
Web as corpus
www เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการหา text สร้าง 
corpus 
www เป็น corpus ได้? 
www เป็นตัวแทนของภาษาประเภทไหน 
ใช้ประโยชน์จาก www ได้อย่างไรบ้าง 
มี web แล้วยังต้องมี corpus อย่าง BNC หรือ
ไม่



ข้อมูลภาษาใน web
เป็นเหมือน monitor corpus เพราะมีข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆ ได้ไหม 
ปี 1998 Google เริ่มต้นทำดัชนีเว็บในปี 1998 ที่มีเพียง 26 ล้านเว็บ 
ปี 2002 Google ทำดัชนีหน้าเว็บได้ 3 พันล้านหน้าเว็บ (Meyer 
et.al. 2003)   
ปี 2005 Gulli and Signorini ได้ศึกษาและประมาณหน้าเว็บบน
อินเตอร์เน็ตว่ามีประมาณกว่า 11.5 พันล้านหน้าเว็บ 
ปี 2008 ว่า Google ได้พบลิ้งค์หรือ URL ที่ชี้ไปยังเว็บที่ไม่ซ้ำกันได้
ถึง 1 ล้านล้านเว็บ (1 trillion) 
http://googleblog.blogspot.com/2008/07/we-knew-web-was-
big.html 
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Web as corpus?
ถ้ายึดว่า corpus เป็นข้อมูลที่บอกได้ว่าเป็นตัวแทนของภาษา
ประเภทใด  มีขนาดและโครงสร้างที่ชัดเจน  หากเป็นเช่นนี้  เว็บก็
ไม่ใช่คลังข้อมูลภาษา 
Kilgariff and Grenfenstette (2003) แย้งว่านิยามแบบที่ว่ามา
เป็นการตอบคำถามว่าคลังข้อมูลภาษาที่ดีควรเป็นอย่างไร  ไม่ใช่
การตอบคำถามว่าคลังข้อมูลภาษาคืออะไร 
ถ้า corpus = collection of texts,  web ก็เป็น corpus ความ
หมายนี้ 
จะบอกว่า corpus เป็นตัวแทนภาษาใดนั้นยาก ที่บอกได้ชัดก็มี 
specialized corpus,  general corpus นั้นบอกยาก  ข้อมูล web 
ก็แบบเดียวกัน



Web as corpus?
คนที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล web มากคือพวกที่ทำ NLP 
huge training data, easy to extract 
ข้อดีของเว็บคือมีข้อมูลมากมายมหาศาล   
Fletcher (2004) ยกตัวอย่างการอภิปรายที่เกิดใน CLLT Listserv เมื่อ
ปีค.ศ.2003 : มีการค้นหารูปแบบ “not as ADJECTIVE as you think”   

ใน MICASE ขนาด 1.7 ล้านคำพบเพียง 2 ตัวอย่าง   
ใน BNC ขนาด 100 ล้านคำก็พบเพียง 77 ตัวอย่าง     
ค้นผ่านเว็บด้วย AltaVista จะได้ว่ามีเว็บ 66,328 หน้าเว็บสำหรับ 
“as * as you think”    
ใช้โปรแกรมอย่าง Web concordance คือ KWiCFinder ก็จะ
สามารถดึงตัวอย่างมา 500 หน้าเว็บออกมา



ตย.เทียบผลการค้นจาก  web



ข้อมูลใน web
มีความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพราะอาจมีการคัดลอกไว้
อยู่หลายที่ 
มีข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่อง   ต้องมีการ 
filter text 

Lawrence and Giles (1999) ศึกษาสำรวจสัดส่วน
ของภาษาแบบต่างๆบนหน้าเว็บ  พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเว็บเชิงพาณิชย์ (83%)  การศึกษา (6%) และที่
เหลือเป็นประเภทอื่นๆ



ข้อมูลใน web
อินเทอร์เน็ตมีข้อมูลภาษาอังกฤษอยู่มากมายแล้ว  ทำไมจึงจำเป็นต้องสร้าง
คลังข้อมูล American National Corpus อีก   

Ide et al. (2002)  โดยได้พยายามคัดเลือกตัวบทจากอินเทอร์เน็ตที่เป็น
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและไม่มีข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ (เลือกจากเว็บไซ้ต์ที่
ลงท้ายด้วย .edu หรือ .org) โดยเลือกเว็บที่มีข้อความไม่ต่ำกว่า 2,000 คำ   

หลังจากได้ข้อมูลกว่า 2 ล้านคำจึงนำข้อมูลมาผ่านโปรแกรมกำกับหมวดคำ
และวิเคราะห์ตัวบทของ Biber et al. (1998) เพื่อจำแนกตัวบทตามมิติต่างๆ 5 

มิติที่กำหนดไว้  โดยใช้ลักษณะภาษาที่ปรากฏในตัวบทนั้น   

พบว่าภาษาที่ได้จากเว็บไม่ได้มีความหลากหลายแบบที่ต้องการ   ตัวบทที่ได้
ส่วนใหญ่เป็นงานเขียนที่เป็นทางการ ทางวิชาการ  และเป็นบทสำหรับกล่าว
สุนทรพจน์  จึงไม่มีตัวบทอื่นๆ ที่ต้องการ  เว็บจึงไม่มีความหลากหลายเท่า
ภาษาที่เกิดขึ้นภายนอก



การรวบรวมข้อมูล web
กรณีที่เราไม่มีคลังข้อมูลภาษาที่ต้องการ  อินเทอร์เน็ตก็เป็นแหล่งที่เราสามารถ
หาข้อมูลมาเป็นตัวอย่างของการศึกษาภาษาได้   

Fletcher (2004) ได้รายงานการทดลองสร้างคลังข้อมูลภาษาด้วยวิธีการ
รวบรวมตัวบทจากหน้าเว็บต่างๆ ขึ้นมา  เขาได้สร้างเครื่องมือที่จำเป็นเพื่องาน
นี้ 
ถ้าเรากำหนดคำค้นใดเราก็จะได้ข้อมูลที่มีคำค้นนั้นซึ่งก็จะทำให้ข้อมูลที่
รวบรวมมาถูกจำกัดด้วยคำที่ใช้   

วิธีที่จะเลี่ยง  อาจทำได้โดยการใช้คำค้นที่เป็นคำไวยากรณ์ เช่น the หรือ of 

หรือ a 

จะดึงข้อมูลจากเว็บไหนมารวบรวมไว้นั้น   พิจารณาปัจจัยอื่นๆ  ได้แก่  ความ
ยาวของหน้าเว็บกำหนดขนาดของเว็บที่เหมาะสม  ไม่เอาเว็บที่มีขนาดเล็กเกิน
ไปเพราะมักไม่มีข้อความต่อเนื่อง เว็บที่มีขนาดใหญ่มากๆ ก็อาจเป็นหน้าที่รวม
รายการต่างๆ รายการศัพท์ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะได้   



การรวบรวมข้อมูล web
ข้อมูลส่วนที่ไม่ต้องการ คือส่วนที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่องแต่เป็นโฆษณาหรือเมนู
ต่างๆ 

 Fletcher (2004) เรียกข้อมูลส่วนนี้ว่าเป็น noise  

noise เหล่านี้มีลักษณะซ้ำๆ และสามารถระบุรูปแบบได้เป็นเหมือน boilerplate   

ข้อมูลบางส่วนบนเว็บก็เป็นข้อมูลที่ซ้ำกันอาจจะเนื่องมาจากมีการคัดลอกไปไว้
อีกเว็บ  หรือเป็นการทำซ้ำ (mirror) ไปไว้อีกที่   

Fletcher ใช้คือเทคนิค duplicate identical document  ซึ่งมีอัลกอลิธึ่มที่จะ
แปลง document เป็นรหัสของตัวอักษร 16 ตัวที่เป็นรหัสเฉพาะของ document 

นั้น   มีการเทียบรหัสที่วิเคราะห์ได้นี้ว่าซ้ำกับของเดิมหรือไม่   

ข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นการทำซ้ำของเดิม  แต่เป็นการปรับข้อมูลให้มีความต่าง  ใช้
วิธีเทียบความคล้ายโดยดูที่ขนาดว่าแตกต่างกันไม่เกิน 5%  ดูรายการความถี่
ของ 3-gram ที่ได้จากในเอกสารทั้งสอง  ถ้าใน 25 รายการที่มีความถี่สูงสุดมี 

20 รายการที่มีรูปคำและความถี่คล้ายกัน  ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน



บริเวณ boilerplate ที่พบในหน้าเว็บ(อยู่ในกรอบดำ)(Kehoe & Gee 
2007)



แสดงโครงสร้างแท็กในเว็บและส่วนที่เป็น boilerplate(Kehoe & Gee 2007)



การรวบรวมข้อมูล web
Fletcher ใช้วิธีการต่างๆกรองข้อมูลที่ต้องการมา  ทำให้เขาสามารถ
สรุปขนาดของไฟล์ได้ว่า  ไฟล์ขนาดที่ใหญ่กว่า 200 KB นั้นใช้ไม่ได้
เลย  ขนาดที่ใช้ได้ดีสุดคือประมาณ 50 KB   

ผลจากงานนี้จึงนำไปใช้กับโปรแกรม KWiCFinder ให้คัดเลือกโหลด
ข้อมูลที่มีขนาดในช่วง 10-150 KB  

Cavaglia and Kilgarriff (2001) ใช้วิธีการทางสถิติเปรียบเทียบ
รายการความถี่คำในหน้าเว็บกับที่พบใน BNC   

Ide et al (2002) ในการสร้าง ANC ซึ่งกำหนดตัวบทให้มีขนาดอย่าง
ต่ำ 2,000 คำ    

หากยึดตามแนวปฏิบัตินี้   เว็บจำนวนมากก็จะไม่ถูกนำมาใช้เพราะ
หน้าเว็บจำนวนมากเลยที่จะทำเป็นข้อความที่ไม่ยาวเกินไป



การรวบรวมข้อมูล web
ข้อดีของการวบรวมข้อมูลจากเว็บมาสร้างเป็นคลังข้อมูลคือ
ทำให้เรามีข้อมูลที่สามารถนำมาตรวจสอบภายหลัง  สามารถ
ทำซ้ำการศึกษาใดๆ ได้เพราะยังคงมีข้อมูลชุดเดิมให้ทดสอบ
อยู่ 
หากใช้ข้อมูลจากเว็บโดยตรง  การค้นแต่ละครั้งในวันที่ต่างกัน
ก็อาจให้ผลที่แตกต่างกันได้เพราะข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนอยู่
เสมอ    

บ้างก็มองว่าการที่ทำการศึกษาซ้ำจากข้อมูลบนเว็บโดยตรง
แล้วได้ผลลักษณะเดิม  แสดงว่าผลการศึกษานั้นน่าเชื่อถือ 

เป็นการยืนยันที่ดี  เพราะได้ทดสอบกับข้อมูลที่มาจากเว็บใน
เวลาที่ต่างกันเหมือนมาจากต่างส่วนของอินเทอร์เน็ตแล้ว



การรวบรวมข้อมูลเว็บ
web copier : httrack.com  ได้ทั้งเว็บมาแต่ต้องมาสกัด
ข้อมูลเองภายหลัง 
web crawler : 

write code in R, Python using packages Scrapy 
(Python)  rvest (R) 

R:  install.packages(“rvest”) 

ใช้สกัดข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการในเว็บได้ 

ต้องรู้ใน page นั้นมี tag อะไร ข้อมูลอยู่ไหน

http://httrack.com


ตัวอย่างจาก http://stat4701.github.io/edav/2015/04/02/rvest_tutorial/ 
> arrival_movie <- read_html(“http://www.imdb.com/title/tt2543164/“) 
## %>% คือการ pipe ข้อมูลต่อ 
> rating <- arrival_movie %>%  
+   html_nodes("strong span") %>% 
+   html_text() %>% 
+   as.numeric() 
>rating 
> cast <- arrival_movie %>% 
+   html_nodes("#titleCast .itemprop span") %>% 
+   html_text() 
> cast 
> review <- arrival_movie %>% 
+   html_nodes("#titleUserReviewsTeaser p") %>% 
+   html_text() 

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


การใช้ web เป็น corpus
กรณีที่จำเป็น  เราก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาภาษาได้
โดยไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากหน้าเว็บมาใช้  โดยเฉพาะใน
กรณีค้นหาตัวอย่างการใช้ซึ่งคลังข้อมูลภาษาที่มีอยู่ไม่สามารถให้
จำนวนตัวอย่างได้เพียงพอ 
อินเทอร์เน็ตยังเป็นแหล่งสำหรับตรวจสอบคำสะกดได้ด้วย ใน
กรณีที่เราเกิดความไม่แน่ใจ Kilgarriff and Grefenstette 

(2003) ยกตัวอย่างคำว่าไม่แน่ใจว่าจะสะกด speculator หรือ 

speculater ซึ่งเมื่อค้นจากเว็บก็จะพบว่าคำแรกนั้นมีพบใช้
มากกว่าคือพบ 82,000 รายการ .ในขณะที่คำหลังพบเพียง 67 

รายการ จึงสรุปได้ว่าเป็นการสะกดแบบแรก



การใช้ web เป็น corpus
ไม่แน่ใจว่าจะเขียน โลกาภิวัตน์  หรือ โลกาภิวัฒน์   

ค้นด้วย Google ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2551 จะพบว่า โลกาภิ
วัตน์ มี 290,000 รายการ  ส่วน โลกาภิวัฒน์ พบ 264,000 

รายการ  แสดงว่าน่าจะเป็นคำแรก 

จำนวนการใช้ที่ใกล้เคียงกันนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นคำที่ใช้สับสน 
เมื่อทดลองค้นทั้งสองคำนี้ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2552 กลับ
พบว่า  โลกาภิวัตน์ มีจำนวน 240,000 รายการขณะที่ 

โลกาภิวัฒน์ พบ 2,510,000 รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคำนี้อย่างชัดเจน



มุกตลก vs มุขตลก
พจนานุกรม รบ.    มุกตลก    พจนานุกรม มติชน   มุขตลก 

ค้นคลังข้อมูล กรุงเทพธุรกิจ ปี 2543 

"มุกตลก" are found in 3 lines.  

"มุขตลก" are found in 63 lines.  

ค้นคลังข้อมูล กรุงเทพธุรกิจ ปี 2545 

"มุกตลก" are found in 0 lines.  

"มุขตลก" are found in 44 lines. 

Google :  (8 พ.ย. 51)  

มุกตลก = 59,000     มุขตลก = 247,000



โชวห่วย  โชห่วย  โชว์ห่วย
กรุงเทพธุรกิจ 2543 

โชวห่วย 24  โชห่วย 39   โชว์ห่วย  6 
ไทยรัฐ  ก.ค. 2543 – มิ.ย.2544 

โชวห่วย  0  โชห่วย 7   โชว์ห่วย  1 
กรุงเทพธุรกิจ 2545 

โชวห่วย 526  โชห่วย 23   โชว์ห่วย  2 
สารคดี  (42-45)  โชวห่วย 3  โชห่วย 56   โชว์ห่วย  0 

Google (8 พ.ย. 51) 
โชวห่วย 168,000  โชห่วย 347,000   โชว์ห่วย  268,000



การใช้เว็บเป็นแหล่งข้อมูล?

google โชวห่วย โชห่วย โชว์ห่วย
9 กย 51 69,300 79,600 283,000
26 พย 53 165,000 126,000 392,000
27 สค  55 233,000 413,000 911,000
8 พย 59 142,000 

“31,500”
300,000 

“224,000”
1.2M 

“556,000”

google มุกตลก มุขตลก
9 กย 51 46,600 211,000
26 พย 53 166,000 203,000
27 สค  55 225,000 434,000
8 พย 59 423,000 

“201000”
797,000 

“377,000”



การใช้เว็บเป็นแหล่งข้อมูล?
google โลกาภิวัตน์ โลกาภิวัฒน์
9 กย 51 290,000 264,200
26 พย 53 248,000 194,000
27 สค  55 736,000 420,000

google กฎมนเทียรบาล กฎมลเฑียรบาล กฎมณเทียรบาล กฎมนเฑียรบาล
9 กย 51 1,810 341 433 793
26 พย 53 2,420 3,940 4,260 3,260
27 สค  55 7,750 2,570 22,800 2,410



การใช้เว็บเป็นแหล่งข้อมูล?

google กฎมนเทียรบาล กฎมลเฑียรบาล กฎมณเทียรบาล กฎมณเฑียรบาล กฎมนเฑียรบาล
9 กย 51 1,810 341 433 793
26 พย 53 2,420 3,940 4,260 19,300 3,260
27 สค 55 7,750 2,570 22,800 60,100 2,410



การใช้ web เป็น corpus
คำหลายความหมาย (polysemous) การค้นคำจะต้องอาศัยวิธีการค้น
แบบซับซ้อนขึ้น   

ถ้าเราไม่ต้องการข้อมูลที่มีคำ chair ที่หมายถึงเก้าอี้  กำหนดคำที่ช่วย
กันข้อมูลที่ไม่ต้องการ  เช่นระบุว่าจะไม่เอาข้อมูลที่มีคำ furniture หรือ 

table ด้วย  หรือไม่ก็เพิ่มคำค้นเพิ่มเติมว่าจะต้องมีคำว่า committee 

ด้วยเพื่อให้ได้ chair ที่หมายถึงประธาน    

ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่ง คือ ข้อมูลเว็บไม่มีการกำกับข้อมูลภาษาอย่างเช่น
หมวดคำเอาไว้  สิ่งที่ค้นได้จึงเป็นการค้นจากรูปคำเพียงอย่างเดียว  คำ
ว่า chair ที่ค้นได้เราไม่อาจบอกได้ว่าเป็นคำที่เป็นคำนามหรือคำกริยา    

การจะหาข้อสรุปก็จำเป็นต้องดึงตัวอย่างที่ค้นมาได้มาวิเคราะห์จำนวน
หนึ่งเพื่อหาค่าสถิติสำหรับประมาณการต่อไป



การใช้ web เป็น corpus
การค้นโครงสร้างวากยสัมพันธ์บางอย่างก็สามารถทำได้หากโครงสร้างนั้น
สามารถกำหนดโดยรูปคำได้  เช่น   

ต้องการค้นคำ relative pronoun who ในตำแหน่งที่ควรเป็น whom  ถ้าค้น who 
กับ whom  โดยตรงก็จะได้ผลออกมามากและเราก็ไม่รู้ว่า who ที่พบใช้เป็นกรรม
หรือไม่   

เราจึงควรค้นโดยกำหนดรุปแบบการค้นให้ชัดขึ้นอย่าง who I like,  whom I like   

เราก็สามารถนำผลที่ได้มาเทียบได้ว่ามีการใช้ who แทน whom ในสัดส่วนเท่าใด  

และเวลาค้นจริงๆ เราก็สามารถสร้างรูปแบบหลายๆแบบ เช่น who I got to know, 
whom I got to know;  who I called, whom I called; who I gave, whom I gave 
เป็นต้น    

ผลที่ได้จะทำให้เราสามารถศึกษาเปรียบเทียบการใช้ who กับ whom ได้ว่า ใน
บริบทเช่นใดที่ who ถูกใช้แทน whom ได้  และบริบทแบบใดที่ whom ยังคงเป็นที่
นิยมใช้  เป็นเรื่องของกริยาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นต้น (ดู Meyer et al. 2003)





Google Trends



Google Trends
With Google Trends, you can compare the world’s 
interest in your favorite topics. Enter up to five 
topics and see how often they’ve been searched on 
Google over time. Google Trends also shows how 
frequently your topics have appeared in Google 
News stories, and in which geographic regions people 
have searched for them most. 

shows how often a particular search-term is entered 
relative to the total search-volume across various 
regions of the world, and in various languages. (wiki)



Web-based concordance

KWiCFinder ของ William Fletcher  
เป็นโปรแกรมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ให้สามารถเรียกใช้
ตัวสืบค้นจาก AltaVista/Yahoo และนำผลที่สืบค้นได้มา
แสดงในรูปที่เป็น kwic  http://www.kwicfinder.com/ 

WebCorp ของ University of Liverpool  
เป็นบริการผ่านเว็บให้เลือกใช้ search engine ต่างๆ  
http://www.webcorp.org.uk/  

WebAsCorpus.org Web Concordancer

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


Google ngram



Google ngram
















