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 The objective of this special research is to study the methodology of terminology 
in order to find a proper way to create a terminology on WAP (Wireless Application 
Protocol): mobile internet technology.  The terminology, which is the result of this 
research, will be beneficial as a tool for translators and a reference material providing 
basic knowledge on WAP for those who are interested. 
 
 The methodology of terminology on WAP: mobile internet technology is 
composed of 6 steps: 1) Setting the scope of terminological research  2) Data collecting 
and corpus building  3) Term extraction  4) Conceptual network establishment  5) 
Extraction records, and  6) Terminological records. 
 
 The terminology on WAP: mobile internet technology consists of 44 terms 
presented according to their conceptual relations.  Each terminological record consists 
of French term, Thai term, grammatical category, subject field, definition, illustration, 
linguistic specification, and note. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ในบทน้ี ผู วิจัยจะกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา  วัตถุประสงค  
สมมติฐาน  ขอบเขตการวิจัย  และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยคร้ังน้ี 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเจริญกาวหนา
อยางมาก ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วจนเราอาจกลาวไดวาปจจุบันเปนยุค
แหงการสื่อสารไรพรมแดน เพราะอินเทอรเน็ตทําใหเราสามารถติดตอกับบุคคลท่ีอยูคนละแหงหรือ
คนละประเทศกับเราไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะดวยการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
การสนทนากันในหองคุย (chat room) หรือการโทรศัพททางไกลผานอินเทอรเน็ต   นอกจากน้ีเรา
ยังสามารถคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆท่ัวโลก หรือทําธุรกรรมระหวางประเทศผานทาง       
อินเทอรเน็ตไดอีกดวย แตกระน้ันการเช่ือมตอเขากับอินเทอรเน็ตก็ยังคงมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลา
และสถานที่ เพราะเมื่อเราเดินทางไปท่ีตางๆ เราคงไมอาจนําเคร่ืองคอมพิวเตอรติดตัวไปดวย
ตลอดเวลา 
 ในขณะเดียวกันกับท่ีความตองการใชอินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วน้ัน  ปริมาณการใช
โทรศัพทมือถือก็เพิ่มข้ึนอยางมากเชนกัน   ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดท่ีจะนําโทรศัพทมือถือมาเปน
เครือขายสําหรับเรียกดูขอมูลในอินเทอรเน็ต  และตอมาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP 
จึงไดถูกคิดคนข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือใหสามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางไมมีขอจํากัดของเวลาและสถานที่ 
 ในปจจุบัน ธุรกิจโทรศัพทมือถือขยายตัวอยางมาก  มีบริษัทผูใหบริการเครือขาย
โทรศัพทมือถือรายใหมๆเพิ่มข้ึนมาหลายราย  และโทรศัพทมือถือก็มีคุณสมบัติการใชงานท่ี
หลากหลาย มิใชเปนเพียงอุปกรณสื่อสารท่ีใชสําหรับรับสายเขาหรือโทรออกเทาน้ัน  และดวย
เทคโนโลยี WAP น้ี จะทําใหโทรศัพทมือถือสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได และสามารถ
ใหบริการดานขอมูลขาวสารตางๆ ได อาทิเชน ผลกีฬาหรือขาวรอบโลก  ขอมูลดานภาพยนตร 
ดนตรี และการเดินทาง  ขอมูลการธนาคารและตลาดหลักทรัพย  ขอมูลตารางเวลาเท่ียวบินของ
สายการบินตางๆ  ขอมูลรานอาหาร  บริการรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  เลนเกม
ออนไลน  บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)   เปนตน 

อยางไรก็ดี แมวาปจจุบันในประเทศไทยจะมีโทรศัพทมือถือระบบ WAP ใหเลือกใช
มากมายหลายรุนหลายย่ีหอ  แตผูใชโทรศัพทมือถือรุนท่ีรองรับระบบ WAP จํานวนมากยังขาด
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ความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีอินเทอรไรสายระบบ WAP น้ีและไมสามารถนําเทคโนโลยี
ดังกลาวมาใชงานใหไดอยางคุมคากับราคาอันแพงและคุณสมบัติมากมายของโทรศัพทมือถือน้ัน
ได  อีกท้ังเทคโนโลยี WAP น้ีก็จัดวาเปนเทคโนโลยีใหมซึ่งยังไมมีการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะ
ดานน้ีออกมาเผยแพรแกผูใชบริการ WAP  สวนประมวลศัพทภาษาฝร่ังเศสในสาขาน้ีเทาท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน ก็จะเปนศัพทอินเทอรเน็ตเทาน้ันซึ่งยังไมครอบคลุมเน้ือหาในเร่ืองอินเทอรเน็ตบน
เครือขายไรสาย และผูวิจัยยังพบวาศัพทภาษาฝร่ังเศสหลายคําในประมวลศัพทอินเทอรเน็ตภาษา
ฝร่ังเศสท่ีมีอยูในปจจุบันเปนศัพทบัญญัติซึ่งไมมีการนําไปใชงานจริง   ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงเห็นวา
การจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP ท่ีนําเสนอศัพทภาษาฝร่ังเศสซึ่ง
มีการใชกันอยูจริงพรอมใหคําแปลภาษาไทยที่ถูกตองและไดมาตรฐาน นาจะเปนประโยชนตอผู
ตองการใชบริการ WAP หรือสนใจศึกษาเร่ืองน้ี  รวมท้ังผูท่ีทํางานแปลในสาขาน้ีดวย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงผูท่ีตองแปลเอกสารเฉพาะดานน้ีจากภาษาฝร่ังเศสมาเปนภาษาไทย จะไดรับประโยชน
อยางมากจากประมวลศัพทฉบับน้ี   
 อน่ึง แมวาประมวลศัพทเฉพาะดานน้ีจะจัดทําข้ึนเปนภาษาฝร่ังเศสแตผูไมรูภาษาฝร่ังเศส
ท่ีมีอยูเปนจํานวนมากก็สามารถใชประโยชนจากประมวลศัพทน้ีได  เน่ืองจากในภาษาฝร่ังเศส
ศัพททางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนคํายืมจากภาษาอังกฤษ หรือมิเชนน้ันก็มี
รูปศัพทท่ีคลายกับคําศัพทภาษาอังกฤษ   ดังน้ัน ผูรูภาษาอังกฤษแตไมรูภาษาฝร่ังเศสก็สามารถ
นําประมวลศัพทน้ีไปประยุกตใชงานเพื่อศึกษาความหมายของศัพทและมโนทัศนดานอินเทอรเน็ต
ไรสายระบบ WAP ไดเชนกัน 
 
วัตถุประสงค 

สารนิพนธฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทฤษฎีและกระบวนการสราง
ประมวลศัพท และนําความรูจากทฤษฎีท่ีไดมาใชในการสรางประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ไรสายระบบ WAP โดยใชคลังขอมูลภาษาฝร่ังเศสท่ีรวบรวมมาจากเว็บไซตตางๆ และหนังสือ
ภาษาฝร่ังเศสท่ีนําเสนอขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP  และศึกษา
คนควาขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเก่ียวกับเทคโนโลยี WAP ฉบับภาษาไทยเพื่อใหเกิดความเขาใจท่ี
กระจางชัดข้ึนและศึกษาการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางดานน้ี  
 
สมมติฐาน 

1.  ศัพทท่ีไดจากการประมวลศัพทเร่ืองเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP จาก
คลังขอมูลภาษา โดยใชทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศัพทวิทยา เปนศัพทท่ีมีมโนทัศนสัมพันธกันอยาง
เปนระบบ และเชื่อมโยงกันเปนความรูเร่ืองเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP 
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2.  ศัพทภาษาฝร่ังเศสทางดานคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต 
 สวนมากจะเปนคํายืมมาจากภาษาอังกฤษ 

3. มโนทัศนเร่ืองเทคโนโลยีอินเทอรไรสายระบบ WAP ยังมีรูปศัพทภาษาไทยที่ไมครบถวน
สมบูรณ ทําใหตองมีการบัญญัติศัพทภาษาไทยขึ้นใหมหลายคํา 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน่ืองดวยประมวลศัพทน้ีจัดทําข้ึนเพื่อนําไปใชเปนเอกสารอางอิงในการใชศัพทและทํา
ความเขาใจความหมายของศัพทใหแกผูใชท่ัวไปหรือผูแปลเอกสาร ซึ่งมิใชผูเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือสารสนเทศ   ดังน้ันการจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ีจะไมเจาะลึกลงไปใน
รายละเอียดของเทคโนโลยีท่ีสลับซับซอนมากนักซึ่งผูอานจะตองมีความรูเฉพาะทางมาก
พอสมควร แตจะเลือกศึกษาเฉพาะมโนทัศนพื้นฐานท่ีจะเปนประโยชนแกกลุมผูใชเปาหมาย  อัน
ไดแก   

1) มโนทัศนหมวดเร่ืองความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP     
2) มโนทัศนหมวดเร่ืองสถาปตยกรรมของ WAP  
3) มโนทัศนหมวดเร่ืองการทํางานของ WAP Gateway   
4) มโนทัศนหมวดเร่ืองเอกสารขอมูลท่ีรับสงผานระบบ WAP 
5) มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอลตางๆท่ีใชในการรับสงขอมูลผานระบบ WAP 

 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

1. ประโยชนตอผูตองการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP   
ผูท่ีตองการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP แตไมมีความรูความเขาใจเร่ืองน้ี 

สามารถนําประมวลศัพทน้ีไปใชเปนเคร่ืองมือชวยในการทําความเขาใจความหมายของศัพทและ
มโนทัศนเก่ียวกับเทคโนโลยี WAP น้ีได 

2. ประโยชนตอนักแปล 
นักแปล โดยเฉพาะผูท่ีแปลเอกสารทางดานคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต หรือเทคโนโลยี 

การสื่อสารไรสาย จะไดรับประโยชนจากการสรางประมวลศัพทน้ีโดยการนําประมวลศัพทน้ีไปใช
เปนทรัพยากรในการทํางานแปล 

3. ประโยชนตอคนไทยในประเทศฝร่ังเศส 
คนไทยในประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะผูท่ีตองการไปศึกษาตอท่ีประเทศฝร่ังเศส หรือ 

นักธุรกิจท่ีไปลงทุนในฝร่ังเศส ซึ่งมีความจําเปนตองใชบริการอินเทอรเน็ตผานทางโทรศัพทมือถือ
เพื่อความคลองตัวในการติดตอสื่อสาร  จะไดรับประโยชนจากประมวลศัพทน้ีอยางมากในฐานะท่ี
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เปนทรัพยากรชวยอธิบายมโนทัศนการทํางานของอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP และคําศัพท
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. ประโยชนตอผูสนใจท่ัวไป 
ผูท่ีสนใจศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ี จะไดรับประโยชน 

จากการศึกษาคร้ังน้ีเชนกัน  โดยจะใชเปนเคร่ืองมือในการทําความเขาใจแนวคิดและความหมาย
ของศัพท ตลอดจนความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ อันจะชวยอํานวยความสะดวกไดมาก
ย่ิงข้ึนแกผูท่ีตองศึกษาเอกสารเก่ียวกับเทคโนโลยีทางดานน้ี 
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บทท่ี 2 
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัพทวิทยา 

 
 ศัพทวิทยาถือกําเนิดขึ้นมาต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 18 เนื่องดวยในศตวรรษน้ันมีการเผยแพร
วิทยาการความรูอยางกวางขวาง ประกอบกับเทคโนโลยีและการส่ือสารก็พัฒนาขึ้นอยางมาก  ศัพท   
วิทยาจึงเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองตอปญหาในการใชศัพทส่ือแทนมโนทัศนทางดานเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งยัง
ไมเปนท่ีรูจักกัน  
 ศัพทวิทยาหรือศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาและรวบรวมศัพทเฉพาะทางนั้น มิใชเปน
ศาสตรแขนงใหมเลย แตเพิ่งไดรับการพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ มีระเบียบวิธีวิจัยท่ีชัดเจนในชวงไมก่ี
ทศวรรษท่ีผานมานี้เองหรือในทศวรรษที่ 1930 น่ันเอง  นอกจากนี้ ศัพทวิทยาก็ยังมีความสําคัญทาง
สังคมและการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศอีกดวย (Sager, 1990: 1) 
 
ความหมายของศัพทวิทยา (Terminology) 
 คําวา ศัพทวิทยา หรือ Terminology มีความหมายในเชิงนิรุกติศาสตรวา �ศาสตร / การศึกษา 
/ ความรูที่เกี่ยวกับศัพท� ซ่ึงนักศัพทวิทยาสวนใหญไมเห็นดวยกับการใหนิยามเชนนี้เพราะจะทําใหไป
คลายคลึงกับนิยามของ Lexicology ท่ีหมายถึง �ศาสตร / การศึกษา / ความรูท่ีเก่ียวกับคํา� 
 สวนในทางประวัติศาสตร เมื่อมีการใชคําวา Terminology เปนครั้งแรกนั้น คําคํานี้หมายถึง 
�ชุดคําศัพทเฉพาะ หรือชุดของศัพทที่มีความสัมพันธบางอยางรวมกันและอยูในสาขาวิชาเดียวกัน�   
ตอมาความหมายของ Terminology เริ่มแคบลงและหมายถึง �ชุดของศัพทท่ีมีความสัมพันธกันและ
อยูในสาขาวิชาเดียวกัน อันเปนผลงานจากกิจกรรมการจัดทําประมวลศัพทอยางเปนระบบ� 
 ปจจุบันความหมายในทางปฏิบัติของคําวา Terminology สามารถจําแนกออกเปน 3 
ความหมาย ดังน้ี  (Sager, 1990: 3)   

1. หลักปฏิบัติและวิธีการที่ใชในการรวบรวม พรรณนา และนําเสนอศัพท 
2. ทฤษฎี อันไดแก พื้นฐานความคิด ขอถกเถียง และขอสรุปท่ีใชอธิบายความสัมพันธ
ระหวางมโนทัศนและศัพท 

3. ชุดของคําท่ีใชในสาขาวิชาเฉพาะ   
ในปค.ศ.1982 สมาคมประมวลศัพทนานาชาติ (The International Association of 

Terminology) ไดกําหนดนิยามของ Terminology วาหมายถึง �การศึกษาและการใชระบบของ
สัญลักษณและเคร่ืองหมายทางภาษาศาสตรที่ใชในการส่ือสารของมนุษยในสาขาวิชาหรือกิจกรรม
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เฉพาะดาน   เร่ิมแรกน้ัน Terminology จัดวาเปนสาขาวิชาภาษาศาสตรแขนงหนึ่งท่ีเนนเรื่อง
อรรถศาสตร (ระบบของความหมายและมโนทัศน) และเร่ืองวัจนปฏิบัติ   แตในขณะเดียวกัน 
Terminology ก็จัดเปนสหสาขาวิชาเน่ืองจากมีการรับมโนทัศนของสาขาอ่ืนๆ มาใชดวย   สวนในดาน
การนําไปประยุกตใชงานนั้น Terminology เกี่ยวของกับการทําพจนานุกรม (Lexicography) และการ
ใชเทคนิคตางๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sager, 1990: 4) 

จากนิยามที่อางอิงมาทั้งหมดน้ี  จึงอาจสรุปไดวาคําวา Terminology สามารถแปลเปน
ภาษาไทยได 3 อยาง คือ  1) �ศัพทวิทยา� หมายถึง ศาสตรท่ีวาดวยการศึกษาเกี่ยวกับศัพทและการ
อธิบายความสัมพันธระหวางมโนทัศนและศัพท  2) �ประมวลศัพท� หมายถึง ชุดของศัพทท่ีใชใน
สาขาวิชาเฉพาะเดียวกันและมีความสัมพันธกันทางมโนทัศน ซึ่งประมวลศัพทน้ีเปนผลงานซึ่งไดจาก
การศึกษาตามหลักของศัพทวิทยา  3) �การประมวลศัพท� หมายถึง ระเบียบวิธีการจัดทําประมวล
ศัพท  
 
ความเปนมาของศัพทวิทยา 
 แมวาศัพทวิทยาเพิ่งจะไดพัฒนาใหเปนระบบและมีระเบียบวิธีวิจัยตามหลักทางวิทยาศาสตร
เมื่อไมกี่ทศวรรษมาน้ี แตกิจกรรมตางๆในสาขาศัพทวิทยานั้นไดมีการกระทํากันมาต้ังแตกอนหนานั้น   
ดังจะเห็นไดจากผลงานวิจัยในศตวรรษที่ 18 ทางดานเคมีของ Lavoisier และ Berthollet   กับ
ผลงานวิจัยดานพฤกษศาสตรและสัตววิทยาของ Linné ที่กลาววาความสนใจที่จะต้ังชื่อใหกับมโน
ทัศนทางวิทยาศาสตรไดเกิดข้ึนมานานแลวในกลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา   และตอมาในศตวรรษท่ี 
19 เม่ือนานาประเทศมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร  นักวิทยาศาสตรจึงตองวางหลักเกณฑสําหรับการ
บัญญัติศัพทที่ใชเรียกมโนทัศนตางๆในสาขาของตน 
 ในศตวรรษท่ี 18 และ 19 นักวิทยาศาสตรเปนผูนําของสาขาศัพทวิทยา    สวนในศตวรรษท่ี 
20 วิศวกรและผูชํานาญดานเทคนิคเปนผูมีบทบาทสําคัญในสาขานี้แทน การพัฒนาและความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีน้ันไมเพียงตองอาศัยการบัญญัติศัพทแทนมโนทัศนใหม
เทาน้ัน แตยังตองมีการวางขอตกลงวาดวยศัพทที่ใชอีกดวย    
 Austrian E. Wüster วิศวกรชาวออสเตรีย เปนบิดาแหงศัพทวิทยาสมัยใหมและเปนผูกอต้ัง 
Vienna School เชนเดียวกับ D.S. Lotte ชาวรัสเซีย ซ่ึงเปนผูกอต้ัง Soviet School of Terminology 
 ในชวงครึ่งศตวรรษท่ี 20  ทั้งนักภาษาศาสตรและนักสังคมศาสตรตางก็ไมไดใหความสนใจ
ตอศัพทวิทยา  และในชวงเวลานั้น นักภาษาศาสตรสนใจท่ีจะสรางทฤษฎีเพื่ออธิบายหลักการเกี่ยวกับ
ภาษาตางๆท่ีคนเราใชกัน  แตไมคอยสนใจศึกษาภาษาในฐานะที่เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงสําหรับการ
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สื่อสาร (Cabré, 1998: 1-2) 
พัฒนาการของศัพทวิทยา  
 ในชวงกลางศตวรรษที่ 20  พัฒนาการของศัพทวิทยาท้ังในดานทฤษฎีและการนําไป
ประยุกตใชเปนผลมาจากความสนใจของบรรดานักวิทยาศาสตรและผูชํานาญดานเทคนิค 
 นักวิเคราะหสังคมและวัฒนธรรมมีความเห็นวา ปจจุบันเราอยูในยุคของอารยธรรมสมัยใหม
ซึ่งส่ิงตางๆมากมายลวนเปนผลมาจากเทคโนโลยี  ไมวาจะเปนเร่ืองวิศวพันธุกรรมหรือเทคโนโลยี     
ชีวภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมชนบทไปสูสังคมอุตสาหกรรมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
อารยธรรม  ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ เกิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม  มีการกระจายประชากรไปสูภูมิภาค
ตางๆ  และแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว ศาสนา และการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 
 นักมนุษยวิทยาเรียกอารยธรรมใหมนี้วา อารยธรรมหลังอุตสาหกรรม (Post-industrial 
Civilization)   ในอารยธรรมยุคดังกลาวนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญๆ 2 ประการ ไดแก 
การเปล่ียนมาเปนสังคมท่ีเนนการใชเทคโนโลยี และการตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของขาวสาร
ขอมูล    การเปล่ียนแปลงท้ังสองประการน้ีไดสงผลกระทบตอภาษาและการสื่อสารระหวางบุคคล  
และยังทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองสรางผลผลิตใหมๆทางภาษา  สรางอาชีพใหมที่เกี่ยวของกับการ
ใชภาษา ตลอดจนคิดคนรูปแบบใหมของการสื่อสารอยางเปนระบบ 
 ขณะที่ในยุคอุตสาหกรรม  มีการเผยแพรการศึกษาและใหควาามสําคัญกับการสื่อสารดวย
ภาษาเขียนมากข้ึน  จึงเกิดความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดภาษาใหเปนหมวดหมู และกําหนดรูปแบบ
ภาษาที่เปนมาตรฐาน   ดวยเหตุน้ีเอง ในแตละภาษาจึงมีระดับของการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม  
และเกิดแนวคิดเก่ียวกับ �ภาษามาตรฐาน� ข้ึน 
 ศัพทวิทยาไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งสงผลกระทบตอความตองการ
ทางภาษา ดังนี้ 
 1. การพัฒนาอยางรวดเร็วของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชวงเวลาท่ีผานมา  ทําใหเกิด
มโนทัศนใหมๆ ข้ึนมากมาย ซ่ึงลวนตองมีช่ือเรียกแทนมโนทัศนนั้นๆ 
 2. การพัฒนาทางเทคโนโลยีในสาขาสารสนเทศและการสื่อสารทําใหจําเปนท่ีจะตองคิดคน
การสื่อสารรูปแบบใหมท่ียังไมเคยมีมากอน  และดวยเหตุท่ีคําศัพทตางๆในภาษาเหลาน้ันตองไดรับ
การปรับปรุงตลอดเวลา  จึงสงผลใหเกิดกิจกรรมใหมๆเก่ียวกับภาษาที่เรียกวา อุตสาหกรรมดานภาษา 
(Language Industries) 
 3. การถายโอนความรูและการแลกเปลี่ยนสินคาอันเปนคุณลักษณะสําคัญของสังคมสมัยใหม
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ทําใหเกิดตลาดใหมสําหรับการแลกเปล่ียนทางการคา วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันทํา
ใหตองใชภาษาของนานาประเทศสําหรับการสื่อสารแลกเปล่ียนดังกลาว     อีกท้ังองคประกอบตางๆ 
ของการสื่อสารแลกเปล่ียน ไมวาจะเปนระบบ  หนวยพ้ืนฐานของการถายโอนนั้นก็จะตองปรับใหได
มาตรฐานดวย 
 4. เม่ือขอมูลขาวสารมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมาก จึงตองมีการสรางฐานขอมูลที่ได
ประสิทธิภาพ  และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ตลอดจนตองมีระบบที่ไดมาตรฐานสําหรับจัดเก็บ  
ถายโอน  และเรียกใชขอมูลซึ่งมีอยูมากมายมหาศาล 
 5. การพัฒนาสื่อสารมวลชนชวยใหเกิดการเผยแพรศัพทวิทยา  และทําใหเกิดคําท่ีเปนคํา
ทั่วไปและคําที่ใชเฉพาะทาง   และศัพทเฉพาะทางไดกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมเน่ืองจาก
สื่อสารมวลชนตางๆ ไดนําศัพทเฉพาะทางน้ันไปใชกันอยางแพรหลาย 
 6. ความตองการของรัฐบาลทางดานภาษาในการกําหนดใหศัพทวิทยามีกระบวนการที่ได
มาตรฐาน ทําใหตองจัดต้ังองคกรมาบริหารดูแลงานน้ี   เมื่อมีการสรางสรรคทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีข้ึน ก็เกิดการถายโอนความรูและผลผลิตใหมๆ และมีการยืมศัพททางดานเทคนิคและ
วิทยาศาสตรของตางประเทศมาใชกัน   ดังน้ัน เพื่อรองรับสถานการณเชนวาน้ี  นโยบายดานภาษาจึง
ถูกกําหนดข้ึนและยังเปนการสงเสริมใหเกิดอาชีพใหมท่ีเกี่ยวของกับภาษา  นานาประเทศรวมท้ัง
ประเทศเล็กๆที่แมจะยังไมมีอิสระทางการเมืองก็รวมมือกันวางแผนเก่ียวกับภาษา  และสงผลใหเกิด
ความตองการผูเช่ียวชาญดานภาษาจํานวนมาก   ศัพทวิทยาจึงมีความสําคัญอยางมากในฐานะท่ีชวย
ใหภาษามีความเปนมาตรฐาน  (Cabré, 1998: 2-5) 
 
วิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหม 
 ศัพทวิทยาสมัยใหมเกิดขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ.1930 ณ กรุงเวียนนา จากผลงานของ E. Wüster  
บิดาแหงศัพทวิทยาสมัยใหม   Wüster ไดนําเสนอวิธีการจัดทําประมวลศัพทอยางเปนระบบ  สราง
หลักการทํางานเก่ียวกับศัพท และวางเคาโครงของระเบียบวิธีประมวลผลขอมูลทางประมวลศัพท 
 วิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหมแบงออกเปน 4 ยุคดังนี้ (Auger, 1988, cited in Cabré, 
1998: 5-6) 

1.   ยุคเริ่มแรก (The origins)  ระหวางป ค.ศ.1930 - 1960 เปนยุคเริ่มตนของพัฒนาการการ 
ศึกษาศัพทวิทยา  ในยุคน้ีสนใจการออกแบบระเบียบวิธีการสรางศัพทอยางเปนระบบ 
 2.  ยุควางโครงสราง (The structuring of the field) ระหวางป ค.ศ.1960 - 1975 เปนยุคที่มี
การพัฒนาคอมพิวเตอรเมนเฟรม (Mainframe Computers) และเทคนิคดานเอกสาร  ในยุคน้ีธนาคาร
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ขอมูล (Databank) ไดรับการคิดคนขึ้นมาเปนครั้งแรกเพื่อจัดเก็บขอมูล และเกิดความรวมมือระหวาง
ประเทศในการกําหนดหลักการของกระบวนการสรางประมวลศัพท 
 3.   ยุครุงเรือง (The boom)  ระหวางป ค.ศ.1975 - 1985  ในยุคนี้มีการวางแผนดานภาษา
และจัดทําโครงการสรางประมวลศัพท   บางประเทศ อาทิ สหภาพโซเวียต  อิสราเอล เริ่มออกนโยบาย
ดานภาษาของตน ในชวงเวลาน้ีศัพทวิทยาเร่ิมมีบทบาทชัดเจนมากขึ้นในการสรางมาตรฐานของภาษา  
และคอมพิวเตอรสวนบุคคลเริ่มแพรหลายมากข้ึน จึงทําใหการประมวลผลขอมูลศัพททําไดสะดวก
ยิ่งข้ึน 
 4.  ยุคขยายความรู (The expansion) ระหวางป ค.ศ.1988 จนถึงปจจุบัน  เปนยุคที่ศาสตร
คอมพิวเตอรพัฒนาข้ึนมาก ทําใหนักศัพทวิทยาสามารถสรางเคร่ืองมือและทรัพยากรสําหรับจัดทํา
ประมวลศัพทที่ตรงตามความตองการการใชงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในชวงเวลาน้ีเกิด        
อุตสาหกรรมดานภาษาข้ึน ซึ่งประมวลศัพทไดเขาไปมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมดาน
ภาษานี้  และเกิดความรวมมืออยางกวางขวางในระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะอยางย่ิงความรวมมือใน
การฝกหัดผูจัดทําประมวลศัพท 
 
ทฤษฎีศัพทวิทยา 
 ทฤษฎีศัพทวิทยาเกิดข้ึนและพัฒนาเร่ือยมาจนถึงทุกวันน้ีไดเน่ืองจากมีการศึกษาปฏิบัติจริง
เพื่อหาวิธีแกปญหาทางภาษาท่ีเกิดขึ้นในการสื่อสาร 
 ผลงานที่เปนพื้นฐานของศัพทวิทยาเร่ิมตนขึ้นในป ค.ศ.1930 โดยสํานักวิชาท่ีศึกษาดานศัพท 
วิทยา 3 แหง  อันไดแก  (Cabré, 1998: 7) 

1.  The Austrian School  (Vienna)  เห็นวาศัพทวิทยาเปนสหสาขาวิชาที่ดํารงอยูไดดวยตน 
เอง โดยไมขึ้นกับสาขาวิชาใดๆ และเปนศาสตรที่เกิดข้ึนมาเพื่อสนองความตองการของสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.  The Soviet School  ศึกษาศัพทวิทยาในแงของปรัชญา  สนใจเรื่องการแบงระบบ 
มโนทัศน และการจัดโครงสรางขององคความรู 

3.  The Czech School   ศึกษาศัพทวิทยาในแงของภาษาศาสตร  มองประมวลศัพทวาเปน 
สวนประกอบยอยของพจนานุกรม  และมองภาษาเฉพาะวาเปนระบบยอยของภาษาทั่วไป  
 อยางไรก็ดี  ทฤษฎีทั่วไปของศัพทวิทยาจะมีพื้นฐานตามแนวคิดของ Austrian School ท่ีเนน
ความสําคัญของมโนทัศน มโนทัศนสัมพันธ ความสัมพันธระหวางศัพทและมโนทัศน  และการกําหนด
ศัพทใหกับมโนทัศน   วิธีการทําประมวลศัพทจึงแตกตางจากวิธีการทําพจนานุกรมดวย เนื่องจากการ
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ทําประมวลศัพทจะเร่ิมตนจากมโนทัศนกอน แลวจึงกําหนดศัพทใหมโนทัศน  แตการทําพจนานุกรม
เริ่มตนท่ีคํา แลวคอยไปหามโนทัศนของคํา 
 Pearson  (1998: 12) ไดสรุปทฤษฎีศัพทวิทยาจากแนวคิดของ Wüster ไววา  สาขาวิชา
เฉพาะประกอบขึ้นจากชุดของมโนทัศนจํานวนมาก ซึ่งจะมีศัพทใชเรียกแทนมโนทัศนเหลาน้ัน  และ
ความสัมพันธระหวางศัพทกับมโนทัศนเปนสิ่งท่ีตกลงกันเปนมาตรฐาน   มโนทัศนสัมพันธจะนําเสนอ
ออกมาในลักษณะของความสัมพันธรูปแบบตางๆ ซึ่งจะประกอบกันเปนระบบมโนทัศนตามลําดับขั้น   
ทฤษฏีศัพทวิทยาคิดข้ึนมาเพื่อสนองตอความจําเปนในการสรางมาตรฐานใหแกประมวลศัพทที่ใชกัน
ในกลุมผูเชี่ยวชาญของสาขาวิชาเฉพาะตางๆ  และวัตถุประสงคของงานวิจัยทางศัพทวิทยาของ      
Wüster ก็คือเพื่อสรางมาตรฐานและกําหนดความสัมพันธระหวางศัพทและมโนทัศน  
 
ความแตกตางระหวางประมวลศัพทและพจนานุกรม 
 ผูคนท่ัวไปอาจคิดวาประมวลศัพทและพจนานุกรมไมแตกตางกันนักเพราะตางก็มีการรวบรวม
คําหรือศัพทและใหความหมายของคําหรือศัพทนั้นเชนกัน  แตหากเราไดศึกษาอยางจริงจังแลว  จะ
พบวาประมวลศัพทและพจนานุกรมมีความแตกตางกันหลายอยาง  เริ่มตนจากการพิจารณา
ความหมายของประมวลศัพทและพจนานุกรม  ก็จะเห็นวาประมวลศัพทและพจนานุกรมแตกตางกัน   
เนื่องจากพจนานุกรม หมายถึง ผลผลิตทางภาษาซึ่งเปนการรวบรวมชุดของคํา (Set of words) ท่ี
เลือกสรรแลว และใหขอมูลเก่ียวกับคําเหลานั้น   ขณะท่ีประมวลศัพทเปนการรวบรวมชุดของศัพท 
(Set of terms) ท่ีแสดงถึงมโนทัศนในสาขาวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง (Cabré, 1998: 31-32) 
  นอกจากนี้  Wüster ไดเสนอความแตกตางระหวางประมวลศัพทกับพจนานุกรมไววา 
พจนานุกรมจะเริ่มตนจากคํากอนแลวคอยใหความหมาย  ขณะท่ีประมวลศัพทจะเร่ิมตนจากมโนทัศน
กอนแลวจึงกําหนดศัพทที่ใชแทนมโนทัศนนั้น  มโนทัศนหลายๆมโนทัศนที่สัมพันธกันก็จะรวมกันเปน
ชุดของมโนทัศนที่มีระบบและโครงสรางชัดเจน   การนําเสนอศัพทในประมวลศัพทจะนําเสนอโดย
เรียงลําดับตามระบบมโนทัศน  ซ่ึงตรงขามกับพจนานุกรมซ่ึงจะนําเสนอโดยเรียงลําดับตามอักษร 
(Cabré, 1998: 33-34) 
 สรุปแลว เราอาจจําแนกความแตกตางระหวางประมวลศัพทและพจนานุกรม โดยพิจารณา
จากหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี (Cabré, 1998: 35-37) 

1. ขอบเขต (Domain) 
 พจนานุกรมเก่ียวของกับการวิเคราะหและการอธิบายความสามารถในการใชคําของผูพูด
พจนานุกรมจะศึกษาคําทุกคําที่มีอยูในภาษา  ในขณะที่ประมวลศัพทมุงศึกษาเฉพาะคําศัพทท่ีใชใน
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สาขาวิชาเฉพาะ (เชน ฟสิกส เคมี มนุษยวิทยา เปนตน) หรือในกลุมกิจกรรมวิชาชีพตางๆ (เชน ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม กีฬา เปนตน)  จึงสรุปไดวาขอบเขตของพจนานุกรมครอบคลุมมากกวาและรวมขอบเขต
ของประมวลศัพทดวย   จากเกณฑนี้จึงถือวาประมวลศัพทเปนสวนหน่ึงของพจนานุกรม 

2.   หนวยพื้นฐาน (Basic Unit) 
พจนานุกรมเปนการศึกษาคํา  ขณะท่ีประมวลศัพทศึกษาเฉพาะศัพทเทาน้ัน   ศัพทและคํามี

ทั้งความคลายคลึงและแตกตางกัน  กลาวคือ ทั้งศัพทและคําตางก็เปนหนวยท่ีมีคุณลักษณะทาง
ภาษาศาสตรเหมือนกัน  แตตางกันที่วาศัพทจะใชในขอบเขตเฉพาะดานเทานั้น  ดวยเกณฑนี้ เราจึง
เรียกคําท่ีใชในสาขาวิชาเฉพาะวา ศัพท 

3.   วัตถุประสงค (Objectives) 
พจนานุกรมเกี่ยวของกับการศึกษาคําเพื่ออธิบายถึงความสามารถในการใชคําของผูพูด  

ขณะที่ประมวลศัพทเกี่ยวของกับการศึกษาศัพทเพื่อใชอางอิงถึงมโนทัศนที่มีอยูจริงในโลกนี้ 
วัตถุประสงคของการทําพจนานุกรมคือเพื่อแสดงหนวยคําของภาษาและนําเสนอตัวอยางการ

ใชงานของคํานั้นเพื่อใหผูใชพจนานุกรมสามารถนําคําเหลานั้นไปใชงานไดจริง   สวนการทําประมวล
ศัพทเปนการพยายามใชทฤษฎีและหลักการตางๆ ที่เก่ียวของกับการเลือกและจัดลําดับศัพทใน
สาขาวิชาเฉพาะเพื่อสรางมาตรฐานใหกับรูปแบบและเนื้อหาของศัพทเหลานั้น  และเปนการพยายาม
แสดงใหเห็นถึงสวนประกอบของส่ิงที่มีเกิดขึ้นจริงในสาขาวิชาเฉพาะ   กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของ
การทําประมวลศัพทก็คือเพื่อแสดงมโนทัศนและต้ังชื่อใหกับมโนทัศนท่ีมีอยูในสาขาวิชาเฉพาะดาน 

4.   วิธีวิทยา (Methodology) 
วิธีวิทยาในการทําพจนานุกรมจะเริ่มตนจากสมมติฐานที่เปนทฤษฎีซึ่งจะพิสูจนไดโดยการ

วิเคราะหตัวอยางวาทกรรมของผูพูด  ในขณะที่การทําประมวลศัพทไมไดอธิบายพฤติกรรมการใช
ภาษาของมนุษย แตตองการคนหาศัพทเพื่อนํามาใชเรียกมโนทัศนที่มีอยูแลว 
 
ความแตกตางระหวางศัพทและคํา 
 เนื่องดวยนักศัพทวิทยาหรือผูจัดทําประมวลศัพทสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางศัพทและ
มโนทัศนที่ใชกันในสาขาวิชาเฉพาะใดสาขาหนึ่ง   การศึกษาความแตกตางระหวางศัพทและคําจึงมี
ความสําคัญเพราะจะมีสวนชวยใหสามารถแยกแยะศัพทจากคําทั่วไปได 
 Sager (1990) ไดใหความหมายของศัพท (Term) และคํา (Word)  ไวดังน้ี  
 � The items which are characterized by special reference within a discipline are the 
�terms� of that discipline, and collectively they forms its �terminology�;  
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those which function in general reference over a variety of sublanguages are simply 
called �words�, and their totality the �vocabulary�. �  (Sager, 1990: 19) 

 
สวน H. Felber  อธิบายความแตกตางของศัพทและคํา ไวดังตอไปนี้   
ศัพท (Term)  คือสัญลักษณในภาษาที่ใชแทนมโนทัศนหนึ่งมโนทัศนหรือมากกวานั้น  มี

ความหมายท่ีกําหนดไวชัดเจนวามโนทัศนน้ันอยูในตําแหนงใดของระบบมโนทัศน 
คํา (Word)  มีความหมายไดหลายอยาง ซ่ึงยังไมสามารถกําหนดไดชัดเจนจนกวาคําคํานั้น

จะปรากฏในบริบท  เพราะความหมายของคําข้ึนอยูกับบริบท (H. Felber, 1983, cited in Pearson, 
1998: 14) 
  
 ขณะที่ใน ISO 1087  Vocabulary of Terminology ใหความหมายของศัพทและคํา วา 
 ศัพท (Term) เปนสัญลักษณทางภาษาที่ต้ังขึ้นมาเพื่อใชแทนมโนทัศนท่ีกําหนดไวในภาษา
เฉพาะสาขาวิชา 
 คํา (Word)  คือหนวยท่ีเล็กที่สุดในภาษา ซึ่งมีความหมายเฉพาะ และเปนหนวยที่แยกออก
จากสวนอ่ืนของประโยคได   (Pearson, 1998: 14-15) 
 
 จากนิยามที่กลาวมาทั้งหมดขางตน  จะเห็นวาการอธิบายความหมายของศัพท (Term) และ
คํา (Word) ของนักวิชาการแตละคนแตกตางกันไป และยังหาขอสรุปท่ีชัดเจนไมได   แตอยางนอยก็ทํา
ใหเราพอจะสรุปคุณสมบัติเบ้ืองตนของ Term ไดวา เปนสัญลักษณทางภาษาที่ใชแทนมโนทัศน   ซึ่งมี
อยูในสาขาวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึง และจะตองกําหนดไดวามโนทัศนน้ันอยูในตําแหนงใดของ
ระบบมโนทัศนของสาขาวิชา   กระนั้นก็ดี การพิจารณาจากความหมายเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ
สําหรับการแยกแยะความแตกตางระหวางคํา (Word) และ ศัพท (Term) และไมเพียงพอสําหรับการ
วิเคราะหวาเราจะหา Term ไดอยางไร   ซ่ึงในประเด็นน้ี ผูวิจัยยังไมอธิบายรายละเอียดไวในที่น้ี แตจะ
ขอยกไปกลาวไวในหัวขอ �การดึงศัพท� วาการพิจารณาคัดเลือกศัพทเฉพาะทางนั้นจะมีวิธีการอยางไร
บาง 
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บทท่ี 3 
การเตรียมการเบ้ืองตนในการจัดทําประมวลศัพท 

 
 ในบทน้ีจะกลาวถึงการเตรียมการเบ้ืองตนในการจัดทําประมวลศัพท  โดยเร่ิมจากการ
กําหนดหัวขอ กลุมเปาหมายและวัตถุประสงค  การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท  การหาท่ี
ปรึกษา  การรวบรวมขอมูลและการสรางคลังขอมูลภาษา  ตลอดจนการดึงศัพทท่ีจะนํามาศึกษา
ในการจัดทําประมวลศัพท 
 ในการจัดทําประมวลศัพทน้ัน  Cabré (1998)  ไดนําเสนอระเบียบวิธีในการจัดทํา
ประมวลศัพทไว 2 ประเภทใหญๆ ดวยกัน โดยแบงตามระบบในการจัดทําและจํานวนภาษาท่ีใชใน
การทําประมวลศัพท อันไดแก 

1. Systematic Searches  เปนวิธีการจัดทําประมวลศัพทท่ีเปนระบบ  ใชกับศาสตร 
เฉพาะดานมากพอสมควร  วิธีการน้ียังแบงยอยไดอีกสองแบบตามจํานวนของภาษาที่ใชในการ
จัดทํา คือ Systematic Monolingual Searches และ Systematic Multilingual Searches 

2. Ad-hoc Searches (Particular Searches) เปนวิธีการท่ีผูใชศัพทเฉพาะดานใชแก 
ปญหาเฉพาะหนาในการแปลเร่ืองท่ีไมมีความรูมากอน โดยวิธีการน้ีก็สามารถแบงยอยออกเปน
สองแบบไดเชนกันตามจํานวนของภาษา คือ Ad-hoc Monolingual Searches และ Ad-hoc 
Multilingual Searches     วิธีการจัดทําประมวลศัพทแบบนี้  ผูใชศัพทเฉพาะดานจะต้ังคําถาม
หรือขอสงสัยเก่ียวกับศัพทท่ีเปนปญหาตอนักศัพทวิทยา เพื่อใหนักศัพทวิทยาชวยแกไขปญหาน้ัน   
โดยท่ัวไป การจัดทําประมวลศัพทแบบ Ad-hoc searches จะมีปริมาณศัพทไมมากนัก เพราะ
นักศัพทวิทยาตองศึกษาหาทางแกไขปญหาเก่ียวกับศัพทไปทีละศัพท 
 สําหรับการจัดทําประมวลศัพทเร่ืองเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ี  ผูวิจัย
เลือกจัดทําโดยใชวิธีการแบบ Systematic Searches  ซึ่งเปนวิธีการท่ีอธิบายข้ันตอนการทําไว
อยางเปนระบบชัดเจน  ในการทําประมวลศัพทแบบ  Systematic Searches น้ัน  มีข้ันตอนใหญๆ
ในการจัดทําท้ังหมด 6 ข้ันตอนดังน้ี 

1. การกําหนดขอบเขต (Definition and delimitation of task) 
กอนท่ีจะเร่ิมตนงานวิจัยทางประมวลศัพทน้ัน  ผูวิจัยจะตองกําหนดหัวขอและ 

ขอบเขตทางมโนทัศนใหชัดเจน    เน่ืองจากหากหัวขอหรือขอบเขตทางมโนทัศนท่ีศึกษาน้ันกวาง
หรือแคบจนเกินไป จะทําใหผูวิจัยตองเสียเวลามาปรับแกหัวขอใหม  นอกจากน้ี  ตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคในการจัดทํา  กลุมเปาหมายท่ีจะใชประมวลศัพท  รวมท้ังกําหนดขนาดของประมวล
ศัพทดวย 

2. การเตรียมการ (Preparation of search) 
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ข้ันตอนท่ีสองของการทําประมวลศัพทน้ีเปนการรวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆท่ี 
เก่ียวของกับหัวขอท่ีศึกษา  การเตรียมการตางๆเพื่อจัดทําประมวลศัพทประกอบดวย   

- การหาขอมูลท่ีจําเปนซึ่งครอบคลุมมโนทัศนท้ังหมดท่ีจะศึกษา 
- การเลือกท่ีปรึกษาโครงการ 
- การคัดเลือกขอมูลและสรางคลังขอมูล 
- การสรางโครงสรางของมโนทัศน 
- การนําเสนอขั้นตอนการทํางาน 

3. การจัดทําประมวลศัพท (Preparation of the terminology) 
ไดแกการคัดเลือกศัพทจากคลังขอมูลภาษา  ท้ังน้ีการคัดเลือกวาคําใดเปน ศัพท  

(Term) น้ันก็ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและขอบเขตทางมโนทัศนท่ีกําหนดไว  ไมจําเปนตองใสศัพททุก
คําท่ีพบลงในประมวลศัพท    จากนั้นจึงนําศัพทท่ีคัดเลือกไวมาจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน 
(Extraction Record) และบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Record) 

4. การนําเสนอผลงาน (Presentation of work) 
เปนการนําประมวลศัพทท่ีไดมาจัดทําในรูปแบบท่ีผูใชงานสามารถนําไปใชงานได 

สะดวกตอไป  เชน การทําคําแนะนําสําหรับการใชงานประมวลศัพท  หรือดรรชนีคนคํา เปนตน 
5. การตรวจสอบ (Revision of work) 
ผลงานท่ีจัดทําออกมาควรมีการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญในศาสตรเฉพาะดานน้ัน  ผู 

เชี่ยวชาญในการจัดทําประมวลศัพทและผูเชี่ยวชาญดานภาษาศาสตร  เพื่อใหมั่นใจวาประมวล
ศัพทท่ีไดมีความถูกตองสมบูรณ 

6. การแกปญหา (Treatment and resolution of problematic cases) 
เปนการแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการจัดทําประมวลศัพท 

 
การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท 
 การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพทน้ีประกอบดวย การกําหนดหัวขอเร่ือง  วัตถุประสงค
ในการจัดทํา  กลุมเปาหมายของผูใชประมวลศัพท  และขอบเขตทางมโนทัศนท่ีจะศึกษา 

1. หัวขอเร่ืองของประมวลศัพท 
จากที่กลาวไวขางตนน้ันตามหลักของ Cabré ท่ีวา หัวขอเร่ืองของการทําประมวล

ศัพทไมควรกวางหรือแคบจนเกินไป  เพราะจะทําใหผูวิจัยตองเสียเวลาทํางานซ้ําซอนเพื่อปรับแก
งาน    สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี  ในตอนเร่ิมตนผูวิจัยตองการจะศึกษาศัพททางดานคอมพิวเตอร ซึ่ง
ศาสตรทางคอมพิวเตอรน้ันเปนสาขาท่ีมีเน้ือหากวางมากเกินไป ไมเหมาะสําหรับการทําประมวล
ศัพทในระดับน้ี   จากน้ันผูวิจัยจึงคิดหาหัวขอท่ีแคบลงมาซึ่งอยูในศาสตรทางคอมพิวเตอร    โดย
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จะคํานึงถึงเร่ืองท่ีผูวิจัยสนใจและพอมีความรูพื้นฐานอยูบางท่ีจะทําการศึกษาตอไปได  และหัวขอ
เร่ืองท่ียอยลงมาซ่ึงผูวิจัยสนใจอยากศึกษาก็คือเร่ืองอินเทอรเน็ต อีกท้ังอินเทอรเน็ตเปนสิ่งท่ีผูวิจัย
ตองใชเปนประจําอยูแลวดวย   แตกระน้ันก็ดี การจะทําประมวลศัพทเร่ืองอินเทอรเน็ตก็ยังดูวาเปน
หัวขอท่ีกวางเกินไป เน่ืองจากอินเทอรเน็ตมีรายละเอียดมากมายใหไดศึกษาไมวาจะเปนเร่ือง
หลักการทํางานของอินเทอรเน็ต  การเชื่อมตอเขาเครือขายอินเทอรเน็ต  การใชโปรแกรม Internet 
Explorer หรือการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนตน    จากความสนใจทางดาน      
อินเทอรเน็ตน้ีเอง ทําใหผูวิจัยเกิดความคิดโยงไปถึงเร่ืองอินเทอรเน็ตท่ีใชกันในโทรศัพทมือถือ 
เพราะโทรศัพทมือถือเปนอุปกรณสื่อสารท่ีมีใชกันอยางแพรหลายและสามารถรองรับฟงกชันการ
ทํางานตางๆไดมากมาย รวมท้ังอินเทอรเน็ตดวย   เมื่อไดความคิดเชนน้ี ผูวิจัยจึงไปศึกษาขอมูล
จากเอกสารตางๆท้ังในอินเทอรเน็ตและหนังสือเก่ียวของ เพื่อดูวาอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ
น้ันมีมโนทัศนกวางเพียงพอสําหรับทําประมวลศัพทหรือไม จากนั้นก็ไดคําตอบวาเทคโนโลยี      
อินเทอรเน็ตบนเครือขายไรสายของโทรศัพทมือถือซึ่งมีเอกสารมากเพียงพอท่ีจะทําการศึกษาไดคือ
เทคโนโลยี WAP   และเทคโนโลยี WAP ก็มีเน้ือหาเพียงพอไมกวางหรือแคบจนเกินไปสําหรับการ
จัดทําประมวลศัพทในระดับของสารนิพนธน้ี    ดวยเหตุน้ีเอง การจัดทําประมวลศัพทของผูวิจัยจึง
กําหนดหัวขอวา �เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP�    

2. วัตถุประสงคในการจัดทํา 
เปนการกําหนดวาจะทําการศึกษาเพื่อจุดประสงคใด Cabré (1998) แบง

วัตถุประสงคไวเปน 2 แบบ แบบแรกคือ Descriptive มีจุดประสงคเพื่อรวบรวมศัพทในสาขาวิชา
เฉพาะ  สวนแบบที่สองคือ Prescriptive มีจุดประสงคเพื่อสรางความนิยมในการใชศัพทโดยระบุ
ศัพทท่ีแนะนําใหใช     

ในการจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ี  ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคเปนแบบ Descriptive 
เน่ืองจากเปนการนําเสนอศัพทในสาขาวิชาเฉพาะ  มิใชเพื่อสรางความนิยมในการใชศัพท    
สําหรับวัตถุประสงคในการจัดทําคร้ังน้ี ก็คือเพื่อรวบรวมศัพทภาษาฝรั่งเศสในหัวขอเร่ือง
อินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP โดยคัดเลือกศัพทจากคลังขอมูลท่ีรวบรวมมาจากเอกสารท่ีเผยแพร
บน   อินเทอรเน็ตและหนังสือท่ีใหขอมูลความรูเร่ืองท่ีศึกษา แลวนําเสนอศัพทภาษาไทยที่มีการใช
กันอยูจริงในปจจุบันหรือไดมีการบัญญัติข้ึนแลว  โดยรวบรวมจากเอกสารในหมวดเร่ือง WAP ท้ัง
ท่ีจัดพิมพออกมาเปนหนังสือและท่ีเผยแพรอยูบนอินเทอรเน็ต อีกท้ังยังศึกษาจากอภิธานศัพท 
(Glossary)  พจนานุกรมศัพทเฉพาะดานดวย    การนําเสนอศัพทเฉพาะดานครั้งน้ีมีจุดประสงค
เพื่อใหนักแปลสามารถนําไปใชเปนเอกสารอางอิงในการแปลเอกสารท่ีเก่ียวของกับอินเทอรเน็ต   
ไรสายระบบ WAP   นอกจากน้ียังมุงประโยชนใหผูสนใจท่ัวไปที่ไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแต
ตองการเรียนรูหลักการพื้นฐานของอินเทอรเน็ตไรสาย นําไปใชประกอบการศึกษาคนควาได 
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3. กลุมเปาหมาย  
เปนการกําหนดวาจะจัดทําประมวลศัพทเพื่อใหกลุมบุคคลใดบางนําไปใชประโยชน   

ในการจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ี ไดกําหนดกลุมเปาหมายไว 
4 กลุมดังน้ี 

3.1  ผูตองการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP   
ผูท่ีตองการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP แตไมมีความรูความเขาใจเร่ืองน้ี 

สามารถนําประมวลศัพทน้ีไปใชเปนเคร่ืองมือชวยในการทําความเขาใจความหมายของศัพทและ
มโนทัศนเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี WAP น้ีได 

3.2  นักแปล 
นักแปล โดยเฉพาะผูท่ีแปลเอกสารทางดานคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต หรือเทคโนโลยี 

การส่ือสารไรสาย จะสามารถนําประมวลศัพทน้ีไปใชเปนทรัพยากรในการทํางานแปลได 
3.3  ผูสนใจท่ัวไป 
ผูท่ีสนใจศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ี จะไดรับประโยชน 

จากการศึกษาคร้ังน้ีเชนกัน  โดยจะใชเปนเคร่ืองมือในการทําความเขาใจแนวคิดและความหมาย
ของศัพท ตลอดจนความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ อันจะชวยอํานวยความสะดวกไดมาก
ย่ิงข้ึนแกผูท่ีตองศึกษาเอกสารเก่ียวกับเทคโนโลยีทางดานน้ี 

3.4  กลุมคนไทยในฝร่ังเศสท่ีตองใชบริการอินเทอรเน็ตผานทางโทรศัพทมือถือ 
คนไทยในประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะผูท่ีตองการไปศึกษาตอท่ีประเทศฝร่ังเศส หรือ 

นักธุรกิจท่ีไปลงทุนในฝร่ังเศส ซึ่งจําเปนตองใชบริการอินเทอรเน็ตผานทางโทรศัพทมือถือเพื่อ
ความคลองตัวในการติดตอสื่อสาร   

4. ขอบเขตทางมโนทัศน 
ในข้ันตอนการกําหนดมโนทัศนน้ี  ผูวิจัยเร่ิมตนจากการวางขอบเขตทางมโนทัศนไว 

อยางกวางๆ กอนวาจะศึกษาเร่ืองใดบาง ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและกลุมผูใชงานเปาหมาย
ประกอบดวยวาจะตองไมใชมโนทัศนท่ีเจาะลึกลงไปในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีสลับซับซอนมากนัก  
อาทิเชน เร่ืององคประกอบท่ีจําเปนสําหรับการใชบริการแว็พ (WAP) โครงสรางของโพรโทคอลแว็พ 
เปนตน เพราะกลุมเปาหมายของงานน้ีมิใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  แตเปนกลุมผูใชท่ัวไปหรือนัก
แปลซึ่งอาจยังไมมีความรูมากอนเลย  จากน้ันจึงทําการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับมโนทัศนท่ีวาง
ไวอยางกวางๆในตอนตน แลวทําการดึงศัพทออกมาจากคลังขอมูลภาษา  เมื่อคัดเลือกศัพทได
แลว จึงวิเคราะหมโนทัศนของศัพทแตละศัพทจากบริบทของศัพทอยางละเอียดได   จนในท่ีสุดก็
สามารถสรุปขอบเขตทางมโนทัศนของประมวลศัพทไดอยางชัดเจนตามหมวดเรื่องตางๆ 
ดังตอไปน้ี  
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- มโนทัศนหมวดเร่ืองความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP     
- มโนทัศนหมวดเร่ืองสถาปตยกรรมของ WAP  
- มโนทัศนหมวดเร่ืองการทํางานของ WAP Gateway   
- มโนทัศนหมวดเร่ืองเอกสาร WML 
- มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอล WAP 
- มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอล WAE 
- มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอล WSP 
- มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอล WTP 
- มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอล WTLS 

    
การรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลท่ีใชในการจัดทําประมวลศัพทแบงเปน 3 ประเภทหลัก (Cabré,1998: 116-121)  
ไดแก 

1. ขอมูลอางอิง (Reference materials) 
ขอมูลอางอิงเปนเอกสารท่ีใชเพื่อหาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับทฤษฎี วิธีวิทยา 

บรรณานุกรมของสาขาวิชาน้ัน  อาจจะเปนงานประมวลศัพทในหัวขอเดียวกันหรือหัวขอท่ี
ใกลเคียง หรืออาจจะเปนคูมือหรือพจนานุกรมในสาขาน้ัน 

ขอมูลอางอิงน้ีประกอบดวยขอมูล  4 ประเภท คือ 
1) Documents on documentation  คือเอกสารท่ีเปนเครื่องมือในการสืบคนวามี 

เอกสารใดบางท่ีสามารถนํามาใชประกอบการจัดทําประมวลศัพท เอกสารประเภทน้ีไดแกการคน
จากบรรณานุกรม (bibliographies)  คนจากฐานขอมูลเอกสาร (document database)  และคน
จากสถาบันดานศัพทวิทยาโดยเฉพาะ 

2) Documents on the special subject field   หมายถึงเอกสารวาดวยความรู
เฉพาะสาขาวิชา   เอกสารชนิดหน่ึงในประเภทนี้ท่ีมีประโยชนอยางย่ิงสําหรับการจัดทําประมวล
ศัพทคือแฟมขอมูลเฉพาะสาขาวิชา (special topic file) เพราะเปนเอกสารท่ีรวบรวมขอมูลเฉพาะ
ทางในแตละหัวเร่ืองจากแหลงตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารเฉพาะทาง บันทึกความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รูปภาพและสื่ออ่ืนๆ เปนตน  ในแฟมขอมูลเฉพาะสาขาวิชาน้ียังอาจใหขอมูลเก่ียวกับ
สถาบันเฉพาะทางท่ีศึกษาหัวเร่ืองน้ันๆ และรายชื่อของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย 

3) Documents on term หมายถึงเอกสารท่ีใชเพื่อยืนยันวามีการใชศัพทน้ันอยูจริง
ในภาษา เพื่อตรวจสอบตัวสะกดและความหมายของศัพท เพื่อศึกษาหลักการใชงานในทาง
ไวยากรณของศัพทน้ัน  หรือเพื่อคนควาวาศัพทท่ีมีการรวบรวมไวในสาขาวิชาน้ันๆมีจํานวนมาก
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นอยเพียงใด เปนตน   ตัวอยางของเอกสารประเภทน้ีไดแก พจนานุกรมท่ัวไป พจนานุกรมเฉพาะ
ทาง  สารานุกรม  อภิธานศัพท   และฐานขอมูลศัพท (terminological databases) 

4) Documents on the research method  หมายถึงเอกสารท่ีใหขอมูลพื้นฐานใน
การจัดทําประมวลศัพท ไดแก คูมือการจัดทําประมวลศัพท  วิธีวิทยา และบทความท่ีเก่ียวของ  
รวมท้ังเอกสารท่ีกําหนดมาตรฐานสากลในการจัดทําประมวลศัพท เชน ISO 704 ซึ่งเก่ียวกับ
หลักการและวิธีในการจัดทําประมวลศัพท เปนตน 
 

 สําหรับขอมูลอางอิงท่ีใชประกอบการจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ี คือ 
1) หนังสือเฉพาะทางดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP อันไดแก 

- เกรียงศักด์ิ หงษชุมแพ. มาตรฐานอินเทอรเน็ตและโปรโตคอล. กรุงเทพมหานคร: 
สามยาน.com, 2544. 

- ทรงเกียรติ ภาวดี. WAP Wireless Application Protocol. กรุงเทพมหานคร: ซี
เอ็ดยูเคชั่น, 2543. 

- นิรันดร ทรงศักด์ิมนตรี. WAP The World In Your Hand ยอโลกไวในมือคุณ. 
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543. 

- วิโรจน อรุณมานะกุล. ภาษาศาสตรคลังขอมูล. กรุงเทพมหานคร: โครงการ
เผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 

- ศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุล. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ. 
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544. 

- สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร: วิตต้ี 
กรุป, 2544. 

- อนุโชต วุฒิพรพงษ และพันธุเทพ แกวมงคล. สราง WAP Page ดวย WML 
Script. กรุงเทพมหานคร: อินโฟเพรส, 2543. 

2) พจนานุกรมสาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก 
- ทักษิณา สวนานนท. พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร ฉบับนิสิตนักศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2544. 

- ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพคร้ังท่ี 5. 
กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2543. 

- ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 
กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2542.  
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ในการจัดทําประมวลศัพทน้ัน การศึกษามโนทัศนของศัพทจากคลังขอมูลภาษา (Corpus) 
เพียงอยางเดียวคงไมพอท่ีจะชวยใหสรางมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) ได  เน่ืองจาก
ในการสรางมโนทัศนสัมพันธ ผูจัดทําจะตองเขาใจมโนทัศนของศัพทท้ังหมดอยางถองแทและ
สามารถอธิบายภาพรวมท้ังหมดของมโนทัศนได    สําหรับการจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ี  ผูวิจัยก็ตองอาศัยขอมูลอางอิงดังกลาวขางตนดวยเพื่อใช
คนควาทําความเขาใจเพิ่มเติม  เน่ืองจากเอกสารท่ีรวบรวมมาสรางเปนคลังขอมูลภาษานั้นสวน
ใหญจัดทําข้ึนมาสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอรหรือผู ท่ีมีพื้นฐานความรูทางดาน
อินเทอรเน็ตมากอนแลว   อีกท้ังศัพทหลายคําในคลังขอมูลท่ีไมไดระบุความหมายไว   ผูวิจัยก็
สามารถไปคนหาจากเอกสารอางอิงดังกลาวได  โดยในบันทึกขอมูลศัพท (Terminological 
Record) จะมีการระบุท่ีมาของความหมายไวดวย    นอกจากน้ี ผูวิจัยยังสามารถศึกษาการใชศัพท
ภาษาไทยจากเอกสารอางอิงตามรายการขางตนน้ันไดอีกดวย 

 

2. ขอมูลเฉพาะสาขาสําหรับการจัดทําประมวลศัพท  (Specific materials for  
terminographic work)   
ขอมูลประเภทน้ีคือขอมูลภาษาพูดหรือภาษาเขียนท่ีเกียวของกับสาขาวิชาน้ันๆ ท่ี

นํามาเปนแหลงขอมูลในการจัดทําประมวลศัพท (คลังขอมูลภาษา หรือ corpus) ซึ่งในขอมูล
ดังกลาว จะตองพบศัพทท่ีผูเชี่ยวชาญสาขาน้ันใชสื่อสารกัน   ดังน้ัน คลังขอมูลภาษาจะตองมี
ลักษณะดังตอไปน้ี 

- มีเน้ือหาและมโนทัศนท่ีกวางขวางครอบคลุมพอท่ีจะเปนตัวแทนของสาขาวิชา
น้ัน ซึ่งขอมูลจะมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการทํางานและ
ขอบเขตของหัวขอท่ีศึกษาดวย  

- ตองเปนขอมูลท่ีไมลาสมัย และประกอบดวยศัพทท่ีผูเชี่ยวชาญยังใชกันอยูจริงใน
ปจจุบัน 

- ตองเปนขอมูลท่ีชัดเจนและเดนชัด เพื่อใหสามารถดึงขอมูลท่ีตองการออกมาได
ในระหวางจัดทํา 

สําหรับรายละเอียดท้ังหมดของขอมูลเฉพาะสาขาท่ีนํามาสรางเปนคลังขอมูลภาษาเพื่อ
จัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ี   ผูวิจัยจะขอยกไปกลาวไวในหัวขอ �การสรางคลังขอมูลภาษา� 
 

3. ขอมูลสนับสนุน (Support materials) 
ขอมูลสนับสนุนเปนบันทึกท่ีทําข้ึนระหวางการจัดทําประมวลศัพท  ไดแก  
- บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Extraction Record) เปนบันทึกท่ีเก็บศัพทท่ีพบใน 
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เอกสารระหวางการทํางาน โดยจะมีคําศัพท  ขอมูลทางไวยากรณ และบริบทของศัพทน้ัน  รวมท้ัง
แหลงอางอิงของขอมูล 

- บันทึกขอมูลศัพท (Terminological Record) เปนบันทึกท่ีเก็บขอมูลทุกอยางท่ี 
เก่ียวกับศัพท  ซึ่งหาไดจากบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนและหาเพิ่มเติมจากขอมูลอางอิงตางๆ  
ประเภทของขอมูลในบันทึกศัพทอาจแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคในการจัดทําและการนําไปใช
งาน  โดยปกติจะมีขอมูล เชน ศัพท  ท่ีมาของศัพท  ขอมูลทางไวยากรณ  คํานิยามและท่ีมาของคํา
นิยาม  สาขาวิชาท่ีใชศัพทน้ัน บริบทของศัพทน้ันและท่ีมาของบริบท  ศัพทอ่ืน ๆ ท่ีอางถึงมโนทัศน
เดียวกัน  ศัพทท่ีเทียบเคียงกันไดในภาษาอ่ืน เปนตน  
 
การสรางคลังขอมูลภาษา 
 คลังขอมูลภาษา หมายถึง ขอมูลภาษาเขียนหรือภาษาพูดท่ีเปนภาษาที่ใชจริงซึ่งถูก
รวบรวมข้ึนมาในปริมาณท่ีมาเพียงพอตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดข้ึน เพื่อนําคลังขอมูล
น้ันมาใชประโยชนในการศึกษาเร่ืองตางๆท่ีเก่ียวของกับภาษา (วิโรจน, 2545: 1) 
 ในการสรางคลังขอมูลภาษา มีสิ่งท่ีตองคํานึงถึงดังตอไปน้ี (Pearson, 1998: 56-62)  

1. ขนาดของคลังขอมูลภาษา (Size)   
การสรางคลังขอมูลภาษาโดยท่ัวไปนิยมใหมีขนาดประมาณหนึ่งลานคํา ถา

คลังขอมูลภาษามีขนาดใหญ จะย่ิงทําใหผูสรางประมวลศัพทเห็นตัวอยางการใชศัพทไดดีย่ิงข้ึน   
แตคลังขอมูลท่ีจะใชไมจําเปนตองมีขนาดหน่ึงลานคําเสมอไป  เพราะขนาดของคลังขอมูลภาษา
ข้ึนกับลักษณะของขอมูลดวย และประการสําคัญท่ีควรพิจารณาคือขนาดของคลังขอมูลจะตอง
เพียงพอท่ีจะเปนตัวแทนสําหรับการศึกษาเร่ืองน้ันๆ   ดังน้ันหากคลังขอมูลมีขนาดเล็กไมถึงหน่ึง
ลานคํา แตสามารถครอบคลุมมโนทัศนของท้ังสาขาวิชาก็สามารถนํามาสรางเปนคลังขอมูลได
เชนกัน    

ในการจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ี   ใชคลังขอมูลภาษาฝร่ังเศสท่ีมีขนาดเพียง 64,941 
คํา  การจัดทําประมวลศัพทเร่ืองเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ีมีปริมาณขอมูลท่ี
จํากัด เน่ืองจาก WAP เปนเทคโนโลยีใหมท่ีเพิ่งมีการรับรองออกมาใชคร้ังแรกสุดเมื่อปค.ศ. 1998 
และกลุมบริษัทท่ีคิดคนเทคโนโลยี WAP ก็มาจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษ  เอกสารเฉพาะ
ทางดานน้ีโดยสวนใหญจึงเขียนข้ึนเปนภาษาอังกฤษมากกวา  

 

2. หัวขอเร่ือง (Topic) 
หัวขอเร่ืองเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการเลือกคลังขอมูล  การคัดเลือกเอกสารท่ีจะ

รวบรวมมาสรางเปนคลังขอมูลภาษาตองพิจารณาเลือกเฉพาะเอกสารท่ีมีความเก่ียวของกับหัวขอ
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เร่ืองของประมวลศัพท   สําหรับการจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ี ผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะเอกสารท่ีมี
หัวขอตรงตามขอบเขตทางมโนทัศนท่ีกําหนดไวเทาน้ัน 

3. ประเภทของเอกสาร (Genre) 
หมายถึงประเภทของส่ิงพิมพ เชน เปนหนังสือพิมพ  นิตยสาร หรือตําราการเรียน 

เปนตน  ประเภทของเอกสารท่ีนํามารวบรวมไวในคลังขอมูลสวนใหญจะเปนบทความบน
อินเทอรเน็ต ซึ่งมีท้ังบทความขนาดยาวและบทความขนาดส้ัน  และยังมีเอกสารประเภทขาว  
รวมท้ังหนังสือท่ีใหความรูเฉพาะทางเก่ียวกับอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP 
 

4. ท่ีมาของเอกสาร (Origin) 
สําหรับการทําประมวลศัพทคร้ังน้ี  ผูวิจัยจะคัดเลือกขอมูลจากหนังสือ นิตยสาร หรือ 

เว็บไซตท่ีจัดทําข้ึนโดยองคกรท่ีศึกษาทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อจะได
ขอมูลเฉพาะดานตรงตามท่ีตองการ  อาทิเชน นิตยสาร VNUNET ซึ่งเปนนิตยสารภาษาฝร่ังเศส
เฉพาะทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและยังมีการนําเสนอขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกสลงบน
เว็บไซตดวย  จึงชวยใหสะดวกตอการเก็บบันทึกขอมูล   หรือองคกร France Telecom ซึ่งเปน
หนวยงานรัฐบาลท่ีรับผิดชอบดูแลเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
 
 รายละเอียดของคลังขอมูลภาษา 
 ในการสรางคลังขอมูลภาษาเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ี  ใชขอมูล
จากแหลงขอมูลท้ังสิ้น 30 แหลงขอมูล  โดยเปนแหลงขอมูลจากเว็บไซตบนอินเทอรเน็ตจํานวน 28 
เว็บไซต  และจากหนังสือเฉพาะทางอีก 2 เลม   ปริมาณคําท้ังหมดในคลังขอมูลน้ีคือ 61,634 คํา     
 รายละเอียดของคลังขอมูลภาษานี้จะนําเสนอออกมาในรูปของตารางซึ่งประกอบดวย   
หัวขอตางๆ ดังน้ี   

- รหัสอางอิง  เปนรหัสท่ีใชต้ังชื่อแฟมขอมูลท่ีมาจากแหลงขอมูลตางๆ   
- ท่ีมาของขอมูล  หมายถึงแหลงท่ีพบขอมูล ซึ่งในที่น้ีจะลงเปน URL ของแตละเว็บไซต 

ท่ีไดบันทึกขอมูลมา หรือแสดงเปนชื่อของหนังสือท่ีใช 
- วันท่ีปรับปรุงแหลงขอมูล  แสดงวันท่ีท่ีไดทําการปรับปรุงขอมูลคร้ังลาสุด 
- ชื่อเร่ือง  แสดงชื่อของเอกสาร 
- จัดทําโดย  แสดงชื่อของบุคคลหรือองคกรท่ีจัดทําขอมูลน้ัน 
- สรุปขอมูล  เปนการสรุปเน้ือหาโดยสังเขปของขอมูล 
- ขนาดของขอมูล  แสดงขนาดของขอมูลเปนกิโลไบต (Kb) 

 



 22

แหลงขอมูลจากหนังสือเฉพาะทาง 
รหัสอางอิง DROIT AU BUT.txt 
ท่ีมาของขอมูล Giry, Vincent, and Moulin, Camille. Vos premiers pas avec 

WAP et WML. Paris: Editions OEM, 2000. 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2000 
ชื่อเร่ือง L�Internet Mobile, Qu�est-ce que le WAP?, L�environnement 

WAP, Les architectures WAP, Le WAP et la sécurité 
จัดทําโดย Vincent GIRY, Camille MOULIN, Editions Osman Eyrolles 

Multimedia  
สรุปขอมูล ความรู เ บ้ืองตนเ ก่ียวกับอินเทอร เ น็ตไรสายและ  WAP  

องคประกอบท่ีเก่ียวของในการทํางานของ WAP  สถาปตยกรรม 
WAP  ระบบความปลอดภัยของ WAP 

ขนาดของขอมูล 20 Kb 
 
รหัสอางอิง INITIATION.txt 
ท่ีมาของขอมูล Mann, Steve. Initiation à WAP et WML Guide du 

Programmeur. Paris: Editions Eyrolles, 2000. 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ.2000 
ชื่อเร่ือง Introduction au Wap, Le langage WML, WML Script 
จัดทําโดย Steve MANN, President of Creative Digital Publishing Inc., 

an enterprise, specialized in the publication of technical 
information of wireless technology 

สรุปขอมูล องคกร Wap Forum ผูคิดคนเทคโนโลยี Wap,  คุณลักษณะของ 
Wap,  สถาปตยกรรม Wap, ภาษา WML และ WML Script 

ขนาดของขอมูล 48 Kb 
 
แหลงขอมูลจากเว็บไซต 
รหัสอางอิง auditweb.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.auditweb.net/articles/art0300-wap-personnalisation.htm 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล มีนาคม  2000 
ชื่อเร่ือง Le meilleur rôle du WAP : le prolongement de la 
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personnalisation sur le terrain� 
จัดทําโดย Alain Lefebvre, Vice-president of the SQLI group 
สรุปขอมูล อธิบายบทบาทหนาท่ีของ WAP 
ขนาดของขอมูล 6 Kb 

 
รหัสอางอิง awt.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.awt.be/cgi/mob/mob.asp?mob=mob-fr-060 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล 19 พฤษภาคม 2002 
ชื่อเร่ือง WAP (Wireless Application Protocol) 
จัดทําโดย Agence Wallonne des Télécommunications 
สรุปขอมูล อธิบายความหมายของ WAP  ท่ีมาของโพรโทคอล WAP  และ

ระบบการทํางาน 
ขนาดของขอมูล 10 Kb 

 
รหัสอางอิง ccim.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.ccim.be/ccim328/wap/wap.html 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล 10 เมษายน 2001 
ชื่อเร่ือง Le protocole WAP, Le langage WML, L�héritage du XML, 

Réalités et perspectives du Wap, La structure d�un 
document Wap 

จัดทําโดย Van Lancker Luc 
สรุปขอมูล อธิบายเก่ียวกับโพรโทคอล WAP,  ภาษา WML และ XML,  

โครงสรางของเอกสาร WAP 
ขนาดของขอมูล 14 Kb 

 
รหัสอางอิง comment.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.commentcamarche.net/wap/wapintro.php3 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2001 
ชื่อเร่ือง Introduction à la technologie WAP, Fonctionnement de la 

technologie WAP, WAP � Le protocole, Introduction au 
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langage WML 
จัดทําโดย Jean-François Pillou 
สรุปขอมูล เปนการแนะนําใหความรูเบ้ืองตนประวัติความเปนมาของ WAP  

การทํางานของเทคโนโลยี WAP  โครงสรางของโพรโทคอล  และ
ภาษา WML 

ขนาดของขอมูล 13 Kb 
 
รหัสอางอิง cross.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.cross-systems.fr/v3-vf/offres/wireless-internet/of-

wapqz.htm 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2001 
ชื่อเร่ือง Cap sur la mobilité 
จัดทําโดย Thibault VIORT 
สรุปขอมูล การนําเทคโนโลยี WAP มาประยุกตใชกับการทํางานขององคกร : 

กรณีตัวอยางของบริษัท Cross Systems ซึ่งเปนองคกรท่ีมี
ประสบการณความชํานาญทางดานe-architectures และ e-
intelligence 

ขนาดของขอมูล 16 Kb 
 
รหัสอางอิง cstb.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.cstb.fr/wap/demo.html 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ไมไดระบุไว 
ชื่อเร่ือง Dossier Internet Mobile 
จัดทําโดย CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 
สรุปขอมูล บทแนะนําความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ WAP, การใชงาน WAP จาก

ตัวอยางของบริษัท CSTB 
ขนาดของขอมูล 7 Kb 

 
รหัสอางอิง daniel.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://daniel.duchaussoy.free.fr/fr/wap.php3 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ไมไดระบุไว 
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ชื่อเร่ือง L�accès à l�Internet sur votre téléphone portable 
จัดทําโดย Daniel 
สรุปขอมูล ประวัติความเปนมาของ WAP, การทํางานของโพรโทคอล WAP, 

สถาปตยกรรม WAP, WML และ WML Script 
ขนาดของขอมูล 8 Kb 

 
รหัสอางอิง epsic.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/Logiq/Wap2.   

htm 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ไมไดระบุไว 
ชื่อเร่ือง Protocole WAP 
จัดทําโดย Patrick Olivier, EPSIC (Ecole professionnelle de Lausanne) 
สรุปขอมูล รายละเอียดของโพรโทคอล WAP 
ขนาดของขอมูล 3 Kb 

 
รหัสอางอิง erin.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.erin-it.com/article17f.html 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล เมษายน 2000 
ชื่อเร่ือง WAP 
จัดทําโดย International City Magazines 
สรุปขอมูล ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบทบาทความสําคัญของ WAP 
ขนาดของขอมูล 6 Kb 

 
รหัสอางอิง fil.univ.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.fil.univ-lille1.fr/FIL/FORMATIONS/IUP/MIAGE/ 

Activites/revues_presse/miage2/00-01/01/wap.html 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ไมไดระบุไว 
ชื่อเร่ือง La technologie WAP 
จัดทําโดย Fil-Univ 
สรุปขอมูล โพรโทคอล WAP  และสถาปตยกรรม WAP 
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ขนาดของขอมูล 6 Kb 
 
รหัสอางอิง Gui1.txt, Gui2.txt, Gui3.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.guill.net/reseaux/wap/ 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002 
ชื่อเร่ือง WAP : Wireless Application Protocol 
จัดทําโดย David Bizeul 
สรุปขอมูล อธิบายถึง  WAP ในแงของประวัติความเปนมา  ลักษณะการ

ทํางาน  สถาปตยกรรม WAP  โครงสรางของโพรโทคอล WAP
อยางละเอียด และความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ WML และ WML 
Script 

ขนาดของขอมูล 32 Kb, 33 Kb, 6 Kb 
 
รหัสอางอิง inge.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.inge-com.fr/site/siteinge.nsf/doc/Infinite_Wap 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002 
ชื่อเร่ือง Informations sur le WAP 
จัดทําโดย Inge-Com 
สรุปขอมูล ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ WAP 
ขนาดของขอมูล 4 Kb 

 
รหัสอางอิง le webmestre.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.le-webmestre.net/web/cours/wap/cours_1.php 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002 
ชื่อเร่ือง WAP 
จัดทําโดย Le Webmestre 
สรุปขอมูล ใหขอมูลเบ้ืองตนเพื่อทําความรูจักอินเทอรเน็ตไรสายและ WAP  

และใหความรูเก่ียวกับภาษา WML 
ขนาดของขอมูล 18 Kb 

 



 27

รหัสอางอิง Linkware.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.linkware.fr/fr/analyseTech/ar006/ar006a_1.html 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002 
ชื่อเร่ือง Qu�est-ce que le WAP? Comment fonctionne le WAP?  Le 

protocole WAP 
จัดทําโดย Linkware 
สรุปขอมูล อธิบายวา WAP คืออะไร  ทํางานอยางไร  และอธิบายโครงสราง

ของโพรโทคอล WAP 
ขนาดของขอมูล 5 Kb 

 
รหัสอางอิง lirmm.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.lirmm.fr/~ajm/Cours/01-02/DESS_TNI/TER9/ 

WAP/description/structure/ 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002 
ชื่อเร่ือง Structure du protocole WAP 
จัดทําโดย Le Lirmm 
สรุปขอมูล อธิบายโครงสรางของโพรโทคอล WAP  
ขนาดของขอมูล 8 Kb 

 
รหัสอางอิง membres.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.membres.lycos.fr/pensarquet/WAP/WAP-intro.htm 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2003 
ชื่อเร่ือง Technologie WAP 
จัดทําโดย Lycos, Inc. 
สรุปขอมูล ข อมู ล เ บ้ื อ งต น เ ก่ี ยว กับต น กํ า เ นิดของ เทค โน โลยี  WAP 

สถาปตยกรรม WAP  โครงสรางของโพรโทคอล WAP ในแตละชั้น  
ภาษา XML และ WML  

ขนาดของขอมูล 27 Kb 
 
รหัสอางอิง multimania.txt 
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ท่ีมาของขอมูล http://www.multimania.lycos.fr/webmaster/topics/technic/wap/wap-
introduction1/0/ 

วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2003 
ชื่อเร่ือง Wap/WML : Tour d�horizon 
จัดทําโดย Jean-Michel BLANCHARD 
สรุปขอมูล อธิบายวา WAP คืออะไร  ความรูเก่ียวกับภาษา WML  โครงสราง

ของเอกสาร WML  
ขนาดของขอมูล 12 Kb 

 
รหัสอางอิง Nouvelliste.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.nouvelliste.ch/webguide/wap2.htm 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002 
ชื่อเร่ือง Le WAP: Wireless Application Protocol 
จัดทําโดย Nicolas PIQUOT & Virginie GALLAUD 
สรุปขอมูล คุณลักษณะของ WAP  การใชเทคโนโลยี WAP ประวัติความ

เปนมาของ WAP  โครงสรางของโพรโทคอล WAP  สถาปตยกรรม 
WAP  บทสรุปขอดีและขอเสียของ WAP 

ขนาดของขอมูล 23 Kb 
 
รหัสอางอิง Parole.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.paroledhommes.com/actualites/wap.htm 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002 
ชื่อเร่ือง WAP �Wireless Application Protocol� 
จัดทําโดย Parole d�hommes 
สรุปขอมูล ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ WAP คุณสมบัติ ขอดี และขอเสียของ 

WAP  องคประกอบการทํางานของ WAP 
ขนาดของขอมูล 2 Kb 

 
รหัสอางอิง Perso.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://perso.wanadoo.fr/marc.szymanski/cramweb/wapcram.htm 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ไมไดระบุไว 
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ชื่อเร่ือง WAP & WML 
จัดทําโดย Wanadoo 
สรุปขอมูล คุณลักษณะของ WAP  วิธีการใชงาน WAP  ความรูเบ้ืองตน

เก่ียวกับภาษา WML และเอกสาร WML 
ขนาดของขอมูล 15 Kb 

 
รหัสอางอิง sam-mag.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.sam-mag.com/archieves/wap.htm 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล 10 กรกฎาคม 2000 
ชื่อเร่ือง Le WAP, qu�est-ce que c�est? 
จัดทําโดย Nathalie Pelras, Director of FCP TECH NET 
สรุปขอมูล ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ WAP 
ขนาดของขอมูล 7 Kb 

 
รหัสอางอิง sowap.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.sowap.com/wap-faq.html#1.7 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002 
ชื่อเร่ือง La FAQ indépendante sur WAP/WML 
จัดทําโดย Espen Lyngaas 
สรุปขอมูล อธิบายวา WAP คืออะไร  และใหขอมูลเก่ียวกับภาษา WML,  

WML Script  เอกสาร WML 
ขนาดของขอมูล 25 Kb 

 
รหัสอางอิง station-internet.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.station-internet.com/montpellier/formation/doc/wap.doc 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล 20 กรกฎาคม 2000 
ชื่อเร่ือง Le WAP 
จัดทําโดย Station @ Internet & France Telecom 
สรุปขอมูล อธิบายความหมาย คุณประโยชนของ WAP  การใชงาน WAP 
ขนาดของขอมูล 5 Kb 
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รหัสอางอิง vnu-explowap1.txt, vnu-explowap2.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.vnunet.fr/explowap.htm ,  the reference Web site of 

new technologies 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล เมษายน  2000 
ชื่อเร่ือง L�explosion WAP 
จัดทําโดย Laure DUMONT, François HERMELLIN, Delphine 

SABATTIER, Guy TERRIER 
สรุปขอมูล ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ WAP  การเจริญเติบโตของ WAP ใน

ประเทศฝร่ังเศส วัตถุประสงคของเทคโนโลยี WAP สถาปตยกรรม 
WAP  บริการตางๆ ท่ีใชไดจาก WAP 

ขนาดของขอมูล 55 Kb, 15 Kb 
 
รหัสอางอิง vnu-wap.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.vnunet.fr/doss/ent/wap.htm , the reference Web site 

of new technologies 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2001 
ชื่อเร่ือง WAP, entre mobiles et Internet. 
จัดทําโดย Bruno Bel 
สรุปขอมูล โพรโทคอล WAP และแอพพลิเคชันท่ีเก่ียวของ  ความปลอดภัยใน

การทําธุรกรรมผาน WAP 
ขนาดของขอมูล 23 Kb 

 
รหัสอางอิง WAP-expert.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.wap-expert.com/wap.html 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ไมไดระบุไว 
ชื่อเร่ือง Le Wap 
จัดทําโดย WAP-Expert 
สรุปขอมูล คุณลักษณะของอินเทอรเน็ตไรสาย  การส่ือสารแบบ Push  การ

ทํางานของ WAP Gateway 
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ขนาดของขอมูล 6 Kb 
 
รหัสอางอิง wapisit.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.wapisit.net/wap.html 
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002 
ชื่อเร่ือง Le Wap pour tous 
จัดทําโดย Wapisit 
สรุปขอมูล ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบทบาทของ WAP ในปจจุบัน  สถาปตยกรรม 

WAP  โครงสรางในแตละชั้นของโพรโทคอล WAP 
ขนาดของขอมูล 8 Kb 

 
รหัสอางอิง wraptor.txt 
ท่ีมาของขอมูล http://www.wraptor.fr/fr/produits/index_wapilink.html  
วันท่ีปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002 
ชื่อเร่ือง WAPILINK Enterprise Legacy to WAP 
จัดทําโดย Wapilink  
สรุปขอมูล ตัวอยางการวางระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐาน WAP ของ

บริษัท Wapilink  สถาปตยกรรม WAP ของบริษัท Wapilink 
ขนาดของขอมูล 9 Kb 

 
การดึงศัพท 
 การดึงศัพทหมายถึงการเลือกศัพทท่ีพิจารณาแลววาเปนศัพทเฉพาะสาขาวิชาออกมาจาก
คลังขอมูลภาษา  เมื่อผูจัดประมวลศัพทไดศึกษาขอมูลจนเขาใจมโนทัศนของสาขาวิชาน้ันอยาง
กระจางแจงแลว  ก็ตองอานขอมูลท้ังหมดในคลังขอมูลภาษาอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเลือกศัพทท่ีพบมา
รวบรวมไวในประมวลศัพท  อยางไรก็ตาม เราไมจําเปนตองดึงศัพททุกคําท่ีมีอยูในคลังขอมูล
ภาษามาสรางไวในประมวลศัพท  เน่ืองจากศัพทบางคําอาจเปนศัพทของสาขาวิชาอ่ืนซึ่งไมได
เก่ียวของกับหัวขอท่ีศึกษา    ดังน้ันเราควรจะเลือกเฉพาะศัพทท่ีเก่ียวของกับหัวขอ  และในการดึง
ศัพทน้ัน เราตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัยท่ีไดกําหนดไวในตอนแรกดวย  สิ่งท่ี
ชวยในการพิจารณาคัดเลือกศัพทเฉพาะทางมีดังตอไปน้ี (Cabré, 1998: 136-137) 
 

1. หลักเกณฑในการดึงศัพท 
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1.1 พิจารณาความถ่ีของคํา  โดยคาดวาหากไมนับรวมคําท่ีทําหนาท่ีทางไวยากรณ 
แลว  คําท่ีมีความถ่ีสูงในคลังขอมูลจะเปนคําศัพทเฉพาะสาขาที่มีความสําคัญตอมโนทัศนโดยรวม
ของสาขาว่ิขา 

1.2 พิจารณาคําและความสัมพันธระหวางคําน้ันกับระบบมโนทัศนของสาขาวิชา 
1.3 ในกรณีของนามวลี  ใหพิจารณาวาสามารถแทรกคําไดหรือไม  เชน นามวลี  

�navigateur WAP� ไมสามารถแทรกคําอ่ืน เชน du (of the) หรือ de (of) เปน �navigateur du 
WAP� หรือ �navigateur de WAP� ได 

1.4 ไมสามารถใสคําขยายสําหรับคําท่ีประกอบกันเปนวลีได  เชน นามวลี 
�Conversion des protocoles� ไมสามารถเติมสวนขยาย เชน deux (two) เปน �Conversion 
des deux protocoles� ได  

1.5 พิจารณาวาคําน้ันๆ มีคําเหมือน (synonym) และคําตรงขาม (antonym) ท่ีใชใน 
สาขาวิชาเดียวกันหรือไม  เชน �paquet� (ไฟลเอกสาร WML) มีคําท่ีมีความหมายเหมือนกันคือ 
�jeu de cartes� เปนตน 

1.6 ในกรณีของนามวลีหรือคําประสม  พิจารณาวาเมื่อนําคํามารวมกันแลวเกิดความ 
หมายใหม และไมสามารถแปลความหมายหากแยกคําท่ีมาประสมออกจากกันได 
 

2. วิธีการดึงศัพท   
ในการจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ี  จะใช 2 วิธี ดังน้ี 

2.1 ศึกษาขอมูลท้ังหมดในคลังขอมูลเพื่อทําความเขาใจเบ้ืองตน และอานเอกสาร 
อางอิงเพิ่มเติมเพื่อชวยเสริมความเขาใจท่ีถูกตอง  แลวอานขอมูลในคลังขอมูลอีกคร้ังพรอมเลือก
คําท่ีคาดวาจะเปนศัพทเฉพาะสาขา โดยใชหลักเกณฑขางตนประกอบการพิจารณา 

2.2 ใชรูปภาษาท่ีชวยบงชี้วาเปนศัพทเฉพาะสาขา เชน  เคร่ืองหมาย �    �   คํากริยา  
est appelé (is called) หรือ intitulé (is called) เปนตน 

2.3 ใชโปรแกรมคอนคอรแดนซ (Concordance) ตรวจสอบความถ่ีของคําและดูคํา 
ปรากฏรวม 
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บทท่ี 4 
การสรางมโนทัศนสัมพันธ  การบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน 

และการบันทึกขอมูลศัพท 
 

การสรางมโนทัศนสัมพันธ 
 เมื่อไดรวบรวมศัพทจากคลังขอมูลตามที่ตองการแลว  ข้ันตอนตอไปก็คือการสรางมโน
สัมพันธ (conceptual network) ของสาขาวิชาเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ และ
จัดโครงสรางของมโนทัศนเหลาน้ันใหเปนหมวดหมูอยางมีระบบ  มโนทัศนสัมพันธจะชวยให
มองเห็นขอบเขตที่ชัดเจนในการสรางประมวลศัพท  เขาใจความสัมพันธระหวางสวนประกอบของ
สาขาวิชาท่ีตองการ 

มโนทัศนสัมพันธประกอบไปดวยมโนทัศน (Concept) ท่ีมีศัพท (Terms) เปนสัญลักษณ
แทนมโนทัศนเหลาน้ัน   อยางไรก็ตาม นักศัพทวิทยา เชน Cabrè (1998) มองวา มโนทัศนมีความ
เปนอิสระจากศัพทและเกิดข้ึนมากอนศัพท   การสรางมโนทัศนสัมพันธคือการดึงเอามโนทัศน
ท้ังหมดของศาสตรเฉพาะดานออกมาแลวใชศัพทเปนสัญลักษณในการสื่อมโนทัศนน้ันๆ ออกมา  
โดยมีการอธิบายอยางชัดเจนถึงองคประกอบของมโนทัศนน้ันๆ และความสัมพันธท่ีมีกับมโนทัศน
อ่ืนๆ  การอธิบายน้ีอาจทําดวยการเขียนอธิบายเปนตัวอักษร (Verbal Forms) หรือดวยสื่ออ่ืนๆ 
(Nonverbal Visual Forms) เชน แผนภาพ หรือรูปภาพ เปนตน  แตโดยมากจะใชประกอบกัน  
 ความสัมพันธระหวางมโนทัศนสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบหลักๆ ดังตอไปน้ี (Sager, 
1990: 29-37)  

1. ความสัมพันธแบบมาตรฐาน (traditional relationships) เปนรูปแบบความ 
สัมพันธพื้นฐานท่ีพบมากในประมวลศัพทตางๆ โดยสามารถแบงเปนความสัมพันธประเภทยอยๆ 
ไดดังน้ี 

1.1 ความสัมพันธแบบท่ัวไป (generic relationships) เปนความสัมพันธท่ีแสดง 
ลําดับชั้น และทําใหมองเห็นวามโนทัศนหน่ึงๆ จัดอยูในประเภทเดียวกับมโนทัศนใดบาง  นับเปน
สวนหน่ึงของมโนทัศนใดท่ีมีขอบเขตกวางกวาซึ่งเรียกวา superordinate และมีมโนทัศนใดท่ีมี
ขอบเขตแคบกวาซึ่งเรียกวา subordinate  ความสัมพันธแบบทั่วไปสามารถแสดงใหเห็นไดชัดเจน
โดยใชสูตรตอไปน้ี 
  X เปน A ประเภทหน่ึง  
 หรือ X, Y และ Z ตางก็เปน A ประเภทหน่ึง 
 หรือ A มีมโนทัศนท่ีเฉพาะเจาะจงไดแก X, Y และ Z 
 หรือ  A มีประเภทยอยคือ X 
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  ตัวอยางความสัมพันธแบบทั่วไป เชน กุหลาบ ทิวลิป ลิลลี่ (Subordinate) ลวน
จัดวาเปนดอกไม (Superordinate)  แตกุหลาบ  ทิวลิป และลิลลี่ ตางก็มีคุณลักษณะเฉพาะตัว
แตกตางกันซึ่งทําใหจัดเปนดอกไมคนละชนิด 

1.2 ความสัมพันธแบบสวนประกอบ (partitive หรือ whole-part relationships)  
แสดงใหเห็นความเก่ียวของระหวางมโนทัศน ท่ีประกอบดวยสวนตางๆ มากกวาหน่ึงสวน  
ความสัมพันธแบบน้ีสามารถอธิบายไดโดยใชสูตรตอไปน้ี 
  X  เปนสวนประกอบของ Y 
 หรือ X, Y และ Z เปนสวนประกอบของ A 
 หรือ A มีสวนประกอบคือ X 
 หรือ A  มีสวนประกอบคือ X, Y และ Z 

 ตัวอยางความสัมพันธสัมพันธแบบสวนประกอบ เชน กลีบ เกสร ใบ กาน เปน
สวนประกอบของดอกไม 

1.3 ความสัมพันธแบบหลายขั้ว (polyvalent relationships)   แสดงถึงมโนทัศนท่ี 
มโนทัศนหน่ึงอยูไดมากกวาหน่ึงลําดับข้ัน    ตัวอยางเชน  ใบ กาน เปนสวนประกอบของท้ังดอกไม
และตนไม  

2. ความสัมพันธแบบซับซอน (complex relationships) ใชอธิบายรูปแบบความ 
สัมพันธท่ีไมสามารถอธิบายไดโดยใชความสัมพันธแบบมาตรฐาน เชน มโนทัศนท่ีประกอบดวย
ความสัมพันธมากกวาหน่ึงรูปแบบ 
  ตัวอยางความสัมพันธแบบน้ีมีไดหลายกรณี 
   Cause � Effect             เชน   Explosion � Fall-out 

Material � Product   เชน   Steel - Girder 
Material � Property  เชน   Glass - Brittle 
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 
Activity � Place  เชน   Coalmining � Coalmine  
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 ในการจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ี  ไดใชรูปแบบความสัมพันธท้ังสิ้น 8 รูปแบบดวยกัน  และ
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
ตารางที่ 1  รูปแบบมโนทัศนสมัพันธแบบตางๆ ที่ใชในประมวลศัพท 
 

รหัสเรียก รูปแบบความสัมพันธ คําอธิบายและตวัอยาง 

GS Generic � Specific แสดงความสัมพันธแบบมีลําดับข้ัน กลาวคือมโนทัศนหน่ึง
เปนประเภทยอยของอีกมโนทัศนหน่ึง หรือมีขอบเขตแคบ
กวาอีกมโนทัศนหน่ึง เชน user-agent แบงไดเปน 2 ชนิด
คือ WTA user-agent และ WML user-agent 

IP Inventor � Product แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนผูประดิษฐคิดคนให
เกิดอีกมโนทัศนหน่ึงข้ึนมา   เชน WAP Forum เปนองคกร
ท่ีประดิษฐคิดคนเทคโนโลยี WAP 

MP Material � Product แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนวตัถุดิบหรือส่ิงท่ีใช
ในการสรางใหเกิดอีกมโนทัศนหน่ึง เชน การสราง carte 
แตละสวนตองใชภาษา WML 

OO Object � Operation แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนหนาท่ีการทํางาน
ของอีกมโนทัศนหน่ึง เชน  passerelle WAP (WAP 
gateway) มีหนาท่ีในการ conversion des protocoles 
(การแปลงโพรโทคอล) 

OP Operation � Method แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนการทํางานอยางใด
อยางหน่ึง และอีกมโนทัศนกเ็ปนวิธีการของการทํางานน้ัน 
เชน conversion des protocoles  มีวิธีการดงัน้ีคือ coder 
และ décoder ซึ่งหมายถึงการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล 

OrMo Original � Modified แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนผลิตภัณฑดั้งเดมิท่ี
ไดรับการคิดคนข้ึนมากอนและเปนตนแบบใหอีกมโนทัศน
หน่ึงซึ่งพัฒนาหรือแกไขดัดแปลงมาจากมโนทัศนแรก เชน 
ภาษา WML พัฒนาข้ึนโดยมีตนแบบมาจากภาษา XML 

PO Protocal � Operation แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนบทบาทการทํางาน
ของอีกมโนทัศนหน่ึง  เชน โพรโทคอล WSP ทําหนาท่ี
จัดการเกี่ยวกับการสราง session   

WP Whole � Part  แสดงความสัมพันธแบบสวนประกอบ กลาวคือมโนทัศน
หน่ึงเปนสวนประกอบของอีกมโนทัศนหน่ึง เชน WAP 
ประกอบดวยโพรโทคอลยอย 5 ชั้น ไดแก WAE, WSP, 
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WTP, WTLS, WDP 
 
การบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Extraction Record) 
 ตามทฤษฎีการจัดทําประมวลศัพทของ Cabré (1998) หลังจากการเตรียมการเบ้ืองตน 
รวบรวมขอมูล ดึงศัพท และวิเคระหมโนทัศนสัมพันธแลว  ข้ันตอนตอไปก็คือ การบันทึกขอมูล
ตางๆเก่ียวกับศัพทน้ันเทาท่ีคนพบจากคลังขอมูลภาษาลงไปในแบบบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน 
(Extraction Record) โดยอาศัยขอมูลจากบริบทท่ีศัพทน้ันปรากฏเปนหลัก 
 บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนของการจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ีประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

1. French Term (ศัพทฝร่ังเศส) หมายถึงศัพทท่ีพบในคลังขอมูลภาษาฝร่ังเศส   
โดยจะบันทึกศัพทในรูปปกติ กลาวคือถาเปนคํานาม จะบันทึกในรูปเอกพจน  และถาเปนคํากริยา 
จะบันทึกในรูป infinitive    ศัพทท่ีนํามาบันทึกไวคือศัพททุกศัพทท่ีพบในคลังขอมูลภาษาวาสื่อถึง
มโนทัศนน้ันๆ ซึ่งอาจมีไดหลายศัพท  ตัวอยางเชน paquet, jeu de cartes, deck ซึ่งลวนแลวแต
ใชสื่อถึงมโนทัศนเดียวกัน  ดังน้ันในชองศัพทฝร่ังเศสจึงปรากฏศัพทท้ังสามน้ี 

2. Number of Record (หมายเลขบันทึก)  ใสเรียงไปตามลําดับ โดยใหข้ึนตนดวย ER  
(Extraction Record) แลวตามดวยตัวเลข เชน ER 01 หมายถึง บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนลําดับท่ี 
หน่ึง 

3. Thai Equivalent (ศัพทไทย) แสดงศัพทเทียบเทาภาษาไทยตามท่ีพบในหนังสือ 
หรือเอกสารอางอิงตางๆ 

4. Source of Thai Equivalent (ท่ีมาของศัพทไทย) ไดแกเอกสารอางอิงฉบับภาษาไทย  
อันไดแกหนังสือเฉพาะทางและพจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีปรากฏ
คําแปลของของศัพทน้ัน  ในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนน้ีใชเอกสารอางอิงท่ีแสดงศัพท
ไทยทั้งหมด 7 เลม (รายชื่อหนังสืออางอิงท้ังหมดสามารถดูไดท่ีภาคผนวก ค บันทึกขอมูลศัพท) 

5. Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ) แสดงหมวดคํา (part of  
speech) ของศัพทน้ัน เชน คํานาม  คํากริยา เปนตน 

6. Features (รายละเอียดของศัพท) หมายถึงขอมูลตางๆ เก่ียวกับศัพทน้ันท่ีไดจาก 
บริบทของศัพทท่ีปรากฏในคลังขอมูลภาษาเทาน้ัน  ขอมูลสวนน้ีบางคร้ังอาจนํามาใชเปนนิยาม
ของศัพทไดเลย  แตโดยมากแลวจะเปนเพียงการวิเคราะหขอมูลศัพทท่ีปรากฏในการใชงานจริง
จากคลังขอมูลภาษาเทาน้ัน  

7. Concetual Relation (มโนทัศนสัมพันธ) แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ  
พรอมคําอธิบาย 

8. Context (บริบทท่ีพบศัพท) หมายถึงตัวอยางประโยคท่ีพบศัพทน้ัน  โดยจะบันทึก 
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1 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

1 = French Term (ศัพทฝร่ังเศส) 
 2 = Number of Record (หมายเลขบันทึก) 
 3 = Thai Equivalent (ศัพทไทย) 
 4 = Source of Thai Equivalent (ท่ีมาของศัพทไทย) 
 5 = Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ) 
 6 = Features (รายละเอียดของศัพท) 
 7 = Conceptual Relation (ความสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืน) 
 8 = Context (บริบทท่ีพบศัพท)  

เปนประโยคท่ีสมบูรณ เพื่อใหผูใชประมวลศัพทไดเห็นตัวอยางการใชศัพทท่ีชัดเจน พรอมระบุท่ีมา
ของบริบท 
 ในการดึงบริบทจากคลังขอมูลภาษา  ผูวิจัยจะใชคําสั่ง Word Search ในโปรแกรม Win 
Concordance ซึ่งแสดงใหเห็นบริบทท้ังหมดของแตละศัพท    จากน้ันจึงคัดเลือกบริบทท่ีจะนํามา
เปนตัวอยางการใชศัพท  โดยพิจารณาจาก Defining Context กอนเพราะเปนบริบทท่ีแสดงขอมูล
ในดานความหมายของศัพท  หากไมมี Defining Context จึงคอยใช Metalinguistic Context 
(บริบทท่ีใหขอมูลเก่ียวกับศัพทในลักษณะท่ีเปนหนวยภาษา) หรือ Testimonial Context (บริบทท่ี
แสดงวาศัพทน้ันปรากฏในบริบทและไมไดใหขอมูลอ่ืน) 
 
ภาพท่ี 1  แบบฟอรมบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน 

 
การบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Record) 
 เมื่อรวบรวมขอมูลจากคลังขอมูลภาษามาบันทึกไวในบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและ
ขอมูลศัพทเบ้ืองตนแลว  ข้ันตอนตอมาในการจัดทําประมวลศัพทก็คือการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท 
(Terminological Record)   ในการจัดทําประมวลศัพทน้ัน  ผูจัดทําแตละคนอาจกําหนดรูปแบบ
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ของบันทึกขอมูลศัพทแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคการใชงาน  กลุมเปาหมาย และขอจํากัด
ตางๆ    

อยางไรก็ตาม ประเภทของขอมูลพื้นฐานท่ีมักจะมีการบันทึกไวในประมวลศัพท มีดังน้ี 
(Sager, 1990: 143) 

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

2. ศัพท (Entry Terms) เปนสวนท่ีใชในการคนมากท่ีสุด  รูปแบบท่ีใชจึงควรสอดคลอง 
กับการใชงานมากท่ีสุด  โดยปกติจะเปนรูป full form และมีรูปไวยากรณตามท่ีใชกันใน
พจนานุกรม คือคํานามอยูในรูปเอกพจน  ถาเปนคํากริยาตองอยูในรูป infinitive เปนตน 

3. รูปภาษาและมโนทัศน (Semantic and Conceptual Specification) ไดแก นิยาม 
(definition)  ความสัมพันธกันมโนทัศนอ่ืน (relationship) หมวดเร่ือง (subject field) ขอมูลการใช
ศัพท (scope note) ซึ่งรวมถึงขอจํากัด ขอยกเวนตางๆในการใชศัพทน้ัน 

4. ขอมูลทางภาษาศาสตร (Linguistic Specification) เชน ตัวยอ (abbreviation)       
คําเหมือน (synonym)  คําตรงขาม (antonym)  ขอมูลทางไวยากรณ (grammatical category) 
เชน รูปของไวยากรณ (คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท  เปนตน) 

5. ขอมูลการใชงานจริง (Pragmatic Specification) เชน บริบทท่ีพบการใชศัพท 
(context) หรือขอสังเกตการใชงาน (usage note) ซึ่งบอกขอมูลเก่ียวกับการใช เชน เปนคําแสลง 
เปนภาษาพูด เปนตน 

6. ขอมูลจัดระบบ (Administrative Information) เชน หมายเลขของบันทึก (record  
number) ผูแตง (author) วันท่ีบันทึก (record date) เปนตน 

7. ศัพทภาษาตางประเทศท่ีมีความหมายเทียบเคียงกัน (Foreign Language  
Equivalent) 
 
 ในการบันทึกขอมูลไวในแบบบันทึกขอมูลศัพทน้ัน  ผูวิจัยไมจําเปนตองนําเสนอขอมูล
ท้ังหมดท่ีรวบรวมไดจากคลังขอมูลภาษาหรือบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบ้ืองตน 
แตควรเลือกบันทึกเฉพาะขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอผูใชงานและสนองตอบตอวัตถุประสงคใน
การเปนคูมือใชงานศัพทเฉพาะดานและเครื่องมือสําหรับนักแปลนักวิชาการไดดวย  เมื่อพิจารณา
จากปจจัยเหลาน้ีแลว  ผูวิจัยจึงเลือกกําหนดประเภทของขอมูลท่ีจะบันทึกไวในบันทึกขอมูลศัพท
ดังน้ี 

1. French Term (ศัพทฝร่ังเศส) รูปแบบของศัพทท่ีนํามาบันทึกไวจะอยูในรูปปกติ เชน  
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ถาเปนคํานาม จะบันทึกเปนรูปเอกพจน  และถาเปนคํานามเพศชายจะใสวงเล็บกํากับวา (m.) 
และคํานามเพศหญิงจะกํากับไววา (f.)  สวนคํากริยาก็จะอยูในรูป infinitive เปนตน 

2. Number of Record (หมายเลขบันทึก) ใสเรียงไปตามลําดับ โดยใหข้ึนตนดวย TR  
(Terminological Record) แลวตามดวยตัวเลข เชน TR 01 หมายถึง บันทึกขอมูลศัพทลําดับท่ี
หน่ึง 

3. Thai Equivalent (ศัพทไทย) เปนศัพทภาษาไทยที่คนพบวามีการใชอยูจริง โดยอาง 
อิงจากหนังสือตางๆ  และจะระบุรหัสของหนังสือท่ีมีการใชศัพทน้ันใสไวในวงเล็บขางทายศัพท 
สวนมโนทัศนใดท่ียังไมมีศัพทไทยหรือมีใชอยูเดิมแตไมเหมาะสม ผูวิจัยจะบัญญัติศัพทข้ึนใหม 
และอธิบายวิธีการบัญญัติศัพทน้ันไวในสวนของ Note 

4. Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ) ขอมูลน้ีจะระบุวาศัพทน้ันอยูในรูป 
ไวยากรณใด เชน เปนคํานาม (noun) คํากริยา (verb) คําวิเศษณ (adjective) เปนตน 

5. Subject Field (หมวดเร่ือง) หมวดเร่ืองเปนการแจกแจงกลุมของศัพทในประมวล 
ศัพท   เปนขอมูลท่ีชี้ใหเห็นวาศัพทแตละคําอยูในหมวดเร่ืองใดบาง เพื่อความสะดวกและเปนการ
ยืนยันความถูกตองในการใชงาน 

6. Definition (นิยาม) ผูทําวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทโดยอางอิงขอมูลจากคลังขอมูล 
ภาษาเปนหลัก  ในกรณีท่ีไมสามารถหานิยามจากคลังขอมูลภาษาไดหรือขอมูลจากคลังขอมูล
ภาษาไมชัดเจนหรือไมเพียงพอสําหรับการเขียนนิยาม   ผูวิจัยก็ตองรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจาก
หนังสืออางอิงตางๆเพื่อใหไดรายละเอียดครบถวนสมบูรณท่ีจะนํามากําหนดนิยาม  สําหรับท่ีมา
ของนิยามจะระบุไวในวงเล็บขางทายนิยาม โดยใสเปนรหัส [DEF XX]  

7. Illustration (ตัวอยางการใชศัพท) ตัวอยางการใชศัพทในบันทึกขอมูลศัพทน้ีจะเนนวา 
เปนตัวอยางท่ีแสดงการใชงานไดชัดเจนท่ีสุด แตไมไดนํามาใชเปนบริบทในการหานิยามเชนใน
บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน ดังน้ันตัวอยางน้ีอาจไมใช  Defining context  แตอาจเปน 
Metalinguistic context หรือ Testimonial context ก็ได   

8. Linguistic Specification (รูปศัพทอ่ืน)  ขอมูลในสวนน้ี คือรูปศัพทอ่ืนๆ ท่ีสื่อถึงศัพท 
หลัก เชน ตัวยอ (Abbreviation) คําเหมือน (Synonym) คําตรงขาม (Antonym) เปนตน 

9. Note (หมายเหตุ) เปนขอมูลสวนท่ีระบุวาศัพทน้ันมีลักษณะการใชงานแตกตางจาก 
ศัพทอ่ืนเปนพิเศษอยางใดหรือไม  หรือสําหรับศัพทท่ีตองบัญญัติข้ึนใหมก็จะเปนการอธิบาย
วิธีการบัญญัติศัพท 
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1 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 

1 = French Term (ศัพทฝร่ังเศส) 
 2 = Number of Record (หมายเลขบันทึก) 
 3 = Thai Equivalent (ศัพทไทย) 
 4 = Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ) 
 5 = Subject Field (หมวดเร่ือง) 
 6 = Definition (นิยาม) 
 7 = Illustration (ตัวอยางการใชศัพท)  
 8 = Linguistic Specification (รูปศัพทอ่ืน) 
 9 = Note (หมายเหต)ุ 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2  แบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพท 
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การจัดทําวิจัยประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําเสนอทฤษฎีและกระบวนการสรางประมวลศัพทอยางเปนข้ันตอน  และประยุกตนําทฤษฎีท่ีได
ศึกษามาจัดสรางประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP   สารนิพนธฉบับน้ี
ประกอบดวยเน้ือหาสองสวนหลักๆดวยกัน  สวนแรกเปนบทนําวาดวยความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา  วัตถุประสงค  สมมติฐาน  ขอบเขตการวิจัย  และประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากการวิจัย  ตลอดจนความเปนมาและพัฒนาการของศาสตรดานศัพทวิทยา    สวนท่ีสอง
จะนําเสนอขั้นตอนการจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP อยางละเอียด  
ผูวิจัยไดเลือกใชระเบียบวิธีของ Cabré เปนแบบอยางในการจัดทําประมวลศัพท เน่ืองจากเปน
ทฤษฎีท่ีแบงข้ันตอนการจัดทําไวอยางเปนระบบชัดเจนและงายตอการนํามาประยุกตปฏิบัติจริง 
การจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ีจะเร่ิมต้ังแตการเตรียมการ
เบ้ืองตนซึ่งประกอบดวยการกําหนดหัวขอ กลุมเปาหมายและวัตถุประสงค  การกําหนดขอบเขต
ของประมวลศัพท  การหาท่ีปรึกษา  การรวบรวมขอมูลและการสรางคลังขอมูลภาษา  และการดึง
ศัพท  จากน้ันจึงเปนการสรางมโนทัศนสัมพันธ  การบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน และสุดทายจึงนํา
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนมาสรุปนิยามของศัพทและกําหนดศัพทภาษาไทย
ใหแกมโนทัศนท่ียังไมมีศัพทเรียกเปนภาษาไทย แลวจัดทําเปนบันทึกขอมูลศัพท   ผลงานประมวล
ศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP ท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีอันประกอบดวยบันทึกขอมูล
ศัพทเบ้ืองตนและบันทึกขอมูลศัพทจะนําเสนอไวในสวนของภาคผนวก ข และ ค ตามลําดับ   
 
อุปสรรคในการวิจัย 
 อุปสรรคในการวิจัยประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP คร้ังน้ีมาจาก
ปญหาท่ีพบในข้ันตอนตางๆของการจัดทํา  ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดเปนประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. ปญหาเร่ืองทรัพยากรสําหรับสรางคลังขอมูลภาษามีจํากัด 
การสรางคลังขอมูลภาษาสําหรับจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสาย 

ระบบ WAP  มีปญหาในดานทรัพยากรขอมูลท่ีมีอยูจํากัด  เน่ืองจากเทคโนโลยี WAP คิดคนข้ึน
โดยองคกรท่ีมาจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนหลัก  สงผลใหเอกสารเฉพาะดานน้ีสวนใหญจะ
เผยแพรออกมาเปนภาษาอังกฤษ  และแมวาเอกสารเฉพาะทางเก่ียวกับ WAP น้ีจะมีการจัดทํา
ออกมาเปนภาษาฝร่ังเศส แตก็มีปริมาณไมมาก และสวนมากเรียบเรียงมาจากตนฉบับท่ีเปน
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ภาษาอังกฤษอีกที ขอมูลเกือบท้ังหมดท่ีใชสรางคลังขอมูลภาษาในการวิจัยคร้ังน้ีรวบรวมมาจาก
เอกสารบนเว็บไซต และขอมูลท่ีไดจากตําราเฉพาะทางเก่ียวกับ WAP น้ันมีอยูเพียง 2 เลมเทาน้ัน 
และตําราท้ังสองเลมน้ีผูวิจัยก็ตองสั่งซื้อมาจากประเทศฝร่ังเศส เน่ืองจากในประเทศไทยตํารา
เฉพาะทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมฉบับภาษาฝร่ังเศสน้ันมีอยูนอยมาก หากตองการหาขอมูลดาน
เทคโนโลยีท่ีเปนภาษาฝร่ังเศส โดยสวนมากจะหาไดจากเว็บไซตหรือนิตยสารเฉพาะทาง    ดวย
เหตุน้ี ทําใหผูวิจัยตองใชเวลานานมากในการคัดเลือกและรวบรวมขอมูลมาจัดทําคลังขอมูลภาษา  
  

2. ปญหาเร่ืองความรูพ้ืนฐานของผูทําวิจัย   
ในการจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ี  ผูวิจัยพบวาผูจัดทําประมวลศัพทตองมีความรู 

เฉพาะทางในหัวเร่ืองท่ีศึกษาเปนอยางดี  เน่ืองจากในข้ันตอนการดึงศัพท  การสรางมโนทัศน
สัมพันธ  ผูวิจัยตองอาศัยความรูเฉพาะทางน้ันเพื่อทําความเขาใจมโนทัศนโดยรวมท้ังหมดและ
สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆได  การท่ีผูวิจัยไมใชผูเชี่ยวชาญสาขา
คอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีทําใหผูวิจัยตองใชเวลาคนควาขอมูลเพิ่มเติมมากข้ึนใน
การจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ี 
 

3. ปญหาในขั้นตอนการดึงศัพท   
ในข้ันตอนการดึงศัพท  ผูวิจัยใชโปรแกรม Win Concordance ชวยดึงศัพทท่ีคาดวา 

เปนศัพทเฉพาะทางพรอมแสดงบริบทของศัพทน้ันออกมาจากคลังขอมูลภาษา  แตบางคร้ังบริบท
ของศัพทท่ีไดจากคลังขอมูลน้ันก็ยังไมเพียงพอในการแยกแยะวาเปนศัพทเฉพาะทางหรือไม ผูวิจัย
แกปญหาน้ีโดยหาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารอางอิง และขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 

4. ปญหาเร่ืองการใชโปรแกรม Win Concordance 
ในการใชโปรแกรม Win Concordance เพื่อดึงศัพทและบริบทของศัพทน้ัน  ผูวิจัยพบ

ปญหาวาโปรแกรม Win Concordance ไมสามารถประมวลผลขอมูลเปนภาษาฝร่ังเศสได
ครบถวนสมบูรณ  เพราะโปรแกรมนี้จะไมสามารถแสดงอักขระพิเศษท่ีมีอยูในภาษาฝร่ังเศสได   
เชน เคร่ืองหมาย accent aigu (é) หรือ accent grave (è) เปนตน   เมื่อผูวิจัยคัดลอกบริบทของ
ศัพทจากโปรแกรม Win Concordance  มาแสดงไวในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน  ผูวิจัยก็ตอง
เสียเวลาแกไขพิมพอักขระพิเศษตางๆเพิ่มเติมเขาไป  ซึ่งนับวาเปนอีกข้ันตอนหน่ึงท่ีตองใช
เวลานาน 
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5. ปญหาเร่ืองการสรางมโนทัศนสัมพันธ   
ปญหาสําคัญอีกประการหน่ึงในการจัดทําประมวลศัพทน้ีคือการสรางมโนทัศน

สัมพันธเน่ืองจากมโนทัศนในศาสตรดานคอมพิวเตอรมีรูปแบบความสัมพันธตางๆกันไป ไม
สามารถอธิบายมโนทัศนท้ังหมดไดดวยรูปแบบความสัมพันธแบบมาตรฐาน   ผูวิจัยตองกําหนด
รูปแบบความสัมพันธข้ึนใหม   ในการกําหนดรูปแบบความสัมพันธใหมในรอบแรกน้ัน บางคร้ังอาจ
ยังไมถูกตอง  ผูวิจัยตองยอนไปวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมและแกไขใหมหลายรอบจนไดมโนทัศน
สัมพันธท่ีถูกตอง  และไดรูปแบบความสัมพันธของประมวลศัพทน้ีท้ังสิ้น 8 รูปแบบ ซึ่งแสดงไวใน
ตารางท่ี 1  (รูปแบบมโนทัศนสัมพันธแบบตางๆ ท่ีใชในประมวลศัพท) 

 
6. ปญหาการกําหนดศัพทภาษาไทย 
การกําหนดศัพทเปนอีกปญหาหน่ึงของการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะทางดาน

คอมพิวเตอร   ดังน้ันในการจัดทําประมวลศัพทฉบับน้ี ผูวิจัยจึงไดแบงวิธีการกําหนดศัพท
ภาษาไทยออกเปน 3 วิธีใหญๆ ดวยกันไดแก  

1) การใชศัพทท่ีมีอยูเดิมตอไป  หากศัพทใดไดมีการกําหนดเปนภาษาไทยไวแลว จะ 
ใชศัพทภาษาไทยที่มีอยูเดิมน้ันตอไป โดยจะระบุท่ีมาของศัพทภาษาไทยนั้นไวดวย 

2) การทับศัพท  วิธีการทับศัพทน้ีเปนวิธีหน่ึงท่ีใชกันมากในการกําหนดศัพททางดาน 
คอมพิวเตอรเปนภาษาไทย  และโดยสวนใหญจะใชกันการเรียกชื่อโปรแกรม ชื่อโพรโทคอล หรือ
ชื่อภาษาทางคอมพิวเตอร เปนตน  สําหรับการทับศัพทในการจัดทําประมวลศัพทฉบับน้ี  จะใช
วิธีการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทย    เพราะหากเราถายเสียงจากภาษาฝร่ังเศสมา
เปนภาษาไทย ก็จะไมเปนท่ีรูจักและเขาใจกัน 

3) การแปลศัพท (Loan Translation)  กรณีท่ีไมมีศัพทเดิมท่ีบัญญัติไวกอนแลว หรือ 
ไมสามารถใชวิธีทับศัพทได  ผูวิจัยก็จะใชวิธีการแปลศัพท รวมกับการใชคําสําคัญ (Keyword 
Method) คือรวบรวมคุณสมบัติเดนของศัพทน้ันมาพิจารณารวมดวยเพื่อกําหนดเปนศัพท
ภาษาไทย 
 
ประโยชนเชิงประยุกตจากการวิจัย 
 ผูวิจัยเห็นวา ประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ีนาจะเปนตัวอยาง
ท่ีดีของการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะทางในสาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เน่ืองจากในปจจุบันยังไมมีประมวลศัพทภาษาฝร่ังเศสในสาขาน้ีเลยท่ีไดจัดทําอยางเปนข้ันตอน
ตามระเบียบวิธีทางศัพทวิทยา ถึงแมวาประมวลศัพทฉบับน้ีจะยังไมสามารถนําเสนอมโนทัศนได
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ครบถวนทุกมโนทัศนท่ีนาสนใจและควรท่ีจะนําเสนอ เน่ืองดวยอุปสรรคของการวิจัยท่ีกลาวไปแลว
ขางตน ไมวาจะเปนปญหาเร่ืองปริมาณขอมูลท่ีมีจํากัดหรือปญหาเร่ืองความรูพื้นฐานของผูวิจัยก็
ตาม  แตอยางนอยผูวิจัยก็หวังเปนอยางย่ิงวาประมวลศัพทฉบับน้ีนาจะเปนการริเร่ิมท่ีดีและเปน
การสงเสริมใหผูท่ีมีความรูในสาขาคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศหันมาสนใจและชวยกัน
พัฒนาประมวลศัพทเฉพาะทางในสาขาน้ีใหสมบูรณย่ิงข้ึนโดยเรียนรูจากอุปสรรรคและปญหาของ
การจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ี   ท้ังน้ีเพื่อท่ีวาประเทศไทยจะไดมีทรัพยากรการแปลท่ีดีเพิ่มมากขึ้น 
และยังจะเปนประโยชนตอกลุมนักแปลและผูท่ีสนใจอีกดวย 
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คําอธิบายบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนและมโนทัศนสัมพันธ 
 
มิติความสัมพันธ 
 ในเร่ืองเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP น้ี แบงมโนทัศนสัมพันธตามหมวดเร่ือง
ตางๆ ดังน้ี 

1. มโนทัศนหมวดเร่ืองความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ WAP 
2. มโนทัศนหมวดเร่ืองสถาปตยกรรม WAP 
3. มโนทัศนหมวดเร่ืองการทํางานของ WAP Gateway 
4. มโนทัศนหมวดเร่ืองเอกสาร WML 
5. มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอล WAP 
6. มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอล WAE 
7. มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอล WSP 
8. มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอล WTP 
9. มโนทัศนหมวดเร่ืองโพรโทคอล WTLS 

 
คํายอแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน 

GS           Generic � Specific 
 IP     Inventor � Product 

MP     Material � Product 
OO Object � Operation 
OP Operation � Method  
OrMo     Original � Modified 
PO Protocol � Operation 
WP Whole � Part 
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ WAP 
 

 
รูปแบบความสัมพันธ 
 IP   = Inventor � Product  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนผูประดิษฐคิดคนให
เกิดอีกมโนทัศนหน่ึงข้ึนมา 
 PO = Protocol � Operation  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนบทบาทการทํางาน
ของอีกมโนทัศนหน่ึง 
 
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ WAP 
 WAP Forum เปนองคกรท่ีประดิษฐคิดคนเทคโนโลยี WAP  ซึ่งเปนโพรโทคอลหรือ    
มาตรฐานสําหรับการสื่อสารในรูปแบบท่ีเรียกวา Internet mobile (อินเทอรเน็ตไรสาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAP Forum

WAP

Internet mobile

IP

PO
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French Term : WAP Forum ER 01 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : องคกรท่ีกอตัง้ข้ึนในป ค.ศ.1997  โดยกลุมบริษัทชั้นนําทางดานการส่ือสารไรสาย อันไดแก Nokia, 
Ericsson, Motorola, Phone.com และ MicroSoft  องคกรน้ีเปนผูคิดคนเทคโนโลยี WAP ข้ึน โดยออกเวอรชัน 1 
เปนเวอรชันแรกและเปนเวอรชันท่ีใชกันท่ัวไปในปจจุบัน  และตอมาในชวงปลายไตรมาสแรกของป ค.ศ. 2001 ก็
ไดพัฒนาเวอรชัน 2 ออกมา  องคกรน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการใหบริการขอมูลอินเทอรเน็ตและบริการตางๆ 
ผานทางโทรศัพทมือถือและอุปกรณส่ือสารไรสายอ่ืนๆ  เพ่ือคิดคนเกณฑวธีิสําหรับการส่ือสารผานเครือขายไร
สาย ท่ีมีมาตรฐานเดยีวกันท่ัวท้ังโลก 
Conceptual Relation :  
                          WAP Forum  !!!!!!!!  WAP   
                                                  (Inventor � Product) 

Context : 
1. Le WAP est devenu de facto un standard mondial. Il est normalisé par l'organisation WAP Forum 

qui a vu le jour, en 1997, d'une alliance des principaux acteurs du domaine des 
télécommunications sans fils : Nokia, Ericsson, Motorola, Phone.com et Microsoft. 
[DROITA~1.TXT] (WAP คิดคนข้ึนในป 1997 โดยองคกร WAP Forum ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของบริษัท
ยักษใหญทางดานเทคโนโลยีการส่ือสารไรสาย อันไดแก Nokia, Ericsson, Motorola, Phone.com และ 
Microsoft ) 

2. Le WAP Forum est à l'initiative d'un certains nombres de spécifications et recommandations,  
Dont : - WAP : Wireless Application Protocol, actuellement en version 1. [MEMBRES.TXT]              

       (WAP Forum เปนผูคิดคน โพรโทคอล WAP ซึ่งรุนท่ีใชกันในปจจุบันคือ เวอรชัน 1)                      
3. Le WAP Forum annonce pour la fin du 1er semestre 2001, la version 2. [MEMBRES.TXT]        

(WAP Forum ไดพัฒนา WAP เวอรชัน 2 ในปลายไตรมาสแรกของป 2001) 
4. Les objectifs du Wap Forum sont les suivants : � Orienter le développement de contenus 

Internet et de services avancés sur les téléphones et autres périphériques mobiles sans fil.   � 
Etablir des spécifications de protocole globales, adaptés à tous les réseaux sans fil du monde. 
[INITIA~1.TXT] (วัตถุประสงคของ WAP Forum คือ พัฒนาการใหบริการขอมูลอินเทอรเน็ตและบริการ
ตางๆ ผานทางโทรศัพทมือถือและอุปกรณส่ือสารไรสายอ่ืนๆ   และคิดคนโพรโทคอลสําหรับการส่ือสารผาน
เครือขายไรสาย ท่ีมีมาตรฐานเดยีวกันท่ัวท้ังโลก) 
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French Term : WAP  ER 02 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : โพรโทคอลสําหรับอินเทอรเน็ตไรสาย  เปนมาตรฐานแรกท่ีคิดคนข้ึนเพ่ือการใชบริการอินเทอรเน็ต
แบบไรสาย  เปนเทคโนโลยีท่ีชวยใหผูใชอุปกรณส่ือสารไรสายสามารถเขาถงึบริการบนอินเทอรเน็ตได           
โพรโทคอล WAP ประกอบดวยโพรโทคอล 5 ลําดับชั้น ไดแก WAE, WSP, WTP, WTLS และ  WDP 
Conceptual Relation :  
                                    WAP  !!!!!!!!   Internet mobile 
                                              (Protocol - Operation) 
                                   WAP   !!!!!!!!  WAE, WSP, WTP, WTLS, WDP 
                                                    (Whole � Part *) 
* ดูคําอธิบายมโนทัศนสัมพันธระหวางมโนทัศน WAP และ WAE, WSP, WTP, WTLS, WDP  ไดจากแผนภูมิมโนทัศนสัมพันธ
หมวดเรื่องโพรโทคอล WAP 
Context : 
1. Le WAP, le protocole de l'internet mobile. [DANIEL.TXT] (WAP คือโพรโทคอลสําหรับอินเทอรเน็ตไร
สาย) 

2. WAP est le premier et seul standard spécialement conçu pour adresser tous les défis de 
l'Internet mobile. [ERIN.TXT]  (WAP เปนมาตรฐานแรกและมาตรฐานเดียวท่ีถูกคิดคนข้ึนเปนพิเศษเพ่ือ
ตอบรับทุกความทาทายของอินเทอรเน็ตไรสาย) 

3. Le WAP est une technologie qui permet à un utilisateur de terminal mobile de pouvoir accéder à 
des services sur Internet. [GUI1.TXT] (WAPเปนเทคโนโลยีท่ีชวยใหผูใชโทรศัพทมือถือสามารถเขาถึง
บริการบนอินเทอรเน็ตได) 

4. Le protocole  WAP est scindé en cinq couches: La couche WAE (Wireless Application 
Environment) est la couche application du WAP La couche WSP (Wireless Session Protocol) est 
la couche session du WAP La couche WTP (Wireless Transaction Protocol) est la  couche 
transaction du WAP La couche WTLS (Wireless Transport Layer Security) est la couche 
sécuritédu WAP La couche WDP (Wireless Datagram Protocol) est la couche transport du WAP  
[COMMENT.TXT]  (โพรโทคอล WAP แบงออกเปน 5 ลําดับชั้น ไดแก WAE เปนลําดับชั้นท่ีกาํหนด     
แอปพลิเคชันตางๆท่ีใชในระบบ WAP, WSP เปนลําดับชั้นท่ีกําหนดกฎเกณฑตางๆ ในการรับสงขอมูลใน
ระบบ WAP, WTP เปนลําดับชั้นท่ีเพ่ิมความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลในระบบ WAP, WTLS เปนลําดับ
ชั้นท่ีควบคมุความปลอดภัยของการทําธุรกรรมในระบบ WAP และ WDP เปนลําดับชั้นท่ีทําให             
แอปพลิเคชันของระบบ WAP สามารถทํางานบนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีมาตรฐานตางกันได) 
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French Term : Internet mobile ER 03 
Thai Equivalent : อินเทอรเน็ตไรสาย 
Source of Thai Equivalent : สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร :   
วิตตีก้รุป, 2544. 
Grammatical Category : noun 
Features : Internet mobile คือการนําเสนอบริการตางๆท่ีมีบนอินเทอรเน็ต ใหแกผูใช ในสภาพแวดลอมแบบไร
สาย   ท้ังน้ีเปนผลมาจากการประยุกตรวมเทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือและอินเทอรเน็ตเขาดวยกัน   
Conceptual Relation :  
                          WAP Forum  !!!!!!!!  WAP   
                                                  (Inventor � Product) 
                                   WAP   !!!!!!!!  Internet mobile 
                                              (Protocol � Operation) 
Context : 
1. L'Internet Mobile L'Internet Mobile est le fruit de la rencontre de deux des domaines les plus 

dynamiques à l'heure actuelle : - la téléphonie mobile - et Internet. [DROITA~1.TXT] (Internet 
Mobile เปนผลจากการรวมเทคโนโลยี 2 แขนงท่ีไดรับการพัฒนาสูงสุดในปจจุบัน คือเทคโนโลยี
โทรศัพทมือถือ และอินเทอรเน็ต) 

2. Les enjeux à l'heures actuelle, le principal enjeu de l'Internet Mobile est l'adaptation du monde 
Internet, tel qu'on le connaît aujourd'hui, aux téléphones mobiles. [DROITA~1.TXT]  (ส่ิงทาทาย
ประการสําคัญสําหรับ Internet Mobile คือการประยุกตนําโลกอินเทอรเน็ตมาไวบนโทรศัพทมือถอื) 

3. L'Internet mobile ne consiste pas à naviguer sur Internet avec un téléphone mobile mais 
àproposer des services dans un contexte de mobilité. [WAP-EX~1.TXT] (Internet Mobile มิได
หมายถงึการทองอินเทอรเน็ตดวยโทรศัพทมือถือ แตหมายถึงการนําเสนอบริการตางๆท่ีมีบนอินเทอรเน็ต 
ใหแกผูใช ในสภาพแวดลอมแบบไรสาย) 
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองสถาปตยกรรม WAP (Architecture WAP) 
 

 
 
รูปแบบความสัมพันธ 
 WP = Whole � Part แสดงความสัมพันธแบบที่มโนทัศนหน่ึงเปนสวนประกอบของอีก 
มโนทัศนหน่ึง 
 
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองสถาปตยกรรม WAP 
 Artchitecture WAP หรือสถาปตยกรรม WAP น้ันมีองคประกอบการทํางานท่ีสําคัญ 3 
สวน ไดแก Terminal Mobile (โทรศัพทเคลื่อนท่ี), Passerelle WAP (เกตเวย)  และ Serveur Web 
(เว็บเซิรฟเวอร)    สวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีรวมฟงกชันการทํางานของท้ัง Passerelle WAP และ
Serveur Web เขาไวภายในเคร่ืองเดียวกัน เราก็จะเรียกเคร่ืองน้ันวา Serveur WAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architecture WAP

Terminal mobile Passerelle WAP Serveur Web 

Serveur WAP

  WP   WP

WP WP 
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French Term : Architecture WAP  ER 04 
Thai Equivalent : สถาปตยกรรม WAP 
Source of Thai Equivalent : นิรันดร ทรงศักดิม์นตรี. WAP The World In Your Hand ยอโลกไวในมือคุณ. 
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2543. 
Grammatical Category : noun 
Features : สถาปตยกรรม WAP หรือโครงสรางการทํางานของ WAP ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 อยาง 
ไดแก terminal mobile, passerelle WAP และ serveur web 
Conceptual Relation :  
       Architecture WAP  !!!!!! Terminal mobile,   Passerelle WAP,   Serveur Web 
                                       (Whole � Part) 
Context : 
1. Traitement d'une requête WAP On peut décomposer une architecture WAP en trois acteurs 

principaux : le terminal Mobile, la passerelle WAP, le serveur de contenu. [DANIEL.TXT] 
2. Les architectures WAP reposent sur quatre briques technologiques, chacune étant nécesaire 

pour garantir l'acheminement d'un message par le protocole WAP : - La mise en place d'un 
serveur Web et (ou) applicatif disposant de contenu au format WAP (ou plus précisément WML) 
- L'intégration d'une passerelle ou d'un serveur WAP � L'utilisation par le client d'un terminal 
WAP c'est à dire qui héberge un navigateur WAP  [GUI1.TXT]  

3. L'architecture WAP est basée sur un modèle à trois composants : le terminal mobile (client 
WAP), la passerelle WAP (gateway ou proxy WAP), le serveur de contenu. [LINKWARE.TXT]   
(ท้ัง 3 ประโยคน้ีมีความหมายเหมือนกันคือ  สถาปตยกรรม WAP ประกอบดวยองคประกอบสําคญั 3 
อยาง อันไดแก Terminal mobile, Passerelle WAP และ Serveur Web หรือ Serveur de contenu) 

 
 
French Term : Terminal mobile  ER 05 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features :  อุปกรณแบบไรสาย เชน โทรศัพทมือถือ, พีดีเอ  ท่ีใชรับขอมูลอินเทอรเน็ตโดยผานทาง WAP 
gateway  อุปกรณท่ีรองรับระบบ WAP ไดจะตองมี WAP browser อยูดวย  ซึ่ง WAP browser น้ีจะทําให
แสดงผลเอกสาร WML บนหนาจอโทรศัพทมือถือได 
Conceptual Relation :  
       Architecture WAP  !!!!!!!  Terminal mobile 
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                                          (Whole � Part) 
Context : 
1. Le terminal mobile (ou téléphone WAP actuellement) Le terminal n'a d'utilité, vis a vis du WAP, 

que par l'existence de son navigateur WAP. [GUI1.TXT] (Terminal mobile หรือท่ีเรียกกันในปจจุบัน
วา WAP Phone น้ัน จะสามารถใชระบบ WAP ไดก็ตอเมื่อมีการติดตัง้ WAP browser) 

2. Le WAP est un protocole permettant de standardiser l'échange de données entre un terminal 
mobile (téléphone mobile, Personal Digital Assistant, etc) et une passerelle assurant la liaison 
avec Internet. [AWT.TXT] ( WAP คือโพรโทคอลท่ีกําหนดมาตรฐานในการแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง 
terminal mobile (อุปกรณเชน โทรศัพทมือถือ, PDA เปนตน) และเกตเวย) 

3. Le terminal mobile est, quant à lui, équipé d'un micro-navigateur WAP (l'équivalent de Netscape 
Navigator ou de Microsoft Internet Explorer) qui dialogue, par l'intermédiaire de la passerelle 
WAP, avec Internet et qui est à même de gérer et d'afficher des pages WML.[DROITA~1.TXT] 
(ในTerminal mobile จะมกีารตดิตั้ง WAP microbrowser (โปรแกรมท่ีเทียบเทากับ Netscape Navigator 
หรือ  Microsoft Internet Explorer)  ซึ่งมีหนาท่ีติดตอกับอินเทอรเน็ตโดยผาน WAP gateway และ
แสดงผลขอมูล WML) 

 
 
French Term : Passerelle WAP, Proxy WAP, Serveur proxy ER 06 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features :  passerelle WAP เปนตัวเชื่อมโยงเครือขายไอพีและเครือขายไรสาย หรือเปนตัวกลางระหวาง user 
agent และ serveur   ทําหนาท่ีในเร่ือง conversion des protocoles (แปลงโพรโทคอล) โดยการเขารหัสหรือ
ถอดรหัสขอมูล   ศัพทคําวา Passerelle WAP เรียกไดอีกอยางวา serveur proxy หรือ proxy WAP 
Conceptual Relation :  
                  Architecture WAP !!!!!!!!  Passerelle WAP 
                                                     (Whole � Part) 
                   Passerelle  WAP  !!!!!!!!  Conversion des protocoles   
                                                 (Object � Operation*) 
* ดูคําอธิบายความสัมพันธระหวางมโนทัศน Passerelle WAP และ Conversion des protocoles ไดจากแผนภูมิมโนทัศนสัมพันธ
หมวดเรื่องการทํางานของแว็พเกตเวย 
Context : 
1. La  passerelle WAP  assure donc la conversion des protocoles de transfert de données entre 

l'environnement Internet et l'environnement mobile en codant et décodant des informations aux 
formats WML et HTML. [AWT.TXT]   (Passerelle WAP (WAP gateway) ทําหนาท่ีแปลงโพรโทคอ
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ลในการรับสงขอมูลระหวางเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล) 
2. Les serveurs en réseau traitent les demandes et renvoient les informations au format WML/HTTP 

vers la  passerelle  Wap de l�opérateur qui se charge alors de convertir le protocole de 
transmission. [VNU-EX~1.TXT]  (เซิรฟเวอรจะตรวจสอบคาํรองขอและสงขอมูลรูปแบบ WML/HTTP ไป
ให โดยผานทาง WAP gateway ของผูใหบริการเครือขาย ซึง่มีหนาท่ีในการแปลงโพรโทคอล) 

3. La  passerelle  WAP interconnecte le réseau sans fil à un réseau IP sur lequel se trouvent le 
serveur web et les serveurs de données et d'applications. [WRAPTOR.TXT] (WAP gateway จะ
เชื่อมตอเครือขายไรสายกับเครือขายไอพีท่ีมีเว็บเซิรฟเวอรและแอปพลิเคชันเซิรฟเวอรอยู)  

4. Il s'en distingue cependant par deux points importants : - Un ou plussieurs proxy Wap sont 
présents entre l'agent utilisateur et le serveur de contenu. [INITIA~1.TXT] (Proxy WAP จะอยู
ระหวาง user agent และ server) 

5. Un proxy WAP : De manière très simple, il assure  la connexion entre le monde web et le monde 
mobile. [FILUNI~1.TXT] (Proxy WAP เปนตัวเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขาย
โทรศัพทเคล่ือนท่ี) 

6. La tâche principale de ce serveur proxy est de traduire les protocoles Wap, émanant de l'agent 
utilisateur, en protocole HTTP pour communiquer avec le serveur de contenu et vice versa. 
[INITIA~1.TXT]  (หนาท่ีสําคัญของ serveur proxy  คือแปลงโพรโทคอล WAP ท่ีมาจาก user-agent ให
เปนโพรโทคอล HTTP เพ่ือใหสามารถส่ือสารกับเว็บเซิรฟเวอรได) 

7. Remarque Les termes de serveur proxy  et de passerelle WAP sont souvent utilisés de façon 
interchangeable : nous nous sommes donc permis cette liberté tout au long du livre. 
[INITIA~1.TXT]  (ศัพทคําวา serveur proxy และ passerelle WAP เปนคําท่ีมีการเรียกใชแทนกนัอยูเปน
ประจํา) 

 
  
French Term : Serveur Web, Serveur applicatif, Serveur de contenu ER 07 
Thai Equivalent : เว็บเซิรฟเวอร, แอปพลิเคชันเซิรฟเวอร 
Source of Thai Equivalent : สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร :  
วิตตีก้รุป, 2544. 
Grammatical Category : noun 
Features :  เว็บเซิรฟเวอรเปนเคร่ืองท่ีเก็บขอมูลในรูปแบบภาษา WML   มีหนาท่ีสงเอกสาร WML ท่ีโทรศัพท 
มือถือรองขอมา โดยสงใหไปทางเกตเวย     เซิรฟเวอร ในระบบ WAP น้ี ใชเทคโนโลยีดั้งเดมิของอินเทอรเน็ต 
(HTML, HTTP, TCP/IP) 
Conceptual Relation :  
       Architecture WAP  !!!!!!!  Serveur Web 
                                         (Whole � Part) 
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Context : 
1. Le serveur applicatif va donc renvoyer à la passerelle des documents au format WML (le 

langage de formatage des documents affichables sur terminal mobile), en fonction des      
requêtes du terminal mobile. [COMMENT.TXT]   (เซิรฟเวอรจะสงเอกสาร WML กลับไปยัง WAP 
Gateway ตามคาํรองขอจากโทรศัพทมือถือ) 

2. Le serveur de contenu : se charge de servir des documents WML à la passerelle. [DANIEL.TXT] 
(เซิรฟเวอรมีหนาท่ีสงเอกสาร WMLไปยัง WAP Gateway) 

3. Le serveur de contenu Il utilise les techniques classiques d'Internet (HTML, HTTP, 
TCP/IP)[FILUNI~1.TXT]  (เซิรฟเวอรน้ีใชเทคนิคดัง้เดมิของอินเทอรเน็ต [HTML, HTTP, TCP/IP] ) 

4. En effet, dans l'architecture WAP, le serveur Web a le rôle de fournir des documents qui seront 
affichés sur le navigateur via la passerelle WAP. [GUI1.TXT] (ในสถาปตยกรรม WAP น้ัน            
เว็บเซิรฟเวอรมีหนาท่ีจัดสงเอกสารท่ีจะแสดงผลบนเบราวเซอรได ผานไปทาง WAP gateway) 

5. La mise en place d'un serveur Web et (ou) applicatif disposant de contenu au format WAP (ou 
plus précisément WML) [GUI1.TXT]  (เว็บเซิรฟเวอรหรือแอปพลิเคชันเซิรฟเวอรเปนเคร่ืองท่ีเกบ็ขอมูล
ในรูปแบบภาษา WML) 

 
 
French Term : Serveur WAP ER 08 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features :  Serveur WAP เปนเคร่ืองท่ีรวม Passerelle WAP และ Serveur applicatif เขาไวในเคร่ืองเดยีวกัน  
Serveur WAP จึงไมเพียงมีหนาท่ีรับเก็บเอกสารเพ่ือไวใหบริการเทาน้ัน  แตยังจัดสงเอกสารไปใหโทรศัพทมือถือ
เองดวย 
Conceptual Relation : 
                  Serveur WAP !!!!!!! Passerelle WAP  +  Serveur applicatif 
                                            (Whole � Part ) 
Context : 
1. Dans ce cas, on ne parle plus de passerelle WAP mais bien de serveur WAP, puisque la 

machine qui l'héberge intègre à la fois la passerelle WAP mais aussi un serveur applicatif WAP. 
[GUI1.TXT]  (Serveur WAP (WAP server) เปนเคร่ืองท่ีติดตัง้ท้ัง WAP gateway  และ WAP 
Application Server ไวรวมกันภายในเคร่ือง) 

2. Dans ce cas, on parle de serveur WAP et celui-ci est en mesure de produire lui même les 
documents qui seront transmis au téléphone mobile. [WAP-EX~1.TXT] (Serveur  WAP ทําหนาท่ี
ท้ังผลิตเอกสารเอง แลวก็สงตอไปยังโทรศัพทมือถือ) 
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองการทํางานของ WAP Gateway 
 

 
 
รูปแบบความสัมพันธ 
 OO = Object � Operation แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนหนาท่ีการทํางานของ
อีกมโนทัศนหน่ึง 

OM = Operation � Method  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนการทํางานอยางใด
อยางหน่ึง และอีกมโนทัศนก็เปนวิธีการในการทํางานน้ันๆ 
 
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองการทํางานของ WAP Gateway 
 Passerelle WAP (WAP gateway) เปนอุปกรณสําคัญของการใชงานอินเทอรเน็ตแบบไร
สาย เพราะมีหนาท่ีในการ conversion des protocoles (การแปลงโพรโทคอล)  และในการทํา 
conversion des protocoles ก็มีวิธีการดังน้ีคือ coder และ décoder ซึ่งหมายถึงการเขาและ
ถอดรหัสขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passerelle WAP

Décoder

 Conversion des protocoles

Coder 

OO     

OM
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French Term : Conversion des protocoles ER 09 
Thai Equivalent : การแปลงโพรโทคอล 
Source of Thai Equivalent : นิรันดร ทรงศักดิม์นตรี. WAP The World In Your Hand ยอโลกไวในมือคุณ. 
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยเูคชัน, 2543. 
Grammatical Category : noun 
Features : การแปลงโพรโทคอลเปนการเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารระหวางเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขาย  
ไรสาย โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล 
Conceptual Relation :  
                   Passerelle WAP    !!!!!!!!  Conversion des protocoles   
                                                  (Object � Operation) 
 Conversion des protocoles   !!!!!!!!  Coder  / Décoder 
                                                (Operation � Method) 
Context : 
1 La passerelle assure donc la conversion  des protocoles de transfert de données entre 

l'environnement Internet et l'environnement mobile en codant et décodant des informations aux 
formats WML et HTML. [AWT.TXT] (เกตเวยทําหนาท่ีแปลงโพรโทคอลในการรับสงขอมูลระหวาง      
เครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล) 

2 Cette passerelle assure la conversion  des protocoles de transfert de données entre le monde 
d'Internet et le monde du GSM. [GUI1.TXT] (เกตเวยทําหนาท่ีแปลงโพรโทคอรับสงขอมูลระหวาง   
เครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายจเีอสเอ็ม) 

 
French Term : Coder ER 10 
Thai Equivalent : เขารหัส 
Source of Thai Equivalent : สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร:      
วิตตีก้รุป, 2544. 
Grammatical Category : verb 
Features :  (เกตเวย) เขารหัสขอมูล WML ใหเปนแบบไบนารี กอนท่ีจะสงไปยัง terminal mobile 
Conceptual Relation :  
                   Passerelle WAP    !!!!!!!!  Conversion des protocoles   
                                                  (Object � Operation) 
 Conversion des protocoles   !!!!!!!!  Coder  / Décoder 
                                                (Operation � Method) 
Context : 
1. La passerelle WAP vérifie l�entête HTTP et le contenu WML, et code le tout dans une forme 

binaire. [GUI1.TXT]  (เกตเวยจะตรวจสอบ HTTP Header และขอความ WML และเขารหัสขอมลูท้ังหมด
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ใหเปนแบบไบนารี) 
2. elle  (passerelle)  code  et décode les requêtes et les réponses entre le terminal mobile et le 

serveur web. [WAP-EX~1.TXT]  (เกตเวยจะเขาและถอดรหัสคาํรองขอและคําตอบกลับท่ีรับสงกนั
ระหวางอุปกรณส่ือสารไรสายและเว็บเซิรฟเวอร) 

3. La passerelle assure donc la conversion des protocoles de transfert de données entre 
l'environnement Internet et l'environnement mobile en  codant  et décodant des informations aux 
formats WML et HTML. [AWT.TXT] (เกตเวยทําหนาท่ีแปลงโพรโทคอลในการรับสงขอมูลระหวาง
เครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล) 

 
French Term : Décoder ER 11 
Thai Equivalent : ถอดรหัส 
Source of Thai Equivalent : สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร:      
วิตตีก้รุป, 2544. 
Grammatical Category : verb 
Features :  (เกตเวย) ถอดรหัสคาํรองขอแบบไบนารีท่ี terminal mobile สงมา เพ่ือสงตอไปยงัเวบ็เซิรฟเวอร 
Conceptual Relation :  
                   Passerelle WAP    !!!!!!!!  Conversion des protocoles   
                                                  (Object � Operation) 
 Conversion des protocoles   !!!!!!!!  Coder  / Décoder 
                                                (Operation � Method) 
Context : 
1. La passerelle est, en quelques sortes, l�élément clé de la communication dans le WAP, en effet, 

elle permet d'une part d'assurer la connexion entre le monde GSM et le réseau informatique 
(Internet ou Intranet),  mais surtout, c'est elle qui code et décode les requêtes et les réponses 
entre le terminal mobile et le serveur Web. [GUI1.TXT]  (เกตเวยเปนองคประกอบสําคัญของการ
ส่ือสารตามมาตรฐาน WAP เพราะเกตเวยทําหนาท่ีในการเชื่อมตอระหวางเครือขายจีเอสเอ็มและเครือขาย
คอมพิวเตอร (อินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต)  และยังทําหนาท่ีเขาและถอดรหัสคํารองขอและคําตอบกลับท่ี
รับสงระหวางอุปกรณส่ือสารไรสายและเว็บเซิรฟเวอร) 

2. elle code et décode les requêtes et les réponses entre le terminal mobile et le serveur web. 
[WAP-EX~1.TXT] (เกตเวยจะเขาและถอดรหัสคาํรองขอและคําตอบกลับท่ีรับสงกันระหวางอุปกรณส่ือสาร
ไรสายและเว็บเซิรฟเวอร) 

3. La passerelle assure donc la conversion des protocoles de transfert de données entre 
l'environnement Internet et l'environnement mobile en  codant  et décodant des informations aux 
formats WML et HTML. [AWT.TXT] (เกตเวยทําหนาท่ีแปลงโพรโทคอลในการรับสงขอมูลระหวาง
เครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล) 
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองเอกสาร WML 
 

 
รูปแบบความสัมพันธ 

OrMo = Original � Modified  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนผลิตภัณฑด้ังเดิมท่ี
ไดรับการคิดคนข้ึนมากอนและเปนตนแบบใหอีกมโนทัศนหน่ึงซึ่งพัฒนาหรือแกไขดัดแปลงมาจาก
มโนทัศนแรก 

IP  = Inventor � Product  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนผูประดิษฐคิดคนใหเกิด
อีกมโนทัศนหน่ึงข้ึนมา 

MP = Material � Product  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนวัตถุดิบหรือสิ่งท่ีใชใน
การสรางใหเกิดอีกมโนทัศนหน่ึง 

WP = Whole � Part  แสดงความสัมพันธแบบสวนประกอบ  กลาวคือมโนทัศนหน่ึงเปน
สวนประกอบของอีกมโนทัศนหน่ึง 
 
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองเอกสาร WML 

Paquet เปนเอกสาร WML ท่ีประกอบดวยสวนยอยๆซ่ึงเรียกวา carte   ในการเขียน carte 
แตละสวนน้ันจะใชภาษา WML ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยมีตนแบบจากภาษา XML และยึดถือกฎเกณฑ
ของภาษา XML   ขณะท่ีภาษา XML ซึ่งไดรับการคิดคนโดยกลุม W3C ก็มีตนกําเนิดมาจากภาษา 
SGML 
 
 
 
 

Paquet

Carte

WMLXML

WP

OrMo

MP

SGML 

OrMo 

W3C

IP
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French Term : Paquet, Jeu de cartes, Deck    ER 12 
Thai Equivalent : เด็ค 
Source of Thai Equivalent : อนุโชต วุฒิพรพงษ และพันธุเทพ แกวมงคล. สราง WAP Page ดวย WML 
Script. กรุงเทพมหานคร : อินโฟเพรส, 2543. 
Grammatical Category : noun 
Features :  เอกสาร WML ซึ่งประกอบดวยการดตัง้แต 1 การดข้ึนไป    ในแตละเด็คจะเร่ิมตนดวยแท็ก <wml>
และส้ินสุดดวยแท็ก </wml>     เอกสาร WML ตางจากเอกสาร HTML ตรงท่ีขอความในเด็คจะตองอยูระหวาง
แท็ก <p> และ </p> เสมอ 
Conceptual Relation :  
            Paquet  !!!!!!!!  Carte 
                                (Whole � Part) 
               WML !!!!!!!! Carte 
                          (Materiel � Product) 
Context :  
1. Un document WML n'est pas appelé "page" mais Deck (ou  Paquet  en français). 

[MULTIM~1.TXT] (เอกสาร WML ไมไดเรียกวา page  แตเรียกวา Deck  (หรือ Paquet ในภาษาฝร่ังเศส) 
2. Chaque  paquet  est composé de plusieurs sections intitulés Cards (ou Cartes en français). 

[MULTIM~1.TXT]  ( แตละ paquet จะประกอบดวยสวนตางๆ ท่ีเรียกวา card (หรือ carte ในภาษา     
ฝร่ังเศส) 

3. Les cartes sont regroupées dans un ensemble de cartes appelé jeu de cartes ou deck. 
[GUI1.TXT]  (การดตางๆจะรวมกันเปนหมวดหมูท่ีเรียกวา Jeu de cartes หรือ Deck) 

4. A la différence d'une page HTML, le texte d'un  paquet  WAP doit toujours apparaître entre deux 
balises <p> et </p>. [MULTIM~1.TXT]  (ส่ิงท่ีแตกตางจากเอกสาร HTML ก็คือ ขอความใน paquet 
จะตองเขียนอยูระหวางแท็ก <p> และ </p>) 

5. Chaque  paquet  consiste en une ou plusieurs 'cards' (Un paquet contient donc une ou 
plusieurs cartes). [SOWAP.TXT] (แตละ paquet น้ันประกอบดวยการดอยางนอย 1 การด) 

6. Chaque  paquet  commence et fini par la balise <wml>, et chaque carte commence et fini par la 
balise <card>. [SOWAP.TXT] (แตละ paquet จะเร่ิมตนและส้ินสุดดวยแท็ก <wml> และการดแตละ
การด จะเร่ิมตนและส้ินสุดดวยแท็ก <card>) 

 
 
French Term : Carte ER 13 
Thai Equivalent : การด 
Source of Thai Equivalent : อนุโชต วุฒิพรพงษ และพันธุเทพ แกวมงคล. สราง WAP Page ดวย WML 
Script. กรุงเทพมหานคร : อินโฟเพรส, 2543. 
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Grammatical Category : noun 
Features :  ขอมูลสวนหน่ึงภายในเอกสาร WML แตละเดค็   การดแตละการดจะเร่ิมตนและส้ินสุดดวยแท็ก 
<card> และส้ินสุดดวยแท็ก </card>   เมื่อเอกสาร WML ถูกสงมา เบราวเซอรจะแสดงผลการดแรกเปน
หนาจอแรกเสมอ 
Conceptual Relation :  
              WML !!!!!!!! Carte  
                          (Materiel � Product) 
         Paquet  !!!!!!!!  Carte 
                              (Whole � Part) 
Context : 
1. Une carte est en réalité un ensemble de balises WML entouré par les balises <card> et 

</card>. [COMMENT.TXT] (การด คือแท็ก WML ตางๆ  ซึ่งมีอาณาเขตอยูภายในแท็ก <card> และ 
</card>) 

2. Quand un agent utilisateur reçoit un jeu de cartes, il active automatiquement la première carte 
du jeu. [GUI1.TXT]  (เมื่อเบราวเซอรไดรับไฟล WML  ก็จะทําการแสดงผลการดการดแรกโดยทันที) 

3. Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours la première carte du paquet qui s'affichera en premier à      
l�écran du mobile lorsque le paquet WML est transféré. [MULTIM~1.TXT]  (ไมวาอยางไรก็ตาม เมื่อ
ไฟล WML ถูกสงมา  การดการดแรกจะถกูแสดงผลข้ึนเปนหนาจอแรกเสมอ ) 

 
 
French Term : WML ER 14 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : ภาษาท่ีประกอบดวยแท็กตางๆ พัฒนามาจาก  XML    และเปนภาษาท่ีแสดงผลบนหนาจอของ 
terminal mobile ได    ใชสําหรับเขียนเอกสาร WAP    มีความคลายคลึงกับ HTML และพัฒนาข้ึนมาให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมแบบไรสาย     WML เปรียบเทียบไดกบั HTML ในอินเทอรเน็ต 
Conceptual Relation :  
              XML  !!!!!!!!   WML 
                         (Original � Modified)  
              WML !!!!!!!! Carte  
                          (Materiel � Product) 

Context : 
1. Le langage  WML (Wireless Markup Language) est un langage à balises basé sur XML 

permettant à des terminaux mobiles (téléphones mobiles, pagers ou bien des assistants digitaux 
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personnels) d'afficher des documents reliés par des liens hypertextes. [COMMENT.TXT] (ภาษา
WML เปนภาษาท่ีประกอบดวยแท็กตางๆ มีพ้ืนฐานมาจากภาษา XML  ใชในการแสดงผลขอมูลบนหนา
อุปกรณส่ือสารไรสาย (โทรศัพทมือถือ  เพจเจอร  พีดีเอ)  

2. WML est le langage qui permet de créer des documents WAP. [DANIEL.TXT]  (WML เปนภาษาท่ี
ใชสรางเอกสาร WAP) 

3. WML : Wireless Markup Language, un langage similaire à HTML adapté au contexte mobile. 
[MEMBRE~1.TXT]   (WML เปนภาษาท่ีคลายกับ  HTML และถูกปรับใหเชากับสภาพแวดลอมแบบไร
สาย) 

4. WML : Wireless Markup Language est pour le WAP ce qu'est HTML à l'internet. 
[MEMBRE~1.TXT]  (WML ใน WAP น้ันเทียบไดกับ HTML ในอินเทอรเน็ต) 

 
 
French Term : XML ER 15 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features :  ภาษาท่ีเปนตนแบบของ WML  เปนมาตรฐานใหมท่ีคิดคนโดยกลุม W3C   ใชสําหรับจัดโครงสราง
เอกสารและเขียนขอมูล   มีความสลับซับซอนนอยกวา SGML    เปน subtype ของ SGML 
Conceptual Relation :  
            SGML  !!!!!!!!   XML 
                         (Original � Modified)  
              XML !!!!!!!!  WML  
                        (Original � Modified) 
Context : 
1. Le langage WML est basé sur le XML (eXtensible Markup Language) et a été développé par le 

WAP Forum pour fournir du contenu et une interface à des équipements disposant de peu de 
bande passante, comme par exemple les téléphones portables. [GUI2.TXT]  (WML มีพ้ืนฐานมา
จาก XML   พัฒนาโดย WAP Forum เพ่ือปรับใหเขากับเครือขายไรสายท่ีมีแบนดวิดทต่าํ) 

2. WML Wireless Markup Language � WML - est un langage à balises défini à partir de XML 
(eXtensible Markup Language). [MEMBRE~1.TXT]  (WML เปนภาษาท่ีกาํหนดดวยแท็กตางๆ  และ
พัฒนามาจาก XML) 

3. Ceci est rendu possible grâce à XML, un nouveau standard, issu des travaux du W3C, utilisé 
pour structurer et publier de l'information. [CSTB.TXT]  (XML เปนมาตรฐานใหมท่ีพัฒนาโดยองคกร  
W3C  เปนภาษาท่ีใชเพ่ือจดัโครงสรางของเอกสารและสรางเอกสาร) 

4. XML est une sous-partie de SGML. [SOWAP.TXT] (XML เปนประเภทยอยของ SGML) 
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French Term : SGML ER 16 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : SGML ซึ่งเปนภาษาตนแบบท่ีใชในวงการมืออาชีพท่ีจัดการเอกสารดวยอิเล็กทรอนิกส XML พัฒนา
มาจาก  SGML และเปนประเภทยอยของ SGML 
Conceptual Relation :  
            SGML  !!!!!!!!   XML 
                         (Original � Modified)  
              XML !!!!!!!!  WML  
                        (Original � Modified) 
Context : 
1. Le XML, tout comme son coussin le HTML est issu du SGML qui est le langage de référence en 

milieu professionnel pour la gestion électronique des documents [CCIM.TXT]  (XML พัฒนามา
จาก  SGML ซึ่งเปนภาษาตนแบบท่ีใชในวงการมืออาชีพท่ีจัดการเอกสารดวยอิเล็กทรอนิกส) 

2. XML est une sous-partie de SGML. [SOWAP.TXT] (XML เปนประเภทยอยของ SGML) 
 
 
French Term : W3C ER 17 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : องคกรท่ีคิดคนภาษา XML ใหเปนภาษามาตรฐานสําหรับจัดโครงสรางเอกสารและพิมพเอกสาร 
Conceptual Relation :  
             W3C  !!!!!!!!   XML 
                         (Inventor � Product)  
Context : 
1. Ceci est rendu possible grâce à XML, un nouveau standard, issu des travaux du W3C, utilisé 

pour structurer et publier de l'information. [CSTB.TXT]  (XML เปนมาตรฐานใหมท่ีพัฒนาโดย องคกร  
W3C  เปนภาษาท่ีใชเพ่ือจดัโครงสรางเอกสารและพิมพเอกสาร) 
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองโพรโทคอล WAP 
 

 
 
รูปแบบความสัมพันธ 

WP = Whole � Part  แสดงความสัมพันธแบบสวนประกอบ  กลาวคือมโนทัศนหน่ึงเปน
สวนประกอบของอีกมโนทัศนหน่ึง 
 
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองโพรโทคอล WAP 
 โพรโทคอล WAP ประกอบดวยโพรโทคอลยอย 5 ลําดับชั้น  ไดแก WAE, WSP, WTP, 
WTLS และ WDP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAP

WAE

WSP

WTP

WTLS

WDP

  
WP

WP

WP

WP

WP
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French Term : WAE ER 18 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features :  WAE เปนตัวกําหนดส่ิงแวดลอมท่ีเกีย่วของกับการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับโทรศัพทมือถือ    
องคประกอบของ WAE ไดแก WML, WMLScript, WTA, URL, URI  และ User-agent ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 
WML user-agent และ WTA user-agent 
Conceptual Relation :  
             WAP  !!!!!!!!   WAE 
                             (Whole � Part)  
Context : 
1. La couche la plus haute de la pile WAP, le WAE  (Wireless Application Environment) fourni un 

environnement qui autorise l'utilisation d'un large panel d'applications sur des terminaux sans fil. 
[MEMBRES.TXT]  (โพรโทคอลชั้นบนสุดของ WAP คือ WAE ซึ่งเปนโพรโทคอลท่ีกําหนดส่ิงแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับการใชแอปพลิเคชันตางๆของอุปกรณส่ือสารแบบไรสาย) 

2. Les différents composants du WAE sont : �� les URLs (Uniform Resource Locators) qui 
identifient de manière unique une ressource sur une machine serveur donnée�... En plus des 
URLs, WAP utilise les URIs (Uniform Resource Identifers) pour s'adresser à des ressources non 
accédée par un protocole défini (fonctionnalités de téléphonie par exemple).    - WML : Wireless 
Markup Language est pour le WAP ce qu'est HTML à l'internet��� WMLScript : C'est un 
langage de script basé sur l'ECMAScript, tout comme JavaScript��WTA : Wireless Telephony 
Application propose un environnement permettant de développer des services téléphoniques 
utilisant WAP. Son utilisation est basé sur le WTA user-agent ; il utilise le WML user-agent dont il 
étend les fonctionnalités au contexte  téléphonique [MEMBRES.TXT]  (องคประกอบตางๆ ของ 
WAE ไดแก  URL, URI, WML, WMLScript, WTA,  และ User-agent ซึ่งมี 2 ประเภทคือ WTA user-
agent  และ  WML user-agent) 

3. WAE  (Wireless Application Environment)  Couche 1 : permet l'utilisation de différentes 
applications sur les terminaux et comprend:  mod le d'adressage (URL + URI),  langage WML     
( comme le HTML pour Internet ),  langage WMLScript  (comme JavaScript pour une page 
HTML)   [EPSIC.TXT]  (WAE โพรโทคอลชั้นท่ี 1  ชวยในการใชแอปพลิเคชันตางๆ ของโทรศัพทมอืถือ  
และประกอบดวย รูปแบบการแสดงท่ีอยู [URL + URI]  WML และ WMLScript) 

 
 
French Term : WSP ER 19 
Thai Equivalent : - 
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Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features :  WSP ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการสราง Session (การติดตอส่ือสารระหวางไคลเอนต (โทรศัพทมือถือ) 
และ เซิรฟเวอร)     Session น้ีมีท้ังประเภท Session orienté connexion  กับ  Session orienté non-
connexion  และประเภท Pull กบั Push   
Conceptual Relation :  
             WAP  !!!!!!!!   WSP 
                             (Whole � Part)  
Context : 
1. WSP : Wireless Session Protocol Comme son nom l'indique, la couche session permet d'établir 

une session entre un client et un serveur c'est à dire de définir les paramètres de connexion 
pour effectuer des transactions. [GUI2.TXT] (WSP หรือ Wireless Session Protocol  ดังชื่อของ     
โพรโทคอลน้ี   ชั้น session น้ีเปนตัวจดัการสราง session ระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร  ซึง่หมายถึง  
การกาํหนดพารามิเตอรการเชื่อมตอเพ่ือใหสามารถทําธุรกรรมตางๆได) 

2. La couche WSP permet ainsi à la couche application de bénéficier de deux types de sessions 
différentes : - Session orientée connexion dans laquelle la couche session va interagir avec la 
couche transaction. � Session orientée non-connexion dans laquelle la couche session va 
directement agir au niveau de la couche transport pour l'envoi de datagrammes bruts. 
[GUI2.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP ชวยจัดการใหชั้นการใชงาน (Application layer) สามารถสราง session 
2 ประเภทไดดังน้ี  -Session orientée connexion  ใน session แบบน้ี session layer จะติดตอกับ 
transaction layer  - Session orientée non-connexion  ใน session แบบน้ี session layer ติดตอกับ 
transport layer โดยตรงไดเลยเพ่ือทําการสง datagram) 

3. La couche de session WSP (Wireless Session Protocol) : Elle contient une interface qui permet à 
la couche WAE d'accéder aux sessions de pull et de push. [WAPISIT.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP 
เปนตัวสรางอินเทอรเฟซท่ีทําใหชัน้โพรโทคอล WAE สราง pull หรือ push session ได) 

 
 
French Term : WTP ER 20 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features :  WTP เปนตัวรับรองความนาเชื่อถือในการส่ือสารขอมูล  กระบวนการรับรองความนาเชื่อถือในการ
ส่ือสารน้ีแบงเปน 3 ระดับคือ ระดับ 0 (ความนาเชื่อถือนอย) Connexion à sens unique sans acquittement 
(non fiable), ระดับ 1 (ความนาเชื่อถือปานกลาง)  Connexion à sens unique avec acquittement (fiable) 
และระดับ 2 (ความนาเชื่อถือมาก)  Connexion à double sens avec acquittement (fiable) 
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Conceptual Relation :  
             WAP  !!!!!!!!   WTP 
                             (Whole � Part)  
Context : 
1. La couche WTP (Wireless Transport Protocol) La couche de transaction gère le déroulement de 

la transaction, elle définit donc la fiabilité des transactions. [COMMENT.TXT]  (ชั้นโพรโทคอลWTP 
เปนชั้น Transaction layer ควบคุมการรับสงขอมูลและรับรองความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล) 

2. WAP : Le protocole WTP WTP : Wireless Transaction Protocol La couche | WTP | ou transaction : 
elle permet de gérer trois types de connexion � classe0 : connexion à sens unique sans 
acquittement (non fiables) - classe1 : connexion à sens unique avec acquittement (fiables) � 
classe2 : connexion à double sens avec acquittement (fiable) [GUI2.TXT] (โพรโทคอล WTP 
ใหบริการความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลซึ่งแบงเปน 3 ระดับดวยกัน ไดแก ระดับ 0 (ความนาเชือ่ถือ
นอย): connexion à sens unique sans acquittement (non fiable)   ระดับ1 (ความนาเชื่อถือปานกลาง): 
connexion à sens unique avec acquittement (fiable) ระดับ 2 (ความนาเชื่อถือมาก): connexion à 
double sens avec acquittement (fiable) ) 

3. La couche transaction WTP (Wireless Transaction Protocol) : Elle assure la fiabilité des 
transactions. [WAPISIT.TXT]   (ชั้นโพรโทคอล WTP  รับรองความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล) 

 
 
French Term : WTLS ER 21 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features :  WTLS เปนโพรโทคอลความปลอดภัยท่ีพัฒนามาจากโพรโทคอล SSL ทําหนาท่ีดูแลความปลอดภัย
ของการทําธุรกรรมในระบบ WAP  บริการความปลอดภัยของ WTLS น้ีมี 4 รูปแบบคือ Intégrité, 
Confidentialité, Authentification และ Protection 
Conceptual Relation :  
             WAP  !!!!!!!!   WTLS 
                             (Whole � Part)  
Context : 
1. La couche WTLS  (Wireless Transport Layer Security) est la couche sécurité du 

WAP[COMMENT.TXT]  (ชั้นโพรโทคอล WTLS เปนชั้นความปลอดภัยของ WAP) 
2. WTLS : c'est la quatrième couche du mod èle WAP. Elle met en oeuvre l'accès sécurisé des 

données et assure les caractéristiques suivantes : L'intégrité : elle vérifie que les données          
échangées entre un terminal mobile et un serveur applicatif n'ont pas été modifiées. Le secret  : 
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elle assure que les données échangées entre un terminal mobile et un serveur applicatif sont 
privées (codées) et ne peuvent pas être interprétées (décodées) si elles sont interceptées. 
L'authentification : elle établit une authentification d'un terminal mobile ou d'une application. La 
protection: elle détecte et rejette les données qui ont déjà été envoyées ou qui n'ont pas été 
authentifiées. [FILUNI~1.TXT] (WTLS  เปนโพรโทคอลชั้นท่ี 4 ของ WAP    โพรโทคอล WTLS ใหบริการ
ความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูลและรับรองคุณสมบัตดิังตอไปน้ี   Intégrité�, Secret�, 
Authentification�, Protection�) 

3. Wireless Transport Layer Security (WTLS) La couche WTLS est un protocole basé sur les 
standards industriels de sécurité, comme SSL. Il assure les caractéristiques suivantes de la 
transaction sécurisée:  - Intégrité :  WTLS contient des mécanismes pour s'assurer que les 
données échangées entre un terminal mobile et un serveur applicatif n'ont pas été modifiés ni 
ne sont corrompues. � Secret : WTLS fournit un  mécanisme pour s'assurer que les données 
échangée entre le terminal mobile et le serveur applicatif sont privées et ne peuvent pas être 
interprétées si elle sont interceptées. � Authentification : WTLS contient des mécanismes pour 
établir une authentification d'un terminal mobile ou d'une application � Protection contre le denie 
de service :  WTLS  met en oeuvre un dispositif pour détecter et rejeter des données rejouées ou 
non vérifiées. [MEMBRES.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WTLS เปนโพรโทคอลท่ีพัฒนามาจากมาตรฐานความ
ปลอดภัย SSL   โพรโทคอล WTLS น้ีรับรองคุณสมบัติของการทําธุรกรรมอยางปลอดภัยดงัตอไปน้ี        
Intégrité�. Secret�, Authentification�, Protection�) 

 
 
French Term : WDP ER 22 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : WDP เปนโพรโทคอลรับสงขอมูล  WDP เปนตัวจดัสรางอินเทอรเฟซรวมของโพรโทคอลชั้นท่ีอยูสูง
กวา [WTLS, WTP, WSP]  และรับรองความเปนอิสระของโพรโทคอลแตละชั้นของ WAP ใหสามารถส่ือสารกับ
เครือขายไรสายตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบันไดทุกชนิด [GSM Data, HSCSD, GPRS, UMTS, ...] โดยไมจํากัดวาเปน
เครือขายชนิดใด รองรับ IP หรือไม 
Conceptual Relation :  
             WAP  !!!!!!!!   WDP 
                             (Whole � Part)  
Context : 
1. Wireless Datagram Protocol (WDP) WDP est le protocole de transport de l'information. Il assure 

l'indépendance du reste de la pile WAP vis à vis des divers types de réseaux mobiles existants 
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(GSM Data, HSCSD, GPRS, UMTS, ...) [MEMBRES.TXT]  (WDP เปนโพรโทคอลรับสงขอมูล  WDP 
เปนตัวรับรองความเปนอิสระของโพรโทคอลแตละลําดับชั้นของ WAP ใหสามารถส่ือสารกับเครือขายไรสาย
ตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบันไดทุกชนิด [GSM Data, HSCSD, GPRS, UMTS, ...] โดยไมจํากดัวาเปนเครือขาย
ชนิดใด) 

2. WDP fournit une interface commune aux couches protocolaires supérieure (WTLS, WTP, WSP) et 
reste capable de fonctionner indépendemment du réseau mobile sous-jacent avec un support 
IP(GSM SMS et USSD) et non IP (GSM CSD et GPRS). [MEMBRES.TXT]  (WDP เปนตวัจัดสราง
อินเทอรเฟซรวมของโพรโทคอลชั้นท่ีอยูสูงกวา [WTLS, WTP, WSP]  และทําใหโพรโทคอลแตละลําดับชั้น
ทํางานไดอยางเปนอิสระจากเครือขายไรสายทุกชนิด ไมวาจะรองรับ IP หรือไมก็ตาม) 
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองโพรโทคอล WAE 

 
 
รูปแบบความสัมพันธ 

WP = Whole � Part  แสดงความสัมพันธแบบสวนประกอบ  กลาวคือมโนทัศนหน่ึงเปน
สวนประกอบของอีกมโนทัศนหน่ึง 

GS = Generic � Specific  แสดงความสัมพันธแบบมีลําดับข้ัน กลาวคือมโนทัศนหน่ึง
เปนประเภทยอยของอีกมโนทัศนหน่ึง  หรือมีขอบเขตแคบกวาอีกมโนทัศนหน่ึง 
 
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองโพรโทคอล WAE 
 WAE เปนมาตรฐานท่ีเอ้ืออํานวยในการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับเครือขายแบบไรสาย 
และ WAE มีสวนประกอบตางๆ อันไดแก user-agent (ซึ่งแบงไดเปน WTA user-agent และ 
WML user-agent), WML, WMLScript, WTA, URL และ URI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAE

User-agent  WML WMLScript  WTA   URI  URL 

 WTA user-agent  WML user-agent

WP WPWP WP WP

GS
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French Term : User-agent, Agent utilisateur ER 23 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : โทรศัพทมือถือแตละเคร่ืองจะติดตั้ง user-agent 2 ตัว  ซึ่งเปนแอปพลิเคชันท่ีชวยแปลเอกสารและ
จัดการการใชงานตางๆ (เชนการกดปุมตางๆบนโทรศัพท�) user-agent น้ีเทียบไดกับเบราวเซอรบน
อินเทอรเน็ต และเบราวเซอรเองก็จัดเปน user-agent ชนิดหน่ึง  User-agent 2 แบบท่ีมีอยูในอุปกรณส่ือสารไร
สายระบบ WAP ไดแก WML user-agent และ WTA user-agent    User-agent ชวยในการใชงานแอปพลิเคชัน
ท่ีมีอยูในโทรศัพท เพ่ือแปลขอมูลบางอยางและจัดการการใชงานโตตอบของผูใช     User-agent เปนซอฟตแวร
ท่ีใชแปลภาษา WML, WMLScript WTAL เปนตน 
Conceptual Relation :  
                  WAE  !!!!!!!!  User-agent 
                                   (Whole � Part)  
       User-agent  !!!!!!!!  WML user-agent,  WTA user-agent 
                             (Generic � Specific) 
Context : 
1. Chaque terminal mobile est équipé de deux user-agents, des applications permettant 

d'interpréter des documents et de gérer des événements (appui sur un bouton,...) (au même 
titre qu'un navigateur internet, le navigateur étant lui-même un user-agent). [COMMENT.TXT]  
(โทรศัพท    มือถือแตละเคร่ืองจะติดตัง้ user-agent 2 แบบ  ซึ่งเปนแอปพลิเคชันท่ีชวยแปลเอกสารและ
จัดการการ ใชงานตางๆ [เชนการกดปุมตางๆบนโทรศัพท�] user-agent น้ีเทียบเทากับเบราวเซอรบน
อินเทอรเน็ต และเบราวเซอรเองกจ็ัดเปน user-agent ชนิดหน่ึง) 

2. Les deux user-agents des terminaux sans fil WAP sont: le WML user-agent le WTA user-agent  
[COMMENT.TXT]  (User-agent 2 แบบท่ีมีอยูในอุปกรณส่ือสารไรสายระบบ WAP ไดแก WML user-
agent และ WTA user-agent) 

3. Par user-agent,  j'entends une application embarquée dans le terminal pour interpréter un 
certain type de contenu et gérer les interactions utilisateur. [MEMBRES.TXT]  (ดวย user-agent น้ี
เอง ทําใหเราสามารถใชงานแอปพลิเคชันท่ีมีอยูในโทรศัพท เพ่ือแปลขอมูลบางอยางและจัดการการใชงาน
โตตอบของผูใช) 

4. UA  (User Agent) : logiciel "Agent Utilisateur" qui interprete WML, WMLScript, WTAL, etc. 
[SOWAP.TXT] (User-agent หรือ Agent utilisateur เปนซอฟตแวรท่ีใชแปลภาษา WML, WMLScript 
WTAL เปนตน) 
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French Term : WTA user-agent ER 24 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features :  WTA user-agent เปน user-agent ชนิดหน่ึงท่ีมีอยูในอุปกรณส่ือสารไรสายระบบ WAP  และเปน
ส่ิงท่ีใชประกอบการใชงาน WTA 
Conceptual Relation :  
       User-agent  !!!!!!!!  WML user-agent,  WTA user-agent 
                             (Generic � Specific) 
Context : 
1. Les deux user-agents des terminaux sans fil WAP sont: le WML user-agent le WTA user-agent 

[COMMENT.TXT] (User-agent 2 แบบท่ีมีอยูในอุปกรณส่ือสารไรสายระบบ WAP ไดแก WML user-
agent และ WTA user-agent) 

2. WTA : Wireless Telephony Application propose un environnement permettant de développer des 
services téléphoniques utilisant WAP. Son utilisation est basé sur le WTA user-
agent[MEMBRES.TXT]  (WTA เปนส่ิงท่ีชวยในการพัฒนาบริการทางโทรศัพทของ WAP  การใชงาน WTA 
น้ีตองข้ึนกับ WTA user-agent) 

 
 
French Term : WML user-agent ER 25 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : WML user-agent เปน user-agent ชนิดหน่ึงท่ีมีอยูในอุปกรณส่ือสารไรสายระบบ WAP   
Conceptual Relation :  
       User-agent  !!!!!!!!  WML user-agent,  WTA user-agent 
                             (Generic � Specific) 
Context : 
1. Les deux user-agents des terminaux sans fil WAP sont: le WML user-agent le WTA user-agent 

[COMMENT.TXT] (User-agent 2 แบบท่ีมีอยูในอุปกรณส่ือสารไรสายระบบ WAP ไดแก WML user-
agent และ WTA user-agent) 

2. WTA : Wireless Telephony Application propose un environnement permettant de développer des 
services téléphoniques utilisant WAP. Son utilisation est basé sur le WTA user-agent ; il utilise le 
WML user-agent dont il étend les fonctionnalités au contexte téléphonique, [MEMBRES.TXT] 
(WTA เปนส่ิงท่ีชวยในการพัฒนาบริการทางโทรศัพทของ WAP  การใชงาน WTA น้ีตองข้ึนกับ WTA user-
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agent    และ WTA user-agent ยังใช WML user-agent ชวยขยายขอบเขตฟงกชันการทํางานทางโทรศัพท 
 
 
French Term : WTA ER 26 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : WTA ซึ่งเปนกลุมของอินเทอรเฟซท่ีชวยใหเขาถึงฟงกชันการใชงานตางๆ ของโทรศัพทมือถือ   ชวย
ในการใชงานแอปพลิเคชันตางๆของโทรศัพท เชนการบันทึกเลขหมาย เปนตน 
Conceptual Relation :  
             WAE  !!!!!!!!  WTA 
                             (Whole � Part ) 
Context : 
1. Cette couche intègre les spécificités du WML, du WMLScript et du WTA (Wireless Telephony 

Application : ensemble d'interfaces permettant d'accéder à différentes fonctions de téléphonie 
d'un terminal comme par exemple la composition d'un numéro). [GUI2.TXT] (ชั้นส่ือสารน้ี
ประกอบดวย WML, WMLScript และ WTA ซึ่งเปนกลุมของอินเทอรเฟซหรือแอปพลิเคชันท่ีชวยใหเขาถงึ
ฟงกชันการใชงานตางๆ ของโทรศัพทมือถือ เชน การบันทึกเลขหมาย) 

2. L'environnement  WTA  (Wireless Telephony Application) est destiné à fournir au niveau 
applicatif une communication avec les fonctions téléphoniques du mobile. [GUI2.TXT]  (WTA มุง
ใหบริการในเร่ืองของฟงกชันการใชงานของโทรศัพทมือถือ) 

3. WTA (Wireless Telephony Applications) : permet l'utilisation d'applications téléphoniques 
(composer un numéro, etc. [LINKWARE.TXT] (WTA ชวยในการใชงานแอปพลิเคชันตางๆของโทรศัพท 
เชนการบันทึกเลขหมาย เปนตน) 

 
 
French Term : WMLScript ER 27 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : WMLScript เปนภาษาซอฟตสคริปตท่ี extensible  พัฒนามาจาก JavaScript และ Self และมี
รากฐานมาจาก ECMAScript    ชวยในการปรับปรุงหรือพัฒนา WMLในลักษณะเดียวกันกับท่ี JavaScript ชวย
พัฒนาเอกสาร Html    WMLScript จะชวยเพ่ิมความสามารถท่ีหลากหลายใหแก user-agent ใช   ชวยเพ่ิม
ความเปนไปไดในการแสดงผลและจัดรูปแบบของ WML  และชวยในการตรวจสอบขอมูลของผูใช 
Conceptual Relation :  
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                   WAE !!!!!!!!  WMLScript 
                                  (Whole � Part) 
Context : 
1. Par exemple, on peut utiliser WMLScript pour valider des données saisies par l'utilisateur. 

[FILUNI~1.TXT] (ตัวอยางเชน เราสามารถใช WMLScript เพ่ือตรวจสอบขอมูลของผูใช) 
2. WMLScript est un langage de script léger mais extensible, qui permet d'améliorer le langage 

WML de la mêm manière que le JavaScript améliore les documents HTML. [INITIA~1.TXT]  
(WMLScript เปนภาษาซอฟตสคริปตท่ี extensible  ชึ่งชวยในการปรับปรุงหรือพัฒนา WML ในลักษณะ
เดียวกันกับท่ี JavaScript ชวยพัฒนาเอกสาร Html) 

3. Dérivé de l'ECMAScript [ECMA], lui-même issu du JavaScript [JAVASCRIPT] et du Self [SELF], 
WMLScript est un langage de script léger, qui ajoute de nombreuses capacités à un agent 
utilisateur. [INITIA~1.TXT] (WMLScript เปนภาษาสคริปตท่ีพัฒนามาจาก JavaScript และ Self และมี
รากฐานมาจาก ECMAScript    WMLScript น้ีจะชวยเพ่ิมความสามารถท่ีหลากหลายใหแก user-agent) 

4. WMLScript: Ce langage de scripting permet d'étendre les possibilités d'affichage et de 
traitement de WML. [MEMBRES.TXT] (WMLScript เปนภาษาสคริปตท่ีชวยเพ่ิมความเปนไปไดในการ
แสดงผลและจัดรูปแบบของ WML) 

 
 
French Term : URL ER 28 
Thai Equivalent : ยูอารแอล 
Source of Thai Equivalent : ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพคร้ังท่ี 5. 
กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2543. 
Grammatical Category : noun 
Features : ยูอารแอลใชเพ่ือระบุชื่อของทรัพยากรในเคร่ืองเซิรฟเวอร เชน เอกสาร WML เปนตน   การตัง้ชื่อ      
ยูอารแอลจะตองระบุใหถูกตองตรงกันกับตาํแหนงจริงๆของเอกสาร WML ท่ีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
Conceptual Relation :  
                   WAE !!!!!!!!  URL 
                                  (Whole - Part) 
Context : 
1. De même que pour le WWW, le WAE utilise les URL pour attribuer des noms aux ressources. 

[GUI2.TXT]  (เชนเดยีวกันกับอินเทอรเน็ต  WAE ใชยูอารแอลเพ่ือระบุชื่อของทรัพยากร) 
2. Chaque URL correspond à une page définie en langage WML. [GUI2.TXT] (ยูอารแอลจะสอดคลอง
กับเอกสาร WML)  

3. En outre, WML utilise également des URL relatives, où l'URL de base d'un document WML 
correspond à l'emplacement de ce document sur le Web. [INITIA~1.TXT]  (นอกจากน้ี WML ยังใช
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ยูอารแอลท่ีสอดคลองกัน ซึ่งหมายถึงยอูารแอลพ้ืนฐานของเอกสาร WML ท่ีตรงกันกับตําแหนงของเอกสาร
บนเครือขายอินเทอรเน็ต)    

4. WAP utilise un modèle similaire au monde internet, les URLs (Uniform Resource Locators) qui 
identifient de manière unique une ressource sur une machine serveur donnée, comme un 
document wml par exemple. [MEMBRES.TXT]  (WAP ใชรูปแบบเดียวกันกับอินเทอรเน็ต กลาวคือใช  
ยูอารแอลเพ่ือระบุทรัพยากรในเคร่ืองเซิรฟเวอร เชน เอกสาร WML เปนตน) 

 
 
French Term : URI ER 29 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : WAP ใช URI เพ่ือเรียกใชทรัพยากรท่ีไมสามารถเขาถึงไดโดยโพรโทคอลตามกําหนด เชน การใชงาน
ฟงกชันทางโทรศัพท เปนตน 
Conceptual Relation :  
                   WAE !!!!!!!!  URI 
                                  (Whole - Part) 
Context : 
1. En plus des URLs, WAP utilise les URIs (Uniform Resource Identifers) pour s'adresser à des 

ressources non accédée par un protocole défini (fonctionnalités de téléphonie par exemple). 
[MEMBRES.TXT] (นอกจากยูอารแอลแลว  WAPยังใช URI เพ่ือเรียกใชทรัพยากรที่ไมสามารเขาถึงไดโดย
โพรโทคอลตามกําหนด เชน การใชงานฟงกชันทางโทรศัพท เปนตน) 
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองโพรโทคอล WSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปแบบความสัมพันธ 

PO = Protocol � Operation  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนบทบาทการทํางาน
ของอีกมโนทัศนหน่ึง 

GS = Generic � Specific  แสดงความสัมพันธแบบมีลําดับข้ัน กลาวคือมโนทัศนหน่ึง
เปนประเภทยอยของอีกมโนทัศนหน่ึง  หรือมีขอบเขตแคบกวาอีกมโนทัศนหน่ึง 
 
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองโพรโทคอล WSP 
 โพรโทคอล WSP ทําหนาท่ีจัดการเก่ียวกับการ Session (การสื่อสารระหวางไคลเอนตและ
เซิรฟเวอร)  และ Session อาจแบงประเภทไดดวยเกณฑตางกัน 2 เกณฑ กลาวคือ หากใช 
connexion เปนเกณฑ จะแบงเปน Session orientée connexion กับ Session orientée non-
connexion และหากใชจุดเร่ิมตนของการติดตอสื่อสารเปนเกณฑการแบง   ก็จะแบงเปนประเภท 
Pull กับ Push  
 
 
 
 
 
 
 
 

Session

 Session orientée-connexion Session  orientée non-connexion  Pull   Push 

WSP

PO

GSGS  GS 
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French Term : Session ER 30 
Thai Equivalent : - 
Source of Thai Equivalent : - 
Grammatical Category : noun 
Features : Session หมายถึงการกําหนดพารามเิตอรการเชื่อมตอเพ่ือใหสามารถรับสงขอมูลตางๆได           
โพรโทคอล WSP ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการสราง session ระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร    ประเภทของ Session 
แบงไดเปน Session orientée connexion หรือ  Session orientée non-connexion  และ  Pull หรือ Push 
session 
Conceptual Relation :  
         WSP  !!!!!!!!!!  Session 
                         (Protocol � Operation) 
        Session  !!!!!!!!  Session orientée connexion, Session orientée non-connexion 
                         (Generic � Specific) 
        Session  !!!!!!!!  Pull,  Push 
                        (Generic � Specific) 
Context : 
1. WSP : Wireless Session Protocol Comme son nom l'indique, la couche session permet d'établir 

une session entre un client et un serveur c'est à dire de définir les paramètres de connexion 
pour effectuer des transactions. [GUI1.TXT]  (WSP หรือ Wireless Session Protocol  ดังชื่อของ    
โพรโทคอลน้ี   ชั้น session น้ีเปนตัวจดัการสราง session ระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร  ซึง่หมายถึงการ
กําหนดพารามเิตอรการเชื่อมตอเพ่ือใหสามารถรับสงขอมูลตางๆได) 

2. La couche WSP permet ainsi à la couche application de bénéficier de deux types de sessions 
différentes : - Session orientée connexion dans laquelle la couche session va interagir avec la 
couche transaction. � Session orientée non-connexion dans laquelle la couche session va 
directement agir au niveau de la couche transport pour l'envoi de datagrammes bruts. 
[GUI1.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP ชวยจัดการใหชั้นการใชงาน (Application layer) สามารถสราง session 
2 ประเภทไดดังน้ี  - Session orientée connexion  ใน session แบบน้ี session layer จะติดตอกบั 
transaction layer   - Session orientée non-connexion  ใน session แบบน้ี session layer ติดตอกับ 
transport layer โดยตรงไดเลยเพ่ือทําการสง datagram) 

3. La couche de session WSP (Wireless Session Protocol): Elle contient une interface qui permet à 
la couche WAE d'accéder aux sessions de pull et de push. [WAPISIT.TXT]   (ชั้นโพรโทคอล WSP 
เปนตัวสรางอินเทอรเฟซท่ีทําใหชัน้โพรโทคอล WAE สราง pull หรือ push session ได) 
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French Term : Session orientée connexion,  Session en mode connecté ER 31 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : Session แบบท่ีตองสรางการเชื่อมตอ    ใน session แบบน้ี session layer จะติดตอกบั transaction 
layer  หรือชั้นโพรโทคอล WTP 
Conceptual Relation :  
        Session  !!!!!!!!  Session orientée connexion 
                         (Generic � Specific) 
Context : 
1. La couche WSP permet ainsi à la couche application de bénéficier de deux types de sessions 

différentes : - Session orientée connexion dans laquelle la couche session va interagir avec la 
couche transaction. [GUI1.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP ชวยจัดการใหชั้นการใชงาน (Application layer) 
สามารถสราง session 2 ประเภทไดดังน้ี  -Session orientée connexion  (Session แบบท่ีตองสรางการ
เชื่อมตอ)ใน session แบบน้ี session layer จะติดตอกับ transaction layer) 

2. La couche WSP fournit à la couche applicative WAP une interface pour deux types de Session : 
- Le premier est une session en mode connecté qui opère au-dessus de la couche de protocole 
Transport (WTP) [MEMBRES.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP เปนตวัสรางอินเทอรเฟซใหชั้นการใชงานของ 
WAP สราง session 2 ประเภทได   Session ประเภทแรกคือ session en mode connecté ซึ่งจะกระทํา
การรวมกับชั้นโพรโทคอล WTP) 

 
 
French Term : Session orientée non-connexion,  Session en mode non-connecté ER 32 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : Session แบบไมตองสรางการเชื่อมตอ    ใน session แบบน้ี session layer ติดตอกับ transport 
layer หรือชั้นโพรโทคอล WDP โดยตรงไดเลยเพ่ือทําการสง datagram 
Conceptual Relation :  
        Session  !!!!!!!!  Session orientée non-connexion 
                         (Generic � Specific) 
Context : 
1. La couche WSP permet ainsi à la couche application de bénéficier de deux types de sessions 

différentes : - Session orientée connexion dans laquelle la couche session va interagir avec la 
couche transaction. � Session orientée non-connexion dans laquelle la couche session va 
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directement agir au niveau de la couche transport pour l'envoi de datagrammes bruts. 
[GUI1.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP ชวยจัดการใหชั้นการใชงาน (Application layer) สามารถสราง session 
2 ประเภทไดดังน้ี  -Session orientée connexion  ใน session แบบน้ี session layer จะติดตอกับ 
transaction layer   - Session orientée non-connexion (Session แบบไมตองสรางการเชื่อมตอ) ใน 
session แบบน้ี session layer ติดตอกับ transport layer โดยตรงไดเลยเพ่ือทําการสง datagram) 

2. La couche WSP fournit à la couche applicative WAP une interface pour deux types de Session : 
- Le premier est une session en mode connecté qui opère au-dessus de la couche de protocole 
Transport (WTP). Le second est une session en mode non-connecté qui opère de manière 
sécurisée ou non, au dessus de la couche de protocole Datagram (WDP). [MEMBRES.TXT] 
(�Session แบบท่ีสองคือ session en mode non-connecté ซึ่งจะดําเนินการแบบรับรองความปลอดภัย
หรือไมก็ได  และกระทําโดยตดิตอกับชั้นโพรโทคอล WDP เลย) 

 
 
French Term : Pull ER 33 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : การส่ือสาร (session) ท่ีเปนการขอขอมูลโดยผูใชบริการ   ในการ Pull  ไคลเอนตจะเปนฝายดึงขอมูล
ท่ีสนใจมายังเคร่ืองของตน 
Conceptual Relation :  
        Session  !!!!!!!!  Pull 
                         (Generic � Specific) 
Context : 
1. Le navigateur se charge en effet de décoder les informations transmises par la passerelle WAP 

et qui ont été créés soit par le pull (demande de l'utilisateur) soir par le push (initiative d'un 
serveur). [GUI1.TXT]  (เบราวเซอรทําหนาท่ีถอดรหัสขอมูลท่ีสงมาจาก WAP gateway  ซึ่งขอมลูดังกลาว
อาจเกิดจากการ Pull (การขอขอมูลโดยผูใชบริการ) หรือจากการ Push (เซิรฟเวอรเปนผูริเร่ิมสงขอมูลไปให
เอง) ) 

2.  Dans le pull, le client retire vers lui l'information qui l'intéresse, alors que dans le push c'est le 
serveur qui est l'initiateur du message. [GUI2.TXT]  (ในการ Pull  ไคลเอนตจะดงึขอมูลท่ีสนใจมายัง
เคร่ืองของตน  สวนในการ Push เซิรฟเวอรเปนฝายเร่ิมตนสงขอมลู) 

 
 
French Term : Push ER 34 
Thai Equivalent :  - 
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Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : การส่ือสาร (session) ท่ีเซิรฟเวอรเปนผูเร่ิมสงขอมูลไปใหไคลเอนตเอง (โดยท่ีไคลเอนตไมไดรองขอ
มากอน) 
Conceptual Relation :  
        Session  !!!!!!!!  Push 
                         (Generic � Specific) 
Context : 
1. Le navigateur se charge en effet de décoder les informations transmises par la passerelle WAP 

et qui ont été créés soit par le pull (demande de l'utilisateur) soir par le push (initiative d'un 
serveur). [GUI1.TXT] (เบราวเซอรทําหนาท่ีถอดรหัสขอมูลท่ีสงมาจาก WAP gateway  ซึ่งขอมูลดังกลาว
อาจเกิดจากการ Pull (การขอขอมูลโดยผูใช) หรือจากการ Push (เซิรฟเวอรเปนผูเร่ิมสงขอมูลไปใหเอง) ) 

2. Dans le pull, le client retire vers lui l'information qui l'intéresse, alors que dans le push c'est le 
serveur qui est l'initiateur du message. [GUI2.TXT] (ในการ Pull  ไคลเอนตจะดึงขอมูลท่ีสนใจมายัง
เคร่ืองของตน  สวนในการ Push เซิรฟเวอรเปนฝายเร่ิมตนสงขอมลู) 
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองโพรโทคอล WTP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบความสัมพันธ 
PO = Protocol � Operation  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนบทบาทการทํางาน

ของอีกมโนทัศนหน่ึง 
GS = Generic � Specific  แสดงความสัมพันธแบบมีลําดับข้ัน กลาวคือมโนทัศนหน่ึง

เปนประเภทยอยของอีกมโนทัศนหน่ึง  หรือมีขอบเขตแคบกวาอีกมโนทัศนหน่ึง 
 
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองโพรโทคอล  WTP 
 โพรโทคอล WTP ใหบริการความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลซึ่งแบงเปน 3 ระดับดวยกัน 
ไดแก ระดับ 0 (มีความนาเชื่อถือนอย) : connexion à sens unique sans acquittement (non 
fiable)   ระดับ1 (มีความนาเชื่อถือปานกลาง) : connexion à sens unique avec acquittement 
(fiable) และระดับ 2  (มีความนาเชื่อถือมาก) : connexion à double sens avec acquittement 
(fiable) 
 
 
 

 WTP

 Fiabilité de transaction

Connexion  à sens  unique  sans acquittement 

Connexion  à sens unique avec acquittement 

Connexion à double sens avec acquittement 

GS

GS

GS

PO
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French Term : Fiabilisation de transaction,  Fiabilité des transactions ER 35 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : ความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลซึง่แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 0 (มีความนาเชื่อถือนอย): 
connexion à sens unique sans acquittement (non fiable)   ระดับ1 (มีความนาเชื่อถือปานกลาง) : 
connexion à sens unique avec acquittement (fiable) ระดับ 2 (มีความนาเชื่อถือมาก): connexion à 
double sens avec acquittement (fiable)  
Conceptual Relation :  
               WTP  !!!!!!!! Fiabilisation de transaction 
                         (Protocol � Operation) 
 Fiabilisation de transaction    !!!!!!!        Connexion à sens unique sans acquittement 
                                                (Generic � Specific) 
 Fiabilisation de transaction   !!!!!!!!     Connexion à sens unique avec acquittement 
                                                 (Generic � Specific)         
 Fiabilisation de transaction   !!!!!!!!     Connexion à double sens avec acquittement 
Context : 
1. WAP : Le protocole WTP WTP : Wireless Transaction Protocol La couche WTP ou transaction : 

elle offre 3 services de fiabilisation de transaction � classe0 : connexion à sens unique sans 
acquittement (non fiable) - classe1 : connexion à sens unique avec acquittement (fiable) - 
classe2 : connexion à double sens avec acquittement (fiable) [GUI2.TXT]  (โพรโทคอล WTP 
ใหบริการความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลซึ่งแบงเปน 3 ระดับดวยกัน ไดแก ระดับ 0 (มีความนาเชื่อถือ
นอย): connexion à sens unique sans acquittement (non fiable)   ระดับ1 (มีความนาเชื่อถือปาน
กลาง): connexion à sens unique avec acquittement (fiable) ระดับ 2 (มีความนาเชื่อถือมาก) : 
connexion à double sens avec acquittement (fiable) ) 

2. La couche transaction WTP (Wireless Transaction Protocol) : Elle assure la fiabilité des 
transactions. [WAPISIT.TXT]   (ชั้นโพรโทคอล WTP  รับรองความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล) 

3. La couche WTP (Wireless Transport Protocol) La couche de transaction gère le déroulement de 
la transaction, elle définit donc la fiabilité des transactions. [COMMENT.TXT]  (ชั้นโพรโทคอลWTP 
เปนชั้น Transaction layer ควบคุมการรับสงขอมูลและรับรองความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล) 

 
 
French Term : Connexion à sens unique sans acquittement ER 36 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
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Grammatical Category : noun 
Features : connexion à sens unique sans acquittement  คิดคนข้ึนเพ่ือใชกับการ Push เปนสําคัญ ซึ่งทําให
เซิรฟเวอรสามารถสงขอมูลไปยังเคร่ืองโทรศัพทมือถือไดโดยไมตองตรวจสอบใดๆ  ท้ังน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือปรับ
ใหเวลาในการับสงขอมูลและแบนดวิดทของเครือขายดีข้ึน 
Conceptual Relation :  
 Fiabilisation de transaction    !!!!!!!        Connexion à sens unique sans acquittement 
                                                (Generic � Specific) 
Context : 
1. En effet : La classe0  (connexion à sens unique sans acquittement) a principalement été conçue 

pour l'application du protocole PUSH (vu ultérieurement) permettant à un serveur d'envoyer des 
informations à un mobile donné sans aucune vérification, le but étant ici d'optimiser le temps de 
la connexion et la bande passante du réseau.  [GUI2.TXT] (ระดับ 0 (Connexion à sens unique 
sans acquittement) คิดคนข้ึนเพ่ือการใชงาน Push เปนสําคัญ ซึ่งทําใหเซิรฟเวอรสามารถสงขอมูลไปยัง
เคร่ืองโทรศัพทมือถือไดโดยไมตองตรวจสอบใดๆ  ท้ังน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือปรับใหเวลาในการับสงขอมูลและ
แบนดวิดทของเครือขายดีข้ึน) 

 
 
French Term : Connexion à sens unique avec acquittement ER 37 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : connexion à sens unique avec acquittement  ใชสําหรับการ Push ท่ีมีรายงานยืนยันการรับ    
ขอมูล (เราจะพบการรับสงขอมูลรูปแบบน้ีกับการสงขอมูลสําคัญๆ เชน การรายงานราคาหุน) 
Conceptual Relation :  
 Fiabilisation de transaction    !!!!!!!      Connexion à sens unique avec acquittement 
                                                (Generic � Specific) 
Context : 
1. La classe1 (connexion à sens unique avec acquittement) permet d'effectuer un PUSH avec 

acquittement (on peut imaginer ce genre de transaction pour des informations distribuées de 
grande importance comme des avis de cotation en bourse). [GUI2.TXT] (ระดับ 1 (Connexion à 
sens unique avec acquittement) ใชสําหรับการ Push ท่ีมีรายงานยืนยันการรับขอมูล (เราจะพบการ
รับสงขอมูลรูปแบบน้ีกับการสงขอมูลสําคัญๆ เชน การรายงานราคาหุน) 

 
 
French Term : Connexion à double sens avec acquittement ER 38 
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Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : connexion à double sens avec acquittement  ใชสําหรับการเชื่อมตอทุกรูปแบบท่ีตองการส่ือสาร
แลกเปล่ียนขอมูลท่ีนาเชื่อถือระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร   การติดตอส่ือสารแบบน้ีเรียกวา double sens 
เน่ืองจากขอความท่ีสงขอไปจะไดรับขอมูลตอบกลับจากเคร่ืองปลายทาง  และขอมูลท่ีตอบกลับมาน้ันก็จะไดรับ
การยืนยันการรับขอมูลจากเคร่ืองตนทางท่ีรองขอมา 
Conceptual Relation :  
 Fiabilisation de transaction    !!!!!!!     Connexion à double sens avec acquittement 
                                                (Generic � Specific) 
Context : 
1. La classe 2 (Connexion à double sens avec acquittement) permet d'effectuer toutes les autres 

connexions qui nécessitent un échange fiable entre le client et le serveur. Cette transmission est 
dite à double sens car chaque message envoyé donne lieu à un message de réponse de la part 
de la machine destination et cette réponse donne lieu à un acquittement de la part de la 
machine source. [GUI2.TXT]  (Connexion à double sens avec acquittement  ใชสําหรับการเชื่อมตอ
ทุกรูปแบบท่ีตองการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลท่ีนาเชื่อถือระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร  การติดตอส่ือสาร
แบบน้ีเรียกวา double sens เน่ืองจากขอความท่ีสงขอไปจะไดรับขอมูลตอบกลับจากเคร่ืองปลายทาง และ
ขอมูลท่ีตอบกลับมาน้ันก็จะไดรับการยืนยันการรับขอมูลจากเคร่ืองตนทางท่ีรองขอมา) 
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองโพรโทคอล WTLS 
 

 
 

 
 

รูปแบบความสัมพันธ 
OrMo = Original � Modified  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนผลิตภัณฑด้ังเดิมท่ี

ไดรับการคิดคนข้ึนมากอนและเปนตนแบบใหอีกมโนทัศนหน่ึงซึ่งพัฒนาหรือแกไขดัดแปลงมาจาก
มโนทัศนแรก 

PO = Protocol � Operation  แสดงความสัมพันธท่ีมโนทัศนหน่ึงเปนบทบาทการทํางาน
ของอีกมโนทัศนหน่ึง 

GS = Generic � Specific  แสดงความสัมพันธแบบมีลําดับข้ัน กลาวคือมโนทัศนหน่ึง
เปนประเภทยอยของอีกมโนทัศนหน่ึง  หรือมีขอบเขตแคบกวาอีกมโนทัศนหน่ึง 
 
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเร่ืองโพรโทคอล WTLS 
 WTLS เปนโพรโทคอลความปลอดภัยสําหรับบริการอินเทอรเน็ตบนเครือขายไรสาย และ
ไดรับการคิดคนข้ึนโดยนําตนแบบมาจากโพรโทคอลความปลอดภัยบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีชื่อ
วา  SSL หรือ TLS   โพรโทคอล WTLS น้ีทําหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยของการทําธุรกรรม
อันแบงไดเปน 4 รูปแบบดังน้ี  1. Intégrité  2. Confidentialité / Secret  3. Authentification  4. 
Protection   (บริการดานความปลอดภัยท้ังสี่อยางน้ีของ WTLS สามารถแยกใชงานไดโดยไม
จําเปนตองใชพรอมๆกันท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความตองการของการใชงานและกฎหมายในแตละ
ประเทศ) 
 
 
 
 

WTLS

Intégrité  Confidentialité Authentification Protection 

SSL 

GSGS

PO
   OrMo

Transaction sécurisée

GS GS 
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French Term : SSL,  TLS ER 39 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : โพรโทคอล SSL ซึ่งเปนท่ีรูจักกันดใีนบรรดานักทองอินเทอรเน็ต  ปจจุบันใชเปนมาตรฐานความ
ปลอดภัยของการรับสงขอมูลทางอินเทอรเน็ต   เปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาโพรโทคอล WTLS 
Conceptual Relation :  
                                       SSL  !!!!!!!    WTLS 
                                                (Original � Modified) 
Context : 
1. Comparaison WTLS et SSL Comme il a été vu dans le détail de la couche WTLS, la sécurité du 

WAP a été copiée sur SSL. Le protocole SSL, bien connu des internautes, est actuellement la   
référence pour sécuriser une transmission sur Internet. [GUI2.TXT]  (เมื่อพิจารณาดูลงใน
รายละเอียดของโพรโทคอลชั้น WTLS แลว จะเห็นวา ความปลอดภัยของระบบ WAP ไดปรับมาจากโพรโท
คอล SSL ซึ่งเปนท่ีรูจักกันดีในบรรดานักทองอินเทอรเน็ต  และปจจุบันใชเปนมาตรฐานความปลอดภัยของ
การรับสงขอมูลทางอินเทอรเน็ต) 

2. Le protocole WTLS (Wireless Tansport Layer Security) est un protocole de séccurité basé sur le 
standard industriel TLS (Transport Layer Security), anciennement appelé  SSL (Secure Sockets 
Layer). [INITIA~1.TXT]  (โพรโทคอล WTLS เปนโพรโทคอลความปลอดภัยท่ีมีพ้ืนฐานมาจากมาตรฐาน
อุตสาหกรรม TLS  หรือท่ีแตเดิมเรียกกันวา SSL) 

 
 
French Term : Transaction sécurisée ER 40 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : การทาํธุรกรรมอยางปลอดภัยซึ่งรับรองโดยโพรโทคอล WTLS    รูปแบบของการทําธุรกรรมอยาง
ปลอดภัยแบงไดเปน 4 รูปแบบ ดังน้ี 1. Intégrité 2. Confidentialité 3. Authentification 4. Protection 
Conceptual Relation :  
                           WTLS  !!!!!!!!!!  Transaction sécurisée 
                                          (Protocol � Operation) 
  Transaction sécurisée  !!!!!!!!  Intégrité, Confidentialité, Authentification, Protection 
                                          (Generic � Specific) 
Context : 
1. Pour cela le WAP Forum a spécifié un protocole, le WTLS (Wireless Transport Layer Security) 
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garantissant les quatre caractéristiques d'une transaction sécurisée :   -  l'intégrité���.  - la 
confidentialité��.. � l�authentification���.. � la protection���[DROITA~1.TXT]  (โพรโทคอล 
WTLS รับรองคุณสมบัติ 4 ประการของการทําธุรกรรมอยางปลอดภัย อันไดแก   l�intégrité,  la 
confidentialité,   l�authentification,  la protection) 

2. La couche WTLS est un protocole basé sur les standards industriels de sécurité, comme SSL.  Il 
assure les caractéristiques suivantes de la transaction sécurisée : - Intégrité�.�.. � 
Secret��.. � Authentification����. � Protection (contre le déni de service)���. 
[MEMBRES.TXT] (WTLS เปนโพรโทคอลท่ีมีพ้ืนฐานมาจากมาตรฐานความปลอดภัย SSL    โพรโทคอล 
WTLS รับรองคุณสมบัติของการทําธุรกรรมอยางปลอดภัย ดงัน้ี  1. Intégrité  2. Confidentialité   3. 
Authentification  4. Protection) 

 
 
French Term : Intégrité ER 41 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : การตรวจสอบวาขอมลูท่ีแลกเปล่ียนกันระหวางเคร่ืองโทรศัพทมือถือและเกตเวยหรือเซริฟเวอร ไมได
ถูกเปล่ียนแปลงแกไข ในระหวางการสงและรับขอมูล 
Conceptual Relation :  
           Transaction sécurisée  !!!!!!!!!!  Intégrité 
                                                        (Generic � Specific) 
Context : 
1. Celle-ci est basée sur le standard SSL (Secure Socket Layer) et permet: de crypter les               

échanges de données de garantir l'intégrité des données (vérifier que celles-ci n'ont pas été 
modifiées) [COMMENT.TXT] (ส่ิงน้ี (โพรโทคอล WTLS) มีพ้ืนฐานมาจากโพรโทคอล SSL และชวยในการ
ถอดรหัสขอมูลและรับรอง Intégrité ของขอมูล (ตรวจสอบวาขอมลูไมไดถูกเปล่ียนแปลงแกไข)  ) 

2. Pour cela le WAP Forum a spécifié un protocole, le WTLS (Wireless Transport Layer Security) 
garantissant les quatre caractéristiques d'une transaction sécurisée : - l'intégrité : les 
informations échangées entre le terminal et la passerelle ne sont pas altérées entre leur 
émission et leur réception. [DROITA~1.TXT]  (โพรโทคอล WTLS รับรองคุณสมบัติ 4 ประการของการ
ทําธุรกรรมอยางปลอดภัย คณุสมบัติประการแรก Intégrité หมายความวา ขอมูลท่ีแลกเปล่ียนกันระหวาง
เคร่ืองโทรศัพทมือถือและเกตเวยจะไมถูกดัดแปลงในระหวางการสงและรับขอมูล) 

3. Elle met en oeuvre l'accès sécurisé des données et assure les caractéristiques suivantes :   
L'intégrité : elle vérifie que les données échangées entre un terminal mobile et un serveur 
applicatif n'ont pas été modifiées. [FILUNI~1.TXT]  (Intégrité เปนการตรวจสอบวาขอมูลท่ี
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แลกเปล่ียนกันระหวางเคร่ืองโทรศํพทมือถือและเซิรฟเวอรจะไมถกูเปล่ียนแปลง) 
 
 
French Term : Confidentialité,  Secret ER 42 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : การรับรองวาขอมูลท่ีแลกเปล่ียนกันระหวางเคร่ืองโทรศัพทมือถือและเซิรฟเวอรเปนขอมูลลับเฉพาะ
สวนบุคคล (ซึ่งตองมีการเขารหัส) และไมอาจตีความได (ไมสามารถถอดรหัสได) หากมีการลักลอบขอมูล 
การอนุญาตใหบุคคลเพียงสองฝายเทาน้ัน (อันไดแก ไคลเอนตและเซิรฟเวอร) ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลท่ีส่ือสารกัน
ได) ขอมูลท่ีส่ือสารกันไมสามารถตีความไดโดยบุคคลอ่ืนท่ีลักลอบขอมูลน้ันไป 
Conceptual Relation :  
     Transaction sécurisée !!!!!!!!!!  Confidentialité 
                                                (Generic � Specific) 
Context : 
1. Le secret  : elle assure que les données échangées entre un terminal mobile et un serveur 

applicatif sont privées (codées) et ne peuvent pas être interprétées (décodées) si elles sont 
interceptées. [FILUNI~1.TXT]  (Secret เปนการรับรองวาขอมลูท่ีแลกเปล่ียนกันระหวางเคร่ือง
โทรศัพทมือถือและเซิรฟเวอรเปนขอมูลลับสวนบุคคล (ซึ่งตองมีการเขารหัส) และไมอาจตคีวามได (ไม
สามารถถอดรหัสได) หากมีการลักลอบขอมูล)  

2. la confidentialité  : les informations échangées ne peuvent pas être interprétés par un tiers qui 
les aurait interceptées. [DROITA~1.TXT]  (Confidentialité หมายความวาขอมูลท่ีส่ือสารกันไมสามารถ
ตีความไดโดยบุคคลอ่ืนท่ีลักลอบขอมูลน้ันไป) 

3. Le protocole WTLS permet de respecter trois des quatre contraintes principales lorsqu'on parle 
de sécurité liée aux réseaux : 1 - la confidentialité : elle assure aux deux parties en présence 
(mécanisme client serveur) qu'elles sont les seules à avoir accés aux informations échangées. 
[GUI1.TXT] ( เมื่อกลาวถึงความปลอดภัยของการส่ือสารผานทางเครือขายน้ัน โพรโทคอล WTLS กําหนด
วาตองมคีุณสมบัติสําคัญอยางนอย 3 ประการจากท่ีมีอยูท้ังหมด 4 ประการ   ประการแรกคือ 
Confidentialité ซึ่งเปนการอนุญาตใหบุคคลเพียงสองฝายเทาน้ัน (อันไดแก ไคลเอนตและเซิรฟเวอร) ท่ี
สามารถเขาถึงขอมูลท่ีส่ือสารกันได) 

 
 
French Term : Authentification ER 43 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
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Grammatical Category : noun 
Features : กลไกสําหรับตรวจสอบของเคร่ืองโทรศัพทมือถือหรือของแอปพลิเคชัน   เปนการตรวจสอบบุคคลท้ัง
สองฝายท่ีเกี่ยวของในธุรกรรม 
Conceptual Relation :  
 Transaction sécurisée !!!!!!!!!!  Authentification 
                                             (Generic � Specific) 
Context : 
1. l'authentification : les deux parties mises en jeu dans la transaction sont authentifiées. 

[DROITA~1.TXT] (Authentification หมายความวา บุคคลท้ังสองฝายท่ีเกี่ยวของในธุรกรรมน้ันจะตอง
ไดรับการตรวจสอบวาเปนบุคคลผูน้ันจริง) 

2. Authentification : WTLS contient des mécanismes pour établir une authentification d'un terminal 
mobile ou d'une application [MEMBRES.TXT]  (Authentification หมายถึง การท่ีโพรโทคอล WTLS มี
กลไกสําหรับตรวจสอบของเคร่ืองโทรศัพทมือถือหรือของแอปพลิเคชัน)  

 
 
French Term : Protection (contre le déni de service) ER 44 
Thai Equivalent :  - 
Source of Thai Equivalent :  - 
Grammatical Category : noun 
Features : การตรวจสอบและยกเลิกขอมูลท่ีถกูสงไปแลวเพ่ือปองกันการสงขอมูลซ้าํซอน  การไมประมวลผล
ขอมูลท่ียังไมไดถกูตรวจสอบอยางถูกตอง 
Conceptual Relation :  
 Transaction sécurisée !!!!!!!!!!  Protection 
                                            (Generic � Specific) 
Context : 
1. protection (recherche et rejet des données déjà envoyées et non authentifiée)  [EPSIC.TXT] 

(Protection เปนการยกเลิกขอมลูท่ีถูกสงไปแลวและยังไมไดถูกตรวจสอบอยางถกูตอง) 
2. La protection: elle détecte et rejette les données qui ont déjà été envoyées ou qui n'ont pas été 

authentifiées. [FILUNI~1.TXT] (Protection คือการตรวจสอบและยกเลิกขอมูลท่ีถูกสงไปแลวหรือยังไมได
ถูกตรวจสอบอยางถกูตอง) 

3. Protection contre le déni de service: WTLS met en oeuvre un dispositif pour détecter et rejeter 
des données rejouées ou non vérifiées. [MEMBRES.TXT] (Protection contre le déni de service 
หมายถงึการท่ีโพรโทคอล WTLS มีมาตรฐานในการตรวจสอบและยกเลิกขอมูลท่ีสงซ้าํหรือยังไมไดถูก
ตรวจสอบอยางถูกตอง) 
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ภาคผนวก ค 
บันทึกขอมูลศัพท 
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การกําหนดรหัสในบันทึกขอมูลศัพท 
  

ในบันทึกขอมูลศัพทน้ีจะมีการกําหนดรหัสตางๆ ไวเพื่อแสดงท่ีมาของขอมูล   และบาง
รหัสซึ่งจะอธิบายตอไปน้ี ก็ไดแสดงไวในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนแลว  ผูวิจัยจึงสรุปความหมาย
ของรหัสท้ังหมดดังตอไปน้ี 
 

รหัส ความหมาย 
TRxx เลขท่ีศัพท 
 _ _ _.TXT ชื่อแฟมขอมูลในคลังขอมูล 
THxx เลขท่ีหนังสืออางอิงท่ีพบศัพทไทย 
DEFxx เลขท่ีหนังสืออางอิงท่ีใชในการนิยามศัพท 
Full Form รูปเต็มของคําศัพท 
Syn. คําเหมือน 
Ant. คําตรงขาม 
m. คํานามเพศชาย 
f. คํานามเพศหญิง 

 
รายชื่อหนังสืออางอิงท่ีแสดงศัพทไทย 
 

รหัสอางองิ ชื่อเอกสาร 
TH01 สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร :   วิตตี้กรุป, 

2544. 
TH02 นิรันดร ทรงศักดิ์มนตรี. WAP The World In Your Hand ยอโลกไวในมือคุณ. 

กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543. 
TH03 ทรงเกียรติ ภาวด.ี WAP Wireless Application Protocol. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด        

ยูเคชั่น, 2543. 
TH04 อนุโชต วุฒิพรพงษ และพันธุเทพ แกวมงคล. สราง WAP Page ดวย WML Script. 

กรุงเทพมหานคร : อินโฟเพรส, 2543. 
TH05 ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพคร้ังท่ี 5. 

กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2543. 
TH06 ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 

กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2542. 
TH07 ทักษิณา สวนานนท. พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร ฉบับนิสิตนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร

: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2544. 
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รายชื่อหนังสืออางอิงท่ีใชในการนิยามศัพท 
 

รหัสอางองิ ชื่อเอกสาร 
DEF01 สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร :   วิตตี้กรุป, 

2544. 
DEF02 นิรันดร ทรงศักดิ์มนตรี. WAP The World In Your Hand ยอโลกไวในมือคุณ. 

กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543. 
DEF03 ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น, 2544. 
DEF04 วิโรจน อรุณมานะกุล. ภาษาศาสตรคลังขอมูล. กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร

ผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 
DEF05 ทรงเกียรติ ภาวด.ี WAP Wireless Application Protocol. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด        

ยูเคชั่น, 2543. 
DEF06 ทักษิณา สวนานนท. พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร ฉบับนิสิตนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร

: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2544. 
DEF07 เกรียงศักดิ์ หงษชุมแพ. มาตรฐานอินเทอรเน็ตและโปรโตคอล. กรุงเทพมหานคร:       

สามยาน.com, 2544. 
DEF08 อนุโชต วุฒิพรพงษ และพันธุเทพ แกวมงคล. สราง WAP Page ดวย WML Script. 

กรุงเทพมหานคร : อินโฟเพรส, 2543. 
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French Term : WAP Forum TR 01 
Thai Equivalent :   องคกรแว็พฟอรัม * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : Wireless Technology >> WAP  
Definition : องคกรท่ีคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีแว็พอันเปนมาตรฐานเปดสําหรับอุปกรส่ือสารไรสายในการ
เขาถึงขอมูลและใชบริการอื่นๆท่ีมีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตอยูแลว  องคกรน้ีกอตั้งข้ึนในป ค.ศ.1997 โดยกลุม
บริษัทชั้นนําทางดานการส่ือสารไรสาย อันประกอบดวย Nokia, Ericsson, Motorola, Phone.com  และ  
Microsoft  [DEF05], [DROITA~1.TXT], [INITIA~1.TXT] 
Illustration :  
Le WAP est devenu de facto un standard mondial. Il est normalisé par l'organisation WAP Forum qui 
a vu le jour, en 1997, d'une alliance des principaux acteurs du domaine des télécommunications 
sans fils : Nokia, Ericsson, Motorola, Phone.com et Microsoft. [DROITA~1.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท โดยถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย 
 
 
French Term : WAP TR 02 
Thai Equivalent : แว็พ  [TH03] 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : Wireless Application Protocol 
Definition : มาตรฐานเปดท่ีใชในการสงรับขอมูลบนระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี รวมถึงบริการทางโทรศัพท
แบบอ่ืนๆ (Telephony Services) บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณส่ือสารไรสายอ่ืนๆ เชน PDA, Palm และ 
เพจเจอร เปนตน  [DEF02] 
Illustration :  
Le WAP est une technologie qui permet à un utilisateur de terminal mobile de pouvoir accéder à des 
services sur Internet. [GUI1.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Application Protocol 
Note : - 
 
 
French Term : Internet mobile TR 03 
Thai Equivalent : อินเทอรเน็ตไรสาย [TH01] 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : Internet >> Internet mobile  
Definition : การนําเสนอบริการอินเทอรเน็ตบนเครือขายแบบไรสายใหแกผูใชอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ี เชน 
โทรศัพทมือถือ  พีดีเอ  เพจเจอร เปนตน  [DROITA~1.TXT], [WAP-EX~1.TXT]  
Illustration :  
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Nouveau composant de l'organisation de l'entreprise, l'Internet Mobile prend tout son sens d ès lors 
qu'il s'intègre de manière pertinente à l'ensemble du système d'information. [CROSS.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : - 
 
 
French Term : Architecture WAP TR 04 
Thai Equivalent : สถาปตยกรรมแว็พ * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> Architecture WAP 
Definition : โครงสรางการทํางานของแว็พอันประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 อยาง ไดแก อุปกรณแว็พ 
(Terminal mobile)  แว็พเกตเวย (Passerelle WAP) และ เว็บเซิรฟเวอร (Serveur Web)  [DANIEL.TXT], 
[GUI1.TXT], LINKWARE.TXT] 
Illustration :  
En effet, dans l'architecture WAP, le serveur Web a le rôle de fournir des documents qui seront 
affichés sur le navigateur via la passerelle WAP. [GUI3.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลจากคําวา architecture ท่ีแปลวา �สถาปตยกรรม�  
และอางอิงจากคําวา WAP ท่ีในเอกสาร [TH03] เรียกทับศัพทวา  �แว็พ�    จึงแปล Architecture WAP วา 
�สถาปตยกรรมแว็พ� 
 
 
French Term : Terminal mobile TR 05 
Thai Equivalent : อุปกรณส่ือสารไรสาย * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : Architecture WAP 
Definition : อุปกรณส่ือสารแบบไรสาย เชน โทรศัพทมือถือ  พีดีเอ เปนตน  อุปกรณส่ือสารไรสายท่ีจะใชบริการ
แว็พไดตองมีการติดตั้งแว็พเบราวเซอรซึ่งเปนซอฟทแวรสําหรับแสดงผลขอมูลบนหนาจอ  [AWT.TXT], 
[GUI1.TXT], [DROITA~1.TXT] 
Illustration :  
Le serveur peut avoir accès à des bases de donnés ou des serveurs applicatifs qui sont ensuite 
transmises au terminal mobile par l'intermédiaire de la passerelle WAP. [DROITA~1.TXT]  
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลศัพท ประกอบคําสําคัญ  ซึ่งไดจากการรวมเอา
คุณสมบัติเดนของศัพทมารวมไวดวยกัน   
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French Term : Passerelle WAP TR 06 
Thai Equivalent :  แว็พเกตเวย * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : Architecture WAP 
Definition : อุปกรณเชื่อมโยงเครือขายไอพีและเครือขายไรสาย ซึ่งเปนตัวกลางระหวางผูใชและผูใหบริการ  ทํา
หนาท่ีแปลงโพรโทคอลท่ีแตกตางกันระหวางเครือขายท้ังสองใหสามารถรับสงขอมูลผานเครือขายท่ีแตกตางกัน
ได [AWT.TXT], [INITIA~1.TXT], [WRAPTOR.TXT], [FILUNI~1.TXT] 
Illustration :  
La  passerelle  WAP interconnecte le réseau sans fil à un réseau IP sur lequel se trouvent le serveur 
web et les serveurs de données et d'applications. [WRAPTOR.TXT] 
Linguistic Specification : (Syn.) Proxy WAP, Serveur proxy 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลจากคําวา passerelle โดยเรียกทับศัพท
ภาษาอังกฤษ gateway มาเปนภาษาไทยวา �เกตเวย� ซึ่งเปนการแปลแบบเดียวกันกับราชบัณฑิตยสถาน ดังจะ
พบไดในเอกสาร [TH06]   และแปลคําวา WAP โดยเรียกทับศัพทวา �แว็พ�    ดังน้ันจึงแปลคําวา WAP 
passerelle วา �แว็พเกตเวย� 
 
 
French Term : Serveur Web TR 07 
Thai Equivalent : เว็บเซิรฟเวอร [TH03] 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : Architecture WAP 
Definition : เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเก็บเอกสารทั้ง HTML และ WML เพ่ือใหบริการขอมูลแกไคลเอนต  ในระบบ 
WAP เมื่อไคลเอนตสงคํารองขอขอมูลมา  เซิรฟเวอรก็จะสงขอมูลไปใหโดยผานทางแว็พเกตเวย (เมื่อกอนน้ี
ไคลเอนตอาจจะเปนคอมพิวเตอรอยางเดียว  แตตอมาเมื่อผูพัฒนา WAP Application นําเอกสาร WML ไปเก็บ
ในเว็บเซิรฟเวอร  ความหมายของไคลเอนตจึงรวมถึงโทรศัพทมือถือดวย)  [DEF01], [GUI1.TXT], 
[COMMENT.TXT], [DANIEL.TXT] 
Illustration :  
La passerelle WAP crée une requête HTTP conventionnelle pour l'URL demandée et la transmet au 
serveur Web. [GUILL-~3.TXT] 
Linguistic Specification : (Syn.) Serveur applicatif,  Serveur de contenu 
Note : - 
 
 
French Term : Serveur WAP TR 08 
Thai Equivalent : แว็พเซิรฟเวอร * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : Architecture WAP 
Definition : เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเปนท้ังเว็บเซิรฟเวอรและแว็พเกตเวย กลาวคือรวมฟงกชันการทํางานของท้ัง
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สองอยางเขาไวภายในเคร่ืองเดียวกัน [DEF01] 
Illustration :  
Pour compliquer, Nokia a mis sur le marché un produit appelé "serveur WAP" qui est en réalité une 
passerelle WAP associée à un serveur http. [SOWAP.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษ ท่ีใชวา �WAP Server�  การ
กําหนดศัพทคําน้ีอางอิงตามการแปลในเอกสาร[TH01] และ [TH03] ท่ีแปลคําวา �Web Server� โดยทับศัพทวา 
�เว็บเซิรฟเวอร� 
 
French Term : Conversion des protocoles TR 09 
Thai Equivalent : การแปลงโพรโทคอล [TH02] 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >>Function of WAP gateway 
Definition : การเปล่ียนรูปแบบขอมูล โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูลใหตรงตามขอกําหนดของโพรโทคอลที่
ใชในเครือขายอินเทอรเน็ตกับท่ีใชในเครือขายไรสาย [DEF01], [AWT.TXT] 
Illustration :  
La  passerelle  assure donc la conversion des protocoles de transfert de données entre 
l'environnement Internet et l'environnement mobile en codant et décodant des informations aux 
formats WML et HTML. [AWT.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : - 
 
 
French Term : Coder TR 10 
Thai Equivalent : เขารหัส [TH01] 
Grammatical Category : Verb Subject Field : WAP >>Function of WAP gateway 
Definition : (แว็พเกตเวย) เขารหัสเอกสาร WML ใหเปนขอมูลแบบไบนารี เพ่ือลดขนาดของขอมูลใหเหมาะกับ
การส่ือสารในเครือขายแบบไรสาย [GUI1.TXT], [DEF01] 
Illustration :  
La passerelle WAP vérifie l�entête HTTP et le contenu WML, et code le tout dans une forme binaire. 
[GUI3.TXT] 
Linguistic Specification : (Ant.) Décoder (TR11) 
Note : - 
 
 
French Term : Décoder TR 11 
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Thai Equivalent : ถอดรหัส [TH01] 
Grammatical Category : Verb Subject Field : WAP>> Function of WAP gateway 
Definition : (แว็พเกตเวย) ถอดรหัสคํารองขอแบบไบนารีท่ีไดรับมาจากไคลเอนต ใหอยูในรูปของคํารองขอแบบ 
HTTP เพ่ือท่ีจะสงผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปใหแกเว็บเซิรฟเวอร [DEF01] 
Illustration :  
La passerelle est, en quelques sortes, l�élément clé de la communication dans le WAP, en effet, elle 
permet d'une part d'assurer la connexion entre le monde GSM et le réseau informatique (Internet ou 
Intranet), mais surtout, c'est elle qui code et décode les requêtes et les réponses entre le terminal 
mobile et le serveur Web. [GUI3.TXT] 
Linguistic Specification : (Ant.) Coder (TR10) 
Note : - 
 
 
French Term : Paquet TR 12 
Thai Equivalent : เด็ค * [TH04] 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WML document 
Definition : หนวยของเอกสารท่ีใหญท่ีสุดของเอกสาร WML ในแตละเด็คประกอบดวยการดตั้งแต 1 การดข้ึนไป  
เน้ือความท้ังหมดของเอกสารแตละเด็คจะตองอยูระหวางคูแท็ก <wml> และ </wml> เสมอ    นอกจากน้ี
เอกสาร WML ตางจากเอกสาร HTML ตรงท่ีวาส่ิงท่ีตองการใหแสดงผลในแว็พเบราวเซอร (ไมวาจะเปนขอความ 
รูปภาพ หรือตาราง) จะตองเขียนอยูระหวางคูแท็ก และ <p> </p> เทาน้ัน  [MULTIM~1.TXT], 
[SOWAP.TXT],[DEF01] 
Illustration :  
Chaque  paquet  consiste en une ou plusieurs 'cards' (Un paquet contient donc une ou plusieurs 
cartes). [SOWAP.TXT] 
Linguistic Specification : (Syn.) Jeu de cartes, Deck 
Note : * ศัพทไทยท่ีอางอิงจากเอกสาร [TH04] น้ี เปนการแปลโดยเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษท่ีใชวา �Deck� 
 
 
French Term : Carte TR 13 
Thai Equivalent : การด [TH04] 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WML document 
Definition : หนวยของเอกสารท่ีเล็กท่ีสุดของเอกสาร WML ซึ่งเปน 1 หนาจอที่แสดงบนแว็พเบราวเซอร  เน้ือหา
ของการดแตละการดตองเขียนอยูภายในคูแท็ก <card> และ </card>   เมื่อเอกสาร WML สงมาถึงโทรศัพท  
แว็พเบราวเซอรจะแสดงผลการดการดแรกข้ึนเปนหนาจอแรกเสมอ [DEF01], [COMMENT.TXT], [GUI1.TXT], 
[MULTIM~1.TXT] 
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Illustration :  
Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours la première carte du paquet qui s'affichera en premier à  
l�écran du mobile lorsque le paquet WML est transféré. [MULTIM~1.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : - 
 
 
French Term : WML TR 14 
Thai Equivalent : (ภาษา)ดับบลิวเอ็มแอล * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WML document >> 

Markup Language 
Definition : ภาษาท่ีประกอบดวยแท็กตางๆ พัฒนามาจาก XML ใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมแบบไร
สายและใหแสดงผลบนหนาจอของอุปกรณส่ือสารไรสายได   ใชสําหรับเขียนแว็พไซต และเปรียบเทียบไดกับ 
HTMLท่ีใชในอินเทอรเน็ต [COMMENT.TXT], [DANIEL.TXT], [MEMBRES.TXT] 
Illustration :  
WML est le langage qui permet de créer des documents WAP. [DANIEL.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form)  Wireless Markup Language 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทยวา �ดับบลิวเอ็มแอล�  และเปนการกําหนดตามแบบของราชบัณฑิตยสถาน 
 
 
French Term : XML TR 15 
Thai Equivalent : (ภาษา)เอ็กซเอ็มแอล *  
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WML document >> 

Markup Language 
Definition : ภาษาคอมพิวเตอรท่ีเปนตนแบบการพัฒนาของภาษา WML ใชสําหรับการนําเสนอขอมูลท่ีมี
โครงสราง  โดยโครงสรางของภาษา XML เปนแฟมขอความ  (text file) ท่ีใชแท็ก ( <tag> ) ในการกําหนดชื่อ
และขนาดของขอมูล  ปจจุบันองคกรอิสระท่ีชื่อวา W3C (World Wide Web Consortium) เปนผูดูแลมาตรฐาน
ของภาษาน้ี เพ่ือจะไดใชเปนภาษาท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก  บริษัทคอมพิวเตอรขนาดใหญ เชน Microsoft, 
Netscape และ IBM ไดนําภาษาน้ีไปใชเพ่ือเปนมาตรฐานของเอกสารท่ีบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร [DEF03], 
[CSTB.TXT], [MEMBRES.TXT] 
Illustration :  
Le langage WML est basé sur le XML (eXtensible Markup Language) et a été développé par le WAP 
Forum pour fournir du contenu et une interface à des équipements disposant de peu de bande 
passante, comme par exemple les téléphones portables. [GUI1.TXT] 
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Linguistic Specification : (Full Form) Extensible Markup Language 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทยวา �เอ็กซ็เอ็มแอล�  และเปนการกําหนดตามแบบของราชบัณฑิตยสถาน 
 
 
French Term : SGML  TR 16 
Thai Equivalent : (ภาษา)เอสจีเอ็มแอล * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WML document >> 

Markup Language 
Definition : SGML เปนขอกําหนดท่ีใชกําหนดภาษา (meta-language) กลาวคือเปนตัวกําหนดวาภาษาท่ีใช
กํากับขอมูล (markup language) ควรจะมีคุณสมบัติอยางไรบาง  SGML ชวยในการกําหนดโครงสรางในระดับ
ตางๆ (hierarchical structure) ของเอกสารนั้นๆวาควรมีองคประกอบอะไรบาง   SGML ถูกออกแบบมาโดยมี
เปาหมายใหเปนมาตรฐานท่ีไมข้ึนกับคอมพิวเตอรชนิดใดชนิดหน่ึง  ไมข้ึนกับอุปกรณท่ีใชเก็บขอมูล  ไมข้ึนกับ
กฎเกณฑใดโดยเฉพาะ และไมข้ึนกับงานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ   ดังน้ัน เอกสารท่ีถูกกํากับตามมาตรฐานของ 
SGML จะสามารถนําไปใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรประเภทใดก็ได จะผลิตออกมาในส่ือแบบใดก็ได จะนําชดุกฎใด
มาประมวลผลขอมูลก็ได  ขอมูลตางๆไมวาจะเปนตาราง สูตรทางคณิตศาสตร สูตรทางเคมี  ตัวอยาง ก็สามารถ
แสดงและจัดรูปแบบตามท่ีตองการไดในภายหลังตามท่ีแตละโปรแกรมตองการจะใหขอมูลน้ันแสดงออกมา
อยางไร [DEF04] 
Illustration :  
Le XML, tout comme son coussin le HTML est issu du SGML qui est le langage de référence en 
milieu professionnel pour la gestion électronique des documents. [CCIM.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Standard Generalized Markup Language 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทยวา �เอสจีเอ็มแอล�  และเปนการกําหนดตามแบบของราชบัณฑิตยสถาน 
 
 
French Term : W3C TR 17 
Thai Equivalent : องคกรดับบลิวทรีซี * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WML document >> 

Markup Language 
Definition : สมาคมนานาชาติท่ีเปนกลางไมอิงกับผูคารายใดรายหน่ึง  แตอาศัยเงินทุนจากสมาชิกท่ีเปนองคกร
ธุรกิจ โดยทํางานรวมกับผูผลิตและองคกรมาตรฐานอื่นๆเพ่ือพัฒนาโพรโทคอลท่ีเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต เชน 
HTTP, HTML, XML และ URL [DEF07] 
Illustration :  
Le Wap Forum fonctionne en quelque sorte comme le World Wide Web Consortium (W3C) pour le 
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Web. [CCIM.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) World Wide Web Consortium 
Note : * ขอเสนอของผูวิจยัในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย  จงึแปลวา �องคกรดบับลิวทรีซี� 
 
 
French Term : WAE TR 18 
Thai Equivalent :  (โพรโทคอล)ดับบลิวเออี * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAP stack 
Definition : มาตรฐานท่ีเอ้ืออํานวยในการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับเครือขายแบบไรสาย  กลาวคือเปน
ตัวกําหนดวาในการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับ WAP จะตองอาศัยองคประกอบใดบาง  WAE มีสวนประกอบท่ี
สําคัญคือ  WML. WMLScript, WTA, URL, URI, User-agent   [DEF02], [MEMBRES.TXT] 
Illustration :  
La couche la plus haute de la pile WAP, le WAE (Wireless Application Environment) fournit un 
environnement qui autorise l�utilisation d�un large panel d�applications sur des terminaux sans fil. 
[MEMBRES.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Application Environment 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย จึงแปลวา �(โพรโทคอล)ดับบลิวเออี� 
 
 
French Term : WSP TR 19 
Thai Equivalent :  (โพรโทคอล)ดับบลิวเอสพี * 
Grammatical Category : Noun  Subject Field : WAP >> WAP stack 
Definition : โพรโทคอลท่ีทําหนาท่ีเชื่อมตอการส่ือสารระหวางเคร่ืองโทรศัพทมือถือและเซิรฟเวอรหรือเกตเวย 
[DEF08] 
Illustration :  
En outre, le WAP Forum étend les possiblités du protocole HTTP et ajoute au protocole WSP la 
capacité de reprendre ou de susprendre rapidement des connexions. [INITIA~1.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Session Protocol 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย  จึงแปลวา �(โพรโทคอล) ดับบลิวเอสพี� 
 
 
French Term : WTP TR 20 
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Thai Equivalent :  (โพรโทคอล)ดับบลิวทีพี * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAP stack 
Definition : โพรโทคอลท่ีทําหนาท่ีควบคุมการสงรับขอมูลบนเครือขายแบบไรสาย และรับประกันความนาเชื่อถือ
ของการส่ือสารขอมูล  ความนาเชื่อถือของการสงรับขอมูลจะแบงเปน 3 ระดับตามกระบวนการส่ือสารขอมูล 3 
รูปแบบอันไดแก   ระดับ 0 : การส่ือสารทางเดียวแบบไมมีรายงานผลการรับขอมูล (ไมนาเชื่อถือ) [Connexion à 
sens unique sans acquittement (non fiable)], ระดับ 1 : การส่ือสารทางเดียวแบบมีรายงานผลการรับขอมูล 
(นาเชื่อถือ) [Connexion à sens unique avec acquittement (fiable)], ระดับ 2 : การส่ือสารสองทางแบบมี
รายงานผลการรับขอมูล (นาเชื่อถือ) [Connexion à double sens avec acquittement (fiable)]  [DEF02], 
[COMMENT.TXT], [GUI2.TXT] 
Illustration :  
La couche transaction avec le Wireless Transaction Protocol ou WTP garantit la bonne conclusion 
des transactions sous forme de requêtes-réponses. [CCIM.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Transport Protocol 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย  จึงแปลวา �(โพรโทคอล) ดับบลิวทีพี� 
 
 
French Term : WTLS TR 21 
Thai Equivalent :  (โพรโทคอล)ดับบลิวทีแอลเอส * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAP stack 
Definition : โพรโทคอลท่ีพัฒนามาจาก SSL โพรโทคอลความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต    WTLS เปนโพรโทคอล
ท่ีทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบแว็พ  บริการความปลอดภัยของโพรโทคอล WTLS มี 4 
รูปแบบคือ Intégrité, Secret (Confidentialité), Authentification,  Protection  [FILUNI~1.TXT], 
[MEMBRES.TXT], [DEF08]  
Illustration :  
La couche WTLS permet à un client d�établit une connexion sécurisé avec un serveur et de fixer les 
options de sécurités prises en comte. [GUI1.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Transport Layer Security 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย  จึงแปลวา �(โพรโทคอล) ดับบลิวทีแอลเอส� 
 
 
French Term : WDP TR 22 
Thai Equivalent :  (โพรโทคอล)ดับบลิวดีพี * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAP stack 
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Definition : โพรโทคอลชั้นส่ือสาร (Transport Layer) ของ WAP ซึ่งทําหนาท่ีในการสงขอมูลระหวางโพรโทคอล
ตางๆท่ีอยูชั้นบนกับเคร่ืองเซิรพเวอรและเคร่ืองโทรศัพทมือถือ ผานระบบเครือขายไรสายชนิดตางๆ ไดโดยไม
ข้ึนกับมาตรฐานของเครือขายไรสายระบบใดระบบหนึ่งเทาน้ัน   ทําใหแอปพลิเคชันของ WAP สามารถทํางาน
บนเครือขายไรสายท่ีมีมาตรฐานตางกันได  [DEF08, [DEF02] 
Illustration :  
WDP fournit une interface commune aux couches protocolaires supérieure (WTLS, WTP, WSP) et 
reste capable de fonctionner indépendemment du réseau mobile sous-jacent avec un support 
IP(GSM SMS et USSD) et non IP (GSM CSD et GPRS). [MEMBRES.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Datagram Protocol 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย  จึงแปลวา �(โพรโทคอล) ดับบลิวดีพี� 
 
 
French Term : User-agent TR 23 
Thai Equivalent : โปรแกรมประมวลผลขอมูล * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAE 
Definition : ซอฟตแวรหรือโปรแกรมประยุกตท่ีชวยแปลขอมูลซึ่งรับมาจากเซิรฟเวอร แลวนํามาแสดงผลบน
หนาจออุปกรณ WAP ใหแกผูใชบริการ ตัวอยางเชน WAP Browser แปลเอกสาร WML, WMLScript แลวนํามา
แสดงผล เปนตน [DEF01]. [SOWAP.TXT], [MEMBRES.TXT] 
Illustration :  
Chaque terminal mobile est  équipé de deux user-agents, des applications permettant d'interpréter 
des documents et de gérer des événements.  [COMMENT.TXT]  
Linguistic Specification : (Syn.) Agent utilisateur ** 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณาประกอบ หาก
พิจารณาจากความหมาย จะเห็นวา คําวา �agent� ก็คือ ซอฟทแวรหรือโปรแกรมท่ีแปลขอมูลแลวแสดงผลใหแก
ผูใชงาน (user) น่ันเอง   ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงแปล user-agent วา �โปรแกรมประมวลผลขอมูล�  โดยละคําวา 
ผูใชงาน ไวเพ่ือไมใหคําศัพทยาวเกินไป 
            **  อันท่ีจริงแลว �agent utilisateur� เปนศัพทภาษาฝร่ังเศสแทๆ  แตเหตุผลท่ีผูวิจัยเลือก �user-agent� 
เปนศัพทหลักแทน และใหศัพทวา �agent utilisateur� เปน synonym เพราะเอกสารภาษาฝร่ังเศสโดยสวนใหญ
จะใชคําวา �user-agent� เกือบท้ังหมด  มีเพียงสวนนอยเทาน้ันท่ีใช  �agent utilisateur� 
 
 
French Term : WTA user-agent TR 24 
Thai Equivalent :  โปรแกรมประมวลผลแอปพลิเคชันดับบลิวทีเอ * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAE 
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Definition : ซอฟตแวรชนิดหน่ึงซึ่งติดตั้งอยูในอุปกรณแว็พ และทําหนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยวกับการทํางานของ
โทรศัพท [COMMENT.TXT], [MEMBRES.TXT], [DEF01] 
Illustration :  
WTA : Wireless Telephony Application propose un environnement permettant de développer des 
services téléphoniques utilisant WAP. Son utilisation est basé sur le WTA user-agent 
[MEMBRES.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ผูวิจัยแปลโดยอางอิงจาก user-agent ใน TR 23 ท่ีกําหนดเปนศัพทภาษาไทยวา �โปรแกรม
ประมวลผลขอมูล�  มาพิจารณาประกอบกับการทับศัพทคําวา  WTA   
 
 
French Term : WML user-agent TR 25 
Thai Equivalent :  โปรแกรมประมวลผลขอมูลดับบลิวเอ็มแอล * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAE 
Definition : ซอฟตแวรชนิดหน่ึงท่ีติดตั้งอยูในอุปกรณแว็พ  ทําหนาท่ีแปลเน้ือหาของเอกสาร WML, WMLScript 
แลวนํามาแสดงผล เชน WAP Browser เปนตน  [DEF01], [COMMENT.TXT] 
Illustration :  
Les deux user-agents des terminaux sans fil WAP sont: le WML user-agent le WTA user-agent 
[COMMENT.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ผูวิจัยแปลโดยอางอิงจาก user-agent ใน TR 23 ท่ีกําหนดเปนศัพทภาษาไทยวา �โปรแกรม
ประมวลผลขอมูล�  มาพิจารณาประกอบกับการทับศัพทคําวา  WML 
 
 
French Term : WTA TR 26 
Thai Equivalent :  ดับบลิวทีเอ * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAE 
Definition : กลุมของแอปพลิเคชันท่ีมีกลไลเกี่ยวกับการใชงานฟงกชันตางๆของโทรศัพทมือถือ เชน การบันทึก
เลขหมาย  หรือการคนหารายช่ือรานอาหาร พรอมจองโตะอาหารผานทางโทรศัพทมือถือ  เปนตน [DEF01], 
[GUI2.TXT] 
Illustration :  
L'environnement  WTA  (Wireless Telephony Application) est destiné à fournir au niveau applicatif 
une communication avec les fonctions téléphoniques du mobile. [GUI2.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Telephony Applications 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
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ภาษาไทย  จึงแปลวา �ดับบลิวทีเอ� 
 
 
French Term : WMLScript TR 27 
Thai Equivalent :  (ภาษา)ดับบลิวเอ็มแอลสคริปต * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAE 
Definition : ภาษาสคริปตท่ีพัฒนามาจาก ECMAScript เชนเดียวกับ JavaScript และไดรับการออกแบบมา
สําหรับอุปกรณส่ือสารไรสายโดยเฉพาะ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสวยงามในการจัดรูปแบบของ WML 
และการแสดงผลขอมูลบนหนาจอของอุปกรณแว็พ และเพ่ือเพ่ิมความสามารถใหกับอุปกรณแว็พ เชน ทําให
สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีผูใชใสเขาไป หรือทําใหใชฟงกชันตางๆในสวนท่ีเกีย่วของกบัโทรศพัท
ได [INITIA~1.TXT], [MEMBRES.TXT], [DEF02]  
Illustration :  
On peut utiliser WMLScript pour valider des données saisies par l'utilisateur, tout comme on pourrait 
le faire avec JavaScript sur une page HTML. [MEMBRES.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท โดยถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย  จึงแปลวา �(ภาษา) ดับบลิวเอ็มแอลสคริปต� 
 
 
French Term : URL TR 28 
Thai Equivalent : ยูอารแอล [TH06] 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAE 
Definition : ท่ีอยูของขอมูลท่ีจัดเก็บไวในเซิรฟเวอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รูปแบบของยูอารแอลจะ
ประกอบดวยโพรโทคอลท่ีใชในการเขาถึงขอมูล ชื่อโดเมน (domain name)  และแฟมขอมูล  เชน  
http://chula.ac.th/default.htm 
http:// แปลวา ใช hypertext transfer protocol ในการติดตอส่ือสารเขาถึงขอมูล 
chula.ac.th  คือท่ีอยูของเซิรฟเวอรบนอินเทอรเน็ต หรือชื่อโดเมน 
/default.htm เปนชื่อแฟมขอมูล  [DEF06], [INITIA~1.TXT], [MEMBRES.TXT] 
Illustration :  
WAP utilise un modèle similaire au monde internet, les URLs (Uniform Resource Locators) qui 
identifient de manière unique une ressource sur une machine serveur donnée, comme un document 
wml par exemple. [MEMBRES.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Uniform Resource Locator 
Note : - 
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French Term : URI TR 29 
Thai Equivalent : ยูอารไอ* 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WAE 
Definition : การระบุตําแหนงของทรัพยากรท่ีเก็บไวใน WTA Server เพ่ือเขาไปสูสวนท่ีเปนมาตรฐานเฉพาะของ
เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี  [DEF02], [MEMBRES.TXT] 
Illustration :  
En plus des URLs, WAP utilise les URIs (Uniform Resource Identifers) pour s'adresser à des 
ressources non accédée par un protocole défini (fonctionnalités de téléphonie par exemple). 
[MEMBRES.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Uniform Resource Identifer 
Note : * ผูวิจัยกําหนดศัพทโดยอางอิงตามแบบของราชบัณฑิตยสถานท่ีบัญญัติศัพทคําวา URL ดวยการทับ
ศัพท โดยถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยวา �ยูอารแอล�    ดังน้ัน จึงแปล URI  ดวยการทับศัพท
เชนกันวา �ยูอารไอ�  
 
 
French Term : Session  TR 30 
Thai Equivalent : การส่ือสาร * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WSP 
Definition : การเชื่อมตอกันในเชิงตรรกะ (Logic) ระหวางปลายทางท้ังสองดานหรือระหวางไคลเอนตกับ
เซิรฟเวอร เพ่ือใหสามารถรับสงขอมูลกันได [DEF07], [GUI1.TXT] 
Illustration :  
WSP : Wireless Session Protocol Comme son nom l'indique, la couche session permet d'établir une 
session entre un client et un serveur c'est à dire de définir les paramètres de connexion pour 
effectuer des transactions. [GUI1.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * อันท่ีจริงแลว คําวา session น้ี ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติไวแลวใน ศัพทเทคโนโลยีสารสนเทศ วา 
�ชวงเวลาส่ือสาร�   แตหากพิจารณาความหมายท่ีแทจริงของศัพทน้ีท่ีใชในคลังขอมูลภาษา จะพบวาศพัทน้ีไมได
ส่ือความหมายท่ีเกี่ยวกับชวงเวลาเลย   ดังน้ัน ผูวิจัยจึงขอกําหนดศัพทน้ีเปนภาษาไทยวา �การส่ือสาร� เพ่ือให
ไดความหมายท่ีถูกตองตรงตามบริบทของศัพท 
 
 
French Term : Session orientée connexion TR 31 
Thai Equivalent :   การส่ือสารแบบกําหนดการเชื่อมตอ * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WSP 
Definition : การส่ือสารท่ีตองมีการเชื่อมตอท่ีมั่นคงและยาวนานระหวางไคลเอนตกับแว็พเกตเวย เพ่ือใหการ
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รับสงขอมูลไมมีเหตุขัดของ  และในอีกแงหน่ึงยังตองสามารถระงับการติดตอชั่วคราวและสามารถเรียกการ
เชื่อมตอกลับมาใหมโดยไมเปลืองทรัพยากรของระบบมากนัก   ในการส่ือสารแบบน้ีโพรโทคอล WSP จะตองมี
การติดตอกับโพรโทคอล WTP ในชั้นถัดไปเพ่ือใหชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล [DEF01], [GUI1.TXT] 
Illustration :  
La couche WSP permet ainsi à la couche application de bénéficier de deux types de sessions   
différentes : - Session orientée connexion dans laquelle la couche session va interagir avec la 
couche transaction. [GUI1.TXT] 
Linguistic Specification : (Syn.) Session en mode connecté 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลศัพท  คําวา session แปลวา �การส่ือสาร� ดังท่ี
อธิบายไวใน TR 30  สวนคําวา orientée connexion  ซึ่งตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา connection-oriented น้ัน 
ในเอกสาร [TH 05] ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไวเปนภาษาไทยวา �กําหนดการเชื่อมตอ�   ดังน้ันผูวิจัยจึง
กําหนดศัพทคําน้ีวา �การส่ือสารแบบกําหนดการเชื่อมตอ� 
 
 
French Term : Session orientée non-connexion TR 32 
Thai Equivalent :  การส่ือสารแบบไมกําหนดการเชื่อมตอ * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WSP 
Definition : การส่ือสารท่ีไมตองสรางการเชื่อมตอระหวางไคลเอนตกับแว็พเกตเวยกอน  การสงขอมูลจะไมมีการ
ตรวจสอบความถูกตองดวย WTP  แตจะอาศัย WDP ในการสงขอมูลโดยตรงเลย  [DEF01], [GUI1.TXT] 
Illustration :  
Session orientée non-connexion dans laquelle la couche session va directement agir au niveau de la 
couche transport pour l'envoi de datagrammes bruts. [GUI1.TXT] 
Linguistic Specification : (Syn.) Session en mode non-connecté 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลศัพท  คําวา session แปลวา �การส่ือสาร� ดังท่ี
อธิบายไวใน TR 30  สวนคําวา orientée non-connexion  ซึ่งตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา connectionless น้ัน 
ในเอกสาร [TH 05] ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไวเปนภาษาไทยวา �ไมกําหนดการเชื่อมตอ�   ดังน้ันผูวิจัยจึง
กําหนดศัพทคําน้ีวา �การส่ือสารแบบไมกําหนดการเชื่อมตอ� 
 
 
French Term : Pull TR 33 
Thai Equivalent : การส่ือสารแบบดึง * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WSP 
Definition : กระบวนการส่ือสารท่ีไคลเอนตตองรองขอขอมูลไปยังเซิรฟเวอรกอน  จากน้ันเซิรฟเวอรจึงจะสง
ขอมูลกลับมา [DEF01], [GUI1.TXT] 
Illustration :  
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Le navigateur se charge en effet de décoder les informations transmises par la passerelle WAP et 
qui ont été créés soit par le pull (demande de l'utilisateur) soir par le push (initiative d'un serveur). 
[GUI1.TXT] 
Linguistic Specification : (Ant.) Push 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลศัพท และพิจารณาจากความหมายของศัพทดวย  
ผูวิจัยจึงแปลศัพทน้ีวา �การส่ือสารแบบดึง� เพ่ือส่ือใหเห็นวาเปนการส่ือสารรูปแบบหน่ึง ไมใช �การดึง� ใน
ความหมายท่ีใชกันท่ัวไป 
  
 
French Term : Push TR 34 
Thai Equivalent : การส่ือสารแบบผลัก * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WSP 
Definition : กระบวนการส่ือสารท่ีเซิรฟเวอรสงขอมูลมายังไคลเอนตเอง โดยท่ีไคลเอนตไมตองรองขอขอมูลกอน  
(แตอาจตองบอกเซิรฟเวอรกอนวาตองการขอมูลแบบใด โดยบอกในรูปของการสมัครสมาชิกและระบุประเภท
ของขาวสาร)  [DEF01], [GUI2.TXT] 
Illustration :  
Dans le pull, le client retire vers lui l'information qui l'intéresse, alors que dans le push c'est le 
serveur qui est l'initiateur du message. [GUI2.TXT] 
Linguistic Specification : (Ant.) Pull 
Note : ศัพทคําน้ีไดมีการกําหนดเปนภาษาไทยไวแลวในเอกสาร [TH01] วา �เทคโนโลยีแบบผลัก�  แตท่ีจริงน้ัน 
�Push� เปนเพียงการส่ือสารแบบหน่ึงท่ีเซิรฟเวอรสงขอมูลมายังไคลเอนตเอง โดยท่ีไคลเอนตไมตองรองขอขอมลู
กอน  ซึ่งไมตองอาศัยเทคโนโลยีพิเศษใดๆ    ดังน้ันผูวิจัยจึงขอกําหนดศัพทน้ีวา �การส่ือสารแบบผลัก� เพ่ือให
สอดคลองกับศัพทท่ีกําหนดไวใน TR 33 ดวย 
 
 
French Term : Fiabilisation de transaction TR 35 
Thai Equivalent : ความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล* 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WTP 
Definition : กระบวนการรับประกันความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล โดยจัดใหมีการสงขอมูลใหมเมื่อขอมูล
สูญหายและปองกันไมใหเกิดความซ้ําซอนในการสง    ความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลน้ีแบงไดเปน 3 ระดับ
ดังน้ีตามกลไกของการส่ือสาร  ระดับ 0) การส่ือสารทางเดียวแบบไมมีรายงานผลการรับขอมูล (ความนาเชื่อถือ
นอย) (Connexion à sens unique sans acquittement) ระดับ 1) การส่ือสารทางเดียวแบบมีรายงานผลการรับ
ขอมูล (ความนาเชื่อถือปานกลาง) (Connexion à sens unique avec acquittement) ระดับ 2) การส่ือสารสอง
ทางแบบมีรายงานผลการรับขอมูล (ความนาเชื่อถือมาก) (Connexion à double sens avec acquittement) 
[DEF02], [GUI2.TXT] 
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Illustration :  
WAP : Le protocole WTP WTP : Wireless Transaction Protocol La couche WTP ou transaction : elle 
offre 3 services de fiabilisation de transaction � classe0 : connexion à sens unique sans 
acquittement (non fiable) � classe1 : connexion à sens unique avec acquittement (fiable) - classe2 : 
connexion à double sens avec acquittement (fiable) [GUI2.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ดวย 
 
 
French Term : Connexion à sens unique sans acquittement TR 36 
Thai Equivalent :  การส่ือสารทางเดียวแบบไมมีรายงานผลการรับขอมูล * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WTP 
Definition : การส่ือสารขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือนอยท่ีสุดหรืออยูในระดับ 0 (Class 0) เน่ืองจากจะไมมีการสง
ขอมูลใหมถาขอมูลสูญหาย  และไมมีการยืนยันผลการรับขอมูล   การส่ือสารประเภทน้ีเหมาะสําหรับการส่ือสาร
แบบผลัก (Push transaction) ท่ีผูสง (เซิรฟเวอร) ไมตองการการยืนยันวาผูรับ (ไคลเอนต) ไดรับขอมูลแลว   
[DEF02], [GUI2.TXT] 
Illustration :  
En effet : La classe0  (connexion à sens unique sans acquittement) a principalement été conçue 
pour l'application du protocole PUSH (vu ultérieurement) permettant à un serveur d'envoyer des 
informations à un mobile donné sans aucune vérification, le but étant ici d'optimiser le temps de la 
connexion et la bande passante du réseau.  [GUI2.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย 
 
 
French Term : Connexion à sens unique avec acquittement TR 37 
Thai Equivalent :  การส่ือสารทางเดียวแบบมีรายงานผลการรับขอมูล *  
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WTP 
Definition : การส่ือสารขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือปานกลางหรืออยูในระดับท่ี 1 (Class 1)  ในการส่ือสารประเภท
น้ีผูรับ (ไคลเอนต) จะยืนยันผลการรับขอมูลกลับมายังผูสง(เซิรฟเวอร)เมื่อไดรับขอมูลแลว   ถาขอมูลสูญหาย
ระหวางการสง  ก็จะไมมีการยืนยันผลการรับขอมูลสงกลับมา  ดังน้ันเซิรฟเวอรก็จะสงขอมูลใหไคลเอนตอีกคร้ัง
หน่ึง   การส่ือสารประเภทน้ีเหมาะสําหรับการส่ือสารแบบผลัก (Push transaction) ท่ีเซิรฟเวอรตองการความ
มั่นใจวาไคลเอนตไดรับขอมูลแลว  [DEF02], [GUI2.TXT] 
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Illustration :  
La classe1 (connexion à sens unique avec acquittement) permet d'effectuer un PUSH avec 
acquittement (on peut imaginer ce genre de transaction pour des informations distribuées de grande 
importance comme des avis de cotation en bourse). [GUI2.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย 
 
 
French Term : Connexion à double sens avec acquittement TR 38 
Thai Equivalent :  การส่ือสารสองทางแบบมีรายงานผลการรับขอมูล * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WTP 
Definition : การส่ือสารขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุดหรืออยูในระดับ 2 (Class 2) เน่ืองจากชวยปองกันการ
สงขอมูลซ้ําซอน หากคํายืนยันผลการรับขอมูลท่ีไคลเอนตสงกลับมาใหเซิรฟเวอรเกิดสูญหาย    กลไกของการ
ส่ือสารประเภทน้ีก็คือ เมื่อเซิรฟเวอรไดรับคํารองขอขอมูลจากไคลเอนตแลว  เซิรฟเวอรจะสงคํายืนยันกลับไปให
ไคลเอนตทราบวาไดรับคํารองขอขอมูล และก็สงขอมูลท่ีรองขอมาน้ันไปใหไคลเอนตพรอมกันหรือในเวลาตอมา   
จากน้ันเมื่อไคลเอนตไดรับขอมูลตามท่ีรองขอแลว  ก็จะยืนยันกลับไปใหเซิรฟเวอรทราบวาไดรับขอมูลเรียบรอย
แลว   วิธีน้ีจะทําใหท้ังสองฝายทําการสงรับขอมูลไดอยางถูกตองสมบูรณ  [DEF02], [GUI2.TXT] 
Illustration :  
La classe 2 (Connexion à double sens avec acquittement) permet d'effectuer toutes les autres 
connexions qui nécessitent un échange fiable entre le client et le serveur. [GUI2.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย 
 
 
French Term : SSL TR 39 
Thai Equivalent :  (โพรโทคอล)เอสเอสแอล * 
Grammatical Category : Noun (m.) Subject Field : WAP >> WTLS 
Definition : มาตรฐานความปลอดภัยของการรับสงขอมูลทางอินเทอรเน็ต โพรโทคอลเอสเอสแอลเปนตนแบบ
ของการพัฒนาโพรโทคอลความปลอดภัยบนเครือขายไรสาย (WTLS)     วัตถุประสงคของโพรโทคอลความ
ปลอดภัยก็คือเพ่ือปองกันผูรับขอมูลท่ีไมพึงประสงค โดยใชการเขารหัสของขอมูล ซึ่งจะใชกุญแจท่ีเปนท่ีรูจักกัน
ระหวางผูรับและผูสงเทาน้ัน  ถาผูรับไมมีกุญแจท่ีถูกตองก็จะไมสามารถถอดรหัสขอมูลและทําการอานขอมูลได  
[DEF02], [INITIA~1.TXT] 
Illustration :  
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Le protocole SSL, bien connu des internautes, est actuellement la référence pour sécuriser une 
transmission sur Internet. [GUI2.TXT] 
Linguistic Specification : (Full Form) Secure Sockets Layer,  (Syn.) TLS (Transport Layer Security) 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย  จึงแปลวา �(โพรโทคอล)เอสเอสแอล� 
 
 
French Term : Transaction sécurisée TR 40 
Thai Equivalent :  การทําธุรกรรมอยางปลอดภัย* 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WTLS 
Definition : การทําธุรกรรมอยางปลอดภัยซึ่งไดรับการรับรองตามมาตรฐานของโพรโทคอลดับบลิวทีแอลเอส   
(WTLS) รูปแบบของการทําธุรกรรมอยางปลอดภัยท่ีกําหนดไวในโพรโทคอล WTLS มี 4 อยางดังน้ี 1. การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Intégrité)  2. การรับรองขอมูลลับเฉพาะ (Confidentialité) 3. การตรวจสอบ
ผูดําเนินธุรกรรม (Authentification) 4. การยกเลิกขอมูลท่ีไมถูกตอง (Protection) 
Illustration :  
Le micro-navigateur doit également connaître son mode d'interaction avec les différentes couches 
de la pile de protocoles Wap pour initialiser une requête, lancer une transaction sécurisée, 
susprendre et reprendre une session si besoin est, etc. [INITIA~1.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย 
 
 
French Term : Intégrité TR 41 
Thai Equivalent :  การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WTLS 
Definition : การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีรับสงกันระหวางอุปกรณส่ือสารแบบเคล่ือนท่ี (ไคลเอนต)
และเซิรฟเวอร เพ่ือใหแนใจวาขอมูลน้ันไมไดถูกเปล่ียนแปลงแกไขในระหวางการสง [COMMENT.TXT], 
[DROITA~1.TXT], [FILUNI~1.TXT], [DEF02] 
Illustration :  
Celle-ci est basée sur le standard SSL (Secure Socket Layer) et permet: de crypter les échanges de 
données de garantir l'intégrité des données (vérifier que celles-ci n'ont pas été modifiées) 
[COMMENT.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
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ประกอบดวย 
 
 
French Term : Confidentialité TR 42 
Thai Equivalent : การรับรองขอมูลลับเฉพาะ * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WTLS 
Definition : การรับรองวาขอมูลท่ีรับสงกันระหวางไคลเอนทและเซิรฟเวอรเปนขอมูลลับสวนบุคคลของสองฝาย 
(ไคลเอนตและเซิรฟเวอร) เทาน้ัน  บุคคลอ่ืนท่ีมาลักลอบขอมูลและไมมีกุญแจสําหรับเขาและถอดรหัสขอมูล ก็
จะไมสามารถอานและเขาใจขอมูลน้ันได  [FILUNI~1.TXT], [DROITA~1.TXT], [GUI1.TXT], [DEF02] 
Illustration :  
Le protocole WTLS permet de respecter trois des quatre contraintes principales lorsqu'on parle de 
sécurité liée aux réseaux : 1 - la confidentialité : elle assure aux deux parties en présence 
(mécanisme client serveur) qu'elles sont les seules à avoir accés aux informations échangées. 
[GUI1.TXT] 
Linguistic Specification : (Syn.) Secret  (n.m.) 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย 
 
 
French Term : Authentification TR 43 
Thai Equivalent : การตรวจสอบผูดําเนินธุรกรรม * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WTLS 
Definition : การตรวจสอบบุคคลท่ีจะดําเนินธุรกรรมผานทางแอปพลิเคชันหรืออุปกรณส่ือสารแบบไรสาย  อัน
เปนกลไกความปลอดภัยรูปแบบหน่ึงของโพรโทคอล WTLS  [DROITA~1.TXT], [MEMBRES.TXT] 
Illustration :  
Authentification : WTLS contient des mécanismes pour établir une authentification d'un terminal 
mobile ou d'une application [MEMBRES.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย 
 
 
French Term : Protection (contre le déni de service) TR 44 
Thai Equivalent : การยกเลิกขอมูลท่ีไมถูกตอง * 
Grammatical Category : Noun (f.) Subject Field : WAP >> WTLS 
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Definition : การตรวจสอบและยกเลิกขอมูลท่ีสงไปแลวหรือยังไมไดตรวจสอบความถูกตอง  [EPSIC.TXT], 
[FLUNI~.1.TXT], [MEMBRES.TXT] 
Illustration :  
Protection contre le déni de service: WTLS met en oeuvre un dispositif pour détecter et rejeter des 
données rejouées ou non vérifiées. [MEMBRES.TXT] 
Linguistic Specification : - 
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทน้ีคือการแปลจากความหมายของศัพท  เพราะผูวิจัยเห็นวาหาก
แปลตรงตัวตามรูปศัพท  จะทําใหส่ือความหมายไดไมถูกตองตามมโนทัศนท่ีแทจริง 
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ดัชนีคนศัพท 
 

French Term Thai Equivalent Extraction 
Record 

Terminological 
Record 

A 
Architecture WAP สถาปตยกรรมแว็พ ER 04 TR 04 
Authentification การตรวจสอบผูดําเนินธุรกรรม ER 43 TR 43 
C 
Carte การด ER 13 TR 13 
Coder เขารหัส ER 10 TR 10 
Confidentialité การรับรองขอมูลลับเฉพาะ ER 42 TR 42 
Connexion à double sens avec 
acquittement 

การส่ือสารสองทางแบบมี
รายงานผลการรับขอมูล 

ER 38 TR 38 

Connexion à sens unique avec 
acquittement 

การส่ือสารทางเดยีวแบบมี
รายงานผลการรับขอมูล 

ER 37 TR 37 

Connexion à sens unique sans 
acquittement 

การส่ือสารทางเดยีวแบบไมมี
รายงานผลการรับขอมูล 

ER 36 TR 36 

Conversion des protocoles การแปลงโพรโทคอล ER 09 TR 09 
D 
Décoder ถอดรหัส ER 11 TR 11 
F 
Fiabilisation de transaction ความนาเชื่อถือของการรับสง

ขอมูล 
ER 35 TR 35 

I 
Intégrité การตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูล 
ER 41 TR 41 

Internet mobile อินเทอรเน็ตไรสาย ER 03 TR 03 
P 
Paquet เด็ค ER 12 TR 12 
Passerelle WAP แว็พเกตเวย ER 06 TR 06 
Protection (contre le déni de 
service) 

การยกเลิกขอมูลท่ีไมถกูตอง ER 44 TR 44 

Pull การส่ือสารแบบดงึ ER 33 TR 33 
Push การส่ือสารแบบผลัก ER 34 TR 34 
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S 
Serveur WAP แว็พเซิรฟเวอร ER 08 TR 08 
Serveru Web เว็บเซิรฟเวอร ER 07 TR 07 
Session การส่ือสาร ER 30 TR 30 
Session orientée connexion การส่ือสารแบบกาํหนดการ

เชื่อมตอ 
ER 31 TR 31 

Session orientée non-connexion การส่ือสารแบบไมกาํหนดการ
เชื่อมตอ 

ER 32 TR 32 

SGML (ภาษา)เอสจีเอ็มแอล ER 16 TR 16 
SSL (โพรโทคอล)เอสเอสแอล ER 39 TR 39 
T 
Terminal mobile อุปกรณส่ือสารไรสาย ER 05 TR 05 
Transaction sécurisée การทําธุรกรรมอยางปลอดภัย ER 40 TR 40 
U 
URI ยูอารไอ ER 29 TR 29 
URL ยูอารแอล ER 28 TR 28 
User-agent โปรแกรมประมวลผลขอมูล ER 23 TR 23 
W 
W3C องคกรดับบลิวทรีซ ี ER 17 TR 17 
WAE (โพรโทคอล)ดับบลิวเออ ี ER 18 TR 18 
WAP แว็พ ER 02 TR 02 
WAP Forum องคกรแว็พฟอรัม ER 01 TR 01 
WDP (โพรโทคอล)ดับบลิวดีพี ER 22 TR 22 
WML (ภาษา)ดับบลิวเอ็มแอล ER 14 TR 14 
WML Script (ภาษา)ดับบลิวเอ็มแอลสคริปต ER 27 TR 27 
WML user-agent โปรแกรมประมวลผลขอมูล

ดับบลิวเอ็มแอล 
ER 25 TR 25 

WSP (โพรโทคอล)ดับบลิวเอสพ ี ER 19 TR 19 
WTA ดับบลิวทีเอ ER 26 TR 26 
WTA user-agent โปรแกรมประมวลผล         

แอปพลิเคชันดับบลิวทีเอ 
ER 24 TR 24 

WTLS (โพรโทคอล)ดับบลิวทีแอลเอส ER 21 TR 21 
WTP (โพรโทคอล)ดับบลิวทีพี ER 20 TR 20 
X 
XML (ภาษา)เอ็กซเอ็มแอล ER 15 TR 15 
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