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วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บสารสนเทศ ย่อมต้องการให้สารสนเทศท่ีถูกจัดเก็บนัน้ ถูกค้นคืนเพ่ือการนําไปใช้
ซึ่งหมายความถึงผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ ในระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ โดย
เฉพาะทางห้องสมุดนั้น จะมีเครื่องมือในการนําให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศได้ คือ ข้อมูลรายการทางบรรณานุกรม 
(bibliographic record) ซึง่เป็นการให้คําอธิบายลักษณะทางกายภาพของเอกสาร เช่น ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้ทําวิจัย 
ชื่อหนังสอื  สถานท่ีพิมพ์ สํานักพิมพ์ ปีท่ีจดัพิมพ์ เป็นต้น  การลงข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมต่างๆ เหล่านี้ จะมี
ลักษณะหรือการใช้คํา หรือภาษาท่ีมีแบบแผนหรือมาตรฐานในการลงรายการ ข้อมูลท่ีใช้ในการลงรายการนี้เอง ได้ถูก
กําหนดให้เป็นคําค้นเพ่ือให้เข้าถึงสารสนเทศ เช่น กําหนดใหค้้นได้จากชื่อผู้รับผิดชอบในผลงานนั้นๆ (โดยรวมตั้งแต่ผู้
เขียน ผู้แปล นักวิจัย บรรณาธิการ ข้ึนอยู่กับเอกสารนั้น มีผู้รว่มรับผิดชอบโดยมีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างไร) ชื่อเรื่อง ปี
ท่ีพิมพ์ ประเภทของเอกสาร หัวเรื่อง คําสําคัญ อรรถาภิธาน เป็นต้น หัวเรื่อง คําสําคัญ อรรถาภธิาน เป็นคําท่ีทํา
หน้าท่ีเปน็ตัวแทน สาระหรือเนื้อหาของเอกสาร ซึง่เรียกว่าเป็นดรรชนี ท่ีชี้หรือแนะผู้ใช้เข้าสู่เนื้อหาท่ีต้องการได้ การ
กําหนดดรรชนีข้ึนอยู่กับภาษาดรรชนี ท่ีแต่ละแห่งเลอืกใช้ อาจจะใช้เปน็ภาษาธรรมชาติ (natural 
language) หรือ คําศัพท์ไม่ควบคุม (uncontrolled vocabulary)  หรือกําหนดให้ใช้เป็นภาษาควบคุม หรือศัพท์
ควบคุม (controlled vocabulary) 

ความหมายของอรรถาภิธาน

Thesaurus คือ รายการคําศัพท์ หรือ บัญชคํีาศัพท์ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ราชบัณฑิตยสถาน ได้
บัญญัติศัพท์ให้ใช้ว่า อรรถาภธิาน หมายถึง หนังสืออ้างอิงท่ีรวบรวมคําศัพท์ท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันมาไวใ้นกลุ่ม
เดียวกัน  แต่ก็มักจะเห็นมีการใช้คําว่า ศัพท์สมัพันธ์ อยู่ด้วยเช่นกัน

การนําอรรถาภธิาน มาใช้ในงานสารสนเทศ จึงหมายถึง ชดุของคําศัพท์ควบคุม หรือ คําศัพท์หลัก หรือ 
คําดรรชนีหลัก (controlled vocabulary / descriptor) ท่ีถูกรวบรวมและนํามาจัดกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาท่ี
เก่ียวข้อง และผูเ้ชีย่วชาญทางภาษา ควบคุมคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน คําพ้อง หรือคําท่ีเขียนเหมือนกันแต่ความ
หมายต่างกัน มีรายการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์ในกลุ่มตามลําดับชั้น ครอบคลุมศัพท์ในระดับท่ีมีความหมาย
กว้าง ความหมายแคบ และเชื่อมโยงคําศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกัน เพ่ือใช้เป็นศัพท์ดรรชนีในการกําหนดเพ่ือให้เป็นตัวแทน
ของเอกสาร การทําอรรถาภธิาน มักจะเปน็การทําในลักษณะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเฉพาะ ถ้าเป็นรายการคําศัพท์ใน
สาขาวิชาเดียวเรียกว่า micro-thesaurus ถ้ารวมหลายสาขาวชิาด้วยกัน เรียกว่า macro-thesaurus 
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องค์ประกอบของอรรถาภิธาน

อรรถาภิธาน จะให้รายการคําศัพท์ตามลําดับอักษร ควบคุมคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน คําพ้องหรือคําท่ี
เขียนเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกัน มีรายการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์ในกลุ่มลําดับชัน้ โดยท่ัวไปมี
องค์ประกอบ ดังนี้

1. คําหลักของชุด (descriptor) ท่ีใช้ในสาขาวชิานั้น 
2. คําท่ีกําหนดให้ใช้และไม่กําหนดให้ใช ้รวมท้ังแนะนําว่า คําใดให้ใชไ้ด้ และใชแ้ทนคําอะไรบ้าง ซึ่งมักจะเป็น

คําท่ีมีความหมายพ้องกับคําหลักหรือคําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับคําหลัก แต่ไม่ใชแ้ละได้กําหนดให้ใช้คําหลักแทน 
(จะใช้สัญลักษณ์ว่า UF หมายถึง Used For) เชน่

Distance education
UF Open learning

3. ข้อความอธิบายคําหลัก หรือคํานิยาม หรือขอบเขตของคําศ้พท์ท่ีใช้ (ใช้สัญลักษณ์คือ SN หมายถึง Scope 
Note) เพ่ือให้มีความชัดเจนเก่ียวกับคําศัพท์นัน้ๆ  เช่น

Distance learning
SN Systematic use of techniques line correspondence, radio, televison and the 

Internet to reach off-campus students 
4. คําท่ีมีความสัมพันธห์รือเก่ียวข้อง (relationship) กับคําหลัก 

4.1 คําท่ีเป็นคําต้นสกุลของคําหลัก (Top Term ใช้สัญลักษณ์คือ TT)
4.2 คําท่ีมีความหมายกว้างกว่าคําหลัก (Broader Term ใช้สัญลักษณ์คือ BT)
4.3 คําท่ีมีความหมายแคบกว่าคําหลัก (Narrower Term ใช้สัญลักษณ์คือ NT)
4.4 คําท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับคําหลัก (Related Term) ท่ีไม่ใช่คําท่ีมีความหมายกว้างกว่าหรอื
     แคบกว่า (ใชส้ัญลักษณ์คือ RT)
ตวัอย่าง 
Distance education
MT 355 Teaching Methods
SN Systematic use of techniques line correspondence, radio, televison and the 

Internet to reach off-campus students 
HN 1978
UF Open learning
NT Virtual universities
RT Correspondence courses

      Educational media
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      Electroic learnig
    Open universities

ตวัอย่าง ข้างต้นมาจาก UNESCO-IBE Education Thesaurus จะเห็นว่ายูเนสโก มีสัญลักษณ์ท่ีใช้
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คือ MT (Subject catagory) ซึ่งหมายถึง หมายเลขของหมวด และชื่อหมวดหมู่ สว่น 
HN (Historical Note) หมายถึง การให้ข้อมูลเก่ียวกับประวัติของคํา ในคู่มือเลม่นี้ หมายถึง ปีท่ีกําหนดคํานี้หรือ
ประวัติของการใช้คํา

สรุปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในอรรถภธิานส่วนใหญ่

คําย่อ คําเต็ม ความหมาย

SN Scope Note ใช้นําหน้าข้อความอธิบายคําศัพท์

U Use ใช้นําหน้าคําศัพท์ท่ีกําหนดให้ใช้

UF Used for ใช้นําหน้าคําศัพท์ท่ีไม่ใช้

TT Top Term ให้นําหน้าคําศัพท์ท่ีมีความหมายกวา้ง
ท่ีสุดหรืออยู่ในระดับบนสดุของศัพท์
ดรรชนีหลกันั้นหรือของกลุ่มศัพท์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน

BT Broader Term ใช้นําหน้าคําศัพท์ท่ีมีความหมาย
มากกว่าคําหลกั

NT Narrower Term ใช้นําหน้าคําศัพท์ท่ีมีความหมายแคบ
กว่าหรือเฉพาะเจาะจงกวา่คําหลัก

RT Related Term ใช้นําหน้าคําศัพท์ท่ีมีความหมายเก่ียว
เนื่องกับคําหลัก

ลักษณะของอรรถาภิธาน

อรรถาภิธาน มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมคําศัพท์ท่ีเป็นตัวแทนสาระของเอกสารหรือสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา โดย
การรวบรวมคําศัพท์ descriptors ข้ึนเอง หรือใช้วิธกีารแก้ไขปรับปรุงจากรายการคําศัพท์ท่ีมีอยู่แลว้ ให้เหมาะสมใน
การนําไปใชง้าน หรือแปลจากอรรถาภิธานจากภาษาอ่ืน ซึ่งพิจารณาแลว้สอดคล้องในการนําไปใช้งาน ท้ังนี ้ควรใช้วิธี
ผสมผสานกัน เพราะแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสีย แต่สิ่งท่ีสําคัญ คือ การให้ครอบคลุมสาขาวิชา ขอบข่ายการใช้งาน และ
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ตรงกับกลุ่มผู้ใช้

ลักษณะทางภาษาในการกําหนดคําศัพท์

1. เปน็คําท่ีแสดงถึงข้อคิดท่ีเป็นอันหนึ่งเดียว อาจเป็นคําโดดหรือคําประสม นิยมใช้เป็นคํานาม หลีกเลี่ยงการ
ใช้คํากริยา คําวิเศษณ์ หรือคําบุพบท มักไม่ใช้เครื่องหมายแสดงวรรคตอนระหว่างคํา เช่น 

การศึกษาทางไกล Distance education
การถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology transfer
ห้องสมุดอัตโนมัติ Libray automation

2. ในภาษาต่างประเทศ นิยมใช้คํานามพหูพจน์ เชน่ Patents, Inventors, Women เปน็ต้น ส่วนคํานามท่ี
นับไม่ได้ จะใช้เป็นรูปเอกพจน์ เช่น Water, snow เปน็ต้น รวมท้ังใช้คํานามเอกพจน์ท่ีเปน็ชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อวิชา
เฉพาะ (Science)

3.  คําศัพท์เดียวกัน มีตัวสะกดต่างกัน แต่มีความหมายเดียวกัน จะใชแ้บบใดแบบหนึง่เพ่ือให้เปน็มาตรฐาน
เดียวกันในอรรถาภธิานนั้น โดยมีการโยงจากตัวสะกดท่ีไม่ใช้ไปยังตัวสะกดท่ีใช้ เช่น color กับ colour หรือ center 
กับ centre 

4. คําพ้องรูปท่ีสะกดเหมือนกัน หรือคําท่ีมีความหมายได้หลายอย่าง ควรมีคําขยายความไว้ในวงเล็บ เพ่ือ
แสดงความหมายท่ีแตกต่าง เชน่ 

เงาะ  
เงาะ (กลุ่มชาติพันธุ)์
Distraction (Philosophy)
Distraction (Psychology)
Distress (Law)
Distress (Psychology)

5. ไม่นยิมใช้อักษรย่อ ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลาย หรอือักษรย่อหรือคําย่อมาตรฐานสากล และมี
การอธิบายหรือโยงอักษรย่อท่ีใชเ้ป็นศัพท์ดรรชนีไปยังคําเต็ม เชน่

UNESCO อักษรย่อท่ีเป็นใช้เป็นศัพท์ดรรชนี
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization คําเต็ม
FAO อักษรย่อท่ีเป็นใช้เป็นศัพท์ดรรชนี
Food and Agriculture Organization คําเต็ม

6. นิยมใช้คําตรง (direct entry) มากกวา่คํากลับ (inverted entry) เชน่ ใช ้Higher education ไม่ใช ้
Education, Higher 
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ลักษณะของความสัมพันธ์ของอรรถาภิธาน

ความสัมพันธ์ของอรรถาภธิาน แบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ความสมัพันธ์ในลกัษณะท่ีเท่าเทียมกัน (equivalence relationship) เปน็การใช้ศัพท์ควบคุมแทนศัพท์ท่ี

มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ใกล้เคียงกัน แนวคิดเดียวกัน คําย่อ อักษรย่อ คําบัญญัติ คําแปล คําท่ีแปลมาจาก
ภาษาอ่ืน คําภาษาถ่ิน และคําท่ีสะกดได้หลายแบบ หรือการโยงระหว่างศัพท์ดรรชนีและศัพท์ท่ีไม่ใช้เป็นดรรชนี 

สัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงความสัมพันธ์ คือ USE และ UF
USE (U) คือ ใช้  ใช้นําหน้าคําศัพท์ท่ีกําหนดให้ใช้
UF (used for) คือ ใช้แทน ใช้นําหน้าคําศัพท์ท่ีไม่ใช้ เปน็การโยงมาจากศัพท์ดรรชนี
เช่น

ชุมชนแออัด
UF สลัม

     แหล่งเสื่อมโทรม
สลมั
U ชุมชนแออัด

แหล่งเสื่อมโทรม
U   ชุมชนแออัด

ในระบบจัดเก็บและการค้นคืนของบางหน่วยงาน มีฟังก์ชัน่การทํางานท่ีอํานวยความสะดวกในการจัดทํา 
authority files ทําใหส้ามารถใช้ศักยภาพของการจดัทํา authority files เข้ามาชว่ยในการสืบค้นได้เป็นอย่างมาก 
จากตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานได้กําหนดศัพท์ดรรชนีไว้ตามอรรถาภิธานข้างต้น เม่ือผู้ใช้สบืค้น โดยใชคํ้าว่า สลัม หรือ คําว่า 
แหล่งเสื่อมโทรม ระบบจะแสดงข้อความ ดังนี้

UNESCO 
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UF United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
U UNESCO
Color
UF Colour
Colour
U Color

2. ความสมัพันธ์ในลกัษณะท่ีมีลําดับชั้น (hierarchical relationship) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนี
และความสัมพันธ์กับศัพท์อ่ืน เช่น ศัพท์ดรรชนีท่ีมีความหมายกว้างกว่า (broader term)  หรือ ศัพท์ดรรชนท่ีีมีความ
หมายแคบกว่า (narrower term) สัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงความสมัพันธ์ คือ BT, NT

BT (broader term) คือ ศัพท์ท่ีกว้างกว่า ใช้นําหน้าศัพท์ท่ีมีความหมายกว้างกว่าศัพท์ดรรชนีหลัก
NT (narrower term) คือ ศัพท์ท่ีแคบกวา่หรือเฉพาะเจาะจงกว่า ใชน้ําหน้าศัพท์ท่ีมีความหมายเฉพาะ

เจาะจงกว่าศัพท์ดรรชนีหลัก เช่น
ชุมชนแออัด
NT การย้ายท่ีอยู่อาศัย
BT เคหะ
BT คนจน
Slums
BT Housing
NT Relocation (Housing)

    Skid row
    Squatter settlements

ซึ่งในระบบจัดเก็บและการค้นคืน จะแสดงให้เห็นความสมัพันธ์เพ่ือช่วยให้ผู้ใชส้ารสนเทศ สามารถสืบค้น
สารสนเทศจากคําอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้เพ่ิมเติมข้ึนอีกด้วย

3. ความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีเก่ียวเนื่องกัน (associative relationship) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์
ดรรชนีท่ีมีความหมายเก่ียวเนื่องกันกับศัพท์ดรรชนีอ่ืน ในลักษณะท่ีไม่เป็นลําดับชั้น และไม่ใช่ความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียม
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กัน มักเป็นการเชื่อมโยงต่างกลุ่ม และเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาซึ่งเสริมซึ่งกันและกัน แสดงแนวคิดท่ีใกล้เคียง เก่ียว
เนื่องกันสัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงความสมัพันธ์ คือ RT (Related term) ศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกัน เช่น

Advertising

RT Commerce
Commercial art

 Marketing

Interior decoration

RT Furniture

House furnishings

Upholstery

รูปแบบของอรรถาภิธาน

รูปแบบท่ีใข้แสดงท่ัวไป คือ

1. การแสดงตามลําดับอักษร (alphabetical display) ดังตัวอย่าง
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  2. การแสดงตามลําดับชัน้ของคํา (hierachical display)  ตวัอย่าง

จากตัวอย่างข้างต้น ใช้เครื่องหมายมหภาค (.)  และบางครั้งอาจใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) แสดงลําดับชั้น
ของคําศัพท์ดรรชนีท่ีมีความหมายแคบกวา่ และแสดงใหเ้ห็นถึงการจัดหมวดหมู่ของศัพท์ดรรชนีด้วย

แสดงโดยให้หมายเลขของลําดับชัน้ไว้ด้วย เชน่ เป็นศัพท์ดรรชนีท่ีแคบว่า (NT)  1 ระดับ หรอื 2 ระดับ
3. แสดงคําศัพท์ตามลําดบัหมวดหมู่ (systematic display หรือ descriptor groups)
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จากตัวอย่าง ของ ILO Thesaurus แสดงใหเ้ห็นถึงหมวดหมู่ แสดงลําดับชั้น นอกจากการแสดงผลของ
อรรถาภธิานในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นแลว้ ยังอาจจะเห็นการแสดงศัพท์ดรรชนีแ่บบเปลี่ยนลําดับคําศัพท์ (permuted 
index) ได้อีกด้วย ดังตัวอย่าง
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