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หากผูอ้ า่ นสนใจทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าหาความรู้
หรือท�ำงานเกีย่ วกับภาษาศาสตร์  วิชาทีว่ า่ ด้วยการ
ศึกษาเกี่ยวกับภาษาทั่วๆไปของมนุษย์ตามแนว
วิทยาศาสตร์ โดยมีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาง
คอมพิ ว เตอร์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การศึ ก ษา
ภาษาศาสตร์  จนแตกเป็นแขนงขึน้ มาในสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ที่ เรี ย กขานกั น คื อ ภาษาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) และ
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทนี่ ยิ มเรียกกัน
คื อ การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural
language processing) เป็นการผนวกกันของ
ทั้งสองสาขาวิชานี้เข้าด้วยกัน จนเป็นที่มาของการน�ำเสนอเนื้อหาสาระและประเด็น
ที่ส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้ “ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล : หลักการและการใช้” เขียนโดย
อาจารย์วโิ รจน์ อรุณมานกุล ดังนัน้ เพือ่ ๆให้อา่ นและผูส้ นใจทัว่ ไปทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ในการน�ำเสนอเนื้อหานี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆประกอบ
ไปด้วย ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับหนังสือ เนือ้ หาในหนังสือโดยสรุป จุดเด่นของหนังสือ  
จุดที่ควรเพิ่มเติมในหนังสือและข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้อ่าน  
วิโรจน์ อรุณมานะกุล. (2553). ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล: หลักการและการใช้. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ
: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 387หน้า.
2
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ [pisutpong123@hotmail.com]
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือ
“ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล: หลักการและการใช้”เขียนโดยอาจารย์วิโรจน์
อรุณมานะกุล ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวคอมพิวเตอร์
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2533 ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาษาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในปี พ.ศ.2539 และปริญญาเอก
สาขาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ.2542  ประสบการณ์เคยท�ำงานในต�ำแหน่งวิศวกรควบคุมระบบ (System
Engineer) ดูแลรับผิดชอบระบบบริการสอบถามเลขหมาย 13 ขององค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2529-2530 และท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ.
2531-2533  ในปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชีวิตครอบครัวสมรสกับอาจารย์วิไลวรรณ อรุณมานะกุล
อาจารย์ประจ�ำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานด้านวิชาการนัน้ มีผล
งานการเขียนต�ำราวิชาการ  การวิจัย การน�ำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง
หนังสือ “ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล: หลักการและการใช้”  เป็นหนังสือที่ให้ความ
รูพ้ นื้ ฐานต่างๆเกีย่ วข้องกับคลังข้อมูลภาษาเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจและเห็นความส�ำคัญ
ของการน�ำคลังข้อมูลภาษาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านต่างๆ โดยมีขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ที่พัฒนาจากรายงานการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลภาษา:กรณีศึกษา
จากการสร้างคลังข้อมูลภาษาอังกฤษ” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของผู้เขียนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีที่ใช้ในการสร้างคลังข้อมูลทางภาษา ผู้เขียนได้ท�ำการ
ส�ำรวจคลังข้อมูลภาษาจากแหล่งต่างๆ จากนั้นได้น�ำมาวิเคราะห์ถึงลักษณะความ
แตกต่างรวมทั้งปัจจัยที่ก�ำหนดลักษณะของการจัดวางโครงสร้างข้อมูลในแต่ละแบบ  
นอกเหนือจากนีแ้ ล้วผูเ้ ขียนได้ด�ำเนินการทดลองสร้างคลังข้อมูลภาษาขึน้ โดยคัดเลือก
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษที่สามารถสืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่มีข้อ
จ�ำกัดเรื่องลิขสิทธิ   
์ โดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้จัดท�ำเป็นคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ประโยชน์สำ� หรับการเรียนการสอนและงานวิจยั ในมหาวิทยาลัย  ผลของการศึกษา
ของผูเ้ ขียนทัง้ หมดนีเ้ องได้ถกู น�ำมาปรับปรุงเป็นข้อมูลงานเขียนในหนังสือเล่มนี   
้ โดย
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ผู้เขียนได้เน้นถึงการศึกษาภาษาในแง่มุมต่างๆซึ่งมีข้อมูลการศึกษาภาษาเป็นจ�ำนวน
มากจากแหล่งต่างๆ  โดยข้อมูลทีร่ วบรวมเป็นจ�ำนวนมากนีถ้ อื เป็นคลังข้อมูลทางภาษา
ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทงั้ ในแง่ของการเรียนการสอนภาษา การวิจยั ทางภาษา
การแปล การจัดท�ำพจนานุกรม และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เนื้อหาในหนังสือโดยสรุป
เนือ้ หาในหนังสือเล่มนีผ้ เู้ ขียนได้แบ่งเนือ้ หาส�ำหรับการน�ำเสนอออกเป็น 13 บท
โดยในแต่ละบทนั้นก็มีประเด็นย่อยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละ
บทผู้เขียนได้หยิบยกประเด็นส�ำคัญๆมาน�ำเสนอพร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านมอง
เห็นภาพและสามารถจินตนาการติดตามเนื้อหาร่วมกับผู้เขียนได้   ส�ำหรับเนื้อหา
ทั้งหมดนั้นสามารถสรุปได้ออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 การน�ำคลังข้อมูลกับการน�ำ
ไปใช้ ตอนที่ 2 การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลและตอนที่ 3 โปรแกรมและการ
ใช้เว็บเพื่อการศึกษาคลังข้อมูล
ตอนที่ 1 การน�ำคลังข้อมูลกับการน�ำไปใช้
ในหนังสือเล่มนี้จากการประมวลเนื้อหาพบว่าบทที่ 1 ถึงบทที่ 7 มีเนื้อหา
เกีย่ วข้องกับการน�ำคลังข้อมูลกับการน�ำไปใช้ โดยในรายละเอียดในแต่ละบทประกอบ
ไปด้วยเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
บทที่ 1 คลังข้อมูลทางภาษา ในบทนี้ผู้เขียนน�ำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คลั ง ข้ อ มู ล คื อ อะไร เพราะเหตุ ใ ดจึ ง ได้ รั บ ความสนใจจากนั ก ภาษาศาสตร์ แ ละ
นักคอมพิวเตอร์เป็นจ�ำนวนมาก โดยผูเ้ ขียนได้แบ่งเนือ้ หาของการน�ำเสนอในบทนีอ้ อก
เป็น 8 หัวข้อได้แก่ 1.1) คลังข้อมูลภาษาคืออะไร 1.2) ความเป็นมาของภาษาศาสตร์
คลังข้อมูล 1.3) ขอบเขตของภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 1.4) พัฒนาการของคลังข้อมูล
ภาษา 1.5) ประเภทของคลังข้อมูลภาษา 1.6) ความหมายของ CORPUS และ
ARCHIVE 1.7) ค�ำนวณภาพขนาดของคลังข้อมูล และ 1.8) ปัจจุบันและอนาคตของ
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล  สิง่ ทีเ่ ป็นจุดเด่นในเนือ้ หาบทที่ 1 นัน้ คือผูเ้ ขียนได้ยกค�ำนิยาม
รวมทั้งอธิบายถึงลักษณะของคลังข้อมูลภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษโดยมีการอ้างถึง
ผู้เขียนและแหล่งที่มาประกอบไว้เพื่อยืนยันถึงข้อมูลที่ผู้เขียนได้น�ำมาอ้างอิงและ
กล่าวถึงควบคู่กับภาษาไทยที่ผู้เขียนได้แปลและอ้างอิงไว้  
บทที่ 2 คลังข้อมูลกับการเรียนการสอนภาษา ในบทนีผ้ เู้ ขียนกล่าวถึงประโยชน์
ของคลังข้อมูลที่มีต่องานด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน งานด้านการศึกษาวิจัย
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ทางภาษาศาสตร์ งานด้านการแปล และงานด้านทางด้านการประมวลผลภาษา
ธรรมชาติ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจว่าคลังข้อมูลภาษาคืออะไรและมี
ประโยชน์อย่างไรบ้าง ในเนือ้ หาของบทนีผ้ เู้ ขียนได้จำ� แนกการน�ำเสนอเนือ้ หาออกเป็น
หัวข้อย่อยๆประกอบไปด้วย 2.1) บทน�ำ 2.2) การน�ำคลังข้อมูลภาษามาใช้เป็นหลัก
ในการสอนภาษา และ 2.3) การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลภาษาในการสอนภาษา  สิ่งที่
เป็นจุดเด่นในเนือ้ หาบทที่ 2 นัน้ ได้แก่ การน�ำเสนอตัวอย่างของแบบฝึกหัดของการน�ำ
คลังข้อมูลมาเพื่อใช้กับการเรียนการสอน  โดยตัวอย่างแบบฝึกหัดที่น�ำมาเสนอนั้นมี
ทัง้ ทีเ่ ป็นการใช้คลังข้อมูลเพือ่ การศึกษาส่วนของค�ำพูด (parts of speech) และหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
บทที่ 3 คลังข้อมูลกับการวิจยั ทางภาษา ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้อธิบายถึงการท�ำวิจยั
ทางภาษาโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในคลังข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก   ในบทนี้ผู้เขียนได้
เขียนชีป้ ระเด็นให้ผอู้ า่ นเห็นถึงแนวทางการท�ำวิจยั ทางภาษาโดยใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูใ่ นคลัง
ข้อมูลว่าสามารถน�ำมาเรียนรู้และท�ำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาทางภาษาได้  โดย
ผู้เขียนได้แบ่งหัวข้อส�ำหรับการอธิบายดังนี้ 3.1) บทน�ำ 3.2) การศึกษาระดับค�ำ 3.3)
การศึกษาระดับโครงสร้าง 3.4) การศึกษาด้าน ESP (English for Specific Purpose)
และการแปรตามท�ำเนียบภาษาและ 3.5) หัวข้อในการวิจยั ทางภาษาโดยใช้คลังข้อมูล   
สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 3 นั้นได้แก่ ตัวอย่างหัวข้อการวิจัย รายชื่อหรือหน่วย
งานผูว้ จิ ยั พร้อมทัง้ ผลของการศึกษาวิจยั ซึง่ เกีย่ วข้องกับคลังข้อมูล  ผูว้ จิ ยั ได้น�ำเสนอ
ตัวอย่างเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางการ
ศึกษาและท�ำวิจัยในอนาคตได้
บทที่ 4 คลังข้อมูลกับการแปล ในบทนีผ้ เู้ ขียนเริม่ ต้นบรรยายถึงความส�ำคัญและ
ประโยชน์ของคลังข้อมูลที่จะถูกน�ำมาเป็นทรัพยากรในการแปลจากภาษาหนึ่งสู่อีก
ภาษาหนึง่ โดยเฉพาะทรัพยากรทีเ่ ป็นคลังข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการแปลภาษา ยกตัวอย่างเช่น พจนานุกรมเฉพาะทาง พจนานุกรมสองภาษาและ
สารานุกรมอืน่ ๆ นอกเหนือจากนีแ้ ล้วในบทนีผ้ เู้ ขียนได้นำ� เสนอแนวคิดของ Baker ใน
ปี ค.ศ.1993 ซึง่ มีความเชือ่ ว่าแนวโน้มของศาสตร์การแปลก�ำลังมีการพัฒนาการและ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม สืบเนื่องมาจากการมีคลังข้อมูลของภาษา
ต้นฉบับและภาษาแปลมากขึ้น   ประเด็นนี้จะส่งผลท�ำให้มีผู้สนใจในการแปลและมี
ความศึกษาบทแปลได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม   นอกเหนือจากนั้นผู้เขียนชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของคลังข้อมูลทีม่ ตี อ่ งานแปลซึง่ มีความส�ำคัญอย่างมากในฐานะเป็นเครือ่ ง
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มือในการช่วยให้ผู้แปลให้เกิดความง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   ในบทนี้ผู้เขียน
ได้แบ่งหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายและยกตัวอย่างประกอบในแต่ละข้อดังนี้
4.1) ความเป็นมาของศาสตร์ 4.2) ทฤษฎีระบบหลายขั้ว 4.4) แนวคิดเรื่องรูปแบบ
4.5) คลังข้อมูลภาษากับศาสตร์การแปลแบบพรรณนา 4.6) ศาสตร์การแปลและการ
วิเคราะห์เปรียบต่าง 4.7) การศึกษาลักษณะเฉพาะของการและ 4.8) การใช้คลังข้อมูล
ภาษาเพื่อช่วยในการแปล สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 4 นั้นได้แก่ การน�ำเสนอ
ตัวอย่างของการศึกษาและการทดลองการน�ำคลังข้อมูลมาใช้กับงานแปล  ผู้เขียนได้
ยกตัวอย่างงานศึกษาและงานวิจัยของนักวิชาการในต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมากทั้ง
ที่เป็นชาวเอเชียและชาวยุโรปซึ่งมีผลงานการท�ำวิจัยเกี่ยวกับการน�ำคลังข้อมูลมาใช้
ส�ำหรับงานแปล  การน�ำเสนผลงานการวิจยั เหล่านีผ้ เู้ ขียนยังได้อธิบายถึงวิธกี ารศึกษา
และเครื่องมือเพื่อการศึกษาและการท�ำวิจัยของนักวิชาเหล่านั้นมาประกอบด้วย  
การอธิ บ ายในลั ก ษณะนี้ ช ่ ว ยท� ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นเกิ ด ความเข้ า ใจและสามารถเรี ย นรู ้
กระบวนการท�ำวิจัยในงานคลังข้อมูลกับงานแปลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
บทที่ 5 คลังข้อมูลกับการท�ำพจนานุกรม ในบทนี้ผู้เขียนได้น�ำเสนอเกี่ยวกับ
ข้อมูลซึ่งถูกรวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและแบบแผนในคลังข้อมูล
ว่าสามารถน�ำมาใช้ประกอบการจัดท�ำพจนานุกรมได้อย่างไร  ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนได้ชปี้ ระเด็น
ให้ผู้อ่านเห็นว่าค�ำศัพท์ในคลังข้อมูลนั้นมีความส�ำคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
ด�ำเนินการจัดท�ำพจนานุกรมอย่างไรบ้างและโดยวิธีการใด เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชั บ และชั ดเจน ผู้เขียนได้แบ่งหัวส� ำหรับการอธิบายออกเป็ น 5.1) บทน�ำ 
5.2) พจนวิทยาและการท�ำพจนานุกรม 5.3) การท�ำพจนานุกรมแบบใช้คลังข้อมูล
ภาษา 5.4) อรรถศาสตร์คำ� ศัพท์ 5.5) เครือข่ายค�ำ 5.6) ศัพท์วทิ ยาและการท�ำประมวล
ศัพท์ และ 5.7) การสรุปในภาพของการการจัดท�ำคลังข้อมูลกับการท�ำพจนานุกรม
ดังกล่าว  สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 5 นั้นได้แก่ การน�ำเสนอภาพตัวอย่างการ
ปรากฏร่วมของค�ำต่างๆ ซึ่งมีการแสดงให้เห็นถึงการแยกตามประเภทของค�ำเช่น
ค�ำนาม ค�ำคุณศัพท์ เป็นต้น นอกเหนือจากนีแ้ ล้วผูเ้ ขียนได้ยงั น�ำเสนอภาพตารางการ
แจกแจงข้อมูลของค�ำภาษาอังกฤษในชนิดต่างๆมาประกอบการอธิบายในหัวข้อแต่ละ
หัวข้อไว้ด้วยท�ำให้ผู้อ่านนั้นสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาขั้นตอนการจัดท�ำ
พจนานุกรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
บทที่ 6 คลังข้อมูลกับการประมวลผลทางภาษา เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนน�ำเสนอ
เกีย่ วกับวิธกี ารทางสถิติ ข้อมูลทางสถิตทิ จี่ ำ� เป็นต่อการประมวลผลทางภาษา และวิธี

บทที่ 8 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล : หลักการและการใช้

บทที่ 8

การใช้สถิตเิ พือ่ ช่วยหาค�ำตอบทีม่ กั ปรากฏใช้รว่ มกันซึง่ เป็นการใช้สถิตริ ว่ มกันกับคลัง
ข้อมูลเพื่อการค้นหาค�ำตอบทางภาษาในอีกลักษณะหนึ่ง ในเนื้อหาของบทนี้ผู้เขียน
ได้แบ่งหัวข้อประกอบไปด้วย 6.1) บทน�ำ  6.2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์
และสถิติและ 6.3) การใช้สถิติในการแก้ปัญหาความก�ำกวม และ 6.4) สรุป สิ่งที่เป็น
จุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 6 นั้นได้แก่ การน�ำเสนอตารางการประมวลผลทางภาษาต่างๆ
ซึ่งมีจ�ำนวน 4 ตารางและรูปภาพของผัง Markov และรูปแสดงความเป็นไปได้ของ
ล�ำดับหมวดค�ำ  ตารางและรูปภาพที่ผู้เขียนน�ำเสนอในบทนี้นั้น ผู้เขียนได้อธิบายถึง
การวิธีการศึกษาข้อมูลในตารางและรูปภาพอย่างละเอียด โดยตารางและรูปภาพที่
น�ำมาเสนอนั้นก็ได้อ้างอิงถึงแหล่งที่มาประกอบไว้ด้วย
บทที่ 7 คลังข้อมูลภาษาผู้เรียน เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงคลังข้อมูลที่
ผู้เรียนผู้สอนหรือผู้สนใจสามารถเลือกน�ำมาใช้เพื่อการเรียนหรือน�ำมาประยุกต์เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้าและท�ำวิจยั เกีย่ วกับงานทางด้านภาษา เพือ่ ให้เนือ้ หาในบทนีม้ คี วาม
กระชับและง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ผู้เขียนได้แยกอธิบายออกเป็นหัวข้อย่อย
ประกอบไปด้วย 7.1) บทน�ำ   7.2) การใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลภาษาผู้เรียน
7.3) การพัฒนาคลังข้อมูลภาษาผู้เรียน 7.4) โครงการพัฒนาคลังข้อมูลภาษาผู้เรียน
ที่ต่างๆ 7.5) ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้คลังข้อมูลภาษาผู้เรียน 7.6) การก�ำกับข้อผิดและ
7.7) บทสรุป สิง่ ทีเ่ ป็นจุดเด่นในเนือ้ หาบทที่ 7 นัน้   ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอภาคผนวก ICLE
Learner Profile ในท้ายบทเพื่อใช้อ้างอิงการอธิบายเนื้อหาในบทนี้ประกอบไว้ด้วย  
การน�ำเสนอภาคผนวกก�ำกับไว้ทา้ ยบทดังกล่าวเป็นวิธกี ารทีช่ ว่ ยให้ผอู้ า่ นนัน้ สามารถ
ท�ำความเข้าใจไปพร้อมๆกับเนื้อหาที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 2   การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูล มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิธีการ
ออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลอย่างละเอียด เนื้อหาในตอนที่ 2 ประกอบไปด้วย
บทที่ 8 ถึงบทที่ 10 โดยเนื้อหาในแต่ละบทนั้นมีเนื้อหาสรุปดังนี้
บทที่ 8 การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลทางภาษา เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียน
กล่าวถึงวิธีการออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลทางภาษา  ผู้เขียนน�ำเข้าผู้อ่านเข้าสู่
เนื้อหาโดยอธิบายถึงวิธีการตั้งแต่การเตรียมตัวด้วยวิธีการง่ายๆซึ่งผู้ออกแบบและ
สร้างคลังข้อมูลทางภาษาด้วยตัวเองนั้นจ�ำเป็นต้องพิจารณาและทบทวนในประเด็น
ต่างๆซึ่งมีความส�ำคัญอย่างมากก่อนที่จะลงมือท�ำ  โดยแบ่งหัวข้อส�ำหรับการอธิบาย
ขั้นตอนการออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลทางภาษาดังนี้ 8.1) ข้อควรพิจารณา
8.2) ขัน้ ตอนในการจัดสร้างคลังข้อมูลภาษาและ 8.3) ตัวอย่างการจัดสร้างคลังข้อมูลภาษา

169

บทที่ 8

170

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

บทที่ 9 การน�ำข้อมูลภาษาเข้าคอมพิวเตอร์ เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนกล่าวถึงวิธี
การน�ำข้อมูลภาษาทีไ่ ด้รวบรวมบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีการอธิบายลักษณะ
การน�ำข้อมูลภาษาบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นข้อๆดังนี้ 9.1) การเก็บข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ 9.2) รหัสอักขระ รหัสอักขระภาษาต่างๆ ตัวอักษรภาษาไทยและรหัส
ยูนิโค้ด 9.3) ไฟล์ข้อมูลแบบต่างๆ 9.4) การแปลงไฟล์ข้อมูล 9.5) การใช้โปรแกรมรู้
จ�ำตัวอักษรและแสกนเน่อร์   9.6) การใช้โปรแกรม HTTrack ซึ่งมีตัวเลือกต่างๆใน
โปรแกรม รวมถึงข้อแนะน�ำในการใช้โปรแกรมดังกล่าวและ 9.7) พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
บทที่ 10 การก�ำกับข้อมูล เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงการก�ำกับข้อมูลคือ
การเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากตัวข้อความเอกสารนั้นๆ ทั้งนี้อาจจะเป็นการ
บันทึกเครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์ตา่ งๆทีเ่ ขียนเพิม่ เติมในเอกสารเพือ่ บอกว่าจะให้จดั
พิมพ์เอกสารนั้นๆออกมาอย่างไรเมื่อมีการจัดส่งเรียงพิมพ์   โดยการก�ำกับข้อมูลนั้น
ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ เพราะคลังข้อมูลภาษาทีม่ เี พียง
ข้อความล้วนอย่างเดียวไม่สามารถมาใช้ประโยชน์ได้จำ� เป็นต้องมีการใส่ขอ้ มูลเพิม่ เติม
เพือ่ ก�ำกับและควบคุมขอบเขตการศึกษา  ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้แบ่งหัวข้ออธิบายประกอบ
ไปด้วย 10.1) เหตุผลทีม่ กี ารก�ำกับข้อมูล 10.2) การก�ำกับข้อมูลคืออะไร 10.3) หน้าที่
และบทบาทของ TEI 10.4) SGML และ XML ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบของ
เอกสาร SGML/XML มี SGML Declaration, XML Declaration, Document
instance, Document Type Definition (DTD) การก�ำหนดส่วนเฉพาะ (Marked
Section) และตัวอย่างของแฟ้มข้อมูลทีก่ ำ� กับด้วย SGMLและXML 10.5) แท็กพืน้ ฐาน
ที่ก�ำหนดโดย TEI มีโครงสร้างของเอกสารตามข้อก�ำหนด TEI การก�ำกับข้อมูลส่วน
เนือ้ ความ การก�ำกับข้อมูลในคลังข้อมูลภาษา การก�ำกับคลังข้อมูลภาษาตามแนวทาง
ของ TEI แยกออกเป็น การก�ำกับข้อมูลบริบทและการก�ำกับข้อมูลทางภาษาศาสตร์
และ 10.6) สรุป
สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 8-10 นั้นได้แก่รูปแบบการอธิบายขั้นตอนการ
ออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลแบบง่ายๆเป็นขั้นเป็นตอน การอธิบายลักษณะ
ดังกล่าวนีท้ ำ� ให้ผอู้ า่ นสามารถท�ำเองได้แม้วา่ จะไม่มพี นื้ ฐานของการสร้างและออกแบบ
คลังข้อมูลทางภาษามาก่อน วิธีการอธิบายของผู้เขียนดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ที่
น่าดึงดูดส�ำหรับผู้อ่านหนังสือวิชาการเล่มนี้อีกลักษณะหนึ่ง

บทที่ 8 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล : หลักการและการใช้

บทที่ 8

ตอนที่ 3 โปรแกรมและการใช้เวปเพือ่ การศึกษาคลังข้อมูล มีเนือ้ หาเกีย่ วข้อง
กับการน�ำโปรแกรมและการน�ำ เว็บต่างๆในอินเทอร์เน็ตมาประกอบการศึกษา
คลังข้อมูล โดยเนื้อหาในตอนที่ 3 นั้นประกอบไปด้วยบทที่ 11-13 ดังนี้
บทที่ 11 โปรแกรมคอนคอร์แด๊นซ์ เนือ้ หาในบทนีผ้ เู้ ขียนได้กล่าวถึงข้อมูลเกีย่ ว
กับโปรแกรมคอนคอร์แด๊นซ์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ส�ำหรับค้นหาค�ำที่ต้องการและจัด
เรียงค�ำนั้นพร้อมบริบทที่ปรากฏโดยค�ำที่ต้องการนั้นจะถูกจัดเรียงไว้เป็นแนวตรงกัน
อยู่กลางหน้ากระดาษ   เพื่อให้ผู้อ่านประวัติความเป็นมาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมคอนคอร์แด๊นซ์ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้แบ่งหัวข้อส�ำหรับการ
อธิบายประกอบไปด้วย 11.1) บทน�ำ  11.2) ประเภทของโปรแกรมคอนคอร์แด๊นซ์
11.3) การค้นข้อมูล 11.4) การแสดงผล 11.5) ข้อจ�ำกัดของโปรแกรมคอนคอร์ดแด๊นซ์
11.6) ประโยชน์ของโปรแกรมคอร์นคอร์แด๊นซ์ ซึง่ ประกอบไปด้วย ประโยชน์ดา้ นการ
วิจยั ทางภาษาศาสตร์ ประโยชน์ดา้ นการสอนภาษาและประโยชน์ในงานประยุกต์อนื่ ๆ
11.7) ข้อควรระวัง 11.8) ตัวอย่างการใช้โปรแกรมคอนคอร์แด๊นซ์ ซึง่ ประกอบไปด้วย
การโหลดคลังข้อมูลเข้าโปรแกรม การหารายการความถีข่ องค�ำ การค้นค�ำหลักพร้อม
บริบท การหาค�ำปรากฏร่วม การค้นหากลุม่ ค�ำ การค้นแบบซับซ้อน การแสดงต�ำแหน่ง
การปรากฏของค�ำ การหาค�ำส�ำคัญเมื่อเทียบกับคลังข้อมูลอ้างอิง การใช้ AntConce
กับข้อมูล XML และการใช้ AntConc กับข้อมูลภาษาไทย  11.9) การใช้โปรแกรม
คอนคอร์แด๊นซ์ภาษาไทยและ11.10) การใช้คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ  
บทที่ 12 ค�ำปรากฏร่วมและหน่วยเสมือนวลี เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึง
ค�ำศัพท์ทปี่ รากฏหรือมักปรากฏใช้รว่ มกับค�ำหรือวลีอนื่ จนถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่หลาย
และเป็นเรื่องปรกติ อาทิเช่น look ปรากฏใช้ร่วมกับ after  เมื่อรวมกันจะกลายเป็น
look after แปลว่าดูแล  การปรากฏร่วมของค�ำว่า look กับ after เมื่อถูกน�ำไปใช้
จะได้ความหมายใหม่เป็นต้น ในบทนี้ผู้เขียนได้แบ่งหัวข้อส�ำหรับการอธิบายเนื้อหา
ประกอบไปด้วย 12.1) ความเป็นมา 12.2) ประเภทของค�ำปรากฏร่วม 12.3) เกณฑ์
การพิจารณาค�ำปรากฏร่วม 12.4) การระบุหาค�ำปรากฏร่วม ซึง่ ประกอบไปด้วย การ
ใช้ความถี่ การใช้คา่ เฉลีย่ และความแปรปรวน การทดสอบสมมติฐาน โดยมีการทดสอบ
t-test การทดสอบ Pearson’s chi-square การทดสอบ Berry-Rogghe’s z-score
การทดสอบค่า likelihood ratio   การใช้ค่า Mutual Information การทดสอบแบ
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บอื่นๆ กาหาค�ำปรากฏร่วมมากกว่าสองค�ำ  การหาค�ำปรากฏร่วมระหว่างสองภาษา
และ12.5 สรุป
บทที่ 13 การใช้เว็บเป็นคลังข้อมูล เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนได้น�ำเสนอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทีป่ รากฏในเวบไซต์ตา่ งๆเป็นจ�ำนวนมาก  อธิบายเชิงตอบค�ำถามซึง่ เป็นทีส่ นใจ
ของคนจ�ำนวนมากเกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นคลังข้อมูลภาษาด้วยหรือไม่  
ถ้าไม่ใช่แล้วยังสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่และใช้อย่างไร เป็นต้น  การอธิบาย
เชิ ง ตั้ ง ค� ำ ถามของผู ้ เขี ย นในบทนี้ แ บ่ ง ออกเป็ น หั ว ข้ อ หลั ก ๆดั ง นี้ 13.1) บทน� ำ 
13.2) ข้อมูลภาษาในเว็บ 13.3) การรวบรวมข้อมูลเว็บสร้างเป็นคลังข้อมูลภาษา
13.4) การใช้เว็บเป็นคลังข้อมูลภาษา 13.5) WEB-BASED คอนคอร์แด๊นซ์ ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย โปรแกรม WebCorp และโปรแกรม KWiCFiner และ 13.6 สรุป
สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเนื้อหาบทที่ 11-13 นั้นผู้เขียนได้อธิบายถึงโปรแกรมที่ใช้
ส�ำหรับการค้นหาค�ำที่ต้องการและจัดเรียงค�ำในเว็บต่างๆ  ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การ
ยกตัวอย่างโปรแกรมนั้น   แต่ผู้เขียนยังได้น�ำเสนอวิธีการใช้โปรแกรมและน�ำเสนอ
ตัวอย่างการใช้โปรแกรมการศึกษาคลังข้อมูลอีกด้วย   ซึ่งการน�ำเสนอตัวอย่างการ
ศึกษาดังกล่าวนีก้ ม็ หี ลากหลายท�ำให้ผอู้ า่ นนัน้ สามารถเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจได้งา่ ย
มากยิ่งขึ้นด้วย  
ความสำ�คัญและประโยชน์ของของหนังสือ
หนังสือเล่มนี้มีความส�ำคัญและมีประโยชน์ดังนี้
1) เป็นหนังสือ “ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล: หลักการและการใช้” นับได้ว่าเป็น
หนังสือวิชาการที่อธิบายเกี่ยวกับคลังข้อมูลภาษาและการศึกษาภาษาศาสตร์ในคลัง
ข้อมูลเป็นภาษาไทยเล่มแรกๆที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทย เนื่องจากโดยส่วนมาก
จะมีปรากฏเฉพาะหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนใช้เวลา
รวบรวมข้อมูลและพัฒนามาจากรายงานการวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาคลังข้อมูล:
กรณีศกึ ษาจากการสร้างคลังข้อมูลภาษาอังกฤษ ซึง่ ผูเ้ ขียนได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั
จากฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2541 หนังสือเล่มนีต้ พี มิ พ์ครัง้ แรกในปี พ.ศ.
2545 ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์และมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
และในปี พ.ศ. 2553 จึงได้ดำ� เนินการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2  
2) ผูเ้ ขียนร้อยเรียงภาษาเพือ่ อธิบายเนือ้ หาข้อมูลด้วยภาษาทีเ่ รียบง่าย เข้าใจง่าย
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ลื่นไหลต่อเนื่องและไม่สะดุด   จึงท�ำให้หนังสือวิชาการซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะทางด้าน
ภาษาศาสตร์ซึ่งค่อนข้างยากอยู่แล้ว แต่ผู้เขียนสามารถท�ำให้เป็นเรื่องง่ายและน่า
ติดตาม
3) หัวข้อแต่ละหัวข้อ เนื้อหาการอธิบายผู้เขียนจะยกตัวอย่างชื่อพจนานุกรม
ต่างๆ ขัน้ ตอนการจัดท�ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการรวบรวม เรียบเรียงอย่างละเอียด
โดยใช้ค�ำและภาษาที่เข้าใจง่าย   นอกเหนือจากนั้นขั้นตอนในแต่ละหัวข้อที่ผู้เขียนได้
หยิบยกน�ำมาอธิบายนั้นจะมีภาพประกอบแสดงตัวอย่างก�ำกับไว้ด้วย วิธีการนี้ท�ำให้
ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพและสามารถเข้าใจได้อย่างง่าย
4) ข้อมูล หนังสือ เอกสารต่างๆซึ่งผู้เขียนได้น�ำมาใช้ส�ำหรับการเขียนอ้างอิงใน
หนังสือเล่มนีม้ จี ำ� นวนมากถึง 211 รายการ   และรายการอ้างอิงทัง้ หมดล้วนเป็นภาษา
อังกฤษ จึงท�ำให้ข้อมูลในหนังสือนั้นมีความชัดเจนและน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก
5) หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สามารถน�ำมาใช้ศึกษาการจัดพจนานุกรมได้ด้วย
ตัวเองเนื่องจากผู้เขียนได้น�ำเสนอเป็นขั้นตอนด้วยกระบวนการวิธีง่ายๆและสามารถ
ท�ำได้จริง
6) มีเนื้อหาที่ทันสมัย ข้อมูล วิชาการ ตัวอย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้อง
กับเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งการเรียนการสอนภาษาหรือการศึกษาค้นคว้า งานวิจัย
เกี่ยวกับภาษานั้นคลังข้อมูลภาษามีความส�ำคัญอย่างมาก
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้อ่าน
หนังสือเล่มนีช้ ใี้ ห้เห็นถึงให้บทบาทและความส�ำคัญของคลังข้อมูลภาษาในงาน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยทางภาษาศาสตร์ การเรียนการสอนภาษา  การแปลภาษา
และการประมวลผลภาษา  เป็นหนังสือทีม่ คี วามเหมาะสมส�ำหรับนักวิชาการ นักศึกษา
และผู้มีความสนใจทั่วไปที่จะเรียนรู้ภาษาศาสตร์อีกแขนงหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
รวบรวมข้อมูลภาษาเพื่อจัดท�ำคลังข้อมูลภาษาส�ำหรับใช้งานโดยใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วม  ดังนั้นนักวิชาการ นักศึกษาและผู้มีความสนใจทั่วไป
ไม่ควรพลาดที่จะสรรหาเพื่อน�ำมาเก็บไว้ศึกษา ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในงานวิชาการ
และเป็นสมบัติส่วนตัว
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