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ธนนท์ หลีน้อย: การสร้างเครือขา่ยคําไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ี

หนึง่ด้วยวิธีการแปลสองทางและการใช้พจนานกุรมท่ีสร้างด้วยวิธีการแตกตา่งกนั. (THE 

CONSTRUCTION OF THAI WORDNET OF 1ST ORDER ENTITY COMMON BASE 

CONCEPTS USING A BI-DIRECTIONAL TRANSLATION METHOD AND WITH 

DICTIONARIES OF DIFFERENT COMPILATIONAL APPROACHES) อ.ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลกั: ผศ. ดร. วโิรจน์ อรุณมานะกลุ, อ. ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม: ดร.เทพชยั 

ทรัพย์นิธิ, 232 หน้า. 

 

      วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ ได้นําเสนอวิธีการสร้างเครือขา่ยคําไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของ

เอนทิตีลาํดบัท่ีหนึง่ด้วยมือ โดยใช้พจนานกุรมองักฤษ-ไทย 5 ชดุ ได้คําแปลภาษาไทยทัง้สิน้ 14,804 

คํา แตคํ่าแปลท่ีได้ต้องผา่นขัน้ตอนการคดัเลอืก 4 ขัน้ตอน คือ (1) เก็บคําแปลท่ีเหมาะสมกบัมโน

ทศัน์เอาไว้ (2) คดัคําแปลภาษาไทยท่ีไมต่รงกบัมโนทศัน์ออก (3) ค้นคว้าคําจากแหลง่วิชาการอ่ืน 

หรือผกูคํา หรือวลเีพ่ือแทนมโนทศัน์ท่ีไมมี่คําในภาษาไทย และ (4) ตรวจสอบคําภาษาไทยกบั

ผู้ เช่ียวชาญ จนได้เป็นเครือขา่ยคําไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลาํดบัท่ีหนึง่ท่ีเป็นตวั

มาตรฐานเทียบ ซึง่จากกลุม่คําไวพจน์ของเอนทิตีลาํดบัท่ีหนึง่ จํานวน 493 กลุม่ ผู้ วิจยัได้คํา

ภาษาไทยท่ีเหมาะสมทัง้สิน้ 1,310 คํา จากนัน้จงึพฒันาระบบอตัโนมติัท่ีใช้ในการสร้างเครือขา่ยคํา

ไทยด้วยวิธีการแปลสองทาง โดยใช้ข้อมลูพจนานกุรมท่ีมีวิธีการสร้างแตกตา่งกนั 2 ชดุ คือ 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ<->ไทย เลก็ซิตรอน และพจนานกุรม องักฤษ<->ไทย ของ วิทย์ 

เท่ียงบรูณะธรรม ซึง่เป็นพจนานกุรมท่ีสร้างด้วยวิธีท่ีตา่งกนั  พจนานกุรมเลก็ซิตรอนสร้างโดยอาศยั

ข้อมลูจริงท่ีรวบรวมมา สว่นพจนานกุรมของวิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม สร้างโดยผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ ทํา

พจนานกุรมเอง ผลการทดลองพบวา่ ระบบอตัโนมติัท่ีใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวิธีการแปล

สองทาง ท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์เลก็ซิตรอน มีคา่เอฟ-เมเชอร์ในมิติกลุม่คําไวพจน์เทา่กบั 

50.36 และมิติคําศพัท์เทา่กบั 25.01 สว่นระบบท่ีใช้พจนานกุรม ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม มีคา่เอฟ-

เมเชอร์ในมิติกลุม่คําไวพจน์เทา่กบั 64.51 และมิติคําศพัท์เทา่กบั 34.54  และเม่ือรวมพจนานกุรม

สองเลม่เข้าด้วยกนั คา่เอฟ-เมเชอร์ในมิติกลุม่คําไวพจน์เพ่ิมเป็น 67.16 และมิติคําศพัท์เพ่ิมเป็น 

36.27 
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             This research presents a method of the construction of Thai WordNet of 1st 

Order Entity Common Base Concepts, containing 493 synsets. By using five English-

Thai dictionaries, 14,804 Thai words are obtained; however, irrelevant Thai words have 

to be filtered out of each synset. The steps are as follow: (1) retain words that their 

meanings fit to the definition of the synset, (2) delete words that their meanings are 

irrelevant to the definition, (3) find relevant Thai words from other academic resources 

or create a new Thai word or phrase if the concept is not yet lexicalised in Thai, and (4) 

verify new terms by experts in that field. As a result, 1,310 Thai words are created as a 

Thai WordNet. This Thai WordNet can be used as a gold standard test set for 

evaluating any automatic or semi-automatic approaches of Thai WordNet construction. 

After that, an automatic bi-directional translation system has been developed and 

tested with two English<->Thai dictionaries, LEXiTRON and Dr. Wit Thiengburanathum 

Dictionary. The former was compiled using a corpus-based approach, while the latter 

was compiled on the basis of the author’s expertise. The results show that F-measure of 

the system using LEXiTRON rates at 50.36 in synset aspect, 25.01 in word aspect; 

furthermore, F-measure of the system using Dr. Wit Thiengburanathum Dictionary rates 

at 64.51 in synset aspect, 34.54 in word aspect. When combining two dictionaries, F-

measure increases to 67.16 in synset aspect, and to 36.27 in word aspect. 
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บทที่  1 
 

บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคัญของปัญหา 
 

 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ (Natural Language Processing: NLP) คือ 

ระบบทางวิศวกรรม (engineering systems) ซึง่ทําหน้าท่ีประมวลผลหรือวิเคราะห์

ภาษาธรรมชาตทิัง้ภาษาพดูและภาษาเขียน นบัเป็นศาสตร์สาขาหนึง่ของปัญญาประดษิฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) และภาษาศาสตร์ โดยมีจดุประสงค์เพ่ือท่ีจะใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ประมวลผลข้อมลูภาษามนษุย์ (Tan and Sumanaweera, 2006) ปัจจบุนัองค์ความรู้ตา่งๆ ของ

มนษุย์ถกูบนัทกึอยูใ่นรูปภาษาและเผยแพร่อยูบ่นอินเตอร์เน็ต หากทําให้คอมพวิเตอร์เข้าใจภาษา

มนษุย์ได้มากขึน้ เราก็สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหลา่นัน้ได้มากย่ิงขึน้เช่นกนั การประมวลผล

ภาษาธรรมชาตสิามารถนําไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ ได้เช่น การค้นคืนสารสนเทศ 

(information retrieval) การแปลภาษาด้วยเคร่ือง (machine translation) การสรุปความเอกสาร

อตัโนมตั ิ(text summarization) และการรู้จําช่ือเฉพาะ (named-entity recognition) เป็นต้น 

ทรัพยากรท่ีสําคญัตอ่งานด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ คือ ฐานข้อมลู

คําศพัท์ (lexical database) และเครือขา่ยคํา (WordNet) ก็คือข้อมลูคลงัศพัท์ประเภทหนึง่ท่ีมีการ

จดัหมวดหมูข่องคําไว้เป็น กลุม่คําไวพจน์ (synonym set) ซึง่จะอธิบายความหมาย รายละเอียด 

คําจํากดัความ และความสมัพนัธ์ทางความหมายระหวา่งกลุม่คําไวพจน์ตา่งๆ เครือขา่ยคําท่ีสร้าง

ขึน้เป็นครัง้แรกเป็นเครือขา่ยคําภาษาองักฤษคือ เครือขา่ยคําพรินสตนั (Princeton WordNet) ถกู

สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1985 โดยหนว่ยปฏิบตักิารวิจยัทางปริชานศาสตร์ แห่งมหาวทิยาลยัพรินสตนั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Miller et al, 1993: 1) เครือขา่ยคํามีความสําคญัตอ่งานทางด้านการ

ประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ เน่ืองจากประโยคทกุประโยคร้อยเรียงขึน้จากคําหลายคํา ฉะนัน้ระบบ

ตา่ง ๆ ท่ีต้องการประมวลผลภาษาธรรมชาตใิห้เหมือนอยา่งท่ีมนษุย์ทําได้ จงึต้องรู้ความหมายและ

ข้อมลูสําคญัเก่ียวกบัคําตา่งๆ ท่ีมาร้อยเรียงกนัเป็นประโยคเหลา่นัน้ ปกตแิล้วข้อมลูดงักลา่วจะอยู่

ในพจนานกุรม แตพ่จนานกุรมสร้างมาเพ่ือให้มนษุย์ใช้งานได้เท่านัน้ คอมพิวเตอร์ไมส่ามารถ

เข้าใจได้ เครือขา่ยคําจงึถกูพฒันาขึน้โดยการผนวกกนัของข้อมลูคลงัศพัท์ (lexicographic 

information) แบบเดมิกบัการสร้างรูปแทนทางคณิตศาสตร์ท่ีคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ 

 



 

   
2 

(Miller, 1995: 39) เดมิทีเดียวทัง้พจนานกุรมและอรรถาภิธาน (thesaurus) ล้วนแล้วแตส่ร้างมา

เพ่ือให้มนษุย์ใช้งาน แตใ่นงานประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ คอมพวิเตอร์ซึง่เป็นเคร่ืองมือสําคญัใน

การประมวลผลนัน้ จําเป็นต้องใช้ความรู้เก่ียวกบัภาษาจากเครือขา่ยคํา เครือขา่ยคําสามารถนํามา

ประยกุต์ใช้กบังานทางด้านการประมวลภาษาธรรมชาตไิด้หลากหลาย เช่น งานด้านการค้นคืน

สารสนเทศ (Information Retrieval: IR)  วรีูส์ (Voorhees, 1994) ใช้เครือขา่ยคําเป็นเคร่ืองมือ

ขยายคําค้น สว่นริชาร์ดสนัและสเมียทนั (Richardson and Smeaton, 1995) ก็ใช้เครือขา่ยคําใน

การคํานวณระยะหา่งทางความหมาย จากนัน้จงึใช้ระยะห่างท่ีได้มาช่วยหาความคล้ายคลงึกนั 

(similarity) ระหวา่งคําค้น (query) กบัเอกสาร  นอกจากนีเ้ครือขา่ยคํา ยงันําไปประยกุต์ใช้ในงาน

ด้านการแก้ปัญหาความกํากวมในความหมายของคํา (Word Sense Disambiguation: WSD)  

ฮีชอล ซอ และคณะ (Seo et al, 2004) ได้ใช้ความสมัพนัธ์ของเครือขา่ยคําภาษาเกาหลี มาชว่ยใน

การแก้ปัญหาความกํากวมทางความหมาย  ในขณะท่ีมิฮาลเซียและมอลโดโวล (Mihalcea and 

Moldovol, 2001) ก็ได้ใช้เครือขา่ยคําในการระบคุวามหมาย (sense) ท่ีเหมาะสมเพ่ือช่วย

แก้ปัญหาความกํากวมทางความหมาย เป็นต้น 

ตวัอยา่งรูปธรรมของการใช้งานเครือขา่ยคําในงานประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 

เช่น ในงานทางด้านการค้นคืนสารสนเทศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่คําไวพจน์ (synonymy 

relations) ท่ีมีในเครือขา่ยคํา จะช่วยเพิม่คา่ความครบถ้วน (recall) ของการค้นคืนสารสนเทศให้

สงูขึน้ได้ โดยลองสมมตวิา่เราต้องการสืบค้นเอกสารเก่ียวกบัจงัหวดันครราชสีมาในโปรแกรม

ค้นหา (search engine) เม่ือเราพมิพ์คําวา่ “นครราชสีมา” โปรแกรมค้นหาก็จะค้นคืนได้เฉพาะ

เอกสารท่ีมีคําวา่ “นครราชสีมา” ออกมาเท่านัน้ แตห่ากโปรแกรมค้นหานัน้มีฐานความรู้เครือขา่ย

คํา โปรแกรมก็จะรู้วา่ “นครราชสีมา” “โคราช” “เมืองยา่โม” และ “ประตสููท่ี่ราบสงู” นัน้อ้างถึง

สถานท่ีเดียวกนั ระบบจะขยายคําค้น (query expansion) เพ่ือขยายขอบเขตการค้นหาเอกสาร 

ทําให้ค้นคืนเอกสารท่ีเก่ียวกบัจงัหวดันครราชสีมาได้มากขึน้ คา่ความครบถ้วนของระบบจงึสงูขึน้

ตามไปด้วย  

สว่นในงานการแก้ปัญหาความกํากวมในความหมายของคํา ความสมัพนัธ์ทาง

ความหมาย (semantic relations) ภายในเครือขา่ยคําก็สามารถนํามาใช้บง่ชีร้ะยะห่างทาง

ความหมายระหวา่งคํา ซึง่ชว่ยแก้ปัญหาความกํากวมของความหมายได้ (Miller, 1995: 40) เม่ือ

เราลองจินตนาการวา่ความหมายตา่งๆ เป็นรูปภาพเรียงตอ่กนัไปเร่ือยๆ โดยแตล่ะภาพจะ

เช่ือมโยงไว้ด้วยความสมัพนัธ์ทางความหมาย เช่น ภาพเสือก็จะอยูต่ดิกบัภาพแมวป่า ภาพแมวป่า

ก็จะอยูต่ดิกบัภาพแมวบ้าน แตจ่ะไมอ่ยูต่ดิกบัภาพสนุขั เราก็จะเร่ิมเห็นความห่างของรูปภาพแต่

ละรูปซึง่สามารถคํานวณได้จากจํานวนก้าวของการกระโดด (hop) จากภาพหนึง่ไปยงัอีกภาพหนึง่
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ได้ ระยะห่างทางความหมายจงึสามารถช่วยแก้ปัญหาความกํากวมของความหมายได้โดยการ

เปรียบเทียบระยะหา่งระหวา่งความหมายท่ีเป็นตวัให้เลือก (candidate) แล้วเลือกเอาความหมาย

ท่ีมีระยะหา่งท่ีใกล้ท่ีสดุ  

ประโยชน์ท่ีจะได้จากเครือขา่ยคํานัน้มีความสําคญัทัง้กบัผู้ใช้ท่ีเป็นมนษุย์ และ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบังานทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ จงึมีการ

รวมตวักนัของนกัภาษาศาสตร์ และนกัวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้ ท่ีเห็นความสําคญัของเครือขา่ย

คําจากนานาชาต ิ จดัตัง้เป็นองค์กรไมแ่สวงหากําไรท่ีช่ือวา่ สมาคมเครือขา่ยคําโลก (Global 

WordNet Association: GWA) เพ่ือร่วมหารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เก่ียวกบัเครือขา่ยคําสําหรับ

ทกุภาษาในโลก รวมทัง้พฒันาแนวทางและวิธีการสร้างเครือขา่ยคําในภาษาอ่ืน ปัจจบุนัมีการ

สร้างเครือขา่ยคําอยา่งแพร่หลายทัว่โลก อาทิ ภาษาองักฤษ ภาษาเยอรมนั และภาษาของประเทศ

ในแถบทวีปยโุรปเกือบทัง้หมด ในสว่นของทวีปเอเชียก็มี ภาษาอาหรับ ภาษาเกาหลี ภาษาทมิฬ 

ภาษาจีน ฯลฯ (GWA, 2006) อยา่งไรก็ตาม ยงัไมมี่เครือขา่ยคําภาษาไทยท่ีใช้งานได้จริง ทําให้

การศกึษาทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาตขิองประเทศไทยขาดเคร่ืองมือชิน้สําคญัในการ

วิจยัและพฒันางานทางด้านนีไ้ป 

 แนวทางและวธีิในการสร้างเครือขา่ยคําภาษาตา่งๆ มีอยู ่ 2 วิธี คือ วิธีการสร้าง

เครือขา่ยคําแบบขยาย (Expand approach) และวิธีการสร้างเครือขา่ยคําแบบผสมผสาน (Merge 

approach) (Vossen, 2001: 52) วิธีการสร้างแบบขยาย เป็นวธีิการสร้างเครือขา่ยคําโดยแปล

กลุม่คําไวพจน์ เป็นภาษาเป้าหมายและลอกแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์ของเครือขา่ยคําพริน

สตนัมาทัง้หมดแล้วปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม (GWA, 2006) วิธีนีมี้ข้อดีคือเป็นวิธีท่ีง่ายและ

จะทําให้มีโครงสร้างเหมือนกบัเครือขา่ยคําพรินสตนั แตมี่ข้อเสียอยูเ่ลก็น้อยตรงท่ีจะทําให้

เครือขา่ยคําท่ีได้คล้ายคลงึกบัเครือขา่ยคําพรินสตนั ซึง่อาจทําให้มองข้ามลกัษณะเฉพาะบาง

ประการของภาษาเป้าหมายได้ สว่นวธีิการสร้างแบบผสมผสาน เป็นวิธีการสร้างเครือขา่ยคําโดย

สร้างกลุม่คําไวพจน์ และโครงสร้างความสมัพนัธ์ขึน้มาใหมเ่พ่ือให้เหมาะสมกบัภาษานัน้ ๆ 

โดยเฉพาะ จากนัน้จงึนําไปจดัรูปแบบความสมัพนัธ์เชน่เดียวกบัเครือขา่ยคําพรินสตนั (GWA, 

2006) วิธีนีมี้ข้อดีท่ีจะมีโครงสร้างเหมาะสมกบัภาษานัน้ๆ  แตมี่ข้อเสียก็คือเป็นวิธีการสร้างท่ี

ยุง่ยาก ซบัซ้อน และใช้แรงงานมาก  

สําหรับแนวทางการสร้างเครือขา่ยคําสําหรับภาษาไทยท่ีมีการศกึษามาก่อนหน้า 

พฒัณกลุ สถาพรรุ่งกิจ (Patanakul, 2004)  ได้ศกึษาวิธีการสร้างเครือขา่ยคําโดยการแปลด้วย

เคร่ืองแบบกึ่งอตัโนมตั ิ ใช้ข้อมลูคําแปลองักฤษ – ไทย และไทย – องักฤษ นําไปเทียบกบัคํา

ภาษาองักฤษท่ีมีอยูใ่นเครือขา่ยคําภาษาองักฤษพรินสตนั จากนัน้จงึดงึคําภาษาไทยท่ีอยูใ่นคูคํ่า
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แปลมาใช้ และได้มีการประเมินผลประสทิธิภาพของวิธีการดงักลา่วด้วยการสุม่ตรวจสอบข้อมลู

บางสว่น แตเ่ครือขา่ยคําท่ีสามารถใช้งานได้จริง ไมว่า่จะเป็นการสร้างด้วยวิธีอตัโนมตัใิด ๆ ก็ต้อง

ได้รับการวิเคราะห์และตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูทัง้หมดด้วยนกัภาษาศาสตร์ การทดลอง

วิธีการท่ีผา่นมา เป็นการทดสอบประสทิธิภาพของเคร่ืองมือท่ีชว่ยในการสร้างเครือขา่ยคําเท่านัน้     

และในการสร้างเครือขา่ยคําขึน้มาก็มีแนวทางจากสมาคมเครือขา่ยคําโลก ซึง่ได้รวบรวมสิง่ท่ี

เรียกวา่ “มโนทศัน์พืน้ฐานร่วม” (Common Base Concept) ท่ีได้จากการสร้างเครือขา่ยคําใน

ภาษาอ่ืนและเป็นท่ีรับรองจากสมาคมเครือขา่ยคําโลกวา่เป็นสว่นแก่นของเครือขา่ยคํา (Vossen, 

2001: 57) จงึน่าจะเป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างเครือขา่ยคําภาษาใดใดได้  มโนทศัน์พืน้ฐาน

สามารถแบง่แยกได้ออกเป็น 3 กลุม่ (Lyons, 1977) คือ เอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ (1stOrderEntity) 

เป็นกลุม่ของคําท่ีเป็นรูปธรรม มีลกัษณะเป็นสามมิต ิ สามารถจบัต้องได้ ตอ่มาคือเอนทิตีลําดบัท่ี

สอง (2ndOrderEntity) เป็นกลุม่ของคําท่ีบง่บอกสถานะ สถานการณ์ ไมส่ามารถจบัต้อง เห็น รู้สกึ 

หรือได้ยิน และสดุท้ายคือเอนทิตีลําดบัท่ีสาม (3rdOrderEntitiy) เป็นกลุม่ของคําท่ีเก่ียวกบั

ความรู้สกึนกึคดิ ความคดิ องค์ความรู้ตา่งๆ เอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่เป็นกลุม่คําพืน้ฐานท่ีสดุ ผู้วิจยัจึง

จะเร่ิมศกึษาจากตรงจดุนี ้

ในงานวิจยันีจ้ะใช้วิธีการสร้างแบบขยาย (Expand approach) กบัเอนทิตีลําดบัท่ี

หนึง่และใช้วธีิการแปลแบบกึ่งอตัโนมตัแิบบใหม ่ ท่ีไมใ่ช่แคเ่พียงรวบรวมคําแปลจากพจนานกุรม

องักฤษ   ไทย เข้าไว้ด้วยกนัแบบการศกึษาท่ีผา่นมา (Patanakul, 2004) วิธีการดงักลา่วมีจดุ

ด้อยคือ การนําพจนานกุรมองักฤษ   ไทยมารวมกนั แล้วจงึเขียนโปรแกรมเพ่ือเลือกคํา

ภาษาไทยท่ีมีคูคํ่าภาษาองักฤษตรงกบัคําในกลุม่คําไวพจน์ จะได้กลุม่ของคําภาษาไทยเป็น

จํานวนมาก โอกาสท่ีจะได้คําภาษาไทยท่ีมีความหมาย (sense) ไมต่รงกบัคูคํ่าภาษาองักฤษของ

กลุม่คําไวพจน์ยอ่มมีสงู แตห่ากใช้วิธีแปลสองทาง  คือนําคําแปลภาษาไทยท่ีได้จากคํา

ภาษาองักฤษมาตรวจสอบวา่คําแปลภาษาไทยนัน้ สามารถแปลกลบัเป็นคําภาษาองักฤษท่ีมี

ความหมายเดียวกบัคําเดมิได้หรือไม ่ น่าจะทําให้ได้คําไทยท่ีถกูต้องมากกวา่วิธีการแบบเดมิ และ

เม่ือได้คําแปลมาแล้ว  จงึนํามาตรวจสอบวา่เป็นคําท่ีเหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์นัน้หรือไม ่ อนั

เป็นท่ีมาของความจําเป็นท่ีนกัภาษาศาสตร์จะต้องตรวจสอบความถกูต้อง  กลา่วโดยสรุป ใน

งานวิจยันีจ้ะใช้วิธียดึข้อมลูแปลองักฤษ – ไทย เป็นหลกั แตเ่พิ่มการตรวจสอบคําแปลท่ีได้ โดย

ตรวจสอบคําแปลย้อนกลบัจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ (bi-directional translation) เพ่ือ

เทียบเคียงความถกูต้องของมโนทศัน์ของคําแปลท่ีได้กบักลุม่คําไวพจน์นัน้ๆ วิธีการแปลสองทาง

จะช่วยจํากดัคําแปลภาษาไทย ให้เหลือแตเ่ฉพาะคําท่ีมีความหมายตรงกบัคูคํ่าภาษาองักฤษ

เท่านัน้ ความถกูต้องของการแปลก็จะมากขึน้ 
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 นอกจากนี ้ วิธีการสร้างแบบขยาย (Expand approach) ข้อมลูพจนานกุรมท่ีใช้

แปลยอ่มมีความสําคญั เน่ืองจากพจนานกุรมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัสร้างด้วยวิธีการตา่งกนัคือ วธีิสร้าง

โดยอาศยัข้อมลูจริงจากคลงัข้อมลูภาษา (corpus-based approach) เช่น พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ไทย  องักฤษ เลก็ซติรอน (LEXiTRON) และ วิธีการสร้างโดยใช้ผู้ เช่ียวชาญ 

(expertise approach) เชน่  วิทย์ เท่ียงบรูณธรรม, สอ เสถบตุร เป็นต้น พจนานกุรมแบบอิงฐาน

คลงัข้อมลูภาษาสร้างจากการใช้ภาษาในชีวิตประจําวนั เน่ืองจากคลงัข้อมลูภาษาท่ีนํามาสร้าง

เป็นพจนานกุรมนัน้ ก็ได้จากการเก็บข้อมลูการใช้ภาษาท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคม สว่นพจนานกุรมแบบ

ท่ีสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญ นอกจากจะมีคําศพัท์ท่ีใช้ในชีวติประจําวนัแล้ว ยงัมีคําศพัท์หรือสํานวนเก่า 

ท่ีอาจไมป่รากฏในคลงัข้อมลู เชน่ เม่ือลองเปิดโปรแกรมพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ไทย  

องักฤษ เลก็ซติรอน (LEXiTRON) เพ่ือหาความหมายของ คําวา่ ‘foolish’ ก็จะได้คําแปลวา่ โง ่

เขลา เบาปัญญา แตใ่นภาษาไทยยงัมีคําท่ีมีความหมายตรงกบัคําวา่ ‘foolish’ อีกในพจนานกุรม

แบบท่ีสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญ เช่น กําเลา อวิญญ ู เป็นต้น ในทางตรงกนัข้าม ก็มีคําท่ีความหมาย

ตรงกบัคําวา่ ‘foolish’ ท่ีปรากฏในพจนานกุรมแบบอิงฐานคลงัข้อมลูภาษา แตไ่มป่รากฏใน

พจนานกุรมแบบท่ีสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญ เช่น เบ๊ือก เป๋อเหลอ ทยุ เป็นต้น ผู้วิจยัจงึต้องการทดลอง

วิธีการเดียวกนันีก้บัพจนานกุรมท่ีตา่งกนัสองเลม่ เพ่ือตรวจสอบวา่การใช้พจนานกุรมท่ีแตกตา่ง

กนัจะมีผลตอ่ประสทิธิภาพของการสร้างเครือขา่ยคําไทยด้วยวธีิการแปลแบบสองทางนีไ้ด้มาก

น้อยเพียงใด   

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

1.2.1   สร้างเครือขา่ยคําไทยจากมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ 

1.2.2 พฒันาระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวธีิการแปล

สองทาง 

1.2.3 เปรียบเทียบความถกูต้องของระบบ ในข้อ 1.2.2 เม่ือใช้พจนานกุรมท่ีมี

แนวทางการสร้างตา่งกนั 

1.2.4 เปรียบเทียบเครือขา่ยคําไทยท่ีได้จากข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.2 

 

 

 

 



 

   
6 

1.3 สมมตฐิานของการวจิยั  
   

1.3.1   ระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวิธีการแปลสอง

ทาง ให้ผลถกูต้องไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 70 เม่ือเทียบกบัเครือขา่ยคําไทยท่ี

สร้างด้วยมือ 

1.3.2 ระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวิธีการแปลสอง

ทาง ท่ีใช้พจนานกุรมท่ีสร้างโดยใช้คลงัข้อมลูภาษาจะให้ผลท่ีถกูต้อง

มากกวา่ระบบท่ีใช้พจนานกุรมท่ีสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญ 

 
1.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  

1.4.1   เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา MacBook รุ่น 2.1 

1.4.2 โปรแกรมภาษา Python รุ่น 3.0 ของ Python Software Foundation 

   
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

   

1.5.1   ใช้มโนทศัน์พืน้ฐานร่วมในสว่นของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ซึง่มีจํานวน

กลุม่คําไวพจน์ทัง้สิน้ 493 กลุม่ และใช้โครงสร้างของเครือขา่ยคํา

ภาษาองักฤษ พรินสตนั รุ่น 1.5 เป็นต้นแบบในการสร้างเครือขา่ยคํา

ไทย 

1.5.2 ใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ไทย  องักฤษ เลก็ซติรอน 

(LEXiTRON) ของศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาต ิ(NECTEC) ในการแปลสองทาง 

1.5.3 ใช้พจนานกุรมไทย  องักฤษ ของ วทิย์ เท่ียงบรูณธรรม เป็น

พจนานกุรมชดุท่ีสอง ท่ีใช้ในการแปลสองทาง 

1.5.3 ในขัน้ตอนการสร้างเครือขา่ยคําไทยด้วยมือ ผู้วิจยัจะเลือกเก็บคําแปลท่ี

เหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ เฉพาะท่ีเป็นคําก่อนเป็นอนัดบัแรก หากไม่

มีคําท่ีเหมาะสมจงึจะอนญุาตให้เป็นวลี 

1.5.4 ใช้คา่เอฟ-เมเชอร์ (F-measure) ในการทดสอบประสทิธิภาพของระบบ

แปลสองทาง 
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1.6 วิธีการดาํเนินการวิจยั 
   

1.6.1   ทบทวนวรรณกรรม 

1.6.2 พฒันาระบบท่ีใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทยด้วยวิธีการแปลสองทาง 

1.6.3 สร้างเครือขา่ยคําไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานกลุม่ท่ีหนึง่ 

1.6.4 ทดสอบระบบในข้อ 1.6.2 กบัข้อมลูมโนทศัน์พืน้ฐานกลุม่ท่ีหนึง่ 

1.6.5 เปรียบเทียบผลท่ีได้จากข้อ 1.6.4 กบัการวิเคราะห์ท่ีได้ในข้อ 1.6.3 

1.6.6 ทดสอบระบบในข้อ 1.6.2 อีกครัง้โดยเพิม่พจนานกุรมท่ีใช้อีกหนึง่เลม่ 

1.6.7 ประเมินผลท่ีได้จากการทดสอบในข้อ 1.6.6 

1.6.8 สรุปผลและเขียนรายงานการวิจยั 

 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    

1.7.1   ได้แนวทางการสร้างเครือขา่ยคําไทย 

1.7.2 เป็นพืน้ฐานในการประยกุต์ หรือปรับปรุงวิธีการสร้างเครือขา่ยคําไทย 

ด้วยวิธีการอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 
1.8 รายการคาํศัพท์ที่สาํคัญ 
 
 1.8.1 เครือขา่ยคํา (WordNet) คือ ฐานข้อมลูคําศพัท์โดยจดักลุม่คําท่ีมี

ความหมายเหมือนกนัมารวมกนั เรียกวา่ “กลุม่คําไวพจน์” เครือขา่ยคําจะให้นิยามของมโนทศัน์ 

(concept) และความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่คําไวพจน์ตา่งๆ 

 1.8.2 กลุม่คําไวพจน์ (synset) คือ เซตของคําไวพจน์ท่ีรวมคําท่ีมีความหมาย

เหมือนกนัเป็นกลุม่เดียวกนั หนึง่กลุม่คําไวพจน์คือหนึง่มโนทศัน์ 

 1.8.3 มโนทศัน์พืน้ฐานร่วม (Common Base Concepts) คือ กลุม่คําไวพจน์ท่ีอยู่

ระดบับนสดุของโครงสร้างเครือขา่ยคํา เป็นกลุม่คําไวพจน์จ่ากลุม่ท่ีสามารถแตกแขนงออกเป็น

กลุม่คําไวพจน์ลกูกลุม่ได้มากมายและปรากฏอยูใ่นหลายภาษา มโนทศัน์พืน้ฐานร่วมมีจํานวน

ทัง้สิน้ 1,024 กลุม่ (Vossen, 2001: 61) โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ยอ่ย คือ เอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ เอนทิตี

ลําดบัท่ีสอง และเอนทิตีลําดบัท่ีสาม 
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 1.8.4 เอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ (1stOrderEntity) คือกลุม่คําไวพจน์ของคํานามท่ีเป็น

รูปธรรม สามารถรับรู้ได้ทางประสาทสมัผสั มีลกัษณะเป็นสามมิต ิ สามารถจบัต้องได้ เช่น คําวา่ 

“สตัว์” “สิง่ของ” “ยานพาหนะ” เป็นต้น ซึง่มีจํานวนกลุม่คําไวพจน์ทัง้สิน้ 493 กลุม่ 
 
1.9 โครงร่างบทต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ 
 
 ในบทท่ี 2 ผู้วิจยัได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานวจิยัชิน้นี ้ โดย

แบง่เป็น 4 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 ภาพรวมของเครือขา่ยคํา สว่นท่ี 2 โครงสร้างของข้อมลูในเครือขา่ย

คํา สว่นท่ี 3 มโนทศัน์พืน้ฐานร่วม (Common Base Concepts) และแนวคดิในการพฒันาระบบ

แปลสองทาง และสว่นสดุท้ายกลา่วถงึทฤษฎีการคํานวณคา่ความครบถ้วน (recall) คา่ความ

แมน่ยํา (precision) และคา่เอฟ-เมเชอร์ (F-measure) ในบทท่ี 3 ผู้วิจยับรรยายขัน้ตอนการสร้าง

เครือขา่ยคําไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ เนือ้หาภายในบทแบง่ออกเป็น 4 

สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 กลา่วถึงขัน้ตอนการแปลคําภาษาองักฤษของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตี

ลําดบัท่ีหนึง่เป็นภาษาไทย สว่นท่ี 2 เป็นขัน้ตอนการเลือกคําภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะมโน

ทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ สว่นท่ี 3 เป็นการสรุปผลการสร้างเครือขา่ยคําไทย และสว่นสดุท้าย 

กลา่วถึงปัญหาและอปุสรรคในการสร้างเครือขา่ยคําไทย อนัเป็นข้อพงึระวงัสําหรับผู้ ท่ีต้องการ

สร้างเครือขา่ยคําไทย ฉบบัสมบรูณ์ในอนาคต สว่นบทท่ี 4 ผู้วิจยัจะนําเสนอการพฒันาระบบ

อตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทยด้วยวธีิการแปลสองทาง โดยใช้พจนานกุรมท่ีสร้างด้วย

วิธีการแตกตา่งกนั 2 ชดุ คือ พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย            เลก็ซติรอน ซึง่

สร้างโดยอาศยัข้อมลูจริงจากคลงัข้อมลูภาษา (corpus-based approach)  และพจนานกุรม

องักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม ซึง่สร้างโดยอาศยัผู้ เช่ียวชาญ (expertise 

approach) เนือ้หาภายในบท แบง่เป็น 6 สว่น สว่นแรก กลา่วถงึ การพฒันาระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ใน

การสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวธีิการแปลสองทาง  สว่นท่ี 2 และ 3 รายงานผลการสร้างเครือขา่ย

คําไทยระบบอตัโนมตั ิด้วยวธีิการแปลสองทาง โดยใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย 

เลก็ซติรอน และพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม ตามลําดบั, สว่นท่ี 4 

เป็นการเปรียบเทียบผลการสร้างเครือขา่ยคําไทยระบบอตัโนมตั ิ โดยใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์

สองชดุท่ีกลา่วมา สว่นท่ี 5 เป็นการทดลองใช้พจนานกุรมทัง้สองชดุรวมเข้าด้วยกนั และสว่น

สดุท้ายกลา่วถึงปัญหาในการสร้างเครือขา่ยคําไทยระบบอตัโนมตัด้ิวยวิธีการแปลสองทาง และบท

ท่ี 5 ผู้วิจยัได้สรุปผลการวิจยั และเปรียบเทียบกบัสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ก่อนหน้า นอกจากนี ้ผู้วิจยัยงั

ได้เสนอแนวทางการสร้างเครือขา่ยคําไทย ฉบบัสมบรูณ์ไว้ในสว่นสดุท้าย 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในบทนี ้ ผู้วจิยัได้ศกึษาประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัเครือขา่ยคํา โดยแบง่ออกเป็น 4

สว่น ดงันี ้สว่นท่ี 1 กลา่วถงึภาพรวมของเครือขา่ยคํา กลุม่คําไวพจน์ หมวดทางวากยสมัพนัธ์ และ

ความสมัพนัธ์ในเครือขา่ยคํา เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมและความสมัพนัธ์ระหวา่งคําในเครือขา่ยคํา 

สว่นท่ี 2 กลา่วถึงโครงสร้างของข้อมลูในเครือขา่ยคํา เพ่ือให้เข้าใจถงึสร้างโครงภายในเครือขา่ยคํา 

และความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่คําไวพจน์ในเครือขา่ยคํา สว่นท่ี 3 กลา่วถงึ มโนทศัน์พืน้ฐานร่วม 

(Common Base Concepts) และแนวคดิในการพฒันาระบบแปลสองทาง เพ่ือให้เข้าใจถงึ

ความสําคญัของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วม ซึง่เป็นผลท่ีเกิดจากความพยายามในการสร้างเครือขา่ยคํา

ภาษาอ่ืนๆ และจากการศกึษาวธีิการสร้างเครือขา่ยคําท่ีผา่นมา ทําให้เกิดความคดิในการพฒันา

ระบบแปลสองทาง และสว่นท่ี 4 กลา่วถงึทฤษฎีการคํานวณคา่ความครบถ้วน (recall) คา่ความ

แมน่ยํา (precision) และคา่เอฟ-เมเชอร์ (F-measure) เพ่ือให้เข้าใจถงึวิธีการทดสอบ

ประสทิธิภาพของระบบแปลสองทาง  

 
2.1 ภาพรวมของเครือข่ายคาํ 
 

เครือขา่ยคํา (WordNet) คือฐานข้อมลูคําศพัท์ (lexical knowledge base) ของ

ภาษาองักฤษ ซึง่มีการจดัหมวดหมูข่องคําท่ีมีความหมายเหมือนกนั เข้าไว้ด้วยกนัเป็นกลุม่คํา

ไวพจน์ (synonym set) ซึง่จะอธิบายความหมาย รายละเอียด คําจํากดัความ และความสมัพนัธ์

ทางความหมายระหวา่งกลุม่คําไวพจน์ตา่ง ๆ  

เครือขา่ยคําถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1985 โดยหนว่ยปฏิบตักิารวิจยัทางปริชาน

ศาสตร์ แหง่มหาวิทยาลยัพรินสตนั (Princeton University) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี

ศาสตราจารย์ จอร์จ เอ มิลเลอร์ ซึง่เป็นศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาเป็นผู้ ริเร่ิม ความคดิเร่ิมแรก

ของการสร้างเครือขา่ยคําขึน้มานัน้ ก็เพ่ือท่ีจะช่วยในการสืบค้นคําศพัท์ผา่นทางมโนทศัน์ 

(concept) แทนท่ีจะสืบค้นคําตามตวัอกัษร (Miller et al, 1993: 1) กลา่วคือ รวบรวมคําท่ีมี

ความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกนัเอาไว้เป็นหมวดเดียวกนั และแสดงความเช่ือมโยงทาง

ความหมายของคํานัน้ กบัคําอ่ืน ๆ  วา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร เม่ือเราค้นความหมายของคําคํา
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หนึง่ในเครือขา่ยคํา เราก็จะพบทัง้ความหมาย (sense) ทกุความหมายของคํานัน้ และ

ความสมัพนัธ์ทางความหมายกบัคําอ่ืน ๆ ด้วย ในทางตรงกนัข้าม การสืบค้นคําตามตวัอกัษรอยา่ง

ท่ีปรากฏในพจนานกุรมทัว่ไป เราจะต้องเห็นคําศพัท์ก่อน เม่ือไมเ่ข้าใจความหมายของคําศพัท์นัน้ 

เราถึงไปเปิดพจนานกุรมเพ่ือค้นหาความหมาย โดยท่ีพจนานกุรมนัน้อาจไมไ่ด้ให้คําศพัท์อ่ืนท่ีมี

ความหมายใกล้เคียงกนั หรือแสดงความสมัพนัธ์ทางความหมายระหวา่งคําท่ีต้องการค้นกบัคํา

อ่ืนๆ  

 ถึงแม้เครือขา่ยคําจะมีสว่นท่ีคล้ายคลงึกบัพจนานกุรมและอรรถาภิธาน แตก็่มี

ความแตกตา่งอยา่งเห็นได้ชดั กลา่วคือ ในพจนานกุรมจะให้คําจํากดัความและประโยคตวัอยา่ง 

และมีการอธิบายคําหนึง่คําในความหมาย (sense) ตา่งๆ ในขณะท่ีเครือขา่ยคํามีการให้คําจํากดั

ความ ประโยคตวัอยา่ง และมีการอธิบายความหมายทกุความหมายของคําเช่นกนั แตส่ิง่ท่ี

เครือขา่ยคํามีมากกวา่พจนานกุรมคือ มีการให้รายละเอียดด้วยวา่ มีคําวา่อะไรบ้างในมโนทศัน์ 

(concept) นัน้ๆ ในสว่นของอรรถาภิธาน ถงึแม้วา่ทัง้เครือขา่ยคําและอรรถาภิธานจะมีการจดั

กลุม่คําตามมโนทศัน์เหมือนกนัก็ตาม แตส่ิง่ท่ีอรรถาธิธานแตกตา่งจากเครือขา่ยคําคือ อรรถา

ภิธานจะไมมี่การบอกความสมัพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ตา่งๆ ในขณะท่ีเครือขา่ยคําจะบอก

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ตา่งๆ ด้วย 

 
 2.1.1 ส่วนประกอบในเครือข่ายคาํ 
 

 โปรแกรมเครือขา่ยคําพรินสตนัท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัเป็นรุ่น 3.0 ซึง่มีสว่นประกอบ 4 

สว่น ดงันี ้ กลุม่คําไวพจน์ (synset), คําอธิบาย (gloss), หมวดทางวายสมัพนัธ์ (syntactic 

category) และความสมัพนัธ์ในหมวดทางวากยสมัพนัธ์ตา่งๆ  

  

  2.1.1.1 กลุ่มคาํไวพจน์ (synset) กลุม่คําไวพจน์ คือ เซตของคําไวพจน์

คําท่ีมีความหมายเหมือนกนั ทัง้คําไวพจน์แบบสมบรูณ์ (absolute synonym) ท่ีมีความหมาย

เหมือนกนัทกุประการ และคําไวพจน์แบบไมส่มบรูณ์ (near synonym) ท่ีมีความหมายคล้ายกนั

มาก กลา่วคือ มีความหมายตรงตวั (referential meaning) เหมือนกนั แตมี่ความหมายแฝง 

(connotative meaning) และ/หรือขอบเขตการใช้ (domain) ไมเ่หมือนกนั จะรวมอยูใ่นเซต

เดียวกนั หนึง่กลุม่คําไวพจน์คือหนึง่มโนทศัน์ เชน่ คําวา่ ‘car’, ‘auto’, automobile’, ‘machine’ 

และ ‘motorcar’ ซึง่มีความหมายหมายถึง ‘a motor vehicle with four wheels; usually 
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propelled by an internal combustion engine’ เหมือนกนั ก็จะนํามารวมอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์

เดียวกนั 

  2.1.1.2 คาํอธิบาย (gloss) ในแตล่ะกลุม่คําไวพจน์จะมีคําอธิบาย ซึง่ใน

ฐานข้อมลูเครือขา่ยคําจะเรียกวา่ ‘gloss’ โดยจะให้คําจํากดัความ (definition) ของกลุม่คําไวพจน์

วา่มีมโนทศัน์เก่ียวกบัอะไร ซึง่จะเป็นความหมายท่ีปรากฏอยูใ่นพจนานกุรม อยา่งในกรณี กลุม่คํา

ไวพจน์ท่ีมีคําสมาชิกในกลุม่วา่ ‘car’, ‘auto’, automobile’, ‘machine’ และ ‘motorcar’ ก็จะมี

คําอธิบายวา่ ‘a motor vehicle with four wheels; usually propelled by an internal 

combustion engine’ 
 
  2.1.1.3 หมวดทางวากยสัมพันธ์ในเครือข่ายคาํ (syntactic category) 
ภายในฐานข้อมลูเครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 3.0 ขนาด 12 เมกกะไบท์ ประกอบด้วยคําศพัท์ 

จํานวน 155,287 คํา ซึง่จดัโครงสร้างของคําเป็นกลุม่คําไวพจน์ตา่ง ๆ ไว้จํานวน 117,659 กลุม่ 

โดยแบง่แยกเป็นหมวดทางวายสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 4 หมวด ได้แก่ หมวดคํานาม หมวดคํากริยา หมวด

คําคณุศพัท์ และหมวดคําวิเศษณ์ โดยในแตล่ะหมวดมีจํานวนคําและกลุม่คําไวพจน์ ดงัในตาราง

ที ่2.1  

 

     ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงจํานวนคําและกลุม่คําไวพจน์ 
POS คํานาม คํากริยา คําคณุศพัท์ คําวิเศษณ์ รวม 

คํา 117,798 11,529 21,479 4,481 155,287 

กลุม่คําไวพจน์ 82,115 13,767 18,156 3,621 117,659 

 

 จากตารางที ่ 2.1 หมวดคํานามมีจํานวนคําทัง้สิน้ 117,798 คํา โดยแบง่เป็น

กลุม่คําไวพจน์ จํานวน 82,115 กลุม่ หมวดคํากริยามีจํานวนคําทัง้สิน้ 11,529 คํา โดยแบง่เป็น

กลุม่คําไวพจน์ จํานวน 13,767 กลุม่ หมวดคําคณุศพัท์มีจํานวนคําทัง้สิน้ 21,479 คํา โดยแบง่เป็น

กลุม่คําไวพจน์ จํานวน 18,156 กลุม่ และหมวดคําวิเศษณ์มีจํานวนคําทัง้สิน้ 4,481คํา โดย

แบง่เป็นกลุม่คําไวพจน์ จํานวน 3,621 กลุม่ 
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  2.1.1.4 ความสัมพันธ์ในหมวดทางวากยสัมพันธ์ต่างๆ 
 
 ความสมัพนัธ์ในเครือขา่ยคํา จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหมวดทางวากยสมัพนัธ์ 

ดงัตอ่ไปนี ้

   2.1.1.4.1 ความสัมพันธ์ในหมวดคาํนาม คํานามในเครือขา่ยคํา 

จะใช้ความสมัพนัธ์ 5 ประเภทในการจดัโครงสร้างความสมัพนัธ์ ได้แก่ ความสมัพนัธ์แบบไวพจน์ 

ความสมัพนัธ์แบบจ่ากลุม่ ความสมัพนัธ์แบบลกูกลุม่ ความสมัพนัธ์แบบสว่นใหญ่ และ

ความสมัพนัธ์แบบสว่นยอ่ย ดงันี ้
 
    (1) ความสัมพันธ์แบบไวพจน์ (Synonymy) ก  มี

ความสมัพนัธ์แบบไวพจน์กบั ข ถ้า ก มีความหมายเหมือนกบั ข เช่น คํานาม “car”  เป็นคําไวพจน์

กบัคํานาม “auto” “automobile” “machine” และ “motor car” เพราะมีความหมายเหมือนกนั ทัง้นี ้

ความสมัพนัธ์แบบไวพจน์ เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งคําในกลุม่คําไวพจน์ สว่นความสมัพนัธ์แบบ

อ่ืนๆ จะเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่คําไวพจน์ 
 
    (2) ความสัมพันธ์แบบจ่ากลุ่ม (Hypernymy) ก มี

ความสมัพนัธ์แบบจ่ากลุม่กบั ข ถ้า ข เป็นประเภทหนึง่ของ ก เชน่ คํานาม “motor vehicle” เป็น

คําจ่ากลุม่ของคํานาม “car” ถ้าทกุคํานาม “car” เป็นประเภทหนึง่ของคํานาม “motor vehicle”  (Y 

is a hypernym of X if every X is a (kind of) Y) “รถ” เป็นประเภทหนึง่ของ “ยานพาหนะ”  

 

    (3) ความสัมพันธ์แบบลูกกลุ่ม (Hyponymy) ก มี

ความสมัพนัธ์แบบลกูกลุม่กบั ข ถ้า ก เป็นประเภทหนึง่ของ ข เชน่ คํานาม “ambulance” เป็นคํา

ลกูกลุม่ของคํานาม “car” ถ้าทกุคํานาม “ambulance” คือประเภทหนึง่ของคํานาม “car” (Y is a 

hyponym of X if every Y is a (kind of) X) “รถพยาบาล” เป็นประเภทหนึง่ของ “รถ”  

 

    (4) ความสัมพันธ์แบบส่วนใหญ่ (Holonymy) ก มี

ความสมัพนัธ์แบบสว่นใหญ่กบั ข ถ้า ข เป็นสว่นประกอบหนึง่ของ ก เช่น คํานาม “car” เป็นสว่น

ใหญ่ของคํานาม “air bag” ถ้าคํานาม “air bag” เป็นสว่นหนึง่ของคํานาม “car” (Y is a holonym 

of X if X is a part of Y) “รถ” มีสว่นประกอบหนึง่เป็น  “ถงุลมนิรภยั” 
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      (5) ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย (Meronymy) ก มี

ความสมัพนัธ์แบบสว่นยอ่ยกบั ข ถ้า ก เป็นสว่นประกอบหนึง่ของ ข เชน่ คํานาม “air bag” เป็น

สว่นยอ่ยของคํานาม “car” ถ้าคํานาม “air bag” เป็นสว่นหนึง่ของคํานาม “car” (Y is a meronym 

of X if Y is a part of X) “ถงุลมนิรภยั” เป็นสว่นประกอบหนึง่ของ “รถ”  
 
   2.1.1.4.2 ความสัมพันธ์ในหมวดคาํกริยา คํากริยาในเครือขา่ย

คํา จะใช้ความสมัพนัธ์ 4 ประเภทในการจดัโครงสร้างความสมัพนัธ์ ได้แก่ ความสมัพนัธ์แบบ

ไวพจน์ ความสมัพนัธ์แบบจ่ากลุม่ ความสมัพนัธ์แบบกริยาลกูกลุม่ และความสมัพนัธ์แบบคลมุ

ความ ดงันี ้
 
    (1) ความสัมพันธ์แบบไวพจน์ (Synonymy) ก  มี

ความสมัพนัธ์แบบไวพจน์กบั ข ถ้า ก มีความหมายเหมือนกบั ข เชน่ กริยา “consume” “ingest” 

“take in” “take” และ “have” เป็นคําไวพจน์ของกริยา “eat”   เพราะมีความหมายเหมือนกนั 

   

    (2) ความสัมพันธ์แบบจ่ากลุ่ม (Hypernymy) ก มี

ความสมัพนัธ์แบบจ่ากลุม่กบั ข ถ้า ข เป็นประเภทหนึง่ของ ก เช่น กริยา “consume” เป็นจ่ากลุม่

ของกริยา “eat” ถ้ากิจกรรม “eat” เป็นประเภทหนึง่ของ “consume” (the verb Y is a hypernym 

of the verb X if the activity X is a (kind of) Y)  
 
    (3) ความสัมพันธ์แบบกริยาลูกกลุ่ม (Troponymy) ก มี

ความสมัพนัธ์แบบกริยาลกูกลุม่กบั ข ถ้า ก เป็นการกระทําในลกัษณะหนึง่ของ ข เช่น กริยา 

“slurp” เป็นกริยาลกูกลุม่ของกริยา “eat”  ถ้ากิจกรรม “slurp” เป็นการกระทํากริยา “eat” ใน

ลกัษณะหนึง่  (the verb Y is a troponym of the verb X if the activity Y is doing X in some 

manner) 

 

    (4) ความสัมพันธ์แบบคลุมความ (Entailment) ก มี

ความสมัพนัธ์แบบคลมุความกบั ข ถ้าการทํากริยา ข ต้องทํากริยา ก ด้วย เชน่ กริยา “swallow” 

ถกูคลมุความโดยกริยา “eat” ถ้าทํากริยา “eat” ก็ต้องทํากริยา “swallow” (the verb Y is entailed 

by X if by doing X you must be doing Y) 
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   2.1.1.4.3 ความสัมพันธ์หมวดคาํคุณศัพท์ คําคณุศพัท์ใน

เครือขา่ยคํา จะใช้ความสมัพนัธ์ 5 ประเภทในการจดัโครงสร้างความสมัพนัธ์ ได้แก่   

ความสมัพนัธ์แบบไวพจน์ ความสมัพนัธ์แบบตรงกนัข้าม ความสมัพนัธ์แบบเก่ียวข้องกบัคํานาม 

ความสมัพนัธ์แบบรูปคําของกริยา และความสมัพนัธ์แบบคณุสมบตั ิดงันี ้
 
    (1) ความสัมพันธ์แบบไวพจน์ (Synonymy) ก มี

ความสมัพนัธ์แบบไวพจน์กบั ข ถ้า ก มีความหมายเหมือนกบั ข เช่น คําคณุศพัท์ “dense” 

“doughy” และ “soggy” เป็นคําไวพจน์ของคําคณุศพัท์ “heavy” เพราะมีความหมายเหมือนกนั 

 

    (2) ความสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม (Antonymy) ก มี

ความสมัพนัธ์แบบตรงกนัข้ามกบั ข ถ้า ก มีความหมายตรงกนัข้ามกบั ข เช่น คณุศพัท์ “light” เป็น

คําตรงกนัข้ามของคําคณุศพัท์ “heavy” เพราะมีความหมายตรงข้ามกนั 
 
    (3) ความสัมพันธ์แบบเก่ียวข้องกับคาํนาม (Pertainymy: 
related nouns)  ก มีความสมัพนัธ์แบบเก่ียวข้องกบัคํานามกบั ข ถ้าคําคณุศพัท์ ก มีรากหรือผนั

รูปมาจากคํานาม ข เชน่ คําคณุศพัท์ “alphabetic” เก่ียวข้องหรือมาจากคํานาม “alphabet” เพราะ 

“alphabetic” ผนัรูปมาจาก “alphabet” 
 
    (4) ความสัมพันธ์แบบรูปผันของกริยา (Participle of 
verb) ก มีความสมัพนัธ์แบบรูปผนัของกริยากบั ข ถ้าคําคณุศพัท์ ก มีรากหรือผนัรูปมาจาก

คํากริยา ข เชน่ คําคณุศพัท์ “pencilled” ผนัรูปมาจากคํากริยา “pencil”  
 
    (5) ความสัมพันธ์แบบคุณสมบัต ิ (Attribute) ก มี

ความสมัพนัธ์แบบคณุสมบตักิบั ข ถ้า ก เป็นคณุสมบตัหินึง่ของ ข เชน่ คําคณุศพัท์ “heavy” เป็น

คณุสมบตัหินึง่ของ “weight” 

 

   2.1.1.4.4 ความสัมพันธ์ในหมวดคาํวิเศษณ์ คําวิเศษณ์ใน

เครือขา่ยคํา จะใช้ความสมัพนัธ์ 1 ประเภทในการจดัโครงสร้างความสมัพนัธ์ ได้แก่ ความสมัพนัธ์

แบบคณุศพัท์ฐาน ดงันี ้
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    (1) ความสัมพันธ์แบบผันจากคาํคุณศัพท์ (Base 
adjectives) ก มีความสมัพนัธ์แบบผนัจากคําคณุศพัท์กบั ข ถ้าคําวิเศษณ์ ก มีรากหรือผนัรูปมา

จากคําคณุศพัท์ ข เช่น คําวเิศษณ์ “kindly” มีรากมาจากคําคณุศพัท์ “kind” 

 

 ภาพท่ี 2.1 ความสมัพนัธ์แบบผนัจากคําคณุศพัท์ 
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2.2 โครงสร้างของข้อมูลเครือข่ายคาํ 
 
 ในฐานข้อมลูเครือขา่ยคํา มีการแบง่เแฟ้มข้อมลู (Data file) เป็น 4 แฟ้ม ได้แก่

data.noun, data.verb, data.adj และ data.adv แฟ้มข้อมลูทัง้ 4 แฟ้มจะมีการจดัรูปแบบข้อมลู 

ดงัตวัอยา่งในภาพที ่2.2 ซึง่จะอธิบายการจดัรูปแบบโดยละเอียดในสว่นท่ี 2.2.1  

 

ภาพท่ี 2.2 ภาพแสดงรูปแบบข้อมลูเครือข่ายคํา 

 
  
 2.2.1 การจัดรูปแบบข้อมูล (Data Format)  
 
 การจดัรูปแบบข้อมลูในเครือขา่ยคํามีรูปแบบ ดงันี ้

synset_offset  lex_filenum  ss_type  w_cnt  word  lex_id  [word  lex_id...]  p_cnt  [ptr...]

  [frames...]  |   gloss 

คือจะมีการเรียงลําดบัข้อมลูโดยเร่ิมจาก หมายเลขกลุม่คําไวพจน์ (เว้นวรรค) หมายเลขแฟ้ม

พจนานกุรม (เว้นวรรค) ประเภทของกลุม่คําไวพจน์ (เว้นวรรค) การนบัคํา (เว้นวรรค) คําท่ีเป็น

สมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ (เว้นวรรค) คําท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ (เว้นวรรค) หมายเลข

คําศพัท์ (เว้นวรรค) การนบัตวัชี ้ (เว้นวรรค) ตวัชี ้ คัน่ด้วยเคร่ืองหมายบาร์ (|) และสดุท้ายเป็น

คําอธิบาย ดงัตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 ดงันี ้

 

 

 

 

03094503 06 n 01 container 0 003 @ 03575240 n ~ 02773037 n 
~ 04531098 n | 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) 
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 รูปแบบแตล่ะรูปแบบมีความหมายตา่งๆ กนั ตามตารางที ่ 2.2 ด้านลา่ง ดงันี ้

หมายเลขกลุม่คําไวพจน์ (synset offset) จะเป็นตวัเลขแปดหลกัสําหรับแทนมโนทศัน์ของกลุม่คํา

ไวพจน์ หมายเลขแฟ้มพจนานกุรม (lexicographer file number)  จะเป็นตวัเลขสองหลกัสําหรับ

แสดงแฟ้มพจนานกุรมแยกตามประเภทของคํา ประเภทของกลุม่คําไวพจน์ (synset type) จะเป็น

รหสัตวัอกัษรยอ่หนึง่ตวั สําหรับบง่บอกหมวดทางวากยสมัพนัธ์ของกลุม่คําไวพจน์  การนบัคํา 

(word count) จะเป็นตวัเลขสองหลกัสําหรับแสดงจํานวนคําสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์  คําท่ีเป็น

สมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ (word) จะเป็นรหสัคําสัง่ตวัอกัษร (character code) ASCII ของคําท่ีอยู่

ในกลุม่คําไวพจน์ หมายเลขคําศพัท์ (lexical id)  จะเป็นตวัเลขหนึง่หลกัสําหรับแสดงจํานวนตวัชี ้

จากกลุม่คําไวพจน์นัน้ๆ ไปยงักลุม่คําไวพจน์อ่ืน  การนบัตวัชี ้ (pointer count) จะเป็นตวัเลขสาม

หลกัสําหรับแสดงจํานวนตวัชี ้  ตวัชี ้ (pointer) จะเป็นสญัลกัษณ์ตวัชีค้วามสมัพนัธ์จากกลุม่คํา

ไวพจน์นัน้ๆ ไปยงักลุม่คําไวพจน์อ่ืน และคําอธิบาย (gloss) จะเป็นคําจํากดัความของกลุม่คํา

ไวพจน์ และประโยคตวัอยา่ง  

       ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงรูปแบบตา่งๆ ในเครือขา่ยคํา 
รูปแบบข้อมลู ความหมาย 

หมายเลขกลุม่คําไวพจน์ (synset 

offset) 

ตวัเลขแปดหลกัสําหรับแทนมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ 

หมายเลขแฟ้มพจนานกุรม 

(lexicographer file number) 

ตวัเลขสองหลกัสําหรับแสดงแฟ้มพจนานกุรมแยกตาม

ประเภทตา่งๆ เช่น 00 สําหรับหมวดคณุศพัท์  08 สําหรับ

หมวดนามประเภทเก่ียวกบัร่างกาย เป็นต้น 

ประเภทของกลุม่คําไวพจน์ 

(synset type) 

รหสัตวัอกัษรยอ่หนึง่ตวั สําหรับบง่บอกหมวดทาง

วากยสมัพนัธ์ของกลุม่คําไวพจน์ 

การนบัคํา (word count) ตวัเลขสองหลกัสําหรับแสดงจํานวนคําสมาชิกในกลุม่คํา

ไวพจน์ 

คําท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ 

(word) 

รหสัคําสัง่ตวัอกัษร (character code) ASCII ของคําท่ีอยูใ่น

กลุม่คําไวพจน์ 

หมายเลขคําศพัท์ (lexical id) ตวัเลขหนึง่ฐานสบิหกสําหรับแสดงเลขดชันีของคํานัน้ นบัเพิ่ม

เม่ือคํานัน้มีใช้ในความหมายใหมใ่นไฟล์ เร่ิมต้นนบัจาก 0 

การนบัตวัชี ้(pointer count) ตวัเลขสามหลกัสําหรับแสดงจํานวนตวัชี ้

ตวัชี ้(pointer) สญัลกัษณ์ตวัชีจ้ากกลุม่คําไวพจน์นัน้ๆ ไปยงักลุม่คําไวพจน์

อ่ืน 

คําอธิบาย (gloss) คําจํากดัความของกลุม่คําไวพจน์ และประโยคตวัอยา่ง  
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   เม่ือนําตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 3094503 ข้างต้น มาแยกสว่นก็จะได้ 

ออกมาเป็นสว่นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ตวัเลข ‘03094503’ คือ หมายเลขกลุม่คําไวพจน์ ตวัเลข ‘06’ คือ 

หมายเลขแฟ้มพจนานกุรม ตวัอกัษร ‘n’ คือ ประเภทของกลุม่คําไวพจน์ ตวัเลข ‘01’ คือ การนบัคํา 

คําวา่ ‘container’  คือ คําท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ ตวัเลข ‘0’ คือ หมายเลขคําศพัท์ ตวัเลข 

‘003’ คือ การนบัตวัชี ้สญัลกัษณ์และตวัเลข  ‘@ 03575240 n ~ 02773037 n ~ 04531098 n’ คือ 

ตวัชี ้จากนัน้ตามด้วยเคร่ืองหมายบาร์ (|) และวลี ‘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)’ คือ คําอธิบาย ดงัตารางที ่  2.3ทัง้นีค้วามหมายของ

ตวัเลข และสญัลกัษณ์ตา่งๆ จะได้อธิบายโดยละเอียดในลําดบัตอ่ไป 
 

       ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงตวัอยา่งรูปแบบในเครือขา่ยคํา 
รูปแบบข้อมลู ความหมาย 

หมายเลขกลุม่คําไวพจน์ (synset 

offset) 

03094503  

หมายเลขแฟ้มพจนานกุรม 

(lexicographer file number) 

06    

ประเภทของกลุม่คําไวพจน์ (synset 

type) 

n 

การนบัคํา (word count) 01 

คําท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ 

(word) 

container 

หมายเลขคําศพัท์ (lexical id) 0 

การนบัตวัชี ้(pointer count) 003 

ตวัชี ้(pointer) @ 03575240 n ~ 02773037 n ~ 04531098 n 

คําอธิบาย (gloss) 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) 

 

 รูปแบบตา่งๆ ของโครงสร้างเครือขา่ยคําในตารางที ่ 2.2 และ 2.3 มีลกัษณะและ

ความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
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  2.2.1.1 หมายเลขกลุ่มคาํไวพจน์ (synset offset) หมายเลขกลุม่คํา

ไวพจน์จะเป็นตวัเลข 8 หลกัท่ีใช้แทนมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ เชน่  

 

 

 

 

หมายเลข 03094503 แทนมโนทศัน์เก่ียวกบั “สิง่ท่ีใช้เก็บสิง่ของ” (any object that can be used 

to hold things) 
  2.2.1.2 หมายเลขแฟ้มพจนานุกรม (lexicographer file number) 
หมายเลขแฟ้มพจนานกุรม จะเป็นรหสัตวัเลข 2 หลกั ตัง้แตห่มายเลข 00 – 44 รวม 45 ชดุ ตวัเลข

แตล่ะชดุจะมีหมายความวา่กลุม่คําไวพจน์นัน้ อยูแ่วดวง (domain) ใด โดยแยกตามหมวดทาง

วากยสมัพนัธ์ทัง้ 4 หมวด ดงันี ้ 

 

   2.2.1.2.1 หมายเลขแฟ้มพจนานุกรมหมวดคาํนาม หมายเลข

แฟ้มพจนานกุรมหมวดคํานาม มีรหสัตัง้แต ่ 03 – 28 รวม 29 รหสั โดยแตล่ะรหสัมีความหมาย 

ดงันี ้ รหสั 03 หมายถึง คํานามเป็นมโนทศัน์ระดบับนของเครือขา่ยคํา เชน่ ‘entity’, ‘thing’ หรือ 

‘unit’ รหสั 04 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบักิจกรรม รหสั 05 หมายถงึ คํานามท่ีเก่ียวกบัสตัว์ รหสั 

06 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบัสิง่ประดษิฐ์ท่ีเกิดจากฝีมือมนษุย์ รหสั 07 หมายถงึ คํานามท่ีเป็น

คณุสมบตัขิองคนและสิง่ของ รหสั 08 หมายถงึ คํานามท่ีเก่ียวกบัร่างกาย รหสั 09 หมายถงึ 

คํานามท่ีเก่ียวกบัปริชาน รหสั 10 หมายถงึ คํานามท่ีเก่ียวกบัการส่ือสาร รหสั 11 หมายถงึ คํานาม

ท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิรหสั 12 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบัอารมณ์และความรู้สกึ รหสั 

13 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบัอาหาร รหสั 14 หมายถงึ คํานามท่ีเก่ียวกบักลุม่ของคนหรือสิง่ของ 

รหสั 15 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี รหสั 16 หมายถงึ คํานามท่ีเก่ียวกบัจดุประสงค์ รหสั 

17 หมายถงึ คํานามท่ีเก่ียวกบัวตัถท่ีุเกิดตามธรรมชาต ิ รหสั 18 หมายถงึ คํานามท่ีเก่ียวกบัคน 

รหสั 19 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ รหสั 20 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบั

ต้นไม้ รหสั 21 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบัสิง่ครอบครอง รหสั 22 หมายถงึ คํานามท่ีเก่ียวกบั

กระบวนการ รหสั 23 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบัปริมาณ รหสั 24 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบั

ความสมัพนัธ์ รหสั 25 หมายถงึ คํานามท่ีเก่ียวกบัรูปทรงสามมิต ิ รหสั 26 หมายถึง คํานามท่ี

เก่ียวกบัสถานะ รหสั 27 หมายถึง คํานามท่ีเก่ียวกบัสสาร และรหสั 28 หมายถงึ คํานามท่ีเก่ียวกบั

เวลา  ดงัตารางที ่2.4 

03094503 06 n 01 container 0 003 @ 03575240 n ~ 02773037 n 
~ 04531098 n | 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) 



 

   
20

            ตารางท่ี 2.4 ตารางแสดงหมายเลขแฟ้มพจนานกุรมหมวดคํานาม 

File No. Name  Contents  

03 noun.Tops  unique beginner for nouns  

04 noun.act  nouns denoting acts or actions  

05 noun.animal  nouns denoting animals  

06 noun.artifact  nouns denoting man-made objects  

07 noun.attribute  nouns denoting attributes of people and objects  

08 noun.body  nouns denoting body parts  

09 noun.cognition  nouns denoting cognitive processes and contents  

10 noun.communication  

nouns denoting communicative processes and 

contents  

11 noun.event  nouns denoting natural events  

12 noun.feeling  nouns denoting feelings and emotions  

13 noun.food  nouns denoting foods and drinks  

14 noun.group  nouns denoting groupings of people or objects  

15 noun.location  nouns denoting spatial position  

16 noun.motive  nouns denoting goals  

17 noun.object  nouns denoting natural objects (not man-made)  

18 noun.person  nouns denoting people  

19 noun.phenomenon  nouns denoting natural phenomena  

20 noun.plant  nouns denoting plants  

21 noun.possession  

nouns denoting possession and transfer of 

possession  

22 noun.process  nouns denoting natural processes  

23 noun.quantity  nouns denoting quantities and units of measure  

24 noun.relation  

nouns denoting relations between people or things 

or ideas  

25 noun.shape  nouns denoting two and three dimensional shapes  

26 noun.state  nouns denoting stable states of affairs  

27 noun.substance  nouns denoting substances  
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28 noun.time  nouns denoting time and temporal relations  

 

 จากตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 ท่ีมีหมายเลขแฟ้มพจนานกุรม 

รหสั 06 ดงันี ้

 

 

 

 

 

หมายความวา่ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 เป็นกลุม่คําไวพจน์คํานามท่ีเก่ียวข้องกบั

สิง่ประดษิฐ์ท่ีเกิดจากฝีมือมนษุย์  

 

   2.2.1.2.2 หมายเลขแฟ้มพจนานุกรมหมวดคาํกริยา หมายเลข

แฟ้มพจนานกุรมหมวดคํากริยา มีรหสัตัง้แต ่ 29 – 43 รวม 15 รหสั โดยแตล่ะรหสัมีความหมาย 

ดงันี ้ รหสั 29 หมายถึง คํากริยาท่ีเก่ียวกบัร่างกาย รหสั 30 หมายถงึ คํากริยาท่ีเก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลง รหสั 31 หมายถึง คํากริยาท่ีเก่ียวกบัปริชาน รหสั 32 หมายถงึ คํากริยาท่ีเก่ียวกบัการ

ส่ือสาร รหสั 33 หมายถึง คํากริยาท่ีเก่ียวกบัการแขง่ขนั รหสั 34 หมายถงึ คํากริยาท่ีเก่ียวกบัการ

บริโภค รหสั 35 หมายถงึ คํากริยาท่ีเก่ียวกบัการตดิตอ่ รหสั 36 หมายถงึ คํากริยาท่ีเก่ียวกบัการ

สร้างสรรค์ รหสั 37 หมายถงึ คํากริยาท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือไหว รหสั 38 หมายถงึ คํากริยาท่ีเก่ียวกบั

ความรู้สกึ รหสั 39 หมายถงึ คํากริยาท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ รหสั 40 หมายถึง คํากริยาท่ีเก่ียวกบัความ

เป็นเจ้าของ รหสั 41 หมายถึง คํากริยาท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทางสงัคม รหสั 42 หมายถึง คํากริยาท่ี

เก่ียวกบัสถานะ และรหสั 43 หมายถึง คํากริยาท่ีเก่ียวกบัภมูิอากาศ ดงัตารางที ่2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03094503 06 n 01 container 0 003 @ 03575240 n ~ 02773037 n 
~ 04531098 n | any object that can be used to hold things 
(especially a large metal boxlike object of standardized 
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              ตารางท่ี 2.5 ตารางแสดงหมายเลขแฟ้มพจนานกุรมหมวดคํากริยา 

File No. Name Contents  

29 verb.body verbs of grooming, dressing and bodily care  

30 verb.change 

verbs of size, temperature change, 

intensifying, etc.  

31 verb.cognition 

verbs of thinking, judging, analyzing, 

doubting  

32 

verb.communicati

on verbs of telling, asking, ordering, singing  

33 verb.competition verbs of fighting, athletic activities  

34 verb.consumption verbs of eating and drinking  

35 verb.contact verbs of touching, hitting, tying, digging  

36 verb.creation verbs of sewing, baking, painting, performing  

37 verb.emotion verbs of feeling  

38 verb.motion verbs of walking, flying, swimming  

39 verb.perception verbs of seeing, hearing, feeling  

40 verb.possession verbs of buying, selling, owning  

41 verb.social 

verbs of political and social activities and 

events  

42 verb.stative verbs of being, having, spatial relations  

43 verb.weather 

verbs of raining, snowing, thawing, 

thundering  

 
 
   2.2.1.2.3 หมายเลขแฟ้มพจนานุกรมหมวดคาํคุณศัพท์ 
หมายเลขแฟ้มพจนานกุรมหมวดคําคณุศพัท์ มี 3 รหสั คือ รหสั 00 หมายถงึ คําคณุศพัท์ทัง้หมด 

รหสั 01 หมายถึง คําคณุศพัท์ท่ีมาจากคํานาม และรหสั 44 หมายถงึ คําคณุศพัท์ท่ีเป็นรูปปัจบุนั

กาลสมบรูณ์ ดงัตารางที ่2.6 
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                 ตารางท่ี 2.6 ตารางแสดงหมายเลขแฟ้มพจนานกุรมหมวดคําคณุศพัท์ 

File No. Name Contents  

00 adj.all all adjective clusters  

01 adj.pert relational adjectives (pertainyms)  

44 adj.ppl participial adjectives  

 
 
   2.2.1.2.4 หมายเลขแฟ้มพจนานุกรมหมวดคาํวเิศษณ์หมายเลข

แฟ้มพจนานกุรมหมวดคําวิเศษณ์ มี 1 รหสั คือ รหสั 02 หมายถงึ คําวิเศษณ์ทัง้หมด ดงัตารางที ่

2.7 

 

                  ตารางท่ี 2.7 ตารางแสดงหมายเลขแฟ้มพจนานกุรมหมวดคําวิเศษณ์ 

File No. Name Contents  

02 adv.all all adverbs  

 
 
  2.2.1.3 ประเภทของกลุ่มคาํไวพจน์ (synset type) ประเภทของกลุม่คํา

ไวพจน์ จะใช้สญัลกัษณ์แทนด้วยอกัษร โดยอกัษร n หมายถงึ กลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นคํานาม อกัษร 

v หมายถึง กลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นคํากริยา อกัษร a หมายถงึ กลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นคําคณุศพัท์ และ

อกัษร r หมายถึง กลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นคําวิเศษณ์ ดงัตารางที ่2.8 
 
                                    ตารางท่ี 2.8 ตารางแสดงประเภทของกลุม่คําไวพจน์ 

ตวัเลข ความหมาย 
n คํานาม 
v คํากริยา 

a คําคณุศพัท์ 

r คําวิเศษณ์ 

 
 จากตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 ท่ีมีอกัษรแสดงประเภทของ

กลุม่คําไวพจน์ อกัษร n ดงันี ้
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หมายความวา่ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 เป็นกลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นคํานาม 
 
  2.2.1.4 การนับคาํ (word count) การนบัคําจะใช้ตวัเลขสองหลกั แสดง

จํานวนคําท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ เช่น กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 ท่ีมีตวัเลข

แสดงการนบัคําท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ เป็นเลข 01 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

หมายความวา่ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 มีคําท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ จํานวน 1 

คํา 

 

  2.2.1.5 คาํที่เป็นสมาชิกในกลุ่มคาํไวพจน์ (word) คําท่ีเป็นสมาชิกใน

กลุม่คําไวพจน์จะถกูบนัทกึด้วย รหสัคําสัง่ตวัอกัษร (character code) ASCII เช่น กลุม่คําไวพจน์

หมายเลข 03094503 มีการบนัทกึคําวา่ ‘container’ เอาไว้วา่เป็นคําสมาชิกของกลุม่คําไวพจน์ 

ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
  2.2.1.6 หมายเลขคาํศัพท์ (lexical id) หมายเลขคําศพัท์จะเป็น

หมายเลขหนึง่หลกั ใช้บอกจํานวนของความหมาย (sense) ท่ีอยูใ่นแฟ้มพจนานกุรมรหสัเดียวกนั 

โดยเร่ิมจากเลข 0 เช่น 

03094503 06 n 01 container 0 003 @ 03575240 n ~ 02773037 n 
~ 04531098 n | 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) 

 

03094503 06 n 01 container 0 003 @ 03575240 n ~ 02773037 n 
~ 04531098 n | 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) 

 

03094503 06 n 01 container 0 003 @ 03575240 n ~ 02773037 n 
~ 04531098 n | 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 
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หมายความวา่ แฟ้มพจนานกุรมรหสั 06 มีคําวา่ ‘container’ อยูใ่นแฟ้มเพียงคําเดียว แตถ้่าเกิดมี

คําคําเดียวกนั ไปปรากฏอยูใ่นหลายกลุม่คําไวพจน์ ก็ใสห่มายเลข ตัง้แต ่0, 1, 2,…n เช่น  

 
 04587648 06 n 01 window 0 031 ... 
 04588365 06 n 01 window 1 004 ... 
 04588587 06 n 01 window 2 002 ... 

 04588739 06 n 01 window 3 005 ... 
 04588986 06 n 01 window 5 002 ... 
 04589745 06 n 02 windowpane 0 window 4 002 

 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 04587648, 04588365, 04588587, 04588739, 04588986 และ 

04589745 ซึง่กลุม่คําไวพจน์ ทัง้ 6 กลุม่อยูใ่นแฟ้มพจนานกุรมรหสั 06 เหมือนกนั ฉะนัน้คําวา่ 

‘window’ จงึต้องใสห่มายเลขคําศพัท์ตัง้แต ่0 – 5 ดงัตวัอยา่ง 
 
  2.2.1.7 การนับตวัชี ้ (pointer count) การนบัตวัชีจ้ะใช้ตวัเลข 3 หลกัใน

การนบัสญัลกัษณ์ตวัชีใ้นสว่นท่ี 2.2.1.8 วา่มีจํานวนเท่าไหร่ เช่น กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

03094503 มีเลขตวัชี ้คือ 003 ดงันี ้
 
 
 
 
 
หมายความวา่ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 มีสญัลกัษณ์ตวัชีค้วามสมัพนัธ์ไปยงักลุม่คํา

ไวพจน์อ่ืน 3 กลุม่ 
 
  2.2.1.8 ตวัชี ้(pointer) ตวัชีเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีใช้ชีค้วามสมัพนัธ์ของกลุม่คํา

ไวพจน์นัน้ๆ ไปยงักลุม่คําไวพจน์อ่ืน ซึง่จะไมมี่สญัลกัษณ์ตวัชีท่ี้แสดงความสมัพนัธ์แบบไวพจน์ 

เน่ืองจากความสมัพนัธ์แบบไวพจน์ จะแสดงความสมัพนัธ์เฉพาะระหวา่งคําตา่ง ๆ ในกลุม่คํา

03094503 06 n 01 container 0 003 @ 03575240 n ~ 02773037 n 
~ 04531098 n | 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) 

 

03094503 06 n 01 container 0 003 @ 03575240 n ~ 02773037 n 
~ 04531098 n | 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) 
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ไวพจน์เดียวกนัเทา่นัน้ สญัลกัษณ์ตวัชีต้า่งๆ จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะ หมวดทางวากยสมัพนัธ์ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 

   2.2.1.8.1 สัญลักษณ์ตวัชีใ้นหมวดคาํนาม มี 5 สญัลกัษณ์ ได้แก่ 

สญัลกัษณ์ ! หมายถงึความสมัพนัธ์แบบตรงข้าม (Antonym) สญัลกัษณ์ @ หมายถึง

ความสมัพนัธ์แบบจ่ากลุม่ (Hypernym) สญัลกัษณ์ ~ หมายถึงความสมัพนัธ์แบบลกูกลุม่ 

(Hyponym) สญัลกัษณ์ # หมายถึงความสมัพนัธ์แบบสว่นใหญ่ (Holonym) และสญัลกัษณ์ % 

หมายถงึความสมัพนัธ์แบบสว่นยอ่ย (Meronym) ดงัตารางที ่2.9 
 
                     ตารางท่ี 2.9 ตารางแสดงสญัลกัษณ์ตวัชีใ้นหมวดคํานาม 

สญัลกัษณ์ตวัชี ้ ความหมาย 

! ความสมัพนัธ์แบบตรงข้าม (Antonym) 

@ ความสมัพนัธ์แบบจ่ากลุม่ (Hypernym) 
~ ความสมัพนัธ์แบบลกูกลุม่ (Hyponym) 

# ความสมัพนัธ์แบบสว่นใหญ่ (Holonym) 
% ความสมัพนัธ์แบบสว่นยอ่ย (Meronym) 

 

หากนําสญัลกัษณ์ตวัชี ้ ซึง่ชีค้วามสมัพนัธ์ของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 3094503 ไปยงักลุม่คํา

ไวพจน์อ่ืนๆ ในโครงสร้างเครือขา่ยคํา มาสร้างเป็นโครงสร้างของเครือขา่ยคําก็จะได้รูปแบบดงั

ตารางที ่2.10 ดงันี ้
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   ตารางท่ี 2.10 ตารางแสดงข้อมลูกลุม่คําไวพจน์ในเครือขา่ยคํา 

หมายเลข

กลุม่คํา

ไวพจน์ 

จํานวน

คํา 
คําศพัท์ ความสมัพนัธ์ทาง

ความหมาย 
คําอธิบาย 

03575240 02 Instrumentality, 

instrumentation 

~ 03094503 an artifact (or system of artifacts) 

that is instrumental in accomplishing 

some end   

03094503 01 container @ 03575240 
~ 02773037  
~ 04531098 
 

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) 

02773037 01 bag @ 03094503 

 

a flexible container with a single 

opening; "he stuffed his laundry into 

a large bag"   

04531098 01 vessel @ 03094503 

~ 02876657 

an object used as a container 

(especially for liquids) 

02876657 01 bottle @ 02876657 a glass or plastic vessel used for 

storing drinks or other liquids; 

typically cylindrical without handles 

and with a narrow neck that can be 

plugged or capped 

 

 จากตารางข้างต้น กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03575240 มีคําภาษาองักฤษท่ีเป็น

สมาชิก 2 คํา คือ ‘instrumentality’ และ ‘instrumentation’ โดยท่ีสญัลกัษณ์ตวัชี ้“@” หมายความ

วา่เป็นจ่ากลุม่ และสญัลกัษณ์ตวัชี ้ “~” หมายความวา่เป็น ลกูกลุม่ จงึหมายความวา่ กลุม่คํา

ไวพจน์หมายเลข 03575240 มีกลุม่คําไวพจน์ลกูกลุม่ 1 กลุม่ คือ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

03094503 ‘container’  เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ทางความหมายของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

03094503 ‘container’  ก็จะพบวา่ มีกลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นจ่ากลุม่ 1 กลุม่ คือ กลุม่คําไวพจน์

หมายเลข 04531098 ‘instrumentality, instrumentation’ และมีกลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นลกูกลุม่ 2 

กลุม่ คือ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 02773037 'bag' และ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 04531098 

'vessel' เป็นต้น จากตารางท่ี สามารถเขียนเป็นโครงสร้างเครือขา่ยคําได้ดงันี ้
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 Level 1:   03575240 [instrumentality, instrumentation] 

 Level 2:   03094503 [container] 

 Level 3:    02773037 [bag] 

 Level 3:    04531098 [vessel] 

 Level 4:     02876657 [bottle] 
 

   2.2.1.8.2 สัญลักษณ์ตวัชีใ้นหมวดคาํกริยา มี 4 สญัลกัษณ์ 

ได้แก่ สญัลกัษณ์ ! หมายถึงความสมัพนัธ์แบบตรงข้าม (Antonym) สญัลกัษณ์ @ หมายถึง

ความสมัพนัธ์แบบจ่ากลุม่ (Hypernym) สญัลกัษณ์ ~ ความสมัพนัธ์แบบกริยาลกูกลุม่ 

(Troponym) และสญัลกัษณ์ * หมายถงึความสมัพนัธ์แบบคลมุความ (Entailment) ดงัตารางที ่

2.11 
 
                     ตารางท่ี 2.11 ตารางแสดงสญัลกัษณ์ตวัชีใ้นหมวดคํากริยา 

สญัลกัษณ์ตวัชี ้ ความหมาย 

! ความสมัพนัธ์แบบตรงข้าม (Antonym) 

@ ความสมัพนัธ์แบบจ่ากลุม่ (Hypernym) 
~ ความสมัพนัธ์แบบกริยาลกูกลุม่ 

(Troponym) 

* ความสมัพนัธ์แบบคลมุความ 

(Entailment) 

 
 

   2.2.1.8.3 สัญลักษณ์ตวัชีใ้นหมวดคาํคุณศัพท์ มี 5 สญัลกัษณ์ 

ได้แก่ สญัลกัษณ์ ! หมายถึงความสมัพนัธ์แบบตรงข้าม (Antonym) สญัลกัษณ์ & หมายถึง

ความสมัพนัธ์แบบคล้ายคลงึ (Similar to) สญัลกัษณ์ < หมายถึงความสมัพนัธ์แบบรูปผนัของ

กริยา (Participle of verb) สญัลกัษณ์ \ หมายถึงความสมัพนัธ์แบบเก่ียวข้องกบัคํานาม 

(Pertainym) และสญัลกัษณ์ = หมายถึงความสมัพนัธ์แบบคณุสมบตั ิ (Attribute) ดงัตารางที ่

2.12 
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                     ตารางท่ี 2.12 ตารางแสดงสญัลกัษณ์ตวัชีใ้นหมวดคําคณุศพัท์ 
สญัลกัษณ์ตวัชี ้ ความหมาย 

! ความสมัพนัธ์แบบตรงข้าม (Antonym) 

& ความสมัพนัธ์แบบคล้ายคลงึ (Similar to) 

< ความสมัพนัธ์แบบรูปผนัของกริยา 
(Participle of verb) 

\ ความสมัพนัธ์แบบเก่ียวข้องกบัคํานาม 
(Pertainym) 

= ความสมัพนัธ์แบบคณุสมบตั ิ(Attribute) 

 

   2.2.1.8.4 สัญลักษณ์ตวัชีใ้นหมวดคาํวิเศษณ์ มี 1 สญัลกัษณ์ 

ได้แก่ สญัลกัษณ์ \ หมายถงึความสมัพนัธ์แบบผนัจากคําคณุศพัท์ (Derived from adjective) ดงั

ตารางที ่2.13 

                     ตารางท่ี 2.13 ตารางแสดงสญัลกัษณ์ตวัชีใ้นหมวดคําวเิศษณ์ 
สญัลกัษณ์ตวัชี ้ ความหมาย 

\ ความสมัพนัธ์แบบผนัจากคําคณุศพัท์ 
(Derived from adjective) 

 
  2.2.1.9 คาํอธิบาย (gloss) คือ คําจํากดัความของกลุม่คําไวพจน์ โดยจะ

ตามหลงัเคร่ืองหมายบาร์ (|) เช่น กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 มีคําอธิบายวา่ ‘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)’ ดงันี ้  
 
 
 
 

  

 คําอธิบายของกลุม่คําไวพจน์บางกลุม่อาจจะมีประโยคตวัอยา่งด้วย เช่น กลุม่คํา

ไวพจน์หมายเลข 02773037 [bag] มีคําอธิบายวา่ ‘a flexible container with a single opening’ 

และยงัมีประโยคตวัอยา่งวา่ "he stuffed his laundry into a large bag" เพิ่มเตมิให้อีกด้วย 
 

03094503 06 n 01 container 0 003 @ 03575240 n ~ 02773037 n 
~ 04531098 n | 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) 
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2.3 มโนทศัน์พืน้ฐานร่วมและแนวคดิในการพัฒนาระบบแปลสองทาง  
 

เป็นท่ีประจกัษ์ชดัวา่ เครือขา่ยคํามีประโยชน์ตอ่งานทางด้านการประมวลผล

ภาษาธรรมชาตอิยา่งมหาศาล จงึมีการรวมตวักนัของนกัภาษาศาสตร์และนกัวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์จากทกุมมุโลก จดัตัง้เป็นองค์กรท่ีมีช่ือวา่ สมาคมเครือขา่ยคําโลก (Global WordNet 

Association: GWA) โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เป็นเวทีกลางในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้เก่ียวกบั

เครือขา่ยคําทกุภาษาในโลก รวมทัง้เป็นท่ีระดมความคดิในการพฒันาแนวทาง และวิธีการสร้าง

เครือขา่ยคําภาษาใหม่ๆ  แตเ่ป็นท่ีนา่เสียดายวา่ แม้ปัจจบุนัจะมีการสร้างเครือขา่ยคําแพร่หลายไป

ทัว่โลก แตย่งัไมมี่เครือขา่ยคําสําหรับภาษาไทยท่ีใช้งานได้จริง  

แนวทางและวธีิในการสร้างเครือขา่ยคําภาษาตา่งๆ ของสมาคมเครือขา่ยคําโลก 

มีอยู ่2 วธีิ คือ วธีิการสร้างเครือขา่ยคําแบบขยาย (Expand approach) และวิธีการสร้างเครือขา่ย

คําแบบผสมผสาน (Merge approach) (Vossen, 2001: 52) วิธีการสร้างแบบขยาย เป็นวิธีการ

สร้างเครือขา่ยคําโดยแปลกลุม่คําไวพจน์ เป็นภาษาเป้าหมายท่ีต้องการสร้าง และยดึโครงสร้าง

ความสมัพนัธ์ของเครือขา่ยคําพรินสตนัเป็นแกนหลกัในการสร้าง (GWA, 2006) วธีินีมี้ข้อดีคือเป็น

วิธีท่ีง่ายและจะสามารถเทียบ (map) กบัเครือขา่ยคําพรินสตนัได้ ซึง่จะเป็นผลดีกบังานทางด้าน

การแปลภาษาด้วยเคร่ือง แตวี่นีมี้ข้อเสียคือ เครือขา่ยคําท่ีได้ จะมีลกัษณะโน้มเอียง (bias) ไปทาง

เครือขา่ยคําพรินสตนั ซึง่อาจทําให้มองข้ามลกัษณะเฉพาะบางประการของภาษาเป้าหมายได้ 

สว่นวิธีการสร้างแบบผสมผสาน เป็นวิธีการสร้างเครือขา่ยคําโดยสร้างกลุม่คําไวพจน์ และ

โครงสร้างความสมัพนัธ์ขึน้มาใหมเ่พ่ือให้เหมาะสมกบัภาษานัน้ๆ โดยเฉพาะ จากนัน้จงึนําไปก่อ

โครงสร้างรูปแบบความสมัพนัธ์เชน่เดียวกบัเครือขา่ยคําพรินสตนั (GWA, 2006) วธีินีมี้ข้อดีท่ีจะมี

โครงสร้างเหมาะสมกบัภาษานัน้ๆ  แตมี่ข้อเสียก็คือเป็นวิธีการสร้างท่ียากลําบาก มีวิธีการซบัซ้อน 

และจําเป็นต้องใช้ความทุ่มเทอยา่งมาก  

 เม่ือมีการสร้างเครือขา่ยคําขึน้เป็นภาษาตา่งๆ มากมาย จงึเกิดแนวความคดิท่ีจะ

รวบเครือขา่ยคําท่ีอยูใ่นภมูภิาคเดียวกนั ให้เป็นเครือขา่ยคําท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได้ทกุภาษาใน

ภมูิภาค เครือขา่ยคํานัน้คือ เครือขา่ยคํายโุรป (Euro WordNet: EWN) เครือข่ายคํานีเ้ป็นการ

หลอมรวมกนัของเครือขา่ยคําภาษาตา่งๆ ของยโุรปตะวนัตก เช่น เครือขา่ยคําภาษาฝร่ังเศส 

เครือขา่ยคําภาษาอิตาเลียน เครือขา่ยคําภาษาสเปน เครือขา่ยคําภาษาเยอรมนั เป็นต้น เม่ือ

ผู้สร้างเครือขา่ยคํายโุรปนําเครือขา่ยคําของแตล่ะภาษามารวมกนั ก็พบวา่ มีกลุม่คําไวพจน์จํานวน 

1,024 กลุม่ ท่ีเป็นกลุม่คําไวพจน์ท่ีอยูร่ะดบับนสดุของโครงสร้างเครือขา่ยคํา และเป็นกลุม่คํา

ไวพจน์จ่ากลุม่ท่ีสามารถแตกแขนงออกเป็นกลุม่คําไวพจน์ลกูกลุม่ได้มากมาย นอกจากนีก้ลุม่คํา
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ไวพจน์ดงักลา่วยงัปรากฎอยูใ่นภาษาอยา่งน้อยสองภาษา จงึเรียกวา่ “มโนทศัน์พืน้ฐานร่วม” 

(common base cocepts)  

 
 2.3.1 มโนทศัน์พืน้ฐานร่วม (Common Base Concepts) 
 

 มโนทศัน์พืน้ฐานร่วม แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ (Lyons, 1977) ดงันี ้  กลุม่ท่ี 1 คือ 

เอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ (1stOrderEntity) ซึง่มีจํานวนกลุม่คําไวพจน์ทัง้สิน้ 493 กลุม่ เป็นกลุม่คํา

ไวพจน์ของคํานามท่ีเป็นรูปธรรม สามารถรับรู้ได้ทางประสาทสมัผสั มีลกัษณะเป็นสามมติิ 

สามารถจบัต้องได้ เช่น คําวา่ “สตัว์” “สิง่ของ” “ยานพาหนะ” เป็นต้น กลุม่ตอ่มาได้แก่ เอนทิตี

ลําดบัท่ีสอง (2ndOrderEntity) ซึง่มีจํานวนกลุม่คําไวพจน์ทัง้สิน้ 498 กลุม่ เป็นกลุม่คําไวพจน์ของ

คํานามนามธรรมและคํากริยาท่ีบอกสถานะ สถานการณ์ ไมส่ามารถจบัต้องได้ มกัจะเก่ียวกบัเวลา

หรือสถานท่ี เช่น คําวา่ “เร่ิม” “จบ” “มี” “เก่ียวข้อง” เป็นต้น กลุม่สดุท้าย คือ เอนทิตีลําดบัท่ีสาม 

(3rdOrderEntitiy) ซึง่มีจํานวนกลุม่คําไวพจน์ทัง้สิน้ 33 กลุม่ เป็นกลุม่คําไวพจน์ของคํานามท่ี

เก่ียวกบัความรู้สกึนกึคดิ ความคดิ องค์ความรู้ตา่งๆ ไมส่ามารถจบัต้องได้ เช่น “ความคดิ” 

“ข้อมลู” “แผนการ” เป็นต้น “มโนทศัน์พืน้ฐานร่วม” ท่ีได้จากการสร้างเครือขา่ยคํายโุรปและเป็นท่ี

รับรองจากสมาคมเครือขา่ยคําโลก (Global WordNet Association: GWA) วา่เป็นสว่นแก่นของ

เครือขา่ยคํา (Vossen, 2001: 57) จงึน่าจะเป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างเครือขา่ยคําไทยได้ และ

เน่ืองจากเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ เป็นกลุม่คําไวพจน์พืน้ฐานท่ีสดุ ผู้วจิยัจงึต้องการสร้างเครือขา่ยคํา

ไทยโดยเร่ิมจากจดุนี ้ 

 
 2.3.2 แนวคดิในการพัฒนาระบบแปลสองทาง 
 

 สําหรับประเทศไทย ก็มีแนวคดิในการสร้างเครือขา่ยคําไทยเช่นกนั แนวทางการ

สร้างเครือขา่ยคําสําหรับภาษาไทยท่ีมีการศกึษามาก่อนหน้า พฒัณกลุ สถาพรรุ่งกิจ (Patanakul, 

2004)  ได้ศกึษาวธีิการสร้างเครือขา่ยคําโดยการแปลด้วยเคร่ืองแบบกึ่งอตัโนมตั ิ ใช้ข้อมลูคําแปล

องักฤษ – ไทย และไทย – องักฤษ นําไปเทียบกบัคําภาษาองักฤษท่ีมีอยูใ่นเครือขา่ยคําพรินสตนั

แล้วดงึคําไทยท่ีอยูใ่นคูคํ่าแปลมาใช้ และได้มีการประเมินผลประสทิธิภาพของวิธีการดงักลา่วด้วย

การสุม่ตรวจสอบข้อมลูบางสว่น แตเ่ครือขา่ยคําท่ีสามารถใช้งานได้จริง ไมว่า่จะเป็นการสร้างด้วย

วิธีอตัโนมตัใิดใด ก็ต้องได้รับการวิเคราะห์และตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูทัง้หมดด้วย
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นกัภาษาศาสตร์ การทดลองวิธีการท่ีผา่นมาเป็นการทดสอบประสทิธิภาพของเคร่ืองมือท่ีชว่ยใน

การสร้างเครือขา่ยคําเท่านัน้      

วิธีการดงักลา่วมีจดุด้อยคือ การนําพจนานกุรมองักฤษ   ไทยมารวมกนั แล้ว

จงึเขียนโปรแกรมเพ่ือเลือกคําภาษาไทยท่ีมีคูคํ่าภาษาองักฤษตรงกบัคําในกลุม่คําไวพจน์ ซึง่ก็จะ

ได้กลุม่ของคําภาษาไทยเป็นจํานวนมาก เม่ือได้คําออกมาจํานวนมาก โอกาสท่ีจะได้คําภาษาไทย

ท่ีมีความหมาย (sense) ไมต่รงกบัคูคํ่าภาษาองักฤษของกลุม่คําไวพจน์ยอ่มมีสงู ผู้วิจยัจงึเสนอวธีิ

แปลสองทาง (bi-directional approach)  ซึง่มีกระบวนการทํางานโดยนําคําภาษาองักฤษท่ีพบใน

แตล่ะกลุม่ไวพจน์มาค้นหาคําแปลไทยในพจนานกุรมองักฤษ - ไทย เม่ือได้คําแปลภาษาไทยแล้ว 

จงึแปลคําภาษาไทยท่ีได้กลบัไปเป็นภาษาองักฤษด้วยพจนานกุรม ไทย – องักฤษ ชดุเดียวกนัอีก

ครัง้หนึง่ หากแปลกลบัไปพบคําภาษาองักฤษคําเดมิก็จะเก็บคําภาษาไทยท่ีเป็นคูคํ่านัน้ไว้ ในทาง

ตรงกนัข้าม หากแปลกลบัไปแล้วไมพ่บคําภาษาองักฤษคําเดมิ หรือพบคําภาษาองักฤษอ่ืน คํา

ภาษาไทยท่ีเป็นคูคํ่านัน้จะถกูคดัออก และเม่ือได้คําแปลมาแล้ว  จงึนํามาตรวจสอบวา่เป็นคําท่ี

เหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์นัน้หรือไม ่วธีิการแปลสองทางดงักลา่ว จะช่วยจํากดัคําแปลภาษาไทย

ให้เหลือแตเ่ฉพาะคําท่ีมีความหมายตรงกบัคูคํ่าภาษาองักฤษเทา่นัน้ ความถกูต้องของการแปลก็

จะมากขึน้   

   

2.4 ทฤษฎีการคาํนวณค่าความครบถ้วน (recall) ค่าความแม่นยาํ (precision) และค่าเอฟ-
เมเชอร์ (F-measure) 
 
 ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัจะใช้คา่เอฟ-เมเชอร์ในการวดัประสทิธิภาพของระบบแปลสอง

ทาง ซึง่เป็นคา่เฉลี่ยท่ีได้จากคา่ความครบถ้วนและคา่ความแมน่ยํา ซึง่มีคํานิยามตา่งๆ กนัดงันี ้

นิยามของคา่ความครบถ้วนและคา่แมน่ยําตามรายงานของ ออร์ดและดอร์ (Oard and Dorr, 

1998) กลา่ววา่ คา่ความครบถ้วน คือ คา่สดัสว่นระหวา่งจํานวนเอกสารท่ีพบและตรงความ

ต้องการ กบัจํานวนเอกสารท่ีเจอทัง้หมดบวกกบัท่ีพบแล้วไมต่รงความต้องการ สว่นคา่ความ

แมน่ยํา คือ คา่สดัสว่นระหวา่งจํานวนเอกสารท่ีพบและตรงความต้องการ กบัจํานวนเอกสารพบ

ทัง้หมดบวกกบัท่ีตรงความต้องการแตไ่มพ่บ  

 นิยามของออร์ดและดอร์ข้างต้นตา่งกบัของยาเตสและเนโต (Yates and Neto, 

1999) ท่ีนิยามคา่ความครบถ้วนและคา่ความแมน่ยําไว้วา่ คา่ความครบถ้วน คือ คา่สดัสว่นของ

เอกสารท่ีตรงตามความต้องการท่ีถกูค้นคืนสนด้วยเอกสารท่ีตรงความต้องการทัง้หมด สว่นคา่
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ความแมน่ยํา คือ คา่สดัสว่นของเอกสารท่ีถกูค้นคืนแล้วตรงความต้องการสว่นด้วยเอกสารท่ีถกูค้น

คืนทัง้หมด ซึง่นิยามของยาโตสและเนโตเป็นท่ีนิยมมากกวา่ 

 จากนิยามทัง้สองข้างต้น ผู้วิจยัจงึสรุปความหมายของคา่ความครบถ้วน และ

ความแมน่ยํา ดงันี ้ คา่ความครบถ้วน คือ คา่ของจํานวนเอกสารท่ีถกูเรียกคืนออกมาได้และตรง

ความต้องการ หารด้วยจํานวนเอกสารท่ีตรงความต้องการทัง้ท่ีถกูเรียกคืนและไมถ่กูเรียกคืน ซึง่

สามารถเขียนเป็นสตูรคณิตศาสตร์ได้ดงันี ้

 

        
 
สว่นคา่ความแมน่ยํา คือ คา่ของจํานวนเอกสารท่ีถกูเรียกคืนและตรงความต้องการ หารด้วย

จํานวนเอกสารท่ีถกูเรียกคืนออกมาได้ทัง้หมดไมว่า่จะตรงหรือไมต่รงความต้องการ ซึง่สามารถ

เขียนเป็นสตูรคณิตศาสตร์ได้ดงันี ้
 

     
 
 
                  ภาพท่ี 2.3 ภาพอธิบายวิธีคํานวณคา่ความครบถ้วนและคา่ความแมน่ยํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัคา่ความครบถ้วน และคา่ความแมน่ยํามากยิง่ขึน้ 

ผู้วิจยัจะอธิบายจากภาพที ่2.3 ดงันี ้วงกลม A+B คือ เอกสารท่ีตรงกบัความต้องการ วงกลม C+B 

คือ เอกสารท่ีระบบเรียกคืนออกมาได้ สว่น B คือ เอกสารท่ีระบบเรียกคืนออกมาได้และตรงกบั

 

 

  A B C 

พืน้ที่ค้นหา 
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ความต้องการ คา่ความครบถ้วน มีวิธีคดิโดย นําคา่จํานวนเอกสารท่ีระบบเรียกคืนออกมาได้และ

ตรงกบัความต้องการ (B) หารด้วยผลรวมของจํานวนเอกสารท่ีตรงกบัความต้องการและจํานวน

เอกสารท่ีระบบเรียกคืนออกมาได้และตรงกบัความต้องการ (A+B) สว่นคา่ความแมน่ยํา มีวิธีคดิ

โดย นําคา่จํานวนเอกสารท่ีระบบเรียกคืนออกมาได้และตรงกบัความต้องการ (B) หารด้วยผลรวม

ของเอกสารท่ีระบบเรียกคืนออกมาได้และตรงกบัความต้องการและเอกสารท่ีระบบเรียกคืนออกมา

ได้ (B+C) ซึง่เขียนเป็นสตูรคณิตศาสตร์ได้ดงันี ้

 

 

 

 

             คา่ความครบถ้วน และคา่ความแมน่ยํา จะเป็นคา่ท่ีมีจํานวนเตม็เท่ากบัหนึง่ แต่

เพ่ือให้ทําความเข้าใจได้ง่ายขึน้ ผู้วิจยัจงึคณูเลขหนึง่ร้อยเพิ่มเข้าไปในการคํานวณคา่ดงักลา่วเพ่ือ

เล่ือนจดุทศนิยมขึน้ 2 ตําแหนง่ ทําให้มีจํานวนเตม็เทา่กบัหนึง่ร้อย และเน่ืองจากคา่ความครบถ้วน

และคา่ความแมน่ยําเป็นคา่ท่ีมองจากมิตท่ีิตา่งกนั  หากต้องการผลท่ีสะท้อนคา่ทัง้สองนี ้ จําเป็น

จะต้องนําคา่ทัง้สองไปคํานวณหาคา่เฉลีย่ท่ีเรียกวา่ คา่เอฟ-เมเชอร์ (F-measure) ซึง่จะให้นํา้หนกั

ของคา่ความครบถ้วนและคา่ความแมน่ยําเท่าๆกนั  คา่เอฟ-เมเชอร์ จงึเป็นคา่ท่ีนิยมใช้บอก

ประสทิธิภาพของระบบ คา่เอฟ-เมเชอร์สามารถคํานวณได้โดย นําคา่ความครบถ้วนคณูด้วยคา่

ความแมน่ยําคณูด้วยสอง แล้วหารด้วยผลรวมของคา่ความครบถ้วนและคา่ความแมน่ยํา ซึง่เขียน

เป็นสตูรคณิตศาสตร์ได้ ดงันี ้

 

                 
  
 จากการทบทวบเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ทําให้เข้าใจถึงภาพรวมและ

โครงสร้างของเครือขา่ยคํา ตลอดจนแนวทางในการสร้างเครือขา่ยคําภาษาตา่งๆ ท่ีมีในปัจจบุนั 

นอกจากนี ้ จดุด้อยของวิธีการสร้างเครือขา่ยไทยท่ีได้มีการทดลองศกึษามาก่อนหน้า และแนวทาง

ในการสร้างเครือขา่ยคําจากสมาคมเครือขา่ยคําโลก ยงัเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคดิในพฒันา

ระบบการสร้างเครือขา่ยคําไทยด้วยวิธีการแปลสองทาง 

 

 

 

ค่าความครบถ้วน =   B / A+B 
ค่าความแม่นยาํ   =   B / B+C 
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บทที่  3 
 

การสร้างเครือข่ายคาํไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทติลีาํดับที่หน่ึง 

 

 บทนีจ้ะอธิบาย ขัน้ตอนการสร้างเครือขา่ยคําไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของ

เอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ เนือ้หาภายในบทแบง่ออกเป็น 4 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 กลา่วถึงขัน้ตอนการแปล

คําภาษาองักฤษของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่เป็นภาษาไทย ในขัน้ตอนนี ้ เร่ิม

จากนําหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ท่ีอยูใ่นเอนทิตลํิาดบัท่ีหนึง่ ซึง่เป็นหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ของ

เครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 1.5 จํานวน 493 กลุม่ ไปเทียบเป็นหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ของเครือขา่ย

คําพรินสตนั รุ่น 3.0 ซึง่เป็นรุ่นปัจจบุนั จากนัน้จงึนําหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้ ไปดงึคํา

ภาษาองักฤษท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ในเครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 3.0 ออกมา ได้คํา

ภาษาองักฤษทัง้สิน้ 1,056 คํา แล้วจงึนําคําท่ีได้ทัง้หมดไปแปลเป็นภาษาไทยด้วยพจนานกุรม 5 

ชดุ, สว่นท่ี 2 เป็นขัน้ตอนการเลือกคําภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ 

หลงัจากท่ีแปลด้วยพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ คําภาษาไทยท่ีไมต่รงกบัมโนทศัน์ตา่ง ๆ จะถกูคดัแยก

ออกไป กลุม่คําไวพจน์ท่ีไมส่ามารถหาคําภาษาไทยได้ ผู้วิจยัก็จะหาคําจากแหลง่วชิาการอ่ืน หรือ

ผกูคํา หรือวลีขึน้ใหมเ่พ่ือแทนมโนทศัน์เหลา่นัน้ แล้วจงึนําคําท่ีได้ทัง้หมดไปให้ผู้ เช่ียวชาญ

ตรวจสอบเพ่ือความถกูต้องอีกครัง้หนึง่ สว่นท่ี 3 เป็นการสรุปผลการสร้างเครือขา่ยคําไทย โดย

ผู้วิจยัได้สรุปและแจกแจงจํานวนคําไทยท่ีสามารถใช้ได้จากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ และจํานวน

กลุม่คําไวพจน์ท่ีสามารถหาคําท่ีเหมาะสมได้จากพจนานกุรมเหลา่นี ้   สถิตท่ีิได้ในบทนี ้ ใช้

ประกอบในการพิจารณากบัผลท่ีได้จากระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการแปลแบบสองทางในบทท่ี 4 

ตอ่ไป และสว่นสดุท้าย กลา่วถงึปัญหาและอปุสรรคในการสร้างเครือขา่ยคําไทย อนัเป็นข้อพงึ

ระวงัสําหรับผู้ ท่ีต้องการสร้างเครือขา่ยคําไทย ฉบบัสมบรูณ์ในอนาคต 

 
3.1 ขัน้ตอนการแปลคาํภาษาอังกฤษของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทติลีาํดบัที่หน่ึง
เป็นภาษาไทย 
 

 ดงัท่ีได้บรรยายไว้ในบทท่ี 2 วา่ “มโนทศัน์พืน้ฐานร่วม” (Common Base 

Concepts) เกิดขึน้จากการสร้างเครือขา่ยคําภาษายโุรป เม่ือนําเครือขา่ยคําภาษาตา่ง ๆ ในยโุรป 

เช่น เครือขา่ยคําภาษาอิตาเลียน ภาษาสเปน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั ฯลฯ มารวมกนั และ
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พบกลุม่มโนทศัน์จํานวนหนึง่ท่ีตรงกนัในทกุภาษาจงึเรียกกลุม่มโนทศัน์นัน้วา่ “มโนทศัน์พืน้ฐาน

ร่วม” โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ คือ เอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ เอนทิตีลําดบัท่ีสอง และ เอนทิตีลําดบัท่ีสาม 

หมายเลขกลุม่คําไวพจน์ของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมทัง้สามเอนทิตีดงักลา่ว เป็นหมายเลขกลุม่คํา

ไวพจน์ในเครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 1.5 เพราะขณะท่ีสร้างเครือขา่ยคํายโุรปในสมยันัน้ เครือขา่ย

คําพรินสตนัยงัเป็นรุ่น 1.5 แตปั่จจบุนัเครือขา่ยคําได้มีการพฒันาไปเป็น รุ่น 3.0 โดยมีการปรับ

หมายเลขกลุม่คําไวพจน์ และโครงสร้างความสมัพนัธ์ภายในเครือขา่ยคําเพ่ือให้เกิดความถกูต้อง

มากยิง่ขึน้ การท่ีจะนําหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ของเครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 1.5 มาเป็นต้นแบบใน

การสร้างเครือขา่ยคําไทย จงึไมท่นัสมยั และอาจไมถ่กูต้องได้ ผู้วิจยัจงึต้องเทียบหมายเลขกลุม่คํา

ไวพจน์ของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วม เครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 1.5 ให้เป็น รุ่น 3.0 เสียก่อน และในการ

เทียบหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ดงักลา่ว ได้มีการศกึษาและทําการเทียบไว้หมดเรียบร้อยแล้ว โดย

กลุม่งานวิจยัการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ มหาวิทยาลยักาตาโลเนีย ประเทศสเปน (NLP 

Research Group, Technical University of Catalonia: UPC)  

 การสร้างเครือขา่ยคําไทย จากมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ของ

ผู้วิจยั จงึเร่ิมจากนําหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ท่ีอยูใ่นเครือขา่ยคําพรินสตนัรุ่น 1.5 จํานวน 493 กลุม่ 

ไปเทียบ (map) กบัหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ของเครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 3.0 ซึง่เป็นรุ่นปัจจบุนั 

โดยใช้ตารางเทียบของกลุม่งานวิจยัการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ มหาวิทยาลยักาตาโลเนีย ดงั

ตวัอยา่งในตารางที ่3.1 

 
 ตารางท่ี 3.1 ตารางเทียบหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ระหวา่งเครือข่ายคํารุ่น 1.5 และ 3.0 

เครือขา่ยคํารุ่น 1.5  เครือขา่ยคํารุ่น 3.0 

05208026 เทียบเป็น 08166552 

02456156 เทียบเป็น 03259505 

05120211 เทียบเป็น 07951464 

 

 จากการเทียบหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบั

ท่ีหนึง่ ท่ีอยูใ่นเครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 1.5 จํานวน 493 กลุม่ ให้เป็นหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ใน

เครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 3.0 พบวา่ มีจํานวน 493 กลุม่ เท่าเดมิ แตมี่การเปล่ียนแปลงข้อมลู ดงันี ้

กลุม่คําไวพจน์ในเครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 1.5 จํานวน 1 กลุม่ แตกออกเป็นกลุม่คําไวพจน์ 2 กลุม่ 

ในเครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 3.0 กลา่วคือ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00002728 ['life_form', 

'organism', 'being', 'living_thing'] แยกออกเป็นกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00004258 
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['living_thing', 'animate_thing'] และ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00004475 ['organism', 'being'] 

นอกจากนี ้ยงัมีกลุม่คําไวพจน์กลุม่คําไวพจน์ในเครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 1.5 จํานวน 2 กลุม่ ท่ียบุ

รวมเป็นกลุม่คําไวพจน์เดียวกนั คือ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 05390395 ['city', 'metropolis', 

'urban_center'] และกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 05397774 ['city'] ยบุรวมเป็นกลุม่คําไวพจน์

หมายเลข 08524735 ['city', 'metropolis', 'urban_center'] ดงัตารางที ่ 3.2 จํานวนกลุม่คํา

ไวพจน์เม่ือเทียบจาก รุ่น 1.5 ไปเป็น รุ่น 3.0 จงึยงัมีจํานวนกลุม่คําไวพจน์ 493 กลุม่เท่าเดมิ  

  

  ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ท่ีมีการปรับเปล่ียน 

เครือขา่ยคํารุ่น 1.5  เครือขา่ยคํารุ่น 3.0 

00002728  00004258 

  00004475 

05390395   

05397774  08524735 

 

 

 เม่ือผู้วิจยัได้หมายเลขกลุม่คําไวพจน์ตรงกบัเครือขา่ยคําพรินสตนั รุ่น 3.0 แล้ว 

ผู้วิจยัจงึนําหมายเลขกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้ทัง้ 493 กลุม่ ไปดงึคําศพัท์ภาษาองักฤษท่ีอยูใ่นแตล่ะ

กลุม่คําไวพจน์ในเครือขา่ยคําพรินสตนัรุ่น 3.0 ออกมาซึง่เป็นคํานามทัง้หมด ดงัตวัอยา่งในตาราง

ที ่3.3  
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        ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงคําภาษาองักฤษท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่ไวพจน์ 
กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําอธิบาย 

08166552 ['nation’, 'land', 'country'] the people who live in a nation or 

country; ""a statement that sums up the 

nation's mood""; ""the news was 

announced to the nation""; ""the whole 

country worshipped him"" 

03259505 ['dwelling', 'home', 

'domicile', 'abode', 

'habitation', 

'dwelling_house'] 

housing that someone is living in; ""he 

built a modest dwelling near the pond""; 

""they raise money to provide homes for 

the homeless"" 

07951464 ['collection', 'aggregation', 

'accumulation', 

'assemblage'] 

several things grouped together or 

considered as a whole 

  

 จากตวัอยา่งในตารางที ่ 3.3 กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 08166552 มีคํา

ภาษาองักฤษ จํานวน 3 คํา คือ 'nation’, 'land' และ 'country'  กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

03259505 มีคําภาษาองักฤษ จํานวน 6 คํา คือ 'dwelling', 'home', 'domicile', 'abode', 

'habitation' และ 'dwelling_house' กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 07951464 มีคําภาษาองักฤษ 

จํานวน 4 คํา คือ 'collection', 'aggregation', 'accumulation' และ 'assemblage'  

 จากจํานวนกลุม่คําไวพจน์ของมโนทศัน์ร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ ทัง้สิน้ 493 

กลุม่ ผู้วิจยัได้คําภาษาองักฤษทัง้สิน้ 1,056 คํา เฉล่ียกลุม่คําไวพจน์ละ 2.14 คํา จากนัน้ผู้วิจยัจงึ

นําคําภาษาองักฤษท่ีได้ทัง้ 1,056 คําไปแปลเป็นภาษาไทย เพ่ือตัง้ต้นความคดิวา่ คําภาษาองักฤษ

เหลา่นัน้ มีคําภาษาไทยวา่อยา่งไร โดยใช้พจนานกุรม 5 ชดุ ได้แก่ 

 

1. พจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม 

2. พจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ วรรณปก 

3. พจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐบตุร 

4. พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน 

5. ศพัท์บญัญตั ิของ ราชบณัฑิตยสถาน 
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 ขัน้ตอนนี ้ ผู้วจิยัได้นําคําภาษาองักฤษในมโนทศัน์ร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ ทัง้ 

1,056 คํา ไปเปิดหาคําแปลภาษาไทยทีละคํา โดยเก็บคําแปลภาษาไทยเฉพาะท่ีเป็นคํานาม

เท่านัน้ เน่ืองจากคําภาษาองักฤษในมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่เป็นคํานาม

ทัง้หมดเช่นกนั ผู้วิจยัแปลคํานามภาษาองักฤษทัง้ 1,056 คํา 5 ครัง้ โดยแตล่ะครัง้ใช้พจนานกุรมท่ี

แตกตา่งกนัทัง้ 5 ชดุ กลา่วคือ การแปล 1 ครัง้จะใช้พจนานกุรม 1 ชดุเป็นเคร่ืองมือแปล หลงัจากท่ี

ผู้วิจยัแปลด้วยพจนานกุรมครบทัง้ 5 ชดุแล้ว ผู้วจิยัได้คําแปลภาษาไทย รวมทัง้สิน้ 14,804 คํา 

โดยแจกแจงตามแตล่ะพจนานกุรมแตล่ะชดุ ตามตารางที ่3.4 ดงันี ้

 

             ตารางท่ี 3.4 ตารางแจกแจงจํานวนคําแปลท่ีได้จากแตล่ะพจนานกุรม 

พจนานกุรม จํานวนคํา 

พจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม 4,272 

พจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ 

วรรณปก 

3,446 

พจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐบตุร 3,163 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน 2,131 

ศพัท์บญัญตั ิของ ราชบณัฑิตยสถาน 1,792 

รวม 14,804 

   

 จากตารางที ่ 3.4 ผู้วิจยัได้คําภาษาไทยจากพจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ วิทย์ 

เท่ียงบรูณะธรรม จํานวน 4,272 คํา จากพจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – เสถียร

พงษ์ วรรณปก จํานวน 3,446 คํา จากพจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐบตุร จํานวน 

3,163 คํา จากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน จํานวน 2,131 คํา และจาก

ศพัท์บญัญตั ิของ ราชบณัฑิตยสถาน จํานวน 1,792 คํา  

  ขัน้ตอนการแปลข้างต้น ผู้วิจยัแปลโดยเปิดพจนานกุรม องักฤษ – ไทย ทีละชดุ 

หาความหมายภาษาไทยของคําภาษาองักฤษทัง้ 1,056 คํา ทีละคํา เม่ือได้คําแปลภาษาไทย หรือ

คําแปลท่ีมีลกัษณะเป็นการนิยามศพัท์ ผู้วิจยัก็จะบนัทกึเอาไว้ทัง้หมดก่อน โดยยงัมิได้ตรวจสอบวา่

มีความหมายตรงกบัคําอธิบาย (gloss) ของแตล่ะกลุม่คําไวพจน์หรือไม ่ นอกจากนีคํ้าท่ีปรากกฎ

ซํา้กนัในกลุม่คําไวพจน์เดียวกนัก็ไมน่บัรวมเป็น 1 คํา ดงัตารางที ่3.5 
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        ตารางท่ี 3.5 ตารางแสดงคําแปลกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00015388 
กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําแปลภาษาไทยท่ีได้ คําอธิบาย 
00015388 [animal] [สัตว์] a living organism 

characterized by 

voluntary movement 

 

00015388 [animate_being] - 

00015388 [beast] 

[สัตว์, สัตว์เดรัจฉาน, คนท่ีร้าย

กาจคล้ายสตัว์เดรัจฉาน] 

00015388 [brute] 

[สัตว์เดรัจฉาน, สตัว์ป่า, คนท่ีมีใจ

โหดเหีย้มอยา่งสตัว์, ลกัษณะของ

สตัว์] 

00015388 [creature] 

[สรรพสิง่ท่ีสร้างขึน้, สัตว์, คน, 

บคุคล, เคร่ืองมือ, ทาส] 

00015388 [fauna] [สตัว์ประจําเขตภมิูภาคหนึง่] 

 

   

 ตารางที ่ 3.5 เป็นตวัอยา่งท่ีผู้วิจยัแปล กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00015388 ด้วย

พจนานกุรม  องักฤษ – ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม ซึง่มีคําภาษาองักฤษท่ีเป็นสมาชิกทัง้หมด 

6 คํา ได้แก่ ‘animal’, ‘animate_being’, ‘beast’, ‘brute’, ‘creature’ และ ‘fauna’ ผู้วิจยัได้คํา

แปลภาษาไทยจากคําวา่ ‘animal’ จํานวน  1 คํา ได้แก่ คําวา่ “สตัว์” จากคําวา่ ‘beast’ จํานวน  3 

คํา ได้แก่ คําวา่  “สตัว์”, “สตัว์เดรัจฉาน”, และ “คนท่ีร้ายกาจคล้ายสตัว์เดรัจฉาน” จากคําวา่ 

‘brute’ จํานวน  4 คํา ได้แก่ คําวา่ “สตัว์เดรัจฉาน”, “สตัว์ป่า”, “คนท่ีมีใจโหดเหีย้มอยา่งสตัว์”, 

และ “ลกัษณะของสตัว์” จากคําวา่ ‘creature’ จํานวน  6 คํา ได้แก่ คําวา่ “สรรพสิง่ท่ีสร้างขึน้”, 

“สตัว์”, “คน”, “บคุคล”, “เคร่ืองมือ”, และ “ทาส” และจากคําวา่ ‘fauna’ จํานวน  1 คํา ได้แก่ คําวา่ 

“สตัว์ประจําเขตภมูิภาคหนึง่” สว่นคําวา่ ‘animate_being’ ผู้วิจยัไมไ่ด้คําแปลจากพจนานกุรม

ดงักลา่ว รวมคําภาษาไทยท่ีได้ทัง้หมด 15 คํา ทัง้นีคํ้าท่ีปรากฏซํา้กนั คือ คําวา่ “สตัว์” ซึง่ปรากฏ

ซํา้กนั 3 ครัง้ และคําวา่ “สตัว์เดรัจฉาน” ซึง่ปรากฏซํา้กนั 2 ครัง้ ก็ยงันบัเป็น 3 คําและ 2 คําอยู ่

โดยไมน่บัรวมกนัวา่ “สตัว์” คือ 1 คํา และ “สตัว์เดรัจฉาน” คือ 1 คํา การท่ีผู้วิจยับนัทกึคําท่ีซํา้กนั

เอาไว้ทัง้หมดก่อน ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้วิจยัต้องการใช้คา่สถิตท่ีิปรากฏซํา้กนัดงักลา่ว เป็นสว่นช่วยใน

การตดัสนิใจในขัน้ตอนการเลือกคําแปลท่ีเหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ในสว่นท่ี 3.2 หากกลุม่คํา

ไวพจน์กลุม่ใดกลุม่หนึง่ ได้คําแปลภาษาไทยจากคําภาษาองักฤษท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์

นัน้ซํา้กนัหลาย ๆ คํา คําแปลภาษาไทยท่ีได้นัน้ มีแนวโน้มวา่จะเป็นคําแปลภาษาไทยท่ีเหมาะสม

กบักลุม่คําไวพจน์นัน้หรือไม ่ 
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 นอกจากนี ้ผู้วจิยัยงัมีสมมตฐิานวา่ การมีคําแปลมากน้อยในพจนานกุรมแตล่ะชดุ

จะมีผลตอ่คา่ความครบถ้วน (recall) คา่ความแมน่ยํา (precision) และคา่เอฟ-เมเชอร์ (F-

measure) ของผลการแปลแบบสองทางในบทท่ี 4 หรือไม ่ผู้วิจยัจงึทดลองนบัคําภาษาไทยท่ีได้อีก

ครัง้ โดยครัง้นีจ้ะนบัรวมคําท่ีปรากฏซํา้กนัเฉพาะภายในพจนานกุรมแตล่ะชดุเป็น 1 คํา กลา่วคือ 

แยกเฉพาะตามแตล่ะพจนานกุรม เช่น หากปรากฏคําวา่ “สตัว์” ซํา้กนั 30 คําในผลการแปลท่ีได้

โดยใช้พจนานกุรม องักฤษ – ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม ก็จะนบั คําวา่ “สตัว์” เป็น 1 คํา

เท่านัน้ ทัง้นี ้ไมไ่ด้หมายรวมถึง คําวา่ “สตัว์” ท่ีปรากฏอยูใ่นผลการแปลท่ีได้จากพจนานกุรมอีก 4 

ชดุท่ีเหลือ ผู้วจิยัจงึได้จํานวนคําภาษาไทยเฉพาะภายในพจนานกุรมแตล่ะชดุ โดยแจกแจงไว้ตาม

ตารางที ่3.6 ดงันี ้

 

             ตารางท่ี 3.6 ตารางแจกแจงจํานวนคําในแตล่ะพจนานกุรมเม่ือนบัคําท่ีซํา้กนัเป็นหนึง่คํา 

พจนานกุรม จํานวนคํา 

พจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม 2,290 

พจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ 

วรรณปก 

1,573 

พจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐบตุร 1,515 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน 1,272 

ศพัท์บญัญตั ิของ ราชบณัฑิตยสถาน 1,129 

รวม 7,779 

 

 

 จากตารางข้างต้น ผู้วิจยัได้คําภาษาไทยจากพจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ วิทย์ 

เท่ียงบรูณะธรรม จํานวน 2,290 คํา จากพจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – เสถียร

พงษ์ วรรณปก จํานวน 1,573 คํา จากพจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐบตุร จํานวน 

1,515 คํา จากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน จํานวน 1,272 คํา และจาก

ศพัท์บญัญตั ิ ของ ราชบณัฑิตยสถาน จํานวน 1,129 คํา จํานวนคําภาษาไทยท่ีพบภายในแตล่ะ

พจนานกุรมข้างต้น ผู้วิจยัจะนําคา่ท่ีได้นีไ้ปเปรียบเทียบกบัคา่ความครบถ้วน (recall) คา่ความ

แมน่ยํา (precision) และคา่เอฟ-เมเชอร์ (F-measure) ท่ีได้จากระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการแปล

แบบสองทางในบทท่ี 4 นอกจากนี ้ ผู้วิจยัยงัจะนําไปเปรียบเทียบกบัจํานวนคําท่ีได้หลงัจากท่ีผา่น

ขัน้ตอนการเลือกคําท่ีเหมาะสมแล้วในสว่นท่ี 3.3  เพ่ือศกึษาดวูา่แตล่ะพจนานกุรมได้คําท่ี
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เหมาะสมกบัมโนทศัน์ตา่ง ๆ ในเครือขา่ยคํามากน้อยเพียงใด จํานวนท่ีได้แตกตา่งกนัในแตล่ะ

พจนานกุรมมีสาเหตมุาจากอะไรอีกด้วย 

 จากจํานวนคําภาษาองักฤษในมโนทศัน์พืน้ฐานลําดบัท่ีหนึง่ ทัง้หมด 1,056 คํา 

ผู้วิจยัพบคําแปลภาษาไทย จํานวน 918 คํา คดิเป็น ร้อยละ 86.93 ไมพ่บคําแปลภาษาไทย 

จํานวน 138 คํา คดิเป็นร้อยละ 13.07 ตามตารางที ่ 3.7 นัน่หมายความวา่ หากใช้พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน และพจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะ

ธรรมเป็นข้อมลูพจนานกุรมท่ีใช้ระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการแปลแบบสองทาง ในบทท่ี 4 จะไม่

สามารถแปลคําภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยได้อยา่งแนน่อน จํานวน 138 คํา 

  

 ตารางท่ี 3.7 ตารางแสดงจํานวนคําภาษาองักฤษท่ีพบและไมพ่บคําแปล 

 จํานวนคําภาษาองักฤษ ร้อยละ 

พบคําแปลภาษาไทย 918 86.93 

ไมพ่บคําแปล 138 13.07 

รวม 1,056 100 

 

 จากกลุม่คําไวพจน์ทัง้หมดในมโนทศัน์พืน้ฐานลําดบัท่ีหนึง่ จํานวน 493 กลุม่

ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทย ทัง้หมด 429 กลุม่ คดิเป็นร้อยละ 87.02 และมีกลุม่คําไวพจน์ 64 กลุม่ 

ท่ีไมพ่บคําแปล หรือพบคําแปลท่ีไมต่รงกบัมโนทศัน์ เพราะเป็นกลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นมโนทศัน์

ระดบับน ซึง่จําเป็นจะต้องค้นคําจากแหลง่วิชาการอ่ืน หรือผกูคําใหม ่หรือปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ คิด

เป็นร้อยละ 12.98 ตามตารางที ่3.8 นัน่หมายความวา่ หากใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - 

ไทย เลก็ซติรอน และพจนานกุรมองักฤษ - ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม เป็นพจนานกุรมท่ีใช้

กบัระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการแปลแบบสองทาง ในบทท่ี 4 จะมีกลุม่คําไวพจน์ท่ีไมส่ามารถหาคํา

แปลภาษาไทยได้อยา่งแนน่อน จํานวน 64 กลุม่ ซึง่จะอภิปรายตอ่ไปในสว่นท่ี 3.3.2 

 

 ตารางท่ี 3.8 ตารางแสดงจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบและไมพ่บคําแปล 

 จํานวนกลุม่คําไวพจน์ ร้อยละ 

พบคําแปลภาษาไทย 429 87.02 

ไมพ่บคําแปล 64 12.98 

รวม 493 100 
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 วิธีการสร้างเครือขา่ยคําไทยของผู้วิจยันัน้ ไมใ่ช่แคเ่พียงนําคําภาษาองักฤษ ไป

แปลด้วยพจนานกุรมหลาย ๆ ชดุ และยดึเอาคําแปลทัง้หมดท่ีได้นัน้ เป็นคําแปลท่ีเหมาะสมกบั

มโนทศัน์ในเครือขา่ยคํา โดยไมไ่ด้พิจารณาความหมายของมโนทศัน์ หรือโครงสร้างของเครือขา่ย

คํา จากตารางที ่3.4 ท่ีผู้วิจยัแสดงไว้ตอนต้นวา่ ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทยมากมายถึง 14,804 คํา 

แตคํ่าแปลภาษาไทยท่ีได้ทัง้หมดนัน้ ยงัไมใ่ช่คําแปลท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัมโนทศัน์นัน้ ๆ ทัง้หมด 

จงึจําเป็นท่ีผู้วจิยัจะต้องพิจารณาคําแปลภาษาไทยท่ีได้ทีละคํากบัคําอธิบาย (gloss) ของแตล่ะ

กลุม่คําไวพจน์ ซึง่เป็นการพิจารณาในแนวนอน และกบัโครงสร้างเครือขา่ยคําทีละมโนทศัน์ ซึง่

เป็นการพิจารณาในแนวตัง้ ดงัตวัอยา่งในตารางที ่3.9 และ ตารางที ่3.11 ด้านลา่ง 

 

      ตารางท่ี 3.9 ตารางแสดงตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 04426788 และ 14866889 

กลุม่คํา

ไวพจน์ 

คํา

ภาษาองักฤษ 

คําภาษาไทย คําอธิบาย 

04426788 [thread, yarn] [ด้าย, ใย, เส้นด้าย, เส้น

ใย] 

a fine cord of twisted fibers (of 

cotton or silk or wool or nylon 

etc.) used in sewing and 

weaving 
14866889 [fiber, fibre] [ใย, เส้นใย] a slender and greatly 

elongated substance capable 

of being spun into yarn 

 

 ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทยของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 04426788 [thread, 

yarn] ได้ในครัง้แรก 4 คําคือ “ด้าย”, “ใย”, “เส้นด้าย” และ “เส้นใย” แตเ่ม่ือพิจารณาคําอธิบายของ

ทัง้สองกลุม่คําไวพจน์แล้ว จงึพบวา่กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 14866889 [fiber, fibre] มี

ความหมายวา่ “ใย” และ “เส้นใย” ฉะนัน้คําวา่ “ใย” และ “เส้นใย” ในกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

04426788 [thread, yarn] จงึควรคดัออกเหลือเฉพาะคําวา่ “ด้าย” และ “เส้นด้าย” ตามตารางที ่

3.10 ดงันี ้
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 ตารางท่ี 3.10 ตารางแสดงตวัอย่างกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 04426788 และ 14866889 

กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

04426788 [thread, yarn] [ด้าย, เส้นด้าย] 

14866889 [fiber, fibre] [ใย, เส้นใย] 

 

 นอกจากท่ีผู้วจิยัจะต้องพิจารณาคําอธิบายของแตล่ะกลุม่คําไวพจน์ซึง่เป็นการ

พิจารณาในแนวนอนแล้ว ยงัจะต้องพิจารณาจากโครงสร้างของเครือขา่ยคํา ซึง่เป็นการพิจารณา

ในแนวตัง้อีกด้วย ดงัตวัอยา่งใน ตารางที ่3.11 

 

     ตารางท่ี 3.11 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 10235549 และ 10236304 
กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย คําอธิบาย 

10235549 [relative , 

relation] 
[เครือญาต,ิ ญาต,ิ ญาติ

พี่น้อง, ?พงษ์พนัธุ์, วงศ์

วานวา่นเครือ, วงศาคณา

ญาต]ิ 

a person related by blood or 

marriage; ""police are searching 

for relatives of the deceased""; 

""he has distant relations back in 

New Jersey"" 

10236304 [kin, 

kinsperson, 

family] 

[เครือญาต,ิ ญาต,ิ ญาติ

พี่น้อง, พ่ีน้อง] 

a person having kinship with 

another or others; ""he's kin""; 

""he's family"" 

 

 ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทย สําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 10235549 [relative , 

relation] จํานวน 6 คํา ได้แก่ “เครือญาต”ิ, “ญาต”ิ, “ญาตพ่ีิน้อง”, “พงษ์พนัธ์ุ”, “วงศ์วานวา่น

เครือ” และ “วงศาคณาญาต”ิ และได้คําแปลภาษาไทยสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 10236304 

[kin, kinsperson, family] จํานวน 4 คํา ได้แก่ “เครือญาต”ิ, “ญาต”ิ, “ญาตพ่ีิน้อง” และ “พ่ีน้อง” 

กลุม่คําไวพจน์ทัง้ 2 กลุม่ มีคําซํา้กนั 3 คํา คือ คําวา่ “เครือญาต”ิ, “ญาต”ิ และ “ญาตพ่ีิน้อง” เม่ือ

เป็นเช่นนี ้ผู้วจิยัจงึต้องการตรวจสอบดวูา่ คําภาษาไทยทัง้ 3 คําท่ีซํา้กนั สามารถอยูท่ัง้สองกลุม่คํา

ไวพจน์ได้หรือไม ่ ผู้วิจยัจงึตรวจสอบโครงสร้างของเครือขา่ยคําพบวา่ กลุม่คําไวพจน์ ทัง้ 3 มีการ

จดัเรียงโครงสร้างดงันี ้
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 Level1:  00007846 [person, individual, someone, somebody, mortal, soul] 

 Level2:         10235549 [relative, relation]  

 Level3:              10236304 [kin, kinsperson, family] 

 Level3:              10373998 [offspring, progeny, issue] 

 Level4:              09918248 [child, kid] 

  

 จากโครงสร้างเครือขา่ยคําข้างต้น หากดเูพียงผิวเผินอาจเข้าใจได้วา่ ทัง้สอง

กลุม่คําไวพจน์นา่จะอยูร่ะดบัเดียวกนัในโครงสร้างเครือขา่ยคํา เพราะได้คําแปลภาษาไทย

เหมือนกนัคือ คําวา่ “เครือญาต”ิ, “ญาต”ิ, “ญาตพ่ีิน้อง” และ “พ่ีน้อง” และคําแปลท่ีได้ซํา้กนัทัง้ 3 

คําก็นา่จะเป็นคําแปลท่ีถกูต้อง แตเ่ม่ือผู้วจิยัตรวจสอบกบัโครงสร้างเครือขา่ยคําจงึพบวา่ กลุม่คํา

ไวพจน์หมายเลข 10235549 [relative, relation] เป็นกลุม่คําไวพจน์จ่ากลุม่ของกลุม่คําไวพจน์

หมายเลข 10236304 [kin, kinsperson, family] ผู้วิจยัจงึต้องค้นคว้าหาคําตอบวา่ เหตใุดจงึเป็น

เช่นนัน้ เม่ือพจิารณาจากคําอธิบายของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 10235549 [relative, relation] 

ท่ีวา่ “คนท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายเลือดหรือการแตง่งาน”  จงึทําให้ผู้วิจยัทราบมโนทศัน์นีห้มายถงึ 

ญาตริวมๆ ไมว่า่จะเป็นญาตท่ีิสืบเชือ้สายกนัตามสายเลือด หรือเป็นญาตจิากการสมรส และจาก

การท่ีกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 10236304 [kin, kinsperson, family] เป็นลกูกลุม่ของกลุม่คํา

ไวพจน์หมายเลข 10235549 [relative, relation] ในโครงสร้างเครือขา่ยคํา เม่ือผู้วิจยัตรวจสอบ

จากคําอธิบายก็ยงัไมไ่ด้รับคําตอบวา่ทําไมกลุม่คําไวพจน์นีจ้งึเป็นลกูกลุม่ ผู้วิจยัจงึค้นคว้า

ความหมายจากแหลง่อ้างอิงทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเตมิ จงึได้คําตอบวา่ กลุม่คําไวพจน์นีห้มายถงึ 

ญาตท่ีิสืบสายเลือดเดียวกนั เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างเครือขา่ยคําและความหมายจากแหลง่

ความรู้ภายนอกเครือขา่ยคําแล้ว คําแปลภาษาไทยท่ีได้ในตารางที ่ 3.11 จงึยงัไมใ่ช่คําท่ีเหมาะสม

กบัมโนทศัน์ ผู้วิจยัต้องการให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้วา่ [kin, kinsperson, family] ในกลุม่คํา

ไวพจน์หมายเลข 10236304 นัน้หมายถึง ญาตท่ีิสืบสายเลือดเดียวกนั  ผู้วิจยัจงึผกูคําวา่ “ญาติ

ทางสายโลหิต” ขึน้ เพ่ือให้เข้าใจมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์นีไ้ด้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตารางที ่3.12 
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              ตารางท่ี 3.12 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 09624168, 10285313 และ10287213 
กลุม่คํา

ไวพจน์ 

คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

10235549 [relative , relation] [เครือญาต,ิ ญาต,ิ ญาตพ่ีิน้อง, $

พงษ์พนัธุ์, $วงศ์วานวา่นเครือ, วงศา

คณาญาต]ิ 
10236304 [kin, kinsperson, family] [*ญาตทิางสายโลหิต] 

 

 สิง่เหลา่นีส้ะท้อนให้เห็นวา่ หากพิจารณาความหมายของแตล่ะกลุม่คําไวพจน์

จากคําอธิบายในแนวนอน โดยปราศจากการพิจารณาจากโครงสร้างเครือขา่ยคําในแนวตัง้และ

การค้นคว้าหาคําตอบจากแหลง่ความรู้อ่ืนๆ เพิ่มเตมิแล้ว อาจจะทําให้เลือกคําแปลท่ีผิดได้ 

 ในขัน้ตอนการเลือกคําภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ ผู้วิจยัต้องอาศยั

ข้อมลูจากหลายแหลง่เพ่ือให้ได้ข้อมลูคําไทยท่ีครบถ้วนมากท่ีสดุท่ีจะทําได้  ผู้วจิยัจงึได้กําหนด

เคร่ืองหมายท่ีจะกํากบัแตล่ะคําเอาไว้ เพ่ือประโยชน์ในการนบัคําไทยท่ีได้วา่มาจากแหลง่ใดบ้างใน

ภายหลงั  เคร่ืองหมายตา่งๆ เป็นไป ตามตารางที ่3.13 ดงันี ้

 

           ตารางท่ี 3.13 ตารางแสดงเคร่ืองหมายกํากบัคํา 

เคร่ืองหมาย ความหมาย 

ไมใ่สเ่คร่ืองหมายใด ๆ เป็นคําท่ีเหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ 

เคร่ืองหมาย # เป็นคําท่ีไมเ่หมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ ต้องคดัออก 

เคร่ืองหมาย $  เป็นคําท่ีปรากฏการใช้น้อย หรือเป็นคําเก่า หรือเป็นคําท่ีใช้ใน

วรรณคดี 

เคร่ืองหมาย & เป็นคําท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอ หรือเลือกใช้ 

เคร่ืองหมาย * เป็นคําท่ีได้จากแหลง่วิชาการอ่ืน หรือเป็นคําหรือวลีท่ีผกูขึน้เพ่ือ

แทนมโนทศัน์ท่ีไมมี่คําในภาษาไทย 

 

 คําท่ีไมใ่สเ่คร่ืองหมายใด ๆ หมายถงึ คํานัน้เป็นภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบัมโนทศัน์

ในแตล่ะกลุม่คําไวพจน์ สว่นคําท่ีมีเคร่ืองหมาย # หมายถงึ คําท่ีไมเ่หมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ 

จําเป็นจะต้องคดัออก เช่น คําวา่ ‘arm’ ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทย 2 คํา คือ “อาวธุ” และ “แขน” ใน
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มโนทศัน์ท่ีเก่ียวกบัอปุกรณ์สําหรับการตอ่สู้ คําวา่ “อาวธุ” เป็นคําท่ีเหมาะสมกบัมโนทศัน์ สว่นคํา

วา่ “แขน” จงึเป็นคําท่ีต้องคดัออกไป 

 เม่ือผู้วิจยัพบคําท่ีปรากฏการใช้น้อย หรือเป็นคําเก่า หรือเป็นคําท่ีใช้ในวรรณคดี 

แตมี่ความหมายตรงกบัมโนทศัน์นัน้ ๆ เชน่ คําวา่ ‘insect’ ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทยวา่ “แมลง” 

และ “กีฏ” คําวา่ “กีฏ” เป็นคําท่ีปรากฏการใช้น้อย แตมี่ความหมายตรงกบัมโนทศัน์เก่ียวกบัแมลง

ผู้วิจยัจะใสเ่คร่ืองหมาย $ หน้าคําวา่ “กีฏ”  เพ่ือแสดงวา่เป็นคําท่ีปรากฏการใช้น้อย 

 คําท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอขึน้มา หรือเป็นคําท่ีผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ ใช้ ตวัอยา่ง 

เช่น คําวา่ ‘bird’ และ ‘reptile’ ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทยจากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ วา่ “นก” และ 

“สตัว์เลือ้ยคลาน” ตามลําดบั แตผู่้ เช่ียวชาญทางด้านสตัววิทยา เสนอวา่ ต้องเพิ่มเตมิ คําวา่ “สตัว์

ปีก” และ “สตัว์สะเทิน้บกสะเทิน้นํา้”  เพราะเป็นคําท่ียอมรับกนัในวงวชิาการทางด้านสตัววทิยา 

และสามารถครอบคลมุช่ือสตัว์ท่ีเป็นลกูกลุม่ได้มากกวา่ ผู้วิจยัจงึทําเคร่ืองหมาย & หน้าคําวา่ 

“สตัว์ปีก” และ “สตัว์สะเทิน้บกสะเทิน้นํา้”   

 สว่นคําท่ีได้จากแหลง่วิชาการอ่ืน หรือเป็นคํา หรือวลีท่ีผกูขึน้ เพ่ือแทนมโนทศัน์ท่ี

ไมมี่คําในภาษาไทย ผู้วิจยัจะทําเคร่ืองหมาย * ไว้ ตวัอยา่งเช่น คําวา่ ‘language_unit’ ผู้วิจยัไม่

พบคําแปลภาษาไทยจากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ ผู้วิจยัจงึใช้คําวา่ “หน่วยภาษา” และทําเคร่ืองหมาย 

* กํากบัไว้ 

 
3.2 ขัน้ตอนการเลือกคาํภาษาไทยที่เหมาะสมกับแต่ละมโนทศัน์ของกลุ่มคาํไวพจน์ 
  

 การเลือกคําภาษาไทยท่ีเหมาะสมประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกเป็นการ

ตรวจสอบวา่คําแปลไทยท่ีได้กบัคําอธิบาย (gloss) หากคําใดตรงกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ก็

เก็บคํานัน้ไว้ ขัน้ตอนท่ีสองเป็นการตดัคําแปลท่ีไมต่รงออกไป โดยตรวจสอบกบัโครงสร้างเครือขา่ย

คําทัง้โครงสร้าง จากนัน้จงึหาคําไทยเพิ่มเตมิด้วยการค้นคว้าจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ หรือผกูคํา หรือ

วลีขึน้มาใหมเ่ป็นขัน้ตอนท่ีสาม สว่นขัน้ตอนสดุท้ายเป็นการตรวจสอบคําท่ีได้ทัง้หมดวา่เหมาะสม

หรือไมโ่ดยสอบถามจากกผู้ เช่ียวชาญเร่ืองนัน้ ๆ ขัน้ตอนทัง้หมดสามารถแสดงเป็นภาพที ่3.1 ดงันี ้
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         ภาพท่ี 3.1 ภาพแสดงขัน้ตอนการคดัเลือกคําแปลภาษาไทย 

 
 

 
 3.2.1 เก็บคาํแปลที่เหมาะสมกับมโนทศัน์เอาไว้ 
 

 เม่ือผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทยจากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุแล้ว ผู้วิจยัจะนําคํา

แปลภาษาไทยท่ีได้ไปตรวจสอบกบัคําอธิบาย (gloss) ของแตล่ะกลุม่คําไวพจน์ เม่ือคําแปลภาษา

ไทยท่ีได้ เหมาะสมมโนทศัน์ในกลุม่คําไวพจน์นัน้ ๆ ผู้วิจยัก็จะเก็บคําแปลภาษาไทยนัน้ไว้ ดงั

ตวัอยา่งในตารางที ่3.14 

 
 ตารางท่ี 3.14 ตารางแสดงคําแปลท่ีเหมาะสมกบัมโนทศัน์ 

กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

07850329 [cheese ] [เนยแข็ง] 

  

 ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทยสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 07850329 ‘cheese’ 

เพียงคําเดียว คือ คําวา่ “เนยแข็ง” จากนัน้ผู้วิจยัได้นําคําวา่ “เนยแข็ง” ไปตรวจสอบกบัคําจํากดั

ความของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 07850329 [cheese] ซึง่ได้ให้คําจํากดัความไว้วา่ “อาหารท่ี

เป็นของแข็งซึง่ทํามาจากนมหมกัอดัเป็นก้อน” (a solid food prepared from the pressed curd 

of milk) เม่ือผู้วิจยัพจิารณาแล้ววา่ “เนยแข็ง” เป็นคําท่ีเหมาะสมกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์

หมายเลข 07850329 [cheese] ก็จะเก็บคํานัน้ไว้ 
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  แตห่ากกรณีท่ีคําแปลท่ีได้นัน้ตรงกบัมโนทศัน์ แตคํ่าแปลท่ีเป็นมีลกัษณะเป็นการ

นิยามศพัท์ ผู้วิจยัจะคดัคําแปลนัน้ออกไป เน่ืองจากผู้วิจยัพยายามจะเก็บเฉพาะคําให้มากท่ีสดุ

เท่าท่ีจะเป็นไปได้ ทัง้นี ้การเก็บข้อมลูในเครือขา่ยคําท่ีเป็นคํา จะเป็นประโยชน์ตอ่งานทางด้านการ

ประมวลผลภาษาธรรมชาตมิากกวา่การเก็บข้อมลูเป็นวลีท่ีมีลกัษณะเป็นนิยามศพัท์ ดงัตารางที ่

3.15 

 
   ตารางท่ี 3.15 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําเป็นนิยามศพัท์ 

กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

09620078 [habitant] [ผู้อาศยั, ผู้ พํานกั, ชาวฝร่ังเศสผู้ตัง้รกรากใน
แคนาดาหรือรัฐหลุยเซียนาของอเมริกา, 
ชาวต่างด้าวที่ได้รับสทิธิบางอย่างของ
พลเมือง] 

 

  จากตารางข้างต้น ผู้วจิยัได้คําภาษาไทยสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

09620078 [habitant] วา่ “ผู้อาศยั”, “ผู้ พํานกั”, “ชาวฝร่ังเศสผู้ตัง้รกรากในแคนาดาหรือรัฐห

ลยุเซียนาของอเมริกา”, และ “ชาวตา่งด้าวท่ีได้รับสทิธิบางอยา่งของพลเมือง” แตผู่้วิจยัเลือกเก็บ

คําแปลเฉพาะคําวา่ “ผู้อาศยั” และ “ผู้ พํานกั”เพียง 2 คําเทา่นัน้ และตดัคําแปลวา่ “ชาวฝร่ังเศสผู้

ตัง้รกรากในแคนาดาหรือรัฐหลยุเซียนาของอเมริกา” และ “ชาวตา่งด้าวท่ีได้รับสทิธิบางอยา่งของ

พลเมือง” ท่ีมีลกัษณะเป็นการนิยามศพัท์ออก 

 
  3.2.2 คัดคาํแปลภาษาไทยที่ไม่ตรงกับมโนทศัน์ออก 
 
 ตามท่ีผู้วิจยัได้กลา่วในเบือ้งต้นแล้ววา่ ในการพิจารณาเลือกคําแปลท่ีเหมาะสม

กบัมโนทศัน์นัน้ จะต้องพิจารณาทัง้แนวนอน และแนวตัง้ นอกจากผู้วิจยัจะต้องตรวจสอบคําแปล

ท่ีได้กบัคําอธิบายของแตล่ะกลุม่คําไวพจน์แล้ว ยงัต้องพิจารณาโครงสร้างของเครือขา่ยคําอีกด้วย 

การท่ีจะคดัคําใดคําหนึง่ออกนัน้จงึไมใ่ช่เร่ืองงา่ย 

 ในขัน้ตอนการคดัคําแปลท่ีไมต่รงกบัมโนทศัน์ออกนัน้ ผู้วิจยันําคําแปลภาษาไทย

ท่ีได้ไปตรวจสอบกบัคําอธิบาย (gloss) ของแตล่ะกลุม่คําไวพจน์ เม่ือคําแปลภาษาไทยท่ีได้ ไมต่รง

กบัมโนทศัน์ในกลุม่คําไวพจน์นัน้ ๆ ผู้วจิยัก็จะคดัคําแปลภาษาไทยออกไปจากกลุม่คําไวพจน์ ดงั

ตวัอยา่งในตารางที ่3.16 

 



 

   
50

     ตารางท่ี 3.16 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์โดยยงัไมไ่ด้คดัคําแปลท่ีไมต่รงกบัมโนทศัน์ออก 

กลุม่คํา

ไวพจน์ 

คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย คําอธิบาย 

00017222 [plant, flora, 

plant_life] 

[โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม, 

สถานท่ีผลติ, $เฌอ, ต้นไม้, 

พรรณพืช, พฤกษ์, พฤกษชาติ, 

พฤกษา, พืช, ไม้] 

(botany) a living organism 

lacking the power of 

locomotion 

03956922 [plant, works, 

industrial_plant] 

[โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม, 

สถานท่ีผลติ, $เฌอ, ต้นไม้, 

พรรณพืช, พฤกษ์, พฤกษชาติ, 

พฤกษา, พืช, ไม้] 

buildings for carrying on 

industrial labor 

  

 ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทยของคําวา่ ‘plant’ ออกเป็น 2 จําพวก คือ ‘plant’ ท่ีเป็น

สิง่มีชีวิตชนิดหนึง่ และ ‘plant’ ท่ีเป็นสถานท่ี ดงัตวัอยา่งข้างต้น ผู้วิจยัจงึต้องคดัเอาคําแปลท่ีไม่

เหมาะสมกบัมโนทศัน์ของทัง้ 2 กลุม่คําไวพจน์ออกไป เม่ือผู้วิจยัพิจารณาคําจํากดัความของ

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00017222 [plant, flora, plant_life] ท่ีให้ไว้วา่ “เป็นคําท่ีมีความหมาย

ทางพฤษศาสตร์วา่เป็นสิง่มีชีวิตท่ีไมส่ามารถเคล่ือนท่ีได้” ((botany) a living organism lacking 

the power of locomotion) คําวา่ “โรง”, ”โรงงาน”, ”โรงงานอตุสาหกรรม” และ ”สถานท่ีผลติ” จงึ

ต้องถกูคดัออกไปจากกลุม่คําไวพจน์ ในทํานองเดียวกนั เม่ือพิจารณาคําจํากดัความของกลุม่คํา

ไวพจน์หมายเลข  03956922 [plant, works, industrial_plant] ท่ีให้ไว้วา่ “สิง่ปลกูสร้างท่ีมี

คนงานอตุสาหกรรม” (buildings for carrying on industrial labor) คําวา่ “เฌอ“,“ต้นไม้“,“พรรณ

พืช“, “พฤกษ์“, “พฤกษชาต“ิ, “พฤกษา“, “พืช“ และ “ไม้“ จงึต้องถกูคดัออกไปจากกลุม่คําไวพจน์นี ้

เช่นกนั ตามตารางที ่3.17 

 

     ตารางท่ี 3.17 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์โดยคดัคําแปลท่ีไมต่รงกบัมโนทศัน์ออกแล้ว 
กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

00017222 [plant, flora, plant_life] [$เฌอ, ต้นไม้, พรรณพืช, พฤกษ์, พฤกษชาติ, 

พฤกษา, พืช, ไม้] 

03956922 [plant, works, industrial_plant] [โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม, สถานท่ีผลติ] 
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  ตวัอยา่งข้างต้นเป็นการพิจารณาในแนวนอน กลา่วคือ ผู้วิจยัตรวจสอบคํา

แปลท่ีได้กบัคําอธิบายของกลุม่คําไวพจน์ เม่ือตรงกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ก็เก็บคํานัน้เอาไว้ 

แตท่ัง้นี ้ ยงัจําเป็นจะต้องพิจารณาจากโครงสร้างเครือขา่ยคําในแนวตัง้อีกด้วย ตวัอยา่งเช่น 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 [container] ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทย จากพจนานกุรมทัง้ 5 

ชดุ จํานวน 4 คํา ดงันี ้“กระตกิ”, “ตู้สนิค้า”, “ภาชนะ”, และ “ท่ีใส”่ ดงัตารางที ่3.18 

 

         ตารางท่ี 3.18 ตารางแสดงคําภาษาไทยของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 
กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย คําอธิบาย 

03094503 [container] [กระติก, ตู้สนิค้า, 

ภาชนะ, ท่ีใส]่ 

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) 

 

 

  เม่ือผู้วิจยัพิจารณาจากคําอธิบายแล้ว คําแปลภาษาไทยทัง้ 4 คํา ก็เป็นวตัถท่ีุ

สามารถเอาไว้ใช้บรรจสุิง่ของ และคําแปลท่ีได้ก็นา่จะเหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์นี ้ แตเ่ม่ือผู้วจิยั

ตรวจสอบกลุม่คําไวพจน์นีก้บัโครงสร้างเครือขา่ยคําทัง้โครงสร้างในแนวตัง้ พบวา่ มีกลุม่คําไวพจน์

ลกูกลุม่ของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 [container] ซึง่กลุม่คําไวพจน์ลกูกลุม่บางกลุม่ก็

ไมไ่ด้อยูใ่นมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมนัน้ มีมโนทศัน์ท่ีหมายถงึ “ถงุ”, “จาน”, “ช้อน” และ “พาหนะมีล้อ” 

ฯลฯ ดงันี ้

 

 Level1:          03575240 [instrumentality, instrumentation]  

 Level2:                 03094503 [container]  

 Level3:                     02773037 [bag]  

 Level3:                      04531098 [dish]  

 Level3:                      04284002 [spoon]  

 Level3:                      04576211 [wheeled_vehicle]  
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  เม่ือผู้วิจยัพิจารณาจากโครงสร้างเครือขา่ยคําแล้วจงึพบวา่ คําวา่ “ท่ีใส”่ เป็นคําท่ี

เหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 [container] เพียงคําเดียว เน่ืองจากเป็นคําท่ีมี

ความหมายกว้างพอท่ีจะครอบคลมุมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ลกูกลุม่ได้ทัง้หมด จากตวัอยา่ง

ปัญหาในการพิจารณาคดัคําแปลท่ีไมต่รงกบัมโนทศัน์ออกไป สะท้อนให้เห็นความยากในการเลือก

คําแปลท่ีเหมาะสม นอกจากท่ีผู้วจิยัจะต้องพิจารณาคาํอธิบายในแนวนอนแล้ว ยงัจําเป็นจะต้อง

พิจารณาจากโครงสร้างเครือขา่ยคําในแนวตัง้อีกด้วย หากไมมี่การพิจารณาโครงสร้างเครือขา่ยคํา

ในแนวตัง้แล้ว อาจเกิดความผิดพลาดในการเลือกคําท่ีเหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ได้ อยา่งใน

กรณี กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 [container] หากดคํูาแปลภาษาไทยทีได้กบัคําอธิบาย 

(gloss) คําแปลท่ีได้นัน้ก็นา่จะเหมาะสม แตเ่ม่ือพิจารณากลุม่คําไวพจน์ลกูกลุม่ท่ีแตกมโนทศัน์

แยกยอ่ยออกไปท่ีอยูใ่นโครงสร้างเครือขา่ยคําทัง้หมด ซึง่กลุม่คําไวพจน์ลกูกลุม่เหลา่นัน้อาจจะอยู่

นอกขอบเขตของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมท่ีผู้วิจยักําลงัศกึษา ทําให้คําแปลท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(specific) เชน่ “กระตกิ” หรือ “ตู้สนิค้า” อาจจะไปตรงกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นลกู

กลุม่ของ ‘container’ มากกวา่ 

 
  3.2.3 ค้นคว้าคาํจากแหล่งวชิาการอ่ืน หรือผูกคาํ หรือวลีเพื่อแทนมโน
ทศัน์ที่ไม่มีในคาํภาษาไทย 
 

  จากท่ีผู้วิจยัได้เกร่ินไว้ตอนต้นวา่ ผู้วิจยัพบคําท่ีไมส่ามารถหาคําแปลภาษาไทย

จากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ จํานวน 138 คํา แตคํ่าองักฤษท่ีไมพ่บคําแปลไทยก็อาจจะมีคําองักฤษ

อ่ืนๆ ในกลุม่ไวพจน์เดียวกนัท่ีพบคําแปลไทย ซึง่ผู้วิจยัก็จะดําเนินการตรวจสอบคําภาษาไทยนัน้วา่

เหมาะสมกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์หรือไม ่ดงัท่ีกลา่วมาแล้วในขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2  

 หากเป็นกรณีท่ีคําองักฤษในกลุม่ไวพจน์ใดไมป่รากฏวา่มีคําภาษาไทยท่ีเหมาะสม

เลย ผู้วจิยัจะหาคําไทยท่ีเหมาะสมจากแหลง่จากวิชาการอ่ืน หรือสร้างคําหรือวลีท่ีเหมาะสมกบั

มโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ ดงัตวัอยา่งในตารางที ่3.19 
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        ตารางท่ี 3.19 ตารางแสดงตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์ท่ีไมส่ามารถหาคําแปลภาษาไทยได้จากพจนานกุรม 

กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําอธิบาย 

08224580 [house] the members of a religious community living 

together 

08077711 [company] a unit of firefighters including their equipment; ""a 

hook-and-ladder company"" 

08578706 [geographic_point, 

geographical_point] 

a point on the surface of the Earth 

 

07705931 [edible_fruit] edible reproductive body of a seed plant 

especially one having sweet flesh 

07965085 [body] a group of persons associated by some common 

tie or occupation and regarded as an entity; ""the 

whole body filed out of the auditorium""; ""the 

student body""; ""administrative body"" 

06338908 [denomination] identifying word or words by which someone or 

something is called and classified or 

distinguished from others 

 

 จากตารางที ่ 3.19 ผู้วจิยัได้คําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 08224580 

[house] และกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 08077711 [company] วา่ “บ้าน” และ “บริษัท” ซํา้หลาย

กนัหลายครัง้ในทกุพจนานกุรม แตเ่ม่ือพิจารณาจากคําอธิบายของกลุม่คําไวพจน์จะเห็นได้วา่ คํา

แปลท่ีได้ ไมต่รงกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์เลย ผู้วิจยัจงึต้องหาคําไทยจากแหลง่วิชาการอ่ืน 

เช่น สารานกุรม เอกสารทางวิชาการ บทความวิจยั ฯลฯ จงึได้คําแปลภาษาไทยท่ีเหมาะสมวา่ 

“ชมุชนศาสนา” และ “หน่วยดบัเพลงิ” ดงัตวัอยา่งในตารางที ่ 3.20 นอกจากนีย้งัแสดงให้เห็นวา่ 

หากกลุม่คําไวพจน์กลุม่ใดกลุม่หนึง่ ได้คําแปลภาษาไทยจากคําภาษาองักฤษท่ีเป็นสมาชิกใน

กลุม่คําไวพจน์นัน้ ซํา้กนัหลายๆ คํา คําแปลภาษาไทยท่ีได้นัน้ ก็อาจจะไมใ่ช่คําแปลภาษาไทยท่ี

เหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์นัน้ก็เป็นได้ คําแปลภาษาไทยท่ีได้ถึงแม้วา่จะซํา้กนัเป็นจํานวนมาก 

แตก็่ยงัมีความจําเป็นจะต้องตรวจสอบความถกูต้องกบัคําอธิบาย และโครงสร้างเครือขา่ยคําอยา่ง

หลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
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            ตารางท่ี 3.20 ตารางแสดงคําแปลภาษาไทยท่ีได้จากแหลง่วิชาการอ่ืน 

กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย คําอธิบาย 

08224580 [house] [*ชมุชนศาสนา] the members of a religious 

community living together 

08077711 [company] [*หน่วยดบัเพลงิ] a unit of firefighters 

including their equipment; 

""a hook-and-ladder 

company"" 

 

 จากตารางที ่ 3.19 ก่อนหน้า ผู้วิจยัก็ไมพ่บคําแปลภาษาไทยของกลุม่คําไวพจน์

หมายเลข 08578706 [geographic_point, geographical_point] และ 07705931 [edible_fruit] 

พบเพียงแตคํ่าแปลของแตล่ะคําแยกกนัอยู ่ เช่น ผู้วิจยัได้คําแปลจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

องักฤษ – ไทย        เลก็ซติรอน คําวา่ ‘geographic’ แปลวา่ “เก่ียวกบัภมูิศาสตร์”, 

‘geographical’ แปลวา่ “เก่ียวกบัภมูิศาสตร์”, ‘point’ แปลวา่ “จดุ”, ‘edible’ แปลวา่ “ซึง่กินได้” 

และ ‘fruit’ แปลวา่ “ผลไม้” ผู้วิจยัจงึไมไ่ด้เก็บคําเหลา่นัน้ไว้ในกลุม่คําไวพจน์ แตผู่้วจิยันําคําแปลท่ี

ได้เหลา่นัน้ มาผกูคําขึน้ใหม ่ เพ่ือแทนมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ตวัอยา่งทัง้สอง โดยยดึหลกัการ

จดัทําบญัญตัศิพัท์ ของราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2552) ดงันี ้

 

  3.2.3.1 วิธีคดิคาํขึน้ใหม่ หากคําภาษาตา่งประเทศใดสามารถผกูคําขึน้

ใหมไ่ด้ จะใช้คําภาษาไทยก่อน แตห่ากหาคําภาษาไทยท่ีเหมาะสมและตรงกบัความหมายของ

คําศพัท์ไมไ่ด้ จงึหาคําภาษาบาลี-สนัสกฤตท่ีมีใช้อยูแ่ล้วในภาษาไทยมาผกูเป็นคํา 

 

   การบญัญตัศิพัท์โดยคดิคําขึน้ใหม ่ใช้หลกัเกณฑ์ ดงันี ้

 

   3.2.3.1.1 คาํที่ผูกขึน้จากคาํภาษาไทย ให้มีจํานวนคําน้อยท่ีสดุ

เท่าท่ีจะทําได้ เพ่ือมิให้ศพัท์ท่ีบญัญตัขิึน้มีลกัษณะเป็นการนิยามศพัท์ และจะไมใ่ช้บรุพบทหากไม่

จําเป็น เชน่ 

 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 07951464 [collection] ของสะสม 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 05418717 [vein] หลอดเลือดดํา 
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แตจ่ะใช้หากจําเป็นและทําให้ความหมายของศพัท์บญัญตัไิมกํ่ากวม หรือผิดความหมายผิดไป 

เช่น 

 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 01940736 [mollusk] สตัว์พวกหอยและปลาหมกึ 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 09483738 [imaginary being] สิง่มีชีวิตในจินตนาการ 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 14991712 [plant material] วตัถดุบิจากไม้ 

 

หากใช้คําวา่ “สตัว์พวกหอยปลาหมกึ” หรือ “สิง่มีชีวติจินตนาการ” หรือ “วตัถดุบิไม้” อาจไมส่ื่อ

ความ และเกิดความกํากวมได้ 

 

   3.2.3.1.2 คาํที่ผูกขึน้จากคาํภาษาบาลี-สันสกฤต ถ้าศพัท์นัน้มี

คําขยายประกอบหน้าคํานาม การผกูศพัท์อาจใช้หลกัการสมาสหรือสนธิตามไวยากรณ์ของภาษา

บาลี คือ คําขยายอยูห่น้าคํานาม เช่น 

   

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 09628382 [religious person] ศาสนปูถมัภก 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 09624168 [male] บรุุษเพศ 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 09619168 [female] อิตถีเพศ 

 

หรืออาจใช้หลกัการขยายคําตามไวยากรณ์ของภาษาไทย คือ คําขยายอยูห่ลงัคํานามก็ได้ ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัความถกูต้องของความหมายของศพัท์ ความสละสลวย และความกะทดัรัดของศพัท์ท่ีผกู

ขึน้ เชน่ 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 14625458 [metallic element] ธาตโุลหะ 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 07566340 [food product] ผลติภณัฑ์อาหาร 

 

  3.2.3.2 วิธีทบัศัพท์ คือ การเขียนศพัท์ภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทย

โดยวิธีการถ่ายเสียงและถอดอกัษร เชน่ 

 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 02374451 [Equus caballus] อิควสุ คาบอลลสุ 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 05407119 [hormone] ฮอร์โมน 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 13083586 [Tracheophyte] เทรคีโอไฟต์ 
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ในการทบัศพัท์ให้ใช้หลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ของราชบณัฑิตยสถาน สว่นการถ่ายเสียงให้ถอดตาม

การออกเสียงในพจนานกุรมภาษาตา่งประเทศ เพ่ือให้ออกเสียงได้ถกูต้อง สว่นคําทบัศพัท์บางคําท่ี

ใช้กนัมานานจนถือเป็นคําไทย หรือปรากฏในพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

แล้ว ให้ใช้ตามนัน้ 

 ในงานวิจยันี ้ ผู้วิจยัพยายามผกูคําหรือวลีแทนมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ด้วย

วิธีการผกูคําภาษาไทย และหลีกเล่ียงการผกูคําด้วยภาษาบาล-ีสนัสกฤต จากท่ีเกร่ินไว้แล้ววา่ 

ผู้วิจยัได้คําแปลจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน คําวา่ ‘geographic’ 

แปลวา่ “เก่ียวกบัภมูิศาสตร์” สว่นคําวา่ ‘point’ แปลวา่ “จดุ” ผู้วิจยัจงึผกูคําขึน้เป็น “จดุ

ภมูิศาสตร์” ในทํานองเดียวกนั คําวา่ ‘fruit’ แปลวา่ “ผลไม้” สว่นคําวา่ ‘edible’ แปลวา่ “สามารถ

กินได้” ผู้วจิยัจงึนําคํามาผกูขึน้เป็น “ผลไม้กินได้” ตวัอยา่งในตารางที ่3.21 ดงันี ้

 
 ตารางท่ี 3.21 ตารางแสดงคําแปลภาษาไทยท่ีได้จากการผกูคําขึน้ใหม ่

กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

08578706 [geographic_point, 

geographical_point] 

[*จดุภมิูศาสตร์] 

07705931 [edible_fruit] [*ผลไม้กินได้] 

 

 สว่นกรณีของคําวา่ ‘body’ และ ‘denomination’  การท่ีจะผกูคําขึน้ใหมน่ัน้ทําได้

ยาก เน่ืองจากไมมี่คําแทนมโนทศัน์นีใ้นภาษาไทย แตเ่พ่ือไมใ่ห้มโนทศัน์นีเ้ว้นวา่งไปในโครงสร้าง

เครือคําไทย ผู้วิจยัจงึพิจารณาความหมายของมโนทศัน์ในคําอธิบาย (gloss) และผกูวลีขึน้เป็น 

“กลุม่คนท่ีแบง่ตามกิจกรรม” และ “ช่ือท่ีใช้เรียกเพ่ือแยกประเภท” เพ่ือแทนท่ีมโนทศัน์ทัง้สอง

ตามลําดบั ตามตารางที ่3.22  

 
     ตารางท่ี 3.22 ตารางแสดงคําแปลภาษาไทยท่ีได้จากการผกูวลีขึน้ใหม ่

กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

07965085 [body] [*กลุม่คนท่ีแบง่ตามกิจกรรม] 

06338908 [denomination] [*ช่ือท่ีใช้เรียกเพ่ือแยกประเภท] 
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  3.2.4 ตรวจสอบคาํภาษาไทยกับผู้เช่ียวชาญ 
 

  เพ่ือเพิม่ความถกูต้องให้กบัคําภาษาไทยท่ีใช้แทนกลุม่คําไวพจน์ทัง้ 493 มโนทศัน์ 

คําท่ีเป็นคําศพัท์เฉพาะทางคําท่ีผา่นการคดักรองในขัน้ท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 รวมทัง้คําหรือวลีท่ีผกู

ขึน้ในขัน้ตอนท่ี 3 จะถกูนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ ตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้หนึง่ 

  ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้มีคํานามท่ีเป็นศพัท์เฉพาะทางอยูใ่นหมวดคําเก่ียวกบัสตัว์ 

(หมายเลขแฟ้มพจนานกุรมรหสั 05), ร่างกาย (หมายเลขแฟ้มพจนานกุรมรหสั 08), พืช (หมายเลข

แฟ้มพจนานกุรมรหสั 20) และสสาร (หมายเลขแฟ้มพจนานกุรมรหสั 27) (ดตูารางที ่2.4) ผู้วิจยัจงึ

ได้นําข้อมลูดงักลา่วไปขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ ดงัตวัอยา่งในตารางที ่3.23 

 
  ตารางท่ี 3.23 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์ท่ีไมพ่บคําแปลจากพจนานกุรม 

กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ 

05220461 [body_part] 

05289601 [contractile_organ, contractor] 

  

 ผู้วิจยัไมส่ามารถหาคําแปลของคําภาษาองักฤษในตารางที ่ 3.23 ได้จาก

พจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ ผู้วจิยัจงึขอคําปรึกษาผู้ เช่ียวชาญทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ผู้ เช่ียวชาญจงึ

เสนอคําวา่ “สว่นของร่างกาย” สําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 05220461 [body_part] พร้อม

อธิบายความแตกตา่งระหวา่ง “สว่นของร่างกาย” กบั “อวยัวะ” โดยยกตวัอยา่งวา่ ห ู เป็นอวยัวะ 

แต ่ ติง่ห ู เป็นสว่นของร่างกาย ไมใ่ช่อวยัวะ ผู้วิจยัจงึยดึคําวา่ “สว่นของร่างกาย” เป็นคําท่ี

เหมาะสมกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ สว่นกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 05289601 

[contractile_organ, contractor] ผู้วิจยัได้ผกูวลี “อวยัวะท่ีหดตวัได้” ขึน้มา และได้ให้ผู้ เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้หนึง่ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัวลีท่ีผกูขึน้ใหมด่งักลา่ว พร้อมทัง้

อธิบายวา่ อวยัวะท่ีหดตวัได้ไมใ่ช่ “กล้ามเนือ้” อยา่งท่ีคนทัว่ไปเข้าใจ เน่ืองจากมีอวยัวะบางชนิดท่ี

หดตวัได้แตไ่มใ่ช่กล้ามเนือ้ เช่น ลําไส้ หรือ หลอดอาหาร เป็นต้น ผู้วิจยัจงึยดึวลี “อวยัวะท่ีหดตวั

ได้”  เป็นวลีท่ีเหมาะสมกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ ตามตารางที ่3.24 
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                        ตารางท่ี 3.24 ตารางแสดงคําหรือวลีท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอและยอมรับ 

กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

05220461 [body_part] [&สว่นของร่ายกาย] 

05289601 [contractile_organ, 

contractor] 

[*อวยัวะท่ีหดตวัได้] 

 
3.3 สรุปผลการสร้างเครือข่ายคาํไทย 
 

 หลงัจากท่ีผู้วจิยัได้คําภาษาไทยสําหรับกลุม่คําไวพจน์ตา่ง ๆ แล้ว ผู้วิจยัจะสรุป

และแจกแจงจํานวนคําไทยท่ีสามารถใช้ได้จากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ และจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ี

สามารถหาคําท่ีเหมาะสมได้จากพจนานกุรมเหลา่นี ้  ผู้วิจยัต้องการหาคา่สถิตวิา่ คําภาษาไทยท่ี

เหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ตา่ง ๆ นัน้ มีสดัสว่นจากพจนานกุรมแตล่ะชดุเป็นจํานวนเท่าไหร่ 

ผู้วิจยัต้องการเก็บจํานวนคํา และจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลภาษาไทยท่ีตรงกบัมโนทศัน์ 

จากการสร้างเครือขา่ยคําไทยด้วย พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ – ไทย เลก็ซติรอน และ 

พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม ในบทนี ้ เพ่ือไปพิจารณาประกอบกบัผลท่ี

ได้จากระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการแปลแบบสองทางในบทท่ี 4 ตอ่ไป ผู้วิจยัต้องการศกึษาวา่ จํานวน

คํามากน้อยท่ีอยูใ่นพจนานกุรมทัง้สอง จะมีผลตอ่ระบบการแปลแบบสองทางหรือไม ่อยา่งไร  

 จากขัน้ตอนการคดัเลือกคําท่ีเหมาะสมกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ทัง้ 493 

กลุม่แล้ว ผู้วจิยัได้คําภาษาไทยท่ีเหมาะสมทัง้สิน้ 1,310 คํา โดยแจกแจงรายละเอียด ตามตารางที ่

3.25 ดงันี ้

 

     ตารางท่ี 3.25 ตารางแสดงสดัสว่นของคําในเครือขา่ยคําไทย 
   จํานวนคํา ร้อยละ 

คําท่ีได้จาก

พจนานกุรม

ทัง้ 5 ชดุ

แบง่เป็น 

คําเหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ (ไมใ่สเ่คร่ืองหมาย) 1,043 79.60 

คําท่ีปรากฏการใช้น้อย หรือเป็นคําเก่า หรือเป็นคําท่ีใช้ใน

วรรณคดี (เคร่ืองหมาย $) 

107 8.17 

คําท่ีไมไ่ด้จาก

พจนานกุรม

ทัง้ 5 ชดุ

แบง่เป็น 

คําได้จากแหลง่วิชาการอ่ืน หรือเป็นคํา หรือวลีท่ีผกูขึน้เพ่ือ

แทนมโนทศัน์ท่ีไมมี่คําในภาษาไทย(เคร่ืองหมาย *) 

136 10.40 

คําท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอ หรือเลือกใช้ (เคร่ืองหมาย &) 24 1.83 

 รวม 1,310 100 
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 จากตารางที ่ 3.25 คําภาษาไทยท่ีได้จากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ และเหมาะสมกบั

มโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ในเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ เป็นคําภาษาไทยปัจจบุนั จํานวน 1,043 คํา คดิ

เป็นร้อยละ 79.60 และเป็นคําท่ีปรากฏการใช้น้อย หรือเป็นคําเก่า หรือเป็นคําท่ีใช้ในวรรณคดี 

จํานวน 107 คํา คดิเป็นร้อยละ 8.17 รวมทัง้สิน้ 1,150 คํา คดิเป็นร้อยละ 87.77 ซึง่กลุม่คําไวพจน์

ท่ีได้คําภาษาไทยท่ีเหมาะสมจากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุแล้ว หากผู้วิจยัพบคําท่ีตรงกบัมโนทศัน์จาก

แหลง่อ่ืน ก็จะเพ่ิมเตมิคําท่ีได้ลงไปอีก โดยทําเคร่ืองกํากบัให้รู้วา่ ไมไ่ด้มาจากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ 

 สว่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีไมไ่ด้คําแปลจากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ สามารถแบง่เป็นคํา

ภาษาไทยท่ีได้จากแหลง่วิชาการอ่ืน หรือเป็นคํา หรือวลีท่ีผกูขึน้เพ่ือแทนมโนทศัน์ท่ีไมมี่คําใน

ภาษาไทย มีจํานวน 136 คํา คดิเป็นร้อยละ 10.40 และเป็นคําท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอหรือเลือกใช้ มี

จํานวน 24 คํา คดิเป็นร้อยละ 1.83 รวมทัง้สิน้ 160 คํา คดิเป็น ร้อยละ 12.23 

 คําภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้จากพจนานกุรมทัง้ 5 

ชดุ จํานวน 429 มโนทศัน์ 1,150 คํา สามารถแจกแจงสดัสว่นได้ ดงันี ้จากจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ี

พบคําแปลภาษาไทยทัง้หมด 429 กลุม่ ผู้วิจยัได้คําภาษาไทยจากพจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ 

ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ วรรณปก มากท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึง่ คือ มีจํานวน 349 กลุม่ คดิเป็น

ร้อยละ 81.35 อนัดบัท่ีสอง ได้แก่ พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม จํานวน 

328 กลุม่ คดิเป็นร้อยละ  76.46 อนัดบัท่ีสาม ได้แก่ พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐ

บตุร มีจํานวน 299 กลุม่ คดิเป็นร้อยละ 69.70 อนัดบัท่ีส่ี ได้แก่ ศพัท์บญัญตั ิ ของ 

ราชบณัฑิตยสถาน จํานวน 284 กลุม่ คดิเป็นร้อยละ 66.20 และอนัดบัสดุท้าย ได้แก่ พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน จํานวน 273 กลุม่ คดิเป็นร้อยละ 63.64 ตามตารางที ่

3.26 

 
        ตารางท่ี 3.26 ตารางสดัสว่นคําในเครือข่ายคําไทยจากแต่ละพจนานกุรมแยกตามกลุม่คําไวพจน์ 

พจนานกุรม กลุม่คําไวพจน์ ร้อยละ 

พจนานกุรม องักฤษ – ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ 

วรรณปก 

349 81.35 

พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 328 76.46 

พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐบตุร 299 69.70 

ศพัท์บญัญติั ของ ราชบณัฑิตยสถาน 284 66.20 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซิตรอน 273 63.64 
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 นอกจากการพิจารณากลุม่คําไวพจน์แล้ว  เม่ือพิจารณาจากจํานวนคําภาษาไทย

ทัง้ 1,150 คําของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ ท่ีผู้วิจยัได้คําภาษาไทยตัง้ต้น

เหลา่นัน้จากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ เรียงลําดบัจากมากไปน้อย ดงันี ้ ผู้วิจยัได้คําภาษาไทยจาก

พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ วรรณปก จํานวน 725 คํา คดิเป็น

ร้อยละ 63.04 จากพจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม จํานวน 535 คํา คดิเป็น

ร้อยละ 46.52 จากพจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐบตุร จํานวน 465 คํา คดิเป็นร้อยละ 

40.43 จากศพัท์บญัญตั ิของ ราชบณัฑิตยสถาน จํานวน 439 คํา คดิเป็นร้อยละ 38.17 และจาก

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน จํานวน 323 คํา คดิเป็นร้อยละ 28.09 ตาม

ตารางที ่3.27 

 

        ตารางท่ี 3.27 ตารางสดัสว่นคําในเครือขา่ยคําไทยจากแตล่ะพจนานกุรมแยกตามจํานวนคํา 
พจนานกุรม จํานวนคํา ร้อยละ 

พจนานกุรม องักฤษ – ไทย ของ ดําเนิน การเด่น – เสถียร

พงษ์ วรรณปก 

725 63.04 

พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 535 46.52 

พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐบตุร 465 40.43 

ศพัท์บญัญติั ของ ราชบณัฑิตยสถาน 439 38.17 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซิตรอน 323 28.09 

 

 

        ตารางท่ี 3.28 ตารางสดัสว่นคําในเครือขา่ยคําไทยจากแตล่ะพจนานกุรม 
พจนานกุรม กลุม่คํา

ไวพจน์ 

จํานวนคํา เฉล่ีย 

พจนานกุรม องักฤษ – ไทย ของ ดําเนิน การเด่น – เสถียร

พงษ์ วรรณปก 

349 725 2.08 

พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 328 535 1.63 

พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐบตุร 299 465 1.56 

ศพัท์บญัญติั ของ ราชบณัฑิตยสถาน 284 439 1.55 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซิตรอน 273 323 1.18 
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 จากตารางที ่ 3.28 ผู้วิจยัได้คําภาษาไทยจากพจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ 

ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ วรรณปก จํานวน 725 คํา 349 มโนทศัน์ เฉล่ียกลุม่คําไวพจน์ละ 

2.08 คํา จากพจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม จํานวน 535 คํา 328 มโน

ทศัน์ เฉล่ียกลุม่คําไวพจน์ละ 1.63 คํา จาก จากพจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ สอ เศรษฐบตุร 

จํานวน 465 คํา 299 มโนทศัน์ เฉล่ียกลุม่คําไวพจน์ละ 1.56 คํา จากศพัท์บญัญตั ิ ของ 

ราชบณัฑิตยสถาน จํานวน 439 คํา 284 มโนทศัน์ เฉลี่ยกลุม่คําไวพจน์ละ 1.55 คํา และจาก

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน จํานวน 323 คํา 273 มโนทศัน์ เฉล่ียกลุม่คํา

ไวพจน์ละ 1.18 คํา  

 สถิตแิละคา่เฉล่ียข้างต้น แสดงให้เห็นวา่ การสร้างเครือขา่ยคําไทย จําเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีจะต้องใช้พจนานกุรม และแหลง่ความรู้ทางวิชาการมารวมกนัให้มากท่ีสดุ เทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

เพ่ือให้ได้จํานวนคําและความถกูต้องเหมาะสมกบัแตล่ะกลุม่คําไวพจน์ให้มากท่ีสดุ เม่ือเทียบ

จํานวนคําท่ีได้จากพจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ วรรณปก ใน

ตารางที ่ 3.28 ซึง่ได้คําออกมามากท่ีสดุในบรรดาพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ ถงึ 725 คํา ก็ยงัไมเ่ทา่กบั

จํานวนคําท่ีได้พจนานกุรมทัง้ 5 ชดุรวมกนัในตารางท่ี 3.26 ท่ีมีจํานวนถึง 1,150 คําได้  

 การท่ีพจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ วรรณปก 

เป็นพจนานกุรมท่ีได้จํานวนคําท่ีตรงกบัมโนทศัน์ และได้จํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคําแปลภาษา

ไทยมากท่ีสดุ คือ ได้คําจํานวน 725 คํา กลุม่คําไวพจน์ 349 กลุม่ มีเฉลี่ยกลุม่คําไวพจน์ละ 2.08 

คํา เม่ือผู้วิจยัเข้าไปตรวจสอบข้อมลูคูคํ่าแปลในพจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – 

เสถียรพงษ์ วรรณปก จงึพบวา่พจนานกุรมเลม่ดงักลา่ว  มีการเก็บคําแปลท่ีเป็นคําท่ีปรากฏการใช้

น้อย หรือเป็นภาษาเก่า หรือคําท่ีใช้ในวรรณคดีเอาไว้ด้วย ซึง่แตกตา่งจากพจนานกุรมเลม่อ่ืนท่ี

บรรจคํุาท่ีใช้กนัในปัจจบุนัเป็นสว่นใหญ่ ถงึแม้วา่คําเหลา่นีจ้ะไมค่อ่ยปรากฏใช้ในชีวิตประจําวนั 

แตก็่มีความหมายตรงกบัมโนทศัน์ในเครือขา่ยคํา ผู้วิจยัจงึเก็บคําเหลา่นีไ้ว้ โดยใสเ่คร่ืองหมาย

กํากบัให้รู้วา่เป็นคําท่ีปรากฏการใช้น้อย ดงัตวัอยา่ง กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 02374451 [horse] 

ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทยจากพจนานกุรมชดุอ่ืน ๆ วา่ “ม้า” เพียงคําเดียว แตก่ลบัผู้วิจยัได้จําแปล

จาก พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ วรรณปก ถึง 3 คํา ได้แก่ “ม้า”, 

“พาชี” และ “อาชา”  

 ในทางกลบักนั ผู้วจิยัได้คําแปลท่ีตรงกบัมโนทศัน์จาก พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน น้อยท่ีสดุ (ตารางที ่3.28) คือ 323 คํา เม่ือย้อนกลบัพิจารณาจากตาราง

ที ่ 3.6 ท่ีได้แสดงไว้ตอนต้นของบทนี ้ พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน ได้

จํานวนคําแปลในคราวแรกเพียง 1,272 คํา ซึง่มีจํานวนน้อยเป็นอนัดบัท่ี 4  แสดงให้เห็นวา่การมี
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จํานวนคูคํ่าแปลในพจนานกุรมน้อย จํานวนคําท่ีได้และตรงกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ก็จะ

น้อยลงตามไปด้วย ยกเว้นกรณี ศพัท์บญัญตั ิ ของ ราชบณัฑิตยสถาน ถงึแม้วา่จะได้จํานวนคํา

แปลจํานวนน้อยท่ีสดุในคราวแรก เม่ือย้อนกลบัไปพิจารณาท่ีตารางที ่3.6 คือ   1,129 คํา แตคํ่าท่ี

ได้สว่นใหญ่ก็จะไมถ่กูคดัออก เน่ืองจากคําท่ีอยูใ่นศพัท์บญัญตัสิว่นใหญ่ จะเป็นคําท่ีบญัญตัขิึน้ใช้

ในทางวิชาการ และเป็นคําท่ีได้รับการยอมรับวา่มีความถกูต้อง เชน่ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

06880664 [allegory] ผู้วิจยัได้คําแปลจากศพัท์บญัญตัวิา่ “อปุมานิทศัน์” ในขณะท่ีไมไ่ด้คําแปล

คํานีจ้ากพจนานกุรมชดุอ่ืนเลย ถึงแม้วา่คําแปลจากศพัท์บญัญตัท่ีิได้ในคราวแรกจะน้อยกวา่คํา

แปลท่ีได้จากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน แตก็่มีคําท่ีตรงกบัมโนทศัน์ถึง 

439 คํา มากกวา่คําท่ีได้จากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน ถงึ 116 คํา 

 
3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายคาํไทย 
 
 3.4.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านความยากลาํบากในการแปล 
 

 ตามท่ีได้บรรยายวธีิการสร้างเครือขา่ยคําไทยไว้แล้วนัน้ ผู้วิจยัพบปัญหาในการ

สร้างเครือขา่ยคําไทย ประการแรก คือ การแปลคําภาษาองักฤษของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของ

เอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ จํานวนทัง้สิน้ 1,056 คําเป็นภาษาไทยด้วยพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ ผู้วิจยัจําเป็น

จะต้องเปิดพจนานกุรมแปลคําทีละคํา และบนัทกึข้อมลูคําแปลท่ีได้เข้าไปทีละคําด้วยตนเอง

ทัง้หมด ยกเว้นพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็ซติรอน และ พจนานกุรมไทย  

องักฤษ ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม ท่ีผู้วิจยัสามารถป้อนคําท่ีต้องการค้นหาคําแปลเข้าไปใน

โปรแกรมพจนานกุรมได้ เม่ือระบบค้นคืนคําแปลออกจากพจนานกุรมทัง้สองแล้ว ผู้วิจยัจงึบนัทกึ

คําแปลท่ีได้นัน้เอาไว้ สว่นพจนานกุรมอีก 3 เลม่ท่ีเหลือ ผู้วิจยัต้องเปิดหาคําแปลภาษาไทยด้วย

ตนเองทัง้สิน้ ขัน้ตอนในสว่นนีถ้งึแม้วา่จะเป็นขัน้ตอนท่ีดเูหมือนง่ายท่ีสดุ แตเ่ป็นขัน้ตอนท่ีผู้วิจยั

ต้องทุ่มเทกําลงักาย และใช้เวลานานท่ีสดุ 

 
 3.4.2 ปัญหาและอุปสรรคเน่ืองจากไม่พบคาํแปลภาษาไทยสาํหรับมโน
ทศัน์ระดบับนและคาํประสม 
 

 ถึงแม้วา่ผู้วิจยัจะใช้พจนานกุรมถึง 5 ชดุ เป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นความคดิ ให้

นกึถงึคําภาษาไทย ท่ีนา่จะเป็นคําท่ีเหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ตา่ง ๆ ในเครือขา่ยคํา แตผู่้วจิยัก็
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ยงัประสบปัญหาไมพ่บคําแปลในพจนานกุรม ซึง่มาจากสาเหต ุ 2 ประการ สาเหตปุระการท่ีหนึง่ 

เน่ืองจากเครือขา่ยคําเป็นการรวบรวมเอามโนทศัน์ตา่งๆ มาจดัลําดบัโครงสร้างให้เห็นถึง

ความสมัพนัธ์แบบตา่งๆ ระหวา่งมโนทศัน์  มโนทศัน์ท่ีอยูใ่นระดบับน ก็จะยิง่มีความเป็นนามธรรม

มากขึน้ ฉะนัน้จงึเป็นปัญหาวา่ ผู้วิจยัไมส่ามารถหาคําแปลภาษาไทยให้กบักลุม่คําไวพจน์ท่ีอยู่

ระดบับน และมีความเป็นนามธรรมสงูได้ ดงัตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 07965085 [body] 

ผู้วิจยัจงึต้องผกูวลี “กลุม่คนท่ีแบง่ตามกิจกรรม” ขึน้ เพ่ือแทนมโนทศัน์ท่ีไมมี่คําในภาษาไทย

ดงักลา่ว ถึงแม้วา่ มโนทศัน์พืน้ฐานร่วม (Common Base Concepts) ซึง่ดจูากช่ือแล้ว อาจทําให้

เข้าใจวา่หาคําแปลได้ไมย่ากนกั เน่ืองจากเป็นมโนทศัน์ท่ีร่วมกนัอยูใ่นหลายๆ ภาษา แต่

พจนานกุรมสว่นใหญ่เก็บคําแปลท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง (specific) เป็นคําคําไป เชน่ “ลกูขนุ”, 

“ลกูขนุ ณ ศาลหลวง”, “คณะองคมตรี”, “คณะรัฐมนตรี”, “กองเกียรตยิศ” หรือ “กองโจร”  เป็นต้น 

แตพ่จนานกุรมจะไมเ่ก็บคําแทนมโนทศัน์ท่ีมีลกัษณะกว้าง  (general) อยา่งเช่น “กลุม่คนท่ีแบง่

ตามกิจกรรม” เอาไว้ เม่ือผู้วิจยัต้องการถ่ายทอดมโนทศัน์จากภาษาหนึง่ ไปเป็นอีกภาษาหนึง่ ก็

อาจเป็นไปได้วา่มโนทศัน์ท่ีมีคําในภาษาหนึง่ อาจจะไมมี่คําแทนมโนทศัน์นีใ้นอีกภาษาหนึง่ก็

เป็นได้ ผู้วิจยัจงึไมพ่บคําแปลสําหรับบางมโนทศัน์จากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ  

 สว่นสาเหตปุระการท่ีสอง คือ บางกลุม่คําไวพจน์ ก็มีลกัษณะเป็นคํานามประสม 

หรือวลี เชน่ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 08578706 [geographic_point, geographical_point] 

หรือ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03953020 [place_of_business, business_establishment] 

กลุม่คําไวพจน์เหลา่นี ้ผู้วิจยัก็ไมไ่ด้คําแปลภาษาไทยเช่นกนั เน่ืองจากพจนานกุรม องักฤษ – ไทย 

ทัง้ 5 ชดุ ไมมี่การแปลคํานามประสม หรือวลีภาษาองักฤษเอาไว้ 

 
 3.4.3 ปัญหาและอุปสรรคในขัน้ตอนการพจิารณาคาํที่เหมาะสม 
 

 ปัญหาและอปุสรรคประการตอ่มา คือ หลงัจากผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทยมาแล้ว

ตามท่ีรายงานไว้ในตารางที ่ 3.4 ผู้วิจยัได้คําแปลมากถึง 14,804 คํา แตเ่น่ืองจากวธีิการสร้าง

เครือขา่ยคําไทยของผู้วิจยั ไมใ่ช่เพียงนําคําภาษาองักฤษมาแปลเป็นภาษาไทย และเก็บคําแปลนัน้

เอาไว้ โดยมิได้พิจารณาถึงความถกูต้องของมโนทศัน์ หรือความถกูต้องเม่ือเทียบกบัโครงสร้างของ

เครือขา่ยคํา ผู้วจิยัจงึจําเป็นจะต้องคดักรองคําท่ีไมเ่หมาะสมกบัมโนทศัน์ออกไปทีละคํา ทีละ

กลุม่คําไวพจน์ โดยพิจารณาจากทัง้คําอธิบายของกลุม่คําไวพจน์ อนัเป็นการพิจารณาในแนวนอน 

และพิจารณาจากกลุม่คําไวพจน์จา่กลุม่ – ลกูกลุม่ ในโครงสร้างเครือขา่ยคําทัง้หมด อนัเป็นการ

พิจารณาในแนวตัง้ คําแปลท่ีได้จากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ อาจจะดเูหมาะสมเม่ือพิจารณาจาก
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คําอธิบาย แตเ่ม่ือพิจารณากบักลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นจ่ากลุม่ – ลกูกลุม่ ในโครงสร้างเครือขา่ยคํา ซึง่

อาจจะอยูน่อกมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ ทําให้เห็นวา่มีมโนทศัน์แตกแยกยอ่ย

อีกได้ คําแปลท่ีได้ในขัน้แรกจงึเหมาะสมกบัมโนทศัน์ท่ีอยูใ่นระดบัลา่งมากกวา่ อยา่งเช่น ตวัอยา่ง

ของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03094503 [container] ท่ีต้องคดัเอาเฉพาะคําวา่ “ท่ีใส”่ เท่านัน้จงึ

จะครอบคลมุมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ลกูกลุม่ได้ทัง้หมด สว่นคําแปลอ่ืน อาทิ คําวา่ “กระตกิ”, 

“ตู้สนิค้า” หรือ “ภาชนะ” ซึง่เป็นคําท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง (specific) ก็จะเหมาะกบัมโนทศัน์ท่ี

เป็นลกูกลุม่ของคําวา่ “ท่ีใส”่ มากกวา่ 

 
 3.4.4 ปัญหาความแตกต่างของโครงสร้างมโนทศัน์ระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 
 การสร้างเครือขา่ยคําไทยในงานวิจยันี ้ผู้วจิยัได้นําโครงสร้างเครือขา่ยคําพรินสตนั

มาเป็นต้นแบบในการสร้างเครือขา่ยคําไทย เม่ือผู้วิจยัต้องตรวจสอบความถกูต้องของคํา

แปลภาษาไทยท่ีได้กบัโครงสร้างเครือขา่ยคําในแนวตัง้ ผู้วิจยัจงึพบปัญหาความแตกตา่งของ

โครงสร้างมโนทศัน์ระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ปัญหาดงักลา่ว สามารถจําแนกได้เป็น 2 

ประเภท คือ ปัญหาท่ีเกิดจากการแปลคําและใช้ความหมายตา่งไปจากเดมิ และปัญหาการจําแนก

มโนทศัน์ละเอียดไมเ่ท่ากนัของทัง้สองภาษา 
 
  3.4.4.1 ปัญหาที่เกิดจากการแปลคาํและใช้ความหมายต่างไปจาก
เดมิ คําภาษาองักฤษบางคําเม่ือไทยรับมาใช้แล้ว ก็มีอาจจะมีความหมายตา่งออกไป ไม่

เหมือนกบัท่ีเจ้าของภาษาใช้แตเ่ดมิ ตวัอยา่งหนึง่ ท่ีแสดงให้เห็นปัญหาความแตกตา่งของ

โครงสร้างมโนทศัน์ระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จากการแปลคําและใช้ความตา่งไปจาก

เดมิ ได้แก่ มโนทศัน์เก่ียวกบัการจดัประเภทของสถานท่ีประกอบธุรกิจ มโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์

หมายเลข 03748162 [mercantile_establishment, retail_store, sales_outlet, outlet] ใน

โครงสร้างเครือขา่ยคํา เป็นกลุม่คําไวพจน์จ่ากลุม่ของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 04202417 [shop, 

store] หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ คือ ‘store’ เป็นประเภทหนึง่ของ ‘retail_store’ ในวฒันธรรมตะวนัตก 

ดงันี ้
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 Level1: 03953020 [place_of_business, business_establishment] 

 Level2:     03748162 [mercantile_establishment, retail_store,sales_outlet, outlet] 

 Level3:                       04202417 [shop, store]  

 

 ผู้วิจยัได้คําแปลภาษาไทยสําหรับ ‘retail_store’ วา่ “ร้านค้าปลีก” และได้คําวา่ 

“ห้าง” และ “ร้าน” สําหรับ ‘store’ ซึง่พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ระบุ

ความหมายของ “ห้าง” เอาไว้วา่ “ห้าง ๒ น. สถานท่ีจําหนา่ยสนิค้า, สถานท่ีประกอบธุรกิจ” ซึง่เป็น

ความหมายท่ีกว้างพอท่ีจะคลมุคําวา่ “ร้านค้าปลีก” ในทํานองเดียวกนั “ร้านค้าปลีก” ก็เป็นเพียง

ประเภทหนึง่ของ “ร้าน” ในภาษาไทย ดงันี ้

 
 Level1:   03953020 [สถานประกอบธุรกิจ] 

 Level2:             03748162] [ร้านขายสนิค้าจากโรงงาน, ร้านค้าปลีก]  

 Level3:                             04202417 [ห้าง, ร้าน, ร้านขายของ, ร้านค้า] 

 
 จากตวัอยา่ง แสดงให้เห็นวา่คําแปลภาษาไทยท่ีได้ ถึงแม้วา่จะถกูต้อง แตก็่ไม่

สามารถจดัอยูใ่นโครงสร้างของเครือขา่ยคําได้  เพราะคนไทยแปลคําวา่ ‘retail store’ เป็น “ร้านค้า

ปลีก” และความเข้าใจมโนทศัน์นี ้ คือ ร้านยอ่ย ๆ แสดงวา่คนไทยรับคําวา่ ‘retail store’ มาแตใ่ช้

ความหมายตา่งไปจากเจ้าของภาษา  ฉะนัน้จงึยดึคําแปลตรง ๆ ท่ีได้จากพจนานกุรมไมไ่ด้  ผู้วิจยั

จงึต้องวางคําแปลให้ถกูระดบัในโครงสร้างเครือขา่ยคํา คําวา่ “ร้านค้าปลีก” จงึไมส่ามารถอยูใ่น

ระดบัท่ี 2 ได้ ผู้วิจยัจงึต้องวางตําแหนง่คําให้ถกูต้อง โดยให้อยูใ่นระดบัท่ี 3 ดงันี ้

 
 Level1:   03953020 [สถานประกอบธุรกิจ] 

 Level2:             03748162] [ห้าง, ร้าน, ร้านขายของ, ร้านค้า]  

 Level3:                           04202417 [ร้านขายสนิค้าจากโรงงาน, ร้านค้าปลีก] 

 

  3.4.4.2 ปัญหาการจาํแนกมโนทศัน์ละเอียดไม่เท่ากัน นอกจากท่ี

ผู้วิจยั จะพบปัญหาจากการแปลท่ีคนไทยรับคําภาษาองักฤษมาใช้แล้ว กลบัใช้ในความหมายใหม ่

ผู้วิจยัยงัพบปัญหาการจําแนกมโนทศัน์ละเอียดไมเ่ทา่กนั ระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

โดยแบง่เป็น 2 กรณี คือ ภาษาองักฤษมีมโนทศัน์ละเอียดกวา่ภาษาไทย และภาษาไทยมีมโนทศัน์

ละเอียดกวา่ภาษาองักฤษ ดงันี ้ 
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   3.4.4.2.1 ภาษาอังกฤษมีมโนทศัน์ละเอียดกว่าภาษาไทย มโน

ทศัน์เก่ียวกบัเคร่ืองมือใช้งานตา่ง ๆ ในเครือขา่ยคํา เป็นตวัอยา่งท่ีดีตวัอยา่งหนึง่ ในเร่ืองของการ

จําแนกมโนทศัน์ละเอียดไมเ่ท่ากนั ในภาษาองักฤษมีกลุม่คําไวพจน์เก่ียวกบัเคร่ืองมือใช้งาน

มากมาย ดงัตอ่ไปนี ้
 

Level1:    03575240 [instrumentality, instrumentation]  

Level2:          03183080 [device]  

Level3:                     03574816 [instrument]  

Level2:          03294048 [equipment]  

Level3:                     02727825 [apparatus, setup]  

Level2:          03563967 [implement]  

Level3:                     04451818 [tool]  

Level2:          03733547 [means]  

 

 มีกลุม่คําไวพจน์เก่ียวกบัเคร่ืองมือใช้งานถึง 7 กลุม่ในภาษาองักฤษ คือ ‘device’, 

‘instrument’, ‘equipment’, ‘apparatus, setup’, ‘implement’, ‘tool’, และ ‘means’ เม่ือผู้วิจยั

แปลกลุม่คําไวพจน์เหลา่นีด้้วยพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ คําภาษาไทยท่ีผู้วิจยัได้ซํา้กนัจากคํา

ภาษาองักฤษท่ีตา่งกนัคือคําวา่ “เคร่ืองมือ” และ “อปุกรณ์” ดงันี ้
 

Level1:    03575240 [instrumentality, instrumentation] 

Level2:    03183080 [device] [กลอปุกรณ์, เคร่ืองกลไก, เคร่ืองประดิษฐ์, เคร่ืองมือ, สิ่งประดิษฐ์, อปุกรณ์] 

Level3:                     03574816 [instrument] [เคร่ืองใช้, เคร่ืองมือ, อปุกรณ์] 

Level2:    03294048 [equipment] [เคร่ือง, เคร่ืองใช้, เคร่ืองมือ, บริภณัฑ์, อปุกรณ์] 

Level3:                     02727825 [apparatus, setup] [เคร่ืองสําเร็จ] 

Level2:          03563967 [implement] [เคร่ืองมือ, อปุกรณ์] 

Level3:                     04451818 [tool] [เคร่ืองมือ, อปุกรณ์] 

Level2:          03733547 [means] [เคร่ืองมือ] 

 

ในกรณีนี ้ เน่ืองจากภาษาไทยมิได้แยกมโนทศัน์เก่ียวกบัเคร่ืองมือใช้งานตา่ง ๆ 

ละเอียดเทา่ภาษาองักฤษ ผู้วิจยัจงึยดึข้อมลูตามพจนานกุรม ยอมรับคําวา่ “เคร่ืองมือ” และ 

“อปุกรณ์” ให้อยูใ่นทกุกลุม่คําไวพจน์ 

  อีกตวัอยา่งหนึง่ท่ีแสดง ให้ปัญหาท่ีภาษาองักฤษมีการแบง่แยกมโนทศัน์ละเอียด

กวา่ภาษาไทย คือ มโนทศัน์เก่ียวกบัสิง่มีชีวิต กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00004258 [living_thing, 

animate_thing] ในเครือขา่ยคําเป็นกลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นจ่ากลุม่ (hypernym) ของกลุม่คําไวพจน์
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ท่ีเป็นลกูกลุม่ (hyponym) 2 กลุม่ คือ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00004475 [organism, being] ซึง่

มีการแบง่เป็นแบบเด่ียว และกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00006269 [life] ซึง่มีการแบง่เป็นแบบกลุม่ 

ดงัตวัอยา่ง 

 
 Level1:         00004258 [living_thing, animate_thing] [a living (or once living) entity] 

 Level2:             00004475 [organism, being] [a living thing that has (or can develop) 

the ability to act or function independently] 

 Level2:             00006269 [life] [living things collectively] 

  

 เม่ือผู้วิจยัแปลคําภาษาองักฤษด้วยพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ ผู้วจิยัไมพ่บคํา

แปลภาษาไทยสําหรับคําวา่ [living_thing, animate_thing] ผู้วิจยัจงึตรวจสอบคําอธิบาย (gloss) 

ของกลุม่คําไวพจน์ และได้คําท่ีเหมาะสมกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์นีท่ี้สดุ คือ “สิง่มีชีวิต”  แต่

ผู้วิจยัก็ได้คําวา่ “สิง่มีชีวิต” เช่นกนั เม่ือแปลคําวา่  ‘being’ และ ‘life’ ด้วยพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ 

ดงันี ้

 
 Level1:         00004258 [*สิง่มีชีวิต] 

 Level2:             00004475 [$สตั, สิง่มีชีวิต, อินทรีย์, อินทรียภาพ] 

 Level2:             00006269 [สิง่มีชีวิต] 

 

ในกรณีนี ้เน่ืองจากภาษาไทยไมไ่ด้แยกวา่ สิง่มีชีวิตเดยีวใช้คําหนึง่ และสิง่มีชีวิตท่ี

รวมกนัอยูเ่ป็นกลุม่ก็ใช้อีกคําหนึง่เหมือนเช่นภาษาองักฤษ ทําให้กลุม่คําไวพจน์ทัง้ 3 กลุม่ ได้คํา

ภาษาไทยท่ีเหมาะสมเหมือนกนัวา่ “สิง่มีชีวิต” 

 

  3.4.4.2.2 ภาษาไทยมีมโนทศัน์ละเอียดกว่าภาษาอังกฤษ ในทาง

ตรงกนัข้าม ภาษาไทยก็มีการจําแนกมโนทศัน์ละเอียดกวา่ภาษาองักฤษได้เช่นกนั ตวัอยา่งหนึง่ท่ี

สะท้อนให้เห็นปัญหาดงักลา่วคือ การท่ีภาษาองักฤษและภาษาไทยมีการระบเุพศไมเ่หมือนกนั 

กลุม่คําไวพจน์ภาษาองักฤษบางกลุม่ อาจแปลได้เป็น 2 เพศในภาษาไทย ตวัอยา่งเช่น กลุม่คํา

ไวพจน์หมายเลข 10020890 [doctor, doc, physician, MD, Dr., medico] และ 10016103 

[disciple, adherent] คําภาษาองักฤษท่ีเป็นสมาชิกของกลุม่คําไวพจน์ทัง้สอง สามารถแปลเป็น

ภาษาไทยได้ 2 เพศ ดงัตารางที ่3.29 
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                    ตารางท่ี 3.29 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์ท่ีสามารถแบง่ได้เป็นสองเพศในภาษาไทย 
กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

10020890 [doctor, doc, 

physician, MD, Dr., 

medico] 

[คณุหมอ, ดร., ดอกเตอร์, นายแพทย์, 

แพทย์, แพทย์หญิง, หมอ, หมอยา] 

 

10016103 [disciple, adherent]  [ผู้นบัถือ, ลกูศิษย์, ศิษย์, สานศิุษย์, สาวก

, อบุาสก, อบุาสกิา] 

 

คําวา่ ‘doctor’ สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ทัง้ “นายแพทย์” และ “แพทย์หญิง” 

และในทํานองเดียวกนั ‘disciple’ ก็แปลได้วา่ “อบุาสก” และ “อบุาสกิา” ฉะนัน้เครือขา่ยคําไทย 

ฉบบัสมบรูณ์ในอนาคต จําเป็นจะต้องมาการเพิ่มกลุม่คําไวพจน์ลกูกลุม่ (hyponym synset) 

ขึน้มา เพ่ือรองรับปัญหาท่ีภาษาไทยมีการจําแนกมโนทศัน์ละเอียดวา่ภาษาองักฤษ เช่น 

 
  Level1:         10020890 [คณุหมอ, ดร., ดอกเตอร์, แพทย์, หมอ, หมอยา] 

  Level2:                  10020XXX [นายแพทย์] 

  Level2:                  10020XXX [แพทย์หญิง] 

 

  Level1:         10016103 [ผู้นบัถือ, ลกูศิษย์, ศิษย์, สานศิุษย์, สาวก] 

 Level2:                 10016XXX [อบุาสก] 

 Level2:                 10016XXX [อบุาสกิา] 

 

ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ในการสร้างเครือขา่ยคําไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วม

ของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ ได้สะท้อนให้เห็นภาพในมมุกว้างวา่ การสร้างเครือขา่ยคําไทย ฉบบั

สมบรูณ์ ทัง้โครงสร้างด้วยมือมนษุย์ (manual) เป็นเร่ืองยากมาก นอกจากท่ีผู้สร้างจะต้องใช้ความ

อตุสาหะในการหาคําภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบัมโนทศัน์ จากพจนานกุรมและแหลง่ความรู้ทาง

วิชาการตา่ง ๆ มากมายแล้ว ยงัต้องพจิารณาคดัเลือกคําภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบัมโนทศัน์ของ

กลุม่คําไวพจน์อยา่งพถีิพถินั ไมว่า่จะเป็นการตรวจสอบความถกูต้องจากคําอธิบาย หรือกบั

โครงสร้างเครือขา่ยคํา ในงานวิจยันีผู้้วิจยัใช้พจนานกุรม ถงึ 5 ชดุในการสร้างเครือขา่ยคําไทย แต่

ก็ยงัไมเ่พียงพอ ผู้วิจยัยงัจําเป็นต้องหาคําจากแหลง่อ่ืน หรือผกูคํา หรือวลีขึน้ใหม ่ปัญหาท่ีผู้วิจยัได้

บรรยายไว้ข้างต้น เป็นข้อควรระวงัสําหรับผู้ ท่ีต้องการสร้างเครือขา่ยคําไทยตอ่ไปในอนาคต 
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บทที่  4 
 

การพฒันาระบบอัตโนมัตทิี่ใช้ในการสร้างเครือข่ายคาํไทย 
ด้วยวธีิการแปลสองทาง 

 
 ในบทนีจ้ะบรรยายถงึ การพฒันาระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย

ด้วยวิธีการแปลสองทาง โดยใช้พจนานกุรมท่ีสร้างด้วยวธีิการแตกตา่งกนั 2 ชดุ คือ พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย            เลก็ซติรอน ซึง่สร้างโดยอาศยัข้อมลูจริงจากคลงัข้อมลู

ภาษา (corpus-based approach)  และพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม 

ซึง่สร้างโดยอาศยัผู้ เช่ียวชาญ (expertise approach) เนือ้หาภายในบท แบง่เป็น 6 สว่น ดงันี ้สว่น

แรก กลา่วถงึ การพฒันาระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวิธีการแปลสองทาง  

สว่นท่ี 2 และ 3 รายงานผลการสร้างเครือขา่ยคําไทยระบบอตัโนมตั ิ ด้วยวิธีการแปลสองทาง โดย

ใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน และพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม ตามลําดบั, สว่นท่ี 4 เป็นการเปรียบเทียบผลการสร้างเครือขา่ยคําไทย

ระบบอตัโนมตั ิ โดยใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์สองชดุท่ีกลา่วมา สว่นท่ี 5 เป็นการทดลองใช้

พจนานกุรมทัง้สองชดุรวมเข้าด้วยกนั และสว่นสดุท้ายกลา่วถงึปัญหาในการสร้างเครือขา่ยคําไทย

ระบบอตัโนมตัด้ิวยวิธีการแปลสองทาง 

 
4.1 การพัฒนาระบบอัตโนมัตทิี่ใช้ในการสร้างเครือข่ายคาํไทยด้วยวธีิการแปลสองทาง 
   

 แนวทางการสร้างเครือขา่ยคําของ พฒัณกลุ สถาพรรุ่ง  กิจ ท่ีมีการศกึษามาก่อน

หน้า (Patanakul, 2004)  ได้ศกึษาวิธีการสร้างเครือขา่ยคําโดยการแปลด้วยเคร่ืองแบบ

กึ่งอตัโนมตั ิ ใช้ข้อมลูคําแปลจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ   ไทย รวมกนั จากนัน้จงึ

นําไปเทียบกบัคําภาษาองักฤษท่ีมีอยูใ่นเครือขา่ยคําพรินสตนั แล้วดงึคูคํ่าแปลภาษาไทยท่ีอยูใ่น

พจนานกุรมมาใช้ และมีการประเมนิผลประสทิธิภาพของวิธีการดงักลา่วด้วยการสุม่ตรวจสอบ

ข้อมลูบางสว่นเทา่นัน้  วิธีการดงักลา่วมีจดุด้อยคือ การนําพจนานกุรมองักฤษ   ไทยมารวมกนั 

แล้วจงึเขียนโปรแกรมเพ่ือเลือกคําภาษาไทยท่ีมีคูคํ่าภาษาองักฤษตรงกบัคําในกลุม่คําไวพจน์ ซึง่ก็

จะได้กลุม่ของคําภาษาไทยเป็นจํานวนมาก เม่ือได้คําออกมาจํานวนมาก โอกาสท่ีจะได้คํา

ภาษาไทยไมต่รงกบักลุม่คําไวพจน์ยอ่มมีสงู ผู้วิจยัจงึเสนอวิธีการแปลสองทาง (bi-directional 

approach) ซึง่มีกระบวนการทํางานโดยนําคําภาษาองักฤษท่ีพบในแตล่ะกลุม่ไวพจน์ มาค้นหาคํา
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แปลไทยในพจนานกุรมองักฤษ - ไทย เม่ือได้คําแปลภาษาไทยแล้ว จงึแปลคําภาษาไทยท่ีได้

กลบัไปเป็นภาษาองักฤษด้วยพจนานกุรม ไทย – องักฤษ ชดุเดียวกนัอีกครัง้หนึง่ หากแปลกลบัไป

พบคําภาษาองักฤษคําเดมิก็จะเก็บคําภาษาไทยท่ีเป็นคูคํ่านัน้ไว้ ในทางตรงกนัข้าม หากแปล

กลบัไปแล้วไมพ่บคําภาษาองักฤษคําเดมิ หรือพบคําภาษาองักฤษอ่ืน คําภาษาไทยท่ีเป็นคูคํ่านัน้

จะถกูคดัออกวิธีการแปลสองทางของผู้วิจยันี ้อาจจะให้จํานวนคําแปลออกมาน้อยกวา่ แตคํ่าแปล

ท่ีได้ก็มีโอกาสท่ีจะเป็นคําท่ีถกูต้องมากกวา่ เน่ืองจากการตรวจสอบคําแปลไปกลบัสองทางจะทํา

ให้คําแปลท่ีไมถ่กูต้องถกูสกดัออกไป งานวิจยัชิน้นีผู้้วิจยัคํานงึถงึความถกูต้องของคําแปลท่ีได้จาก

ระบบมากกวา่ปริมาณคําแปลท่ีระบบจะเรียกคืนออกมาได้ ถึงแม้วา่วิธีการของผู้วจิยัอาจจะมีคา่

ความครบถ้วน (recall) ต่ํา แตก็่มีแนวโน้มวา่จะมีความแมน่ยํา (precision) สงู การนําคําใน

พจนานกุรมองักฤษ   ไทยมารวมกนั และดงึคําแปลออกมาอยา่งท่ีได้มีการศกึษาไปแล้ว 

ถึงแม้วา่จะได้คําออกมาจํานวนมาก แตก็่มีโอกาสผิดพลาดมากเช่นกนั วิธีการแบบเดมิจงึอาจจะ

เป็นปัญหามากกวา่การท่ีได้คําจํานวนน้อยแตมี่ความถกูต้องสงู  

 การพฒันาระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวธีิการแปลสอง

ทางของผู้วิจยั เร่ิมจากพฒันาโปรแกรมแปลสองทาง โดยกระบวนการทํางาน เร่ิมจากแปลคํา

ภาษาองักฤษในกลุม่คําไวพจน์มโนทศัน์พืน้ฐานกลุม่ท่ีหนึง่ 493 กลุม่ จํานวน 1,056 คํา เป็น

ภาษาไทย โดยใช้ข้อมลูพจนานกุรมท่ีสร้างด้วยวิธีการพืน้ฐานแตกตา่งกนั 2 ชดุ คือ พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน และพจนานกุรม องักฤษ - ไทยของ วิทย์ เท่ียงบรูณะ

ธรรม  

 เม่ือได้คําแปลภาษาไทยแล้ว จงึแปลคําภาษาไทยท่ีได้กลบัไปเป็นภาษาองักฤษ

ด้วยพจนานกุรม ไทย – องักฤษ ชดุเดียวกนัอีกครัง้หนึง่ หากแปลกลบัไปพบคําภาษาองักฤษคํา

เดมิก็จะเก็บคําภาษาไทยท่ีเป็นคูคํ่านัน้ไว้ ในทางตรงกนัข้าม หากแปลกลบัไปแล้วไมพ่บคํา

ภาษาองักฤษคําเดมิ หรือพบคําภาษาองักฤษอ่ืน คําภาษาไทยท่ีเป็นคูคํ่านัน้จะถกูคดัออก   

กระบวนการดงักลา่ว สามารถเขียนได้เป็นอลักอรึธึมได้ดงันี ้ 
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    อลักอรึธึมท่ี 1 ระบบการแปลสองทาง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 กระบวนการทํางานของอลักอรึธึมนี ้ จะใช้ข้อมลูจากพจนานกุรมท่ีแตกตา่งกนั 2 

ชดุในการประมวลผล ฉะนัน้ผลลพัธ์ท่ีได้จะแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัข้อมลูของแตล่ะพจนานกุรม   

จากนัน้จงึนําผลท่ีได้จากระบบไปเปรียบเทียบกบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างด้วยมือ ดงัท่ีกลา่วมาแล้ว

ในบทท่ี 3   

 ผลการสร้างเครือขา่ยคําไทยระบบอตัโนมตัด้ิวยวิธีการแปลสองทาง สามารถมอง

ได้ 2 มิต ิ คือ มิตกิลุม่คําไวพจน์ และมิตคํิาศพัท์ โดยผู้วิจยัจะใช้คา่เอฟ-เมเชอร์  (F-measure) ซึง่

เป็นคา่เฉลีย่ท่ีคํานวณจากคา่ความแมน่ยํา (recall) และคา่ความครบถ้วน (precision) ดงัท่ีได้

อธิบายไว้ในบทท่ี 2 ในการทดสอบประสทิธิภาพการทํางานของระบบแปลสองทาง ผู้วิจยัจะ

ทดสอบประสทิธิภาพของระบบของทัง้สองมิต ิ สาเหตท่ีุต้องแสดงคา่ทัง้สองมิต ิ เน่ืองจากเครือขา่ย

คําเป็นเร่ืองของมโนทศัน์ ฉะนัน้การพิจารณาแตเ่ฉพาะจํานวนคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมา

วา่มีคา่เอฟ-เมเชอร์  (F-measure) เป็นเทา่ไหร่ จะสะท้อนภาพเฉพาะจํานวนคํา แตไ่มส่ามารถเห็น

ภาพได้วา่ ระบบสามารถเรียกคืนกลุม่คําไวพจน์ท่ีถกูต้องออกมาได้มากน้อยเพียงใด 

 ในสว่นของมิตกิลุม่คําไวพจน์ ผู้วิจยัคํานวณหาคา่ความครบถ้วน (recall) โดยนํา

จํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืนได้จากระบบและเป็นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องคณูด้วย

ร้อย แล้วหารด้วยจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้ในบทท่ี 3 จํานวน 429 กลุม่ (ดตูารางที ่ 3.8) และ

คํานวณหาคา่ความแมน่ยํา (precision) โดยนําจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืนได้จากระบบและ

เป็นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องคณูด้วยร้อย แล้วหารด้วยจํานวนกลุม่คําไวพจน์ทัง้หมดท่ี

เรียกคืนได้จากระบบ  จากนัน้จงึนําคา่ความครบถ้วน (recall) และคา่ความแมน่ยํา (precision) 

ไปคํานวณหาคา่เอฟ-เมเชอร์  (F-measure) โดยใช้สตูร สองคณูด้วยคา่ความครบถ้วนคณูด้วยคา่

ความแมน่ยํา แล้วหารด้วยผลรวมของคา่ความครบถ้วนกบัคา่ความแมน่ยํา ดงันี ้

 

 

algorithm bi_transltd (input_EN as string, DictET as dict, 
DictTE as dict) as boolean 
  var W1 = look up input_EN in Dict_ET  
  if found input in Dict_ET then 
   var W2 = look up W1 in DictTE  
   if found W1 in DictTE then 
    return true 
   end if 
  end if 
  return false  
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คา่เอฟ-เมเชอร์ = 2 x คา่ความครบถ้วน x คา่ความแมน่ยํา / (คา่ความครบถ้วน+คา่ความแมน่ยํา) 

 

 สว่นมิตคํิาศพัท์ ผู้วิจยัคํานวณหาคา่ความครบถ้วน (recall) โดยนําจํานวนคํา

แปลท่ีเรียกคืนได้จากระบบและเป็นคําแปลท่ีถกูต้องคณูด้วยร้อย แล้วหารด้วยจํานวนคําแปลท่ีได้

ในบทท่ี 3 ท่ีเป็นคําแปลท่ีถกูต้อง จํานวน 1,150 คํา (ดตูารางที ่ 3.25) และคํานวณหาคา่ความ

แมน่ยํา (precision) โดยนําจํานวนคําแปลท่ีเรียกคืนได้จากระบบและเป็นคําแปลท่ีถกูต้องคณูด้วย

ร้อยแล้ว  หารด้วยจํานวนคําแปลทัง้หมดท่ีเรียกคืนได้จากระบบ จากนัน้จงึนําคา่ความครบถ้วน 

(recall) และคา่ความแมน่ยํา (precision) ไปคํานวณหาคา่เอฟ-เมเชอร์  (F-measure) โดยใช้สตูร 

สองคณูด้วยคา่ความครบถ้วนคณูด้วยคา่ความแมน่ยํา แล้วหารด้วยผลรวมของคา่ความครบถ้วน

กบัคา่ความแมน่ยํา ดงันี ้

 

คา่เอฟ-เมเชอร์ = 2 x คา่ความครบถ้วน x คา่ความแมน่ยํา / (คา่ความครบถ้วน+คา่ความแมน่ยํา) 
  
 ทัง้นี ้ จากผลการสร้างเครือขา่ยคําไทยด้วยมือในบทท่ี 3 จํานวนคําภาษาไทยท่ี

เหมาะสมกบั มโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ ของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ ทัง้ 

1,310 คํา (ตารางที ่ 3.25) จะมีคําท่ีไมไ่ด้มาจากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ จํานวน 160 คํา และจาก

จํานวนกลุม่คําไวพจน์ทัง้หมดของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ จํานวน  493 กลุม่ 

ก็จะมีกลุม่คําไวพจน์ท่ีไมส่ามารถหาคําแปลได้จากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ จํานวน 64 กลุม่ ฉะนัน้ 

การคํานวณคา่ความครบถ้วน (recall) และคา่ความแมน่ยํา (precision) ของระบบอตัโนมตัใินบท

นี ้ผู้วิจยัจงึจะไมนํ่าจํานวนคําและกลุม่คําไวพจน์ท่ีไมไ่ด้มาจากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุ มาเป็นฐานใน

การคดิคํานวณด้วย จํานวนคําท่ีนํามาเป็นฐานในการคดิคํานวณจงึเป็น 1,150 คํา และจํานวน

กลุม่คําไวพจน์ท่ีนํามาเป็นฐานในการคดิคํานวณจงึเป็น 429 กลุม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
73

4.2 ผลจากการใช้พจนานุกรมอเิล็กทรอนิกส์อังกฤษ  ไทย เล็กซติรอน  
 

 ผลท่ีได้จากการสร้างเครือขา่ยคําไทยระบบอตัโนมตัด้ิวยวิธีการแปลสองทาง โดย

ใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์องักฤษ  ไทย ของ เลก็ซติรอน พบวา่ จากจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ี

เป็นฐานในการคํานวณทัง้สิน้ 429 กลุม่ ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทยสําหรับกลุม่คํา

ไวพจน์ได้จํานวน 246 กลุม่ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 57.34 และไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลภาษา

ไทยสําหรับกลุม่คําไวพจน์ได้จํานวน 183 กลุม่ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 42.66 ตามตารางที ่4.1 

 
                   ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบและไมพ่บคําแปล 

 จํานวน  ร้อยละ 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคําแปลออกมาได้ 246 57.34 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบไมส่ามารถเรียกคําแปลออกมาได้ 183 42.66 

รวม 429 100 

 

 เม่ือพิจารณาจากจํานวนคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้ พบวา่ จากจํานวน

กลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทยออกมาได้ทัง้สิน้ 246 กลุม่ ได้คํา

แปลภาษาไทย ทัง้สิน้ 313 คํา ซึง่เม่ือนําคําแปลทัง้หมดท่ีได้ดงักลา่ว ไปเปรียบเทียบความถกูต้อง

กบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 พบวา่ มีกลุม่คําไวพจน์จํานวน 138 กลุม่ ท่ีระบบสามารถ

เรียกคืนคําแปลออกมาได้และถกูต้องหมดทกุคํา ซึง่มีจํานวน 150 คํา เช่น ระบบสามารถเรียกคืน

คําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 02075296 [carnivore] ได้ จํานวน 1 คํา คือ คําวา่ “สตัว์

กินเนือ้” และเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03405725 [furniture, 

piece_of_furniture, article_of_furniture] ได้ จํานวน 1 คํา คือ คําวา่ “เคร่ืองเรือน” เม่ือตรวจสอบ

ความถกูต้องกบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 พบวา่ ถกูต้องทัง้สองคํา ดงัตารางที ่4.2 

 
       ตารางท่ี 4.2 ตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้และถกูต้องทัง้หมด  

กลุม่คําไวพจน์ เครือข่ายคําองักฤษ เครือข่ายคําไทย คําท่ีถกู คําท่ีผิด 

02075296 [carnivore] [สตัว์กินเนือ้] สตัว์กินเนือ้ - 

03405725 

[furniture, 

piece_of_furniture, 

article_of_furniture] 

[เคร่ืองเรือน, 

เฟอร์นิเจอร์] เคร่ืองเรือน - 
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นอกจากนี ้ยงัมีกลุม่คําไวพจน์จํานวน 76 กลุม่ ซึง่มีจํานวน 93 คํา ท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมา

ได้แตผิ่ดหมดทกุคํา เช่น ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

03546340 [housing, lodging, living_accommodations] ได้ จํานวน 1 คํา คือ คําวา่ “การ

เคหะ” และเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 03740161 [medicine] ได้ จํานวน 1 

คํา คือ คําวา่ “แพทยศาสตร์” เม่ือตรวจสอบความถกูต้องกบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 

พบวา่ ผิดทัง้สองคํา ดงัตารางที ่4.3 

 
       ตารางท่ี 4.3 ตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้แตผิ่ดทัง้หมด 

กลุม่คําไวพจน์ เครือข่ายคําองักฤษ เครือข่ายคําไทย คําท่ีถกู คําท่ีผิด 

03546340 

[housing, lodging, 

living_accommodations] 

[ท่ีพกัแรม, ท่ีพกั

อาศยั, ท่ีอยูอ่าศยั] - การเคหะ 

03740161 [medicine] [ยารักษาโรค, ยา] - แพทยศาสตร์ 

 

และมีกลุม่คําไวพจน์อีกจํานวน 32 กลุม่ ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้ แตมี่ทัง้คําท่ีถกู

และผิดปะปนกนัอยู ่โดยแยกเป็นคําท่ีถกู จํานวน 33 คํา และคําท่ีผิด จํานวน 37 คํา รวมเป็น 70 

คํา เชน่ ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 02958343 [car, auto, 

automobile, machine] จํานวน 2 คํา คือ คําวา่ “รถยนต์” และ “เคร่ืองจกัร” และเรียกคืนคําแปล

สําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 04565375 [weapon, arm, weapon_system] ได้ จํานวน 2 คํา 

คือ คําวา่ “อาวธุ” และ “แขน”  เม่ือตรวจสอบความถกูต้องกบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 

พบวา่ มีคําท่ีถกูและผิดปะปนกนัอยู ่กลา่วคือ คําวา่ “รถยนต์” และ “อาวธุ” เป็นคําท่ีถกู สว่น คํา

วา่ “เคร่ืองจกัร” และ “แขน” เป็นคําท่ีผิด ดงัตารางที ่4.4 

 
       ตารางท่ี 4.4 ตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้แตมี่ทัง้ถกูและผิดปะปนกนั 

กลุม่คําไวพจน์ เครือข่ายคําองักฤษ เครือข่ายคําไทย คําท่ีถกู คําท่ีผิด 

02958343 

[car, auto, automobile, 

machine] [รถ, รถยนต์] รถยนต์ เคร่ืองจกัร 

04565375 

[weapon, arm, 

weapon_system] 

[$ศสัตรา, $ศาสตรา, 

$แสง, อาวธุ] อาวธุ แขน 
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 จํานวนกลุม่คําไวพจน์ และจํานวนคําแปล ตามท่ีได้บรรยายมาข้างต้น สามารถ

เขียนเป็น ตารางที ่4.5 และหากคดิคา่สดัสว่นร้อยละโดยใช้จํานวนคํา เฉพาะท่ีได้จากพจนานกุรม

ทัง้ 5 ชดุในเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 เท่านัน้ ซึง่มีจํานวน 1,150 คําเป็นฐานในการ

คํานวณสดัสว่น คําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้ทัง้หมด 313 คํา จะคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 

27.22 

 
ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงจํานวนคําท่ีถกูและผิดจากระบบท่ีใช้เลก็ซิตรอน 

 จํานวน

กลุม่คํา

ไวพจน์ 

จํานวนคําท่ี

ถกู 

จํานวนคํา

ท่ีผิด 

จํานวนคํา

ทัง้หมด 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลและถกูทัง้หมด 138 150 0 150 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตผิ่ดทัง้หมด 76 0 93 93 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตมี่ทัง้ถกูและ

ผิดปะปนกนั 

32 33 37 70 

รวม 246 183 130 313 

คิดเป็นร้อยละ 27.22 

  

 เม่ือพิจารณาจากจํานวนคําแปลท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้ทัง้หมด ซึง่มี

จํานวน  313 คํา ในตารางที ่ 4.5 พบวา่ มีคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้และเป็นคําท่ี

ถกูต้อง โดยคําเหลา่นัน้อยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลและถกูต้องทัง้หมด 150 คํา และอยูใ่น

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตมี่ทัง้คําท่ีถกูและผิดปะปนกนัอยู ่ 33 คํา รวมเป็น 183 คํา คดิเป็น

สดัสว่นร้อยละ 58.50 และพบคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้แตเ่ป็นคําท่ีผิด  อยูใ่นกลุม่คํา

ไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคือออกมาได้แตผิ่ดทัง้หมด 93 คํา และอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคํา

แปลแตมี่ทัง้คําท่ีถกูและผิดปะปนกนัอยู ่ 37 คํา รวมเป็น 130 คํา คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 41.50 

ตามตารางที ่4.6  
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              ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงจํานวนคําท่ีถกูและผิดจากระบบท่ีใช้เลก็ซิตรอน 

 จํานวนคําท่ีถกู จํานวนคําท่ีผิด 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลและถกูทัง้หมด 150 0 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตผิ่ดทัง้หมด 0 93 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตมี่ทัง้ถกูและผิด

ปะปนกนั 

33 37 

รวม 183 130 

คิดเป็นร้อยละ 58.50 41.50 

 

 ตอ่จากนัน้ ผู้วิจยัจะใช้ข้อมลูจากตารางที ่ 4.5 ในการคํานวณคา่ความครบถ้วน 

(recall) และคา่ความแมน่ยํา (precision) ของระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  

ไทย เลก็ซติรอน โดย ผู้วิจยัจะแยกการทดสอบประสทิธิภาพเป็น 2 มิต ิดงันี ้  

 มิตกิลุม่คําไวพจน์ มีวิธีคํานวณคา่ความครบถ้วน โดยนํากลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืน

ได้จากระบบและเป็นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องเทา่นัน้ ซึง่มีจํานวน 138 กลุม่ กบักลุม่คํา

ไวพจน์ท่ีมีคําแปลทัง้ถกูและผิดปะปนกนั จํานวน 32 กลุม่ รวมเป็น 170 กลุม่คณูด้วยร้อยแล้ว หาร

ด้วยจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้ในบทท่ี 3 จํานวน 429 กลุม่ (ดตูารางที ่4.5 และ 3.8) ดงันี ้

 

 คา่ความครบถ้วน = 170*100 / 429 

          = 39.62 

 

และคํานวณหาคา่ความแมน่ยํา โดยนํากลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืนได้จากระบบและเป็นกลุม่คํา

ไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องเท่านัน้ ซึง่มีจํานวน 138 กลุม่ กบักลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคําแปลทัง้ถกูและ

ผิดปะปนกนั จํานวน 32 กลุม่ รวมเป็น 170 กลุม่คณูด้วยร้อยแล้ว หารด้วยกลุม่คําไวพจน์ทัง้หมด

ท่ีเรียกคืนได้จากระบบ จํานวน 246 กลุม่ (ดตูารางที ่4.5) ดงันี ้

 

 คา่ความแมน่ยํา = 170*100 / 246 

        = 69.10 

 

  สว่นมิตคํิาศพัท์ มีวิธีคํานวณคา่ความครบถ้วน โดยนําคําแปลท่ีเรียกคืนได้จาก

ระบบและอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องเทา่นัน้ จํานวน 150 คํา กบัคําแปลท่ีท่ีถกูต้อง

แตอ่ยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคําแปลทัง้ถกูและผิดปะปนกนัจํานวน 33 คํา รวมเป็น 183 คําคณูด้วย
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ร้อยแล้ว หารด้วยจํานวนคําแปลท่ีได้ในบทท่ี 3 ท่ีเป็นคําแปลท่ีถกูต้อง จํานวน 1,150 คํา (ดตูาราง 

ที ่4.5 และ 3.25) ดงันี ้

 

 คา่ความครบถ้วน = 183*100/ 1150 

          = 15.91 

 

และคํานวณหาคา่ความแมน่ยํา โดยนําคําแปลท่ีเรียกคืนได้จากระบบและอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้

คําแปลท่ีถกูต้องเทา่นัน้ จํานวน 150 คํา กบัคําแปลท่ีท่ีถกูต้องแตอ่ยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคําแปล

ทัง้ถกูและผิดปะปนกนัจํานวน 33 คํา รวมเป็น 183 คําคณูด้วยร้อยแล้ว หารด้วยคําแปลทัง้หมดท่ี

เรียกคืนได้จากระบบ จํานวน 313 คํา (ดตูารางที ่4.5) ดงันี ้

 

 คา่ความแมน่ยํา = 183*100/ 313 

        = 58.46 

 

 ผลการคํานวณคา่ความครบถ้วน และคา่ความแมน่ยํา ของระบบท่ีใช้พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ   ไทย ของ เลก็ซติรอน สามารถสรุปได้ดงันี ้  มิตกิลุม่คําไวพจน์ มีคา่ความ

ครบถ้วน เทา่กบั 39.62 และมีคา่ความแมน่ยํา เท่ากบั 69.10 คดิเป็นคา่เอฟ-เมเชอร์ เทา่กบั 50.36

สว่นมิตคํิาศพัท์ มีคา่ความครบถ้วน เท่ากบั 15.91 และมีคา่ความแมน่ยํา เท่ากบั 58.46 คดิเป็นคา่

เอฟ-เมเชอร์ เท่ากบั 25.01 ตามตารางที ่4.7 ดงันี ้

 
                   ตารางท่ี 4.7 ตารางแสดงคา่ความควบถ้วน คา่ความแมน่ยําและคา่เอฟ-เมเชอร์ 

 กลุม่คําไวพจน์ คําศพัท์ 

คา่ความควบถ้วน (Recall) 39.62 15.91 

คา่ความแมน่ยํา (Precision) 69.10 58.46 

คา่เอฟ-เมเชอร์ (F-measure) 50.36 25.01 
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4.3 ผลจากการใช้พจนานุกรมอังกฤษ  ไทย ของ วิทย์ เที่ยงบูรณะธรรม 
 

 ผลท่ีได้จากการสร้างเครือขา่ยคําไทยระบบอตัโนมตัด้ิวยวิธีการแปลสองทาง โดย

ใช้พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม พบวา่ จากจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ี

เป็นฐานในการคํานวณทัง้สิน้ 429 กลุม่ ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทยสําหรับกลุม่คํา

ไวพจน์ได้จํานวน 346 กลุม่ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.65 และไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลภาษา

ไทยสําหรับกลุม่คําไวพจน์ได้จํานวน 83 กลุม่ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.35 ตามตารางที ่4.8 

  
                   ตารางท่ี 4.8 ตารางแสดงจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบและไมพ่บคําแปล 

 จํานวน ร้อยละ 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคําแปลออกมาได้ 346 80.65 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบไมส่ามารถเรียกคําแปลออกมาได้ 83 19.35 

รวม 493 100 

  

 เม่ือพิจารณาจากจํานวนคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้ พบวา่ จากจํานวน

กลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทยออกมาได้ทัง้สิน้ 346 กลุม่ ได้คํา

แปลภาษาไทย ทัง้สิน้ 818 คํา ซึง่เม่ือนําคําแปลทัง้หมดท่ีได้ดงักลา่ว ไปเปรียบเทียบความถกูต้อง

กบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 พบวา่ มีกลุม่คําไวพจน์จํานวน 135 กลุม่ ท่ีระบบสามารถ

เรียกคืนคําแปลออกมาได้และถกูต้องหมดทกุคํา ซึง่มีจํานวน 172 คํา เช่น ระบบสามารถเรียกคืน

คําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 01861778 [mammal, mammalian] ได้ จํานวน 1 คํา คือ 

คําวา่ “สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม” และเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 02686568 

[aircraft] จํานวน 1 คํา คือ คําวา่ “เคร่ืองบนิ” เม่ือตรวจสอบความถกูต้องกบัเครือขา่ยคําไทยท่ี

สร้างขึน้ในบทท่ี 3 พบวา่ ถกูต้องทัง้สองคํา ดงัตารางที ่4.9 

 
       ตารางท่ี 4.9 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้และถกูต้องทัง้หมด  

กลุม่คําไวพจน์ เครือข่ายคําองักฤษ เครือข่ายคําไทย คําท่ีถกู คําท่ีผิด 

01861778 

[mammal, 

mammalian] [สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม] สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม - 

02686568 [aircraft] 

[เคร่ืองบิน, อากาศ

ยาน] เคร่ืองบิน - 
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นอกจากนี ้ยงัมีกลุม่คําไวพจน์จํานวน 96 กลุม่ ท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้แตผิ่ดหมดทกุคํา 

ซึง่มีจํานวน 208 คํา เชน่ ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

03094503 [container] ได้ จํานวน 1 คํา คือ คําวา่ “ภาชนะ” และเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คํา

ไวพจน์หมายเลข 03119790 [course] ได้ จํานวน 1 คํา คือ คําวา่ “กระบวนวิชา” เม่ือตรวจสอบ

ความถกูต้องกบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 พบวา่ ผิดทัง้สองคํา ดงัตารางที ่4.10 

 
       ตารางท่ี 4.10 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้แตผิ่ดทัง้หมด 

กลุม่คําไวพจน์ เครือข่ายคําองักฤษ เครือข่ายคําไทย คําท่ีถกู คําท่ีผิด 

03094503 [container] [ท่ีใส]่ - ภาชนะ 

03119790 [course] 

[คอร์ส, *ทางแข่ง, *เส้นทาง

การแข่งขนั] - กระบวนวิชา 

 

และมีกลุม่คําไวพจน์อีกจํานวน 115 กลุม่ ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้ แตมี่ทัง้คําท่ี

ถกูและผิดปะปนกนัอยู ่ โดยแยกเป็นคําท่ีถกู จํานวน 168 คํา และคําท่ีผิด จํานวน  270 คํา รวม

เป็น 438 คํา เช่น ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00022903 

[article] จํานวน 3 คํา คือ คําวา่ “สิง่ของ”, “คํานําหน้านาม”, และ “บทความ” และเรียกคืนคําแปล

สําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 05238282 [skin, tegument, cutis] ได้ จํานวน 2 คํา คือ คําวา่ 

“หนงั” และ “เปลือก”  เม่ือตรวจสอบความถกูต้องกบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 พบวา่ มี

คําท่ีถกูและผิดปะปนกนัอยู ่ กลา่วคือ คําวา่ “สิง่ของ” และ “หนงั” เป็นคําท่ีถกู สว่น คําวา่ “คํา

นําหน้านาม”, “บทความ” และ “เปลือก” เป็นคําท่ีผิด ดงัตารางที ่4.11 

 
   ตารางท่ี 4.11 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้แตมี่ทัง้ถกูและผิดปะปนกนั 

กลุม่คําไวพจน์ เครือข่ายคําองักฤษ เครือข่ายคําไทย คําท่ีถกู คําท่ีผิด 

00022903 [article] [ของ, สิง่ของ] สิง่ของ 

คํานําหน้านาม, 

บทความ 

05238282 

[skin, tegument, 

cutis] 

[ผิว, ผิวกาย, ผิวพรรณ, 

ผิวหนงั, หนงั] หนงั เปลือก 
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 จํานวนกลุม่คําไวพจน์ และจํานวนคําแปล ตามท่ีได้บรรยายมาข้างต้น สามารถ

เขียนเป็น ตารางที ่ 4.12 และหากคดิคา่ร้อยละโดยใช้จํานวนคํา เฉพาะท่ีได้จากพจนานกุรมทัง้ 5 

ชดุในเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 เท่านัน้ ซึง่มีจํานวน 1,150 คําเป็นฐานในการคํานวณ 

คําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้ทัง้หมด 818 คํา จะคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 71.13  

  
ตารางท่ี 4.12 ตารางแสดงจํานวนคําท่ีถกูต้องและไมถ่กูต้อง 

 จํานวน

กลุม่คํา

ไวพจน์ 

จํานวนคําท่ี

ถกู 

จํานวนคําท่ี

ผิด 

จํานวนคํา

ทัง้หมด 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลและถกูทัง้หมด 135 172 0 172 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตผิ่ดทัง้หมด 96 0 208 208 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตมี่ทัง้ถกูและ

ผิดปะปนกนั 

115 168 270 438 

รวม 346 340 478 818 

คิดเป็นร้อยละ 71.13 

  

  

 เม่ือพิจารณาจากจํานวนคําแปลท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้ทัง้หมด ซึง่มี

จํานวน  818 คํา พบวา่ มีคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้และเป็นคําท่ีถกูต้อง โดยคํา

เหลา่นัน้อยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลและถกูต้องทัง้หมด  172 คํา และอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ี

พบคําแปลแตมี่ทัง้คําท่ีถกูและผิดปะปนกนัอยู ่ 168 คํา รวมเป็น  340 คํา คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 

41.60 และพบคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้แตเ่ป็นคําท่ีผิด  อยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบ

สามารถเรียกคืนออกมาได้แตผิ่ดทัง้หมด 208 คํา และอยูใ่นอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตมี่

ทัง้คําท่ีถกูและผิดปะปนกนัอยู ่270 คํา รวมเป็น 478 คํา คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 58.40 ตามตาราง

ที ่4.13 
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           ตารางท่ี 4.13 ตารางแสดงจํานวนคําท่ีถกูต้องและไมถ่กูต้อง 

 จํานวนคําท่ีถกู จํานวนคําท่ีผิด 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลและถกูทัง้หมด 172 0 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตผิ่ดทัง้หมด 0 208 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตมี่ทัง้ถกูและผิด

ปะปนกนั 

168 270 

รวม 340 478 

คิดเป็นร้อยละ 41.60 58.40 

 

 ตอ่จากนัน้ ผู้วิจยัจะใช้ข้อมลูจากตารางที ่ 4.13 ในการคํานวณคา่ความครบถ้วน 

(recall) และคา่ความแมน่ยํา (precision) ของระบบท่ีใช้พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วิทย์ 

เท่ียงบรูณะธรรม ผู้วิจยัจะแยกการทดสอบประสทิธิภาพเป็น 2 มิต ิดงันี ้ 

 มิตกิลุม่คําไวพจน์ มีวิธีคํานวณคา่ความครบถ้วน โดยนํากลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืน

ได้จากระบบและเป็นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องเทา่นัน้ ซึง่มีจํานวน 135 กลุม่ กบักลุม่คํา

ไวพจน์ท่ีมีคําแปลทัง้ถกูและผิดปะปนกนั จํานวน 115 กลุม่ รวมเป็น 250 กลุม่คณูด้วยร้อยแล้ว 

หารด้วยจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้ในบทท่ี 3 จํานวน 429 กลุม่ (ดตูารางที ่4.12 และ 3.8) ดงันี ้

 

 คา่ความครบถ้วน = 250*100 / 429 

          = 58.27 

 

และคํานวณหาคา่ความแมน่ยํา โดยนํากลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืนได้จากระบบและเป็นกลุม่คํา

ไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องเท่านัน้ ซึง่มีจํานวน 135 กลุม่ กบักลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคําแปลทัง้ถกูและ

ผิดปะปนกนั จํานวน 115 กลุม่ รวมเป็น 250 กลุม่คณูด้วยร้อยแล้ว หารด้วยกลุม่คําไวพจน์ทัง้หมด

ท่ีเรียกคืนได้จากระบบ จํานวน 346 กลุม่ (ดตูารางที ่4.12) ดงันี ้

 

 คา่ความแมน่ยํา = 250*100 / 346 

        = 72.25 
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  สว่นมิตคํิาศพัท์ มีวิธีคํานวณคา่ความครบถ้วน โดยนําคําแปลท่ีเรียกคืนได้จาก

ระบบและอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องเทา่นัน้ จํานวน 172 คํา กบัคําแปลท่ีท่ีถกูต้อง

แตอ่ยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคําแปลทัง้ถกูและผิดปะปนกนัจํานวน 168 คํา รวมเป็น 340 คําคณูด้วย

ร้อยแล้ว หารด้วยจํานวนคําแปลท่ีได้ในบทท่ี 3 ท่ีเป็นคําแปลท่ีถกูต้อง จํานวน 1,150 กลุม่ (ดู

ตารางที ่4.12 และ 3.25) ดงันี ้

 

 คา่ความครบถ้วน = 340*100 / 1150 

          = 29.56 

 

และคํานวณหาคา่ความแมน่ยํา โดยนําคําแปลท่ีเรียกคืนได้จากระบบและอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้

คําแปลท่ีถกูต้องเทา่นัน้ จํานวน 172 คํา กบัคําแปลท่ีท่ีถกูต้องแตอ่ยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคําแปล

ทัง้ถกูและผิดปะปนกนัจํานวน 168 คํา รวมเป็น 340 คําคณูด้วยร้อยแล้ว หารด้วยคําแปลทัง้หมด

ท่ีเรียกคืนได้จากระบบ จํานวน 818 คํา (ดตูารางที ่4.12) ดงันี ้

 

 คา่ความแมน่ยํา = 340*100 / 818 

        = 41.56 

 

 ผลการคํานวณคา่ความครบถ้วน และคา่ความแมน่ยํา ของระบบท่ีใช้พจนานกุรม 

องักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม สามารถสรุปได้ดงันี ้  มิตกิลุม่คําไวพจน์ มีคา่ความ

ครบถ้วน เทา่กบั 58.27 มีคา่ความแมน่ยํา เท่ากบั 72.25 และมีคา่เอฟ-เมเชอร์เทา่กบั 64.51 สว่น

มิตคํิาศพัท์ มีคา่ความครบถ้วน เท่ากบั 29.56 มีคา่ความแมน่ยํา เท่ากบั 41.56 และมีคา่เอฟ-เม

เชอร์เท่ากบั 34.54 ตามตารางที ่4.14 ดงันี ้    

 
                 ตารางท่ี 4.14 ตารางแสดงคา่ความควบถ้วน คา่ความแมน่ยําและค่าเอฟ-เมเชอร์ 

 กลุม่คําไวพจน์ คํา 

คา่ความควบถ้วน (Recall) 58.27 29.56 

คา่ความแมน่ยํา (Precision) 72.25 41.56 

คา่เอฟ-เมเชอร์ (F-measure) 64.51 34.54 
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4.4 เปรียบเทยีบผลจากการใช้พจนานุกรมแต่ละชุด 
 
 หลงัจากท่ีได้ทดลองระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการเครือขา่ยคําไทย ด้วยวิธีการแปล

สองทาง โดยใช้ข้อมลูพจนานกุรมท่ีสร้างด้วยวิธีการพืน้ฐานแตกตา่งกนั 2 ชดุ คือ พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน และพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียง

บรูณะธรรม พบวา่ ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์จากพจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน จํานวน 246 กลุม่ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 57.34 และ

ไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์ได้ จํานวน 183 กลุม่ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 

42.66 สว่นพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม ระบบสามารถเรียกคืนคํา

แปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์ออกมาได้ จํานวน 346 กลุม่ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.65 และไม่

สามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้ จํานวน 83 กลุม่ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.35 ตามตารางที ่

4.15 
         ตารางท่ี 4.15 ตารางเปรียบเทียบกลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืนคําแปลออกมาได้และไมไ่ด้ 

 กลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืนคํา

แปลออกมาได้ 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืนคํา

แปลออกมาไมไ่ด้ 

รวม 

เลก็ซิตรอน 246 (57.34%) 183 (42.66%) 429 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 346 (80.65%) 83 (19.35%) 429 

 

 เม่ือนําคา่ความครบถ้วนและคา่ความแมน่ยําของมิตกิลุม่คําไวพจน์ ในสว่นท่ี 4.2 

และ 4.3 มาคํานวณหาคา่เอฟ-เมเชอร์และเปรียบเทียบกนั พบวา่ ระบบท่ีใช้พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน มีคา่เอฟ-เมเชอร์ น้อยกวา่ระบบท่ีใช้พจนานกุรม

องักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม กลา่วคือ ระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์

องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน มีคา่ความครบถ้วน เทา่กบั 39.62 และมีคา่ความแมน่ยํา เทา่กบั 

69.10 คดิเป็นคา่เอฟ-เมเชอร์  เท่ากบั 50.36 สว่นระบบท่ีใช้พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม มีคา่ความครบถ้วน เทา่กบั  58.27 และมีคา่ความแมน่ยํา เท่ากบั 72.25 

คดิเป็นคา่เอฟ-เมเชอร์  เท่ากบั 64.51 ดงัตารางที ่4.16 
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            ตารางท่ี 4.16 ตารางเปรียบเทียบคา่ R, P, F มิตกิลุม่คําไวพจน์ 
 Recall Precision F-measure 

เลก็ซติรอน 39.62 69.10 50.36 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 58.27 72.25 64.51 

 

 เม่ือกลบัไปพิจารณาจากตารางที ่ 3.4 ตารางแจกแจงจํานวนคําท่ีพบในแตล่ะ

พจนานกุรมในบทท่ี 3 พบวา่ จํานวนคําท่ีได้จากพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียง

บรูณะธรรม มีจํานวนมากกวา่พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน ถงึสองเทา่ 

คือ 4,272 คํา และ 2,131 คํา ตามลําดบั การท่ีพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์องักฤษ  ไทย เลก็ซิต

รอน มีคําน้อยกวา่ การเรียกคืนคําแปลจงึได้จํานวนน้อยกวา่ สง่ผลทําให้มีคา่ความครบถ้วน คา่

ความแมน่ยํา และคา่เอฟ-เมเชอร์ต่ําไปด้วย 

 เม่ือผู้วิจยัเปรียบเทียบข้อมลูท่ีเรียกคืนได้จากพจนานกุรมทัง้สอง จงึพบวา่ 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีสามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทยได้จากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  

ไทย เลก็ซติรอน มีจํานวนคําน้อยกวา่ท่ีได้จากพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะ

ธรรม นอกจากนี ้ บางกลุม่คําไวพจน์ยงัไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอนได้ แตส่ามารถเรียกคืนออกมาจากพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม  เชน่ ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทยสําหรับกลุม่คําไวพจน์ จาก

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน ได้ 2 กลุม่ คือ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

00007846 [person, individual, someone, somebody, mortal, soul] ได้จํานวน 1 คํา คือ คําวา่ 

“บคุคล” และกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00015388 [animal, animate_being, beast, brute, 

creature, fauna] ได้จํานวน 1 คํา คือ คําวา่ “สตัว์” สว่นกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 13810323 

[unit] ระบบไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้ สว่นระบบท่ีใช้พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม สามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทยสําหรับกลุม่คําไวพจน์ได้ออกมาทัง้ 3 

กลุม่ และมีจํานวนคํามากกวา่ ดงันี ้ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00007846 [person, individual, 

someone, somebody, mortal, soul] ได้คําแปลถึง 7 คํา คือ คําวา่ “คน”, “บคุคล”, “ตวั”, “บรุุษ”, 

“ผู้”, “ปัจเจกชน” และ ”วิญญาณ” สว่นกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00015388 [animal, 

animate_being, beast, brute, creature, fauna] ได้คําแปล จํานวน 2 คํา คือ คําวา่ “สตัว์” กบั 

“สตัว์เดรัจฉาน” และกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 13810323 ได้คําแปล จํานวน 1 คํา คือ คําวา่ 

“หนว่ย” ดงัตวัอยา่งใน ตารางที ่4.17 
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   ตารางท่ี 4.17 ตารางแสดงตวัอยา่งผลท่ีระบบเรียกคืนคําแปลออกมา 
พจนานกุรม กลุม่คํา

ไวพจน์ เครือข่ายคําองักฤษ เครือข่ายคําไทย 

คําแปลท่ีเรียกคืน

ออกมาได้ 

เลก็ซิตรอน 

00007846 

[person, individual, someone, 

somebody, mortal, soul] [คน, บคุคล] บคุคล 

00015388 

[animal, animate_being, beast, 

brute, creature, fauna] 

[พรรณสตัว์, สตัว์, $สตัว

ชาติ, $สิงห์สาราสตัว์] 

สตัว์ 

  

13810323 [unit] [หน่วย]  - 

วิทย์ เท่ียง

บรูณะธรรม 

00007846 

[person, individual, someone, 

somebody, mortal, soul] [คน, บคุคล] 

คน, บคุคล,  

ตวั, บรุุษ, ผู้ , ปัจเจก

ชน, วิญญาณ 

00015388 

[animal, animate_being, beast, 

brute, creature, fauna] 

[พรรณสตัว์, สตัว์, $สตัว

ชาติ, $สิงห์สาราสตัว์] 

สตัว์ 

สตัว์เดรัจฉาน 

13810323 [unit 0] [หน่วย] หน่วย 

 

 หากพิจารณาจากจํานวนของคําแปลภาษาไทย ท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมา

ได้ พบวา่ ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย 

เลก็ซติรอน จํานวน 313 คํา และสามารถเรียกคืนคําออกมาจากพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม จํานวน 818 คํา หากคํานวณหาคา่ร้อยละโดยใช้จํานวนคํา เฉพาะท่ีได้จาก

พจนานกุรมทัง้ 5 ชดุในเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 เท่านัน้ ซึง่มีจํานวน 1,150 คําเป็นฐาน

ในการคํานวณ คําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้จากทัง้สองพจนานกุรม จงึคดิเป็นสดัสว่นร้อย

ละ 27.22 และร้อยละ 71.13 ตามลําดบั แสดงให้เห็นวา่ พจนานกุรมองักฤษ   ไทย ของ วิทย์ เท่ียง

บรูณะธรรม ได้จํานวนคํามากกวา่พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน จํานวน 

505 คํา หรือคดิเป็นร้อยละ 43.91 ดงัตารางที ่4.18 

 

                 ตารางท่ี 4.18 ตารางเปรียบเทียบจํานวนคําท่ีได้ 
 จํานวนคําท่ีได้ทัง้หมด ร้อยละ 

เลก็ซติรอน 313 27.22 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 818 71.13 

สว่นตา่งของพจนานกุรมทัง้สอง 505 43.91 
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 จากตารางที ่ 4.18 จํานวนคําท่ีระบบเรียกคืนออกมาได้ สะท้อนให้เห็นวา่ 

พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม มีจํานวนคูคํ่าแปล องักฤษ เป็น ไทย และ

จาก ไทย เป็น องักฤษ ท่ีตรงกนัมากกวา่พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน 

ระบบจงึสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาจากพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะ

ธรรมได้มากกวา่ และเม่ือพิจารณาตารางที ่ 3.4 ตารางแจกแจงจํานวนคําท่ีพบในแตล่ะ

พจนานกุรมในบทท่ี 3 จะพบวา่ พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม ได้คํา

แปลจํานวนถงึ 4,272 คํา สว่นพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน ได้คําแปล

เพียง 2,131 คํา พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม ท่ีมีจํานวนคํามากกวา่ 

จงึมีโอกาสท่ีจะเรียกคืนคําแปลออกมาได้จํานวนมากกวา่ 

 เม่ือนําคา่ความครบถ้วนและคา่ความแมน่ยําของมิตคํิาศพัท์  ในสว่นท่ี 4.2 และ 

4.3 มาคํานวณหาคา่เอฟ-เมเชอร์และเปรียบเทียบกนั  พบวา่ ระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน มีคา่เอฟ-เมเชอร์น้อยกวา่ระบบท่ีใช้พจนานกุรมองักฤษ  ไทย 

ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม เช่นเดียวกบัมิตกิลุม่คําไวพจน์ กลา่วคือ ระบบท่ีใช้พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน มีคา่ความครบถ้วน เทา่กบั 15.91 และมีคา่ความ

แมน่ยํา เทา่กบั 58.46 ทําให้มีคา่เอฟ-เมเชอร์ เท่ากบั 25.01 ในขณะท่ีระบบท่ีใช้พจนานกุรม

องักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม มีคา่ความครบถ้วน เทา่กบั 29.56 มีคา่ความแมน่ยํา 

เท่ากบั 41.56 ทําให้มีคา่เอฟ-เมเชอร์ เทา่กบั 34.54 ดงัตารางที ่ 4.19 

 
            ตารางท่ี 4.19 ตารางเปรียบเทียบคา่ R,P,F มิติคําศพัท์ 

 Recall Precision F-measure 

เลก็ซิตรอน 15.91 58.46 25.01 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 29.56 41.56 34.54 

 

 เม่ือลองกลบัมาพิจารณาจากตวัอยา่งในตารางที ่4.17 ท่ีผู้วิจยัได้แสดงตวัอยา่งไว้

ก่อนหน้า จะพบวา่ ระบบท่ีใช้พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม สามารถ

เรียกคืนจํานวนคําแปลได้มากกวา่ ระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติ

รอน จากตวัอยา่งในตารางที ่ 4.20 ท่ีจะได้แสดงตอ่ไป พบวา่ ระบบท่ีใช้พจนานกุรมองักฤษ  

ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม สามารถเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

00007846 [person, individual, someone, somebody, mortal, soul] ได้ถึง 7 คํา คือ คําวา่ 

คน”, “บคุคล”, “ตวั”, “บรุุษ”, “ผู้”, “ปัจเจกชน” และ ”วิญญาณ” แตเ่ม่ือเทียบกบัเครือขา่ยคําไทยท่ี
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สร้างขึน้ในบทท่ี 3 แล้ว พบวา่เป็นคําท่ีถกูเพียง 2 คํา คือ คน” และ “บคุคล” และผิด 5 คํา คือ 

“ตวั”, “บรุุษ”, “ผู้”, “ปัจเจกชน” และ ”วิญญาณ” ในขณะท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลจาก

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน สําหรับกลุม่คําไวพจน์นีไ้ด้เพียง 1 คํา คือ 

คําวา่ “บคุคล” แตก็่เป็นคําท่ีถกูต้อง สว่นกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00015388 [animal, 

animate_being, beast, brute, creature, fauna] ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลได้จาก

พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม ได้ 2 คํา คือ คําวา่ “สตัว์” และ “สตัว์

เดรัจฉาน” แต ่ คําวา่ “สตัว์” เป็นคําท่ีถกูเพียงคําเดียว สว่นระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน ได้คําแปล 1 คํา คือ “สตัว์” และเป็นคําท่ีถกูต้อง ในทางกลบักนั มี

กลุม่คําไวพจน์ท่ีอาจจะไมพ่บคําแปลจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน  

แตก่ลบัพบคําแปลจากพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม เชน่ กลุม่คํา

ไวพจน์หมายเลข 13810323 ระบบท่ีใช้พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม 

ได้คําแปล 1 คํา คือ คําวา่ “หนว่ย” ในขณะท่ีระบบไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลสําหรับกลุม่คํา

ไวพจน์นี ้ได้จากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน ซึง่สาเหตท่ีุระบบสามารถ

เรียกคืนคําแปลออกมาจากพจนานกุรมไมไ่ด้นัน้ จะบรรยายรายละเอียดในสว่นท่ี 4.6 ในภายหลงั 
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  ตารางท่ี 4.20 ตารางแสดงตวัอยา่งคําท่ีระบบเรียกคืนออกมา 
พจนานกุรม กลุม่คํา

ไวพจน์ เครือข่ายคําองักฤษ เครือข่ายคําไทย คําท่ีถกู คําท่ีผิด 

เลก็ซิตรอน 

00007846 

[person, 

individual, 

someone, 

somebody, mortal, 

soul] [คน, บคุคล] บคุคล  - 

00015388 

[animal, 

animate_being, 

beast, brute, 

creature, fauna] 

[พรรณสตัว์, สตัว์, 

$สตัวชาติ, $สิงห์

สาราสตัว์] สตัว์  - 

13810323 [unit] [หน่วย]  -  - 

วิทย์ เท่ียงบรูณะ

ธรรม 

00007846 

[person, 

individual, 

someone, 

somebody, mortal, 

soul] [คน, บคุคล] คน, บคุคล 

ตวั, บรุุษ, ผู้ , 

ปัจเจกชน, 

วิญญาณ 

00015388 

[animal, 

animate_being, 

beast, brute, 

creature, fauna] 

[พรรณสตัว์, สตัว์, 

$สตัวชาติ, $สิงห์

สาราสตัว์] สตัว์ สตัว์เดรัจฉาน 

13810323 [unit 0] [หน่วย] หน่วย - 

 

 หลงัจากท่ีได้นําเสนอผลจากการใช้พจนานกุรมแตล่ะชดุไปแล้ว  และชีใ้ห้เห็น

ความแตกตา่งท่ีได้  ตอ่ไปจะทดลองใช้พจนานกุรมรวมกนัทัง้สองชดุกบัระบบอตัโนมตั ิ  เน่ืองจาก

ผู้วิจยัต้องการทดลองวา่ เม่ือนําพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สองมารวมกนั จะสง่ผลตอ่คา่ความ

ครบถ้วนและคา่ความแมน่ยําหรือไม ่อยา่งไร 
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4.5 ผลจากการใช้พจนานุกรมอเิล็กทรอนิกส์ทัง้สองชุดรวมกัน 
 

 ผลท่ีได้จากการสร้างเครือขา่ยคําไทยระบบอตัโนมตัด้ิวยวิธีการแปลสองทาง โดย

ใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย ของ เลก็ซติรอนและพจนานกุรมองักฤษ  ไทย 

ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม ทัง้สองชดุรวมกนั  พบวา่ จากจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นฐานในการ

คํานวณทัง้สิน้ 429 กลุม่ ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทยสําหรับกลุม่คําไวพจน์ได้จํานวน 

363 กลุม่ คดิเป็นร้อยละ 84.62 และไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทยสําหรับกลุม่คําไวพจน์ได้

จํานวน 66 กลุม่ คดิเป็นร้อยละ 15.38 ตามตารางที ่4.21 

 
                   ตารางท่ี 4.21 ตารางแสดงจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบและไมพ่บคําแปล 

 จํานวน  ร้อยละ 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคําแปลออกมาได้ 363 84.62 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบไมส่ามารถเรียกคําแปลออกมาได้ 66 15.38 

รวม 429 100 

 

 เม่ือลองพจิารณาจากจํานวนคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้ พบวา่ จาก

จํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทยออกมาได้ทัง้สิน้ 363 กลุม่ ได้คํา

แปลภาษาไทย ทัง้สิน้ 906 คํา ซึง่เม่ือนําคําแปลทัง้หมดท่ีได้ดงักลา่ว ไปเปรียบเทียบความถกูต้อง

กบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้ในบทท่ี 3 พบวา่ มีกลุม่คําไวพจน์จํานวน 134 กลุม่ท่ีระบบสามารถ

เรียกคืนคําแปลออกมาได้และถกูต้องหมดทกุคํา ซึง่มีจํานวน 177 คํา มีกลุม่คําไวพจน์จํานวน 97 

กลุม่ท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้แตผิ่ดหมดทกุคํา ซึง่มีจํานวน 211 คํา และมีกลุม่คําไวพจน์

อีกจํานวน 132 กลุม่ ท่ีระบบสามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้ แตมี่ทัง้คําท่ีถกูและผิดปะปนกนั

อยู ่โดยแยกเป็นคําท่ีถกู จํานวน 196 คํา และคําท่ีผิด จํานวน 322 คํา รวมเป็น 518 คํา หากคดิคา่

สดัสว่นร้อยละโดยใช้จํานวนคํา เฉพาะท่ีได้จากพจนานกุรมทัง้ 5 ชดุในเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างขึน้

ในบทท่ี 3 เท่านัน้ ซึง่มีจํานวน 1,150 คําเป็นฐานในการคํานวณ คําท่ีระบบสามารถเรียกคืน

ออกมาได้ทัง้หมด 906 คํา จะคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 78.78 ตามตารางที ่4.22 
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       ตารางท่ี 4.22 ตารางแสดงจํานวนคําท่ีถกูต้องและไมถ่กูต้อง 

 จํานวน

กลุม่คํา

ไวพจน์ 

จํานวนคํา

ท่ีถกู 

จํานวนคํา

ท่ีผิด 

จํานวนคํา

ทัง้หมด 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลและถกูทัง้หมด 134 177 0 177 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตผิ่ดทัง้หมด 97 0 211 211 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตมี่ทัง้ถกูและ

ผิดปะปนกนั 

132 196 322 518 

รวม 363 373 533 906 

คิดเป็นร้อยละ 78.78 

  

  

 เม่ือพิจารณาจากมิตขิองจํานวนคําแปลท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้ทัง้หมด 

ซึง่มีจํานวน  906 คํา พบวา่ มีคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้และเป็นคําท่ีถกูต้อง โดยคํา

เหลา่นัน้อยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลและถกูต้องทัง้หมด 150 คํา และอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ี

พบคําแปลแตมี่ทัง้คําท่ีถกูและผิดปะปนกนัอยู ่33 คํา รวมเป็น 183 คํา คดิเป็นร้อยละ 58.50 และ

พบคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้แตเ่ป็นคําท่ีผิด  อยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบสามารถเรียก

คือออกมาได้แตผิ่ดทัง้หมด 93 คํา และอยูใ่นอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตมี่ทัง้คําท่ีถกูและ

ผิดปะปนกนัอยู ่37 คํา รวมเป็น 130 คํา คดิเป็นร้อยละ 41.50 ตามตารางที ่4.23 

 
              ตารางท่ี 4.23 ตารางแสดงจํานวนคําท่ีถกูต้องและไมถ่กูต้อง 

 จํานวนคําท่ีถกู จํานวนคําท่ีผิด 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลและถกูทัง้หมด 177 0 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตผิ่ดทัง้หมด 0 211 

กลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลแตมี่ทัง้ถกูและผิด

ปะปนกนั 

196 322 

รวม 373 533 

คิดเป็นร้อยละ 41.20 58.80 
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 ตอ่จากนัน้ ผู้วิจยัจะใช้ข้อมลูจากตารางที ่ 4.26 ในการคํานวณคา่ความครบถ้วน 

และคา่ความแมน่ยํา ของระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สองชดุรวมกนั ผู้วิจยัจะแยกการ

ทดสอบประสทิธิภาพเป็น 2 มิต ิดงันี ้ 

 มิตกิลุม่คําไวพจน์ มีวิธีคํานวณคา่ความครบถ้วน โดยนํากลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืน

ได้จากระบบและเป็นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องเทา่นัน้ ซึง่มีจํานวน 134 กลุม่ กบักลุม่คํา

ไวพจน์ท่ีมีคําแปลทัง้ถกูและผิดปะปนกนั จํานวน 132 กลุม่ รวมเป็น 266 กลุม่คณูด้วยร้อยแล้ว 

หารด้วยจํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้ในบทท่ี 3 จํานวน 429 กลุม่ (ดตูารางที ่4.22 และ 3.8) ดงันี ้

 

 คา่ความครบถ้วน = 266*100 / 429 

          = 62.00 

 

และคํานวณหาคา่ความแมน่ยํา โดยนํากลุม่คําไวพจน์ท่ีเรียกคืนได้จากระบบและเป็นกลุม่คํา

ไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องเท่านัน้ ซึง่มีจํานวน 134 กลุม่ กบักลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคําแปลทัง้ถกูและ

ผิดปะปนกนั จํานวน 132 กลุม่ รวมเป็น 266 กลุม่คณูด้วยร้อยแล้ว หารด้วยกลุม่คําไวพจน์ทัง้หมด

ท่ีเรียกคืนได้จากระบบ จํานวน 363 กลุม่ (ดตูารางที ่4.22) ดงันี ้

 

 คา่ความแมน่ยํา = 266*100 / 363 

        = 73.27 

 

  สว่นมิตคํิาศพัท์ มีวิธีคํานวณคา่ความครบถ้วน โดยนําคําแปลท่ีเรียกคืนได้จาก

ระบบและอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําแปลท่ีถกูต้องเทา่นัน้ จํานวน 177 คํา กบัคําแปลท่ีท่ีถกูต้อง

แตอ่ยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคําแปลทัง้ถกูและผิดปะปนกนัจํานวน 196 คํา รวมเป็น 373 คําคณูด้วย

ร้อยแล้ว หารด้วยจํานวนคําแปลท่ีได้ในบทท่ี 3 ท่ีเป็นคําแปลท่ีถกูต้อง จํานวน 1,150 คํา (ดตูาราง

ที ่4.22 และ 3.25) ดงันี ้

 

 คา่ความครบถ้วน = 373*100 / 1150 

          = 32.43 
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และคํานวณหาคา่ความแมน่ยํา โดยนําคําแปลท่ีเรียกคืนได้จากระบบและอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้

คําแปลท่ีถกูต้องเทา่นัน้ จํานวน 177 คํา กบัคําแปลท่ีท่ีถกูต้องแตอ่ยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคําแปล

ทัง้ถกูและผิดปะปนกนัจํานวน 196 คํา รวมเป็น 373 คําคณูด้วยร้อยแล้ว หารด้วยคําแปลทัง้หมด

ท่ีเรียกคืนได้จากระบบ จํานวน 906 คํา (ดตูารางที ่4.22) ดงันี ้

 

 คา่ความแมน่ยํา = 373*100 / 906 

        = 41.16 

 

 ผลการคํานวณคา่ความครบถ้วน และคา่ความแมน่ยํา ของระบบท่ีใช้พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สองชดุรวมกนั สามารถสรุปได้ดงันี ้  มิตกิลุม่คําไวพจน์ มีคา่ความครบถ้วน 

เท่ากบั 62.00 มีคา่ความแมน่ยํา เท่ากบั 73.27 และมีคา่เอฟ-เมเชอร์เท่ากบั 67.16 สว่นมิติ

คําศพัท์ มีคา่ความครบถ้วน เทา่กบั 32.43 มีคา่ความแมน่ยํา เท่ากบั 41.16 และมีคา่เอฟ-เมเชอร์

เท่ากบั 36.27 ตามตารางที ่4.24 ดงันี ้

 
                 ตารางท่ี 4.24 ตารางแสดงคา่ความควบถ้วน คา่ความแมน่ยําและคา่เอฟ-เมเชอร์ 

 กลุม่คําไวพจน์ คํา 

คา่ความควบถ้วน (Recall) 62.00 32.43 

คา่ความแมน่ยํา (Precision) 73.27 41.16 

คา่เอฟ-เมเชอร์ (F-measure) 67.16 36.27 

 

 ผลการทดลองท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สองชดุรวมกนั เม่ือเทียบผลท่ีได้

กบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างในบทท่ี 3 พบวา่ การรวมพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สองชดุเข้า

ด้วยกนัทําให้มีจํานวนคูคํ่าแปลมากขึน้ ทําให้ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลได้มากขึน้จากเดมิท่ีได้

จากระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน จํานวน 313 คํา และจาก

ระบบท่ีใช้พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม จํานวน 818 คํา กลายเป็น 

906 คํา เม่ือเรียกคืนคําแปลได้มาขึน้ก็สง่ผลให้ได้จํานวนกลุม่คําไวพจน์ท่ีพบคําแปลเพิ่มสงูขึน้ตาม

ไปด้วย กลา่วคือ จากเดมิท่ีระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน พบ

คําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์เพียง 246 กลุม่ หรือคดิเป็นร้อยละ 57.34 และระบบท่ีใช้พจนานกุรม

องักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม พบคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์เพียง 346 กลุม่ 

หรือคดิเป็นร้อยละ 80.65 ก็พบคําแปลสําหรับกลุม่คําไวพจน์เพิม่เป็น 363 กลุม่ หรือคดิเป็นร้อย

ละ 84.62 ดงัจะ  ดงัตารางที ่ 4.25  ถึงแม้วา่จะมีสดัสว่นคําท่ีถกูต้องลดลง จากเดมิท่ีได้คําท่ี
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ถกูต้องจากระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน จํานวน 183 คํา 

หรือคดิเป็นร้อยละ 58.50 และจากระบบท่ีใช้พจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะ

ธรรม จํานวน 340 คํา หรือคดิเป็นร้อยละ 41.60 เม่ือรวมพจนานกุรมทัง้สองชดุเข้าด้วยกนัได้คําท่ี

ถกูต้อง จํานวน 373 คํา หรือเพียงร้อยละ 41.20  เทา่นัน้ (ดตูารางที ่4.25) เน่ืองจากเม่ือเรียกคืน

คําแปลได้จํานวนมากขึน้ โอกาสท่ีจะได้คําท่ีผิดก็สงูขึน้ แตเ่ม่ือพิจารณาในมิตกิลุม่คําไวพจน์แล้ว 

พบวา่จํานวนคําแปลท่ีได้ก็กระจายอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ตา่งๆ จํานวนมาก กลุม่คําไวพจน์หนึง่กลุม่

อาจจะได้คําแปลท่ีถกูต้องจากระบบเพียงคําเดียว แตคํ่าคํานัน้ก็สามารถจดุประกายความคดิของ

ผู้วิจยัให้นกึถึงคําอ่ืนๆ ตอ่ไปอีกได้ และเพิม่ในกลุม่คําไวพจน์ภายหลงั 

 

    ตารางท่ี 4.25 ตารางเปรียบเทียบสดัสว่นกลุม่คําไวพจน์และคําศพัท์ 
 กลุม่คําไวพจน์ คําศพัท์ 

พบคําแปล ไม่พบคําแปล รวม ถกู ผิด รวม 

เลก็ซิตรอน 246 
(57.34%) 

183 

(42.66%) 

429 183 

(58.50%) 

130 

(41.50%) 
313 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 346 
(80.65%) 

83  

(19.35%) 

429 340 

(41.60%) 

478 

(58.40%) 
818 

พจนานกุรมทัง้สองชดุ

รวมกนั 
363 

(84.62%) 
66  

(15.38%) 

429 373 

(41.20%) 

533 

(58.80%) 
906 

 

 เม่ือนําคา่ความครบถ้วนและคา่ความแมน่ยําของมิตกิลุม่คําไวพจน์ มา

คํานวณหาคา่เอฟ-เมเชอร์ พบวา่ การรวมพจนานกุรมทัง้สองชดุเข้าด้วยกนัทําให้ได้คา่ความ

ครบถ้วน เพิม่ขึน้เป็น 62.00 สว่นคา่ความแมน่ยํา เพิ่มขึน้เลก็น้อยเม่ือเทียบกบัคา่จากการใช้

พจนานกุรมของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม เป็น 73.27 ซึง่ก็สง่ผลให้คา่เอฟ-เมเชอร์โดยรวมสงูขึน้เป็น 

67.16 ดงัตารางที ่4.26  

 
            ตารางท่ี 4.26 ตารางแสดงเปรียบเทียบคา่R,P,F มิติกลุม่คําไวพจน์ 

 Recall Precision F-measure 

เลก็ซิตรอน 39.62 69.10 50.36 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 58.27 72.25 64.51 

พจนานกุรมทัง้สองชดุรวมกนั 62.00 73.27 67.16 
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 เม่ือนําคา่ความครบถ้วนและคา่ความแมน่ยําของมิตคํิาศพัท์ มาคํานวณหาคา่

เอฟ-เมเชอร์ พบวา่ การรวมพจนานกุรมทัง้สองชดุเข้าด้วยกนัทําให้ได้คา่ตา่งๆ เปล่ียนแปลงใน

ลกัษณะเช่นเดียวกบัมิตกิลุม่คําไวพจน์ กลา่วคือ มีคา่ความครบถ้วน เพิ่มขึน้เป็น 32.43 สว่นคา่

ความแมน่ยําไมแ่ตกตา่งจากผลของพจนานกุรม ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม คือมีคา่ความแมน่ยํา

เป็น 41.16 และการท่ีคา่ความครบถ้วนเพิม่มากขึน้จงึสง่ผลให้คา่เอฟ-เมเชอร์ สงูขึน้เป็น 36.27 ดงั

ตารางที ่4.27 

 
            ตารางท่ี 4.27 ตารางเปรียบเทียบคา่ R,P,F มิติคําศพัท์ 

 Recall Precision F-measure 

เลก็ซิตรอน 15.91 58.46 25.01 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 29.56 41.56 34.54 

พจนานกุรมทัง้สองชดุรวมกนั 32.43 41.16 36.27 

 

 เม่ือพิจารณาจากตารางที ่ 4.26 และตารางที ่ 4.27 จะเห็นได้วา่ เม่ือรวม

พจนานกุรมทัง้สองชดุเข้าด้วยกนั จะสง่ผลให้มีคา่ความครบถ้วนเพิม่มากขึน้  สว่นคา่ความแมน่ยํา 

ไมเ่ปล่ียนแปลงมากนกั และคา่เอฟ-เมเชอร์เพิ่มสงูขึน้ ทัง้มิตกิลุม่คําไวพจน์ และมิตคํิาศพัท์ เม่ือ

ผู้วิจยัเปรียบเทียบจากผลท่ีได้จากการทดลองทัง้ 3 ครัง้ จงึสรุปวา่ การสร้างเครือขา่ยคําไทยจําเป็น

จะต้องอาศยัข้อมลูจากหลายๆ แหลง่ การนําพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สองชดุมารวมกนั จงึ

สง่ผลดีกบัการสร้างเครือขา่ยคําไทย เน่ืองจากจะทําให้ได้จํานวนคําแปลภาษาไทยในแตล่ะกลุม่คํา

ไวพจน์เพิ่มขึน้ เช่น จากเดมิท่ีไมไ่ด้คําแปลภาษาไทยจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  

ไทย เลก็ซติรอน หรือเรียกคืนคําแปลออกมาได้แตก็่เป็นคําท่ีผิด ก็จะได้คําแปลพจนานกุรมองักฤษ 

 ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม มาเพิ่มจํานวนและความถกูต้อง ดงัตวัอยา่งในตารางที ่ 4.28 

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 14842992 [earth, ground] ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลได้จาก

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอนได้ จํานวน 1 คํา คือคําวา่ “โลก” และคํา

แปลท่ีได้ก็เป็นคําแปลท่ีผิด แตร่ะบบเรียกคืนคําแปลจากพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วทิย์ 

เท่ียงบรูณะธรรม มาเพิ่มอีก 9 คําคือ คําวา่ “ดนิ”, “ปฐพี”, “พืน้ดนิ”, “โลก”, “บริเวณ”, “พืน้”, 

“สนาม”, “หลกัฐาน” และ “เขตโลก” ทําให้ได้คําแปลท่ีเหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ จํานวน 3 คํา 

คือคําวา่ ดนิ”, “ปฐพี” และ “พืน้ดนิ”  สว่น อีก 6 คําท่ีเหลือเป็นคําแปลท่ีผิด นอกจากนี ้ยงัมีกรณีท่ี

ได้เรียกคืนคําแปลจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน ออกมาแล้วและ

เป็นคําท่ีถกูต้อง แตก็่ได้คําอ่ืนท่ีถกูต้องจากพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะ
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ธรรม มาเพิม่ เชน่ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 09623038 [leader] และกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

07891726 [wine, vino] ระบบสามารถเรียกคืนคําแปลจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ 

 ไทย เลก็ซติรอน ได้กลุม่คําไวพจน์ละ 1 คํา ได้แก่ คําวา่ “ผู้ นํา” และ “เหล้าไวน์” ตามลําดบั 

แตก็่ได้คําจากพจนานกุรมองักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม มาเพิ่มอีกกลุม่คําไวพจน์

ละ 1 คํา คือ คําวา่ “หวัหน้า” และ “เหล้าองุ่น” อยา่งไรก็ตาม ยงัมีกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบไม่

สามารถเรียกคืนคําแปลออกมาจากพจนานกุรมทัง้สองได้ เช่น กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

00021939 [artifact, artefact] ซึง่จะได้บรรยายสาเหตใุนสว่นท่ี 4.6 ตอ่ไป  
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  ตารางท่ี 4.28 ตารางแสดงตวัอยา่งคําท่ีระบบเรียกคืนออกมา 
พจนานกุรม กลุม่คํา

ไวพจน์ 

เครือข่ายคํา

องักฤษ เครือข่ายคําไทย คําท่ีถกู คําท่ีผิด 

เลก็ซิตรอน 

14842992 [earth, ground] 

[ดิน, ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, 

เปลือกดิน, ผิวดิน, ผืนดิน, 

แผ่นดิน, $พสธุา, พืน้ดิน, 

$พืน้พสธุา, $ภมิู, หน้า

ดิน] - โลก 

09623038 [leader] [แกนนํา, ผู้ นํา, หวัหน้า] ผู้ นํา - 

07891726 [wine, vino] 

[*ไวน์, เหล้าไวน์, เหล้า

องุ่น] เหล้าไวน์ - 

00021939 

[artifact, 

artefact] [สิ่งทําขึน้, สิ่งประดิษฐ์] - - 

วิทย์ เท่ียง

บรูณะธรรม 

14842992 [earth, ground] 

[ดิน, ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, 

เปลือกดิน, ผิวดิน, ผืนดิน, 

แผ่นดิน, $พสธุา, พืน้ดิน, 

$พืน้พสธุา, $ภมิู, หน้า

ดิน] 

ดิน, ปฐพี, 

พืน้ดิน 

โลก, บริเวณ, พืน้

, สนาม, 

หลกัฐาน, เขต

โลก 

09623038 [leader] [แกนนํา, ผู้ นํา, หวัหน้า] ผู้ นํา, หวัหน้า - 

07891726 [wine, vino] 

[*ไวน์, เหล้าไวน์, เหล้า

องุ่น] เหล้าองุ่น - 

00021939 

[artifact, 

artefact] [สิ่งทําขึน้, สิ่งประดิษฐ์] - - 

พจนานกุรม

ทัง้สองชดุ

รวมกนั 

14842992 [earth, ground] 

[ดิน, ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, 

เปลือกดิน, ผิวดิน, ผืนดิน, 

แผ่นดิน, $พสธุา, พืน้ดิน, 

$พืน้พสธุา, $ภมิู, หน้า

ดิน] 

ดิน, ปฐพี, 

พืน้ดิน 

โลก, บริเวณ, พืน้

, สนาม, 

หลกัฐาน, เขต

โลก 

09623038 [leader] [แกนนํา, ผู้ นํา, หวัหน้า] ผู้ นํา, หวัหน้า - 

07891726 [wine, vino] 

[*ไวน์, เหล้าไวน์, เหล้า

องุ่น] 

เหล้าองุ่น, 

เหล้าไวน์ - 

00021939 

[artifact, 

artefact] [สิ่งทําขึน้, สิ่งประดิษฐ์] - - 
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4.6 ปัญหาในการสร้างเครือข่ายคาํไทยโดยใช้ระบบอัตโนมัตด้ิวยวธีิการแปลสองทาง 
  

 จากผลการสร้างเครือขา่ยคําไทยระบบอตัโนมตัด้ิวยวิธีการแปลสองทาง โดยใช้

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน และ พจนานกุรม องักฤษ  ไทย ของ 

วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม พบปัญหาวา่ มีกลุม่คําไวพจน์ท่ีระบบไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลภาษาไทย

ได้ จํานวน 183 กลุม่ และ 83 กลุม่ (ดตูารางที ่4.1 และ 4.8) ตามลําดบั ปัญหาท่ีทําให้ไมส่ามารถ

เรียกคืนคําแปลภาษาไทยออกมาได้ มาจากข้อมลูพจนานกุรมทัง้สองชดุ ซึง่แบง่ออกได้เป็น 3 

ประการ คือ ปัญหาแปลกลบัไมไ่ด้คําเหมือนเดมิ ปัญหาพจนานกุรมไมมี่คําแปล และปัญหาการได้

คําแปลภาษาไทยออกมาเป็นวลี 

 
 4.6.1 ปัญหาแปลกลับไม่ได้คาํเหมือนเดมิ 
 
 ในกรณีของ พจนานกุรม องักฤษ - ไทย  ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม เม่ือระบบ

เรียกคืนคําแปลภาษาไทยให้กบักลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00021939 [artifact, artefact] ระบบ

สามารถเรียกคืนคําแปลของคําวา่ ‘artifact’ และ/หรือ ‘artefact’ ได้ จํานวน 3 คํา คือ “สิง่ประดษิฐ์

ด้วยมือคน”, “สิง่ประดษิฐ์” และ “ของเทียม” ดงัในตารางที ่4.29 

 

                 ตารางท่ี 4.29 ตารางแสดงคูคํ่าแปลองักฤษ – ไทย 

พจนานกุรม องักฤษ - ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม 

คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

artifact สิง่ประดษิฐ์ด้วยมือคน 
artifact สิง่ประดษิฐ์ 
artifact ของเทียม 
artefact สิง่ประดษิฐ์ด้วยมือคน 
artefact สิง่ประดษิฐ์ 
artefact ของเทียม 

 

 เม่ือระบบแปลสองทาง แปลคําภาษาไทยท่ีได้ทัง้ 3 คํา กลบัไปเป็นภาษาองักฤษ

ด้วย พจนานกุรม ไทย -  องักฤษ ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม พบวา่ คําวา่ “สิง่ประดษิฐ์ด้วยมือคน” 

ไมส่ามารถแปลกลบัไปเป็นภาษาองักฤษได้ ในขณะท่ี “สิง่ประดษิฐ์” สามารถแปลกลบัไปเป็นคํา
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ภาษาองักฤษได้ จํานวน 2 คํา คือ ‘invention’ และ ‘contrivance’ สว่น คําวา่ “ของเทียม” สามารถ

แปลกลบัไปเป็นคําภาษาองักฤษได้ จํานวน 10 คํา คือ ‘alse_coins’, ‘counterfeit_coins’, 

‘counterfeit_coin’, ‘false_things’,  ‘false_thing’, ‘false_coin’, ‘imitated_good’, 

‘imitated_goods’, ‘artificial_thing’ และ ‘artificial_things’ ตามตารางที ่4.30 

 

                 ตารางท่ี 4.30 ตารางแสดงคูคํ่าแปลไทย – องักฤษ 

พจนานกุรม ไทย - องักฤษ ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม 

คําภาษาไทย คําภาษาองักฤษ 

สิง่ประดษิฐ์ invention 

สิง่ประดษิฐ์ contrivance 

ของเทียม alse_coins  

ของเทียม counterfeit_coins 

ของเทียม counterfeit_coin 

ของเทียม false_things 

ของเทียม false_thing 

ของเทียม false_coin 

ของเทียม imitated_good 

ของเทียม imitated_goods 

ของเทียม artificial_thing 

ของเทียม artificial_things 

 

 แตคํ่าภาษาองักฤษท่ีได้รวมกนัทัง้ 12 คํานัน้ ไมมี่คําท่ีตรงกบัคําวา่ ‘artifact’ และ/

หรือ ‘artefact’ ซึง่เป็นคําภาษาองักฤษต้นทางเลย ฉะนัน้ระบบการแปลสองทางจงึไมส่ามารถเรียก

คืนคําแปลภาษาไทยให้กบักลุม่คําไวพจน์นีไ้ด้  

 ผู้วิจยัจงึตรวจสอบในพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525,  

พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และพจนานกุรม ฉบบัมตชิน วา่มีการเก็บคําวา่ 

“สิง่ประดษิฐ์" ไว้ในคลงัข้อมลูภาษาไทยหรือไม ่ ปรากฏวา่ผู้วิจยัไมพ่บคําวา่ “สิง่ประดษิฐ์” อยูใ่น

พจนานกุรมทัง้ 3 เลม่ จงึเป็นไปได้วา่ ในการสร้างพจนานกุรม ไทย – องักฤษ ผู้สร้างพจนานกุรม

จะตัง้ต้นคําจากภาษาไทยก่อน เม่ือไมพ่บคําท่ีอยูใ่นพจนานกุรมไทย คํานัน้จงึไมนํ่ามาเป็นคําตัง้

ต้นในพจนานกุรม ไทย – องักฤษ คําวา่ “สิง่ประดษิฐ์” จงึอนมุานได้วา่เป็นคําท่ีผกูขึน้มาใหม ่ เพ่ือ
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แทนมโนทศัน์ของสิง่ท่ีถกูทําขึน้โดยมนษุย์ โดยแปลมาจากคําวา่ ‘invention’ ซึง่ ‘invent’ แปลวา่ 

“ประดษิฐ์” คําวา่ ‘invention’ จงึผกูคําขึน้เป็น “สิง่ประดษิฐ์” ทําให้เม่ือค้นคําวา่ “สิง่ประดษิฐ์” 

กลบัไปในพจนานกุรม องักฤษ –ไทย จงึพบคําวา่ ‘invention’ แทนท่ีจะพบคําวา่ ‘artifact’ 

 ในกรณีของระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน ก็

เช่นเดียวกนั เม่ือระบบการแปลสองทางเรียกคืนคําแปลภาษาไทยของคําวา่ ‘unit’ ระบบสามารถ

เรียกคืนคําแปลภาษาไทยได้ จํานวน 6 คํา คือ คําวา่ “กลุม่คน”, “ชดุ (เช่น อปุกรณ์ เคร่ืองใช้)”, 

“หนว่ยวดั”, “เลขหลกัหน่วย”, “หนึง่หน่วย” และ “บท (ในหนงัสือ)”  ตามตารางที ่4.31 

 

                 ตารางท่ี 4.31 ตารางแสดงคูคํ่าแปลองักฤษ – ไทย 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - ไทย เลก็ซติรอน 

คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย 

unit กลุม่คน 
unit ชดุ (เช่น อปุกรณ์ เคร่ืองใช้) 

unit หนว่ยวดั 

unit เลขหลกัหนว่ย 

unit หนึง่หน่วย 

unit บท (ในหนงัสือ) 

 

 เม่ือระบบการแปลสองทาง นําคําภาษาไทยทัง้ 6 คําท่ีเรียกคืนออกมาได้ แปล

กลบัไปเป็นภาษาองักฤษ ด้วยพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย – องักฤษ เลก็ซติรอน พบวา่ คําวา่  

"กลุม่คน" ได้คําแปล 1 คํา คือ คําวา่ ‘crowd’  คําวา่ "ชดุ" ได้คําแปล 3 คํา คือ  ‘group’, ‘set’ และ 

‘suit’ คําวา่ "บท" ได้คําแปล 1 คํา คือ ‘chapter’ สว่นคําวา่ “หนว่ยวดั”, เลขหลกัหนว่ย” และ “หนึง่

หนว่ย” ไมพ่บคําแปลภาษาองักฤษ ตามตารางที ่4.32 
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                 ตารางท่ี 4.32 ตารางแสดงคูคํ่าแปลไทย – องักฤษ 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย - องักฤษ เลก็ซติรอน 

คําภาษาไทย คําภาษาองักฤษ 

กลุม่คน crowd 

ชดุ group 

ชดุ set 

ชดุ suit 

บท chapter 

 

 คําแปลภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบัคําวา่ ‘unit’ ท่ีผู้วิจยัต้องการคือคําวา่ “หนว่ย” แต่

ระบบไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลนีอ้อกมาได้ ผู้วิจยัจงึตรวจสอบข้อมลูในพจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ ไทย -  องักฤษ เลก็ซติรอน จงึพบวา่ “หนว่ย” มีคูคํ่าแปลภาษาองักฤษ 4 คํา คือ คํา

วา่ ‘unit’, ‘last digit’, ‘eye’ และ ‘division’ ตามตารางที ่4.33 

 

                 ตารางท่ี 4.33 ตารางแสดงคูคํ่าแปลไทย – องักฤษ 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย - องักฤษ เลก็ซติรอน 

คําภาษาไทย คําภาษาองักฤษ 

หนว่ย unit 

หนว่ย last digit 

หนว่ย eye 

หนว่ย division 

 

 ฉะนัน้ เม่ือระบบการแปลสองทาง แปลคําวา่ ‘unit’ จงึได้คําแปลภาษาไทยท่ี

ใกล้เคียงท่ีสดุคือ “หน่วยวดั” และ “หนึง่หน่วย” แตเ่ม่ือระบบแปลคําทัง้สองกลบัไปเป็น

ภาษาองักฤษ จงึไมพ่บคําแปล เน่ืองจากไมมี่ข้อมลูอยูใ่นพจนานกุรม   

 สาเหตหุนึง่ก็คือในการสร้างพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติ

รอนนัน้ มีคนท่ีร่วมกนัทํางานจํานวนมาก โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ กลุม่ท่ีสร้างพจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ ไทย – องักฤษ ก็แบง่เป็นกลุม่หนึง่ กลุม่ท่ีสร้างพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ - 

ไทย ก็แบง่เป็นอีกกลุม่หนึง่ ทัง้สองกลุม่ไมไ่ด้นําข้อมลูมาแลกเปล่ียนกนั ทําให้พจนานกุรมท่ีได้ทัง้ 

ไทยแปลเป็นองักฤษ และองักฤษแปลเป็นไทย มีลกัษณะเป็นเอกเทศถึงแม้วา่จะร่วมใช้ช่ือ “เลก็ซติ
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รอน” เหมือนกนั สง่ผลให้เม่ือแปลคําจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และนําคําภาษาไทยท่ีได้ 

แปลกลบัไปเป็นภาษาองักฤษอีกครัง้ จงึมีโอกาสท่ีจะไมพ่บคําภาษาองักฤษท่ีเป็นคําตัง้ต้น ปัญหา

นีเ้ป็นปัญหาสําคญั เพราะสง่ผลโดยตรงตอ่วิธีการแปลแบบอตัโนมตั ิเน่ืองจากคอมพิวเตอร์ทํางาน

ไมเ่หมือนมนษุย์ กลา่วคือ คอมพวิเตอร์มีระบบการทํางานท่ีตรงไปตรงมา เม่ือระบบแปลคําวา่ 

‘unit’ ได้คําวา่ “หนึง่หน่วย” หรือ “หน่วยวดั” แล้วนําคําภาษาไทยท่ีได้ทัง้ 2 คํา แปลกลบัไปเป็น

ภาษาองักฤษ แตใ่นข้อมลูพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย – องักฤษ คําภาษาไทยท่ีจะแปลกลบัไป

เจอคําวา่ ‘unit’ คือ คําวา่ “หน่วย” เพียงคําเดียว  เม่ือนําคําวา่ วา่ “หนึง่หน่วย” หรือ “หนว่ยวดั” มา

ตัง้ต้นแปลกลบัไปเป็นภาษาองักฤษ จงึทําให้แปลกลบัไปไมไ่ด้ เม่ือไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน

ระบบการแปลสองทางดงักลา่ว ระบบก็จะไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลของกลุม่คําไวพจน์นีอ้อกมา  

 เม่ือพิจารณาจากหน้าท่ีของพจนานกุรมแล้วจงึเข้าใจวา่ พจนานกุรมนัน้มี

จดุมุง่หมายเพ่ืออธิบายคําศพัท์ท่ีผู้ใช้ไมรู้่ความหมาย สงัเกตจากผู้วจิยัจะใช้พจนานกุรมก็ตอ่เม่ือ

ไมท่ราบวา่คํานัน้มีความหมายวา่อยา่งไร คําแปลในพจนานกุรม จงึตอบสนองผู้ใช้โดยบรรจคํุา

แปลท่ีมีลกัษณะขยายความให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ วา่คําคํานัน้มีความหมายวา่อยา่งไร อยา่งในกรณี

ของ ‘unit’ สงัเกตวา่ จะไมแ่ปลวา่ “หน่วย” คําเดียว เพราะกินความหมายกว้างหรือเป็นคําหลาย

ความหมาย อาจจะเป็นตวัเลขหลงัสดุของจํานวนเตม็ก็ได้ หรืออาจจะเป็นจํานวนหรือหมูท่ี่นบัเป็น

หนึง่ก็ได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้ จงึไมแ่ปลกท่ีจะพบคําวา่ “เลขหลกัหนว่ย”, “หนว่ยวดั” หรือ “หนึง่หน่วย” 

เป็นคําแปลของคําวา่ ‘unit’ เพ่ืออธิบายคําให้มีความหมายชดัเจนขึน้ และเน่ืองจากไมป่รากฏคําวา่ 

“เลขหลกัหนว่ย”, “หน่วยวดั” หรือ “หนึง่หน่วย” เป็นคําในพจนานกุรมไทย ฉะนัน้คําทัง้ 3 คํานีจ้งึ

ไมไ่ด้เป็นคําตัง้ต้นในพจนานกุรม ไทย – องักฤษไมว่า่จะเป็นของเลก็ซติรอน หรือวิทย์ เท่ียงบรูณ

ธรรมเช่นกนั 

 
 4.6.2 ปัญหาพจนานุกรมไม่มีคาํแปลของคาํประสม 
 
 นอกจากปัญหาแปลกลบัไปไมไ่ด้คําเหมือนเดมิแล้ว อีกปัญหาหนึง่ท่ีสําคญั คือ 

การท่ีไมมี่มีคําแปลของคําประสมอยูใ่นข้อมลูพจนานกุรม ตวัอยา่งเช่น กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

03733925 มีคําภาษาองักฤษ 3 คํา คือ ‘measuring_instrument’, ‘measuring_system’ และ 

‘measuring_device’ และ กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 05225602 มีคําภาษาองักฤษ 4 คํา คือ 

‘anatomical_structure’, ‘complex_body_part’, ‘bodily_structure’ และ ‘body_structure’ ตาม

ตารางที ่4.34 

 



 

   
102 

                 ตารางท่ี 4.34 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์ท่ีไมพ่บคําแปล 

กลุม่คําไวพจน์ คําภาษาองักฤษ 

03733925 measuring_instrument 

03733925 measuring_system 

03733925 measuring_device 

05225602 anatomical_structure 

05225602 complex_body_part 

05225602 bodily_structure 

05225602 body_structure 

 

 กลุม่คําไวพจน์ทัง้ 2 กลุม่นี ้ ระบบไมส่ามารถหาคําแปลภาษาไทยได้ เน่ืองจากไม่

มีคําแปลภาษาไทยอยูใ่นข้อมลูพจนานกุรม องักฤษ - ไทย ทัง้ของ เลก็ซติรอน และ วิทย์ เท่ียง

บรูณะธรรม สาเหตท่ีุไมมี่คําแปลเป็นเพราะไมมี่การแปลคําประสมเอาไว้ในพจนานกุรมทัง้สองชดุ               

พจนานกุรมทัว่ไปจะเก็บคําเป็นหลกั คําท่ีเป็นคําประสมสว่นใหญ่จะไมถ่กูเก็บเอาไว้ จะมีบ้างก็

เป็นคําประสมท่ีมีใช้กนัมานานมาก จนเกิดการกลายเป็นคํา (lexicalisation) ซึง่พจิารณาเป็นคํา

คําเดียว แตส่มาชิกในกลุม่คําไวพจน์ตวัอยา่งในตารางที ่ 4.39 มีลกัษณะเป็นคําประสม จงึไม่

แปลกท่ีจะไมพ่บคําแปล ดงัท่ีได้บรรยายเอาไว้ในบทท่ี 2 แล้ววา่ เครือขา่ยคํา ตา่งจาก พจนานกุรม 

ตรงท่ีเครือขา่ยคํา สร้างโดยยดึตามมโนทศัน์ (concept) แตพ่จนานกุรมยดึคําท่ีมีอยูใ่นภาษาเรียง

กนัตามตวัอกัษร ฉะนัน้มโนทศัน์บางมโนทศัน์ท่ีไมมี่คํา  ซึง่อาจเป็นเพราะมีความเป็นนามธรรมสงู 

ก็จะต้องผกูเป็นคําประสมขึน้มาเพ่ือแทนท่ีมโนทศัน์นัน้ๆ จงึปรากฏคําประสมอยูใ่นเครือขา่ยคํา 

ขณะท่ีจะไมป่รากฏในพจนานกุรม เชน่ เราจะพบคาํวา่ “สว่นของร่างกาย” หรือ “จดุภมูิศาสตร์” 

เป็นคําเรียกมโนทศัน์ในเครือขา่ยคําไทย แตจ่ะไมพ่บคําประสมเหลา่นีใ้นพจนานกุรม  ปัญหานี ้

อาจจะใช้วธีิออกแบบระบบแก้ปัญหาด้วยการเปิดพจนานกุรมแยกคําออกมา แล้วนําคําแปลท่ี

ได้มารวมกนั เพ่ือผกูเป็นคําใหม ่ เช่น กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 05225602 [body_structure] 

ระบบอาจจะเรียกคืนคําแปลของคําวา่ ‘body’ วา่ “ร่างกาย” และเรียกคืนคําแปลของคําวา่ 

‘structure’ วา่ “โครงสร้าง” จากนัน้ให้ระบบรวมคําแปลท่ีได้เข้าด้วยกนัเป็น “โครงสร้างทาง

ร่างกาย” ได้ เพ่ือมิให้กลุม่คําไวพจน์นัน้เว้นวา่งไป   
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 4.6.3 ปัญหาจากการได้คาํแปลภาษาไทยออกมาเป็นวลี 
 
 ปัญหาท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ ท่ีทําให้ระบบไมส่ามารถเรียกคืนคําแปลออกมาได้ 

เน่ืองจากข้อมลูในพจนานกุรม องักฤษ – ไทย จะให้คําแปลภาษาไทยเป็นวลี ท่ีมีลกัษณะเป็นการ

นิยามศพัท์ เพ่ือใช้ในการอธิบายคําศพัท์ภาษาองักฤษนัน้ ๆ เช่น ในกรณีของพจนานกุรม องักฤษ – 

ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม ระบบเรียกคืนคําแปลของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 01886756 

[placental, eutherian] ได้วลีวา่ “สว่นของรังไขข่องดอกท่ีให้ไข”่, “เนือ้เย่ือของพืชท่ีให้กําเนิด 

sporangia” และ “สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีคลอดลกูแบบมีรก” สว่นกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 

02373336 [perissodactyl] ได้วลีวา่ “สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีมีนิว้มือนิว้เท้าเป็นจํานวนค่ี” และ

กลุม่คําไวพจน์หมายเลข 14938907 [lipid] ได้วลีวา่ “อินทรีย์สารจําพวก fatty acids, neutral 

fats, waxes, steroids และ phosphatides” ดงัตารางที ่4.35 

 

                 ตารางท่ี 4.35 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําแปลออกมาเป็นวลีหรือประโยค 

พจนานกุรม องักฤษ  ไทย ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม 

คําภาษาองักฤษ คําอธิบายภาษาไทย 

placental รกในครรภ์, สว่นของรังไขข่องดอกท่ีให้ไข,่ เนือ้เย่ือของพืชท่ี

ให้กําเนิด sporangia 

eutherian สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีคลอดลกูแบบมีรก 
perissodactyl สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีมีนิว้มือนิว้เท้าเป็นจํานวนค่ี 
lipid อินทรีย์สารจําพวก fatty acids, neutral fats, waxes, steroids 

และ phosphatides 

 

 สว่นในกรณีของพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน ระบบ

เรียกคืนคําแปลของกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 00002684 [object] ได้วลีวา่ “นามท่ีทําหน้าท่ีเป็น

กรรมของคํากริยา” สว่นกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 01326291 [microorganism] ได้วลีวา่ “พืชหรือ

สตัว์ท่ีมีขนาดเลก็มาก มองด้วยตาเปลา่ไมเ่ห็น” และกลุม่คําไวพจน์หมายเลข 02374451 [horse] 

ได้วลีวา่ “ม้า มีช่ือในภาษาละตนิวา่ Equus caballus” ดงัตารางที ่4.36 
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                 ตารางท่ี 4.36 ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์ท่ีได้คําแปลออกมาเป็นวลีหรือประโยค 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน 

คําภาษาองักฤษ คําอธิบายภาษาไทย 

object นามท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมของคํากริยา 
microorganism พืชหรือสตัว์ท่ีมีขนาดเลก็มาก มองด้วยตาเปลา่ไมเ่ห็น 
horse ม้า มีช่ือในภาษาละตนิวา่ Equus caballus 

 

 จากตารางที ่ 4.35 และ 4.36 คําแปลภาษาไทยท่ีระบบเรียกคืนออกมาเป็นวลี

ทัง้สิน้ เม่ือระบบแปลสองทางแปลวลีภาษาไทยท่ีได้กลบัไปเป็นคําภาษาองักฤษต้นทาง จงึแปล

ไมไ่ด้ เพราะในข้อมลูพจนานกุรม ไทย – องักฤษ ของพจนานกุรมทัง้ 2 ชดุ ไมมี่การแปลวลี

ภาษาไทย เป็นคําภาษาองักฤษเอาไว้ 

 ปัญหานีเ้ป็นเร่ืองปกตขิองพจนานกุรม ดงัท่ีได้อธิบายไว้ในสว่นท่ี 4.5.1 วา่ 

พจนานกุรมมีหน้าท่ีในการอธิบายคําท่ีผู้ใช้ไมรู้่ความหมาย บางคําท่ีเป็นคําในภาษาหนึง่ อาจจะไม่

มีคํานีห้รือมโนทศัน์นีใ้นอีกภาษาหนึง่ก็เป็นได้ โดยเฉพาะคําท่ีเป็นคําศพัท์เก่ียวกบัวิทยาการ หรือ

องค์ความรู้สมยัใหม ่คําเหลา่นีก็้มกัจะไมพ่บคําแปลท่ีเป็นคํา ดงันัน้ในการให้ความหมายของคําใน

พจนานกุรม จงึมีลกัษณะเป็นนิยามศพัท์ เพ่ือให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในตวัคําให้มากท่ีสดุ  

 ถึงแม้วา่ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากพจนานกุรมดงัท่ีได้บรรยายมา จะสง่ผลทําให้ระบบ

แปลสองทางเรียกคืนคําแปลออกมาได้น้อย แตคํ่าตา่งๆ ท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาได้ก็เป็น

คําท่ีถกูต้องตรงและกบักลุม่คําไวพจน์จํานวนมาก   ยืนยนัได้จากคา่ความแมน่ยําในมิตกิลุม่คํา

ไวพจน์ของระบบท่ีใช้ข้อมลูจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน, 

พจนานกุรม องักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม และพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สอง

ชดุรวมกนั  ท่ีมีคา่ 69.10, 72.25 และ 73.27 ตามลําดบั วิธีการแปลสองทางของผู้วิจยัชว่ยให้คํา

แปลท่ีได้มีความแมน่ยํามากขึน้ เพราะได้สกดัคําแปลท่ีไมถ่กูต้องออกไป คําแปลท่ีได้จากระบบ

แปลสองทางท่ีอยูใ่นกลุม่คําไวพจน์ตา่งๆ อาจจะมีจํานวนน้อย แตก็่อาจจะจดุประกายทําให้นกึ

ตอ่ไปถึงคําอ่ืนๆ อีกได้ และนํามาเพิ่มเตมิลงในกลุม่คําไวพจน์ภายหลงั 

 ในบทนี ้ ผู้วจิยัได้นําเสนอการพฒันาระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคํา

ไทยด้วยวิธีการแปลสองทาง โดยทดลองเรียกคืนคําแปลจากพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ 3 ครัง้ โดย

ในครัง้แรก ผู้วิจยัใช้ข้อมลูพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ องักฤษ  ไทย เลก็ซติรอน, ครัง้ท่ี 2 ใช้

ข้อมลูพจนานกุรม องักฤษ  ไทย ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม จากนัน้จงึเปรียบเทียบผลท่ีได้จาก

พจนานกุรมทัง้สอง และทดลองอีกครัง้เป็นครัง้ท่ี 3 โดยครัง้นีใ้ช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สอง
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ชดุรวมกนั เพ่ือทดสอบวา่จะสง่ผลตอ่คา่ความครบถ้วน คา่ความแมน่ยํา และคา่เอฟ-เมเชอร์

อยา่งไร พร้อมอภิปรายปัญหาตา่งๆ ในการพฒันาระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย 

ในบทตอ่ไปผู้วิจยัจะสรุปผลผลการวิจยั และเสนอแนวทางในการสร้างเครือขา่ยคําไทย ฉบบั

สมบรูณ์ 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนีผู้้วิจยัจะสรุปผลการวิจยั และเปรียบเทียบกบัสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ก่อนหน้า 

นอกจากนี ้ผู้วจิยัยงัได้เสนอแนวทางการสร้างเครือขา่ยคําไทย ฉบบัสมบรูณ์ไว้ในสว่นสดุท้าย 
    
5.1 สรุปผลการวิจยัและเปรียบเทยีบกับสมมตฐิาน 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ ได้นําเสนอวิธีการสร้างเครือขา่ยคําไทยของมโนทศัน์พืน้ฐาน

ร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ด้วยมือ (manual) โดยเร่ิมจากนําคําภาษาองักฤษจํานวน 1,056 คําท่ี

เป็นสมาชิกในกลุม่คําไวพจน์ทัง้ 493 กลุม่ มาตัง้ต้นหาคําในภาษาไทยโดยใช้พจนานกุรม 5 ชดุ 

ได้แก่ พจนานกุรมไทย  องักฤษ ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม, พจนานกุรมไทย  องักฤษ ของ 

ดําเนิน การเดน่ – เสถียรพงษ์ วรรณปก, พจนานกุรมไทย  องักฤษ ของ สอ เศรษฐบตุร, 

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็ซติรอน และ ศพัท์บญัญตั ิ ของ 

ราชบณัฑิตยสถาน โดยได้คําแปลภาษาไทยทัง้สิน้ 14,804 คํา 

 วิธีการสร้างเครือขา่ยคําไทยของผู้วิจยันัน้ มิได้มีเป้าหมายท่ีจะแปลคํา

ภาษาตา่งประเทศในกลุม่คําไวพจน์ตา่งๆ เป็นภาษาไทย แตผู่้วิจยัต้องการจะถ่ายทอดมโนทศัน์ 

(concept) ของเครือขา่ยคําจากภาษาหนึง่ เป็นอีกภาษาหนึง่ พจนานกุรมทัง้ 5 ชดุท่ีผู้วิจยันํามา

เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง จงึเป็นเพียงเคร่ืองมือในการกระตุ้นความคดิวา่มีคําภาษาไทยอะไรท่ี

น่าจะตรงกบัมโนทศัน์ท่ีอยูใ่นแตล่ะกลุม่คําไวพจน์ ผู้วิจยัจงึจําเป็นต้องพิจารณาคดัเลือกคํา

ภาษาไทยท่ีได้ให้เหมาะสมกบัมโนทศัน์ของกลุม่คําไวพจน์ 

 ขัน้ตอนการเลือกคําภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบักลุม่คําไวพจน์ในการสร้างเครือขา่ย

คําไทยด้วยมือ ผู้วิจยัพิจารณาทัง้ 2 แนวของโครงสร้างเครือขา่ยคํา ทัง้แนวนอนและแนวตัง้ 

กลา่วคือ ในแนวนอน ผู้วิจยัพิจารณาความหมายของกลุม่คําไวพจน์ทีละมโนทศัน์โดยละเอียด โดย

ดจูากคําอธิบาย (gloss) ของแตล่ะกลุม่คําไวพจน์ สว่นในแนวตัง้ ผู้วจิยัพจิารณาความสมัพนัธ์

ทางความหมายระหวา่งกลุม่คําไวพจน์ท่ีเป็นจ่ากลุม่ (parent) และ ลกูกลุม่ (child) ทีละขัน้

เพ่ือท่ีจะเลือกคําภาษาไทยท่ีเหมาะสมท่ีสดุ สว่นกลุม่คําไวพจน์ท่ีไมส่ามารถหาคําภาษาไทยท่ี

เหมาะสมได้ ผู้วิจยัเลือกสรรคําจากแหลง่วิชาการอ่ืน เชน่ สารานกุรม เอกสารทางวิชาการ 

บทความวิจยั ฯลฯ หรือผกูคํา หรือวลีขึน้ใหมเ่พ่ือแทนมโนทศัน์นัน้ โดยคํานงึถงึความหมายใน
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คําอธิบาย (gloss) ของแตล่ะกลุม่คําไวพจน์เป็นสําคญั ยิ่งไปกวา่นัน้ คําภาษาไทยท่ีเป็นศพัท์

เฉพาะทางในสาขาตา่ง ๆ ยงัได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ โดยละเอียด จงึได้

ออกมาเป็นเครือขา่ยคําไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัท่ีหนึง่ ซึง่มีจํานวนกลุม่คํา

ไวพจน์ทัง้สิน้ 493 กลุม่ และคําภาษาไทยจํานวน 1,310 คํา และจากกระบวนการเลือกคํา

ภาษาไทยทัง้หมด เครือขา่ยคําไทยท่ีได้จงึมีความถกูต้องและความน่าเช่ือถือเป็นตวัมาตรฐาน

เทียบ (gold standard test set) อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจจะพฒันาระบบสร้างเครือขา่ยคํา

ไทยแบบอตัโนมตั ิ หรือกึง่อตัโนมตัผิู้ อ่ืน  ท่ีต้องการจะตรวจสอบความถกูต้องของผลลพัธ์ท่ีได้กบั

เครือขา่ยคําไทยตวัมาตรฐานเทียบนี ้

 จากนัน้ผู้วิจยัจงึได้พฒันาระบบอตัโนมตัเิพ่ือสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวิธีการ

แปลสองทาง โดยใช้ข้อมลูพจนานกุรมท่ีสร้างด้วยวิธีการแตกตา่งกนั 2 ชดุ กลา่วคือ ผู้วิจยัใช้ข้อมลู

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็ซติรอน ท่ีมีวิธีการสร้างโดยอาศยัข้อมลูจริงจาก

คลงัข้อมลูภาษา (corpus-based approach) เป็นพจนานกุรมหลกั และใช้ข้อมลูพจนานกุรมไทย 

 องักฤษ ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม ท่ีมีวิธีการสร้างโดยใช้ผู้ เช่ียวชาญ (expertise approach) 

เป็นพจนานกุรมท่ีสองท่ีใช้ในการทดลอง และนําผลท่ีได้จากระบบอตัโนมตัท่ีิใช้พจนานกุรมทัง้สอง

ชดุมาเปรียบเทียบกบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างด้วยมือ จากนัน้ผู้วิจยัทดลองนําข้อมลูพจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สองมารวมกนั เพ่ือดวูา่จะสง่ผลตอ่คา่ความครบถ้วน (recall) คา่ความแมน่ยํา 

(precision) และคา่เอฟ-เมเชอร์ (F-measure) อยา่งไร 

 ผลการสร้างเครือขา่ยคําไทยระบบอตัโนมตัด้ิวยวิธีการแปลสองทาง สามารถมอง

ได้ 2 มิต ิ คือ มิตกิลุม่คําไวพจน์ และมิตคํิาศพัท์ โดยผู้วิจยัจะใช้คา่เอฟ-เมเชอร์  (F-measure) ใน

การทดสอบประสทิธิภาพการทํางานของระบบแปลสองทาง ซึง่เป็นคา่เฉลี่ยท่ีคํานวณจาก  คา่

ความครบถ้วน (recall) และคา่ความแมน่ยํา (precision) ผู้วิจยัจะทดสอบประสทิธิภาพของระบบ

ของทัง้สองมิต ิ แตใ่ห้ความสําคญักบัมิตกิลุม่คําไวพจน์เป็นสําคญั เน่ืองจากเครือขา่ยคําเป็นเร่ือง

ของมโนทศัน์ ฉะนัน้การพจิารณาแตเ่ฉพาะจํานวนคําท่ีระบบสามารถเรียกคืนออกมาวา่มีคา่เอฟ-

เมเชอร์  (F-measure) เป็นเทา่ไหร่ จะสะท้อนภาพเฉพาะจํานวนคํา แตไ่มส่ามารถเห็นภาพได้วา่ 

ระบบสามารถเรียกคืนกลุม่คําไวพจน์ท่ีถกูต้องออกมาได้มากน้อยเพียงใด  

 ผลการทดลองระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวิธีการแปล

สองทาง โดยใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็ซติรอน เม่ือเทียบผลท่ีได้กบั

เครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างด้วยมือ พบวา่ มติกิลุม่คําไวพจน์ มีคา่ความครบถ้วน เทา่กบั 39.62 มีคา่

ความแมน่ยํา เทา่กบั 69.10 และมีคา่เอฟ-เมเชอร์ เท่ากบั 50.36 สว่นมิตคํิาศพัท์ มีคา่ความ

ครบถ้วน เท่ากบั 15.91 มีคา่ความแมน่ยํา เทา่กบั 58.46 และมีคา่เอฟ-เมเชอร์ เท่ากบั 25.01 คา่



 

   
108 

เอฟ-เมเชอร์ในมิตกิลุม่คําไวพจน์ท่ีได้ เทา่กบั 50.36 และมิตคํิาศพัท์ท่ีได้ เทา่กบั 25.01 จงึไม่

เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้เอาไว้วา่ ระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวิธีการ

แปลสองทาง ให้ผลถกูต้องไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 70 หรือเทียบเท่า 70.00 เม่ือเทียบกบัเครือขา่ยคําไทย

ท่ีสร้างด้วยมือ  

 ผลการทดลองระบบอตัโนมตัท่ีิใช้ในการสร้างเครือขา่ยคําไทย ด้วยวิธีการแปล

สองทาง โดยใช้พจนานกุรมไทย  องักฤษ ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม เม่ือเทียบผลท่ีได้กบั

เครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างด้วยมือ พบวา่ มติกิลุม่คําไวพจน์ มีคา่ความครบถ้วน เทา่กบั 58.27 มีคา่

ความแมน่ยํา เท่ากบั 72.25 และมีคา่เอฟ-เชอร์ เท่ากบั 64.51 สว่นมติคํิาศพัท์ มีคา่ความครบถ้วน 

เท่ากบั 29.56 มีคา่ความแมน่ยํา เทา่กบั 41.56 และมีคา่เอฟ-เชอร์ เทา่กบั 34.54  เม่ือนําคา่เอฟ-

เมเชอร์ของมิตกิลุม่คําไวพจน์ท่ีมีคา่เท่ากบั 64.51 และมิตคํิาศพัท์ท่ีมีคา่เท่ากบั 34.54 ไป

เปรียบเทียบกบัคา่เอฟ-เมเชอร์ของระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็ซติ

รอน พบวา่ ระบบท่ีใช้พจนานกุรมไทย  องักฤษ ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม มีความถกูต้องสงู

กวา่ ซึง่ไมต่รงกบัสมมตฐิานท่ีได้ตัง้เอาไว้วา่พจนานกุรมท่ีใช้พจนานกุรมท่ีสร้างโดยอาศยัข้อมลูจริง

จากคลงัข้อมลูภาษา (corpus-based approach) จะให้ผลท่ีถกูต้องมากกวา่ระบบท่ีใช้

พจนานกุรมท่ีสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญ (expertise approach)  เน่ืองจากระบบท่ีใช้พจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็ซติรอน ได้คา่เอฟเม-เชอร์ในมิตกิลุม่คําไวพจน์เพียง 50.36 

และในมิตคํิาศพัท์ได้เพียง 25.01 เทา่นัน้  

 จากนัน้ผู้วิจยัจงึทดลองใช้พจนานกุรมรวมกนัทัง้สองชดุกบัระบบอตัโนมตั ิผลท่ีได้

เม่ือเทียบผลท่ีได้กบัเครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างด้วยมือ มิตกิลุม่คําไวพจน์ มีคา่ความครบถ้วน เท่ากบั 

62.00 มีคา่ความแมน่ยํา เทา่กบั 73.27 และมีคา่เอฟ-เมเชอร์ เทา่กบั 67.16 สว่นมิตคํิาศพัท์ มีคา่

ความครบถ้วน เท่ากบั 32.43 มีคา่ความแมน่ยํา เทา่กบั 41.16 และมีคา่เอฟ-เมเชอร์ เท่ากบั 

36.27 ผลท่ีได้สะท้อนให้เห็นวา่การสร้างเครือขา่ยคําไทยจําเป็นจะต้องอาศยัข้อมลูจากหลายๆ 

แหลง่ การนําพจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สองชดุมารวมกนั จงึสง่ผลดีกบัการสร้างเครือขา่ยคํา

ไทย เน่ืองจากจะทําให้ได้จํานวนคําแปลภาษาไทยในแตล่ะกลุม่คําไวพจน์เพิ่มขึน้ การรวม

พจนานกุรมทัง้สองชดุเข้าด้วยกนั สง่ผลให้มี คา่ความครบถ้วน และคา่เอฟ-เมเชอร์เพิ่มสงูขึน้ ทัง้

มิตกิลุม่คําไวพจน์ และมิตคํิาศพัท์ จากเดมิท่ีได้คา่เอฟ-เมเชอร์ในมิตกิลุม่คําไวพจน์จากระบบท่ีใช้

พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็ซติรอน เพียง 50.36 และจากระบบท่ีใช้

พจนานกุรมไทย  องักฤษ ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม เพียง 64.51 ก็ได้เพิ่มเป็น 67.16 สว่นมติิ

คําศพัท์จากเดมิท่ีได้คา่เอฟ-เมเชอร์จากระบบท่ีใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็
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ซติรอน เพียง 25.01 และจากระบบท่ีใช้พจนานกุรมไทย  องักฤษ ของ วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 

เพียง 34.54 ก็ได้เพิ่มเป็น 36.27 ดงัตารางที ่5.1 

       ตารางท่ี 5.1 ตารางเปรียบเทียบคา่ R, P, F ของการทดลองทัง้ 3 ครัง้ 
 มิติกลุม่คําไวพจน์ มิติคําศพัท์ 

Recall Precision F-measure Recall Precision F-measure 

เลก็ซิตรอน 39.62 69.10 50.36 15.91 58.46 25.01 
วิทย์ เท่ียงบรูณะธรรม 58.27 72.25 64.51 29.56 41.56 34.54 
พจนานกุรมทัง้สองชดุ

รวมกนั 
62.00 73.27 67.16 32.43 41.16 36.27 

 

 พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็ซติรอน ซึง่เป็นพจนานกุรมท่ีมี

วิธีการสร้างโดยอาศยัข้อมลูจริงจากคลงัข้อมลูภาษา (corpus-based approach) สร้างจาก

คลงัข้อมลูภาษา ซึง่เก็บตวัอยา่งการใช้ภาษาจริงในชีวิตประจําวนั จงึสงัเกตได้วา่ ข้อมลูใน

พจนานกุรมท่ีสร้างด้วยวิธีการดงักลา่ว มกัจะไมพ่บคําท่ีปรากฏการใช้น้อย คําโบราณ รวมทัง้คําท่ี

ใช้ในวรรณคดี แตคํ่าเหลา่นี ้ จะพบได้ในพจนานกุรมท่ีมีวิธีการสร้างโดยอาศยัผู้ เช่ียวชาญ 

(expertise approach) ดงัตวัอยา่งในตารางที ่5.2 

 

          ตารางท่ี 5.2 ตารางเปรียบเทียบคําในพจนานกุรมท่ีมีวิธีการสร้างแตกตา่งกนั 
คําภาษาองักฤษ คําแปลในพจนานกุรมท่ีมีวิธีการ

สร้างโดยอิงฐานคลงัข้อมลูภาษา 

คําแปลในพจนานกุรมท่ีมีวิธีการสร้างโดยอาศยั

ผู้ เช่ียวชาญ 

ground ผิวดิน, พืน้หลงั, ก้นทะเล / 

แมนํ่า้ / ทะเลสาบ, สนาม, หวั

เร่ือง, เหตผุล 

พืน้, พืน้ดิน, ดิน, ท่ีดิน, สนาม, สถานท่ี, 

บริเวณ, เขต, ท้องนํา้, ท้องทะเล, หลกัฐาน, 

เหต,ุ พืน้ฐาน, เหตผุลสนบัสนนุ, หลกัฐาน

อ้างอิง, ท่ีมัน่ 

 

 จากตารางที ่ 5.2 ผู้วิจยัได้คําแปลของคําวา่ ‘ground’ จากพจนานกุรม

อิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็ซติรอน ซึง่เป็นพจนานกุรมท่ีมีวิธีการสร้างโดยอิงฐาน

คลงัข้อมลูภาษาเพียง 6 คํา คือ “ผิวดนิ”, “พืน้หลงั”, “ก้นทะเล / แมนํ่า้ / ทะเลสาบ”, “สนาม”, “หวั

เร่ือง” และ “เหตผุล” แตไ่ด้คําแปลจากพจนานกุรมไทย  องักฤษ ของ วทิย์ เท่ียงบรูณะธรรม ซึง่

เป็นพจนานกุรมท่ีมีวิธีการสร้างโดยอาศยัผู้ เช่ียวชาญถึง 16 คํา ได้แก่ “พืน้”, “พืน้ดนิ”, “ดนิ”, 

“ท่ีดนิ”, “สนาม”, “สถานท่ี”, “บริเวณ”, “เขต”, “ท้องนํา้”, “ท้องทะเล”, “หลกัฐาน”, “เหต”ุ, 

“พืน้ฐาน”, “เหตผุลสนบัสนนุ”, “หลกัฐานอ้างอิง” และ “ท่ีมัน่” 
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 พจนานกุรมท่ีมีวิธีการสร้างโดยอาศยัผู้ เช่ียวชาญ อาจจะมีคําจํานวนมากกวา่ 

สง่ผลทําให้มีคา่ความครบถ้วนสงู แตเ่ม่ือได้คําจํานวนมากกวา่ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดก็

ยอ่มมีสงูตามไปด้วย ถึงแม้วา่ระบบการแปลสองทางจะช่วยขจดัคําแปลท่ีไมต้่องการออกไป 

โดยเฉพาะคําแปลท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นการนิยามศพัท์ แตก่ารสร้างเครือขา่ยคําไทยระบบอตัโนมตัท่ีิ

ใช้งานได้จริงนัน้ก็ยงัเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากคําท่ีระบบเรียกคืนออกมาได้ ก็ยงัจําเป็นจะต้อง

ตรวจสอบความถกูต้องโดยมนษุย์ ดงัตวัอยา่งในตารางที ่5.3 

 

       ตารางท่ี 5.3 ตารางแสดงตวัอยา่งกลุม่คําไวพจน์ท่ีต้องการการตรวจสอบโดยมนษุย์ 
กลุม่คํา

ไวพจน์ 

คําภาษาองักฤษ คําภาษาไทย

ท่ีต้องการ 

คําภาษาไทย

ท่ีไมต้่องการ 

คําอธิบาย 

04565375 arm, weapon อาวธุ แขน any instrument or 

instrumentality used in 

fighting or hunting; ""he 

was licensed to carry a 

weapon"" 

09917593 child, kid, youngster, 

minor, shaver, 

nipper, small_fry, 

tiddler, tike, tyke, fry, 

nestling 

เดก็, ผู้ เยาว์ ลกู a young person of either 

sex; ""she writes books 

for children""; ""they're 

just kids""; ""`tiddler' is a 

British term for 

youngster"" 

09918248 child, kid ลกู เดก็ a human offspring (son 

or daughter) of any age; 

""they had three 

children""; ""they were 

able to send their kids to 

college"" 

 

 จากตารางที ่ 5.3 ถึงแม้วา่ระบบอตัโนมตัจิะเรียกคืน คําวา่ “อาวธุ” ซึง่เป็นคําท่ี

ต้องการออกมาได้ แตร่ะบบก็เรียกคืนคําวา่ “แขน” ออกมาด้วย นอกจากนี ้ ระบบอตัโนมตัยิงัไม่

สามารถแยกแยะคําหลายความหมายได้ ดงัจะเห็นวา่ กลุม่คําไวพจน์ท่ีหมายถงึคนท่ีมีอายนุ้อย 

และกลุม่คําไวพจน์ท่ีหมายถงึคนท่ีเป็นลกู ในภาษาไทยใช้คําตา่งกนั แตเ่น่ืองจากแปลมาจากคํา

ภาษาองักฤษคําเดียวกนั จงึได้คําแปลภาษาไทยเหมือนกนั คือ “ลกู” และ “เดก็” ทัง้สองกรณีแสดง

ให้เห็นถงึความจําเป็นท่ีมนษุย์จะต้องเข้าไปตรวจสอบความถกูต้องอีกชัน้หนึง่ วธีิการกึ่งอตัโนมตัท่ีิ
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ใช้ระบบอตัโนมตัสิกดัคําแปลออกมาด้วยวิธีการแปลสองทาง โดยใช้ข้อมลูพจนานกุรมหรือ

ทรัพยากรการแปลหลายๆ ชดุ เพ่ือให้ได้จํานวนคําและความหลากหลายเพ่ิมขึน้ และใช้มนษุย์

ตรวจสอบความถกูต้องอีกชัน้ จงึนา่จะเป็นวิธีท่ีชว่ยเพิ่มประสทิธิภาพของการสร้างเครือขา่ยคําไทย 

 
5.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างเครือข่ายคาํไทย ฉบับสมบูรณ์ 
 
 การสร้างเครือขา่ยคําไทย ฉบบัสมบรูณ์ ผู้วิจยัเสนอแนวทางการสร้างแบบขยาย 

(Expand approach) เป็นหลกั แตนํ่าข้อดีของวิธีการสร้างแบบผสมผสาน (Merge approach) มา

ประยกุต์ใช้ ดงันี ้

 ถึงแม้วา่แนวทางการสร้างเครือขา่ยคําไทยแบบผสมผสาน เป็นวธีิการสร้างท่ี

สามารถสะท้อนภาพลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี แตว่ิธีการนีเ้ป็นวธีิการท่ียากและ

มีประโยชน์ตอ่งานทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาตน้ิอยกวา่วธีิการสร้างแบบขยาย วธีิการ

สร้างเครือขา่ยคําไทยวธีินี ้ ต้องนําคําภาษาไทยท่ีมีอยูใ่นคลงัข้อมลูภาษา (corpus) และเอกสาร

ภาษาไทยทัง้หมดท่ีมีมาตดัคํา (word segment) จากนัน้จงึวิเคราะห์ลกัษณะทางความหมาย 

(semantic feature) ทีละคํา แล้วจงึจดัหมวดหมูคํ่าเหลา่นัน้ตามออนโทโลยีและความสมัพนัธ์ทาง

ความหมาย (semantic relations) จากนัน้จงึก่อรูปเป็นโครงสร้างความสมัพนัธ์ของเครือขา่ยคํา

ไทยขึน้ไป เครือขา่ยคําไทยท่ีสร้างด้วยวิธีการนีจ้ะสะท้อนลกัษณะเฉพาะภาษา (language 

specifics) และมโนทศัน์ของไทยได้ดีกวา่ เน่ืองจากรวบรวมคําท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมและความ

เป็นอยูอ่ยา่งไทยเอาไว้ เช่น ช่ือเรียกเคร่ืองมือจบัสตัว์นํา้ ช่ือผี ช่ือเรือของไทย เป็นต้น ซึง่จะเป็น

ประโยชน์ตอ่การศกึษาด้านภาษาศาสตร์ชาตพินัธุ์ ภาษาศาสตร์มานษุยวิทยา หรือการศกึษาเชิง

วฒันธรรม อยา่งไรก็ตาม การสร้างเครือขา่ยคําไทยด้วยวิธีนีจ้ะยุง่ยากซบัซ้อน ใช้เวลานาน และ

สิน้เปลืองทรัพยากรสงูมาก  

 แนวทางการสร้างเครือขา่ยคําไทยแบบขยาย จงึเป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วกวา่ 

วิธีการนีเ้ร่ิมจากนําโครงสร้างของเครือขา่ยคําพรินสตนั มาเป็นต้นแบบในการสร้าง จากนัน้จงึนํา

คําภาษาไทยไปบรรจใุนโครงสร้างเหลา่นัน้ วิธีนีมี้จดุด้อยตรงท่ีเครือขา่ยคําท่ีได้จะมีความโน้มเอียง 

(bias) ไปทางเครือขา่ยคําพรินสตนั ท่ีเป็นต้นแบบ แตก็่มีวิธีการแก้ปัญหาความโน้มเอียงดงักลา่ว 

โดยนําจดุเดน่ของวิธีการสร้างแบบผสมผสานมาใช้ กลา่วคือ ในกรณีท่ีมีคําแทนมโนทศัน์บางมโน

ทศัน์ในโครงสร้างเครือขา่ยคําต้นแบบ แตไ่มมี่คําแทนมโนทศัน์นัน้ในภาษาไทย ก็ยงัคงรักษามโน

ทศัน์นัน้เอาไว้โดยการผกูคํา หรือวลีขึน้ใหม ่ เพ่ือมิให้มโนทศัน์นัน้ขาดหายไป ดงัตวัอยา่งในตอนท่ี 

3.3.4.2.1 ของบทท่ี 3 ท่ีภาษาองักฤษมีมโนทศัน์ละเอียดกวา่ภาษาไทย สว่นมโนทศัน์ท่ีภาษาไทย
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มีความซบัซ้อนกวา่ หรือมีมากกวา่ ก็สามารถเพิม่เข้าไปในโครงสร้างเครือขา่ยคําไทยได้ โดย

อาจจะขยายเป็นกลุม่คําไวพจน์ลกูกลุม่ หรือเพิ่มกลุม่คําไวพจน์ใหมล่งไป ดงัตวัอยา่งการแก้ไข

ปัญหาภาษาไทยมีมโนทศัน์ละเอียดกวา่ภาษาองักฤษ ในสว่นท่ี 3.3.4.2.2 ของบทท่ี 3 นอกจากนี ้

ยงัมีข้อควรระวงัในการสร้างเครือขา่ยคําไทยอีกหนึง่ประการคือ ปัญหาท่ีเกิดจากการแปลคําและ

ใช้ความหมายตา่งไปจากเดมิ ดงัท่ีแสดงตวัอยา่งไว้ในสว่นท่ี 3.3.4.1 ของบทท่ี 3 คําภาษาองักฤษ

บางคําเม่ือไทยรับมาใช้แล้ว ก็มีอาจจะมีความหมายตา่งออกไป ไมเ่หมือนกบัท่ีเจ้าของภาษาใช้แต่

เดมิ หากไมพ่ิจารณาคําอธิบายและโครงสร้างเครือขา่ยคําอยา่งถ่ีถ้วนแล้ว ก็อาจเกิดความ

ผิดพลาดขึน้ได้ 

 วิธีการสร้างเครือขา่ยคําไทยแบบขยาย จะมีประโยชน์กบังานวิจยัทางด้าน

ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์มากกวา่ เครือขา่ยคําท่ีได้จะสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในงานทางด้าน

การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ เช่น การแปลภาษาด้วยเคร่ือง (machine translation) หรือ การ

ค้นคืนเอกสาร (information retrieval) เน่ืองจากสามารถเช่ือมโยงกบัเครือขา่ยคําภาษาอ่ืนได้ เชน่ 

เครือขา่ยคําพริสตนั เครือขา่ยคํายโุรป เครือขา่ยคําภาษาเกาหลี เครือขา่ยคําภาษาจีน หรือ

เครือขา่ยคําภาษาอาหรับ เพราะเครือขา่ยคําเหลา่นี ้ ก็ล้วนแล้วแตย่ดึวิธีการสร้างแบบขยายโดยใช้

โครงสร้างเครือขา่ยคําพรินสตนัเป็นต้นแบบทัง้สิน้ 
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ตารางแสดงเครือข่ายคาํไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทติลีาํดบัที่หนึ่ง 
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ตารางแสดงเครือข่ายคําไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทิตีลําดบัที่หนึง่ 

Synset_ID Surface Thai Gloss Lex_ID 

00002684 [object 0, physical_object 0] [*วตัถกุายภาพ, $เทหวตัถ,ุ วตัถ,ุ อ็อบเจกต์] a tangible and visible entity; an entity that can cast a shadow; ""it was full of rackets, balls and other objects"" 03 

00003553 [whole 0, unit 0] [หนว่ย] an assemblage of parts that is regarded as a single entity; ""how big is that part compared to the whole?""; ""the team is a unit"" 03 

00004258 [living_thing 0, animate_thing 0] [*สิ่งมีชีวิต] a living (or once living) entity 03 

00004475 [organism 0, being 0] [$สตั, สิ่งมีชีวิต, อินทรีย์, อินทรียภาพ] a living thing that has (or can develop) the ability to act or function independently 03 

00006269 [life 0] [สิ่งมีชีวิต] living things collectively; ""the oceans are teeming with life"" 03 

00006484 [cell 0] [เซลล์] 

(biology) the basic structural and functional unit of all organisms; they may exist as independent units of life (as in monads) or 

may form colonies or tissues as in higher plants and animals 03 

00007347 [causal_agent 0, cause 0, causal_agency 0] [ต้นเหต,ุ ปัจจยั,  มลูเหต,ุ $สมฏุฐาน, สาเหต,ุ เหต,ุ $อธิกรณ์, ] any entity that produces an effect or is responsible for events or results 03 

00007846 

[person 0, individual 0, someone 0, somebody 0, 

mortal 0, soul 0] [คน, บคุคล] a human being; ""there was too much for one person to do"" 03 

00015388 

[animal 0, animate_being 0, beast 0, brute 0, creature 

0, fauna 0] [พรรณสตัว์, สตัว์, $สตัวชาติ, $สิงห์สาราสตัว์] a living organism characterized by voluntary movement 03 

00017222 [plant 0, flora 0, plant_life 0] [$เฌอ, ต้นไม้, พรรณพืช, พฤกษ์, พฤกษชาติ, พฤกษา, พืช, ไม้] (botany) a living organism lacking the power of locomotion 03 

00019128 [natural_object 0] [วตัถธุรรมชาติ, สิ่งธรรมชาต]ิ an object occurring naturally; not made by man 03 

00020827 [matter 0] [สสาร, สาร, สิ่ง] that which has mass and occupies space; ""physicists study both the nature of matter and the forces which govern it"" 03 

00021265 [food 0, nutrient 0] 

[ข้าวปลาอาหาร, เครื่องบริโภค, $เครื่องเสวย, $ภตัตาหาร, $โภชนะ, $

โภชนา, สิ่งบริโภค, อาหาร] any substance that can be metabolized by an animal to give energy and build tissue 03 

00021939 [artifact 0, artefact 0] [สิ่งทําขึน้, สิ่งประดษิฐ์] a man-made object taken as a whole 03 

00022903 [article 0] [ของ, สิ่งของ] one of a class of artifacts; ""an article of clothing"" 03 

00027167 [location 0] [ตําแหนง่, ตําแหนง่ที่ตัง้, ทําเล, ทําเลที่ตัง้, ที่ตัง้] a point or extent in space 03 

00031264 [group 0, grouping 0] [กลุม่] any number of entities (members) considered as a unit 03 

00032613 [possession 0] [*สิ่งครอบครอง] anything owned or possessed 03 

00033615 [measure 0, quantity 0, amount 0] [จํานวน, ปริมาณ, มาตรา, หนว่ยวดั] how much there is or how many there are of something that you can quantify 03 

01321579 [young 0, offspring 0] [$ลกูออ่น, ลกูสตัว์] any immature animal 05 

01326291 [microorganism 0, micro-organism 0] [จลุชีพ, จลุินทรีย์] any organism of microscopic size 05 

01466257 [chordate 0] [คอร์เดต, สตัว์มีแกนสนัหลงั] any animal of the phylum Chordata having a notochord or spinal column 05 

01471682 [vertebrate 0, craniate 0] [สตัว์มีกระดกูสนัหลงั] 

animals having a bony or cartilaginous skeleton with a segmented spinal column and a large brain enclosed in a skull or 

cranium 05 
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01473806 [aquatic_vertebrate 0] [*สตัว์นํา้มีกระดกูสนัหลงั] animal living wholly or chiefly in or on water 05 

01503061 [bird 0] [นก, &สตัว์ปีก] warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings 05 

01661091 [reptile 0, reptilian 0] [สตัว์เลือ้ยคลาน, &สตัว์สะเทิน้บกสะเทิน้นํา้] 

any cold-blooded vertebrate of the class Reptilia including tortoises, turtles, snakes, lizards, alligators, crocodiles, and extinct 

forms 05 

01767661 [arthropod 0] [สตัว์ขาปล้อง, &สตัว์ที่มีลําตวัเป็นข้อปล้อง] invertebrate having jointed limbs and a segmented body with an exoskeleton made of chitin 05 

01861778 [mammal 0, mammalian 0] [สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม] 

any warm-blooded vertebrate having the skin more or less covered with hair; young are born alive except for the small 

subclass of monotremes and nourished with milk 05 

01886756 

[placental 0, placental_mammal 0, eutherian 0, 

eutherian_mammal 0] [*สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมมีรก, พลาเซนตา] mammals having a placenta; all mammals except monotremes and marsupials 05 

01895735 [hide 0, pelt 0, skin 1] [ผิว, ผิวหนงั, หนงั] body covering of a living animal 05 

01905661 [invertebrate 0] [สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั] any animal lacking a backbone or notochord; the term is not used as a scientific classification 05 

01940736 [mollusk 0, mollusc 0, shellfish 1] [สตัว์พวกหอย, &สตัว์พวกหอยและปลาหมกึ] invertebrate having a soft unsegmented body usually enclosed in a shell 05 

02075296 [carnivore 0] [สตัว์กินเนือ้] a terrestrial or aquatic flesh-eating mammal; ""terrestrial carnivores have four or five clawed digits on each limb"" 05 

02083346 [canine 0, canid 0] [&สตัว์มีเขีย้ว] any of various fissiped mammals with nonretractile claws and typically long muzzles 05 

02084071 [dog 0, domestic_dog 0, Canis_familiaris 0] [*สนุขับ้าน, สนุขั, หมา] 

a member of the genus Canis (probably descended from the common wolf) that has been domesticated by man since 

prehistoric times; occurs in many breeds; ""the dog barked all night"" 05 

02159955 [insect 0] [$กีฏ, แมลง] small air-breathing arthropod 05 

02311060 [larva 0] [ตวัอ่อน, &หนอนแมลง] 

the immature free-living form of most invertebrates and amphibians and fish which at hatching from the egg is fundamentally 

unlike its parent and must metamorphose 05 

02370806 [ungulate 0, hoofed_mammal 0] [*สตัว์กีบ, &สตัว์เท้ากีบ] any of a number of mammals with hooves that are superficially similar but not necessarily closely related taxonomically 05 

02373336 

[odd-toed_ungulate 0, perissodactyl 0, 

perissodactyl_mammal 0] [*สตัว์กีบคี่] placental mammals having hooves with an odd number of toes on each foot 05 

02374149 [equine 0, equid 0] [*สตัว์ตระกลูม้า, &สตัว์พวกม้า] hoofed mammals having slender legs and a flat coat with a narrow mane along the back of the neck 05 

02374451 [horse 0, Equus_caballus 0] [*อิควสุ คาบอลลสุ, $พาชี, ม้า, $อาชา] solid-hoofed herbivorous quadruped domesticated since prehistoric times 05 

02472293 [homo 0, man 1, human_being 0, human 0] [คน, มนษุย์] 

any living or extinct member of the family Hominidae characterized by superior intelligence, articulate speech, and erect 

carriage 05 

02472987 

[world 0, human_race 0, humanity 0, humankind 0, 

human_beings 0, humans 0, mankind 0, man 0] [ชาวโลก, มนษุยชาต]ิ 

all of the living human inhabitants of the earth; ""all the world loves a lover""; ""she always used `humankind' because `mankind' 

seemed to slight the women"" 05 

02512053 [fish 0] [ปลา, $มจัฉะ, $มจัฉา] 

any of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates usually having scales and breathing through gills; ""the shark is a large 

fish""; ""in the living room there was a tank of colorful fish"" 05 

02686568 [aircraft 0] [เครื่องบิน, อากาศยาน] a vehicle that can fly 06 
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02727825 [apparatus 0, setup 0] [เครื่องสําเร็จ] equipment designed to serve a specific function 06 

02735688 [area 0] [เขต, บริเวณ, พืน้ที่] 

a part of a structure having some specific characteristic or function; ""the spacious cooking area provided plenty of room for 

servants"" 06 

02743547 [art 0, fine_art 0] [งานศลิป์, ศลิป์, ศลิปะ] the products of human creativity; works of art collectively; ""an art exhibition""; ""a fine collection of art"" 06 

02773037 [bag 0] [กระเป๋า, ถงุ, ยา่ม] a flexible container with a single opening; ""he stuffed his laundry into a large bag"" 06 

02796623 [barrier 0] [เครื่องกีดกัน้, เครื่องกีดขวาง, ตวักัน้, ที่กนั, สิ่งกีดขวาง, อปุสรรค] a structure or object that impedes free movement 06 

02858304 [boat 0] [$นาวา, $นาวี, เรือ] a small vessel for travel on water 06 

02870092 [book 0, volume 0] [สมดุ, หนงัสือ] physical objects consisting of a number of pages bound together; ""he used a large book as a doorstop"" 06 

02876657 [bottle 0] [ขวด] 

a glass or plastic vessel used for storing drinks or other liquids; typically cylindrical without handles and with a narrow neck 

that can be plugged or capped 06 

02913152 [building 0, edifice 0] [ตกึ, อาคาร, โรงเรือน] 

a structure that has a roof and walls and stands more or less permanently in one place; ""there was a three-story building on 

the corner""; ""it was an imposing edifice"" 06 

02914991 [building_complex 0, complex 0] [*นิคม, *ศนูย์ครบวงจร] a whole structure (as a building) made up of interconnected or related structures 06 

02958343 [car 0, auto 0, automobile 0, machine 1, motorcar 0] [รถ, รถยนต์] a motor vehicle with four wheels; usually propelled by an internal combustion engine; ""he needs a car to get to work"" 06 

02962545 [card 0] [การ์ด, บตัร, ไพ]่ 

one of a set of small pieces of stiff paper marked in various ways and used for playing games or for telling fortunes; ""he 

collected cards and traded them with the other boys"" 06 

03001627 [chair 0] [เก้าอี]้ a seat for one person, with a support for the back; ""he put his coat over the back of the chair and sat down"" 06 

03051540 

[clothing 0, article_of_clothing 0, vesture 0, wear 0, 

wearable 0, habiliment 0] [เครื่องแตง่กาย, เครื่องแตง่ตวั] a covering designed to be worn on a person's body 06 

03076708 [commodity 0, trade_good 0, good 0] [โภคภณัฑ์, สินค้า] articles of commerce 06 

03081021 [component 0, constituent 0, element 0] [ชิน้ประกอบ, ชิน้สว่น, สว่นประกอบ, สว่นย่อย, องค์ประกอบ] 

an artifact that is one of the individual parts of which a composite entity is made up; especially a part that can be separated 

from or attached to a system; ""spare components for cars""; ""a component or constituent element of a system"" 06 

03089014 [conduit 0] [ทอ่] 

a passage (a pipe or tunnel) through which water or electric wires can pass; ""the computers were connected through a 

system of conduits"" 06 

03093574 [consumer_goods 0] 

[เครื่องอปุโภค, เครื่องอปุโภคบริโภค, $โภคทรัพย์, $โภคยทรัพย์, สินค้า

ผู้บริโภค, สินค้าอปุโภคบริโภค] goods (as food or clothing) intended for direct use or consumption 06 

03094503 [container 0] [ที่ใส]่ 

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) 06 

03100490 [conveyance 0, transport 0] [ยานพาหนะ] something that serves as a means of transportation 06 

03119790 [course 0] [คอร์ส, *ทางแขง่, *เส้นทางการแขง่ขนั] 

facility consisting of a circumscribed area of land or water laid out for a sport; ""the course had only nine holes""; ""the course 

was less than a mile"" 06 
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03122748 [covering 0] [*สิ่งปกคลมุ] an artifact that covers something else (usually to protect or shelter or conceal it) 06 

03125870 [craft 0] [ยาน] a vehicle designed for navigation in or on water or air or through outer space 06 

03129123 [creation 0] [งานสร้างสรรค์, ผลงานประดษิฐ์] an artifact that has been brought into existence by someone 06 

03165211 [daybook 0, ledger 0] [บญัชีประจําวนั, บญัชีแยกประเภท, สมดุบนัทกึประจําวนั] an accounting journal as a physical object; ""he bought a new daybook"" 06 

03169390 [decoration 0, ornament 0, ornamentation 0] [เครื่องตกแตง่, เครื่องประดบั, $ถนิม, สิ่งประดบั] something used to beautify 06 

03178782 [design 0, pattern 0, figure 1] [แบบ, รูปแบบ, ลวดลาย, ลาย] a decorative or artistic work; ""the coach had a design on the doors"" 06 

03183080 [device 0] [กลอปุกรณ์, สิ่งประดษิฐ์] 

an instrumentality invented for a particular purpose; ""the device is small enough to wear on your wrist""; ""a device intended to 

conserve water"" 06 

03247620 [drug 0] [ยา] a substance that is used as a medicine or narcotic 06 

03259505 

[dwelling 0, home 0, domicile 0, abode 0, habitation 0, 

dwelling_house 0] [บ้านเรือน] 

housing that someone is living in; ""he built a modest dwelling near the pond""; ""they raise money to provide homes for the 

homeless"" 06 

03285912 [enclosure 0] [คอก, เล้า] a structure consisting of an area that has been enclosed for some purpose 06 

03287733 [engine 0] [เครื่องยนต์, ยนต์] motor that converts thermal energy to mechanical work 06 

03294048 [equipment 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] an instrumentality needed for an undertaking or to perform a service 06 

03297735 [establishment 0] [ที่ตัง้ทําการ, สถานที่ทําการ, สถานประกอบการ] 

a public or private structure (business or governmental or educational) including buildings and equipment for business or 

residence 06 

03302121 [excavation 0] [*รูเจาะ, โพรง, หลมุ, อโุมงค์] a hole in the ground made by excavating 06 

03309808 [fabric 0, cloth 0, material 0, textile 0] [ผ้า, $พสัตร์, สิ่งทอ] 

artifact made by weaving or felting or knitting or crocheting natural or synthetic fibers; ""the fabric in the curtains was light and 

semitransparent""; ""woven cloth originated in Mesopotamia around 5000 BC""; ""she measured off enough material for a dre 06 

03315023 [facility 0, installation 0] [*สถานที่ที่อํานวยความสะดวก] 

a building or place that provides a particular service or is used for a particular industry; ""the assembly plant is an enormous 

facility"" 06 

03316406 

[factory 0, mill 1, manufacturing_plant 0, manufactory 

0] [โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม] a plant consisting of one or more buildings with facilities for manufacturing 06 

03323703 [fastener 0, fastening 0, holdfast 0, fixing 0] [$เครื่องจบั, เครื่องยดึ, สิ่งยดึ] restraint that attaches to something or holds something in place 06 

03405265 [furnishing 0] [เครื่องตกแตง่บ้าน] 

(usually plural) the instrumentalities (furniture and appliances and other movable accessories including curtains and rugs) that 

make a home (or other area) livable 06 

03405725 [furniture 0, piece_of_furniture 0, article_of_furniture 0] [เครื่องเรือน, เฟอร์นิเจอร์] 

furnishings that make a room or other area ready for occupancy; ""they had too much furniture for the small apartment""; ""there 

was only one piece of furniture in the room"" 06 

03419014 [garment 0] [เสือ้ผ้า, เสือ้ผ้าอาภรณ์] an article of clothing; ""garments of the finest silk"" 06 

03485997 [handle 0, grip 1, handgrip 0, hold 0] [คนั, ด้าม, ที่จบั, มือถือ, ห,ู หหูิว้] 

the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it; ""he grabbed the hammer by the handle""; 

""it was an old briefcase but it still had a good grip"" 06 
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03502509 [headdress 0, headgear 0] [เครื่องปกคลมุศีรษะ, เครื่องสวมศีรษะ] clothing for the head 06 

03544360 [house 0] [บ้าน, เรือน] 

a dwelling that serves as living quarters for one or more families; ""he has a house on Cape Cod""; ""she felt she had to get out 

of the house"" 06 

03546340 [housing 0, lodging 0, living_accommodations 0] [ที่พกัแรม, ที่พกัอาศยั, ที่อยู่อาศยั] structures collectively in which people are housed 06 

03563967 [implement 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] instrumentation (a piece of equipment or tool) used to effect an end 06 

03574816 [instrument 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] a device that requires skill for proper use 06 

03575240 [instrumentality 0, instrumentation 0] [*สิ่งที่ประดษิฐ์ขึน้เพื่อใช้งาน] an artifact (or system of artifacts) that is instrumental in accomplishing some end 06 

03650173 [layer 0, bed 4] [ก้น, ชัน้, ฐาน] single thickness of usually some homogeneous substance; ""slices of hard-boiled egg on a bed of spinach"" 06 

03699975 [machine 0] [เครื่องจกัร, เครื่องกล] any mechanical or electrical device that transmits or modifies energy to perform or assist in the performance of human tasks 06 

03700963 [machine 2, simple_machine 0] [เครื่องจกัรกลพืน้ฐาน] a device for overcoming resistance at one point by applying force at some other point 06 

03729951 [material 1] [*ปัจจยัการผลิต, ปัจจยั] things needed for doing or making something; ""writing materials""; ""useful teaching materials"" 06 

03733547 [means 0] [*เครื่องมือที่ทําให้งานบางอยา่งสําเร็จ] an instrumentality for accomplishing some end 06 

03733925 

[measuring_instrument 0, measuring_system 0, 

measuring_device 0] [*เครื่องตวง, *เครื่องวดั, *มาตรวดั] instrument that shows the extent or amount or quantity or degree of something 06 

03738472 [mechanism 0] [กลไก, กลวิธาน] device consisting of a piece of machinery; has moving parts that perform some function 06 

03740161 

[medicine 0, medication 0, medicament 0, 

medicinal_drug 0] [ยารักษาโรค, ยา] (medicine) something that treats or prevents or alleviates the symptoms of disease 06 

03748162 

[mercantile_establishment 0, retail_store 0, sales_outlet 

0, outlet 1] [ร้านขายสินค้าจากโรงงาน, ร้านค้า, ร้านค้าปลีก] a place of business for retailing goods 06 

03789946 [motor 0] [มอเตอร์] machine that converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion 06 

03791235 [motor_vehicle 0, automotive_vehicle 0] [ยานยนต์] a self-propelled wheeled vehicle that does not run on rails 06 

03800933 [musical_instrument 0, instrument 1] [เครื่องดนตรี] any of various devices or contrivances that can be used to produce musical tones or sounds 06 

03839993 

[obstruction 0, obstructor 0, obstructer 0, impediment 

0, impedimenta 1] [สิ่งกีดขวาง, สิ่งขดัขวาง, อปุสรรค] any structure that makes progress difficult 06 

03841666 [office 0, business_office 0] [ที่ทํางาน, สํานกังาน, ออฟฟิศ] place of business where professional or clerical duties are performed; ""he rented an office in the new building"" 06 

03848729 [opening 0] [ชอ่ง, $ทวาร, ทางเข้า, ประต,ู รอยโหว่, รูเปิด] a vacant or unobstructed space that is man-made; ""they left a small opening for the cat at the bottom of the door"" 06 

03873064 [padding 0, cushioning 0] [*เครื่องกนักระแทก, *วสัดบุรุอง, นวม, เบาะ] artifact consisting of soft or resilient material used to fill or give shape or protect or add comfort 06 

03876519 [painting 0, picture 1] [จิตรกรรม, ภาพ, ภาพเขียน, ภาพวาด, รูป, รูปภาพ] 

graphic art consisting of an artistic composition made by applying paints to a surface; ""a small painting by Picasso""; ""he 

bought the painting as an investment""; ""his pictures hang in the Louvre"" 06 

03892891 [part 0, portion 0] [ชิน้สว่น, สว่น] something less than the whole of a human artifact; ""the rear part of the house""; ""glue the two parts together"" 06 

03895293 [passage 0] [ทาง, ทางผา่น, ทางสญัจร] a way through or along which someone or something may pass 06 
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03925226 [photograph 0, photo 0, exposure 0, picture 2, pic 0] [ภาพ, ภาพถ่าย, รูป, รูปถ่าย, รูปภาพ] 

a representation of a person or scene in the form of a print or transparent slide; recorded by a camera on light-sensitive 

material 06 

03953020 [place_of_business 0, business_establishment 0] [สถานประกอบธุรกิจ] 

an establishment (a factory or an assembly plant or retail store or warehouse etc.) where business is conducted, goods are 

made or stored or processed or where services are rendered 06 

03956922 [plant 1, works 2, industrial_plant 0] [โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม, สถานที่ผลิต] buildings for carrying on industrial labor; ""they built a large plant to manufacture automobiles"" 06 

03964744 [plaything 0, toy 0] [ของเดก็เลน่, ของเลน่, เครื่องเลน่] an artifact designed to be played with 06 

03976657 [pole 0] [ไม้] a long (usually round) rod of wood or metal or plastic 06 

04007894 [product 0, production 0] [ผลผลิต, ผลิตกรรม, ผลิตผล, ผลิตภณัฑ์] 

an artifact that has been created by someone or some process; ""they improve their product every year""; ""they export most of 

their agricultural production"" 06 

04014297 

[protective_covering 0, protective_cover 0, protection 

0] [*เกราะ, *เกราะป้องกนั, *สิ่งคุ้มครอง, *สิ่งป้องกนั] 

a covering that is intend to protect from damage or injury; ""they had no protection from the fallout""; ""wax provided protection 

for the floors"" 06 

04074482 [remedy 0, curative 0, cure 0, therapeutic 0] [ยารักษาโรค, สิ่งใช้รักษาโรค] a medicine or therapy that cures disease or relieve pain 06 

04076846 [representation 0] [ตวัแทน, รูปแทน] a creation that is a visual or tangible rendering of someone or something 06 

04081844 [restraint 0, constraint 0] [*เครื่องยบัยัง้, *เครื่องหนว่งเหนี่ยว] a device that retards something's motion; ""the car did not have proper restraints fitted"" 06 

04096066 [road 0, route 0] [ถนน, ทาง, วิถี, วิถีทาง, เส้นทาง, หนทาง] an open way (generally public) for travel or transportation 06 

04100174 [rod 0] [ไม้] a long thin implement made of metal or wood 06 

04105893 [room 0] [ห้อง] an area within a building enclosed by walls and floor and ceiling; ""the rooms were very small but they had a nice view"" 06 

04161981 [seat 1] [ที่นัง่] furniture that is designed for sitting on; ""there were not enough seats for all the guests"" 06 

04164989 [section 0, segment 0] [ชว่ง, เซกเมนต์, ตอน, สว่น] 

one of several parts or pieces that fit with others to constitute a whole object; ""a section of a fishing rod""; ""metal sections 

were used below ground""; ""finished the final segment of the road"" 06 

04188643 [sheet 3, flat_solid 0] [ใบ, แผน่] a flat artifact that is thin relative to its length and width 06 

04192858 [shield 2] 

[กระดอง, กะบงั, เกราะ, เครื่องกําบงั, เครื่องบงั, เปลือก, แผน่กําบงั, ฝา

ครอบ, โล่, สิ่งกําบงั] a protective covering or structure 06 

04194289 [ship 0] [$นาวา, $นาวี, เรือ] a vessel that carries passengers or freight 06 

04202417 [shop 0, store 0] [ร้าน, ร้านขายของ, ร้านค้า, ห้าง] a mercantile establishment for the retail sale of goods or services; ""he bought it at a shop on Cape Cod"" 06 

04213626 [side 0] [ข้าง, ด้าน, เบือ้ง, ฝั่ง] 

an extended outer surface of an object; ""he turned the box over to examine the bottom side""; ""they painted all four sides of 

the house"" 06 

04263760 [source_of_illumination 0] [*อปุกรณ์สอ่งสวา่ง] any device serving as a source of visible electromagnetic radiation 06 

04317420 [stick 0] [ไม้, *แทง่ไม้, *ทอ่นไม้] 

an implement consisting of a length of wood; ""he collected dry sticks for a campfire""; ""the kid had a candied apple on a 

stick"" 06 

04339291 [strip 0, slip 3] [แถบ, สายยาว] artifact consisting of a narrow flat piece of material 06 
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04341686 [structure 0, construction 0] [โครงสร้าง, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลกูสร้าง] 

a thing constructed; a complex entity constructed of many parts; ""the structure consisted of a series of arches""; ""she wore 

her hair in an amazing construction of whirls and ribbons"" 06 

04359589 [support 0] [*ฐาน, ตวัหนนุ, สิ่งพยงุ] any device that bears the weight of another thing; ""there was no place to attach supports for a shelf"" 06 

04360501 [support 1] [*ฐาน, ตวัหนนุ, สิ่งพยงุ] supporting structure that holds up or provides a foundation; ""the statue stood on a marble support"" 06 

04361095 [supporting_structure 0] [โครงสร้างรองรับ] a structure that serves to support something 06 

04362025 [surface 0] [ผิว, ผิวนอก, $ผิวพืน้, พืน้ผิว, หน้า] 

the outer boundary of an artifact or a material layer constituting or resembling such a boundary; ""there is a special cleaner for 

these surfaces""; ""the cloth had a pattern of red dots on a white surface"" 06 

04377057 [system 0] [เครื่อง, ระบบ] 

instrumentality that combines interrelated interacting artifacts designed to work as a coherent entity; ""he bought a new stereo 

system""; ""the system consists of a motor and a small computer"" 06 

04379243 [table 1] [โต๊ะ] a piece of furniture having a smooth flat top that is usually supported by one or more vertical legs; ""it was a sturdy table"" 06 

04379964 [table 2] [*โต๊ะกินข้าว, *โต๊ะอาหาร] a piece of furniture with tableware for a meal laid out on it; ""I reserved a table at my favorite restaurant"" 06 

04424218 [thing 0] [ของ, สิ่ง, สิ่งของ, อยา่ง] an artifact; ""how does this thing work?"" 06 

04424418 [thing 1] [ของ, สิ่ง, สิ่งของ, อยา่ง] an entity that is not named specifically; ""I couldn't tell what the thing was"" 06 

04426788 [thread 0, yarn 0] [ด้าย, เส้นด้าย] a fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or nylon etc.) used in sewing and weaving 06 

04451818 [tool 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] an implement used in the practice of a vocation 06 

04493505 [tube 0, tubing 0] [ทอ่] conduit consisting of a long hollow object (usually cylindrical) used to hold and conduct objects or liquids or gases 06 

04524313 [vehicle 0] [$ครรไล, ยาน] a conveyance that transports people or objects 06 

04531098 [vessel 1] [ภาชนะ] an object used as a container (especially for liquids) 06 

04564698 [way 0] 

[ชอ่ง, ชอ่งทาง, ถนน, ทาง, แนวทาง, $ปฏิปทา, $มรรค, $มรรคา, ลูท่าง

, วิถี, วิถีทาง, เส้นทาง, หน, หนทาง] any artifact consisting of a road or path affording passage from one place to another; ""he said he was looking for the way out"" 06 

04565375 [weapon 0, arm 1, weapon_system 0] [$ศสัตรา, $ศาสตรา, $แสง, อาวธุ] any instrument or instrumentality used in fighting or hunting; ""he was licensed to carry a weapon"" 06 

04566257 

[weaponry 0, arms 0, implements_of_war 0, 

weapons_system 0, munition 0] [ยทุโธปกรณ์, สรรพาวธุ, อาวธุยทุธภณัฑ์, อาวธุยทุโธปกรณ์] weapons considered collectively 06 

04599396 [work 0, piece_of_work 0] [งาน, ชิน้งาน, ผลงาน, สิ่งที่ทํา] 

a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing; ""it is not regarded as one of 

his more memorable works""; ""the symphony was hailed as an ingenious work""; ""he was indebted to the pioneering work of 

John 06 

04602044 [workplace 0, work 1] [ที่ทํางาน, สถานที่ทํางาน] a place where work is done; ""he arrived at work early today"" 06 

05074774 [position 0, spatial_relation 0] [ตําแหนง่] 

the spatial property of a place where or way in which something is situated; ""the position of the hands on the clock""; ""he 

specified the spatial relations of every piece of furniture on the stage"" 07 

05154517 [asset 0, plus 0] [*สิ่งเป็นคณุ] a useful or valuable quality 07 
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05216365 [organic_structure 0, physical_structure 0, body 0] 

[กาย, ตวั, $เทห์, ร่าง, $สรรพางค์, สรีระ, $สงัขาร, ร่างกาย, *โครงสร้าง

กายภาพ] the entire structure of an organism (an animal, plant, or human being); ""he felt as if his whole body were on fire"" 08 

05220461 [body_part 0] [&สว่นของร่ายกาย] any part of an organism such as an organ or extremity 08 

05225602 

[structure 0, anatomical_structure 0, 

complex_body_part 0, bodily_structure 0, 

body_structure 0] [*โครงสร้างทางร่างกาย, โครง, โครงสร้าง, โครงสร้างกายวิภาค] a particular complex anatomical part of a living thing; ""he has good bone structure"" 08 

05230171 [interstice 0] [ชอ่ง, ชอ่งวา่ง] a small structural space between tissues or parts of an organ; ""the interstices of a network"" 08 

05237755 [body_covering 0] [*สิ่งปกคลมุร่างกาย, *สิ่งหอ่หุ้มร่างกาย] any covering for the body or a body part 08 

05238282 [skin 0, tegument 0, cutis 0] [ผิว, ผิวกาย, ผิวพรรณ, ผิวหนงั, หนงั] a natural protective body covering and site of the sense of touch; ""your skin is the largest organ of your body"" 08 

05246511 [tube 0, tube-shaped_structure 0] [*โครงสร้างรูปทอ่, ทอ่, หลอด] (anatomy) any hollow cylindrical body structure 08 

05248181 [passage 0, passageway 0] [*ชอ่งทาง, ทาง, ทางผา่น] a path or channel or duct through or along which something may pass; ""the nasal passages"" 08 

05254795 [hair 0] [$เกศ, $เกศา, $เกศี, ขน, ผม, ผมเผ้า, $โลมา, เส้นขน, เส้นผม] 

a covering for the body (or parts of it) consisting of a dense growth of threadlike structures (as on the human head); helps to 

prevent heat loss; ""he combed his hair""; ""each hair consists of layers of dead keratinized cells"" 08 

05263850 [body_substance 0] [*สสารในร่างกาย, *สารในร่างกาย] the substance of the body 08 

05267345 [tissue 0] [เนือ้เยื่อ] part of an organism consisting of an aggregate of cells having a similar structure and function 08 

05269901 [bone 0, os 0] [กระดกู, $อฐัิ] rigid connective tissue that makes up the skeleton of vertebrates 08 

05289297 [muscle 0, musculus 0] [กล้าม, กล้ามเนือ้, มดักล้าม] one of the contractile organs of the body 08 

05289601 [contractile_organ 0, contractor 0] [*อวยัวะที่หดตวัได้] a bodily organ that contracts 08 

05297523 [organ 0] [อวยัวะ] a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function 08 

05397333 [vessel 0, vas 0] [ทอ่ลําเลียง, ทอ่ลําเลียงนํา้-เกลือแร่, หลอด, หลอดเลือด] a tube in which a body fluid circulates 08 

05397468 

[liquid_body_substance 0, bodily_fluid 0, body_fluid 0, 

humor 0, humour 0] [*ของเหลวในร่างกาย, *สารเหลวในร่างกาย, สารนํา้] the liquid parts of the body 08 

05404728 [secretion 0] [สารหลัง่, สิ่งคดัหลัง่, &สารคดัหลัง่] a functionally specialized substance (especially one that is not a waste) released from a gland or cell 08 

05407119 [hormone 0, endocrine 0, internal_secretion 0] [ฮอร์โมน, &สารคดัหลัง่ในร่างกาย] the secretion of an endocrine gland that is transmitted by the blood to the tissue on which it has a specific effect 08 

05417975 [blood_vessel 0] [หลอดเลือด, หลอดโลหิต] a vessel in which blood circulates 08 

05418717 [vein 0, vena 0, venous_blood_vessel 0] [*หลอดโลหิตดํา, หลอดเลือดดํา] 

a blood vessel that carries blood from the capillaries toward the heart; ""all veins except the pulmonary vein carry unaerated 

blood"" 08 

05426243 [membrane 0, tissue_layer 0] [แผน่เยื่อ, เยื่อ, เยื่อบ,ุ เยื่อบผุิว] a pliable sheet of tissue that covers or lines or connects the organs or cells of animals or plants 08 

05816790 [reading 2, meter_reading 0, indication 0] [*เครื่องชีบ้อก, สิ่งชีบ้อก] 

a datum about some physical state that is presented to a user by a meter or similar instrument; ""he could not believe the 

meter reading""; ""the barometer gave clear indications of an approaching storm"" 09 

05839024 [kind 0, sort 0, form 1, variety 1] [จําพวก, ชนิด, แบบ, ประเภท] a category of things distinguished by some common characteristic or quality; ""sculpture is a form of art""; ""what kinds of 09 
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desserts are there?"" 

05867413 [part 0, section 0, division 0] [ตอน, ฝ่าย, ภาค, สว่น] 

one of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole; ""the written part of the 

exam""; ""the finance section of the company""; ""the BBC's engineering division"" 09 

05868477 [end 0] [ท้าย, ปลาย, สดุ] 

a final part or section; ""we have given it at the end of the section since it involves the calculus""; ""Start at the beginning and go 

on until you come to the end"" 09 

05870365 [complex 0, composite 0] [*นิคม, กลุม่รวม] 

a conceptual whole made up of complicated and related parts; ""the complex of shopping malls, houses, and roads created a 

new town"" 09 

06253690 [message 1] [ข้อความ, สาร, $สาส์น] a communication (usually brief) that is written or spoken or signaled; ""he sent a three-word message"" 10 

06254669 [medium 1] [ตวักลาง, สื่อ, สื่อกลาง] a means or instrumentality for storing or communicating information 10 

06255777 [sheet 0, piece_of_paper 0, sheet_of_paper 0] [แผน่กระดาษ] paper used for writing or printing 10 

06282651 [language 0, linguistic_communication 0] [ภาษา] 

a systematic means of communicating by the use of sounds or conventional symbols; ""he taught foreign languages""; ""the 

language introduced is standard throughout the text""; ""the speed with which a program can be executed depends on the 

language in whi 10 

06284225 [language_unit 0, linguistic_unit 0] [*หนว่ยภาษา] one of the natural units into which linguistic messages can be analyzed 10 

06286395 [word 0] [คํา, ศพัท์] 

a unit of language that native speakers can identify; ""words are the blocks from which sentences are made""; ""he hardly said 

ten words all morning"" 10 

06333653 [name 0] [ฉายา, ชื่อ, นาม, $นามกร, $ปรมาภิไธย, $สมญา] 

a language unit by which a person or thing is known; ""his name really is George Washington""; ""those are two names for the 

same thing"" 10 

06338908 

[appellation 0, denomination 0, designation 0, 

appellative 0] 

[*ชื่อที่ใช้เรียกเพื่อแยกประเภท, ฉายา, ชื่อ, นาม, นามพรรณ, สามา

นยนาม] identifying word or words by which someone or something is called and classified or distinguished from others 10 

06339416 [title 2, title_of_respect 0, form_of_address 0] [คํานําหน้าชื่อ, คํานําหน้านาม, บรรดาศกัดิ์, ยศ] 

an identifying appellation signifying status or function: e.g. `Mr.' or `General'; ""the professor didn't like his friends to use his 

formal title"" 10 

06349220 

[written_communication 0, written_language 0, 

black_and_white 0] [ภาษาเขียน] communication by means of written symbols (either printed or handwritten) 10 

06359877 [writing 1] [ตวัหนงัสือ, ลายลกัษณ์, ลายลกัษณ์อกัษร, $ลิขิต, $เลขา, สิ่งที่เขียน] 

letters or symbols that are written or imprinted on a surface to represent the sounds or words of a language; ""he turned the 

paper over so the writing wouldn't show""; ""the doctor's writing was illegible"" 10 

06362953 [writing 0, written_material 0, piece_of_writing 0] [*งานเขียน, นิพนธ์, บทประพนัธ์] 

the work of a writer; anything expressed in letters of the alphabet (especially when considered from the point of view of style 

and effect); ""the writing in her novels is excellent""; ""that editorial was a fine piece of writing"" 10 

06364329 [literary_composition 0, literary_work 0] [*บทประพนัธ์, วรรณกรรม] imaginative or creative writing 10 

06365467 [matter 0] [สิ่งพิมพ์] written works (especially in books or magazines); ""he always took some reading matter with him on the plane"" 10 

06377442 [poem 0, verse_form 0] [กลอน, บทกลอน, บทกวี, บทกวีนิพนธ์] a composition written in metrical feet forming rhythmical lines 10 
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06387980 [text 0, textual_matter 0] [*เนือ้ความ, เนือ้ถ้อยกระทงความ] 

the words of something written; ""there were more than a thousand words of text""; ""they handed out the printed text of the 

mayor's speech""; ""he wants to reconstruct the original text"" 10 

06392001 [section 0, subdivision 0] [$กณัฑ์, ข้อ, ตอน, บท, สว่น] 

a self-contained part of a larger composition (written or musical); ""he always turns first to the business section""; ""the history of 

this work is discussed in the next section"" 10 

06410904 [book 0] [$คมัภีร์, ตํารา, $บรรณ, หนงัสือ] 

a written work or composition that has been published (printed on pages bound together); ""I am reading a good book on 

economics"" 10 

06417598 

[reference_book 0, reference 4, reference_work 0, 

book_of_facts 0] [หนงัสืออ้างอิง, หนงัสืออเุทศ, เอกสารอ้างอิง] a book to which you can refer for authoritative facts; ""he contributed articles to the basic reference work on that topic"" 10 

06425065 [number 2, identification_number 0] [เลขที่, เลขประจําตวั, เลขหมาย, หมายเลข] a numeral or string of numerals that is used for identification; ""she refused to give them her Social Security number"" 10 

06470073 [document 0, written_document 0, papers 0] [$บรรณสาร, $สาส์น, เอกสาร, เอกสารกระดาษ] writing that provides information (especially information of an official nature) 10 

06481320 [list 0, listing 0] [บญัชีรายการ, รายการ, รายการข้อมลู] a database containing an ordered array of items (names or topics) 10 

06492939 

[menu 0, bill_of_fare 0, card 5, carte_du_jour 0, carte 

0] [บญัชีรายการอาหาร, รายการอาหาร, รายชื่ออาหาร] a list of dishes available at a restaurant; ""the menu was in French"" 10 

06507941 [card 6, scorecard 0] [บตัรจดคะแนน, บตัรจดแต้ม, บตัรลงคะแนน] (golf) a record of scores (as in golf); ""you have to turn in your card to get a handicap"" 10 

06515827 [biography 0, life 0, life_story 0, life_history 0] [ชีวประวตัิ, ประวตัิบคุคล, อตัชีวประวตั]ิ an account of the series of events making up a person's life 10 

06566077 

[software 0, software_program 0, computer_software 0, 

software_system 0, software_package 0, package 0] 

[ซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์สําเร็จ, โปรแกรมสําเร็จ, สว่นชดุคําสัง่, สว่น

ชดุคําสัง่สําเร็จ] 

(computer science) written programs or procedures or rules and associated documentation pertaining to the operation of a 

computer system and that are stored in read/write memory; ""the market for software is expected to expand"" 10 

06568978 

[program 2, programme 2, computer_program 0, 

computer_programme 0] [ชดุคําสัง่, โปรแกรม] 

(computer science) a sequence of instructions that a computer can interpret and execute; ""the program required several 

hundred lines of code"" 10 

06589574 [publication 0] [สิ่งตีพิมพ์, สิ่งพิมพ์, สิ่งพิมพ์เผยแพร่] a copy of a printed work offered for distribution 10 

06596978 [issue 0, number 0] [ฉบบั, ฉบบัพิมพ์] one of a series published periodically; ""she found an old issue of the magazine in her dentist's waiting room"" 10 

06624161 [letter 0, missive 0] [จดหมาย, สาร, $สาส์น, $สาสน์, หนงัสือ] a written message addressed to a person or organization; ""mailed an indignant letter to the editor"" 10 

06633205 [calling_card 0, visiting_card 0, card 4] [บตัรผู้มาเยี่ยม, บตัรเยี่ยม] a printed or written greeting that is left to indicate that you have visited 10 

06635509 [material 0] [*ข้อมลูดิบ] 

information (data or ideas or observations) that can be used or reworked into a finished form; ""the archives provided rich 

material for a definitive biography"" 10 

06637824 [database 0] [คลงัข้อมลู, ฐานข้อมลู] an organized body of related information 10 

06791372 [signal 0, signaling 0, sign 3] [เครื่องแสดง, เครื่องหมาย,  สญัญาณ, สิ่งแสดง] any nonverbal action or gesture that encodes a message; ""signals from the boat suddenly stopped"" 10 

06793231 [sign 0] [เครื่องหมาย] a public display of a message; ""he posted signs in all the shop windows"" 10 

06793426 [poster 0, posting 0, placard 0, notice 0, bill 0, card 2] 

[ใบประกาศ, ใบปลิว, ใบปลิวตดิประกาศ, ใบปิด, ใบปิดประกาศ, 

ประกาศ, ป้าย, ป้ายประกาศ, โปสเตอร์] a sign posted in a public place as an advertisement; ""a poster advertised the coming attractions"" 10 

06797169 [indication 0, indicant 1] [สิ่งชีบ้อก] something that serves to indicate or suggest; ""an indication of foul play""; ""indications of strain""; ""symptoms are the prime 10 



 

 

     

128 

indicants of disease"" 

06806469 [symbol 0] [สญัลกัษณ์] an arbitrary sign (written or printed) that has acquired a conventional significance 10 

06807198 [numeral 0, number 1] [ตวัเลข, เบอร์, เลข, เลขหมาย, หมายเลข] a symbol used to represent a number; ""he learned to write the numerals before he went to school"" 10 

06817623 [written_symbol 0, printed_symbol 0] [*สญัลกัษณ์เขียน, *สญัลกัษณ์พิมพ์] a written or printed symbol 10 

06817782 [mark 0] [แกงได, ขีด,  เครื่องหมาย] a written or printed symbol (as for punctuation); ""his answer was just a punctuation mark"" 10 

06818970 [character 0, grapheme 0, graphic_symbol 0] [อกัขระ] a written symbol that is used to represent speech; ""the Greek alphabet has 24 characters"" 10 

06828818 

[letter 1, letter_of_the_alphabet 0, 

alphabetic_character 0] [ตวัหนงัสือ, ตวัอกัษร, อกัษร] the conventional characters of the alphabet used to represent speech; ""his grandmother taught him his letters"" 10 

06880664 [emblem 0, allegory 2] [คตนิิยาย, อปุมานิทศัน์] a visible symbol representing an abstract idea 10 

06904171 [natural_language 0, tongue 0] [*ภาษาธรรมชาต]ิ a human written or spoken language used by a community; opposed to e.g. a computer language 10 

06998748 [artwork 0, art 0, graphics 1, nontextual_matter 0] [*ภาพประกอบ, ภาพกราฟิกส์, อาร์ตเวิร์ก] 

photographs or other visual representations in a printed publication; ""the publisher was responsible for all the artwork in the 

book"" 10 

07012534 [line 2] [บรรทดั] 

text consisting of a row of words written across a page or computer screen; ""the letter consisted of three short lines""; ""there 

are six lines in every stanza"" 10 

07048000 [song 0, vocal 1] [เพลง, เพลงร้อง] a short musical composition with words; ""a successful musical must have at least three good songs"" 10 

07068844 [device 0] [*อปุกรณ์ประดษิฐ์, *อปุกรณ์ศลิปะ] something in an artistic work designed to achieve a particular effect 10 

07556637 

[comestible 0, edible 0, eatable 0, pabulum 0, victual 

0, victuals 0] [ของกิน, ของกินได้, *ของรับประทาน] any substance that can be used as food 13 

07556970 [course 0] [&อาหารชดุ] part of a meal served at one time; ""she prepared a three course meal"" 13 

07557165 [dainty 0, delicacy 0, goody 0, kickshaw 0, treat 0] 

[สิ่งที่มีรสชาตดิี, สิ่งที่เอร็ดอร่อย, $อาหารอนัโอชะ, $อาหารโอชะ, *ของ

อร่อย, &อาหารอร่อย, &อาหารรสดี] something considered choice to eat 13 

07557434 [dish 0] [กบัข้าว, จาน, อาหาร] a particular item of prepared food; ""she prepared a special dish for dinner"" 13 

07566340 [foodstuff 0, food_product 0] [*ผลิตภณัฑ์อาหาร] a substance that can be used or prepared for use as food 13 

07570720 

[nutriment 0, nourishment 0, nutrition 0, sustenance 0, 

aliment 0, alimentation 0, victuals 1] [โภชนาหาร, สิ่งบํารุงเลีย้ง, &สารอาหารบํารุงกําลงั, &สารอาหาร] a source of materials to nourish the body 13 

07572353 

[commissariat 0, provisions 0, provender 1, viands 1, 

victuals 2] [$กองเกียกกาย, กองเสบียง, เสบียง, $เสบียงกรัง, เสบียงอาหาร] a stock or supply of foods 13 

07578363 [helping 0, portion 0, serving 0] [*อาหารตอ่คน, *อาหารมือ้หนึง่, *ปริมาณอาหารหรือเครื่องดื่มตอ่คน] 

an individual quantity of food or drink taken as part of a meal; ""the helpings were all small""; ""his portion was larger than hers""; 

""there's enough for two servings each"" 13 

07596684 [sweet 0, confection 0] [ขนมหวาน, *ของหวาน] a food rich in sugar 13 

07597365 [candy 0, confect 0] [ลกูกวาด, ลกูอม] a rich sweet made of flavored sugar and often combined with fruit or nuts 13 
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07609840 [dessert 0, sweet 1, afters 0] [ขนม, ขนมหวาน, ของหวาน, &เครื่องหวาน] a dish served as the last course of a meal 13 

07622061 [baked_goods 0] [*ของอบ, *อาหารอบ] foods (like breads and cakes and pastries) that are cooked in an oven 13 

07622708 [pastry 0] [ขนมอบ] any of various baked foods made of dough or batter 13 

07628870 [cake 0] [ขนมเค้ก, เค้ก] baked goods made from or based on a mixture of flour, sugar, eggs, and fat 13 

07649854 [meat 1] [เนือ้, เนือ้สตัว์] the flesh of animals (including fishes and birds and snails) used as food 13 

07679356 [bread 0, breadstuff 1, staff_of_life 0] [ขนมปัง, ปัง] food made from dough of flour or meal and usually raised with yeast or baking powder and then baked 13 

07705711 

[produce 0, green_goods 0, green_groceries 0, 

garden_truck 0] [ผลิตผลทางการเกษตร] fresh fruits and vegetable grown for the market 13 

07705931 [edible_fruit 0] [*ผลไม้กินได้] edible reproductive body of a seed plant especially one having sweet flesh 13 

07707451 [vegetable 0, veggie 0, veg 0] [ผกั, พืชผกั, อาหารผกั] edible seeds or roots or stems or leaves or bulbs or tubers or nonsweet fruits of any of numerous herbaceous plant 13 

07809096 [ingredient 0, fixings 0] [สว่นประกอบอาหาร, สว่นผสม] food that is a component of a mixture in cooking; ""the recipe lists all the fixings for a salad"" 13 

07809368 

[flavorer 0, flavourer 0, flavoring 0, flavouring 0, 

seasoner 0, seasoning 0] [&สารปรุงแตง่กลิ่นรส] something added to food primarily for the savor it imparts 13 

07810907 [condiment 0] [*เครื่องปรุงรสอาหาร, เครื่องปรุงรส, &เครื่องจิม้] a preparation (a sauce or relish or spice) to enhance flavor or enjoyment; ""mustard and ketchup are condiments"" 13 

07811416 [herb 0] [*สมนุไพรปรุงอาหาร, $พืชสมนุไพร, สมนุไพร] aromatic potherb used in cookery for its savory qualities 13 

07829412 [sauce 0] [*ซอส, นํา้จิม้, $นํา้ชรูส, นํา้ปรุงรส] flavorful relish or dressing or topping served as an accompaniment to food 13 

07843775 [dairy_product 0] [*ผลิตภณัฑ์นม] milk and butter and cheese 13 

07850329 [cheese 0] [เนยแข็ง] a solid food prepared from the pressed curd of milk 13 

07859284 [sugar 0, refined_sugar 0] [*นํา้ตาลบริสทุธิ์, นํา้ตาล, นํา้ตาลทราย] a white crystalline carbohydrate used as a sweetener and preservative 13 

07881800 [beverage 0, drink 0, drinkable 0, potable 0] [เครื่องดื่ม] any liquid suitable for drinking; ""may I take your beverage order?"" 13 

07884567 

[alcohol 0, alcoholic_drink 0, alcoholic_beverage 0, 

intoxicant 0, inebriant 0] 

[*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของมนึเมา, $เครื่องดองของเมา, $เมรัย, สรุา, 

$สรุาเมรัย, เหล้า, แอลกอฮอล์] a liquor or brew containing alcohol as the active agent; ""alcohol (or drink) ruined him"" 13 

07885223 [drink 4] [เครื่องดื่มหนึง่อกึ, *เครื่องดื่มหนึง่ที่] a single serving of a beverage; ""I asked for a hot drink""; ""likes a drink before dinner"" 13 

07891726 [wine 0, vino 0] [*ไวน์, เหล้าไวน์, เหล้าองุ่น] fermented juice (of grapes especially) 13 

07938773 [arrangement 0] [*การจดั] an orderly grouping (of things or persons) considered as a unit; the result of arranging; ""a flower arrangement"" 14 

07942152 [people 0] [ประชาชน, ผู้คน] 

(plural) any group of human beings (men or women or children) collectively; ""old people""; ""there were at least 200 people in 

the audience"" 14 

07950920 [social_group 0] [*กลุม่คนทางสงัคม] people sharing some social relation 14 

07951464 

[collection 0, aggregation 0, accumulation 0, 

assemblage 1] [*ของสะสม, สิ่งสะสม] several things grouped together or considered as a whole 14 
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07965085 [body 0] [*กลุม่คนที่แบง่ตามกิจกรรม] 

a group of persons associated by some common tie or occupation and regarded as an entity; ""the whole body filed out of the 

auditorium""; ""the student body""; ""administrative body"" 14 

07970721 

[family 1, family_line 0, folk 2, kinfolk 0, kinsfolk 0, sept 

0, phratry 0] [โคตร, ตระกลู, เทือกเถา, สายตระกลู] people descended from a common ancestor; ""his family has lived in Massachusetts since the Mayflower"" 14 

07975026 [gathering 0, assemblage 0] [*กลุม่คนที่มาชมุนมุรวมกนั] a group of persons together in one place 14 

07996689 [set 0] [ชดุ, เซต] 

a group of things of the same kind that belong together and are so used; ""a set of books""; ""a set of golf clubs""; ""a set of 

teeth"" 14 

08008335 [organization 0, organisation 0] [องค์กร, องค์การ] a group of people who work together 14 

08049401 [association 0] [สมาคม] a formal organization of people or groups of people; ""he joined the Modern Language Association"" 14 

08050678 [government 0, authorities 0, regime 0] [รัฐบาล] 

the organization that is the governing authority of a political unit; ""the government reduced taxes""; ""the matter was referred to 

higher authorities"" 14 

08053576 [institution 0, establishment 0] [ที่ตัง้ทําการ, สถานที่ทําการ] an organization founded and united for a specific purpose 14 

08056231 [enterprise 0] [วิสาหกิจ] an organization created for business ventures; ""a growing enterprise must have a bold leader"" 14 

08058098 [company 1] [$กมัปนี, บริษัท] 

an institution created to conduct business; ""he only invests in large well-established companies""; ""he started the company in 

his garage"" 14 

08061042 

[business 0, concern 0, business_concern 0, 

business_organization 0, business_organisation 0] [*องค์กรธุรกิจ] 

a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it; ""he bought his brother's business""; ""a small mom-and-

pop business""; ""a racially integrated business concern"" 14 

08077292 [administrative_unit 0, administrative_body 0] [*หนว่ยงานบริหาร] a unit with administrative responsibilities 14 

08077711 [company 5] [*หนว่ยดบัเพลิง] a unit of firefighters including their equipment; ""a hook-and-ladder company"" 14 

08078020 [family 2, household 0, house 5, home 0, menage 0] [ครอบครัว, ครัวเรือน, บ้าน] 

a social unit living together; ""he moved his family to Virginia""; ""It was a good Christian household""; ""I waited until the whole 

house was asleep""; ""the teacher asked how many people made up his home"" 14 

08081668 [religion 0, faith 0, organized_religion 0] [ลทัธิ, ลทัธิความเชื่อ, $ศาสน์, ศาสนา] 

an institution to express belief in a divine power; ""he was raised in the Baptist religion""; ""a member of his own faith 

contradicted him"" 14 

08114861 [department 0, section 3] [*หนว่ยงาน] 

a specialized division of a large organization; ""you'll find it in the hardware department""; ""she got a job in the historical 

section of the Treasury"" 14 

08160276 [citizenry 0, people 1] [ชาว, ประชากร, ประชาชน, ประชาชนพลเมือง, พลเมือง] the body of citizens of a state or country; ""the Spanish people"" 14 

08163025 [house 2] [ทําเนียบ, รัฐสภา, สภา] an official assembly having legislative powers; ""a bicameral legislature has two houses"" 14 

08164585 

[administration 0, governance 0, governing_body 0, 

establishment 2, brass 0, organization 1, organisation 

1] [คณะบริหาร, ฝ่ายปกครอง] 

the persons (or committees or departments etc.) who make up a body for the purpose of administering something; ""he claims 

that the present administration is corrupt""; ""the governance of an association is responsible to its members""; ""he quickly 

becam 14 

08166552 [nation 1, land 1, country 1] [คนในประเทศ, *คนในชาติ, ประชาชนในประเทศ, *ประชาชนในชาติ] 

the people who live in a nation or country; ""a statement that sums up the nation's mood""; ""the news was announced to the 

nation""; ""the whole country worshipped him"" 14 
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08168978 

[state 0, nation 0, country 0, land 0, commonwealth 0, 

res_publica 0, body_politic 0] [ชาติ, ดนิแดน, ประเทศ, ประเทศชาติ, รัฐ] 

a politically organized body of people under a single government; ""the state has elected a new president""; ""African nations""; 

""students who had come to the nation's capitol""; ""the country's largest manufacturer""; ""an industrialized land"" 14 

08178547 [state 1] [รัฐ] the group of people comprising the government of a sovereign state; ""the state has lowered its income tax"" 14 

08179689 [populace 0, public 0, world 2] [ชาวโลก, ปวงชน, มหาชน, สาธารณชน] people in general considered as a whole; ""he is a hero in the eyes of the public"" 14 

08180190 

[multitude 1, masses 0, mass 1, hoi_polloi 0, people 3, 

the_great_unwashed 0] [คนสามญั, ประชาชน, สามญัชน] the common people generally; ""separate the warriors from the mass""; ""power to the people"" 14 

08184861 [company 0] [หมูเ่พื่อนฝงู] a social gathering of guests or companions; ""the house was filled with company when I arrived"" 14 

08187033 [company 2, troupe 0] [คณะผู้แสดง, คณะละคร] 

organization of performers and associated personnel (especially theatrical); ""the traveling company all stayed at the same 

hotel"" 14 

08189659 [unit 0, social_unit 0] [*หนว่ยทางสงัคม] 

an organization regarded as part of a larger social group; ""the coach said the offensive unit did a good job""; ""after the battle 

the soldier had trouble rejoining his unit"" 14 

08219059 [ship's_company 0, company 4] [*ลกูเรือ] crew of a ship including the officers; the whole force or personnel of a ship 14 

08220714 [division 3] [*สว่นงาน] an administrative unit in government or business 14 

08223802 [community 0] [ชมุชน, ประชาคม] a group of people living in a particular local area; ""the team is drawn from all parts of the community"" 14 

08224580 [house 4] [*ชมุชนศาสนา] the members of a religious community living together 14 

08227214 

[club 0, social_club 0, society 1, guild 0, gild 0, lodge 

0, order 2] [คลบั, ชมรม, สโมสร] 

a formal association of people with similar interests; ""he joined a golf club""; ""they formed a small lunch society""; ""men from 

the fraternal order will staff the soup kitchen today"" 14 

08240169 [set 1, circle 0, band 1, lot 0] [*กลุม่แบบไมเ่ป็นทางการ] an unofficial association of people or groups; ""the smart set goes there""; ""they were an angry lot"" 14 

08252602 [party 0] [งานรื่นเริง, งานเลีย้ง, งานสโมสร] a group of people gathered together for pleasure; ""she joined the party after dinner"" 14 

08256968 [party 1, political_party 0] [พรรค, พรรคการเมือง] an organization to gain political power; ""in 1992 Perot tried to organize a third party at the national level"" 14 

08276342 [educational_institution 0] [สถาบนัการศกึษา] an institution dedicated to education 14 

08276720 [school 0] [โรงเรียน, สถานอบรม] an educational institution; ""the school was founded in 1900"" 14 

08304895 [union 2] [สหภาพ] a political unit formed from previously independent people or organizations; ""the Soviet Union"" 14 

08324514 [committee 0, commission 0] [คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ] 

a special group delegated to consider some matter; ""a committee is a group that keeps minutes and loses hours"" - Milton 

Berle 14 

08337324 

[agency 0, federal_agency 0, government_agency 0, 

bureau 0, office 1, authority 0] [หนว่ยงานของรัฐ, หนว่ยงานราชการ,] 

an administrative unit of government; ""the Central Intelligence Agency""; ""the Census Bureau""; ""Office of Management and 

Budget""; ""Tennessee Valley Authority"" 14 

08407330 [institute 0] [สถาบนั] an association organized to promote art or science or education 14 

08435388 [system 0, scheme 0] [ระบบ] 

a group of independent but interrelated elements comprising a unified whole; ""a vast system of production and distribution 

and consumption keep the country going"" 14 
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08464601 [movement 0, social_movement 0, front 0] [ขบวนการ, ขบวนการทางสงัคม, *กลุม่เคลื่อนไหว] 

a group of people with a common ideology who try together to achieve certain general goals; ""he was a charter member of 

the movement""; ""politicians have to respect a mass movement""; ""he led the national liberation front"" 14 

08490199 [home 2] [*มาตภุมูิ, ถิ่นกําเนิด, ถิ่นฐาน, บ้านเกิดเมืองนอน, ปิตภุูมิ] 

the country or state or city where you live; ""Canadian tariffs enabled United States lumber companies to raise prices at 

home""; ""his home is New Jersey"" 15 

08491826 

[administrative_district 0, administrative_division 0, 

territorial_division 0] [เขตการปกครอง] a district defined for administrative purposes 15 

08497294 [area 1, country 2] [พืน้ที่, ท้องที่, เขต] 

a particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or 

culture or geography); ""it was a mountainous area""; ""Bible country"" 15 

08510666 [side 0, face 0] [แง่, ด้าน, เบือ้ง] 

a surface forming part of the outside of an object; ""he examined all sides of the crystal""; ""dew dripped from the face of the 

leaf"" 15 

08512259 [boundary 0, bound 0, bounds 0] [ขอบ, ขอบเขต, แนวแบง่เขต] the line or plane indicating the limit or extent of something 15 

08513718 [place 4, property 0] [ที่, ที่ดนิ, สถานที่] 

any area set aside for a particular purpose; ""who owns this place?""; ""the president was concerned about the property across 

from the White House"" 15 

08524735 [city 0, metropolis 0, urban_center 0] [กรุง, $ธานี, นคร, นครหลวง, $บรุี, $พารา, มหานคร, เมือง] 

a large and densely populated urban area; may include several independent administrative districts; ""Ancient Troy was a 

great city"" 15 

08544813 [country 0, state 0, land 2] [ชาติ, ประเทศ, ประเทศชาติ, รัฐ] the territory occupied by a nation; ""he returned to the land of his birth""; ""he visited several European countries"" 15 

08552138 [district 0, territory 0, territorial_dominion 0, dominion 0] [ดนิแดน, อาณาเขต, อาณาจกัร] a region marked off for administrative or other purposes 15 

08565894 [end 1] [ท้าย, ปลาย, สดุ] a boundary marking the extremities of something; ""the end of town"" 15 

08566028 [end 0, terminal 0] [จดุจบ, ที่ปลาย] 

either extremity of something that has length; ""the end of the pier""; ""she knotted the end of the thread""; ""they rode to the end 

of the line""; ""the terminals of the anterior arches of the fornix"" 15 

08566707 [end 2] [ท้าย, ปลาย, สดุ] the surface at either extremity of a three-dimensional object; ""one end of the box was marked `This side up'"" 15 

08568978 [extremity 0] [สว่นปลาย] the outermost or farthest region or point 15 

08569998 [field 0] [ทุง่, ราบ, ลาน] a piece of land cleared of trees and usually enclosed; ""he planted a field of wheat"" 15 

08570758 [playing_field 0, athletic_field 0, playing_area 0, field 2] [*ลานกีฬา, $กรีฑาสถาน, สนาม, สนามแขง่ขนั, สนามกีฬา] a piece of land prepared for playing a game; ""the home crowd cheered when Princeton took the field"" 15 

08574314 

[geographical_area 0, geographic_area 0, 

geographical_region 0, geographic_region 0] [*พืน้ที่ภมูิศาสตร์] a demarcated area of the Earth 15 

08578706 [geographic_point 0, geographical_point 0] [*จดุภมูิศาสตร์] a point on the surface of the Earth 15 

08591680 [layer 0] [ชัน้] a relatively thin sheetlike expanse or region lying over or under another 15 

08593262 [line 0] [สาย, เส้น, เส้นตรง] a spatial location defined by a real or imaginary unidimensional extent 15 

08620061 [point 0] [จดุ] the precise location of something; a spatially limited location; ""she walked to a point where she could survey the whole street"" 15 

08621598 [position 0, place 5] [ตําแหนง่, ที่] the particular portion of space occupied by something; ""he put the lamp back in its place"" 15 
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08626283 [municipality 0] [เทศบาล, $นคราภิบาล, $บรุาภิบาล] an urban district having corporate status and powers of self-government 15 

08630039 [region 0, part 0] [บริเวณ, สว่น] 

the extended spatial location of something; ""the farming regions of France""; ""religions in all parts of the world""; ""regions of 

outer space"" 15 

08630985 [region 1] [บริเวณ, สว่น] a large indefinite location on the surface of the Earth; ""penguins inhabit the polar regions"" 15 

08652970 [space 0] [ที่วา่ง, บริเวณ, ปริภมูิ, พืน้ที่] an area reserved for some particular purpose; ""the laboratory's floor space"" 15 

08654360 [state 1, province 0] [จงัหวดั, มณฑล, มลรัฐ, รัฐ] the territory occupied by one of the constituent administrative districts of a nation; ""his state is in the deep south"" 15 

08660339 [surface 0] [ผิวหน้า, พืน้ผิว, ผิว] 

the extended two-dimensional outer boundary of a three-dimensional object; ""they skimmed over the surface of the water""; ""a 

brush small enough to clean every dental surface""; ""the sun has no distinct surface"" 15 

08664443 [topographic_point 0, place 0, spot 1] [จดุ, $ตําบล, ที่, สถานที่, แหลง่] a point located with respect to surface features of some region; ""this is a nice place for a picnic""; ""a bright spot on a planet"" 15 

08673395 

[tract 0, piece_of_land 0, piece_of_ground 0, 

parcel_of_land 0, parcel 0] [แปลง] an extended area of land 15 

09224911 [body 0] [เทห์, เทหวตัถ,ุ วตัถ]ุ an individual 3-dimensional object that has mass and that is distinguishable from other objects; ""heavenly body"" 17 

09225146 [body_of_water 0, water 0] [นํา้, แหลง่นํา้] 

the part of the earth's surface covered with water (such as a river or lake or ocean); ""they invaded our territorial waters""; ""they 

were sitting by the water's edge"" 17 

09239740 [celestial_body 0, heavenly_body 0] [เทห์ฟ้า, เทห์ฟากฟ้า, เทหฟากฟ้า] natural objects visible in the sky 17 

09257949 [covering 0, natural_covering 0, cover 0] [*สิ่งปกคลมุตามธรรมชาต]ิ a natural object that covers or envelops; ""under a covering of dust""; ""the fox was flushed from its cover"" 17 

09270894 [Earth 0, earth 2, world 0, globe 0] [โลก] the 3rd planet from the sun; the planet we live on; ""the Earth moves around the sun""; ""he sailed around the world"" 17 

09287968 [geological_formation 0, formation 0] [*การก่อรูปทางภมูิศาสตร์] (geology) the geological features of the earth 17 

09334396 

[land 0, dry_land 0, earth 1, ground 0, solid_ground 0, 

terra_firma 0] [ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, แผน่ดิน, $ไผท, $พสธุา, พืน้ดนิ, $ภมูิ] 

the solid part of the earth's surface; ""the plane turned away from the sea and moved back over land""; ""the earth shook for 

several minutes""; ""he dropped the logs on the ground"" 17 

09335240 [land 1, ground 1, soil 0] [ดนิ, ผิวดิน, ผืนดนิ, แผน่ดนิ, พืน้ดนิ] 

material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use); 

""the land had never been plowed""; ""good agricultural soil"" 17 

09366017 [natural_depression 0, depression 0] [ที่ลุม่, แอง่] a sunken or depressed geological formation 17 

09366317 [natural_elevation 0, elevation 0] [โคก, ดอน, ที่สงู] a raised or elevated geological formation 17 

09379111 [opening 0, gap 0] [ชอ่ง, ชอ่งแคบ, ชอ่งวา่ง, ชอ่งหา่ง, ชอ่งโหว]่ 

an open or empty space in or between things; ""there was a small opening between the trees""; ""the explosion made a gap in 

the wall"" 17 

09385911 [part 0, piece 0] [ตอน, สว่น] a portion of a natural object; ""they analyzed the river into three parts""; ""he needed a piece of granite"" 17 

09407346 [remains 0] [ซาก, เศษ] any object that is left unused or still extant; ""I threw out the remains of my dinner"" 17 

09416076 [rock 1, stone 0] [กรวด, ก้อนหิน, $ศลิา, หิน] a lump or mass of hard consolidated mineral matter; ""he threw a rock at me"" 17 

09428741 [section 0] [ด้านตดั, ภาคตดั, รูปตดั, สว่นตดั, หน้าตดั] 

a very thin slice (of tissue or mineral or other substance) for examination under a microscope; ""sections from the left ventricle 

showed diseased tissue"" 17 
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09428967 [sediment 0, deposit 0] 

[ก้นตะกอน, ขีต้ะกอน, ชัน้ตะกอน, ตะกอน, สารนอนก้น, สิ่งทบัถม, สิ่ง

นอนก้น] matter that has been deposited by some natural process 17 

09466280 

[universe 0, existence 0, creation 0, world 1, cosmos 0, 

macrocosm 0] [สรรพสิ่ง, สิ่งทัง้มวล, สิ่งทัง้หลาย] everything that exists anywhere; ""they study the evolution of the universe""; ""the biggest tree in existence"" 17 

09483738 [imaginary_being 0, imaginary_creature 0] [*สิ่งมีชีวิตในจินตนาการ] a creature of the imagination; a person that exists only in legends or myths or fiction 18 

09504135 [spiritual_being 0, supernatural_being 0] [*สิ่งเหนือธรรมชาติ, *อมนษุย์] an incorporeal being believed to have powers to affect the course of human events 18 

09505418 [deity 0, divinity 0, god 1, immortal 0] [เทพ, เทพเจ้า, $เทพดา, เทพยดา, เทวดา, เทวะ, เทวา] 

any supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life or who is the personification of 

a force 18 

09605289 [adult 0, grownup 1] [ผู้ใหญ่] a fully developed person from maturity onward 18 

09610660 [communicator 0] [ผู้ ถ่ายทอด, ผู้สง่ขา่วสาร] a person who communicates with others 18 

09613191 [contestant 0] [คูแ่ขง่, คูแ่ขง่ขนั, ผู้ เข้าแขง่, ผู้แขง่ขนั] a person who participates in competitions 18 

09614315 [creator 0] [ผู้ ก่อ, ผู้จดัทํา, ผู้ประดษิฐ์, ผู้สร้าง] a person who grows or makes or invents things 18 

09614684 [defender 0, guardian 0, protector 0, shielder 0] [ผู้คุ้มกนั, ผู้คุ้มครอง, ผู้ปกป้อง, ผู้พิทกัษ์, ผู้อารักขา, $อารักษ์] a person who cares for persons or property 18 

09616922 [entertainer 0] [ผู้ให้ความบนัเทิง] a person who tries to please or amuse 18 

09617867 [expert 0] 

[$โกวิท, ผู้ ชํานาญ, ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ทรงคณุวฒุิ, ผู้ มีความรู้, วิทยากร, $

เอตทคัคะ] a person with special knowledge or ability who performs skillfully 18 

09619168 [female 0, female_person 0] [อิตถีเพศ, *มนษุย์เพศหญิง] a person who belongs to the sex that can have babies 18 

09620078 

[inhabitant 0, habitant 0, dweller 0, denizen 0, indweller 

0] [ชาว] a person who inhabits a particular place 18 

09620794 

[native 0, indigen 0, indigene 0, aborigine 0, aboriginal 

1] [คนท้องถิ่น, คนพืน้เมือง, ชนพืน้เมือง, ชนพืน้เมืองดัง้เดมิ, ชาวพืน้เมือง] 

an indigenous person who was born in a particular place; ""the art of the natives of the northwest coast""; ""the Canadian 

government scrapped plans to tax the grants to aboriginal college students"" 18 

09621545 [intellectual 0, intellect 0] [ปัญญาชน, ผู้ มีปัญญาสงู, ผู้ มีสตปิัญญาสงู, ผู้รอบรู้] a person who uses the mind creatively 18 

09623038 [leader 0] [แกนนํา, ผู้ นํา, หวัหน้า] a person who rules or guides or inspires others 18 

09624168 [male 0, male_person 0] [*บรุุษเพศ, *มนษุย์เพศชาย] a person who belongs to the sex that cannot have babies 18 

09626238 [peer 0, equal 0, match 0, compeer 0] [ผู้ ที่เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียมกนั] a person who is of equal standing with another in a group 18 

09628382 [religious_person 0] [*ศาสนปูถมัภก, *อปุัฏฐาก] a person who manifests devotion to a deity 18 

09630641 [unfortunate 0, unfortunate_person 0] [คนเคราะห์ร้าย, คนโชคร้าย, ผู้ เคราะห์ร้าย] a person who suffers misfortune 18 

09632518 [worker 0] 

[กรรมกร, $กลุี, คนงาน, คนทํางาน, ผู้ใช้แรงงาน, ผู้ ทํางาน, ผู้

ปฏิบตัิการ] a person who works at a specific occupation; ""he is a good worker"" 18 

09686536 [European 0] [ชาวยโุรป] a native or inhabitant of Europe 18 

09763784 [acquaintance 0, friend 2] [กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, คนคุ้นเคย, คนรู้จกั, คนรู้จกักนั, เพื่อน a person with whom you are acquainted; ""I have trouble remembering the names of all my acquaintances""; ""we are friends of 18 
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, มิตร, สหาย, $เสี่ยว] the family"" 

09774783 [advocate 0, advocator 0, proponent 0, exponent 0] [ตวัแทน, ทนาย, ทนายความ, ผู้แก้ตา่ง] a person who pleads for a cause or propounds an idea 18 

09812338 [artist 0, creative_person 0] [ศลิปิน] a person whose creative work shows sensitivity and imagination 18 

09815790 [assistant 0, helper 1, help 0, supporter 1] [ผู้ชว่ย, ผู้ชว่ยเหลือ, ลกูมือ, ผู้สนบัสนนุ] 

a person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose; ""my invaluable assistant""; ""they 

hired additional help to finish the work"" 18 

09820263 [athlete 0, jock 0] [นกักีฬา] a person trained to compete in sports 18 

09887850 [caller 0, company 0] [แขก, แขกผู้มาเยี่ยม, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้มาหา] a social or business visitor; ""the room was a mess because he hadn't expected company"" 18 

09917593 

[child 0, kid 0, youngster 0, minor 0, shaver 0, nipper 

0, small_fry 1, tiddler 0, tike 1, tyke 1, fry 0, nestling 0] [$ดรุณ, เดก็, เดก็น้อย, เดก็เล็ก, ผู้ เยาว์, $ยวุชน] a young person of either sex; ""she writes books for children""; ""they're just kids""; ""`tiddler' is a British term for youngster"" 18 

09918248 [child 1, kid 1] [บตุร, ลกู] a human offspring (son or daughter) of any age; ""they had three children""; ""they were able to send their kids to college"" 18 

09956147 [connection 1] [เส้น, เส้นสาย, *สายสมัพนัธ์] 

(usually plural) a person who is influential and to whom you are connected in some way (as by family or friendship); ""he has 

powerful connections"" 18 

09974648 [craftsman 0, artisan 0, journeyman 0, artificer 0] [ชา่ง, ชา่งฝีมือ, ชา่งศลิป์] a skilled worker who practices some trade or handicraft 18 

10016103 [disciple 0, adherent 0] [ผู้นบัถือ, ลกูศษิย์, ศษิย์, สานศุษิย์, สาวก, อบุาสก, อบุาสิกา] someone who believes and helps to spread the doctrine of another 18 

10020890 [doctor 0, doc 0, physician 0, MD 0, Dr. 0, medico 0] 

[คณุหมอ, ดร., ดอกเตอร์, นายแพทย์, แพทย์, แพทย์หญิง, หมอ, หมอ

ยา] a licensed medical practitioner; ""I felt so bad I went to see my doctor"" 18 

10053808 [employee 0] [ผู้ได้รับการวา่จ้าง, ผู้ถกูวา่จ้าง, ผู้ รับจ้าง, ลกูจ้าง] a worker who is hired to perform a job 18 

10099375 [follower 0] [ผู้ตาม, ผู้ติดตาม, สมนุ] a person who accepts the leadership of another 18 

10112591 [friend 0] [กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, เพื่อน, มิตร, สหาย, $เสี่ยว] a person you know well and regard with affection and trust; ""he was my best friend at the university"" 18 

10162991 [head 0, chief 0, top_dog 0] [หวัหน้า] a person who is in charge; ""the head of the whole operation"" 18 

10165109 

[health_professional 0, primary_care_provider 0, PCP 

0, health_care_provider 0, caregiver 1] [*ผู้ดแูลสขุภาพ, *ผู้บริบาลสขุภาพ] a person who helps in identifying or preventing or treating illness or disability 18 

10235549 [relative 0, relation 0] 

[เครือญาติ, ญาติ, ญาตพิี่น้อง, $พงษ์พนัธุ์, $วงศ์วานวา่นเครือ, วงศา

คณาญาต]ิ 

a person related by blood or marriage; ""police are searching for relatives of the deceased""; ""he has distant relations back in 

New Jersey"" 18 

10236304 [kin 0, kinsperson 0, family 0] [*ญาตทิางสายโลหิต] a person having kinship with another or others; ""he's kin""; ""he's family"" 18 

10260706 [life 0] [*คน, ชีวิต] a living person; ""his heroism saved a life"" 18 

10285313 [male_child 0, boy 0] [เดก็ชาย, เดก็ผู้ชาย] 

a youthful male person; ""the baby was a boy""; ""she made the boy brush his teeth every night""; ""most soldiers are only boys 

in uniform"" 18 

10287213 [man 0, adult_male 0] [บรุุษ, ผู้ชาย, *ชายหนุม่] an adult person who is male (as opposed to a woman); ""there were two women and six men on the bus"" 18 

10288516 [man 7] [ผวั, สามี] 

a male person who plays a significant role (husband or lover or boyfriend) in the life of a particular woman; ""she takes good 

care of her man"" 18 
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10289039 [man 4] [คน, มนษุย์] the generic use of the word to refer to any human being; ""it was every man for himself"" 18 

10305802 [medical_practitioner 0, medical_man 0] [ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์] someone who practices medicine 18 

10340312 [musician 1, instrumentalist 0, player 2] [นกัดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี, ผู้ เลน่ดนตรี, $วาที] someone who plays a musical instrument (as a profession) 18 

10351874 [negotiator 0, negotiant 0, treater 0] [ผู้ เจรจา, ผู้ เจรจาตอ่รอง, ผู้ตอ่รอง] someone who negotiates (confers with others in order to reach a settlement) 18 

10372373 [official 1, functionary 0] [เจ้าพนกังาน, เจ้าหน้าที่, พนกังาน] a worker who holds or is invested with an office 18 

10373998 [offspring 0, progeny 0, issue 0] [ทายาท, ผู้ สืบเชือ้สาย, ผู้ สืบสายโลหิต] the immediate descendants of a person; ""she was the mother of many offspring""; ""he died without issue"" 18 

10402824 [party 0] [ภาคี] a person involved in legal proceedings; ""the party of the first part"" 18 

10415638 [performer 0, performing_artist 0] [ตวัแสดง, $นาฏศลิปิน, ผู้แสดง, *นกัแสดง] an entertainer who performs a dramatic or musical work for an audience 18 

10461424 [power 0, force 0] [กําลงั, พละ, พลงั, อานภุาพ, อํานาจ, อิทธิพล] 

one possessing or exercising power or influence or authority; ""the mysterious presence of an evil power""; ""may the force be 

with you""; ""the forces of evil"" 18 

10467179 [president 0] [ประธานาธิบดี, ประมขุ] the chief executive of a republic 18 

10468559 [president 1] [กรรมการผู้จดัการ, ประธานบริษัท, ผู้จดัการใหญ่, ผู้ อํานวยการบริษัท] an executive officer of a firm or corporation 18 

10468962 

[president 3, chairman 1, chairwoman 1, chair 0, 

chairperson 0] [ประธาน, ประธานที่ประชมุ, ผู้ เป็นประธาน] the officer who presides at the meetings of an organization; ""address your remarks to the chairperson"" 18 

10480253 [professional 0, professional_person 0] [ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, ผู้ มีวิชาชีพ, มืออาชีพ] a person engaged in one of the learned professions 18 

10522035 [representative 0] [ตวัแทน, ผู้แทน] a person who represents others 18 

10541229 [ruler 0, swayer 0] [ประมขุ, ผู้ปกครอง] a person who rules or commands; ""swayer of the universe"" 18 

10582746 

[serviceman 0, military_man 0, man 3, 

military_personnel 0] [บคุลากรฝ่ายทหาร] someone who serves in the armed forces; a member of a military force; ""two men stood sentry duty"" 18 

10605985 [skilled_worker 0, trained_worker 0, skilled_workman 0] [*แรงงานฝีมือ, คนทํางานใช้ฝีมือ] a worker who has acquired special skills 18 

10622053 [soldier 0] [ทหาร] an enlisted man or woman who serves in an army; ""the soldiers stood at attention"" 18 

10787470 [woman 0, adult_female 0] [นารี, ผู้หญิง, สตรี, *หญิงสาว] an adult female person (as opposed to a man); ""the woman kept house while the man hunted"" 18 

10794014 [writer 0, author 0] [นกัเขียน, นกัประพนัธ์, $ประพนัธกร, ผู้ เขียน, ผู้แตง่, ผู้ประพนัธ์] writes (books or stories or articles or the like) professionally (for pay) 18 

11458624 [force 0] [แรง] (physics) the influence that produces a change in a physical quantity; ""force equals mass times acceleration"" 19 

11675842 [reproductive_structure 0] [*โครงสร้างสืบพนัธุ์] the parts of a plant involved in its reproduction 20 

12101870 [gramineous_plant 0, graminaceous_plant 0] [พืชตระกลูหญ้า] cosmopolitan herbaceous or woody plants with hollow jointed stems and long narrow leaves 20 

12102133 [grass 0] [$ตฤณ, หญ้า] narrow-leaved green herbage: grown as lawns; used as pasture for grazing animals; cut and dried as hay 20 

12205694 [herb 0, herbaceous_plant 0] [&พืชล้มลกุ] 

a plant lacking a permanent woody stem; many are flowering garden plants or potherbs; some having medicinal properties; 

some are pests 20 

12992868 [fungus 0] [รา, เห็ดรา] 

an organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and feeding on organic matter; ranging from unicellular or multicellular 

organisms to spore-bearing syncytia 20 



 

 

     

137 

13083586 [vascular_plant 0, tracheophyte 0] [เทรคีโอไฟต์, พืชมีทอ่ลําเลียง] green plant having a vascular system: ferns, gymnosperms, angiosperms 20 

13086908 [plant_part 0, plant_structure 0] [*โครงสร้างพืช] any part of a plant or fungus 20 

13087625 [plant_organ 0] [*อวยัวะของพืช] a functional and structural unit of a plant or fungus 20 

13103136 [woody_plant 0, ligneous_plant 0] [*ไม้เนือ้แข็ง] a plant having hard lignified tissues or woody parts especially stems 20 

13104059 [tree 0] [ต้นไม้, &ไม้ยืนต้น] 

a tall perennial woody plant having a main trunk and branches forming a distinct elevated crown; includes both gymnosperms 

and angiosperms 20 

13112664 [shrub 0, bush 0] [&ต้นไม้พุม่, &ไม้ทรงพุม่] a low woody perennial plant usually having several major stems 20 

13134947 [fruit 0] [ผล, ผลไม้, ลกูไม้] the ripened reproductive body of a seed plant 20 

13152742 [leaf 0, leafage 0, foliage 0] [ใบ, ใบไม้, &ใบแท้] the main organ of photosynthesis and transpiration in higher plants 20 

13244109 [property 0, belongings 0, holding 0] [ทรัพย์สิน, สิ่งของ, ทรัพย์สมบตั]ิ 

something owned; any tangible or intangible possession that is owned by someone; ""that hat is my property""; ""he is a man of 

property""; 21 

13250048 [land 1] [ที่, ที่ดนิ] the land on which real estate is located; ""he built the house on land leased from the city"" 21 

13250542 [money 2] [ทรัพย์สิน, สิน, เงิน, เงินทอง] wealth reckoned in terms of money; ""all his money is in real estate"" 21 

13278375 [payment 0] [เงินเรียกเก็บ] a sum of money paid or a claim discharged 21 

13331198 

[sum 0, sum_of_money 0, amount 0, amount_of_money 

0] [เงินก้อน] a quantity of money; ""he borrowed a large sum""; ""the amount he had in cash was insufficient"" 21 

13372961 [medium_of_exchange 0, monetary_system 0] [ระบบการเงิน, สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน] anything that is generally accepted as a standard of value and a measure of wealth in a particular country or region 21 

13384557 [money 0] [เงิน] the most common medium of exchange; functions as legal tender; ""we tried to collect the money he owed us"" 21 

13384877 [money 1] [เงิน, เงินตรา] the official currency issued by a government or national bank; ""he changed his money into francs"" 21 

13385913 [currency 0] [เงิน, เงินตรา] the metal or paper medium of exchange that is presently used 21 

13387877 [coinage 0, mintage 0, specie 0, metal_money 0] 

[เงินเหรียญ, เหรียญ, $เหรียญกระษาปณ์, เหรียญกษาปณ์, เหรียญ

เงินตรา] coins collectively 21 

13388245 [coin 2] 

[เงินเหรียญ, เหรียญ, $เหรียญกระษาปณ์, เหรียญกษาปณ์, เหรียญ

เงินตรา] a flat metal piece (usually a disc) used as money 21 

13403331 [document 0] [*ใบเรียกเก็บ, บลิ] a written account of ownership or obligation 21 

13403643 [record 0] [*ใบสง่ของ, *ใบเสร็จ, *เอกสารการซือ้ขาย] a document that can serve as legal evidence of a transaction; ""they could find no record of the purchase"" 21 

13412321 [register 0] [ทะเบียน, บญัชี, $ระเบียน, สมดุทะเบียน] a book in which names and transactions are listed 21 

13809207 

[part 0, portion 0, component_part 0, component 0, 

constituent 0] [สว่นประกอบ, องค์ประกอบ] 

something determined in relation to something that includes it; ""he wanted to feel a part of something bigger than himself""; ""I 

read a portion of the manuscript""; ""the smaller component is hard to reach""; ""the animal constituent of plankton"" 24 

13810323 [unit 0] [หนว่ย] 

an individual or group or structure or other entity regarded as a structural or functional constituent of a whole; ""the reduced 

the number of units and installations""; ""the word is a basic linguistic unit"" 24 
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13860793 [solid 0] [*วตัถสุามมิติ, ของแข็ง] a three-dimensional shape 25 

13862780 [figure 0] [*รูปทรง, ทรง] a combination of points and lines and planes that form a visible palpable shape 25 

13863771 [line 0] [เส้น] a length (straight or curved) without breadth or thickness; the trace of a moving point 25 

14235200 [tumor 0, tumour 0, neoplasm 0] [ก้อนเนือ้งอก, เนือ้งอก] an abnormal new mass of tissue that serves no purpose 26 

14490319 [indebtedness 0, liability 0, financial_obligation 0] [หนี,้ หนีส้ิน] an obligation to pay money to another party 26 

14580897 [material 0, stuff 0] [วตัถ,ุ วตัถดุบิ, &วสัด]ุ 

the tangible substance that goes into the makeup of a physical object; ""coal is a hard black material""; ""wheat is the stuff they 

use to make bread"" 27 

14585519 

[atom 1, molecule 1, particle 1, corpuscle 0, mote 0, 

speck 0] [ละออง, อณู, อนภุาค] (nontechnical usage) a tiny piece of anything 27 

14586258 [mixture 0] [ของผสม, วตัถผุสม, สารเนือ้ผสม, สารผสม] 

(chemistry) a substance consisting of two or more substances mixed together (not in fixed proportions and not with chemical 

bonding) 27 

14586769 [alloy 0, metal 1] [โลหะเจือ, โลหะผสม] 

a mixture containing two or more metallic elements or metallic and nonmetallic elements usually fused together or dissolving 

into each other when molten; ""brass is an alloy of zinc and copper"" 27 

14607521 [acid 0] [กรด] 

any of various water-soluble compounds having a sour taste and capable of turning litmus red and reacting with a base to 

form a salt 27 

14619225 [atom 0] [ปรมาณู, อะตอม] (physics and chemistry) the smallest component of an element having the chemical properties of the element 27 

14621446 [group 0, radical 0, chemical_group 0] [อนมุลู] (chemistry) two or more atoms bound together as a single unit and forming part of a molecule 27 

14622893 [chemical_element 0, element 0] [ธาต]ุ 

any of the more than 100 known substances (of which 92 occur naturally) that cannot be separated into simpler substances 

and that singly or in combination constitute all matter 27 

14625458 [metallic_element 0, metal 0] [ธาตโุลหะ, โลหะ] 

any of several chemical elements that are usually shiny solids that conduct heat or electricity and can be formed into sheets 

etc. 27 

14662574 [mineral 0] [แร่, แร่ธาต]ุ solid homogeneous inorganic substances occurring in nature having a definite chemical composition 27 

14696793 [rock 0, stone 0] [ก้อนหิน, $ศลิา, หิน] 

material consisting of the aggregate of minerals like those making up the Earth's crust; ""that mountain is solid rock""; ""stone is 

abundant in New England and there are many quarries"" 27 

14727670 [organic_compound 0] [สารประกอบอินทรีย์] any compound of carbon and another element or a radical 27 

14728724 [protein 0] [โปรตีน] 

any of a large group of nitrogenous organic compounds that are essential constituents of living cells; consist of polymers of 

amino acids; essential in the diet of animals for growth and for repair of tissues; can be obtained from meat and eggs and milk 

a 27 

14778436 [agent 0] [ตวักระทํา] a substance that exerts some force or effect 27 

14786479 [building_material 0] [$ทพัสมัพาระ, วสัดกุ่อสร้าง] material used for constructing buildings 27 

14818238 [compound 0, chemical_compound 0] [สารประกอบ, สารประกอบทางเคมี] (chemistry) a substance formed by chemical union of two or more elements or ingredients in definite proportion by weight 27 
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14840755 [element 1] [ธาต]ุ 

one of four substances thought in ancient and medieval cosmology to constitute the physical universe; ""the alchemists 

believed that there were four elements"" 27 

14842992 [earth 0, ground 0] 

[ดนิ, ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, เปลือกดนิ, ผิวดนิ, ผืนดนิ, แผน่ดนิ, $พสธุา, 

พืน้ดนิ, $พืน้พสธุา, $ภมู,ิ หน้าดนิ] the loose soft material that makes up a large part of the land surface; ""they dug into the earth outside the church"" 27 

14864360 [fat 0] [ไขมนั] 

a soft greasy substance occurring in organic tissue and consisting of a mixture of lipids (mostly triglycerides); ""pizza has too 

much fat"" 27 

14866889 [fiber 0, fibre 0] [ใย, เส้นใย] a slender and greatly elongated substance capable of being spun into yarn 27 

14875077 [fuel 0] [เชือ้เพลิง] 

a substance that can be consumed to produce energy; ""more fuel is needed during the winter months""; ""they developed 

alternative fuels for aircraft"" 27 

14877585 [gas 0] [ก๊าซ, แก๊ส] a fluid in the gaseous state having neither independent shape nor volume and being able to expand indefinitely 27 

14938907 [lipid 0, lipide 0, lipoid 0] [ลิพิด] 

an oily organic compound insoluble in water but soluble in organic solvents; essential structural component of living cells 

(along with proteins and carbohydrates) 27 

14939445 [fluid 0] [ของไหล] continuous amorphous matter that tends to flow and to conform to the outline of its container: a liquid or a gas 27 

14939900 [fluid 2] [ของไหล] a substance that is fluid at room temperature and pressure 27 

14940386 [liquid 4] [ของเหลว] a substance that is liquid at room temperature and pressure 27 

14966667 [oil 0] [นํา้มนั] a slippery or viscous liquid or liquefiable substance not miscible with water 27 

14974264 [paper 0] [กระดาษ] a material made of cellulose pulp derived mainly from wood or rags or certain grasses 27 

14984973 

[coloring_material 0, colouring_material 0, color 0, 

colour 0] [$รงค์, สี] any material used for its color; ""she used a different color for the trim"" 27 

14989820 [pigment 0] [สารสี] dry coloring material (especially a powder to be mixed with a liquid to produce paint, etc.) 27 

14991712 [plant_material 0, plant_substance 0] [*วตัถดุบิจากไม้, *วสัดไุม้] material derived from plants 27 

14997012 [powder 0, pulverization 0, pulverisation 0] [ผง, ผยุผง, ฝุ่ น, ละออง] a solid substance in the form of tiny loose particles; a solid that has been pulverized 27 

15010703 [salt 0] [เกลือ] a compound formed by replacing hydrogen in an acid by a metal (or a radical that acts like a metal) 27 

15032376 [poison 0, toxicant 0, poisonous_substance 0] [พิษ, สารพิษ, สิ่งมีพิษ, ยาพิษ] any substance that causes injury or illness or death of a living organism 27 

15046900 [solid 4] [ของแข็ง] matter that is solid at room temperature and pressure 27 

15098161 [wood 0] [เนือ้ไม้, ไม้] the hard fibrous lignified substance under the bark of trees 27 
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ภาคผนวก ข 
โครงสร้างเครือข่ายคาํไทยของมโนทศัน์พืน้ฐานร่วมของเอนทติลีาํดับที่หนึ่ง 
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lv1: 04426788 [thread 0, yarn 0] ["[ด้าย, เส้นด้าย]"] 

lv1: 13863771 [line 0] [[เส้น]] 

lv1: 00021265 [food 0, nutrient 0] ["[ข้าวปลาอาหาร, เครื่องบริโภค, $เครื่องเสวย, $ภตัตาหาร, $โภชนะ, $โภชนา, สิง่บริโภค, อาหาร]"] 

lv2:     07556637 [comestible 0, edible 0, eatable 0, pabulum 0, victual 0, victuals 0] ["[ของกิน, ของกินได้, *ของรับประทาน]"] 

lv2:     07566340 [foodstuff 0, food_product 0] [[*ผลติภณัฑ์อาหาร]] 

lv3:         07809096 [ingredient 0, fixings 0] ["[สว่นประกอบอาหาร, สว่นผสม]"] 

lv4:             07809368 [flavorer 0, flavourer 0, flavoring 0, flavouring 0, seasoner 0, seasoning 0] [[&สารปรุงแตง่กลิ่นรส]] 

lv5:                 07810907 [condiment 0] ["[*เครื่องปรุงรสอาหาร, เครื่องปรุงรส, &เครื่องจิม้]"] 

lv6:                     07829412 [sauce 0] ["[*ซอส, นํา้จิม้, $นํา้ชรูส, นํา้ปรุงรส]"] 

lv5:                 07811416 [herb 0] ["[*สมนุไพรปรุงอาหาร, $พืชสมนุไพร, สมนุไพร]"] 

lv3:         07843775 [dairy_product 0] [[*ผลิตภณัฑ์นม]] 

lv4:             07850329 [cheese 0] [[เนยแข็ง]] 

lv2:     07570720 [nutriment 0, nourishment 0, nutrition 0, sustenance 0, aliment 0, alimentation 0, victuals 1] ["[โภชนาหาร, สิง่บํารุงเลีย้ง, &สารอาหารบํารุงกําลงั, &

สารอาหาร]"] 

lv3:         07556970 [course 0] [[&อาหารชดุ]] 

lv4:             07609840 [dessert 0, sweet 1, afters 0] ["[ขนม, ขนมหวาน, ของหวาน, &เครื่องหวาน]"] 

lv3:         07557165 [dainty 0, delicacy 0, goody 0, kickshaw 0, treat 0] ["[สิง่ที่มีรสชาติดี, สิง่ที่เอร็ดอร่อย, $อาหารอนัโอชะ, $อาหารโอชะ, *ของอร่อย, &อาหารอร่อย, &

อาหารรสดี]"] 

lv4:             07596684 [sweet 0, confection 0] ["[ขนมหวาน, *ของหวาน]"] 
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lv5:                 07597365 [candy 0, confect 0] ["[ลกูกวาด, ลกูอม]"] 

lv3:         07557434 [dish 0] ["[กบัข้าว, จาน, อาหาร]"] 

lv2:     07572353 [commissariat 0, provisions 0, provender 1, viands 1, victuals 2] ["[$กองเกียกกาย, กองเสบียง, เสบียง, $เสบียงกรัง, เสบียงอาหาร]"] 

lv2:     07881800 [beverage 0, drink 0, drinkable 0, potable 0] [[เครื่องดื่ม]] 

lv3:         07884567 [alcohol 0, alcoholic_drink 0, alcoholic_beverage 0, intoxicant 0, inebriant 0] ["[*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของมนึเมา, $เครื่องดองของเมา, $เมรัย, สรุา, $

สรุาเมรัย, เหล้า, แอลกอฮอล์]"] 

lv4:             07891726 [wine 0, vino 0] ["[*ไวน์, เหล้าไวน์, เหล้าองุ่น]"] 

lv1: 14875077 [fuel 0] [[เชือ้เพลงิ]] 

lv1: 09483738 [imaginary_being 0, imaginary_creature 0] [[*สิง่มีชีวิตในจินตนาการ]] 

lv1: 07970721 [family 1, family_line 0, folk 2, kinfolk 0, kinsfolk 0, sept 0, phratry 0] ["[โคตร, ตระกลู, เทือกเถา, สายตระกลู]"] 

lv1: 09614684 [defender 0, guardian 0, protector 0, shielder 0] ["[ผู้คุ้มกนั, ผู้คุ้มครอง, ผู้ปกป้อง, ผู้พิทกัษ์, ผู้อารักขา, $อารักษ์]"] 

lv1: 14235200 [tumor 0, tumour 0, neoplasm 0] ["[ก้อนเนือ้งอก, เนือ้งอก]"] 

lv1: 00031264 [group 0, grouping 0] [[กลุม่]] 

lv2:     02472987 [world 0, human_race 0, humanity 0, humankind 0, human_beings 0, humans 0, mankind 0, man 0] ["[ชาวโลก, มนษุยชาติ]"] 

lv2:     07938773 [arrangement 0] [[*การจดั]] 

lv2:     07942152 [people 0] ["[ประชาชน, ผู้คน]"] 

lv3:         08166552 [nation 1, land 1, country 1] ["[คนในประเทศ, *คนในชาติ, ประชาชนในประเทศ, *ประชาชนในชาติ]"] 

lv3:         08179689 [populace 0, public 0, world 2] ["[ชาวโลก, ปวงชน, มหาชน, สาธารณชน]"] 

lv2:     07950920 [social_group 0] [[*กลุม่คนทางสงัคม]] 

lv3:         07965085 [body 0] [[*กลุม่คนที่แบง่ตามกิจกรรม]] 
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lv4:             08164585 [administration 0, governance 0, governing_body 0, establishment 2, brass 0, organization 1, organisation 1] ["[คณะบริหาร, ฝ่ายปกครอง]"] 

lv3:         07975026 [gathering 0, assemblage 0] [[*กลุม่คนที่มาชมุนมุรวมกนั]] 

lv4:             08223802 [community 0] ["[ชมุชน, ประชาคม]"] 

lv5:                 08224580 [house 4] [[*ชมุชนศาสนา]] 

lv3:         08008335 [organization 0, organisation 0] ["[องค์กร, องค์การ]"] 

lv4:             08049401 [association 0] [[สมาคม]] 

lv5:                 08227214 [club 0, social_club 0, society 1, guild 0, gild 0, lodge 0, order 2] ["[คลบั, ชมรม, สโมสร]"] 

lv5:                 08407330 [institute 0] [[สถาบนั]] 

lv4:             08053576 [institution 0, establishment 0] ["[ที่ตัง้ทําการ, สถานที่ทําการ]"] 

lv5:                 08058098 [company 1] ["[$กมัปนี, บริษัท]"] 

lv5:                 08081668 [religion 0, faith 0, organized_religion 0] ["[ลทัธิ, ลทัธิความเชื่อ, $ศาสน์, ศาสนา]"] 

lv5:                 08276342 [educational_institution 0] [[สถาบนัการศกึษา]] 

lv6:                     08276720 [school 0] ["[โรงเรียน, สถานอบรม]"] 

lv4:             08056231 [enterprise 0] [[วิสาหกิจ]] 

lv5:                 08061042 [business 0, concern 0, business_concern 0, business_organization 0, business_organisation 0] [[*องค์กรธุรกิจ]] 

lv4:             08187033 [company 2, troupe 0] ["[คณะผู้แสดง, คณะละคร]"] 

lv4:             08189659 [unit 0, social_unit 0] [[*หน่วยทางสงัคม]] 

lv5:                 08077292 [administrative_unit 0, administrative_body 0] [[*หน่วยงานบริหาร]] 

lv6:                     08220714 [division 3] [[*สว่นงาน]] 

lv7:                         08114861 [department 0, section 3] [[*หน่วยงาน]] 
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lv6:                     08324514 [committee 0, commission 0] ["[คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ]"] 

lv6:                     08337324 [agency 0, federal_agency 0, government_agency 0, bureau 0, office 1, authority 0] ["[หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานราชการ,]"] 

lv5:                 08077711 [company 5] [[*หน่วยดบัเพลงิ]] 

lv5:                 08078020 [family 2, household 0, house 5, home 0, menage 0] ["[ครอบครัว, ครัวเรือน, บ้าน]"] 

lv4:             08256968 [party 1, political_party 0] ["[พรรค, พรรคการเมือง]"] 

lv3:         08240169 [set 1, circle 0, band 1, lot 0] [[*กลุม่แบบไมเ่ป็นทางการ]] 

lv3:         08464601 [movement 0, social_movement 0, front 0] ["[ขบวนการ, ขบวนการทางสงัคม, *กลุม่เคลื่อนไหว]"] 

lv2:     07951464 [collection 0, aggregation 0, accumulation 0, assemblage 1] ["[*ของสะสม, สิง่สะสม]"] 

lv3:         07996689 [set 0] ["[ชดุ, เซต]"] 

lv2:     08160276 [citizenry 0, people 1] ["[ชาว, ประชากร, ประชาชน, ประชาชนพลเมือง, พลเมือง]"] 

lv2:     08180190 [multitude 1, masses 0, mass 1, hoi_polloi 0, people 3, the_great_unwashed 0] ["[คนสามญั, ประชาชน, สามญัชน]"] 

lv2:     08435388 [system 0, scheme 0] [[ระบบ]] 

lv1: 13860793 [solid 0] ["[*วตัถสุามมิติ, ของแข็ง]"] 

lv1: 03700963 [machine 2, simple_machine 0] [[เครื่องจกัรกลพืน้ฐาน]] 

lv1: 00007347 [causal_agent 0, cause 0, causal_agency 0] ["[ต้นเหต,ุ ปัจจยั,  มลูเหต,ุ $สมฏุฐาน, สาเหต,ุ เหต,ุ $อธิกรณ์, ]"] 

lv2:     00007846 [person 0, individual 0, someone 0, somebody 0, mortal 0, soul 0] ["[คน, บคุคล]"] 

lv3:         09605289 [adult 0, grownup 1] [[ผู้ใหญ่]] 

lv4:             10287213 [man 0, adult_male 0] ["[บรุุษ, ผู้ชาย, *ชายหนุ่ม]"] 

lv4:             10480253 [professional 0, professional_person 0] ["[ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, ผู้ มีวิชาชีพ, มืออาชีพ]"] 

lv5:                 10165109 [health_professional 0, primary_care_provider 0, PCP 0, health_care_provider 0, caregiver 1] ["[*ผู้ดแูลสขุภาพ, *ผู้บริบาลสขุภาพ]"] 
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lv6:                     10305802 [medical_practitioner 0, medical_man 0] [[ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์]] 

lv7:                         10020890 [doctor 0, doc 0, physician 0, MD 0, Dr. 0, medico 0] ["[คณุหมอ, ดร., ดอกเตอร์, นายแพทย์, แพทย์, แพทย์หญิง, หมอ, หมอยา]"] 

lv4:             10787470 [woman 0, adult_female 0] ["[นารี, ผู้หญิง, สตรี, *หญิงสาว]"] 

lv3:         09610660 [communicator 0] ["[ผู้ ถ่ายทอด, ผู้สง่ข่าวสาร]"] 

lv4:             10351874 [negotiator 0, negotiant 0, treater 0] ["[ผู้ เจรจา, ผู้ เจรจาตอ่รอง, ผู้ตอ่รอง]"] 

lv5:                 10522035 [representative 0] ["[ตวัแทน, ผู้แทน]"] 

lv4:             10794014 [writer 0, author 0] ["[นกัเขียน, นกัประพนัธ์, $ประพนัธกร, ผู้ เขียน, ผู้แตง่, ผู้ประพนัธ์]"] 

lv3:         09613191 [contestant 0] ["[คูแ่ข่ง, คู่แข่งขนั, ผู้ เข้าแข่ง, ผู้แข่งขนั]"] 

lv4:             09820263 [athlete 0, jock 0] [[นกักีฬา]] 

lv3:         09614315 [creator 0] ["[ผู้ ก่อ, ผู้จดัทํา, ผู้ประดิษฐ์, ผู้สร้าง]"] 

lv4:             09812338 [artist 0, creative_person 0] [[ศิลปิน]] 

lv3:         09616922 [entertainer 0] [[ผู้ให้ความบนัเทิง]] 

lv4:             10415638 [performer 0, performing_artist 0] ["[ตวัแสดง, $นาฏศิลปิน, ผู้แสดง, *นกัแสดง]"] 

lv5:                 10340312 [musician 1, instrumentalist 0, player 2] ["[นกัดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี, ผู้ เลน่ดนตรี, $วาที]"] 

lv3:         09617867 [expert 0] ["[$โกวิท, ผู้ ชํานาญ, ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ทรงคณุวฒุิ, ผู้ มีความรู้, วิทยากร, $เอตทคัคะ]"] 

lv3:         09619168 [female 0, female_person 0] ["[อิตถีเพศ, *มนษุย์เพศหญิง]"] 

lv4:             10787470 [woman 0, adult_female 0] ["[นารี, ผู้หญิง, สตรี, *หญิงสาว]"] 

lv3:         09620078 [inhabitant 0, habitant 0, dweller 0, denizen 0, indweller 0] [[ชาว]] 

lv4:             09686536 [European 0] [[ชาวยโุรป]] 

lv3:         09620794 [native 0, indigen 0, indigene 0, aborigine 0, aboriginal 1] ["[คนท้องถิ่น, คนพืน้เมือง, ชนพืน้เมือง, ชนพืน้เมืองดัง้เดิม, ชาวพืน้เมือง]"] 
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lv3:         09621545 [intellectual 0, intellect 0] ["[ปัญญาชน, ผู้ มีปัญญาสงู, ผู้ มีสติปัญญาสงู, ผู้รอบรู้]"] 

lv3:         09623038 [leader 0] ["[แกนนํา, ผู้ นํา, หวัหน้า]"] 

lv4:             10162991 [head 0, chief 0, top_dog 0] [[หวัหน้า]] 

lv3:         09624168 [male 0, male_person 0] ["[*บรุุษเพศ, *มนษุย์เพศชาย]"] 

lv4:             10285313 [male_child 0, boy 0] ["[เดก็ชาย, เดก็ผู้ชาย]"] 

lv4:             10287213 [man 0, adult_male 0] ["[บรุุษ, ผู้ชาย, *ชายหนุ่ม]"] 

lv4:             10288516 [man 7] ["[ผวั, สามี]"] 

lv3:         09626238 [peer 0, equal 0, match 0, compeer 0] ["[ผู้ ที่เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียมกนั]"] 

lv3:         09628382 [religious_person 0] ["[*ศาสนปูถมัภก, *อปุัฏฐาก]"] 

lv3:         09630641 [unfortunate 0, unfortunate_person 0] ["[คนเคราะห์ร้าย, คนโชคร้าย, ผู้ เคราะห์ร้าย]"] 

lv3:         09632518 [worker 0] ["[กรรมกร, $กลุี, คนงาน, คนทํางาน, ผู้ใช้แรงงาน, ผู้ ทํางาน, ผู้ปฏิบตัิการ]"] 

lv4:             09815790 [assistant 0, helper 1, help 0, supporter 1] ["[ผู้ช่วย, ผู้ช่วยเหลือ, ลกูมือ, ผู้สนบัสนนุ]"] 

lv4:             10053808 [employee 0] ["[ผู้ได้รับการวา่จ้าง, ผู้ถกูวา่จ้าง, ผู้ รับจ้าง, ลกูจ้าง]"] 

lv4:             10605985 [skilled_worker 0, trained_worker 0, skilled_workman 0] ["[*แรงงานฝีมือ, คนทํางานใช้ฝีมือ]"] 

lv5:                 09974648 [craftsman 0, artisan 0, journeyman 0, artificer 0] ["[ช่าง, ช่างฝีมือ, ช่างศิลป์]"] 

lv5:                 10372373 [official 1, functionary 0] ["[เจ้าพนกังาน, เจ้าหน้าที่, พนกังาน]"] 

lv5:                 10582746 [serviceman 0, military_man 0, man 3, military_personnel 0] [[บคุลากรฝ่ายทหาร]] 

lv3:         09763784 [acquaintance 0, friend 2] ["[กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, คนคุ้นเคย, คนรู้จกั, คนรู้จกักนั, เพื่อน, มิตร, สหาย, $เสี่ยว]"] 

lv4:             09956147 [connection 1] ["[เส้น, เส้นสาย, *สายสมัพนัธ์]"] 

lv3:         09774783 [advocate 0, advocator 0, proponent 0, exponent 0] ["[ตวัแทน, ทนาย, ทนายความ, ผู้แก้ตา่ง]"] 



 

 

     

147 

lv3:         10099375 [follower 0] ["[ผู้ตาม, ผู้ ติดตาม, สมนุ]"] 

lv4:             10016103 [disciple 0, adherent 0] ["[ผู้นบัถือ, ลกูศิษย์, ศิษย์, สานศุิษย์, สาวก, อบุาสก, อบุาสกิา]"] 

lv3:         10112591 [friend 0] ["[กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, เพื่อน, มิตร, สหาย, $เสี่ยว]"] 

lv3:         10235549 [relative 0, relation 0] ["[เครือญาติ, ญาติ, ญาติพี่น้อง, $พงษ์พนัธุ์, $วงศ์วานวา่นเครือ, วงศาคณาญาติ]"] 

lv4:             10236304 [kin 0, kinsperson 0, family 0] [[*ญาติทางสายโลหิต]] 

lv4:             10373998 [offspring 0, progeny 0, issue 0] ["[ทายาท, ผู้ สืบเชือ้สาย, ผู้ สืบสายโลหิต]"] 

lv5:                 09918248 [child 1, kid 1] ["[บตุร, ลกู]"] 

lv3:         10260706 [life 0] ["[*คน, ชีวิต]"] 

lv3:         10289039 [man 4] ["[คน, มนษุย์]"] 

lv3:         10402824 [party 0] [[ภาคี]] 

lv3:         10541229 [ruler 0, swayer 0] ["[ประมขุ, ผู้ปกครอง]"] 

lv2:     10461424 [power 0, force 0] ["[กําลงั, พละ, พลงั, อานภุาพ, อํานาจ, อิทธิพล]"] 

lv2:     14778436 [agent 0] [[ตวักระทํา]] 

lv3:         03247620 [drug 0] [[ยา]] 

lv4:             03740161 [medicine 0, medication 0, medicament 0, medicinal_drug 0] ["[ยารักษาโรค, ยา]"] 

lv5:                 04074482 [remedy 0, curative 0, cure 0, therapeutic 0] ["[ยารักษาโรค, สิง่ใช้รักษาโรค]"] 

lv1: 03165211 [daybook 0, ledger 0] ["[บญัชีประจําวนั, บญัชีแยกประเภท, สมดุบนัทกึประจําวนั]"] 

lv1: 09270894 [Earth 0, earth 2, world 0, globe 0] [[โลก]] 

lv1: 08252602 [party 0] ["[งานรื่นเริง, งานเลีย้ง, งานสโมสร]"] 

lv1: 08219059 [ship's_company 0, company 4] [[*ลกูเรือ]] 
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lv1: 06392001 [section 0, subdivision 0] ["[$กณัฑ์, ข้อ, ตอน, บท, สว่น]"] 

lv1: 14938907 [lipid 0, lipide 0, lipoid 0] [[ลพิิด]] 

lv2:     14864360 [fat 0] [[ไขมนั]] 

lv2:     14966667 [oil 0] [[นํา้มนั]] 

lv1: 00002684 [object 0, physical_object 0] ["[*วตัถกุายภาพ, $เทหวตัถ,ุ วตัถ,ุ ออ็บเจกต์]"] 

lv2:     00003553 [whole 0, unit 0] [[หน่วย]] 

lv3:         00004258 [living_thing 0, animate_thing 0] [[*สิง่มีชีวิต]] 

lv4:             00004475 [organism 0, being 0] ["[$สตั, สิง่มีชีวิต, อินทรีย์, อินทรียภาพ]"] 

lv5:                 00007846 [person 0, individual 0, someone 0, somebody 0, mortal 0, soul 0] ["[คน, บคุคล]"] 

lv6:                     09605289 [adult 0, grownup 1] [[ผู้ใหญ่]] 

lv7:                         10287213 [man 0, adult_male 0] ["[บรุุษ, ผู้ชาย, *ชายหนุ่ม]"] 

lv7:                         10480253 [professional 0, professional_person 0] ["[ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, ผู้ มีวิชาชีพ, มืออาชีพ]"] 

lv8:                             10165109 [health_professional 0, primary_care_provider 0, PCP 0, health_care_provider 0, caregiver 1] ["[*ผู้ดแูลสขุภาพ, *ผู้บริบาลสขุภาพ]"] 

lv9:                                 10305802 [medical_practitioner 0, medical_man 0] [[ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์]] 

lv10:                                     10020890 [doctor 0, doc 0, physician 0, MD 0, Dr. 0, medico 0] ["[คณุหมอ, ดร., ดอกเตอร์, นายแพทย์, แพทย์, แพทย์หญิง, หมอ, หมอยา]"] 

lv7:                         10787470 [woman 0, adult_female 0] ["[นารี, ผู้หญิง, สตรี, *หญิงสาว]"] 

lv6:                     09610660 [communicator 0] ["[ผู้ ถ่ายทอด, ผู้สง่ข่าวสาร]"] 

lv7:                         10351874 [negotiator 0, negotiant 0, treater 0] ["[ผู้ เจรจา, ผู้ เจรจาตอ่รอง, ผู้ตอ่รอง]"] 

lv8:                             10522035 [representative 0] ["[ตวัแทน, ผู้แทน]"] 

lv7:                         10794014 [writer 0, author 0] ["[นกัเขียน, นกัประพนัธ์, $ประพนัธกร, ผู้ เขียน, ผู้แตง่, ผู้ประพนัธ์]"] 
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lv6:                     09613191 [contestant 0] ["[คูแ่ข่ง, คูแ่ข่งขนั, ผู้ เข้าแข่ง, ผู้แข่งขนั]"] 

lv7:                         09820263 [athlete 0, jock 0] [[นกักีฬา]] 

lv6:                     09614315 [creator 0] ["[ผู้ ก่อ, ผู้จดัทํา, ผู้ประดิษฐ์, ผู้สร้าง]"] 

lv7:                         09812338 [artist 0, creative_person 0] [[ศิลปิน]] 

lv6:                     09616922 [entertainer 0] [[ผู้ให้ความบนัเทิง]] 

lv7:                         10415638 [performer 0, performing_artist 0] ["[ตวัแสดง, $นาฏศิลปิน, ผู้แสดง, *นกัแสดง]"] 

lv8:                             10340312 [musician 1, instrumentalist 0, player 2] ["[นกัดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี, ผู้ เลน่ดนตรี, $วาที]"] 

lv6:                     09617867 [expert 0] ["[$โกวิท, ผู้ ชํานาญ, ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ทรงคณุวฒุิ, ผู้ มีความรู้, วิทยากร, $เอตทคัคะ]"] 

lv6:                     09619168 [female 0, female_person 0] ["[อิตถีเพศ, *มนษุย์เพศหญิง]"] 

lv7:                         10787470 [woman 0, adult_female 0] ["[นารี, ผู้หญิง, สตรี, *หญิงสาว]"] 

lv6:                     09620078 [inhabitant 0, habitant 0, dweller 0, denizen 0, indweller 0] [[ชาว]] 

lv7:                         09686536 [European 0] [[ชาวยโุรป]] 

lv6:                     09620794 [native 0, indigen 0, indigene 0, aborigine 0, aboriginal 1] ["[คนท้องถิ่น, คนพืน้เมือง, ชนพืน้เมือง, ชนพืน้เมืองดัง้เดิม, ชาวพืน้เมือง]"] 

lv6:                     09621545 [intellectual 0, intellect 0] ["[ปัญญาชน, ผู้ มีปัญญาสงู, ผู้ มีสติปัญญาสงู, ผู้รอบรู้]"] 

lv6:                     09623038 [leader 0] ["[แกนนํา, ผู้ นํา, หวัหน้า]"] 

lv7:                         10162991 [head 0, chief 0, top_dog 0] [[หวัหน้า]] 

lv6:                     09624168 [male 0, male_person 0] ["[*บรุุษเพศ, *มนษุย์เพศชาย]"] 

lv7:                         10285313 [male_child 0, boy 0] ["[เดก็ชาย, เดก็ผู้ชาย]"] 

lv7:                         10287213 [man 0, adult_male 0] ["[บรุุษ, ผู้ชาย, *ชายหนุ่ม]"] 

lv7:                         10288516 [man 7] ["[ผวั, สามี]"] 
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lv6:                     09626238 [peer 0, equal 0, match 0, compeer 0] ["[ผู้ ที่เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียมกนั]"] 

lv6:                     09628382 [religious_person 0] ["[*ศาสนปูถมัภก, *อปุัฏฐาก]"] 

lv6:                     09630641 [unfortunate 0, unfortunate_person 0] ["[คนเคราะห์ร้าย, คนโชคร้าย, ผู้ เคราะห์ร้าย]"] 

lv6:                     09632518 [worker 0] ["[กรรมกร, $กลุี, คนงาน, คนทํางาน, ผู้ใช้แรงงาน, ผู้ ทํางาน, ผู้ปฏิบตัิการ]"] 

lv7:                         09815790 [assistant 0, helper 1, help 0, supporter 1] ["[ผู้ช่วย, ผู้ช่วยเหลือ, ลกูมือ, ผู้สนบัสนนุ]"] 

lv7:                         10053808 [employee 0] ["[ผู้ได้รับการวา่จ้าง, ผู้ถกูวา่จ้าง, ผู้ รับจ้าง, ลกูจ้าง]"] 

lv7:                         10605985 [skilled_worker 0, trained_worker 0, skilled_workman 0] ["[*แรงงานฝีมือ, คนทํางานใช้ฝีมือ]"] 

lv8:                             09974648 [craftsman 0, artisan 0, journeyman 0, artificer 0] ["[ช่าง, ช่างฝีมือ, ช่างศิลป์]"] 

lv8:                             10372373 [official 1, functionary 0] ["[เจ้าพนกังาน, เจ้าหน้าที่, พนกังาน]"] 

lv8:                             10582746 [serviceman 0, military_man 0, man 3, military_personnel 0] [[บคุลากรฝ่ายทหาร]] 

lv6:                     09763784 [acquaintance 0, friend 2] ["[กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, คนคุ้นเคย, คนรู้จกั, คนรู้จกักนั, เพื่อน, มิตร, สหาย, $เสี่ยว]"] 

lv7:                         09956147 [connection 1] ["[เส้น, เส้นสาย, *สายสมัพนัธ์]"] 

lv6:                     09774783 [advocate 0, advocator 0, proponent 0, exponent 0] ["[ตวัแทน, ทนาย, ทนายความ, ผู้แก้ตา่ง]"] 

lv6:                     10099375 [follower 0] ["[ผู้ตาม, ผู้ ติดตาม, สมนุ]"] 

lv7:                         10016103 [disciple 0, adherent 0] ["[ผู้นบัถือ, ลกูศิษย์, ศิษย์, สานศุิษย์, สาวก, อบุาสก, อบุาสกิา]"] 

lv6:                     10112591 [friend 0] ["[กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, เพื่อน, มิตร, สหาย, $เสี่ยว]"] 

lv6:                     10235549 [relative 0, relation 0] ["[เครือญาติ, ญาติ, ญาติพี่น้อง, $พงษ์พนัธุ์, $วงศ์วานวา่นเครือ, วงศาคณาญาติ]"] 

lv7:                         10236304 [kin 0, kinsperson 0, family 0] [[*ญาติทางสายโลหิต]] 

lv7:                         10373998 [offspring 0, progeny 0, issue 0] ["[ทายาท, ผู้ สืบเชือ้สาย, ผู้ สืบสายโลหิต]"] 

lv8:                             09918248 [child 1, kid 1] ["[บตุร, ลกู]"] 
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lv6:                     10260706 [life 0] ["[*คน, ชีวิต]"] 

lv6:                     10289039 [man 4] ["[คน, มนษุย์]"] 

lv6:                     10402824 [party 0] [[ภาคี]] 

lv6:                     10541229 [ruler 0, swayer 0] ["[ประมขุ, ผู้ปกครอง]"] 

lv5:                 00015388 [animal 0, animate_being 0, beast 0, brute 0, creature 0, fauna 0] ["[พรรณสตัว์, สตัว์, $สตัวชาติ, $สงิห์สาราสตัว์]"] 

lv6:                     01321579 [young 0, offspring 0] ["[$ลกูออ่น, ลกูสตัว์]"] 

lv6:                     01466257 [chordate 0] ["[คอร์เดต, สตัว์มีแกนสนัหลงั]"] 

lv7:                         01471682 [vertebrate 0, craniate 0] [[สตัว์มีกระดกูสนัหลงั]] 

lv8:                             01473806 [aquatic_vertebrate 0] [[*สตัว์นํา้มีกระดกูสนัหลงั]] 

lv9:                                 02512053 [fish 0] ["[ปลา, $มจัฉะ, $มจัฉา]"] 

lv8:                             01503061 [bird 0] ["[นก, &สตัว์ปีก]"] 

lv8:                             01661091 [reptile 0, reptilian 0] ["[สตัว์เลือ้ยคลาน, &สตัว์สะเทิน้บกสะเทิน้นํา้]"] 

lv8:                             01861778 [mammal 0, mammalian 0] [[สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม]] 

lv9:                                 01886756 [placental 0, placental_mammal 0, eutherian 0, eutherian_mammal 0] ["[*สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมมีรก, พลาเซนตา]"] 

lv10:                                     02075296 [carnivore 0] [[สตัว์กินเนือ้]] 

lv11:                                         02083346 [canine 0, canid 0] [[&สตัว์มีเขีย้ว]] 

lv12:                                             02084071 [dog 0, domestic_dog 0, Canis_familiaris 0] ["[*สนุขับ้าน, สนุขั, หมา]"] 

lv10:                                     02370806 [ungulate 0, hoofed_mammal 0] ["[*สตัว์กีบ, &สตัว์เท้ากีบ]"] 

lv11:                                         02373336 [odd-toed_ungulate 0, perissodactyl 0, perissodactyl_mammal 0] [[*สตัว์กีบคี่]] 

lv12:                                             02374149 [equine 0, equid 0] ["[*สตัว์ตระกลูม้า, &สตัว์พวกม้า]"] 



 

 

     

152 

lv13:                                                 02374451 [horse 0, Equus_caballus 0] ["[*อิควสุ คาบอลลสุ, $พาชี, ม้า, $อาชา]"] 

lv6:                     01905661 [invertebrate 0] [[สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั]] 

lv7:                         01767661 [arthropod 0] ["[สตัว์ขาปล้อง, &สตัว์ที่มีลําตวัเป็นข้อปล้อง]"] 

lv8:                             02159955 [insect 0] ["[$กีฏ, แมลง]"] 

lv7:                         01940736 [mollusk 0, mollusc 0, shellfish 1] ["[สตัว์พวกหอย, &สตัว์พวกหอยและปลาหมกึ]"] 

lv6:                     02311060 [larva 0] ["[ตวัออ่น, &หนอนแมลง]"] 

lv5:                 00017222 [plant 0, flora 0, plant_life 0] ["[$เฌอ, ต้นไม้, พรรณพืช, พฤกษ์, พฤกษชาติ, พฤกษา, พืช, ไม้]"] 

lv6:                     13083586 [vascular_plant 0, tracheophyte 0] ["[เทรคีโอไฟต์, พืชมีทอ่ลําเลียง]"] 

lv7:                         12205694 [herb 0, herbaceous_plant 0] [[&พืชล้มลกุ]] 

lv8:                             12101870 [gramineous_plant 0, graminaceous_plant 0] [[พืชตระกลูหญ้า]] 

lv9:                                 12102133 [grass 0] ["[$ตฤณ, หญ้า]"] 

lv7:                         13103136 [woody_plant 0, ligneous_plant 0] [[*ไม้เนือ้แข็ง]] 

lv8:                             13104059 [tree 0] ["[ต้นไม้, &ไม้ยืนต้น]"] 

lv8:                             13112664 [shrub 0, bush 0] ["[&ต้นไม้พุม่, &ไม้ทรงพุ่ม]"] 

lv5:                 01326291 [microorganism 0, micro-organism 0] ["[จลุชีพ, จลุนิทรีย์์]"] 

lv5:                 12992868 [fungus 0] ["[รา, เหด็รา]"] 

lv4:             00006269 [life 0] [[สิง่มีชีวิต]] 

lv4:             00006484 [cell 0] [[เซลล์]] 

lv3:         00019128 [natural_object 0] ["[วตัถธุรรมชาติ, สิง่ธรรมชาติ]"] 

lv4:             05216365 [body 0, organic_structure 0, physical_structure 0] ["[กาย, ตวั, $เทห์, ร่าง, $สรรพางค์, สรีระ, $สงัขาร, ร่างกาย, *โครงสร้างกายภาพ]"] 
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lv4:             09224911 [body 0] ["[เทห์, เทหวตัถ,ุ วตัถ]ุ"] 

lv4:             09239740 [celestial_body 0, heavenly_body 0] ["[เทห์ฟ้า, เทห์ฟากฟ้า, เทหฟากฟ้า]"] 

lv4:             09257949 [covering 0, natural_covering 0, cover 0] [[*สิง่ปกคลมุตามธรรมชาติ]] 

lv5:                 05237755 [body_covering 0] ["[*สิง่ปกคลมุร่างกาย, *สิง่หอ่หุ้มร่างกาย]"] 

lv6:                     01895735 [hide 0, pelt 0, skin 1] ["[ผิว, ผิวหนงั, หนงั]"] 

lv6:                     05238282 [skin 0, tegument 0, cutis 0] ["[ผิว, ผิวกาย, ผิวพรรณ, ผิวหนงั, หนงั]"] 

lv6:                     05254795 [hair 0] ["[$เกศ, $เกศา, $เกศี, ขน, ผม, ผมเผ้า, $โลมา, เส้นขน, เส้นผม]"] 

lv4:             09416076 [rock 1, stone 0] ["[กรวด, ก้อนหิน, $ศิลา, หิน]"] 

lv4:             09466280 [universe 0, existence 0, creation 0, world 1, cosmos 0, macrocosm 0] ["[สรรพสิ่ง, สิง่ทัง้มวล, สิ่งทัง้หลาย]"] 

lv4:             13086908 [plant_part 0, plant_structure 0] [[*โครงสร้างพืช]] 

lv5:                 13087625 [plant_organ 0] [[*อวยัวะของพืช]] 

lv6:                     11675842 [reproductive_structure 0] [[*โครงสร้างสืบพนัธุ์]] 

lv7:                         13134947 [fruit 0] ["[ผล, ผลไม้, ลกูไม้]"] 

lv8:                             07705931 [edible_fruit 0] [[*ผลไม้กินได้]] 

lv6:                     13152742 [leaf 0, leafage 0, foliage 0] ["[ใบ, ใบไม้, &ใบแท้]"] 

lv3:         00021939 [artifact 0, artefact 0] ["[สิง่ทําขึน้, สิง่ประดิษฐ์]"] 

lv4:             00022903 [article 0] ["[ของ, สิง่ของ]"] 

lv4:             03076708 [commodity 0, trade_good 0, good 0] ["[โภคภณัฑ์, สนิค้า]"] 

lv5:                 03093574 [consumer_goods 0] ["[เครื่องอปุโภค, เครื่องอปุโภคบริโภค, $โภคทรัพย์, $โภคยทรัพย์, สนิค้าผู้บริโภค, สนิค้าอปุโภคบริโภค]"] 

lv6:                     03051540 [clothing 0, article_of_clothing 0, vesture 0, wear 0, wearable 0, habiliment 0] ["[เครื่องแตง่กาย, เครื่องแตง่ตวั]"] 
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lv7:                         03419014 [garment 0] ["[เสือ้ผ้า, เสือ้ผ้าอาภรณ์]"] 

lv7:                         03502509 [headdress 0, headgear 0] ["[เครื่องปกคลมุศีรษะ, เครื่องสวมศีรษะ]"] 

lv4:             03122748 [covering 0] [[*สิง่ปกคลมุ]] 

lv5:                 03051540 [clothing 0, article_of_clothing 0, vesture 0, wear 0, wearable 0, habiliment 0] ["[เครื่องแตง่กาย, เครื่องแตง่ตวั]"] 

lv6:                     03419014 [garment 0] ["[เสือ้ผ้า, เสือ้ผ้าอาภรณ์]"] 

lv6:                     03502509 [headdress 0, headgear 0] ["[เครื่องปกคลมุศีรษะ, เครื่องสวมศีรษะ]"] 

lv5:                 04014297 [protective_covering 0, protective_cover 0, protection 0] ["[*เกราะ, *เกราะป้องกนั, *สิง่คุ้มครอง, *สิง่ป้องกนั]"] 

lv6:                     04192858 [shield 2] ["[กระดอง, กะบงั, เกราะ, เครื่องกําบงั, เครื่องบงั, เปลือก, แผน่กําบงั, ฝาครอบ, โล,่ สิง่กําบงั]"] 

lv4:             03129123 [creation 0] ["[งานสร้างสรรค์, ผลงานประดิษฐ์]"] 

lv5:                 02743547 [art 0, fine_art 0] ["[งานศิลป์, ศิลป์, ศิลปะ]"] 

lv5:                 04007894 [product 0, production 0] ["[ผลผลิต, ผลิตกรรม, ผลติผล, ผลติภณัฑ์]"] 

lv6:                     02870092 [book 0, volume 0] ["[สมดุ, หนงัสือ]"] 

lv6:                     04599396 [work 0, piece_of_work 0] ["[งาน, ชิน้งาน, ผลงาน, สิง่ที่ทํา]"] 

lv7:                         06589574 [publication 0] ["[สิง่ตีพิมพ์, สิง่พิมพ์, สิง่พิมพ์เผยแพร่]"] 

lv8:                             06410904 [book 0] ["[$คมัภีร์, ตํารา, $บรรณ, หนงัสือ]"] 

lv9:                                 06417598 [reference_book 0, reference 4, reference_work 0, book_of_facts 0] ["[หนงัสืออ้างอิง, หนงัสืออเุทศ, เอกสารอ้างอิง]"] 

lv5:                 04076846 [representation 0] ["[ตวัแทน, รูปแทน]"] 

lv6:                     03925226 [photograph 0, photo 0, exposure 0, picture 2, pic 0] ["[ภาพ, ภาพถ่าย, รูป, รูปถ่าย, รูปภาพ]"] 

lv4:             03169390 [decoration 0, ornament 0, ornamentation 0] ["[เครื่องตกแตง่, เครื่องประดบั, $ถนิม, สิง่ประดบั]"] 

lv5:                 03178782 [design 0, pattern 0, figure 1] ["[แบบ, รูปแบบ, ลวดลาย, ลาย]"] 
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lv4:             03302121 [excavation 0] ["[*รูเจาะ, โพรง, หลมุ, อโุมงค์]"] 

lv4:             03309808 [fabric 0, cloth 0, material 0, textile 0] ["[ผ้า, $พสัตร์, สิง่ทอ]"] 

lv4:             03315023 [facility 0, installation 0] [[*สถานที่ที่อํานวยความสะดวก]] 

lv5:                 03119790 [course 0] ["[คอร์ส, *ทางแข่ง, *เส้นทางการแข่งขนั]"] 

lv4:             03575240 [instrumentality 0, instrumentation 0] [[*สิง่ที่ประดิษฐ์ขึน้เพื่อใช้งาน]] 

lv5:                 03094503 [container 0] [[ที่ใส]่] 

lv6:                     02773037 [bag 0] ["[กระเป๋า, ถงุ, ยา่ม]"] 

lv6:                     04531098 [vessel 1] [[ภาชนะ]] 

lv7:                         02876657 [bottle 0] [[ขวด]] 

lv5:                 03100490 [conveyance 0, transport 0] [[ยานพาหนะ]] 

lv6:                     04524313 [vehicle 0] ["[$ครรไล, ยาน]"] 

lv7:                         03125870 [craft 0] [[ยาน]] 

lv8:                             02686568 [aircraft 0] ["[เครื่องบิน, อากาศยาน]"] 

lv5:                 03183080 [device 0] ["[กลอปุกรณ์, สิง่ประดิษฐ์]"] 

lv6:                     03574816 [instrument 0] ["[เครื่องมือ, อปุกรณ์]"] 

lv7:                         03733925 [measuring_instrument 0, measuring_system 0, measuring_device 0] ["[*เครื่องตวง, *เครื่องวดั, *มาตรวดั]"] 

lv7:                         04565375 [weapon 0, arm 1, weapon_system 0] ["[$ศสัตรา, $ศาสตรา, $แสง, อาวธุ]"] 

lv6:                     03699975 [machine 0] ["[เครื่องจกัร, เครื่องกล]"] 

lv7:                         03789946 [motor 0] [[มอเตอร์์]] 

lv8:                             03287733 [engine 0] ["[เครื่องยนต์, ยนต์]"] 
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lv6:                     03738472 [mechanism 0] ["[กลไก, กลวิธาน]"] 

lv6:                     03800933 [musical_instrument 0, instrument 1] [[เครื่องดนตรี]] 

lv6:                     04081844 [restraint 0, constraint 0] ["[*เครื่องยบัยัง้, *เครื่องหน่วงเหนี่ยว]"] 

lv7:                         03323703 [fastener 0, fastening 0, holdfast 0, fixing 0] ["[$เครื่องจบั, เครื่องยดึ, สิง่ยดึ]"] 

lv6:                     04263760 [source_of_illumination 0] [[*อปุกรณ์สอ่งสวา่ง]] 

lv6:                     04359589 [support 0] ["[*ฐาน, ตวัหนนุ, สิง่พยงุ]"] 

lv5:                 03294048 [equipment 0] ["[เครื่องมือ, อปุกรณ์]"] 

lv6:                     02727825 [apparatus 0, setup 0] [[เครื่องสําเร็จ]] 

lv6:                     03729951 [material 1] ["[*ปัจจยัการผลติ, ปัจจยั]"] 

lv5:                 03405265 [furnishing 0] [[เครื่องตกแตง่บ้าน]] 

lv6:                     03405725 [furniture 0, piece_of_furniture 0, article_of_furniture 0] ["[เครื่องเรือน, เฟอร์นิเจอร์]"] 

lv7:                         04161981 [seat 1] [[ที่นัง่]] 

lv8:                             03001627 [chair 0] [[เก้าอี]้] 

lv7:                         04379243 [table 1] [[โต๊ะ]] 

lv7:                         04379964 [table 2] ["[*โต๊ะกินข้าว, *โต๊ะอาหาร]"] 

lv5:                 03563967 [implement 0] ["[เครื่องมือ, อปุกรณ์]"] 

lv6:                     04100174 [rod 0] [[ไม้]] 

lv7:                         03976657 [pole 0] [[ไม้]] 

lv6:                     04317420 [stick 0] ["[ไม้, *แทง่ไม้, *ทอ่นไม้]"] 

lv6:                     04451818 [tool 0] ["[เครื่องมือ, อปุกรณ์]"] 
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lv5:                 03733547 [means 0] [[*เครื่องมือที่ทําให้งานบางอยา่งสําเร็จ]] 

lv5:                 04377057 [system 0] ["[เครื่อง, ระบบ]"] 

lv5:                 04566257 [weaponry 0, arms 0, implements_of_war 0, weapons_system 0, munition 0] ["[ยทุโธปกรณ์, สรรพาวธุ, อาวธุยทุธภณัฑ์, อาวธุยทุโธปกรณ์]"] 

lv5:                 06254669 [medium 1] ["[ตวักลาง, สื่อ, สื่อกลาง]"] 

lv4:             03650173 [layer 0, bed 4] ["[ก้น, ชัน้, ฐาน]"] 

lv4:             03848729 [opening 0] ["[ช่อง, $ทวาร, ทางเข้า, ประต,ู รอยโหว่, รูเปิด]"] 

lv4:             03873064 [padding 0, cushioning 0] ["[*เครื่องกนักระแทก, *วสัดบุรุอง, นวม, เบาะ]"] 

lv4:             03964744 [plaything 0, toy 0] ["[ของเดก็เลน่, ของเลน่, เครื่องเลน่]"] 

lv4:             04188643 [sheet 3, flat_solid 0] ["[ใบ, แผน่]"] 

lv4:             04339291 [strip 0, slip 3] ["[แถบ, สายยาว]"] 

lv4:             04341686 [structure 0, construction 0] ["[โครงสร้าง, สิง่ก่อสร้าง, สิง่ปลกูสร้าง]"] 

lv5:                 02735688 [area 0] ["[เขต, บริเวณ, พืน้ที่]"] 

lv6:                     03285912 [enclosure 0] ["[คอก, เล้า]"] 

lv6:                     04105893 [room 0] [[ห้อง]] 

lv5:                 02913152 [building 0, edifice 0] ["[ตกึ, อาคาร, โรงเรือน]"] 

lv6:                     03544360 [house 0] ["[บ้าน, เรือน]"] 

lv5:                 02914991 [building_complex 0, complex 0] ["[*นิคม, *ศนูย์ครบวงจร]"] 

lv6:                     03956922 [plant 1, works 2, industrial_plant 0] ["[โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม, สถานที่ผลติ]"] 

lv7:                         03316406 [factory 0, mill 1, manufacturing_plant 0, manufactory 0] ["[โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม]"] 

lv5:                 03297735 [establishment 0] ["[ที่ตัง้ทําการ, สถานที่ทําการ, สถานประกอบการ]"] 
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lv6:                     03953020 [place_of_business 0, business_establishment 0] [[สถานประกอบธุรกิจ]] 

lv7:                         03748162 [mercantile_establishment 0, retail_store 0, sales_outlet 0, outlet 1] ["[ร้านขายสนิค้าจากโรงงาน, ร้านค้า, ร้านค้าปลีก]"] 

lv8:                             04202417 [shop 0, store 0] ["[ร้าน, ร้านขายของ, ร้านค้า, ห้าง]"] 

lv7:                         03841666 [office 0, business_office 0] ["[ที่ทํางาน, สํานกังาน, ออฟฟิศ]"] 

lv5:                 03546340 [housing 0, lodging 0, living_accommodations 0] ["[ที่พกัแรม, ที่พกัอาศยั, ที่อยูอ่าศยั]"] 

lv6:                     03259505 [dwelling 0, home 0, domicile 0, abode 0, habitation 0, dwelling_house 0] [[บ้านเรือน]] 

lv7:                         03544360 [house 0] ["[บ้าน, เรือน]"] 

lv5:                 03839993 [obstruction 0, obstructor 0, obstructer 0, impediment 0, impedimenta 1] ["[สิง่กีดขวาง, สิง่ขดัขวาง, อปุสรรค]"] 

lv6:                     02796623 [barrier 0] ["[เครื่องกีดกัน้, เครื่องกีดขวาง, ตวักัน้, ที่กนั, สิง่กีดขวาง, อปุสรรค]"] 

lv5:                 04361095 [supporting_structure 0] [[โครงสร้างรองรับ]] 

lv6:                     04360501 [support 1] ["[*ฐาน, ตวัหนนุ, สิง่พยงุ]"] 

lv4:             04362025 [surface 0] ["[ผิว, ผิวนอก, $ผิวพืน้, พืน้ผิว, หน้า]"] 

lv5:                 04213626 [side 0] ["[ข้าง, ด้าน, เบือ้ง, ฝั่ง]"] 

lv4:             04424218 [thing 0] ["[ของ, สิง่, สิง่ของ, อยา่ง]"] 

lv4:             04564698 [way 0] ["[ช่อง, ช่องทาง, ถนน, ทาง, แนวทาง, $ปฏิปทา, $มรรค, $มรรคา, ลูท่าง, วิถี, วิถีทาง, เส้นทาง, หน, หนทาง]"] 

lv5:                 03895293 [passage 0] ["[ทาง, ทางผา่น, ทางสญัจร]"] 

lv6:                     03089014 [conduit 0] [[ทอ่]] 

lv7:                         04493505 [tube 0, tubing 0] [[ทอ่]] 

lv5:                 04096066 [road 0, route 0] ["[ถนน, ทาง, วิถี, วิถีทาง, เส้นทาง, หนทาง]"] 

lv4:             14786479 [building_material 0] ["[$ทพัสมัพาระ, วสัดกุ่อสร้าง]"] 
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lv2:     00027167 [location 0] ["[ตําแหน่ง, ตําแหน่งที่ตัง้, ทําเล, ทําเลที่ตัง้, ที่ตัง้]"] 

lv3:         08490199 [home 2] ["[*มาตภุมูิ, ถิ่นกําเนิด, ถิ่นฐาน, บ้านเกิดเมืองนอน, ปิตภุมูิ]"] 

lv3:         08593262 [line 0] ["[สาย, เส้น, เส้นตรง]"] 

lv3:         08620061 [point 0] [[จดุ]] 

lv4:             08578706 [geographic_point 0, geographical_point 0] [[*จดุภมูิศาสตร์]] 

lv5:                 04602044 [workplace 0, work 1] ["[ที่ทํางาน, สถานที่ทํางาน]"] 

lv4:             08621598 [position 0, place 5] ["[ตําแหน่ง, ที่]"] 

lv4:             08664443 [topographic_point 0, place 0, spot 1] ["[จดุ, $ตําบล, ที่, สถานที่, แหลง่]"] 

lv3:         08630039 [region 0, part 0] ["[บริเวณ, สว่น]"] 

lv4:             08568978 [extremity 0] [[สว่นปลาย]] 

lv5:                 08512259 [boundary 0, bound 0, bounds 0] ["[ขอบ, ขอบเขต, แนวแบง่เขต]"] 

lv6:                     08565894 [end 1] ["[ท้าย, ปลาย, สดุ]"] 

lv6:                     08660339 [surface 0] ["[ผิวหน้า, พืน้ผิว, ผิว]"] 

lv7:                         08510666 [side 0, face 0] ["[แง,่ ด้าน, เบือ้ง]"] 

lv7:                         08566707 [end 2] ["[ท้าย, ปลาย, สดุ]"] 

lv5:                 08566028 [end 0, terminal 0] ["[จดุจบ, ที่ปลาย]"] 

lv4:             08591680 [layer 0] [[ชัน้]] 

lv3:         08630985 [region 1] ["[บริเวณ, สว่น]"] 

lv4:             08497294 [area 1, country 2] ["[พืน้ที่, ท้องที่, เขต]"] 

lv5:                 08652970 [space 0] ["[ที่วา่ง, บริเวณ, ปริภมูิ, พืน้ที่]"] 
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lv4:             08552138 [district 0, territory 0, territorial_dominion 0, dominion 0] ["[ดินแดน, อาณาเขต, อาณาจกัร]"] 

lv5:                 08491826 [administrative_district 0, administrative_division 0, territorial_division 0] [[เขตการปกครอง]] 

lv6:                     08544813 [country 0, state 0, land 2] ["[ชาติ, ประเทศ, ประเทศชาติ, รัฐ]"] 

lv6:                     08626283 [municipality 0] ["[เทศบาล, $นคราภิบาล, $บรุาภิบาล]"] 

lv7:                         08524735 [city 0, metropolis 0, urban_center 0] ["[กรุง, $ธานี, นคร, นครหลวง, $บรุี, $พารา, มหานคร, เมือง]"] 

lv6:                     08654360 [state 1, province 0] ["[จงัหวดั, มณฑล, มลรัฐ, รัฐ]"] 

lv4:             08574314 [geographical_area 0, geographic_area 0, geographical_region 0, geographic_region 0] [[*พืน้ที่ภมูิศาสตร์]] 

lv5:                 08513718 [place 4, property 0] ["[ที่, ที่ดิน, สถานที่]"] 

lv5:                 08673395 [tract 0, piece_of_land 0, piece_of_ground 0, parcel_of_land 0, parcel 0] [[แปลง]] 

lv6:                     08569998 [field 0] ["[ทุง่, ราบ, ลาน]"] 

lv6:                     08570758 [playing_field 0, athletic_field 0, playing_area 0, field 2] ["[*ลานกีฬา, $กรีฑาสถาน, สนาม, สนามแข่งขนั, สนามกีฬา]"] 

lv2:     03892891 [part 0, portion 0] ["[ชิน้สว่น, สว่น]"] 

lv3:         03081021 [component 0, constituent 0, element 0] ["[ชิน้ประกอบ, ชิน้สว่น, สว่นประกอบ, สว่นย่อย, องค์ประกอบ]"] 

lv3:         04164989 [section 0, segment 0] ["[ช่วง, เซกเมนต์, ตอน, สว่น]"] 

lv2:     09287968 [geological_formation 0, formation 0] [[*การก่อรูปทางภมูิศาสตร์]] 

lv3:         09366017 [natural_depression 0, depression 0] ["[ที่ลุม่, แอง่]"] 

lv3:         09366317 [natural_elevation 0, elevation 0] ["[โคก, ดอน, ที่สงู]"] 

lv2:     09334396 [land 0, dry_land 0, earth 1, ground 0, solid_ground 0, terra_firma 0] ["[ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, แผน่ดิน, $ไผท, $พสธุา, พืน้ดิน, $ภมูิ]"] 

lv2:     09335240 [land 1, ground 1, soil 0] ["[ดิน, ผิวดิน, ผืนดิน, แผน่ดิน, พืน้ดิน]"] 

lv2:     09407346 [remains 0] ["[ซาก, เศษ]"] 
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lv1: 06349220 [written_communication 0, written_language 0, black_and_white 0] [[ภาษาเขียน]] 

lv2:     06359877 [writing 1] ["[ตวัหนงัสือ, ลายลกัษณ์, ลายลกัษณ์อกัษร, $ลิขิต, $เลขา, สิง่ที่เขียน]"] 

lv2:     06362953 [writing 0, written_material 0, piece_of_writing 0] ["[*งานเขียน, นิพนธ์, บทประพนัธ์]"] 

lv3:         06364329 [literary_composition 0, literary_work 0] ["[*บทประพนัธ์, วรรณกรรม]"] 

lv4:             06377442 [poem 0, verse_form 0] ["[กลอน, บทกลอน, บทกวี, บทกวีนิพนธ์]"] 

lv3:         06365467 [matter 0] [[สิง่พิมพ์]] 

lv4:             06387980 [text 0, textual_matter 0] ["[*เนือ้ความ, เนือ้ถ้อยกระทงความ]"] 

lv5:                 06624161 [letter 0, missive 0] ["[จดหมาย, สาร, $สาส์น, $สาสน์, หนงัสือ]"] 

lv5:                 07012534 [line 2] [[บรรทดั]] 

lv3:         06392001 [section 0, subdivision 0] ["[$กณัฑ์, ข้อ, ตอน, บท, สว่น]"] 

lv3:         06470073 [document 0, written_document 0, papers 0] ["[$บรรณสาร, $สาส์น, เอกสาร, เอกสารกระดาษ]"] 

lv1: 14622893 [chemical_element 0, element 0] [[ธาต]ุ] 

lv2:     14625458 [metallic_element 0, metal 0] ["[ธาตโุลหะ, โลหะ]"] 

lv1: 10622053 [soldier 0] [[ทหาร]] 

lv1: 09379111 [opening 0, gap 0] ["[ช่อง, ช่องแคบ, ช่องวา่ง, ช่องหา่ง, ช่องโหว]่"] 

lv1: 07622061 [baked_goods 0] ["[*ของอบ, *อาหารอบ]"] 

lv2:     07622708 [pastry 0] [[ขนมอบ]] 

lv2:     07628870 [cake 0] ["[ขนมเค้ก, เค้ก]"] 

lv2:     07679356 [bread 0, breadstuff 1, staff_of_life 0] ["[ขนมปัง, ปัง]"] 

lv1: 05816790 [reading 2, meter_reading 0, indication 0] ["[*เครื่องชีบ้อก, สิง่ชีบ้อก]"] 
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lv1: 05154517 [asset 0, plus 0] [[*สิง่เป็นคณุ]] 

lv1: 08184861 [company 0] [[หมูเ่พื่อนฝงู]] 

lv1: 07705711 [produce 0, green_goods 0, green_groceries 0, garden_truck 0] [[ผลิตผลทางการเกษตร]] 

lv2:     07705931 [edible_fruit 0] [[*ผลไม้กินได้]] 

lv2:     07707451 [vegetable 0, veggie 0, veg 0] ["[ผกั, พืชผกั, อาหารผกั]"] 

lv1: 06797169 [indication 0, indicant 1] [[สิง่ชีบ้อก]] 

lv1: 13809207 [part 0, portion 0, component_part 0, component 0, constituent 0] ["[สว่นประกอบ, องค์ประกอบ]"] 

lv2:     06284225 [language_unit 0, linguistic_unit 0] [[*หน่วยภาษา]] 

lv3:         06286395 [word 0] ["[คํา, ศพัท์]"] 

lv3:         06333653 [name 0] ["[ฉายา, ชื่อ, นาม, $นามกร, $ปรมาภิไธย, $สมญา]"] 

lv4:             06338908 [appellation 0, denomination 0, designation 0, appellative 0] ["[*ชื่อที่ใช้เรียกเพื่อแยกประเภท, ฉายา, ชื่อ, นาม, นามพรรณ, สามานยนาม]"] 

lv5:                 06339416 [title 2, title_of_respect 0, form_of_address 0] ["[คํานําหน้าชื่อ, คํานําหน้านาม, บรรดาศกัดิ์, ยศ]"] 

lv2:     13810323 [unit 0] [[หน่วย]] 

lv1: 05263850 [body_substance 0] ["[*สสารในร่างกาย, *สารในร่างกาย]"] 

lv2:     05397468 [liquid_body_substance 0, bodily_fluid 0, body_fluid 0, humor 0, humour 0] ["[*ของเหลวในร่างกาย, *สารเหลวในร่างกาย, สารนํา้]"] 

lv3:         05404728 [secretion 0] ["[สารหลัง่, สิง่คดัหลัง่, &สารคดัหลัง่]"] 

lv4:             05407119 [hormone 0, endocrine 0, internal_secretion 0] ["[ฮอร์โมน, &สารคดัหลัง่ในร่างกาย]"] 

lv1: 07884567 [alcohol 0, alcoholic_drink 0, alcoholic_beverage 0, intoxicant 0, inebriant 0] ["[*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของมนึเมา, $เครื่องดองของเมา, $เมรัย, สรุา, $สรุา

เมรัย, เหล้า, แอลกอฮอล์]"] 

lv2:     07891726 [wine 0, vino 0] ["[*ไวน์, เหล้าไวน์, เหล้าองุ่น]"] 
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lv1: 07679356 [bread 0, breadstuff 1, staff_of_life 0] ["[ขนมปัง, ปัง]"] 

lv1: 14778436 [agent 0] [[ตวักระทํา]] 

lv2:     03247620 [drug 0] [[ยา]] 

lv3:         03740161 [medicine 0, medication 0, medicament 0, medicinal_drug 0] ["[ยารักษาโรค, ยา]"] 

lv4:             04074482 [remedy 0, curative 0, cure 0, therapeutic 0] ["[ยารักษาโรค, สิง่ใช้รักษาโรค]"] 

lv1: 05238282 [skin 0, tegument 0, cutis 0] ["[ผิว, ผิวกาย, ผิวพรรณ, ผิวหนงั, หนงั]"] 

lv1: 05074774 [position 0, spatial_relation 0] [[ตําแหน่ง]] 

lv1: 06566077 [software 0, software_program 0, computer_software 0, software_system 0, software_package 0, package 0] ["[ซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์สําเร็จ, โปรแกรม

สําเร็จ, สว่นชดุคําสัง่, สว่นชดุคําสัง่สําเร็จ]"] 

lv2:     06568978 [program 2, programme 2, computer_program 0, computer_programme 0] ["[ชดุคําสัง่, โปรแกรม]"] 

lv1: 14818238 [compound 0, chemical_compound 0] ["[สารประกอบ, สารประกอบทางเคมี]"] 

lv2:     14607521 [acid 0] [[กรด]] 

lv2:     14727670 [organic_compound 0] [[สารประกอบอินทรีย์]] 

lv2:     15010703 [salt 0] [[เกลือ]] 

lv1: 09917593 [child 0, kid 0, youngster 0, minor 0, shaver 0, nipper 0, small_fry 1, tiddler 0, tike 1, tyke 1, fry 0, nestling 0] ["[$ดรุณ, เดก็, เดก็น้อย, เดก็เลก็, ผู้ เยาว์, $

ยวุชน]"] 

lv1: 06596978 [issue 0, number 0] ["[ฉบบั, ฉบบัพิมพ์]"] 

lv1: 06515827 [biography 0, life 0, life_story 0, life_history 0] ["[ชีวประวตัิ, ประวตัิบคุคล, อตัชีวประวตัิ]"] 

lv1: 14580897 [material 0, stuff 0] ["[วตัถ,ุ วตัถดุิบ, &วสัด]ุ"] 

lv2:     14585519 [atom 1, molecule 1, particle 1, corpuscle 0, mote 0, speck 0] ["[ละออง, อณ,ู อนภุาค]"] 
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lv2:     14662574 [mineral 0] ["[แร่, แร่ธาต]ุ"] 

lv2:     14696793 [rock 0, stone 0] ["[ก้อนหิน, $ศิลา, หิน]"] 

lv2:     14842992 [earth 0, ground 0] ["[ดิน, ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, เปลือกดิน, ผิวดิน, ผืนดิน, แผน่ดิน, $พสธุา, พืน้ดิน, $พืน้พสธุา, $ภมูิ, หน้าดิน]"] 

lv2:     14866889 [fiber 0, fibre 0] ["[ใย, เส้นใย]"] 

lv2:     14974264 [paper 0] [[กระดาษ]] 

lv3:         02962545 [card 0] ["[การ์ด, บตัร, ไพ]่"] 

lv3:         06255777 [sheet 0, piece_of_paper 0, sheet_of_paper 0] [[แผน่กระดาษ]] 

lv2:     14984973 [coloring_material 0, colouring_material 0, color 0, colour 0] ["[$รงค์, สี]"] 

lv3:         14989820 [pigment 0] [[สารสี]] 

lv2:     14991712 [plant_material 0, plant_substance 0] ["[*วตัถดุิบจากไม้, *วสัดไุม้]"] 

lv3:         15098161 [wood 0] ["[เนือ้ไม้, ไม้]"] 

lv1: 11458624 [force 0] [[แรง]] 

lv1: 06282651 [language 0, linguistic_communication 0] [[ภาษา]] 

lv2:     06904171 [natural_language 0, tongue 0] [[*ภาษาธรรมชาติ]] 

lv1: 02472293 [homo 0, man 1, human_being 0, human 0] ["[คน, มนษุย์]"] 

lv2:     02472987 [world 0, human_race 0, humanity 0, humankind 0, human_beings 0, humans 0, mankind 0, man 0] ["[ชาวโลก, มนษุยชาติ]"] 

lv1: 06880664 [emblem 0, allegory 2] ["[คตินิยาย, อปุมานิทศัน์]"] 

lv1: 04424418 [thing 1] ["[ของ, สิง่, สิง่ของ, อยา่ง]"] 

lv1: 10288516 [man 7] ["[ผวั, สามี]"] 

lv1: 06637824 [database 0] ["[คลงัข้อมลู, ฐานข้อมลู]"] 
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lv2:     06481320 [list 0, listing 0] ["[บญัชีรายการ, รายการ, รายการข้อมลู]"] 

lv1: 14728724 [protein 0] [[โปรตีน]] 

lv1: 05867413 [part 0, section 0, division 0] ["[ตอน, ฝ่าย, ภาค, สว่น]"] 

lv2:     05868477 [end 0] ["[ท้าย, ปลาย, สดุ]"] 

lv1: 02084071 [dog 0, domestic_dog 0, Canis_familiaris 0] ["[*สนุขับ้าน, สนุขั, หมา]"] 

lv1: 14619225 [atom 0] ["[ปรมาณ,ู อะตอม]"] 

lv1: 06791372 [signal 0, signaling 0, sign 3] ["[เครื่องแสดง, เครื่องหมาย,  สญัญาณ, สิง่แสดง]"] 

lv2:     06806469 [symbol 0] [[สญัลกัษณ์]] 

lv3:         06807198 [numeral 0, number 1] ["[ตวัเลข, เบอร์, เลข, เลขหมาย, หมายเลข]"] 

lv3:         06817623 [written_symbol 0, printed_symbol 0] ["[*สญัลกัษณ์เขียน, *สญัลกัษณ์พิมพ์]"] 

lv4:             06817782 [mark 0] ["[แกงได, ขีด,  เครื่องหมาย]"] 

lv4:             06818970 [character 0, grapheme 0, graphic_symbol 0] [[อกัขระ]] 

lv5:                 06828818 [letter 1, letter_of_the_alphabet 0, alphabetic_character 0] ["[ตวัหนงัสือ, ตวัอกัษร, อกัษร]"] 

lv1: 08304895 [union 2] [[สหภาพ]] 

lv1: 06253690 [message 1] ["[ข้อความ, สาร, $สาส์น]"] 

lv1: 10467179 [president 0] ["[ประธานาธิบดี, ประมขุ]"] 

lv1: 04194289 [ship 0] ["[$นาวา, $นาวี, เรือ]"] 

lv1: 13403331 [document 0] ["[*ใบเรียกเก็บ, บิล]"] 

lv2:     13403643 [record 0] ["[*ใบสง่ของ, *ใบเสร็จ, *เอกสารการซือ้ขาย]"] 

lv3:         13412321 [register 0] ["[ทะเบียน, บญัชี, $ระเบียน, สมดุทะเบียน]"] 



 

 

     

166 

lv1: 06633205 [calling_card 0, visiting_card 0, card 4] ["[บตัรผู้มาเยี่ยม, บตัรเยี่ยม]"] 

lv1: 13331198 [sum 0, sum_of_money 0, amount 0, amount_of_money 0] [[เงินก้อน]] 

lv1: 05870365 [complex 0, composite 0] ["[*นิคม, กลุม่รวม]"] 

lv1: 14840755 [element 1] [[ธาต]ุ] 

lv1: 14621446 [group 0, radical 0, chemical_group 0] [[อนมุลู]] 

lv1: 00020827 [matter 0] ["[สสาร, สาร, สิง่]"] 

lv2:     09428967 [sediment 0, deposit 0] ["[ก้นตะกอน, ขีต้ะกอน, ชัน้ตะกอน, ตะกอน, สารนอนก้น, สิง่ทบัถม, สิง่นอนก้น]"] 

lv2:     14939445 [fluid 0] [[ของไหล]] 

lv3:         14877585 [gas 0] ["[ก๊าซ, แก๊ส]"] 

lv2:     15046900 [solid 4] [[ของแข็ง]] 

lv3:         14997012 [powder 0, pulverization 0, pulverisation 0] ["[ผง, ผยุผง, ฝุ่ น, ละออง]"] 

lv1: 06507941 [card 6, scorecard 0] ["[บตัรจดคะแนน, บตัรจดแต้ม, บตัรลงคะแนน]"] 

lv1: 07859284 [sugar 0, refined_sugar 0] ["[*นํา้ตาลบริสทุธิ์, นํา้ตาล, นํา้ตาลทราย]"] 

lv1: 10468559 [president 1] ["[กรรมการผู้จดัการ, ประธานบริษัท, ผู้จดัการใหญ่, ผู้ อํานวยการบริษัท]"] 

lv1: 05269901 [bone 0, os 0] ["[กระดกู, $อฐัิ]"] 

lv1: 08163025 [house 2] ["[ทําเนียบ, รัฐสภา, สภา]"] 

lv1: 09504135 [spiritual_being 0, supernatural_being 0] ["[*สิง่เหนือธรรมชาติ, *อมนษุย์]"] 

lv2:     09505418 [deity 0, divinity 0, god 1, immortal 0] ["[เทพ, เทพเจ้า, $เทพดา, เทพยดา, เทวดา, เทวะ, เทวา]"] 

lv1: 03876519 [painting 0, picture 1] ["[จิตรกรรม, ภาพ, ภาพเขียน, ภาพวาด, รูป, รูปภาพ]"] 

lv1: 02858304 [boat 0] ["[$นาวา, $นาวี, เรือ]"] 
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lv1: 03791235 [motor_vehicle 0, automotive_vehicle 0] [[ยานยนต์]] 

lv2:     02958343 [car 0, auto 0, automobile 0, machine 1, motorcar 0] ["[รถ, รถยนต์]"] 

lv1: 06624161 [letter 0, missive 0] ["[จดหมาย, สาร, $สาส์น, $สาสน์, หนงัสือ]"] 

lv1: 09385911 [part 0, piece 0] ["[ตอน, สว่น]"] 

lv2:     05220461 [body_part 0] [[&สว่นของร่ายกาย]] 

lv3:         05225602 [structure 0, anatomical_structure 0, complex_body_part 0, bodily_structure 0, body_structure 0] ["[*โครงสร้างทางร่างกาย, โครง, โครงสร้าง, 

โครงสร้างกายวิภาค]"] 

lv4:             05230171 [interstice 0] ["[ช่อง, ช่องวา่ง]"] 

lv4:             05246511 [tube 0, tube-shaped_structure 0] ["[*โครงสร้างรูปทอ่, ทอ่, หลอด]"] 

lv5:                 05397333 [vessel 0, vas 0] ["[ทอ่ลําเลียง, ทอ่ลําเลียงนํา้-เกลือแร่, หลอด, หลอดเลือด]"] 

lv6:                     05417975 [blood_vessel 0] ["[หลอดเลือด, หลอดโลหิต]"] 

lv7:                         05418717 [vein 0, vena 0, venous_blood_vessel 0] ["[*หลอดโลหิตดํา, หลอดเลือดดํา]"] 

lv4:             05248181 [passage 0, passageway 0] ["[*ช่องทาง, ทาง, ทางผา่น]"] 

lv3:         05267345 [tissue 0] [[เนือ้เยื่อ]] 

lv3:         05297523 [organ 0] [[อวยัวะ]] 

lv4:             05289601 [contractile_organ 0, contractor 0] [[*อวยัวะที่หดตวัได้]] 

lv5:                 05289297 [muscle 0, musculus 0] ["[กล้าม, กล้ามเนือ้, มดักล้าม]"] 

lv1: 13862780 [figure 0] ["[*รูปทรง, ทรง]"] 

lv1: 09887850 [caller 0, company 0] ["[แขก, แขกผู้มาเยี่ยม, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้มาหา]"] 

lv1: 06425065 [number 2, identification_number 0] ["[เลขที่, เลขประจําตวั, เลขหมาย, หมายเลข]"] 
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lv1: 05426243 [membrane 0, tissue_layer 0] ["[แผน่เยื่อ, เยื่อ, เยื่อบ,ุ เยื่อบผุิว]"] 

lv1: 06492939 [menu 0, bill_of_fare 0, card 5, carte_du_jour 0, carte 0] ["[บญัชีรายการอาหาร, รายการอาหาร, รายชื่ออาหาร]"] 

lv1: 09225146 [body_of_water 0, water 0] ["[นํา้, แหลง่นํา้]"] 

lv1: 08626283 [municipality 0] ["[เทศบาล, $นคราภิบาล, $บรุาภิบาล]"] 

lv2:     08524735 [city 0, metropolis 0, urban_center 0] ["[กรุง, $ธานี, นคร, นครหลวง, $บรุี, $พารา, มหานคร, เมือง]"] 

lv1: 00033615 [measure 0, quantity 0, amount 0] ["[จํานวน, ปริมาณ, มาตรา, หน่วยวดั]"] 

lv1: 13250048 [land 1] ["[ที่, ที่ดิน]"] 

lv1: 06998748 [artwork 0, art 0, graphics 1, nontextual_matter 0] ["[*ภาพประกอบ, ภาพกราฟิกส์, อาร์ตเวิร์ก]"] 

lv1: 07048000 [song 0, vocal 1] ["[เพลง, เพลงร้อง]"] 

lv1: 14490319 [indebtedness 0, liability 0, financial_obligation 0] ["[หนี,้ หนีส้นิ]"] 

lv1: 07649854 [meat 1] ["[เนือ้, เนือ้สตัว์]"] 

lv1: 07850329 [cheese 0] [[เนยแข็ง]] 

lv1: 10468962 [president 3, chairman 1, chairwoman 1, chair 0, chairperson 0] ["[ประธาน, ประธานที่ประชมุ, ผู้ เป็นประธาน]"] 

lv1: 14586258 [mixture 0] ["[ของผสม, วตัถผุสม, สารเนือ้ผสม, สารผสม]"] 

lv2:     14586769 [alloy 0, metal 1] ["[โลหะเจือ, โลหะผสม]"] 

lv1: 08050678 [government 0, authorities 0, regime 0] [[รัฐบาล]] 

lv2:     08178547 [state 1] [[รัฐ]] 

lv1: 06793231 [sign 0] [[เครื่องหมาย]] 

lv2:     06793426 [poster 0, posting 0, placard 0, notice 0, bill 0, card 2] ["[ใบประกาศ, ใบปลวิ, ใบปลวิติดประกาศ, ใบปิด, ใบปิดประกาศ, ประกาศ, ป้าย, ป้ายประกาศ, 

โปสเตอร์]"] 
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lv1: 13278375 [payment 0] [[เงินเรียกเก็บ]] 

lv1: 13250542 [money 2] ["[ทรัพย์สนิ, สนิ, เงิน, เงินทอง]"] 

lv1: 06635509 [material 0] [[*ข้อมลูดิบ]] 

lv1: 08168978 [state 0, nation 0, country 0, land 0, commonwealth 0, res_publica 0, body_politic 0] ["[ชาติ, ดินแดน, ประเทศ, ประเทศชาติ, รัฐ]"] 

lv1: 13372961 [medium_of_exchange 0, monetary_system 0] ["[ระบบการเงิน, สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน]"] 

lv2:     13384557 [money 0] [[เงิน]] 

lv2:     13385913 [currency 0] ["[เงิน, เงินตรา]"] 

lv3:         13384877 [money 1] ["[เงิน, เงินตรา]"] 

lv3:         13387877 [coinage 0, mintage 0, specie 0, metal_money 0] ["[เงินเหรียญ, เหรียญ, $เหรียญกระษาปณ์, เหรียญกษาปณ์, เหรียญเงินตรา]"] 

lv4:             13388245 [coin 2] ["[เงินเหรียญ, เหรียญ, $เหรียญกระษาปณ์, เหรียญกษาปณ์, เหรียญเงินตรา]"] 

lv1: 00032613 [possession 0] [[*สิง่ครอบครอง]] 

lv2:     13244109 [property 0, belongings 0, holding 0] ["[ทรัพย์สนิ, สิง่ของ, ทรัพย์สมบตัิ]"] 

lv1: 07578363 [helping 0, portion 0, serving 0] ["[*อาหารตอ่คน, *อาหารมือ้หนึง่, *ปริมาณอาหารหรือเครื่องดื่มตอ่คน]"] 

lv2:     07885223 [drink 4] ["[เครื่องดื่มหนึง่อกึ, *เครื่องดื่มหนึง่ที่]"] 

lv1: 15032376 [poison 0, toxicant 0, poisonous_substance 0] ["[พิษ, สารพิษ, สิง่มีพิษ, ยาพิษ]"] 

lv1: 09428741 [section 0] ["[ด้านตดั, ภาคตดั, รูปตดั, สว่นตดั, หน้าตดั]"] 

lv1: 03485997 [handle 0, grip 1, handgrip 0, hold 0] ["[คนั, ด้าม, ที่จบั, มือถือ, ห,ู หหูิว้]"] 

lv1: 14939900 [fluid 2] [[ของไหล]] 

lv2:     14940386 [liquid 4] [[ของเหลว]] 

lv3:         07881800 [beverage 0, drink 0, drinkable 0, potable 0] [[เครื่องดื่ม]] 
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lv4:             07884567 [alcohol 0, alcoholic_drink 0, alcoholic_beverage 0, intoxicant 0, inebriant 0] ["[*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของมนึเมา, $เครื่องดองของเมา, $เมรัย, สรุา, 

$สรุาเมรัย, เหล้า, แอลกอฮอล์]"] 

lv5:                 07891726 [wine 0, vino 0] ["[*ไวน์, เหล้าไวน์, เหล้าองุ่น]"] 

lv1: 05839024 [kind 0, sort 0, form 1, variety 1] ["[จําพวก, ชนิด, แบบ, ประเภท]"] 

lv1: 07068844 [device 0] ["[*อปุกรณ์ประดิษฐ์, *อปุกรณ์ศิลปะ]"] 
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงผลการสร้างเครือข่ายคาํไทยระบบอัตโนมัต ิด้วยวธิีการแปลสองทาง  

โดยใช้พจนานุกรมอเิล็กทรอนิกส์ ไทย  อังกฤษ เล็กซติรอน 
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ตารางแสดงผลการสร้างเครือข่ายคําไทยระบบอตัโนมตัิ ด้วยวิธีการแปลสองทาง โดยใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย  องักฤษ เลก็ซิตรอน 
00002684 [object 0, physical_object 0] [*วตัถกุายภาพ, $เทหวตัถ,ุ วตัถ,ุ อ็อบเจกต์] วตัถ ุ   

00003553 [whole 0, unit 0] [หนว่ย]     

00004258 [living_thing 0, animate_thing 0] [*สิ่งมีชีวิต]     

00004475 [organism 0, being 0] [$สตั, สิ่งมีชีวิต, อินทรีย์, อินทรียภาพ]     

00006269 [life 0] [สิ่งมีชีวิต]  ชีวิต 

00006484 [cell 0] [เซลล์] เซลล์   

00007347 [causal_agent 0, cause 0, causal_agency 0] [ต้นเหต,ุ ปัจจยั,  มลูเหต,ุ $สมฏุฐาน, สาเหต,ุ เหต,ุ $อธิกรณ์, ] สาเหต ุ   

00007846 [person 0, individual 0, someone 0, somebody 0, mortal 0, soul 0] [คน, บคุคล] บคุคล   

00015388 [animal 0, animate_being 0, beast 0, brute 0, creature 0, fauna 0] [พรรณสตัว์, สตัว์, $สตัวชาติ, $สิงห์สาราสตัว์] สตัว์   

00017222 [plant 0, flora 0, plant_life 0] [$เฌอ, ต้นไม้, พรรณพืช, พฤกษ์, พฤกษชาติ, พฤกษา, พืช, ไม้]     

00019128 [natural_object 0] [วตัถธุรรมชาติ, สิ่งธรรมชาต]ิ     

00020827 [matter 0] [สสาร, สาร, สิ่ง]     

00021265 [food 0, nutrient 0] [ข้าวปลาอาหาร, เครื่องบริโภค, $เครื่องเสวย, $ภตัตาหาร, $โภชนะ, $โภชนา, สิ่งบริโภค, อาหาร]  ธาตอุาหาร 

00021939 [artifact 0, artefact 0] [สิ่งทําขึน้, สิ่งประดษิฐ์]     

00022903 [article 0] [ของ, สิ่งของ]     

00027167 [location 0] [ตําแหนง่, ตําแหนง่ที่ตัง้, ทําเล, ทําเลที่ตัง้, ที่ตัง้]     

00031264 [group 0, grouping 0] [กลุม่] กลุม่   

00032613 [possession 0] [*สิ่งครอบครอง]  ความเป็นเจ้าของ 

00033615 [measure 0, quantity 0, amount 0] [จํานวน, ปริมาณ, มาตรา, หนว่ยวดั] มาตรการ, ปริมาณ, จํานวน   

01321579 [young 0, offspring 0] [$ลกูออ่น, ลกูสตัว์]     

01326291 [microorganism 0, micro-organism 0] [จลุชีพ, จลุินทรีย์]     

01466257 [chordate 0] [คอร์เดต, สตัว์มีแกนสนัหลงั]     

01471682 [vertebrate 0, craniate 0] [สตัว์มีกระดกูสนัหลงั]     

01473806 [aquatic_vertebrate 0] [*สตัว์นํา้มีกระดกูสนัหลงั]     

01503061 [bird 0] [นก, &สตัว์ปีก] นก   

01661091 [reptile 0, reptilian 0] [สตัว์เลือ้ยคลาน, &สตัว์สะเทิน้บกสะเทิน้นํา้] สตัว์เลือ้ยคลาน   

01767661 [arthropod 0] [สตัว์ขาปล้อง, &สตัว์ที่มีลําตวัเป็นข้อปล้อง]     

01861778 [mammal 0, mammalian 0] [สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม] สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม   
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01886756 [placental 0, placental_mammal 0, eutherian 0, eutherian_mammal 0] [*สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมมีรก, พลาเซนตา]     

01895735 [hide 0, pelt 0, skin 1] [ผิว, ผิวหนงั, หนงั]     

01905661 [invertebrate 0] [สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั] สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั   

01940736 [mollusk 0, mollusc 0, shellfish 1] [สตัว์พวกหอย, &สตัว์พวกหอยและปลาหมกึ]     

02075296 [carnivore 0] [สตัว์กินเนือ้] สตัว์กินเนือ้   

02083346 [canine 0, canid 0] [&สตัว์มีเขีย้ว]     

02084071 [dog 0, domestic_dog 0, Canis_familiaris 0] [*สนุขับ้าน, สนุขั, หมา] สนุขั   

02159955 [insect 0] [$กีฏ, แมลง] แมลง   

02311060 [larva 0] [ตวัอ่อน, &หนอนแมลง]     

02370806 [ungulate 0, hoofed_mammal 0] [*สตัว์กีบ, &สตัว์เท้ากีบ]     

02373336 [odd-toed_ungulate 0, perissodactyl 0, perissodactyl_mammal 0] [*สตัว์กีบคี่]     

02374149 [equine 0, equid 0] [*สตัว์ตระกลูม้า, &สตัว์พวกม้า]     

02374451 [horse 0, Equus_caballus 0] [*อิควสุ คาบอลลสุ, $พาชี, ม้า, $อาชา]     

02472293 [homo 0, man 1, human_being 0, human 0] [คน, มนษุย์] มนษุย์   

02472987 

[world 0, human_race 0, humanity 0, humankind 0, human_beings 0, humans 0, mankind 0, 

man 0] [ชาวโลก, มนษุยชาต]ิ  โลก, มนษุยธรรม 

02512053 [fish 0] [ปลา, $มจัฉะ, $มจัฉา] ปลา   

02686568 [aircraft 0] [เครื่องบิน, อากาศยาน]     

02727825 [apparatus 0, setup 0] [เครื่องสําเร็จ]     

02735688 [area 0] [เขต, บริเวณ, พืน้ที่]  ยา่น 

02743547 [art 0, fine_art 0] [งานศลิป์, ศลิป์, ศลิปะ]     

02773037 [bag 0] [กระเป๋า, ถงุ, ยา่ม] ถงุ   

02796623 [barrier 0] [เครื่องกีดกัน้, เครื่องกีดขวาง, ตวักัน้, ที่กนั, สิ่งกีดขวาง, อปุสรรค]     

02858304 [boat 0] [$นาวา, $นาวี, เรือ] เรือ   

02870092 [book 0, volume 0] [สมดุ, หนงัสือ] หนงัสือ   

02876657 [bottle 0] [ขวด]     

02913152 [building 0, edifice 0] [ตกึ, อาคาร, โรงเรือน] ตกึ   

02914991 [building_complex 0, complex 0] [*นิคม, *ศนูย์ครบวงจร]     

02958343 [car 0, auto 0, automobile 0, machine 1, motorcar 0] [รถ, รถยนต์] รถยนต์ เครื่องจกัร 

02962545 [card 0] [การ์ด, บตัร, ไพ]่ ไพ ่   
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03001627 [chair 0] [เก้าอี]้ เก้าอี ้   

03051540 [clothing 0, article_of_clothing 0, vesture 0, wear 0, wearable 0, habiliment 0] [เครื่องแตง่กาย, เครื่องแตง่ตวั]     

03076708 [commodity 0, trade_good 0, good 0] [โภคภณัฑ์, สินค้า]     

03081021 [component 0, constituent 0, element 0] [ชิน้ประกอบ, ชิน้สว่น, สว่นประกอบ, สว่นย่อย, องค์ประกอบ]  ธาต ุ

03089014 [conduit 0] [ทอ่]     

03093574 [consumer_goods 0] [เครื่องอปุโภค, เครื่องอปุโภคบริโภค, $โภคทรัพย์, $โภคยทรัพย์, สินค้าผู้บริโภค, สินค้าอปุโภคบริโภค] เครื่องอปุโภคบริโภค   

03094503 [container 0] [ที่ใส]่     

03100490 [conveyance 0, transport 0] [ยานพาหนะ]     

03119790 [course 0] [คอร์ส, *ทางแขง่, *เส้นทางการแขง่ขนั]  หลกัสตูร 

03122748 [covering 0] [*สิ่งปกคลมุ]     

03125870 [craft 0] [ยาน]     

03129123 [creation 0] [งานสร้างสรรค์, ผลงานประดษิฐ์]     

03165211 [daybook 0, ledger 0] [บญัชีประจําวนั, บญัชีแยกประเภท, สมดุบนัทกึประจําวนั]     

03169390 [decoration 0, ornament 0, ornamentation 0] [เครื่องตกแตง่, เครื่องประดบั, $ถนิม, สิ่งประดบั]     

03178782 [design 0, pattern 0, figure 1] [แบบ, รูปแบบ, ลวดลาย, ลาย] ลาย   

03183080 [device 0] [กลอปุกรณ์, สิ่งประดษิฐ์]     

03247620 [drug 0] [ยา] ยา   

03259505 [dwelling 0, home 0, domicile 0, abode 0, habitation 0, dwelling_house 0] [บ้านเรือน] บ้าน   

03285912 [enclosure 0] [คอก, เล้า]     

03287733 [engine 0] [เครื่องยนต์, ยนต์]  หวัรถจกัร 

03294048 [equipment 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์]     

03297735 [establishment 0] [ที่ตัง้ทําการ, สถานที่ทําการ, สถานประกอบการ]     

03302121 [excavation 0] [*รูเจาะ, โพรง, หลมุ, อโุมงค์]     

03309808 [fabric 0, cloth 0, material 0, textile 0] [ผ้า, $พสัตร์, สิ่งทอ] ผ้า, สิ่งทอ   

03315023 [facility 0, installation 0] [*สถานที่ที่อํานวยความสะดวก]     

03316406 [factory 0, mill 1, manufacturing_plant 0, manufactory 0] [โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม] โรงงาน   

03323703 [fastener 0, fastening 0, holdfast 0, fixing 0] [$เครื่องจบั, เครื่องยดึ, สิ่งยดึ]     

03405265 [furnishing 0] [เครื่องตกแตง่บ้าน]     

03405725 [furniture 0, piece_of_furniture 0, article_of_furniture 0] [เครื่องเรือน, เฟอร์นิเจอร์] เครื่องเรือน   
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03419014 [garment 0] [เสือ้ผ้า, เสือ้ผ้าอาภรณ์]     

03485997 [handle 0, grip 1, handgrip 0, hold 0] [คนั, ด้าม, ที่จบั, มือถือ, ห,ู หหูิว้] ที่จบั   

03502509 [headdress 0, headgear 0] [เครื่องปกคลมุศีรษะ, เครื่องสวมศีรษะ]     

03544360 [house 0] [บ้าน, เรือน]     

03546340 [housing 0, lodging 0, living_accommodations 0] [ที่พกัแรม, ที่พกัอาศยั, ที่อยู่อาศยั]  การเคหะ 

03563967 [implement 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์]     

03574816 [instrument 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์]     

03575240 [instrumentality 0, instrumentation 0] [*สิ่งที่ประดษิฐ์ขึน้เพื่อใช้งาน]     

03650173 [layer 0, bed 4] [ก้น, ชัน้, ฐาน] ชัน้ เตียงนอน 

03699975 [machine 0] [เครื่องจกัร, เครื่องกล] เครื่องจกัร   

03700963 [machine 2, simple_machine 0] [เครื่องจกัรกลพืน้ฐาน]  เครื่องจกัร 

03729951 [material 1] [*ปัจจยัการผลิต, ปัจจยั]     

03733547 [means 0] [*เครื่องมือที่ทําให้งานบางอยา่งสําเร็จ]  วิธี 

03733925 [measuring_instrument 0, measuring_system 0, measuring_device 0] [*เครื่องตวง, *เครื่องวดั, *มาตรวดั]     

03738472 [mechanism 0] [กลไก, กลวิธาน] กลไก   

03740161 [medicine 0, medication 0, medicament 0, medicinal_drug 0] [ยารักษาโรค, ยา]  แพทยศาสตร์ 

03748162 [mercantile_establishment 0, retail_store 0, sales_outlet 0, outlet 1] [ร้านขายสินค้าจากโรงงาน, ร้านค้า, ร้านค้าปลีก]     

03789946 [motor 0] [มอเตอร์]     

03791235 [motor_vehicle 0, automotive_vehicle 0] [ยานยนต์]     

03800933 [musical_instrument 0, instrument 1] [เครื่องดนตรี] เครื่องดนตรี   

03839993 [obstruction 0, obstructor 0, obstructer 0, impediment 0, impedimenta 1] [สิ่งกีดขวาง, สิ่งขดัขวาง, อปุสรรค]     

03841666 [office 0, business_office 0] [ที่ทํางาน, สํานกังาน, ออฟฟิศ] สํานกังาน ตําแหนง่ 

03848729 [opening 0] [ชอ่ง, $ทวาร, ทางเข้า, ประต,ู รอยโหว่, รูเปิด]     

03873064 [padding 0, cushioning 0] [*เครื่องกนักระแทก, *วสัดบุรุอง, นวม, เบาะ]     

03876519 [painting 0, picture 1] [จิตรกรรม, ภาพ, ภาพเขียน, ภาพวาด, รูป, รูปภาพ] ภาพวาด การทาสี 

03892891 [part 0, portion 0] [ชิน้สว่น, สว่น] สว่น   

03895293 [passage 0] [ทาง, ทางผา่น, ทางสญัจร]     

03925226 [photograph 0, photo 0, exposure 0, picture 2, pic 0] [ภาพ, ภาพถ่าย, รูป, รูปถ่าย, รูปภาพ] ภาพถ่าย   

03953020 [place_of_business 0, business_establishment 0] [สถานประกอบธุรกิจ]     
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03956922 [plant 1, works 2, industrial_plant 0] [โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม, สถานที่ผลิต]     

03964744 [plaything 0, toy 0] [ของเดก็เลน่, ของเลน่, เครื่องเลน่] ของเลน่   

03976657 [pole 0] [ไม้]  ขัว้โลก 

04007894 [product 0, production 0] [ผลผลิต, ผลิตกรรม, ผลิตผล, ผลิตภณัฑ์] ผลิตผล ผลคณู, การผลิต 

04014297 [protective_covering 0, protective_cover 0, protection 0] [*เกราะ, *เกราะป้องกนั, *สิ่งคุ้มครอง, *สิ่งป้องกนั]     

04074482 [remedy 0, curative 0, cure 0, therapeutic 0] [ยารักษาโรค, สิ่งใช้รักษาโรค]     

04076846 [representation 0] [ตวัแทน, รูปแทน]     

04081844 [restraint 0, constraint 0] [*เครื่องยบัยัง้, *เครื่องหนว่งเหนี่ยว]     

04096066 [road 0, route 0] [ถนน, ทาง, วิถี, วิถีทาง, เส้นทาง, หนทาง] ถนน   

04100174 [rod 0] [ไม้]     

04105893 [room 0] [ห้อง] ห้อง   

04161981 [seat 1] [ที่นัง่] ที่นัง่   

04164989 [section 0, segment 0] [ชว่ง, เซกเมนต์, ตอน, สว่น]     

04188643 [sheet 3, flat_solid 0] [ใบ, แผน่]     

04192858 [shield 2] [กระดอง, กะบงั, เกราะ, เครื่องกําบงั, เครื่องบงั, เปลือก, แผน่กําบงั, ฝาครอบ, โล่, สิ่งกําบงั] โล ่   

04194289 [ship 0] [$นาวา, $นาวี, เรือ]     

04202417 [shop 0, store 0] [ร้าน, ร้านขายของ, ร้านค้า, *ห้าง] ร้าน, ร้านค้า   

04213626 [side 0] [ข้าง, ด้าน, เบือ้ง, ฝั่ง] ข้าง   

04263760 [source_of_illumination 0] [*อปุกรณ์สอ่งสวา่ง]     

04317420 [stick 0] [ไม้, *แทง่ไม้, *ทอ่นไม้]     

04339291 [strip 0, slip 3] [แถบ, สายยาว]     

04341686 [structure 0, construction 0] [โครงสร้าง, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลกูสร้าง] โครงสร้าง   

04359589 [support 0] [*ฐาน, ตวัหนนุ, สิ่งพยงุ]     

04360501 [support 1] [*ฐาน, ตวัหนนุ, สิ่งพยงุ]     

04361095 [supporting_structure 0] [โครงสร้างรองรับ]     

04362025 [surface 0] [ผิว, ผิวนอก, $ผิวพืน้, พืน้ผิว, หน้า]     

04377057 [system 0] [เครื่อง, ระบบ] ระบบ   

04379243 [table 1] [โต๊ะ]   ตาราง 

04379964 [table 2] [*โต๊ะกินข้าว, *โต๊ะอาหาร]   ตาราง 
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04424218 [thing 0] [ของ, สิ่ง, สิ่งของ, อยา่ง] สิ่งของ   

04424418 [thing 1] [ของ, สิ่ง, สิ่งของ, อยา่ง] สิ่งของ   

04426788 [thread 0, yarn 0] [ด้าย, เส้นด้าย] ด้าย   

04451818 [tool 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] เครื่องมือ   

04493505 [tube 0, tubing 0] [ทอ่]     

04524313 [vehicle 0] [$ครรไล, ยาน]     

04531098 [vessel 1] [ภาชนะ]     

04564698 [way 0] 

[ชอ่ง, ชอ่งทาง, ถนน, ทาง, แนวทาง, $ปฏิปทา, $มรรค, $มรรคา, ลูท่าง, วิถี, วิถีทาง, เส้นทาง, หน, 

หนทาง]     

04565375 [weapon 0, arm 1, weapon_system 0] [$ศสัตรา, $ศาสตรา, $แสง, อาวธุ] อาวธุ แขน 

04566257 [weaponry 0, arms 0, implements_of_war 0, weapons_system 0, munition 0] [ยทุโธปกรณ์, สรรพาวธุ, อาวธุยทุธภณัฑ์, อาวธุยทุโธปกรณ์]     

04599396 [work 0, piece_of_work 0] [งาน, ชิน้งาน, ผลงาน, สิ่งที่ทํา] ชิน้งาน   

04602044 [workplace 0, work 1] [ที่ทํางาน, สถานที่ทํางาน]  ชิน้งาน 

05074774 [position 0, spatial_relation 0] [ตําแหนง่]     

05154517 [asset 0, plus 0] [*สิ่งเป็นคณุ]  สินทรัพย์ 

05216365 [organic_structure 0, physical_structure 0, body 0] [กาย, ตวั, $เทห์, ร่าง, $สรรพางค์, สรีระ, $สงัขาร, ร่างกาย, *โครงสร้างกายภาพ] ร่างกาย   

05220461 [body_part 0] [&สว่นของร่ายกาย]     

05225602 

[structure 0, anatomical_structure 0, complex_body_part 0, bodily_structure 0, 

body_structure 0] [*โครงสร้างทางร่างกาย, โครง, โครงสร้าง, โครงสร้างกายวิภาค] โครงสร้าง   

05230171 [interstice 0] [ชอ่ง, ชอ่งวา่ง]     

05237755 [body_covering 0] [*สิ่งปกคลมุร่างกาย, *สิ่งหอ่หุ้มร่างกาย]     

05238282 [skin 0, tegument 0, cutis 0] [ผิว, ผิวกาย, ผิวพรรณ, ผิวหนงั, หนงั]     

05246511 [tube 0, tube-shaped_structure 0] [*โครงสร้างรูปทอ่, ทอ่, หลอด]     

05248181 [passage 0, passageway 0] [*ชอ่งทาง, ทาง, ทางผา่น]     

05254795 [hair 0] [$เกศ, $เกศา, $เกศี, ขน, ผม, ผมเผ้า, $โลมา, เส้นขน, เส้นผม] ผม   

05263850 [body_substance 0] [*สสารในร่างกาย, *สารในร่างกาย]     

05267345 [tissue 0] [เนือ้เยื่อ]     

05269901 [bone 0, os 0] [กระดกู, $อฐัิ] กระดกู   

05289297 [muscle 0, musculus 0] [กล้าม, กล้ามเนือ้, มดักล้าม] กล้ามเนือ้   

05289601 [contractile_organ 0, contractor 0] [*อวยัวะที่หดตวัได้]     
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05297523 [organ 0] [อวยัวะ] อวยัวะ   

05397333 [vessel 0, vas 0] [ทอ่ลําเลียง, ทอ่ลําเลียงนํา้-เกลือแร่, หลอด, หลอดเลือด]     

05397468 [liquid_body_substance 0, bodily_fluid 0, body_fluid 0, humor 0, humour 0] [*ของเหลวในร่างกาย, *สารเหลวในร่างกาย, สารนํา้]  อารมณ์ขนั 

05404728 [secretion 0] [สารหลัง่, สิ่งคดัหลัง่, &สารคดัหลัง่]     

05407119 [hormone 0, endocrine 0, internal_secretion 0] [ฮอร์โมน, &สารคดัหลัง่ในร่างกาย] ฮอร์โมน   

05417975 [blood_vessel 0] [หลอดเลือด, หลอดโลหิต]     

05418717 [vein 0, vena 0, venous_blood_vessel 0] [*หลอดโลหิตดํา, หลอดเลือดดํา]     

05426243 [membrane 0, tissue_layer 0] [แผน่เยื่อ, เยื่อ, เยื่อบ,ุ เยื่อบผุิว]     

05816790 [reading 2, meter_reading 0, indication 0] [*เครื่องชีบ้อก, สิ่งชีบ้อก]     

05839024 [kind 0, sort 0, form 1, variety 1] [จําพวก, ชนิด, แบบ, ประเภท] ชนิด ความหลากหลาย 

05867413 [part 0, section 0, division 0] [ตอน, ฝ่าย, ภาค, สว่น] สว่น  แผนก 

05868477 [end 0] [ท้าย, ปลาย, สดุ]  ตอนจบ 

05870365 [complex 0, composite 0] [*นิคม, กลุม่รวม]     

06253690 [message 1] [ข้อความ, สาร, $สาส์น]     

06254669 [medium 1] [ตวักลาง, สื่อ, สื่อกลาง]     

06255777 [sheet 0, piece_of_paper 0, sheet_of_paper 0] [แผน่กระดาษ]     

06282651 [language 0, linguistic_communication 0] [ภาษา] ภาษา   

06284225 [language_unit 0, linguistic_unit 0] [*หนว่ยภาษา]     

06286395 [word 0] [คํา, ศพัท์] คํา   

06333653 [name 0] [ฉายา, ชื่อ, นาม, $นามกร, $ปรมาภิไธย, $สมญา] ชื่อ   

06338908 [appellation 0, denomination 0, designation 0, appellative 0] [*ชื่อที่ใช้เรียกเพื่อแยกประเภท, ฉายา, ชื่อ, นาม, นามพรรณ, สามานยนาม]     

06339416 [title 2, title_of_respect 0, form_of_address 0] [คํานําหน้าชื่อ, คํานําหน้านาม, บรรดาศกัดิ์, ยศ]  ชื่อเรื่อง 

06349220 [written_communication 0, written_language 0, black_and_white 0] [ภาษาเขียน]     

06359877 [writing 1] [ตวัหนงัสือ, ลายลกัษณ์, ลายลกัษณ์อกัษร, $ลิขิต, $เลขา, สิ่งที่เขียน]     

06362953 [writing 0, written_material 0, piece_of_writing 0] [*งานเขียน, นิพนธ์, บทประพนัธ์]     

06364329 [literary_composition 0, literary_work 0] [*บทประพนัธ์, วรรณกรรม]     

06365467 [matter 0] [สิ่งพิมพ์]     

06377442 [poem 0, verse_form 0] [กลอน, บทกลอน, บทกวี, บทกวีนิพนธ์]     

06387980 [text 0, textual_matter 0] [*เนือ้ความ, เนือ้ถ้อยกระทงความ]     



 

 

     

179 

06392001 [section 0, subdivision 0] [$กณัฑ์, ข้อ, ตอน, บท, สว่น]     

06410904 [book 0] [$คมัภีร์, ตํารา, $บรรณ, หนงัสือ] หนงัสือ   

06417598 [reference_book 0, reference 4, reference_work 0, book_of_facts 0] [หนงัสืออ้างอิง, หนงัสืออเุทศ, เอกสารอ้างอิง]     

06425065 [number 2, identification_number 0] [เลขที่, เลขประจําตวั, เลขหมาย, หมายเลข] เลขประจําตวั ตวัเลข 

06470073 [document 0, written_document 0, papers 0] [$บรรณสาร, $สาส์น, เอกสาร, เอกสารกระดาษ] เอกสาร   

06481320 [list 0, listing 0] [บญัชีรายการ, รายการ, รายการข้อมลู]     

06492939 [menu 0, bill_of_fare 0, card 5, carte_du_jour 0, carte 0] [บญัชีรายการอาหาร, รายการอาหาร, รายชื่ออาหาร] รายการอาหาร ไพ ่

06507941 [card 6, scorecard 0] [บตัรจดคะแนน, บตัรจดแต้ม, บตัรลงคะแนน]  ไพ ่

06515827 [biography 0, life 0, life_story 0, life_history 0] [ชีวประวตัิ, ประวตัิบคุคล, อตัชีวประวตั]ิ  ชีวิต 

06566077 

[software 0, software_program 0, computer_software 0, software_system 0, 

software_package 0, package 0] [ซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์สําเร็จ, โปรแกรมสําเร็จ, สว่นชดุคําสัง่, สว่นชดุคําสัง่สําเร็จ] ซอฟต์แวร์ หีบหอ่ 

06568978 [program 2, programme 2, computer_program 0, computer_programme 0] [ชดุคําสัง่, โปรแกรม]     

06589574 [publication 0] [สิ่งตีพิมพ์, สิ่งพิมพ์, สิ่งพิมพ์เผยแพร่]     

06596978 [issue 0, number 0] [ฉบบั, ฉบบัพิมพ์]  ตวัเลข 

06624161 [letter 0, missive 0] [จดหมาย, สาร, $สาส์น, $สาสน์, หนงัสือ] จดหมาย ตวัอกัษร 

06633205 [calling_card 0, visiting_card 0, card 4] [บตัรผู้มาเยี่ยม, บตัรเยี่ยม]  ไพ ่

06635509 [material 0] [*ข้อมลูดิบ]     

06637824 [database 0] [คลงัข้อมลู, ฐานข้อมลู]     

06791372 [signal 0, signaling 0, sign 3] [เครื่องแสดง, เครื่องหมาย,  สญัญาณ, สิ่งแสดง] สญัญาณ   

06793231 [sign 0] [เครื่องหมาย]     

06793426 [poster 0, posting 0, placard 0, notice 0, bill 0, card 2] 

[ใบประกาศ, ใบปลิว, ใบปลิวตดิประกาศ, ใบปิด, ใบปิดประกาศ, ประกาศ, ป้าย, ป้ายประกาศ, 

โปสเตอร์]  ข้อสงัเกต, ร่างกฎหมาย, ไพ ่

06797169 [indication 0, indicant 1] [สิ่งชีบ้อก]     

06806469 [symbol 0] [สญัลกัษณ์] สญัลกัษณ์   

06807198 [numeral 0, number 1] [ตวัเลข, เบอร์, เลข, เลขหมาย, หมายเลข] ตวัเลข   

06817623 [written_symbol 0, printed_symbol 0] [*สญัลกัษณ์เขียน, *สญัลกัษณ์พิมพ์]     

06817782 [mark 0] [แกงได, ขีด,  เครื่องหมาย]   คะแนน, สญัลกัษณ์ 

06818970 [character 0, grapheme 0, graphic_symbol 0] [อกัขระ]   อกัษร 

06828818 [letter 1, letter_of_the_alphabet 0, alphabetic_character 0] [ตวัหนงัสือ, ตวัอกัษร, อกัษร] ตวัอกัษร จดหมาย 

06880664 [emblem 0, allegory 2] [คตนิิยาย, อปุมานิทศัน์]     
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06904171 [natural_language 0, tongue 0] [*ภาษาธรรมชาต]ิ  ลิน้ 

06998748 [artwork 0, art 0, graphics 1, nontextual_matter 0] [*ภาพประกอบ, ภาพกราฟิกส์, อาร์ตเวิร์ก]     

07012534 [line 2] [บรรทดั]  เส้น 

07048000 [song 0, vocal 1] [เพลง, เพลงร้อง]     

07068844 [device 0] [*อปุกรณ์ประดษิฐ์, *อปุกรณ์ศลิปะ]     

07556637 [comestible 0, edible 0, eatable 0, pabulum 0, victual 0, victuals 0] [ของกิน, ของกินได้, *ของรับประทาน]     

07556970 [course 0] [&อาหารชดุ]   หลกัสตูร 

07557165 [dainty 0, delicacy 0, goody 0, kickshaw 0, treat 0] 

[สิ่งที่มีรสชาตดิี, สิ่งที่เอร็ดอร่อย, $อาหารอนัโอชะ, $อาหารโอชะ, *ของอร่อย, &อาหารอร่อย, &อาหาร

รสดี]   ความละเอียดออ่น 

07557434 [dish 0] [กบัข้าว, จาน, อาหาร]     

07566340 [foodstuff 0, food_product 0] [*ผลิตภณัฑ์อาหาร]   ของกิน 

07570720 [nutriment 0, nourishment 0, nutrition 0, sustenance 0, aliment 0, alimentation 0, victuals 1] [โภชนาหาร, สิ่งบํารุงเลีย้ง, &สารอาหารบํารุงกําลงั, &สารอาหาร]   โภชนาการ 

07572353 [commissariat 0, provisions 0, provender 1, viands 1, victuals 2] [$กองเกียกกาย, กองเสบียง, เสบียง, $เสบียงกรัง, เสบียงอาหาร]     

07578363 [helping 0, portion 0, serving 0] [*อาหารตอ่คน, *อาหารมือ้หนึง่, *ปริมาณอาหารหรือเครื่องดื่มตอ่คน]     

07596684 [sweet 0, confection 0] [ขนมหวาน, *ของหวาน]     

07597365 [candy 0, confect 0] [ลกูกวาด, ลกูอม]     

07609840 [dessert 0, sweet 1, afters 0] [ขนม, ขนมหวาน, ของหวาน, &เครื่องหวาน]     

07622061 [baked_goods 0] [*ของอบ, *อาหารอบ]     

07622708 [pastry 0] [ขนมอบ]     

07628870 [cake 0] [ขนมเค้ก, เค้ก] เค้ก   

07649854 [meat 1] [เนือ้, เนือ้สตัว์]     

07679356 [bread 0, breadstuff 1, staff_of_life 0] [ขนมปัง, ปัง] ขนมปัง   

07705711 [produce 0, green_goods 0, green_groceries 0, garden_truck 0] [ผลิตผลทางการเกษตร]     

07705931 [edible_fruit 0] [*ผลไม้กินได้]     

07707451 [vegetable 0, veggie 0, veg 0] [ผกั, พืชผกั, อาหารผกั] ผกั   

07809096 [ingredient 0, fixings 0] [สว่นประกอบอาหาร, สว่นผสม] สว่นผสม   

07809368 [flavorer 0, flavourer 0, flavoring 0, flavouring 0, seasoner 0, seasoning 0] [&สารปรุงแตง่กลิ่นรส]     

07810907 [condiment 0] [*เครื่องปรุงรสอาหาร, เครื่องปรุงรส, &เครื่องจิม้]     

07811416 [herb 0] [*สมนุไพรปรุงอาหาร, $พืชสมนุไพร, สมนุไพร] สมนุไพร   

07829412 [sauce 0] [*ซอส, นํา้จิม้, $นํา้ชรูส, นํา้ปรุงรส]     
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07843775 [dairy_product 0] [*ผลิตภณัฑ์นม]     

07850329 [cheese 0] [เนยแข็ง]     

07859284 [sugar 0, refined_sugar 0] [*นํา้ตาลบริสทุธิ์, นํา้ตาล, นํา้ตาลทราย] นํา้ตาล   

07881800 [beverage 0, drink 0, drinkable 0, potable 0] [เครื่องดื่ม] เครื่องดื่ม   

07884567 [alcohol 0, alcoholic_drink 0, alcoholic_beverage 0, intoxicant 0, inebriant 0] 

[*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของมนึเมา, $เครื่องดองของเมา, $เมรัย, สรุา, $สรุาเมรัย, เหล้า, 

แอลกอฮอล์] เหล้า, แอลกอฮอล์   

07885223 [drink 4] [เครื่องดื่มหนึง่อกึ, *เครื่องดื่มหนึง่ที่]     

07891726 [wine 0, vino 0] [*ไวน์, เหล้าไวน์, เหล้าองุ่น] เหล้าไวน์   

07938773 [arrangement 0] [*การจดั]     

07942152 [people 0] [ประชาชน, ผู้คน]     

07950920 [social_group 0] [*กลุม่คนทางสงัคม]     

07951464 [collection 0, aggregation 0, accumulation 0, assemblage 1] [*ของสะสม, สิ่งสะสม]     

07965085 [body 0] [*กลุม่คนที่แบง่ตามกิจกรรม]  ร่างกาย 

07970721 [family 1, family_line 0, folk 2, kinfolk 0, kinsfolk 0, sept 0, phratry 0] [โคตร, ตระกลู, เทือกเถา, สายตระกลู]   ครอบครัว 

07975026 [gathering 0, assemblage 0] [*กลุม่คนที่มาชมุนมุรวมกนั]  การจบักลุม่ 

07996689 [set 0] [ชดุ, เซต] ชดุ   

08008335 [organization 0, organisation 0] [องค์กร, องค์การ] องค์กร   

08049401 [association 0] [สมาคม]     

08050678 [government 0, authorities 0, regime 0] [รัฐบาล] รัฐบาล   

08053576 [institution 0, establishment 0] [ที่ตัง้ทําการ, สถานที่ทําการ]  สถาบนั 

08056231 [enterprise 0] [วิสาหกิจ]     

08058098 [company 1] [$กมัปนี, บริษัท]     

08061042 

[business 0, concern 0, business_concern 0, business_organization 0, 

business_organisation 0] [*องค์กรธุรกิจ]  ธุรกิจ 

08077292 [administrative_unit 0, administrative_body 0] [*หนว่ยงานบริหาร]     

08077711 [company 5] [*หนว่ยดบัเพลิง]     

08078020 [family 2, household 0, house 5, home 0, menage 0] [ครอบครัว, ครัวเรือน, บ้าน] ครอบครัว, บ้าน   

08081668 [religion 0, faith 0, organized_religion 0] [ลทัธิ, ลทัธิความเชื่อ, $ศาสน์, ศาสนา] ศาสนา ศรัทธา 

08114861 [department 0, section 3] [*หนว่ยงาน]     

08160276 [citizenry 0, people 1] [ชาว, ประชากร, ประชาชน, ประชาชนพลเมือง, พลเมือง]     
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08163025 [house 2] [ทําเนียบ, รัฐสภา, สภา]     

08164585 

[administration 0, governance 0, governing_body 0, establishment 2, brass 0, organization 1, 

organisation 1] [คณะบริหาร, ฝ่ายปกครอง]  การบริหาร, ทองเหลือง, องค์กร 

08166552 [nation 1, land 1, country 1] [คนในประเทศ, *คนในชาติ, ประชาชนในประเทศ, *ประชาชนในชาติ]  ประเทศ 

08168978 [state 0, nation 0, country 0, land 0, commonwealth 0, res_publica 0, body_politic 0] [ชาติ, ดนิแดน, ประเทศ, ประเทศชาติ, รัฐ] ประเทศ สภาพ 

08178547 [state 1] [รัฐ]  สภาพ 

08179689 [populace 0, public 0, world 2] [ชาวโลก, ปวงชน, มหาชน, สาธารณชน]  โลก 

08180190 [multitude 1, masses 0, mass 1, hoi_polloi 0, people 3, the_great_unwashed 0] [คนสามญั, ประชาชน, สามญัชน]     

08184861 [company 0] [หมูเ่พื่อนฝงู]     

08187033 [company 2, troupe 0] [คณะผู้แสดง, คณะละคร]     

08189659 [unit 0, social_unit 0] [*หนว่ยทางสงัคม]     

08219059 [ship's_company 0, company 4] [*ลกูเรือ]     

08220714 [division 3] [*สว่นงาน]  แผนก 

08223802 [community 0] [ชมุชน, ประชาคม] ชมุชน   

08224580 [house 4] [*ชมุชนศาสนา]     

08227214 [club 0, social_club 0, society 1, guild 0, gild 0, lodge 0, order 2] [คลบั, ชมรม, สโมสร] สโมสร   

08240169 [set 1, circle 0, band 1, lot 0] [*กลุม่แบบไมเ่ป็นทางการ]  ชดุ, วงกลม, วงดนตรี 

08252602 [party 0] [งานรื่นเริง, งานเลีย้ง, งานสโมสร]     

08256968 [party 1, political_party 0] [พรรค, พรรคการเมือง]     

08276342 [educational_institution 0] [สถาบนัการศกึษา]     

08276720 [school 0] [โรงเรียน, สถานอบรม] โรงเรียน   

08304895 [union 2] [สหภาพ] สหภาพ   

08324514 [committee 0, commission 0] [คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ] คณะกรรมการ คา่นายหน้า 

08337324 [agency 0, federal_agency 0, government_agency 0, bureau 0, office 1, authority 0] [หนว่ยงานของรัฐ, หนว่ยงานราชการ,]  

บริษัทตวัแทน, ตําแหนง่, 

สํานกังาน 

08407330 [institute 0] [สถาบนั]     

08435388 [system 0, scheme 0] [ระบบ] ระบบ   

08464601 [movement 0, social_movement 0, front 0] [ขบวนการ, ขบวนการทางสงัคม, *กลุม่เคลื่อนไหว]   ด้านหน้า 

08490199 [home 2] [*มาตภุมูิ, ถิ่นกําเนิด, ถิ่นฐาน, บ้านเกิดเมืองนอน, ปิตภุูมิ]   บ้าน 

08491826 [administrative_district 0, administrative_division 0, territorial_division 0] [เขตการปกครอง]     
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08497294 [area 1, country 2] [พืน้ที่, ท้องที่, เขต]   ยา่น, ประเทศ 

08510666 [side 0, face 0] [แง่, ด้าน, เบือ้ง]   ฝ่าย, ข้าง 

08512259 [boundary 0, bound 0, bounds 0] [ขอบ, ขอบเขต, แนวแบง่เขต] ขอบเขต   

08513718 [place 4, property 0] [ที่, ที่ดนิ, สถานที่] สถานที่ คณุสมบตัิ, ทรัพย์สมบตัิ 

08524735 [city 0, metropolis 0, urban_center 0] [กรุง, $ธานี, นคร, นครหลวง, $บรุี, $พารา, มหานคร, เมือง] เมือง, มหานคร   

08544813 [country 0, state 0, land 2] [ชาติ, ประเทศ, ประเทศชาติ, รัฐ] ประเทศ สภาพ 

08552138 [district 0, territory 0, territorial_dominion 0, dominion 0] [ดนิแดน, อาณาเขต, อาณาจกัร] ดนิแดน   

08565894 [end 1] [ท้าย, ปลาย, สดุ]   ตอนจบ 

08566028 [end 0, terminal 0] [จดุจบ, ที่ปลาย]   ตอนจบ, สถานีปลายทาง 

08566707 [end 2] [ท้าย, ปลาย, สดุ]   ตอนจบ 

08568978 [extremity 0] [สว่นปลาย]     

08569998 [field 0] [ทุง่, ราบ, ลาน]   ทุง่นา 

08570758 [playing_field 0, athletic_field 0, playing_area 0, field 2] [*ลานกีฬา, $กรีฑาสถาน, สนาม, สนามแขง่ขนั, สนามกีฬา]   ทุง่นา 

08574314 [geographical_area 0, geographic_area 0, geographical_region 0, geographic_region 0] [*พืน้ที่ภมูิศาสตร์]     

08578706 [geographic_point 0, geographical_point 0] [*จดุภมูิศาสตร์]     

08591680 [layer 0] [ชัน้] ชัน้   

08593262 [line 0] [สาย, เส้น, เส้นตรง] เส้น   

08620061 [point 0] [จดุ] จดุ ประเดน็ 

08621598 [position 0, place 5] [ตําแหนง่, ที่]  สถานที่ 

08626283 [municipality 0] [เทศบาล, $นคราภิบาล, $บรุาภิบาล] เทศบาล   

08630039 [region 0, part 0] [บริเวณ, สว่น] สว่น ภมูิภาค 

08630985 [region 1] [บริเวณ, สว่น]  ภมูิภาค 

08652970 [space 0] [ที่วา่ง, บริเวณ, ปริภมูิ, พืน้ที่] ที่วา่ง ระยะหา่ง, อวกาศ 

08654360 [state 1, province 0] [จงัหวดั, มณฑล, มลรัฐ, รัฐ] จงัหวดั สภาพ 

08660339 [surface 0] [ผิวหน้า, พืน้ผิว, ผิว]     

08664443 [topographic_point 0, place 0, spot 1] [จดุ, $ตําบล, ที่, สถานที่, แหลง่] สถานที่, จดุ   

08673395 [tract 0, piece_of_land 0, piece_of_ground 0, parcel_of_land 0, parcel 0] [แปลง]     

09224911 [body 0] [เทห์, เทหวตัถ,ุ วตัถ]ุ  ร่างกาย 

09225146 [body_of_water 0, water 0] [นํา้, แหลง่นํา้] นํา้   
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09239740 [celestial_body 0, heavenly_body 0] [เทห์ฟ้า, เทห์ฟากฟ้า, เทหฟากฟ้า]     

09257949 [covering 0, natural_covering 0, cover 0] [*สิ่งปกคลมุตามธรรมชาต]ิ     

09270894 [Earth 0, earth 2, world 0, globe 0] [โลก] โลก   

09287968 [geological_formation 0, formation 0] [*การก่อรูปทางภมูิศาสตร์]     

09334396 [land 0, dry_land 0, earth 1, ground 0, solid_ground 0, terra_firma 0] [ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, แผน่ดิน, $ไผท, $พสธุา, พืน้ดนิ, $ภมูิ]  โลก 

09335240 [land 1, ground 1, soil 0] [ดนิ, ผิวดิน, ผืนดนิ, แผน่ดนิ, พืน้ดนิ] ดนิ   

09366017 [natural_depression 0, depression 0] [ที่ลุม่, แอง่]  ความสะเทือนใจ 

09366317 [natural_elevation 0, elevation 0] [โคก, ดอน, ที่สงู]     

09379111 [opening 0, gap 0] [ชอ่ง, ชอ่งแคบ, ชอ่งวา่ง, ชอ่งหา่ง, ชอ่งโหว]่ ชอ่งวา่ง สว่น, ชิน้ 

09385911 [part 0, piece 0] [ตอน, สว่น]     

09407346 [remains 0] [ซาก, เศษ]     

09416076 [rock 1, stone 0] [กรวด, ก้อนหิน, $ศลิา, หิน] หิน, ก้อนหิน   

09428741 [section 0] [ด้านตดั, ภาคตดั, รูปตดั, สว่นตดั, หน้าตดั]     

09428967 [sediment 0, deposit 0] [ก้นตะกอน, ขีต้ะกอน, ชัน้ตะกอน, ตะกอน, สารนอนก้น, สิ่งทบัถม, สิ่งนอนก้น]   เงินฝาก 

09466280 [universe 0, existence 0, creation 0, world 1, cosmos 0, macrocosm 0] [สรรพสิ่ง, สิ่งทัง้มวล, สิ่งทัง้หลาย]   จกัรวาล, การดํารงอยู่, โลก 

09483738 [imaginary_being 0, imaginary_creature 0] [*สิ่งมีชีวิตในจินตนาการ]     

09504135 [spiritual_being 0, supernatural_being 0] [*สิ่งเหนือธรรมชาติ, *อมนษุย์]     

09505418 [deity 0, divinity 0, god 1, immortal 0] [เทพ, เทพเจ้า, $เทพดา, เทพยดา, เทวดา, เทวะ, เทวา]     

09605289 [adult 0, grownup 1] [ผู้ใหญ่]     

09610660 [communicator 0] [ผู้ ถ่ายทอด, ผู้สง่ขา่วสาร]     

09613191 [contestant 0] [คูแ่ขง่, คูแ่ขง่ขนั, ผู้ เข้าแขง่, ผู้แขง่ขนั]     

09614315 [creator 0] [ผู้ ก่อ, ผู้จดัทํา, ผู้ประดษิฐ์, ผู้สร้าง]     

09614684 [defender 0, guardian 0, protector 0, shielder 0] [ผู้คุ้มกนั, ผู้คุ้มครอง, ผู้ปกป้อง, ผู้พิทกัษ์, ผู้อารักขา, $อารักษ์]     

09616922 [entertainer 0] [ผู้ให้ความบนัเทิง]     

09617867 [expert 0] [$โกวิท, ผู้ ชํานาญ, ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ทรงคณุวฒุิ, ผู้ มีความรู้, วิทยากร, $เอตทคัคะ]     

09619168 [female 0, female_person 0] [อิตถีเพศ, *มนษุย์เพศหญิง]     

09620078 [inhabitant 0, habitant 0, dweller 0, denizen 0, indweller 0] [ชาว]     

09620794 [native 0, indigen 0, indigene 0, aborigine 0, aboriginal 1] [คนท้องถิ่น, คนพืน้เมือง, ชนพืน้เมือง, ชนพืน้เมืองดัง้เดมิ, ชาวพืน้เมือง] ชาวพืน้เมือง, ชนพืน้เมือง   

09621545 [intellectual 0, intellect 0] [ปัญญาชน, ผู้ มีปัญญาสงู, ผู้ มีสตปิัญญาสงู, ผู้รอบรู้]  ปัญญา, สตปิัญญา 
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09623038 [leader 0] [แกนนํา, ผู้ นํา, หวัหน้า] ผู้ นํา   

09624168 [male 0, male_person 0] [*บรุุษเพศ, *มนษุย์เพศชาย]     

09626238 [peer 0, equal 0, match 0, compeer 0] [ผู้ ที่เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียมกนั]  ไม้ขีดไฟ 

09628382 [religious_person 0] [*ศาสนปูถมัภก, *อปุัฏฐาก]     

09630641 [unfortunate 0, unfortunate_person 0] [คนเคราะห์ร้าย, คนโชคร้าย, ผู้ เคราะห์ร้าย]     

09632518 [worker 0] [กรรมกร, $กลุี, คนงาน, คนทํางาน, ผู้ใช้แรงงาน, ผู้ ทํางาน, ผู้ปฏิบตักิาร]     

09686536 [European 0] [ชาวยโุรป]     

09763784 [acquaintance 0, friend 2] [กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, คนคุ้นเคย, คนรู้จกั, คนรู้จกักนั, เพื่อน, มิตร, สหาย, $เสี่ยว] มิตร   

09774783 [advocate 0, advocator 0, proponent 0, exponent 0] [ตวัแทน, ทนาย, ทนายความ, ผู้แก้ตา่ง]  เลขชีก้ําลงั 

09812338 [artist 0, creative_person 0] [ศลิปิน] ศลิปิน   

09815790 [assistant 0, helper 1, help 0, supporter 1] [ผู้ชว่ย, ผู้ชว่ยเหลือ, ลกูมือ, ผู้สนบัสนนุ] ผู้สนบัสนนุ   

09820263 [athlete 0, jock 0] [นกักีฬา] นกักีฬา   

09887850 [caller 0, company 0] [แขก, แขกผู้มาเยี่ยม, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้มาหา]     

09917593 

[child 0, kid 0, youngster 0, minor 0, shaver 0, nipper 0, small_fry 1, tiddler 0, tike 1, tyke 1, 

fry 0, nestling 0] [$ดรุณ, เดก็, เดก็น้อย, เดก็เล็ก, ผู้ เยาว์, $ยวุชน] เดก็, ผู้ เยาว์ ลกู 

09918248 [child 1, kid 1] [บตุร, ลกู] ลกู เดก็ 

09956147 [connection 1] [เส้น, เส้นสาย, *สายสมัพนัธ์]     

09974648 [craftsman 0, artisan 0, journeyman 0, artificer 0] [ชา่ง, ชา่งฝีมือ, ชา่งศลิป์]     

10016103 [disciple 0, adherent 0] [ผู้นบัถือ, ลกูศษิย์, ศษิย์, สานศุษิย์, สาวก, อบุาสก, อบุาสิกา] ลกูศษิย์   

10020890 [doctor 0, doc 0, physician 0, MD 0, Dr. 0, medico 0] [คณุหมอ, ดร., ดอกเตอร์, นายแพทย์, แพทย์, แพทย์หญิง, หมอ, หมอยา] แพทย์ ดษุฎีบณัฑิต 

10053808 [employee 0] [ผู้ได้รับการวา่จ้าง, ผู้ถกูวา่จ้าง, ผู้ รับจ้าง, ลกูจ้าง] ลกูจ้าง   

10099375 [follower 0] [ผู้ตาม, ผู้ติดตาม, สมนุ]     

10112591 [friend 0] [กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, เพื่อน, มิตร, สหาย, $เสี่ยว] มิตร   

10162991 [head 0, chief 0, top_dog 0] [หวัหน้า]  ศีรษะ 

10165109 [health_professional 0, primary_care_provider 0, PCP 0, health_care_provider 0, caregiver 1] [*ผู้ดแูลสขุภาพ, *ผู้บริบาลสขุภาพ]     

10235549 [relative 0, relation 0] [เครือญาติ, ญาติ, ญาตพิี่น้อง, $พงษ์พนัธุ์, $วงศ์วานวา่นเครือ, วงศาคณาญาติ] เครือญาติ   

10236304 [kin 0, kinsperson 0, family 0] [*ญาตทิางสายโลหิต]  ครอบครัว 

10260706 [life 0] [*คน, ชีวิต] ชีวิต   

10285313 [male_child 0, boy 0] [เดก็ชาย, เดก็ผู้ชาย] เดก็ชาย   

10287213 [man 0, adult_male 0] [บรุุษ, ผู้ชาย, *ชายหนุม่]     
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10288516 [man 7] [ผวั, สามี]     

10289039 [man 4] [คน, มนษุย์]     

10305802 [medical_practitioner 0, medical_man 0] [ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์]     

10340312 [musician 1, instrumentalist 0, player 2] [นกัดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี, ผู้ เลน่ดนตรี, $วาที] นกัดนตรี   

10351874 [negotiator 0, negotiant 0, treater 0] [ผู้ เจรจา, ผู้ เจรจาตอ่รอง, ผู้ตอ่รอง]     

10372373 [official 1, functionary 0] [เจ้าพนกังาน, เจ้าหน้าที่, พนกังาน]     

10373998 [offspring 0, progeny 0, issue 0] [ทายาท, ผู้ สืบเชือ้สาย, ผู้ สืบสายโลหิต]     

10402824 [party 0] [ภาคี]     

10415638 [performer 0, performing_artist 0] [ตวัแสดง, $นาฏศลิปิน, ผู้แสดง, *นกัแสดง]     

10461424 [power 0, force 0] [กําลงั, พละ, พลงั, อานภุาพ, อํานาจ, อิทธิพล] พลงั, อํานาจ   

10467179 [president 0] [ประธานาธิบดี, ประมขุ] ประธานาธิบดี ประธาน 

10468559 [president 1] [กรรมการผู้จดัการ, ประธานบริษัท, ผู้จดัการใหญ่, ผู้ อํานวยการบริษัท]  ประธาน, ประธานาธิบดี 

10468962 [president 3, chairman 1, chairwoman 1, chair 0, chairperson 0] [ประธาน, ประธานที่ประชมุ, ผู้ เป็นประธาน] ประธาน ประธานาธิบดี, เก้าอี ้

10480253 [professional 0, professional_person 0] [ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, ผู้ มีวิชาชีพ, มืออาชีพ]     

10522035 [representative 0] [ตวัแทน, ผู้แทน]     

10541229 [ruler 0, swayer 0] [ประมขุ, ผู้ปกครอง] ผู้ปกครอง ไม้บรรทดั 

10582746 [serviceman 0, military_man 0, man 3, military_personnel 0] [บคุลากรฝ่ายทหาร]     

10605985 [skilled_worker 0, trained_worker 0, skilled_workman 0] [*แรงงานฝีมือ, คนทํางานใช้ฝีมือ]     

10622053 [soldier 0] [ทหาร]     

10787470 [woman 0, adult_female 0] [นารี, ผู้หญิง, สตรี, *หญิงสาว]     

10794014 [writer 0, author 0] [นกัเขียน, นกัประพนัธ์, $ประพนัธกร, ผู้ เขียน, ผู้แตง่, ผู้ประพนัธ์]     

11458624 [force 0] [แรง]     

11675842 [reproductive_structure 0] [*โครงสร้างสืบพนัธุ์]     

12101870 [gramineous_plant 0, graminaceous_plant 0] [พืชตระกลูหญ้า]     

12102133 [grass 0] [$ตฤณ, หญ้า] หญ้า   

12205694 [herb 0, herbaceous_plant 0] [&พืชล้มลกุ]  สมนุไพร 

12992868 [fungus 0] [รา, เห็ดรา]     

13083586 [vascular_plant 0, tracheophyte 0] [เทรคีโอไฟต์, พืชมีทอ่ลําเลียง]     

13086908 [plant_part 0, plant_structure 0] [*โครงสร้างพืช]     
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13087625 [plant_organ 0] [*อวยัวะของพืช]     

13103136 [woody_plant 0, ligneous_plant 0] [*ไม้เนือ้แข็ง]     

13104059 [tree 0] [ต้นไม้, &ไม้ยืนต้น] ต้นไม้   

13112664 [shrub 0, bush 0] [&ต้นไม้พุม่, &ไม้ทรงพุม่]  พุม่ไม้ 

13134947 [fruit 0] [ผล, ผลไม้, ลกูไม้] ผลไม้   

13152742 [leaf 0, leafage 0, foliage 0] [ใบ, ใบไม้, &ใบแท้] ใบไม้   

13244109 [property 0, belongings 0, holding 0] [ทรัพย์สิน, สิ่งของ, ทรัพย์สมบตั]ิ ทรัพย์สมบตัิ คณุสมบตัิ 

13250048 [land 1] [ที่, ที่ดนิ]     

13250542 [money 2] [ทรัพย์สิน, สิน, เงิน, เงินทอง] เงิน   

13278375 [payment 0] [เงินเรียกเก็บ]     

13331198 [sum 0, sum_of_money 0, amount 0, amount_of_money 0] [เงินก้อน]  จํานวน 

13372961 [medium_of_exchange 0, monetary_system 0] [ระบบการเงิน, สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน]     

13384557 [money 0] [เงิน] เงิน   

13384877 [money 1] [เงิน, เงินตรา] เงิน   

13385913 [currency 0] [เงิน, เงินตรา]     

13387877 [coinage 0, mintage 0, specie 0, metal_money 0] [เงินเหรียญ, เหรียญ, $เหรียญกระษาปณ์, เหรียญกษาปณ์, เหรียญเงินตรา]     

13388245 [coin 2] [เงินเหรียญ, เหรียญ, $เหรียญกระษาปณ์, เหรียญกษาปณ์, เหรียญเงินตรา] เหรียญ   

13403331 [document 0] [*ใบเรียกเก็บ, บลิ]  เอกสาร 

13403643 [record 0] [*ใบสง่ของ, *ใบเสร็จ, *เอกสารการซือ้ขาย]     

13412321 [register 0] [ทะเบียน, บญัชี, $ระเบียน, สมดุทะเบียน] ทะเบียน   

13809207 [part 0, portion 0, component_part 0, component 0, constituent 0] [สว่นประกอบ, องค์ประกอบ]  สว่น 

13810323 [unit 0] [หนว่ย]     

13860793 [solid 0] [*วตัถสุามมิติ, ของแข็ง] ของแข็ง   

13862780 [figure 0] [*รูปทรง, ทรง]     

13863771 [line 0] [เส้น] เส้น   

14235200 [tumor 0, tumour 0, neoplasm 0] [ก้อนเนือ้งอก, เนือ้งอก] เนือ้งอก   

14490319 [indebtedness 0, liability 0, financial_obligation 0] [หนี,้ หนีส้ิน]     

14580897 [material 0, stuff 0] [วตัถ,ุ วตัถดุบิ, &วสัด]ุ     

14585519 [atom 1, molecule 1, particle 1, corpuscle 0, mote 0, speck 0] [ละออง, อณู, อนภุาค] อนภุาค อะตอม 
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14586258 [mixture 0] [ของผสม, วตัถผุสม, สารเนือ้ผสม, สารผสม]     

14586769 [alloy 0, metal 1] [โลหะเจือ, โลหะผสม] โลหะผสม โลหะ 

14607521 [acid 0] [กรด] กรด   

14619225 [atom 0] [ปรมาณู, อะตอม] อะตอม   

14621446 [group 0, radical 0, chemical_group 0] [อนมุลู]  กลุม่ 

14622893 [chemical_element 0, element 0] [ธาต]ุ ธาต ุ   

14625458 [metallic_element 0, metal 0] [ธาตโุลหะ, โลหะ] โลหะ   

14662574 [mineral 0] [แร่, แร่ธาต]ุ แร่   

14696793 [rock 0, stone 0] [ก้อนหิน, $ศลิา, หิน] หิน, ก้อนหิน   

14727670 [organic_compound 0] [สารประกอบอินทรีย์]     

14728724 [protein 0] [โปรตีน] โปรตีน   

14778436 [agent 0] [ตวักระทํา]  ตวัแทน 

14786479 [building_material 0] [$ทพัสมัพาระ, วสัดกุ่อสร้าง]     

14818238 [compound 0, chemical_compound 0] [สารประกอบ, สารประกอบทางเคมี]     

14840755 [element 1] [ธาต]ุ ธาต ุ   

14842992 [earth 0, ground 0] 

[ดนิ, ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, เปลือกดนิ, ผิวดนิ, ผืนดนิ, แผน่ดนิ, $พสธุา, พืน้ดนิ, $พืน้พสธุา, $ภมูิ, 

หน้าดนิ]  โลก 

14864360 [fat 0] [ไขมนั] ไขมนั   

14866889 [fiber 0, fibre 0] [ใย, เส้นใย]     

14875077 [fuel 0] [เชือ้เพลิง] เชือ้เพลิง   

14877585 [gas 0] [ก๊าซ, แก๊ส] ก๊าซ   

14938907 [lipid 0, lipide 0, lipoid 0] [ลิพิด]     

14939445 [fluid 0] [ของไหล]     

14939900 [fluid 2] [ของไหล]     

14940386 [liquid 4] [ของเหลว] ของเหลว   

14966667 [oil 0] [นํา้มนั] นํา้มนั   

14974264 [paper 0] [กระดาษ] กระดาษ   

14984973 [coloring_material 0, colouring_material 0, color 0, colour 0] [$รงค์, สี] สี   

14989820 [pigment 0] [สารสี]     

14991712 [plant_material 0, plant_substance 0] [*วตัถดุบิจากไม้, *วสัดไุม้]     
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14997012 [powder 0, pulverization 0, pulverisation 0] [ผง, ผยุผง, ฝุ่ น, ละออง] ผง   

15010703 [salt 0] [เกลือ]  เกลือแกง 

15032376 [poison 0, toxicant 0, poisonous_substance 0] [พิษ, สารพิษ, สิ่งมีพิษ, ยาพิษ] ยาพิษ   

15046900 [solid 4] [ของแข็ง] ของแข็ง   

15098161 [wood 0] [เนือ้ไม้, ไม้] เนือ้ไม้   
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ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงผลการสร้างเครือข่ายคาํไทยระบบอัตโนมัต ิด้วยวธิีการแปลสองทาง 

โดยใช้พจนานุกรมไทย  อังกฤษ ของ วทิย์ เที่ยงบรูณะธรรม 
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ตารางแสดงผลการสร้างเครือข่ายคําไทยระบบอตัโนมตัิ ด้วยวิธีการแปลสองทาง โดยใช้พจนานกุรมไทย  องักฤษ ของ วิทย์ เที่ยงบรูณะธรรม 
00002684 [object 0, physical_object 0] [*วตัถกุายภาพ, $เทหวตัถ,ุ วตัถ,ุ อ็อบเจกต์] วตัถ ุ  สิ่งของ 

00003553 [whole 0, unit 0] [หนว่ย] หนว่ย   

00004258 [living_thing 0, animate_thing 0] [*สิ่งมีชีวิต]     

00004475 [organism 0, being 0] [$สตั, สิ่งมีชีวิต, อินทรีย์, อินทรียภาพ]     

00006269 [life 0] [สิ่งมีชีวิต]   [ชีวิต] 

00006484 [cell 0] [เซลล์] เซลล์   

00007347 [causal_agent 0, cause 0, causal_agency 0] [ต้นเหต,ุ ปัจจยั,  มลูเหต,ุ $สมฏุฐาน, สาเหต,ุ เหต,ุ $อธิกรณ์, ] สาเหต ุ   

00007846 [person 0, individual 0, someone 0, somebody 0, mortal 0, soul 0] [คน, บคุคล] คน, บคุคล ตวั, บรุุษ, ผู้, ปัจเจกชน, วิญญาณ 

00015388 [animal 0, animate_being 0, beast 0, brute 0, creature 0, fauna 0] [พรรณสตัว์, สตัว์, $สตัวชาติ, $สิงห์สาราสตัว์] สตัว์ สตัว์เดรัจฉาน 

00017222 [plant 0, flora 0, plant_life 0] [$เฌอ, ต้นไม้, พรรณพืช, พฤกษ์, พฤกษชาติ, พฤกษา, พืช, ไม้] ต้นไม้, พืช โรงงาน 

00019128 [natural_object 0] [วตัถธุรรมชาติ, สิ่งธรรมชาต]ิ     

00020827 [matter 0] [สสาร, สาร, สิ่ง]   [วตัถ]ุ 

00021265 [food 0, nutrient 0] 

[ข้าวปลาอาหาร, เครื่องบริโภค, $เครื่องเสวย, $ภตัตาหาร, $โภชนะ, $โภชนา, สิ่งบริโภค, 

อาหาร] อาหาร   

00021939 [artifact 0, artefact 0] [สิ่งทําขึน้, สิ่งประดษิฐ์]     

00022903 [article 0] [ของ, สิ่งของ] สิ่งของ คํานําหน้านาม, บทความ 

00027167 [location 0] [ตําแหนง่, ตําแหนง่ที่ตัง้, ทําเล, ทําเลที่ตัง้, ที่ตัง้] ตําแหนง่   

00031264 [group 0, grouping 0] [กลุม่] กลุม่ ชดุ, ฝงู, พวก, หมู,่ เหลา่ 

00032613 [possession 0] [*สิ่งครอบครอง]     

00033615 [measure 0, quantity 0, amount 0] [จํานวน, ปริมาณ, มาตรา, หนว่ยวดั] ปริมาณ, จํานวน [มาตรการ] 

01321579 [young 0, offspring 0] [$ลกูออ่น, ลกูสตัว์]   ลกู, เยาว์ 

01326291 [microorganism 0, micro-organism 0] [จลุชีพ, จลุินทรีย์]     

01466257 [chordate 0] [คอร์เดต, สตัว์มีแกนสนัหลงั]     

01471682 [vertebrate 0, craniate 0] [สตัว์มีกระดกูสนัหลงั]     

01473806 [aquatic_vertebrate 0] [*สตัว์นํา้มีกระดกูสนัหลงั]     

01503061 [bird 0] [นก, &สตัว์ปีก] นก   

01661091 [reptile 0, reptilian 0] [สตัว์เลือ้ยคลาน, &สตัว์สะเทิน้บกสะเทิน้นํา้] สตัว์เลือ้ยคลาน   

01767661 [arthropod 0] [สตัว์ขาปล้อง, &สตัว์ที่มีลําตวัเป็นข้อปล้อง]     
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01861778 [mammal 0, mammalian 0] [สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม] สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม   

01886756 [placental 0, placental_mammal 0, eutherian 0, eutherian_mammal 0] [*สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมมีรก, พลาเซนตา]     

01895735 [hide 0, pelt 0, skin 1] [ผิว, ผิวหนงั, หนงั] หนงั เปลือก 

01905661 [invertebrate 0] [สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั]     

01940736 [mollusk 0, mollusc 0, shellfish 1] [สตัว์พวกหอย, &สตัว์พวกหอยและปลาหมกึ]     

02075296 [carnivore 0] [สตัว์กินเนือ้]     

02083346 [canine 0, canid 0] [&สตัว์มีเขีย้ว]     

02084071 [dog 0, domestic_dog 0, Canis_familiaris 0] [*สนุขับ้าน, สนุขั, หมา] สนุขั   

02159955 [insect 0] [$กีฏ, แมลง] แมลง   

02311060 [larva 0] [ตวัอ่อน, &หนอนแมลง]     

02370806 [ungulate 0, hoofed_mammal 0] [*สตัว์กีบ, &สตัว์เท้ากีบ]     

02373336 [odd-toed_ungulate 0, perissodactyl 0, perissodactyl_mammal 0] [*สตัว์กีบคี่]     

02374149 [equine 0, equid 0] [*สตัว์ตระกลูม้า, &สตัว์พวกม้า]     

02374451 [horse 0, Equus_caballus 0] [*อิควสุ คาบอลลสุ, $พาชี, ม้า, $อาชา] ม้า   

02472293 [homo 0, man 1, human_being 0, human 0] [คน, มนษุย์] มนษุย์ บคุคล, บรุุษ, ผู้ชาย 

02472987 

[world 0, human_race 0, humanity 0, humankind 0, human_beings 0, humans 0, mankind 

0, man 0] [ชาวโลก, มนษุยชาต]ิ มนษุยชาติ พิภพ, โลก, บคุคล, บรุุษ, ผู้ชาย, มนษุย์ 

02512053 [fish 0] [ปลา, $มจัฉะ, $มจัฉา] ปลา   

02686568 [aircraft 0] [เครื่องบิน, อากาศยาน] เครื่องบิน   

02727825 [apparatus 0, setup 0] [เครื่องสําเร็จ]   อปุกรณ์ 

02735688 [area 0] [เขต, บริเวณ, พืน้ที่] เขต อาณาบริเวณ, เนือ้ที่ 

02743547 [art 0, fine_art 0] [งานศลิป์, ศลิป์, ศลิปะ] ศลิปะ   

02773037 [bag 0] [กระเป๋า, ถงุ, ยา่ม] ถงุ กระสอบ 

02796623 [barrier 0] [เครื่องกีดกัน้, เครื่องกีดขวาง, ตวักัน้, ที่กนั, สิ่งกีดขวาง, อปุสรรค] อปุสรรค   

02858304 [boat 0] [$นาวา, $นาวี, เรือ] เรือ   

02870092 [book 0, volume 0] [สมดุ, หนงัสือ] สมดุ, หนงัสือ ปริมาตร 

02876657 [bottle 0] [ขวด] ขวด   

02913152 [building 0, edifice 0] [ตกึ, อาคาร, โรงเรือน] ตกึ, อาคาร สิ่งก่อสร้าง 

02914991 [building_complex 0, complex 0] [*นิคม, *ศนูย์ครบวงจร]     
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02958343 [car 0, auto 0, automobile 0, machine 1, motorcar 0] [รถ, รถยนต์] รถ, รถยนต์ เครื่อง,  เครื่องจกัร 

02962545 [card 0] [การ์ด, บตัร, ไพ]่ การ์ด, บตัร, ไพ ่   

03001627 [chair 0] [เก้าอี]้ เก้าอี ้   

03051540 [clothing 0, article_of_clothing 0, vesture 0, wear 0, wearable 0, habiliment 0] [เครื่องแตง่กาย, เครื่องแตง่ตวั]     

03076708 [commodity 0, trade_good 0, good 0] [โภคภณัฑ์, สินค้า] สินค้า   

03081021 [component 0, constituent 0, element 0] [ชิน้ประกอบ, ชิน้สว่น, สว่นประกอบ, สว่นย่อย, องค์ประกอบ] สว่นประกอบ ธาต,ุ ธาตแุท้ 

03089014 [conduit 0] [ทอ่]     

03093574 [consumer_goods 0] 

[เครื่องอปุโภค, เครื่องอปุโภคบริโภค, $โภคทรัพย์, $โภคยทรัพย์, สินค้าผู้บริโภค, สินค้า

อปุโภคบริโภค]     

03094503 [container 0] [ที่ใส]่   ภาชนะ 

03100490 [conveyance 0, transport 0] [ยานพาหนะ]     

03119790 [course 0] [คอร์ส, *ทางแขง่, *เส้นทางการแขง่ขนั]   กระบวนวิชา 

03122748 [covering 0] [*สิ่งปกคลมุ]     

03125870 [craft 0] [ยาน]     

03129123 [creation 0] [งานสร้างสรรค์, ผลงานประดษิฐ์]     

03165211 [daybook 0, ledger 0] [บญัชีประจําวนั, บญัชีแยกประเภท, สมดุบนัทกึประจําวนั] บญัชีแยกประเภท   

03169390 [decoration 0, ornament 0, ornamentation 0] [เครื่องตกแตง่, เครื่องประดบั, $ถนิม, สิ่งประดบั] เครื่องตกแตง่, เครื่องประดบั อิสริยาภรณ์ 

03178782 [design 0, pattern 0, figure 1] [แบบ, รูปแบบ, ลวดลาย, ลาย] แบบ, ลวดลาย 

แบบอยา่ง, ตวัเลข, ทรวดทรง, รูปร่าง, 

ร่าง 

03183080 [device 0] [กลอปุกรณ์, สิ่งประดษิฐ์]     

03247620 [drug 0] [ยา] ยา ยาเสพตดิ, เครื่องยา 

03259505 [dwelling 0, home 0, domicile 0, abode 0, habitation 0, dwelling_house 0] [บ้านเรือน] บ้าน เรือน, ภมูิลําเนา 

03285912 [enclosure 0] [คอก, เล้า]     

03287733 [engine 0] [เครื่องยนต์, ยนต์]   เครื่องจกัร 

03294048 [equipment 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] อปุกรณ์, เครื่องมือ   

03297735 [establishment 0] [ที่ตัง้ทําการ, สถานที่ทําการ, สถานประกอบการ]     

03302121 [excavation 0] [*รูเจาะ, โพรง, หลมุ, อโุมงค์]     

03309808 [fabric 0, cloth 0, material 0, textile 0] [ผ้า, $พสัตร์, สิ่งทอ] ผ้า วสัด ุ

03315023 [facility 0, installation 0] [*สถานที่ที่อํานวยความสะดวก]   ความสะดวก 

03316406 [factory 0, mill 1, manufacturing_plant 0, manufactory 0] [โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม] โรงงาน โรงสี, โรงโม ่
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03323703 [fastener 0, fastening 0, holdfast 0, fixing 0] [$เครื่องจบั, เครื่องยดึ, สิ่งยดึ]     

03405265 [furnishing 0] [เครื่องตกแตง่บ้าน]     

03405725 [furniture 0, piece_of_furniture 0, article_of_furniture 0] [เครื่องเรือน, เฟอร์นิเจอร์] เครื่องเรือน, เฟอร์นิเจอร์   

03419014 [garment 0] [เสือ้ผ้า, เสือ้ผ้าอาภรณ์]     

03485997 [handle 0, grip 1, handgrip 0, hold 0] [คนั, ด้าม, ที่จบั, มือถือ, ห,ู หหูิว้] ด้าม   

03502509 [headdress 0, headgear 0] [เครื่องปกคลมุศีรษะ, เครื่องสวมศีรษะ]   หมวก 

03544360 [house 0] [บ้าน, เรือน] บ้าน   

03546340 [housing 0, lodging 0, living_accommodations 0] [ที่พกัแรม, ที่พกัอาศยั, ที่อยู่อาศยั]     

03563967 [implement 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์]     

03574816 [instrument 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] [เครื่องมือ, อปุกรณ์]   

03575240 [instrumentality 0, instrumentation 0] [*สิ่งที่ประดษิฐ์ขึน้เพื่อใช้งาน]     

03650173 [layer 0, bed 4] [ก้น, ชัน้, ฐาน] ชัน้ ร่อง, เตียง 

03699975 [machine 0] [เครื่องจกัร, เครื่องกล] เครื่องจกัร เครื่อง 

03700963 [machine 2, simple_machine 0] [เครื่องจกัรกลพืน้ฐาน]   เครื่อง,  เครื่องจกัร 

03729951 [material 1] [*ปัจจยัการผลิต, ปัจจยั]   วสัด ุ

03733547 [means 0] [*เครื่องมือที่ทําให้งานบางอยา่งสําเร็จ]     

03733925 [measuring_instrument 0, measuring_system 0, measuring_device 0] [*เครื่องตวง, *เครื่องวดั, *มาตรวดั]     

03738472 [mechanism 0] [กลไก, กลวิธาน]     

03740161 [medicine 0, medication 0, medicament 0, medicinal_drug 0] [ยารักษาโรค, ยา] ยา   

03748162 [mercantile_establishment 0, retail_store 0, sales_outlet 0, outlet 1] [ร้านขายสินค้าจากโรงงาน, ร้านค้า, ร้านค้าปลีก]     

03789946 [motor 0] [มอเตอร์]   เครื่องยนต์ 

03791235 [motor_vehicle 0, automotive_vehicle 0] [ยานยนต์]     

03800933 [musical_instrument 0, instrument 1] [เครื่องดนตรี]   อปุกรณ์, เครื่องมือ 

03839993 [obstruction 0, obstructor 0, obstructer 0, impediment 0, impedimenta 1] [สิ่งกีดขวาง, สิ่งขดัขวาง, อปุสรรค] อปุสรรค   

03841666 [office 0, business_office 0] [ที่ทํางาน, สํานกังาน, ออฟฟิศ] สํานกังาน ที่ทําการ 

03848729 [opening 0] [ชอ่ง, $ทวาร, ทางเข้า, ประต,ู รอยโหว่, รูเปิด]     

03873064 [padding 0, cushioning 0] [*เครื่องกนักระแทก, *วสัดบุรุอง, นวม, เบาะ]     

03876519 [painting 0, picture 1] [จิตรกรรม, ภาพ, ภาพเขียน, ภาพวาด, รูป, รูปภาพ] ภาพวาด, ภาพ, รูปภาพ   

03892891 [part 0, portion 0] [ชิน้สว่น, สว่น] สว่น สว่นแบง่, บทบาท 
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03895293 [passage 0] [ทาง, ทางผา่น, ทางสญัจร]     

03925226 [photograph 0, photo 0, exposure 0, picture 2, pic 0] [ภาพ, ภาพถ่าย, รูป, รูปถ่าย, รูปภาพ] ภาพถ่าย, รูปถ่าย, ภาพ, รูปภาพ   

03953020 [place_of_business 0, business_establishment 0] [สถานประกอบธุรกิจ]     

03956922 [plant 1, works 2, industrial_plant 0] [โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม, สถานที่ผลิต] โรงงาน ต้นไม้, พืช 

03964744 [plaything 0, toy 0] [ของเดก็เลน่, ของเลน่, เครื่องเลน่] ของเลน่   

03976657 [pole 0] [ไม้]   ไม้คาน 

04007894 [product 0, production 0] [ผลผลิต, ผลิตกรรม, ผลิตผล, ผลิตภณัฑ์] ผลิตผล, ผลิตภณัฑ์ ผลคณู, การผลิต 

04014297 [protective_covering 0, protective_cover 0, protection 0] [*เกราะ, *เกราะป้องกนั, *สิ่งคุ้มครอง, *สิ่งป้องกนั]    

04074482 [remedy 0, curative 0, cure 0, therapeutic 0] [ยารักษาโรค, สิ่งใช้รักษาโรค]   ยา 

04076846 [representation 0] [ตวัแทน, รูปแทน]     

04081844 [restraint 0, constraint 0] [*เครื่องยบัยัง้, *เครื่องหนว่งเหนี่ยว]     

04096066 [road 0, route 0] [ถนน, ทาง, วิถี, วิถีทาง, เส้นทาง, หนทาง] ถนน, ทาง, เส้นทาง   

04100174 [rod 0] [ไม้]   ทอ่นไม้ 

04105893 [room 0] [ห้อง] ห้อง   

04161981 [seat 1] [ที่นัง่] ที่นัง่ แหลง่ 

04164989 [section 0, segment 0] [ชว่ง, เซกเมนต์, ตอน, สว่น] ชว่ง, ตอน ข้อ, ทอ่น, หมวด, กลีบ, ปล้อง 

04188643 [sheet 3, flat_solid 0] [ใบ, แผน่]   ผ้าปทูี่นอน 

04192858 [shield 2] [กระดอง, กะบงั, เกราะ, เครื่องกําบงั, เครื่องบงั, เปลือก, แผน่กําบงั, ฝาครอบ, โล่, สิ่งกําบงั] โล ่   

04194289 [ship 0] [$นาวา, $นาวี, เรือ] เรือ เรือกําปั่น 

04202417 [shop 0, store 0] [ร้าน, ร้านขายของ, ร้านค้า, ห้าง] ร้าน, ร้านค้า   

04213626 [side 0] [ข้าง, ด้าน, เบือ้ง, ฝั่ง] ข้าง, ด้าน   

04263760 [source_of_illumination 0] [*อปุกรณ์สอ่งสวา่ง]     

04317420 [stick 0] [ไม้, *แทง่ไม้, *ทอ่นไม้]     

04339291 [strip 0, slip 3] [แถบ, สายยาว]   ริว้ 

04341686 [structure 0, construction 0] [โครงสร้าง, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลกูสร้าง] โครงสร้าง โครงร่าง 

04359589 [support 0] [*ฐาน, ตวัหนนุ, สิ่งพยงุ]     

04360501 [support 1] [*ฐาน, ตวัหนนุ, สิ่งพยงุ]     

04361095 [supporting_structure 0] [โครงสร้างรองรับ]     

04362025 [surface 0] [ผิว, ผิวนอก, $ผิวพืน้, พืน้ผิว, หน้า] ผิว   
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04377057 [system 0] [เครื่อง, ระบบ] ระบบ แบบแผน 

04379243 [table 1] [โต๊ะ] โต๊ะ   

04379964 [table 2] [*โต๊ะกินข้าว, *โต๊ะอาหาร]   โต๊ะ 

04424218 [thing 0] [ของ, สิ่ง, สิ่งของ, อยา่ง] ของ, สิ่งของ   

04424418 [thing 1] [ของ, สิ่ง, สิ่งของ, อยา่ง] ของ, สิ่งของ   

04426788 [thread 0, yarn 0] [ด้าย, เส้นด้าย]   เส้น, นิทาน 

04451818 [tool 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] เครื่องมือ   

04493505 [tube 0, tubing 0] [ทอ่]   หลอด, หลอดวิทย ุ

04524313 [vehicle 0] [$ครรไล, ยาน]   พาหนะ, ยานพาหนะ, ล้อเลื่อน 

04531098 [vessel 1] [ภาชนะ]     

04564698 [way 0] 

[ชอ่ง, ชอ่งทาง, ถนน, ทาง, แนวทาง, $ปฏิปทา, $มรรค, $มรรคา, ลูท่าง, วิถี, วิถีทาง, 

เส้นทาง, หน, หนทาง] ทาง   

04565375 [weapon 0, arm 1, weapon_system 0] [$ศสัตรา, $ศาสตรา, $แสง, อาวธุ] อาวธุ แขน 

04566257 [weaponry 0, arms 0, implements_of_war 0, weapons_system 0, munition 0] [ยทุโธปกรณ์, สรรพาวธุ, อาวธุยทุธภณัฑ์, อาวธุยทุโธปกรณ์]     

04599396 [work 0, piece_of_work 0] [งาน, ชิน้งาน, ผลงาน, สิ่งที่ทํา] งาน   

04602044 [workplace 0, work 1] [ที่ทํางาน, สถานที่ทํางาน]   งาน 

05074774 [position 0, spatial_relation 0] [ตําแหนง่] ตําแหนง่ ฐานะ, สภาพ 

05154517 [asset 0, plus 0] [*สิ่งเป็นคณุ]   ทรัพย์สิน 

05216365 [organic_structure 0, physical_structure 0, body 0] [กาย, ตวั, $เทห์, ร่าง, $สรรพางค์, สรีระ, $สงัขาร, ร่างกาย, *โครงสร้างกายภาพ] ตวั, ร่าง, ร่างกาย   

05220461 [body_part 0] [&สว่นของร่ายกาย]     

05225602 

[structure 0, anatomical_structure 0, complex_body_part 0, bodily_structure 0, 

body_structure 0] [*โครงสร้างทางร่างกาย, โครง, โครงสร้าง, โครงสร้างกายวิภาค] โครงสร้าง โครงร่าง 

05230171 [interstice 0] [ชอ่ง, ชอ่งวา่ง]     

05237755 [body_covering 0] [*สิ่งปกคลมุร่างกาย, *สิ่งหอ่หุ้มร่างกาย]     

05238282 [skin 0, tegument 0, cutis 0] [ผิว, ผิวกาย, ผิวพรรณ, ผิวหนงั, หนงั] หนงั เปลือก 

05246511 [tube 0, tube-shaped_structure 0] [*โครงสร้างรูปทอ่, ทอ่, หลอด] หลอด หลอดวิทย ุ

05248181 [passage 0, passageway 0] [*ชอ่งทาง, ทาง, ทางผา่น] ทางผา่น   

05254795 [hair 0] [$เกศ, $เกศา, $เกศี, ขน, ผม, ผมเผ้า, $โลมา, เส้นขน, เส้นผม] ขน, ผม   

05263850 [body_substance 0] [*สสารในร่างกาย, *สารในร่างกาย]     

05267345 [tissue 0] [เนือ้เยื่อ] เนือ้เยื่อ   
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05269901 [bone 0, os 0] [กระดกู, $อฐัิ] กระดกู, อฐัิ   

05289297 [muscle 0, musculus 0] [กล้าม, กล้ามเนือ้, มดักล้าม] กล้ามเนือ้   

05289601 [contractile_organ 0, contractor 0] [*อวยัวะที่หดตวัได้]     

05297523 [organ 0] [อวยัวะ] อวยัวะ หีบเพลง, ออร์แกน, องค์ 

05397333 [vessel 0, vas 0] [ทอ่ลําเลียง, ทอ่ลําเลียงนํา้-เกลือแร่, หลอด, หลอดเลือด]     

05397468 [liquid_body_substance 0, bodily_fluid 0, body_fluid 0, humor 0, humour 0] [*ของเหลวในร่างกาย, *สารเหลวในร่างกาย, สารนํา้]   อารมณ์ขนั 

05404728 [secretion 0] [สารหลัง่, สิ่งคดัหลัง่, &สารคดัหลัง่]     

05407119 [hormone 0, endocrine 0, internal_secretion 0] [ฮอร์โมน, &สารคดัหลัง่ในร่างกาย] ฮอร์โมน   

05417975 [blood_vessel 0] [หลอดเลือด, หลอดโลหิต]     

05418717 [vein 0, vena 0, venous_blood_vessel 0] [*หลอดโลหิตดํา, หลอดเลือดดํา]     

05426243 [membrane 0, tissue_layer 0] [แผน่เยื่อ, เยื่อ, เยื่อบ,ุ เยื่อบผุิว]     

05816790 [reading 2, meter_reading 0, indication 0] [*เครื่องชีบ้อก, สิ่งชีบ้อก]     

05839024 [kind 0, sort 0, form 1, variety 1] [จําพวก, ชนิด, แบบ, ประเภท] จําพวก, ชนิด, ประเภท แบบฟอร์ม, พนัธุ์, รูปร่าง 

05867413 [part 0, section 0, division 0] [ตอน, ฝ่าย, ภาค, สว่น] สว่น, ตอน ทอ่น, หมวด, แผนก, บทบาท, ข้อ, ชว่ง  

05868477 [end 0] [ท้าย, ปลาย, สดุ] ท้าย, ปลาย จดุจบ, ตอนจบ 

05870365 [complex 0, composite 0] [*นิคม, กลุม่รวม]     

06253690 [message 1] [ข้อความ, สาร, $สาส์น] สาร   

06254669 [medium 1] [ตวักลาง, สื่อ, สื่อกลาง] สื่อ   

06255777 [sheet 0, piece_of_paper 0, sheet_of_paper 0] [แผน่กระดาษ]   ผ้าปทูี่นอน 

06282651 [language 0, linguistic_communication 0] [ภาษา] ภาษา   

06284225 [language_unit 0, linguistic_unit 0] [*หนว่ยภาษา]     

06286395 [word 0] [คํา, ศพัท์] คํา, ศพัท์ ถ้อยคํา, ภาษา 

06333653 [name 0] [ฉายา, ชื่อ, นาม, $นามกร, $ปรมาภิไธย, $สมญา]     

06338908 [appellation 0, denomination 0, designation 0, appellative 0] [*ชื่อที่ใช้เรียกเพื่อแยกประเภท, ฉายา, ชื่อ, นาม, นามพรรณ, สามานยนาม] ชื่อ นิกาย 

06339416 [title 2, title_of_respect 0, form_of_address 0] [คํานําหน้าชื่อ, คํานําหน้านาม, บรรดาศกัดิ์, ยศ]     

06349220 [written_communication 0, written_language 0, black_and_white 0] [ภาษาเขียน]     

06359877 [writing 1] [ตวัหนงัสือ, ลายลกัษณ์, ลายลกัษณ์อกัษร, $ลิขิต, $เลขา, สิ่งที่เขียน]     

06362953 [writing 0, written_material 0, piece_of_writing 0] [*งานเขียน, นิพนธ์, บทประพนัธ์]     

06364329 [literary_composition 0, literary_work 0] [*บทประพนัธ์, วรรณกรรม]     
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06365467 [matter 0] [สิ่งพิมพ์]   วตัถ ุ

06377442 [poem 0, verse_form 0] [กลอน, บทกลอน, บทกวี, บทกวีนิพนธ์]     

06387980 [text 0, textual_matter 0] [*เนือ้ความ, เนือ้ถ้อยกระทงความ]     

06392001 [section 0, subdivision 0] [$กณัฑ์, ข้อ, ตอน, บท, สว่น] ข้อ, ตอน ทอ่น, หมวด, ชว่ง 

06410904 [book 0] [$คมัภีร์, ตํารา, $บรรณ, หนงัสือ] หนงัสือ สมดุ 

06417598 [reference_book 0, reference 4, reference_work 0, book_of_facts 0] [หนงัสืออ้างอิง, หนงัสืออเุทศ, เอกสารอ้างอิง]     

06425065 [number 2, identification_number 0] [เลขที่, เลขประจําตวั, เลขหมาย, หมายเลข]   จํานวน 

06470073 [document 0, written_document 0, papers 0] [$บรรณสาร, $สาส์น, เอกสาร, เอกสารกระดาษ] สาส์น, เอกสาร   

06481320 [list 0, listing 0] [บญัชีรายการ, รายการ, รายการข้อมลู] รายการ   

06492939 [menu 0, bill_of_fare 0, card 5, carte_du_jour 0, carte 0] [บญัชีรายการอาหาร, รายการอาหาร, รายชื่ออาหาร] รายชื่ออาหาร การ์ด, บตัร, ไพ ่

06507941 [card 6, scorecard 0] [บตัรจดคะแนน, บตัรจดแต้ม, บตัรลงคะแนน]   การ์ด, บตัร, ไพ ่

06515827 [biography 0, life 0, life_story 0, life_history 0] [ชีวประวตัิ, ประวตัิบคุคล, อตัชีวประวตั]ิ ชีวประวตัิ ชีวิต 

06566077 

[software 0, software_program 0, computer_software 0, software_system 0, 

software_package 0, package 0] [ซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์สําเร็จ, โปรแกรมสําเร็จ, สว่นชดุคําสัง่, สว่นชดุคําสัง่สําเร็จ]   มดั, หอ่ 

06568978 [program 2, programme 2, computer_program 0, computer_programme 0] [ชดุคําสัง่, โปรแกรม] โปรแกรม กําหนดการ, หมายกําหนดการ, โครงการ 

06589574 [publication 0] [สิ่งตีพิมพ์, สิ่งพิมพ์, สิ่งพิมพ์เผยแพร่]     

06596978 [issue 0, number 0] [ฉบบั, ฉบบัพิมพ์]   จํานวน 

06624161 [letter 0, missive 0] [จดหมาย, สาร, $สาส์น, $สาสน์, หนงัสือ] จดหมาย, สาส์น  ตวัหนงัสือ, อกัษร 

06633205 [calling_card 0, visiting_card 0, card 4] [บตัรผู้มาเยี่ยม, บตัรเยี่ยม]   นามบตัร, การ์ด, บตัร, ไพ ่

06635509 [material 0] [*ข้อมลูดิบ]   วสัด ุ

06637824 [database 0] [คลงัข้อมลู, ฐานข้อมลู]     

06791372 [signal 0, signaling 0, sign 3] [เครื่องแสดง, เครื่องหมาย,  สญัญาณ, สิ่งแสดง] สญัญาณ, เครื่องหมาย นิมิต, อาการ 

06793231 [sign 0] [เครื่องหมาย] เครื่องหมาย นิมิต, อาการ 

06793426 [poster 0, posting 0, placard 0, notice 0, bill 0, card 2] 

[ใบประกาศ, ใบปลิว, ใบปลิวตดิประกาศ, ใบปิด, ใบปิดประกาศ, ประกาศ, ป้าย, ป้าย

ประกาศ, โปสเตอร์] โปสเตอร์ การ์ด, บตัร, ไพ ่

06797169 [indication 0, indicant 1] [สิ่งชีบ้อก]     

06806469 [symbol 0] [สญัลกัษณ์]   เครื่องหมาย 

06807198 [numeral 0, number 1] [ตวัเลข, เบอร์, เลข, เลขหมาย, หมายเลข] ตวัเลข จํานวน 

06817623 [written_symbol 0, printed_symbol 0] [*สญัลกัษณ์เขียน, *สญัลกัษณ์พิมพ์]     

06817782 [mark 0] [แกงได, ขีด,  เครื่องหมาย] เครื่องหมาย คะแนน, จดุ, รอย, แต้ม 
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06818970 [character 0, grapheme 0, graphic_symbol 0] [อกัขระ]   อปุนิสยั 

06828818 [letter 1, letter_of_the_alphabet 0, alphabetic_character 0] [ตวัหนงัสือ, ตวัอกัษร, อกัษร] ตวัหนงัสือ, อกัษร จดหมาย, สาส์น 

06880664 [emblem 0, allegory 2] [คตนิิยาย, อปุมานิทศัน์]     

06904171 [natural_language 0, tongue 0] [*ภาษาธรรมชาต]ิ   ลิน้ 

06998748 [artwork 0, art 0, graphics 1, nontextual_matter 0] [*ภาพประกอบ, ภาพกราฟิกส์, อาร์ตเวิร์ก]   ศลิปะ 

07012534 [line 2] [บรรทดั]   เส้น, แถว, แนว 

07048000 [song 0, vocal 1] [เพลง, เพลงร้อง] เพลง   

07068844 [device 0] [*อปุกรณ์ประดษิฐ์, *อปุกรณ์ศลิปะ]     

07556637 [comestible 0, edible 0, eatable 0, pabulum 0, victual 0, victuals 0] [ของกิน, ของกินได้, *ของรับประทาน] ของกิน อาหาร 

07556970 [course 0] [&อาหารชดุ]   กระบวนวิชา 

07557165 [dainty 0, delicacy 0, goody 0, kickshaw 0, treat 0] 

[สิ่งที่มีรสชาตดิี, สิ่งที่เอร็ดอร่อย, $อาหารอนัโอชะ, $อาหารโอชะ, *ของอร่อย, &อาหาร

อร่อย, &อาหารรสดี]     

07557434 [dish 0] [กบัข้าว, จาน, อาหาร] จาน   

07566340 [foodstuff 0, food_product 0] [*ผลิตภณัฑ์อาหาร]     

07570720 

[nutriment 0, nourishment 0, nutrition 0, sustenance 0, aliment 0, alimentation 0, victuals 

1] [โภชนาหาร, สิ่งบํารุงเลีย้ง, &สารอาหารบํารุงกําลงั, &สารอาหาร]   อาหาร, โภชนาการ 

07572353 [commissariat 0, provisions 0, provender 1, viands 1, victuals 2] [$กองเกียกกาย, กองเสบียง, เสบียง, $เสบียงกรัง, เสบียงอาหาร]     

07578363 [helping 0, portion 0, serving 0] [*อาหารตอ่คน, *อาหารมือ้หนึง่, *ปริมาณอาหารหรือเครื่องดื่มตอ่คน]   สว่น, สว่นแบง่ 

07596684 [sweet 0, confection 0] [ขนมหวาน, *ของหวาน]   ลกูกวาด 

07597365 [candy 0, confect 0] [ลกูกวาด, ลกูอม] ลกูกวาด   

07609840 [dessert 0, sweet 1, afters 0] [ขนม, ขนมหวาน, ของหวาน, &เครื่องหวาน]     

07622061 [baked_goods 0] [*ของอบ, *อาหารอบ]     

07622708 [pastry 0] [ขนมอบ]     

07628870 [cake 0] [ขนมเค้ก, เค้ก] ขนมเค้ก   

07649854 [meat 1] [เนือ้, เนือ้สตัว์]     

07679356 [bread 0, breadstuff 1, staff_of_life 0] [ขนมปัง, ปัง] ขนมปัง   

07705711 [produce 0, green_goods 0, green_groceries 0, garden_truck 0] [ผลิตผลทางการเกษตร]   ผลิตผล 

07705931 [edible_fruit 0] [*ผลไม้กินได้]     

07707451 [vegetable 0, veggie 0, veg 0] [ผกั, พืชผกั, อาหารผกั] ผกั   

07809096 [ingredient 0, fixings 0] [สว่นประกอบอาหาร, สว่นผสม] สว่นประกอบ, สว่นผสม   
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07809368 [flavorer 0, flavourer 0, flavoring 0, flavouring 0, seasoner 0, seasoning 0] [&สารปรุงแตง่กลิ่นรส]     

07810907 [condiment 0] [*เครื่องปรุงรสอาหาร, เครื่องปรุงรส, &เครื่องจิม้]     

07811416 [herb 0] [*สมนุไพรปรุงอาหาร, $พืชสมนุไพร, สมนุไพร] สมนุไพร   

07829412 [sauce 0] [*ซอส, นํา้จิม้, $นํา้ชรูส, นํา้ปรุงรส] นํา้จิม้   

07843775 [dairy_product 0] [*ผลิตภณัฑ์นม]     

07850329 [cheese 0] [เนยแข็ง] เนยแข็ง   

07859284 [sugar 0, refined_sugar 0] [*นํา้ตาลบริสทุธิ์, นํา้ตาล, นํา้ตาลทราย] นํา้ตาล   

07881800 [beverage 0, drink 0, drinkable 0, potable 0] [เครื่องดื่ม]     

07884567 [alcohol 0, alcoholic_drink 0, alcoholic_beverage 0, intoxicant 0, inebriant 0] 

[*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของมนึเมา, $เครื่องดองของเมา, $เมรัย, สรุา, $สรุาเมรัย, เหล้า, 

แอลกอฮอล์] แอลกอฮอล์   

07885223 [drink 4] [เครื่องดื่มหนึง่อกึ, *เครื่องดื่มหนึง่ที่]     

07891726 [wine 0, vino 0] [*ไวน์, เหล้าไวน์, เหล้าองุ่น] เหล้าองุ่น   

07938773 [arrangement 0] [*การจดั]     

07942152 [people 0] [ประชาชน, ผู้คน] ประชาชน ประชากร, ราษฎร 

07950920 [social_group 0] [*กลุม่คนทางสงัคม]     

07951464 [collection 0, aggregation 0, accumulation 0, assemblage 1] [*ของสะสม, สิ่งสะสม]     

07965085 [body 0] [*กลุม่คนที่แบง่ตามกิจกรรม]   ตวั, ร่าง, ร่างกาย 

07970721 [family 1, family_line 0, folk 2, kinfolk 0, kinsfolk 0, sept 0, phratry 0] [โคตร, ตระกลู, เทือกเถา, สายตระกลู] ตระกลู ครอบครัว, สกลุ, ญาติ 

07975026 [gathering 0, assemblage 0] [*กลุม่คนที่มาชมุนมุรวมกนั]     

07996689 [set 0] [ชดุ, เซต] ชดุ   

08008335 [organization 0, organisation 0] [องค์กร, องค์การ] องค์การ   

08049401 [association 0] [สมาคม] สมาคม   

08050678 [government 0, authorities 0, regime 0] [รัฐบาล] รัฐบาล การปกครอง 

08053576 [institution 0, establishment 0] [ที่ตัง้ทําการ, สถานที่ทําการ]   สถาบนั 

08056231 [enterprise 0] [วิสาหกิจ] วิสาหกิจ   

08058098 [company 1] [$กมัปนี, บริษัท] บริษัท กองร้อย, หมู ่

08061042 

[business 0, concern 0, business_concern 0, business_organization 0, 

business_organisation 0] [*องค์กรธุรกิจ]   การค้า, ธุรกิจ, ธุระ 

08077292 [administrative_unit 0, administrative_body 0] [*หนว่ยงานบริหาร]     

08077711 [company 5] [*หนว่ยดบัเพลิง]   กองร้อย, บริษัท, หมู ่
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08078020 [family 2, household 0, house 5, home 0, menage 0] [ครอบครัว, ครัวเรือน, บ้าน] ครอบครัว, บ้าน ตระกลู, สกลุ, เรือน 

08081668 [religion 0, faith 0, organized_religion 0] [ลทัธิ, ลทัธิความเชื่อ, $ศาสน์, ศาสนา] ศาสนา ความเลื่อมใส, ศรัทธา 

08114861 [department 0, section 3] [*หนว่ยงาน]   กรม, แผนก, ข้อ, ชว่ง, ตอน, ทอ่น, หมวด 

08160276 [citizenry 0, people 1] [ชาว, ประชากร, ประชาชน, ประชาชนพลเมือง, พลเมือง] ประชากร, ประชาชน ราษฎร 

08163025 [house 2] [ทําเนียบ, รัฐสภา, สภา]   บ้าน 

08164585 

[administration 0, governance 0, governing_body 0, establishment 2, brass 0, 

organization 1, organisation 1] [คณะบริหาร, ฝ่ายปกครอง]   การบริหาร, ทองเหลือง, องค์การ 

08166552 [nation 1, land 1, country 1] [คนในประเทศ, *คนในชาติ, ประชาชนในประเทศ, *ประชาชนในชาติ]   

ชาติ, ประชาชาติ, ประเทศ, เขต, แผน่ดนิ, 

รัฐ 

08168978 [state 0, nation 0, country 0, land 0, commonwealth 0, res_publica 0, body_politic 0] [ชาติ, ดนิแดน, ประเทศ, ประเทศชาติ, รัฐ] รัฐ, ประชาชาติ, ประเทศ ฐานะ, มลรัฐ, อาการ, ชาติ, เขต, แผน่ดนิ 

08178547 [state 1] [รัฐ] รัฐ ฐานะ, มลรัฐ, อาการ 

08179689 [populace 0, public 0, world 2] [ชาวโลก, ปวงชน, มหาชน, สาธารณชน]   

ประชากร, ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, 

สาธารณะ, พิภพ, โลก 

08180190 [multitude 1, masses 0, mass 1, hoi_polloi 0, people 3, the_great_unwashed 0] [คนสามญั, ประชาชน, สามญัชน] ประชาชน ก้อน, มวล, ประชากร, ราษฎร 

08184861 [company 0] [หมูเ่พื่อนฝงู]   กองร้อย, บริษัท, หมู ่

08187033 [company 2, troupe 0] [คณะผู้แสดง, คณะละคร]   กองร้อย, บริษัท, หมู ่

08189659 [unit 0, social_unit 0] [*หนว่ยทางสงัคม]   หนว่ย 

08219059 [ship's_company 0, company 4] [*ลกูเรือ]   กองร้อย, บริษัท, หมู ่

08220714 [division 3] [*สว่นงาน]   แผนก 

08223802 [community 0] [ชมุชน, ประชาคม] ชมุชน   

08224580 [house 4] [*ชมุชนศาสนา]   บ้าน 

08227214 [club 0, social_club 0, society 1, guild 0, gild 0, lodge 0, order 2] [คลบั, ชมรม, สโมสร] สโมสร 

กระบอง, ไม้พลอง, สมาคม, สงัคม, คําสัง่

, ลําดบั 

08240169 [set 1, circle 0, band 1, lot 0] [*กลุม่แบบไมเ่ป็นทางการ]   

ชดุ, ปริมณฑล, วงกลม, วฏัจกัร, พวก, วง

ดนตรี, ชะตากรรม 

08252602 [party 0] [งานรื่นเริง, งานเลีย้ง, งานสโมสร]   ฝ่าย, พรรค, พวก 

08256968 [party 1, political_party 0] [พรรค, พรรคการเมือง] พรรค ฝ่าย, พวก 

08276342 [educational_institution 0] [สถาบนัการศกึษา]     

08276720 [school 0] [โรงเรียน, สถานอบรม] โรงเรียน   

08304895 [union 2] [สหภาพ] สหภาพ   
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08324514 [committee 0, commission 0] [คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ] คณะกรรมการ คา่นายหน้า 

08337324 [agency 0, federal_agency 0, government_agency 0, bureau 0, office 1, authority 0] [หนว่ยงานของรัฐ, หนว่ยงานราชการ,]   สํานกังาน, ที่ทําการ, อํานาจ, เจ้าหน้าที่ 

08407330 [institute 0] [สถาบนั] สถาบนั   

08435388 [system 0, scheme 0] [ระบบ] ระบบ แบบแผน, แผนการ, แผนผงั, โครงการ 

08464601 [movement 0, social_movement 0, front 0] [ขบวนการ, ขบวนการทางสงัคม, *กลุม่เคลื่อนไหว]     

08490199 [home 2] [*มาตภุมูิ, ถิ่นกําเนิด, ถิ่นฐาน, บ้านเกิดเมืองนอน, ปิตภุูมิ]   บ้าน, เรือน 

08491826 [administrative_district 0, administrative_division 0, territorial_division 0] [เขตการปกครอง]     

08497294 [area 1, country 2] [พืน้ที่, ท้องที่, เขต] เขต อาณาบริเวณ, เนือ้ที่, ประเทศ, รัฐ 

08510666 [side 0, face 0] [แง่, ด้าน, เบือ้ง] ด้าน ข้าง, หน้า, ใบหน้า 

08512259 [boundary 0, bound 0, bounds 0] [ขอบ, ขอบเขต, แนวแบง่เขต] ขอบเขต เขตแดน 

08513718 [place 4, property 0] [ที่, ที่ดนิ, สถานที่] ที่, สถานที่ ตําแหนง่, ที่ตัง้, ทรัพย์สมบตัิ, ทรัพย์สิน 

08524735 [city 0, metropolis 0, urban_center 0] [กรุง, $ธานี, นคร, นครหลวง, $บรุี, $พารา, มหานคร, เมือง] กรุง, นคร, เมือง   

08544813 [country 0, state 0, land 2] [ชาติ, ประเทศ, ประเทศชาติ, รัฐ] ประเทศ, รัฐ ฐานะ, มลรัฐ, อาการ, เขต, แผน่ดนิ 

08552138 [district 0, territory 0, territorial_dominion 0, dominion 0] [ดนิแดน, อาณาเขต, อาณาจกัร] ดนิแดน, อาณาเขต ตําบล, มณฑล, เขต 

08565894 [end 1] [ท้าย, ปลาย, สดุ] ท้าย, ปลาย จดุจบ, ตอนจบ 

08566028 [end 0, terminal 0] [จดุจบ, ที่ปลาย] จดุจบ ตอนจบ, ท้าย, ปลาย 

08566707 [end 2] [ท้าย, ปลาย, สดุ] ท้าย, ปลาย จดุจบ, ตอนจบ 

08568978 [extremity 0] [สว่นปลาย]     

08569998 [field 0] [ทุง่, ราบ, ลาน] ทุง่ สนาม, เขต 

08570758 [playing_field 0, athletic_field 0, playing_area 0, field 2] [*ลานกีฬา, $กรีฑาสถาน, สนาม, สนามแขง่ขนั, สนามกีฬา] สนาม ทุง่, เขต 

08574314 [geographical_area 0, geographic_area 0, geographical_region 0, geographic_region 0] [*พืน้ที่ภมูิศาสตร์]     

08578706 [geographic_point 0, geographical_point 0] [*จดุภมูิศาสตร์]     

08591680 [layer 0] [ชัน้] ชัน้   

08593262 [line 0] [สาย, เส้น, เส้นตรง] เส้น แถว, แนว 

08620061 [point 0] [จดุ] จดุ   

08621598 [position 0, place 5] [ตําแหนง่, ที่] ตําแหนง่, ที่ ฐานะ, สภาพ, ที่ตัง้, สถานที่ 

08626283 [municipality 0] [เทศบาล, $นคราภิบาล, $บรุาภิบาล] เทศบาล   

08630039 [region 0, part 0] [บริเวณ, สว่น] สว่น ดนิแดน, แคว้น, แถบ, บทบาท  

08630985 [region 1] [บริเวณ, สว่น]   ดนิแดน, แคว้น, แถบ 
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08652970 [space 0] [ที่วา่ง, บริเวณ, ปริภมูิ, พืน้ที่]   ชอ่งวา่ง, อวกาศ 

08654360 [state 1, province 0] [จงัหวดั, มณฑล, มลรัฐ, รัฐ] มลรัฐ, รัฐ, จงัหวดั, มณฑล ฐานะ, อาการ, เขต 

08660339 [surface 0] [ผิวหน้า, พืน้ผิว, ผิว] ผิว   

08664443 [topographic_point 0, place 0, spot 1] [จดุ, $ตําบล, ที่, สถานที่, แหลง่] ที่, สถานที่ ตําแหนง่, ที่ตัง้, จดุ, ดวง 

08673395 [tract 0, piece_of_land 0, piece_of_ground 0, parcel_of_land 0, parcel 0] [แปลง]   หอ่ 

09224911 [body 0] [เทห์, เทหวตัถ,ุ วตัถ]ุ   ตวั, ร่าง, ร่างกาย 

09225146 [body_of_water 0, water 0] [นํา้, แหลง่นํา้] นํา้   

09239740 [celestial_body 0, heavenly_body 0] [เทห์ฟ้า, เทห์ฟากฟ้า, เทหฟากฟ้า]     

09257949 [covering 0, natural_covering 0, cover 0] [*สิ่งปกคลมุตามธรรมชาต]ิ   ปก, ฝา 

09270894 [Earth 0, earth 2, world 0, globe 0] [โลก] โลก ดนิ, ปฐพี, พิภพ, ลกูโลก 

09287968 [geological_formation 0, formation 0] [*การก่อรูปทางภมูิศาสตร์]     

09334396 [land 0, dry_land 0, earth 1, ground 0, solid_ground 0, terra_firma 0] [ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, แผน่ดิน, $ไผท, $พสธุา, พืน้ดนิ, $ภมูิ] แผน่ดนิ, ปฐพี, พืน้ดนิ 

เขต, ดนิ, โลก, บริเวณ, พืน้, สนาม, 

หลกัฐาน 

09335240 [land 1, ground 1, soil 0] [ดนิ, ผิวดิน, ผืนดนิ, แผน่ดนิ, พืน้ดนิ] แผน่ดนิ, ดนิ, พืน้ดนิ เขต, บริเวณ, พืน้, สนาม, หลกัฐาน 

09366017 [natural_depression 0, depression 0] [ที่ลุม่, แอง่]     

09366317 [natural_elevation 0, elevation 0] [โคก, ดอน, ที่สงู] ที่สงู   

09379111 [opening 0, gap 0] [ชอ่ง, ชอ่งแคบ, ชอ่งวา่ง, ชอ่งหา่ง, ชอ่งโหว]่ ชอ่งวา่ง   

09385911 [part 0, piece 0] [ตอน, สว่น] สว่น บทบาท, ก้อน, ชิน้, ทอ่น, ผืน, อนั 

09407346 [remains 0] [ซาก, เศษ]     

09416076 [rock 1, stone 0] [กรวด, ก้อนหิน, $ศลิา, หิน] หิน, ก้อนหิน   

09428741 [section 0] [ด้านตดั, ภาคตดั, รูปตดั, สว่นตดั, หน้าตดั]   ข้อ, ชว่ง, ตอน, ทอ่น, หมวด 

09428967 [sediment 0, deposit 0] [ก้นตะกอน, ขีต้ะกอน, ชัน้ตะกอน, ตะกอน, สารนอนก้น, สิ่งทบัถม, สิ่งนอนก้น] ตะกอน เงินมดัจํา 

09466280 [universe 0, existence 0, creation 0, world 1, cosmos 0, macrocosm 0] [สรรพสิ่ง, สิ่งทัง้มวล, สิ่งทัง้หลาย]   จกัรวาล, เอกภาพ, พิภพ, โลก 

09483738 [imaginary_being 0, imaginary_creature 0] [*สิ่งมีชีวิตในจินตนาการ]     

09504135 [spiritual_being 0, supernatural_being 0] [*สิ่งเหนือธรรมชาติ, *อมนษุย์]     

09505418 [deity 0, divinity 0, god 1, immortal 0] [เทพ, เทพเจ้า, $เทพดา, เทพยดา, เทวดา, เทวะ, เทวา] เทวดา, เทพเจ้า พระเจ้า 

09605289 [adult 0, grownup 1] [ผู้ใหญ่]     

09610660 [communicator 0] [ผู้ ถ่ายทอด, ผู้สง่ขา่วสาร]     

09613191 [contestant 0] [คูแ่ขง่, คูแ่ขง่ขนั, ผู้ เข้าแขง่, ผู้แขง่ขนั]     

09614315 [creator 0] [ผู้ ก่อ, ผู้จดัทํา, ผู้ประดษิฐ์, ผู้สร้าง] ผู้สร้าง   
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09614684 [defender 0, guardian 0, protector 0, shielder 0] [ผู้คุ้มกนั, ผู้คุ้มครอง, ผู้ปกป้อง, ผู้พิทกัษ์, ผู้อารักขา, $อารักษ์]   ผู้ปกครอง 

09616922 [entertainer 0] [ผู้ให้ความบนัเทิง]     

09617867 [expert 0] [$โกวิท, ผู้ ชํานาญ, ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ทรงคณุวฒุิ, ผู้ มีความรู้, วิทยากร, $เอตทคัคะ] ผู้ เชี่ยวชาญ   

09619168 [female 0, female_person 0] [อิตถีเพศ, *มนษุย์เพศหญิง]   สตรี 

09620078 [inhabitant 0, habitant 0, dweller 0, denizen 0, indweller 0] [ชาว]   ผู้อาศยั 

09620794 [native 0, indigen 0, indigene 0, aborigine 0, aboriginal 1] [คนท้องถิ่น, คนพืน้เมือง, ชนพืน้เมือง, ชนพืน้เมืองดัง้เดมิ, ชาวพืน้เมือง]   คนป่า 

09621545 [intellectual 0, intellect 0] [ปัญญาชน, ผู้ มีปัญญาสงู, ผู้ มีสตปิัญญาสงู, ผู้รอบรู้]   ปัญญา 

09623038 [leader 0] [แกนนํา, ผู้ นํา, หวัหน้า] ผู้ นํา, หวัหน้า   

09624168 [male 0, male_person 0] [*บรุุษเพศ, *มนษุย์เพศชาย]   ผู้ชาย 

09626238 [peer 0, equal 0, match 0, compeer 0] [ผู้ ที่เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียมกนั]   ไม้ขีดไฟ 

09628382 [religious_person 0] [*ศาสนปูถมัภก, *อปุัฏฐาก]     

09630641 [unfortunate 0, unfortunate_person 0] [คนเคราะห์ร้าย, คนโชคร้าย, ผู้ เคราะห์ร้าย]     

09632518 [worker 0] [กรรมกร, $กลุี, คนงาน, คนทํางาน, ผู้ใช้แรงงาน, ผู้ ทํางาน, ผู้ปฏิบตักิาร] คนงาน   

09686536 [European 0] [ชาวยโุรป] ชาวยโุรป   

09763784 [acquaintance 0, friend 2] 

[กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, คนคุ้นเคย, คนรู้จกั, คนรู้จกักนั, เพื่อน, มิตร, สหาย, $

เสี่ยว] มิตร, สหาย, เพื่อน พวกพ้อง 

09774783 [advocate 0, advocator 0, proponent 0, exponent 0] [ตวัแทน, ทนาย, ทนายความ, ผู้แก้ตา่ง]     

09812338 [artist 0, creative_person 0] [ศลิปิน]   จิตรกร 

09815790 [assistant 0, helper 1, help 0, supporter 1] [ผู้ชว่ย, ผู้ชว่ยเหลือ, ลกูมือ, ผู้สนบัสนนุ] ผู้สนบัสนนุ   

09820263 [athlete 0, jock 0] [นกักีฬา] นกักีฬา   

09887850 [caller 0, company 0] [แขก, แขกผู้มาเยี่ยม, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้มาหา]   กองร้อย, บริษัท, หมู ่

09917593 

[child 0, kid 0, youngster 0, minor 0, shaver 0, nipper 0, small_fry 1, tiddler 0, tike 1, tyke 

1, fry 0, nestling 0] [$ดรุณ, เดก็, เดก็น้อย, เดก็เล็ก, ผู้ เยาว์, $ยวุชน] เดก็, ผู้ เยาว์ ลกูแพะ, ลกูปลา 

09918248 [child 1, kid 1] [บตุร, ลกู]   เดก็, ลกูแพะ 

09956147 [connection 1] [เส้น, เส้นสาย, *สายสมัพนัธ์]     

09974648 [craftsman 0, artisan 0, journeyman 0, artificer 0] [ชา่ง, ชา่งฝีมือ, ชา่งศลิป์]     

10016103 [disciple 0, adherent 0] [ผู้นบัถือ, ลกูศษิย์, ศษิย์, สานศุษิย์, สาวก, อบุาสก, อบุาสิกา] ศษิย์, สานศุษิย์, สาวก   

10020890 [doctor 0, doc 0, physician 0, MD 0, Dr. 0, medico 0] [คณุหมอ, ดร., ดอกเตอร์, นายแพทย์, แพทย์, แพทย์หญิง, หมอ, หมอยา] หมอ, แพทย์ ดษุฎีบณัฑิต, อายรุแพทย์ 

10053808 [employee 0] [ผู้ได้รับการวา่จ้าง, ผู้ถกูวา่จ้าง, ผู้ รับจ้าง, ลกูจ้าง] ลกูจ้าง   

10099375 [follower 0] [ผู้ตาม, ผู้ติดตาม, สมนุ] ผู้ตาม, ผู้ตดิตาม บริวาร, ลกูศษิย์, สาวก 
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10112591 [friend 0] [กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, เพื่อน, มิตร, สหาย, $เสี่ยว] มิตร, สหาย, เพื่อน พวกพ้อง 

10162991 [head 0, chief 0, top_dog 0] [หวัหน้า] หวัหน้า ผู้บงัคบับญัชา, ศีรษะ, นาย 

10165109 

[health_professional 0, primary_care_provider 0, PCP 0, health_care_provider 0, 

caregiver 1] [*ผู้ดแูลสขุภาพ, *ผู้บริบาลสขุภาพ]     

10235549 [relative 0, relation 0] [เครือญาติ, ญาติ, ญาตพิี่น้อง, $พงษ์พนัธุ์, $วงศ์วานวา่นเครือ, วงศาคณาญาติ] ญาติ, ญาตพิี่น้อง ความสมัพนัธ์ 

10236304 [kin 0, kinsperson 0, family 0] [*ญาตทิางสายโลหิต]   ครอบครัว, ตระกลู, สกลุ 

10260706 [life 0] [*คน, ชีวิต] ชีวิต   

10285313 [male_child 0, boy 0] [เดก็ชาย, เดก็ผู้ชาย] เดก็ผู้ชาย บอ๋ย 

10287213 [man 0, adult_male 0] [บรุุษ, ผู้ชาย, *ชายหนุม่] บรุุษ, ผู้ชาย บคุคล, มนษุย์ 

10288516 [man 7] [ผวั, สามี]   บคุคล, บรุุษ, ผู้ชาย, มนษุย์ 

10289039 [man 4] [คน, มนษุย์] มนษุย์ บคุคล, บรุุษ, ผู้ชาย 

10305802 [medical_practitioner 0, medical_man 0] [ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์]     

10340312 [musician 1, instrumentalist 0, player 2] [นกัดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี, ผู้ เลน่ดนตรี, $วาที] นกัดนตรี   

10351874 [negotiator 0, negotiant 0, treater 0] [ผู้ เจรจา, ผู้ เจรจาตอ่รอง, ผู้ตอ่รอง]     

10372373 [official 1, functionary 0] [เจ้าพนกังาน, เจ้าหน้าที่, พนกังาน] เจ้าพนกังาน   

10373998 [offspring 0, progeny 0, issue 0] [ทายาท, ผู้ สืบเชือ้สาย, ผู้ สืบสายโลหิต]     

10402824 [party 0] [ภาคี]   ฝ่าย, พรรค, พวก 

10415638 [performer 0, performing_artist 0] [ตวัแสดง, $นาฏศลิปิน, ผู้แสดง, *นกัแสดง]     

10461424 [power 0, force 0] [กําลงั, พละ, พลงั, อานภุาพ, อํานาจ, อิทธิพล] กําลงั, อํานาจ, พลงั สมรรถภาพ, กองทพั 

10467179 [president 0] [ประธานาธิบดี, ประมขุ] ประธานาธิบดี นายก, ประธาน 

10468559 [president 1] [กรรมการผู้จดัการ, ประธานบริษัท, ผู้จดัการใหญ่, ผู้ อํานวยการบริษัท]   นายก, ประธาน, ประธานาธิบดี 

10468962 [president 3, chairman 1, chairwoman 1, chair 0, chairperson 0] [ประธาน, ประธานที่ประชมุ, ผู้ เป็นประธาน] ประธาน นายก, ประธาน, ประธานาธิบดี, เก้าอี ้

10480253 [professional 0, professional_person 0] [ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, ผู้ มีวิชาชีพ, มืออาชีพ]     

10522035 [representative 0] [ตวัแทน, ผู้แทน] ผู้แทน   

10541229 [ruler 0, swayer 0] [ประมขุ, ผู้ปกครอง] ผู้ปกครอง ไม้บรรทดั 

10582746 [serviceman 0, military_man 0, man 3, military_personnel 0] [บคุลากรฝ่ายทหาร]   บคุคล, บรุุษ, ผู้ชาย, มนษุย์ 

10605985 [skilled_worker 0, trained_worker 0, skilled_workman 0] [*แรงงานฝีมือ, คนทํางานใช้ฝีมือ]     

10622053 [soldier 0] [ทหาร] ทหาร   

10787470 [woman 0, adult_female 0] [นารี, ผู้หญิง, สตรี, *หญิงสาว] ผู้หญิง, สตรี   

10794014 [writer 0, author 0] [นกัเขียน, นกัประพนัธ์, $ประพนัธกร, ผู้ เขียน, ผู้แตง่, ผู้ประพนัธ์] นกัประพนัธ์, นกัเขียน   
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11458624 [force 0] [แรง]   กองทพั, กําลงั, พลงั, อํานาจ 

11675842 [reproductive_structure 0] [*โครงสร้างสืบพนัธุ์]     

12101870 [gramineous_plant 0, graminaceous_plant 0] [พืชตระกลูหญ้า]     

12102133 [grass 0] [$ตฤณ, หญ้า] หญ้า   

12205694 [herb 0, herbaceous_plant 0] [&พืชล้มลกุ]   สมนุไพร 

12992868 [fungus 0] [รา, เห็ดรา]     

13083586 [vascular_plant 0, tracheophyte 0] [เทรคีโอไฟต์, พืชมีทอ่ลําเลียง]     

13086908 [plant_part 0, plant_structure 0] [*โครงสร้างพืช]     

13087625 [plant_organ 0] [*อวยัวะของพืช]     

13103136 [woody_plant 0, ligneous_plant 0] [*ไม้เนือ้แข็ง]     

13104059 [tree 0] [ต้นไม้, &ไม้ยืนต้น] ต้นไม้   

13112664 [shrub 0, bush 0] [&ต้นไม้พุม่, &ไม้ทรงพุม่]   พุม่ไม้ 

13134947 [fruit 0] [ผล, ผลไม้, ลกูไม้] ผล, ผลไม้   

13152742 [leaf 0, leafage 0, foliage 0] [ใบ, ใบไม้, &ใบแท้] ใบ   

13244109 [property 0, belongings 0, holding 0] [ทรัพย์สิน, สิ่งของ, ทรัพย์สมบตั]ิ ทรัพย์สมบตัิ, ทรัพย์สิน   

13250048 [land 1] [ที่, ที่ดนิ]   เขต, แผน่ดนิ 

13250542 [money 2] [ทรัพย์สิน, สิน, เงิน, เงินทอง] เงิน   

13278375 [payment 0] [เงินเรียกเก็บ]     

13331198 [sum 0, sum_of_money 0, amount 0, amount_of_money 0] [เงินก้อน]   ผลบวก, จํานวน, ปริมาณ 

13372961 [medium_of_exchange 0, monetary_system 0] [ระบบการเงิน, สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน]     

13384557 [money 0] [เงิน] เงิน   

13384877 [money 1] [เงิน, เงินตรา] เงิน   

13385913 [currency 0] [เงิน, เงินตรา] เงิน, เงินตรา   

13387877 [coinage 0, mintage 0, specie 0, metal_money 0] [เงินเหรียญ, เหรียญ, $เหรียญกระษาปณ์, เหรียญกษาปณ์, เหรียญเงินตรา]     

13388245 [coin 2] [เงินเหรียญ, เหรียญ, $เหรียญกระษาปณ์, เหรียญกษาปณ์, เหรียญเงินตรา] เหรียญ, เหรียญกษาปณ์   

13403331 [document 0] [*ใบเรียกเก็บ, บลิ]   สาส์น, เอกสาร 

13403643 [record 0] [*ใบสง่ของ, *ใบเสร็จ, *เอกสารการซือ้ขาย]   บนัทกึ, ประวตัิ 

13412321 [register 0] [ทะเบียน, บญัชี, $ระเบียน, สมดุทะเบียน] ทะเบียน   

13809207 [part 0, portion 0, component_part 0, component 0, constituent 0] [สว่นประกอบ, องค์ประกอบ] สว่นประกอบ บทบาท, สว่น, สว่นแบง่ 
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13810323 [unit 0] [หนว่ย] หนว่ย   

13860793 [solid 0] [*วตัถสุามมิติ, ของแข็ง] ของแข็ง   

13862780 [figure 0] [*รูปทรง, ทรง]   ตวัเลข, ทรวดทรง, รูปร่าง, ร่าง 

13863771 [line 0] [เส้น] เส้น แถว, แนว 

14235200 [tumor 0, tumour 0, neoplasm 0] [ก้อนเนือ้งอก, เนือ้งอก] เนือ้งอก   

14490319 [indebtedness 0, liability 0, financial_obligation 0] [หนี,้ หนีส้ิน] หนี,้ หนีส้ิน   

14580897 [material 0, stuff 0] [วตัถ,ุ วตัถดุบิ, &วสัด]ุ วสัด ุ   

14585519 [atom 1, molecule 1, particle 1, corpuscle 0, mote 0, speck 0] [ละออง, อณู, อนภุาค] อนภุาค ปรมาณู, อะตอม, จดุ 

14586258 [mixture 0] [ของผสม, วตัถผุสม, สารเนือ้ผสม, สารผสม]     

14586769 [alloy 0, metal 1] [โลหะเจือ, โลหะผสม]   โลหะ 

14607521 [acid 0] [กรด] กรด   

14619225 [atom 0] [ปรมาณู, อะตอม] ปรมาณู, อะตอม   

14621446 [group 0, radical 0, chemical_group 0] [อนมุลู]   กลุม่, ชดุ, ฝงู, พวก, หมู,่ เหลา่ 

14622893 [chemical_element 0, element 0] [ธาต]ุ ธาต ุ ธาตแุท้ 

14625458 [metallic_element 0, metal 0] [ธาตโุลหะ, โลหะ] โลหะ   

14662574 [mineral 0] [แร่, แร่ธาต]ุ แร่   

14696793 [rock 0, stone 0] [ก้อนหิน, $ศลิา, หิน] หิน, ก้อนหิน   

14727670 [organic_compound 0] [สารประกอบอินทรีย์]     

14728724 [protein 0] [โปรตีน] โปรตีน   

14778436 [agent 0] [ตวักระทํา]   ตวัแทน, ผู้แทนจําหนา่ย 

14786479 [building_material 0] [$ทพัสมัพาระ, วสัดกุ่อสร้าง]     

14818238 [compound 0, chemical_compound 0] [สารประกอบ, สารประกอบทางเคมี] สารประกอบ   

14840755 [element 1] [ธาต]ุ ธาต ุ ธาตแุท้ 

14842992 [earth 0, ground 0] 

[ดนิ, ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, เปลือกดนิ, ผิวดนิ, ผืนดนิ, แผน่ดนิ, $พสธุา, พืน้ดนิ, $พืน้พสธุา, 

$ภมู,ิ หน้าดนิ] ดนิ, ปฐพี, พืน้ดนิ 

โลก, บริเวณ, พืน้, สนาม, หลกัฐาน, เขต

โลก 

14864360 [fat 0] [ไขมนั] ไขมนั   

14866889 [fiber 0, fibre 0] [ใย, เส้นใย] เส้นใย   

14875077 [fuel 0] [เชือ้เพลิง] เชือ้เพลิง   

14877585 [gas 0] [ก๊าซ, แก๊ส] ก๊าซ   

14938907 [lipid 0, lipide 0, lipoid 0] [ลิพิด]     
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14939445 [fluid 0] [ของไหล]     

14939900 [fluid 2] [ของไหล]     

14940386 [liquid 4] [ของเหลว] ของเหลว   

14966667 [oil 0] [นํา้มนั] นํา้มนั   

14974264 [paper 0] [กระดาษ] กระดาษ   

14984973 [coloring_material 0, colouring_material 0, color 0, colour 0] [$รงค์, สี] สี ธง 

14989820 [pigment 0] [สารสี]   รงควตัถ ุ

14991712 [plant_material 0, plant_substance 0] [*วตัถดุบิจากไม้, *วสัดไุม้]     

14997012 [powder 0, pulverization 0, pulverisation 0] [ผง, ผยุผง, ฝุ่ น, ละออง] ผง, ฝุ่ น แป้ง 

15010703 [salt 0] [เกลือ] เกลือ   

15032376 [poison 0, toxicant 0, poisonous_substance 0] [พิษ, สารพิษ, สิ่งมีพิษ, ยาพิษ] ยาพิษ   

15046900 [solid 4] [ของแข็ง] ของแข็ง   

15098161 [wood 0] [เนือ้ไม้, ไม้] ไม้   
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ภาคผนวก จ 
ผลการสร้างเครือข่ายคาํไทยระบบอัตโนมัต ิด้วยวธิีการแปลสองทาง  

โดยใช้พจนานุกรมอเิล็กทรอนิกส์ทัง้สองชุดรวมกัน 
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ผลการสร้างเครือข่ายคําไทยระบบอตัโนมตัิ ด้วยวิธีการแปลสองทาง โดยใช้พจนานกุรมอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สองชดุรวมกนั 
กลุม่คําไวพจน์ เครือข่ายคําองักฤษ เครือข่ายคําไทย คําที่ถกูต้อง คําที่ไมถ่กูต้อง 

00002684 [object 0, physical_object 0] [*วตัถกุายภาพ, $เทหวตัถ,ุ วตัถ,ุ อ็อบเจกต์] วตัถ ุ  สิ่งของ 

00003553 [whole 0, unit 0] [หนว่ย] หนว่ย   

00004258 [living_thing 0, animate_thing 0] [*สิ่งมีชีวิต]     

00004475 [organism 0, being 0] [$สตั, สิ่งมีชีวิต, อินทรีย์, อินทรียภาพ]     

00006269 [life 0] [สิ่งมีชีวิต]   ชีวิต 

00006484 [cell 0] [เซลล์] เซลล์   

00007347 [causal_agent 0, cause 0, causal_agency 0] [ต้นเหต,ุ ปัจจยั,  มลูเหต,ุ $สมฏุฐาน, สาเหต,ุ เหต,ุ $อธิกรณ์, ] สาเหต ุ   

00007846 

[person 0, individual 0, someone 0, somebody 0, mortal 

0, soul 0] [คน, บคุคล] คน, บคุคล ตวั, บรุุษ, ผู้, ปัจเจกชน, วิญญาณ 

00015388 

[animal 0, animate_being 0, beast 0, brute 0, creature 0, 

fauna 0] [พรรณสตัว์, สตัว์, $สตัวชาติ, $สิงห์สาราสตัว์] สตัว์ สตัว์เดรัจฉาน 

00017222 [plant 0, flora 0, plant_life 0] [$เฌอ, ต้นไม้, พรรณพืช, พฤกษ์, พฤกษชาติ, พฤกษา, พืช, ไม้] ต้นไม้, พืช โรงงาน 

00019128 [natural_object 0] [วตัถธุรรมชาติ, สิ่งธรรมชาต]ิ     

00020827 [matter 0] [สสาร, สาร, สิ่ง]   วตัถ ุ

00021265 [food 0, nutrient 0] [ข้าวปลาอาหาร, เครื่องบริโภค, $เครื่องเสวย, $ภตัตาหาร, $โภชนะ, $โภชนา, สิ่งบริโภค, อาหาร] อาหาร ธาตอุาหาร 

00021939 [artifact 0, artefact 0] [สิ่งทําขึน้, สิ่งประดษิฐ์]     

00022903 [article 0] [ของ, สิ่งของ] สิ่งของ คํานําหน้านาม, บทความ 

00027167 [location 0] [ตําแหนง่, ตําแหนง่ที่ตัง้, ทําเล, ทําเลที่ตัง้, ที่ตัง้] ตําแหนง่   

00031264 [group 0, grouping 0] [กลุม่] กลุม่ ชดุ, ฝงู, พวก, หมู,่ เหลา่ 

00032613 [possession 0] [*สิ่งครอบครอง]   ความเป็นเจ้าของ 

00033615 [measure 0, quantity 0, amount 0] [จํานวน, ปริมาณ, มาตรา, หนว่ยวดั] ปริมาณ, จํานวน มาตรการ 

01321579 [young 0, offspring 0] [$ลกูออ่น, ลกูสตัว์]   ลกู, เยาว์ 

01326291 [microorganism 0, micro-organism 0] [จลุชีพ, จลุินทรีย์]     

01466257 [chordate 0] [คอร์เดต, สตัว์มีแกนสนัหลงั]     

01471682 [vertebrate 0, craniate 0] [สตัว์มีกระดกูสนัหลงั]     

01473806 [aquatic_vertebrate 0] [*สตัว์นํา้มีกระดกูสนัหลงั]     

01503061 [bird 0] [นก, &สตัว์ปีก] นก   
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01661091 [reptile 0, reptilian 0] [สตัว์เลือ้ยคลาน, &สตัว์สะเทิน้บกสะเทิน้นํา้] สตัว์เลือ้ยคลาน   

01767661 [arthropod 0] [สตัว์ขาปล้อง, &สตัว์ที่มีลําตวัเป็นข้อปล้อง]     

01861778 [mammal 0, mammalian 0] [สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม] สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม   

01886756 

[placental 0, placental_mammal 0, eutherian 0, 

eutherian_mammal 0] [*สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมมีรก, พลาเซนตา]     

01895735 [hide 0, pelt 0, skin 1] [ผิว, ผิวหนงั, หนงั] หนงั เปลือก 

01905661 [invertebrate 0] [สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั] สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั   

01940736 [mollusk 0, mollusc 0, shellfish 1] [สตัว์พวกหอย, &สตัว์พวกหอยและปลาหมกึ]     

02075296 [carnivore 0] [สตัว์กินเนือ้] สตัว์กินเนือ้   

02083346 [canine 0, canid 0] [&สตัว์มีเขีย้ว]     

02084071 [dog 0, domestic_dog 0, Canis_familiaris 0] [*สนุขับ้าน, สนุขั, หมา] สนุขั   

02159955 [insect 0] [$กีฏ, แมลง] แมลง   

02311060 [larva 0] [ตวัอ่อน, &หนอนแมลง]     

02370806 [ungulate 0, hoofed_mammal 0] [*สตัว์กีบ, &สตัว์เท้ากีบ]     

02373336 

[odd-toed_ungulate 0, perissodactyl 0, 

perissodactyl_mammal 0] [*สตัว์กีบคี่]     

02374149 [equine 0, equid 0] [*สตัว์ตระกลูม้า, &สตัว์พวกม้า]     

02374451 [horse 0, Equus_caballus 0] [*อิควสุ คาบอลลสุ, $พาชี, ม้า, $อาชา] ม้า   

02472293 [homo 0, man 1, human_being 0, human 0] [คน, มนษุย์] มนษุย์ บคุคล, บรุุษ, ผู้ชาย 

02472987 

[world 0, human_race 0, humanity 0, humankind 0, 

human_beings 0, humans 0, mankind 0, man 0] [ชาวโลก, มนษุยชาต]ิ มนษุยชาติ, โลก, มนษุยธรรม พิภพ, โลก, บคุคล, บรุุษ, ผู้ชาย, มนษุย์ 

02512053 [fish 0] [ปลา, $มจัฉะ, $มจัฉา] ปลา   

02686568 [aircraft 0] [เครื่องบิน, อากาศยาน] เครื่องบิน   

02727825 [apparatus 0, setup 0] [เครื่องสําเร็จ]   อปุกรณ์ 

02735688 [area 0] [เขต, บริเวณ, พืน้ที่] เขต อาณาบริเวณ, เนือ้ที่, ยา่น 

02743547 [art 0, fine_art 0] [งานศลิป์, ศลิป์, ศลิปะ] ศลิปะ   

02773037 [bag 0] [กระเป๋า, ถงุ, ยา่ม] ถงุ กระสอบ 

02796623 [barrier 0] [เครื่องกีดกัน้, เครื่องกีดขวาง, ตวักัน้, ที่กนั, สิ่งกีดขวาง, อปุสรรค] อปุสรรค   

02858304 [boat 0] [$นาวา, $นาวี, เรือ] เรือ   

02870092 [book 0, volume 0] [สมดุ, หนงัสือ] สมดุ, หนงัสือ ปริมาตร 
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02876657 [bottle 0] [ขวด] ขวด   

02913152 [building 0, edifice 0] [ตกึ, อาคาร, โรงเรือน] ตกึ, อาคาร สิ่งก่อสร้าง 

02914991 [building_complex 0, complex 0] [*นิคม, *ศนูย์ครบวงจร]     

02958343 [car 0, auto 0, automobile 0, machine 1, motorcar 0] [รถ, รถยนต์] รถ, รถยนต์ เครื่อง,  เครื่องจกัร 

02962545 [card 0] [การ์ด, บตัร, ไพ]่ การ์ด, บตัร, ไพ ่   

03001627 [chair 0] [เก้าอี]้ เก้าอี ้   

03051540 

[clothing 0, article_of_clothing 0, vesture 0, wear 0, 

wearable 0, habiliment 0] [เครื่องแตง่กาย, เครื่องแตง่ตวั]     

03076708 [commodity 0, trade_good 0, good 0] [โภคภณัฑ์, สินค้า] สินค้า   

03081021 [component 0, constituent 0, element 0] [ชิน้ประกอบ, ชิน้สว่น, สว่นประกอบ, สว่นย่อย, องค์ประกอบ] สว่นประกอบ ธาต,ุ ธาตแุท้ 

03089014 [conduit 0] [ทอ่]     

03093574 [consumer_goods 0] [เครื่องอปุโภค, เครื่องอปุโภคบริโภค, $โภคทรัพย์, $โภคยทรัพย์, สินค้าผู้บริโภค, สินค้าอปุโภคบริโภค] เครื่องอปุโภคบริโภค   

03094503 [container 0] [ที่ใส]่   ภาชนะ 

03100490 [conveyance 0, transport 0] [ยานพาหนะ]     

03119790 [course 0] [คอร์ส, *ทางแขง่, *เส้นทางการแขง่ขนั]   กระบวนวิชา, หลกัสตูร 

03122748 [covering 0] [*สิ่งปกคลมุ]     

03125870 [craft 0] [ยาน]     

03129123 [creation 0] [งานสร้างสรรค์, ผลงานประดษิฐ์]     

03165211 [daybook 0, ledger 0] [บญัชีประจําวนั, บญัชีแยกประเภท, สมดุบนัทกึประจําวนั] บญัชีแยกประเภท   

03169390 [decoration 0, ornament 0, ornamentation 0] [เครื่องตกแตง่, เครื่องประดบั, $ถนิม, สิ่งประดบั] เครื่องตกแตง่, เครื่องประดบั อิสริยาภรณ์ 

03178782 [design 0, pattern 0, figure 1] [แบบ, รูปแบบ, ลวดลาย, ลาย] แบบ, ลวดลาย, ลาย แบบอยา่ง, ตวัเลข, ทรวดทรง, รูปร่าง, ร่าง 

03183080 [device 0] [กลอปุกรณ์, สิ่งประดษิฐ์]     

03247620 [drug 0] [ยา] ยา ยาเสพตดิ, เครื่องยา 

03259505 

[dwelling 0, home 0, domicile 0, abode 0, habitation 0, 

dwelling_house 0] [บ้านเรือน] บ้าน เรือน, ภมูิลําเนา 

03285912 [enclosure 0] [คอก, เล้า]     

03287733 [engine 0] [เครื่องยนต์, ยนต์]   เครื่องจกัร, หวัรถจกัร 

03294048 [equipment 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] อปุกรณ์, เครื่องมือ   

03297735 [establishment 0] [ที่ตัง้ทําการ, สถานที่ทําการ, สถานประกอบการ]     
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03302121 [excavation 0] [*รูเจาะ, โพรง, หลมุ, อโุมงค์]     

03309808 [fabric 0, cloth 0, material 0, textile 0] [ผ้า, $พสัตร์, สิ่งทอ] ผ้า, สิ่งทอ วสัด ุ

03315023 [facility 0, installation 0] [*สถานที่ที่อํานวยความสะดวก]   ความสะดวก 

03316406 [factory 0, mill 1, manufacturing_plant 0, manufactory 0] [โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม] โรงงาน โรงสี, โรงโม ่

03323703 [fastener 0, fastening 0, holdfast 0, fixing 0] [$เครื่องจบั, เครื่องยดึ, สิ่งยดึ]     

03405265 [furnishing 0] [เครื่องตกแตง่บ้าน]     

03405725 [furniture 0, piece_of_furniture 0, article_of_furniture 0] [เครื่องเรือน, เฟอร์นิเจอร์] เครื่องเรือน, เฟอร์นิเจอร์   

03419014 [garment 0] [เสือ้ผ้า, เสือ้ผ้าอาภรณ์]     

03485997 [handle 0, grip 1, handgrip 0, hold 0] [คนั, ด้าม, ที่จบั, มือถือ, ห,ู หหูิว้] ด้าม, ที่จบั   

03502509 [headdress 0, headgear 0] [เครื่องปกคลมุศีรษะ, เครื่องสวมศีรษะ]   หมวก 

03544360 [house 0] [บ้าน, เรือน] บ้าน   

03546340 [housing 0, lodging 0, living_accommodations 0] [ที่พกัแรม, ที่พกัอาศยั, ที่อยู่อาศยั]   การเคหะ 

03563967 [implement 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์]     

03574816 [instrument 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] เครื่องมือ, อปุกรณ์   

03575240 [instrumentality 0, instrumentation 0] [*สิ่งที่ประดษิฐ์ขึน้เพื่อใช้งาน]     

03650173 [layer 0, bed 4] [ก้น, ชัน้, ฐาน] ชัน้ ร่อง, เตียง, เตียงนอน 

03699975 [machine 0] [เครื่องจกัร, เครื่องกล] เครื่องจกัร เครื่อง 

03700963 [machine 2, simple_machine 0] [เครื่องจกัรกลพืน้ฐาน]   เครื่อง,  เครื่องจกัร 

03729951 [material 1] [*ปัจจยัการผลิต, ปัจจยั]   วสัด ุ

03733547 [means 0] [*เครื่องมือที่ทําให้งานบางอยา่งสําเร็จ]   วิธี 

03733925 

[measuring_instrument 0, measuring_system 0, 

measuring_device 0] [*เครื่องตวง, *เครื่องวดั, *มาตรวดั]     

03738472 [mechanism 0] [กลไก, กลวิธาน] กลไก   

03740161 

[medicine 0, medication 0, medicament 0, 

medicinal_drug 0] [ยารักษาโรค, ยา] ยา แพทยศาสตร์ 

03748162 

[mercantile_establishment 0, retail_store 0, sales_outlet 

0, outlet 1] [ร้านขายสินค้าจากโรงงาน, ร้านค้า, ร้านค้าปลีก]     

03789946 [motor 0] [มอเตอร์]   เครื่องยนต์ 

03791235 [motor_vehicle 0, automotive_vehicle 0] [ยานยนต์]     

03800933 [musical_instrument 0, instrument 1] [เครื่องดนตรี] เครื่องดนตรี อปุกรณ์, เครื่องมือ 
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03839993 

[obstruction 0, obstructor 0, obstructer 0, impediment 0, 

impedimenta 1] [สิ่งกีดขวาง, สิ่งขดัขวาง, อปุสรรค] อปุสรรค   

03841666 [office 0, business_office 0] [ที่ทํางาน, สํานกังาน, ออฟฟิศ] สํานกังาน ที่ทําการ, ตําแหนง่ 

03848729 [opening 0] [ชอ่ง, $ทวาร, ทางเข้า, ประต,ู รอยโหว่, รูเปิด]     

03873064 [padding 0, cushioning 0] [*เครื่องกนักระแทก, *วสัดบุรุอง, นวม, เบาะ]     

03876519 [painting 0, picture 1] [จิตรกรรม, ภาพ, ภาพเขียน, ภาพวาด, รูป, รูปภาพ] ภาพวาด, ภาพ, รูปภาพ การทาสี 

03892891 [part 0, portion 0] [ชิน้สว่น, สว่น] สว่น สว่นแบง่, บทบาท 

03895293 [passage 0] [ทาง, ทางผา่น, ทางสญัจร]     

03925226 [photograph 0, photo 0, exposure 0, picture 2, pic 0] [ภาพ, ภาพถ่าย, รูป, รูปถ่าย, รูปภาพ] ภาพถ่าย, รูปถ่าย, ภาพ, รูปภาพ   

03953020 [place_of_business 0, business_establishment 0] [สถานประกอบธุรกิจ]     

03956922 [plant 1, works 2, industrial_plant 0] [โรงงาน, โรงงานอตุสาหกรรม, สถานที่ผลิต] โรงงาน ต้นไม้, พืช 

03964744 [plaything 0, toy 0] [ของเดก็เลน่, ของเลน่, เครื่องเลน่] ของเลน่   

03976657 [pole 0] [ไม้]   ไม้คาน, ขัว้โลก 

04007894 [product 0, production 0] [ผลผลิต, ผลิตกรรม, ผลิตผล, ผลิตภณัฑ์] ผลิตผล, ผลิตภณัฑ์ ผลคณู, การผลิต 

04014297 [protective_covering 0, protective_cover 0, protection 0] [*เกราะ, *เกราะป้องกนั, *สิ่งคุ้มครอง, *สิ่งป้องกนั]     

04074482 [remedy 0, curative 0, cure 0, therapeutic 0] [ยารักษาโรค, สิ่งใช้รักษาโรค]   ยา 

04076846 [representation 0] [ตวัแทน, รูปแทน]     

04081844 [restraint 0, constraint 0] [*เครื่องยบัยัง้, *เครื่องหนว่งเหนี่ยว]     

04096066 [road 0, route 0] [ถนน, ทาง, วิถี, วิถีทาง, เส้นทาง, หนทาง] ถนน, ทาง, เส้นทาง   

04100174 [rod 0] [ไม้]   ทอ่นไม้ 

04105893 [room 0] [ห้อง] ห้อง   

04161981 [seat 1] [ที่นัง่] ที่นัง่ แหลง่ 

04164989 [section 0, segment 0] [ชว่ง, เซกเมนต์, ตอน, สว่น] ชว่ง, ตอน ข้อ, ทอ่น, หมวด, กลีบ, ปล้อง 

04188643 [sheet 3, flat_solid 0] [ใบ, แผน่]   ผ้าปทูี่นอน 

04192858 [shield 2] [กระดอง, กะบงั, เกราะ, เครื่องกําบงั, เครื่องบงั, เปลือก, แผน่กําบงั, ฝาครอบ, โล่, สิ่งกําบงั] โล ่   

04194289 [ship 0] [$นาวา, $นาวี, เรือ] เรือ เรือกําปั่น 

04202417 [shop 0, store 0] [ร้าน, ร้านขายของ, ร้านค้า, *ห้าง] ร้าน, ร้านค้า   

04213626 [side 0] [ข้าง, ด้าน, เบือ้ง, ฝั่ง] ข้าง, ด้าน   

04263760 [source_of_illumination 0] [*อปุกรณ์สอ่งสวา่ง]     
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04317420 [stick 0] [ไม้, *แทง่ไม้, *ทอ่นไม้]     

04339291 [strip 0, slip 3] [แถบ, สายยาว]   ริว้ 

04341686 [structure 0, construction 0] [โครงสร้าง, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลกูสร้าง] โครงสร้าง โครงร่าง 

04359589 [support 0] [*ฐาน, ตวัหนนุ, สิ่งพยงุ]     

04360501 [support 1] [*ฐาน, ตวัหนนุ, สิ่งพยงุ]     

04361095 [supporting_structure 0] [โครงสร้างรองรับ]     

04362025 [surface 0] [ผิว, ผิวนอก, $ผิวพืน้, พืน้ผิว, หน้า] ผิว   

04377057 [system 0] [เครื่อง, ระบบ] ระบบ แบบแผน 

04379243 [table 1] [โต๊ะ] โต๊ะ ตาราง 

04379964 [table 2] [*โต๊ะกินข้าว, *โต๊ะอาหาร]   โต๊ะ, ตาราง 

04424218 [thing 0] [ของ, สิ่ง, สิ่งของ, อยา่ง] ของ, สิ่งของ   

04424418 [thing 1] [ของ, สิ่ง, สิ่งของ, อยา่ง] ของ, สิ่งของ   

04426788 [thread 0, yarn 0] [ด้าย, เส้นด้าย] ด้าย เส้น, นิทาน 

04451818 [tool 0] [เครื่องมือ, อปุกรณ์] เครื่องมือ   

04493505 [tube 0, tubing 0] [ทอ่]   หลอด, หลอดวิทย ุ

04524313 [vehicle 0] [$ครรไล, ยาน]   พาหนะ, ยานพาหนะ, ล้อเลื่อน 

04531098 [vessel 1] [ภาชนะ]     

04564698 [way 0] 

[ชอ่ง, ชอ่งทาง, ถนน, ทาง, แนวทาง, $ปฏิปทา, $มรรค, $มรรคา, ลูท่าง, วิถี, วิถีทาง, เส้นทาง, หน, 

หนทาง] ทาง   

04565375 [weapon 0, arm 1, weapon_system 0] [$ศสัตรา, $ศาสตรา, $แสง, อาวธุ] อาวธุ แขน 

04566257 

[weaponry 0, arms 0, implements_of_war 0, 

weapons_system 0, munition 0] [ยทุโธปกรณ์, สรรพาวธุ, อาวธุยทุธภณัฑ์, อาวธุยทุโธปกรณ์]     

04599396 [work 0, piece_of_work 0] [งาน, ชิน้งาน, ผลงาน, สิ่งที่ทํา] งาน, ชิน้งาน   

04602044 [workplace 0, work 1] [ที่ทํางาน, สถานที่ทํางาน]   งาน, ชิน้งาน 

05074774 [position 0, spatial_relation 0] [ตําแหนง่] ตําแหนง่ ฐานะ, สภาพ 

05154517 [asset 0, plus 0] [*สิ่งเป็นคณุ]   ทรัพย์สิน, สินทรัพย์ 

05216365 [organic_structure 0, physical_structure 0, body 0] [กาย, ตวั, $เทห์, ร่าง, $สรรพางค์, สรีระ, $สงัขาร, ร่างกาย, *โครงสร้างกายภาพ] ตวั, ร่าง, ร่างกาย   

05220461 [body_part 0] [&สว่นของร่ายกาย]     
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05225602 

[structure 0, anatomical_structure 0, 

complex_body_part 0, bodily_structure 0, 

body_structure 0] [*โครงสร้างทางร่างกาย, โครง, โครงสร้าง, โครงสร้างกายวิภาค] โครงสร้าง โครงร่าง 

05230171 [interstice 0] [ชอ่ง, ชอ่งวา่ง]     

05237755 [body_covering 0] [*สิ่งปกคลมุร่างกาย, *สิ่งหอ่หุ้มร่างกาย]     

05238282 [skin 0, tegument 0, cutis 0] [ผิว, ผิวกาย, ผิวพรรณ, ผิวหนงั, หนงั] หนงั เปลือก 

05246511 [tube 0, tube-shaped_structure 0] [*โครงสร้างรูปทอ่, ทอ่, หลอด] หลอด หลอดวิทย ุ

05248181 [passage 0, passageway 0] [*ชอ่งทาง, ทาง, ทางผา่น] ทางผา่น   

05254795 [hair 0] [$เกศ, $เกศา, $เกศี, ขน, ผม, ผมเผ้า, $โลมา, เส้นขน, เส้นผม] ขน, ผม   

05263850 [body_substance 0] [*สสารในร่างกาย, *สารในร่างกาย]     

05267345 [tissue 0] [เนือ้เยื่อ] เนือ้เยื่อ   

05269901 [bone 0, os 0] [กระดกู, $อฐัิ] กระดกู, อฐัิ   

05289297 [muscle 0, musculus 0] [กล้าม, กล้ามเนือ้, มดักล้าม] กล้ามเนือ้   

05289601 [contractile_organ 0, contractor 0] [*อวยัวะที่หดตวัได้]     

05297523 [organ 0] [อวยัวะ] อวยัวะ หีบเพลง, ออร์แกน, องค์ 

05397333 [vessel 0, vas 0] [ทอ่ลําเลียง, ทอ่ลําเลียงนํา้-เกลือแร่, หลอด, หลอดเลือด]     

05397468 

[liquid_body_substance 0, bodily_fluid 0, body_fluid 0, 

humor 0, humour 0] [*ของเหลวในร่างกาย, *สารเหลวในร่างกาย, สารนํา้]   อารมณ์ขนั 

05404728 [secretion 0] [สารหลัง่, สิ่งคดัหลัง่, &สารคดัหลัง่]     

05407119 [hormone 0, endocrine 0, internal_secretion 0] [ฮอร์โมน, &สารคดัหลัง่ในร่างกาย] ฮอร์โมน   

05417975 [blood_vessel 0] [หลอดเลือด, หลอดโลหิต]     

05418717 [vein 0, vena 0, venous_blood_vessel 0] [*หลอดโลหิตดํา, หลอดเลือดดํา]     

05426243 [membrane 0, tissue_layer 0] [แผน่เยื่อ, เยื่อ, เยื่อบ,ุ เยื่อบผุิว]     

05816790 [reading 2, meter_reading 0, indication 0] [*เครื่องชีบ้อก, สิ่งชีบ้อก]     

05839024 [kind 0, sort 0, form 1, variety 1] [จําพวก, ชนิด, แบบ, ประเภท] จําพวก, ชนิด, ประเภท แบบฟอร์ม, พนัธุ์, รูปร่าง, ความหลากหลาย 

05867413 [part 0, section 0, division 0] [ตอน, ฝ่าย, ภาค, สว่น] สว่น, ตอน ทอ่น, หมวด, แผนก, บทบาท, ข้อ, ชว่ง  

05868477 [end 0] [ท้าย, ปลาย, สดุ] ท้าย, ปลาย จดุจบ, ตอนจบ 

05870365 [complex 0, composite 0] [*นิคม, กลุม่รวม]     

06253690 [message 1] [ข้อความ, สาร, $สาส์น] สาร   

06254669 [medium 1] [ตวักลาง, สื่อ, สื่อกลาง] สื่อ   
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06255777 [sheet 0, piece_of_paper 0, sheet_of_paper 0] [แผน่กระดาษ]   ผ้าปทูี่นอน 

06282651 [language 0, linguistic_communication 0] [ภาษา] ภาษา   

06284225 [language_unit 0, linguistic_unit 0] [*หนว่ยภาษา]     

06286395 [word 0] [คํา, ศพัท์] คํา, ศพัท์ ถ้อยคํา, ภาษา 

06333653 [name 0] [ฉายา, ชื่อ, นาม, $นามกร, $ปรมาภิไธย, $สมญา] ชื่อ   

06338908 

[appellation 0, denomination 0, designation 0, 

appellative 0] [*ชื่อที่ใช้เรียกเพื่อแยกประเภท, ฉายา, ชื่อ, นาม, นามพรรณ, สามานยนาม] ชื่อ นิกาย 

06339416 [title 2, title_of_respect 0, form_of_address 0] [คํานําหน้าชื่อ, คํานําหน้านาม, บรรดาศกัดิ์, ยศ]   ชื่อเรื่อง 

06349220 

[written_communication 0, written_language 0, 

black_and_white 0] [ภาษาเขียน]     

06359877 [writing 1] [ตวัหนงัสือ, ลายลกัษณ์, ลายลกัษณ์อกัษร, $ลิขิต, $เลขา, สิ่งที่เขียน]     

06362953 [writing 0, written_material 0, piece_of_writing 0] [*งานเขียน, นิพนธ์, บทประพนัธ์]     

06364329 [literary_composition 0, literary_work 0] [*บทประพนัธ์, วรรณกรรม]     

06365467 [matter 0] [สิ่งพิมพ์]   วตัถ ุ

06377442 [poem 0, verse_form 0] [กลอน, บทกลอน, บทกวี, บทกวีนิพนธ์]     

06387980 [text 0, textual_matter 0] [*เนือ้ความ, เนือ้ถ้อยกระทงความ]     

06392001 [section 0, subdivision 0] [$กณัฑ์, ข้อ, ตอน, บท, สว่น] ข้อ, ตอน ทอ่น, หมวด, ชว่ง 

06410904 [book 0] [$คมัภีร์, ตํารา, $บรรณ, หนงัสือ] หนงัสือ สมดุ 

06417598 

[reference_book 0, reference 4, reference_work 0, 

book_of_facts 0] [หนงัสืออ้างอิง, หนงัสืออเุทศ, เอกสารอ้างอิง]     

06425065 [number 2, identification_number 0] [เลขที่, เลขประจําตวั, เลขหมาย, หมายเลข] เลขประจําตวั จํานวน, ตวัเลข 

06470073 [document 0, written_document 0, papers 0] [$บรรณสาร, $สาส์น, เอกสาร, เอกสารกระดาษ] สาส์น, เอกสาร   

06481320 [list 0, listing 0] [บญัชีรายการ, รายการ, รายการข้อมลู] รายการ   

06492939 [menu 0, bill_of_fare 0, card 5, carte_du_jour 0, carte 0] [บญัชีรายการอาหาร, รายการอาหาร, รายชื่ออาหาร] รายชื่ออาหาร, รายการอาหาร การ์ด, บตัร, ไพ ่

06507941 [card 6, scorecard 0] [บตัรจดคะแนน, บตัรจดแต้ม, บตัรลงคะแนน]   การ์ด, บตัร, ไพ ่

06515827 [biography 0, life 0, life_story 0, life_history 0] [ชีวประวตัิ, ประวตัิบคุคล, อตัชีวประวตั]ิ ชีวประวตัิ ชีวิต 

06566077 

[software 0, software_program 0, computer_software 0, 

software_system 0, software_package 0, package 0] [ซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์สําเร็จ, โปรแกรมสําเร็จ, สว่นชดุคําสัง่, สว่นชดุคําสัง่สําเร็จ] ซอฟต์แวร์ มดั, หอ่, หีบห่อ 

06568978 

[program 2, programme 2, computer_program 0, 

computer_programme 0] [ชดุคําสัง่, โปรแกรม] โปรแกรม กําหนดการ, หมายกําหนดการ, โครงการ 
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06589574 [publication 0] [สิ่งตีพิมพ์, สิ่งพิมพ์, สิ่งพิมพ์เผยแพร่]     

06596978 [issue 0, number 0] [ฉบบั, ฉบบัพิมพ์]   จํานวน, ตวัเลข 

06624161 [letter 0, missive 0] [จดหมาย, สาร, $สาส์น, $สาสน์, หนงัสือ] จดหมาย, สาส์น  ตวัหนงัสือ, อกัษร 

06633205 [calling_card 0, visiting_card 0, card 4] [บตัรผู้มาเยี่ยม, บตัรเยี่ยม]   นามบตัร, การ์ด, บตัร, ไพ ่

06635509 [material 0] [*ข้อมลูดิบ]   วสัด ุ

06637824 [database 0] [คลงัข้อมลู, ฐานข้อมลู]     

06791372 [signal 0, signaling 0, sign 3] [เครื่องแสดง, เครื่องหมาย,  สญัญาณ, สิ่งแสดง] สญัญาณ, เครื่องหมาย นิมิต, อาการ 

06793231 [sign 0] [เครื่องหมาย] เครื่องหมาย นิมิต, อาการ 

06793426 [poster 0, posting 0, placard 0, notice 0, bill 0, card 2] 

[ใบประกาศ, ใบปลิว, ใบปลิวตดิประกาศ, ใบปิด, ใบปิดประกาศ, ประกาศ, ป้าย, ป้ายประกาศ, 

โปสเตอร์] โปสเตอร์ การ์ด, บตัร, ไพ,่ ข้อสงัเกต, ร่างกฎหมาย 

06797169 [indication 0, indicant 1] [สิ่งชีบ้อก]     

06806469 [symbol 0] [สญัลกัษณ์] สญัลกัษณ์ เครื่องหมาย 

06807198 [numeral 0, number 1] [ตวัเลข, เบอร์, เลข, เลขหมาย, หมายเลข] ตวัเลข จํานวน 

06817623 [written_symbol 0, printed_symbol 0] [*สญัลกัษณ์เขียน, *สญัลกัษณ์พิมพ์]     

06817782 [mark 0] [แกงได, ขีด,  เครื่องหมาย] เครื่องหมาย คะแนน, จดุ, รอย, แต้ม, สญัลกัษณ์ 

06818970 [character 0, grapheme 0, graphic_symbol 0] [อกัขระ]   อปุนิสยั, อกัษร 

06828818 

[letter 1, letter_of_the_alphabet 0, alphabetic_character 

0] [ตวัหนงัสือ, ตวัอกัษร, อกัษร] ตวัหนงัสือ, อกัษร จดหมาย, สาส์น 

06880664 [emblem 0, allegory 2] [คตนิิยาย, อปุมานิทศัน์]     

06904171 [natural_language 0, tongue 0] [*ภาษาธรรมชาต]ิ   ลิน้ 

06998748 [artwork 0, art 0, graphics 1, nontextual_matter 0] [*ภาพประกอบ, ภาพกราฟิกส์, อาร์ตเวิร์ก]   ศลิปะ 

07012534 [line 2] [บรรทดั]   เส้น, แถว, แนว 

07048000 [song 0, vocal 1] [เพลง, เพลงร้อง] เพลง   

07068844 [device 0] [*อปุกรณ์ประดษิฐ์, *อปุกรณ์ศลิปะ]     

07556637 

[comestible 0, edible 0, eatable 0, pabulum 0, victual 0, 

victuals 0] [ของกิน, ของกินได้, *ของรับประทาน] ของกิน อาหาร 

07556970 [course 0] [&อาหารชดุ]   กระบวนวิชา, หลกัสตูร 

07557165 [dainty 0, delicacy 0, goody 0, kickshaw 0, treat 0] 

[สิ่งที่มีรสชาตดิี, สิ่งที่เอร็ดอร่อย, $อาหารอนัโอชะ, $อาหารโอชะ, *ของอร่อย, &อาหารอร่อย, &อาหาร

รสดี]   ความละเอียดออ่น 

07557434 [dish 0] [กบัข้าว, จาน, อาหาร] จาน   
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07566340 [foodstuff 0, food_product 0] [*ผลิตภณัฑ์อาหาร]   ของกิน 

07570720 

[nutriment 0, nourishment 0, nutrition 0, sustenance 0, 

aliment 0, alimentation 0, victuals 1] [โภชนาหาร, สิ่งบํารุงเลีย้ง, &สารอาหารบํารุงกําลงั, &สารอาหาร]   อาหาร, โภชนาการ 

07572353 

[commissariat 0, provisions 0, provender 1, viands 1, 

victuals 2] [$กองเกียกกาย, กองเสบียง, เสบียง, $เสบียงกรัง, เสบียงอาหาร]     

07578363 [helping 0, portion 0, serving 0] [*อาหารตอ่คน, *อาหารมือ้หนึง่, *ปริมาณอาหารหรือเครื่องดื่มตอ่คน]   สว่น, สว่นแบง่ 

07596684 [sweet 0, confection 0] [ขนมหวาน, *ของหวาน]   ลกูกวาด 

07597365 [candy 0, confect 0] [ลกูกวาด, ลกูอม] ลกูกวาด   

07609840 [dessert 0, sweet 1, afters 0] [ขนม, ขนมหวาน, ของหวาน, &เครื่องหวาน]     

07622061 [baked_goods 0] [*ของอบ, *อาหารอบ]     

07622708 [pastry 0] [ขนมอบ]     

07628870 [cake 0] [ขนมเค้ก, เค้ก] ขนมเค้ก, เค้ก   

07649854 [meat 1] [เนือ้, เนือ้สตัว์]     

07679356 [bread 0, breadstuff 1, staff_of_life 0] [ขนมปัง, ปัง] ขนมปัง   

07705711 

[produce 0, green_goods 0, green_groceries 0, 

garden_truck 0] [ผลิตผลทางการเกษตร]   ผลิตผล 

07705931 [edible_fruit 0] [*ผลไม้กินได้]     

07707451 [vegetable 0, veggie 0, veg 0] [ผกั, พืชผกั, อาหารผกั] ผกั   

07809096 [ingredient 0, fixings 0] [สว่นประกอบอาหาร, สว่นผสม] สว่นประกอบ, สว่นผสม   

07809368 

[flavorer 0, flavourer 0, flavoring 0, flavouring 0, 

seasoner 0, seasoning 0] [&สารปรุงแตง่กลิ่นรส]     

07810907 [condiment 0] [*เครื่องปรุงรสอาหาร, เครื่องปรุงรส, &เครื่องจิม้]     

07811416 [herb 0] [*สมนุไพรปรุงอาหาร, $พืชสมนุไพร, สมนุไพร] สมนุไพร   

07829412 [sauce 0] [*ซอส, นํา้จิม้, $นํา้ชรูส, นํา้ปรุงรส] นํา้จิม้   

07843775 [dairy_product 0] [*ผลิตภณัฑ์นม]     

07850329 [cheese 0] [เนยแข็ง] เนยแข็ง   

07859284 [sugar 0, refined_sugar 0] [*นํา้ตาลบริสทุธิ์, นํา้ตาล, นํา้ตาลทราย] นํา้ตาล   

07881800 [beverage 0, drink 0, drinkable 0, potable 0] [เครื่องดื่ม] เครื่องดื่ม   

07884567 

[alcohol 0, alcoholic_drink 0, alcoholic_beverage 0, 

intoxicant 0, inebriant 0] [*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของมนึเมา, $เครื่องดองของเมา, $เมรัย, สรุา, $สรุาเมรัย, เหล้า, แอลกอฮอล์] แอลกอฮอล์, เหล้า   
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07885223 [drink 4] [เครื่องดื่มหนึง่อกึ, *เครื่องดื่มหนึง่ที่]     

07891726 [wine 0, vino 0] [*ไวน์, เหล้าไวน์, เหล้าองุ่น] เหล้าองุ่น, เหล้าไวน์   

07938773 [arrangement 0] [*การจดั]     

07942152 [people 0] [ประชาชน, ผู้คน] ประชาชน ประชากร, ราษฎร 

07950920 [social_group 0] [*กลุม่คนทางสงัคม]     

07951464 

[collection 0, aggregation 0, accumulation 0, 

assemblage 1] [*ของสะสม, สิ่งสะสม]     

07965085 [body 0] [*กลุม่คนที่แบง่ตามกิจกรรม]   ตวั, ร่าง, ร่างกาย 

07970721 

[family 1, family_line 0, folk 2, kinfolk 0, kinsfolk 0, sept 

0, phratry 0] [โคตร, ตระกลู, เทือกเถา, สายตระกลู] ตระกลู ครอบครัว, สกลุ, ญาติ 

07975026 [gathering 0, assemblage 0] [*กลุม่คนที่มาชมุนมุรวมกนั]   การจบักลุม่ 

07996689 [set 0] [ชดุ, เซต] ชดุ   

08008335 [organization 0, organisation 0] [องค์กร, องค์การ] องค์การ, องค์กร   

08049401 [association 0] [สมาคม] สมาคม   

08050678 [government 0, authorities 0, regime 0] [รัฐบาล] รัฐบาล การปกครอง 

08053576 [institution 0, establishment 0] [ที่ตัง้ทําการ, สถานที่ทําการ]   สถาบนั 

08056231 [enterprise 0] [วิสาหกิจ] วิสาหกิจ   

08058098 [company 1] [$กมัปนี, บริษัท] บริษัท กองร้อย, หมู ่

08061042 

[business 0, concern 0, business_concern 0, 

business_organization 0, business_organisation 0] [*องค์กรธุรกิจ]   การค้า, ธุรกิจ, ธุระ 

08077292 [administrative_unit 0, administrative_body 0] [*หนว่ยงานบริหาร]     

08077711 [company 5] [*หนว่ยดบัเพลิง]   กองร้อย, บริษัท, หมู ่

08078020 [family 2, household 0, house 5, home 0, menage 0] [ครอบครัว, ครัวเรือน, บ้าน] ครอบครัว, บ้าน ตระกลู, สกลุ, เรือน 

08081668 [religion 0, faith 0, organized_religion 0] [ลทัธิ, ลทัธิความเชื่อ, $ศาสน์, ศาสนา] ศาสนา ความเลื่อมใส, ศรัทธา 

08114861 [department 0, section 3] [*หนว่ยงาน]   กรม, แผนก, ข้อ, ชว่ง, ตอน, ทอ่น, หมวด 

08160276 [citizenry 0, people 1] [ชาว, ประชากร, ประชาชน, ประชาชนพลเมือง, พลเมือง] ประชากร, ประชาชน ราษฎร 

08163025 [house 2] [ทําเนียบ, รัฐสภา, สภา]   บ้าน 

08164585 

[administration 0, governance 0, governing_body 0, 

establishment 2, brass 0, organization 1, organisation 1] [คณะบริหาร, ฝ่ายปกครอง]   การบริหาร, ทองเหลือง, องค์การ 

08166552 [nation 1, land 1, country 1] [คนในประเทศ, *คนในชาติ, ประชาชนในประเทศ, *ประชาชนในชาติ]   ชาติ, ประชาชาติ, ประเทศ, เขต, แผน่ดนิ, รัฐ 
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08168978 

[state 0, nation 0, country 0, land 0, commonwealth 0, 

res_publica 0, body_politic 0] [ชาติ, ดนิแดน, ประเทศ, ประเทศชาติ, รัฐ] รัฐ, ประเทศ 

ฐานะ, มลรัฐ, อาการ, ชาติ, เขต, แผน่ดนิ, สภาพ, 

ประชาชาติ 

08178547 [state 1] [รัฐ] รัฐ ฐานะ, มลรัฐ, อาการ, สภาพ 

08179689 [populace 0, public 0, world 2] [ชาวโลก, ปวงชน, มหาชน, สาธารณชน]   

ประชากร, ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, สาธารณะ, 

พิภพ, โลก 

08180190 

[multitude 1, masses 0, mass 1, hoi_polloi 0, people 3, 

the_great_unwashed 0] [คนสามญั, ประชาชน, สามญัชน] ประชาชน ก้อน, มวล, ประชากร, ราษฎร 

08184861 [company 0] [หมูเ่พื่อนฝงู]   กองร้อย, บริษัท, หมู ่

08187033 [company 2, troupe 0] [คณะผู้แสดง, คณะละคร]   กองร้อย, บริษัท, หมู ่

08189659 [unit 0, social_unit 0] [*หนว่ยทางสงัคม]   หนว่ย 

08219059 [ship's_company 0, company 4] [*ลกูเรือ]   กองร้อย, บริษัท, หมู ่

08220714 [division 3] [*สว่นงาน]   แผนก 

08223802 [community 0] [ชมุชน, ประชาคม] ชมุชน   

08224580 [house 4] [*ชมุชนศาสนา]   บ้าน 

08227214 

[club 0, social_club 0, society 1, guild 0, gild 0, lodge 0, 

order 2] [คลบั, ชมรม, สโมสร] สโมสร กระบอง, ไม้พลอง, สมาคม, สงัคม, คําสัง่, ลําดบั 

08240169 [set 1, circle 0, band 1, lot 0] [*กลุม่แบบไมเ่ป็นทางการ]   

ชดุ, ปริมณฑล, วงกลม, วฏัจกัร, พวก, วงดนตรี, 

ชะตากรรม 

08252602 [party 0] [งานรื่นเริง, งานเลีย้ง, งานสโมสร]   ฝ่าย, พรรค, พวก 

08256968 [party 1, political_party 0] [พรรค, พรรคการเมือง] พรรค ฝ่าย, พวก 

08276342 [educational_institution 0] [สถาบนัการศกึษา]     

08276720 [school 0] [โรงเรียน, สถานอบรม] โรงเรียน   

08304895 [union 2] [สหภาพ] สหภาพ   

08324514 [committee 0, commission 0] [คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ] คณะกรรมการ คา่นายหน้า 

08337324 

[agency 0, federal_agency 0, government_agency 0, 

bureau 0, office 1, authority 0] [หนว่ยงานของรัฐ, หนว่ยงานราชการ,]   

สํานกังาน, ที่ทําการ, อํานาจ, เจ้าหน้าที่, บริษัท

ตวัแทน, ตําแหนง่ 

08407330 [institute 0] [สถาบนั] สถาบนั   

08435388 [system 0, scheme 0] [ระบบ] ระบบ แบบแผน, แผนการ, แผนผงั, โครงการ 

08464601 [movement 0, social_movement 0, front 0] [ขบวนการ, ขบวนการทางสงัคม, *กลุม่เคลื่อนไหว]   ด้านหน้า 

08490199 [home 2] [*มาตภุมูิ, ถิ่นกําเนิด, ถิ่นฐาน, บ้านเกิดเมืองนอน, ปิตภุูมิ]   บ้าน, เรือน 
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08491826 

[administrative_district 0, administrative_division 0, 

territorial_division 0] [เขตการปกครอง]     

08497294 [area 1, country 2] [พืน้ที่, ท้องที่, เขต] เขต อาณาบริเวณ, เนือ้ที่, ประเทศ, รัฐ, ยา่น 

08510666 [side 0, face 0] [แง่, ด้าน, เบือ้ง] ด้าน ข้าง, หน้า, ใบหน้า, ฝ่าย 

08512259 [boundary 0, bound 0, bounds 0] [ขอบ, ขอบเขต, แนวแบง่เขต] ขอบเขต เขตแดน 

08513718 [place 4, property 0] [ที่, ที่ดนิ, สถานที่] ที่, สถานที่ ตําแหนง่, ที่ตัง้, ทรัพย์สมบตัิ, ทรัพย์สิน, คณุสมบตัิ 

08524735 [city 0, metropolis 0, urban_center 0] [กรุง, $ธานี, นคร, นครหลวง, $บรุี, $พารา, มหานคร, เมือง] กรุง, นคร, เมือง, มหานคร   

08544813 [country 0, state 0, land 2] [ชาติ, ประเทศ, ประเทศชาติ, รัฐ] ประเทศ, รัฐ ฐานะ, มลรัฐ, อาการ, เขต, แผน่ดนิ, สภาพ 

08552138 [district 0, territory 0, territorial_dominion 0, dominion 0] [ดนิแดน, อาณาเขต, อาณาจกัร] ดนิแดน, อาณาเขต ตําบล, มณฑล, เขต 

08565894 [end 1] [ท้าย, ปลาย, สดุ] ท้าย, ปลาย จดุจบ, ตอนจบ 

08566028 [end 0, terminal 0] [จดุจบ, ที่ปลาย] จดุจบ ตอนจบ, ท้าย, ปลาย, สถานีปลายทาง 

08566707 [end 2] [ท้าย, ปลาย, สดุ] ท้าย, ปลาย จดุจบ, ตอนจบ 

08568978 [extremity 0] [สว่นปลาย]     

08569998 [field 0] [ทุง่, ราบ, ลาน] ทุง่ สนาม, เขต, ทุง่นา 

08570758 [playing_field 0, athletic_field 0, playing_area 0, field 2] [*ลานกีฬา, $กรีฑาสถาน, สนาม, สนามแขง่ขนั, สนามกีฬา] สนาม ทุง่, เขต, ทุง่นา 

08574314 

[geographical_area 0, geographic_area 0, 

geographical_region 0, geographic_region 0] [*พืน้ที่ภมูิศาสตร์]     

08578706 [geographic_point 0, geographical_point 0] [*จดุภมูิศาสตร์]     

08591680 [layer 0] [ชัน้] ชัน้   

08593262 [line 0] [สาย, เส้น, เส้นตรง] เส้น แถว, แนว 

08620061 [point 0] [จดุ] จดุ ประเดน็ 

08621598 [position 0, place 5] [ตําแหนง่, ที่] ตําแหนง่, ที่ ฐานะ, สภาพ, ที่ตัง้, สถานที่ 

08626283 [municipality 0] [เทศบาล, $นคราภิบาล, $บรุาภิบาล] เทศบาล   

08630039 [region 0, part 0] [บริเวณ, สว่น] สว่น ดนิแดน, แคว้น, แถบ, บทบาท, ภมูิภาค 

08630985 [region 1] [บริเวณ, สว่น]   ดนิแดน, แคว้น, แถบ 

08652970 [space 0] [ที่วา่ง, บริเวณ, ปริภมูิ, พืน้ที่]  ที่วา่ง ชอ่งวา่ง, อวกาศ, ระยะหา่ง 

08654360 [state 1, province 0] [จงัหวดั, มณฑล, มลรัฐ, รัฐ] มลรัฐ, รัฐ, จงัหวดั, มณฑล ฐานะ, อาการ, เขต, สภาพ 

08660339 [surface 0] [ผิวหน้า, พืน้ผิว, ผิว] ผิว   

08664443 [topographic_point 0, place 0, spot 1] [จดุ, $ตําบล, ที่, สถานที่, แหลง่] ที่, สถานที่, จดุ ตําแหนง่, ที่ตัง้, จดุ, ดวง 



 

 

     

223 

08673395 

[tract 0, piece_of_land 0, piece_of_ground 0, 

parcel_of_land 0, parcel 0] [แปลง]   หอ่ 

09224911 [body 0] [เทห์, เทหวตัถ,ุ วตัถ]ุ   ตวั, ร่าง, ร่างกาย 

09225146 [body_of_water 0, water 0] [นํา้, แหลง่นํา้] นํา้   

09239740 [celestial_body 0, heavenly_body 0] [เทห์ฟ้า, เทห์ฟากฟ้า, เทหฟากฟ้า]     

09257949 [covering 0, natural_covering 0, cover 0] [*สิ่งปกคลมุตามธรรมชาต]ิ   ปก, ฝา 

09270894 [Earth 0, earth 2, world 0, globe 0] [โลก] โลก ดนิ, ปฐพี, พิภพ, ลกูโลก 

09287968 [geological_formation 0, formation 0] [*การก่อรูปทางภมูิศาสตร์]     

09334396 

[land 0, dry_land 0, earth 1, ground 0, solid_ground 0, 

terra_firma 0] [ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, แผน่ดิน, $ไผท, $พสธุา, พืน้ดนิ, $ภมูิ] แผน่ดนิ, ปฐพี, พืน้ดนิ เขต, ดนิ, โลก, บริเวณ, พืน้, สนาม, หลกัฐาน 

09335240 [land 1, ground 1, soil 0] [ดนิ, ผิวดิน, ผืนดนิ, แผน่ดนิ, พืน้ดนิ] แผน่ดนิ, ดนิ, พืน้ดนิ เขต, บริเวณ, พืน้, สนาม, หลกัฐาน 

09366017 [natural_depression 0, depression 0] [ที่ลุม่, แอง่]   ความสะเทือนใจ 

09366317 [natural_elevation 0, elevation 0] [โคก, ดอน, ที่สงู] ที่สงู   

09379111 [opening 0, gap 0] [ชอ่ง, ชอ่งแคบ, ชอ่งวา่ง, ชอ่งหา่ง, ชอ่งโหว]่ ชอ่งวา่ง สว่น, ชิน้ 

09385911 [part 0, piece 0] [ตอน, สว่น] สว่น บทบาท, ก้อน, ชิน้, ทอ่น, ผืน, อนั 

09407346 [remains 0] [ซาก, เศษ]     

09416076 [rock 1, stone 0] [กรวด, ก้อนหิน, $ศลิา, หิน] หิน, ก้อนหิน   

09428741 [section 0] [ด้านตดั, ภาคตดั, รูปตดั, สว่นตดั, หน้าตดั]   ข้อ, ชว่ง, ตอน, ทอ่น, หมวด 

09428967 [sediment 0, deposit 0] [ก้นตะกอน, ขีต้ะกอน, ชัน้ตะกอน, ตะกอน, สารนอนก้น, สิ่งทบัถม, สิ่งนอนก้น] ตะกอน เงินมดัจํา, เงินฝาก 

09466280 

[universe 0, existence 0, creation 0, world 1, cosmos 0, 

macrocosm 0] [สรรพสิ่ง, สิ่งทัง้มวล, สิ่งทัง้หลาย]   จกัรวาล, เอกภาพ, พิภพ, โลก, การดํารงอยู่ 

09483738 [imaginary_being 0, imaginary_creature 0] [*สิ่งมีชีวิตในจินตนาการ]     

09504135 [spiritual_being 0, supernatural_being 0] [*สิ่งเหนือธรรมชาติ, *อมนษุย์]     

09505418 [deity 0, divinity 0, god 1, immortal 0] [เทพ, เทพเจ้า, $เทพดา, เทพยดา, เทวดา, เทวะ, เทวา] เทวดา, เทพเจ้า พระเจ้า 

09605289 [adult 0, grownup 1] [ผู้ใหญ่]     

09610660 [communicator 0] [ผู้ ถ่ายทอด, ผู้สง่ขา่วสาร]     

09613191 [contestant 0] [คูแ่ขง่, คูแ่ขง่ขนั, ผู้ เข้าแขง่, ผู้แขง่ขนั]     

09614315 [creator 0] [ผู้ ก่อ, ผู้จดัทํา, ผู้ประดษิฐ์, ผู้สร้าง] ผู้สร้าง   

09614684 [defender 0, guardian 0, protector 0, shielder 0] [ผู้คุ้มกนั, ผู้คุ้มครอง, ผู้ปกป้อง, ผู้พิทกัษ์, ผู้อารักขา, $อารักษ์]   ผู้ปกครอง 

09616922 [entertainer 0] [ผู้ให้ความบนัเทิง]     



 

 

     

224 

09617867 [expert 0] [$โกวิท, ผู้ ชํานาญ, ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ทรงคณุวฒุิ, ผู้ มีความรู้, วิทยากร, $เอตทคัคะ] ผู้ เชี่ยวชาญ   

09619168 [female 0, female_person 0] [อิตถีเพศ, *มนษุย์เพศหญิง]   สตรี 

09620078 

[inhabitant 0, habitant 0, dweller 0, denizen 0, indweller 

0] [ชาว]   ผู้อาศยั 

09620794 

[native 0, indigen 0, indigene 0, aborigine 0, aboriginal 

1] [คนท้องถิ่น, คนพืน้เมือง, ชนพืน้เมือง, ชนพืน้เมืองดัง้เดมิ, ชาวพืน้เมือง] ชาวพืน้เมือง, ชนพืน้เมือง คนป่า 

09621545 [intellectual 0, intellect 0] [ปัญญาชน, ผู้ มีปัญญาสงู, ผู้ มีสตปิัญญาสงู, ผู้รอบรู้]   ปัญญา, สตปิัญญา 

09623038 [leader 0] [แกนนํา, ผู้ นํา, หวัหน้า] ผู้ นํา, หวัหน้า   

09624168 [male 0, male_person 0] [*บรุุษเพศ, *มนษุย์เพศชาย]   ผู้ชาย 

09626238 [peer 0, equal 0, match 0, compeer 0] [ผู้ ที่เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียม, ผู้ เทา่เทียมกนั]   ไม้ขีดไฟ 

09628382 [religious_person 0] [*ศาสนปูถมัภก, *อปุัฏฐาก]     

09630641 [unfortunate 0, unfortunate_person 0] [คนเคราะห์ร้าย, คนโชคร้าย, ผู้ เคราะห์ร้าย]     

09632518 [worker 0] [กรรมกร, $กลุี, คนงาน, คนทํางาน, ผู้ใช้แรงงาน, ผู้ ทํางาน, ผู้ปฏิบตักิาร] คนงาน   

09686536 [European 0] [ชาวยโุรป] ชาวยโุรป   

09763784 [acquaintance 0, friend 2] [กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, คนคุ้นเคย, คนรู้จกั, คนรู้จกักนั, เพื่อน, มิตร, สหาย, $เสี่ยว] มิตร, สหาย, เพื่อน พวกพ้อง 

09774783 [advocate 0, advocator 0, proponent 0, exponent 0] [ตวัแทน, ทนาย, ทนายความ, ผู้แก้ตา่ง]   เลขชีก้ําลงั 

09812338 [artist 0, creative_person 0] [ศลิปิน]   จิตรกร, ศลิปิน 

09815790 [assistant 0, helper 1, help 0, supporter 1] [ผู้ชว่ย, ผู้ชว่ยเหลือ, ลกูมือ, ผู้สนบัสนนุ] ผู้สนบัสนนุ   

09820263 [athlete 0, jock 0] [นกักีฬา] นกักีฬา   

09887850 [caller 0, company 0] [แขก, แขกผู้มาเยี่ยม, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้มาหา]   กองร้อย, บริษัท, หมู ่

09917593 

[child 0, kid 0, youngster 0, minor 0, shaver 0, nipper 0, 

small_fry 1, tiddler 0, tike 1, tyke 1, fry 0, nestling 0] [$ดรุณ, เดก็, เดก็น้อย, เดก็เล็ก, ผู้ เยาว์, $ยวุชน] เดก็, ผู้ เยาว์ ลกูแพะ, ลกูปลา, ลกู 

09918248 [child 1, kid 1] [บตุร, ลกู] ลกู เดก็, ลกูแพะ 

09956147 [connection 1] [เส้น, เส้นสาย, *สายสมัพนัธ์]     

09974648 [craftsman 0, artisan 0, journeyman 0, artificer 0] [ชา่ง, ชา่งฝีมือ, ชา่งศลิป์]     

10016103 [disciple 0, adherent 0] [ผู้นบัถือ, ลกูศษิย์, ศษิย์, สานศุษิย์, สาวก, อบุาสก, อบุาสิกา] ศษิย์, สานศุษิย์, สาวก, ลกูศษิย์   

10020890 [doctor 0, doc 0, physician 0, MD 0, Dr. 0, medico 0] [คณุหมอ, ดร., ดอกเตอร์, นายแพทย์, แพทย์, แพทย์หญิง, หมอ, หมอยา] หมอ, แพทย์ ดษุฎีบณัฑิต, อายรุแพทย์ 

10053808 [employee 0] [ผู้ได้รับการวา่จ้าง, ผู้ถกูวา่จ้าง, ผู้ รับจ้าง, ลกูจ้าง] ลกูจ้าง   

10099375 [follower 0] [ผู้ตาม, ผู้ติดตาม, สมนุ] ผู้ตาม, ผู้ตดิตาม บริวาร, ลกูศษิย์, สาวก 

10112591 [friend 0] [กลัยาณมิตร, $เกลอ, คนกนัเอง, เพื่อน, มิตร, สหาย, $เสี่ยว] มิตร, สหาย, เพื่อน พวกพ้อง 
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10162991 [head 0, chief 0, top_dog 0] [หวัหน้า] หวัหน้า ผู้บงัคบับญัชา, ศีรษะ, นาย 

10165109 

[health_professional 0, primary_care_provider 0, PCP 0, 

health_care_provider 0, caregiver 1] [*ผู้ดแูลสขุภาพ, *ผู้บริบาลสขุภาพ]     

10235549 [relative 0, relation 0] [เครือญาติ, ญาติ, ญาตพิี่น้อง, $พงษ์พนัธุ์, $วงศ์วานวา่นเครือ, วงศาคณาญาติ] ญาติ, ญาตพิี่น้อง, เครือญาติ ความสมัพนัธ์ 

10236304 [kin 0, kinsperson 0, family 0] [*ญาตทิางสายโลหิต]   ครอบครัว, ตระกลู, สกลุ 

10260706 [life 0] [*คน, ชีวิต] ชีวิต   

10285313 [male_child 0, boy 0] [เดก็ชาย, เดก็ผู้ชาย] เดก็ผู้ชาย บอ๋ย 

10287213 [man 0, adult_male 0] [บรุุษ, ผู้ชาย, *ชายหนุม่] บรุุษ, ผู้ชาย บคุคล, มนษุย์ 

10288516 [man 7] [ผวั, สามี]   บคุคล, บรุุษ, ผู้ชาย, มนษุย์ 

10289039 [man 4] [คน, มนษุย์] มนษุย์ บคุคล, บรุุษ, ผู้ชาย 

10305802 [medical_practitioner 0, medical_man 0] [ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์]     

10340312 [musician 1, instrumentalist 0, player 2] [นกัดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี, ผู้ เลน่ดนตรี, $วาที] นกัดนตรี   

10351874 [negotiator 0, negotiant 0, treater 0] [ผู้ เจรจา, ผู้ เจรจาตอ่รอง, ผู้ตอ่รอง]     

10372373 [official 1, functionary 0] [เจ้าพนกังาน, เจ้าหน้าที่, พนกังาน] เจ้าพนกังาน   

10373998 [offspring 0, progeny 0, issue 0] [ทายาท, ผู้ สืบเชือ้สาย, ผู้ สืบสายโลหิต]     

10402824 [party 0] [ภาคี]   ฝ่าย, พรรค, พวก 

10415638 [performer 0, performing_artist 0] [ตวัแสดง, $นาฏศลิปิน, ผู้แสดง, *นกัแสดง]     

10461424 [power 0, force 0] [กําลงั, พละ, พลงั, อานภุาพ, อํานาจ, อิทธิพล] กําลงั, อํานาจ, พลงั สมรรถภาพ, กองทพั 

10467179 [president 0] [ประธานาธิบดี, ประมขุ] ประธานาธิบดี นายก, ประธาน 

10468559 [president 1] [กรรมการผู้จดัการ, ประธานบริษัท, ผู้จดัการใหญ่, ผู้ อํานวยการบริษัท]   นายก, ประธาน, ประธานาธิบดี 

10468962 

[president 3, chairman 1, chairwoman 1, chair 0, 

chairperson 0] [ประธาน, ประธานที่ประชมุ, ผู้ เป็นประธาน] ประธาน นายก, ประธาน, ประธานาธิบดี, เก้าอี ้

10480253 [professional 0, professional_person 0] [ผู้ เชี่ยวชาญ, ผู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, ผู้ มีวิชาชีพ, มืออาชีพ]     

10522035 [representative 0] [ตวัแทน, ผู้แทน] ผู้แทน   

10541229 [ruler 0, swayer 0] [ประมขุ, ผู้ปกครอง] ผู้ปกครอง ไม้บรรทดั 

10582746 

[serviceman 0, military_man 0, man 3, 

military_personnel 0] [บคุลากรฝ่ายทหาร]   บคุคล, บรุุษ, ผู้ชาย, มนษุย์ 

10605985 [skilled_worker 0, trained_worker 0, skilled_workman 0] [*แรงงานฝีมือ, คนทํางานใช้ฝีมือ]     

10622053 [soldier 0] [ทหาร] ทหาร   

10787470 [woman 0, adult_female 0] [นารี, ผู้หญิง, สตรี, *หญิงสาว] ผู้หญิง, สตรี   
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10794014 [writer 0, author 0] [นกัเขียน, นกัประพนัธ์, $ประพนัธกร, ผู้ เขียน, ผู้แตง่, ผู้ประพนัธ์] นกัประพนัธ์, นกัเขียน   

11458624 [force 0] [แรง]   กองทพั, กําลงั, พลงั, อํานาจ 

11675842 [reproductive_structure 0] [*โครงสร้างสืบพนัธุ์]     

12101870 [gramineous_plant 0, graminaceous_plant 0] [พืชตระกลูหญ้า]     

12102133 [grass 0] [$ตฤณ, หญ้า] หญ้า   

12205694 [herb 0, herbaceous_plant 0] [&พืชล้มลกุ]   สมนุไพร 

12992868 [fungus 0] [รา, เห็ดรา]     

13083586 [vascular_plant 0, tracheophyte 0] [เทรคีโอไฟต์, พืชมีทอ่ลําเลียง]     

13086908 [plant_part 0, plant_structure 0] [*โครงสร้างพืช]     

13087625 [plant_organ 0] [*อวยัวะของพืช]     

13103136 [woody_plant 0, ligneous_plant 0] [*ไม้เนือ้แข็ง]     

13104059 [tree 0] [ต้นไม้, &ไม้ยืนต้น] ต้นไม้   

13112664 [shrub 0, bush 0] [&ต้นไม้พุม่, &ไม้ทรงพุม่]   พุม่ไม้ 

13134947 [fruit 0] [ผล, ผลไม้, ลกูไม้] ผล, ผลไม้   

13152742 [leaf 0, leafage 0, foliage 0] [ใบ, ใบไม้, &ใบแท้] ใบ, ใบไม้   

13244109 [property 0, belongings 0, holding 0] [ทรัพย์สิน, สิ่งของ, ทรัพย์สมบตั]ิ ทรัพย์สมบตัิ, ทรัพย์สิน คณุสมบตัิ 

13250048 [land 1] [ที่, ที่ดนิ]   เขต, แผน่ดนิ 

13250542 [money 2] [ทรัพย์สิน, สิน, เงิน, เงินทอง] เงิน   

13278375 [payment 0] [เงินเรียกเก็บ]     

13331198 

[sum 0, sum_of_money 0, amount 0, amount_of_money 

0] [เงินก้อน]   ผลบวก, จํานวน, ปริมาณ 

13372961 [medium_of_exchange 0, monetary_system 0] [ระบบการเงิน, สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน]     

13384557 [money 0] [เงิน] เงิน   

13384877 [money 1] [เงิน, เงินตรา] เงิน   

13385913 [currency 0] [เงิน, เงินตรา] เงิน, เงินตรา   

13387877 [coinage 0, mintage 0, specie 0, metal_money 0] [เงินเหรียญ, เหรียญ, $เหรียญกระษาปณ์, เหรียญกษาปณ์, เหรียญเงินตรา]     

13388245 [coin 2] [เงินเหรียญ, เหรียญ, $เหรียญกระษาปณ์, เหรียญกษาปณ์, เหรียญเงินตรา] เหรียญ, เหรียญกษาปณ์   

13403331 [document 0] [*ใบเรียกเก็บ, บลิ]   สาส์น, เอกสาร 

13403643 [record 0] [*ใบสง่ของ, *ใบเสร็จ, *เอกสารการซือ้ขาย]   บนัทกึ, ประวตัิ 
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13412321 [register 0] [ทะเบียน, บญัชี, $ระเบียน, สมดุทะเบียน] ทะเบียน   

13809207 

[part 0, portion 0, component_part 0, component 0, 

constituent 0] [สว่นประกอบ, องค์ประกอบ] สว่นประกอบ บทบาท, สว่น, สว่นแบง่ 

13810323 [unit 0] [หนว่ย] หนว่ย   

13860793 [solid 0] [*วตัถสุามมิติ, ของแข็ง] ของแข็ง   

13862780 [figure 0] [*รูปทรง, ทรง]   ตวัเลข, ทรวดทรง, รูปร่าง, ร่าง 

13863771 [line 0] [เส้น] เส้น แถว, แนว 

14235200 [tumor 0, tumour 0, neoplasm 0] [ก้อนเนือ้งอก, เนือ้งอก] เนือ้งอก   

14490319 [indebtedness 0, liability 0, financial_obligation 0] [หนี,้ หนีส้ิน] หนี,้ หนีส้ิน   

14580897 [material 0, stuff 0] [วตัถ,ุ วตัถดุบิ, &วสัด]ุ วสัด ุ   

14585519 

[atom 1, molecule 1, particle 1, corpuscle 0, mote 0, 

speck 0] [ละออง, อณู, อนภุาค] อนภุาค ปรมาณู, อะตอม, จดุ 

14586258 [mixture 0] [ของผสม, วตัถผุสม, สารเนือ้ผสม, สารผสม]     

14586769 [alloy 0, metal 1] [โลหะเจือ, โลหะผสม] โลหะผสม โลหะ 

14607521 [acid 0] [กรด] กรด   

14619225 [atom 0] [ปรมาณู, อะตอม] ปรมาณู, อะตอม   

14621446 [group 0, radical 0, chemical_group 0] [อนมุลู]   กลุม่, ชดุ, ฝงู, พวก, หมู,่ เหลา่ 

14622893 [chemical_element 0, element 0] [ธาต]ุ ธาต ุ ธาตแุท้ 

14625458 [metallic_element 0, metal 0] [ธาตโุลหะ, โลหะ] โลหะ   

14662574 [mineral 0] [แร่, แร่ธาต]ุ แร่   

14696793 [rock 0, stone 0] [ก้อนหิน, $ศลิา, หิน] หิน, ก้อนหิน   

14727670 [organic_compound 0] [สารประกอบอินทรีย์]     

14728724 [protein 0] [โปรตีน] โปรตีน   

14778436 [agent 0] [ตวักระทํา]   ตวัแทน, ผู้แทนจําหนา่ย 

14786479 [building_material 0] [$ทพัสมัพาระ, วสัดกุ่อสร้าง]     

14818238 [compound 0, chemical_compound 0] [สารประกอบ, สารประกอบทางเคมี] สารประกอบ   

14840755 [element 1] [ธาต]ุ ธาต ุ ธาตแุท้ 

14842992 [earth 0, ground 0] 

[ดนิ, ธรณี, $ปฐพี, $ปถพี, เปลือกดนิ, ผิวดนิ, ผืนดนิ, แผน่ดนิ, $พสธุา, พืน้ดนิ, $พืน้พสธุา, $ภมูิ, หน้า

ดนิ] ดนิ, ปฐพี, พืน้ดนิ โลก, บริเวณ, พืน้, สนาม, หลกัฐาน, เขตโลก 

14864360 [fat 0] [ไขมนั] ไขมนั   
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14866889 [fiber 0, fibre 0] [ใย, เส้นใย] เส้นใย   

14875077 [fuel 0] [เชือ้เพลิง] เชือ้เพลิง   

14877585 [gas 0] [ก๊าซ, แก๊ส] ก๊าซ   

14938907 [lipid 0, lipide 0, lipoid 0] [ลิพิด]     

14939445 [fluid 0] [ของไหล]     

14939900 [fluid 2] [ของไหล]     

14940386 [liquid 4] [ของเหลว] ของเหลว   

14966667 [oil 0] [นํา้มนั] นํา้มนั   

14974264 [paper 0] [กระดาษ] กระดาษ   

14984973 

[coloring_material 0, colouring_material 0, color 0, 

colour 0] [$รงค์, สี] สี ธง 

14989820 [pigment 0] [สารสี]   รงควตัถ ุ

14991712 [plant_material 0, plant_substance 0] [*วตัถดุบิจากไม้, *วสัดไุม้]     

14997012 [powder 0, pulverization 0, pulverisation 0] [ผง, ผยุผง, ฝุ่ น, ละออง] ผง, ฝุ่ น แป้ง 

15010703 [salt 0] [เกลือ] เกลือ เกลือแกง 

15032376 [poison 0, toxicant 0, poisonous_substance 0] [พิษ, สารพิษ, สิ่งมีพิษ, ยาพิษ] ยาพิษ   

15046900 [solid 4] [ของแข็ง] ของแข็ง   

15098161 [wood 0] [เนือ้ไม้, ไม้] ไม้, เนือ้ไม้   
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงกลุ่มคาํไวพจน์ที่ไม่พบคาํแปลจาํนวน 64 กลุ่ม 
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ตารางแสดงกลุม่คําไวพจน์ที่ไมพ่บคําแปลจํานวน 64 กลุม่
4258 [living_thing 0, animate_thing 0] [*สิ่งมีชีวิต] 

32613 [possession 0] [*สิ่งครอบครอง] 

1473806 [aquatic_vertebrate 0] [*สตัว์นํา้มีกระดกูสนัหลงั] 

2370806 [ungulate 0, hoofed_mammal 0] [*สตัว์กีบ, &สตัว์เท้ากีบ] 

2373336 

[odd-toed_ungulate 0, perissodactyl 0, 

perissodactyl_mammal 0] [*สตัว์กีบคี่] 

2374149 [equine 0, equid 0] [*สตัว์ตระกลูม้า, &สตัว์พวกม้า] 

2914991 [building_complex 0, complex 0] [*นิคม, *ศนูย์ครบวงจร] 

3122748 [covering 0] [*สิ่งปกคลมุ] 

3315023 [facility 0, installation 0] [*สถานที่ที่อํานวยความสะดวก] 

3575240 [instrumentality 0, instrumentation 0] [*สิ่งที่ประดิษฐ์ขึน้เพื่อใช้งาน] 

3733547 [means 0] [*เครื่องมือที่ทําให้งานบางอย่างสําเร็จ] 

3733925 

[measuring_instrument 0, 

measuring_system 0, 

measuring_device 0] [*เครื่องตวง, *เครื่องวดั, *มาตรวดั] 

4014297 

[protective_covering 0, 

protective_cover 0, protection 0] 

[*เกราะ, *เกราะป้องกนั, *สิ่งคุ้มครอง, *สิ่ง

ป้องกนั] 

4081844 [restraint 0, constraint 0] [*เครื่องยบัยัง้, *เครื่องหน่วงเหนี่ยว] 

4263760 [source_of_illumination 0] [*อปุกรณ์สอ่งสว่าง] 

4379964 [table 2] [*โต๊ะกินข้าว, *โต๊ะอาหาร] 

5154517 [asset 0, plus 0] [*สิ่งเป็นคณุ] 

5220461 [body_part 0] [&สว่นของร่ายกาย] 

5237755 [body_covering 0] [*สิ่งปกคลมุร่างกาย, *สิ่งหอ่หุ้มร่างกาย] 

5263850 [body_substance 0] [*สสารในร่างกาย, *สารในร่างกาย] 

5289601 [contractile_organ 0, contractor 0] [*อวยัวะที่หดตวัได้] 

6284225 [language_unit 0, linguistic_unit 0] [*หน่วยภาษา] 

6635509 [material 0] [*ข้อมลูดิบ] 

6817623 [written_symbol 0, printed_symbol 0] [*สญัลกัษณ์เขียน, *สญัลกัษณ์พิมพ์] 

6904171 [natural_language 0, tongue 0] [*ภาษาธรรมชาติ] 

7068844 [device 0] [*อปุกรณ์ประดิษฐ์, *อปุกรณ์ศิลปะ] 

7556970 [course 0] [&อาหารชดุ] 

7566340 [foodstuff 0, food_product 0] [*ผลิตภณัฑ์อาหาร] 

7578363 [helping 0, portion 0, serving 0] 

[*อาหารต่อคน, *อาหารมือ้หนึง่, *ปริมาณ

อาหารหรือเครื่องดื่มตอ่คน] 

7622061 [baked_goods 0] [*ของอบ, *อาหารอบ] 

7705931 [edible_fruit 0] [*ผลไม้กินได้] 

7809368 

[flavorer 0, flavourer 0, flavoring 0, 

flavouring 0, seasoner 0, seasoning 0] [&สารปรุงแตง่กลิ่นรส] 

7843775 [dairy_product 0] [*ผลิตภณัฑ์นม] 

7938773 [arrangement 0] [*การจดั] 

7950920 [social_group 0] [*กลุม่คนทางสงัคม] 

7965085 [body 0] [*กลุม่คนที่แบ่งตามกิจกรรม] 

7975026 [gathering 0, assemblage 0] [*กลุม่คนที่มาชมุนมุรวมกนั] 

8061042 

[business 0, concern 0, 

business_concern 0, 

business_organization 0, 

business_organisation 0] [*องค์กรธุรกิจ] 

8077292 [administrative_unit 0, [*หน่วยงานบริหาร] 
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administrative_body 0] 

8077711 [company 5] [*หน่วยดบัเพลิง] 

8114861 [department 0, section 3] [*หน่วยงาน] 

8189659 [unit 0, social_unit 0] [*หน่วยทางสงัคม] 

8219059 [ship's_company 0, company 4] [*ลกูเรือ] 

8220714 [division 3] [*สว่นงาน] 

8224580 [house 4] [*ชมุชนศาสนา] 

8240169 [set 1, circle 0, band 1, lot 0] [*กลุม่แบบไมเ่ป็นทางการ] 

8574314 

[geographical_area 0, geographic_area 

0, geographical_region 0, 

geographic_region 0] [*พืน้ที่ภมูิศาสตร์] 

8578706 

[geographic_point 0, 

geographical_point 0] [*จดุภมูิศาสตร์] 

9257949 

[covering 0, natural_covering 0, cover 

0] [*สิ่งปกคลมุตามธรรมชาติ] 

9287968 [geological_formation 0, formation 0] [*การก่อรูปทางภมูิศาสตร์] 

9483738 

[imaginary_being 0, imaginary_creature 

0] [*สิ่งมีชีวิตในจินตนาการ] 

9504135 [spiritual_being 0, supernatural_being [*สิ่งเหนือธรรมชาติ, *อมนษุย์] 

0] 

9624168 [male 0, male_person 0] [*บรุุษเพศ, *มนษุย์เพศชาย] 

9628382 [religious_person 0] [*ศาสนปูถมัภก, *อปุัฏฐาก] 

10165109 

[health_professional 0, 

primary_care_provider 0, PCP 0, 

health_care_provider 0, caregiver 1] [*ผู้ดแูลสขุภาพ, *ผู้บริบาลสขุภาพ] 

10236304 [kin 0, kinsperson 0, family 0] [*ญาติทางสายโลหิต] 

11675842 [reproductive_structure 0] [*โครงสร้างสืบพนัธุ์] 

12205694 [herb 0, herbaceous_plant 0] [&พืชล้มลกุ] 

13086908 [plant_part 0, plant_structure 0] [*โครงสร้างพืช] 

13087625 [plant_organ 0] [*อวยัวะของพืช] 

13103136 [woody_plant 0, ligneous_plant 0] [*ไม้เนือ้แข็ง] 

13112664 [shrub 0, bush 0] [&ต้นไม้พุ่ม, &ไม้ทรงพุ่ม] 

13403643 [record 0] 

[*ใบสง่ของ, *ใบเสร็จ, *เอกสารการซือ้

ขาย] 

14991712 [plant_material 0, plant_substance 0] [*วตัถดุิบจากไม้, *วสัดไุม้] 
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ประวัตผู้ิเขียนวทิยานิพนธ์ 
 

 นายธนนท์ หลีน้อย เกิดเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2519 ท่ีกรุงเทพมหานคร เข้าศกึษาตอ่

ในหลกัสตูรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เม่ือปีการศกึษา 2548 ปัจจบุนัเป็น

นกัวจิยั ในหน่วยปฏิบตักิารวิจยัวทิยาการมนษุยภาษา ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) 
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