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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ศาสตรเรื่องการเติมนํ้ าลงชั้นนํ้ าบาดาลจัดเปนแขนงหนึ่งของความรูดานวิศวกรรม
ศาสตรที่ถือวาใหมมากสําหรับประเทศไทย สังเกตไดจากการที่ยังไมมีมหาวิทยาลัยแหงใดในเมืองไทย
ที่เปดสอนศาสตรชนิดนี้เปนการเฉพาะ นอกจากการสอนรวมในเรื่องวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ดังนั้นเมื่อ
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมทรัพยากรธรณี ริเริ่มดําเนินการโครงการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จึงเกิดอุปสรรคในดานตางๆมากมาย รวมทั้งเรื่องการใชและการแปลศัพทวิชา
การเฉพาะดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลดวย แมวาในขณะนี้ปญหาดังกลาวจะยังเปนเพียงปญหา
เฉพาะหนาภายในหนวยงานหนึ่ง แตเมื่อเวลาผานไปความสําคัญของปญหานี้ก็จะมีมากขึ้นโดยเฉพาะ
เมื่อโครงการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการยาวนานถึง 5 ป
(ในระยะเริ่มแรก) เริ่มดําเนินการอยางจริงจังในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และเมื่อโครงการนี้กลาย
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ความจําเปนในการ
สื่อสารเกี่ยวกับศาสตรเฉพาะดานก็จะทวีความสําคัญมากขึ้นอยางไมอาจหลีกเลี่ยง วิธีการแกปญหา
โดยการบัญญัติศัพทที่เปนทางการเพื่อนํามาใชก็ตองอาศัยกระบวนการทางราชการที่ซับซอนและยาว
นานมากจนอาจไมทันเวลาและกอใหเกิดความเสียหายไดในที่สุด ดังนั้น การจัดทําประมวลศัพท หรือ
ชุดศัพทเฉพาะดานเพื่อการนี้เสียแตเนิ่นๆ จึงมีความสําคัญและจําเปน นับเปนการปองกันปญหาที่
อาจทําใหเกิดอุปสรรคในพัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไดทางหนึ่ง
นอกจากความสําคัญในแงของการแกปญหาการใชศัพทเฉพาะดานแลว เรื่องของ
กระบวนการทําประมวลศัพทซึ่งใชในการทําวิจัยนี้ก็เปนศาสตรที่นาสนใจมากอีกอยางหนึ่ง
แมวา
ศาสตรดานศัพทวิทยาจะมีการศึกษาคนควาและทดลองใชกันมานานแลวในตางประเทศ
แตใน
ประเทศไทยก็ยังไมใชศาสตรที่มีผูรูจักแพรหลายนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของกระบวนการจัดทํา
ซึ่งแมจะมีการศึกษาถึงทฤษฎีหรือขั้นตอนบางสวนในการจัดทําประมวลศัพทมาแลวบาง แตการศึกษา
ในรูปแบบของงานวิจัยที่เนนศึกษากระบวนการทําประมวลศัพทอยางละเอียดเชนนี้ก็ยังไมเคยปรากฏ
มากอน ดังนั้น ผลจากการทําวิจัยครั้งนี้นอกจากจะชวยแกปญหาการใชศัพทเฉพาะดานของศาสตร
การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลแลว ผลอีกดานที่ตามมาก็คือจะเปนงานทางวิชาการชิ้นแรกๆของประเทศ
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ไทยที่นําเสนอกระบวนการทําประมวลศัพทอยางละเอียดพรอมตัวอยางการใชงาน
จริงเพื่อประโยชนตอการศึกษาดานศัพทวิทยาในประเทศไทยตอไป
ดวยความสําคัญและประโยชนดังกลาวขางตน จึงไดนําไปสูบทเริ่มตนในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ซึ่งปญหาและความจําเปนที่ไดเอยอางมานี้นอกจากจะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการทํา
วิจัยครั้งนี้แลว ก็ยังมีสวนกําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของงานวิจัยชิ้นนี้เชนกัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคในการทําวิจัยครั้งนี้แบงออกเปนสองประการ ประการแรกคือเปนการจัด
ทําประมวลศัพทสําหรับศาสตรดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความเขาใจรวมกันใน
การใชศัพทในศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศไทยใหมีมาตรฐานและความถูกตอง ให
เกิดการสื่อสารที่ตรงกันทั้งในหมูนักวิชาการภายในประเทศ ผูเกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของนักแปลและลามผูเปนตัวกลาง (Medium) ที่สําคัญยิ่งในการ
สื่อสาร วัตถุประสงคประการที่สอง คือ เปนการนําเสนอกระบวนการทําประมวลศัพท ซึ่งขอมูลทั้ง
หมดลวนไดมาจากการลงมือทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะชวยสนับสนุนการศึกษาคนควา
ดานศัพทวิทยาในประเทศไทยตอไปในภายภาคหนา
ดังนั้น หากการทําวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุ
ประสงคทั้งสองขอขางตน ก็จะเกิดประโยชนทั้งในแงของวิชาการและการปฏิบัติงานจริง
กลุมเปาหมายของการทําวิจัย
เนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้จะมีสองสวนตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดแก ประมวล
ศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
และผลการศึกษากระบวนการจัดทําประมวลศัพทดังกลาว
กลุมเปาหมายของการวิจัยจึงตองแบงออกเปนสองกลุมตามไปดวย คือกลุมเปาหมายของการจัดทํา
ประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล และกลุมเปาหมายของการศึกษาเรื่องกระบวนการจัด
ทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
กลุมเปาหมายของการจัดทําประมวลศัพทก็คือ ผูที่มีความตองการและจําเปนตองใช
งานประมวลศัพทชุดนี้ ซึ่งในปจจุบันคือเจาหนาที่และวิศวกรประจําโครงการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม แหงกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเจาหนาที่บริษัทรับ
เหมากอสรางโครงการ บริษัทที่ปรึกษาโครงการ นักแปลประจําโครงการ และเจาหนาที่ติดตอ
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ประสานงาน ซึ่งตองมีการสื่อสารดวยศัพทเฉพาะดานอยูทุกวัน แมกลุมผูใชงานปจจุบันจะอยูในวง
แคบ แตในอนาคตอันใกลเมื่อโครงการเริ่มดําเนินงาน ความสําคัญของผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
และสังคมที่เกิดจากโครงการ ก็จะทําใหสื่อมวลชนในดานตางๆ รวมทั้งประชาชนที่สนใจในเรื่องสิ่งแวด
ลอมตองหันมาใหความสําคัญในเรื่องนี้อยางไมอาจหลีกเลี่ยง ความจําเปนในการสื่อสารดวยศัพท
เฉพาะดานที่มีมาตรฐานและความถูกตองก็ยอมทวีขึ้นเปนเงาตามตัว ดังนั้น กลุมเปาหมายที่โครง
การนี้วางไวจึงเนนหนักอยูที่คนทั่วไปที่ตองเขามาเกี่ยวของกับศาสตรดานนี้เปนหลัก
และใหความ
สําคัญกับนักวิชาการเฉพาะดานเปนสวนนอย ทั้งนี้เพราะโดยแทจริงแลวนักวิชาการเฉพาะดานของ
ศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศไทยยังถือวามีจํานวนอยูนอยมาก
นักวิชาการที่อาจ
ตองการใชประโยชนจากประมวลศัพทจึงยังมีคอนขางนอย การมุงใหกลุมเปาหมายเปนบุคคลทั่วไปที่
มีความสนใจและผูที่ตองใชงานจึงนาจะมีประโยชนตอสวนรวมมากกวา ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงค
และกลุมเปาหมายไวอยางชัดเจนเชนนี้ก็ไดชวยกําหนดขอบเขตและองคประกอบโดยรวมของงานวิจัย
ครั้งนี้ไปดวยในตัว
เพื่อใหประมวลศัพทที่ไดจากการทําวิจัยครั้งนี้มีประโยชนตอผูใชงานกลุมเปาหมาย
อยางแทจริง ขอมูลที่ใชในการทําวิจัยจึงเปนขอมูลที่รวบรวมมาจากการใชงานจริง เชน จากตําราเรียน
ในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล หรือเอกสารทางเทคนิคที่ใชกันอยูภายในองคกร เปนตน ซึ่งจะ
ปรากฏศัพทที่ผูใชงานอาจพบเจอไดในการทํางานเกี่ยวของกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ขอ
มูลในประมวลศัพทจะมีทั้งนิยาม ศัพทเปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รูปทางไวยากรณ
ศัพทอื่นๆ ในกลุมที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน ตัวอยางการใชงาน เปนตน ผลงานที่ไดนี้จะเปนทั้ง
เครื่องมือสําหรับผูใชงาน และเปนหนังสืออางอิงสําหรับผูที่สนใจ
กลุมเปาหมายสํ าหรับการศึกษากระบวนการจัดทํ าประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลง
ชั้นนํ้าบาดาล ก็คือ ผูสนใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดทําประมวลศัพท โดยเนนที่ผูที่กําลังศึกษาหรือใหความ
สนใจในการประยุกตใชวิธีการทางศัพทวิทยาในการจัดทําประมวลศัพท
การวิจัยครั้งนี้อาจเปนตัว
อยางหนึ่งในความพยายามที่จะแกปญหาการสื่อสารในศาสตรเฉพาะดานโดยวิธีทางศัพทวิทยา ผูที่
สนใจทางดานศัพทวิทยาและการจัดทําประมวลศัพทจึงนาจะไดรับประโยชนจากผลการศึกษานี้บาง
ไมมากก็นอย
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ขอบเขตของการวิจัย
เนื่องจากวัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งนี้คือ การจัดทําประมวลศัพท และการนํา
เสนอกระบวนการทําประมวลศัพทโดยละเอียด ขอบเขตของงานวิจัยจึงเนนหนักอยูที่การนําหลักการ
ทางศัพทวิทยาที่มีอยูมาประยุกตใชกับการทําประมวลศัพทใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุด โดยเนื้อ
หาจะเนนที่กระบวนการแตละขั้นตอน รายละเอียดวิธีการตางๆ ที่มีผูนําเสนอไวแลวเกี่ยวกับขั้นตอน
นั้นๆ การประยุกตใชทฤษฎี ขอดีขอเสีย และความเหมาะสมกับการใชงานจริง และเนื่องจากเปน
งานวิจัยที่ตองการขอมูลจากผลการทดลองปฏิบัติจริง
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทั้งหลายจึงยึด
ตามขอมูลที่ไดจากการลงมือทํากระบวนการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเปนหลัก
ขอจํากัดการวิจัย
การทํ าวิจัยเรื่องกระบวนการทํ าประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้ าลงชั้นนํ้ าบาดาลมีขอ
จํากัด คือ ขอบเขตของการทําวิจัย และปริมาณขอมูลที่ใช
ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตไวเฉพาะในดานของศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลเทานั้น ผลการวิจัยที่ไดมาในเชิงกระบวนการจัดทําประมวลศัพทจึงไมใชหลักการที่จะสามารถ
นําไปประยุกตใชไดทั่วไป วิธีการที่ดีที่สุดสําหรับการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ อาจไมใชวิธีการที่ดีที่
สุดในการจัดทําประมวลศัพทในเรื่องอื่นๆ ดังนั้น ผลการวิจัยในเชิงกระบวนการจึงเปนผลที่ยังไม
สามารถครอบคลุมการจัดทําประมวลศัพทโดยทั่วไปได ประโยชนที่ไดจากการศึกษากระบวนการดัง
กลาวจึงลดความสําคัญลงเปนเพียงความพยายามและตัวอยางหนึ่งของการประยุกตใชวิธีการทางศัพ
ทวิทยาในการจัดทําประมวลศัพทเพื่อแกปญหาการสื่อสารในศาสตรเฉพาะดานดานหนึ่งเทานั้น
ขอจํากัดอีกประการคือ ปริมาณของขอมูลที่ใชในการทําวิจัย เนื่องจากการทําวิจัย
เนนการใชขอมูลที่มีการใชงานจริง การเก็บรวบรวมขอมูลจึงตองใชความระมัดระวังและหลักเกณฑ
ตางๆ คอนขางมาก ประกอบกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเปนศาสตรใหมที่ยังไมคอยแพร
หลายมากนัก ขอมูลจึงยังมีไมมาก เมื่อนํามาพิจารณาดวยเกณฑตางๆ ขางตนเพื่อใหไดขอมูลที่มี
ลักษณะตามตองการก็ยิ่งทําใหปริมาณขอมูลนอยลงไปอีก
เรื่องของปริมาณขอมูลนี้จึงนาจะเปน
อุปสรรคสําคัญอีกดานหนึ่งของการทําวิจัยครั้งนี้
ขอจํากัดประการสุดทาย คือ ขอมูลศัพทภาษาไทยไดมาจากขอมูลที่มีการใชงานจริง
ในระบบผูปฏิบัติงาน (User) ไมใชนักวิชาการ ดังนั้น การกําหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพทนี้

5

จะอาศัยเกณฑที่ไดจากขอมูลในระดับผูปฏิบัติงานเทานั้น จึงอาจไมใชศัพทที่ไดรับการยอมรับอยาง
เปนทางการจากนักวิชาการ การนําประมวลศัพทนี้ไปใชงานจึงตองคํานึงสถานการณใชงานดวย ผล
การวิจัยนี้มีกลุมเปาหมายอยูที่ผูปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของกับเรื่องการเติมนํ้ าลงชั้นนํ้า
บาดาลเปนหลัก โดยมิไดมีจุดมุงหมายในการวางกฎเกณฑการใชศัพทในศาสตรเฉพาะดานนี้ เปน
เพียงความพยายามที่จะวางมาตรฐานชั่วคราวใหกับการใชศัพทในหมูผูปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไปที่
ไมมีความรูเรื่องการเติมนํ้ าลงชั้นนํ้ าบาดาลจนกวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดบัญญัติศัพทที่จะใชใน
ศาสตรดังกลาวอยางเปนทางการตอไป
โครงสรางของวิทยานิพนธ
การนําเสนอผลการทําวิจัย หรือ เนื้อหาในวิทยานิพนธฉบับนี้ แบงออกเปน 4 สวน
ใหญๆ ตามลักษณะของเนื้อหาและการนําเสนอ ดังนี้
สวนแรก (บทที่ 2) จะนําเสนอรายละเอียดความเปนมาของเรื่องศัพทวิทยาทั้งหมด
เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของศาสตรดานนี้ และความเหมาะสมที่ควรนํามาประยุกตใชในการแก
ปญหาเรื่องภาษาและศัพทเฉพาะดาน โดยเฉพาะกับเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ตอมาจะเปน
การนําเสนอรายละเอียดการเตรียมการเบื้องตน เชน การคนขอมูลเบื้องตน เครื่องมือที่ใชชวยในการ
รวบรวมขอมูล และการศึกษานํารอง เปนตน และปดทายดวยการสรุปขั้นตอนการทําประมวลศัพท
ทั้งหมดที่ไดกําหนดไว
สวนที่สอง (บทที่ 3 4 5 และ 6) เนนการนําเสนอกระบวนการจัดทําประมวลศัพทโดย
ละเอียด นับเปนเนื้อหาสวนใหญของวิทยานิพนธฉบับนี้ รายละเอียดในสวนนี้ประกอบไปดวย
กระบวนการสรางคลังขอมูลภาษา (Corpus) การจัดทําบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพท
เบื้องตน (Conceptual network and Extraction records) การจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
(Terminological Records) และการกําหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท ซึ่งในแตละขั้นตอน จะ
มีการวิเคราะหวิจารณวิธีวิทยาที่นักวิชาการทางดานศัพทวิทยาหลายๆ ทานนําเสนอไว เชน Teresa
Cabrè (1998) หรือ Gerhard Budin (1997) เปนตน โดยการนําวิธีวิทยาหรือหลักการตางๆ ดังกลาว
มาประยุกตใชกับการทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล แลวสรุปหาขอดีขอเสีย กอนที่
จะสรุปวิธีวิทยาที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทําประมวลศัพทดังกลาวตอไป รวมทั้งการนําเสนอปญหา
และทางแกไขในขั้นตอนตางๆ เหลานั้นดวย
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สวนที่สาม (บทที่ 7 และ 8) เปนผลสรุปของการวิจัย โดยในบทที่ 7 เปนบทความที่นํา
เสนอบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในกระบวนการจัดทําประมวลศัพท ซึ่งขอมูลที่ไดสวนหนึ่งมา
จากบทสรุปของการทําวิจัยครั้งนี้ สวนในบทที่ 8 เปนบทสรุปกระบวนการที่ใชในการจัดทําประมวล
ศัพทครั้งนี้ทั้งหมด รวมทั้งอุปสรรคในการทํางาน และการประโยชนที่อาจประยุกตใชไดจากผลการ
วิจัยครั้งนี้
สวนที่สี่ (ภาคผนวก ก, ข และ ค) คือ ขอมูลที่เปนผลลัพธจากการวิจัย ไดแก ราย
ละเอียดคลังขอมูลภาษา (Corpus) บันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน (Conceptual
network and Terminological records) และบันทึกขอมูลศัพท (Terminological records) ซึ่งทั้ง
หมดเปนผลลัพธจากการทําวิจัย ประโยชนของภาคผนวกนี้ นอกจากจะใชบันทึกขอมูลศัพทเปน
ประมวลศัพทแลว รายละเอียดทั้งหมดในภาคผนวกก็ยังทําหนาที่เปนตัวอยางประกอบการทําความ
เขาใจกระบวนการจัดทําประมวลศัพทที่นําเสนอไวในตัวบทวิทยานิพนธอีกดวย
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม และการเตรียมการเบื้องตน
วาดวยเรื่องศัพทวิทยา
ศัพทวิทยาเปนศาสตรที่ใหมมากสําหรับประเทศไทย
แตก็เปนที่รูจักแพรหลายมา
นานแลวในตางประเทศ
การศึกษาถึงพัฒนาการของศัพทวิทยาจะชวยใหเราเขาใจถึงลักษณะเดน
และขอดีขอเสียของศาสตรนี้มากขึ้น และเกิดความเขาใจวาทําไมศัพทวิทยาจึงเปนศาสตรที่ควรให
ความสําคัญ และศาสตรนี้จะชวยแกปญหาที่เกิดกับการใชศัพทเฉพาะดานในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลไดอยางไร
ศัพทวิทยาเปนศาสตรที่มีพัฒนาการยาวนานนับแตศตวรรษที่ 18 ซึ่งในสมัยนั้นการ
บัญญัติศัพททางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้นกระทําโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Specialist)
ทั้งสิ้น
ไมวาจะเปนศัพททางดานเคมีที่บัญญัติโดยนักวิทยาศาสตรเคมีอยาง Lavoisier และ
Berthollet หรือศัพทเกี่ยวกับพฤกษศาสตร (Botany) และสัตววิทยา (Zoology) โดย Linné เมื่อความ
จําเปนในการบัญญัติศัพทใหมๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในศตวรรษที่
19 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทั้งหลายก็เริ่มแสดงความตองการใหมีการจัดระบบเรื่องการบัญญัติศัพท
มากขึ้น พอมาถึงศตวรรษที่ 20 แมแตวิศวกรและผูเชี่ยวชาญก็เริ่มเขามามีบทบาทในการบัญญัติศัพท
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ดวยความกาวหนาและพัฒนาการอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคนี้ เพียง
การบัญญัติศัพทขึ้นใหมเริ่มจะไมเพียงพอ เริ่มมีความตองการที่จะกําหนดบรรทัดฐานและความตกลง
เรื่องการใชศัพทใหตรงกันดวย ผูที่เขามาแกปญหานี้ได คือ ชาวออสเตรเลียที่มีชื่อวา E. Wüster
(1898 – 1977) เขาเปนผูนําในการกําหนดแนวทางและแบบแผนของการกําหนดศัพทหรือบัญญัติ
ศัพทวิชาการในดานตางๆ ใหมีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งเปนผูกอตั้งสํานักเวียนนา (Vienna School)
ซึ่งเปนสถาบันหนึ่งที่โดดเดนเกี่ยวกับศัพทวิทยาจนไดรับการยกยองใหเปนผูวางรากฐานของศัพทวิ
ทยาสมัยใหม (Cabrè, 1998: 1-6)
จากนั้นเปนตนมา ศัพทวิทยาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาตามความตองการทางดานการ
สื่อสารของสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่เนน
เกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก็ทําใหมนุษยเกิดความตองการใหมๆ ในเรื่องภาษา
(Cabrè, 1998: 6) โดยสรุปก็คือ มนุษยตองการศัพทเพื่อมาใชแทนมโนทัศนใหมๆที่เกิดขึ้นเนื่องมา
จากพัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่ตองเกี่ยวของกับ
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ศาสตรตางๆ อยูตลอดเวลา พัฒนาการของศัพทวิทยาอันเกิดจากความจําเปนทางสังคมนี้ทําให
ศาสตรดานนี้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจวบจนปจจุบัน จนแทบจะกลาวไดเลยวา ศัพท
วิทยาก็คือ ผลิตผลที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั่นเอง
ศัพทวิทยามีหลักสําคัญอยูที่การกําหนดศัพท
(Term)
เพื่อใชแทนมโนทัศน
(Concept) ที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาตางๆ การกําหนดศัพทตามหลักการศัพทวิทยาไมใชเปนเพียงการ
แตงหรือแปลศัพท แตเปนการคัดเลือกศัพทที่สามารถถายทอดมโนทัศนไดอยางลงตัวมาจากชุดศัพท
ที่มีการใชจริง
ขั้นตอนโดยทั่วไปของการทําประมวลศัพทเริ่มจากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับ
เรื่องหรือศาสตรเฉพาะดานที่ตองการ
ศึกษาเนื้อหาเอกสารที่รวบรวมไดเพื่อกําหนดความสัมพันธ
ระหวางมโนทัศนตางๆ คัดเลือกศัพทเพื่อแทนมโนทัศนนั้นๆ พรอมทั้งเขียนนิยามศัพทและจัดระเบียบ
ขอมูลศัพท ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชจัดทําประมวลศัพทนั้น อาศัยการอางอิงจากแหลงขอมูล
ตางๆ เชน ตําราทางวิชาการ หรือบทความเฉพาะดาน ผูทําประมวลศัพท สวนใหญมักจะเปนนัก
ภาษาศาสตร หรือผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะดานนั้น หรือนักเทคนิค หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของโดย
ตรงอื่นๆ ผลงานที่ไดจึงจะมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับ
ในการประยุกตใชหลักการศัพทวิทยาในการทําประมวลศัพทเรื่องศาสตรเฉพาะดาน
ตางๆ อาจแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยหรือขั้นตอนหรือกระบวนการจัดทําบางอยาง ซึ่งผูจัดทํา
สวนใหญก็มักจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเขากับความตองการหรือความเหมาะสม โดยคํานึงถึงวัตถุ
ประสงค กลุมเปาหมาย และขอบเขตของเรื่องที่จะทําเปนสําคัญ
ศัพทวิทยากับเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
จากการคนควาทั้งทางสิ่งพิมพและอินเตอรเน็ต
รวมทั้งการตรวจสอบไปที่ราช
บัณฑิตยสภาทําใหสรุปไดวา ศัพทวิทยาในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลนั้น ยังไมมีปรากฏอยางจริง
จังมากอนทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งที่ศาสตรดานนี้ก็มีศัพทเฉพาะดานเปนของตนเอง
สาเหตุอาจเปนเพราะเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเปนศาสตรที่คอนขางใหมและคนสวนใหญยัง
มองวาเปนสวนเล็กๆ ที่แยกไมออกจากศาสตรใหญเรื่องนํ้าบาดาล (Groundwater Study)
แตแทจริงแลว แมเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นบาดาลจะเปนศาสตรเฉพาะดานที่แตกแขนง
มาจากศาสตรใหญเรื่องนํ้าบาดาล แตก็มีความเปนเอกเทศเฉพาะตัวสูง เพราะมีหลักการทางทฤษฎีที่
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ชัดเจนเปนของตนเอง มีความสําคัญทั้งในแงของวิศวกรรมนํ้าและการรักษาสิ่งแวดลอม และที่สําคัญ
ยังมีศัพทเฉพาะดานอยูจํานวนหนึ่งดวย (ประมาณ 100 ศัพท) ซึ่งแมจะไมใชจํานวนที่มากมาย แตก็
มากพอที่จะสรางปญหาใหกับผูใชงานได และดวยความที่ยังเปนศาสตรใหมทําใหศัพทวิชาการดานนี้
สวนใหญมักจะถูกรวมไวในพจนานุกรมศัพทเฉพาะทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือในดาน Water
Engineering เชน Dictionary of Water and Water Engineering (Nelson, 1973) หรือ Water
Science Glossary of Terms (U.S. Geological Survey, 2000) ซึ่งก็เปนการรวบรวมศัพทที่เกี่ยวของ
กับวิศวกรรมนํ้าโดยกวางๆ และนําเสนอแบบครอบคลุมรวมๆ ไมเฉพาะเจาะจงในดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลก็เปนเพียงสวนเล็กๆ สวนหนึ่งในศัพททั้งหมดเทานั้น
การนําเสนอก็เปนแบบเรียงตามตัวอักษร (Alphabetically) ไมมีการแสดงความสัมพันธทางมโนทัศน
ระหวางศัพท (Conceptual Relation) ศัพทสวนใหญไมมีความชัดเจนและมักจะไมครบถวน ตัวอยาง
ตอไปนี้เปนตัวอยางการใหนิยามศัพทที่ยกมาจากประมวลศัพทเกี่ยวกับเรื่องนํ้าบาดาล ซึ่งคําศัพทที่ยก
มาคือ RECHARGE ซึ่งเปนคําสําคัญ (keyword) คําหนึ่งของศาสตรดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
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)
จะเห็นวาตัวอยางที่ 2 นั้นใหนิยามของคําวา RECHARGE ไวสั้นมาก จนแทบไมทํา
ใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนใดๆ ในขณะที่ตัวอยางที่ 1 มีคํานิยามที่มีความหมายครอบคลุมกวางขวาง
มากกวา แตก็ยังขาดรายละเอียดดานอื่นๆ ของศัพท เชน ตัวอยางการใช (Example) รูปไวยากรณ
(Grammatical category) คําเหมือน (Synonym) หรือ คําตรงขาม (Antonym) เปนตน และที่
สํ าคั ญ คื อ ขาดการแสดงความเชื่ อ มโยงของศั พ ท กับเรื่ องการเติ ม นํ้ าลงชั้ นนํ้ าบาดาลในภาพรวม
(Conceptual Network) ซึ่งรายละเอียดเหลานี้แมวาจะดูไมจําเปนสําหรับผูใชงานที่เปนผูเชี่ยวชาญ
เรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล แตสําหรับผูใชงานทั่วไปหรือนักแปลแลว การใหรายละเอียดเหลานี้
จะชวยใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนตางๆของเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลมากขึ้น
และทําให
ปฏิบัติงานออกมาไดดวยความเขาใจทําใหเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารใหนอยที่สุด ดังนั้น การ
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รวบรวมศัพทในลักษณะทั่วๆ ไปตามตัวอยาง จึงอาจทําใหเกิดความไมสะดวกสําหรับผูใชงานที่
ตองการทําความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรนี้อยางแทจริง ยิ่งเปนศาสตรใหมที่ยังไมแพรหลายเชนนี้ การ
นําเสนอในรูปของประมวลศัพทนาจะเหมาะสมกวา เพราะนอกจากจะใหนิยามที่เหมาะสมสําหรับ
ศัพทที่ใชจริงแลว ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่ไมแตกตางจากพจนานุกรม และมีการนําเสนอที่สอดคลอง
กับโครงสรางแนวคิดมากกวา และเปนประโยชนตอผูที่ตองการใชงานมากกวาดวย
เมื่อพิจารณาไดแลววาศัพทวิทยาเปนศาสตรที่เหมาะสมที่สุดในการใชแกปญหาการ
ใชศัพทเฉพาะดานเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลซึ่งเปนกรณีศึกษาครั้งนี้
ตอมาก็ยอมตองมา
พิจารณาในทางกลับกันดวยวาองคประกอบในการทํ าวิจัยครั้งนี้เหมาะสมกับการนํ าศัพทวิทยามา
ประยุกตใชมากนอยเพียงใด โดยตองพิจารณาทั้งในแงของปริมาณขอมูลศาสตรเฉพาะดานวามีเพียง
พอสรางเปนคลังขอมูลภาษา (Corpus) ไดหรือไม ปริมาณศัพทเฉพาะดานในศาสตรดานนี้มีเพียงพอ
หรือไม ผูวิจัยมีคุณสมบัติที่จะทําประมวลศัพทในเรื่องนี้ไดหรือไม และโดยรวมแลวมีความเปนไปได
ในการทําประมวลศัพทในเรื่องนี้ใหสําเร็จสมบูรณไดมากนอยเพียงใด
ตามที่ไดเคยกลาวไวในบทนําแลววา ศาสตรดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลมีความ
แพรหลายในระดับหนึ่งแลวในตางประเทศ แตในประเทศไทยก็ยังเปนศาสตรที่มีผูรูจักนอยอยู ตาม
หลักการทั่วไปของศัพทวิทยาแลว ขนาดของคลังขอมูลภาษาไมควรนอยกวา 100,000 คํา จากการ
สํารวจขั้นตนพบวาปริมาณขอมูลภาษาอังกฤษนาจะมีเพียงพอ
และเมื่อไดคํานวณปริมาณศัพท
เฉพาะดานอยางคราวๆ แลวพบวามีประมาณ 100 ศัพท ซึ่งถือวาเปนปริมาณที่พอสมควร แมวาจะ
เปนปริมาณที่คอนขางนอยสําหรับประโยชนในแงของการนําไปใชงานจริง
แตขอมูลที่ไดก็จะมีคุณ
ภาพและมีประสิทธิภาพในการนําไปใชงาน และถามองในอีกแงมุมหนึ่งปริมาณดังกลาวก็พอเหมาะ
สําหรับใชเปนกรณีศึกษาถึงกระบวนการประยุกตใชวิธีวิทยาของศัพทวิทยาในการจัดทําประมวลศัพท
เพราะการจัดทําประมวลศัพทที่มีปริมาณศัพทมากๆ ก็จะทําใหสัดสวนเวลาในการศึกษาถึงกระบวน
การลดนอยไปตามลําดับ
สวนองคประกอบอีกดานที่จะละเวนการพิจารณาไปไมไดเลยก็คือคุณ
สมบัติของผูทําวิจัย ตามหลักการทําประมวลศัพทโดยทั่วไปแลว ผูจัดทําหรือผูวิจัยควรมีพื้นฐานหรือ
ความเกี่ยวของอยางใดอยางหนึ่งกับสาขาเฉพาะดานที่ทํา เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ ผลงานที่ไดจึง
จะเปนที่ยอมรับในสังคม ตัวผูวิจัยเองเปนผูหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของกับศาสตรดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลในประเทศไทย โดยผูวิจัยมีประสบการณการทํางานเปนฝายเลขานุการของโครงการเติมนํ้าลง
ชั้นนํ้าบาดาลเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป ไดเกี่ยวของทั้งในการแปลเอกสาร การจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธโครงการ เอกสารการประชุม เอกสารประมูล และเอกสารรายงานโครงการตางๆ รวม
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ถึงการประสานงานระหวางโครงการกับหนวยงานอื่นๆในกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานภาย
นอก ทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดเคยศึกษาตําราและเอกสารเกี่ยวกับศาสตรดาน
นี้ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
นี้มาแลวพอสมควร เมื่อผนวกกับการแนะนําและการควบคุมจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ผูวิจัยจึงมี
ความเหมาะสมในระดับหนึ่งสําหรับการจัดทําประมวลศัพทความรูเฉพาะดานนี้
สรุปโดยรวมไดวา เมื่อไดพิจารณาจากองคประกอบทั้งหมดโดยคราวๆ ในขั้นตนแลว
พบวาการนําเรื่องศัพทวิทยามาประยุกตใชกับการแกปญหาดานศัพทเฉพาะดานของเรื่องการเติมนํ้า
ลงชั้นนํ้าบาดาลนั้น มีความเหมาะสมทางดานทฤษฎี และมีความเปนไปไดที่จะทําวิจัยครั้งนี้ไดสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงเปนลําดับตอมาก็คือระเบียบวิธีวิจัยที่จะใชในการทํา
ประมวลศัพทครั้งนี้
ระเบียบวิธีวิจัยในการทําประมวลศัพท
ระเบียบวิธีวิจัยในการทําประมวลศัพทมีเขียนไวในตําราตางๆ
ซึ่งในการนํามา
ประยุกตใชกับการทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลครั้งนี้ ตองคํานึงถึงองคประกอบ
ดานความเหมาะสมในหลายๆ ประการ เชน ตองพิจารณาวาวิธีนั้นๆ สามารถสนองตอบตอวัตถุ
ประสงคของการทําวิจัยไดมากนอยเพียงไหน รายละเอียดที่ใชมีความเหมาะสมกับศาสตรเฉพาะดาน
ที่เปนเปาหมายหรือไม ถานําวิธีดังกลาวมาใชแลวจะมีปญหาตามมาหรือไม และถามีปญหาสามารถ
หาทางแกไดไหม เปนตน เมื่อไดวิเคราะหถึงความเหมาะสมและขอดีขอเสียของระเบียบวิธีวิจัยตางๆ
แลว จึงจะมาวิเคราะหอีกครั้งหนึ่งวาในการวิจัยครั้งนี้ควรเลือกใชวิธีใด หรือควรนําวิธีไหนมาประยุกต
ใชหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับเงื่อนไขการทําวิจัยตอไป
ซึ่งรายละเอียดในแตละขั้นตอนจะได
กลาวถึงในบทตอๆ ไป สวนในที่นี้จะเนนรูปแบบของระเบียบวิธีวิจัยคราวๆ กอนเพื่อเปนบรรทัดฐาน
ในการกําหนดขั้นตอนการทําประมวลศัพทตอไป
จากขั้นตอนการทําประมวลศัพทที่นําเสนอไวในหนังสือตํ าราเกี่ยวกับเรื่องประมวล
ศัพททั้งหลาย ขั้นตอนการทําประมวลศัพทที่นําเสนอโดย M. Teresa Cabrè ในหนังสือชื่อ
Terminologiy: Theory, Methods, and Applications (Cabrè,1998) มีความโดดเดนและเปนการ
นําเสนอที่ชัดเจนและเปนระบบมากที่สุด โดย Cabrè (1998) ไดแบงระเบียบวิธีการทําประมวลศัพท
เอาไว เปน 2 ประเภทใหญๆ คือ Systematic Searches และ Ad-hoc Searches ความแตกตางของ
ทั้งสองวิธีอยูที่ปริมาณของศัพท และจุดประสงคในการทําประมวลศัพท

12

Systematic Searches เปนวิธีการจัดทําประมวลศัพทที่เปนระบบ ใชกับศาสตร
เฉพาะดานที่มีศัพทเฉพาะดานจํานวนพอสมควร
วิธีการนี้ยังแบงยอยออกเปนอีกสองแบบ คือ
Systematic Monolingual Searches และ Systematic Multilingual Searches ซึ่งแตกตางกันตรง
จํานวนภาษาที่ใชในการทําวิจัย ขั้นตอนวิจัยโดยคราวๆ ตามวิธีการนี้ Cabrè (1998) ไดกําหนดไว
อยางนอย 6 ขั้นตอน คือ
(1) การกําหนดขอบเขต เชน กําหนดหัวขอ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
และขนาดของประมวลศัพท
(2) เตรียมการ เชน การรวบรวมขอมูล การหาที่ปรึกษาโครงการ การคัด
เลือกขอมูล การสรางฐานขอมูลภาษา การกําหนดขั้นตอนการทําประมวลศัพทโดยคราวๆ เปนตน
(3) ทําประมวลศัพท เชน การเลือกศัพทจากคลังขอมูลภาษา การทํา
บันทึกขอมูลเบื้องตน (Extraction Records) การทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)
เปนตน
(4) นําเสนอผลการวิจัย โดยในขั้นตอนนี้เปนการนําผลจากการทําวิจัย ซึ่ง
มักจะอยูในรูปของประมวลศัพทมาจัดรูปแบบเพื่อนําเสนอผูที่จะนําไปใชงานตอไป ซึ่งจะมีการแสดง
รายละเอียดตางๆ ดวยนอกเหนือจากตัวประมวลศัพท เชน บทแนะนําเกี่ยวกับศาสตรเฉพาะดาน คํา
แนะนําการใชงานประมวลศัพท หรือดรรชนีคนคํา เปนตน
(5) ตรวจสอบ อาจมีทั้งการตรวจสอบโดยผูทําวิจัยเอง ผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาศาสตร และผูเชี่ยวชาญศาสตรเฉพาะดาน
(6) แกปญหา โดยตองรูปญหาและขั้นตอนการแกปญหา
วิธีการ Systematic Search เปนวิธีการที่นิยมใชในการวิจัยหรือทําประมวลศัพทเปน
โครงการเพราะจะมีโอกาสไดจัดระเบียบการทํางานอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบและทบทวนแก
ไขไดอยางรอบคอบ และยังสามารถปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อใหประมวลศัพทที่ไดมีความถูก
ตองสมบูรณมากที่สุดอีกดวย
สวนวิธี Ad-hoc Search เปนวิธีที่นักแปลหรือผูใชศัพทเฉพาะดานมักจะใชแก
ปญหาเฉพาะหนาในการแปลเรื่องเฉพาะดานที่ไมมีความรูมากอน วิธีนี้ก็แบงยอยออกไดตามจํานวน
ภาษาเชนเดียวกัน คือ Ad-hoc Monolingual Searches และ Ad-hoc Multilingual Searches ในตาง
ประเทศนักแปลหรือนักวิชาการอาจตั้งคําถาม (Query) เกี่ยวกับศัพทที่เปนปญหา แลวสงคําถามดัง
กลาวใหนักศัพทวิทยา (Terminologist) ชวยหาทางแกปญหาใหก็ได ลักษณะเดนของวิธีการนี้คือ
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ปริมาณศัพทจะไมมากนัก (มักจะไมเกิน 50 ศัพท) เพราะตองพิจารณาแกปญหาไปทีละศัพท ทําให
ใชเวลามาก ขั้นตอนคราวๆ ของ Ad-hoc Search มีอยู 3 ขั้นตอนคือ
(1) ตั้งคําถาม (The Query) คือ การตั้งคําถามเพื่อระบุเปาหมายในการ
ทํางาน โดยตองมีการตั้งคําถามเชนนี้กับศัพทแตละศัพทเพื่อหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้นกับการใชศัพท
นั้นๆ เชน บอที่ใชในการอัดนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในโครงการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลมีชื่อเรียกวาอะไร
หรือ คําวา acre foot ในภาษาไทยเรียกวาอะไร เปนตน
(2) แกปญหา นําคําถามดังกลาวมาหาหนทางแกไข อาจจะโดยการตรวจ
สอบกับแหลงอางอิงตางๆ เชน พจนานุกรม คลังขอมูลภาษา (Corpus) หรือถามผูเชี่ยวชาญ เปนตน
เพื่อใหไดคําตอบของปญหาที่ตองการ
(3) นําเสนอทางออก เมื่อไดคําตอบก็นําไปแกปญหา หรือนําไปเสนอกับผู
แปลหรือผูใชภาษา และเก็บขอมูลที่ไดเปนบันทึกไวเพื่อประโยชนตอไปในภายภาคหนา
เมื่อพิจารณาจากวิธีการทําประมวลศัพททั้งสองแบบแลว วิธีการที่เหมาะสมกับการ
ทําวิจัยครั้งนี้มากที่สุดคือ Systematic Search ดวยเหตุผลสองประการคือ จากการคาดการณแลว
ปริมาณศัพทของประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลมีประมาณ 100 ศัพท จึงไมเหมาะกับ
วิธีการ Ad-hoc Search ที่ตองพิจารณาแกปญหาศัพทเปนรายศัพทไปซึ่งตองใชเวลามาก และ
ประการที่สองคือ
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้เปนการสรางบรรทัดฐานการใชศัพทเฉพาะดานใน
ศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล และตองการนําเสนอกระบวนการทําประมวลศัพทที่เปนระบบเพื่อ
เปนตัวอยางในการศึกษาเรื่องศัพทวิทยาตอไป ดังนั้นระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใชจึงควรมีระบบระเบียบ
มีหลักการ และขอมูลอางอิงเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ รวมทั้งการวิจัยที่เปนระบบก็จะชวยอธิบาย
กระบวนการทําประมวลศัพทโดยทั่วไปไดอยางชัดเจนมากกวาดวย นอกจากนั้น Sue Ellen Wright
และ Leland D. Wright ยังไดเสนอความเห็นเพิ่มเติมไวในบทความ Terminology Management for
Technical Translation (Wright, cited in Wright and Budin, 1997) ดวยวา วิธีการแบบ Systematic
นั้นเปนวิธีการที่เกิดจาก Subject-field-driven และเปนวิธีการที่นิยมใชกันในการศึกษาคนควาทาง
วิชาการ เพราะจะทําใหมีเวลาในการรวบรวมขอมูล การคัดเลือกขอมูล การกําหนดมโนทัศนสัมพันธ
นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหสามารถอางอิงขอมูลตางๆ สอบถามผูเชี่ยวชาญ และคัดเลือกความ
หมายใหกับศัพทแตละศัพทไดอยางละเอียดรอบคอบดวย ซึ่งแตกตางจากวิธีการแบบ Ad-hoc ซึ่ง
เปน Text-driven หรือเกิดจากความตองการแกปญหาเฉพาะหนา ดังนั้นความละเอียดรอบคอบและ
ระบบในการทํางานจึงไมชัดเจนเทา
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เมื่อสรุปไดวา วิธีการ Systematic Search นาจะเปนวิธีการที่เหมาะสมกับการทํา
วิจัยครั้งนี้มากที่สุด ก็ตองพิจารณาตอมาวาจะดําเนินการตามรูปแบบยอยรูปแบบใดในระหวางสอง
รูปแบบของวิธี Systematic Search ซึ่งไดแก Systematic Monolingual Search หรือ Systematic
Multilingual Search ก็ตองมาพิจารณาวาประมวลศัพทที่ไดตองการทําเปนสองภาษาหรือภาษา
อังกฤษภาษาเดียว ซึ่งตามวัตถุประสงคของการทําประมวลศัพทครั้งนี้ เห็นไดชัดวามีจุดมุงหมายให
เปนประมวลศัพทสองภาษาเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูใชงานที่เปนคนไทย แตการจะเลือกใชวิธีการ
Systematic Multilingual Search ก็มีอุปสรรคในแงของปริมาณขอมูลศาสตรเฉพาะดานที่เปนภาษา
ไทยนั้นมีไมเพียงพอ (มีเพียง 3,000 คํา) สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะศาสตรนี้เปนศาสตรที่ใหมมากใน
ประเทศไทย (ดูรายละเอียดในบทที่ 1) ขอมูลศัพทภาษาไทยที่จะนํามาดําเนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนการที่เปนระบบไดเชนเดียวกับภาษาอังกฤษจึงมีไมเพียงพอและไมสามารถกระทําได วิธีการ
แกปญหาก็คือ จัดใหขอมูลภาษาไทยเปนขอมูลเสริมในการจัดทําประมวลศัพท โดยรวบรวมขอมูล
ศัพทภาษาไทยใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แลวนํามาเทียบเคียงกับศัพทภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เกิด
ชองวาง (มีศัพทภาษาอังกฤษที่ไมมีศัพทไทยความหมายเดียวกัน) ก็จําเปนตองกําหนดวิธีวิทยาในการ
กําหนดศัพทภาษาไทยขึ้นมาใชแทนใหเหมาะสมที่สุด
ดังนั้นวิธีที่ใชจึงเปนการนํา Systematic
Monolingual Search มาประยุกตใหมใหมีลักษณะกึ่ง Systematic Multilingual Search ดวย โดยใช
วิธีวิทยาการกําหนดศัพทภาษาไทยเปนตัวเชื่อมชองวางที่เกิดจากการประยุกตระหวางสองวิธีดังกลาว
ระเบียบวิธีวิจัยที่ปรับปรุงใหมตามความเหมาะสมแลวจึงมีดังนี้
(1) การกําหนดขอบเขตการทําวิจัย ไดแก การกําหนดหัวขอการทําวิจัย
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย และขนาดของประมวลศัพท
(2) การเตรียมการเบื้องตนกอนการทําวิจัย ไดแก การรวบรวมขอมูล การ
หาที่ปรึกษาโครงการ การศึกษานํารอง
(3) การทําประมวลศัพท ไดแก ขั้นตอนการสรางคลังขอมูลภาษา การจัดทํา
มโนทัศนสัมพันธ การทําบันทึกขอมูลศัพท และการกําหนดศัพทภาษาไทย
(4) นําเสนอผลการทําวิจัย
(5) ตรวจสอบและแกไข
ระเบียบวิธีวิจัยที่ปรับปรุงใหมนี้ แตกตางจากเดิมเล็กนอยเทานั้น คือ ไดยายการคัด
เลือกขอมูลและการสรางฐานขอมูล ออกจากขั้นตอนที่ 2) ไปอยูในขั้นตอนที่ 3) โดยรวมไวในการสราง
คลังขอมูลภาษา สาเหตุที่ทําเชนนี้เพราะงานวิจัยชิ้นนี้ตองการเนนกระบวนการทําประมวลศัพทเปน

15

หลัก ผูทําวิจัยพิจารณาเห็นวาขั้นตอนทั้งสองเปนสวนหนึ่งของการสรางฐานขอมูลภาษาอยูแลว จึงนา
จะหยิบยกมาไวรวมกัน นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขั้นตอนบางอยางในขั้นตอนที่ 3
เพื่อใหเกิดความสมบูรณมากขึ้น ซึ่งก็รวมทั้งการกําหนดศัพทภาษาไทยดวย นอกจากนั้นก็ยังคงรูป
แบบของ Systematic Search ไวทุกประการ มีเพียงรายละเอียดบางประเด็นเทานั้นที่ตางไปจากเดิม
เมื่อเลือกระเบียบวิธีวิจัยขั้นตนไดแลว ก็ถึงเวลารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประมวลศัพท
ที่จะทํา เพื่อนํามาพิจารณากําหนดขั้นตอนการทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลตอไป
การเตรียมการเบื้องตนกอนลงมือทําประมวลศัพท
ตามระเบียบวิธีการวิจัยที่กําหนดไว ขั้นตอนการเตรียมการนี้อยูในขั้นตอนที่สอง ตอ
จากขั้นตอนการกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท ซึ่งไดมีการกําหนดไวแลวในบทนําของวิทยานิพนธ
ฉบับนี้จึงจะไมขอกลาวซํ้าอีก แตจะเริ่มกระบวนวิธีวิจัยที่ขั้นตอนที่สอง คือ การเตรียมการ ซึ่งในขั้น
ตอนนี้จะประกอบดวยการรวบรวมขอมูล การหาที่ปรึกษาโครงการของการทําประมวลศัพท ซึ่งในหัว
ขอนี้ก็จะไดกลาวถึงองคประกอบทั้งหมดที่กลาวมา
นอกจากนั้นในหัวขอนี้ยังจะไดกลาวถึงการ
ทดลองทําการวิจัยนํารองเพื่อหยั่งลูทางในการทําวิจัยจริงดวย
การรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลศาสตรเฉพาะดานเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลกระทําไดสามทาง คือ รวบรวมจากเอกสาร คนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต และการสอบถาม
จากผูเชี่ยวชาญ โดยในขั้นตนนี้ไดรวบรวมขอมูลทุกประเภทที่เกี่ยวของกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลในทุกรูปแบบ ทั้งที่เปนบทเรียน ขาว ขอความประชาสัมพันธ และขอมูลทางดานวิศวกรรม
เปนตน ขอมูลดังกลาวตองมีคุณสมบัติเปนขอมูลเกี่ยวกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลอยางแท
จริง และตองมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดและตรวจสอบความถูกตองได ซึ่งขอมูลที่รวบรวมไดมีทั้ง
ขอมูลที่เปนเอกสารและไฟลคอมพิวเตอร ในการคนควาขอมูลนี้ไดมีการใชเครื่องมือในการชวยคน
ดังนี้คือ ฐานขอมูลคอมพิวเตอร (Database) อินเตอรเน็ต (Internet) และรายชื่อหนังสืออางอิง
(Reference) โดยขอดีขอเสียของเครื่องมือแตละแบบมีดังนี้ ฐานขอมูลคอมพิวเตอรมีขอดีที่สามารถ
ใชงานไดงายและรวดเร็ว โดยสามารถคียคําที่ตองการคนลงไปในระบบ ซึ่งถามีขอมูลที่ตองการ
คอมพิวเตอรก็จะแสดงขอมูลดังกลาวใหดูไดทันที แตขอเสียก็คือบางครั้งไมมีขอมูลที่ตองการ หรือมี
นอยเกินไปไมเพียงพอ ฐานขอมูลที่สามารถสืบคนได เชน ฐานขอมูลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนตน สวนอินเตอรเน็ตก็มีขอดีตรงที่ความงายและรวดเร็วเชนเดียวกัน ปจจุบันมีเวบไซดมากมายที่
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ใหบริการคนขอมูล เชน Altar Vista หรือ Web Crawler เปนตน ขอมูลที่ไดจากการคนหาทาง
อินเตอรเน็ตจะมีความหลากหลายมากขึ้น เชน มีทั้งในรูปของบทความ และขาว เปนตน และขอมูล
นี้ ยัง เก็ บไว ใ นรู ปของไฟล คอมพิวเตอรอยูแลวจึงสะดวกตอการนํ าไปรวบรวมเปนฐานขอมูลภาษา
(Corpus) แตวิธีการนี้ก็มีขอเสีย คือ ความนาเชื่อถือของขอมูลบางครั้งไมมีความชัดเจน เพราะขอมูล
จากอินเตอรเน็ตอาจไมระบุแหลงที่มาอยางชัดเจน ขอมูลที่ไดจึงอาจไมนาเชื่อถือ ซึ่งเปนเรื่องที่ตอง
ระมัดระวังมากเรื่องหนึ่งในการคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต สวนเครื่องมือสุดทาย คือ รายชื่อหนังสืออาง
อิงจากหนังสือตําราเกี่ยวกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ซึ่งจะมีรายชื่อหนังสือและบทความ
มากมายเกี่ยวกับศาสตรดานนี้ ซึ่งถารวบรวมจากหนังสือตําราหลายเลมก็จะเปนคลังขอมูลที่สําคัญ
ไดเชนเดียวกัน อีกทั้งขอมูลที่ไดก็ยังมีแหลงที่มาที่ยืนยันไดและมีความนาเชื่อถือดวย แตวิธีนี้ก็มีขอ
เสียตรงที่ขอมูลอาจไมทันสมัย โดยเฉพาะถาเปนตําราที่ตีพิมพมานานแลว นอกจากนั้นการคนขอมูล
แบบนี้ยังมีความลาชากวาวิธีอื่นๆ อีกทั้งขอมูลที่ไดก็จะอยูในรูปของเอกสารซึ่งตองนําไปผานเครื่อง
สแกนใหเปนไฟลคอมพิวเตอรกอนที่จะนํามารวบรวมในคลังขอมูลภาษาได ซึ่งก็ยิ่งทําใหเสียเวลามาก
กวาอีกสองวิธี แตแมวาวิธีทั้งสองจะมีจุดเดนจุดดอยแตกตางกันไป เมื่อนํามาใชในการรวบรวมขอมูล
ครั้งนี้ ก็ทําใหขอมูลที่ไดมีความหลากหลายและสามารถคํานวณอยางคราวๆ ไดวาปริมาณขอมูลที่
อาจรวบรวมไดในศาสตรดังกลาวมีมากนอยเพียงใด
นอกจากขอมูลเกี่ยวกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลที่จะใชในการสรางคลังขอ
มูลภาษา (Corpus) แลว ขอมูลอื่นๆ ที่ตองรวบรวมก็ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทําประมวล
ศัพท ซึ่งขอมูลนี้จะนํามาใชในการกําหนดขั้นตอนการทําประมวลศัพท และยังนํามาใชในการกําหนด
วิธีวิทยาในแตละขั้นตอนดวย นอกจากนั้นยังมีขอมูลอางอิงอื่นๆ เชน พจนานุกรมศัพททั่วไปและศัพท
ดานนํ้าบาดาล
หรือประมวลศัพทในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของกับเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
เปนตน ซึ่งอาจใชอางอิงในขั้นตอนของการกําหนดนิยามของศัพท วิธีคนหาขอมูลก็เปนเชนเดียวกับ
การคนขอมูลเพื่อใชสรางคลังขอมูลภาษา แตที่แตกตางกันก็คือ ขอมูลสองชุดหลังนี้ไมจําเปนตองเก็บ
ในรูปของไฟลคอมพิวเตอร แตเนนความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลเปนหลัก
การหาที่ปรึกษาโครงการ การหาที่ปรึกษาโครงการมีสิ่งที่ตองพิจารณาอยูหลาย
ดาน คือ ตองมีความรูความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะเปนที่ปรึกษาได ตองมีความพรอมและเวลาที่จะให
คําปรึกษา
และผูวิจัยสามารถติดตอไดโดยสะดวก ซึ่งในกรณีศึกษานี้ ผูทําวิจัยไดรับความ
อนุเคราะหความชวยเหลือทางดานวิชาการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลจากคณะวิศวกรจากโครงการเติม
นํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตการนําของหัวหนากองควบคุม
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กิจการนํ้าบาดาลและหัวหนาโครงการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล คุณสุรพงษ เชียงทอง ใหเกียรติเปนที่
ปรึกษาในการทําประมวลศัพทครั้งนี้
ซึ่งคณะวิศวกรชุดนี้มีความเชี่ยวชาญในการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลมาแลวกวา 2 ป จึงมีความคุนเคยกับมโนทัศนตางๆในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเปน
อยางดี และยังมีความยินดีที่จะใหความชวยเหลือผูทําวิจัยในการทํางานครั้งนี้เปนอยางดีอีกดวย
การวิจัยนํารอง กอนการลงมือทําประมวลศัพท การทดลองทําการวิจัยยอยๆ เพื่อดู
แนวทางและสํารวจปญหาที่อาจเกิดกับการวิจัยจริงได ก็นับเปนขั้นตอนที่มีประโยชนอยางหนึ่ง แต
ขั้นตอนการวิจัยนํารองนี้ก็ไมใชขั้นตอนที่จําเปนนักในการทําวิจัย ดังนั้นจึงไมไดมีระบุไวในระเบียบวิธี
วิจัย โดยสวนตัวผูวิจัยเองเห็นวา การทําวิจัยนํารองจะชวยใหวางรูปแบบขั้นตอนการทําวิจัยจริงได
งายขึ้น และจะไดเปนการทดลองดวยวาเมื่อลงมือทําตามทฤษฎีศัพทวิทยาแลวจะเปนอยางไร เปน
การทดลองกําหนดกระบวนการวิจัยขั้นพื้นฐาน และเมื่อไดทดลองใชงานแลวเกิดปญหาขึ้น ก็จะไดนํา
บทเรียนดังกลาวมาปรับปรุงในขั้นตอนการทํางานจริงตอไป
ซึ่งในการวิจัยนํารองกอนการทํา
ประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลครั้งนี้ ผูทําวิจัยไดจัดทําประมวลศัพทยอยที่มีจํานวน
ศัพท 30 ศัพท และไดทดลองนําวิธีวิทยาตางๆ มาใช ทําใหสรุปขอดีขอเสียของวิธีวิทยาตางๆ ไดใน
ระดับหนึ่ง และการทําวิจัยนํารองก็ชวยใหเริ่มทําการวิจัยจริงไดดวยความมั่นใจและรวดเร็วขึ้นดวย
ขั้นตอนการเตรียมการเบื้องตนนี้ เปนเสมือนการสํารวจดูวามีขอมูลและความพรอม
มากนอยเพียงใดในการทําวิจัยครั้งนี้
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการโดย
ละเอียดตอไปนั่นเอง
ขั้นตอนการทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
จากระเบียบวิธีวิจัยที่กําหนดไว การเตรียมการเบื้องตน และการคนควาขอมูลเกี่ยว
กับขั้นตอนการทําประมวลศัพทจากแหลงขอมูลตางๆ จึงขอสรุปขั้นตอนการทําประมวลศัพทเรื่องการ
เติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลไวดังนี้
1. เตรียมการ ในขั้นตอนนี้เปนการกําหนดหัวขอการทําวิจัย ขอบเขตที่ตองการทํา
กําหนดกลุมเปาหมาย และจุดประสงคการวิจัย
2. ทบทวนวรรณกรรม เริ่มดวยการรวบรวมเอกสารทั้งหมดในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้น
นํ้าบาดาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาเอกสารทั้งหมดคราวๆ แยกเอกสารที่ตองการใชเปน
พวกๆ คือ เอกสารสําหรับสรางฐานขอมูลภาษา เอกสารสําหรับอางอิง และเอกสารประกอบอื่นๆ
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รวมทั้งหาแหลงอางอิงที่เชื่อถือไดอื่นๆ เชน ผูเชี่ยวชาญ หรือฐานขอมูลออนไลน เปนตน เมื่อไดขอมูล
เพียงพอแลวจึงดําเนินขั้นตอนตอไป
3. สรางคลังขอมูลภาษา (Corpus) รวบรวมขอมูล (Text) ตามเกณฑและประเภทที่
กําหนดไวในวิธีวิทยาในการเลือกขอมูล และหาโปรแกรมมาใชรวมกับคลังขอมูลภาษาที่สราง คือ
Win Concordance (ดูรายละเอียดในบทที่ 3)
4. กําหนดมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) กําหนดและดําเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิทยาในการกําหนดมโนทัศนสัมพันธ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) ผลจากการสรางมโนทัศน
สัมพันธนี้ จะทําใหไดชุดศัพททั้งหมดที่จะอยูในประมวลศัพท และในระหวางกระบวนการทําก็จะได
ขอมูลเบื้องตนของศัพทที่แทนมโนทัศนนั้นๆ อีกดวย
5. การทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) บันทึกขอมูลศัพทไดมา
จากการนําขอมูลจากมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) และบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
(Extraction Records) ที่ไดจากขั้นตอนกอน รวมทั้งขอมูลจากคลังขอมูลภาษาและแหลงขอมูลอางอิง
อื่นๆ มาทําตามวิธีวิทยาในการทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) (ดูรายละเอียดในบท
ที่ 5 ) โดยในขั้นตอนนี้จะมีการกําหนดศัพทภาษาไทยใหกับศัพทแตละศัพทดวย โดยยึดตามวิธีวิทยา
ในการกําหนดศัพทภาษาไทย (ดูรายละเอียดในบทที่ 6 )
รายละเอียดของขั้นตอนขางตน ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไดนําเสนอไวแลวในบทที่ 1 และ
2 ของวิทยานิพนธฉบับนี้ ตั้งแตขั้นตอนที่ 3 เปนตนไป จะไดนําเสนอในบทตอๆ ไป
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บทที่ 3
การสรางคลังขอมูลภาษา
คลังขอมูลภาษา (Corpus) เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการจัดทําประมวลศัพท เพราะนอก
จากจะเปนฐานขอมูลการใชศัพทจริงที่รวบรวมมาแลว ยังเปนแหลงขอมูลที่ทําใหทราบความหมาย
และการใชงานของศัพทไดอีกดวย การใชคลังขอมูลภาษาในการจัดทําประมวลศัพทมีมาตั้งแตในอดีต
แตมาเริ่มไดรับความนิยมในปจจุบัน ความสําคัญและความสะดวกที่คลังขอมูลภาษามีตอกระบวน
การทําประมวลศัพท ทําใหในปจจุบันคลังขอมูลภาษาไดกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งใน
การจัดทําประมวลศัพท ซึ่งผูจัดทําประมวลศัพททุกคนควรใหความสําคัญ
เนื้อหาในบทนี้จะเปนการพูดถึงประวัติความเปนมาโดยคราวๆของการใชคลังขอมูล
ภาษาในการสรางประมวลศัพท ความสําคัญของคลังขอมูลภาษาในการสรางประมวลศัพท วิธีวิทยา
ในการสรางคลังขอมูลภาษา รวมถึงปญหาและวิธีการแกไขที่ประสบในการดําเนินการดังกลาวดวย
โดยคํ านึงถึงกระบวนการที่ปฏิบัติจริงในการสรางประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้ าลงชั้นนํ้ าบาดาลเปน
หลัก
ความเปนมาของการใชคลังขอมูลภาษาในการทําประมวลศัพท
แมวาคลังขอมูลภาษาจะเปนสิ่งสําคัญและจําเปนดังที่กลาวมาแลว แตก็ยังมีผูไม
เห็นดวยกับการใชคลังขอมูลภาษาเปนเครื่องมือในการสรางประมวลศัพท Pearson (1998) ไดกลาว
ไววา เดิมทีนักศัพทวิทยาไมนิยมใชคลังขอมูลภาษาในการจัดทําประมวลศัพท สาเหตุที่เปนเชนนั้น
เพราะในอดีตการสรางคลังขอมูลภาษาเฉพาะดาน (Specialized Corpus) มีความยากลําบาก โดย
เฉพาะในแงของการรวบรวมขอมูลภาษาเปนจํานวนมากๆ ตอมาเมื่อมีการเก็บขอมูลในรูปของอิเล็ก
ทรอนิก (Electronic Text) และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการรวบรวมขอมูล (ดูราย
ละเอียดในบทที่ 7) จึงเปนการงายขึ้นที่จะสรางคลังขอมูลภาษาเฉพาะดานของตนเองขึ้นมา แตก็ยัง
มีอุปสรรคอีกดานหนึ่งซึ่งเปนอุปสรรคตอการใชคลังขอมูลภาษาในกระบวนการสรางประมวลศัพท นั่น
คือความเชื่อของนักศัพทวิทยาบางกลุมที่ยังไมเชื่อมั่นในประโยชนของการใชคลังขอมูลภาษา แตใน
ขณะเดียวกันก็มีนักศัพทวิทยารุนใหมที่มองเห็นประโยชนและความสําคัญของการใชคลังขอมูลภาษา
ในการทํางาน ดังนั้น จึงมีการแบงนักศัพทวิทยาออกเปนสองกลุมดวยกันคือ นักศัพทวิทยากลุม
อนุรักษนิยม (Traditional Terminologists) ที่เชื่อมั่นวาศัพท (Terms) นั้นเปนสิ่งที่เปนอิสระจาก
บริบท (Context) อยางเด็ดขาด และขอมูลที่ไดจากคลังขอมูลภาษาจะไมเกิดประโยชนแตอยางใดตอ
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การจัดทําประมวลศัพท กับอีกกลุมคือ นักศัพทวิทยากลุมรุนใหม (Modern Terminologists) ที่เชื่อวา
บริบทสามารถบงชี้รายละเอียดการใชศัพทและความหมายของศัพทได และสนับสนุนใหมีการจัดทํา
คลังขอมูลภาษาเพื่อใชในกระบวนการศัพทวิทยา
เมื่อเวลาผานไป
ความคิดของนักศัพทวิทยาในกลุมรุนใหมไดรับการพัฒนาและ
สนับสนุนขึ้นตามลําดับ ทําใหการใชคลังขอมูลภาษาในกระบวนการศัพทวิทยาเริ่มไดรับการยอมรับ
มากขึ้นเรื่อยๆ และมีผูนิยมนํามาใชในการสรางประมวลศัพทมากขึ้น จวบจนปจจุบัน การจัดทํา
ประมวลศัพทเกือบทั้งหมดไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชคลังขอมูลภาษาไดอีกตอไป เพราะนอกจากจะ
ชวยเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วใหกับการทํางานในหลายๆ ขั้นตอนแลว ก็ยังมีการพิสูจนแลว
วาขอมูลบริบทที่ไดจากคลังขอมูลภาษาสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับศัพทไดมาก ทั้งในแงของ
นิยาม (Definition) ตัวอยางการใช (Example) คําเหมือน (Synonym) หรือคําตรงขาม (Antonym)
เปนตน อยางไรก็ตาม การนําคลังขอมูลภาษามาใชในกระบวนการทําประมวลศัพทก็นับเปนกาว
สําคัญในการพัฒนาศาสตรดานศัพทวิทยาไปอีกขั้นหนึ่ง ประโยชนและรายละเอียดการนําคลังขอมูล
ภาษามาใชในการสรางประมวลศัพทจะไดกลาวโดยละเอียดตอไป
ความสําคัญของคลังขอมูลภาษาในกระบวนการทําประมวลศัพท
คลังขอมูลภาษานับวามีความสําคัญยิ่งในกระบวนการจัดทําประมวลศัพท ขั้นตอน
การสรางคลังขอมูลภาษาเปนขั้นตอนที่ผูจัดทํ าประมวลศัพทตองใชความระมัดระวังและรอบคอบ
อยางมาก เพราะผลการดําเนินการในขั้นตอนนี้จะมีผลกระทบตอขั้นตอนตอๆ ไปทั้งหมดของการสราง
ประมวลศัพท และยังมีผลโดยตรงตอคุณภาพของประมวลศัพทที่ไดในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งความ
สําคัญของคลังขอมูลภาษาก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางดวยกัน
ความสําคัญประการแรกของคลังขอมูลภาษาก็คือ ขอมูลที่ผูจัดทําคลังขอมูลภาษา
ไดรวบรวมไวนั้นเปนขอมูลภาษาของศาสตรเฉพาะดานที่ตองการนํามาสรางเปนประมวลศัพท ดังนั้น
ขอมูลที่อยูในคลังขอมูลภาษาจึงเปรียบเสมือนแหลงขอมูลอยางดีเกี่ยวกับศัพทเฉพาะดานในเรื่องนั้นๆ
ซึ่งขอมูลนี้เองจะเปนสิ่งที่ผูทําประมวลศัพทจะนํามาใชในการบันทึกขอมูลเบื้องตนกอนที่จะนําไปรวบ
รวมไวในบันทึกขอมูลศัพทอีกชั้นหนึ่ง ขอมูลที่ไดจากคลังขอมูลภาษานี้มาจากการใชงานจริงซึ่งเปน
ขอมูลประเภทที่ผูทําประมวลศัพทตองการที่สุด และยังเปนการสนองตอบตอวัตถุประสงคของการทํา
วิจัย นั่นคือการรวบรวมศัพทในรูปแบบที่มีการใชงานจริง
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นอกจากความสําคัญในแงของขอมูลศัพทแลว
คลังขอมูลภาษายังเปนปจจัยที่
กําหนดความหลากหลายของประมวลศัพทดวย การกําหนดเกณฑในการเลือกขอมูลที่จะมาเก็บไวใน
คลังขอมูลภาษาจะมีผลโดยตรงตอประมวลศัพทที่ออกมา เชน ถากําหนดวาขอมูลในประมวลศัพท
จะเก็บเฉพาะขอมูลจากตําราเรียนเทานั้น ความหลากหลายของศัพทอาจมีนอยกวาขอมูลที่เก็บจาก
หลายๆ แหลง เชน บทความทางวิชาการ เอกสารเทคนิค หรือ ขาวตามหนังสือพิมพ เปนตน นอก
จากความหลากหลายแลว ยังมีผลกระทบตอระดับภาษาของศัพทที่ได จํานวนศัพท และความหนา
แนนของศัพทในขอมูลนั้นๆ อีกดวย
ขอมูลจากคลังขอมูลภาษาจะเปนขอมูลหลักในการทําบันทึกขอมูลศัพท ไมวาจะเปน
ขอมูลดานไวยากรณ (Grammatical Category) ดานตัวอยางการใชงาน ดานขอมูลเสริม เชน คํา
เหมือน (Synonym) และคําตรงขาม (Antonym) เปนตน หรือแมแตความหมายของศัพทเองก็ตาม
ดังนั้นดวยความสําคัญดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ของคลังขอมูลภาษา การจัดทําคลังขอมูลภาษา หรือ
วิธีวิทยาในการจัดทําคลังขอมูลภาษา จึงเปนขั้นตอนที่ตองอาศัยการวางแผนและกําหนดเปาหมายไว
อยางดีเพื่อใหเกิดอุปสรรคปญหานอยที่สุดในการทํางาน และเพื่อใหไดคลังขอมูลภาษาที่มีคุณภาพ
เพื่อเปนฐานที่แข็งแกรงใหกับการจัดทําประมวลศัพทตอไป
วิธีวิทยาในการสรางคลังขอมูลภาษา
วิธีวิทยาในการสรางคลังขอมูลภาษาแบงออกเปนสองสวนคือ สวนของการคัดเลือก
ขอมูลเพื่อมาเก็บรวบรวม และสวนของการจัดเก็บและจัดระบบขอมูลเพื่อใหพรอมใชงาน
1. การรวบรวมขอมูลเพื่อสรางคลังขอมูลภาษา
คลังขอมูลภาษาเกิดจากการรวบรวมขอมูล (Text) เกี่ยวกับศาสตรเฉพาะดานที่มีคุณ
สมบัติตามที่ผูรวบรวมตองการ มาไวรวมกันเพื่อความสะดวกในการใชงานดานศัพทวิทยา ซึ่งเกณฑ
ในการเลือกขอมูลหลักๆ ที่ตองคํานึงถึงก็คือ ขนาดของคลังขอมูลภาษา หัวขอของขอมูล และ
ประเภทของตัวบท เกณฑนอกจากนั้นก็ขึ้นอยูกับสถานการณการรวบรวมขอมูล และวัตถุประสงค
ของประมวลศัพทตามแตกรณีไป โดยทั่วไปการเลือกขอมูลมาเก็บไวในคลังขอมูลภาษามักจะใชหลัก
เกณฑสําคัญสองประการดวยกัน (Pearson, 1998: 52-54) ไดแก
1) เกณฑภายนอก (External Criteria) หรือบางตําราก็เรียกวา NonLinguistic Criteria หรือ Sociocultural Criteria ซึ่งเกณฑชนิดนี้ประกอบดวยองคประกอบดังนี้
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- ประเภทของขอมูล (Genre) เชน เปนขอมูลจากตําราเรียน บทความ
หนังสือพิมพ หรือจากเอกสารเทคนิค เปนตน
- รูปแบบ (Mode) เชน คํากลาว (Speech) ขอมูลเอกสาร (Written Text)
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Text) เปนตน
- ผูเขียน (Origin) เชน ผูเชี่ยวชาญ (Expert) นักเทคนิค (Technician)
หรือ อาจารย เปนตน
- ผูอานเปาหมาย (Target Reader) เชน กลุมบุคคลทั่วไป นักเทคนิค หรือ
นักเรียน เปนตน
- จุดมุงหมาย (Aims of Text) เชน ใหขอมูล (Informative) หารือ
(Discussion) หรือ ใหคําแนะนํา (Recommendation) เปนตน
ซึ่งหลักเกณฑภายนอกเหลานี้ ผูจัดทําประมวลศัพทตองเปนผูที่กําหนดขึ้นใหสอด
คลองกับกลุมเปาหมาย วัตถุประสงคของประมวลศัพท และประเภทขอมูลที่มีอยู
2) เกณฑภายใน (Internal Criteria) มีองคประกอบดังนี้
- หัวเรื่อง (Topic) ขอมูลที่รวบรวมตองอยูในหัวขอเรื่องที่กําหนดไว เชน ขอ
มูลที่รวบรวมสรางคลังขอมูลภาษาเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ก็ตองมีเนื้อหาอยูในเรื่องการเติม
นํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเทานั้น
- รูปแบบการใชภาษา (Style) เชน ภาษาแบบเปนทางการ (Formal) หรือ
ภาษาแบบไมเปนทางการ (Informal) เปนตน
ในการจัดทําคลังขอมูลภาษาสําหรับประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ผู
ทําการวิจัยไดกําหนดเกณฑการเลือกขอมูล (Text) โดยคํานึงถึงเกณฑพื้นฐานขางตน วัตถุประสงค
ของการทําประมวลศัพท และขอจํากัดความเหมาะสมตางๆ ในสถานการณการวิจัย และไดขอสรุปดัง
นี้
1) ขนาดของคลังขอมูลภาษา (Size)
ขอมูลเฉพาะดานที่รวบรวมมาทั้งหมดกําหนดใหมีจํานวนประมาณ 100,000
คํา ซึ่งเปนจํานวนที่คํานึงถึงความสําคัญสองดาน คือ ดานปริมาณขอมูลที่จะหาได และคุณภาพของ
คลังขอมูลภาษา
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ในแงของปริมาณขอมูล ศาสตรดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเปนศาสตร
ทางดานวิศวกรรมนํ้าที่ยังใหมอยูมาก และมีขอมูลเฉพาะดานอยูนอยเมื่อเทียบกับศาสตรเฉพาะดาน
อื่นๆ นับเปนอุปสรรคสําคัญในการสรางคลังขอมูลภาษาครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เปนภาษา
ไทยยิ่งมีนอยมาก เพราะประเทศไทยไดเริ่มหันมาสนใจศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเพียงไมกี่ป
มานี้เทานั้น (โครงการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2542) ดังนั้นจึงมีขอมูลที่เปนเอกสาร
นอย นับเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหไมสามารถใชกระบวนการทําวิจัยแบบ Multilingual Searches ได (ดู
บทที่ 2) เพราะปริมาณขอมูลของสองภาษาตางกันมากเกินไป ปริมาณขอมูลที่มีจํากัดนี้ทําใหไม
สามารถสรางคลังขอมูลภาษาที่ใหญมากได แตจํานวน 100,000 ก็ไมใชจํานวนที่นอยเกินไป เมื่อคํานึง
ถึงในแงของคุณภาพขอมูลดวย
สําหรับปจจัยดานคุณภาพของคลังขอมูลภาษา ตามหลักศัพทวิทยาแลว
ยิ่งคลังขอมูลภาษาใหญเทาไรก็ยิ่งดีเทานั้น แตในกรณีที่คลังขอมูลภาษามีขนาดไมใหญมากเชนนี้
คุณภาพของขอมูลจะเปนสิ่งที่ชดเชยได ซึ่งเกณฑการเลือกขอมูลที่ไดตั้งไวสําหรับคลังขอมูลภาษา
เรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลนี้ คาดวาจะชวยใหคลังขอมูลภาษาที่ไดมีคุณภาพพอสมควร และชด
เชยขนาดของคลังขอมูลภาษาได ซึ่งในทฤษฎีเกี่ยวกับศัพทวิทยาบางทฤษฎี ก็ยังไมสามารถกําหนด
ไวอยางแนนอนตายตัวไดเลยวา ขนาดของคลังขอมูลภาษาควรจะมีทั้งหมดกี่คําจึงจะเปนปริมาณที่
เหมาะสมที่สุดในการจัดทําประมวลศัพท (Pearson, 1998) เพราะเมื่อพิจารณาดูแลว การกําหนด
ขนาดของขอมูลภาษาควรจะพิจารณาเปนรายกรณีไป ซึ่งในแตละกรณีก็อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
องคประกอบและปจจัยแวดลอมในขณะนั้นๆ ดวย
2) หัวขอ (Topic)
หลักเกณฑนี้มีขึ้นเพื่อเนนยํ้าวา ขอมูลที่รวบรวมมาตองเปนขอมูลในเรื่อง
การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเทานั้น วิธีตรวจสอบเพื่อความแนใจวาเปนขอมูลในหัวขอดังกลาวจริงทํา
ได 2 ขั้นตอน คือ ตรวจสอบเนื้อหาของขอมูล แลวจึงนําไปสอบถามจากผูเชี่ยวชาญศาสตรเฉพาะดาน
อีกครั้ง
นอกจากการตรวจสอบวาเปนขอมูลในเรื่องที่ตองการหรือไมแลว อีกสิ่งหนึ่ง
ที่ตองคํานึงถึงในสวนของหัวขอก็คือ ขอบเขตของหัวขอ ซึ่งจะเปนขอบเขตของขอมูลในคลังขอมูล
ภาษาไปในตัว เรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลแบงไดเปนหลายมิติดวยกัน เชน ดานการบริหารจัด
การ ดานวิธีปฏิบัติการ หรือดานเทคนิควิศวกรรม เปนตน ซึ่งผูทําวิจัยตองกําหนดไววาตองการ
ขอบเขตของขอมูลเพียงใด ทั้งนี้เพื่อไมใหขอมูลที่ไดกระจัดกระจายขาดระบบ เมื่อพิจารณาดูจาก
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กลุมเปาหมายและวัตถุประสงคของการทําประมวลศัพทครั้งนี้แลว (ดูบทนํา) จึงพอสรุปไดวาขอบเขต
ของขอมูลควรจะอยูในระดับไมกวางหรือแคบเกินไป
วงศัพทควรครอบคลุมศัพทที่ใชกันสวนใหญ
โดยอาจมีการลงรายละเอียดในดานเทคนิคหรือวิศวกรรมศาสตรที่พบใชกันบอยๆ ในศาสตรดานนี้ดวย
แตก็เพียงในปริมาณและขอบเขตที่กลุมเปาหมายที่เปนคนทั่วไปที่ไมใชนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานอาจทําความเขาใจได และอาจตองพบเจอในการเขามาเกี่ยวของกับเรื่องการเติมนํ้าลงชั้น
นํ้าบาดาลเทานั้น
ดังนั้น จึงสรุปไดวาขอมูลที่จะรวบรวมไวในคลังขอมูลภาษาเปนขอมูลทั่วๆไปที่
ครอบคลุมสาระสําคัญทั้งหมดในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเอาไว แตจะหลีกเลี่ยงขอมูลเฉพาะ
ดานที่ลึกซึ้งมากๆ และจะใชกันเฉพาะในหมูผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจริงๆ เชน เทคนิคการเจาะบอ
บาดาล หรือ ขอมูลการทดสอบความเปนกรดดางของนํ้าในบอสูบ เปนตน อยางไรก็ตามศัพทเทคนิค
หรือศัพทวิทยาศาสตรสวนหนึ่งก็จะไปปรากฎอยูในคลังขอมูลภาษาดวย ทั้งนี้เพราะขอมูลเหลานั้นเปน
ขอมูลที่สําคัญในศาสตรดานนี้หรือตองมีการกลาวอางถึงบอยๆ เชน ศัพทเกี่ยวกับสวนประกอบบาง
อยางของบอเติมนํ้า หรือกระบวนการเปาลางบอ เปนตน ซึ่งในกรณีเชนนี้ก็ตองรวบรวมไวเพราะเปน
ขอมูลพื้นฐานที่ผูใชงานกลุมเปาหมายมีโอกาสจะไดพอเจอสูงในการทํางานหรือเอกสารที่เผยแพรทั่ว
ไปในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
3) รายละเอียดของขอมูล
ในเกณฑการเลือกขอมูล สิ่งที่จะขาดไมไดเลยคือการกําหนดรายละเอียด
ของขอมูลที่ตองการนอกเหนือจากการคํานึงถึงขนาดของคลังขอมูลภาษาและหัวขอของขอมูล ในการ
คัดเลือกขอมูลเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลนี้ ไดกําหนดเกณฑไวดังนี้
- รูปแบบ (Mode) การรวบรวมขอมูลครั้งนี้ไดกําหนดใหเก็บรวบรวมเฉพาะ
ขอมูลจากเอกสาร (Written Texts) และขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Texts) เทานั้น สาเหตุที่เปน
เชนนั้นเพราะตองการใหรูปแบบของศัพทที่ไดมีความเปนทางการหรือกึ่งทางการเพื่อประโยชนในการ
ใชงานทางวิชาการเปนหลัก และสาเหตุอีกประการหนึ่งก็เพราะขอมูลในรูปแบบอื่นหาไดยากกวาและ
มีปริมาณนอยกวาดวย อีกทั้งศัพทที่ไดจากบทสนทนาหรือคํากลาวมักจะเปนศัพทที่ไมเปนทางการ
หรือบางครั้งก็มีการตัดหรือยอ ซึ่งทําใหศัพทที่ไดขาดมาตรฐานไป สวนสาเหตุที่เลือกใชขอมูลจาก
เอกสารก็เพราะมีความนาเชื่อถือสามารถคนหาที่มาได
อีกทั้งศัพทที่ไดก็มีความเปนทางการและมี
มาตรฐานการใชที่คอนขางแนนอนกวา สําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในที่นี่เนนขอมูลที่ไดจาก
อินเตอรเน็ตเปนหลัก มีประโยชนในแงของขอมูลที่อยูในรูปไฟลคอมพิวเตอรทําใหงายตอการเก็บรวบ
รวม แตก็อาจมีปญหาดานความนาเชื่อถือได ดังนั้นในการเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสจึงตองมีการตรวจ
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สอบอยางละเอียดรอบคอบวามีแหลงที่มาแนนอนหรือไมและมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใดกอนที่
จะนํามาเก็บรวบรวม
- ประเภทของขอมูล (Genre) ประเภทของขอมูลในคลังขอมูลภาษาเรื่อง
การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล กําหนดใหมีสามประเภทดวยกัน ไดแก
ประเภทที่หนึ่ง ขอมูลจากตําราเรียน (Texts from Text Books)
ประเภทที่สอง ขอมูลจากเอกสารสําหรับผูปฏิบัติงาน (Technical Texts)
ประเภทที่สาม ขอมูลจากเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ (Publication
Texts)
สาเหตุที่รวบรวมขอมูลสามประเภทนี้ไวก็เนื่องจากเปนขอมูลที่แสดงสถาน
การณสื่อสารที่ตางกันไป ประเภทที่หนึ่งแสดงขอมูลภาษาที่ใชในสถานการณสื่อสารระหวางอาจารย
กับนักเรียน ประเภทที่สองระหวางผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงานหรือนักเทคนิค และประเภทที่สาม
ระหวางผูเชี่ยวชาญหรือนักเทคนิคกับคนทั่วไป ซึ่งการรวบรวมขอมูลที่แสดงสถานการณสื่อสารตาง
กันเชนนี้ไวจะชวยใหไดศัพทที่มีความหลากหลาย
และยังจะไดขอมูลเปรียบเทียบดวยวาในแตละ
สถานการณสื่อสารมีการใชศัพทตางกันอยางไรและจะมีผลตอประมวลศัพทที่ไดมาอยางไรบาง
- ความนาเชื่อถือ (Origin) ขอมูลในคลังขอมูลภาษาทั้งหมดตองเปนขอมูลที่
มีแหลงที่มาแนนอน และมีความนาเชื่อถือทางวิชาการ ผูเขียนหรือสถาบันที่ผลิตขอมูลออกมาตอง
เปนที่ยอมรับในวงการ การตรวจสอบตรงนี้ทําไดโดยการตรวจสอบที่มาของขอมูล และนําไปหารือขอ
ความเห็นกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหขอมูลที่ไดมีคุณภาพที่เชื่อถือไดเหมาะจะใชเปนฐานขอมูลสําหรับการ
สรางประมวลศัพท
- ความครบถวน เนื่องจากศาสตรดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลมีประเทศที่
เปนผูบุกเบิก คือ สหรัฐอเมริกา แตตอมาศาสตรนี้ไดรับการเผยแพรและพัฒนาขึ้นมากในประเทศแถบ
ยุโรป และประเทศออสเตรเลีย ปจจุบันกลุมประเทศทั้งสามตางก็ออกเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับ
ศาสตรดานนํ้าบาดาลมาอยางตอเนื่อง แตละสํานักก็มีชุดศัพทของตนเอง จึงนับไดวาศาสตรดานนี้มี
สํานักใหญๆ ที่มีอิทธิพลตอการบัญญัติใชศัพทเฉพาะดานอยูสามสํานัก และเพื่อใหประมวลศัพทที่ได
มีความครบถวนในแงของศัพทที่มีการใชจริง การรวบรวมขอมูลสรางคลังขอมูลภาษาจึงกําหนดให
เก็บรวบรวมขอมูลที่มีที่มาจากทั้งสามสํานัก ซึ่งถาทําไดประมวลศัพทที่ไดก็จะนําไปใชงานกับเอกสาร
ที่เขียนโดยสํานักทั้งสามไดหมด และมีประโยชนกวางขวางมากกวาที่จะจํากัดการใชงานอยูเพียงชุด
ศัพทของสํานักเดียว
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- คุณภาพ (Quality) ขอมูลที่เลือกมาควรเลือกที่มีความหนาแนนของศัพท
เฉพาะดานสูง (With high density of term) มีบริบทที่เปนประโยชน ขอมูลมีความชัดเจนแนนอน
และชี้ใหเห็นนิยาม (Definition) ของศัพทได
- ความทันสมัย (Up-to-date) คลังขอมูลภาษาที่ดีตองมีความทันสมัย ขอ
มูลที่รวบรวมมาจึงตองไมเกามากจนเกินไป เพื่อใหประมวลศัพทที่ไดไมลาหลังจนใชประโยชนไมได
เกณฑที่กําหนดไวสําหรับคลังขอมูลภาษาเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลคือ ตองเปนขอมูลที่เขียน
หรือรวบรวมมาไมเกิน 10 ป ยกเวนแตขอมูลจากตําราเรียนที่อาจเขียนมานานกวา 10 ปไดแตไมเกิน
20 ป เพราะตําราเรียนจะแสดงขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ซึ่งมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงไดนอยกวาขอมูลแบบอื่น
2. การเก็บขอมูลภาษา
เมื่อไดขอมูล (Texts) ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวแลว ก็มาถึงขั้นตอนของการนําขอ
มูลมารวบรวมไวดวยกันเพื่อจัดเก็บใหอยูในรูปที่ใชงานไดงายและสะดวกที่สุด ซึ่งในปจจุบันก็สามารถ
ทําไดโดยการเก็บขอมูลทั้งหมดไวในรูปของไฟลคอมพิวเตอร
และใชซอฟตแวรที่ออกแบบมาโดย
เฉพาะเพื่อจัดระบบไฟลทั้งหลายใหพรอมใชงานในขั้นตอนตอๆ ไปของการทําประมวลศัพท
2.1 การเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปของไฟลคอมพิวเตอร
ขอมูลที่รวบรวมมามีสองรูปแบบตามที่ไดกลาวมาแลว คือ ขอมูลที่เปน
เอกสาร กับขอมูลอิเล็กทรอนิกส สําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสยอมไมเปนปญหาเพราะอยูในรูปไฟลอยู
แลว
แตขอมูลที่เปนเอกสารจําเปนตองนํามาแปรสภาพใหอยูในรูปของไฟลคอมพิวเตอร เพื่อให
ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และเพื่อใหใชงานกับซอฟตแวรจัดการขอมูลได วิธีที่ทําไดก็คือ การนําขอ
มูลเอกสารดังกลาวไปเขาเครื่องสแกนเนอรเพื่อเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส
ซึ่ง
โปรแกรมที่ใชในการเปลี่ยนนี้อาจใชไดหลายโปรแกรม เชน OmniPage หรือ Text Bridge เปนตน
(ปญหาในขั้นตอนนี้ดูไดจากหัวขอ ‘ปญหาและทางแกไข’ ตอนทายบท)
2.2) การนําซอฟตแวรมาใชในการจัดระบบขอมูล
ขอมูลที่อยูในรูปของไฟลคอมพิวเตอรแลวจะนํามาใชประโยชนในฐานะของ
คลังขอมูลภาษาไดก็โดยการนําซอฟตแวรที่เหมาะสมมาใชในการจัดการขอมูล
เพื่อใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในกระบวนการตอๆ ไปของการทําประมวลศัพท ซอฟตแวรดังกลาวไดแกซอฟตแวรใน
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ตระกูล Concordance เชน Win Concordance* ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชกันแพรหลาย และเปนโปรแกรม
ที่นํามาใชงานในการทําวิจัยครั้งนี้ดวย
เมื่อผานขั้นตอนการคัดเลือกขอมูล รวมถึงการเก็บรวบรวมและจัดระบบขอ
มูลแลว คลังขอมูลภาษาเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลก็เสร็จสมบูรณ พรอมสําหรับการใชงานใน
ขั้นตอนตอไป
(รายละเอียดรายการอางอิงของขอมูลในคลังขอมูลภาษาเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาล ดูไดจากภาคผนวก ก)
ปญหาในเรื่องการสรางคลังขอมูลภาษาและทางแกไข
แมจะดูเหมือนวาในขั้นตอนการสรางคลังขอมูลภาษานี้จะไมมีความซับซอนมากนัก
แตเมื่อไดลงมือทําวิจัยจริง ก็ประสบปญหาในทางทฤษฎีและปฏิบัติไมนอย ซึ่งผูทําวิจัยก็ไดพยายาม
หาทางแกไข โดยมีรายละเอียดปญหาและทางแกไขดังตอไปนี้
ปญหาในขั้นตอนการกําหนดเกณฑคัดเลือกขอมูล
- การคนขอมูล การคนขอมูลเกี่ยวกับศาสตรใหมอยางการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
พบขอมูลไมมากอยางศาสตรเรื่องอื่นๆ วิธีแกไขคือ กระจายการคนออกไปหลายๆ ดาน เชน คนจาก
ฐานขอมูลหองสมุด ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ดวย ซึ่งการปฏิบัติเชนนี้ทําใหสามารถรวบรวมขอมูลมาไดจนครบตามเกณฑที่กําหนดไว
- ขอมูลที่ไดขาดความหลากหลาย จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนเรื่องการเติมนํ้าลง
ชั้นนํ้าบาดาล พบวาประเภทขอมูลที่พบมากที่สุดคือ ตําราเรียน รองลงมาคือขอมูลเทคนิค แตสวนที่
นอยมากคือขอมูลประชาสัมพันธ การจะสรางคลังขอมูลภาษาใหมีความสมดุลยไดก็จําเปนตองหา
ขอมูลดานที่นอยใหมีปริมาณใกลเคียงกับอีกสองประเภท ทางแกที่คนพบก็คืออาศัยการคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต ซึ่งจะมีขอมูลที่เปนขาวหรือบทความสั้นๆ ซึ่งจัดเปนขอมูลประชาสัมพันธได เพราะเปน
สถานการณสื่อสารระหวางผูที่มีความรูเรื่องศาสตรเฉพาะดานกับบุคคลทั่วไปที่ไมมีความรูมากอน

*

WinConcord เปนโปรแกรม Concordancer for Window ที่พัฒนาขึ้นมาโดย Zdenek Martinek จาก the University of West Bohemia, Pilsen, Czech

Republic ดวยความรวมมือกับ Les Siegrist, จาก the Technische Universität Darmstadt, Germany โปรแกรมนี้สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.ifs.tudarmstadt.de/sprachlit/wconcord.htm

28

- ขนาดของคลังขอมูลภาษา ตามทฤษฎีการจัดทําประมวลศัพทสวนใหญ มักจะ
แนะนําใหสรางคลังขอมูลที่มีจํานวนคําอยางนอย 1,000,000คํา (Pearson, 1998) ซึ่งถามองในแงนี้
คลังขอมูลภาษาที่สรางขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ก็มีขนาดนอยกวาหลายเทาตัว (100,000 คํา) แตจากตัว
อยางการทําประมวลศัพทในตางประเทศ มีอยูหลายกรณีที่จํานวนศัพทมีนอย (50,000 – 100,000
คํา) แตก็สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได ดังนั้น ในความเห็นของผูทําวิจัยแลว ขนาดของคลังขอ
มูลนาจะขึ้นอยูกับจุดประสงคการใชงานเปนหลัก ในกรณีศึกษานี้ คลังขอมูลภาษาขนาด 100,000
คํา มีความเหมาะสมแลว เพราะขอมูลมีไมมากนัก ขอมูลที่มีอยูมีคุณภาพสูง (มีความถี่ศัพทมาก ขอ
มูลแนนอนเชื่อถือได) และประมวลศัพทเปาหมายที่ตั้งไวก็อยูในขนาดกลางมีจํานวนศัพทไมมากนัก
(ประมาณ 100 ศัพท) ดังนั้นแมวาขนาดของคลังขอมูลภาษาจะนอยกวาเกณฑมาตรฐานอยูมาก แต
ก็มีองคประกอบและเหตุผลที่ชดเชยกันไดดังที่กลาวมาแลว
- ที่มาของขอมูลไมแนชัด ปญหานี้เกิดกับขอมูลสวนใหญที่ไดจากอินเตอรเน็ต ขอ
มูลเชนนี้สวนใหญหาไดงายแตมักไมสามารถยืนยันที่มาอยางชัดเจนได ทําใหขอมูลจํานวนมากขาด
คุณสมบัติดานความนาเชื่อถือซึ่งเปนเกณฑหนึ่งในการคัดเลือกขอมูล ทางออกสําหรับปญหานี้คือ
ตองตัดขอมูลที่ไมมีแหลงที่มาชัดเจนออกไป แมจะนาเสียดายแตตองคํานึงถึงคุณภาพของขอมูลเปน
หลักสําคัญ การแกปญหานี้อาจทําใหขอมูลที่ไดมีนอยลง แตก็จะชวยปองกันปญหาใหญๆ ที่จะเกิด
ตามมา เชนปญหาการอางอิงถึงแหลงที่มาของขอมูล ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพและความนา
เชื่อถือของประมวลศัพทดวย
ปญหาในขั้นตอนการเก็บและจัดระบบขอมูล
-ปญหาคาใชจายในการสแกนขอมูลเอกสารใหอยูในรูปไฟลคอมพิวเตอร ขั้นตอนนี้มี
คาใชจายมากในสวนของการที่ตองสแกนเอกสารจํานวนมาก ซึ่งถาไปจางรานที่รับงานประเภทนี้สวน
ใหญจะคิดราคาประมาณแผนละ 10 บาท ผูทําวิจัยแกปญหานี้ดวยการใชเครื่องสแกนเนอรสวนตัว
เปนการลงทุนครั้งเดียว แตชวยใหเกิดความสะดวกสบายในการทํางานขึ้นอีกมาก และเมื่อคํานวณถึง
คาใชจายในการสแกนและคาเดินทางแลว การแกปญหาเชนนี้อาจจะคุมคากวาในแงของคาใชจาย
โดยรวม
- ปญหาซอฟตแวรที่ใชในการเปลี่ยนขอมูลเอกสารเปนไฟลคอมพิวเตอร ซอฟตแวร
ที่ใชเพื่อการนี้มีอยูจํานวนหนึ่ง
การเลือกใชมีความสําคัญมากกับคุณภาพของขอมูลที่จะไดมา
ปญหาของผูทําวิจัยเกิดจากการเลือกใชโปรแกรม Text Bridge 6.0 ซึ่งแถมมากับเครื่องสแกนเนอรใน
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การทํางานกับขอมูลชุดแรก และประสบปญหาทันที เนื่องจากคุณภาพของขอมูลที่ออกมาคอนขางตํ่า
ขอมูลผิดพลาดไปจากตนฉบับคอนขางมาก
ทําใหตองเสียเวลามาปรับเปลี่ยนใหมเปนรายคําราย
ประโยค ทําใหเสียเวลาและอาจเกิดความผิดพลาดเนื่องจากการหลุดรอดสายตาไปไดโดยงาย วิธีแก
ปญหาคือ เปลี่ยนซอฟตแวรที่ใชใหม ผูทําวิจัยเปลี่ยนจาก Text Bridge 6.0 มาใช OmniPage 8.0
และก็แกปญหาขางตนไปไดมาก แมวาโปรแกรมหลังนี้จะไมเกิดความผิดพลาดมากเชนโปรแกรมแรก
แตก็มีจุดที่ผิดพลาดอยูบาง ซึ่งตองอาศัยการตรวจสอบ อยางไรก็ตาม ถือวาสามารถแกปญหาสวน
ใหญไปไดแลว เพราะการสแกนก็ยอมไมสามารถคาดหวังใหขอมูลออกมาถูกตอง 100 % ได การ
เลือกใชซอฟตแวรที่มีคุณภาพสูงจะชวยผอนภาระในสวนนี้ไปไดมาก
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บทที่ 4
การสรางมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network)
หลังจากที่ไดคลังขอมูลภาษา (Corpus) แลว ขั้นตอนตอมาในการจัดทําประมวล
ศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลคือ การสรางมโนทัศนสัมพันธ ซึ่งนับเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดอีก
ขั้นตอนหนึ่ง ขั้นตอนนี้ตองใชเวลาและความรูเกี่ยวกับศาสตรเฉพาะดานอยางสูง มโนทัศนสัมพันธที่
ไดจากขั้นตอนนี้จะเปนสวนสําคัญยิ่งในบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) ซึ่งเปนขั้นตอน
ตอไป
วาดวยเรื่องมโนทัศนสัมพันธ
มโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) เปนสิ่งที่นักศัพทวิทยาใหความสําคัญมา
โดยตลอด ทั้งในฐานะที่เปนการแสดงออกถึงขอบเขตของศาสตรเฉพาะดาน และเปนตัวชี้วัดมโน
ทัศน (Concept) ของศัพทเฉพาะดานหรือความสัมพันธที่ศัพทเหลานั้นมีตอกัน ความสัมพันธของมโน
ทัศนนี้เองที่จะเปนการพิสูจนใหเห็นวาชุดศัพทในประมวลศัพทเปนชุดศัพทชุดเดียวกันและมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกันอยูในศาสตรเดียวกัน
มโนทัศนสัมพันธประกอบไปดวยมโนทัศน (Concept) ที่มีศัพท (Terms) เปน
สัญลักษณแทนมโนทัศนเหลานั้น อยางไรก็ตาม นักศัพทวิทยา เชน Cabrè (1998) มองวา มโนทัศน
มีความเปนอิสระจากศัพทและเกิดขึ้นมากอนศัพท การสรางมโนทัศนสัมพันธคือการดึงเอามโนทัศน
ทั้งหมดของศาสตรเฉพาะดานออกมาแลวใชศัพทเปนสัญลักษณในการสื่อมโนทัศนนั้นๆ ออกมา โดย
มีการอธิบายอยางชัดเจนถึงองคประกอบของมโนทัศนนั้นๆ และความสัมพันธที่มีกับมโนทัศนอื่นๆ
การอธิบายนี้อาจทําดวยการเขียนอธิบายเปนตัวอักษร (Verbal Forms) หรือดวยสื่ออื่นๆ (Nonverbal
Visual Forms) เชน แผนภาพ หรือรูปภาพ เปนตน แตโดยมากจะใชประกอบกัน
นอกจากมโนทัศนสัมพันธจะทําหนาที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนในศาสตร
เฉพาะดานแลว ในขั้นตอนการทํามโนทัศนสัมพันธยังเปนการชวยตรวจสอบดวยวามีศัพทใดที่หลุด
ลอดสายตาของผูทําประมวลศัพทไปไดบาง
เพราะในกรณีที่มีมโนทัศนใดที่ขาดหายไปจากระบบ
ความไมตอเนื่องหรือชองโหวของระบบมโนทัศนสัมพันธจะฟองถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทันที เปน
การเตือนวามีมโนทัศนที่ขาดไปจากระบบ ตัวอยางเชน เมื่อทํามโนทัศนสัมพันธของกลุมวิธีการเติมนํ้า
ผานบอ (Well Recharge) แตไมไดพูดถึงบอเติมนํ้า (Recharge Well) การแสดงมโนทัศนสัมพันธ
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ของชุดศัพทจะสะดุดและไมตอเนื่องไปทันที เปนตน มโนทัศนแตละมโนทัศนในศาสตรเรื่องเดียวกัน
จะมีความสัมพันธที่สอดประสานของเกี่ยวกันไปเหมือนตาขาย ซึ่งเมื่อแสดงมโนทัศนหนึ่งออกมา ก็จะ
เชื่อมโยงใหเห็นถึงอีกมโนทัศนหรืออีกหลายมโนทัศนตามมา ทําใหเห็นความเกี่ยวเนื่องกันของมโน
ทัศนในศาสตรนั้นๆ และเปนการบังคับใหประมวลศัพทที่ใชวิธีการนี้มีชุดศัพทที่ครบถวนและมีความ
สัมพันธเกี่ยวของกันทั้งหมดอยูในเครือขายของเรื่องศาสตรเฉพาะดานนั้นๆ
นอกจากนั้น การสรางมโนทัศนสัมพันธยังชวยใหผูจัดทําเกิดความเขาใจในศาสตร
เฉพาะดานมากขึ้น โดยเฉพาะผูจัดทําที่ไมใชผูเชี่ยวชาญในศาสตรเฉพาะดาน การจัดระบบความ
สัมพันธระหวางมโนทัศนจะชวยเสริมความรูเกี่ยวกับศาสตรเฉพาะดานนั้นๆ ซึ่งก็จะเปนการเพิ่มประ
สิทธิภาพในการทํางาน และยังชวยใหสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญศาสตรเฉพาะดานไดเขาใจมากขึ้นอีกดวย
นับเปนประโยชนโดยตรงตอคุณภาพของงานวิจัย
โดยรวมแลว การสรางมโนทัศนสัมพันธจะชวยใหเราสามารถควบคุมคุณภาพของ
ประมวลศัพทที่ออกมาได อีกทั้งชุดศัพทในประมวลศัพทก็จะมีความสัมพันธที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกัน
ชัดเจนและครอบคลุมศัพทในสวนที่เกี่ยวของไดทั้งหมด ทั้งนี้ดวยวิธีการจัดระบบการเขาถึงศาสตร
เฉพาะดานโดยอาศัยความเชื่อมโยงกันของมโนทัศนที่เปนระบบ นอกจากนั้น ดวยการสรางมโนทัศน
สัมพันธ เรายังอาจไดนิยามของศัพทรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ มาบันทึกไวในบันทึกขอมูลศัพทเบื้อง
ตน อีกทั้งระบบศัพทที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขายยังชวยใหการคนขอมูลทําไดสะดวกและงายขึ้น ทาย
สุด การมีมโนทัศนสัมพันธยังจะชวยในการบัญญัติศัพทไทยใหมใหสอดคลองกับศัพทเดิมที่มีอยูแลว
ในศาสตรเดียวกันได ซึ่งประโยชนขอนี้จะไดนําเสนอรายละเอียดตอไปในบทที่ 6
วิธีวิทยาในการสรางมโนทัศนสัมพันธ
แมวาในทางทฤษฎีแลว นักศัพทวิทยาจะถูกคาดหมายใหสรางระบบความสัมพันธ
ของมโนทัศนขึ้นมากอน แลวจึงจัดรูปศัพทใหักับมโนทัศนในระบบนั้นๆ และในขั้นตอนตอมาจึงจะดึง
ขอมูลเกี่ยวกับศัพทออกมาจากขอมูลภาษามาเก็บไวในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
(Extraction
Records) (Sager, 1990: 21) แตในทางปฏิบัติแลว กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเปน
วงจร เราไมสามารถแบงขั้นตอนทั้งหมดออกจากกันโดยเด็ดขาดได มโนทัศนนั้นแสดงออกอยูแลวใน
รูปศัพทในคลังขอมูลภาษา ดังนั้นการจะแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนได เราจําเปนตองดึงเอา
สัญลักษณแทนมโนทัศนหรือศัพท (Terms) ออกมาจากคลังขอมูลภาษาใหไดกอน การเลือกชุดศัพท
จากคลังขอมูลภาษาในขั้นตนนี้ จะนํามาเปนชุดศัพทพื้นฐานในการสรางมโนทัศนสัมพันธ อยางไรก็
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ตาม ระบบมโนทัศนสัมพันธและชุดศัพทอาจมีการปรับเปลี่ยนไดอยูตลอดเวลาในชวงที่มีการสรางมโน
ทัศนสัมพันธ เนื่องจากเมื่อมีการกําหนดความสัมพันธของมโนทัศนไปเรื่อยๆ และพบวายังมีมโนทัศน
บางสวนที่ขาดหายไป ก็ทําใหตองกลับไปคนคลังขอมูลภาษาเพื่อหาศัพทที่แทนมโนทัศนนั้นๆ ซึ่งเปน
การตรวจสอบความบกพรองในขั้นตอนการเลือกศัพทครั้งแรกไปในตัว และในระหวางขั้นตอนการรวบ
รวมชุดศัพทและจัดระบบความสัมพันธของมโนทัศนนี้
ตองอาศัยการอางอิงขอมูลจากคลังขอมูล
ภาษา (Corpus) ซึ่งขอมูลเหลานี้นอกจากจะแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนแลว ยังแสดงราย
ละเอียดเกี่ยวกับศัพท เชน นิยาม หรือตัวอยางการใชงาน เปนตน นับเปนขอมูลที่จะบันทึกไวในบันทึก
ขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records) จะเห็นไดวาขั้นตอนตางๆ วนเวียนเปนวงจรที่เชื่อมโยงกัน
ไปมา ซึ่งผูทําประมวลศัพทตองทําเกี่ยวพันกันไป ไมสามารถทําขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งใหสําเร็จเสร็จ
สิ้นเด็ดขาดไปเลยได ลักษณะการทํางานในสวนของการสรางมโนทัศนสัมพันธนี้จึงคอนขางแตกตาง
จากขั้นตอนอื่น อยางไรก็ตามเพื่อความเขาใจที่งาย ในรายงานการวิจัยครั้งนี้จึงจะขอแสดงวิธีวิทยา
การสรางมโนทัศนสัมพันธโดยแบงเปนขั้นตอนใหญๆ สามขั้นตอน และจะไดพูดในรายละเอียดของแต
ละขั้นตอนตอไป แตสิ่งที่ตองคํานึงถึงก็คือขั้นตอนแตละขั้นตอนไมไดจบลงในตัว แตอาจตองกลับมา
ปฏิบัติซํ้าอีกหมุนเวียนไปมาจนกวาการสรางมโนทัศนสัมพันธจะเสร็จสมบูรณ
ขั้นตอน การเลือกชุดศัพท
ในการเลือกชุดศัพทจากคลังขอมูลภาษา สิ่งที่ตองคํานึงถึงก็คือ ศัพท (Terms) ตาง
จากคํา (Words) และเราตองแยกแยะความแตกตางใหได เพื่อใหสามารถคัดเลือกชุดศัพทเฉพาะดาน
ที่แทจริงออกมาได แมวาในขั้นตอนการสรางคลังขอมูลภาษา จะไดมีการเลือกขอมูลที่เปนศาสตร
เฉพาะดานมารวบรวมไวอยูแลว แตศัพทที่ปรากฏในคลังขอมูลภาษาก็ไมใชศัพทเฉพาะดานทั้งหมด
ดังนั้นนอกจากการแยกแยะระหวางศัพทและคําแลว ผูวิจัยยังตองสามารถรูไดดวยวาศัพทใดเปนศัพท
เฉพาะดานที่ตองการบาง
นิยามคราวๆ ของ ศัพท และความแตกตางของศัพทกับคํา 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)
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ซึง่ เกณฑที่ Sager ใชกค็ อื ความเกี่ยวพันของศัพทกับศาสตรเฉพาะดาน แตในการจะชี้ชัดวาอะไรคือสิ่งที่ตัดสินความ
สัมพันธดงั กลาวได ก็ยังเปนสิ่งที่ไมชัดเจน อยางไรก็ตามนิยามของ Sager นับวาไดชวยใหเห็นความแตกตางระหวาง
ศัพทกับคําไดในระดับหนึ่ง

ตอมา Pearson (1998) ไดพยายามประมวลนิยามของ ‘ศัพท’ และเกณฑวัดความ
แตกตางระหวางศัพทกับคํา ที่นักศัพทวิทยาและนักภาษาศาสตรหลายๆ ทานไดเคยรวบรวมไว และ
ไดรายงานผลสรุปไวในหนังสือ Terms in Context วา ยังไมมีเกณฑใดที่สามารถใชเปนบรรทัดฐาน
โดยไมมีขอโตแยงได Pearson (1998) เสนอวิธีการใหมขึ้นมา ซึ่งประกอบดวยเกณฑสองอยาง คือ
Generic Reference Criterion และ Co-occurrence Criterion โดยเกณฑแรกจะเปนการวัดความ
เปนสากลของศัพท โดยมีสมมุติฐานวาศัพทเปนคําที่อางถึงกลุม (class) ของสิ่งทั่วไปไมใชสิ่งที่เฉพาะ
เจาะจง จึงปรากฏในรูปที่มี indefinite article นําหนา หรือไมมีอะไรนําหนาเลย อีกเกณฑหนึ่งคือ
Co-occurrence Criterion จะถือวาในกรณีที่คําปรากฏในบริบทที่มีลักษณะเฉพาะที่กําหนดไว มาก
กวาสองครั้ง คําดังกลาวก็มีแนวโนมที่จะเปนศัพท เชน คําที่ปรากฏอยูทายประโยค แลวประโยคตอ
มาขึ้นตนดวยวลีอยาง This process, This method หรือ The Device ก็มีความเปนไปไดที่จะเปน
ศัพทไดเปนตน
เมื่อลองนําวิธีการดังกลาวไปทดลองใชงานพบวา เกณฑแรกคือ Generic Reference
Criterion สามารถแยกแยะศัพทออกจากคําได เชน Artificial Recharge มีการใชโดดๆ ไมมีอะไรนํา
หนา ก็เปนศัพทเฉพาะดาน หรือ คําวา Aquifer มี indefinite article นําหนาพบเห็นทั่วไปในบริบท ก็
เปนศัพทเฉพาะดาน เปนตน แตการจะพิจารณาคําทีละคําเพื่อดูวาเปนคําที่ลักษณะดังกลาวหรือ
เปลาก็เปนวิธีที่ใชเวลาและอาจเกิดความผิดพลาดไดงาย และถาเปนกรณีที่คลังขอมูลภาษามีขนาด
ใหญมากๆ การใชเกณฑดังกลาวจะทําใหเสียเวลามาก ดังนั้น วิธีการนี้ยังไมนาจะเพียงพอในการคัด
เลือกศัพท สวนเกณฑที่สอง คือ Co-occurrence Criterion เมื่อปฏิบัติจริงพบวาสามารถใชคัดเลือก
ศัพทไดจริงเชนเดียวกับเกณฑแรก เชน ตัวอยางสองตัวอยางที่ยกมาจากคลังขอมูลภาษา
(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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ตัวอยางทั้งสองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยเกณฑดังกลาวที่วา ในกรณีที่มีคําที่
ถูกอางถึงอีกครั้งดวยคําอยาง ‘this method’ หรือ ‘the process’ ก็มีความเปนไปไดสูงที่จะเปนศัพท
ซึ่งตามตัวอยางก็แสดงใหเห็นวา Basin Recharge เปนศัพท แตเกณฑนี้ก็มีขอเสีย โดยเฉพาะเมื่อนํา
มาใชกับขอมูลในศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล เพราะศาสตรนี้มีความเกี่ยวพันกับศาสตรอื่นๆ ที่
ใกลเคียงกันสูง เชน วิศวกรรมนํ้า ธรณีวิทยา นํ้าบาดาล เปนตน ซึ่งศัพทเฉพาะดานในศาสตรเหลานี้
ก็มีคุณสมบัติเปนศัพทตามเกณฑนี้ไดทั้งหมด ทําใหเกิดปญหาที่ไมสามารถแยกแยะไดวาศัพทใดเปน
ศัพทเฉพาะของศาสตรเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล นอกจากนั้นเกณฑนี้ก็ยังมีปญหาเชนเดียวกับ
เกณฑแรกคือ ตองใชการพิจารณาเปนรายประโยคไป ทําใหเสียเวลามาก ดังนั้นการใชเพียงเกณฑทั้ง
สองของ Pearson (1998) จึงยังไมเพียงพอ
ทัศนะของนักศัพทวิทยาทานตอมา เกี่ยวกับการกําหนดเกณฑการคัดเลือกศัพท ก็คือ
วิธีการของ Alain Rey (1995) ที่วาการที่คําๆ ใดจะถูกเรียกวา ‘ศัพท’ ได จะตองมีความแตกตางจาก
คําอื่นๆ ในแงที่เปนองคประกอบของศาสตรเฉพาะดานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งการแสดงถึงความแตกตาง
นี้ทําไดโดยกระบวนการใหคํานิยามของศัพทนั้นๆ (Rey, 1995: 40-41)
เมื่อลองนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในทางปฏิบัติ
โดยการอาศัยรูปภาษาที่
แสดงใหเห็นถึงการใหคํานิยามหรือความหมายของศัพท โดยตั้งสมมติฐานวา ศัพทที่ผูเขียนใชในแงที่
ใหคํานิยาม หรือพยายามใหความหมายเพื่อใหผูอานเขาใจถึงมโนทัศนของศัพทนั้นๆ มีความเปนไปได
ที่จะเปนศัพทเฉพาะดาน 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) การพบรูปประโยคที่ผูเขียนพยายามใหคําอธิบายถึงศัพทบาง
ศัพท ทําใหสันนิษฐานไดวาศัพทดังกลาวเปนศัพทเฉพาะดานในศาสตรที่ขอมูลนั้นอางอิงถึง
อยางไรก็ตาม การแยกแยะระหวางศัพทและคําดวยการพิจารณาจากโครงสรางการ
ใหนิยาม
จะทําใหขั้นตอนการคัดเลือกชุดศัพทตองใชความรูเกี่ยวกับศาสตรเฉพาะดานเขามาชวย
อยางมาก เพื่อใหทราบวาคําใดมีความหมายในศาสตรเฉพาะดานและมีคุณสมบัติเปนศัพทเฉพาะ
ดานของเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ซึ่งก็เปนปญหาที่ตองหาทางแกไขในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ
จริงตอไป และนอกเหนือจากการเลือกศัพทแลว อีกสิ่งที่ตองคํานึงก็คือการแยกแยะศัพทเฉพาะดาน
เรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลออกจากศาสตรเฉพาะดานอื่นๆ ในศาสตรที่กวางกวาหรือใกลเคียงกัน
อยางเชน วิศวกรรมนํ้า (Water Engineering) นํ้าบาดาลศาสตร (Groundwater Study) หรือ
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เทคโนโลยีการบําบัดนํ้า (Water Treatment) เปนตน ซึ่งมีความเปนไปไดสูงที่คลังขอมูลภาษาที่รวบ
รวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องการเติมนํ้ าลงชั้นนํ้าบาดาลอาจจะรวมเอาศัพทจากศาสตรใกลเคียงดังกลาว
เอาไวดวย เพราะเปนศาสตรที่มีความเกี่ยวของกันมากและมักจะถูกกลาวพาดพิงรวมๆ กันไปดวย
เสมอ อีกทั้งยังมีการใชศัพทเฉพาะดานบางสวนที่ซํ้าซอนกันอยูดวย ซึ่งการแยกแยะศัพทดังกลาว
ออกมาไดก็หนีไมพนการใชความรูเกี่ยวกับศาสตรเฉพาะดานที่มากพอ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูทําวิจัยจําเปน
ตองอาศัยความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ (Specialist) อยางมาก ทั้งในแงของการตรวจสอบความถูก
ตองและการใหคําแนะนํา
มาถึงขั้นตอนนี้ การผสมผสานเกณฑทั้งสองของ Pearson (1998) กับเกณฑการดู
รูปภาษาที่ใหนิยาม ทําใหไดชุดหลักเกณฑที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับการทําวิจัยครั้งนี้ แตเกณฑ
ทั้งสามก็ยังไมสามารถแกปญหาดานหนึ่งได นั่นก็คือ ปญหาเรื่องความลาชาของการไลดูศัพทไปทีละ
คําทั้งคลังขอมูลภาษา ซึ่งก็เปนการใชเวลามากและอาจเกิดความผิดพลาดไดงาย เชน ขามศัพทบาง
ศัพทไปเพราะความหลงลืม เปนตน ดังนั้น ในขั้นแรกจึงตองมีการคัดศัพทที่สันนิษฐานวาเปนศัพท
เฉพาะดานออกมากอน แลวจึงนํามาตรวจสอบเพื่อคัดเลือกดวยนิยามตอไป การตั้งสมมติฐานขั้นตน
นี้ ผูทําวิจัยไดใชความถี่ที่ศัพทปรากฏในคลังขอมูลภาษาเปนหลัก สมมติฐานก็คือ ศัพทที่พบบอยใน
คลังขอมูลภาษาเฉพาะดาน มีความเปนไปไดสูงวาจะเปนศัพทเฉพาะดานในเรื่องนั้นๆ
การคนหาศัพทที่มีความถี่สูง 200 อันดับแรกจากคลังขอมูลทําไดโดยการใชโปรแกรม
Win Concordance ใหแสดงศัพทที่พบในคลังขอมูลภาษาออกมา และใหเรียงลําดับตามความถี่ โดย
ศัพทชุดนี้ไดผานการตัดสวนที่เปน Article และ Preposition ออกแลว ใหเหลือเฉพาะที่เปนศัพทลวนๆ
จากนั้นจึงใหโปรแกรม Win Concordance แสดงบริบทที่ปรากฏการใชศัพทในคลังขอมูลภาษาไลไปที
ละศัพท เพื่อทําการตรวจสอบดวยเกณฑที่ประยุกตมาจากเกณฑทั้งสองของ Pearson (1998) และ
เกณฑการใหนิยามของ Rey (1995) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) มีรูปภาษาที่ชี้วาเปนศัพทเฉพาะดาน เชน มีคําวา This process, This
method หรือ The Device ใชแทนที่ศัพทดังกลาว 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) ในกรณีนี้เราก็รูไดวา evaporation เปนศัพทเฉพาะดาน
เปนตน
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(2) รูปภาษาแสดงถึงการใหคํานิยามหรือความหมายของศัพทนั้นๆ 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) ในกรณีที่มีคํานิยามใหมาดวย ก็ใชความรูดานศาสตรเฉพาะดาน
พิจารณานิยามนั้นเลยวาสื่อถึงมโนทัศนที่เกี่ยวของกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลหรือไม โดย
อาจสอบถามกับผูเชี่ยวชาญหรือตรวจสอบจากหนังสืออางอิง ตัวอยาง Any withdrawal in excess
of safe yield is an overdraft . (CEB02.txt) เมื่อพิจารณาดูแลวเปนมโนทัศนที่เกี่ยวของในเรื่องการ
เติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ดังนั้นจึงคัดคําวา overdraft ไวเปนศัพทเฉพาะดานได เปนตน
(4) เกี่ยวของในแงไวยากรณกับศัพทเฉพาะดาน เชน เปนรูปกริยาของศัพทที่
เปนศาสตรเฉพาะดาน ตัวอยาง Too much discharge overdrafted this confined aquifer.
(CEB02.txt) จะเห็นไดวา overdraft นี้เปนรูปกริยา (verb) ของ overdraft ที่เปนนาม และไดรับการ
พิจารณาใหเปนศัพทเฉพาะดานไปแลวดวยเกณฑอื่น ดังนั้นรูปกริยาของศัพทเฉพาะดาน ก็นาจะเปน
ศัพทเฉพาะดานดวย เปนตน
(5) มีลักษณะที่ใชไดทั่วไป เปนอิสระจากบริบท เชน มี Indefinite article นํา
หนา หรือไมมี article นําหนาเลย เชน Obtain suspended-solids removal by filtration through
the ground. (CEB03.txt) คําวา filtrationไมมี article นําหนา สันนิษฐานไดวานาจะเปนศัพท เปนตน
ในหลายๆ กรณีการใชเกณฑการตรวจสอบเพียงเกณฑเดียวอาจไมเพียงพอ เชน ใช
เกณฑที่ (5) เพียงเกณฑเดียวอาจไมเพียงพอในการตัดสินวาศัพทดังกลาวเปนศัพทเฉพาะดานหรือไม
ตองใชเกณฑอื่นๆ มาชวยเชนเกณฑการตรวจสอบนิยาม หรือเกณฑรูปศัพท เปนตน
ผลจากการใชเกณฑทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบชุดศัพท 200 ศัพทที่เลือกตาม
ความถี่ พบวามีศัพทที่ผานเกณฑเปนศัพทเฉพาะดาน ทั้งหมด 28 ศัพท คิดเปนรอยละ 14 จากทั้ง
หมด 200 ศัพท และทั้งหมดอยูในรูปของศัพทเดี่ยว (Single term) สาเหตุที่เปนเชนนี้ ไมใชเพราะวิธี
การคัดเลือกดวยความถี่ไมมีคุณภาพ เพราะเมื่อพิจารณาจากชุดศัพทจริงที่ใชในประมวลศัพทที่เสร็จ
สมบูรณแลว มีศัพทที่อยูในรูปศัพทเดี่ยวทั้งหมด 32 ศัพทเทานั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวน 28 ศัพทที่
ไดจากการคัดเลือกดวยความถี่และเกณฑเบื้องตนแลว ถือวาไดผลเกือบรอยละ 80 จึงถือวากระบวน
การคัดเลือกชุดศัพทที่ใชนี้มีประสิทธิภาพในระดับที่นาพอใจ ปญหาอีกดานก็คือ ศัพทที่ไดจากการใช
โปรแกรม Win Concordance ดึงออกมาแสดงตามความถี่ ทําไดเฉพาะศัพทที่เปนศัพทเดี่ยวเทานั้น
ไมสามารถใชกับศัพทที่ประกอบดวยมากกวาหนึ่งคําได (Complex terms) ได ซึ่งก็แกปญหาดังกลาว
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ไดดวยการใชโปรแกรม N-gram Frequency List ซึ่งสามารถดึงศัพทที่ประกอบดวยคํามากกวาหนึ่ง
คําไดตามที่ตองการ แลวนําชุดศัพทไดมาใหมนี้มาใหโปรแกรม Win Concordance แสดงบริบทที่พบ
ศัพทดังกลาวเพื่อตรวจสอบดวยเกณฑทั้งหาขออีกครั้ง และไดชุดศัพทเพิ่มขึ้นมาอีก 57 ศัพท รวม
เปนทั้งหมด 85 ศัพท นับเปนรอยละ 82 ของชุดศัพทจริง (ทั้งหมด 96 ศัพท) ซึ่งแสดงใหเห็นวา
เกณฑการคัดเลือกศัพทดวยความถี่ถามีการควบคุมดวยเกณฑการคัดเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมดวย ก็
อาจใชเปนเกณฑพื้นฐานในการคัดเลือกชุดศัพทได
ชุดศัพทที่ไดมาทั้งหมด 85 ศัพทนี้ แมจะไดผานการตรวจสอบดวยเกณฑตางๆ ดังที่
กลาวมาแลว ก็ถือเปนการตรวจสอบโดยคราวๆ เทานั้น เพราะยังขาดการตรวจสอบในแงของความ
ครบถวน วาศัพทที่ไดมาดังกลาวนําเสนอมโนทัศนทั้งหมดในเรื่องศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
แลวหรือยัง ซึ่งจะไดมีการตรวจสอบในเรื่องนี้ตอไปในขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ ซึ่งอาจทําให
ตองมีการเพิ่มศัพทเพื่อใชสื่อถึงมโนทัศนที่หายไป หรืออาจตองมีการตัดศัพทบางศัพทออกไป เพราะ
สื่อถึงมโนทัศนที่ไมเกี่ยวของกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลอยางแทจริง
ขั้นตอน การสรางมโนทัศนสัมพันธ
ขั้นตอนนี้เปนการนําชุดศัพทเบื้องตนที่ไดมาจากคลังขอมูลภาษาและมีการตรวจสอบ
จากบริบทโดยคราวๆ แลววาเปนศัพทที่อยูในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล มาเปนตัวแทนมโนทัศน
แลวจัดระบบความสัมพันธของมโนทัศนเหลานั้นใหเปนระบบเพื่อสื่อใหเห็นถึงขอบเขตและแงมุมทุก
อยางของศาสตรเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
ในการกํ าหนดความสัมพันธของมโนทัศนตองอาศัยความรูความเขาใจในศาสตร
เฉพาะดาน ซึ่งการนําเสนอระบบความสัมพันธของมโนทัศนเหลานี้ อาจทําไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมตามแตกรณีไป เชน อาจนําเสนอดวยคําอธิบาย (Description) แผนภาพ (Network)
รูปภาพ (Illustration) เปนตน และรูปแบบการนําเสนอแตละอยางก็ยังมีรายละเอียดปลีกยอยอีก
เชน แผนผังที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนอาจเปนในรูปแผนภูมิตนไม (Tree Diagram)
หรืออาจจะอยูในรูปแบบหลายมิติ (Multidimensionality) ซึ่งแสดงใหเห็นมโนทัศนในมิติตางๆ ของ
ศาสตรเฉพาะดานนั้นๆ
ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูทําวิจัยไดเลือกใชวิธีการนําเสนอระบบความสัมพันธของมโน
ทัศนตางๆ ในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลดวยวิธีการหลายรูปแบบ แตที่เลือกใชเปนรูปแบบหลัก
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คือ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงทั้งแบบธรรมดาและหลายมิติประกอบกับคําบรรยายเปนลายลักษณ
อักษร ซึ่งจากการคนควาในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล พบวาศาสตรเรื่องนี้มีมิติที่เหลื่อมซอน
กันอยูหลายมิติดวยกัน เชน มิติของวิธีการเติมนํ้าที่มีรูปแบบการปฏิบัติหลายรูปแบบดวยกัน มิติที่มา
ของการเติมนํ้าซึ่งแสดงถึงสาเหตุปญหาที่ทําใหตองเติมนํ้า หรือมิติพัฒนาการของการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลวามีการวิวัฒนาการมาอยางไร เปนตน การที่จะแสดงออกถึงมิติทั้งหลายไดอยางครบถวนจึง
ตองอาศัยการแสดงออกดวยแผนภาพแบบหลายมิติ แตในสวนของความสัมพันธยอยๆ ในแตละมิติที่
ไมมีความซับซอนมากนักก็จะใชแสดงดวยแผนภาพธรรมดาหรือรูปภาพประกอบคําบรรยาย แมวาใน
การจัดทําบันทึกมโนทัศนสัมพันธจะใชแผนภาพเปนหลักในการแสดงความสัมพันธ แตบางครั้งรูป
ภาพก็มีความจําเปนในการบรรยายมโนทัศนในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล โดยเฉพาะในสวนของ
กระบวนการเติมนํ้า ซึ่งการใชคําบรรยายอยางเดียวอาจทําใหเกิดความสับสนได แตอยางไรก็ตาม ก็
มีขอควรระวังในการใชรูปภาพ โดยควรใชรูปภาพเปนสวนประกอบชวยในการอธิบายเสริมความเขาใจ
เทานั้น ไมใชนํามาใชแทนที่คํานิยามของศัพทนั้นๆ ไปเลย ซึ่งในเรื่องนี้ Catherine Bowman, Diane
Michaud, และ Heidi Suonuuti (1997) ไดเคยใหขอคิดไวในบทความชื่อ Do’s and Don’ts of
Terminology Management วา รูปภาพใชชวยในการอธิบายความหมายได แตไมอาจใชแทนที่การ
ใหคํานิยามที่ถูกตองได (Cited in Wrtight & Budin, 1997: 216)
เพื่อใหการจัดสรางมโนทัศนมีระบบเพื่อการอางอิงในขั้นตอนตอไป จึงไดมีการวางรูป
แบบของการบันทึกมโนทัศนสัมพันธ ไวในรูปของแบบฟอรม หนึ่งแบบฟอรมบันทึกหนึ่งมโนทัศน องค
ประกอบของแบบฟอรมจะเปนการแจกแจงรายละเอียดของศัพทและการแสดงความสัมพันธของมโน
ทัศนนั้นๆ กับมโนทัศนอื่นๆ ในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 1 แบบฟอรมบันทึกมโนทัศนสัมพันธ
1
5
6

2

1
2
3
4
5
6

3

4

= ลําดับ (no.)
= มโนทัศน (Concept)
= ศัพทภาษาอังกฤษ (English Terms)
= ศัพทภาษาไทย (Thai Terms)
= รายละเอียดศัพท (Terms Features)
= ความสัมพันธกับมโนทัศนอื่น (Conceptual Relation)

เรื่องสําคัญอีกอยางหนึ่งในขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธนี้ ก็คือ การกําหนดรูป
แบบความสัมพันธของมโนทัศน (Conceptual Relations) มโนทัศนทั้งหลายในศาสตรเฉพาะดานมี
ความสัมพันธกันในหลายๆ รูปแบบ Sager (1995) เคยใหความเห็นไวในเรื่องนี้วา ในทางปฏิบัติแลว
ประเภทของความสัมพันธนี้จะมีกี่แบบก็ได ขึ้นอยูกับความตองการใชงานและความเหมาะสมตามแต
กรณีไป (Sager, 1990: 35) ซึ่งจากการประมวลรูปแบบความสัมพันธที่ ปรากฎอยูตามตําราเกี่ยวกับ
ศัพทวิทยาตางๆ สามารถแบงรูปแบบความสัมพันธออกไดเปนสองประเภทใหญๆ คือ
(1) รูปแบบความสัมพันธมาตรฐาน (Traditional Relationship) ความ
สัมพันธในกลุมนี้คือความสัมพันธที่มีการวางรูปแบบความสัมพันธไวแลวตายตัว และมักจะมีผูนําไป
ใชในการทําประมวลศัพทอยูเปนประจํา ลักษณะเดนคือ เปนรูปแบบความสัมพันธที่พบบอยใน
ประมวลศัพททั่วไป
ซึ่งรวมทั้งประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลดวย ตัวอยางความ
สัมพันธแบบนี้ เชน
- Inclusion Relationship หรือ Generic Relationship (GenericSpecific) เปนความสัมพันธระหวางสองมโนทัศนที่มโนทัศนหนึ่งมีขอบเขตที่กวางกวา และอีกมโน
ทัศนหนึ่งมีขอบเขตที่แคบกวาและเปนสวนหนึ่งของมโนทัศนแรก โดยที่มโนทัศนหลังจะมีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับมโนทัศนแรกทุกประการ แตก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทําใหแตกตางจากมโนทัศนแรก
เชน Flower-rose ซึ่ง rose มีลักษณะเปน flower ทุกประการ แตจะมีคุณสมบัติพิเศษที่ทําใหมีความ
แตกตางจาก Flower ทั่วไป คือ rose มีสีแดง มีหนาม มีกลิ่นหอม เปนตน
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- Coordination Relationship หรือ Partitive Relationship (Part-Whole)
เปนรูปแบบความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งมีสวนประกอบหลายสวน และอีกมโนทัศนหนึ่งก็เปนหนึ่งใน
สวนประกอบนั้นๆ เชน Car-Wheel
- Chain Relationship (Cause-Effect) ความสัมพันธนี้จะมีมโนทัศนหนึ่งที่
เปนผลมาจากอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน Explosion-Fallout
ซึ่งในการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ ไดใชรูปแบบความสัมพันธมาตรฐานทั้ง
หมด 3 รูปแบบความสัมพันธดวยกัน และมีรายละเอียดดังนี้
Generic - Specific แสดงความสัมพันธในแบบมาตรฐาน ระหวางมโน
ทัศนหนึ่งที่มีขอบเขตกวางครอบคลุมอีกมโนทัศนหนึ่ง โดยมโนทัศนที่เล็กกวาจะมีคุณสมบัติเดียวกับ
มโนทัศนที่ใหญกวาทุกประการ แตในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ตางออกไป ตัวอยางเชน
Artificial recharge – Surface recharge ซึ่ง Artificial recharge สื่อถึงมโนทัศนรวมของการเติมนํ้า
ลงชั้นนํ้าบาดาล มีขอบเขตครอบคลุมมโนทัศนของ Surface recharge ซึ่งเปนวิธีการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลวิธีหนึ่ง อยางไรก็ตาม Surface recharge ก็มีลักษณะทั่วไปของ Artificial recharge ทุก
ประการ คือ เปนการนํานํ้าลงไปเติมในชั้นนํ้าบาดาล เพียงแตจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ตางไปคือ เปน
วิธีการเติมนํ้าที่ทําจากผิวดินเทานั้น เปนตน
Part – Whole แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนสวนหนึ่งที่ประกอบ
เปนอีกมโนทัศนหนึ่ง ตัวอยาง Well Casing – Recharge Well โดยที่ Well Casing เปนสวนประกอบ
หนึ่งของ Recharge Well เปนตน
Cause – Effect แสดงความสัมพันธในรูปที่มโนทัศนหนึ่งเปนสาเหตุที่ทําให
เกิดอีกมโนทัศนหนึ่ง
หรือมองไดวามโนทัศนหนึ่งทําใหเกิดอีกมโนทัศนหนึ่งนั่นเอง
ตัวอยาง
Overdraft - Saltwater intrusion โดยที่ Overdraft เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดวิกฤตการณ Saltwater
intrusion เปนตน
(2) รูปแบบความสัมพันธซับซอน (Complex Relationship) ไดแกรูป
แบบความสัมพันธที่กําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองตอปญหาและความตองการในแตละกรณี
ความ
สัมพันธของมโนทัศนอาจมีไดหลายแบบตามแตสถานการณใชงาน Sager (1995) ไดยกตัวอยาง
ความสัมพันธรูปแบบนี้หลายรูปแบบ 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
ซึ่งความสัมพันธเหลานี้เปนเพียงตัวอยางเทานั้น สามารถเพิ่มเติมไดในระหวางกระบวนการ ซึ่งการ
จัดความสัมพันธเชนนี้ขึ้นอยูกับมุมมองของผูใชงาน (Facet) ซึ่งอาจมีไดหลายมุมมอง ไมมีรูปแบบ
ตายตัวแตอยางใด ซึ่งในกระบวนการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ไดกําหนด
รูปแบบความสัมพันธซับซอนขึ้นเพื่อใชในการแสดงรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ ในเรื่องนี้
ไวทั้งหมด 9 ความสัมพันธ ไดแก
Problem – Solution แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนปญหาในขณะ
ที่อีกมโนทัศนหนึ่งเปนวิธีแกปญหานั้น ๆ ตัวอยาง Saltwater intrusion – Artificial recharge โดยที่
Artificial recharge เปนวิธีการหนึ่งที่ใชแกปญหา Saltwater intrusion ได
Process – Target แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนที่สื่อถึงกระบวน
การกับอีกมโนทัศนที่เปนเปาหมายของกระบวนการดังกลาว ตัวอยาง Recharge - Aquifer โดยที่
Recharge สื่อถึงกระบวนการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล สวน Aquifer เปนเปาหมายของการเติมนํ้าลง
ชั้นนํ้าบาดาล เปนตน
Process – Material แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งสื่อถึงกระบวนการ
สวนอีกมโนทัศนหนึ่งคือวัตถุดิบหรือสิ่งที่ใชในกระบวนการนั้นๆ ตัวอยาง Infiltration – Surface
Water โดยที่ Infiltration เปนกระบวนการที่นํ้าผิวดินไหลซึมลงไปในชั้นนํ้าเปด ซึ่งวัตถุดิบที่ใชใน
กระบวนการดังกลาวก็คือ Surface Water เปนตน
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Process – Method แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งสื่อถึงกระบวนการ
อีกมโนทัศนสื่อถึงวิธีการที่ใชในการดําเนินการกระบวนการนั้น ตัวอยาง Natural Recharge Infiltration โดยที่ Infiltration เปนวิธีการที่ใชในกระบวนการ Natural Recharge เปนตน
Process – Operator แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหนึ่งที่สื่อถึง
กระบวนการกับอีกมโนทัศนที่สื่อถึงผูที่ดําเนินการกระบวนการดังกลาว ตัวอยาง Artificial recharge
– Human โดยที่ Artificial recharge เปนกระบวนการที่ตองดําเนินการโดยมนุษยเทานั้น เปนตน
Process – Problem แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนที่เปนกระบวน
การกับมโนทัศนที่เปนปญหาของกระบวนการนั้น ๆ เชน Well recharge – Well Clogging เนื่องจาก
Well Clogging เปนปญหาหนึ่งที่เกิดกับกระบวนการ Well recharge เปนตน
Object – Qualification แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหนึ่งที่สื่อถึง
คุณสมบัติของอีกมโนทัศนหนึ่ง ตัวอยาง Unsaturated Zone - Peameability โดยบริเวณที่เรียกวา
Unsaturated Zone มีคุณสมบัติที่โดดเดนคือ Peameability สูง เปนตน
Evolution
เปนการแสดงความสัมพันธในรูปแบบที่แตกตางจากความ
สัมพันธมาตรฐานที่ใชในการจัดทําประมวลศัพททั่วไป ทั้งนี้เพราะในศาสตรเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลมีรูปแบบความสัมพันธอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญ นั่นคือ กระบวนการที่เกิดการพัฒนาการ
มาเปนลําดับ กอนที่จะมาเปนการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในปจจุบัน ดังนั้นเพื่อแสดงความสัมพันธ
ในรูปแบบนี้ จึงตองมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธนี้ขึ้นมา
ในการจัดทํามโนทัศนสัมพันธของเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลนี้ ผูทําวิจัยไดเลือก
ใชรูปแบบความสัมพันธที่กลาวมาโดยรวมๆ กันไป ทั้งรูปแบบความสัมพันธมาตรฐานและรูปแบบ
ความสัมพันธซับซอน และใชอักษรยอแสดงรูปแบบความสัมพันธในแผนภาพ มีรายละเอียดดังนี้
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 ในระหวางขั้นตอนนี้
อาจมีการคนพบวายังมีบางมโนทัศนที่ยังไมไดรวบรวมมา สิ่งที่จะชี้ใหเห็นขอบกพรองนี้ไดก็คือระบบ
ความสัมพันธที่สรางขึ้นนี้เอง โดยมีขอสันนิษฐานวา ถาการจัดระบบมโนทัศนเปนไปโดยครบถวนแลว
มโนทัศนทั้งหมดจะเชื่อมโยงถึงกันโดยไมมีการขาดตอน ซึ่งถามีก็หมายความวาอาจมีมโนทัศนที่หลุด
รอดสายตาไปในการรวบรวมศัพทชุดแรก และอาจทําใหตองกลับไปดําเนินการขั้นตอนการเลือกชุด
ศัพทใหมอีกครั้ง เพื่อหาศัพทที่แสดงมโนทัศนที่ขาดไปใหครบถวน หรือในระหวางกระบวนการจัด
สรางมโนทัศนสัมพันธ อาจพบเห็นมิติบางมิติของเรื่องที่เคยมองขามไปในครั้งแรก ดวยเหตุนี้ การ
ดําเนินการในขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่สองจึงอาจจะมีการดําเนินการที่เชื่อมโยงกันอยู อาจจําเปน
ต องดํ าเนินการกลับไปกลับมาจนกวาจะไดมโนทัศนสัมพันธที่สมบูรณตามวัตถุประสงคการสราง
ประมวลศัพท
ขั้นตอน การบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records)
ตามทฤษฎีการทําประมวลศัพทที่ Cabrè (1998) ไดเสนอไว ขั้นตอนตอจากการสราง
มโนทัศนสัมพันธก็คือ การบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนไวในบันทึกที่เรียกวา บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
(Extraction Records) โดยการดําเนินการในขั้นตอนนี้จะเปนการคนขอมูลศัพทจากคลังขอมูลภาษา
โดยอาศัยขอมูลบริบทที่ศัพทนั้นๆ ปรากฏเปนหลัก
แลวนําขอมูลดังกลาว เชน นิยามศัพท
(Definiton) หรือคําเหมือน (Synonym) เปนตน มาบันทึกไว ซึ่งบันทึกนี้จะเปนเสมือนการรวบรวมขอ
มูลศัพทแตละศัพทจากคลังขอมูลภาษามาแยกไวตางหาก แลวใชประกอบกับขอมูลมโนทัศนสัมพันธ
ในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพทในขั้นตอนตอไป ขอดีของการแยกเปนบันทึกยอยๆ เชนนี้ก็คือ ชวยให
ขอมูลมีความเปนระเบียบเปนสัดเปนสวน และสามารถหยิบยกมาใชงานตามความตองการเปนเรื่องๆ
ไป เชน เมื่อตองการขอมูลเกี่ยวกับศัพทในแงของหนวยภาษา ก็นําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนมาใช
หรื อเมื่ อต องการดู ความสั ม พั นธ ร ะหวางมโนทัศนก็อาจนํ าบันทึกมโนทัศนสัมพันธมาพิจารณาได
เปนตน
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อยางไรก็ตาม การปฏิบัติเชนนั้นก็มีขอเสียที่โดดเดน นั่นคือ การทํางานซํ้าซอน ทํา
ใหเสียเวลา และในบางครั้งขอมูลที่มีมากชุดอาจทําใหใชงานไดไมสะดวก ขั้นตอนการทําบันทึกขอ
มูลศัพทเบื้องตนและการทําบันทึกมโนทัศนสัมพันธมีสวนที่ซอนทับกันอยู คือในสวนของการคนขอมูล
ศัพทจากคลังขอมูลภาษา ซึ่งตางก็อาศัยการวิเคราะหหาขอมูลจากบริบทที่ศัพทปรากฏเปนหลัก ผูทํา
วิจัยจึงเห็นวาถาในขั้นตอนการทํามโนทัศนสัมพันธ ไดมีการคัดขอมูลจากคลังขอมูลภาษามาบันทึกไว
เลย ก็จะชวยประหยัดเวลาทํางานได อีกทั้งการรวมบันทึกทั้งสองเปนบันทึกเดียวจะชวยใหมีความ
คลองตัวในการทํางานมากขึ้น เมื่อพิจารณาดูองคประกอบตางๆ ที่ควรจะมีอยูในบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตนแลว ก็พบวามีการซํ้าซอนอยูในหลายประการซึ่งอาจรวมเขาดวยกันได ในรูปแบบตอไปนี้
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ภาพที่ 2 แบบฟอรมบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน
1
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

4

= ลําดับ (no.)
= มโนทัศน (Concept)
= ศัพทภาษาอังกฤษ (English Terms)
= ศัพทภาษาไทย (Thai Terms)
= รายละเอียดศัพท (Terms Features)
= ความสัมพันธกับมโนทัศนอื่น (Conceptual Relation)
= ตัวอยางการใชงาน (Examples)
= รูปไวยากรณของศัพท (Grammatical Category)

สวนที่เพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมขึ้นมาคือสวนที่ 7 และ 8 ซึ่งในสวนที่ 7 จะเปนการ
ยกตัวอยางขอมูล (Examples) ที่ไดจากคลังขอมูลภาษา และสวนที่ 8 เปนการแสดงรูปทาง
ไวยากรณ (Grammatical Category) ของศัพทนั้นๆ ขอมูล ดังกลาวไดมาจากคลังขอมูลภาษา ขอ
มูลที่จะนํามาบันทึกไวนี้ถือเปนตัวอยางขอมูลที่จะเปนตัวแทนของขอมูลที่เกี่ยวของกับศัพทนั้นๆ ซึ่งจะ
นําไปใชในขั้นตอนตอๆไป ดังนั้นการเลือกขอมูลที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญ
การพิจารณาเลือกขอมูลมาบันทึกไวในสวนนี้ นักศัพทวิทยาจะพิจารณาจากบริบท
ของขอมูลเปนสําคัญ โดยบริบทที่อาจนํามาบันทึกไวในสวนนี้ได แบงออกเปน สามประเภทดวยกัน
(Cabrè,1998: 138) คือ
- Defining Context - หมายถึงบริบทที่อาจใหนิยามของศัพทนั้นๆ ทั้งหมด
หรือเพียงบางสวน บริบทประเภทนี้นับวามีคุณคามากที่สุด และเปนบริบทประเภทที่ควรเลือกมาเก็บ
ไวในบันทึกขอมูลศัพทมากที่สุด คําสําคัญ (Key words) ที่ชี้วาเปนบริบทประเภท Defining Context
เชน is/are, was/were, means, means that, can be defined as เปนตน ตัวอยางบริบทประเภทนี้
:
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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 – หมายถึงบริบทที่
แสดงขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับศัพทในลักษณะที่เปนหนวยภาษา เชน คําเหมือน (Synonym) หรือคําตรง
ขาม (Antonym) เปนตน คําสําคัญที่อาจพบในบริบทประเภทนี้ เชน also known as, called, may be
named as, or, opposite to เปนตน บริบทประเภทนี้มีความสําคัญเปนอันดับสองในการเลือกมา
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 – หมายถึงบริบทที่ไม
ไดแสดงขอมูลพิเศษใดๆ เพียงแตแสดงใหเห็นถึงการปรากฏของศัพทในเรื่องเฉพาะดานนั้นๆ เทานั้น
เพื่อเปนการยืนยันวาศัพทนั้นๆ เปนศัพทเฉพาะดานจริง และอาจใชบริบทประเภทนี้เปนตัวอยางการ
ใชงานและรูปไวยากรณของศัพทได บริบทประเภทนี้จะพบไดทั่วไปในคลังขอมูลภาษา ขอสังเกตคือ
บริบททั้งหมดที่ไมจัดอยูในประเภทที่ (1) และ (2) ก็จะจัดอยูในประเภทนี้ นักศัพทวิทยาจะเลือก
บันทึกบริบทประเภทนี้ในกรณีที่ไมพบบริบทสองประเภทแรก
ตามประเภทบริบทขางตน ผูทําวิจัยไดพิจารณาเลือกขอมูลบริบทมาบันทึกไว โดย
ใหความสําคัญกับประเภทของบริบทประเภท Defining Context และ Metalinguistic Context เปน
หลัก แตในกรณีที่ไมมีสองประเภทดังกลาว การบันทึก Testimonial Context ไวอยางนอยสองตัว
อยางก็นาจะเปนการเพียงพอที่จะใชพิสูจนยืนยันความเปนศัพทเฉพาะดานของศัพทนั้นๆ ได ดังนั้น
ขอมูลที่เลือกมาบันทึกในสวนนี้จึงจะมีอยางนอยสองตัวอยางสําหรับศัพทแตละศัพท
ในสวนของรูปไวยากรณ (ชองที่ 8) ก็บันทึกตามที่ปรากฏจริงในคลังขอมูลภาษา ใน
กรณีที่ศัพทหนึ่งมีรูปไวยากรณหลายแบบ เชน Recharge ที่เปนทั้ง verb และ noun ก็จะบันทึกขอมูล
ทั้งสองไวดวยกัน เพราะมีการสื่อมโนทัศนที่เหมือนกัน
สรุปขั้นตอนวิธีวิทยาการสรางมโนทัศนสัมพันธ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้ ก็จะไดชุดมโน
ทัศนสัมพันธของศาสตรเฉพาะดานทั้งหมด รวมถึงชุดศัพท และรายละเอียดเบื้องตนของศัพทดวย ซึ่ง
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ขอมูลที่ไดจะมีทั้งขอมูลแสดงมโนทัศนสัมพันธของชุดศัพท และรายละเอียดเบื้องตนของศัพทนั้นๆ
ซึ่งรวมกันอยูในบันทึกมโนทัศนสัมพันธ การรวมบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนไวดวยนี้ จะชวยใหการทํา
วิจัยครั้งนี้ขามผานขั้นตอนของการบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนไป ขั้นตอนตอมาซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญ
ยิ่งก็คือขั้นตอนการบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทตอไป ตัว
อยางของบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตนดูหนาตอไป
ขอสังเกตในการศึกษาบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน
ในการจัดทําบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทนี้ ผูจัดทําไดประยุกตใชรูปแบบ
ใหมบางประการในการบันทึก
เพื่อความเขาใจของผูใชงานจึงขออธิบายวิธีการศึกษาบันทึกนี้โดย
คราวๆ ดังนี้
- ในสวนของหมายเลขบันทึก จะอยูในรูป CNxxx ซึ่ง CN เปนตัวยอที่ใชแทน
Conceptual Network สวนตัวเลขสามตัวหลังคือหมายเลขของบันทึก หมายเลขบันทึกนี้จะใชอางอิง
อยูบอยครั้ง ทั้งในบันทึกนี้เองและในบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)
- ในสวนของศัพทอังกฤษ (Eng Term) ศัพทที่นํามาบันทึกไว คือศัพททุกศัพทที่พบ
ในคลังขอมูลภาษาวาสื่อถึงมโนทัศนนั้นๆ ซึ่งอาจมีไดหลายศัพท ตัวอยางเชน Piezometric Surface,
Artesian Water Level และ Potentiometric Surface ซึ่งลวนแลวแตใชสื่อถึงมโนทัศนเดียวกัน ดังนั้น
ในชองศัพทภาษาอังกฤษจึงปรากฏศัพททั้งสามนี้ พรอมระบุที่มาของศัพทดวยรหัสของบทความใน
คลังขอมูลภาษาที่ศัพทนั้นๆ ปรากฏใช เชน Piezometric Surface (CEB01.txt) เปนตน (ที่มาของ
รหัสดังกลาวดูไดในสวนของคลังขอมูลภาษา ในภาคผนวก ก) และผลจากการที่มีศัพทภาษาอังกฤษ
หลายศัพทนี้เอง ทําใหในสวนที่เปนตัวอยางการใชงานที่ยกมาจากคลังขอมูลภาษา (Extraction) เปน
ตัวอยางการใชศัพททุกศัพทที่บันทึกไวในสวนของศัพทภาษาอังกฤษดวย
นอกจากนั้นในสวนของ
บันทึกมโนทัศน (Concept) จะเลือกศัพทที่ปรากฏใชมากที่สุดในคลังขอมูลภาษา ในบรรดาศัพทภาษา
อังกฤษที่สื่อถึงมโนทัศนนี้ทั้งหมดมาเปนตัวแทน และศัพทนี้เองก็จะปรากฏเปนศัพทที่จะใชเปนศัพท
หลักในการแสดงมโนทัศนนั้นๆ ในบันทึกขอมูลศัพทตอไป เชน ถาตามตัวอยางกอน พบวามีการใช
Piezometric Surface ในคลังขอมูลภาษาทั้งหมด 19 ครั้ง Artesian Water Level มีการใชทั้งหมด
11 ครั้ง และ Potentiometric Surface มีการใชทั้งหมด 9 ครั้ง ดังนั้นจึงใช Piezometric Surface
เปนตัวแทนศัพทที่ใชแทนมโนทัศนและใชเปนศัพทหลักในบันทึกขอมูลศัพทตอไป เปนตน
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- ในสวนของมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Relation) จะมีการแสดงความสัมพันธ
ดังกลาวในสามรูปแบบคือ แผนผังแสดงความสัมพันธ ภาพประกอบ และคําอธิบาย โดยเนนหนัก
อยูที่แผนผังและคําอธิบาย สวนภาพประกอบอาจมีเฉพาะบางมโนทัศนที่การมีภาพประกอบอาจชวย
ใหเขาใจความสัมพันธมากขึ้นเทานั้น แตกระนั้นแมวาจะมีรูปประกอบหรือไมก็ตาม ในสวนของคํา
อธิบายก็ตองมีอยูเสมอในทุกๆ มโนทัศน และการแสดงความสัมพันธดวยแผนผังจะมีสองลักษณะ
คือ แผนผังรวมในแตละมิติ และแผนผังยอยในแตละมโนทัศน ซึ่งเปนการแสดงถึงมโนทัศนที่เชื่อมโยง
กัน สาเหตุที่แบงเปนแผนผังยอยเพื่อใหเขาใจงายและเห็นภาพรวม
- ในสวนของ Features จะเปนขอมูลของศัพทที่ไดจากบริบทของศัพทที่ปรากฏใน
คลังขอมูลภาษาเทานั้น บางครั้งก็อาจไดนิยามของศัพท หรือบางครั้งอาจไดเพียงลักษณะการใชงาน
บางอยางเทานั้น ดังนั้นในบันทึกนี้จึงยังไมใชบทสรุปสุดทายของประมวลศัพท เปนเพียงการวิเคราะห
ขอมูลที่ปรากฏในการใชงานจริงจากคลังขอมูลภาษาเทานั้น ขอมูลที่ไดจึงอาจยังไมสมบูรณ
- มโนทัศนบางสวนที่ปรากฏในบันทึกนี้อาจไมใชมโนทัศนที่ปรากฏในศาสตรเฉพาะ
ดานเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเพียงศาสตรเดียว แตอาจเปนศาสตรเฉพาะดานที่มีการใชในมาก
กวาหนึ่งศาสตรเฉพาะดานขึ้นไป แตก็ลวนแลวแตเกี่ยวของอยูในศาสตรที่ใกลเคียงกับศาสตรการเติม
นํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลทั้งสิ้น ตัวอยางเชน Precipitation ซึ่งสื่อถึงที่มาของนํ้าที่ใชใน Surface recharge
โดยแทจริงแลว Precipitation ไมใชศัพทเฉพาะดานในศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเทานั้น แตมี
ใชในศาสตรนํ้าบาดาล ซึ่งเปนศาสตรที่ครอบคลุมศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลอีกชั้นหนึ่งดวย
เปนตน สาเหตุที่ตองนํามโนทัศนลักษณะดังกลาวมารวมอยูดวยก็เพื่อใหมโนทัศนทั้งหมดมีการเชื่อม
โยงตอเนื่องกันไปได ทั้งนี้เพราะมโนทัศนบางมโนทัศนแมจะปรากฏอยูในศาสตรอื่นดวยแตก็มีความ
สําคัญตอการทําความเขาใจมโนทัศนสัมพันธในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลอยางมาก จนถาตัด
มโนทัศนดังกลาวไป อาจทําใหมโนทัศนสัมพันธที่ไดไมครบวงจรได นอกจากนั้น แมวามโนทัศน
เหลานั้นจะปรากฎในศาสตรอื่น แตก็เปนศาสตรที่เกี่ยวของกันอยูในที และก็เปนมโนทัศนที่ผูที่ใชงาน
ประมวลศัพทมีโอกาสพอเจอไดงายอีกดวย
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ภาพที่ 3 ตัวอยางบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน
CN004 Concept: Recharge

Eng = Recharge –n. (CEB01.txt), Th = การเติมนํ้า -n. (CTB01.txt) ,
Recharge –v. (CES02.txt)
การเพิม่ เติมนํ้า –n. (CTB01.txt), อัด
นํ้า –v. (CTB01.txt) , เพิ่มเติมนํ้า –
v. (CTB01.txt)
Features: การเพิม่ เติมนําลงสู
้  Aquifer แบงออกเปนสองประเภทยอย คือ Natural Recharge และ Artificial
recharge
Conceptual Relation:
G
Natural Recharge
Recharge
PT
G
Artificial recharge
Aquifer C
Increased Groundwater Level
N05: Recharge
G = Generic - Specific
PT = Process – Target
C = Cause – Effect
คําอธิบาย : Recharge คือการเติมนํ้าลงสู Aquifer เพื่อจุดประสงคในการ Increased Groundwater Level นอก
จากนัน้ 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
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ปญหาและทางแกไขในขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ
ปญหาและวิธีแกไขแบงตามขั้นตอนทั้งสามไดดังนี้
ปญหาในขั้นตอนการคัดเลือกชุดศัพท
- การใชโปรแกรม Win Concordance ในการ list ศัพท โดยทั่วไปแลว รูปแบบของ
ศัพทในประมวลศัพทมีอยูสามรูปแบบดวยกัน ไดแก Single-Word Terms, Multiword Terms และ
Collocations แตในการใหโปรแกรมแสดงชุดศัพททั้งหมดในคลังขอมูลภาษา สามารถทําไดเฉพาะ
ศัพทเดี่ยวเทานั้น (Single-word Terms) แตไมสามารถแสดงศัพทที่มีความซับซอนกวาได (Multiword
Termsและ Collocation) แมวาศัพทเดี่ยวจะเปนองคประกอบของศัพทที่มีความซับซอน เชน Water
ที่อาจประกอบเปนคําอื่นๆ อยาง Reclaimed Water , Surface Water, Water Recharge ซึ่งก็อาจ
ใชการคนคําวา Water ออกมาใหหมดแลวหาไปทีละศัพท แตก็เปนวิธีการที่เสียเวลามาก ซึ่งนับเปน
จุดออนของโปรแกรม Win Concordance วิธีการแกปญหาคือใชโปรแกรม N-gram Frequency
List* ชวยในการดึงศัพทที่ประกอบดวยคํามากกวาหนึ่งได ชวยในการประหยัดเวลาในกระบวนการคัด
เลือกชุดศัพทไปไดมาก
- ความรูพื้นฐานของผูทําวิจัยไมเพียงพอในการแยกแยะศัพทเฉพาะดาน ปญหานี้
เกิดขึ้นภายหลังขั้นตอนที่โปรแกรมคอมพิวเตอรดึงศัพทออกมาจากคลังขอมูลภาษาแลว ผูทําวิจัยตอง
คัดเลือกขั้นตนวาศัพทใดนาจะเปนศัพทเฉพาะดาน
ซึ่งการอาศัยขอมูลจากคลังขอมูลภาษาอยาง
เดียวบางครั้งไมเพียงพอ วิธีแกไข คือหาความรูเพิ่มเติมในศาสตรเฉพาะดาน และขอคําปรึกษาจากผู
เชี่ยวชาญศาสตรเฉพาะดาน
ปญหาในขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ
- การกําหนดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศน ในสวนของรูปแบบความสัมพันธที่
ตองกําหนดเอง เนื่องจากไมอยูในสวนของรูปแบบมาตรฐาน มักจะเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑทําให
รูปแบบความสัมพันธมีมากและบางครั้งซํ้าซอนกัน เชน Process – Problem กับ Process –
Obstacle ซึ่งจริงๆ แลว Problem กับ Obstacle ก็อยูในหมวดเดียวกันสามารถรวมไวดวยกันได
เปนตน วิธีแกปญหาก็คือ เมื่อจะกําหนดรูปแบบความสัมพันธใหมขึ้นมาในแตละสถานการณ ตอง
*

ดาวนโหลดจาก http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/colloc/
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ตรวจสอบอยางละเอียดกับรูปแบบที่มีอยูเดิม
ความสัมพันธเดิมไดหรือไม

วาความสัมพันธที่เปนปญหานั้น สามารถปรับใชกับ

- รายละเอียดศัพทในบันทึกมโนทัศนสัมพันธขาดความสมบูรณ บางครั้งขอมูลศัพทที่
ไดจากคลังขอมูลภาษาไมไดใหนิยามของศัพทไวเลย
มีเพียง Metalinguistic Context และ
Testimonial Context ทําใหไมสามารถแสดงนิยามที่ชัดเจนของศัพทได แตจริงๆ แลวสิ่งที่บันทึกใน
บันทึกมโนทัศนสัมพันธเปนเพียงขอมูลจริงที่ไดจากคลังขอมูลภาษาเทานั้นและจะใชเปนขอมูลเบื้อง
ตนสําหรับการจัดทําประมวลศัพทเทานั้น จึงไมจําเปนวาขอมูลเหลานี้จะปรากฏอยูในประมวลศัพท
ฉบับสมบูรณ ขอมูลในสวนที่ขาดหายไปนี้ ตองคนจากหนังสืออางอิงเพื่อมาเสริมขอมูลศัพทใหมี
ความครบถวนสมบูรณ
- ไมพบศัพทภาษาไทยที่สื่อถึงมโนทัศน ปญหานี้เกิดจากการที่ขอมูลภาษาไทยใน
คลังขอมูลภาษามีนอย มโนทัศนจํานวนหนึ่งจึงไมมีศัพทภาษาไทยที่สื่อถึง ทําใหเกิดชองโหวในการ
บันทึกศัพทภาษาไทยที่สื่อถึงบางมโนทัศน วิธีการแกปญหาคือ การบัญญัติศัพทภาษาไทยเสริมเขาไป
ซึ่งเปนขั้นตอนที่จะพูดถึงในบทที่ 6 การกําหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท ซึ่งในขั้นตอนนี้ให
บันทึกขอมูลศัพทภาษาไทยเทาที่มีการใชจริงไปกอน
ปญหาในขั้นตอนการบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
- คนบริบทศัพทในคลังขอมูลภาษาไดนอย สวนใหญปญหานี้ไมไดเกิดจากปริมาณ
ขอมูลเกี่ยวกับศัพทนั้นๆ ในคลังขอมูลภาษามีนอย แตปญหานี้มักเกิดจากการเลือกใชคําสําคัญ (Key
words) ในการคนขอมูลดวยโปรแกรม Win Concord เชน เมื่อตองการคนบริบททั้งหมดที่มีการใชคํา
วา Recharge ที่เปน verb การใชคําสําคัญในการคนขอมูลวา Recharge เฉยๆ อาจทําใหไดผลออก
มานอยหรือไดขอมูลในฐานะที่เปนนามมากกวา วิธีแกปญหาก็คือ ลองเปลี่ยนรูปแบบของคําสําคัญ
ในการคนดู อยางเชนกรณีตัวอยางนี้ ถาลองเปลี่ยนมาใชคําวา Recharged ในการคนจะพบขอมูล
บริบทมากกวาเดิมถึง 10 เทา เปนตน ดังนั้น บางครั้งการคนขอมูลจึงควรลองใชคําสําคัญหลายๆ
แบบ จะชวยใหพบขอมูลที่มากขึ้นกวาเดิม
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บทที่ 5
การจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
เมื่อรวบรวมขอมูลจากคลังขอมูลภาษามาบันทึกไวในบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและ
ขอมูลศัพทเบื้องตนแลว (Conceptual network and extraction records) ขั้นตอนตอมาในการจัดทํา
ประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลก็คือการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
(Terminological
Records) ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญมากอีกขั้นตอนหนึ่งในการจัดทําประมวลศัพท การทํางานในขั้น
ตอนนี้ตองอาศัยการประมวลขอมูลที่ไดจากขั้นตอนตางๆ มารวบรวมวิเคราะห ซึ่งผลลัพธที่ไดจะไป
ปรากฏเปนบันทึกขอมูลศัพทในประมวลศัพทฉบับสมบูรณ
วาดวยเรื่องบันทึกขอมูลศัพท
ในการจัดทําประมวลศัพทแตละครั้ง ผูจัดทํายอมกําหนดรูปแบบของบันทึกขอมูล
ศัพทแตกตางกันไปตามแตวัตถุประสงคใชงาน กลุมเปาหมาย และขอจํากัดตางๆ แตสิ่งที่บันทึกขอ
มูลศัพทจะตองมีรวมกันก็คือ ลักษณะเดนที่วา ขอมูลที่บันทึกไวเปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและ
ประมวลขอมูลที่รวบรวมมาไดจากกระบวนการขั้นตนซึ่งมีความซับซอนและตองอาศัยเวลา
ดังนั้น
การบันทึกขอมูลศัพทจึงเปรียบเสมือนการสรุปผลงานที่ผูจัดทําตองใชความรูทั้งหมดที่ไดรวบรวมมา
เพื่อใหมีความสมบูรณและถูกตองมากที่สุด
เมื่อกลาวถึงการจัดทําบันทึกขอมูลศัพทโดยทั่วไปแลว สวนที่สําคัญที่สุดมักจะอยูที่
การใหนิยามของศัพท หรือที่เรียกกันวา Terminological Definition เพราะเปนสวนที่ผูใชงานประมวล
ศัพทจะไดรับประโยชนโดยตรง แตนอกจากสวนที่เปนนิยามแลว ขอมูลตางๆที่บันทึกไวในขอมูล
ประมวลศัพทตางก็เปนขอมูลที่สํ าคัญและมีความหมายตอประโยชนใชงานของประมวลศัพทเปน
อยางยิ่ง Sager (1990) ไดแบงประเภทของขอมูลพื้นฐาน (Basic Category) ที่มักจะมีการบันทึกไว
ในประมวลศัพท (Sager, 1990: 143) ดังนี้
(1) ขอมูลอางอิง (Source Information) ไดแก รายการอางอิงของศัพท
นิยาม ตัวอยาง และอื่นๆ
(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) คําเหมือน (Synonym) เปนตน
(5) ขอมูลการใชงานจริง (Pragmatic Specification) เชน ตัวอยาง หรือ ขอ
สังเกตการใชงาน เปนตน
(6) ขอมูลจัดระบบ (Administrative Information) เชน หมายเลขบันทึก
(Record Number) ผูแตง (Author) วันที่บันทึก (Record Date)
(7) ศัพทภาษาตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน (Foreign Language
Equivalent)
ซึ่งจากการพิจารณาองคประกอบขางตน
ชวยใหผูทําวิจัยกําหนดวิธีวิทยาในการ
บันทึกขอมูลศัพทได รายละเอียดดูไดจากวิธีวิทยาในหัวขอถัดไป
วิธีวิทยาในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
ในการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ผูทําวิจัยไดรวบรวมบันทึก
ขอมูลพื้นฐานทั้งหมดที่ไดจัดทําไวในขั้นตอนตางๆ และไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของกลุมเปา
หมายและวัตถุประสงคในการทําวิจัยครั้งนี้ แลวจึงไดกําหนดรูปแบบของบันทึกประมวลศัพทใหสอด
คลองกับความตองการและความเหมาะสมดังกลาว โดยไดคํานึงถึงองคประกอบพื้นฐานซึ่งควรมีอยู
ในบันทึกขอมูลศัพท ดังตัวอยางขอมูลที่ไดอางถึงไวในหัวขอกอนหนานี้ และไดขอสรุปวาองค
ประกอบที่ควรจัดใหมีในบันทึกขอมูลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดประเภทขอมูล
ขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไดจากคลังขอมูลภาษา และบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและ
ขอมูลศัพทเบื้องตน มีอยูหลากหลาย และยังสามารถนํามาวิเคราะหหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับศัพท
นั้นๆ ไดอีกมาก แตประเภทของขอมูลที่ควรจะเลือกมานําเสนอเปนผลการวิจัยไมใชขอมูลทั้งหมดที่จะ
หาได แตเปนขอมูลทั้งหมดที่จะเปนประโยชนตอผูใชงานและสนองตอบตอจุดมุงหมายในการเปนคู
มือใชงานศัพทเฉพาะดานและเครื่องมือสําหรับนักแปลนักวิชาการไดดวย เมื่อพิจารณาถึงปจจัยเหลา
นี้แลว จึงกําหนดประเภทของขอมูลที่จะนํามาบันทึกไวในบันทึกประมวลศัพทไดดังนี้
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ศัพทหลัก (Entry Term/Term) ขอมูลนี้เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับประมวลศัพท นอก
จากจะเปนสัญลักษณที่ใชแทนมโนทัศนแลว ศัพทที่เลือกมาเปนศัพทหลักจะตองมีลักษณะที่ผูใชงาน
คุนเคยกวาศัพทอื่นที่มีความหมายแบบเดียวกัน เพราะศัพทหลักคือศัพทที่ผูใชงานจะใชเปนตัวหลัก
ในการคนหาความหมายของศัพทหรือมโนทัศนที่ตองการ ดังนั้นในกรณีที่มโนทัศนหนึ่งมีศัพทที่เปนคํา
เหมือน (Synonym) อยูมากกวาหนึ่ง ก็จําเปนตองอาศัยกฎเกณฑในการเลือกศัพทใดศัพทหนึ่งขึ้นมา
เปนศัพทหลัก ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวถึงตอไปในขั้นตอนที่ 2
นิยาม (Definitions) ดังที่ไดกลาวไวในหัวขอกอนแลววา นิยามจัดเปนสิ่งที่สําคัญ
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 นิยามเปนสิ่งที่ผูจัดทําประมวล
ศัพทตองใหความสําคัญอยางมาก และเปนสวนที่จะแสดงมโนทัศนของศัพทนั้นๆ ใหผูใชงานทราบ
นับวานิยามเปนองคประกอบที่สําคัญและขาดไมไดมากที่สุดอยางหนึ่งในบันทึกขอมูลศัพท
ความสัมพันธกับศัพทอื่น (Cross-reference) สวนนี้เปนการนําเสนอความสัมพันธ
ระหวางศัพทนี้กับศัพทอื่นๆ ที่อาจอยูในกลุมเดียวกัน เพื่อแสดงวาศัพทในชุดหรือกลุมนี้ประกอบไป
ดวยศัพทใดบาง ขอมูลนี้จะชวยใหผูใชงานประมวลศัพททราบวาศัพทนี้มีศัพทอื่นใดบางที่เกี่ยวของ
กันหรือเกี่ยวเนื่องอยูในกลุมเดียวกัน ซึ่งอาจจะใชในการคนควาอางอิงตอไปได
หมวดเรื่อง (Subject Field) หมวดเรื่องเปนการแจกแจงกลุมของศัพทในประมวล
ศัพท โดยมากจะแบงตามมิติที่ใชในการจัดมโนทัศนสัมพันธ เปนขอมูลที่ชี้ใหเห็นวาศัพทแตละศัพท
อยูในหมวดเรื่องใดบาง เพื่อความสะดวก และเปนการยืนยันความถูกตองในการใชงาน
ขอมูลการใชศัพท (Scope Note) หัวขอนี้รวมถึง ขอจํากัด ขอยกเวน ลักษณะพิเศษ
ตางๆ ในการใชศัพทนั้นๆ ในบริบทตางๆ ซึ่งลักษณะเหลานี้อาจจะมีเฉพาะในบางบริบท หรือเกิด
เฉพาะกับศัพทนี้เทานั้น หรือเกิดเฉพาะในศาสตรเฉพาะดานเทานั้น
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ขอมูลลักษณะเฉพาะของศัพท (Usage Note) หัวขอนี้แสดงรายละเอียดลักษณะของ
ศัพทวา เปนภาษาพูด (Colloquial) เปนศัพทแสลง (Slang) หรือเปนศัพทแปล (Translation) ขอมูล
ประเภทนี้จะชวยใหผูใชงานรูสถานการณที่เหมาะสมในการใชศัพท หรือจะพบศัพทนั้น
ตัวอยางการใชศัพท (Illustration) ใชชวยในการแสดงวิธีการใชงานของศัพท ขอมูล
ตัวอยางนี้มักไดมาจากคลังขอมูลภาษา บางครั้งการใหตัวอยางที่เหมาะสมจะชวยใหผูใชงานประมวล
ศัพทเกิดความเขาใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับศัพทนั้นๆ
แหลงอางอิง (Sources) แหลงอางอิงนี้ หมายถึงแหลงอางอิงของ ศัพทหลัก นิยาม
ตัวอยาง และศัพทไทย ซึ่งอาจใชตัวยอในการแสดงขอมูลอางอิงนี้ไดเพื่อไมใหเปนการเปลืองเนื้อที่
ในการทําวิจัยครั้งนี้ ไดใชรหัสยอในการแสดงที่มาของขอมูล เชน CEP01 ซึ่ง C หมายถึงมาจากขอมูล
ในคลังขอมูลภาษา (Corpus based data) E หมายความวาเปนขอมูลภาษาอังกฤษ (English) และ
P แสดงวามีลักษณะการสื่อสารระหวาง Expert - Uninitiated สําหรับหมายเลขที่ตอทายแสดงวาขอ
มูลนี้นับเปนไฟลลําดับที่ 01 สําหรับขอมูลประเภทนี้ เปนตน รหัสเชนนี้จะวงเล็บไวหลังขอมูลที่
ตองการอาศัยการอางอิงเพื่อใหผูใชงานสามารถทราบแหลงที่มาของขอมูลได โดยการนํารหัสดังกลาว
มาดูเปรียบเทียบกับแหลงขอมูลจากตารางรายการอางอิง (ดูตารางขอมูลอางอิงไดในภาคผนวก ก)
การแสดงแหลงอางอิงนี้ก็เพื่อใหผูใชงานสามารถคนควาตอเองได และเพื่อใหงานมีความนาเชื่อถือ
เพราะมีแหลงขอมูลอางอิงที่แนนอน
รูปศัพทอื่นๆ (Other linguistic Specification) เชน ตัวยอ (Abbreviation) คําที่มี
ความหมายเดียวกัน (Variants) คําตรงขาม (Antonym) เปนตน ขอมูลตรงนี้จะชวยใหผูใชงานรูเรื่อง
ศัพทดีขึ้นและอาจชวยในการทําความเขาใจศัพทและการใชศัพทไดมากขึ้น
ขอมูลเชิงไวยากรณ (Grammatical Category) ขอมูลนี้จะระบุวาศัพทหลักจัดอยูใน
รูปไวยากรณใด เชน เปนนาม (noun) กิริยา (verb) วิเศษณ (Adjective) เปนตน นอกจากจะมี
ประโยชนในแงการใชงานแลวขอมูลในสวนนี้ยังชวยแยกแยะความแตกตางระหวางศัพทที่อยูในรูป
เดียวกันแตมีการใชเปนทั้งสองประเภท เชน Recharge ซึ่งเปนไดทั้งนามและกิริยา เปนตน
ศัพทไทย (Thai Equivalent) ขอมูลศัพทไทยไดจากขอมูลที่คัดออกมาจากคลังขอมูล
ภาษามาเก็บไวในบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน ศัพทใดที่ยังไมมีศัพทไทย หรือ
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มีใชอยูเดิมแตไมเหมาะสม ผูวิจัยอาจเสนอแนะคําใหมได วิธีการในสวนนี้จะไดพูดถึงตอไปในบทที่ 6
(การกําหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท)
ขอมูลเชิงจัดการ (Administrative Information) หมายถึงขอมูลที่ใชชวยในการจัด
ระบบการทํางานของบันทึกประมวลศัพทนี้ ตัวอยางของขอมูลเชิงจัดการ ไดแก หมายเลขบันทึก
(Record Number) ซึ่งในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูทําวิจัยก็ไดจัดทําหมายเลขบันทึกไวทั้งสําหรับบันทึกรวม
มโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน และบันทึกขอมูลศัพท เพื่อใหงายตอการอางอิงและลด
ความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได
เมื่อกําหนดองคประกอบของบันทึกประมวลศัพทไดแลว
ก็มาถึงขั้นตอนการราง
แบบฟอรมไวกรอกขอมูลเพื่อเปนบรรทัดฐานในการจัดทําตอไป โดยแบบฟอรมดังกลาวมีลักษณะดังนี้
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ภาพที่ 4 แบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพท
1
4
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
5

3

English Term (ศัพทอังกฤษ)*
Thai Term (ศัพทไทย)*
Number of Record (หมายเลขบันทึก)
Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณศัพท)
Subject Field (หมวดเรื่อง)
Definition (นิยาม)*
Illustration (ตัวอยาง)*
Note (ขอสังเกตการใชงานศัพทในบางบริบท)
Linguistic Specification (รูปศัพทอื่น)*
Cross-reference (ศัพทอื่นในกลุมที่เกี่ยวของทางดานมโนทัศนสัมพันธ)*

* หมายถึงขอมูลที่มีการใสรหัสแสดงแหลงขอมูลอางอิงไวดวย
ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกขอมูลลงในบันทึกขอมูลศัพท
เมื่อไดแบบฟอรมของบันทึกขอมูลศัพทแลว ขั้นตอนตอไปคือ การนําขอมูลที่มีอยูมา
รวบรวม วิเคราะห และนําผลที่ไดไปบันทึกไวในแบบฟอรมดังกลาวตามหัวขอที่ไดกลาวถึงไวแลวใน
ขั้นตอนที่ 1 โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการเก็บขอมูล ซึ่งทําใหสามารถบันทึกขอมูลไดมาก และหา
ขอมูลที่ตองการไดรวดเร็ว
ขอมูลที่นํามาใชในการรวบรวมนี้ สวนหนึ่งเปนขอมูลจากคลังขอมูลภาษาโดยตรง
สวนหนึ่งเปนขอมูลจากบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน (Conceptual Relation &
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Extraction Records) และสวนหนึ่งเปนขอมูลจากแหลงภายนอก เชน จากผูเชี่ยวชาญ พจนานุกรม
สารานุกรม เปนตน การจะเลือกใชขอมูลใดบางนั้นขึ้นอยูกับหัวขอที่ตองการนําไปใช ซึ่งจะไดกลาวใน
รายละเอียดไลตามลําดับที่ปรากฏในแบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพท ดังนี้
1) English Term (ศัพทอังกฤษ) ตามที่ไดกลาวไวในขั้นตอนที่ 1 แลววา การจัดชุด
ศัพทตามมโนทัศน อาจมีขอเสียในแงที่ตองเลือกศัพทจากหลายศัพทที่สื่อมโนทัศนเดียวกัน ในการทํา
วิจัยครั้งนี้ ผูทําวิจัยไดกําหนดเกณฑความถี่มาใชในการคัดเลือกศัพทหลัก โดยมีสมมติฐานวา ขอมูล
ศัพทในคลังขอมูลภาษาเปนตัวแทนการใชงานของศัพทในสถานการณการสื่อสารที่หลากหลายและ
ครอบคลุมเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในทุกดาน ดังนั้น ศัพทที่สื่อมโนทัศนเดียวกัน ศัพทใดพบวา
มีการใชมากที่สุดในคลังขอมูลภาษา ศัพทนั้นก็นาจะเปนศัพทที่ผูใชงานคุนเคยมากที่สุดและมีการใช
งานมากที่สุดในบรรดาศัพทที่สื่อมโนทัศนเดียวกัน ตัวอยางเชน ศัพทที่สื่อถึงบอนํ้าบาดาลที่ใชตรวจ
วัดปริมาณนํ้าในบอเติมนํ้า มีอยูสามศัพท คือ Observation Well, Monitoring Well และ Collector
Well ทั้งหมดตางก็สื่อถึงมโนทัศนเดียวกัน การที่จะเลือกศัพทใดมาเปนศัพทหลักในบันทึกขอมูล
ศัพท ทําไดโดยการดูความถี่จากคลังขอมูลภาษา พบวา Monitoring Well มีการใชมากที่สุด จึง
สันนิษฐานวาถานํา Monitoring well นาจะมีประโยชนในการใชงานมากกวา เพราะเปนศัพทที่ผูใช
งานมีแนวโนมจะพบมากกวาศัพทอื่น สวน Observation Well และ Collector Well ก็ใหเปนศัพทที่มี
ความหมายเดียวกัน (Variant, Synonym) ซึ่งอยูในหัวขอรูปศัพทอื่น (Linguistic Specification)
รูปแบบของศัพทหลักเมื่อนํามาบันทึกไว ควรจะอยูในรูปที่เปนกลาง เชนเดียวกับที่ใช
ในพจนานุกรม เชน นามอยูในรูปเอกพจน ใชตัวอักษรเล็กนําหนาศัพท (ยกเวนกรณีที่เปนชื่อเฉพาะ)
หรือคํากิริยาตองอยูในรูป active infinitive เปนตน
2) Thai Term (ศัพทไทย) วิธีวิทยาในการบันทึกขอมูลศัพทไทยมีรายละเอียดคอน
ขางมาก ดังนั้นจึงยกไปกลาวไวตางหากในบทถัดไป (บทที่ 6)
3) Number of Record (หมายเลขบันทึก) ใสเรียงไปตามลําดับ โดยใหขึ้นตนดวย
TR (Terminological Records) แลวตามดวยตัวเลข เชน TR001 = บันทึกขอมูลศัพทลําดับที่ 1
(รายละเอียดดูไดในภาคผนวก ค)
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4) Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณศัพท) บันทึกตามขอมูลที่ปรา
กฎในคลังขอมูลภาษาและบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน (Conceptual Relation
& Extraction Records)
5) Subject Field (หมวดเรื่อง) บันทึกตามขอมูลจากบันทึกมโนทัศนสัมพันธ ตัว
อยางเชน ศัพท ‘Recharge Well’ จะมีหมวดเรื่องดังนี้
Groundwater Recharge > Recharge Method > Well Recharge >
Recharge Well
ซึ่งขอมูลนี้ก็ทําใหผูใชงานทราบวา Recharge Well เปนศัพทหนึ่งที่เกี่ยวของอยูใน
เรื่อง Well Recharge ซึ่งเปนวิธีหนึ่งของ Recharge Method ในศาสตรเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาล
6) Definition (นิยาม) วิธีการไดมาซึ่งนิยามสําหรับประมวลศัพท (Terminological
Definition)
อาจมีไดหลายรูปแบบ เชน รวบรวมจากหนังสืออางอิงประเภทพจนานุกรมหรือ
สารานุกรม จากความรูศาสตรเฉพาะดานของผูจัดทําประมวลศัพทเอง หรือไดจากคลังขอมูลภาษา
เปนตน ในการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลครั้งนี้ ผูทําวิจัยไดเลือกใชวิธีการหา
นิยามศัพทจากคลังขอมูลภาษาเปนหลัก และใชวิธีการอื่นๆ เปนวิธีการเสริมเมื่อไมสามารถหานิยาม
จากคลังขอมูลภาษาได หรือเมื่อขอมูลที่ไดจากคลังขอมูลภาษาไมเพียงพอหรือไมชัดเจน
หลักเกณฑการเลือกนิยามใหกับศัพทในประมวลศัพท กรณีที่มีนิยามศัพทในขอมูล
ภาษาใหเลือกใชมากกวาหนึ่งนิยาม การเลือกใหพิจารณาดูวา นิยามใดมีความชัดเจนมากที่สุด เนื่อง
จากกลุมเปาหมายเปนบุคคลทั่วไปที่ไมมีความรูเฉพาะดานมากอน การใหนิยามจึงควรเปนลักษณะ
ของการอธิบาย (Descriptive) และใชภาษาที่งายตอความเขาใจ หลีกเลี่ยงการใชศัพทเฉพาะดาน
อื่นๆ ใหนอยที่สุด ถาจําเปนตองใชใหใสแหลงขอมูลอางอิงเพื่อใหผูใชงานสามารถตามไปดูความ
หมายของศัพทดังกลาวไดดวย ลักษณะของนิยามที่อาจพบในคลังขอมูลภาษามีรูปแบบใหญๆ อยู
สามรูปแบบดวยกันตามนิยามของ Trimble (1996) ที่ Pearson(1998) ไดรวบรวมไว (Pearson,
1998: 98)
(1) Formal Definition นิยามนี้จะใหขอมูลสามแบบ คือ ศัพท (Name of
Term) ชนิด (Class) และความแตกตางจากศัพทอื่นๆ ในกลุมเดียวกัน เชน An anemometer is a
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meteorological instrument that registers the speed of wind on a dial or gage. ซึ่งประโยคนี้ให
ขอมูลศัพท = anemometer ชนิดของศัพท = meteorological instrument และความแตกตางที่ศัพทนี้
มีเมื่อเทียบกับศัพทอื่น =เปน meteorological instrument ที่ registers the speed of wind on a dial
or gage ได เปนตน
(2) Semi-formal Definition นิยามกลุมนี้มีขอมูลเหมือน Formal Definition
ทุกอยาง ยกเวนแตไมระบุชนิดศัพท (Class) เทานั้น เชน An anemometer registers the speed of
the wind on a dial or gage.
(3) Non-formal Definition นิยามแบบนี้จะใหขอมูล คือ ศัพท กับคําหรือวลี
ที่มีความหมายใกลเคียงกับศัพทนั้น หรือใหขอมูลลักษณะเดนๆ ของศัพทนั้น เชน An arachnid is a
spider.
ซึ่งในการเลือกประโยคที่ใหนิยามจากคลังขอมูลภาษามาใช
จะเนนคุณภาพของ
นิยามเรียงลําดับจาก Formal Definition, Semi-formal Definition จนถึง Non-formal Definition ซึ่ง
ในกรณีที่พบแต Semi-formal Definition และ Non-formal Definition อาจตองใชประกอบกับวิธีการ
อื่นดวย เชน การคนหานิยามจากหนังสืออางอิงประเภทพจนานุกรมหรือประมวลศัพท หรือจากการ
สอบถามผูเชี่ยวชาญ เปนตน อยางไรก็ตาม นิยามที่จะนํามาใชบันทึกจะตองเปนนิยามที่อยูบนพื้น
ฐานที่วากลุมเปาหมายตองเขาใจและนําไปใชงานไดไมยาก ไมมีความคลุมเครือ และใชภาษาใหงาย
ที่สุด
เมื่อกําหนดลักษณะของนิยามที่จะรวบรวมจากคลังขอมูลภาษาแลว สิ่งที่ตองคํานึง
ถึงตอมาก็คือ จะรวบรวมบริบทที่แสดงนิยามดังกลาวไดอยางไร Pearson(1998) ไดหยิบยกเอางาน
วิจัยของ Flowerdew (1996) มาสรุปไววา เราสามารถสังเกตหาบริบทที่แสดงนิยามของศัพทไดโดย
สังเกตจากรูปศัพทหรือไวยากรณ (syntactic or lexical devices) โดยสวนใหญแลวจะปรากฏคํา
สําคัญ (Key word) อยาง We call/ is called/ are called/ called หรือ or, know as เปนตน ซึ่ง
ประโยคหรือวลีที่ตามหลังตัวคํ าหรือวลีเหลานี้มักจะเปนนิยามของศัพทที่อยูขางหนาคํ าหรือวลีดัง
กลาว เชน Now a photo that we take through a microscope we call a micrograph. (Cited in
Pearson, 1998: 103) ซึ่งจากประโยคนี้เราทราบวา ‘photo that one take through a microscope’
เปนนิยามของ ‘micrograph’ เพราะมีการใช ‘we call’ นําหนาศัพทดังกลาว เปนตน
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เมื่อไดบริบทที่แสดงนิยามของศัพทออกมาแลว ก็นํามาพิจารณาแบงประเภทตามที่
ไดกลาวมาแลว จากนั้นในกรณีที่สมควรหรือจําเปนตองใชวิธีการอื่นๆ มาชวยในการหานิยามเพิ่มเติม
ก็ใหพิจารณาเปนรายศัพทไป ขั้นตอนสุดทายก็จะไดนิยามศัพททั้งชุดที่มีลักษณะตรงตามที่ไดตั้งเปา
หมายไว
7) Illustration (ตัวอยาง) การเลือกตัวอยางสําหรับประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลง
ชั้นนํ้าบาดาลเนนการเลือกขอมูลจากคลังขอมูลภาษา โดยตัวอยางอาจไมใช Defining Context แต
อาจจะเปน Metalinguistic contextหรือ Testimonial Context ก็ได เพราะตัวอยางในบันทึกขอมูล
ศัพทนี้ไมไดนํามาใชเปนบริบทในการหานิยามเชนในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน แตจะเนนวาเปนตัว
อยางที่แสดงการใชงานไดชัดเจนที่สุดมากกวา ดังนั้น เกณฑในการเลือกบริบทขอมูลตัวอยาง จึงเนน
วาเปนบริบทการใชศัพทที่แสดงลักษณะการใชศัพทไดชัดเจนที่สุด เขาใจงายที่สุด และแสดงลักษณะ
เดนออกมาไดมากที่สุด แตอยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวเนนวาควรเปนขอมูลจากคลังขอมูลภาษา
เพื่อสื่อใหเห็นวาเปนตัวอยางการใชงานจริง หรืออาจนําตัวอยางนี้มาจากบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนที่
รวมอยูในบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตนก็ได เพราะเปนขอมูลที่นํามาจากคลังขอ
มูลภาษาเชนเดียวกัน และการใชขอมูลในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนก็จะทําใหประหยัดเวลามากขึ้น
ดวย
8) Note (ขอมูลการใชศัพท) ขอมูลนี้ไดมาจากคลังขอมูลภาษาโดยตรง โดย
ประมวลจากบริบทที่ศัพทปรากฏวา ศัพทนี้มีลักษณะการใชงานที่แตกตางจากศัพทอื่นเปนพิเศษอยาง
ไรหรือเปลา เชน มีขอจํากัดการใชงานหรือไม มีลักษณะพิเศษอยางไรหรือไม เปนตน ซึ่งขอมูลสวนนี้
อาจไมมีในศัพททุกศัพท ดังนั้นจึงเปนสวนพิเศษของขอมูลประมวลศัพท ซึ่งอาจมีหรือไมมีก็ได
9) Linguistic Specification (รูปศัพทอื่น) ขอมูลที่บันทึกไวในสวนนี้คือ รูปศัพท
อื่นๆ ที่สื่อถึงตัวศัพทหลัก เชน ตัวยอ (Abbreviation) คําเหมือน (Synonym) คําตรงขาม (Antonym)
เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้ก็ไดมาจากคลังขอมูลภาษาและบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพท
เบื้องตน หรืออาจไดจากแหลงขอมูลอื่น เชน พจนานุกรม หรือสารานุกรม เปนตน
10) Cross-reference (ศัพทอื่นในกลุมที่เกี่ยวของทางดานมโนทัศนสัมพันธ)
ขอมูลสวนนี้ไดจากบันทึกมโนทัศนสัมพันธโดยตรง โดยจะแสดงรายชื่อศัพทที่เกี่ยวของพรอมขอมูล
อางอิงไปยังศัพทนั้นๆ (ดูตัวอยางจากภาพที่ 5)
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นอกจากองคประกอบที่กลาวมาทั้งหมดแลว ขอมูลอีกแบบที่ใชกํากับศัพทเพื่อระบุ
ลักษณะเฉพาะของศัพท หรือที่เรียกวา ขอมูลลักษณะเฉพาะของศัพท (Usage Note) เนื่องจากขอมูล
กลุมนี้เปนขอมูลยอยดังนั้นจึงอาจใชอักษรยอแทนลักษณะแตละแบบแลวนําไปใสเปนวงเล็บไวหลัง
ศัพทนั้นๆ ไดเลย โดยกําหนดให col. = colloquial , slang = slang และ tran. = translation
เปนตน และไมจําเปนตองมีขอมูลนี้กํากับอยูหลังศัพททุกคํา ยกเวนเฉพาะศัพทที่มีลักษณะพิเศษ
สามประเภทนี้ ตอไปนี้คือตัวอยางบันทึกขอมูลศัพทและขอสังเกตในการใชงานบันทึกขอมูลศัพทซึ่ง
อยูในภาคผนวก ค
ภาพที่ 5 ตัวอยางบันทึกขอมูลศัพท
TR001
Eng: Recharge (CEB01.txt)
Thai: การเติมนํ้า (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: ฺ Artificial Recharge > Basic Elements
Definition: การเพิม่ เติมนําบาดาลลงในชั
้
้นนํ้าบาดาล อาจเกิดขึ้นโดยกระบวนการธรรมชาติ ที่นํ้าฝนตกลงมาแลว
ไหลลงสูช นั้ นํ้าบาดาล หรือโดยการกระทําของมนุษย ผานทางการสูบนํ้าลงไปเติมในชั้นนํ้าบาดาล การเติมนํ้าแบง
ออกเปนสองประเภทคือ การเพิ่มเติมนํ้าตามธรรมชาติ และการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล (R01)
Illustration: Recharge can significantly increase the sustainable yield of an aquifer. (CEP04.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: Artificial Recharge (การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล) (TR006), Natural Recharge (การเพิ่มเติมนํ้า
ตามธรรมชาติ) (TR007)

ขอสังเกตในการใชงานบันทึกขอมูลศัพท
1. ขอมูลที่บันทึกในบันทึกขอมูลศัพทสวนใหญเปนขอมูลที่ไดคลังขอมูลภาษา และจากบันทึก
มโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน (Conceptual Network and Extraction Records) โดยแต
ละบันทึกขอมูลศัพทจะใชขอมูลจากบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทที่มีหมายเลขบันทึกตรงกัน
เชน TR001 ก็จะใชขอมูลจาก CR001 เปนตน ดังนั้นเมื่อตองการตรวจสอบถึงที่มาของขอมูลก็
สามารถดูไดจากหมายเลขอางอิงที่ตรงกันดังกลาว
2. หลังขอมูลบางอยางจะมีเลขอางอิงกํากับไว เพื่อใหสามารถอางอิงกลับไปถึงแหลงที่มาได
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ศัพทภาษาอังกฤษ จะมีรหัสอางอิงแสดงที่มาของขอมูลวามาจากไฟลใดในคลังขอ
มูลภาษา ในกรณีที่ปรากฏอยูหลายไฟลจะใสเฉพาะไฟลแรกที่พบเทานั้น
ศัพทภาษาไทย มีรหัสอางอิงเชนเดียวกับภาษาอังกฤษ แตกตางไปตรงที่ในกรณีที่นํา
มาจากศัพทเดิมที่มีใชอยูแลวในคลังขอมูลภาษาก็จะวงเล็บรหัสอางอิงของไฟลไว เชน ‘นํ้าบาดาล
(CTB01.txt)’ เปนตน
ศัพทเดิมที่รับมาใชโดยผานเกณฑการยอมรับและความคุนเคย และเกณฑ
ความถูกตองเหมาะสมจะไมมีเชิงอรรถกํากับหลังแหลงอางอิง แตศัพทเดิมที่ไมผานเกณฑการยอมรับ
จะมีสัญลักษณ (+) ปรากฏแหลงอางอิงของศัพทนั้นๆ อีกที เชน ‘ปริมาณสมดุลย (CTP01.txt)+’
เปนตน นอกจากนั้น ถาเปนศัพทที่ปรับแกจากของเดิมจะมีสัญลักษณ ( # ) กํากับอยูหลังศัพท
นั้นๆ แตถาเปนศัพทที่บัญญัติขึ้นมาใหมจะมีไมมีสัญลักษณใดๆ ตอทายแตจะกํากับไวดวยเชิงอรรถ
เพื่อบอกถึงวิธีการและรายละเอียดในการบัญญัติ
นิยาม จะแสดงรหัสหนังสืออางอิงและรหัสของไฟลขอมูลที่เปนที่มาของนิยาม ซึ่งใน
การกําหนดนิยามนี้ เปนการผสมผสานนิยามที่ไดจากคลังขอมูลภาษา นํามาตรวจสอบและเสริมขอมูล
ใหชัดเจนยิ่งขึ้นดวยขอมูลจากหนังสืออางอิง โดยรหัสของหนังสืออางอิงที่ใชในบันทึกขอมูลศัพทนี้ มี
ดังนี้
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 แบงตามมิติที่แสดงไวในบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้อง
ตน โดยเปน 5 หมวดหลักๆ ดังนี้
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 ลงไปไดอีกดังนี้
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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
ในการนําเสนอจะเขียนในรูปแบบของหมวดเรื่องไลจากกลุมใหญไปหากลุมยอยที่มโนทัศนนั้นๆ อยู
เชน Infiltration rate อยูในหมวด Surface recharge ซึ่งอยูในกลุมความสัมพันธ Recharge method
การนําเสนอก็จะออกมาในรูปของ Methods of artificial recharge > Surface recharge เปนตน
4. ในสวนของ Linguistic Specification มีตัวยอดังนี้
Syn. = Synonym ของศัพทหลัก
Ant. = Antonym ของศัพทหลัก
5. ภาพประกอบที่ใชในบันทึกขอมูลศัพทนี้ สวนใหญคือภาพประกอบที่ใชในบันทึก
ทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตนมาแลวนั่นเอง เลขอางอิงจึงใชของเดิม

มโน

6. การนําเสนอของบันทึกขอมูลศัพทนี้ จะอยูในรูปของการจัดเปนชุดศัพทตามความสัมพันธ
โดยแบงเปน หากลุม ตามที่แจกแจงไวในบันทึกมโนทัศนสัมพันธ โดยในหนากอนจะเริ่มบันทึกขอมูล
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ศัพทแตละชุด จะมีการสรุปชุดศัพทอยูในชุดนั้นๆ และเพื่องายตอการคนหา ไดมีการจัดทําดัชนีคน
ศัพททั้งหมดไวทายภาคผนวก ค แลว
(ดูบันทึกขอมูลศัพทไดที่ ภาคผนวก ค)
สรุปผลบันทึกขอมูลศัพทและบทวิเคราะห
สรุปผลจากบันทึกขอมูลศัพท
เมื่อจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเสร็จสิ้น
เรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลดังนี้

ไดขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลศัพทในประมวลศัพท

- จํานวนบันทึกขอมูลศัพทตรงกับบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้อง
ตน และเลขบันทึกทั้งคูก็ตรงกัน
- จํานวนมโนทัศนที่มีการนําเสนอดวยศัพทภาษาไทยมากกวาหนึ่งศัพท มีทั้งหมด
21 มโนทัศน สวนมโนทัศนที่มีศัพทภาษาอังกฤษสื่อถึงมากกวาหนึ่งศัพทมีทั้งหมด 26 มโนทัศน
- มโนทัศนที่ไมมีศัพทภาษาไทยสื่อถึงเลย มีทั้งหมด 15 มโนทัศน (มีศัพทภาษา
อังกฤษสื่อถึงทุกมโนทัศน)
- ศัพททั้งหมดมี 96 ศัพท เปนศัพทเดี่ยว (Single Term) 23 ศัพท เปนศัพทที่มี
โครงสรางซับซอน (Complex Term) 73 ศัพท ซึ่งประกอบดวย 2-word term จํานวน 57 ศัพท และ
multiword term จํานวน 16 ศัพท
- โครงสรางของศัพท ประเภท 2-word term มีลักษณะดังนี้
noun + noun เชน Storm Runoff, Groundwater Mound, Surface Water
เปนตน
Adj. + noun เชน Hydrologic Cycle, Natural Recharge, Potable Water
เปนตน
- โครงสรางศัพทประเภท Multiword term มีลักษณะดังนี้
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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
จากผลการจัดทําบันทึกขอมูลศัพทที่ปรากฏขางตน พบขอสังเกตที่นาสนใจดังนี้
- มโนทัศนที่มีศัพทภาษาไทยสื่อถึงมากกวาหนึ่งศัพทนั้น มีเปนจํานวนมากถึง 21
มโนทัศน เมื่อเทียบกับศัพทภาษาอังกฤษซึ่งมีถึง 26 มโนทัศนที่มีศัพทสื่อถึงมากกวาหนึ่งศัพทแลว
แมศัพทไทยจะมีจํานวนศัพทที่ซํ้าซอนนอยกวา แตขอมูลภาษาอังกฤษเปนขอมูลที่มีที่มาหลากหลาย
กวาขอมูลภาษาไทย คือมาจากหลายประเทศที่มีการศึกษาในเรื่องศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
ซึ่งเปนธรรมดาสําหรับศาสตรที่ยังคอนขางใหมเชนนี้ ที่จะมีชุดศัพทที่ใชในแตละประเทศตางกันไป แต
สําหรับภาษาไทยแลว เปนการรวบรวมขอมูลที่มาจากแหลงเดียว คือกลุมนักวิชาการและนักเทคนิคที่
ทํางานเกี่ยวของกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศไทย และคนกลุมนี้ก็ยังมีจํานวนไม
มากนักและทํางานเกี่ยวของกันเองเปนสวนใหญ ศัพทที่ใชจึงนาจะมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาก
กวาศัพทภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารกันขามประเทศ แตผลที่ออกมากลับเปนตรงขาม ซึ่งก็ชี้ใหเห็นวา
แตละกลุมทํางานที่เกี่ยวของกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศไทยยังไมมีความเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันในการสื่อสาร
ทั้งที่เปนการสื่อสารในวงแคบแตกลับมีปญหาการสื่อมโนทัศนดวย
ศัพทที่ตางกันไปหลายรูปแบบเชนนี้ ชี้ใหเห็นถึงปญหาสําคัญในอนาคตของการพัฒนาศาสตรดานนี้
ในประเทศไทย และนัยที่แฝงอยูก็คือลักษณะนิสัยการใชภาษาของคนไทย ที่กําหนดศัพทขึ้นใชเพื่อ
สนองความจําเปนในการสื่อสารของตนเองเปนหลัก โดยไมสนใจวาไดมีการใชศัพทอื่นที่สื่อถึงมโน
ทัศนดังกลาวแลวหรือยัง สวนใหญมักจะบัญญัติขึ้นใหมตามความสะดวกของตน จึงทําใหเกิดความ
สับสนในการสื่อสารเชนนี้ ซึ่งถาปลอยใหปญหาลักษณะนี้ดําเนินตอไป อาจเปนอุปสรรคสําคัญอยาง
หนึ่งตอพัฒนาการของศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศไทยอยางแนนอน
- โครงสรางของรูปศัพทที่ปรากฏในประมวลศัพท มีลักษณะที่ชี้ใหเห็นถึงการสราง
ศัพทในศาสตรเฉพาะดานนี้ โครงสรางศัพทที่ปรากฏมีลักษณะเปนศัพทที่มีความซับซอนประกอบไป
ดวยคํามากกวาหนึ่งคํามารวมกัน (73ศัพท) มากกวาจะเปนศัพทเดี่ยว (23 ศัพท) สาเหตุที่เปนเชนนี้
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นาจะเปนเพราะ ศาสตรเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเปนศาสตรที่พัฒนามาจากศาสตรเรื่องนํ้า
บาดาลและวิศวกรรมนํ้า การกําหนดศัพทจึงนําศัพทเดิมที่มีใชอยูแลวในศาสตรทั้งสองมารวมกันเพื่อ
สรางศัพทใหม ตัวอยาง Groundwater Mound มาจากการนําศัพท ‘Groundwater’ที่มีใชอยูแลวใน
ศาสตรนํ้าบาดาล มาผนวกกับศัพท ‘Mound’ ที่เปนลักษณะของตะกอนที่พบอยูกนบอบาดาลในเรื่อง
วิศวกรรมนํ้า มารวมกันเปนศัพทใหมเพื่อใชสื่อถึงภาวะที่ตะกอนดินที่สะสมตัวกันอยูกนแองนํ้าที่ใชใน
การเติมนํ้าทางผิวดินทําใหอัตราการเติมนํ้าลดลงเนื่องจากการอุดตันของตะกอนดินดังกลาว เปนตน
จะเห็นไดวาลักษณะของศัพทที่นํามารวมกันนี้ มักจะไดเปนศัพทใหมที่มีความหมายตามศัพทเดิมที่นํา
มารวมเขาดวยกัน เชน Well Clogging มาจาก ‘Well’ ที่มีความหมายถึงบอบาดาล บวกกับ
‘Clogging’ ที่หมายถึงการติดขัดเนื่องจากมีสิ่งอุดตัน เมื่อมารวมกันก็มีความหมายถึงภาวะที่บอเติม
นํ้าเกิดการอุดตัน เปนตน แตกระนั้นก็ยังมีศัพทที่เกิดจากคํามารวมกันแตมีความหมายผิดไปจากรูป
ศัพทเดิม เชน Water Table มาจากคําวา ‘water’ ที่แปลวานํ้า กับ‘table’ที่แปลวาโตะ แตเมื่อนํามา
รวมกันแปลไดวาระดับนํ้าในชั้นนํ้าเปด เปนตน นอกจากนั้น ศัพทบางสวนก็ยังเกิดจากการนํากริยามา
เติม –ing เพื่อทําใหเปนนาม แลวนํามารวมกับคํานามเปนศัพทใหม ลักษณะนี้ปรากฏอยูมากใน
ศาสตรเรื่องนี้ เชน Pumping Well, Collecting Ditch, Monitoring Well เปนตน หรือนํากริยามา
เปลี่ยนใหอยูในรูปของคําขยาย เชน Confined Aquifer, Induced Recharge เปนตน ลักษณะเชนนี้ชี้
ใหเห็นวาศัพทในชุดนี้ผูบัญญัติตองการบัญญัติใหงายตอการใชงาน เมื่อมองดูศัพทแลวสามารถเขา
ใจไดทันทีวานาจะสื่อถึงมโนทัศนอะไร ดังนั้นการบัญญัติศัพทจึงเนนความสะดวกและประสิทธิภาพ
ในการใชงาน มากกวาความประณีตสวยงามของรูปภาษา
ปญหาในเรื่องการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
ขั้นตอนการบันทึกขอมูลศัพท เปนสวนของการวิเคราะหขอมูลดิบและขอมูลเบื้องตน
เพื่อใหไดผลลัพธนํามาบันทึกไวเปนขอมูลของประมวลศัพท ปญหาในสวนของขอมูลจะไมพบมากเทา
ไรนัก สวนที่ตองใชขอมูลดิบในการวิเคราะหมีนอยกวาสวนที่อาศัยขอมูลพื้นฐานเบื้องตนที่ผานการ
วิเคราะหวิจัยมาบางแลว
ดังนั้นปญหาที่ประสบในขั้นตอนนี้สวนใหญจึงอยูที่การจัดรูปแบบของ
ประมวลศัพทมากกวาปญหาในการวิเคราะหขอมูล
- ปญหาการจัดชุดศัพทแบบอิงมโนทัศน (Concept-Orientation) การจัดทําประมวล
ศัพทครั้งนี้ใชวิธีการเรียงชุดศัพทแบบที่ Sager (1990) เรียกวา การจัดชุดศัพทแบบอิงมโนทัศน
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(Concept-Orientation) ซึ่งเปนการจัดแบบอาศัยมโนทัศนเปนหลักสําคัญ ศัพทใดๆ ที่แสดงมโนทัศน
เดียวกันก็จะจัดมาอยูในบันทึกเดียวกัน วิธีการนี้มีประโยชนในแงของการใชงานสําหรับนักวิชาการ
และชวยใหขอมูลที่ไดเปนระเบียบ แตอาจเปนอุปสรรคตอผูใชงานทั่วไปที่อาจพบศัพทไดหลากหลาย
บางศัพทอาจไมไดปรากฏอยูในรูปศัพทหลัก แตเปนคําเหมือน (synonym) ซึ่งกลุมเปาหมายที่เปน
บุคคลทั่วไปอาจไมมีความรูพื้นฐานวาศัพทที่พบเปน synonym ของศัพทใด จึงทําใหหาศัพทดังกลาว
ไมพบ วิธีการแกปญหาทําไดโดยการจัดใหมีดัชนีคนคําไวทายประมวลศัพท โดยในดัชนีนี้จะแสดง
ศัพททุกศัพทที่ปรากฏในบันทึกมโนทัศน ไมวาจะเปนศัพทหลักหรือรูปศัพทอื่น เชน synonym,
variant หรือ abbreviation ก็ตาม
- การคัดเลือกองคประกอบของบันทึกประมวลศัพท องคประกอบของบันทึกประมวล
ศัพทที่หนังสือตําราตางๆ แนะนําไวนั้น มีอยูมากมายหลายรูปแบบ การจะเลือกวาองคประกอบใดจะ
เหมาะกับการทํางานในแตละกรณีก็ไมใชเรื่องงาย วิธีแกปญหาก็คือ พิจารณาคุณสมบัติของขอมูลที่
ตองการกอน ขอมูลใดบางจึงจะเปนประโยชนตอกลุมเปาหมายผูใชงาน โดยคงองคประกอบหลักๆ ที่
จําเปนในประมวลศัพทไว เชน ศัพทหลัก นิยาม เปนตน จากนั้น จึงพิจารณาเลือกองคประกอบที่
เขาขายคุณสมบัติที่ตองการตอไป
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บทที่ 6
การกําหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท
ขั้นตอนการกรอกขอมูลในบันทึกประมวลศัพทจะเสร็จสมบูรณไมไดเลยหากขาดขอ
มูลศัพทภาษาไทย เนื่องจากขอมูลนี้จะมีความสําคัญยิ่งตอการใชงานประมวลศัพทในทางปฏิบัติ ทั้ง
นี้เพราะนอกจากจะชวยใหการใชศัพทภาษาไทยในศาสตรเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลของประเทศ
ไทยมีบรรทัดฐานไวอางอิงแลว ยังชวยใหการสื่อความในระหวางผูใชงานสามารถสื่อสารถึงมโนทัศน
เดียวกันไดถูกตองตรงกันดวย นอกจากนั้นยังชวยลดปญหาความสับสนที่อาจเกิดจากการบัญญัติ
ศัพทขึ้นมาใชเองในองคกรและปญหาความซํ้าซอนของชุดศัพทที่ใชกันโดยไรกฎเกณฑ ซึ่งปญหาเหลา
นี้อาจนํ าไปสูปญหาการติดขัดในพัฒนาการศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศไทยไดในที่
สุด จะเห็นไดวาปญหาการขาดศัพทภาษาไทยที่เปนบรรทัดฐานดังกลาวไมไดเปนเพียงปญหาในดาน
ภาษาศาสตรเทานั้น แตเปนอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาความรูทางดานวิศวกรรมสิ่งแวด
ลอม เพราะปญหาการสื่อสารที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาด เขาใจไมตรงกัน จะทําใหผูที่เกี่ยวของ
ตองเสียเวลา และคาใชจายอยางไมควรจะเปน การพิจารณากําหนดศัพทภาษาไทยไวเปนบรรทัดฐาน
กอนที่จะมีการบัญญัติศัพทโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของตอไป จึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยบรรเทา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดบาง ดังนั้น ขั้นตอนการกําหนดศัพทภาษาไทยนี้จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ
ขั้นตอนหนึ่งที่ไมควรมองขาม
วิธีวิทยาในการกําหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท
จากขอมูลในคลังขอมูลภาษาที่รวบรวมไว พบวามีขอมูลภาษาไทยอยูนอยมากเมื่อ
เทียบกับขอมูลภาษาอังกฤษ (ขอมูลภาษาอังกฤษมีประมาณ 93,000 คํา ขอมูลภาษาไทยมีประมาณ
3,000 คํา) สาเหตุที่เปนเชนนั้น เนื่องจากการศึกษาศาสตรเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศ
ไทยยังอยูในระยะเริ่มตนเทานั้น เอกสารที่เกี่ยวของจึงยังมีอยูนอย ศัพทภาษาไทยที่ใชในเอกสาร
เหลานี้สวนใหญเปนศัพทที่บัญญัติโดยแตละองคกรและใชกันเองภายในองคกรเปนสวนใหญ และ
เปนศัพทที่ใชโดยวิศวกรและผูเกี่ยวของในระดับผูใชงานหรือผูปฏิบัติ ดังนั้นขอมูลภาษาไทยในคลังขอ
มูลภาษานี้จึงเปนขอมูลที่ไดจริงจากกลุมผูปฏิบัติงานโดยตรง ไมใชจากนักวิชาการหรือวิศวกรที่เปน
นักวิชาการ (ตางจากขอมูลภาษาอังกฤษที่มีขอมูลจากตําราเรียนซึ่งจัดเปนขอมูลศัพทจากผูใชงานใน
ระดับนักวิชาการ) ดังนั้นจึงขอทําความเขาใจไวในที่นี้วา ศัพทภาษาไทยที่ไดจากกระบวนการกําหนด
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ศัพทตอไปนี้ จะเปนศัพทที่ยึดถือตามการยอมรับใชของกลุมเปาหมายคือ วิศวกรหรือผูเกี่ยวของใน
ระดับผูใชงานเทานั้น
จํานวนศัพทที่พบมีทั้งสิ้น 101 ศัพทสําหรับใชแทนมโนทัศน 81 มโนทัศน* โดยพบวามี
มโนทัศนที่มีศัพทภาษาไทยสื่อถึงมากกวาหนึ่งศัพทขึ้นไปถึง 21 มโนทัศน และมีมโนทัศนที่ยังไมมีศัพท
ไทยแทนอยู 15 มโนทัศนดวยกัน (ดูตาราง 1) จึงพอสรุปไดจากขอมูลที่รวบรวมมาวาการใชศัพท
ภาษาไทยเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลยังขาดบรรทัดฐานและและมีความซํ้าซอนซึ่งอาจสรางความ
สับสนไดงาย นอกจากนั้น ศัพทภาษาไทยที่พบใชอยูในขอมูลเหลานั้นก็ยังมีไมครบถวน ดังนั้นขั้น
ตอนการกํ าหนดศัพทภาษาไทยในประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลจึงไมใชเพียงแคการ
บัญญัติศัพทขึ้นใชใหม แตเปนการรวบรวมขอมูลการใชศัพทภาษาไทยที่มีอยูแลวมาพิจารณาความ
เหมาะสมถูกตอง แลวอาจตองมีการปรับปรุงแกไขศัพทดังกลาวใหม หรือในกรณีที่ยังไมมีศัพทภาษา
ไทยที่ใชแทนมโนทัศนนั้นๆ มากอนหรือมีแตไมเหมาะสมดวยสาเหตุตางๆ เชน ผิดไวยากรณ ก็อาจตอง
มีการบัญญัติศัพทขึ้นมาใหม ซึ่งรายละเอียดในขั้นตอนตางๆ เหลานี้จะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอ
ไป
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนมโนทัศนที่มีจํานวนรูปศัพทตางๆ ระหวางอังกฤษและไทย
มีศัพท 1 ศัพท มีศัพท > 1 ศัพท

ไมมีศัพท

รวม

อังกฤษ

70

26

-

96

ไทย

60

21

15

96

เมื่อสํารวจขอมูลศัพทภาษาไทยแลว จึงไดพิจารณาเลือกศัพทที่ใชแทนมโนทัศนตางๆ
ในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลออกมา หลักเกณฑที่ใชมีอยูสองเกณฑ
1) เกณฑการใชขอมูลที่เปนบทแปล ขอมูลประเภทนี้เปนบทแปลภาษาไทยที่แปลมา
จากตนฉบับภาษาอังกฤษ ในการเลือกศัพทไทยออกมาจึงใชการเทียบเคียงวาแปลมาจากศัพทภาษา
*

จํานวน 101 ศัพทนนี้ บั รวมศัพทที่สื่อถึงมโนทัศนซํ้ากันทั้งหมดดวย จึงมีมากกวาจํานวนมโนทัศน สวนจํานวนมโน
ทัศน 80 มโนทัศนนั้น หมายถึงเฉพาะมโนทัศนที่มีศัพทสื่อถึงแลวเทานั้น
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อังกฤษคําใด ถาศัพทดังกลาวเปนศัพทเฉพาะดานในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ศัพทไทยก็คือ
ศัพทที่ใชแทนมโนทัศนเดียวกันและจะไดรับการคัดเลือกไวเปนศัพทภาษาไทยที่ใชแทนมโนทัศนนั้นๆ
ตอไป
2) เกณฑบริบท ในเอกสารที่วาดวยศาสตรใหมๆ สวนใหญเมื่อจะมีการใชศัพท
เฉพาะดานก็มักจะมีการวงเล็บศัพทภาษาอังกฤษ หรือมีการใหรายละเอียดความหมายของศัพทนั้นๆ
ไวดวย ซึ่งในการคัดเลือกชุดศัพทก็ใชลักษณะดังกลาวใหเปนประโยชนได
ศัพทที่คัดเลือกมาดวยเกณฑทั้งสองดังกลาวไดนํามาบันทึกไวในบันทึกรวมมโนทัศน
สัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน (Conceptual Network and Extraction Records) ซึ่งศัพทภาษา
ไทยในบันทึกดังกลาวยังเปนขอมูลศัพทภาษาไทยที่มีการใชงานจริงเทานั้น โดยยังไมมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงศัพทใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อนํ าชุดศัพทภาษาไทยจากบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน
(Conceptual Network and Extraction Records) มาพิจารณาก็พบวามีมโนทัศนจํานวนหนึ่งที่มี
ศัพทภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายแตไมมีศัพทภาษาไทย (15 มโนทัศน) สาเหตุที่เปนเชนนั้น นาจะ
เกิดจากเอกสารภาษาไทยที่มีอยูในปจจุบันยังไมมีเนื้อหาครอบคลุมศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
ทั้งหมด เพราะสวนใหญเปนเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อใชงานเฉพาะดาน ไมไดมีเจตนาเปนเอกสารทางวิชา
การที่มีขอมูลครอบคลุมศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลทั้งหมด นอกจากนั้น มโนทัศนบางสวนยังมี
ศัพทที่ใชสื่อถึงซํ้าซอนกันอีกดวย ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองแกปญหาดังกลาวเพื่อวางบรรทัดฐาน
ใหกับการใชศัพทภาษาไทยในศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลตอไป โดยแบงวิธีการจัดการกับศัพท
ภาษาไทยในประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเปนสามวิธีใหญๆ คือ การพิจารณาใชศัพท
ที่มีอยูเดิมตอไป การนําศัพทเดิมมาแกไขใหม และการบัญญัติศัพทใหม
1. การใชศัพทที่มีอยูเดิมตอไป – การใชศัพทเดิมที่ปรากฎใชอยูแลวในขอมูลภาษา
ไทยที่รวบรวมไวในคลังขอมูลภาษา ซึ่งจะประกอบดวยศัพทสองประเภทดวยกันคือ
ประเภทที่หนึ่ง ศัพทที่คงใชตามเดิมเพราะมีความเหมาะสมดีอยูแลว ศัพทภาษาไทย
ที่มีใชอยูเดิมจํานวนมากเปนศัพทที่มีการใชกันมาจนเกิดความเคยชินในวงการ หรือบางศัพทก็มีความ
เหมาะสมดีอยูแลว สมควรใชตามเดิมตอไป เพราะนอกจากจะเปลี่ยนแปลงไดลําบากแลว ยังอาจ
สรางปญหากอความสับสนสําหรับผูที่ใชงานอยูเดิมได เชน การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล (Artificial
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Recharge) หรือ ระบบหลายอาง (Chain of Basin) ซึ่งเปนศัพทที่มีการใชมานานจนเกิดความเคยชิน
ในวงการอยูแลว เปนตน ปญหาของศัพทประเภทนี้ก็คือ ยังมีผูใชงานบางสวนโดยเฉพาะผูที่ไมเกี่ยว
ของกับศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลโดยตรง เชน บริษัทรับเหมา หรือนักแปล เปนตน ที่ยังไมรูวา
มโนทัศนใดมีการบัญญัติใชศัพทใดอยูแลวบาง ซึ่งสวนใหญดวยความไมรูก็มักจะคิดบัญญัติศัพทใหม
ขึ้นมาใชอีกทั้งๆ ที่มีศัพทสื่อถึงมโนทัศนเหลานั้นอยูแลว ทําใหเกิดศัพทที่มีความหมายซํ้าซอนกัน ดังที่
ปรากฏในคลังขอมูลภาษา วิธีการแกปญหาก็คือ การจัดทําประมวลศัพทแลวนําศัพทที่มีการใชอยูเดิม
แลวนี้มารวบรวมแลวนําเสนออยางเปนระบบ เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการใชงานศัพทดังกลาวตอไป
แตขอมูลที่รวบรวมไวในคลังขอมูลภาษาเปนขอมูลที่มีทั้งศัพทที่มีใชอยูเดิม และศัพทที่บัญญัติขึ้นใหม
การจะแยกแยะศัพททั้งสองประเภทออกจากกัน จึงตองอาศัยเกณฑในการพิจารณา
การพิจารณาคัดเลือกศัพท ทําไดโดยการนําชุดศัพทภาษาไทยที่ไดจากคลังขอมูล
ภาษามาพิจารณาเปนรายศัพทไป ถาพบวามีศัพทใดที่เขาเกณฑตอไปนี้ ก็นําไปบันทึกไวในประมวล
ศัพทไดเลย
(1) เกณฑการยอมรับและความคุนเคย ศัพทดังกลาวไดรับการยอมรับใช
ในวงการการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลของประเทศไทยในระดับหนึ่งแลว ผูมีสวนเกี่ยวของยอมรับการใช
ศัพทดังกลาว ศัพทที่มีการใชกันมาจนคุนเคยมักจะเปนศัพทที่ผูใชรูดีอยูแลววาเปนศัพทที่ใชแทนมโน
ทัศนใด และการจะเปลี่ยนแปลงศัพทที่มีลักษณะเชนนี้ก็เปนการยาก การตรวจสอบดูไดจากวาศัพท
ดังกลาวปรากฎในเอกสารซึ่งมีที่มาแตกตางกันไปมากกวาหนึ่งที่มา เชน ‘การเติมนํ้า’ ที่ใชแทน
‘Recharge’ จากขอมูลทั้งหมดที่ปรากฏในคลังขอมูลภาษา พบวามีใชในขอมูลที่มีแหลงที่มาตางกันถึง
4 แหลงที่มา แสดงวามีการยอมรับใชศัพทภาษาไทยศัพทนี้แลวในระดับหนึ่ง และผูใชงานมีความคุน
เคยกับการใชศัพทดังกลาวในระดับหนึ่งแลวดวย เปนตน เกณฑที่วางไวก็คือวาถามีการใชศัพทภาษา
ไทยใดในขอมูลสองชุดขึ้นไปที่มาจากแหลงแตกตางกันใหสันนิษฐานวาศัพทดังกลาวไดรับการยอมรับ
และเปนศัพทที่ผูใชงานในวงการเกิดความคุนเคยอยูแลว
ขอสังเกตของเกณฑขอนี้ก็คือ
การยอมรับใชในวงการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลนี้อยูในระดับผูใชงานที่เปนวิศวกรผูปฏิบัติงานโดยตรง ดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว ไมใชใน
ระดับนักวิชาการหรือวิศวกรที่เปนนักวิชาการ ดังนั้นการยอมรับใชศัพทและความคุนเคยกับศัพทของ
ผูใชงานสองกลุมนี้อาจแตกตางกันได ดังนั้นจึงไมอาจนําเกณฑทางดานวิชาการมาวัดความเหมาะสม
ของศัพทที่วิศวกรกลุมผูใชงานซึ่งเปนกลุมเปาหมายของประมวลศัพทครั้งนี้เห็นวาเหมาะสมได
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(2) ความถูกตองเหมาะสม ศัพทที่ผานเกณฑแรกก็ตองมาพิจารณาตอไป
ดวยวา ศัพทที่ใชมีความเหมาะสมดีแลวหรือไมในการเปนตัวแทนของมโนทัศนนั้นๆ โดยดูวาศัพทดัง
กลาวมีคุณสมบัติของศัพทบัญญัติที่ดีหรือไม เชน ใชคําที่สื่อถึงมโนทัศนไดหรือไม โครงสรางผิด
ไวยากรณหรือเปลา เปนตน
ศั พ ท ที่ผ  า นเกณฑ ทั้ง สองข อเทานั้นที่จะนํ ามาไวในบันทึกขอมูลศัพทโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลง เพราะถาขาดคุณสมบัติที่สองคือความถูกตองของการใชภาษาแลว แมวาจะเปนศัพทที่
มีความคุนเคยและไดรับการยอมรับก็ยังตองมีการปรับปรุงแกไขใหมเพื่อจัดระเบียบการใชภาษาที่ถูก
ตองใหกับการใชศัพทเฉพาะดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศไทย ซึ่งศัพทที่ผานเกณฑทั้ง
สองทั้งหมดมี 21 ศัพทจากทั้งหมด 101 ศัพท
ประเภทที่สอง ศัพทที่คงใชตามเดิมเพราะมีความถูกตองเหมาะสมแมวาจะไมผาน
เกณฑการยอมรับและความคุนเคยก็ตาม สาเหตุที่คัดเลือกศัพทประเภทนี้ไวเพราะแมจะไมไดรับการ
ยอมรับใช และ/หรือ ผูใชงานสวนใหญอาจจะยังไมคุนเคย แตศัพทดังกลาวก็มีความถูกตองเหมาะสม
ในฐานะของศัพทที่ใชสื่อถึงมโนทัศน และถาเปรียบเทียบกับการตองบัญญัติศัพทใหมแลว การนํา
ศัพทเดิมที่มีผูบัญญัติและใชอยูบางแลวมารวบรวมไวนาจะทําใหเกิดความคุนเคยสําหรับผูใชเดิมและ
เปนการประหยัดเวลาในการบัญญัติศัพทอีกดวย ศัพททั้งหมดที่เขาเกณฑนี้มี 51 ศัพทดวยกัน
2. นําศัพทเดิมมาแกไขใหม - ศัพทที่มีอยูเดิมบางสวนไมเหมาะสมเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ เชน ศัพทยาวเกินไป ผิดหลักไวยากรณ เปนตน ศัพทที่นํามาแกไขใหมนี้ก็คือศัพทที่ไม
ผานเกณฑขอ 1. นั่นเอง มีทั้งหมด 12 ศัพทดวยกัน
วิธีที่ใชในการแกไขศัพทเดิมในประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล มีดังนี้
-เพิ่มหรือตัดคํา (Adding & Emitting) ทําไดโดยการตัดคําบางคําที่อยูใน
ศัพทออกไป หรือเติมคําบางคําเขาไป โดยเฉพาะการตัดคําที่ฟุมเฟอยทําใหศัพทยาวโดยไมจําเปน
หรือเปนคําที่มีความหมายซํ้าซอน ซึ่งเปนขอตองหามอยางหนึ่งของการบัญญัติศัพท ตัวอยางเชน
‘การอัดฉีดนํ้า’ มาจากศัพทภาษาอังกฤษ ‘Injection’ ศัพทภาษาไทยนี้พบในคลังขอมูลภาษาหาครั้ง
และมาจากแหลงขอมูลเดียวกันหมด คําวา ‘อัดฉีด’ ไมไดสื่อถึงมโนทัศนของ ‘Injection’ ที่หมายถึง
การอัดนํ้าลงชั้นดินดวยแรงดัน แตอยางใด ดังนั้นจึงตัดคําวา ‘ฉีด’ ออกไปใหเหลือเพียง ‘การอัดนํ้า’
เพื่อใหศัพทมีความกระชับขึ้น
และเพื่อใหสอดคลองกับศัพทในกลุมเดียวกันอยาง
การสูบนํ้า
(Discharge) และการเติมนํ้า (Recharge) เปนตน
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- การเปลี่ยนรูปศัพท วิธีนี้ใชกับกรณีที่มีศัพทภาษาอังกฤษที่ใชรูปเดียวกัน
อยู ตัวอยางเชน Recharge ซึ่งมีทั้งเปนนามและกิริยา ในกรณีที่ศัพทใดศัพทหนึ่งมีศัพทภาษาไทยใช
แลว ศัพทที่เหลือก็อาจนําศัพทภาษาไทยของอีกรูปศัพทหนึ่งมาเปลี่ยนรูปไวยากรณใหมโดยการเติม
หรื อตั ดคํ าที่ บ งบอกถึงความเปนนามหรือกิริยาออกเพื่อนํ ามาใชกับศัพทรูปเดียวกันที่ยังไมมีศัพท
ภาษาไทยกํากับ เชน Recharge (noun) มีศัพทไทยอยูแลวคือ 'การเติมนํ้า' แต Recharge (verb) ยัง
ไมมีมี เมื่อตองหาศัพทไทยใหกับ Recharge (verb) ก็ตัด 'การ' ออกไปใหเหลือเพียง 'เติมนํ้า' เปนตน
วิธีการเปลี่ยนรูปศัพทนี้ชวยใหศัพทภาษาไทยมีความเชื่อมโยงเปนกลุมเดียวกันมากขึ้น
- การเรียงลําดับคําใหม (Re-arranging) บางครั้งศัพทที่มีใชอยูเดิมไมถูก
ไวยากรณ หรือไมสื่อถึงมโนทัศน เชน มีการเรียงคําไมถูกตอง ใชคําที่มีความหมายซํ้าซอน เปนตน
ซึ่ ง ในกรณี นี้ควรรี บแกไขรูปศัพทดังกลาวเสียกอนที่จะกลายเปนบรรทัดฐานในการใชแบบผิดๆไป
ความรวดเร็วในการแกปญหาแบบนี้นับเปนประโยชนอีกอยางหนึ่งของการจัดทําประมวลศัพทที่เหนือ
กวาการจัดทําพจนานุกรมตามแบบมาตรฐาน เพราะสามารถจัดทําไดเร็วกวาและปองกันปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปลอยใหมีการใชศัพทแบบผิดๆไปนานไดทันทวงทีมากกวา
การแกปญหาศัพทที่มี
ความหมายซํ้าซอนไดกลาวไปแลวในหัวขอเพิ่มคําหรือตัดคํา (Adding & Emitting) ในสวนของการ
เรียงคําไมถูกตองก็อาจแกไขใหมไดดวยการสลับคําใหมใหเหมาะสม เชน Recharge Well ที่เดิมมีการ
ใชวา 'บอนํ้าเติม' แตศัพทภาษาไทยนี้ไมถูกตองตามไวยากรณเพราะถาดูตามรูปศัพทก็จะหมายถึง บอ
ที่มีนํ้ามาเติม ซึ่งไมใชมโนทัศนที่ศัพท Recharge Well ตองการสื่อ ซึ่งตองหมายถึง บอที่ใชเปนตัว
กลางในการเติมนํ้าในกระบวนการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ดังนั้นจึงใชการเรียงลําดับคําใหมเปน 'บอ
เติมนํ้า' ซึ่งมีคุณสมบัติของศัพทที่สื่อถึงมโนทัศนไดดีกวา เปนตน
3. บัญญัติศัพทใหม ในเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลนี้ยังมีมโนทัศนอีก 15 มโน
ทัศนที่ยังไมมีศัพทภาษาไทยที่สื่อถึง ดังนั้นจึงตองมีการบัญญัติขึ้นมาใหม ในสวนของวิธีการบัญญัติ
ศัพทในประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล แบงออกเปนสองประเภทคือ การบัญญัติศัพท
ใหม (Neologism) และการยืมคําจากภาษาตางประเทศ (Borrowing)
การบัญญัติศัพทใหม ในที่นี้ตามรูปแบบการบัญญัติศัพทแลวนับเปน Secondary
Term Formation เนื่องจากมีจุดประสงคในการกําหนดศัพทที่มีอยูแลวในภาษาหนึ่งแตยังไมมีในอีก
ภาษาหนึ่งเพื่อสรางมาตรฐานศัพทเฉพาะดานในภาษาที่ยังไมมีศัพทดังกลาวใชมากอน นอกจากนั้น
การบัญญัติศัพทนี้ยังเกิดจากการที่ศาสตรเฉพาะดานเริ่มเขามามีอิทธิพลในสังคมที่ไมไดใชภาษา
อังกฤษ ทําใหตองมีการสรางชุดศัพทใหมขึ้นมารองรับการใชงานในสังคมนั้นๆ ขอแตกตางระหวาง
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Secondary Term Formation กับ Primary Term Formation ก็คือ Primary Term Formation เปน
การบัญญัติศัพทที่ไมเคยมีรูปศัพทที่สื่อมโนทัศนนั้นๆ มากอนเลย ไมวาในภาษาใด ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนตองบัญญัติศัพทขึ้นมาเพื่อใชงาน (Sager, 1990: 80)
รูปแบบของคําที่ใชในการบัญญัติศัพทในที่นี้จะเนนหนักอยูที่คําไทย ซึ่งมีลักษณะเปน
คําโดด เมื่อนํามาสรางเปนศัพทจึงมักจะทําใหศัพทที่ไดมีความยาวกวาการสรางศัพทดวยคําบาลีสัน
สฤตซึ่งจะมีการสมาสและสนธิทําใหไดคําที่สั้นและสวยงามกวา แตเมื่อพิจารณาถึงการใชศัพทภาษา
ไทยในศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในปจจุบัน พบวามีการใชศัพทที่เปนคําไทยอยูบางแลว และ
มีความคุนเคยกันในระดับหนึ่ง สังเกตไดจากศัพทที่ผานเกณฑในหัวขอการคงใชรูปศัพทเดิมนั้น เปน
ศัพทที่มีลักษณะการผสมคําไทยทั้งสิ้น ไมวาจะเปน ‘การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล’ หรือ ‘บอเติมนํ้า’
เปนตน เมื่อจะบัญญัติศัพทใหม ก็ควรบัญญัติโดยใชคําที่ไปในแนวทางเดียวกับคําที่ใชในศัพทที่มีอยู
เดิม ประกอบกับการใชคําไทยจะแสดงความหมายไดชัดเจนและตรงตัวมากกวา ชวยใหผูใชงานเขา
ใจความหมายของศัพทไดงาย
วิธีการบัญญัติศัพทที่มักจะใชในกระบวนการ Secondary Term Formation มีอยู
หลายรูปแบบขึ้นอยูกับความตองการและสถานการณใชงาน เชน Loan Translation, Paraphrase,
Parallel Formation, Recreation, Adaptation หรือ Complete New Creation เปนตน ซึ่งในการใชก็
ตองคํานึงถึงความเหมาะสมในหลายๆ ดานดวย (Sager, 1990: 81)
การกําหนดวิธีการในการบัญญัติศัพทภาษาไทยสําหรับประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้า
ลงชั้นนํ้าบาดาลนี้ไมไดใชวิธีการตามแบบ Secondary Term Formation ทั้งหมด สาเหตุหนึ่งเปน
เพราะภาษาไทยเปนภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางจากภาษาอื่น ดังนั้นจะยึดตามวิธีการที่นัก
ศัพทวิทยาชาวตางชาติแนะนําไวทั้งหมดยอมเปนไปไมได นอกจากนั้นการบัญญัติศัพทภาษาไทยก็ยัง
ตองคํานึงถึงสถานการณสื่อสาร กลุมเปาหมาย และไวยากรณไทยดวย ดังนั้นในกระบวนการจัดทํา
ประมวลศัพทครั้งนี้ จึงไดกําหนดใชวิธีการบัญญัติศัพทภาษาไทยในลักษณะของการประยุกตวิธีการ
ของ Secondary Term Formation มาใชใหเขากับรูปแบบของศัพทภาษาไทย โดยมีวิธีการดังนี้
- วิธีอิงกลุม (Parallel Formation) วิธีนี้คํานึงถึงศัพทอื่นที่เกี่ยวของทาง
ดานมโนทัศนสัมพันธกับศัพทที่ตองการบัญญัติ โดยยึดตามทฤษฎีที่วา ศัพทที่อยูในกลุมเดียวกันมัก
จะมีโครงสรางเดียวกันเพื่องายตอการใชงานและทําความเขาใจ ดังนั้นดวยวิธีนี้ การบัญญัติศัพทจึง
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อาศัยการสังเกตดูวาศัพทอื่นๆ ในกลุมมีโครงสรางศัพทภาษาไทยอยางไร
สอดคลองไปตามโครงสรางนั้น เชน

แลวบัญญัติศัพทใหมให

ภาพที่ 6 แผนผังแสดงโครงสรางศัพทภาษาไทยของชุดศัพทวิธีการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล (Artificial Recharge)

การเติมนํ้าทางผิวดิน
(Surface Recharge)

การเติมนํ้าผานบอบาดาล
?
(Well Recharge)(Induced Recharge)

Induced Recharge เปนศัพทในชุดเดียวกับ Surface Recharge และ Well
Recharge โดยตางก็เปนวิธีการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ศัพทภาษาไทยที่มีการบัญญัติใชอยูแลว
สําหรับศัพททั้งสองมีโครงสราง ดังนี้
การเติมนํ้า + ทาง + ผิวดิน
การเติมนํ้า + ผาน + บอบาดาล
= การเติมนํ้า + [ตัวเชื่อม] + [นามที่มาขยาย]
การบัญญัตศิ พั ทภาษาไทยสําหรับ Induced Recharge จึงนาจะไปในแนวทางเดียวกัน คือ การเติมนํ้า + ดวย +
การเหนี่ยวนํา = การเติมนํ้าดวยการเหนี่ยวนํา เปนตน

- วิธีคําสําคัญ (Keyword Method) นอกจากจะใชหลักอิงกลุมขางตนแลว
การบัญญัติศัพทใหมสวนใหญยังตองพึ่งทฤษฎีการสรางศัพทเฉพาะดาน หรือ วิธี keyword หรือวิธีคํา
สําคัญ นั่นคือ ในการบัญญัติศัพทเฉพาะดานโดยทั่วไป ผูที่คิดศัพทมักเอาคุณสมบัติเดนๆ ของสิ่งที่
ศัพทตองการสื่อมาตั้งเปนชื่อศัพท ลักษณะนี้พบในศัพทเฉพาะดานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จนกลายเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งของศัพทเฉพาะดานไปแลว เชน Basin Method ซึ่งเปนศัพทที่
แสดงถึงวิธีการเติมนํ้า (Recharge Method) โดยการใชแองนํ้า (Basin) ศัพทภาษาอังกฤษใชวา
‘Basin Method’ สวนศัพทภาษาไทยก็คือ ‘วิธีแองนํ้า’ เปนตน ดังนั้นวิธีการตามหลักการนี้ ก็คือ รวบ
รวม Key feathers ของ Concept ของศัพทดังกลาวมาพิจารณารวมขึ้นเปนศัพทภาษาไทย ในกรณี
ของการบัญญัติศัพทไทยให Induced Recharge ที่เคยยกตัวอยางในวิธีหลักอิงกลุมแลวนั้น เมื่อ
พิจารณาตามหลักการของวิธี Keyword นี้ จะเห็นไดวา Induced Recharge มี keyword คือ การ
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เติมนํ้า และ การเหนี่ยวนํา เมื่อนําหลักอิงกลุมมาพิจารณารวมดวยจึงไดออกมาเปนคําวา ‘การเติม
นํ้าดวยการเหนี่ยวนํา’ ซึ่งเปนศัพทที่นอกจากจะเขากับศัพทอื่นในกลุมไดแลว ยังแสดงลักษณะเดน
เฉพาะของ Concept ของศัพทไวอีกดวย เปนตน
- วิธีศัพทแปล (Loan Translation) ถึงแมวาการบัญญัติศัพทดวยการแปล
ศัพทจะไมใชสิ่งที่นักศัพทวิทยานิยมใช แตบางครั้งการแปลศัพทจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยก็เปน
สิ่งที่แกปญหาการบัญญัติศัพทไดอยางเหมาะสม และบางครั้งการใชวิธีอื่นๆ ก็ไดผลลัพธเชนเดียวกับ
การแปลศัพท ไมวาจะเปน Induced Recharge = การเติมนํ้าดวยการเหนี่ยวนํา หรือ Basin
Method = วิธีแองนํ้า เปนตน การเลือกใชวิธีนี้ในการบัญญัติศัพทจึงขึ้นอยูกับสถานการณและ
ความเหมาะสม โดยมากวิธีศัพทแปลจะใชในการตรวจสอบการสื่อความหมายของศัพทที่บัญญัติขึ้น
มาดวยวิธีอื่น
นอกจากการบัญญัติศัพทใหมแลว การบัญญัติศัพทอีกวิธีหนึ่งคือ การยืมคําจาก
ภาษาตางประเทศ (Borrowing) วิธีนี้จะนํามาใชในกรณีที่การใชคําทับศัพทจะทําใหเกิดความสะดวก
ในการสื่อมโนทัศนมากกวาการบัญญัติศัพทขึ้นใหม เชน ASR ซึ่งเปนศัพทที่ใชกันบอยมากในวงการ
เติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศไทย โดยมักจะใชในรูปของการทับศัพทวา ‘เอเอสอาร’ ซึ่งแมจะเปน
ศัพทที่ผูใชงานเดิมมีความคุนเคยอยู แตก็ไมผานเกณฑในแงของความถูกตองของการใชภาษาเนื่อง
จากเปนคําทับศัพท การจะบัญญัติศัพทภาษาไทยที่สื่อมโนทัศนดังกลาวไดก็เปนการยาก เพราะเปน
มโนทัศนที่สื่อถึงกระบวนการที่มีความซับซอน เมื่อพิจารณาดูแลว การทับศัพทภาษาตางประเทศไป
อาจจะเปนวิธีการที่ดีที่สุด อีกทั้งยังเปนศัพทที่มีการใชแพรหลายอยูแลวในวงการ ดังนั้น ASR จึงใช
ศัพทไทยวา ‘กระบวนการเอเอสอาร’ และ ASR Well ใชวา ‘บอเอเอสอาร’ เปนตน การพิจารณาใชวิธี
การยืมคําจากภาษาตางประเทศหรือการใชคําทับศัพทนี้
จะพิจารณาใชเปนรายกรณีไปเฉพาะที่
เหมาะสมหรือจําเปนเทานั้น
ปญหาในขั้นตอนการกําหนดศัพทภาษาไทย
ขั้นตอนการกําหนดศัพทภาษาไทยเปนขั้นตอนทายๆ ในกระบวนการจัดทําประมวล
ศัพททั้งหมด แตก็นับเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง ปญหาสวนใหญจะอยูในสวนของหลักการและ
การลงมือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดของปญหา ดังนี้
- เกณฑในการบัญญัติศัพท
รูปแบบการบัญญัติศัพทที่ปรากฏในตําราเกี่ยวกับ
ประมวลศัพทสวนใหญ เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการบัญญัติศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งมีขอจํากัดแตก
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ตางกับศัพทภาษาไทยมาก ทําใหเกิดปญหาวาไมอาจใชเกณฑดังกลาวในการบัญญัติศัพทภาษาไทย
ได วิธีการแกปญหาคือการประยุกตใชวิธีการดังกลาวใหม โดยการปรับเปลี่ยนใหเขากับรูปแบบของ
ภาษาไทย เชน การเติม Prefix หรือ Suffix เพื่อสรางศัพทใหมจากศัพทที่มีอยูเดิม ก็ปรับมาใชในการ
บัญญัติศัพทภาษาไทยดวยการเติมคําที่ทําใหนามกลายเปนกิริยาได อยางเชน ‘การ’ หรือ ‘ความ’ เมื่อ
เติมลงไปหนากิริยาก็ทําใหเปนนามไดอยาง การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล การสูบลางบอ เปนตน
- ศัพทบัญญัติยาวเกินไป บางครั้งการบัญญัติศัพทใหสื่อถึงมโนทัศนใหครอบคลุมทั้ง
หมดโดยใหคงความเปนรูปศัพทที่เหมาะสมไวดวยนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยากมาก เชน ‘การกําหนด
ตําแหนงบอใหอยูใกลแหลงนํ้าผิวดิน’ (Conjunctive Well) ซึ่งเปนวิธีการเติมนํ้าโดยการเหนี่ยวนําวิธี
การหนึ่ง จะเห็นไดวาศัพทนี้ยาวมาก ขาดคุณสมบัติความกระชับของศัพทบัญญัติที่ดีไป แตกระนั้นก็
สามารถสื่อมโนทัศนออกมาไดครบถวน ในกรณีเชนนี้ วิธีแกปญหาก็คือการเลือกเดินสายกลาง โดย
อาจไมสามารถเก็บความของศัพทไวไดทั้งหมด แตก็จะทําใหศัพทมีความกระชับและใชงายสะดวกแก
ผูใชงานมากขึ้น โดยการสรุปรวมลักษณะเดนของมโนทัศนดังกลาวไป แลวบัญญัติใหมวา ‘วิธีใชบอ
เหนี่ยวนํา’ ซึ่งนอกจากจะสื่อถึงมโนทัศนไดในระดับหนึ่งแลว ก็มีความสั้นกระชับกวาเดิมดวย เปนตน
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บทที่ 7
บทบาทของคอมพิวเตอรในกระบวนการจัดทําประมวลศัพท
ปจจุบัน เปนที่รูกันดีถึงบทบาทของคอมพิวเตอรที่เพิ่มมากขึ้นในกระบวนการดําเนิน
การศาสตรตางๆ การทํางานในหลายๆ ดานตางก็เริ่มหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมากขึ้น ไม
เวนแมแตภาษาศาสตรซึ่งเดิมเปนกระบวนการที่ดําเนินการโดยมนุษยลวนๆ ที่เห็นไดชัดอยางยิ่งก็คือ
บทบาทของคอมพิวเตอรที่เพิ่มมากขึ้นอยางมากในศาสตรทางดานศัพทวิทยา การจัดทําประมวลศัพท
ดวยวิธีการทางศัพทวิทยาในทุกวันนี้ แทบจะเรียกไดวา มากกวารอยละ 50 เปนการดําเนินการโดย
คอมพิวเตอร หรือมีคอมพิวเตอรเปนผูชวยหลัก บทบาทของนักศัพทวิทยาหรือนักภาษาศาสตรใน
กระบวนการจัดทําประมวลศัพทเริ่มลดนอยลง การปฏิบัติการที่ตองใชเวลาและการกระทําที่ซํ้าซาก
เริ่มถูกแทนที่ดวยกระบวนการที่รวดเร็วและถูกตองซึ่งดําเนินการดวยคอมพิวเตอร ในอนาคตอันใกล
อนาคตของกระบวนการทําประมวลศัพทจะเปนอยางไรตอไป
นักภาษาศาสตรจะถูกแทนที่ดวย
คอมพิวเตอรไดหรือไม
นับเปนคําถามที่สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลและบทบาทของคอมพิวเตอรใน
กระบวนการจัดทําประมวลศัพทในยุคปจจุบันไดอยางดี และคําตอบก็เปนสิ่งที่นาสนใจยิ่ง
ไมมีใครสามารถปฏิเสธไดวา ในกระบวนการจัดทําประมวลศัพท คอมพิวเตอรเปน
ทั้งแหลงขอมูลและเครื่องมือชั้นดี ในอดีตการใชคอมพิวเตอรในกระบวนการทางดานภาษาศาสตรยัง
คงมีจํากัด สาเหตุเปนเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ยังไมกาวหนาเพียงพอที่จะเขามาชวยงานที่เปน
รายละเอียดไดมาก ประกอบกับราคาคอมพิวเตอรที่สูง ทําใหการใชคอมพิวเตอรไมแพรหลายและมี
อิทธิพลในการทํางานอยางปจจุบัน (Cabrè, 1998: 164) เมื่อเวลาผานไป เทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอรก็พัฒนาลํ้าหนาไปเรื่อยๆ และลบลางขอจํากัดตางๆ ที่เคยมีมาในอดีตไปไดในที่สุด เชน
หนวยความทรงจําที่มีมาก ทําใหมีพื้นที่ในการเก็บขอมูลเหลือเฟอสําหรับคลังขอมูลภาษา หรือระบบ
การอางอิงระหวางขอมูลก็ชวยใหการทํางานของนักภาษาศาสตรงายขึ้น เปนตน ทุกวันนี้ แทบจะ
พูดไดเต็มปากแลววา คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในแทบทุกขั้นตอน เนื่องจากนอกจากจะมีความ
ถูกตองรวดเร็วแลว ยังเก็บขอมูลไดมาก อีกทั้งในการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะห นักศัพทวิทยาก็จะ
มั่นใจไดวาขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ ไมตกหลนหรือหลงลืมแบบที่มักจะเกิดขึ้นในการทํางาน
ดวยมนุษยลวนๆ ขอมูลที่ไดจากคอมพิวเตอรนอกจากจะนําไปใชไดงายแลว ยังมีประสิทธิภาพในการ
บันทึกแผนงานที่มีมิติซับซอน (Multi-dimension) ไดอีกดวย

80

ความสัมพันธระหวางภาษาศาสตรและคอมพิวเตอรศาสตรไดพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ
ผลที่ตามมาก็คือพัฒนาการของโปรแกรมใชงานตางๆ ที่มีความซับซอนในการใชงานมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยอาจแจกแจงพัฒนาการไดจากระดับของโปรแกรมที่ใชงานเกี่ยวกับภาษา ดังนี้ (Cabrè,1998:
164)
พัฒนาการขั้นแรก เริ่มจากการเกิดโปรแกรมที่ทําหนาที่ไดจํากัดเพียงอํานวยความ
สะดวกในการใชงานขอมูลภาษาเทานั้น ตัวอยางเชน โปรแกรม Word Processor หรือ โปรแกรม
ตรวจตัวสะกด (Spelling Checker) เปนตน
พัฒนาการขั้นที่สอง คือกําเนิดของเครื่องมือทางดานภาษาศาสตรที่ออกแบบมาเพื่อผู
ที่ทํางานเกี่ยวของกับภาษาและการสื่อสาร เชน Database Managers พจนานุกรมคอมพิวเตอร
(Electronic Dictionary) เปนตน รวมถึงระบบสนับสนุนการทํางานสําหรับนักเขียน นักแปล หรือนัก
ศัพทวิทยา (Systems to aid writer, translators or terminologists) เชน ระบบคอมพิวเตอรชวยแปล
ชวยเขียน ระบบตรวจสอบความถูกตองตางๆ เปนตน
พัฒนาการขั้นที่สาม คือ ระบบที่ทําหนาที่ประมวลผลขอมูล ระบบนี้อาจทําหนาที่
วิเคราะหขอมูล หรือเปลี่ยนรูปแบบขอมูลเปนลักษณะที่ผูใชงานตองการ เชน โปรแกรมวิเคราะหขอมูล
(Analyzers) โปรแกรมการจัดแบงประเภท (Classifiers) หรือ โปรแกรมในการประมวลผลทางสถิติ
(Programs for processing statistics) เปนตน
พัฒนาการขั้นลาสุด ไดแก พัฒนาการของโปรแกรมที่เรียกวา ‘ระบบผูเชี่ยวชาญ’
(Expert System) ซึ่งถูกคาดหวังใหมีความสามารถมากพอที่จะสามารถทําหนาที่แทนมนุษยไดในบาง
สวน หรือลดการเขามาแทรกแซงการทํางานของคอมพิวเตอรโดยมนุษย (Human Intervention) ให
เหลือนอยที่สุด ตัวอยางเชน ระบบคนหาและคัดเลือกศัพทอัตโนมัติ (Automatic Term Identification
and Extraction) โปรแกรมแปลภาษาดวยเครื่อง (Machine Translation) ระบบเรียนรูอัตโนมัติ
(Systems for Automated Learning) โปรแกรมจัดทําดัชนีอัตโนมัติ (Automated Indexing) เปนตน
เมื่อพิจารณาโดยรวมถึงกระบวนการพื้นฐานในการจัดทําประมวลศัพทแลว พบวามี
อยูหาขั้นตอนใหญๆ ที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญ นักศัพทวิทยาในทุกวันนี้ไม
สามารถจํากัดความรูอยูเพียงในเรื่องภาษาศาสตร และศาสตรเฉพาะดานที่สนใจจะทําเปนประมวล
ศัพทอีกแลว แตตองใสใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอีกดวย นอกจากตองรูจักใชคอมพิวเตอรใหเกิด
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ประโยชนสูงสุดในการทํางานประมวลศัพทแลว ยังตองเรียนรูการใชโปรแกรมซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
และเครื่องสแกนเนอรอีกดวย โดยบทบาทใหญๆ ของคอมพิวเตอรในกระบวนการทําประมวลศัพท มี
ดังนี้ (Cabrè, 1998: 165)
การสืบคนและรวบรวมขอมูล (Selecting Documentation) การสืบคนหาขอมูล
ดวยคอมพิวเตอรนับเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
เพราะสามารถสืบคนไดจากทั้งฐานขอมูล
(Data Bank) และแหลงขอมูลอื่นๆ ทางอินเตอรเน็ต (Internet Sources) ซึ่งนอกจากจะมีขอมูลที่
หลากหลายแลวยังคนหาไดรวดเร็วดวย Search Engines ตางๆ ที่มีใหเลือกใชงานมากมาย ดังนั้นใน
การคนหาขอมูลที่อยูในรูปอิเล็กทรอนิกสจึงทําไดรวดเร็วมากเพราะเทคโนโลยีการคนหาที่รุดหนาใน
โลกอินเตอรเน็ต
การสรางคลังขอมูลภาษาและการนําขอมูลศัพทมาใชงาน (Creating the corpus
and isolating and extracting data) หลังจากขั้นตอนการรวบรวมขอมูลแลว ขั้นตอนตอมาในการ
สรางคลังขอมูลภาษาก็นับเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่คอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทอยางมาก นับตั้งแต
การจัดระบบขอมูลในคลังขอมูลภาษาไปจนถึงการนําขอมูลดังกลาวออกมาใชประโยชนไดอยางรวด
เร็วและงายดาย
คอมพิวเตอรจัดเปนฐานขอมูลชั้นเยี่ยมของคลังขอมูลภาษา ซึ่งไมมีขอจํากัดในดาน
เนื้อที่ใหตองกังวลใจ ดังนั้นจึงสามารถรวบรวมขอมูลในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส (Electronic file) ไดมาก
เทาที่ตองการ ในขั้นตอนนี้นอกจากตัวคอมพิวเตอรเองจะมีความสําคัญแลว โปรแกรมซอฟตแวรที่ได
รับการออกแบบมาเปนพิเศษอยางเชน Win Concordance ก็มีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่จัดการ
กับขอมูลในคลังขอมูลภาษา เชน การคนหาศัพทในขอมูลทั้งหมดและนํามาแสดงอยางเปนระบบ เพื่อ
ใหงายตอการใชงาน หรือการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใชงาน รูปทางไวยากรณ และขอมูล
อื่นๆ ของศัพท เปนตน นอกจากนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอรเหลานี้ยังไดรับการออกแบบมาเพื่อใหงาย
ตอการใชงาน มีรูปแบบคําสั่งใหเลือกใชมากมาย นับเปนการชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูจัดทํา
ประมวลศัพทอยางมาก
และปจจุบัน หลายๆ โปรแกรมก็อนุญาตใหผูสนใจสามารถดาวนโหลด
โปรแกรมจากอินเตอรเน็ตไดโดยไมตองเสียคาใชจายหรือเสียในราคาที่ไมสูงนัก ดังนั้นความนิยมใน
การใชงานโปรแกรมเหลานี้ในกระบวนการจัดทําประมวลศัพทจึงเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว แทบจะเชื่อ
ได เ ลยวาในปจจุบันคงไมมีการจัดทํ าประมวลศัพทครั้งใดแลวที่ไมมีการใชโปรแกรมจัดการขอมูล

82

ประเภท Concordance มาชวยในการทํางาน เพราะนอกจากจะชวยใหการทํางานรวดเร็วงายดายขึ้น
แลว ยังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายบางสวนอีกดวย
ขอมูลที่รวบรวมมาเพื่อสรางคลังขอมูลภาษา บางครั้งในทางปฏิบัติก็ไมสามารถเลือก
มาแตเพียงขอมูลที่อยูในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสได ในกรณีที่ตองจัดเก็บขอมูลที่อยูในรูปของสิ่งพิมพ
ดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็เขามาชวยเปลี่ยนขอมูลธรรมดาใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการใช
งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอรได
อุปกรณที่ใชเพื่อการนี้ก็คือ เครื่องสแกนเนอร และโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปลี่ยนขอมูลที่เครื่องสแกนเนอรอานมาใหเปนตัวอักษรที่นําไปใชงานไดตอไป
ตัวอยางของโปรแกรมประเภทนี้ไดแก Omnipage หรือ TextBridge เปนตน
การบันทึกขอมูลศัพท (Writing the entry) ในขั้นตอนการบันทึกขอมูลศัพท สามารถ
ใชคอมพิวเตอรในการเชื่อมโยงขอมูลแตละชุดเขาดวยกัน
และคนหาขอมูลที่ตองการจากบริบทที่
บันทึกไวในขอมูลภาษาได เชน รูปศัพท แหลงอางอิง บริบทการใชงาน หรือนิยามศัพท เปนตน ซึ่ง
ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่ผูจัดทําประมวลศัพทมักจะนํามาบันทึกไวในบันทึกประมวลศัพทอยูแลว การ
เขามามีบทบาทของคอมพิวเตอรจึงชวยในการประหยัดเวลาในการทํางานไดมาก รวมทั้งในขั้นตอน
การอางอิงก็ยังทําไดงายและสะดวกกวาการบันทึกขอมูลในเอกสารอีกดวย การบันทึกขอมูลศัพทไว
ในคอมพิวเตอรยังชวยใหการตรวจสอบงานทําไดงายและรวดเร็ว ผูจัดทําหรือผูใชงานสามารถตรวจ
สอบ สืบคนขอมูลที่ตองการ และนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนไดอยางงายดายและรวดเร็วอีก
ดวย
การตรวจทานขอมูลศัพท (Checking the information in the entry) ในขั้นตอนการ
จัดทําประมวลศัพท การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลมีความสําคัญมาก การบันทึกขอมูลศัพท
ไวในคอมพิวเตอรจะชวยใหการตรวจสอบงายขึ้น เพราะเมื่อสงสัยศัพทคําใดก็สามารถระบุหาแหลงที่
เปนปญหาไดงายและรวดเร็ว และเมื่อพบขอบกพรองผิดพลาดแลว การบันทึกขอมูลทั้งหมดไวใน
คอมพิวเตอรยังทําใหผูจัดทําประมวลศัพทสามารถถายทอดขอมูลจากคลังขอมูลภาษาเขามาแกไขได
โดยสะดวกและรวดเร็ว
การจัดระเบียบบันทึกขอมูลศัพท (Ordering the terminological entries) หรือก็คือ
การนําเสนอขอมูลศัพทในรูปของประมวลศัพทนั่นเอง โดยในขั้นตอนนี้ คอมพิวเตอรอาจใชในการนํา
เสนอประมวลศัพทไดหลายรูปแบบ ตามแตความตองการและจุดประสงคในการใชงาน เชน อาจ
พิมพออกมาเปนเอกสาร นําไปเก็บรักษาหรือเผยแพรในรูปของไฟลคอมพิวเตอร เปนตน นอกจาก
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นั้นผูจัดทํ าประมวลศัพทยังสามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการรูปแบบของประมวลศัพทไดอยาง
หลากหลาย เชน จัดรูปแบบการจัดเรียงศัพทไดทั้งเปนแบบไลตามตัวอักษร (Alphabetically) และ
แบบจัดกลุมตามมโนทัศน (Conceptually) เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (font) ตามตองการ การจัดรูป
แบบการนําเสนอ เชน การยอหนา หรือจัดกั้นหนากั้นหลัง เปนตน คอมพิวเตอรจะชวยใหการทํางาน
ในสวนนี้เปนไปอยางรวดเร็วและตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงานไดอีกดวย (Cabrè,
1998: 165)
จะเห็ น ได ว  า ขั้ น ตอนที่ ค อมพิ ว เตอร เ ข า มามี บ ทบาทมากที่ สุ ด ในกระบวนการทํ า
ประมวลศัพทก็คือขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและการจัดสรางคลังขอมูลภาษา เพราะขั้นตอนดังกลาว
เปนขั้นตอนที่ตองอาศัยระยะเวลาและการทํางานที่ซํ้าซาก เดิมการที่มนุษยทําหนาที่เหลานี้ลวนๆ ทํา
ใหการทํางานยืดเยื้อและอาจเกิดความผิดพลาดจากการหลงลืมไดงาย เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเขา
มาลดขอจํากัดการทํางานในขั้นตอนนี้ และชวยอํานวยความสะดวกใหอยางมาก นับเปนบทบาทของ
คอมพิวเตอรในการจัดทําประมวลศัพทที่เห็นไดเดนชัดที่สุด สรุปความสําคัญของคอมพิวเตอรที่มีตอ
กระบวนการทางภาษาศาสตรอยางเชนการจัดทําประมวลศัพทนี้คงหนีไมพนคํากลาวของ Sager ที่วา
‘It is now recognized that the only practical means of processing lexical data is by
computer.’(Sager, 1998: 129)
อยางไรก็ตาม
แมวาคอมพิวเตอรจะมีบทบาทสําคัญและจําเปนอยูมากมายใน
กระบวนการจัดทําประมวลศัพทตามแบบศัพทวิทยา
แตก็ยังมีจุดบกพรองที่ทําใหการนําเอา
คอมพิวเตอรมาใชงานยังคงเปนปญหาอยู แมในปจจุบัน พัฒนาการของโปรแกรมคอมพิวเตอรยังไม
สามารถไปถึงขั้นที่สามารถบรรลุถึงขั้นที่สามารถใหผลลัพทธที่สนองตอบตอวัตถุประสงคการใชงานที่
หลากหลายและมีความยืดหยุนในการใชงานสําหรับผูใชภาษาและนักวิจัย และก็ยังไมสามารถสราง
ระบบที่ฉลาดพอที่จะเขามาแทนที่มนุษยไดในกระบวนการทํางานดานศัพทวิทยา โดยในรายละเอียด
แลว จุดบกพรองที่เห็นไดเดนชัดที่สุดมีอยู 3 ประการดวยกัน คือ
1. คอมพิวเตอรยังตองพึ่งพาการตัดสินใจและการควบคุมจากมนุษย กระบวนการ
ทํ างานทางดานศัพทวิทยาบางครั้งตองอาศัยการตัดสินใจและการใชสัญชาตญาณที่คอมพิวเตอรไม
สามารถทําได
เชน ในการกําหนดนิยามของศัพท ในกรณีที่ขอมูลในคลังขอมูลภาษาไมแสดงถึง
นิยามของศัพทนั้นๆ เลย หรือแสดงแตเพียงบางสวน การจะไดมาซึ่งนิยามที่สมบูรณ จําเปนตองให
มนุษยเขามาแทรกแซงดวยการใชแหลงอางอิงจากภายนอกมาผนวกกับขอมูลบางสวนที่ไดจากคลังขอ
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มูลภาษาเพื่อใหไดมาซึ่งนิยามที่เหมาะสม ตัวอยาง เชน Incrustation มีขอมูลที่ใหนิยามในคลังขอมูล
ภาษาเพียงบางสวนเทานั้นคือ ใหขอมูลเพียงวาเปนสิ่งที่จะไปเกาะติดตามผนังบอเติมนํ้าและทําใหเกิด
ปญหาบออุดตันได การกําหนดนิยามที่สมบูรณใหกับศัพทนี้ได จําเปนตองคนควาขอมูลจากแหลง
อางอิงภายนอกมาเพิ่มเติม โดยตองนํามาผสมรวมกับขอมูลเดิมที่มีอยู ซึ่งกระบวนการนี้คอมพิวเตอร
ยังไมสามารถกระทําไดเองโดยปราศจากการตัดสินใจและการแทรกแซงของมนุษย เปนตน
2. ความบกพรองในการทํางานกับสแกนเนอร (Scanner) แมวาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรจะไดพัฒนาเครื่องมืออยาง Scanner ขึ้นมาเพื่อชวยแกปญหาขอมูลที่ไมไดอยูในรูปไฟล
อิเล็กทรอนิกส แตเทคโนโลยีดังกลาวก็ยังมีปญหาอยูบางในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะคุณภาพของ
เครื่ อ งสแกนเนอร แ ละโปรแกรมที่ ใ ช ใ นการเปลี่ ย นข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากเครื่ อ งสแกนเนอร ใ ห เ ป น ไฟล
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งบางครั้งอาจเกิดปญหาที่โปรแกรมแปลผลขอมูลไมถูกตอง ทําใหผูใชงานตองคอย
ตามแกไข นอกจากจะทําใหเสียเวลาแลว บางครั้งการตรวจแกทีละคําๆ ก็อาจเกิดการตกหลนไปไดทํา
ใหขอมูลที่ไดมีจุดบกพรอง ซึ่งก็จะสงผลใหเกิดความผิดพลาดในคลังขอมูลภาษาตามไปดวย และแม
จะใชโปรแกรม Spell Checking เขาชวยในการแกปญหาดานนี้ แตการใชโปรแกรมดังกลาวก็จําเปน
ตองใชเวลา โดยเฉพาะในขอมูลที่มีการใชศัพทเฉพาะดานที่ไมปรากฏในขอมูลของ
Spell
Checking ซึ่งทําใหโปรแกรมแสดงคําศัพทเฉพาะดานเหลานี้เปนคําผิด เชน ตัวยออยาง ASRหรือ
หนวยวัดอยาง m/g ก็จะกลายเปนคําผิดไปหมด เปนตน ดังนั้น ในบางครั้งผูจัดทําประมวลศัพทจึง
อาจเลือกวิธีการพิมพขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งก็ยิ่งทําใหเสียเวลา และไมสามารถแกไขจุดผิด
พลาดที่อาจเกิดขึ้นไดอีกดวย ดังนั้นในขั้นตอนการสรางคลังขอมูลภาษาจึงยังมีอุปสรรคในดานนี้อยู
ซึ่งนับเปนความไมสะดวกอยางหนึ่งในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทําประมวลศัพท
3.
การรวบรวมขอมูลภาษาตางประเทศที่ไมใชภาษาอังกฤษเพื่อสรางคลังขอมูล
ภาษา แมวาในการรวบรวมขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษเพื่อการจัดทําประมวลศัพทจะมีความรวดเร็ว
และงายดายมากเพียงใดดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนฐานขอมูลที่มีอยูมากมายรวมถึงขอ
มูลทางอินเตอรเน็ตตางๆ
แตในการรวบรวมขอมูลที่เปนภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษแลว
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไมมีบทบาทมากเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาที่ไมมีการใชกันอยางแพร
หลายในโลก เชน ภาษาไทย การรวบรวมขอมูลในรูปของไฟลอิเล็กทรอนิกสทําไดยากมาก และแทบ
จะเปนไปไมไดเลยถาไมใชเครื่องสแกนเนอรเขามาชวย ทั้งนี้เนื่องจากฐานขอมูลในศาสตรเฉพาะดาน
ที่เปนภาษาไทยมีจํากัดและยังไมแพรหลายนัก นับเปนอุปสรรคอีกอยางหนึ่งที่ทําใหผูจัดทําประมวล
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ศัพทที่ตองการรวบรวมขอมูลที่ไมใชภาษาอังกฤษเพื่อสรางคลังขอมูลภาษาไมรูสึกถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํางานเทาที่ควร
แมวาขอบกพรองเหลานี้จะทําใหการใชงานคอมพิวเตอรในการจัดทําประมวลศัพทไม
ราบรื่นอยางที่ควรจะเปน แตเมื่อเทียบกับคุณประโยชนตางๆ ที่ไดรับจากการใชคอมพิวเตอรแลว ก็
ตองยอมรับวา การมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดทําประมวลศัพท ไดชวยใหการทํางาน
งายขึ้นและคุณภาพของงานดีขึ้น ใชเวลานอยลงและรวบรวมขอมูลไดมากขึ้น ในปจจุบันและอนาคต
อันใกลพัฒนาการความสัมพันธระหวางศาสตรทางดานคอมพิวเตอรและศัพทวิทยามีแนวโนมที่จะ
ดําเนินไปในสองแนวทาง คือ ศาสตรคอมพิวเตอรเขามาสนับสนุนการทํางานทางดานศัพทวิทยา และ
ผลงานทางดานศัพทวิทยาสงเสริมพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซึ่งแนวโนมในอนาคตคาด
วาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทําประมวลศัพทจะไดรับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่การ
นําศัพทวิทยามาใชจัดระบบศัพททางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็จะชวยใหการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ของศาสตรคอมพิวเตอรมีความเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็วและไมติดขัดเนื่องจากปญหาการสื่อสาร
นับเปนประโยชนที่เกื้อกูลกันตอไปสําหรับการพัฒนาศาสตรทั้งสองดาน
สําหรับคําถามที่วา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะเขามาทดแทนการทํางานของมนุษยไดหรือไม หลังจากที่ไดพิจารณาราย
ละเอียดตางๆ ของพัฒนาการการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับงานศัพทวิทยาแลว ก็คงมีคําตอบที่
แสดงชัดเจนอยูในตัวแลววา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบันยังไมสามารถขาดการแทรกแซงโดย
มนุษยไดเพื่อใหไดมาซึ่งผลงานที่สมบูรณ แตแนวโนมในอนาคตก็ยังไมมีใครสามารถตอบไดวา วัน
หนึ่งจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สมบูรณแบบในการเขามาแทนที่การตัดสินใจของมนุษยในกระบวน
การจัดทําประมวลศัพทไดหรือไม ซึ่งก็เปนสิ่งที่ตองติดตามกันตอไป
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บทที่ 8
บทสรุป
สรุปผลการวิจัย
กระบวนการจัดทําประมวลศัพทที่ไดนําเสนอมาทั้งหมดแบงออกเปนสามสวนดวยกัน
ไดแก สวนที่หนึ่งเปนอารัมภบทเกี่ยวกับที่มาของการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ รวมถึงความเปนมา
ของศาสตรดานศัพทวิทยาและการประยุกตใชศาสตรดังกลาวในการจัดทําประมวลศัพท สวนที่สองได
แกขั้นตอนการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลโดยละเอียด ตั้งแตขั้นตอนการสราง
คลังขอมูลภาษา การสรางมโนทัศนสัมพันธ การจัดทําบันทึกมโนทัศนสัมพันธและบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตน การจัดทําบันทึกขอมูลประมวลศัพท และการกําหนดศัพทภาษาไทย สวนที่สาม คือสวน
ของการวิเคราะหวิจารณในหัวขอที่เกี่ยวของกับเรื่องการจัดทําประมวลศัพท ซึ่งในที่นี้ไดแกเรื่องของบท
บาทคอมพิวเตอรในกระบวนการจัดทําประมวลศัพท ซึ่งตามวัตถุประสงคของการวิจัยแลว การนํา
เสนอขอมูลจะใหความสําคัญกับสวนที่สองคือ เรื่องของกระบวนการโดยละเอียด ซึ่งเปนผลการศึกษา
โดยตรงจากการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลครั้งนี้ และแมวาการทําวิจัยครั้งนี้
จะเปนเพียงตัวอยางหนึ่งของการประยุกตใชศัพทวิทยากับศาสตรเฉพาะดานทางดานวิศวกรรมศาสตร
แตในการลงมือปฏิบัติจริงก็ไดชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่เปนความรูใหมที่อาจจะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจใน
ศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
รวมถึงอาจใชการวิจัยครั้งนี้เปนกรณีศึกษาสําหรับผูที่ตองการ
ศึกษาหรือทําวิจัยในเรื่องนี้ตอไป ในบทนี้จะเปนการสรุปวิธีวิทยาในการจัดทําประมวลศัพทซึ่งเปนผล
ลัพทของงานวิจัยชิ้นนี้ ขอจํากัดในการทําวิจัย รวมถึงแนวทางสําหรับผูที่สนใจทําวิจัยเรื่องนี้ตอไปใน
อนาคต
วัตถุประสงคของการทําวิจัยครั้งนี้ คือการจัดสรางประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลง
ชั้นนํ้าบาดาล รวมทั้งศึกษาถึงขั้นตอนการทําประมวลศัพทโดยใชเรื่องดังกลาวเปนกรณีศึกษา ผลการ
ทําวิจัยที่ไดก็คือประมวลศัพทที่พรอมใชงานในระดับหนึ่ง
และความรูในเรื่องกระบวนการจัดทํา
ประมวลศัพททั้งในทางทฤษฏีและปฏิบัติ
กระบวนการจัดทําประมวลศัพทโดยคราวๆ แบงเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ ขั้นตอนแรก
ไดแก ขั้นตอนเตรียมการที่ตองมีการกําหนดองคประกอบพื้นฐานของประมวลศัพท เชน วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย เปนตน กระบวนการขั้นตอนแรกนี้นับเปนการกําหนดขอบเขตและวางโครงสรางทั้ง
หมดในการทําวิจัย ประกอบไปดวยการศึกษาที่มาของศาสตรดานศัพทวิทยา และศาสตรการเติมนํ้า
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ลงชั้นนํ้าบาดาล ปญหาอันนํามาสูการวิจัย ความเปนไปไดในการแกปญหาดังกลาวดวยการประยุกต
ใชความรูดานศัพทวิทยา การศึกษาถึงกระบวนการทําวิจัยในภาพรวมโดยดูตัวอยางจากแหลงอางอิง
ตางๆ จากนั้นจึงกําหนดระเบียบวิธีวิจัยที่จะใชในการทําวิจัย หลังจากที่กําหนดโครงสรางคราวๆได
แลว จึงเริ่มกระบวนการเตรียมการเบื้องตนกอนลงมือทําประมวลศัพท อันไดแก การรวบรวมขอมูล
การหาที่ปรึกษาโครงการ การวิจัยนํารอง ซึ่งการศึกษาทั้งหมดที่นําเสนอในบทนี้ไดนําไปสูบทสรุปของ
กระบวนการจัดทําประมวลศัพทที่จะใชในการทําวิจัยครั้งนี้
ขั้นตอนตอมาคือการสรางคลังขอมูลภาษา
ซึ่งตองมีการรวบรวมขอมูลจากแหลง
ตางๆ คุณภาพ ประเภท และความถี่ของการปรากฏศัพทเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการคัดเลือกขอมูล
ศาสตรคอมพิวเตอรเขามามีสวนชวยในการทํางานมากในขั้นตอนนี้
กระบวนการเริ่มตั้งแตการทํา
ความเขาใจถึงประวัติการใชคลังขอมูลภาษาในการจัดทําประมวลศัพทและความสําคัญของคลังขอมูล
ภาษาในกระบวนการดังกลาว ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดวิธีวิทยาตอไป จากนั้นจึงเริ่ม
ดําเนินการโดยการรวมรวมขอมูล เกณฑในการพิจารณาประมวลจากเกณฑภายนอก (External
Criteria) และเกณฑภายใน (Internal Criteria) ไดเปนเกณฑสามประการ คือ ขนาด (size) หัวขอ
(Topic) และรายละเอียดขอมูล (Details) โดยพิจารณาใหคลังขอมูลภาษามีขนาดตามที่ตองการ
ขอมูลอยูในศาสตรเฉพาะดานที่ตองการ และกําหนดคุณสมบัติของขอมูลใหอยูในรูป (Mode) ของขอ
มูลจากเอกสาร (Written Texts) และขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Texts) ประเภทขอมูลแบงเปน
สามแบบคือ ขอมูลจากตําราเรียน (Texts from Text Books) ขอมูลจากเอกสารสําหรับผูปฏิบัติงาน
(Technical Texts) และขอมูลจากเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ (Publication Texts) นอกจากนั้นก็
ยังมีรายละเอียดในดานตางๆ ของขอมูลเชน เกณฑความนาเชื่อถือ ความครบถวน คุณภาพ และ
ความทันสมัยของขอมูล เมื่อไดขอมูลตามเกณฑที่กําหนดแลว จึงทําการเปลี่ยนขอมูลทั้งหมดใหอยู
ในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อนําไปใชงานกับโปรแกรม Concordance ในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนตอมาคือการจัดทํามโนทัศนสัมพันธ เริ่มจากการคัดเลือกชุดศัพทเบื้องตน
นํามาเปนตัวแทนมโนทัศนกลุมแรก หลักในการคัดเลือกเปนการประยุกตใชเกณฑการพิจารณาจาก
นิยาม (Definition) ผสมกับเกณฑความถี่ (Frequency) โดยการใชโปรแกรม Win Concord แสดงคํา
ที่ปรากฏในคลังขอมูลภาษาโดยจัดลําดับตามความถี่ที่ปรากฏ คัดเลือกคําที่ปรากฏมากที่สุดจํานวน
หนึ่ง โดยตัดคําที่เปน articles และ prepositions ออกทั้งหมด จากนั้นนําคําที่เหลือมาตรวจสอบ
บริบทที่ปรากฏในคลังขอมูลภาษา เกณฑที่ใชในสวนนี้คือ เกณฑคําบงชี้ความเปนศัพทเฉพาะดาน
(Keywords) และเกณฑนิยาม (Definition) ศัพทที่ไดจะเปนชุดศัพทเบื้องตนสําหรับการเชื่อมโยง
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ความสัมพันธของมโนทัศนทั้งหมดภายในศาสตรเฉพาะดานนั้นๆ โดยพิจารณาจากขอมูลบริบทแวด
ลอมที่ศัพทปรากฏในคลังขอมูลภาษา อาจลดหรือเพิ่มศัพทในชุดศัพทเบื้องตนไดตามความเหมาะ
สมโดยยึดมโนทัศนสัมพันธเปนเกณฑหลัก
รูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนแบงออกเปนสอง
ประเภทใหญ ได แ ก รู ปแบบความสัมพันธมาตรฐาน (Traditional Relationship) ประกอบด วย
Generic Relationship, Coordination Relationship และ Chain Relationship อีกรูปแบบ
หนึ่งคือ รูปแบบความสัมพันธซับซอน (Complex Relationship) ซึ่งเปนรูปแบบที่กําหนดขึ้นไดตาม
สถานการณและรูปแบบความสัมพันธที่ปรากฎ เชน Object – Operation หรือ Activity – Place
เปนตน นอกจากนั้น ในขั้นตอนนี้ยังไดมีการศึกษาถึงความเปนไปไดที่จะรวมบันทึกขอมูลศัพทเบื้อง
ตน (Extraction Record) เขามาไวในบันทึกมโนทัศนสัมพันธดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกในการ
ใชงานและลดความซํ้าซอนของขอมูล เมื่อจบขั้นตอนนี้จึงไดชุดศัพทและบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธ
และขอมูลศัพทเบื้องตน (Conceptual Network and Extraction Records)
ขั้นตอนตอมาคือ การบันทึกขอมูลประมวลศัพท ซึ่งก็หมายถึงการบันทึกขอมูลในขั้น
ตอนสุดทายเพื่อใหไดเปนประมวลศัพทที่เสร็จสมบูรณ การทํางานในขั้นตอนนี้อาศัยการประมวลผล
ขอมูลตางๆ ทั้งหมดเพื่อประกอบกันใหไดขอมูลในสวนที่ไดกําหนดไว อันไดแก ศัพทอังกฤษ ศัพทไทย
หมายเลขบันทึก ประเภททางไวยากรณศัพท หมวดเรื่อง นิยาม ตัวอยาง ขอสังเกตการใชงานศัพท
ในบางบริบท รูปศัพทอื่น และศัพทอื่นในกลุมที่เกี่ยวของทางดานมโนทัศนสัมพันธ) ซึ่งไดพิจารณา
กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคการใชงานที่ไดตั้งไวรวมทั้งผูใชงานกลุมเปาหมายเปนหลัก สวนสําคัญ
สวนหนึ่งในประมวลศัพทที่ไดคือ ศัพทภาษาไทยที่ใชแทนมโนทัศนทั้งหมด ซึ่งในขั้นตอนนี้ไดมีการจัด
ทําคลังขอมูลภาษาไทย แตก็ประสบปญหาขอมูลมีนอยเกินไปไมพอวิเคราะห จึงตองมีการกําหนด
เกณฑใหมขึ้นมากําหนดศัพทภาษาไทย ซึ่งก็ไดแก การใชศัพทที่มีอยูเดิม นําศัพทเดิมมาแกไขใหม
และการบัญญัติศัพทใหม หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้และการตรวจสอบแกไข ประมวลศัพทเรื่องการเติม
นํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลก็เสร็จสมบูรณ
อุปสรรคในการทําวิจัย
ในการทําวิจัยครั้งนี้ มีปญหาตางๆ เกิดขึ้นในกระบวนการทํามากมาย ดังที่ไดระบุ
รายละเอียดไวแลวในตอนทายบทที่นําเสนอกระบวนการจัดทํา ซึ่งไดแกบทที่ 3 4 5 และ 6 แต
อุปสรรคในภาพรวมที่มีอิทธิพลครอบคลุมตอการทําวิจัยครั้งนี้มากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้
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1. ปริมาณขอมูลศาสตรเฉพาะดาน ปริมาณขอมูลเกี่ยวกับเรื่องศาสตรการเติม
นํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลมีนอยหรือหาไดยากลําบาก สาเหตุหนึ่งเพราะเปนศาสตรใหมในประเทศไทย ขอ
มูลภาษาอังกฤษจึงไมมีแพรหลาย สวนขอมูลภาษาไทยก็ยิ่งหาไดยากยิ่งกวา ดังนั้นเมื่อลงมือจัดทํา
ประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลจึงมีขอจํากัดในเรื่องปริมาณขอมูลนี้ตามมาทันที อยาง
ไรก็ตาม เปนที่คาดหวังวา เมื่อเวลาผานไป และมีพัฒนาการในการศึกษาเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลมากขึ้นในประเทศไทย จะทําใหมีขอมูลมากขึ้นเรื่อยๆ และลดขอจํากัดในการทําวิจัยนี้ไปได
ในที่สุด
2. การเขาถึงเทคโนโลยี ปจจุบันการศึกษาวิจัยในเรื่องศัพทวิทยายังไมแพรหลาย
ในประเทศไทย อุปกรณและเครื่องมือตางๆ จึงยังไมเพียบพรอมใหนักวิจัยใชงานไดสะดวกและงาย
ดายเชนในตางประเทศ เชน ไมมีฐานขอมูล (Term Bank) ศาสตรเฉพาะดานที่หลากหลาย เปนตน
การดําเนินการบางอยางก็ตองเสียคาใชจายมาก เชน คาสแกนเอกสาร คาสแกนเนอร เปนตน อีก
ปญหาหนึ่งก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในบางกระบวนการตองเสียคาใชจายในการซื้อโปรแกรม
ซึ่งนักวิจัยไมสามารถรองรับรายจายในสวนนี้ได ดังนั้น ประสิทธิภาพในการทําวิจัยจึงจํากัดอยูเพียง
โปรแกรมที่ใหใชฟรีเทานั้น ทําใหมีทางเลือกนอย และคุณภาพโปรแกรมอาจไมดีพอกับความตองการ
ใชงาน เมื่อพิจารณาในระยะยาวแลว ขอจํากัดนี้นาจะหายไปไดเมื่อมีการพัฒนาการศึกษาวิจัยใน
ดานศัพทวิทยามากขึ้นในประเทศไทย เมื่อมีผูทํางานในดานนี้มากขึ้น อาจมีการลงทุนซื้อโปรแกรมดีๆ
มาเพื่อใชรวมกัน หรือมีการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโปรแกรมใหมๆ อยางทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งก็จะ
ชวยใหการจัดทําประมวลศัพทในอนาคตมีความสะดวกยิ่งขึ้น
3. ขอจํากัดดานบุคลากร การที่มีผูเชี่ยวชาญในศาสตรดานศัพทวิทยาอยูนอยใน
ประเทศไทย ทําใหไมเกิดแนวทางที่หลากหลายในการทํางาน ขาดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูที่
ทําวิจัยในเรื่องใกลเคียงกัน และผูที่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะใหคําปรึกษาในรายละเอียดไดก็ยังมีนอย
จะเห็นไดวาในโครงการจัดทําประมวลศัพทใหญๆ ในตางประเทศจะมีจัดเปนทีมงานเพื่อทํางานรวม
กันตั้งแตขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ซึ่งก็ชวยใหสามารถทํางานไดมาก และมีประสิทธิภาพกวาการ
ทํางานเพียงลําพัง
แตในประเทศไทยยังไมมีลูทางที่ชัดเจนสําหรับผูที่ตองการทําธุรกิจเกี่ยวกับการ
สรางฐานขอมูลหรือจัดทําประมวลศัพท การศึกษาศาสตรดานนี้จึงยังไมมีผูสนใจมากนัก จํานวนผูที่
พรอมทําวิจัยในเรื่องนี้ก็ยิ่งนอย ทําใหการวิจัยทําไดเพียงโครงการเล็กๆ และตองใชเวลานาน นักวิจัย
สวนใหญทํางานคนเดียวในทุกๆ ดาน ความผิดพลาดจึงอาจเกิดไดงายอีกดวย รวมทั้งประสิทธิภาพ
และความรวดเร็วในการทํางานก็เปนอีกปญหาหนึ่งซึ่งยังแกไขไมไดในขณะนี้
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การประยุกตใชประโยชนจากผลการวิจัย
ผลการวิจัยนอกจากจะเปนบทสรุปของการจัดทําประมวลศัพทของศาสตรเฉพาะดาน
ศาสตรหนึ่งแลว ยังมีประโยชนในแงของการนําไปประยุกตใชในการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอไปได
ประโยชนประการแรกที่ไดจากผลการวิจัยครั้งนี้ ก็คือ เปนตัวอยางการประยุกตใชวิธี
การตางๆ ในการจัดทําประมวลศัพท ซึ่งผูทําวิจัยไดนําหลักการมาจากตําราเกี่ยวกับศัพทวิทยาตางๆ
จํานวนหนึ่ง ซึ่งในการนําวิธีการแตละอยางมาใช ก็ไดมีการแสดงใหเห็นจุดเดนจุดดอยของวิธีการ
นั้นๆ ในแงปฏิบัติ เชน การใชหลักความถี่ (Frequency) มาใชในการคัดเลือกศัพทจากคลังขอมูล
ภาษาแตเพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอที่ไดมาซึ่งศัพทที่เปนศัพทเฉพาะดานที่แทจริงได เปนตน
นอกจากนั้นในบางกรณี การทําวิจัยครั้งนี้ยังไดมีการผสมผสานวิธีการตางๆ ใหเกิดความเหมาะสมกับ
การใชงานในแตละกรณี โดยคํานึงถึงขอจํากัดการทํางานในแตละสถานการณเปนหลัก ตัวอยางเชน
หลักการกําหนดศัพทในเชิงศัพทวิทยา วิธีการสวนใหญจะเนนเฉพาะดานศัพทภาษาอังกฤษ เมื่อตอง
นํามาใชกับการกําหนดศัพทภาษาไทย จึงเกิดปญหาไมสามารถนํามาใชทั้งหมดไดเนื่องจากโครงสราง
ทางภาษาที่แตกตางกัน ทําใหนําหลักการดังกลาวมาใชไดบางสวนเทานั้น และตองกําหนดหลักการ
ขึ้นมาใหมใหเหมาะสมกับภาษาไทยดวย หรือการประยุกตใชวิธีการสรางมโนทัศนสัมพันธเปนหัวใจ
ในการทําประมวลศัพท โดยใชประโยชนตั้งแตขั้นตอนการรวบรวมขอมูล โดยเมื่อมีการสรางมโนทัศน
สัมพันธเสร็จแลว
เราสามารถนําไปตรวจสอบความครบถวนของขอมูลที่อยูในคลังขอมูลภาษาได
และยังสามารถตรวจสอบความครบถวนของศัพทที่รวบรวมเพื่อไวในประมวลศัพทไดดวย เปนตน ดัง
นั้นผลการวิจัยในสวนของกระบวนการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลนี้ จึงเปน
เสมือนกรณีศึกษาการประยุกตใชวิธีการตางๆ ในการจัดทําประมวลศัพทนั่นเอง
ประโยชนอีกประการที่ไดจากการทําวิจัย ก็คือ ประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาล อันเปนผลการวิจัยโดยตรง ประมวลศัพทนี้เปนผลงานจากการทํางานที่เนนความถูกตองจาก
ขอมูลที่มีการใชงานอยูจริง ดังนั้น จึงเปนที่คาดหวังวาจะเปนประโยชนในฐานะเครื่องของนักแปล ผู
ปฏิบัติงาน และผูที่อาจไดรับประโยชนจากขอมูลศัพทในศาสตรเฉพาะดานดังกลาว ประมวลศัพทนี้
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหใชงานไดงายสําหรับบุคคลทั่วไป
ดังนั้นจึงมีการจัดเรียงในรูปของมโน
ทัศนสัมพันธ โดยแบงศัพทเปนกลุมๆ ตามรูปแบบความสัมพันธที่มีตอศาสตรเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาล และเพื่อใหงายตอการคนหาศัพทที่ตองการ จึงไดมีการจัดทําดรรชนีแสดงศัพททั้งหมดที่อยู
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ในประมวลศัพท รวมทั้งศัพทที่เปนคําเหมือน (Synonym) ดวย อยางไรก็ตาม ประมวลศัพทที่ไดนี้
เปนการจัดทําผานการใชดุลยพินิจของคนเพียงจํานวนหนึ่ง และมีการใชขอมูลในจํานวนจํากัด จึง
อาจมีขอบกพรองได และยังไมอาจกลาวไดวาเปนประมวลศัพทที่มีความสมบูรณครบถวนแลว การ
จะนําไปเผยแพรตอไปจําเปนตองมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมตอไป โดยอาจมีการ
ขยายวงขอมูลศัพท โดยเฉพาะอยางยิ่งศัพทภาษาไทย ซึ่งมีขอจํากัดหลายประการซึ่งอาจไมไดรับการ
ยอมรับในหมูนักวิชาการ ทั้งนี้เพราะในขณะที่ทําวิจัย มีขอมูลภาษาไทยเพียงเล็กนอยเทานั้น และยัง
ขาดความหลากหลายทั้งดานที่มา และประเภทของขอมูล อยางไรก็ตาม ประมวลศัพทเรื่องการเติม
นํ้าลงชั้นนํ้ าบาดาลนี้ก็เปนความพยายามของผูทําวิจัยที่ตองการมีสวนชวยในพัฒนาการของศาสตร
การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศไทย
และในระหวางที่รอการบัญญัติศัพทที่เปนทางการจาก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ก็อาจมีประโยชนในแงการแกปญหาการสื่อสารในเรื่องดังกลาวไดใน
ระดับหนึ่ง
ประโยชนประการที่สาม คือประโยชนในฐานะการวิจัยนํารองสําหรับการศึกษา คน
ควา และการทําวิจัยในเรื่องนี้ตอไป ไมวาจะเปนในสวนของประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาล หรือกระบวนการที่ไดนําเสนอไว ลวนเปนการทํางานที่สามารถนําไปวิจัยตอไปได เมื่อเวลา
ผานไป ปริมาณและความทันสมัยของขอมูลที่มากขึ้น จะชวยใหการขยายการทําประมวลศัพทเรื่องนี้
ตอไปมีความเปนไปได และมีคุณภาพที่มากขึ้น ปญหาและขอจํากัดตางๆ ที่เคยมีในการทําวิจัยครั้งนี้
ก็อาจหมดไปหรือมีปจจัยใหมๆ เพิ่มขึ้น นับเปนความทาทายอยางหนึ่งที่นาสนใจ นอกจากนั้น
กระบวนการทํางานที่ไดวางหลักการเบื้องตนไวในการทําวิจัยครั้งนี้ ก็สามารถใชเปนพื้นฐานในการทํา
วิจัยขยายผลตอไป เพื่อใหไดกระบวนการที่เหมาะสมมากขึ้นและเปนประโยชนมากขึ้นในการศึกษา
ดานศัพทวิทยาตอไป งานวิจัยชิ้นนี้จะมีคุณสมบัติเปนเสมือนการทํางานเบิกทางใหกับการทําวิจัยใน
ลักษณะที่คลายคลึงกันหรือที่มีสวนเกี่ยวของกันนี้ตอไป
นอกจากประโยชนที่เห็นไดชัดทั้งสามประการแลว
ผูอานงานวิจัยครั้งนี้ยังอาจได
ประโยชนอื่นๆ ไปประยุกตใชงานไดอีกโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูคราวๆ เกี่ยวกับศัพทวิทยาบางเรื่อง
ตัวอยางเชน ประวัติความเปนมาของศัพทวิทยา ที่มาของการใชคลังขอมูลภาษาในกระบวนการทํา
ประมวลศัพท เปนตน รวมถึงความเห็นของผูวิจัยจากบทวิเคราะหเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการจัดทําประมวลศัพท ซึ่งก็อาจเปนการชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการของศาสตรดานศัพท
วิทยา อันอาจจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจในศาสตรดังกลาว หรือผูที่ตองการจะขยายผลการศึกษา
วิจัยตอไปในอนาคตอีกดวย
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การทําวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
หรือ Terminology on Artificial Recharge of Ground Water นับเปนความพยายามที่ตองการหาคํา
ตอบถึงกระบวนการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทําประมวลศัพทในเรื่องดังกลาว วิธีการที่ใชมีทั้งที่นํา
มาจากแหลงอางอิงและที่ประยุกตขึ้นมาใชตามสถานการณ แมวาจะมีขอจํากัดในการดําเนินการอยู
บาง แตก็ไดหาวิธีการแกไขและผอนหนักเปนเบาแลวแตกรณีไป ผลการวิจัยแมจะไมไดมีลักษณะที่ดี
เดน แตก็นับเปนกรณีศึกษาอยางดีสําหรับผูที่สนใจจะทําวิจัยในเรื่องนี้ตอไป ประกอบกับประมวล
ศัพทที่ไดก็คาดวาเปนประโยชนในระดับหนึ่งสํ าหรับผูที่เกี่ยวของกับศาสตรดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาล ไมวาจะเปน วิศวกร ผูปฏิบัติงาน ผูประสานงาน ตลอดถึงผูที่ตองเขามีสวนเกี่ยวของอยูบาง
อยางเชน นักแปล หรือลาม เปนตน และอยางนอยก็เปนที่คาดหมายวาประมวลศัพทนี้จะเปนสวน
หนึ่งที่ชวยสงเสริมใหพัฒนาการของศาสตรดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในประเทศไทยพัฒนาการ
ไปได และเปนเสมือนบันไดขั้นหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาเรื่องศัพทวิทยาในประเทศไทยตอไปใน
อนาคต
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Conceptual Network and Extraction Record
Land .subsidence

Declining water level

Groundwater development & management..

Saltwater intrusion
Water filtration
E.
Deep well injection
ASR.

Study of groundwater

G

C

A3

C

G A1

E

A2

G Recharge. G.

Artificial recharge
A6
A4
E.
G...
G. G..
.
G
A5.
Surface recharge. Well recharge. Induced recharge
N01: Main Chart

A1 = ความสัมพันธกับศาสตรอื่น
A2 = ความสัมพันธขององคประกอบพื้นฐาน
A3 = ความสัมพันธแบงตามสาเหตุปญหา
A4 = ความสัมพันธแบงตามพัฒนาการ
A5 = ความสัมพันธแบงตามวิธีการ
A6 = ความสัมพันธแบงตามประเภทนํ้า
G = Generic – Specific
C = Cause - Effect
E = Evaluation – Evaluation
W = Whole – Part

Hydrologic cycle of groundwater
W

W

Natural recharge

Natural discharge

Sewage recharge
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คําอธิบายบันทึกมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน
มิติความสัมพันธ
ความสัมพันธในเรื่อง Artificial recharge แบงออกไดเปน 6 ดาน คือ ความสัมพันธกับศาสตร
อื่น ความสัมพันธกับองคประกอบพื้นฐาน ความสัมพันธแบงตามสาเหตุปญหา ความสัมพันธแบง
ตามพัฒนาการ ความสัมพันธแบงตามวิธีการ และความสัมพันธแบงตามประเภทนํ้า
ความสัมพันธกับศาสตรอื่นแสดงถึงความสัมพันธที่ Artificial recharge มีตอศาสตรดาน
Groundwater development and management ทางหนึ่ง โดยถามองในแงที่วา Artificial recharge
เปนการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าบาดาลอยางหนึ่งแลว ก็ยอมจัดไดวาเปนหนึ่งในศาสตร
ดาน Groundwater development and management ซึ่งก็เปนแขนงยอยของศาสตรใหญคือ
Groundwater study อีกตอหนึ่ง
ความสัมพันธกับองคประกอบพื้นฐาน
หรือก็คือความสัมพันธกับองคประกอบซึ่งเปนมโน
ทัศนพื้นฐานของศาสตรเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล โดยเริ่มจากความสัมพันธระหวาง Artificial
recharge ที่เปนประเภทหนึ่งของ Recharge สวนอีกประเภทหนึ่งคือ Natural recharge ซึ่ง Natural
recharge เองก็เปนองคประกอบหนึ่งของ Groundwater hydrologic cycle ซึ่งมีองคประกอบรวมอีก
อยางคือ Natural discharge มโนทัศนเหลานี้เปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญที่ทําใหเกิดเปนศาสตร
ดานการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล และการศึกษาความสัมพันธของมโนทัศนในศาสตรเรื่องการเติมนํ้า
บาดาลก็จําเปนตองเขาใจองคประกอบเหลานี้ใหได เพราะจะปรากฏสอดแทรกอยูไดในทุกๆ ขั้นตอน
และทุกๆ กลุมความสัมพันธ เชน Surface recharge ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งของ Artificial recharge ก็มา
จากการประยุกตใชวิธีการของ Natural recharge หรือ Induced recharge ก็คือการนํา Natural
discharge มาควบคุมเพื่อใชประโยชนนั่นเอง เปนตน
ความสัมพันธแบงตามสาเหตุปญหา หรือความสัมพันธที่แบงตามที่มาของ Artificial
recharge นั่นเอง แรงจูงใจที่ทําใหมนุษยคิดคน Artificial recharge ขึ้นมาเกิดจากการที่มนุษยใชนํ้า
บาดาลกันมากเกินไปจนเกิดผลกระทบตามมา คือ Saltwater intrusion, Land subsidence และ
Declining water level ดังนั้น Artificial recharge จึงไดรับการคิดคนขึ้นมาเปนทางแกใหกับปญหา
เหลานี้
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ความสัมพันธแบงตามพัฒนาการ เริ่มแรก Artificial recharge เกิดจากการที่มนุษยเลียน
แบบกระบวนการ Infiltration ตามธรรมชาติ จุดประสงคคือเพื่อใหชั้นดินกรองนํ้าใหสะอาดในระดับ
หนึ่ง เรียกกระบวนการแรกนี้วา Water filtration ตอมามีการใช Aquifer เปนที่เก็บขยะของเสียเรียกวา
Waste injection ในขั้นตอนนี้มนุษยไดทําความรูจักกับ Aquifer ที่อยูลึกๆ และเทคนิคการอัดของเสีย
ลงใตดิน ตอมาเมื่อเกิดปญหาจากการเจาะใชนํ้าบาดาลมากเกินไป จึงมีผูประยุกตเอาพัฒนาการสอง
อยางขางตนมาใชในการเติมนํ้า เรียกวา Artificial recharge ตอมามีการเปลี่ยนจุดมุงหมายจากเดิม
ไปเปนการเก็บและนํานํ้ามาใชในยามขาดแคลนแทนเรียกวิวัฒนาการขั้นลาสุดนี้วา ASR
ความสัมพันธแบงตามวิธีการ คือ ความสัมพันธระหวาง Artificial recharge กับวิธีการที่ใช
ดําเนินการ ไดแก Surface recharge, Well recharge และ Induced recharge
สวนความสัมพันธสุดทายคือชุดความสัมพันธตามประเภทนํ้า ซึ่ง Sewage recharge เปน
การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลโดยใชนํ้าที่ผานการบําบัด
สัญลักษณที่ใช
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
คําที่ลอมรอบดวย
คําที่ลอมรอบดวย
สัญลักษณ

สัญลักษณ

คือศัพทเฉพาะดาน
คือคําหรือวลีที่เสริมเขามาเพื่อประกอบมโนทัศนสัมพันธให
สมบูรณ
จะมีอักษรยอแสดงความสัมพันธกํากับไวดานบน แสดงให
เห็นวา มโนทัศนสองมโนทัศนที่ปลายลูกศรทั้งสองดานมี
ความสัมพันธตอกัน
จะปรากฏในรูปภาพที่ประกอบการบรรยายมโนทัศน
สัมพันธ แสดงทิศทางการไหลของของเหลวที่อาจเปนนํ้า
บาดาล หรือนํ้าผิวดิน
------------------------
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A1 ความสัมพันธกับศาสตรอื่น
Groundwater Study

G

G
Groundwater
Hydrology

G

Groundwater Development & Management..
G

G

Development of Groundwater Resource

Artificial recharge

Groundwater Quality &

Contamination

G
Groundwater Usage Control

N02: Relevant sciences
G = Generic – Specific
คําอธิบาย : การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล (Artificial recharge of Groundwater) นับเปนวิธีการอยางหนึ่งในการ
บริหารและจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล (Groundwater Management and Development) ซึ่งเปนแขนงหนึ่งของ
ศาสตรเรื่อง Groundwater
CN001 Concept: Groundwater Eng = Groundwater Study
Th = ศาสตรดานนํ้าบาดาล
Study
(CEB02.txt)
(CTB01.txt)
Features: การศึกษาเรื่องนํ้าบาดาลในทุกๆ ดาน รวมทัง้ ดาน Groundwater Development and Management
ซึ่ง Artificial recharge จัดเปนศาสตรยอยอยูในศาสตรใหญนี้ดวย
Conceptual Relation: ดูภาพ N02
คําอธิบาย: เปนศาสตรใหญซึ่งเปนที่มาของ 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
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CN002

Concept: Groundwater Eng = Groundwater
Th = การพัฒนาและจัดการนํ้า
Development and
Development and Management บาดาล (CTB01.txt)
Management
(CEB01.txt)
Features: เปนสาขาหนึ่งของ Groundwater Study วาดวยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในการใชและอนุรักษนํ้า
บาดาล และการจัดการใหมีนํ้าบาดาลใชอยางเพียงพอสําหรับผูบริโภค หนึ่งในเทคโนโลยีการจัดการนํ้าบาดาล ก็คือ
Artificial recharge เพราะชวยใหนํ้าบาดาลมีปริมาณสมดุลย แกปญหาปริมาณนํ้าบาดาลสํารองลดลงได
Conceptual Relation: ดูแผนภาพ N02
คําอธิบาย : เปนศาสตรที่มาของ 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 = การอัดและเพิ่มเติมนํ้าสูชั้นนํ้า
บาดาล (CTB01.txt) ,การเติมนํ้าลง
ชัน้ นําบาดาล
้
(CTP01.txt)
Features: ประเภทหนึ่งของ Recharge และเปนศาสตรยอยของ Groundwater Development and Management
ซึง่ เปนสาขาหนึ่งของเรื่อง Groundwater Study เริม่ แรกมีกาเนิ
ํ ดมาจาก Water Infiltration มาเปน Waste
injection แลวจึงมาเปน Artificial recharge ซึ่งแตกแขนงเปน ASR ตอมา วิธีการมีอยูหลายแบบดวยกัน คือ
Surface recharge, Well recharge และ Induced recharge หลักการเบื้องตน ของ Artificial recharge คือ การที่
มนุษยเปนผู Recharge นํ้าลงไปยัง Aquifer เพื่อเพิ่มปริมาณ Groundwater ใหเพิ่มขึ้นจาก Native Groundwater ที่
มีอยูเดิมนั่นเอง
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Conceptual Relation: ดู N01 และ

Artificial recharge

Human
PO
= Recharge

PT
Aquifer

Increased Groundwater

C
N03: Artificial recharge
C = Cause – effect
PO = Process - Operator
PT = Process - Target
คําอธิบาย : Artificial recharge มีวัตถุประสงค คือ Increased Groundwater ขั้นตอนหลักๆ คือ การที่มนุษยทําให
Recharge นําลงสู
้  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
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A2 ความสัมพันธกับองคประกอบพื้นฐาน
Recharge
G
Artificial recharge

Hydrologic Cycle of Groundwater

G

W

Natural Recharge

W
Natural Discharge

No4: Basic Elements
G = Generic – Specific
W = Whole - Part
คําอธิบาย : การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลเปนหนึ่งในสองวิธีการ Recharge อีกวิธีหนึ่งคือ Natural Recharge วิธี
หลังนีเ้ ปนหนึง่ ในกระบวนการตามธรรมชาติที่เรียกวา Hydrologic Cycle of Groundwater ซึ่งยังมีกระบวนการ
สําคัญอีกกระบวนการหนึ่ง คือ Natural Discharge ซึง่ ทั้ง Natural Recharge และ Natural Discharge จะเปนพื้น
ฐานทีส่ าคั
ํ ญตอไปในศาสตรการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล
CN004 Concept: Recharge

Eng = Recharge –n. (CEB01.txt), Th = การเติมนํ้า -n. (CTB01.txt) ,
Recharge –v. (CES02.txt)
การเพิม่ เติมนํ้า –n. (CTB01.txt), อัด
นํ้า –v. (CTB01.txt) , เพิ่มเติมนํ้า –
v. (CTB01.txt)
Features: การเพิม่ เติมนําลงสู
้  Aquifer แบงออกเปนสองประเภทยอย คือ Natural Recharge และ Artificial
recharge
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Conceptual Relation:
G
Recharge
PT
Aquifer

Natural Recharge
G

Artificial recharge

C
Increased Groundwater Level
N05: Recharge

G = Generic - Specific
PT = Process – Target
C = Cause – Effect
คําอธิบาย : Recharge คือการเติมนํ้าลงสู Aquifer เพือ่ จุดประสงคในการ Increased Groundwater Level นอก
จากนัน้ 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 = ชัน้ นําบาดาล
้
(CTB01.txt),
ชัน้ นํ้า (CTP01.txt)
Features: ชั้นหิน กรวด ทราย ใตดินทีม่ ีคุณสมบัติอมุ นํ้า ทําหนาที่เก็บกัก Groundwater แบงเปนสองประเภทคือ
Confined Aquifer กับ Unconfined Aquifer
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Conceptual Relation: ดู CN004 (Recharge -n.) และ
G Unconfined Aquifer
Aquifer
G Confined Aquifer
N06: Aquifer
G = Generic - Specific
คําอธิบาย : 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
Th = นําบาดาล
้
(CTB01.txt)
water (CEB05.txt)
Features: นําที
้ ่เก็บกักอยูใตดินใน Aquifer ใน Saturated Zone และ Unsaturated Zone
Conceptual Relation: ดู CR004
Unconfined Aquifer

Surface

Unsaturated Zone
Confined Aquifer
Saturated Zone

Groundwater
Groundwater

Water table
Confining Layer

F01: Groundwater
คําอธิบาย : นําใต
้ ดินอยูใน Unconfined Aquifer และ Confined Aquifer ชั้นทั้งสองแบงแยกออกจากกันดวย
Confining Layer และบริเวณทีม่ ีนํ้าบาดาลนี้เรียกวา Saturated Zone ระดับของ Groundwater ใน Unconfined
Aquifer ดูไดจาก Water table สวนใน Confined Aquifer จะวัดไดตอเมื่อมีการขุด Well ที่ชั้นดังกลาวเทานั้น ระดับ
ทีใ่ ชวัดนี้ เรียกวา Piezometric Surface
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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
Eng = Native Groundwater
Th = นําบาดาลที
้
่มีอยูเดิม
Groundwater
(CEP01.txt)
(CTS01.txt)
Features: Groundwater ทีม่ อี ยูเ ดิมใน Aquifer กอนที่จะเกิดกระบวนการ Artificial recharge สวนใหญ
Recharge Water มักไดรบั การปรับสภาพใหสามารถกลมกลืนกับ Native Groundwater ไดดี เพื่อไมใหเกิดปญหา
Contamination
Conceptual Relation:
Recharge Water
Native Groundwater
F02: Native Groundwater
คําอธิบาย : จากภาพจําลอง Well recharge อันเปนวิธีการอยางหนึ่งของ Artificial recharge แสดงใหเห็นวา
Recharge Water ทีเ่ ติมลงไปผานทางกระบวนการนี้ ไดเขาไปปะปนและแผเขาไปรวมกับ Native Groundwater ที่มี
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
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CN008 Concept: Natural
Recharge

Eng = Natural Recharge
(CEB01.txt)

Th = การเพิม่ เติมนํ้าโดยธรรมชาติ
(CTB01.txt), การเติมนํ้าโดยธรรม
ชาติ (CTP01.txt)
Features: เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ Hydrologic Cycle of Groundwater และถือเปนวิธีการ Recharge ซึง่ จะ
เกิดขึน้ เอง เมือ่ Surface Water เริ่มกระบวนการ Infiltration ลงมา สงผลให Water table เพิ่มขึ้น
Conceptual Relation:
Runoff
W
Surface Water

Hydrologic Cycle of Groundwater
W
Natural Recharge

PM

M
Infiltration

C

Increased
Water table

N07: Natural Recharge
W = Whole - Part
M = Process – Material
C = Cause – Effect
PM = Process - Method
คําอธิบาย : Natural Recharge เปนสวนหนึ่งในกระบวนการ Hydrologic Cycle สิ่งที่เกิดขึ้นใน Natural
Recharge คือการ Infiltration ของ Surface Water ลงไปใน Aquifer สงผลให Water table มีระดับสูงขึ้น ซึ่ง
Surface Water สวนใหญที่ใชในกระบวนการนี้คือ 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
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CN009 Concept: Hydrologic
Eng = Hydrologic Cycle of
Th = ไฮโดรโลจิก ไซเคิล (CTS01)
Cycle of Groundwater Groundwater (CEB02.txt)
Features: วัฏจักรของนําบาดาล
้
เริ่มจากนํ้าฝนที่ตกลงมาสูพื้นโลก (Precipitation) กลายเปน Surface Water เก็บ
กักอยูต ามแหลงนํ้าธรรมชาติ บางสวนเปน Runoff ไหลไปตามผิวดิน นํ้าสวนหนึ่งจะไหลซึมลงสูใตดิน (Infiltration)
ผาน Aquifer ลงไปเก็บกักอยูตามชั้นนํ้าบาดาลตางๆ เรียกวา Groundwater กระบวนการสวนนี้เรียกวา Natural
Recharge จากนัน้ นําบาดาลก็
้
จะไหลซึมผานชั้นดิน (Ex-filtration) ขึ้นอยูผิวดินอีกครั้ง เชน ตานํ้า นํ้าพุ หรือไหลซึม
ไปรวมกับนําตามแหล
้
งนํ้าธรรมชาติตางๆ สวนนี้เรียกวา Natural Discharge Groundwater ที่กลายเปน Surface
Water อีกครัง้ เมือ่ ถูกแสงแดดเผาผลาญก็จะเกิดกระบวนการ Evaporation กลับสูทองฟา กอนจะผานขั้นตอนกลับ
มาสู Precipitation อีกครั้ง เปนอันครบวงจร
Conceptual Relation:
C
C
Precipitation
Surface Water
M
Evaporation
Runoff W
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
คําอธิบาย : Hydrologic Cycle เริ่มจาก Precipitation ลงมาเปน Runoff ซึ่งสวนหนึ่งอาจไหลออกไปเปน Surface
Water หรือซึมลงสูพื้นดินเปนกระบวนการ Infiltration ลงไปเปน Groundwater ขัน้ ตอนนี้เรียกวา Natural
Recharge ตอมาเมือ่ Groundwater เก็บอยูใน Aquifer นานๆ ก็จะเกิด Ex-filtration ทําให Groundwater ไหลออก
จาก Aquifer อาจออกไปเปน Surface Water ใหมตามแมนํ้าลําคลอง เรียกขั้นตอนนี้วา Natural Discharge จาก
นัน้ Surface Water สวนหนึ่งก็จะ 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
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CN010 Concept: Runoff
Eng = Runoff (CEB03.txt)
Th = นํ้าฝน(CTB01.txt)
Features: คือ Precipitation ทีต่ กลงมาอยูบนพื้นดิน ซึ่งสวนหนึ่งอาจกลายเปน Surface Water ในขณะที่อีกสวน
หนึง่ อาจลงไปในดินสูชั้นนํ้าบาดาล เปนการเพิ่มเติมระดับนํ้าบาดาล ดังนั้น Runoff จึงเปนแหลงที่มาของ Recharge
Water ในกระบวนการ Natural Recharge ปจจุบัน Runoff นํามาใชเปนแหลงนํ้าใน Artificial recharge ดวยใน
บริเวณที่มีปริมาณนํ้าฝนมาก
Conceptual Relation: ดู CN009 (Hydrologic Cycle) , CN008 ( Natural Recharge ) และ
(1)
(2)
Stormwater runoff
Groundwater Runoff
G
Runoff
G
Runoff from hailstone
Runoff from snow

Surface Runoff
N09: Runoff

คําอธิบาย : ความสัมพันธนี้แบงเปนสองมิติคือ (1) Runoff ในแงของที่มาของนํ้า จะแบงเปน Stormwater Runoff,
Runoff from snow และ Runoff from hailstone อีกมิติหนึ่งคือ (2) ในดานของการไหลลงสูชั้นนํ้าบาดาล
Groundwater Runoff จะไหลซึมผานชั้นดินลงสูชั้นนํ้าบาดาล ในขณะที่ Surface Runoff จะไหลผานชองทางอื่น
เชน รองหิน ลงสูชั้นนํ้าบาดาล 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
Eng = Stormwater Runoff
Th = นําจากพายุ
้
(CTS01.txt)
Runoff
(CES03.txt)
Features: คือ Runoff ทีไ่ ดจากพายุฝน แตกตางจาก runoff ธรรมดาตรงที่มีปริมาณมาก และมีคุณภาพตํ่ากวา
เนือ่ งจากอาจมีการปนเปอนไดมากกวา และการใช Stromwater Runoff เปนทางหนึ่งในการแกปญหานํ้าทวมในเขต
ทีร่ าบลุม และยังเปนแหลงนํ้าสําหรับ Recharge ทีป่ ระหยัดดวย
Conceptual Relation: ดู CN010 (Runoff)
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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 Eng = Groundwater Runoff
Th = Runoff
(CEB03.txt)
Features: เปน Runoff ทีไ่ หลซึมลงผานชั้นดินกอนลงสูชั้นนํ้าบาดาล
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
Eng = Surface Runoff
Th = Runoff
(CEB03.txt)
Features: เปน Runoff ทีไ่ มผานขั้นตอนการไหลซึมลงสูชั้นดิน แตอาจไหลผานบอบาดาลเกาหรือซอกหินลงสูชั้น
นําบาดาลโดยตรงจากผิ
้
วดิน
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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Eng = Precipitation (CEB02.txt) Th = ฝน (CTS01.txt)∗
Features: คือนําฝนที
้
่ตกลงมาตาม Hydrologic Cycle เมือ่ ตกลงมาขังอยูบนพื้นดินก็จะเปน 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

CN014

Concept: Precipitation

CN015 Concept: Evaporation Eng = Evaporation (CEB05.txt) Th = การระเหย (CTB01.txt)
Features: การระเหยของนํ้าใน Hydrologic Cycle เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให Recharge Water มีไมพอใช
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: กระบวนการที่นํ้าจากชั้นนํ้าบาดาลไหลซึมออกไปสูผิวดินตามธรรมชาติ หรือโดยการเหนี่ยวนํา
Conceptual Relation: ดู 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

∗

เมือ่ ดูจาก Extraction จะพบวาอาจมีที่มาจากหิมะหรือนํ้าฝนก็ได แตเหตุที่ศัพทไทยใชวานํ้าฝน นาจะเปนเพราะใน
ประเทศไทยไมมีหิมะนั่นเอง
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A3 ความสัมพันธที่แบงตามสาเหตุปญหา

Natural discharge

C

Overdraft

C

Groundwater pumping

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
คําอธิบาย : สาเหตุใหญที่ทําใหตองมีการทํา Artificial recharge คือ Saltwater intrusion, Land subsidence ซึ่ง
เกิดจาก Declining water level ซึง่ เปนผลจาก Overdraft อีกทีหนึง่ ซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษยในการ Water
pumping
CN017 Concept:
Eng = Groundwater pumping
Th = การปมนํ้า (CTB01.txt), การ
Groundwater
(CEB01.txt), Pumping (CES04.txt)
สูบนํ้าบาดาล (CTS01.txt)
pumping
Features: หนึง่ ในกระบวนการ Discharge เปนการนํา Groundwater ออกมาใช โดยการใช Pump สูบนํ้าขึ้นมา
จาก Aquifer
Conceptual Relation:
Discharge
G
G
Natural Discharge
Groundwater Pumping
N11: Groundwater Pumping
G = Generic - Specific
คําอธิบาย : Groundwater Pumping เปนหนึ่งในสองประเภทของ Discharge อีกประเภท คือ Natural Recharge
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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.
Th = การที่นํ้าออกจากชั้นนํ้า
(CEB02.txt), Discharge – v.
บาดาล –n. (CTB01.txt)
(CEB03.txt)
Features: คือการที่ Groundwater ออกจาก Aquifer อาจไหลซึมออกมาเองตามธรรมชาติ คือ Natural Discharge
หรืออาจถูกสูบขึ้นมาใชโดยมนุษย คือ Water Pumping
Conceptual Relation: ดู CN017 (Water Pumping)
คําอธิบาย : การที่มนุษยสูบนํ้า (discharge) ขึน้ มาใชมากเกินไป เปนสาเหตุหนึ่งทีท่ าให
ํ ตองมีการแกปญหาดวย
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
Eng = Natural Discharge
Th = Discharge
(CEB01.txt)
Features: คือ การทีน่ าบาดาล
ํ้
เกิดการ Ex-filtration ออกจาก Aquifer เองโดยธรรมชาติ
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Conceptual Relation: ดู CN009 (Hydrologic Cycle)
คําอธิบาย : การทีน่ าบาดาลไหลออกจากชั
ํ้
้นนํ้าบาดาลตามกระบวนการตามธรรมชาตินี้ มีสวนที่ทําใหปริมาณนํ้า
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 = การสูบนํ้าขึ้นมาใชจนเกินสม
ดุลย –n. (CTP01.txt), สูบนํ้าขึ้นมา
ใชจนเกินสมดุลย –v. (CTP01.txt)
Features: การสูบนําขึ
้ น้ มาใชมากจนเกินไป วัดไดจากปริมาณ Discharge rate ถามากกวา Safe Yield ก็แปลวา
ปริมาณนําที
้ ่สูบขึ้นมามีมากเกินไปจนทําใหสมดุลยของนํ้าบาดาลสูญเสียไป และเกิด Declining water level ซึง่ จะ
สงผลใหเกิดปญหาตามมามากมาย เชน Land Subsidence และ Saltwater intrusion
Conceptual Relation: ดูแผนภาพ N10 และ
Discharge

> Safe Yield = Overdraft
N12: Overdraft

คําอธิบาย : เมื่อปริมาณที่ Discharge มากกวา Safe Yield เมื่อนั้นจึงเกิดสภาพ 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

CN022

Concept: Salt-water
Intrusion

Eng = Safe Yield (CEB02.txt)

Th = ปริมาณเกินสมดุล
(CTP01.txt)
Features: ปริมาณนําบาดาลที
้
่สามารถสูบใชไดโดยไมทําใหเกิดผลกระทบตอสมดุลยนํ้าบาดาลและสิ่งแวดลอม
Conceptual Relation: CN020 (Overdraft)
คําอธิบาย : ปริมาณที่ทําใหตองมี 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

Eng = Salt-water Intrusion
Th = การแทรกตัวของนํ้าเค็ม
(CEB03.txt) , Salt water Intrusion (CTB01.txt), การแพรกระจายของ
(CEB05.txt), Sea-water Intrusion นําทะเลเข
้
าสูชั้นนํ้าบาดาล
(CEB03.txt), Sea water Intrusion (CTP01.txt)
(CES04.txt)
Features: การทีน่ าทะเลแทรกซึ
ํ้
มเขามาตามชั้นนํ้าบาดาลเนื่องจากนํ้าบาดาลลดปริมาณลง ทําใหเกิดความเสีย
หายตอสิง่ แวดลอม นํ้าบาดาลและนํ้าตามแมนํ้าลําคลองเค็ม ไมสามารถใชอุปโภคบริโภคได
Conceptual Relation: ดูแผนภาพ N10
คําอธิบาย : เปนสาเหตุหนึ่งทีท่ าให
ํ ตองมีการ Artificial recharge เพื่อแกปญหา
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
Eng = Land Subsidence
Th = แผนดินทรุด (CTB01.txt)
Subsidence
(CEB02.txt)
Features: สภาพทีแ่ ผนดินทรุดตํ่าลงกวาปกติเนื่องจากการถูกสูบของเหลว (ในที่นี้คือนํ้าบาดาล) ออกจากชั้นดิน
มากเกินไป สภาพนี้จะเกิดหนักขึ้นเรื่อยๆ ถาไมแกไขดวย Artificial recharge หรือ การหยุดใชนํ้าบาดาล
Conceptual Relation: ดูแผนภาพ N10
คําอธิบาย : เปนอีกปญหาหนึ่งที่ทําใหตองมีการนํา 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
Th = ระดับนํ้าบาดาลที่ลดลง
(CEB02.txt), Decrease of
(CTB01.txt), การลดลงของระดับนํ้า
groundwater level (CES02.txt) บาดาล (CTB01.txt)
Features: เกิดขึน้ เมือ่ มีการสูบใชนํ้าบาดาลมากเกินไป จนทําใหปริมาณนํ้าบาดาลที่เก็บรักษาไวลดนอยลงมาก จน
ไมเพียงพอสําหรับเปนแหลงนํ้าสํารองไวใชในยามจําเปนอีกตอไป และอาจมีผลกระทบตอดุลยนํ้าบาดาลอีกดวย
หมายเหตุ แมวา Term นีม้ คี วามยาวและลักษณะเหมือนไมใช term แตเมื่อพิจารณาจากนิยามพบวาความ
หมายมีมากกวาแคเพียงการ Declining ของ Water level แตตอ งเปนการลดลงมากจนจะสงผลใหปริมาณ
นําบาดาลที
้
เ่ ก็บรักษาไวมีนอยและทําใหตองนําวิธีการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลมาใช
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Conceptual Relation: ดูแผนภาพ N10
Groundwater pumping

C

Declining water level

N13: Declining water level
C = Cause – Effect
คําอธิบาย : Declining water level เปนสถานรูปแบบหนึ่งของ Groundwater Level ซึง่ เมือ่ ลดลงมากก็ทําใหปริมาณ
นําสํ
้ ารองลดลง และตองนําวิธีการ 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 Eng = Groundwater Level
Th = ระดับนํ้าบาดาล (CTB01.txt)
Level
(CEB03.txt)
Features: ระดับของนํ้าบาดาล แบงเปนสองประเภทคือ Water table กับ Piezometric Surface
Conceptual Relation:
G

Groundwater Level
G

Water table
Piezometric Surface

N14: Groundwater Level
G = Generic – Specific
คําอธิบาย Groundwater Level แบงตามความดันของนํ้าบาดาลที่วัดเปนสองประเภทคือ 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)

122

Grammatical Category: noun
CN026 Concept: Water table Eng = Water table (CEB01.txt)
Th = ระดับนํ้าบาดาล (CTB01.txt)
Features: ระดับ Groundwater ในชั้น Unconfined Aquifer
Conceptual Relation: ดู CN025 (Groundwater Level) และ CN042 (Surface recharge)
คําอธิบาย : Water table คือระดับที่แสดงปริมาณนํ้าบาดาลในชั้นนํ้า Unconfined aquifer ถานอยก็จําเปนตอง
มี Artificial recharge การดูวา Artificial recharge ประสบความสําเร็จหรือไมจึงดูไดจาก 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
Th = (CEB03.txt), Artesian water level
(CEB05.txt), Potentiometric
surface (CEB05.txt)
Features: ระดับนําใน
้ Monitoring Well ที่ใชวัดระดับนํ้าใน Confined Aquifer ในขั้นตอนของ Well recharge
Conceptual Relation: ดู 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
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A4 ความสัมพันธแบงตามพัฒนาการ
Filtration
E
Waste injection
E
Artificial recharge
E
ASR
N15: Evolution
E = Evolution
คําอธิบาย : พัฒนาการของ Artificial recharge เริ่มจากการที่มนุษยใช Filtration ในการกรองของเสียบางสวนออก
จากนําที
้ ใ่ ชในการเกษตร มนุษยคนพบวากระบวนการ Infiltration ทีน่ าผิ
ํ้ วดินไหลลงสูชั้นนํ้าบาดาลเปนการกรอง
ของเสียออกจากนํ้าที่ประหยัดคาใชจาย และชวยใหนํ้าบาดาลมีคุณภาพดีกวานํ้าผิวดิน จึงไดนํากระบวนการดัง
กลาวมาใช อยางไรก็ตามในพัฒนาการขั้นแรกนี้คุณภาพนํ้าที่สูบไดยังอยูในระดับตํ่าไมสามารถนํามาใชในอุตสาห
กรรมอาหารหรือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได
ความรูใ นเรือ่ งชัน้ นําบาดาลและการเจาะบ
้
อบาดาลของมนุษยเพิ่มขึ้นเรื่อย ทําใหมนุษยเริ่มคนพบวาใตดิน
มีชนั้ นําบาดาล
้
(Aquifer) อยูห ลายชัน้ ดวยกัน บางชั้นมีความลึกมากๆ และแยกตัวเปนเอกเทศจากชั้นนํ้าบาดาล
อืน่ ๆ จึงมีผคู ดิ วานาจะเปนสถานที่ซึ่งเหมาะกับการใชเก็บของเสียที่กําจัดยากอยางเชน สารเคมี หรือนํ้าเสียจากอุต
สาหกรรม มนุษยจึงเริ่มเจาะบอใหทะลุไปยังชั้นนํ้าบาดาลที่มีความลึกมากๆ และอัดฉีดของเสียและนํ้าเสียลงไปเก็บ
ไวในชัน้ นําดั
้ งกลาว (Waste injection) แมตอมาไดมีการศึกษาพบวา วิธีการนี้อาจทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษ
(Contamination) ตอสิง่ แวดลอมได แตก็ยังมีหลายประเทศที่กําจัดขยะดวยวิธีนี้อยู อยางไรก็ตามการอัดฉีดของเสีย
ลงชัน้ นําบาดาลนี
้
น้ บั เปนพัฒนาการอีกขั้นของการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล จากที่เดิมการเจาะบอบาดาลทําแตในชั้น
ตืน้ ๆ ทีต่ ดิ กับผิวดิน และการเติมนํ้าก็เพียงเพื่อกรองของเสียดวยวิธีตามธรรมชาติเทานั้น แตในการอัดฉีดนํ้าเสียนี้ มี
การใชเทคนิคในการขุดเจาะบอบาดาลที่ลึกมากขึ้น และมีการอัดของเหลวลงไปยังชั้นใตดินที่ลึกๆ ไดอีกดวย
ในยุคตอมา ความตองการใชนํ้าบาดาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มนุษยเริ่มประสบปญหาการสูบนํ้าบาดาลขึ้น
มาใชมากเกินไป (Overpumping) จนเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ปริมาณนํ้าสํารองใตดินลดลง ปญหาการ
รุกลําของนํ
้
าทะเล
้
(Saltwater intrusion) และปญหาแผนดินทรุด (Land Subsidence) เปนตน มนุษยพยายามแก
ปญหาเหลานี้ดวยการเลียนแบบวิธีการเพิ่มเติมนํ้าตามธรรมชาติ ดวยความรูที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องชั้นนํ้า
บาดาล กระบวนการเพิ่มเติมนํ้าตามธรรมชาติ และเทคนิคการอัดของเหลวลงใตดินที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมากอน
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หนานี้ ทําใหมนุษยคิดวิธีการเพิ่มเติมนํ้าเพื่อชดเชยกระบวนการทางธรรมชาติที่ไมเพียงพอได วิธีการนี้เรียกวา การ
เติมนําลงชั
้ น้ นําบาดาล
้
หรือ Artificial recharge of Groundwater นั่นเอง

CN028 Concept: Filtration
Eng = Filtration (CEB03.txt)
Th = การกรอง (CTB01.txt)
Features: การทีม่ นุษยนานํ
ํ ้ามาเทให Infiltration ผาน Unsaturated Zone ลงไปเก็บไวที่ชั้นนํ้าบาดาล เปนการ
เลียนแบบ Natural Recharge กอนทีจ่ ะเจาะ Discharge Well เพื่อสูบนํ้าออกจาก Unconfined Aquifer จุด
ประสงคคือทําใหนํ้าสะอาดเพื่อใชในการเกษตร
Conceptual Relation: ดูแผนภาพ N15 และ
Recharge Water
Infiltration
Unsaturated Zone
Unconfined Aquifer

Pumping Well
Discharge

Native Groundwater
F03: Filtration

คําอธิบาย : Filtration เปนพัฒนาการขัน้ แรกของ Artificial recharge เริ่มจากการที่มนุษยเลียนแบบ Natural
Recharge เพราะเห็นวาเปนวิธีการประหยัดที่ทําใหนํ้าสะอาดได
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: การที่ Surface Water ไหลซึมลงสู Unconfined Aquifer ในกระบวนการนี้นํ้าจะซึมผานสวนที่เรียกวา
Unsaturated Zone มีผลทําให Water table สูงขึ้น
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Conceptual Relation: ดู CN028 (Filtration)
Surface Water
Infiltration
Water table

Unsaturated Zone

Unconfined aquifer

Saturated Zone

F04: Infiltration
คําอธิบาย : Infiltration วิธีการของ Water filtration ทีเ่ ปนพัฒนาการขั้นแรกของ 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
Th = บริเวณไมอิ่มนํ้า (CTB01.txt)
(CEB01.txt), Zone of aeration
(CEB05.txt), Vadose Zone
(CES03.txt)
Features: ชั้นดินทีอ่ ยูต ดิ กับผิวดิน นํ้าสามารถซึมผานได มี Permeability สูง คุณสมบัติตามธรรมชาติคือสามารถ
ทําหนาที่กรองของเสียออกจากนํ้าที่ซึมผานได
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Conceptual Relation:
Underground
W
Saturated Zone
O

W
Unsaturated Zone
O
Permeability

N16: Unsaturated Zone
W = Whole – Part
O = Object – Qualification
คําอธิบาย : Underground แบงเปนสองสวนคือ Saturated Zone กับ Unsaturated Zone แยกจากกันดวย
Confining Layer ทัง้ สองชัน้ แบงตามความสามารถในความอุมนํ้าของชั้นดินนั้นๆ คุณสมบัติของ Unsaturated
Zone คือ 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
Th = บริเวณอิ่มนํ้า (CTB01.txt)
(CEB01.txt), Capillary fringe
(CEB01.txt) และ Zone of
saturation (CEB05.txt)
Features: ชั้นดินทีอ่ ยูใ ตระดับนําบาดาลลงมา
้
มีปริมาณนํ้าบาดาลกักเก็บไวสูง Aquifer จะอยูในบริเวณนี้
Conceptual Relation: ดู CN030 (Unsaturated Zone)
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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: คุณสมบัตอิ ยางหนึ่งของใตดิน ทําใหนํ้าสามารถซึมผานชั้นนั้นๆ ไดมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับ
Permeability นีเ้ อง ในชัน้ Unsaturated Zone มี High Permeability ทําใหนํ้าสามารถไหลซึมไดงาย และทําใหชั้น
Unsaturated Zone มีคณ
ุ สมบัติใชใน Water filtration ได
Conceptual Relation: ดู 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 Eng = Unconfined Aquifer
Th = ชัน้ นําเป
้ ด (CTB01.txt)
Aquifer
(CEB02.txt)
Features: ชัน้ นําที
้ อ่ ยูด านบนใกลกับผิวดิน เปนแหลงที่นํ้าซึ่งผานกระบวนการ Infiltration จะไหลลงมาเก็บไว
Conceptual Relation: ดู CN029 (Infiltration)
คําอธิบาย : เปนชั้นนํ้าที่นํ้าซึ่งนํามา Water filtration จะไปเก็บอยู เมื่อตองการนํานํ้ามาใช ก็สูบจากชั้นนํ้านี้
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
Eng = Confining Layer
Th = ชัน้ หิน (CTB01.txt)
Layer
(CES01.txt)
Features: เปนชัน้ ทีค่ นั่ อยูร ะหวาง Aquifers ใน Well recharge เมื่อตองการเติมนํ้าใน Confined Aquifer ก็จําเปน
ตองเจาะผาน Confining Layer นี้
Conceptual Relation: ดู 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
Eng = Pumping Well (CEB01.txt), Th = บอนํ้าบาดาล (CTB01.txt),
Well
Production well (CEB03.txt)
บอบาดาล (CTS02.txt)
Features: บอทีใ่ ชสูบนํ้าออกจากชั้นนํ้าบาดาล
Conceptual Relation: ดู CN032 (Infiltration)
คําอธิบาย : Pumping Well อยูในกระบวนการ Water filtration โดยใชเปน medium ในการสูบนํ้าที่ผานการ
Filtration ออกจาก Unconfined Aquifer เพื่อนํามาใชประโยชน
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
Eng = Deep-well Injection
Th = การอัดนํ้าเสีย (CTB01.txt)
Injection
(CEB02.txt)
Features: การ Injection Waste ลงไปใน Confined Aquifer เพื่อเก็บไว เปนการขจัด Waste อยางหนึ่งที่ประหยัด
คาใชจา ยเพราะไมตองหาพื้นที่ทิ้งขยะ แตมีผลเสียคือเกิด Contamination และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
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Conceptual Relation:
Waste
Unconfined aquifer

Confined aquifer

Injection well
Injection

Confining layer
Contamination
F05: Deep-Well Injection

คําอธิบาย : Deep-well Injection เปนสิ่งที่พฒ
ั นามาจาก Water filtration ในขัน้ ตอนนี้เริ่มมีการใชเทคนิคเจาะบอ
บาดาลลึกลงไปยัง Confined Aquifer และมีการใชประโยชนจากชั้นนํ้าบาดาลที่ลึกลงไป ปญหาที่ตามมาคือ
Contamination ในชัน้ นําเนื
้ ่องจาก Waste ที่ผาน 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:
Eng = Contamination (CEB01.txt) Th = การปนเปอน (CTB01.txt),
Contamination
การปนเปอนในชั้นนํ้า (CTP01.txt)
Features: คือการที่มีสิ่งแปลกปลอมเขามาปะปนอยูใน Aquifer และทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอคุณภาพของ
นําบาดาลในทางที
้
่แยลง และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมบริเวณใกลเคียง เชน ดินเปนพิษ หรือชั้นนํ้าใกลเคียงเนา
เสียไปดวย เปนตน
Conceptual Relation: ดู 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
อัดฉีดนํ้า – n. (CTP01.txt), อัดฉีด
นํ้า – v. (CTB01.txt)
Features: การอัดของเหลวลงใตดิน ในเรื่อง Artificial recharge นี้ แบง Injection เปนสามแบบ คือ Water
Injection ทีใ่ ชใน Well Injection , Deep Well Injection ซึง่ เปนพัฒนาการขั้นตนอยางหนึ่งของ Artificial recharge
และ Waste injection อันไดแกการนํานํ้าที่ผานการบําบัดแลวมาอัดลงใตดิน
Conceptual Relation:
G

Water Injection
G

Injection
G

Waste injection
Deep Well Injection
N17: Injection

G = Generic – Specific
คําอธิบาย 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
Eng = Confined Aquifer
Th = ชัน้ นํ้าปด (CTB01.txt)
Aquifer
(CES01.txt)
Features: ชัน้ นําที
้ ถ่ กู ปดกั้นดวย Confining Layer ทั้งบนและลาง นํ้าบาดาลที่เก็บอยูในชั้นนี้จะไมไดสัมผัสอากาศ
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Conceptual Relation: ดู CN036 (Deep-well Injection)
คําอธิบาย : Confined Aquifer เปนชัน้ นําที
้ ม่ ี Waste injection เกิดขึ้น เพราะคนในยุคหนึ่งเห็นวาเปนชั้นนํ้าบาดาล
ทีแ่ ยกตางหากจากชัน้ นํ้าอื่นๆ เหมาะที่จะเอาไวเก็บของเสียที่กําจัดไดยาก เชน สารเคมีตางๆ เปนตน ในยุคตอๆมา
Confined Aquifer ยังถูกใชใน 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 มาใชเพื่อ Storage นําที
้ ผ่ า น Water Treatment Plant มาแลวนํา
มา Injection ผาน ASR Well ลงสู Aquifer เพื่อเก็บรักษา เมื่อนํ้าขาดแคลนก็ Discharge ขึ้นมาใช นํ้าที่
Discharge ขึน้ มาจะตองผานการ Disinfecting กอนใหเปน Pottable Water เพื่อนําไปใชตอไป
Conceptual Relation:
Recharge

ASR Well

Discharge

Water table

Confined Aquifer
(เอ) ASR Well During Recharge for Storage

(บี) ASR Well During Recovery Process

F06: ASR
คําอธิบาย : ASR มีขั้นตอนสําคัญอยูสองสวนคือ Recharge for Storage Process กับ Recovery Process ซึ่งใน
ขัน้ ตอน Recharge for Storage คือการดําเนินขั้นตอนตามแบบของ Well recharge ทุกประการ เมื่อมีความ
ตองการใชนาก็
ํ้ จะปรับ Recharge Well เดิมใหเปน Discharge Well เพื่อดําเนินขั้นตอน Recovery Process เพื่อนํา
นํามาใช
้
ตอ ไป บอที่ทําหนาที่สองอยางในบอเดียวนี้คือ ASR Well นํ้าที่ไดจาก ASR กอนนําไปใชจําเปนตองนําไป
ผาน Disinfection กอน เพื่อใหได Potable Water กอน
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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 singlepurpose 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: บอที่ใชในกระบวนการ 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
Artificial recharge
G
Surface recharge
G
Basin Method

G
Well recharge

Irrigation Method

Induced recharge
G

G
G G

G

Ditch Method

Conjunctive Well

G
Induced Infiltration

Flooding Method

Natural Channel Method
N18: Methods
G = Generic – Specific
คําอธิบาย : วิธีการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลแบงออกเปน 3 ประเภท คือ Surface recharge Well recharge และ
Induced recharge
Surface recharge ยังแบงเปนวิธีการยอยอีก 5 อยางไดแก Basin Method, Ditch Method, Irrigation
Method, Flooding Method และ Natural Channel Method
Induced recharge ยังแบงออกเปน Conjunctive Well และ Induced Infiltration
CN042 Concept: Surface
recharge

Eng = Surface recharge, Surface Th = การเติมนํ้าทางผิวดิน
Spreading (CEB01.txt), Water
(CTB01.txt)
Spreading (CEB02.txt),
Spreading Method (CEB04.txt)
Features: การเติม Recharge Water ลงใน Aquifer โดยใชกรรมวิธีเดียวกับ Natural Recharge เริ่มจากทําใหนํ้า
Infiltration ลงสู Unconfined Aquifer ซึง่ จุดมุง หมายคือ เพิ่ม Recharge Rate ใหมากขึ้นกวาทีเ่ พิม่ ขึ้นอยูแลวตาม
ธรรมชาติดวยกระบวนการ Natural Recharge โดยการใชเทคนิคปรับปรุง Natural Recharge และจัดใหมี
Recharge Water อยางพอเพียงในทุกฤดูกาล ผลลัพธสุดทายที่ไดคือ Water table สูงขึ้น ปญหาของ Surface
recharge คือ Surface Clogging ราคาที่ดินแพง และการขาดแคลน Recharge Water
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Conceptual Relation:
B

Surface recharge
Recharge Water
M
Natural Recharge

G

Infiltration

C

T

Increased Recharge Area

Ditch

Natural Channel

MT
Unconfined Aquifer

Stable Water Amount

C

PM
Basin

C

Decrease in
Infiltration Rate

Irrigation

C
Increased Recharge Rate

C
Increased Water table

N19: Surface recharge
C = Cause – Effect
M = Process – Material
PM = Process – Medium

B = Process – Problem
G = Generic – Specific
T = Term – Process
MT = Medium - Target
คําอธิบาย : ความสัมพันธแรกคือกรรมวิธีของ Surface recharge ซึ่งใช Infiltration ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งใน
Natural Recharge เริม่ จากการใช Recharge Water มา Infiltration ผานตัวกลางไดแก Basin (Basin Method)
Ditch (Ditch Method) Natural Channel (Natural Channel Method) และ Irrigation (Irrigation Method) ใหนํ้า
ไหลลงสู Unconfined Aquifer อันเปนเปาหมาย ความสัมพันธตอมาคือจุดมุงหมาย เริ่มจากการเพิ่ม Recharge
Area และทําใหปริมาณ Recharge Water มีความคงที่สมํ่าเสมอ ผลที่ตามมาคือทําให Recharge Rate เพิ่มขึ้น
และทําให Water table เพิ่มสูงขึ้นในที่สุด ความสัมพันธที่สามคือปญหาหลักของ Surface recharge คือ Decrease
in Infiltration Rate
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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
Th = นําเติ
้ ม (CTS01.txt), นํ้าที่
(CEB03.txt), Recharged Water
ใชเติม (CTP01.txt)
(CEB05.txt)
Features: นําที
้ ใ่ ชใน Artificial recharge แบงเปน Surface Water, Waste Water และ Reclaimed Water
Conceptual Relation: ดู CN047 (Surface recharge) และ
G
Recharge Water

Surface Water
G
G

Waste Water
Reclaimed Water

N20: Recharge Water
G = Generic – Specific
คําอธิบาย : Recharge Water แบงเปนสามแบบไดแก Surface Water , Waste Water และ Reclaimed Water
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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
Eng = Surface Water (CEB04.txt) Th = นําผิ
้ วดิน (CTB01.txt)
Water
Features: นําที
้ ไ่ ดจาก Precipitation มาเปน Runoff ที่เก็บกักอยูตามแหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าสวนเกินอาจไหลไปตาม
พืน้ ดิน บางสวนก็ไหลซึมลงใตดินเปนนํ้าบาดาล ที่เหลือก็ไหลลงทะเลไป นํ้าผิวดินเปนนํ้าสวนใหญที่ใชในการเติม
นําลงชั
้ ้นนํ้าบาดาล
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
Eng = Basin Recharge
Th = Recharge
(CES01.txt)
Features: วิธหี นึ่งของ Surface recharge ทําไดโดยการ Infiltration ผาน Basin อาจเปน Basin เดี่ยว หรือ
System Basin
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Conceptual Relation: ดู CR042 (Surface recharge) และ
G

Single Basin

G

Chain of Basin

Basin
N21: Basin Recharge
G = Generic – Specific
คําอธิบาย : Basin ที่ใชใน 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),
Th = แองนํ้า (CTB01.txt), สระนํ้า
Spreading Basin (CEP04.txt),
(CTP01.txt)
Recharge Basin (CEB01.txt)
Features: แองทีข่ ดุ ลงในดินเพื่อใชใน Surface recharge
Conceptual Relation: ดู 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

138

CN047 Concept: Chain of
Basins

Eng = Chain of Basins
Th = ระบบหลายแอง (CTB01.txt)
(CEB04.txt), Series of Basins
(CEB03.txt)
Features: Basin จํานวนหนึง่ ทีเ่ ชื่อมตอกันดวยระบบหมุนวนนํ้า Chain of Basins ถือเปน Basin Method อยาง
หนึ่ง
Conceptual Relation:
Collecting Ditch

Basin

Basin

(เอ) ภาพดานขางของ chain of basins

(บี) ภาพดานบนของ chain of basins
F07: Chain of Basins
คําอธิบาย : การจัดสรางทําโดยการขุด Basin ใหอยูเหลือมลํ้ากันขึ้นไปเพื่อใหนํ้าที่ลนจาก Basin บนไหลลงสู Basin
ลางเปนทอดๆไป กอนจะไหลลงสู Collecting Ditch เพื่อยอนกลับมาปอน 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
Eng = Collecting ditch
Th = คูเก็บนํ้า (CTB01.txt)
ditch
(CEB04.txt)
Features: ditch ทีท่ าหน
ํ าทีส่ ง นํ้าที่ไมผานการ infiltration กลับสูระบบอีกครั้ง 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
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CN049 Concept: Ditch method Eng = Ditch method (CEB03.txt), Th = วิธเี ติมนํ้าดวยคูนํ้า
Furrow method (CEB04.txt)
(CTB01.txt)
Features: วิธกี าร Surface recharge ผานทาง Ditch ที่ขุดขึ้นบน Recharge Area โดยจัดระบบให Recharge
Water ใน Ditch มีการหมุนเวียนผานทาง Collecting ditch
Conceptual Relation: ดู N18 และ CR042 (Surface recharge)
Collecting Ditch

Recharge Area

Ditch
F08: Ditch Method
คําอธิบาย : Ditch Method ทําไดโดยการจัด Recharge Area ใหมี Ditch ที่ถูกขุดวกวนอยูไปมา และเชื่อมตอกับ
ดวย Collecting Ditch เพื่อใหเปนระบบหมุนเวียนนํ้าเพื่อการ 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 = คู (CTB01.txt)
Features: คูทขี่ ดุ เปนแนวยาวคดเคี้ยวไปบน Recharge Area เพือ่ ใหนํ้ามีโอกาสสัมผัสผิวดินมากขึ้น ใชใน Ditch
Method
Conceptual Relation: ดู CN49 (Ditch Method) และ CN048 (Collecting Ditch)
Ditch method
W

W

Ditch

Collecting ditch
N22: Ditch

W = Whole - Part
คําอธิบาย: Ditch และ Collecting ditch เปนองคประกอบหนึ่งของ Ditch method
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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
Eng = Irrigation Method
Th = วิธใี ชนํ้าจากระบบชลประทาน
Method
(CEB01.txt)
(CTB01.txt)
Features: วิธหี นึ่งใน Surface recharge โดยใช Irrigation System ในการเติมนํ้า ทําไดโดยจัดนํ้าใหเต็มทางนํ้า
ของ Irrigation System และปลอยใหหมุนเวียนไปตามปกติอยางสมํ่าเสมอในทุกฤดูกาล
Conceptual Relation: ดู N18 และ CR042 (Surface recharge)
คําอธิบาย : เปนวิธีการเติมนํ้าที่ใช Irrigation System ทีม่ อี ยูแ ลวในการทําเกษตรกรรมมาเปนประโยชน ขอดีคือเสีย
คาใชจา ยนอย ขอเสียคือไมสามารถกําหนด Recharge Area เองไดตองใชสถานที่ซึ่งมี 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 = วิธที าคั
ํ นทดนํ้าใหนํ้าไหล
ออกจากทองลําธาร
(CTB01.txt)
Features: วิธกี าร Surface recharge ทีใ่ ช Natural Channel เปนชองทางในการเติมนํ้า วิธีการคือ จัดใหมี
Recharge Water เติมเต็มอยูเ สมอ หรืออาจขุด Ditch ตอออกจาก Natural Channel เดิมเพื่อเพิ่ม Recharge Area
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Conceptual Relation: ดู N18 และ CR042 (Surface recharge)
Recharge Area

River
Ditch

F09: Natural Channel Method
คําอธิบาย : Natural Channel Method เปนการนํา Natural Channel มาประยุกตใชในการเติมนํ้า เชน คู คลอง
แมนาํ้ ทีม่ อี ยูแ ลวตามธรรมชาติ อาจทําไดสองรูปแบบคือ เติมนํ้าใหเต็มคูคลองเหลานี้ตลอดเวลา ใหเกิดการ
Recharge เพิม่ ขึน้ หรือโดยการขุด Ditch ตัดกระแสนํ้าออกจากคูคลองธรรมชาติ เพื่อเพิ่ม 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
Eng = Flooding Method
Th = วิธนี ํ้าทวม (CTB01.txt)
Method
(CEB03.txt)
Features: วิธกี ารหนึ่งของ Surface recharge ทําไดโดยปรับ Recharge Area ใหมีความลาดเอียงระดับหนึ่ง ผิว
หนาดินเรียบมี bank หรือ Ditch กัน้ ดานขางไมใหนํ้าไหลออก แลวปลอยนํ้าใหไหลเปนฟลมบางๆ ผานบริเวณลาด
เอียงซึง่ เปน Recharge Area ลงสู Return Canal เพื่อหมุนเวียนกลับไปใชใหม
Conceptual Relation: ดู N18 และ CR042 (Surface recharge)
Recharge Area

Water Flow

Return Canal

(เอ) ภาพตัดดานขางของ Flooding Method

Bank

Collecting ditch
Bank

(บี) ภาพจากมุมมองดานบน

F10: Flooding Method
คําอธิบาย : ลักษณะของ Flooding Method คือการจัด Recharge Area ใหมีความลาดเอียงและมี Return Canal
เพือ่ รวบรวมนํ้าที่ไมได Infiltrate ไปตามระบบใหกลับไปสูระดับใหมอีกครั้ง
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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 = คันกั้นนํ้า (CEB01.txt)
Features: คันดินทีส่ รางขึ้นเพื่อกําหนดทิศทางการไหลของนํ้าในกระบวนการ Flooding Method
Conceptual Relation: ดู CN053 (Flooding Method)
Flooding method
Bank

W

Collecting ditch

N21: Bank
W = Whole - Part
คําอธิบาย : Bank และ Collecting ditch เปนองคประกอบหนึ่งใน 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
Eng = Recharge Area(CEB03.txt) Th = พืน้ ทีเ่ ติมนํ้า (CTB01.txt), พื้น
Area
ทีเ่ พิ่มเติมนํ้า (CTS01.txt)
Features: บริเวณที่ Recharge Water สัมผัสกับดินและ Infiltration ลงสู Aquifer
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Conceptual Relation: ดู CR042 (Surface recharge)
Surface recharge
W

W

Recharge area

Recharge water
N24: Recharge Area

W = Whole - Part
คําอธิบาย : Recharge water และ Recharge area เปนองคประกอบสําคัญใน 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 = อัตราเพิ่มเติมนํ้า
(CTB01.txt), อัตราเติมนํ้า
(CTS02.txt)
Features: อัตราสวนตอนาทีที่ Recharge Water ลงสูใตดินเปนผลสําเร็จ Infiltration Rate เปน Recharge Rate
ของ Surface recharge
Conceptual Relation: ดู CR042 (Surface recharge)
Recharge rate

G

Infiltration rate

N25: Recharge Rate
G = Generic - Specific
คําอธิบาย : Infiltration rate คือ Recharge rate ทีใ่ ชแสดงอัตราการไหลซึมของนํ้าจากผิวดินลงสูชั้นนํ้าเปด สวน
Recharge rate ของวิธกี ารเติมนํ้าแบบอื่นจะเรียกวา Recharge rate เฉยๆ มีเพียงวิธีเติมนํ้าผิวดินเทานั้นที่เรียกตาง
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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
Eng = Infiltration Rate
Th = อัตราการซึมนํ้า (CTB01.txt)
Rate
(CEB02.txt)
Features: อัตราทีน่ าจากผิ
ํ้
วดินซึมลงสู Unconfined Aquifer นับเปน Recharge Rate อยางหนึ่ง ตางกันตรงที่
Infiltration Rate ใชวดั เฉพาะกับ Natural Recharge กับ Surface recharge เทานั้น ในขณะที่ Recharge Rate ใช
ไดกับ Recharge ทุกชนิด
Conceptual Relation: ดู 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
Eng = Decrease in Infiltration Th = การลดลงของอัตราการซึมนํ้า
Infiltration Rate
Rate (CEB03.txt)
(CTB01.txt)
Features: ปญหาของ Surface recharge ลักษณะคือ Infiltration Rate จะลดลงจากเดิมมาก หรือบางครั้งอาจไม
เพิม่ ขึน้ มาเลย สาเหตุใหญๆ ของปญหานี้คือความจํากัดของ Infiltration Capacity, Surface Clogging หรือเปน
ชวง Drying – Out Period
หมายเหตุ : แมวา term นีม้ คี วามยาวและลักษณะเหมือนไมใช terms แตเมื่อพิจารณาจากนิยามพบวาความ
หมายมีมากกวาแคการ Decrease ของ Infiltration Rate แตสอื่ ถึงมโนทัศนของสถานการณที่อัตราการไหล
ซึมของนําผิ
้ วดินลดลงอยางมากจนทําใหนํ้าบาดาลเสียสมดุลย (ไมใชแคลดลงเฉยๆ) และในแงของการใช
งาน ในคลังขอมูลภาษาจะพบวาใกลดวยกันเชนนี้เสมอ
Conceptual Relation:
Surface recharge

Surface clogging

B

C
Limited infiltration capacity

Dry period

Decrease in infiltration rate

C
C

N26: Decrease in Infiltration Rate
C = Cause – Effect
B = Process - Problem
คําอธิบาย : 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
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CN059 Concept: Surface
Eng = Surface Clogging
Th = การอุดตันที่ผิวดิน
Clogging
(CEB01.txt)
(CTB01.txt)
Features: ปญหาของ Surface recharge เกิดเมื่อหนาดินอุดตันเมือ่ ใชงานไปนานๆ อาจเกิดจาก Swelling of Soil
Particles, Air Entrapment, Microbial Growth หรือ Recharge mound
Conceptual Relation:
C

Swelling of soil Particle

C

Air Entrapment
Microbial Growth
Groundwater Mound

C

Surface Clogging
C

Dispersion of Clay
N27: Surface Clogging
C = Cause – Effect
คําอธิบาย : สาเหตุที่นําไปสู 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
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CN060 Concept: Swelling of
Eng = Swelling of Soil Particle
Th =
Soil Particle
(CEB03.txt)
Features: สาเหตุหนึ่งของ Surface Clogging เกิดจากดินทีแ่ ชนํ้าอยูนานๆ อนุภาคจะบวมขึ้นทําใหนํ้าซึมผานได
นอยลง
Conceptual Relation: ดู 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-andgravel aquifer. (CEP04.txt)
Grammatical Category: noun
CN061 Concept: Air
Eng = Air Entrapment
Th = ฟองอากาศ (CTB01.txt)
Entrapment
(CEB02.txt)
Features: สาเหตุหนึ่งของ Surface Clogging เปนลักษณะที่อากาศอุดตันใน Recharge Area
Conceptual Relation: ดู 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
Eng = Microbial Growth
Th =
Growth
(CEP04.txt)
Features: สาเหตุหนึ่งของ Surface Clogging เกิดจากการที่จุลชีพเติมโตในบริเวณหนาดิน ปดกั้นทางไหลของนํ้า
Conceptual Relation: ดู 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 Eng = Groundwater Mound
Th = ตะกอนกนบอ (CTB01.txt)
Mound
(CEB02.txt), Mound (CES01.txt)
Features: สาเหตุหนึ่งของ Surface Clogging เกิดจาก mound ที่ติดมากับ Recharge Water สะสมตัวกันอยูกน
Recharge Basin หรือ Ditch จนอุดตัน
Conceptual Relation: ดู 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 Eng = Dispersion of Clay
Th =
Clay
(CES02.txt) , Clay Dispersion
(CES02.txt)
Features: สาเหตุหนึง่ ของ Surface Clogging เปนลักษณะที่ Clay ที่ติดมากับ Recharge Water สะสมและกระจัด
กระจายใน Recharge Area ทําใหอุดตัน Soil Pore และทําให Recharge Rate ลดลง
Conceptual Relation: ดู 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),
Th = ฤดูนํ้าแหง (CTB01.txt)
drought (CES03.txt)
Features: สาเหตุหนึ่งของ Decrease in Infiltration Rate เพราะในหนาแลง Recharge Water ที่เปน Surface
Water จะมีนอ ยลงมากจนไมเพียงพอใชในการ Recharge Dry Period เกิดสลับกับ Wet Period เปนระยะๆ ตามฤดู
กาล
Conceptual Relation: ดู 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 = ฤดูนํ้าหลาก (CTB01.txt)
Features: ชวงเวลาที่ Recharge Water จากธรรมชาติมีเหลือเฟอ เชน หนาฝน หรือมีมรสุม
Conceptual Relation:

Dry Period

≠

Wet Period

N28: Wet Period
≠ = Opposite
คําอธิบาย : Dry Period และ Wet Period สือ่ ถึงมโนทัศนที่ตรงกันขามกัน
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
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CN067 Concept: Infiltration
Eng = Infiltration Capacity
Th =
Capacity
(CEB02.txt)
Features: สาเหตุหนึง่ ของ Decrease in Infiltration Rate เนื่องจากถา Capacity ใน Unconfined Aquifer มีจํากัด
ทําใหปริมาณนํ้าที่รับไดมีนอย
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

Th = การอัดและเพิ่มเติมนํ้าผานบอ
(CTB01.txt) , การเติมนํ้าผานบอ
บาดาล (CTP01.txt)
Features: วิธหี นึ่งของ Artificial recharge ทีใ่ ช Recharge Well เปนสื่อในการเติมนํ้า
Conceptual Relation:
Monitoring Well

Eng = Well recharge (CES01.txt)

Recharge Well

Injection Pump
Pipe
Water table

Piezometric
Level
Cone of Recharge
Confined Aquifer

F11: Well recharge
คําอธิบาย : วิธกี ารเติมนํ้าผานบอบาดาลทําไดโดยการขุดบอ (Well) ลงไปยังชั้นนํ้าบาดาลที่ตองการ แลวทําการอัด
ฉีดนํ้า (Injection) ลงไป ดวยวิธนี ี้จึงสามารถควบคุมปริมาณนํ้าบาดาลที่ตองการเติมลงไปได การเติมนํ้าผานบอ
บาดาลนีใ้ ชเติมนําได
้ ทั้งชั้นนํ้าไรแรงดัน และชั้นนํ้าภายใตแรงดัน ผลการเติมนํ้าจะทําใหระดับนํ้าบาดาลและปริมาณ
นําในชั
้ น้ นําเพิ
้ ่มขึ้น การดูวาระดับนํ้าเพิ่มขึ้นหรือไมนั้น สําหรับชั้นนํ้าไรแรงดันดูไดจากระดับนํ้าบาดาล (Water
table) ในขณะทีช่ นั้ นํ้าภายใตแรงดัน จะวัดจากระดับแรงดันนํ้า (Piezometric Surface) ซึง่ สังเกตไดจากระดับนํ้าใน
บอสังเกตการณ (Monitoring Well) ที่เชื่อมตอกับชั้นนํ้านั้นโดยตรง
องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการเติมนํ้าผานบอบาดาล คือ บอบาดาล บอบาดาลที่ใชในการเติมนํ้า
(Recharge Well) มีความแตกตางจากบอบาดาลที่ใชสูบนํ้า (Pumping Well) ในแงของวัตถุประสงคในการใช สวน
ประกอบอืน่ ๆ ในบอมีความคลายคลึงกัน ดังนั้นในบางกรณีจึงสามารถใชบอสูบนํ้าเกาเปนบอเติมนํ้าได เปนการ
ประหยัดคาใชจา ยทางหนึ่ง แตก็มีขอจํากัดในแงของชั้นนํ้าที่ตองการเติมนํ้า ซึ่งชั้นนํ้าที่ขุดเจาะบอบาดาลไวอาจไม
ตรงกับชัน้ นํ้าที่ตองการเติมก็เปนได เมื่อนํ้าถูกอัดลงบอเติมนํ้า โดยใชปม นํา้ (Recharge Pump) ความดันจากการ
อัดจะทําใหเกิดกรวยนํ้าเติม (Cone of Recharge) ขึ้นรอบๆ บอเติมนํ้า
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)
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Grammatical Category: noun
CN069 Concept: Recharge
Well

Eng = Recharge Well
Th = บอนํ้าเติม (CTB01.txt)
(CEB03.txt), Injection Well
(CEP04.txt)
Features: สวนประกอบสําคัญของ Well recharge เปนสือ่ กลางในการนํานํ้าลงใตดิน มีองคประกอบหลักคือ Well
Screen, Well Casing และ Filter
Conceptual Relation:
Filter
Recharge Well

Well Casing
Well Screen

F12: Recharge Well
คําอธิบาย : Well Casing คือสวนทีใ่ ชกรุผนังบอ อาจทําไดจากวัสดุหลายชนิดตามแตจุดประสงคใชงานและงบ
ประมาณ สวน Well Screen คือสวนที่กรองกนบอ ทําหนาที่กรอง 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 ทําหนาที่กรุผนังบอ
Conceptual Relation: ดู 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

153

CN071 Concept: Well Screen Eng = Well Screen (CEB03.txt)
Th = ทอกรอง (CTS01.txt)
Features: สวนประกอบหนึ่งของ Recharge Well ทําหนาทีก่ รองนํ้าขั้นสุดทายกอนปลอยลงสูชั้นนํ้า
Conceptual Relation: ดู 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 ทําหนาที่กรอง Particle ตางๆ ที่อาจติดมากับ Recharge Water เพื่อ
ชวยลดความเปนไปไดในการเกิด Well Clogging
Conceptual Relation: ดู 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
Th = บอสังเกตการณ (CTP01.txt)
(CES01.txt), Observation Well
(CES02.txt), Collector Well
(CEB04.txt)
Features: บอที่ใชวัด Piezometric Suface ของนําใน
้ Confined Aquifer ที่อยูในกระบวนการ Well recharge
Conceptual Relation: ดู 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
Eng = Injection Pump
Th = ปมอัดนํ้า (CTB01.txt)
Pump
(CEB01.txt)
Features: เครื่องมือใชปม Recharge Water มาใสใน Recharge Well
Conceptual Relation: ดู 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
Th = กรวยนํ้าเติม (CTB01.txt),
(CEB04.txt), Recharge Cone
กรวยควํ่า (CTS01.txt)
(CEB04.txt)
Features: กรวยนําที
้ ่เกิดขึ้นในกระบวนการ Well recharge เนือ่ งจากแรงดันในการ Recharge บริเวณที่เกิดกรวย
คือบริเวณที่ปริมาณนํ้าใน Aquifer เพิ่มขึ้น
Conceptual Relation:

Cone of Recharge

F13: Cone of Recharge
คําอธิบาย เมือ่ มีการ Injection นํ้าลงไปใน Recharge well แรงดันของ Well recharge จะทําใหเกิด Cone of
Recharge ขึน้ มา
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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
Eng = Well Clogging (CES02.txt), Th = บออุดตัน (CTB01.txt), การ
Clogging
Wellplugging (CES03.txt)
อุดตัน (CTP01.txt)
Features: ปญหาของ Well recharge เกิดไดจากหลายสาเหตุ
Conceptual Relation:
Incrustation
C
B

Well recharge

C

Well Clogging
P

Organic Removal
G
Acid Treatment

Sediments
C

Microbial Growth

P

Redevelopment
G
Backflushing
N29 Well Clogging

B = Process – Problem
C = Cause – Effect
P = Problem – Solution
G = Generic - Specific
คําอธิบาย : Well Clogging เปนปญหาที่เกิดกับ Well recharge สาเหตุของ 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)
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Grammatical Category: noun
CN077 Concept: Incrustation Eng = Incrustation (CES03.txt)
Th =
Features: สาเหตุหนึ่งของ Well Clogging เกิดจากการที่ mound หรือ clay ทีส่ ะสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆ เขาไปอุดตัน
Well Screen
Conceptual Relation: ดู 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: สาเหตุหนึ่งของ Well Clogging เมือ่ เศษดินหรือเศษหินเล็กๆ ที่ติดมากับ Recharge Water เขาไปอุดตัน
Well Screen
Conceptual Relation: ดู 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:
Eng = Redevelopment
Th = การพัฒนาบอ (CTB01.txt)
Redevelopment
(CES01.txt)
Features: วิธแี กปญหา Well Clogging วิธหี นึง่ โดยการปรับปรุงบอใหม วิธีที่นิยมใชกับคือ 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

Eng = Backflushing (CES01.txt), Th = การสูบลางยอนกลับ
Backpumping (CEB02.txt),
(CTS01.txt)
Backwashing (CES02.txt)
Features: วิธหี นึ่งในการ Well Development ทําไดโดยการใชแรงดันลมเปาลางทําความสะอาดบอใหม ให
Sediment และ Incrustation ที่ติดอยูใน Well Screen หลุดออกมา
Conceptual Relation: ดู 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:
Backflushing

Concept: Organics
Eng = Organics Removal
Th = การกําจัดอินทรียสาร
Removal
(CES02.txt)
(CTB01.txt)
Features: วิธหี นึง่ ในการแกปญ
 หา Well Clogging โดยการใชสารเคมีในการกําจัดอินทรียสารที่ติดอยูใน Recharge
Well และทําใหอุดตัน วิธีที่ใช คือ 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
Th = การเติมกรด (CTB01.txt)
(CES01.txt), Acidification
(CES02.txt)
Features: วิธี Organic Removal แบบหนึง่ ทําไดโดยการเติมนํ้ากรดลงใน Recharge Well เพื่อทําลายสิ่งตกคาง
ทัง้ หลายที่อุดตันบอใหหมดไป
Conceptual Relation: ดู 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
Eng = Induced recharge
Th = recharge
(CEB04.txt)
Features: วิธหี นึ่งของ Artificial recharge ทําไดโดยการเหนี่ยวนํานํ้าจากแหลงนํ้าอื่นลงสู Aquifers มีวิธีการอยู
สองแบบ คือ Conjunctive Well และ Induced Infiltration
Conceptual Relation: ดู 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 Eng = Conjunctive Well
Th = การกําหนดตําแหนงบอใหอยู
Well
(CEP04.txt)
ใกลแหลงนํ้าผิวดิน (CTB01.txt)
Features: หนึง่ ในสองวิธี Induced recharge ทําไดโดยการขุด Discharge Well ใหทะลุจาก Confined Aquifer
ไปถึง Unconfined Aquifer จากนั้นจึง Discharge นํ้าจาก Confined Aquifer ให Piezometric Surface ลดตํ่ากวา
Water table จนเกิดแรงเหนีย่ วนํา ทําใหนํ้าจาก Unconfined Aquifer ไหลลงสู Confined Aquifer
Conceptual Relation:

Unconfined Aquifer

Discharge Well
Water table

Confined Aquifer

(เอ) ขั้นตอนการสูบนํ้าออก

Pumping Cone

Piezometric Surface

(บี) เกิดการเหนี่ยวนํา

F14: Conjunctive Well
คําอธิบาย : ขัน้ ตอนแรกของ Conjunctive Well คือ สูบนํ้าออกจาก Discharge Well ที่ขุดใหทะลุถึงทั้งชั้น
Confined Aquifer และ Unconfined Aquifer ทําใหเกิด Pumping Cone และเกิดแรงเหนี่ยวนํานํ้าใตดินจากชั้น
Unconfined Aquifer ใหไหลลงสู Confined Aquifer ผานทางบอดังกลาว สงผลให Piezometric Surface เพิ่มขึ้น
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
Th = กรวยนํ้าลด (CTB01.txt),
(CEB04.txt), Pumping Cone
กรวยหงาย (CTS01.txt)
(CEB01.txt), Cone of Depression
(CEB02.txt)
Features: สิง่ ทีท่ าให
ํ เกิดแรงเหนี่ยวนํา เมื่อสูบนํ้าออกจาก Discharge Well จะทําใหเกิด Discharge Cone ทําให
บริเวณดังกลาวระดับ Piezometric Surface ลดตําลงอย
่
างรวดเร็ว ทําใหเกิดแรงเหนี่ยวนํา
Conceptual Relation: ดู CN084 (Conjunctive Well)
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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
Eng = Induced Infiltration
Th = การเหนี่ยวนํานํ้าผิวดิน
Infiltration
(CEB04.txt)
(CTB01.txt)
Features: วิธที สี่ องในการ Induced recharge ทําไดโดยขุด Discharge Well ที่บริเวณใกลเคียงแหลงนํ้าธรรมชาติ
แลวทําการ Discharge นํ้าออก ใหระดับนํ้าบาดาลลดตํ่าลง จนเกิด Cone of Discharge เหนี่ยวนํานํ้าจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติใหไหลลงสู Unconfined Aquifer เปนการเปลี่ยนทิศทางของ Flow Line ของ Groundwater
Conceptual Relation:
แหลงนํ้าธรรมชาติ

Discharge Well

Water table
Flow Line
(เอ) กอน Induced Infiltration

Flow Line
(บี) Induced Infiltration

F15: Induced Infiltration
คําอธิบาย : ตามธรรมชาติ Flow Line ของ Groundwater จะไหลจาก Aquifer ไปสูแหลงนํ้าธรรมชาติ เรียกวา
Natural Ex-Filtration แตเมือ่ ทําการ Induced Infiltration ก็คือการเปลี่ยน Flow Line ใหไหลจากแหลงนํ้าธรรมชาติ
ลงสูช นั้ นําแทน
้
โดยอาศัยแรงเหนี่ยวนําที่เกิดจาก Cone of Discharge ในการเหนี่ยวนํา
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)
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Grammatical Category: noun
CN087 Concept: Flow Line

Eng = Flow Line (CEB05.txt)

CN088

Eng = Flow net (CEB01.txt)

Th = สภาพไหล (CTB01.txt), ทิศ
ทางการไหล (CTS01.txt)
Features: เสนแสดงทิศทางการไหลของนํ้าใตดินแตละกระแสที่อยูใน Flow Net ของ Groundwater พบมากใน
แผนภาพทีแ่ สดงทิศทางการไหลของนํ้าบาดาลเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน ภาพ Flow Net กอนและหลัง Induced
recharge เปนตน
Conceptual Relation: ดู 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
Concept: Flow net

Th = เครือขายการไหลของนํ้า
บาดาล (CTS01.txt)
Features: สิง่ ทีใ่ ชแสดงกระแสการไหลของ groundwater ทั้งหมด ประกอบไปดวย Flow Line ซึ่งแสดงทิศทางการ
ไหลแตละทิศ พบมากใน Diagram เรื่อง Artificial recharge
Conceptual Relation: ดู 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 ความสัมพันธตามประเภทนํ้า
Artificial recharge
G
Sewage recharge
N27: Sewage recharge
G = Generic – Specific
คําอธิบาย : Sewage recharge คือ Artificial recharge ในแบบทีใ่ ชนํ้าที่ผานการบําบัดในการเติมลงสูชั้นนํ้าบาดาล
สาเหตุที่ไมไดจัดให Sewage recharge อยูใ นมิตคิ วามสัมพันธเดียวกับวิธีการเติมนํ้าแบบตางๆ เพราะ Sewage
recharge มีมโนทัศนที่ครอบคลุมวิธีการเติมนํ้าในทุกรูปแบบอยูแลว สวนที่ทําให Sewage recharge มีเอกลักษณ
เฉพาะตัวที่เดนชัดออกมาจาก Artificial recharge ก็คอื การใชนํ้าที่ผานการบําบัดเปนวัตถุดิบเทานั้น สวนวิธีการ
หรือองคประกอบอื่นในการเติมนํ้าจะเปนอยางไรก็ไดทั้งสิ้น เชน อาจใหวิธีการ Surface recharge หรือ Well
recharge แตถา ใชนํ้าที่ผานการบําบัดเปนวัตถุดิบก็นับเปน Sewage recharge ทั้งสิ้น ดังนั้น Sewage recharge
จึงเปนอีกมิติหนึ่งของความสัมพันธใน Artificial recharge ทีต่ อ งแยกออกมาพิจารณาตางหากจากชุดความสัมพันธ
อื่น

CN089

Concept: Sewage
recharge

Eng = Sewage recharge
(CEB03.txt)

Th = การเติมนํ้าที่ผานการบําบัด
(CTP01.txt), การอัดและเพิ่มเติมนํ้า
เสีย (CTB01.txt)
Features: ประเภทหนึ่งของ Artificial recharge จุดเดนคือใช Reclaimed Water มาเปน Recharge Water นอก
นัน้ ดําเนินตามขั้นตอน Artificial recharge ธรรมดา
Conceptual Relation: ดู 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)
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Grammatical Category: noun
CN090 Concept: Reclaimed
Water

Eng = Reclaimed Water
Th = นําที
้ ่ผานการบําบัด
(CEP01.txt), Treated Waste
(CTP01.txt)
Water (CEP04.txt)
Features: นําที
้ เ่ ปน Recharge Water ในกระบวนการ Sewage recharge นําชนิ
้ ดนี้ไดมาจาก Waste Water
Conceptual Relation:
Waste Water
Reclaimed Water
Industry

Water Treatment Plant

Septic Tank

Recharg
e Area

F16: Reclaimed Water
คําอธิบาย : ภาพแสดงที่มาของ Reclaimed Water ที่ใชใน Sewage recharge ทีม่ าคือ Industry นํ้าที่ไดคือ
Waste Water เมือ่ นํามาผาน Water Treatment Plant ก็จะไดเปน Reclaimed Water กอนนําไปใชใน Sewage
recharge มักจะนําไปเก็บไวใน 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 = นําเสี
้ ย (CTB01.txt)
Features: ไดจาก Industry เมือ่ นํามาผาน Water Treatment Plant ก็จะไดเปน Reclaimed Water ที่ใชใน
Sewage recharge
Conceptual Relation: ดู CN096 (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
Th = โรงบําบัดนํ้าเสีย (CTP01.txt)
(CES01.txt), Wastewater
Treatment Plant (CEP04.txt)
Features: ทําหนาที่ wastewater treatment ผลลัพทธทไี่ ดคือ Reclaimed Water ที่ใชใน Sewage recharge อาจ
ทําไดโดยวิธีการดังนี้ Filtration, Organics Removal และ Disinfecting
Conceptual Relation: ดู CN090 (Reclaimed Water)
Water Treatment
Plant

G
Wastewater Treatment
PM

Filtration
G
G

N31: Water Treatment Plant

Organics Removal
Disinfecting

G = Generic – Specific
PM = Process - Method
คําอธิบาย : Water Treatment Plant ใชกระบวนการ Wastewater Treatment ซึง่ มีวิธีการอยูสามแบบ 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
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CN093

Concept: Disinfection

Eng = Disinfection-n.
Th = การฆาเชื้อ –n.(CTP01.txt),
(CES03.txt), Disinfect-v.
ฆาเชื้อ – v. (CTP01.txt)
(CEP01.txt)
Features: กระบวนการฆาเชือ้ ในนํ้าที่เกี่ยวของกับกระบวนการ Artificial recharge เชน Reclaimed Water กอนนํา
ไปผานกระบวนการ Sewage recharge หรือกับนํ้าที่ไดจาก ASR โปรแกรมซึ่งตองนํามาผานการฆาเชื้อใหได
Potable Standard
Conceptual Relation: ดู CN092 (Water Treatment Plant) และ
Disinfection

Chlorination

G

N32: Disinfection
G = Generic – Specific
คําอธิบาย : Chlorination เปนการ Disinfection โดยการเติมสารคลอรีนลงไปในนํ้า
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
Eng = Potable Water (CEP01.txt) Th = นํ้าอุปโภคบริโภค
Water
(CTB01.txt)
Features: นํ้าที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมสําหรับการอุปโภคบริโภค
Conceptual Relation:
Disinfection

C

Potable water
N33: Potable water

C = Cause – Effect
คําอธิบาย : Disinfection ทําใหได Potable water
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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.
Th = (CES02.txt), Chlorinate –v.
(CEB04.txt)
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: ทีเ่ ก็บ Reclaimed Water กอนการนําไป Sewage recharge อาจทําหนาที่เปนเหมือน Recharge
Pump ไดดวย
Conceptual Relation: ดู 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
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28

Main Chart
Relevant Sciences
Artificial recharge
Basic Elements
Recharge
Aquifer
Natural recharge
Hydrologic Cycle of Groundwater
Runoff
Causes of Recharge
Groundwater Pumping
Overdraft
Declining water level
Groundwater Level
Evolution
Unsaturated Zone
Injection
Methods
Surface recharge
Recharge Water
Basin Recharge
Ditch
Bank
Recharge Area
Recharge Rate
Decrease in Infiltration Rate
Surface Clogging
Wet Period

A1
CN003
A2
CN004
CN005
CN008
CN009
CN010
A3
CN018
CN020
CN024
CN025
A4
CN030
CN038
A5
CN042
CN043
CN045
CN050
CN054
CN055
CN056
CN058
CN059
CN066
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N29
N30
N31
N32
N33
รูปภาพ
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

Well Clogging
Sewage recharge
Water Treatment Plant
Disinfection
Potable water

CN076
A6
CN092
CN093
CN094

Groundwater
Native Groundwater
Filtration
Infiltration
Deep-well Injection
ASR
Chain of Basins
Ditch Method
Natural Channel Method
Flooding Method
Well recharge
Recharge Well
Cone of Recharge
Conjunctive Well
Induced Infiltration
Reclaimed Water

CN006
CN007
CN028
CN029
CN036
CN040
CN047
CN049
CN052
CN053
CN068
CN069
CN075
CN084
CN086
CN090
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ภาคผนวก ค
ประมวลศัพท
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บันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)
สัญลักษณที่ใช
1. สัญลักษณแสดงที่มาของศัพทไทย
(ชื่อไฟล) = ศัพทไทยทีม่ าจากศัพทที่ใชอยูเดิม โดยผานเกณฑการยอมรับและความคุนเคย และ
เกณฑความถูกตองเหมาะสม
(ชื่อไฟล)+ = ศัพทไทยทีม่ าจากศัพทที่ใชอยูเดิม ผานเกณฑความถูกตองเหมาะสม แตไมผานเกณฑ
การยอมรับและความคุนเคย
#
= ศัพทไทยที่ไดจากการแกไขเปลี่ยนแปลงศัพทเดิม
= ศัพทไทยทีไ่ ดจากการบัญญัติใหม จะมีเชิงอรรถกํากับเพื่อใหรายละเอียดในการ
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
ศัพทในชุดนีเ้ ปนศัพทที่ประกอบดวยศัพทที่เชื่อมโยงถึงศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับศาสตรนี้ในวงกวาง มัก
จะพบศัพทชุดนี้ในหนังสือตําราทางดานวิชาการ ประกอบไปดวยศัพทดังนี้
TR001
TR002
TR003

Study of Groundwater
Groundwater Development & Management
Aquifer Artificial Recharge
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TR001

Eng: Study of Groundwater
Thai: ศาสตรดานนํ้าบาดาล (CTB01.txt)
(CEB02.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Relevant sciences
Definition: เปนศาสตรที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับนํ้าบาดาลในทุกๆ ดาน เชน ดานธรณีวิทยา ดานวิศวกรรมนํ้า ดานสิ่ง
แวดลอม เปนตน ซึง่ ศาสตรการเติมนําลงชั
้ ้นนํ้าบาดาลมักจะถูกรวมไวในฐานะศาสตรยอยของเรื่องการพัฒนาและ
จัดการนําบาดาลซึ
้
่งเปนแขนงหนึ่งของศาสตรดานนํ้าบาดาลนี้ (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

Thai: การพัฒนาและจัดการนํ้าบาดาล (CTB01.txt)

Management (CEB01.txt)

Grammatical Category: noun
Subject Field: Relevant sciences
Definition: เปนสาขาหนึ่งของศาสตรเรื่องนํ้าบาดาล วาดวยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในการใชและอนุรักษนํ้า
บาดาล และการจัดการใหมีนํ้าบาดาลใชอยางเพียงพอสําหรับผูบริโภค หนึ่งในเทคโนโลยีการจัดการนํ้าบาดาล ก็คือ
การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล เพราะชวยใหนํ้าบาดาลมีปริมาณสมดุลย แกปญหาปริมาณนํ้าบาดาลสํารองลดลงได
(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: การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล (CTP01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Definition: การเติมนําลงไปในชั
้
้นนํ้าดวยวิธีการตางๆ เชน การเติมนํ้าผานบอบาดาล หรือการเติมนํ้าทางผิวดิน
เปนตน นับเปนการเลียนแบบวิธีการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลตามธรรมชาติ โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับเรื่องธรณีวิทยาและ
ชัน้ นําเข
้ าชวย มนุษยใชกระบวนการนี้แกปญหาปริมาณนํ้าบาดาลสํารองลดตํ่าลดตํ่ากวาสมดุลย จนทําใหเกิด
ปญหาแผนดินทรุด หรือการแทรกตัวของนํ้าเค็ม ถือเปนสวนหนึ่งของสาขาการพัฒนาและจัดการนํ้าบาดาลที่อยูใน
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ศาสตรเรือ่ งนําบาดาล
้
นอกจากนั้น การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลยังถือเปนวิธีการเติมนํ้าวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนวิธีที่กระทํา
โดยมนุษย ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งคือ การเพิ่มเติมนํ้าตามธรรมชาติ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเอง (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)

174

A2 Basic elements
ศัพทชดุ นีเ้ กีย่ วกับองคประกอบพื้นฐานของการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล อาจพบมากในตําราเรียน และเปน
สิง่ ทีต่ อ งเรียนรูเ พื่อทําความเขาใจกับเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลใหไดอยางแทจริง
TR004
TR005
TR006
TR007
TR008
TR009
TR010
TR011
TR012
TR013
TR014
TR015
TR016

Recharge (n., v.)
Aquifer
Groundwater
Native Groundwater
Natural Recharge
Hydrologic Cycle
Runoff
Storm Runoff
Groundwater Runoff
Surface Runoff
Precipitation
Evaporation
Ex-filtration
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TR004

Eng: Recharge - n. (CEB01.txt),
Thai: การเติมนํ้า –n. (CTB01.txt), เติมนํ้า-v.#
Recharge –v. (CEฺBฺ 01.txt)
Grammatical Category: noun, verb
Subject Field: ฺ Basic Elements
Definition: การเพิม่ เติมนําลงในชั
้
้นนํ้าบาดาล อาจเกิดขึ้นโดยกระบวนการธรรมชาติ ที่นํ้าฝนตกลงมาแลวไหลลงสู
ชัน้ นําบาดาล
้
หรือโดยการกระทําของมนุษย ผานทางการสูบนํ้าลงไปเติมในชั้นนํ้าบาดาล แบงออกไดเปนสอง
ประเภท คือ การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล และ การเพิ่มเติมนํ้าโดยธรรมชาติ (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: ชัน้ นํ้าบาดาล (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Basic Elements
Definition: ชัน้ หิน ชั้นทรายหรือ ชั้นกรวด ใตดนิ ทีส่ ามารถกักเก็บนํ้าไวได ซึ่งเมื่อมีการขุดบอแลวสามารถสูบขึ้นมาใช
ไดในปริมาณทีเ่ พียงพอตอการใชงานใหเกิดประโยชนได และชั้นนํ้าบาดาลยังแบงออกไดเปนสองประเภท คือ ชั้นนํ้า
ปด และชั้นนํ้าเปด (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: นําบาดาล
้
(CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Basic Elements
Definition: นํ้าที่พบอยูใตดนิ จะแทรกอยูตามชองวางของชั้นหินหรือชั้นกรวดทราย สามารถขุดบอหรือใชวิธีการอื่นๆ
นําขึน้ มาใชงานได หรืออาจซึมขึ้นมาสูพื้นโลกเองตามธรรมชาติ เปนแหลงนํ้าสําคัญของตานํ้าหรือลําธารบางแหลง
(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: นําบาดาลเดิ
้
ม #1
Grammatical Category: noun
Subject Field: Basic Elements > Groundwater
Definition: นําบาดาลที
้
อ่ ยูใ นชั้นนํ้ากอนที่จะมีการเติมนํ้าลงไปโดยกระบวนการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล (CEP01.txt)
Illustration: The native groundwater displaced by injection will move back when the reclaimed water is
recovered. (CEP01.txt)
Note: มักจะใชศพั ทนใี้ นกรณีทมี่ ีความแตกตางระหวางนํ้าบาดาลเดิมกับนํ้าที่เติมเขาไปใหม เชนเมื่อนํ้าที่เติมเขาไป
ใหมมคี ณ
ุ ภาพดอยกวานํ้าบาดาลเดิม และพลอยทําใหคุณภาพนํ้าบาดาลเดิมดอยตามไปดวย
Linguistic Specification: Cross-reference: Groundwater (TR004)

1

แกไขศัพทจากเดิม ‘นําบาดาลที
้
่มีอยูเดิม’ (CTB01.txt) ดวยวิธกี ารตัดคําใหกระชับ เหลือเพียง ‘นําบาดาลเดิ
้
ม’
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TR008
Eng: Natural Recharge (CEB01.txt)
Thai: การเพิม่ เติมนํ้าโดยธรรมชาติ (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Basic Elements
Definition: การเพิ่มเติมนํ้าดวยวิธีตามธรรมชาติ นํ้าจากผิวดินจะไหลซึมลงสูชั้นนํ้าหรือไหลผานซอกหินลงสูชั้นนํ้า
โดยตรง และทําใหระดับนํ้าบาดาลเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณนําบาดาลที
้
่เพิ่มขึ้นดวยวิธีการนี้จะมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับ
ปริมาณนํ้าผิวดิน ถือเปนประเภทหนึ่งของการเติมนํ้า (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)
Eng: Hydrologic Cycle of Groundwater Thai: วัฏจักรนํ้าบาดาล # 2
(CEB02.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Basic Elements
Cross-reference: วงจรนําบาดาลที
้
่หมุนเวียนอยูระหวางบรรยากาศ ผืนดิน และใตดิน เริ่มจากไอนํ้าจากผิวโลก
ระเหยขึน้ สูบรรยากาศ แลวกลั่นตัวกลับมาเปนฝนสูพื้นดิน กลายเปนนํ้าผิวดินที่ไหลลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ สวนหนึ่ง
อาจไหลลงสูชั้นนํ้าบาดาล ทําใหปริมาณนํ้าบาดาลเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผานไป นํ้าสวนหนึ่งก็จะไหลออกไปสูผิวดินตาม
กระบวนการธรรมชาติ กอนจะหมุนเวียนกลับสูบรรยากาศอีกครั้ง (CEB02.txt, R03)
TR009

Evaporation

Infiltration
Precipitation

Runoff

Surface water
Ex-filtration

Aquifer

Groundwater

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

ของเดิมเปนคําทับศัพท จึงปรับแกใหมโดยใชคําวา วัฏจักรนํ้า แทน Hydrologic Cycle ซึง่ เปนคําที่ติดหูอยูแลว
และเติมคําวา บาดาล เขาไปเพื่อแทน groundwater จึงไดออกมาเปน วัฏจักรนํ้าบาดาล
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in the regional assessment of environmental contamination. (CEB02.txt)
Note: Hydrologic Cycle of Groundwater ตางจาก Hydrologic Cycle ธรรมดาทั่วไปตรงทีจ่ ะหมายถึงเฉพาะวัฏ
จักรนําใต
้ ดินเทานั้นไมรวมนํ้าผิวดินตางๆ ดวย และกระบวนการจะรวมถึงการหมุนเวียนของนํ้าใตผืนดินดวย
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: นํ้าฝน (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater
Definition: นํ้าฝนที่ตกลงสูพื้นดิน กลายเปนสวนหนึ่งของนํ้าผิวดิน บางสวนอาจไหลลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติหรือไหล
ลงสูใตดิน สามารถแบงตามประเภทของนํ้าไดเปนนํ้าจากพายุ นํ้าจากหิมะ และนํ้าจากลูกเห็บ แตถาแบงตาม
ลักษณะการไหลลงสูชั้นนํ้าบาดาล จะแบงไดเปน นําฝนที
้
่ไหลซึมผานชั้นดินลงสูชั้นนํ้าบาดาล และนํ้าฝนที่ไหลสูชั้น
นําบาดาลโดยตรง
้
(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: นําจากพายุ
้
(CTS01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater >
Runoff

Definition: นํ้าฝนประเภทหนึ่ง โดยมากจะมีปริมาณมาก มีแหลงที่มาจากพายุหรือฝนตกครั้งใหญ นับเปนแหลงที่
มาสําคัญอีกอยางของนํ้าที่ใชในกระบวนการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ซึง่ การใชนํ้าประเภทนี้นอกจากจะชวยลดคาใช
จายแลว ยังชวยลดปริมาณนํ้าที่อาจทําใหเกิดอุทกภัยถาปลอยใหอยูบนผิวดินไดดวย (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: นําฝนที
้
่ไหลซึมผานชั้นดินลงสูชั้นนํ้าบาดาล3
Grammatical Category: noun
Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater >
Runoff

Definition: นําฝนที
้
่ผานกระบวนการไหลซึมผานชั้นดินกอนลงสูชั้นนํ้าบาดาล (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: นําฝนที
้
่ไหลสูชั้นนํ้าบาดาลโดยตรง4
Grammatical Category: noun
Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater >
Runoff

Definition: นําฝนที
้
ไ่ หลลงสูชั้นนํ้าบาดาลไดโดยไมผานกระบวนการไหลซึมผานชั้นดิน อาจทําไดโดยไหลผานซอก
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
4

บัญญัตใิ หมดว ยวิธีคําสําคัญ ไดจากการรวมเอาคุณสมบัติเดนของศัพทมาไวดวยกัน
บัญญัตใิ หม โดยใชวิธีคําสําคัญ 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: สวนหนึ่งของวัฏจักรนํ้าบาดาล เปนนําที
้ ไ่ ดจากวัฏจักรนํ้า กลั่นตัวจากไอนํ้า 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: สวนหนึ่งของวัฏจักรนํ้าบาดาล คือการทีน่ าเปลี
ํ้ ่ยนจากสภาวะที่เปนของเหลวไปอยูในรูปของไอนํ้า (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: การซึมออกจากชั้นนํ้า5
Grammatical Category: noun
Subject Field: Basic elements > Hydrologic Cycle of Groundwater
Definition: สวนหนึ่งของวัฏจักรนํ้าบาดาล เปนการไหลซึมของนํ้าบาดาลผานชั้นดินออกสูพื้นผิวดิน (CEB01.txt)
Illustration: Coil bacteria beneath time spreading areas show that natural ex-filtration happen quite often.
(CEB04.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: ดู Hydrologic Cycle of Groundwater (TR009)

5

บัญญัตใิ หมโดยใชวิธีคําสําคัญ ไดจากการรวมเอาคุณสมบัติเดนของศัพทมาไวดวยกัน
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A3 = Reasons to artificial recharge
ศัพทชดุ นีเ้ ปนศัพทเกี่ยวกับปญหาตางๆซึ่งเปนที่มาของการนําการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลมาใช สวนใหญ
จะพบในเอกสารวิชาการและเอกสารประชาสัมพันธ ประกอบดวยศัพทตอไปนี้
TR017
TR018
TR019
TR020
TR021
TR022
TR023
TR024
TR025
TR026
TR027

Water Pumping
Discharge (n., v.)
Natural Discharge
Overdraft (n., v.)
Safe Yield
Salt-water Instrusion
Land Subsidence
Declining Water Level
Groundwater Level
Water Table
Piezometric Surface
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TR017
Eng: GroundWater Pumping (CEB01.txt) Thai: การสูบนํ้าบาดาล (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Causes of Artificial recharge
Definition: การสูบนําออกจากชั
้
้นนํ้าบาดาล อาจทําไดโดยใชเครื่องมือตางๆ เชน ปม หรือสูบมือโยก เปนตน เปนวิธี
การทีก่ ระทําโดยมนุษย ตรงขามกับการสูญเสียนํ้าบาดาลตามธรรมชาติ (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: ในที่นี้ Pumping ใชกบั การสูบออกอยางเดียว แตในศาสตรอื่น อาจมีการใช Pumping ในความหมายทั้งการ
สูบออกและสูบเขา
Linguistic Specification: syn. = Pumping (CES04.txt)
Cross-reference: Discharge (TR019), Natural Discharge (TR021)
TR018
Eng: Discharge (CEB02.txt)
Thai: การสูญเสียนํ้าบาดาล #6 , ออก ,ไหลออก7
Grammatical Category: noun, verb
Subject Field: Causes of Artificial recharge
Definition: การทีน่ าออกจากชั
ํ้
น้ นํ้าบาดาล อาจโดยการไหลซึมออกตามธรรมชาติเมื่อไดรับแรงเหนี่ยวนําแหลงนํ้าผิว
ดินทีอ่ ยูใกลเคียง หรือโดยการที่ถูกสูบใชโดยมนุษย แบงออกเปนสองประเภทคือ การสูบนํ้าออกจากชั้นนํ้า
บาดาลโดยมนุษย และการสูญเสียนํ้าบาดาลตามธรรมชาติ (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

เดิมมีการใชคําวา ‘การทีน่ าออกจากชั
ํ้
้นนํ้าบาดาล’ (CTB01.txt) แตเห็นวาเปนคําที่ยาวและฟงดูไมคุนเคย จึง
เปลีย่ นใหมโดยคงคุณสมบัติเดนของศัพทเอาไว เปน ‘การสูญเสียนํ้าบาดาล’
7
บัญญัติใหมโดยวิธีคําสําคัญ ยึดตามลักษณะเดนของศัพท
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TR019
Eng: Natural discharge (CEB01.txt)
Thai: การสูญเสียนํ้าบาดาลตามธรรมชาติ8
Grammatical Category: noun
Subject Field: Cause of Artificial recharge > Discharge
Definition: กระบวนการตามธรรมชาติที่นํ้าบาดาลไหลซึมออกจากชั้นนํ้าเองเพื่อใหเกิดความสมดุลยตามธรรมชาติ
นับเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหตองมีการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล (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: การสูบนํ้าขึ้นมาใชจนเกินสมดุลย (CTP01.txt)+,
สูบนําขึ
้ ้นมาใชจนเกินสมดุลย (CTP01.txt)
Grammatical Category: noun, verb
Subject Field: Cause of Artificial recharge
Definition: ภาวะทีม่ กี ารสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชมากเกินไป จนเกิดการเสียสมดุลยตามธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหา
ตามมามากมาย เชน แผนดินทรุด หรือ การแทรกซึมของนํ้าเค็ม 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: ปริมาณนําบาดาลที
้
่สามารถสูบใชไดเปนรายปโดยไมทําใหเกิดผลที่ไมพึงประสงค เชน ภาวะเกินสมดุลย
ตามธรรมชาติที่อาจนําไปสูปญหาแผนดินทรุดและปญหาอื่นๆ 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

บัญญัติใหมโดยวิธอี งิ กลุม เนื่องจาก 'discharge' มีการใชวา 'การสูญเสียนํ้าบาดาล'
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Cross-reference: Discharge (TR018) ,Overdraft (TR020)
TR022
Eng: Salt-water Intrusion (CEB03.txt) Thai: การแทรกตัวของนํ้าเค็ม (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Cause of Artificial recharge > Overdraft
Definition: การทีน่ าเค็
ํ้ มหรือนําทะเลไหลเข
้
ามาแทรกซึมในชั้นนํ้าบาดาลทําใหนํ้าบาดาลกลายเปนนํ้ากรอย ไม
สามารถสูบใชไดอีกตอไป และอาจเปนสาเหตุทําใหดินเสียไดอีกดวย ภาวะนี้เกิดจากการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชมาก
เกินไป เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหตองมีการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล (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: การทีแ่ ผนดินทรุดตําลงกว
่
าปกติเนื่องจากการถูกสูบของเหลว (ในที่นี้คือนํ้าบาดาล) ออกจากชั้นดินมาก
เกินไป สภาพนี้จะเกิดหนักขึ้นเรื่อยๆ ถาไมแกไขดวยการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลหรือ การหยุดใชนํ้าบาดาล เปน
สาเหตุหนึง่ ที่ทําใหตองมีการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล (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
Thai: การลดลงของระดับนํ้าบาดาล (CTB01.txt)+
(CES02.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Cause of Artificial recharge > Overdraft
Definition: ภาวะที่ระดับนํ้าบาดาลลดตําลงมากจนปริ
่
มาณนํ้าบาดาลสํารองตามธรรมชาติมีนอยเกินไป สาเหตุเกิด
จากการสูบใชนํ้าบาดาลมากเกินปริมาณสมดุลย (CES02.txt)

185

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: ระดับนํ้าบาดาล (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Cause of Artificial recharge > Overdraft >
Declining Water Level
Definition: ระดับนําบาดาล
้
เปนจะแสดงคาใหรูวานํ้าบาดาลมีมากหรือนอยในขณะนั้น โดยยังแบงไดอีกเปนสอง
ประเภทคือ ระดับนํ้าในชั้นนํ้าเปด และระดับนํ้าในชั้นนํ้าปด (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: ระดับนํ้าในชั้นนํ้าเปด # 9
Grammatical Category: noun
Subject Field: Cause of Artificial recharge Cause of Artificial
recharge > Overdraft > Declining Water Level > Groundwater
Level
Definition: ระดับนํ้าบาดาลชนิดหนึ่ง แสดงระดับนํ้าในชัน้ นําเป
้ ด นํ้าในชั้นนี้ไรแรงดัน ดังนั้นจึงสามารถอานคา
ระดับนํ้าไดโดยตรง ตรงขามกับระดับนํ้าในชั้นนํ้าปดที่ตองอานคาผานทางบอสังเกตการณ (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

เดิมใชรวมกันหมดวา ‘ ระดับนํ้าบาดาล (CTB01.txt)’ แตจริงๆ แลวสื่อมโนทัศนที่ตางกันจึงตองปรับเปลี่ยนใหม
โดยนําลักษณะเดนของมโนทัศนมาสื่อ ชี้ใหเห็นวาเปนระดับนํ้า แตเปนระดับนํ้าในชั้นนํ้าเปดเทานั้น
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Note: Linguistic Specification: Cross-reference: Groundwater Level(TR025), Piezometric Surface (TR027)
TR027
Eng: Piezometric Surface (CEB03.txt) Thai: ระดับนํ้าในชัน้ นํ้าปด10
Grammatical Category: noun
Subject Field: Cause of Artificial recharge > Overdraft >
Declining Water Level > Groundwater Level
Definition: ระดับนําบาดาลชนิ
้
ดหนึ่ง อยูในชั้นนํ้าปด นํ้าในชั้นนี้มีแรงดัน ดังนั้นจึงไมสามารถอานคาระดับนํ้าได
โดยตรง ตองขุดเจาะบอสังเกตการณเพือ่ วัดระดับนํ้าในชัน้ นํ้านี้ (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

บัญญัตขิ นึ้ ใหม โดยอิงจากศัพทในกลุมเดียวกัน เอาคําวาระดับนํ้ามาจาก Water Level สวนคําวา ‘ในชั้นนํ้าปด’
มาจากสถานที่ซึ่งมโนทัศนสื่อถึง
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A4 = Evolution of artificial recharge
ศัพทในชุดนีเ้ กีย่ วของกับพัฒนาการของการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล วากวาจะมาเปนรูปแบบการดําเนินการ
แบบนี้ ไดผา นขั้นตอนการวิวัฒนาการอยางไรมาบาง ศัพทในชุดนี้พบในตําราเรียนเปนสวนใหญ
TR028
TR029
TR030
TR031
TR032
TR033
TR034
TR035
TR036
TR037
TR038
TR039
TR040
TR041

Filtration
Infiltration
Unsaturated Zone
Saturated Zone
Permeability
Unconfined Aquifer
Confining Layer
Pumping Well
Deep-well Injection
Contamination
Injection, Inject
Confined Aquifer
ASR
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
Discharge
Unconfined Aquifer
Native Groundwater

F03: Filtration
พัฒนาการขั้นตนที่นําไปสูการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล เปนการทีม่ นุษยกรองนํ้าโดยการเทนํ้าใหไหลซึมผานชั้นหินชั้น
ดินลงไปอยูใ นชั้นนํ้าบาดาล เพื่อจะไดสูบขึ้นมาใชภายหลัง เปนการกระทําเลียนแบบการเพิ่มเติมนํ้าตามธรรมชาติ
จุดประสงคคอื ทําใหนํ้าสะอาดในระดับหนึ่ง นํ้าที่ผานวิธีการนี้มักจะนําไปใชในการเกษตรเปนหลัก (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)
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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
วิธกี ารที่ใชในการกรอง โดยเปนการทีน่ าผิ
ํ้ วดินไหลซึมผานชั้นดินลงสูชั้นนํ้าบาดาล (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: บริเวณไมอิ่มนํ้า (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Evolution of artificial recharge > Filtration >
Infiltration
Definition: ชัน้ ดินในสวนที่ไมอิ่มนํ้าหรือไมมีนํ้าบาดาลกักเก็บอยู มักประกอบไปดวยดิน หิน หรือกรวดทราบที่อันตัว
กันแนนเปรียบเสมือนที่กรองนํ้าชั้นดี มีความพรุนตํา่ และไมมีคุณสมบัติในการกักเก็บนํ้า ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ตรง
ขามกับชัน้ ทีม่ คี ุณสมบัติในการกักเก็บนํ้า และมีความพรุนสูงที่เรียกวา บริเวณอิ่มนํ้า (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: บริเวณอิ่มนํ้า (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Evolution of artificial recharge > Filtration >

190

Infiltration
Definition: ชัน้ ดินที่อิ่มนํ้า หรือมีความสามารถในการอุมนํ้า มีนํ้าบาดาลกักเก็บอยู และมีความพรุนตํ่า ตรงขามกับ
บริเวณไมอมิ่ นํ้า ซึ่งมีความพรุนสูงและไมมีความสามารถในการอุมนํ้า (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: คุณสมบัติของชั้นดิน เปนความสามารถของวัตถุที่จะยอมใหของเหลวซึมผานได วัตถุที่มีความพรุนมาก
เชน กรวดหรือทราย จะปลอยใหนํ้าไหลผานไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่วัตถุซึ่งมีความพรุนนอย เชน โคลน นํ้าก็ไม
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: ในศาสตรอื่น อาจมีการใชคําวา ‘ความพรุน’ ในการสื่อมโนทัศน Porosity ดวย ดังนั้นจึงควรระวังความสับสน
ทีอ่ าจเกิดขึ้นได
Linguistic Specification: Cross-reference: Saturated Zone (TR031), Unsaturated Zone (TR030)
TR033
Eng: Unconfined Aquifer (CEB02.txt) Thai: ชัน้ นํ้าเปด (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Evolution of artificial recharge > Filtration >
Infiltration
Definition: ชัน้ นํ้าบาดาลที่ดา นบนอยูต ดิ กับบริเวณที่ไมอิ่มนํ้า ซึ่งชั้นดินชั้นหินในบริเวณดังกลาวมีความพรุนสูง ทํา
ใหอากาศผานมาสูชั้นนํ้านี้ได และทําใหนาที
ํ้ ่อยูในชั้นนํ้านี้ปราศจากแรงดัน ชัน้ นําเป
้ ดนี้มีคุณสมบัติตรงขามกับชั้น
นํ้าปด (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: ชัน้ หิน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Evolution of artificial recharge > Filtration >
Infiltration
Definition: ชัน้ หินที่ไมมีความพรุน หรือมีความพรุนตํ่ามาก ของเหลวหรือนํ้าไมสามารถซึมผานได ชั้นหินนีจ้ ะกั้น
ดานลางของชัน้ นํ้าเปด และกั้นทั้งดานบนและลางของชั้นนํ้าปด ทําใหนํ้าในชั้นนํ้าปดมีแรงดัน และทําหนาที่แยกชั้น
นําทั
้ ้งสองออกจากกันดวย (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: อุปกรณที่ใชในกระบวนการกรอง ลักษณะเปนบอทีข่ ดุ ลงไปจนถึงชั้นนํ้าบาดาลเปดที่ตองการ และทํา
หนาทีส่ บู นําที
้ ่กรองผานชั้นดินลงไปเก็บในชั้นนํ้าเปดดังกลาวขึ้นมาใชงาน (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)
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TR036
Eng: Deep-well Injection (CEB02.txt) Thai: การอัดนํ้าเสีย (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Evolution of artificial recharge
Definition:
Waste
Injection Well
Unconfined Aquifer
Injection
Confining layer
Contamination

Confined Aquifer
F05: Deep-Well Injection
พัฒนาการขัน้ ทีส่ องกอนจะมาเปนการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล โดยเปนการพัฒนาตอจากการกรอง เปนการเจาะบอ
บาดาลลงไปในชัน้ นํ้าบาดาลที่เปนชั้นนํ้าปด เพื่ออัดของเหลวลงไปในชั้นนํ้าดังกลาว แรกเริ่มวิธีการนี้ใชในการอัด
ของเสียที่กําจัดยากลงไปเก็บไวในชั้นนํ้าปด แตตอ มาพบวาวิธีการนี้อาจทําใหเกิดการปนเปอนตอสิ่งแวดลอมได ดัง
นั้นปจจุบัน ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวจึงพยายามหลีกเลี่ยงการกําจัดของเสียดวยวิธีนี้ และเปลี่ยนมาใชเทคนิคการ
เจาะบออัดของเหลวดังกลาวในการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลแทน (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: การปนเปอนในชั้นนํ้า (CTP01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Evolution of artificial recharge > Deep-well
Injection
Definition: ภาวะทีเ่ ปนผลขางเคียงจากการอัดนํ้าเสีย เปนการที่ของเสียหรือสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ลงไป
อยูในชั้นนํ้าบาดาล และทําใหคุณภาพหรือคุณสมบัติของนํ้าบาดาลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (CEB01.txt)
Illustration: If groundwater is to continue to play an important role in the development of the world's waterresource 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)
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Eng: Injection (CEB01.txt), Inject
Thai: การอัดนํ้า # 11, อัดนํ้า # 12
(CEB01.txt)
Grammatical Category: noun, verb
Subject Field: Evolution of artificial recharge > Deep-well
Injection
Definition: วิธกี ารที่ใชในการอัดนํ้าเสีย โดยเปนการอัดหรือเติมของเหลวลงไปสูชั้นนํ้าบาดาล ในการอัดนํ้าเสีย จะ
หมายถึงการเติมนําเสี
้ ยหรือของเสียอื่นๆลงไปสูชั้นนํ้าบาดาล สวนในความหมายทั่วไปจะหมายถึงการอัดหรือเติมนํ้า
ลงไปในชั้นนํ้าบาดาล ในศาสตรเรื่องการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล แบงการอัดนํ้านี้เปนสามรูปแบบ คือ การอัดนํ้า
ธรรมดาทีใ่ ชในกระบวนการเติมนํ้าดวยบอบาดาล การอัดของเสียลงไปในชั้นนํ้าปดในการอัดนํ้าเสีย และการเติมนํ้า
ทีผ่ า นการบําบัดลงสูชั้นนํ้าบาดาลในกระบวนการเติมนํ้าที่ผานการบําบัด(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)

TR038

TR039
Eng: Confined Aquifer (CES01.txt)
Thai: ชัน้ นํ้าปด (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Evolution of artificial recharge > Deep-well
Injection
Definition: ชั้นนํ้าทีใ่ ชเปนทีเ่ ก็บของเสียในกระบวนการอัดนํ้าเสียและใชเปนที่กักเก็บนํ้าในกระบวนการเอเอสอาร
ลักษณะของชั้นนํ้านี้จะถูกปดกั้นดานบนและดานลางดวยชั้นหินทีไ่ มมคี วามพรุนหรือมีความพรุนตํ่ามาก นํ้าและ
อากาศจากภายนอกไมสามารถผานมาถึงชัน้ นํ้านี้ได นําบาดาลที
้
่กักเก็บอยูในชั้นนี้จึงมีความดันสูง เปนชั้นนํ้าที่มี
ลักษณะตรงขามกับชั้นนํ้าเปด (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 ‘การอัดฉีดนํ้า’(CTB01.txt) โดยใชวิธีตัดคําวา ‘ฉีด’ ออกเพือ่ ใหศัพทกระชับ และไมเปนการเสีย
ความหมาย
12
แกไขจากศัพทเดิม ‘อัดฉีด’ (CTB01.txt) โดยวิธกี ารตัดคํา ตัดคําวา ‘ฉีด’ ออก เพื่อใหศัพทมีความกระชับแกไขจาก
ศัพทเดิม ‘อัดฉีด’ (CTB01.txt) โดยวิธีการตัดคํา ตัดคําวา ‘ฉีด’ ออก เพื่อใหศัพทมีความกระชับ
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Note: Linguistic Specification: Cross-reference: Deep-well Injection (TR039), ASR(TR044)
TR040
Eng: ASR (CES01.txt)
Grammatical Category: noun
Definition:
Recharge

Thai: กระบวนการเอเอสอาร 13
Subject Field: Evolution of artificial recharge

ASR Well

Discharge

Water Table

Confined Aquifer
(เอ) ASR Well During Recharge for Storage

(บี) ASR Well During Recovery Process
F06: ASR

วิธีการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาจากการเติมนํ้าผานบอบาดาล นับเปนพัฒนาการขั้นลาสุดของเทคโนโลยีการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาล วิธีนี้ใชในการนํานํ้าลงไปเก็บรักษาไวในชั้นนํ้าปด แลวนํากลับขึ้นมาใชใหมในยามจําเปน โดยปรับปรุงบอ
เติมนําให
้ ทาหน
ํ าที่สูบนํ้าขึ้นมาไดดวย จึงเปนวิธีการเก็บรักษาและนํานํ้าขึ้นมาใชที่ประหยัดเนื้อที่เก็บนํ้าได และ
สามารถนําบอบาดาลเกามาปรับปรุงใชใหมได ปจจุบันกําลังไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ (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 เพื่อใหจํางาย และเพราะไมสามารถใชวิธีการคําสําคัญได เนื่องจากมโนทัศนนี้สื่อความ
หมายกวางขวางมาก การจะบัญญัติศัพทใหครอบคลุมลักษณะสําคัญทั้งหมด โดยไมใหไดศัพทที่ยาวเยิ่นเยอนั้นเปน
ไปไมไดเลย
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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: บอเอนกประสงคที่ใชในกระบวนการเอเอสอาร ทําหนาที่เปนทัง้ บอเติมนํ้าและบอสูบนํ้าในหนึ่งเดียว ทํา
หนาทีน่ านํ
ํ าลงไปเก็
้
บไวในชั้นนํ้าปด แลวสูบนํ้าขึ้นมาใชใหมเมื่อมีความตองการใชนํ้า (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

บัญญัตติ ามศัพทในกลุมเดียวกัน คือ ‘กระบวนการเอเอสอาร’
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A5 = Methods of artificial recharge
ศัพทในชุดนีเ้ กีย่ วของกับวิธีการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลในรูปแบบตางๆ เปนศัพทที่อาจพบเจอไดในเอกสาร
ทุกประเภททีเ่ กีย่ วของกับการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล แตก็อาจจะพบในเอกสารเทคนิคมากเปนพิเศษ นอกจากนั้น
ยังเปนชุดศัพทที่มากที่สุดในประมวลศัพทนี้อีกดวย
TR042
TR043
TR044
TR045
TR046
TR047
TR048
TR049
TR050
TR051
TR052
TR053
TR054
TR055
TR056
TR057
TR058
TR059
TR060
TR061
TR062
TR063
TR064
TR065

Surface Recharge
Recharge Water
Surface Water
Basin Recharge
Basin
Chain of Basins
Collecting ditch
Ditch method
Ditch
Irrigation Method

TR066
TR067
TR068
TR069
TR070
TR071
TR072
TR073
TR074
TR075
Natural Channel Method
TR076
Flooding Method
TR077
Bank
TR078
Recharge Area
TR079
Recharge Rate
TR080
Infiltration Rate
TR081
Decrease in Infiltration Rate TR082
Surface Clogging
TR083
Swelling of Soil Particle
TR084
Air Entrapment
TR085
Microbial Growth
TR086
Groundwater Mound
TR087
Dispersion of Clay
TR088
Dry period

Wet Period
Infiltration Capacity

Well Recharge
Recharge Well
Well Casing
Well Screen
Filter
Monitoring Well
Injection Pump
Cone of Recharge
Well Clogging
Incrustation
Sediment
Redevelopment
Backflushing
Organic Removal
Acid Treatment
Induced Recharge
Conjunctive Well
Cone of discharge
Induced Infiltration
Flow Line
Flow net

197

TR042
Eng: Surface Recharge (CEB01.txt)
Thai: การเติมนํ้าทางผิวดิน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge
Definition: วิธหี นึ่งในการเติมนําลงชั
้ ้นนํ้าบาดาล ดวยการใหนํ้าซึมผานชั้นดินลงไป โดยมีการควบคุมปริมาณนํ้า
บริเวณทีต่ อ งการเติมนํ้า และอัตราที่นํ้าซึมลงสูชั้นนํ้าเปด อีกนัยหนึ่งการเติมนํ้าทางผิวดินก็คือการเพิ่มเติมนํ้าตาม
ธรรมชาติที่มกี ารควบคุมปจจัยตางๆ โดยมนุษยเพื่อใหสามารถเติมนํ้าไดในบริเวณที่ตองการ ปริมาณนําที
้ ่เติมไดมี
มากขึ้น และกระบวนการเติมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนัน่ เอง นับเปนวิธกี ารเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลที่เสียคาใชจาย
นอยที่สุดอีกดวย (CEB01.txt, R01)
Illustration: If land availability and hydrogeology are favorable, surface recharge is usually the most costeffective- 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: นําเติ
้ ม (CTS01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge
Definition: นําที
้ ใ่ ชเติมลงสูชั้นนํ้าบาดาลในกระบวนการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล แบงออกเปนสองประเภทคือ นํ้าผิว
ดิน และนํ้าที่ผานการบําบัด (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: นําผิ
้ วดิน (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Recharge Water
Definition: นํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน ทะเลสาบ แมนํ้า เปนตน รวมถึงนําฝนที
้
่ขังอยูตามซอกหิน 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: วิธเี ติมนํ้าดวยแองนํ้า15
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition: วิธกี ารเติมนําทางผิ
้
วดินแบบหนึ่ง ทําไดโดยการขุดแองนํ้าในบริเวณที่ตองการเติมนํ้า ปรับสภาพกนบอ
ใหนาซึ
ํ้ มผานไดโดยงาย แลวคํานวณปริมาณนํ้าและอัตราการซึมของนํ้ากอนที่จะปลอยนํ้าลงไปใหเต็มแอง เมื่อนํ้า
ซึมลงไปในชัน้ ดิน ตองคอยเติมนํ้าใหเต็มแองอยูเสมอ อาจทําไดโดยใชแองเพียงแองเดียว 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)
Grammatical Category: noun

Thai: แองนํา้ (CTB01.txt)+
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface
Recharge > Basin Recharge
Definition: องคประกอบสําคัญในวิธีเติมนํ้าดวยแองนํ้า ทําหนาที่เปนแหลงพักนํ้าเพื่อใหนํ้าไหลซึมลงสูชั้นนํ้าบาดาล
ลักษณะเปนแองที่คอนขางแบน อาจเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ หรือโดยการขุด ลักษณะไมลึกมาก ความกวางมากกวา

15

บัญญัติขึ้นใหมโดยใชวิธีการผสมศัพท (Keywords) เอาคุณสมบัติเดนของมโนทัศน คือการเติมนํ้าโดยใชแองนํ้า
มาสรางเปนศัพทวา ‘วิธเี ติมนํ้าดวยแองนํ้า’ โดยใชวธิ อี งิ กลุมดวย ศัพทอื่นในกลุมลวนมีการใชคําวาวิธีนําหนาทั้งสิ้น
เชน วิธเี ติมนํ้าดวยคูนํ้า วิธีนํ้าทวม เปนตน ดังนั้นศัพทคํานี้จึงบัญญัติโดยใช ‘วิธี’ นําหนาดวย
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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:
Collecting Ditch

Basin
(เอ) ภาพดานขางของ chain of basins

Basin
(บี) ภาพดานบนของ chain of basins

F07: Chain of Basins
วิธเี ติมนํ้าดวยแองนํ้าแบบหนึ่ง เปนระบบที่ประกอบดวยแองนํ้ามากกวาหนึง่ อาง จัดใหอยูในระดับเหลื่อมลํ้ากันและ
มีทศิ ทางการไหลของนํ้าที่เชื่อมโยงถึงกัน ใหนาที
ํ้ ล่ นจากแองบนไหลลงสูแองลางไปเรื่อยๆ ตรงปลายแองสุดทายจะ
มีครู บั นําคอยรั
้
บนําวนกลั
้
บขึ้นไปยังบอแรกใหมเปนวงจรการเติมนํ้าดวยแองนํ้า วิธีนี้มีประโยชนในแงที่นํ้ามีการหมุน
เวียนจึงไมตกตะกอนทําใหกนแองอุดตัน (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)

200

TR048
Eng: Collecting ditch (CEB04.txt)
Thai: คูรับนํ้า # 16
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition: คูชนิดหนึ่ง ทีข่ ดุ ขึน้ เพือ่ ใชในระบบหมุนเวียนนํ้าของการเติมนํ้าทางผิวดิน สวนใหญจะพบในวิธีการเติม
นําทางผิ
้
วดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะการเติมนํ้าดวยระบบหลายแองและดวยวิธีนํ้าทวม
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: วิธเี ติมนําด
้ วยคูนํ้า (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition:
Recharge Area

Collecting Ditch

Ditch

F08: Ditch Method
วิธกี ารเติมนํ้าทางผิวดินแบบหนึ่ง ทําไดโดยการขุดคูใหมลี กั ษณะวนเวียนอยูในพื้นที่ที่ตองการเติมนํ้า และเชื่อมตอ
ปลายคูทั้งสองดานดวยคูรับนํ้า เพือ่ ใหเปนระบบหมุนเวียนนํ้า และเพื่อไมใหตะกอนดินที่ติดมากับนํ้าตกตระกอนอุด
ตันกนบอได คูที่ขุดมักจะมีลักษณะตื้นและกนแบนกวาง เพือ่ ใหนํ้ามีโอกาสสัมผัสผิวดินไดมาก (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

เดิมมีการใชวา คูเก็บนํ้า (CTB01.txt) แตมกี ารใชอยูเพียงในเอกสารเดียว ยังไมแพรหลาย จึงแกใหเปน ‘คูรับนํ้า’
ซึง่ จะใหความหมายลักษณะของคูไดชัดเจนกวา

201

Cross-reference: Surface Recharge (TR042), Ditch (TR050)
TR050
Eng: Ditch (CEB04.txt)
Grammatical Category: noun

Thai: คู (CTB01.txt)+
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface
Recharge > Ditch Method
Definition: รองดินทีใ่ ชในวิธีเติมนํ้าดวยคูนํ้า เปนรองที่ขุดใหมีลักษณะแคบเล็ก มักใชเปนทางนํ้าในการทําเกษตร
กรรม ในที่นี้หมายถึงรองตื้นๆ ทีข่ ดุ เปนแนวยาวคดเคี้ยวไปบนพืน้ ที่เติมนํ้าเพือ่ ใหนํ้ามีโอกาสสัมผัสผิวดินมากที่สุด
(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: วิธีเติมนําด
้ วยระบบชลประทาน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition: วิธกี ารเติมนําทางผิ
้
วดินอีกวิธีหนึ่ง ทําไดโดยการใชทางนํ้าที่มีอยูแลวในระบบชลประทานมาใชในการ
เติมนํา้ โดยการเติมใหเต็มทางนํ้าเสมอ และจัดระบบใหนํ้ามีการหมุนเวียนไปตามบริเวณที่ตองการเติมอยางทั่วถึง
ขอดีของวิธนี คี้ อื เสียคาใชจายนอยกวาวิธีอื่น แตขอเสียก็คือไมสามารถกําหนดพื้นที่ซึ่งตองการเติมนํ้าไดเอง
(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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Eng: Natural Channel Method
Thai: วิธีเติมนําด
้ วยคูคลองธรรมชาติและคันทดนํ้า17
(CEB04.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition:

TR052

Recharge Area

River
Ditch

F09:Natural Channel Method
วิธหี นึง่ ของการเติมนํ้าทางผิวดิน โดยวิธีนี้เปนการเอาทางนําที
้ ่มีอยูแลวตามธรรมชาติมาประยุกตใชในการเติมนํ้า
เชน คลอง แมนํ้า ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ อาจทําไดสองรูปแบบคือ การลอกกนคลอง แลวเติมนําให
้ เต็มคูคลอง
เหลานี้ตลอดเวลาก็ทาให
ํ อัตราการซึมของนํ้าลงสูชั้นนํ้าบาดาลเพิ่มขึ้นแลว หรือโดยการขุดคูหรือรองตัดกระแสนํ้า
ออกจากคูคลองธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นทีเ่ ติมนําให
้ มากขึ้นไปยังบริเวณที่ตองการ (ดูภาพประกอบ F09) หรืออาจใชทั้ง
สองวิธคี วบคูกันไปก็จะก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเติมนํ้าทางผิวดิน (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 ‘วิธที าคั
ํ นทดนํ้าใหนํ้าไหลออกจากทองลําธาร’ (CTB01.txt) ซึง่ ไมสามารถครอบคลุมมโน
ทัศนทงั้ หมดในเรื่องนี้ได จึงแกไขใหมโดยการตัดและเพิ่มคํา เปน ‘วิธคี คู ลองธรรมชาติและคันทดนํ้า’
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TR053
Eng: Flooding Method (CEB03.txt)
Thai: วิธีนาท
ํ้ วม (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition:
Recharge Area

Water Flow

Collecting Ditch

(เอ) ภาพตัดดานขางของ Flooding Method

Bank

Collecting Ditch
Bank

(บี) ภาพจากมุมมองดานบน

F10: Flooding Method
วิธกี ารเติมนําทางผิ
้
วดินแบบหนึ่ง ทําไดโดยการจัดพื้นที่เติมนํ้าใหมีลักษณะลาดเอียง พรอมทั้งขุดดินใหนูนขึ้นมาเปน
คันกัน้ นําไว
้ สองขางของบริเวณดังกลาว แลวจัดใหมีคูรับนํ้าที่ดานปลายของบริเวณลาดเอียง แลวปลอยนํ้าใหไหล
ลงมาตามพืน้ ทีล่ าดเอียง โดยกําหนดใหนํ้าไหลเปนฟลมบางๆ ชาๆ นํ้าสวนหนึ่งก็จะซึมลงสูชั้นนํ้าบาดาล ในขณะที่
สวนทีเ่ หลือก็จะไหลลงไปยังคูรับนํ้าที่จะหมุนเวียนนํ้ากลับเขาสูระบบใหม (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)
Grammatical Category: noun

Thai: คันกั้นนํ้า (CEB01.txt)+
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
> Flooding Method
Definition: องคประกอบหนึ่งในการเติมนํ้าทางผิวดินดวยวิธีนํ้าทวม ลักษณะเปนดินที่พูนสูงขึ้นจากปกติ เปนคันดิน
ทีข่ ดุ ขึน้ เพื่อกั้นนํ้าไมใหไหลออกนอกบริเวณที่ตองการเติมนํ้า ทําหนาที่ควบคุมทิศทางการไหลของนํ้า (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)
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TR055
Eng: Recharge Area (CEB03.txt)
Thai: พืน้ ที่เติมนํ้า (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition: องคประกอบพื้นฐานอยางหนึ่งของการเติมนํ้าทางผิวดิน โดยเปนบริเวณที่ซึ่งกําหนดใหเปนพื้นที่สําหรับ
การเติมนํ้า และกระบวนการเติมนํ้าทางผิวดินทัง้ หมดจะดําเนินการในบริเวณนี้ ซึ่งก็รวมถึงชั้นดิน ชั้นนํ้า ทีอ่ ยูภายใต
พื้นที่นี้ดวย (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: อัตราเติมนํ้า (CTS02.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
Definition: อัตราทีใ่ ชวัดปริมาณนําที
้ ่เขาไปเพิ่มเติมระดับนํ้าบาดาลในชัน้ นํ้าบาดาล หนวยวัดเปนลูกบาศกเมตรตอ
นาที คํานีม้ กั มีสองความหมาย ความหมายทั่วไปคือ อัตราที่ใชวัดปริมาณนํ้าที่เติมไดในกระบวนการเติมนํ้าลงชั้นนํ้า
บาดาลทุกประเภท อีกความหมายหนึ่งแคบกวา คือ หมายถึงอัตราที่นํ้าเขาไปเพิ่มเติมปริมาณนํ้าในชั้นนํ้าปด (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: อัตราการซึมนํ้า (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
> Recharge Rate
Definition: อัตราเติมนํ้าที่วัดปริมาณนํ้าที่ซึมลงสูชั้นนํ้าบาดาลเปนลูกบาศกเมตรเทียบกับเวลาเปนนาที (ลูกบาศก
เมตรตอนาที) ซึง่ เปนอัตราทีค่ าดวานํ้าดังกลาวจะลงไปเพิ่มเติมระดับนํ้าในชั้นนํ้าบาดาล อัตรานี้ใชในการวัดประสิทธิ
ภาพของวิธีการเติมนํ้าทางผิวดิน (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
Thai: การลดลงของอัตราการซึมนํ้า (CTB01.txt)+
(CEB03.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface
Recharge > Problems
Definition: ปญหาของการเติมนํ้าทางผิวดิน เปนการทีอ่ ตั ราการซึมนํ้าลดลงอยางมากจนผิดปกติ มักเกิดจากการอุด
ตันของพื้นผิวดินที่สัมผัสกับนํ้า ความจุของชัน้ นํามี
้ จํากัด หรือเกิดจากขาดนํ้าในฤดูนํ้าแลง (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: การอุดตันที่ผิวดิน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
> Problems
Definition: สาเหตุหนึง่ ของการลดลงของอัตราการซึมนํ้า เปนการทีผ่ วิ ดินที่สัมผัสกับนํ้าเติมในกระบวนการเติมนํ้า
ทางผิวดินเกิดการอุดตัน ทําใหนํ้าไมสามารถผานลงไปยังชั้นนํ้าได และทําใหเกิดการลดลงของอัตราการซึมนํ้าตาม
มา สาเหตุของการอุดตันที่ผิวดินมีอยูหลายประการ ไดแก ดินบวมนํ้า 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: ดินบวมนํ้า18
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
> Problems > Surface Clogging
Definition: สาเหตุหนึง่ ของการอุดตันที่ผิวดิน เกิดจากการที่อนุภาคของดินรับนํ้ามากเกินไปจึงบวมพองขึ้น จนปด
กัน้ ชองวางในเนื้อดินที่นํ้าจะผานลงไปได (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: สาเหตุหนึง่ ของการอุดตันที่ผิวดิน เกิดจากการที่ฟองอากาศจากนํ้าเติมมีมากเกินไปทําใหปดกั้นชองวางที่
นําจะแทรกตั
้
วลงไปในชั้นดินได (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: สาเหตุหนึง่ ของการอุดตันที่ผิวดิน เกิดจากการที่จุลชีพ เชน เชื้อรา หรือ แบคทีเรีย เติบโตขึ้นที่บริเวณที่
นําสั
้ มผัสผิวดิน เนือ่ งมาจากความชื้นในบริเวณดังกลาว ซึ่งการเติบโตของจุลชีพเหลานี้มีสวนปดกั้นชองทางที่นํ้าที่

18
19

บัญญัตใิ หมตามลักษณะเดนของศัพท
บัญญัติศัพทใหมโดยใชวธิ กี ารแปลศัพท 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: สาเหตุหนึ่งของการอุดตันที่ผิวดิน เกิดจากตะกอนดินที่ติดมากับนําเติ
้ มสะสมตัวอยูกนแองเติมนํ้า หรือ
บริเวณเติมนํา้ เมื่อผานไปมีการสะสมตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทําใหเกิดการอุดตัน นําไม
้ สามารถผานลงไปใตดินได
(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: สาเหตุหนึง่ ของอุดตันที่ผิวดิน เกิดจากโคลนที่ติดมากับนํ้าเติม หรือเกิดจากดินที่เละเนื่องจากฝนตกแลว
ไหลลงมาทับถมอยูในบริเวณเติมนํ้าซึ่งเมื่อเกิดการสะสมและกระจัดกระจายอยูใ นบริเวณเติมนํ้า ทําใหชองทางเติม
นําเกิ
้ ดการอุดตัน (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

บัญญัตศิ พั ทโดยวิธีผสมศัพท นําคุณสมบัติเดนของมโนทัศน คือ โคลน และการอุดตัน มารวมกันเปน ‘โคลนอุด
ตัน’
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Linguistic Specification: Cross-reference: Surface Clogging (TR059)
TR065
Eng: Dry period (CEB02.txt)
Thai: ฤดูนํ้าแหง (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
> Problems
Definition: สาเหตุหนึ่งของการลดลงของอัตราการซึมนํ้า ชวงเวลาทีน่ ํ้าเติมที่ไดจากแหลงนํ้าผิวดินตามธรรมชาติ
ขาดแคลน ทําใหในชวงดังกลาวอัตราการเติมนํ้าและอัตราการซึมนํ้าลดลงอยางมาก (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: ฤดูนํ้าหลาก (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge
> Problems > Dry Period
Definition: ชวงเวลาที่นาเติ
ํ้ มจากธรรมชาติมีมากเพียงพอตอความตองการ เชน หนาฝน หรือฤดูมรสุม เปนตน ตรง
ขามกับฤดูนํ้าแหง (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
Thai: ความจุของชั้นนํ้าเปด21
Eng: Infiltration Capacity (CEB02.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Surface Recharge

21

บัญญัตศิ พั ทใหมโดยนํานิยามของศัพทมาใช แมวาศัพทภาษาอังกฤษจะใชวา Infiltration Capacity ซึง่ นาจะแหล
ไดวา ความจุในการซึมนํา้ แตเมื่อพิจารณาจากนิยามแลวหมายถึงความจุของชั้นนํ้าเปดที่เติมนํ้าลงไปมากกวา
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Definition: สาเหตุหนึ่งของการลดลงของอัตราการซึมนํ้า เปนความจุหรือปริมาณนํ้าที่ชั้นนํ้าเปดในพื้นที่เติมนํ้า
สามารถรองรับได ซึ่งอาจไดมากหรือนอยตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพดินและชั้นหินในบริเวณนั้นๆ ความจุนํ้าจะลดลง
เมือ่ ไดรับการเติมนํ้าไปเรื่อยๆ ในกรณีทคี่ วามจุของชั้นนํ้ามีจํากัด ก็จะทําใหอัตราการซึมนํ้าลดลงหรือมีนอย (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: การเติมนํ้าผานบอบาดาล (CTP01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge
Definition:
Monitoring Well

Recharge Well

Injection Pump
Pipe
Water Table

Piezometric
Level
Cone of Recharge
Confined Aquifer

F11: Well Recharge
วิธกี ารเติมนําลงชั
้ น้ นํ้าบาดาลโดยการเจาะบอบาดาลใหทะลุไปยังชั้นนํ้าบาดาลที่ตองการ แลวทําการอัดฉีดนํ้าลงไป
ดวยวิธนี จี้ งึ สามารถควบคุมปริมาณนํ้าบาดาลที่ตองการเติมลงไปได การเติมนํ้าผานบอบาดาลนี้ใชเติมนํ้าไดทั้งชั้น
นําเป
้ ด และชัน้ นํ้าปด ผลการเติมนํ้าจะทําใหระดับนํ้าบาดาลและปริมาณนํ้าในชั้นนํ้าเพิ่มขึ้น การดูวาระดับนํ้าเพิ่ม
ขึน้ หรือไมนนั้ ในชั้นนํ้าเปดสามารถวัดระดับนํ้าไดโดยตรง สวนในชั้นนํ้าปดจะวัดจากระดับนํ้าไดตอเมื่อมีการขุดบอ
สังเกตการณ (Monitoring Well) ที่เชื่อมตอกับชั้นนํ้านั้นโดยตรงแลววัดระดับนํ้าที่สูงขึ้นมาในบอนั้น (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)
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TR069
Eng: Recharge Well (CEB03.txt)
Thai: บอเติมนํ้า # 22
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge
Definition:
Filter
Recharge Well

Well Casing
Well Screen

F12: Recharge Well
องคประกอบสําคัญในการเติมนํ้าผานบอบาดาล เปนบอที่ขุดลงไปยังชั้นนํ้าบาดาลเพื่อวัตถุประสงคในการเติมนํ้า
จากผิวดินลงสูช นั้ นําบาดาลดั
้
งกลาว บอที่ใชในการเติมนํ้า มีความแตกตางจากบอบาดาลที่ใชสูบนํ้า ในแงของวัตถุ
ประสงคในการใช สวนประกอบอื่นๆ ในบอมีความคลายคลึงกัน ดังนั้นในบางกรณีจึงสามารถใชบอบาดาลเกามา
ดัดแปลงเปนบอเติมนําได
้ เปนการประหยัดคาใชจายทางหนึ่ง แตก็มีขอจํากัดในแงของชั้นนํ้าที่ตองการเติมนํ้า ซึ่ง
ชัน้ นําที
้ ข่ ดุ เจาะบอบาดาลไวอาจไมตรงกับชั้นนํ้าที่ตองการเติมก็เปนได สวนประกอบหลักๆ ของบอเติมนํ้า 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: สวนประกอบของบอเติมนํ้า ลักษณะเปนทอโลหะทําหนาที่กรุดานในและดานนอกของบอเติมนํ้า
(CTS01.txt)
Illustration: It is advisable to ensure a disinfectant residual within the well casing, screen and gravel pack,
22

แกไขจากศัพทเดิม ‘บอนํ้าเติม’(CTS01.txt) โดยวิธกี ารเรียงลําดับคําใหม ศัพทเดิมไมถูกไวยากรณจึงเรียงใหมเปน
‘บอเติมนํ้า’
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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: สวนประกอบของบอเติมนํ้า ทอโลหะซึง่ เปนแกนกลางของบอเติมนํ้า ติดตั้งอยูดานในทอกรุอีกที ใน
กรณีที่มีเศษหินเศษดินหลงผานแผนกรองปากบอลงมาไดก็จะมาติดอยูตามทอกรอง นับเปนดานที่สองในการกรอง
นําเติ
้ ม (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)
Thai: แผนกรอง23
Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >
Recharge Well
Definition: สวนประกอบของบอเติมนํ้า เปนแผนกรองที่ทําหนาที่กรองฝุนผงตางๆ หรือเศษดินเศษหินที่อาจติดมากับ
นําเติ
้ ม แผนกรองนี้จะติดตั้งอยูที่ปากบอเติมนํ้า มีบทบาทเพื่อชวยลดปญหาการเกิดบออุดตัน (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)
TR072
Eng: Filter (CEB04.txt)
Grammatical Category: noun

23

‘แผนกรอง’บัญญัตโิ ดยวิธกี ารอิงกลุม เนื่องจากศัพทอื่นที่สื่อถึงองคประกอบของบอเติมนํ้าเหมือนกัน ไดแก ทอกรุ
และทอกรอง จึงบัญญัติศัพทนี้ใหใกลเคียงกัน
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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: องคประกอบหนึ่งในการเติมนํ้าผานบอบาดาล เปนบอที่ขุดขึ้นเพื่อใชประโยชนในหลายๆ ดาน เชน วัด
ระดับนําในชั
้ น้ นํ้าปดเมื่อทําการเติมนํ้าลงไปแลว หรือใชสังเกตคุณภาพนํ้าบาดาลในชั้นนํ้าปด 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: เครื่องอัดนํ้า # 24
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge
Definition: องคประกอบหนึง่ ของการเติมนํ้าผานบอบาดาล เปนเครื่องสูบที่ใชสูบนํ้าเติมจากแหลงนํ้าผิวดินที่เตรียม
ไว ลงไปเติมใสบอเติมนํ้าในกระบวนการเติมนํ้าผานบอบาดาล (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 ‘ปมอัดนํ้า’ (CTB01.txt) โดยการตัดคําวา ‘ปม’ ออกเปลี่ยนเปน ‘เครื่อง’ แทน เพราะคําวา
‘ปม’ อาจทําใหผูใชงานสับสนกับคําวาปมสูบนํ้าได
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TR075
Eng: Cone of Recharge (CEB04.txt)
Thai: กรวยนํ้าเติม (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge
Definition:

Cone of Recharge

F13: Cone of Recharge
กรวยนําที
้ เ่ กิดจากแรงดันของการอัดนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลดวยวิธีเติมนํ้าผานบอบาดาล กรวยนี้จะมีลักษณะควํ่า และ
จะเกิดอยูรอบๆ บอเติมนํ้า กรวยนําเติ
้ มนีม้ ลี กั ษณะตรงขามกับกรวยนํ้าลด ซึ่งจะเกิดเมื่อมีการสูบนํ้าออกจากชั้นนํ้า
บาดาลดวยปริมาณและความเร็วที่มากในระดับหนึ่ง (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: การอุดตันที่บอเติมนํ้า # 25
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge
Definition: ปญหาที่พบในการเติมนํ้าผานบอบาดาล เปนการทีบ่ อ เติมนํ้าเกิดการอุดตัน นํ้าไมสามารถไหลลงสูชั้น
นําได
้ โดยสะดวก หรือไดนอยกวาปกติ เกิดไดจากหลายสาเหตุ 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 ‘การอุดตันที่ผิวดิน’ จึงให Well
Clogging ใชโครงสรางเดียวกันคือ การอุดตันที่บอเติมนํ้า
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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: สาเหตุหนึ่งของการอุดตันที่บอเติมนํ้า เกิดจากคราบที่เกิดจากโคลนหรือดินที่เปนอนุภาคเล็กๆ ติดมากับ
นําเติ
้ มและผานฟวเตอรลงมาได เศษดินโคลนเล็กๆ เหลานี้จะไปจับอยูตามทอกรองและบริเวณที่เชื่อมตอกับชั้นนํ้า
เมือ่ เวลาผานไปทําใหเกิดคราบเกาะติดแนนอุดตันทางผานของนํ้าเติมไดในที่สุด และทําใหนํ้าเติมไมสามารถผานบอ
ลงสูชั้นนํ้าได (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: สาเหตุหนึ่งของการอุดตันที่บอเติมนํ้า ลักษณะเปนชิ้นสวนเล็กๆ ของดินหรือหินที่ติดมากับนํ้าบาดาล
แตจะมีรปู รางเปนกอนหรือมีขนาดที่เห็นไดชัดกวาคราบอุดตัน การอุดตันดวยอนุภาคนี้สามารถเกิดขึ้นไดในเวลาที่
สัน้ กวาการอุดตันเนือ่ งมาจากคราบอุดตัน เพราะการเกิดคราบอุดตันตองอาศัยระยะเวลาในการสะสมตัวของคราบ
ตะกอนดินทีละนอย แตการอุดตันดวยอนุภาคเล็กๆ นี้จะมีขนาดใหญของสิ่งที่ไปอุดตันใหญกวาทําใหแมมีจํานวน
เพียงเล็กนอยก็สามารถกอใหเกิดปญหาในการเติมนํ้าได (R03)
Illustration: Recharged water should be as free of sediment as possible. (CEB04.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: Well Clogging (TR076)

26

บัญญัตดิ ว ยวิธีคําสําคัญ 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: วิธกี ารแกปญหาการอุดตันที่บอเติมนํ้า เปนการปรับปรุงบอโดยการทําความสะอาดบอครั้งใหญ และ
การตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตางๆ ในบอ วิธีที่นิยมใชกันคือการสูบลางยอนกลับ 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: เปนวิธกี ารพัฒนาบออยางหนึ่ง ทําไดโดยการใชแรงดันลมเปาลางทําความสะอาดบอใหม ใหอนุภาคดิน
หรือหินกอนเล็กๆ และคราบที่เกาะติดอยูภายในบอหลุดออก (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: การกําจัดอินทรียสาร (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Well Recharge >
Well Clogging
Definition: วิธกี ารแกปญหาการอุดตันที่บอเติมนํ้า เปนการกําจัดอินทรียสารที่อยูในบอเติมนํ้า เชน เชื้อรา หรือ
แบคทีเรีย ทีช่ อบเติบโตในบริเวณที่มีความชื้นสูงอยางบอเติมนํ้าและไปอุดตันในบอทําใหทําการเติมนํ้าไมมีประสิทธิ
ภาพ การกําจัดทําไดโดยการเติมสารเคมีลงไป เปนวิธหี นึง่ ในการแกปญหาการอุดตันที่บอเติมนํ้า มักจะใชการเติม
กรดในการกําจัดอินทรียสาร (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: วิธหี นึง่ ในการกําจัดอินทรียสาร เปนการเติมนํ้ากรดลงในบอเติมนํ้าเพื่อทําลายสิ่งตกคางและอินทรียสาร
ทัง้ หลายที่อุดตันบอใหหมดไป (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: การเติมนํ้าดวยการเหนี่ยวนํา27
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge
Definition: . การเติมนําลงชั
้ น้ นําบาดาลวิ
้
ธีหนึ่ง มีลักษณะเดนอยูที่การใชวิธีสูบนํ้าจากชั้นนํ้าบาดาลที่เปนเปาหมาย
เพือ่ ใหเกิดแรงเหนีย่ วนํานํ้าจากแหลงนํ้าอื่นลงสูชั้นนํ้าบาดาลเปาหมาย ดังนั้นการเติมนํ้าดวยวิธีนี้ไมตองเตรียมนํ้า
เติมเหมือนวิธอี นื่ แตขอเสียก็คือมีความจํากัดในดานของบริเวณเติมนํ้า และปริมาณนํ้าเติม การเติมนํ้าดวยการ
เหนีย่ วนํานีแ้ บงไดเปนสองรูปแบบ คือ การกําหนดตําแหนงบอใหอยูใกลแหลงนํ้าผิวดิน และการเหนี่ยวนํานํ้าผิวดิน
(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

บัญญัตดิ ว ยวิธกี ารอิงกลุม ศัพทอื่นๆ ในกลุมเดียวกันไดแก การเติมนํ้าผานบอบาดาล, การเติมนํ้าทางผิวดิน ซึ่งมี
รูปศัพทวา การเติมนํ้า + (ตัวเชื่อม) + (วิธกี ารเติมนํ้า) ดังนัน้ จึงบัญญัติศัพทนี้โดยใชวิธีการเดียวกัน
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TR084
Eng: Conjunctive Well (CEP04.txt)
Thai: การใชบอเหนี่ยวนํา # 28
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Induced
Recharge
Definition:
Unconfined Aquifer

Discharge Well
Water Table

Confined Aquifer

(เอ) ขั้นตอนการสูบนํ้าออก

Cone of discharge

Piezometric Surface

(บี) เกิดการเหนี่ยวนํา

F14: Conjunctive Well
วิธกี ารเติมนําด
้ วยการเหนี่ยวนําแบบหนึ่ง ทําไดโดยการขุดบอบาดาลใหทะลุถึงทั้งชั้นนํ้าปด (เปาหมายในการเติม)
และชั้นนํ้าเปด (แหลงนํ้าเติม) แลวทําการสูบนําออกจากชั
้
้นนํ้าปดที่เปนเปาหมายในการเติมนํ้า ซึ่งก็จะทําใหเกิด
กรวยนําลด
้
และแรงเหนี่ยวนํานํ้าใตดินจากชั้นนํ้าเปดใหไหลลงสูชั้นนํ้าปด สงผลใหระดับนํ้าในชั้นนํ้าปดเพิ่มขึ้น
(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: กรวยนํ้าลด (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Induced
Recharge
Definition: องคประกอบหนึง่ ทีเ่ กิดขึ้นในการเติมนํ้าดวยการใชบอเหนี่ยวนํา มีลักษณะเปนกรวยหงาย จะเกิดเมื่อมี
การสูบนําออกจากชั
้
น้ นํ้าบาดาลดวยความเร็วและปริมาณที่มากพอสมควร กรวยนี้จะเกิดในบริเวณที่มีการสูบนํ้า
ออกปริมาณมากทีส่ ดุ มีลักษณะตรงขามกับกรวยนํ้าเติม ซึ่งมีลักษณะเปนกรวยควํ่า และจะเกิดในบริเวณที่มีการ
เติมนําในปริ
้
มาณมาก (R01)
28

แกไขศัพทเดิม คือ การกําหนดตําแหนงบอใหอยูใกลแหลงนํ้าผิวดิน (CTB01.txt) ดวยการบัญญัติใหม เพราะยาว
เกินไปไมมคี วามกระชับ ศัพทที่บัญญัติใหมใชวิธีการผสมศัพท คือดึงเอาลักษณะเดนมา บัญญัติใหม เปน ‘การใช
บอเหนี่ยวนํา’
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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: การเหนี่ยวนํานํ้าผิวดิน (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Induced
Recharge
Definition:
แหลงนํ้าธรรมชาติ

Discharge Well

Water Table
Flow Line
(เอ) กอน Induced Infiltration

Flow Line
(บี) Induced Infiltration

F15: Induced Infiltration
วิธีการเติมนํ้าดวยการเหนี่ยวนําแบบหนึ่ง หลักการอยูท ี่การเบี่ยงเบนเสนทางการไหลของนํ้าใตดินตามธรรมชาติ
โดยการขุดบอบาดาลใหทะลุถึงชั้นนํ้าบาดาลที่ตองการเติม และตองเลือกใหอยูในบริเวณที่มีแหลงนํ้าธรรมชาติอยู
ใกลเคียงดวย ซึ่งโดยปกติแลวทิศทางการไหลของนํ้าบาดาลจะไหลจากชั้นนํ้าออกไปสูแหลงนํ้าธรรมชาติที่อยูบริเวณ
ใกลเคียง ซึง่ เรียกวาการสูญเสียนํ้าตามธรรมชาติ จากนั้นใหทําการสูบนํ้าออกจากชั้นนํ้าบาดาลดังกลาวจนเกิดกรวย
นําลด
้ ซึง่ แรงเหนี่ยวนํานี้จะชักนําใหทิศทางการไหลของกระแสนํ้าใตดินเปลี่ยนเปนไหลจากแหลงนํ้าธรรมชาติเขาสู
ชัน้ นําใต
้ ดนิ ทีถ่ ูกสูบนํ้าออกไป ดังนั้นนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติก็จะไหลเขาสูชั้นนํ้าบาดาลที่ตองการ และทําให
ระดับนําบาดาลในชั
้
้นนํ้าดังกลาวสูงขึ้น (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)
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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: เสนแสดงทิศทางการไหลของนํ้าใตดินในวิธีการเหนี่ยวนํานํ้าผิวดิน เปนเสนทางแสดงการไหลของนํ้าใต
ดินแตละกระแสที่อยูในเครือขายการไหลของนํ้าบาดาล (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: เครือขายการไหลของนํ้าบาดาล (CTS01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Methods of artificial recharge > Induced
Recharge
Definition: องคประกอบหนึง่ ที่ตองใชประกอบการพิจารณาเติมนํ้าดวยการเหนี่ยวนํา เปนเครือขายการไหลของนํ้า
บาดาลในชัน้ นําบาดาลทั
้
้งหมด ประกอบไปดวยทิศทางการไหลของนํ้าบาดาลกระแสตางๆ มีความสําคัญอยางมาก
ตอการพิจารณาใชวิธีการเหนี่ยวนํานํ้าผิวดิน (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)
ศัพทในชุดนีเ้ กีย่ วกับชนิดของการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาลโดยคํานึงถึงนํ้าทีใ่ ชเติมเปนสําคัญ นัน่ คือเปนการ
เติมนําโดยใช
้
นํ้าที่ผานการบําบัด นับเปนอีกมิติหนึ่งของการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล ศัพทชุดนี้อาจพบในเอกสาร
ตําราเรียน เอกสารทางเทคนิค และเอกสารเผยแพร ไดพอๆ กัน เพราะเปนเรื่องที่สังคมใหความสนใจ โดยเฉพาะ
เกีย่ วกับการนํานําเสี
้ ยกลับมาผานใชประโยชนในการเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล และผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดลอม
ศัพทในชุดนี้ประกอบดวย
TR089
TR090
TR091
TR092
TR093
TR094
TR095
TR096

Sewage Recharge
Reclaimed Water
Wastewater
Water Treatment Plant
Disinfection, Disinfect
Potable water
Chlorination, Chlorinate
Septic Tank
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TR089
Eng: Sewage Recharge (CEB03.txt)
Thai: การเติมนํ้าที่ผานการบําบัด (CTP01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Sewage recharge
Definition: การเติมนําลงชั
้ น้ นําบาดาลโดยใช
้
นํ้าที่ผานการบําบัดแทนนํ้าธรรมดา วิธีการเติมนํ้าเหมือนกับวิธีการ
ธรรมดาทุกประการ ตางกันเพียงประเภทของนํ้าเติมเทานั้น (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: นําที
้ ผ่ านการบําบัด (CTP01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Sewage recharge
Conceptual Relation:
Waste Water
Reclaimed Water
Industry

Water Treatment Plant

Septic Tank

Recharge
Area

F16: Reclaimed Water
นําเติ
้ มทีใ่ ชในการเติมนํ้าที่ผานการบําบัด เปนนํ้าเสียที่ผานการบําบัดแลว สวนมากจะผานการบําบัดโดยโรงบําบัด
นํา้ นําชนิ
้ ดนี้มีคุณภาพในระดับหนึ่ง 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: นําเสี
้ ย (CTB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Sewage Recharge > Reclaimed Water
Definition: นําซึ
้ ง่ เปนที่มาของนํ้าที่ผานการบําบัด มีคณ
ุ สมบัติเปนนํ้าที่ปนเปอนของเสีย หรือมีปริมาณอินทรียสาร
สูงจนเกินมาตรฐานนํ้าใช สวนใหญไดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการทําเกษตรกรรม (R03)
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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
Thai: โรงบําบัดนํ้าเสีย (CTP01.txt)+
(CES01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Sewage Recharge
Definition: องคประกอบหนึ่งของการเติมนํ้าที่ผานการบําบัด เปนสถานที่บําบัดนํ้าเสีย โดยการปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ใหดขี นึ้ ใหอยูในระดับที่ใชงานได แตยังไมสามารถนําไปอุปโภคบริโภคได วิธีการที่ใชในการบําบัดนํ้ามีหลายวิธี เชน
การกรอง การกําจัดอินทรียสาร 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)
Eng: Disinfection (CES03.txt), Disinfect Thai: การฆาเชื้อ (CTP01.txt)+, ฆาเชื้อ (CTP01.txt)+
(CES03.txt)
Grammatical Category: noun, verb
Subject Field: Sewage Recharge
Definition: วิธกี ารบําบัดนําที
้ ่ใชในโรงงานบําบัดนํ้าเสีย เปนกระบวนการฆาเชื้อในนํ้าโดยการเติมสารเคมีลงไป ประ
สิทธิภาพในการฆาเชื้อมีหลายระดับเชน การฆาเชื้อเบื้องตน ซึ่งเปนระดับที่ใชในโรงบําบัดนํ้าเสีย หรือการฆาเชื้อขั้น
สูง ที่ใชสําหรับนํ้าที่จะนําไปใชอุปโภคบริโภค (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: TR093
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Linguistic Specification: Cross-reference: Water Treatment Plant (TR092)
TR094
Eng: Potable Water (CEP01.txt)
Thai: นําอุ
้ ปโภคบริโภค (CTB01.txt)+
Grammatical Category: noun
Subject Field: Sewage recharge > Disinfection
Definition: นําที
้ ผ่ า นการฆาเชื้อขั้นสูง เปนนํ้าที่ไดมาตรฐานนํ้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน นับเปนคุณภาพนํ้าที่เปน
เปาหมายของการเติมนํ้าที่ผานการบําบัด โดยหวังวาเมื่อนํานํ้าที่ผานการบําบัดฆาเชื้อในระดับหนึ่งแลวไปกักเก็บไว
ในชัน้ นําบาดาล
้
จะชวยใหคุณภาพนํ้าดีขึ้น เมื่อสูบขึ้นมาใชและนําไปผานกระบวนการฆาเชื้อขั้นสูงแลวก็นาจะมีคุณ
ภาพเพียงพอที่จะเปนนํ้าอุปโภคบริโภคได (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)
Eng: Chlorination –n. (CES02.txt),
Thai: การฆาเชื้อดวยคลอรีน29, เติมคลอรีนฆาเชื้อ30
Chlorinate –v. (CES02.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: Sewage Recharge > Disinfection
Definition: วิธกี ารที่ใชในการฆาเชื้อ โดยการเติมคลอรีนลงไปในนํ้า เพื่อทําใหเชื้อโรคบางชนิดหมดไป และชวยทํา
ใหคณ
ุ ภาพของนําดี
้ ขึ้น สวนจะดีขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปริมาณและความเขมขนของคลอรีนที่ใชเติม
(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)
TR095

29
30

บัญญัติโดยวิธีแปลศัพท เพราะแปลแลวไมเยิ่นเยอ สื่อความหมายไดตรงตัว
บัญญัตใิ หมดวยวิธีการอิงกลุม ดูจากที่ Chlorination แปลวา 'การฆาเชื้อดวยคลอรีน'
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TR096
Eng: Septic Tank (CEB04.txt)
Thai: ถังเก็บและอัดฉีดนํ้า31
Grammatical Category: noun
Subject Field: Sewage Recharge
Definition: องคประกอบหนึ่งในการเติมนํ้าที่ผานการบําบัด เปนถังทีใ่ ชเก็บนํ้าที่ผานการบําบัดแลวกอนจะนําไปเติม
ลงสูช นั้ นําบาดาล
้
มักจะสรางใหอยูสูงกวาพื้นดินขึ้นไประดับ ทําใหบางครั้งอาจใชทําหนาที่เปนเสมือนปมเติมนํ้า
โดยใหปลอยนํ้าที่จะใชเติมผานทอลงสูบอเติมนํ้า ทําใหนํ้าเติมมีแรงดันนํ้าสูง 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

บัญญัตดิ ว ยวิธคี าสํ
ํ าคัญ ไดใชศัพทที่ชื่อใหเห็นถึงหนาที่ความสําคัญของมโนทัศนดังกลาวในเรื่องการเติมนํ้าฯ
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ดัชนีรูปภาพ
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17

Filtration
Infiltration
Deep-well Injection
ASR
Chain of Basins
Ditch Method
Natural Channel Method
Flooding Method
Well Recharge
Recharge Well
Cone of Recharge
Conjunctive Well
Induced Infiltration
Reclaimed Water
Hydrologic Cycle of Groundwater

TR028
TR029
TR036
TR040
TR047
TR049
TR052
TR053
TR068
TR069
TR075
TR084
TR086
TR090
TR009
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ดัชนีคนศัพท
หมายเหตุ ศัพทองั กฤษทีม่ ศี พั ทไทยวงเล็บกํากับ คือศัพทหลักในประมวลศัพท นอกนั้นเปนคําที่มีความหมายใกล
เคียง สาเหตุทนี่ ามารวมไว
ํ
ในดัชนีเพราะตองการใหผูใชงานที่ไมรูจักศัพทหลักสามารถสืบคนขอมูลศัพทดังกลาวได
อยางกวางขวาง
A
Acid treatment (การเติมกรด)
Acidification
Air entrapment (ฟองอากาศ)
Aquifer (ชัน้ นํ้าบาดาล)
Aquifer storage recovery
Artesian water level
Artificial recharge (การเติมนํ้าลงชั้นนํ้าบาดาล)
ASR (กระบวนการเอเอสอาร)
ASR well

CN082
CN082
CN061
CN005
CN040
CN027
CN003
CN040
CN041

TR082
TR082
TR061
TR005
TR040
TR027
TR003
TR040
TR041

B
Backflushing (การสูบลางยอนกลับ)
Bank (คันกั้นนํ้า)
Basin (แองนํ้า)
Basin recharge (วิธเี ติมนํ้าดวยแองนํ้า)

CN080
CN054
CN046
CN045

TR080
TR054
TR046
TR045

C
Capillary fringe
Chain of basins (ระบบหลายแอง)
Chlorinate (เติมคลอรีนฆาเชื้อ)
Chlorination (การฆาเชื้อดวยคลอรีน)
Collecting ditch (คูรับนํ้า)
Collector well
Cone of depression
Cone of discharge (กรวยนํ้าลด)
Cone of recharge (กรวยนํ้าเติม)

CN031
CN047
CN095
CN095
CN048
CN073
CN085
CN085
CN075

TR031
TR047
TR095
TR095
TR048
TR073
TR085
TR085
TR075
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Confined aquifer (ชัน้ นํ้าปด)
Confining layer (ชั้นหิน)
Conjunctive well (การใชบอเหนี่ยวนํา)
Contamination (การปนเปอนในชั้นนํ้า)

CN039
CN034
CN084
CN037

TR039
TR034
TR084
TR037

D
Declining water level (การลดลงของระดับนํ้าบาดาล)
Decrease in infiltration rate (การลดลงของอัตราการซึมนํ้า)
Deep-well injection (การอัดนํ้าเสีย)
Discharge (n.) (การสูญเสียนํ้าบาดาล)
Discharge (v.) (ออก, ไหลออก)
Disinfect (ฆาเชื้อ)
Disinfection (การฆาเชื้อ)
Dispersion of clay (โคลนอุดตัน)
Ditch (คู)
Ditch method (วิธเี ติมนํ้าดวยคูนํ้า)
Drought
Dry period (ฤดูนํ้าแหง)

CN024
CN058
CN036
CN018
CN018
CN093
CN093
CN064
CN050
CN049
CN065
CN065

TR024
TR058
TR036
TR018
TR018
TR093
TR093
TR064
TR050
TR049
TR065
TR065

E
Evaporation (การระเหย)
Ex-filtration (การซึมออกจากชั้นนํ้า)

CN015
CN016

TR015
TR016

F
Filter (แผนกรอง)
Filtration (การกรอง)
Flooding method (วิธนี ํ้าทวม)
Flow line (ทิศทางการไหล)
Flow net (เครือขายการไหลของนํ้าบาดาล)
Furrow method

CN072
CN028
CN053
CN087
CN088
CN049

TR072
TR028
TR053
TR087
TR088
TR049

G
Groundwater (นําบาดาล)
้
Groundwater development & management (การพัฒนาและจัดการนํ้า

CN006
CN002

TR006
TR002
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บาดาล)
Groundwater level (ระดับนํ้าบาดาล)
Groundwater mound (ตะกอนกนบอ)
Groundwater pumping (การสูบนํ้าบาดาล)
Groundwater runoff (นําฝนที
้
่ไหลซึมผานชั้นดินลงสูชั้นนํ้าบาดาล)

CN025
CN063
CN017
CN012

TR025
TR063
TR017
TR012

H
Hydrologic cycle of groundwater (วัฏจักรนํ้าบาดาล)

CN009

TR009

I
Incrustation (คราบอุดตัน)
Induced infiltration (การเหนี่ยวนํานํ้าผิวดิน)
Induced recharge (การเติมนํ้าดวยการเหนี่ยวนํา)
Infiltration (การไหลซึมผานชั้นดิน)
Infiltration capacity (ความจุของชั้นนํ้าเปด)
Infiltration rate (อัตราการซึมนํ้า)
Inject (อัดนํ้า)
Injection (การอัดนํ้า)
Injection pump (เครื่องอัดนํ้า)
Injection well
Irrigation method (วิธเี ติมนํ้าดวยระบบชลประทาน)

CN077
CN086
CN083
CN029
CN067
CN057
CN038
CN038
CN074
CN069
CN051

TR077
TR086
TR083
TR029
TR067
TR057
TR038
TR038
TR074
TR069
TR051

L
Land subsidence (แผนดินทรุด)

CN023

TR023

M
Microbial growth (การเติบโตของจุลชีพ)
Monitoring well (บอสังเกตการณ)

CN062
CN073

TR062
TR073

N
Native groundwater (นําบาดาลเดิ
้
ม)
Natural channel method (วิธเี ติมนําด
้ วยคูคลองธรรมชาติและคันทดนํ้า)
Natural discharge (การสูญเสียนํ้าบาดาลตามธรรมชาติ)
Natural recharge (การเพิ่มเติมนํ้าโดยธรรมชาติ)

CN007
CN052
CN019
CN008

TR007
TR052
TR019
TR008
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O
Observation well
Organics removal (การกําจัดอินทรียสาร)
Overdraft (n.) (การสูบนํ้าขึ้นมาใชจนเกินสมดุลย)
Overdraft (v.) (สูบนําขึ
้ ้นมาใชจนเกินสมดุลย

CN073
CN081
CN020
CN020

TR073
TR081
TR020
TR020

P
Permeability (ความพรุน)
Phreatic water
Piezometric surface (ระดับนํ้าในชั้นนํ้าปด)
Potable water (นํ้าอุปโภคบริโภค)
Potentiometric surface
Precipitation (ฝน)
Pumping
Pumping well (บอบาดาล)

CN032
CN006
CN027
CN094
CN027
CN014
CN017
CN035

TR032
TR006
TR027
TR094
TR027
TR014
TR017
TR035

R
Recharge (n.) (การเติมนํ้า)
Recharge (v.) (เติมนํ้า)
Recharge area (พืน้ ที่เติมนํ้า)
Recharge basin
Recharge cone
Recharge rate (อัตราเติมนํ้า)
Recharge water (นําเติ
้ ม)
Recharge well (บอเติมนํ้า)
Reclaimed water (นําที
้ ่ผานการบําบัด)
Redevelopment (การพัฒนาบอ)
Runoff (นําฝน)
้

CN004
CN004
CN055
CN046
CN075
CN056
CN043
CN069
CN090
CN079
CN010

TR004
TR004
TR055
TR046
TR075
TR056
TR043
TR069
TR090
TR079
TR010

S
Safe-yield (ปริมาณสมดุลย)
Salt water intrusion

CN021
CN022

TR021
TR022
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Salt-water intrusion (การแทรกตัวของนํ้าเค็ม)
Saturated zone (บริเวณอิ่มนํ้า)
Sea water intrusion
Sea-water intrusion
Sediment (อนุภาคเล็กๆ)
Septic tank (ถังเก็บและอัดฉีดนํ้า)
Sewage recharge (การเติมนํ้าที่ผานการบําบัด)
Spreading basin
Spreading method
Storm runoff (นําจากพายุ
้
)
Study of groundwater (ศาสตรดานนํ้าบาดาล)
Surface clogging (การอุดตันที่ผิวดิน)
Surface recharge
Surface runoff
Surface spreading
Surface water (นําผิ
้ วดิน)
Swelling of soil particle (ดินบวมนํ้า)

CN022
CN031
CN022
CN022
CN078
CN096
CN089
CN046
CN042
CN011
CN001
CN059
CN042
CN012
CN042
CN044
CN060

TR022
TR031
TR022
TR022
TR078
TR096
TR089
TR046
TR042
TR011
TR001
TR059
TR042
TR012
TR042
TR044
TR060

T
Treated wastewater

CN090

TR090

U
Unconfined aquifer (ชัน้ นํ้าเปด)
Unsaturated zone (บริเวณไมอิ่มนํ้า)

CN033
CN030

TR033
TR030

V
Vadose zone

CN030

TR030

W
Wastewater (นําเสี
้ ย)
Wastewater treatment plant
Water spreading
Water table (ระดับนํ้าในชั้นนํ้าเปด)
Water treatment plant (โรงบําบัดนํ้าเสีย)

CN091
CN092
CN042
CN026
CN092

TR091
TR092
TR042
TR026
TR092

231

Well casing (ทอกรุ)
Well clogging (การอุดตันที่บอเติมนํ้า)
Well plugging
Well recharge (การเติมนํ้าผานบอบาดาล
Well screen (ทอกรอง)
Wet period (ฤดูนํ้าหลาก)

CN070
CN076
CN076
CN068
CN071
CN066

TR070
TR076
TR076
TR068
TR071
TR066

Z
Zone of aeration
Zone of saturation

CN030
CN031

TR030
TR031
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