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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกระบวนการวิเคราะห์คาํ หยาบภาษาไทยบนสื่ อออนไลน์ดว้ ย
เทคนิ คดาต้าไมน์นิง โดยใช้โมเดลในการตรวจจับคําหยาบภาษาไทยด้วยพจนานุกรมคําหยาบที่ผ่านการปรับปรุ งใช้
เทคนิ ค TFICF (Term Frequency - Inverse Class Frequency) จากการวิ จั ย ครั้ งนี้ พบว่ า การศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บ
กระบวนการวิเคราะห์คาํ หยาบด้วยเทคนิ คดาต้าไมน์นิง ได้แก่ เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ มีค่าความถูกต้อง (Accuracy)
เท่ากับ 0.96 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย กําลังสอง (RMSE) เท่ากับ 0.19 รองลงมา เทคนิ คนาอีฟเบย์ มีค่าความ
ถูกต้อง เท่ากับ 0.96 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย กําลังสอง (RMSE) เท่ากับ 0.21 และ เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ให้
ค่าความถูกต้องที่นอ้ ยกว่า โดยมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 0.95 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย กําลังสอง
(RMSE) เท่ากับ 0.22 แม้วา่ เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจและเทคนิ คนาอีฟเบย์จะให้ค่าความถูกต้องที่เท่ากัน แต่พบว่าการ
วิเคราะห์คาํ หยาบด้วยเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (RMSE) น้อยที่สุด และมีรูปแบบ
การวิเคราะห์ขอ้ ความที่ง่ายต่อความเข้าใจมากกว่าเทคนิคอื่นๆ
คําสําคัญ: คําหยาบ, เว็บบอร์ด, พจนานุกรม, ต้นไม้ตดั สิ นใจ, เคเนียร์เรสเนเบอร์, นาอีฟเบย์

ABSTRACT

This research aims to comparatively study the process of Thai language profanity investigation for online
media with data mining techniques. These models were used to investigate Thai language profanity by using a
profanity dictionary that improved by Term Frequency-Inverse Class Frequency technique (or TFICF). According to
this research, the comparatively study process of Thai profanity investigation with data mining techniques such as
decision tree technique which gave the accuracy at 0.96 and root mean square error (RMSE) equal to 0.19, followed
by Naive Bayes technique which gave the accuracy at 0.96 and RMSE equal to 0.21, and K-Nearest Neighbor
technique which gave the lowest accuracy at 0.95 and RMSE equal to 0.22. Although the decision tree and Naive
Bayes techniques gave the similar accuracy, profanity investigation using decision tree technique had the lowest
RMSE and easy analysis pattern to more understand when compared with the other techniques.
Keywords: Profanity, web board, dictionary, Decision tree, K-Nearest Neighbors (K-NN), Naïve Bayes
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1. บทนํา

การใช้ขอ้ ความภาษาไทยบนสื่ อออนไลน์ที่ผเู ้ ขียนมีจุดประสงค์ให้ผพู ้ บเห็นรู ้สึกเจ็บปวด เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
คําด่าหยาบคาย การสร้างความแตกแยก จนถึงการกระทบถึงสถาบันอันเป็ นที่เคารพในสังคมออนไลน์ทว่ั โลก ยังคง
เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญของสังคมเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการเรี ยนรู ้จาํ ของเยาวชนไทย ในปั จจุบนั ยังสร้างความหนักใจ
สําหรับการตรวจสอบของผูด้ ูแลเว็บไซต์ เนื่ องจากภาษาที่ใช้มีลกั ษณะเป็ นทั้งภาษาพูด และภาษาเขียนผสมกัน อีกทั้ง
การดัดแปลงการเขียนโดยการตั้งใจสะกดผิด การใช้ตวั ย่อ สัญลักษณ์ คําสแลง (Sood, Sara Owsley, Judd Antin, and
Elizabeth Churchill,2012) เพื่อหลี กเหลี่ ยงโปรแกรมคัดกรอง หรื อตรวจจับคําหยาบ มี นักวิจัย ได้พยายามศึ ก ษา
พฤติกรรมการใช้ภาษาในเนื้ อหาที่ ไม่เหมาะสมของผูใ้ ช้บริ การสังคมออนไลน์เพื่อหาวิธีการตรวจจับคําหยาบให้
แม่นยํามากยิ่งขึ้น (Xiang, G., Hong, J., and Rose, C. P.,2012) ศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายและคดีเสรี ภาพโดย ไอลอว์ เมื่อ
วัน ที่ 2 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2559 สถิ ติ ก ารระงับ การเผยแพร่ เนื้ อหาและการสั่ง ปิ ดเว็บไซต์ ได้ร วบรวมข้อ มูลผ่าน
ฐานข้อมูลคดีออนไลน์ของศาลอาญา ปรากฎว่า ในช่วงเดือนมกราคม 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2557 ศาลอาญามี
คําสัง่ ระงับการเผยแพร่ เนื้อหาทั้งสิ้น 123 ฉบับ รวมจํานวน 9,328 URL พบว่าเนื้อหาที่ถูกปิ ดกั้นการเข้าถึงเป็ นอันดับ
หนึ่งคือ เนื้อหาและภาพซึ่งมีลกั ษณะดูหมิ่น หมิ่นประมาท พระมหากษัตริ ย ์ ราชินี และรัชทายาท ร้อยละ 82.83 อันดับ
ที่สองคือ เนื้อหาและภาพซึ่งมีลกั ษณะลามกอนาจาร ร้อยละ 16.58 และอับดับที่สามคือ เนื้อหาและภาพที่มีลกั ษณะขัด
ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน คิดเป็ นร้อยละ 0.32 ส่วนเนื้อหาที่เป็ นการหมิ่นประมาทบุคคล
ธรรมดามีการขอคําสั่งศาลให้ปิดกั้นเป็ นจํานวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับทั้งหมด ปั จจุบนั ปั ญหาการใช้คาํ พูดที่รุนแรง
หรื อ ด่า หมายถึงใช้ถอ้ ยคําว่าคนอื่นด้วยถ้อยคําที่หยาบช้าเลวทราม (Tanasanti Jirapon, Phokharatkul Pisit, Buntilov
Vladimir, and Kanoksilpatham Budsaba.,2012) จนถึง ส่ อเสี ยด หมิ่นประมาทผูอ้ ื่น หรื อหมิ่นกระทบถึงสถาบันเบื้อง
สู งมีมากมายในสื่ อออนไลน์ ซึ่ งยากต่อการตรวจจับคําหยาบจนบางเว็บไซต์ไม่สามารถปิ ดกั้นได้ ด้วยปั ญหาการใช้
ภาษาไทยมีคาํ ศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นอยูเ่ สมอด้วยจากการที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยอย่างรวดเร็ ว และการใช้
ภาษาไทยมักจะใช้ภาษาพูดในการเขียน ใช้คาํ สแลง การลากเสี ยง การสะกดคําผิด หรื อบางคําที่พิมพ์ดว้ ยความรี บเร่ ง
และเป็ นคําที่ใกล้เคียงกับกลุ่มคําพ้องเสี ยงแต่การกดแป้ น Shift ทําให้เสี ยเวลาจึงไม่กด และเปลี่ยนคําที่ตอ้ งการเป็ นอีก
คําที่ ออกเสี ยงคล้ายกันแทน เช่ น กูเกลี ยดมึ ง เป็ น กุเกี ยดมึ งงงงง ไอ้สัตว์นรก เป็ น ไอสัสนรก คําเหล่านี้ ผูเ้ ขียน
ต้องการหลีกเหลี่ยงระบบตรวจจับคําไม่เหมาะสม หรื อคําหยาบ สาเหตุดงั กล่าวผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอแนวทางการตรวจจับ
คํา หยาบ โดยใช้โ มเดลการตรวจจับ คํา หยาบด้ว ยพจนานุ ก รมคํา หยาบที่ ผ่า นการปรั บ ปรุ ง ปรั บ เพิ่ ม ลดคํา ศัพ ท์
(adaptive) โดยนําข้อมูลที่ มนุ ษย์ และพจนานุ กรมเห็ นตรงกันนํามาวิเคราะห์ ขอ้ ความคําหยาบด้ว ยเทคนิ คต้น ไม้
ตัดสิ นใจ เทคนิ คเคเนี ยร์ เรสเนเบอร์ และนาอีฟเบย์ เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบหาโมเดลที่ ดีสุด มีรูปแบบเข้าใจง่ายและ
แม่นยําในการตรวจจับคําหยาบภาษาไทย
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อพัฒนาโมเดลที่ให้ค่าความแม่นยํา และถูกต้องที่สุดในการตรวจจับคําหยาบภาษาไทยบนสื่ อออนไลน์
ด้วยการใช้พจนานุกรมที่ผา่ นการปรับปรุ งโดยมีผลการวิเคราะห์จากผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นข้อมูลป้ อนกลับ และนํามา
วิเคราะห์ขอ้ ความคําหยาบด้วยเทคนิคการจําแนกประเภทข้อมูล 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ เทคนิค
เคเนียร์เรสเนเบอร์ และเทคนิคนาอีฟเบย์
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3. การดําเนินการวิจยั
คลังข้ อความ
การสร้างคลังข้อความสําหรับการศึ กษาครั้งนี้ ได้ใช้ขอ้ มูลประเภทตัวอักษรบนกระดานสนทนา หรื อข้อความแสดง
ความคิดเห็นตามสื่ อบันเทิงออนไลน์ต่างๆ จากเว็บไซต์ ข่าว บันเทิง เกมออนไลน์ และประมูลขายสิ นค้า เว็บไซต์
ดังกล่าวมีการเปิ ดเสรี รวมถึงการไม่ปิดกั้นคําที่ไม่เหมาะสม หรื อคําหยาบ ในการแสดงความคิดของผูใ้ ช้บริ การ ผูว้ จิ ยั
ได้เก็บตัวอย่างที่ใช้ทดลองได้จาํ นวนข้อความ 1,214 โพสต์ (1 โพสต์ความยาวไม่เกิ น 300 ตัวอักษร) อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการทดสอบนี้ เป็ นการสุ่ มตัวอย่างเพื่อนํามาวิเคราะห์ และมีขนาดไม่ใหญ่นกั ผูว้ จิ ยั ก็พบว่าข้อมูล
เพียงเท่านี้ก็เพียงพอในการทดสอบเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการวิเคราะห์คาํ หยาบสําหรับนําไปพัฒนาโมเดลตรวจจับคํา
หยาบภาษาไทยในลักษณะต่างๆ ได้ดีพอสมควร
การเตรียมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้สาํ หรับในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์ 4 กลุ่ม ได้แก่ ข่าว บันเทิง เกมออนไลน์ และประมูล
ขายสิ นค้า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยคําสัง่ HTML และภาษาสคริ ปต์ ตามหลักโครงสร้างเว็บเพจ ผูว้ จิ ยั จึงต้องนํา
แท็ก HTML ออกให้เหลือเฉพาะข้อความเท่านั้น เมื่อได้ขอ้ มูลที่เป็ นเฉพาะข้อความ ขั้นตอนสําคัญ คือการประมวลผล
ทางภาษาด้วยการตัดคําภาษาไทย (Word Segmentation) แบบอิงพจนานุ กรมผ่านการใช้โปรแกรมเล็กซ์โต (Lexto)
งานวิจัยนี้ ได้เลื อกวิธีการตัดคําภาษาไทยที่ เหมาะสมกับข้อมูลที่ ใช้ในชี วิตประจําวัน ด้วยการตัดคําแบบยาวที่ สุด
(Longest Matching) (ยืน ภู่ ว รวรรณ,2529) ซึ่ ง มี ค วามแม่ น ยํา สํา หรั บการตัดคํา ในเอกสารได้สู ง ถึ ง 99% และนํา
ข้อความที่ผ่านการตัดคําภาษาไทยมาดําเนิ นการกําจัดคําที่ ไม่มีนยั สําคัญออก หรื อ คําหยุด คือคําที่ ไม่มีความสําคัญ
เช่น กับ ของ หรื อ ที่ เป็ นต้น เพื่อประหยัดพื้นที่ และเวลาในการประมวลผล (C. Haruechaiyasak, S. Kongyoung
and M. Dailey,2008)
พจนานุกรมคําหยาบ
พจนานุ กรมคําหยาบภาษาไทยสําหรั บใช้ในการศึ กษาในงานวิจัยครั้ งนี้ ได้ขอ้ มูลคําศัพท์จากที มปฏิ บัติการวิจัย
วิทยาการมนุษยภาษา (HLT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เก็บรวบรวมคําศัพท์
จากเว็บไซต์ agoda, pantip, facebook, twitter และ youtube ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2555 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 663 คํา ถือเป็ น
พจนานุกรมต้นฉบับที่ใช้สาํ หรับการศึกษาในงานวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งงานวิจยั ก่อนหน้าผูว้ ิจยั ได้นาํ พจนานุกรมคําหยาบ
มาทําการทดลองปรับปรุ งด้วยเทคนิค TFICF (Term Frequency - Inverse Class Frequency) เพื่อปรับเพิ่มลดคําศัพท์
ในพจนานุกรม ซึ่ งพจนานุกรมคําหยาบที่ปรับปรุ งด้วยการลดคําศัพท์มีความความแม่นยํามากที่สุด มีค่าความถูกต้อง
(Accuracy) 0.87 ผูว้ ิจยั นําใช้พจนานุ กรมลดคําศัพท์เนื่ องจากมีค่าความแม่นยําในการตรวจจับคําหยาบสู งที่สุด และ
สามารถนํามาศึ กษาเปรี ยบเที ยบถึ งการวิเคราะห์คาํ หยาบด้วยเทคนิ คการจําแนกประเภทได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งจํานวน
คําศัพท์คาํ หยาบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจาํ นวนทั้งหมด 593 คํา (ณัฐาศิริ เชาว์ประสิ ทธิ์ กฤษฎา ศรี แผ้ว, 2557)
โมเดลตรวจจับคําหยาบด้ วยพจนานุกรมลดคําหยาบ
โมเดลการตรวจจับคําหยาบภาษาไทยในการศึกษาเปรี ยบเทียบการวิเคราะห์คาํ หยาบด้วยเทคนิคการจําแนกประเภท 3
เทคนิ ค ได้แก่ เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ เทคนิคเคเนียร์ เรสเนเบอร์ และเทคนิคนาอีฟเบย์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้พจนานุกรมลดคํา
หยาบที่ ผ่ า นการปรั บ ปรุ งจากพจนานุ ก รมต้ น ฉบั บ ด้ ว ยเทคนิ ค TFICF (Term Frequency - Inverse Class
Frequency)ในการสกัด คํา สํา คัญ ภายในคลาส หรื อ ต่ า งคลาสกัน ซึ่ งโมเดลตรวจจับ คํา หยาบภาษาไทยด้ ว ย
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พจนานุกรมลดคําหยาบ ให้ความสําคัญกับความถี่ (Term Frequency) และความถี่ผกผัน (Inverse Frequency) ของคํา
ที่ ป รากฎอยู่ใ นข้อ ความเพราะมี ผ ลต่ อ การสกัด คํา สํา คัญ ภายในคลาส (intra-class) และต่ า งคลาส (inter-class)
ความสําคัญของวิธีการนี้ คือการหาค่านํ้าหนักของคําในแต่ละคลาส ดังนิ ยามในสมการ (1) – (2) กําหนดให้มี N
ข้อความ M คําที่แตกต่างกัน และแต่ละข้อความอยูใ่ นคลาสใดคลาสหนึ่งตั้งแต่ 1 ถึง 4
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑘𝑘 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

โดย 𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑘𝑘

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑖𝑖 ⊆ 𝑗𝑗 ∈ 𝑘𝑘

𝑁𝑁 𝑘𝑘

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑘𝑘
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖

(1)
(2)

คือ คํา
= {1, 2, ...,𝑀𝑀}
คือ ข้อความ = {1, 2, …,𝑁𝑁}
คือ คลาส = {1, 2, 3, 4}
คือ คําอยู่ในข้อความ โดยแต่ละข้อความเป็ น สมาชิกของคลาสใดคลาสหนึ่ง
คือ จํานวนข้อความทีอ่ ยู่คลาส 𝑘𝑘
คือ จํานวนข้อความทีม่ คี าํ 𝑖𝑖 ปรากฎอยู่ในคลาส 𝑘𝑘
คือ ความถีค่ ลาสผกผันของคํา 𝑖𝑖 ทีป่ รากฎในคลาส 𝑘𝑘
คือ ค่าความถีข่ องคํา 𝑖𝑖 ทีป่ รากฎในข้อความ 𝑗𝑗

พจนานุ กรมลดคําหยาบได้มีการประยุกต์แนวทางการสร้างพจนานุกรมด้วยการป้ อนกลับความรู ้ท่ีได้จาก
การให้มนุษย์วเิ คราะห์แล้วนํามาพิจารณาในลักษณะของ Confusion Matrix ดังรู ปที่ 1
กํากับด้ วยพจนานุกรม
(Predicted Class)
กํากับด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ
(Actual class)

หยาบ-หยาบ
(True Positive)
k=1

หยาบ-ไม่ หยาบ
(False Negative)
k=2

ไม่ หยาบ-หยาบ
(False Positive)
k=3

ไม่ หยาบ-ไม่ หยาบ
(True Positive)
k=4

รู ปที่ 1 Confusion Matrix ระหว่างการกํากับของผูเ้ ชี่ยวชาญและการกํากับโดยพจนานุกรมคําหยาบ
พจนานุกรมลดคําหยาบที่ผ่านการปรับปรุ ง เริ่ มต้นด้วยการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยสามารถแบ่งกลุ่มได้จากการ
นําคําตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้จากการกํากับข้อความ และผลลัพธ์ที่ได้จากพจนานุกรมคําหยาบต้นฉบับนํามาทําการ
แบ่งกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มสามารถแทนด้วย “A-B” โดยที่ A คือ การกํากับของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และ B คือ การกํากับโดย
พจนานุกรมคําหยาบต้นฉบับ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม คือ k = 1 คือ “หยาบ-หยาบ” k = 2 คือ “หยาบ-ไม่หยาบ”
k = 3 คือ “ไม่หยาบ-หยาบ และ k = 4 คือ “ไม่หยาบ-ไม่หยาบ” ส่วนวิธีการปรับปรุ งพจนานุกรมโดยการลดคําหยาบ
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ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสกัดคําที่ไม่น่าจะเป็ นคําหยาบที่ปรากฎอยูใ่ นพจนานุกรม โดยคํานั้นจะได้จากกลุ่มที่คนกํากับว่า
“ไม่หยาบ” แต่พจนานุกรมกํากับว่า “หยาบ (k = 3) มาทําการวัดนํ้าหนักของคําภายในคลาสด้วยสมการที่ (3)
vi =

1

3
eICFi

=

N3i

(3)

Ni

โดย vi คือ นํ้าหนักของคํา i ที่ปรากฎภายในคลาส k=3, vi มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1
เงื่อนไขในการลบคําออกจากพจนานุกรมคําหยาบ เป็ นดังสมการที่ (4) นัน่ คือ
vi ≥ σ
(4)
โดย σ เป็ นพารามิเตอร์ ที่จะทําการศึกษาถึงค่าที่เหมาะสม ซึ่ งค่าที่เหมาะสมสําหรับพจนานุกรมลดคําหยาบ ที่ค่า σ
= 0.3 ให้ค่าความถูกต้องและค่าอัตราการรู ้จาํ สู งที่ สุดสามารถตรวจจับคําได้แม่นยํามีค่าเท่ากับ 0.87 จึ งสามารถนํา
พจนานุกรมลดคําหยาบมาศึกษาการเปรี ยบเทียบวิเคราะห์ขอ้ ความคําหยาบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การทดลอง และการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคจําแนกประเภทข้ อมูล
ชุดข้ อมูล
ในการศึกษาการเปรี ยบเทียบการวิเคราะห์ขอ้ ความคําหยาบในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ ความแสดงความคิดเห็น
ทั้งหมด 515 โพสต์ จากข้อมูลทั้งหมด 1,214 โพสต์ โดยเลือกกลุ่มข้อมูลกลุ่มที่ 1 (k=1) คน และพจนานุกรมกํากับเป็ น
“หยาบ-หยาบ” จํานวน 199 โพสต์ และ กลุ่มที่ 4 คน และพจนานุกรมกํากับเป็ น “ไม่หยาบ-ไม่หยาบ” จํานวน 316
โพสต์
การเตรียมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้สาํ หรับในการศึกษาครั้งนี้ ได้ผา่ นกระบวนการประมวลผลด้วยภาษาธรรมชาติ และการเทียบคู่คาํ
(Matching) ระหว่างพจนานุ กรมลดคําหยาบ และคําในข้อความ รวมถึงการใช้เทคนิ ค TFIC ในการสกัดคําภายใน
คลาสหรื อต่างต่างคลาสกัน เครื่ องมือที่ ใช้ได้พฒั นาด้วยภาษาจาวา และการวิเคราะห์ขอ้ ความคําหยาบ ผูว้ ิจยั ได้ใช้
โปรแกรม RapidMiner Studio เวอร์ ชั่น 7.5 ในการสร้ างโมเดลเพื่อศึ กษาการเปรี ยบเที ยบด้วยเทคนิ คการจํา แนก
ประเภท 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ และเทคนิคนาอีฟเบย์
การทดลอง
นํา ข้อ มู ล ที่ ใ ช้สํา หรั บ การทดลองในครั้ งนี้ มี จ ํา นวนข้อ ความ 515 โพสต์ และ คํา ศัพ ท์ ค ํา หยาบจาก
พจนานุกรมลดคําหยาบจํานวน 593 คํา แล้วทําการวิเคราะห์ขอ้ ความคําหยาบด้วยการนําข้อมูลไปเรี ยนรู ้ในโปรแกรม
RapidMiner Studio โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น 80% สําหรับการเรี ยนรู ้ และ 20% เป็ นการทดสอบ และใช้เทคนิ คการ
จําแนกข้อมูลในการวิเคราะห์คาํ หยาบ 3 เทคนิค
1) ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) การสร้ างโมเดลในการวิเคราะห์ขอ้ ความคําหยาบโดยการ
จําแนกกระบวนการทํางานที่มีเงื่อนไขการตัดสิ นใจอยูใ่ นรู ปของโหนด (Nodes) โหนดจะมีคุณลักษณะ (Attribute) กิ่ง
ของต้นไม้ (Branch) แสดงค่าที่เป็ นไปได้ของคุณลักษณะ และใบ (Leaf) ที่อยูด่ า้ นล่างสุดของต้นไม้ตดั สิ นใจ จะแสดง
กลุ่ม หรื อ คลาส (Class) การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คดังกล่าว กําหนดคลาสเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Negative (หยาบคาย)
และกลุ่ม Positive (ไม่หยาบ)
2) เทคนิ คเคเนี ยร์ เรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbors หรื อ K-NN ) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ ความคํา
หยาบที่ มีการจําแนกประเภทข้อมูล โดยการวัดระยะห่ างระหว่างข้อมูลที่ ตอ้ งการทํานายข้อมูลที่ อยู่ใกล้เคียงเป็ น
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จํานวน K ตัว ซึ่ งคําตอบที่ ทาํ นายได้ คือ คลาสที่ พบมากที่ สุดของข้อมูลที่ เป็ นเพื่อนบ้านทั้ง K ตัว ในเทคนิ คนี้ ใช้
วิธีการวัดระยะห่างแบบ Euclidean ซึ่งเกิดจากรากที่สองของผลต่างระหว่างแอตทริ บิวต์ต่างๆ ยกกําลัง
3) เทคนิ คนาอีฟเบย์ (Naive Bayes) เป็ นอีกวิธีที่ใช้ในการจําแนกประเภทข้อมูล ซึ่ งใช้ทฤษฎี
ความน่ า จะเป็ น (Probability) เป็ นหลัก ในการวิเคราะห์ คาํ หยาบ โดยเทคนิ ค ดังกล่ า วจะทํา นายผลลัพ ธ์ โดยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไขความน่าจะเป็ นสําหรับแต่ละความสัมพันธ์
การวัดประสิทธิภาพ
การทดสอบเพื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของเทคนิ คการจําแนกประเภททั้ง 3 เทคนิ ค ในการศึ กษางานวิจยั นี้ ใช้
วิธีการตามหลักแนวคิดเดียวกับการจําแนกประเภท โดยใช้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
กําลังสอง ดังสมการ (5)
ค่าความถูกต้อง

Accuracy =

(TP+TN)
(TP+FP+FN+TN)

(5)

โดย TP คือ ข้อความหยาบคาย และผลการทํานายบอกว่าหยาบคาย
TN คือ ข้อความไม่หยาบคาย และผลการทํานายบอกว่าไม่หยาบคาย
FP คือ ข้อความหยาบคาย แต่ผลการทํานายบอกว่าไม่หยาบคาย
FN คือ ข้อความไม่หยาบคาย แต่ผลการทํานายบอกว่าหยาบคาย
ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) เป็ นวิธีการวัดความคลาดเคลื่อนจาก
โมเดลที่ใช้สาํ หรับศึกษาเปรี ยบเทียบในงานวิจยั นี้ โดยเป็ นค่าที่ทาํ นายจากโมเดลกับค่าที่เกิดขึ้นจริ ง หากค่า RMSE มี
ค่าน้อยถือได้วา่ โมเดลนั้นสามารถประมาณค่าได้ใกล้เคียงกับค่าจริ ง หากแต่วา่ ถ้าค่านี้มีค่าเท่ากับศูนย์แล้วนั้นจะ
หมายความว่า ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในโมเดลเลย ดังสมการ (6) (ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ และคณะ,2555)

∑

T

RMSE =

กําหนดให้ ตัวแปร
ตัวแปร
ตัวแปร

t =1

∧

(Yi − Y i ) 2
Nk

(6)

𝑌𝑌�𝑖𝑖 คือ ค่าข้อมูลที่แท้จริ งที่ได้จากการคํานวณ
𝑌𝑌𝑖𝑖 คือ ค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทํานาย
𝑁𝑁 𝑘𝑘 คือ จํานวนข้อมูลตัวอย่างที่อยูภ่ ายในคลาสสําหรับประมาณการโมเดล
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองโมเดลเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการวิเคราะห์ขอ้ ความคําหยาบ
Model
Accuracy
RMSE
Decision Tree
0.96
0.19
Naive Bayes
0.96
0.20
K-Nearest Neighbors
0.95
0.22
4. ผลการวิจยั
การพัฒนาโมเดลตรวจจับคําหยาบภาษาไทยบนสื่ อออนไลน์ดว้ ยเทคนิ คดาต้าไมน์นิง ได้ใช้ค่าความถูกต้อง
(Accuracy) และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) ในการแสดงผลเปรี ยบเทียบ
ความแม่นยําเพื่อหาโมเดลการวิเคราะห์คาํ หยาบที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดสําหรับการตรวจจับคํา
ในตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ยบเทียบด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิง 3 เทคนิค ได้แก่ ต้นไม้ตดั สิ นใจ เทคนิค เค
เนี ยร์ เรสเนเบอร์ และเทคนิ คนาอีฟเบย์ ผลการทดลองพบว่า เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ สามารถวิเคราะห์คาํ หยาบให้ค่า
ความถูกต้องเท่ากับ 0.96 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง เท่ากับ 0.19 รองลงมาเป็ นเทคนิคนาอีฟเบย์ ให้ค่า
ความถูกต้องเท่ากับ 0.96 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง เท่ากับ 0.20 เทคนิ คสุ ดท้ายเทคนิ คเคเนี ยร์ เรสเน
เบอร์ ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 0.95 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง เท่ากับ 0.22 ซึ่ งโมเดลที่ดีที่สุดสําหรับ
การพัฒนาโมเดลในงานวิจยั นี้ คือ เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ ดังรู ปที่ (2)

รู ปที่ 2 แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์คาํ หยาบภาษาไทยด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ โดยใช้โปรแกรม Rapidminer
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จากรู ปที่ 2 การสร้างโมเดลเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ สามารถยกตัวอย่างได้ตามรู ปแบบดังนี้
IF ควย = yes Type = Negative Then
Else IF แตด = yes Type = Negative Then
Else IF แม่ง = yes Type = Negative Then
Else IF แมร่ ง = yes Type = Negative Then
Else IF กวนตีน = yes Type = Negative Then
Else IF ตอแหล = yes Type = Negative Then
Else IF ฟาย = yes Type = Negative Then
Else IF แดก = yes Type = Negative Then
Else IF แดรก = yes Type = Negative Then
Else IF ปากหมา = yes Type = Negative Then
Else IF สัส = yes Type = Negative Then
Else IF เสื อก = yes Type = Negative Then
Else Type = Positive
ดังตัวอย่างวิธีการระบุมาตราจากกิ่งในต้นไม้ตดั สิ นใจด้วยกฎ IF Then ดังนี้
กฎข้อที่ 1 ถ้ามีคาํ ว่า “ควย” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 2 ถ้ามีคาํ ว่า “แตด” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 3 ถ้ามีคาํ ว่า “แม่ง” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 4 ถ้ามีคาํ ว่า “แมร่ ง” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 5 ถ้ามีคาํ ว่า “กวนตีน” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 6 ถ้ามีคาํ ว่า “ตอแหล” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 7 ถ้ามีคาํ ว่า “ฟาย” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 8 ถ้ามีคาํ ว่า “แดก” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 9 ถ้ามีคาํ ว่า “แดรก” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 10 ถ้ามีคาํ ว่า “ปากหมา” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 11 ถ้ามีคาํ ว่า “สัส” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ
กฎข้อที่ 12 ถ้ามีคาํ ว่า “เสื อก” จะเป็ นผลทางด้านลบ หรื อเป็ นคําหยาบ ถ้าไม่มีคาํ เหล่านี้จะมีผลเป็ นด้าน
บวก หรื อไม่เป็ นคําหยาบ
ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของโมเดลทั้ง 3 เทคนิค คือ รู ปแบบโมเดลต้นไม้ตดั สิ นใจ
(Decision Tree) มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 0.96 ค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (RMSE) 0.19 ซึ่งมี
ประสิ ทธิภาพและรู ปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจมากกว่า เทคนิค นาอีฟเบย์ และ เคเนียร์เรสเนเบอร์
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5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเปรี ยบเทียบกระบวนการวิเคราะห์คาํ หยาบภาษาไทยบนสื่ อออนไลน์ดว้ ยเทคนิคดาต้าไมน์นิง โดย
ใช้โมเดลในการตรวจจับคําหยาบภาษาไทยด้วยพจนานุกรมคําหยาบที่ผ่านการปรับปรุ งโดยใช้เทคนิค TFICF (Term
Frequency - Inverse Class Frequency) งานวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ เทคนิ คเคเนี ยร์ เรสเนเบอร์ และ
เทคนิ คนาอี ฟเบย์ เพื่อนํามาสร้ างโมเดลการวิเคราะห์ คาํ หยาบเพื่อหาโมเดลที่ เหมาะสมที่ สุดไปเป็ นแนวทางการ
ตรวจจับคําหยาบให้แม่นยําขึ้น จากการทดลองพบว่า โมเดลที่พฒั นาด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจนั้นให้ประสิ ทธิ ภาพ
ในการวิเคราะห์คาํ หยาบได้ค่าความถูกต้อง 0.96 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง 0.19 ซึ่งถือว่าเป็ นโมเดลที่ดี
ที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับเทคนิค นาอีฟเบย์ และเคเนียร์เรสเนเบอร์
งานวิจัยที่ เกี่ ยวกับการตรวจจับคําหยาบภาษาไทย ในอนาคตอาจเป็ นแนวทางที่ ดีในการพัฒนาโมเดล
วิเคราะห์คาํ หยาบเชิงลึก หรื อคําที่ยากต่อการตรวจจับ เพื่อสามารถนําไปพัฒนาโปรแกรมตรวจจับคําหยาบที่แม่นยํา
ต่อไป
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