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วัตถุประสงคการเรียนรู 

1) ทราบถึงกระบวนการทํางานของเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

2) สามารถประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติกับการใชงานในชีวิตประจําวันได 

3) สามารถแปลผลจากการใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติไดอยางถูกตอง 
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บทที่ 10 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  

(Natural Language Processing) 
 

เราทุกคนลวนทราบวา มนุษยเรานั้นมีภาษาเปนของตนเอง เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน หรือภาษาจีน 

ซ่ึงภาษาท่ีใชสื่อสารของมนุษย เรียกวา ภาษาธรรมชาต ิ(Natural Language) แตภาษาท่ีคอมพิวเตอรใชในการ

ทํางานตาง ๆ นั้น แตกตางออกไปจากภาษาของเรา ซ่ึงเปนภาษาท่ีเรียกวา machine code หรือ machine 

language ซ่ึงเปนภาษาท่ีมนุษยสวนมากไมสามารถตีความได การทํางานทุกอยางของอุปกรณของคุณนั้นลวน

แตประกอบข้ึนจากกระบวนการในรูปรหัส 0 และ 1 จํานวนนับลาน ๆ รายการ ท่ีถูกตีความและแปลงผลให

กลายเปนการตอบสนองท่ีมีเหตุผล  

ปจจุบันนี้การออกคําสั่งแกอุปกรณคอมพิวเตอรเปนเรื่องท่ีงายดายอยางยิ่ง เชน เราสามารถบอกอุปกรณ

ของเราวา "David ฉันชอบหนังเรื่องนี้" แลวจากนั้นอุปกรณท่ีสามารถหาหนังและเปดหนังผานอุปกรณของเรา 

นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังสามารถตอบสนองความตองการของเราได เชน การลดระดับเสียงลง และตอบเรา

ดวยคําพูดและน้ําเสียงท่ีเหมือนมนุษยวา "โอเค พบหนังท่ีเราชอบและตองการเปดหนังนั้นหรือไม" จากนั้น มัน

จะปรับอัลกอริทึมในตัวของมันเองเพ่ือหาหนังเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีอาจคลายคลึงกันในครั้งตอ ๆ ไปท่ีเราดูหนังจากชอง

ท่ีเลนหนังดังกลาวอีก  

เม่ือเราพิจารณาการมีปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและระบบคอมพิวเตอรใหละเอียดยิ่งข้ึนนั้น เราจะเห็นวา

อุปกรณทํางานเม่ือไดยินเสียงของคุณและถอยคําท่ีคุณพูด และเขาใจถึงเจตนาในการพูดของคุณแมวาคุณจะ

ไมไดพูดถึงเจตนานั้นโดยตรง จากนั้นมันจึงทํางานบางอยางและตอบสนองกลับมาแกคุณเปนภาษาอังกฤษท่ี

สละสลวย ซ่ึงกระบวนการท้ังหมดนี้กินเวลาเพียงประมาณหาวินาทีเทานั้น ซ่ึงการทํางานของอุปกรณท้ังหมดท่ี

กลาวมานี้ เกิดข้ึนไดดวยเทคโนโลยี Natural Language Processing (NLP) รวมถึงขีดความสามารถอ่ืน ๆ ของ 

AI เชน machine learning และ deep learning เปนตน  

วิทยาการดานการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นมิใชศาสตร ท่ี เ พ่ิงเกิดข้ึนใหม อยางไรก็ตาม 

ความกาวหนาและนวัตกรรมใหม ๆ ก็กําลังเกิดข้ึนในสาขานี้อยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากความสนใจดาน

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและอุปกรณทางคอมพิวเตอร รวมไปถึงความกาวหนาของ Big data ตลอดจน

ความสามารถในการประมวลผลและอัลกอริทึมท่ีมีความทันสมัย Natural Language Processing จัดเปนแขนง
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หนึ่งใน Computer Science แตสวนใหญแลวในการทํางานท่ีเก่ียวกับ NLP จะตองใชความรูในดานอ่ืน ๆ เชน 

Mathematics, Linguistics, Psychology หรือกระท้ัง Philoshphy (Copenstake, 2004) 

 

10.1 ความสําคัญของ NLP 

การประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นชวยใหอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ สามารถสื่อสารกับมนุษยไดดวยการใชงาน

ภาษาของเคร่ืองเอง และดําเนินการทํางานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับภาษาได ยกตัวอยางเชน NLP นั้น ชวยใหอุปกรณและ

คอมพิวเตอรสามารถอานอักขระภาษาปกติ หรือทําความเขาใจและตีความคําพูดของมนุษย ไปจนถึงการวัดอารมณ 

ความรูสึกที่แฝงอยูในขอความเหลานั้นและกลั่นกรองใจความหรือนัยยะที่สําคัญออกมาเพื่อใชงาน  

ระบบที่ทันสมัยในปจจุบันสามารถวิเคราะหขอมูลในปริมาณมหาศาลเกินกวาขีดความสามารถของมนุษย โดย

ตัดขอจํากัดเร่ืองความเหน็ดเหนื่อยออกไป และสามารถทํางานดวยความแมนยํา คงเสนคงวา และปราศจากอคติ การ

ทํางานในปจจุบัน มักตองรับมือกับขอมูลดิบจํานวนมหาศาล ซึ่งเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในแตละวัน ไมวาจะเปนการทํางาน

ในดานประวัติคนไขและทางการแพทย ไปจนถึงขอมูลจากสังคมออนไลน ซึ่งการทํางานโดยอัตโนมัติจาก AI จะเปน

กุญแจสําคัญในการวิเคราะหขอมูลเหลานี้ได ไมวาจะเปนขอมูลในรูปขอความหรือคําพูด 

เนื่องจากภาษาที่มนุษยใชกันนั้น มีความซับซอนและหลากหลายอยางยิ่ง เพราะมนุษยมีวิธีการแสดงออก

มากมายนับไมถวน ทั้งในดานการสื่อสารดวยคําพูดหรือขอความที่เกิดข้ึนดวยการเขียน นอกจากการมีภาษานับรอย ๆ 

พัน ๆ ภาษา ซึ่งตางมีภาษาถ่ินแยกยอยลงไปอีกนั้น ทุกภาษายังทวีความซับซอนยิ่งข้ึนไปอีกดวยการมีชุดไวยากรณและ

โครงสรางทางภาษาเฉพาะตัวของตนเอง รวมถึงคํา กลุมคํา และแมแตศัพทแสลงตาง ๆ และเมื่อมนุษยเราใชภาษาใน

การสื่อสารกันนั้น เรายังมักนิยมเขียนขอความในรูปแบบยอ ละเคร่ืองหมายวรรคตอนออกไป หรือแมแตการสะกด

คําผิด สวนการสื่อสารดวยวาจานั้นก็ยังมีประเด็นทาทายของภาษาถ่ินและสําเนียงเฉพาะของแตละภูมิภาค แมแตใน

ภาษาเดียวกัน รวมถึงการพูดที่ไมชัดเจน อํ้าอ้ึง หรือใชคําทับศัพทแทรก  

แมวาเทคนิคการทํางานทั้งแบบ supervised learning และ unsupervised learning โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กระบวนการทํางานแบบ deep learning จะไดถูกนํามาใชงานอยางแพรหลายในการสรางแบบจําลองวิเคราะหภาษา

ของมนุษยแลวก็ตาม ก็ยังคงมีความจําเปนในการสรางความเขาใจทางภาษาศาสตรที่ลึกและซับซอนยิ่งข้ึน รวมถึง

ความรูความเขาใจเฉพาะดาน ซึ่งแตกแขนงความชํานาญยอยออกไปจากเทคนิค machine learning ตามปกติอีกดวย 

ดวยเหตุนี้ NLP จึงมีความสําคัญในการลดความสับสนทางการวิเคราะหภาษาลง และเพิ่มมิติใหแกขอมูลในรูปของ

ตัวเลข เพื่อการนําไปใชงานตาง ๆ ตอไป เชน ในการทํา speech recognition หรือการใชงาน text analytics 
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10.2 กระบวนการทํางานของ NLP 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP นั้น ประกอบดวยหลากหลายวิธีการประมวลผลและแปล

ความหมายของภาษาปกติของมนุษย เชน ระเบียบวิธีทางสถิติและการเรียนรูของเครื่องท่ีหลากหลาย ไปจนถึง

กระบวนการทํางานตามข้ันตอน กฎเกณฑ และอัลกอริทึมท่ีซับซอน ซ่ึงเทคนิคในการรับมือขอมูลเหลานี้จําเปน

ตอการทํางาน เนื่องจากขอมูลในรูปแบบขอความ คํา และเสียงพูดนั้น มีความแตกตางและหลากหลาย

คอนขางมาก รวมถึงสามารถใชงานไดในหลายรูปแบบเชนกัน  

การทํางานข้ันพ้ืนฐานของ NLP ประกอบดวยการทํางานดังตอไปนี้ (SAS, 2020) 

• Tokenization คือการแบงคําออกเปนคํา ๆ อยางถูกตองตามหลักภาษา ซ่ึงภาษาอังกฤษจะมี

ชองวางระหวางคําอยูแลว ทําใหงายตอการแบงคํา สําหรับภาษาไทยนั้นมีความยุงยากมากกวา 

เนื่องจากเปนภาษาท่ีไมมีชองวางระหวางคํา และภาษามีความกํากวมสูง ทําใหการตัดคํามีความ

ยุงยากมากกวา  

• Parsing คือ กระบวนการในการระบุโครงสรางของขอความ โดยการวิเคราะหคําท่ีเปนสวนประกอบ 

ดวยหลักไวยากรณของภาษา ผลลัพธท่ีไดออกมาจะเปนโครงสรางแบบตนไม เรียกวา Parse Tree  

• Lemmatization/stemming คือ การแปลงคําใหอยูในรูปแบบดังเดิม (Lemmatization) เชน 

am, are, is, was เปลี่ยนเปน be หรือ saw, seen เปลี่ยนเปน see และการตัดสวนขยาย 

(Stemming) ของคําจะทําการตัดบางสวนของคําท้ิง เชน ในภาษาอังกฤษ จะตัด s, es, ing หรือ ed 

เปนตน ตัวอยางเชน hopes, hoping, hoped จะถูกเปลี่ยนเปน hope  

• Part-of-speech tagging คือ สิ่งท่ีอธิบายวาในประโยคหนึ่ง คํา ๆ นั้นถูกใชอยางไร Part of 

Speech สามารถแบงไดเปน 8 อยางหลัก ๆ ไดแก คํานาม nouns, คําสรรพนาม pronouns, 

คําคุณศัพท adjectives, คํากริยา verbs, คํากริยาวิเศษณ adverbs, คําบุพบท prepositions, 

คําสันธาน conjunctions และ คําอุทาน interjections Part of Speech สวนใหญจะถูกแบงแยก

ยอยละเอียดลงไปอีก POS Tagging คือการติดฉลากใหกับคําดวย Part of Speech ท่ีเหมาะสม  

• Language detection การตรวจสอบภาษาวาเปนภาษาอะไร  

• Identification of semantic relationships คือการระบุความสัมพันธของคําตาง ๆ ในประโยค 

หากจะกลาวโดยสรุปแลว นั่นคือ NLP จะทําหนาท่ียอยขอความหรือประโยคในภาษาท่ีมนุษยใชสื่อสาร

ลงเปนสวนยอย ๆ หรือชิ้นเล็ก ๆ ท่ีงายตอการทําความเขาใจของอุปกรณ จากนั้นจึงวิเคราะหความสัมพันธและ

ประมวลผลระหวางชิ้นสวนตาง ๆ เหลานั้น วาการรวมตัวกันขององคประกอบเหลานี้ แสดงถึงความหมาย



                                                            บทท่ี 10 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 

341 

 

อยางไรบาง กระบวนการทํางานยอย ๆ เหลานี้ มักใชงานในกระบวนการทํางานดาน NLP ท่ีซับซอนยิ่งข้ึนไปอีก

ดวย เชน 

• Content categorization เปนการสรุปใจความหลักท่ีสําคัญของขอความหรือชุดการสื่อสารตาง ๆ 

ซ่ึงรวมถึงการสืบคน การทําหมายเหตุ การแจงเตือนเนื้อหาท่ีสําคัญ และการตรวจตราคําซํ้า 

• Topic discovery and modeling เปนการทํางานเพ่ือจับใจความสําคัญและภาพรวมท่ีอยูในชุด

ขอความขนาดใหญ และนําเทคนิคการวิเคราะหระดับสูงหรือ Advanced analytics มาใชกับขอความเหลานั้น 

เชน เทคนิค optimization and forecasting 

• Contextual extraction เปนกระบวนการสกัดขอมูลท่ีมีโครงสราง ออกมาจากขอมูลรูปแบบ

ขอความท่ัวไป 

• Sentiment analysis คือการตรวจหาความรูสึก อารมณ หรือมุมมองความคิดเห็นของผูคนหรือ

สาธารณชน ซ่ึงอยูในขอมูลขอความหรือคําพูด ซ่ึงรวมไปถึงความรูสึกโดยเฉลี่ย และการทําเหมืองขอมูลเพ่ือ

สํารวจความคิดเห็นจากคนจํานวนมาก  

• Speech-to-text and text-to-speech conversion คือการแปลงขอความหรือคําสั่งรูปแบบเสียง 

ใหเปนอักขระและตัวอักษร และ/หรือ แปลงอักขระใหเปนขอความเสียงพูด 

• Document summarization คือการสรางการสรุปสาระสําคัญจากขอความปริมาณมากโดย

อัตโนมัติ 

• Machine translation คือการแปลขอความจากภาษาของมนุษยภาษาหนี่ง ไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดย

อัตโนมัติ 

ท้ังนี้ การทํางานทุกประเภทท่ีกลาวมาขางตนนั้น ลวนแตเปาหมายเดียวกันคือการแปลงขอมูลดิบท่ีเปน

ภาษาปกติของมนุษย ใหเปนขอมูลท่ีพรอมตอการทํางานของอุปกรณ ผานอัลกอริทึมและกระบวนการทางภาษา

ตาง ๆ เพ่ือใหสามารถนําขอมูลนั้นไปใชงานและตอยอดได  

 เนื้อหาในบทนี้จะเนนไปท่ีการตรวจหาความรูสึก โดยใช Microsoft Azure ML ในการหาความรูสึกตาง 

ๆ ของลูกคาท่ีมีตอธุรกิจ สามารถศึกษารายละเอียดไดในแบบฝกปฏิบัติ 

 

10.3 กระบวนการทํางานและการใชงานของ NLP 

10.3.1 NLP กับการวิเคราะหขอความ 

การประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นมีความเก่ียวของอยางยิ่งกับการวิเคราะหขอความหรือ Text 

analytics ซ่ึงทําการนับ จัดหมวดหมู และแยกแยะคําตาง ๆ เพ่ือสกัดความหมายและระบุโครงสรางตาง ๆ 

ออกมาจากเนื้อหาปริมาณมหาศาล โดยการวิเคราะหขอความนี้ เปนเทคนิคท่ีใชในการสํารวจชุดขอมูลใน
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รูปแบบขอความ และกําหนดตัวแปรใหมท่ีอาจไมเคยพบมากอนจากชุดขอความ ซ่ึงสามารถถูกใชงานท้ังการ

แสดงผลเชิงภาพ การกลั่นกรองขอมูล หรือใชเปนขอมูลขาเขาสําหรับแบบจําลองเพ่ือการพยากรณหรือการ

ทํางานดานสถิติอ่ืน ๆ ได 

NLP และการวิเคราะหขอมูลขอความนั้น มักถูกใชงานรวมกันในการทํางานหลากหลายรูปแบบ โดย

รูปแบบการทํางานท่ีนิยมนั้น เชน (กรมวุฒิ นงนุช และคณะ, 2559) 

• Investigative discovery คือ การตรวจหารูปแบบและขอมูลท่ีมีประโยชนในอีเมลตาง ๆ หรือ

เอกสารรายงาน เพ่ือตรวจจับและรับมือปญหาอาชญากรรม 

• Subject-matter expertise คือ การจัดกลุมเนื้อหาเปนหมวดหมู ใหเกิดเปนหัวเรื่องหรือคําสําคัญ

เพ่ือการพิจารณาและสํารวจรูปแบบแนวโนมตาง ๆ ตอไป 

• Social media analytics คือ การวิเคราะหโซเชียลมีเดีย คือการติดตามความตื่นตัวของสาธารณชน 

ตลอดจนทิศทางความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นสําคัญตาง ๆ และการระบุผูท่ีมีอิทธิพลตอกระแสความคิดเห็น 

(influencers)   

10.3.2 ตัวอยางการใชงาน NLP ในชีวิตประจําวันของเรา  

เทคโนโลยีดาน NLP นั้น สามารถนํามาใชงานจริงไดอยางหลากหลายในชีวิตประจําวันของเรา ซ่ึง

นอกเหนือจากการสนทนาและสื่อสารกับผูชวยเสมือนเชน Alexa หรือ Siri แลว เทคโนโลยีนี้ยังสามารถนํามาใช

งานไดอีกหลากหลายทาง เชน  

• หากคุณเคยเขาไปดูในกลอง "สแปม" ในอีเมลของคุณ คุณจะพบรูปแบบท่ีคลายคลึงกันในอีเมลท่ีถูกจัด

ใหเปนจดหมายขยะเหลานั้น นี่คือเทคนิคการทํางานทางสถิติ NLP ในแบบ Bayesian spam filtering ซ่ึงจะ

เปรียบเทียบคําพูด หรือรูปแบบเนื้อหาอีเมลท่ีเปนจดหมายขยะกับจดหมายปกติ เพ่ือประเมินวาจดหมายชุด

ใดบางเปนจดหมายขยะท่ีไมพึงปรารถนา 

• หรือถาคุณเคยรับสายโทรศัพทท่ีเขามาไมทัน แลวคุณอานขอความท่ีถูกสงเขามา ซ่ึงถูกแปลงจาก 

voicemail ในกลองจดหมายของคุณ หรือในแอปพลิเคชั่นจากโทรศัพทของคุณ สิ่งนี้เรียกวา speech-to-text 

conversion ซ่ึงอยูในขอบเขตความสามารถท่ี NLP ทําใหคุณได 

• คุณเคยเขาชมเว็บไซทดวยฟงกชั่น built-in search bar หรือดวยการเลือกแท็กสําหรับหัวขอ รายการ 

หรือหมวดหมูตาง ๆ หรือไม ถาใช นั่นคือการทํางานอีกประเภทหนึ่งของ NLP ในการสืบคน การทําแบบจําลอง

สําหรับประเด็นสําคัญ รวมถึงการสกัดขอมูลสําหรับรายการ หรือกลุมบุคคล/องคการ รวมถึงการจัดหมวดหมู

เนื้อหา 
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10.4 กระบวนการเรียนรูภาษาของ NLP 

สําหรับกระบวนการเรียนรูภาษาของเทคโนโลยี NLP มีพ้ืนฐานมาจากรูปแบบการทํางานของปญญาประดิษฐ 

(สามารถอานเรื่องการทํางานของปญญาประดิษฐไดท่ี Blog นี้) แตตางตรงท่ีนํามาใชกับภาษาซ่ึงมีความซับซอน

และเปนนามธรรม ซ่ึงปจจุบัน NLP มีกระบวนการเรียนรูภาษาท้ังหมด 6 ข้ันตอน ดังนี้ (Digital venture, 

2018) 

1. Morphological Level ข้ันเขาใจตัวอักษร NLP จะถอดคําออกเปนตัวอักษร หาพยัญชนะ สระ 

ตัวสะกดเพ่ือทําความแมนยําในข้ันตอไป 

2. Lexical Level ข้ันเขาใจคํา หลังจากผสมตัวอักษรแลวก็จะเริ่มหาความหมายของคํานั้นๆ เพ่ือเตรียม

ตัวสําหรับการทําความเขาใจท้ังประโยค 

3. Syntactic Level ข้ันเขาใจประโยค อางอิงจากการเขาใจคําและลําดับโครงสรางตามมาตรฐานท่ีระบุ

โดยผูเชี่ยวชาญหรือแบบแผนท่ีไดเรียนมา 

4. Semantic Level ข้ันเขาใจบริบทของคําในประโยค เขาใจถึงความหมายของคําท่ีใชในประโยคซ่ึงอยู

นอกเหนือโครงสรางตามมาตรฐานภาษา 

5. Discourse Level ข้ันเขาใจความเชื่อมโยงของประโยค เขาใจผลกระทบของประโยคกอนหนาตอ

ความหมายของประโยคท่ีอานอยู รวมถึงเขาใจลําดับการใชคําในประโยคซ่ึงใหความหมายแตกตางกัน

ดวย 

6. Pragmatic Level ข้ันเขาใจความหมายของคําและประโยคอางอิงจากสถานการณหรือฐานความรูเดิม 

ซ่ึงอาจไมไดระบุอยูในเนื้อหานั้น ๆ เพ่ือใหสามารถตีความไดใกลเคียงกับมนุษยท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูล

ใหมเขากับความรูเดิมไดตลอดเวลา 

10.5 การวิเคราะหความรูสึก (Sentiment analysis) 

 การวิเคราะหความรูสึก เปนการวิเคราะหอารมณและความรูสึกจากขอความ เพ่ือบงบอกความรูสึกของ

ผูคนท่ีมีตอบางสิ่งบางอยาง เชน ความรูสึกดี (Positive) หรือ ความรูสึกท่ีไมดี (Negative) ตัวอยางเชน  

“เขาเปนคนดี ชวยแมวท่ีกําลังจะตกจากอาคารสูง นาชื่นชมนะ” อันนี้คือ ความรูสึกดี (Positive)  

“เขาทํางานบกพรองจนทําใหมีคนเดือดรอน” อันนี้คือ ความรูสึกท่ีไมดี (Negative)  

ปจจุบันนี้ไดมีการนํา Sentiment Analysis มาใชงานในดานตาง ๆ เชน ดานการตลาด ดานการสื่อสาร เปนตน 

การวิเคราะหความรูสึก แบงเปนข้ันตอนการทํางานได 7 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

• ข้ันท่ี 1 — Data acquiring การไดมาซ่ึงขอมูล 
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• ข้ันท่ี 2 — Tokenizing the Data  การแบงคําและการกําจัดสัญลักษณพิเศษออกไปจาก

ขอความ เชน !#@$%^&& 

• ข้ันท่ี 3 — Normalizing the Data  การทํานอรมอไลเซชั่นขอมูล คือแปลงขอมูลใหอยูใน

รูปแบบเดียวกัน เชน “ran”, “runs”, และ “running” ควรถูกเปลี่ยนเปน “run” 

• ข้ันท่ี 4 — Removing Noise from the Data การกําจัดขอมูลท่ีไมจําเปนท้ิงไป เชน 

username หรือ  URL 

• ข้ันท่ี 5 — Determining Word Density การระบุความถ่ีของคําตาง ๆ ในชุดขอมูลตัวอยาง 

• ข้ันท่ี 6 — Preparing Data for the Model การสรางดิกชันนารี หรือการแบงขอมูล

ออกเปน 2 ชุด ไดแก Training set และ Testing set 

• ข้ันท่ี 7 — Building and Testing the Model การสรางแบบจําลองและการทดสอบ

แบบจําลอง 

 

นอกจากนี้ ยังมีแขนงยอยของวิทยาการดาน NLP ซ่ึงเรียกวา Natural language understanding 

(NLU) ซ่ึงกําลังไดรับความสนใจเพ่ิมข้ึนมากในปจจุบัน จากขีดความสามารถในระดับสูงในการทํางานดานการ

รับรูและประมวลผล รวมถึงความสามารถในการทํางานรวมกับกิจกรรมดาน AI โดยเทคโนโลยี NLU นี้ อาศัย

การประมวลผลทางภาษาในระดับสูง ไมเพียงแคเปนการเขาใจโครงสรางทางภาษาเทานั้น แตยังสามารถตีความ

เจตนาท่ีแฝงอยู รวมถึงถอดความหมายของบริบทตาง ๆ และความกํากวมของการใชคําศัพทไปจนถึงสามารถ

สรางการสื่อสารในภาษาของมนุษยไดจากเครื่องมือเองอีกดวย โดยอัลกอริทึม NLU ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตอง

สามารถรับมือกับการตีความทางภาษาท่ีมีความซับซอนอยางยิ่งยวด นั่นคือ จะตองสามารถเขาใจถึงเจตนาของ

การสื่อสารท้ังในรูปแบบคําพูดหรือการเขียนได ซ่ึงตองครอบคลุมถึงความหมายและนัยยะท่ีแฝงอยูในการ

สนทนารูปแบบตาง ๆ ไดเชนเดียวกันกับท่ีมนุษยสามารถทําได 

ท้ังนี้ การวิวัฒนาการจาก NLP ไปสู NLU ซ่ึงเปนอีกข้ันหนึ่งของเทคโนโลยีนั้น ยอมมีนัยยะสําคัญหลาย

ประการตอธุรกิจและผูบริโภคอยางหลีกเลี่ยงไมได คุณอาจลองนึกภาพอัลกอริทึมข้ันสูงท่ีสามารถเขาใจ

ความหมายและนัยยะแฝงของภาษาท่ีมนุษยใชงานในหลากหลายบริบท ต้ังแตในดานการแพทย กฎหมาย ไป

จนถึงการศึกษาและหองเรียน เปนตน ขอมูลดิบจะขยายตัวอยางกาวกระโดด ดังนั้น เราจะไดรับประโยชนจาก

ความสามารถทํางานอยางแมนยําของคอมพิวเตอรในการสกัดและกลั่นกรองนัยยะท่ีมีประโยชนออกมา จาก

กระแสขอมูลปริมาณมหาศาลเหลานั้น  
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