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� WordNet คอือะไร
� WordNet พฒันาอยา่งไร� WordNet พฒันาอยา่งไร
� ประโยชน์ของ WordNet
� การพฒันา WordNet ภาษาไทย

Wordnet Wordnet คอือะไรคอือะไร

� WordNet is a large lexical database of English 
พฒันาภายใตก้ารนําของ George A. Miller พฒันาภายใตก้ารนําของ George A. Miller 
มหาวทิยาลยั Princeton

� Version 1.0 เผยแพรป่ี 1991  ปจัจบุนั version 3.0
� มคีณุลกัษณะของ dictionary และ thesaurus
� Dictionary : เรยีงคาํตามตวัอกัษร  ใหค้วามหมายต่างๆ  Dictionary : เรยีงคาํตามตวัอกัษร  ใหค้วามหมายต่างๆ  

ขอ้มลูไวยากรณ์  การใช ้ ตวัอยา่ง
� Thesaurus : จดัคาํตามกลุม่ความหมาย  แสดงโครงสรา้ง

ลาํดบัชั Xนของมโนทศัน์ต่างๆ 



WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� เหมอืน thesaurus : หาคาํทีYมคีวามหมายแบบเดยีวกนัได ้ 
ต่าง : เพิYมการหาความสมัพนัธท์างความหมายแบบต่างๆ, ต่าง : เพิYมการหาความสมัพนัธท์างความหมายแบบต่างๆ, 
thesaurus มเีฉพาะ concept ทีYเป็นคาํ 

� อาจม ีวล ีในตาํแหน่งทีYเป็น lexical gap ในภาษา  
ภาษาอืYนอาจมคีาํแทน concept นั Xน  ต.ย. 
 ‘person’ 
  
‘bad person’ 

‘offender’    ‘libertine’     ‘seducer’    …..

WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� Wordnet = เครอืขา่ยคาํเชืYอมโยงดว้ยความสมัพนัธต์่างๆ 
� จดักลุม่คาํพอ้งความหมาย synonym เรยีก synset� จดักลุม่คาํพอ้งความหมาย synonym เรยีก synset

{plant, implant, engraft, imbed}  = ‘to fix or set securely or 
deeply’  

� ความสมัพนัธใ์น wordnet ม ี2 แบบ  conceptual กบั lexical
� Conceptual relation เชืYอมโยงระหวา่ง synset เชน่ Conceptual relation เชืYอมโยงระหวา่ง synset เชน่ 

hypernym, meronym, etc.
� Lexical relation เชืYอมโยงระหวา่งคาํ word  เชน่ ความสมัพนัธ ์

antonymy,  synonymy



WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� ไมม่กีารบอกความสมัพนัธร์ะหวา่งคาํทางวากยสมัพนัธ ์ 
จงึแยกคาํสีYหมวดจากกนั noun, verb, adjective, adverbจงึแยกคาํสีYหมวดจากกนั noun, verb, adjective, adverb

� จาํนวนขอ้มลูใน WordNet 3.0

WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� ไมแ่ยกความต่างระหวา่ง polysemy กบั homonymy  
ตย. bass1 - bass2  - bass4ตย. bass1 - bass2  - bass4

WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� Dictionary แยกความต่างระหวา่ง polysemy กบั homonymy  

WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� Dictionary แยกความต่างระหวา่ง polysemy กบั homonymy  



WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� แต่ละ synset มรีายการคาํทีYเป็น synonym, gloss อธบิาย
ความ, อาจมตีวัอยา่ง, มเีชืYอมโยง synset อืYนๆความ, อาจมตีวัอยา่ง, มเีชืYอมโยง synset อืYนๆ

WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� แต่ละ synset มรีายการคาํทีYเป็น synonym, gloss อธบิาย
ความ, อาจมตีวัอยา่ง, มเีชืYอมโยง synset อืYนๆความ, อาจมตีวัอยา่ง, มเีชืYอมโยง synset อืYนๆ

WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� แต่ละ synset มรีายการคาํทีYเป็น synonym, gloss อธบิาย
ความ, อาจมตีวัอยา่ง, มเีชืYอมโยง synset อืYนๆความ, อาจมตีวัอยา่ง, มเีชืYอมโยง synset อืYนๆ

WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� แต่ละ synset มรีายการคาํทีYเป็น synonym, gloss อธบิาย
ความ, อาจมตีวัอยา่ง, มเีชืYอมโยง synset อืYนๆความ, อาจมตีวัอยา่ง, มเีชืYอมโยง synset อืYนๆ



WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� แต่ละ synset มรีายการคาํทีYเป็น synonym, gloss อธบิาย
ความ, อาจมตีวัอยา่ง, มเีชืYอมโยง synset อืYนๆความ, อาจมตีวัอยา่ง, มเีชืYอมโยง synset อืYนๆ

Wordnet Wordnet คอือะไรคอือะไร

� ความสมัพนัธใ์นกลุ่มคาํนาม
◦ hypernyms: Y เป็น hypernym ของ X  ถา้ X เป็นประเภทยอ่ยของ Y ◦ hypernyms: Y เป็น hypernym ของ X  ถา้ X เป็นประเภทยอ่ยของ Y 

(feline is a hypernym of cat)
◦ hyponyms: Y เป็น hyponym ของ X ถา้ Y เป็นประเภทยอ่ยของ X 

(cat is a hyponym of feline)
◦ holonym: Y เป็น holonym ของ X ถา้ X เป็นสว่นหนึYงของ Y 

(building is a holonym of window)
◦ meronym: Y เป็น meronym ของ X ถา้ Y เป็นสว่นหนึYงของ X ◦ meronym: Y เป็น meronym ของ X ถา้ Y เป็นสว่นหนึYงของ X 

(window is a meronym of building)
◦ ทาํใหจ้ดัมโนทศัน์เป็นลาํดบัชั Xนได ้ เป็นเหมอืน ontology หรอื knowledge 

structure ทีYมโนทศัน์ล่าง inherit property มโนทศัน์บนได้

Wordnet Wordnet คอือะไรคอือะไร

� ความสมัพนัธใ์นกลุม่คาํนาม
� Hypernym ใน WordNet ไมไ่ดแ้ยก� Hypernym ใน WordNet ไมไ่ดแ้ยก
◦ is_a_kind_of (taxonomic) :  {robin} @-> {bird}

◦ is_used_as_a_kind_of (functional) : {chicken} @-> {food}

� Meronymy ใน WordNet
◦ Component part :   {branch} #p -> {tree} Component part :   {branch} #p -> {tree} 

◦ Member of : {tree} #m-> {forest}

◦ Made from : {aluminum} #s-> {airplane}

Wordnet Wordnet คอือะไรคอือะไร

� ความสมัพนัธใ์นกลุม่คาํกรยิา
◦ hypernym: Y เป็น hypernym ของกรยิา X ถา้ activity X เป็น◦ hypernym: Y เป็น hypernym ของกรยิา X ถา้ activity X เป็น

ประเภทหนึYงของ Y (travel เป็น hypernym ของ walk)

◦ troponym: Y เป็น troponym ของกรยิา X ถา้ activity Y เป็นการทาํ
X ดว้ยลกัษณะอาการแบบหนึง (march เป็น troponym ของ walk)

◦ entailment: Y is entailed by X ถา้ ในการกระทาํ X เราตอ้งทาํ Y 
ดว้ย (to sleep is entailed by to snore)ดว้ย (to sleep is entailed by to snore)

◦ cause: การทีY Y cause X จะทาํให ้Y entail X ดว้ย  เชน่ 
show  ทาํใหเ้กดิ see



Wordnet Wordnet คอือะไรคอือะไร

� ความสมัพนัธใ์นกลุม่คาํคณุศพัท์
◦ antonymy: light != heavy◦ antonymy: light != heavy

◦ คาํทีYมคีวามหมายใกลก้นัไมม่คีาํตรงขา้มเหมอืนกนั
ไมใ่ช ่{heavy, weighty, ponderous} != {light, weightless, airy}
heavy!=light,  weighty!=weightless,  ponderous!=airy

◦ similar: จดัคาํเป็น cluster ทีYม ีsemantic similarity 
ตย.  fast, rapid, quick, prompt, swift  ม ีslow เป็น antonym ของ ตย.  fast, rapid, quick, prompt, swift  ม ีslow เป็น antonym ของ 
fast   และเป็น indirect antonym ของคาํทีYเหลอื

◦ attribute: บอกความสมัพนัธก์บัคาํนาม 
fast เป็น attribute ของ speed

WordnetWordnet คอือะไรคอือะไร



WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� ความสมัพนัธใ์น adverb
◦ Antonym: คาํตรงขา้ม◦ Antonym: คาํตรงขา้ม

WordNetWordNet คอือะไรคอือะไร

� ความสมัพนัธใ์น adverb
◦ Antonym: คาํตรงขา้ม◦ Antonym: คาํตรงขา้ม

◦ Derived from: แปลงมาจาก adjective



การสรา้ง การสรา้ง WordNetWordNet

� Expand approach : แปลคาํใน synset ของ WordNet และใช้
โครงสรา้งนั Xนโครงสรา้งนั Xน
◦ งา่ยและสะดวก   ได ้WordNet ใหมท่ีYมโีครงสรา้งเหมอืนกนั 

compatible กบั resources ต่างๆ ทีY link กบั WordNet  eg SUMO

◦ ไมเ่ป็นโครงสรา้งของภาษานั Xนเอง

� Merge approach : สรา้ง WordNet ของภาษานั Xนกอ่นแลว้
คอ่ย align กบัอกี WordNet  โดยดเูทยีบหาคาํแปลทีYสอดคลอ้งคอ่ย align กบัอกี WordNet  โดยดเูทยีบหาคาํแปลทีYสอดคลอ้ง
กนั
◦ ใชแ้รงงานสงู  ไดโ้ครงสรา้งทีYแตกต่างกนัไป

◦ ไดล้กัษณะเฉพาะของภาษานั Xนเอง

Global Global WordNetWordNet AssociationAssociation

� กาํหนด core wordnet หรอื base concept เป็น top ontology
◦ Common base concept เป็น concept รว่มในมากกวา่ 1 wordnet◦ Common base concept เป็น concept รว่มในมากกวา่ 1 wordnet

◦ Local base concept เป็น concept เฉพาะในภาษา

� EuroWordNet ม ี1024 synset ทีYเป็น CBC คอื share ตั Xงแต่ 2 
ภาษาขึXนไป ใหใ้ชเ้ป็นพืXนการสรา้ง wordnet ในอกีภาษา

� แปล common base concept โดยใชค้าํองักฤษใน synset นั Xนแปล common base concept โดยใชค้าํองักฤษใน synset นั Xน
� ตรวจสอบและสรา้ง hypernym relation ใน common base 

concept  
เตมิ local base concept  และขยายลง hyponym



ประโยชน์ของ ประโยชน์ของ WordNetWordNet

� เพราะบอกความสมัพนัธท์างความหมายแบบต่างๆ  
จงึใชเ้ป็น resource สาํหรบังาน NLP ต่างๆ จงึใชเ้ป็น resource สาํหรบังาน NLP ต่างๆ 

� Word Sense Disambiguation
� Information retrieval
� Question Answering
� Text Summarization� Text Summarization
� Knowledge engineering

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

� P. Sathapornrungkij. 2004. A Semi-Automatic Construction of Thai 
WordNet Lexical Database from Machine-Readable Dictionaries, WordNet Lexical Database from Machine-Readable Dictionaries, 
Master’s thesis, Mahidol University.

� วทิยานิพนธม์หาบณัฑติ  จุฬาฯ  ทนุ TGIST 2007-2008
◦ ธนนท ์หลนี้อย  การสรา้งเครอืขา่ยคาํไทยของมโนทศัน์พืXนฐานรว่มของเอนทติี

ลาํดบัทีYหนึYงดว้ยวธิกีารแปลสองทาง และการใชพ้จนานุกรมทีYสรา้งดว้ยวธิกีาร
แตกต่างกนั

◦ ปรศินา อคัรพทุธพิร การสรา้งเครอืขา่ยคาํไทยของมโนทศัน์พืXนฐานรว่มของ◦ ปรศินา อคัรพทุธพิร การสรา้งเครอืขา่ยคาํไทยของมโนทศัน์พืXนฐานรว่มของ
เอนทติลีาํดบัทีYสองดว้ยวธิกีารแปลสองทาง  การศกึษาปจัจยัความหลากหลาย
ของความหมายทีYมตี่อความถูกตอ้งของการแปล วทิยานิพนธม์หาบณัฑติ  จุฬาฯ  
ทุน TGIST

� Lexitron, TCL Lexicon, KU etc.

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

� เลอืก Lexical ontology หรอื conceptual ontology
◦ Lexical ontology มองคาํเป็นหลกั  ใสเ่ฉพาะคาํ  โครงสรา้งแต่ละ◦ Lexical ontology มองคาํเป็นหลกั  ใสเ่ฉพาะคาํ  โครงสรา้งแต่ละ

ภาษาจงึต่างกนั  ตอ้งมกีาร map ผา่น inter-lingual index :  
แนวทางของ Euro WordNet

◦ Conceptual ontology ยอมใหม้ ีconcept ทีYไมไ่ดเ้ป็นคาํในภาษา  
แนวทางของ Princeton WordNet

� ยดึตาม GWA  ทาํสว่นทีYเป็น base concept กอ่น� ยดึตาม GWA  ทาํสว่นทีYเป็น base concept กอ่น
� แปลคาํองักฤษในแต่ละ synset เป็นไทย
◦ ใชพ้จนานุกรมองักฤษ-ไทยแบบต่างๆ  ทาํแบบ senmi-automatic ได้



การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

� เลอืกคาํแปลไทยทีYเขา้กบั synset นั Xน
◦ ดวูา่คาํแปลไทยเขา้กบัความหมายตาม gloss ทีYใหไ้ว้◦ ดวูา่คาํแปลไทยเขา้กบัความหมายตาม gloss ทีYใหไ้ว้

‘container’ = any object that can be used to hold things 
(especially a large metal boxlike object of standardized 
dimensions that can be loaded from one form of transport to 
another)

◦ => ตูส้นิคา้ กระตกิ  ภาชนะ ที �ใส่◦ => ตูส้นิคา้ กระตกิ  ภาชนะ ที �ใส่

◦ ดคูาํลกูกลุ่ม  ‘cargo container’, ‘dish’, ‘spoon’, ‘bag’, ‘vessel’, 
‘wheeled vehicle’, etc.

◦ เหลอืคาํเดยีวทีYเหมาะ  ที �ใส่

◦ ***  ตอ้งพจิารณาโครงสรา้งมโนทศัน์ไปดว้ย  ***

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

� ปญัหาทีYพบ
◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

� ปญัหาทีYพบ
◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

� ปญัหาทีYพบ
◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ



การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ

A device for controlling temperature

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ

The right piece of equipment for the jobThe right piece of equipment for the job

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ

It’s best to cut weeds off with an implement 
such as a hoe



การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

� ปญัหาทีYพบ
◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

� ปญัหาทีYพบ
◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

� ปญัหาทีYพบ
◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ◦ ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งมโนทศัน์ไทย องักฤษ

การสรา้ง การสรา้ง Thai WordNetThai WordNet

� ไมส่ามารถแปลเป็นไทยแลว้ดเูฉพาะสว่นหรอืใน synset นั Xน
� ตอ้งพจิารณา synset บนและลา่งประกอบกนัไป� ตอ้งพจิารณา synset บนและลา่งประกอบกนัไป
� โครงสรา้ง Thai WordNet ต่างจาก English WordNet
� ต่างมากหรอืน้อย?  ปญัหา lexical gap ?
◦ สาํหรบัการแปล  อยากได ้equivalence ทีYไมเ่ป็นคาํได้

� การทาํแบบ manual  สิXนเปลอืงมาก� การทาํแบบ manual  สิXนเปลอืงมาก
� สรา้ง gold standard test set ทีYสรา้งแบบ manual
� หา semi-automatic approach ต่างๆ ทีYไดผ้ลดสีดุ
� ปรบัแกไ้ขแบบ manual



สิYงทีYไมม่ใีน สิYงทีYไมม่ใีน WordNetWordNet

� ความสมัพนัธร์ะหวา่งนามกบักรยิาและ world knowledge
� FrameNet� FrameNet


