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ABSTRACT - This paper uses the covariance-based clustering proposed by the author in [1] to 
analyze the scientific abstract corpus of yeast given in KDD Cup 2002 (Task 2) competition to show 
the effectiveness of the algorithm even dealing with data of large size. 
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บทคัดยอ - บทความนี้นําวิธีการจัดกลุมสมาชิกของเมตริกซจํานวนจริงแบบไมสมมาตร โดยวิธี covariance-based clustering ท่ี
เสนอใน [1] มาใชในการวิเคราะหกลุมเอกสารบทคัดยอทางวิทยาศาสตรของยีสต ท่ีกําหนดใหในการแขงขันการสืบคนความรู KDD 
Cup 2002 (Task2) เพื่อแสดงใหเห็นวาวิธีการจัดกลุมดังกลาวสามารถประยุกตใชงานไดแมขอมูลจะมีขนาดใหญ 
คําสําคัญ - การจัดกลุมเอกสารขอความ การจัดกลุมขอมูลดวยวิธีสเปกตรัล 
 
1. บทนํา 
การทําเหมืองขอมูลมีจุดประสงคหลักคือ การวิเคราะหคนหาความรู
หรือรูปแบบความสัมพันธที่แฝงอยูในขอมูลที่สามารถนําไปใชให
เกิดประโยชน ในปจจุบันมีเทคนิคที่ใชวิเคราะหขอมูลหลายเทคนิค
ดวยกัน ไดแก เทคนิคการแบงกลุมขอมูล (data clustering) เทคนิค
การหากฎความสัมพันธ (association rule) เทคนิคการจัดกลุมและ
ทํานายกลุมขอมูล (data classification and prediction) [2] เปนตน 
อีกทั้งยังมีการนําเอาหลายเทคนิคไปประยุกตใชรวมกันเพื่อให
เหมาะสมกับงานตางๆ สําหรับเทคนิคการแบงกลุมหรือคลัสเตอร
ขอมูลนั้น เปนเทคนิคที่ไดรับความนิยมในการนําไปประยุกตใชกับ
เทคนิคอื่น และเหมาะที่จะนําไปแบงกลุมขอมูลในกรณีที่ไมมีการ
ระบุประเภทหรือจํานวนกลุมที่มีอยูของขอมูลมากอน โดยหลักการ
ของเทคนิคคลัสเตอรขอมูลคือ การจัดขอมูลใหเปนสมาชิกของกลุม
เดียวกันหากมีความคลายคลึงกัน และ ขอมูลที่เปนสมาชิกของกลุม
หนึ่งจะไมคลายคลึงกับขอมูลที่เปนสมาชิกของกลุมอื่น 

เทคนิคคลัสเตอรขอมูลมีข้ันตอนวิธีหรืออัลกอริทึมที่รูจักกันอยาง
แพรหลาย เชน อัลกอริทึม k-means อัลกอริทึม agglomerative and 
divisive hierarchical clustering [2] เปนตน บทความนี้จะนํา
อัลกอริทึม covariance-based clustering ที่ผูเขียนเคยเสนอใน [1] มา
ใชในการวิเคราะหจัดกลุมเอกสารขอความโดยจะใชขอมูลตัวอยางที่
กําหนดใหใน KDD Cup 2002 (Task2) [5] เพื่อแสดงใหเห็นวา
วิธีการจัดกลุมดังกลาวสามารถประยุกตใชงานไดแมขอมูลจะมี
ขนาดใหญ 

2. การจัดกลุมขอมูลดวยวิธี Covariance-based 
clustering 

การจัดกลุมขอมูลดวยวิธี covariance-based clustering [1] อาศัย
เทคนิคในการนําเอเกนเวคเตอร หรือสเปกตรัมของเมตริกซมาใช
ชวยในการจัดรูปลักษณของเมตริกซใหม โดยสลับแถวและสดมภ
ของเมตริกซขอมูล ใหสมาชิกที่มีคาใกลเคียงกันปรากฏในบริเวณ
ใกล ๆ กันมากที่สุด การเปลี่ยนรูปลักษณของเมตริกซดังกลาว ทําให



สามารถเห็นถึงการจัดกลุมของสมาชิก ซ่ึงหมายถึงการจัดกลุมของ
ขอมูลแตละแถวและการจัดกลุมของแอททริบิวตในแตละสดมภ
นั่นเอง 

ลําดับการจัดเรียงดังกลาว ไดจากการวิเคราะหสเปกตรัลของเมตริกซ
โควาเรนซ C (covariance matrix) ของเมตริกซขอมูล U ที่พิจารณา 
โดยลําดับการจัดเรียงสดมภ cπ ไดจากลําดับการเรียงคาสมาชิกของ
เอเกนเวคเตอร nν ที่สอดคลองกับคาเอเกนที่มากที่สุดของเมตริกซ
โควาเรนซ และ ลําดับการจัดเรียงแถว rπ ไดจากลําดับการเรียงคา
สมาชิกของเวคเตอรผลคูณ nUν ระหวางเมตริกซขอมูลที่พิจารณา
กับเอเกนเวคเตอรดังกลาว ในสวนยอยตอไปนี้จะอธิบายที่มาของ
ข้ันตอนวิธีขางตน 

2.1   การจัดกลุมสมาชิกของเมตริกซขอมูลดวยวิธีสเปกตรัล 

กําหนดให U เปนเมตริกซของจํานวนจริงขนาด m x n การจัดกลุม
สมาชิกของ U หมายถึงการจัดลําดับแถวและสดมภของ U ใหม ให
สมาชิกของ U อยูใกลเคียงกันมากที่สุด นั่นคือเราสามารถนิยาม
ปญหาการจัดกลุมสมาชิกของเมตริกซขอมูล U ไดดังนี้ 
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โดยที่  พจนซายมือ  หมายถึง การหาลําดับสดมภที่ทําใหสมาชิกมี

การจัดกลุม 
 พจนขวามือ หมายถึง การหาลําดับแถวที่ทําใหสมาชิกมีการ

จัดกลุม 
 

rc ππ ,   หมายถึง  เวคเตอรการจัดเรียงลําดับของสดมภ
และแถวตามลําดับ 

 c
jU π   หมายถึง  สดมภที่ j ของ U หลังการจัดเรียง

สดมภดวย 
cπ  

 r
iU π   หมายถึง  แถวที่ i ของ U หลังการจัดเรียงแถว

ดวย rπ  
 <u, v>  หมายถึง  ความคล ายคลึ งกันของ เวค เตอร

จํานวนจริง pRvu ∈,   ซ่ึงนิยามโดย 

∑
=

>=<
p

k
kkvuvu

1

,  

 
จะเห็นวาปญหาการจัดกลุมสมาชิกดังกลาวสามารถแยกพิจารณา
อยางเปนอิสระตอกัน และแตละปญหายอยเปนปญหา quadratic 

combinatorial optimization ซ่ึงจัดไดวามีความซับซอนของปญหาอยู
ในกลุม NP-Complete [3] ดังนั้น การหาเวคเตอรลําดับที่ดีที่สุดใน
เวลา polynomial time จึงทําไดยาก บทความนี้ขอเสนอวิธีสเปกตรัล
ที่นําเอเกนเวคเตอรของเมตริกซมาใชเพื่อหาเวคเตอรลําดับ 

rc ππ ,  
ที่ใหการจัดกลุมของสมาชิกไดดีภายในเวลาอันสมควร โดยจะแยก
พิจารณาการจัดลําดับสดมภในสวนที่ 2.2 และพิจารณาการจัดลําดับ
แถวในสวนที่ 2.3 

2.2  การจัดลําดับสดมภเพื่อการจัดกลุมสมาชิกของเมตริกซ
ขอมูล 

เมื่อกําหนดเมตริกซของจํานวนจริงแบบไมสมมาตร U ขนาด m x n 
มาให เราสามารถนิยามปญหาการจัดลําดับสดมภเพื่อการจัดกลุม
สมาชิกของเมตริกซขอมูลได ดังนี้ 
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เราสามารถหาความคลายคลึงกันของสมาชิกในสดมภ Uj, Uj’ไดดวย
คาผลคูณเวคเตอร 
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ดังนั้นเราสามารถหาความคลายคลึงกันเฉลี่ยระหวางสดมภใดๆดวย
เมตริกซ C โดยที่ 
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จะสังเกตไดวา C เปนเมตริกซของจํานวนจริงแบบสมมาตร คา C j,j’ 

จะบงบอกถึงความคลายคลึงกันระหวางสดมภ j และ j’ ในเมตริกซ 
U ดังนั้นถาตองการใหสดมภในเมตริกซ U ที่มีลักษณะคลายกันมา
อยูใกลกันจะตองจัดลําดับเมตริกซ C ใหสมาชิกบริเวณเสนทแยงมุม
มีคาใหมากที่สุด นั่นคือ การจัดกลุมสมาชิกของ U โดยการลําดับ
สดมภใหมสามารถทําไดโดยการหาลําดับของการจัดเรียงแถวและ
สดมภของ C ใหม ใหสมาชิกที่มีคามากอยูบริเวณเสนทแยงมุมของ
เมตริกซ C ใหไดมากที่สุด ปญหาดังกลาวมีนิยามที่เทียบเทาไดดังนี้ 
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หากพิจารณาคาเอเกนและเอเกนเวคเตอรของ C แลวจะเกิดสมการ
ดังนี้ 

iiiC νλν =  
 
โดยที่  iλ  คือ คาเอเกนที ่i ของเมตริกซ C 
 iν  คือ เอเกนเวคเตอรที่สอดคลองกับคา iλ  โดยที่ 

1=iν  
 
หากคูณสมการขางตนดวย T

iν  ทั้งสองขางจะได 

iii
T
ii

T
i C λνλννν ==  

 
หากกําหนดใหคาเอเกนของเมตริกซ C เรียงลําดับดังนี้ 

nλλλ ≤≤≤ ...21  
 
เอเกนเวคเตอร nν  ที่สอดคลองกับคาเอเกน nλ  ที่มากที่สุด จะเปน
คําตอบของปญหา Cxx T

Rx n∈
max  โดย x เปนเวคเตอรที่มีคาสมาชิก

เปนจํานวนจริง  

อยางไรก็ตาม ในปญหาของการจัดเรียงลําดับสดมภของเมตริกซ C 
ที่พิจารณา ( )⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

c
T

c C
c

ππ
π

max  เราตองการ เวคเตอรของการจัดลําดับที่

มีคาสมาชิกเปนจํานวนเต็มบวกที่อยูในชวง 1 ถึง n แบบไมซํ้า ใน 
[1] มีการเสนอใหใชวิธีการ approximation เอเกนเวคเตอร nν  ให
เปน 

cπ  โดยใชลําดับของการจัดเรียงคาสมาชิกของ nν  เปนคําตอบ 
นั่นคือ )( nc order νπ =  

วิธีสเปกตรัลในการจัดลําดับสดมภเพื่อการจัดกลุมสมาชิกของ
เมตริกซขอมูล จึงมีขั้นตอนวิธีดังตอไปนี้ 

Algorithm CovarianceBasedColumnClustering(
cU π, ) 

Input:  nmRU *∈  เมตริกซของจํานวนจริงแบบไมสมมาตร 
Output:  

cπ   เวคเตอรการจัดเรียงลําดับสดมภของเมตริกซ U 
เพื่อใหสมาชิกของเมตริกซมีการจัดกลุม 

(1) คํ า น วณห า โ ค ว า เ ร นซ เ ม ต ริ ก ซ ข อ ง เ ม ต ริ ก ซ ข อ มู ล 
UU

m
C T1

=  

(2) คํานวณหาเอเกนเวคเตอรที่สอดคลองกับ คาเอเกนเวคเตอรที่
มากที่สุด ของเมตริกซโควาเรนซ ),( nCreigenvecton =ν  

(3) คํ านวณหาลํ าดับการจัด เรี ยงสดมภของเมตริกซขอมูล 
)( nc order νπ =  

2.3  การจัดลําดับแถวเพื่อการจัดกลุมสมาชิกของเมตริกซ
ขอมูล 

เมื่อกําหนด U เปนเมตริกซของจํานวนจริงแบบไมสมมาตรขนาด   
m x n ปญหาการจัดลําดับแถวเพื่อการจัดกลุมสมาชิกของเมตริกซ
ขอมูล U สามารถนิยามได ดังนี้ 
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โดยที่ rπ  เปนเวคเตอรของการจัดลําดับแถว 
 
เราสามารถพิจารณาปญหาดังกลาวในลักษณะเดียวกับการพิจารณา
ในสวน 2.2 นั่นคือ หากความคลายคลึงกันเฉลี่ยระหวางแถว 

{ }mii ,..,1', ∈  ใน U กําหนดไดโดยเมตริกซ R โดยที่ 

n
UU

R ii
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><
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n
R 1
=  แลว เราสามารถนิยาม

ปญหาการจัดลําดับแถวที่เทียบกันไดดังนี้   
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เราสามารถแกปญหาดังกลาวไดในลักษณะคลายกันกับกรณีการ
จัดลําดับสดมภ นั่นคือการหาเอเกนเวคเตอรที่สอดคลองกับคาเอเกน
ที่มากที่สุดของ R และหาลําดับการจัดเรียงของสมาชิกของเอเกน
เวคเตอรดังกลาวเพื่อนําไปจัดลําดับแถวของเมตริกซ U 

อยางไรก็ตาม โดยสวนใหญ เมตริกซ U มักมีจํานวนแถวสูงกวา
จํานวนสดมภมาก การคํานวณหาเอเกนเวคเตอรของเมตริกซ R จึง
ไมสามารถทําไดงายนัก ใน [1] มีการเสนอวิธีการนําเอเกนเวคเตอร
ของเมตริกซ C ซ่ึงคํานวณไดจากสวนที่แลวมาใช เพื่ออนุมานหาการ
จัดลําดับแถวโดยไมตองคํานวณหาเอเกนเวคเตอรของเมตริกซ R 
ใหม 

จะสังเกตุไดวา  TUU
n

R 1
=   และ  UU

m
C T1

=   ดังนั้นเราจะได

ความสัมพันธดังตอไปนี้ 
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ซ่ึงทําใหปญหาตอไปนี้เทียบเทากัน 
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สําหรับทุกๆ เอเกนเวคเตอร iν  ที่สอดคลองกับคาเอเกน iλ  ของ
เมตริกซ C เราจะได 

iiiC νλν =  
 
หากคูณเมตริกซ C ทั้งสองขางของสมการขางตน จะทําใหได 

iiiii CC νλνλν 22 ==  
 
จากสมการขางตน ทําใหเราทราบวา เมื่อ nλ  เปนคาเอเกนที่มาก
ที่สุดสําหรับเมตริกซ C แลว 2

nλ  จะเปนคาเอเกนที่มากที่สุดสําหรับ
เมตริกซ C2ดวย ดังนั้น nν  จึงเปนเอเกนเวคเตอรที่สอดคลองกับคา
เอเกนที่มากที่สุดสําหรับเมตริกซ C2 

นั่นหมายความวา nν  เปนคําตอบของปญหา xCx T

Rx n

2max
∈

 และ

ปญหา xURUx TT

Rx n∈
max   นั่นคือ nU ν  เปนคําตอบของปญหา 

xRx T

Rx m∈
max  

จากความจริงดังกลาว เราสามารถอนุมานไดวา เวคเตอรของการ
จัดลําดับแถว rπ  สามารถหาไดจากลําดับการจัดเรียงคาสมาชิกของ
เวคเตอร nU ν  โดยที่ nν  เปนเอเกนเวคเตอรที่สอดคลองกับคา     
เอเกนที่มากที่สุดของเมตริกซ C เมื่อรวมการพิจารณาทั้งสวนที่ 2.2 
และ 2.3 ข้ันตอนวิธีสเปกตรัลของการหาการจัดลําดับสดมภและแถว
ของเมตริกซ U เพื่อการจัดกลุมสมาชิก จึงมีดังนี้ 

Algorithm CovarianceBasedClustering (
rcU ππ ,, ) 

Input:  nmRU *∈  เมตริกซขอมูลที่เปนจํานวนจริงแบบไม
สมมาตร 

Output:  
rc ππ ,   เวคเตอรการจัดเรียงลําดับสดมภและแถวของ

เมตริกซ U เพื่อใหสมาชิกเมตริกซมีการจัดกลุม 

(1) คํานวณหาโควาเรนซเมตริกซของเมตริกซขอมูล UU
m

C T1
=  

(2) คํานวณหาเอเกนเวคเตอรที่สอดคลองกับคาเอเกนเวคเตอรที่
มากที่สุด ของเมตริกซโควาเรนซ ),( nCreigenvecton =ν  

(3) คํ านวณหาลํ าดับการจัด เรี ยงสดมภของเมตริกซขอมูล 
)( nc order νπ =  

(4) คํ านวณหาลํ าดั บการจั ด เ รี ย งแถวของ เมตริ กซ ข อมู ล 
( )nr Uorder νπ =  

การคํานวณหาเอเกนเวคเตอรในขั้นตอนที่ (2) เปนการคํานวณหาเอ
เกนเวคเตอรเฉพาะของเมตริกซจํานวนจริงแบบสมมาตร ซ่ึงสามารถ
ทําไดโดยวิธีทั่วไป เชน Lanczos's method, Re-orthogonalization, 
etc [4]. 

จะสังเกตไดวาความซับซอนของขั้นตอนวิธีที่เสนอ ข้ึนอยูกับความ
ซับซอนของการคํานวณในแตละขั้นตอน โดยสามารถประมาณอยาง
คราว ๆ ไดตามลําดับดังนี้ O(mn2), O(n3), O(n.log n), และ 
O(mn+n.log n) จะเห็นไดวา หาก m >> n ความซับซอนทั้งหมดของ
วิธีที่เสนอจะเทากับ O(mn2) และหาก m << n ความซับซอนจะ
เทากับ O(n3)  

3. ขอมูลท่ีกําหนดใหใน KDD Cup 2002 
ในสวนนี้เราจะนําเทคนิคการจัดกลุมขอมูลดวยวิธี covariance-based 
clustering มาประยุกตใชในการศึกษาลักษณะของขอมูลชุดเอกสาร
ตางๆ ที่กําหนดใหใน KDD Cup 2002 (Task2) [5] ซ่ึงมี
สวนประกอบตางๆ ออกเปนดังนี้  

3.1  Gene–Abstracts file 
Gene–Abstracts เปนแฟมขอมูลที่ระบุใหทราบวายีน (gene) แตละ
ยีนถูกกลาวถึงในบทคัดยอ (abstracts) ใดบาง โดยในบทคัดยอจะมี 
คําสําคัญ (keyword) อธิบายคุณลักษณะตางๆที่เกี่ยวกับยีนนั้น 
ภายในแฟมขอมูล Gene–Abstracts จะมีลักษณะดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงตัวอยางขอมูลภายในแฟม Gene-Abstracts 
 
ในแตละบรรทัดภายในแฟมขอมูลแสดงความสัมพันธเชิงคูลําดับ
ระหวางรหัสของยีน(สดมภแรก) กับชื่อแฟมขอมูลของบทคัดยอ 
(สดมภที่สอง) ยีนที่พิจารณาเปนยีนของเซลยีสตโดยระบุไวในที่นี้
ทั้งส้ิน 3329 ยีน 

YML034W 10734188 
YML034W 10894548 
YHR051W 207698 
:                                 : 



Some strains of Saccharomyces cerevisiae 
exhibit a specific transport system for 
ureidosuccinic acid, which is regulated by 
nitrogen metabolism. … 

METABOLISM 
     amino acid metabolism 
          amino acid biosynthesis 
               biosynthesis aspartate 
                     biosynthesis lysine 
               biosynthesis cysteine-aromatic ….. 

Gene Abstracts 

Function(Term) 

Gene-Abstract 
Matrix 

Gene-Function 
Matrix 

Abstract-
Function Matrix 

การแบงกลุมบทคัดยอตามฟงกชัน 

การแบงกลุมแฟมบทคัดยอตามยีน  

การแบงกลุมยีนตามฟงกชัน 

3.2  Abstracts Files 
บทคัดยอจะมีทั้งหมด 15,234 แฟมขอมูล อยูรวมในโฟลเดอร
เดียวกัน แตละบทคัดยอถูกกาํหนดชือ่ดวยรหัสตัวเลขซึ่งสอดคลอง
กับทีอ่างอิงในแฟมขอมูล Gene–Abstracts บทคัดยอเหลานี้ สามารถ
ดาวนโหลดไดจากฐานขอมลู MEDLINE database 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi) ภายในแฟมขอมลูของ
บทคัดยอจะมีลกัษณะเปนดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงตัวอยางขอมูลภายในแฟมบทคัดยอเลขที่ 13831 
  
3.3  Function-Hierarchy file 
ในแฟมขอมูลนี้ เปนการอธิบายขอมูลในลักษณะลํ าดับขั้ น 
(hierarchy) ของฟงกชันตางๆ (function) ของยีน ในการจัดกลุม
เอกสารบทคัดยอ (abstract clustering) นั้น เราสามารถนํา Function-
Hierarchy มาใชสําหรับกําหนดคําศัพททางเทคนิค (technical term) 

โดยอาจมีการปรับแฟมขอมูล Function-Hierarchy ใหม เพื่อให
เหมาะสมกับการทําหนาที่เปนพจนานุกรมตัดคําศัพท (dictionary) 
ดวยการคัดคําบางคําที่ไมสนใจหรือไมสําคัญออกจากแฟมเอกสารนี้ 
ภายในแฟมขอมูล Function-Hierarchy ใหมจะมีลักษณะดังตัวอยาง
ในรูปที่ 3  ซ่ึงจะไดฟงกชันของยีนทั้งส้ิน 342 ฟงกชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงตัวอยางขอมูลภายในแฟม Function-Hierarchy 
 
 
4. การวิเคราะหจัดกลุมขอมูล KDD Cup 2002 
การจัดกลุมเอกสารงาน KDD Cup Task2 สามารถนําขั้นตอนตางๆ 
มาเขียนเปนแผนผังไดดังรูปที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงแผนผังขั้นตอนการวิเคราะหการจัดกลุมเอกสาร KDD Cup 2002 



4.1  การจัดกลุมของยีนและแฟมบทคัดยอ 

ข้ันตอนการจัดกลุมขอมูลเริ่มจากการนําแฟมขอมูล Gene–Abstracts 
มาจัดรูปแบบใหมใหเหมาะสมเพื่อนําไปสรางเปน เมตริกซสําหรับ
การนําไปจัดกลุม โดยทําการกําหนดดรรชนีใหกับยีนและแฟม
บทคัดยอ ซ่ึงจะไดคูลําดับของความสัมพันธระหวางยีนกับแฟม
บทคัดยอ ทําใหไดรูปแบบดังตัวอยางนี้ 

 

 

 

ในสดมภแรกจะเปนดรรชนีของยีน (gene index) และสดมภสุดทาย
เปนดรรชนีของแฟมบทคัดยอ (abstract index) เมื่อมีการกําหนด
ดรรชนีเรียบรอยแลวจึงสรางเปนเมตริกซ ซ่ึงในที่นี้เราใชเมตริกซ
แบบ sparse matrix ที่สามารถสรางเมตริกซขนาดใหญและรองรับ
ขอมูลมากๆไดเนื่องจากจํานวนของชื่อแฟมขอมูลของบทคัดยอมี
จํานวนมากถึง 15,234 แฟมขอมูล 

หากใชการจัดการเมตริกซในรูปแบบปกติ จะทําใหเกิดปญหาใน
เรื่องของหนวยความจําและเวลาในการทํางานของโปรแกรม 
เนื่องจากเมตริกซแบบเต็มรูปของความสัมพันธระหวางยีนกับขอมูล
บทคัดยอจะมีขนาดเปนจํานวนของยีนคูณกับจํานวนของแฟม
บทคัดยอ ขอดีของการใช sparse matrix คือ สามารถจัดการขอมูลใน
ลักษณะคูอันดับ ทําใหสามารถนําดรรชนีที่กําหนดมาระบุลงใน
เมตริกซรูปแบบนี้ไดทันทีและสะดวกกับการจัดการ  

จากความสัมพันธของยีนกับแฟมบทคัดยอขางตน เราสามารถ
วิเคราะหหาการจัดกลุมของยีนที่ถูกกลาวถึงในแฟมบทคัดยอดวย
การจัดกลุมขอมูลโดยวิธีการ covariance-based clustering ผลลัพธ
แสดงดังรูปที่ 5 และ 6 โดยในรูปที่ 5 และ 6 แกนนอนจะหมายถึง
แฟมบทคัดยอ แกนตั้งจะหมายถึงยีน จากรูปเราสามารถวิเคราะหได
อยางคราวๆ วายีนแบงออกเปนสองกลุมใหญๆ โดย กลุมหนึ่งมี
จํานวนบทคัดยอที่เกี่ยวของจํานวนนอย และอีกกลุมหนึ่งมีจํานวน
บทคัดยอที่เกี่ยวของจํานวนมาก เราสามารถจําแนกรายชื่อของยีน
และแฟมบทคัดยอของทั้งสองกลุมดังกลาวเพื่อประโยชนในการ
สืบคนตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 แสดงแผนภาพกอนการจัดกลุมยีนกับบทคัดยอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 แสดงแผนภาพหลังจากการจัดกลุมยีนกบับทคัดยอ 
 
4.2  การจัดกลุมของฟงกชันของยีนและแฟมบทคัดยอ 
ในสวนของการหาการจัดกลุมของบทคัดยอตามความคลายของ
จํานวนฟงกชันที่ปรากฏอยูภายในบทคัดยอสามารถทําไดโดยการ
สรางเมตริกซความสัมพันธในรูปแบบ Abstracts-Function คําศัพทที่
สําคัญในแตละแฟมบทคัดยอหมายถึงฟงกชันที่ระบุไวในแฟมขอมูล 
Function-Hierarchy ที่ไดกลาวขางตน เราจะนําคําศัพทชุดนี้มาทํา
การคัดเลือกเฉพาะคําที่สําคัญออกจากบทคัดยอโดยวนเปดแฟม
บทคัดยอตางๆ แลว ตรวจหาฟงกชัน จากนั้นจะไดเปนเมตริกซ ที่มี
ขนาดเปนจํานวนของแฟมบทคัดยอคูณกับจํานวนของฟงกชัน โดย
สมาชิกของเมตริกซนี้ จะระบุจํานวนครั้งที่ปรากฏของฟงกชันในแต
ละแฟมบทคัดยอ  

เราสามารถวิ เคราะหหาความสัมพันธของฟงกชันในแตละ
แฟมขอมูล  โดยใชวิ ธีการจัดกลุมขอมูลแบบ  covariance-based 
clustering อีกครั้ง ซ่ึงผลลัพธเปนดังรูปที่ 7 และทําใหสามารถสรุป
อยางคราวไดวาบทคัดยอสวนใหญกลาวถึงฟงกชันตางๆ ของยีน 
และจะมีบางฟงกชันที่ไมไดถูกกลาวถึงเลย 

 



 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงแผนภาพกอนการทําการจัดกลุมและหลงัจากการจัด
กลุมคําศพัทเฉพาะในแตละแฟมบทคัดยอ โดยแกนตั้งหมายถึง 

แฟมบทคัดยอ แกนนอนจะหมายถึงฟงกชันของยีน 
 

4.3  การจัดกลุมของยีนและฟงกชันของยีน 
ในการศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุล เราตองการทราบวาแตละยีน
ของเซลสิ่งมีชีวิตมีฟงกชันอยางไรบาง ในสวนนี้เราจะนําผลจากการ
วิเคราะหขอมูลในสองสวนขางตนมาวิ เคราะหหาการจัดกลุม
ระหวางยีนและฟงกชันของยีน จากเมตริกซยีนกับบทคัดยอ (Gene-
Abstracts) และ เมตริกซคําศัพทเฉพาะที่สําคัญในแตละแฟม
บทคัดยอ (Abstracts-Function) เมื่อเราตองการหาความสัมพันธ
ระหวาง ยีน กับคําศัพทในแตละแฟมบทคัดยอ (Function) เรา
สามารถนําเมตริกซขางตนทั้งสองมาคูณกัน เพื่อใหไดเมตริกซ
ผลลัพธ Gene-Function = Gene-Abstracts * Abstracts-Function    
คาสมาชิกของเมตริกซ Gene-Function จะหมายถึง จํานวนบทคัดยอ
ที่กลาวถึงยีนและฟงกชัน ซ่ึงบงบอกความสัมพันธโดยนัยระหวาง
ยีนและฟงกชันนั้นๆ 

เมื่อไดเมตริกซ Gene-Function เราสามารถใชวิธี covariance-based 
clustering ในการจัดกลุม ซ่ึงทําใหไดผลสรุปออกมาดังรูปที่ 8 ผล
จากการจัดกลุมในรูปที่ 8 ทําใหสามารถสรุปอยางคราวไดวายีนที่
พิจารณามีกลุมฟงกชันเฉพาะรวมกันอยางเรียงราย และมีกลุมยีนที่
ยังไมมีการคนพบหนาที่หรือฟงกชันของมัน 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 แสดงแผนภาพกอนการทําการจัดกลุมและหลงัจากการจัด
กลุมยีนกับคําศัพทในแตละแฟมบทคัดยอ โดยแกนนอนหมายถึง

ฟงกชันของยีน แกนตั้งหมายถึงยีน 
 
ข้ันตอนวิธีตางๆ ที่อธิบายขางตนไดรับการพัฒนาดวยโปรแกรม  
แมทแลป และปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่มีหนวย
ประมวลผลรุน Pentium III ความเร็ว 650 MHz. และมีหนวยความจํา 
256 Mb. ตารางที่ 1 แสดงขนาดและเวลาการคํานวณของวิธีการจัด
กลุมสมาชิกของเมตริกซตางๆ ดวยวิธีสเปกตรัล 
 

 

ตารางที่ 1 ขนาดและเวลาการคํานวณของวิธีการจัดกลุมสมาชิกของเมตริกซตางๆ ดวยวธีิสเปกตรัล 

เมตริกซ ยีนและแฟมบทคดัยอ แฟมบทคัดยอและฟงกชันของยีน ยีนและฟงกชันของยีน 
ขนาด 3329*15234 15234*342 3329*342 
เวลาการคํานวณ (วินาท)ี 1.28 23.22 5.05 

 
 
 
 
 



5. สรุป 
บทความนี้ไดแสดงการนําวิธีการจัดกลุมสมาชิกดวยวิธี covariance-
based clustering มาประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลเอกสารขนาด
ใหญ วิธีการจัดกลุมสมาชิกดังกลาวอาศัยการวิเคราะหปริมาณการจัด
กลุมสมาชิกดวยคาเอเกนและเอเกนเวคเตอรของเมตริกซโควาเรนซ
ของเมตริกซที่พิจารณา จากคุณสมบัติทางคณิตศาสตรตางๆ เกี่ยวกับ
คาเอเกนและเอเกนเวคเตอร ทําใหเราคนพบลําดับการจัดเรียงแถว
และสดมภ เพื่อการจัดกลุมสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถประมวลผลไดกับขอมูลขนาดใหญ  
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