
เลือกเขียนอธิบายศัพท์ 1 คำ
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ตาม	 ลง	 น้ำ	 กิน	  

ใช้	 ขึ้น	 หลัง	สร้าง	  

มาก	กลับ	 แสดง	 รู้สึก	 
ทาง	ต่อ	 ใจ	 บอก	  

เลย	เกิด	เก็บ	ใหญ่	  

เห็น	ก่อน	 พูด	 มอง	 
หน้า	คิด	 ใหม่	 บ้าน	



3

Corpus linguistics & Lexicography

• lexicography เป็นอีก field ที่ corpus linguistics ไม่เพียงนำเสนอ method 

ใหม่  แต่ขยาย scope ของงานวิจัย 

• อังกฤษเป็นที่แรกๆ ที่เริ่มงาน corpus-based lexicography   

• พจนานุกรมกลุ่ม Cobuild อาศัย Bank of English ซึ่งเป็นคลังข้อมูลภาษาแบบ
สมดุลขนาด 650 ล้านคำ  และอาศัย Collins Corpus ขนาด 2.5 พันล้านคำ  
Wordbanks online 57 ล้านคำจาก Bank of English,  available online for 
teachers and students.    

• พจนานุกรมกลุ่ม Longman อาศัยคลังข้อมูลภาษา Longman Corpus 

Network ที่มีขนาด 330 ล้านคำ   
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Corpus linguistics & Lexicography

• พจนานุกรมของ Macmillion อาศัยคลังข้อมูล World English 

Corpus ขนาด 220 ล้านคำ   

• พจนานุกรมกลุ่ม Cambridge ที่ได้อาศัยคลังข้อมูล Cambridge 

English Corpus ขนาด 1.5 พันล้านคำ     

• พจนานุกรมที่อ้างอิงคลังข้อมูลภาษาเหล่านี้มักชูจุดเด่นของตน
ว่าครอบคลุมการใช้ภาษาที่แท้จริงและทันสมัย  

• (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเมื่อเดือนก.ค. พ.ศ.2555)



Lexicology

• พจนวิทยา (lexicology) เป็นการศึกษาเรื่องของคำ   

• คำถามพื้นฐาน คำคืออะไร   

• ขอบเขตคำกำหนดอย่างไร  เช่น lunchtime, lunch-time, 

lunch time ควรเป็นหนึ่งคำหรือสองคำ   

• คำซึ่งมีรูปหรือเสียงเหมือนกันจะพิจารณาว่าเป็นคนละคำ? 

• คำมีความหมายใกล้กัน เช่น part ‘portion’ กับ part ‘to 

separate’ จะจัดเป็นคนละคำหรือไม่   
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• ปัญหาเหล่านี้ยิ่งมีมากขึ้นในภาษาที่ไม่มีการเขียนแยกคำอย่าง
ชัดเจนแบบภาษาอังกฤษ  เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน   

• การศึกษาเรื่องคำยังครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ได้แก่  ประวัติความ
เป็นมา (etymology) อรรถศาสตร์คำศัพท์ (lexical semantics)  

ประเภทของคำ  การสร้างคำ  เป็นต้น 

• ในแต่ละภาษาจะมีชุดของรายการคำ (vocabulary) หรือคลังคำ 

(lexicon) ที่ใช้ในภาษานั้น  แยกเป็นสองกลุ่ม คือ content 

words และ function words   

• พจนวิทยาเป็นการศึกษาที่เน้นเรื่องของคำเนื้อหาเป็นหลัก  ซึ่งวิธีที่
ใช้อธิบายคำในภาษา คือ การอธิบายในรูปของพจนานุกรม 

(dictionary) และอรรถาภิธาน (thesaurus)
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Corpus lexicography

• พจนานุกรมแม้จะให้ความหมายและการใช้ที่วิเคราะห์มาแล้ว   
แต่ถ้าไม่สามารถใช้ตอบคำถามที่เราต้องการ  ก็ต้องค้นที่ๆ 
lexicographer หาคำตอบ  นั่นคือ corpus 

• ยุคแรกของ corpus lexicography ไม่ใช้คอมพิวเตอร์  ใช้ข้อมูล
กระดาษ  OED ใช้ 20 ล้าน index card แต่ละใบมี citation ของ
ตัวอย่างการใช้คำ  เพื่อนำมาศึกษาก่อนเขียนนิยามศัพท์ 

• ยุดสอง เริ่มใช้คอมพิวเตอร์  1970s Sue Atkins & John Sinclair เริ่ม 
COBUILD project  ใช้คอมพิวเตอร์ print  ข้อมูล KWIC ให้ 

lexicographer ใช้วิเคราะห์  
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• ยิ่งมีข้อมูลมาก ยิ่งเห็น pattern มาก  แต่ไม่ใช่ทุก pattern จะสำคัญพอที่จะใส่
ในพจนานุกรม  lexicographer ต้องตัดสินใจ 

• ถ้ามีข้อมูลหลายพันหลายหมื่นบรรทัด   ยากที่จะดูได้ครบถ้วน 

• ต้องการให้คอมพิวเตอร์ช่วยสรุป fact ให้   ช่วยหา collocate ของคำนั้นเพื่อให้
เข้าใจคำได้ดีขึ้น  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• ยุคสาม  ใช้หลักสถิติในการช่วยตัดสินใจว่า pattern ไหนสำคัญ
มากพอ  เช่น  ใช้ mutual information หา collocation  เช่น   save 

เกิดกับ forests, lives, dollars, etc. 

•  

•  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• ผลที่ได้เป็นการมองตามรูป  จะเห็นคำ live, lives ถูกมองแยกกัน  และมี
ส่วนที่ไม่เป็น collocation แน่ อย่าง  $1.2, your   หรือ enormous, 

annually พวกนี้ collocate กับ object ของ save มากกว่า 

• ยุคสี่  ใช้ความรู้ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาช่วย   จัดข้อมูลให้ make  

sense มากขึ้น  Adam Kilgarriff  พัฒนาโปรแกรม Word Sketch ช่วย
จัดข้อมูล collocation แยกตาม grammatical relation   ทดลองใช้กับ 

Macmillian English Dictionary ในปี 1999-2001 

• Lexicographer ใช้ประโยชน์จาก word sketchได้มาก 

• ทำได้ดีมากขึ้นเพราะมีงานทาง CL ช่วยเรื่องต่างๆ เช่น  morphology 
analysis, pos tagging, collocation, multi-word extraction, 
antonymy, synonymy, word sense discrimination, auto word 
alignment, etc.
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• แสดง collocate ของคำ bank  แยกตาม relation ต่างๆ เช่น  object = 
bank, subject = bank, modifier of bank….  

• Sense ต่างๆของคำ ดูได้จาก collocate ที่ต่างกัน   rob bank, burst 

bank, และเห็น sense อื่นๆ อย่าง memory bank, bottle bank, bank 
of cloud 11
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Corpus & Lexicography

• การทำพจนานุกรมสำหรับคน  คำนึงผู้ใช้ ความต้องการ พื้น
ความรู้ 

• พจนานุกรมสำหรับเครื่องใช้ในงาน  NLP ก็ได้ 

• Corpus   ทำให้ได้รายการคำที่  up-to-date 

• ได้รู้ความถี่การใช้ของคำ => เลือกรายการคำ 

• ความหมายที่พบบ่อยสุดควรนำเสนอ definition แรกๆ  

• การแยกความหมายของคำ polysemy  เป็นงานของ 
lexicographer

15



Corpus & Lexicography
• เห็น collocation ชัดเจนจากความถี่ที่ปรากฏมาก  intuition ไม่
ช่วย 

• “liable to do something” เป็น entry เพราะพบมาก  จัดเป็น 
lexical unit  

• LDOCE มีการ  mark  คำที่พบมาก  3000  คำแรก 

• การเลือกคำไม่ใช่แค่ดูรายการตามรูป  ต้องดูหมวดคำ ดูการก
ระจายข้อมูล  คำที่พบมากใน text เล็กๆ  ไม่ควรรวมเอาไว้ 

• LDOCE ยึดหลัก “corpus based  but not corpus bound”  
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Dictionary

• Dictionary  แยกได้หลายประเภท 

1.Monolingual general language dictionary 

•  มีขนาดต่างๆ 5,000  ถึง  100,000 คำ 

• แยกตาม purpose ออกได้เป็น 

– native speaker dictionary : ให้ข้อมูลจำนวนคำต่างๆ 

มากกว่า learner dict e.g. Oxford English Dictionary 

– learner dictionary : ให้ความสำคัญกับคำที่ใช้บ่อย e.g. 
Collins Cobuild, Cambridge advanced learner dict, …
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Dictionary

• เรียงตามตัวอักษร, entry เป็น single word หรือ multiword  

• user need:ใช้เพื่อหา meaning ของคำ หรืออ่านออกเสียง หรือการใช้ 

• technical term มักรวมใน general dict ด้วย   

– 40% ของ entry ใน unabridge dict เป็น term ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

– 25-35% ของ entry ใน college, desk-sized dictionary เป็น term 

ทาง sci. 

– แต่การให้ definition จะแตกต่างจากใน monolingual specialized 

dict  อาจไม่ตรงกับที่ specialist ใช้กันจริงๆ
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Dictionary

2. Bilingual general language dictionary 

• purpose : โยง lexical unit ระหว่างสองภาษาที่
มีความหมายเดียวกัน 

• ไม่ให้ definition เพราะคาดว่า user รู้ความ
หมายของคำที่ค้นแล้ว



Bilingual dictionary  เรียงตามตามอักษร 27



Bilingual dictionary  เรียงตามตามกลุ่มความหมาย
28



Dictionary

2. Bilingual general language dictionary 

• purpose : โยง lexical unit ระหว่างสองภาษาที่มีความหมาย
เดียวกัน 

• ไม่ให้ definition เพราะคาดว่า user รู้ความหมายของคำที่ค้นแล้ว 

• ข้อเสีย : ขาดตัวอย่าง รายละเอียด ข้อมูลการใช้ 

• Collins ทำ bridge dictionary : อยู่ระหว่าง mono กับ bilingual   

headword เป็นคำอังกฤษ  แต่ definition เป็นภาษาของ user  เช่น 
English-Thai Collins Cobuild Student’s Edition



Dictionary
3. Monolingual specialized dictionary 

– ขนาดจะเล็กมีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยถึงไม่กี่พันคำ 

– ใช้ corpus ขนาดเล็กกว่า 1 ล้านคำได้ 

– a. general specialized dictionary e.g. Longman Dictionary 

of Scientific Usage,  headword อาจมีความหมายต่างกันใน
แต่ละ domain 

– b. subject-specific specialized dictionary e.g. Dictionary 
of Space and the Universe 

– purpose : clarify meaning มากกว่าบอกการใช้  จึงไม่มีข้อมูล
ด้านไวยากรณ์ หรือการใช้ร่วมกับคำอื่นๆ  



Dictionary of Sciences (Oxford)
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Dict. of Human Biology and Evolution (Cambridge)
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4. Bi- and multilingual specialized dictionary 

– a. general bi-and multilingual specialized dictionary 

– b. subject-specific bi- and multilingual specialized dictionary
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•  ตัวอย่าง Dictionary ที่เป็น general dict สำหรับ leaner 

เหมือนกัน  แต่จะเห็นว่าให้รายละเอียดต่างกัน  แล้วแต่การ
วิเคราะห์ need ของผู้ใช้ว่าเป็นใคร  ต้องการข้อมูลอะไร  ใช้เพื่อ
ทำอะไร 
•  Longman ให้คำ preposition ที่มักเกิดร่วมกับ clamber  

•  Cobuild ให้รูป inflection  ต่างๆ   ให้คำที่เป็น synonym ของ 
clamber



Lexical Semantics

• เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างคำใน
ภาษา   

• เกิดขึ้นในยุคที่ภาษาศาสตร์สนใจศึกษาหาระบบของภาษา   

• การศึกษาความหมายจึงเปลี่ยนจากการศึกษาความเป็น
มา การเปลี่ยนแปลงของความหมาย มาเป็นการมองหา
ระบบความหมาย   

• ความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างคำนั้นมีหลากหลาย
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Lexical Semantics

• Homonymy  คำมีรูปหรือเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่างกัน 
เช่น คำว่า bank  ที่หมายถึง ธนาคาร หรือ ริมฝั่งน้ำ ก็ได้   กรณีเช่นนี้
แสดงว่าคำนี้น่าจะเป็น 2 หน่วยศัพท์ (lexeme) ที่แยกจากกันแต่บังเอิญ
มีรูปเหมือนกัน bank1, bank2    

• ในกรณีที่คำที่มีเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่าง เช่น  would-
wood, be-bee ก็จัดเป็น homophone) 

• กรณีที่คำมีรูปเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน เช่น  bass  ที่หมายถึง ปลา 

จะออกเสียงต่างจากความหมายเกี่ยวกับดนตรี  จึงจัดเป็น homograph
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Lexical Semantics
• Polysemy  คำหนึ่งมีความหมายได้หลายอย่าง  แต่เกี่ยวข้อง
กัน  จึงไม่ใช่คำพ้อง   

• คำพ้องรูปจะถูกจัดเก็บเป็นคนละ entry ในพจนานุกรม 

• คำหลายความหมายจัดเป็น entry เดียว แต่ให้อธิบายความ
หมายต่างๆ ภายใต้คำศัพท์นั้น   

• Synonymy  คำที่จัดได้ว่ามีความหมายเหมือนกัน  สามารถใช้
แทนกันได้  ในพจนานุกรมจะจัดเก็บเป็นคนละ entry แต่มักมี
การบอกว่าคำที่พ้องความหมายของหน่วยศัพท์นั้นคืออะไร
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Lexical Semantics
• hypernymy และ hoponymy เป็นความสัมพันธ์ที่หน่วยศัพท์หนึ่ง
เป็นsubclass ของอีกหน่วยศัพท์ที่เป็นประเภทใหญ่กว่า 

•  ถ้า x เป็นคำลูกกลุ่มของ y   ประโยคที่มี x เป็นจริง  ประโยคที่มี y ก็จะ
เป็นจริงด้วย เช่น  

• ถ้า x = car  y = vehicle  ถ้าประโยค This is a car เป็นจริง This is a 

vehicle ก็จะเป็นจริงด้วย    

• ความสัมพันธ์แบบจ่ากลุ่มลูกกลุ่มนี้ช่วยให้เราสามารถจัดจำพวก 
(taxonomy) ของมโนทัศน์ต่างๆได้ เป็นโครงสร้างมโนทัศน์ที่มีลำดับ
ชั้น (hierarchy)   
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Lexical Semantics

• อย่างไรก็ตาม คำลูกกลุ่มของคำจ่ากลุ่มเดียวกันอาจจะไม่
สามารถรวมเป็นกลุ่มประเภทเดียวกันได้   

• เช่น  hound, mutt, puppy ต่างก็เป็นคำลูกกลุ่มของ dog  แต่จัด
รวมกันไม่ได้เพราะคำเหล่านี้เป็นการแยกย่อยด้วยเกณฑ์ที่ต่าง
กัน   

• hound เป็นการแยกย่อยตามหน้าที่เป็นสุนัขล่าเนื้อ   

• mutt เป็นการแยกตามสายพันธุ์เป็นสุนัขพันธ์ทาง   

• puppy เป็นการแยกตามอายุเป็นลูกสุนัข
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Lexical Semantics
• ความสัมพันธ์แบบองค์รวม (holonymy) กับแบบองค์ประกอบ 

(meronymy) เป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่าหน่วยศัพท์หนึ่งเป็นองค์
ประกอบของอีกหน่วยศัพท์หนึ่ง  

• เช่น  ประตูเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน   ลูกบิดเป็นส่วนหนึ่งของประตู  

• ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่สามารถส่งข้ามขั้น (transitivity)   

• เช่น ถ้าบอกว่าลูกบิดเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน  ก็จะแปลก 

• เดิมใช้ intuition หาความสัมพันธ์ต่างๆ   
ปัจจุบันมีการใช้ corpus  และหาคำที่มีความสัมพันธ์ต่างๆ โดย
อัตโนมัติ

40



WordNet

• WordNet เป็นคลังคำที่สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ทางความ
หมายระหว่างคำต่างๆ    

• เริ่มต้นพัฒนาขึ้นภายใต้การนำของ George A. Miller มหาวิทยาลัย 

Princeton  ตั้งแต่ปีค.ศ.1985  

• มีลักษณะเป็นการทดลองเล็กๆ จนกระทั่งได้มีการพัฒนาเป็นเครือข่าย
คำที่มีขนาดใหญ่และใช้งานได้จริงและได้ออกรุ่นแรกในปี ค.ศ.1991   

• ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นรุ่น  WordNet 3.0  

• http://wordnet.princeton.edu/
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WordNet

• WordNet จัดกลุ่มคำซึ่งมีความหมายเดียวกันเป็นกลุ่มเรียกว่า 
synset 

• WordNet มีลักษณะผสมผสานระหว่างพจนานุกรมกับอรรถาภิธาน  

• ข้อมูลที่ใส่ใน synset อาจเป็นวลีก็ได้หากมโนทัศน์นั้นไม่มีคำเดี่ยว 

• เช่น  offender และ libertine  เป็นมโนทัศน์ย่อยของ bad person  

เป็นต้น   

• ข้อมูลที่เก็บใน WordNet มีเฉพาะคำที่เป็นหมวดคำเปิดสี่ประเภท 

คือ  nouns, verbs, adjectives และ adverbs ซึ่งจะเก็บแยกจากกัน
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Wordnet 3.0



WordNet
• ค้นคำ plant ได้ 4 senses 

– Sense 1 : plant, works, industrial plant -- (buildings for 
carrying on industrial labor; "they built a large plant to 
manufacture automobiles") 

– Sense 2 : plant, flora, plant life -- ((botany) a living 
organism lacking the power of locomotion) 

– Sense 3 : plant -- (an actor situated in the audience whose 
acting is rehearsed but seems spontaneous to the 
audience) 

– Sense 4 : plant -- (something planted secretly for discovery 
by another; "the police used a plant to trick the thieves"; "he 
claimed that the evidence against him was a plant") 44



WordNet
• ข้อมูลจากไฟล์ noun.index 

– plant n 4 7 @ ~ #m %p + ; - 4 2 03956922 00017222 10438470 
05906080  

• ข้อมูลจากไฟล์ noun.data 

– 03956922 06 n 03 plant 1 works 2 industrial_plant 0 013 @ 
02914991 n 0000 ~ 02878107 n 0000 ~ 02897237 n 0000 ~ 
03212811 n 0000 ~ 03316406 n 0000 -c 03425956 n 0000 ~ 
03772269 n 0000 ~ 03871860 n 0000 ~ 04065909 n 0000 
~ 04068441 n 0000 ~ 04131811 n 0000 ~ 04178668 n 0000 ~ 
04246156 n 0000 | buildings for carrying on industrial 
labor; "they built a large plant to manufacture automobiles"
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WordNet
• ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในเครือข่ายคำมีความสัมพันธ์สองแบบ   

• semantic relation ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง 

synset เช่น ความสัมพันธ์แบบจ่ากลุ่ม (hyperymy) ลูกกลุ่ม 

(hyponymy)  ความสัมพันธ์แบบองค์ประกอบ (meronymy) 

องค์รวม (holonymy) และความสัมพันธ์แบบ entailment   

• lexical relation ที่เชื่อมโยงระหว่างรูปศัพท์  ได้แก่  ความ
สัมพันธ์แบบคำพ้องความหมาย (synonymy) และความ
สัมพันธ์แบบคำตรงข้าม (antonymy)
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Framenet
• Fillmore เสนอ Frame semantics เพื่ออธิบายความหมาย
ของ lexical unit ผ่านทาง frame 

• A semantic frame is a schematic representation of a 
situation type together with a list of the typical 
participants, props, and concepts that are to be 
found in such a situation; these are the semantic roles, 
or ‘frame elements’ (FEs) 

• วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ จากตัวอย่างประโยคที่ได้จาก 
corpus
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• สิ่งที่วิเคราะห์ frame ต่างๆ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับ lexicography 

ได้
49



Terminology

• การทำประมวลศัพท์นั้นแตกต่างจากการทำพจนานุกรม 

• พจนานุกรมเป็นการมองจากรูปคำเพื่ออธิบายความหมายของคำนั้น  

ประมวลศัพท์เป็นเรื่องของการหารูปศัพท์ที่แทนความหมายหรือมโน
ทัศน์ที่มีอยู่ในสาขาวิชานั้น   

• ศัพท์มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากคำทั่วไปในหลายๆมิติ 

• term formation  แตกต่างจาก word formation   

• Term มีความซับซ้อนทางโครงสร้างมากกว่า  ได้แก่ multi-word เช่น 

front-wheel-drive vehicle, set phrase เช่น black and white, 

phrasal term เช่น bridges with pin-joined members 
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Terminology

• ศัพท์ในประมวลศัพท์ส่วนมากเป็นคำนาม คำกริยา ส่วนคำ
ในพจนานุกรมครอบคลุมหมวดคำทุกหมวด 

• การทำประมวลศัพท์ไม่สนใจวิเคราะห์วจีวิภาคหรือแยก
องค์ประกอบของศัพท์เหมือนการทำพจนานุกรม   

• ประมวลศัพท์ให้ความสำคัญกับมโนทัศน์มากกว่าและ
ถือว่าเป็นสิ่งที่มีมาก่อนและแยกจากรูปศัพท์ได้  ในขณะที่
คำในพจนานุกรมถูกมองว่ามีรูปและมโนทัศน์ที่ไม่สามารถ
แยกจากกันได้ซึ่งเป็นมุมมองแบบนักภาษาศาสตร์
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Terminology

• คำในพจนานุกรมมักมีหลายความหมายได้ (polysemy)  แต่ละ
ความหมายจะแสดงในรายการคำเดียวกัน  ศัพท์ในประมวลศัพท์
โดยปกติมีความหมายเดียวหรือแทนมโนทัศน์เดียว  หากมีได้
หลายความหมายจะมองเป็นคำพ้องรุปและแสดงเป็นคนละ
รายการศัพท์   

• การทำพจนานุกรมเริ่มด้วยการรวบรวมคำต่างๆที่มีแล้วมา
อธิบายการใช้ต่างๆ ส่วนการทำประมวลศัพท์เริ่มจากรายการ
มโนทัศน์  หาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ และหา
ศัพท์ที่แทนแต่ละมโนทัศน์
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Terminology

• การทำพจนานุกรมเป็นไปเพื่ออธิบายความรู้เรื่อง
คำในภาษา  ส่วนการทำประมวลศัพท์เป็นไปเพื่อ
สร้างมาตรฐานการใช้ศัพท์ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน   

• ผู้ใช้ศัพท์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา  ผู้ใช้คำเป็น
บุคคลทั่วไป
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ขั้นตอนการทำประมวลศัพท์
• กำหนดขอบเขต  วางเป้าหมายงาน 

• รวบรวมข้อมูลแทนสาขาวิชานั้น 
• ดึงคำศัพท์ชุดแรกออกมา 

• สร้าง extraction record และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
concept 

• ดึงคำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ได้วิเคราะห์แล้ว 

• ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ concept สำคัญทั้งหมดในขอบเขตที่
กำหนด
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การสร้าง extraction record

• เลือก term ที่ได้ชุดแรกมาตรวจสอบก่อน 

• ใช้ concordance ดึงข้อมูลทั้งหมดของ term ที่สนใจ 

• เลือกเฉพาะรายการข้อมูลที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

• เขียนข้อมูลสำคัญที่ได้ลงใน extract record พร้อมตัวอย่างที่ใช้ 

• แต่ละ extraction record แทนหนึ่ง concept ใน subject field นั้น  

• ใส่รูปคำทั้งหมดที่แทน concept นั้น  เลือกรูปที่เป็นปกติเป็น entry 

• วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง concept ต่างๆ 
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ค้นจาก clue words
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ค้น term และเลือกตัวอย่าง
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จับความและหา term อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ดึงตัวอย่างและสรุปความที่พบ
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วิเคราะห์ conceptual analysis
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• พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 

• ขนาด          เล็ก    น้อย 

• ปริมาณ                 น้อย 

• รูสึกเอ็นดู              น้อย 

• ไม่สำคัญ     เล็ก   น้อย  เล็กน้อย

เรื่อง  “เล็ก”  “น้อย”  ในภาษาไทย 



 “เล็ก” กับ “น้อย”

คำถาม   

• นอกจากการใช้  เล็ก กับขนาด  และ น้อย กับปริมาณแล้ว  ยังมีความแตก
ต่างอื่น? 

• ในกรณีที่ทั้ง เล็ก และน้อย ใช้กับขนาด  เป็นการใช้ที่เหมือนกัน? 

• เมื่อใช้ เล็ก กับ น้อย ในความหมายว่า ไม่สำคัญ  สองคำนี้มีการใช้ต่างกัน
หรือไม่?  และมีความต่างจากการใช้ เล็กน้อย? 

• คำซ้ำ เล็กๆ, น้อยๆ, เล็กๆน้อยๆ  ใช้เพื่อเน้นความหมายเหมือนคำซ้ำทั่วไป? 

• คำตรงข้ามของ เล็ก คือใหญ่?  คำตรงข้ามของ น้อย  คือ มาก?  

• และคำถามอื่นๆ อีกมากมาย



 “เล็ก” กับ “น้อย”

ขั้นตอนการหาคำตอบ 

• ใช้บริการ Thai Concordance Online, Thai National Corpus 

• ดึงตัวอย่างการใช้ เล็ก กับ น้อย มาอย่างละ 500 ตัวอย่าง  
(demo) 

• จัดกลุ่มคำปรากฏร่วมกับ เล็ก และ น้อย 

• ค้นหาคำ เล็กน้อย  เล็กๆน้อยๆ  จากคลังข้อมูล 

• ค้นพจนานุกรมหาคำที่มี  เล็ก น้อย  เป็นส่วนประกอบ



สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
ข้อมูลพื้นฐาน :    

• น้อย  ใช้บ่อยกว่า  เล็ก   ประมาณ 2 เท่า  
(น้อย 614, เล็ก 306 ครั้งในข้อความ 1 ล้านคำ) 

• คำประสมที่มี  น้อย  มีจำนวนคำมากกว่าคำประสมที่มี  เล็ก  
เล็ก => มหาดเล็ก, ทับเล็ก(แมลง)  
น้อย => อย่างน้อย, ชนกลุ่มน้อย,น้อยหน้า, น้อยใจ,ผู้น้อย,ไทยน้อย,นวล
น้อย(หญ้า),ใจน้อย,ท้องน้อย,น้อยหน่า,แน่งน้อย,น้อยโหน่ง(พุ่มไม้),ตาย
น้อย(=เกือบตาย),รากสาดน้อย,กล้วยน้อย(ต้นไม้),กองทัพน้อย,มัก
น้อย,หมอน้อย(ปลิง),เครื่องทองน้อย,ข้าวใหม่น้อย(ไข้),ธงเยาวราช
น้อย,สาวน้อยเล่นน้ำ(เพลงไทย),ธงมหาราชน้อย,ฉากน้อย(ท่าละคร),ธงบรม
ราชวงศ์น้อย,ธงราชินีน้อย,ฉลองพระกรน้อย,ขอคำน้อย(ว่าน),ข้า
น้อย,ข้าหลวงน้อย,คูณร่วมน้อย,ชนหมู่น้อย,น้อยแง่,แอกน้อย,เมียน้อย  



สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
• พบการใช้คำซ้ำแบบ  xเล็กxน้อย  
ปลาตัวเล็กตัวน้อย คิดเล็กคิดน้อย  เก็บเล็กผสมน้อย  ตาเล็กตาน้อย 
บางส่วนมีลักษณะเป็นสำนวน 

คลังข้อมูล => ยืนยันว่า เล็ก  ใช้กับขนาด   และ น้อย ใช้กับปริมาณ 

• อะไรก็ตามที่ถูกมองในเชิง ขนาด (เป็นรูปธรรมมากกว่า)  
บริษัทเล็ก ปลาเล็ก  คนตัวเล็ก  รถคันเล็ก  บริษัทเล็ก  ธุรกิจขนาดเล็ก 
ผ้าผืนเล็ก โครงสร้างเล็กลง  

• อะไรก็ตามที่ถูกมองในเชิง  ปริมาณ  (เป็นนามธรรมมากกว่า)  
คนส่วนน้อย  รายได้น้อย  ซับซ้อนน้อยกว่า รู้น้อย อายุน้อย  กินไฟน้อย  
โกรธน้อยลง  พึงพอใจน้อย  ประสบการณ์น้อย  น่าเชื่อถือน้อย 



สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
• เมื่อใช้ น้อย ในเชิงขนาด  ขยายความหมายโดยแฝงความรู้สึกเอ็นดูของ
ผู้พูด  
เด็กน้อย  หนูน้อย  สาวน้อย  หนุ่มน้อย  ช้างน้อย  
เด็กน้อย vs เด็กเล็ก   ช้างตัวน้อย vs ช้างตัวเล็ก  
คำว่า น้อย ยังพบในคำเรียก เจ้าสัวน้อย  เจ้าเสือน้อย 

• เมื่อใช้ น้อย ในเชิงขนาด  จะพบว่ามีการใช้คำว่า ใหญ่ ร่วมด้วยได้ เช่น 
  บ่อนน้อยใหญ่  ร้านค้าน้อยใหญ่  ธุรกิจใหญ่น้อย  

• พบว่า  น้อย ใช้ร่วมกับคำปฏิเสธ ไม่  ในความหมายว่า มาก 
     (มีไม่น้อย vs มีมาก)      
แต่จะไม่ค่อยพบการใช้   ไม่ + เล็ก  ในความหมายว่า ใหญ่  
     (?เรื่องนี้เรื่องไม่เล็ก vs เรื่องนี้เรื่องใหญ่)   
พบในภาษาเก่า น้อยหรือ  เช่น  น้อยหรือทำได้ 

• พบเล็กในความหมายอื่น   เสียงเล็ก  
                         เงินเล็กลง = มีค่าน้อยลง



สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
เล็กน้อย = [1] ไม่สำคัญ,   

	   *[2] เน้นในเชิงปริมาณ 

• เล็กน้อย  = ไม่สำคัญ  เช่น  งานเล็กน้อย  เรื่องเล็กน้อย  
เล็ก = ไม่สำคัญ  เช่น  เรื่องเล็ก  ผลงานชิ้นเล็ก   
น้อย = ไม่สำคัญ  เช่น ครูน้อย  ผู้น้อย  เมียน้อย? 

• เล็กน้อย = เป็นการเน้นในเชิงปริมาณ   
เล็กน้อย  คำซ้อนที่สัมพันธ์กับ น้อย มากกว่าสัมพันธ์กับ เล็ก  
สามารถใช้   น้อย แทนได้  
มีจำนวนเล็กน้อย  มีจำนวนน้อย  *มีจำนวนเล็ก 

• เล็กน้อย จากข้อมูลพบว่าใช้กับการ  บาดเจ็บ  เสียหาย   
ซึ่งคำเหล่านี้ไม่พบว่าใช้กับ  เล็ก  อาจใช้กับ น้อย ได้  
เสียหายเล็กน้อย  เสียหายน้อย  *เสียหายเล็ก,    
บาดเจ็บเล็กน้อย  บาดเจ็บน้อย  *บาดเจ็บเล็ก



สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
• ในขณะที่ เล็กน้อย  สัมพันธ์กับ  น้อย,  

 _เล็ก_น้อย  สัมพันธ์กับ  เล็ก  
เติบโตน้อย  เติบโตเล็กน้อย,  
ธุรกิจรายเล็ก  ธุรกิจรายเล็กรายน้อย, 
เล็กน้อย เป็นคำซ้อนของน้อย       _เล็ก_น้อย  เป็นคำซ้อนของ  เล็ก 

การซ้ำคำ 

• เล็ก => เล็กๆ   น้อย => น้อยๆ   เพื่อเน้นความหมาย 

• น้อยๆ  พบว่าใช้น้อยกว่า  เล็กๆ   (แต่คำว่า  น้อย ใช้มากกว่า เล็ก)   

• การเน้นความหมายเชิงขนาดว่า  เล็กๆ ทำให้เน้นความหมาย  ไม่สำคัญ  
ข่าวเล็กๆ  โครงการเล็กๆ  สมาคมเล็กๆ  เหตุการณ์เล็กๆ  
และขยายความหมายต่อว่า ง่าย  เช่น ช่วยกันดูแลงานเล็กๆในบ้าน



สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
• การเน้นความหมายเชิงปริมาณว่า น้อยๆ  ไม่ทำให้ความหมายกลาย
เป็น  ไม่สำคัญ 
เช่น มือน้อยๆ  คนกลุ่มน้อยๆ  
แต่จะใช้การซ้ำ  เล็กๆน้อยๆ  แทนความหมายว่าไม่สำคัญ  
เช่น ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ รางวัลเล็กๆน้อยๆ 

• เล็กๆน้อยๆ  เป็นการเน้นความของ เล็กน้อย  แต่ไม่สามารถแทนกันได้
เสมอ  
เรื่องเล็กน้อย => เรื่องเล็กๆน้อยๆ  
ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย => *ราคาสูงขึ้นเล็กๆน้อยๆ      
เทคนิคเล็กๆน้อยๆ => *เทคนิคเล็กน้อย



สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
การซ้ำคำทำให้ใช้ข้ามความหมายได้ 
• ใช้ เล็กๆ  กับสิ่งที่ปกติใช้กับ น้อย (ปริมาณ -> ขนาด)  
ความสุขน้อย -> ความสุขเล็กๆ,   อิจฉาเล็กๆ  

• ใช้ น้อยๆ กับสิ่งที่ปกติใช้กับ เล็ก  (ขนาด -> ปริมาณ 
แฝงความรู้สึกเอ็นดู)  
มือเล็ก -> มือน้อยๆ,  สวรรค์เล็กๆ -> สวรรค์น้อยๆ 

• สอดคล้องกับผลของ ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธิ์ 2006 :  
การซ้ำคำเนื้อหา  ทำให้เปลี่ยนหน้าที่ของคำ    
เช่น  ซ้ำคำนาม  ครู  เป็น  ครู๋ครู  กลายเป็นคำกริยา

















สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
สำนวนเฉพาะ
• น้อย : ลดน้อยถอยลง มากน้อยแค่ไหน น้อยอกน้อยใจ  

น้อยเนื้อต่ำใจ  บริษัทน้อยใหญ่  แม้แต่น้อย  สิ่งละอัน
พันละน้อย  ตัดช่องน้อยแต่พอตัว  น้ำน้อยแพ้ไฟ  น้ำบ่อ
น้อย  รู้น้อยพลอยรำคาญ เบี้ยน้อยหอยน้อย 

• เล็ก : ลูกเด็กเล็กแดง  เล็กพริกขี้หนู  ปลาใหญ่กินปลา
เล็ก 



สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
คำที่มักปรากฏร่วม (ในเชิงสถิติ  หาโดยคอมพิวเตอร์)
• น้อย + X :  กว่า, ลง, มาก, เพียงใด, แค่ไหน, ที่สุด, นิด, เกินไป, ๆ, เต็มที, ถอย (ลด

น้อยถอยลง), ทีเดียว, ไป,  อก (น้อยอกน้อยใจ), สุด, คน, เลย (ไม่น้อยเลย), อยู่, 
ราย  

• เล็ก + X : ๆ, ลง, กว่า, ที่สุด, เกินไป, สุด, มาก,  

• X + น้อย : ไม่, เมีย, มาก, ดาวเคราะห์, แม้แต่, สำนึก, มี, สาว, ลด, เสือ, ค่อนข้าง, 
ข้าง, บางกอก, อายุ, รายได้, จำนวน, เหลือ, กลุ่ม, ตัว, ส่วน, เจ้าสัว, หนุ่ม, ทีละ, 
มีอายุ, ความสำคัญ, เด็ก, ไม่ใช่, มด, พูด, กินไฟ, ยัง, หมี, ปริมาณ, โอกาส, นก, 
ความสนใจ, น้ำหนัก, ได้, ลูก, บทบาท, เวลา, เพียง, จำเป็น, ให้, อยู่, ทุน, ลงทุน 

• X + เล็ก :  ขนาด, เด็ก, ตัว, ละคร, ราย, สายการบิน, สกรีน, หอประชุม, ชิ้น, เครื่อง
บิน, รถ, โรง, ขั้ว, เกร็ด, เสี่ย, ร้าน, เล่ม, ประเทศ, ร่าง, หมู่บ้าน, ปลา, ครู, กลุ่ม, 
เม็ด, ตั้งแต่, เมือง, ตอน, นายก, เรื่อง, หลัง, โรงเรียน, คน, แบงก์, หนัง, ยัง, บริษัท, 



สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
คำตรงข้าม
• พบคำตรงข้าม  มาก ! น้อย  และ ใหญ่ ! เล็ก 

• มาก <-> น้อย :  ผิดมากหรือน้อย    มากน้อยแค่ไหน/เพียงใด   
มากบ้างน้อยบ้าง    ผิดน้อยหรือมาก  *ผิดน้อยมาก  <หมายอย่างใด
อย่างหนึ่ง> 

• ใหญ่ <-> เล็ก : ต้นไม้เล็กใหญ่  ลำน้ำทั้งเล็กและใหญ่  เกาะเล็กใหญ่   
หนูเหมียวเล็กใหญ่ทั้งสิบ ค่ายบันเทิงใหญ่เล็ก   
บ่อนใหญ่และเล็ก <หมายความรวมทั้งหมด>    
ประเทศไม่เล็กไม่ใหญ่ <ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง>  
รูปร่างใหญ่เล็กไม่สำคัญ ลูกบอลใหญ่เล็ก ความใหญ่เล็กของประเทศ  
<หมายอย่างใดอย่างหนึ่ง >



สิ่งที่พบเกี่ยวกับ เล็ก -น้อย
คำตรงข้าม
• พบการใช้  น้อย + ใหญ่  ในเชิงขนาด  
บ่อนน้อยใหญ่  เกาะน้อยใหญ่  สัตว์น้อยใหญ่  หัวเมืองน้อย
ใหญ่   
พระตำหนักใหญ่น้อย  ธุรกิจใหญ่น้อย  สุภาพสตรีใหญ่น้อย   
ในเชิงความสำคัญ : ดาราใหญ่น้อย ขุนนางใหญ่น้อย  

• แต่ไม่เหมือนกรณี ไม่น้อย,  
ไม่พบการใช้  ?ไม่ใหญ่ไม่น้อย  ?ไม่น้อยไม่ใหญ่ 

• พบการใช้ เล็ก + โต   เช่น  ตาเล็กตาโต 



คำถามอื่นๆ
• เล็กใหญ่  ต่างจาก  ใหญ่เล็ก? 

• ใหญ่น้อย ต่างจาก น้อยใหญ่? 

• มาก & ใหญ่  ใช้ในลักษณะเดียวกันกับ  น้อย & เล็ก?  

• คำตรงข้ามของ เล็กน้อย =?  ใหญ่มาก?  ใหญ่โต? 

• ความแตกต่างระหว่าง ใหญ่  และ โต ? 

• เล็ก และ น้อย  เหมือนกันกับ ‘small’ และ ‘little’? 

คลังข้อมูลภาษา : แหล่งข้อมูลแห่งการศึกษาค้นคว้า  แสวงหาความรู้และ
คำตอบต่างๆ เกี่ยวกับศัพท์ด้วยตนเอง



• เล็ก  /l!"k  /   

– [ขนาด]  ใช้หลังคำนามหรือคำลักษณนามบอกว่ามีขนาดเล็ก  เช่น บ้าน
หลังเล็ก  คนตัวเล็ก บริษัทเล็ก 

– [ไม่สำคัญ]  ใช้หลังคำนามเพื่อบอกว่าไม่สำคัญ  เช่น เรื่องเล็ก 

– [เยาว์วัย]  ใช้เป็นคำกริยาบอกว่าอายุน้อย  เช่น เมื่อตอนที่ผมยังเล็กอยู่  

เด็กเล็ก 

– [ค่า]  ใช้กับเงินเพื่อบอกว่ามีค่าน้อยลง เช่น  เงินเล็กลง 

– [ลักษณะเสียง]  ใช้บอกลักษณะเสียงว่าตรงข้ามกับเสียงใหญ่ เช่น เสียง
เล็ก  มักใช้คู่กับแหลมได้  เสียงเล็กแหลม   

–คำซ้ำ เล็กๆ ใช้เพื่อเน้นความหมายว่ามีขนาดเล็กมาก เช่น บ้านหลังเล็กๆ  

หรือแสดงถึงความไม่สำคัญ  เช่น ข่าวเล็กๆ   แต่สามารถใช้เพื่อบอก
ปริมาณแทนคำว่า น้อย แต่แฝงทัศนคติเชิงบวก เช่น มีความสุขเล็กๆ   
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• เล็ก  /l!"k  /   

–คำตรงข้าม :ใหญ่  เช่น  ต้นไม้เล็กใหญ่   พบใช้เป็นคู่ตรงข้ามกับ โต 

บ้าง เช่น ตาเล็กตาโต 

–สำนวนที่มักใช้กับเล็ก : ลูกเด็กเล็กแดง  เล็กพริกขี้หนู  ปลาใหญ่กิน
ปลาเล็ก 

–คำที่มักปรากฏร่วมกับ เล็ก  
เล็ก + X : ๆ, ลง, กว่า, ที่สุด, เกินไป, สุด, มาก, 
X + เล็ก :  ขนาด, เด็ก, ตัว, ละคร, ราย, สายการบิน, สกรีน, หอ
ประชุม, ชิ้น, เครื่องบิน, รถ, โรง, ขั้ว, เกร็ด, เสี่ย, ร้าน, เล่ม, ประเทศ, 

ร่าง, หมู่บ้าน, ปลา, ครู, กลุ่ม, เม็ด, ตั้งแต่, เมือง, ตอน, นายก, เรื่อง, 

หลัง, โรงเรียน, คน, แบงก์, หนัง, ยัง, บริษัท,  

– ดู  น้อย, เล็กน้อย
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• น้อย /nɔôy  /   

– [ปริมาณ] ใช้หลังคำนามหรือคำกริยาเพื่อบอกปริมาณว่ามีน้อย 

เช่น อายุน้อย  คนส่วนน้อย  รู้น้อย  กินน้อย มักพบใช้ร่วมกับคำ
ปฏิเสธ ไม่  เพื่อใช้ในความหมายว่า มาก เช่น มีไม่น้อย  ได้ไม่น้อย  

ลดลงไม่น้อย 

– [ขนาด] ใช้หลังคำนามบอกว่ามีขนาดเล็กและแฝงความรู้สึกเอ็นดู
พึงพอใจ  เช่น  เด็กน้อย  สาวน้อย ช้างตัวน้อย 

– [ไม่สำคัญ]  พบในบางคำว่ามีการใช้น้อยเพื่อบอกความหมายว่าไม่
สำคัญ เช่น ครูน้อย 

–คำซ้ำ น้อยๆ  ใช้เน้นถึงปริมาณว่าน้อยมาก  เช่น มีปริมาณน้อยๆ  

หรือแสดงถึงความเอ็นดูต่อสิ่งที่มีขนาดเล็ก เช่น มือน้อยๆ 

–คำตรงข้ามคือ  มาก  เช่น ผิดมากหรือน้อย  มากน้อยเพียงใด
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• น้อย /nɔôy  /   

–สำนวนที่มักใช้กับน้อย : ลดน้อยถอยลง มากน้อยแค่ไหน น้อยอกน้อยใจ  

น้อยเนื้อต่ำใจ  บริษัทน้อยใหญ่  แม้แต่น้อย  สิ่งละอันพันละน้อย  ตัดช่อง
น้อยแต่พอตัว  น้ำน้อยแพ้ไฟ  น้ำบ่อน้อย  รู้น้อยพลอยรำคาญ เบี้ยน้อยหอย
น้อย 

–คำที่มักปรากฏร่วมกับ น้อย 
น้อย + X :  กว่า, ลง, มาก, เพียงใด, แค่ไหน, ที่สุด, นิด, เกินไป, ๆ, เต็มที, 

ถอย (ลดน้อยถอยลง), ทีเดียว, ไป,  อก (น้อยอกน้อยใจ), สุด, คน, เลย 

(ไม่น้อยเลย), อยู่, ราย  
X + น้อย : ไม่, เมีย, มาก, ดาวเคราะห์, แม้แต่, สำนึก, มี, สาว, ลด, เสือ, 

ค่อนข้าง, ข้าง, บางกอก, อายุ, รายได้, จำนวน, เหลือ, กลุ่ม, ตัว, ส่วน, เจ้า
สัว, หนุ่ม, ทีละ, มีอายุ, ความสำคัญ, เด็ก, ไม่ใช่, มด, พูด, กินไฟ, ยัง, หมี, 

ปริมาณ, โอกาส, นก, ความสนใจ, น้ำหนัก, ได้, ลูก, บทบาท, เวลา, เพียง, 

จำเป็น, ให้, อยู่, ทุน, ลงทุน
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• เล็กน้อย / l!"k nɔôy  /   

– [ไม่สำคัญ]  ใช้หลังคำนามเพื่อบอกว่าไม่สำคัญ เช่น เรื่องเล็กน้อย  

– [ปริมาณ]  ใช้ขยายคำกริยาคุณศัพท์บอกถึงปริมาณไม่มาก เช่น  

สูงขึ้นเล็กน้อย  มักใช้ร่วมกับการบาดเจ็บเสียหาย เช่น บาดเจ็บเล็ก
น้อย 

–คำซ้ำ เล็กๆน้อยๆ  ใช้เน้นความไม่สำคัญ เช่น เรื่องเล็กๆน้อยๆ  

หรือใช้เน้นปริมาณที่น้อยมาก เช่น เศษอาหารเล็กๆน้อยๆ   

– เล็กน้อย เป็นคำซ้อนของเล็กกับน้อย โดยเน้นที่ปริมาณ    
ส่วน _เล็ก_น้อย  เป็นคำซ้อนของเล็กกับน้อย โดยเน้นที่ขนาด เช่น 

ธุรกิจรายเล็กรายน้อย 

– ดู  เล็ก, น้อย
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Exercise

• 1. Try wordsketh 
http://www.sketchengine.co.uk/
documentation/wiki/SkE/GettingStarted 

• 2. ค้นคลังข้อมูลภาษาไทยและพจนานุกรมที่มี
วิเคราะห์ความหมายและการใช้คำที่ได้รับ  แล้ว
เขียน entry ในพจนานุกรม  สำหรับคำนั้น
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คำที่มีความถี่สูง
ที่
การ
เป็น
ใน
จะ
มี
ของ
ไม่
และ
ได้

ว่า
ไป
ให้
มา
ก็
คน
ความ
แล้ว
กับ
อยู่

หรือ
กัน
นี้
แต่
จาก
อย่าง
ต้อง
เขา
ด้วย
ขึ้น

นั้น
ผู้
ซึ่ง
ตาม
มาก
โดย
ใช้
เรื่อง
ยัง
ทาง

เรา
ทำ
ผม
อีก
เมื่อ
เข้า
ฉัน
หนึ่ง
เพื่อ
ถึง

เพรา
ะ
ดี
ออก
เห็น
เกิด
คือ
เธอ
จึง
ไว้


