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ABSTRACT 
 
Department of Translation and Interpretation, Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
MAJOR: English-Thai Translation  
KEYWORD: Open XML / Open Document / Open Standard / Open Format  
 
JATTURAPUT NILUMPRACHART: TERMINOLOGY Open XML. THESIS ADVISOR:  
ASSISTANT PROFESSOR DR.WIROTE AROONMANAKUN, 154 pp. ISBN XXXXXX-XXX-X. 
 
 The objective of this special research is to revise the Open XML terminology of 
Microsoft (Thailand) through terminology theories and procedures in order to gain those Thai 
equivalents that are frequently used and accepted by the majority. The results and findings of 
this special research will benefit those who are working in IT industry and who will need a 
reference material regarding Open XML technology. 
 
 The methodology of this terminology on Open XML is done with 5 steps including (1) 
Setting the scope of terminological research (2) Data collecting and corpus building (3) Bringing 
all the terms in Microsoft Terminology to search in the built corpus (4) Revising the selected 
terms after the search with conceptual analysis and (5) terminological records. 
 
 This terminology consists of 50 terms as revised through conceptual analysis. Each 
record consists of source term, Thai equivalent, grammatical category, subject field, definition, 
illustration, linguistic specification and note.  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 
 ในปจัจบุนัเทคโนโลยดีา้นไอทมีกีารพฒันากา้วไกลไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ การพฒันาแอพพลเิคชนั
ต่างๆ เกดิขึน้ทุกๆ วนิาท ีประดษิฐกรรมและนวตักรรมเหล่านี้ท าใหเ้กดิความตอ้งการทีจ่ะตอ้งมชีื่อเรยีก
ตามมาเสมอ ตวัอยา่งเช่น ค าว่า Operating System ทีแ่ปลว่า “ระบบปฏบิตักิาร” หรอืค าว่า email ที่
แปลว่า “จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์” เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามเนื่องจากการพฒันาทีม่อียา่งต่อเนื่องจนเป็น
พลวตัท าใหบ้่อยครัง้ไมส่ามารถแปลค าไทยออกมาไดท้นัตามความตอ้งการของผูอ่้านหรอืบ่อยครัง้
จ าเป็นตอ้งใชก้ารทบัศพัทเ์นื่องจากหากแปลแลว้จะยดืเยือ้และเป็นภาษาทีไ่มส่ามารถเขา้ใจได ้
ตวัอยา่งเช่นค าว่า malware ทีห่ลายคนแปลว่า “ซอฟตแ์วรป์ระสงคร์า้ย” แต่กลบัไมเ่กดิภาพทีช่ดัเจนแก่
ผูอ่้าน จงึตอ้งมกีารถ่ายเสยีงออกมาว่า “มาลแวร”์ หรอืค าว่า Microsoft Office ซึง่เป็นชื่อเฉพาะของ
โปรแกรมทีห่ลายคนแปลว่า “โปรแกรมส าหรบัส านกังาน” แต่กย็งัไมถ่อืเป็นค าแปลทีต่ดิตลาดเท่ากบัการ
ทบัศพัทไ์ปว่า “โปรแกรม Microsoft Office” ดงันัน้ การแปลค าศพัทใ์นวงการไอทจีงึประกอบไปดว้ยการ
แปลความของค า และการทบัศพัทซ์ึง่ถือว่าเป็นการแปลเฉพาะทางทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัในเรือ่งของ
ความจ าเป็นทีต่อ้งทบัศพัท์หรอืใชค้ าภาษาองักฤษปะปนเขา้มามากกว่าการแปลเฉพาะ อยา่งเช่นการ
แปลวรรณกรรม หรอืการแปลทางกฎหมายทีม่กีารแปลเป็นค าไทยทัง้หมด 
 
 รปูแบบเอกสารทีเ่รยีกว่าโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล (Office OpenXML หรอืเรยีกโดยยอ่ว่า Open 
XML) นี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาทางดา้นไอทเีช่นกนั โอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลคอืมาตรฐานเอกสาร
แบบเปิดทีพ่ฒันาและเสนอใหใ้ชโ้ดยบรษิัทไมโครซอฟท ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่ (Microsoft Corporation) 
ส าหรบัการใชง้านในชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ทัง้ Office, Excel และ PowerPoint ซึง่โอเพ่น
เอก็ซเ์อม็แอลนี้สามารถเปิดใชง้านรว่มกบัโปรแกรมหรอืแอพพลเิคชนัต่างๆ ของบรษิทัอื่นไดแ้ละ
สามารถน าไปใชท้ างานบนแพลตฟอรม์ต่างชนิดกนัไดอ้ยา่งลงตวั (Tom Ngo, 2006) โอเพ่นเอก็ซเ์อม็
แอลนี้มปีระโยชน์อยา่งมากส าหรบัองคก์รทีใ่ชง้านแอพพลเิคชนัจากหลากหลายแห่งแต่ตอ้งการใช้
รปูแบบเอกสารทีเ่ป็นมาตรฐานและสามารถแลกเปลีย่นกนัระหว่างแอพพลเิคชนัได ้โดยทีไ่มต่อ้งแปลง
ไฟลก่์อนน าไปใชก้บัแอพพลเิคชนัอื่นๆ โอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนี้ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการทาง
เทคนิค (Technical Committee (TC45)) แห่งองคก์ร ECMA International และ ISO เป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ โดยทีค่ณะกรรมการในองคก์รดงักล่าวประกอบดว้ยตวัแทนจากบรษิทัต่างๆ ในวงการไอทแีละ
ขอ้มลูสารสนเทศไดแ้ก่ บรษิทั Apple, Barclays Capital, BP, The British Library, Essilor, Intel, 
Microsoft, Novell, Statoil, Toshiba, และ U.S. Library of Congress ซึง่ทัง้หมดลว้นเป็นผูน้ าในวงการ
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศส าคญัของโลก 
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 อนัทีจ่รงิแลว้รปูแบบของเอกสารโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนี้ถูกน ามาใชง้านในชวีติประจ าวนัของเรา
แลว้ในแอพพลเิคชนัเด่นๆ หลายชนิด อยา่งเช่น Microsoft Office 2007 โดยสามารถสงัเกตไดง้า่ยๆ 
จากลกัษณะของนามสกุลไฟลท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป กล่าวคอื จากเดมิที ่Microsoft Word บนัทกึไฟลด์ว้ย
นามสกุล .doc จะเปลีย่นเป็นบนัทกึดว้ยนามสกุล .docx ทีเ่ป็นรปูแบบของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล และส
เปรดชทีใน Microsoft Excel ทีจ่ากเดมิบนัทกึดว้ย .xls กจ็ะเปลีย่นเป็น .xlsx และแผ่นไสลดก์ารน าเสนอ
ใน Microsoft PowerPoint จากเดมิทีเ่คยเป็น .ppt กจ็ะเปลีย่นเป็น .pptx ซึง่การบนัทกึไฟลด์ว้ยนามสกุล
ใหมน่ี้จะเป็นการบนัทกึในรปูแบบของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลทีส่ามารถแปลงขอ้มลูไฟลไ์ปเป็นเอกสาร
อเิลก็ทรอนิกสร์ปูแบบอื่นอยา่งเช่น PDF ไฟลภ์าพ หรอืภาษาเวบ็เพจอื่นๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดายโดยทีไ่มต่อ้ง
เสยีเวลาเปลีย่นแปลงอะไรมากนกั 
 
 จากการพฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้ของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลท าใหเ้หน็ว่า การแปลเอกสารในเนื้อหา
เกีย่วกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนี้กจ็ะมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ทุกวนัเพื่อท าใหผู้ใ้ชแ้ละผูพ้จิารณาเกีย่วกบัโอ
เพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนี้รบัทราบขอ้มลูเพิม่เตมิใหม่ๆ  จากการพฒันาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั ผูแ้ปลเองกต็อ้ง
คอยตดิตามความคบืหน้าของการพฒันาโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลอยูเ่สมอ แต่การแสวงหาทรพัยากรทีจ่ะใช้
เพื่อเป็นแหล่งอา้งองิในการใชศ้พัทเ์พื่อแปลค าเฉพาะต่างๆ นัน้ยงัคงมปีรมิาณน้อยเนื่องจากการผลติ
ประมวลศพัทน์ัน้ยงัไมส่ามารถท าไดร้วดเรว็ตามเทคโนโลยโีอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลทีม่เีพิม่เตมิทุ กวนั ทาง
ไมโครซอฟทเ์องกไ็ดเ้สนอประมวลศพัทส์ าหรบัการแปลเนื้อหาเกีย่วกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลไวท้ี ่
http://www.microsoft.com/Thailand/localization เพื่อช่วยใหน้กัแปลของไมโครซอฟทไ์ดใ้ชง้าน แต่ทว่า
การจะใชป้ระมวลศพัทด์งักล่าวกบัการแปลเอกสารเรือ่งโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลทีม่ใิชเ้อกสารของ
ไมโครซอฟทน์ัน้ยงัไมถ่อืเป็นมาตรฐานได ้เนื่องจากประมวลศพัทด์งักล่าวยงัไมม่กีารระบุวธิกีารแปลของ
ค าต่างๆ อยา่งชดัเจนตามกระบวนการทางศพัทวทิยา และการแปลศพัทข์องทางไมโครซอฟทน์ัน้ถอืเป็น
สิง่ทีไ่มโครซอฟทแ์ปลขึน้มาเองโดยทีย่งัไมม่กีารอา้งองิจากแหล่งอา้งอิงทีน่่าเชื่อถอืและเป็นทางการ
อยา่งเช่นราชบณัฑติยสถานหรอืสถาบนัทางวชิาการอื่นๆ  
 
 ดงันัน้ การสรา้งประมวลศพัทจ์งึไมค่วรเป็นการก าหนดโดยผูใ้ดและควรมาจากแหล่งขอ้มลูทีใ่ช้
งานไดจ้รงิผูห้นึ่งดงัที ่Cabré (1998:pp. 115) กล่าวว่า “Terms for a special language glossary must 
be “collected” from real text, and not “invented” or “created” by terminologist.” การวจิยัครัง้นี้จงึมุง่
รวบรวมแหล่งขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ไมว่่าจะเป็นขา่ว เอกสารคู่มอื หรอืหน้าเวบ็เพจทีเ่กีย่วกบัโอเพ่น
เอก็ซเ์อม็แอลทีจ่ดัท าโดยบรษิทัและองคก์รต่างๆ นอกเหนือไปจากไมโครซอฟท ์เพื่อสรา้งคลงัขอ้มลู
ภาษาทีม่คีวามเป็นกลางและเป็นขอ้มลูจรงิจากเอกสารทีม่กีารใชง้านจรงิมากทีสุ่ด จากนัน้จะน าค าทีไ่ด้
จากประมวลศพัทข์องไมโครซอฟทม์า search ในคลงัขอ้มลูภาษา (Corpus) ทีส่รา้งขึน้ในการวจิยัครัง้นี้
แลว้น าค าทีพ่บความถีส่งูสุดสงูสุด 50 ค ามาวเิคราะหม์โนทศัน์สมัพนัธต์ามหลกัวชิาและหาแหล่งอา้งองิที่
เหมาะสมใหแ้ก่การแปลค าศพัทน์ัน้ๆ พรอ้มทัง้เสนอแนะค าทีพ่บความถีส่งูในคลงัขอ้มลูศพัทท์ีพ่บในการ
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วจิยัครัง้นี้และไมพ่บในประมวลศพัทข์องไมโครซอฟทเ์พื่อใหร้วบรวมไวใ้นประมวลศพัทข์อง
ไมโครซอฟทต่์อไปอกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

1. เพื่อคดัเลอืกค าศพัทใ์นเรือ่งโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลของบรษิทัไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) ทีพ่บว่า
มกีารใชจ้รงิจ านวน 50 ค า 

2. เพื่อวเิคราะหม์โนทศัน์สมัพนัธแ์ละใหค้ าแปลทีเ่หมาะสมแก่ศพัทท์ีค่ดัเลอืกมา 50 ค า 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 
ค าศพัทท์ัง้ 50 ค าทีค่ดัเลอืกมาจากประมวลศพัทเ์รือ่งโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลของไมโครซอฟท ์(ประเทศ
ไทย) นัน้จะมมีโนทศัน์สมัพนัธก์นัอยา่งเป็นระบบและเชื่อมโยงกบัเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกนักบัเทคโนโลยี
ของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลและมคี าไทยทีเ่ป็นทีน่ิยมใชก้นัในเอกสารไทยทีน่ ามาอา้งองิ 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 
 ประมวลศพัทค์รัง้นี้เป็นประมวลศพัทท์ีมุ่ง่ช าระประมวลศพัทเ์ดมิทีไ่ดม้าจากไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) ขอบเขตของการวจิยัจงึเป็นการแสวงหาตวัอยา่งเอกสารจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  ทีม่คีวาม
น่าเชื่อถอืเป็นเป็นตวัแทน (Representativeness) ของการใชภ้าษาทีเ่กีย่วกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลจรงิๆ  
คลงัขอ้มลูภาษาทีจ่ดัสรา้งขึน้ครัง้นี้เป็น specialized corpus ทีเ่น้นการเลอืกตวัอยา่งบทความจากขอ้มลู
แหล่งต่างๆ เพื่อใหม้คีวามหลากหลายและมคีวามน่าเชื่อถอื โดยแหล่งของขอ้มลูทีร่วบรวมมาจะไมไ่ดม้า
จากเอกสารของไมโครซอฟทท์ีเ่ป็นเจา้ของเทคโนโลยโีอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลเพยีงอยา่งเดยีวแต่จะรวบรวม
จากแหล่งอื่นๆ เช่น บทความขา่วจาก New York Times หรอืเอกสารขา่วจาก CNet News ทีเ่ป็น
แหล่งขา่วทางดา้นไอททีีม่ชีื่อเสยีง เป็นตน้ เอกสารทีน่ ามาจากแหล่งต่างๆ ดงักล่าวมจี านวนทัง้หมด 55 
บทความ มจี านวน 196,131 ค า ผูว้จิยัจะน าค าทัง้หมดทีม่ใีนประมวลศพัทข์องไมโครซอฟท ์ (ประเทศ
ไทย) มา search หาในคลงัขอ้มลูภาษาแลว้คดัเลอืก 50 อนัดบัแรกมาท าการวจิยัและวเิคราะหม์โนทศัน์
สมัพนัธเ์พื่อบนัทกึขอ้มลูศพัทอ์ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากกการวิจยัครัง้น้ี 
 

1. ประโยชน์แก่นักแปลของไมโครซอฟท์ นกัแปลเอกสารของไมโครซอฟทน์ัน้ตอ้งแปล
เอกสารทีอ่อกมาจากไมโครซอฟทเ์พื่อใหผู้อ่้านในหลายๆ กลุ่มซึง่ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงลกูคา้ของ
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ไมโครซอฟทเ์พยีงอยา่งเดยีว ผูอ่้านงานแปลอาจจะไมเ่ขา้ใจสิง่ทีไ่มโครซอฟทแ์ปลไวต้าม
มาตรฐานของตนเองไดห้มดจงึต้องอาศยัประมวลศพัทท์ี่มคีวามเป็นกลางเพื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจทีช่ดัเจน 
 

2. ประโยชน์แก่นักแปลทัว่ไปในวงการไอที นอกเหนือไปจากนกัแปลของไมโครซอฟทเ์อง
แลว้นกัแปลเอกสารในวงการไอทเีช่น นิตยสารไอทแีละนกัแปลเวบ็เพจทัว่ไปนัน้ตอ้งการ
แหล่งอา้งองิทีเ่ป็นกลางเพื่อใหเ้กดิการแปลทีเ่ป็นมาตรฐานและสามารถน างานแปลนัน้ไปใช้
เป็นแหล่งอา้งองิทีถู่กตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอกสารทีต่อ้งยืน่ต่อราชการ เพราะเอกสาร
ดา้นโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลส่วนใหญ่ตอ้งน าเสนอต่อองคก์รรฐับาล การใชศ้พัทท์ีม่กีารบญัญตัิ
ชดัเจนจงึมคีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ตอ้งอาศยัการจดัท าประมวลศพัทท์ีเ่ป็นไปตามหลกัวชิา
โดยเฉพาะ 
 

3. ประโยชน์แก่ผูแ้ปลซอฟตแ์วร ์(Software Localizer) ผูแ้ปลซอฟตแ์วร ์หรอื Software 
Localizer คอืผูท้ีต่อ้งแปลภาษาทีอ่ยูใ่นซอฟตแ์วรท์ัง้หมดเป็นภาษาทอ้งถิน่ในประเทศนัน้ๆ 
หากมปีระมวลศพัทท์ีม่คีวามเป็นกลางแลว้ผูแ้ปลซอฟตแ์วรน์ี้จะแปลค าศพัทต่์างๆ ไดต้าม
มาตรฐานทีน่กัแปลเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไดต้รงกนัท าใหผู้ใ้ชซ้อฟตแ์วรแ์ละผูอ่้านเอกสาร
ทีแ่ปลโดยนกัแปลในขอ้ 1 และ 2 นัน้เกดิความเขา้ใจทีต่รงกนั 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนี้ จะกล่าวถงึเอกสารทางวชิาการทีร่วบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ี
และแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ทีส่ามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการวจิยัครัง้นี้ได ้โดยแบ่งการทบทวน
วรรณกรรมออกเป็น 3 หมวด คอื 
 

1. ทฤษฎทีางดา้นศพัทวทิยา  
2. ทฤษฎภีาษาศาสตรค์ลงัขอ้มลู  
3. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล  
 
ทฤษฎทีางดา้นศพัทวทิยาเช่น ศพัทวทิยา และภาษาศาสตรค์ลงัขอ้มลูจะถูกน ามาใชเ้พื่อเป็น

แนวทางในการสรา้งคลงัขอ้มลูภาษาและการวเิคราะหค์ าศพัท ์รวมทัง้ใชเ้พื่อสนบัสนุนสมมตฐิานของการ
วจิยัครัง้นี้ดว้ย ในส่วนทา้ย ผูว้จิยัจะส ารวจความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล โดยจะกล่าวถงึ
ประวตัคิวามเป็นมา ลกัษณะภาพรวมคุณสมบตัแิละความส าคญัต่างๆ ของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลทีม่ต่ีอ
วงการไอทแีละบทบาททีม่ต่ีอการแปลทางดา้นไอทขีองประเทศไทย  
 
2.1 ทฤษฎีศพัทวิทยา 
 
นิยามของศพัทวิทยา (Terminology)  
 
 ศพัทวทิยา (Terminology) คอืศาสตรท์ีศ่กึษาธรรมชาตขิองค าศพัทใ์นภาษาใดภาษาหนึ่ง โดย
ใชก้ระบวนการและทฤษฎทีางภาษาศาสตรเ์ขา้มาช่วยในการนิยามค าศพัทน์ัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้
งานต่างๆ Cabré (1998) กล่าวไวว้่าศพัทวทิยามนียัหรอืความหมายครอบคลุมอยูส่ามสิง่คอืกฎ 
(Principle) แนวทางปฏบิตั ิ(Guideline) และ กลุ่มของค าศพัท ์(Set of Terms) ดงันี้ 
 

1. กฏและพืน้ฐานความคดิทีใ่ชก้ าหนดกระบวนการการศกึษาค าศพัท์ 
2. แนวทางปฎบิตัเิพื่อการท างานเกีย่วกบัศพัทวทิยา 
3. กลุ่มของค าศพัทใ์นหวัเรือ่งเฉพาะทางเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 

 
ตามแนวคดิดงักล่าวนี้ศพัวทิยาเกีย่วขอ้งกบัการจดัการขอ้มลู (Set of Terms) โดยที ่Cabré 

(1998) กล่าวว่าศพัท ์(terms) ต่างจากค า (word) ตรงที ่term คอืหน่วยทีม่คีวามหมายหรอืประกอบขึน้
จากค าต่างๆ ทีเ่ป็นตวัแทนของมโนทศัน์ (specific concept) ในหมวดสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง การจดัการ
คลงัขอ้มลูภาษาเหล่านี้ตอ้งอาศยักระบวนการทีเ่ป็นระบบมแีนวทางมาตรฐานชดัเจน (Guideline) และมี
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พืน้ฐานอยูบ่นทฤษฎทีีย่อมรบั (Principle) โดยที ่Cabré เสรมิว่าศพัทวยิานัน้เป็นสหวทิยา 
(Interdisciplinary Field) ทีต่อ้งอาศยัแนวคดิและทฤษฎทีางดา้นภาษาศาสตรแ์ละศาสตรแ์ขนงอื่นๆ ที่
ใกลเ้คยีงเพื่อใชป้ระกอบการนิยามใหถู้กตอ้งอกีดว้ย 
 

จากแนวคดิดงักล่าว ช่วยใหส้รา้งความเข้าใจทีว่่าศพัทวทิยานัน้เป็นศาสตรท์ีต่อ้งอาศยัขอ้มลูและ
น ามาวเิคราะหโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญ จงึกล่าวไดว้่าศพัทวทิยาเป็นทัง้การศกึษาเชงิปรมิาณและการศกึษาเชงิ
คุณภาพประกอบกนั ผลผลติทีไ่ดจ้ากศพัทวทิยานัน้เกดิแก่บุคคลในหลายๆ กลุ่มทัง้นกัศพัทวทิยาเอง
และตวัผูใ้ชง้าน ส าหรบันกัศพัทวทิยานัน้จะไดเ้รยีนรูแ้ละทดสอบสมมตฐิานของตนในการสรา้งประมวล
ศพัทแ์ต่ละครัง้ และตวัผูใ้ชง้านเองกจ็ะไดป้ระโยชน์จากประมวลศพัทท์ีเ่กดิขึน้เพื่อประกอบการท างานที่
เกีย่วกบัภาษาอยา่งเช่น การสอนภาษาหรอืการแปลเป็นตน้  
 
ความแตกต่างระหว่างประมวลศพัทแ์ละพจนานุกรม  
 
 การสรา้งประมวลศพัทไ์มใ่ช่การสรา้งพจนานุกรม แหล่งขอ้มลูอา้งองิทัง้สองประเภทมลีกัษณะ
ขอ้มลู วตัถุประสงค ์และองคป์ระกอบอื่นๆ ทีแ่ตกต่างกนั ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ ประมวลศพัทท์ีม่าจาก
การศกึษาทางดา้นศพัทวทิยานัน้เป็นการศกึษามโนทศัน์ทีอ่ยูใ่นศพัทท์ีอ่ยูใ่นสาข าวชิาหมวดต่างๆ 
ในขณะทีพ่จนานุกรมคอืผลผลติทางดา้นภาษาศาสตรท์ีร่วบรวมกลุ่มของค าทีค่ดัสรรไวแ้ละมกีารให้
ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค านัน้ๆ (Cabré, 1998: 31-32) 
 
 ส าหรบัลกัษณะของประมวลศพัทน์ัน้ Wüster กล่าวว่าพจนานุกรมเริม่ตน้สรา้งจากการรวบรวม
ค าแลว้จงึเขา้สู่กระบวนการใส่ขอ้มลูทางภาษาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัค านัน้ ในขณะทีป่ระมวลศพัทจ์ะเริม่
มโนทศัน์ของ term แลว้ด าเนินการเขา้สู่ขึน้ของการก าหนดศพัทเ์พื่อใชเ้ป็นตวัแทนมโนทศัน์นัน้ และชุด
ของมโนทศัน์หลายๆ มโนทศัน์ที่มคีวามสมัพนัธก์นัเกีย่วโยงกนัเรยีกว่าเป็นชุดของมโนทศัน์ทีม่รีะบบ
และโครงสรา้งชดัเจน ดงันัน้การจดัเรยีงค าศพัทใ์นประมวลศพัท์จะจดัเรยีงตามระบบมโนทศัน์ ซึง่ตรง
ขา้มกบัพจนานุกรมซึง่จะน าเสนอโดยเรยีงล าดบัตามอกัษร  (Cabré, 1998: 33-34) 
 

พจนานุกรมเป็นผลผลติจากการศกึษาทางดา้นพจนวทิยา (Lexicography) แต่ว่าประมวลศพัท์
คอืผลผลติจากกระบวนการการศกึษาของศพัทวทิยา (Terminology) แมศ้าสตรท์ัง้สองแขนงจะมี
ลกัษณะทีร่ว่มกนัอยูบ่า้งอยา่งเช่น เป็นแหล่งขอ้มลูอา้งองิเกีย่วกบัค า มกีารใชท้ฤษฎแีละการปฏบิตัแิละ
ตอ้งใชพ้จนานุกรมเป็นแหล่งอา้งองิเสมอ แต่อยา่งไรกด็ศีาสตรท์ัง้สองมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัตาม
ประเดน็ต่างๆ ต่อไปนี้ (Cabré,1998: 35-37) 

 
1. ขอบเขต (Domain) ในแงข่องขอบเขตของพจนวทิยาจะเป็นการศกึษาค าต่างๆ และมุง่

พรรณนาความรูเ้กีย่วกบัค า (lexical competence) ของผูใ้ชภ้าษานัน้ๆ ในขณะทีศ่พัทวิ
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ทยาเน้นทีค่ าในภาษาเฉพาะกลุ่มสาขาวชิาทีจ่ดัเป็นภาษาเฉพาะทาง (special language) 
เท่านัน้ 
 

2. หน่วยพืน้ฐาน (Basic Unit) สิง่ทีท่ ัง้สองศาสตรน์ัน้มุง่ศกึษานัน้ต่างกนั พจนวทิยาศกึษา
เกีย่วกบัค า (word) ส่วนศพัทวทิยามุง่ศกึษาศพัท ์(term) โดย word คอืหน่วยของภาษาที่
สามารถอธบิายไดด้ว้ยลกัษณะทางภาษาศาสตรท์ีเ่ป็นระบบและเป็นตวัแทนเพื่ อใชเ้รยีกสิง่
ต่างๆ ทีม่อียูใ่นความเป็นจรงิ และ term คอืค าทีใ่ชใ้นภาษาเฉพาะทางในหมวดสาขาวชิาใด
วชิาหนึ่งโดยเฉพาะ   
 

3. วตัถุประสงค ์(Purpose) วตัถุประสงคข์องพจนวทิยาคอืมุง่ศกึษาค าเพื่ออธบิาย
ความสามารถภาษาของผูใ้ชภาษานัน้ๆ ในขณะทีศ่พัทวทิยามุง่ศกึษาศพัทเ์พื่อสรา้งแหล่ง
อา้งองิใหแ้ก่มโนทศัน์ต่างๆ ทีม่ใีนสาขาของภาษาเฉพาะทางนัน้ๆ  
 

4. วธิวีทิยา (Methodology) วธิกีารศกึษาของพจนวทิยานัน้เป็นการเริม่ตน้จากสมมตฐิานทาง
ทฤษฎทีีจ่ะพสิจูน์ไดโ้ดยวเิคราะหท์างภาษาศาสตรข์องผูใ้ชภ้าษานั ้นๆ ในขณะทีศ่พัทวทิยา
ไมไ่ดมุ้ง่อธบิายพฤตกิรรมดงักล่าวของมนุษยแ์ต่เป็นการมุง่ส ารวจหาศพัทเ์พื่อเตมิเตม็
ความตอ้งการการใชค้ าศพัทท์ีม่อียูใ่นศาสตรว์ชิาสาขานัน้ๆ  
 

พฒันาการของศพัทวิทยา 
 
 ศพัทวทิยานัน้เกดิเป็นรปูเป็นรา่งในช่วงทศวรรษที ่1930 (Cabré, 1998) จากการเป็นกจิกรรม
ของผูท้ีส่นใจทัว่ไปจนกลายมาเป็นศาสตรท์ี่เป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นปจัจบุนั จดุเริม่ตน้
แทจ้รงิเกดิขึน้เมือ่ศตวรรษที ่18 ในศาสตรข์องวชิาเคม ีโดย Lavoisier และ Berthollet และศาสตร์
ทางดา้น botany และ zoology โดย Linne ทัง้สองกรณต่ีางตอ้งการหาค านิยามใหก้บัแนวคดิของสิง่
ต่างๆ ในศาสตรข์องตน แต่อยา่งไรกด็คีวามสนใจในช่วงแรกๆ นี้ยงัไดร้บัเสยีงวพิากษ์วจิารณ์อยูม่าก แต่
ผูส้นใจกไ็ดแ้สดงเจตนารมณ์อยา่งชดัเจนและมุง่มัน่พฒันาความสนใจในการนิยามศพัทเ์ฉพาะอยู่
ตลอดเวลาจนพฒันาขึน้เป็นศาสตรอ์ยา่งชดัเจน  
 
 เมือ่เขา้สู่ศตวรรษที ่19 นกัวทิยาศาสตรเ์ริม่เขา้มาศกึษาศพัทวิทยาอยา่งจรงิจงั และในศตวรรษ
ที ่20 วศิวกรคอมพวิเตอรแ์ละนกัวชิาการเฉพาะทางกไ็ดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันามากขึน้ ท าให้
เหน็ไดว้่า ศพัทวทิยานี้เตบิโตไปพรอ้มๆ กบัการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการศกึษาเพื่อช่วยสรา้ง
ความน่าเชื่อถอืของกระบวนการสรา้งประมวลศพัทม์ากขึน้ E. Wüster (1898-1977) ชาวออสเตรยี ถอื
เป็นผูก่้อตัง้องคก์รทีม่คีวามส าคญัยิง่ต่อวงการศพัทวทิยา คอื เป็นผูก่้อตัง้ Vienna School ขึน้จากความ
สนใจทางดา้นวศิวกรรม และต่อมา D.S. Lotte (1889-1950) ในก่อตัง้ Soviet School of Terminology 
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ขึน้ในประเทศรสัเซยี และในปี 1904 กม็กีารจดัตัง้องคก์รสากลทีช่ื่อว่า International Electrotechnical 
Commission (IEC) ขึน้ในรฐัมสิซรู ี(Cabré, 1998) ดงันัน้ ศพัทวทิยาจงึเป็นศาสตรท์ีม่กีารเตมิโตขึน้ทุก
เขตพืน้ทีข่องโลก ความสนใจในการศกึษาชุดของค าศพัทใ์นสาขาวชิาหนึ่งๆ นัน้เตบิโตไปพรอ้มๆ กบั
การก าเนิดของเทคโนโลยแีละศาสตรใ์หมท่ีท่ าใหเ้กดิความตอ้งการใชค้ านิยามเพื่อเรยีกสิง่ทีเ่กดิใหมใ่น
ศาสตรข์องตนเอง  
 

Auger (1988) ไดแ้บ่งช่วงของพฒันาการทางดา้นศพัทวทิยาไวส้ีช่่วง ดงันี้  
 

1. ช่วงเริม่ตน้ (1930-1960) 
2. ช่วงวางโครงสรา้ง (1960-1975) 
3. ช่วงกระแสนิยม (1975-1985) 
4. ช่วงขยายความรู ้(1985-ปจัจบุนั) 

 
ในช่วงเริม่ตน้นัน้คอืช่วงของการออกแบบกระบวนการศกึษาการนิยามศพัทอ์ยา่งเป็นระบบ

เบยีบ โดยเอกสารวชิาการส่วนใหญ่ในช่วงนี้จะเขยีนขึน้โดย Wüster และ Lotte หนงัสอืชื่อ The 
Machine Tool (1968) ทีเ่ขยีนโดย Wüster นัน้เป็นการน าเสนอกระบวนการและผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีเ่ขา
ไดม้าจากการศกึษาวจิยังานระดบัปรญิญาเอกของเขา  

 
ในช่วงวางโครงสรา้ง ปรากฎการณ์ส าคญัของยคุนี้คอืการก าเนิดของคอมพวิเตอรเ์มนเฟรมและ

เทคโนโลยดีา้นการจดัเกบ็เอกสาร มกีารสรา้งคลงัขอ้มลูเกบ็ไวใ้นคอมพิวเตอรท์ีเ่รยีกว่า Databank 
พรอ้มทัง้มกีารรเิริม่น าทฤษฎทีางภาษาศาสตรเ์ขา้มาเกีย่วพนักบัการสรา้งฐานขอ้มลูดว้ย ถอืไดว้่าช่วงนี้
เป็นช่วงของการสรา้งมาตรฐานใหแ้ก่ศพัทวทิยา 

 
ในช่วงของการสรา้งกระแสนิยม การวางแผนทางดา้นภาษาและโครงการทางดา้นศพัทวทิยา

เกดิขึน้อยา่งแพรห่ลาย หลายๆ ประเทศไดส้รา้งมาตรฐานทางดา้นภาษาขึน้เพื่อใชใ้นประเทศของตน 
การก าเนิดของเครือ่งคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลท าใหผู้ท้ีส่นใจทัว่ไปสามารถสรา้งขอ้มลูเพื่อสรา้งประมวล
ศพัทเ์พื่อใชง้านส่วนตวัไดม้ากขึน้ 

 
ในช่วงของการขยายองคค์วามรู ้เป็นช่วงของการน าเสนอทฤษฎแีละแนวคดิใหมเ่พิม่เตมิเขา้ไป

ใหแ้ก่ศพัทวทิยา เทคโนโลยถีูกน ามาช่วยเหลอืการศกึษาทางศพัทวทิยามากขึน้ ในแงข่องธุรกจิ 
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัภาษาถอืเป็นตลาดใหม ่การจ าหน่ายประมวลศพัทแ์ละพจนานุกรมกลายเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกจิทีเ่รง่ใหห้ลายๆ องคก์รพฒันาวธิกีารทางดา้นศพัทวทิยาของตนก่อนหน้าคู่แขง่ เกิ ด
ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อสรา้งประมวลศพัทส์องภาษาเพื่อใชใ้นการแปล รวมทัง้มกีารวางแผนที่
ชดัเจนก่อนเริม่ตน้สรา้งประมวลศพัทใ์นแต่ละครัง้อกีดว้ย 
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กลุ่มทฤษฎีทางด้านศพัทวิทยา 
 
 Cabré (1998) กล่าวว่าทฤษฎทีางศพัทวทิยานัน้เกดิขึน้และพฒันาดว้ยการลงมอืปฏบิตัแิละ
ประสบการณ์ของนกัศพัทวทิยาเป็นส าคญั โดยสาเหตุของการก าเนิดทฤษฎศีพัทวทิยาต่างๆ นัน้มาจาก
แรงจงูใจของผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาต่างๆ ทีต่อ้งการหาค าตอบเกีย่วกบัการใชภ้าษาในวชิาของตนเพื่อ
ขจดัปญัหาทางการสื่อสารออกไป ทฤษฎศีพัทวทิยาทีก่ าเนิดจากออสเตรยี โซเวยีต และเชค นั ้นคอืกลุ่ม
ทฤษฎทีีส่ าคญัของศพัทวทิยา โดย Cabré แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงันี้ 
 

1. กลุ่มทีม่องว่าทฤษฎเีป็นสหสาขาวชิาแต่กย็งัเป็นศาสตรท์ีส่ามารถแยกออกมาตัง้เป็นหมวด
ของวชิาได ้โดยถอืเป็นศาสตรท์ีใ่ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ป็นกลไกในการศกึษาเป็น
ส าคญั 

2. กลุ่มทีม่องว่าศพัทวทิยาเป็นการศกึษาเชงิปรชัญาทีเ่น้นการจดักลุ่มหมวดหมูม่โนทศัน์และ
วางโครงสรา้งใหอ้งคค์วามรูบ้นพืน้ฐานของตรรกะ  

3. กลุ่มทีม่องว่าศพัทวทิยาเป็นการศกึษาเชงิภาษาศาสตรอ์ยา่งหนึ่งทีมุ่ง่วเิคราะห์
องคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ของศพัทแ์ละมองว่ากลุ่มของภาษาเฉพาะทางทีก่ าลงัศกึษาอยูน่ั ้นก็
เป็นส่วนยอ่ยส่วนหนึ่งของภาษาหลกัทีใ่ชก้นั 

 
หน้าทีข่องศพัทวิทยา 
 
 การศกึษาทางดา้นศพัทวทิยาและการเน้นย า้ในการศกึษาศพัทวทิยานัน้มหีลากหลายวธิ ี
อยา่งไรกด็ ีCabré (1998) ไดส้รปุแนวทางหลกัของการเน้นย า้ในการศกึษาศพัทวทิยาแบ่งตามกลุ่มผูร้บั
ประโยชน์ไว ้4 ประการดงันี้ 
 

1. มมุมองจากนกัภาษาศาสตร ์(Linguists) ประมวลศพัทค์อืส่วนหน่ึงของค าศพัทท์ีน่ิยามโดย
ความสมัพนัธข์องแนวคดิและการใชง้านจรงิ 

2. มมุมองจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง (Subject Field Specialist) ประมวลศพัทค์อืการจดัวาง
โครงสรา้งของมโนทศัน์และองคค์วามรูใ้นเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง โดยสามารถใชเ้พื่อเป็นตวักลาง
ในการสื่อสารกบัผูเ้ชีย่วชาญท่านอื่นๆ ในวงการเดยีวกนัได้ 

3. มมุมองจากผูใ้ชง้านจรงิ (End-users) ประมวลศพัทค์อืหน่วยทางการสื่อสารทีม่ไีวเ้พื่อใช้
งานโดยสามารถประเมนิคุณค่าของประมวลศพัทไ์ดโ้ดยดทูี ่ความกระชบัของขอ้มลู ความ
ถูกตอ้งชดัเจน และความเหมาะสม 
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4. มมุมองจากผูว้างแผนทางดา้นภาษา (Language Planners) ประมวลศพัทค์อืส่วนของ
ภาษาทีต่อ้งการการวเิคราะหใ์นเชงิลกึเพื่อยนืยนัใหช้ดัเจนเพื่อใหส้ามารถน ามาใชเ้ป็น
สื่อกลางของการสื่อสารไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 
มาตรฐานของการท าประมวลศพัท์ 
 
 Cabré (1998) เสนอว่าองคก์รทีท่ าหน้าทีด่แูลประมวลศพัทค์วรจะตอ้งมมีาตรฐานในการสรา้ง
ประมวลศพัทข์องตนเองเพื่อเป็นแนวทางทีใ่ชร้ว่มกนัดงันี้  
 

1. การวางแผน ประสานงาน และการจดัการทรพัยากรทีจ่ะน ามาใชส้รา้งประมวลศพัทท์ีด่ ี  
2. การวจิยัทางดา้นศพัทวทิยาอยา่งเป็นระบบเพื่อรองรบัความน่าเชื่อถอื  
3. การสรา้งมาตรฐานใหก้บัศพัทท์ีน่ิยาม โดยมกีารประเมนิค าศพัทท์ีน่ ามานิยามแต่ละค าและ

เลอืกสิง่ทีเ่ป็นมาตรฐานใชเ้พื่อการอา้งองิได้ 
4. เผยแพรข่อ้มลูทีพ่บพรอ้มเสนอการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ ของประมวลศพัทท์ี่

สรา้งขึน้ 
5. การน าประมวลศพัทม์าใชง้านจรงิในกลุ่มเป้าหมาย 
6. การอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัประมวลศพัทท์ีส่รา้งขึน้ สอนใหก้ลุ่มเป้าหมายมวีธิกีารใชง้าน 

คน้หาและเลอืกค าศพัทท์ีต่นตอ้งการใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านแต่ละครัง้  
 
แนวทางปฏิบติัของการสร้างประมวลศพัท์ 
 
 หนงัสอืชื่อ Terminology: Theory, Methods and Applications ของ Cabré (1998) ไดว้างกรอบ
แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการศกึษาวจิยัทางดา้นศพัทวทิยาไวด้งัต่อไปนี้  
 
 Cabré ไดก้ล่าวถงึรากฐานทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัศพัทวทิยาว่าเป็นศาสตรท์ีเ่กีย่วพนักบัการศกึษา
ภาษาเฉพาะทาง (Special Language) ทีต่อ้งอาศยัความรูเ้ฉพาะทางเกีย่วกบัเรื่องของประมวลศพัทท์ีจ่ะ
สรา้งขึน้เป็นส าคญั ผูส้รา้งประมวลศพัทค์วรจะตอ้งอยูใ่นวงการของสาขาวชิานัน้ และ Cabré ยงักล่าวถงึ
แนวทางในการลงมอืสรา้งประมวลศพัทไ์วว้่า การสรา้งประมวลศพัทต์อ้งมทีฤษฎรีองรบัและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลเพื่อใหเ้กดิความยอมรบันบัถอืในวงการและสามารถวางใจน าไปใชไ้ดจ้รงิ รวมทัง้
กล่าวถงึประเภทของเอกสารทีจ่ะน ามาใชป้ระกอบการสรา้งประมวลศพัทว์่าประกอบดว้ยเอกสารอา้งองิ 
(Reference materials) เอกสารทีจ่ะน ามาใชเ้พื่อการท าประมวลศพัท ์ (Specific materials for 
terminographic work) และ เอกสารแวดลอ้ม (Support Materials) และเสรมิถงึเรือ่งของวธิกีารในการ
ท างานทางดา้นศพัทวทิยาว่าแนวทางของการคน้หานัน้ประกอบไปดว้ยแบบทีเ่ป็นระบบ (systematic 
search) และแบบเฉพาะกจิ (ad hoc search) ส าหรบัการวจิยัและสรา้งประมวลศพัท์ 
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 ในส่วนถดัมา Cabré กล่าวไวถ้งึการสรา้งประมวลศพัทด์ว้ยความช่วยเหลอืทางดา้น
คอมพวิเตอร ์โดยกล่าวถงึประเดน็ทางเทคนิคเกีย่วกบัการน าคอมพวิเตอรม์าใชบ้รรจขุอ้มลูและการ
วางแผนก่อนการน าขอ้มลูเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรด์ว้ยและในส่วนสุดทา้ยกล่าวถงึมาตรฐานของการสรา้ง
ประมวลศพัทใ์นระดบัสากลเพื่อใหป้ระมวลศพัทเ์ป็นไปตามมาตรฐานสากลต่างๆ อยา่งเช่น ISO เพื่อให้
สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ และกล่าวถงึบทบาทของประมวลศพัทท์ีม่ต่ีอบรกิารทางภาษาต่างๆ ว่าประมวล
ศพัทท์ีส่รา้งขึน้นัน้สามารถช่วยเหลอืกลุ่มผูใ้ชก้ลุ่มต่างๆ ไดอ้ยา่งไร  
 
2.2 ภาษาศาสตรค์ลงัข้อมลู (Corpus Linguistics)  
 
ความหมายของภาษาศาสตรค์ลงัข้อมูล 
 
 ภาษาศาสตรค์ลงัขอ้มลู คอืการศกึษาปรากฏการณ์ทางภาษาผ่านทางคลงัขอ้มลูภาษา (Corpus) 
คลงัขอ้มลูภาษานี้ คอืขอ้มลูภาษาเขยีนหรอืภาษาพดูทีเ่ป็นภาษาทีใ่ชจ้รงิซึง่ถูกรวบรวมขึน้มาในปรมิาณ
ทีม่ากพอตามขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดขึน้ เพื่อน าคลงัขอ้มลูนัน้มาใชป้ระโยช น์ในการศกึษาเรือ่ง
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษา (วโิรจน์ อรณุมานะกุล, 2545) นกัภาษาศาตรห์ลายท่านในยคุปจัจบุนัพบว่า
การใชค้ลงัขอ้มลูภาษาเพื่อศกึษาวจิยัปรากฎการณ์ทางดา้นภาษานัน้เป็นประโยชน์อยา่งมาก (Mayer, 
2002) ตวัอยา่งเช่น สามารถสรา้งพจนานุกรมทีม่ปีระสทิธภิาพสูงขึน้เมือ่ไดแ้หล่งขอ้มลูทีใ่ชศ้พัทจ์รงิจาก
คลงัขอ้มลูภาษาทีร่วบรวมไว ้รวมทัง้การศกึษาทางดา้นนิรกุตศิาสตร์ กส็ามารถตดิตามการเปลีย่นแปลง
ของภาษาไดจ้ากการเกบ็รวบรวมตวัอยา่งเอกสารในยคุต่างๆ แลว้ประมวลผลดว้ยคลงัขอ้มลูภาษา และ
คลงัขอ้มลูภาษาเองกเ็ป็นจดุก าเนิดของภาษาศาสตรแ์ขนงอื่นๆ ตามมาอกีมากมายอกีดว้ย โดยใน
ปจัจบุนัมคีลงัขอ้มลูภาษาทีถ่อืว่าเป็นคลงัขอ้มลูมาตรฐานอยูห่ลากหลาย ไดแ้ก่ Brown Corpus, 
Lancaster-Oslo/Bergen (LOB) Corpus, London-Lund Corpus (LLC), Cobuild Project, Longman 
Corpus Network, British National Corpus, และ International Corpus of English (ICE)  
 
 
พฒันาการของภาษาศาสตรค์ลงัข้อมลู 
 
 ภาษาศาสตรค์ลงัขอ้มลูเริม่ตน้มาในช่วงทศวรรษที ่1920 ทีพ่ฒันาต่อมาจากภาษาศาสตรข์อง
นกัไวยากรณ์โครงสรา้ง (Structuralist) ทีเ่น้นว่าการศกึษาภาษาควรเป็นการศกึษาในเชงิประจกัษ์ 
(Empiricism) (วโิรจน์ อรณุมานะกุล, 2545) โดยเน้นทีก่ารใชห้ลกัฐานจากแหล่งขอ้มลูและใช้
กระบวนการวเิคราะหต์ามกระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์พื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีถู่กตอ้งชดัเจน แต่ต่อมา 
Noam Chomsky ในช่วงทศวรรษที ่1950 เสนอว่าการศกึษาทางภาษาศาสตรค์วรจะเป็นไปตามครรลอง
ของศกึษาเชงิเหตุและผล (rationalism) การศกึษาทางภาษาศาสตรไ์มค่วรยดึตดิอยูก่บัการใชข้อ้มลู
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ภาษาจรงิ เพราะผลการศกึษาทีไ่ดน้ัน้เป็นเพยีงการจดัระบบระเบยีบขอ้มลูทีร่วมรวมมาไดเ้ท่านัน้ ไมถ่อื
ว่าเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็กลไกทางภาษาทีม่นุษยม์อียูภ่ายใน นกัภาษาศาสตรจ์งึควรมุง่ ศกึษาสิง่ทีเ่ป็น
ตวัความรูข้องภาษาทีม่อียูใ่นตวัของมนุษย ์โดยใชจ้ติส านึก (intuition) ของเจา้ของภาษาเป็นแหล่งขอ้มลู
และการตดัสนิใจทางภาษาศาสตรเ์ป็นส าคญั 
 
 อยา่งไรกด็ ีความคดิทีจ่ะน าเอาคลงัขอ้มลูเขา้มาใชใ้นการศกึษาทางภาษาศาสตรก์ย็งัไดร้บัความ
นิยมมากขึน้เรือ่ยๆ ในยคุต่อมา ตวัอยา่งเช่น ในปี 1960 Quirk ไดส้รา้งคลงัขอ้มลูภาษาชื่อ Survey of 
English Usage (SEU) เป็นขอ้มลูรวบรวมภาษาของ British English ทีร่วบรวมภาษาพดูและภาษา
เขยีนทีใ่ชใ้นปี 1953-1987 มขีนาดหนึ่งลา้นค าแบ่งเป็นภาษาพดูและภาษาเขยีนอยา่งละครึง่ ในปี 1961 
Francis และ Hucera ไดส้รา้งคลงัขอ้มลูภาษาทีช่ื่อ Brown Corpus เป็นคลงัขอ้มลูภาษาทีม่ขีอ้มลู
เกีย่วกบั American English ทีเ่กบ็รวบรวมจากสิง่พมิพท์ัว่ไป มขีนาดหนึ่งลา้นค า และในปี 1975 
Svartvik ไดส้รา้งคลงัขอ้มลู London-Lund Corpus (LLC) เป็นคลงัขอ้มลูภาษา British English ทีเ่ป็น
ภาษาพดูโดยเฉพาะ มขีนาด 500,000 ค าโดยน าขอ้มลูมาจากคลงัขอ้มลู SEU มาบนัทกึลงในระบบ
คอมพวิเตอร ์ 
 
 ในปจัจบุนั คลงัขอ้มลูภาษามขีนาดใหญ่กว่าเดมิมากและมกีารเกบ็รวมรวมขอ้มลูทีม่หีลากหลาย
ชนิด เนื่องจากสามารถน าขอ้มลูมาเกบ็ไวใ้นคอมพวิเตอรไ์ดง้า่ยและสะดวกมากขึน้ นบัตัง้แต่ทศวรรษที ่
1980 เป็นตน้มา จงึมคีวามสนใจทีจ่ะคน้ควา้เกบ็ขอ้มลูเพื่อสรา้งคลงัขอ้มลูภาษากนัมากขึน้ 
 
องคป์ระกอบของคลงัข้อมลูภาษา 
 
 คลงัขอ้มลูภาษานัน้ประกอบดว้ยคลงัขอ้มลูทีร่วบรวมมาจากเอกสารหรอืตวัอยา่งการใชภ้าษา
จากแหล่งต่างๆ และน ามาเขา้สู่กระบวนการทางคอมพวิเตอร ์จากนัน้ใชโ้ปรแกรมทีอ่อกแบบมาเพื่อการ
ดงึค าศพัทม์าช่วยในการวเิคราะหค์วามถีข่องค าศพัทท์ีพ่บในเอกสารทีน่ าเขา้มาไวใ้นคลงัขอ้มลูภาษา
ก่อนน าเขา้ไปสู่กระบวนการวเิคราะหท์างทฤษฎต่ีอไป ในการสรา้งคลงัขอ้มลูภาษา Kennedy (1998, 
อา้งองิใน วโิรจน์, 2545) กล่าวถงึปจัจยัและลกัษณะของคลงัขอ้มลูภาษาดงัน้ี 
 

1. วตัถุประสงค ์คลงัขอ้มลูภาษาตอ้งสรา้งดว้ยวตัถุประสงคข์องการใชง้านทีช่ดัเจน รวมทัง้มี
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชง้านทีช่ดัเจนตายตวั โดยแบ่งคลงัขอ้มลูภาษาออกเป็น 2 ประเภทคอื 
คลงัขอ้มลูภาษาทัว่ไป (General corpus) และ คลงัขอ้มลูภาษาเฉพาะทาง (Specialized 
corpus) 
  

2. ลกัษณะของคลงัขอ้มลูภาษา การสรา้งคลงัขอ้มลูภาษาตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่าลกัษณะของ
คลงัขอ้มลูทีจ่ะสรา้งขึน้นัน้จะเป็นแบบ สถติย ์(Static) ซึง่เป็นคลงัขอ้มลูทีม่กีารก าหนด
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ขนาดไวแ้น่นอน มกีารสุ่มตวัอยา่งบางส่วนจากเอกสารแทนการเกบ็น าทัง้หมดของเอกสาร
เขา้มาในคลงัขอ้มลูเพื่อใหไ้ดเ้อกสารทีม่คีวามหลากหลาย หรอืว่าจะใชค้ลงัขอ้มลูแบบเป็น
พลวตั (Dynamic) ทีเ่ป็นการสรา้งคลงัขอ้มลูทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ และมกีารเกบ็ตวัอยา่ง
เอกสารตามระยะเวลาทีด่ าเนินไปและเกบ็จากเอกสารเตม็ทัง้หมด โดยในปจัจบุนั
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์ามารถจดัการกบัขนาดขอ้มลูขนาดใหญ่ได ้จงึนิยมหนัมาใช้
คลงัขอ้มลูแบบน้ีกนัมากขึน้ 
 

3. การเป็นตวัแทนภาษาและความสมดุล แหล่งขอ้มลูในคลงัขอ้มลูภาษาตอ้งมคีวามเป็น
ตวัแทน (representativeness) ของขอ้มลู กล่าวคอืมกีารคดัเลอืกรปูแบบของประเภท
เอกสาร (Genre) ลกัษณะของผูใ้ชภ้าษาเช่น เพศ อาย ุการศกึษา หรอื การใชภ้าษาพดู 
และการใชภ้าษาเขยีน ทัง้นี้ ตอ้งแน่ใจว่าขอ้มลูทีน่ ามานัน้เป็นเอกสารทีไ่ดม้าจากผูใ้ชจ้รงิ 
นอกจากนัน้ยงัตอ้งพจิารณาเรือ่งของความสมดุล (balance) ดว้ย เช่นหากตอ้งการสรา้ง
คลงัขอ้มลูทีเ่ป็นกลาง จะตอ้งออกแบบสดัส่วนของเอกสารประเภทต่างๆ เพื่อใหม้คีวาม
หลากหลาย หากไมท่ าใหก้ระจาย จะพบว่ามแีต่เอกสารประเภทใดประเภทหน่ึงมากเกนิไป
ท าใหไ้มเ่กดิความเป็นกลางของขอ้มลูได้ 
 

4. ขนาดของคลงัขอ้มลูภาษา คลงัขอ้มลูภาษาจะตอ้งมขีนาดใหญ่ แต่ขนาดของคลงัขอ้มลู
ภาษานัน้ไมม่กีารก าหนดเกณฑต์ายตวั เพราะแมจ้ะเป็นขอ้มลูขนาดใหญ่เพยีงไรกต็าม เมือ่
เทยีบกบัปรมิาณการใชภ้าษาทีเ่กดิขึน้จรงิทุกวนัแลว้ ขนาดของคลงัขอ้มลูภาษานัน้กย็งั
น้อยมากเมือ่เทยีบกบัความเป็นจรงิ ดงันัน้ การก าหนดขนาดของคลงัขอ้มลูภาษาจงึตอ้ง
ก าหนดตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านคลงัขอ้มลูเป็นหลกั 
 

5. การป้อนขอ้มลูเขา้ การน าเขา้ขอ้มลูนัน้คอืการแปลงเอกสารใหอ้ยูใ่นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์
ซึง่สามารถท าไดห้ลายวธิ ีซึง่กม็ขีอ้ดขีอ้เสยีต่างกนั การพมิพเ์อกสารเขา้ไปในโปรแกรม
โดยตรงนัน้ถอืว่าเป็นวธิพีืน้ฐานแต่จะเป็นวธิทีีเ่สยีเวลาแต่จะมัน่ใจไดว้่าข้อมลูทีพ่มิพล์งไป
นัน้ไมม่สี่วนทีไ่มต่อ้งการเขา้มา การใชโ้ปรแกรม OCR กน็บัว่าช่วยประหยดัเวลาไดม้าก 
แต่บ่อยครัง้เครือ่งอาจจะสแกนตวัอกัขระผดิพลาด ท าใหต้อ้งเสยีเวลามาตรวจทานเอกสาร
ทีส่แกนแลว้อกีครัง้ หรอืการคดัลอกจากเวบ็ไซตก์ถ็อืเป็นวธิทีีส่ะดวก แต่อาจจะตอ้ง
ตรวจสอบดคูวามเขา้กนัได ้(compatibility) ของอกัขระทีใ่ชบ้นเวบ็กบัรปูแบบอกัขระทีใ่ชใ้น
โปรแกรมคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชง้าน อยา่งไรกด็ ีการน าขอ้มลูเขา้ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสน์ี้
จะตอ้งมัน่ใจว่าขอ้มลูถูกตอ้งตรงตามตน้ฉบบัทีค่ดัเลอืกมา ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูเกดิ
ความเบีย่งเบนได ้  
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2.3 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล   
 
 การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลจะช่วยใหผู้ว้จิยัและผูใ้ชง้านคลงัขอ้มลู
ทีส่รา้งขึน้นัน้ไดก้ระจา่งขึน้ โอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลหรอืทีเ่รยีกกนัว่า Office Open XML (OOML) หรอื 
Open XML (OXML) เป็นรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกสเ์ช่น เอกสาร word สเปรดชที และสไลดก์าร
น าเสนอ ทีพ่ฒันาโดยบรษิทัไมโครซอฟท ์โอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนี้ คอืรปูแบบเอกสารทีม่คีุณสมบตัแิละ
โครงสรา้งทีพ่ฒันาจากภาษา XML หรอื Extensible Markup Language ซึง่เป็นเทคโนโลยี
ภาษาคอมพวิเตอรท์ีส่รา้งขึน้ใหม ่แตกต่างจาก HTML ทีม่ใีชง้านอยูเ่ดมิ ในเรือ่งของความสามารถใน
การท างานรว่มกนักบัโปรแกรมอื่นๆ โอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนี้เป็นความพยายามของไมโครซอฟทท์ี่
ตอ้งการปรบัปรงุคุณภาพของเอกสารบนไฟลร์ะบบเลขฐานสอง (Binary File) เพอืใหต้อบรบักบั
เทคโนโลยดีา้นอื่นๆ ทีพ่ฒันาไปไกลมากขึน้ในปจัจบุนั โดยไมโครซอฟทไ์ดย้ืน่ใหโ้อเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนี้
แก่ ECMA International ซึง่เป็นองคก์รมาตรฐานสากลรบัรองใหเ้ป็นมาตรฐานทางรปูแบบเอกสารและ
ไดร้บัการเผยแพรใ่หใ้ชง้านเมือ่เดอืนธนัวาคม 2549 (Wikipedia.com, 2008) 
 
 ปจัจบุนัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลถูกน ามาใชก้บัโปรแกรม Microsoft Office 2007 แลว้ โดยไฟลท์ี่
สรา้งขึน้จากโปรแกรมนี้จะสามารถน าไปใชร้ว่มกบัโปรแกรมของบรษิทัซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ ไดท้นัทโีดยไม่
ตอ้งเสยีเวลาแปลงรหสัไฟลใ์หเ้สยีเวลามากเหมอืนสมยัก่อน ไฟลใ์นรปูของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนัน้จะมี
ตวัอกัษร X ต่อทา้ยจากนามสกุลเดมิ เช่น .docx ส าหรบัเอกสารในโปรแกรม Microsoft Office Word 
นามสกุล .xlsx ส าหรบัแผ่นงานสเปรดชทีโปรแกรม Microsoft Office Excel และ .pptx ส าหรบัสไลดก์าร
น าเสนอในโปรแกม Microsoft Office PowerPoint เป็นตน้ 
 
  ปจัจบุนั การโตเ้ถยีงเกี่ยวกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนี้ในวงการอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรด์ าเนินไป
อยา่งหนกัหน่วง เพราะไมโครซอฟทไ์ดเ้สนอต่อ ISO เพื่อขอใหร้บัรองโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลเป็น
มาตรฐานรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกสช์นิดหนึ่งของโลก คณะกรรมการ ISO ไดพ้จิารณาลงคะแนน
ใหก้บัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลไปแลว้เมือ่เดอืน กนัยายน 2550 โดยมมีตไิมผ่่านการรบัรองและเรยีกรอ้งให้
ปรบัปรงุรปูแบบเอกสารใหม ่และมกีารพจิารณาลงคะแนนอกีครัง้ในเดอืนมนีาคม  2551 ผลทีอ่อกมาก็
คอื โอเพ่นเอก็วเ์อม็แอลไดร้บัการรบัรองใหก้ลายเป็นมาตรฐานหน่ึงทีใ่ชไ้ดเ้ป็นสากลจาก ISO 
 
 ดงันัน้ เอกสารประเภทขา่วเกีย่วกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลจงึปรากฎบนหน้าเวบ็ไซตด์า้นไอททีี่
ส าคญัๆ อยา่งเช่น CNET News หรอื Windows IT Pro อยูทุ่กวนั การตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัโอเพ่น
เอก็ซเ์อม็แอลนี้จงึมลีกัษณะเป็นพลวตัเนื่องจากขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงเป็นระยะ โดยขา่วหลกัที่
เกีย่วกบัเรือ่งของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนี้จะเป็นเกีย่วกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการเสนอใหโ้อเพ่นเอก็ซ์
เอม็แอลเป็นมาตรฐาน ISO อยา่งไรกด็ ีโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนี้เป็นทีส่นใจของกลุ่มผูอ่้านในกลุ่มผูบ้รหิาร
ทางดา้นไอทเีป็นหลกั รองลงมาคอืผูใ้ชง้านทัว่ไปทีต่อ้งท างานดว้ยโปรแกรม Microsoft Office เป็นหลกั 
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และเป็นทีส่นใจส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟตแ์วรบ์า้งในกรณทีม่กีารอพัเดทปรบัปรงุโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล 
โอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลจงึเป็นอนาคตของรปูแบบเอกสารประเภทหนึ่งทีจ่ะเขา้มามบีทบาทในวงการไอที
ตลอดจนการศกึษาในศาสตรด์า้นวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอรท์ี่ตอ้งอาศยัการใชค้ าศพัทเ์พื่อเรยีกสิง่ที่
เกดิขึน้รอบๆ โอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลดว้ย  
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจยัและขัน้ตอนการท าประมวลศพัท์ 

 
 หลงัจากทีไ่ดว้างแผนโครงการ เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้น้ีแลว้ ขัน้ตอนและ
กระบวนการต่อไปคอืการสรา้งกรอบงานในการรวบรวมขอ้มลูทีจ่ะน ามาสรา้งคลงัขอ้มลูภาษา การ
จดัเกบ็และวเิคราะหผ์่านกระบวนการมโนทศัน์สมัพนัธ ์ตลอดจนการรายงานผลการวจิยัใหค้รบถว้น 
แหล่งขอ้มลูต่างๆ ทีน่ ามาสรา้งคลังขอ้มลูภาษานัน้เป็นแหล่งขอ้มลูบนเวบ็ไซตซ์ึง่บางแหล่งนัน้เป็น
เอกสารทีเ่คยถูกตพีมิพม์าก่อนแลว้น ามาอพัโหลดไวบ้นเวบ็ไซต ์โดยผูว้จิยัแบ่งขัน้ตอนต่างๆ และแจก
แจงไดด้งันี้ 
 
ขัน้ท่ี 1 การรวบรวมข้อมลูเพ่ือสร้างคลงัข้อมลูภาษาองักฤษ 
 
 ผูว้จิยัเลอืกขอ้มลูเพื่อสรา้งคลงัขอ้มลูภาษาองักฤษจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทีเ่ป็นตวัแทนที่
เกีย่วขอ้งกบัเกีย่วกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลทีแ่นะน าโดย ด.ร. ประสบโชค ประมงกจิทีป่รกึษาของ
โครงการซึง่เหน็ว่ามคีวามน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รรฐับาล องคก์รมหาชน บลอ็คของ
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น และขา่วเป็นตน้ แหล่งขอ้มลูเอกสารทีจ่ะน ามาสรา้งคลงัขอ้มลูภาษา (Corpus) 
นัน้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี้  
 

1. แหล่งขอ้มลูประเภทองคก์รหรอืสมาคม 
2. แหล่งขอ้มลูประเภทขา่วและนิตยสาร 
3. แหล่งขอ้มลูประเภทบุคคลจากบลอ็ก 

 
โดยวธิกีารหาขอ้มลูนัน้มวีธิกีารอยู ่2 วธิ ี
 

1. สอบถามจากท่ีปรึกษารบัเชิญ - ด.ร. ประสบโชค ประมงกจิ มบีทบาทส าคญัในการ
ผลกัดนัเทคโนโลยเีรือ่งโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล และมแีหล่งขอ้มลูทีส่ าคญั ทีส่ามารถจะ
น ามาใชเ้พื่อสรา้งคลงัขอ้มลูภาษาแลว้ใชช้ าระประมวลศพัทจ์ากไมโครซอฟทใ์นครัง้นี้ได ้
โดยด.ร. ประสบโชคเองไดย้อมรบัว่าแหล่งขอ้มลูทีม่นีัน้หลายแหล่งเป็นขอ้มลูจากองคก์ร 
สามคม หรอืองคก์รรบัรองมาตรฐานทางเทคโนโลยทีีม่า่ใช่ไมโครซอฟท ์และสนบัสนุนให้
น ามาใชเ้พื่อเป็นแหล่งขอ้มลูในครัง้นี้ดว้ย ด.ร. ประสบโชคแนะน าแหล่งขอ้มลูทัง้หมดทีจ่ดั
อยูใ่นกลุ่มของแหล่งขอ้มลูประเภทองคก์รหรอืสมาคมและแหล่งขอ้มลูประเภทบลอ็ก 
 

2. ค้นหาด้วยตนเองผา่น search engine – ในการคน้หาดว้ยตนเองนัน้ ผูว้จิยัเลอืกใช ้
Google ซึง่เป็น search engine ทีม่ปีระสทิธภิาพในการคน้หาขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต เพราะ
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มคีวามสามารถในการสบืคน้ทีม่ปีระสทิภิาพ  โดยผูว้จิยัใชค้ าคน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอเพ่นเอ็กซ์
เอม็แอลไดแ้ก่ Open XML, Open Document, Microsoft และ ISO ส่วนค าอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งนัน้ ทางทีป่รกึษาไดบ้อกแหล่งขอ้มลูไวแ้ลว้อยา่งเช่น แหล่งขอ้มลูทีไ่ดจ้าก ECMA 
จงึไมน่ าค าว่า ECMA เขา้มาใชใ้นการสบืคน้ การคน้หาขอ้มลูดว้ยวธินีี้นัน้เป็นการขอ้มลูที่
น ามาจดัเกบ็ในกลุ่มของขอ้มลูแแหล่งขอ้มลูประเภทขา่วและนิตยสาร เพราะทีป่รกึษารบั
เชญิยงัไม่มขีา่วสารมากเพยีงพอเกีย่วกบั โอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลทีก่ าลงัเคลื่อนไหวในวงการ 
จงึแนะน าใหผู้ว้จิยัท าการส ารวจดเูอกสารทีม่กีารเขยีนลงในสื่อต่างๆ ดว้ย และเมือ่ใส่ค าคน้
แลว้ ผูว้จิยัจะเขา้ไปตามผลการสบืคน้แลว้อ่านดเูพื่อตรวจสอบว่ามเีนื้อหาทีเ่ชื่อมโยงกบัโอ
เพ่นเอก็ซเ์อม็แอลหรอืไม่ 

 
 ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูประเภทต่างๆ นัน้สามารถดไูดจ้าก

ภาคผนวก ข รายละเอยีดขอ้มลูในคลงัขอ้มลูภาษา 
 
แหล่งข้อมลูประเภทองคก์รหรือสมาคม 
 
 องคก์ร บรษิทั และสมาคมต่อไปนี้คอืแหล่งขอ้มลูทีท่ีป่รกึษารบัเชญิในโครงการครัง้นี้ ไดร้วบรวม
ไวแ้ลว้ไดแ้นะน าใหผู้ว้จิยัเขา้ไปส ารวจดเูอกสารจากแหล่งขอ้มลูต่อไปนี้ ส าหรบัรายชื่อของเอกสารและ
แหล่งทีม่าสามารถดไูดจ้ากภาคผนวก ข รายละเอยีดขอ้มลูในคลงัขอ้มลูภาษา  
 
1. สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://en.wikipedia.org)  
 
 วกิพิเีดยี คอื สารานุกรมทีร่ว่มกนัสรา้งขึน้โดยผูอ่้าน เป็นเวบ็ไซตแ์บบพเิศษทีเ่รยีกว่า วกิ ิใน
ลกัษณะทีร่ว่มกนัแกไ้ขเป็นไปไดอ้ยา่งงา่ยดาย ผูอ่้านสามารถรว่มปรบัปรงุวกิพิเีดยีอยา่งสม ่าเสมอ 
บทความจะมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ทุกการแกไ้ข ซึง่การแกไ้ขทุกครัง้ถูกเกบ็ไวท้ัง้หมดในส่วนของประวตัิ
ในแต่ละหน้าหมายความว่าตวับททีจ่ะน ามาบรรจใุนคลงัขอ้มลูภาษาองักฤษนัน้มกีารอพัเดทใหท้นัสมยั
ตลอดเวลาและท าใหเ้ราไดเ้หน็ความเป็นปจัจบุนัของการใชค้ าต่างๆ อยา่งเช่น ความนิยมที่ เพิม่ขึน้ใน
การใชค้ าว่า “แอปพลเิคชนั” แทนการใชค้ าว่า “โปรแกรมประยกุต์” ตามทีร่าชบณัฑติยสถานก าหนด 
 
2. เวบ็ไซต ์OpenXML Community (http://www.openxmlcommunity.org/about.aspx) 
 
 เวบ็ไซต ์Open XML community คอืแหล่งรวมขอ้มลูทีม่าจากองคก์รสาธารณะ ภาคธุรกจิ 
นกัวชิาการดา้นเทคโนโลย ีนกัวชิาการทัว่ไป และนกัพฒันาซอฟตแ์วร ์ทีส่นบัสนุนการใชง้าน Office 
Open XML as ในฐานะทีเ่ป็น ISO/IEC standard นกัเขยีนบทความในเวบ็ไซตน์ี้ทัง้หมดเชื่อมัน่ใน
คุณสมบตัขิอง Open XML และความสามารถในการใชง้านรว่มกบัรปูแบบเอกสารดจิทิลัชนิดอื่นๆ จงึ
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ไดม้าเขา้รว่มเป็นส่วนหนึ่งของเวบ็ไซตน์ี้ ซึง่จะท าใหเ้ราเหน็ไดถ้งึขอ้มลูใหม่ๆ  และการใชภ้าษาของกลุ่ ม
บุคคลหลากหลายประเภทและมลีลีาการเขยีน การเลอืกใชค้ า รวมทัง้เหน็ ค าเฉพาะทางทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
Open XML มากทีสุ่ด จากทุกแห่งทัว่โลก 
 
3. เวบ็ไซตข์ององคก์รรบัรองมาตรฐาน ECMA (http://www.ecma-international.org) 
 
 Ecma International คอืสมาคมทีม่ไีวเ้พื่อรบัรองมาตรฐานใหแ้ก่อุตสาหกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรอื Information and Communication Technology (ICT) และอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
ส าหรบัผูบ้รโิภค หรอื Consumer Electronics (CE) สมาคม ECMA นี้เขา้มาเกีย่วขอ้งกบั Open XML 
เนื่องจากเป็นองคก์รทีร่บัรองให ้Open XML เป็นมาตรฐานสากลเป็นองคก์รแรกและเป็นองคก์รที่
ผลกัดนัใหผ้่านการรบัรองมาตรฐาน ISO ไดส้ าเรจ็ ECMA จงึเป็นแหล่งขอ้มลูของ Open XML ทีเ่กบ็
รายละเอยีดคุณสมบตัต่ิางๆ ของ Open XML ไดอ้ยา่งครบถว้นและเป็นเอกสารทีเ่ป็นทางการมากทีสุ่ด 
 
4. เวบ็ไซตข์องไมโครซอฟท ์(http://www.microsoft.com/)  
 
 แน่นอนว่าเราตอ้งการช าระค าศพัทเ์พราะมสีมมตฐิานว่าการยดึประมวลศพัทท์ีอ่อกมาจาก
ไมโครซอฟทเ์พยีงอยา่งเดยีวนัน้ไมเ่ป็นกลาง แต่กย็งัตอ้งพจิารณาน าขอ้มลูจากไมโครซอฟทเ์ขา้มาผสม
ในคลงัขอ้มลูภาษานี้เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ชดัเจนว่า หากค าทีไ่มโครซอฟทใ์ชอ้ยา่งเช่น Open 
Packaging Convention นัน้เป็นทีย่อมรบัใหใ้ชใ้นองคก์รอื่นหรอืไม ่หรอืว่าไมโครซอฟทม์ใีชเ้รยีกกนัใน
องคก์รตนเพยีงอยา่งเดยีว 
 
5. เวบ็ไซต ์Microsoft Developer Network (MSDN) (http://msdn2.microsoft.com/) 
 
 แหล่งขอ้มลูถดัมาคอื MSDN หรอืเรยีกว่า Microsoft Developer Network ซึง่เป็นแหล่งขอ้มลู
กลางส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟตแ์วร ์นบัว่าจะเป็นขอ้มลูส าคญัทีท่ าใหเ้ราไดเ้หน็การใชภ้าษาองักฤษที่
เกีย่วขอ้งกบั Open XML จากกลุ่มของนกัพฒันาซอฟตแ์วรด์ว้ย 
 
6. เวบ็ไซต ์Office Online (http://office.microsoft.com/) 
 
 แหล่งขอ้มลูจาก Microsoft Office นัน้เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั Open XML โดยตรงเนื่องจาก Open 
XML คอืโครงสรา้งหลกัของโปรแกรม Microsoft Office 2007 เวอรช์นัล่าสุด ดงันัน้เพื่อใหเ้หน็ภาพที่
ชดัเจนทีสุ่ดของการใชค้ า จงึอาศยัการดงึขอ้มลูจาก Office Online เพราะว่าเป็นแหล่งทีใ่กลช้ดิกบั 
Open XML มากทีสุ่ดในมมุมองของผูใ้ชง้านและไมเ่ป็นเชงิเทคนิคมากเกนิไป  
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7. องคก์ร OASIS (http://www.oasis-open.org/)   
 
 OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) คอื
องคก์รไมห่วงัผลก าไรทีส่่งเสรมิการพฒันาและปรบัใชเ้พื่อใหเ้กดิมาตรฐานเปิด หรอื open standard 
ส าหรบัปรมิาณขอ้มลูทีม่ที ัว่โลก นอกจากนัน้ยงัม ีWeb services standards มากกว่าองคก์รอื่นๆ ดว้ย 
ไมว่่าจะเป็น มาตรฐานความปลอดภยัทางไอที, e-business, และการรบัรองมาตรฐานใหแ้ก่สาธารณะ
หรอือุตสาหกรรมไอทโีดยเฉพาะ OASIS มสีมาชกิกว่า 5,000 คนจากองคก์รต่างๆ กว่า 600 แห่ง ใน 
100 ประเทศ จงึน ามาใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งของมาตรฐานเปิดซึง่เป็นคู่แขง่ของ Open XML 
และยงัเป็นศูนยร์วมแหล่งขอ้มลูทีม่าจากองคก์รทีห่ลากหลายและมาจากหลายประเทศดว้ย  
 
8. เวบ็ไซตข์องบริษทั IBM (http://www.ibm.com/) 
 
 IBM เป็นอกีองคก์รหน่ึงทีส่นบัสนุนมาตรฐานเปิดและต่อตา้นการใหไ้มโครซอฟทย์ืน่เสนอ Open 
XML เป็นมาตรฐานเปิด จงึออกมาน าเสนอขอ้มลูและกล่าวถงึ Open XML ดว้ย ซึง่ผูว้จิยัจะน าขอ้มลูจาก
แหล่งนี้เขา้มาผสมเพราะเชื่อว่าจะท าใหเ้หน็ไดช้ดัว่าค าทีอ่ยูใ่นประมวลศพัทไ์มโครซอฟทน์ัน้ถูกน ามาใช้
โดยองคก์รอื่นบา้งหรอืไม่ 
 
9. เวบ็ไซต ์XML.com (http://www.xml.com/) 
 
 เป็นเวบ็ไซตท์ีผ่ลติโดย O'Reilly Media, Inc. มุง่เผยแพรค่วามรูท้ีม่าจากนกัประดษิฐแ์ละ
นกัพฒันาเก่งๆ ผ่านทางหนงัสอื ออนไลน์เซอรว์สิ นิตยสาร งานวิจยัและการประชุมต่างๆ พรอ้ม
น าเสนอเทคโนโลยีๆ  ใหแ้ก่กลุ่มนกัพฒันาซอฟตแ์วรแ์ละชาวไอท ีซึง่แน่นอนว่าสนบัสนุนใหเ้กดิการใช้
ภาษา XML และมขีอ้มลูอพัเดทเกีย่วกบั Open XML รวมอยูด่ว้ย 
 
10 เวบ็ไซต ์XML Coverpages (http://xml.coverpages.org/) 
 
 XML Coverpages เป็นเวบ็ทีโ่ฮสตโ์ดย OASIS เพื่อเป็นเวบ็กลางทีอ่งคก์รต่างๆ อยา่งเช่น IBM, 
Microsoft, ORACLE, หรอื SUN Microsystem ไดเ้ขา้มารว่มแสดงความคดิเหน็และน าเสนอขอ้มลู
เทคโนโลยบีนพืน้ฐานของ XML ได ้นบัว่าเป็นแหล่งขอ้มลูทีผู่ว้จิยัสามารถใชเ้พื่อส ารวจการใชภ้าษาใน
แต่ละองคก์รไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
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11. เวบ็ไซต ์Linux-Watch! (http://www.linux-watch.com/) 
 
 Linux-Watch! คอืแหล่งรวบรวมขา่วสาร ความคดิเหน็ และบทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วกบั Linux ซึง่เป็น
แพลตฟอรม์แบบมาตรฐานเปิด ผูเ้ขยีนบทความในเวบ็ไซตน์ี้เป็นกลุ่มบรรณาธกิารจากเวบ็ไซตต่์างๆ 
อยา่งเช่น LinuxDevices.com, DesktopLinux.com, และ eWEEK โดย Linux-Watch เองนัน้ตอ้งการ
น าเสนอสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Linux ใหม้ากทีสุ่ด ซึง่ขา่วสารของ Open XML กย็อ่มจะตอ้งมนี าเสนอ
อยูใ่นเวบ็ไซตแ์ห่งนี้ดว้ย และ Linux-Watch น้ียงัมุง่กลุ่มเป้าหมายไปทีผู่บ้รโิภคโดยตรง จงึท าใหเ้หน็
ภาพของการใชภ้าษาส าหรบัผูบ้รโิภคนอกเหนือไปจากภาษาส าหรบันกัพฒันาเพยีงอยา่งเดยีว  
 
12. เวบ็ไซต ์Metropolitan Corporate Counsel (http:// www.metrocorpcounsel.com/) 
 
 แหล่งขอ้มลูนี้เป็นแหล่งขอ้มลูราชการทีน่ าเสนอรายงานทางกฎหมาย Metropolitan Corporate 
Counsel คอืแกนกลางในการน าเสนอขอ้มลูของการพฒันาต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบักฎหมาย ซึง่รวมถงึ
กระบวนการในการยืน่ใหโ้อเพ่นเอก้ซเ์อม็แอลไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดว้ย  
 
13. เวบ็ไซต ์Open XML Developers (http://openxmldeveloper.org/articles/1970.aspx) 
 
 เวบ็ไซตน์ี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัภาษา Markup Language ของการใชง้านเอกสารใน Word สเปรด
ชทีใน Excel และการน าเสนองานใน PowerPoint โดยมุง่ใหน้กัพฒันาซอฟตแ์วรเ์ขา้ใจการท างานของ
โครงสรา้งของรปูแบบโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล 
 
14. เวบ็ไซตข์องสภาวฒิุสมาชิกแห่งรฐั Florida (http://www.flsenate.gov/) 
 
 เวบ็ไซต ์Florida Senate และมรีายงานเกีย่วกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล มีเอกสารราชการทีร่ะบุถงึ
การเขา้ถงึการใชง้านขอ้มลูเอกสารอยา่งเป็นทางการ มคีวามเกีย่วขอ้งกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลตรงทีโ่อ
เพ่นเอก็ซเ์อม็แอลถอืเป็นส่วนหนึ่งของการใชเ้ป็นมาตรฐานเพื่อการเข้าใชเ้อกสาร 
 
แหล่งข้อมลูประเภทข่าวและนิตยสาร 
 
 นอกเหนือไปจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นประเภทองคก์รหรอืสมาคมแลว้ ยงัมกีารรวบรวมขอ้มลูจาก
แหล่งทีเ่ป็นขา่วและบทความนิตยสารอกีดว้ย โดยขอ้มลูประเภทน้ีจะน ามาจากหน้าหลกัของนิตยสารไอ
ทชีัน้น าและนิตยสารทัว่ไปทีม่ ีsection ทางดา้นไอทแีละกล่าวถงึ Open XML อยูด่ว้ย ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิ
สดัส่วนของบทความทีเ่ขยีนโดยกลุ่มนกัเขยีนแบบสละลวยและมกีารเลอืกใชค้ าทีน่่าจะแตกต่างจาก
ภาษาทีอ่งคก์รเขยีนใหแ้ก่กลุ่มนกัพฒันาโดยเฉพาะได้ แมว้่าโดยปกตขิองการท าประมวลศพัทจ์ะไมน่ิยม
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ใชบ้ทความจากวารสารทีไ่มใ่ช่วารสารวชิาการจรงิๆ  แต่ในงานน้ีแมว้่าบทความในนิตยสารจะไมไ่ดเ้ขยีน
เป็นบทความวชิาการจรงิๆ แต่กม็กีารใชศ้พัทต่์างๆ ทางวชิาการและผูอ่้านส่วนใหญ่กเ็ป็นผูท้ีส่นใจหรอื
เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยนีี้ แหล่งขอ้มลูเหล่านัน้น ามาจากเวบ็ไซตเ์หล่านี้  
 
1. นิตยสาร Computer World (http://www.computerworld.com) 
 
 Computerworld เป็นนิตยสารทางดา้นเทคโนโลยไีอททีีเ่ปิดท าการมานานกว่า 40 ปี โดยมกีาร
จ าหน่ายออกไปทัว่โลก และเวบ็ไซตข์อง Computerworld (Computerworld.com) นัน้มบีทความราย
สปัดาห,์ conference series และงานวจิยัต่างๆ จากทัว่โลก โดยเป็นบทความทีไ่ดร้บัรางวลัต่างๆ อยา่ง
ต่อเนื่อง อยา่งเช่น Jesse H. Neal Awards (from American Business Media) ในปี 2551 ทีไ่ดร้บัยก
ยอ่งใหเ้ป็น Best Web Site, Best Online Articles or Series, และ Best Blog  
 
2. เวบ็ไซต ์CNET News (http://www.news.com/) 
 
 CNET เป็นเวบ็ไซตท์ีร่วบรวมแหล่งขอ้มลูเกีย่วกบัเทคโนโลยไีวท้ัง้หมด ทัง้ในแงข่องฮารด์แวร์
และซอฟตแ์วร ์โดยมกีารอพัเดทอยา่งต่อเนื่องและไดร้บัการนิยมจากนกัพฒันาซอฟตแ์วรแ์ละเจา้หน้าที่
ฝา่ยไอท ีโดยนอกเหนือจากขา่วแลว้ CNET ยงัมบีทความ บลอ็ก และพอดคาสตต่์างๆ รวมทัง้วิดโีอและ
สื่อมลัตมิเีดยีต่างๆ เพื่อน าเสนอขอ้มลูอพัเดททางเทคโนโลยดีว้ย 
 
3. เวบ็ไซต ์REUTERS (http://www.reuters.com/) 
 
 ส านกัขา่ว REUTERS เป็นแหล่งขอ้มลูทีม่เีนื้อหาทัว่ไป และมหีวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยอียูด่ว้ย 
โดย REUTERS เป็นส านกัขา่วทีไ่ดร้บัความเชื่อถือและถูกน ามาใชเ้พื่อเป็นแหล่งอา้งองิในสื่อต่างๆ ใน
ประเทศไทยอกีดว้ย  
 
4. นิตยสาร Web Pro News (http://www.webpronews.com/) 
 
 เวบ็ไซต ์Web Pro News เป็นแหล่งขอ้มลูบทความส าหรบัธุรกจิออนไลน์ น าเสนอเกีย่วกบั
เทคโนโลยซีอฟตแ์วรแ์ละทศิทางของการผลติแอพพลเิคชนัใหม่ๆ  จากบรษิทัชัน้น า Web Pro News จงึ
มคีวามหลากหลายของขอ้มลูเกีย่วกบัเทคโนโลยจีากแหล่งต่างๆ และมหีน้าทีเ่รยีกว่า Expert Article ที่
เขยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางทีม่ชีื่อเสยีง จงึท าใหเ้ป็นแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอือกีแหล่งหนึ่ง  
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5. นิตยสาร New York Times (http://www.nytimes.com/)  
 
 หนงัสอืพมิพ ์The New York Times นัน้เป็นแหล่งขอ้มลูทีม่ผีูน้ิยมอ่านมาก ประกอบดว้ยเนื้อหา
ในหลายๆ หมวด อยา่งเช่น ธุรกจิ การเมอืง เศรษฐกจิ และเทคโนโลย ีซึง่ในแงข่องโอเพ่นเอ็กซเ์อม็แอล
นัน้ The New York Times เองกเ็ป็นสื่อหนึ่งทีน่ าเสนอความเป็นมาเรือ่งของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลและ
สนใจในเรือ่งของการขอรบัรองมาตรฐานกบัสมาคม ECMA อยูต่ลอดเวลา  
 
6. นิตยสาร Windows IT Pro (http://www.windowsitpro.com/) 
 
 เวบ็ไซตข์อง Windows IT Pro เป็นแหล่งขอ้มลูทีน่ าเสนอขา่วสารและขอ้มลูเกีย่วกบัเทคโนโลย ี
ประกอบดว้ย ข่าว บทความและบลอ็กต่างๆ รวมทัง้เป็นแหล่งทรพัยากรขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัเทคโนโลยี
ซอฟตแ์วร ์โดยเฉพาะเทคโนโลยทีีเ่ขา้กนัไดก้บั Windows Platform ของไมโครซอฟท ์ซึง่รวมถงึโอเพ่น
เอก็ซเ์อม็แอลดว้ย  
 
7. นิตยสาร Business Week (http://www.businessweek.com/)  
 
 Business Week เป็นนิตยสารทีเ่ขยีนในเชงิธุรกจิ ทีน่ าเสนอเรือ่งทางธุรกจิและการเมอืง รวมถงึ
เทคโนโลยดีว้ย ลลีาการเขยีนบทความใน Business Week นัน้เป็นการเขยีนเพื่อกลุ่มผูอ่้านทัว่ไป ไมม่ี
พืน้ฐานลกึซึง้เกีย่วกบัเทคโนโลยมีากนกั จงึถูกน ามาใชเ้พื่อเป็นแหล่งตวัแทนของการใชภ้าษาทีเ่ขยีน
แบบทัว่ไป ไมเ่ฉพาะเจาะจงกบักลุ่มผูอ่้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
 
8. นิตยสาร Infoworld (http://www.infoworld.com/) 
 
 Infoworld เป็นนิตยสารทางดา้นไอททีีม่ทีมีผูเ้ชีย่วชาญในการเขยีนเป็นอยา่งด ีและมกีารแบ่ง
หวัขอ้ขอ section ต่างๆ เป็นสดัส่วน และเป็นทีน่ิยมอ่านในหมู ่Developer มาก 
 
9. เวบ็ไซต ์Betanews (http://www.betanews.com/)   
 
 Betanews คอืแหล่งรวมขอ้มลูความเคลื่อนไหวขององคก์รและบรษิทัต่างๆ ทีอ่ยูอุ่ตสาหกรรมไอ
ท ีอยา่งเช่น Google, Yahoo, IBM, Apple และ Microsoft โดยเป็นขอ้มลูทีม่กีารอพัเดทตลอดเวลาและม ี
section ทีน่ าเสนอเกีย่วกบั web application อยูด่ว้ย  
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ข้อมลูประเภทบคุคลจากบลอ็ก 
 
 กลุ่มบุคคลถอืว่าเป็นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการใชค้ าและเป็นแทนทีด่หีากกลุ่มบุคคลเหล่านัน้มคีวาม
เชีย่วชาญและความสนใจพเิศษในเรือ่ง Open XML โดยบลอ็กกจ็ะเป็นการแสดงถงึการใชภ้าษาที่
ออกมาจากตวัตนของบุคคลมากกว่ามกีารขดัเกลาหลายชัน้เหมอืนขอ้มลูจากองคก์ร บล็อกเหล่านี้ไดร้บั
ค าแนะน ามาจากทีป่รกึษาของโครงการนี้เพื่อน ามาเป็นตวัอยา่งบทความทีจ่ะน ามาใส่ในคลงัขอ้มลูภาษา  
 
1. บลอ็กของทีม MSDN (http://blogs.msdn.com/)  
  
 บลอ็กของทมี Microsoft Developer Network นัน้มกีลุ่มนกัเชีย่วชาญจากไมโครซอฟทอ์อกมา
เขยีนเกีย่วกบัเรือ่งราวของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลกนัเป็นจ านวนมาก จงึน ามาใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูเพื่อเป็น
ตวัแทนจากบรษิทัไมโครซอฟท ์
 
2. บลอ็กของ Wouter van Vught (http://blogs.code-counsel.net/Wouter/default.aspx)   
  
 Wouter van Vught เป็นผูท้ีเ่ขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัการใชง้านโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล โดย blog ที่
ตดัมานี้มเีนื้อหาหลกัเกีย่วกบัการใชง้าน Office 2007 ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลและ
อพัเดทเหตุการณ์ส าคญัๆ เกีย่วกบัการประชุมต่างๆ เรือ่งของมาตรฐานเอกสารเปิด 
 
3. บลอ็กของ Oliver Bell (http://osrin.net/)  
 
 Oliver Bell ต าแหน่ง Regional Technology Officer, Microsoft Asia Pacific มคีวามสนใจใน
เรือ่งของอนาคตและทศิทางของเทคโนโลย ีซึง่ทางผูเ้ขยีนบลอ็กเองยนืยนัว่าบลอ็กทีต่นเองเขยีนนัน้ไมม่ี
ส่วนเกีย่วขอ้งกบับรษิทัไมโครซอฟท ์คอรป์อรเ์รชัน่ และเป็นบลอ็กเปิดทีผู่ค้นทีส่นใจในเรือ่งเทคโนโลยี
อื่นๆ สามารถเขา้มาเขยีนบทความและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเสร ีและบลอ็กนี้ เป็นบลอ็กทีเ่ขยีน
อธบิายเกีย่วกบัประสบการณ์การใชง้านโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลของผูเ้ขยีนและตอ้งการถ่ายทอดใหแ้ก่
นกัพฒันาซอฟตแ์วรต่์างๆ ไดร้บัรูด้ว้ย 
 
4. บลอ็กของ Jan van den Beld (http://janvandenbeld.blogspot.com/) 
 
 Jan van den Beld เกดิทีป่ระเทศฮอลแลนด์ และตัง้แต่ปี 1991 จนถงึ 2007 เขาด ารงต าแหน่ง
เป็น Secretary General ของสมาคม Ecma International ประจ ากรงุเจนีวาและจากนัน้ไดย้า้ยมาด ารง
ต าแหน่งทีป่รกึษาในเรือ่งปญัหาการรบัรองมาตรฐานทางดา้นไอทใีหแ้ก่องคก์รต่างๆ อยา่งเช่น  Ecma 
International, CompTIA, และ SNV (Swiss National Standards Body) 
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5. บลอ็กของ Gray Knowlton (http://blogs.technet.com/gray_knowlton/)  
 
 บลอ็กของ Gray Knowlton เป็นบลอ็กทีเ่ขยีนเกีย่วกบั Microsoft Office, ความสามารถในการ
ท างานรว่มกนั (Interoperability) และ Open XML โดย Gray Knowlton ท าหน้าทีเ่ป็น Group Product 
Manager ส าหรบั Microsoft Office system บทบาทของบลอ็กนี้คอืช่วยใหเ้จา้หน้าทีไ่อทแีละนกัพฒันา
ซอฟตแ์วรเ์ขา้ใจถงึคุณค่าของระบบความปลอดภยั การตดิตัง้ การดแูลจดัการ การพฒันาและ
ความสามารถในการท างานรว่มกนัของ Gray มปีระสบการณ์ทางดา้น product management และ 
product marketing roles จากบรษิทั Adobe Systems และ Net-Linux publishing solutions รวมทัง้
เคยท างานทางดา้น system engineering & workflow analysis จงึมคีวามเชีย่วชาญในเรือ่งของ
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัความสามารถในการท างานรว่มกนัเป็นอยา่งดี  
 
6. บลอ็กของ Stephen McGibbon (http://notes2self.net/)   
 
 บลอ็กของ Stephen McGibbon นัน้เป็นบลอ็กทีก่ล่าวถงึความสามารถในการท างานรว่มกนั 
(Interoperability) โดยตัง้ชื่อบลอ็กว่า Notes2Self.net และเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกีย่วเรือ่งของรปูแบบ
เอกสารและความเขา้ใจไดร้ะหว่าง Microsoft Office และ Open Document Format  
 
 เมือ่รวบรวมขอ้มลูจากทุกแหล่งทัง้หมดแลว้พบว่ามจี านวนค าทัง้หมดทีบ่รรจไุวใ้นคลังขอ้มลู
ภาษานี้ 196,131 ค าโดยแบ่งไดว้่ามาจากแหล่งใดบา้งดงันี้  

 
ประเภทแหล่งข้อมลู จ านวน สดัส่วน 

แหล่งขอ้มลูประเภทองคก์รหรอืสมาคม 160,619 ค า 82% 
แหล่งขอ้มลูประเภทขา่วและนิตยสาร 10,733 ค า 5% 
แหล่งขอ้มลูประเภทบุคคลจากบลอ็ก 24,779 ค า 13% 
 
และสามารถแบ่งออกเป็นสดัส่วนทีช่ดัเจนไดด้งัชารท์ต่อไปนี้ 
 

 
 

รปูที ่1 สดัส่วนของปรมิาณคลงัขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูแหล่งต่างๆ  
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 เมือ่แบ่งตามแต่ละประเภทของแหล่งขอ้มลู พบว่าขอ้มลูจากแต่ละองคก์ร สมาคม และบุคคลนัน้
เป็นดงัต่อไปนี้ 
 

 
รปูที ่2 สดัส่วนของขอ้มลูในกลุ่มขององคก์รหรอืสมาคม 

 

 
รปูที ่3 สดัส่วนของขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูประเภทขา่วและนิตยสาร  

 

 
รปูที ่4 สดัส่วนของขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูประเภทบุคคลจากบลอ็ก 
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 จากนัน้เมือ่ไดเ้อกสารมาทัง้หมดแลว้จงึน ามาแปลงรปูแบบเอกสารใหเ้ป็น .txt และน าเขา้สู่
โปรแกรม AntConc เพื่อใหส้ามารถใชค้น้หาความถี่ของค าศพัทไ์ด้ โดยขัน้แรก เอกสารจะถูกน ามาใส่ใน 
Word Document แลว้ค่อย save as เป็น .txt อกีต่อหนึ่งก่อนทีจ่ะ import เขา้ไปใน AntConc  

 
ขัน้ท่ี 2 การรวบรวมแหล่งข้อมลูอ้างอิงภาษาไทย  
 
 จากนัน้ผูว้จิยัไดร้วบรวมแหล่งขอ้มลูภาษาไทยเพื่อใชใ้นการอา้งองิการใชศ้พัทภ์าษาไทยที่
เกีย่วขอ้งกบัโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล โดยน ามาจากแหล่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใชป้ระกอบการอา้งองิว่า ค าศพัทภ์าษาองักฤษทีเ่ลอืกมาช าระนัน้มกีารแปลเป็นค าไทย
อยา่งไรบา้งในเอกสารภาษาไทย โดยแหล่งอา้งองิของคลงัขอ้มลูภาษาไทยนัน้ไดแ้ ก่แหล่งต่อไปนี้ 
 
1. ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน . พ.ศ.2542. กรงุเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คสพบัลิเคชัน่ส, 2546. 
 
 ผูว้จิยัเลอืกใชพ้จนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน เพื่อเป็นแหล่งขอ้มลูของการตรวจทานค าแปล
ทีใ่ชใ้นภาษาไทย เพราะค าบางค าในรายการทีต่อ้งการช าระนัน้อาจจะไมไ่ดเ้ป็นค าศพัท์เฉพาะทาง
คอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ เช่นค าว่า standardize ทีไ่มน่่าจะใชเ้ฉพาะในวงการคอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ ยงัมี
สาขาวชิาอื่นๆ ทีใ่ชค้ านี้ไดเ้ช่นกนั ดงันัน้การใชพ้จนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานเพื่อการอา้งองิจงึมี
ความส าคญัอยู ่
 
2. ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน (พิมพค์รัง้ท่ี 6). กรงุเทพมหานคร : ราชบณัฑิตยสถาน, 2546. 
 
 พจนานุกรมศพัทค์อมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (พมิพค์รัง้ที ่
6) นัน้เป็นแหล่งขอ้มลูอา้งองิทีร่วบรวมค าศพัทภ์าษาองักฤษและภาษาไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงการ
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศไวโ้ดยเฉพาะ มคี าศพัทต่์างๆ ทีไ่ดร้บัการบญัญตัไิวอ้ยา่งเป็น
ทางการ อยา่งเช่น application – โปรแกรมประยกุต ์
 
3. ศภุชยั สมพานิช. เข้าใจและใช้งานภาษา XML ฉบบัโปรแกรมเมอร ์(พิมพค์รัง้ท่ี 2). นนทบรุี : 
ส านักพิมพอิ์นโฟเพรส, 2544. 
 
 แหล่งขอ้มลูนี้เป็นรายการหนงัอ่านส าหรบันกัพฒันาโปรแกรมทีต่อ้งการเรยีนรูเ้กีย่วกบัภาษา 
XML ซึง่จะเป็นแหล่งทีม่อบค าแปลภาษาไทยทีไ่ดร้บัความนิยมน ามาใชง้านจรงิ จงึถูกน ามารวมไวเ้ป็น
แหล่งอา้งองิเพื่อดวู่าค าศพัทภ์าษาองักฤามกีารน ามาแปลเป้นภาษาไทยโดยนกัวชิาการจรงิๆ อยา่งไร
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บา้ง โดยหนงัสอืเล่มนี้มเีนื้อหากล่าวถงึการเขยีนแอพพลเิคชนับน Microsoft.Net การใชง้าน XML กบั 
HTML, CSS และ XLST รวมทัง้การตรวจสอบความถูกตอ้งของ XML ดว้ย DTD และการใชง้าน XML 
รว่มกบั Java script  
 
4. สราวธุ อ้อยศรีสกลุ. เร่ิมคิดเร่ิมสร้าง เร่ิมใช้ XML 2nd Edition. กรงุเทพมหานคร : วิตต้ีกรุป๊, 
2551. 
 
 หนงัสอืเล่มนี้กล่าวถงึการวางโครงสรา้งเอกสารดว้ย DTD และ XML Schema และเรือ่งต่างๆ ที่
เชื่อมโยงกบัการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา XML จงึไดร้บัการเลอืกใหเ้ป็นแหล่งอา้งองิภาษาไทยที่ใชเ้พื่อ
การส ารวจดวู่าเอกสารทีก่ล่าวถงึ XML ทีเ่ป็นภาษาไทยนัน้มกีารแปลค าศพัทอ์ยา่งไรบา้ง 
   
5. ยทุธนา ลีลาศวฒันกลุ. เร่ิมต้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java. กรงุเทพมหานคร : ดวง
กมลสมยั, 2548. 
 
 ถงึแมว้่าหนงัสอืเล่มนี้จะไมไ่ดก้ล่าวถงึ XML โดยตรงแต่กไ็ดก้ล่าวถงึการเขยีนโปรแกรมดว้ย
ภาษา Java และมคี าศพัทท์ีเ่กีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมปะปนอยูใ่นหนงัสอืเล่มนี้ดว้ย จงึน ามาใชเ้พื่อ
เป็นแหล่งอา้งองิในการช าระค าศพัทห์มวดคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมมิง่ อยา่งเช่นค าว่า namespace, 
comment, และ tag ได ้
 
6. วรเศรษฐ สวุรรณิก. เขียนโปรแกรม Java เบือ้งต้น. กรงุเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2549. 
 
 หนงัสอืเล่มนี้กก็ล่าวถงึการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา Java อกีแหล่งหนึ่งแต่มกีารกล่าวใน
รายละเอยีดเพิม่เตมิกว่าเล่มก่อนหน้านี้อยา่งเช่น J2SE 5.0 และมสี่วนทีเ่ขยีนโดยนกัวชิาการสาขา
คอมพวิเตอรโ์ปรแกรมอยูเ่ป็นจ านวนมาก จงึมคีวามน่าเชื่อถอืในการใชค้ าจากผูใ้ชง้านจรงิเกีย่วกบั
คอมพวิเตอรโ์ปรแกรมมิง่  
  
7. ศนูยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ  (NECTEC) [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
www.nectec.or.th , 2552. 
 
 ศูนยเ์ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(National Electronics and Computer Technology 
Center : NECTEC หรอืเนคเทค) ก่อตัง้ขึน้โดยมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2529 โดย
ภารกจิหลกัของเนคเทค ไดแ้ก่ (1) การใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยัในภาครฐั, (2) การด าเนินการวจิยัเอง
เพื่อเรง่ใหผ้ลงานวจิยัเกดิผลจรงิในภาคอุตสาหกรรม, (3) การใหบ้รกิารเพื่อสรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้ก่
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อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์คอมพวิเตอร ์โทรคมนาคม และสารสนเทศ และ (4) การท าหน้าทีเ่ป็น
ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ  
 
 เนคเทคไดด้ าเนินงานโครงการทีจ่ดัไดว้่าเป็นโครงการสรา้งพืน้ฐานระดบัชาตหิ ลายโครงการ 
เช่น เครอืขา่ยไทยสารอนิเทอรเ์น็ต, เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อโรงเรยีนไทย, เครอืขา่ยกาญจนาภเิษก  
และ เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์(ซอฟตแ์วรพ์ารค์) เป็นตน้ ดงันัน้ NECTEC จงึเป็นองคก์รสาธารณะที่
เป็นแกนกลางในการผลกัดนัเทคโนโลยแีละการพฒันาต่างๆ ของประเทศซึ่งรวมถงึเรือ่งเทคโนโลยี
รปูแบบเอกสารอยา่งเช่น Open Document Format และ Open XML ดว้ย  
 
8. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: www.mict.go.th , 
2552. 
 
 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระทรวงหลกัทีร่บัผดิชอบทางดา้น
เทคโนโลยแีละการพฒันาซอฟตแ์วร ์ก ากบัดแูลเกีย่วกบัพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าผดิทาง
คอมพวิเตอร ์2551 รวมทัง้มอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการวางแผน ส่งเสรมิ พฒันา และด าเนินกจิกรรม
เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวทิยา การสถติ ิและราชการอื่นๆ ตามทีม่ ี
กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  หรอืส่วน
ราชการทีส่งักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ซึง่จะตอ้งดแูลในเรือ่งของการใชม้าตรฐาน 
โอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลกบัการเขยีนโปรแกรมและการสรา้งเขา้กนัไดข้องมาตรฐานเอกสารรปูแบบต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนั  
 
9. ส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ(องคก์รณ์มหาชน) (SIPA) [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
www.sipa.or.th , 2552. 
 
 ส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรมวอฟตแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์รมหาชน) หรอื SIPA คอืองคก์รที่
ผลกัดนัในดา้นการพมันาเทคโนโลยซีอฟตแ์วรโ์ดยเฉพาะ SIPA อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  SIPA ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 
2546 ตามพระราชกฤษฎกีาส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2546 ดว้ยตระหนกั
ถงึความส าคญัของการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์  รฐับาลไทยไดก้ าหนดใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วรเ์ป็นยทุธศาสตรห์ลกัในการเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศโดยที่  SIPA มเีป้าหมายทีจ่ะ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการน าเสนอบรกิารและการผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพของประเทศ  โดยมพีนัธกจิ
หลกั ไดแ้ก่ การสรา้งมติใิหมใ่นการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทย ทัง้ในดา้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์
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 ดว้ยการส่งเสรมิการศกึษา การฝึกอบรมพฒันาทกัษะ ตลอดจนการยกระดบัศกัยภาพของการ
พฒันาและผลติซอฟตแ์วร ์นอกจากนี้ยงัไดส้่งเสรมิการจา้งงานในอุตสาหกรรมดงักล่าวเพื่อสรา้งพืน้ฐาน
ทีจ่ะรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตอนัเกดิจาก การเตบิโตของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรข์องโลก ซึง่จะ
เหน็ไดว้่า SIPA เป็นองคก์รหลกัทีต่อ้งมามสี่วนรว่มในการเฝ้ามองว่าโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลไดร้บัการ
รบัรองใหเ้ป็นมาตรฐาน ISO แลว้ทศิทางการพฒันาซอฟตแ์วรไ์ทยจะเป็นอยา่งไรต่อไป  
 
10. วิกิพีเดียสารานุกรมไทย [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://th.wikipedia.org/wiki/ , 2552. 
 
 วกิพิเีดยีเป็นสารากรมุเสรทีีม่กีารจดัหมวดหมูเ่นื้อหาไวเ้ป็นระบบและมกีารอพัเดทจากกลุ่ม
ผูอ่้านอยา่งต่อเนื่อง ซึง่จะท าใหเ้ราเหน็ว่าความนิยมใชข้องผูอ่้านจรงิๆ นัน้เป็นอยา่งไร มคีวามนิยมใชค้ า
บญัญตัทิีเ่ป็นค าแปลไทยหรอืไม่ หรอืว่านิยมทีจ่ะใชค้ าทบัศพัทห์รอืการเลอืกใชค้ าองักฤษเหมอืนเดมิ  
 
11. Microsoft Corporation. Microsoft Language Portal. [Online]. Available from: 
www.microsoft.com/language , 2008. 
 
 Microsoft Language Portal คอืแหล่งรวม glossary ของค าต่างๆ ทีป่รากฎอยูใ่นผลติภณัฑ์
ซอฟตแ์วรท์ัง้หมดของไมโครซอฟท์ทีจ่ าหน่ายออกไปทัว่โลกทุกประเทศ โดยเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชค้น้หาค า
แปลต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยทีางไอทไีด ้สาเหตุทีน่ า Microsoft Language Portal มาใชเ้ป็นแหล่ง
อา้งองิหนึ่งเพราะ บ่อยครัง้ค าทีแ่ปลไวใ้นซอฟตแ์วรอ์ยา่งเช่น e-mail ทีแ่ปลว่า “อเีมล” ถูกน ามาใชก้นั
อยา่งแพรห่ลายตามความนิยมใชว้อฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่ภาษาไทย ผูใ้ชส้ามารถคน้โดยพมิพค์ าทีต่อ้งการ
และเลอืกใหแ้ปลค านัน้ๆ เป็นภาษาใดๆ กไ็ด ้
 
ขัน้ท่ี 3 การเลือกค าศพัทเ์พ่ือมาศึกษาวิจยัในครัง้น้ี  
 
 ประมวลศพัทเ์รือ่ง Open XML ของไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) มจี านวนค าศพัทท์ัง้หมด 210 
ค าโดยมทีัง้ศพัทอ์งักฤษและค าแปลไทยหรอืทบัศพัท ์โดยผูว้จิยัเหน็ว่าน่าจะน าทัง้ 210 ค านัน้มาคน้โดย
ใชโ้ปรแกรม concordance ซึง่กค็อื AntConc เพื่อดวู่าค าศพัทท์ัง้ 210 มกีีค่ าบา้งทีพ่บความถีส่งูสุดใน
คลงัขอ้มลูภาษาองักฤษทีส่รา้งขึน้ (รายการค าศพัทจ์ากไมโครซอฟทท์ัง้หมด 210 ค านัน้โดยสามารถดู
จากภาคผนวก ก) โดยจะน าทัง้ 210 ค านัน้มา search ในโปรแกรม AntConc ทีบ่รรจขุอ้มลูศพัท์
ภาษาองักฤษทัง้หมดไว ้และตรวจสอบดวู่า จากทัง้ 210 ค านัน้มคีวามถีเ่ท่าไรบา้งในคลงัขอ้มลูภาษา ที่
สรา้งไว ้จากนัน้ท าการเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยแลว้เลอืก 50 ค าแรกมาใชเ้พื่อท าการช าระใหมใ่น
การวจิยัครัง้นี้ โดยจากรายการทัง้หมด 210 ค าพบว่ามคีวามถีด่งัต่อไปนี้ 
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ค าท่ีมีล าดบัมาก
ท่ีสดุล าดบัท่ี 

ล าดบัของค าในประมวล
ศพัท์เดิม 

ค าศพัท์ ความถ่ีท่ีพบจากการค้นใน 
AntConc 

1 188 XML 2482 

2 128 Open XML 901 

3 98 HTTP 714 

4 79 element 606 

5 103 Interoperability 564 

6 109 Markup 440 

7 9 Applications 320 

8 63 definition 243 

9 68 Document format 170 

10 94 file format 162 

11 31 comments 130 

12 117 namespace 106 

13 32 compatibility 105 

14 151 schema 103 

15 147 root element 92 

16 192 XML file 86 

17 193 XML format 78 

18 96 functionality 75 

19 126 Open Source 71 

20 106 legacy 64 

21 168 tag 64 

22 170 template 63 

23 123 Open document 61 

24 40 competition 59 

25 190 XML document 58 

26 25 character 46 

27 203 XML-based 44 

28 139 Platform 42 
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ค าท่ีมีล าดบัมาก
ท่ีสดุล าดบัท่ี 

ล าดบัของค าในประมวล
ศพัท์เดิม 

ค าศพัท์ ความถ่ีท่ีพบจากการค้นใน 
AntConc 

29 124 Open Document Format (ODF) 40 

30 130 Open XML document 37 

31 3 accessibility 33 

32 125 Open Packaging Conventions (OPC) 32 

33 127 Open standard 32 

34 138 placeholder 31 

35 150 scenario 31 

36 110 Markup Language 28 

37 131 Open XML file 28 

38 76 Ecma Office Open XML 26 

39 132 Open XML format 23 

40 134 Open XML standard 22 

41 65 deployment 20 

42 102 infrastructure 18 

43 69 Document format standard 16 

44 18 binary file format 15 

45 133 Open XML specification 15 

46 15 backward compatibility  14 

47 166 standardize 13 

48 176 unicode 13 

49 113 migrate 12 

50 82 entity 11 

51 111 MathML 11 

52 119 notation 10 

53 19 binary format 9 

54 140 plug-in 8 

55 70 document interoperability 7 

56 77 editability 7 
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ค าท่ีมีล าดบัมาก
ท่ีสดุล าดบัท่ี 

ล าดบัของค าในประมวล
ศพัท์เดิม 

ค าศพัท์ ความถ่ีท่ีพบจากการค้นใน 
AntConc 

57 6 administrator 6 

58 73 document storage 6 

59 169 Technical collaboration 6 

60 22 Byte 5 

61 87 Extensible Markup Language (XML) 5 

62 99 industry standard 5 

63 34 compatibility mode 4 

64 50 content management 4 

65 62 de facto standard 4 

66 72 document standard 4 

67 95 file scanning tool 4 

68 112 Maximum compatibility  4 

69 165 standardization of Open XML 4 

70 39 compelling 3 

71 66 document element 3 

72 81 encode 3 

73 122 ODF advocate 3 

74 148 RSS 3 

75 204 XML-based file formats 3 

76 14 Attribute value  2 

77 21 bug 2 

78 64 delimited 2 

79 93 file conversion tool  2 

80 105 ISO ratification of Open XML 2 

81 107 legacy document 2 

82 136 OpenXML-conformant application 2 

83 144 real-time business information  2 

84 149 Scalable Vector Graphics 2 
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ค าท่ีมีล าดบัมาก
ท่ีสดุล าดบัท่ี 

ล าดบัของค าในประมวล
ศพัท์เดิม 

ค าศพัท์ ความถ่ีท่ีพบจากการค้นใน 
AntConc 

85 152 Service-Oriented Architecture 2 

86 181 user experience 2 

87 184 vocabulary 2 

88 20 binary-based 1 

89 23 Cascading Style Sheet (CSS) 1 

90 26 character data 1 

91 45 constraint 1 

92 58 corrupted file 1 

93 61 data type  1 

94 78 Electronic Data Interchange (EDI) 1 

95 84 exchange of information 1 

96 88 Extensible Stylesheet Language (XSL) 1 

97 100 information worker 1 

98 101 infoset 1 

99 114 mixed content 1 

100 115 monolithic document format  1 

101 167 syntax rule 1 

102 177 Uniform Resource Identifier (URI) 1 

103 196 XML parser 1 

104 198 XML Query Language (XQL) 1 

105 1 acceptance test 0 

106 2 access mechanism 0 

107 4 accessibility aids 0 

108 5 active document 0 

109 7 American Standard Code for Information 
Interchange (ASCII) 

0 

110 8 ampersand 0 

111 10 asynchronous communication 0 
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ค าท่ีมีล าดบัมาก
ท่ีสดุล าดบัท่ี 

ล าดบัของค าในประมวล
ศพัท์เดิม 

ค าศพัท์ ความถ่ีท่ีพบจากการค้นใน 
AntConc 

112 11 asynchronous computer 0 

113 12 asynchronous transmission 0 

114 13 attribute 0 

115 16 backward recovery 0 

116 17 base character 0 

117 24 Channel Definition Format (CDF) 0 

118 27 character density 0 

119 28 character encoding  0 

120 29 character entity references 0 

121 30 class meta-data 0 

122 33 compatibility checker 0 

123 35 Compatibility Pack for Microsoft® Office 
2007 File Formats 

0 

124 36 Compatibility Report 0 

125 37 compatibility tool 0 

126 38 compatible ID 0 

127 41 complex data type 0 

128 42 computer language 0 

129 43 computer restrictions 0 

130 44 computing ecosystem 0 

131 46 content class 0 

132 47 content conversion 0 

133 48 content deployment 0 

134 49 content formatter 0 

135 51 content master 0 

136 52 content model 0 

137 53 content owner 0 

138 54 content provider 0 
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ค าท่ีมีล าดบัมาก
ท่ีสดุล าดบัท่ี 

ล าดบัของค าในประมวล
ศพัท์เดิม 

ค าศพัท์ ความถ่ีท่ีพบจากการค้นใน 
AntConc 

139 55 content rating 0 

140 56 content replication 0 

141 57 content revocation 0 

142 59 data island 0 

143 60 Data Source Object 0 

144 67 document entity 0 

145 71 Document Object Model (DOM) 0 

146 74 document type declaration 0 

147 75 Document Type Definition (DTD) 0 

148 80 empty-element tag 0 

149 83 entity reference 0 

150 85 Extensible HyperText Markup Language 
(XHTML) 

0 

151 86 extensible language 0 

152 89 Extensible Stylesheet Language Family 
(XSL)  

0 

153 90 Extensible Stylesheet Language 
Transformations (XSLT) 

0 

154 91 External Data Representation (XDR)  0 

155 92 external dependencies 0 

156 97 GraphML 0 

157 104 invalid document 0 

158 108 logical structure 0 

159 116 MusicXML 0 

160 118 NCName 0 

161 120 notation declaration 0 

162 121 numeric character references 0 

163 129 Open XML advocate 0 

164 135 openand compatible environment 0 

165 137 parsed entity 0 
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ค าท่ีมีล าดบัมาก
ท่ีสดุล าดบัท่ี 

ล าดบัของค าในประมวล
ศพัท์เดิม 

ค าศพัท์ ความถ่ีท่ีพบจากการค้นใน 
AntConc 

166 141 Post Schema Validation Infoset (PSVI) 0 

167 142 predeclared entities 0 

168 143 processing instruction 0 

169 145 reference node 0 

170 146 replacement text 0 

171 153 schema structures 0 

172 154 self-closing tag 0 

173 155 semantics of elements 0 

174 156 serialize 0 

175 157 Simple API for XML (SAX) 0 

176 158 simple data type 0 

177 159 Simple Object Access Protocol (SOAP) 0 

178 160 Software as a service 0 

179 161 software designer 0 

180 162 Software-Oriented Architecture 0 

181 163 specification language 0 

182 164 Standard Generalized Markup Language 
(SGML) 

0 

183 171 tokenized attribute type 0 

184 172 transformative shift 0 

185 173 translation project 0 

186 174 tree-based data structure 0 

187 175 type derivation model 0 

188 178 Uniform Resource Locator (URL) 0 

189 179 Uniform Resource Name (URN) 0 

190 180 unparsed entity 0 

191 182 valid document 0 

192 183 valid XML 0 



37 
 

ค าท่ีมีล าดบัมาก
ท่ีสดุล าดบัท่ี 

ล าดบัของค าในประมวล
ศพัท์เดิม 

ค าศพัท์ ความถ่ีท่ีพบจากการค้นใน 
AntConc 

193 185 well-formed document 0 

194 186 well-formed XML 0 

195 187 Worldwide Web Consortium (W3C) 0 

196 189 XML declaration 0 

197 191 XML engine 0 

198 194 XML information set 0 

199 195 XML Object Model 0 

200 197 XML Pointer Language (XPointer) 0 

201 199 XML Schema Definition (XSD) 0 

202 200 XML Schema definition language (XSD) 0 

203 201 XML vocabulary 0 

204 202 XML-aware software  0 

205 205 XML-capable browser 0 

206 206 XML-Data Reduced (XDR) 0 

207 207 XPath 0 

208 208 XPointer 0 

209 209 XSL formatting objects 0 

210 210 XSL Patterns 0 

  
 ซึง่จากทัง้หมดน้ีจะพบว่าม ี51 ค าแรกของอนัดบัสงูสุดทีม่คีวามถีส่งูตัง้แต่หลกัพนัลงมาถงึหลกั
สบิ ซึง่แสดงว่าเป็นศพัทท์ีค่วรจะปรากฎในประมวลศพัทเ์รือ่ง Open XML มากทีสุ่ด จงึน ามาใชใ้น
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ (แต่ผูว้จิยัขอตดัค าว่า HTTP ออกเนื่องจากเป็นความถีท่ีพ่บสงูมากกจ็รงิแต่ว่าเป็น
เพราะมชีื่อ URL ปรากฎอยูม่ากในเอกสารแต่ละชุด จงึท าใหม้คี าว่า http ปรากฎอยูม่ากกว่าปกติจรงิไม่
ถอืว่าเป็นค าศพัทท์ีใ่ชเ้กีย่วกบั Open XML แต่อยา่งไร)  
 
ขัน้ท่ี 4 การท ามโนทศัน์สมัพนัธข์องค าท่ีพบ 
 
 ในขัน้น้ีผูว้จิยัจะน าค าศพัทท์ัง้ 50 มาสรา้งมโนทศัน์สมัพนัธเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจของศพัทแ์ต่ละ
ค าว่ามคีวามเกีย่วขอ้งกนัอยา่งไรเพื่อใหท้ าการช าระไดต้รงตามความหมายของมโนทศัน์แต่ละมโนทศัน์
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ไดด้ขีึน้ ซึง่กระบวนการของการสรา้งมโนทศัน์สมัพนัธแ์ละการหาค าแปลใหค้ าศพัทท์ีเ่ลอืกมานัน้จะ
กล่าวถงึในบทถดัไป 
 
ขัน้ท่ี 5 การช าระค าแปลใหม่ 
 
 ขัน้ตอนต่อมาคอืการเลอืกหาค าศพัทท์ีค่วรจะใชแ้ปลเอกสารต่างๆ เป็นภาษาไทย โดยจะ
กล่าวถงึวธิทีีท่ าได ้3 วธิคีอื การแปลค าศพัทเ์ป็นภาษาไทย การทบัศพัท ์และการคงไวเ้ป็นอกัขระ
ภาษาองักฤษเหมอืนเดมิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 (1) กรณีทีต้่องหาค าแปลเป็นค าภาษาไทย 

 

 การทีจ่ะพจิารณาว่าค าศพัทห์นึ่งๆ ตอ้งแปลเป็นค าไทยทีม่คีวามหมายเขา้ใจไดท้นัทหีรอืไมน่ัน้

จะยดึจากเกณฑต่์อไปนี้ 

 

1. ค าค านัน้มกีารบญัญตัไิวโ้ดยราชบณัฑติยสถานตามทีพ่บในพจนานุกรมศพัทค์อมพวิเตอร์

และเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืไม่  

2. หากพบว่ามกีารบญัญตัไิวแ้ลว้ ใหพ้จิารณากบัหนงัสอืภาษาไทยทีน่ ามาอา้งองิว่ามกีารใช้

ค าศพัทบ์ญัญตินิัน้หรอืไม ่หากพบว่ามกีารใชจ้รงิใหน้ าค าบญัญตันิัน้มาใส่ในประมวลศพัทท์ี่

ช าระใหมไ่ด้ 

3. ส าหรบัในกรณทีี่พบว่ามกีารบญัญตัไิวแ้ลว้ แต่ไมม่กีารน ามาใชจ้รงิเลยในแหล่งขอ้มลู

อา้งองิภาษาไทยทีเ่ลอืกไว ้ใหด้จูากแหล่งขอ้มลูภาษาไทยว่าเลอืกวธีกีารใชค้ าอกี 2 วธิทีี่

เหลอืซึง่ไดแ้ก่ การทบัศพัท ์หรอืการเขยีนเป็นอกัขระภาษาองักฤษเหมอืนเดมิอยา่งไร  

4. หากพบว่าแหล่งอา้งองิภาษาไทยเลอืกการทบัศพัท ์ใหช้ าระดว้ยการตรวจสอบกบัหลกัการ

ทบัศพัทโ์ดยราชบณัฑติยสถานทีถู่กตอ้ง 

5. หากพบว่าแหล่งอา้งองิภาษาไทยใชก้ารเขยีนเป็นอกัขระภาษาองักฤษ ใหค้งไวต้ามนัน้

ต่อไป 

 

 ส าหรบักรณทีีไ่มพ่บศพัทบ์ญัญตัเิลยใหใ้ชก้ารส ารวจดจูากแหล่งขอ้มลูภาษาไทยว่ามกีารใช้

ค าศพัทน์ัน้ๆ อยา่งไรต่อไป หากพบว่าแหล่งขอ้มลูอา้งองิภาษาไทยมกีารเลอืกใชก้ารทบัศพัท ์กจ็ะตอ้ง

เป็นการทบัศพัททืีถู่กตอ้งตามหลกัการทบัศพัทข์องราชบณัพติยสถาน 
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 (2) กรณีการใช้ค าทบัศพัท์ 

 

 ในกรณนีี้จะเลอืกช าระค านัน้โดยใชก้ารทบัศพัทต์ามราชบณัฑติยสถานนัน้ จะเลอืกใชใ้นกรณทีี่

พบว่ามกีารเลอืกใชก้ารทบัศพัท ์เช่นค าว่า File – ไฟล ์กต็อ้งตรวจสอบกบัหลกัเกณฑก์ารทบัศพัทข์อง

ราชบณัฑติยสถานให้เพื่อใหก้ารสะกดดว้ยอกัขระไทยมคีวามเป็นมาตรฐานและออกเสยีงถูกตอ้ง 

 

 (3) กรณีทีต้่องคงให้ใช้ค าภาษาองักฤษตามเดิม 

 

 ในกรณทีีพ่บว่า ไมม่กีารบญัญตัคิ าแปลภาษาไทย และไมม่กีารทบัศพัทใ์ดๆ เลย แต่มกีารคงค า

นัน้ไวเ้ป็นอกัขระภาษาองักฤษเหมอืนเดมิ อยา่งค าว่า namespace ไมพ่บว่ามกีารบญัญตัไิวเ้ป็นค าแปล

ไทย และไมม่แีหล่งใดทีใ่ชก้ารทบัศพัทเ์ลย แลว้พบว่ามกีารใชค้ าภาษาองักฤษแทน ผูว้จิยัจะเลอืกน าค า

องักฤษนัน้มาใส่ไวใ้นประมวลศพัทข์องการวจิยัครัง้นี้ต่อไป  
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บทท่ี 4 
มโนทศัน์สมัพนัธแ์ละการบนัทึกข้อมลูศพัท์ในกรณีของการนิยามค าไทยใหม่ 

 
การคดัเลือกค าศพัท์ 
 เมือ่น ารายการค าศพัทจ์ากประมวลศพัทข์องไมโครซอฟทม์าคน้หาในคลงัขอ้มลูภาษาของ
งานวจิยัครัง้นี้ พบว่าต่อไปนี้คอื 50 ศพัทท์ีพ่บมากสุดใน corpus ของการวจิยัครัง้นี้เรยีงตามความถีจ่าก
มากมาน้อย 
 

ล าดบัท่ี ค าศพัท ์ ความถี่ 

1 XML 2482 

2 Open XML 901 

3 element 606 

4 Interoperability 564 

5 Markup 440 

6 Applications 320 

7 definition 243 

8 Document format 170 

9 file format 162 

10 comments 130 

11 namespace 106 

12 compatibility 105 

13 schema 103 

14 root element 92 

15 XML file 86 

16 XML format 78 

17 functionality 75 

18 Open Source 71 

19 legacy 64 

20 tag 64 

21 template 63 
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ล าดบัท่ี ค าศพัท ์ ความถี่ 

22 Open document 61 

23 competition 59 

24 XML document 58 

25 character 46 

26 XML-based 44 

27 Platform 42 

28 Open Document Format (ODF) 40 

29 Open XML document 37 

30 accessibility 33 

31 Open Packaging Conventions (OPC) 32 

32 Open standard 32 

33 placeholder 31 

34 scenario 31 

35 Markup Language 28 

36 Open XML file 28 

37 Ecma Office Open XML 26 

38 Open XML format 23 

39 Open XML standard 22 

40 deployment 20 

41 infrastructure 18 

42 Document format standard 16 

43 binary file format 15 

44 Open XML specification 15 

45 backward compatibility  14 

46 standardize 13 

47 unicode 13 

48 migrate 12 

49 entity 11 
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ล าดบัท่ี ค าศพัท ์ ความถี่ 

50 MathML 11 

 
การสร้างมโนทศัน์สมัพนัธ์  
 
 กระบวนการถดัไปของการศกึษาวจิยัน้ี คอืการสรา้งมโนสมัพนัธ์  (conceptual network) เพื่อจดั
โครงสรา้งของมโนทศัน์ (Concepts) ใหเ้ป็นหมวดหมูแ่ละมองเหน็ขอบเขตทีช่ดัเจนของความหมายของ
ศพัทแ์ต่ละค าทีไ่ดด้งึมาจากคลงัข้อมลูภาษา  
 
 องคป์ระกอบของมโนทศัน์สมัพนัธน์ัน้ไดแ้ก่ มโนทศัน์ (Concept) โดยมศีพัท ์(Terms) เป็น
สญัลกัษณ์แทนมโนทศัน์เหล่านัน้ นกัศพัทวทิยา อยา่งเช่น Cabrè (1998) มองว่า มโนทศัน์ม ี
ขึน้ก่อนทีม่นุษยจ์ะสรา้งค าศพัท์ การสรา้งมโนทศัน์สมัพนัธค์อืการดงึเอามโนทศัน์ทัง้หมดของศาสตร์
เฉพาะดา้นออกมาแลว้ใชศ้พัทเ์ป็นสญัลกัษณ์แทนมโนทศัน์แต่ละมโนทศัน์ โดยไดอ้ธบิายถงึ
องคป์ระกอบของมโนทศัน์ไวอ้ยา่งชดัเจน การอธบิายความสมัพนัธท์ีม่รีะหว่างมโนทศัน์แต่ละมโนทศัน์
นัน้ท าดว้ยการเขยีนป็นตวัอกัษร (Verbal Forms) หรอืดว้ยสื่ออื่นๆ (Nonverbal Visual Forms) เช่น 
แผนภาพ หรอืรปูภาพ เป็นตน้ ส่วนมากแลว้นกัวจิยัประมวลศพัทจ์ะนิยมแบ่ง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ (Sager,1990: 29-37) 
 
1. ความสมัพนัธแ์บบมาตรฐาน (traditional relationships) คอื รปูแบบความ  
สมัพนัธพ์ืน้ฐานและมกัพบมากในประมวลศพัทท์ัว่ไป สามารถแบ่งเป็นความสมัพนัธย์อ่ยๆ ดงันี้  
 

1.1 ความสมัพนัธแ์บบทัว่ไป (generic relationships) คอืความสมัพนัธใ์นลกัษณะการแสดง  
ล าดบัชัน้ของมโนทศัน์แต่ละมโนทศัน์ เป็นการจดัมโนทศัน์หนึ่งว่าอยูใ่นประเภทเดยีวกบัมโน
ทศัน์ใดบา้ง โดยมองว่ามโนทศัน์หนึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่งของมโนทศัน์อกีอยา่งหนึ่งทีม่ขีอบเขต
กวา้งกว่า และเรยีกมโนทศัน์ทีม่ขีอบเขตกวา้งกว่าว่าเป็น superordinate และมโนทศัน์ทีม่ ี
ขอบเขตแคบกว่าว่า subordinate และเพื่อใหง้า่ยต่อความเขา้ใจ ความสมัพนัธแ์บบทัว่ไป
สามารถแสดงออกโดยใชส้ตูรต่อไปนี้ 

 
X เป็น A ประเภทหนึ่ง 
หรอื X, Y และ Z ต่างกเ็ป็น A ประเภทหนึ่ง 
หรอื A มมีโนทศัน์ทีเ่ฉพาะเจาะจงไดแ้ก่ X, Y และ Z 
หรอื A มปีระเภทยอ่ยคอื X 
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ตวัอยา่งความสมัพนัธแ์บบทัว่ไป ไดแ้ก่มโนทศัน์สมัพนัธร์ะหว่าง “พซี”ี “เซริฟ์เวอร”์ และ 
“เน็ตบุ๊ค” ทีซ่ึง่ทัง้สามมโนทศัน์นัน้ถอืเป็น subordinate ของ “คอมพวิเตอร”์ (Superordinate) 
เพราะทัง้“พซี”ี “เซริฟ์เวอร”์ และ “เมนเฟรม”ต่างกม็คีุณลกัษณะเฉพาะตวัแตกต่างกนัซึง่ท าให้
จดัเป็นคอมพวิเตอรค์นละชนิด   

 
1.2 ความสมัพนัธแ์บบส่วนประกอบ (partitive หรือ whole-part relationships) คอื
ความสมัพนัธท์ีแ่สดงว่ามมีโนทศัน์หนึ่งประกอบดว้ยส่วนต่างๆ มากกว่าหนึ่งส่วนซึง่สามารถ
อธบิายไดโ้ดยใชส้ตูรต่อไปนี้ 
 

X เป็นส่วนประกอบของ Y 
หรอื X, Y และ Z เป็นส่วนประกอบของ A 
หรอื A มสี่วนประกอบคอื X 
หรอื A มสี่วนประกอบคอื X, Y และ Z 

 
ตวัอยา่งความสมัพนัธส์มัพนัธแ์บบส่วนประกอบน้ีไดแ้ก่ “มอนิเตอร”์ “สายเคเบลิ” และ “เมา้ส”์ 
ถอืเป็นส่วนประกอบหนึ่งที ่“คอมพวิเตอร”์ ทุกเครือ่งม ี 

 
1.3 ความสมัพนัธแ์บบหลายขัว้ (polyvalent relationships)   คอืความสมัพนัธท์ีม่โนทศัน์
มโนทศัน์หนึ่งสามารถอยูไ่ดม้ากกว่าหนึ่งล าดบัขัน้ของมโนทศัน์หนึ่ง  ซึง่เรยีกว่าสามารถดไูดจ้าก
หลายมมุมอง (Multi-dimensional) ตวัอยา่งเช่น “สายไฟ” “ล าโพง” “จอภาพ” สามารถเป็น
ส่วนประกอบของทัง้ “คอมพวิเตอร”์ และ “โทรทศัน์” 

 
2. ความสมัพนัธแ์บบซบัซ้อน (complex relationships) ใชอ้ธบิายรปูแบบความสมัพนัธท์ีไ่มส่ามารถ
อธบิายไดโ้ดยใชค้วามสมัพนัธแ์บบมาตรฐาน เช่น มโนทศัน์ทีป่ระกอบดว้ย 
ความสมัพนัธม์ากกว่าหนึ่งรปูแบบ 
 
 ตวัอยา่งความสมัพนัธแ์บบน้ีมไีดห้ลายกรณี 
 

Cause - Effect   เช่น Explosion - Fall-out 
Material - Product  เช่น Steel – Girder 
Material - Property  เช่น Glass – Brittle 
Material - State  เช่น Iron – Corrosion 
Process - Product  เช่น Weaving – Cloth 
Process - Instrument  เช่น Incision – Scalpel 
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Process - Method  เช่น Water Recharge - Water Injection 
Object - Material  เช่น Bridge – Iron 
Object - Quality  เช่น Petrol - High Octane 
Object - Operation  เช่น Drill bit – Drilling 
Object - Characteristic  เช่น Fuel – Smokeless 
Activity - Place  เช่น Coalmining - Coalmine 

 
ในการจดัท าประมวลศพัทค์รัง้นี้ ไดใ้ชร้ปูแบบความสมัพนัธท์ัง้หมดดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 รปูแบบมโนทศัน์สมัพนัธแ์บบต่างๆ ท่ีใช้ในประมวลศพัท์  
 
ตวัย่อ ความสมัพนัธ์ ค าอธิบาย 
GS General-Specific ความสมัพนัธท์ีม่โนมศัน์หนึ่งถูกจดัเป็นประเภทยอ่ยของ

มโนมศัน์หนึ่งทีม่คีุณสมบตัใิหญ่กว่า อยา่งเช่น Open Source 
เป็นประเภทยอ่ยของ Application  

WP Whole-Part มโนทศัน์หนึ่งเป็นส่วนยอ่ยหรอืองคป์ระกอบของมโนทศัน์อกี
มโนทศัน์หนึ่ง เช่น Platform เป็นส่วนยอ่ยของ Infrastructure 

CE Cause-Effect มโนทศัน์หนึ่งเป็นสาเหตุใหเ้กดิมโนทศัน์อกีมโนทศัน์หนึ่ง เช่น 
competition เป็นสาเหตุใหเ้กดิ Open Source  

PP Process-Product มโนทศัน์หนึ่งเป็นกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิอกีมโนทศัน์หนึ่ง 
เช่น Deployment เป็นกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิ application  

AP Activity-Place มโนทศัน์หนึ่งเป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในขอบขา่ยของมโนทศัน์
อกีอยา่งหนึ่ง เช่น application คอืมโนทศัน์ทีเ่กดิขึน้ในมโน
ทศัน์ของ scenario  

MP Material-Property มโนทศัน์หนึ่งเป็นคุณสมบตัขิองมโนทศัน์อกีแบบหนึ่ง เช่น 
Functionality เป็นคุณสมบตัหินึ่งของ Application  

 
วิธีการในการจดบนัทึกข้อมลูศพัท์เบือ้งต้น (Extraction Records) 
 
 หลงัจากการเตรยีมการเบือ้งตน้ รวบรวมขอ้มลู ดงึศพัท ์และวเิคราะหม์โนทศัน์สมัพนัธ์โดยจดั
มโนทศัน์เป็นหมวดหมูท่ีช่ดัเจนแลว้ ขัน้ตอนต่อไปกค็อื การบนัทกึขอ้มลูต่างๆเกีย่วกบัศพัทน์ัน้เท่าที่
คน้พบจากคลงัขอ้มลูภาษาลงไปในแบบบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บือ้งตน้ (Extraction Records) (Cabré, 
1998) โดยอาศยัขอ้มลูจากบรบิททีศ่พัทน์ัน้ปรากฏเป็นหลกั   
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 ในการบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บือ้งตน้ของการจดัท าประมวลศพัทค์รัง้นี้ ขอ้มลูทีถู่กบนัทกึไดแ้ก่ขอ้มลู
ดงัต่อไปนี้ 
 

1. Source Term (ศพัทภ์าษาองักฤษ) หมายถงึศพัทท์ีพ่บในคลงัขอ้มลูภาษาองักฤษ โดยจะ
บนัทกึศพัทใ์นรปูปกติ กล่าวคอืถา้เป็นค านาม จะบนัทกึในรปูเอกพจน์ และถา้เป็นค ากรยิาจะ
บนัทกึในรปู infinitive  

 
2. Reference (หมายเลขอ้างอิง) ใส่เรยีงไปตามล าดบัโดยใชล้ าดบัแบบ ER00X เช่น ER001, 

ER002, ER003 … ER050 
 

3. Thai Equivalent (ศพัทไ์ทย) แสดงศพัทเ์ทยีบเท่าภาษาไทยตามทีพ่บในหนงัสอื เวบ็ไซตห์รอื
เอกสารอา้งองิต่างๆ ทีร่วบรวมไวใ้นคลงัขอ้มลูภาษาไทย 

 
4. Source of Thai Equivalent (ท่ีมาของศพัทไ์ทย) ไดแ้ก่เอกสารอา้งองิฉบบัภาษาไทยอนั

ไดแ้ก่หนงัสอืเฉพาะทางและพจนานุกรมศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศทีป่รากฏค า
แปลของของศพัทน์ัน้ ในการจดัท าบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บือ้งตน้น้ีใชเ้อกสารอา้งองิทีแ่สดงศพัท์ไทย
ทัง้หมดไดน้ ามารวบรวมไวท้ีภ่าคผนวก ง 
 
ทัง้ Thai Equivalent และ Source of Thai Equivalent นัน้จะมมีากกว่า 1 ชุด ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัการ
ส ารวจพบว่ามกีารใชเ้รยีกเป็นค าไทยทีม่ากกว่า 1 แบบ อยา่งเช่น มโนทศัน์ application อาจจะ
พบว่ามกีารเรยีกทัง้แบบทีใ่ชเ้ป็น “โปรแกรมประยกุต์”, “แอพพลเิคชนั” หรอื “แอปพลเิคชนั” ก็
ได ้จงึน ามารวบรวมไวต้ามทีพ่บจรงิ 

 
5. Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ์) แสดงหมวดค า (part of speech) ของศพัท์

นัน้ เช่น ค านาม ค ากรยิา หรอืค าคุณศพัท ์เป็นตน้ 
 

6. Features (รายละเอียดของศพัท์) หมายถงึขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัศพัทน์ัน้ทีไ่ดจ้ากบรบิทของ
ศพัทท์ีป่รากฏในคลงัขอ้มลูภาษาและเพิม่เตมิในส่วนของความคดิเหน็จากทีป่รกึษารบัเชญิ  
ขอ้มลูส่วนน้ีบางครัง้อาจน ามาใชเ้ป็นนิยามของศพัทไ์ดเ้ลย  แต่โดยมากแลว้จะเป็นเพยีงการ
วเิคราะหข์อ้มลูศพัทท์ีป่รากฏในการใชง้านจรงิจากคลงัขอ้มลูภาษาเท่านัน้  
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7. Context (บริบทท่ีพบศพัท์) หมายถงึตวัอยา่งประโยคทีพ่บศพัทน์ัน้ โดยจะบนัทกึ เป็นประโยค
ทีส่มบรูณ์ เพื่อใหผู้ใ้ชป้ระมวลศพัทไ์ดเ้หน็ตวัอยา่งการใชศ้พัทท์ีช่ดัเจน พรอ้มระบุทีม่าของ
บรบิท 

 
8. Note (หมายเหต)ุ คอืส่วนทีเ่กร็ายละเอยีดเพิม่เตมิทีพ่บในขัน้ตอนของการรวบรวมมโนทศัน์

สมัพนัธ ์อาจจะเป็นความคดิเหน็ของผูว้จิยัเองหรอืจากทีป่รกึษารบัเชญิของโครงการกไ็ด ้ 
 
 ในการดงึบรบิทจากคลงัขอ้มลูภาษา ผูว้จิยัจะใชค้ าสัง่ Search Term ในโปรแกรม AntConc ซึง่
แสดงใหเ้หน็บรบิททัง้หมดของแต่ละศพัท์ ขัน้ตอนต่อไปคอื คดัเลอืกตวัอยา่งบรบิททีจ่ะน ามาเป็น
ตวัอยา่งการใชศ้พัท ์โดยเลอืกจากแหล่งชองไฟลท์ีห่ลากหลายไมซ่ ้ากนั อยา่งเช่น จะไมพ่ยายามเลอืก
ตวัอยา่งจากแหล่ง File 01 เพราะตอ้งการใหเ้หน็บรบิททีก่วา้งขวางใหม้ากทีสุ่ด  
  
ตารางท่ี 1 แบบฟอรม์บนัทึกรวมมโนทศัน์สมัพนัธแ์ละข้อมลูศพัทเ์บือ้งต้น  
 
(1) Source Term: (2) REF: 
(3) Thai Equivalent: 
(4) Source of Thai Equivalent: 
(5) Grammatical Category: 
(6) Features: 
(7) Context: 
(8) Note: 
 
การบนัทึกข้อมลูศพัท์ (Terminological Record) 
  
 เมือ่รวบรวมขอ้มลูจากคลงัขอ้มลูภาษามาบนัทกึไวใ้นบนัทกึรวมมโนทศัน์สมัพนัธแ์ละขอ้มลู
ศพัทเ์บือ้งตน้แลว้ ขัน้ตอนต่อมาในการจดัท าประมวลศพัทก์ค็อืการจดัท าบนัทกึขอ้มลูศพัท์  
(Terminological Record) โดยประเภทของขอ้มลูพืน้ฐานทีม่กัจะมกีารบนัทกึไวใ้นประมวลศพัท์  มดีงันี้ 
(Sager, 1990: 143) 
 

1. ข้อมลูอ้างอิง (Source Information) ไดแ้ก่ รายการอา้งองิของศพัท์ นิยาม ตวัอยา่งและ
อื่นๆ 

2. ศพัท ์(Entry Terms) เป็นส่วนทีใ่ชใ้นการคน้มากทีสุ่ด รปูแบบทีใ่ชจ้งึควรสอดคลอ้งกบัการใช้
งานมากทีสุ่ด โดยปกตจิะเป็นรปูแบบเตม็ (full form) และมรีปูไวยากรณ์ตามทีใ่ชก้นัใน
พจนานุกรม คอืค านามอยูใ่นรปูเอกพจน์ ถา้เป็นค ากรยิาตอ้งอยูใ่นรปู infinitive เป็นตน้ 
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3. รปูภาษาและมโนทศัน์ (Semantic and Conceptual Specification) ไดแ้ก่ นิยาม 

(definition) ความสมัพนัธก์นัมโนทศัน์อื่น (relationship) หมวดเรือ่ง (subject field) ขอ้มลู
การใชศ้พัท ์(scope note) ซึง่รวมถงึขอ้จ ากดั ขอ้ยกเวน้ต่างๆ ในการใชศ้พัทน์ัน้ 

 
4. ข้อมลูทางภาษาศาสตร์ (Linguistic Specification) เช่น ตวัยอ่ (abbreviation) ค าเหมอืน 

(synonym) ค าตรงขา้ม (antonym) ขอ้มลูทางไวยากรณ์ (grammatical category) เช่น รปู
ของไวยากรณ์ (ค านาม ค ากรยิา ค าคุณศพัท ์เป็นตน้) 

 
5. ข้อมลูการใช้งานจริง (Pragmatic Specification) เช่น บรบิททีพ่บการใชศ้พัท ์(context) 

หรอืขอ้สงัเกตการใชง้าน (usage note) ซึง่บอกขอ้มลูเกีย่วกบัการใช้ เช่น เป็นค าแสลง หรอื
เป็นภาษาพดู เป็นตน้ 

 
6. ข้อมลูจดัระบบ (Administrative Information) เช่น หมายเลขของบนัทกึ (record 

number) ผูแ้ต่ง (author) วนัทีบ่นัทกึ (record date) เป็นตน้ 
 
7. ศพัทภ์าษาต่างประเทศท่ีมีความหมายเทียบเคียงกนั (Foreign Language Equivalent) 

คอืค าศพัทใ์นภาษาอื่นๆ ทีส่ามารถน ามาใชเ้รยีกมโนทศัน์นัน้ๆ ได้  
 
 แต่อยา่งไรกต็ามผูว้จิยัเองไดป้รบัแต่งแบบการบนัทกึขอ้มลูศพัทท์ีต่อ้งการจะช าระเองโดยไม่
จ าเป็นตอ้งน าเสนอขอ้มลูทัง้หมดทีร่วบรวมไดจ้ากคลงัขอ้มลูภาษาหรอืบนัทกึรวมมโนทศัน์สมัพนัธแ์ละ
ขอ้มลูศพัทเ์บือ้งตน้แต่เลอืกบนัทกึเฉพาะขอ้มลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านและสนองตอบต่อ
วตัถุประสงคใ์นการช าระค าศพัทใ์หถู้กตอ้งตามมาตรฐานและความนิยมใชง้านจรงิในภาษาไทย และ เป็น
คู่มอืใชง้านศพัทเ์ฉพาะดา้นส าหรบันกัแปลหรอืนกัวชิาการไดด้ว้ย เมือ่พจิารณาจากปจัจยัเหล่าน้ีแลว้ 
ผูว้จิยัจงึเลอืกก าหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะบนัทกึไวใ้นบนัทกึขอ้มลูศพัท์  ดงันี้ 
 

1. Source Term (ศพัทอ์งักฤษ) รปูแบบของศพัทท์ีน่ ามาบนัทกึไวจ้ะอยูใ่นรปูปกติ เช่น ถา้
เป็นค านาม จะบนัทกึเป็นรปูเอกพจน์ ส่วนค ากรยิากจ็ะอยูใ่นรปู infinitive  
 

2. REF (หมายเลขอ้างอิง) ใส่เรยีงไปตามล าดบั โดยใหข้ึน้ตน้ดว้ย TR 00X แลว้ตามดว้ย
ตวัเลข เช่น TR 001 หมายถงึ บนัทกึขอ้มลูศพัทล์ าดบัทีห่นึ่ง 
 

3. Thai Equivalent (ศพัทไ์ทย) เป็นศพัทภ์าษาไทยทีค่น้พบว่ามกีารใชอ้ยูจ่รงิ โดยอา้งองิจาก
หนงัสอืต่างๆ และจะระบุรหสัของหนงัสอืทีม่กีารใชศ้พัทน์ัน้ใส่ไวใ้นวงเลบ็ขา้งทา้ยศพัท์  ส่วน
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มโนทศัน์ใดทีย่งัไมม่ศีพัทไ์ทยหรอืมใีชอ้ยูเ่ดมิแต่ไมเ่หมาะสม  ผูว้จิยัจะเลอืกใชก้ารทบัศพัท์
หรอืการคงใหใ้ชเ้ป็นค าภาษาองักฤษตามค าแนะน าของทีป่รกึษาโครงการ  โดยค าทีเ่ลอืกทบั
ศพัทจ์ะเขยีนค าทบัศพัทน์ัน้ไวใ้นช่อง Thai Equivalent ในขณะทีค่ าจะใหใ้ชเ้ป็นค า
ภาษาองักฤษจะไมม่กีารเขยีนค าใดๆ ลงไปในช่อง Thai Equivalent แต่จะใส่เครือ่งหมาย “–“ 
แทน  
 

4. Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ์) ขอ้มลูนี้จะระบุว่าศพัทน์ัน้อยูใ่นรูป
ไวยากรณ์ใด เช่น เป็นค านาม (noun) ค ากรยิา (verb) ค าวเิศษณ์ (adjective) เป็นตน้ 
 

5. Subject Field (หมวดเรื่อง) หมวดเรือ่งเป็นการแจกแจงกลุ่มของศพัทใ์นประมวลศพัท์ เป็น
ขอ้มลูทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าศพัทแ์ต่ละค าอยูใ่นหมวดเรือ่งใดบา้ง เพื่อความสะดวกและเป็นการยนืยนั
ความถูกตอ้งในการใชง้าน ส าหรบัการเลอืกจดัหมวดของ Subject Field นัน้จะยดึตามการ
จดัหมวดหมูข่องวกิพิเีดยีซึง่มนีโยบายการจดัระเบยีบของขอ้มลูออกเป็นหมวดหมูไ่วอ้ยา่ง
ชดัเจน และหากพบว่าเกดิความไมช่ดัเจนในการจดัหมวดหมูจ่ะยดึตามความเหน็ของที่
ปรกึษารบัเชญิของโครงการครัง้นี้ 
 

6. Definition (นิยาม) ผูท้ าวจิยัไดก้ าหนดนิยามศพัทโ์ดยอา้งองิขอ้มลูจากบรบิททีพ่บใน
คลงัขอ้มลูภาษาเป็นหลกั ในกรณทีีไ่มส่ามารถหานิยามจากคลงัขอ้มลูภาษาไดห้รอืขอ้มลูจาก
คลงัขอ้มลูภาษาไมช่ดัเจนหรอืไมเ่พยีงพอส าหรบัการเขยีนนิยาม  ผูว้จิยักต็อ้งรวบรวมขอ้มลู
เพิม่เตมิจากหนงัสอือา้งองิต่างๆ ทีอ่ยูใ่นรายการเพื่อใหไ้ดร้ายละเอยีดครบถว้นสมบรูณ์ทีจ่ะ
น ามาก าหนดนิยาม ส าหรบัทีม่าของนิยามจะระบุไวใ้นวงเลบ็ขา้งทา้ยนิยาม  โดยใส่เป็นรหสั 
[DEF XX] 
 

7. Illustration (ตวัอย่างการใช้ศพัท์) ตวัอยา่งการใชศ้พัทใ์นบนัทกึขอ้มลูศพัทน์ี้จะเน้นว่า 
เป็นตวัอยา่งทีแ่สดงการใชง้านไดช้ดัเจนทีสุ่ด ซึง่น ามาจากตวัอยา่งบรบิทในคลงัขอ้มลู
ภาษาองักฤษ 
 

8. Linguistic Specification (รปูศพัทอ่ื์น) ขอ้มลูในส่วนนี้ คอืรปูศพัทอ์ื่นๆ ทีส่ื่อถงึศพัทห์ลกั 
เช่น ตวัยอ่ (Abbreviation หรอืยอ่ว่า ABBR) ค าเหมอืน (Synonym หรอืยอ่ว่า SYN) ค าตรง
ขา้ม (Antonym หรอืยอ่ว่า ANT) เป็นตน้ 
 

9. Note (หมายเหตุ) เป็นขอ้มลูส่วนทีร่ะบุว่าศพัทน์ัน้มลีกัษณะการใชง้านแตกต่างจากศพัทอ์ื่น
เป็นพเิศษอยา่งใดหรอืไม่ หรอืส าหรบัศพัทท์ีต่อ้งบญัญตัขิึน้ใหมก่จ็ะเป็นการอธบิายวธิกีาร
บญัญตัศิพัท ์ 
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ตารางท่ี 2  แบบฟอรม์บนัทึกข้อมลูศพัท์ (Terminological Records)  
 
(1) Source Term: (2) REF: 
(3) Thai Equivalent: 
(4) Grammatical Category: 
(5) Subject Field: 
(6) Definition: 
(7) Illustration: 
(8) Linguistic Specification: 
(9) Note: 
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บทท่ี 5 
สรปุ 

 
สรปุผลการวิจยั 
  
 การจดัท าประมวลศพัทเ์รือ่งรปูแบบเอกสารโอเพ่นเอก้ซเ์อม็แอลนี้ตอ้งการศกึษาวเิคราะห์
ค าศพัทท์ีค่ดัเลอืกขึน้มา 50 ค าจากประมวลศพัทท์ีไ่ดม้าจากบรษิทัไมโครซอฟท ์ (ประเทศไทย) และ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีางศพัทวทิยาเพื่อช าระค าทัง้ 50 ค าใหม้กีารใชค้ าแปลในภาษาไทยทีน่ิยมใหก้นัจรงิ
โดยผูค้นหมูม่ากในสงัคมอนัจะเหน็ไดจ้ากแหล่งขอ้มลูอา้งองิภาษาไทยทัง้หมดทีเ่ลอืกมา  
 
 สารนิพนธน์ี้ประกอบดว้ยส่วนเนื้อหาทางทฤษฎแีละปฏบิตั ิในแงข่องทฤษฎ ีไดก้ล่าวถงึความ
เป็นมาและความส าคญัชองปญัหา วตัถุประสงค ์สมมตฐิาน ขอบเขตการวจิยั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัตลอดจนการทบทวนทฤษฎต่ีางๆ ทีจ่ะน ามาใชว้เิคราะหค์ าศพัทใ์นการวจิยัครัง้นี้ ในแงข่องการ
ปฏบิตันิัน้คอืการรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ แลว้น ามาแปลงรปูแบบไฟลเ์พื่อน าเขา้สู่โปรแกรม 
AntConc แลว้น ามาใชเ้พมือ่เป็นการเลอืกดคูวามถีข่องค าทัง้หมดทีไ่ดม้าจากประมวลศพัทข์อง
ไมโครซอฟท ์
 
 เมือ่ไดล้งมอืคดัเลอืกค าศพัทท์ัง้ 50 ทีม่คีวามถีส่งูสุดแลว้นัน้พบว่าค าศพัทท์ัง้ 210 ทีม่าจาก
ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) มอียูจ่ านวนมากทีไ่มพ่บความถี่ปรากฎในคลงัขอ้มลูทีส่รา้งขึน้ดว้ยเอกสาร
จากแหล่งต่างๆ ทีม่ใิช่ของไมโครซอฟท์เพยีงอยา่งเดยีว ขอ้มลูทีพ่บนัน้ชีว้่ามคี าอยูจ่ านวนหน่ึงทีม่ ี
ความถีส่งูจนคาดไดว้่าเป็นค าทีเ่กดิการใชง้านจรงิ และยงัมอีกีจ านวนหน่ึงทีพ่บความถีต่ ่าหรอืไมพ่บ
ความถีเ่ลยโดยสรปุแลว้พบว่าค าทัง้ 210 จากไมโครวอฟท ์(ประเทศไทย) มคี าทีพ่บความถีอ่ยู ่3 จ าพวก
คอื (1) ค าทีม่คีวามถีส่งู (2) ค าทีม่คีวามถี่ปานกลาง และ (3) ค าทีม่คีวามถีต่ ่าจนถงึไมพ่บเลย ดงัทีส่รปุ
ในตารางดา้นล่างน้ี (ดคูวามถีท่ ัง้หมดไดใ้นบทที่ 3) 
 

ประเภทของความถี่ ปริมาณความถ่ี จ านวนค า 
ค าทีม่คีวามถีส่งู 3000-10 52 
ค าทีม่คีวามถีป่านกลาง 9-1 53 
ค าทีม่คีวามถีต่ ่าจนถงึไมพ่บเลย 0 105 
 
 ทัง้นี้จงึอนุมานไดว้่า ค าศพัทท์ีป่รากฎในประมวลศพัทข์องไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) นัน้
อาจจะเป็นการรวบรวมไวเ้พื่อใชง้านภายในองคก์รเท่านัน้ แต่ยงัไมส่ามารถน ามาใชเ้พื่อการแปลโดยนกั
แปลส่วนใหญ่ทีท่ างานกบับรษิทัอื่นๆ นอกเหนือจากไมโครซอฟทไ์ดม้ากนกั  
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ปัญหาท่ีพบ 
 
 อุปสรรคในการวจิยัเรือ่งประมวลศพัทเ์รือ่งรปูแบบเอกสารโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลน้ีเป็นปญัหาทีไ่ด้
ประสบมาจากการลงมอืท าการรวบรวม ดงึศพัทแ์ละวเิคราะหค์ าศพัท ์สามารถสรปุไดเ้ป็นประเดน็ต่างๆ 
ต่อไปนี้ 
 
1. ปัญหาเร่ืองแหล่งข้อมลูทรพัยากรท่ีจะน ามาสร้างคลงัข้อมลูภาษามีปริมาณมาก  
 
 เนื่องจากมทีีป่รกึษารบัเชญิเขา้มารว่มแนะน าดว้ย จงึท าใหผู้ว้จิยัมแีหล่งขอ้มลูทีค่่อนขา้งใหญ่ 
แต่จากการทีท่ีป่รกึษารบัเชญิแนะน ามานัน้เอกสารทุกชิน้ถอืเป็นเอกสารทีเ่ป็นใจความส าคญัเกีย่วกบัโอ
เพ่นเอก็ซเ์อม็แอลทัง้สิน้เพราะว่าเป็นเอกสารทีท่่านทปีรกึษารบัเชญิไดน้ ามาใชใ้นการท างานจรงิๆ 
ในช่วงของการน าเสนอเรือ่งของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลใหร้ฐับาลไทยยอมรบัใหเ้ป็นมาตรฐานเปิด จงึท าให้
การรวบรวมเพื่อสรา้งคลงัขอ้มลูภาษากนิเวลานาน แต่กน็บัว่าเป็นประโยชน์เพราะท าใหผู้ว้จิยัได้
คลงัขอ้มลูภาษาทีก่วา้งขวางจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย  
 
2. แหล่งข้อมลูในการสร้างคลงัข้อมลูภามีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 
 ปญัหาหน่ึงทีพ่บคอืการเปลีย่นแปลงของเน้ือหาในส่วนทีผู่ว้จิยัท าการคน้หาเองจาก search 
engine หลกั ทัง้นี้เรือ่งของเทคโนโลยโีอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลเองนัน้เป็นเรือ่งใหม ่จงึเกดิการพฒันา
เพิม่เตมิอยูแ่ทบทุกวนั ข่าวและบทความทีน่ ามานัน้จงึมกีารเพิม่เตมิอยา่งต่อเนื่อง เพราะว่ามกีารเขยีน
เกีย่วกบัมติใิหม่ๆ  ของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็กนัมากขึน้เมือ่เวลาผ่านไป 
 
3. ปัญหาเร่ืองความรู้พื้นฐานของตวัผูวิ้จยั  
 
 ผูว้จิยัพบว่า แมว้่าผูว้จิยัเองจะคุน้เคยกบัเรือ่งของเทคโนโลยไีอท ีแต่บ่อยครัง้พบว่าตนนัน้
ประสบปญัหาในการแยกแยะมโนทศัน์ อยา่งเช่น เกดิปญัหาในการแยกมโนทศัน์ template ว่าจะ
สมัพนัธอ์ยา่งไรกบั functionality ด ีซึง่ปญัหาในขอ้น้ีท าใหพ้บว่าจ าเป็นตอ้งแยก template ออกมาจาก
กลุ่มมโนทศัน์อื่นๆ เพราะว่าไมม่คีวามสมัพนัธก์บัมโนทศัน์อื่นๆ ในรปูแบบใดเลย 
 
4. ปัญหาทางเทคนิค 
 
 ตวัอกัขระของเอกสารบางตวัอยา่งเช่น อกัขระทีใ่ชใ้นการเขยีนโคด้ {, }, @, # นัน้ท าให้
โปรแกรม concordance ซึง่คอื AntConc ไมส่ามารถท าการ import ได ้
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5. ปัญหาการก าหนดศพัทภ์าษาไทย  
 
 ผูว้จิยัพบว่า ในการนิยามค าทีจ่ะใชใ้นภาษาไทยนัน้ส่วนมากตอ้งอาศยัการใชค้ าภาษาองักฤษ
เหมอืนตน้ฉบบั พบว่ามจี านวนศพัทเ์กนิกว่าครึง่ทีผู่ว้จิยัและทีป่รกึษารบัเชญิเหน็ว่านิยมใชเ้ป็น
ภาษาองักฤษมากกว่า และทีป่รกึษารบัเชญิเองกย็อมรบัว่าค าเหล่านัน้ยงัไมส่ามารถเรยีกดว้ยชื่อไทยที่
เขา้ใจไดใ้นครัง้เดยีวและการทบัศพัทด์ว้ยวีธถ่ีายเสยีงดว้ยตวัอกัษรไทยนัน้จะยิง่ท าใหส้บัสนมากขึน้ดว้ย  
ปญัหาในส่วนน้ีจงึท าใหเ้ขา้ใจว่าการแปลในเรือ่งของมาตรฐานเอกสารโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลนัน้จ าเป็นที่
จะตอ้งมคี าภาษาองักฤษเขา้มาปะปนมากกว่าการแปลในลกัษณะอื่นๆ  
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
 

 จากปญัหาทีป่ระสบมาทัง้หมดท าใหผู้ว้จิยัเล็งเหน็ถงึทางแกไ้ขเพื่อเป็นการป้องกนัปญัหาก่อน
เริม่ตน้การวจิยัดงัต่อไปนี้ 
 

1. ผูว้จิยัควรจะตอ้งวางแผนออกแบบคลงัขอ้มลูใหม้ปีรมิาณทีค่วบคุมได ้ตอ้งระบุลกัษณะขออง
แหล่งขอ้มลูทีจ่ะน ามาใชส้รา้งคลงัขอ้มลูภาษาเสยีก่อนว่ามขีอ้ดีขอ้เสยีอยา่งไรและเมือ่น ามา
สรา้งแลว้จะเกดิประโยชน์ตรงตามทีว่างวตัถุประสงคห์รอืไม่ 
 

2. ผูว้จิยัควรทีจ่ะตอ้งก าหนดกรอบของเวลาในการรวบรวมขอ้มลูเสยีก่อนเริม่ตน้สรา้งคลงัขอ้มลู
ภาษา เช่นตอ้งระบุว่าจะใชเ้อกสารทีส่รา้งขึน้ภายในระยะเวลา 3 เดอืนก่อนทีจ่ะคดัเลอืกมา
สรา้งคลงัขอ้มลูภาษา เพื่อป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูในคลงัขอ้มลูภาษาเกดิการเปลีย่นแปลงแลว้
จะตอ้งน ามาแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหลงั แต่อยา่งไรกต็าม การก าหนดกรอบของเวลานี้ตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศกึษาวจิยัดว้ย เพราะหากตอ้งการศกึษาการเปลีย่นแปลง
ของการใชภ้าษาตามเวลาแลว้ กไ้มค่วรจ ากดัระยะเวลาของการก าเนิดเอกสารละชิน้  
 

3. การเลอืกหวัขอ้การวจิยันัน้ บางครัง้เป็นไปไมไ่ดท้ีผู่ว้จิยัจะมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีแ่น่นพอ แต่
จะตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางทีจ่ะเขา้มาช่วยใหค้ าแนะน าในเรือ่งพืน้ฐานความรูท้ีจ่ะ
ท าการศกึษาเพื่อสรา้งประมวลศพัทด์ว้ย  
 

4. ส าหรบัปญัหาทางดา้นเทคนิคนัน้ ก่อนทีจ่ะแปลงเอกสารเขา้สู่โปรแกรม concordance นัน้ 
จะตอ้งอ่านแลว้เลอืกเอาอกัขระทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อการคน้หาของโปรแกรมได ้ซึง่ใน
อนาคตคาดว่าโปรแกรมประเภทนี้น่าจะมกีารอพัเกรดเพื่อใหส้ามารถอ่านเอกสารในฟอรแ์มต๊
ต่างๆ ได ้แต่ดว้ยธรรมชาตขิองเอกสารทีเ่ขยีนไวส้ าหรบันกัพฒันาซอฟตแ์วรแ์ลว้ ก็
หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีอ่กัขระทีใ่ชใ้นการเขยีนซอฟตแ์วร์จะเขา้กนัไมไ่ดก้บัโปรแกรม 
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5. ในการนิยามศพัทไ์ทยส าหรบัหมวดวชิาทางดา้นไอทนีัน้ ผูว้จิยัตอ้งยอมรบัว่าการพยายามที่

จะแปลเป็นค าไทยทัง้หมดทุกค าหรอืทบัศพัทด์ว้ยการถ่ายเสยีงนัน้เป็นไปไมไ่ดเ้สมอ ตอ้ง
อาศยัความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญทีเ่คยมปีระสบการณ์ทางตรงจากเรือ่งนัน้ๆ ควบคู่กนัดว้ย 

 
 อนึ่งยงัพบว่ามคี าอกีจ านวนหน่ึงในคลงัขอ้มลูทีส่รา้งขึน้ทีม่คีวามถีส่งูแต่ไมป่รากฎในประมวล
ศพัทฯ์ จากไมโครซอฟทเ์ลย โดยจากการทีไ่ดศ้กึษาวจิยันัน้ไดพ้บว่ามีค าต่อไปนี้ทีพ่บความถีท่ีน่่าสนใจ
เป็นพเิศษจงึคดัเลอืกค าศพัทจ์ านวน 10 ค าทีน่่าจะน ามาวเิคราะหม์โนทศัน์สมัพนัธเ์พิม่เตมิและทีป่รกึษา
รบัเชญิจงึไดข้อแนะน าใหผู้ว้จิยัท่านอื่นๆ ในอนาคตศกึษาวจิยัต่อไปเพื่อส ารวจดวู่ามกีารนิยมใชเ้ป็นค า
ไทยว่าอยา่งไรเพราะเหน็ว่าตนนัน้ใช้งานบ่อยแต่ยงัไมท่ราบว่ามกีารเรยีกใชก้นัอยา่งไรในภาษาไทย   
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Custom XML 138 
Main Format 101 
Properties part 66 
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Open XML Glossary 
ประมวลศพัทเ์ร่ืองโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล 

ค าท่ี 1 – 25 
 

No. Source Terms Target Terms 
1 acceptance test การทดสอบเพือ่ยอมรบั 
2 access mechanism กลไกการเขา้ถงึ 
3 accessibility ความสามารถในการเขา้ถงึ 
4 accessibility aids เครือ่งมอืช่วยเหลอืการเขา้ถงึ 
5 active document เอกสารทีใ่ชง้านได ้
6 administrator ผูด้แูลระบบ 
7 American Standard Code for Information Interchange 

(ASCII) 
รหสัมาตรฐานของสหรฐัอเมรกิาเพือ่การสบัเปลีย่น
สารสนเทศ (แอสก)ี 

8 ampersand สญัลกัษณ์ and 
9 Applications แอพพลเิคชนั 
10 asynchronous communication การสือ่สารแบบไมป่ระสานเวลา 
11 asynchronous computer คอมพวิเตอรแ์บบไมป่ระสานเวลา 
12 asynchronous transmission การส่งแบบไมป่ระสานเวลา 
13 attribute ลกัษณะประจ า 
14 Attribute values  ค่าของแอททรบิวิ 
15 backward compatibility  ความเขา้กนัไดใ้นการยอ้นคนื 
16 backward recovery การกูย้อ้นหลงั 
17 base character อกัขระพืน้ฐาน 
18 binary file format รปูแบบไฟลแ์บบเลขฐานสอง 
19 binary formats รปูแบบฐานสอง 
20 binary-based ทีม่เีลขฐานสอง 
21 bug จุดบกพร่อง 
22 Byte ไบต ์
23 Cascading Style Sheets (CSS) Cascading Style Sheets (CSS) 
24 Channel Definition Format (CDF) Channel Definition Format (CDF) 
25 character อกัขระ 
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ค าท่ี 26 – 50 
 

No. Source Terms Target Terms 
26 character data ขอ้มลูอกัขระ 
27 character density ความหนาแน่นอกัขระ 
28 character encoding  การเขา้รหสัอกัขระ 
29 character entity references การอา้งองิตวัตนอกัขระ 
30 class meta-data เมตาดาตา้ของชัน้ 
31 comments หมายเหตุ 
32 compatibility ความเขา้กนัได ้
33 compatibility checker ตวัตรวจสอบความเขา้กนัได ้
34 compatibility mode คอมแพททบิลิติี้โหมด 
35 Compatibility Pack for Microsoft® Office 2007 File 

Formats 
Compatibility Pack for Microsoft® Office 2007 File 
Formats 

36 Compatibility Report รายงานความเขา้กนัได ้
37 compatibility tools เครือ่งมอืส าหรบัความเขา้กนัได ้
38 compatible ID รหสัทีส่ามารถเขา้กนัได ้
39 compelling ทรงพลงั 
40 competition การแขง่ขนั 
41 complex data type รปูแบบขอ้มลูทีซ่บัซอ้น 
42 computer language ภาษาคอมพวิเตอร ์
43 computer restrictions การจ ากดัสทิธขิองเครือ่ง 
44 computing ecosystems ระบบนิเวศของคอมพวิเตอร ์
45 constraints  กฏการจ ากดัสทิธ ิ
46 content class ชัน้ของเนื้อหา 
47 content conversion การแปลงขอ้มลู 
48 content deployment การตดิตัง้ใชง้านขอ้มลู 
49 content formatter ตวัฟอรแ์มต็ขอ้มลู 
50 content management การบรหิารจดัการขอ้มลู 
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ค าท่ี 51-75 
 

No. Source Terms Target Terms 
51 content master เจา้ของเนื้อหา 
52 content model โมเดลเนื้อหา 
53 content owner เจา้ของขอ้มลู 
54 content provider ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู 
55 content rating การเรตขอ้มลู 
56 content replication การคดัลอกขอ้มลู 
57 content revocation การยกเลกิขอ้มลู 
58 corrupted file ไฟลทีีม่ขีอ้มลูศนูยห์าย 
59 data island แหล่งเกบ็ขอ้มลูในเครือ่งพดีเีอ 
60 Data Source Object Data Source Object 
61 data type  รปูแบบขอ้มลู 
62 de facto standard มาตรฐานตามความนิยม 
63 definition ค านิยาม 
64 delimited ลดขอ้จ ากดั 
65 deployment การตดิตัง้ใชง้าน  
66 document element องคป์ระกอบของเอกสาร 
67 document entity เอน็ทติี้ของเอกสาร 
68 Document format รปูแบบเอกสาร 
69 Document format standard มาตรฐานรปูแบบเอกสาร 
70 document interoperability ความสามารถในการใชง้านร่วมกนัของเอกสาร 
71 Document Object Model (DOM) Document Object Model (DOM) 
72 document standard มาตรฐานเอกสาร 
73 document storage การจดัเกบ็เอกสาร 
74 document type declaration การประกาศรปูแบบเอกสาร 
75 Document Type Definition (DTD) Document Type Definition (DTD) 
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ค าท่ี 76 - 100 
 
 

No. Source Terms Target Terms 
76 Ecma Office Open XML Ecma Office Open XML 
77 editability ความสามารถในการแกไ้ขขอ้มลู 
78 Electronic Data Interchange (EDI) การแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์
79 element องคป์ระกอบ 
80 empty-element tag แทค็ว่าง 
81 encode เขา้รหสั 
82 entity เอนทติ ี
83 entity reference การอา้งองิเอนทติ ี
84 exchange of information การแลกเปลีย่นขอ้มลู 
85 Extensible HyperText Markup Language (XHTML) Extensible HyperText Markup Language (XHTML) 
86 extensible language extensible language 
87 Extensible Markup Language (XML) Extensible Markup Language (XML) 
88 Extensible Stylesheet Language (XSL) Extensible Stylesheet Language (XSL) 
89 Extensible Stylesheet Language Family (XSL)  Extensible Stylesheet Language Family (XSL)  
90 Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) 
91 External Data Representation (XDR)  External Data Representation (XDR) 
92 external dependencies การพึง่พาจากภายนอก 
93 file conversion tool  เครือ่งมอืแปลงไฟล ์
94 file format รปูแบบไฟล ์
95 file scanning tool เครือ่งมอืแสกนไฟล ์
96 functionality การปฏบิตังิาน 
97 GraphML GraphML 
98 HTTP HTTP 
99 industry standard มาตรฐานอุตสาหกรรม 
100 information worker ผูใ้ชง้าน 
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ค าท่ี 101 – 125 
 

No. Source Terms Target Terms 
101 infoset อนิโฟเซต็ 
102 infrastructure โครงสรา้งพืน้ฐาน 
103 Interoperability ความสามารถในการท างานร่วมกนั 
104 invalid document invalid document 
105 ISO ratification of Open XML การขอรบัรองมาตรฐาน ISO ของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
106 legacy legacy 
107 legacy document legacy document 
108 logical structure โครงสรา้งทางตรรกะ 
109 Markup Markup 
110 Markup Language Markup Language 
111 MathML MathML 
112 Maximum compatibility  ความเขา้กนัไดใ้นระดบัสงูสุด 
113 migrate เปลีย่นแปลงขอ้มลู 
114 mixed content ขอ้มลูเนื้อหาทีผ่สมกนั 
115 monolithic document format  รปูแบบเอกสารแบบ monolistic 
116 MusicXML MusicXML 
117 namespace namespace 
118 NCName NCName 
119 notation notation 
120 notation declaration notation declaration 
121 numeric character references การอา้งองิอกัขระตวัเลข 
122 ODF advocate ผูส้นบัสนุนการใชม้าตรฐานโอดเีอฟ 
123 Open document เอกสารเปิด 
124 Open Document Format (ODF) รปูแบบเอกสารเปิด 
125 Open Packaging Conventions (OPC) Open Packaging Conventions (OPC) 
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ค าท่ี 126 -150 
 

No. Source Terms Target Terms 
126 Open Source โอเพ่นซอรส์ 
127 Open standard มาตรฐานเปิด 
128 Open XML โอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
129 Open XML advocate ผูส้นบัสนุนการใชโ้อเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
130 Open XML document เอกสารรปูแบบโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
131 Open XML file ไฟลร์ปูแบบโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
132 Open XML format รปูแบบเอกสารโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
133 Open XML specification คุณสมบตัโิอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
134 Open XML standard มาตรฐานโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
135 openand compatible environment สภาพแวดลอ้มของระบบทีใ่ชม้าตรฐานเปิด 
136 OpenXML-conformant application แอพพลเิคชนัทีส่นบัสนุนโอเพ่นเอก็เอม็แอล 
137 parsed entity เอน็ทติี้ทีแ่ยกกนั 
138 placeholder placeholder 
139 Platform แพลตฟอรม์ 
140 plug-in ปลัก๊อนิ 
141 Post Schema Validation Infoset (PSVI) Post Schema Validation Infoset (PSVI) 
142 predeclared entities predeclared entities 
143 processing instruction การด าเนินการ 
144 real-time business information  ขอ้มลูทางธุรกจิแบบรลีไทม ์
145 reference node บพัอา้งองิ 
146 replacement text เอกสารแทนที ่
147 root element root element 
148 RSS RSS 
149 Scalable Vector Graphics Scalable Vector Graphics 
150 scenario ตวัอย่างการใชง้าน 
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ค าท่ี 151 - 175 
 

No. Source Terms Target Terms 
151 schema เคา้ร่าง 
152 Service-Oriented Architecture สถาปตัยกรรมทีเ่น้นเซอรว์สิ 
153 schema structures โครงสรา้งเคา้ร่าง 
154 self-closing tag self-closing tag 
155 semantics of elements ความหมายของ element 
156 serialize ท าใหเ้ป็นล าดบั 
157 Simple API for XML (SAX) SAX 
158 simple data type ชนิดของขอ้มลูอย่างงา่ย 
159 Simple Object Access Protocol (SOAP) Simple Object Access Protocol (SOAP) 
160 Software as a service Software as a service 
161 software designer นกัออกแบบซอฟต์แวร ์
162 Software-Oriented Architecture สถาปตัยกรรมทีเ่น้นซอฟต์แวร ์
163 specification language specification language 
164 Standard Generalized Markup Language (SGML) SGML 
165 standardization of Open XML การขอรบัรองมาตรฐานใหโ้อเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
166 standardize ท าใหเ้ป็นมาตรฐาน 
167 syntax rule กฎซนิแทค็ซ ์
168 tag แทค็  
169 Technical collaboration ความร่วมมอืทางดา้นเทคนิค 
170 template เทมเพลต็ 
171 tokenized attribute type รปูแบบแอททรบิวิแบบ tokenized 
172 transformative shift กระแสการเปลีย่นแปลง 
173 translation project โครงการแปลงขอ้มลู 
174 tree-based data structure โครงสรา้งขอ้มลูแบบตน้ไม ้
175 type derivation model โมเดลความหลากหลายของรปูแบบ 
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ค าท่ี 176  - 200 
 

No. Source Terms Target Terms 
176 unicode ยนูิโคด 
177 Uniform Resource Identifier (URI) Uniform Resource Identifier (URI) 
178 Uniform Resource Locator (URL) Uniform Resource Locator (URL) 
179 Uniform Resource Name (URN) Uniform Resource Name (URN) 
180 unparsed entity เอน็ทติี้แบบรวมกนั 
181 user experience ประสบการณ์ของผูใ้ช ้
182 valid document เอกสารทีเ่ขา้กนัได ้
183 valid XML เอก็เอม็แอลทีใ่ชง้านได ้
184 vocabulary ค าศพัท ์
185 well-formed document เอกสารทีม่รีปูแบบสมบรูณ์ 
186 well-formed XML เอก็ซ์เอม็แอลทีม่รีปูแบบสมบรูณ์ 
187 Worldwide Web Consortium (W3C) W3C 
188 XML เอก็ซ์เอม็แอล 
189 XML declaration การประกาศใชเ้อก็ซ์เอม็แอล 
190 XML document เอกสารเอก็ซ์เอม็แอล 
191 XML engine เครือ่งยนต์เอก็ซ์เอม็แอล 
192 XML file ไฟลเ์อก็แอม็แอล 
193 XML format รปูแบบเอก็เอม็แอล 
194 XML information set ชุดขอ้มลูเอก็เอม็แอล 
195 XML Object Model ออบเจค็โมเดลแบบเอก็เอม็แอล 
196 XML parser XML parser 
197 XML Pointer Language (XPointer) XML Pointer Language (XPointer) 
198 XML Query Language (XQL) XML Query Language (XQL) 
199 XML Schema Definition (XSD) XML Schema Definition (XSD) 
200 XML Schema definition language (XSD) XML Schema definition language (XSD) 
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ค าท่ี 200 - 210 
 

No. Source Terms Target Terms 
201 XML-Data Reduced (XDR) XML-Data Reduced (XDR) 
202 XPath XPath 
203 XPointer XPointer 
204 XSL formatting objects XSL formatting objects 
205 XSL Patterns XSL Patterns 
201 XML-Data Reduced (XDR) XML-Data Reduced (XDR) 
202 XPath XPath 
203 XPointer XPointer 
204 XSL formatting objects XSL formatting objects 
205 XML vocabulary ค าศพัทเ์อก็เอม็แอล 
206 XML-aware software  ซอฟต์แวรท์ีอ่งิกบัเทคโนโลยเีอก็ซ์เอม็แอล 
207 XML-based ทีอ่งิกบัเทคโนโลยเีอก็ซ์เอม็แอล 
208 XML-based file formats รปูแบบไฟลบ์นพืน้ฐานของเทคโนโลยเีอก็แอม็แอล 
209 XML-capable browser เบราเซอรท์ีอ่งิกบัเทคโนโลยเีอก็ซ์เอม็แอล 
210 XML-Data Reduced (XDR) XML-Data Reduced (XDR) 
End of List 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดข้อมูลในคลงัข้อมูลภาษา 
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รายละเอียดข้อมลูในคลงัข้อมลูภาษา 
 

ไฟลท่ี์ ช่ือเอกสาร 
จดัท า
โดย 

ประเภทของ
แหล่งข้อมลู 

วิธีการสืบค้น เน้ือหาโดยสงัเขป 
จ านวน
ค า 

1 
Office 
Open XML 

Wikipe
dia.co
m 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

ใหร้ายละเอยีดภาพรวมเกีย่วกบัโอเพ่นเอก็ซ์
เอม็แอล ทัง้ในแงข่องประวตัคิวามเป็นมา 
รปูแบบของการใชง้าน ลกัษณะทางเทคนิค 
และประเดน็ปญัหาทางการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้ง 

5,137 

2 
Open 
Document 

Wikipe
dia.co
m 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

ใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบั Open Document 
Format ซึง่เป็นรปูแบบเอกสารอกีชนิดหนึ่ง
ทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของเทคโนโลย ีXML เช่นกนั 
แต่ว่าผลติโดยบรษิทัและองคก์รทีเ่ป็นคู่แขง่
ของไมโครซอฟท ์

2,310 

3 

Service 
Oriented 
Architectur
e (SOA) 

Wikipe
dia.co
m 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เรือ่งของ SOA เป็นมโนทศัน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
โอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล โดย SOA นี้คอืแนวคดิ
ทีต่อ้งการน าแอพพลเิคชนัทัง้หมดไปไวบ้น
เวบ็และสรา้งความสามารถในการท างาน
ร่วมกนัระหว่างแอพพลเิคชนัต่างๆ โดยที่
ผูใ้ชไ้มจ่ าเป็นจะตอ้งตดิตัง้โปรแกรมลงบน
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องตน โอ่เพ่นเอก็ซ์เอม็
แอลนี้สามารถท างานบนโครงสรา้งระบบที่
พฒันาตามแนวคดิของ SOA ไดโ้ดยที่
สามารถใชง้านโดยซอฟต์แวรข์องบรษิทัใดก็
ได ้

4,747 

4 
Open XML 
Basics 

Open 
XML 
Comm
unity 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

ใหภ้าพรวมเกีย่วกบัการใชง้านและประโยชน์
ของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลจากมมุมองของ
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นนี้โดยเฉพาะ โดยมุง่เน้น
ทีค่วามเขา้ใจโดยรวมของรปูแบบเอกสาร
ชนิดนี้พรอ้มชีแ้จงประเดน็ต่างๆ ส าหรบัผูใ้ช้
รายใหมย่งัลงัเลใจเลอืกใชร้ปูแบบเอกสาร
ดงักล่าว 

6,035 

5 

OFFICE 
OPEN 
XML 
OVERVIE
W 

ECMA 
Interna
tional 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

บรรยายเกีย่วกบัมาตรฐานโอเพ่นเอก็ซ์เอม็
แอล โดยเน้นทีก่ารสรา้งความเขา้ใจถงึเรือ่ง
วตัถุประสงคข์องการรเิริม่ใชง้านโอเพ่นเอก็ซ์
เอม็แอล รวมทัง้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้ง
การท างานของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล
โดยสงัเขป และเขา้ใจถงึแนวทางการใชง้าน
โอเพ่นเอก็ซ์แอลต่อไปในอนาคต 

6,580 

6 

Office 
Open XML 
reaches 
next step 
in ISO 

ECMA 
Interna
tional 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เนื้อหาประเภทขา่วรายงานว่าการพจิารณา
ตดัสนิเรือ่ง Office Open XML ก าลงัจะเขา้สู่
ข ัน้ตอนถดัไปทีจ่ะน าเสนอต่อ ISO/IEC เพือ่
ขอใหโ้อเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลเป็น
มาตรฐานสากลต่อไป The ISO/IEC 

505 
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ไฟลท่ี์ ช่ือเอกสาร 
จดัท า
โดย 

ประเภทของ
แหล่งข้อมลู 

วิธีการสืบค้น เน้ือหาโดยสงัเขป 
จ านวน
ค า 

Information Technology  

7 

National 
Body 
Comments 
from 30-
Day 
Review of 
the Fast 
Track 
Ballot for 
ISO/IEC 
DIS 29500 
(ECMA-
376) 
“Office 
Open XML 
File 
Formats” 

ECMA 
Interna
tional 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เนื้อหาขอ้มลูทีน่ าเสนอเกีย่วกบัความคดิเหน็
ของรฐับาลชาตต่ิางๆ ทีม่ต่ีอการลงมติ
พจิารณาโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล โดยมกีารสรุป
เป็นประเดน็ความคดิเหน็ต่างๆ พรอ้มแสดง
รายชือ่ของประเทศต่างๆ ทีแ่สดงความ
คดิเหน็ไวด้ว้ย 

22,888 

8 

Weak ISO 
support for 
changes 
to Open 
XML 
throws 
shadow 
over final 
approval 

Comp
uter 
World 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
ISO 

รายงานขา่วว่าคณะกรรมการ ISO ในเจนีวา
ไดอ้นุมตัขิอ้เสนอของไมโครซอฟทท์ีข่อ
เปลีย่นไปใชม้าตรฐาน Office Open XML 
(OOXML) แต่การตดัสนิอนุมตัริอบสุดทา้ย
นัน้ยงัเป็นในระยะยาว เนื่องจากมผีูอ้อกมา
วพิากษ์วจิารณ์กนัหลายฝา่ยเกีย่วกบั
ประเดน็ต่างๆ ของการใชง้านโพ่นเอก็ซ์เอม็
แอล 

649 

9 
Crunch 
time for 
Microsoft 

CNET 
News 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Microsoft 

รายงานขา่วว่าคณะกรรมการในกรุงเจนีวา
ไดป้ระชุมกนัเกีย่วกบัการพจิารณาขอ้เสนอ
ของไมโครซอฟทท์ีต่อ้งการใชโ้อเพ่นเอก็ซ์
แอม็แอลเป็นมาตรฐานเอกสารในอนาคต 
ท่ามกลางเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ของฝา่ยตรง
ขา้มเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงส าคญัทีจ่ะ
เกดิขึน้ในโลกไอท ี  

574 

10 

Google 
urges ISO 
to give 
thumbs-
down to 
Microsoft 

CNET 
News 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
ISO 

รายงานขา่วว่าผูบ้รหิารฝา่ยโอเพ่นซอรส์ของ
บรษิทั Google นัน้ไดอ้อกมากดดนัองคก์ร
มาตรฐานสากลต่างๆ ใหล้งคะแนน ไมผ่่าน 
ใหแ้ก่ขอ้เสนอของไมโครซอฟทท์ีต่อ้งการใช้
โอเพ่นเอก็ซ์แอม็แอลเป็นมาตรฐานสากล 
โดยมเีหตุผลว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะ

382 
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ค า 

Open XML ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวง
ต่อการเขา้ใชง้านเอกสารในโลกดจิติอล 

11 

Open XML 
voting 
ends with 
both sides 
predicting 
victory 

CNET 
News 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML 

รายงานขา่วเกีย่วกบัการประชุมของ
คณะกรรมการ ISO ทีก่รุงเจนีวา เพือ่
ก าหนดทศิทางของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
ท่ามกลางเสยีงผูส้นบัสนุนและคดัคา้น
มากมายเกีย่วกบัอนาคตของโอเพ่นเอก็ซ์
เอม็แอล โดยมกีารรายงานเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ความพยายามจากไมโครซอฟทท์ีต่อ้งการ
เสนอให ้ISO/IEC ยอมรบัมาตรฐานโอเพ่น
เอก็ซ์เอม็แอลเป็นมาตรฐาน  

727 

12 

EU 
exploring 
potential 
antitrust 
issues in 
Open XML 
voting 

CNET 
News 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML 

รายงานขา่วว่า องคก์รสหภาพยุโรป 
(European Union) ออกมาสบืสวนเรือ่งของ
ความโปร่งใสในการทีไ่มโครซอฟทพ์ยายาม
จะผลกัดนัใหโ้อเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลเป็น
มาตรฐานสากล ซึง่เป็นการเขา้แทรกแซง
ขององคก์รสากลอกีหน่วยหนึ่งทีม่ผีลกระทบ
ต่อการลงคะแนนใหโ้อเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล  

216 

13 

Microsoft 
gets 
another 
shot at 
Open XML 
standard 

Reuter
s 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Microsoft 

รายงานขา่วเกีย่วกบัการประชุมจากตวัแทน
คณะกรรมการ ISO จาก 37 ประเทศทีก่รุง
เจนีวาเพือ่พจิารณาลงคะแนนใหก้บัโอเพ่น
เอก็ซ์เอม็แอล หลงัจากทีก่ารลงคะแนนเสยีง
ครัง้ก่อนเมือ่ 6 เดอืนก่อนหน้านี้ ลม้เหลว 

573 

14 

Office 
Open XML 
Booed By 
Google 

WebPr
oNews 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML 

รายงานขา่วเกีย่วกบัการที ่Google ไมพ่อใจ
กบัความพยายามของไมโครซอฟทท์ี่
ตอ้งการใหโ้อเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลเป็น
มาตรฐานสากลโดยพยามยามเผยแพร่ใน 
bog ของกเูกลิเกีย่วกบัผลเสยีของโอเพ่น
เอก็วเ์อม็แอล โดย Google คดิว่าโอเพ่น
เอก็ซ์เอม็แอลนัน้เป็นรปูแบบเอกสารทีย่งัไม่
เพยีงพอแลเป็นการออกแบบมาเพือ่
วตัถุประสงคท์างธุรกจิของไมโครซอฟท์
เท่านัน้ และ Google เลอืกทีจ่ะเขา้กลุ่มกบั 
ODF โดยมเีหตุผลว่าโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลยงั
ไมม่ลีกัษณะทีเ่ป็นมาตรฐานสากลเท่าทีค่วร 

227 



75 
 

ไฟลท่ี์ ช่ือเอกสาร 
จดัท า
โดย 

ประเภทของ
แหล่งข้อมลู 

วิธีการสืบค้น เน้ือหาโดยสงัเขป 
จ านวน
ค า 

15 

Bureaucra
cy 
swamps 
ISO 
meeting 
on 
Microsoft 
format 

Reuter
s 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
ISO 

บทความขา่วเกีย่วกบัการประชุมพจิารณา
ตดัสนิการใชง้านโอเพ่นเอก็วเ์อม็แอลใหเ้ป็น
มาตรฐานสากล โดยการประชุมนี้เป็นการ
ประชุมของ ISO เพือ่หาเหตุผลในการ
พจิารณาซ ้าเกีย่วกบัมาตรฐานนี้ 

735 

16 

Microsoft 
to Share 
More 
Technical 
Secrets 

New 
York 
Times 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Microsoft 

บทความรายงานเกีย่วกบัการพยายามท าให้
ฝา่ยของสหภาพยุโรปพอใจเกีย่วกบัความ
พยายามของไมโครซอฟทโ์ดยทาง
ไมโครซอฟทก์ล่าวว่าจะยอมเปิดเผยขอ้มลู
ทางเทคนิคทัง้หมดของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล
ใหแ้ก่บรษิทัคู่แขง่และผูค้า้ซอฟต์แวรต่์างๆ 
อย่างทีไ่มม่กีารปกปิด  

871 

17 
Panel 
Rejects 
Microsoft 

New 
York 
Times 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Microsoft 

กลุ่มคณะกรรมผูเ้ชีย่วชาญทางดา้น
ซอฟต์แวรไ์ดป้ฏเิสธความพยามในการ
น าเสนอของไมโครซอฟทใ์หโ้อเพ่นเอก็ซ์เอม็
แอลเป็นรปูแบบมาตรฐานสากล ซึง่นบัว่า
เป็นการบัน่ทอนความพยายามของบรษิทั
และสรา้งความยุ่งยากใหแ้ก่การผลกัดนัให้
เอกสารชนิดนี้เป็นมาตรฐานสากล  

509 

18 

Microsoft 
Favored to 
Win Open 
Document 
Vote 

New 
York 
Times 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Microsoft 

รายงานขา่วกล่าวถงึความพยายามของ
ไมโครซอฟทท์ีต่อ้งการชนะผลการลงคะแนน
จาก ISO ในรอบแรกของเดอืนกนัยายน  

483 

19 

Ecma 
Office 
Open XML 
File 
Formats 
overview 

Office 
Online 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เอกสารใหข้อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัประโยชน์
ต่างๆ ของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลส าหรบั
นกัพฒันาซอฟต์แวรผ์ูค้า้ขายโซลชูัน่ต่างๆ 
ตลอดจนประโยชน์ส าหรบัผูใ้ชท้ ัว่ไปและ
องคก์รทุกระดบั โดยมหีวัขอ้เกีย่วกบั ความ
เขา้กนัไดข้องขอ้มลูต่างๆ ในองคก์ร การมี
รปูแบบเอกสารทีเ่ป็นแบบเปิดและปลอด
ค่าลขิสทิธิ ์ความเป็นรปูแบบเอกสารทีม่ ี
ประสทิธภิาพ และประโยชน์หลกัและฟงักช์นั
การใชง้านของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลในแงข่อง
การพฒันาซอฟต์แวร ์

581 
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20 

The 
Microsoft 
Office 
Open XML 
Formats 

Office 
Online 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เอกสารมเีนื้อหาทีใ่หค้วามรูท้ ัว่ไปกล่าวถงึ
ประวตัคิวามเป็นมาของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
รวมทัง้ประโยชน์ของการใชง้านโอเพ่นเอก็ซ์
เอม็แอลในโปรแกรมเอกสาร Microsoft 
Office และความสามารถของรปูแบบเอก
สารททีส่ามารถรวมเขา้กบัขอ้มลูทางธุรกจิ
ในองคก์รได ้ตลอดจนความเป็นมาตรฐาน
เปิดของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล นอกจากนี้ยงั
กล่าวถงึความแขง็แกร่งของฟงักช์นัต่างและ
ขอ้มลูทางเทคนิคของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
และมกีารกล่าวถงึขอ้มลูทางเทคนิคเช่นรหสั
ไฟลต่์างๆ ของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลส าหรบั
ผูส้นใจในกลุ่มนกัพฒันาซอฟต์แวรอ์กีดว้ย  

5,228 

21 

Ecma 
Office 
Open XML 
Formats 
frequently 
asked 
questions 

Office 
Online 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เอกสารประเภท FAQ ทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบั
ประโยชน์การใชง้านต่างๆ และปญัหาทีผู่ใ้ช้
กงัวลเกีย่วกบัความเขา้กนัไดข้องรปูแบบ
เอกสารโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 

3,758 

22 
Open 
Document 

OASIS 
องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั Open Document ที่
จดัท าโดย OASIS ซึง่เป็นองคก์รอสิระที่
สนบัสนุนรปูแบบเอกสาร ODF ซึง่เป็นคู่แขง่
ส าคญัของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล  

671 

23 

Thinking 
XML: The 
open 
office file 
format 

IBM 
องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

มเีนื้อหาเกีย่วกบัการใชง้าน OpenOffice ที่
เป็นเอกสารมาตรฐานอกีอกีรปูแบบหนึ่ง
นอกเหนือไปจากโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลของ
ไมโครซอฟท ์

1,999 

24 

Adventure
s with 
OpenOffic
e and 
XML 

XML.c
om 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เนื้อหากล่าวถงึโครงสรา้งของรปูแบบ
เอกสารโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล แต่เป็นการ
อธบิายในภาพรวมไมล่งลกึในรายละเอยีด 
โดยเน้นทีก่ารใชเ้อก็เอม็แอเพือ่การใชง้าน
ส าหรบันกัพฒันาซอฟต์แวรแ์ละผูท้ีต่อ้ง
ท างานเกีย่วกบัขอ้มลูเอกสารในโลกดจิติอล   

2,659 

25 

Why care 
about 
document 
format 

Micros
oft 
Corpor
ation 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เอกสารน าเสนอเกีย่วกบัการแนะน าการใช้
งานรปูเอกสารและการใชง้าน โดยมุง่
น าเสนอใหผู้อ่้านเขา้ใจถงึความส าคญัของโอ
เพ่นเอก็ซ์เอม็แอลและหนัมายอมรบักบั
มาตรฐานใหมน่ี้กนัมากขึน้ 

3,120 
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26 

Introducing 
the Office 
(2007) 
Open XML 
File 
Formats 

Micros
oft 
Develo
per 
Netwo
rk 
(MSD
N)  

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

ใหข้อ้มลูส าคญัทัง้หมดเกีย่วกบัโครงสรา้ง 
ประโยชน์ ฟงักช์นัการท างาน และประเดน็
ทางเทคนิคต่างๆ ของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 
จากมมุมองของนกัพฒันาซอฟต์แวร ์โดย 
MSDN ถอืเป็นหน่วยงานหลกัทีส่นบัสนุนให้
เกดิการใชง้านโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลในกลุ่ม
นกัพฒันาซอฟต์แวร ์

9,762 

27 

Microsoft 
Seeks to 
Standardiz
e Office 
Formats 

Windo
ws IT 
Pro  

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Microsoft 

ขา่วรายงานว่าไมโครซอฟทไ์ดแ้ถลงการณ์
ว่าจะสรา้งมาตตรฐานเอกสารใหมบ่นพืน้ฐาน
ของเทคโนโลยเีอก็ซ์เอม็แอลส าหรบัการใช้
งานโปรแกรม Office โดยคาดว่าจะขอให ้
ECMA รบัรองเป็นมาตรฐานเอกสารภายใน
ปี 2006  

229 

28 

Massachu
setts Open 
XML is A-
OK 

Windo
ws It 
Pro 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML 

รายงานขา่วเกีย่วกบัว่ารฐัแมชชาซูเซทไดร้บั
รองโอเพ่นเอก็ซ์เอท็แอลเป็นมาตรฐานที่
ยอมรบัในสากลเพือ่ใชง้านในโปรแรกม 
Microsoft Office โดยมเีหตุผลเพือ่ตอ้งการ
ประกนัว่ารปูแบบเอกสารจะตอ้งไมย่ดึตดิกบั
รปูแบบเอกสารของเจา้ของซอฟต์แวรเ์จา้ใด
เจา้หนึ่งพยีงอย่างเดยีว 

364 

29 

Novell 
adds 
Microsofts 
Open XML 
to 
OpenOffic
e 

Linux-
Watch 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เนื้อหากล่าวถงึการตกลงร่วมกนัระหว่าง
บรษิทั Novell และ Microsoft ว่าดว้ย
ความสามารถในการท างานร่วมกนัของ
ระบบ (interoperability) โดยที ่Novell 
ประกาศว่ารปูแบบเอกสารทีเ่รยีกว่า 
OpenOffice ในโปรแกรมการท างานเอกสาร
ส านกังานของตนนัน้จะสามารถท างานเขา้
กนัไดด้กีบัโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล   

628 

30 

Novell 
adds 
Microsofts 
Open XML 
to 
OpenOffic
e 

Windo
ws It 
Pro 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Open Document 

ขา่วรายงานว่าไมโครซอฟทล์ม้เหลวในความ
พยายามทีจ่ะท าใหก้ารพจิารณาโอเพ่นเอก็ซ์
เอม็แอลไดร้บัการอนุมตัอิย่างเป็นทางการ
จาก ISO รวมทัง้มกีารรายงานเกีย่วกบัการ
ทีไ่มโครซอฟทเ์องรบัมอืกบัเสยีงตอบรบั
ในทางลบจากคณะกรรมการดว้ย 

377 

31 

Microsoft 
Opens Up 
Proprietary 
Office 
Document 
Formats 
Too 

Windo
ws It 
Pro 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Microsoft 

รายงานขา่วเกีย่วกบัความคบืหน้าของ
ไมโครซอฟทท์ีต่อ้งการจะพฒันาปรบัปรุง
รปูแบบของเอกสารเพือ่ให ้ISO รบัรองเพือ่
เป็นมาตรฐานการใชง้านในอนาคต  

301 
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32 Open XML 

Open 
XML 
Develo
pers 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัภาษา Markup Langauge 
ของการใชง้านเอกสารใน Word สเปรดชที
ใน Excel และการน าเสนองานใน 
PowerPoint โดยมุง่ใหน้กัพฒันาซอฟต์แวร์
เขา้ใจการท างานของโครงสรา้งของรปูแบบ
โอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 

45,151 

33 

Analysts 
Use Open 
XML, ODF 
only to 
make a 
statement 

CNET 
News 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Open Document 

รายงานขา่วเกีย่วกบัการวเิคราะหจ์าก 
Burton Group เรือ่งการใชเ้ทคโนโลย ีXML 
ส าหรบัองคก์รใหญ่ๆ อย่างไมโครซอฟทน์ัน้
เลอืกใชโ้อเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลมากกว่าใช ้
ODF โดยเป็นรายงานทีช่่วยลดแรงกดดนั
ของความพยายามผลกัดนัท่ามกลางเสยีง
ต่อตา้นจากสือ่ต่างๆ  

480 

34 

Open 
Document 
Format for 
Office 
Application
s 

XML 
Cover 
Pages  

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็นรายงานขา่วเกีย่วกบั ODF ว่า OASIS 
ซึง่เป็นองคก์รมาตรฐานอสิระองคก์รหนึ่งได้
อนุมตัใิห ้, Open Document Format for 
Office Applications (OpenDocument) 
v1.0 เป็นมาตรฐานหนึ่งของ OASIS 
Standard 

779 

35 

The EUs 
New Heat 
on 
Microsoft 

Busine
ss 
Week 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Open Document 

เป็นบทความขา่วทีว่่าสหภาพยุโรปเกดิขอ้
กงัขาเกีย่วกบัความพยามของไมโครซอฟท ์
โดยจากการทีส่หภาพยุโรปฟ้งรอ้งขอ
ค่าเสยีหายเป็นเงนิ 1.3 สบิลา้น นบัว่าเป็น
การแสดงใหเ้หน็ว่าการเสยีงระหว่างสองค่าย
จะยงัพบเหน็ต่อไปอกีนาน  

1,087 

36 

Interopera
bility 
Choice 
and Open 
XML 

Micros
oft 
Corpor
ation  

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็นจดหมายทีเ่ขยีนโดย Tom Robertson 
ต าแหน่ง GM Interoperability & Standard 
และ Jean Paoli ต าแหน่ง GM 
Interoperability & XML Architecture จาก
บรษิทัไมโครซอฟท ์ทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัความ
ท างานเขา้กนัไดข้องระบบต่างๆ ผ่าน
ทางการใชง้านโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล มงุเน้น
ใหผู้อ่้านเขา้ใจถงึความสะดวกสบายทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคตจากการใชง้านรปูแบบ
เอกสารทีไ่มย่ดึตดิกบับรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง 

1,578 

37 

Microsoft 
Gives 
Ground on 
OpenDoc 

Busine
ss 
Week 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Open Document 

เป็น blog ทีม่เีนื้อหากล่าวถงึขอ้แตกต่าง
ระหว่าง ODF และ Open XML 

404 
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38 

More 
thoughts 
on last 
weeks 
BRM 

Blog: 
MSDN 

บุคคลจาก
บลอ็ก 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็น blog ทีเ่ขยีนโดย Brian Jones ทีม่กีาร
อพัเดทขอ้มลูขา่วเกีย่วกบัความคบืหน้าของ
การขออนุมตัโิอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลใหไ้ดร้บั
มาตรฐานจาก ISO  

5,551 

39 

An-tic: A 
buffoon, 
especially 
a 
performing 
clown 

Blog: 
Woute
r van 
Vugt 

บุคคลจาก
บลอ็ก 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็น blog ทีเ่ขยีนโดย Wouter van Vugt ผู้
ทีเ่ขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัการใชง้านโอเพ่น
เอก็ซ์เอม็แอล โดย blog ทีต่ดัมานี้มเีนื้อหา
หลกัเกีย่วกบัการใชง้าน Office 2007 ทีอ่ยู่
บนพืน้ฐานของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลและ
อพัเดทเหตุการณ์ส าคญัๆ เกีย่วกบัการ
ประชุมต่างๆ เรือ่งของมาตรฐานเอกสารเปิด 

4,476 

40 

Open XML 
Custom 
Schema 
Support 

Blog: 
Oliver 
Bell 

บุคคลจาก
บลอ็ก 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็น blog ทีเ่ขยีนอธบิายเกีย่วกบั
ประสบการณ์การใชง้านโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอ
ลของผูเ้ขยีนและตอ้งการถ่ายทอดใหแ้ก่
นกัพฒันาซอฟต์แวรต่์างๆ ไดร้บัรู ้ 

845 

41 
Jan van 
den Beld 
Blog 

Blog: 
Jan 
van 
den 
Beld 

บุคคลจาก
บลอ็ก 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็น blog ทีเ่ขยีนเกีย่วกบัขอ้ดขีองการใช้
งานโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล และอพัเดทความ
คบืหน้าเกีย่วกบัการขอรบัรองใหเ้ป็น
มาตรฐาน เนื้อหาหลกัจะเกีย่วขอ้งกบัการ
ขอรบัรองมาตรฐานและการลงคะแนนเสยีง
ในประเทศต่างๆ  

1,870 

42 
GRAY 
KNOWLT
ON BLOG 

Blog: 
Gray 
Knowlt
on 

บุคคลจาก
บลอ็ก 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็น blog ทีก่ล่าวสิง่เรือ่งต่างๆ ทีห่อ้มลอ้ม
เรือ่งของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอล อย่างเช่น 
ความสามารถในการท างานร่วมกนักบั
โปรแกรมอื่นๆ นอกจาก Office และการใช้
งานโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่
โลก เป็นตน้ 

8,449 

43 
Stephen 
McGibbon 
Blog 

Blog: 
Steph
en 
McGib
bon 

บุคคลจาก
บลอ็ก 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็น blog ใหข้อ้มลูในวงกวา้งเกีย่วกบัโอ
เพ่นเอก็ซ์เอม็แอล โดยมหีวัขอ้หลกัเกีย่วกบั
การขอเสยีงสนบัสนุนจากรฐับาลชาตต่ิางๆ 
รวมทัง้อพัเดทขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัอื่นๆ 
อย่างเช่น IBM หรอื Sun ในเรือ่งของการใช้
งานมาตรฐานเปิดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอ
เพ่นเอก็ซ์เอม็แอล 

3,588 

44 

The 
Florida 
Senate 
Reports 

Florida 
Senat
e 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็นเอกสารราชการทีร่ะบุถงึกรเขา้ถงึการใช้
งานขอ้มลูเอกสารอย่างเป็นทางการ มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลตรงทีโ่อ
เพ่นเอก็ซ์เอม็แอลถอืเป็นส่วนหนึ่งของการ
ใชเ้ป็นมาตรฐานเพือ่การเขา้ใชเ้อกสารตาม
รายละเอยีดทีก่ล่าวไว ้ 

5,319 
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45 

The Power 
Of Choice: 
Massachu
setts 
Wisely 
Embraces 
Multiple 
Document 
Format 
Standards 
To Drive 
Greater 
Competitio
n And 
Innovation 

Metrop
olitan 
Corpor
ate 
Couns
el 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็นบทความรายงานสถานการณ์เกีย่วกบั
การทีร่บัแมซชาซูเซทไดส้นบัสนุนใหม้กีาร
ใชใ้ตรฐานเอกสารทีห่ลากหลายจากหลายๆ 
ค่ายเพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนัและสรา้งความ
เป็นกลางทางมาตรฐานมากทีสุ่ด  

1,655 

46 

Office 
Open XML 
Part 1 - 
Fundamen
tals 

ECMA 
Interna
tional 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

น าเสนอแก่นหลกัของขอ้บงัคบัและนโยบาย
ต่างๆของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลทีร่บัรองโดย 
ECMA ครอบคลุมความเขา้ใจหลกัของ
รปูแบบมาตรฐานแบบใหมน่ี้เพือ่ใหเ้กดิความ
เขา้ใจตรงกนั  

38, 854 

47 

Digital 
Signature 
in 
WordProc
essingML 

Open 
XML 
Develo
pers 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 
ขอ้มลูทางเทคนิคเกีย่วกบัการใชง้านโอเพ่นอ
เอก็ซ์เอม็แอลในโปรแกรม Office Word  

714 

48 
Working 
with XML 
in NET 

Open 
XML 
Develo
pers 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 
เอกสารการอบรมเกีย่วกบัการท างานของโอ
เพ่นเอก็ซ์เอม็แอลบน .net technology  

1,724 

49 

Walkthrou
gh: Word 
2007 XML 
Format 

Micros
oft 
Develo
per 
Netwo
rk 
(MSD
N)  

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เนื้อหาส าหรบันกัพฒันาซอฟต์แวรท์ีต่อ้งใช ้
Office 2007 กบัการพฒันาแอพพลเิคชนั
ของตนเอง โดยเนื้อหามุง่สอนนกัพฒันาให้
สามารถประยุกต์ใชโ้คด้ของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็
แอลกบัการเขยีนโปรแกรมของทมีนกัพฒันา
ทัง้หมด  

5,267 
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50 

OPEN 
XML AND 
ODF 
ADOPTIO
N 

Micros
oft 
Corpor
ation 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เนื้อหาเกีย่วกบัความสามารถในการท างาน
ร่วมกนัของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลกบั
โปรแกรมอื่นๆ โดยมุง่กลุ่มผูอ่้านไปทีก่ลุ่ม
รฐับาลชาตต่ิางๆ เพือ่ใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลู
เชงิลกึเกีย่วกบัโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลเพือ่
ประกอบการพจิารณาตดัสนิ 

5,894 

51 

The 
making of 
an open 
standard 

Micros
oft 
Corpor
ation 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็นจดหมายทีเ่ขยีนโดย Tom Robertson 
ต าแหน่ง GM Interoperability & Standard 
และ Jean Paoli ต าแหน่ง GM 
Interoperability & XML Architecture จาก
บรษิทัไมโครซอฟท ์ทีม่เีนื้อหาเชญิชวนให้
ผูใ้ชไ้อททีัว่โลกเลง็เหน็ความส าคญัของการ
มรีปูแบบเอกสารทีม่คีวามคล่องตวัและ
สามารถเปิดใชง้านโดยเอกสารต่างๆ 
ร่วมกนัได ้ 

558 

52 

When and 
How ICT 
Interopera
bility 
Drives 
Innovation 

Micros
oft 
Corpor
ation 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

เป็นรายงานการวจิยัทีพ่บว่าการใชง้านโอ
เพ่นเอก็ซ์เอม็แอลนัน้ไดร้บัความแพร่หลาย
และแนวทางในอนาคตของโอเพ่นเอก็ซ์เอม็
แอลว่าจะสามารถช่วยใหเ้กดินวตักรรม
ใหม่ๆ  ในอนาคตไดอ้ย่างไรบา้ง 

14,477 

53 

Microsoft 
Launches 
Document 
Interopera
bility 
Initiative 

Micros
oft 
Corpor
ation 

องคก์รหรอื
สมาคม 

ทีป่รกึษารบัเชญิ 

รายงานขา่วเกีย่วกบัโครงการ Document 
Interoperability Initiative ซึง่เป็นโครงการ
ใหม ่ซึง่จะเป็นการรวมบรษิทัลกูคา้และ
บรษิทัพารท์เนอรต่์างๆ ข องไมโครซอฟทไ์ว้
ร่วมในโครงการเพือ่การพฒันาและทดสอบ
การใชเ้อกสารโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลเพือ่การ
ใชง้านทีส่มบรูณ์ 

895 

54 

Open XML 
translator 
for Word 
available 

Infowo
rld 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Open Document 

รายงานขา่วเกีย่วกบัการใหด้าวน์โหลด
โปรแกรม Open XML converter ทีช่่วยให้
ผูใ้ชโ้ปรแกรมเวอรช์ ัน่เก่าๆ ทีไ่มส่ามารถ
อ่านโอเพ่นเอก็ซ์เอม็แอลไดน้ัน้ใชโ้ปรแกรมนี้
เพือ่แปลงไฟลเ์ก่าของตนเองเป็นโอเพ่น
เอก็ซ์เอม็แอล 

589 

55 

Microsoft 
to 'Open' 
Office File 
Formats 

Beta 
News 

ขา่วและ
นิตยสาร 

คน้จาก search 
engine ดว้ยค าว่า 
Open XML และ 
Open Document 

รายงานขา่วเกีย่วกบัการประกาศของ
ไมโครซอฟทว์่าจะเปิดตวัภาษา Markup 
Language ตวัใหมท่ีช่ ือ่ว่า XML และจะมี
การเปิดตวั Open XML ต่อไปในอนาคต 

956 
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ค าอธิบายบนัทึกข้อมูลศพัทเ์บือ้งต้นและมโนทศัน์สมัพนัธ ์
(Extraction Records) 

 
มิติความสมัพนัธ์  
 ค าศพัทท์ีพ่บจากการน าศพัทใ์นประมวลศพัทข์องไมโครซอฟท์มาคน้หาความถีใ่นคลงัขอ้มลู
ภาษาทัง้หมดม ี50 ค า และถูกน ามาแบ่งมโนทศัน์สมัพนัธต์ามหมวดเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 
 

1. หมวดความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอรท์ีร่องรบัการท างานโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล 
2. หมวดเรือ่งภาษาคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมมิง่ 
3. หมวดมาตรฐานความสามารถในการใชง้านรว่มกนั (Interoperability)  
4. หมวดฟอรแ์มต็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
5. หมวดมาตรฐาน Open Office XML (OOXML) 
6. หมวดมาตรฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
ค าย่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์ 
ตวัย่อ ความสมัพนัธ์ ค าอธิบาย 
GS General-Specific ความสมัพนัธท์ีม่โนมศัน์หนึ่งถูกจดัเป็นประเภทยอ่ยของ

มโนมศัน์หนึ่งทีม่คีุณสมบตัใิหญ่กว่า อยา่งเช่น Open Source 
เป็นประเภทยอ่ยของ Application  

WP Whole-Part มโนทศัน์หนึ่งเป็นส่วนยอ่ยหรอืองคป์ระกอบของมโนทศัน์อกี
มโนทศัน์หนึ่ง เช่น Platform เป็นส่วนยอ่ยของ Infrastructure 

CE Cause-Effect มโนทศัน์หนึ่งเป็นสาเหตุใหเ้กดิมโนทศัน์อกีมโนทศัน์หนึ่ง เช่น 
competition เป็นสาเหตุใหเ้กดิ Open Source  

PP Process-Product มโนทศัน์หนึ่งเป็นกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิอกีมโนทศัน์หนึ่ง 
เช่น Deployment เป็นกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิ application  

AP Activity-Place มโนทศัน์หนึ่งเป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในขอบขา่ยของมโนทศัน์
อกีอยา่งหนึ่ง เช่น application คอืมโนทศัน์ทีเ่กดิขึน้ในมโน
ทศัน์ของ scenario  

MP Material-Property มโนทศัน์หนึ่งเป็นคุณสมบตัขิองมโนทศัน์อกีแบบหนึ่ง เช่น 
Functionality เป็นคุณสมบตัหินึ่งของ Application  
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หมวดท่ี 1 แผนภมิูมโนทศัน์สมัพนัธห์มวดความรู้คอมพิวเตอรพื์้นฐาน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastructure 

Platform 

Application 

Open Source 

Open Document 

WP 

WP 

GS 

WP 

GS 

PP 
PP 

MP 

AP 

CE 

CE 

Deployment 

Migrate 

Functionality Template 

Legacy 

Scenario 

Competition 

Open Document Format 

WP 



92 
 

Source Term: Infrastructure  REF: ER001 
Thai Equivalent: โครงสรา้งพืน้ฐาน 
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
Grammatical Category: noun 
Features: โครงสรา้งพืน้ฐานคอืสิง่ทีใ่ชเ้พื่ออา้งองิถงึระบบรวมของสภาพแวดลอ้มไอททีัง้หมดทีใ่ช้ เป็น
พืน้ฐานในการพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ ต่อไป อยา่งเช่นการทีจ่ะน าฮารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วรใ์หม่ๆ  เขา้มา
ใช ้กจ็ะตอ้งพจิารณาจากโครงสรา้งพืน้ฐานของเดมิเสยีก่อน 
Context: 
 

1. The original binary formats of Microsoft Office files were created in an era when space 
was precious and parsing time severely impacted user experience. Modern hardware, 
network, and standards infrastructure (especially XML) permit a new design that favors 
implementation by multiple vendors on multiple platforms and allows for evolution. [File 
04] 

2. Government customers that may be required to use only industry-standard technologies 
in their IT infrastructure requested that Microsoft provide a way to translate between 
Open XML and ODF. [File 54] 

3. One advantage of open file formats is the ease with which one can enable support for 
them within their existing infrastructure. [File 25] 

 
Note: - 
 
Source Term: Platform REF: ER002 
Thai Equivalent: แพลตฟอรม์  
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
Grammatical Category: noun 
Features: แพลตฟอรม์ คอืรากฐานของระบบทีเ่กดิจากรวมหรอืประสานกนัของโปรแกรมต่างๆ 
อยา่งเช่นแพลตฟอรม์ทีม่าจาก Microsoft Office กค็อืแพลตฟอรม์ทีเ่กดิจากการตดิตัง้โปรแกรมยอ่ย
ต่างๆ ในกลุ่ม Microsoft Office  
Context: 
 

1. Applications running on either platform can also consume services running on the other 
as Web services, which facilitates reuse. [File 03] 

2. Organizations that combine existing business system investments with the Microsoft 
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Office system platform, the 2007 Office release, and the new XML-based file formats 
can only benefit. [File 26] 

3. Open XML, on the other hand, reflects the rich set of capabilities in Office 2007, offers 
a platform for exciting user productivity scenarios through user-defined schema, and 
was designed to be backwards compatible with billions of existing documents. [File 36] 

 
Note: -  
 
Source Term: Application REF: ER003 
Thai Equivalent: โปรแกรมประยกุต ์
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
Thai Equivalent: แอพพลเิคชนั 
Source of Thai Equivalent: Microsoft Language Portal (www.microsoft.com/language) 
Thai Equivalent: แอปพลเิคชนั 
Source of Thai Equivalent: วกิพิเีดยี 
Grammatical Category: noun 
Features: แอพพลเิคชนัหมายถงึซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชนัทีผู่ใ้ชจ้ะตอ้งสัง่การเพื่อเปิดเรยีกดเูนื้อหาที่
บนัทกึเอาไวใ้นเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ อยา่งเช่น Microsoft Office กถ็อืเป็นแอพพลเิคชนัอยา่งหนึ่งทีใ่ช้
เปิดดเูอกสาร สเปรดชที และสไลดต่์างๆ เป็นตน้ มโนทศัน์ของ application นี้มกีารใชค้ าไทยเรยีกกนั
อยา่งหลากหลาย ทัง้ทีม่กีารนิยามไวว้่า “โปรแกรมประยกุต์” หรอืมกีารทบัศพัทอ์อกเป็นแนวทางต่างๆ 
กนัอยา่งเช่น “แอพพลเิคชนั” หรอื “แอปพลเิคชนั”    
Context: 
 

1. The new formats are also designed with long-term robustness and accessibility in mind, 
so that file corruptions will be easily repairable, and there is no reliance on any 
particular software application to provide access to the document contents. [File 20] 

2. Microsoft said it will open up the application programming interfaces of Office 2007 to 
outside software programmers so that different document formats, such as 
OpenDocument Format (ODF), can be the default. [File 09] 

3. People are not required to use only one specific application or program to read their 
documents, and they are free to choose among many applications that can exchange 
these files. [File 25] 

 
Note: -  

http://www.microsoft.com/language
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Source Term: Open Source REF: ER004 
Thai Equivalent: โอเพนซอรส์ 
Source of Thai Equivalent: ทีป่รกึษารบัเชญิของโครงการ  
Grammatical Category: noun 
Features: Open Source คอืแนวคดิของกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาซอฟตแ์วรใ์หส้าธารณะ
สามารถดาวน์โหลดซอฟตแ์วรห์รอืโปรแกรมปลัก๊อนิเพื่อน าไปใชไ้ดโ้ดยทีไ่มต่อ้งเสยีค่าสทิธกิารใชง้าน 
ปจัจบุนัม ีcommunity หลายแห่งเกดิขึน้โดยทีส่นบัสนุนใหม้กีารพฒันาซอฟตแ์วรต์ามแนวคดินี้กนัอยา่ง
แพรห่ลายจนเกดิเป็น Open Source Community  
Context: 
 

1. Criticism originates from a wide variety of organizations and individuals, including the 
free software and open source communities, FFII, OpenDocument supporters and 
major industry players that develop Office software around OpenDocument, such as 
Sun Microsystems, Novell, IBM, and Google. [File 01] 

2. OpenOffice.org is a mature, open source, front office applications suite with the 
advantage of a saved file format based on an open XML DTD. [File 23] 

3. ODF is also supported in most major business productivity suites today. Microsoft Office 
users can download and install a free plug-in from the Open Source software 
community to convert documents to ODF. [File 25] 

 
Note: ทีป่รกึษารบัเชญิของโครงการเหน็ว่า เนื่องดว้ยประเทศไทยมีสมาคมสมาพนัธโ์อเพนซอรส์แห่ง
ประเทศไทย  http://www.tosf.org/ อยูแ่ลว้ จงึควรใชก้ารทบัศพัทใ์หเ้หมอืนกบัทีส่มาพนัธเ์คยไดบ้ญัญตัิ
ไวเ้พราะจะท าใหเ้ป็นทีย่อมรบัในวงสงัคมทัว่ไปมากขึน้  
 
Source Term: Open Document, OpenDocument  REF: 005 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Open Document คอืแนวคดิในการสรา้งมาตรฐานของเอกสารชนิดหนึ่ง อยา่งเช่นการสรา้ง
มาตรฐานโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอล (Open XML) หรอื Open Document Format เพื่อใหเ้กดิทางเลอืกในการ
ใชง้านและตอบโจทยท์ุกความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดย Open Document สามารถเขยีนไดอ้กีแบบหนึ่ง
คอื OpenDocument กไ็ด ้
Context: 

http://www.tosf.org/
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1. Utilizing open document standards, such as Open XML and ODF, will improve the way 
organizations work across disparate platforms, said Andy Feit, senior vice president of 
Marketing at Mark Logic. [File 53] 

2. Microsoft is expected to squeak out a victory this week to have its open document 
format, Office Open XML, recognized as an international standard, people tracking the 
vote said Monday. [File 18] 

3. Some governments had encouraged Ecma to seek this additional recognition to 
establish choice among ISO/IEC JTC1 standards, including Open Document Format 
(ODF). [File 36] 

Note: มโนทศัน์นี้สามารถเรยีกไดส้องแบบคอื Open Document หรอื OpenDocument โดยทีป่รกึษารบั
เชญิอธบิายว่าการใช ้Open Document นัน้เป็นชื่อทีส่ ื่อมวลชนทัว่ไปใชเ้รยีกกนั ในขณะทีบุ่คคลใน
วงการไอทจีะรูจ้กักนัในชื่อของ OpenDocument มากกว่า 
 
Source Term: Open Document Format, OpenDocument Format, หรอื 
ODF 

REF: ER006 

Thai Equivalent: -  
Source of Thai Equivalent: -    
Grammatical Category: noun 
Features: Open Document Format หรอื OpenDocument Format หรอื ODF คอืรปูแบบเอกสาร
ประเภทหนึ่งที่พฒันาขึน้โดยองคก์ร OASIS และถอืว่าเป็นคู่แขง่ของโอเพ่นเอก็ซเ์อม็แอลของ
ไมโครซอฟท ์Open Document Format นี้ถอืเป็นมโนทศัน์ยอ่ยของแนวคดิของการสรา้ง Open 
Document ดงัทีอ่ธบิายไวใ้น ER005  
Context: 

1. In an interview with ZDNet,[69] Microsoft’s senior director of interoperability and IP 
policy, Nicos Tsilas, expressed concern that IBM and supporters of the Free Software 
Foundation have been lobbying governments to use the rival OpenDocument Format 
(ODF) standard exclusively because they are unable to compete with Microsoft through 
their Office products. [File 01] 

2. If Microsoft were to join the OASIS ODF TC today, seeking to adapt ODF to meet the 
legacy document-MSOffice features-line of business integration needs of their monopoly 
base, the TC would have to deal with the exact same issues as they have summarily 
rejected with current compatibility-interoperability-convergence discussions! [File 04] 

3. Meanwhile, advocates of rival standard, OpenDocument Format (ODF), said that the 
weeklong meeting is unlikely to provide the impetus needed to make Microsoft’s Open 
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XML an international standard. [File 11] 
4. With this defeat behind it, and a growing concern that the competing OpenDocument 

Format (ODF) will usurp Microsoft’s attempts to define global office productivity format 
standards, the company faces a late February 2008 ballot resolution meeting. [File 30] 

Note: - 
 
Source Term: Competition REF: ER007 
Thai Equivalent: การแขง่ขนั  
Source of Thai Equivalent: พจนานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน    
Grammatical Category: noun 
Features: การแขง่ขนัและนวตักรรมคอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ในตลาดซอฟตแ์วร ์และเป็นปจัจยัทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในตลาดและท าใหเ้กดิการสรา้งสรรคส์ิง่ต่างๆ ทีเ่ปิดกวา้งและเกดิเป็นเทคโนโลยทีีเ่ขา้
กนัไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
Context: 
 

1. Innovation and competition is best served by letting the marketplace determine the 
winner among competing standards. [File 04] 

2. Regulators and competition are “forcing Microsoft to change the way it does business, 
said James Zemlin, executive director of the Linux Foundation, a nonprofit consortium. 
[File 16] 

3. A policy of choice allows government agencies and citizens to decide which document 
formats best serve their interests and needs in various situations, thereby enhancing 
competition and innovation. [File 50] 

 
Source Term: Scenario REF: ER008 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: -  
Grammatical Category: noun 
Features: Scenario คอืสถานการณ์ของการใชง้านแอพพลเิคชนัต่างๆ ในสถภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 
อยา่งเช่น การตดิตัง้ใชง้าน Microsoft Office บน Windows Vista ทีถ่อืว่าเป็นคนละ scenario กนักบั
การทีต่ดิตัง้บน Windows XP 
Context: 

1. This scenario is a simple, but important example of how XML can be utilized to greatly 
speed the mundane, repetitive data entry tasks that plague employees in their daily 
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work. [File 20] 
2. One such scenario could be one in which there is a need to build a repository of 

images used in documents. You can create a solution that extracts images out of a 
collection of Office documents and allow users to reuse them from a single point of 
access. [File 26] 

3. Consider the scenario where a company has hundreds of documents on a server that 
all contain the same corporate logo image. [File 49] 
 

Note: -  
 
Source Term: Legacy REF: ER009 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: -  
Grammatical Category: adjective  
Features: Legacy คอืลกัษณะทีใ่ชเ้รยีกระบบ แอพพลเิคชนั หรอืเทคโนโลยใีดๆ ทีเ่ป็นของเดมิก่อนทีจ่ะ
น าเทคโนโลยใีหมท่ีแ่ตกต่างจากเดมิมาตดิตัง้ในสภาพแวดลอ้มของระบบ อยา่งเช่นการน า Open XML 
มาใชน้ัน้จะตอ้งพจิารณาดวู่าระบบทีเ่ป็น legacy เดมินัน้เขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวักบั Open XML หรอืไม ่
Context: 
 

1. This has allowed the useful life of many core legacy systems to be extended 
indefinitely no matter what language they were originally written in. [File 03] 

2. Unlike the Open XML formats, which are specifically designed to carry forward 
information in legacy files, ODF is not optimized to represent content that exists in 
documents that have already been created, it was only designed to reflect the 
information created by one application. [File 25] 

3. Even better, by disabling file formats created by our legacy products the ODF Alliance 
accuses Microsoft of locking people into our new products by encouraging people to 
use file formats that are more open than the previous formats. [File 42] 
  

Note: -  
 
Source Term: Functionality REF: ER010 
Thai Equivalent: ฟงักช์นัการท างาน 
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ีฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
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Grammatical Category: noun 
Features: Functionality คอืสิง่ทีใ่ชเ้รยีกคุณลกัษณะของเทคโนโลยอียา่งเช่นรปูแบบเอกสาร Open 
XML โดย functionality นี้จะเป็นสิง่ทีบ่อกถงึลกัษณะที ่Open XML สามารถท างานไดใ้นแบบต่างๆ  
Context: 
 

1. Reliance on application-defined behaviors to support important functionality that should 
be documented or supported via existing standards. [File 01] 

2. ODF is closely tied to OpenOffice and related products, and reflects the functionality in 
those products. [File 36] 

3. Open XML and ODF were designed with different functionality to serve different user 
needs. [File 50] 
 

Note: -  
 
Source Term: Migrate REF: ER011 
Thai Equivalent: ยา้ยขอ้มลู (น. การยา้ยขอ้มลู) 
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ีฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
Grammatical Category: verb 
Features: Migrate คอืการยา้ยเนื้อหาทีบ่นัทกึไวโ้ดยรปูแบบเอกสารหนึ่งไปยงัรปูแบบอกีสารอกีแบบ
หนึ่ง  เมือ่เกดิการตดิตัง้ใชง้านเทคโนโลยใีหมท่ีแ่ตกต่างจากเทคโนโลยเีดมิ  
Context: 
 

1. When you upgrade or migrate any such software, one major concern is whether the 
new arrangement will import your old files. [File 23] 

2. The emergence of these four forces — extremely broad adoption of the binary formats, 
technological advances, market forces that demand diverse applications, and the 
increasing difficulty of long-term preservation — have created an imperative to define an 
open XML format and migrate the billions of documents to it with as little loss as 
possible. [File 04] 

3. For customers who are upgrading from Windows SharePoint Services or SharePoint 
Portal Server 2003, this pre-conference offers deep-dive tutorials and labs to illustrate 
best practices and techniques to migrate your SharePoint environment as efficiently as 
possible. [File 42] 
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Note: -  
 
Source Term: Deployment REF: ER012 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: -  
Grammatical Category: noun 
Features: การ deploy คอืการตดิตัง้แอพพลเิคชนัลงบนระบบทีย่งัไมเ่คยมกีารตดิตัง้ใดมาก่อน ซึง่เมือ่
เทยีบกบัการ migrate แลว้จะต่างกนัเพราะว่าการ deploy กก็ารยกระบบทัง้ระบบมาวางไวบ้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีใ่ชอ้ยู ่
Context: 
 

1. The deployment of Office 12 to these locations will significantly reduce these storage 
requirements. [File 20] 

2. From this in-depth seminar, gain a better understanding of a complex "real-world" 
deployment of the 2007 Office system from your peers in Microsoft IT. [File 42] 

3. This capability is part of what Bill Gates referred to as "information solutions and IT 
fundamentals" -- or the promised benefits of open XML standards and rapid 
deployment tools that extend Office into business information systems -- in a speech 
given two weeks ago at the Microsoft CEO Summit. [File 55] 
 

Note: -  
 
Source Term: Template REF: ER013 
Thai Equivalent: แมแ่บบ 
Source of Thai Equivalent: Microsoft Language Portal http://www.microsoft.com/language/  
Grammatical Category: noun 
Features: Template คอืชุดเอกสารทีม่กีารจดัวางรปูแบบเอาไวล้่วงหน้า โดยมกีารจดัรปูแบบขอ้ความ 
รปูภาพและกราฟฟิคต่างๆ ไวส้ าเรจ็แลว้ 
Context: 
 

1. The null style sheet uses all default template rules, with the effect of stripping all 
markup from any XML file. [File 23] 

2. A template can contain text, formatting, and graphics, among other things, such that 
documents based on it automatically have access to these elements. [File 46] 

http://www.microsoft.com/language/
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3. A document template can be represented by an instance of a WordprocessingML 
package, and contains styles, numbering definitions, and so on that are made available 
when documents based on that template are edited. [File 46] 
 

Note: -  
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หมวดท่ี 2 เร่ืองภาษาคอมพิวเตอรโ์ปรแกรมม่ิง  
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Source Term: schema REF: ER014 
Thai Equivalent: เคา้รา่ง 
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
Grammatical Category: noun 
Features: Schema คอืโครงสรา้งของเทคโนโลยหีนึ่งๆ อยา่งเช่น Open XML เองจะมโีครงสรา้งการวาง
ค าสัง่ต่างๆ ไวต่้างจาก ODF 
Context: 
 

1. Custom XML schema extensibility allowing implementations to the format with features. 
That can for instance facilitate conversion from other formats and future features that 
are not part of the official specification yet. [File 01] 

2. "The CNS does not affect users' rights to create their own applications using the 
Schema specifications. [File 04] 

3. All OpenOffice formats use DTD, which I think is good because having a schema helps 
enforce interoperability of the format, and the choice of DTD ensures broadest support 
in XML tools. [File 23] 
 

Note: -  
 
Source Term: Mark-up Language  REF: 015 
Thai Equivalent: ภาษามารก์อปั 
Source of Thai Equivalent: วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร ี
Grammatical Category: noun 
Features: ภาษามารก์อปั (Markup language) คอืภาษาทีใ่ชเ้พื่อการก ากบัขอ้มลูเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์
ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นแบบแผนในการอา้งองิส าหรบัการพฒันาแอพพลเิคชนัต่างๆ 
Context: 
 

1. DrawingML is the graphics markup language used in OOXML documents. Its major 
features are the graphics rendering of text elements, graphical vector based shape 
elements, graphical tables and charts. [File 01] 

2. For example, the ODF technical committee within the OASIS standards body declared 
that a standardized markup language for spreadsheet formulas (such as “SUM” and 
“Average”) was “outside of the scope” of their charter. [File 04] 

3. The third part of the Open XML specification is a good starting point to learn more, as 
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well as the samples found in the Markup Language Reference. [File 32] 
 

Note: -  
 
Source Term: Markup  REF: ER016 
Thai Equivalent: มารก์อปั 
Source of Thai Equivalent: วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร ี
Grammatical Category: noun 
Features: Markup คอืสิง่ทีใ่ชร้ะบุสิง่ต่าง ๆ ลงในเอกสารทีเ่หน็อยูไ่ดโ้ดยใส่เพยีงรหสัทีอ่ยูใ่นรปูของ
อกัษรเท่านัน้ โดยส าหรบั Open XML จะม ีmarkup ทีบ่อกใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ราบว่าจะตอ้ง
ท างานอยา่งไรกบัขอ้มลูทีเ่กบ็ไว ้  
 
Context: 
 

1. Terseness in XML markup is of minimal importance. [File 07] 
2. When markup advocates attempt to convince an audience of the value of 

breakthroughs such as XML, they almost invariably give the example of the proprietary, 
binary file format -- and the most common bogey is the saved word processor file. [File 
23] 

3. In this book you will discover the basics of WordprocessingML, SpreadsheetML and 
PresentationML as well as the DrawingML supporting language. Learn about the use of 
custom markup to enable custom solutions using WordprocessingML, the formulas of 
SpreadsheetML or the great visual effects that can be applied using DrawingML. [File 
32] 
 

Note: -  
 
Source Term: Tag  REF: ER017 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Tag คอืเครือ่งหมาย “<”และ “>”เป็นค าสัง่ทีใ่ชใ้นการก าหนดการแสดงผลของ Browser ซึง่
ค าสัง่ของ HTML ส่วนมากแลว้ ค าสัง่ Tag จะเริม่ดว้ย <……> และปิดดว้ย </……> ซึง่จะเป็นสิง่ทีบ่อก
ชนิดของค าสัง่ทีเ่ขยีนลงไปในโปรแกรม อยา่งเช่น compatibility tag จะเป็นตวับอกใหโ้ปรแกรมท าการ
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เชื่อมต่อกบัขอ้มลูหากเป็นกรณีของการใชง้านโปรแกรมและขอ้มลูทีม่าจากคนละมาตรฐานกนั  
Context: 
 

1. Ecma has proposed a twofold solution in their disposition of comments. Firstly the 
compatibility tag will be documented more extensively so their behavior can be more 
faithfully reproduced if needed and secondly these deprecated items will be taken from 
the formal specification and moved to an annex. [File 01] 

2. To move this sample from the empty document into one displaying the 'Hello World' 
text, you only need a few extra elements within the document tag. [File 32] 

3. There is a special tag called custom Xml which you can use to define a node of your 
custom business message. [File 32] 
 

Note: -  
 
Source Term: XML REF: ER018 
Thai Equivalent: เอก็ซเ์อม็แอล 
Source of Thai Equivalent: วกิพิเีดยี 
Grammatical Category: noun 
Features: XML คอืขอ้ก าหนดทีส่รา้งขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการพฒันาแอพพลเิคชนั XML นี้ถูก
น ามาใชใ้นการสรา้งเคา้รา่งและน ามาใชพ้ฒันาแอพพลเิคชนั  และ XML นี้แตกต่างจาก binary data 
ตรงที ่zip content ส่วนใหญ่มพีืน้ฐานอยูบ่น XML มากกว่า binary data 
Context: 
 

1. XML has been used extensively in SOA to create data which is wrapped in a nearly 
exhaustive description container. [File 03] 

2. The ability of a part to hold custom XML is a particularly powerful mechanism for 
embedding business data and metadata. [File 05] 

3. Be moved from their binary formats into XML with 100 percent compatibility. We see 
our investment in XML. [File 07] 

4. The name of an XML element attribute is written using an Attribute style. [File 46] 
5. If you attach an XML file to a document programmatically by adding a new part to the 

document's CustomXMLParts collection, then by default that XML data is stored in a file 
called /customXml/item1.xml. [File 49] 

6. There is an obvious required distinction between binary and XML data, but XML data is 
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split up into many different content types since most of the zip contents is made up of 
XML. [File 32] 

7. This document defines an XML schema for office applications and its semantics. The 
schema is suitable for office documents, including text documents, spreadsheets, charts 
and graphical documents like drawings or presentations, but is not restricted to these 
kinds of documents. [File 07] 

Note: -  
 
Source Term: XML-based REF: ER019 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: adjective 
Features: XML-based คอืคุณสมบตัขิองเทคโนโลยใีดๆ ทีส่รา้งอยูบ่นโครงสรา้งของ XML  
Context: 
 

1. Office Open XML (commonly referred to as OOXML or, erroneously, as OpenXML) is 
an XML-based file format specification for electronic documents such as spreadsheets, 
charts, presentations and word processing documents. [File 01] 

2. Do other people need to be using Microsoft Office 2003 in order to see this XML-based 
information? [File 21] 

3. The XML-based information is 100 percent based on industry-standard XML, and any 
application that supports XML and custom-defined schemas will be able to process the 
documents. [File 21] 

Note: -  
 
Source Term: XML file REF: ER020 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: -  
Grammatical Category: noun 
Features: XML File คอืไฟลข์อ้มลูดจิทิลัทีส่รา้งดว้ยภาษา XML   
Context: 

1. An Office Open XML file may contain several documents encoded in specialized 
markup languages corresponding to applications within the Microsoft Office product line.  
[File 01] 
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2. An instance of this part type contains a schema for an XML file, and information on the 
behavior that is used when allowing this custom XML schema to be mapped into the 
spreadsheet. [File 46] 

3. With a little more work we can ensure that the file is an XML file of the OpenOffice 
format (at the moment, this script will crash when it comes across a non-XML file). [File 
24] 
 

Note: -  
 
Source Term: XML document REF: ER021 
Thai Equivalent: -  
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: XML Document คอืเอกสารดจิทิลัทีส่รา้งดว้ยภาษา XML ทีส่ามารถน าไปใชก้บัโปรแกรม
อื่นๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
Context: 

1. He sees some files that look like XML document content, and a few images that match 
what he had seen in the original document. [File 26] 

2. Processing a single, text-only XML document of strings is faster and simpler than 
having to manipulate the Excel object model over many worksheets and workbooks. 
[File 26] 

3. As a final step, I will submit my encapsulated patient transaction to a web service 
somewhere that analyzes the custom XML document that describes the patients 
symptoms, and as a result drops a third custom schema into the OPC that details a 
possible diagnosis and some suggested medication. [File 40] 
 

 
Source Term: element REF: ER022 
Thai Equivalent: ส่วนยอ่ย 
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน  
Grammatical Category: noun 
Features: Element คอื ส่วนประกอบยอ่ยใดๆ ทีอ่ยูใ่นภาษาคอมพวิเตอร์  
Context: 
 



107 
 

1. The document element is the only one that you are required to store within this part. 
[File 32] 

2. The document element allows a child element called body to store the text which 
makes up your document. [File 32] 

3. Inside the main document part you already added the document root element to start 
defining the document. The document element allows a child element called body to 
store the text which makes up your document. [File 32] 
 

Note: -  
 
Source Term: root element REF: ER023 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Root element  เป็น element แรกสุดของ XML element เป็นส่วนประกอบของ Content 
และ attribute เพื่อใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจความหมายของศพัทห์ลายๆ ค าศพัท ์ก่อนทีจ่ะน าไปใชใ้นการสรา้ง 
XML  
Context: 
 

1. One thing that you could note about this sample is that the report name is not the root 
element of the custom business message. [File 32] 

2. The root element of this markup is the chartSpace element defining the chart and 
various other settings such as styling information for the chart. [File 32] 

3. In addition to the DrawingML shape content, a cSld can contain other structural 
elements, depending on the root element in which it resides, as summarized in this 
table: [File 05] 
 

Note: -  
 
Source Term: definition REF: 024 
Thai Equivalent: ค านิยาม, ความชดั 
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
Grammatical Category: noun 
Features: definition คอืการสรา้งความหมายใหแ้ก่ element ต่างๆ หรอืจะแปลว่าความชดัเจนหรอื
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ความละเอยีดกไ็ด ้แต่ส าหรบัในเรือ่ง Open XML นัน้ Definition คอืการใหค้วามหมายแก่ element 
ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นโครงรา่งของ Open XML ก  
Context: 
 

1. The root element for a Numbering Definition part shall be numbering, with each 
numbering definition being defined by an abstractNum element. [File 26] 

2. The only element which requires definition is the plotArea element. [File 32] 
3. This element represents a single table style definition. The built-in table styles are 

written in the tableStyle [File 07] 
 

Note: -  
 
Source Term: entity REF: ER025 
Thai Equivalent: เอนทติ ี
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
Grammatical Category: noun 
Features: เอนทติหีมายถงึขอ้มลูทุกประเภททีส่ามารถเกบ็บนัทกึได ้ไมว่่าจะเป็นชื่อบุคคล, concept, 
physical object หรอื event เอนทติมีกัหมายถงึ record structure 
Context: 
 

1. By wrapping the individual parts of a 2007 Microsoft Office system file in a ZIP 
container, a document remains as a single file instance. The use of a single package 
file to represent the entity of a single document means users have the same 
experience as with previous Office versions when saving and opening Office (2007) 
documents. They can continue to work with just a single file. [File 26] 

2. There is no single entity created in law to assist agencies in applying open government 
requirements, but responsibilities related to public records have been assigned to a 
number of entities. [File 44] 
 

Note: - 
 
Source Term: namespace REF: ER026 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
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Grammatical Category: noun 
Features: Namespace เป็นวธิกีารจดัหา Container ใหก้บั Code Application และถูกใชใ้นความหมาย 
ของการจดักลุ่ม Item ใน .Net Framework เขา้ดว้ยกนั Item เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนิยามชนิดขอ้มลู 
Context: 
 

1. The shape markup itself is similar to shapes in PresentationML but they take a different 
namespace specific to DrawingML. [File 32] 

2. The table itself is created using the tbl element which resides in a DrawingML 
namespace. [File 32] 

3. One thing that you might notice in the markup sample of the workbook is the lack of a 
XML namespace prefix for the default SpreadsheetML namespace. [File 32] 
 

Note: -  
 
Source Term: comment REF: 027 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: comment คอืสิง่ทีใ่ชฝ้งัลงในโคด้ของโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อบอกถงึว่ามเีนื้อหาเพิม่เตมิ
อะไรบา้งทีต่อ้งการแทรกเขา้ไปในโค้ดของโปรแกรม 

Context: 
 

1. Footnotes have been excluded. Each separate comment was assigned a sequential 
NB-specific name such that. [File 07] 

2. Inside the comment node you are allowed to use normal block-level constructs such as 
a paragraph or table. [File 32] 

3. Each comment node is void of any child content, so you do not need to move any 
content around when removing comments. [File 32] 

4. The XML markup for a comment in a Main Document part uses the commentReference 
element. [File 46] 
  

Note: -  
 
Source Term: placeholder REF: ER028 
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Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: placeholder คอืค ากลางหรอืสญัลกัษณ์กลางทีถู่กใชใ้นกรณทีีม่ ีterm หรอื value ทีร่ะบุความ
ชดัเจนไมไ่ด ้ 
Context: 
 

1. This is something you can easily prevent using structured document tags. Using these 
tags you can create a document which is truly a placeholder for content and be safe of 
accidental editing of layout. [File 32] 

2. A WordprocessingML document package is permitted to contain zero or more 
Embedded Object parts, each of which shall be the target of a relationship in a Main 
Document part-relationship item. Each Embedded Object part shall have an associated 
image, which appears in the document as a placeholder for the corresponding 
embedded object. [File 46] 

3. A placeholder can be defined without formatting in the slide master, formatted with a 
border at the layout level, and filled with text at the slide level. [File 32] 
 

Note: -  
 
Source Term: character REF: ER029 
Thai Equivalent: อกัขระ 
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
Grammatical Category: noun 
Features: character หมายถงึตวัอกัษร ตวัเลขหรอืเครือ่งหมายต่างๆ ทีใ่ส่ไวใ้นกระบวนการเขยีน
โปรแกรม 
Context: 
 

1. Locale conventions (such as decimal points, date formats, and character settings) are 
inconsistent. SpreadsheetML documents are internally represented in the US English 
locale, but font types such as “bold” can be specified in any language (e.g. “gras” in 
French), even though the specification does not provide a list of equivalents in different 
languages. [File 01] 

2. In addition to an identifier for each language, OpenXML supports the naming of a 
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character set, a font family and a PANOSE value to aid the application in choosing an 
appropriate substitute set of characters when local support is not present. [File 05] 

3. The document character set shall conform to the Unicode Standard and ISO/IEC 
10646-1, with either the UTF-8 or UTF-16 encoding form, as required by the XML 1.0 
standard. [File 46] 

Note: -  
 
Source Term: MathML REF: ER030 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Mathematical Markup Language (MathML) คอืแอพพลเิคชนัของ XML ทีใ่ชอ้ธบิาย 
mathematical notations และวางโครงสรา้งและ content ต่างๆ โดย MathML นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
รวบรวม mathematical ใหเ้ขา้สู่ World Wide Web documents ซึง่ MathML นี้เป็นสิง่ที ่W3C math 
working group แนะน ามา 
Context: 
 

1. The OMML format is different from the World Wide Web Consortium (W3C) MathML 
recommendation that does not support those office features, but is partially 
compatible[9] through relatively simple XSL Transformations. [File 01] 

2. MathML is a W3C recommendation for the “inclusion of mathematical expressions in 
Web pages” and “machine to machine communication” that has been around since 
about 1999. [File 02] 

3. OpenDocument provides a single XML schema for text, spreadsheets, charts, and 
graphical documents. It makes use of existing standards, such as HTML, SVG, XSL, 
SMIL, XLink, Xforms, MathML, and the Dublin Core, wherever possible. [File 34] 
 

Note: -  
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หมวดท่ี 3 แผนภมิูมโนทศัน์เร่ืองรปูแบบไฟล์ 
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File Format 
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GS 
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Source Term: Document Format  REF: ER031 
Thai Equivalent: รปูแบบเอกสาร 
Source of Thai Equivalent: ราชบณัฑติยสถาน 
Grammatical Category: noun 
Features: Document Format คอื นามสกุลของเอกสารดจิทิลัรปูแบบๆ ต่างๆ ทัง้เอกสารทัว่ไป สเปรด
ชที สไลดน์ าเสนองาน ตลอดจนรปูแบบเอกสารชนิดทีเ่ป็นภาพหรอื PDF 
Context: 
 

1. Our competitors have targeted this one product mandating one document format over 
others to harm Microsoft's profit stream. [File 01] 

2. The reason stated was: “it is important to recognize that ODF does not adequately 
respect existing standards and does not address the market's requirements for a single 
Universal Document Format with which any and all applications can work on an equal 
basis”. [38] Just half a month later (2007-11-11), the Foundation’s site said the 
foundation had been closed. The Foundation seems to have given up after Sun's 
release of their own ODF plug-in for Microsoft Office. [File 02] 

3. Many of these goals might also be in conflict. For example, does a document format 
suitable for archives need to protect its content from unwanted usage? [File 04] 
 

 
Source Term: File Format  REF: ER032 
Thai Equivalent: รปูแบบไฟล ์
Source of Thai Equivalent: ราชบณัฑติยสถาน 
Grammatical Category: noun 
Features: File Format คอื รปูแบบของไฟลด์จิทิลัทุกประเภทไมว่่าจะเป็นเอกสาร หรอืว่าไฟลเ์สยีง 
ภาพ รวมทัง้ภาพเคลื่อนไหว  File Format จงึถอืเป็นมโนทศัน์ทีก่วา้งกว่า document format 
Context: 
 

1. In 2000, Microsoft released an initial version of an XML based format for Excel which 
was incorporated in Office XP, then in 2002 a new file format for MS Word followed. 
[File 01] 

2. The OpenDocument format (ODF, ISO/IEC 26300, full name: OASIS Open Document 
Format for Office Applications) is a file format for electronic office documents, such as 
spreadsheets, charts, presentations and word processing documents. [File 02] 
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3. Recent events in the United States, Denmark, and Switzerland demonstrate that 
governments are increasingly declining to pass new legislation that would give a 
"preference" or mandate a specific file format and are instead allowing the marketplace 
to pick the best format or formats. [File 04] 
 

 
Source Term: XML Format REF: ER033 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: XML Format คอืรปูแบบของไฟลด์จิทิลัทีเ่ขยีนบน XML 
Context: 
 

1. ODF started out and was largely completed as an XML format specifically supporting 
OpenOffice with a tight scope around that product. [File 04] 

2. OpenDocument can serve as the default file format. Users don’t have to decide 
between a binary or XML format, so they can’t make the wrong choice. [File 22] 

3. While the specifications were originally developed by Sun, the standard was developed 
by the Open Office XML technical committee of the Organization for the Advancement 
of Structured Information Standards (OASIS) consortium and based on the XML format 
originally created and implemented by the OpenOffice.org office suite. [File 02] 
 

Note: -  
 
Source Term: Binary File Format REF: ER034 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Binary File Format รปูแบบของไฟลด์จิทิลัแบบดัง้เดมิหน้าทีจ่ะมกีารน าเสนอใหใ้ช ้XML 
format  
Context: 
 

1. Historically, these formats have been difficult for developers to work with natively, due 
to a lack of publicly available information on, and royalty-free access to, the format 
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specifications, although Microsoft does offer a subset of these binary file format 
specifications under a royalty free covenant not to sue. [File 01] 

2. Perhaps surprisingly, OpenXML files are on average 25% smaller, and at times up to 
75% smaller, than their binary counterparts. For example, this white paper is 85% larger 
in the binary file format! [File 05] 

3. Open-Source software development project to enable the conversion of binary 
documents to Open XML documents, making it even easier to migrate off the old 
binaries. At the same time we also announced that the existing binary format program 
will be available on the web and that Microsoft binary file formats will be offered under 
the Open Specification Promise. [File 42] 
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หมวดท่ี 4 แผนภมิูความสมัพนัธข์องมโนทศัน์หมวด Office Open XML 
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Source Term: Open Packaging Conventions, OPC REF: ER035 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Open Packaging Conventions หรอื OPC คอืโครงสรา้งการเขยีนโปรแกรมทีใ่ชก้บั Office 
2007 ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูไฟลทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็น XML ใหอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งเช่นใหอ้ยูใ่นรปูของ XML 
Paper Specification (XPS) document ท าใหม้ขีนาดไฟล์ลดลง  
Context: 
 

1. Defines the Open Packaging Conventions (OPC). Every OpenXML file comprises a 
collection of byte streams called parts, combined into a container called a package. The 
packaging format is defined by the OPC. [File 05] 

2. The Open Packaging Conventions specification defines the structure of Word 2007 
documents using the new file format. For more information about open packaging 
conventions, see the Open Packaging Conventions also used by the XML Paper 
Specification. [File 49] 

3. This Open Packaging Conventions specification includes a family of schemas defined 
using the XML Schema. [File 07] 
  

Note: -  
 
Source Term: Open XML, OpenXML, OOXML, Office Open XML REF: ER036 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Office Open XML (หรอืเรยีกว่า OOXML, OpenXML, หรอื Open XML) คอืรปูแบบไฟลท์ี่
ใชน้ าเสนอเอกสาร สเปรดชที และสไลดน์ าเสนองานต่างๆ Office Open XML นัน้เป็นไฟลท์ีส่รา้งบน
พืน้ฐานของ XML ทีม่กีารบบีอดัสงู 

Context: 
 

1. Massachusetts Senator Marc Pacheco says that the state will consider adopting Open 
XML as well as OpenDocument, assuming Microsoft is able to make that format an 
open standard. [File 27] 

2. To represent this data inside the WordprocessingML markup you intertwine the custom 
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data and the normal document markup. The following image depicts how this can look 
inside an Open XML consumer. Only the top part of the report is displayed. [File 32] 

3. Contrary to the suggestions of the ODF Alliance and others, the Belgian government’s 
decision on ODF is not preferential or exclusive, and Open XML, once standardized by 
ISO, will be considered as a new open standard for inclusion in Belgium’s list. [File 50] 

4. Office Open XML (commonly referred to as OOXML or, erroneously, as OpenXML) is 
an XML-based file format specification for electronic documents such as spreadsheets, 
charts, presentations and word processing documents. [File 01] 
 

Note: -  
 
Source Term: Open XML Specification REF: 037 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Office Open XML format specification คอืคุณสมบตัทิีเ่ป็นมาตรฐานและใชง้านไดฟ้รไีมม่ี
ค่าลขิสทิธิท์ีไ่ดร้บัการรบัรองโดย ECMA และ ISO  
Context: 
 

1. The Office Open XML specification is flawed because it was developed in isolation. 
[File 04] 

2. This Office Open XML specification includes an example definition for all predefined 
DrawingML shape. [File 07] 

3. The scenario below looks at how the Open XML specification may be used in a medical 
environment, looking at how some data that starts off being input into a document may 
pass through a series of systems, both internal and some provided externally. [File 40] 
 

Note: -  
 
Source Term: Open XML Standard REF: ER038 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Office Open XML standard คอืมาตรฐานการใชง้านของเอกสาร XML ไดฟ้รไีมม่คี่าลขิสทิธิ ์
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ทีไ่ดร้บัการรบัรองโดย ECMA และ ISO 

Context: 
1. To meet the requirements of this process, Ecma has submitted the documents 

"Explanatory report on Office Open XML Standard (Ecma-376) submitted to JTC 1 for 
fast-track" and "Licensing conditions that Microsoft offers for Office Open XML". [File 01] 

2. We've said this before, but the goals of Open XML are distinctly different than ODF, 
PDF or UOF, and hopefully we can begin to separate the conversation about product 
functionality from the necessity for the Open XML standard. [File 42] 

3. Like the other markup languages defined within the Open XML standard, 
PresentationML follows the Open Packaging Convention to separate the various 
elements which make up a slide deck. [File 32] 
 

Note: -  
 
Source Term: Open XML File REF: ER039 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Open XML File คอืไฟลด์จิทิลัทีส่นบัสนุนการเปิดใชง้านโดย Open XML 

Context: 
 

1. An Office Open XML file may contain several documents encoded in specialized 
markup languages corresponding to applications within the Microsoft Office product line. 
Office Open XML defines multiple vocabularies (using 27 namespaces and 89 schema 
modules.) [File 01] 

2. This means that the Open XML spec is not dictating how this data is stored, and 
developers can embed any one of the thousands of XML based business schema 
standards that exist in the world today. In the example above, for the US, a developer 
might choose to embed the HL7 schema into the Open XML file. [File 40] 
 

Note: -  
 
Source Term: Open XML Format REF: ER040 
Thai Equivalent: - 
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Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Open XML Format คอื รปูแบบไฟลท์ีส่นบัสนุนการเปิดใชง้านโดย Open XML  
Context: 

1. Office Open XML format uses a ZIP package for storing XML and other data files. [File 
01] 

2. The emergence of these four forces – extremely broad adoption of the binary formats, 
technological advances, market forces that demand diverse applications, and the 
increasing difficulty of long-term preservation – have created an imperative to define an 
open XML format and migrate the billions of documents to it with as little loss as 
possible. [File 05] 

3. The first fruit of the recently announced Novell/Microsoft interoperability agreement 
arrived on Dec. 4, with Novell’s announcement that its version of the OpenOffice 
productivity suite will now support the Microsoft Office Open XML format. [File 29] 

Note: -  
 
Source Term: Open XML Document  REF: ER041 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Open XML Document คอื เอกสารดจิทิลัใดๆ ทีส่นบัสนุนการเปิดใชง้านโดย Open XML  
Context: 

1. Moving forward from the old binary method of storing document content on the 
Microsoft Office platform, the Open XML document markup standard has been 
introduced. [File 32] 

2. The first step in converting the sales report data to an Open XML document is to make 
it easily available for the application. When working with data from a .NET application it 
is often easier to work with a set of objects rather than parsing XML data. [File 48] 

3. This change is part of an ongoing bid to get the ISO (International Organization for 
Standardization) to accept its newer Open XML document formats as a standard. [File 
31] 

Note: -  
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หมวดท่ี 5 แผนภมิูมโนทศัน์หมวดมาตรฐานการใช้งานร่วมกนั  
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Source Term: Interoperability  REF: ER042 
Thai Equivalent: ความสามารถในการท างานรว่มกนั* 
Source of Thai Equivalent: ความเหน็จากทีป่รกึษารบัเชญิ 
Grammatical Category: noun 
Features: Interoperability คอืความสามารถของเทคโนโลยใีดๆ ทีย่อมใหส้ามารถเปิดใชง้านบน
แพลตฟอรม์หลากหลายประเภทจากหลายๆ บรษิทัไดเ้หมอืนกนั interoperability นัน้คอืความสามารถ
ในการใชง้านรว่มกนัในแงข่องวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  
Context: 
 

1. Historically, these formats have been difficult for developers to work with natively, due 
to a lack of publicly available information on, and royalty-free access to, the format 
specifications, although Microsoft does offer a subset of these binary format 
specifications under a royalty free covenant not to sue. Despite these difficulties, a level 
of support has been achieved, though full interoperability has remained elusive. [File 
01] 

2. How can an SOA address interoperability and reusability challenges of our computing 
environments and simplify the heterogeneous business and technological landscapes 
that we have been building for decades? SOA introduces another concept to help 
practitioners to understand their complex environments by modeling practices. [File 03] 

3. By enabling conversion of documents from one file format to the other, this free 
technology not only enhances interoperability, but also brings greater choice and 
flexibility to the market for document creation, management, and archiving. [File 04] 
 

Note: ความคดิเหน็ของทีป่รกึษารบัเชญิ เนื่องจากมกีารใชง้านอยา่งแพรใ่นการประชุมและการสื่อสาร
ระหว่างองคก์รทีจ่ าหน่ายซอฟตแ์วรต่์างๆ  
 
Source Term: compatibility   REF: ER043 
Thai Equivalent: ความเขา้กนัได ้
Source of Thai Equivalent: ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
Grammatical Category: noun 
Features: compatibility คอืการทีค่อมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรม์คีวามสามารถในการรนับนแพลตฟอรม์ใดๆ 
ซึง่หมายความว่าม ีcompatibility กบัระบบนัน้ๆ ซึง่หลายครัง้การใชซ้อฟตแ์วรท์ีเ่ขยีนโดยภาษาหนึ่ง
อาจจะไม ่compatible กบัระบบหนึ่งๆ ได ้ 
Context: 
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1. Interoperability is another important aspect in the SOA implementations. The WS-I 

organization has developed Basic Profile (BP) and Basic Security Profile (BSP) to 
enforce compatibility. [File 03] 

2. In fact, the very tenets of document format exchange, which include use in multiple 
applications and maximum compatibility with existing documents, demand the ability to 
choose those formats which best suit the task at hand. [File 04] 

3. ODF was designed to be suitable for office documents containing text, spreadsheets, 
charts, and graphical documents, and while it mandates compatibility with the W3C 
XML, and suggests that it should borrow from similar, existing standards wherever 
possible and permitted. [File 07]” 
 

Note: -  
 
Source Term: backward compatibility   REF: ER044 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: backward compatibility  เป็นความเขา้กนัไดแ้บบยอ้นกลบั หมายถงึการทีซ่อฟตแ์วรห์รอื
รปูแบบเอกสารเวอรช์นัใหมก่ว่า สามารถน ามาเปิดใชง้านในเวอรช์นัทีเ่ก่ากว่าได ้ เช่น Open XML นัน้
แมจ้ะเป็นเทคโนโลยเีวอรช์นัใหมแ่ต่กส็ามารถน ามาใชง้านกับโปรแกรมทีเ่ป็นเวอรช์นัทีเ่ก่ากว่าไดอ้ยา่ง
สมบรูณ์ 
Context: 
 

1. As in any technology area, backward compatibility is a desirable feature, and 
Microsoft worked with others in the industry to design and document the Ecma Office 
Open XML standard ("Open XML") to achieve this goal. [File 25] 

2. There is also the backward compatibility fill type of using a specific pattern. This has 
been available in Microsoft Office to indicate different regions when advanced coloring 
was not yet available. [File 32] 

3. Open XML and ODF were designed with different functionality to serve different user 
needs. Open XML was designed to achieve backward compatibility with billions of 
existing documents, helping to preserve customers’ investments and meet their archival 
needs in an open environment. [File 50] 
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Source Term: accessibility    REF: ER045 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: accessibility คอืการเขา้ถงึโปรแกรมหรอืซอฟตแ์วร ์หรอือาจหมายถงึความพรอ้มในการเปิด
ใชง้านของซอฟตแ์วรก์ไ็ด้ ซึง่หากไมม่ ีaccessibility แลว้การน าขอ้มลูไปใชง้านกอ็าจจะไมส่ามารถ
ท างานบนเวบ็ได้ 
Context: 
 

1. Accessibility issues according to University of Toronto, such as form fields not being 
associated with their labels, absence of a tabbing order for forms, and limitations in the 
use of alternative text descriptions of objects. [File 01] 

2. Important features supporting long-term document retention, preservation, and 
accessibility. [File 04] 

3. In that event, accessibility of content would decrease and the efficiency gains of online 
distribution (as compared to physical distribution) could not be realized. [File 52] 
 

Note: -  
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หมวดท่ี 6 แผนภมิูมโนทศัน์หมวดมาตรฐานไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source Term: standardize  REF: ER046 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: standardize คอื กระบวนการในการสรา้งมาตรฐานใหแ้ก่รปูแบบเอกสาร อยา่งเช่น HTML 
หรอื ASCII ซึง่เป็นรปูแบบเอกสารหรอืไฟลท์ีม่คีุณสมบตัเิป็นกลางและสามารถใชไ้ดร้ว่มกนัระหว่าง
องคก์รต่างๆ และจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากองคก์รมาตรฐานอยา่งเช่น ISO  
Context: 
 

1. In 2004 governments and the European Union recommended to Microsoft that they 
publish and standardize their XML Office formats through a standardization 
organization. Microsoft decided in November 2005 to standardize the new version of 
their Microsoft Office XML format through Ecma (renamed as Ecma Office Open XML). 
[File 01] 

2. In a bid to prevent the State of Massachusetts and other governments around the world 
from dropping Microsoft Office in order to move to a new open source document format, 
Microsoft revealed this morning that it will seek to standardize the XML-based 
document format it is creating for Office 12. [File 27] 

3. Brian Jones, an Office program manager at Microsoft involved in the process to 
standardize Open XML, posted a blog Friday saying that consensus among delegates 
at the meeting had been reached. [File 11]  

Standardize 

Document Format Standard 

ECMA Office Open XML 

Open Standard 

Unicode 

PP 

GS 

GS 

GS 
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Note: -  
 
Source Term: document format standard   REF: ER047 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: document format standard  คอื มาตรฐานของการใชง้านรปูแบบเอกสารต่างๆ  
Context: 
 

1. In 2006, another document format standard was ratified by the International Standards 
Organization (ISO). Open Document Format (ODF) has its origins as the "Open Office 
XML Format," ratified by OASIS as a document format standard in 2005. [File 04] 

2. More specifically, IBM and others are urging government policy makers to lock-in a 
single document format standard called OpenDocument Format (ODF) and exclude 
the Ecma Office Open XML File Formats (Open XML). [File 50] 
 

Note: -  
 
Source Term: ECMA Office Open XML  REF: ER048 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: ECMA Office Open XML คอื Open XML ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก ECMA แลว้ 
Context: 

1. Microsoft decided in November 2005 to standardize the new version of their Microsoft 
Office XML format through Ecma (renamed as Ecma Office Open XML). [File 01] 

2. The world is already full of examples of competing standards, even those that are 
intended to fulfil similar design principles. In the document format space, Open 
Document Format, PDF/A, UOF, HTML, and Ecma Office Open XML will all compete, 
regardless of whether one or all four are ultimately ratified as ISO standards. [File 04] 

3. September 2nd is the end of the ballot period and the deadline for ISO/IEC National 
Bodies to cast their initial vote on whether Ecma Office Open XML should be ratified by 
ISO/IEC. The ballot closure is an important milestone, but is by no means the end. [File 
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51] 
 

Note: -  
 
Source Term: Open standard  REF: ER049 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Open standard คอืมาตรฐานทีเ่ปิดใชง้านดว้ยโปรแกรมต่างๆ ไดอ้ยา่งหลากหลายไมข่ึน้กบั
ว่าเป็นเทคโนโลยขีองบรษิทัได ้และเป็นการใชง้านทีไ่มค่ดิค่าใชจ้า่ยดว้ย  
Context: 
 

1. With Ecma International publishing the specification for free and patents made 
irrevocably available on a royalty-free basis through the Open Specification Promise, 
Office Open XML conforms to all characteristics of the European Union's definition of an 
open standard. [File 01] 

2. The new open standard enables the continued use of billions of existing documents 
and promotes document processing interoperability. [File 06] 

3. Massachusetts Senator Marc Pacheco says that the state will consider adopting Open 
XML as well as OpenDocument, assuming Microsoft is able to make that format an 
open standard. [File 27] 
 

Note: -  
 
Source Term: Unicode  REF: ER050 
Thai Equivalent: - 
Source of Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Features: Unicode คอื การก าหนดรหสัของตวัอกัษรต่างๆ ซึง่มาตรฐานเอกสารอยา่งเช่น Open XML 
จะตอ้งสนบัสนุนการท างานของ Unicode จงึจะถอืว่าเป็นมาตรฐานทีย่อมรบัไดจ้ากสากล 
Context: 

1. Open XML supports internationalization features required by such diverse languages as 
Arabic, Chinese (three variants), Hebrew, Hindi, Japanese, Korean, Russian, and 
Turkish. Open XML inherently supports Unicode because it is XML. In addition, Open 
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XML has a rich set of internationalization features that have been refined over the 
course of many years, such as text orientation, text flow, number representation, date 
representation, formulas, and language identifiers. [File 04] 

2. Open XML Formats are based on the Unicode standard, and XML tags and schemas 
can be “read” by any device that reads text. Information stored in the Open XML 
Formats can be read or edited by any text editor or XML processor, regardless of the 
underlying storage method. [File 20] 

Note: พบว่า Unicode Consortium (http://unicode.org/standard/translations/thai.html ) ไดว้างแนว
ทางการใชม้โนทศัน์ unicode ในบรบิทภาษาไทยว่าใหใ้ชค้ าภาษาองักฤษโดยทีไ่มต่อ้งทบัศพัท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://unicode.org/standard/translations/thai.html
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ภาคผนวก ง 
บนัทึกข้อมูลศพัท ์
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บนัทึกข้อมูลศพัท ์

(Terminological Records) 
 
รายช่ือแหล่งอ้างอิงศพัทท่ี์ใช้ในภาษาไทยและใช้ในการนิยามศพัท ์
 
รหสัอ้างอิง ช่ือแหล่งข้อมลู 
TH01 ราชบณัฑติยสถาน. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542. กรงุเทพมหานคร : 

นานมบีุคสพบัลเิคชัน่ส, 2546. 
TH02 ราชบณัฑติยสถาน. พจนานุกรมศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน (พมิพค์รัง้ที ่6). กรงุเทพมหานคร : ราชบณัฑติยสถาน, 2546. 
TH03 ศุภชยั สมพานิช. เขา้ใจและใชง้านภาษา XML ฉบบัโปรแกรมเมอร ์(พมิพค์รัง้ที ่2). 

นนทบุร ี: ส านกัพมิพอ์นิโฟเพรส, 2544. 
TH04 สราวุธ ออ้ยศรสีกุล. เริม่คดิเริม่สรา้ง เริม่ใช ้XML 2nd Edition. กรงุเทพมหานคร : วติตี้

กรุป๊, 2551. 
TH05 ยทุธนา ลลีาศวฒันกุล. เริม่ตน้การเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา Java. กรงุเทพมหานคร : 

ดวงกมลสมยั, 2548. 
TH06 วรเศรษฐ สุวรรณกิ. เขยีนโปรแกรม Java เบือ้งตน้. กรงุเทพมหานคร : ซเีอด็ยเูคชัน่, 

2549. 
TH07 ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC). [ออนไลน์]. 

แหล่งทีม่า: www.nectec.or.th , 2552. 
TH08 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT). [ออนไลน์]. แหล่งทีม่า: 

www.mict.go.th , 2552. 
TH09 ส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ(องคก์รมหาชน) (SIPA). [ออนไลน์]. 

แหล่งทีม่า: www.sipa.or.th , 2552 
TH10 Wikimedia Foundation. เวบ็ไซตว์กิพิเีดยีสารานุกรมไทย. [Online]. San Francisco: 

Wikimedia Foundation. Available from: http://th.wikipedia.org/wiki/ [28 ธนัวาคม 
2551].  

TH11 Microsoft Corporation. Microsoft Language Portal. [Online]. Microsoft 
Corporation, 2008. Available from: www.microsoft.com/language , [10 December 
2008].  
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Source Term: Infrastructure  REF: TR001 
Thai Equivalent: โครงสรา้งพืน้ฐาน 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: IT Architecture 
Definition: โครงสรา้งพืน้ฐาน คอืระบบพืน้ฐานทางไอททีีร่องรบัการท างานของซอฟตแ์วรท์ุกชนิดใน
ระบบ ค าว่า infrastructure นี้มกัใชใ้นแงข่องโครงสรา้งพืน้ฐานการสื่อสาร (Communication 
Infrastructure) และโครงสรา้งพืน้ฐานระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) [TH02] 
Illustration: 
One advantage of open file formats is the ease with which one can enable support for them 
within their existing infrastructure. [File 25] 
Linguistic Specification: - 
Note: -  
 
Source Term: Platform REF: TR002 
Thai Equivalent: แพลตฟอรม์  
Grammatical Category: noun 
Subject Field: IT Architecture 
Definition: แพลตฟอรม์ คอืระบบพืน้ฐานของซอฟตแ์วรท์ีจ่ะน ามาตดิตัง้ในองคก์ร ค าว่าแพลตฟอรม์นี้
เป็นระบบพืน้ฐานในส่วนของซอฟตแ์วรซ์ึง่ระบบใหญ่ทีร่องรบัทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์[TH02], 
[TH08]  
Illustration: 
Applications running on either platform can also consume services running on the other as 
Web services, which facilitates reuse. [File 03] 
  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: Application REF: TR003 
Thai Equivalent: โปรแกรมประยกุต์, แอพพลเิคชนั, แอปพลเิคชนั 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: computer software and application 
Features: โปรแกรมประยกุต์ แอพพลเิคชนั หรอื แอปพลเิคชนัคอืซอฟตแ์วรป์ระเภทหนึ่งส าหรบัใชง้าน
ส าหรบังานเฉพาะทาง ซึง่แตกต่างกบัซอฟตแ์วรป์ระเภทอื่น เช่น ระบบปฏบิตักิาร ทีใ่ชส้ าหรบัรบัรอง
การท างานหลายดา้น โดยไมจ่ าเพาะเจาะจง ตวัอยา่ง รายชื่อโปรแกรมประยกุต์ โดยตวัอยา่งไดแ้ก่ 
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โปรแกรมส าหรบัการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต เช่น อนิเทอรเ์น็ต เอก็ซโ์พลเรอร,์ ไฟรฟ์อกซ,์ ไฟลซ์ลิลา 
โปรแกรมเล่นเพลง เช่น วนิแอมป์, วนิโดวสม์เีดยีเพลเยอร,์ ไอทนูส ์ และ โปรแกรมส านกังาน เช่น 
Microsoft Office หรอื Microsoft Excel [TH10] 
Illustration: 
People are not required to use only one specific application or program to read their 
documents, and they are free to choose among many applications that can exchange these 
files. [File 25] 
 
Linguistic Specification: ABBR app, apps 
Note: - 
 
Source Term: Open Source REF: TR004 
Thai Equivalent: โอเพนซอรส์ 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: computer software and application 
Definition: Open Source คอืแนวคดิของการสรา้งซอฟตแ์วรท์ีม่กีารเปิดเผยซอรส์โคด้เพื่อใหส้าธารณะ
สามารถน าไปศกึษาเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนและนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ัว่ไปสามารถน าซอรส์โคด้เหล่านัน้ไป
ปรบัแต่งใหเ้ขา้กบัแอพพลเิคชนัของตนเองได ้[TH07], [TH08], [TH10] 
Illustration: 
OpenOffice.org is a mature, open source, front office applications suite with the advantage of a 
saved file format based on an open XML DTD. [File 23] 
Linguistic Specification: -  
Note: - 
 
Source Term: Open Document REF: TR005 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Standard 
Definition: Open Document คอืรปูแบบมาตรฐานอเิลก็ทรอกนิกสท์ีใ่ชเ้พื่ออา้งองิถงึเอกสารใดๆ ทีอ่ยู่
บนมาตรฐานเปิดทีส่ามารถน ามาใชง้านบนแพลตฟอรม์ใดๆ กไ็ดโ้ดยทีไ่มม่ปีญัหาเรือ่ง compatibility 
ของขอ้มลู 
Illustration: 
Utilizing open document standards, such as Open XML and ODF, will improve the way 
organizations work across disparate platforms, said Andy Feit, senior vice president of 
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Marketing at Mark Logic. [File 53] 
 
Linguistic Specification: (SYN) OpenDocument  
Note: - 
 
Source Term:  Open Document Format REF: TR006 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Standard 
Definition: รปูแบบ OpenDocument (ODF) พฒันาโดย OASIS OpenDocument Format for Office 
Applications เป็นชื่อของรปูแบบแฟ้มส าหรบัจดัเกบ็เอกสารส านกังานอเิลก็ทรอนิกส์ อยา่งเช่น ตาราง
ค านวณ, แผนภมู,ิ เอกสารน าเสนอ ฐานขอ้มลู และเอกสารขอ้ความ (เช่น บนัทกึขอ้ความ รายงาน 
จดหมาย) [TH10] 
Illustration: 
that IBM and supporters of the Free Software Foundation have been lobbying governments to 
use the rival OpenDocument Format (ODF) standard exclusively [File 01] 
Linguistic Specification: (SYN) OpenDocument Format, (ABBR) ODF 
Note: - 
 
Source Term: Competition REF: TR007 
Thai Equivalent: การแขง่ขนั  
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Software Business 
Definition: การแขง่ขนัคอืการทีห่ลายๆ องคก์รผูผ้ลติซอฟตแ์วรต่์างออกมาเสนอมาตรฐานการใชง้าน
ขอ้มลูแลว้ใหต้ลาดเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจรงิๆ แลว้มาตรฐานของผูใ้ดจะถอืเป็นทีย่อมรบัโดยส่วนรวม [TH01] 
Illustration: 
Innovation and competition is best served by letting the marketplace determine the winner 
among competing standards. [File 04] 
 
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: Scenario REF: TR008 
Thai Equivalent: -  
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Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Software and application 
Features: Scenario คอืสถานการณ์ของการใชง้านแอพพลเิคชนัต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 
อยา่งเช่น การตดิตัง้ใชง้าน Microsoft Office บน Windows Vista ทีถ่อืว่าเป็นคนละ scenario กนักบั
การทีต่ดิตัง้บน Windows XP 
Illustration: 
One such scenario could be one in which there is a need to build a repository of images used 
in documents. You can create a solution that extracts images out of a collection of Office 
documents and allow users to reuse them from a single point of access. [File 26]  
Linguistic Specification: - 
Note: -  
 
Source Term: Legacy REF: TR009 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: adjective  
Subject Field: Computer Software and application 
Definition: Legacy คอืลกัษณะของโปรแกรมทีใ่ชเ้รยีกโปรแกรมหรอืซอฟตแ์วรเ์ดมิทีอ่งคก์รยงัคงใชง้าน
อยูก่่อนหน้าทีจ่ะซือ้ซอฟตแ์วรใ์หม ่ตวัอยา่งเช่น องคก์รหน่ึงอาจจะเคยใช ้Microsoft Office มาก่อน
หน้าทีจ่ะใช ้Open Office ดงันัน้จงึถอืว่า Microsoft Office เป็น legacy software นัน่เอง 
Illustration: 
Unlike the Open XML formats, which are specifically designed to carry forward information in 
legacy files, ODF is not optimized to represent content that exists in documents that have 
already been created, it was only designed to reflect the information created by one application. 
[File 25] 

  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: Functionality REF: TR010 
Thai Equivalent: ฟงักช์นัการท างาน 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Software and Application 
Definition: Functionality คอืลกัษณะของงานทีโ่ปรแกรมแต่ละชนิดสามารถท าได ้อยา่งเช่น Microsoft 
Office Word กจ็ะมฟีงักช์นัทีส่ามารถแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืลดขอ้ความทีพ่มิพล์งไปได้ [TH02] 
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Illustration: 
Open XML and ODF were designed with different functionality to serve different user needs. 
[File 50] 
Linguistic Specification: Function 
Note: -  
 
Source Term: Migrate REF: TR011 
Thai Equivalent: ยา้ยขอ้มลู  
Grammatical Category: verb 
Subject Field: Computer Software and Application 
Definition: Migrate คอืการยา้ยขอ้มลูของแอพพลเิคชนัจากระบบเดมิไปยงัระบบใหม ่การยา้ยระบบนี้จะ
หมายถงึการเปลีย่นถ่ายจากการใชง้านเวอรช์นัก่อนหน้ามายงัเวอรช์นัใหม ่ [TH02], [TH08] 
Illustration: 
When you upgrade or migrate any such software, one major concern is whether the new 
arrangement will import your old files. [File 23]  
Linguistic Specification: Migration (n.) (น. การยา้ยขอ้มลู) 
Note: - 
 
Source Term: Deployment REF: TR012 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Software and Application 
Definition: การ deploy คอืการตดิตัง้แอพพลเิคชนัใหมล่งในระบบ [TH03], [TH04] 
Illustration: 
The deployment of Office 12 to these locations will significantly reduce these storage 
requirements. [File 20]  
Linguistic Specification: Deploy (v.)  
Note: -  
 
Source Term: Template REF: TR013 
Thai Equivalent: แมแ่บบ 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Software and Application 
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Definition: แมแ่บบคอืชุดเอกสารทีม่กีารจดัวางรปูแบบเอาไวล้่วงหน้า ผูใ้ชเ้พยีงแค่น ามาปรบัแต่งเพื่อให้
เขา้กบัการใชง้านไดเ้อง ซึง่ใชเ้วลาเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ โดยถอืเป็นฟงักช์นัหน่ึงของโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์[TH11] 
Illustration: 
A template can contain text, formatting, and graphics, among other things, such that 
documents based on it automatically have access to these elements. [File 46] 
 
Linguistic Specification: - 
Note: -  
 
Source Term: schema REF: TR014 
Thai Equivalent: เคา้รา่ง 
Grammatical Category: noun  
Subject Field: Computer Programming 
Definition: Schema ของระบบฐานขอ้มลู คอืรายละเอยีดโครงสรา้งของฐานขอ้มลู แบ่งออกเป็น 3 ระดบั
เช่นเดยีวกบัระดบัของฐานขอ้มลู คอื เคา้รา่งระดบัภายใน (Internal Schema) เคา้รา่งแนวระดบัความคดิ 
(Conceptual Schema) และ เคา้รา่งระดบัภายนอก (External Schema หรอื View) [TH02] 
Illustration: 
Custom XML schema extensibility allowing implementations to the format with features. That 
can for instance facilitate conversion from other formats and future features that are not part of 
the official specification yet. [File 01], [TH03], [TH04] 
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: Markup Language  REF: TR015 
Thai Equivalent: ภาษามารก์อปั 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: ภาษามารก์อปั (Markup language) คอืภาษาทีใ่ชเ้พื่อการก ากบัขอ้มลูเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์
ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นแบบแผนในการอา้งองิส าหรบัการพฒันาแอพพลเิคชนัต่างๆ [TH10] 
Illustration: 
For example, the ODF technical committee within the OASIS standards body declared that a 
standardized markup language for spreadsheet formulas (such as "SUM" and "Average") was 
"outside of the scope" of their charter. [File 04]  
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Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: Mark-up  REF: TR016 
Thai Equivalent: มารก์อปั 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: Markup คอืสิง่ทีใ่ชร้ะบุสิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นโคด้โปรแกรมเพื่อเป็นการก ากบัไวว้่าสิง่เหล่านัน้ท า
หน้าทีอ่ะไรในโปรแกรม  [TH10] 
Illustration: 
When markup advocates attempt to convince an audience of the value of breakthroughs such 
as XML, they almost invariably give the example of the proprietary, binary file format -- and the 
most common bogey is the saved word processor file. [File 23] 
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: Tag  REF: TR017 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: Tag คอืเครือ่งหมายหนึ่งในการก ากบัขอ้มลูจะเริม่ดว้ย <……> และปิดดว้ย </……> โดยจะ
เป็นสิง่ทีใ่ชเ้พื่อก ากบัลกัษณะของขอ้มลู [TH10] 
Illustration: 
There is a special tag called custom Xml which you can use to define a node of your custom 
business message. [File 32] 
Linguistic Specification: -  
Note: - 
 
Source Term: XML REF: TR018 
Thai Equivalent: XML, เอก็ซเ์อม็แอล 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: เอกซเ์อม็แอล (XML) ยอ่มาจาก Extensible Markup Language ซึง่พฒันาโดย W3C โดย 
XML คอืขอ้ก าหนดทีส่รา้งขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการพฒันาแอพพลเิคชนั XML นี้ถูกน ามาใชใ้น
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การสรา้งเคา้รา่งและน ามาใชพ้ฒันาแอพพลเิคชนั  [TH03], [TH04], [TH10] 
Illustration: 
There is an obvious required distinction between binary and XML data, but XML data is split up 
into many different content types since most of the zip contents is made up of XML. [File 32] 
Linguistic Specification: - 
Note: ทีป่รกึษารบัเชญิอธบิายว่าส่วนมากนิยมเรยีกกนัโดยใช ้XML แต่ในเอกสารราชการจะนิยมทบั
ศพัทว์่า “เอก็ซเ์อม็แอล”  
 
Source Term: XML-based REF: 019 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: adjective 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: คุณสมบตัขิองเทคโนโลยใีดๆ ทีส่รา้งอยูบ่นโครงสรา้งของ XML [TH03], [TH04], [TH10] 
Illustration: 
The XML-based information is 100 percent based on industry-standard XML, and any 
application that supports XML and custom-defined schemas will be able to process the 
documents. [File 21] 
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: XML file REF: TR020 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Features: ไฟลท์ีส่รา้งจากโครงสรา้งของภาษา XML [TH03], [TH04], [TH10] 
Illustration: 
An Office Open XML file may contain several documents encoded in specialized markup 
languages corresponding to applications within the Microsoft Office product line.  [File 01]  
Linguistics Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: XML document REF: TR021 
Thai Equivalent: - 
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Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: เอกสารดจิทิลัทีส่รา้งดว้ยโครงสรา้งภาษา XML [TH03], [TH04], [TH10] 
Illustration: 
Processing a single, text-only XML document of strings is faster and simpler than having to 
manipulate the Excel object model over many worksheets and workbooks. [File 26]  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: element REF: TR022 
Thai Equivalent: ส่วนยอ่ย 
Grammatical Category: noun 
Definition: โครงสรา้งหนึ่งทีอ่ยูใ่น XML [TH02] 
Illustration: 
The document element allows a child element called body to store the text which makes up 
your document. [File 32] 
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
 
Source Term: root element REF: TR023 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming  
Definition: Root element  เป็น element แรกสุดทีอ่ยูใ่นโครงสรา้งทัง้หมดของ XML element [TH03], 
[TH04] 
Illustration: 
In addition to the DrawingML shape content, a cSld can contain other structural elements, 
depending on the root element in which it resides, as summarized in this table: [File 05] 
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: definition REF: TR024 
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Thai Equivalent: ค านิยาม 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: ความหมายของขอ้มลูว่าขอ้มลูแต่ละหน่วยในโคด้โปรแกรมนัน้หมายถงึอะไร  [TH02] 
Illustration: 
This element represents a single table style definition. The built-in table styles are written in 
the tableStyle [File 07] 
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: entity REF: TR025 
Thai Equivalent: เอนทติ ี
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: ขอ้มลูทุกประเภททีส่ามารถเกบ็บนัทกึได ้ไมว่่าจะเป็นชื่อบุคคล, concept, physical object 
หรอื event [TH02] 
Illustration: 
By wrapping the individual parts of a 2007 Microsoft Office system file in a ZIP container, a 
document remains as a single file instance. The use of a single package file to represent the 
entity of a single document means users have the same experience as with previous Office 
versions when saving and opening Office (2007) documents. They can continue to work with 
just a single file. [File 26]  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: namespace REF: TR026 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: Namespace เป็นวธิกีารจดัหา Container ใหก้บั Code Application และถูกใชใ้นความหมาย 
ของการจดักลุ่ม Item ใน .Net Framework เขา้ดว้ยกนั Item เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนิยามชนิดขอ้มลู
[TH03], [TH04], [TH05], [TH06] 
Illustration: 
The shape markup itself is similar to shapes in PresentationML but they take a different 
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namespace specific to DrawingML. [File 32]  
Linguistic Specification: - 
Note: ค านี้นิยมใชเ้ป็นภาษาองักฤษในกลุ่มต าราสอนการเขยีนโปรแกรมเนื่องจากเป็นการแสดงใหเ้หน็
ตรงกบัว่าจะตอ้งใส่ต าแหน่งของโคด้ต่างๆ ลงในส่วน namespace ใดบา้ง 
 
Source Term: comment REF: TR027 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: comment คอืสิง่ทีใ่ชฝ้งั (embed) ลงในโคด้ของโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อบอกถงึว่ามี
เนื้อหาเพิม่เตมิอะไรบา้งทีต่อ้งการแทรกเขา้ไปในโคด้ของโปรแกรม [TH03], [TH04], [TH05], [TH06] 
Illustration: 
Footnotes have been excluded. Each separate comment was assigned a sequential NB-
specific name such that. [File 07]  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: placeholder REF: TR028 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: placeholder คอืค ากลางหรอืสญัลกัษณ์กลางทีถู่กใชใ้นกรณทีีม่ ีterm หรอื value ทีร่ะบุ
ความชดัเจนไมไ่ด ้ [TH03], [TH04], [TH05], [TH06] 
Illustration: 
This is something you can easily prevent using structured document tags. Using these tags you 
can create a document which is truly a placeholder for content and be safe of accidental 
editing of layout. [File 32]  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: character REF: TR029 
Thai Equivalent: อกัขระ 
Grammatical Category: noun 
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Subject Field: Computer Programming 
Definition: สญัลกัษณ์ทีใ่ชเ้พื่อเป็นการแสดงถงึขอ้มลูทีเ่กบ็ไวภ้ายในโดยตอ้งองิจากมาตรฐานอยา่งใด
อยา่งหนึ่ง [TH03], [TH04], [TH05], [TH06] 
Illustration: 
In addition to an identifier for each language, OpenXML supports the naming of a character 
set, a font family and a PANOSE value to aid the application in choosing an appropriate 
substitute set of characters when local support is not present. [File 05] 
Linguistic Specification: - 
Note: -  

 
Source Term: MathML REF: TR030 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Computer Programming 
Definition: MathML ยอ่มาจาก Mathematical Markup Language ถูกแนะน าใหใ้ชโ้ดย W3C math 
working group เพื่อใชว้างโครงสรา้งและ content ต่างๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวม mathematical 
ใหเ้ขา้สู่ World Wide Web documents ได ้[TH03], [TH07] 
Illustration: 
MathML is a W3C recommendation for the "inclusion of mathematical expressions in Web 
pages" and "machine to machine communication" that has been around since about 1999. [File 
02]  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: Document Format  REF: TR031 
Thai Equivalent: รปูแบบเอกสาร 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Document Format 
Features: นามสกุลของเอกสารดจิทิลัรปูแบบๆ ต่างๆ ทัง้เอกสารทัว่ไป สเปรดชที สไลดน์ าเสนองาน 
ตลอดจนรปูแบบเอกสารชนิดทีเ่ป็นภาพหรอื PDF [TH02] 
Illustration: 
Our competitors have targeted this one product mandating one document format over others 
to harm Microsoft's profit stream. [File 01]  
Linguistic Specification: - 
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Note: - 
 
Source Term: File Format  REF: TR032 
Thai Equivalent: รปูแบบไฟล ์
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Document Format 
Definition: รปูแบบของไฟลด์จิทิลัโดยอาจจะเป็นเอกสาร สเปรดชที สไลดห์รอืไฟลเ์สยีงกไ็ด้ [TH02] 
Illustration: 
In 2000, Microsoft released an initial version of an XML based format for Excel which was 
incorporated in Office XP, then in 2002 a new file format for MS Word followed. [File 01]  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: XML Format REF: TR033 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Document Format 
Definition: รปูแบบของไฟลด์จิทิลัทีส่รา้งบนโครงสรา้งของ XML [TH03], [TH04] 
Illustration: 
ODF started out and was largely completed as an XML format specifically supporting 
OpenOffice with a tight scope around that product. [File 04]  
Linguistic Specification: - 
Note: แนะน าใหใ้ชเ้ป็นภาษาองักฤษเหมอืนเดมิเพราะว่าปรากฎในต าราสอนการเขยีนโปรแกรมมาก 
 
Source Term: Binary File Format REF: TR034 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Document Format 
Definition: รปูแบบของไฟลด์จิทิลัแบบสองขัว้ทีใ่ชเ้ป็นมาตรฐานก่อนหน้าทีจ่ะเกดิการใชง้าน XML 
format [TH03], [TH04] 
Illustration: 
Historically, these formats have been difficult for developers to work with natively, due to a lack 
of publicly available information on, and royalty-free access to, the format specifications, 
although Microsoft does offer a subset of these binary format specifications under a royalty free 
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covenant not to sue. [File 01] 
Linguistic Specification: - 
Note: แนะน าใหใ้ชเ้ป็นภาษาองักฤษเหมอืนเดมิเพราะว่าปรากฎในต าราสอนการเขยีนโปรแกรมมาก 
 
Source Term: Open Packaging Conventions   REF: TR035 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Office Open XML 
Definition: Open Packaging Conventions (OPC) คอืโครงสรา้งของ Microsoft Office 2007 ใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มลูไฟลทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็น XML ใหอ้ยูด่ว้ยและท าใหม้ขีนาดไฟลท์ีถู่กบนัทกึมขีนาดลดลง 
[TH10], [TH11] 
Illustration: 
The Open Packaging Conventions specification defines the structure of Word 2007 documents 
using the new file format. For more information about open packaging conventions, see the 
Open Packaging Conventions also used by the XML Paper Specification. [File 49] 
Linguistic Specification: (ABBR) OPC 
Note: - 
 
Source Term: Open XML REF: TR036 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Office Open XML 
Definition: รปูแบบไฟลท์ีใ่ชน้ าเสนอเอกสาร สเปรดชที และสไลดน์ าเสนองานต่างๆ ใน Microsoft 
Office 2007 [TH11] 
Illustration: 
Massachusetts Senator Marc Pacheco says that the state will consider adopting Open XML as 
well as OpenDocument, assuming Microsoft is able to make that format an open standard. [File 
27]  
Linguistic Specification: (SYN)  OpenXML, OOXML, Office Open XML 
Note: -  
 
Source Term: Open XML Specification REF: TR037 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
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Subject Field: Office Open XML 
Definition: คุณสมบตัทิีเ่ป็นมาตรฐานและใชง้านได้โดยทีไ่มม่คี่าลขิสทิธิแ์ละไดร้บัการรบัรองโดย ECMA 
และ ISO [TH10], [TH11] 
Illustration: 
This Office Open XML specification includes an example definition for all predefined DrawingML 
shape. [File 07]  
Linguistic Specification: - 
Note: -  
 
Source Term: Open XML Standard REF: TR038 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Document Format 
Definition: มาตรฐานการใชง้านของเอกสารท่าสามารถท างานรว่มกนักบัเทคโนโลยอีื่นๆ ไดอ้ยา่ง
แพรห่ลาย โดย Open XML standard คอืชื่อเรยีกหลงัจากทีไ่ดรบัการรบัรองจาก ECMA แลว้ [TH10], 
[TH11] 
Illustration: 
Like the other markup languages defined within the Open XML standard, PresentationML 
follows the Open Packaging Convention to separate the various elements which make up a 
slide deck. [File 32] 
Linguistic Specification: - 
Note:  
 
Source Term: Open XML File REF: TR039 
Thai Equivalent: -  
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Document Format 
Definition: ไฟลด์จิทิลัทีส่นบัสนุนการเปิดใชง้านบนโครงสรา้งของ Open XML [TH 10], [TH11] 
Illustration: 
This means that the Open XML spec is not dictating how this data is stored, and developers 
can embed any one of the thousands of XML based business schema standards that exist in 
the world today. In the example above, for the US, a developer might choose to embed the 
HL7 schema into the Open XML file. [File 40] 
Linguistic Specification: - 
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Note: - 
 
Source Term: Open XML Format REF: TR040 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Document Format 
Definition: รปูแบบไฟลท์ีส่นบัสนุนการเปิดใชง้านโดย Open XML [TH10] 
Illustration: 
The first fruit of the recently announced Novell/Microsoft interoperability agreement arrived on 
Dec. 4, with Novell's announcement that its version of the OpenOffice productivity suite will now 
support the Microsoft Office Open XML format. [File 29] 
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: Open XML Document  REF: TR041 
Thai Equivalent: Open XML Document  
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Document Format 
Definition:เอกสารดจิทิลัใดๆ ทีส่นบัสนุนการเปิดใชง้านโดย Open XML [TH10] 
Illustration: 
Moving forward from the old binary method of storing document content on the Microsoft Office 
platform, the Open XML document markup standard has been introduced. [File 32] 
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: Interoperability  REF: TR042 
Thai Equivalent: ความสามารถในการท างานรว่มกนั 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Interoperability 
Definition: ความสามารถของเทคโนโลยใีดๆ ทีย่อมใหส้ามารถเปิดใชง้านบนแพลตฟอรม์หลากหลาย
ประเภทจากหลายๆ บรษิทัไดเ้หมอืนกนั interoperability นัน้คอืความสามารถในการใชง้านรว่มกนัในแง่
ของวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์[TH10], [TH08] 
Context: 
Historically, these formats have been difficult for developers to work with natively, due to a lack 
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of publicly available information on, and royalty-free access to, the format specifications, 
although Microsoft does offer a subset of these binary format specifications under a royalty free 
covenant not to sue. Despite these difficulties, a level of support has been achieved, though full 
interoperability has remained elusive. [File 01]  
Linguistic Specification: Interop 
Note: - 
 
Source Term: compatibility   REF: TR043 
Thai Equivalent: ความเขา้กนัได ้
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Interoperability 
Definition: คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรจ์ะมคีวามสามารถในการรนับนแพลตฟอรม์มใดๆ ซึง่หมายความว่าม ี
compatibility กบัระบบนัน้ๆ ซึง่หลายครัง้การใชซ้อฟตแ์วรท์ีเ่ขยีนโดยภาษาหนึ่งอาจจะไม ่ compatible 
กบัระบบหนึ่งๆ ได ้[TH02] 
Illustration: 
Interoperability is another important aspect in the SOA implementations. The WS-I organization 
has developed Basic Profile (BP) and Basic Security Profile (BSP) to enforce compatibility. [File 
03]  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: backward compatibility   REF: TR044 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Interoperability 
Definition: การทีซ่อฟตแ์วรห์รอืรปูแบบเอกสารเวอรช์นัใหมก่ว่า สามารถน ามาเปิดใชง้านในเวอรช์นัที่
เก่ากว่าได ้และเวอรช์นัใหมก่ว่าสามารถเปิดไฟลท์ีส่รา้งโดยเวอร์ชนัทีเ่ก่ากว่าได้  
Illustration: 
As in any technology area, backward compatibility is a desirable feature, and Microsoft worked 
with others in the industry to design and document the Ecma Office Open XML standard 
("Open XML") to achieve this goal. [File 25] 

Linguistic Specification: - 
Note: - 
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Source Term: accessibility    REF: TR045 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: Interoperability 
Definition: คอืการเขา้ถงึโปรแกรมหรอืซอฟตแ์วร ์หรอือาจหมายถงึความพรอ้มในการเปิดใชง้านของ
ซอฟตแ์วรก์ไ็ด ้[TH10] 

Illustration: 
Important features supporting long-term document retention, preservation, and accessibility. 
[File 04] 
Linguistic Specification: - 
Note: ทีป่รกึษารบัเชญิแนะน าว่า นิยมใชค้ าองักฤษมากกว่าเนื่องจากว่าการแปลออกมาเป็นภาษาไทย
บางครัง้เยิน่เยอ้และไมเ่ขา้ใจ 
 
Source Term: standardize  REF: TR046 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: File Format Standard 
Definition: กระบวนการในการสรา้งมาตรฐานใหแ้ก่รปูแบบเอกสาร อยา่งเช่น HTML หรอื ASCII ซึง่
เป็นรปูแบบเอกสารหรอืไฟลท์ีม่คีุณสมบตัเิป็นกลางและสามารถใชไ้ดร้ว่มกนัระหว่างองคก์รต่างๆ และ
จะตอ้งไดร้บัการรอับรองจากองคก์รมาตรฐานอยา่งเช่น ISO  
Illustration: 
In 2004 governments and the European Union recommended to Microsoft that they publish and 
standardize their XML Office formats through a standardization organization. Microsoft decided 
in November 2005 to standardize the new version of their Microsoft Office XML format through 
Ecma (renamed as Ecma Office Open XML). [File 01]  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: document format standard   REF: TR047 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: File Format Standard 
Definition: มาตรฐานของการใชง้านรปูแบบเอกสารต่างๆ [TH10] 
Illustration: 
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In 2006, another document format standard was ratified by the International Standards 
Organization (ISO). Open Document Format (ODF) has its origins as the "Open Office XML 
Format," ratified by OASIS as a document format standard in 2005. [File 04]  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
Source Term: ECMA Office Open XML  REF: TR048 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: File Format Standard 
Definition: Open XML ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก ECMA แลว้ [TH10] 
Context: 
The world is already full of examples of competing standards, even those that are intended to 
fulfil similar design principles. In the document format space, Open Document Format, PDF/A, 
UOF, HTML, and Ecma Office Open XML will all compete, regardless of whether one or all four 
are ultimately ratified as ISO standards. [File 04]  
Linguistic Specification: - 
Note: - 
 
 
Source Term: Open standard  REF: TR049 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: File Format Standard 
Definition: มาตรฐานเอกสารแบบเปิดทีม่โีครงสรา้งและคุณสมบตัทิี่สามารถเขา้กนัไดก้บัเทคโนโลยอีื่นๆ 
[TH 10] 
Illustration: 
The new open standard enables the continued use of billions of existing documents and 
promotes document processing interoperability. [File 06]  
Linguistic Specification: - 
Note: ทีป่รกึษารบัเชญิแนะน าว่า นิยมใชค้ าองักฤษมากกว่าเนื่องจากว่าการแปลออกมาเป็นภาษาไทย
บางครัง้เยิน่เยอ้และไมเ่ขา้ใจ เพราะการแปลว่า “มาตรฐานเปิด” เพยีงอยา่งเดยีวนัน้ยงักนิความไม่
เพยีงพอ หากเทยีบกบัการใชภ้าษาองักฤษแบบเดมิ 
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Source Term: Unicode  REF: TR050 
Thai Equivalent: - 
Grammatical Category: noun 
Subject Field: File Format Standard 
Definition: รหสัของตวัอกัษรหรอือกัขระต่างๆ ซึง่มาตรฐานเอกสารอยา่งเช่น Open XML จะตอ้ง
สนบัสนุนการท างานของ Unicode จงึจะถอืว่าเป็นมาตรฐานทีย่อมรบัไดจ้ากสากล [TH01], [TH03], 
[TH04] 
Illustration: 
Open XML Formats are based on the Unicode standard, and XML tags and schemas can be 
“read” by any device that reads text. Information stored in the Open XML Formats can be read 
or edited by any text editor or XML processor, regardless of the underlying storage method. 
[File 20] 
Linguistic Specification: - 
Note: -  
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ดชันีค้นค าศพัท์ 

 
Source Terms Thai Equivalent Extraction 

Record 
Terminological 

Record 
A    
accessibility    accessibility    045 045 
application โปรแกรมประยุกต,์ แอพพลเิคชนั, แอป

พลเิคชนั 
003 003 

B    
backward compatibility   backward compatibility   044 044 
binary File Format Binary File Format 034 034 
C    
character อกัขระ 029 029 
comment comment 027 027 
compatibility   ความเขา้กนัได ้ 043 043 
competition การแขง่ขนั 007 007 
D    
definition ค านิยาม 024 024 
deployment Deployment 012 012 
document Format รปูแบบเอกสาร 031 031 
document format standard   document format standard   047 047 
E    
ECMA Office Open XML ECMA Office Open XML 048 048 
element ส่วนย่อย 022 022 
entity เอนทติ ี 025 025 
F    
file Format รปูแบบไฟล ์ 032 032 
functionality ฟงักช์นัการท างาน 010 010 
I    
Infrastructure โครงสรา้งพืน้ฐาน 001 001 
Interoperability ความสามารถในการท างานร่วมกนั 042 042 
L    
legacy Legacy 009 009 
M    
mark-up มารก์อปั 016 016 
mark-up Language ภาษามารก์อปั 015 015 
MathML MathML 030 030 
migrate ยา้ยขอ้มลู 011 011 
N    
namespace namespace 026 026 
O    
Open Document, OpenDocument Open Document, OpenDocument 005 005 
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Source Terms Thai Equivalent Extraction 
Record 

Terminological 
Record 

Open Document Format, 
OpenDocument, ODF 

Open Document Format, 
OpenDocument, ODF 

006 006 

Open Packaging Conventions  Open Packaging Conventions, OPC 035 035 
Open Source โอเพนซอรส์ 004 004 
Open standard Open standard 049 049 
Open XML, Open XML, OpenXML, 
OOXML, Office Open XML 

Open XML, OpenXML, OOXML, Office 
Open XML 

036 036 

Open XML Document Open XML Document 041 041 
Open XML File Open XML File 039 039 
Open XML Format Open XML Format 040 040 
Open XML Specification Open XML Specification 037 037 
Open XML Standard Open XML Standard 038 038 
P    
placeholder placeholder 028 028 
platform แพลตฟอรม์ 002 002 
R    
root element root element 023 023 
S    
scenario Scenario 008 008 
schema เคา้ร่าง 014 014 
standardize standardize 046 046 
T    
tag Tag 017 017 
template แมแ่บบ 013 013 
U    
unicode Unicode 050 050 
X    
XML XML, เอก็ซ์เอม็แอล 018 018 
XML document XML document 021 021 
XML file XML file 020 020 
XML Format XML Format 033 033 
XML-based XML-based 019 019 
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