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ศัพทวิทยา  เพื่อหากระบวนการท่ีเหมาะสมในการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล
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กลุมเปาหมาย และสถานการณแวดลอมอ่ืนๆ  จนสรุปไดกระบวนการท่ีเหมาะสมสํ าหรับการจัดทํ า
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# # 4280249422       : MAJOR   ENGLISH-THAI TRANSLATION
KEY WORD:  Terminology / groundwater / artificial recharge

PLOYSANG AKYARD : TERMINOLOGY ON ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUND
WATER. THESIS ADVISOR : WIROTE AROONMANAKUN, Ph.D., 232 pp. ISBN 974-03-
0359-5.

The objective of this thesis is to study the methodology of terminology in order to find an
appropriate way to produce a terminology on artificial recharge of groundwater, and thus
beneficial as a tool for translators and manual of technical terms on artificial recharge of ground
water for those who are in this field and those who are interested.

The conclusion of this research derived from analyzing the conceptual methods on
terminology proposed by various well known terminologist, and applying by experimenting in
accordance with the objective of terminology, targeted group and environmental situation.
Thus concluding a proper procedure to terminology on artificial recharge of ground water which
can be classified into 4 steps. (1) The preparation and data collecting which methodology of
data selecting was applied, (2) The corpus building with its methodology, (3) The conceptual
network establishment with its methodology, (4) The terminological recording with methodology
of creating terminological records and methodology of assigning Thai terms to concepts.

             As the result of this research, the set of terms on artificial recharge of ground water
consisted of 96 terms presented according to the conceptual network. Each record consisted
of English term, Thai term, grammatical category, subject field, definition, example, usage note,
linguistic specification and cross-reference of the term.

Department      Translation and Interpretation           Student�s signature����������.
Field of study   Translationand Interpretation            Advisor�s   signature����������
Academic year                2001                                   Co-advisor�s signature���������
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจากหลายๆ ทาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาจารย ดร.วิโรจน  อรุณมานะกุล  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ผูใหคํ าแนะนํ า  ขอคิดเห็น  และถายทอด
ความรูตางๆ  ใหแนวความคิดในการทํ าวิจัย  ดูแล  เอาใจใส  และตรวจแกวิทยานิพนธทุกข้ันตอนตลอดเวลา
ทีท่ ําวิทยานิพนธฉบับนี้ รวมทั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียรศิริ วงศวิภานนท  และผูชวยศาสตราจารยปรีมา
มัลลกิะมาศ  ผูสละเวลาใหเกียรติเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และคอยใหคํ าแนะนํ าอันมีคาแกผูทํ า
วิจัยเสมอมา ผูทํ าวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ขอกราบขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารยสารภี แกสตัน ผูอํ านวยการศูนยการแปลและ
การลามเฉลิมพระเกียรติ  และคณาจารยศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติทุกทานที่ไดประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูตางๆ ซึ่งเปนแนวทางในการทํ าวิทยานิพนธฉบับนี้ และเปนความรูที่จะติดตัวไปเพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต

ขอขอบพระคุณ คุณสุรพงษ  เชียงทอง  ผูอํ านวยการโครงการเติมนํ้ าลงชั้นนํ้ าบาดาล  กรม
ทรพัยากรธรณี  กระทรวงอุตสาหกรรม  ตลอดจนถึงวิศวกรและเจาหนาที่ประจํ าโครงการทุกทานที่ไดใหความ
กรณุาชวยเหลือใหความรูในศาสตรดานการเติมนํ้ าลงชั้นนํ้ าบาดาล และสละเวลาทํ าหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญ
พิเศษใหคํ าปรึกษาในการทํ าวิทยานิพนธครั้งนี้

วิทยานพินธฉบับนี้จะไมอาจสํ าเร็จลงไดเลยหากไมไดรับกํ าลังใจ และความชวยเหลือจาก
บุคคลตอไปนี้   เพือ่นๆ พี่ๆ นองๆ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตทางดานการแปลและการลาม รุนที่ 1  ทุก
ทาน   เจาหนาที่ผูประสานงานหลักสูตรทุกทาน  โดยเฉพาะคุณรัตนา  ศิรสิวุรรณสิทธิ์  ผูใหความชวยเหลือใน
ดานการประสานงานระหวางผูทํ าวิจัยกับคณาจารยและหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวยความเต็มใจ
เสมอมา  คุณผาณิต  กุลชล  หัวหนาฝายประสานราชการและตรวจราชการ  สํ านักงานเลขานุการกรม  กรม
ทรพัยากรธรณี  และเจาหนาที่ประจํ าฝายทุกทาน  ที่ใหความเขาใจ  เห็นใจ  และชวยเหลือผูทํ าวิจัยในดาน
เวลาและแบงเบาภาระหนาที่การงานประจํ าของผูทํ าวิจัย  จนทํ าใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสิ้นลงไดภายใน
เวลา

สดุทายนี้ ผูทํ าวิจัยขอมอบความดีใดๆ ที่วิทยานิพนธฉบับนี้พึงมีใหกับคุณพอคุณแม ผู
เหนื่อยยากทั้งกายและใจมากกวาผูทํ าวิจัยหลายเทา  เพื่อนๆ ที่คอยใหกํ าลังใจและสงเสบียงมิไดขาด  รวมทั้ง
ผูมีสวนเก่ียวของกับการทํ าวิจัยครั้งนี้ทุกๆ ทาน ผูทํ าวิจัยขอขอบพระคุณ

ฉ
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บทท่ี  1
บทนํ า

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลจัดเปนแขนงหน่ึงของความรูดานวิศวกรรม
ศาสตรท่ีถือวาใหมมากสํ าหรับประเทศไทย สังเกตไดจากการท่ียังไมมีมหาวิทยาลัยแหงใดในเมืองไทย
ท่ีเปดสอนศาสตรชนิดน้ีเปนการเฉพาะ  นอกจากการสอนรวมในเรื่องวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ดังน้ันเมื่อ
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมทรัพยากรธรณี ริเร่ิมดํ าเนินการโครงการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม  จึงเกิดอุปสรรคในดานตางๆมากมาย  รวมท้ังเร่ืองการใชและการแปลศัพทวิชา
การเฉพาะดานการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลดวย แมวาในขณะน้ีปญหาดังกลาวจะยังเปนเพียงปญหา
เฉพาะหนาภายในหนวยงานหน่ึง แตเมื่อเวลาผานไปความสํ าคัญของปญหานี้ก็จะมีมากขึ้นโดยเฉพาะ
เมื่อโครงการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งมีระยะเวลาดํ าเนินการยาวนานถึง 5 ป
(ในระยะเร่ิมแรก) เร่ิมดํ าเนินการอยางจริงจังในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และเมื่อโครงการน้ีกลาย
เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย  ความจํ าเปนในการ
สื่อสารเก่ียวกับศาสตรเฉพาะดานก็จะทวีความสํ าคัญมากข้ึนอยางไมอาจหลีกเลี่ยง  วิธีการแกปญหา
โดยการบัญญัติศัพทท่ีเปนทางการเพื่อนํ ามาใชก็ตองอาศัยกระบวนการทางราชการที่ซับซอนและยาว
นานมากจนอาจไมทันเวลาและกอใหเกิดความเสียหายไดในท่ีสุด  ดังน้ัน การจัดทํ าประมวลศัพท หรือ
ชุดศัพทเฉพาะดานเพื่อการน้ีเสียแตเน่ินๆ  จึงมีความสํ าคัญและจํ าเปน  นับเปนการปองกันปญหาที่
อาจทํ าใหเกิดอุปสรรคในพัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไดทางหน่ึง

นอกจากความสํ าคัญในแงของการแกปญหาการใชศัพทเฉพาะดานแลว  เร่ืองของ
กระบวนการทํ าประมวลศัพทซึ่งใชในการทํ าวิจัยน้ีก็เปนศาสตรท่ีนาสนใจมากอีกอยางหนึ่ง  แมวา
ศาสตรดานศัพทวิทยาจะมีการศึกษาคนควาและทดลองใชกันมานานแลวในตางประเทศ แตใน
ประเทศไทยก็ยังไมใชศาสตรท่ีมีผูรูจักแพรหลายนัก  โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของกระบวนการจัดทํ า
ซึ่งแมจะมีการศึกษาถึงทฤษฎีหรือขั้นตอนบางสวนในการจัดทํ าประมวลศัพทมาแลวบาง แตการศึกษา
ในรูปแบบของงานวิจัยท่ีเนนศึกษากระบวนการทํ าประมวลศัพทอยางละเอียดเชนน้ีก็ยังไมเคยปรากฏ
มากอน   ดังน้ัน ผลจากการทํ าวิจัยคร้ังน้ีนอกจากจะชวยแกปญหาการใชศัพทเฉพาะดานของศาสตร
การเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลแลว   ผลอีกดานท่ีตามมาก็คือจะเปนงานทางวิชาการชิ้นแรกๆของประเทศ
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ไทยท่ีนํ าเสนอกระบวนการทํ าประมวลศัพทอยางละเอียดพรอมตัวอยางการใชงาน
จริงเพื่อประโยชนตอการศึกษาดานศัพทวิทยาในประเทศไทยตอไป

ดวยความสํ าคัญและประโยชนดังกลาวขางตน  จึงไดนํ าไปสูบทเร่ิมตนในการศึกษา
วิจัยคร้ังน้ี   ซึ่งปญหาและความจํ าเปนท่ีไดเอยอางมาน้ีนอกจากจะชี้ใหเห็นถึงความสํ าคัญของการทํ า
วิจัยคร้ังน้ีแลว  ก็ยังมีสวนกํ าหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของงานวิจัยชิ้นน้ีเชนกัน

วัตถุประสงคของการวิจัย

วัตถุประสงคในการทํ าวิจัยคร้ังน้ีแบงออกเปนสองประการ ประการแรกคือเปนการจัด
ทํ าประมวลศัพทสํ าหรับศาสตรดานการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล ท้ังน้ีก็เพื่อสรางความเขาใจรวมกันใน
การใชศัพทในศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในประเทศไทยใหมีมาตรฐานและความถูกตอง  ให
เกิดการสื่อสารท่ีตรงกันท้ังในหมูนักวิชาการภายในประเทศ  ผูเก่ียวของ  และผูสนใจท่ัวไป  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเพื่อเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของนักแปลและลามผูเปนตัวกลาง (Medium) ท่ีสํ าคัญย่ิงในการ
สื่อสาร   วัตถุประสงคประการท่ีสอง คือ เปนการนํ าเสนอกระบวนการทํ าประมวลศัพท  ซึ่งขอมูลท้ัง
หมดลวนไดมาจากการลงมือทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดจะชวยสนับสนุนการศึกษาคนควา
ดานศัพทวิทยาในประเทศไทยตอไปในภายภาคหนา    ดังน้ัน หากการทํ าวิจัยคร้ังน้ีบรรลุตามวัตถุ
ประสงคท้ังสองขอขางตน  ก็จะเกิดประโยชนท้ังในแงของวิชาการและการปฏิบัติงานจริง

กลุมเปาหมายของการทํ าวิจัย

เน่ืองจากผลการวิจัยคร้ังน้ีจะมีสองสวนตามวัตถุประสงคการวิจัย  ไดแก  ประมวล
ศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  และผลการศึกษากระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทดังกลาว
กลุมเปาหมายของการวิจัยจึงตองแบงออกเปนสองกลุมตามไปดวย  คือกลุมเปาหมายของการจัดทํ า
ประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  และกลุมเปาหมายของการศึกษาเร่ืองกระบวนการจัด
ทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล

กลุมเปาหมายของการจัดทํ าประมวลศัพทก็คือ ผูท่ีมีความตองการและจํ าเปนตองใช
งานประมวลศัพทชุดน้ี ซึ่งในปจจุบันคือเจาหนาท่ีและวิศวกรประจํ าโครงการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล
เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม แหงกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม  รวมท้ังเจาหนาท่ีบริษัทรับ
เหมากอสรางโครงการ  บริษัทท่ีปรึกษาโครงการ  นักแปลประจํ าโครงการ  และเจาหนาท่ีติดตอ
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ประสานงาน ซึ่งตองมีการสื่อสารดวยศัพทเฉพาะดานอยูทุกวัน   แมกลุมผูใชงานปจจุบันจะอยูในวง
แคบ แตในอนาคตอันใกลเมื่อโครงการเร่ิมดํ าเนินงาน ความสํ าคัญของผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
และสังคมท่ีเกิดจากโครงการ ก็จะทํ าใหสื่อมวลชนในดานตางๆ รวมท้ังประชาชนท่ีสนใจในเร่ืองสิ่งแวด
ลอมตองหันมาใหความสํ าคัญในเร่ืองน้ีอยางไมอาจหลีกเลี่ยง  ความจํ าเปนในการสื่อสารดวยศัพท
เฉพาะดานท่ีมีมาตรฐานและความถูกตองก็ยอมทวีข้ึนเปนเงาตามตัว   ดังน้ัน กลุมเปาหมายที่โครง
การน้ีวางไวจึงเนนหนักอยูท่ีคนท่ัวไปที่ตองเขามาเก่ียวของกับศาสตรดานน้ีเปนหลัก  และใหความ
สํ าคัญกับนักวิชาการเฉพาะดานเปนสวนนอย  ท้ังน้ีเพราะโดยแทจริงแลวนักวิชาการเฉพาะดานของ
ศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในประเทศไทยยังถือวามีจํ านวนอยูนอยมาก  นักวิชาการท่ีอาจ
ตองการใชประโยชนจากประมวลศัพทจึงยังมีคอนขางนอย  การมุงใหกลุมเปาหมายเปนบุคคลท่ัวไปที่
มีความสนใจและผูท่ีตองใชงานจึงนาจะมีประโยชนตอสวนรวมมากกวา  ซึ่งการกํ าหนดวัตถุประสงค
และกลุมเปาหมายไวอยางชัดเจนเชนน้ีก็ไดชวยกํ าหนดขอบเขตและองคประกอบโดยรวมของงานวิจัย
คร้ังน้ีไปดวยในตัว

เพื่อใหประมวลศัพทท่ีไดจากการทํ าวิจัยคร้ังน้ีมีประโยชนตอผูใชงานกลุมเปาหมาย
อยางแทจริง  ขอมูลท่ีใชในการทํ าวิจัยจึงเปนขอมูลท่ีรวบรวมมาจากการใชงานจริง เชน จากตํ าราเรียน
ในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  หรือเอกสารทางเทคนิคท่ีใชกันอยูภายในองคกร เปนตน ซึ่งจะ
ปรากฏศัพทท่ีผูใชงานอาจพบเจอไดในการทํ างานเก่ียวของกับศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  ขอ
มูลในประมวลศัพทจะมีท้ังนิยาม ศัพทเปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รูปทางไวยากรณ
ศัพทอ่ืนๆ ในกลุมท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกัน  ตัวอยางการใชงาน  เปนตน  ผลงานท่ีไดน้ีจะเปนท้ัง
เคร่ืองมือสํ าหรับผูใชงาน  และเปนหนังสืออางอิงสํ าหรับผูท่ีสนใจ

กลุมเปาหมายสํ าหรับการศึกษากระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลง
ชั้นน้ํ าบาดาล ก็คือ ผูสนใจเก่ียวกับเร่ืองการจัดทํ าประมวลศัพท  โดยเนนท่ีผูท่ีกํ าลังศึกษาหรือใหความ
สนใจในการประยุกตใชวิธีการทางศัพทวิทยาในการจัดทํ าประมวลศัพท  การวิจัยคร้ังน้ีอาจเปนตัว
อยางหน่ึงในความพยายามท่ีจะแกปญหาการสื่อสารในศาสตรเฉพาะดานโดยวิธีทางศัพทวิทยา   ผูท่ี
สนใจทางดานศัพทวิทยาและการจัดทํ าประมวลศัพทจึงนาจะไดรับประโยชนจากผลการศึกษาน้ีบาง
ไมมากก็นอย
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ขอบเขตของการวิจัย

เน่ืองจากวัตถุประสงคของงานวิจัยคร้ังน้ีคือ การจัดทํ าประมวลศัพท  และการนํ า
เสนอกระบวนการทํ าประมวลศัพทโดยละเอียด  ขอบเขตของงานวิจัยจึงเนนหนักอยูท่ีการนํ าหลักการ
ทางศัพทวิทยาท่ีมีอยูมาประยุกตใชกับการทํ าประมวลศัพทใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุด    โดยเน้ือ
หาจะเนนท่ีกระบวนการแตละข้ันตอน  รายละเอียดวิธีการตางๆ ท่ีมีผูนํ าเสนอไวแลวเก่ียวกับข้ันตอน
น้ันๆ  การประยุกตใชทฤษฎี ขอดีขอเสีย  และความเหมาะสมกับการใชงานจริง   และเน่ืองจากเปน
งานวิจัยท่ีตองการขอมูลจากผลการทดลองปฏิบัติจริง  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบท้ังหลายจึงยึด
ตามขอมูลท่ีไดจากการลงมือทํ ากระบวนการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเปนหลัก

ขอจํ ากัดการวิจัย

การทํ าวิจัยเร่ืองกระบวนการทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลมีขอ
จํ ากัด คือ ขอบเขตของการทํ าวิจัย  และปริมาณขอมูลท่ีใช

ในการทํ าวิจัยคร้ังน้ีไดกํ าหนดขอบเขตไวเฉพาะในดานของศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลเทาน้ัน  ผลการวิจัยท่ีไดมาในเชิงกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทจึงไมใชหลักการท่ีจะสามารถ
นํ าไปประยุกตใชไดท่ัวไป  วิธีการท่ีดีท่ีสุดสํ าหรับการจัดทํ าประมวลศัพทคร้ังน้ี  อาจไมใชวิธีการท่ีดีท่ี
สุดในการจัดทํ าประมวลศัพทในเร่ืองอ่ืนๆ  ดังน้ัน ผลการวิจัยในเชิงกระบวนการจึงเปนผลท่ียังไม
สามารถครอบคลุมการจัดทํ าประมวลศัพทโดยท่ัวไปได  ประโยชนท่ีไดจากการศึกษากระบวนการดัง
กลาวจึงลดความสํ าคัญลงเปนเพียงความพยายามและตัวอยางหนึ่งของการประยุกตใชวิธีการทางศัพ
ทวิทยาในการจัดทํ าประมวลศัพทเพื่อแกปญหาการสื่อสารในศาสตรเฉพาะดานดานหน่ึงเทาน้ัน

ขอจํ ากัดอีกประการคือ ปริมาณของขอมูลท่ีใชในการทํ าวิจัย  เน่ืองจากการทํ าวิจัย
เนนการใชขอมูลท่ีมีการใชงานจริง  การเก็บรวบรวมขอมูลจึงตองใชความระมัดระวังและหลักเกณฑ
ตางๆ คอนขางมาก  ประกอบกับศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเปนศาสตรใหมท่ียังไมคอยแพร
หลายมากนัก  ขอมูลจึงยังมีไมมาก  เมื่อนํ ามาพิจารณาดวยเกณฑตางๆ ขางตนเพื่อใหไดขอมูลท่ีมี
ลักษณะตามตองการก็ย่ิงทํ าใหปริมาณขอมูลนอยลงไปอีก  เร่ืองของปริมาณขอมูลน้ีจึงนาจะเปน
อุปสรรคสํ าคัญอีกดานหน่ึงของการทํ าวิจัยคร้ังน้ี

ขอจํ ากัดประการสุดทาย คือ ขอมูลศัพทภาษาไทยไดมาจากขอมูลท่ีมีการใชงานจริง
ในระบบผูปฏิบัติงาน (User) ไมใชนักวิชาการ    ดังน้ัน การกํ าหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพทน้ี



5

จะอาศัยเกณฑท่ีไดจากขอมูลในระดับผูปฏิบัติงานเทาน้ัน  จึงอาจไมใชศัพทท่ีไดรับการยอมรับอยาง
เปนทางการจากนักวิชาการ  การนํ าประมวลศัพทน้ีไปใชงานจึงตองคํ านึงสถานการณใชงานดวย  ผล
การวิจัยน้ีมีกลุมเปาหมายอยูท่ีผู ปฏิบัติงานและบุคคลท่ัวไปที่เก่ียวของกับเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลเปนหลัก  โดยมิไดมีจุดมุงหมายในการวางกฎเกณฑการใชศัพทในศาสตรเฉพาะดานน้ี เปน
เพียงความพยายามท่ีจะวางมาตรฐานชั่วคราวใหกับการใชศัพทในหมูผูปฏิบัติงานและบุคคลท่ัวไปที่
ไมมีความรูเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลจนกวาหนวยงานท่ีเก่ียวของไดบัญญัติศัพทท่ีจะใชใน
ศาสตรดังกลาวอยางเปนทางการตอไป

โครงสรางของวิทยานิพนธ

การนํ าเสนอผลการทํ าวิจัย หรือ เน้ือหาในวิทยานิพนธฉบับน้ี แบงออกเปน 4 สวน
ใหญๆ ตามลักษณะของเน้ือหาและการนํ าเสนอ ดังน้ี

สวนแรก (บทท่ี 2) จะนํ าเสนอรายละเอียดความเปนมาของเร่ืองศัพทวิทยาท้ังหมด
เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสํ าคัญของศาสตรดานน้ี และความเหมาะสมท่ีควรนํ ามาประยุกตใชในการแก
ปญหาเร่ืองภาษาและศัพทเฉพาะดาน   โดยเฉพาะกับเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล   ตอมาจะเปน
การนํ าเสนอรายละเอียดการเตรียมการเบ้ืองตน  เชน การคนขอมูลเบ้ืองตน เคร่ืองมือท่ีใชชวยในการ
รวบรวมขอมูล  และการศึกษานํ ารอง  เปนตน  และปดทายดวยการสรุปข้ันตอนการทํ าประมวลศัพท
ท้ังหมดท่ีไดกํ าหนดไว

สวนท่ีสอง (บทท่ี 3 4 5 และ 6) เนนการนํ าเสนอกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทโดย
ละเอียด  นับเปนเน้ือหาสวนใหญของวิทยานิพนธฉบับน้ี  รายละเอียดในสวนน้ีประกอบไปดวย
กระบวนการสรางคลังขอมูลภาษา (Corpus) การจัดทํ าบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพท
เบ้ืองตน (Conceptual network and Extraction records)  การจัดทํ าบันทึกขอมูลศัพท
(Terminological Records)  และการกํ าหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท  ซึ่งในแตละข้ันตอน จะ
มีการวิเคราะหวิจารณวิธีวิทยาท่ีนักวิชาการทางดานศัพทวิทยาหลายๆ ทานนํ าเสนอไว เชน Teresa
Cabrè (1998) หรือ Gerhard Budin (1997) เปนตน  โดยการนํ าวิธีวิทยาหรือหลักการตางๆ ดังกลาว
มาประยุกตใชกับการทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  แลวสรุปหาขอดีขอเสีย  กอนท่ี
จะสรุปวิธีวิทยาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจัดทํ าประมวลศัพทดังกลาวตอไป  รวมท้ังการนํ าเสนอปญหา
และทางแกไขในข้ันตอนตางๆ เหลาน้ันดวย
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สวนท่ีสาม (บทท่ี 7 และ 8) เปนผลสรุปของการวิจัย โดยในบทท่ี 7 เปนบทความท่ีนํ า
เสนอบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพท ซึ่งขอมูลท่ีไดสวนหน่ึงมา
จากบทสรุปของการทํ าวิจัยคร้ังน้ี  สวนในบทท่ี 8 เปนบทสรุปกระบวนการท่ีใชในการจัดทํ าประมวล
ศัพทคร้ังน้ีท้ังหมด รวมท้ังอุปสรรคในการทํ างาน  และการประโยชนท่ีอาจประยุกตใชไดจากผลการ
วิจัยคร้ังน้ี

สวนท่ีสี่  (ภาคผนวก ก, ข และ ค)  คือ ขอมูลท่ีเปนผลลัพธจากการวิจัย ไดแก  ราย
ละเอียดคลังขอมูลภาษา (Corpus) บันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Conceptual
network and Terminological records)   และบันทึกขอมูลศัพท (Terminological records) ซึ่งท้ัง
หมดเปนผลลัพธจากการทํ าวิจัย  ประโยชนของภาคผนวกน้ี  นอกจากจะใชบันทึกขอมูลศัพทเปน
ประมวลศัพทแลว รายละเอียดท้ังหมดในภาคผนวกก็ยังทํ าหนาท่ีเปนตัวอยางประกอบการทํ าความ
เขาใจกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทท่ีนํ าเสนอไวในตัวบทวิทยานิพนธอีกดวย
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บทท่ี  2
ทบทวนวรรณกรรม และการเตรียมการเบ้ืองตน

วาดวยเร่ืองศัพทวิทยา

ศัพทวิทยาเปนศาสตรท่ีใหมมากสํ าหรับประเทศไทย  แตก็เปนท่ีรูจักแพรหลายมา
นานแลวในตางประเทศ   การศึกษาถึงพัฒนาการของศัพทวิทยาจะชวยใหเราเขาใจถึงลักษณะเดน
และขอดีขอเสียของศาสตรน้ีมากขึ้น   และเกิดความเขาใจวาทํ าไมศัพทวิทยาจึงเปนศาสตรท่ีควรให
ความสํ าคัญ  และศาสตรน้ีจะชวยแกปญหาที่เกิดกับการใชศัพทเฉพาะดานในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลไดอยางไร

ศัพทวิทยาเปนศาสตรท่ีมีพัฒนาการยาวนานนับแตศตวรรษท่ี 18  ซึ่งในสมัยน้ันการ
บัญญัติศัพททางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ันกระทํ าโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Specialist)
ท้ังสิ้น  ไมวาจะเปนศัพททางดานเคมีท่ีบัญญัติโดยนักวิทยาศาสตรเคมีอยาง Lavoisier และ
Berthollet หรือศัพทเก่ียวกับพฤกษศาสตร (Botany) และสัตววิทยา (Zoology) โดย Linné เมื่อความ
จํ าเปนในการบัญญัติศัพทใหมๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ในศตวรรษท่ี
19  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานท้ังหลายก็เร่ิมแสดงความตองการใหมีการจัดระบบเร่ืองการบัญญัติศัพท
มากขึ้น  พอมาถึงศตวรรษท่ี 20 แมแตวิศวกรและผูเชี่ยวชาญก็เร่ิมเขามามีบทบาทในการบัญญัติศัพท
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได  ดวยความกาวหนาและพัฒนาการอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคน้ี  เพียง
การบัญญัติศัพทข้ึนใหมเร่ิมจะไมเพียงพอ  เร่ิมมีความตองการที่จะกํ าหนดบรรทัดฐานและความตกลง
เร่ืองการใชศัพทใหตรงกันดวย   ผูท่ีเขามาแกปญหานี้ได คือ ชาวออสเตรเลียท่ีมีชื่อวา E. Wüster
(1898 � 1977) เขาเปนผูนํ าในการกํ าหนดแนวทางและแบบแผนของการกํ าหนดศัพทหรือบัญญัติ
ศัพทวิชาการในดานตางๆ ใหมีความชัดเจนมากขึ้น อีกท้ังเปนผูกอต้ังสํ านักเวียนนา (Vienna School)
ซึ่งเปนสถาบันหน่ึงท่ีโดดเดนเก่ียวกับศัพทวิทยาจนไดรับการยกยองใหเปนผูวางรากฐานของศัพทวิ
ทยาสมัยใหม (Cabrè, 1998: 1-6)

จากน้ันเปนตนมา  ศัพทวิทยาก็มีพัฒนาการเร่ือยมาตามความตองการทางดานการ
สื่อสารของสังคม  โดยเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมท่ีเนน
เกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ก็ทํ าใหมนุษยเกิดความตองการใหมๆ ในเร่ืองภาษา
(Cabrè, 1998: 6)  โดยสรุปก็คือ มนุษยตองการศัพทเพื่อมาใชแทนมโนทัศนใหมๆท่ีเกิดขึ้นเน่ืองมา
จากพัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อการดํ ารงชีวิตในสังคมท่ีตองเก่ียวของกับ
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ศาสตรตางๆ อยูตลอดเวลา  พัฒนาการของศัพทวิทยาอันเกิดจากความจํ าเปนทางสังคมน้ีทํ าให
ศาสตรดานน้ีมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเร่ือยมาจวบจนปจจุบัน จนแทบจะกลาวไดเลยวา  ศัพท
วิทยาก็คือ ผลิตผลท่ีไดรับอิทธิพลโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมน่ันเอง

ศัพทวิทยามีหลักสํ าคัญอยูท่ีการกํ าหนดศัพท (Term) เพื่อใชแทนมโนทัศน
(Concept)  ท่ีเกิดข้ึนในสาขาวิชาตางๆ   การกํ าหนดศัพทตามหลักการศัพทวิทยาไมใชเปนเพียงการ
แตงหรือแปลศัพท  แตเปนการคัดเลือกศัพทท่ีสามารถถายทอดมโนทัศนไดอยางลงตัวมาจากชุดศัพท
ท่ีมีการใชจริง

ข้ันตอนโดยท่ัวไปของการทํ าประมวลศัพทเร่ิมจากการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
เร่ืองหรือศาสตรเฉพาะดานท่ีตองการ ศึกษาเน้ือหาเอกสารท่ีรวบรวมไดเพื่อกํ าหนดความสัมพันธ
ระหวางมโนทัศนตางๆ  คัดเลือกศัพทเพื่อแทนมโนทัศนน้ันๆ พรอมท้ังเขียนนิยามศัพทและจัดระเบียบ
ขอมูลศัพท   ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชจัดทํ าประมวลศัพทน้ัน  อาศัยการอางอิงจากแหลงขอมูล
ตางๆ เชน ตํ าราทางวิชาการ หรือบทความเฉพาะดาน  ผูทํ าประมวลศัพท สวนใหญมักจะเปนนัก
ภาษาศาสตร  หรือผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับเร่ืองเฉพาะดานน้ัน  หรือนักเทคนิค  หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของโดย
ตรงอ่ืนๆ  ผลงานท่ีไดจึงจะมีความนาเชื่อถือเปนท่ียอมรับ

ในการประยุกตใชหลักการศัพทวิทยาในการทํ าประมวลศัพทเร่ืองศาสตรเฉพาะดาน
ตางๆ อาจแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยหรือขั้นตอนหรือกระบวนการจัดทํ าบางอยาง ซึ่งผูจัดทํ า
สวนใหญก็มักจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเขากับความตองการหรือความเหมาะสม  โดยคํ านึงถึงวัตถุ
ประสงค  กลุมเปาหมาย  และขอบเขตของเร่ืองท่ีจะทํ าเปนสํ าคัญ

ศัพทวิทยากับเร่ืองการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล

จากการคนควาท้ังทางสิ่งพิมพและอินเตอรเน็ต  รวมท้ังการตรวจสอบไปที่ราช
บัณฑิตยสภาทํ าใหสรุปไดวา ศัพทวิทยาในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลน้ัน ยังไมมีปรากฏอยางจริง
จังมากอนท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ท้ังท่ีศาสตรดานน้ีก็มีศัพทเฉพาะดานเปนของตนเอง
สาเหตุอาจเปนเพราะเร่ืองการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลเปนศาสตรท่ีคอนขางใหมและคนสวนใหญยัง
มองวาเปนสวนเล็กๆ ท่ีแยกไมออกจากศาสตรใหญเร่ืองน้ํ าบาดาล (Groundwater Study)

แตแทจริงแลว แมเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันบาดาลจะเปนศาสตรเฉพาะดานท่ีแตกแขนง
มาจากศาสตรใหญเร่ืองน้ํ าบาดาล  แตก็มีความเปนเอกเทศเฉพาะตัวสูง  เพราะมีหลักการทางทฤษฎีท่ี
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ชัดเจนเปนของตนเอง  มีความสํ าคัญท้ังในแงของวิศวกรรมน้ํ าและการรักษาสิ่งแวดลอม  และท่ีสํ าคัญ
ยังมีศัพทเฉพาะดานอยูจํ านวนหน่ึงดวย (ประมาณ 100 ศัพท)  ซึ่งแมจะไมใชจํ านวนท่ีมากมาย  แตก็
มากพอที่จะสรางปญหาใหกับผูใชงานได  และดวยความท่ียังเปนศาสตรใหมทํ าใหศัพทวิชาการดานน้ี
สวนใหญมักจะถูกรวมไวในพจนานุกรมศัพทเฉพาะทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  หรือในดาน Water
Engineering เชน Dictionary of Water and Water Engineering (Nelson, 1973) หรือ Water
Science Glossary of Terms (U.S. Geological Survey, 2000) ซึ่งก็เปนการรวบรวมศัพทท่ีเก่ียวของ
กับวิศวกรรมน้ํ าโดยกวางๆ  และนํ าเสนอแบบครอบคลุมรวมๆ  ไมเฉพาะเจาะจงในดานใดดานหน่ึง
โดยเฉพาะ  ซึ่งเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลก็เปนเพียงสวนเล็กๆ สวนหน่ึงในศัพทท้ังหมดเทาน้ัน
การนํ าเสนอก็เปนแบบเรียงตามตัวอักษร (Alphabetically) ไมมีการแสดงความสัมพันธทางมโนทัศน
ระหวางศัพท (Conceptual Relation) ศัพทสวนใหญไมมีความชัดเจนและมักจะไมครบถวน ตัวอยาง
ตอไปน้ีเปนตัวอยางการใหนิยามศัพทท่ียกมาจากประมวลศัพทเก่ียวกับเร่ืองน้ํ าบาดาล ซึ่งคํ าศัพทท่ียก
มาคือ  RECHARGE  ซึ่งเปนคํ าสํ าคัญ (keyword) คํ าหน่ึงของศาสตรดานการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล

1.  RECHARGE � The replenishment of ground water in an aquifer. It can be 
either natural, through the movement of precipitation into an aquifer, or 
artificial � the pumping of water into an aquifer.  (High Plain Aquifer Evaluation 
Project, 2000: 41)

2. RECHARGE- - water added to an aquifer. For instance, rainfall that seeps 
into the ground. (U.S.Geological Survey, 2000: 8)

จะเห็นวาตัวอยางท่ี 2 น้ันใหนิยามของคํ าวา RECHARGE ไวสั้นมาก จนแทบไมทํ า
ใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนใดๆ  ในขณะท่ีตัวอยางท่ี 1 มีคํ านิยามท่ีมีความหมายครอบคลุมกวางขวาง
มากกวา  แตก็ยังขาดรายละเอียดดานอ่ืนๆ ของศัพท  เชน ตัวอยางการใช (Example)  รูปไวยากรณ
(Grammatical category)   คํ าเหมือน (Synonym) หรือ  คํ าตรงขาม (Antonym) เปนตน  และท่ี
สํ าคัญคือขาดการแสดงความเช่ือมโยงของศัพทกับเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในภาพรวม
(Conceptual Network)  ซึ่งรายละเอียดเหลาน้ีแมวาจะดูไมจํ าเปนสํ าหรับผูใชงานที่เปนผูเชี่ยวชาญ
เร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  แตสํ าหรับผูใชงานทั่วไปหรือนักแปลแลว การใหรายละเอียดเหลาน้ี
จะชวยใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนตางๆของเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลมากขึ้น  และทํ าให
ปฏิบัติงานออกมาไดดวยความเขาใจทํ าใหเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารใหนอยท่ีสุด    ดังน้ัน การ
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รวบรวมศัพทในลักษณะท่ัวๆ ไปตามตัวอยาง จึงอาจทํ าใหเกิดความไมสะดวกสํ าหรับผูใชงานที่
ตองการทํ าความเขาใจเก่ียวกับศาสตรน้ีอยางแทจริง  ย่ิงเปนศาสตรใหมท่ียังไมแพรหลายเชนน้ี  การ
นํ าเสนอในรูปของประมวลศัพทนาจะเหมาะสมกวา  เพราะนอกจากจะใหนิยามท่ีเหมาะสมสํ าหรับ
ศัพทท่ีใชจริงแลว  ยังมีรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีไมแตกตางจากพจนานุกรม และมีการนํ าเสนอที่สอดคลอง
กับโครงสรางแนวคิดมากกวา  และเปนประโยชนตอผูท่ีตองการใชงานมากกวาดวย

เมื่อพิจารณาไดแลววาศัพทวิทยาเปนศาสตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใชแกปญหาการ
ใชศัพทเฉพาะดานเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลซึ่งเปนกรณีศึกษาครั้งน้ี    ตอมาก็ยอมตองมา
พิจารณาในทางกลับกันดวยวาองคประกอบในการทํ าวิจัยคร้ังน้ีเหมาะสมกับการนํ าศัพทวิทยามา
ประยุกตใชมากนอยเพียงใด  โดยตองพิจารณาทั้งในแงของปริมาณขอมูลศาสตรเฉพาะดานวามีเพียง
พอสรางเปนคลังขอมูลภาษา (Corpus) ไดหรือไม   ปริมาณศัพทเฉพาะดานในศาสตรดานน้ีมีเพียงพอ
หรือไม   ผูวิจัยมีคุณสมบัติท่ีจะทํ าประมวลศัพทในเร่ืองน้ีไดหรือไม  และโดยรวมแลวมีความเปนไปได
ในการทํ าประมวลศัพทในเร่ืองน้ีใหสํ าเร็จสมบูรณไดมากนอยเพียงใด

ตามท่ีไดเคยกลาวไวในบทนํ าแลววา  ศาสตรดานการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลมีความ
แพรหลายในระดับหน่ึงแลวในตางประเทศ  แตในประเทศไทยก็ยังเปนศาสตรท่ีมีผูรูจักนอยอยู   ตาม
หลักการท่ัวไปของศัพทวิทยาแลว  ขนาดของคลังขอมูลภาษาไมควรนอยกวา 100,000 คํ า  จากการ
สํ ารวจข้ันตนพบวาปริมาณขอมูลภาษาอังกฤษนาจะมีเพียงพอ  และเมื่อไดคํ านวณปริมาณศัพท
เฉพาะดานอยางคราวๆ แลวพบวามีประมาณ 100 ศัพท  ซึ่งถือวาเปนปริมาณท่ีพอสมควร  แมวาจะ
เปนปริมาณท่ีคอนขางนอยสํ าหรับประโยชนในแงของการนํ าไปใชงานจริง  แตขอมูลท่ีไดก็จะมีคุณ
ภาพและมีประสิทธิภาพในการนํ าไปใชงาน  และถามองในอีกแงมุมหน่ึงปริมาณดังกลาวก็พอเหมาะ
สํ าหรับใชเปนกรณีศึกษาถึงกระบวนการประยุกตใชวิธีวิทยาของศัพทวิทยาในการจัดทํ าประมวลศัพท  
เพราะการจัดทํ าประมวลศัพทท่ีมีปริมาณศัพทมากๆ ก็จะทํ าใหสัดสวนเวลาในการศึกษาถึงกระบวน
การลดนอยไปตามลํ าดับ  สวนองคประกอบอีกดานท่ีจะละเวนการพิจารณาไปไมไดเลยก็คือคุณ
สมบัติของผูทํ าวิจัย   ตามหลักการทํ าประมวลศัพทโดยท่ัวไปแลว  ผูจัดทํ าหรือผูวิจัยควรมีพื้นฐานหรือ
ความเก่ียวของอยางใดอยางหนึ่งกับสาขาเฉพาะดานท่ีทํ า  เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ  ผลงานท่ีไดจึง
จะเปนท่ียอมรับในสังคม   ตัวผูวิจัยเองเปนผูหน่ึงท่ีมีสวนเก่ียวของกับศาสตรดานการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลในประเทศไทย  โดยผูวิจัยมีประสบการณการทํ างานเปนฝายเลขานุการของโครงการเติมน้ํ าลง
ชั้นน้ํ าบาดาลเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป  ไดเก่ียวของท้ังในการแปลเอกสาร  การจัดทํ าเอกสาร
ประชาสัมพันธโครงการ  เอกสารการประชุม  เอกสารประมูล  และเอกสารรายงานโครงการตางๆ  รวม
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ถึงการประสานงานระหวางโครงการกับหนวยงานอ่ืนๆในกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานภาย
นอก  ท้ังในและนอกประเทศ  นอกจากน้ันผูวิจัยยังไดเคยศึกษาตํ าราและเอกสารเก่ียวกับศาสตรดาน
น้ีท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังเคยเขารับการอบรมเก่ียวกับการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล
น้ีมาแลวพอสมควร    เมื่อผนวกกับการแนะนํ าและการควบคุมจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ผูวิจัยจึงมี
ความเหมาะสมในระดับหน่ึงสํ าหรับการจัดทํ าประมวลศัพทความรูเฉพาะดานน้ี

สรุปโดยรวมไดวา  เมื่อไดพิจารณาจากองคประกอบท้ังหมดโดยคราวๆ ในขั้นตนแลว
พบวาการนํ าเร่ืองศัพทวิทยามาประยุกตใชกับการแกปญหาดานศัพทเฉพาะดานของเร่ืองการเติมน้ํ า
ลงชั้นน้ํ าบาดาลน้ัน มีความเหมาะสมทางดานทฤษฎี  และมีความเปนไปไดท่ีจะทํ าวิจัยคร้ังน้ีไดสํ าเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  สิ่งสํ าคัญท่ีตองคํ านึงถึงเปนลํ าดับตอมาก็คือระเบียบวิธีวิจัยท่ีจะใชในการทํ า
ประมวลศัพทคร้ังน้ี

ระเบียบวิธีวิจัยในการทํ าประมวลศัพท

ระเบียบวิธีวิจัยในการทํ าประมวลศัพทมีเขียนไวในตํ าราตางๆ ซึ่งในการนํ ามา
ประยุกตใชกับการทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลครั้งน้ี ตองคํ านึงถึงองคประกอบ
ดานความเหมาะสมในหลายๆ ประการ  เชน ตองพิจารณาวาวิธีน้ันๆ สามารถสนองตอบตอวัตถุ
ประสงคของการทํ าวิจัยไดมากนอยเพียงไหน  รายละเอียดท่ีใชมีความเหมาะสมกับศาสตรเฉพาะดาน
ท่ีเปนเปาหมายหรือไม  ถานํ าวิธีดังกลาวมาใชแลวจะมีปญหาตามมาหรือไม  และถามีปญหาสามารถ
หาทางแกไดไหม  เปนตน  เมื่อไดวิเคราะหถึงความเหมาะสมและขอดีขอเสียของระเบียบวิธีวิจัยตางๆ
แลว  จึงจะมาวิเคราะหอีกคร้ังหน่ึงวาในการวิจัยคร้ังน้ีควรเลือกใชวิธีใด  หรือควรนํ าวิธีไหนมาประยุกต
ใชหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับเงื่อนไขการทํ าวิจัยตอไป   ซึ่งรายละเอียดในแตละข้ันตอนจะได
กลาวถึงในบทตอๆ ไป  สวนในท่ีน้ีจะเนนรูปแบบของระเบียบวิธีวิจัยคราวๆ  กอนเพื่อเปนบรรทัดฐาน
ในการกํ าหนดขั้นตอนการทํ าประมวลศัพทตอไป

จากขั้นตอนการทํ าประมวลศัพทท่ีนํ าเสนอไวในหนังสือตํ าราเก่ียวกับเร่ืองประมวล
ศัพทท้ังหลาย  ข้ันตอนการทํ าประมวลศัพทท่ีนํ าเสนอโดย  M. Teresa Cabrè  ในหนังสือชื่อ
Terminologiy: Theory, Methods, and Applications (Cabrè,1998)     มีความโดดเดนและเปนการ
นํ าเสนอท่ีชัดเจนและเปนระบบมากท่ีสุด  โดย  Cabrè (1998) ไดแบงระเบียบวิธีการทํ าประมวลศัพท
เอาไว  เปน 2 ประเภทใหญๆ คือ Systematic Searches และ Ad-hoc Searches  ความแตกตางของ
ท้ังสองวิธีอยูท่ีปริมาณของศัพท  และจุดประสงคในการทํ าประมวลศัพท
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Systematic Searches เปนวิธีการจัดทํ าประมวลศัพทท่ีเปนระบบ  ใชกับศาสตร
เฉพาะดานท่ีมีศัพทเฉพาะดานจํ านวนพอสมควร  วิธีการน้ียังแบงยอยออกเปนอีกสองแบบ คือ
Systematic Monolingual Searches และ Systematic Multilingual Searches ซึ่งแตกตางกันตรง
จํ านวนภาษาท่ีใชในการทํ าวิจัย    ข้ันตอนวิจัยโดยคราวๆ ตามวิธีการน้ี  Cabrè (1998)  ไดกํ าหนดไว
อยางนอย 6 ข้ันตอน คือ

(1) การกํ าหนดขอบเขต  เชน กํ าหนดหัวขอ  วัตถุประสงค  กลุมเปาหมาย
และขนาดของประมวลศัพท

(2) เตรียมการ เชน  การรวบรวมขอมูล การหาท่ีปรึกษาโครงการ  การคัด
เลือกขอมูล  การสรางฐานขอมูลภาษา  การกํ าหนดขั้นตอนการทํ าประมวลศัพทโดยคราวๆ  เปนตน

(3) ทํ าประมวลศัพท เชน การเลือกศัพทจากคลังขอมูลภาษา  การทํ า
บันทึกขอมูลเบ้ืองตน (Extraction Records)  การทํ าบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)
เปนตน

(4) นํ าเสนอผลการวิจัย  โดยในข้ันตอนน้ีเปนการนํ าผลจากการทํ าวิจัย ซึ่ง
มักจะอยูในรูปของประมวลศัพทมาจัดรูปแบบเพื่อนํ าเสนอผูท่ีจะนํ าไปใชงานตอไป  ซึ่งจะมีการแสดง
รายละเอียดตางๆ ดวยนอกเหนือจากตัวประมวลศัพท เชน  บทแนะนํ าเก่ียวกับศาสตรเฉพาะดาน  คํ า
แนะนํ าการใชงานประมวลศัพท  หรือดรรชนีคนคํ า เปนตน

(5) ตรวจสอบ  อาจมีท้ังการตรวจสอบโดยผูทํ าวิจัยเอง  ผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาศาสตร  และผูเชี่ยวชาญศาสตรเฉพาะดาน

(6) แกปญหา  โดยตองรูปญหาและข้ันตอนการแกปญหา

วิธีการ Systematic Search  เปนวิธีการท่ีนิยมใชในการวิจัยหรือทํ าประมวลศัพทเปน
โครงการเพราะจะมีโอกาสไดจัดระเบียบการทํ างานอยางเปนระบบ  สามารถตรวจสอบและทบทวนแก
ไขไดอยางรอบคอบ  และยังสามารถปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อใหประมวลศัพทท่ีไดมีความถูก
ตองสมบูรณมากที่สุดอีกดวย

สวนวิธี  Ad-hoc Search  เปนวิธีท่ีนักแปลหรือผูใชศัพทเฉพาะดานมักจะใชแก
ปญหาเฉพาะหนาในการแปลเรื่องเฉพาะดานท่ีไมมีความรูมากอน  วิธีน้ีก็แบงยอยออกไดตามจํ านวน
ภาษาเชนเดียวกัน คือ Ad-hoc Monolingual Searches และ Ad-hoc Multilingual Searches ในตาง
ประเทศนักแปลหรือนักวิชาการอาจต้ังคํ าถาม (Query) เก่ียวกับศัพทท่ีเปนปญหา แลวสงคํ าถามดัง
กลาวใหนักศัพทวิทยา (Terminologist)  ชวยหาทางแกปญหาใหก็ได    ลักษณะเดนของวิธีการน้ีคือ
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ปริมาณศัพทจะไมมากนัก (มักจะไมเกิน 50 ศัพท)  เพราะตองพิจารณาแกปญหาไปทีละศัพท  ทํ าให
ใชเวลามาก  ข้ันตอนคราวๆ ของ Ad-hoc Search มีอยู  3  ข้ันตอนคือ

(1) ตั้งคํ าถาม  (The Query) คือ  การต้ังคํ าถามเพื่อระบุเปาหมายในการ
ทํ างาน  โดยตองมีการต้ังคํ าถามเชนน้ีกับศัพทแตละศัพทเพื่อหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้นกับการใชศัพท
น้ันๆ  เชน บอท่ีใชในการอัดน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในโครงการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลมีชื่อเรียกวาอะไร
หรือ  คํ าวา acre foot ในภาษาไทยเรียกวาอะไร  เปนตน

(2) แกปญหา  นํ าคํ าถามดังกลาวมาหาหนทางแกไข  อาจจะโดยการตรวจ
สอบกับแหลงอางอิงตางๆ  เชน พจนานุกรม  คลังขอมูลภาษา (Corpus)  หรือถามผูเชี่ยวชาญ เปนตน
เพื่อใหไดคํ าตอบของปญหาที่ตองการ

(3) นํ าเสนอทางออก  เมื่อไดคํ าตอบก็นํ าไปแกปญหา  หรือนํ าไปเสนอกับผู
แปลหรือผูใชภาษา  และเก็บขอมูลท่ีไดเปนบันทึกไวเพื่อประโยชนตอไปในภายภาคหนา

เมื่อพิจารณาจากวิธีการทํ าประมวลศัพทท้ังสองแบบแลว  วิธีการท่ีเหมาะสมกับการ
ทํ าวิจัยคร้ังน้ีมากที่สุดคือ Systematic Search  ดวยเหตุผลสองประการคือ  จากการคาดการณแลว
ปริมาณศัพทของประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลมีประมาณ 100 ศัพท  จึงไมเหมาะกับ
วิธีการ Ad-hoc Search ท่ีตองพิจารณาแกปญหาศัพทเปนรายศัพทไปซึ่งตองใชเวลามาก   และ
ประการท่ีสองคือ วัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการสรางบรรทัดฐานการใชศัพทเฉพาะดานใน
ศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  และตองการนํ าเสนอกระบวนการทํ าประมวลศัพทท่ีเปนระบบเพื่อ
เปนตัวอยางในการศึกษาเร่ืองศัพทวิทยาตอไป  ดังน้ันระเบียบวิธีวิจัยท่ีเลือกใชจึงควรมีระบบระเบียบ
มีหลักการ และขอมูลอางอิงเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ  รวมท้ังการวิจัยท่ีเปนระบบก็จะชวยอธิบาย
กระบวนการทํ าประมวลศัพทโดยท่ัวไปไดอยางชัดเจนมากกวาดวย   นอกจากน้ัน Sue Ellen Wright
และ Leland D. Wright ยังไดเสนอความเห็นเพิ่มเติมไวในบทความ Terminology Management for
Technical Translation (Wright, cited in Wright and Budin, 1997) ดวยวา วิธีการแบบ Systematic
น้ันเปนวิธีการท่ีเกิดจาก Subject-field-driven และเปนวิธีการท่ีนิยมใชกันในการศึกษาคนควาทาง
วิชาการ  เพราะจะทํ าใหมีเวลาในการรวบรวมขอมูล  การคัดเลือกขอมูล  การกํ าหนดมโนทัศนสัมพันธ
นอกจากน้ันยังเปดโอกาสใหสามารถอางอิงขอมูลตางๆ  สอบถามผูเชี่ยวชาญ  และคัดเลือกความ
หมายใหกับศัพทแตละศัพทไดอยางละเอียดรอบคอบดวย   ซึ่งแตกตางจากวิธีการแบบ Ad-hoc ซึ่ง
เปน Text-driven หรือเกิดจากความตองการแกปญหาเฉพาะหนา  ดังน้ันความละเอียดรอบคอบและ
ระบบในการทํ างานจึงไมชัดเจนเทา
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 เมื่อสรุปไดวา วิธีการ Systematic Search นาจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับการทํ า
วิจัยคร้ังน้ีมากที่สุด  ก็ตองพิจารณาตอมาวาจะดํ าเนินการตามรูปแบบยอยรูปแบบใดในระหวางสอง
รูปแบบของวิธี Systematic Search ซึ่งไดแก Systematic Monolingual Search หรือ Systematic
Multilingual Search ก็ตองมาพิจารณาวาประมวลศัพทท่ีไดตองการทํ าเปนสองภาษาหรือภาษา
อังกฤษภาษาเดียว  ซึ่งตามวัตถุประสงคของการทํ าประมวลศัพทคร้ังน้ี  เห็นไดชัดวามีจุดมุงหมายให
เปนประมวลศัพทสองภาษาเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูใชงานที่เปนคนไทย  แตการจะเลือกใชวิธีการ
Systematic Multilingual Search ก็มีอุปสรรคในแงของปริมาณขอมูลศาสตรเฉพาะดานท่ีเปนภาษา
ไทยนั้นมีไมเพียงพอ   (มีเพียง 3,000 คํ า)  สาเหตุท่ีเปนเชนน้ีเพราะศาสตรน้ีเปนศาสตรท่ีใหมมากใน
ประเทศไทย (ดูรายละเอียดในบทท่ี 1)  ขอมูลศัพทภาษาไทยที่จะนํ ามาดํ าเนินการตามข้ันตอนของ
กระบวนการท่ีเปนระบบไดเชนเดียวกับภาษาอังกฤษจึงมีไมเพียงพอและไมสามารถกระทํ าได  วิธีการ
แกปญหาก็คือ  จัดใหขอมูลภาษาไทยเปนขอมูลเสริมในการจัดทํ าประมวลศัพท โดยรวบรวมขอมูล
ศัพทภาษาไทยใหมากที่สุดเทาท่ีจะทํ าได  แลวนํ ามาเทียบเคียงกับศัพทภาษาอังกฤษ  ในกรณีท่ีเกิด
ชองวาง (มีศัพทภาษาอังกฤษที่ไมมีศัพทไทยความหมายเดียวกัน) ก็จํ าเปนตองกํ าหนดวิธีวิทยาในการ
กํ าหนดศัพทภาษาไทยขึ้นมาใชแทนใหเหมาะสมท่ีสุด   ดังน้ันวิธีท่ีใชจึงเปนการนํ า Systematic
Monolingual Search มาประยุกตใหมใหมีลักษณะก่ึง Systematic Multilingual Search ดวย  โดยใช
วิธีวิทยาการกํ าหนดศัพทภาษาไทยเปนตัวเชื่อมชองวางท่ีเกิดจากการประยุกตระหวางสองวิธีดังกลาว

ระเบียบวิธีวิจัยท่ีปรับปรุงใหมตามความเหมาะสมแลวจึงมีดังน้ี
(1)  การกํ าหนดขอบเขตการทํ าวิจัย  ไดแก  การกํ าหนดหัวขอการทํ าวิจัย

วัตถุประสงค  กลุมเปาหมาย  และขนาดของประมวลศัพท
(2) การเตรียมการเบ้ืองตนกอนการทํ าวิจัย  ไดแก  การรวบรวมขอมูล  การ

หาท่ีปรึกษาโครงการ  การศึกษานํ ารอง
(3) การทํ าประมวลศัพท  ไดแก ข้ันตอนการสรางคลังขอมูลภาษา  การจัดทํ า

มโนทัศนสัมพันธ  การทํ าบันทึกขอมูลศัพท  และการกํ าหนดศัพทภาษาไทย
(4) นํ าเสนอผลการทํ าวิจัย
(5)  ตรวจสอบและแกไข

ระเบียบวิธีวิจัยท่ีปรับปรุงใหมน้ี  แตกตางจากเดิมเล็กนอยเทาน้ัน  คือ ไดยายการคัด
เลือกขอมูลและการสรางฐานขอมูล ออกจากข้ันตอนท่ี 2) ไปอยูในขั้นตอนท่ี 3) โดยรวมไวในการสราง
คลังขอมูลภาษา สาเหตุท่ีทํ าเชนน้ีเพราะงานวิจัยชิ้นน้ีตองการเนนกระบวนการทํ าประมวลศัพทเปน



15

หลัก  ผูทํ าวิจัยพิจารณาเห็นวาข้ันตอนท้ังสองเปนสวนหน่ึงของการสรางฐานขอมูลภาษาอยูแลว จึงนา
จะหยิบยกมาไวรวมกัน  นอกจากน้ันยังมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขั้นตอนบางอยางในข้ันตอนท่ี 3
เพื่อใหเกิดความสมบูรณมากขึ้น  ซึ่งก็รวมท้ังการกํ าหนดศัพทภาษาไทยดวย  นอกจากน้ันก็ยังคงรูป
แบบของ Systematic Search ไวทุกประการ  มีเพียงรายละเอียดบางประเด็นเทาน้ันท่ีตางไปจากเดิม

เมื่อเลือกระเบียบวิธีวิจัยข้ันตนไดแลว  ก็ถึงเวลารวบรวมขอมูลเก่ียวกับประมวลศัพท
ท่ีจะทํ า เพื่อนํ ามาพิจารณากํ าหนดขั้นตอนการทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลตอไป

การเตรียมการเบื้องตนกอนลงมือทํ าประมวลศัพท

ตามระเบียบวิธีการวิจัยท่ีกํ าหนดไว   ข้ันตอนการเตรียมการน้ีอยูในขั้นตอนท่ีสอง ตอ
จากขั้นตอนการกํ าหนดขอบเขตของประมวลศัพท ซึ่งไดมีการกํ าหนดไวแลวในบทนํ าของวิทยานิพนธ
ฉบับน้ีจึงจะไมขอกลาวซํ้ าอีก  แตจะเร่ิมกระบวนวิธีวิจัยท่ีข้ันตอนท่ีสอง คือ การเตรียมการ    ซึ่งในขั้น
ตอนน้ีจะประกอบดวยการรวบรวมขอมูล  การหาท่ีปรึกษาโครงการของการทํ าประมวลศัพท   ซึ่งในหัว
ขอน้ีก็จะไดกลาวถึงองคประกอบท้ังหมดท่ีกลาวมา  นอกจากน้ันในหัวขอน้ียังจะไดกลาวถึงการ
ทดลองทํ าการวิจัยนํ ารองเพื่อหย่ังลูทางในการทํ าวิจัยจริงดวย

การรวบรวมขอมูล  การรวบรวมขอมูลศาสตรเฉพาะดานเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลกระทํ าไดสามทาง คือ รวบรวมจากเอกสาร  คนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต  และการสอบถาม
จากผูเชี่ยวชาญ  โดยในข้ันตนน้ีไดรวบรวมขอมูลทุกประเภทท่ีเก่ียวของกับศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลในทุกรูปแบบ ท้ังท่ีเปนบทเรียน  ขาว  ขอความประชาสัมพันธ  และขอมูลทางดานวิศวกรรม
เปนตน ขอมูลดังกลาวตองมีคุณสมบัติเปนขอมูลเก่ียวกับศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลอยางแท
จริง และตองมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดและตรวจสอบความถูกตองได ซึ่งขอมูลท่ีรวบรวมไดมีท้ัง
ขอมูลท่ีเปนเอกสารและไฟลคอมพิวเตอร    ในการคนควาขอมูลน้ีไดมีการใชเคร่ืองมือในการชวยคน
ดังน้ีคือ  ฐานขอมูลคอมพิวเตอร (Database)  อินเตอรเน็ต (Internet)  และรายชื่อหนังสืออางอิง
(Reference)  โดยขอดีขอเสียของเคร่ืองมือแตละแบบมีดังน้ี  ฐานขอมูลคอมพิวเตอรมีขอดีท่ีสามารถ
ใชงานไดงายและรวดเร็ว  โดยสามารถคียคํ าท่ีตองการคนลงไปในระบบ  ซึ่งถามีขอมูลท่ีตองการ
คอมพิวเตอรก็จะแสดงขอมูลดังกลาวใหดูไดทันที  แตขอเสียก็คือบางคร้ังไมมีขอมูลท่ีตองการ หรือมี
นอยเกินไปไมเพียงพอ ฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนได เชน  ฐานขอมูลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนตน  สวนอินเตอรเน็ตก็มีขอดีตรงท่ีความงายและรวดเร็วเชนเดียวกัน  ปจจุบันมีเวบไซดมากมายท่ี
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ใหบริการคนขอมูล  เชน  Altar Vista หรือ Web Crawler เปนตน  ขอมูลท่ีไดจากการคนหาทาง
อินเตอรเน็ตจะมีความหลากหลายมากขึ้น   เชน  มีท้ังในรูปของบทความ  และขาว เปนตน  และขอมูล
น้ียังเก็บไวในรูปของไฟลคอมพิวเตอรอยูแลวจึงสะดวกตอการนํ าไปรวบรวมเปนฐานขอมูลภาษา 
(Corpus)  แตวิธีการน้ีก็มีขอเสีย คือ ความนาเชื่อถือของขอมูลบางครั้งไมมีความชัดเจน  เพราะขอมูล
จากอินเตอรเน็ตอาจไมระบุแหลงท่ีมาอยางชัดเจน  ขอมูลท่ีไดจึงอาจไมนาเชื่อถือ  ซึ่งเปนเร่ืองท่ีตอง
ระมัดระวังมากเร่ืองหน่ึงในการคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต  สวนเคร่ืองมือสุดทาย คือ รายชื่อหนังสืออาง
อิงจากหนังสือตํ าราเก่ียวกับศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  ซึ่งจะมีรายชื่อหนังสือและบทความ
มากมายเก่ียวกับศาสตรดานน้ี  ซึ่งถารวบรวมจากหนังสือตํ าราหลายเลมก็จะเปนคลังขอมูลท่ีสํ าคัญ
ไดเชนเดียวกัน  อีกท้ังขอมูลท่ีไดก็ยังมีแหลงท่ีมาท่ียืนยันไดและมีความนาเชื่อถือดวย  แตวิธีน้ีก็มีขอ
เสียตรงท่ีขอมูลอาจไมทันสมัย  โดยเฉพาะถาเปนตํ าราท่ีตีพิมพมานานแลว  นอกจากน้ันการคนขอมูล
แบบน้ียังมีความลาชากวาวิธีอ่ืนๆ  อีกท้ังขอมูลท่ีไดก็จะอยูในรูปของเอกสารซึ่งตองนํ าไปผานเคร่ือง
สแกนใหเปนไฟลคอมพิวเตอรกอนท่ีจะนํ ามารวบรวมในคลังขอมูลภาษาได ซึ่งก็ย่ิงทํ าใหเสียเวลามาก
กวาอีกสองวิธี แตแมวาวิธีท้ังสองจะมีจุดเดนจุดดอยแตกตางกันไป  เมื่อนํ ามาใชในการรวบรวมขอมูล
คร้ังน้ี  ก็ทํ าใหขอมูลท่ีไดมีความหลากหลายและสามารถคํ านวณอยางคราวๆ ไดวาปริมาณขอมูลท่ี
อาจรวบรวมไดในศาสตรดังกลาวมีมากนอยเพียงใด

นอกจากขอมูลเก่ียวกับศาสตรการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลท่ีจะใชในการสรางคลังขอ
มูลภาษา (Corpus) แลว  ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีตองรวบรวมก็ไดแก  ขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการทํ าประมวล
ศัพท  ซึ่งขอมูลน้ีจะนํ ามาใชในการกํ าหนดขั้นตอนการทํ าประมวลศัพท และยังนํ ามาใชในการกํ าหนด
วิธีวิทยาในแตละข้ันตอนดวย  นอกจากน้ันยังมีขอมูลอางอิงอ่ืนๆ เชน  พจนานุกรมศัพทท่ัวไปและศัพท
ดานน้ํ าบาดาล   หรือประมวลศัพทในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล
เปนตน  ซึ่งอาจใชอางอิงในขั้นตอนของการกํ าหนดนิยามของศัพท  วิธีคนหาขอมูลก็เปนเชนเดียวกับ
การคนขอมูลเพื่อใชสรางคลังขอมูลภาษา  แตท่ีแตกตางกันก็คือ  ขอมูลสองชุดหลังน้ีไมจํ าเปนตองเก็บ
ในรูปของไฟลคอมพิวเตอร  แตเนนความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลเปนหลัก

การหาท่ีปรึกษาโครงการ  การหาท่ีปรึกษาโครงการมีสิ่งท่ีตองพิจารณาอยูหลาย
ดาน คือ ตองมีความรูความเชี่ยวชาญเพียงพอท่ีจะเปนท่ีปรึกษาได  ตองมีความพรอมและเวลาที่จะให
คํ าปรึกษา   และผูวิจัยสามารถติดตอไดโดยสะดวก   ซึ่งในกรณีศึกษาน้ี  ผูทํ าวิจัยไดรับความ
อนุเคราะหความชวยเหลือทางดานวิชาการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลจากคณะวิศวกรจากโครงการเติม
น้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตการนํ าของหัวหนากองควบคุม
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กิจการน้ํ าบาดาลและหัวหนาโครงการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล คุณสุรพงษ  เชียงทอง  ใหเกียรติเปนท่ี
ปรึกษาในการทํ าประมวลศัพทคร้ังน้ี  ซึ่งคณะวิศวกรชุดน้ีมีความเชี่ยวชาญในการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลมาแลวกวา 2 ป  จึงมีความคุนเคยกับมโนทัศนตางๆในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเปน
อยางดี และยังมีความยินดีท่ีจะใหความชวยเหลือผูทํ าวิจัยในการทํ างานครั้งน้ีเปนอยางดีอีกดวย

การวิจัยนํ ารอง  กอนการลงมือทํ าประมวลศัพท  การทดลองทํ าการวิจัยยอยๆ เพื่อดู
แนวทางและสํ ารวจปญหาที่อาจเกิดกับการวิจัยจริงได ก็นับเปนข้ันตอนท่ีมีประโยชนอยางหนึ่ง    แต
ข้ันตอนการวิจัยนํ ารองน้ีก็ไมใชข้ันตอนท่ีจํ าเปนนักในการทํ าวิจัย  ดังน้ันจึงไมไดมีระบุไวในระเบียบวิธี
วิจัย  โดยสวนตัวผูวิจัยเองเห็นวา  การทํ าวิจัยนํ ารองจะชวยใหวางรูปแบบขั้นตอนการทํ าวิจัยจริงได
งายข้ึน  และจะไดเปนการทดลองดวยวาเมื่อลงมือทํ าตามทฤษฎีศัพทวิทยาแลวจะเปนอยางไร  เปน
การทดลองกํ าหนดกระบวนการวิจัยข้ันพื้นฐาน  และเมื่อไดทดลองใชงานแลวเกิดปญหาขึ้น  ก็จะไดนํ า
บทเรียนดังกลาวมาปรับปรุงในขั้นตอนการทํ างานจริงตอไป    ซึ่งในการวิจัยนํ ารองกอนการทํ า
ประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลครั้งน้ี  ผูทํ าวิจัยไดจัดทํ าประมวลศัพทยอยท่ีมีจํ านวน
ศัพท 30 ศัพท  และไดทดลองนํ าวิธีวิทยาตางๆ มาใช  ทํ าใหสรุปขอดีขอเสียของวิธีวิทยาตางๆ ไดใน
ระดับหน่ึง  และการทํ าวิจัยนํ ารองก็ชวยใหเร่ิมทํ าการวิจัยจริงไดดวยความมั่นใจและรวดเร็วข้ึนดวย

ข้ันตอนการเตรียมการเบ้ืองตนน้ี เปนเสมือนการสํ ารวจดูวามีขอมูลและความพรอม
มากนอยเพียงใดในการทํ าวิจัยคร้ังน้ี  เพื่อเปนแนวทางในการกํ าหนดขั้นตอนการดํ าเนินการโดย
ละเอียดตอไปน่ันเอง

ขั้นตอนการทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล

จากระเบียบวิธีวิจัยท่ีกํ าหนดไว   การเตรียมการเบ้ืองตน   และการคนควาขอมูลเก่ียว
กับขั้นตอนการทํ าประมวลศัพทจากแหลงขอมูลตางๆ  จึงขอสรุปขั้นตอนการทํ าประมวลศัพทเร่ืองการ
เติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลไวดังน้ี

1. เตรียมการ ในขั้นตอนน้ีเปนการกํ าหนดหัวขอการทํ าวิจัย  ขอบเขตท่ีตองการทํ า
กํ าหนดกลุมเปาหมาย  และจุดประสงคการวิจัย

2. ทบทวนวรรณกรรม  เร่ิมดวยการรวบรวมเอกสารท้ังหมดในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ัน
น้ํ าบาดาลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ศึกษาเอกสารท้ังหมดคราวๆ  แยกเอกสารท่ีตองการใชเปน
พวกๆ คือ เอกสารสํ าหรับสรางฐานขอมูลภาษา  เอกสารสํ าหรับอางอิง  และเอกสารประกอบอ่ืนๆ
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รวมท้ังหาแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือไดอ่ืนๆ เชน  ผูเชี่ยวชาญ  หรือฐานขอมูลออนไลน  เปนตน เมื่อไดขอมูล
เพียงพอแลวจึงดํ าเนินข้ันตอนตอไป

3. สรางคลังขอมูลภาษา (Corpus)  รวบรวมขอมูล (Text)  ตามเกณฑและประเภทที่
กํ าหนดไวในวิธีวิทยาในการเลือกขอมูล   และหาโปรแกรมมาใชรวมกับคลังขอมูลภาษาที่สราง คือ
Win Concordance  (ดูรายละเอียดในบทท่ี 3)

4. กํ าหนดมโนทัศนสัมพันธ  (Conceptual Network)  กํ าหนดและดํ าเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิทยาในการกํ าหนดมโนทัศนสัมพันธ (ดูรายละเอียดในบทท่ี 4)   ผลจากการสรางมโนทัศน
สัมพันธน้ี  จะทํ าใหไดชุดศัพทท้ังหมดท่ีจะอยูในประมวลศัพท  และในระหวางกระบวนการทํ าก็จะได
ขอมูลเบ้ืองตนของศัพทท่ีแทนมโนทัศนน้ันๆ อีกดวย

5. การทํ าบันทึกขอมูลศัพท  (Terminological Records)  บันทึกขอมูลศัพทไดมา
จากการนํ าขอมูลจากมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) และบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน
(Extraction Records) ท่ีไดจากขั้นตอนกอน รวมท้ังขอมูลจากคลังขอมูลภาษาและแหลงขอมูลอางอิง
อ่ืนๆ  มาทํ าตามวิธีวิทยาในการทํ าบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) (ดูรายละเอียดในบท
ท่ี 5 ) โดยในข้ันตอนน้ีจะมีการกํ าหนดศัพทภาษาไทยใหกับศัพทแตละศัพทดวย โดยยึดตามวิธีวิทยา
ในการกํ าหนดศัพทภาษาไทย (ดูรายละเอียดในบทท่ี 6 )

รายละเอียดของข้ันตอนขางตน ข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ไดนํ าเสนอไวแลวในบทท่ี 1 และ
2 ของวิทยานิพนธฉบับน้ี  ต้ังแตข้ันตอนท่ี 3 เปนตนไป จะไดนํ าเสนอในบทตอๆ ไป
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บทท่ี  3
การสรางคลังขอมูลภาษา

คลังขอมูลภาษา (Corpus) เปนสิ่งสํ าคัญย่ิงในการจัดทํ าประมวลศัพท  เพราะนอก
จากจะเปนฐานขอมูลการใชศัพทจริงท่ีรวบรวมมาแลว  ยังเปนแหลงขอมูลท่ีทํ าใหทราบความหมาย
และการใชงานของศัพทไดอีกดวย  การใชคลังขอมูลภาษาในการจัดทํ าประมวลศัพทมีมาต้ังแตในอดีต
แตมาเร่ิมไดรับความนิยมในปจจุบัน  ความสํ าคัญและความสะดวกที่คลังขอมูลภาษามีตอกระบวน
การทํ าประมวลศัพท  ทํ าใหในปจจุบันคลังขอมูลภาษาไดกลายเปนเครื่องมือท่ีสํ าคัญท่ีสุดอยางหนึ่งใน
การจัดทํ าประมวลศัพท ซึ่งผูจัดทํ าประมวลศัพททุกคนควรใหความสํ าคัญ

เน้ือหาในบทน้ีจะเปนการพูดถึงประวัติความเปนมาโดยคราวๆของการใชคลังขอมูล
ภาษาในการสรางประมวลศัพท   ความสํ าคัญของคลังขอมูลภาษาในการสรางประมวลศัพท วิธีวิทยา
ในการสรางคลังขอมูลภาษา  รวมถึงปญหาและวิธีการแกไขท่ีประสบในการดํ าเนินการดังกลาวดวย
โดยคํ านึงถึงกระบวนการท่ีปฏิบัติจริงในการสรางประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลเปน
หลัก

ความเปนมาของการใชคลังขอมูลภาษาในการทํ าประมวลศัพท

แมวาคลังขอมูลภาษาจะเปนสิ่งสํ าคัญและจํ าเปนดังท่ีกลาวมาแลว  แตก็ยังมีผูไม
เห็นดวยกับการใชคลังขอมูลภาษาเปนเครื่องมือในการสรางประมวลศัพท   Pearson (1998) ไดกลาว
ไววา เดิมทีนักศัพทวิทยาไมนิยมใชคลังขอมูลภาษาในการจัดทํ าประมวลศัพท  สาเหตุท่ีเปนเชนน้ัน
เพราะในอดีตการสรางคลังขอมูลภาษาเฉพาะดาน (Specialized Corpus) มีความยากลํ าบาก โดย
เฉพาะในแงของการรวบรวมขอมูลภาษาเปนจํ านวนมากๆ  ตอมาเมื่อมีการเก็บขอมูลในรูปของอิเล็ก
ทรอนิก (Electronic Text)  และมีการนํ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการรวบรวมขอมูล (ดูราย
ละเอียดในบทท่ี 7)  จึงเปนการงายข้ึนท่ีจะสรางคลังขอมูลภาษาเฉพาะดานของตนเองข้ึนมา   แตก็ยัง
มีอุปสรรคอีกดานหน่ึงซึ่งเปนอุปสรรคตอการใชคลังขอมูลภาษาในกระบวนการสรางประมวลศัพท  น่ัน
คือความเช่ือของนักศัพทวิทยาบางกลุมท่ียังไมเชื่อมั่นในประโยชนของการใชคลังขอมูลภาษา  แตใน
ขณะเดียวกันก็มีนักศัพทวิทยารุนใหมท่ีมองเห็นประโยชนและความสํ าคัญของการใชคลังขอมูลภาษา
ในการทํ างาน  ดังน้ัน จึงมีการแบงนักศัพทวิทยาออกเปนสองกลุมดวยกันคือ นักศัพทวิทยากลุม
อนุรักษนิยม (Traditional Terminologists)  ท่ีเชื่อมั่นวาศัพท (Terms) น้ันเปนสิ่งท่ีเปนอิสระจาก
บริบท (Context) อยางเด็ดขาด  และขอมูลท่ีไดจากคลังขอมูลภาษาจะไมเกิดประโยชนแตอยางใดตอ
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การจัดทํ าประมวลศัพท  กับอีกกลุมคือ นักศัพทวิทยากลุมรุนใหม (Modern Terminologists) ท่ีเชื่อวา
บริบทสามารถบงชี้รายละเอียดการใชศัพทและความหมายของศัพทได  และสนับสนุนใหมีการจัดทํ า
คลังขอมูลภาษาเพื่อใชในกระบวนการศัพทวิทยา

เมื่อเวลาผานไป ความคิดของนักศัพทวิทยาในกลุมรุนใหมไดรับการพัฒนาและ
สนับสนุนข้ึนตามลํ าดับ ทํ าใหการใชคลังขอมูลภาษาในกระบวนการศัพทวิทยาเร่ิมไดรับการยอมรับ
มากขึ้นเร่ือยๆ  และมีผูนิยมนํ ามาใชในการสรางประมวลศัพทมากขึ้น    จวบจนปจจุบัน การจัดทํ า
ประมวลศัพทเกือบท้ังหมดไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชคลังขอมูลภาษาไดอีกตอไป  เพราะนอกจากจะ
ชวยเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วใหกับการทํ างานในหลายๆ ข้ันตอนแลว  ก็ยังมีการพิสูจนแลว
วาขอมูลบริบทท่ีไดจากคลังขอมูลภาษาสามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกับศัพทไดมาก  ท้ังในแงของ
นิยาม (Definition)  ตัวอยางการใช (Example) คํ าเหมือน (Synonym)  หรือคํ าตรงขาม (Antonym)
เปนตน   อยางไรก็ตาม  การนํ าคลังขอมูลภาษามาใชในกระบวนการทํ าประมวลศัพทก็นับเปนกาว
สํ าคัญในการพัฒนาศาสตรดานศัพทวิทยาไปอีกข้ันหน่ึง  ประโยชนและรายละเอียดการนํ าคลังขอมูล
ภาษามาใชในการสรางประมวลศัพทจะไดกลาวโดยละเอียดตอไป

ความสํ าคัญของคลังขอมูลภาษาในกระบวนการทํ าประมวลศัพท

คลังขอมูลภาษานับวามีความสํ าคัญย่ิงในกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพท  ข้ันตอน
การสรางคลังขอมูลภาษาเปนข้ันตอนท่ีผูจัดทํ าประมวลศัพทตองใชความระมัดระวังและรอบคอบ
อยางมาก  เพราะผลการดํ าเนินการในข้ันตอนน้ีจะมีผลกระทบตอขั้นตอนตอๆ ไปท้ังหมดของการสราง
ประมวลศัพท  และยังมีผลโดยตรงตอคุณภาพของประมวลศัพทท่ีไดในขั้นตอนสุดทาย  ซึ่งความ
สํ าคัญของคลังขอมูลภาษาก็ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางดวยกัน

ความสํ าคัญประการแรกของคลังขอมูลภาษาก็คือ  ขอมูลท่ีผูจัดทํ าคลังขอมูลภาษา
ไดรวบรวมไวน้ันเปนขอมูลภาษาของศาสตรเฉพาะดานท่ีตองการนํ ามาสรางเปนประมวลศัพท  ดังน้ัน
ขอมูลท่ีอยูในคลังขอมูลภาษาจึงเปรียบเสมือนแหลงขอมูลอยางดีเก่ียวกับศัพทเฉพาะดานในเร่ืองน้ันๆ   
ซึ่งขอมูลน้ีเองจะเปนสิ่งท่ีผูทํ าประมวลศัพทจะนํ ามาใชในการบันทึกขอมูลเบ้ืองตนกอนท่ีจะนํ าไปรวบ
รวมไวในบันทึกขอมูลศัพทอีกชั้นหน่ึง  ขอมูลท่ีไดจากคลังขอมูลภาษานี้มาจากการใชงานจริงซึ่งเปน
ขอมูลประเภทที่ผูทํ าประมวลศัพทตองการที่สุด  และยังเปนการสนองตอบตอวัตถุประสงคของการทํ า
วิจัย  น่ันคือการรวบรวมศัพทในรูปแบบท่ีมีการใชงานจริง
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นอกจากความสํ าคัญในแงของขอมูลศัพทแลว  คลังขอมูลภาษายังเปนปจจัยท่ี
กํ าหนดความหลากหลายของประมวลศัพทดวย   การกํ าหนดเกณฑในการเลือกขอมูลท่ีจะมาเก็บไวใน
คลังขอมูลภาษาจะมีผลโดยตรงตอประมวลศัพทท่ีออกมา  เชน  ถากํ าหนดวาขอมูลในประมวลศัพท
จะเก็บเฉพาะขอมูลจากตํ าราเรียนเทาน้ัน  ความหลากหลายของศัพทอาจมีนอยกวาขอมูลท่ีเก็บจาก
หลายๆ แหลง  เชน  บทความทางวิชาการ  เอกสารเทคนิค  หรือ ขาวตามหนังสือพิมพ  เปนตน  นอก
จากความหลากหลายแลว  ยังมีผลกระทบตอระดับภาษาของศัพทท่ีได  จํ านวนศัพท  และความหนา
แนนของศัพทในขอมูลน้ันๆ อีกดวย

ขอมูลจากคลังขอมูลภาษาจะเปนขอมูลหลักในการทํ าบันทึกขอมูลศัพท  ไมวาจะเปน
ขอมูลดานไวยากรณ (Grammatical Category)  ดานตัวอยางการใชงาน  ดานขอมูลเสริม เชน คํ า
เหมือน (Synonym) และคํ าตรงขาม (Antonym) เปนตน  หรือแมแตความหมายของศัพทเองก็ตาม
ดังน้ันดวยความสํ าคัญดังท่ีกลาวมาทั้งหมดน้ีของคลังขอมูลภาษา   การจัดทํ าคลังขอมูลภาษา หรือ
วิธีวิทยาในการจัดทํ าคลังขอมูลภาษา จึงเปนข้ันตอนท่ีตองอาศัยการวางแผนและกํ าหนดเปาหมายไว
อยางดีเพื่อใหเกิดอุปสรรคปญหานอยท่ีสุดในการทํ างาน  และเพื่อใหไดคลังขอมูลภาษาที่มีคุณภาพ
เพื่อเปนฐานท่ีแข็งแกรงใหกับการจัดทํ าประมวลศัพทตอไป

วิธีวิทยาในการสรางคลังขอมูลภาษา

วิธีวิทยาในการสรางคลังขอมูลภาษาแบงออกเปนสองสวนคือ สวนของการคัดเลือก
ขอมูลเพื่อมาเก็บรวบรวม  และสวนของการจัดเก็บและจัดระบบขอมูลเพื่อใหพรอมใชงาน

1. การรวบรวมขอมูลเพ่ือสรางคลังขอมูลภาษา

คลังขอมูลภาษาเกิดจากการรวบรวมขอมูล (Text) เก่ียวกับศาสตรเฉพาะดานท่ีมีคุณ
สมบัติตามท่ีผูรวบรวมตองการ มาไวรวมกันเพื่อความสะดวกในการใชงานดานศัพทวิทยา   ซึ่งเกณฑ
ในการเลือกขอมูลหลักๆ ท่ีตองคํ านึงถึงก็คือ  ขนาดของคลังขอมูลภาษา  หัวขอของขอมูล  และ
ประเภทของตัวบท  เกณฑนอกจากน้ันก็ข้ึนอยูกับสถานการณการรวบรวมขอมูล  และวัตถุประสงค
ของประมวลศัพทตามแตกรณีไป  โดยท่ัวไปการเลือกขอมูลมาเก็บไวในคลังขอมูลภาษามักจะใชหลัก
เกณฑสํ าคัญสองประการดวยกัน (Pearson, 1998: 52-54)  ไดแก

1) เกณฑภายนอก (External Criteria)  หรือบางตํ าราก็เรียกวา Non-
Linguistic Criteria หรือ Sociocultural Criteria  ซึ่งเกณฑชนิดน้ีประกอบดวยองคประกอบดังน้ี
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- ประเภทของขอมูล (Genre) เชน  เปนขอมูลจากตํ าราเรียน  บทความ
หนังสือพิมพ  หรือจากเอกสารเทคนิค เปนตน

- รูปแบบ (Mode) เชน  คํ ากลาว (Speech)  ขอมูลเอกสาร (Written Text)
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Text)  เปนตน

- ผูเขียน (Origin) เชน  ผูเชี่ยวชาญ  (Expert)  นักเทคนิค (Technician)
หรือ อาจารย เปนตน

- ผูอานเปาหมาย (Target Reader) เชน กลุมบุคคลท่ัวไป  นักเทคนิค  หรือ
นักเรียน  เปนตน

- จุดมุงหมาย (Aims of Text)  เชน  ใหขอมูล (Informative)   หารือ
(Discussion)  หรือ ใหคํ าแนะนํ า (Recommendation) เปนตน

ซึ่งหลักเกณฑภายนอกเหลาน้ี  ผูจัดทํ าประมวลศัพทตองเปนผูท่ีกํ าหนดขึ้นใหสอด
คลองกับกลุมเปาหมาย  วัตถุประสงคของประมวลศัพท  และประเภทขอมูลท่ีมีอยู

2)   เกณฑภายใน (Internal Criteria)  มีองคประกอบดังน้ี
- หัวเร่ือง (Topic)  ขอมูลท่ีรวบรวมตองอยูในหัวขอเร่ืองท่ีกํ าหนดไว เชน  ขอ

มูลท่ีรวบรวมสรางคลังขอมูลภาษาเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล ก็ตองมีเน้ือหาอยูในเร่ืองการเติม
น้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเทาน้ัน

- รูปแบบการใชภาษา (Style) เชน  ภาษาแบบเปนทางการ (Formal)  หรือ
ภาษาแบบไมเปนทางการ (Informal)  เปนตน

ในการจัดทํ าคลังขอมูลภาษาสํ าหรับประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  ผู
ทํ าการวิจัยไดกํ าหนดเกณฑการเลือกขอมูล (Text) โดยคํ านึงถึงเกณฑพื้นฐานขางตน  วัตถุประสงค
ของการทํ าประมวลศัพท และขอจํ ากัดความเหมาะสมตางๆ ในสถานการณการวิจัย  และไดขอสรุปดัง
น้ี

1) ขนาดของคลังขอมูลภาษา (Size)
ขอมูลเฉพาะดานท่ีรวบรวมมาท้ังหมดกํ าหนดใหมีจํ านวนประมาณ 100,000

คํ า  ซึ่งเปนจํ านวนท่ีคํ านึงถึงความสํ าคัญสองดาน คือ ดานปริมาณขอมูลท่ีจะหาได  และคุณภาพของ
คลังขอมูลภาษา
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ในแงของปริมาณขอมูล ศาสตรดานการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเปนศาสตร
ทางดานวิศวกรรมน้ํ าท่ียังใหมอยูมาก  และมีขอมูลเฉพาะดานอยูนอยเมื่อเทียบกับศาสตรเฉพาะดาน
อ่ืนๆ  นับเปนอุปสรรคสํ าคัญในการสรางคลังขอมูลภาษาคร้ังน้ี   โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลท่ีเปนภาษา
ไทยย่ิงมีนอยมาก  เพราะประเทศไทยไดเร่ิมหันมาสนใจศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเพียงไมก่ีป
มาน้ีเทาน้ัน (โครงการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ.2542)  ดังน้ันจึงมีขอมูลท่ีเปนเอกสาร
นอย นับเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํ าใหไมสามารถใชกระบวนการทํ าวิจัยแบบ Multilingual Searches ได (ดู
บทท่ี 2) เพราะปริมาณขอมูลของสองภาษาตางกันมากเกินไป   ปริมาณขอมูลท่ีมีจํ ากัดน้ีทํ าใหไม
สามารถสรางคลังขอมูลภาษาที่ใหญมากได แตจํ านวน 100,000 ก็ไมใชจํ านวนท่ีนอยเกินไป เมื่อคํ านึง
ถึงในแงของคุณภาพขอมูลดวย

สํ าหรับปจจัยดานคุณภาพของคลังขอมูลภาษา  ตามหลักศัพทวิทยาแลว
ย่ิงคลังขอมูลภาษาใหญเทาไรก็ย่ิงดีเทาน้ัน   แตในกรณีท่ีคลังขอมูลภาษามีขนาดไมใหญมากเชนน้ี
คุณภาพของขอมูลจะเปนสิ่งท่ีชดเชยได   ซึ่งเกณฑการเลือกขอมูลท่ีไดต้ังไวสํ าหรับคลังขอมูลภาษา
เร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลน้ี  คาดวาจะชวยใหคลังขอมูลภาษาที่ไดมีคุณภาพพอสมควร  และชด
เชยขนาดของคลังขอมูลภาษาได  ซึ่งในทฤษฎีเก่ียวกับศัพทวิทยาบางทฤษฎี  ก็ยังไมสามารถกํ าหนด
ไวอยางแนนอนตายตัวไดเลยวา  ขนาดของคลังขอมูลภาษาควรจะมีท้ังหมดก่ีคํ าจึงจะเปนปริมาณท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการจัดทํ าประมวลศัพท (Pearson, 1998)  เพราะเมื่อพิจารณาดูแลว  การกํ าหนด
ขนาดของขอมูลภาษาควรจะพิจารณาเปนรายกรณีไป  ซึ่งในแตละกรณีก็อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
องคประกอบและปจจัยแวดลอมในขณะนั้นๆ ดวย

2) หัวขอ (Topic)
หลักเกณฑน้ีมีข้ึนเพื่อเนนย้ํ าวา  ขอมูลท่ีรวบรวมมาตองเปนขอมูลในเร่ือง

การเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเทาน้ัน  วิธีตรวจสอบเพื่อความแนใจวาเปนขอมูลในหัวขอดังกลาวจริงทํ า
ได 2 ข้ันตอน คือ ตรวจสอบเนื้อหาของขอมูล แลวจึงนํ าไปสอบถามจากผูเชี่ยวชาญศาสตรเฉพาะดาน
อีกคร้ัง

นอกจากการตรวจสอบวาเปนขอมูลในเร่ืองท่ีตองการหรือไมแลว  อีกสิ่งหน่ึง
ท่ีตองคํ านึงถึงในสวนของหัวขอก็คือ  ขอบเขตของหัวขอ ซึ่งจะเปนขอบเขตของขอมูลในคลังขอมูล
ภาษาไปในตัว   เร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลแบงไดเปนหลายมิติดวยกัน เชน ดานการบริหารจัด
การ  ดานวิธีปฏิบัติการ หรือดานเทคนิควิศวกรรม  เปนตน   ซึ่งผูทํ าวิจัยตองกํ าหนดไววาตองการ
ขอบเขตของขอมูลเพียงใด  ท้ังน้ีเพื่อไมใหขอมูลท่ีไดกระจัดกระจายขาดระบบ  เมื่อพิจารณาดูจาก
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กลุมเปาหมายและวัตถุประสงคของการทํ าประมวลศัพทคร้ังน้ีแลว (ดูบทนํ า)  จึงพอสรุปไดวาขอบเขต
ของขอมูลควรจะอยูในระดับไมกวางหรือแคบเกินไป  วงศัพทควรครอบคลุมศัพทท่ีใชกันสวนใหญ
โดยอาจมีการลงรายละเอียดในดานเทคนิคหรือวิศวกรรมศาสตรท่ีพบใชกันบอยๆ ในศาสตรดานน้ีดวย
แตก็เพียงในปริมาณและขอบเขตท่ีกลุมเปาหมายที่เปนคนท่ัวไปที่ไมใชนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานอาจทํ าความเขาใจได  และอาจตองพบเจอในการเขามาเก่ียวของกับเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ัน
น้ํ าบาดาลเทาน้ัน    ดังน้ัน จึงสรุปไดวาขอมูลท่ีจะรวบรวมไวในคลังขอมูลภาษาเปนขอมูลท่ัวๆไปท่ี
ครอบคลุมสาระสํ าคัญท้ังหมดในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเอาไว  แตจะหลีกเลี่ยงขอมูลเฉพาะ
ดานท่ีลึกซึ้งมากๆ และจะใชกันเฉพาะในหมูผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจริงๆ เชน เทคนิคการเจาะบอ
บาดาล  หรือ ขอมูลการทดสอบความเปนกรดดางของน้ํ าในบอสูบ เปนตน   อยางไรก็ตามศัพทเทคนิค
หรือศัพทวิทยาศาสตรสวนหน่ึงก็จะไปปรากฎอยูในคลังขอมูลภาษาดวย ท้ังน้ีเพราะขอมูลเหลาน้ันเปน
ขอมูลท่ีสํ าคัญในศาสตรดานน้ีหรือตองมีการกลาวอางถึงบอยๆ  เชน ศัพทเก่ียวกับสวนประกอบบาง
อยางของบอเติมน้ํ า  หรือกระบวนการเปาลางบอ  เปนตน  ซึ่งในกรณีเชนน้ีก็ตองรวบรวมไวเพราะเปน
ขอมูลพื้นฐานท่ีผูใชงานกลุมเปาหมายมีโอกาสจะไดพอเจอสูงในการทํ างานหรือเอกสารท่ีเผยแพรท่ัว
ไปในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล

3) รายละเอียดของขอมูล
ในเกณฑการเลือกขอมูล  สิ่งท่ีจะขาดไมไดเลยคือการกํ าหนดรายละเอียด

ของขอมูลท่ีตองการนอกเหนือจากการคํ านึงถึงขนาดของคลังขอมูลภาษาและหัวขอของขอมูล  ในการ
คัดเลือกขอมูลเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลน้ี  ไดกํ าหนดเกณฑไวดังน้ี

-  รูปแบบ (Mode)  การรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีไดกํ าหนดใหเก็บรวบรวมเฉพาะ
ขอมูลจากเอกสาร (Written Texts) และขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Texts) เทาน้ัน  สาเหตุท่ีเปน
เชนน้ันเพราะตองการใหรูปแบบของศัพทท่ีไดมีความเปนทางการหรือก่ึงทางการเพื่อประโยชนในการ
ใชงานทางวิชาการเปนหลัก  และสาเหตุอีกประการหน่ึงก็เพราะขอมูลในรูปแบบอ่ืนหาไดยากกวาและ
มีปริมาณนอยกวาดวย   อีกท้ังศัพทท่ีไดจากบทสนทนาหรือคํ ากลาวมักจะเปนศัพทท่ีไมเปนทางการ
หรือบางคร้ังก็มีการตัดหรือยอ ซึ่งทํ าใหศัพทท่ีไดขาดมาตรฐานไป  สวนสาเหตุท่ีเลือกใชขอมูลจาก
เอกสารก็เพราะมีความนาเชื่อถือสามารถคนหาท่ีมาได  อีกท้ังศัพทท่ีไดก็มีความเปนทางการและมี
มาตรฐานการใชท่ีคอนขางแนนอนกวา   สํ าหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งในที่น่ีเนนขอมูลท่ีไดจาก
อินเตอรเน็ตเปนหลัก มีประโยชนในแงของขอมูลท่ีอยูในรูปไฟลคอมพิวเตอรทํ าใหงายตอการเก็บรวบ
รวม  แตก็อาจมีปญหาดานความนาเชื่อถือได  ดังน้ันในการเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสจึงตองมีการตรวจ
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สอบอยางละเอียดรอบคอบวามีแหลงท่ีมาแนนอนหรือไมและมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใดกอนท่ี
จะนํ ามาเก็บรวบรวม

-   ประเภทของขอมูล (Genre)   ประเภทของขอมูลในคลังขอมูลภาษาเร่ือง
การเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  กํ าหนดใหมีสามประเภทดวยกัน  ไดแก

ประเภทที่หน่ึง  ขอมูลจากตํ าราเรียน  (Texts from Text Books)
ประเภทท่ีสอง   ขอมูลจากเอกสารสํ าหรับผูปฏิบัติงาน (Technical Texts)
ประเภทท่ีสาม ขอมูลจากเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ (Publication

Texts)
สาเหตุท่ีรวบรวมขอมูลสามประเภทนี้ไวก็เน่ืองจากเปนขอมูลท่ีแสดงสถาน

การณสื่อสารท่ีตางกันไป   ประเภทท่ีหน่ึงแสดงขอมูลภาษาที่ใชในสถานการณสื่อสารระหวางอาจารย
กับนักเรียน  ประเภทท่ีสองระหวางผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงานหรือนักเทคนิค   และประเภทที่สาม
ระหวางผูเชี่ยวชาญหรือนักเทคนิคกับคนท่ัวไป   ซึ่งการรวบรวมขอมูลท่ีแสดงสถานการณสื่อสารตาง
กันเชนน้ีไวจะชวยใหไดศัพทท่ีมีความหลากหลาย  และยังจะไดขอมูลเปรียบเทียบดวยวาในแตละ
สถานการณสื่อสารมีการใชศัพทตางกันอยางไรและจะมีผลตอประมวลศัพทท่ีไดมาอยางไรบาง

-  ความนาเชื่อถือ (Origin) ขอมูลในคลังขอมูลภาษาทั้งหมดตองเปนขอมูลท่ี
มีแหลงท่ีมาแนนอน  และมีความนาเชื่อถือทางวิชาการ   ผูเขียนหรือสถาบันท่ีผลิตขอมูลออกมาตอง
เปนท่ียอมรับในวงการ  การตรวจสอบตรงน้ีทํ าไดโดยการตรวจสอบท่ีมาของขอมูล  และนํ าไปหารือขอ
ความเห็นกับผูเชี่ยวชาญ  เพื่อใหขอมูลท่ีไดมีคุณภาพท่ีเชื่อถือไดเหมาะจะใชเปนฐานขอมูลสํ าหรับการ
สรางประมวลศัพท

- ความครบถวน เน่ืองจากศาสตรดานการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลมีประเทศท่ี
เปนผูบุกเบิก คือ สหรัฐอเมริกา  แตตอมาศาสตรน้ีไดรับการเผยแพรและพัฒนาขึ้นมากในประเทศแถบ
ยุโรป และประเทศออสเตรเลีย  ปจจุบันกลุมประเทศท้ังสามตางก็ออกเอกสารและขอมูลเก่ียวกับ
ศาสตรดานน้ํ าบาดาลมาอยางตอเน่ือง  แตละสํ านักก็มีชุดศัพทของตนเอง  จึงนับไดวาศาสตรดานน้ีมี
สํ านักใหญๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการบัญญัติใชศัพทเฉพาะดานอยูสามสํ านัก   และเพื่อใหประมวลศัพทท่ีได
มีความครบถวนในแงของศัพทท่ีมีการใชจริง  การรวบรวมขอมูลสรางคลังขอมูลภาษาจึงกํ าหนดให
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีท่ีมาจากทั้งสามสํ านัก  ซึ่งถาทํ าไดประมวลศัพทท่ีไดก็จะนํ าไปใชงานกับเอกสาร
ท่ีเขียนโดยสํ านักท้ังสามไดหมด  และมีประโยชนกวางขวางมากกวาท่ีจะจํ ากัดการใชงานอยูเพียงชุด
ศัพทของสํ านักเดียว
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-  คุณภาพ (Quality) ขอมูลท่ีเลือกมาควรเลือกท่ีมีความหนาแนนของศัพท
เฉพาะดานสูง (With high density of term)  มีบริบทท่ีเปนประโยชน  ขอมูลมีความชัดเจนแนนอน
และชี้ใหเห็นนิยาม (Definition) ของศัพทได

-   ความทันสมัย (Up-to-date)  คลังขอมูลภาษาที่ดีตองมีความทันสมัย  ขอ
มูลท่ีรวบรวมมาจึงตองไมเกามากจนเกินไป  เพื่อใหประมวลศัพทท่ีไดไมลาหลังจนใชประโยชนไมได
เกณฑท่ีกํ าหนดไวสํ าหรับคลังขอมูลภาษาเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลคือ ตองเปนขอมูลท่ีเขียน
หรือรวบรวมมาไมเกิน 10 ป  ยกเวนแตขอมูลจากตํ าราเรียนท่ีอาจเขียนมานานกวา 10 ปไดแตไมเกิน
20 ป  เพราะตํ าราเรียนจะแสดงขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล ซึ่งมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงไดนอยกวาขอมูลแบบอ่ืน

2. การเก็บขอมูลภาษา

เมื่อไดขอมูล (Texts) ตามหลักเกณฑท่ีกํ าหนดไวแลว  ก็มาถึงข้ันตอนของการนํ าขอ
มูลมารวบรวมไวดวยกันเพื่อจัดเก็บใหอยูในรูปท่ีใชงานไดงายและสะดวกท่ีสุด  ซึ่งในปจจุบันก็สามารถ
ทํ าไดโดยการเก็บขอมูลท้ังหมดไวในรูปของไฟลคอมพิวเตอร  และใชซอฟตแวรท่ีออกแบบมาโดย
เฉพาะเพื่อจัดระบบไฟลท้ังหลายใหพรอมใชงานในขั้นตอนตอๆ ไปของการทํ าประมวลศัพท

2.1  การเปล่ียนขอมูลใหอยูในรูปของไฟลคอมพิวเตอร

ขอมูลท่ีรวบรวมมามีสองรูปแบบตามท่ีไดกลาวมาแลว คือ ขอมูลท่ีเปน
เอกสาร กับขอมูลอิเล็กทรอนิกส   สํ าหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสยอมไมเปนปญหาเพราะอยูในรูปไฟลอยู
แลว  แตขอมูลท่ีเปนเอกสารจํ าเปนตองนํ ามาแปรสภาพใหอยูในรูปของไฟลคอมพิวเตอร เพื่อให
ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บ และเพื่อใหใชงานกับซอฟตแวรจัดการขอมูลได  วิธีท่ีทํ าไดก็คือ การนํ าขอ
มูลเอกสารดังกลาวไปเขาเครื่องสแกนเนอรเพื่อเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
โปรแกรมท่ีใชในการเปลี่ยนน้ีอาจใชไดหลายโปรแกรม เชน OmniPage หรือ Text Bridge เปนตน
(ปญหาในขั้นตอนน้ีดูไดจากหัวขอ �ปญหาและทางแกไข� ตอนทายบท)

2.2) การนํ าซอฟตแวรมาใชในการจัดระบบขอมูล

ขอมูลท่ีอยูในรูปของไฟลคอมพิวเตอรแลวจะนํ ามาใชประโยชนในฐานะของ
คลังขอมูลภาษาไดก็โดยการนํ าซอฟตแวรท่ีเหมาะสมมาใชในการจัดการขอมูล  เพื่อใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในกระบวนการตอๆ ไปของการทํ าประมวลศัพท  ซอฟตแวรดังกลาวไดแกซอฟตแวรใน
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ตระกูล Concordance เชน Win Concordance* ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีใชกันแพรหลาย และเปนโปรแกรม
ท่ีนํ ามาใชงานในการทํ าวิจัยคร้ังน้ีดวย

เมื่อผานข้ันตอนการคัดเลือกขอมูล รวมถึงการเก็บรวบรวมและจัดระบบขอ
มูลแลว  คลังขอมูลภาษาเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลก็เสร็จสมบูรณ  พรอมสํ าหรับการใชงานใน
ข้ันตอนตอไป  (รายละเอียดรายการอางอิงของขอมูลในคลังขอมูลภาษาเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาล ดูไดจากภาคผนวก ก)

ปญหาในเร่ืองการสรางคลังขอมูลภาษาและทางแกไข

แมจะดูเหมือนวาในข้ันตอนการสรางคลังขอมูลภาษานี้จะไมมีความซับซอนมากนัก  
แตเมื่อไดลงมือทํ าวิจัยจริง ก็ประสบปญหาในทางทฤษฎีและปฏิบัติไมนอย  ซึ่งผูทํ าวิจัยก็ไดพยายาม
หาทางแกไข  โดยมีรายละเอียดปญหาและทางแกไขดังตอไปน้ี

ปญหาในขั้นตอนการกํ าหนดเกณฑคัดเลือกขอมูล

- การคนขอมูล  การคนขอมูลเก่ียวกับศาสตรใหมอยางการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล
พบขอมูลไมมากอยางศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ  วิธีแกไขคือ กระจายการคนออกไปหลายๆ ดาน  เชน  คนจาก
ฐานขอมูลหองสมุด  ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยท้ังในและนอกประเทศ  รวมถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ดวย  ซึ่งการปฏิบัติเชนน้ีทํ าใหสามารถรวบรวมขอมูลมาไดจนครบตามเกณฑท่ีกํ าหนดไว

- ขอมูลท่ีไดขาดความหลากหลาย  จากการสํ ารวจขอมูลเบ้ืองตนเร่ืองการเติมน้ํ าลง
ชั้นน้ํ าบาดาล พบวาประเภทขอมูลท่ีพบมากท่ีสุดคือ ตํ าราเรียน  รองลงมาคือขอมูลเทคนิค  แตสวนท่ี
นอยมากคือขอมูลประชาสัมพันธ   การจะสรางคลังขอมูลภาษาใหมีความสมดุลยไดก็จํ าเปนตองหา
ขอมูลดานท่ีนอยใหมีปริมาณใกลเคียงกับอีกสองประเภท  ทางแกท่ีคนพบก็คืออาศัยการคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต ซึ่งจะมีขอมูลท่ีเปนขาวหรือบทความสั้นๆ ซึ่งจัดเปนขอมูลประชาสัมพันธได เพราะเปน
สถานการณสื่อสารระหวางผูท่ีมีความรูเร่ืองศาสตรเฉพาะดานกับบุคคลท่ัวไปที่ไมมีความรูมากอน

                                                          
* WinConcord เปนโปรแกรม Concordancer for Window ที่พัฒนาข้ึนมาโดย Zdenek Martinek จาก the University of West Bohemia, Pilsen, Czech
Republic ดวยความรวมมือกับ Les Siegrist, จาก the Technische Universität Darmstadt, Germany  โปรแกรมนี้สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.ifs.tu-
darmstadt.de/sprachlit/wconcord.htm
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-  ขนาดของคลังขอมูลภาษา  ตามทฤษฎีการจัดทํ าประมวลศัพทสวนใหญ มักจะ
แนะนํ าใหสรางคลังขอมูลท่ีมีจํ านวนคํ าอยางนอย 1,000,000คํ า (Pearson, 1998) ซึ่งถามองในแงน้ี
คลังขอมูลภาษาท่ีสรางข้ึนในการวิจัยคร้ังน้ีก็มีขนาดนอยกวาหลายเทาตัว (100,000 คํ า)   แตจากตัว
อยางการทํ าประมวลศัพทในตางประเทศ  มีอยูหลายกรณีท่ีจํ านวนศัพทมีนอย (50,000 � 100,000
คํ า)  แตก็สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพได  ดังน้ัน  ในความเห็นของผูทํ าวิจัยแลว  ขนาดของคลังขอ
มูลนาจะข้ึนอยูกับจุดประสงคการใชงานเปนหลัก  ในกรณีศึกษาน้ี  คลังขอมูลภาษาขนาด 100,000
คํ า มีความเหมาะสมแลว  เพราะขอมูลมีไมมากนัก  ขอมูลท่ีมีอยูมีคุณภาพสูง (มีความถ่ีศัพทมาก  ขอ
มูลแนนอนเชื่อถือได)  และประมวลศัพทเปาหมายที่ต้ังไวก็อยูในขนาดกลางมีจํ านวนศัพทไมมากนัก
(ประมาณ 100 ศัพท)  ดังน้ันแมวาขนาดของคลังขอมูลภาษาจะนอยกวาเกณฑมาตรฐานอยูมาก  แต
ก็มีองคประกอบและเหตุผลท่ีชดเชยกันไดดังท่ีกลาวมาแลว

- ท่ีมาของขอมูลไมแนชัด  ปญหาน้ีเกิดกับขอมูลสวนใหญท่ีไดจากอินเตอรเน็ต  ขอ
มูลเชนน้ีสวนใหญหาไดงายแตมักไมสามารถยืนยันท่ีมาอยางชัดเจนได  ทํ าใหขอมูลจํ านวนมากขาด
คุณสมบัติดานความนาเชื่อถือซึ่งเปนเกณฑหน่ึงในการคัดเลือกขอมูล  ทางออกสํ าหรับปญหานี้คือ
ตองตัดขอมูลท่ีไมมีแหลงท่ีมาชัดเจนออกไป  แมจะนาเสียดายแตตองคํ านึงถึงคุณภาพของขอมูลเปน
หลักสํ าคัญ  การแกปญหานี้อาจทํ าใหขอมูลท่ีไดมีนอยลง  แตก็จะชวยปองกันปญหาใหญๆ ท่ีจะเกิด
ตามมา  เชนปญหาการอางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอมูล  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพและความนา
เชื่อถือของประมวลศัพทดวย

ปญหาในขั้นตอนการเก็บและจัดระบบขอมูล

-ปญหาคาใชจายในการสแกนขอมูลเอกสารใหอยูในรูปไฟลคอมพิวเตอร  ข้ันตอนน้ีมี
คาใชจายมากในสวนของการท่ีตองสแกนเอกสารจํ านวนมาก  ซึ่งถาไปจางรานท่ีรับงานประเภทนี้สวน
ใหญจะคิดราคาประมาณแผนละ 10 บาท  ผูทํ าวิจัยแกปญหานี้ดวยการใชเคร่ืองสแกนเนอรสวนตัว
เปนการลงทุนคร้ังเดียว  แตชวยใหเกิดความสะดวกสบายในการทํ างานข้ึนอีกมาก  และเมื่อคํ านวณถึง
คาใชจายในการสแกนและคาเดินทางแลว  การแกปญหาเชนน้ีอาจจะคุมคากวาในแงของคาใชจาย
โดยรวม

- ปญหาซอฟตแวรท่ีใชในการเปลี่ยนขอมูลเอกสารเปนไฟลคอมพิวเตอร   ซอฟตแวร
ท่ีใชเพื่อการน้ีมีอยูจํ านวนหน่ึง  การเลือกใชมีความสํ าคัญมากกับคุณภาพของขอมูลท่ีจะไดมา
ปญหาของผูทํ าวิจัยเกิดจากการเลือกใชโปรแกรม Text Bridge 6.0 ซึ่งแถมมากับเครื่องสแกนเนอรใน
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การทํ างานกับขอมูลชุดแรก และประสบปญหาทันที  เน่ืองจากคุณภาพของขอมูลท่ีออกมาคอนขางต่ํ า
ขอมูลผิดพลาดไปจากตนฉบับคอนขางมาก  ทํ าใหตองเสียเวลามาปรับเปลี่ยนใหมเปนรายคํ าราย
ประโยค  ทํ าใหเสียเวลาและอาจเกิดความผิดพลาดเนื่องจากการหลุดรอดสายตาไปไดโดยงาย   วิธีแก
ปญหาคือ เปลี่ยนซอฟตแวรท่ีใชใหม  ผูทํ าวิจัยเปลี่ยนจาก Text Bridge 6.0  มาใช  OmniPage 8.0
และก็แกปญหาขางตนไปไดมาก  แมวาโปรแกรมหลังน้ีจะไมเกิดความผิดพลาดมากเชนโปรแกรมแรก
แตก็มีจุดท่ีผิดพลาดอยูบาง  ซึ่งตองอาศัยการตรวจสอบ  อยางไรก็ตาม  ถือวาสามารถแกปญหาสวน
ใหญไปไดแลว  เพราะการสแกนก็ยอมไมสามารถคาดหวังใหขอมูลออกมาถูกตอง 100 % ได การ
เลือกใชซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพสูงจะชวยผอนภาระในสวนน้ีไปไดมาก
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บทท่ี  4
การสรางมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network)

หลังจากท่ีไดคลังขอมูลภาษา (Corpus) แลว  ข้ันตอนตอมาในการจัดทํ าประมวล
ศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลคือ การสรางมโนทัศนสัมพันธ  ซึ่งนับเปนข้ันตอนท่ีสํ าคัญท่ีสุดอีก
ข้ันตอนหน่ึง  ข้ันตอนน้ีตองใชเวลาและความรูเก่ียวกับศาสตรเฉพาะดานอยางสูง   มโนทัศนสัมพันธท่ี
ไดจากขั้นตอนน้ีจะเปนสวนสํ าคัญย่ิงในบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)  ซึ่งเปนข้ันตอน
ตอไป

วาดวยเร่ืองมโนทัศนสัมพันธ

มโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) เปนสิ่งท่ีนักศัพทวิทยาใหความสํ าคัญมา
โดยตลอด  ท้ังในฐานะท่ีเปนการแสดงออกถึงขอบเขตของศาสตรเฉพาะดาน  และเปนตัวชี้วัดมโน
ทัศน (Concept) ของศัพทเฉพาะดานหรือความสัมพันธท่ีศัพทเหลาน้ันมีตอกัน  ความสัมพันธของมโน
ทัศนน้ีเองท่ีจะเปนการพิสูจนใหเห็นวาชุดศัพทในประมวลศัพทเปนชุดศัพทชุดเดียวกันและมีความ
เก่ียวของสัมพันธกันอยูในศาสตรเดียวกัน

มโนทัศนสัมพันธประกอบไปดวยมโนทัศน (Concept) ท่ีมีศัพท (Terms) เปน
สัญลักษณแทนมโนทัศนเหลาน้ัน   อยางไรก็ตาม นักศัพทวิทยา เชน Cabrè (1998) มองวา มโนทัศน
มีความเปนอิสระจากศัพทและเกิดขึ้นมากอนศัพท   การสรางมโนทัศนสัมพันธคือการดึงเอามโนทัศน
ท้ังหมดของศาสตรเฉพาะดานออกมาแลวใชศัพทเปนสัญลักษณในการสื่อมโนทัศนน้ันๆ ออกมา  โดย
มีการอธิบายอยางชัดเจนถึงองคประกอบของมโนทัศนน้ันๆ และความสัมพันธท่ีมีกับมโนทัศนอ่ืนๆ
การอธิบายน้ีอาจทํ าดวยการเขียนอธิบายเปนตัวอักษร (Verbal Forms) หรือดวยสื่ออ่ืนๆ (Nonverbal
Visual Forms) เชน แผนภาพ หรือรูปภาพ เปนตน  แตโดยมากจะใชประกอบกัน

นอกจากมโนทัศนสัมพันธจะทํ าหนาท่ีแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนในศาสตร
เฉพาะดานแลว  ในข้ันตอนการทํ ามโนทัศนสัมพันธยังเปนการชวยตรวจสอบดวยวามีศัพทใดท่ีหลุด
ลอดสายตาของผูทํ าประมวลศัพทไปไดบาง  เพราะในกรณีท่ีมีมโนทัศนใดท่ีขาดหายไปจากระบบ
ความไมตอเน่ืองหรือชองโหวของระบบมโนทัศนสัมพันธจะฟองถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทันที  เปน
การเตือนวามีมโนทัศนท่ีขาดไปจากระบบ  ตัวอยางเชน เมื่อทํ ามโนทัศนสัมพันธของกลุมวิธีการเติมน้ํ า
ผานบอ (Well Recharge)  แตไมไดพูดถึงบอเติมน้ํ า (Recharge Well)  การแสดงมโนทัศนสัมพันธ
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ของชุดศัพทจะสะดุดและไมตอเน่ืองไปทันที เปนตน  มโนทัศนแตละมโนทัศนในศาสตรเร่ืองเดียวกัน
จะมีความสัมพันธท่ีสอดประสานของเก่ียวกันไปเหมือนตาขาย ซึ่งเมื่อแสดงมโนทัศนหน่ึงออกมา ก็จะ
เชื่อมโยงใหเห็นถึงอีกมโนทัศนหรืออีกหลายมโนทัศนตามมา  ทํ าใหเห็นความเก่ียวเน่ืองกันของมโน
ทัศนในศาสตรน้ันๆ  และเปนการบังคับใหประมวลศัพทท่ีใชวิธีการน้ีมีชุดศัพทท่ีครบถวนและมีความ
สัมพันธเก่ียวของกันท้ังหมดอยูในเครือขายของเร่ืองศาสตรเฉพาะดานน้ันๆ

นอกจากน้ัน การสรางมโนทัศนสัมพันธยังชวยใหผูจัดทํ าเกิดความเขาใจในศาสตร
เฉพาะดานมากขึ้น  โดยเฉพาะผูจัดทํ าท่ีไมใชผูเชี่ยวชาญในศาสตรเฉพาะดาน  การจัดระบบความ
สัมพันธระหวางมโนทัศนจะชวยเสริมความรูเก่ียวกับศาสตรเฉพาะดานน้ันๆ  ซึ่งก็จะเปนการเพิ่มประ
สิทธิภาพในการทํ างาน  และยังชวยใหสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญศาสตรเฉพาะดานไดเขาใจมากข้ึนอีกดวย
นับเปนประโยชนโดยตรงตอคุณภาพของงานวิจัย

โดยรวมแลว การสรางมโนทัศนสัมพันธจะชวยใหเราสามารถควบคุมคุณภาพของ
ประมวลศัพทท่ีออกมาได  อีกท้ังชุดศัพทในประมวลศัพทก็จะมีความสัมพันธท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงกัน
ชัดเจนและครอบคลุมศัพทในสวนท่ีเก่ียวของไดท้ังหมด  ท้ังน้ีดวยวิธีการจัดระบบการเขาถึงศาสตร
เฉพาะดานโดยอาศัยความเช่ือมโยงกันของมโนทัศนท่ีเปนระบบ  นอกจากน้ัน  ดวยการสรางมโนทัศน
สัมพันธ  เรายังอาจไดนิยามของศัพทรวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ  มาบันทึกไวในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ือง
ตน  อีกท้ังระบบศัพทท่ีเชื่อมโยงกันเปนเครือขายยังชวยใหการคนขอมูลทํ าไดสะดวกและงายข้ึน  ทาย
สุด การมีมโนทัศนสัมพันธยังจะชวยในการบัญญัติศัพทไทยใหมใหสอดคลองกับศัพทเดิมท่ีมีอยูแลว
ในศาสตรเดียวกันได  ซึ่งประโยชนขอน้ีจะไดนํ าเสนอรายละเอียดตอไปในบทท่ี  6

วิธีวิทยาในการสรางมโนทัศนสัมพันธ

แมวาในทางทฤษฎีแลว  นักศัพทวิทยาจะถูกคาดหมายใหสรางระบบความสัมพันธ
ของมโนทัศนข้ึนมากอน  แลวจึงจัดรูปศัพทใหักับมโนทัศนในระบบนั้นๆ  และในข้ันตอนตอมาจึงจะดึง
ขอมูลเก่ียวกับศัพทออกมาจากขอมูลภาษามาเก็บไวในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Extraction
Records)  (Sager, 1990: 21)  แตในทางปฏิบัติแลว  กระบวนการนี้เปนกระบวนการท่ีเชื่อมโยงเปน
วงจร  เราไมสามารถแบงข้ันตอนท้ังหมดออกจากกันโดยเด็ดขาดได   มโนทัศนน้ันแสดงออกอยูแลวใน
รูปศัพทในคลังขอมูลภาษา  ดังน้ันการจะแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนได  เราจํ าเปนตองดึงเอา
สัญลักษณแทนมโนทัศนหรือศัพท (Terms) ออกมาจากคลังขอมูลภาษาใหไดกอน  การเลือกชุดศัพท
จากคลังขอมูลภาษาในขั้นตนน้ี  จะนํ ามาเปนชุดศัพทพื้นฐานในการสรางมโนทัศนสัมพันธ   อยางไรก็
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ตาม ระบบมโนทัศนสัมพันธและชุดศัพทอาจมีการปรับเปลี่ยนไดอยูตลอดเวลาในชวงท่ีมีการสรางมโน
ทัศนสัมพันธ  เน่ืองจากเมื่อมีการกํ าหนดความสัมพันธของมโนทัศนไปเร่ือยๆ และพบวายังมีมโนทัศน
บางสวนท่ีขาดหายไป  ก็ทํ าใหตองกลับไปคนคลังขอมูลภาษาเพื่อหาศัพทท่ีแทนมโนทัศนน้ันๆ  ซึ่งเปน
การตรวจสอบความบกพรองในขั้นตอนการเลือกศัพทคร้ังแรกไปในตัว  และในระหวางข้ันตอนการรวบ
รวมชุดศัพทและจัดระบบความสัมพันธของมโนทัศนน้ี  ตองอาศัยการอางอิงขอมูลจากคลังขอมูล
ภาษา  (Corpus) ซึ่งขอมูลเหลาน้ีนอกจากจะแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนแลว  ยังแสดงราย
ละเอียดเก่ียวกับศัพท เชน นิยาม  หรือตัวอยางการใชงาน เปนตน นับเปนขอมูลท่ีจะบันทึกไวในบันทึก
ขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Extraction Records)  จะเห็นไดวาข้ันตอนตางๆ วนเวียนเปนวงจรที่เชื่อมโยงกัน
ไปมา  ซึ่งผูทํ าประมวลศัพทตองทํ าเก่ียวพันกันไป  ไมสามารถทํ าข้ันตอนใดขั้นตอนหน่ึงใหสํ าเร็จเสร็จ
สิ้นเด็ดขาดไปเลยได  ลักษณะการทํ างานในสวนของการสรางมโนทัศนสัมพันธน้ีจึงคอนขางแตกตาง
จากขั้นตอนอ่ืน  อยางไรก็ตามเพื่อความเขาใจท่ีงาย  ในรายงานการวิจัยคร้ังน้ีจึงจะขอแสดงวิธีวิทยา
การสรางมโนทัศนสัมพันธโดยแบงเปนข้ันตอนใหญๆ สามข้ันตอน และจะไดพูดในรายละเอียดของแต
ละข้ันตอนตอไป  แตสิ่งท่ีตองคํ านึงถึงก็คือขั้นตอนแตละข้ันตอนไมไดจบลงในตัว  แตอาจตองกลับมา
ปฏิบัติซํ้ าอีกหมุนเวียนไปมาจนกวาการสรางมโนทัศนสัมพันธจะเสร็จสมบูรณ

ขั้นตอน การเลือกชุดศัพท
ในการเลือกชุดศัพทจากคลังขอมูลภาษา  สิ่งท่ีตองคํ านึงถึงก็คือ  ศัพท (Terms) ตาง

จากคํ า (Words) และเราตองแยกแยะความแตกตางใหได  เพื่อใหสามารถคัดเลือกชุดศัพทเฉพาะดาน
ท่ีแทจริงออกมาได  แมวาในขั้นตอนการสรางคลังขอมูลภาษา  จะไดมีการเลือกขอมูลท่ีเปนศาสตร
เฉพาะดานมารวบรวมไวอยูแลว  แตศัพทท่ีปรากฏในคลังขอมูลภาษาก็ไมใชศัพทเฉพาะดานท้ังหมด
ดังน้ันนอกจากการแยกแยะระหวางศัพทและคํ าแลว  ผูวิจัยยังตองสามารถรูไดดวยวาศัพทใดเปนศัพท
เฉพาะดานท่ีตองการบาง

นิยามคราวๆ ของ ศัพท และความแตกตางของศัพทกับคํ า ไดรับการสรุปไวในงาน
ของ Sager (1990) วา

The items which are characteresed by special reference within a 
discipline are the �term� of that discipline, and collectively they forms its 
�terminology�; those which function in general reference over a variety of 
sublanguages are simply called �words�, and their totality the �vocabulary�.  
(Sager, 1990: 19)



33

ซึง่เกณฑท่ี Sager ใชกค็อืความเก่ียวพันของศัพทกับศาสตรเฉพาะดาน  แตในการจะช้ีชัดวาอะไรคือส่ิงท่ีตัดสินความ
สัมพันธดงักลาวได ก็ยังเปนส่ิงท่ีไมชัดเจน  อยางไรก็ตามนิยามของ Sager นับวาไดชวยใหเห็นความแตกตางระหวาง
ศพัทกับคํ าไดในระดับหน่ึง

ตอมา Pearson (1998) ไดพยายามประมวลนิยามของ �ศัพท� และเกณฑวัดความ
แตกตางระหวางศัพทกับคํ า ท่ีนักศัพทวิทยาและนักภาษาศาสตรหลายๆ ทานไดเคยรวบรวมไว   และ
ไดรายงานผลสรุปไวในหนังสือ Terms in Context  วา ยังไมมีเกณฑใดท่ีสามารถใชเปนบรรทัดฐาน
โดยไมมีขอโตแยงได    Pearson (1998) เสนอวิธีการใหมข้ึนมา ซึ่งประกอบดวยเกณฑสองอยาง คือ
Generic Reference Criterion และ Co-occurrence Criterion  โดยเกณฑแรกจะเปนการวัดความ
เปนสากลของศัพท  โดยมีสมมุติฐานวาศัพทเปนคํ าท่ีอางถึงกลุม (class) ของสิ่งท่ัวไปไมใชสิ่งท่ีเฉพาะ
เจาะจง  จึงปรากฏในรูปท่ีมี indefinite article นํ าหนา หรือไมมีอะไรนํ าหนาเลย  อีกเกณฑหน่ึงคือ
Co-occurrence Criterion จะถือวาในกรณีท่ีคํ าปรากฏในบริบทท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีกํ าหนดไว มาก
กวาสองครั้ง  คํ าดังกลาวก็มีแนวโนมท่ีจะเปนศัพท  เชน  คํ าท่ีปรากฏอยูทายประโยค  แลวประโยคตอ
มาข้ึนตนดวยวลีอยาง This process, This method หรือ The Device ก็มีความเปนไปไดท่ีจะเปน
ศัพทไดเปนตน

เมื่อลองนํ าวิธีการดังกลาวไปทดลองใชงานพบวา เกณฑแรกคือ Generic Reference
Criterion สามารถแยกแยะศัพทออกจากคํ าได เชน Artificial Recharge มีการใชโดดๆ ไมมีอะไรนํ า
หนา ก็เปนศัพทเฉพาะดาน  หรือ คํ าวา Aquifer มี indefinite article นํ าหนาพบเห็นท่ัวไปในบริบท  ก็
เปนศัพทเฉพาะดาน เปนตน  แตการจะพิจารณาคํ าทีละคํ าเพื่อดูวาเปนคํ าท่ีลักษณะดังกลาวหรือ
เปลาก็เปนวิธีท่ีใชเวลาและอาจเกิดความผิดพลาดไดงาย  และถาเปนกรณีท่ีคลังขอมูลภาษามีขนาด
ใหญมากๆ การใชเกณฑดังกลาวจะทํ าใหเสียเวลามาก  ดังน้ัน วิธีการน้ียังไมนาจะเพียงพอในการคัด
เลือกศัพท  สวนเกณฑท่ีสอง คือ Co-occurrence Criterion  เมื่อปฏิบัติจริงพบวาสามารถใชคัดเลือก
ศัพทไดจริงเชนเดียวกับเกณฑแรก เชน  ตัวอยางสองตัวอยางท่ียกมาจากคลังขอมูลภาษา

(1) Table 11.2 summarizes representative rates obtained by Basin 
Recharge. In this method water is distributed� (CEB04.txt)

(2) In this circumstance, basin recharge is the most effective one. 
This method involves surface spreading�(CEP04.txt)
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ตัวอยางท้ังสองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกํ าหนดโดยเกณฑดังกลาวท่ีวา ในกรณีท่ีมีคํ าท่ี
ถูกอางถึงอีกคร้ังดวยคํ าอยาง �this method� หรือ �the process� ก็มีความเปนไปไดสูงท่ีจะเปนศัพท 
ซึ่งตามตัวอยางก็แสดงใหเห็นวา Basin Recharge เปนศัพท  แตเกณฑน้ีก็มีขอเสีย โดยเฉพาะเม่ือนํ า
มาใชกับขอมูลในศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล เพราะศาสตรน้ีมีความเก่ียวพันกับศาสตรอ่ืนๆ ท่ี
ใกลเคียงกันสูง เชน วิศวกรรมน้ํ า  ธรณีวิทยา  น้ํ าบาดาล เปนตน  ซึ่งศัพทเฉพาะดานในศาสตรเหลาน้ี
ก็มีคุณสมบัติเปนศัพทตามเกณฑน้ีไดท้ังหมด  ทํ าใหเกิดปญหาที่ไมสามารถแยกแยะไดวาศัพทใดเปน
ศัพทเฉพาะของศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  นอกจากน้ันเกณฑน้ีก็ยังมีปญหาเชนเดียวกับ
เกณฑแรกคือ ตองใชการพิจารณาเปนรายประโยคไป  ทํ าใหเสียเวลามาก  ดังน้ันการใชเพียงเกณฑท้ัง
สองของ Pearson (1998) จึงยังไมเพียงพอ

ทัศนะของนักศัพทวิทยาทานตอมา เก่ียวกับการกํ าหนดเกณฑการคัดเลือกศัพท ก็คือ
วิธีการของ Alain Rey (1995) ท่ีวาการท่ีคํ าๆ ใดจะถูกเรียกวา �ศัพท� ได จะตองมีความแตกตางจาก
คํ าอ่ืนๆ ในแงท่ีเปนองคประกอบของศาสตรเฉพาะดานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ซึ่งการแสดงถึงความแตกตาง
น้ีทํ าไดโดยกระบวนการใหคํ านิยามของศัพทน้ันๆ   (Rey, 1995: 40-41)

เมื่อลองนํ าแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยการอาศัยรูปภาษาที่
แสดงใหเห็นถึงการใหคํ านิยามหรือความหมายของศัพท โดยต้ังสมมติฐานวา ศัพทท่ีผูเขียนใชในแงท่ี
ใหคํ านิยาม หรือพยายามใหความหมายเพื่อใหผูอานเขาใจถึงมโนทัศนของศัพทน้ันๆ มีความเปนไปได
ท่ีจะเปนศัพทเฉพาะดาน  ซึ่งเมื่อทดลองใชดูก็ไดผลดี เชน Artificial recharge may be defined as
the practice of increasing, by artificial means, the amount of water that enters a
groundwater reservoir. (CEB03.txt)  การพบรูปประโยคที่ผูเขียนพยายามใหคํ าอธิบายถึงศัพทบาง
ศัพท ทํ าใหสันนิษฐานไดวาศัพทดังกลาวเปนศัพทเฉพาะดานในศาสตรท่ีขอมูลน้ันอางอิงถึง

อยางไรก็ตาม  การแยกแยะระหวางศัพทและคํ าดวยการพิจารณาจากโครงสรางการ
ใหนิยาม จะทํ าใหข้ันตอนการคัดเลือกชุดศัพทตองใชความรูเก่ียวกับศาสตรเฉพาะดานเขามาชวย
อยางมาก  เพื่อใหทราบวาคํ าใดมีความหมายในศาสตรเฉพาะดานและมีคุณสมบัติเปนศัพทเฉพาะ
ดานของเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  ซึ่งก็เปนปญหาที่ตองหาทางแกไขในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ
จริงตอไป  และนอกเหนือจากการเลือกศัพทแลว  อีกสิ่งท่ีตองคํ านึงก็คือการแยกแยะศัพทเฉพาะดาน
เร่ืองการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลออกจากศาสตรเฉพาะดานอ่ืนๆ ในศาสตรท่ีกวางกวาหรือใกลเคียงกัน
อยางเชน  วิศวกรรมน้ํ า  (Water Engineering) น้ํ าบาดาลศาสตร (Groundwater Study) หรือ
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เทคโนโลยีการบํ าบัดน้ํ า (Water Treatment) เปนตน  ซึ่งมีความเปนไปไดสูงท่ีคลังขอมูลภาษาที่รวบ
รวมขอมูลเก่ียวกับเร่ืองการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลอาจจะรวมเอาศัพทจากศาสตรใกลเคียงดังกลาว
เอาไวดวย  เพราะเปนศาสตรท่ีมีความเก่ียวของกันมากและมักจะถูกกลาวพาดพิงรวมๆ กันไปดวย
เสมอ  อีกท้ังยังมีการใชศัพทเฉพาะดานบางสวนท่ีซํ้ าซอนกันอยูดวย  ซึ่งการแยกแยะศัพทดังกลาว
ออกมาไดก็หนีไมพนการใชความรูเก่ียวกับศาสตรเฉพาะดานท่ีมากพอ  ซึ่งในขั้นตอนน้ีผูทํ าวิจัยจํ าเปน
ตองอาศัยความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ (Specialist) อยางมาก ท้ังในแงของการตรวจสอบความถูก
ตองและการใหคํ าแนะนํ า

มาถึงข้ันตอนน้ี  การผสมผสานเกณฑท้ังสองของ  Pearson (1998) กับเกณฑการดู
รูปภาษาท่ีใหนิยาม ทํ าใหไดชุดหลักเกณฑท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะกับการทํ าวิจัยคร้ังน้ี  แตเกณฑ
ท้ังสามก็ยังไมสามารถแกปญหาดานหน่ึงได  น่ันก็คือ ปญหาเร่ืองความลาชาของการไลดูศัพทไปทีละ
คํ าท้ังคลังขอมูลภาษา  ซึ่งก็เปนการใชเวลามากและอาจเกิดความผิดพลาดไดงาย เชน  ขามศัพทบาง
ศัพทไปเพราะความหลงลืม  เปนตน  ดังน้ัน  ในขั้นแรกจึงตองมีการคัดศัพทท่ีสันนิษฐานวาเปนศัพท
เฉพาะดานออกมากอน  แลวจึงนํ ามาตรวจสอบเพื่อคัดเลือกดวยนิยามตอไป  การต้ังสมมติฐานขั้นตน
น้ี  ผูทํ าวิจัยไดใชความถ่ีท่ีศัพทปรากฏในคลังขอมูลภาษาเปนหลัก  สมมติฐานก็คือ  ศัพทท่ีพบบอยใน
คลังขอมูลภาษาเฉพาะดาน  มีความเปนไปไดสูงวาจะเปนศัพทเฉพาะดานในเร่ืองน้ันๆ

การคนหาศัพทท่ีมีความถ่ีสูง 200 อันดับแรกจากคลังขอมูลทํ าไดโดยการใชโปรแกรม
Win Concordance ใหแสดงศัพทท่ีพบในคลังขอมูลภาษาออกมา และใหเรียงลํ าดับตามความถ่ี   โดย
ศัพทชุดน้ีไดผานการตัดสวนท่ีเปน Article และ Preposition ออกแลว ใหเหลือเฉพาะท่ีเปนศัพทลวนๆ
จากน้ันจึงใหโปรแกรม Win Concordance แสดงบริบทท่ีปรากฏการใชศัพทในคลังขอมูลภาษาไลไปที
ละศัพท  เพื่อทํ าการตรวจสอบดวยเกณฑท่ีประยุกตมาจากเกณฑท้ังสองของ Pearson (1998) และ
เกณฑการใหนิยามของ Rey (1995)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

(1) มีรูปภาษาท่ีชี้วาเปนศัพทเฉพาะดาน  เชน  มีคํ าวา This process, This
method หรือ The Device ใชแทนท่ีศัพทดังกลาว เปนตน   ตัวอยาง  The process is often referred
to as evaporation, but this leads to confusion as to whether the meteorological processes in
the atmosphere are included. (CEB02.txt) ในกรณีน้ีเราก็รูไดวา evaporation เปนศัพทเฉพาะดาน
เปนตน
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(2) รูปภาษาแสดงถึงการใหคํ านิยามหรือความหมายของศัพทน้ันๆ เชน  The
term groundwater is usually reserved for the subsurface water that occurs beneath the
water table in soils and geologic formations that are fully saturated. (CEB02.txt) เปนตน

(3) ในกรณีท่ีมีคํ านิยามใหมาดวย ก็ใชความรูดานศาสตรเฉพาะดาน
พิจารณานิยามน้ันเลยวาสื่อถึงมโนทัศนท่ีเก่ียวของกับศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลหรือไม  โดย
อาจสอบถามกับผูเชี่ยวชาญหรือตรวจสอบจากหนังสืออางอิง   ตัวอยาง  Any withdrawal in excess
of safe yield is an overdraft . (CEB02.txt)  เมื่อพิจารณาดูแลวเปนมโนทัศนท่ีเก่ียวของในเรื่องการ
เติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  ดังน้ันจึงคัดคํ าวา overdraft ไวเปนศัพทเฉพาะดานได เปนตน

(4)  เก่ียวของในแงไวยากรณกับศัพทเฉพาะดาน เชน เปนรูปกริยาของศัพทท่ี
เปนศาสตรเฉพาะดาน  ตัวอยาง Too much discharge overdrafted this confined aquifer.
(CEB02.txt)  จะเห็นไดวา overdraft น้ีเปนรูปกริยา (verb) ของ overdraft ท่ีเปนนาม และไดรับการ
พิจารณาใหเปนศัพทเฉพาะดานไปแลวดวยเกณฑอ่ืน  ดังน้ันรูปกริยาของศัพทเฉพาะดาน ก็นาจะเปน
ศัพทเฉพาะดานดวย เปนตน

(5) มีลักษณะท่ีใชไดท่ัวไป เปนอิสระจากบริบท เชน มี Indefinite article นํ า
หนา หรือไมมี article นํ าหนาเลย  เชน Obtain suspended-solids removal by filtration through
the ground. (CEB03.txt) คํ าวา filtrationไมมี article นํ าหนา สันนิษฐานไดวานาจะเปนศัพท เปนตน

ในหลายๆ กรณีการใชเกณฑการตรวจสอบเพียงเกณฑเดียวอาจไมเพียงพอ เชน ใช
เกณฑท่ี (5) เพียงเกณฑเดียวอาจไมเพียงพอในการตัดสินวาศัพทดังกลาวเปนศัพทเฉพาะดานหรือไม
ตองใชเกณฑอ่ืนๆ มาชวยเชนเกณฑการตรวจสอบนิยาม หรือเกณฑรูปศัพท เปนตน

ผลจากการใชเกณฑท้ังหมดในกระบวนการตรวจสอบชุดศัพท 200 ศัพทท่ีเลือกตาม
ความถ่ี  พบวามีศัพทท่ีผานเกณฑเปนศัพทเฉพาะดาน ท้ังหมด 28 ศัพท  คิดเปนรอยละ 14 จากท้ัง
หมด 200 ศัพท  และท้ังหมดอยูในรูปของศัพทเด่ียว (Single term)  สาเหตุท่ีเปนเชนน้ี ไมใชเพราะวิธี
การคัดเลือกดวยความถ่ีไมมีคุณภาพ  เพราะเมื่อพิจารณาจากชุดศัพทจริงท่ีใชในประมวลศัพทท่ีเสร็จ
สมบูรณแลว   มีศัพทท่ีอยูในรูปศัพทเด่ียวท้ังหมด 32 ศัพทเทาน้ัน  ซึ่งเมื่อเทียบกับจํ านวน 28 ศัพทท่ี
ไดจากการคัดเลือกดวยความถ่ีและเกณฑเบ้ืองตนแลว  ถือวาไดผลเกือบรอยละ 80  จึงถือวากระบวน
การคัดเลือกชุดศัพทท่ีใชน้ีมีประสิทธิภาพในระดับท่ีนาพอใจ  ปญหาอีกดานก็คือ ศัพทท่ีไดจากการใช
โปรแกรม Win Concordance ดึงออกมาแสดงตามความถี่ ทํ าไดเฉพาะศัพทท่ีเปนศัพทเด่ียวเทาน้ัน
ไมสามารถใชกับศัพทท่ีประกอบดวยมากกวาหน่ึงคํ าได (Complex terms) ได  ซึ่งก็แกปญหาดังกลาว
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ไดดวยการใชโปรแกรม N-gram Frequency List ซึ่งสามารถดึงศัพทท่ีประกอบดวยคํ ามากกวาหน่ึง
คํ าไดตามที่ตองการ  แลวนํ าชุดศัพทไดมาใหมน้ีมาใหโปรแกรม Win Concordance แสดงบริบทท่ีพบ
ศัพทดังกลาวเพื่อตรวจสอบดวยเกณฑท้ังหาขออีกคร้ัง  และไดชุดศัพทเพิ่มขึ้นมาอีก    57 ศัพท  รวม
เปนท้ังหมด 85  ศัพท  นับเปนรอยละ 82 ของชุดศัพทจริง (ท้ังหมด 96 ศัพท)    ซึ่งแสดงใหเห็นวา
เกณฑการคัดเลือกศัพทดวยความถ่ีถามีการควบคุมดวยเกณฑการคัดเลือกอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมดวย ก็
อาจใชเปนเกณฑพื้นฐานในการคัดเลือกชุดศัพทได

ชุดศัพทท่ีไดมาท้ังหมด  85  ศัพทน้ี  แมจะไดผานการตรวจสอบดวยเกณฑตางๆ ดังท่ี
กลาวมาแลว  ก็ถือเปนการตรวจสอบโดยคราวๆ เทาน้ัน  เพราะยังขาดการตรวจสอบในแงของความ
ครบถวน  วาศัพทท่ีไดมาดังกลาวนํ าเสนอมโนทัศนท้ังหมดในเร่ืองศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล
แลวหรือยัง ซึ่งจะไดมีการตรวจสอบในเร่ืองน้ีตอไปในขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ  ซึ่งอาจทํ าให
ตองมีการเพิ่มศัพทเพื่อใชสื่อถึงมโนทัศนท่ีหายไป  หรืออาจตองมีการตัดศัพทบางศัพทออกไป เพราะ
สื่อถึงมโนทัศนท่ีไมเก่ียวของกับศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลอยางแทจริง

ขั้นตอน  การสรางมโนทัศนสัมพันธ

ข้ันตอนน้ีเปนการนํ าชุดศัพทเบ้ืองตนท่ีไดมาจากคลังขอมูลภาษาและมีการตรวจสอบ
จากบริบทโดยคราวๆ แลววาเปนศัพทท่ีอยูในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  มาเปนตัวแทนมโนทัศน
แลวจัดระบบความสัมพันธของมโนทัศนเหลาน้ันใหเปนระบบเพื่อสื่อใหเห็นถึงขอบเขตและแงมุมทุก
อยางของศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล

ในการกํ าหนดความสัมพันธของมโนทัศนตองอาศัยความรูความเขาใจในศาสตร
เฉพาะดาน  ซึ่งการนํ าเสนอระบบความสัมพันธของมโนทัศนเหลาน้ี อาจทํ าไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสมตามแตกรณีไป  เชน  อาจนํ าเสนอดวยคํ าอธิบาย (Description) แผนภาพ (Network)
รูปภาพ (Illustration)  เปนตน  และรูปแบบการนํ าเสนอแตละอยางก็ยังมีรายละเอียดปลีกยอยอีก
เชน  แผนผังท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนอาจเปนในรูปแผนภูมิตนไม (Tree Diagram)
หรืออาจจะอยูในรูปแบบหลายมิติ (Multidimensionality)  ซึ่งแสดงใหเห็นมโนทัศนในมิติตางๆ ของ
ศาสตรเฉพาะดานน้ันๆ

ในการทํ าวิจัยคร้ังน้ี  ผูทํ าวิจัยไดเลือกใชวิธีการนํ าเสนอระบบความสัมพันธของมโน
ทัศนตางๆ ในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลดวยวิธีการหลายรูปแบบ แตท่ีเลือกใชเปนรูปแบบหลัก
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คือ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงทั้งแบบธรรมดาและหลายมิติประกอบกับคํ าบรรยายเปนลายลักษณ
อักษร   ซึ่งจากการคนควาในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  พบวาศาสตรเร่ืองน้ีมีมิติท่ีเหลื่อมซอน
กันอยูหลายมิติดวยกัน  เชน  มิติของวิธีการเติมน้ํ าท่ีมีรูปแบบการปฏิบัติหลายรูปแบบดวยกัน  มิติท่ีมา
ของการเติมน้ํ าซึ่งแสดงถึงสาเหตุปญหาที่ทํ าใหตองเติมน้ํ า  หรือมิติพัฒนาการของการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลวามีการวิวัฒนาการมาอยางไร เปนตน   การท่ีจะแสดงออกถึงมิติท้ังหลายไดอยางครบถวนจึง
ตองอาศัยการแสดงออกดวยแผนภาพแบบหลายมิติ  แตในสวนของความสัมพันธยอยๆ ในแตละมิติท่ี
ไมมีความซับซอนมากนักก็จะใชแสดงดวยแผนภาพธรรมดาหรือรูปภาพประกอบคํ าบรรยาย  แมวาใน
การจัดทํ าบันทึกมโนทัศนสัมพันธจะใชแผนภาพเปนหลักในการแสดงความสัมพันธ  แตบางคร้ังรูป
ภาพก็มีความจํ าเปนในการบรรยายมโนทัศนในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  โดยเฉพาะในสวนของ
กระบวนการเติมน้ํ า  ซึ่งการใชคํ าบรรยายอยางเดียวอาจทํ าใหเกิดความสับสนได  แตอยางไรก็ตาม  ก็
มีขอควรระวังในการใชรูปภาพ โดยควรใชรูปภาพเปนสวนประกอบชวยในการอธิบายเสริมความเขาใจ
เทาน้ัน  ไมใชนํ ามาใชแทนท่ีคํ านิยามของศัพทน้ันๆ ไปเลย  ซึ่งในเร่ืองน้ี Catherine Bowman, Diane
Michaud, และ  Heidi Suonuuti (1997) ไดเคยใหขอคิดไวในบทความชื่อ Do�s and Don�ts of
Terminology Management  วา   รูปภาพใชชวยในการอธิบายความหมายได แตไมอาจใชแทนท่ีการ
ใหคํ านิยามท่ีถูกตองได (Cited in Wrtight & Budin, 1997: 216)

เพื่อใหการจัดสรางมโนทัศนมีระบบเพื่อการอางอิงในขั้นตอนตอไป  จึงไดมีการวางรูป
แบบของการบันทึกมโนทัศนสัมพันธ ไวในรูปของแบบฟอรม  หน่ึงแบบฟอรมบันทึกหน่ึงมโนทัศน  องค
ประกอบของแบบฟอรมจะเปนการแจกแจงรายละเอียดของศัพทและการแสดงความสัมพันธของมโน
ทัศนน้ันๆ กับมโนทัศนอ่ืนๆ ในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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ภาพที่ 1   แบบฟอรมบันทึกมโนทัศนสัมพันธ

1    = ลํ าดับ (no.)
2 = มโนทัศน (Concept)
3 = ศพัทภาษาอังกฤษ (English Terms)
4 = ศพัทภาษาไทย (Thai Terms)
5 = รายละเอียดศัพท  (Terms Features)
6 = ความสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืน (Conceptual Relation)

เร่ืองสํ าคัญอีกอยางหนึ่งในขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธน้ี ก็คือ  การกํ าหนดรูป
แบบความสัมพันธของมโนทัศน (Conceptual Relations)   มโนทัศนท้ังหลายในศาสตรเฉพาะดานมี
ความสัมพันธกันในหลายๆ รูปแบบ   Sager (1995) เคยใหความเห็นไวในเร่ืองน้ีวา ในทางปฏิบัติแลว
ประเภทของความสัมพันธน้ีจะมีก่ีแบบก็ได  ข้ึนอยูกับความตองการใชงานและความเหมาะสมตามแต
กรณีไป (Sager, 1990: 35)  ซึ่งจากการประมวลรูปแบบความสัมพันธท่ี ปรากฎอยูตามตํ าราเก่ียวกับ
ศัพทวิทยาตางๆ  สามารถแบงรูปแบบความสัมพันธออกไดเปนสองประเภทใหญๆ คือ

(1) รูปแบบความสัมพันธมาตรฐาน (Traditional Relationship)  ความ
สัมพันธในกลุมน้ีคือความสัมพันธท่ีมีการวางรูปแบบความสัมพันธไวแลวตายตัว  และมักจะมีผูนํ าไป
ใชในการทํ าประมวลศัพทอยูเปนประจํ า   ลักษณะเดนคือ  เปนรูปแบบความสัมพันธท่ีพบบอยใน
ประมวลศัพทท่ัวไป  ซึ่งรวมท้ังประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลดวย ตัวอยางความ
สัมพันธแบบนี้  เชน

-  Inclusion Relationship หรือ Generic Relationship  (Generic-
Specific)  เปนความสัมพันธระหวางสองมโนทัศนท่ีมโนทัศนหน่ึงมีขอบเขตท่ีกวางกวา  และอีกมโน
ทัศนหน่ึงมีขอบเขตท่ีแคบกวาและเปนสวนหน่ึงของมโนทัศนแรก  โดยท่ีมโนทัศนหลังจะมีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับมโนทัศนแรกทุกประการ  แตก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีทํ าใหแตกตางจากมโนทัศนแรก
เชน Flower-rose ซึ่ง rose มีลักษณะเปน flower ทุกประการ แตจะมีคุณสมบัติพิเศษท่ีทํ าใหมีความ
แตกตางจาก Flower ท่ัวไป คือ rose มีสีแดง มีหนาม มีกลิ่นหอม เปนตน

1 2 3 4
5
6
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- Coordination Relationship หรือ Partitive Relationship (Part-Whole)
เปนรูปแบบความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงมีสวนประกอบหลายสวน  และอีกมโนทัศนหน่ึงก็เปนหน่ึงใน
สวนประกอบน้ันๆ เชน Car-Wheel

- Chain Relationship (Cause-Effect)  ความสัมพันธน้ีจะมีมโนทัศนหน่ึงท่ี
เปนผลมาจากอีกมโนทัศนหน่ึง เชน Explosion-Fallout

ซึ่งในการจัดทํ าประมวลศัพทคร้ังน้ี  ไดใชรูปแบบความสัมพันธมาตรฐานทั้ง
หมด 3 รูปแบบความสัมพันธดวยกัน  และมีรายละเอียดดังน้ี

Generic - Specific    แสดงความสัมพันธในแบบมาตรฐาน ระหวางมโน
ทัศนหน่ึงท่ีมีขอบเขตกวางครอบคลุมอีกมโนทัศนหน่ึง  โดยมโนทัศนท่ีเล็กกวาจะมีคุณสมบัติเดียวกับ
มโนทัศนท่ีใหญกวาทุกประการ  แตในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีตางออกไป  ตัวอยางเชน
Artificial recharge � Surface recharge  ซึ่ง Artificial recharge สื่อถึงมโนทัศนรวมของการเติมน้ํ า
ลงชั้นน้ํ าบาดาล  มีขอบเขตครอบคลุมมโนทัศนของ Surface recharge  ซึ่งเปนวิธีการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลวิธีหน่ึง  อยางไรก็ตาม Surface recharge ก็มีลักษณะท่ัวไปของ Artificial recharge ทุก
ประการ คือ เปนการนํ าน้ํ าลงไปเติมในชั้นน้ํ าบาดาล  เพียงแตจะมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีตางไปคือ เปน
วิธีการเติมน้ํ าท่ีทํ าจากผิวดินเทาน้ัน  เปนตน

Part � Whole แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนสวนหน่ึงท่ีประกอบ
เปนอีกมโนทัศนหน่ึง ตัวอยาง Well Casing � Recharge Well  โดยท่ี Well Casing เปนสวนประกอบ
หน่ึงของ Recharge Well เปนตน

Cause � Effect   แสดงความสัมพันธในรูปท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนสาเหตุท่ีทํ าให
เกิดอีกมโนทัศนหน่ึง  หรือมองไดวามโนทัศนหน่ึงทํ าใหเกิดอีกมโนทัศนหน่ึงน่ันเอง  ตัวอยาง
Overdraft -  Saltwater intrusion โดยท่ี Overdraft  เปนสาเหตุท่ีทํ าใหเกิดวิกฤตการณ Saltwater
intrusion เปนตน

 (2)  รูปแบบความสัมพันธซับซอน (Complex Relationship)  ไดแกรูป
แบบความสัมพันธท่ีกํ าหนดขึ้นเพื่อตอบสนองตอปญหาและความตองการในแตละกรณี  ความ
สัมพันธของมโนทัศนอาจมีไดหลายแบบตามแตสถานการณใชงาน   Sager (1995) ไดยกตัวอยาง
ความสัมพันธรูปแบบน้ีหลายรูปแบบ เชน (Sager, 1995: 35)

Material � Product  เชน Steel - Girder
Material � Property เชน Glass - Brittle
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Material � State เชน Iron - Corrosion
Process � Product เชน Weaving - Cloth
Process � Instrument เชน Incision - Scalpel
Process � Method เชน Water Recharge � Water Injection
Object � Material เชน Bridge - Iron
Object � Quality เชน Petrol � High Octane
Object � Operation เชน Drill bit - Drilling
Object � Characteristic เชน Fuel - Smokeless
Object � Form เชน Book � Paperback
Activity � Place เชน Coalmining � Coalmine

ซึ่งความสัมพันธเหลาน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน  สามารถเพิ่มเติมไดในระหวางกระบวนการ  ซึ่งการ
จัดความสัมพันธเชนน้ีข้ึนอยูกับมุมมองของผูใชงาน (Facet)  ซึ่งอาจมีไดหลายมุมมอง  ไมมีรูปแบบ
ตายตัวแตอยางใด  ซึ่งในกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  ไดกํ าหนด
รูปแบบความสัมพันธซับซอนข้ึนเพื่อใชในการแสดงรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ ในเร่ืองน้ี 
ไวท้ังหมด 9 ความสัมพันธ ไดแก

Problem � Solution  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนปญหาในขณะ
ท่ีอีกมโนทัศนหน่ึงเปนวิธีแกปญหานั้น ๆ  ตัวอยาง Saltwater intrusion � Artificial recharge โดยท่ี 
Artificial recharge เปนวิธีการหน่ึงท่ีใชแกปญหา Saltwater intrusion ได

Process � Target   แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนท่ีสื่อถึงกระบวน
การกับอีกมโนทัศนท่ีเปนเปาหมายของกระบวนการดังกลาว  ตัวอยาง Recharge -  Aquifer โดยท่ี 
Recharge สื่อถึงกระบวนการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  สวน Aquifer เปนเปาหมายของการเติมน้ํ าลง
ชั้นน้ํ าบาดาล  เปนตน

Process � Material  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงสื่อถึงกระบวนการ
สวนอีกมโนทัศนหน่ึงคือวัตถุดิบหรือสิ่งท่ีใชในกระบวนการน้ันๆ  ตัวอยาง  Infiltration � Surface
Water โดยท่ี Infiltration เปนกระบวนการท่ีน้ํ าผิวดินไหลซึมลงไปในชั้นน้ํ าเปด  ซึ่งวัตถุดิบท่ีใชใน
กระบวนการดังกลาวก็คือ Surface Water เปนตน
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Process � Method แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงสื่อถึงกระบวนการ
อีกมโนทัศนสื่อถึงวิธีการท่ีใชในการดํ าเนินการกระบวนการน้ัน  ตัวอยาง  Natural Recharge -
Infiltration  โดยท่ี Infiltration เปนวิธีการท่ีใชในกระบวนการ Natural Recharge เปนตน

Process � Operator แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหน่ึงท่ีสื่อถึง
กระบวนการกับอีกมโนทัศนท่ีสื่อถึงผูท่ีดํ าเนินการกระบวนการดังกลาว  ตัวอยาง Artificial recharge
� Human โดยท่ี Artificial recharge เปนกระบวนการท่ีตองดํ าเนินการโดยมนุษยเทาน้ัน  เปนตน

Process � Problem   แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนท่ีเปนกระบวน
การกับมโนทัศนท่ีเปนปญหาของกระบวนการน้ัน ๆ  เชน Well recharge � Well Clogging เน่ืองจาก 
Well Clogging เปนปญหาหน่ึงท่ีเกิดกับกระบวนการ Well recharge เปนตน

Object � Qualification  แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหน่ึงท่ีสื่อถึง
คุณสมบัติของอีกมโนทัศนหน่ึง  ตัวอยาง Unsaturated Zone -  Peameability โดยบริเวณท่ีเรียกวา
Unsaturated Zone มีคุณสมบัติท่ีโดดเดนคือ Peameability สูง เปนตน

Evolution  เปนการแสดงความสัมพันธในรูปแบบท่ีแตกตางจากความ
สัมพันธมาตรฐานท่ีใชในการจัดทํ าประมวลศัพทท่ัวไป  ท้ังน้ีเพราะในศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลมีรูปแบบความสัมพันธอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีความสํ าคัญ น่ันคือ กระบวนการท่ีเกิดการพัฒนาการ
มาเปนลํ าดับ  กอนท่ีจะมาเปนการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในปจจุบัน   ดังน้ันเพื่อแสดงความสัมพันธ
ในรูปแบบนี้  จึงตองมีการกํ าหนดรูปแบบความสัมพันธน้ีข้ึนมา

ในการจัดทํ ามโนทัศนสัมพันธของเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลน้ี ผูทํ าวิจัยไดเลือก
ใชรูปแบบความสัมพันธท่ีกลาวมาโดยรวมๆ กันไป  ท้ังรูปแบบความสัมพันธมาตรฐานและรูปแบบ
ความสัมพันธซับซอน  และใชอักษรยอแสดงรูปแบบความสัมพันธในแผนภาพ   มีรายละเอียดดังน้ี

B = Process � Problem
C = Cause � Effect
E = Process � Advanced process (Evaluation)
G = Generic � Specific
M =  Process � Material
O = Object � Qualification
P = Problem � Solution   
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PM = Process � Method
PO = Process � Operator
PT = Process � Target   
W = Part � Whole

เมื่อบันทึกมโนทัศนสัมพันธไดรับการบันทึกขอมูลเสร็จสิ้นแลว  ในระหวางข้ันตอนน้ี
อาจมีการคนพบวายังมีบางมโนทัศนท่ียังไมไดรวบรวมมา  สิ่งท่ีจะชี้ใหเห็นขอบกพรองน้ีไดก็คือระบบ
ความสัมพันธท่ีสรางข้ึนน้ีเอง  โดยมีขอสันนิษฐานวา  ถาการจัดระบบมโนทัศนเปนไปโดยครบถวนแลว
มโนทัศนท้ังหมดจะเชื่อมโยงถึงกันโดยไมมีการขาดตอน  ซึ่งถามีก็หมายความวาอาจมีมโนทัศนท่ีหลุด
รอดสายตาไปในการรวบรวมศัพทชุดแรก  และอาจทํ าใหตองกลับไปดํ าเนินการข้ันตอนการเลือกชุด
ศัพทใหมอีกคร้ัง  เพื่อหาศัพทท่ีแสดงมโนทัศนท่ีขาดไปใหครบถวน  หรือในระหวางกระบวนการจัด
สรางมโนทัศนสัมพันธ  อาจพบเห็นมิติบางมิติของเร่ืองท่ีเคยมองขามไปในครั้งแรก  ดวยเหตุน้ี  การ
ดํ าเนินการในขั้นตอนแรกและข้ันตอนท่ีสองจึงอาจจะมีการดํ าเนินการท่ีเชื่อมโยงกันอยู  อาจจํ าเปน
ตองดํ าเนินการกลับไปกลับมาจนกวาจะไดมโนทัศนสัมพันธท่ีสมบูรณตามวัตถุประสงคการสราง
ประมวลศัพท

ขั้นตอน  การบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records)

ตามทฤษฎีการทํ าประมวลศัพทท่ี Cabrè (1998) ไดเสนอไว ข้ันตอนตอจากการสราง
มโนทัศนสัมพันธก็คือ การบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนไวในบันทึกท่ีเรียกวา บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน
(Extraction Records)  โดยการดํ าเนินการในขั้นตอนน้ีจะเปนการคนขอมูลศัพทจากคลังขอมูลภาษา
โดยอาศัยขอมูลบริบทท่ีศัพทน้ันๆ ปรากฏเปนหลัก    แลวนํ าขอมูลดังกลาว  เชน นิยามศัพท
(Definiton) หรือคํ าเหมือน (Synonym) เปนตน มาบันทึกไว  ซึ่งบันทึกน้ีจะเปนเสมือนการรวบรวมขอ
มูลศัพทแตละศัพทจากคลังขอมูลภาษามาแยกไวตางหาก  แลวใชประกอบกับขอมูลมโนทัศนสัมพันธ
ในการจัดทํ าบันทึกขอมูลศัพทในขั้นตอนตอไป    ขอดีของการแยกเปนบันทึกยอยๆ เชนน้ีก็คือ  ชวยให
ขอมูลมีความเปนระเบียบเปนสัดเปนสวน  และสามารถหยิบยกมาใชงานตามความตองการเปนเร่ืองๆ
ไป เชน เมื่อตองการขอมูลเก่ียวกับศัพทในแงของหนวยภาษา ก็นํ าบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนมาใช
หรือเมื่อตองการดูความสัมพันธระหวางมโนทัศนก็อาจนํ าบันทึกมโนทัศนสัมพันธมาพิจารณาได  
เปนตน
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อยางไรก็ตาม  การปฏิบัติเชนน้ันก็มีขอเสียท่ีโดดเดน น่ันคือ การทํ างานซํ้ าซอน  ทํ า
ใหเสียเวลา  และในบางครั้งขอมูลท่ีมีมากชุดอาจทํ าใหใชงานไดไมสะดวก  ข้ันตอนการทํ าบันทึกขอ
มูลศัพทเบ้ืองตนและการทํ าบันทึกมโนทัศนสัมพันธมีสวนท่ีซอนทับกันอยู คือในสวนของการคนขอมูล
ศัพทจากคลังขอมูลภาษา  ซึ่งตางก็อาศัยการวิเคราะหหาขอมูลจากบริบทท่ีศัพทปรากฏเปนหลัก  ผูทํ า
วิจัยจึงเห็นวาถาในขั้นตอนการทํ ามโนทัศนสัมพันธ  ไดมีการคัดขอมูลจากคลังขอมูลภาษามาบันทึกไว
เลย  ก็จะชวยประหยัดเวลาทํ างานได  อีกท้ังการรวมบันทึกท้ังสองเปนบันทึกเดียวจะชวยใหมีความ
คลองตัวในการทํ างานมากขึ้น  เมื่อพิจารณาดูองคประกอบตางๆ ท่ีควรจะมีอยูในบันทึกขอมูลศัพท
เบ้ืองตนแลว  ก็พบวามีการซํ้ าซอนอยูในหลายประการซึ่งอาจรวมเขาดวยกันได  ในรูปแบบตอไปน้ี
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ภาพที่ 2 แบบฟอรมบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน

1 2 3 4
5
6
7
8
1    = ลํ าดับ (no.)
2    = มโนทัศน (Concept)
3    = ศพัทภาษาอังกฤษ (English Terms)
4    = ศัพทภาษาไทย (Thai Terms)   
5    = รายละเอียดศัพท  (Terms Features)

      6    = ความสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืน (Conceptual Relation)
           7    = ตวัอยางการใชงาน (Examples)

      8    = รูปไวยากรณของศัพท (Grammatical Category)

สวนท่ีเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมขึ้นมาคือสวนท่ี 7 และ 8  ซึ่งในสวนท่ี  7  จะเปนการ
ยกตัวอยางขอมูล (Examples) ท่ีไดจากคลังขอมูลภาษา   และสวนท่ี 8  เปนการแสดงรูปทาง
ไวยากรณ (Grammatical Category) ของศัพทน้ันๆ   ขอมูล ดังกลาวไดมาจากคลังขอมูลภาษา   ขอ
มูลท่ีจะนํ ามาบันทึกไวน้ีถือเปนตัวอยางขอมูลท่ีจะเปนตัวแทนของขอมูลท่ีเก่ียวของกับศัพทน้ันๆ ซึ่งจะ
นํ าไปใชในขั้นตอนตอๆไป  ดังน้ันการเลือกขอมูลท่ีเหมาะสมจึงเปนสิ่งท่ีควรใหความสํ าคัญ

การพิจารณาเลือกขอมูลมาบันทึกไวในสวนน้ี  นักศัพทวิทยาจะพิจารณาจากบริบท
ของขอมูลเปนสํ าคัญ  โดยบริบทท่ีอาจนํ ามาบันทึกไวในสวนน้ีได  แบงออกเปน สามประเภทดวยกัน
(Cabrè,1998: 138) คือ

- Defining Context  - หมายถึงบริบทท่ีอาจใหนิยามของศัพทน้ันๆ ท้ังหมด
หรือเพียงบางสวน  บริบทประเภทน้ีนับวามีคุณคามากท่ีสุด  และเปนบริบทประเภทท่ีควรเลือกมาเก็บ
ไวในบันทึกขอมูลศัพทมากที่สุด  คํ าสํ าคัญ (Key words) ท่ีชี้วาเปนบริบทประเภท Defining Context
เชน  is/are, was/were, means, means that, can be defined as เปนตน  ตัวอยางบริบทประเภทน้ี
:
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Groundwater discharge can be defined as the removal of
water from the saturated zone across the water-table
surface, together with the associated flow toward the water
table within the saturated zone.

-  Metalinguistic Context หรือ  Implicative Context � หมายถึงบริบทท่ี
แสดงขอมูลอ่ืนๆ เก่ียวกับศัพทในลักษณะท่ีเปนหนวยภาษา  เชน  คํ าเหมือน (Synonym) หรือคํ าตรง
ขาม (Antonym) เปนตน  คํ าสํ าคัญท่ีอาจพบในบริบทประเภทน้ี เชน also known as, called, may be
named as, or, opposite to เปนตน  บริบทประเภทน้ีมีความสํ าคัญเปนอันดับสองในการเลือกมา
บันทึก   ตัวอยางบริบท:

A pumping cone, or cone of depression, will form in the
aquifer around a pumping well as the water level declines.

-  Testimonial Context หรือ  Associative Context � หมายถึงบริบทท่ีไม
ไดแสดงขอมูลพิเศษใดๆ  เพียงแตแสดงใหเห็นถึงการปรากฏของศัพทในเร่ืองเฉพาะดานน้ันๆ เทาน้ัน
เพื่อเปนการยืนยันวาศัพทน้ันๆ เปนศัพทเฉพาะดานจริง  และอาจใชบริบทประเภทน้ีเปนตัวอยางการ
ใชงานและรูปไวยากรณของศัพทได  บริบทประเภทน้ีจะพบไดท่ัวไปในคลังขอมูลภาษา ขอสังเกตคือ
บริบทท้ังหมดท่ีไมจัดอยูในประเภทท่ี (1) และ (2) ก็จะจัดอยูในประเภทน้ี  นักศัพทวิทยาจะเลือก
บันทึกบริบทประเภทน้ีในกรณีท่ีไมพบบริบทสองประเภทแรก

ตามประเภทบริบทขางตน  ผูทํ าวิจัยไดพิจารณาเลือกขอมูลบริบทมาบันทึกไว  โดย
ใหความสํ าคัญกับประเภทของบริบทประเภท Defining Context  และ Metalinguistic Context  เปน
หลัก  แตในกรณีท่ีไมมีสองประเภทดังกลาว  การบันทึก Testimonial Context ไวอยางนอยสองตัว
อยางก็นาจะเปนการเพียงพอท่ีจะใชพิสูจนยืนยันความเปนศัพทเฉพาะดานของศัพทน้ันๆ ได  ดังน้ัน
ขอมูลท่ีเลือกมาบันทึกในสวนน้ีจึงจะมีอยางนอยสองตัวอยางสํ าหรับศัพทแตละศัพท

ในสวนของรูปไวยากรณ (ชองท่ี 8) ก็บันทึกตามท่ีปรากฏจริงในคลังขอมูลภาษา  ใน
กรณีท่ีศัพทหน่ึงมีรูปไวยากรณหลายแบบ เชน Recharge ท่ีเปนท้ัง verb และ  noun ก็จะบันทึกขอมูล
ท้ังสองไวดวยกัน  เพราะมีการสื่อมโนทัศนท่ีเหมือนกัน

สรุปขั้นตอนวิธีวิทยาการสรางมโนทัศนสัมพันธ  เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนน้ี  ก็จะไดชุดมโน
ทัศนสัมพันธของศาสตรเฉพาะดานท้ังหมด  รวมถึงชุดศัพท และรายละเอียดเบ้ืองตนของศัพทดวย  ซึ่ง
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ขอมูลท่ีไดจะมีท้ังขอมูลแสดงมโนทัศนสัมพันธของชุดศัพท  และรายละเอียดเบ้ืองตนของศัพทน้ันๆ
ซึ่งรวมกันอยูในบันทึกมโนทัศนสัมพันธ  การรวมบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนไวดวยน้ี  จะชวยใหการทํ า
วิจัยคร้ังน้ีขามผานข้ันตอนของการบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนไป  ข้ันตอนตอมาซึ่งเปนข้ันตอนท่ีสํ าคัญ
ย่ิงก็คือข้ันตอนการบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทตอไป  ตัว
อยางของบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตนดูหนาตอไป

ขอสังเกตในการศึกษาบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน

ในการจัดทํ าบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทน้ี  ผูจัดทํ าไดประยุกตใชรูปแบบ
ใหมบางประการในการบันทึก  เพื่อความเขาใจของผูใชงานจึงขออธิบายวิธีการศึกษาบันทึกน้ีโดย
คราวๆ ดังน้ี

-  ในสวนของหมายเลขบันทึก จะอยูในรูป CNxxx ซึ่ง CN เปนตัวยอท่ีใชแทน
Conceptual Network สวนตัวเลขสามตัวหลังคือหมายเลขของบันทึก   หมายเลขบันทึกน้ีจะใชอางอิง
อยูบอยคร้ัง  ท้ังในบันทึกน้ีเองและในบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)

-  ในสวนของศัพทอังกฤษ (Eng Term) ศัพทท่ีนํ ามาบันทึกไว คือศัพททุกศัพทท่ีพบ
ในคลังขอมูลภาษาวาสื่อถึงมโนทัศนน้ันๆ ซึ่งอาจมีไดหลายศัพท  ตัวอยางเชน  Piezometric Surface,
Artesian Water Level และ Potentiometric Surface ซึ่งลวนแลวแตใชสื่อถึงมโนทัศนเดียวกัน  ดังน้ัน
ในชองศัพทภาษาอังกฤษจึงปรากฏศัพทท้ังสามน้ี พรอมระบุท่ีมาของศัพทดวยรหัสของบทความใน
คลังขอมูลภาษาที่ศัพทน้ันๆ ปรากฏใช  เชน Piezometric Surface (CEB01.txt)  เปนตน (ท่ีมาของ
รหัสดังกลาวดูไดในสวนของคลังขอมูลภาษา ในภาคผนวก ก)   และผลจากการท่ีมีศัพทภาษาอังกฤษ
หลายศัพทน้ีเอง  ทํ าใหในสวนท่ีเปนตัวอยางการใชงานที่ยกมาจากคลังขอมูลภาษา (Extraction) เปน
ตัวอยางการใชศัพททุกศัพทท่ีบันทึกไวในสวนของศัพทภาษาอังกฤษดวย    นอกจากน้ันในสวนของ
บันทึกมโนทัศน (Concept) จะเลือกศัพทท่ีปรากฏใชมากที่สุดในคลังขอมูลภาษา ในบรรดาศัพทภาษา
อังกฤษที่สื่อถึงมโนทัศนน้ีท้ังหมดมาเปนตัวแทน  และศัพทน้ีเองก็จะปรากฏเปนศัพทท่ีจะใชเปนศัพท
หลักในการแสดงมโนทัศนน้ันๆ ในบันทึกขอมูลศัพทตอไป  เชน ถาตามตัวอยางกอน พบวามีการใช
Piezometric Surface ในคลังขอมูลภาษาทั้งหมด 19 คร้ัง  Artesian Water Level  มีการใชท้ังหมด
11 คร้ัง  และ Potentiometric Surface มีการใชท้ังหมด  9  คร้ัง  ดังน้ันจึงใช Piezometric Surface
เปนตัวแทนศัพทท่ีใชแทนมโนทัศนและใชเปนศัพทหลักในบันทึกขอมูลศัพทตอไป เปนตน
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-  ในสวนของมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Relation) จะมีการแสดงความสัมพันธ
ดังกลาวในสามรูปแบบคือ แผนผังแสดงความสัมพันธ   ภาพประกอบ   และคํ าอธิบาย   โดยเนนหนัก
อยูท่ีแผนผังและคํ าอธิบาย  สวนภาพประกอบอาจมีเฉพาะบางมโนทัศนท่ีการมีภาพประกอบอาจชวย
ใหเขาใจความสัมพันธมากขึ้นเทาน้ัน  แตกระน้ันแมวาจะมีรูปประกอบหรือไมก็ตาม  ในสวนของคํ า
อธิบายก็ตองมีอยูเสมอในทุกๆ มโนทัศน   และการแสดงความสัมพันธดวยแผนผังจะมีสองลักษณะ
คือ แผนผังรวมในแตละมิติ  และแผนผังยอยในแตละมโนทัศน ซึ่งเปนการแสดงถึงมโนทัศนท่ีเชื่อมโยง
กัน   สาเหตุท่ีแบงเปนแผนผังยอยเพื่อใหเขาใจงายและเห็นภาพรวม

- ในสวนของ Features จะเปนขอมูลของศัพทท่ีไดจากบริบทของศัพทท่ีปรากฏใน
คลังขอมูลภาษาเทาน้ัน  บางคร้ังก็อาจไดนิยามของศัพท  หรือบางคร้ังอาจไดเพียงลักษณะการใชงาน
บางอยางเทาน้ัน  ดังน้ันในบันทึกน้ีจึงยังไมใชบทสรุปสุดทายของประมวลศัพท  เปนเพียงการวิเคราะห
ขอมูลท่ีปรากฏในการใชงานจริงจากคลังขอมูลภาษาเทาน้ัน  ขอมูลท่ีไดจึงอาจยังไมสมบูรณ

- มโนทัศนบางสวนท่ีปรากฏในบันทึกน้ีอาจไมใชมโนทัศนท่ีปรากฏในศาสตรเฉพาะ
ดานเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเพียงศาสตรเดียว  แตอาจเปนศาสตรเฉพาะดานท่ีมีการใชในมาก
กวาหน่ึงศาสตรเฉพาะดานขึ้นไป  แตก็ลวนแลวแตเก่ียวของอยูในศาสตรท่ีใกลเคียงกับศาสตรการเติม
น้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลท้ังสิ้น  ตัวอยางเชน Precipitation ซึ่งสื่อถึงท่ีมาของน้ํ าท่ีใชใน Surface recharge
โดยแทจริงแลว Precipitation ไมใชศัพทเฉพาะดานในศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเทาน้ัน  แตมี
ใชในศาสตรน้ํ าบาดาล ซึ่งเปนศาสตรท่ีครอบคลุมศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลอีกชั้นหน่ึงดวย
เปนตน   สาเหตุท่ีตองนํ ามโนทัศนลักษณะดังกลาวมารวมอยูดวยก็เพื่อใหมโนทัศนท้ังหมดมีการเชื่อม
โยงตอเน่ืองกันไปได  ท้ังน้ีเพราะมโนทัศนบางมโนทัศนแมจะปรากฏอยูในศาสตรอ่ืนดวยแตก็มีความ
สํ าคัญตอการทํ าความเขาใจมโนทัศนสัมพันธในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลอยางมาก  จนถาตัด
มโนทัศนดังกลาวไป  อาจทํ าใหมโนทัศนสัมพันธท่ีไดไมครบวงจรได    นอกจากน้ัน  แมวามโนทัศน
เหลาน้ันจะปรากฎในศาสตรอ่ืน แตก็เปนศาสตรท่ีเก่ียวของกันอยูในที  และก็เปนมโนทัศนท่ีผูท่ีใชงาน
ประมวลศัพทมีโอกาสพอเจอไดงายอีกดวย
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ภาพท่ี 3  ตัวอยางบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน

CN004 Concept: Recharge Eng = Recharge �n. (CEB01.txt),
Recharge �v. (CES02.txt)

Th = การเติมน้ํ า -n.  (CTB01.txt) ,
การเพิม่เติมน้ํ า �n. (CTB01.txt), อัด
น้ํ า �v.  (CTB01.txt) , เพ่ิมเติมน้ํ า �
v. (CTB01.txt)

Features:  การเพ่ิมเตมิน้ํ าลงสู Aquifer แบงออกเปนสองประเภทยอย คือ Natural Recharge และ Artificial
recharge
Conceptual Relation:
                                                               G              Natural Recharge

 Recharge
                                   PT                           G           Artificial recharge
                                    Aquifer        C

N05: Recharge
G  = Generic  - Specific
PT = Process � Target
C = Cause � Effect
ค ําอธิบาย :  Recharge คือการเติมน้ํ าลงสู Aquifer  เพ่ือจุดประสงคในการ Increased Groundwater Level  นอก
จากน้ัน Recharge ยังมีสองประเภทคือ Natural Recharge กับ Artificial recharge
 Extraction: 1. (n.) Subsurface percolation of water, from basin-margin mountains, directly into aquifers in
thc valley basins is appreciable and should be considered as recharge. (CEB03.txt)
2.  (n.) Recharge can significantly increase the sustainable yield of an aquifer. (CEP04.txt)
3. (v.) In the USA all water to be recharged must comply with EPA drinking water standards or similar
criteria, and detailed suites of analyses are required. (CES02.txt)
4. (v.) Recharge basins are frequently used to recharge unconfined aquifers, especially where land costs
are high. (CEB01.txt)
Grammatical Category : noun, verb

Increased Groundwater Level
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ปญหาและทางแกไขในขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ

ปญหาและวิธีแกไขแบงตามข้ันตอนท้ังสามไดดังน้ี

ปญหาในขั้นตอนการคัดเลือกชุดศัพท

- การใชโปรแกรม Win Concordance ในการ list ศัพท  โดยท่ัวไปแลว รูปแบบของ
ศัพทในประมวลศัพทมีอยูสามรูปแบบดวยกัน  ไดแก  Single-Word Terms,  Multiword Terms และ
Collocations  แตในการใหโปรแกรมแสดงชุดศัพทท้ังหมดในคลังขอมูลภาษา  สามารถทํ าไดเฉพาะ
ศัพทเด่ียวเทาน้ัน (Single-word Terms) แตไมสามารถแสดงศัพทท่ีมีความซับซอนกวาได (Multiword
Termsและ Collocation)   แมวาศัพทเด่ียวจะเปนองคประกอบของศัพทท่ีมีความซับซอน เชน Water
ท่ีอาจประกอบเปนคํ าอ่ืนๆ อยาง  Reclaimed Water , Surface Water,  Water Recharge   ซึ่งก็อาจ
ใชการคนคํ าวา Water ออกมาใหหมดแลวหาไปทีละศัพท  แตก็เปนวิธีการท่ีเสียเวลามาก  ซึ่งนับเปน
จุดออนของโปรแกรม Win Concordance   วิธีการแกปญหาคือใชโปรแกรม N-gram Frequency
List* ชวยในการดึงศัพทท่ีประกอบดวยคํ ามากกวาหน่ึงได  ชวยในการประหยัดเวลาในกระบวนการคัด
เลือกชุดศัพทไปไดมาก

-  ความรูพื้นฐานของผูทํ าวิจัยไมเพียงพอในการแยกแยะศัพทเฉพาะดาน  ปญหานี้
เกิดข้ึนภายหลังข้ันตอนท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอรดึงศัพทออกมาจากคลังขอมูลภาษาแลว  ผูทํ าวิจัยตอง
คัดเลือกข้ันตนวาศัพทใดนาจะเปนศัพทเฉพาะดาน  ซึ่งการอาศัยขอมูลจากคลังขอมูลภาษาอยาง
เดียวบางคร้ังไมเพียงพอ วิธีแกไข คือหาความรูเพิ่มเติมในศาสตรเฉพาะดาน  และขอคํ าปรึกษาจากผู
เชี่ยวชาญศาสตรเฉพาะดาน

ปญหาในขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ

- การกํ าหนดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศน   ในสวนของรูปแบบความสัมพันธท่ี
ตองกํ าหนดเอง  เน่ืองจากไมอยูในสวนของรูปแบบมาตรฐาน  มักจะเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑทํ าให
รูปแบบความสัมพันธมีมากและบางคร้ังซํ้ าซอนกัน  เชน Process � Problem กับ Process �
Obstacle ซึ่งจริงๆ แลว Problem กับ Obstacle ก็อยูในหมวดเดียวกันสามารถรวมไวดวยกันได
เปนตน  วิธีแกปญหาก็คือ เมื่อจะกํ าหนดรูปแบบความสัมพันธใหมข้ึนมาในแตละสถานการณ ตอง

                                                          
* ดาวนโหลดจาก http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/colloc/
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ตรวจสอบอยางละเอียดกับรูปแบบท่ีมีอยูเดิม  วาความสัมพันธท่ีเปนปญหานั้น สามารถปรับใชกับ
ความสัมพันธเดิมไดหรือไม

- รายละเอียดศัพทในบันทึกมโนทัศนสัมพันธขาดความสมบูรณ บางคร้ังขอมูลศัพทท่ี
ไดจากคลังขอมูลภาษาไมไดใหนิยามของศัพทไวเลย  มีเพียง Metalinguistic Context และ
Testimonial Context  ทํ าใหไมสามารถแสดงนิยามท่ีชัดเจนของศัพทได  แตจริงๆ แลวสิ่งท่ีบันทึกใน
บันทึกมโนทัศนสัมพันธเปนเพียงขอมูลจริงท่ีไดจากคลังขอมูลภาษาเทาน้ันและจะใชเปนขอมูลเบ้ือง
ตนสํ าหรับการจัดทํ าประมวลศัพทเทาน้ัน  จึงไมจํ าเปนวาขอมูลเหลาน้ีจะปรากฏอยูในประมวลศัพท
ฉบับสมบูรณ   ขอมูลในสวนท่ีขาดหายไปน้ี  ตองคนจากหนังสืออางอิงเพื่อมาเสริมขอมูลศัพทใหมี
ความครบถวนสมบูรณ

- ไมพบศัพทภาษาไทยที่สื่อถึงมโนทัศน  ปญหาน้ีเกิดจากการท่ีขอมูลภาษาไทยใน
คลังขอมูลภาษามีนอย  มโนทัศนจํ านวนหน่ึงจึงไมมีศัพทภาษาไทยที่สื่อถึง ทํ าใหเกิดชองโหวในการ
บันทึกศัพทภาษาไทยท่ีสื่อถึงบางมโนทัศน  วิธีการแกปญหาคือ การบัญญัติศัพทภาษาไทยเสริมเขาไป
ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีจะพูดถึงในบทท่ี 6 การกํ าหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท  ซึ่งในขั้นตอนน้ีให
บันทึกขอมูลศัพทภาษาไทยเทาท่ีมีการใชจริงไปกอน

ปญหาในขั้นตอนการบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน

- คนบริบทศัพทในคลังขอมูลภาษาไดนอย สวนใหญปญหานี้ไมไดเกิดจากปริมาณ
ขอมูลเก่ียวกับศัพทน้ันๆ ในคลังขอมูลภาษามีนอย  แตปญหานี้มักเกิดจากการเลือกใชคํ าสํ าคัญ (Key
words) ในการคนขอมูลดวยโปรแกรม Win Concord  เชน เมื่อตองการคนบริบทท้ังหมดท่ีมีการใชคํ า
วา Recharge ท่ีเปน verb การใชคํ าสํ าคัญในการคนขอมูลวา Recharge เฉยๆ อาจทํ าใหไดผลออก
มานอยหรือไดขอมูลในฐานะท่ีเปนนามมากกวา  วิธีแกปญหาก็คือ ลองเปลี่ยนรูปแบบของคํ าสํ าคัญ
ในการคนดู  อยางเชนกรณีตัวอยางน้ี  ถาลองเปลี่ยนมาใชคํ าวา Recharged ในการคนจะพบขอมูล
บริบทมากกวาเดิมถึง 10 เทา  เปนตน  ดังน้ัน  บางคร้ังการคนขอมูลจึงควรลองใชคํ าสํ าคัญหลายๆ
แบบ จะชวยใหพบขอมูลท่ีมากขึ้นกวาเดิม
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บทท่ี  5
การจัดทํ าบันทึกขอมูลศัพท

เมื่อรวบรวมขอมูลจากคลังขอมูลภาษามาบันทึกไวในบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและ
ขอมูลศัพทเบ้ืองตนแลว (Conceptual network and extraction records)  ข้ันตอนตอมาในการจัดทํ า
ประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลก็คือการจัดทํ าบันทึกขอมูลศัพท  (Terminological
Records)   ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีสํ าคัญมากอีกข้ันตอนหน่ึงในการจัดทํ าประมวลศัพท  การทํ างานในข้ัน
ตอนน้ีตองอาศัยการประมวลขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนตางๆ  มารวบรวมวิเคราะห ซึ่งผลลัพธท่ีไดจะไป
ปรากฏเปนบันทึกขอมูลศัพทในประมวลศัพทฉบับสมบูรณ

วาดวยเร่ืองบันทึกขอมูลศัพท

ในการจัดทํ าประมวลศัพทแตละครั้ง  ผูจัดทํ ายอมกํ าหนดรูปแบบของบันทึกขอมูล
ศัพทแตกตางกันไปตามแตวัตถุประสงคใชงาน  กลุมเปาหมาย  และขอจํ ากัดตางๆ   แตสิ่งท่ีบันทึกขอ
มูลศัพทจะตองมีรวมกันก็คือ ลักษณะเดนท่ีวา  ขอมูลท่ีบันทึกไวเปนขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหและ
ประมวลขอมูลท่ีรวบรวมมาไดจากกระบวนการข้ันตนซึ่งมีความซับซอนและตองอาศัยเวลา  ดังน้ัน
การบันทึกขอมูลศัพทจึงเปรียบเสมือนการสรุปผลงานท่ีผูจัดทํ าตองใชความรูท้ังหมดท่ีไดรวบรวมมา
เพื่อใหมีความสมบูรณและถูกตองมากท่ีสุด

เมื่อกลาวถึงการจัดทํ าบันทึกขอมูลศัพทโดยท่ัวไปแลว  สวนท่ีสํ าคัญท่ีสุดมักจะอยูท่ี
การใหนิยามของศัพท หรือท่ีเรียกกันวา Terminological Definition  เพราะเปนสวนท่ีผูใชงานประมวล
ศัพทจะไดรับประโยชนโดยตรง  แตนอกจากสวนท่ีเปนนิยามแลว  ขอมูลตางๆที่บันทึกไวในขอมูล
ประมวลศัพทตางก็เปนขอมูลท่ีสํ าคัญและมีความหมายตอประโยชนใชงานของประมวลศัพทเปน
อยางย่ิง   Sager (1990) ไดแบงประเภทของขอมูลพื้นฐาน (Basic Category) ท่ีมักจะมีการบันทึกไว
ในประมวลศัพท (Sager, 1990: 143)  ดังน้ี

(1) ขอมูลอางอิง (Source Information) ไดแก รายการอางอิงของศัพท
นิยาม  ตัวอยาง  และอ่ืนๆ

(2) ศัพท (Entry Terms)
(3) รูปภาษาและมโนทัศน (Semantic and conceptual specification)  ได

แก  นิยาม  ประเภทศัพท  บันทึกการใชงาน
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(4) ขอมูลทางภาษาศาสตร (Linguistic Specification) เชน ตัวยอ
(abbreviation)  คํ าเหมือน (Synonym)  เปนตน

(5) ขอมูลการใชงานจริง (Pragmatic Specification) เชน  ตัวอยาง  หรือ ขอ
สังเกตการใชงาน  เปนตน

(6) ขอมูลจัดระบบ (Administrative Information) เชน หมายเลขบันทึก
(Record Number)  ผูแตง (Author) วันท่ีบันทึก (Record Date)

(7) ศัพทภาษาตางประเทศท่ีมีความหมายเชนเดียวกัน (Foreign Language
Equivalent)

ซึ่งจากการพิจารณาองคประกอบขางตน ชวยใหผูทํ าวิจัยกํ าหนดวิธีวิทยาในการ
บันทึกขอมูลศัพทได  รายละเอียดดูไดจากวิธีวิทยาในหัวขอถัดไป

วิธีวิทยาในการจัดทํ าบันทึกขอมูลศัพท

ในการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล ผูทํ าวิจัยไดรวบรวมบันทึก
ขอมูลพื้นฐานท้ังหมดท่ีไดจัดทํ าไวในขั้นตอนตางๆ และไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของกลุมเปา
หมายและวัตถุประสงคในการทํ าวิจัยคร้ังน้ี  แลวจึงไดกํ าหนดรูปแบบของบันทึกประมวลศัพทใหสอด
คลองกับความตองการและความเหมาะสมดังกลาว  โดยไดคํ านึงถึงองคประกอบพื้นฐานซึ่งควรมีอยู
ในบันทึกขอมูลศัพท  ดังตัวอยางขอมูลท่ีไดอางถึงไวในหัวขอกอนหนาน้ี  และไดขอสรุปวาองค
ประกอบท่ีควรจัดใหมีในบันทึกขอมูลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  มีดังน้ี

ขั้นตอนท่ี 1  การกํ าหนดประเภทขอมูล

ขอมูลตางๆ ท่ีรวบรวมไดจากคลังขอมูลภาษา  และบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและ
ขอมูลศัพทเบ้ืองตน  มีอยูหลากหลาย  และยังสามารถนํ ามาวิเคราะหหาขอมูลตางๆ เก่ียวกับศัพท
น้ันๆ ไดอีกมาก  แตประเภทของขอมูลท่ีควรจะเลือกมานํ าเสนอเปนผลการวิจัยไมใชขอมูลท้ังหมดท่ีจะ
หาได  แตเปนขอมูลท้ังหมดท่ีจะเปนประโยชนตอผูใชงานและสนองตอบตอจุดมุงหมายในการเปนคู
มือใชงานศัพทเฉพาะดานและเครื่องมือสํ าหรับนักแปลนักวิชาการไดดวย  เมื่อพิจารณาถึงปจจัยเหลา
น้ีแลว  จึงกํ าหนดประเภทของขอมูลท่ีจะนํ ามาบันทึกไวในบันทึกประมวลศัพทไดดังน้ี
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ศัพทหลัก (Entry Term/Term)  ขอมูลน้ีเปนสิ่งท่ีขาดไมไดสํ าหรับประมวลศัพท  นอก
จากจะเปนสัญลักษณท่ีใชแทนมโนทัศนแลว  ศัพทท่ีเลือกมาเปนศัพทหลักจะตองมีลักษณะท่ีผูใชงาน
คุนเคยกวาศัพทอ่ืนท่ีมีความหมายแบบเดียวกัน  เพราะศัพทหลักคือศัพทท่ีผูใชงานจะใชเปนตัวหลัก
ในการคนหาความหมายของศัพทหรือมโนทัศนท่ีตองการ  ดังน้ันในกรณีท่ีมโนทัศนหน่ึงมีศัพทท่ีเปนคํ า
เหมือน (Synonym) อยูมากกวาหน่ึง  ก็จํ าเปนตองอาศัยกฎเกณฑในการเลือกศัพทใดศัพทหน่ึงข้ึนมา
เปนศัพทหลัก  ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวถึงตอไปในขั้นตอนท่ี 2

นิยาม (Definitions) ดังท่ีไดกลาวไวในหัวขอกอนแลววา  นิยามจัดเปนสิ่งท่ีสํ าคัญ
มากในบันทึกประมวลศัพท  Sager (1990) ไดกลาวไววา 'The definition is the first item that links
the entry term to the concept which it represents. As such it is the bridge between concept
and term.'(Sager, 1990: 145)

ในฐานะของสะพานเชื่อมระหวางมโนทัศนและศัพท  นิยามเปนสิ่งท่ีผูจัดทํ าประมวล
ศัพทตองใหความสํ าคัญอยางมาก   และเปนสวนท่ีจะแสดงมโนทัศนของศัพทน้ันๆ ใหผูใชงานทราบ
นับวานิยามเปนองคประกอบท่ีสํ าคัญและขาดไมไดมากที่สุดอยางหนึ่งในบันทึกขอมูลศัพท

ความสัมพันธกับศัพทอ่ืน (Cross-reference)  สวนน้ีเปนการนํ าเสนอความสัมพันธ
ระหวางศัพทน้ีกับศัพทอ่ืนๆ  ท่ีอาจอยูในกลุมเดียวกัน  เพื่อแสดงวาศัพทในชุดหรือกลุมน้ีประกอบไป
ดวยศัพทใดบาง  ขอมูลน้ีจะชวยใหผูใชงานประมวลศัพททราบวาศัพทน้ีมีศัพทอ่ืนใดบางท่ีเก่ียวของ
กันหรือเก่ียวเน่ืองอยูในกลุมเดียวกัน  ซึ่งอาจจะใชในการคนควาอางอิงตอไปได

หมวดเร่ือง (Subject Field) หมวดเร่ืองเปนการแจกแจงกลุมของศัพทในประมวล
ศัพท  โดยมากจะแบงตามมิติท่ีใชในการจัดมโนทัศนสัมพันธ  เปนขอมูลท่ีชี้ใหเห็นวาศัพทแตละศัพท
อยูในหมวดเร่ืองใดบาง  เพื่อความสะดวก  และเปนการยืนยันความถูกตองในการใชงาน

ขอมูลการใชศัพท (Scope Note) หัวขอน้ีรวมถึง  ขอจํ ากัด  ขอยกเวน  ลักษณะพิเศษ
ตางๆ ในการใชศัพทน้ันๆ ในบริบทตางๆ ซึ่งลักษณะเหลาน้ีอาจจะมีเฉพาะในบางบริบท หรือเกิด
เฉพาะกับศัพทน้ีเทาน้ัน หรือเกิดเฉพาะในศาสตรเฉพาะดานเทาน้ัน
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ขอมูลลักษณะเฉพาะของศัพท (Usage Note) หัวขอน้ีแสดงรายละเอียดลักษณะของ
ศัพทวา เปนภาษาพูด (Colloquial) เปนศัพทแสลง (Slang) หรือเปนศัพทแปล (Translation)  ขอมูล
ประเภทน้ีจะชวยใหผูใชงานรูสถานการณท่ีเหมาะสมในการใชศัพท หรือจะพบศัพทน้ัน

ตัวอยางการใชศัพท (Illustration) ใชชวยในการแสดงวิธีการใชงานของศัพท   ขอมูล
ตัวอยางน้ีมักไดมาจากคลังขอมูลภาษา  บางคร้ังการใหตัวอยางท่ีเหมาะสมจะชวยใหผูใชงานประมวล
ศัพทเกิดความเขาใจท่ีมากขึ้นเก่ียวกับศัพทน้ันๆ

แหลงอางอิง (Sources)  แหลงอางอิงน้ี หมายถึงแหลงอางอิงของ ศัพทหลัก นิยาม
ตัวอยาง  และศัพทไทย  ซึ่งอาจใชตัวยอในการแสดงขอมูลอางอิงน้ีไดเพื่อไมใหเปนการเปลืองเน้ือท่ี
ในการทํ าวิจัยคร้ังน้ี ไดใชรหัสยอในการแสดงท่ีมาของขอมูล เชน CEP01 ซึ่ง C หมายถึงมาจากขอมูล
ในคลังขอมูลภาษา (Corpus based data)   E หมายความวาเปนขอมูลภาษาอังกฤษ (English)  และ
P แสดงวามีลักษณะการสื่อสารระหวาง Expert - Uninitiated  สํ าหรับหมายเลขท่ีตอทายแสดงวาขอ
มูลน้ีนับเปนไฟลลํ าดับท่ี 01 สํ าหรับขอมูลประเภทนี้  เปนตน  รหัสเชนน้ีจะวงเล็บไวหลังขอมูลท่ี
ตองการอาศัยการอางอิงเพื่อใหผูใชงานสามารถทราบแหลงท่ีมาของขอมูลได  โดยการนํ ารหัสดังกลาว
มาดูเปรียบเทียบกับแหลงขอมูลจากตารางรายการอางอิง (ดูตารางขอมูลอางอิงไดในภาคผนวก ก)
การแสดงแหลงอางอิงน้ีก็เพื่อใหผูใชงานสามารถคนควาตอเองได  และเพื่อใหงานมีความนาเชื่อถือ
เพราะมีแหลงขอมูลอางอิงท่ีแนนอน

รูปศัพทอ่ืนๆ (Other linguistic Specification) เชน ตัวยอ (Abbreviation) คํ าท่ีมี
ความหมายเดียวกัน (Variants) คํ าตรงขาม (Antonym) เปนตน  ขอมูลตรงน้ีจะชวยใหผูใชงานรูเร่ือง
ศัพทดีข้ึนและอาจชวยในการทํ าความเขาใจศัพทและการใชศัพทไดมากขึ้น

ขอมูลเชิงไวยากรณ (Grammatical Category) ขอมูลน้ีจะระบุวาศัพทหลักจัดอยูใน
รูปไวยากรณใด เชน เปนนาม (noun) กิริยา (verb) วิเศษณ (Adjective) เปนตน นอกจากจะมี
ประโยชนในแงการใชงานแลวขอมูลในสวนน้ียังชวยแยกแยะความแตกตางระหวางศัพทท่ีอยูในรูป
เดียวกันแตมีการใชเปนท้ังสองประเภท เชน Recharge ซึ่งเปนไดท้ังนามและกิริยา  เปนตน

ศัพทไทย (Thai Equivalent)  ขอมูลศัพทไทยไดจากขอมูลท่ีคัดออกมาจากคลังขอมูล
ภาษามาเก็บไวในบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตน  ศัพทใดท่ียังไมมีศัพทไทย หรือ
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มีใชอยูเดิมแตไมเหมาะสม  ผูวิจัยอาจเสนอแนะคํ าใหมได  วิธีการในสวนน้ีจะไดพูดถึงตอไปในบทท่ี 6
(การกํ าหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท)

ขอมูลเชิงจัดการ (Administrative Information) หมายถึงขอมูลท่ีใชชวยในการจัด
ระบบการทํ างานของบันทึกประมวลศัพทน้ี  ตัวอยางของขอมูลเชิงจัดการ ไดแก หมายเลขบันทึก
(Record Number) ซึ่งในการทํ าวิจัยคร้ังน้ี  ผูทํ าวิจัยก็ไดจัดทํ าหมายเลขบันทึกไวท้ังสํ าหรับบันทึกรวม
มโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตน  และบันทึกขอมูลศัพท  เพื่อใหงายตอการอางอิงและลด
ความสับสนท่ีอาจเกิดขึ้นได

เมื่อกํ าหนดองคประกอบของบันทึกประมวลศัพทไดแลว  ก็มาถึงข้ันตอนการราง
แบบฟอรมไวกรอกขอมูลเพื่อเปนบรรทัดฐานในการจัดทํ าตอไป  โดยแบบฟอรมดังกลาวมีลักษณะดังน้ี
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ภาพท่ี 4  แบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพท

1 2 3
4 5
6
7
8
9

1     English Term (ศัพทอังกฤษ)*
2 Thai Term (ศัพทไทย)*
3 Number of Record (หมายเลขบันทึก)
4 Grammatical Category  (ประเภททางไวยากรณศัพท)
5 Subject Field (หมวดเร่ือง)
6 Definition (นิยาม)*
7 Illustration (ตัวอยาง)*
8 Note (ขอสังเกตการใชงานศัพทในบางบริบท)
9 Linguistic Specification (รูปศัพทอ่ืน)*
10 Cross-reference (ศัพทอ่ืนในกลุมท่ีเก่ียวของทางดานมโนทัศนสัมพันธ)*

* หมายถึงขอมูลท่ีมีการใสรหัสแสดงแหลงขอมูลอางอิงไวดวย

ขั้นตอนท่ี  2  การบันทึกขอมูลลงในบันทึกขอมูลศัพท

เมื่อไดแบบฟอรมของบันทึกขอมูลศัพทแลว  ข้ันตอนตอไปคือ การนํ าขอมูลท่ีมีอยูมา
รวบรวม  วิเคราะห และนํ าผลท่ีไดไปบันทึกไวในแบบฟอรมดังกลาวตามหัวขอท่ีไดกลาวถึงไวแลวใน
ข้ันตอนท่ี 1  โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการเก็บขอมูล  ซึ่งทํ าใหสามารถบันทึกขอมูลไดมาก  และหา
ขอมูลท่ีตองการไดรวดเร็ว

ขอมูลท่ีนํ ามาใชในการรวบรวมนี้  สวนหน่ึงเปนขอมูลจากคลังขอมูลภาษาโดยตรง
สวนหน่ึงเปนขอมูลจากบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Conceptual Relation &
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Extraction Records)  และสวนหน่ึงเปนขอมูลจากแหลงภายนอก เชน จากผูเชี่ยวชาญ  พจนานุกรม
สารานุกรม เปนตน  การจะเลือกใชขอมูลใดบางน้ันข้ึนอยูกับหัวขอท่ีตองการนํ าไปใช  ซึ่งจะไดกลาวใน
รายละเอียดไลตามลํ าดับท่ีปรากฏในแบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพท ดังน้ี

1) English Term (ศัพทอังกฤษ) ตามท่ีไดกลาวไวในขั้นตอนท่ี 1 แลววา การจัดชุด
ศัพทตามมโนทัศน อาจมีขอเสียในแงท่ีตองเลือกศัพทจากหลายศัพทท่ีสื่อมโนทัศนเดียวกัน ในการทํ า
วิจัยคร้ังน้ี  ผูทํ าวิจัยไดกํ าหนดเกณฑความถ่ีมาใชในการคัดเลือกศัพทหลัก  โดยมีสมมติฐานวา  ขอมูล
ศัพทในคลังขอมูลภาษาเปนตัวแทนการใชงานของศัพทในสถานการณการสื่อสารท่ีหลากหลายและ
ครอบคลุมเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในทุกดาน  ดังน้ัน ศัพทท่ีสื่อมโนทัศนเดียวกัน ศัพทใดพบวา
มีการใชมากท่ีสุดในคลังขอมูลภาษา  ศัพทน้ันก็นาจะเปนศัพทท่ีผูใชงานคุนเคยมากที่สุดและมีการใช
งานมากท่ีสุดในบรรดาศัพทท่ีสื่อมโนทัศนเดียวกัน  ตัวอยางเชน ศัพทท่ีสื่อถึงบอน้ํ าบาดาลท่ีใชตรวจ
วัดปริมาณน้ํ าในบอเติมน้ํ า  มีอยูสามศัพท คือ Observation Well, Monitoring Well และ Collector
Well   ท้ังหมดตางก็สื่อถึงมโนทัศนเดียวกัน  การท่ีจะเลือกศัพทใดมาเปนศัพทหลักในบันทึกขอมูล
ศัพท  ทํ าไดโดยการดูความถ่ีจากคลังขอมูลภาษา  พบวา Monitoring Well มีการใชมากที่สุด  จึง
สันนิษฐานวาถานํ า Monitoring well นาจะมีประโยชนในการใชงานมากกวา  เพราะเปนศัพทท่ีผูใช
งานมีแนวโนมจะพบมากกวาศัพทอ่ืน  สวน Observation Well และ Collector Well ก็ใหเปนศัพทท่ีมี
ความหมายเดียวกัน (Variant, Synonym) ซึ่งอยูในหัวขอรูปศัพทอ่ืน (Linguistic Specification)

รูปแบบของศัพทหลักเมื่อนํ ามาบันทึกไว ควรจะอยูในรูปท่ีเปนกลาง  เชนเดียวกับท่ีใช
ในพจนานุกรม  เชน  นามอยูในรูปเอกพจน  ใชตัวอักษรเล็กนํ าหนาศัพท (ยกเวนกรณีท่ีเปนชื่อเฉพาะ)
หรือคํ ากิริยาตองอยูในรูป active infinitive เปนตน

2) Thai Term (ศัพทไทย)  วิธีวิทยาในการบันทึกขอมูลศัพทไทยมีรายละเอียดคอน
ขางมาก ดังน้ันจึงยกไปกลาวไวตางหากในบทถัดไป (บทท่ี 6)

3) Number of Record (หมายเลขบันทึก)  ใสเรียงไปตามลํ าดับ โดยใหข้ึนตนดวย
TR (Terminological Records)  แลวตามดวยตัวเลข  เชน TR001  = บันทึกขอมูลศัพทลํ าดับท่ี 1
(รายละเอียดดูไดในภาคผนวก ค)
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4) Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณศัพท) บันทึกตามขอมูลท่ีปรา
กฎในคลังขอมูลภาษาและบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Conceptual Relation
& Extraction Records)

 5) Subject Field (หมวดเร่ือง) บันทึกตามขอมูลจากบันทึกมโนทัศนสัมพันธ ตัว
อยางเชน ศัพท �Recharge Well� จะมีหมวดเร่ืองดังน้ี

Groundwater Recharge  >  Recharge Method  >  Well Recharge >
Recharge Well

ซึ่งขอมูลน้ีก็ทํ าใหผูใชงานทราบวา Recharge Well เปนศัพทหน่ึงท่ีเก่ียวของอยูใน
เร่ือง Well Recharge ซึ่งเปนวิธีหน่ึงของ Recharge Method ในศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาล

 6) Definition (นิยาม) วิธีการไดมาซึ่งนิยามสํ าหรับประมวลศัพท (Terminological
Definition)  อาจมีไดหลายรูปแบบ เชน รวบรวมจากหนังสืออางอิงประเภทพจนานุกรมหรือ
สารานุกรม  จากความรูศาสตรเฉพาะดานของผูจัดทํ าประมวลศัพทเอง หรือไดจากคลังขอมูลภาษา
เปนตน  ในการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลครั้งน้ี  ผูทํ าวิจัยไดเลือกใชวิธีการหา
นิยามศัพทจากคลังขอมูลภาษาเปนหลัก  และใชวิธีการอ่ืนๆ เปนวิธีการเสริมเมื่อไมสามารถหานิยาม
จากคลังขอมูลภาษาได  หรือเมื่อขอมูลท่ีไดจากคลังขอมูลภาษาไมเพียงพอหรือไมชัดเจน

หลักเกณฑการเลือกนิยามใหกับศัพทในประมวลศัพท  กรณีท่ีมีนิยามศัพทในขอมูล
ภาษาใหเลือกใชมากกวาหน่ึงนิยาม  การเลือกใหพิจารณาดูวา นิยามใดมีความชัดเจนมากที่สุด  เน่ือง
จากกลุมเปาหมายเปนบุคคลท่ัวไปที่ไมมีความรูเฉพาะดานมากอน  การใหนิยามจึงควรเปนลักษณะ
ของการอธิบาย (Descriptive) และใชภาษาท่ีงายตอความเขาใจ  หลีกเลี่ยงการใชศัพทเฉพาะดาน
อ่ืนๆ ใหนอยท่ีสุด  ถาจํ าเปนตองใชใหใสแหลงขอมูลอางอิงเพื่อใหผูใชงานสามารถตามไปดูความ
หมายของศัพทดังกลาวไดดวย  ลักษณะของนิยามท่ีอาจพบในคลังขอมูลภาษามีรูปแบบใหญๆ อยู
สามรูปแบบดวยกันตามนิยามของ Trimble (1996) ท่ี Pearson(1998) ไดรวบรวมไว (Pearson,
1998: 98)

(1)  Formal Definition นิยามนี้จะใหขอมูลสามแบบ คือ ศัพท (Name of
Term)  ชนิด (Class)  และความแตกตางจากศัพทอ่ืนๆ ในกลุมเดียวกัน   เชน  An anemometer is a
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meteorological instrument that registers the speed of wind on a dial or gage. ซึ่งประโยคน้ีให
ขอมูลศัพท = anemometer ชนิดของศัพท = meteorological instrument และความแตกตางท่ีศัพทน้ี
มีเมื่อเทียบกับศัพทอ่ืน =เปน meteorological instrument ท่ี registers the speed of wind on a dial
or gage ได เปนตน

(2) Semi-formal Definition นิยามกลุมน้ีมีขอมูลเหมือน Formal Definition
ทุกอยาง ยกเวนแตไมระบุชนิดศัพท (Class) เทาน้ัน  เชน  An anemometer registers the speed of
the wind on a dial or gage.

(3)  Non-formal Definition นิยามแบบนี้จะใหขอมูล คือ ศัพท กับคํ าหรือวลี
ท่ีมีความหมายใกลเคียงกับศัพทน้ัน  หรือใหขอมูลลักษณะเดนๆ ของศัพทน้ัน เชน  An arachnid is a
spider.

ซึ่งในการเลือกประโยคท่ีใหนิยามจากคลังขอมูลภาษามาใช  จะเนนคุณภาพของ
นิยามเรียงลํ าดับจาก Formal Definition, Semi-formal Definition จนถึง Non-formal Definition   ซึ่ง
ในกรณีท่ีพบแต Semi-formal Definition และ Non-formal Definition อาจตองใชประกอบกับวิธีการ
อ่ืนดวย  เชน การคนหานิยามจากหนังสืออางอิงประเภทพจนานุกรมหรือประมวลศัพท  หรือจากการ
สอบถามผูเชี่ยวชาญ  เปนตน  อยางไรก็ตาม  นิยามท่ีจะนํ ามาใชบันทึกจะตองเปนนิยามท่ีอยูบนพื้น
ฐานท่ีวากลุมเปาหมายตองเขาใจและนํ าไปใชงานไดไมยาก  ไมมีความคลุมเครือ  และใชภาษาใหงาย
ท่ีสุด

เมื่อกํ าหนดลักษณะของนิยามท่ีจะรวบรวมจากคลังขอมูลภาษาแลว  สิ่งท่ีตองคํ านึง
ถึงตอมาก็คือ จะรวบรวมบริบทท่ีแสดงนิยามดังกลาวไดอยางไร  Pearson(1998) ไดหยิบยกเอางาน
วิจัยของ Flowerdew (1996) มาสรุปไววา  เราสามารถสังเกตหาบริบทท่ีแสดงนิยามของศัพทไดโดย
สังเกตจากรูปศัพทหรือไวยากรณ (syntactic or lexical devices)  โดยสวนใหญแลวจะปรากฏคํ า
สํ าคัญ (Key word) อยาง We call/ is called/ are called/ called หรือ or, know as เปนตน  ซึ่ง
ประโยคหรือวลีท่ีตามหลังตัวคํ าหรือวลีเหลาน้ีมักจะเปนนิยามของศัพทท่ีอยูขางหนาคํ าหรือวลีดัง
กลาว  เชน  Now a photo that we take through a microscope we call a micrograph. (Cited in
Pearson, 1998: 103) ซึ่งจากประโยคน้ีเราทราบวา �photo that one take through a microscope�
เปนนิยามของ �micrograph� เพราะมีการใช �we call� นํ าหนาศัพทดังกลาว เปนตน
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เมื่อไดบริบทท่ีแสดงนิยามของศัพทออกมาแลว  ก็นํ ามาพิจารณาแบงประเภทตามท่ี
ไดกลาวมาแลว  จากนั้นในกรณีท่ีสมควรหรือจํ าเปนตองใชวิธีการอ่ืนๆ มาชวยในการหานิยามเพิ่มเติม
ก็ใหพิจารณาเปนรายศัพทไป  ข้ันตอนสุดทายก็จะไดนิยามศัพทท้ังชุดท่ีมีลักษณะตรงตามท่ีไดต้ังเปา
หมายไว

7) Illustration (ตัวอยาง) การเลือกตัวอยางสํ าหรับประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลง
ชั้นน้ํ าบาดาลเนนการเลือกขอมูลจากคลังขอมูลภาษา  โดยตัวอยางอาจไมใช Defining Context แต
อาจจะเปน Metalinguistic contextหรือ Testimonial Context ก็ได  เพราะตัวอยางในบันทึกขอมูล
ศัพทน้ีไมไดนํ ามาใชเปนบริบทในการหานิยามเชนในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน  แตจะเนนวาเปนตัว
อยางท่ีแสดงการใชงานไดชัดเจนท่ีสุดมากกวา  ดังน้ัน  เกณฑในการเลือกบริบทขอมูลตัวอยาง  จึงเนน
วาเปนบริบทการใชศัพทท่ีแสดงลักษณะการใชศัพทไดชัดเจนท่ีสุด  เขาใจงายท่ีสุด และแสดงลักษณะ
เดนออกมาไดมากที่สุด  แตอยางไรก็ตาม  ขอมูลดังกลาวเนนวาควรเปนขอมูลจากคลังขอมูลภาษา
เพื่อสื่อใหเห็นวาเปนตัวอยางการใชงานจริง  หรืออาจนํ าตัวอยางน้ีมาจากบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนท่ี
รวมอยูในบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตนก็ได  เพราะเปนขอมูลท่ีนํ ามาจากคลังขอ
มูลภาษาเชนเดียวกัน  และการใชขอมูลในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนก็จะทํ าใหประหยัดเวลามากข้ึน
ดวย

8) Note (ขอมูลการใชศัพท) ขอมูลน้ีไดมาจากคลังขอมูลภาษาโดยตรง  โดย
ประมวลจากบริบทท่ีศัพทปรากฏวา ศัพทน้ีมีลักษณะการใชงานที่แตกตางจากศัพทอ่ืนเปนพิเศษอยาง
ไรหรือเปลา เชน มีขอจํ ากัดการใชงานหรือไม  มีลักษณะพิเศษอยางไรหรือไม เปนตน  ซึ่งขอมูลสวนน้ี
อาจไมมีในศัพททุกศัพท  ดังน้ันจึงเปนสวนพิเศษของขอมูลประมวลศัพท ซึ่งอาจมีหรือไมมีก็ได

9) Linguistic Specification (รูปศัพทอื่น)  ขอมูลท่ีบันทึกไวในสวนน้ีคือ รูปศัพท
อ่ืนๆ ท่ีสื่อถึงตัวศัพทหลัก  เชน  ตัวยอ (Abbreviation) คํ าเหมือน (Synonym) คํ าตรงขาม (Antonym)
เปนตน   ซึ่งขอมูลเหลาน้ีก็ไดมาจากคลังขอมูลภาษาและบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพท
เบ้ืองตน  หรืออาจไดจากแหลงขอมูลอ่ืน เชน พจนานุกรม  หรือสารานุกรม เปนตน

10) Cross-reference (ศัพทอื่นในกลุมท่ีเกี่ยวของทางดานมโนทัศนสัมพันธ)
ขอมูลสวนน้ีไดจากบันทึกมโนทัศนสัมพันธโดยตรง  โดยจะแสดงรายชื่อศัพทท่ีเก่ียวของพรอมขอมูล
อางอิงไปยังศัพทน้ันๆ  (ดูตัวอยางจากภาพท่ี 5)  
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นอกจากองคประกอบท่ีกลาวมาทั้งหมดแลว  ขอมูลอีกแบบที่ใชกํ ากับศัพทเพื่อระบุ
ลักษณะเฉพาะของศัพท หรือท่ีเรียกวา ขอมูลลักษณะเฉพาะของศัพท (Usage Note) เน่ืองจากขอมูล
กลุมน้ีเปนขอมูลยอยดังน้ันจึงอาจใชอักษรยอแทนลักษณะแตละแบบแลวนํ าไปใสเปนวงเล็บไวหลัง
ศัพทน้ันๆ ไดเลย  โดยกํ าหนดให col. = colloquial , slang = slang  และ tran. = translation
เปนตน  และไมจํ าเปนตองมีขอมูลน้ีกํ ากับอยูหลังศัพททุกคํ า  ยกเวนเฉพาะศัพทท่ีมีลักษณะพิเศษ
สามประเภทนี้  ตอไปน้ีคือตัวอยางบันทึกขอมูลศัพทและขอสังเกตในการใชงานบันทึกขอมูลศัพทซึ่ง
อยูในภาคผนวก ค

ภาพที่ 5  ตัวอยางบันทึกขอมูลศัพท

TR001 Eng: Recharge (CEB01.txt) Thai: การเติมน้ํ า (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: ฺ Artificial Recharge  > Basic Elements
Definition: การเพ่ิมเตมิน้ํ าบาดาลลงในชั้นน้ํ าบาดาล  อาจเกิดขึ้นโดยกระบวนการธรรมชาติ ท่ีน้ํ าฝนตกลงมาแลว
ไหลลงสูชัน้น้ํ าบาดาล  หรือโดยการกระทํ าของมนุษย ผานทางการสูบน้ํ าลงไปเติมในชั้นน้ํ าบาดาล การเติมน้ํ าแบง
ออกเปนสองประเภทคือ การเพ่ิมเติมน้ํ าตามธรรมชาติ  และการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล (R01)
Illustration: Recharge can significantly increase the sustainable yield of an aquifer. (CEP04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Artificial Recharge (การเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล) (TR006), Natural Recharge (การเพิ่มเติมน้ํ า
ตามธรรมชาติ) (TR007)

ขอสังเกตในการใชงานบันทึกขอมูลศัพท

1. ขอมูลท่ีบันทึกในบันทึกขอมูลศัพทสวนใหญเปนขอมูลท่ีไดคลังขอมูลภาษา และจากบันทึก
มโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Conceptual Network and Extraction Records) โดยแต
ละบันทึกขอมูลศัพทจะใชขอมูลจากบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทท่ีมีหมายเลขบันทึกตรงกัน  
เชน TR001 ก็จะใชขอมูลจาก CR001 เปนตน  ดังน้ันเมื่อตองการตรวจสอบถึงท่ีมาของขอมูลก็
สามารถดูไดจากหมายเลขอางอิงท่ีตรงกันดังกลาว

2. หลังขอมูลบางอยางจะมีเลขอางอิงกํ ากับไว เพื่อใหสามารถอางอิงกลับไปถึงแหลงท่ีมาได
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ศัพทภาษาอังกฤษ  จะมีรหัสอางอิงแสดงท่ีมาของขอมูลวามาจากไฟลใดในคลังขอ
มูลภาษา  ในกรณีท่ีปรากฏอยูหลายไฟลจะใสเฉพาะไฟลแรกที่พบเทาน้ัน

ศัพทภาษาไทย มีรหัสอางอิงเชนเดียวกับภาษาอังกฤษ  แตกตางไปตรงท่ีในกรณีท่ีนํ า
มาจากศัพทเดิมท่ีมีใชอยูแลวในคลังขอมูลภาษาก็จะวงเล็บรหัสอางอิงของไฟลไว เชน �น้ํ าบาดาล
(CTB01.txt)� เปนตน    ศัพทเดิมท่ีรับมาใชโดยผานเกณฑการยอมรับและความคุนเคย และเกณฑ
ความถูกตองเหมาะสมจะไมมีเชิงอรรถกํ ากับหลังแหลงอางอิง แตศัพทเดิมท่ีไมผานเกณฑการยอมรับ
จะมีสัญลักษณ (+) ปรากฏแหลงอางอิงของศัพทน้ันๆ อีกที เชน �ปริมาณสมดุลย (CTP01.txt)+�
เปนตน     นอกจากน้ัน  ถาเปนศัพทท่ีปรับแกจากของเดิมจะมีสัญลักษณ      ( # )  กํ ากับอยูหลังศัพท
น้ันๆ  แตถาเปนศัพทท่ีบัญญัติข้ึนมาใหมจะมีไมมีสัญลักษณใดๆ ตอทายแตจะกํ ากับไวดวยเชิงอรรถ
เพื่อบอกถึงวิธีการและรายละเอียดในการบัญญัติ

นิยาม  จะแสดงรหัสหนังสืออางอิงและรหัสของไฟลขอมูลท่ีเปนท่ีมาของนิยาม ซึ่งใน
การกํ าหนดนิยามน้ี เปนการผสมผสานนิยามท่ีไดจากคลังขอมูลภาษา นํ ามาตรวจสอบและเสริมขอมูล
ใหชัดเจนย่ิงข้ึนดวยขอมูลจากหนังสืออางอิง  โดยรหัสของหนังสืออางอิงท่ีใชในบันทึกขอมูลศัพทน้ี มี
ดังน้ี

R01 = Fetter, C.W. Applied Hydrogeology Glossary. Third Edition. New
Jersey: Prentice Hall, 1994.

R02 = High Plains Aquifer Evaluation Project. Glossary[Online]. 2000.
Available from: http://www.kgs.ukans.edu/Highplains/atlas/glossary.html[2000, July 17].

R03 = U.S.Geological Survey. Water Science Glossary of Terms[online].
2000. Available from: http://www.ga.usgs.gov/edu/dictionary.html[2000, July 17].

3. ขอมูล Subject Field แบงตามมิติท่ีแสดงไวในบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ือง
ตน  โดยเปน 5 หมวดหลักๆ ดังน้ี

A1  = Relationship with relevant sciences
A2  = Basic Elements
A3  = Reasons to artificial recharge
A4  = Evolution of artificial recharge
A5  = Methods of artificial recharge
A6  = Type of recharge water

แตละหมวดก็แบงเปนสายยอยๆ ลงไปไดอีกดังน้ี
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A1  = Relationship with relevant sciences
A2  = Basic Elements
A3  = Reasons to artificial recharge

- Causes of artificial recharge
- Overdraft

- Land Subsidence
- Saltwater Intrusion
- Declining Water Level

A4  = Evolution of artificial recharge
- Water Filtration
- Deep-well Injection
- ASR

A5 = Methods of artificial recharge
- Surface Recharge
- Well Recharge
- Induced Recharge

A6  = Type of recharge water

ในการนํ าเสนอจะเขียนในรูปแบบของหมวดเร่ืองไลจากกลุมใหญไปหากลุมยอยท่ีมโนทัศนน้ันๆ อยู
เชน  Infiltration rate อยูในหมวด Surface recharge ซึ่งอยูในกลุมความสัมพันธ Recharge method
การนํ าเสนอก็จะออกมาในรูปของ Methods of artificial recharge > Surface recharge เปนตน

4. ในสวนของ Linguistic Specification มีตัวยอดังน้ี
Syn. = Synonym ของศัพทหลัก
Ant. = Antonym ของศัพทหลัก

5. ภาพประกอบท่ีใชในบันทึกขอมูลศัพทน้ี  สวนใหญคือภาพประกอบท่ีใชในบันทึก    มโน
ทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตนมาแลวน่ันเอง เลขอางอิงจึงใชของเดิม

6. การนํ าเสนอของบันทึกขอมูลศัพทน้ี จะอยูในรูปของการจัดเปนชุดศัพทตามความสัมพันธ
โดยแบงเปน หากลุม ตามท่ีแจกแจงไวในบันทึกมโนทัศนสัมพันธ  โดยในหนากอนจะเร่ิมบันทึกขอมูล
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ศัพทแตละชุด จะมีการสรุปชุดศัพทอยูในชุดน้ันๆ  และเพื่องายตอการคนหา  ไดมีการจัดทํ าดัชนีคน
ศัพทท้ังหมดไวทายภาคผนวก ค แลว

(ดูบันทึกขอมูลศัพทไดท่ี ภาคผนวก ค)

สรุปผลบันทึกขอมูลศัพทและบทวิเคราะห

สรุปผลจากบันทึกขอมูลศัพท

เมื่อจัดทํ าบันทึกขอมูลศัพทเสร็จสิ้น  ไดขอสรุปเก่ียวกับขอมูลศัพทในประมวลศัพท
เร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลดังน้ี

-  จํ านวนบันทึกขอมูลศัพทตรงกับบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ือง
ตน  และเลขบันทึกท้ังคูก็ตรงกัน

-  จํ านวนมโนทัศนท่ีมีการนํ าเสนอดวยศัพทภาษาไทยมากกวาหน่ึงศัพท  มีท้ังหมด
21 มโนทัศน  สวนมโนทัศนท่ีมีศัพทภาษาอังกฤษสื่อถึงมากกวาหน่ึงศัพทมีท้ังหมด  26 มโนทัศน

-  มโนทัศนท่ีไมมีศัพทภาษาไทยสื่อถึงเลย  มีท้ังหมด 15 มโนทัศน (มีศัพทภาษา
อังกฤษสื่อถึงทุกมโนทัศน)

-  ศัพทท้ังหมดมี 96 ศัพท  เปนศัพทเด่ียว (Single Term) 23  ศัพท เปนศัพทท่ีมี
โครงสรางซับซอน (Complex Term)  73 ศัพท ซึ่งประกอบดวย   2-word term จํ านวน 57  ศัพท และ
multiword term จํ านวน 16 ศัพท

-  โครงสรางของศัพท ประเภท 2-word term มีลักษณะดังน้ี

noun + noun เชน Storm Runoff, Groundwater Mound, Surface Water
เปนตน

Adj. + noun  เชน Hydrologic Cycle, Natural Recharge, Potable Water
เปนตน

- โครงสรางศัพทประเภท Multiword term มีลักษณะดังน้ี
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noun + noun + noun เชน Water Treatment Plant เปนตน

noun + of + noun เชน Cone of Recharge, Cone of Discharge เปนตน

noun + of + noun + noun เชน Swelling of Soil Particle เปนตน

บทวิเคราะห

จากผลการจัดทํ าบันทึกขอมูลศัพทท่ีปรากฏขางตน พบขอสังเกตที่นาสนใจดังน้ี

- มโนทัศนท่ีมีศัพทภาษาไทยสื่อถึงมากกวาหน่ึงศัพทน้ัน  มีเปนจํ านวนมากถึง 21
มโนทัศน  เมื่อเทียบกับศัพทภาษาอังกฤษซึ่งมีถึง 26 มโนทัศนท่ีมีศัพทสื่อถึงมากกวาหน่ึงศัพทแลว
แมศัพทไทยจะมีจํ านวนศัพทท่ีซํ้ าซอนนอยกวา  แตขอมูลภาษาอังกฤษเปนขอมูลท่ีมีท่ีมาหลากหลาย
กวาขอมูลภาษาไทย คือมาจากหลายประเทศท่ีมีการศึกษาในเร่ืองศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล
ซึ่งเปนธรรมดาสํ าหรับศาสตรท่ียังคอนขางใหมเชนน้ี ท่ีจะมีชุดศัพทท่ีใชในแตละประเทศตางกันไป  แต
สํ าหรับภาษาไทยแลว เปนการรวบรวมขอมูลท่ีมาจากแหลงเดียว คือกลุมนักวิชาการและนักเทคนิคท่ี
ทํ างานเก่ียวของกับศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในประเทศไทย  และคนกลุมน้ีก็ยังมีจํ านวนไม
มากนักและทํ างานเก่ียวของกันเองเปนสวนใหญ  ศัพทท่ีใชจึงนาจะมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมาก
กวาศัพทภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารกันขามประเทศ  แตผลท่ีออกมากลับเปนตรงขาม  ซึ่งก็ชี้ใหเห็นวา
แตละกลุมทํ างานท่ีเก่ียวของกับศาสตรการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลในประเทศไทยยังไมมีความเปนอัน
หน่ึงอันเดียวกันในการสื่อสาร   ท้ังท่ีเปนการสื่อสารในวงแคบแตกลับมีปญหาการสื่อมโนทัศนดวย
ศัพทท่ีตางกันไปหลายรูปแบบเชนน้ี  ชี้ใหเห็นถึงปญหาสํ าคัญในอนาคตของการพัฒนาศาสตรดานน้ี
ในประเทศไทย  และนัยท่ีแฝงอยูก็คือลักษณะนิสัยการใชภาษาของคนไทย ท่ีกํ าหนดศัพทข้ึนใชเพื่อ
สนองความจํ าเปนในการสื่อสารของตนเองเปนหลัก  โดยไมสนใจวาไดมีการใชศัพทอ่ืนท่ีสื่อถึงมโน
ทัศนดังกลาวแลวหรือยัง   สวนใหญมักจะบัญญัติข้ึนใหมตามความสะดวกของตน  จึงทํ าใหเกิดความ
สับสนในการสื่อสารเชนน้ี  ซึ่งถาปลอยใหปญหาลักษณะน้ีดํ าเนินตอไป  อาจเปนอุปสรรคสํ าคัญอยาง
หน่ึงตอพัฒนาการของศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในประเทศไทยอยางแนนอน

- โครงสรางของรูปศัพทท่ีปรากฏในประมวลศัพท มีลักษณะท่ีชี้ใหเห็นถึงการสราง
ศัพทในศาสตรเฉพาะดานน้ี  โครงสรางศัพทท่ีปรากฏมีลักษณะเปนศัพทท่ีมีความซับซอนประกอบไป
ดวยคํ ามากกวาหน่ึงคํ ามารวมกัน (73ศัพท)  มากกวาจะเปนศัพทเด่ียว  (23 ศัพท)   สาเหตุท่ีเปนเชนน้ี
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นาจะเปนเพราะ ศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเปนศาสตรท่ีพัฒนามาจากศาสตรเร่ืองน้ํ า
บาดาลและวิศวกรรมน้ํ า  การกํ าหนดศัพทจึงนํ าศัพทเดิมท่ีมีใชอยูแลวในศาสตรท้ังสองมารวมกันเพื่อ
สรางศัพทใหม  ตัวอยาง  Groundwater Mound มาจากการนํ าศัพท �Groundwater�ท่ีมีใชอยูแลวใน
ศาสตรน้ํ าบาดาล มาผนวกกับศัพท �Mound� ท่ีเปนลักษณะของตะกอนที่พบอยูกนบอบาดาลในเร่ือง
วิศวกรรมน้ํ า มารวมกันเปนศัพทใหมเพื่อใชสื่อถึงภาวะท่ีตะกอนดินท่ีสะสมตัวกันอยูกนแองน้ํ าท่ีใชใน
การเติมน้ํ าทางผิวดินทํ าใหอัตราการเติมน้ํ าลดลงเน่ืองจากการอุดตันของตะกอนดินดังกลาว เปนตน
จะเห็นไดวาลักษณะของศัพทท่ีนํ ามารวมกันน้ี มักจะไดเปนศัพทใหมท่ีมีความหมายตามศัพทเดิมท่ีนํ า
มารวมเขาดวยกัน เชน Well Clogging มาจาก �Well� ท่ีมีความหมายถึงบอบาดาล บวกกับ
�Clogging� ท่ีหมายถึงการติดขัดเน่ืองจากมีสิ่งอุดตัน  เมื่อมารวมกันก็มีความหมายถึงภาวะท่ีบอเติม
น้ํ าเกิดการอุดตัน เปนตน  แตกระน้ันก็ยังมีศัพทท่ีเกิดจากคํ ามารวมกันแตมีความหมายผิดไปจากรูป
ศัพทเดิม เชน Water Table มาจากคํ าวา �water� ท่ีแปลวาน้ํ า กับ�table�ท่ีแปลวาโตะ  แตเมื่อนํ ามา
รวมกันแปลไดวาระดับน้ํ าในชั้นน้ํ าเปด เปนตน  นอกจากน้ัน ศัพทบางสวนก็ยังเกิดจากการนํ ากริยามา
เติม �ing เพื่อทํ าใหเปนนาม แลวนํ ามารวมกับคํ านามเปนศัพทใหม ลักษณะน้ีปรากฏอยูมากใน
ศาสตรเร่ืองน้ี  เชน Pumping Well, Collecting Ditch, Monitoring Well เปนตน หรือนํ ากริยามา
เปลี่ยนใหอยูในรูปของคํ าขยาย เชน Confined Aquifer, Induced Recharge เปนตน  ลักษณะเชนน้ีชี้
ใหเห็นวาศัพทในชุดน้ีผูบัญญัติตองการบัญญัติใหงายตอการใชงาน  เมื่อมองดูศัพทแลวสามารถเขา
ใจไดทันทีวานาจะส่ือถึงมโนทัศนอะไร  ดังน้ันการบัญญัติศัพทจึงเนนความสะดวกและประสิทธิภาพ
ในการใชงาน มากกวาความประณีตสวยงามของรูปภาษา

ปญหาในเร่ืองการจัดทํ าบันทึกขอมูลศัพท

ข้ันตอนการบันทึกขอมูลศัพท เปนสวนของการวิเคราะหขอมูลดิบและขอมูลเบ้ืองตน
เพื่อใหไดผลลัพธนํ ามาบันทึกไวเปนขอมูลของประมวลศัพท  ปญหาในสวนของขอมูลจะไมพบมากเทา
ไรนัก  สวนท่ีตองใชขอมูลดิบในการวิเคราะหมีนอยกวาสวนท่ีอาศัยขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตนท่ีผานการ
วิเคราะหวิจัยมาบางแลว  ดังน้ันปญหาที่ประสบในขั้นตอนน้ีสวนใหญจึงอยูท่ีการจัดรูปแบบของ
ประมวลศัพทมากกวาปญหาในการวิเคราะหขอมูล

- ปญหาการจัดชุดศัพทแบบอิงมโนทัศน (Concept-Orientation)  การจัดทํ าประมวล
ศัพทคร้ังน้ีใชวิธีการเรียงชุดศัพทแบบที่ Sager (1990)  เรียกวา การจัดชุดศัพทแบบอิงมโนทัศน
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(Concept-Orientation) ซึ่งเปนการจัดแบบอาศัยมโนทัศนเปนหลักสํ าคัญ  ศัพทใดๆ ท่ีแสดงมโนทัศน
เดียวกันก็จะจัดมาอยูในบันทึกเดียวกัน  วิธีการน้ีมีประโยชนในแงของการใชงานสํ าหรับนักวิชาการ
และชวยใหขอมูลท่ีไดเปนระเบียบ  แตอาจเปนอุปสรรคตอผูใชงานทั่วไปที่อาจพบศัพทไดหลากหลาย
บางศัพทอาจไมไดปรากฏอยูในรูปศัพทหลัก  แตเปนคํ าเหมือน (synonym) ซึ่งกลุมเปาหมายที่เปน
บุคคลท่ัวไปอาจไมมีความรูพื้นฐานวาศัพทท่ีพบเปน synonym ของศัพทใด จึงทํ าใหหาศัพทดังกลาว
ไมพบ   วิธีการแกปญหาทํ าไดโดยการจัดใหมีดัชนีคนคํ าไวทายประมวลศัพท  โดยในดัชนีน้ีจะแสดง
ศัพททุกศัพทท่ีปรากฏในบันทึกมโนทัศน  ไมวาจะเปนศัพทหลักหรือรูปศัพทอ่ืน เชน synonym,
variant หรือ abbreviation ก็ตาม

- การคัดเลือกองคประกอบของบันทึกประมวลศัพท  องคประกอบของบันทึกประมวล
ศัพทท่ีหนังสือตํ าราตางๆ แนะนํ าไวน้ัน  มีอยูมากมายหลายรูปแบบ  การจะเลือกวาองคประกอบใดจะ
เหมาะกับการทํ างานในแตละกรณีก็ไมใชเร่ืองงาย  วิธีแกปญหาก็คือ พิจารณาคุณสมบัติของขอมูลท่ี
ตองการกอน  ขอมูลใดบางจึงจะเปนประโยชนตอกลุมเปาหมายผูใชงาน  โดยคงองคประกอบหลักๆ ท่ี
จํ าเปนในประมวลศัพทไว  เชน ศัพทหลัก  นิยาม  เปนตน  จากนั้น  จึงพิจารณาเลือกองคประกอบท่ี
เขาขายคุณสมบัติท่ีตองการตอไป
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บทท่ี  6
การกํ าหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท

ข้ันตอนการกรอกขอมูลในบันทึกประมวลศัพทจะเสร็จสมบูรณไมไดเลยหากขาดขอ
มูลศัพทภาษาไทย  เน่ืองจากขอมูลน้ีจะมีความสํ าคัญย่ิงตอการใชงานประมวลศัพทในทางปฏิบัติ  ท้ัง
น้ีเพราะนอกจากจะชวยใหการใชศัพทภาษาไทยในศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลของประเทศ
ไทยมีบรรทัดฐานไวอางอิงแลว  ยังชวยใหการสื่อความในระหวางผูใชงานสามารถสื่อสารถึงมโนทัศน
เดียวกันไดถูกตองตรงกันดวย  นอกจากน้ันยังชวยลดปญหาความสับสนท่ีอาจเกิดจากการบัญญัติ
ศัพทข้ึนมาใชเองในองคกรและปญหาความซํ้ าซอนของชุดศัพทท่ีใชกันโดยไรกฎเกณฑ  ซึ่งปญหาเหลา
น้ีอาจนํ าไปสูปญหาการติดขัดในพัฒนาการศาสตรการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลในประเทศไทยไดในท่ี
สุด  จะเห็นไดวาปญหาการขาดศัพทภาษาไทยที่เปนบรรทัดฐานดังกลาวไมไดเปนเพียงปญหาในดาน
ภาษาศาสตรเทาน้ัน  แตเปนอุปสรรคสํ าคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาความรูทางดานวิศวกรรมสิ่งแวด
ลอม  เพราะปญหาการสื่อสารท่ีเกิดจากการสื่อสารผิดพลาด  เขาใจไมตรงกัน จะทํ าใหผูท่ีเก่ียวของ
ตองเสียเวลา และคาใชจายอยางไมควรจะเปน  การพิจารณากํ าหนดศัพทภาษาไทยไวเปนบรรทัดฐาน
กอนท่ีจะมีการบัญญัติศัพทโดยหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของตอไป จึงเปนทางหน่ึงท่ีจะชวยบรรเทา
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นไดบาง  ดังน้ัน  ข้ันตอนการกํ าหนดศัพทภาษาไทยนี้จึงเปนข้ันตอนท่ีสํ าคัญ
ข้ันตอนหน่ึงท่ีไมควรมองขาม

วิธีวิทยาในการกํ าหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท

จากขอมูลในคลังขอมูลภาษาที่รวบรวมไว  พบวามีขอมูลภาษาไทยอยูนอยมากเมื่อ
เทียบกับขอมูลภาษาอังกฤษ  (ขอมูลภาษาอังกฤษมีประมาณ 93,000 คํ า ขอมูลภาษาไทยมีประมาณ
3,000 คํ า) สาเหตุท่ีเปนเชนน้ัน เน่ืองจากการศึกษาศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในประเทศ
ไทยยังอยูในระยะเร่ิมตนเทาน้ัน  เอกสารท่ีเก่ียวของจึงยังมีอยูนอย  ศัพทภาษาไทยที่ใชในเอกสาร
เหลาน้ีสวนใหญเปนศัพทท่ีบัญญัติโดยแตละองคกรและใชกันเองภายในองคกรเปนสวนใหญ  และ
เปนศัพทท่ีใชโดยวิศวกรและผูเก่ียวของในระดับผูใชงานหรือผูปฏิบัติ  ดังน้ันขอมูลภาษาไทยในคลังขอ
มูลภาษานี้จึงเปนขอมูลท่ีไดจริงจากกลุมผูปฏิบัติงานโดยตรง  ไมใชจากนักวิชาการหรือวิศวกรท่ีเปน
นักวิชาการ (ตางจากขอมูลภาษาอังกฤษที่มีขอมูลจากตํ าราเรียนซึ่งจัดเปนขอมูลศัพทจากผูใชงานใน
ระดับนักวิชาการ)  ดังน้ันจึงขอทํ าความเขาใจไวในท่ีน้ีวา ศัพทภาษาไทยที่ไดจากกระบวนการกํ าหนด
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ศัพทตอไปน้ี  จะเปนศัพทท่ียึดถือตามการยอมรับใชของกลุมเปาหมายคือ วิศวกรหรือผูเก่ียวของใน
ระดับผูใชงานเทาน้ัน

จํ านวนศัพทท่ีพบมีท้ังสิ้น 101 ศัพทสํ าหรับใชแทนมโนทัศน 81 มโนทัศน* โดยพบวามี
มโนทัศนท่ีมีศัพทภาษาไทยสื่อถึงมากกวาหน่ึงศัพทข้ึนไปถึง 21 มโนทัศน และมีมโนทัศนท่ียังไมมีศัพท
ไทยแทนอยู 15 มโนทัศนดวยกัน  (ดูตาราง 1)   จึงพอสรุปไดจากขอมูลท่ีรวบรวมมาวาการใชศัพท
ภาษาไทยเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลยังขาดบรรทัดฐานและและมีความซํ้ าซอนซึ่งอาจสรางความ
สับสนไดงาย  นอกจากน้ัน ศัพทภาษาไทยที่พบใชอยูในขอมูลเหลาน้ันก็ยังมีไมครบถวน  ดังน้ันข้ัน
ตอนการกํ าหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลจึงไมใชเพียงแคการ
บัญญัติศัพทข้ึนใชใหม  แตเปนการรวบรวมขอมูลการใชศัพทภาษาไทยที่มีอยูแลวมาพิจารณาความ
เหมาะสมถูกตอง แลวอาจตองมีการปรับปรุงแกไขศัพทดังกลาวใหม หรือในกรณีท่ียังไมมีศัพทภาษา
ไทยที่ใชแทนมโนทัศนน้ันๆ มากอนหรือมีแตไมเหมาะสมดวยสาเหตุตางๆ เชน ผิดไวยากรณ ก็อาจตอง
มีการบัญญัติศัพทข้ึนมาใหม  ซึ่งรายละเอียดในข้ันตอนตางๆ เหลาน้ีจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอ
ไป

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจํ านวนมโนทัศนท่ีมีจํ านวนรูปศัพทตางๆ ระหวางอังกฤษและไทย

มีศัพท 1 ศัพท มีศัพท > 1 ศัพท ไมมีศัพท รวม

อังกฤษ 70 26 - 96

ไทย 60 21 15 96

เมื่อสํ ารวจขอมูลศัพทภาษาไทยแลว จึงไดพิจารณาเลือกศัพทท่ีใชแทนมโนทัศนตางๆ
ในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลออกมา หลักเกณฑท่ีใชมีอยูสองเกณฑ

1) เกณฑการใชขอมูลท่ีเปนบทแปล  ขอมูลประเภทนี้เปนบทแปลภาษาไทยที่แปลมา
จากตนฉบับภาษาอังกฤษ  ในการเลือกศัพทไทยออกมาจึงใชการเทียบเคียงวาแปลมาจากศัพทภาษา
                                                          
* จํ านวน 101 ศพัทน้ีนับรวมศพัทท่ีส่ือถึงมโนทัศนซํ้ ากันท้ังหมดดวย จึงมีมากกวาจํ านวนมโนทัศน  สวนจํ านวนมโน
ทัศน 80 มโนทัศนน้ัน หมายถึงเฉพาะมโนทัศนท่ีมีศัพทส่ือถึงแลวเทาน้ัน
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อังกฤษคํ าใด ถาศัพทดังกลาวเปนศัพทเฉพาะดานในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  ศัพทไทยก็คือ
ศัพทท่ีใชแทนมโนทัศนเดียวกันและจะไดรับการคัดเลือกไวเปนศัพทภาษาไทยที่ใชแทนมโนทัศนน้ันๆ 
ตอไป

2)  เกณฑบริบท  ในเอกสารท่ีวาดวยศาสตรใหมๆ สวนใหญเมื่อจะมีการใชศัพท
เฉพาะดานก็มักจะมีการวงเล็บศัพทภาษาอังกฤษ หรือมีการใหรายละเอียดความหมายของศัพทน้ันๆ
ไวดวย  ซึ่งในการคัดเลือกชุดศัพทก็ใชลักษณะดังกลาวใหเปนประโยชนได

ศัพทท่ีคัดเลือกมาดวยเกณฑท้ังสองดังกลาวไดนํ ามาบันทึกไวในบันทึกรวมมโนทัศน
สัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Conceptual Network and Extraction Records)  ซึ่งศัพทภาษา
ไทยในบันทึกดังกลาวยังเปนขอมูลศัพทภาษาไทยที่มีการใชงานจริงเทาน้ัน โดยยังไมมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงศัพทใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อนํ าชุดศัพทภาษาไทยจากบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตน 
(Conceptual Network and Extraction Records)  มาพิจารณาก็พบวามีมโนทัศนจํ านวนหน่ึงท่ีมี
ศัพทภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายแตไมมีศัพทภาษาไทย (15 มโนทัศน) สาเหตุท่ีเปนเชนน้ัน นาจะ
เกิดจากเอกสารภาษาไทยท่ีมีอยูในปจจุบันยังไมมีเน้ือหาครอบคลุมศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล
ท้ังหมด  เพราะสวนใหญเปนเอกสารท่ีผลิตขึ้นเพื่อใชงานเฉพาะดาน ไมไดมีเจตนาเปนเอกสารทางวิชา
การท่ีมีขอมูลครอบคลุมศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลท้ังหมด  นอกจากน้ัน มโนทัศนบางสวนยังมี
ศัพทท่ีใชสื่อถึงซํ้ าซอนกันอีกดวย ดังน้ันจึงมีความจํ าเปนท่ีตองแกปญหาดังกลาวเพื่อวางบรรทัดฐาน
ใหกับการใชศัพทภาษาไทยในศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลตอไป โดยแบงวิธีการจัดการกับศัพท
ภาษาไทยในประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลเปนสามวิธีใหญๆ คือ การพิจารณาใชศัพท
ท่ีมีอยูเดิมตอไป  การนํ าศัพทเดิมมาแกไขใหม  และการบัญญัติศัพทใหม

1. การใชศัพทท่ีมีอยูเดิมตอไป � การใชศัพทเดิมท่ีปรากฎใชอยูแลวในขอมูลภาษา
ไทยที่รวบรวมไวในคลังขอมูลภาษา ซึ่งจะประกอบดวยศัพทสองประเภทดวยกันคือ

ประเภทท่ีหน่ึง ศัพทท่ีคงใชตามเดิมเพราะมีความเหมาะสมดีอยูแลว  ศัพทภาษาไทย
ท่ีมีใชอยูเดิมจํ านวนมากเปนศัพทท่ีมีการใชกันมาจนเกิดความเคยชินในวงการ  หรือบางศัพทก็มีความ
เหมาะสมดีอยูแลว  สมควรใชตามเดิมตอไป  เพราะนอกจากจะเปลี่ยนแปลงไดลํ าบากแลว  ยังอาจ
สรางปญหากอความสับสนสํ าหรับผูท่ีใชงานอยูเดิมได เชน การเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล (Artificial
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Recharge) หรือ ระบบหลายอาง (Chain of Basin) ซึ่งเปนศัพทท่ีมีการใชมานานจนเกิดความเคยชิน
ในวงการอยูแลว เปนตน ปญหาของศัพทประเภทน้ีก็คือ ยังมีผูใชงานบางสวนโดยเฉพาะผูท่ีไมเก่ียว
ของกับศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลโดยตรง เชน บริษัทรับเหมา หรือนักแปล เปนตน  ท่ียังไมรูวา
มโนทัศนใดมีการบัญญัติใชศัพทใดอยูแลวบาง  ซึ่งสวนใหญดวยความไมรูก็มักจะคิดบัญญัติศัพทใหม
ข้ึนมาใชอีกท้ังๆ ท่ีมีศัพทสื่อถึงมโนทัศนเหลาน้ันอยูแลว  ทํ าใหเกิดศัพทท่ีมีความหมายซํ้ าซอนกัน ดังท่ี
ปรากฏในคลังขอมูลภาษา  วิธีการแกปญหาก็คือ การจัดทํ าประมวลศัพทแลวนํ าศัพทท่ีมีการใชอยูเดิม
แลวน้ีมารวบรวมแลวนํ าเสนออยางเปนระบบ เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการใชงานศัพทดังกลาวตอไป
แตขอมูลท่ีรวบรวมไวในคลังขอมูลภาษาเปนขอมูลท่ีมีท้ังศัพทท่ีมีใชอยูเดิม และศัพทท่ีบัญญัติข้ึนใหม
การจะแยกแยะศัพทท้ังสองประเภทออกจากกัน จึงตองอาศัยเกณฑในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกศัพท ทํ าไดโดยการนํ าชุดศัพทภาษาไทยที่ไดจากคลังขอมูล
ภาษามาพิจารณาเปนรายศัพทไป  ถาพบวามีศัพทใดท่ีเขาเกณฑตอไปน้ี  ก็นํ าไปบันทึกไวในประมวล
ศัพทไดเลย

(1) เกณฑการยอมรับและความคุนเคย ศัพทดังกลาวไดรับการยอมรับใช
ในวงการการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลของประเทศไทยในระดับหน่ึงแลว  ผูมีสวนเก่ียวของยอมรับการใช
ศัพทดังกลาว  ศัพทท่ีมีการใชกันมาจนคุนเคยมักจะเปนศัพทท่ีผูใชรูดีอยูแลววาเปนศัพทท่ีใชแทนมโน
ทัศนใด  และการจะเปลี่ยนแปลงศัพทท่ีมีลักษณะเชนน้ีก็เปนการยาก  การตรวจสอบดูไดจากวาศัพท
ดังกลาวปรากฎในเอกสารซึ่งมีท่ีมาแตกตางกันไปมากกวาหน่ึงท่ีมา เชน �การเติมน้ํ า� ท่ีใชแทน
�Recharge� จากขอมูลท้ังหมดท่ีปรากฏในคลังขอมูลภาษา พบวามีใชในขอมูลท่ีมีแหลงท่ีมาตางกันถึง
4 แหลงท่ีมา แสดงวามีการยอมรับใชศัพทภาษาไทยศัพทน้ีแลวในระดับหน่ึง และผูใชงานมีความคุน
เคยกับการใชศัพทดังกลาวในระดับหน่ึงแลวดวย เปนตน  เกณฑท่ีวางไวก็คือวาถามีการใชศัพทภาษา
ไทยใดในขอมูลสองชุดข้ึนไปที่มาจากแหลงแตกตางกันใหสันนิษฐานวาศัพทดังกลาวไดรับการยอมรับ
และเปนศัพทท่ีผูใชงานในวงการเกิดความคุนเคยอยูแลว

ขอสังเกตของเกณฑขอน้ีก็คือ  การยอมรับใชในวงการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลน้ีอยูในระดับผูใชงานที่เปนวิศวกรผูปฏิบัติงานโดยตรง ดังท่ีไดกลาวไวขางตนแลว  ไมใชใน
ระดับนักวิชาการหรือวิศวกรท่ีเปนนักวิชาการ  ดังน้ันการยอมรับใชศัพทและความคุนเคยกับศัพทของ
ผูใชงานสองกลุมน้ีอาจแตกตางกันได  ดังน้ันจึงไมอาจนํ าเกณฑทางดานวิชาการมาวัดความเหมาะสม
ของศัพทท่ีวิศวกรกลุมผูใชงานซึ่งเปนกลุมเปาหมายของประมวลศัพทคร้ังน้ีเห็นวาเหมาะสมได
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(2) ความถูกตองเหมาะสม  ศัพทท่ีผานเกณฑแรกก็ตองมาพิจารณาตอไป
ดวยวา ศัพทท่ีใชมีความเหมาะสมดีแลวหรือไมในการเปนตัวแทนของมโนทัศนน้ันๆ  โดยดูวาศัพทดัง
กลาวมีคุณสมบัติของศัพทบัญญัติท่ีดีหรือไม  เชน ใชคํ าท่ีสื่อถึงมโนทัศนไดหรือไม  โครงสรางผิด
ไวยากรณหรือเปลา  เปนตน

ศัพทท่ีผานเกณฑท้ังสองขอเทาน้ันท่ีจะนํ ามาไวในบันทึกขอมูลศัพทโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลง  เพราะถาขาดคุณสมบัติท่ีสองคือความถูกตองของการใชภาษาแลว  แมวาจะเปนศัพทท่ี
มีความคุนเคยและไดรับการยอมรับก็ยังตองมีการปรับปรุงแกไขใหมเพื่อจัดระเบียบการใชภาษาท่ีถูก
ตองใหกับการใชศัพทเฉพาะดานการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในประเทศไทย  ซึ่งศัพทท่ีผานเกณฑท้ัง
สองท้ังหมดมี 21 ศัพทจากทั้งหมด 101 ศัพท

ประเภทที่สอง ศัพทท่ีคงใชตามเดิมเพราะมีความถูกตองเหมาะสมแมวาจะไมผาน
เกณฑการยอมรับและความคุนเคยก็ตาม  สาเหตุท่ีคัดเลือกศัพทประเภทน้ีไวเพราะแมจะไมไดรับการ
ยอมรับใช และ/หรือ ผูใชงานสวนใหญอาจจะยังไมคุนเคย  แตศัพทดังกลาวก็มีความถูกตองเหมาะสม
ในฐานะของศัพทท่ีใชสื่อถึงมโนทัศน   และถาเปรียบเทียบกับการตองบัญญัติศัพทใหมแลว  การนํ า
ศัพทเดิมท่ีมีผูบัญญัติและใชอยูบางแลวมารวบรวมไวนาจะทํ าใหเกิดความคุนเคยสํ าหรับผูใชเดิมและ
เปนการประหยัดเวลาในการบัญญัติศัพทอีกดวย  ศัพทท้ังหมดท่ีเขาเกณฑน้ีมี  51 ศัพทดวยกัน

2. นํ าศัพทเดิมมาแกไขใหม  -  ศัพทท่ีมีอยูเดิมบางสวนไมเหมาะสมเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ เชน ศัพทยาวเกินไป  ผิดหลักไวยากรณ  เปนตน  ศัพทท่ีนํ ามาแกไขใหมน้ีก็คือศัพทท่ีไม
ผานเกณฑขอ 1. น่ันเอง  มีท้ังหมด 12 ศัพทดวยกัน

วิธีท่ีใชในการแกไขศัพทเดิมในประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล มีดังน้ี
-เพิ่มหรือตัดคํ า (Adding & Emitting)  ทํ าไดโดยการตัดคํ าบางคํ าท่ีอยูใน

ศัพทออกไป  หรือเติมคํ าบางคํ าเขาไป  โดยเฉพาะการตัดคํ าท่ีฟุมเฟอยทํ าใหศัพทยาวโดยไมจํ าเปน
หรือเปนคํ าท่ีมีความหมายซํ้ าซอน ซึ่งเปนขอตองหามอยางหนึ่งของการบัญญัติศัพท  ตัวอยางเชน
�การอัดฉีดน้ํ า� มาจากศัพทภาษาอังกฤษ �Injection�  ศัพทภาษาไทยนี้พบในคลังขอมูลภาษาหาคร้ัง
และมาจากแหลงขอมูลเดียวกันหมด  คํ าวา �อัดฉีด� ไมไดสื่อถึงมโนทัศนของ �Injection� ท่ีหมายถึง
การอัดน้ํ าลงช้ันดินดวยแรงดัน แตอยางใด  ดังน้ันจึงตัดคํ าวา �ฉีด� ออกไปใหเหลือเพียง �การอัดน้ํ า�
เพื่อใหศัพทมีความกระชับข้ึน และเพื่อใหสอดคลองกับศัพทในกลุมเดียวกันอยาง การสูบน้ํ า
(Discharge) และการเติมน้ํ า (Recharge) เปนตน
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- การเปลี่ยนรูปศัพท  วิธีน้ีใชกับกรณีท่ีมีศัพทภาษาอังกฤษที่ใชรูปเดียวกัน
อยู  ตัวอยางเชน Recharge ซึ่งมีท้ังเปนนามและกิริยา ในกรณีท่ีศัพทใดศัพทหน่ึงมีศัพทภาษาไทยใช
แลว  ศัพทท่ีเหลือก็อาจนํ าศัพทภาษาไทยของอีกรูปศัพทหน่ึงมาเปลี่ยนรูปไวยากรณใหมโดยการเติม
หรือตัดคํ าท่ีบงบอกถึงความเปนนามหรือกิริยาออกเพื่อนํ ามาใชกับศัพทรูปเดียวกันท่ียังไมมีศัพท
ภาษาไทยกํ ากับ  เชน Recharge (noun) มีศัพทไทยอยูแลวคือ 'การเติมน้ํ า'  แต Recharge (verb) ยัง
ไมมีมี  เมื่อตองหาศัพทไทยใหกับ Recharge (verb) ก็ตัด 'การ' ออกไปใหเหลือเพียง 'เติมน้ํ า' เปนตน
วิธีการเปลี่ยนรูปศัพทน้ีชวยใหศัพทภาษาไทยมีความเชื่อมโยงเปนกลุมเดียวกันมากข้ึน

- การเรียงลํ าดับคํ าใหม (Re-arranging) บางคร้ังศัพทท่ีมีใชอยูเดิมไมถูก
ไวยากรณ หรือไมสื่อถึงมโนทัศน เชน มีการเรียงคํ าไมถูกตอง  ใชคํ าท่ีมีความหมายซํ้ าซอน  เปนตน
ซึ่งในกรณีน้ีควรรีบแกไขรูปศัพทดังกลาวเสียกอนท่ีจะกลายเปนบรรทัดฐานในการใชแบบผิดๆไป   
ความรวดเร็วในการแกปญหาแบบนี้นับเปนประโยชนอีกอยางหนึ่งของการจัดทํ าประมวลศัพทท่ีเหนือ
กวาการจัดทํ าพจนานุกรมตามแบบมาตรฐาน  เพราะสามารถจัดทํ าไดเร็วกวาและปองกันปญหาที่อาจ
เกิดข้ึนจากการปลอยใหมีการใชศัพทแบบผิดๆไปนานไดทันทวงทีมากกวา  การแกปญหาศัพทท่ีมี
ความหมายซํ้ าซอนไดกลาวไปแลวในหัวขอเพิ่มคํ าหรือตัดคํ า (Adding & Emitting)  ในสวนของการ
เรียงคํ าไมถูกตองก็อาจแกไขใหมไดดวยการสลับคํ าใหมใหเหมาะสม เชน Recharge Well ท่ีเดิมมีการ
ใชวา 'บอน้ํ าเติม' แตศัพทภาษาไทยน้ีไมถูกตองตามไวยากรณเพราะถาดูตามรูปศัพทก็จะหมายถึง บอ
ท่ีมีน้ํ ามาเติม  ซึ่งไมใชมโนทัศนท่ีศัพท Recharge Well ตองการสื่อ ซึ่งตองหมายถึง บอท่ีใชเปนตัว
กลางในการเติมน้ํ าในกระบวนการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล ดังน้ันจึงใชการเรียงลํ าดับคํ าใหมเปน 'บอ
เติมน้ํ า' ซึ่งมีคุณสมบัติของศัพทท่ีสื่อถึงมโนทัศนไดดีกวา เปนตน

 3. บัญญัติศัพทใหม  ในเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลน้ียังมีมโนทัศนอีก  15 มโน
ทัศนท่ียังไมมีศัพทภาษาไทยที่สื่อถึง  ดังน้ันจึงตองมีการบัญญัติข้ึนมาใหม  ในสวนของวิธีการบัญญัติ
ศัพทในประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  แบงออกเปนสองประเภทคือ การบัญญัติศัพท
ใหม (Neologism) และการยืมคํ าจากภาษาตางประเทศ (Borrowing)

การบัญญัติศัพทใหม ในท่ีน้ีตามรูปแบบการบัญญัติศัพทแลวนับเปน Secondary
Term Formation เน่ืองจากมีจุดประสงคในการกํ าหนดศัพทท่ีมีอยูแลวในภาษาหน่ึงแตยังไมมีในอีก
ภาษาหน่ึงเพื่อสรางมาตรฐานศัพทเฉพาะดานในภาษาท่ียังไมมีศัพทดังกลาวใชมากอน  นอกจากน้ัน
การบัญญัติศัพทน้ียังเกิดจากการท่ีศาสตรเฉพาะดานเร่ิมเขามามีอิทธิพลในสังคมท่ีไมไดใชภาษา
อังกฤษ ทํ าใหตองมีการสรางชุดศัพทใหมข้ึนมารองรับการใชงานในสังคมน้ันๆ   ขอแตกตางระหวาง



75

Secondary Term Formation กับ Primary Term Formation ก็คือ Primary Term Formation เปน
การบัญญัติศัพทท่ีไมเคยมีรูปศัพทท่ีสื่อมโนทัศนน้ันๆ มากอนเลย  ไมวาในภาษาใด  ดังน้ันจึงมีความ
จํ าเปนตองบัญญัติศัพทข้ึนมาเพื่อใชงาน  (Sager, 1990: 80)

รูปแบบของคํ าท่ีใชในการบัญญัติศัพทในท่ีน้ีจะเนนหนักอยูท่ีคํ าไทย ซึ่งมีลักษณะเปน
คํ าโดด เมื่อนํ ามาสรางเปนศัพทจึงมักจะทํ าใหศัพทท่ีไดมีความยาวกวาการสรางศัพทดวยคํ าบาลีสัน
สฤตซึ่งจะมีการสมาสและสนธิทํ าใหไดคํ าท่ีสั้นและสวยงามกวา  แตเมื่อพิจารณาถึงการใชศัพทภาษา
ไทยในศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในปจจุบัน พบวามีการใชศัพทท่ีเปนคํ าไทยอยูบางแลว  และ
มีความคุนเคยกันในระดับหน่ึง  สังเกตไดจากศัพทท่ีผานเกณฑในหัวขอการคงใชรูปศัพทเดิมน้ัน เปน
ศัพทท่ีมีลักษณะการผสมคํ าไทยท้ังสิ้น  ไมวาจะเปน �การเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล� หรือ �บอเติมน้ํ า�
เปนตน  เมื่อจะบัญญัติศัพทใหม ก็ควรบัญญัติโดยใชคํ าท่ีไปในแนวทางเดียวกับคํ าท่ีใชในศัพทท่ีมีอยู
เดิม  ประกอบกับการใชคํ าไทยจะแสดงความหมายไดชัดเจนและตรงตัวมากกวา  ชวยใหผูใชงานเขา
ใจความหมายของศัพทไดงาย

วิธีการบัญญัติศัพทท่ีมักจะใชในกระบวนการ Secondary Term Formation มีอยู
หลายรูปแบบขึ้นอยูกับความตองการและสถานการณใชงาน เชน Loan Translation, Paraphrase,
Parallel Formation, Recreation, Adaptation หรือ Complete New Creation เปนตน   ซึ่งในการใชก็
ตองคํ านึงถึงความเหมาะสมในหลายๆ ดานดวย  (Sager, 1990: 81)

การกํ าหนดวิธีการในการบัญญัติศัพทภาษาไทยสํ าหรับประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ า
ลงชั้นน้ํ าบาดาลน้ีไมไดใชวิธีการตามแบบ Secondary Term Formation ท้ังหมด  สาเหตุหน่ึงเปน
เพราะภาษาไทยเปนภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางจากภาษาอ่ืน  ดังน้ันจะยึดตามวิธีการท่ีนัก
ศัพทวิทยาชาวตางชาติแนะนํ าไวท้ังหมดยอมเปนไปไมได  นอกจากน้ันการบัญญัติศัพทภาษาไทยก็ยัง
ตองคํ านึงถึงสถานการณสื่อสาร  กลุมเปาหมาย  และไวยากรณไทยดวย  ดังน้ันในกระบวนการจัดทํ า
ประมวลศัพทคร้ังน้ี  จึงไดกํ าหนดใชวิธีการบัญญัติศัพทภาษาไทยในลักษณะของการประยุกตวิธีการ
ของ Secondary Term Formation มาใชใหเขากับรูปแบบของศัพทภาษาไทย โดยมีวิธีการดังน้ี

- วิธีอิงกลุม (Parallel Formation)  วิธีน้ีคํ านึงถึงศัพทอ่ืนท่ีเก่ียวของทาง
ดานมโนทัศนสัมพันธกับศัพทท่ีตองการบัญญัติ  โดยยึดตามทฤษฎีท่ีวา ศัพทท่ีอยูในกลุมเดียวกันมัก
จะมีโครงสรางเดียวกันเพื่องายตอการใชงานและทํ าความเขาใจ  ดังน้ันดวยวิธีน้ี การบัญญัติศัพทจึง
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อาศัยการสังเกตดูวาศัพทอ่ืนๆ ในกลุมมีโครงสรางศัพทภาษาไทยอยางไร  แลวบัญญัติศัพทใหมให
สอดคลองไปตามโครงสรางน้ัน  เชน

ภาพที่ 6 แผนผังแสดงโครงสรางศัพทภาษาไทยของชุดศัพทวิธีการเติมนํ้ าลงชั้นนํ้ าบาดาล

การเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล (Artificial Recharge)

     การเติมน้ํ าทางผิวดิน การเติมน้ํ าผานบอบาดาล ?
(Surface Recharge)    (Well Recharge)(Induced Recharge)

Induced Recharge เปนศัพทในชุดเดียวกับ Surface Recharge และ Well
Recharge โดยตางก็เปนวิธีการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  ศัพทภาษาไทยที่มีการบัญญัติใชอยูแลว
สํ าหรับศัพทท้ังสองมีโครงสราง ดังน้ี

การเติมน้ํ า  +  ทาง + ผิวดิน
การเติมน้ํ า  +  ผาน + บอบาดาล

        =  การเตมิน้ํ า  +  [ตัวเชื่อม]  + [นามท่ีมาขยาย]

การบญัญัตศิพัทภาษาไทยสํ าหรับ Induced Recharge จึงนาจะไปในแนวทางเดียวกัน คือ     การเติมน้ํ า  +  ดวย +
การเหน่ียวนํ า   = การเตมิน้ํ าดวยการเหนี่ยวนํ า  เปนตน

- วิธีคํ าสํ าคัญ (Keyword Method) นอกจากจะใชหลักอิงกลุมขางตนแลว
การบัญญัติศัพทใหมสวนใหญยังตองพึ่งทฤษฎีการสรางศัพทเฉพาะดาน หรือ วิธี keyword หรือวิธีคํ า
สํ าคัญ น่ันคือ  ในการบัญญัติศัพทเฉพาะดานโดยท่ัวไป ผูท่ีคิดศัพทมักเอาคุณสมบัติเดนๆ ของส่ิงท่ี
ศัพทตองการสื่อมาต้ังเปนชื่อศัพท  ลักษณะน้ีพบในศัพทเฉพาะดานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จนกลายเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งของศัพทเฉพาะดานไปแลว   เชน Basin Method ซึ่งเปนศัพทท่ี
แสดงถึงวิธีการเติมน้ํ า (Recharge Method)  โดยการใชแองน้ํ า (Basin)  ศัพทภาษาอังกฤษใชวา
�Basin Method�   สวนศัพทภาษาไทยก็คือ �วิธีแองน้ํ า� เปนตน ดังน้ันวิธีการตามหลักการน้ี ก็คือ รวบ
รวม Key feathers ของ Concept ของศัพทดังกลาวมาพิจารณารวมข้ึนเปนศัพทภาษาไทย   ในกรณี
ของการบัญญัติศัพทไทยให Induced Recharge  ท่ีเคยยกตัวอยางในวิธีหลักอิงกลุมแลวน้ัน  เมื่อ
พิจารณาตามหลักการของวิธี Keyword น้ี จะเห็นไดวา  Induced Recharge  มี keyword คือ  การ
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เติมน้ํ า  และ การเหน่ียวนํ า  เมื่อนํ าหลักอิงกลุมมาพิจารณารวมดวยจึงไดออกมาเปนคํ าวา  �การเติม
น้ํ าดวยการเหน่ียวนํ า�  ซึ่งเปนศัพทท่ีนอกจากจะเขากับศัพทอ่ืนในกลุมไดแลว  ยังแสดงลักษณะเดน
เฉพาะของ Concept ของศัพทไวอีกดวย  เปนตน

- วิธีศัพทแปล (Loan Translation)  ถึงแมวาการบัญญัติศัพทดวยการแปล
ศัพทจะไมใชสิ่งท่ีนักศัพทวิทยานิยมใช  แตบางคร้ังการแปลศัพทจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยก็เปน
สิ่งท่ีแกปญหาการบัญญัติศัพทไดอยางเหมาะสม  และบางครั้งการใชวิธีอ่ืนๆ ก็ไดผลลัพธเชนเดียวกับ
การแปลศัพท   ไมวาจะเปน  Induced Recharge = การเติมน้ํ าดวยการเหน่ียวนํ า  หรือ  Basin
Method =  วิธีแองน้ํ า  เปนตน   การเลือกใชวิธีน้ีในการบัญญัติศัพทจึงข้ึนอยูกับสถานการณและ
ความเหมาะสม  โดยมากวิธีศัพทแปลจะใชในการตรวจสอบการสื่อความหมายของศัพทท่ีบัญญัติข้ึน
มาดวยวิธีอ่ืน

นอกจากการบัญญัติศัพทใหมแลว การบัญญัติศัพทอีกวิธีหน่ึงคือ การยืมคํ าจาก
ภาษาตางประเทศ (Borrowing)  วิธีน้ีจะนํ ามาใชในกรณีท่ีการใชคํ าทับศัพทจะทํ าใหเกิดความสะดวก
ในการสื่อมโนทัศนมากกวาการบัญญัติศัพทข้ึนใหม  เชน ASR ซึ่งเปนศัพทท่ีใชกันบอยมากในวงการ
เติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในประเทศไทย โดยมักจะใชในรูปของการทับศัพทวา �เอเอสอาร� ซึ่งแมจะเปน
ศัพทท่ีผูใชงานเดิมมีความคุนเคยอยู  แตก็ไมผานเกณฑในแงของความถูกตองของการใชภาษาเน่ือง
จากเปนคํ าทับศัพท  การจะบัญญัติศัพทภาษาไทยที่สื่อมโนทัศนดังกลาวไดก็เปนการยาก เพราะเปน
มโนทัศนท่ีสื่อถึงกระบวนการท่ีมีความซับซอน  เมื่อพิจารณาดูแลว การทับศัพทภาษาตางประเทศไป
อาจจะเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด อีกท้ังยังเปนศัพทท่ีมีการใชแพรหลายอยูแลวในวงการ  ดังน้ัน ASR จึงใช
ศัพทไทยวา �กระบวนการเอเอสอาร� และ ASR Well ใชวา �บอเอเอสอาร� เปนตน  การพิจารณาใชวิธี
การยืมคํ าจากภาษาตางประเทศหรือการใชคํ าทับศัพทน้ี  จะพิจารณาใชเปนรายกรณีไปเฉพาะท่ี
เหมาะสมหรือจํ าเปนเทาน้ัน

ปญหาในขั้นตอนการกํ าหนดศัพทภาษาไทย

ข้ันตอนการกํ าหนดศัพทภาษาไทยเปนข้ันตอนทายๆ ในกระบวนการจัดทํ าประมวล
ศัพทท้ังหมด แตก็นับเปนข้ันตอนท่ีสํ าคัญข้ันตอนหน่ึง  ปญหาสวนใหญจะอยูในสวนของหลักการและ
การลงมือปฏิบัติ  โดยมีรายละเอียดของปญหา ดังน้ี

- เกณฑในการบัญญัติศัพท  รูปแบบการบัญญัติศัพทท่ีปรากฏในตํ าราเก่ียวกับ
ประมวลศัพทสวนใหญ เปนวิธีการท่ีเหมาะสมสํ าหรับการบัญญัติศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งมีขอจํ ากัดแตก
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ตางกับศัพทภาษาไทยมาก  ทํ าใหเกิดปญหาวาไมอาจใชเกณฑดังกลาวในการบัญญัติศัพทภาษาไทย
ได  วิธีการแกปญหาคือการประยุกตใชวิธีการดังกลาวใหม โดยการปรับเปลี่ยนใหเขากับรูปแบบของ
ภาษาไทย เชน การเติม Prefix หรือ Suffix เพื่อสรางศัพทใหมจากศัพทท่ีมีอยูเดิม  ก็ปรับมาใชในการ
บัญญัติศัพทภาษาไทยดวยการเติมคํ าท่ีทํ าใหนามกลายเปนกิริยาได อยางเชน �การ� หรือ �ความ� เมื่อ
เติมลงไปหนากิริยาก็ทํ าใหเปนนามไดอยาง การเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  การสูบลางบอ  เปนตน

- ศัพทบัญญัติยาวเกินไป  บางคร้ังการบัญญัติศัพทใหสื่อถึงมโนทัศนใหครอบคลุมท้ัง
หมดโดยใหคงความเปนรูปศัพทท่ีเหมาะสมไวดวยน้ันเปนสิ่งท่ีทํ าไดยากมาก เชน �การกํ าหนด
ตํ าแหนงบอใหอยูใกลแหลงน้ํ าผิวดิน� (Conjunctive Well) ซึ่งเปนวิธีการเติมน้ํ าโดยการเหน่ียวนํ าวิธี
การหน่ึง  จะเห็นไดวาศัพทน้ียาวมาก ขาดคุณสมบัติความกระชับของศัพทบัญญัติท่ีดีไป   แตกระน้ันก็
สามารถสื่อมโนทัศนออกมาไดครบถวน  ในกรณีเชนน้ี  วิธีแกปญหาก็คือการเลือกเดินสายกลาง  โดย
อาจไมสามารถเก็บความของศัพทไวไดท้ังหมด  แตก็จะทํ าใหศัพทมีความกระชับและใชงายสะดวกแก
ผูใชงานมากข้ึน  โดยการสรุปรวมลักษณะเดนของมโนทัศนดังกลาวไป แลวบัญญัติใหมวา �วิธีใชบอ
เหน่ียวนํ า�  ซึ่งนอกจากจะส่ือถึงมโนทัศนไดในระดับหน่ึงแลว ก็มีความสั้นกระชับกวาเดิมดวย เปนตน
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บทท่ี  7
บทบาทของคอมพิวเตอรในกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพท

ปจจุบัน  เปนท่ีรูกันดีถึงบทบาทของคอมพิวเตอรท่ีเพิ่มมากขึ้นในกระบวนการดํ าเนิน
การศาสตรตางๆ  การทํ างานในหลายๆ ดานตางก็เร่ิมหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมากขึ้น  ไม
เวนแมแตภาษาศาสตรซึ่งเดิมเปนกระบวนการท่ีดํ าเนินการโดยมนุษยลวนๆ  ท่ีเห็นไดชัดอยางย่ิงก็คือ
บทบาทของคอมพิวเตอรท่ีเพิ่มมากขึ้นอยางมากในศาสตรทางดานศัพทวิทยา  การจัดทํ าประมวลศัพท
ดวยวิธีการทางศัพทวิทยาในทุกวันน้ี  แทบจะเรียกไดวา มากกวารอยละ 50 เปนการดํ าเนินการโดย
คอมพิวเตอร หรือมีคอมพิวเตอรเปนผูชวยหลัก  บทบาทของนักศัพทวิทยาหรือนักภาษาศาสตรใน
กระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ิมลดนอยลง   การปฏิบัติการท่ีตองใชเวลาและการกระทํ าท่ีซํ้ าซาก
เร่ิมถูกแทนท่ีดวยกระบวนการท่ีรวดเร็วและถูกตองซึ่งดํ าเนินการดวยคอมพิวเตอร   ในอนาคตอันใกล
อนาคตของกระบวนการทํ าประมวลศัพทจะเปนอยางไรตอไป  นักภาษาศาสตรจะถูกแทนท่ีดวย
คอมพิวเตอรไดหรือไม  นับเปนคํ าถามท่ีสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลและบทบาทของคอมพิวเตอรใน
กระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทในยุคปจจุบันไดอยางดี  และคํ าตอบก็เปนสิ่งท่ีนาสนใจย่ิง

ไมมีใครสามารถปฏิเสธไดวา ในกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพท  คอมพิวเตอรเปน
ท้ังแหลงขอมูลและเคร่ืองมือชั้นดี   ในอดีตการใชคอมพิวเตอรในกระบวนการทางดานภาษาศาสตรยัง
คงมีจํ ากัด  สาเหตุเปนเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ียังไมกาวหนาเพียงพอท่ีจะเขามาชวยงานท่ีเปน
รายละเอียดไดมาก  ประกอบกับราคาคอมพิวเตอรท่ีสูง ทํ าใหการใชคอมพิวเตอรไมแพรหลายและมี
อิทธิพลในการทํ างานอยางปจจุบัน (Cabrè, 1998: 164)    เมื่อเวลาผานไป  เทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอรก็พัฒนาลํ้ าหนาไปเร่ือยๆ  และลบลางขอจํ ากัดตางๆ ท่ีเคยมีมาในอดีตไปไดในท่ีสุด เชน
หนวยความทรงจํ าท่ีมีมาก ทํ าใหมีพื้นท่ีในการเก็บขอมูลเหลือเฟอสํ าหรับคลังขอมูลภาษา  หรือระบบ
การอางอิงระหวางขอมูลก็ชวยใหการทํ างานของนักภาษาศาสตรงายข้ึน  เปนตน   ทุกวันน้ี  แทบจะ
พูดไดเต็มปากแลววา  คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในแทบทุกข้ันตอน  เน่ืองจากนอกจากจะมีความ
ถูกตองรวดเร็วแลว  ยังเก็บขอมูลไดมาก  อีกท้ังในการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะห  นักศัพทวิทยาก็จะ
มั่นใจไดวาขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ  ไมตกหลนหรือหลงลืมแบบที่มักจะเกิดขึ้นในการทํ างาน
ดวยมนุษยลวนๆ  ขอมูลท่ีไดจากคอมพิวเตอรนอกจากจะนํ าไปใชไดงายแลว  ยังมีประสิทธิภาพในการ
บันทึกแผนงานท่ีมีมิติซับซอน (Multi-dimension) ไดอีกดวย
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ความสัมพันธระหวางภาษาศาสตรและคอมพิวเตอรศาสตรไดพัฒนาขึ้นมาเปนลํ าดับ  
ผลท่ีตามมาก็คือพัฒนาการของโปรแกรมใชงานตางๆ ท่ีมีความซับซอนในการใชงานมากขึ้นเร่ือยๆ
โดยอาจแจกแจงพัฒนาการไดจากระดับของโปรแกรมท่ีใชงานเก่ียวกับภาษา ดังน้ี (Cabrè,1998:
164)

พัฒนาการข้ันแรก เร่ิมจากการเกิดโปรแกรมท่ีทํ าหนาท่ีไดจํ ากัดเพียงอํ านวยความ
สะดวกในการใชงานขอมูลภาษาเทาน้ัน  ตัวอยางเชน  โปรแกรม Word Processor หรือ โปรแกรม
ตรวจตัวสะกด (Spelling Checker) เปนตน

พัฒนาการข้ันท่ีสอง คือกํ าเนิดของเครื่องมือทางดานภาษาศาสตรท่ีออกแบบมาเพื่อผู
ท่ีทํ างานเก่ียวของกับภาษาและการสื่อสาร เชน Database Managers   พจนานุกรมคอมพิวเตอร
(Electronic Dictionary) เปนตน  รวมถึงระบบสนับสนุนการทํ างานสํ าหรับนักเขียน  นักแปล หรือนัก
ศัพทวิทยา (Systems to aid writer, translators or terminologists) เชน  ระบบคอมพิวเตอรชวยแปล
ชวยเขียน  ระบบตรวจสอบความถูกตองตางๆ เปนตน

พัฒนาการข้ันท่ีสาม คือ ระบบที่ทํ าหนาท่ีประมวลผลขอมูล  ระบบนี้อาจทํ าหนาท่ี
วิเคราะหขอมูล หรือเปลี่ยนรูปแบบขอมูลเปนลักษณะท่ีผูใชงานตองการ  เชน โปรแกรมวิเคราะหขอมูล
(Analyzers)  โปรแกรมการจัดแบงประเภท (Classifiers) หรือ โปรแกรมในการประมวลผลทางสถิติ
(Programs for processing statistics) เปนตน

พัฒนาการข้ันลาสุด ไดแก พัฒนาการของโปรแกรมท่ีเรียกวา �ระบบผูเชี่ยวชาญ�
(Expert System) ซึ่งถูกคาดหวังใหมีความสามารถมากพอท่ีจะสามารถทํ าหนาท่ีแทนมนุษยไดในบาง
สวน หรือลดการเขามาแทรกแซงการทํ างานของคอมพิวเตอรโดยมนุษย (Human Intervention) ให
เหลือนอยท่ีสุด  ตัวอยางเชน ระบบคนหาและคัดเลือกศัพทอัตโนมัติ (Automatic Term Identification
and Extraction)  โปรแกรมแปลภาษาดวยเคร่ือง (Machine Translation)  ระบบเรียนรูอัตโนมัติ
(Systems for Automated Learning)  โปรแกรมจัดทํ าดัชนีอัตโนมัติ (Automated Indexing)  เปนตน

เมื่อพิจารณาโดยรวมถึงกระบวนการพื้นฐานในการจัดทํ าประมวลศัพทแลว พบวามี
อยูหาข้ันตอนใหญๆ ท่ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสํ าคัญ  นักศัพทวิทยาในทุกวันน้ีไม
สามารถจํ ากัดความรูอยูเพียงในเร่ืองภาษาศาสตร  และศาสตรเฉพาะดานท่ีสนใจจะทํ าเปนประมวล
ศัพทอีกแลว  แตตองใสใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอีกดวย  นอกจากตองรูจักใชคอมพิวเตอรใหเกิด



81

ประโยชนสูงสุดในการทํ างานประมวลศัพทแลว  ยังตองเรียนรูการใชโปรแกรมซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ
และเครื่องสแกนเนอรอีกดวย   โดยบทบาทใหญๆ ของคอมพิวเตอรในกระบวนการทํ าประมวลศัพท มี
ดังน้ี (Cabrè, 1998: 165)

การสืบคนและรวบรวมขอมูล  (Selecting Documentation)   การสืบคนหาขอมูล
ดวยคอมพิวเตอรนับเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก  เพราะสามารถสืบคนไดจากทั้งฐานขอมูล
(Data Bank) และแหลงขอมูลอ่ืนๆ ทางอินเตอรเน็ต (Internet Sources)  ซึ่งนอกจากจะมีขอมูลท่ี
หลากหลายแลวยังคนหาไดรวดเร็วดวย Search Engines ตางๆ ท่ีมีใหเลือกใชงานมากมาย  ดังน้ันใน
การคนหาขอมูลท่ีอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสจึงทํ าไดรวดเร็วมากเพราะเทคโนโลยีการคนหาท่ีรุดหนาใน
โลกอินเตอรเน็ต

การสรางคลังขอมูลภาษาและการนํ าขอมูลศัพทมาใชงาน (Creating the corpus
and isolating and extracting data)   หลังจากข้ันตอนการรวบรวมขอมูลแลว  ข้ันตอนตอมาในการ
สรางคลังขอมูลภาษาก็นับเปนอีกข้ันตอนหน่ึงท่ีคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทอยางมาก  นับต้ังแต
การจัดระบบขอมูลในคลังขอมูลภาษาไปจนถึงการนํ าขอมูลดังกลาวออกมาใชประโยชนไดอยางรวด
เร็วและงายดาย

คอมพิวเตอรจัดเปนฐานขอมูลชั้นเย่ียมของคลังขอมูลภาษา  ซึ่งไมมีขอจํ ากัดในดาน
เน้ือท่ีใหตองกังวลใจ ดังน้ันจึงสามารถรวบรวมขอมูลในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส (Electronic file) ไดมาก
เทาท่ีตองการ  ในขั้นตอนน้ีนอกจากตัวคอมพิวเตอรเองจะมีความสํ าคัญแลว โปรแกรมซอฟตแวรท่ีได
รับการออกแบบมาเปนพิเศษอยางเชน Win Concordance  ก็มีบทบาทสํ าคัญในการทํ าหนาท่ีจัดการ
กับขอมูลในคลังขอมูลภาษา  เชน การคนหาศัพทในขอมูลท้ังหมดและนํ ามาแสดงอยางเปนระบบ เพื่อ
ใหงายตอการใชงาน  หรือการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใชงาน  รูปทางไวยากรณ  และขอมูล
อ่ืนๆ ของศัพท  เปนตน  นอกจากน้ันโปรแกรมคอมพิวเตอรเหลาน้ียังไดรับการออกแบบมาเพื่อใหงาย
ตอการใชงาน  มีรูปแบบคํ าสั่งใหเลือกใชมากมาย  นับเปนการชวยอํ านวยความสะดวกใหกับผูจัดทํ า
ประมวลศัพทอยางมาก   และปจจุบัน หลายๆ โปรแกรมก็อนุญาตใหผูสนใจสามารถดาวนโหลด
โปรแกรมจากอินเตอรเน็ตไดโดยไมตองเสียคาใชจายหรือเสียในราคาท่ีไมสูงนัก  ดังน้ันความนิยมใน
การใชงานโปรแกรมเหลาน้ีในกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทจึงเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว  แทบจะเชื่อ
ไดเลยวาในปจจุบันคงไมมีการจัดทํ าประมวลศัพทคร้ังใดแลวท่ีไมมีการใชโปรแกรมจัดการขอมูล
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ประเภท Concordance มาชวยในการทํ างาน  เพราะนอกจากจะชวยใหการทํ างานรวดเร็วงายดายข้ึน
แลว  ยังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายบางสวนอีกดวย

ขอมูลท่ีรวบรวมมาเพื่อสรางคลังขอมูลภาษา บางคร้ังในทางปฏิบัติก็ไมสามารถเลือก
มาแตเพียงขอมูลท่ีอยูในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสได  ในกรณีท่ีตองจัดเก็บขอมูลท่ีอยูในรูปของสิ่งพิมพ
ดวย  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็เขามาชวยเปลี่ยนขอมูลธรรมดาใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการใช
งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอรได  อุปกรณท่ีใชเพื่อการน้ีก็คือ เคร่ืองสแกนเนอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีทํ าหนาท่ีเปลี่ยนขอมูลท่ีเคร่ืองสแกนเนอรอานมาใหเปนตัวอักษรท่ีนํ าไปใชงานไดตอไป  
ตัวอยางของโปรแกรมประเภทน้ีไดแก Omnipage หรือ TextBridge เปนตน  

การบันทึกขอมูลศัพท (Writing the entry)  ในข้ันตอนการบันทึกขอมูลศัพท สามารถ
ใชคอมพิวเตอรในการเชื่อมโยงขอมูลแตละชุดเขาดวยกัน และคนหาขอมูลท่ีตองการจากบริบทท่ี
บันทึกไวในขอมูลภาษาได เชน รูปศัพท  แหลงอางอิง  บริบทการใชงาน  หรือนิยามศัพท  เปนตน   ซึ่ง
ขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูลท่ีผูจัดทํ าประมวลศัพทมักจะนํ ามาบันทึกไวในบันทึกประมวลศัพทอยูแลว  การ
เขามามีบทบาทของคอมพิวเตอรจึงชวยในการประหยัดเวลาในการทํ างานไดมาก  รวมท้ังในขั้นตอน
การอางอิงก็ยังทํ าไดงายและสะดวกกวาการบันทึกขอมูลในเอกสารอีกดวย  การบันทึกขอมูลศัพทไว
ในคอมพิวเตอรยังชวยใหการตรวจสอบงานทํ าไดงายและรวดเร็ว  ผูจัดทํ าหรือผูใชงานสามารถตรวจ
สอบ  สืบคนขอมูลท่ีตองการ   และนํ าขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนไดอยางงายดายและรวดเร็วอีก
ดวย

การตรวจทานขอมูลศัพท (Checking the information in the entry)  ในข้ันตอนการ
จัดทํ าประมวลศัพท  การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลมีความสํ าคัญมาก  การบันทึกขอมูลศัพท
ไวในคอมพิวเตอรจะชวยใหการตรวจสอบงายข้ึน เพราะเมื่อสงสัยศัพทคํ าใดก็สามารถระบุหาแหลงท่ี
เปนปญหาไดงายและรวดเร็ว  และเมื่อพบขอบกพรองผิดพลาดแลว การบันทึกขอมูลท้ังหมดไวใน
คอมพิวเตอรยังทํ าใหผูจัดทํ าประมวลศัพทสามารถถายทอดขอมูลจากคลังขอมูลภาษาเขามาแกไขได
โดยสะดวกและรวดเร็ว

การจัดระเบียบบันทึกขอมูลศัพท (Ordering the terminological entries) หรือก็คือ
การนํ าเสนอขอมูลศัพทในรูปของประมวลศัพทน่ันเอง  โดยในข้ันตอนน้ี  คอมพิวเตอรอาจใชในการนํ า
เสนอประมวลศัพทไดหลายรูปแบบ  ตามแตความตองการและจุดประสงคในการใชงาน  เชน  อาจ
พิมพออกมาเปนเอกสาร  นํ าไปเก็บรักษาหรือเผยแพรในรูปของไฟลคอมพิวเตอร  เปนตน  นอกจาก
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น้ันผูจัดทํ าประมวลศัพทยังสามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการรูปแบบของประมวลศัพทไดอยาง
หลากหลาย  เชน จัดรูปแบบการจัดเรียงศัพทไดท้ังเปนแบบไลตามตัวอักษร (Alphabetically) และ
แบบจัดกลุมตามมโนทัศน (Conceptually)    เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (font) ตามตองการ  การจัดรูป
แบบการนํ าเสนอ เชน การยอหนา หรือจัดก้ันหนาก้ันหลัง เปนตน    คอมพิวเตอรจะชวยใหการทํ างาน
ในสวนน้ีเปนไปอยางรวดเร็วและตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงานไดอีกดวย (Cabrè,
1998: 165)

จะเห็นไดวาข้ันตอนท่ีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทมากท่ีสุดในกระบวนการทํ า
ประมวลศัพทก็คือขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและการจัดสรางคลังขอมูลภาษา  เพราะข้ันตอนดังกลาว
เปนข้ันตอนท่ีตองอาศัยระยะเวลาและการทํ างานท่ีซํ้ าซาก เดิมการท่ีมนุษยทํ าหนาท่ีเหลาน้ีลวนๆ ทํ า
ใหการทํ างานยืดเย้ือและอาจเกิดความผิดพลาดจากการหลงลืมไดงาย   เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเขา
มาลดขอจํ ากัดการทํ างานในข้ันตอนน้ี  และชวยอํ านวยความสะดวกใหอยางมาก  นับเปนบทบาทของ
คอมพิวเตอรในการจัดทํ าประมวลศัพทท่ีเห็นไดเดนชัดท่ีสุด  สรุปความสํ าคัญของคอมพิวเตอรท่ีมีตอ
กระบวนการทางภาษาศาสตรอยางเชนการจัดทํ าประมวลศัพทน้ีคงหนีไมพนคํ ากลาวของ Sager ท่ีวา
�It is now recognized that the only practical means of processing lexical data is by
computer.�(Sager, 1998: 129)

อยางไรก็ตาม  แมวาคอมพิวเตอรจะมีบทบาทสํ าคัญและจํ าเปนอยูมากมายใน
กระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทตามแบบศัพทวิทยา  แตก็ยังมีจุดบกพรองท่ีทํ าใหการนํ าเอา
คอมพิวเตอรมาใชงานยังคงเปนปญหาอยู  แมในปจจุบัน  พัฒนาการของโปรแกรมคอมพิวเตอรยังไม
สามารถไปถึงข้ันท่ีสามารถบรรลุถึงขั้นท่ีสามารถใหผลลัพทธท่ีสนองตอบตอวัตถุประสงคการใชงานที่
หลากหลายและมีความยืดหยุนในการใชงานสํ าหรับผูใชภาษาและนักวิจัย  และก็ยังไมสามารถสราง
ระบบที่ฉลาดพอที่จะเขามาแทนท่ีมนุษยไดในกระบวนการทํ างานดานศัพทวิทยา  โดยในรายละเอียด
แลว  จุดบกพรองท่ีเห็นไดเดนชัดท่ีสุดมีอยู 3 ประการดวยกัน คือ

1. คอมพิวเตอรยังตองพึ่งพาการตัดสินใจและการควบคุมจากมนุษย  กระบวนการ
ทํ างานทางดานศัพทวิทยาบางครั้งตองอาศัยการตัดสินใจและการใชสัญชาตญาณท่ีคอมพิวเตอรไม
สามารถทํ าได     เชน ในการกํ าหนดนิยามของศัพท ในกรณีท่ีขอมูลในคลังขอมูลภาษาไมแสดงถึง
นิยามของศัพทน้ันๆ เลย หรือแสดงแตเพียงบางสวน  การจะไดมาซึ่งนิยามท่ีสมบูรณ จํ าเปนตองให
มนุษยเขามาแทรกแซงดวยการใชแหลงอางอิงจากภายนอกมาผนวกกับขอมูลบางสวนท่ีไดจากคลังขอ



84

มูลภาษาเพื่อใหไดมาซึ่งนิยามท่ีเหมาะสม  ตัวอยาง เชน Incrustation มีขอมูลท่ีใหนิยามในคลังขอมูล
ภาษาเพียงบางสวนเทาน้ันคือ ใหขอมูลเพียงวาเปนสิ่งท่ีจะไปเกาะติดตามผนังบอเติมน้ํ าและทํ าใหเกิด
ปญหาบออุดตันได การกํ าหนดนิยามท่ีสมบูรณใหกับศัพทน้ีได  จํ าเปนตองคนควาขอมูลจากแหลง
อางอิงภายนอกมาเพิ่มเติม  โดยตองนํ ามาผสมรวมกับขอมูลเดิมท่ีมีอยู  ซึ่งกระบวนการน้ีคอมพิวเตอร
ยังไมสามารถกระทํ าไดเองโดยปราศจากการตัดสินใจและการแทรกแซงของมนุษย  เปนตน

2.  ความบกพรองในการทํ างานกับสแกนเนอร (Scanner)  แมวาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรจะไดพัฒนาเคร่ืองมืออยาง Scanner ข้ึนมาเพื่อชวยแกปญหาขอมูลท่ีไมไดอยูในรูปไฟล
อิเล็กทรอนิกส   แตเทคโนโลยีดังกลาวก็ยังมีปญหาอยูบางในทางปฏิบัติ  โดยเฉพาะคุณภาพของ
เคร่ืองสแกนเนอรและโปรแกรมท่ีใชในการเปลี่ยนขอมูลท่ีไดจากเครื่องสแกนเนอรใหเปนไฟล
อิเล็กทรอนิกส   ซึ่งบางคร้ังอาจเกิดปญหาที่โปรแกรมแปลผลขอมูลไมถูกตอง ทํ าใหผูใชงานตองคอย
ตามแกไข นอกจากจะทํ าใหเสียเวลาแลว  บางคร้ังการตรวจแกทีละคํ าๆ ก็อาจเกิดการตกหลนไปไดทํ า
ใหขอมูลท่ีไดมีจุดบกพรอง ซึ่งก็จะสงผลใหเกิดความผิดพลาดในคลังขอมูลภาษาตามไปดวย  และแม
จะใชโปรแกรม Spell Checking เขาชวยในการแกปญหาดานน้ี  แตการใชโปรแกรมดังกลาวก็จํ าเปน
ตองใชเวลา  โดยเฉพาะในขอมูลท่ีมีการใชศัพทเฉพาะดานท่ีไมปรากฏในขอมูลของ      Spell
Checking ซึ่งทํ าใหโปรแกรมแสดงคํ าศัพทเฉพาะดานเหลาน้ีเปนคํ าผิด เชน ตัวยออยาง ASRหรือ
หนวยวัดอยาง m/g ก็จะกลายเปนคํ าผิดไปหมด เปนตน  ดังน้ัน ในบางครั้งผูจัดทํ าประมวลศัพทจึง
อาจเลือกวิธีการพิมพขอมูลลงเคร่ืองคอมพิวเตอร  ซึ่งก็ย่ิงทํ าใหเสียเวลา และไมสามารถแกไขจุดผิด
พลาดที่อาจเกิดข้ึนไดอีกดวย   ดังน้ันในขั้นตอนการสรางคลังขอมูลภาษาจึงยังมีอุปสรรคในดานน้ีอยู
ซึ่งนับเปนความไมสะดวกอยางหน่ึงในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทํ าประมวลศัพท

3.  การรวบรวมขอมูลภาษาตางประเทศท่ีไมใชภาษาอังกฤษเพื่อสรางคลังขอมูล
ภาษา  แมวาในการรวบรวมขอมูลท่ีเปนภาษาอังกฤษเพื่อการจัดทํ าประมวลศัพทจะมีความรวดเร็ว
และงายดายมากเพียงใดดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ไมวาจะเปนฐานขอมูลท่ีมีอยูมากมายรวมถึงขอ
มูลทางอินเตอรเน็ตตางๆ  แตในการรวบรวมขอมูลท่ีเปนภาษาอ่ืนๆ นอกจากภาษาอังกฤษแลว
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไมมีบทบาทมากเทาท่ีควร  โดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาที่ไมมีการใชกันอยางแพร
หลายในโลก  เชน ภาษาไทย  การรวบรวมขอมูลในรูปของไฟลอิเล็กทรอนิกสทํ าไดยากมาก  และแทบ
จะเปนไปไมไดเลยถาไมใชเคร่ืองสแกนเนอรเขามาชวย  ท้ังน้ีเน่ืองจากฐานขอมูลในศาสตรเฉพาะดาน
ท่ีเปนภาษาไทยมีจํ ากัดและยังไมแพรหลายนัก  นับเปนอุปสรรคอีกอยางหนึ่งท่ีทํ าใหผูจัดทํ าประมวล
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ศัพทท่ีตองการรวบรวมขอมูลท่ีไมใชภาษาอังกฤษเพื่อสรางคลังขอมูลภาษาไมรูสึกถึงความสํ าคัญของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํ างานเทาท่ีควร

แมวาขอบกพรองเหลาน้ีจะทํ าใหการใชงานคอมพิวเตอรในการจัดทํ าประมวลศัพทไม
ราบรื่นอยางท่ีควรจะเปน  แตเมื่อเทียบกับคุณประโยชนตางๆ ท่ีไดรับจากการใชคอมพิวเตอรแลว ก็
ตองยอมรับวา การมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดทํ าประมวลศัพท ไดชวยใหการทํ างาน
งายข้ึนและคุณภาพของงานดีข้ึน  ใชเวลานอยลงและรวบรวมขอมูลไดมากขึ้น ในปจจุบันและอนาคต
อันใกลพัฒนาการความสัมพันธระหวางศาสตรทางดานคอมพิวเตอรและศัพทวิทยามีแนวโนมท่ีจะ
ดํ าเนินไปในสองแนวทาง คือ ศาสตรคอมพิวเตอรเขามาสนับสนุนการทํ างานทางดานศัพทวิทยา  และ
ผลงานทางดานศัพทวิทยาสงเสริมพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ซึ่งแนวโนมในอนาคตคาด
วาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทํ าประมวลศัพทจะไดรับการพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ ในขณะท่ีการ
นํ าศัพทวิทยามาใชจัดระบบศัพททางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็จะชวยใหการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ของศาสตรคอมพิวเตอรมีความเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็วและไมติดขัดเน่ืองจากปญหาการสื่อสาร  
นับเปนประโยชนท่ีเก้ือกูลกันตอไปสํ าหรับการพัฒนาศาสตรท้ังสองดาน   สํ าหรับคํ าถามท่ีวา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะเขามาทดแทนการทํ างานของมนุษยไดหรือไม  หลังจากท่ีไดพิจารณาราย
ละเอียดตางๆ ของพัฒนาการการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับงานศัพทวิทยาแลว  ก็คงมีคํ าตอบท่ี
แสดงชัดเจนอยูในตัวแลววา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบันยังไมสามารถขาดการแทรกแซงโดย
มนุษยไดเพื่อใหไดมาซึ่งผลงานท่ีสมบูรณ  แตแนวโนมในอนาคตก็ยังไมมีใครสามารถตอบไดวา วัน
หน่ึงจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสมบูรณแบบในการเขามาแทนท่ีการตัดสินใจของมนุษยในกระบวน
การจัดทํ าประมวลศัพทไดหรือไม  ซึ่งก็เปนสิ่งท่ีตองติดตามกันตอไป
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บทท่ี  8
บทสรุป

สรุปผลการวิจัย

กระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทท่ีไดนํ าเสนอมาทั้งหมดแบงออกเปนสามสวนดวยกัน 
ไดแก สวนท่ีหน่ึงเปนอารัมภบทเก่ียวกับท่ีมาของการจัดทํ าประมวลศัพทคร้ังน้ี  รวมถึงความเปนมา
ของศาสตรดานศัพทวิทยาและการประยุกตใชศาสตรดังกลาวในการจัดทํ าประมวลศัพท  สวนท่ีสองได
แกข้ันตอนการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลโดยละเอียด  ต้ังแตข้ันตอนการสราง
คลังขอมูลภาษา  การสรางมโนทัศนสัมพันธ  การจัดทํ าบันทึกมโนทัศนสัมพันธและบันทึกขอมูลศัพท
เบ้ืองตน  การจัดทํ าบันทึกขอมูลประมวลศัพท  และการกํ าหนดศัพทภาษาไทย   สวนท่ีสาม คือสวน
ของการวิเคราะหวิจารณในหัวขอท่ีเก่ียวของกับเร่ืองการจัดทํ าประมวลศัพท ซึ่งในท่ีน้ีไดแกเร่ืองของบท
บาทคอมพิวเตอรในกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพท   ซึ่งตามวัตถุประสงคของการวิจัยแลว  การนํ า
เสนอขอมูลจะใหความสํ าคัญกับสวนท่ีสองคือ เร่ืองของกระบวนการโดยละเอียด  ซึ่งเปนผลการศึกษา
โดยตรงจากการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลครั้งน้ี  และแมวาการทํ าวิจัยคร้ังน้ี
จะเปนเพียงตัวอยางหน่ึงของการประยุกตใชศัพทวิทยากับศาสตรเฉพาะดานทางดานวิศวกรรมศาสตร  
แตในการลงมือปฏิบัติจริงก็ไดชี้ใหเห็นถึงสิ่งท่ีเปนความรูใหมท่ีอาจจะเปนประโยชนสํ าหรับผูสนใจใน
ศาสตรการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  รวมถึงอาจใชการวิจัยคร้ังน้ีเปนกรณีศึกษาสํ าหรับผูท่ีตองการ
ศึกษาหรือทํ าวิจัยในเร่ืองน้ีตอไป  ในบทน้ีจะเปนการสรุปวิธีวิทยาในการจัดทํ าประมวลศัพทซึ่งเปนผล
ลัพทของงานวิจัยชิ้นน้ี  ขอจํ ากัดในการทํ าวิจัย  รวมถึงแนวทางสํ าหรับผูท่ีสนใจทํ าวิจัยเร่ืองน้ีตอไปใน
อนาคต

วัตถุประสงคของการทํ าวิจัยคร้ังน้ี  คือการจัดสรางประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลง
ชั้นน้ํ าบาดาล รวมท้ังศึกษาถึงข้ันตอนการทํ าประมวลศัพทโดยใชเร่ืองดังกลาวเปนกรณีศึกษา  ผลการ
ทํ าวิจัยท่ีไดก็คือประมวลศัพทท่ีพรอมใชงานในระดับหน่ึง  และความรูในเร่ืองกระบวนการจัดทํ า
ประมวลศัพทท้ังในทางทฤษฏีและปฏิบัติ

กระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทโดยคราวๆ  แบงเปนข้ันตอนดังตอไปน้ี  ข้ันตอนแรก
ไดแก ข้ันตอนเตรียมการท่ีตองมีการกํ าหนดองคประกอบพื้นฐานของประมวลศัพท เชน วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย เปนตน  กระบวนการข้ันตอนแรกน้ีนับเปนการกํ าหนดขอบเขตและวางโครงสรางท้ัง
หมดในการทํ าวิจัย  ประกอบไปดวยการศึกษาท่ีมาของศาสตรดานศัพทวิทยา และศาสตรการเติมน้ํ า
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ลงชั้นน้ํ าบาดาล  ปญหาอันนํ ามาสูการวิจัย  ความเปนไปไดในการแกปญหาดังกลาวดวยการประยุกต
ใชความรูดานศัพทวิทยา  การศึกษาถึงกระบวนการทํ าวิจัยในภาพรวมโดยดูตัวอยางจากแหลงอางอิง
ตางๆ  จากนั้นจึงกํ าหนดระเบียบวิธีวิจัยท่ีจะใชในการทํ าวิจัย  หลังจากท่ีกํ าหนดโครงสรางคราวๆได
แลว จึงเร่ิมกระบวนการเตรียมการเบ้ืองตนกอนลงมือทํ าประมวลศัพท  อันไดแก การรวบรวมขอมูล
การหาท่ีปรึกษาโครงการ  การวิจัยนํ ารอง  ซึ่งการศึกษาท้ังหมดท่ีนํ าเสนอในบทน้ีไดนํ าไปสูบทสรุปของ
กระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทท่ีจะใชในการทํ าวิจัยคร้ังน้ี

ข้ันตอนตอมาคือการสรางคลังขอมูลภาษา ซึ่งตองมีการรวบรวมขอมูลจากแหลง
ตางๆ  คุณภาพ ประเภท และความถ่ีของการปรากฏศัพทเปนสิ่งท่ีตองคํ านึงถึงในการคัดเลือกขอมูล
ศาสตรคอมพิวเตอรเขามามีสวนชวยในการทํ างานมากในขั้นตอนน้ี  กระบวนการเร่ิมต้ังแตการทํ า
ความเขาใจถึงประวัติการใชคลังขอมูลภาษาในการจัดทํ าประมวลศัพทและความสํ าคัญของคลังขอมูล
ภาษาในกระบวนการดังกลาว  ท้ังน้ีเพื่อเปนแนวทางในการกํ าหนดวิธีวิทยาตอไป  จากนั้นจึงเร่ิม
ดํ าเนินการโดยการรวมรวมขอมูล  เกณฑในการพิจารณาประมวลจากเกณฑภายนอก (External
Criteria) และเกณฑภายใน (Internal Criteria)  ไดเปนเกณฑสามประการ คือ ขนาด (size)  หัวขอ
(Topic)  และรายละเอียดขอมูล (Details)    โดยพิจารณาใหคลังขอมูลภาษามีขนาดตามท่ีตองการ
ขอมูลอยูในศาสตรเฉพาะดานท่ีตองการ  และกํ าหนดคุณสมบัติของขอมูลใหอยูในรูป (Mode) ของขอ
มูลจากเอกสาร (Written Texts) และขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Texts)  ประเภทขอมูลแบงเปน
สามแบบคือ ขอมูลจากตํ าราเรียน (Texts from Text Books) ขอมูลจากเอกสารสํ าหรับผูปฏิบัติงาน
(Technical Texts) และขอมูลจากเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ (Publication Texts)  นอกจากน้ันก็
ยังมีรายละเอียดในดานตางๆ ของขอมูลเชน เกณฑความนาเชื่อถือ  ความครบถวน  คุณภาพ  และ
ความทันสมัยของขอมูล   เมื่อไดขอมูลตามเกณฑท่ีกํ าหนดแลว จึงทํ าการเปลี่ยนขอมูลท้ังหมดใหอยู
ในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อนํ าไปใชงานกับโปรแกรม Concordance ในข้ันตอนตอไป

ข้ันตอนตอมาคือการจัดทํ ามโนทัศนสัมพันธ  เร่ิมจากการคัดเลือกชุดศัพทเบ้ืองตน
นํ ามาเปนตัวแทนมโนทัศนกลุมแรก  หลักในการคัดเลือกเปนการประยุกตใชเกณฑการพิจารณาจาก
นิยาม (Definition) ผสมกับเกณฑความถ่ี (Frequency)  โดยการใชโปรแกรม Win Concord  แสดงคํ า
ท่ีปรากฏในคลังขอมูลภาษาโดยจัดลํ าดับตามความถ่ีท่ีปรากฏ คัดเลือกคํ าท่ีปรากฏมากท่ีสุดจํ านวน
หน่ึง  โดยตัดคํ าท่ีเปน articles และ prepositions  ออกท้ังหมด   จากนั้นนํ าคํ าท่ีเหลือมาตรวจสอบ
บริบทท่ีปรากฏในคลังขอมูลภาษา เกณฑท่ีใชในสวนน้ีคือ เกณฑคํ าบงชี้ความเปนศัพทเฉพาะดาน
(Keywords)  และเกณฑนิยาม (Definition)  ศัพทท่ีไดจะเปนชุดศัพทเบ้ืองตนสํ าหรับการเช่ือมโยง
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ความสัมพันธของมโนทัศนท้ังหมดภายในศาสตรเฉพาะดานน้ันๆ โดยพิจารณาจากขอมูลบริบทแวด
ลอมท่ีศัพทปรากฏในคลังขอมูลภาษา    อาจลดหรือเพิ่มศัพทในชุดศัพทเบ้ืองตนไดตามความเหมาะ
สมโดยยึดมโนทัศนสัมพันธเปนเกณฑหลัก  รูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนแบงออกเปนสอง
ประเภทใหญ ไดแก รูปแบบความสัมพันธมาตรฐาน (Traditional Relationship)  ประกอบดวย 

Generic Relationship,  Coordination Relationship และ Chain Relationship  อีกรูปแบบ
หน่ึงคือ รูปแบบความสัมพันธซับซอน (Complex Relationship) ซึ่งเปนรูปแบบท่ีกํ าหนดขึ้นไดตาม
สถานการณและรูปแบบความสัมพันธท่ีปรากฎ เชน Object � Operation หรือ Activity � Place
เปนตน    นอกจากน้ัน ในข้ันตอนน้ียังไดมีการศึกษาถึงความเปนไปไดท่ีจะรวมบันทึกขอมูลศัพทเบ้ือง
ตน (Extraction Record) เขามาไวในบันทึกมโนทัศนสัมพันธดวย  ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดความสะดวกในการ
ใชงานและลดความซํ้ าซอนของขอมูล  เมื่อจบขั้นตอนน้ีจึงไดชุดศัพทและบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธ
และขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Conceptual Network and Extraction Records)

ข้ันตอนตอมาคือ การบันทึกขอมูลประมวลศัพท  ซึ่งก็หมายถึงการบันทึกขอมูลในขั้น
ตอนสุดทายเพื่อใหไดเปนประมวลศัพทท่ีเสร็จสมบูรณ  การทํ างานในข้ันตอนน้ีอาศัยการประมวลผล
ขอมูลตางๆ ท้ังหมดเพื่อประกอบกันใหไดขอมูลในสวนท่ีไดกํ าหนดไว อันไดแก ศัพทอังกฤษ  ศัพทไทย
หมายเลขบันทึก  ประเภททางไวยากรณศัพท  หมวดเร่ือง  นิยาม  ตัวอยาง  ขอสังเกตการใชงานศัพท
ในบางบริบท  รูปศัพทอ่ืน  และศัพทอ่ืนในกลุมท่ีเก่ียวของทางดานมโนทัศนสัมพันธ)  ซึ่งไดพิจารณา
กํ าหนดข้ึนตามวัตถุประสงคการใชงานที่ไดต้ังไวรวมท้ังผูใชงานกลุมเปาหมายเปนหลัก  สวนสํ าคัญ
สวนหน่ึงในประมวลศัพทท่ีไดคือ ศัพทภาษาไทยที่ใชแทนมโนทัศนท้ังหมด  ซึ่งในขั้นตอนน้ีไดมีการจัด
ทํ าคลังขอมูลภาษาไทย  แตก็ประสบปญหาขอมูลมีนอยเกินไปไมพอวิเคราะห  จึงตองมีการกํ าหนด
เกณฑใหมข้ึนมากํ าหนดศัพทภาษาไทย  ซึ่งก็ไดแก การใชศัพทท่ีมีอยูเดิม  นํ าศัพทเดิมมาแกไขใหม
และการบัญญัติศัพทใหม  หลังจากเสร็จขั้นตอนน้ีและการตรวจสอบแกไข  ประมวลศัพทเร่ืองการเติม
น้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลก็เสร็จสมบูรณ

อุปสรรคในการทํ าวิจัย

ในการทํ าวิจัยคร้ังน้ี  มีปญหาตางๆ เกิดขึ้นในกระบวนการทํ ามากมาย  ดังท่ีไดระบุ
รายละเอียดไวแลวในตอนทายบทท่ีนํ าเสนอกระบวนการจัดทํ า ซึ่งไดแกบทท่ี 3 4 5 และ 6   แต
อุปสรรคในภาพรวมท่ีมีอิทธิพลครอบคลุมตอการทํ าวิจัยคร้ังน้ีมากที่สุด มีรายละเอียดดังน้ี
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1. ปริมาณขอมูลศาสตรเฉพาะดาน   ปริมาณขอมูลเก่ียวกับเร่ืองศาสตรการเติม
น้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลมีนอยหรือหาไดยากลํ าบาก  สาเหตุหน่ึงเพราะเปนศาสตรใหมในประเทศไทย  ขอ
มูลภาษาอังกฤษจึงไมมีแพรหลาย  สวนขอมูลภาษาไทยก็ย่ิงหาไดยากย่ิงกวา   ดังน้ันเมื่อลงมือจัดทํ า
ประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลจึงมีขอจํ ากัดในเร่ืองปริมาณขอมูลน้ีตามมาทันที    อยาง
ไรก็ตาม  เปนท่ีคาดหวังวา  เมื่อเวลาผานไป และมีพัฒนาการในการศึกษาเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาลมากข้ึนในประเทศไทย  จะทํ าใหมีขอมูลมากขึ้นเร่ือยๆ  และลดขอจํ ากัดในการทํ าวิจัยน้ีไปได
ในท่ีสุด

2. การเขาถึงเทคโนโลยี    ปจจุบันการศึกษาวิจัยในเร่ืองศัพทวิทยายังไมแพรหลาย
ในประเทศไทย  อุปกรณและเครื่องมือตางๆ จึงยังไมเพียบพรอมใหนักวิจัยใชงานไดสะดวกและงาย
ดายเชนในตางประเทศ   เชน  ไมมีฐานขอมูล (Term Bank) ศาสตรเฉพาะดานท่ีหลากหลาย เปนตน
การดํ าเนินการบางอยางก็ตองเสียคาใชจายมาก เชน คาสแกนเอกสาร  คาสแกนเนอร เปนตน  อีก
ปญหาหน่ึงก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในบางกระบวนการตองเสียคาใชจายในการซื้อโปรแกรม
ซึ่งนักวิจัยไมสามารถรองรับรายจายในสวนน้ีได  ดังน้ัน  ประสิทธิภาพในการทํ าวิจัยจึงจํ ากัดอยูเพียง
โปรแกรมท่ีใหใชฟรีเทาน้ัน  ทํ าใหมีทางเลือกนอย  และคุณภาพโปรแกรมอาจไมดีพอกับความตองการ
ใชงาน  เมื่อพิจารณาในระยะยาวแลว  ขอจํ ากัดน้ีนาจะหายไปไดเมื่อมีการพัฒนาการศึกษาวิจัยใน
ดานศัพทวิทยามากข้ึนในประเทศไทย  เมื่อมีผูทํ างานในดานน้ีมากขึ้น  อาจมีการลงทุนซื้อโปรแกรมดีๆ
มาเพื่อใชรวมกัน  หรือมีการติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับโปรแกรมใหมๆ อยางท่ัวถึงมากข้ึน  ซึ่งก็จะ
ชวยใหการจัดทํ าประมวลศัพทในอนาคตมีความสะดวกย่ิงข้ึน

3. ขอจํ ากัดดานบุคลากร  การท่ีมีผูเชี่ยวชาญในศาสตรดานศัพทวิทยาอยูนอยใน
ประเทศไทย  ทํ าใหไมเกิดแนวทางท่ีหลากหลายในการทํ างาน  ขาดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูท่ี
ทํ าวิจัยในเร่ืองใกลเคียงกัน  และผูท่ีมีความเชี่ยวชาญพอที่จะใหคํ าปรึกษาในรายละเอียดไดก็ยังมีนอย
จะเห็นไดวาในโครงการจัดทํ าประมวลศัพทใหญๆ ในตางประเทศจะมีจัดเปนทีมงานเพื่อทํ างานรวม
กันต้ังแตข้ันตอนการรวบรวมขอมูล  ซึ่งก็ชวยใหสามารถทํ างานไดมาก  และมีประสิทธิภาพกวาการ
ทํ างานเพียงลํ าพัง  แตในประเทศไทยยังไมมีลูทางท่ีชัดเจนสํ าหรับผูท่ีตองการทํ าธุรกิจเก่ียวกับการ
สรางฐานขอมูลหรือจัดทํ าประมวลศัพท  การศึกษาศาสตรดานน้ีจึงยังไมมีผูสนใจมากนัก  จํ านวนผูท่ี
พรอมทํ าวิจัยในเร่ืองน้ีก็ย่ิงนอย  ทํ าใหการวิจัยทํ าไดเพียงโครงการเล็กๆ  และตองใชเวลานาน  นักวิจัย
สวนใหญทํ างานคนเดียวในทุกๆ ดาน  ความผิดพลาดจึงอาจเกิดไดงายอีกดวย  รวมท้ังประสิทธิภาพ
และความรวดเร็วในการทํ างานก็เปนอีกปญหาหน่ึงซึ่งยังแกไขไมไดในขณะน้ี
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การประยุกตใชประโยชนจากผลการวิจัย

ผลการวิจัยนอกจากจะเปนบทสรุปของการจัดทํ าประมวลศัพทของศาสตรเฉพาะดาน
ศาสตรหน่ึงแลว  ยังมีประโยชนในแงของการนํ าไปประยุกตใชในการทํ าวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีตอไปได

ประโยชนประการแรกท่ีไดจากผลการวิจัยคร้ังน้ี ก็คือ เปนตัวอยางการประยุกตใชวิธี
การตางๆ ในการจัดทํ าประมวลศัพท  ซึ่งผูทํ าวิจัยไดนํ าหลักการมาจากตํ าราเก่ียวกับศัพทวิทยาตางๆ
จํ านวนหน่ึง  ซึ่งในการนํ าวิธีการแตละอยางมาใช  ก็ไดมีการแสดงใหเห็นจุดเดนจุดดอยของวิธีการ
น้ันๆ ในแงปฏิบัติ  เชน การใชหลักความถ่ี (Frequency) มาใชในการคัดเลือกศัพทจากคลังขอมูล
ภาษาแตเพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอท่ีไดมาซึ่งศัพทท่ีเปนศัพทเฉพาะดานท่ีแทจริงได เปนตน
นอกจากน้ันในบางกรณี การทํ าวิจัยคร้ังน้ียังไดมีการผสมผสานวิธีการตางๆ ใหเกิดความเหมาะสมกับ
การใชงานในแตละกรณี  โดยคํ านึงถึงขอจํ ากัดการทํ างานในแตละสถานการณเปนหลัก   ตัวอยางเชน
หลักการกํ าหนดศัพทในเชิงศัพทวิทยา  วิธีการสวนใหญจะเนนเฉพาะดานศัพทภาษาอังกฤษ  เมื่อตอง
นํ ามาใชกับการกํ าหนดศัพทภาษาไทย  จึงเกิดปญหาไมสามารถนํ ามาใชท้ังหมดไดเน่ืองจากโครงสราง
ทางภาษาที่แตกตางกัน   ทํ าใหนํ าหลักการดังกลาวมาใชไดบางสวนเทาน้ัน  และตองกํ าหนดหลักการ
ข้ึนมาใหมใหเหมาะสมกับภาษาไทยดวย    หรือการประยุกตใชวิธีการสรางมโนทัศนสัมพันธเปนหัวใจ
ในการทํ าประมวลศัพท  โดยใชประโยชนต้ังแตข้ันตอนการรวบรวมขอมูล  โดยเมื่อมีการสรางมโนทัศน
สัมพันธเสร็จแลว  เราสามารถนํ าไปตรวจสอบความครบถวนของขอมูลท่ีอยูในคลังขอมูลภาษาได
และยังสามารถตรวจสอบความครบถวนของศัพทท่ีรวบรวมเพื่อไวในประมวลศัพทไดดวย เปนตน   ดัง
น้ันผลการวิจัยในสวนของกระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลน้ี จึงเปน
เสมือนกรณีศึกษาการประยุกตใชวิธีการตางๆ ในการจัดทํ าประมวลศัพทน่ันเอง

ประโยชนอีกประการท่ีไดจากการทํ าวิจัย ก็คือ ประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาล  อันเปนผลการวิจัยโดยตรง  ประมวลศัพทน้ีเปนผลงานจากการทํ างานท่ีเนนความถูกตองจาก
ขอมูลท่ีมีการใชงานอยูจริง  ดังน้ัน จึงเปนท่ีคาดหวังวาจะเปนประโยชนในฐานะเคร่ืองของนักแปล  ผู
ปฏิบัติงาน  และผูท่ีอาจไดรับประโยชนจากขอมูลศัพทในศาสตรเฉพาะดานดังกลาว  ประมวลศัพทน้ี
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหใชงานไดงายสํ าหรับบุคคลท่ัวไป  ดังน้ันจึงมีการจัดเรียงในรูปของมโน
ทัศนสัมพันธ  โดยแบงศัพทเปนกลุมๆ ตามรูปแบบความสัมพันธท่ีมีตอศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาล  และเพื่อใหงายตอการคนหาศัพทท่ีตองการ  จึงไดมีการจัดทํ าดรรชนีแสดงศัพทท้ังหมดท่ีอยู
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ในประมวลศัพท  รวมท้ังศัพทท่ีเปนคํ าเหมือน (Synonym) ดวย  อยางไรก็ตาม  ประมวลศัพทท่ีไดน้ี
เปนการจัดทํ าผานการใชดุลยพินิจของคนเพียงจํ านวนหน่ึง  และมีการใชขอมูลในจํ านวนจํ ากัด  จึง
อาจมีขอบกพรองได  และยังไมอาจกลาวไดวาเปนประมวลศัพทท่ีมีความสมบูรณครบถวนแลว  การ
จะนํ าไปเผยแพรตอไปจํ าเปนตองมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมตอไป  โดยอาจมีการ
ขยายวงขอมูลศัพท  โดยเฉพาะอยางย่ิงศัพทภาษาไทย ซึ่งมีขอจํ ากัดหลายประการซึ่งอาจไมไดรับการ
ยอมรับในหมูนักวิชาการ  ท้ังน้ีเพราะในขณะท่ีทํ าวิจัย มีขอมูลภาษาไทยเพียงเล็กนอยเทาน้ัน และยัง
ขาดความหลากหลายท้ังดานท่ีมา และประเภทของขอมูล  อยางไรก็ตาม ประมวลศัพทเร่ืองการเติม
น้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลน้ีก็เปนความพยายามของผูทํ าวิจัยท่ีตองการมีสวนชวยในพัฒนาการของศาสตร
การเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลในประเทศไทย  และในระหวางท่ีรอการบัญญัติศัพทท่ีเปนทางการจาก
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ ก็อาจมีประโยชนในแงการแกปญหาการสื่อสารในเร่ืองดังกลาวไดใน
ระดับหน่ึง

ประโยชนประการที่สาม คือประโยชนในฐานะการวิจัยนํ ารองสํ าหรับการศึกษา คน
ควา และการทํ าวิจัยในเร่ืองน้ีตอไป  ไมวาจะเปนในสวนของประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาล หรือกระบวนการที่ไดนํ าเสนอไว  ลวนเปนการทํ างานท่ีสามารถนํ าไปวิจัยตอไปได  เมื่อเวลา
ผานไป  ปริมาณและความทันสมัยของขอมูลท่ีมากขึ้น จะชวยใหการขยายการทํ าประมวลศัพทเร่ืองน้ี
ตอไปมีความเปนไปได และมีคุณภาพท่ีมากขึ้น   ปญหาและขอจํ ากัดตางๆ ท่ีเคยมีในการทํ าวิจัยคร้ังน้ี
ก็อาจหมดไปหรือมีปจจัยใหมๆ เพิ่มขึ้น  นับเปนความทาทายอยางหนึ่งท่ีนาสนใจ  นอกจากน้ัน
กระบวนการทํ างานท่ีไดวางหลักการเบ้ืองตนไวในการทํ าวิจัยคร้ังน้ี  ก็สามารถใชเปนพื้นฐานในการทํ า
วิจัยขยายผลตอไป  เพื่อใหไดกระบวนการท่ีเหมาะสมมากขึ้นและเปนประโยชนมากขึ้นในการศึกษา
ดานศัพทวิทยาตอไป    งานวิจัยชิ้นน้ีจะมีคุณสมบัติเปนเสมือนการทํ างานเบิกทางใหกับการทํ าวิจัยใน
ลักษณะท่ีคลายคลึงกันหรือท่ีมีสวนเก่ียวของกันน้ีตอไป

นอกจากประโยชนท่ีเห็นไดชัดท้ังสามประการแลว   ผูอานงานวิจัยคร้ังน้ียังอาจได
ประโยชนอ่ืนๆ ไปประยุกตใชงานไดอีกโดยเฉพาะอยางย่ิงความรูคราวๆ เก่ียวกับศัพทวิทยาบางเร่ือง
ตัวอยางเชน  ประวัติความเปนมาของศัพทวิทยา  ท่ีมาของการใชคลังขอมูลภาษาในกระบวนการทํ า
ประมวลศัพท  เปนตน  รวมถึงความเห็นของผูวิจัยจากบทวิเคราะหเก่ียวกับบทบาทของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการจัดทํ าประมวลศัพท  ซึ่งก็อาจเปนการชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการของศาสตรดานศัพท
วิทยา  อันอาจจะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจในศาสตรดังกลาว  หรือผูท่ีตองการจะขยายผลการศึกษา
วิจัยตอไปในอนาคตอีกดวย
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การทํ าวิจัยเร่ือง กระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล
หรือ Terminology on Artificial Recharge of Ground Water นับเปนความพยายามท่ีตองการหาคํ า
ตอบถึงกระบวนการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจัดทํ าประมวลศัพทในเร่ืองดังกลาว  วิธีการท่ีใชมีท้ังท่ีนํ า
มาจากแหลงอางอิงและท่ีประยุกตข้ึนมาใชตามสถานการณ  แมวาจะมีขอจํ ากัดในการดํ าเนินการอยู
บาง  แตก็ไดหาวิธีการแกไขและผอนหนักเปนเบาแลวแตกรณีไป  ผลการวิจัยแมจะไมไดมีลักษณะท่ีดี
เดน  แตก็นับเปนกรณีศึกษาอยางดีสํ าหรับผูท่ีสนใจจะทํ าวิจัยในเร่ืองน้ีตอไป  ประกอบกับประมวล
ศัพทท่ีไดก็คาดวาเปนประโยชนในระดับหน่ึงสํ าหรับผูท่ีเก่ียวของกับศาสตรดานการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ า
บาดาล  ไมวาจะเปน  วิศวกร  ผูปฏิบัติงาน  ผูประสานงาน  ตลอดถึงผูท่ีตองเขามีสวนเก่ียวของอยูบาง
อยางเชน นักแปล หรือลาม  เปนตน  และอยางนอยก็เปนท่ีคาดหมายวาประมวลศัพทน้ีจะเปนสวน
หน่ึงท่ีชวยสงเสริมใหพัฒนาการของศาสตรดานการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลในประเทศไทยพัฒนาการ
ไปได  และเปนเสมือนบันไดขั้นหน่ึงของการพัฒนาการศึกษาเร่ืองศัพทวิทยาในประเทศไทยตอไปใน
อนาคต
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Conceptual Network and Extraction Record

                      G       
                                                               .             

Saltwater intrusion    Groundwater development & management..          Hydrologic cycle of groundwater

Water filtration          C         A3       C     G        G Recharge.     G.
                                              E.

Deep well injection   E Artificial recharge  
                                                                                   E.                           G...           G.      G..            .                                             
                                                            ASR.                                                                   A5.                                                Sewage recharge
                         Surface recharge.   Well recharge.   Induced recharge

N01: Main Chart
A1  = ความสัมพันธกับศาสตรอื่น
A2  = ความสัมพันธขององคประกอบพื้นฐาน
A3  = ความสัมพันธแบงตามสาเหตุปญหา
A4  = ความสัมพันธแบงตามพัฒนาการ
A5  = ความสัมพันธแบงตามวิธีการ
A6  = ความสัมพันธแบงตามประเภทนํ้ า
G  = Generic � Specific C  = Cause - Effect
E   = Evaluation � Evaluation W  = Whole � Part               

Study of groundwater
Land subsidence Declining water level

A4
A6

WA1
A2

Natural recharge Natural discharge

W

G
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คํ าอธิบายบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน

มิติความสัมพันธ

ความสัมพันธในเร่ือง Artificial recharge แบงออกไดเปน 6 ดาน คือ ความสัมพันธกับศาสตร
อ่ืน  ความสัมพันธกับองคประกอบพื้นฐาน  ความสัมพันธแบงตามสาเหตุปญหา  ความสัมพันธแบง
ตามพัฒนาการ  ความสัมพันธแบงตามวิธีการ  และความสัมพันธแบงตามประเภทน้ํ า

ความสัมพันธกับศาสตรอ่ืนแสดงถึงความสัมพันธท่ี Artificial recharge มีตอศาสตรดาน
Groundwater development and management  ทางหน่ึง  โดยถามองในแงท่ีวา Artificial recharge
เปนการบริหารจัดการเก่ียวกับทรัพยากรน้ํ าบาดาลอยางหนึ่งแลว ก็ยอมจัดไดวาเปนหน่ึงในศาสตร
ดาน Groundwater development and management  ซึ่งก็เปนแขนงยอยของศาสตรใหญคือ
Groundwater study อีกตอหน่ึง

ความสัมพันธกับองคประกอบพื้นฐาน  หรือก็คือความสัมพันธกับองคประกอบซึ่งเปนมโน
ทัศนพื้นฐานของศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาล  โดยเร่ิมจากความสัมพันธระหวาง Artificial
recharge ท่ีเปนประเภทหน่ึงของ Recharge สวนอีกประเภทหน่ึงคือ Natural recharge  ซึ่ง Natural
recharge เองก็เปนองคประกอบหน่ึงของ Groundwater hydrologic cycle ซึ่งมีองคประกอบรวมอีก
อยางคือ Natural discharge  มโนทัศนเหลาน้ีเปนองคประกอบพื้นฐานสํ าคัญท่ีทํ าใหเกิดเปนศาสตร
ดานการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  และการศึกษาความสัมพันธของมโนทัศนในศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ า
บาดาลก็จํ าเปนตองเขาใจองคประกอบเหลาน้ีใหได  เพราะจะปรากฏสอดแทรกอยูไดในทุกๆ ข้ันตอน
และทุกๆ กลุมความสัมพันธ เชน Surface recharge ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงของ Artificial recharge ก็มา
จากการประยุกตใชวิธีการของ Natural recharge หรือ Induced recharge  ก็คือการนํ า Natural
discharge มาควบคุมเพื่อใชประโยชนน่ันเอง  เปนตน

 ความสัมพันธแบงตามสาเหตุปญหา หรือความสัมพันธท่ีแบงตามท่ีมาของ Artificial
recharge น่ันเอง แรงจูงใจท่ีทํ าใหมนุษยคิดคน Artificial recharge ข้ึนมาเกิดจากการท่ีมนุษยใชน้ํ า
บาดาลกันมากเกินไปจนเกิดผลกระทบตามมา คือ  Saltwater intrusion,  Land subsidence และ
Declining water level  ดังน้ัน Artificial recharge จึงไดรับการคิดคนข้ึนมาเปนทางแกใหกับปญหา
เหลาน้ี
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ความสัมพันธแบงตามพัฒนาการ  เร่ิมแรก Artificial recharge  เกิดจากการท่ีมนุษยเลียน
แบบกระบวนการ Infiltration ตามธรรมชาติ  จุดประสงคคือเพื่อใหชั้นดินกรองน้ํ าใหสะอาดในระดับ
หน่ึง เรียกกระบวนการแรกน้ีวา Water filtration  ตอมามีการใช Aquifer เปนท่ีเก็บขยะของเสียเรียกวา
Waste injection  ในข้ันตอนน้ีมนุษยไดทํ าความรูจักกับ Aquifer ท่ีอยูลึกๆ และเทคนิคการอัดของเสีย
ลงใตดิน  ตอมาเมื่อเกิดปญหาจากการเจาะใชน้ํ าบาดาลมากเกินไป จึงมีผูประยุกตเอาพัฒนาการสอง
อยางขางตนมาใชในการเติมน้ํ า เรียกวา Artificial recharge  ตอมามีการเปลี่ยนจุดมุงหมายจากเดิม
ไปเปนการเก็บและนํ าน้ํ ามาใชในยามขาดแคลนแทนเรียกวิวัฒนาการข้ันลาสุดน้ีวา ASR

ความสัมพันธแบงตามวิธีการ คือ ความสัมพันธระหวาง Artificial recharge กับวิธีการท่ีใช
ดํ าเนินการ ไดแก Surface recharge, Well recharge และ Induced recharge

สวนความสัมพันธสุดทายคือชุดความสัมพันธตามประเภทน้ํ า  ซึ่ง Sewage recharge เปน
การเติมน้ํ าลงช้ันน้ํ าบาดาลโดยใชน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด

สัญลักษณท่ีใช

G = Generic - Specific   

C = Cause � Effect

W = Part � Whole  

O = Object � Qualification

P = Problem � Solution

PT = Process � Target    

PM = Process � Method

PO = Process � Operator

B = Process � Problem  

M = Process � Material

E = Evolution
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≠ = Opposite

คํ าท่ีลอมรอบดวย คือศัพทเฉพาะดาน
คํ าท่ีลอมรอบดวย คือคํ าหรือวลีท่ีเสริมเขามาเพื่อประกอบมโนทัศนสัมพันธให

สมบูรณ
สัญลักษณ จะมีอักษรยอแสดงความสัมพันธกํ ากับไวดานบน แสดงให

เห็นวา มโนทัศนสองมโนทัศนท่ีปลายลูกศรท้ังสองดานมี
ความสัมพันธตอกัน

สัญลักษณ จะปรากฏในรูปภาพท่ีประกอบการบรรยายมโนทัศน
สัมพันธ  แสดงทิศทางการไหลของของเหลวที่อาจเปนน้ํ า
บาดาล  หรือน้ํ าผิวดิน

------------------------
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A1  ความสัมพันธกับศาสตรอื่น

      Groundwater Study

                                      Groundwater Development & Management..                                 

           G

       Artificial recharge

N02: Relevant sciences
G = Generic � Specific
ค ําอธิบาย : การเตมิน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล (Artificial recharge of Groundwater) นับเปนวิธีการอยางหน่ึงในการ
บริหารและจดัการทรัพยากรน้ํ าบาดาล (Groundwater Management and Development) ซึ่งเปนแขนงหน่ึงของ
ศาสตรเร่ือง Groundwater

CN001 Concept: Groundwater
Study

Eng = Groundwater Study
(CEB02.txt)

Th =  ศาสตรดานน้ํ าบาดาล
(CTB01.txt)

Features:  การศกึษาเร่ืองน้ํ าบาดาลในทุกๆ ดาน  รวมท้ังดาน Groundwater  Development and Management
ซึ่ง Artificial recharge จดัเปนศาสตรยอยอยูในศาสตรใหญน้ีดวย
Conceptual Relation: ดภูาพ N02
ค ําอธิบาย: เปนศาสตรใหญซึ่งเปนท่ีมาของ Artificial recharge
Extraction : 1. The groundwater study is germane to geologists, hydrologists, soil scientists, agricultural
engineers, foresters, geographers, ecologists, geotechnical engineers, mining engineers, sanitary
engineers, petroleum reservoir analysts, and probably others. (CEB02.txt)
2. Like most applied sciences, the groundwater study can be broken into many aspects; one is about the
development and management. (CEB02.txt)
Grammatical Category : noun

G

Groundwater
Hydrology

Groundwater Quality &
Contamination

G G

Development of Groundwater Resource Groundwater Usage Control

G G
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CN002 Concept: Groundwater
Development and
Management

Eng = Groundwater
Development and Management
(CEB01.txt)

Th =  การพัฒนาและจัดการนํ้ า
บาดาล (CTB01.txt)

Features:  เปนสาขาหน่ึงของ Groundwater Study วาดวยเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีในการใชและอนุรักษน้ํ า
บาดาล  และการจัดการใหมีน้ํ าบาดาลใชอยางเพียงพอสํ าหรับผูบริโภค  หน่ึงในเทคโนโลยีการจัดการนํ้ าบาดาล ก็คือ
Artificial recharge  เพราะชวยใหน้ํ าบาดาลมีปริมาณสมดุลย  แกปญหาปริมาณนํ้ าบาดาลสํ ารองลดลงได
Conceptual Relation:  ดแูผนภาพ N02
ค ําอธิบาย : เปนศาสตรท่ีมาของ Artificial recharge และเปนศาสตรยอยของ Groundwater Study
Extraction : 1. Ground-water study has a GROUND-WATER DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
somewhat broader scope,  that Artificial recharge can be used to expand the amount of available water.
(CEB01.txt)
2. The development and management of groundwater must take place within the framework of water
rights set down by existing legislation. (CEB02.txt)
Grammatical Category : noun

CN003 Concept: Artificial
recharge

Eng = Artificial recharge
(CEB01.txt)

Th = การอัดและเพ่ิมเติมน้ํ าสูชั้นน้ํ า
บาดาล (CTB01.txt)  ,การเติมน้ํ าลง
ชัน้น้ํ าบาดาล (CTP01.txt)

Features:  ประเภทหน่ึงของ Recharge  และเปนศาสตรยอยของ Groundwater Development and Management
ซึง่เปนสาขาหน่ึงของเร่ือง Groundwater Study    เร่ิมแรกมกี ําเนิดมาจาก Water Infiltration มาเปน Waste
injection  แลวจงึมาเปน Artificial recharge  ซึ่งแตกแขนงเปน ASR ตอมา   วิธีการมีอยูหลายแบบดวยกัน คือ
Surface recharge, Well recharge และ Induced recharge   หลักการเบ้ืองตน ของ Artificial recharge คือ การที่
มนุษยเปนผู Recharge น้ํ าลงไปยัง Aquifer เพ่ือเพ่ิมปริมาณ Groundwater ใหเพ่ิมขึ้นจาก Native Groundwater ท่ี
มอียูเดิมน่ันเอง
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Conceptual Relation: ด ูN01 และ

       Artificial recharge      =    Recharge                             Aquifer                  Increased Groundwater

N03: Artificial recharge
C = Cause � effect
PO = Process -  Operator
PT = Process - Target
ค ําอธิบาย :  Artificial recharge มีวัตถุประสงค คือ Increased Groundwater ขั้นตอนหลักๆ คือ การที่มนุษยทํ าให
Recharge น้ํ าลงสู Aquifer
Extraction : 1. Artificial recharge can be used to control sea water intrusion in coastal aquifers, control
land subsidence caused by declining ground water levels, maintain base flow in some streams, and
raise ground water levels to reduce the cost of ground. (CES04.txt)
2. Artificial recharge is therefore but one of many tools available to achieve more efficient utilization of
limited available water supplies. (CES01.txt)
3. Ground-water management has a GROUND-WATER DEVELOPMENT AND MANAGEMENT somewhat
broader scope,  that Artificial recharge can be used to expand the amount of available water. (CEB01.txt)
4. Artificial recharge may be defined as the practice of increasing, by artificial means, the amount of
water that enters a groundwater reservoir. (CEB03.txt)
Grammatical Category : noun

C

Human
PO PT
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A2 ความสมัพันธกับองคประกอบพื้นฐาน

No4: Basic Elements
G = Generic � Specific
W = Whole - Part
ค ําอธิบาย :  การเตมิน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลเปนหน่ึงในสองวิธีการ Recharge  อีกวิธีหน่ึงคือ Natural Recharge  วิธี
หลังน้ีเปนหน่ึงในกระบวนการตามธรรมชาติท่ีเรียกวา Hydrologic Cycle of Groundwater ซึ่งยังมกีระบวนการ
สํ าคัญอีกกระบวนการหน่ึง คือ Natural Discharge  ซึง่ท้ัง Natural Recharge และ Natural Discharge จะเปนพ้ืน
ฐานทีสํ่ าคัญตอไปในศาสตรการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล

CN004 Concept: Recharge Eng = Recharge �n. (CEB01.txt),
Recharge �v. (CES02.txt)

Th = การเติมน้ํ า -n.  (CTB01.txt) ,
การเพิม่เติมน้ํ า �n. (CTB01.txt), อัด
น้ํ า �v.  (CTB01.txt) , เพ่ิมเติมน้ํ า �
v. (CTB01.txt)

Features:  การเพ่ิมเตมิน้ํ าลงสู Aquifer แบงออกเปนสองประเภทยอย คือ Natural Recharge และ Artificial
recharge

Recharge

Artificial recharge Natural Recharge

Hydrologic Cycle of Groundwater

Natural Discharge

G G W W



108

Conceptual Relation:
                                                               G              Natural Recharge

 Recharge
                                   PT                           G           Artificial recharge
                                    Aquifer        C

N05: Recharge
G  = Generic  - Specific
PT = Process � Target
C = Cause � Effect
ค ําอธิบาย :  Recharge คือการเติมน้ํ าลงสู Aquifer  เพ่ือจดุประสงคในการ Increased Groundwater Level  นอก
จากน้ัน Recharge ยังมีสองประเภทคือ Natural Recharge กับ Artificial recharge
 Extraction: 1. (n.) Subsurface percolation of water, from basin-margin mountains, directly into aquifers in
thc valley basins is appreciable and should be considered as recharge. (CEB03.txt)
2.  (n.) Recharge can significantly increase the sustainable yield of an aquifer. (CEP04.txt)
3. (v.) In the USA all water to be recharged must comply with EPA drinking water standards or similar
criteria, and detailed suites of analyses are required. (CES02.txt)
4. (v.) Recharge basins are frequently used to recharge unconfined aquifers, especially where land costs
are high. (CEB01.txt)
Grammatical Category : noun, verb

CN005 Concept: Aquifer Eng = Aquifer (CES01.txt) Th =  ชัน้น้ํ าบาดาล (CTB01.txt),
ชัน้น้ํ า (CTP01.txt)

Features:  ชั้นหิน กรวด ทราย ใตดินท่ีมีคุณสมบัติอุมน้ํ า ทํ าหนาท่ีเก็บกัก Groundwater  แบงเปนสองประเภทคือ
Confined Aquifer กบั Unconfined Aquifer

Increased Groundwater Level
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Conceptual Relation:  ด ูCN004 (Recharge -n.)  และ
                                                               Unconfined Aquifer
                                     Aquifer
                                                               Confined Aquifer

N06: Aquifer
G = Generic - Specific
ค ําอธิบาย : Aquifer มีสองสวนคือ Unconfined Aquifer และ Confined Aquifer
Extraction: 1. An aquifer is a layer of porous rock, sand or gravel saturated with water which can be
recovered in useful quantities when tapped by a well. (CEP01.txt)
2. A deep brackish aquifer that has little or no value for water supply purposes can be quite useful for
ASR purposes. (CES01.txt)
Grammatical Category : noun

CN006 Concept: Groundwater Eng = Groundwater, Phreatic
water (CEB05.txt)

Th =  น้ํ าบาดาล (CTB01.txt)

Features:  น้ํ าท่ีเก็บกักอยูใตดินใน Aquifer  ใน Saturated Zone และ Unsaturated Zone
Conceptual Relation:  ด ูCR004

F01: Groundwater
ค ําอธิบาย : น้ํ าใตดินอยูใน Unconfined Aquifer และ Confined Aquifer ชั้นท้ังสองแบงแยกออกจากกันดวย
Confining Layer     และบริเวณทีม่ีน้ํ าบาดาลน้ีเรียกวา Saturated Zone  ระดบัของ Groundwater ใน Unconfined
Aquifer ดไูดจาก Water table  สวนใน Confined Aquifer จะวัดไดตอเมื่อมีการขุด Well ท่ีชั้นดังกลาวเทาน้ัน ระดับ
ท่ีใชวัดน้ี เรียกวา Piezometric Surface

Water table
 Groundwater
Groundwater Confining LayerSaturated Zone

Surface
Unconfined Aquifer

Confined Aquifer

G

G

Unsaturated Zone
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Extraction : 1. The term groundwater is usually reserved for the subsurface water that occurs beneath
the Water table in soils and geologic formations that are fully saturated. (CEB02.txt)
2. The overuse of groundwater can have a serious effect on the base flow of rivers, especially during dry
periods.  (CEX02.txt)
3. Water above the Water table, in the zone of aeration, is called vadose water; below the Water table, in
the zone of saturation, the water is called ground water (or phreatic water).
Grammatical Category : noun

CN007 Concept: Native
Groundwater

Eng = Native Groundwater
(CEP01.txt)

Th =  น้ํ าบาดาลท่ีมีอยูเดิม
(CTS01.txt)

Features:  Groundwater ท่ีมอียูเดมิใน Aquifer กอนท่ีจะเกิดกระบวนการ Artificial recharge  สวนใหญ
Recharge Water มกัไดรับการปรับสภาพใหสามารถกลมกลืนกับ Native Groundwater ไดดี เพ่ือไมใหเกิดปญหา
Contamination
Conceptual Relation:

F02: Native Groundwater
ค ําอธิบาย  :  จากภาพจํ าลอง Well recharge อันเปนวิธีการอยางหน่ึงของ Artificial recharge   แสดงใหเห็นวา
Recharge Water ท่ีเตมิลงไปผานทางกระบวนการนี้ ไดเขาไปปะปนและแผเขาไปรวมกับ Native Groundwater ท่ีมี
อยูเดิมใน Aquifer
Extraction : 1. The native groundwater displaced by injection will move back when the reclaimed water is
recovered. (CEP01.txt)
2. There is little significant difference in water quality between the recharge water and the native
groundwater, and no geochemical issues are evident. (CES01.txt)
Grammatical Category :  noun

Recharge Water

Native Groundwater
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CN008 Concept: Natural
Recharge

Eng = Natural Recharge
(CEB01.txt)

Th =  การเพ่ิมเติมน้ํ าโดยธรรมชาติ
(CTB01.txt), การเติมน้ํ าโดยธรรม
ชาติ (CTP01.txt)

Features:  เปนสวนหน่ึงของกระบวนการ Hydrologic Cycle of Groundwater และถือเปนวิธีการ Recharge  ซึง่จะ
เกดิขึน้เอง เมือ่ Surface Water  เร่ิมกระบวนการ Infiltration ลงมา  สงผลให Water table เพ่ิมขึ้น
Conceptual Relation:

                              Hydrologic Cycle of Groundwater                                   Surface Water
                                                                                                               M
                                                Natural Recharge          PM      Infiltration               C

N07: Natural Recharge
W = Whole - Part
M = Process � Material
C = Cause � Effect
PM = Process - Method
ค ําอธิบาย  :  Natural Recharge เปนสวนหน่ึงในกระบวนการ Hydrologic Cycle ส่ิงท่ีเกิดขึ้นใน Natural
Recharge คอืการ Infiltration ของ Surface Water ลงไปใน Aquifer สงผลให Water table มรีะดับสูงข้ึน  ซึ่ง
Surface Water สวนใหญท่ีใชในกระบวนการน้ีคือ Runoff
Extraction : 1. Current extraction rates from the aquifers are 16-18 000 ML/year, compared to natural
recharge rates from rainfall of 6000 ML/year. (CEP01.txt)
2. Finally, as a means of ground-water management, wells are sometimes used to artificially recharge
aquifers at rates greater than natural recharge. (CEB01.txt)
Grammatical Category : noun

Increased
Water table

RunoffW

W



112

CN009 Concept: Hydrologic
Cycle of Groundwater

Eng = Hydrologic Cycle of
Groundwater (CEB02.txt)

Th =  ไฮโดรโลจิก ไซเคิล (CTS01)

Features: วฏัจกัรของน้ํ าบาดาล  เร่ิมจากน้ํ าฝนท่ีตกลงมาสูพ้ืนโลก (Precipitation)  กลายเปน Surface Water เก็บ
กกัอยูตามแหลงน้ํ าธรรมชาติ  บางสวนเปน Runoff ไหลไปตามผิวดิน น้ํ าสวนหน่ึงจะไหลซึมลงสูใตดิน (Infiltration)
ผาน Aquifer ลงไปเก็บกักอยูตามชั้นน้ํ าบาดาลตางๆ เรียกวา Groundwater  กระบวนการสวนน้ีเรียกวา Natural
Recharge  จากน้ันน้ํ าบาดาลก็จะไหลซึมผานชั้นดิน (Ex-filtration) ขึ้นอยูผิวดินอีกคร้ัง เชน  ตาน้ํ า  น้ํ าพุ หรือไหลซึม
ไปรวมกบัน้ํ าตามแหลงน้ํ าธรรมชาติตางๆ สวนน้ีเรียกวา Natural Discharge   Groundwater ท่ีกลายเปน Surface
Water อีกคร้ังเมือ่ถกูแสงแดดเผาผลาญก็จะเกิดกระบวนการ Evaporation กลับสูทองฟา กอนจะผานข้ันตอนกลับ
มาสู Precipitation อีกคร้ัง เปนอันครบวงจร
Conceptual Relation:
                                                       C              Precipitation                 C
               Runoff      W           Surface Water                    M                   Evaporation
                        M                       M                                  C
                                    Infiltration                                                     Ex-filtration
                                                 C                     Groundwater          M

N08: Hydrologic Cycle of Groundwater
C = Cause - Effect
G = Generic � Specific
M = Process � Material
W = Whole - Part
ค ําอธิบาย :  Hydrologic Cycle เร่ิมจาก Precipitation ลงมาเปน Runoff ซึ่งสวนหน่ึงอาจไหลออกไปเปน Surface
Water หรือซมึลงสูพ้ืนดินเปนกระบวนการ Infiltration ลงไปเปน Groundwater  ขัน้ตอนน้ีเรียกวา Natural
Recharge  ตอมาเมือ่ Groundwater เก็บอยูใน Aquifer นานๆ ก็จะเกิด Ex-filtration ทํ าให Groundwater ไหลออก
จาก Aquifer   อาจออกไปเปน Surface Water ใหมตามแมน้ํ าลํ าคลอง  เรียกข้ันตอนน้ีวา Natural Discharge จาก
น้ัน Surface Water  สวนหน่ึงก็จะ Evaporation กลับสูการเปน Precipitation ใหม
Extraction: 1. The endless circulation of water between ocean, atmosphere, and land is called the
hydrologic cycle. (CEB02.txt)
2. It is part of the hydrologic cycle, and an understanding of its role in this cycle is mandatory if
integrated analyses are to be promoted in the consideration of watershed resources, and in the regional
assessment of environmental contamination. (CEB02.txt)
Grammatical Category : noun



113

CN010 Concept: Runoff Eng = Runoff (CEB03.txt) Th =  น้ํ าฝน(CTB01.txt)
Features:    คือ Precipitation ท่ีตกลงมาอยูบนพ้ืนดิน ซึ่งสวนหน่ึงอาจกลายเปน Surface Water ในขณะท่ีอีกสวน
หน่ึงอาจลงไปในดินสูชั้นน้ํ าบาดาล เปนการเพ่ิมเติมระดับน้ํ าบาดาล  ดังน้ัน Runoff จงึเปนแหลงท่ีมาของ Recharge
Water ในกระบวนการ Natural Recharge  ปจจุบัน Runoff นํ ามาใชเปนแหลงน้ํ าใน Artificial recharge ดวยใน
บริเวณที่มีปริมาณนํ้ าฝนมาก
Conceptual Relation:  ดู CN009 (Hydrologic Cycle) , CN008 ( Natural Recharge ) และ

N09: Runoff

ค ําอธิบาย :  ความสัมพันธน้ีแบงเปนสองมิติคือ (1) Runoff ในแงของท่ีมาของน้ํ า จะแบงเปน Stormwater Runoff,
Runoff from snow และ Runoff from hailstone อีกมิติหน่ึงคือ (2) ในดานของการไหลลงสูชั้นน้ํ าบาดาล
Groundwater Runoff จะไหลซึมผานชั้นดินลงสูชั้นน้ํ าบาดาล  ในขณะท่ี Surface Runoff จะไหลผานชองทางอ่ืน
เชน รองหิน ลงสูชั้นน้ํ าบาดาล โดยไมมีการ infiltrate
Extraction : 1. Groundwater runoff is precipitation that infiltrates into the soil or to the Water table and
then percolates into the stream channel. (CEB03.txt)
2. Larger sites such as low risk industrial roofing can also produce low salinity, relatively high quality
runoff.  (CES02.txt)
Grammatical Category : noun

CN011 Concept: Stormwater
Runoff

Eng = Stormwater Runoff
(CES03.txt)

Th =  น้ํ าจากพายุ (CTS01.txt)

Features:    คือ Runoff ท่ีไดจากพายุฝน แตกตางจาก runoff ธรรมดาตรงท่ีมีปริมาณมาก และมีคุณภาพตํ่ ากวา
เน่ืองจากอาจมีการปนเปอนไดมากกวา  และการใช Stromwater Runoff เปนทางหน่ึงในการแกปญหาน้ํ าทวมในเขต
ท่ีราบลุม  และยังเปนแหลงน้ํ าสํ าหรับ Recharge ท่ีประหยัดดวย
Conceptual Relation:  ดู CN010 (Runoff)

Runoff
Groundwater Runoff

Surface Runoff

Stormwater runoff

G G

Runoff from snow

Runoff from hailstone

(1) (2)
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Extraction : 1. Enhanced recharge of groundwater with surface waters that contain a variety of organics,
such as municipal and industrial wastewaters and urban and rural stormwater runoff, could introduce
non-conventional pollutants to water supplies that are hazardous to public health. (CES03.txt)
2. Waters of varying quality derived from rivers and lakes, sewage effluent, and stormwater runoff have
been used and in general have been tertiary-treated to conform with drinking water standards prior to
injection. (CES02.txt)
Grammatical Category : noun

CN012 Concept: Groundwater
Runoff

Eng = Groundwater Runoff
(CEB03.txt)

Th =  -

Features:    เปน Runoff ท่ีไหลซึมลงผานชั้นดินกอนลงสูชั้นน้ํ าบาดาล
Conceptual Relation:  ดู CN010 (Runoff)
Extraction : 1. Groundwater runoff is precipitation that infiltrates into the soil or to the Water table and
then percolates into the stream channel. (CEB03.txt)
2. Data on groundwater runoff can be useful in estimating recharge to aquifers; however, studies indicate
that no simple relation exists between groundwater |runoff| and the potential recharge or practical
sustained yields of aquifers. (CEB03.txt)
Grammatical Category : noun

CN013 Concept: Surface
Runoff

Eng = Surface Runoff
(CEB03.txt)

Th =  -

Features:    เปน Runoff ท่ีไมผานข้ันตอนการไหลซึมลงสูชั้นดิน แตอาจไหลผานบอบาดาลเกาหรือซอกหินลงสูชั้น
น้ํ าบาดาลโดยตรงจากผิวดิน
Conceptual Relation:  ดู CN010 (Runoff)
Extraction : 1. Surface runoff is here defined as precipitation that finds its way into the stream channel
without infiltrating into the soil. (CEB03.txt)
2. In contrast to modified urban catchments via increasing impermeable surfaces (roofs, roads,
pavements), rural catchments that have been progressively cleared and developed for agriculture have,
in general, increased rainfall recharge as well as surface runoff. (CES02.txt)
Grammatical Category : noun
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CN014 Concept: Precipitation Eng = Precipitation (CEB02.txt) Th =  ฝน (CTS01.txt)∗

Features:    คอืน้ํ าฝนท่ีตกลงมาตาม Hydrologic Cycle  เมือ่ตกลงมาขังอยูบนพ้ืนดินก็จะเปน Runoff
Conceptual Relation:  ดู CN009 (Hydrologic Cycle)
Extraction : 1. Inflow to the hydrologic system arrives as precipitation, in the form of rainfall or snowmelt.
(CEB02.txt)
2. Infiltration Most water that falls as precipitation either runs off the land surface as surface water runoff
or infiltrates into the soil or rock. (CEB05.txt)
Grammatical Category : noun

CN015 Concept: Evaporation Eng =  Evaporation (CEB05.txt) Th =  การระเหย (CTB01.txt)
Features:    การระเหยของน้ํ าใน Hydrologic Cycle  เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํ าให Recharge Water มไีมพอใช
Conceptual Relation:  ดู CN009 (Hydrologic Cycle)
Extraction : 1. Evaporation consumes great quantities of fresh water from reservoirs in desert areas.
(CEB05.txt)
2. The process is often referred to as evaporation, but this leads to confusion as to whether the
meteorological processes in the atmosphere are included. (CEB02.txt)
Grammatical Category : noun

CN016 Concept: Ex-filtration Eng = Ex-filtration (CEB01.txt) Th =  -
Features:    กระบวนการท่ีน้ํ าจากชั้นน้ํ าบาดาลไหลซึมออกไปสูผิวดินตามธรรมชาติ หรือโดยการเหนี่ยวนํ า
Conceptual Relation:  ด ูCN009 (Hydrologic Cycle)
Extraction : 1. Ex-filtration was one cause for the decreased water level. (CEB01.txt)
2. Tests for B, coil bacteria beneath time spreading areas show that natural ex-filtration happen quite
often. (CEB04.txt)
Grammatical Category : noun

                                                          
∗  เมือ่ดูจาก Extraction จะพบวาอาจมท่ีีมาจากหิมะหรือน้ํ าฝนก็ได  แตเหตุท่ีศัพทไทยใชวาน้ํ าฝน นาจะเปนเพราะใน
ประเทศไทยไมมีหิมะน่ันเอง
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A3   ความสมัพันธที่แบงตามสาเหตุปญหา

         

       C
Declining water level

C C
Saltwater intrusion  Land subsidence

           P    P
Artificial recharge

N10: Causes of Recharge
G = Generic - Specific
C = Cause � Effect
P = Problem � Solution
ค ําอธิบาย : สาเหตุใหญท่ีทํ าใหตองมีการทํ า Artificial recharge คอื Saltwater intrusion, Land subsidence ซึ่ง
เกิดจาก Declining water level  ซึง่เปนผลจาก Overdraft อีกทีหน่ึง ซึ่งเกิดจากการกระทํ าของมนุษยในการ Water 
pumping

CN017 Concept:
Groundwater
pumping

Eng = Groundwater pumping
(CEB01.txt), Pumping (CES04.txt)

Th = การปมน้ํ า (CTB01.txt), การ
สูบน้ํ าบาดาล (CTS01.txt)

Features:  หน่ึงในกระบวนการ  Discharge  เปนการนํ า Groundwater ออกมาใช  โดยการใช Pump สูบน้ํ าขึ้นมา
จาก Aquifer
Conceptual Relation:

Discharge
G                                          G

Natural Discharge           Groundwater Pumping

N11: Groundwater Pumping
G =  Generic - Specific
ค ําอธิบาย :  Groundwater Pumping เปนหน่ึงในสองประเภทของ Discharge  อีกประเภท คือ  Natural Recharge

Overdraft Groundwater pumping
C

Natural discharge
C
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Extraction: 1. Recharge can be used to control sea water intrusion in coasta aquifers, control and
subsidence caused by declining ground water levels, maintain base flow in some streams, and raise
ground water levels to reduce the cost of ground water pumping . (CES04.txt)
2. Decrease of groundwater level will bring additional costs as -it may cause land subsidence and
eventually damage to the civil works of an existing plant, -it will most likely increase the cost of pumping
and reaching the water from the lowered Water table and, -it may induce a greater risk of salt water
intrusion on coastal areas. (CES02.txt)
Grammatical Category : noun

CN018 Concept:  Discharge Eng = Discharge � n.
(CEB02.txt), Discharge � v.
(CEB03.txt)

Th =  การที่น้ํ าออกจากชั้นน้ํ า
บาดาล �n. (CTB01.txt)

Features:  คอืการท่ี Groundwater ออกจาก Aquifer  อาจไหลซมึออกมาเองตามธรรมชาติ คือ Natural Discharge
หรืออาจถูกสูบขึ้นมาใชโดยมนุษย คือ Water Pumping
Conceptual Relation:  ด ูCN017 (Water Pumping)
ค ําอธิบาย : การท่ีมนุษยสูบน้ํ า (discharge)  ขึน้มาใชมากเกินไป เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํ าใหตองมีการแกปญหาดวย
Artificial recharge
Extraction: 1. (n.) Groundwater discharge can be defined as the removal of water from the saturated
zone across the water-table surface, together with the associated flow toward the Water table within the
saturated zone. (CEB02.txt)
2. (n.) When direct discharge is practiced the amount of water entering the aquifer depends on three
factors - the infiltration rate, the percolation rate, and the capacity for horizontal water movement.
(CEP04.txt)
3. (v.) Water stored on the surface of the basins, in ponds, is very small, and discharge from wells is
mostly for domestic and livestock use and is not significant. (CEB03.txt)
4. (v.) Some groundwater is discharged to streams as groundwater runoff and some is discharged into
the atmosphere by the processes of evapotranspiration. (CEB03.txt)
Grammatical Category : noun, verb

CN019 Concept: Natural
Discharge

Eng = Natural Discharge
(CEB01.txt)

Th =  -

Features:  คอื การทีน้ํ่ าบาดาล เกิดการ Ex-filtration ออกจาก Aquifer เองโดยธรรมชาติ
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Conceptual Relation:  ด ูCN009 (Hydrologic Cycle)
ค ําอธิบาย : การทีน้ํ่ าบาดาลไหลออกจากชั้นน้ํ าบาดาลตามกระบวนการตามธรรมชาติน้ี  มีสวนท่ีทํ าใหปริมาณนํ้ า
บาดาลลดลง  และตองมีการ Artificial recharge
Extraction: 1. Finally, as a means of ground-water management, wells are sometimes used to artificially
recharge aquifers at rates greater than natural discharge. (CEB01.txt)
2. After time, all natural discharge ceases and the discharge curve rises above the horizontal axis,
implying the presence of Induced recharge from a stream that had previously been accepting its
baseflow component from the groundwater system. (CEB02.txt)
Grammatical Category : noun

CN020 Concept: Overdraft Eng = Overdraft �n. (CEB02.txt),
Overdraft �v. (CEB02.txt)

Th =  การสูบน้ํ าขึ้นมาใชจนเกินสม
ดลุย �n. (CTP01.txt), สูบน้ํ าขึ้นมา
ใชจนเกินสมดุลย �v. (CTP01.txt)

Features:  การสูบน้ํ าข้ึนมาใชมากจนเกินไป  วัดไดจากปริมาณ Discharge rate  ถามากกวา Safe Yield กแ็ปลวา
ปริมาณนํ ้าท่ีสูบขึ้นมามีมากเกินไปจนทํ าใหสมดุลยของน้ํ าบาดาลสูญเสียไป  และเกิด Declining water level ซึง่จะ
สงผลใหเกดิปญหาตามมามากมาย เชน Land Subsidence  และ Saltwater intrusion
Conceptual Relation:  ดูแผนภาพ N10  และ

Discharge        >     Safe Yield     = Overdraft
N12: Overdraft

ค ําอธิบาย :  เมื่อปริมาณที่ Discharge มากกวา Safe Yield เมื่อน้ันจึงเกิดสภาพ Overdraft ขึ้นมา
Extraction: 1. (n.) Any withdrawal in excess of safe yield is an overdraft . (CEB02.txt)
2. (n.) Increased pumping demands created a serious overdraft in the area, but recharge from the river
was small because of silt deposits on the river bed. (CEB04.txt)
3. (v.) Too much discharge overdrafted this confined aquifer. (CEB02.txt)
4. (v.) Ground water recharge is only 1 x 108 m3/yr; thus the aquifers are overdrafted by about 3.
(CEB05.txt)
Grammatical Category:  noun, verb
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CN021 Concept: Safe Yield Eng = Safe Yield (CEB02.txt) Th =  ปริมาณเกินสมดุล
(CTP01.txt)

Features:  ปริมาณนํ ้าบาดาลท่ีสามารถสูบใชไดโดยไมทํ าใหเกิดผลกระทบตอสมดุลยน้ํ าบาดาลและส่ิงแวดลอม
Conceptual Relation:  CN020 (Overdraft)
ค ําอธิบาย : ปริมาณที่ทํ าใหตองมี Artificial recharge
Extraction: 1. Todd (1959) defines the safe yield of a groundwater basin as the amount of water that can
be withdrawn from it annually without producing an undesired result. (CEB02.txt)
2. Some authors have suggested that the safe yield of a groundwater basin be defined as the annual
extraction of water that does not exceed the average annual groundwater recharge. (CEB02.txt)
Grammatical Category : noun

CN022 Concept: Salt-water
Intrusion

Eng = Salt-water Intrusion
(CEB03.txt) , Salt water Intrusion
(CEB05.txt), Sea-water Intrusion
(CEB03.txt), Sea water Intrusion
(CES04.txt)

Th = การแทรกตัวของน้ํ าเค็ม
(CTB01.txt), การแพรกระจายของ
น้ํ าทะเลเขาสูชั้นน้ํ าบาดาล
(CTP01.txt)

Features:  การทีน้ํ่ าทะเลแทรกซมึเขามาตามชั้นน้ํ าบาดาลเน่ืองจากน้ํ าบาดาลลดปริมาณลง  ทํ าใหเกิดความเสีย
หายตอส่ิงแวดลอม  น้ํ าบาดาลและน้ํ าตามแมน้ํ าลํ าคลองเค็ม ไมสามารถใชอุปโภคบริโภคได
Conceptual Relation:   ดูแผนภาพ N10
ค ําอธิบาย : เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํ าใหตองมีการ Artificial recharge เพ่ือแกปญหา
Extraction: 1. The increasing demand for water and the decreasing quantity of water percolating into the
ground were causing declining groundwater levels that, unabated, would result in serious salt -water
intrusion, which was occurring in the populous Brooklyn area at the western end of Long Island.
(CEB03.txt)
2. Here, only a certain amount of fresh ground water may be withdrawn annually or else salt water
intrusion will occur. (CEB05.txt)
3. As a result of groundwater overdevelopment, extensive damage, caused by sea -water intrusion, has
already occurred in numerous groundwater basins adjacent to the coast of California (Anon, 1958).
(CEB03.txt)
4. Artificial recharge can be used to control sea water intrusion in coastal aquifers, control land
subsidence caused by declining ground water levels, maintain base flow in some streams, and raise
ground water levels to reduce the cost of ground water pumping. (CES04.txt)
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Grammatical Category :  noun

CN023 Concept: Land
Subsidence

Eng = Land Subsidence
(CEB02.txt)

Th =  แผนดินทรุด (CTB01.txt)

Features:  สภาพท่ีแผนดนิทรุดตํ่ าลงกวาปกติเน่ืองจากการถูกสูบของเหลว (ในท่ีน้ีคือน้ํ าบาดาล) ออกจากชั้นดิน
มากเกนิไป   สภาพน้ีจะเกิดหนักขึ้นเร่ือยๆ ถาไมแกไขดวย Artificial recharge  หรือ การหยุดใชน้ํ าบาดาล
Conceptual Relation: ดแูผนภาพ N10
ค ําอธิบาย : เปนอีกปญหาหน่ึงท่ีทํ าใหตองมีการนํ า Artificial recharge มาใชแกปญหา
Extraction: 1. Land Subsidence In recent years it has become apparent that the extensive exploitation of
groundwater resources in this century has brought with it an undesired environmental side effect.
(CEB02.txt)
2. Decrease of groundwater level will bring additional costs as it may cause land subsidence and
eventually damage to the civil works of an existing plant, it will most likely increase the cost of pumping
and reaching the water from the lowered Water table and, it may induce a greater risk of salt water
intrusion on coastal areas. (CES02.txt)
Grammatical Category : noun

CN024 Concept: Declining
water level

Eng = Declining water level
(CEB02.txt), Decrease of
groundwater level (CES02.txt)

Th =  ระดับน้ํ าบาดาลท่ีลดลง
(CTB01.txt), การลดลงของระดับน้ํ า
บาดาล (CTB01.txt)

Features:  เกดิขึน้เมือ่มีการสูบใชน้ํ าบาดาลมากเกินไป จนทํ าใหปริมาณนํ้ าบาดาลท่ีเก็บรักษาไวลดนอยลงมาก  จน
ไมเพียงพอสํ าหรับเปนแหลงน้ํ าสํ ารองไวใชในยามจํ าเปนอีกตอไป  และอาจมีผลกระทบตอดุลยน้ํ าบาดาลอีกดวย
หมายเหตุ  แมวา Term นีมี้ความยาวและลักษณะเหมือนไมใช term แตเม่ือพิจารณาจากนิยามพบวาความ
หมายมีมากกวาแคเพียงการ Declining ของ Water level  แตตองเปนการลดลงมากจนจะสงผลใหปริมาณ
นํ ้าบาดาลทีเ่กบ็รักษาไวมีนอยและทํ าใหตองนํ าวิธีการเติมนํ้ าลงชั้นนํ้ าบาดาลมาใช
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Conceptual Relation: ดแูผนภาพ N10

N13: Declining water level
C = Cause � Effect
ค ําอธิบาย : Declining water level เปนสถานรูปแบบหน่ึงของ Groundwater Level ซึง่เมือ่ลดลงมากก็ทํ าใหปริมาณ
น้ํ าสํ ารองลดลง  และตองนํ าวิธีการ Artificial recharge มาใชแกปญหา
Extraction: 1. Over exploitation of the confined aquifer was resulting in declining water levels and rapid
increases of salinity from both lateral flow from the basin margin and downward leakage of saline water
from a shallow aquifer in the area. (CES02.txt)
2. Artificial recharge can be used to control sea water intrusion in coastal aquifers, control land
subsidence caused by declining ground water levels, maintain base flow in some streams, and raise
ground water levels to reduce the cost of ground water pumping. (CES04.txt)
Grammatical Category : noun

CN025 Concept: Groundwater
Level

Eng = Groundwater Level
(CEB03.txt)

Th =  ระดบัน้ํ าบาดาล (CTB01.txt)

Features:  ระดบัของน้ํ าบาดาล แบงเปนสองประเภทคือ Water table กับ Piezometric Surface
Conceptual Relation:

N14: Groundwater Level
G = Generic � Specific
ค ําอธิบาย Groundwater Level แบงตามความดันของน้ํ าบาดาลท่ีวัดเปนสองประเภทคือ  Water table และ
Piezometric Surface
Extraction: 1. The application of Artificial recharge methods on Long Island has made a major
contribution to the maintenance of the groundwater level. (CEB03.txt)
2. Impacts upon river flows and quality need to be considered, as well as impacts upon groundwater
levels, groundwater quality, recovered water quality, and impacted ecosystems. (CES01.txt)

Groundwater Level
Water table

Piezometric Surface

G

Declining water level
C

Groundwater pumping

G
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Grammatical Category:   noun

CN026 Concept: Water table Eng = Water table (CEB01.txt) Th =  ระดบัน้ํ าบาดาล (CTB01.txt)
Features:  ระดบั Groundwater ในชั้น Unconfined Aquifer
Conceptual Relation:  ด ูCN025 (Groundwater Level) และ CN042 (Surface recharge)
ค ําอธิบาย :  Water table คอืระดับท่ีแสดงปริมาณน้ํ าบาดาลในชั้นน้ํ า  Unconfined aquifer  ถานอยก็จํ าเปนตอง
ม ีArtificial recharge  การดูวา Artificial recharge  ประสบความสํ าเร็จหรือไมจึงดูไดจาก Water table วาอยูใน
ระดับใด
Extraction: 1. One of the most critical boundary conditions is the shape of the Water table or
potentiometric surface. (CEB01.txt)
2. The question of whether a given input and a given set of initial conditions and soil type will give rise
to groundwater recharge is actually a question of whether this set of conditions will result in a water -
table rise. (CEB02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN027 Concept: Piezometric
Surface

Eng = Piezometric Surface
(CEB03.txt), Artesian water level
(CEB05.txt), Potentiometric
surface (CEB05.txt)

Th =  -

Features:  ระดบัน้ํ าใน Monitoring Well ท่ีใชวัดระดับน้ํ าใน Confined Aquifer ในขั้นตอนของ Well recharge
Conceptual Relation: ด ูCN025 (Groundwater Level) และ CN068  (Well recharge)
Extraction: 1. The recharge rate increases as the piezometric surface declines and the vertical head loss
increases. (CEB03.txt)
2. The artesian water level is also called the potentiometric surface or piezometric surface. (CEB05.txt)
Grammatical Category:   noun



123

A4   ความสัมพันธแบงตามพัฒนาการ

Filtration
     E

Waste injection
     E

Artificial recharge
     E
ASR

N15: Evolution
E = Evolution

ค ําอธิบาย : พัฒนาการของ Artificial recharge เร่ิมจากการที่มนุษยใช Filtration ในการกรองของเสียบางสวนออก
จากน้ํ าท่ีใชในการเกษตร    มนุษยคนพบวากระบวนการ Infiltration ท่ีน้ํ าผิวดินไหลลงสูชั้นน้ํ าบาดาลเปนการกรอง
ของเสียออกจากน้ํ าท่ีประหยัดคาใชจาย  และชวยใหน้ํ าบาดาลมีคุณภาพดีกวาน้ํ าผิวดิน จึงไดนํ ากระบวนการดัง
กลาวมาใช   อยางไรก็ตามในพัฒนาการขั้นแรกน้ีคุณภาพน้ํ าท่ีสูบไดยังอยูในระดับตํ่ าไมสามารถนํ ามาใชในอุตสาห
กรรมอาหารหรือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได

ความรูในเร่ืองชัน้น้ํ าบาดาลและการเจาะบอบาดาลของมนุษยเพ่ิมขึ้นเร่ือย ทํ าใหมนุษยเร่ิมคนพบวาใตดิน
มชีัน้น้ํ าบาดาล (Aquifer) อยูหลายชัน้ดวยกัน  บางชั้นมีความลึกมากๆ และแยกตัวเปนเอกเทศจากชั้นน้ํ าบาดาล
อ่ืนๆ  จงึมผูีคดิวานาจะเปนสถานท่ีซึ่งเหมาะกับการใชเก็บของเสียท่ีกํ าจัดยากอยางเชน สารเคมี หรือน้ํ าเสียจากอุต
สาหกรรม  มนุษยจึงเร่ิมเจาะบอใหทะลุไปยังชั้นน้ํ าบาดาลท่ีมีความลึกมากๆ และอัดฉีดของเสียและน้ํ าเสียลงไปเก็บ
ไวในชัน้น้ํ าดงักลาว (Waste injection) แมตอมาไดมีการศึกษาพบวา วิธีการนี้อาจทํ าใหเกิดการปนเปอนของสารพิษ 
(Contamination) ตอส่ิงแวดลอมได แตก็ยังมีหลายประเทศท่ีกํ าจัดขยะดวยวิธีน้ีอยู  อยางไรก็ตามการอัดฉีดของเสีย
ลงชัน้น้ํ าบาดาลน้ีนับเปนพัฒนาการอีกขั้นของการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  จากท่ีเดิมการเจาะบอบาดาลทํ าแตในชั้น
ตืน้ๆ ท่ีตดิกบัผิวดนิ  และการเติมน้ํ าก็เพียงเพ่ือกรองของเสียดวยวิธีตามธรรมชาติเทาน้ัน  แตในการอัดฉีดน้ํ าเสียน้ี มี
การใชเทคนิคในการขุดเจาะบอบาดาลท่ีลึกมากขึ้น  และมีการอัดของเหลวลงไปยังชั้นใตดินท่ีลึกๆ ไดอีกดวย

ในยคุตอมา  ความตองการใชน้ํ าบาดาลเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ    มนุษยเร่ิมประสบปญหาการสูบน้ํ าบาดาลข้ึน
มาใชมากเกินไป (Overpumping) จนเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เชน  ปริมาณนํ้ าสํ ารองใตดินลดลง  ปญหาการ
รุกล้ํ าของน้ํ าทะเล (Saltwater intrusion)  และปญหาแผนดินทรุด (Land Subsidence) เปนตน  มนุษยพยายามแก
ปญหาเหลาน้ีดวยการเลียนแบบวิธีการเพ่ิมเติมน้ํ าตามธรรมชาติ  ดวยความรูท่ีเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เกี่ยวกับเร่ืองชั้นน้ํ า
บาดาล  กระบวนการเพ่ิมเติมน้ํ าตามธรรมชาติ  และเทคนิคการอัดของเหลวลงใตดินท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนมากอน
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หนาน้ี  ทํ าใหมนุษยคิดวิธีการเพ่ิมเติมน้ํ าเพ่ือชดเชยกระบวนการทางธรรมชาติท่ีไมเพียงพอได  วิธีการนี้เรียกวา การ
เตมิน้ํ าลงชัน้น้ํ าบาดาล หรือ Artificial recharge of Groundwater น่ันเอง

CN028 Concept: Filtration Eng = Filtration (CEB03.txt) Th =  การกรอง (CTB01.txt)
Features:  การทีม่นุษยนํ าน้ํ ามาเทให Infiltration ผาน Unsaturated Zone ลงไปเก็บไวท่ีชั้นน้ํ าบาดาล   เปนการ
เลียนแบบ Natural Recharge  กอนท่ีจะเจาะ Discharge Well เพ่ือสูบน้ํ าออกจาก Unconfined Aquifer   จุด
ประสงคคือทํ าใหน้ํ าสะอาดเพ่ือใชในการเกษตร
Conceptual Relation:   ดูแผนภาพ N15  และ

                                                                        Recharge Water                               Pumping Well
                                                            Infiltration
                                          Unsaturated Zone

                                          Unconfined Aquifer

F03: Filtration

ค ําอธิบาย  : Filtration  เปนพัฒนาการข้ันแรกของ Artificial recharge  เร่ิมจากการที่มนุษยเลียนแบบ Natural
Recharge เพราะเห็นวาเปนวิธีการประหยัดท่ีทํ าใหน้ํ าสะอาดได
Extraction: 1. Obtain suspended-solids removal by filtration through the ground An Artificial recharge
installation may serve more than one purpose. (CEB03.txt)
2. Some pathogen removal by filtration occurs for larger organisms, and there is, some sorption of
bacteria and viruses. (CES04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN029 Concept: Infiltration Eng = Infiltration (CEB02.txt) Th =  การไหลซึมผานชั้นดิน
(CTB01.txt)

Features:  การที ่Surface Water ไหลซึมลงสู Unconfined Aquifer  ในกระบวนการน้ีน้ํ าจะซึมผานสวนท่ีเรียกวา
Unsaturated Zone  มผีลทํ าให Water table สูงข้ึน

Discharge

Native Groundwater
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Conceptual Relation:  ด ูCN028 (Filtration)

                                                   Surface Water
                                Infiltration                                                                                   Unsaturated Zone
         Water table
                                                                                                                                   Saturated Zone

F04: Infiltration

ค ําอธิบาย : Infiltration วธิีการของ  Water filtration ท่ีเปนพัฒนาการข้ันแรกของ Artificial recharge
Extraction: 1. Let us define the process of infiltration as the entry into the soil of water made available at
the ground surface, together with the associated flow away from the ground surface within the
unsaturated zone. (CEB02.txt)
2. The water-table rise is the result of direct infiltration from above. (CEB02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN030 Concept: Unsaturated
Zone

Eng = Unsaturated Zone
(CEB01.txt), Zone of aeration
(CEB05.txt), Vadose Zone
(CES03.txt)

Th =  บริเวณไมอ่ิมน้ํ า (CTB01.txt)

Features:  ชั้นดินท่ีอยูตดิกบัผิวดนิ  น้ํ าสามารถซึมผานได มี Permeability สูง  คุณสมบัติตามธรรมชาติคือสามารถ
ทํ าหนาท่ีกรองของเสียออกจากน้ํ าท่ีซึมผานได

Unconfined aquifer
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Conceptual Relation:
                                                                                Underground
                                                                      W                                    W
                                                     Saturated Zone                         Unsaturated Zone
                                                                O                                                 O

N16: Unsaturated Zone
W = Whole � Part
O =  Object � Qualification
ค ําอธิบาย : Underground แบงเปนสองสวนคือ Saturated Zone กับ Unsaturated Zone  แยกจากกันดวย
Confining Layer  ท้ังสองชัน้แบงตามความสามารถในความอุมน้ํ าของชั้นดินน้ันๆ  คุณสมบัติของ Unsaturated
Zone คอื High Permeability
Extraction: 1. The unevaporated water percolates through the unsaturated zone and recharges the Water
table. (CEB01.txt)
2. Note that the recharge rate attains a maximum between t3 and t4~ At this rate, the groundwater body
is accepting all the infiltration that is available from the unsaturated zone under the lowered water-table
conditions. (CEB02.txt)
3. Water above the Water table, in the zone of aeration, is called vadose water; below the Water table, in
the zone of saturation, the water is called ground water (or phreatic water). (CEB05.txt)
4. The typical aquifer system prior to recharge consists of an unsaturated " vadose " zone above the
watertable. (CES03.txt)
Grammatical Category:   noun

CN031 Concept: Saturated Zone Eng = Saturated Zone
(CEB01.txt), Capillary fringe
(CEB01.txt) และ Zone of
saturation (CEB05.txt)

Th =  บริเวณอิ่มน้ํ า (CTB01.txt)

Features:  ชั้นดินท่ีอยูใตระดบัน้ํ าบาดาลลงมา  มีปริมาณนํ้ าบาดาลกักเก็บไวสูง  Aquifer จะอยูในบริเวณนี้
Conceptual Relation:  ด ูCN030 (Unsaturated Zone)

Permeability



127

Extraction: 1. A saturated zone, called the capillary fringe, occurs directly below the Water table.
(CEB01.txt)
2. The unsaturated zone will now be induced to deliver greater flow rates to the Water table under the
influence of higher gradients in the saturated zone. (CEB02.txt)
3. Water above the Water table, in the zone of aeration, is called vadose water; below the Water table, in
the zone of saturation, the water is called ground water (or phreatic water). (CEB05.txt)
Grammatical Category:   noun

CN032 Concept: Permeability Eng = Permeability (CEB05.txt) Th =  ความพรุน (CTB01.txt)
Features:  คณุสมบัตอิยางหน่ึงของใตดิน  ทํ าใหน้ํ าสามารถซึมผานชั้นน้ันๆ ไดมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับ
Permeability น้ีเอง  ในชัน้ Unsaturated Zone มี High Permeability ทํ าใหน้ํ าสามารถไหลซึมไดงาย  และทํ าใหชั้น
Unsaturated Zone มคีณุสมบัติใชใน Water filtration ได
Conceptual Relation:  ด ูCN030 (Unsaturated Zone)
Extraction: 1. Infiltration rates are influenced by numerous factors such as soil or rock permeability, slope
of the land surface, vegetation, and man's use of the land. (CEB05.txt)
2. On the other hand, the recharge rate per unit area per foot of head loss remains constant, as long as the
saturated thickness and permeability of the deposits through which leakage occurs does not change and
the piezometric surface does not decline below the base of the deposits. (CEB03.txt)
Grammatical Category:   noun

CN033 Concept: Unconfined
Aquifer

Eng = Unconfined Aquifer
(CEB02.txt)

Th =  ชัน้น้ํ าเปด (CTB01.txt)

Features:  ชัน้น้ํ าท่ีอยูดานบนใกลกับผิวดิน  เปนแหลงท่ีน้ํ าซึ่งผานกระบวนการ Infiltration จะไหลลงมาเก็บไว
Conceptual Relation: ดู CN029 (Infiltration)
ค ําอธิบาย :  เปนชั้นน้ํ าท่ีน้ํ าซึ่งนํ ามา Water filtration จะไปเกบ็อยู  เมื่อตองการนํ าน้ํ ามาใช  ก็สูบจากชั้นน้ํ าน้ี
Extraction: 1. Each increase is initially balanced by a change in storage, which in an unconfined aquifer
takes the form of an immediate water-table decline. (CEB02.txt)
2. Recharge takes place into a horizontal unconfined aquifer bounded at the base by an impermeable
formation. (CEB02.txt)
Grammatical Category:   noun
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CN034 Concept: Confining
Layer

Eng = Confining Layer
(CES01.txt)

Th =  ชัน้หิน (CTB01.txt)

Features:  เปนชัน้ท่ีคัน่อยูระหวาง Aquifers ใน Well recharge เมื่อตองการเติมน้ํ าใน Confined Aquifer ก็จํ าเปน
ตองเจาะผาน Confining Layer น้ี
Conceptual Relation: ด ูCN005 (Aquifer)
Extraction: 1. The aquifer is bounded on the bottom by a confining layer. (CEB01.txt)
2. The |confining| layer separating the aquifers was approximately 36 ft thick and was of uncertain
integrity. (CES01.txt)
3. In such aquifers, groundwater protection normally provided by the confining layer is breached by the
injection well, and groundwater quality protection becomes a major responsibility for the operator of the
facility. (CES02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN035 Concept: Pumping
Well

Eng = Pumping Well (CEB01.txt),
Production well (CEB03.txt)

Th = บอน้ํ าบาดาล (CTB01.txt),
บอบาดาล (CTS02.txt)

Features:  บอท่ีใชสูบน้ํ าออกจากชั้นน้ํ าบาดาล
Conceptual Relation:  ด ูCN032 (Infiltration)
ค ําอธิบาย :  Pumping Well อยูในกระบวนการ Water filtration โดยใชเปน medium ในการสูบน้ํ าท่ีผานการ
Filtration ออกจาก Unconfined Aquifer เพ่ือนํ ามาใชประโยชน
Extraction: 1. A pumping cone, or cone of depression, will form in the aquifer around a pumping well as
the water level declines. (CEB01.txt)
2. All changes in the position of the potentiometric surface are due to the effect of the pumping well
alone. (CEB01.txt)
3. As water is pumped from a production well, fine material present in the aquifer is carried through the
coarser particles surrounding the well and into the well. (CEB03.txt)
Grammatical Category:   noun

CN036 Concept: Deep-well
Injection

Eng = Deep-well Injection
(CEB02.txt)

Th =  การอัดน้ํ าเสีย (CTB01.txt)

Features:  การ Injection  Waste ลงไปใน Confined Aquifer เพ่ือเก็บไว  เปนการขจัด Waste อยางหน่ึงท่ีประหยัด
คาใชจายเพราะไมตองหาพ้ืนท่ีท้ิงขยะ  แตมีผลเสียคือเกิด Contamination และผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
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Conceptual Relation:
                                                                 Waste         Injection well
                             Unconfined aquifer                                 Injection

                                                                                                    Confining layer
                          Confined aquifer                                             Contamination

F05: Deep-Well Injection

ค ําอธิบาย : Deep-well Injection เปนส่ิงท่ีพัฒนามาจาก Water filtration  ในขัน้ตอนน้ีเร่ิมมีการใชเทคนิคเจาะบอ
บาดาลลึกลงไปยัง Confined Aquifer  และมีการใชประโยชนจากชั้นน้ํ าบาดาลท่ีลึกลงไป  ปญหาท่ีตามมาคือ
Contamination  ในชัน้น้ํ าเน่ืองจาก Waste ท่ีผาน Injection ลงไป
Extraction: 1. Most of the more recent research on deep- well injection has centered on utilization of the
method for the disposal of industrial wastewater and tertiary-treated municipal wastewater (Chapter 9)
rather than for the replenishment of groundwater resources. (CEB02.txt)
2. Two of the disposal techniques that are now being used and that are viewed most optimistically for the
future are deep- well injection of liquid wastes and sanitary landfill for solid wastes. (CEB03.txt)
Grammatical Category:  noun

CN037 Concept:
Contamination

Eng = Contamination (CEB01.txt) Th =  การปนเปอน (CTB01.txt),
การปนเปอนในชั้นน้ํ า (CTP01.txt)

Features:  คอืการท่ีมีส่ิงแปลกปลอมเขามาปะปนอยูใน Aquifer  และทํ าใหเกิดความเปล่ียนแปลงตอคุณภาพของ
น้ํ าบาดาลในทางท่ีแยลง  และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมบริเวณใกลเคียง  เชน  ดินเปนพิษ  หรือชั้นน้ํ าใกลเคียงเนา
เสียไปดวย  เปนตน
Conceptual Relation: ด ูCN036 (Deep-well Injection)
Extraction: 1. The reason for this prohibition is to prevent well disposal of wastes that may result in
ground-water contamination . (CEB01.txt)
2. If groundwater is to continue to play an important role in the development of the world's water-resource
potential, then it will have to be protected from the increasing threat of subsurface contamination .
(CEB02.txt)
Grammatical Category:   noun
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CN038 Concept: Injection Eng = Injection �n. (CEB01.txt),
Inject-v. (CEB01.txt)

Th =  การอัด �n. (CTB01.txt), การ
อัดฉีดน้ํ า � n. (CTP01.txt), อัดฉีด
น้ํ า � v. (CTB01.txt)

Features:  การอดัของเหลวลงใตดิน  ในเร่ือง Artificial recharge น้ี แบง Injection เปนสามแบบ คือ Water
Injection ท่ีใชใน Well Injection , Deep Well Injection ซึง่เปนพัฒนาการข้ันตนอยางหน่ึงของ Artificial recharge
และ Waste injection  อันไดแกการนํ าน้ํ าท่ีผานการบํ าบัดแลวมาอัดลงใตดิน
Conceptual Relation:

N17: Injection
G = Generic � Specific
ค ําอธิบาย  Deep Well Injection เปนสวนยอยของ Injection เชนเดียวกับ Water Injection และ Waste injection
Extraction: 1. (n.) Artificial recharge of unconfined aquifers via ponds and channels has been long
accepted but injection via wells to confined and semi-confined aquifers is relatively uncommon.
(CES02.txt)
2. (n.) During well pumpage, drawdown of the head in the aquifer around the well occurs; during injection
there is an increase in the head in the aquifer. (CEB01.txt)
3. (v.) The same theoretical considerations apply to wells that extract water and those that inject water.
(CEB01.txt)
4. (v.) During the first year of the trial, commencing October 1999, it is planned to inject up to 250 ML of
reclaimed water into the lower aquifer (known as T2). (CEP01.txt)
Grammatical Category:   noun, verb

CN039 Concept: Confined
Aquifer

Eng = Confined Aquifer
(CES01.txt)

Th =  ชัน้น้ํ าปด (CTB01.txt)

Features:  ชัน้น้ํ าท่ีถกูปดกั้นดวย Confining Layer ท้ังบนและลาง น้ํ าบาดาลท่ีเก็บอยูในชั้นน้ีจะไมไดสัมผัสอากาศ

Injection

Water Injection

Deep Well Injection

Waste injection

G

G

G
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Conceptual Relation:  ด ูCN036 (Deep-well Injection)
ค ําอธิบาย :  Confined Aquifer  เปนชัน้น้ํ าท่ีม ีWaste injection เกิดขึ้น เพราะคนในยุคหน่ึงเห็นวาเปนชั้นน้ํ าบาดาล
ท่ีแยกตางหากจากชัน้น้ํ าอ่ืนๆ  เหมาะท่ีจะเอาไวเก็บของเสียท่ีกํ าจัดไดยาก เชน สารเคมีตางๆ เปนตน  ในยุคตอๆมา
Confined Aquifer ยงัถกูใชใน Well recharge  และ ASR ดวย
Extraction: 1. The storage zone is a partially dewatered confined aquifer composed of chalk overlain by
sands. (CES01.txt)
2. If the intent of a management program is to recharge a confined aquifer, then recharge wells must be
used, The design of a well for Artificial recharge is similar to that of a supply well. (CEB01.txt)
Grammatical Category:  noun

CN040 Concept: ASR Eng = ASR (CES01.txt) Th =                 -
Features:  การใชเทคนิคของ Artificial recharge มาใชเพ่ือ Storage น้ํ าท่ีผาน  Water Treatment Plant มาแลวนํ า
มา Injection ผาน ASR Well ลงสู Aquifer เพ่ือเก็บรักษา   เมื่อน้ํ าขาดแคลนก็ Discharge ขึ้นมาใช   น้ํ าท่ี
Discharge ขึน้มาจะตองผานการ Disinfecting กอนใหเปน Pottable Water เพ่ือนํ าไปใชตอไป
Conceptual Relation:

F06: ASR
ค ําอธิบาย  : ASR มีขั้นตอนสํ าคัญอยูสองสวนคือ Recharge for Storage Process กับ Recovery Process ซึ่งใน
ขัน้ตอน Recharge for Storage คือการดํ าเนินข้ันตอนตามแบบของ Well recharge ทุกประการ  เมื่อมีความ
ตองการใชน้ํ ากจ็ะปรับ Recharge Well เดิมใหเปน Discharge Well เพ่ือดํ าเนินข้ันตอน Recovery Process เพ่ือนํ า
น้ํ ามาใชตอไป  บอท่ีทํ าหนาท่ีสองอยางในบอเดียวน้ีคือ ASR Well   น้ํ าท่ีไดจาก ASR กอนนํ าไปใชจํ าเปนตองนํ าไป
ผาน Disinfection กอน เพ่ือใหได Potable Water กอน

Water table

(เอ) ASR Well During Recharge for Storage (บี) ASR Well During Recovery Process

Confined Aquifer

ASR Well
DischargeRecharge
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Extraction: 1. The concept is simple; that this ASR technology has only been implemented fairly recently
by the water industry reflects changing needs and also successful technical resolution of several issues
that previously hindered recharge well performance. (CES01.txt)
2. As a recent technological development, ASR resolves the inherent operational drawbacks of single-
purpose injection wells by equipping each well with a pump and operating it in a dual-purpose mode for
both recharge and recovery. (CES01.txt)
3. Conclusions ASR is a technique which, under favorable conditions, can expand water supply and/or
water supply capacity competitively with conventional water supplies and infrastructure investments.
(CES02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN041 Concept: ASR Well Eng = ASR Well (CES01.txt) Th =               -
Features: บอท่ีใชในกระบวนการ ASR
Conceptual Relation: ดู CN040 (ASR)
Extraction: 1. Overlying land use in the vicinity of the ASR well may be inconsistent with the need for
protecting the quality of stored water for its anticipated ultimate use following recovery. (CES01.txt)
2. Typically, the same volume of water stored into an ASR well can be recovered. (CES02.txt)
Grammatical Category:  noun
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A5 ความสัมพันธแบงตามวิธีการ

N18: Methods
G = Generic � Specific

ค ําอธิบาย : วธิีการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลแบงออกเปน 3 ประเภท คือ Surface recharge   Well recharge  และ
Induced recharge

Surface recharge ยงัแบงเปนวิธีการยอยอีก 5 อยางไดแก  Basin Method,  Ditch Method,  Irrigation
Method,  Flooding Method  และ Natural Channel Method

Induced recharge ยงัแบงออกเปน Conjunctive Well  และ Induced Infiltration

CN042 Concept: Surface
recharge

Eng = Surface recharge, Surface
Spreading (CEB01.txt), Water
Spreading (CEB02.txt),
Spreading Method (CEB04.txt)

Th = การเติมน้ํ าทางผิวดิน
(CTB01.txt)

Features:  การเตมิ Recharge Water ลงใน Aquifer โดยใชกรรมวิธีเดียวกับ Natural Recharge เร่ิมจากทํ าใหน้ํ า
Infiltration ลงสู Unconfined Aquifer  ซึง่จดุมุงหมายคือ เพ่ิม Recharge Rate ใหมากขึ้นกวาท่ีเพ่ิมขึ้นอยูแลวตาม
ธรรมชาติดวยกระบวนการ Natural Recharge  โดยการใชเทคนิคปรับปรุง Natural Recharge และจัดใหมี
Recharge Water อยางพอเพียงในทุกฤดูกาล  ผลลัพธสุดทายท่ีไดคือ Water table สูงข้ึน   ปญหาของ Surface
recharge คอื Surface Clogging ราคาท่ีดินแพง และการขาดแคลน Recharge Water

Artificial recharge

Surface recharge Well recharge Induced recharge

Basin Method Ditch Method

Irrigation Method Flooding Method

Conjunctive Well Induced Infiltration

Natural Channel Method

GG

GG

G G G

G G
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Conceptual Relation:

N19: Surface recharge
B = Process � Problem                                              C = Cause � Effect
G = Generic � Specific                                              M = Process � Material
T = Term � Process                                                    PM = Process � Medium
MT = Medium - Target
ค ําอธิบาย :  ความสัมพันธแรกคือกรรมวิธีของ Surface recharge ซึ่งใช Infiltration ซึ่งเปนกระบวนการหน่ึงใน
Natural Recharge  เร่ิมจากการใช Recharge Water มา Infiltration ผานตัวกลางไดแก  Basin (Basin Method)
Ditch (Ditch Method)  Natural Channel (Natural Channel Method) และ Irrigation (Irrigation Method)  ใหน้ํ า
ไหลลงสู Unconfined Aquifer อันเปนเปาหมาย   ความสัมพันธตอมาคือจุดมุงหมาย  เร่ิมจากการเพ่ิม Recharge
Area  และทํ าใหปริมาณ Recharge Water มีความคงท่ีสมํ่ าเสมอ  ผลท่ีตามมาคือทํ าให Recharge Rate เพ่ิมขึ้น
และทํ าให Water table เพ่ิมสูงขึ้นในท่ีสุด  ความสัมพันธท่ีสามคือปญหาหลักของ Surface recharge คือ Decrease
in Infiltration Rate

Surface recharge Decrease in
Infiltration Rate

Increased Recharge Area Stable Water AmountInfiltrationNatural Recharge

Recharge Water

B

C
C

Increased Recharge Rate

Increased Water table

Basin Ditch Natural Channel Irrigation

Unconfined Aquifer

CC

C

TM
G

PM

MT
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Extraction: 1. If land availability and hydrogeology are favorable, Surface recharge is usually the most
cost-effective- recharge approach if the objective is limited to getting the recharge water into the ground.
(CES01.txt)
2. Surface recharge systems work well in situations where soils are permeable from ground surface to the
Water table and where adequate land area is available at reasonable cost to accommodate the recharge
facilities. (CES01.txt)
3. Surface spreading is feasible given the following circumstances: The upper soil layers are permeable,
the Water table is not close to the surface, the land is relatively flat, and the aquifer to be recharged has a
tran. (CEB01.txt)
4. While water spreading is the most ubiquitous form of Artificial recharge, it is limited to locations with
favorable geologic conditions at the surface. (CEB02.txt)
5. Spreading methods may be classified as flooding, basin ditch or furrow, natural channel, and
irrigation. (CEB03.txt)
Grammatical Category:   noun

CN043 Concept: Recharge
Water

Eng = Recharge Water
(CEB03.txt), Recharged Water
(CEB05.txt)

Th =     น้ํ าเติม (CTS01.txt), น้ํ าท่ี
ใชเติม (CTP01.txt)

Features:  น้ํ าท่ีใชใน Artificial recharge แบงเปน Surface Water, Waste Water และ Reclaimed Water
Conceptual Relation: ด ูCN047 (Surface recharge)  และ

N20: Recharge Water
G =  Generic � Specific
ค ําอธิบาย :  Recharge Water แบงเปนสามแบบไดแก Surface Water , Waste Water และ Reclaimed Water

Recharge Water

Surface Water

Waste Water

Reclaimed Water

G
G

G
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Extraction: 1. Also, the recharge water must he analyzed to determine its adequacy-that is, to determine
whether it is chemically compatible with the groundwater and whether it requires pretreatment to avoid
the clogging of the soil. (CEB03.txt)
2. There were no long-term studies involving undisinfected recharge water, or where recharge water was
not required to meet drinking water standards, where the impacts on groundwater quality were reported.
(CES02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN044 Concept: Surface
Water

Eng = Surface Water (CEB04.txt) Th =  น้ํ าผิวดิน  (CTB01.txt)

Features:  น้ํ าท่ีไดจาก Precipitation มาเปน Runoff ท่ีเกบ็กกัอยูตามแหลงน้ํ าธรรมชาติ  น้ํ าสวนเกินอาจไหลไปตาม
พ้ืนดนิ  บางสวนก็ไหลซึมลงใตดินเปนน้ํ าบาดาล  ท่ีเหลือก็ไหลลงทะเลไป  น้ํ าผิวดินเปนน้ํ าสวนใหญท่ีใชในการเติม
น้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล
Conceptual Relation:  ดู CN043 (Recharge Water)
Extraction: 1. Because surface water commonly is less mineralized than ground water, water obtained by
induced infiltration, being a mixture of ground and surface waters, is of higher quality than natural ground
water. (CEB04.txt)
2. Any process by which man fosters the transfer of surface water into the groundwater system can be
classified as Artificial recharge. (CEB02.txt)
Grammatical Category:  noun

CN045 Concept: Basin
Recharge

Eng = Basin Recharge
(CES01.txt)

Th =  -

Features:  วธิหีน่ึงของ Surface recharge  ทํ าไดโดยการ Infiltration ผาน Basin  อาจเปน Basin เดี่ยว หรือ
System Basin
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Conceptual Relation:  ดู CR042 (Surface recharge) และ

N21: Basin Recharge
G = Generic � Specific
ค ําอธิบาย : Basin ท่ีใชใน Basin Recharge มีสองรูปแบบคือ Single Basin กับ Chain of Basin
Extraction: 1. The technology is usually not complicated; however, experience suggests that there are
several technical and other elements Ground Water Recharge Basin Recharge Well recharge Single
Purpose Dual Purpose (Injection Wells) (Aquifer Storage Recovery - ASR Wells) Figure 1. (CES01.txt)
2. Basin Recharge is another effective ways to recharge the aquifer. (CEB02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN046 Concept: Basin Eng = Basin (CEB02.txt),
Spreading Basin (CEP04.txt),
Recharge Basin (CEB01.txt)

Th =  แองน้ํ า (CTB01.txt), สระน้ํ า
(CTP01.txt)

Features:  แองท่ีขดุลงในดินเพ่ือใชใน Surface recharge
Conceptual Relation: ด ูCR047 (Surface recharge) และ CN049 (Basin Recharge)
Extraction: 1. If a groundwater basin were developed up to its maximum yield, the potential yields of
surface-water components of the hydrologic cycle in the basin would be reduced. (CEB02.txt)
2. Spreading methods may be classified as flooding, basin ditch or furrow, natural channel, and
irrigation. (CEB03.txt)
3. Recharge by spreading basins is most effective where there are no impending layers between the
land surface and the aquifer and where clear water is available for recharge; however, more turbid water
can be tolerated than with Well recharge. (CEP04.txt)
4. It is important to maintain the unsaturated zone beneath the recharge basins in order to help maintain
high infiltration rates, while still providing water-quality improvements. (CEB01.txt)
Grammatical Category:   noun

Single Basin
Basin

Chain of Basin

G

G



138

CN047 Concept: Chain of
Basins

Eng = Chain of Basins
(CEB04.txt), Series of Basins
(CEB03.txt)

Th =  ระบบหลายแอง (CTB01.txt)

Features: Basin จ ํานวนหน่ึงท่ีเชื่อมตอกันดวยระบบหมุนวนน้ํ า  Chain of Basins ถือเปน Basin Method อยาง
หน่ึง
Conceptual Relation:

         (เอ) ภาพดานขางของ chain of basins                     (บี) ภาพดานบนของ chain of basins
F07: Chain of Basins

ค ําอธิบาย : การจัดสรางทํ าโดยการขุด Basin ใหอยูเหลือมล้ํ ากันข้ึนไปเพ่ือใหน้ํ าท่ีลนจาก Basin บนไหลลงสู Basin
ลางเปนทอดๆไป กอนจะไหลลงสู Collecting Ditch เพ่ือยอนกลับมาปอน Basin บนสุดตอไป
Extraction: 1. As the first basin fills, it spills into the second, time process being repeated through the
entire chain of basins (see Fig 1 .) (CEB04.txt)
2. Series of basins have been successfully built and operated in abandoned stream channels.
(CEB03.txt)
Grammatical Category:   noun

CN048 Concept: Collecting
ditch

Eng = Collecting ditch
(CEB04.txt)

Th =  คเูกบ็น้ํ า (CTB01.txt)

Features:  ditch ท่ีทํ าหนาท่ีสงน้ํ าท่ีไมผานการ infiltration กลับสูระบบอีกคร้ัง สวนใหญจะมีใน Surface recharge
แทบทุกชนิด เชน Basin Recharge, Ditch Method
Conceptual Relation: ดู CN045 (Basin Recharge) , CN050 (Ditch)
Extraction: 1. Although a variety of ditch plans have been devised, a particular plan should be tailored to
the configuration of the local area, A collecting ditch is needed at the lower end of each area to convey
excess water back into the main stream channel. (CEB04.txt)
2. The ditches could terminate in a collecting ditch designed to carry away the water that does not
infiltrate in order to avoid ponding and to reduce the accumulation of fine material (O'Hare et al.)
(CEP04.txt)
Grammatical Category:   noun

Basin Basin

Collecting Ditch
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CN049 Concept: Ditch method Eng = Ditch method (CEB03.txt),
Furrow method (CEB04.txt)

Th =  วธิเีติมน้ํ าดวยคูน้ํ า
(CTB01.txt)

Features:  วธิกีาร Surface recharge ผานทาง Ditch ท่ีขุดขึ้นบน Recharge Area โดยจัดระบบให Recharge
Water ใน Ditch มีการหมุนเวียนผานทาง Collecting ditch
Conceptual Relation:  ด ูN18 และ CR042 (Surface recharge)

F08: Ditch Method
ค ําอธิบาย : Ditch Method ทํ าไดโดยการจัด Recharge Area ใหมี Ditch ท่ีถูกขุดวกวนอยูไปมา และเชื่อมตอกับ
ดวย Collecting Ditch เพ่ือใหเปนระบบหมุนเวียนน้ํ าเพ่ือการ Artificial recharge
Extraction: 1. In the ditch or furrow method, water is distributed to a series of ditches, or furrows, which
are shallow, flat-bottomed, and closely spaced, to obtain maximum water-contact area. (CEB03.txt)
2. Where a flood hazard may result from large channel barriers forming basins, flooding or ditch methods
are preferable. (CEB04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN050 Concept: Ditch Eng = Ditch (CEB04.txt) Th =  ค ู(CTB01.txt)
Features: คท่ีูขดุเปนแนวยาวคดเคี้ยวไปบน Recharge Area  เพ่ือใหน้ํ ามีโอกาสสัมผัสผิวดินมากขึ้น  ใชใน Ditch
Method
Conceptual Relation:  ดู CN49 (Ditch Method) และ CN048 (Collecting Ditch)

N22: Ditch
W = Whole - Part
ค ําอธิบาย: Ditch และ Collecting ditch เปนองคประกอบหน่ึงของ Ditch method

Collecting Ditch

Ditch

Recharge Area

Ditch method

Ditch Collecting ditch
W W
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Extraction: 1. Although a variety of ditch plans have been devised, a particular plan should be tailored to
the configuration of the local area, A collecting ditch is needed at the lower end of each area to convey
excess water back into the main stream channel. (CEB04.txt)
2. The ditches could terminate in a collection ditch designed to carry away the water that does not
infiltrate in order to avoid ponding and to reduce the accumulation of fine material (O'Hare et al.
(CEP04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN051 Concept: Irrigation
Method

Eng = Irrigation Method
(CEB01.txt)

Th =  วธิใีชน้ํ าจากระบบชลประทาน
(CTB01.txt)

Features:  วธิหีน่ึงใน Surface recharge  โดยใช Irrigation System ในการเติมน้ํ า  ทํ าไดโดยจัดน้ํ าใหเต็มทางน้ํ า
ของ Irrigation System และปลอยใหหมุนเวียนไปตามปกติอยางสมํ่ าเสมอในทุกฤดูกาล
Conceptual Relation: ด ูN18 และ CR042 (Surface recharge)
ค ําอธิบาย : เปนวิธีการเติมน้ํ าท่ีใช Irrigation System ท่ีมอียูแลวในการทํ าเกษตรกรรมมาเปนประโยชน  ขอดีคือเสีย
คาใชจายนอย  ขอเสียคือไมสามารถกํ าหนด Recharge Area เองไดตองใชสถานท่ีซึ่งมี Irrigation System อยูแลว
Extraction: 1. Irrigation Method is also a form of Artificial recharge. (CEB01.txt)
2. In irrigation method, even keeping irrigation canals full will contribute to recharge by seepage from the
canals. (CEB04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN052 Concept: Natural Channel
Method

Eng = Natural Channel Method
(CEB04.txt)

Th = วธิทํี าคันทดน้ํ าใหน้ํ าไหล
ออกจากทองลํ าธาร
(CTB01.txt)

Features:  วธิกีาร Surface recharge  ท่ีใช Natural Channel เปนชองทางในการเติมน้ํ า  วิธีการคือ จัดใหมี
Recharge Water เตมิเตม็อยูเสมอ  หรืออาจขุด Ditch ตอออกจาก Natural Channel เดิมเพ่ือเพ่ิม Recharge Area
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Conceptual Relation: ดู N18  และ CR042 (Surface recharge)

F09: Natural Channel Method
ค ําอธิบาย : Natural Channel Method  เปนการนํ า Natural Channel มาประยุกตใชในการเติมน้ํ า เชน คู  คลอง
แมน้ํ า  ท่ีมอียูแลวตามธรรมชาติ  อาจทํ าไดสองรูปแบบคือ เติมน้ํ าใหเต็มคูคลองเหลาน้ีตลอดเวลา ใหเกิดการ
Recharge เพ่ิมขึน้  หรือโดยการขุด Ditch ตัดกระแสน้ํ าออกจากคูคลองธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิม Recharge Area
Extraction: 1. Spreading methods may be classified as flooding, basin, ditch or furrow, natural channel,
and irrigation. (CEB04.txt)
2. Water spreading by natural channel method may use any of the three methods described. (CEB02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN053 Concept: Flooding
Method

Eng = Flooding Method
(CEB03.txt)

Th =  วธิน้ํี าทวม (CTB01.txt)

Features:  วธิกีารหน่ึงของ Surface recharge  ทํ าไดโดยปรับ Recharge Area ใหมีความลาดเอียงระดับหน่ึง  ผิว
หนาดินเรียบมี bank หรือ Ditch กัน้ดานขางไมใหน้ํ าไหลออก  แลวปลอยน้ํ าใหไหลเปนฟลมบางๆ ผานบริเวณลาด
เอียงซึง่เปน Recharge Area ลงสู Return Canal เพ่ือหมุนเวียนกลับไปใชใหม
Conceptual Relation:  ด ูN18 และ CR042 (Surface recharge)

F10: Flooding Method

ค ําอธิบาย :  ลักษณะของ Flooding Method คือการจัด Recharge Area ใหมีความลาดเอียงและมี Return Canal
เพ่ือรวบรวมน้ํ าท่ีไมได Infiltrate ไปตามระบบใหกลับไปสูระดับใหมอีกคร้ัง

River

Ditch

Recharge Area

Return CanalWater Flow

(เอ) ภาพตดัดานขางของ Flooding Method (บี) ภาพจากมุมมองดานบน

Collecting ditchRecharge Area

Bank Bank
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Extraction: 1. Spreading methods may be classified as flooding , basin ditch or furrow, natural channel,
and irrigation. (CEB03.txt)
2. In practice, canals and earthen distributing gullies are usually needed to release the water at intervals
over the upper end of the flooding area, It is desirable to form a thin sheet of water over the land, which
moves at a minimum velocity to avoid disturbing the soil, this is called flooding method. (CEB04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN054 Concept: Bank Eng = Bank (CEB04.txt) Th =  คนักั้นน้ํ า (CEB01.txt)
Features:    คนัดนิท่ีสรางข้ึนเพ่ือกํ าหนดทิศทางการไหลของนํ้ าในกระบวนการ Flooding Method
Conceptual Relation:  ดู CN053 (Flooding Method)

N21: Bank
W = Whole - Part
ค ําอธิบาย :  Bank และ Collecting ditch เปนองคประกอบหน่ึงใน Flooding method
Extraction : 1. In order to control the water at all times, |banks| or ditches should surround the entire
flooding area. (CEB04.txt)
2.The banks will control water to stay in the recharge area. (CEB04.txt)
Grammatical Category : noun

CN055 Concept: Recharge
Area

Eng = Recharge Area(CEB03.txt) Th =  พ้ืนท่ีเติมน้ํ า (CTB01.txt), พ้ืน
ท่ีเพ่ิมเติมน้ํ า (CTS01.txt)

Features:  บริเวณที ่Recharge Water สัมผัสกับดินและ Infiltration ลงสู Aquifer

Flooding method

Bank Collecting ditchW
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Conceptual Relation:  ด ูCR042 (Surface recharge)

N24: Recharge Area
W = Whole - Part
ค ําอธิบาย  :  Recharge water และ Recharge area เปนองคประกอบสํ าคัญใน Surface recharge
Extraction: 1. The boundaries of recharge areas enclose areas within which vertical leakage is being
diverted to pumping centers. (CEB03.txt)
2. One should not map a sand or gravel plain as an effective recharge area without first investigating the
water-table depth and the nature of the unsaturated functional relationships for the soil. (CEB02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN056 Concept: Recharge
Rate

Eng = Recharge Rate
(CEB03.txt)

Th =  อัตราเพ่ิมเติมน้ํ า
(CTB01.txt), อัตราเติมน้ํ า
(CTS02.txt)

Features:  อัตราสวนตอนาทีท่ี Recharge Water ลงสูใตดินเปนผลสํ าเร็จ  Infiltration Rate เปน Recharge Rate
ของ Surface recharge
Conceptual Relation: ด ูCR042 (Surface recharge)

N25: Recharge Rate
G = Generic - Specific
ค ําอธิบาย :  Infiltration rate คือ Recharge rate ท่ีใชแสดงอัตราการไหลซึมของน้ํ าจากผิวดินลงสูชั้นน้ํ าเปด สวน
Recharge rate ของวธิกีารเติมน้ํ าแบบอ่ืนจะเรียกวา Recharge rate เฉยๆ มเีพียงวิธีเติมน้ํ าผิวดินเทาน้ันท่ีเรียกตาง

Recharge rate Infiltration rateG

Surface recharge

Recharge water Recharge area

W
W
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Extraction: 1. Recharge rates for aquifers must be estimated before groundwater resources can be
evaluated and before the consequences of the utilization of aquifers can be forecast. (CEB03.txt)
2. The recharge rate varies with the vertical head loss, associated with leakage of water through
deposits. (CEB03.txt)
3. Spreading efficiency is measured in terms of the recharge rate, expressed as the velocity of downward
water movement over the wetted area. (CEB04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN057 Concept: Infiltration
Rate

Eng = Infiltration Rate
(CEB02.txt)

Th =  อัตราการซึมน้ํ า (CTB01.txt)

Features:  อัตราท่ีน้ํ าจากผิวดินซึมลงสู Unconfined Aquifer นับเปน Recharge Rate อยางหน่ึง  ตางกันตรงท่ี
Infiltration Rate ใชวดัเฉพาะกบั Natural Recharge กับ Surface recharge เทาน้ัน ในขณะท่ี Recharge Rate ใช
ไดกับ Recharge ทุกชนิด
Conceptual Relation:  ด ูCN056 (Recharge Rate)
Extraction: 1. The decrease in infiltration rate occurs at the point when the combination of gradients and
conductivities in the soil curl no longer accept all the water supplied by the rainfall. (CEB02.txt)
2. ft is important to maintain the unsaturated zone beneath the recharge basins in order to help maintain
high infiltration rates, while still providing water-quality improvements. (CEB01.txt)
Grammatical Category:   noun
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CN058 Concept: Decrease in
Infiltration Rate

Eng = Decrease in Infiltration
Rate (CEB03.txt)

Th =  การลดลงของอัตราการซึมน้ํ า
(CTB01.txt)

Features:  ปญหาของ Surface recharge  ลักษณะคอื Infiltration Rate จะลดลงจากเดิมมาก หรือบางคร้ังอาจไม
เพ่ิมขึน้มาเลย  สาเหตุใหญๆ ของปญหาน้ีคือความจํ ากัดของ Infiltration Capacity,  Surface Clogging หรือเปน
ชวง Drying � Out Period
หมายเหตุ : แมวา term นีมี้ความยาวและลักษณะเหมือนไมใช terms แตเม่ือพิจารณาจากนิยามพบวาความ
หมายมีมากกวาแคการ Decrease ของ Infiltration Rate แตสือ่ถึงมโนทัศนของสถานการณที่อัตราการไหล
ซึมของนํ ้าผิวดนิลดลงอยางมากจนทํ าใหนํ้ าบาดาลเสียสมดุลย (ไมใชแคลดลงเฉยๆ)  และในแงของการใช
งาน ในคลงัขอมูลภาษาจะพบวาใกลดวยกันเชนนี้เสมอ
Conceptual Relation:

N26: Decrease in Infiltration Rate
C = Cause � Effect
B = Process - Problem
ค ําอธิบาย : สาเหตุของ Decrease in Infiltration Rate คือ Surface Clogging, Limited Infiltration Capacity และ
Dry Period
Extraction: 1. The decrease in infiltration rate occurs at the point when the combination of gradients and
conductivities in the soil curl no longer accept all the water supplied by the rainfall. (CEB02.txt)
2. The decrease in infiltration rate depends upon several factors: the surface-water temperature, the
permeability of the streambed and the aquifer, the thickness of the streambed, the position of the Water
table, and the depth of water in the stream. (CEB03.txt)
Grammatical Category:   noun

Decrease in infiltration rate
C

C

C

Surface clogging

Limited infiltration capacity

Dry period

Surface recharge

B



146

CN059 Concept: Surface
Clogging

Eng = Surface Clogging
(CEB01.txt)

Th =  การอุดตันท่ีผิวดิน
(CTB01.txt)

Features: ปญหาของ Surface recharge  เกิดเมื่อหนาดนิอุดตนัเมือ่ใชงานไปนานๆ  อาจเกิดจาก Swelling of Soil
Particles,  Air Entrapment, Microbial Growth หรือ Recharge mound
Conceptual Relation:

N27: Surface Clogging
C = Cause � Effect
ค ําอธิบาย : สาเหตุท่ีนํ าไปสู Surface Clogging ไดแก Swelling of Soil Particle, Air Entrapment, Microbial
Growth, Groundwater Mound และ Dispersion of clay
Extraction: 1. This is due to surface clogging by fine sediments PROTECTION OF WATER QUALITY IN
AQUIFERS 33 (Behnke 969) and biological growths in the uppermost few inches of the soil (Moravcoua,
Masinova. (CEB01.txt)
2. Also, the recharge water must he analyzed to determine its adequacy-that is, to determine whether it is
chemically compatible with the groundwater and whether it requires pretreatment to avoid the clogging
of the soil or surface clogging. (CEB03.txt)
Grammatical Category:   noun

Swelling of soil Particle

Air Entrapment

Microbial Growth

Groundwater Mound

C
C

C

C

Surface Clogging

Dispersion of Clay
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CN060 Concept: Swelling of
Soil Particle

Eng = Swelling of Soil Particle
(CEB03.txt)

Th =                  -

Features: สาเหตุหน่ึงของ Surface Clogging  เกดิจากดนิท่ีแชน้ํ าอยูนานๆ  อนุภาคจะบวมขึ้นทํ าใหน้ํ าซึมผานได
นอยลง
Conceptual Relation: ด ูCN059 (Surface Clogging)
Extraction: 1. The initial decrease is attributed to dispersion and swelling of soil particles after wetting;
the subsequent increase accompanies elimination of entrapped air by solution in passing water, while
the final gradual decrease results from microbial growths clogging the soil pores. (CEB03.txt)
2. Ionic reactions that result in dispersion of clay particles and swelling of soil particles in a sand-and-
gravel aquifer. (CEP04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN061 Concept: Air
Entrapment

Eng = Air Entrapment
(CEB02.txt)

Th =  ฟองอากาศ (CTB01.txt)

Features:  สาเหตุหน่ึงของ Surface Clogging  เปนลักษณะท่ีอากาศอุดตันใน Recharge Area
Conceptual Relation:  ด ูCN059 (Surface Clogging)
Extraction: 1. In addition, air entrapment between the wetting front and the Water table retards recharge
rates. (CEB02.txt)
2. They note, however, that the anomalous water-level rises that accompany air entrapment. (CEB02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN062 Concept: Microbial
Growth

Eng = Microbial Growth
(CEP04.txt)

Th =                 -

Features: สาเหตุหน่ึงของ Surface Clogging  เกดิจากการท่ีจุลชีพเติมโตในบริเวณหนาดิน ปดกั้นทางไหลของน้ํ า
Conceptual Relation: ด ูCN059 (Surface Clogging)
Extraction: 1. The common problem in recharging by surface spreading is clogging of the surface
material by suspended sediment in the recharge water or by microbial growth. (CEP04.txt)
2. Not only are the bulk dissolved oxygen properties of the aquifer that can be determined by
conventional sampling techniques, important, but also the microzone properties such as associated with
microbial growth and slime layers can be very important in affecting the ultimate nitrate content of a
groundwater for a given initial total nitrogen input. (CES03.txt)
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Grammatical Category:   noun

CN063 Concept:  Groundwater
Mound

Eng = Groundwater Mound
(CEB02.txt), Mound (CES01.txt)

Th =  ตะกอนกนบอ (CTB01.txt)

Features:  สาเหตุหน่ึงของ Surface Clogging  เกดิจาก mound ท่ีติดมากับ Recharge Water สะสมตัวกันอยูกน
Recharge Basin หรือ Ditch  จนอุดตัน
Conceptual Relation: ด ูCN059 (Surface Clogging)
Extraction: 1. The recharge process involves the growth of a groundwater mound beneath the spreading
basin. (CEB02.txt)
2. The rate and duration of recharge may be limited by buildup of a mound in the Water table that
intersects either ground surface or the invert of local drainage systems, causing loss of the stored water.
(CES01.txt)
Grammatical Category:   noun

CN064 Concept: Dispersion of
Clay

Eng = Dispersion of Clay
(CES02.txt) , Clay Dispersion
(CES02.txt)

Th =                     -

Features:  สาเหตหุน่ึงของ Surface Clogging เปนลักษณะท่ี Clay ท่ีติดมากับ Recharge Water สะสมและกระจัด
กระจายใน Recharge Area ทํ าใหอุดตัน Soil Pore และทํ าให Recharge Rate ลดลง
Conceptual Relation:  ด ูCN059 (Surface Clogging)
Extraction: 1. Even if the injectant has the same moderate SAR as the native brackish groundwater,
dispersion of clays in the aquifer can occur due to interactions between SAR and salinity. (CES02.txt)
2. This lead to arrange of geochemical reactions such as precipitation of calcium carbonate, precipitation
of iron and manganese, dissolution reactions (eg of calcite), redox reactions including sulphate
reduction, methanogenesis and denitrification, and clay dispersion and swelling (Pyne et aL, 1992).
(CES02.txt)
Grammatical Category:   noun
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CN065 Concept: Dry period Eng = Dry period (CEB02.txt),
drought (CES03.txt)

Th =    ฤดน้ํู าแหง (CTB01.txt)

Features:  สาเหตหุน่ึงของ Decrease in Infiltration Rate  เพราะในหนาแลง Recharge Water ท่ีเปน Surface
Water จะมนีอยลงมากจนไมเพียงพอใชในการ Recharge  Dry Period เกิดสลับกับ Wet Period เปนระยะๆ ตามฤดู
กาล
Conceptual Relation: ด ูCN059 (Surface Clogging) และ CN058  (Decrease in Infiltration Rate)
Extraction: 1. 16 displays the soil-moisture and water-table response recorded at an instrumented site in
east-central Saskatchewan during a dry period punctuated by a single heavy rainfall. (CEB02.txt)
2. Water utilities and districts in many areas of the country are participating in and/or planning for
conjunctive use projects in which surplus surface waters obtained during wet periods are recharged to
the aquifer for use during dry periods /droughts. (CES03.txt)
Grammatical Category:   noun

CN066 Concept: Wet Period Eng = Wet Period(CEB01.txt) Th =  ฤดน้ํู าหลาก (CTB01.txt)
Features:    ชวงเวลาท่ี Recharge Water จากธรรมชาติมีเหลือเฟอ เชน หนาฝน หรือมีมรสุม
Conceptual Relation:

                                                                           ≠≠≠≠

N28: Wet Period
≠  = Opposite
ค ําอธิบาย : Dry Period และ Wet Period ส่ือถงึมโนทัศนท่ีตรงกันขามกัน
Extraction : 1. Much or the recharge of alluvial basin-fill aquifers comes from stream-bed infiltration
during the wet period. (CEB01.txt)
2. Groundwater recharge stores water during the wet period for use in the dry period, when demand is
highest. (CEP04.txt)
Grammatical Category : noun

Dry Period Wet Period
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CN067 Concept: Infiltration
Capacity

Eng = Infiltration Capacity
(CEB02.txt)

Th =                 -

Features:  สาเหตหุน่ึงของ Decrease in Infiltration Rate เน่ืองจากถา Capacity ใน Unconfined Aquifer มีจํ ากัด
ทํ าใหปริมาณนํ้ าท่ีรับไดมีนอย
Conceptual Relation: ดู CN058 (Decrease in Infiltration Rate)
Extraction: 1. The hydrologic concept of infiltration capacity is an empirical concept based on
observations at the ground surface. (CEB02.txt)
2. The infiltration capacity of recharge basins is initially high and then declines as recharge progresses.
(CEB01.txt)
Grammatical Category:   noun
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CN068 Concept: Well
recharge

Eng = Well recharge (CES01.txt) Th =  การอัดและเพ่ิมเติมน้ํ าผานบอ
(CTB01.txt) , การเติมน้ํ าผานบอ
บาดาล (CTP01.txt)

Features:  วธิหีน่ึงของ Artificial recharge  ท่ีใช Recharge Well เปนส่ือในการเติมน้ํ า
Conceptual Relation:

F11: Well recharge
ค ําอธิบาย : วธิกีารเติมน้ํ าผานบอบาดาลทํ าไดโดยการขุดบอ (Well) ลงไปยังชั้นน้ํ าบาดาลท่ีตองการ แลวทํ าการอัด
ฉีดน้ํ า (Injection) ลงไป  ดวยวธิน้ีีจึงสามารถควบคุมปริมาณนํ้ าบาดาลท่ีตองการเติมลงไปได  การเติมน้ํ าผานบอ
บาดาลน้ีใชเตมิน้ํ าไดท้ังชั้นน้ํ าไรแรงดัน และชั้นน้ํ าภายใตแรงดัน  ผลการเติมน้ํ าจะทํ าใหระดับน้ํ าบาดาลและปริมาณ
น้ํ าในชัน้น้ํ าเพ่ิมขึ้น  การดูวาระดับน้ํ าเพ่ิมขึ้นหรือไมน้ัน สํ าหรับชั้นน้ํ าไรแรงดันดูไดจากระดับน้ํ าบาดาล (Water
table)  ในขณะท่ีชัน้น้ํ าภายใตแรงดัน จะวัดจากระดับแรงดันน้ํ า (Piezometric Surface) ซึง่สังเกตไดจากระดับน้ํ าใน
บอสังเกตการณ (Monitoring Well) ท่ีเชื่อมตอกับชั้นน้ํ าน้ันโดยตรง
                 องคประกอบสํ าคัญอยางหน่ึงของการเติมน้ํ าผานบอบาดาล คือ บอบาดาล  บอบาดาลท่ีใชในการเติมน้ํ า
(Recharge Well) มคีวามแตกตางจากบอบาดาลท่ีใชสูบน้ํ า (Pumping Well)  ในแงของวัตถุประสงคในการใช  สวน
ประกอบอ่ืนๆ ในบอมีความคลายคลึงกัน  ดังน้ันในบางกรณีจึงสามารถใชบอสูบน้ํ าเกาเปนบอเติมน้ํ าได เปนการ
ประหยดัคาใชจายทางหน่ึง  แตก็มีขอจํ ากัดในแงของชั้นน้ํ าท่ีตองการเติมน้ํ า  ซึ่งชั้นน้ํ าท่ีขุดเจาะบอบาดาลไวอาจไม
ตรงกบัชัน้น้ํ าท่ีตองการเติมก็เปนได   เมื่อน้ํ าถูกอัดลงบอเติมน้ํ า โดยใชปมน้ํ า (Recharge Pump) ความดันจากการ
อัดจะทํ าใหเกิดกรวยน้ํ าเติม (Cone of Recharge) ขึ้นรอบๆ บอเติมน้ํ า
Extraction: 1. Where both surface and Well recharge are feasible, Well recharge may therefore tend to be
more cost-effective in situations where a need exists for the recovered water at the recharge site and
where treatment of the water would be required anyway. (CES01.txt)
2. Recharge by spreading basins is most effective where there are no impending layers between the
land surface and the aquifer and where clear water is available for recharge; however, more turbid water
can be tolerated than with Well recharge. (CEP04.txt)

Monitoring Well Recharge Well Injection Pump

Pipe

Water table

Cone of Recharge
Confined Aquifer
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Grammatical Category:   noun

CN069 Concept: Recharge
Well

Eng = Recharge Well
(CEB03.txt), Injection Well
(CEP04.txt)

Th =  บอน้ํ าเติม (CTB01.txt)

Features:  สวนประกอบสํ าคัญของ Well recharge  เปนส่ือกลางในการนํ าน้ํ าลงใตดิน  มีองคประกอบหลักคือ Well
Screen,  Well Casing  และ Filter
Conceptual Relation:

F12: Recharge Well
ค ําอธิบาย  : Well Casing คอืสวนท่ีใชกรุผนังบอ  อาจทํ าไดจากวัสดุหลายชนิดตามแตจุดประสงคใชงานและงบ
ประมาณ  สวน Well Screen คือสวนท่ีกรองกนบอ  ทํ าหนาท่ีกรอง Recharge Water กอนปลอยลงสู Aquifer อีกที
Extraction: 1. A recharge well may be defined as a well which admits water from the surface to aquifers.
(CEB03.txt)
2. Injection wells are used to directly recharge water into deep water-bearing zones. (CEP04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN070 Concept: Well Casing Eng = Well Casing (CES01.txt) Th =  ทอกรุ (CTS01.txt)
Features:  สวนประกอบหนึ่งของ Recharge Well  ทํ าหนาท่ีกรุผนังบอ
Conceptual Relation: ด ูCN069 (Recharge Well)
Extraction: 1. It is advisable to ensure a disinfectant residual within the well casing, screen and gravel
pack, or borehole. (CES01.txt)
2. Shortly after recharging began, a sudden caving occurred over a considerable area adjacent to one
well casing. (CEB04.txt)
Grammatical Category:   noun

Well Casing

Well Screen
Recharge Well

Filter
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CN071 Concept: Well Screen Eng = Well Screen (CEB03.txt) Th =  ทอกรอง  (CTS01.txt)
Features: สวนประกอบหนึ่งของ Recharge Well  ทํ าหนาท่ีกรองน้ํ าขั้นสุดทายกอนปลอยลงสูชั้นน้ํ า
Conceptual Relation: ด ูCN069 (Recharge Well)
Extraction: 1. Recharge water may contain bacteria which can form growths on the well screen and the
surrounding formation, thereby reducing the effective flow area. (CEB03.txt)
2. Experience showed that wells having a 36-in, outer casing, gravel filters, and an inner well screen are
most satisfactory. (CEB04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN072 Concept: Filter Eng = Filter (CEB04.txt) Th =  ฟวลเตอร (CTS01.txt)
Features:  สวนประกอบของ Recharge Well ทํ าหนาท่ีกรอง Particle ตางๆ ท่ีอาจติดมากับ Recharge Water เพ่ือ
ชวยลดความเปนไปไดในการเกิด Well Clogging
Conceptual Relation: ด ูCN069 (Recharge Well)
Extraction: 1. To minimize clogging and to provide for ease of maintenance, a special filter system is built
into the top of each well. (CEB04.txt)
2. For example the Urrbrae wetland ASR site has an off-wetland storage pond from which recharge
occurs and swimming pooltype sand filters are used in the injection line to reduce turbidity, algal
biomass and any metals or organic substances which may be adsorbed to the colloids that are filtered
out. (CES02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN073 Concept: Monitoring
Well

Eng = Monitoring Well
(CES01.txt), Observation Well
(CES02.txt), Collector Well
(CEB04.txt)

Th =  บอสังเกตการณ (CTP01.txt)

Features:  บอท่ีใชวัด Piezometric Suface ของน้ํ าใน Confined Aquifer ท่ีอยูในกระบวนการ Well recharge
Conceptual Relation: ด ูCN068 (Well recharge)
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Extraction: 1. Typically, this includes water levels, flows, pressures, water quality, and other data at ASR
and monitoring |well| facilities. (CES01.txt)
2. The head in the injection well will be always higher than in the observation |well| . (CES02.txt)
3. Changes of water quality following installation of a collector |well| along the Mississippi River are shown
in Fig. (CEB04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN074 Concept: Injection
Pump

Eng = Injection Pump
(CEB01.txt)

Th =  ปมอัดน้ํ า (CTB01.txt)

Features:  เคร่ืองมือใชปม Recharge Water มาใสใน Recharge Well
Conceptual Relation: ด ูCN068 (Well recharge)
Extraction: 1. The principal difference is that water flows out of the recharge well and into the surrounding
aquifer under either a gravity head or a head maintained by an injection pump . (CEB01.txt)
2. Since they are usually not equipped with injection pumps , this is achieved by redeveloping the well
using a temporary pump or an air line, assuming the degree of plugging is slight. (CES01.txt)
Grammatical Category:   noun

CN075 Concept: Cone of
Recharge

Eng = Cone of Recharge
(CEB04.txt), Recharge Cone
(CEB04.txt)

Th =  กรวยน้ํ าเติม (CTB01.txt),
กรวยควํ่ า (CTS01.txt)

Features:  กรวยน้ํ าท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ Well recharge  เน่ืองจากแรงดันในการ Recharge  บริเวณที่เกิดกรวย
คอืบริเวณที่ปริมาณนํ้ าใน Aquifer เพ่ิมขึ้น
Conceptual Relation:

F13: Cone of Recharge
ค ําอธิบาย เมือ่มกีาร Injection น้ํ าลงไปใน Recharge well แรงดันของ Well recharge จะทํ าใหเกิด Cone of
Recharge ขึน้มา

Cone of Recharge
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Extraction: 1. If water is admitted into a well, a cone of recharge will be formed which is similar in shape
but is the reverse of a cone of depression surrounding a pumping well. (CEB04.txt)
2. By comparing the discharge equations for pumping and recharge wells, it might be anticipated that
the recharge capacity would equal the pumping capacity of a well if the recharge cone has dimensions
equivalent to the cone of depression. (CEB04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN076 Concept: Well
Clogging

Eng = Well Clogging (CES02.txt),
Wellplugging (CES03.txt)

Th =  บออุดตัน (CTB01.txt), การ
อุดตัน (CTP01.txt)

Features:  ปญหาของ Well recharge  เกดิไดจากหลายสาเหตุ
Conceptual Relation:

N29 Well Clogging
B = Process � Problem
C =  Cause � Effect
P = Problem � Solution
G = Generic - Specific
ค ําอธิบาย : Well Clogging เปนปญหาท่ีเกิดกับ Well recharge  สาเหตขุอง Well Clogging ไดแก Incrustation,
Microbial Growth และ Sediment  วิธีแกไข คือ Redelvelopment  ไดแก Back Washing  และ Organic Removal
ไดแก Acid Treatment
Extraction: 1. Biological Growth Bacteria can cause well clogging if they are able to grow and multiply in
the environment they are in, such as in a well for example. (CES02.txt)
2. For lower quality water uses such as irrigation, the same advantage may possibly apply; however,
greater care will be needed to avoid well plugging and also to avoid aquifer contamination (see Chapter
8, Future Directions). (CES01.txt)

Well recharge Well Clogging

Incrustation

Sediments

Microbial Growth

Organic Removal Redevelopment

Acid Treatment Backflushing

B
C

C
C

P P

G G
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Grammatical Category:   noun

CN077 Concept: Incrustation Eng = Incrustation (CES03.txt) Th =               -
Features:  สาเหตุหน่ึงของ Well Clogging  เกดิจากการที่ mound หรือ clay ท่ีสะสมตัวขึ้นมาเร่ือยๆ เขาไปอุดตัน
Well Screen
Conceptual Relation: ด ู CN076 (Well Clogging)
Extraction: 1. Moreover, incrustation from clay can also plug well screens and aquifers.(CES03.txt)
2. Any silt carried by water into a recharge well is filtered out and tends to clog the aquifer surrounding
the well causing incrustation. (CEB03.txt)
Grammatical Category:   noun

CN078 Concept: sediment Eng = sediment (CEB04.txt) Th =  อนุภาคเล็กๆ (CTB01.txt)
Features: สาเหตุหน่ึงของ Well Clogging  เมือ่เศษดนิหรือเศษหินเล็กๆ ท่ีติดมากับ Recharge Water เขาไปอุดตัน
Well Screen
Conceptual Relation: ด ูCN076 (Well Clogging)
Extraction: 1. Recharged water should be as free of sediment as possible. (CEB04.txt)
2. The common problem in recharging by surface spreading and well recharge is clogging of the surface
material by suspended sediment in the recharge water or by microbial growth. (CEP04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN079 Concept:
Redevelopment

Eng = Redevelopment
(CES01.txt)

Th =  การพัฒนาบอ (CTB01.txt)

Features:  วธิแีกปญหา Well Clogging วธิหีน่ึง  โดยการปรับปรุงบอใหม  วิธีท่ีนิยมใชกับคือ Backflushing
Conceptual Relation: ดู CN076 (Well Clogging)
Extraction: 1. Injection wells tend to plug, requiring periodic redevelopment to maintain their capacity.
(CES01.txt)
2. Redevelopment of wells by surging or pumping has proven to be effective as a routine operating
method for unclogging wells. (CES02.txt)
Grammatical Category:   noun
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CN080 Concept:
Backflushing

Eng = Backflushing (CES01.txt),
Backpumping (CEB02.txt),
Backwashing (CES02.txt)

Th =  การสูบลางยอนกลับ
(CTS01.txt)

Features:  วธิหีน่ึงในการ Well Development  ทํ าไดโดยการใชแรงดันลมเปาลางทํ าความสะอาดบอใหม ให
Sediment และ Incrustation ท่ีติดอยูใน Well Screen หลุดออกมา
Conceptual Relation: ด ูCN076 (Well Clogging)
Extraction: 1. Well plugging is always a primary issue; however, others of importance may include the
following: geochemical effects such as caution exchange, precipitation, or solution, and their effect upon
well plugging backflushing frequency required to maintain recharge capacity and control well plugging
mixing characteristics between stored and native water quality changes for selected non-conservative
constituents of interest improvement of water quality with successive ASR cyc. (CES01.txt)
2. Some ASR wells currently in operation are redeveloped seasonally by extended pumping, as a part of
the recovery operation, without any additional backflushing frequency. (CES01.txt)
3. Treatment, together with routine redevelopment or backpumping of wells has proven effective in
preventing clogging of injection wells. (CEB02.txt)
4. Backwashing involves turning around the flow of water by extracting water from the injection well .
(CES02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN081 Concept: Organics
Removal

Eng = Organics Removal
(CES02.txt)

Th =  การกํ าจัดอินทรียสาร
(CTB01.txt)

Features:  วธิหีน่ึงในการแกปญหา Well Clogging โดยการใชสารเคมีในการกํ าจัดอินทรียสารท่ีติดอยูใน Recharge
Well และทํ าใหอุดตัน  วิธีท่ีใช คอื Acid Treatment
Conceptual Relation: ดู CN076 (Well Clogging)
Extraction: 1. They specify the level of wastewater treatment to be primary and secondary with filtration,
organics removal and disinfection. (CES02.txt)
2. Under the draft regulations , all recharge waters would have to undergo biological oxidation and
disinfection, with well injection also requiring filtration and organics removal. (CEP04.txt)
Grammatical Category:   noun
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CN082 Concept: Acid
Treatment

Eng = Acid Treatment
(CES01.txt), Acidification
(CES02.txt)

Th =  การเติมกรด (CTB01.txt)

Features:  วธิ ีOrganic Removal แบบหน่ึง  ทํ าไดโดยการเติมน้ํ ากรดลงใน Recharge Well เพ่ือทํ าลายส่ิงตกคาง
ท้ังหลายท่ีอุดตันบอใหหมดไป
Conceptual Relation: ด ูCN076 (Well Clogging)
Extraction: 1. However, this exercise may include video camera logging of the well, followed by such
activities as wire brushing the screen and casing while pumping the well; acid treatment; disinfection;
and a second video log to confirm results. (CES01.txt)
2. More radical redevelopment methods such as acid treatment have also been used in limestone
aquifers. (CES02.txt)
3. However, if plugging has been allowed to deteriorate to the point that this is inadequate to clear the
well, then it is necessary to use physical scrubbing, acidification, jetting, surging, pumping, disinfection ,
and other more intensive methods to restore capacity. (CES02.txt)
Grammatical Category:   noun

CN083 Concept: Induced
recharge

Eng = Induced recharge
(CEB04.txt)

Th =  -

Features:  วธิหีน่ึงของ Artificial recharge  ทํ าไดโดยการเหน่ียวนํ าน้ํ าจากแหลงน้ํ าอ่ืนลงสู Aquifers มีวิธีการอยู
สองแบบ คือ Conjunctive Well และ Induced Infiltration
Conceptual Relation: ด ูN18
Extraction: 1. Induced recharge: Direct methods of Artificial recharge described above involve the
conveyance of surface water to some point where it enters the ground. (CEB04.txt)
2. Distinguished from these is the method of Induced recharge, accomplished by withdrawing ground
water at a location adjacent to a lake or stream so that lowering of the ground water level will induce
water to enter the ground from the surface source. (CES01.txt)
Grammatical Category:   noun
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CN084 Concept: Conjunctive
Well

Eng = Conjunctive Well
(CEP04.txt)

Th =  การก ําหนดตํ าแหนงบอใหอยู
ใกลแหลงน้ํ าผิวดิน (CTB01.txt)

Features:  หน่ึงในสองวิธี Induced recharge  ทํ าไดโดยการขุด Discharge Well ใหทะลุจาก Confined Aquifer
ไปถงึ Unconfined Aquifer จากน้ันจึง Discharge น้ํ าจาก Confined Aquifer  ให Piezometric Surface ลดตํ่ ากวา
Water table จนเกดิแรงเหน่ียวนํ า  ทํ าใหน้ํ าจาก Unconfined Aquifer ไหลลงสู Confined Aquifer
Conceptual Relation:

F14: Conjunctive Well
ค ําอธิบาย :  ขัน้ตอนแรกของ  Conjunctive Well คือ สูบน้ํ าออกจาก Discharge Well ท่ีขุดใหทะลุถึงท้ังชั้น
Confined Aquifer และ Unconfined Aquifer ทํ าใหเกิด Pumping Cone  และเกิดแรงเหน่ียวนํ าน้ํ าใตดินจากชั้น
Unconfined Aquifer ใหไหลลงสู Confined Aquifer ผานทางบอดังกลาว สงผลให Piezometric Surface เพ่ิมขึ้น
Extraction: 1. A conjunctive well is one that is screened in both a shallow confined aquifer and a deeper
artesian aquifer. (CEP04.txt)
2. Water augmentation by conjunctive wells has the advantage of utilizing sediment-free groundwater
which greatly reduces the damage of clogging well screens. (CEB04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN085 Concept: Cone of
discharge

Eng = Cone of discharge
(CEB04.txt), Pumping Cone
(CEB01.txt), Cone of Depression
(CEB02.txt)

Th =  กรวยน้ํ าลด (CTB01.txt),
กรวยหงาย (CTS01.txt)

Features:  ส่ิงท่ีทํ าใหเกดิแรงเหน่ียวนํ า  เมื่อสูบน้ํ าออกจาก Discharge Well จะทํ าใหเกิด Discharge Cone ทํ าให
บริเวณดังกลาวระดับ Piezometric Surface ลดตํ ่าลงอยางรวดเร็ว  ทํ าใหเกิดแรงเหน่ียวนํ า
Conceptual Relation:  ด ูCN084 (Conjunctive Well)

Discharge Well

Pumping ConeUnconfined Aquifer
Confined Aquifer

Water table

Piezometric Surface

(เอ) ขั้นตอนการสูบน้ํ าออก (บี) เกิดการเหนี่ยวนํ า
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Extraction: 1. A pumping cone , or cone of depression, will form in the aquifer around a pumping  as the
water level declines. (CEB01.txt)
2. When a new well starts to pump in such a situation the pumped water is initially derived from the
groundwater zone, but once the cone of depression reaches the stream, the source of some of the
pumped water will be streamflow that is induced into the groundwater body under the influence of the
gradients set up by the well. (CEB02.txt)
3. If water is admitted into a well, a cone of recharge will be formed which is similar in shape but is the
reverse of a cone of discharge surrounding a pumping well. (CEB04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN086 Concept: Induced
Infiltration

Eng = Induced Infiltration
(CEB04.txt)

Th =  การเหนี่ยวนํ าน้ํ าผิวดิน
(CTB01.txt)

Features:  วธิท่ีีสองในการ Induced recharge  ทํ าไดโดยขุด Discharge Well ท่ีบริเวณใกลเคียงแหลงน้ํ าธรรมชาติ
แลวทํ าการ Discharge น้ํ าออก ใหระดับน้ํ าบาดาลลดตํ่ าลง  จนเกิด Cone of Discharge เหน่ียวนํ าน้ํ าจากแหลงน้ํ า
ธรรมชาติใหไหลลงสู Unconfined Aquifer  เปนการเปล่ียนทิศทางของ Flow Line ของ Groundwater
Conceptual Relation:

F15: Induced Infiltration
ค ําอธิบาย : ตามธรรมชาต ิ Flow Line ของ Groundwater จะไหลจาก Aquifer ไปสูแหลงน้ํ าธรรมชาติ  เรียกวา
Natural Ex-Filtration  แตเมือ่ทํ าการ Induced Infiltration ก็คือการเปล่ียน Flow Line ใหไหลจากแหลงน้ํ าธรรมชาติ
ลงสูชัน้น้ํ าแทน  โดยอาศัยแรงเหน่ียวนํ าท่ีเกิดจาก Cone of Discharge ในการเหน่ียวนํ า
Extraction: 1. Induced infiltration where supplied by a perennial stream assures a continuing water
supply even though overdraft conditions may exist in nearby areas supplied only by natural recharge.
(CEB04.txt)
2. (Induced infiltration) This method of Induced recharge consists of setting a gallery or a line of wells
parallel the bank of a river and at a short distance from it. (CEP04.txt)

แหลงน้ํ าธรรมชาติ

Water table

Flow Line

Discharge Well

Flow Line

(เอ) กอน Induced Infiltration (บี) Induced Infiltration
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Grammatical Category:   noun

CN087 Concept: Flow Line Eng = Flow Line (CEB05.txt) Th =  สภาพไหล (CTB01.txt), ทิศ
ทางการไหล (CTS01.txt)

Features:  เสนแสดงทิศทางการไหลของน้ํ าใตดินแตละกระแสท่ีอยูใน Flow Net ของ Groundwater  พบมากใน
แผนภาพท่ีแสดงทิศทางการไหลของนํ้ าบาดาลเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลง เชน ภาพ Flow Net กอนและหลัง Induced
recharge เปนตน
Conceptual Relation: ด ูCN092 (Induced Infiltration)
Extraction: 1. The flow lines aid in drawing flow nets, from which a quantitative evaluation can be made.
(CEB05.txt)
2. The flow lines are drawn to illustrate some of the possible flow paths. (CEB01.txt)
Grammatical Category:   noun

CN088 Concept: Flow net Eng = Flow net (CEB01.txt) Th = เครือขายการไหลของนํ้ า
บาดาล (CTS01.txt)

Features:  ส่ิงท่ีใชแสดงกระแสการไหลของ groundwater ท้ังหมด ประกอบไปดวย Flow Line ซึ่งแสดงทิศทางการ
ไหลแตละทิศ พบมากใน Diagram เร่ือง Artificial recharge
Conceptual Relation: ด ูCN087 (Flow Line)
Extraction: 1. Flow lines on a flow net tend to diverge from recharge areas and come toward discharge
areas. (CEB01.txt)
2. The flow lines aid in drawing flow nets, from which a quantitative evaluation can be made. (CEB05.txt)
Grammatical Category:   noun
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A7  ความสัมพันธตามประเภทนํ้ า

N27: Sewage recharge
G = Generic � Specific

ค ําอธิบาย  : Sewage recharge คือ Artificial recharge ในแบบท่ีใชน้ํ าท่ีผานการบํ าบัดในการเติมลงสูชั้นน้ํ าบาดาล
สาเหตุท่ีไมไดจัดให Sewage recharge อยูในมติคิวามสัมพันธเดียวกับวิธีการเติมน้ํ าแบบตางๆ เพราะ Sewage
recharge มมีโนทัศนท่ีครอบคลุมวิธีการเติมน้ํ าในทุกรูปแบบอยูแลว  สวนท่ีทํ าให Sewage recharge  มเีอกลักษณ
เฉพาะตัวท่ีเดนชัดออกมาจาก Artificial recharge กค็อื การใชน้ํ าท่ีผานการบํ าบัดเปนวัตถุดิบเทาน้ัน  สวนวิธีการ
หรือองคประกอบอ่ืนในการเติมน้ํ าจะเปนอยางไรก็ไดท้ังส้ิน  เชน อาจใหวิธีการ Surface recharge หรือ Well
recharge แตถาใชน้ํ าท่ีผานการบํ าบัดเปนวัตถุดิบก็นับเปน Sewage recharge ท้ังส้ิน  ดังน้ัน Sewage recharge
จงึเปนอีกมิติหน่ึงของความสัมพันธใน Artificial recharge ท่ีตองแยกออกมาพิจารณาตางหากจากชุดความสัมพันธ
อ่ืน

CN089 Concept: Sewage
recharge

Eng = Sewage recharge
(CEB03.txt)

Th = การเติมน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด
(CTP01.txt), การอัดและเพ่ิมเติมน้ํ า
เสีย (CTB01.txt)

Features:  ประเภทหน่ึงของ Artificial recharge  จดุเดนคอืใช Reclaimed Water มาเปน Recharge Water  นอก
น้ันด ําเนินตามขั้นตอน Artificial recharge ธรรมดา
Conceptual Relation:  ด ูN27
Extraction: 1. In the present day when conservation, reclamation, and reuse of water are receiving
increasing emphasis, Sewage recharge is being practiced and has been practiced in a variety of ways
throughout the world. (CEB03.txt)
2. Little is known concerning the possibilities of Sewage recharge through wells, Recharge experiments
through a well at Richmond, Calif. (CEB04.txt)

Artificial recharge

Sewage recharge
G
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Grammatical Category:   noun
CN090 Concept: Reclaimed

Water
Eng = Reclaimed Water
(CEP01.txt), Treated Waste
Water (CEP04.txt)

Th =  น้ํ าท่ีผานการบํ าบัด
(CTP01.txt)

Features:  น้ํ าท่ีเปน Recharge Water ในกระบวนการ Sewage recharge  น้ํ าชนิดน้ีไดมาจาก Waste Water
Conceptual Relation:

F16: Reclaimed Water
ค ําอธิบาย  :  ภาพแสดงที่มาของ Reclaimed Water ท่ีใชใน Sewage recharge  ท่ีมาคือ Industry  น้ํ าท่ีไดคือ
Waste Water  เมือ่นํ ามาผาน Water Treatment Plant  ก็จะไดเปน Reclaimed Water  กอนนํ าไปใชใน Sewage
recharge มกัจะนํ าไปเกบ็ไวใน Septic Tank กอน  และอาจใชเปนอุปกรณในการชวย Recharge ก็ได
Extraction: 1. These elements, along with others found in the reclaimed water but not in groundwater, can
be used to differentiate between the two sets of water. (CEP01.txt)
2. In some areas where water is scarce, reclaimed water is a logical and economically sound alternative
source of water for irrigation purposes. (CES02.txt)
3. Application of treated waste water and resulting sludge on land should be subject to license and/or
conform to nationally agreed codes of practice and be restricted to areas where there is no immediate or
long-term hazard to ground-water quality. (CEP04.txt)
Grammatical Category:   noun

CN091 Concept: Wastewater Eng = Wastewater (CES04.txt) Th = น้ํ าเสีย (CTB01.txt)
Features:  ไดจาก Industry  เมือ่นํ ามาผาน Water Treatment Plant ก็จะไดเปน Reclaimed Water ท่ีใชใน
Sewage recharge
Conceptual Relation: ด ูCN096 (Reclaimed Water)

Industry Water Treatment Plant

Waste Water

Septic Tank Recharg
e Area

Reclaimed Water
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Extraction: 1. Municipal wastewater that has received only primary treatment may be adequate for the
recharge of nonpotable ground water in certain areas, but use of primary effluent should not be
considered without implementation of a site-specific demonstration. (CES04.txt)
2. In addition to real improvement of the water quality, aquifer storage can provide a useful psychological
tool when treated wastewater is injected into the aquifer with the view of reusing it for irrigation purposes
or drinking purposes. (CEP01.txt)
Grammatical Category:   noun

CN092 Concept: Water
Treatment Plant

Eng = Water Treatment Plant
(CES01.txt), Wastewater
Treatment Plant (CEP04.txt)

Th =  โรงบํ าบัดน้ํ าเสีย (CTP01.txt)

Features:  ทํ าหนาท่ี wastewater treatment  ผลลัพทธท่ีไดคือ Reclaimed Water ท่ีใชใน Sewage recharge  อาจ
ทํ าไดโดยวิธีการดังน้ี Filtration, Organics Removal และ Disinfecting
Conceptual Relation: ด ูCN090 (Reclaimed Water)

N31: Water Treatment Plant
G = Generic � Specific
PM = Process - Method
ค ําอธิบาย  :  Water Treatment Plant ใชกระบวนการ Wastewater Treatment  ซึง่มวีิธีการอยูสามแบบ คือ
Filtration  ,  Organics Removal และ Disinfecting
Extraction: 1. Site Selection For most ASR projects, the site for the Phase 2 test facilities is best located
either at or close to the water treatment plant, or at some point in the distribution system where major
facilities are already in place, such as a pumping station or a ground storage reservoir. (CES01.txt)
2. In order to ensure an adequate and reliable supply of water, it is often required, depending on the
water source, to create a storage area upstream of drinking water treatment plants. (CES02.txt)
3. These provisions should apply to: Effluents and sludges produced by wastewater treatment plants;
Domestic-waste disposal sites. (CEP04.txt)
Grammatical Category:   noun

Water Treatment
Plant

Wastewater Treatment
Filtration

Organics Removal

Disinfecting
PM

G
G
G
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CN093 Concept: Disinfection Eng = Disinfection-n.
(CES03.txt), Disinfect-v.
(CEP01.txt)

Th =  การฆาเชื้อ �n.(CTP01.txt),
ฆาเชื้อ � v. (CTP01.txt)

Features:  กระบวนการฆาเชือ้ในน้ํ าท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการ Artificial recharge เชน Reclaimed Water กอนนํ า
ไปผานกระบวนการ Sewage recharge หรือกับน้ํ าท่ีไดจาก ASR โปรแกรมซึ่งตองนํ ามาผานการฆาเชื้อใหได
Potable Standard
Conceptual Relation: ด ูCN092 (Water Treatment Plant)  และ

N32: Disinfection
G = Generic � Specific
ค ําอธิบาย : Chlorination เปนการ Disinfection โดยการเติมสารคลอรีนลงไปในน้ํ า
Extraction: 1. (n.) With the US EPA in the process of reviewing the THM standard (MCL) for drinking
water, it is possible that increased attention will have to be given to THM precursors in the recharge
water that could lead to THM's in the recovered water upon disinfection with chlorine. (CES03.txt)
2. (n.) They specify the level of wastewater treatment to be primary and secondary with filtration, organics
removal and disinfection . (CES02.txt)
3. (v.) Aluminium sulphate and polyelectrolytes are added to bind all the suspended particles together so
that they can be filtered or domestic purposes to minimise any impacts on out, and chlorine is used to
disinfect the water. (CEP01.txt)
4. (v.) Usually it is only necessary to disinfect the recovered water prior to distribution. (CES01.txt)
Grammatical Category:   noun, verb

CN094 Concept: Potable
Water

Eng = Potable Water (CEP01.txt) Th =  น้ํ าอุปโภคบริโภค
(CTB01.txt)

Features:  น้ํ าท่ีมีคณุภาพเหมาะสมสํ าหรับการอุปโภคบริโภค
Conceptual Relation:

N33: Potable water
C = Cause � Effect
ค ําอธิบาย : Disinfection ทํ าใหได Potable water

Disinfection ChlorinationG

Disinfection Potable water
C
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Extraction: 1. In addition, high-quality potable water is now stored in an unconfined high-salinity aquifer
to provide a safe town water supply to Clayton on the western shore of Lake Alexandrina. (CEP01.txt)
2. In particular, operating experience has shown that if water is treated to a level that will avoid rapid
plugging of the well, such as meeting potable drinking water standards, the water may be stored and
recovered from the well, generally without the need for retreatment other than disinfection. (CES01.txt)
Grammatical Category:   noun
CN095 Concept: Chlorination Eng = Chlorination �n.

(CES02.txt), Chlorinate �v.
(CEB04.txt)

Th =  -

Features:   การ Disinfect โดยการเติมคลอรีนลงไป
Conceptual Relation:  ดู CN093 (Disinfection)
Extraction : 1. (n.) Chlorination is a very common way to disinfect water. (CES02.txt)
2. (n.)  Chlorination may also be used to reduce biological growth (CEB01.txt)
3. (v.) Pumped water is chlorinated before entering distributing mains. (CEB04.txt)
4. (v.) Chloroform is the THM of greatest concern at this time, although in some situations where bromide
is present in the water that is chlorinated, brominated THM's may also be of concern. (CES03.txt)
Grammatical Category :  noun, verb

CN096 Concept: Septic Tank Eng = Septic Tank (CEB04.txt) Th =   -
Features:  ท่ีเกบ็ Reclaimed Water กอนการนํ าไป Sewage recharge  อาจทํ าหนาท่ีเปนเหมือน Recharge
Pump ไดดวย
Conceptual Relation: ด ูCN090 (Reclaimed Water)
Extraction: 1. In the present day when conservation, reclamation, and reuse of water are receiving
increasing emphasis, Sewage recharge is and has been practiced in a variety of ways throughout the
world, Septic tanks act as small recharge units. (CEB04.txt)
2. Septic tanks and drain fields installed barely above the normal Water table may fail to function properly
in the spring of the year; in fact, they may become submerged and allow sewage to flow back into the
house they were meant to drain. (CEB05.txt)
Grammatical Category:   noun
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ดัชนีคนแผนผังและภาพประกอบ

แผนผัง
N01 Main Chart
N02 Relevant Sciences A1
N03 Artificial recharge CN003
N04 Basic Elements A2
N05 Recharge CN004
N06 Aquifer CN005
N07 Natural recharge CN008
N08 Hydrologic Cycle of Groundwater CN009
N09 Runoff CN010
N10 Causes of Recharge A3
N11 Groundwater Pumping CN018
N12 Overdraft CN020
N13 Declining water level CN024
N14 Groundwater Level CN025
N15 Evolution A4
N16 Unsaturated Zone CN030
N17 Injection CN038
N18 Methods A5
N19 Surface recharge CN042
N20 Recharge Water CN043
N21 Basin Recharge CN045
N22 Ditch CN050
N23 Bank CN054
N24 Recharge Area CN055
N25 Recharge Rate CN056
N26 Decrease in Infiltration Rate CN058
N27 Surface Clogging CN059
N28 Wet Period CN066
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N29 Well Clogging CN076
N30 Sewage recharge A6
N31 Water Treatment Plant CN092
N32 Disinfection CN093
N33 Potable water CN094

รูปภาพ
F01 Groundwater CN006
F02 Native Groundwater CN007
F03 Filtration CN028
F04 Infiltration CN029
F05 Deep-well Injection CN036
F06 ASR CN040
F07 Chain of Basins CN047
F08 Ditch Method CN049
F09 Natural Channel Method CN052
F10 Flooding Method CN053
F11 Well recharge CN068
F12 Recharge Well CN069
F13 Cone of Recharge CN075
F14 Conjunctive Well CN084
F15 Induced Infiltration CN086
F16 Reclaimed Water CN090
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ภาคผนวก ค
                          ประมวลศัพท
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บันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)

สญัลักษณที่ใช
1. สัญลักษณแสดงท่ีมาของศัพทไทย

(ชื่อไฟล)    =   ศพัทไทยท่ีมาจากศัพทท่ีใชอยูเดิม โดยผานเกณฑการยอมรับและความคุนเคย และ
เกณฑความถูกตองเหมาะสม

(ชื่อไฟล)+  =  ศพัทไทยท่ีมาจากศัพทท่ีใชอยูเดิม ผานเกณฑความถูกตองเหมาะสม  แตไมผานเกณฑ
การยอมรับและความคุนเคย

           #            =  ศพัทไทยท่ีไดจากการแกไขเปล่ียนแปลงศัพทเดิม
           -              =  ศพัทไทยท่ีไดจากการบัญญัติใหม  จะมีเชิงอรรถกํ ากับเพ่ือใหรายละเอียดในการ

บัญญัติ
2. รหัสอางอิงในสวนของนิยาม

R01 = Fetter, C.W. Applied Hydrogeology Glossary. Third Edition. New Jersey: Prentice
Hall, 1994.

R02 = High Plains Aquifer Evaluation Project. Glossary[Online]. 2000. Available from:
http://www.kgs.ukans.edu/Highplains/atlas/glossary.html[2000, July 17].

R03 = U.S.Geological Survey. Water Science Glossary of Terms[online]. 2000.
Available from: http://www.ga.usgs.gov/edu/dictionary.html[2000, July 17].

3. รหัสอางอิงใน Linguistic Specification
Syn. = Synonym ของศัพทหลัก
Ant. = Antonym ของศัพทหลัก

-----------------------------------
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A1  = Relationship with relevant sciences

ศพัทในชดุน้ีเปนศัพทท่ีประกอบดวยศัพทท่ีเชื่อมโยงถึงศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับศาสตรน้ีในวงกวาง  มัก
จะพบศพัทชุดน้ีในหนังสือตํ าราทางดานวิชาการ  ประกอบไปดวยศัพทดังน้ี

TR001 Study of Groundwater
TR002 Groundwater Development & Management
TR003 Aquifer Artificial Recharge
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TR001 Eng: Study of Groundwater
(CEB02.txt)

Thai: ศาสตรดานน้ํ าบาดาล (CTB01.txt)

Grammatical Category: noun Subject Field: Relevant sciences
Definition: เปนศาสตรท่ีศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับน้ํ าบาดาลในทุกๆ ดาน เชน ดานธรณีวิทยา  ดานวิศวกรรมน้ํ า  ดานส่ิง
แวดลอม เปนตน ซึง่ศาสตรการเตมิน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลมักจะถูกรวมไวในฐานะศาสตรยอยของเร่ืองการพัฒนาและ
จดัการนํ ้าบาดาลซึ่งเปนแขนงหน่ึงของศาสตรดานน้ํ าบาดาลน้ี (CEB02.txt)
Illustration: Like most applied sciences, the study of groundwater can be broken into three broad
aspects: science, engineering, and technology. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Groundwater Development and Management (TR002)

TR002 Eng: Groundwater Development and
Management (CEB01.txt)

Thai: การพฒันาและจัดการนํ้ าบาดาล (CTB01.txt)

Grammatical Category: noun Subject Field: Relevant sciences
Definition: เปนสาขาหน่ึงของศาสตรเร่ืองน้ํ าบาดาล  วาดวยเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีในการใชและอนุรักษน้ํ า
บาดาล  และการจัดการใหมีน้ํ าบาดาลใชอยางเพียงพอสํ าหรับผูบริโภค  หน่ึงในเทคโนโลยีการจัดการนํ้ าบาดาล ก็คือ
การเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  เพราะชวยใหน้ํ าบาดาลมีปริมาณสมดุลย  แกปญหาปริมาณนํ้ าบาดาลสํ ารองลดลงได
(CEB01.txt)
Illustration: Ground-water management has a GROUND-WATER DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
somewhat broader scope,  that artificial recharge can be used to expand the amount of available water.
(CEB01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Groundwater Study (TR001), Artificial recharge (TR003)

TR003 Eng: Artificial Recharge (CEB01.txt) Thai: การเตมิน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล (CTP01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: -
Definition: การเตมิน้ํ าลงไปในชั้นน้ํ าดวยวิธีการตางๆ เชน การเติมน้ํ าผานบอบาดาล หรือการเติมน้ํ าทางผิวดิน
เปนตน  นับเปนการเลียนแบบวิธีการเพ่ิมเติมน้ํ าบาดาลตามธรรมชาติ  โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับเร่ืองธรณีวิทยาและ
ชัน้น้ํ าเขาชวย มนุษยใชกระบวนการน้ีแกปญหาปริมาณนํ้ าบาดาลสํ ารองลดตํ่ าลดตํ่ ากวาสมดุลย จนทํ าใหเกิด
ปญหาแผนดนิทรุด หรือการแทรกตัวของน้ํ าเค็ม  ถือเปนสวนหน่ึงของสาขาการพัฒนาและจัดการนํ้ าบาดาลท่ีอยูใน
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ศาสตรเร่ืองน้ํ าบาดาล   นอกจากน้ัน  การเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลยังถือเปนวิธีการเติมน้ํ าวิธีหน่ึง ซึ่งเปนวิธีท่ีกระทํ า
โดยมนุษย ในขณะท่ีอีกวิธีหน่ึงคือ การเพ่ิมเติมน้ํ าตามธรรมชาติ เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเอง (CEB03.txt,
CES04.txt)
Illustration: Artificial recharge is therefore but one of many tools available to achieve more efficient
utilization of limited available water supplies. (CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference:  Groundwater study (TR001), Groundwater development and management (TR002),
Recharge  (TR004), Natural Recharge (TR008)
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A2 Basic elements

ศพัทชดุน้ีเกีย่วกบัองคประกอบพ้ืนฐานของการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  อาจพบมากในตํ าราเรียน  และเปน
ส่ิงท่ีตองเรียนรูเพ่ือทํ าความเขาใจกับเร่ืองการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลใหไดอยางแทจริง

TR004 Recharge (n., v.)
TR005 Aquifer
TR006 Groundwater
TR007 Native Groundwater
TR008 Natural Recharge
TR009 Hydrologic Cycle
TR010 Runoff
TR011 Storm Runoff
TR012 Groundwater Runoff
TR013 Surface Runoff
TR014 Precipitation
TR015 Evaporation
TR016 Ex-filtration
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TR004 Eng: Recharge - n. (CEB01.txt),
Recharge �v. (CE ฺBฺ01.txt)

Thai: การเติมน้ํ า �n. (CTB01.txt), เติมน้ํ า-v.#

Grammatical Category: noun, verb Subject Field: ฺ Basic Elements
Definition: การเพ่ิมเตมิน้ํ าลงในชั้นน้ํ าบาดาล  อาจเกิดขึ้นโดยกระบวนการธรรมชาติ ท่ีน้ํ าฝนตกลงมาแลวไหลลงสู
ชัน้น้ํ าบาดาล  หรือโดยการกระทํ าของมนุษย ผานทางการสูบน้ํ าลงไปเติมในชั้นน้ํ าบาดาล   แบงออกไดเปนสอง
ประเภท คอื การเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล และ การเพ่ิมเติมน้ํ าโดยธรรมชาติ (R01)
Illustration: 1. (n.) Recharge can significantly increase the sustainable yield of an aquifer. (CEP04.txt)
2. (v.) Recharge basins are frequently used to recharge unconfined aquifers, especially where land costs
are high. (CEB01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Artificial Recharge (TR003), Natural Recharge (TR008)

TR005 Eng: Aquifer (CEB01.txt) Thai: ชัน้น้ํ าบาดาล (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Basic Elements
Definition: ชัน้หิน ชั้นทรายหรือ ชั้นกรวด ใตดนิท่ีสามารถกักเก็บน้ํ าไวได  ซึ่งเมื่อมีการขุดบอแลวสามารถสูบขึ้นมาใช
ไดในปริมาณทีเ่พียงพอตอการใชงานใหเกิดประโยชนได   และชั้นน้ํ าบาดาลยังแบงออกไดเปนสองประเภท คือ ชั้นน้ํ า
ปด และชั้นน้ํ าเปด  (CEP01.txt)
Illustration: A deep brackish aquifer that has little or no value for water supply purposes can be quite
useful for ASR purposes. (CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Confined Aquifer (TR039) และ Unconfined Aquifer (TR033)
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TR006 Eng: Groundwater (CEB05.txt) Thai: น้ํ าบาดาล (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Basic Elements
Definition: น้ํ าท่ีพบอยูใตดนิ จะแทรกอยูตามชองวางของชั้นหินหรือชั้นกรวดทราย สามารถขุดบอหรือใชวิธีการอื่นๆ
นํ าข้ึนมาใชงานได  หรืออาจซึมขึ้นมาสูพ้ืนโลกเองตามธรรมชาติ เปนแหลงน้ํ าสํ าคัญของตาน้ํ าหรือลํ าธารบางแหลง
(CEB02.txt, R02)
Illustration: The overuse of groundwater can have a serious effect on the base flow of rivers, especially
during dry periods.  (CEX02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: syn= Phreatic water (CEB05.txt)
Cross-reference: Aquifer (TR005), Native groundwater (TR007)

TR007 Eng: Native Groundwater (CEP01.txt) Thai: น้ํ าบาดาลเดิม #1

Grammatical Category: noun Subject Field: Basic Elements > Groundwater
Definition: น้ํ าบาดาลท่ีอยูในชั้นน้ํ ากอนท่ีจะมีการเติมน้ํ าลงไปโดยกระบวนการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  (CEP01.txt)
Illustration: The native groundwater displaced by injection will move back when the reclaimed water is
recovered. (CEP01.txt)
Note:  มกัจะใชศพัทน้ีในกรณีท่ีมีความแตกตางระหวางน้ํ าบาดาลเดิมกับน้ํ าท่ีเติมเขาไปใหม  เชนเมื่อน้ํ าท่ีเติมเขาไป
ใหมมคีณุภาพดอยกวาน้ํ าบาดาลเดิม  และพลอยทํ าใหคุณภาพน้ํ าบาดาลเดิมดอยตามไปดวย
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Groundwater (TR004)

                                                          
1 แกไขศัพทจากเดิม �น้ํ าบาดาลท่ีมีอยูเดิม� (CTB01.txt) ดวยวธิกีารตัดคํ าใหกระชับ  เหลือเพียง �น้ํ าบาดาลเดิม�
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TR008 Eng: Natural Recharge (CEB01.txt) Thai: การเพ่ิมเติมน้ํ าโดยธรรมชาติ (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Basic Elements
Definition:  การเพ่ิมเติมน้ํ าดวยวิธีตามธรรมชาติ  น้ํ าจากผิวดินจะไหลซึมลงสูชั้นน้ํ าหรือไหลผานซอกหินลงสูชั้นน้ํ า
โดยตรง และทํ าใหระดับน้ํ าบาดาลเพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณนํ ้าบาดาลท่ีเพ่ิมขึ้นดวยวิธีการนี้จะมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับ
ปริมาณน้ํ าผิวดิน   ถือเปนประเภทหน่ึงของการเติมน้ํ า  (R02)
Illustration: Finally, as a means of ground-water management, wells are sometimes used to artificially
recharge aquifers at rates greater than natural recharge. (CEB01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Recharge (TR004) อีกประเภทคือ Artificial Recharge (TR003)

TR009 Eng: Hydrologic Cycle of Groundwater
(CEB02.txt)

Thai: วฏัจักรน้ํ าบาดาล # 2

Grammatical Category: noun Subject Field: Basic Elements
Cross-reference:  วงจรน้ํ าบาดาลท่ีหมุนเวียนอยูระหวางบรรยากาศ  ผืนดิน  และใตดิน  เร่ิมจากไอน้ํ าจากผิวโลก
ระเหยข้ึนสูบรรยากาศ  แลวกล่ันตัวกลับมาเปนฝนสูพ้ืนดิน  กลายเปนน้ํ าผิวดินท่ีไหลลงสูแหลงน้ํ าธรรมชาติ สวนหน่ึง
อาจไหลลงสูชั้นน้ํ าบาดาล ทํ าใหปริมาณนํ้ าบาดาลเพ่ิมขึ้น   เมื่อเวลาผานไป น้ํ าสวนหน่ึงก็จะไหลออกไปสูผิวดินตาม
กระบวนการธรรมชาติ  กอนจะหมุนเวียนกลับสูบรรยากาศอีกคร้ัง  (CEB02.txt, R03)

                                                   F17: Hydrologic Cycle of Groundwater

Illustration: It is part of the hydrologic cycle of groundwater, and an understanding of its role in this cycle
is mandatory if integrated analyses are to be promoted in the consideration of watershed resources, and

                                                          
2 ของเดมิเปนคํ าทับศัพท  จึงปรับแกใหมโดยใชคํ าวา วฏัจักรน้ํ า แทน Hydrologic Cycle ซึง่เปนคํ าท่ีติดหูอยูแลว
และเติมคํ าวา บาดาล เขาไปเพ่ือแทน groundwater จงึไดออกมาเปน วฏัจักรน้ํ าบาดาล

Precipitation
Runoff Surface water

Infiltration

GroundwaterAquifer

Ex-filtration

Evaporation
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in the regional assessment of environmental contamination. (CEB02.txt)
Note: Hydrologic Cycle of Groundwater ตางจาก Hydrologic Cycle ธรรมดาท่ัวไปตรงท่ีจะหมายถึงเฉพาะวัฏ
จกัรน้ํ าใตดินเทาน้ันไมรวมน้ํ าผิวดินตางๆ ดวย  และกระบวนการจะรวมถึงการหมุนเวียนของน้ํ าใตผืนดินดวย
Linguistic Specification: -
Cross-reference:  Aquifer (TR005), Groundwater (TR006), Natural Recharge (TR008), Runoff (TR010),
Precipitation (TR014), Evaporation (TR015), Ex-filtration (TR016), Natural Discharge (TR019), Infiltration
(TR029), Surface Water (TR044)

TR010 Eng: Runoff (CEB03.txt) Thai: น้ํ าฝน  (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Basic elements  >  Hydrologic Cycle of Groundwater
Definition: น้ํ าฝนท่ีตกลงสูพ้ืนดิน กลายเปนสวนหน่ึงของน้ํ าผิวดิน  บางสวนอาจไหลลงสูแหลงน้ํ าธรรมชาติหรือไหล
ลงสูใตดิน   สามารถแบงตามประเภทของน้ํ าไดเปนน้ํ าจากพายุ  น้ํ าจากหิมะ และน้ํ าจากลูกเห็บ  แตถาแบงตาม
ลักษณะการไหลลงสูชั้นน้ํ าบาดาล จะแบงไดเปน น้ํ าฝนท่ีไหลซึมผานชั้นดินลงสูชั้นน้ํ าบาดาล  และน้ํ าฝนท่ีไหลสูชั้น
น้ํ าบาดาลโดยตรง  (R01)
Illustration: Larger sites such as low risk industrial roofing can also produce low salinity, relatively high
quality runoff.  (CES02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference:  Stormwater Runoff (TR011), Groundwater Runoff (TR012),  Surface Runoff (TR013),
Surface Water (TR044)

TR011 Eng: Stormwater Runoff (CES03.txt) Thai: น้ํ าจากพายุ (CTS01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater >

Runoff
Definition: น้ํ าฝนประเภทหน่ึง  โดยมากจะมีปริมาณมาก  มแีหลงท่ีมาจากพายุหรือฝนตกคร้ังใหญ นับเปนแหลงท่ี
มาสํ าคญัอีกอยางของน้ํ าท่ีใชในกระบวนการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล ซึง่การใชน้ํ าประเภทน้ีนอกจากจะชวยลดคาใช
จายแลว  ยังชวยลดปริมาณนํ้ าท่ีอาจทํ าใหเกิดอุทกภัยถาปลอยใหอยูบนผิวดินไดดวย  (R01)
Illustration: Waters of varying quality derived from rivers and lakes, sewage effluent, and stormwater
runoff have been used and in general have been tertiary-treated to conform with drinking water
standards prior to injection. (CES02.txt)
Note: -
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Linguistic Specification: -
Cross-reference: Runoff (TR010 )

TR012 Eng: Groundwater Runoff (CEB03.txt) Thai: น้ํ าฝนท่ีไหลซึมผานชั้นดินลงสูชั้นน้ํ าบาดาล3

Grammatical Category: noun Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater >
Runoff

Definition: น้ํ าฝนท่ีผานกระบวนการไหลซึมผานชั้นดินกอนลงสูชั้นน้ํ าบาดาล (CEB03.txt)
Illustration: Data on groundwater runoff can be useful in estimating recharge to aquifers; however,
studies indicate that no simple relation exists between groundwater |runoff| and the potential recharge or
practical sustained yields of aquifers. (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification:  ant. = Surface Runoff (TR013)
Cross-reference: Runoff (TR010 ), Surface runoff (TR013)

TR013 Eng: Surface Runoff (CEB03.txt) Thai: น้ํ าฝนท่ีไหลสูชั้นน้ํ าบาดาลโดยตรง4

Grammatical Category: noun Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater >
Runoff

Definition: น้ํ าฝนท่ีไหลลงสูชั้นน้ํ าบาดาลไดโดยไมผานกระบวนการไหลซึมผานชั้นดิน  อาจทํ าไดโดยไหลผานซอก
หินหรือผานบอบาดาลเกา เปนตน (CEB03.txt)
Illustration: In contrast to modified urban catchments via increasing impermeable surfaces (roofs, roads,
pavements), rural catchments that have been progressively cleared and developed for agriculture have,
in general, increased rainfall recharge as well as surface runoff. (CES02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: ant. = Groundwater runoff (TR012)
Cross-reference: Runoff (TR010 ), Groundwater runoff (TR012)

                                                          
3 บัญญัตใิหมดวยวิธีคํ าสํ าคัญ  ไดจากการรวมเอาคุณสมบัติเดนของศัพทมาไวดวยกัน
4 บัญญัตใิหม โดยใชวิธีคํ าสํ าคัญ  ไดจากการรวมเอาคุณสมบัติเดนของศัพทมาไวดวยกัน
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TR014 Eng: Precipitation (CEB02.txt) Thai: ฝน (CTS01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater
Definition:  สวนหน่ึงของวัฏจักรน้ํ าบาดาล  เปนน้ํ าท่ีไดจากวัฏจักรน้ํ า  กล่ันตัวจากไอน้ํ า  อาจอยูในรูปของฝนหรือ
หิมะก็ได (CEB02.txt)
Illustration: Infiltration Most water that falls as precipitation either runs off the land surface as surface
water runoff or infiltrates into the soil or rock. (CEB05.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Hydrologic Cycle of Groundwater (TR009)

TR015 Eng: Evaporation (CEB05.txt) Thai: การระเหย (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater
Definition: สวนหน่ึงของวัฏจักรน้ํ าบาดาล คือการท่ีน้ํ าเปล่ียนจากสภาวะท่ีเปนของเหลวไปอยูในรูปของไอน้ํ า  (R01)
Illustration: Evaporation consumes great quantities of fresh water from reservoirs in desert areas.
(CEB05.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Hydrologic Cycle of Groundwater (TR009)

TR016 Eng: Ex-filtration (CEB01.txt) Thai: การซึมออกจากชั้นน้ํ า5

Grammatical Category: noun Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater
Definition: สวนหน่ึงของวัฏจักรน้ํ าบาดาล  เปนการไหลซึมของน้ํ าบาดาลผานชั้นดินออกสูพ้ืนผิวดิน  (CEB01.txt)
Illustration: Coil bacteria beneath time spreading areas show that natural ex-filtration happen quite often.
(CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: ด ูHydrologic Cycle of Groundwater (TR009)

                                                          
5 บัญญัตใิหมโดยใชวิธีคํ าสํ าคัญ  ไดจากการรวมเอาคุณสมบัติเดนของศัพทมาไวดวยกัน
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A3  = Reasons to artificial recharge

ศพัทชดุน้ีเปนศพัทเกี่ยวกับปญหาตางๆซึ่งเปนท่ีมาของการนํ าการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลมาใช  สวนใหญ
จะพบในเอกสารวิชาการและเอกสารประชาสัมพันธ   ประกอบดวยศัพทตอไปน้ี

TR017 Water Pumping
TR018 Discharge (n., v.)
TR019 Natural Discharge
TR020 Overdraft (n., v.)
TR021 Safe Yield
TR022 Salt-water Instrusion
TR023 Land Subsidence
TR024 Declining Water Level
TR025 Groundwater Level
TR026 Water Table
TR027 Piezometric Surface
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TR017 Eng: GroundWater Pumping (CEB01.txt) Thai: การสูบน้ํ าบาดาล (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Causes of Artificial recharge
Definition: การสูบน้ํ าออกจากชั้นน้ํ าบาดาล อาจทํ าไดโดยใชเคร่ืองมือตางๆ เชน ปม หรือสูบมือโยก เปนตน เปนวิธี
การทีก่ระทํ าโดยมนุษย  ตรงขามกับการสูญเสียน้ํ าบาดาลตามธรรมชาติ (R01)
Illustration: Recharge can be used to control sea water intrusion in coasta aquifers, control and
subsidence caused by declining ground water levels, maintain base flow in some streams, and raise
ground water levels to reduce the cost of ground water pumping . (CES04.txt)
Note: ในท่ีน้ี Pumping ใชกบัการสูบออกอยางเดียว  แตในศาสตรอ่ืน อาจมีการใช Pumping ในความหมายท้ังการ
สูบออกและสูบเขา
Linguistic Specification: syn. = Pumping (CES04.txt)
Cross-reference:  Discharge (TR019), Natural Discharge (TR021)

TR018 Eng: Discharge (CEB02.txt) Thai: การสูญเสียน้ํ าบาดาล #6 , ออก ,ไหลออก7

Grammatical Category: noun, verb Subject Field: Causes of Artificial recharge
Definition: การทีน้ํ่ าออกจากชัน้น้ํ าบาดาล  อาจโดยการไหลซึมออกตามธรรมชาติเมื่อไดรับแรงเหน่ียวนํ าแหลงน้ํ าผิว
ดนิท่ีอยูใกลเคียง  หรือโดยการที่ถูกสูบใชโดยมนุษย      แบงออกเปนสองประเภทคือ การสูบน้ํ าออกจากชั้นน้ํ า
บาดาลโดยมนุษย  และการสูญเสียน้ํ าบาดาลตามธรรมชาติ     (R01)
Illustration: Water stored on the surface of the basins, in ponds, is very small, and discharge from wells is
mostly for domestic and livestock use and is not significant. (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Groundwater Pumping (TR018) , Natural Discharge (TR021)

                                                          
6 เดมิมีการใชคํ าวา   �การทีน้ํ่ าออกจากชั้นน้ํ าบาดาล� (CTB01.txt)  แตเห็นวาเปนคํ าท่ียาวและฟงดูไมคุนเคย จึง
เปล่ียนใหมโดยคงคุณสมบัติเดนของศัพทเอาไว  เปน �การสูญเสียน้ํ าบาดาล�
7 บัญญัติใหมโดยวธิีคํ าสํ าคัญ  ยดึตามลักษณะเดนของศัพท
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TR019 Eng: Natural discharge (CEB01.txt) Thai: การสูญเสียน้ํ าบาดาลตามธรรมชาต8ิ

Grammatical Category: noun Subject Field: Cause of Artificial recharge > Discharge
Definition: กระบวนการตามธรรมชาติท่ีน้ํ าบาดาลไหลซึมออกจากชั้นน้ํ าเองเพ่ือใหเกิดความสมดุลยตามธรรมชาติ
นับเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํ าใหตองมีการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  (R01)
Illustration: Finally, as a means of ground-water management, wells are sometimes used to artificially
recharge aquifers at rates greater than natural discharge. (CEB01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Groundwater Pumping (TR017) , Discharge (TR018)

TR020 Eng: Overdraft (CEB02.txt) Thai: การสูบน้ํ าขึ้นมาใชจนเกินสมดุลย (CTP01.txt)+,
สูบน้ํ าข้ึนมาใชจนเกินสมดุลย (CTP01.txt)

Grammatical Category: noun, verb Subject Field: Cause of Artificial recharge
Definition: ภาวะท่ีมกีารสูบน้ํ าบาดาลข้ึนมาใชมากเกินไป  จนเกดิการเสียสมดุลยตามธรรมชาติ  ทํ าใหเกิดปญหา
ตามมามากมาย เชน แผนดินทรุด หรือ การแทรกซึมของน้ํ าเค็ม เปนตน  (CEB02.txt)
Illustration: Increased pumping demands created a serious overdraft in the area, but recharge from the
river was small because of silt deposits on the river bed. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Discharge (TR018) , Safe Yield (TR021)

TR021 Eng: Safe Yield (CEB02.txt) Thai: ปริมาณสมดุลย (CTP01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Cause of Artificial recharge > Overdraft
Definition: ปริมาณนํ ้าบาดาลท่ีสามารถสูบใชไดเปนรายปโดยไมทํ าใหเกิดผลท่ีไมพึงประสงค เชน ภาวะเกินสมดุลย
ตามธรรมชาติท่ีอาจนํ าไปสูปญหาแผนดินทรุดและปญหาอ่ืนๆ เปนตน (CEB02.txt)
Illustration: Some authors have suggested that the safe yield of a groundwater basin be defined as the
annual extraction of water that does not exceed the average annual groundwater recharge. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -

                                                          
8 บัญญัติใหมโดยวธิอิีงกลุม  เน่ืองจาก 'discharge' มกีารใชวา 'การสูญเสียน้ํ าบาดาล'
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Cross-reference: Discharge (TR018) ,Overdraft (TR020)

TR022 Eng: Salt-water Intrusion (CEB03.txt) Thai: การแทรกตัวของน้ํ าเค็ม (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Cause of Artificial recharge > Overdraft
Definition: การท่ีน้ํ าเคม็หรือน้ํ าทะเลไหลเขามาแทรกซึมในชั้นน้ํ าบาดาลทํ าใหน้ํ าบาดาลกลายเปนน้ํ ากรอย  ไม
สามารถสูบใชไดอีกตอไป  และอาจเปนสาเหตุทํ าใหดินเสียไดอีกดวย ภาวะน้ีเกดิจากการสูบน้ํ าบาดาลข้ึนมาใชมาก
เกินไป เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํ าใหตองมีการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  (CEB05.txt)
Illustration: As a result of groundwater overdevelopment, extensive damage, caused by sea -water
intrusion, has already occurred in numerous groundwater basins adjacent to the coast of California
(Anon, 1958). (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification:  syn. = Salt water Intrusion (CEB05.txt), Sea-water Intrusion (CEB03.txt), Sea
water Intrusion (CES04.txt)
Cross-reference: Overdraft (TR020), Land Subsidence (TR023), Declining Water Level (TR024)

TR023 Eng: Land Subsidence (CEB02.txt) Thai: แผนดินทรุด (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Cause of Artificial recharge > Overdraft
Definition:  การทีแ่ผนดนิทรุดตํ ่าลงกวาปกติเน่ืองจากการถูกสูบของเหลว (ในท่ีน้ีคือน้ํ าบาดาล) ออกจากชั้นดินมาก
เกนิไป   สภาพน้ีจะเกิดหนักขึ้นเร่ือยๆ ถาไมแกไขดวยการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลหรือ การหยุดใชน้ํ าบาดาล เปน
สาเหตหุน่ึงท่ีทํ าใหตองมีการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล (CEB01.txt)
Illustration: Decrease of groundwater level will bring additional costs as -it may cause land subsidence.
(CES02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Overdraft (TR020), Saltwater Intrusion (TR022), Declining Water Level (TR027)

TR024 Eng: Declining Water Level
(CES02.txt)

Thai: การลดลงของระดับน้ํ าบาดาล (CTB01.txt)+

Grammatical Category: noun Subject Field: Cause of Artificial recharge > Overdraft
Definition: ภาวะท่ีระดับน้ํ าบาดาลลดตํ ่าลงมากจนปริมาณนํ้ าบาดาลสํ ารองตามธรรมชาติมีนอยเกินไป  สาเหตุเกิด
จากการสูบใชน้ํ าบาดาลมากเกินปริมาณสมดลุย (CES02.txt)
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Illustration: Over exploitation of the confined aquifer was resulting in declining water levels and rapid
increases of salinity from both lateral flow from the basin margin and downward leakage of saline water
from a shallow aquifer in the area. (CES02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Overdraft (TR020), Saltwater Intrusion (TR022), Land Subsidence (TR023) และ
Declining Water Level (TR024)

TR025 Eng: Groundwater Level (CEB03.txt) Thai: ระดบัน้ํ าบาดาล (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Cause of Artificial recharge > Overdraft >

Declining Water Level
Definition: ระดบัน้ํ าบาดาล  เปนจะแสดงคาใหรูวาน้ํ าบาดาลมีมากหรือนอยในขณะน้ัน  โดยยังแบงไดอีกเปนสอง
ประเภทคือ ระดับน้ํ าในชั้นน้ํ าเปด และระดับน้ํ าในชั้นน้ํ าปด (R01)
Illustration: The application of artificial recharge methods on Long Island has made a major contribution
to the maintenance of the groundwater level. (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference Water Table (TR026) , Piezometric Surface (TR030)

TR026 Eng: Water Table (CEB01.txt) Thai: ระดับน้ํ าในชั้นน้ํ าเปด # 9

Grammatical Category: noun Subject Field: Cause of Artificial recharge Cause of Artificial
recharge > Overdraft > Declining Water Level > Groundwater
Level

Definition: ระดบัน้ํ าบาดาลชนิดหน่ึง แสดงระดับน้ํ าในชัน้น้ํ าเปด  น้ํ าในชั้นน้ีไรแรงดัน  ดังน้ันจึงสามารถอานคา
ระดับน้ํ าไดโดยตรง  ตรงขามกบัระดับน้ํ าในชั้นน้ํ าปดท่ีตองอานคาผานทางบอสังเกตการณ (R02)
Illustration: The question of whether a given input and a given set of initial conditions and soil type will
give rise to groundwater recharge is actually a question of whether this set of conditions will result in a
water -table rise. (CEB02.txt)

                                                          
9 เดมิใชรวมกันหมดวา � ระดบัน้ํ าบาดาล (CTB01.txt)� แตจริงๆ แลวส่ือมโนทัศนท่ีตางกันจึงตองปรับเปล่ียนใหม
โดยนํ าลักษณะเดนของมโนทัศนมาส่ือ ชี้ใหเห็นวาเปนระดับน้ํ า แตเปนระดับน้ํ าในชั้นน้ํ าเปดเทาน้ัน
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Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Groundwater Level(TR025), Piezometric Surface (TR027)

TR027 Eng: Piezometric Surface (CEB03.txt) Thai: ระดับน้ํ าในชัน้น้ํ าปด10

Grammatical Category: noun Subject Field: Cause of Artificial recharge > Overdraft >
Declining Water Level > Groundwater Level

Definition: ระดบัน้ํ าบาดาลชนิดหน่ึง  อยูในชั้นน้ํ าปด  น้ํ าในชั้นน้ีมีแรงดัน  ดังน้ันจึงไมสามารถอานคาระดับน้ํ าได
โดยตรง ตองขุดเจาะบอสังเกตการณเพ่ือวัดระดับน้ํ าในชัน้น้ํ าน้ี (R02)
Illustration: In these systems, injection of water may have a rapid influence on piezometric surface for a
radius of several kilometres and the aquifer provides storage and pressure transmission. (CES02.txt)
Note: -
Linguistic Specification:  syn. = artesian water level (CEB05.txt), potentiometric surface (CEB05.txt)
Cross-reference: Groundwater Level(TR025), Water table (TR026), Monitoring well (TR073)

                                                          
10 บัญญัตขิึน้ใหม โดยอิงจากศัพทในกลุมเดียวกัน เอาคํ าวาระดับน้ํ ามาจาก Water Level  สวนคํ าวา �ในชั้นน้ํ าปด�
มาจากสถานท่ีซึ่งมโนทัศนส่ือถึง
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A4  = Evolution of artificial recharge

ศพัทในชดุน้ีเกีย่วของกับพัฒนาการของการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล วากวาจะมาเปนรูปแบบการดํ าเนินการ
แบบน้ี ไดผานข้ันตอนการวิวัฒนาการอยางไรมาบาง  ศัพทในชุดน้ีพบในตํ าราเรียนเปนสวนใหญ

TR028 Filtration
TR029 Infiltration
TR030 Unsaturated Zone
TR031 Saturated Zone
TR032 Permeability
TR033 Unconfined Aquifer
TR034 Confining Layer
TR035 Pumping Well
TR036 Deep-well Injection
TR037 Contamination
TR038 Injection, Inject
TR039 Confined Aquifer
TR040 ASR
TR041 ASR Well
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TR028 Eng: Filtration (CEB03.txt) Thai: การกรอง (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge
Definition:
                                                                        Recharge Water
                                                            Infiltration                                            Pumping Well
                                          Unsaturated Zone

                                          Unconfined Aquifer

F03:  Filtration

พัฒนาการขั้นตนท่ีนํ าไปสูการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  เปนการท่ีมนุษยกรองน้ํ าโดยการเทน้ํ าใหไหลซึมผานชั้นหินชั้น
ดนิลงไปอยูในชั้นน้ํ าบาดาล   เพ่ือจะไดสูบขึ้นมาใชภายหลัง  เปนการกระทํ าเลียนแบบการเพ่ิมเติมน้ํ าตามธรรมชาติ
จดุประสงคคอืทํ าใหน้ํ าสะอาดในระดับหน่ึง  น้ํ าท่ีผานวิธีการนี้มักจะนํ าไปใชในการเกษตรเปนหลัก (CEB01.txt)
Illustration: Some pathogen removal by filtration occurs for larger organisms, and there is, some sorption
of bacteria and viruses. (CES04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Artificial Recharge (TR003), Natural Recharge (TR008)

Discharge

Native Groundwater
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TR029 Eng: Infiltration (CEB02.txt Thai: การไหลซึมผานชั้นดิน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge > Filtration
Definition:

                                                   Surface Water
                                Infiltration                                                                                   Unsaturated Zone
         Water Table
                                                      Unconfined Aquifer                                              Saturated Zone

F04: Infiltration

วธิกีารท่ีใชในการกรอง  โดยเปนการท่ีน้ํ าผิวดินไหลซึมผานชั้นดินลงสูชั้นน้ํ าบาดาล (CEB02.txt)
Illustration: The water-table rise is the result of direct infiltration from above. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Filtration (TR028)

TR030 Eng: Unsaturated Zone (CEB01.txt), Thai: บริเวณไมอ่ิมน้ํ า (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge > Filtration >

Infiltration
Definition: ชัน้ดนิในสวนท่ีไมอ่ิมน้ํ าหรือไมมีน้ํ าบาดาลกักเก็บอยู มักประกอบไปดวยดิน หิน หรือกรวดทราบที่อันตัว
กนัแนนเปรียบเสมือนท่ีกรองน้ํ าชั้นดี  มคีวามพรนุตํ ่า  และไมมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ํ า  ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีตรง
ขามกบัชัน้ท่ีมคีุณสมบัติในการกักเก็บน้ํ า และมีความพรุนสูงท่ีเรียกวา บริเวณอิ่มน้ํ า  (R02)
Illustration: The unevaporated water percolates through the unsaturated zone and recharges the water
table. (CEB01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn. = Zone of aeration (CEB05.txt), Vadose Zone (CES03.txt)
Cross-reference: Saturated Zone (TR031), Permeability (TR032)

TR031 Eng: Saturated Zone (CEB01.txt) Thai: บริเวณอิ่มน้ํ า (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge > Filtration >
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Infiltration
Definition: ชัน้ดินท่ีอ่ิมน้ํ า หรือมคีวามสามารถในการอุมน้ํ า  มีน้ํ าบาดาลกักเก็บอยู  และมคีวามพรุนตํ่ า  ตรงขามกับ
บริเวณไมอ่ิมน้ํ า ซึ่งมีความพรุนสูงและไมมีความสามารถในการอุมน้ํ า  (CEB01.txt)
Illustration: The unsaturated zone will now be induced to deliver greater flow rates to the water table
under the influence of higher gradients in the saturated zone. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn. = Capillary fringe (CEB01.txt) และ Zone of saturation (CEB05.txt)
Cross-reference: Unsaturated Zone(TR030), Permeability (TR032)

TR032 Eng: Permeability (CEB05.txt) Thai: ความพรุน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge > Filtration >

Infiltration
Definition: คณุสมบัติของชั้นดิน เปนความสามารถของวัตถุท่ีจะยอมใหของเหลวซึมผานได  วัตถุท่ีมีความพรุนมาก
เชน กรวดหรือทราย จะปลอยใหน้ํ าไหลผานไดอยางรวดเร็ว  ในขณะท่ีวัตถุซึ่งมีความพรุนนอย เชน โคลน น้ํ าก็ไม
สามารถไหลผานไดอยางรวดเร็วหรือเปนอิสระ (R03)
Illustration: Infiltration rates are influenced by numerous factors such as soil or rock permeability, slope of
the land surface, vegetation, and man's use of the land. (CEB05.txt)
Note: ในศาสตรอ่ืน อาจมีการใชคํ าวา �ความพรุน� ในการส่ือมโนทัศน Porosity ดวย  ดังน้ันจึงควรระวังความสับสน
ท่ีอาจเกิดขึ้นได
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Saturated Zone (TR031), Unsaturated Zone (TR030)

TR033 Eng: Unconfined Aquifer (CEB02.txt) Thai: ชัน้น้ํ าเปด (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field:  Evolution of artificial recharge > Filtration >

Infiltration
Definition: ชัน้น้ํ าบาดาลท่ีดานบนอยูตดิกับบริเวณที่ไมอ่ิมน้ํ า ซึ่งชั้นดินชั้นหินในบริเวณดังกลาวมีความพรุนสูง ทํ า
ใหอากาศผานมาสูชั้นน้ํ าน้ีได  และทํ าใหน้ํ าท่ีอยูในชั้นน้ํ าน้ีปราศจากแรงดัน  ชัน้น้ํ าเปดน้ีมีคุณสมบัติตรงขามกับชั้น
น้ํ าปด   (CEB02.txt,R03)
Illustration: Each increase is initially balanced by a change in storage, which in an unconfined aquifer
takes the form of an immediate water-table decline. (CEB02.txt)
Note: -
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Linguistic Specification:  Ant. = Confined Aquifer (TR039)
Cross-reference: Aquifer (TR005), Confined Aquifer (TR039)

TR034 Eng: Confining Layer (CES01.txt) Thai: ชัน้หิน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge > Filtration >

Infiltration
Definition: ชัน้หินท่ีไมมีความพรุน หรือมคีวามพรุนตํ่ ามาก  ของเหลวหรือน้ํ าไมสามารถซึมผานได  ชั้นหินน้ีจะกั้น
ดานลางของชัน้น้ํ าเปด  และกั้นท้ังดานบนและลางของชั้นน้ํ าปด  ทํ าใหน้ํ าในชั้นน้ํ าปดมีแรงดัน  และทํ าหนาท่ีแยกชั้น
น้ํ าท้ังสองออกจากกันดวย (CEB01.txt)
Illustration: The confining layer separating the aquifers was approximately 36 ft thick and was of
uncertain integrity. (CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Aquifers (TR003), Unconfined Aquifer (TR036), Confined Aquifer (TR043)

TR035 Eng: Pumping Well (CEB01.txt) Thai: บอบาดาล (CTS02.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge > Filtration
Definition: อุปกรณท่ีใชในกระบวนการกรอง  ลักษณะเปนบอท่ีขดุลงไปจนถึงชั้นน้ํ าบาดาลเปดท่ีตองการ   และทํ า
หนาท่ีสูบน้ํ าท่ีกรองผานชั้นดินลงไปเก็บในชั้นน้ํ าเปดดังกลาวข้ึนมาใชงาน (R02)
Illustration: A cone of discharge, or cone of depression, will form in the aquifer around a pumping well as
the water level declines. (CEB01.txt)
Note: -
Linguistic Specification:  Syn. = Production well (CEB03.txt)
Cross-reference: Filtration (TR028), Unconfined Aquifer (TR033)



192

TR036 Eng: Deep-well Injection (CEB02.txt) Thai: การอัดน้ํ าเสีย (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge
Definition:
                                                                 Waste         Injection Well
                             Unconfined Aquifer                                 Injection

                                                                                                    Confining layer
                          Confined Aquifer                                             Contamination
                                                 F05: Deep-Well Injection
พัฒนาการข้ันท่ีสองกอนจะมาเปนการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  โดยเปนการพัฒนาตอจากการกรอง  เปนการเจาะบอ
บาดาลลงไปในชัน้น้ํ าบาดาลท่ีเปนชั้นน้ํ าปด เพ่ืออัดของเหลวลงไปในชั้นน้ํ าดังกลาว  แรกเร่ิมวิธีการนี้ใชในการอัด
ของเสียท่ีกํ าจัดยากลงไปเกบ็ไวในชั้นน้ํ าปด  แตตอมาพบวาวิธีการนี้อาจทํ าใหเกิดการปนเปอนตอส่ิงแวดลอมได  ดัง
น้ันปจจุบัน ในประเทศท่ีพัฒนาแลวจึงพยายามหลีกเล่ียงการกํ าจัดของเสียดวยวิธีน้ี  และเปล่ียนมาใชเทคนิคการ
เจาะบออัดของเหลวดังกลาวในการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลแทน (CEB01.txt, R02)
Illustration: Most of the more recent research on deep- well injection has centered on utilization of the
method for the disposal of industrial wastewater and tertiary-treated municipal wastewater (Chapter 9)
rather than for the replenishment of groundwater resources. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Filtration (TR028), Contamination (TR037)

TR037 Eng: Contamination (CEB01.txt) Thai: การปนเปอนในชั้นน้ํ า (CTP01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge > Deep-well

Injection
Definition: ภาวะท่ีเปนผลขางเคียงจากการอัดน้ํ าเสีย  เปนการท่ีของเสียหรือสารเคมีหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ลงไป
อยูในชั้นน้ํ าบาดาล  และทํ าใหคุณภาพหรือคุณสมบัติของน้ํ าบาดาลเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (CEB01.txt)
Illustration: If groundwater is to continue to play an important role in the development of the world's water-
resource potential, then it will have to be protected from the increasing threat of subsurface
contamination . (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Deep-well Injection (TR036)



193

TR038 Eng: Injection (CEB01.txt), Inject
(CEB01.txt)

Thai: การอัดน้ํ า # 11, อัดน้ํ า # 12

Grammatical Category: noun, verb Subject Field: Evolution of artificial recharge > Deep-well
Injection

Definition: วธิกีารที่ใชในการอัดน้ํ าเสีย  โดยเปนการอัดหรือเติมของเหลวลงไปสูชั้นน้ํ าบาดาล  ในการอัดน้ํ าเสีย จะ
หมายถงึการเตมิน้ํ าเสียหรือของเสียอ่ืนๆลงไปสูชั้นน้ํ าบาดาล  สวนในความหมายท่ัวไปจะหมายถึงการอัดหรือเติมน้ํ า
ลงไปในชั้นน้ํ าบาดาล ในศาสตรเร่ืองการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล แบงการอัดน้ํ าน้ีเปนสามรูปแบบ คือ การอัดน้ํ า
ธรรมดาท่ีใชในกระบวนการเติมน้ํ าดวยบอบาดาล  การอัดของเสียลงไปในชั้นน้ํ าปดในการอัดน้ํ าเสีย  และการเติมน้ํ า
ท่ีผานการบํ าบัดลงสูชั้นน้ํ าบาดาลในกระบวนการเติมน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด(R02)
Illustration: 1. (n.) Artificial recharge of unconfined aquifers via ponds and channels has been long
accepted but injection via wells to confined and semi-confined aquifers is relatively uncommon.
(CES02.txt)
2. (v.) During the first year of the trial, commencing October 1999, it is planned to inject up to 250 ML of
reclaimed water into the lower aquifer (known as T2). (CEP01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Well Recharge (TR068) , Deep Well Injection (TR036), Sewage Recharge (TR089)

TR039 Eng: Confined Aquifer (CES01.txt) Thai: ชัน้น้ํ าปด (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge > Deep-well

Injection
Definition: ชั้นน้ํ าท่ีใชเปนท่ีเกบ็ของเสียในกระบวนการอัดน้ํ าเสียและใชเปนท่ีกักเก็บน้ํ าในกระบวนการเอเอสอาร
ลักษณะของช้ันน้ํ าน้ีจะถกูปดกั้นดานบนและดานลางดวยชั้นหินท่ีไมมคีวามพรุนหรือมีความพรุนตํ่ ามาก  น้ํ าและ
อากาศจากภายนอกไมสามารถผานมาถึงชัน้น้ํ าน้ีได  น้ํ าบาดาลท่ีกักเก็บอยูในชั้นน้ีจึงมีความดันสูง  เปนชั้นน้ํ าท่ีมี
ลักษณะตรงขามกับชั้นน้ํ าเปด (R01)
Illustration: If the intent of a management program is to recharge a confined aquifer, then recharge wells
must be used, The design of a well for artificial recharge is similar to that of a supply well. (CEB01.txt)
                                                          
11 แกไขจากศัพทเดิม �การอัดฉีดน้ํ า�(CTB01.txt) โดยใชวิธีตัดคํ าวา �ฉีด� ออกเพ่ือใหศัพทกระชับ และไมเปนการเสีย
ความหมาย
12 แกไขจากศัพทเดิม �อัดฉีด� (CTB01.txt) โดยวธิกีารตัดคํ า ตัดคํ าวา �ฉีด� ออก เพ่ือใหศัพทมีความกระชับแกไขจาก
ศัพทเดิม �อัดฉีด� (CTB01.txt) โดยวธิีการตัดคํ า ตัดคํ าวา �ฉีด� ออก เพ่ือใหศัพทมีความกระชับ
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Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Deep-well Injection (TR039), ASR(TR044)

TR040 Eng: ASR (CES01.txt) Thai: กระบวนการเอเอสอาร 13

Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge
Definition:   

F06: ASR

วธิีการทีพั่ฒนาข้ึนมาจากการเติมน้ํ าผานบอบาดาล  นับเปนพัฒนาการข้ันลาสุดของเทคโนโลยีการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ า
บาดาล   วิธีน้ีใชในการนํ าน้ํ าลงไปเก็บรักษาไวในชั้นน้ํ าปด แลวนํ ากลับขึ้นมาใชใหมในยามจํ าเปน โดยปรับปรุงบอ
เตมิน้ํ าใหทํ าหนาท่ีสูบน้ํ าขึ้นมาไดดวย  จึงเปนวิธีการเก็บรักษาและนํ าน้ํ าขึ้นมาใชท่ีประหยัดเน้ือท่ีเก็บน้ํ าได และ
สามารถนํ าบอบาดาลเกามาปรับปรุงใชใหมได    ปจจุบันกํ าลังไดรับความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ (CES02.txt, R01)
Illustration: As a recent technological development, ASR resolves the inherent operational drawbacks of
single-purpose injection wells by equipping each well with a pump and operating it in a dual-purpose
mode for both recharge and recovery. (CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: ASR ยอมาจาก Aquifer Storage Recovery

                                                          
13 บัญญัติโดยการทับศัพท เพ่ือใหจํ างาย และเพราะไมสามารถใชวิธีการคํ าสํ าคัญได  เน่ืองจากมโนทัศนน้ีส่ือความ
หมายกวางขวางมาก  การจะบัญญัติศัพทใหครอบคลุมลักษณะสํ าคัญท้ังหมด โดยไมใหไดศัพทท่ียาวเยิ่นเยอน้ันเปน
ไปไมไดเลย

Water Table

(เอ) ASR Well During Recharge for Storage (บี) ASR Well During Recovery Process

Confined Aquifer

ASR Well
DischargeRecharge
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Cross-reference: Well recharge (TR068), Confined aquifer (TR039)

TR041 Eng: ASR well (CES01.txt) Thai: บอเอเอสอาร 14

Grammatical Category: noun Subject Field: Evolution of artificial recharge > ASR
Definition: บอเอนกประสงคท่ีใชในกระบวนการเอเอสอาร ทํ าหนาท่ีเปนท้ังบอเติมน้ํ าและบอสูบน้ํ าในหน่ึงเดียว  ทํ า
หนาท่ีนํ าน้ํ าลงไปเก็บไวในชั้นน้ํ าปด แลวสูบน้ํ าขึ้นมาใชใหมเมื่อมีความตองการใชน้ํ า (R01)
Illustration: Typically, the same volume of water stored into an ASR well can be recovered. (CES02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: ASR (TR040), Recharge well (TR069), Pumping well (TR035)

                                                          
14 บัญญัตติามศัพทในกลุมเดียวกัน คือ �กระบวนการเอเอสอาร�
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A5 = Methods of artificial recharge

ศพัทในชดุน้ีเกีย่วของกับวิธีการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลในรูปแบบตางๆ  เปนศัพทท่ีอาจพบเจอไดในเอกสาร
ทุกประเภทท่ีเกีย่วของกับการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  แตก็อาจจะพบในเอกสารเทคนิคมากเปนพิเศษ  นอกจากน้ัน
ยงัเปนชุดศัพทท่ีมากท่ีสุดในประมวลศัพทน้ีอีกดวย

TR042 Surface Recharge TR066 Wet Period
TR043 Recharge Water TR067 Infiltration Capacity
TR044 Surface Water TR068 Well Recharge
TR045 Basin Recharge TR069 Recharge Well
TR046 Basin TR070 Well Casing
TR047 Chain of Basins TR071 Well Screen
TR048 Collecting ditch TR072 Filter
TR049 Ditch method TR073 Monitoring Well
TR050 Ditch TR074 Injection Pump
TR051 Irrigation Method TR075 Cone of Recharge
TR052 Natural Channel Method TR076 Well Clogging
TR053 Flooding Method TR077 Incrustation
TR054 Bank TR078 Sediment
TR055 Recharge Area TR079 Redevelopment
TR056 Recharge Rate TR080 Backflushing
TR057 Infiltration Rate TR081 Organic Removal
TR058 Decrease in Infiltration Rate TR082 Acid Treatment
TR059 Surface Clogging TR083 Induced Recharge
TR060 Swelling of Soil Particle TR084 Conjunctive Well
TR061 Air Entrapment TR085 Cone of discharge
TR062 Microbial Growth TR086 Induced Infiltration
TR063 Groundwater Mound TR087 Flow Line
TR064 Dispersion of Clay TR088 Flow net
TR065 Dry period
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TR042 Eng: Surface Recharge (CEB01.txt) Thai: การเติมน้ํ าทางผิวดิน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge
Definition: วธิหีน่ึงในการเตมิน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล ดวยการใหน้ํ าซึมผานชั้นดินลงไป โดยมกีารควบคุมปริมาณนํ้ า
บริเวณทีต่องการเตมิน้ํ า และอัตราท่ีน้ํ าซึมลงสูชั้นน้ํ าเปด อีกนัยหน่ึงการเติมน้ํ าทางผิวดินก็คือการเพ่ิมเติมน้ํ าตาม
ธรรมชาติท่ีมกีารควบคมุปจจัยตางๆ โดยมนุษยเพ่ือใหสามารถเติมน้ํ าไดในบริเวณที่ตองการ  ปริมาณนํ ้าท่ีเติมไดมี
มากขึ้น  และกระบวนการเติมมีประสิทธิภาพมากข้ึนน่ันเอง   นับเปนวธิกีารเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลท่ีเสียคาใชจาย
นอยท่ีสุดอีกดวย  (CEB01.txt, R01)
Illustration: If land availability and hydrogeology are favorable, surface recharge is usually the most cost-
effective- recharge approach if the objective is limited to getting the recharge water into the ground.
(CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn. = Surface Spreading (CEB01.txt), Water Spreading (CEB02.txt), Spreading
Method (CEB04.txt)
Cross-reference: Artificial Recharge (TR003)

TR043 Eng: Recharge Water (CEB03.txt) Thai: น้ํ าเติม (CTS01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge
Definition: น้ํ าท่ีใชเตมิลงสูชั้นน้ํ าบาดาลในกระบวนการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  แบงออกเปนสองประเภทคือ น้ํ าผิว
ดนิ  และน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด (R02)
Illustration: Also, the recharge water must he analyzed to determine its adequacy-that is, to determine
whether it is chemically compatible with the groundwater and whether it requires pretreatment to avoid
the clogging of the soil. (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Water (TR044), Reclaimed Water (TR090)
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TR044 Eng: Surface Water (CEB04.txt) Thai: น้ํ าผิวดิน  (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Recharge Water
Definition: น้ํ าจากแหลงน้ํ าธรรมชาติ เชน ทะเลสาบ แมน้ํ า เปนตน  รวมถงึน้ํ าฝนท่ีขังอยูตามซอกหิน หรือเจิ่งนองอยู
ตามผิวดินดวย
Illustration: Any process by which man fosters the transfer of surface water into the groundwater system
can be classified as artificial recharge. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Recharge Water (TR043), Reclaimed Water (TR090), Runoff (TR010)

TR045 Eng: Basin Recharge (CES01.txt) Thai: วธิเีตมิน้ํ าดวยแองน้ํ า15

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition: วธิกีารเตมิน้ํ าทางผิวดินแบบหน่ึง  ทํ าไดโดยการขุดแองน้ํ าในบริเวณที่ตองการเติมน้ํ า  ปรับสภาพกนบอ
ใหน้ํ าซมึผานไดโดยงาย แลวคํ านวณปริมาณนํ้ าและอัตราการซึมของน้ํ ากอนท่ีจะปลอยน้ํ าลงไปใหเต็มแอง  เมื่อน้ํ า
ซมึลงไปในชัน้ดนิ ตองคอยเติมน้ํ าใหเต็มแองอยูเสมอ  อาจทํ าไดโดยใชแองเพียงแองเดียว ซึ่งเรียกวา แองเดียว หรือ
ใชหลายแองเชื่อมตอกันเปนวงจร เรียกวา ระบบหลายแอง (CEB01.txt)
Illustration: Basin Recharge is another effective ways to recharge the aquifer. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Recharge (TR044) , Infiltration (TR029), Basin (TR046), Chain of Basins (TR047)

TR046 Eng: Basin (CEB02.txt) Thai: แองน้ํ า (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field:  Methods of artificial recharge > Surface

Recharge > Basin Recharge
Definition: องคประกอบสํ าคัญในวิธีเติมน้ํ าดวยแองน้ํ า ทํ าหนาท่ีเปนแหลงพักน้ํ าเพ่ือใหน้ํ าไหลซึมลงสูชั้นน้ํ าบาดาล
ลักษณะเปนแองท่ีคอนขางแบน อาจเกดิขึน้ตามธรรมชาติ หรือโดยการขุด ลักษณะไมลึกมาก ความกวางมากกวา

                                                          
15 บัญญัติขึ้นใหมโดยใชวิธีการผสมศัพท (Keywords) เอาคณุสมบัติเดนของมโนทัศน คือการเติมน้ํ าโดยใชแองน้ํ า
มาสรางเปนศัพทวา �วธิเีตมิน้ํ าดวยแองน้ํ า� โดยใชวธิอิีงกลุมดวย  ศัพทอ่ืนในกลุมลวนมีการใชคํ าวาวิธีนํ าหนาท้ังส้ิน
เชน วธิเีติมน้ํ าดวยคูน้ํ า  วิธีน้ํ าทวม เปนตน ดังน้ันศัพทคํ าน้ีจึงบัญญัติโดยใช �วิธี� นํ าหนาดวย
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ความลึก สวนมากจะเปนแองดิน (R03)
Illustration: If a groundwater basin were developed up to its maximum yield, the potential yields of
surface-water components of the hydrologic cycle in the basin would be reduced. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn.= Spreading Basin (CEP04.txt), Recharge Basin (CEB01.txt)
Cross-reference: Surface recharge (TR047), Basin recharge (TR045)

TR047 Eng: Chain of Basins (CEB04.txt) Thai: =  ระบบหลายแอง (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge

> Basin Recharge
Definition:

         (เอ) ภาพดานขางของ chain of basins                     (บี) ภาพดานบนของ chain of basins
F07: Chain of Basins
วธิเีตมิน้ํ าดวยแองน้ํ าแบบหน่ึง เปนระบบท่ีประกอบดวยแองน้ํ ามากกวาหน่ึงอาง  จัดใหอยูในระดับเหล่ือมล้ํ ากันและ
มทิีศทางการไหลของน้ํ าท่ีเชื่อมโยงถึงกัน  ใหน้ํ าท่ีลนจากแองบนไหลลงสูแองลางไปเร่ือยๆ  ตรงปลายแองสุดทายจะ
มคีรัูบน้ํ าคอยรับน้ํ าวนกลับขึ้นไปยังบอแรกใหมเปนวงจรการเติมน้ํ าดวยแองน้ํ า  วิธีน้ีมีประโยชนในแงท่ีน้ํ ามีการหมุน
เวยีนจงึไมตกตะกอนทํ าใหกนแองอุดตัน (R02)
Illustration: As the first basin fills, it spills into the second, time process being repeated through the entire
chain of basins (see Fig 1 ) (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Basin Recharge (TR045), Basin (TR046)

Basin Basin

Collecting Ditch
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TR048 Eng: Collecting ditch (CEB04.txt) Thai: คูรับน้ํ า # 16

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition: คูชนิดหน่ึง ท่ีขดุขึน้เพ่ือใชในระบบหมุนเวียนน้ํ าของการเติมน้ํ าทางผิวดิน  สวนใหญจะพบในวธิีการเติม
น้ํ าทางผิวดนิแทบทุกชนิด โดยเฉพาะการเติมน้ํ าดวยระบบหลายแองและดวยวิธีน้ํ าทวม
Illustration: Although a variety of ditch plans have been devised, a particular plan should be tailored to
the configuration of the local area, A collecting ditch is needed at the lower end of each area to convey
excess water back into the main stream channel. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Ditch (TR050), Surface recharge (TR042)

TR049 Eng: Ditch method (CEB03.txt) Thai: วธิเีตมิน้ํ าดวยคูน้ํ า (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition:

F08: Ditch Method
วธิกีารเติมน้ํ าทางผิวดินแบบหน่ึง  ทํ าไดโดยการขดุคใูหมลัีกษณะวนเวียนอยูในพ้ืนท่ีท่ีตองการเติมน้ํ า และเชื่อมตอ
ปลายคูท้ังสองดานดวยคูรับน้ํ า เพ่ือใหเปนระบบหมุนเวียนน้ํ า และเพ่ือไมใหตะกอนดินท่ีติดมากับน้ํ าตกตระกอนอุด
ตนักนบอได  คูท่ีขุดมักจะมีลักษณะตื้นและกนแบนกวาง เพ่ือใหน้ํ ามีโอกาสสัมผัสผิวดินไดมาก  (CEB03.txt)
Illustration: Where a flood hazard may result from large channel barriers forming basins, flooding or ditch
methods are preferable. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: syn = Furrow method (CEB04.txt)

                                                          
16 เดมิมีการใชวา คเูก็บน้ํ า (CTB01.txt)  แตมกีารใชอยูเพียงในเอกสารเดียว ยังไมแพรหลาย จึงแกใหเปน �คูรับน้ํ า�
ซึง่จะใหความหมายลักษณะของคูไดชัดเจนกวา

Collecting Ditch

Ditch

Recharge Area
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Cross-reference: Surface Recharge (TR042), Ditch (TR050)

TR050 Eng: Ditch (CEB04.txt) Thai: ค ู(CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field:  Methods of artificial recharge > Surface

Recharge > Ditch Method
Definition: รองดินท่ีใชในวิธีเติมน้ํ าดวยคูน้ํ า  เปนรองท่ีขุดใหมีลักษณะแคบเล็ก  มักใชเปนทางน้ํ าในการทํ าเกษตร
กรรม  ในท่ีน้ีหมายถึงรองตื้นๆ ท่ีขดุเปนแนวยาวคดเคี้ยวไปบนพ้ืนท่ีเติมน้ํ าเพ่ือใหน้ํ ามีโอกาสสัมผัสผิวดินมากท่ีสุด
(R01)
Illustration: Artificial recharge is widely practiced in Germany where basins and |ditches| , and, more
recently, wells have been utilized. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Ditch Method (TR049)

TR051 Eng: Irrigation Method (CEB01.txt) Thai: วิธีเตมิน้ํ าดวยระบบชลประทาน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition: วธิกีารเตมิน้ํ าทางผิวดินอีกวิธีหน่ึง  ทํ าไดโดยการใชทางน้ํ าท่ีมีอยูแลวในระบบชลประทานมาใชในการ
เตมิน้ํ า  โดยการเตมิใหเต็มทางน้ํ าเสมอ และจัดระบบใหน้ํ ามีการหมุนเวียนไปตามบริเวณที่ตองการเติมอยางท่ัวถึง
ขอดขีองวธิน้ีีคอืเสียคาใชจายนอยกวาวิธีอ่ืน  แตขอเสียก็คือไมสามารถกํ าหนดพ้ืนท่ีซึ่งตองการเติมน้ํ าไดเอง
(CEB01.txt)
Illustration: In irrigation method, even keeping irrigation canals full will contribute to recharge by seepage
from the canals. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Recharge (TR042)
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TR052 Eng: Natural Channel Method
(CEB04.txt)

Thai: วิธีเตมิน้ํ าดวยคคูลองธรรมชาติและคันทดน้ํ า17

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition:

F09:Natural Channel Method

วธิหีน่ึงของการเติมน้ํ าทางผิวดิน โดยวิธีน้ีเปนการเอาทางน้ํ าท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติมาประยุกตใชในการเติมน้ํ า
เชน คลอง  แมน้ํ า  ท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ  อาจทํ าไดสองรูปแบบคือ การลอกกนคลอง แลวเตมิน้ํ าใหเต็มคูคลอง
เหลาน้ีตลอดเวลากทํ็ าใหอัตราการซึมของน้ํ าลงสูชั้นน้ํ าบาดาลเพ่ิมขึ้นแลว  หรือโดยการขุดคูหรือรองตดักระแสน้ํ า
ออกจากคูคลองธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเตมิน้ํ าใหมากขึ้นไปยังบริเวณที่ตองการ (ดูภาพประกอบ F09) หรืออาจใชท้ัง
สองวธิคีวบคูกันไปก็จะก็จะยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการเติมน้ํ าทางผิวดิน (CEB01.txt)
Illustration: Water spreading by natural channel method may use any of the three methods described.
(CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Recharge (TR042)

                                                          
17 แกไขจากศัพทเดิม คือ �วธิทํี าคนัทดน้ํ าใหน้ํ าไหลออกจากทองลํ าธาร� (CTB01.txt)  ซึง่ไมสามารถครอบคลุมมโน
ทัศนท้ังหมดในเร่ืองน้ีได จึงแกไขใหมโดยการตัดและเพ่ิมคํ า เปน �วธิคีคูลองธรรมชาติและคันทดน้ํ า�

River

Ditch

Recharge Area
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TR053 Eng: Flooding Method (CEB03.txt) Thai: วิธีน้ํ าทวม (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition:

F10: Flooding Method
วธิกีารเตมิน้ํ าทางผิวดินแบบหน่ึง ทํ าไดโดยการจัดพ้ืนท่ีเติมน้ํ าใหมีลักษณะลาดเอียง พรอมท้ังขุดดินใหนูนข้ึนมาเปน
คนักัน้น้ํ าไวสองขางของบริเวณดังกลาว  แลวจัดใหมีคูรับน้ํ าท่ีดานปลายของบริเวณลาดเอียง  แลวปลอยน้ํ าใหไหล
ลงมาตามพ้ืนท่ีลาดเอียง โดยกํ าหนดใหน้ํ าไหลเปนฟลมบางๆ ชาๆ น้ํ าสวนหน่ึงก็จะซึมลงสูชั้นน้ํ าบาดาล ในขณะท่ี
สวนท่ีเหลือก็จะไหลลงไปยังคูรับน้ํ าท่ีจะหมุนเวียนน้ํ ากลับเขาสูระบบใหม (ดูภาพประกอบ F10) (CEB01.txt)
Illustration: In practice, canals and earthen distributing gullies are usually needed to release the water at
intervals over the upper end of the flooding area, It is desirable to form a thin sheet of water over the
land, which moves at a minimum velocity to avoid disturbing the soil, this is called flooding method.
(CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Recharge (TR042), Collecting Ditch (TR048), Bank (TR054)

TR054 Eng: Bank (CEB04.txt) Thai: คันกั้นน้ํ า (CEB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge

> Flooding Method
Definition: องคประกอบหน่ึงในการเติมน้ํ าทางผิวดินดวยวิธีน้ํ าทวม  ลักษณะเปนดินท่ีพูนสูงขึ้นจากปกติ เปนคนัดิน
ท่ีขดุขึน้เพ่ือกั้นน้ํ าไมใหไหลออกนอกบริเวณที่ตองการเติมน้ํ า ทํ าหนาท่ีควบคุมทิศทางการไหลของนํ้ า (R01)
Illustration: In order to control the water at all times, |banks| or ditches should surround the entire flooding
area. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Flooding Method (TR053)

Collecting DitchWater Flow

(เอ) ภาพตดัดานขางของ Flooding Method (บี) ภาพจากมุมมองดานบน

Collecting DitchRecharge Area

Bank Bank
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TR055 Eng: Recharge Area (CEB03.txt) Thai: พ้ืนท่ีเติมน้ํ า (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition: องคประกอบพ้ืนฐานอยางหน่ึงของการเติมน้ํ าทางผิวดิน  โดยเปนบริเวณท่ีซึ่งกํ าหนดใหเปนพ้ืนท่ีสํ าหรับ
การเติมน้ํ า  และกระบวนการเติมน้ํ าทางผิวดินท้ังหมดจะดํ าเนินการในบริเวณนี้ ซึ่งก็รวมถึงชั้นดิน ชั้นน้ํ า ท่ีอยูภายใต
พ้ืนท่ีน้ีดวย  (R01)
Illustration: The boundaries of recharge areas enclose areas within which vertical leakage is being
diverted to pumping centers. (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface recharge (TR042)

TR056 Eng: Recharge Rate (CEB03.txt) Thai: อัตราเติมน้ํ า (CTS02.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition: อัตราท่ีใชวัดปริมาณนํ ้าท่ีเขาไปเพ่ิมเติมระดับน้ํ าบาดาลในชัน้น้ํ าบาดาล   หนวยวัดเปนลูกบาศกเมตรตอ
นาที  ค ําน้ีมกัมสีองความหมาย  ความหมายท่ัวไปคือ อัตราท่ีใชวัดปริมาณนํ้ าท่ีเติมไดในกระบวนการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ า
บาดาลทุกประเภท  อีกความหมายหน่ึงแคบกวา คือ หมายถึงอัตราท่ีน้ํ าเขาไปเพ่ิมเติมปริมาณนํ้ าในชั้นน้ํ าปด (R01)
Illustration: Recharge rates for aquifers must be estimated before groundwater resources can be
evaluated and before the consequences of the utilization of aquifers can be forecast. (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Infiltration Rate (TR062)

TR057 Eng: Infiltration Rate (CEB02.txt) Thai: อัตราการซึมน้ํ า (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge

> Recharge Rate
Definition: อัตราเตมิน้ํ าท่ีวัดปริมาณนํ้ าท่ีซึมลงสูชั้นน้ํ าบาดาลเปนลูกบาศกเมตรเทียบกับเวลาเปนนาที (ลูกบาศก
เมตรตอนาที) ซึง่เปนอัตราท่ีคาดวาน้ํ าดังกลาวจะลงไปเพ่ิมเติมระดับน้ํ าในชั้นน้ํ าบาดาล อัตราน้ีใชในการวัดประสิทธิ
ภาพของวิธีการเติมน้ํ าทางผิวดิน (R02)
Illustration: The decrease in infiltration rate occurs at the point when the combination of gradients and
conductivities in the soil curl no longer accept all the water supplied by the rainfall. (CEB02.txt)
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Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Recharge Rate (TR056), Surface recharge (TR042)

TR058 Eng: Decrease in Infiltration Rate
(CEB03.txt)

Thai: การลดลงของอัตราการซึมน้ํ า (CTB01.txt)+

Grammatical Category: noun Subject Field:  Methods of artificial recharge > Surface
Recharge > Problems

Definition: ปญหาของการเติมน้ํ าทางผิวดิน เปนการท่ีอัตราการซมึน้ํ าลดลงอยางมากจนผิดปกติ  มักเกิดจากการอุด
ตันของพ้ืนผิวดินท่ีสัมผัสกับน้ํ า  ความจขุองชัน้น้ํ ามีจํ ากัด  หรือเกิดจากขาดน้ํ าในฤดูน้ํ าแลง (R01)
Illustration: The decrease in infiltration rate occurs at the point when the combination of gradients and
conductivities in the soil curl no longer accept all the water supplied by the rainfall. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Clogging (TR059), Infiltration Capacity (TR067), Dry Period (TR065)

TR059 Eng: Surface Clogging (CEB01.txt) Thai: การอุดตันท่ีผิวดิน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge

> Problems
Definition: สาเหตหุน่ึงของการลดลงของอัตราการซึมน้ํ า  เปนการท่ีผิวดนิท่ีสัมผัสกับน้ํ าเติมในกระบวนการเติมน้ํ า
ทางผิวดนิเกิดการอุดตัน ทํ าใหน้ํ าไมสามารถผานลงไปยังชั้นน้ํ าได  และทํ าใหเกิดการลดลงของอัตราการซึมน้ํ าตาม
มา  สาเหตขุองการอุดตันท่ีผิวดินมีอยูหลายประการ ไดแก ดินบวมน้ํ า  ฟองอากาศ  การเติบโตของจุลชีพ  ตะกอน
กนบอ  และโคลนอุดตัน  (R01)
Illustration: Also, the recharge water must he analyzed to determine its adequacy-that is, to determine
whether it is chemically compatible with the groundwater and whether it requires pretreatment to avoid
the clogging of the soil or surface clogging. (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Decrease in Infiltration Rate (TR058), Swelling of soil particle (TR060), Air entrapment
(TR061), Microbial growth (TR062), Groundwater mound (TR063), Dispersion of clay (TR064)
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TR060 Eng: Swelling of Soil Particle (CEB03.txt) Thai: ดนิบวมน้ํ า18

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
> Problems > Surface Clogging

Definition: สาเหตหุน่ึงของการอุดตันท่ีผิวดิน  เกิดจากการที่อนุภาคของดินรับน้ํ ามากเกินไปจึงบวมพองข้ึน จนปด
กัน้ชองวางในเน้ือดินท่ีน้ํ าจะผานลงไปได (R01)
Illustration: The initial decrease is attributed to dispersion and swelling of soil particles after wetting; the
subsequent increase accompanies elimination of entrapped air by solution in passing water, while the
final gradual decrease results from microbial growths clogging the soil pores. (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Clogging (TR059)

TR061 Eng: Air Entrapment (CEB02.txt) Thai: ฟองอากาศ (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge

> Problems > Surface Clogging
Definition: สาเหตหุน่ึงของการอุดตนัท่ีผิวดิน เกิดจากการที่ฟองอากาศจากน้ํ าเติมมีมากเกินไปทํ าใหปดกั้นชองวางท่ี
น้ํ าจะแทรกตัวลงไปในชั้นดินได (R01)
Illustration: In addition, air entrapment between the wetting front and the water table retards recharge
rates. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Clogging (TR059)

TR062 Eng: Microbial Growth (CEP04.txt) Thai: การเติบโตของจุลชีพ19

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
> Problems > Surface Clogging

Definition: สาเหตหุน่ึงของการอุดตันท่ีผิวดิน  เกิดจากการที่จุลชีพ เชน เชื้อรา หรือ แบคทีเรีย  เติบโตข้ึนท่ีบริเวณที่
น้ํ าสัมผัสผิวดนิ เน่ืองมาจากความชื้นในบริเวณดังกลาว  ซึ่งการเติบโตของจุลชีพเหลาน้ีมีสวนปดกั้นชองทางท่ีน้ํ าท่ี

                                                          
18 บัญญัตใิหมตามลักษณะเดนของศัพท
19 บัญญัติศัพทใหมโดยใชวธิกีารแปลศัพท  เพราะความหมายตรงตัว
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จะไหลซึมลงไปใตดินได (R01)
Illustration: The common problem in recharging by surface spreading is clogging of the surface material
by suspended sediment in the recharge water or by microbial growth. (CEP04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Clogging (TR059)

TR063 Eng: Groundwater Mound (CEB02.txt) Thai: ตะกอนกนบอ (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge

> Problems > Surface Clogging
Definition: สาเหตหุน่ึงของการอุดตันท่ีผิวดิน  เกิดจากตะกอนดินท่ีติดมากับน้ํ าเติมสะสมตัวอยูกนแองเติมน้ํ า หรือ
บริเวณเตมิน้ํ า เมื่อผานไปมีการสะสมตัวมากข้ึนเร่ือยๆ ก็จะทํ าใหเกิดการอุดตัน น้ํ าไมสามารถผานลงไปใตดินได
(CEB01.txt)
Illustration: The recharge process involves the growth of a groundwater mound beneath the spreading
basin. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Clogging (TR059)

TR064 Eng: Dispersion of Clay (CES02.txt) Thai: โคลนอุดตัน20

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
> Problems > Surface Clogging

Definition: สาเหตหุน่ึงของอุดตันท่ีผิวดิน  เกิดจากโคลนท่ีติดมากับน้ํ าเติม หรือเกิดจากดินท่ีเละเน่ืองจากฝนตกแลว
ไหลลงมาทับถมอยูในบริเวณเติมน้ํ าซึ่งเมื่อเกิดการสะสมและกระจัดกระจายอยูในบริเวณเติมน้ํ า ทํ าใหชองทางเติม
น้ํ าเกิดการอุดตัน (CEB01.txt)
Illustration: Even if the injectant has the same moderate SAR as the native brackish groundwater,
dispersion of clays in the aquifer can occur due to interactions between SAR and salinity. (CES02.txt)
Note: -

                                                          
20 บัญญัตศิพัทโดยวิธีผสมศัพท  นํ าคุณสมบัติเดนของมโนทัศน คือ โคลน และการอุดตัน มารวมกันเปน �โคลนอุด
ตัน�



208

Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Clogging (TR059)

TR065 Eng: Dry period (CEB02.txt) Thai: ฤดน้ํู าแหง (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge

> Problems
Definition: สาเหตหุน่ึงของการลดลงของอัตราการซึมน้ํ า  ชวงเวลาท่ีน้ํ าเติมท่ีไดจากแหลงน้ํ าผิวดินตามธรรมชาติ
ขาดแคลน  ทํ าใหในชวงดังกลาวอัตราการเติมน้ํ าและอัตราการซึมน้ํ าลดลงอยางมาก (CEB05.txt)
Illustration: Water utilities and districts in many areas of the country are participating in and/or planning
for conjunctive use projects in which surplus surface waters obtained during wet periods are recharged
to the aquifer for use during dry periods /droughts. (CES03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn. = drought (CES03.txt), Ant. = Wet Period (CEB01.txt)
Cross-reference: Decrease in Infiltration Rate (TR058)

TR066 Eng: Wet Period (CEB01.txt) Thai: ฤดน้ํู าหลาก (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge

> Problems > Dry Period
Definition: ชวงเวลาท่ีน้ํ าเติมจากธรรมชาติมีมากเพียงพอตอความตองการ เชน หนาฝน หรือฤดูมรสุม เปนตน  ตรง
ขามกับฤดูน้ํ าแหง  (CEB05.txt)
Illustration: Much or the recharge of alluvial basin-fill aquifers comes from streambed infiltration during
the wet period. (CEB01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Ant. = Dry Period (CES03.txt)
Cross-reference: Dry Period (TR070)

TR067 Eng: Infiltration Capacity (CEB02.txt) Thai: ความจขุองชั้นน้ํ าเปด21

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge

                                                          
21 บัญญัตศิพัทใหมโดยนํ านิยามของศัพทมาใช  แมวาศัพทภาษาอังกฤษจะใชวา Infiltration Capacity ซึง่นาจะแหล
ไดวา ความจใุนการซมึน้ํ า แตเมื่อพิจารณาจากนิยามแลวหมายถึงความจุของชั้นน้ํ าเปดท่ีเติมน้ํ าลงไปมากกวา
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Definition: สาเหตหุน่ึงของการลดลงของอัตราการซึมน้ํ า  เปนความจุหรือปริมาณนํ้ าท่ีชั้นน้ํ าเปดในพื้นท่ีเติมน้ํ า
สามารถรองรับได  ซึ่งอาจไดมากหรือนอยตางกันไปข้ึนอยูกับสภาพดินและชั้นหินในบริเวณนั้นๆ  ความจุน้ํ าจะลดลง
เมือ่ไดรับการเติมน้ํ าไปเร่ือยๆ ในกรณีท่ีความจขุองชั้นน้ํ ามีจํ ากัด  ก็จะทํ าใหอัตราการซึมน้ํ าลดลงหรือมีนอย (R02)
Illustration: The hydrologic concept of infiltration capacity is an empirical concept based on observations
at the ground surface. (CEB02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Surface Recharge (TR042)

TR068 Eng: Well Recharge (CES01.txt) Thai: การเตมิน้ํ าผานบอบาดาล (CTP01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field:  Methods of artificial recharge
Definition:

F11: Well Recharge
วธิกีารเตมิน้ํ าลงชัน้น้ํ าบาดาลโดยการเจาะบอบาดาลใหทะลุไปยังชั้นน้ํ าบาดาลท่ีตองการ   แลวทํ าการอัดฉีดน้ํ าลงไป  
ดวยวธิน้ีีจงึสามารถควบคุมปริมาณนํ้ าบาดาลท่ีตองการเติมลงไปได  การเติมน้ํ าผานบอบาดาลน้ีใชเติมน้ํ าไดท้ังชั้น
น้ํ าเปด และชัน้น้ํ าปด  ผลการเติมน้ํ าจะทํ าใหระดับน้ํ าบาดาลและปริมาณนํ้ าในชั้นน้ํ าเพ่ิมขึ้น  การดูวาระดับน้ํ าเพ่ิม
ขึน้หรือไมน้ัน ในชั้นน้ํ าเปดสามารถวัดระดับน้ํ าไดโดยตรง  สวนในชั้นน้ํ าปดจะวัดจากระดับน้ํ าไดตอเมื่อมีการขุดบอ
สังเกตการณ (Monitoring Well) ท่ีเชื่อมตอกับชั้นน้ํ าน้ันโดยตรงแลววัดระดับน้ํ าท่ีสูงข้ึนมาในบอน้ัน (R03)
Illustration: Where both surface and well recharge are feasible, well recharge may therefore tend to be
more cost-effective in situations where a need exists for the recovered water at the recharge site and
where treatment of the water would be required anyway. (CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Artificial Recharge (TR003), Recharge Well (TR069)

Monitoring Well Recharge Well Injection Pump

Pipe

Water Table

Cone of Recharge
Confined Aquifer

Piezometric
Level
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TR069 Eng: Recharge Well (CEB03.txt) Thai: บอเติมน้ํ า # 22

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge
Definition:

F12: Recharge Well

องคประกอบสํ าคัญในการเติมน้ํ าผานบอบาดาล  เปนบอท่ีขุดลงไปยังชั้นน้ํ าบาดาลเพ่ือวัตถุประสงคในการเติมน้ํ า
จากผิวดนิลงสูชัน้น้ํ าบาดาลดังกลาว  บอท่ีใชในการเติมน้ํ า มีความแตกตางจากบอบาดาลท่ีใชสูบน้ํ า  ในแงของวัตถุ
ประสงคในการใช  สวนประกอบอ่ืนๆ ในบอมีความคลายคลึงกัน  ดังน้ันในบางกรณีจึงสามารถใชบอบาดาลเกามา
ดดัแปลงเปนบอเตมิน้ํ าได เปนการประหยัดคาใชจายทางหน่ึง  แตก็มีขอจํ ากัดในแงของชั้นน้ํ าท่ีตองการเติมน้ํ า  ซึ่ง
ชัน้น้ํ าท่ีขดุเจาะบอบาดาลไวอาจไมตรงกับชั้นน้ํ าท่ีตองการเติมก็เปนได   สวนประกอบหลักๆ ของบอเติมน้ํ า คือ ทอ
กรุ  ทอกรอง  และฟวลเตอร (CEB03.txt)
Illustration: A recharge well may be defined as a well, which admits water from the surface to aquifers.
(CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn. = Injection Well (CEP04.txt)
Cross-reference: Well Recharge (TR068), Well Casing (TR070), Well Screen (TR071), Filter (TR072)

TR070 Eng: Well Casing (CES01.txt) Thai: ทอกรุ (CTS01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >

Recharge Well
Definition:  สวนประกอบของบอเติมน้ํ า     ลักษณะเปนทอโลหะทํ าหนาท่ีกรุดานในและดานนอกของบอเติมน้ํ า
(CTS01.txt)
Illustration: It is advisable to ensure a disinfectant residual within the well casing, screen and gravel pack,
                                                          
22 แกไขจากศัพทเดิม �บอน้ํ าเติม�(CTS01.txt) โดยวธิกีารเรียงลํ าดับคํ าใหม  ศัพทเดิมไมถูกไวยากรณจึงเรียงใหมเปน
�บอเติมน้ํ า�

Well Casing

Well Screen
Recharge Well

Filter
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or borehole. (CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference:  Recharge Well (TR069)

TR071 Eng: Well Screen (CEB03.txt) Thai: ทอกรอง  (CTS01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >

Recharge Well
Definition: สวนประกอบของบอเติมน้ํ า  ทอโลหะซึง่เปนแกนกลางของบอเติมน้ํ า  ติดตั้งอยูดานในทอกรุอีกที  ใน
กรณีท่ีมีเศษหินเศษดินหลงผานแผนกรองปากบอลงมาไดก็จะมาติดอยูตามทอกรอง นับเปนดานท่ีสองในการกรอง
น้ํ าเติม  (CTS01.txt)
Illustration: Recharge water may contain bacteria which can form growths on the well screen and the
surrounding formation, thereby reducing the effective flow area. (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Recharge Well (TR069)

TR072 Eng: Filter (CEB04.txt) Thai: แผนกรอง23

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >
Recharge Well

Definition: สวนประกอบของบอเติมน้ํ า เปนแผนกรองท่ีทํ าหนาท่ีกรองฝุนผงตางๆ หรือเศษดินเศษหินท่ีอาจติดมากับ
น้ํ าเตมิ  แผนกรองน้ีจะติดตั้งอยูท่ีปากบอเติมน้ํ า มีบทบาทเพ่ือชวยลดปญหาการเกิดบออุดตัน (CTS01.txt)
Illustration: To minimize clogging and to provide for ease of maintenance, a special filter system is built
into the top of each well. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Recharge Well (TR069)

                                                          
23 �แผนกรอง�บัญญัตโิดยวธิกีารอิงกลุม เน่ืองจากศัพทอ่ืนท่ีส่ือถึงองคประกอบของบอเติมน้ํ าเหมือนกัน ไดแก ทอกรุ
และทอกรอง  จึงบัญญัติศัพทน้ีใหใกลเคียงกัน
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TR073 Eng: Monitoring Well (CES01.txt) Thai: บอสังเกตการณ (CTP01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge
Definition: องคประกอบหน่ึงในการเติมน้ํ าผานบอบาดาล  เปนบอท่ีขุดขึ้นเพ่ือใชประโยชนในหลายๆ ดาน เชน วัด
ระดบัน้ํ าในชัน้น้ํ าปดเมื่อทํ าการเติมน้ํ าลงไปแลว  หรือใชสังเกตคุณภาพน้ํ าบาดาลในชั้นน้ํ าปด เปนตน
Illustration: Typically, this includes water levels, flows, pressures, water quality, and other data at ASR
and monitoring well facilities. (CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn = Observation Well (CES02.txt), Collector Well (CEB04.txt)
Cross-reference: Confined Aquifer (TR039), Well Recharge (TR068), Piezometric surface (TR027)

TR074 Eng: Injection Pump (CEB01.txt) Thai: เคร่ืองอัดน้ํ า # 24

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge
Definition: องคประกอบหน่ึงของการเติมน้ํ าผานบอบาดาล  เปนเคร่ืองสูบท่ีใชสูบน้ํ าเติมจากแหลงน้ํ าผิวดินท่ีเตรียม
ไว ลงไปเติมใสบอเติมน้ํ าในกระบวนการเติมน้ํ าผานบอบาดาล (CEB01.txt)
Illustration: The principal difference is that water flows out of the recharge well and into the surrounding
aquifer under either a gravity head or a head maintained by an injection pump. (CEB01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Recharge Well (TR069)

                                                          
24 แกไขจากศัพทเดิม คือ �ปมอัดน้ํ า� (CTB01.txt) โดยการตัดคํ าวา �ปม� ออกเปล่ียนเปน �เคร่ือง� แทน เพราะคํ าวา
�ปม� อาจทํ าใหผูใชงานสับสนกับคํ าวาปมสูบน้ํ าได
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TR075 Eng: Cone of Recharge (CEB04.txt) Thai: กรวยน้ํ าเติม (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge
Definition:          

F13: Cone of Recharge

กรวยน้ํ าท่ีเกดิจากแรงดันของการอัดน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลดวยวิธีเติมน้ํ าผานบอบาดาล  กรวยน้ีจะมีลักษณะควํ่ า และ
จะเกิดอยูรอบๆ บอเติมน้ํ า กรวยน้ํ าเตมิน้ีมลัีกษณะตรงขามกับกรวยน้ํ าลด ซึ่งจะเกิดเมื่อมีการสูบน้ํ าออกจากชั้นน้ํ า
บาดาลดวยปริมาณและความเร็วท่ีมากในระดับหน่ึง  (CEB04.txt)
Illustration: By comparing the discharge equations for pumping and recharge wells, it might be
anticipated that the recharge capacity would equal the pumping capacity of a well if the recharge cone
has dimensions equivalent to the cone of depression. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification:  Syn. = Recharge Cone (CEB04.txt) , Atn. = Cone of discharge (TR091)
Cross-reference: Well Recharge (TR068),  Cone of discharge (TR085)

TR076 Eng: Well Clogging (CES02.txt) Thai: การอุดตันท่ีบอเติมน้ํ า # 25

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge
Definition: ปญหาท่ีพบในการเติมน้ํ าผานบอบาดาล เปนการท่ีบอเติมน้ํ าเกิดการอุดตัน  น้ํ าไมสามารถไหลลงสูชั้น
น้ํ าไดโดยสะดวก หรือไดนอยกวาปกติ  เกดิไดจากหลายสาเหตุ เชน คราบอุดตัน  อนุภาคเล็กๆอุดตัน และการเติบโต
ของจุลชีพ เปนตน (R01)
Illustration: Biological Growth Bacteria can cause well clogging if they are able to grow and multiply in
the environment they are in, such as in a well for example. (CES02.txt)
Note: -
                                                          
25 แกไขจากของเดิม �บออุดตัน� ใหมีลักษณะอิงกลุม เพราะ Surface clogging ใชวา �การอุดตันท่ีผิวดิน� จงึให Well
Clogging ใชโครงสรางเดียวกันคือ การอุดตันท่ีบอเติมน้ํ า

Cone of Recharge
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Linguistic Specification: Syn. = Well plugging (CES03.txt)
Cross-reference: Well Recharge (TR068), Incrustation(TR077), Sediment (TR078)  และMicrobial Growth
(T062)

TR077 Eng: Incrustation (CES03.txt) Thai: คราบอุดตัน26

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >
Well Clogging

Definition: สาเหตุหน่ึงของการอุดตันท่ีบอเติมน้ํ า  เกดิจากคราบท่ีเกิดจากโคลนหรือดินท่ีเปนอนุภาคเล็กๆ ติดมากับ
น้ํ าเตมิและผานฟวเตอรลงมาได  เศษดินโคลนเล็กๆ เหลาน้ีจะไปจับอยูตามทอกรองและบริเวณที่เชื่อมตอกับชั้นน้ํ า
เมือ่เวลาผานไปทํ าใหเกิดคราบเกาะติดแนนอุดตันทางผานของน้ํ าเติมไดในท่ีสุด  และทํ าใหน้ํ าเติมไมสามารถผานบอ
ลงสูชั้นน้ํ าได  (CEB01.txt, R02)
Illustration: Moreover, incrustation from clay can also plug well screens and aquifers.(CES03.txt)
Note: Incrustation นอกจากจะแปลวา คราบอุดตันไดแลว ยังอาจเรียกไดอีกอยางวา �ตระกรัน�
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Well Clogging (TR076)

TR078 Eng: sediment (CEB04.txt) Thai: อนุภาคเล็กๆ (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >

Well Clogging
Definition: สาเหตุหน่ึงของการอุดตันท่ีบอเติมน้ํ า  ลักษณะเปนชิ้นสวนเล็กๆ ของดินหรือหินท่ีติดมากับน้ํ าบาดาล
แตจะมรูีปรางเปนกอนหรือมีขนาดท่ีเห็นไดชัดกวาคราบอุดตัน  การอุดตันดวยอนุภาคน้ีสามารถเกิดขึ้นไดในเวลาท่ี
ส้ันกวาการอุดตนัเน่ืองมาจากคราบอุดตัน  เพราะการเกิดคราบอุดตันตองอาศัยระยะเวลาในการสะสมตัวของคราบ
ตะกอนดนิทีละนอย  แตการอุดตันดวยอนุภาคเล็กๆ น้ีจะมีขนาดใหญของส่ิงท่ีไปอุดตันใหญกวาทํ าใหแมมีจํ านวน
เพียงเล็กนอยก็สามารถกอใหเกิดปญหาในการเติมน้ํ าได (R03)
Illustration: Recharged water should be as free of sediment as possible. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Well Clogging (TR076)

                                                          
26 บัญญัตดิวยวิธีคํ าสํ าคัญ  ตามลักษณะเดนของศัพท
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TR079 Eng: Redevelopment (CES01.txt) Thai: การพัฒนาบอ (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >

Well Clogging
Definition: วธิกีารแกปญหาการอุดตันท่ีบอเติมน้ํ า  เปนการปรับปรุงบอโดยการทํ าความสะอาดบอคร้ังใหญ  และ
การตรวจสอบการทํ างานของอุปกรณตางๆ ในบอ  วิธีท่ีนิยมใชกันคือการสูบลางยอนกลับ  ซึ่งเปนการใชแรงดันลม
เปาลางบอ  (R02)
Illustration: Injection wells tend to plug, requiring periodic redevelopment to maintain their capacity.
(CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Well Clogging (TR076), Backflushing (TR080)

TR080 Eng: Backflushing (CES01.txt) Thai: การสูบลางยอนกลับ (CTS01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >

Well Clogging
Definition: เปนวธิกีารพฒันาบออยางหน่ึง  ทํ าไดโดยการใชแรงดันลมเปาลางทํ าความสะอาดบอใหม ใหอนุภาคดิน
หรือหินกอนเล็กๆ และคราบท่ีเกาะติดอยูภายในบอหลุดออก (R03)
Illustration: Some ASR wells currently in operation are redeveloped seasonally by extended pumping, as
a part of the recovery operation, without any additional backflushing frequency. (CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Redevelopment (TR079), Well Clogging (TR076)

TR081 Eng: Organics Removal (CES02.txt) Thai: การก ําจัดอินทรียสาร (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >

Well Clogging
Definition: วธิกีารแกปญหาการอุดตันท่ีบอเติมน้ํ า  เปนการกํ าจัดอินทรียสารท่ีอยูในบอเติมน้ํ า  เชน เชื้อรา หรือ
แบคทีเรีย ท่ีชอบเติบโตในบริเวณที่มีความชื้นสูงอยางบอเติมน้ํ าและไปอุดตันในบอทํ าใหทํ าการเติมน้ํ าไมมีประสิทธิ
ภาพ  การกํ าจัดทํ าไดโดยการเติมสารเคมีลงไป เปนวธิหีน่ึงในการแกปญหาการอุดตันท่ีบอเติมน้ํ า  มักจะใชการเติม
กรดในการกํ าจัดอินทรียสาร  (R03)
Illustration: They specify the level of wastewater treatment to be primary and secondary with filtration,
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organics removal and disinfection. (CES02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Well Clogging (TR076), Acid treatment (TR082)

TR082 Eng: Acid Treatment(CES01.txt) Thai: การเติมกรด (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >

Well Clogging
Definition: วธิหีน่ึงในการก ําจัดอินทรียสาร  เปนการเติมน้ํ ากรดลงในบอเติมน้ํ าเพ่ือทํ าลายส่ิงตกคางและอินทรียสาร
ท้ังหลายท่ีอุดตันบอใหหมดไป (R03)
Illustration: More radical redevelopment methods such as acid treatment have also been used in
limestone aquifers. (CES02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn. = Acidification (CES02.txt)
Cross-reference: Organic Removal (TR081)

TR083 Eng: Induced Recharge (CEB04.txt) Thai: การเตมิน้ํ าดวยการเหนี่ยวนํ า27

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge
Definition: . การเตมิน้ํ าลงชัน้น้ํ าบาดาลวิธีหน่ึง  มีลักษณะเดนอยูท่ีการใชวิธีสูบน้ํ าจากชั้นน้ํ าบาดาลท่ีเปนเปาหมาย
เพ่ือใหเกดิแรงเหน่ียวนํ าน้ํ าจากแหลงน้ํ าอ่ืนลงสูชั้นน้ํ าบาดาลเปาหมาย  ดังน้ันการเติมน้ํ าดวยวิธีน้ีไมตองเตรียมน้ํ า
เตมิเหมอืนวธิอ่ืีน  แตขอเสียก็คือมีความจํ ากัดในดานของบริเวณเติมน้ํ า และปริมาณนํ้ าเติม  การเติมน้ํ าดวยการ
เหน่ียวนํ าน้ีแบงไดเปนสองรูปแบบ คือ  การกํ าหนดตํ าแหนงบอใหอยูใกลแหลงน้ํ าผิวดิน  และการเหน่ียวนํ าน้ํ าผิวดิน
(CES01.txt)
Illustration: Induced Recharge Direct methods of artificial recharge described above involve the
conveyance of surface water to some point where it enters the ground. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Artificial Recharge (TR003), Conjunctive Well (TR084), Induced Infiltration (TR086)

                                                          
27 บัญญัตดิวยวธิกีารอิงกลุม   ศัพทอ่ืนๆ ในกลุมเดียวกันไดแก การเติมน้ํ าผานบอบาดาล, การเติมน้ํ าทางผิวดิน ซึ่งมี
รูปศัพทวา การเติมน้ํ า + (ตวัเชื่อม) + (วธิกีารเติมน้ํ า)  ดงัน้ันจงึบัญญัติศัพทน้ีโดยใชวิธีการเดียวกัน
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TR084 Eng: Conjunctive Well (CEP04.txt) Thai: การใชบอเหน่ียวนํ า # 28

Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Induced
Recharge

Definition:

F14: Conjunctive Well
วธิกีารเตมิน้ํ าดวยการเหน่ียวนํ าแบบหน่ึง  ทํ าไดโดยการขุดบอบาดาลใหทะลุถึงท้ังชั้นน้ํ าปด (เปาหมายในการเติม)
และชั้นน้ํ าเปด (แหลงน้ํ าเติม)  แลวทํ าการสูบน้ํ าออกจากชั้นน้ํ าปดท่ีเปนเปาหมายในการเติมน้ํ า ซึ่งก็จะทํ าใหเกิด
กรวยน้ํ าลด  และแรงเหน่ียวนํ าน้ํ าใตดินจากชั้นน้ํ าเปดใหไหลลงสูชั้นน้ํ าปด สงผลใหระดับน้ํ าในชั้นน้ํ าปดเพ่ิมขึ้น
(CEB01.txt, R01)
Illustration: Water augmentation by conjunctive wells has the advantage of utilizing sediment-free
groundwater which greatly reduces the damage of clogging well screens. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Induced Recharge (TR083), Conjunctive well (TR084)

TR085 Eng: Cone of discharge (CEB01.txt) Thai: กรวยน้ํ าลด (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Induced

Recharge
Definition: องคประกอบหน่ึงท่ีเกดิขึ้นในการเติมน้ํ าดวยการใชบอเหน่ียวนํ า  มีลักษณะเปนกรวยหงาย จะเกิดเมื่อมี
การสูบน้ํ าออกจากชัน้น้ํ าบาดาลดวยความเร็วและปริมาณที่มากพอสมควร  กรวยน้ีจะเกิดในบริเวณที่มีการสูบน้ํ า
ออกปริมาณมากท่ีสุด มีลักษณะตรงขามกับกรวยน้ํ าเติม ซึ่งมีลักษณะเปนกรวยควํ่ า  และจะเกิดในบริเวณที่มีการ
เตมิน้ํ าในปริมาณมาก  (R01)
                                                          
28 แกไขศัพทเดิม คือ การก ําหนดตํ าแหนงบอใหอยูใกลแหลงน้ํ าผิวดิน (CTB01.txt) ดวยการบัญญัติใหม เพราะยาว
เกนิไปไมมคีวามกระชับ  ศัพทท่ีบัญญัติใหมใชวิธีการผสมศัพท คือดึงเอาลักษณะเดนมา  บัญญัติใหม เปน �การใช
บอเหน่ียวนํ า�

Discharge Well

Cone of dischargeUnconfined Aquifer
Confined Aquifer

Water Table

Piezometric Surface

(เอ) ขั้นตอนการสูบน้ํ าออก (บี) เกิดการเหนี่ยวนํ า
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Illustration: A cone of discharge , or cone of depression, will form in the aquifer around a pumping  as the
water level declines. (CEB01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn. = Cone of Depression (CEB02.txt), Ant. = Cone of Recharge (TR081)
Cross-reference: Conjunctive Well (TR090), Cone of recharge (TR075)

TR086 Eng: Induced Infiltration (CEB04.txt) Thai: การเหนี่ยวนํ าน้ํ าผิวดิน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Induced

Recharge
Definition:

F15: Induced Infiltration
วธิีการเติมน้ํ าดวยการเหน่ียวนํ าแบบหน่ึง  หลักการอยูท่ีการเบ่ียงเบนเสนทางการไหลของน้ํ าใตดินตามธรรมชาติ
โดยการขดุบอบาดาลใหทะลุถึงชั้นน้ํ าบาดาลท่ีตองการเติม  และตองเลือกใหอยูในบริเวณที่มีแหลงน้ํ าธรรมชาติอยู
ใกลเคยีงดวย  ซึ่งโดยปกติแลวทิศทางการไหลของนํ้ าบาดาลจะไหลจากชั้นน้ํ าออกไปสูแหลงน้ํ าธรรมชาติท่ีอยูบริเวณ
ใกลเคยีง ซึง่เรียกวาการสูญเสียน้ํ าตามธรรมชาติ  จากน้ันใหทํ าการสูบน้ํ าออกจากชั้นน้ํ าบาดาลดังกลาวจนเกิดกรวย
น้ํ าลด ซึง่แรงเหน่ียวนํ าน้ีจะชักนํ าใหทิศทางการไหลของกระแสน้ํ าใตดินเปล่ียนเปนไหลจากแหลงน้ํ าธรรมชาติเขาสู
ชัน้น้ํ าใตดนิท่ีถูกสูบน้ํ าออกไป    ดังน้ันน้ํ าจากแหลงน้ํ าธรรมชาติก็จะไหลเขาสูชั้นน้ํ าบาดาลท่ีตองการ และทํ าให
ระดบัน้ํ าบาดาลในชั้นน้ํ าดังกลาวสูงขึ้น (CEB01.txt, R01)
Illustration: Induced infiltration where supplied by a perennial stream assures a continuing water supply
even though overdraft conditions may exist in nearby areas supplied only by natural recharge.
(CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Induced Recharge (TR083), Conjunctive Well (TR084), Flow line (TR087)

แหลงน้ํ าธรรมชาติ

Water Table

Flow Line

Discharge Well

Flow Line

(เอ) กอน Induced Infiltration (บี) Induced Infiltration
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TR087 Eng: Flow Line (CEB05.txt) Thai: ทิศทางการไหล (CTS01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Induced

Recharge
Definition: เสนแสดงทิศทางการไหลของน้ํ าใตดินในวิธีการเหนี่ยวนํ าน้ํ าผิวดิน  เปนเสนทางแสดงการไหลของน้ํ าใต
ดนิแตละกระแสท่ีอยูในเครือขายการไหลของนํ้ าบาดาล (R01)
Illustration: The flow lines aid in drawing flow nets, from which a quantitative evaluation can be made.
(CEB05.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Induced infiltration (TR086), Flow net (TR088)

TR088 Eng: Flow net (CEB01.txt) Thai: เครือขายการไหลของนํ้ าบาดาล (CTS01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Methods of artificial recharge > Induced

Recharge
Definition: องคประกอบหน่ึงท่ีตองใชประกอบการพิจารณาเติมน้ํ าดวยการเหนี่ยวนํ า  เปนเครือขายการไหลของนํ้ า
บาดาลในชัน้น้ํ าบาดาลท้ังหมด  ประกอบไปดวยทิศทางการไหลของนํ้ าบาดาลกระแสตางๆ  มีความสํ าคัญอยางมาก
ตอการพิจารณาใชวิธีการเหนี่ยวนํ าน้ํ าผิวดิน  (R01)
Illustration: Flow lines on a flow net tend to diverge from recharge areas and come toward discharge
areas. (CEB01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference:  Flow Line (TR087), Induced Recharge (TR083)
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A6  = Type of recharge according to recharge water (Sewage recharge)

ศพัทในชดุน้ีเกีย่วกับชนิดของการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาลโดยคํ านึงถึงน้ํ าท่ีใชเติมเปนสํ าคัญ น่ันคือเปนการ
เตมิน้ํ าโดยใชน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด  นับเปนอีกมิติหน่ึงของการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  ศพัทชุดน้ีอาจพบในเอกสาร
ต ําราเรียน  เอกสารทางเทคนิค  และเอกสารเผยแพร ไดพอๆ กัน เพราะเปนเร่ืองท่ีสังคมใหความสนใจ  โดยเฉพาะ
เกีย่วกบัการนํ าน้ํ าเสียกลับมาผานใชประโยชนในการเติมน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล  และผลกระทบท่ีอาจเกิดกับส่ิงแวดลอม  
ศพัทในชุดน้ีประกอบดวย

TR089 Sewage Recharge
TR090 Reclaimed Water
TR091 Wastewater
TR092 Water Treatment Plant
TR093 Disinfection, Disinfect
TR094 Potable water
TR095 Chlorination, Chlorinate
TR096 Septic Tank
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TR089 Eng: Sewage Recharge (CEB03.txt) Thai: การเตมิน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด (CTP01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Sewage recharge
Definition: การเตมิน้ํ าลงชัน้น้ํ าบาดาลโดยใชน้ํ าท่ีผานการบํ าบัดแทนน้ํ าธรรมดา  วิธีการเติมน้ํ าเหมือนกับวิธีการ
ธรรมดาทุกประการ ตางกันเพียงประเภทของน้ํ าเติมเทาน้ัน (R02)
Illustration: In the present day when conservation, reclamation, and reuse of water are receiving
increasing emphasis, sewage recharge is being practiced and has been practiced in a variety of ways
throughout the world. (CEB03.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Artificial Recharge (TR003) ,Reclaimed Water  (TR090)

TR090 Eng: Reclaimed Water (CEP01.txt) Thai: น้ํ าท่ีผานการบํ าบัด (CTP01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Sewage recharge
Conceptual Relation:

F16: Reclaimed Water
น้ํ าเตมิท่ีใชในการเติมน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด  เปนน้ํ าเสียท่ีผานการบํ าบัดแลว  สวนมากจะผานการบํ าบัดโดยโรงบํ าบัด
น้ํ า  น้ํ าชนิดน้ีมีคุณภาพในระดับหน่ึง แตยังไมสามารถใชในการอุปโภคบริโภคได  (CEP01.txt, R03)
Illustration: In some areas where water is scarce, reclaimed water is a logical and economically sound
alternative source of water for irrigation purposes. (CES02.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn. = Treated Waste Water (CEP04.txt)
Cross-reference: Recharge Water (TR043), Sewage Recharge (TR089)

TR091 Eng: Wastewater (CES04.txt) Thai: น้ํ าเสีย (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun Subject Field: Sewage Recharge > Reclaimed Water
Definition: น้ํ าซึง่เปนท่ีมาของน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด  มคีณุสมบัติเปนน้ํ าท่ีปนเปอนของเสีย หรือมีปริมาณอินทรียสาร
สูงจนเกนิมาตรฐานน้ํ าใช   สวนใหญไดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการทํ าเกษตรกรรม  (R03)

Industry Water Treatment Plant

Waste Water

Septic Tank Recharge
Area

Reclaimed Water
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Illustration: In addition to real improvement of the water quality, aquifer storage can provide a useful
psychological tool when treated wastewater is injected into the aquifer with the view of reusing it for
irrigation purposes or drinking purposes. (CEP01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Reclaimed Water (TR090), Sewage Recharge (TR089)

TR092 Eng: Water Treatment Plant
(CES01.txt)

Thai: โรงบํ าบัดน้ํ าเสีย (CTP01.txt)+

Grammatical Category: noun Subject Field: Sewage Recharge
Definition: องคประกอบหน่ึงของการเติมน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด  เปนสถานท่ีบํ าบัดน้ํ าเสีย โดยการปรับปรุงคุณภาพน้ํ า
ใหดขีึน้ใหอยูในระดับท่ีใชงานได  แตยังไมสามารถนํ าไปอุปโภคบริโภคได  วิธีการที่ใชในการบํ าบัดน้ํ ามีหลายวิธี เชน
การกรอง  การกํ าจัดอินทรียสาร และ การฆาเชื้อ เปนตน
Illustration: Site Selection For most ASR projects, the site for the Phase 2 test facilities is best located
either at or close to the water treatment plant, or at some point in the distribution system where major
facilities are already in place, such as a pumping station or a ground storage reservoir. (CES01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: Syn. = Wastewater Treatment Plant (CEP04.txt)
Cross-reference: Wastewater (TR091), Reclaimed Water (TR090), Sewage recharge (TR089),  Organics
Removal (TR081), Disinfection (TR093)

TR093 Eng: Disinfection (CES03.txt), Disinfect
(CES03.txt)

Thai: การฆาเชื้อ (CTP01.txt)+, ฆาเชื้อ (CTP01.txt)+

Grammatical Category: noun, verb Subject Field: Sewage Recharge
Definition: วธิกีารบ ําบัดน้ํ าท่ีใชในโรงงานบํ าบัดน้ํ าเสีย  เปนกระบวนการฆาเชื้อในน้ํ าโดยการเติมสารเคมีลงไป ประ
สิทธภิาพในการฆาเชื้อมีหลายระดับเชน การฆาเชื้อเบ้ืองตน ซึ่งเปนระดับท่ีใชในโรงบํ าบัดน้ํ าเสีย หรือการฆาเชื้อขั้น
สูง ท่ีใชสํ าหรับน้ํ าท่ีจะนํ าไปใชอุปโภคบริโภค (R03)
Illustration: 1. (n.) They specify the level of wastewater treatment to be primary and secondary with
filtration, organics removal and disinfection . (CES02.txt)
2. (v.) Usually it is only necessary to disinfect the recovered water prior to distribution. (CES01.txt)
Note: -
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Linguistic Specification: -
Cross-reference: Water Treatment Plant (TR092)

TR094 Eng: Potable Water (CEP01.txt) Thai: น้ํ าอุปโภคบริโภค (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun Subject Field: Sewage recharge > Disinfection
Definition: น้ํ าท่ีผานการฆาเชื้อขั้นสูง  เปนน้ํ าท่ีไดมาตรฐานนํ้ าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  นับเปนคุณภาพน้ํ าท่ีเปน
เปาหมายของการเติมน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด  โดยหวังวาเมื่อนํ าน้ํ าท่ีผานการบํ าบัดฆาเชื้อในระดับหน่ึงแลวไปกักเก็บไว
ในชัน้น้ํ าบาดาล จะชวยใหคุณภาพน้ํ าดีขึ้น  เมื่อสูบขึ้นมาใชและนํ าไปผานกระบวนการฆาเชื้อขั้นสูงแลวก็นาจะมีคุณ
ภาพเพียงพอท่ีจะเปนน้ํ าอุปโภคบริโภคได  (CEB01.txt)
Illustration: In addition, high-quality potable water is now stored in an unconfined high-salinity aquifer to
provide a safe town water supply to Clayton on the western shore of Lake Alexandrina. (CEP01.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Water Treatment Plant (TR092), Disinfection (TR093)

TR095 Eng: Chlorination �n. (CES02.txt),
Chlorinate �v. (CES02.txt)

Thai: การฆาเชื้อดวยคลอรีน29, เตมิคลอรีนฆาเชื้อ30

Grammatical Category: noun Subject Field:  Sewage Recharge > Disinfection
Definition: วธิกีารที่ใชในการฆาเชื้อ  โดยการเติมคลอรีนลงไปในน้ํ า เพ่ือทํ าใหเชื้อโรคบางชนิดหมดไป  และชวยทํ า
ใหคณุภาพของน้ํ าดีขึ้น  สวนจะดีขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปริมาณและความเขมขนของคลอรีนท่ีใชเติม
(CES02.txt)
Illustration: 1. (n.) Chlorination is a very common way to disinfect water. (CES02.txt)
2. (v.) Pumped water is chlorinated before entering distributing mains. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Disinfection (TR093)

                                                          
29 บัญญัติโดยวิธีแปลศัพท เพราะแปลแลวไมเยิ่นเยอ  ส่ือความหมายไดตรงตัว
30 บัญญัตใิหมดวยวิธีการอิงกลุม ดูจากท่ี Chlorination แปลวา 'การฆาเชื้อดวยคลอรีน'
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TR096 Eng: Septic Tank (CEB04.txt) Thai: ถงัเก็บและอัดฉีดน้ํ า31

Grammatical Category: noun Subject Field: Sewage Recharge
Definition: องคประกอบหน่ึงในการเติมน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด  เปนถงัท่ีใชเก็บน้ํ าท่ีผานการบํ าบัดแลวกอนจะนํ าไปเติม
ลงสูชัน้น้ํ าบาดาล  มักจะสรางใหอยูสูงกวาพ้ืนดินข้ึนไประดับ  ทํ าใหบางครั้งอาจใชทํ าหนาท่ีเปนเสมือนปมเติมน้ํ า
โดยใหปลอยน้ํ าท่ีจะใชเติมผานทอลงสูบอเติมน้ํ า  ทํ าใหน้ํ าเติมมีแรงดันน้ํ าสูง และไหลลงบอไดเร็ว (CEB04.txt,
CEP01.txt)
Illustration: In the present day when conservation, reclamation, and reuse of water are receiving
increasing emphasis, sewage recharge is and has been practiced in a variety of ways throughout the
world, Septic tanks act as small recharge units. (CEB04.txt)
Note: -
Linguistic Specification: -
Cross-reference: Sewage Recharge (TR089)

                                                          
31 บัญญัตดิวยวธิคี ําสํ าคัญ  ไดใชศัพทท่ีชื่อใหเห็นถึงหนาท่ีความสํ าคัญของมโนทัศนดังกลาวในเร่ืองการเติมน้ํ าฯ
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ดชันีรูปภาพ

F03 Filtration TR028
F04 Infiltration TR029
F05 Deep-well Injection TR036
F06 ASR TR040
F07 Chain of Basins TR047
F08 Ditch Method TR049
F09 Natural Channel Method TR052
F10 Flooding Method TR053
F11 Well Recharge TR068
F12 Recharge Well TR069
F13 Cone of Recharge TR075
F14 Conjunctive Well TR084
F15 Induced Infiltration TR086
F16 Reclaimed Water TR090
F17 Hydrologic Cycle of Groundwater TR009
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ดชันีคนศัพท

หมายเหตุ  ศพัทอังกฤษท่ีมศีพัทไทยวงเล็บกํ ากับ คือศัพทหลักในประมวลศัพท  นอกน้ันเปนคํ าท่ีมีความหมายใกล
เคยีง สาเหตท่ีุนํ ามารวมไวในดัชนีเพราะตองการใหผูใชงานที่ไมรูจักศัพทหลักสามารถสืบคนขอมูลศัพทดังกลาวได
อยางกวางขวาง

A
Acid treatment (การเติมกรด) CN082 TR082
Acidification CN082 TR082
Air entrapment (ฟองอากาศ) CN061 TR061
Aquifer (ชัน้น้ํ าบาดาล) CN005 TR005
Aquifer storage recovery CN040 TR040
Artesian water level CN027 TR027
Artificial recharge (การเตมิน้ํ าลงชั้นน้ํ าบาดาล) CN003 TR003
ASR (กระบวนการเอเอสอาร) CN040 TR040
ASR well CN041 TR041

B
Backflushing (การสูบลางยอนกลับ) CN080 TR080
Bank (คนักั้นน้ํ า) CN054 TR054
Basin (แองน้ํ า) CN046 TR046
Basin recharge (วธิเีตมิน้ํ าดวยแองน้ํ า) CN045 TR045

C
Capillary fringe CN031 TR031
Chain of basins (ระบบหลายแอง) CN047 TR047
Chlorinate (เตมิคลอรีนฆาเชื้อ) CN095 TR095
Chlorination (การฆาเชื้อดวยคลอรีน) CN095 TR095
Collecting ditch (คูรับน้ํ า) CN048 TR048
Collector well CN073 TR073
Cone of depression CN085 TR085
Cone of discharge (กรวยน้ํ าลด) CN085 TR085
Cone of recharge (กรวยน้ํ าเติม) CN075 TR075



227

Confined aquifer (ชัน้น้ํ าปด) CN039 TR039
Confining layer (ชั้นหิน) CN034 TR034
Conjunctive well (การใชบอเหน่ียวนํ า) CN084 TR084
Contamination (การปนเปอนในชั้นน้ํ า) CN037 TR037

D
Declining water level (การลดลงของระดับน้ํ าบาดาล) CN024 TR024
Decrease in infiltration rate (การลดลงของอัตราการซึมน้ํ า) CN058 TR058
Deep-well injection (การอัดน้ํ าเสีย) CN036 TR036
Discharge (n.) (การสูญเสียน้ํ าบาดาล) CN018 TR018
Discharge (v.) (ออก, ไหลออก) CN018 TR018
Disinfect (ฆาเชื้อ) CN093 TR093
Disinfection (การฆาเชื้อ) CN093 TR093
Dispersion of clay (โคลนอุดตัน) CN064 TR064
Ditch (คู) CN050 TR050
Ditch method (วธิเีติมน้ํ าดวยคูน้ํ า) CN049 TR049
Drought CN065 TR065
Dry period (ฤดน้ํู าแหง) CN065 TR065

E
Evaporation (การระเหย) CN015 TR015
Ex-filtration (การซึมออกจากชั้นน้ํ า) CN016 TR016

F
Filter (แผนกรอง) CN072 TR072
Filtration (การกรอง) CN028 TR028
Flooding method (วธิน้ํี าทวม) CN053 TR053
Flow line (ทิศทางการไหล) CN087 TR087
Flow net (เครือขายการไหลของนํ้ าบาดาล) CN088 TR088
Furrow method CN049 TR049

G
Groundwater (น้ํ าบาดาล) CN006 TR006
Groundwater development & management (การพัฒนาและจัดการนํ้ า CN002 TR002
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บาดาล)
Groundwater level (ระดับน้ํ าบาดาล) CN025 TR025
Groundwater mound (ตะกอนกนบอ) CN063 TR063
Groundwater pumping (การสูบน้ํ าบาดาล) CN017 TR017
Groundwater runoff (น้ํ าฝนท่ีไหลซึมผานชั้นดินลงสูชั้นน้ํ าบาดาล) CN012 TR012

H
Hydrologic cycle of groundwater (วฏัจักรน้ํ าบาดาล) CN009 TR009

I
Incrustation (คราบอุดตัน) CN077 TR077
Induced infiltration (การเหน่ียวนํ าน้ํ าผิวดิน) CN086 TR086
Induced recharge (การเตมิน้ํ าดวยการเหนี่ยวนํ า) CN083 TR083
Infiltration (การไหลซึมผานชั้นดิน) CN029 TR029
Infiltration capacity (ความจุของชั้นน้ํ าเปด) CN067 TR067
Infiltration rate (อัตราการซึมน้ํ า) CN057 TR057
Inject (อัดน้ํ า) CN038 TR038
Injection (การอัดน้ํ า) CN038 TR038
Injection pump (เคร่ืองอัดน้ํ า) CN074 TR074
Injection well CN069 TR069
Irrigation method (วธิเีติมน้ํ าดวยระบบชลประทาน) CN051 TR051

L
Land subsidence (แผนดินทรุด) CN023 TR023

M
Microbial growth (การเติบโตของจุลชีพ) CN062 TR062
Monitoring well (บอสังเกตการณ) CN073 TR073

N
Native groundwater (น้ํ าบาดาลเดิม) CN007 TR007
Natural channel method (วธิเีตมิน้ํ าดวยคูคลองธรรมชาติและคันทดน้ํ า) CN052 TR052
Natural discharge (การสูญเสียน้ํ าบาดาลตามธรรมชาติ) CN019 TR019
Natural recharge (การเพ่ิมเติมน้ํ าโดยธรรมชาติ) CN008 TR008
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O
Observation well CN073 TR073
Organics removal (การกํ าจัดอินทรียสาร) CN081 TR081
Overdraft (n.) (การสูบน้ํ าขึ้นมาใชจนเกินสมดุลย) CN020 TR020
Overdraft (v.) (สูบน้ํ าขึ้นมาใชจนเกินสมดุลย CN020 TR020

P
Permeability (ความพรุน) CN032 TR032
Phreatic water CN006 TR006
Piezometric surface (ระดับน้ํ าในชั้นน้ํ าปด) CN027 TR027
Potable water (น้ํ าอุปโภคบริโภค) CN094 TR094
Potentiometric surface CN027 TR027
Precipitation (ฝน) CN014 TR014
Pumping CN017 TR017
Pumping well (บอบาดาล) CN035 TR035

R
Recharge (n.) (การเติมน้ํ า) CN004 TR004
Recharge (v.) (เติมน้ํ า) CN004 TR004
Recharge area (พ้ืนท่ีเติมน้ํ า) CN055 TR055
Recharge basin CN046 TR046
Recharge cone CN075 TR075
Recharge rate (อัตราเติมน้ํ า) CN056 TR056
Recharge water (น้ํ าเติม) CN043 TR043
Recharge well (บอเติมน้ํ า) CN069 TR069
Reclaimed water (น้ํ าท่ีผานการบํ าบัด) CN090 TR090
Redevelopment (การพัฒนาบอ) CN079 TR079
Runoff (น้ํ าฝน) CN010 TR010

S
Safe-yield (ปริมาณสมดุลย) CN021 TR021
Salt water intrusion CN022 TR022
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Salt-water intrusion (การแทรกตัวของน้ํ าเค็ม) CN022 TR022
Saturated zone (บริเวณอิ่มน้ํ า) CN031 TR031
Sea water intrusion CN022 TR022
Sea-water intrusion CN022 TR022
Sediment (อนุภาคเล็กๆ) CN078 TR078
Septic tank (ถงัเก็บและอัดฉีดน้ํ า) CN096 TR096
Sewage recharge (การเติมน้ํ าท่ีผานการบํ าบัด) CN089 TR089
Spreading basin CN046 TR046
Spreading method CN042 TR042
Storm runoff (น้ํ าจากพายุ) CN011 TR011
Study of groundwater (ศาสตรดานน้ํ าบาดาล) CN001 TR001
Surface clogging (การอุดตันท่ีผิวดิน) CN059 TR059
Surface recharge CN042 TR042
Surface runoff CN012 TR012
Surface spreading CN042 TR042
Surface water (น้ํ าผิวดิน) CN044 TR044
Swelling of soil particle (ดนิบวมน้ํ า) CN060 TR060

T
Treated wastewater CN090 TR090

U
Unconfined aquifer  (ชัน้น้ํ าเปด) CN033 TR033
Unsaturated zone (บริเวณไมอ่ิมน้ํ า) CN030 TR030

V
Vadose zone CN030 TR030

W
Wastewater (น้ํ าเสีย) CN091 TR091
Wastewater treatment plant CN092 TR092
Water spreading CN042 TR042
Water table (ระดบัน้ํ าในชั้นน้ํ าเปด) CN026 TR026
Water treatment plant (โรงบํ าบัดน้ํ าเสีย) CN092 TR092
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Well casing (ทอกรุ) CN070 TR070
Well clogging (การอุดตันท่ีบอเติมน้ํ า) CN076 TR076
Well plugging CN076 TR076
Well recharge (การเติมน้ํ าผานบอบาดาล CN068 TR068
Well screen (ทอกรอง) CN071 TR071
Wet period (ฤดน้ํู าหลาก) CN066 TR066

Z
Zone of aeration CN030 TR030
Zone of saturation CN031 TR031
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ

นางสาวพลอยแสง  เอกญาติ  เกิดวันท่ี  15  กุมภาพันธ  พ.ศ.2521  ท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  สํ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  จากคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2541  ตอมาสํ าเร็จการ
ศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต  จากคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในป
พ.ศ.2543  ปจจุบันศึกษาตอในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการแปลและการลาม  ศูนย
การแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ต้ังแตป
พ.ศ.2542


