15
0.49
4.03
4.03
3.96
3.96
1.07
1.13
1.01
1.05

Mean
0.97
1.83
2.98
3.87
0.44
0.00
0.19
0.29
1.45
2.57
2.00
0.00

Count
11657
24
46
131
36
78
119
106
80
7
112
10

Word1
New
Previous
Minus
Hundreds
Editorial
Ring
Point
Subscribers
Strong
Powerful
Richard
Garrison

Word2
York
Games
Points
Dollars
Atlanta
New
Hundredth
By
Support
Organizations
Nixon
Said

ตาราง 12.1 การหาคําปรากฏร่วมโดยใช้ คา่ เฉลียC และส่วนเบียC งเบนมาตรฐาน
(Manning and Schutze 1999: 151)
Smadja (1993) ใช้ วิ ธี ก ารนี เI พืC อ หาคํ า ทีC เ ป็ นศัพ ท์ เ ฉพาะสาขา
(terminology term) ซึงC ก็ได้ ผลค่อนข้ างดีคือถูกต้ องกว่า 80% แต่อย่างไรก็ดีคํา
ปรากฏร่วมแบบทีCได้ นี I เช่น knock - door อาจไม่ใช่คําปรากฏร่ วมในความหมาย
ทีCนกั ภาษาศาสตร์ ต้องการ
4.3. การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานเป็ นวิธีการทางสถิติแบบทีCใช้ กนั ทัวC ไป ในทีCนี Iถูก
นํามาใช้ เพืCอจะหาว่า การทีCคําสองคําปรากฏร่ วมกันนันI ไม่ได้ เป็ นการปรากฏ
ร่ วมกันโดยบังเอิญ (by chance) สมมติฐานต้ น (null hypothesis) คือให้ คิดว่า
การทีCคําทังสองมาปรากฏร่
I
วมกันนันเป็
I นเพราะเหตุบงั เอิญ และคําสองคํานันไม่
I มี
ความสัมพันธ์ ต่อกัน จากนันหาทางคํ
I
านวณค่าทางสถิติเพืCอดูว่าเราสามารถล้ ม
ล้ างสมมติฐานต้ น (reject null hypothesis) ทีCวา่ นี Iได้ หรื อไม่ จุดประสงค์ คือ เพืCอ
จะยืนยันว่าคําคูน่ นอาจจะเป็
ัI
นคําปรากฏร่ วม เพราะค่าทางสถิติแสดงว่าคําคู่นนั I
ไม่ได้ ปรากฏร่วมกันโดยเหตุบงั เอิญ (เพราะสามารถล้ มสมมติฐานต้ นได้ )
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4.3.1 การทดสอบ t-test
t-test เป็ นสถิติพื IนฐานทีCปกติจะใช้ เพืCอทดสอบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีCมีอยู่นนั I
มาจากประชากร (population) เดียวกันหรื อไม่โดยการเปรี ยบเทียบค่าเฉลีCย
(mean) และค่าความแปรปรวน (variance) ของกลุ่มตัว อย่างกับของกลุ่ม
ประชากร สมมติฐานต้ น (null hypothesis) คือกลุม่ ตัวอย่างนันมาจากกลุ
I
่ม
ประชากรเดียวกันกับทีCศกึ ษา ค่า t-test ทีCใช้ ในการคํานวณ คือ
t=

x−µ
s2
N

การประยุกต์ใช้ t-test กับเรืC องคําปรากฏร่ วม เช่น การหาว่า new
company เป็ นคําปรากฏร่ วมหรื อไม่ อาจทําได้ โดยตังสมมติ
I
ฐานต้ นว่าสองคํานี I
เป็ นอิสระต่อกัน ดังนันโอกาสที
I
Cจะพบ new company หรื อ P(new company)
จะเท่ากับโอกาสทีCจะพบ new หรื อ P(new) คูณด้ วยโอกาสทีCจะพบ company
หรื อ P(company) ถ้ าคลังข้ อมูลมีขนาด 14,307,668 คํา มีคําว่า new ปรากฏ
อยู่ 15,828 ครังI คําว่า company ปรากฏ 4,675 ครังI ดังนันI หากเป็ นไปตาม
สมมติฐานต้ น ค่าความน่าจะเป็ นทีCจะพบ new ปรากฏหน้ า company คือ P(new
company) = 15,828/14,307,668 x 4,675/14,307,668 = 3.615 x 10-7 หาก
คิดว่ามีกระบวนการทีCจะสร้ างตัวเลข 1 เมืCอพบ bigram “new company” และ
สร้ างตัวเลขค่า 0 เมืCอพบ bigram อืCนๆ ค่าเฉลีCยของกระบวนการนี Iก็จะเท่ากับ
3.615 x 10-7 ซึCงถือได้ ว่าเป็ นค่าเฉลีCยของประชากร µ แต่จากข้ อมูลพบว่า new
ปรากฏร่ วมกับ company 8 ครังI P(new company) จริ งนันเป็
I น 8/14,307,668
-9
= 5.59110 x 10 ซึCงถือได้ ว่าเป็ นค่าเฉลีCย x-bar ส่วนค่าความแปรปรวนนันI
สามารถคํานวณได้ ว่าเท่ากับ p * (1-p) ซึCงประมาณว่าเท่ากับ p ได้ ในกรณีของ
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bigram เนืCองจากค่า p มีค่าตํCามาก ดังนันจึ
I งสามารถคํานวณค่า t-test ใน
ตัวอย่างนี Iได้ เท่ากับ
t=

x−µ
s2
N

=

5.59110 −7 − 3.61510 −7
5.59110 −7
14307668

≈ 0.999932

ค่า t ทีCคํานวณได้ นี Iไม่ถึง 2.576 ซึCงเป็ นค่าตัดสิน (critical value)
สําหรับนัยยะสําคัญทีC 0.005 ดังนันI เราจึงไม่สามารถล้ มล้ างสมมติฐานต้ น new
กับ company จึงเป็ นอิสระจากกันได้ (หากเราสามารถล้ มสมมติฐานทีCวา่ ค่าเฉลียC
ของกลุ่ม ตัว อย่า งนี มI าจากประชากรเดี ย วกัน กับ µ ซึC ง บอกว่า ว่า new กับ
company เป็ นอิสระจากกัน เราก็สามารถสรุ ปได้ ว่า new กับ company นันน่
I า
สงสัยว่าจะเป็ นคําปรากฏร่วมได้ )
นอกจากการใช้ t-test เพืCอคํานวณว่าคําสองคํานันปรากฏร่
I
วมกันอย่าง
มีนยั ยะสําคัญทางสถิติ Church and Mercey (1993) ได้ นําเอา t-test มาใช้ เพืCอ
ช่วยเปรี ยบเทียบว่าในคําสองคําทีCกําหนด คําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมกับคําทังสองนี
I
I
แตกต่างกันอย่างไร เช่น เมืCอเปรี ยบเทียบคําสองคําทีCน่าสนใจ เช่น strong กับ
powerful สิCงทีCเราสนใจอยากรู้ คือ ทังสองคํ
I
านี Iมีความหมายแตกต่างกันอย่างไร
ซึงC หากเราสามารถหารายการคําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมของ strong และรายการคํา
ทีCเป็ นคํา ปรากฏร่ วมของ powerful ก็ จะช่ วยให้ เ ราเห็นความแตกต่างทาง
ความหมายของคําทังสองได้
I
วิธีการทีC Church and Mercey ใช้ คือคํานวณ t-test
เพืCอเปรี ยบเทียบความต่างของคําใดใดกับคําทังสองนี
I
I โดยใช้ สตู ร t-test
t=

x1 − x2
s12 s 22
+
n1 n2
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(เนืCองจากสมมติฐานต้ นคือความต่างของค่าเฉลีCยระหว่างสองคํานี Iเป็ น 0 ทําให้
x−µ = x=

1
N

∑ (x

1

− x2 ) = x1 − x 2

ส่วนค่าความแปรปรวนนันใช้
I เป็ นผลรวม

ของความแปรปรวนของประชากรทังสองกลุ
I
ม่ เนืCองจากค่าความแปรปรวนของ
ความต่างของตัวแปรสองตัวจะเท่ากับผลรวมของความแปรปรวนของทังสองตั
I
ว
แปร) และเนืCองจากค่าความแปรปรวนเท่ากับ p * (1-p) ซึงC ประมาณว่าเท่ากับ p
ได้ เพราะค่า p มีค่าน้ อยมาก จึงสามารถคํานวณค่า t ของคําใดใดทีCปรากฏ
ร่วมกับ strong และ powerful ได้ ดงั นี I
C ( powerful w) C ( strong w)
−
N
N
t≈
=
P( powerful w) + P( strong w)
C ( powerful w) + C ( strong w)
N
N2
C ( powerful w) − C ( strong w)
=
C ( powerful w) + C ( strong w)
P( powerful w) − P( strong w)

ตาราง 12.2 เป็ นตัวอย่างทีCได้ จากการคํานวณค่า t-score ของคําทีC
ปรากฏร่วมกับ strong, powerful จากสูตรดังกล่าว โดยเลือกคําทีCให้ ค่า t สูงกว่า
2.576 ซึงC แสดงนัยยะสําคัญทีC .005 ทีCจะสามารถล้ มสมมติฐานต้ นทีCวา่ ไม่มีความ
แตกต่างในการปรากฏร่ วมของคํานันกั
I บ strong และ powerful หรื อกล่าวอีกนัย
หนึCงว่าคําทีCให้ ค่า t-score สูงกว่าค่า 2.576 นี Iเป็ นคําทีCชีใI ห้ เห็นความแตกต่าง
ระหว่าง strong และ powerful
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t
3.1622
2.8284
2.4494
2.4494
2.2360
2.2360
2.2360
2.1828
2.0000
2.0000
7.0710
6.3257
4.6904
4.5825
4.0249
3.9000
3.9000
3.7416
3.6055
3.6055

C(w)
933
2337
289
588
2266
3745
395
3418
1403
267
3685
3616
986
3741
1093
802
1641
2501
851
832

C(strong w)
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
50
58
22
21
19
18
18
14
13
13

C(powerful w)
10
8
6
6
5
5
5
13
4
4
0
7
0
0
1
1
1
0
0
0

word
computers
computer
symbol
machines
Germany
nation
chip
force
friends
neighbor
support
enough
safety
sales
opposition
showing
sense
defense
gains
criticism

ตาราง 12.2 การหาคําปรากฏร่วมโดยใช้ t-test
(Manning and Schutze 1999: 157)
4.3.2 การทดสอบ Pearson's chi-square
การทดสอบโดยใช้ t-test มีข้อเสียประการหนึCง คือ เป็ นการทดสอบทีC
ตังอยู
I ่บนข้ อสันนิษฐานว่าข้ อมูลมีการกระจายตัวแบบสุม่ (randomly distribute)
ซึCงในความเป็ นจริ ง ภาษาไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นเช่นนันI (Church and Mercy
1993) สถิติทีCใช้ ในการทดสอบสมมติฐานทีCไม่จําเป็ นต้ องตังอยู
I ่บนข้ อสันนิษฐาน
ว่าข้ อมูลมีการกระจายตัวอย่างสมํCาเสมอ คือการทดสอบค่า chi-square
Chi-square เป็ นค่าทีCใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างความถีCของการ
ปรากฏทีCสงั เกตุได้ กับความถีC ของการปรากฏทีCคาดว่าอาจจะเกิดได้ โดยบังเอิญ
332

บทที S 12 คําปรากฏร่ วมและหน่วยเสมื อนวลี
เพืC อดูว่า ความแตกต่างของค่า ทังI สองนี มI ีนัยยะสํา คัญ ทางสถิ ติ หรื อไม่ ในทีC นี I
สามารถนํ า มาทดสอบว่ า คํ า สองคํ า นันI เป็ นคํ า ปรากฏร่ ว มหรื อ ไม่ โดยการ
เปรี ยบเทียบความถีC ของการปรากฏของทังI สองคํ า ตัว อย่างเช่น ถ้ า ต้ องการ
ตรวจสอบว่า new กับ companies เป็ นคํ าปรากฏร่ วมกัน หรื อ ไม่ ซึCงสมมติว่า
ความถีCของคําทังสองเป็
I
นดังในตาราง ดังนี I

W2 =
companies
W2 ≠
companies

W1 ≠ new
4667
e.g. old companies
14287181
e.g. old machines

W1 = new
8
new companies
15820
e.g. new machines

ตาราง 12.3 การเกิดร่วมกันของ new, companies, และคําอืCน
(Manning and Schutze 1999: 158)
จากคลังข้ อมูลภาษา เราพบ new เกิดร่ วมกับ companies 8 ครังI และ
คําอืCนๆเกิดกับ companies 4,667 ครังI new เกิดกับคําอืCนๆ 15,820 ครังI และคํา
อืC น ๆทีC ไ ม่ใ ช่ new กับ คํ า ทีC ไ ม่ใ ช่ companies เกิ ด 14,287,181 ครั งI จากนันI
คํานวณหาค่า chi-square โดยใช้ สตู ร

χ2 =

∑
i,j

(O i , j − E i , j ) 2
Ei,j

โดยทีC Oi,j คือค่าทีCพบในแถวทีC i คอลัมน์ทีC j Ei,j คือค่าทีCคาดไว้ ในแถวทีC i คอลัมน์ทีC
j ซึงC ค่าทีCคาดไว้ ของแต่ละช่องจะเท่ากับ (row total X column total ) / grand total
ในทีC นี I ค่ า ทีC ค าดไว้ ข องช่ อ ง (1,1) คื อ (8+4,667) * (8+15,820) /
(8+4,667+15,820+14,287,181) เท่ากับ 5.2 (หมายความว่าโอกาสทีCจะพบ new
กับ companies เกิดร่ วมกันถึงแม้ ว่าจะไม่ได้ เป็ นคําปรากฏร่ วมกันจะเท่ากับ 5.2
ครังI ) ในตัวอย่างนี Iค่าทีCคาดเอาไว้ ของแต่ละช่องจะเป็ นดังนี I
E1,1 = (8+4,667) * (8+15,820) / (8+4,667+15,820+14,287,181) = 5.17
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E1,2 = (8+4,667) * (4,667+14,287,181) / (8+4,667+15,820+14,287,181) =
4,669.83
E2,1 = (15,820+14,287,181) * (8+15,820) / (8+4,667+15,820+14,287,181)
= 15,822.83
E2,2 = (15,820+14,287,181) * (4,667+14,287,181) /
(8+4,667+15,820+14,287,181) = 14,287,178.17
ค่า chi-square ในทีCนี Iจะเท่ากับ (8-5.17)2/5.17 + (4,667-4,669.83)2/4,669.83
+ (15,820-15,822.83)2/15,822.83 + (14,287,181-14,287,178.17)2
/14,287,178.17 = 1.55 + 0 + 0 + 0
ค่า chi-square ทีCมีนยั ยะสําคัญ 0.05 จะอยู่ทีC 3.84 ดังนันI ในทีCนี Iจึงไม่สามารถ
ลบล้ างสมมติฐานต้ นทีCวา่ การปรากฏร่ วมกันของ new กับ companies นันเป็
I นไป
โดยบังเอิญ new companies จึงไม่ใช่คทู่ ีCนา่ สงสัยว่าจะเป็ นคําปรากฏร่วมกัน
4.3.3 การทดสอบ Berry-Rogghe's z-score
Berry-Rogghe (1973) ใช้ วิธีหารายการของคําทีCมีแนวโน้ มว่าจะเป็ นคํา
ปรากฏร่วมของแต่ละคํา โดยใช้ วิธีดคู วามน่าจะเป็ นทีCคําๆหนึCง จะเกิดร่ วมกับคํา
อืCนๆ ภายในขอบเขต (span) ทีCกําหนด ถ้ ากําหนดให้
Z เป็ นจํานวนคําทังหมดภายในเอกสาร
I
A เป็ นคําทีCต้องการศึกษาซึงC ปรากฏ Fn ครังI ในเอกสาร
B เป็ นคําทีCเป็ นคําปรากฏร่วมของ A ซึงC ปรากฏ Fc ครังI ในเอกสาร
K เป็ นจํานวนครังI ของการเกิดร่วมกันของ B และ A
S เป็ นขนาดของขอบเขต (span) หรื อคือจํานวนคําทีCอยู่ข้างใดข้ างหนึCงของคําทีC
ต้ องการ
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ในทีC นี I A คื อ คํ า ทีC ต้ อ งการศึก ษา สิCง ทีC ต้ อ งการศึก ษาคื อ หาว่า คํ า
อะไรบ้ างทีCจะเป็ นคําปรากฏร่วมของ A วิธีคิดเป็ นดังนี I ในขันแรกให้
I
คํานวณความ
น่าจะเป็ นทีCจะพบ B ปรากฏร่ วมกับ A เป็ นจํานวน K ครังI โดยสมมติว่า B จะ
ปรากฏแบบสุม่ (random) ทีCใดก็ได้ ค่าทีCได้ นี I เรี ยกว่าค่าความน่าจะเป็ นทีCคาดว่า
จะพบ B ปรากฏร่ วมกับ A จากนันจึ
I งหาความแตกต่างระหว่างค่าทีCคาดไว้
(expected number) กับค่าทีCพบจริ ง (observed number)
ก่อนอืCน คํานวณค่าความน่าจะเป็ นทีCจะพบ B ปรากฏในตําแหน่งใดใดทีC
A ไม่ปรากฏอยู่ ซึงC จะเท่ากับ
p = Fc / (Z - Fn)
จากนันI คํานวณจํานวนครังI ทีCจะพบ B ปรากฏร่ วมกับ A ภายในขอบเขต S ซึCงได้
เท่ากับ E = p * Fn * S
จากนันคํ
I านวณว่า ค่าทีCพบจริ งๆ (observed) กับค่าทีCคํานวณได้ (expected) มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติหรื อไม่ ซึCงสามารถคํานวณได้ จาก zscore ดังนี I
z = (K − E) / E q
โดยทีC q = 1-p
ถ้ าจะให้ มีนยั ยะสําคัญทีCระดับ 1 % ค่า z-score จะต้ องมากกว่า 2.576 และเมืCอ
รวมค่า z-score ของคําทุกคําทีCคํานวณเทียบกับคํา A ผลทีCได้ ควรจะมีค่าเป็ น 0
ข้ อจํากัดของวิธีทดสอบแบบนี I คือ ไม่ยอมให้ คําใดใดเป็ นคําปรากฏร่ วมของตัวเอง
Berry-Roggle ใช้ วิธีนี Iคํานวณหาคําปรากฏร่ วมของคําว่า house ในคลังข้ อมูลทีC
ประกอบด้ วยหนังสือ A Christmas Carol, Each in his own Wildernes (แต่งโดย
Doris Lessing) และ Everything in the Garden (แต่งโดย Giles Cooper) และ
ทดลองกําหนดค่าขอบเขต (span) ต่างๆ จาก 3 ถึง 6 เพืCอหาค่าขอบเขตทีCดีทีCสดุ
ซึCงก็พบว่าเมืCอใช้ ค่าขอบเขตเป็ น 3 จะได้ คําปรากฏร่ วมของ house เป็ น sold,
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commons, decorate, this, empty, buying, painting, opposite, loves,
outside, lived, family, remember, full, my, into, the, has แต่เมืCอตังขอบเขต
I
ให้ มีค่าเป็ น 6 คําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมของ house ทีCได้ คือ sold, commons,
decorate, fronts, cracks, this, empty, buying, painting, opposite, loves,
entered, black, near, outside, remember, lived, rooms, God, stop,
garden, flat, every, big, my, into, family, Bernard, whole นันC คือ การเพิCมค่า
ขอบเขตจะทําให้ สามารถขจัดคําปรากฏร่ วมทีCไม่ต้องการ เช่น the และ has ได้
และทําให้ พบคําปรากฏร่ วมคําอืCนๆ เช่น rooms, God, garden หรื อ flat แต่ก็ทํา
ให้ ได้ คําปรากฏร่ วมบางคําทีCไม่ต้องการออกมาด้ วย เช่น Bernard
BerryRogghe พบว่าค่าขอบเขตทีCควรจะใช้ โดยทัวC ไปคือ 4 ยกเว้ นกรณีทีCต้องการหาคํา
ปรากฏร่วมของคําคุณศัพท์ซงึC ควรจะใช้ คา่ ขอบเขตเป็ น 2
ในปี 1974 Berry-Rogghe ใช้ วิธีการเดียวกันศึกษาเรืC องกริ ยาบุพบท
(phrasal verb) หรื อกริ ยาทีCปรากฏร่ วมกับคําทีCเป็ น particle ตัวอย่างเช่น look
after, give in ซึCงกริ ยาบุพบทจะทําหน้ าทีCเหมือนเป็ นคําๆ เดียว Berry-Rogghe
ศึกษาโดยเอาคํา particle เป็ นตัวตังI จากนันหาคํ
I
ากริ ยาทีCปรากฏหน้ า particle
นันI วิธีนี Iจะสะดวกกว่าการเอาคํากริ ยาเป็ นตัวตังแล้
I วหา particle ทีCปรากฏร่วมกับ
คํ า กริ ย านันI เพราะว่ า จํ า นวนคํ า ทีC เ ป็ น particle มี น้ อยกว่ า จํ า นวนคํ า กริ ย า
ตัวอย่างเช่น เมืCอหาคําปรากฏร่วมของคํากริ ยาทีCเกิดหน้ า in ก็จะได้ รายการของคํา
ปรากฏร่ วม ดังนี I interested, versed, lived, believe, found, live, ride, living,
dropped, appeared, travelled, die, sat, died, interest, life, rode, stood,
walk, find, house, arrived, came ส่วนการทีCจะตัดสินว่า กริ ยาตัวไหน เมืCอเกิด
ร่ วมกับ in แล้ วเป็ น idiomatic phrasal verb อาศัยหลักทีCว่า ความหมายของ
idiomatic phrasal verb ควรจะต่างจากความหมายของส่วนประกอบย่อย ซึCง
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สามารถสังเกตความต่างนี Iได้ จากคําปรากฏร่ วมทีCต่างกัน ตัวอย่างเช่น คําปรากฏ
ร่ วมของ hot dog จะเป็ น eat, mustard, stall ในขณะทีCคําปรากฏร่ วมของ hot
จะเป็ น weather, air, water และคําปรากฏร่วมของ dog จะเป็ น bark, tail hot
dog จึงมีลกั ษณะเป็ นหน่วยคําเดียวมากกว่าจะเป็ นสองคํา Berry-Rogghe
(1974: 21-22) จึงกล่าวว่า
The combination of verb + particle are to be
constituting a single lexical item when they
contract different collocational relations from
those of the particle as a separate entity.

ดังนันI Berry-Rogghe จึงหาคําปรากฏร่ วมของคําทีCเกิดทางขวาของ in
(โดยนับเฉพาะ in ทีCตามหลัง punctuation mark เพืCอเลีCยงผลกระทบจากคํา
ปรากฏร่ วมทีCอาจจะมาจากคํากริ ยาทีCอยู่หน้ า in) ผลทีCได้ จะได้ รายการของคําทีC
เป็ นคําปรากฏร่ วมทางขวาของ in เดีCยวๆ จากนันI นําคําทีCได้ จากรายการแรกทีC
ได้ มาก่อน คือ รายการคํากริ ยาทีCสงสัยว่าจะรวมกับ in เป็ นกริ ยาบุพบท (phrasal
verb) เช่น interested in, versed in, live in เป็ นต้ น มาหาคําปรากฏร่ วม
ทางขวาของ phrasal verb เหล่านี Iด้ วย แล้ วคํานวณหาค่า R score โดยทีC
กําหนดให้ R = a/b โดยทีC a เป็ นจํานวนคําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมของทังI in และ
กริ ยาบุพบท (V + in) ส่วน b เป็ นจํานวนคําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมของ phrasal
verb ตัวอย่าง เช่น versed in มีคําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมทีCสําคัญอยู่ 3 ตัว คือ
politics, history, Greek แต่ไม่มีคําไหนเลยทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมของ in ดังนันI R
= 0/3 = 0 ส่วน live in มีคําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมทีCสําคัญอยู่ 11 คํา คือ hut,
house, *town, *country, *London, *room, *world, *place, family,
happiness, ignorance ในจํานวนนี Iมีอยู่ 6 คําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมของ in ด้ วย
คือคําทีCมีเครืC องหมาย * ใส่ไว้ ข้างหน้ า ดังนันI R ของ live in = 6/11 = 0.54 ยิCง
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ตัวเลขทีCได้ ตํCาเท่าไร กริ ยาบุพบททีCสงสัยนันก็
I มีแนวโน้ มทีCจะเป็ น idiomatic มาก
ขึ Iน
วิธีทดสอบแบบ Berry-Rogghe's z-score เพืCอหาคําปรากฏร่ วมนันใช้
I
อยูใ่ นโปรแกรมคอนคอร์ แดนซ์ TACT และในโปรแกรม SARA ซึCงเป็ นโปรแกรมทีC
ใช้ ร่วมกับคลังข้ อมูล BNC
4.3.4 การทดสอบค่า Likelihood ratio
การทดสอบด้ วย Dunning’s likelihood ratio นี Iเหมาะสมกว่าการใช้ ค่า
chi-square ค่าทีCได้ นี Iจะบอกถึงปริ มาณว่าสมมติฐานหนึงC มีความคล้ ายคลึงกับอีก
สมมติฐานหนึงC เพียงใด ในการหาคําปรากฏร่วม จะมีสมมติฐานทีCจะเปรี ยบเทียบ
สองสมมติฐานดังนี I
Hypothesis 1 คือ P(w2|w1) = p = P(w2| ¬w1) (w2 เป็ นอิสระจาก w1)
Hypothesis 2 คือ P(w2|w1) = p1 ≠ p2 = P(w2|¬w1) (w2 นันขึ
I Iนอยูก่ บั w1)
ซึCง p = C(w2)/N, p1 = C(w1 w2)/C(w1), และ p2 = (C(w2) – C(w1 w2)) /
(N-C(w1)) หรื อเขียนแบบสันๆว่
I า p = c2/N, p1 = c12/c1 และ p2 = (c2 –
c12) / (N-c1)
และหากเราถือเอาว่าข้ อมูลมีการกระจายตัวแบบ binomial distribution
n
b( k , n, k ) =   x k (1 − x) ( n − k )
k 

ค่า Likelihood L(H1) = b(c12, c1,p) b(c2-c12, N-c1, p) และค่า L(H2) =
b(c12, c1,p1) b(c2-c12, N-c1, p2)
จากนันคํ
I านวณค่า log ของอัตราส่วน likelihood ดังนี I
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L( H 1)
b(c12, c1, p )b(c1 − c12, N − c1, p )
= log
L( H 2)
b(c12, c1, p1)b(c1 − c12, N − c1, p 2)
= log L(c12, c1, p ) + log L(c 2 − c12, N − c1, p ) − log L(c12, c1, p1) −

log λ = log

log L(c 2 − c12, N − c1, p 2)
where L(k , n, x) = x k (1 − x) n − k

ค่า log likelihood นี สI ามารถนํ า มาตี ความได้ โ ดยตรง หรื อจะนํา ทดสอบ
สมมติฐานแบบเดียวกับค่า chi-square ก็ได้ โดยคูณค่าทีCได้ ด้วย –2 เป็ น –2 log
λ จากนันเปิ
I ดดู critical value ของตาราง chi-square ค่านัยยะสําคัญทีC 0.005
(โดยมี degree of freedom = 1) ต้ องมากกว่า 7.88 จึงจะล้ มสมมติฐานต้ นว่าคํา
ทังสองนั
I
นเป็
I นอิสระจากกันได้
4.4 การใช้ ค่า Mutual Information
ค่า mutual information เป็ นค่าทีCวดั จากการเปรี ยบเทียบความน่าจะ
เป็ นของการพบคําสองคําเกิดด้ วยกัน หารด้ วยความน่าจะเป็ นทีCจะพบคําทังสอง
I
โดยอิสระ ตามสูตรต่อไปนี I
I ( x' , y ' ) = log 2

P( x' y ' )
P( x' ) P ( y ' )

ถ้ าคําทังสองเป็
I
นคําปรากฏร่ วม ค่าความน่าจะเป็ นทีCจะพบคําทังสอง
I
ปรากฏร่ วมกัน (P(X’ Y’)) จะสูงกว่าค่าความน่าจะเป็ นทีCจะพบคําทังสองปรากฏ
I
ร่ วมกันโดยบังเอิญ (P(X’) * P(Y’))
ผลลัพธ์ ทีCได้ จะบอกค่าปริ มาณของ
information เกีCยวกับการปรากฏของคํา X ทีCตําแหน่ง i และคํา Y ทีCตําแหน่ง i+1
ถ้ าค่าทีCได้ ยิCงมีค่าสูงก็ยิCงแสดงว่าคําทังสองนั
I
นก็
I มีแนวโน้ มทีCจะเป็ นคําปรากฏร่ วม
ตัวอย่าง เช่น ถ้ าคํา Bette ปรากฏ 41 ครังI Midler ปรากฏ 27 ครังI และ Bette
Midler ปรากฏ 20 ครังI จากข้ อมูลทังหมด
I
14,307,668 คํา ค่า I(Bette,Midler)
จะเท่ากับ log2 (20/14,307,668) / (41/14,307,668 * 27/14,307,668) จะได้
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ประมาณ 17.98 ด้ วยวิธีนี I เราสามารถเรี ยงลําดับของคําทุกคู่ตามค่า mutual
information จากมากไปน้ อย คู่ทีCได้ อยู่สว่ นบนๆ ของรายการคือคู่ทีCน่าสงสัยว่า
จะเป็ นคําปรากฏร่วม
ตารางข้ างล่างเป็ นตัวอย่างของการคํานวณค่า MI จากคลังข้ อมูล 1988
Associated Press Corpus (จํานวนคํา = 44.3 ล้ านคํา) (Church et al. 1991:
121) ซึงC คําว่า strong ปรากฏ 7,809 ครังI คําว่า northerly ปรากฏ 28 ครังI
I(x;y)
10.47
9.76
9.30
9.22
9.17
9.04
8.85
8.84
8.68
8.45

fxy
7
23
7
14
6
10
62
8
15
7

fx
7809
7809
7809
7809
7809
7809
7809
7809
7809
7809

Fy
28
151
63
133
59
108
762
99
208
114

x
strong
strong
strong
strong
strong
strong
strong
strong
strong
strong

y
northerly
showings
believer
second-place
runup
currents
supporter
proponent
thunderstorm
odor

ตาราง 12.4 คําปรากฏร่วมของ strong เรี ยงตามค่า MI
I(x;y)
8.66
8.58
8.35
8.32
8.14
7.98
7.93
7.74
7.54
7.47

fxy
7
7
8
31
9
9
8
32
10
24

fx
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

fy
388
410
548
2169
714
794
734
3336
1204
3029

x
powerful
powerful
powerful
powerful
powerful
powerful
powerful
powerful
powerful
powerful

y
legacy
tool
storms
minority
neighbor
Tamil
symbol
figure
weapon
post

ตาราง 12.5 คําปรากฏร่วมของ powerful เรี ยงตามค่า MI
แต่ข้อเสียของการใช้ ค่า MI คือ ตัวเลขทีCได้ ขึ Iนอยู่กบั ค่าความถีCของการ
ปรากฏ เช่น ถ้ าพิจารณากรณีสดุ โต่งทีC X จะปรากฏร่วมกับ Y ทุกครังI เราจะได้
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I(X,Y) = log2 P(X Y)/P(X)P(Y) = log2 P(X)/P(X)P(Y) = log2 1/P(Y) (เพราะว่า
P(X Y) จะเท่ากับ P(X) )
ค่าทีCได้ จะขึ Iนอยู่กบั P(Y) ส่วนในกรณีทีCการปรากฏของ X ไม่ขึ Iนอยู่กบั Y เลย เรา
จะได้
I(X,Y) = log2 P(X Y)/P(X)P(Y) = log2 P(X)P(Y)/P(X)P(Y) = log2 1 = 0
ดัง นันI ถ้ ามองในแง่ นี I ค่ า MI ใช้ บอกความเป็ นความเป็ นอิ ส ระ
(independence) ระหว่างคําได้ ดี กล่าวคือค่ายิCงเข้ าใกล้ 0 มากเท่าใดคําสองคํา
นันยิ
I Cงเป็ นอิสระต่อกันมากขึ Iน แต่ค่า MI ไม่สามารถบอกความผูกพันทีCมีต่อกัน
(dependence) เพราะค่ า ทีC ไ ด้ ใ นกรณี ข องคํ า ทีC มี ค วามผูก พัน แบบสมบูร ณ์
(perfect dependence) นันเปลี
I ยC นไปตามค่า P(Y) ไม่ร้ ู ค่าสูงสุด (upper bound)
ทีCแน่นอน นอกจากนี I ค่า MI ทีCคํานวณได้ จากคู่คําทีCมีความถีCในการเกิดตํCา เช่น
เกิดเพียงหนึCงครังI ก็มีแนวโน้ มจะค่าทีCสงู กว่าค่า MI ทีCคํานวณจากคู่คําทีCมีความถีC
ในการเกิดสูง ซึCงไม่น่าจะเป็ นสิCงทีCเราต้ องการ ดังนันI ค่า MI จึงไม่ใช่วิธีการทีCดี
ในการหาคําปรากฏร่วม บางคนจึงหลีกเลียC งปั ญหาอันนี Iโดยเลือกคํานวณค่า MI
เฉพาะกับคําทีCมีความถีCมากกว่าทีCกําหนด เช่น 3 เป็ นต้ น หรื อชดเชยค่าโดยนําเอา
ค่าความถีCมาคํานวณด้ วยเป็ น C(X Y) * I(X,Y)
4.5 การทดสอบแบบอื0นๆ
Daille (1995) ได้ ทดลองใช้ เทคนิคแบบต่างๆ ในการคํานวณหาคําทีCเป็ น
คําปรากฏร่ วม ทังนี
I IหากเราพิจารณาคําทีCปรากฏร่ วมกันเป็ นคู่ ๆ ของ Li และ Lj
โดยทีC
a เป็ นความถีCของคูท่ ีCประกอบด้ วย Li และ Lj
b เป็ นความถีCของคูท่ ีCประกอบด้ วย Li แต่ไม่มี Lj
c เป็ นความถีCของคูท่ ีCประกอบด้ วย Lj แต่ไม่มี Li
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d เป็ นความถีCของคูท่ ีCไม่มีทงั I Li และ Lj
W1 ≠ Li
c
d

W1 = L i
a
b

W2 = L j
W2 ≠ Lj

ดังนันI N = a+b+c+d เป็ นจํานวนของคูค่ ํา (bigram) ทังหมดในเอกสาร
I
วิธีทีCจะวัดหาระดับของความสัมพันธ์ ระหว่างคํา 2 คํา สามารถวัดได้ หลายๆ แบบ
ดังเช่น
Simple matching coefficient (SMC) ซึงC ให้ คา่ ระหว่าง 0 ถึง 1
SMC =

a+d
a+b+c+d

Kulczinsk coeffcient (KUC) ซึงC ให้ คา่ ระหว่าง 0 ถึง 1
KUC =

a 1
1
(
+
)
2 a+b a+c

Ochiai coefficient (OCH) ซึงC ให้ คา่ ระหว่าง 0 ถึง 1
OCH =

a
(a + b)(a + c)

Frager and McGowan coefficient (FAG) ซึงC ให้ คา่ ตังแต่
I - infinity ถึง 1
FAG =

a
1
−
( a + b)(a + c ) 2 (a + b)

Yule coefficient (YUL) ซึงC ให้ คา่ ระหว่าง -1 ถึง 1
YUL =

ad − bc
ad + bc

Phi-squared coefficient ซึงC ให้ คา่ ระหว่าง 0 ถึง infinity
Φ2 =

(ad − bc) 2
(a + b)(a + c)(b + c)(b + d )

Cubic association ratio (MI3)
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เนืCองจากค่า Mutual Information ให้ ความสําคัญกับเหตุการณ์ ทีCมี
ความถีCตํCามากไป จึงมีผ้ เู สนอ cubic association ratio (MI3) เพืCอให้ นํ Iาหนักกับ
เหตุการณ์ทีCเกิดบ่อยมากขึ Iน
MI 3 = log 2

a3N
(a + b)(a + c)

และ Log-likelihood coefficient (LL) ซึงC เสนอโดย Dunning (1993)
LL = 2 x (a log a + b log b) + c log c) + d log d
-(a + b) log (a + b) - (a + c) log (a + c)
-(b + d) log (b + d) - (c + d) log (c + d)
+ (a + b + c + d) log (a + b + c + d)
โดยทีC log ในทีCนี Iเป็ น log ฐาน e
Daille (1995) ทดสอบค่า coefficient เหล่านี I เพืCอทีCจะหาคู่คําทีCเป็ น
ศัพท์เทคนิค (technical term) โดยนําผลทังหมดที
I
Cได้ ไปเปรี ยบเทียบกับศัพท์ทีC
เป็ นศัพท์เทคนิคจริ งๆ หรื อจากศัพท์ทีCผ้ ูเชีC ยวชาญ 2 ใน 3 คนตัดสินว่าเป็ น
ศัพท์เทคนิค Daille สรุ ปผลว่า วิธีทดสอบทีCได้ ผลน่าพอใจ คือ log-likelihood,
Frager and McGowan coefficient, และ cubic association ratio และใน
วิธีการเหล่านี I log-likelihood เป็ นวิธีการทีCดีทีCสดุ
4.6 การหาคําปรากฏร่ วมมากกว่ าสองคํา
วิธีการทางสถิติทีCกล่าวมาข้ างต้ นช่วยในการหาคําปรากฏร่วมระหว่างคํา
สองคําซึCงอาจปรากฏติดกันหรื อไม่ก็ได้ แต่ยงั ไม่ครอบคลุมกรณีของคําปรากฏ
ร่ วมทีCประกอบด้ วยคํามากกว่าสองคํา Kita et al. (1994) จึงเสนอแนวคิดทีCใช้
reduced cost ในการหาคําปรากฏร่ วมของกลุม่ คําหลายคํา เช่น in spite of
โดยทีCถ้าให้ a แทน in spite และ b แทน in spite of ค่า reduced cost, K(a), ทีC
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คํานวณจะเท่ากับ K(a) = (|a| - 1) x (f(a) –f(b)) โดยทีC |a| หมายถึงจํานวนคํา
ของ a (ในตัวอย่างนี Iมีค่าเป็ น 2) ซึCงเมืCอคํานวณแล้ ว f(in spite) จะไม่ต่างจาก
f(in spite of) มากนัก ค่าทีCได้ จึงตํCา ในขณะเดียวกัน ถ้ าคํานวณ in spite of the
ค่า f(in spite of) – f(in spite of the) จะมีค่าต่างกันมาก ค่าทีCคํานวณได้ จึงสูง
วิธีการนี Iจึงช่วยระบุได้ วา่ in spite of น่าจะเป็ นคําปรากฏร่วมได้
4.7 การหาคําปรากฏร่ วมระหว่ างสองภาษา
นอกจากการหาคํ า ปรากฏร่ วมภายในคลั ง ข้ อมู ล ภาษาเดี ย ว
(monolingual corpora) แล้ ว เรายังสามารถหาคําปรากฏร่ วมทีCปรากฏใน
คลังข้ อมูลสองภาษา (bilingual corpora) ได้ ด้วย ถ้ าเรามีคลังข้ อมูลสองภาษาทีC
มีการจับคู่ (align) ประโยคระหว่างภาษาทังสอง
I
เราอาจใช้ สถิติแบบทีCได้ กล่าว
มาแล้ วเพืCอวัดระดับความสัมพันธ์ของคําปรากฏร่ วม (collocation) ระหว่างภาษา
ได้ ซึCงผลทีCจ ะได้ คือคํา ทีCน่า จะเป็ นคํ าแปลระหว่างสองภาษานันI ทังI นีเI พราะ
ประโยคทีCถกู จับคู่ (align) ระหว่างสองภาษา คือ ประโยคทีCเป็ นประโยคแปลของ
อีกภาษาหนึCง ตัวอย่างเช่น Gaussier, Lange, and Meunier วัดระดับ
ความสัมพันธ์ ของคําปรากฏร่ วมระหว่างคําภาษาอังกฤษและฝรัCงเศส โดยใช้ ค่า
mutual information ซึงC คํานวณได้ จาก
I (e, f ) = log 2

p ( e, f )
p (e) p ( f )

โดยทีC p(e,f) เป็ นค่าความน่าจะเป็ นทีCจะพบคํา e และ f ในประโยคทีCถกู
จับคู่กนั (aligned sentences) p(e) เป็ นค่าความน่าจะเป็ นทีCจะพบคํา e ใน
ประโยคภาษาอังกฤษ p(f) เป็ นค่าความน่าจะเป็ นทีCจะพบคํา f ในประโยคภาษา
ฝรัCงเศส ตัวอย่าง เช่น สําหรับคําภาษาอังกฤษ prime มีคําภาษาฝรัCงเศสทีCน่าจะ
เป็ นคําแปลของคํานี I คือ
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sein MI=5.63
bureau MI=5.63
trudeau MI=5.34
premier MI=5.25
residence MI=5.12
intention MI=4.57
no
MI=4.53
session MI=4.34
จากนันI ตรวจสอบว่า คํ า เหล่า นีมI ี คํ า ไหนบ้ างทีC มี ค่า MI สูง กับ คํ า
ภาษาอังกฤษคําอืCน แล้ วให้ ตดั คําเหล่านันออกไป
I
ซึCงจะเหลือคํา premier เพียง
คําเดียว จึงถือเป็ นคําทีCเป็ นคําปรากฏร่ วมของ prime จากการศึกษา พบว่า
สามารถหาคําแปลทีCถกู ต้ องของคําภาษาอังกฤษได้ 65% อีก 25% ไม่สามารถหา
คําแปลภาษาฝรัC งเศสได้ (เนืCองจากไม่มีคําฝรัC งเศสทีCแปลได้ โดยตรง) และ
ประมาณ 10% เลือกคําแปลมาผิด
นอกจาก การหาคําปรากฏร่ วมของคําระหว่างภาษาแล้ ว เราก็สามารถ
หาคําปรากฏร่วมของวลีระหว่างภาษาได้ เหมือนกัน เช่น การหาคําปรากฏร่วมของ
ศัพท์เทคนิค (technical term) ระหว่างภาษาอังกฤษและฝรัCงเศส เช่น ในงานของ
Gaussier and Lange (1994) แต่รายละเอียดจะไม่กล่าวถึงในทีCนี I
5. สรุ ป
บทนี Iได้ นําเสนอวิธีการหาคําปรากฏร่ วมโดยวิธีการทางสถิติแบบต่างๆ
ซึงC จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับการศึกษาภาษาโดยอาศัยคลังข้ อมูลภาษาเป็ นพื Iนฐาน
วิธีการต่างๆ เหล่านี Iสามารถช่วยให้ เราค้ นหาคําปรากฏร่ วมของคําต่างๆ ได้ โดย
อัต โนมั ติ แน่ น อนว่ า ผลทีC ไ ด้ ทุ ก รายการอาจไม่ ใ ช่ คํ า ปรากฏร่ ว มแบบทีC
นักภาษาศาสตร์ สนใจ แต่วิธีนี Iก็สามารถช่วยให้ นกั ภาษาศาสตร์ ทํางานได้ สะดวก
มากขึ Iน เพราะเป็ นการกลันC กรองข้ อมูลทีCนา่ สงสัยว่าจะเป็ นคําปรากฏร่ วมออกมา
ให้ วิเคราะห์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Collocation Test เพืCอใช้ ช่วย
ในการค้ นหาคําปรากฏร่วมได้ ทีC http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/colloc/
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บทที% 13 การใช้ เว็บเป็ นคลังข้ อมูล
1. บทนํา
ที$ผา่ นมาเราได้ เห็นว่าเราสามารถใช้ ตวั บทที$ปรากฏในเว็บไซ้ ต์ต่างๆ เพื$อ
รวบรวมเป็ นคลัง ข้ อ มูล ภาษาแบบที$ ต้ อ งการ แต่ก็ มี ผ้ ูที$ ส นใจว่ า ตัว เว็ บ เอง
สามารถที$จะใช้ เป็ นเสมือนคลังข้ อมูลภาษาได้ หรื อไม่ หากเว็บเป็ นคลังข้ อมูล
ภาษาจะเป็ นตัวแทนของภาษาประเภทไหน หากเว็บ ไม่ใ ช่คลังข้ อ มูลภาษาที$
กําหนดได้ ชดั เจน เราจะยังสามารถใช้ ประโยชน์จากเว็บเพื$อการศึกษาเกี$ยวกับ
ภาษาได้ หรื อไม่และใช้ ได้ อย่างไร และหากเราสามารถใช้ ประโยชน์จากเว็บได้
แล้ ว ยังมีความจําเป็ นที$จะต้ องสร้ างคลังข้ อมูลภาษาขนาดใหญ่อย่าง BNC หรื อ
ANC อีกหรื อไม่
2. ข้ อมูลภาษาในเว็บ
ข้ อมูลภาษาบนเว็บเป็ นข้ อมูลที$อาจมองได้ ว่าเป็ นคลังข้ อมูลแบบสัง$ สม
(monitor corpus) เหมือนอย่าง Bank of English เพราะมีการเพิ$มเติมข้ อมูลเข้ า
สะสมตลอดเวลา แต่ก็ไม่ใช่คลังข้ อมูลภาษาแบบสัง$ สม เพราะเราไม่ร้ ู ขนาดที$
ชัดเจนของข้ อมูลว่ามีเท่าใด ทําได้ เพียงประมาณการจํานวนหน้ าเว็บอย่างเช่น
Google ในปี ค.ศ. 2002 ได้ ทําดัชนีหน้ าเว็บได้ 3 พันล้ านหน้ าเว็บ (Meyer et.al.
2003) ในปี ค.ศ.2005 Gulli and Signorini ได้ ศึกษาและประมาณหน้ าเว็บบน
อินเตอร์ เน็ตว่ามีประมาณกว่า 11.5 พันล้ านหน้ าเว็บ และอัตราการขยายตัวก็มี
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เพิ$มขึ yนทวีคณ
ู ทุกปี Google เองก็ได้ รายงานเมื$อวันที$ 25 ก.ค. 2008 ว่า1 ได้ พบ
ลิ yงค์หรื อ URL ที$ชี yไปยังเว็บที$ไม่ซํ yากันได้ ถึง 1 ล้ านล้ านเว็บ (1 trillion) เมื$อเทียบ
กับที$ Google เริ$ มต้ นทําดัชนีเว็บในปี 1998 ที$มีเพียง 26 ล้ านเว็บและในปี 2000 ที$
ได้ มาถึง 1 พันล้ านเว็บ อินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นแหล่งข้ อมูลภาษาที$มีขนาดใหญ่กว่า
คลังข้ อมูลภาษาใดๆ และมีขนาดที$ไม่จํากัด
อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที$อยู่บนเว็บนันก็
y มีข้อมูลภาษาต่างๆทัว$ โลก เมื$อ
เริ$ มต้ นข้ อมูลส่วนใหญ่จะเป็ นภาษาอังกฤษ แต่ภาษาอื$นๆก็เริ$ มปรากฏขึ yนบนเว็บ
มากขึ yนเรื$ อยๆ หากพิจารณาข้ อมูลผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตจาก Internet World Stat ซึ$ง
เป็ นเว็บไซ้ ต์รายงานจํานวนการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตว่า เมื$อสิ yนปี ค.ศ.2009 มี
ผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตทัว$ โลกกว่า 1,802 ล้ านคน เปรี ยบเทียบกับในปี ค.ศ.2000 ซึ$ง
มีเพียง 360 ล้ านคน และจํานวนที$มากที$สดุ นี yมาจากทวีปเอเชียโดยเฉพาะผู้ใช้
ชาวจี น ข้ อมู ล เหล่ า นี ชy ี วy ่ า ข้ อมู ล ภาษาอื$ น ๆ นันy ก็ มี เ ป็ นจํ า นวนมากขึ นy ใน
อินเทอร์ เน็ต แม้ วา่ ในปั จจุบนั ภาษาอังกฤษจะมีมากที$สดุ

ตาราง 13.1 จํานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตทัว$ โลก
http://www.internetworldstats.com/stats.htm

1

http://googleblog.blogspot.com/2008/07/we-knew-web-was-big.html
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ตาราง 13.2 ข้ อมูลภาษาของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตสูงสุด 10 อันดับแรก
(http://www.internetworldstats.com/stats7.htm)
แต่คํ า ถามพื นy ฐานที$ สุดคื อ คํ า ถามว่า ข้ อ มูล เว็บ เป็ นคลัง ข้ อ มูล ภาษา
หรื อไม่ หากยึดตามนิยามโดยทัว$ ไปของคลังข้ อมูลภาษาว่าเป็ นข้ อมูลที$บอกได้ ว่า
เป็ นตัวแทนของภาษาประเภทใด มีขนาดและโครงสร้ างที$ชดั เจน หากเป็ นเช่นนี y
เว็บก็ไม่ใช่คลังข้ อมูลภาษา แต่ Kilgariff and Grenfenstette (2003) ก็แย้ งว่า
นิยามแบบที$ว่ามาเป็ นการตอบคําถามว่าคลังข้ อ มูลภาษาที$ดีควรเป็ นอย่างไร
ไม่ใช่การตอบคําถามว่าคลังข้ อมูลภาษาคืออะไร สําหรับเขาแล้ ว คลังข้ อมูลภาษา
คือข้ อมูลตัวบทที$รวบรวมมาด้ วยกัน (collection of texts) ซึ$งเว็บก็เป็ นคลังข้ อมูล
ภาษาตามความหมายนี y และความเป็ นตัวแทนของภาษา หากไม่ใช่กรณีภาษา
เฉพาะทางแล้ ว การจะบอกว่า เรามีข้ อมูลที$ เป็ นตัวแทนของภาษาทั$วไป ก็
ค่อนข้ างตอบยากว่าต้ องนําเอาข้ อมูลอะไรมาบ้ างจึงจะบอกได้ ว่าคลังข้ อมูลนันy
เป็ นตัว แทนของภาษาทั$ว ไปแล้ ว ดัง นันy ถึง เราจะบอกไม่ได้ ว่า ข้ อ มูลเว็บ เป็ น
ตัวแทนของภาษาอะไร ก็ไม่ใช่เรื$ องแปลก เพราะคลังข้ อมูลภาษาอื$นๆ ก็บอกไม่ได้
จริ งๆ ว่าเป็ นตัวแทนภาษาอะไร
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ความสนใจในการใช้ ประโยชน์จากเว็บเป็ นคลังข้ อมูลภาษาเริ$ มต้ นจาก
พวกนัก ภาษาศาสตร์ คอมพิ วเตอร์ ซึ$ง ใช้ ค ลังข้ อ มูล ภาษาในการฝึ กสอนระบบ
ประมวลผลภาษาของตน ซึ$งก็เป็ นที$ยอมรับกันว่า ยิ$งมีข้อมูลใช้ สอนมากเท่าไร
ระบบก็ จะทํางานได้ ดีมากขึนy ด้ วย และแหล่งข้ อมูลที$สะดวกหาได้ ง่ายก็ ไม่พ้น
ข้ อมูลจากเว็บต่างๆ ซึ$งนักภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมเพื$อ
ดึงข้ อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติได้ โดยไม่ยาก
ข้ อดีของเว็บคือมีข้อมูลมากมายมหาศาล Fletcher (2004) ยกตัวอย่าง
การอภิปรายที$เกิดใน CLLT Listserv เมื$อปี ค.ศ.2003 ว่าได้ มีการค้ นหารู ปแบบ
“not as ADJECTIVE as you think” ว่าเมื$อค้ นในคลังข้ อมูล MICASE ขนาด 1.7
ล้ านคําก็จะพบเพียง 2 ตัวอย่าง เมื$อค้ นในคลังข้ อมูล BNC ขนาด 100 ล้ านคําก็
พบเพียง 77 ตัวอย่าง แต่เมื$อลองค้ นผ่านเว็บด้ วย AltaVista จะได้ ว่ามีเว็บ
66,328 หน้ าเว็บสําหรับ “as * as you think” หรื อเมื$อใช้ โปรแกรมอย่าง Web
concordance คือ KWiCFinder ก็จะสามารถดึงตัวอย่างมา 500 หน้ าเว็บออกมา
วิเคราะห์ได้ โดยไม่ยาก ตาราง 13.1 แสดงตัวอย่างเปรี ยบเทียบวลีที$พบใน BNC
กับที$พบในเว็บในปี ต่างๆ ซึ$งจะเห็นความแตกต่างของจํานวนและการเพิ$มของ
จํานวนอย่างชัดเจน (Kilgariff and Grenfenstette 2003)
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาของข้ อมูลภาษาที$พบในเว็บมีหลายประการ เช่น
การระบุข้อมูลผู้เขียนเพราะเราอาจจะไม่สามารถระบุได้ ชดั เจนว่าตัวบทที$เห็นนันy
เขียนโดยใคร เป็ นผู้ชายหรื อผู้หญิง อายุเท่าไร เป็ นคนชาติไหน ซึ$งส่งผลถึงความ
น่าเชื$อถือของข้ อมูลด้ วยเพราะข้ อความที$เห็นอาจจะไม่ได้ เขียนโดยผู้ที$มีความรู้
เพียงพอในเรื$ องนันy อาจเป็ นข้ อมูลที$ผิดมีการใช้ ศพั ท์ที$ไม่เป็ นมาตรฐานยอมรับกัน
หรื อมีการเขียนที$ไม่ถูกไวยากรณ์ ข้ อความในรู ปภาษาที$เห็นก็อาจจะไม่ได้ เขียน
โดยเจ้ าของภาษาก็ได้ หากคิดว่าจะใช้ วิธีการเลือกคัดข้ อมูลเฉพาะจากเว็บที$มีที$
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อยูใ่ นพื yนที$ที$ใช้ ภาษานันเป็
y นภาษาแม่ ก็ไม่สามารถระบุได้ เสมอไปว่าที$อยู่บนเว็บ
ที$เห็นนันมาจากสถานที
y
$ตงไหน
ัy

ตาราง 13.3 เปรี ยบเทียบผลการค้ นวลีตา่ งๆใน BNC และในเว็บ
ความซํ yาซ้ อนของข้ อมูลก็เป็ นอีกปรากฏการณ์หนึ$งบนเว็บที$ตวั บทหนึ$ง
อาจมีการคัดลอกไว้ อยู่หลายที$ จึงอาจจะต้ องตรวจสอบข้ อมูลที$ดึงจากเว็บมา
ด้ วยว่าไม่เป็ นข้ อมูลที$ซํ yากัน นอกจากนี y ข้ อมูลที$ปรากฏบนหน้ าเว็บทังหลายก็
y
จะมี
ข้ อมูลอื$นๆ ที$ไม่ใช่ข้อความต่อเนื$องที$นกั ภาษาศาสตร์ ต้องการ จึงอาจจะต้ องมี
การกรองเอาข้ อมูลเฉพาะส่วนข้ อความภาษาจริ งๆ
ปั ญ หาว่า ข้ อ มูล ภาษาเป็ นข้ อ มูลภาษาประเภทใด ก็ เ ป็ นประเด็ น ที$ มี
ผู้สนใจศึกษา Lawrence and Giles (1999) ศึกษาสํารวจสัดส่วนของภาษาแบบ
ต่างๆบนหน้ าเว็บ ได้ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเว็บเชิงพาณิชย์ (83%) การศึกษา (6%)
และที$เหลือเป็ นประเภทอื$นๆ ส่วน Ide et al. (2002) สนใจตอบคําถามที$มีผ้ สู งสัย
ว่า ในเมื$ออินเทอร์ เน็ตมีข้อมูลภาษาอังกฤษอยูม่ ากมายแล้ ว ทําไมจึงจําเป็ นต้ อง
สร้ างคลังข้ อมูล American National Corpus อีก โดยได้ พยายามคัดเลือกตัวบท
จากอินเทอร์ เน็ตที$เป็ นภาษาอังกฤษแบบอเมริ กันและไม่มีข้อจํากัดด้ านลิขสิทธิö
(เลือกจากเว็บไซ้ ต์ที$ลงท้ ายด้ วย .edu หรื อ .org) โดยเลือกเว็บที$มีข้อความไม่ตํ$า
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กว่า 2,000 คํา หลังจากได้ ข้อมูลกว่า 2 ล้ านคําจึงนําข้ อมูลมาผ่านโปรแกรม
กํากับหมวดคําและวิเคราะห์ตวั บทของ Biber et al. (1998) เพื$อจําแนกตัวบท
ตามมิติต่างๆ 5 มิติที$กําหนดไว้ โดยใช้ ลกั ษณะภาษาที$ปรากฏในตัวบทนันy ผล
การวิเคราะห์พบว่าภาษาที$ได้ จากเว็บไม่ได้ มีความหลากหลายแบบที$ต้องการใน
การสร้ าง ANC ตัวบทที$ได้ ส่วนใหญ่เป็ นงานเขียนที$เป็ นทางการ ทางวิชาการ
และเป็ นบทสําหรั บกล่าวสุนทรพจน์ จึงไม่มีตัวบทอื$นๆ ที$ต้องการ เว็บจึงไม่มี
ความหลากหลายเท่าภาษาที$เกิดขึ yนภายนอก
3. การรวบรวมข้ อมูลเว็บสร้ างเป็ นคลังข้ อมูลภาษา
แม้ ว่าข้ อมูลภาษาที$อยู่บนหน้ าเว็บต่างๆ จะมีข้อจํ ากัดหลายประการ
ตามที$ได้ กล่าวมา แต่ในกรณีที$เราไม่มีคลังข้ อมูลภาษาที$ต้องการ อินเทอร์ เน็ตก็
เป็ นแหล่งที$เราสามารถหาข้ อมูลมาเป็ นตัวอย่างของการศึกษาภาษาได้ Fletcher
(2004) ได้ รายงานการทดลองสร้ างคลังข้ อมูลภาษาด้ วยวิธีการรวบรวมตัวบทจาก
หน้ าเว็บต่างๆ ขึ yนมา เขาได้ สร้ างเครื$ องมือที$จําเป็ นเพื$องานนี y
ในการคัดเลือกเว็บนันy ถ้ าเรากําหนดคําค้ นใดเราก็จะได้ ข้อมูลที$มีคําค้ น
นันซึ
y $งก็จะทําให้ ข้อมูลที$รวบรวมมาถูกจํากัดด้ วยคําที$ใช้ วิธีที$จะเลี$ยงเพื$อให้ ได้
ข้ อมูลที$ไม่เจาะจงอาจทําได้ โดยการใช้ คําค้ นที$เป็ นคําไวยากรณ์ เช่น the หรื อ of
หรื อ a เป็ นต้ น แต่ในการตัดสินใจว่าจะดึงข้ อมูลจากเว็บไหนมารวบรวมไว้ นนั y
ยังต้ องพิจารณาปั จจัยอื$นๆ ได้ แก่ พิจารณาความยาวของหน้ าเว็บซึ$งก่อนที$จะ
ดาวน์โหลดข้ อมูลมาเราสามารถพิจารณากําหนดขนาดของเว็บที$เหมาะสม ไม่เอา
ข้ อมูลจากหน้ าเว็บที$มีขนาดเล็กเกินไปเพราะมักไม่มีข้อความต่อเนื$องที$จะเป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ก ารศึก ษาปั ญ หาและมัก จะมี ส ัด ส่ว นข้ อ มูล ที$ ไ ม่ ต้ อ งการสูง ใน
ขณะเดียวกัน เว็บที$มีขนาดใหญ่มากๆ ก็อาจเป็ นหน้ าที$รวมรายการต่างๆ รายการ
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ศัพท์ซงึ$ ก็ไม่ใช่สงิ$ ที$เราอยากจะได้ จึงควรกําหนดขอบเขตขนาดที$ควรจะดึงข้ อมูล
หน้ าเว็บได้
เมื$อพิจารณาหาวิธีกรองข้ อมูลส่วนที$ไม่ต้องการ คือส่วนที$ไม่ใช่ข้อความ
ต่อเนื$องแต่เป็ นโฆษณาหรื อเมนูต่างๆบนหน้ าเว็บออกไปด้ วย Fletcher (2004)
เรี ยกข้ อมูลส่วนนี yว่าเป็ น noise ซึง$ Fletcher มองว่าข้ อมูล noise เหล่านี yมีลกั ษณะ
ซํ yาๆ และสามารถระบุรูปแบบได้ เป็ นเหมือน boilerplate นอกจากนี y ข้ อมูลบาง
ส่วนบนเว็บก็เป็ นข้ อมูลที$ซํ yากันอาจจะเนื$องมาจากมีการคัดลอกไปไว้ อีกเว็บ หรื อ
เป็ นการทําซํ yา (mirror) ไปไว้ อีกที$ วิธีการที$ Fletcher ใช้ คือเทคนิค duplicate
identical document ซึง$ มีอลั กอลิธึ$มที$จะแปลง document เป็ นรหัสของตัวอักษร
16 ตัวที$เป็ นรหัสเฉพาะของ document นันy ในการโหลดข้ อมูลเข้ ามาจึงมีการ
เทียบรหัสที$วิเคราะห์ได้ นี yว่าซํ yากับของเดิมหรื อไม่ แต่ก็มีข้อมูลประเภทที$ไม่ใช่เป็ น
การทําซํ yาของเดิม แต่เป็ นการปรับข้ อมูลให้ มีความต่างซึง$ วิธีการที$กล่าวมาจะระบุ
ไม่ได้ จึงใช้ วิธีเทียบความคล้ ายโดยดูที$ขนาดว่าแตกต่างกันไม่เกิน 5% ดูรายการ
ความถี$ของ 3-gram ที$ได้ จากในเอกสารทังสอง
y
ถ้ าใน 25 รายการที$มีความถี$
สูงสุดมี 20 รายการที$มีรูปคําและความถี$คล้ ายกัน ก็ถือว่าเป็ นข้ อมูลที$ซํ yาซ้ อนกัน
ความซํ yาอาจเป็ นเรื$ องภายในเอกสารนันเองก็
y
ได้ วิธีหนึ$งที$ใช้ ตรวจสอบ
คือ หา n-gram ที$ยาวมากๆ ในเอกสารนันy หากพบว่ามีการซํ yากันของ n-gram
นันเกิ
y ดขึ yนจํานวนหนึ$ง ก็แสดงว่ามีการซํ yากันของข้ อความในเอกสารนันy ซึ$งอาจ
เป็ นไฟล์ที$เป็ น log ของเครื$ องแม่ขา่ ย หรื อเป็ นการตอบข้ อความ (message) โดย
มีการคัดลอกข้ อความจากข้ อความเดิมดังที$เห็นในเว็บบอร์ ด
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รูป 13.1 แสดงบริ เวณ boilerplate ที$พบในหน้ าเว็บ(อยูใ่ นกรอบดํา)
(Kehoe & Gee 2007)

รูป 13.2 แสดงโครงสร้ างแท็กในเว็บและส่วนที$เป็ น boilerplate
(Kehoe & Gee 2007)
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ปั ญหาลิขสิทธิöก็เป็ นอีกปั ญหาหนึ$งที$อาจจะต้ องคํานึงถึง วิธีแก้ คือเสี$ยง
การนําตัวบทบนหน้ าเว็บที$มีการสงวนลิขสิทธิöไว้ เช่น หากมีคําว่า copyright หรื อ
all rights reserved ปรากฏอยู่ ก็จะเลีย$ งไม่นําข้ อมูลจากเว็บนันมารวบรวมไว้
y
การทดลองของ Fletcher ที$ใช้ วิธีการต่างๆกรองข้ อมูลที$ต้องการมา ทํา
ให้ เขาสามารถสรุปขนาดของไฟล์ได้ วา่ ไฟล์ขนาดที$ใหญ่กว่า 200 KB นันใช้
y ไม่ได้
เลย ที$มีขนาด 100 KB ก็ใช้ ได้ เพียง 10 ไฟล์ ขนาดที$ใช้ ได้ ดีสดุ คือประมาณ 50
KB ผลจากงานนี yจึงนําไปใช้ กบั โปรแกรม KWiCFinder ให้ คดั เลือกโหลดข้ อมูลที$มี
ขนาดในช่วง 10-150 KB ซึ$งเมื$อเทียบกับงานของ Cavaglia and Kilgarriff
(2001) ซึง$ ใช้ วิธีการทางสถิติเปรี ยบเทียบรายการความถี$คําในหน้ าเว็บกับที$พบใน
BNC หรื อของ Ide et al (2002) ในการสร้ าง ANC ซึ$งกําหนดตัวบทให้ มีขนาด
อย่างตํ$า 2,000 คํา หากยึดตามแนวปฏิบตั ินี y เว็บจํานวนมากก็จะไม่ถกู นํามาใช้
เพราะหน้ าเว็บจํานวนมากเลยที$จะทําเป็ นข้ อความที$ไม่ยาวเกินไป
ข้ อดีของการวบรวมข้ อมูลจากเว็บมาสร้ างเป็ นคลังข้ อมูลคือทําให้ เรามี
ข้ อมูลที$สามารถนํามาตรวจสอบภายหลัง สามารถทําซํ yาการศึกษาใดๆ ได้ เพราะ
ยังคงมีข้อมูลชุดเดิมให้ ทดสอบอยู่ เพราะหากใช้ ข้อมูลจากเว็บโดยตรง การค้ น
แต่ละครังy ในวันที$ตา่ งกันก็อาจให้ ผลที$แตกต่างกันได้ เพราะข้ อมูลมีการปรับเปลี$ยน
อยูเ่ สมอ แต่บ้างก็มองตรงข้ าม คือมองว่าการที$ทําการศึกษาซํ yาจากข้ อมูลบนเว็บ
โดยตรงแล้ วได้ ผลลักษณะเดิม แสดงว่าผลการศึกษานันน่
y าเชื$อถือ เป็ นการยืนยัน
ที$ดี เพราะได้ ทดสอบกับข้ อมูลที$มาจากเว็บในเวลาที$ต่างกันเหมือนมาจากต่าง
ส่วนของอินเทอร์ เน็ตแล้ ว
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4. การใช้ เว็บเป็ นคลังข้ อมูลภาษา
ในกรณี ที$ จํ า เป็ น เราก็ ส ามารถใช้ ประโยชน์ จ ากอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื$ อ
การศึกษาภาษาได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องรวบรวมหรื อคัดเลือกข้ อมูลจากหน้ าเว็บมาใช้
โดยเฉพาะในกรณีค้นหาตัวอย่างการใช้ ซึ$งคลังข้ อมูลภาษาที$มีอยู่ไม่สามารถให้
จํานวนตัวอย่างได้ เพียงพอ เพราะข้ อมูลในเว็บมีจํานวนมหาศาลจึงเป็ นที$ที$จะช่วย
หาตัวอย่างที$พบน้ อยๆ เช่นนันได้
y ดี หรื อในกรณีของคําที$สร้ างขึ yนใหม่ เช่น ตุลา
การภิวตั น์ ประชาภิวตั น์ คลังข้ อมูลที$สร้ างขึ yนจากข้ อมูลภาษาก่อนปี พ.ศ. 2548 ก็
จะไม่มีข้อมูลคําเหล่านี y
อินเทอร์ เน็ตยังเป็ นแหล่งสําหรับตรวจสอบคําสะกดได้ ด้วย ในกรณีที$เรา
เกิดความไม่แน่ใจ Kilgarriff and Grefenstette (2003) ยกตัวอย่างคําว่าไม่แน่ใจ
ว่าจะสะกด speculator หรื อ speculater ซึง$ เมื$อค้ นจากเว็บก็จะพบว่าคําแรกนันมี
y
พบใช้ มากกว่าคือพบ 82,000 รายการ .ในขณะที$คําหลังพบเพียง 67 รายการ จึง
สรุปได้ วา่ เป็ นการสะกดแบบแรก หรื อในตัวอย่างภาษาไทย เราอาจไม่แน่ใจว่าจะ
เขียน โลกาภิ วตั น์ หรื อ โลกาภิ วฒ
ั น์ เมื$อทดลองค้ นด้ วย Google ในวันที& 9
กัน ยายน พ.ศ.2551 จะพบว่ า โลกาภิ ว ัต น์ มี ร ายการพบประมาณ 290,000
รายการ ส่วน โลกาภิ วฒ
ั น์ พบจํานวนประมาณ 264,000 รายการ แสดงว่าน่าจะ
เป็ นคําแรกซึง& ก็เป็ นคําที&ตรงกับที&ระบุไว้ ในพจนานุกรมราชบัณฑิต แต่จํานวนการ
ใช้ ที&ใกล้ เคียงกันนี Qแสดงให้ เห็นว่าเป็ นคําที&ใช้ สบั สนและมีผ้ ใู ช้ ทงสองแบบพอๆกั
ัQ
น
และเมื&อทดลองค้ นทังสองคํ
Q
านี Qในวันที& 12 กันยายน พ.ศ.2552 กลับพบว่า โลกาภิ
วัตน์ มีจํานวนหน้ าเว็บ 240,000 รายการขณะที& โลกาภิ วฒ
ั น์ พบ 2,510,000
รายการ ซึง& แสดงให้ เห็นการเปลีย& นแปลงที&เกิดขึ Qนของคํานี Qอย่างชัดเจน
อี ก ตั ว อย่ า งคื อ คํ า ว่ า กฎมน เที ยรบาล ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน เมื&อค้ นด้ วย Google ในวันที& 9 กันยายน พ.ศ.2551 จะพบ
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1,810 รายการ ซึ&งมากกว่าคําที&สะกดผิดอย่าง กฎมลเฑี ยรบาลที&พบเพียง 341
รายการ และก็มากกว่าคําที&พจนานุกรมว่าเป็ นคําโบราณ กฎมณเที ยรบาล (พบ
433 รายการ) หรื อ กฎมนเฑียรบาล (พบ 793 รายการ) อย่างไรก็ตาม จากการ
ค้ นด้ วย Google ในวันที& 12 กันยายน พ.ศ.2552 กลับพบว่า คําที&มีอยู่ใน
พจนานุกรม กฎมนเที ยรบาล พบเพียง 3,990 รายการ น้ อยกว่าคําที&ไม่มีใน
พจนานุก รม คื อ กฎมลเฑี ย รบาล (11,100 รายการ) และน้ อ ยกว่ า คํ า ที&
พจนานุกรมว่าเป็ นคําโบราณคือ กฎมณเที ยรบาล (19,900 รายการ) และ กฎมน
เฑียรบาล 6,940 รายการ) ซึง& แสดงให้ เห็นแนวโน้ มว่า การสะกดคําเหล่านี Qกําลังมี
การเปลีย& นแปลงไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที&กําหนด
ผลที$ได้ จากการค้ นนันเป็
y นการประมาณปริ มาณการใช้ ที$พบ ซึ$งก็เป็ นไป
ได้ วา่ คําที$พบใช้ มากกว่าอาจไม่เป็ นไปตามที$บญ
ั ญัติไว้ ก็ได้ เช่น คําว่า มุกตลก ซึ$ง
สะกดตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเมื$อค้ นด้ วย Google ในวันที& 9 กันยายน
พ.ศ.2551 จะพบประมาณ 46,600 รายการ ส่วน มุขตลก จะพบมากกว่าคือพบ
211,000 รายการ และเมื$อค้ นด้ วย Google ในวันที& 12 กันยายน พ.ศ.2552 จะได้
จํานวน 179,000 และ 286,000 ตามลําดับ ซึ$งก็ยงั แสดงว่า มุกตลก มีการใช้ ที$
น้ อยกว่าแต่ก็จะเห็นมีอตั ราการใช้ ที$เพิ$มที$สงู ขึ yนอย่างมาก กรณีนี yแสดงให้ เห็นถึง
ปั ญหาของการใช้ ของคนส่วนใหญ่ว่าไม่ตรงตามที$บญ
ั ญัติ พจนานุกรมฉบับมติ
ชนจึงเลือกบรรจุคํา มุขตลก ไว้ แต่ข้อโต้ แย้ งเรื$ องการใช้ คําสองคํานี yที$ปรากฏเป็ น
ข่าว ก็อาจจะทําให้ จํานวนการใช้ ของ มุกตลก สูงมากขึ yนในหนึง$ ปี ถัดมา
คําว่า โชห่วย ซึ$งควรเป็ นคําที$พบมาก แต่เมื$อค้ นด้ วย Google (ในวันที&
9 กันยายน พ.ศ.2551) ก็พบประมาณ 79,600 รายการ มากกว่าคํา โชวห่วย
เล็กน้ อย (พบ 69,300 รายการ) แต่น้อยกว่าคํา โชว์ ห่วย ซึ&งพบถึง 283,000
รายการ กรณีเช่นนี Q การตีความใดๆ ก็จะต้ องระวัง เพราะว่าคําหลังนันมี
Q การใช้ ใน
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ความหมายของการแสดงที&แย่ด้วย ทังสามคํ
Q
านี Qเมื&อนํามาค้ นด้ วย Google อีก
ครังQ ในวันที& 12 กันยายน พ.ศ.2552 ก็พบจํานวนที&แตกต่างออกไป โชห่วย
(2,000,000 รายการ) โชวห่วย (1,500,000 รายการ) และ โชว์ ห่วย (1,760,000
รายการ) กรณี ตวั อย่างต่างๆ ที&ยกมานี Qเป็ นตัวอย่างที$ทําให้ เราต้ องระวังในการ
ตีความข้ อมูลที$พบ จํานวนการใช้ ที$แตกต่างกันมากอาจช่วยให้ เราสรุ ปได้ ว่าควร
จะเลือกสะกดคําแบบใด แต่การสะกดที$พบอาจเป็ นการสะกดตามความนิยมซึ$ง
ไม่ตรงตามที$บญ
ั ญัติไว้ ก็ได้ และจํานวนการใช้ ที$ไม่แตกต่างกันชัดเจนก็เป็ นการ
บ่งชี yว่าคําที$วิเคราะห์อยู่นนมี
ั y ความสับสนในการใช้ อยู่พอสมควร การเก็บข้ อมูล
จํ า นวนการใช้ ในช่ ว งเวลาที$ แ ตกต่ า งกัน สามารถช่ ว ยให้ เห็ น แนวโน้ ม การ
เปลีย$ นแปลงของการใช้ คําได้ ในระดับหนึง$
นอกจากนี y กรณี ที$คํามีหลายความหมาย (polysemous) การค้ นคํา
จะต้ องอาศัยวิธีการค้ นแบบซับซ้ อนขึ yน เช่น คําว่า chair ถ้ าเราไม่ต้องการข้ อมูลที$
มีคํา chair ที$หมายถึงเก้ าอี y ก็อาจจะต้ องกําหนดคําที$ช่วยกันข้ อมูลที$ไม่ต้องการ
เช่นระบุว่าจะไม่เอาข้ อมูลที$มีคํา furniture หรื อ table ด้ วย หรื อไม่ก็เพิ$มคําค้ น
เพิ$มเติมว่าจะต้ องมีคําว่า committee ด้ วยเพื$อให้ ได้ chair ที$หมายถึงประธาน
แต่ก็ยัง มีข้อจํ า กัดอีกอย่างหนึ$งที$พบในการค้ นข้ อมูลภาษาจากเว็บ คือ ข้ อมูล
เหล่านี yไม่มีการกํากับข้ อมูลภาษาอย่างเช่นหมวดคําเอาไว้ สิ$งที$ค้นได้ จึงเป็ นการ
ค้ นจากรู ปคําเพียงอย่างเดียว คําว่า chair ที$ค้นได้ เราไม่อาจบอกได้ ว่าเป็ นคําที$
เป็ นคํานามหรื อคํากริ ยา การจะหาข้ อสรุ ปก็จําเป็ นต้ องดึงตัวอย่างที$ค้นมาได้ มา
วิเคราะห์จํานวนหนึง$ เพื$อหาค่าสถิติสาํ หรับประมาณการต่อไป
การค้ นหาโครงสร้ างวากยสัมพันธ์ แม้ ว่าข้ อมูลบนเว็บจะไม่มีการกํากับ
หมวดคํา ไว้ แต่การค้ น โครงสร้ างวากยสัมพัน ธ์ บางอย่างก็ สามารถทํ าได้ หาก
โครงสร้ างนันy สามารถกํ า หนดโดยรู ป คํ า ได้ เช่ น เมื$ อ ต้ อ งการค้ น คํ า relative
358

บทที ; 13 การใช้เว็บเป็ นคลังข้อมูล
pronoun who ในตําแหน่งที$ควรเป็ น whom ถ้ าค้ น who กับ whom โดยตรงก็จะ
ได้ ผลออกมามากและเราก็ไม่ร้ ูวา่ who ที$พบใช้ เป็ นกรรมหรื อไม่ เราจึงควรค้ นโดย
กําหนดรุ ปแบบการค้ นให้ ชดั ขึ yนอย่าง who I like, whom I like ด้ วยวิธีนี yเราก็
สามารถนําผลที$ได้ มาเทียบได้ วา่ มีการใช้ who แทน whom ในสัดส่วนเท่าใด และ
เวลาค้ นจริ งๆ เราก็สามารถสร้ างรู ปแบบหลายๆแบบ เช่น who I got to know,
whom I got to know; who I called, whom I called; who I gave, whom I
gave เป็ นต้ น ผลที$ได้ จะทําให้ เราสามารถศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ who กับ
whom ได้ ว่า ในบริ บทเช่นใดที$ who ถูกใช้ แทน whom ได้ และบริ บทแบบใดที$
whom ยังคงเป็ นที$นิยมใช้ เป็ นเรื$ องของกริ ยาที$เกี$ยวข้ องหรื อไม่ เป็ นต้ น (ดู Meyer
et al. 2003)
ส่ว นการศึก ษาในเชิ ง การเปลี$ย นแปลง ข้ อ มูล จากเว็ บ อาจใช้ ไม่ ไ ด้
โดยตรง เหตุผลแรกเป็ นเรื$ องของเว็บเองที$เพิ$งมีใช้ ในช่วงไม่เกิน 20 ปี และข้ อมูล
ที$ค้นได้ ก็ไม่ได้ บอกเวลาของการสร้ างตัวบทโดยตรง แต่เราก็อาจศึกษาในเชิงการ
เปลีย$ นแปลงได้ โดยค้ นในช่วงเวลาที$ตา่ งกันจริ ง เช่น เทียบข้ อมูลที$เปลี$ยนไปในแต่
ละปี ดังตัวอย่างที$กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น แต่นนั$ ก็หมายความว่าเราต้ องทําการศึกษา
แบบต่อเนื$องระยะยาวด้ วย
5. Web-based คอนคอร์ แด๊ นซ์
โปรแกรม web-based คอนคอร์ แด๊ นซ์ คือโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์
ประเภทหนึง$ ที$ใช้ ข้อมูลจากเว็บต่างๆ มาเป็ นข้ อมูลพื yนฐานในการสืบค้ น แตกต่าง
จากโปรแกรมตัวสืบค้ น (search engine) ที$เมื$อโปรแกรมค้ นเว็บที$มีข้อมูลตรง
ตามที$ต้องการได้ แล้ วจะแสดงผลในรู ปแบบที$เป็ น kwic ไม่ใช่แสดงเป็ นรายการ

359

ภาษาศาสตร์ คลังข้อมูล: หลักการและการใช้
หน้ าเว็บแบบโปรแกรมตัวสืบค้ น ได้ แก่ WebCorp2 ของ University of Liverpool
ซึ$งเป็ นบริ การผ่านเว็บให้ เลือกใช้ ตวั สืบค้ น (search engine) อย่าง AltaVista,
Google, Metaclawer แล้ วแสดงผลการสืบค้ นในรูปแบบของ kwic และโปรแกรม
KWiCFinder3 ของ William Fletcher ซึ$งเป็ นโปรแกรมติดตังบนคอมพิ
y
วเตอร์ ให้
สามารถเรี ยกใช้ ตวั สืบค้ นจาก AltaVista และนําผลที$สบื ค้ นได้ มาแสดงในรู ปที$เป็ น
kwic อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่านี yต่างก็ ต้องอาศัยโปรแกรมตัวสืบค้ นบน
อินเทอร์ เน็ตเป็ นพื yนฐานคือจะเข้ าถึงเว็บที$โปรแกรมตัวสืบค้ นได้ มีการทําดัชนีไว้
แล้ ว Meyer et al. (2003) กล่าวถึงการเปรี ยบเทียบการทํางานของตัวสืบค้ นต่างๆ
ได้ แก่ Google, Fast, AltaVista, และ N.Light ซึ$งผลที$ได้ จากการสืบค้ นคํา
เดียวกันจากแต่ละโปรแกรมนันแม้
y จะมีจํานวนไม่เท่ากัน แต่ถ้ามองเทียบเป็ น
สัดส่วนแต่ละโปรแกรมจะให้ ผลใกล้ เคียงกัน เช่น เมื$อทดลองค้ นคํา chairman,
chairperson, และ chairwoman ในช่วงเวลาต่างกันดังรูป chairman จะเป็ นคําที$
พบมากสุดจากทุกตัวสืบค้ น (ตัวเลขที$ได้ เป็ นจํานวน hit หรื อหน้ าเว็บที$รายงาน
ออกมา แต่ไม่ใช่จํานวนคํานันโดยตรง)
y

2
3

http://www.webcorp.org.uk/
http://www.kwicfinder.com/
360

บทที ; 13 การใช้เว็บเป็ นคลังข้อมูล

ตาราง 13.4 เปรี ยบเทียบผลการสืบค้ นจากตัวสืบค้ นต่างๆ
(Meyer et al. 2003)
5.1 โปรแกรม WebCorp
WebCorp เป็ นโครงการที$พฒ
ั นาที$ University of Liverpool ตังแต่
y เดือน
ธันวาคม ปี ค.ศ.2000 ขันตอนการทํ
y
างานของ WebCorp มี 6 ขันตอน
y
เริ$ มจาก
การรับคําสัง$ ค้ นจากผู้ใช้ จากนันจะแปลงและส่
y
งคําสัง$ นันให้
y ตวั สืบค้ น (search
engine) ตัวสืบค้ นจะหาเว็บที$ตรงกับคําสัง$ ค้ นและส่งรายการ URL กลับมา
โปรแกรม WebCorp จะประมวลผลตัวบทที$ได้ และแสดงผลออกมาในรู ปแบบของ
คอนคอร์ แด๊ นซ์ ให้ กับผู้ใช้ ดังตัวอย่างในรู ป คือ แจงเป็ นรายการหน้ าเว็บต่างๆ
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พร้ อมทังแสดงข้
y
อความที$มีคําค้ นปรากฏอยู่ตรงกลาง (หรื อจะสัง$ ให้ แสดงในรู ปที$
เป็ น kwic ก็ได้ ) ผู้ใช้ ยงั สามารถกดดูหน้ าเว็บนันผ่
y านทางลิ yงค์ที$ให้

รูป 13.3 ผลลัพธ์จากการค้ นคํา hardly ผ่านทาง WebCorp
ผู้ใช้ สามารถเลือกได้ ว่าจะใช้ ตวั สืบค้ นใด ได้ แก่ Google, AltaVista,
metaclawler บริ บทซ้ ายขวาที$ต้องการยาวเพียงใด ดังแสดงในรู ป แต่ปัญหา
หนึ$งของโปรแกรมนี yคือเวลาในการทํางาน ซึ$งการค้ นหาคําที$ต้องการจนได้ ผล
แสดงออกมานันใช้
y เวลาค่อนข้ างนานหลายนาที แต่ข้อดีก็คือมีการเพิ$มวิธีการค้ น
ให้ เหมือนโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์เช่นมีการใช้ wildcard character อย่างเช่น *
ได้ ซึง$ โปรแกรมตัวสืบค้ นโดยปกติทําไม่ได้ WebCorp จึงเป็ นความพยายามที$จะ
ต่อยอดโปรแกรมตัวสืบค้ นทังหลายให้
y
ทํางานค้ นข้ อมูลในแบบที$นกั ภาษาศาสตร์
ต้ องการ
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รูป 13.4 หน้ าจอการสืบค้ นจาก WebCorp
ในปั จจุบนั WebCorp พยายามปรับแนวการใช้ เว็บเป็ นคลังข้ อมูล จาก
เดิมที$ทําเป็ นโปรแกรมไปค้ นข้ อมูลจากเว็บโดยตรงคือแนวทางแรกที$ใช้ เว็บเป็ น
คลังข้ อมูลโดยตรง ก็เปลีย$ นไปสู้แนวทางที$สองที$มีการโหลดข้ อมูลที$ต้องการจาก
เว็บมาเก็บไว้ เองซึ$งเป็ นแนวการสร้ างคลังข้ อมูลขึ yนจากข้ อมูลเว็บ แต่แบบนี yก็ทํา
ให้ ข้อมูลมีลกั ษณะที$หยุดนิ$ง จึงมีอีกแนวทางหนึ$งคือโหลดข้ อมูลที$ต้องการเข้ ามา
อยูต่ ลอดเวลาเพื$อให้ ได้ ข้อมูลที$ปรับเพิ$มตลอดเวลา ดังแสดงเปรี ยบเทียบทังสาม
y
แนวทางในรูปข้ างล่าง
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รูป 13.5 แสดงแนวทางการปรับ WebCorp
(Kehoe and Gee, 2007)
5.2 โปรแกรม KWiCFinder
เป็ นโปรแกรมที$พฒ
ั นาโดย William Fletcher ซึ$งเป็ นโปรแกรมสําหรับ
ติดตังบนคอมพิ
y
วเตอร์ เมื$อเรี ยกโปรแกรมมาใช้ งานโปรแกรมจะสามารถเรี ยกใช้
ตัวสืบค้ นจาก AltaVista และนําผลที$สืบค้ นได้ มาแสดงในรู ปต่างๆ รู ปข้ างล่าง
แสดงตัวอย่างหน้ าจอของโปรแกรมซึ$งผู้ใช้ สามารถกําหนดตัวเลือกการค้ นย่อยลง
ไปอีกได้ (สามารถดูหน้ าจอตัวเลือกต่างๆจากเว็บไซ้ ต์ของโปรแกรมนี yเอง) เมื$อ
ค้ นได้ ผลที$ต้องการแล้ ว โปรแกรมสามารถแสดงผลได้ ทงในรู
ั y ปที$เป็ น XML format
หรื อจะแสดงเป็ นรู ป kwic แบบโปรแกรมคอนคอร์ แด๊ นซ์ทวั$ ไปก็ได้ หรื อจะแสดง
เป็ นตาราง HTML ก็ได้
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รูป 13.6 โปรแกรม KWiCFinder และผลการค้ นผ่านทางเว็บ
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6. บทสรุ ป
แม้ วา่ จะยังมีข้อถกเถียงเรื$ องข้ อมูลภาษาในอินเทอร์ เน็ตว่าสามารถมอง
และใช้ เป็ นคลังข้ อมูลภาษาแบบที$ใช้ กนั ได้ หรื อไม่ แต่เว็บก็เป็ นแหล่งข้ อมูลภาษา
ขนาดใหญ่ที$สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในเรื$ องต่างๆ ได้ เช่น สํารวจการเขียนคํา
วลี แบบต่างๆ ค้ นหาตัวอย่างคํายากๆ ที$คลังข้ อมูลภาษาโดยทัว$ ไปไม่สามารถให้
ตัวอย่างได้ มากพอ และสามารถใช้ บ่งชีกy ารเปลียนแปลงของภาษาได้ หากมีการ
เปรี ยบเทียบผลการใช้ ในช่วงเวลาต่างๆ แต่ผ้ ใู ช้ ก็ต้องเข้ าใจข้ อจํากัดและความไม่
แน่ชัดของข้ อ มูล ไม่เหมือ นกับคลัง ข้ อ มูลภาษาทั$วไปที$ เรารู้ ถึง โครงสร้ างและ
สัดส่วนของตัวบทประเภทต่างๆ ในคลังข้ อมูลที$ใช้
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หนังสือภาษาศาสตร์ คลังข้ อมูลเล่มนี Y ชี ใY ห้ เห็นถึงบทบาทและความสําคัญของ
คลังข้ อมูลภาษาในงานด้ านต่างๆ ได้ แก่ การวิจยั ทางภาษาศาสตร์ การเรี ยนการ
สอนภาษา การแปลภาษา และการประมวลผลภาษา หนังสือเล่มนี Yได้ ให้ ความรู้
เบื Yองต้ นเกีZยวกับการรวบรวมข้ อมูลภาษาเพืZอจัดทําเป็ นคลังข้ อมูลภาษาสําหรับใช้
งาน
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