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มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ ประเทศไทยจับมือกับฮติำชิ 
พัฒนำเคร่ืองมือวเิครำะห์ควำมรู้สึกส ำหรับภำษำไทย 

เคร่ืองมือสามารถจ าแนกค าพดูภาษาไทยเฉพาะแบบทีใ่ชบ้นสือ่สงัคมออนไลน์ 
โดยใชเ้ทคนิควิเคราะห์แบบอิงคลงัศพัท์ซ่ึงมีมากถึง 100 ลา้นค า 

 
โตเกียว – 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 – มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตภเูก็ตร่วมมือกบับริษัท ฮิตาชิ 
จ ากดั (TSE: 6501, “Hitachi”)  ได้เร่ิมโครงการวิจยัร่วมกนัเพ่ือการประมวลผลภาษาไทยธรรมชาติ*1 
ในระยะแรกของการวิจยั 
ทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกนัพฒันาสร้างต้นแบบของเคร่ืองมือวิเคราะห์ความรู้สึกโดยใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ AI 
(artificial intelligence) 
ซึง่สามารถจ าแนกข้อความท่ีเขียนเป็นภาษาไทยเพ่ือค้นหาความหมายท่ีส่ือถึงความรู้สกึเชิงบวก เชิงลบ 
หรือเป็นกลาง  
 
เคร่ืองมือสามารถวิเคราะห์ค าท่ีแสดงอารมณ์และความรู้สกึแบบอิงพจนานกุรมท่ีมีค าภาษาไทยมากถึง 100 
ล้านค าโดยรวบรวมค าจากผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 
เป็นท่ีทราบกนัดีว่าการประมวลผลภาษาไทยยากกวา่ภาษาอ่ืนๆ เพราะภาษาไทยมีภาษาพดูเฉพาะแบบ 
แตเ่คร่ืองมือวิเคราะห์ความรู้สกึนีใ้ห้ความแมน่ย าสงูเพราะสามารถรองรับภาษาพดูท่ีใช้กนับนโซเชียลมีเดียเป็น
จ านวนมาก 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และฮิตาชิจะน าเคร่ืองมือมาใช้จริงเพ่ือวิเคราะห์ค าท่ีคนไทยโพสต์แบบเรียลไทม์บ
นส่ือสงัคมออนไลน์ไมว่า่จะเป็น Facebook, Twitter และโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ 
เพ่ือจะประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมต้นแบบร่วมกนั โดยจะน ามาใช้งานจริงในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2562 
เป็นสว่นหนึง่ของบริการวิเคราะห์ความรู้สึกของฮิตาชิ*2  
 
ในประเทศไทยการใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบเคล่ือนท่ีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีอตัราการใช้งานของส่ือสงัคม
ออนไลน์ทัว่ประเทศ ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 69 ล้านคน มีผู้ใช้ Facebookประมาณ 50 ล้านคน 
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และผู้ใช้ Twitter ประมาณ 12 ล้านคน*3 
ดงันัน้จงึมีความต้องการในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการให้ตรงตามต้องการของลกูค้าโดยวิเคราะห์จาก
รูปแบบข้อความท่ีผู้ใช้บนส่ือสงัคมออนไลน์ 
ซึง่คนไทยมีการแสดงออกอารมณ์และความรู้สึกผา่นค าพดูมากมาย 
บอ่ยครัง้ท่ีผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ใช้ตวัสะกดไมต่รงตามหลกัภาษาไทย 
มีการใช้เคร่ืองหมายแสดงเสียงท่ียาวขึน้*4 สญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนตวัเลขหรือเสียง 
การสร้างค าใหมโ่ดยเลียนเสียงจากธรรมชาต ิ และสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีแสดงสีหน้าและส่ืออารมณ์ 
ซึง่ยากท่ีจะประมวลผล ด้วยความท้าทายนีเ้อง จงึจ าเป็นต้องมีการจดัเก็บ 
รวบรวมข้อมลูมหาศาลก่อนการประมวลผลเพื่อแก้ปัญหาการเขียนและสะกดค าท่ีไมเ่ป็นไปตามหลกัภาษาไทย  
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้รวบรวมค าศพัท์ประมาณ 100 
ล้านค าจากผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์หลายรูปแบบเพ่ือสร้างคลงัศพัท์ภาษาไทยขนาดใหญ่ท่ีใช้บอกความรู้สกึและ
ให้ความแมน่ย าสงูจงึถือได้ว่าเป็นสถาบนัวิจยัชัน้น าแหง่หนึง่ท่ีได้ประมวลผลค าภาษาไทย   
 
ในเดือนตลุาคม ปี 2561 บริษัท ฮิตาชิ 
จ ากดัเร่ิมให้บริการวิเคราะห์ความรู้สกึโดยน าเทคโนโลยีมาใช้จ าแนกและประเมินเสียงของลกูค้าโดยใช้แหลง่ข้
อมลูจากส่ือภาษาญ่ีปุ่ น บนัทกึบทสนทนา และจากแหลง่อ่ืนๆ มาจดัท าเป็น 1,300 หวัข้อ 
ความรู้สกึและความคิดเห็น  
 
เคร่ืองมือนีถื้อได้วา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีร่วมกนัสร้างครัง้แรกระหวา่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และบริษัท ฮิตาชิ 
จ ากดั 
โดยการผสมผสานผลวิจยัของมหาวิทยาลยัและความช านาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบตลอดจนก
ารใช้เทคโนโลยีประมวลผลผ่านระบบขนาดใหญ่ของฮิตาชิ ด้วยฟังก์ชัน่ hybrid noise-removal 
(ซึง่ผนวกเอาเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองและเทคโนโลยีอ่ืนๆ เข้าด้วยกนั) 
และชดุค าศพัท์ท่ีรวบรวมค าไว้เป็นจ านวนมากท าให้เคร่ืองมือสามารถวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยบนส่ือสงัคม
ออนไลน์ได้อย่างแมน่ย า ทัง้ยงัสามารถวิเคราะห์การแสดงความรู้สกึเฉพาะแบบได้มากมาย 
รวมทัง้การสะกดค าอีกด้วย  
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และบริษัท ฮิตาชิ จ ากดั 
จะท างานร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เคร่ืองมือท างานสมบรูณ์เม่ือมีการใช้ข้อมลูแบบเรียลไทม์ 
และจะพฒันาการคดักรองเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูได้อยา่งถกูต้อง (อาทิ การน าระบบการประเมินความรู้สกึทัง้ 7 
ขัน้ตอนมาใช้*5) โดยตัง้เปา้ท่ีจะเร่ิมให้บริการจริงผา่นทางบริษัท ฮิตาชิ จ ากดัในเดือนเมษายน ปี 2562 
ทัง้สองฝ่ายจะยงัเดนิหน้าท างานร่วมกนัเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือการวิเคราะห์นี ้ อาทิ 
การเพิ่มค าศพัท์ตามข้อความและบริบทตา่งๆ  
 

1. การประมวลผลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ซึง่โดยทัว่ไปใช้เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั (เชน่ภาษาธรรมชาติ) 

2. ข่าวประชาสมัพนัธ์ (1 ตลุาคม 2018):  

ฮิตาชิเปิดตวับริการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่เพ่ือจ าแนกและวิเคราะห์เสียงของลกูค้าในหวัข้อความรู้สกึและความตัง้ใจประมาณ 1,300 

ประเภทโดยใช้ AI (http://www.hitachi.com/New/cnews/month/2018/10/181001.html) 

3. ข้อมลู ณ เดือนมกราคม 2562 ที่มา: StatCounter“ สถิติโซเชียลมีเดียประเทศไทย” 

4. ประเภทของเคร่ืองหมายการออกเสียงก ากบัอยูเ่หนือตวัอกัษรซึง่โดยปกติจะใช้เพ่ือท าเคร่ืองหมายสระเสียงยาว 

5. การประเมินเจ็ดขัน้ตอนประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนบวก 3 ขัน้ตอนลบและขัน้ตอนที่เป็นกลางหนึ่งรวมเจ็ดขัน้ตอน 

 
เก่ียวกับกำรบริกำรวิเครำะห์ควำมรู้สึกของฮติำชิ 
เคร่ืองมือวิเคราะห์ความรู้สกึท่ีพฒันาขึน้ในโอกาสนีจ้ะเป็นสว่นหนึง่ในการบริการวิเคราะห์ความรู้สึกของฮิตาชิ
ภาคภาษาไทยโดยจะเร่ิมให้บริการในเดือนเมษายนปี 2562 ฮิตาชิมีศนูย์ Lumada 
ประจ าภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย) 
ซึง่เป็นศนูย์กลางประจ าภมูิภาคท่ีให้บริการนี ้ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั 
มีหน้าท่ีหลกัในการขบัเคล่ือนและเสนอบริการกบัลกูค้าหลายกลุม่ รวมทัง้บริษัทญ่ีปุ่ นท่ีมีสาขาในภมูิภาค 
และบริษัทคนไทยในอตุสาหกรรมยานยนต์ ภาคการผลิต โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร และสถาบนัภาครัฐ 
นอกจากนีฮ้ิตาชิยงัจะเสนอบริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ความรู้สกึท่ีสนบัสนนุภาคภาษาองักฤษและภาษาจีน 
และวางแผนท่ีจะสนบัสนนุในอีกหลายภาษาภายใต้แผนการขยายธุรกิจของบริษัท  
 
หากต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิ กรุณาไปยงั 
https://www.hitachi.com/products/it/appsvdiv/service/sentiment-analysis/index.html 

https://www.hitachi.com/products/it/appsvdiv/service/sentiment-analysis/index.html


4 

 

 
หมำยเหตุเร่ืองเคร่ืองหมำยกำรค้ำ  

• Facebook เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Facebook Inc. 

ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 

• Twitter เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Twitter Inc. 

ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 

• ช่ือบริษัทและช่ือผลิตภณัฑ์อ่ืนเป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการค้าของเจ้าของนั ้

น  

หากต้องการข้อมลูเก่ียวกบัเทคโนโลยี กรุณาไปยงั 
https://www.hitachi.com/products/it/appsvdiv/inquiry.html 
 
 
 
 
เก่ียวกับบริษัท ฮติำชิ จ ำกัด 
บริษัท ฮิตาชิ จ ากดั (TSE: 6501) มีส านกังานใหญ่อยูใ่นกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
ให้บริการด้านนวตักรรมเพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายทางสงัคมโดยผนวกเทคโนโลยีด้านการผลิต 
เทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตภณัฑ์เข้าด้วยกนั บริษัทมีรายได้ของกลุม่กิจการของปีงบประมาณ 2017 
(สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม ปี 2018) รวมทัง้สิน้ 9,368.6 พนัล้านเยน (ประมาณ 88.4 พนัล้านดอล์ลา่สหรัฐ) 
กลุม่บริษัทฮิตาชิประกาศตวัเป็นพนัธมิตรด้านนวตักรรมกบั The Internet of Things 
และมีพนกังานประมาณ 307,000 คนทัว่โลก 
ฮิตาชิมุง่เน้นธุรกิจนวตักรรมทางสงัคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในหลายด้าน ได้แก่  ทัง้ด้านไฟฟ้า/พลงังาน 
อตุสาหกรรม/การกระจาย/น า้ การพฒันาเมือง การเงิน/โครงสร้างทางสงัคม/การดแูลสขุภาพ 
หากต้องการข้อมลูเก่ียวกบัฮิตาชิ กรุณาไปยงั http://www.hitachi.com  

  
 

http://www.hitachi.com/

