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This thesis is aimed at studying the process employed in terminography in order
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The terminological processing can be divided into 5 major steps which are: (1)
the preparation of data and corpus building, (2) term extraction, (3) conceptual relations
establishment, (4) extraction records and (5) terminological records. As for term
extraction, three additional methods are experimented to find the most effective
extraction: using keywords and collocations; using only word frequency; and using word
frequency and specialists’ judgements. The result shows that extracting terms by
keywords and collocations obtains more appropriate and complete terms than other
methods.
There are 157 terms in this terminology on electronic commerce, analyzed by
conceptual relations and information in extraction record, and presented according to
conceptual networks. Each record consists of English entry, Thai equivalent,
grammatical category, subject field, definition, illustration, note, linguistic specification
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บทที่ 1
บทนํา
ในบทนี้จะกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหาของการทําประมวล
ศัพท การขาดประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส วัตถุประสงค สมมติฐาน และขอบเขต
ของงานวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และโครงสรางของวิทยานิพนธ เพื่อนําไปสูการดําเนินการ
วิจัยในบทตอๆ ไป
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การทําประมวลศัพทเริ่มมีขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 18 และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึง
ปจจุบัน
วิธีวิทยาในการทําประมวลศัพทของนักศัพทวิทยาอาจมีขอปลีกยอยที่คลายคลึงหรือ
แตกตางกัน แตแนวคิดหลักที่ทุกคนไมวาจะเปน Sager (1990), Cabré (1999) หรือ Pearson
(1998) มีเหมือนกันนั่นคือ การรวมรวมศัพทที่มีความสัมพันธกันจากตัวบทเฉพาะดาน พรอมทั้งให
นิยามและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับศัพทตางๆ เหลานั้น แตปญหาที่นักศัพทวิทยาตองเผชิญก็คือ
จะรูไดอยางไรวาคําใดเปนศัพท จึงไดมีการเสนอแนวคิดในการแยกแยะระหวางศัพทกับคํา (ดู
รายละเอียดไดในบทที่ 2) และวิธีการเลือกศัพทหรือดึงศัพท (term extraction) ออกจากตัวบท
เฉพาะดานที่ไดรวบรวมไวเปนคลังขอมูลภาษา (corpus) เชน เกณฑสัญญาณทางภาษา
(linguistic signal) ของ Pearson (1998) เกณฑการคัดเลือกของ Cabré (1999: 137) หรือเกณฑ
ที่นักศัพทวิทยาสวนใหญใช นั่นคือเกณฑการคัดศัพทดวยความถี่ (Yang 1986 quoted in
Pearson 1998: 122) แตยังไมมีการทดลองเปรียบเทียบใหเห็นเดนชัดวาวิธีใดเหมาะสมในการทํา
ประมวลศัพทมากที่สุด ซึ่งจะเปนแนวทางใหนักศัพทวิทยาหรือผูสนใจทําประมวลศัพทนําไปใช
หรือประยุกตใชตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นในการทําประมวลศัพท
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษากระบวนการดังกลาวเพื่อประโยชนในการทํา
ประมวลศัพทตอไปในอนาคต
นอกจากปญหาในเรื่องกระบวนการทําประมวลศัพทแลว ปญหาการขาดประมวล
ศัพทที่เหมาะสมในสาขาวิชาเฉพาะดานก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน
ปจจุบันเครือขายคอมพิวเตอร
ขนาดใหญที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลกหรือที่เรียกวาอินเทอรเน็ตนั้นมีบทบาทอยางยิ่งในดานตางๆ
เชน การศึกษา การติดตอสื่อสาร การเผยแพรขอมูลขาวสาร และไดขยายไปถึงการทํากิจกรรมดาน
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อื่นที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวันของมนุษย นั่นคือการทําธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึง
เปนที่รูจักอยางกวางขวางและทวีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆ ในโลกไรพรมแดนนี้
ตัวอยางเชน
Cyberatlas (2001) ซึ่งเปนเว็บไซตที่รวบรวมขอมูลการวิจัยออนไลนและสถิติตางๆ จากการสํารวจ
ดานอินเทอรเน็ตและการตลาดบนเว็บไดรายงานขอมูลจากกระทรวงพาณิชยของสหรัฐอเมริกาวา
ยอดขายในค.ศ.2001 ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในสหรัฐอเมริกาสูงกวาเจ็ดพันลานดอลลาร และ
หลายๆ ประเทศไดบรรจุพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขาในหลักสูตรการศึกษาในระดับตางๆ
อาทิ
"Electronic Commerce Strategy" มหาวิทยาลัยแมค-กิล ประเทศแคนาดา, "Introduction to
Electronic Commerce" มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา, "Electronic Commerce"
มหาวิทยาลัยควีนมารกาเร็ต สกอตแลนด แหงสหราชอาณาจักร, "Electronic Commerce
Systems" มหาวิทยาลัยแมสซีย ประเทศนิวซีแลนด และ "International Electronic Commerce"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร เปนตน
ในประเทศไทยเองมีความตื่นตัวเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมนอย หนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจเสนอขาวเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถึง 19 ครั้งในชวงสามเดือนแรกของ
พ.ศ.2542 (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย 2542: 10) และมีการจัดทํานิตยสารดานการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ เชน นิตยสาร e-commerce โดยบริษัทมีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด มี
การเปดสอนการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งแบบประกาศนียบัตรฝกอบรม
และเปนรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยหลายแหง และปจจุบันมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพ (เอแบค) ไดเปดสอนหลักสูตร
ปริญญาโท Master of Science in Internet and E-Commerce Technology (MS-IEC)
ในดานของผูประกอบธุรกิจ
จากการสํารวจของศูนยพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (2542) พบวาบริษัทสวนใหญ (รอยละ 92 ของกลุมตัวอยาง) เห็นวากิจกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งจําเปนที่บริษัทควรทํา
บริษัทที่ทําการคาผานระบบอินเทอรเน็ต
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ International Data Corporation (IDC) ไดประมาณวารายไดจากธุรกรรมทาง
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 8,200 ลานบาทใน พ.ศ. 2544 (อารีย
มยังพงษ 2542: 3-6)
แตเปนที่นาสนใจวา ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาตนยังขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่องการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีในดานนี้ รองลงมา
คือขอมูลการตลาด ขอมูลเรื่องการรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ (ศูนยพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 2542: 9-11)
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เนื่องจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจใหมที่ขยายตัวอยางรวดเร็วจากประเทศ
ตะวันตก ขอมูลขาวสารหรือความรูในการทําธุรกิจจึงเปนภาษาอังกฤษเสียสวนใหญ และเผยแพร
อยางกวางขวางบนอินเทอรเน็ตซึ่งเปนจุดศูนยกลางในการดําเนินธุรกิจ
เมื่อผูสนใจชาวไทย
รับทราบขอมูลและเผยแพรขอมูลตอไปนั้น การใชคําศัพทที่เกี่ยวของตางๆ ก็แตกตางกันไปตามแต
ผูใชสะดวก และโดยทั่วไปมักใชภาษาอังกฤษหรือทับศัพทภาษาไทย ผูบริโภคหรือผูที่สนใจธุรกิจ
นี้อาจยังไมเขาใจคําศัพทบางคําซึ่งยังไมมีการบัญญัติและใหนิยามไวเปนภาษาไทย และเกิดความ
สับสนหรือเขาใจผิดเมื่อรับทราบขาวสารขอมูลทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังเชนในจดหมายขาว
ของศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปที่ 2 ฉบับที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ไดแจกแจงขอมูลสถิติ
ทางดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่รวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของผูเขารวมการสัมมนา
ตางๆ ที่ศูนยฯ จัดขึ้นในรอบปพ.ศ.2543 ผูเขารวมนั้นมาจากวงการธุรกิจสําคัญๆ ทั้งในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัดทั่วประเทศ ผลปรากฏวาอุปสรรคสําคัญแรกสุดในการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เขามาใชในกิจการคือการขาดความรูความเขาใจที่ดีเพียงพอเกี่ยวกับการพาณิชย ไมวาจะเปน
ผูประกอบการหรือประชาชนทั่วไปตางก็ยังไมเขาใจแนวคิดและประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางชัดเจน ทําใหเกิดความไมมั่นใจในการดําเนินการและการบริโภค
การทําพจนานุกรมหรืออภิธานศัพท (glossary) เพื่อชวยเสริมสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับคําศัพทในสาขาวิชาตางๆ
ในประเทศไทยมีอยูทั่วไปทั้งจากสถาบันของรัฐและเอกชน
เฉพาะดานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมก็มีมากมาย เชน ศัพทคอมพิวเตอรและศัพทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับราชบัณฑิตยสถาน ศัพทไมโครคอมพิวเตอร โดย ชนะ โศภารักษ และพจนานุกรม
ไอทีฉบับคํายอ โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ เปนตน เปนที่นาสังเกตวา ราชบัณฑิตยสถานซึ่งเปน
องคกรจัดมาตรฐาน (standardizing organization) มุงเนนที่จะจัดตั้งมาตรฐานการใชศัพท
ภาษาไทย หนังสือเกี่ยวกับศัพทในสาขาวิชาเฉพาะตางๆ จึงทําเปนศัพทบัญญัติเสียสวนใหญ
สวนพจนานุกรมดานตางๆ มักจัดทําโดยเอกชนที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และมีวิธีทํา
แตกตางกันไปตามที่ตนเห็นสมควร หนังสือเกี่ยวกับคําศัพทเฉพาะดานเหลานี้มีทั้งพจนานุกรม
ปทานุกรม อภิธานศัพท รวมศัพท แตยังไมพบเลมใดที่ระบุวาจัดทําเปนประมวลศัพทตามหลัก
วิชาศัพทวิทยา (Terminology) ซึ่งอาจเปนเพราะวาศาสตรแขนงนี้ยังไมคอยเปนที่รูจักแพรหลาย
ในประเทศไทย
ในตางประเทศ การทําประมวลศัพทมีมาตั้งแตศตวรรษที่ 18 และทวีความสําคัญ
มากขึ้นเรื่อยๆ ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดความรูใหมๆ ซึ่งตองการการกําหนด
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และนิยามศัพทที่เปนระบบเพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน ศัพทวิทยาจึงเปนศาสตรแขนงใหมที่
สําคัญทางภาษาศาสตร และเสริมสรางมาตรฐานการทําประมวลศัพทเฉพาะดานในระดับสากล
จากการสํารวจศูนยหนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร ซึ่งเปนรานหนังสือที่ใหญ
ที่สุดแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อพ.ศ.2544 พบวายังไมมีการจัดทําพจนานุกรมหรือประมวลศัพท
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะออกมาเปนภาษาไทยแตอยางใด เทาที่พบจะเปนอภิธาน
ศัพททายเลมของหนังสือเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน
“digital cash (เงินสดดิจิตอล) วิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิคสที่ใชแทนการใช
เงินสด”
(เดวิด โคซิเออร. เปดโลกการคาอิเล็กทรอนิคส. แปลโดย ฉัททวุฒิ พีชผล. พิมพ
ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2542.)
จะเห็นไดวาอภิธานศัพทที่ยกตัวอยางมานี้ไดใหคําเทียบเคียงภาษาไทยและ
อธิบายวาศัพทคํานั้นคืออะไรตามลักษณะของอภิธานศัพททั่วๆ ไป ไมไดใหขอมูลหรือความ
เกี่ยวของกับศัพทอื่นเพิ่มเติม ในขณะที่ประมวลศัพทซึ่งไดจากวิธีทางศัพทวิทยานั้นนอกจากจะให
คําเทียบเคียงภาษาไทยและนิยามแลว ยังแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนของศัพทคํานั้นกับ
มโนทัศนอื่นๆ เนื่องจากสังเคราะหจากการใชงานจริงในบริบทตางๆ อีกทั้งยังมีตัวอยางการใชและ
ขอมูลที่เกี่ยวของ เชน คําพอง คําตรงขาม และอางอิงโยง ทําใหผูอานเขาใจไดดียิ่งขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาควรทําประมวลศัพทหมวดพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักเกณฑทางศัพทวิทยา ซึ่งเปนศาสตรในการทําประมวลศัพทที่ได
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับของประเทศตางๆ
เพื่อใหไดประมวลศัพทที่นาเชื่อถือและมีความ
ถูกตองชัดเจน เสริมสรางความเขาใจมโนทัศนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. รวบรวมศัพทในหมวดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมตั้งแตการ
วางแผนธุรกิจ การดําเนินธุรกิจ และการสนับสนุนการขาย จากคลังขอมูลภาษาอังกฤษ
2. วิเคราะหหาเครือขายมโนทัศนของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากคลังขอมูล
ภาษาที่สรางขึ้น
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3. คนควาหาศัพทภาษาไทยสําหรับศัพทภาษาอังกฤษจากคลังขอมูลและ
เอกสารภาษาไทย หากไมมีหรือไมเหมาะสมจะกําหนดขึ้นใหมอยางเปนระบบ
4. จัดทําฐานขอมูลประมวลศัพท (Terminological database) สําหรับศัพทชุดนี้
สมมติฐานของการวิจัย
1. ศัพทในเรื่องการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแสดงใหเห็นหนวยและความสัมพันธ
ทางมโนทัศนที่เปนระบบ
2. มโนทัศนเรื่องการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีรูปศัพทภาษาไทยที่หลากหลายและ
ไมครบถวนสมบูรณ
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้จะเนนที่การนําหลักการดานศัพทวิทยามาประยุกตใชตามความ
เหมาะสมในการทําประมวลศัพท และทดลองหากระบวนการดึงศัพทที่จะทําใหไดศัพทออกมา
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ขอบเขตเนื้อหาของประมวลศัพทชุดนี้จะจํากัดเฉพาะสวน
หนึ่งของการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (electronic business) นั่นคือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปน
สวนของการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ทําใหเกิดมูลคาทางธุรกิจโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยในที่นี้จะ
พิจารณาเฉพาะการซื้อขายดวยระบบคอมพิวเตอรผานชองทางการสื่อสารที่ใหญที่สุดและใชกัน
มากที่สุดคืออินเทอรเน็ต
ประมวลศัพทชุดนี้จะทําเปนประมวลศัพทของภาษาอังกฤษที่มีคําเทียบเทาใน
ภาษาไทย
รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวกับการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ตในดานของ
ผูประกอบการที่ดําเนินตอผูบริโภค โดยครอบคลุมขั้นตอนดําเนินธุรกิจ คือ การเตรียมการ การ
ดําเนินการ และการสนับสนุนการขาย
การเตรียมการ คือ การเตรียมพรอมที่จะดําเนินการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน
การเลือกรูปแบบธุรกิจ การจดชื่อโดเมน และการฝากเว็บไซต เปนตน
สําหรับการดําเนินการมี 2 สวน คือ สวนหนา (front-end) หมายถึงสวนที่ลูกคา
เห็น รับทราบขอมูลหรือมีปฏิสัมพันธ ไดแก เว็บไซต ซึ่งมีสวนประกอบตางๆ ในการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สวนประกอบที่สองคือสวนหลัง (back-end) หมายถึงระบบการทํางานเบื้องหลังที่
จําเปนตอการซื้อขายบนอินเทอรเน็ต ไดแก ระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบการชําระเงิน
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ในดานการสนับสนุนการขาย
คือกลยุทธที่มีสวนชวยใหการทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสประสบความสําเร็จ ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธแบบตางๆ และการบริการ
ลูกคา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษากระบวนการทําประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อนําเสนอรูปแบบการทําประมวลศัพทที่เหมาะสมสําหรับศาสตรดานนี้
และเปน
แนวทางใหผูสนใจศึกษาเรื่องการทําประมวลศัพทไดพัฒนา
หรือปรับปรุงวิธีวิทยาในการทํา
ประมวลศัพทตอไป ประโยชนอีกประการหนึ่งคือไดประมวลศัพทที่ชวยเสริมสรางความเขาใจเรื่อง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้มุงใหผูใช ไดแก นักธุรกิจในระดับ
ตางๆ ผูประกอบการที่เกี่ยวของ เชน ผูผลิตและผูจัดจําหนาย นักเรียนนักศึกษา ผูบริโภค รวมทั้ง
สื่อมวลชน นักแปล และผูสนใจ ไดทราบแนวคิดและคําศัพทหลักๆ ของการทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสอยางถูกตองตรงกันในระดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเสริมสรางความเขาใจแลว ยังจะ
นําไปสูความกาวหนาและความมั่นคงในการทําธุรกิจ เนื่องจากผูประกอบการและผูบริโภคเกิด
ความเขาใจและความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
โครงสรางของวิทยานิพนธ
เนื้อหาในวิทยานิพนธฉบับนี้แบงออกเปน 4 สวนใหญๆ ตามลักษณะของเนื้อหา
และการนําเสนอ ดังนี้
สวนแรก (บทที่ 2) จะกลาวถึงความเปนมาและทฤษฎีทางศัพทวิทยา เพื่อแสดง
ถึงความสําคัญและแนวคิดของศาสตรนี้ รวมถึงความแตกตางระหวางพจนานุกรมกับประมวล
ศัพท และหลักการทําประมวลศัพท ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของประมวลศัพทและกรอบในการ
วิจัย ชวยใหมีความเขาใจในเรื่องการทําประมวลศัพทมากยิ่งขึ้น
สวนที่สอง (บทที่ 3, 4, 5 และ 6) เปนการนําเสนอกระบวนการจัดทําประมวล
ศัพทโดยละเอียด
ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักและเปนเนื้อหาสําคัญของวิทยานิพนธฉบับนี้
รายละเอียดในสวนนี้ประกอบไปดวยการเตรียมขอมูลเพื่อทําประมวลศัพทและการสรางคลังขอมูล
ภาษา (corpus) กระบวนการตางๆ ที่ทดลองใชในการดึงศัพทพรอมเปรียบเทียบขอดีขอเสียของ
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แตละวิธี
การสรางมโนทัศนสัมพันธสําหรับศัพทที่ได
การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
(extraction records) และการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท (terminological records) พรอมใหคํา
เทียบเคียงภาษาไทยและนิยาม โดยจะนําเสนอปญหาและแนวทางแกไขในแตละขั้นตอนดวย
สวนที่สาม (บทที่ 7) เปนผลสรุปของการวิจัย เปนการสรุปกระบวนการที่ใชใน
การจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ทั้งหมด ผลลัพธที่ได อุปสรรคในการทํางาน รวมทั้งประโยชนและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
สวนที่สี่ (ภาคผนวก ก, ข และ ค) แสดงขอมูลและผลลัพธจากการวิจัย ไดแก
รายละเอียดขอมูลตางๆ ในคลังขอมูลภาษา บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนพรอมดวยเครือขายมโนทัศน (conceptual network) ที่แสดงมโนทัศนสัมพันธ (conceptual relation) และบันทึกขอมูล
ศัพท
ภาคผนวกดังกลาวจะชวยใหเห็นผลที่ไดจากการดําเนินการแตละขั้นตอน และผลสรุป
สุดทายจากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดหรือบันทึกขอมูลศัพท ซึ่งก็คือประมวลศัพทหมวดพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสนั่นเอง
ทั้งนี้ถามีการอางถึงศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่อยูในภาคผนวก ข และ ค
ไวในเนื้อหาของวิทยานิพนธฉบับนี้ ก็จะแสดงไวเปนตัวเอนเพื่อใหทราบวาเปนศัพท และผูสนใจ
สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพทคํานั้นไดในภาคผนวกที่เกี่ยวของดวยการคนจาก
ดรรชนีคนศัพททายเลมวาศัพทคํานั้นปรากฏอยูหรือเกี่ยวของกับบันทึกใดในภาคผนวก ข และ ค
สวนคําภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่ไมใชศัพทในประมวลศัพทชุดนี้ ก็จะเปนตัวอักษรปกติ หรือในกรณีที่
ตองการเนน บางคําอาจเปนตัวหนา

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้จะกลาวถึงความหมายของศัพทวิทยา ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่ออธิบายความหมายของศัพทวิทยา และปูพื้นความคิดเกี่ยวกับศัพทวิทยาและทฤษฎีในการทําประมวลศัพท พรอมทั้งกลาวถึงความแตกตางระหวางประมวลศัพท
และพจนานุกรมรวมถึงหลักการทําประมวลศัพท เพื่อใหเห็นภาพรวมและกรอบการทํางานในการ
ทําประมวลศัพทไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ความหมายของศัพทวิทยา
ศัพทวิทยามุงขจัดปญหาในการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญกับบุคคลทั่วไป เมื่อ
ตองสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะ โดยใชหลักศึกษามโนทัศน (concept) ในสาขาวิชา
นั้นๆ แลวกําหนดและนิยามคําศัพท (term) ที่กอใหเกิดมโนทัศน คําศัพทแตละตัวมีมโนทัศนของ
ตัวเองและเกี่ยวเนื่องกับมโนทัศนของศัพทคําอื่นๆ ชวยใหเห็นภาพรวมและเขาใจมโนทัศนใหญ
การทําประมวลศัพทในมโนทัศนของศัพทวิทยาจึงไมใชเปนเพียงการรวบรวมคําศัพทและอธิบาย
ความหมาย
คําวา ศัพทวิทยา หรือ terminology นี้ นักภาษาศาสตรหลายทานไดใหนิยามไว
คลายคลึงกัน เชน Sager (1990: 3) เห็นวา ศัพทวิทยาคือการศึกษาและสาขากิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการเก็บรวบรวม การอธิบาย การประมวลผล และการนําเสนอศัพทหรือคําที่อยูในขอบเขตการ
ใชเฉพาะสาขาของภาษาหนึ่งๆ
Sager ยังไดแยกความหมายของคําวา terminology ออกเปน 3 นัยดวย ไดแก
- วิธีการเก็บ อธิบาย และนําเสนอศัพท
- ทฤษฎี
อันไดแกหลักฐาน ขอโตแยง และขอสรุปซึ่งอธิบาย
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนและศัพท
- คําศัพทในสาขาวิชาเฉพาะ (special subject field)
องคการมาตรฐานสากล หรือ ISO 1087-1 (2000: 10) ใหนิยามไววา
terminology คือ ชุดคํา (designation) ของภาษาเฉพาะสาขา (special language) และอีก
ความหมายหนึ่งคือ ศาสตรที่ศึกษาโครงสราง การสราง การพัฒนา การใช และการจัดการศัพท
(terminology) ในสาขาวิชาเฉพาะตางๆ
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สวน Budin (2000 : 2) ใหนิยามไววา terminology คือชุดมโนทัศนและรูปแบบ
ซึ่งจัดโครงสรางอยางมีระเบียบในสาขาวิชาหนึ่งของภาษาหนึ่ง
จากตัวอยางนิยามที่ยกมานี้พอสรุปไดวา "terminology" ในแงของศาสตรหรือที่
เรียกวา "ศัพทวิทยา" หมายถึงการศึกษาศัพทในสาขาวิชาเฉพาะ โดยรวบรวมขอมูล วิเคราะห และ
สังเคราะหจนไดผลลัพธคือ "ประมวลศัพท" (terminology) หรือรายการคําศัพทของภาษาเฉพาะ
สาขาที่แสดงถึงมโนทัศนในสาขานั้นๆ
ความเปนมาของศัพทวิทยา
ตั้งแตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา เทคโนโลยีในดานตางๆ เจริญกาวหนาขึ้นอยาง
รวดเร็วอันเปนผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร
พรอมกันนั้นก็เกิดคําศัพท
ใหมๆ ขึ้นมากมายในวงวิชาการตางๆ
และนําไปสูปญหาในการติดตอสื่อสารระหวางกลุม
ผูเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกัน ผูเชี่ยวชาญตางสาขา และประชาชนทั่วไป เชน ศัพทใหม ศัพทที่มีอยู
แลวแตมีความหมายเปลี่ยนไปเมื่อใชในอีกวงการหนึ่ง หรือแมแตในวงการเดียวกันก็อาจมีคําศัพท
ที่ตางคนตางใชโดยหมายถึงสิ่งเดียวกัน ทําใหไมมีมาตรฐานและสรางความสับสน ดังนั้นศัพทวิทยาจึงเกิดขึ้นเพื่อขจัดหรือลดความยุงยากในการสื่อสารเหลานี้
ในศตวรรษที่ 18 นักเคมีชื่อ Lavoisier นําเสนอระบบมโนทัศนพรอมคําศัพทใหม
ทางเคมีเปนภาษาฝรั่งเศส ถือไดวาเปนการปฏิวัติทางมโนทัศนและศัพทวิทยา กลาวคือเปนการ
สรางภาษาใหมทางเคมีอยางเปนระบบ
และมีการนําไปใชกันอยางกวางขวางในสมัยนั้น
กลายเปนพื้นฐานของศัพทวิทยาดานเคมีมาจนถึงปจจุบัน
ชวงปลายศตวรรษที่ 19 ความตองการศัพทเทคนิคที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้นมาก
เหลาวิศวกรไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสรางมาตรฐานและกําหนดศัพทเปนภาษาตางๆ
ราว
ศตวรรษที่ 20 ในชวงครึ่งศตวรรรษแรก ยังไมมีนักภาษาศาสตรหรือนักวิทยาศาสตรสังคมใหความ
สนใจศัพทวิทยามากนัก แตในชวงครึ่งหลัง ศัพทวิทยามีการพัฒนามากขึ้นทั้งในดานทฤษฎีและ
การนําไปใช รวมถึงระเบียบวิธีในการทํา
Cabré (1999 : 5) กลาวไววาศัพทวิทยาสมัยใหมเริ่มขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1930
จากผลงานของวิศวกรชื่อ Eugen Wüster ที่กรุงเวียนนา Wüster ตั้งทฤษฎีศัพทวิทยาขึ้น โดยเนน
เรื่องลักษณะสากลของศัพทอิเล็กทรอนิกส
และแสดงระเบียบวิธีการสรางมาตรฐานทางศัพทวิทยา บุคคลผูนี้ถือไดวาเปนผูกอตั้งศัพทวิทยาสมัยใหม สวนตัว Wüster เองไดยกยองบุคคล 4
คนตอไปนี้วาเปนบิดาแหงทฤษฎีศัพทวิทยาสมัยใหม ไดแก A. Schloman จากเยอรมนีซึ่งเปนคน
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แรกที่คํานึงถึงความเปนระบบของศัพทเฉพาะ F. de Saussure นักภาษาศาสตรชาวสวิสคนแรกที่
สนใจระบบธรรมชาติของภาษา E. Dresen ชาวรัสเซียผูบุกเบิกการเนนความสําคัญของมาตรฐาน
และเปนแรงผลักดันสําคัญของ ISA (สมาคมมาตรฐานสากล) และ J.E. Holmstrom นักคิดชาว
อังกฤษจากยูเนสโกผูเปนสื่อกลางในการเผยแพรศัพทวิทยาในระดับนานาชาติ และเปนคนแรกที่
เรียกรองใหมีองคกรสากลเพื่อจัดการกับเรื่องนี้
พัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหมแบงไดเปน 4 ระยะ (Auger 1988 quoted in
Cabré 1999 : 5) คือ
1. ระยะแรกเริ่ม (ค.ศ.1930 - 1960)
2. ระยะกอราง (ค.ศ.1960 - 1975)
3. ระยะโดงดัง (ค.ศ.1975 - 1985)
4. ระยะขยายตัว (ค.ศ.1985 - ปจจุบัน)
ชวงเริ่มตนของพัฒนาการทางการศึกษาศัพทวิทยาดูไดจากรูปแบบของ
ระเบียบวิธีในการสรางศัพทอยางเปนระบบ Wüster และ Lotte เขียนตําราทฤษฎีศัพทวิทยาขึ้น
เปนครั้งแรก
ชวงที่สอง งานศัพทวิทยากาวหนามากขึ้นอีก
เนื่องจากการพัฒนา
คอมพิวเตอรเมนเฟรมและเทคนิคการจัดเก็บเอกสาร มีการทําคลังขอมูล (databank) ขึ้นเปนครั้ง
แรก และเริ่มสรางมาตรฐานการทําประมวลศัพท
ชวงที่สามเปนชวงที่ศัพทวิทยาเปนที่รูจักกันไปทั่ว มีการวางแผนและทํา
โครงการประมวลศัพทตางๆ บางประเทศ เชน อดีตสหภาพโซเวียตและอิสราเอลเริ่มวางนโยบาย
ทางภาษาของตน ศัพทวิทยาทวีความสําคัญในภาษาสมัยใหม และการที่คอมพิวเตอรสวนบุคคล
แพรหลายก็ทําใหการประมวลผลขอมูลเพื่อทําประมวลศัพทเปลี่ยนไปทําดวยคอมพิวเตอรมากขึ้น
ชวงที่สี่จนถึงปจจุบัน วิทยาการคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งที่ผลักดันให
การทําประมวลศัพทเปลี่ยนแปลงไป มีเครื่องมือและทรัพยากรที่สนองความตองการไดดียิ่งขึ้น ใช
สะดวก และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ศัพทวิทยายังกาวเขาไปมีบทบาทในวงการภาษา ความ
รวมมือระหวางนานาชาติขยายวงกวางขึ้นและมั่นคง
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและรวมมือกัน
ฝกอบรมนักศัพทวิทยา
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการจัดตั้งองคการมาตรฐานสากล (ISO) และไดตั้ง
คณะกรรมการดานเทคนิคในเรื่องศัพทวิทยาขึ้นในค.ศ. 1951 เรียกวา TC 37 จากนั้นไดมีการ
ตีพิมพขอแนะนําฉบับแรกของ ISO เรื่องศัพทวิทยาออกมาในค.ศ. 1968 (Pearson 1998 : 9)
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ทั้งหมดที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการและความสําคัญของงานศัพทวิทยาที่ผูเชี่ยวชาญในแขนงวิชาตางๆ
ไดตระหนักและพยายามสรางเสริมใหมั่นคงและแพรหลาย
เพื่อเอื้อประโยชนในการเผยแพรวิชาความรูไปสูบุคคลทั่วไป
ทฤษฎีศัพทวิทยา
ในทฤษฎีศัพทวิทยา ลักษณะของมโนทัศน มโนทัศนสัมพันธ ความสัมพันธ
ระหวางศัพทกับมโนทัศน
และการกําหนดชื่อหรือศัพทใหแกมโนทัศนเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก
กลาวคือเนนการศึกษามโนทัศนในสาขาวิชาเฉพาะ แลวนิยามหรือกําหนดศัพทใหมโนทัศนนั้น
โดยมีโครงสรางมโนทัศนเปนพื้นฐาน แตในทางปฏิบัติ นักศัพทวิทยามีศัพทใหศึกษาอยูแลว โดย
จะรวบรวมคําศัพทจากเนื้อหาที่มีอยูจริง เนื่องจากเห็นพองกันวาศัพทเปนตัวแทนหรือสัญลักษณ
ของมโนทัศน
จากนั้นจึงสรางระบบมโนทัศนขึ้นเพื่อกําหนดมโนทัศนของศัพทแตละคําและ
ความสัมพันธระหวางกันใหชัดเจน แลวเขียนนิยามศัพทตามความสัมพันธในระบบมโนทัศน
หลักการพื้นฐานทางศัพทวิทยานี้แสดงใหเห็นวามีแนวคิดสําคัญที่ทําใหเกิดศัพทวิทยา ซึ่งก็คือแนวคิดเรื่องมโนทัศนและศัพท
• แนวคิดเรื่องมโนทัศน
ISO 1087 (1990 : 5 quoted in Pearson 1998 : 15) ใหนิยามของ "มโนทัศน"
วาหมายถึง หนวยความคิดที่สรางขึ้นจากการสรุปโดยดูคุณสมบัติที่มีรวมกันในชุดวัตถุนั้น สวน
Sager (1990 : 22) ใหนิยามไววา มโนทัศนคือผลที่ไดจากกระบวนการรูจําของมนุษยซึ่งชวยแบง
ประเภทวัตถุโดยการสรุปอยางมีระบบหรือตามสะดวก
สรุปแลวมโนทัศนคือความคิดที่เรามีตอวัตถุหนึ่ง เปนความคิดที่แบงประเภทวัตถุ
โดยดูตามคุณสมบัติของวัตถุนั้น เชน เครื่องมือที่สรางขึ้นเพื่อชวยในการคํานวณ เรียกวา เครื่อง
คิดเลข และยังแบงประเภทของเครื่องคิดเลขไดอีกตามคุณสมบัติอื่นๆ เชน เครื่องคิดเลขที่ใช
ระบบอิเล็กทรอนิกส และเครื่องคิดเลขที่ไมใชระบบอิเล็กทรอนิกส เมื่อจัดกลุมโครงสรางมโนทัศน
จะทําใหเห็นชัดเจนขึ้นวาวัตถุแตละอยางมีขอบเขตมโนทัศนแคไหนและมีความสัมพันธกันอยางไร
รายละเอียดในเรื่องนี้จะกลาวถึงในบทที่ 4
อนึ่ง Sager (1990: 58) กลาววา ทฤษฎีศัพทวิทยาสมัยใหมยอมรับวามโนทัศน
หนึ่งอาจมีศัพทหลายคําที่แสดงมโนทัศนนั้น อาจเปนคําพองหรือรูปที่ตางไปตามสถานการณการ
สื่อสารหรือตามบริบท ไมใชวามโนทัศนหนึ่งจะแสดงดวยศัพทเพียงคําเดียวตามที่เคยยึดถือกันมา
ในอดีต และแนวคิดนี้มีผลตอการคัดเลือกขอมูลเพื่อสรางคลังขอมูลภาษา (corpus) และการทํา
มโนทัศนสัมพันธ ซึ่งจะไดกลาวตอไปโดยละเอียดในบทที่ 3 และ 4
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• แนวคิดเรื่องศัพท
แนวคิดสําคัญที่ทําใหเกิดศัพทวิทยาคือ แนวคิดเรื่องความแตกตางระหวางคํา
(word) และศัพท (term)
ปกติในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
คําที่ใชกันจะเปนคําที่ทุกคนทราบ
ความหมายดี แตหากเนื้อหาของการสื่อสารนั้นเกี่ยวกับสาขาวิชาใดๆ สิ่งที่ผูอานหรือคูสนทนา
มักจะไดเห็นหรือไดยินคือคําแปลกๆ หรือคําที่มีความหมายตางจากที่เคยใช นักภาษาศาสตร
หลายคนตั้งขอสังเกตเชนวานี้ และตางก็เสนอแนวคิดของตนเกี่ยวกับความแตกตางระหวาง "คํา"
และ "ศัพท" ซึ่ง Pearson (1998: 1-40) ไดศึกษาแนวคิดตางๆ ดังกลาวและสรุปไว เชน
Rondeau (1984) มองวาศัพทคือคําที่ใชในสาขาวิชาเฉพาะ
Sager (1990) ใหความเห็นวา ศัพทกับคําแตกตางกัน กลาวคือ ศัพทบงบอก
ลักษณะเฉพาะของสาขาวิชานั้น ศัพทจะอางถึงความหมายพิเศษในสาขาหนึ่งๆ สวนคําจะอาง
ถึงความหมายทั่วไปซึ่งไมเฉพาะเจาะจงวาใชในสาขาใด
สวนนิยามของ ISO 1087 มีวา ศัพทคือรูปแบบมโนทัศนที่ชัดเจนในภาษาเฉพาะ
สาขาซึ่งแสดงออกมาดวยถอยคําทางภาษาศาสตร
สวนคําคือหนวยทางภาษาที่เล็กที่สุดที่มี
ความหมายและอยูเปนเอกเทศในประโยคได
แมนิยามของคําวา "ศัพท" จะคลายคลึงกันคือหมายถึงคําที่มีความหมายเฉพาะ
ซึ่งใชในสาขาวิชาหนึ่ง
แตกระนั้นก็ไมมีเกณฑที่ชัดเจนจะมาตัดสินไดวาคําใดถือวาเปนศัพท
นักภาษาศาสตรบางคนเชน Trimble และ Trimble (1978), Herbert (1965) รวมถึง Godman
และ Payne (1981) ใชวิธีแบงประเภทศัพท เชน ศัพทเทคนิค ศัพทกึ่งเทคนิค ศัพทไมเทคนิค แต
เกณฑในการแบงก็ไมชัดเจนเชนกัน
ในที่สุด Pearson (1998) ก็ไดสรุปวาคําใดจะเปนศัพทหรือไม ขึ้นอยูกับ
สถานการณการสื่อสาร (communicative setting) คําที่เปน "คํา" ในสถานการณการสื่อสารหนึ่ง
อาจเปน "ศัพท" ในสถานการณการสื่อสารอื่นก็ได เชน เมื่อกลาวถึง banner ad ในสถานการณ
ทั่วไปจะหมายถึงปายผาสําหรับโฆษณาหรือใหขอมูลซึ่งติดตามรานหรือถนนหนทางตางๆ แตหาก
ผูพูดกําลังพูดเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกส banner ad ก็จะหมายถึงปายโฆษณาที่อยูบนหนาเว็บ
และเชื่อมโยงกับเว็บไซตเจาของปายนั้น เปนตน
ความแตกตางระหวางประมวลศัพทกับพจนานุกรม
การทําพจนานุกรมคือการศึกษาและรวบรวมคําทั่วๆ ไป สวนศัพทวิทยาหรือการ
ทําประมวลศัพทเปนการศึกษาเรื่องคําในภาษาเฉพาะสาขาหรือศัพทซึ่งเกี่ยวของกับขอบเขต
ความรูในสาขาเฉพาะ แมจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับคําและรวบรวมคําเหมือนกัน แตพจนานุกรม
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และประมวลศัพทก็มีขอแตกตางที่สําคัญในเรื่องตางๆ ดังนี้ (Cabré 1999: 35-38 และ POINTER
2001)
• ขอบเขต
พจนานุกรมรวบรวมคําทั่วไปในภาษา แตประมวลศัพทมุงที่คําในภาษาเฉพาะ
สาขาวิชา เชน ฟสิกส เคมี หรือภาษาที่ใชในอาชีพหนึ่งๆ เชน นักธุรกิจ นักกีฬา
• หนวยพื้นฐาน
พจนานุกรมเปนการศึกษา "คํา" สวนประมวลศัพทเปนการศึกษา "ศัพท"
• วัตถุประสงค
พจนานุกรมมุงอธิบายคําในแงภาษาศาสตรและการใชแกบุคคลทั่วไป
สวน
ประมวลศัพทมุงศึกษาศัพทเพื่อแสดงมโนทัศนที่มีการใชจริงในสาขาวิชาเฉพาะ จัดระเบียบศัพท
และลดความสับสนในการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญกับบุคคลทั่วไป
• วิธีวิทยา (methodology) และการนําเสนอ
การทําพจนานุกรมเริ่มจากการศึกษาคํา และกําหนดลักษณะการใชตามหนาที่
และความหมายของคํา แลวนําเสนอตามลําดับอักษร
สวนการทําประมวลศัพทจะเริ่มจาก
การศึกษามโนทัศน แลวกําหนดศัพทใหมโนทัศนนั้น หรือดูวาศัพทคํานั้นแสดงมโนทัศนอะไร และ
แตละมโนทัศนสัมพันธกันอยางไร แลวนําเสนอตามกลุมมโนทัศน
นอกจากนี้ยังมีขอแตกตางปลีกยอยอื่นๆ เชนเรื่องชนิดของคํา พจนานุกรมมีคํา
ทุกชนิด รวมถึงคํานําหนานาม คําสันธาน และคําบุพบท ในขณะที่ประมวลศัพทมีศัพทไมกี่ชนิดคํา
ไดแก คํานาม คํากริยา คําวิเศษณ และคําคุณศัพท เปนตน
หลักการทําประมวลศัพท
การทําประมวลศัพทโดยทั่วไปมีสองวิธีคือ การทําประมวลศัพทเฉพาะกรณีและ
การทําประมวลศัพทเปนระบบ (Sager 1990: 130 และ Cabré 1999: 129)
การทําประมวลศัพทเฉพาะกรณี (ad-hoc) หมายถึงการที่นักศัพทวิทยาศึกษา
ขอมูลที่มีอยูแลวและปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคําตอบสําหรับศัพทเพียงคําเดียวหรือศัพทจํานวน
ไมมากนัก (มักจะไมเกิน 60 คํา) เชน ศัพทใหมในสาขาวิชาหนึ่ง หรือหาคําเทียบเคียงในภาษาอื่น
ใหแกศัพทเฉพาะที่มีอยูแลว
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สวนการทําประมวลศัพทเปนระบบ (systematic) มีการสรางคลังขอมูลเปนแหลง
ทรัพยากรเพื่อศึกษาและสรางประมวลศัพท ขนาดของประมวลศัพทมักใหญกวาประมวลศัพท
เฉพาะกรณี และจุดประสงคหลักของการทําประมวลศัพทเปนระบบคือการสรางประมวลศัพทใน
สาขาวิชาเฉพาะ ไมใชแคเพื่อตอบคําถามของผูที่สงสัยเกี่ยวกับศัพทเหมือนในการทําประมวลศัพท
เฉพาะกรณี
ทั้งสองแบบนี้สามารถนําเสนอเปนภาษาเดียว สองภาษา หรือหลายภาษาได
แลวแตจุดประสงคของนักศัพทวิทยา
การทําประมวลศัพทในงานวิจัยฉบับนี้จึงเปนการทําประมวลศัพทเปนระบบ
เพราะตองการสรางประมวลศัพทในสาขาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และประเมินวาในขอบเขตที่
กําหนดไวนี้นาจะมีศัพทประมาณ 150 คํา โดยปรับใชหลักการทําประมวลศัพทจากตําราและ
แนวคิดของนักศัพทวิทยาหลายทาน ไดแก Cabré (1999), Sager (1990), Pearson (1998) และ
Wright and Budin (1997) ตามความเหมาะสม และจัดทําเปนแบบภาษาอังกฤษภาษาเดียว แต
มีคําเทียบเคียงและนิยามภาษาไทย เพราะตองการสรางความเขาใจใหแกผูใชชาวไทย
สวน
รูปแบบการทําประมวลศัพทนั้นยึดตาม M. Teresa Cabré ในหนังสือ Terminology : Theory,
Method and Applications (1999) เปนหลัก เนื่องจากมีความชัดเจนและเปนระบบที่สุด โดย
แบงเปนหัวขอดังนี้
1. การกําหนดขอบเขตการทําประมวลศัพท เชน เนื้อหาของประมวลศัพทจะ
ครอบคลุมเรื่องใดบาง ซึ่งจะมีผลตอขนาดของประมวลศัพท จุดประสงคคืออะไร กลุมเปาหมาย
เปนใคร
2. การเตรียมการ ไดแก การหาขอมูล การเลือกที่ปรึกษา การคัดเลือกขอมูล การ
ทําคลังขอมูลภาษา เปนตน
3. การทําตัวประมวลศัพท โดยการดึงศัพท การทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
(extraction record) การทํามโนทัศนสัมพันธ (conceptual relation) และการทําบันทึกขอมูล
ศัพท (terminological record)
4. การนําเสนอผลงาน นําเสนอผลการวิจัยอยางเปนระบบและคนคืนขอมูลได
งาย
5. การตรวจสอบและแกไข ตรวจสอบกับพจนานุกรมหรืออภิธานศัพท
(glossary) เฉพาะดานและผูเชี่ยวชาญ แลวปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประมวลศัพทตามความ
เหมาะสม

15

6. การแกปญหาและขอเสนอแนะ ระบุปญหาที่พบ วิธีแกปญหา และ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ตามที่ไดกลาวมาแลววางานวิจัยฉบับนี้ปรับใชแนวคิดของนักศัพทวิทยาตาม
ความเหมาะสม แมจะยึดรูปแบบการทํางานของ Cabré (1999) แตผูทําวิจัยไดปรับเปลี่ยน
รายละเอียดปลีกยอยในบางหัวขอคือยกการทํามโนทัศนสัมพันธจากเดิมที่อยูในหัวขอที่ 2 มาไวใน
หัวขอที่ 3 เพื่อแสดงความเกี่ยวพันของศัพทและมโนทัศนใหเห็นอยางชัดเจน เปนการนําเสนอการ
ทําประมวลศัพทอีกรูปแบบหนึ่ง

บทที่ 3
ขอบเขตและการเตรียมทําประมวลศัพท
กอนทําประมวลศัพทจะตองมีการกําหนดหัวขอและขอบเขตใหชัดเจน และตองมี
การเตรียมขอมูลตางๆ ตามหลักศัพทวิทยา บทที่ 3 นี้จะแสดงรายละเอียดในเรื่องดังกลาว รวมถึง
การสรางคลังขอมูลภาษาที่ไดจากการรวบรวมขอมูลตางๆ ในเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ
กรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเห็นการเตรียมการและขอบเขตในการทําประมวลศัพทหมวดนี้
กอนที่จะไปสูการดําเนินการในขั้นตอไปในบทที่ 4 นอกจากนี้ยังมีการระบุปญหาที่พบและการ
แกไขปญหา เพื่อเปนตัวอยางหรือแนวทางในการแกไขปญหาสําหรับผูทําประมวลศัพทรายอื่นๆ
การจํากัดขอบเขต
ขอบเขตของงานวิจัยที่ตองกําหนดใหชัดเจนอาจแบงเปนหัวขอดังนี้
1. หัวขอและขอบเขต
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษากระบวนการทําประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(electronic commerce) ซึ่งจะจํากัดเฉพาะการซื้อขายผานคอมพิวเตอรทางระบบอินเทอรเน็ต
ครอบคลุมตั้งแตเริ่มกระบวนการคือเริ่มตั้งรานคาบนอินเทอรเน็ต การซื้อขาย ไปจนถึงการชําระเงิน
และการสนับสนุนการขาย เชน การบริการลูกคา การโฆษณา เปนตน โดยเนนการใหภาพรวมของ
การทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แตจะไมลงลึกในรายละเอียดทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเชน
ระเบียบวิธีในการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล หรือระบบหลังรานในการทําธุรกิจ
เชน การทําบัญชี ภาษี หรือสินคาคงคลัง
2. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายในการทําประมวลศัพทครั้งนี้นอกจากนักศึกษาหรือผูสนใจทํา
ประมวลศัพทที่เปนกลุมเปาหมายหลัก ยังรวมถึงนักธุรกิจในระดับตางๆ ไมวาจะเปนผูสนใจจะทํา
ธุรกิจออนไลน ผูที่เริ่มทํา หรือผูที่กําลังดําเนินกิจการอยู ผูผลิต ผูจําหนาย ผูจัดสงสินคา และ
ผูบริโภค ซึ่งมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อีกทั้งนักเรียนนักศึกษา สื่อมวลชน
นักแปล และผูสนใจอื่นๆ ก็จะไดทราบและเขาใจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งแพรหลายอยูในขณะนี้
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3. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคสําคัญของวิทยานิพนธฉบับนี้คือศึกษากระบวนการทําประมวลศัพท
หมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยนําหลักการและแนวคิดของนักศัพทวิทยาหลายๆ ทาน ดังที่ได
กลาวถึงแลวในบทที่ 2 มาประยุกตใชตามความเหมาะสม รวมถึงทดลองหาวิธีการดึงศัพทที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเสนอการทําประมวลศัพทอีกรูปแบบหนึ่ง
และเปนแนวทางใหนักศึกษาหรือ
ผูสนใจนําไปปรับใชในการทําประมวลศัพทหมวดอื่นๆ หรือศึกษาวิจัยตอไปเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ทําประมวลศัพทในหมวดนี้
และเพื่อใหไดประมวลศัพทอันจะทําใหบุคคลตางๆ ที่เปน
กลุมเปาหมายไดทราบแนวคิดและคําศัพทในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางถูกตองตรงกัน
เปนการเสริมสรางความเขาใจใหดียิ่งขึ้น
การเตรียมทําประมวลศัพท
การเตรียมการเพื่อทําประมวลศัพทแบงไดเปนสามขอใหญๆ คือ
1. การหาขอมูล
Cabré (1999: 116-125) อธิบายวาการทําประมวลศัพทใหประสบความสําเร็จ
ควรมีขอมูลตอไปนี้
ขอมูลอางอิง
ศัพท แบงเปนสี่ประเภท ไดแก

ซึ่งจะใหขอมูลในดานตางๆ ที่เปนประโยชนในการทําประมวล

• เอกสารอางอิง หาไดจากบรรณานุกรม ฐานขอมูล ศูนยการทําประมวลศัพท
และผูเชี่ยวชาญ
• เอกสารเฉพาะสาขาวิชา หมายถึงเอกสารในสาขาวิชาที่จะทําประมวลศัพท
อาจเปนแฟมหัวขอเฉพาะที่รวบรวมบทความจากหนังสือพิมพ
วารสารเฉพาะทาง
หรือ
บรรณานุกรมในสาขานั้น
• เอกสารเกี่ยวกับศัพท เชน พจนานุกรมหรือฐานขอมูลคําศัพท เพื่อใช
ตรวจสอบคําศัพทในดานตางๆ เชน การใช ไวยากรณ ความหมาย การสะกด เปนตน
• เอกสารเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการนําเสนอผลงาน เชน ISO เรื่องการทํา
ประมวลศัพทขอมูลเฉพาะดาน เพื่อเปนฐานขอมูลในการทําคลังขอมูลภาษา มักเปนงานเขียน
หรือบทสนทนาระหวางผูเชี่ยวชาญ เนื้อหาของขอมูลเปนตัวแทนในสาขาวิชานั้นๆ และสอดคลอง
กับจุดประสงคของงานและขอบเขตของหัวขอ มีความทันสมัย ชัดเจน มีขอมูลอางอิงที่คนคืนได
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ขอมูลสนับสนุน หมายถึงการเก็บบันทึกเพื่อจัดระเบียบขอมูล ไดแก บันทึก
ขอมูลศัพทเบื้องตน (extraction record) และบันทึกขอมูลศัพท (terminological record)
ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลอางอิงและขอมูลเฉพาะดานจากแหลงตางๆ
ไดแก สิ่งตีพิมพ เชน หนังสือและบทความ และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ฐานขอมูลและอินเทอรเน็ต ดังรายละเอียดที่ไดแสดงไวในภาคผนวก ก สวนขอมูลสนับสนุนจะกลาวถึงตอไปในบทที่ 4
2. การเลือกที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาในการทําศัพทวิทยามักเปนผูเชี่ยวชาญในศาสตรหรือสาขาวิชาที่จะทํา
ประมวลศัพท การทําวิจัยครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
จํานวนสี่ทาน ไดแก (เรียงตามลําดับอักษร)
1) คุณแกวตา นาคเจริญ ผูชวยผูจัดการฝายสารสนเทศ บริษัท In A
Channel Solution (Thailand) Co.,Ltd. และผูบริหารเว็บไซต pollecommerce.com
2) คุณพิพัฒน ยอดพฤติการ กรรมการผูจัดการบริษัทชื่อไทย.คอม
ผูเขียนหนังสือ "เริ่มตนธุรกิจกับอินเทอรเน็ต" และผูเขียนบทความเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตลงในหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ
3) คุณมณฑล พจนพรวัฒนา ผูจัดการแผนก e-partnership
management ของธนาคารเอเชีย และผูเขียนบทความดาน e-banking ลงในนิตยสารหลายฉบับ
4) คุณอดิเทพ ไชยรุงเรือง∗ เจาหนาที่วิเคราะหโครงการ 2 ศูนยพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
ทุกทานไดใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แนะแหลงขอมูลที่นาสนใจ รวมถึงตรวจสอบ
และใหความเห็นในเรื่องศัพท มโนทัศนสัมพันธ คําเทียบเคียงภาษาไทย และนิยาม∗
3. การเลือกขอมูล
การเลือกขอมูลเฉพาะดานเพื่อจัดทําคลังขอมูลภาษา (corpus) นั้น Cabré
(1999: 134) ไดใหหลักในการพิจารณาดังนี้
• ตองเปนตัวแทนในสาขาวิชาหรือเรื่องที่จะทําประมวลศัพท และควรจะเขียน
โดยผูที่ไดรับการยอมรับหรือผูเชี่ยวชาญ
• ตองสมบูรณ ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของ
∗

คุณอดิเทพ ไชยรุงเรืองไมสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับศัพทในขัน้ ตอนสุดทาย เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
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• ตองทันสมัย ในการทําวิจัยครั้งนี้กําหนดไววาจะใชขอมูลที่ตีพิมพมาไมเกิน
หาปนับจากปที่เริ่มทําวิจัยคือตั้งแตค.ศ.1996 - ค.ศ. 2001
• ตองเปนตนฉบับ กลาวคือเขียนดวยภาษาที่จะทําประมวลศัพท ไมใชฉบับ
แปล ในที่นี้คือภาษาอังกฤษ
งานวิจัยฉบับนี้คัดเลือกขอมูลตามเกณฑขางตน
และไดนําแนวคิดเรื่อง
สถานการณการสื่อสาร (communicative setting) เขามาใชเปนเกณฑรวมดวย โดยยึดตาม
Pearson (1998: 35-39) ซึ่งแบงสถานการณการสื่อสารออกเปนสี่ประเภทคือ
1. การสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญ
เมื่อผูเชี่ยวชาญสื่อสารกันมักจะใชคําศัพทเฉพาะในวงการ (specialized
jargon) ดวยถือวาผูเขียนและผูอานมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ ดีพอกัน ผูเขียนจะอธิบาย
ความหมายของศัพทก็ตอเมื่อกําหนดนิยามใหศัพทคํานั้นใหมหรือตองการใหเกิดความชัดเจน
และเมื่อสรางศัพทใหม การสื่อสารประเภทนี้มีในวารสารเฉพาะดาน หนังสือวิชาการ รายงานการ
วิจัย เอกสารทางกฎหมาย หรือเอกสารอื่นๆ ที่ผูเขียนเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และเขียนให
ผูอานที่มีความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน บริบทของการสื่อสารชนิดนี้มักจะมีศัพทอยูมากที่สุด
2. การสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูเริ่มตน
นอกจากผูเชี่ยวชาญจะสื่อสารกันเองแลว
ยังสื่อสารกับผูที่ไมใช
ผูเชี่ยวชาญแตพอจะมีความรูในสาขาวิชานั้นดวย เชน นักศึกษา หรือผูที่ทํางานในสาขาเดียวกัน
แตมีพื้นความรูตางไป ดังเชน วิศวกรกับชางเทคนิค สถานการณการสื่อสารประเภทนี้มีการใช
ศัพทเชนกัน แตจะมีการอธิบายศัพทบางคําที่คิดวาผูอานอาจไมเขาใจ จํานวนศัพทอาจนอยกวา
การสื่อสารประเภทแรก แตมีคําอธิบายมากกวา เชน ตําราเฉพาะสาขา
3. การสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับบุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไปหมายถึงผูที่มีการศึกษาทั่วไปซึ่งไมไดเกี่ยวของอะไรใน
สาขาวิชานั้น ตัวบทที่เขียนสําหรับผูอานประเภทนี้จึงใชภาษาธรรมดา มีศัพทนอย และหากตองใช
ศัพทก็จะใชศัพทงายๆ หรือมีคําอธิบายถึงศัพทคํานั้นดวย การสื่อสารประเภทนี้พบในวารสาร
เฉพาะดานสําหรับคนทั่วไป หรือคอลัมนเฉพาะดานในหนังสือพิมพ เชน คอลัมนตางๆ ในสวน
กรุงเทพไอทีของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
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4. การสื่อสารระหวางอาจารยกับนักเรียน
คําวานักเรียนในที่นี้หมายถึงคนที่ไมมีความรูเฉพาะดานดีนัก แตตองการ
เรียนรูเพื่อศึกษาหรือเปนประโยชนในทางอาชีพ การสื่อสารประเภทนี้มักพบในตําราเบื้องตนและ
คูมือ ผูเขียนจะใชศัพทตามความเหมาะสม แตจะนอยกวาประเภทที่สอง สวนคําอธิบายและ
นิยามจะมีมากกวา
ในสถานการณการสื่อสารทั้งสี่ประเภทที่กลาวมา สถานการณที่ 1, 2 และ 4 เปน
แหลงขอมูลที่เหมาะสมในการนํามาทําเปนคลังขอมูลภาษาเพื่อดึงศัพทออกมา เนื่องจากมีจํานวน
ศัพทมาก และมีการใชในบริบทที่ชัดเจน สวนประเภทที่ 3 มีศัพทนอย และใหความรูอยางกวางๆ
ดังนั้น คลังขอมูลภาษาที่ใชในงานวิจัยฉบับนี้จึงประกอบดวยขอมูลจากหนังสือ
ฐานขอมูลออนไลน และบทความตางๆ จากอินเทอรเน็ต โดยพิจารณาจากจากเนื้อหา ผูเขียน และ
สถานการณการสื่อสารดังที่กลาวมาแลวขางตน รายละเอียดของขอมูลตางๆ ในคลังขอมูลภาษา
มีดังนี้
• หนังสือ
การทําประมวลศัพทครั้งนี้ใชหนังสือสี่เลมเปนหลัก
ซึ่งมีเนื้อหาจัดอยูใน
สถานการณการสื่อสารประเภทที่ 2 และ 4 โดยที่สองเลมแรกมีเนื้อหาที่เนนดานธุรกิจ และอีกสอง
เลมจะเนนหนักในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้1
1. Turban, Efraim, et al. Electronic commerce: A managerial
perspective. New Jersy: Prentice-Hall, 1999. เปนตําราเรียนที่ใชกันทั่วไปในมหาวิทยาลัย
ตางๆ เชน ใชประกอบวิชาเลือกเฉพาะทางสาขา ของคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ เจาคุณทหารลาดกระบัง ใชประกอบวิชา Managing Electronic Commerce ที่
Marshall School of Business (http://www-rcf.usc.edu/~sulin/iom540) ใชประกอบวิชา
Electronic Commerce ใน McGill University
Faculty of Management
(http://www.management.mcgill.ca/course/mis/273434/CO273690_W00.htm) ใชประกอบ
วิชา Introduction to Electronic Commerce Online ใน Raritan Valley Community College
(http://webct.raritanval.edu/public/busi201) และใชประกอบวิชา Electronic Commerce ใน
Zicklin School of Business - Baruch College City University of New York
(http://cisnet.baruch.cuny.edu/holowczak/classes/9444/syllabus.html) เปนตน
1

ขอมูลประกอบการใชหนังสือเหลานี้ในมหาวิทยาลัยตางๆ เปนขอมูลในพ.ศ. 2544 ปจจุบันอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง
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2. Rosen, Anita. The E-commerce question and answer book.
NY: AMACOM, 1999. ผูเขียนเปนที่ปรึกษาในระดับนานาชาติดานการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ใหกับบริษัทตางๆ เชน ActionTec, Alta Vista, Balboa Insurance, The Depository Trust
Company, Global Village, Oracle, Matrixsoft, Netscape และ Novell และสอนวิชาพาณิยช
อิเล็กทรอนิกสและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
และหนังสือเลมนี้ไดรับการแนะนําใหเปนหนังสืออาน
ประกอบในมหาวิทยาลัยบางแหง เชน วิชา Internet for Business Economists ที่ University of
Surrey
3. Greenstein, Marilyn, and Todd M. Feinman. Electronic
commerce: Security, risk management and control. Singapore: McGraw-Hill, 2000.
ผูเขียนเคยเปนอาจารยสอนวิชาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ Lehigh
University, Bethlehem, Pennsylvania และอีกคนหนึ่งเปนผูตรวจสอบและประเมินการดาน
ระบบรักษาความปลอดภัยของ Windows NT และ UNIX และการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึงดานเครือขายอื่นๆ และเขียนบทความและหนังสืออื่นๆ
ดานการรักษาความปลอดภัยและระบบคอมพิวเตอร หนังสือเลมนี้ไดรับเลือกใหเปนหนังสืออาน
ประกอบรายวิชาตางๆ เชน E-Commerce: Security and Controls ที่
University
of Richmond (http://www.richmond.edu/~walden/myweb/m349s00/349_syllabus.htm)
ใชประกอบวิชา Fundamentals of E-Commerce ที่ McGill University
(http://www.thestandard.com/article/0,1902,17826,00.html) วิชา Electronic Commerce
ที่ Faculty of Economics and Commerce Department of Accounting The university of
Melbourne (http://accfin.ecom.unimelb.edu.au/subjects_acc/316/outline.html) และใช
ประกอบวิชาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน Lehigh University และ Colorado State University
เปนตน
4. May, Paul. The business of e-commerce: From corporate
strategy to technology. Cambridge. Cambridge University Press, 2000. เปนหนังสือดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับความนิยมเลมหนึ่ง มีการตีพิมพสองครั้งภายในปเดียว และจาก
การจัดอันดับของ amazon.com ซึ่งเปนเว็บไซตขายหนังสือที่ใหญที่สุด หนังสือเลมนี้มียอดขายอยู
ที่อันดับ 9,759 ในพ.ศ. 2544 และไดรับความนิยมในกลุมยอยของ amazon.com ดังนี้ Shell Oil
Company (#14) Bahrain (#12) และ Macau (#16) ผูเขียนเปนผูกอตั้งบริษัทใหคําปรึกษาดาน
กลยุทธ โครงสราง และการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
โดยมี
ประสบการณเกาปในการเปนที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีธุรกิจใหแกบริษัทชั้นนําระดับนานาชาติ
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• ฐานขอมูล
ขอมูลสวนหนึ่งในคลังขอมูลไดมาจากฐานขอมูลออนไลน โดยคนหาผานฐาน
ขอมูลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน ACM Portal ซึ่งเปนฐานขอมูลจาก ACM Digital Library
กับฐานขอมูลทางบรรณานุกรมของงานดานคอมพิวเตอรซึ่งมีทั้งบทความ หนังสือ รายงานวิชาการ
วิทยานิพนธ และอื่นๆ ฐานขอมูลที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งที่ใชในที่นี้คือ Emerald หรือ Electronic
Management Research Library Database ซึ่งใหบริการเอกสารและบทความตางๆ โดย
ครอบคลุมทั้งดานการจัดการ เศรษฐกิจ การบัญชี การพัฒนา การศึกษา สารสนเทศ และ
การตลาด เปนตน เนื้อหาของเอกสารจากฐานขอมูลนี้จัดอยูในสถานการณการสื่อสารที่ 1 และ 2
โดยสวนใหญจะอยูในสถานการณการสื่อสารประเภทที่ 1
• บทความจากอินเทอรเน็ต
นอกจากหนังสือสี่เลมซึ่งใชเปนฐานขอมูลหลัก และเอกสารจากฐานขอมูล
ออนไลนแลว ยังมีเอกสาร บทความ รายงาน รวมถึงขาวตางๆ จากอินเทอรเน็ตที่ใชเปนคลังขอมูล
ดวยเพื่อสนับสนุนเนื้อหาที่มีอยูแลว และเสริมรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงขอมูลที่ทันสมัย โดยสืบคน
จากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือเชน E-Commerce Times (http://www.ecommercetimes.com)
เว็บไซตที่ใหขอมูลขาวสารที่ทันสมัย มีทั้งขาวประจําวัน บทความ บทวิเคราะห และอื่นๆ ที่มีเนื้อหา
ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ เว็บไซตแหงนี้มุงกลุมผูอานหลักคือ ผูบริหาร ผูจัดการ ผู
ใหบริการดานอินเทอรเน็ต เจาของบริษัทขนาดเล็กหรือผูที่สนใจทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต และนัก
ลงทุน, เว็บไซต ECommerce-Guide (http://ecommerce.internet.com) ซึ่งมีจุดประสงคในการ
เผยแพรความรูขาวสารดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเชนกัน
หรือเว็บไซต
About
(http://ecommerce.about.com) ที่ใหขอมูลในดานตางๆ โดยมืออาชีพที่มีความรูความชํานาญใน
สาขานั้นๆ เปนตน
นอกจากขอมูลที่ไดจากเว็บไซตที่กลาวมาแลว ยังมีขอมูลจากเว็บไซตอีกหลาย
แหงซึ่งเขียนขึ้นโดยองคกรหรือผูเขียนที่มีความรูความชํานาญดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เชน
Barry Silverstein ผูบริหารของ Directech|eMerge ซึ่งเปนเอเจนซี (agency) ดานการตลาดแบบ
ขายตรงและออนไลน เปนผูเขียนหนังสือชื่อ "Business-to-Business Internet Marketing" และ
"Internet Marketing for Information Technology Companies", ClickZ Network
(http://www.clickz.com) ซึ่งเปนเว็บไซตที่ใหขอมูลที่ทันสมัย มุมมอง และประสบการณการ
ทํางานจากผูคนในสาขาการตลาดบนอินเทอรเน็ตและอุตสาหกรรมโฆษณา, Ralph F. Wilson ที่
ปรึกษาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เจาของเว็บไซต wilsonweb (http://www.wilsonweb.com)
แหลงขอมูลสําคัญดานการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ตที่ใหญที่สุด
มีทั้งบทความและลิงกไปยัง

23

แหลงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการตลาดบนเว็บ, Roger Clarke
ผูอํานวยการของ Xamax Consultancy Pty Ltd. ซึ่งเปนบริษัทใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเปนอาจารยพิเศษที่ Australian National University แผนกวิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือที่เปนบทความหรือรายงานจากองคกรเชน CREC (http://crec.bus.utexas.edu)
ศูนยวิจัยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ University of Texas at Austin เปนสถาบันวิจัยชั้นนําที่จัดทํา
และเผยแพรความรูและความเขาใจอันสําคัญในสาขาระบบสารสนเทศและการจัดการการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และเศรษฐกิจดิจิทัล, eLab (http://ecommerce.vanderbilt.edu) ศูนยวิจัยของ
Owen Graduate School of Management แหง Vanderbilt University กอตั้งขึ้นเพื่อศึกษางาน
ดานการตลาดบนเวิลดไวดเว็บ เปนศูนยวิจัยแหงแรกๆ ที่ศึกษาเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกส,
eCommerce Innovation Centre (http://www.ecommerce.ac.uk) แหง Cardiff University เปน
ศูนยแนวหนาในการพัฒนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคธุรกิจขนาดยอม
มีเปาหมายในการเผยแพรขอมูลดานการคาสมัยใหม สนับสนุนและใหความชวยเหลือในการใช
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ European Commission - Information Society DirectorateGeneral (http://europa.eu.int) แหลงขอมูลออนไลนของทีมผูเชี่ยวชาญที่มุงใหสหภาพยุโรปอยู
ในระดับแนวหนาของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนการวิจัยและพัฒนาหรือการสรางสรรค
แนวคิดใหมๆ โดยรวมมือกับองคกรชั้นนําตางๆ ใหขอมูลทันสมัย และมีผูเชี่ยวชาญคอยตอบ
ปญหาเกี่ยวกับอีคอมเมิรซ เปนตน เนื้อหาของเอกสารเหลานี้อยูในสถานการณการสื่อสาร
ประเภทที่ 1, 2 และ 4 แตสวนใหญมักเปนประเภทที่ 2 และ 4
ขอมูลทั้งหมดที่รวมรวมและคัดเลือกจากเกณฑที่กลาวมาแลวขางตนจะนํามา
จัดทําเปนคลังขอมูลภาษาเพื่อการวิจัยนี้
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การสรางคลังขอมูลภาษา
คลังขอมูลภาษาเปนสวนสําคัญในการทําประมวลศัพท เนื่องจากเปนฐานขอมูลที่
นักศัพทวิทยาใชเพื่อดึงศัพท รวมทั้งทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (extraction record) และบันทึก
ขอมูลศัพท (terminological record) ดวยการประมวลรายละเอียดของศัพทจากขอมูลที่ปรากฏใน
คลังขอมูลภาษา
นักศัพทวิทยาไดใหนิยามของคําวาคลังขอมูลภาษาไวคลายกันเชน Sager
(1990: 130) กลาววา คลังขอมูลภาษาคือตัวแทนของเอกสารในสาขาวิชาเฉพาะ Pearson
(1998: 43) ไดสรุปนิยามของคลังขอมูลภาษาที่มีผูใหไวตางๆ กันวา เปนสิ่งที่เกิดจากการคัดเลือก
หรือรวบรวมตามเกณฑที่ชัดเจน เก็บอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส รวมรวมจากชิ้นงานทางภาษาที่
ใชจริง ไมมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล และสามารถใชเปนตัวอยางของภาษา เนื่องจากเปน
ตัวแทนของภาษานั้นๆ
ดังนั้น เมื่อกลาวถึงการจัดทําคลังขอมูลภาษาเพื่อใชทําประมวลศัพทในสาขาวิชา
เฉพาะ
ก็อาจกลาวไดวาเปนการรวบรวมตัวบทตนฉบับที่ผานการคัดเลือกอยางเปนระบบใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหรือเปนตัวแทนของเนื้อหาในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อ
ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิเคราะหศัพท
Pearson (1998: 56-57) ไดใหหลักโดยรวมในการสรางคลังขอมูลภาษาเฉพาะ
สาขาไวดังนี้
1. ขนาดของคลังขอมูลภาษา โดยทั่วไปมีขนาดหนึ่งลานคํา แตขนาดมี
ความสําคัญนอยกวาคุณสมบัติในการเปนตัวแทนของเนื้อหาในสาขานั้นๆ อยางไรก็ตาม ถา
คลังขอมูลภาษามีขนาดใหญก็จะเปนตัวแทนไดดียิ่งขึ้น
ในที่นี้ใชคลังขอมูลภาษาขนาดประมาณ 888,000 คํา โดยคํานึงถึง
ปริมาณที่ใกลเคียงกันระหวางตัวบทที่เปนหนังสือและตัวบทที่เปนเอกสารหรือบทความ
อิเล็กทรอนิกส กลาวคือตัวบทที่เปนหนังสือมีขนาดประมาณ 449,000 คํา และตัวบทที่เปนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสมีประมาณ 439,000 คํา เพื่อไมใหมีน้ําหนักแตกตางมากนักสําหรับเนื้อหาที่อยูใน
สถานการณการสื่อสารประเภทที่ 2 และ 4 สวนเนื้อหาที่อยูในสถานการณการสื่อสารประเภทที่ 1
นั้นมีไมมากนัก เนื่องจากไมคอยพบ หรือมักเปนขอมูลที่ตองเสียคาธรรมเนียมในการอานหรือ
คัดลอก
2. หัวขอ หัวขอของขอมูลในการทําคลังขอมูลเปนเชนเดียวกับหัวขอใน
การทําประมวลศัพท ซึ่งก็คือการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เอกสารที่เลือกใชตองเปนเอกสารที่อยู
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ในหัวขอนี้หรือมีความเกี่ยวของกัน
แตเนื่องจากหัวขอนี้ครอบคลุมเนื้อหาในดานตางๆ อยาง
กวางขวาง จึงตองกําหนดขอบเขตเพื่อใหอยูในกรอบที่จํากัด กลาวคือจํากัดเฉพาะเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับการซื้อขายผานคอมพิวเตอรทางระบบอินเทอรเน็ต ครอบคลุมตั้งแตเริ่มกระบวนการ
คือเริ่มตั้งรานคาบนอินเทอรเน็ต การซื้อขาย ไปจนถึงการชําระเงิน และการสนับสนุนการขาย
3. ประเภทของขอมูล ผูวิจัยบางคนอาจจํากัดขอมูลที่จะใชในการสราง
คลังขอมูลวาตองเปนงานวิจัยเทานั้น หรือเปนขอมูลประเภทอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางประกอบกัน ในที่นี้ไดรวบรวมขอมูลหลายประเภท ทั้งหนังสือ ตํารา บทความ เอกสาร
รายงาน และขาว เพื่อใหมีเนื้อหาและสถานการณการสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุม
การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชเปนคลังขอมูลภาษาจะทําให
ประมวลผลและคนคืนขอมูลไดงาย โดยเฉพาะเมื่อขอมูลมีปริมาณมาก แตขอมูลสวนหนึ่งที่ผาน
การคัดเลือกตามเกณฑที่กลาวมาแลวขางตนเปนขอมูลเอกสาร ดังนั้นจึงตองแปลงขอมูลเหลานั้น
ใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเสียกอนดวยการใชเครื่องสแกน และโปรแกรมแปลงขอมูลจากเครื่อง
สแกนเปนขอมูลแบบขอความซึ่งใชในการทําวิจัยครั้งนี้คือ OmniPage Pro 10.0 เมื่อแปลงขอมูล
เสร็จเรียบรอยแลวจึงรวบรวมขอมูลทั้งหมดใหอยูในโฟลเดอรเดียวกันโดยกําหนดชื่อแฟมใหมเปน
รหัสเพื่อความเปนระเบียบและสะดวกในการคนหาเมื่อตองการอานขอมูลเพิ่มเติม
กลาวคือ
แฟมขอมูลจากหนังสือจะขึ้นตนดวย EB แลวตามดวยเลขสองตําแหนง เชน EB01 แทนแฟมขอมูล
ของหนังสือ Greenstein, Marilyn and Feinman, Todd M. Electronic commerce : Security,
risk management and control. Singapore : McGraw-Hill, 2000. สวนแฟมขอมูลจากเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสจะขึ้นตนดวย E แลวตามดวยเลขสามตําแหนง เชน E001 แทนแฟมขอมูลของ
บทความ Miller, robin. "Dancing-Bear Ads Stopping Traffic?." [Online]. Available from:
http://www.ojr.org/ojr/business/1015017220.php 2001. เปนตน โดยจะมีตารางดรรชนี
แฟมขอมูลแสดงอยูในภาคผนวก ก
กรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้มุงใหขอมูลที่เปนภาพรวมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในขอบเขตงานวิจัยฉบับนี้ รวมทั้งขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการคัดเลือก
ศัพทซึ่งเปนกระบวนการในบทตอไป
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (electronic commerce) เปนคําที่รูจักกันแพรหลายในยุค
ที่อินเทอรเน็ตพัฒนาขึ้นจนเชื่อมโยงคอมพิวเตอรนับลานๆ เครื่องทั่วโลกไวดวยกัน
เปนการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการทําธุรกิจไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม มีผูใหคํานิยามของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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ไวตางๆ นานา แตยังไมมีนิยามใดไดรับการยอมรับอยางเปนสากล เนื่องจากแตละคนมีมุมมอง
และขอบเขตมโนทัศนที่แตกตางกัน
ดังตัวอยางในจดหมายขาวของศูนยพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส: 2542) ตอไปนี้
"พาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส" (ECRC
Thailand,1999)
"พาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือ การทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ประมวลและการสงขอมูลที่มีขอความ เสียง และภาพ ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรวมถึง
การขายสินคาและบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส,
การขนสงผลิตภัณฑที่เปนเนื้อหาขอมูลแบบ
ดิจิทอลในระบบออนไลน, การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส, การจําหนายหุนทางอิเล็กทรอนิกส, ใบ
ตราสง, การประมูล, การออกแบบและวิศวกรรมรวมกัน, การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ, การขาย
ตรง, การใหบริการหลังการขาย ทั้งนี้ใชกับสินคา (เชนสินคาบริโภค, อุปกรณทางการแพทย) และ
บริการ (เชน บริการขายขอมูล, บริการดานการเงิน, บริการดานกฎหมาย) รวมทั้งกิจการทั่วไป
(เชน สาธารณสุข, การศึกษา, ศูนยการคาเสมือน)" (European Union, 1997)
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ไดกําหนดขอบเขตของประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามนิยามของ Lawrence et al (1998: 2-3 quoted in Mitchell 2000) ที่วา
“พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหมายถึงการซื้อขายขอมูล ผลิตภัณฑ และบริการผาน
เครือขายคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบันและในอนาคต โดยใชเครือขายจํานวนมหาศาลที่ประกอบขึ้น
เปนอินเทอรเน็ต”
เนื่องจากเห็นวาอินเทอรเน็ตเปนที่นิยมเพราะเปนชองทางการคาที่ใหญที่สุด และ
สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วทั่วโลกผานเวิลดไวดเว็บ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีรูปแบบตางๆ ตามลักษณะของธุรกิจ เชน electronic
marketplace และ online auction และแบงตามคูคาไดเปนสี่ประเภทที่กลาวถึงกันมากคือ
business-to-business, business-to-consumer, business-to-government และ consumerto-consumer
และจากการประมวลขอมูลจากแหลงตางๆ พบวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมี
องคประกอบใหญๆ สี่ดานตามกระบวนการซื้อขายคือ
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1. เว็บไซต (Web site) สําหรับเปนที่แสดงสินคาและประตูสูการซื้อขาย
2. การชําระเงิน (payment) ลูกคาสามารถเลือกวิธีชําระเงินไดหลายวิธี
หลังจากตัดสินใจซื้อสินคาแลว โดยการชําระเงินดวยบัตรเครดิตเปนวิธีที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
ในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Gartner Group 2002 quoted in ePaynews.com 2003)
3. การรักษาความปลอดภัย (security) ขอมูลในการทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสนับเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลสวนตัว เชน ขอมูลบัตรเครดิต ดังนั้นจึง
ตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในดานตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการและ
ลูกคา
4. การตลาด (marketing) ไดแกการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือ
เว็บไซตของตนใหเปนที่รูจักดวยสื่อชนิดตางๆ การบริการเพื่อสรางความพอใจและดึงดูดลูกคา
และการวัดผลการดําเนินงานโดยดูจากจํานวนและความสนใจของผูเยี่ยมชมเว็บไซต รวมถึงความ
พึงพอใจของลูกคาซึ่งวัดไดจากอัตราการเปนลูกคาและการเสียลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังมีรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากเปน
การผสมผสานสองศาสตรใหญเขาดวยกันคือการทําธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตเพื่อ
นําเสนอภาพรวมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในดานหลักๆ จึงวางขอบเขตเนื้อหาที่จะนําเสนอไว
เพียงเทานี้
ปญหาและแนวทางแกไข
ในขั้นตอนของการเตรียมขอมูลเพื่อทําประมวลศัพทและสรางคลังขอมูลภาษาพบ
ปญหาบางประการและไดเสนอแนวทางแกไขดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การคัดเลือกขอมูล
ขอมูลดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นมีมากมายทั้งที่เปนหนังสือและ
บทความทางอินเทอรเน็ต จึงไมมีปญหาเรื่องขอมูลไมเพียงพอ แตในทางกลับกันคือมีปญหาเรื่อง
ขอมูลมากเกินไป ดังนั้นจึงตองใชเวลานานในการคัดเลือกขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตที่
กําหนดมากที่สุด
แตพบวาขอมูลที่เปนหนังสือหรือบางครั้งแมแตขอมูลที่เปนบทความทาง
อินเทอรเน็ตมักมีเนื้อหาที่มากหรือกวางกวาขอบเขตที่ตองการ และไมสามารถตัดบางบทบางตอน
ออกไดเนื่องจากเนื้อหาบางสวนในบทนั้นเปนเรื่องที่ตองการ ถาใชวิธีตัดตอนเปนสวนๆ ก็จะตองใช
เวลานาน ดังนั้นจึงใชขอมูลทั้งหมด แลวคัดกรองออกในขั้นตอนการดึงศัพท นอกจากนี้ยัง
พิจารณาความนาเชื่อถือของผูเขียนประกอบดวย
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ทั้งนี้มีขอสังเกตวาขอมูลที่อยูในสถานการณการสื่อสารประเภทที่ 1 คือ
ระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูเชี่ยวชาญนั้นมักอยูในรูปรายงานการวิจัยหรือบทความ แตที่พบสวนใหญ
มักเปนขอมูลการวิเคราะหผลิตภัณฑที่ใชในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการวิเคราะหในเชิง
กวางถึงผลกระทบที่พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีตอสิ่งอื่นๆ ทําใหมีขอมูลที่นํามาใชไดนอย และ
ขอมูลที่นาสนใจหลายๆ เรื่องจะตองเสียคาธรรมเนียมในการใช จึงไมสามารถนํามาใชได แนวทาง
แกไขสําหรับการวิจัยครั้งนี้คือพยายามหาขอมูลอื่นๆ
ในหัวขอเดียวกันหรือใกลเคียงกันจาก
แหลงขอมูลที่ไมเสียคาใชจายมาใชแทน
2. การจัดเก็บขอมูล
ขอมูลเอกสารที่ใชในการทําวิจัยนั้น
เมื่อนํามาสแกนเพื่อจัดเก็บเปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะประสบปญหาขอมูลที่ไดไมมีความชัดเจนสมบูรณ
กลาวคือตัวอักษร
ปรากฏขาดๆ หายๆ หรือเปนอักขระอื่น เชน "~" หรือ "!" เมื่อวิเคราะหสาเหตุแลวสรุปไดวาเปน
เพราะกดหนาหนังสือแนบกับตัวอานของเครื่องสแกนไมสนิทโดยเฉพาะสวนที่ใกลสันหนังสือ ทํา
ใหเครื่องสแกนอานไดไมทั่วถึง ถาเปนหนังสือที่ไมหนามาก ปญหาเชนนี้จะลดลง แตถาเปน
หนังสือเลมใหญและหนา การสแกนจะทําไดลําบากยิ่งขึ้น ทางแกไขคือตองพยายามกดหนังสือให
แนบสนิท แตพบวาทําใหหนังสือแบะจนหนาหนังสือหลุดออกมาเปนแผนๆ ถาเปนหนังสือสวนตัว
ปญหานี้คงไมกอใหเกิดผลกระทบอะไรมากนัก แตเนื่องจากบางเลมเปนหนังสือของหองสมุดซึ่ง
ตองรักษาใหดี จึงไดหาทางแกไขโดยการถายเอกสารแลวสแกนคราวละแผน ปรากฏวาเปนวิธีที่
ไดผล แตขอมูลที่ออกมามีหลายสวนที่ยังขาดหายหรือผิดพลาด ทั้งนี้เพราะเอกสารนั้นถายมาไม
ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณใกลสันหนังสือ ปญหาอีกประการที่พบนอกเหนือจากปญหาขอมูลขาด
หายหรือผิดพลาดจากตนฉบับที่ใชสแกน คือโปรแกรมอานและแปลงขอมูลออกมาไมถูกตอง ใน
ที่นี้ใชโปรแกรม OmniPage Pro 10.0 พบวามีการแปลงตัวอักษรที่มีลักษณะใกลเคียงกันออกมา
ผิดพลาด เชน return เปน retum, IT เปน TT หรือ b2b เปน 626 เปนตน
วิธีแกไขคือตองตรวจสอบดวยตัวเองและใชโปรแกรมตรวจการสะกดของ
Microsoft Word เขาชวยเพื่อเปนการประหยัดเวลา แตขอเสียของโปรแกรมนี้คือ ถาหากคําที่แปลง
มานั้นถึงแมจะผิดจากตนฉบับ แตเปนคําที่มีความหมาย ก็จะตรวจไมพบ เชน จาก clearly เปน
dearly จึงเปนขอที่ควรระวังสําหรับผูที่ใชวิธีตรวจสอบดวยโปรแกรมนี้ อยางไรก็ตาม การใช
โปรแกรมตรวจการสะกดจะชวยแบงเบาภาระของผูทําวิจัยไปไดมาก เนื่องจากพบวาขอผิดพลาด
ที่กลาวมานั้นมีเพียงเล็กนอย แตผูทําวิจัยอาจอานทวนซ้ําอีกครั้งเพื่อความแนใจ
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คลังขอมูลภาษาที่สรางไวนี้เปนสวนสําคัญของการทําประมวลศัพท เนื่องจากเปน
ฐานขอมูลสําหรับดึงศัพทและคนหาขอมูลเกี่ยวกับศัพทคํานั้นๆ เพื่อนําไปบันทึกในบันทึกขอมูล
ศัพทเบื้องตนและบันทึกขอมูลศัพท กลาวไดวาคลังขอมูลภาษาเปนรากฐานของประมวลศัพท
ดังนั้นผูทําวิจัยควรจัดทําดวยความรอบคอบ

บทที่ 4
กระบวนการดึงศัพท
หลังจากจัดทําคลังขอมูลภาษา (corpus) และไดกรอบมโนทัศนในเรื่องพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแลว ขั้นตอนตอไปคือการดึงศัพท (term extraction) ออกจากคลังขอมูลภาษา ใน
บทนี้จะอธิบายกระบวนการที่ใชในการดึงศัพทสําหรับงานวิจัยฉบับนี้ พรอมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น
และแนวทางแกไข นอกจากนี้ยังไดทดลองดึงศัพทดวยวิธีการอื่นแบบงายๆ แลวสรุปขอดีขอเสีย
ของแตละวิธี เพื่อนํามาพิจารณาวากระบวนการใดจะทําใหดึงศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เปนการทดลองสําหรับผูที่จะทําประมวลศัพทตอไปที่จะไดนําไปใชเปนวิธีเริ่มตนในการดึง
ศัพท
วาดวยการดึงศัพท
การดึงศัพทคือการนําศัพทออกมาจากคลังขอมูลภาษา
ซึ่งเปนกระบวนการ
พื้นฐานที่สําคัญในการไดศัพทมาวิเคราะหเพื่อนําไปสูการสรางชุดศัพทที่สมบูรณในสาขาวิชาที่
วิจัยนั้น ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 วา ศัพท (term) นั้นแตกตางจากคํา (word) นั่นคือศัพทจะ
บงบอกถึงลักษณะเฉพาะในสาขาวิชาหนึ่งๆ
แตในเมื่อตัวบทเฉพาะดานของสาขาวิชาที่
ทําการศึกษานั้นยอมมีทั้งศัพทและคําอยูรวมกัน จึงเปนปญหาวาจะมีวิธีใดบางที่ชวยแยกศัพท
ออกมาได นักศัพทวิทยาจึงวิเคราะหและเสนอแนวทางหรือหลักเกณฑตางๆ ที่ชวยในการดึงศัพท
เชน เกณฑความถี่และการเกิดรวมกันของศัพทหรือที่เรียกวา collocation ที่ Yang (1986) ใช
เกณฑการอางถึงทั่วไป (generic reference) และเกณฑสัญญาณทางภาษา (linguistic signal)
ของ Pearson (1998) และเกณฑการสังเกตศัพทของ Cabré (1999) เปนตน
ในเรื่องเกณฑความถี่และการเกิดรวมกันของศัพทนั้น Yang (1986: 93 quoted
in Pearson 1998: 122) มีแนวคิดวาศัพทมักจะพบในเรื่องเฉพาะ ดังนั้นจึงสามารถระบุศัพทเดี่ยว
ไดจากความถี่ที่ปรากฏ และระบุศัพทประสมไดจากการเกิดรวมกัน สวน Pearson (1998) มอง
เกณฑการอางถึงทั่วไปวาเปนเกณฑที่พิจารณาความเปนสากลของศัพท โดยมีสมมติฐานวาศัพท
คือคําที่อางถึงประเภท (class) ของสิ่งทั่วไป ไมใชสิ่งที่เฉพาะเจาะจง และดังนั้นจะปรากฏในรูปที่มี
คํานําหนานามแบบไมเฉพาะเจาะจง (indefinite article) หรือไมมีคํานําหนานามเลย สวนเกณฑ
สัญญาณทางภาษาจะพิจารณาวาคําที่เขาเกณฑการอางถึงทั่วไปและปรากฏตามหลังคํากลุมหนึ่ง
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เชน called, known as และ The term เปนตน นาจะเปนศัพท สําหรับเกณฑขอสังเกตศัพทของ
Cabré (1999: 137) มีรายละเอียดดังนี้
• เปนคําเดี่ยวที่มีนามวลีขยาย เชน first price sealed bid auction
• ไมสามารถแทรกองคประกอบทางภาษาลงไปในวลีที่เปนศัพทได เชน cost
per thousand ไมใช cost per a thousand
• ไมสามารถปรับเปลี่ยนสวนใดสวนหนึ่งในวลีนั้นไดโดยอิสระ เชน businessto-consumer ไมใช business-to-consumers หรือ businesses-to-consumer
• ศัพทคํานั้นสามารถใชคําพองมาแทนที่ได เชน ad click rate มีความหมาย
ตรงกับ click-through rate ดังในประโยคนี้
“ad click rate
Sometimes referred to as "click-through rate," this is the number of ad
clicks as a percentage of ad views.” (E170.txt)
• ศัพทนั้นมีคําตรงขามในสาขาเดียวกัน เชน encryption ตรงขามกับ
decryption ในประโยค “Encoding the contents of the message in such a way that hides
its contents from outsiders is called encryption. The encrypted message is called the
ciphertext. The process of retrieving the plaintext from the ciphertext is called
decryption.” (E110.txt)
• ถาเปนคําประสม เมื่อแยกแตละคําออกมา จะมีความหมายตางไป เชน
search engine ซึ่งหมายถึงโปรแกรมสําหรับคนหาขอมูล เชน Most Web sites of any size and
complexity need both a search engine, which allows searching by keyword, and a set of
categories. (E164.txt) ถาแยกแปลคําวา engine คําเดียวจะหมายถึงเครื่องจักรหรือเครื่องยนต
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดนําเกณฑตางๆ ดังกลาวของนักศัพทวิทยามาใชตามความ
เหมาะสม โดยจะกลาวถึงรายละเอียดการใชและผลลัพธที่ไดในหัวขอตอไป
ขั้นตอนการดึงและคัดเลือกศัพท
ดังที่ไดกลาวมาแลววาการดึงศัพทศัพทคือการนําศัพทที่เกี่ยวของออกมาจาก
คลังขอมูลภาษา เมื่อไดศัพทแลว จะตองนํามาคัดเลือกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใหแนใจวาศัพทที่ไดมานั้น
เปนศัพทที่ตรงตามความตองการอยางแทจริง
การดึงศัพทในวิทยานิพนธฉบับนี้ไดใชเกณฑ
สัญญาณทางภาษาของ Pearson (1998) เปนเกณฑหลัก เนื่องจากเปนวิธีที่มีตัวบงชี้ศัพทที่
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ชัดเจน สวนเกณฑการอางถึงทั่วไปนั้นจะนํามาพิจารณารวมกับเกณฑสัญญาณทางภาษา กลาว
โดยงายคือใชเกณฑสัญญาณทางภาษาเปนเกณฑแรก
แลวจึงพิจารณาดวยเกณฑการอางถึง
ทั่วไปเปนเกณฑที่สอง เหตุผลที่ไมใชเกณฑการอางถึงทั่วไปเปนเกณฑแรกดังที่ Pearson (1998:
128) ไดใหความเห็นไววาเปนเกณฑแรกและเปนเกณฑที่สําคัญที่สุด เนื่องจากเกณฑดังกลาวถือ
วาศัพทจะปรากฏในรูปที่มีคํานําหนานามแบบไมเฉพาะเจาะจง เชน a หรือ an เชน คําวา digital
signature ในประโยค The encrypted message digest is what is commonly referred to as a
digital signature. (EB01.txt) หรือไมมีคํานําหนานามเลยเชน spam ในประโยค Spam is the
cheapest system when you take into account how many people you reach. (E093.txt) ซึ่ง
เปนเกณฑที่กวางมาก
หากใชเกณฑนี้พิจารณาคําทั้งหมดจากคลังขอมูลภาษา จะตองใช
เวลานาน และอาจมีขอผิดพลาดได เนื่องจากคําธรรมดาก็มีคํานําหนานามหรือไมมีคํานําหนานาม
ได เชน Thus, a user that clicks on the hypertext link at one site may "jump" to another
site. (EB01.txt) หรือ Advice can also be seen as a comfort factor. (EB02.txt) ดังนั้นเกณฑนี้
จึงนาจะนํามาใชเพื่อตรวจสอบความเปนศัพทหลังจากที่ดึงศัพทออกมาแลว สวนเกณฑอื่นๆ ที่
นํามาใชรวมกับเกณฑของ Pearson (1998) คือเกณฑของ Cabré (1999) ที่ไดอธิบายไวขางตน
และกรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (กลาวถึงแลวในบทที่ 3) ซึ่งเปนตัวกําหนดขอบเขตเนื้อหาที่วิจัย
รายละเอียดในการดึงและคัดเลือกศัพทมีดังนี้
1. ใชเกณฑสัญญาณทางภาษาดึงศัพทออกจากคลังขอมูลภาษา โดย
คนหาในโปรแกรม Concordancer for Windows Version 2.0 (July 1996)1 ดวยคําที่ Pearson
(1998: 130-134) เสนอไว ไดแก denote, called, known as, i.e., e.g., the term, “…”, This
process, This method และ This device ระหวางการทํางานในขั้นตอนนี้พบวามีคําที่สามารถ
เปนสัญญาณทางภาษาไดเชนกัน คือคําวา referred to as และ defined as ซึ่งไดนํามาใชดวย
และไดผลตางๆ ออกมาดังนี้
denote - มี 7 คําที่นาจะเปนศัพท จากรายการตางๆ ที่ดึงออกมาได
พบวาคําที่นาจะเปนศัพทจะอยูกอนคําวา denote เล็กนอย เชน We prefer to use business-tobusiness (b2b) to denote dynamic systems relationships between business partners.
(EB02.txt) แตก็มีบางกรณีที่ศัพทอยูในประโยคกอนหนาประโยคที่มีคําวา denote เชน Businessto-consumer, therefore, does not mean volume business. Rather, it denotes a type of
1

โปรแกรมสําหรับวิเคราะหคาํ รวมถึงตรวจสอบลักษณะ ไวยากรณ และการใช สามารถดาวนโหลดไดที่
http://www.ifs.tu-darmstadt.de/linglit/wconcord.htm
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customer relationship: one oriented to individuals acting in a personal or family capacity.
(EB02.txt) บางครั้งก็พบวา denote เกิดรวมกับคําอื่นที่บงบอกถึงความเปนศัพท เชน A control
risk is a term used to denote a situation in which the expected benefits of additional
controls may not exceed their implementation and maintenance costs. (EB01.txt) แตคํา
วา denote ไมไดบงบอกถึงศัพทเสมอไป บางครั้งก็เปนการอธิบายตัวยอหรือสัญลักษณที่ใช เชน
Let PAdikt denote the event that consumer i is exposed to the passive ad for sponsor k
during visit t. (E143.txt)
called - มี 280 คําที่นาจะเปนศัพท พบวาสวนใหญแลวคําที่ตามหลัง
called จะเปนศัพท เชน Another form of authentication called biometrics requires that
some physically unique characteristics of the user be used for identification. (EB01.txt)
แตก็มีบางกรณีที่ไมใชศัพท
แตเปนชื่อเฉพาะอยางชื่อของหนวยงานหรือผลิตภัณฑ
เชน
Furthermore an initiative of the nine regional governments called APTA (Austrian Platform
for Telematics Applications) is organising awareness events in electronic commerce,
EDI, Telework, Multimedia and other areas of the Information Society. (E105.txt) หรือ
บางกรณี คําที่นาจะเปนศัพทอาจอยูกอนหนาคําวา called เชน E-squared (as it's
affectionately called) permits making changes to programs, increasing the SmartCard's
flexibility but also exposing it to various types of nasty security attacks. (E045.txt)
บางครั้งพบวานิยามอยูกอนหนา called เชน The process of determining that a trading
partner is indeed who he or she claims to be is called authentication. (EB01.txt)
นอกจากนี้ยังพบวา ถามีคําวา “also” อยูดวยเปน also called คําที่อยูขางหนาจะเปนศัพทเชนกัน
โดยจะเปนคําพอง (synonym) เชน A fourth member of this category is the second price
sealed bid auction, also called the Vickrey auction. (E146.txt)
known as - มี 71 คําที่นาจะเปนศัพท พบวาคําที่ปรากฏตามหลังจะ
เปนศัพท เชน Transactions in amounts between 25 cents and $10, typically made in
order to download or access graphics, games, and information, are known as
micropayments. (E100.txt) และจะเห็นวาประโยคขางหนา known as มักเปนคําอธิบายหรือ
นิยามของศัพทที่ตามมา นอกจากนี้ยังพบวาถามีคําวา “also” อยูดวยเปน also known as คําที่
อยูขางหนาจะเปนศัพทเชนกัน โดยจะเปนคําพอง เชน Digital marketplaces, also known as
exchanges, have hit full speed in the past nine months. (E070.txt)
i.e. - มี 52 คําที่นาจะเปนศัพท มักพบวาคําที่อยูหนา i.e. เปนศัพท และ
ประโยคที่ตามหลัง i.e. เปนนิยามหรือคําอธิบาย เชน Aggregate counts of clickthroughs or
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click rates (i.e., the ratio of passive ad clicks to passive ad impressions) are actually
preferable, since they measure actual exposure to passive ads and a commitment by
the consumer to view the active advertising content. (E143.txt) แตก็มีบางกรณีที่เปนเพียง
การขยายความประโยค เชน By model checking, access to E-tier objects must be done
through the proper gateway, i.e. G-tier objects can be verified. (E160.txt)
e.g. - มี 33 คําที่นาจะเปนศัพท บางกรณีพบวาคําที่อยูหนา e.g. เปน
ศัพท และคําหรือประโยคที่ตามหลัง e.g. เปนตัวอยาง เชน The Client Help Desk even
mentions "horizontal portals" (e.g. Yahoo!, see above) adding that these are "all-purpose
portals." (E055.txt) แตสวนใหญพบวาเปนการอธิบายประโยคหรือยกตัวอยางเทานั้น โดยที่ไมมี
ศัพทอยูหนา e.g. เลย เชน Other possible system of collecting fees (for using someone
else's idea) may depend on the value created by using that idea (e.g. instead of
charging copyright or patent rights on a tractor, but on the value of crop each year
raised by the tractor), or a flat fee for unlimited use, etc. (E099.txt)
the term - มี 64 คําที่นาจะเปนศัพท โดยศัพทจะปรากฏตามหลัง เชน
The term electronic purse is used to refer to monetary value that is loaded onto the
smart card's microprocessor and that can be used by consumers for purchases.
(EB01.txt) และพบวามักจะมีการเนนวาเปนศัพทโดยใชเครื่องหมายอัญประกาศรวมดวย เชน
The term "electronic commerce" has evolved from its meager notion of electronic
shopping to mean all aspects of business and market processes enabled by the Internet
and the World Wide Web technologies. (E099.txt)
“…” - ไมสามารถใชโปรแกรม Concordancer for Windows คนหาได
แตพบหลายรายการที่เกิดรวมกับสัญญาณทางภาษาคําอื่นๆ เชน A governing party called
"certification authority" issues the certificate. (E155.txt) และ While these sites facilitate Ecommerce, the term "E-commerce" has been used more with regards to web sites that
actually directly buy and sell merchandise. (E114.txt)
This process - มี 3 คําที่นาจะเปนศัพท โดยพบวาจะอยูตามหลังศัพท
เชน Authorization. This process checks whether funds are available for purchases.
(E115.txt) แตสวนใหญจะเปนการกลาวถึงกระบวนการหรือ process นั้นๆ โดยที่ไมมีตัวศัพท
เชน As each page is explored, theoretically the program generating the site can create
more. This process can continue ad infinitum, and the robot is lost. (E138.txt)
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This method - ไมพบคําที่นาจะเปนศัพทในคลังขอมูลภาษานี้ สวน
ใหญจะพบวาเปนลักษณะบรรยายแตไมมีตัวศัพท เชน Requests for file access may be
authenticated here or may be passed directly to the appropriate FTP or Telnet server on
the DMZ. This method has the advantage of being able to mask the host name of the
DMZ server; the user only has to name the proxy server/gateway's host name. (EB01.txt)
This device - มี 1 คําที่นาจะเปนศัพท โดยจะปรากฏในประโยคกอน
หนา เชน Let's start with the intelligent toaster. This device has become part of the
mythology of the high-tech world. (EB02.txt)
referred to as - มี 50 คําที่นาจะเปนศัพท โดยจะปรากฏหลังคํานี้ และ
ประโยคขางหนาเปนนิยามหรือคําอธิบาย เชน The encrypted message digest is what is
commonly referred to as a digital signature. (EB03.txt) แตก็พบวามีกรณีที่คําที่เปนศัพทอยู
หนาคํานี้ดวย เชน Spam is referred to as "postage due marketing" because the thousands
of messages (even millions) sent reside on the recipients' host computers until they are
deleted, and the storage of such messages cost businesses money. (EB01.txt)
defined as - มี 25 คําที่นาจะเปนศัพท โดยทั่วไปคําที่นาจะเปนศัพทจะ
ปรากฏอยูหนาคํานี้ สวนที่ปรากฏหลังคํานี้มักจะเปนนิยาม เชน "Electronic signature" is
defined as "electronic sound, symbol or process attached to or logically associated with
an electronic record by a person or an electronic agent and executed or adopted by a
person with the intent to sign the electronic record." (E021.txt) แตก็มีบางกรณีที่ศัพทอยู
ตามหลัง และสวนที่อยูกอนหนาเปนนิยาม เชน The time between the consumer entry and
exit from a Web site is defined as the visit duration (or session duration if only one site
was visited during the session). (E143.txt)
2. นําคําที่ไดไปพิจารณาดวยเกณฑการอางถึงทั่วไปของ Pearson
(1998) และเกณฑของ Cabré (1999) พบวาผานเกณฑทั้งหมด แตมีขอควรระวังบางประเด็น ซึ่ง
จะนําเสนอตอไปในสวนของปญหาและแนวทางแกไข
3. พิจารณาตอไปดวยกรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่วางไว พบวามีทั้ง
ศัพทที่อยูนอกขอบเขตที่กําหนด เชน mobile commerce ซึ่งหมายถึงการพาณิชยทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ ในประโยค The term mobile commerce has been used to refer to
standards efforts in this area, but the salient value to the potential user is not so much
mobility as its corollary: freedom from physical network attachment. (EB02.txt) และศัพทที่
ลึกกวาขอบเขตที่กําหนด เชน SSL handshake ซึ่งเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลของ SSL
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ศัพทที่กลาวมานี้แมจะผานเกณฑอื่นๆ ขางตน แตถาไมไดอยูในขอบเขตที่กําหนดนี้ก็ตองตัดทิ้งไป
ดังเชนคําวา SSL handshake ซึ่งพบในประโยค An SSL session always begins with an
exchange of messages called the SSL handshake. (E132.txt) เมื่อตรวจสอบแลวไม
สามารถปรับเปลี่ยนหรือแทรกคําใดๆ ลงไปได เชน ไมอาจเปน SSL handshakes หรือ SSL for
handshake และเมื่อแยกคําแลวมีความหมายตางไปคือ handshake แปลวาการจับมือ ในขณะที่
SSL handshake คือการแลกเปลี่ยนขอมูลของ SSL แตเนื่องจากเปนศัพทเฉพาะที่ลึกเกินกวา
ขอบเขตที่กําหนด จึงตองคัดออก
สรุปผลการดึงและคัดเลือกศัพท - การดึงศัพทดวยสัญญาณทางภาษาทําให
ไดคํามาทั้งหมด 584 รายการ เมื่อตัดคําที่ซ้ํากันและผานการคัดเลือกตามเกณฑตางๆ แลวพบวา
เปนศัพทในขอบเขตที่กําหนดจํานวน 118 คํา ซึ่งศัพทชุดนี้จะนําไปวิเคราะหเพื่อจัดทํามโนทัศน
สัมพันธตอไป
ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาที่พบในการดึงศัพทดวยสัญญาณทางภาษามีดังนี้
1. ปญหาจากโปรแกรม
โปรแกรม Concordancer for Windows เปนโปรแกรมที่คนหาคําแบบ
ตรงตัว จึงเปนปญหาสําหรับสัญญาณทางภาษาที่เปนคํากริยา อยางคําวา denote กลาวคือ
รายการคําที่ไดจะเปนรายการที่มีคําวา denote อยูดวยเทานั้น แตจะไมแสดงรายการที่มีคําวา
denotes หรือ denoted ทั้งที่มีความหมายเดียวกัน เพียงแตผันรูปตามประธานหรือตามกาลของ
ประโยค วิธีแกไขคือคนซ้ําดวยตัวสะกดที่ตางกัน เพื่อใหแนใจวาจะไมมีศัพทหลุดรอดไป
ปญหาอีกประการหนึ่งของโปรแกรมนี้คือไมสามารถคนหาดวย
เครื่องหมายได เชน . และเครื่องหมายอัญประกาศ (“) ดังนั้นเมื่อคนหาสัญญาณทางภาษาคําวา
i.e. และ e.g. จึงตองใชวิธีคนดวยคําวา i แลวเลือกใหจัดเรียงทางดานขวาของประโยค จากนั้นลบ
ใหเหลือเฉพาะรายการที่เปน i. จึงจะไดรายการประโยคที่มีคําวา i.e. และเมื่อตองการคนหาคําวา
e.g. ก็ใหใชวิธีเดียวกันนี้ แตเปลี่ยนจากตัว i เปนตัว e จึงจะไดผลลัพธตามตองการ
สําหรับเครื่องหมายอัญประกาศนั้น ไมสามารถคนไดเลย จึงไดทดลอง
คนดวยฟงกชันคนหาของ Microsoft Word แทน โดยใชคําสั่ง find คนหาเครื่องหมาย “ ปรากฏวา
จะตองใชเวลานานในการพิจารณาคําที่พบ
เนื่องจากคําสั่งนี้จะบอกตําแหนงคําที่คนหาทีละ
ตําแหนง ไมไดแสดงรายการทั้งหมดที่พบในคราวเดียวเหมือนโปรแกรม Concordancer for
Windows ทําใหดูยาก นอกจากนี้พบวาเครื่องหมายนี้มักเปนการใชเพื่อเนนความหมาย เชน
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Electronic commerce allows a marketplace to exist where buyers and sellers can "meet"
and transact with one another. (EB01.txt) หรือเปนเครื่องหมายอัญประกาศที่แสดงคําพูดจริงๆ
ไมใชการเนนวาเปนศัพท เชน "You can spend a lot of money on systems redundancy for
the days you have huge [trading] volumes, but the question is, how much are you willing
to spend and how much risk are you willing to take that you'll have an outage?" said
Octavio Marenzi, research director at Meridien Research Inc. in Newton, Mass.
(EB01.txt)
ดังนั้นในเมื่อสัญญาณทางภาษาคํานี้ทําใหเกิดความลาชาและบงบอกศัพทไดไม
ชัดเจน จึงนาจะตัดออกได ไมจําเปนตองนํามาใชคนหาคําศัพท อีกทั้งยังมีสัญญาณทางภาษาคํา
อื่นๆ ที่ใชไดผล
2. ปญหาจากเกณฑที่ใชในการคัดเลือก
บางเกณฑที่นํามาใชไมสามารถยึดตามไดทุกกรณี ดังเชนเกณฑการอาง
ถึงทั่วไปของ Pearson (1998) ที่กลาววาศัพทจะมีคํานําหนานามแบบไมเฉพาะเจาะจง (a หรือ
an) หรือไมมีคํานําหนานามเลย เนื่องจากพบวาผูเขียนบางคนตองการเนนศัพท จึงใชคํานําหนา
นามแบบเฉพาะเจาะจง (the) เชน The Merchant's Bank, sometimes called the Acquiring
Bank, opens a Merchant Credit Card Account for the merchant, allowing deposits based
on credit card transactions. (E077.txt) ถายึดเกณฑดังกลาวนี้ คําวา acquiring bank ก็จะไม
ถือวาเปนศัพท และจะตองถูกตัดออก ทั้งที่จริงๆ แลวเปนศัพท ดังนั้นจึงตองพิจารณาอยาง
ระมัดระวังโดยอาศัยความรูในสาขาวิชานั้นประกอบดวย
การทดลองดึงศัพทดวยวิธีอื่น
ดังไดกลาวมาแลววาในบทนี้จะมีการทดลองใชวิธีดึงศัพทอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาวิธี
ใดเปนวิธีดึงศัพทขั้นตนที่ไดผลดีที่สุด อันจะเปนประโยชนตอผูทําวิจัยคนตอๆ ไป ในสวนนี้จึงเปน
การอธิบายรายละเอียดและผลลัพธของการทดลองดังกลาวโดยแบงไดเปนสามวิธีคือ
วิธีที่ 1 หาคําสําคัญและการเกิดรวมกันของศัพท โดยนําคําสําคัญจากดรรชนีไป
หาการเกิดรวมกันของศัพทดวยโปรแกรม จากสมมติฐานวาคําสําคัญในตัวบทเฉพาะดานนาจะ
เปนศัพท และคําที่เกิดรวมกันโดยมีความถี่และคานัยสําคัญในระดับหนึ่งมีแนวโนมที่จะเปนศัพท
คาดวาวิธีนี้นาจะทําใหสามารถดึงคําที่เปนศัพทออกมาไดอยางถูกตองและมากที่สุด
วิธีที่ 2 คัดศัพทตามความถี่ โดยกําหนดความถี่ขั้นต่ําในการปรากฏของคําเดี่ยว
และคําประสมทั้งหมดในคลังขอมูลภาษา จากสมมติฐานที่วาคําที่ปรากฏในตัวบทของสาขาวิชา

38

เฉพาะโดยมีความถี่ในระดับหนึ่งนาจะเปนศัพท วิธีนี้จะไดผลลัพธออกมาอยางงายดาย แตคาด
วาจะตองคัดเลือกศัพทในขั้นตนเปนจํานวนมาก เพราะผลที่ไดจะเปนทุกคําที่ปรากฏในคลังขอมูล
ภาษา เชน ตัวเลขหรือเครื่องหมายตางๆ ซึ่งไมเกี่ยวของ
วิธีที่ 3 คัดศัพทตามความถี่แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือก สมมติฐานของวิธีนี้
คือคําที่ปรากฏในตัวบทของสาขาวิชาเฉพาะโดยมีความถี่ในระดับหนึ่งนาจะเปนศัพท
และ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะจะทราบดีวาคําใดเปนศัพทในสาขานั้น
วิธีนี้นาจะไดศัพทที่
เกี่ยวของมากที่สุด เพราะผูเชี่ยวชาญคัดเลือกเอง
รายละเอียดของแตละวิธีมีดังตอไปนี้
วิธีที่ 1 การหาคําสําคัญและการเกิดรวมกันของศัพท
หากใชเกณฑความถี่ดึงคําเดี่ยวออกมาจากคลังขอมูลภาษาที่มีขนาด
ใหญเชนนี้ ยอมไดคําออกมาเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน ถากําหนดความถี่ขั้นต่ําไวที่ 100 จะได
ผลลัพธออกมาทั้งหมดถึง 1,206 ระเบียน ซึ่งตองใชเวลานานในการคัดคําที่ไมเกี่ยวของ เชน
คําสันธาน คําบุพบท นอกจากนี้ ดังที่ไดกลาวมาแลววาฐานขอมูลหลักของคลังขอมูลภาษาในที่นี้
คือหนังสือซึ่งมีดรรชนี และเนื่องจากดรรชนีคือรายการบัญชีคําหรือวลีที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบดวย
การวิเคราะหเนื้อหาสําคัญและแนวคิดของความรู และยึดถือคําที่กําหนดไวเปนมาตรฐานหรือคํา
สําคัญจากเนื้อหาเรื่องราวนั้นๆ มาจัดทําเปนดรรชนี (วลัยพร 2528: 60, 62) ดังนั้นแทนที่จะใช
เกณฑความถี่ดึงคําที่อาจเปนศัพทออกจากคลังขอมูลทั้งหมด ก็ใชดรรชนีใหเปนประโยชน โดยนํา
คําจากดรรชนีของหนังสือทั้งสี่เลมมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาคําที่เหมือนกันอยางนอยสามเลมจาก
สี่เลม เพื่อยืนยันวาเปนคําสําคัญที่พบบอย แตเนื่องจากคําที่ไดจากโปรแกรมเปรียบเทียบขอมูลนี้
จะเปนคําเดี่ยว ดังนั้นจึงตองนําคําเดี่ยวดังกลาวไปหาคําประสมในโปรแกรมอื่นๆ ขั้นตอนการ
ทํางานของวิธีนี้แบงไดดังนี้
1.
เปรียบเทียบดรรชนีจากหนังสือแตละเลมเพื่อหาคําที่ปรากฏ
เหมือนกันในดรรชนีของหนังสืออยางนอยสามเลมจากสี่เลมโดยใชโปรแกรม DocCompare 1.022
และใชสูตรดังนี้ [1 ∩ 2 ∩ (3+4)] U [3 ∩ 4 ∩ (1+2)] นั่นคือ หาอินเตอรเซ็กต (intersect)
หรือคําในดรรชนีที่ปรากฏทั้งในหนังสือเลมที่หนึ่งและสองกอน
จากนั้นจึงนําผลลัพธที่ไดไปหา
อินเตอรเซ็กตกับคําจากดรรชนีของเลมที่สามและสี่รวมกัน
ขั้นตอมาคือหาอินเตอรเซ็กตของ
ดรรชนีในหนังสือเลมที่สามและสี่ แลวจึงนําผลลัพธไปหาอินเตอรเซ็กตกับคําจากดรรชนีของเลมที่
2

โปรแกรมสําหรับเปรียบเทียบคําในเอกสารสองฉบับ สามารถดาวนโหลดไดที่
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/ling/wire.htm

39

หนึ่งและสองรวมกัน จากนั้นใหนําผลลัพธของขั้นแรกมาหายูเนียน (union) กับผลลัพธของขั้นที่
สอง กลาวโดยงายคือรวมผลลัพธทั้งสองเขาดวยกัน วิธียูเนียนจะตัดคําที่ซ้ํากันในผลลัพธออกและ
แสดงเพียงหนึ่งคํา ทําใหแนใจไดวาจะไมมีคําซ้ํา เมื่อทําตามกระบวนการทั้งหมดที่กลาวมา ผลที่
ไดรับคือคําที่ตรงกันในดรรชนีอยางนอยสามเลมจากสี่เลม ซึ่งมีทั้งหมด 291 คํา เมื่อตัดตัวเลข,
คําสันธาน เชน and, คําบุพบท เชน of, คําวิเศษณ เชน also, ชื่อเฉพาะ เชน amazon และคําอื่นที่
พิจารณาแลววาไมไดเปนสวนหนึ่งของศัพท เชน com และ gif ออกแลวจะเหลือคําสําคัญ 232 คํา
2. นําคําที่ไดไปคนหาคําที่เกิดรวมกันดวยโปรแกรม Collocation Test
2.03 เนื่องจากเปนโปรแกรมที่มีคานัยสําคัญที่ชวยบงบอกความเปนศัพท ยิ่งมีคามาก แสดงวาคํา
นั้นเกิดรวมกันบอย และมีแนวโนมที่จะเปนศัพท โดยใชคาสถิติ Dunning’s Log Likelihood อยาง
มีนัยสําคัญ (p>.005) และกําหนดความถี่ขั้นต่ําที่ 10 ทั้งนี้เพื่อใหมีศัพทหลุดรอดจากการกรองไป
ไดนอยที่สุดโดยที่ผลลัพธที่ออกมาไมมากจนเกินไป ไดผลดังตัวอยางตอไปนี้

ภาพ 1: การใชโปรแกรม Collocation Test หาคําที่เกิดรวมกัน
จากภาพนี้จะเห็นไดวา คําที่เขาขายวาจะเปนศัพท ไดแก banner ad, a
banner, banner advertising, banner advertisement, banner exchange และ ad banner
เนื่องจากมีคานัยสําคัญสูง เชน banner ad มีคานัยสําคัญถึง 1874.6366 นอกจากนี้ยังมีความถี่
สูงคือ 183 สวนคําที่สามารถตัดออกไดคือ your banner, the banner และ . banner เนื่องจาก
เปนคําทั่วไปที่ประกอบเขาดวยกันในประโยคตามหลักไวยากรณ ไมใชศัพท

3

โปรแกรมตรวจสอบอัตราการเกิดรวมกันของคําสองคํา สามารถดาวนโหลดไดที่
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/colloc/index.html
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ทําขั้นตอนนี้ซ้ําจนครบทุกคําที่ไดจากดรรชนี โดยหลังจากที่ไดผลลัพธ
ออกมาแลว จะตัดคําประสมที่เกิดจากคําหลักและคําที่ทําหนาที่ทางไวยากรณ เชน คําสันธาน คํา
บุพบท คํากริยา และคํานําหนานาม (the) เปนตน เพื่อใหพิจารณาเฉพาะคําที่นาจะเปนศัพทได
สะดวกขึ้น แตเนื่องจากการหาคําที่เกิดรวมกันดวยโปรแกรมนี้ทําไดเพียงหาคําที่อยูหนาหรือหลัง
คําหลัก เพราะฉะนั้นผลที่ออกมาจึงไดเฉพาะคําประสมสองคําเทานั้น จึงตองนําคําประสมสองคํา
ที่ไดนี้ไปหาคําประสมสาม สี่ และหาคําดวยโปรแกรมอื่นตอไป
3. นําคําประสมสองคําที่ไดไปหาคําประสมหลายคําอื่นๆ ดวยโปรแกรม
Concordancer for Windows ตัวอยางเชน

ภาพ 2: การใชโปรแกรม Concordancer for Windows หาคําที่เกิดรวมกัน
โปรแกรมนี้จะแสดงบริบทที่แวดลอมคําที่ตองการคนหา ในที่นี้คือคําวา
top-level หลังจากใหโปรแกรมตัดประโยคที่ซ้ําออกไปและเลือกใหจัดเรียงคําที่อยูทางขวาของ
คําหลัก ผลลัพธที่ไดบงบอกวา top-level มีความถี่ในการเกิดรวมกับคําวา domain หรือ domain
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name มากกวาคําอื่นๆ โดยที่ top-level domain name ปรากฏขึ้นเกาครั้ง และ top-level
domain ปรากฏขึ้น 20 ครั้ง นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวามีการสะกดแตกตางกันไป ทั้ง top-level
domain และ Top Level Domain ในขั้นตอนนี้ทําใหไดคําที่นาจะเปนศัพทเพิ่มขึ้น
ผลลัพธที่ไดคือรายการคําจํานวนทั้งหมด 595 คํา
วิธีที่ 2 การคัดศัพทตามความถี่เทานั้น
การคัดศัพทตามความถี่เปนการใชโปรแกรมประมวลผลขอมูลทั้งหมดใน
คลังขอมูลภาษาเพื่อคัดเลือกคําที่ปรากฏโดยมีความถี่ขั้นต่ําตามที่กําหนด วิธีนี้เปนวิธีที่นักศัพท
วิทยานิยมใช แบงเปนขั้นตอนดังนี้
1. ใชคําสั่ง n-word Frequency ในโปรแกรม Collocation Test 2.0 เพื่อ
คัดเลือกศัพทจากคลังขอมูลทั้งหมดตามความถี่ โดยกําหนดความถี่ขั้นต่ําสําหรับคําเดี่ยว คํา
ประสมสองคํา สามคํา สี่คํา และหาคําไวที่ 100, 10, 5, 3 และ 1 ตามลําดับ ในขั้นตอนนี้พบวาไม
สามารถไมสามารถหาผลลัพธของคําประสมหาคําได เนื่องจากขอมูลที่ประมวลผลมีปริมาณมาก
เกินกวาจะแสดงผลไดอยางครบถวน
2. นํารายการคําเทาที่ไดรับผลมากรองขั้นตนดวยการตัดคําที่ไมนาจะ
เกี่ยวของออก ไดแก จํานวน คํานําหนานาม คําสรรพนาม คํากริยาชวย เชน คําที่อยูในกลุม V. to
be และ V. to have คําบุพบท และคําสันธาน ในที่นี้ไดคัดคําตอไปนี้ออก ไดแก I, you, we, they,
he, she, it, be, is, are, was, were, has, have, had, need, may, might, will, would, should,
as, of, to, there, this, that, those, these, how, when, what, where, who, and, if, but, at, all,
in, into, between, by, can, or, from, for, on, with, out, about, the, also, another, other,
many, much, any, your, their, then, them, even, not, being, than, which, more, very, so,
s, only, through, must, its, over, each, most, while, although, because, however, both
และ such นอกจากนี้ยังตัดคํากริยาทั่วไป ไดแก change, find, get, help, make, provide, use
และ work ชื่อเฉพาะ ไดแก amazon, verisign และ visa คําคุณศัพททั่วไป ไดแก different,
available, effective, following, important และ new และตัดคําซ้ําที่อยูในรูปพหูพจน รวมถึง
คํานามทั่วไป ไดแก chapter, company, computer, corporate, day, example, experience,
firm, government, organization, people, problem, product และ year เนื่องจากพบวาคํา
เหลานี้ปรากฏขึ้นหลายครั้ง แตเปนคําทั่วไป หรือเมื่อประกอบกับคําอื่นก็ไมไดเปนศัพท (ในงาน
วิจัยฉบับนี้) กอนที่จะนําไปคัดเลือกในขั้นตอนตอไป การตัดคําตางๆ เหลานี้สามารถนําโปรแกรม
เขามาชวยในการคัดเลือก ซึ่งจะทําใหประหยัดเวลาไปไดมาก โดยใชวิธีแสดงรายการคําที่ไดจาก
โปรแกรม Collocation Test 2.0 ใน Microsoft Excel แลวใชคําสั่ง AutoFilter คัดคําที่ไมตองการ
ออกทีละคอลัมน ดังตัวอยางตอไปนี้

42

ภาพ 3: การตัดรายการคําที่ไมเกี่ยวของดวย Autofilter
ภาพนี้แสดงใหเห็นวิธีการใช Autofilter โดยเลือกคอลัมนที่ตองการคนหา
แลวใสคําลงไป ในที่นี้คือคําวา to ในคอลัมนแรก โปรแกรมก็จะกรองเฉพาะรายการที่คอลัมนแรก
เปนคําวา to จากนั้นจึงลบแถวเหลานั้นออกแลวกรองดวยคําตอไป วิธีนี้จะตองใชคําที่แนใจวาไม
เปนศัพทเมื่ออยูในลําดับการเรียงเชนนั้น ดังในตัวอยางนี้ การที่คนรายการที่ขึ้นตนดวย to ก็
เนื่องจากวาไมมีศัพทที่ขึ้นตนดวยคําวา to อยางแนนอน ไมวาจะเปน to a given หรือ to a
company
วิธีการนี้จะชวยตัดศัพทที่ไมเกี่ยวของออกไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองดูทั้งหมด
อยางไรก็ตามตองระวังในการใชบุพบทบางคําเปนคําคนหา เชน to หากใชคนหาในคอลัมนแรก
เทากับเปนการคนหาคําที่ขึ้นตนดวย to ดังนี้ยอมใชได แตถาคนหาดวยคําวา to ในคอลัมนที่สอง
เทากับเปนการคนหาคําที่มีคําที่สองเปนคําวา to คือ X to X และในการทําประมวลศัพทหมวด
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้มีคําที่เปนศัพทซึ่งประกอบดวยคําวา to เชน business-to-business หาก
ไมทันดูแลวลบรายการทั้งหมดทิ้งก็อาจจะเสียคําที่เปนศัพทไปในขั้นตอนนี้ได
ซึ่งปญหานี้จะ
ปรากฏใหเห็นเมื่อทํามโนทัศนสัมพันธ
หลังจากใชโปรแกรมคัดคําที่ไมเกี่ยวของออกแลวจะพบวามีรายการคํา
เหลืออยูนอยกวาครึ่งหนึ่งของรายการในตอนแรก จากนั้นจึงอานไปทีละรายการเพื่อตัดคําที่ไม
เกี่ยวของซึ่งอาจหลงเหลือจากการใชโปรแกรมออกดวยตนเอง
ผลลัพธที่ไดคือรายการคําจํานวน 573 คํา
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วิธีที่ 3 การคัดศัพทตามความถี่รวมกับผูเชี่ยวชาญ
วิธีนี้จะเหมือนกับวิธีที่ 2 คือเปนการคัดศัพทตามความถี่ แตแทนที่จะ
คัดเลือกเองตามเกณฑตางๆ ที่ตั้งไวก็สงใหผูเชี่ยวชาญเปนผูคัดเลือก เนื่องจากผูเชี่ยวชาญเปนผูที่
มีความรูในสาขาวิชานี้ นาจะทราบดีวาคําใดเปนศัพทในหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามขอบเขต
ที่กําหนดไว ขั้นตอนในการทํางานมีดังนี้
1. นําศัพทที่เปนผลลัพธจากวิธีที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 ไปใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณา ซึ่งในขั้นตอนนี้มีผูเชี่ยวชาญชวยพิจารณาสองทาน
2. เปรียบเทียบศัพทที่ไดจากผูเชี่ยวชาญทั้งสองแลวดึงศัพทที่ตรงกัน
ออกมาเปนผลลัพธ เพื่อใหแนใจวาคํานั้นเปนศัพทจริงๆ ถาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวาเปน
ศัพทที่เกี่ยวของ
ผลลัพธที่ไดคือศัพทจํานวน 452 คํา
สรุปผลการทดลอง
เมื่อทดลองดึงศัพทดวยวิธีทั้งสามเสร็จเรียบรอยแลว
จึงนําผลลัพธที่ไดมา
เปรียบเทียบกันเพื่อดูวาวิธีใดเปนวิธีดึงศัพทที่ไดผลดีที่สุด โดยตรวจสอบกับศัพทชุดสุดทายหรือ
ศัพทในบันทึกขอมูลศัพท ซึ่งเปนศัพทที่ผานขั้นตอนการดึงศัพท การคัดเลือกศัพท และการ
วิเคราะหมโนทัศนสัมพันธ จนเปนชุดศัพทที่สมบูรณ ซึ่งแบงออกไดเปนศัพทหลัก 157 คํา และ
ศัพทพอง 101 คํา รวมเปน 258 คํา ปรากฏวาวิธีที่ 1 ไดศัพทมากที่สุดและตรงกับศัพทชุดสุดทาย
มากที่สุดคือ 153 คํา รองลงมาคือวิธีที่ 2 และ 3 ตามลําดับ รายละเอียดตางๆ มีดังนี้
• วิธีที่ 1 - ศัพทที่ไดจากการดึงศัพทมีทั้งหมด 595 คํา เมื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับศัพทชุดสุดทายพบวา มีศัพทหลักที่ตรงกัน 87 คํา และมีศัพทพองที่ตรงกัน 66 คํา รวมเปน
153 คํา คิดเปนรอยละ 60 ของศัพทชุดสุดทาย
• วิธีที่ 2 - ศัพทที่ไดจากการดึงศัพทมีทั้งหมด 573 คํา เมื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับศัพทชุดสุดทายพบวา มีศัพทหลักที่ตรงกัน 86 คํา และมีศัพทพองที่ตรงกัน 46 คํา รวมเปน
132 คํา คิดเปนรอยละ 51 ของศัพทชุดสุดทาย
• วิธีที่ 3 - ศัพทที่ไดจากการคัดเลือกมีทั้งหมด 452 คํา เมื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับศัพทชุดสุดทายพบวา มีศัพทหลักที่ตรงกัน 77 คํา และมีศัพทพองที่ตรงกัน 39 คํา รวมเปน 116
คํา คิดเปนรอยละ 45 ของศัพทชุดสุดทาย
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ขอดีขอเสียขอเสียของแตละวิธี - จะเห็นไดวา วิธีที่ 1 เปนวิธีดึงศัพทที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากไดศัพทที่ตรงกับศัพทชุดสุดทายหรือศัพทในบันทึกขอมูลศัพทถึง
รอยละ 60 ถือวาเปนชุดศัพทที่ใกลเคียงศัพทชุดสุดทายมากกวาวิธีอื่นๆ อยางไรก็ตาม ทุกวิธีที่ใช
มีขอดีขอเสียแตกตางกันไป ดังรายละเอียดนี้
วิธีที่ 1 ขอดี - มีความนาเชื่อถือ เนื่องจากมีกระบวนการทํางานที่มีหลักเกณฑ
และละเอียด คือนําดรรชนีที่เปนคําสําคัญมาใชในการดึงศัพท และใชโปรแกรม Collocation Test
ที่มีคานัยสําคัญบงชี้ความนาจะเปนศัพท ทําใหตัดสินใจไดงายขึ้นวาคํานั้นนาจะเปนศัพท เชน
public key ซึ่งมีความถี่ของการเกิดรวมกัน 272 และมีคานัยสําคัญ 2747.658 หรือชวยใหเห็นวา
คําประสมสองคํานั้นนาจะประกอบกับคําอื่นแลวเปนศัพท เชน cost per ซึ่งตามปกติจะถูกตัดออก
เนื่องจากเปนคําที่ประกอบกับบุพบทเหมือนเปนการเรียงคําในประโยคธรรมดา ปรากฏวาคํานี้แม
จะมีความถี่ของการเกิดรวมกันเพียง 43 แตมีคานัยสําคัญสูงถึง 354.0708 และเมื่อนําไปหาคํา
ประสมอื่นๆ ก็พบวา cost per เปนสวนประกอบของ cost per click ซึ่งเปนศัพทจริงๆ อยางไรก็
ตาม คานัยสําคัญไมไดบงบอกถึงศัพทเสมอไป เชน low cost มีคานัยสําคัญ 503.39634 แตเปน
เพียงคําธรรมดา ดังนั้นจึงควรระวังในขอนี้ดวย
นอกจากนี้การใชดรรชนียังใชเวลาในการหาศัพทที่เกิดรวมกันนอยกวา
การที่จะนําศัพทเดี่ยวจากคลังขอมูลทั้งหมดมาเปนตัวตั้งในการหาศัพท เนื่องจากมีจํานวนคํานอย
กวา
ขอเสีย - มีขั้นตอนที่ยุงยากหลายชั้น และใชเวลานานในการนําคํา
ประสมสองคําไปหาคําประสมสามคํา สี่คํา และหาคําในคลังขอมูลภาษา เนื่องจากตองปอนขอมูล
คนหาทีละรายการ
- ใชไดเฉพาะกับขอมูลที่มาจากหนังสือที่มีดรรชนี
- มีปญหาเรื่องพจนและความถี่ทําใหตองใชเวลาในการแกไข
ปญหาที่พบจากการใชโปรแกรม
ไมวาจะเปน
DocCompare,
Collocation Test หรือ Concordancer for Windows คือ โปรแกรมเหลานี้เปนโปรแกรมที่ยึดคํา
แบบตรงตัว กลาวคือจะคนหาและแสดงผลเฉพาะคํานั้น ซึ่งเปนประโยชนในการที่จะไดรับเฉพาะ
ผลลัพธที่ตองการ โดยที่ไมมีคําอื่นๆ ที่คํานั้นประกอบอยูแสดงออกมาดวย เชน ถาหาคําวา key ก็
จะไดผลลัพธเปนคําวา key เทานั้น ไมรวมถึง keyboard แตในกรณีนี้เกิดปญหากับรูปพหูพจน
ของศัพท นั่นคือโปรแกรมจะถือวา key เปนคนละคํากับ keys ทั้งๆ ที่ตามจริงแลวเปนคําเดียวกัน
ทําใหผลที่ออกมาผิดไปจากที่ควรจะเปน
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ในขั้นตอนการเปรียบเทียบคําในดรรชนี โปรแกรม DocCompare จะดึง
คําออกมาเปรียบเทียบและแสดงผลเปนคําที่ตรงกันหรือคําที่ตางกันแลวแตกําหนด เมื่อทําตาม
สูตรที่กลาวไวในตอนตน ก็จะไดผลลัพธออกมาเปนรายการคําที่มีอยูในดรรชนีของหนังสือสามเลม
จากสี่เลม แตลักษณะการทํางานของโปรแกรมที่ยึดคําแบบตรงตัวทําใหไดผลลัพธที่ผิดพลาด เชน
ในดรรชนีของหนังสือสองเลมมีคําวา link สวนอีกสองเลมมีคําวา links เพราะฉะนั้น รายการ
ผลลัพธจะไมมีคําวา link หรือ links เนื่องจากถือวาปรากฏในสองเลมจากสี่เลมเทานั้น ไมตรงตาม
เกณฑที่กําหนด ทั้งที่สองคํานี้เปนคําเดียวกัน เพียงแตมีพจนที่ตางกัน
ดังนั้นจึงตองแกไขดวยการคนหาคําที่เปนพหูพจน คือลงทายดวย s หรือ
es ในดรรชนีของแตละเลม แลวตัดออกใหกลายเปนรูปเอกพจน เพื่อจะไดมีรูปคําที่ตรงกัน จากนั้น
คอยนําไปหาผลลัพธตามสูตร
ในสวนของการหาคําที่เกิดรวมกันดวยโปรแกรม Collocation Test ก็มี
ผลลัพธคลาดเคลื่อนเชนกัน เนื่องจากรายการคําที่นํามาคนหาการเกิดรวมกันดวยโปรแกรมนี้เปน
รายการคําที่มาจากดรรชนี ซึ่งไดทําใหอยูในรูปเอกพจนทั้งหมดดวยเหตุผลเรื่องการยึดศัพทตรงตัว
ของโปรแกรม DocCompare ตามที่กลาวไปแลวขางตน ประกอบกับมีการกําหนดความถี่ขั้นต่ํา
ของศัพททําใหศัพทบางคําไมถูกนับรวมเขามาดวย ตัวอยางเชน เมื่อคนหาดวยคําวา link โดย
กําหนดความถี่ขั้นต่ํา 10 ปรากฏวาไดผลลัพธออกมาสองรายการคือคําวา link to ซึง่ มีความถี่ 62
และมีคานัยสําคัญ 144.14729 และคําวา a link ซึ่งมีความถี่ 54 และมีคานัยสําคัญ 138.3934
แตเมื่อลองคนหาดวยคําวา links ที่มีความถี่ขั้นต่ํา 10 เหมือนกัน ปรากฏวาไดศัพทเพิ่มขึ้นคือคํา
วา hypertext links ซึ่งมีความถี่ 15 และมีคานัยสําคัญ 179.30419
จะเห็นไดวาพจนของคํามีผลตอการไดศัพท ดังนั้นจึงตองใชวิธีแกไขดวย
การคนคํานั้นซ้ําในรูปพหูพจน อยางไรก็ดี แมจะเปนการเสียเวลาที่ตองคนศัพทเดียวกันซ้ําสอง
ครั้ง แตก็อาจจะทําใหไดศัพทเพิ่มขึ้น
ปญหาขางตนเปนปญหาของคําที่ไมผานเกณฑความถี่เนื่องจากถูกแยก
เอกพจนและพหูพจนเปนคนละคํา แตปญหาที่เกิดจากความถี่โดยตรงก็มีเชนกัน กลาวคือศัพท
บางคํามีความถี่ต่ํา ทําใหไมผานเกณฑ ถึงแมวาการคัดศัพทดวยความถี่มาจากสมมติฐานวาคําที่
มีความถี่ในการปรากฏในระดับหนึ่งนาจะเปนศัพท แตคําที่นาจะเปนศัพทก็อาจมีความถี่ต่ําได
(Pearson, 1998: 123) เชน เมื่อใชโปรแกรม Collocation Test หาคําวา electronic โดยกําหนด
ความถี่ขั้นต่ําไวที่ 10 พบวาไมมีคําวา electronic purse เนื่องจากมีความถี่ไมถึงเกณฑที่กําหนด
คือมีความถี่ 6 หรือบางคําแมจะหาดวยคําที่เปนพหูพจนแลวก็ยังมีความถี่ไมถึงเกณฑ เชน
affiliate links มีความถี่ 6 ศัพทดังกลาวเหลานี้จึงไมปรากฏในรายการศัพทที่ดึงได วิธีแกไขที่
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นาจะดีที่สุดคือลดความถี่ลงอีก เชน ลดเหลือ 5 ถึงแมวาจะทําใหมีขอมูลที่ตองพิจารณามากขึ้น
แตก็จะไดศัพทเพิ่มขึ้นดวย กระนั้นศัพทบางคําก็อาจจะมีความถี่ต่ํากวา 5 จึงไมปรากฏในรายการ
ใหดึงออกมาได แตพบวาสามารถทราบไดวามีศัพทหรือมโนทัศนขาดหายไปเมื่อถึงขั้นตอนการ
จัดทํามโนทัศนสัมพันธ แลวจึงกลับมาคนหาศัพทคํานั้นในคลังขอมูลภาษาอีกครั้ง (ดูตัวอยางไดใน
หนา 54) ดังนั้นการลดความถี่เปน 5 จึงนาจะเพียงพอ
วิธีที่ 2 ขอดี - ดึงศัพทไดอยางสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากใชโปรแกรมในการดึงคํา
ทั้งหมดออกมา โดยที่ผูทําวิจัยเพียงแคกําหนดคําสั่งในตอนแรกเทานั้น และแมจะมีปริมาณคําที่
ตองพิจารณาจํานวนมาก เนื่องจากเปนขอมูลทั้งหมดในคลังขอมูลภาษา แตก็สามารถใชคําสั่ง
Autofilter ชวยในการตัดคําที่ไมเกี่ยวของได ทําใหใชเวลาไมนานนัก
ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ประมวลผลไดเร็วและมี
ขอเสีย
หนวยความจํามาก มิฉะนั้นจะตองรอเปนเวลานานกวาคอมพิวเตอรจะประมวลผลเสร็จ ดังเชน
กรณีคําประสมหาคําที่ไมอาจแสดงผลลัพธไดเนื่องจากขอมูลมีปริมาณมากเกินไป
- มีปญหาเรื่องพจนและความถี่ ดังที่ไดกลาวมาแลววาโปรแกรม
ที่ใชในการดึงศัพทนั้นเปนโปรแกรมที่คนหาแบบตรงตัว ทําใหเมื่อใชคําสั่ง n-word Frequency ใน
โปรแกรม Collocation Test เพื่อดึงศัพทตามความถี่ ศัพทบางคําที่อยูในรูปเอกพจนและพหูพจน
ซึ่งมีความถี่ต่ําจะไมถูกดึงออกมา เชน ถากําหนดเกณฑความถี่ขั้นต่ําในการคัดเลือกคําเดี่ยวไวที่
150 คําวา cookie และ cookies จะไมไดรับการคัดเลือก เนื่องจากมีความถี่เพียง 94 และ 132
ตามลําดับ แตถานับรวม cookie และ cookies เปนคําเดียวกัน จะเทากับวามีความถี่ 226 ซึ่งผาน
เกณฑอยางแนนอน ปญหานี้ไมสามารถแกไขแบบเดียวกับที่แกปญหาเรื่องพจนของคําในดรรชนี
ดวยวิธีเปลี่ยนทุกคําใหอยูในรูปเอกพจน เนื่องจากตองใชเวลานานมาก เพราะเปนการแกไขขอมูล
จากคลังขอมูลทั้งหมดซึ่งมีจํานวนมหาศาล ดังนั้นแนวทางแกไขในกรณีนี้คือกําหนดความถี่ขั้นต่ํา
ใหนอยลง เชนในงานวิจัยฉบับนี้กําหนดไวที่ 100 และไดนําไปเปรียบเทียบกับรายการคําที่มี
ความถี่ขั้นต่ํา 50 พบวาแมรายการคําสําหรับความถี่ 50 จะมากกวารายการคําที่ความถี่ 100 เปน
เทาตัว แตคําที่นาจะเปนศัพทซึ่งคัดเลือกออกมานั้นมีจํานวนใกลเคียงกัน แสดงวาความถี่ขั้นต่ํา
100 สําหรับการคัดคําเดี่ยวนาจะเปนความถี่ที่ใชไดผล แมจะไมสมบูรณก็ตาม เนื่องจากศัพทบาง
คําอาจมีความถี่ต่ํามากจนไมผานเกณฑ แตก็เปนความถี่ขั้นต่ําที่ทําใหไดรายการคําไมมากหรือ
นอยจนเกินไป
- การตัดคําที่คาดวาไมเกี่ยวของออกไปอาจเปนการตัดศัพทออก
โดยรูเทาไมถึงการณ เชน ในงานวิจัยฉบับนี้มีการตัดคําที่ประกอบกับบุพบท in ออก เนื่องจาก
หนาที่ของบุพบทโดยทั่วไปเปนเพียงตัวเชื่อมเทานั้น เชน As mentioned earlier, General
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Electric realized a 30 percent reduction in the processing costs of its procurement
cycle. (EB01.txt) แตศัพทบางคํามีบุพบทเปนสวนประกอบ เชน double opt-in is not as highly
targeted as the other two techniques, but it is more targeted than opt-in or spam.
(E093.txt) ถาหากไมพิจารณาใหดี ศัพทคํานี้ก็อาจถูกตัดออกไปอยางนาเสียดาย
วิธีที่ 3 ขอดี - เปนวิธีที่สะดวกสําหรับผูทําวิจัย เนื่องจากใหผูเชี่ยวชาญรับภาระ
ในการพิจารณาศัพทไปแทบทั้งหมด ผูทําวิจัยเพียงแตดึงศัพทและคัดศัพทขั้นตนเทานั้น
ขอเสีย - ผูเชี่ยวชาญอาจไมมีเวลาพิจารณาอยางถวนถี่ ทําใหตัดศัพท
บางคําออก หรือเก็บศัพทที่ไมเกี่ยวของไว และจากการที่ใหผูเชี่ยวชาญสองทานเปนผูตรวจสอบ
แลวเลือกเฉพาะศัพทที่ทั้งสองเห็นตรงกัน ศัพทบางคําจึงไมถูกรวมเขาไวดวย เนื่องจากผูเชี่ยวชาญ
อาจมีมโนทัศนที่แตกตางกันในการพิจารณาศัพท เชน ผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งตัดคําวา acquiring
bank ออก ในขณะที่อีกทานเก็บไว รายการศัพทที่ไดจากผูเชี่ยวชาญจึงขาดศัพทคํานี้ไป
จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวาวิธีที่ 1 เปนวิธีดึงศัพทที่ไดผลที่สุด
เหมาะสําหรับผูที่ใชคลังขอมูลภาษาที่เปนขอมูลจากหนังสือ ถาหากใชขอมูลลักษณะอื่นที่ไมมี
ดรรชนี แตตองการทํางานแบบวิธีที่ 1 เนื่องจากเห็นวาการหาการเกิดรวมกันของศัพทนั้นมี
หลักเกณฑนาเชื่อถือ ก็สามารถทําได โดยใชวิธีดึงศัพทเดี่ยวออกจากคลังขอมูลภาษาดวยความถี่
แทนดรรชนี สวนจะเลือกใชความถี่ขั้นต่ําเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับปริมาณขอมูลในคลังขอมูลภาษา ถา
เปนคลังขอมูลขนาดใหญตั้งแตหาแสนคําขึ้นไป อาจเลือกความถี่ขั้นต่ําที่ 100-200 เพื่อไมใหไดคํา
ออกมามากหรือนอยเกินไป ในกรณีที่ไดคํามากเกินไปจะเปนภาระหนักในขั้นตอนการหาคําที่เกิด
รวมกัน แตถาคําที่ไดมีจํานวนนอยเกินไป โอกาสพบศัพทจะนอยลงดวย ถาเปนคลังขอมูลขนาด
เล็ก ความถี่ก็ควรต่ําลงตามสัดสวน
สวนวิธีที่ 2 นั้นเปนวิธีที่ทําไดงาย แตผูทําวิจัยควรจะมีความรูในสาขาวิชาที่ทํา
วิจัยมากพอสมควร เนื่องจากตองพิจารณาดวยตนเองวาคําใดบางที่เปนศัพท และอาจลดความถี่
ขั้นต่ําในการคัดศัพทลงอีก เพื่อใหศัพทหลุดรอดไปนอยที่สุด แมจะตองใชเวลาในการทํางานมาก
ขึ้น
สําหรับวิธีที่ 3 เปนวิธีที่นาสนใจหากจะนําไปใช แตตองแนใจวาผูเชี่ยวชาญมี
เวลาชวยพิจารณาคําศัพท และควรซักซอมความเขาใจกับผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขอบเขตงานวิจัย
และการคํานึงถึงความสัมพันธระหวางศัพทหรือการจัดกลุมศัพท เพื่อใหไดศัพทที่เกี่ยวของตรง
ตามตองการอยางแทจริง
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วิธีดึงศัพทตางๆ ที่ไดทดลองทํานี้เปนเพียงการดึงศัพทขั้นตนซึ่งยังไมเพียงพอตอ
การไดศัพทไปวิเคราะหเพื่อจัดทําบันทึกขอมูลศัพทตอไป ในการทํางานจริง ควรจะใชเกณฑการ
สังเกตศัพทของ Cabré (1999) ประกอบดวย และที่ขาดไมไดคือเกณฑของ Pearson (1998)
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกณฑสัญญาณทางภาษาซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้พบวาเปนหลักการดึงศัพทที่งาย
แตไดศัพทจํานวนมาก เมื่อนําเกณฑตางๆ ดังกลาวนี้มาใชรวมกับวิธีดึงศัพทวิธีใดวิธีหนึ่งขางตนก็
จะทําใหไดชุดศัพทที่นาเชื่อถือและมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

บทที่ 5
การสรางมโนทัศนสัมพันธ
เมื่อดึงศัพทจากคลังขอมูลภาษา (corpus) แลว ขั้นตอนตอมาในงานวิจัยฉบับนี้
คือการสรางมโนทัศนสัมพันธ ซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธของศัพทที่ไดวาศัพทแตละคํามี
มโนทัศนที่สัมพันธกันอยางไร แลวจัดกลุมศัพทอยางเปนระบบ ขั้นตอนนี้จะทําใหไดระบบมโนทัศน (conceptual system) ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อันเปนขอมูลสําคัญที่จะใชวิเคราะหเพื่อ
ทําบันทึกขอมูลศัพทในบทตอไป
ความสําคัญของมโนทัศนสัมพันธ
มโนทัศนสัมพันธ (conceptual relation) เปนสิ่งที่บงบอกถึงความสัมพันธของ
มโนทัศนตางๆ ซึ่งแสดงออกมาในรูปศัพท ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางมโนทัศน หรือ
ความสัมพันธระหวางกลุมมโนทัศน
การสรางมโนทัศนสัมพันธคือการจัดระเบียบมโนทัศนที่
เกี่ยวของกันอยางเปนระบบ และแสดงออกมาในรูปเครือขายมโนทัศน (conceptual network) ซึ่ง
ประกอบกันเปนระบบมโนทัศน และเมื่อนําชุดศัพทที่ไดจากการคัดเลือกมาจัดทํามโนทัศนสัมพันธ
ก็จะพบวามีมโนทัศนใดขาดหายไป หรือมีมโนทัศนใดที่ไมสัมพันธกับมโนทัศนอื่นๆ ทําใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมแกไขโดยวิเคราะหจากขอมูลในคลังขอมูล
เพื่อใหไดระบบมโนทัศนที่
ครอบคลุมและชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัย
Wright (1997: 22) ไดใหความเห็นวา ในทางทฤษฎี นักศัพทวิทยาจะสรางระบบ
มโนทัศน จากนั้นจึงกําหนดศัพทสําหรับมโนทัศนตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนระบบ แตในทาง
ปฏิบัติ กระบวนการดังกลาวจะดําเนินเปนวงจร กลาวคือ เริ่มดวยการรวบรวมศัพทจากตัวบทที่มี
อยูจริง ซึ่งสวนใหญจะไดนิยามขั้นตนมาจากขั้นตอนนี้ แลวใชศัพทเหลานั้นสรางระบบมโนทัศน
แรกเริ่ม จากนั้นจึงทบทวนนิยามแลวเขียนใหมโดยยึดตามความสัมพันธในระบบมโนทัศน ดังนั้น
จะเห็นไดวามโนทัศนสัมพันธเปนสวนสําคัญที่เชื่อมโยงไปยังการสรางระบบมโนทัศนและการเขียน
นิยาม ซึ่งจะแสดงไวในบันทึกขอมูลศัพท (ภาคผนวก ค)
ลักษณะของมโนทัศนสัมพันธ
Cabré (1999: 135) กลาวไววา ระบบมโนทัศนประกอบดวยชุดมโนทัศนที่จัด
ระเบียบอยางเปนระบบในแตละประเภท มโนทัศนหลักและมโนทัศนยอยในแตละประเภทและใน
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ประเภทเดียวกันจะมีความสัมพันธในดานลักษณะที่มีรวมกันหรือสัมพันธในดานการใชงาน โดย
Sager (1990: 28-39) ไดแบงรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนไวดังนี้
1. ความสัมพันธแบบมาตรฐาน (traditional relationship) เปนรูปแบบ
ความสัมพันธที่พบมากในการทําประมวลศัพทตางๆ โดยแบงเปนความสัมพันธประเภทยอยๆ ได
ดังนี้
• ความสัมพันธแบบทั่วไป (generic relationship) เปนความสัมพันธที่แสดง
ลําดับชั้น โดยบงบอกวาเปนมโนทัศนที่อยูในประเภทเดียวกัน เพียงแตจะมีมโนทัศนที่กวางหรือ
แคบกวากัน เชน ปากกาเปนเครื่องเขียนชนิดหนึ่ง หรือ เครื่องเขียนไดแก ปากกา ดินสอ ยางลบ
จะเห็นไดวา “เครื่องเขียน” เปนมโนทัศนที่ใหญที่สุด และ “ปากกา” “ดินสอ” “ยางลบ” เปนมโน
ทัศนยอยของ “เครื่องเขียน” โดยที่แตละชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกตางกันไป
• ความสัมพันธแบบสวนประกอบ (partitive relationship) เปนความสัมพันธที่
แสดงสวนประกอบตางๆ ของมโนทัศนนั้น เชน ปากกาลูกลื่นประกอบดวยดาม ไสปากกา หมึก
ตลับลูกลื่น หรือ ตลับลูกลื่นเปนสวนประกอบของปากกาลูกลื่น
• ความสัมพันธแบบหลายขั้ว (polyvalent relationship) เปนความสัมพันธ
ของมโนทัศนที่อยูในลําดับชั้นไดมากกวาหนึ่งชั้น
เชน
ปากกาแบงเปนปากกาลูกลื่นและ
ปากกาหมึกซึม ทั้งปากกาลูกลื่นและปากกาหมึกซึมตางเปนอุปกรณการเขียน
2.
ความสัมพันธแบบซับซอน (complex relationship) เปนรูปแบบ
ความสัมพันธที่ไมสามารถแบงไดตามความสัมพันธแบบมาตรฐาน เชน
Material – Product
Material – Property
Process – Product
Object – Material
Object – Form

เชน หวาย - ตะกรา
เชน ยาง - ยืดหยุน
เชน การถักทอ - ผา
เชน สะพาน - เหล็ก
เชน หนังสือ - ปกออน

ความสัมพันธเหลานี้ขึ้นอยูกับลักษณะของมโนทัศนนั้นๆ และมุมมองของผูจัดทํา
อาจมีไดหลากหลายรูปแบบแตกตางกันไป ในวิทยานิพนธฉบับนี้ไดกําหนดรูปแบบความสัมพันธ
ดวยการวิเคราะหมโนทัศนของศัพทและความสัมพันธระหวางกันจนไดออกมาเปนความสัมพันธ
29 รูปแบบ โดยแสดงดวยตัวยอซึ่งนํามาจากตัวอักษรตัวแรกของแตละความสัมพันธ และทิศทาง
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ของความสัมพันธจะเปนแบบทางเดียวโดยยึดตัวอักษรทางดานซายเปนหลักหรือเปนตนทางลูกศร
ความสัมพันธ เชน
Web hosting

PS

Web host

PS ในที่นี้คือความสัมพันธแบบ Provider - Service โดยที่ P ยอมาจาก Provider
และ S ยอมาจาก Service ดังนั้นความสัมพันธนี้จึงอานไดวา Web host เปน Provider ของ Web
hosting ซึ่งเปน Service หรือสรุปสั้นๆ วา Web host เปนผูใหบริการ Web hosting
ในกรณีที่มีหลายความสัมพันธขึ้นตนดวยตัวอักษรเดียวกัน เชน Provider Service กับ Process - Standard ถาใชหลักกําหนดตัวยอตามปกติก็จะซ้ํากัน คือ PS กับ PS
ดังนั้นจึงตองเปลี่ยนไปใชอักษรตัวอื่นในคํานั้น สวนการจะเปลี่ยนตัวยอของความสัมพันธใดนั้น
เปนไปตามที่ผูทําวิจัยเห็นวาเหมาะสม ในที่นี้ใช PS สําหรับ Provider - Service และใช PD
สําหรับ Process - Standard
รายละเอียดของแตละความสัมพันธไดแสดงไวในตารางดานลางนี้
ตามลําดับอักษรของตัวยอเพื่อใหอานงาย
ตาราง 1: รูปแบบมโนทัศนสัมพันธที่ใชในประมวลศัพท
Abbr.
AO

Relation
Administrator - Object

AP

Administrator - Place

Description
มโนทัศนหนึ่งมีฐานะเปนผูดูแลสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเปนอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน
Webmaster เปนผูดูแลเว็บไซต (Web
site)
มโนทัศนหนึ่งมีฐานะเปนผูดูแลสถานที่
ซึ่งเปนอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน market
maker เปนผูดูแล electronic
marketplace

โดยเรียง
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CC

Cost - Criteria

CM

Process - Measurement

CT

Cost - Target

GS

Generic - Specific

HO

Holder - Object

MC

Method - Cost

MF

Method - Form

MP

Method - Purpose

มโนทัศนหนึ่งเปนคาใชจายโดยคิดจาก
อีกมโนทัศนหนึ่งเปนเกณฑ เชน cost
per click คิดจาก click-through rate
มโนทัศนหนึ่งเปนกระบวนการที่มีอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนตัววัด เชน วัดการทํา
การตลาด (marketing) ดวย traffic
มโนทัศนหนึ่งเปนคาใชจายสําหรับอีก
มโนทัศนหนึ่ง เชน flat fee เปน
คาใชจายสําหรับ banner ad space
มโนทัศนหนึ่งกวางกวาอีกมโนทัศนหนึ่ง
เชน portal แบงไดเปน horizontal
portal และ vertical portal
มโนทัศนหนึ่งถือหรือมีสิ่งของซึ่งเปนอีก
มโนทัศนหนึ่ง เชน affiliate เปนผูถือ
affiliate link
มโนทัศนหนึ่งเปนวิธีการ และอีกมโน
ทัศนหนึ่งเปนคาใชจายของวิธีการนั้น
เชน flat fee เปนคาใชจายของการ
โฆษณาแบบเสียคาใชจาย (paid
advertising)
มโนทัศนหนึ่งเปนวิธีการ และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนรูปแบบของวิธีการนั้น
เชน banner exchange เปนรูปแบบ
ของการโฆษณาแบบไมเสียคาใชจาย
(free advertising)
มโนทัศนหนึ่งเปนวิธีการ และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุประสงคของวิธีการ
นั้น เชน ใช encryption algorithm เพื่อ
decryption
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MT

Method - Tool

OB

Object - Problem

OF

Object - Form

OG

Object - Target

OM

Object - Method

ON

Owner - Business

OO

Owner - Object

OP

Object - Property

มโนทัศนหนึ่งเปนวิธีการ และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนเครื่องมือของวิธีการนั้น
เชน electronic check เปนวิธีชําระเงิน
โดยใช electronic checkbook
มโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุ และอีกมโนทัศน
หนึ่งเปนปญหาของวัตถุนั้น เชน
cybersquatter เปนปญหาของ
domain name
มโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุ และอีกมโนทัศน
หนึ่งเปนรูปแบบของวัตถุนั้น เชน
electronic purse อยูในรูปแบบ smart
card
มโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุ และอีกมโนทัศน
หนึ่งเปนเปาหมายของวัตถุนั้น เชน
spider จะนําขอมูลมาจาก meta tag
มโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุ และอีกมโนทัศน
หนึ่งเปนวิธีการใชวัตถุนั้น เชน banner
ad ใชในการโฆษณา (advertising)
มโนทัศนหนึ่งเปนเจาของ และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนธุรกิจของมโนทัศนนั้น
เชน online merchant เปนเจาของ
ธุรกิจ electronic commerce
มโนทัศนหนึ่งเปนเจาของอีกมโนทัศน
หนึ่งซึ่งเปนวัตถุ เชน online merchant
เปนเจาของ Internet merchant
account
มโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุ และอีกมโนทัศน
หนึ่งเปนคุณสมบัติของวัตถุนั้น เชน
เว็บไซต (Web site) มี domain name
เปนคุณสมบัติ

54

OT

Object - Tool

PC

Payee - Condition

PD

Process - Standard

PI

Protector - Intruder

PM

Process - Method

PO

Provider - Object

PS

Provider - Service

มโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุซึ่งใชอีกมโนทัศน
หนึ่งเปนเครื่องมือ เชน search engine
ใช spider เปนเครื่องมือในการรวบรวม
ขอมูล
มโนทัศนหนึ่งเปนผูรับเงินตามเงื่อนไข
ซึ่งเปนอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน affiliate
จะไดรับเงินโดยมีเงื่อนไขการจายเงิน
แบบ pay-per-click
มโนทัศนหนึ่งเปนกระบวนการ และอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนมาตรฐานที่ใชใน
กระบวนการนั้น เชน กระบวนการ
รักษาความปลอดภัย (security) ใช
Secure Sockets Layer เปน
มาตรฐาน
มโนทัศนหนึ่งทําหนาที่เปนตัวปองกัน
ไมใหอีกมโนทัศนหนึ่งบุกรุกเขามาได
เชน firewall ปองกันไมให hacker เขา
มาในระบบ
มโนทัศนหนึ่งเปนกระบวนการ และอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนวิธีการสําหรับ
กระบวนการนั้น เชน กระบวนการชําระ
เงิน (payment) ใช credit card
มโนทัศนหนึ่งเปนผูใหวัตถุซึ่งเปนอีก
มโนทัศนหนึ่ง เชน certification
authority เปนผูให Internet merchant
account
มโนทัศนหนึ่งเปนผูใหบริการซึ่งเปนอีก
มโนทัศนหนึ่ง เชน Web host เปนผู
ใหบริการ Web hosting
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PT

Process - Tool

SM

Subject - Measurement

SO

Service - Object

WP

Whole - Part

มโนทัศนหนึ่งเปนกระบวนการ และอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนเครื่องมือที่ใชใน
กระบวนการนั้น เชน กระบวนการ
authentication ใช certificate เปน
เครื่องมือ
มโนทัศนหนึ่งเปนเรื่องที่ใชอีกมโนทัศน
หนึ่งเปนตัววัด เชน วัด traffic ดวย
unique visitor
มโนทัศนหนึ่งเปนบริการ และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุที่รับบริการนั้น เชน
Web hosting เปนบริการรับฝาก
เว็บไซต (Web site)
มโนทัศนหนึ่งเปนสวนประกอบของอีก
มโนทัศนหนึ่ง เชน key pair
ประกอบดวย public key และ private
key

การจัดทํามโนทัศนสัมพันธจะทําใหเห็นวามีมโนทัศนที่ขาดหายไปและเห็นศัพทที่
ไมสามารถจัดเขากลุมมโนทัศน เชน symmetric cryptography และ chargeback (ดู
รายละเอียดไดในหนา 56-57) การเพิ่ม (โดยพิจารณาจากรายการคําที่ไดกอนการคัดเลือก) หรือ
ลดศัพทในขั้นตอนนี้
จะตองนําศัพทไปตรวจสอบกับขอมูลในคลังขอมูลภาษาเพื่อใหสามารถ
กําหนดมโนทัศนที่ชัดเจนของศัพทคํานั้นได รวมถึงความสัมพันธกับมโนทัศนอื่นๆ และจะได
ดําเนินการตอไปอยางเหมาะสม และดวยการตรวจสอบขอมูลศัพทนี้เอง ผูวิจัยจึงสามารถทํา
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนไปพรอมๆ กับการทํามโนทัศนสัมพันธไดเลย แทนที่จะทําหลังจากจัด
มโนทัศนสัมพันธเสร็จแลว เพราะนอกจากจะชวยใหทราบมโนทัศนของศัพทตางๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
และสามารถจัดทําระบบมโนทัศนไดงายขึ้นแลวยังเปนการประหยัดเวลา ไมตองทํางานเดียวกันซ้ํา
สองครั้ง นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากคลังขอมูลยังชวยใหเห็นศัพทอื่นๆ ที่ไมพบในชุดศัพทที่นํามา
จัดทํา แตมีมโนทัศนเกี่ยวของกัน เชน shared hosting (ดูรายละเอียดไดในหนา 57) ทําใหตอง
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ตรวจสอบอีกครั้งวาเปนศัพทจริงหรือไม และพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาใสในระบบมโนทัศนจากแหลงขอมูลอางอิงตางๆ ทําใหมโนทัศนสัมพันธนั้นมีความสมบูรณถูกตองมากยิ่งขึ้น
ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาในการทํามโนทัศนสัมพันธนี้สามารถแบงออกเปนสามหัวขอคือ
1. การเลือกคํามาใสในระบบมโนทัศน
ชุดศัพทที่ไดมามีศัพทที่มีมโนทัศนเดียวกันมากมายหลายคํา เชน buyerdriven e-marketplace, buyer-oriented marketplace และ customer-oriented marketplace
แตศัพทที่จะนํามาแสดงในระบบมโนทัศนตองเปนศัพทคําเดียวที่เปนตัวแทนของมโนทัศนนั้น วิธี
แกปญหาคือตรวจสอบในคลังขอมูลภาษาวามีการใชศัพทคําใดมากกวา
หรือตรวจสอบกับ
แหลงขอมูลอางอิง เชน อภิธานศัพทเฉพาะดานหรือผูเชี่ยวชาญวาใชศัพทคําใดเปนมาตรฐาน
โดยทั่วไปจะใชทั้งสองวิธีเพื่อใหแนใจวาจะไดศัพทที่เปนตัวแทนจริงๆ และพบวาสวนใหญจะได
คําตอบที่ตรงกันคือ ศัพทที่ใชมากในคลังขอมูลภาษาเปนศัพทที่พบในแหลงขอมูลอางอิงเชนกัน
แตในกรณีที่ไดคําตอบไมตรงกัน
ก็จะใชวิธีพิจารณาแหลงที่มาของศัพทแตละคําวาแหลงใดมี
ความนาเชื่อถือมากกวา เชนในตัวอยางที่ยกมานี้ คําวา buyer-driven e-marketplace ไดมาจาก
รายงานการประชุม Workshop ของ eEurope ที่ประกอบดวยทีมผูเชี่ยวชาญดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของสหภาพยุโรป สวน buyer-oriented marketplace และ customer-oriented
marketplace อยูในตําราดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูเขียนก็เปนทีมงานผูเชี่ยวชาญเชนกัน แต
เนื่องจากรายงานจัดพิมพในค.ศ.2001 สวนตํารานั้นจัดพิมพในค.ศ.2000 จึงใชขอมูลที่ใหมกวาคือ
คําวา buyer-driven e-marketplace
2. ระบบมโนทัศนไมสมบูรณ
ในขั้นตอนนี้พบวาระบบมโนทัศนไมสมบูรณเนื่องจากมีบางมโนทัศนขาด
หายไป มีมโนทัศนที่ตองเพิ่มเติม และมโนทัศนที่ไมเขาพวก
มโนทัศนหายไป - เมื่อจัดกลุมศัพทแลวพบวามีสวนที่หายไป เชน ในกลุม
cryptography มีเฉพาะ asymmetric cryptography วิธีแกปญหาคือกลับไปคนชุดคําแรกเริ่มที่
ไดจากการดึงศัพทดวยสัญญาณทางภาษากอนวามีคําที่ใกลเคียงกันนี้อยูหรือไม (คําที่ประกอบ
ดวยคําวา cryptography) ซึ่งอาจถูกตัดออกไปดวยความพลั้งเผลอ ถาไมพบจึงมาคนในคลัง
ขอมูลภาษา โดยใชวิธีคนหาดวยศัพทที่มีมโนทัศนกวางที่สุดในกลุม ซึ่งก็คือ cryptography และ
พบวาศัพทที่หายไปคือคําวา symmetric cryptography
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มโนทัศนที่ตองคนหาเพิ่มเติม - หมายถึงมโนทัศนที่ไมมีมโนทัศนอื่นใน
ระดับชั้นเดียวกันปรากฏใหเห็นความเกี่ยวของเหมือนในตัวอยางขางตน เชน shared hosting ซึ่ง
เปนรูปแบบหนึ่งของ Web hosting ไมมีศัพทคําใดในกลุมนี้ปรากฏในชุดศัพทเลย แตเหตุที่พบวา
ศัพทสองคํานี้มีความสัมพันธกันก็เนื่องจากการตรวจสอบมโนทัศนของคําวา Web hosting ใน
คลังขอมูลภาษา จึงไดทราบวามีบริการในลักษณะตางๆ หรือคําวา merchant service provider
ซึ่งเปนผูใหบริการที่เกี่ยวของในการชําระเงินทางอินเทอรเน็ตก็พบขณะตรวจสอบมโนทัศนของคํา
วา merchant account
มโนทัศนที่ไมเขาพวก - เปนมโนทัศนที่ไมสามารถกําหนดตําแหนงและ
ความสัมพันธในเครือขายมโนทัศนได เชน chargeback ซึ่งหมายถึงการที่ลูกคาปฏิเสธการชําระ
เงินหลังจากที่มีการชําระบัญชีแลว แตในเครือขายมโนทัศนของการชําระเงินดวยบัตรเครดิตแสดง
เพียงฝายที่เกี่ยวของและสิ่งที่เกิดขึ้นขณะซื้อขายสินคาดวยบัตรเครดิต
ดังนั้นจึงตัดศัพทคําวา
chargeback ออก เนื่องจากเปนมโนทัศนที่ไมสัมพันธกับมโนทัศนอื่นๆ ในกลุม นอกจากนี้ยังมี
มโนทัศนที่ในตอนแรกคิดวาสัมพันธกับมโนทัศนอื่น แตเมื่อตรวจสอบจากคลังขอมูลภาษาแลว
พบวามีมโนทัศนกวางหรือแคบเกินไป เชน root certificate authority ซึ่งเปนผูออกใบรับรองใน
ระดับสูงสุด แตเปนใบรับรองที่ใชในระบบ SET เทานั้น
อาจกลาวไดวาปญหาในขั้นตอนนี้เกิดจากสาเหตุสําคัญคือชุดศัพทที่คัดเลือกมานั้นยังไมมีประสิทธิภาพดีพอ ทั้งนี้อาจเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการคัดเลือกศัพท
แมจะมีเกณฑตางๆ ชวยคัดเลือก แตสิ่งสําคัญก็คือความรูในสาขาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการที่
จะคัดกรองคําศัพทเฉพาะดานที่เกี่ยวของออกมา
การไมมีศัพทที่ควรมีหรือมีศัพทที่ไมนาจะมี
แสดงใหเห็นวาผูทําวิจัยยังมีความรูไมดีพอ
วิธีแกปญหาในขั้นตอนนี้คือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
รวมทั้งตรวจสอบมโนทัศนของศัพทในรายการศัพทที่ไดกับขอมูลในคลังขอมูลภาษาเสียกอนแลว
คอยทํามโนทัศนสัมพันธ ถาหากไมแนใจเกี่ยวกับมโนทัศนของศัพทคํานั้น แมวาจะใชเวลานาน
กวาการตัดสินใจกําหนดมโนทัศนสัมพันธเอง
แตก็จะไดระบบมโนทัศนที่ถูกตองครบถวนตาม
ความตองการ และยังชวยในการทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนอีกดวย
3. ระบบมโนทัศนไมชัดเจน
มโนทัศนบางกลุมที่ไดจัดความสัมพันธไปแลวอาจยังแสดงความสัมพันธ
ไดไมชัดเจน เชน ในตอนแรกจัดให micropayment เปนเปาหมาย (Target) ของการใช electronic
money นี่เปนการมองเฉพาะความสัมพันธของมโนทัศนหนึ่งกับอีกมโนทัศนหนึ่งในดานเดียว และ
ทําใหระบบมโนทัศนที่ออกมาไมสมบูรณ วิธีแกไขคือตองพิจารณามโนทัศนและความสัมพันธของ

58

มโนทัศนนั้นกับมโนทัศนอื่นๆ ในระบบใหถวนถี่ หรือพิจารณามโนทัศนสัมพันธที่ทําไวแลวซ้ําอีก
เพื่อดูวายังมีสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขหรือไม ในกรณีที่ยกตัวอยางมานี้ micropayment ยังมี
ความสัมพันธกับ payment คือเปนสวนหนึ่งของ payment ดังนั้นจึงตองจัดความสัมพันธใหมโดย
โยงความสัมพันธระหวาง payment และ micropayment ดวย โดยที่ electronic money เปน
Method ของกระบวนการ micropayment ก็จะไดระบบมโนทัศนของการชําระเงินที่สมบูรณยิ่งขึ้น
เมื่อแกไขปญหาตางๆ ในเรื่องการจัดทํามโนทัศนสัมพันธแลวก็จะไดระบบมโนทัศนที่สมบูรณ สําหรับนําไปใชวิเคราะหประกอบการใหนิยามซึ่งเปนสวนสําคัญในบันทึกขอมูล
ศัพทหรือประมวลศัพท ดังรายละเอียดที่จะปรากฏในบทตอไป

บทที่ 6
การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนและบันทึกขอมูลศัพท
ในขณะที่วิเคราะหมโนทัศนของศัพทเพื่อระบุความสัมพันธระหวางกันนั้น ผูทํา
วิจัยสามารถบันทึกขอมูลที่พบเกี่ยวกับศัพทคํานั้นๆ ลงในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (extraction
record) ไปพรอมกันได และขอมูลเหลานั้นจะเปนขอมูลหลักที่ใชในการวิเคราะหเพื่อจัดทําบันทึก
ขอมูลศัพท (terminological record) ซึ่งเปนผลลัพธสุดทายของกระบวนการทําประมวลศัพท ใน
บทนี้จะอธิบายการจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนและบันทึกขอมูลศัพท โดยใหรายละเอียดและ
แนวคิดในการบันทึกขอมูล รวมทั้งปญหาที่พบและแนวทางสําหรับแกไขปญหา
การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนคือบันทึกสําหรับเก็บขอมูลศัพทที่ไดคนหาจากคลัง
ขอมูลภาษา (corpus) และจะใชวิเคราะหเพื่อจัดทําบันทึกขอมูลศัพทตอไป ขอมูลที่จะปรากฏใน
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนนั้น Cabré (1999: 122) กลาววาโดยทั่วไปประกอบดวย
1. ศัพท (entry) ตามที่พบในคลังขอมูลภาษา
2. ประเภทไวยากรณของศัพท (grammatical category)
3. บริบทที่ศัพทนั้นปรากฏ
4. การอางอิงเอกสารตนฉบับ
นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เชน หมายเลข วันที่ หรือผู
บันทึก Cabré (1999: 123) ไดแนะนําไวดวยวา ถาพบศัพทคําเดียวกันแตมีตัวสะกดตางกัน (โดย
เปนคําที่ถูกตอง) มีประเภทไวยากรณตางกัน หรือศัพทคํานั้นมีเพศตางกัน (สําหรับภาษาที่มีเพศ)
ใหบันทึกแยกกันเหมือนเปนศัพทคนละคํา แตพบวาศัพทที่ปรากฏในเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้
มีการใชคําที่หลากหลายสําหรับศัพทคําเดียวกัน ทั้งตัวสะกดและรูปยอ เชน electonic
commerce/ e-commerce/ eCommerce/ ecommerce/ E-commerce เปนตน ถาบันทึก
แยกกันจะทําใหดูยาก จึงไดรวมศัพทคําเดียวกันแตมีการสะกดตางกันไวในบันทึกเดียวเนื่องจาก
ตัวศัพทมีความแตกตางกันไมมากนัก
สวนศัพทที่มีรูปยอจะทําเปนอีกบันทึกหนึ่ง
สําหรับ
วิทยานิพนธฉบับนี้จะใชแบบฟอรมนี้เปนบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
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Eng:
Concept:
Feature:
Conceptual Relation:
Extraction:

Th:

Abbr:
Grammatical Category:

ภาพ 4: แบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
ขอมูลตางๆ มีรายละเอียดดังนี้
• ER - ยอมาจาก Extraction Record หรือบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน ในสวน
นี้จะใสหมายเลขบันทึกเพื่อใหคนคืนขอมูลไดโดยงาย
• Eng - ยอมาจาก English เปนสวนของศัพทภาษาอังกฤษที่พบจาก
คลังขอมูล
พรอมทั้งใสเอกสารที่มาของศัพทคํานั้นดวยรหัสที่กําหนดไว
(ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก) เชน electronic commerce (EB01.txt)
• Th - ยอมาจาก Thai ในสวนนี้จะใสคําเทียบเคียงภาษาไทยที่พบจากขอมูล
อางอิงภาษาไทย และใสหมายเลขอางอิงของเอกสารที่พบศัพทนั้น โดยเลือกใชเฉพาะคําที่มี
ภาษาอังกฤษกํากับไวดวย เชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) เพื่อใหแนใจวา
เปนศัพทภาษาไทยที่ใชสําหรับศัพทภาษาอังกฤษคํานั้น
รวมทั้งใสคําเทียบเคียงภาษาไทยที่
ผูเชี่ยวชาญไดเสนอมา พรอมใหชื่อผูเชี่ยวชาญ แตถาไมพบคําเทียบเคียงใดๆ ก็จะเวนวางไว
• Abbr - ยอมาจาก Abbreviation สวนนี้คือตัวยอของศัพทภาษาอังกฤษที่พบ
จากคลังขอมูลภาษา
• Concept - เปนสวนสําหรับระบุมโนทัศนของศัพท ถาในมโนทัศนเดียวกันมี
รูปศัพทแตกตางกันหลายคํา จะเลือกศัพทที่มีการใชมากที่สุดมาบันทึก และศัพทในชองมโนทัศน
(Concept) นี้ก็จะเปนศัพทหลักที่ใชในมโนทัศนสัมพันธและบันทึกขอมูลศัพท
• Grammatical Category - ในสวนนี้จะใสประเภทไวยากรณแบบยอของศัพท
เชน n (คํานาม) v (คํากริยา) และ adj (คําคุณศัพท)
• Feature - เปนคําอธิบายศัพทโดยวิเคราะหจากบริบทของศัพทซึ่งคัดเลือก
จากคลังขอมูลภาษา (ในชอง Extraction (ตัวอยางการใชศัพท)) บางครั้งอาจไดนิยามของศัพท
หรืออาจทราบเพียงลักษณะบางประการของศัพท หรือบางครั้งอาจใสขอมูลไมไดเลยเนื่องจากมี
เพียงตัวอยางการใชงานที่ไมบงบอกลักษณะใดๆ ทั้งสิ้น เชน For this reason many of the
company's clients continue their trusted relationship and do not move to the less
expensive online broker. (EB04.txt) ในกรณีที่ไมมีขอมูลเกี่ยวกับศัพทคํานั้นหรือมีขอมูลเพียง
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เล็กนอยที่ไมชวยใหเห็นมโนทัศนของศัพทก็จะคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอางอิงอื่นๆ
เชน
พจนานุกรมและอภิธานศัพท (glossary) แลวบันทึกลงในชองบันทึกพิเศษคือ Additional Feature
(คําอธิบายศัพทเพิ่มเติม) พรอมใหแหลงที่มา รวมทั้งเปนที่สําหรับบันทึกความเห็นหรือนิยามจาก
ผูเชี่ยวชาญหลังจากที่ไดตรวจสอบรางบันทึกขอมูลศัพทแลว ขอมูลคําอธิบายศัพทและคําอธิบาย
เพิ่มเติมนี้จะเปนขอมูลสําคัญที่นําไปพิจารณารวมกับมโนทัศนสัมพันธในการเขียนนิยามในบันทึก
ขอมูลศัพท
• Conceptual Relation - ในสวนนี้จะอางถึงรหัสเครือขายมโนทัศนที่สัมพันธ
กับศัพทหรือแสดงเครือขายมโนทัศนและคําอธิบาย ถาศัพทคํานั้นเปนมโนทัศนยอยของมโนทัศน
อื่นๆ
• Extraction - เปนสวนที่แสดงตัวอยางการใชศัพทหรือเรียกอีกอยางคือแสดง
บริบทของศัพท โดยเปนขอมูลจากคลังขอมูลภาษา ตัวอยางหรือบริบทที่จะแสดงในบันทึกขอมูล
ศัพทเบื้องตนนี้มีสามประเภท (Cabré, 1999: 138) คือ
บริบทยืนยัน (testimonial context) เปนบริบทที่แสดงใหเห็นเพียงวามี
การใชศัพทนั้น และไมไดใหขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะพิเศษของศัพท เชน For this reason many of
the company's clients continue their trusted relationship and do not move to the less
expensive online broker. (EB04.txt)
บริบทแบบใหนิยาม (defining context) เปนบริบทที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ความหมายของศัพท เชน A hypertext link is an item, such as text or an image, which has
the address or location of another web page attached to it. (EB01.txt)
บริบทบอกความเปนหนวยภาษา (metalinguistic context) เปนบริบทที่
ใหขอมูลเกี่ยวกับศัพทคํานั้นในลักษณะที่เปนหนวยภาษาที่สัมพันธกับหนวยอื่นๆ เชน Digital
marketplaces, also known as exchanges, have hit full speed in the past nine months.
(E070.txt)
บริบทที่ดีที่สุดคือแบบใหนิยาม เนื่องจากแสดงใหเห็นมโนทัศนของศัพท
ไดดีกวาบริบทแบบอื่นๆ ในที่นี้จึงพิจารณาเลือกบริบทแบบใหนิยามมาใสในบันทึกเปนอันดับแรก
โดยใชวิธีคนหาบริบทดังกลาวดวยสัญญาณทางภาษา (linguistic signal) ตางๆ เชน called,
known as, referred to as และ defined as เนื่องจากพบวาประโยคที่อยูหนาหรือหลังคําเหลานี้
มักเปนนิยามของศัพทที่กลาวถึงในประโยค บริบทที่ใชรองลงมาคือบริบทบอกความเปนหนวย
ภาษา แตถาไมมีก็จะบันทึกดวยบริบทยืนยัน ในเรื่องของจํานวนตัวอยางนั้นจะแสดงสองตัวอยาง
เพื่อยืนยันการใช หรืออาจใสมากกวานั้นเมื่อเปนตัวอยางที่ใหรายละเอียดที่เกี่ยวของเพิ่มเติม แต
ในกรณีที่จําเปนเชนไมพบในแหลงขอมูลอื่นๆ ก็อาจมีเพียงตัวอยางเดียว
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สําหรับลําดับของบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนเมื่อมีหลายบันทึกที่แสดงมโนทัศน
เดียวกัน เชน shopping cart, electronic shopping cart และ virtual shopping cart จะแสดง
บันทึกที่มีตัวอยางที่บงบอกมโนทัศนของศัพทไดชัดเจนที่สุดเปนลําดับแรก
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพทที่กลาวถึงในบทนี้สามารถดูไดที่ภาคผนวก ข
และ ค โดยคนจากดรรชนีคนศัพทซึ่งอยูทายเลมเพื่อหาบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนและบันทึกขอมูล
ศัพทที่เกี่ยวของกับศัพทคํานั้น
ปญหาและแนวทางแกไขในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
ในขั้นตอนการทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนไดพบปญหาที่สําคัญดังนี้
1. การเลือกบริบทที่เหมาะสม
ในการทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน สิ่งสําคัญคือการเลือกบริบทมาใสใน
บันทึกเพื่อที่จะไดนําบริบทนั้นมาวิเคราะหมโนทัศนและความสัมพันธของมโนทัศนนั้นกับมโนทัศน
อื่นๆ ตอไป ดังนั้นจึงตองพิจารณาบริบทที่มีอยูวาตรงตามความตองการหรือไม โดยปกติจะเลือก
บริบทแบบใหนิยาม ซึ่งมีขอสังเกตคือ มีสัญญาณทางภาษาตางๆ เชน called หรือ defined as
แตในกรณีที่ไมมีบริบทดังกลาว ก็ตองเลือกใชบริบทที่บอกลักษณะเฉพาะของมโนทัศนนั้นหรือชวย
ใหเห็นความสัมพันธกับมโนทัศนอื่นๆ มากที่สุด เชน Suppose Tom has selected a PC from
JCPenney. Tom can then place the items in the shopping cart and click the checkout
button to order. (EB04.txt) ถึงแมจะไมบอกอยางชัดเจนวา shopping cart คืออะไร แตบอกให
ทราบวามีไวสําหรับทําอะไร แตในกรณีที่จําเปนจริงๆ คือไมมีบริบทอื่นใดนอกจากบริบทยืนยัน
หรือบริบทที่แสดงใหเห็นเพียงวามีการใชศัพทคํานั้นจริง ก็จําตองใชบริบทนั้น
2. การเขียนคําอธิบายศัพท
บางครั้งบริบทในคลังขอมูลภาษามีเพียงบริบทยืนยันซึ่งแสดงขอมูลวามี
การใชศัพทคํานั้น แตไมบอกมโนทัศนเกี่ยวกับศัพทเลย ทําใหไมสามารถเขียนคําอธิบายศัพทได
หรือบริบทที่มีอยูยังไมเพียงพอที่จะบงชี้ความสัมพันธของมโนทัศนนั้นกับมโนทัศนอื่นๆ
อยาง
ครบถวน เชน electronic commerce มีบริบทที่บอกวา electronic commerce คืออะไร แตไมมี
บริบทที่ระบุอยางชัดเจนวา electronic commerce มีรูปแบบการคาแบบใดบาง ซึ่งจากการ
ประมวลผลขอมูลที่มีพบวาแบงไดเปนสี่ประเภทคือ business-to-business, business-toconsumer, business-to government และ consumer-to-consumer เนื่องจากเปนประเภทที่มี
การกลาวถึงกันมาก แตบริบทที่มีอยูกลับบอกไวเพียงสองหรือสามประเภท วิธีแกปญหาคือคนหา
ขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอางอิงอื่นๆ เชน อภิธานศัพทหรือบทความเฉพาะดาน แลวนําขอมูลที่
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ไดมาอางอิงไวในสวนพิเศษคือชอง Additional Feature (คําอธิบายศัพทเพิ่มเติม) ซึ่งจะอยูถัดจาก
ชอง Feature (คําอธิบายศัพท)
การจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
Cabré (1999: 123-124 และ139) กลาวไววา บันทึกขอมูลศัพทคือบันทึกที่เขียน
ขึ้นโดยใชขอมูลจากบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับศัพทคําหนึ่งๆ อยาง
เปนระบบระเบียบ แตจะมีรูปแบบอยางไรนั้นขึ้นอยูกับความตองการและลักษณะเฉพาะของงาน
ชิ้นนั้น รูปแบบหลักๆ ของบันทึกขอมูลศัพทแบงไดเปนสามแบบคือ บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียว
ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับศัพทในภาษาหนึ่ง บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียวพรอมคําเทียบเคียงซึ่งมีขอมูล
เกี่ยวกับศัพทในภาษาหนึ่งพรอมคําเทียบเคียงในอีกภาษาหนึ่ง และบันทึกขอมูลศัพทแบบสอง
ภาษาหรือหลายภาษาซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับศัพทอยางครบถวนทั้งสองภาษาหรือหลายภาษา
รายละเอียดในบันทึกขอมูลศัพทที่มักพบมีดังนี้ (Cabré, 1999: 139-146)
• ศัพท (entry) - ถาเปนคํานามจะอยูในรูปเอกพจน ถาเปนคําคุณศัพทจะอยู
ในรูปเอกพจนเพศชาย (สําหรับภาษาที่มีเพศ) ตามดวยตัวทายของศัพทเพศหญิง (ถามี) เชน
ondulant -e ถาเปนคํากริยาจะอยูในรูปไมกระจาย (infinitive) เชน harden, format ถาศัพทคํา
นั้นเปนศัพทประสม คือประกอบดวยคํามากกวาหนึ่งคํา ลําดับในการเรียงคําจะเปนไปตามที่
ปรากฏในการใช เชน electronic wallet ไมใช wallet, electronic
• แหลงอางอิงของศัพท (reference of the term) - เอกสารที่มาของศัพท โดย
ปกติจะใสรหัสกํากับไวเพื่อใหอางอิงและคนคืนขอมูลไดงาย
• รูปไวยากรณของศัพท (grammatical category) - เชน n, v, adj และ adv
• หมวดเรื่อง (subject field) - ศัพทแตละคําจะอยูในหมวดเรื่อง เชน หมวด
เรื่องใหญ หมวดเรื่องยอยซึ่งอยูในหมวดเรื่องใหญ และหมวดเรื่องยอยภายในหมวดเรื่องยอย
• นิยาม (definition) - โดยทั่วไปแลวนิยามคือประโยคซับซอนที่มีความหมาย
เทียบเทากับศัพทคํานั้น นิยามจะตองเปนไปตามโครงสรางมโนทัศน หลักในการเขียนนิยามคือ
ถาเปนภาษาอังกฤษจะตองเขียนดวยอักษรตัวเล็กยกเวนตัวแรก ตองเปนประโยคที่สมบูรณ และ
จะตองเขียนในรูปแบบที่เปนทางการ นอกจากนี้ควรบอกแหลงที่มาของนิยามดวย นิยามอาจ
ไดมาจากบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนที่มีบริบทแบบใหนิยาม
แตถาไมไดจากบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตน ใหคนหาในพจนานุกรมเฉพาะทาง หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
• บริบท (context) - บริบทนี้ไดจากคลังขอมูลภาษา โดยจะตองเลือกบริบทที่
อธิบายมโนทัศนไดชัดเจนที่สุด และเปนตัวแทนการใชศัพทไดดีที่สุด พรอมทั้งใสแหลงที่มา

64

• คําเทียบเคียง (equivalent) - คําเทียบเคียงในภาษาอื่นสามารถหาไดจาก
พจนานุกรม สารานุกรม และรายการศัพทตางๆ
• อางอิงโยง (cross-reference) - สิ่งที่แสดงความสัมพันธระหวางกันของศัพท
เชน ศัพทหนึ่งอางถึงศัพทอีกคําหนึ่งที่เกี่ยวของ และศัพทคํานั้นก็อางถึงศัพทคําแรกเชนกัน เชน คํา
พอง คําตรงขาม และคําอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• ผูเขียนและวันที่บันทึก (author and date of record) - ระบุวันที่ชื่อบุคคล
หรือคณะทํางานที่เขียนบันทึกขอมูลศัพทโดยใสเปนรหัส
• หมายเหตุ (note) - ขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้
• ปายสถานะ (status label) - เมื่อตองการระบุคุณภาพของศัพท เชน ศัพท
มาตรฐาน (ใสชื่อองคกรจัดมาตรฐาน) ศัพทที่ไมควรใช และศัพทที่ตองคนควาตอไป
ดังไดกลาวมาแลววาลักษณะของบันทึกขอมูลศัพทขึ้นอยูกับลักษณะและ
วัตถุประสงคของโครงการ ดังนั้นเมื่อพิจารณาแลว บันทึกขอมูลศัพทเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้
จึงจัดทําเปนบันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียวพรอมคําเทียบเคียง เพื่อนําเสนอศัพทและคําเทียบเคียง
ภาษาไทย และจะใชรูปแบบนี้ในการบันทึกขอมูลศัพท
TR
Eng:
Grammatical Category:
Definition:
Illustration:
Note:
Linguistic Specification:
Cross-reference:

Th:
Subject Field:

ภาพ 5: แบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพท
รายละเอียดของบันทึกขอมูลศัพทมีดังนี้
• TR - ยอมาจาก Terminological Record หรือบันทึกขอมูลศัพท ในชองนี้จะ
ใสหมายเลขของบันทึกขอมูลศัพทเพื่อใหอางอิงไดงาย
• Eng - ยอมาจาก English เปนสวนของศัพทภาษาอังกฤษ โดยจะใสในรูป
เอกพจน และใชภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก แตถาเปนชื่อเฉพาะก็จะใชรูปตามนั้น เชน Secure
Sockets Layer พรอมรหัสอางอิงแหลงที่มาซึ่งเปนแหลงแรกในคลังขอมูลภาษาที่พบศัพทนั้น
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• Th - ยอมาจาก Thai ในสวนนี้จะใสคําเทียบเคียงหรือศัพทภาษาไทยที่ได
จากการพิจารณาขอมูลในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน แหลงขอมูลอางอิงตางๆ และการปรึกษากับ
ผูเชี่ยวชาญ
พรอมทั้งใหรหัสอางอิงสําหรับศัพทที่มีแหลงที่มาหรือใสเชิงอรรถเปนชื่อของ
ผูเชี่ยวชาญที่เสนอแนะศัพทคํานั้น รายละเอียดในเรื่องนี้จะกลาวถึงในสวนตอไป
• Grammatical Category - ในสวนนี้จะใสประเภทไวยากรณของศัพท เชน
noun และ verb
• Subject Field - หมวดเรื่องจะแสดงใหเห็นลําดับชั้นความสัมพันธของศัพท
ตามที่ปรากฏในมโนทัศนสัมพันธ เชน หมวดเรื่องของ key เปนดังนี้ “security-->cryptography”
จะเห็นไดวา key อยูในหมวด cryptography ซึ่งเปนหมวดยอยของการรักษาความปลอดภัย
(security)
• Definition - นิยามในประมวลศัพทฉบับนี้จะใหไวเปนภาษาไทยเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับศัพทตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในบทที่ 2 ตามหลักที่กําหนด (ดู
หลักในการเขียนนิยาม ในหัวขอตอไป)
• Illustration - คือตัวอยางการใชศัพท โดยจะเลือกตัวอยางที่แสดงมโนทัศน
และการใชศัพทไดดีที่สุด โดยทั่วไปจะเลือกจากบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน แตอาจจะเลือกใหม
จากคลังขอมูลภาษาก็ได แลวแตความเหมาะสม ขอสําคัญคือตองบันทึกตามที่ปรากฏในเนื้อหา
จริงๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลง
• Note - ในสวนนี้จะมีการอธิบายวิธีสรางศัพทภาษาไทยที่เปนศัพทใหม
ขอมูลการใชศัพทหรือขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับศัพทคํานั้น รวมถึงรูปศัพทที่สะกด
ตางจากที่พบในคลังขอมูลแตพบวามีการใชงานจริงในแหลงขอมูลอื่นๆ พรอมใหแหลงอางอิง
• Linguistic Specification - ในสวนนี้จะแสดงรูปศัพทอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ
กับมโนทัศนของศัพทหลัก โดยจะใสตัวยอไวหนาศัพทนั้นเพื่อชี้ใหเห็นวาเปนอะไร เชน (ABBR)
หมายถึงตัวยอ (SYN) หมายถึงคําพอง และ (ANT) หมายถึงคําตรงขาม แลวตามดวยรหัส
อางอิงของศัพทคํานั้นเพื่อใหคนขอมูลเพิ่มเติมไดอยางงายดาย
ขอมูลเหลานี้จะไดมาจากการ
วิเคราะหบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
• Cross-reference - คืออางอิงโยงหรือศัพทคําอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ
ศัพทหลักในลักษณะที่ชวยเสริมความเขาใจหรือแสดงความสัมพันธกับมโนทัศนอื่น
การนําเสนอบันทึกขอมูลศัพทนี้จะเรียงลําดับบันทึกตามกลุมมโนทัศนสัมพันธซึ่ง
แบงเปนสี่กลุม ไดแก Web site, payment, security และ marketing โดยไดจัดทําดรรชนีคนศัพท
ไวทายเลมเพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหา
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หลักในการเขียนนิยาม
งานวิจัยฉบับนี้ไดกําหนดหลักการเขียนนิยามไวดังนี้
1. อางอิงนิยามที่มีผูใหไวแลว โดยมีเงื่อนไขตอไปนี้
1.1 เปนนิยามภาษาไทย
1.2 แสดงมโนทัศนของศัพทคํานั้นไดอยางชัดเจนครบถวน
1.3 แหลงที่มาของนิยามมีความนาเชื่อถือ
(ดูบรรณานุกรมของ
ขอมูลอางอิงภาษาไทยไดในภาคผนวก ก) ในที่นี้จะพิจารณานิยามจากพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนอันดับแรก รองลงมาไดแกรางพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เชน รางพระราชบัญญัติลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เอกสารที่เกี่ยวของกับราง
พระราชบัญญัติ เชน เนื้อหาทั่วไปวาดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เอกสารจากศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พจนานุกรมศัพทเฉพาะทางของราชบัณฑิตยสถาน
และเอกสารหรือบทความเฉพาะดาน
2. ในกรณีที่ไมพบนิยามตามขอ 1 ก็จะประมวลขอมูลในสวนคําอธิบาย
ศัพทและคําอธิบายศัพทเพิ่มเติม (Feature และ Additional Feature) ของบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตนแลวเขียนนิยามขึ้นโดยยึดตามมโนทัศนสัมพันธของศัพทคํานั้น และใชรูปแบบการเขียน
นิยามที่ไดมาตรฐาน ซึ่ง Trimble (1996 อางถึงใน Pearson, 1998: 98) ไดแบงนิยามออกเปน
สามรูปแบบคือ
นิยามแบบทางการ (formal definition) ประกอบดวย ศัพท+ชนิด
(class)+ความแตกตางจากศัพทคําอื่นในกลุมเดียวกัน เชน business-to-business คือ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่กระทําระหวางองคกรธุรกิจกับองคกรธุรกิจ จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา businessto-business คือศัพท พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือชนิด และความแตกตางจากศัพทอื่นคือเปนสิ่งที่
กระทําระหวาง องคกรธุรกิจกับองคกรธุรกิจ
นิยามแบบกึ่งทางการ (semi-formal definition) ประกอบดวย ศัพท+
ความแตกตาง เชน business-to-business กระทําขึ้นระหวางองคกรธุรกิจกับองคกรธุรกิจ คําวา
business-to-business คือศัพท และ กระทําระหวางองคกรธุรกิจกับองคกรธุรกิจ คือความ
แตกตาง
นิยามแบบไมเปนทางการ (non-formal definition) ประกอบดวยศัพท
+ คําที่มีความหมายใกลเคียงในภาษาทั่วไปหรือลักษณะเดน เชน arachnid คือแมงมุม
นิยามที่ควรใชในการทําประมวลศัพทคือนิยามในขอ 1 กลาวคือตรงสวน
ของนิยามประกอบดวยชนิดและลักษณะที่ทําใหแตกตางจากศัพทคําอื่นๆ ดังที่ ISO 704 (2000:
15) กลาวไววา ควรใชนิยามบอกลักษณะ (intensional definition) ซึ่งเปนนิยามที่บงบอกมโนทัศน
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ใหญ แลวตามดวยลักษณะเฉพาะซึ่งแยกมโนทัศนนั้นออกจากมโนทัศนอื่น เนื่องจากจะแสดง
ลักษณะสําคัญของมโนทัศนนั้นในระบบมโนทัศนไดเปนอยางดี
ISO 704 (2000: 17-22) ยังไดใหขอมูลเกี่ยวกับหลักการเขียนนิยามและ
ลักษณะนิยามที่บกพรองไวดังนี้
หลักการเขียนนิยาม
- นิยามตองอธิบายมโนทัศน ไมใชอธิบายคําที่ประกอบขึ้นมาเปนรูป
ศัพท (designation)
- นิยามตองสะทอนถึงระบบมโนทัศนที่อธิบายมโนทัศนนั้นและความ
สัมพันธกับมโนทัศนอื่นในระบบ
- นิยามตองกระชับ และอธิบายเพียงมโนทัศนเดียว ไมตองรวมนิยาม
ของมโนทัศนอื่นเขาไวดวย
- อาจใสหมวดเรื่องเขาไปที่นิยามเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น ถามีศัพทคํา
เดียวกันในสาขาเดียวกันที่มีความหมายตางกันเมื่ออยูคนละเรื่อง โดยเพิ่มเขาไปที่ตนนิยาม เชน
pointer : <programming> variable that contains the memory location of some data rather
than the data itself
pointer : <user interface> on-screen symbol that is controlled by an input device and is
used as a means of indicating and selecting locations or choices on the screen
- สามารถตรวจสอบความถูกตองของนิยามไดดวยการนํานิยามนั้น
ไปแทนที่ศัพทและยังคงมีความหมายเดิม
นิยามที่บกพรอง
1. นิยามแบบวกวน
นิยามแบบวกวนคือมโนทัศนที่นิยามโดยใชมโนทัศนที่ 2 และมโนทัศนที่ 2 นั้นก็นิยามโดยใชศัพทหรือองคประกอบของศัพทในมโนทัศนแรก เปนนิยามที่ไมทําให
เขาใจมโนทัศนมากขึ้น มีสองลักษณะคือ
วกวนในตัวนิยาม
นั่นคือการนําศัพทมากลาวซ้ําในตอนตนของ
นิยาม เชน tree height : tree height measured from the ground surface to the top of a tree
นิยามที่ถูกตองควรใชวา distance between the ground surface and the top of a tree หรือใช
องคประกอบในศัพทมาเปนลักษณะเฉพาะ เชน evergreen tree : tree with evergreen foliage
นิยามที่ถูกตองควรใชวา tree with retains its foliage throughout its lifetime
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วกวนในระบบนิยาม นั่นคือการนํามโนทัศนอยางนอยสองมโนทัศน
มานิยามกันและกัน เชน มโนทัศนที่ 1 virgin forest : forest constituted of a natural tree stand
มโนทัศนที่ 2 natural tree stand : stand of trees grown in a virgin forest เมื่อนํานิยามมา
แทนที่ศัพทก็จะเห็นความซ้ําซอนและวกวน เชนเมื่อนํานิยามของ virgin forest มาแทนที่คําวา
virgin forest ใน natural tree stand ก็จะไดเปน stand of trees grown in a forest constituted
of a natural tree stand สิ่งที่ควรทําคือแกไขมโนทัศนใดมโนทัศนหนึ่ง แลวอีกมโนทัศนหนึ่งก็
สามารถคงไวตามเดิมได เชน natural tree stand : stand of trees grown without interference
by man
2. นิยามแบบไมสมบูรณ
นิยามจะตองอธิบายเนื้อหาของมโนทัศนอยางชัดเจน ไมแคบหรือ
กวางจนเกินไป มิฉะนั้นจะถือวาไมสมบูรณ นิยามที่เรียกวากวางเกินไปนั้นคือนิยามที่มีสิ่งที่ไมควร
มี และนิยามที่แคบเกินไปคือนิยามที่ไมมีสิ่งที่ควรมี
3. นิยามแบบปฏิเสธ
นิยามจะตองอธิบายวามโนทัศนนั้นคืออะไร ไมใชอธิบายวามโนทัศนนั้นไมใชอะไร เชน deciduous tree : tree other than an evergreen tree ที่ถูกตองควรจะ
เปน tree that loses its foliage seasonally แตในกรณีที่ไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งเปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหเขาใจมโนทัศนนั้นได ก็สามารถใชนิยามแบบปฏิเสธได เชน nonconformity :
non-fulfillment of a specified requirement
นิยามในประมวลศัพทชุดนี้จึงเขียนขึ้นโดยพยายามใหเปนไปตามหลัก
การเขียนนิยามดังกลาวมานี้ใหมากที่สุด
การกําหนดคําเทียบเคียงภาษาไทย
คําเทียบเคียงภาษาไทยที่นํามาใสในบันทึกขอมูลศัพทนี้จะพิจารณาจากขอมูลที่
ปรากฏในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนซึ่งไดมาจากแหลงขอมูลอางอิงภาษาไทยตางๆ จากนั้นจึง
อางอิงศัพทที่แสดงมโนทัศนไดอยางถูกตองครบถวน
จากขอมูลในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนพบวามีศัพทภาษาไทยทั้งหมด 168 คํา
สื่อถึงมโนทัศน 84 มโนทัศน และมี 41 มโนทัศนที่มีศัพทภาษาไทยสื่อถึงมากกวาหนึ่งคํา สวน
มโนทัศนที่ไมมีศัพทภาษาไทยมีอยู 73 มโนทัศน จะเห็นไดวามีการใชศัพทภาษาไทยที่หลากหลาย
ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และไมครบถวน ดังนั้น นอกจากจะตองคิดหาคําเทียบเคียงสําหรับ
มโนทัศนที่ยังไมมีศัพทภาษาไทยแลว ยังตองนําศัพทภาษาไทยที่มีอยูซ้ําซอนหลากหลายนั้นมา
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คัดเลือกหาคําที่เหมาะสมที่จะใชเปนคําเทียบเคียงสําหรับศัพทคํานั้น หรืออาจตองปรับเปลี่ยนคํา
เหลานั้นใหเหมาะสม ถาหากยังแสดงมโนทัศนของศัพทไมชัดเจนหรือครอบคลุมเพียงพอ
สรุปแลวคําเทียบเคียงภาษาไทยที่ปรากฏในบันทึกขอมูลศัพทจะไดมาจากสาม
วิธีใหญๆ คือ การพิจารณาศัพทที่มีการใชอยูแลว การปรับเปลี่ยนศัพทที่มีอยู และการบัญญัติศัพท
ใหม
• การใชศัพทที่มีอยูแลว - ในที่นี้จะพิจารณาวาศัพทที่ใชนั้นบงบอกมโนทัศน
ของศัพทไดชัดเจนเพียงพอหรือไม และแหลงที่มาของศัพทมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด โดย
จัดลําดับความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลอางอิงเชนเดียวกับที่จัดไวในการบันทึกนิยาม
นั่นคือ
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มีความนาเชื่อถือเปนอันดับแรก
รองลงมาไดแกรางพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน รางพระราชบัญญัติลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส เอกสารที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติ เชน เนื้อหาทั่วไปวาดวยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เอกสารจากศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พจนานุกรมศัพทเฉพาะทางของราชบัณฑิตยสถาน และเอกสารหรือบทความเฉพาะดาน ถา
เอกสารจากแหลงเดียวกันมีการใชคําเทียบเคียงแตกตางกันสําหรับศัพทคําเดียว ก็จะพิจารณาคํา
ที่ใชมากที่สุด พรอมกันนี้จะใสรหัสอางอิงของเอกสารที่พบศัพทนั้นหรือเอกสารลําดับแรกที่พบ
ศัพทในกรณีที่มีการใชคําเดียวกันในเอกสารหลายฉบับ เพื่อใหคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดโดยสะดวก
ถาเปนกรณีที่อางอิงศัพทภาษาไทยที่ผูเชี่ยวชาญเสนอมา ก็จะใสหมายเหตุเปนเชิงอรรถวาอางอิง
จากผูใด
นอกจากนี้ ถาพบวาศัพทคําใดเปนที่นิยมใช คือมีการใชศัพทคํานั้นในแหลงขอมูล
อางอิงตางๆ แมวาจะมีคําอื่นเปนศัพทบัญญัติที่เปนมาตรฐานแลว ก็จะใสศัพทคําดังกลาวไวดวย
เชนกัน เนื่องจากถือวาไดรับการยอมรับจากผูใช เชน smart card มีศัพทบัญญัติวา “บัตรสมารต”
(ราชบัณฑิตยสถาน 2542: 90) แตในแหลงขอมูลภาษาไทยที่ใชอางอิงในที่นี้พบวามีการใชคําวา
“สมารตการด” สามราย และคําวา “สมารทการด” อีกสามราย ดังนั้นนอกจากจะบันทึกคําวา
“บัตรสมารต”ลงไปในบันทึกขอมูลศัพทแลว ก็จะบันทึกคําวา “สมารตการด” ไวดวย (ภาคผนวก ค
- TR067) โดยเลือกคําที่สะกดตามหลักการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน พบวาศัพทที่มีผูนิยม
ใชสวนใหญแลวจะเปนคําทับศัพท
• การปรับเปลี่ยนศัพทที่มีอยู - เปนการสรางศัพทขึ้นใหมจากศัพทที่มีอยูแลว
เนื่องจากศัพทที่ใชอยูยังไมเหมาะสม เชน แสดงมโนทัศนไดไมชัดเจน หรือสามารถปรับปรุงใหดีขึ้น
ไดดวยวิธีตางๆ ตอไปนี้
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ตัดหรือเพิ่มคํา เชน call center เปนคําที่ใชทั่วไปในวงการธุรกิจ มีผูให
คําภาษาไทยไววา “ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท” (THR52)
เมื่อนํามาใชในการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จึงตัดคําวา “ทางโทรศัพท” ออก ใหเหลือแต “ศูนยบริการขอมูล” (ภาคผนวก ค TR139) ทําใหมีมโนทัศนกวางขึ้น ไมจํากัดเฉพาะแตการบริการทางโทรศัพท เนื่องจากพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไดขยายขอบเขตการสื่อสารออกเปนหลายชองทาง
ลูกคาสามารถติดตอผาน
เว็บไซตหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกสได
เปลี่ยนรูปไวยากรณศัพท ในกรณีที่ศัพทภาษาอังกฤษใชรูปเดียวกันทั้ง
คํานามและคํากริยา และมีศัพทภาษาไทยที่ไดรับการบัญญัติไวแลวสําหรับรูปไวยากรณรูปใดรูป
หนึ่ง แตยังไมมีสําหรับอีกรูปหนึ่ง ก็จะใชศัพทเดิมนั้นแลวเพิ่มหรือตัดคําที่ทําใหเปนคํานาม เชน
visit ซึ่งหมายถึงการเขาไปดูเว็บไซตแตละครั้ง
ในแหลงขอมูลอางอิงพบวามีแตศัพทบัญญัติ
สําหรับคําวา visit ซึ่งเปนคํากริยาแปลวา “เยี่ยมชม” (ราชบัณฑิตยสถาน 2540: 147) แตไมมีศัพท
บัญญัติสําหรับคํานาม จึงเติมคําวา “การ” เขาไปขางหนา ทําใหไดศัพท “จํานวนการเยี่ยมชม”
(ภาคผนวก ค - TR152) สําหรับ visit ที่เปนคํานาม
• การบัญญัติศัพท - ศัพทที่พบในบันทึกศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวน
ใหญเปนคําที่ยังไมมีผูกําหนดคําเทียบเคียงภาษาไทยให ผูใชมักจะใชศัพทภาษาอังกฤษหรือคํา
ทับศัพท หรือถามีการใชภาษาไทยก็จะเปนในลักษณะอธิบายเพื่อใหผูอานเขาใจวาหมายถึงอะไร
แตไมไดเปนศัพทภาษาไทยที่บัญญัติขึ้นมาสําหรับศัพทภาษาอังกฤษคํานั้น ตัวอยางเชน “CPM
(Cost Per Thousand หรือ อัตราคาโฆษณาตอการขึ้นปายโฆษณา 1,000 ครั้ง)” (การวัด
ประสิทธิภาพใชสื่อโฆษณาออนไลนอินเตอรแอคทีฟ: 2546) ดวยเหตุนี้ ผูทําวิจัยจึงบัญญัติศัพท
ภาษาไทยขึ้นมาเองเพื่อเปนการนําเสนอทางเลือกหนึ่งในการใชศัพท โดยใชหลักของราชบัณฑิตยสถาน (2542: 6-7) ประกอบดังนี้
1. คิดคําขึ้นใหม แบงไดเปนสามลักษณะคือ การวิเคราะหจากมโนทัศนของศัพท การยืมแปล (loan translation) และการอิงศัพทอื่น
การวิเคราะหจากมโนทัศนของศัพท - พิจารณามโนทัศนของศัพทวาคือ
อะไร แลวพยายามหาคําไทยผูกขึ้นเปนคําใหมที่เหมาะสม โดยพยายามใหมีจํานวนคํานอยที่สุด
เพื่อไมใหมีลักษณะเปนนิยามศัพท และหลีกเลี่ยงการใชบุพบท เชน forward auction ซึ่งเปนการ
ประมูลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขายสินคา และ reverse auction ซึ่งเปนการประมูลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินคา
ไดใหคําเทียบเคียงไววา “การประมูลขาย” (ภาคผนวก ค - TR015) และ “การประมูลซื้อ”
(ภาคผนวก ค - TR016) ตามลําดับ แทนที่จะเปน “การประมูลเพื่อขาย” และ “การประมูลเพื่อซื้อ”
แมวาคําวา “เพื่อ” จะชวยระบุวัตถุประสงคของการประมูลใหชัดเจนยิ่งขึ้น แตเมื่อตัดออกไปก็ยัง
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สื่อความหมายไดเหมือนเดิม นอกจากนั้นยังทําใหศัพทมีความกะทัดรัดมากขึ้น อนึ่ง หลักเกณฑ
บัญญัติศัพทของราชบัณฑิตยสถานมีสองหลักคือ ผูกศัพทจากคําไทยและผูกศัพทจากคําบาลี
สันสกฤต แตเนื่องจากคําศัพทสวนใหญในสาขานี้ใชคําไทยในการผูกศัพท เชน “การเขารหัส”
(ภาคผนวก ค - TR083) หรือ “ดานกันบุกรุก” (ภาคผนวก ค - TR091) ศัพทที่บัญญัติขึ้นมาใหมนี้
จึงใชคําไทยเชนกัน เชน “การประมูลซื้อ” หรือ “ตลาดกลางทั่วไป” (ภาคผนวก ค - TR029) และที่
สําคัญคือคําไทยมีความชัดเจน เขาใจไดโดยงาย
การยืมแปล - เปนวิธีหนึ่งที่ใชไดผลในการเพิ่มพูนคําศัพท (Sager, 1990:
86) โดยจะใชเมื่อศัพทตนฉบับแสดงมโนทัศนออกมาในรูปศัพทอยางชัดเจน และเมื่อแปลไปตาม
ศัพทนั้นก็สามารถแสดงมโนทัศนของศัพทไดอยางครบถวน เชน banner exchange - “การ
แลกเปลี่ยนปายโฆษณา” (ภาคผนวก ค - TR122)
การอิงศัพทอื่น - เรียกไดวาเปนการยืมคําหรือโครงสรางของศัพทอื่นมา
ใช ตัวอยางเชน electronic purse ใชวิธีอิงตามศัพทหลักของกลุมคือคําวา electronic money “เงินอิเล็กทรอนิกส” (ภาคผนวก ค - TR073) ทั้งสองคํานี้มีโครงสรางเหมือนกันคือ electronic +
term ดังนั้นศัพทที่บัญญัติขึ้นใหมจึงอิงโครงสรางของศัพทที่บัญญัติไวแลวออกมาเปน “กระเปา
สตางคอิเล็กทรอนิกส” (ภาคผนวก ค - TR074) หรือคําวา directory ซึ่งหมายถึง เว็บไซตที่มีการ
เชื่อมโยงไปยังขอมูลตางๆ โดยจัดเปนหมวดหมูเรียงตามลําดับอักษร ราชบัณฑิตยสถาน (2542:
32) ไดใหศัพทบัญญัติของ directory ไววา “สารบบ” ซึง่ แปลวา บัญชีเรื่อง ดังนั้นจึงสรางคําใหม
ขึ้นไดเปน “เว็บไซตสารบบ” (ภาคผนวก ค - TR009) โดยเพิ่มคําวา “เว็บไซต” เพื่อระบุขอบเขต
มโนทัศน
2. ทับศัพท เมื่อไมอาจหาคํามาผูกเปนศัพทไดตรงตามมโนทัศนของ
ศัพท แบงไดเปนสองลักษณะคือ การทับศัพทแบบคํายืมและการทับศัพทแบบประสม
การทับศัพทแบบคํายืม - ใชเมื่อไมสามารถหาคํามาผูกเปนศัพทใหตรง
กับความหมายของศัพทตนฉบับทั้งคํา เชน meta tag ซึ่งหมายถึง ปายระบุที่ใหขอมูลเชนคํา
สําคัญหรือบทสรุปของเว็บไซตแกโปรแกรมคนหาของเว็บไซตบริการคนหาขอมูล
เปนคําที่มี
มโนทัศนกวางขวางเกินกวาจะหาคําไทยที่กระชับและบงบอกมโนทัศนของศัพทได จึงตองใชคําทับ
ศัพท โดยยึดหลักการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
26 สิงหาคม พ.ศ. 2532 เพราะฉะนั้นจะไดเปน meta tag - “เมตาแท็ก” (ภาคผนวก ค - TR124)
การทับศัพทแบบประสม - ใชเมื่อศัพทตนฉบับประกอบดวยคําที่แปลได
และคําที่ไมสามารถหาคําไทยมาใชได หรือเปนคําที่นิยมใชทับศัพท เชน online - “ออนไลน”
ดังนั้นจึงใชการแปลรวมกับการทับศัพท ตัวอยางเชน คําวา pop-under ad ซึ่งหมายถึงโฆษณาที่
ปรากฏขึ้นเปนหนาตางใหมซอนอยูใตหนาตางที่เปดอยูบนหนาจอ คําวา ad แปลไดวา “โฆษณา”

72

แตคําวา pop-under ไมอาจหาคําไทยที่กะทัดรัดมาใชสื่อความหมายได ดังนั้นจึงใชวิธีผสมผสาน
การแปลและการทับศัพท ไดออกมาเปน pop-under ad - “โฆษณาแบบพ็อปอันเดอร”
(ภาคผนวก ค - TR108) หรือคําวา online community เมื่อใชวิธีนี้จึงไดออกมาเปน “ชุมชน
ออนไลน” (ภาคผนวก ค - TR144)
อนึ่ง คําเทียบเคียงภาษาไทยในบันทึกขอมูลศัพทนี้เปนเพียงการวิเคราะหและ
รวบรวมศัพทที่ใชกันอยูเดิมและศัพทที่คิดขึ้นใหมมานําเสนอหรือปรับปรุงเพื่อเปนแนวทางในการ
ใชศัพท ไมไดมุงหมายใหเปนการกําหนดศัพทภาษาไทยมาตรฐานสําหรับศัพทภาษาอังกฤษคํา
นั้นๆ
บันทึกขอมูลศัพทที่เสร็จเรียบรอยคือมีขอมูลครบถวนในสวนตางๆ ที่ไดอธิบายไว
ขางตนนี้
จะนําไปใหผูเชี่ยวชาญอานเพื่อดูวายังมีขอบกพรองที่ควรแกไขหรือปรับเปลี่ยนใดๆ
หรือไม เชนในเรื่องของคําเทียบเคียงภาษาไทยและนิยาม
จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนหรืออางอิง
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม เพื่อใหเปนประมวลศัพทที่มีความถูกตองครบถวน
มากที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพทตางๆ
ที่กลาวถึงในบทนี้สามารถดูไดที่
ภาคผนวก ข และ ค โดยคนจากดรรชนีคนศัพทซึ่งอยูทายเลมเพื่อหาบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
และบันทึกขอมูลศัพทที่เกี่ยวของกับศัพทคํานั้น
ปญหาและแนวทางแกไขในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
บันทึกขอมูลศัพทเปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน ซึ่ง
สวนใหญเปนขอมูลที่เห็นไดชัดเจนและนํามาจัดระเบียบในบันทึกขอมูลศัพทไดโดยไมยากนัก เชน
คําพอง คําตรงขาม หมวดเรื่อง หรือตัวอยางประโยคตางๆ แตปญหาใหญคือการใหคําเทียบเคียง
ภาษาไทยและนิยาม ที่ตองใชเวลาในการหาขอมูลและวิเคราะหมากกวาขอมูลสวนอื่นๆ ในบันทึก
ขอมูลศัพท รายละเอียดของปญหามีดังตอไปนี้
1. ปญหาเรื่องคําเทียบเคียงภาษาไทย
จากขอมูลในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนพบวามีมโนทัศนที่ไมพบศัพท
ภาษาไทยอยูถึง 73 มโนทัศน ทําใหตองหาคํามาผูกขึ้นเปนศัพทดวยตนเอง การแกไขปญหาที่
งายที่สุดคือใชวิธีแปลศัพท เนื่องจากคําศัพทในหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้สวนใหญเปนคํา
ประสม
ซึ่งแตละคําแสดงความหมายของตัวเอง
และเมื่อนํามาประกอบกันก็เปนการรวม
ความหมายเขาดวยกัน เชน intrusion detection system เมื่อแยกแตละคําออกมาจะไดเปน
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intrusion = การบุกรุก, detection = การตรวจหา และ system = ระบบ เมื่อแปลแตละคําแลว
นํามารวมกันก็จะไดเปน “ระบบตรวจหาการบุกรุก” (ภาคผนวก ค - TR096) ที่แสดงมโนทัศนของ
ศัพทออกมาไดอยางชัดเจน
การแปลศัพทเชนนี้เปนวิธีที่ใชไดกับศัพทเกือบทั้งหมด แตอาจมีลักษณะ
แตกตางกันไป เชน การแปลศัพทรวมกับการวิเคราะหมโนทัศน ยกตัวอยางเชน conversion rate
โดยทั่วไป conversion = การเปลี่ยนแปลง และ rate = อัตรา แตเมื่อใชศัพทคํานี้ในเรื่องพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส conversion จะมีมโนทัศนที่เฉพาะเจาะจงวาเปนการเปลี่ยนจากผูชมเปนผูซื้อ ถา
นําคําแปลมารวมกันเฉยๆ ก็จะแสดงมโนทัศนของศัพทไมครบคือจะไดเพียงแค ‘อัตราการ
เปลี่ยนแปลง’ ดังนั้นเมื่อนําการวิเคราะหมโนทัศนมาผสมผสานกับการแปลแลวก็จะไดศัพทคํา
ใหมคือ “อัตราการเปลี่ยนเปนผูซื้อ” (ภาคผนวก ค - TR155) นอกจากนี้ยังมีการแปลศัพทโดยอิง
ตามศัพทคําอื่นดังที่ไดอธิบายไวในเรื่อง ‘การบัญญัติศัพท’ ซึ่งจะชวยใหบัญญัติศัพทไดงายขึ้น
เพราะมีศัพทอื่นเปนตนแบบอยูแลว อยางไรก็ตาม ยังมีศัพทอีกหลายคําที่ไมสามารถใชการแปล
ชวยในการบัญญัติศัพทได เชน meta tag ดังที่ไดกลาวไปแลวเชนกันในเรื่อง ‘การบัญญัติศัพท’ จึง
ตองใชการทับศัพทเขามาชวยแกปญหาโดยยึดตามหลักการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน
ที่กลาวมาขางตนเปนปญหาในการใหคําเทียบเคียงที่เปนคําใหม แต
ศัพทที่มีผูบัญญัติศัพทภาษาไทยไวแลวก็ยังตองนํามาพิจารณาความเหมาะสมในการใชอยูนั่นเอง
ไมสามารถนํามาใชไดทันที เวนแตคําที่บัญญัติไวอยางเปนทางการ เชน certificate - “ใบรับรอง”
และ electronic signature - “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” ในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจะพิจารณาจากความถูกตองครบถวนในมโนทัศนของศัพทคํา
นั้น และความนาเชื่อถือของผูบัญญัติ บางมโนทัศนมีผูบัญญัติศัพทไวหลากหลาย และมีมโนทัศน
ที่ตรงตามมโนทัศนของศัพทตนฉบับ เชน certification authority
มีผูบัญญัติศัพทไววา
“ผูประกอบการรับรอง”, “องคกรออกใบรับรองดิจิทัล”, “องคกรรับรองความถูกตอง”, “ผูใหบริการ
ออกใบรับรอง”, “ธุรกิจออกใบรับรองดิจิตอล”, “องคกรรับรอง” และ “หนวยงานออกใบรับรอง” ใน
กรณีนี้จะใชความนาเชื่อถือของผูบัญญัติเปนตัวตัดสิน ซึ่งศัพทภาษาไทยที่นํามาบันทึกคือคําวา
“ผูประกอบการรับรอง” (ภาคผนวก ค - TR104) เนื่องจากพบในเอกสารวาดวยความทั่วไปของราง
พระราชบัญญัติลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสฉบับผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2543
2. ปญหาในการใหนิยาม
ศัพทบางคํามีผูใหนิยามภาษาไทยที่ชัดเจนและนาเชื่อถือ
สามารถ
นํามาใชอางอิงไดทันที แตศัพทสวนใหญไมมีนิยามดังกลาวหรือมีแตยังไมครอบคลุมมโนทัศนของ
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ศัพทคํานั้น จึงตองใชวิธีประมวลขอมูลจากบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนแลวเรียบเรียงนิยามขึ้นมา
ใหม โดยยึดตามมโนทัศนสัมพันธของศัพท กระนั้นนิยามที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยก็
อาจขาดตกบกพรองไปไดดวยความรูเทาไมถึงการณ จึงตองใหผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบ แลว
นํามาปรับเปลี่ยนแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
เมื่อตรวจสอบและแกไขบันทึกขอมูลศัพทเรียบรอยแลวก็จะไดประมวลศัพท ซึ่ง
เปนผลลัพธสุดทายของการทํางานตามกระบวนการที่กลาวมาในบทตางๆ

บทที่ 7
บทสรุป
การทําประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการทํางานทางศัพทวิทยา โดยรวบรวมขอมูลมาจัดทําเปนคลังขอมูลภาษา วิเคราะหขอมูลเพื่อ
สรางเครือขายมโนทัศนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน แลวประมวลผล
ขอมูลจนไดผลลัพธออกมาเปนประมวลศัพทที่จะชวยเสริมสรางความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของและผู
ที่สนใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สรุปกระบวนการทําประมวลศัพท
ขั้นตอนในการทําประมวลศัพทแบงออกไดเปนหาขั้นตอนหลักๆ คือ การเตรียม
ขอมูล การดึงศัพท การสรางมโนทัศนสัมพันธ การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และการจัดทํา
บันทึกขอมูลศัพท
การเตรียมขอมูล - คือการรวบรวมและคัดเลือกขอมูลที่ตองการแลวนํามาจัดทํา
เปนคลังขอมูลภาษาสําหรับการวิจัย โดยจะเริ่มดวยการกําหนดขอบเขตงานวิจัยใหชัดเจน ในที่นี้
มุงศึกษาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งจํากัดเฉพาะการซื้อขายผานคอมพิวเตอรทางระบบอินเทอรเน็ต
โดยครอบคลุมตั้งแตการเริ่มตั้งรานคาบนอินเทอรเน็ต ไปจนถึงการชําระเงิน และการสนับสนุนการ
ขาย โดยเนนที่ภาพรวมของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมลงลึกในรายละเอียดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการทําธุรกิจ เมื่อกําหนดขอบเขตไดแลวก็จะไปสูการรวบรวมและคัดเลือกขอมูล
เพื่อนํามาจัดทําเปนคลังขอมูลภาษาสําหรับใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหสรางประมวลศัพท
ขอมูลหลักที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ เปนขอมูลจากหนังสือสี่เลมจากผูเชี่ยวชาญ
ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แบงเปนตําราเรียนสองเลม และหนังสือสําหรับนักธุรกิจหรือผูสนใจทํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสอีกสองเลม เนื่องจากเปนแหลงขอมูลประเภทที่จะมีศัพทและคําอธิบายเปน
จํานวนมาก และน้ําหนักของเนื้อหาดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีสารสนเทศใกลเคียงกัน ซึ่งตรง
กับแนวคิดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทําธุรกิจ นอก
จากนี้ยังใชเอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ ทางอินเทอรเน็ตที่มีความนาเชื่อถือ เปนขอมูลสนับสนุน
ใหคลังขอมูลภาษามีความทันสมัยและหลากหลายยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วซึ่งจะกระทบไปถึงการเปลี่ยนแปลงในการทําธุรกิจดวยเชนกัน
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การสรางคลังขอมูลภาษาเปนการนําขอมูลที่รวบรวม
และผานการคัดเลือก
ทั้งหมดมาทําใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสะดวกในการประมวลและคนขอมูล ขอมูลที่ได
จากอินเทอรเน็ตนั้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส แตขอมูลหลักที่เปนหนังสือจะตองนํามาสแกนดวย
เครื่องสแกนเพื่อแปลงขอมูลในอยูในรูปที่จัดเก็บไดทางอิเล็กทรอนิกสเสียกอน
จากนั้นจึงใช
โปรแกรม Concordancer for Windows Version 2.0 (July 1996) รวบรวมขอมูลทั้งหมดเขาเปน
คลังขอมูลภาษา (ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ก)
การดึงศัพท - เปนขั้นตอนที่ดําเนินตอเนื่องจากการสรางคลังขอมูลภาษา ศัพทที่
ไดจะนําไปสรางมโนทัศนสัมพันธและบันทึกลงในขอมูลศัพทเบื้องตนตอไป ในงานวิจัยฉบับนี้ใช
วิธีดึงศัพทดวยสัญญาณทางภาษา (linguistic signal) ซึ่งเปนคําจํานวนหนึ่งที่บงบอกวาคําที่อยู
ขางหนาหรือตามหลังคําเหลานี้นาจะเปนศัพท แลวนํารายการคําที่ไดไปพิจารณาดวยเกณฑตางๆ
วาเปนศัพทหรือไม จากนั้นจึงพิจารณาศัพทที่ไดเหลานั้นวาอยูในขอบเขตเนื้อหาการวิจัยที่กําหนด
ไวหรือไม กระบวนการทํางานดังกลาวแบงออกไดเปนขอๆ ดังนี้
1. ใชโปรแกรม Concordancer for Windows Version 2.0 (July 1996) คนหา
สัญญาณทางภาษา เชน called, known as และ defined as เปนตน ในคลังขอมูลภาษา เพื่อดึง
คําที่อยูหนาหรือหลังคําเหลานั้นออกมา
2. นําคําที่ไดไปพิจารณาวาเปนศัพทหรือไมดวยเกณฑการอางถึงทั่วไปของ
Pearson (1998) และเกณฑของ Cabré (1999)
3. คัดเลือกศัพทที่อยูในขอบเขตการวิจัยที่กําหนด
ศัพทที่ไดจากขั้นตอนนี้จะนําไปวิเคราะหเพื่อหามโนทัศนสัมพันธระหวางกันตอไป
นอกจากนี้ยังไดทําการทดลองดึงศัพทดวยวิธีอื่นอีกสามวิธี เพื่อหาวาวิธีใดจะดึงศัพทออกมาได
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อเปนทางเลือกในการดึงศัพทขั้นตนสําหรับผูทําประมวลศัพทคน
ตอๆ ไป
วิธีที่ 1 - การใชคําสําคัญและการเกิดรวมกันของศัพท ดวยการนําดรรชนีซึ่งเปน
รายการคําสําคัญจากหนังสือแตละเลมมาเปรียบเทียบกันโดยใชโปรแกรม DocCompare 1.02
เพื่อหาคําที่พบมากคือพบอยางนอยสามเลมจากสี่เลม หลังจากตัดคําที่ไมเกี่ยวของ เชน ตัวเลข
และคําที่ทําหนาที่ทางไวยากรณ เชน สรรพนาม สันธาน วิเศษณ ออกแลวจึงนําคําเหลานั้นซึ่งเปน
คําเดี่ยวไปหาคําที่เกิดรวมกันโดยใชโปรแกรม Collocation Test 2.0 ใชคาสถิติ Dunning’s Log
Likelihood อยางมีนัยสําคัญ (p>.005) และกําหนดความถี่ขั้นต่ําที่ 10 จนครบทุกคําที่ไดจาก
ดรรชนี ไดคําประสมสองคําที่เขาขายวาเปนศัพท (โดยตัดคําที่ประกอบกับคําที่ไมเกี่ยวของออก)
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จากนั้นจึงนํารายการคําประสมสองคําเหลานั้นไปหาคําที่เกิดรวมกันอื่นๆ ซึ่งเปนคําประสมสามคํา
สี่คํา และหาคําดวยโปรแกรม Concordancer for Windows
วิธีที่ 2 - การคัดศัพทตามความถี่ โดยใชโปรแกรม Collocation Test 2.0 คําสั่ง
n-word Frequency เพื่อคัดเลือกศัพทจากคลังขอมูลทั้งหมดตามความถี่ ความถี่ขั้นต่ําที่กําหนดไว
สําหรับคําเดี่ยว คําประสมสองคํา สามคํา สี่คํา และหาคําคือ 100, 10, 5, 3 และ 1 ตามลําดับ
แลวตัดคําที่ไมเกี่ยวของออก
วิธีที่ 3 - การคัดศัพทตามความถี่รวมกับผูเชี่ยวชาญ โดยนําผลลัพธจากวิธีที่ 2
ไปใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือกคําที่นาจะเปนศัพท
การสรางมโนทัศนสัมพันธ - คือการจัดระบบความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ ซึ่ง
จะทําใหเห็นความเกี่ยวของกันของแตละมโนทัศนหรือแตละกลุมมโนทัศน โดยพิจารณาจากมโนทัศนของศัพทแตละคําแลวนํามาจัดตําแหนงอยางเปนระเบียบ พรอมระบุความสัมพันธระหวาง
มโนทัศน
ความสัมพันธที่ปรากฏในมโนทัศนสัมพันธนี้มีหลากหลายทั้งแบบมาตรฐาน เชน
Generic - Specific และ Whole - Part และแบบซับซอน เชน Process - Tool และ Provider Object มโนทัศนสัมพันธจะชี้ใหเห็นวามีศัพทขาดหรือเกินไปในระบบมโนทัศน ทําใหตองคนหา
ศัพทที่เหมาะสมเพิ่มเติม หรือตัดศัพทที่ไมเกี่ยวของออก แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวา
ระบบมโนทัศนที่สรางไวนี้ถูกตองสมบูรณแลวหรือไม
เพื่อจะไดปรับเปลี่ยนแกไขตามความ
เหมาะสม
ขั้นตอนการทํามโนทัศนสัมพันธนี้จะทําไปพรอมๆ กับบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
เนื่องจากในการวิเคราะหมโนทัศนของศัพทมักจะตองคนหาขอมูลของศัพทคํานั้นจากคลังขอมูล
ภาษา ดังนั้นจึงบันทึกขอมูลที่ไดไปพรอมๆ กับทํามโนทัศนสัมพันธเพื่อเปนการประหยัดเวลา ทํา
ใหไดทั้งเครือขายมโนทัศนและบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน - หลังจากที่พิจารณาความสําคัญและความ
เหมาะสมของขอมูลที่ควรจะบันทึกไวในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนแลว บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
ในงานวิจัยฉบับนี้จึงประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี้คือ เลขที่บันทึก, ศัพทภาษาอังกฤษ, ศัพท
ภาษาไทย, ตัวยอ, มโนทัศน, ประเภทไวยากรณ, คุณลักษณะของศัพท, มโนทัศนสัมพันธ และ
ตัวอยางประโยคที่มีการใชศัพทคํานั้น (ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ข) ขอมูลทั้งหมดไดมาจาก
คลังขอมูลภาษาและมโนทัศนสัมพันธ ยกเวนศัพทภาษาไทยที่ไดมาจากแหลงขอมูลภาษาไทยซึ่ง
ไดรวบรวมไวเพื่ออางอิง โดยจะบันทึกศัพทภาษาไทยทุกคําที่ไมซ้ํากัน เพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจเลือกศัพทสําหรับบันทึกขอมูลศัพท
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การจัดทําบันทึกขอมูลศัพท - บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนและมโนทัศนสัมพันธเปน
ฐานขอมูลสําคัญในการวิเคราะหเพื่อใหไดศัพทที่ครบถวนสมบูรณในระบบมโนทัศน แลวนํามา
บันทึกลงในบันทึกขอมูลศัพท ซึ่งเปนผลลัพธสุดทายของการทําประมวลศัพท ในที่นี้ไดกําหนด
ขอมูลตางๆ ที่จําเปนตองมีในบันทึกขอมูลศัพทดังตอไปนี้คือ เลขที่บันทึก, ศัพทภาษาอังกฤษ,
ศัพทภาษาไทย, ประเภทไวยากรณ, หมวดเรื่อง, นิยาม, ตัวอยาง, หมายเหตุ, ศัพทอื่นๆ ที่สัมพันธ
กัน เชน คําพอง และคําตรงขาม และอางอิงโยง (ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ค)
ขอมูลสําคัญในบันทึกขอมูลศัพทคือคําเทียบเคียงภาษาไทยหรือศัพทภาษาไทย
และนิยามซึ่งแสดงเปนภาษาไทยเชนกัน
ในงานวิจัยฉบับนี้ไดยึดหลักการใหคําเทียบเคียง
ภาษาไทยและนิยามดังนี้
การใหคําเทียบเคียงภาษาไทย
1. อางอิงคําเทียบเคียงที่มีผูใหไว โดยพิจารณากอนวาแสดงมโนทัศนไดถูกตอง
ครบถวนแลวหรือไม
2. ถามีคําเทียบเคียงหลากหลาย จะเลือกอางอิงโดยใชความนาเชื่อถือของ
แหลงที่มาเปนเกณฑตัดสิน
3. ถาไมพบคําเทียบเคียงภาษาไทยตามขอ 1 จะบัญญัติศัพทใหมโดยยึดตาม
หลักการบัญญัติศัพทของราชบัณฑิตยสถาน หรือปรับเปลี่ยนศัพทที่มีอยูใหเหมาะสม
การใหนิยาม
1. อางอิงนิยามที่มีผูใหไว
โดยพิจารณากอนวาแสดงมโนทัศนไดถูกตอง
ครบถวนแลวหรือไม
2. ถามีคําเทียบเคียงหลากหลาย
จะเลือกอางอิงโดยใชความนาเชื่อถือของ
แหลงที่มาเปนเกณฑตัดสิน
3. ถาไมพบนิยามตามขอ 1 จะประมวลขอมูลจากบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
แลวเรียบเรียงนิยามขึ้นตามหลักการเขียนนิยาม
จากนั้นจึงนําบันทึกขอมูลศัพทที่เสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจทาน
และใหความเห็นชอบ จากนั้นจึงปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม
บันทึกขอมูลศัพทนี้จัดเรียงตามกลุมมโนทัศน เพื่อใหเห็นความสัมพันธระหวาง
มโนทัศนไดชัดเจน โดยแบงเปนมโนทัศน 4 กลุมใหญๆ คือ เว็บไซต (Web site), การชําระเงิน
(payment), การรักษาความปลอดภัย (security) และการทําการตลาด (marketing) ในแตละ
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กลุมก็จะแสดงมโนทัศนที่มีความสัมพันธกันในลักษณะตางๆ ชวยใหเห็นภาพรวมและเขาใจมโนทัศนของศัพทแตละคํามากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังไดใหดรรชนีคนศัพทไวทายเลมโดยจัดเรียง
ตามลําดับอักษร เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการคนศัพท
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลลัพธในขั้นตอนตางๆ สามารถสรุปออกมาไดดังนี้
จากคลังขอมูลภาษาซึ่งมีขอมูลทั้งหมดประมาณ 889,000 คํา เมื่อดึงศัพทโดยใช
เกณฑสัญญาณทางภาษาแลวคัดเลือกดวยเกณฑอื่นๆ และขอบเขตการวิจัย ไดผลลัพธเปน
รายการศัพท 118 คํา จากนั้นจึงนําไปวิเคราะหเพื่อสรางมโนทัศนสัมพันธ แลวเพิ่มเติมแกไขจนได
ศัพทชุดสุดทายในบันทึกขอมูลศัพทที่สมบูรณ มีทั้งหมด 258 คํา แบงเปนศัพทหลัก 157 คํา และ
ศัพทพอง 101 คํา ในจํานวนนี้พบวามี 84 มโนทัศนที่มีศัพทภาษาไทย และอีก 73 มโนทัศนไมมี
ศัพทภาษาไทย
สําหรับการทดลองดึงศัพทดวยวิธีอื่นๆ ไดผลดังนี้
วิธีที่ 1 - ไดผลลัพธ 595 คํา เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับศัพทชุดสุดทายพบวา มี
ศัพทหลักที่ตรงกัน 87 คํา และมีศัพทพองที่ตรงกัน 66 คํา รวมเปน 153 คํา คิดเปนรอยละ 60 ของ
ประมวลศัพท
วิธีที่ 2 - ไดผลลัพธ 573 คํา เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับศัพทชุดสุดทายพบวา มี
ศัพทหลักที่ตรงกัน 86 คํา และมีศัพทพองที่ตรงกัน 46 คํา รวมเปน 132 คํา คิดเปนรอยละ 51 ของ
ประมวลศัพท
วิธีที่ 3 - ไดผลลัพธ 452 คํา เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับศัพทชุดสุดทายพบวา มี
ศัพทหลักที่ตรงกัน 77 คํา และมีศัพทพองที่ตรงกัน 39 คํา รวมเปน 116 คํา คิดเปนรอยละ 45 ของ
ประมวลศัพท
จากการวิจัยนี้จะเห็นไดวา วิธีที่ 1 เปนวิธีดึงศัพทที่ไดผลที่สุด คือมีศัพทที่ตรงกับ
ศัพทชุดสุดทายซึ่งเปนศัพทชุดสมบูรณมากกวาวิธีอื่นๆ อยางไรก็ดี จํานวนศัพทที่ไดนั้นยังไมมาก
นัก ถาเปรียบเทียบกับศัพทชุดสุดทาย ดังนั้น ถาใชวิธีตางๆ ประกอบกัน นาจะทําใหไดศัพท
จํานวนมากขึ้น โดยใชการดึงศัพทดวยเกณฑสัญญาณทางภาษาเปนหลัก เพราะมีสิ่งบงชี้ความ
เปนศัพทที่ชัดเจนกวาวิธีอื่นๆ รวมกับการดึงศัพทตามวิธีที่ 1, 2 หรือ 3 แลวแตลักษณะของงานวิจัย
เชน ถาเปนงานวิจัยที่ใชขอมูลจากหนังสือ อาจใชรวมกับวิธีที่ 1 หรือถามีผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
เฉพาะที่สามารถใหความชวยเหลือไดอยางเต็มที่ ก็อาจใชรวมกับวิธีที่ 3 หรือถาไมมีลักษณะพิเศษ
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ใดๆ ดังกลาวมานี้ ก็ใชรวมกับวิธีที่ 2 จากนั้นจึงนําไปตรวจสอบกับเกณฑอื่นๆ ที่ระบุไวขางตนเพื่อ
ตรวจสอบความเปนศัพทและคัดเลือกศัพทที่อยูในขอบเขตการวิจัยที่กําหนด
วิธีนี้คาดวาจะทําใหไดผลลัพธเปนชุดศัพทที่เกือบจะสมบูรณ คือไดศัพทที่อยูใน
ขอบเขตที่ตองการในปริมาณมาก ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหมโนทัศนสัมพันธและการจัดระบบ
มโนทัศนงายขึ้นดวย
ประมวลศัพทที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ มีขอนาสังเกตคือ มีการใชศัพทอยางหลากหลาย กลาวคือมโนทัศนหนึ่งมีรูปศัพทที่ใชแสดงมโนทัศนนั้นมากกวาหนึ่งรูป เห็นไดจากการที่มี
ศัพทพองเปนจํานวนกวารอยละ 60 ของศัพทหลัก ซึ่งอาจเปนเพราะพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปน
ศาสตรที่กําลังเติบโต เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการทําธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึง
มีการคิดศัพทตางๆ ขึ้นใชตามที่แตละคนเห็นวาเหมาะสม ทําใหขาดเอกภาพ และผูใชอาจเกิด
ความสับสนได นอกจากนี้ในสวนของศัพทภาษาไทยก็มีการบัญญัติขึ้นใชประมาณรอยละ 50
ของมโนทัศนในหมวดนี้
ซึ่งนาจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือการเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นจึงอาจตองมีการทําประมวลศัพทหมวดนี้ซ้ํา
ภายในเวลาไมนานนัก เพื่อใหไดประมวลศัพทที่ทันสมัย ทันตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ และความ
ตองการของผูใช โดยอาจขยายขอบเขตการวิจัยใหกวางขวางและลึกซึ้งกวาเดิม เพือ่ ใหประมวล
ศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
การทําประมวลศัพทมีปญหาเกิดขึ้นใหตองแกไขอยูตลอดเวลา ในงานวิจัยฉบับ
นี้ไดอธิบายรายละเอียดของปญหาตางๆ และแนวทางแกไขไวทายบทที่ 3, 4, 5 และ 6 แลว และมี
ขอเสนอแนะหลักๆ ที่นาจะเปนประโยชนสําหรับผูทําวิจัยคนตอไปในเรื่องตางๆ ดังนี้
• การเลือกขอมูล
ขอมูลที่ผูทําวิจัยรวบรวมและคัดเลือกเพื่อจัดทําเปนคลังขอมูลภาษานั้นมีความ
สําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากตองใชขอมูลดังกลาวในการวิเคราะหเพื่อจัดประมวลศัพท ในการทํา
ประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพบวามีขอมูลจํานวนมากมาย
และจากการที่เปน
ศาสตรที่กําลังเติบโต จึงยังไมมีคําจํากัดความของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ชัดเจน ทําใหขอบเขต
ขอมูลในเรื่องเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความแตกตางกันตามมโนทัศนของผูเขียนแตละคน
อยางไรก็ตามพบวาขอมูลจากตําราเรียนเปนขอมูลที่มีประโยชนในการทําประมวลศัพทมากที่สุด
เนื่องจากมีทั้งศัพทและนิยามหรือคําอธิบายเปนจํานวนมาก
ผูทําวิจัยควรจะเลือกหนังสือที่มี

81

เนื้อหาตรงตามขอบเขตที่ตองการทําวิจัยใหมากที่สุด หรือเลือกใชเฉพาะสวนที่ตองการ ถาทําได
เพื่อที่จะไดไมตองใชเวลานานนักในการคัดเลือกศัพทที่อยูในขอบเขตการวิจัย
นอกจากนี้พบวาแหลงขอมูลที่มีประโยชนอีกแหลงหนึ่งซึ่งอาจถูกมองขามไป คือ
ฐานขอมูลอันเปนแหลงรวบรวมขอมูลในดานตางๆ
หองสมุดหลายแหงเชนสถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีฐานขอมูลใหบริการ และหลายฐานขอมูลสามารถใชไดโดยไมเสีย
คาบริการ ขอมูลที่พบในฐานขอมูลมักเปนรายงานหรือเอกสารการวิจัย ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่ให
ศัพทจํานวนมาก
มีทั้งฐานขอมูลเฉพาะเรื่องหรือฐานขอมูลรวมซึ่งจะแบงหมวดหมูไวภายใน
เพื่อใหคนหาขอมูลที่ตองการไดโดยงาย
• โปรแกรมที่ใช
การทําประมวลศัพทมีขั้นตอนสําคัญที่ตองใชโปรแกรมในการดึงศัพทเพื่อนําไป
คัดเลือกหรือคนหาขอมูลที่ตองการ
โปรแกรมที่ใชไดแก Concordancer for Windows,
DocCompare และ Collocation Test โปรแกรมเหลานี้แมจะใชงานไดดีแตก็มีขอจํากัดของตน
ขอจํากัดที่กอใหเกิดปญหาในการทําประมวลศัพทคือการคนคําแบบตรงตัว
ทําใหไมสามารถ
คนหาคําเดียวกันแตมีรูปตางกันได เชน ลงทายดวย s, es หรือ ed ผลลัพธที่ไดจึงอาจไมตรงตาม
ความเปนจริง (รายละเอียดของปญหานี้สามารถดูไดในบทที่ 4) ดังนั้นในการทํางาน ผูทําวิจัยควร
คํานึงถึงปญหานี้ดวย เพื่อจะไดตรวจสอบและแกไขผลการวิจัยที่อาจคลาดเคลื่อนไป
หรือ
ผูทําวิจัยอาจหาทางพัฒนาหรือทดลองนําโปรแกรมอื่นมาใชแทนก็ได เพื่อหาโปรแกรมที่เหมาะสม
ที่สุดในการทําวิจัย
• บุคลากรผูเชี่ยวชาญ
การทําประมวลศัพทจะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาเรื่องตางๆ เกี่ยว
กับศัพท ถาผูทําประมวลศัพทไมมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ผูทําวิจัยที่ทําประมวลศัพท
เกี่ยวกับสาขาที่ตนทํางานอยูหรือรูจักผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นจะสามารถหาที่ปรึกษาไดโดยไม
ยากนัก
สวนผูทําวิจัยที่ไมรูจักผูเชี่ยวชาญคนใดอาจใชวิธีติดตอผูเขียนตําราหรือหนังสือใน
สาขาวิชานั้น หรือติดตอไปยังหนวยงาน สถาบันการศึกษา หรือองคกรที่เกี่ยวของ โดยทั่วไป
ผูเชี่ยวชาญจะยินดีใหคําปรึกษา ซึ่งเรียกไดวาเปนการอนุเคราะหอยางแทจริง เนื่องจากตอง
เสียสละเวลาและความคิดมาชวยใหคําปรึกษาและตรวจสอบศัพทโดยไมมีผลตอบแทนใดๆ แตขอ
ควรระวังคือผูเชี่ยวชาญตางมีภาระการงานของตนเอง
จึงอาจไมสามารถใหความชวยเหลือได
อยางเต็มที่ ดังนั้นผูทําวิจัยควรจะคํานวณระยะเวลาในการวิจัยโดยคํานึงถึงขอจํากัดขอนี้ดวย เพื่อ
เผื่อเวลาสําหรับขั้นตอนที่ตองขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ
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อีกวิธีหนึ่งที่นาจะทําคือเสนอเปนโครงการความรวมมือ หรือขอทุนสนับสนุนการ
วิจัย เชนเดียวกับโครงการทําประมวลศัพทในตางประเทศที่มีผูเชี่ยวชาญเปนทีมงาน เพื่อที่วา
ผูเชี่ยวชาญจะสามารถอุทิศตนใหกับการทําประมวลศัพทนี้ได
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนเพียงกาวหนึ่งในการศึกษากระบวนการทําประมวลศัพท
วิธีดําเนินงานตางๆ ที่ไดเสนอไป รวมทั้งขอดีขอเสีย ปญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางแกปญหา คงจะ
เปนแนวทางใหผูสนใจศึกษาศัพทวิทยาไดนําไปใชปรับปรุงการทําประมวลศัพทในโครงการตางๆ
ใหดีขึ้น หรือนําไปสูการพัฒนาเทคนิควิธีอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิมในอนาคต อันจะทําให
ไดผลลัพธออกมาเปนประมวลศัพทที่ชวยแกปญหาในการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญหรือผูที่อยูใน
วงการนั้นๆ กับบุคคลทั่วไปใหมีความรูความเขาใจตรงกัน ซึ่งเปนวัตถุประสงคสําคัญของศัพทวิทยา
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ภาคผนวก ข
มโนทัศนสัมพันธ
และ
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
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คํายอ รหัส และสัญลักษณที่ใชในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
• คํายอแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนมีดังนี้
AO Administrator - Object
ON Owner - Business
AP Administrator - Place
OO Owner - Object
CC Cost - Criteria
OP Object - Property
CM Process - Measurement
OT Object - Tool
CT Cost - Target
PC Payee - Condition
GS Generic - Specific
PD Process - Standard
HO Holder - Object
PI
Protector - Intruder
MC Method - Cost
PM Process - Method
MF Method - Form
PO Provider - Object
MP Method - Purpose
PS Provider - Service
MT Method - Tool
PT Process - Tool
OB Object - Problem
SM Subject - Measurement
OF Object - Form
SO Service - Object
OG Object - Target
WP Whole - Part
OM Object - Method
รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธเหลานี้ไดอธิบายไวแลวในบทที่ 5
• รหัสที่ใชในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
(EBxx.txt) แฟมขอมูลหนังสือจากคลังขอมูลภาษา
(Exxx.txt) แฟมขอมูลเอกสารจากคลังขอมูลภาษา
(THRxx) เอกสารอางอิงศัพทภาษาไทย
NWxx
เครือขายมโนทัศน
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• สัญลักษณที่ใชในเครือขายมโนทัศน
แสดงศัพทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แสดงคําที่ใสเขามาเพื่อทําใหระบบมโนทัศนมีความสมบูรณ แตไมนับ
รวมเปนศัพท
XX

≠

แสดงความสัมพันธระหวางสองมโนทัศน ซึ่งมโนทัศนที่เปนหลักจะอยูตน
ทางของลูกศร โดยมีคํายอบอกความสัมพันธอยูดานบน
แสดงวาเปนคําที่ตรงขามกัน
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เครือขายมโนทัศนและบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน

electronic business
WP
electronic commerce
A1
WP
Web site

A2
WP

A3

A4

WP

WP
security

payment
main chart

A1 มโนทัศนสัมพันธแบงตามองคประกอบดานเว็บไซต
A2 มโนทัศนสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการชําระเงิน
A3 มโนทัศนสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการรักษาความปลอดภัย
A4 มโนทัศนสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการตลาด

marketing
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electronic business
WP
electronic commerce
NW01
WP = Whole - Part
คําอธิบาย: electronic commerce เปนสวนหนึ่งของ electronic business
ER001 Eng: electronic business (EB01.txt)
Th: Abbr: EB
Concept: electronic business
Grammatical Category: n
Feature: การทําธุรกิจบนเครือขายคอมพิวเตอร และนอกจาก EC แลวยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไม
เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อขายสินคา เชน การออกใบอนุญาต
Conceptual Relation: ดู NW01
Extraction: 1. Electronic business (e-business) is any process that a business organization conducts
over a computer-mediated network. (E113.txt)
2. The term electronic business also includes the exchange of information not directly related to the
actual buying and selling of goods. (EB01.txt)
3. Examples of EB that are not EC include registration and licensing processes, student enrolment,
and court administration. (E104.txt)
ER002 Eng: e-business (EB01.txt)
Th: ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (THR18) Abbr: EB
Concept: electronic business
Grammatical Category: n
Feature: ทุกแงมุมทีเ่ กีย่ วกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ ไมวาจะเปนการเพิ่มผลผลิต หรือการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกร
Conceptual Relation: ดู NW01
Extraction: 1. E-business is a wider concept that embraces all aspects of the use of information
technology in business. (E165.txt)
2. According to Lou Gerstner, IBM's CEO: "E-business is all about time cycle, speed, globalization,
enhanced productivity, reaching new customers and sharing knowledge across institutions for
competitive advantage." (EB04.txt)
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online merchant
business-to-business
business-to-consumer
business-to-government
consumer-to-consumer

electronic marketplace

GS
1.1

ON

GS

GS

electronic commerce

GS

1.2 1.3

GS
GS

GS
portal

GS
GS

1.4

GS

online stock
trading
online store
online auction

GS
content provider

electronic publishing
NW02

1.1 - ความสัมพันธแบงตามคูคา
1.2 - ความสัมพันธแบงตามรายไดจากคาโฆษณา
1.3 - ความสัมพันธแบงตามรายไดจากคาสมาชิกและคาธรรมเนียม
1.4 - ความสัมพันธแบงตามรายไดจากคาสินคาและบริการ
ON - Owner - Business
GS - Generic - Specific
คําอธิบาย: electronic commerce แบงออกเปนสี่ประเภทตามความสัมพันธระหวางคูค า ไดแก business to
business, business-to-consumer, business-to-government และ consumer-to-consumer นอกจากนี้ยังมี
รูปแบบการทําธุรกิจแบบตางๆ ซึง่ แบงออกไดตามรายได และบางธุรกิจก็อาจมีรายไดหลายทางดังนี้ portal และ
electronic publishing มีรายไดจากคาโฆษณา ทั้ง portal และ electronic publishing สามารถมีรายไดจากคา
สมาชิกและคาธรรมเนียมดวยเชนกัน รวมทั้ง content provider นอกจากนี้ electronic publishing และ
content provider ก็มีรายไดจากคาสินคาและบริการไดอีกดวย รวมทั้งรูปแบบอื่นๆ ไดแก online auction,
online store, online trading และ electronic marketplace สวนผูที่ทํา electronic commerce เรียกวา online
merchant
ER003 Eng: electronic commerce (EB01.txt)

Th: พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส Abbr: EC
(THR09)
Concept: electronic commerce
Grammatical Category: n
Feature: การซื้อขายสินคา บริการ หรือขอมูลทางอินเทอรเน็ตบนเว็บ รวมถึงการโฆษณา การตลาด และการ
ชําระเงิน เปนตน
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Additional Feature: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบงไดเปนการคาขายระหวางองคกรธุรกิจ ระหวางองคกรธุรกิจกับ
ผูบริโภค ระหวางราชการกับองคกรธุรกิจ และระหวางผูบริโภคดวยกัน
(http://www.cecc.org.nz/Default.asp?article=794)
Conceptual Relation: ดู NW01 และ NW02
Extraction: 1. Electronic commerce is defined as buying and selling of product, services or
information via computer networks, mainly the Internet. (E157.txt)
2. Electronic commerce is the set of products and processes facilitating the secure purchase of
goods and services over the Web, including such functions as:
• Advertising
• Marketing
• Shopping
• Purchasing
• Paying
• Shipping/delivery (E062.txt)
ER004 Eng: e-commerce (EB01.txt)/ eCommerce Th: อีคอมเมิรซ (THR34)
Abbr: EC
(EB01.txt)/ ecommerce (EB02.txt)/ Ecommerce (E037.txt)/ E-Commerce
(E049.txt)/ e-Commerce (E139.txt)
Concept: electronic commerce
Grammatical Category: n
Feature: การซื้ อขายสิน คา และบริก ารทางอินเทอร เน็ต ผา นเวิ ลดไวดเ ว็บ แบ งได เปน ประเภทตา งๆ เช น
business-to-business และ business-to-consumer ผูที่ทําธุรกิจนี้เรียกวา online merchant
Conceptual Relation: ดู NW01 และ NW02
Extraction: 1. In its most basic definition, e-commerce means buying and selling on the Internet.
(E056.txt)
2. And e-commerce can be divided into a number of categories: business to consumer, business to
business, "tool vendor" to business and perhaps even "yard sale" where consumers periodically sell
to each other. (E056.txt)
3. Of course, most online merchants won't be able to do what Beyond.com did. But there are quick,
inexpensive steps they can take while they ponder the small, but growing, selection of fraud
detection services now available. For many, the answer is to extend to the e-commerce world the
same fraud-prevention techniques developed for telephone-based transactions. (E081.txt)
4. eCommerce is essentially a mix of business vision and enabling technologies. (E134.txt)
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5. First, and most fundamentally, ecommerce allows businesses to build new aggregate markets
from dispersed individuals, which may rival geographical markets in value, loyalty, and crossmarketing opportunity. (EB02.txt)
6. Whether it's business-to-business or business-to-consumer E-commerce, e-checks can speed up,
simplify, and protect your investment without requiring large new investments or any major changes
to your commerce site. (E037.txt)
7. Recently, however, due to the WWW's surge in popularity and the acceptance of the Internet as a
viable transport mechanism for business information, the definition of E-Commerce has broadened
to encompass business conducted over the Internet and includes individuals and companies not
previously known to each other. (E095.txt)
8. With security awareness high as a result of major Internet security disasters like the Chernobyl
and W32/ExploreZip.worm viruses (Markoff, 1999), managers may be more ready to invest in the
considerable time and expense involved in securing the firm for B2C e-Commerce. (E139.txt)
ER005 Eng: Internet commerce (EB01.txt)

Th: พาณิช ย ท างอิ น เทอร เ น็ ต Abbr: (THR27)
Concept: electronic commerce
Grammatical Category: n
Feature: การคาขายบนอินเทอรเน็ตโดยจะสรางรานคาบนเว็บขึ้นเพื่อแสดงรายการสินคาและบริการ รวมถึงมี
shopping cart และการชําระเงินตางๆ และอาจเปนการคาแบบ business-to-business หรือ business-toconsumer ก็ได
Conceptual Relation: ดู NW01 และ NW02
Extraction: 1. Internet commerce enables vendors to extend their Web presence, by creating Web
stores that display product and service catalogs, shopping cart functionality, and a variety of secure
payment options. Internet commerce is growing rapidly, and many technology analysts predict an
explosion in Internet shopping in both business-to-business and business-to-consumer sales.
(E106.txt)
2. The threat of computer security is one of the main barriers to Internet commerce. With the current
popularity and the potential profits of e-commerce, many executives face a conflict situation. That is,
connecting to the Internet and expanding their business would risk the threat of intrusion. (E155.txt)
ER006 Eng: business-to-business (EB01.txt)/ Th: ธุรกิจกับธุรกิจ, บีทูบี
Abbr: B2B
business to business (E102.txt)/ Business- (THR40)
to-Business (E056.txt)/ Business to
Business (E104.txt)
Concept: business-to-business
Grammatical Category: n
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Feature: การทําธุรกิจระหวางผูประกอบการ คือทั้งผูซื้อและผูขายตางเปนองคกรธุรกิจ
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. For one thing, the customers are different - B2B (business-to-business) customers are
other companies while B2C customers are individuals. (E002.txt)
2. Business-to-business electronic commerce implies that both the sellers and buyers are business
corporations, while business-to-consumer electronic commerce implies that the buyers are
individual consumers. (EB04.txt)
3. We reviewed the referrer log files for two catalogue sites, both of which were rather specialised
business to business sites. (E138.txt)
4. The Extended Enterprise business pattern (aka Business-to-Business or B2B) addresses the
interactions and collaborations between business processes in separate enterprises. (E056.txt)
5. B2B (Business to Business)
This kind of marketspace involves one business enterprise selling to another. (E104.txt)
ER007 Eng: business-to-consumer (EB01.txt)/
Th: ธุรกิจกับผูบริโภค (THR10), Abbr: B2C
business to consumer (E056.txt)/
ธุรกิจกับผูซื้อปลีก, บีทูซี
Business-to-Consumer (E127.txt)/
(THR40), องคกรธุรกิจกับ
Business to Consumer (E114.txt)
ผูบริโภค (THR52)
Concept: business-to-consumer
Grammatical Category: n
Feature: การทําธุรกิจระหวางองคกรธุรกิจกับผูบริโภค ผูขายเปนองคกรธุรกิจ สวนผูซื้อเปนบุคคลทั่วไป
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. Business-to-consumer is a term that stresses the direction of delivery: business-toconsumer ecommerce is supposedly something done by businesses to consumers. (EB02.txt)
2. While the term e-commerce refers to all online transactions, B2C stands for "business-toconsumer" and applies to any business or organization that sells its products or services to
consumers over the Internet for their own use. (E002.txt)
3. And e-commerce can be divided into a number of categories: business to consumer, business to
business, "tool vendor" to business and perhaps even "yard sale" where consumers periodically sell
to each other. (E056.txt)
4. Unlike retailing, which is mostly a Business-to-Consumer (B2C) industry, B2B deals with working
with vendors, distributors, and other businesses. (E127.txt)
5. * B2C (Business to Consumer)
The term B2C is commonly used to refer to sale by a business enterprise to a person (or
‘consumer'). The term is misleading, in that a business enterprise may also be a consumer.
(E104.txt)
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ER008 Eng: business-to-government (E173.txt)/ Th: ธุรกิจกับรัฐบาล, บีทูจี
Abbr: B2G
business to government (E104.txt)
(THR40)
Concept: business-to-government
Grammatical Category: n
Feature: การทําธุรกิจระหวางองคกรธุรกิจกับรัฐบาล
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. * B2G / G2B (Business to Government / Government to Business)
Some authors identify a separate category of B2G. In some cases, it is used to refer to sales by
business enterprises to government. (E104.txt)
2. Although business-to-government isn't likely to eclipse the overall size of the business-to-business
market--estimated at anywhere from $3 trillion to $50 trillion annually by 2005--government ecommerce is a potentially large market. (E173.txt)
ER009 Eng: consumer-to-consumer (EB02.txt)/ Th: ผูบริโภคกับผูบริโภค, ซีทูซี Abbr: C2C
Consumer to Consumer (E104.txt)
(THR40)
Concept: consumer-to-consumer
Grammatical Category: n
Feature: การทําธุรกิจระหวางผูบริโภค
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. Consumer-to-consumer (C2C). In this category consumer sells directly to consumers.
(EB04.txt)
2. At first sight, eBay has gone beyond business-to-consumer ecommerce: it seems actually to be
facilitating consumer-to-consumer ecommerce. (EB02.txt)
3. C2C (Consumer to Consumer)
An often overlooked category of marketspaces is the use of electronic tools to support transactions
between individuals. (E104.txt)
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1.2.2

GS

portal

search engine
GS

1.2.1

GS

GS

vertical portal
≠
horizontal portal

directory
NW03

1.2.1 - ความสัมพันธแบงตามรูปแบบ
1.2.2 - ความสัมพันธแบงตามเนือ้ หา
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย: portal แบงไดสองแบบคือ แบงตามรูปแบบและแบงตามเนื้อหาในนั้น portal ที่แบงตามรูปแบบ
ไดแก search engine และ directrory สวน portal ที่แบงตามเนือ้ หาไดแก horizontal portal และ vertical
portal
ER010 Eng: portal (EB01.txt)

Th: เว็บทา (THR30), ไซตทา
Abbr: (THR47)
Concept: portal
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่เปนแหลงขอมูลในเรื่องตางๆ โดยมีการเชื่อมโยงไปสูเว็บไซตอื่นๆ ที่ใหขอมูลนั้น ผูใชไมเสีย
คาบริการ โดยทั่วไปจะมีรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณาหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากเว็บไซตที่เชื่อมโยงไป
ถึง
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW03
Extraction: 1. A portal is referred to a site that serves as the "port of entry" onto the web. Portals are
designed to give web users the information they need as they first enter the WWW. (EB01.txt)
2. Whereas online shopping sites provide information on products, a portal or destination location
contains information, products, games, or other features that provide people with information not tied
to a specific product. (EB03.txt)
3. As a gateway to services, it may not seek direct revenues from users; instead, a portal is likely to
support itself by selling advertising space or by taking a fee from services to which it links. (EB02.txt)
ER011 Eng: search engine (EB01.txt)

Th: เครื่องสืบคน (THR30)

Abbr: -
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Concept: search engine
Grammatical Category: n
Feature: portal ประเภทหนึ่งที่เปนที่รูจักมากที่สุด เปนแหลงในการคนหาเว็บไซตอื่นๆ
Conceptual Relation: ดู NW03
Extraction: 1. Search engines are the best-known portals. These are the sites that people use as
their launch point for web activities. (EB03.txt)
2. Certainly, today's users are pampered compared to the true pioneers who navigated the Web with
text-based browsers, such as Lynx, and searched the Internet's resources with tools such as
Gopher, Archie, and Veronica--all now consigned to the history books by search engines such as
AltaVista, Excite, and Hotbot. (EB02.txt)
ER012 Eng: directory (EB01.txt)

Th: ไดเร็กทอรี่ (THR30), สารบบ Abbr: (THR34)
Concept: directory
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่ใหบริการคนหาขอมูลในเว็บไซตอื่นๆ โดยจะประเมินเว็บเพจตางๆ วาสมควรจะรวมเขามาไว
หรือไม แลวแบงเปนหมวดหมู ทําใหเปนที่นิยมของผูใชเนื่องจากมีการคัดเลือกขอมูลเสียกอน
Conceptual Relation: ดู NW03
Extraction: 1. Directories such as Yahoo, are more selective in the Web pages that they list, and all
Web pages listed are evaluated before being included. This means that it is more difficult to be
listed in a directory, but the tool is more selective, and therefore often favoured by searchers.
(E164.txt)
2. The correct choice of a category is important because the user navigates through the directory
and may not find the site if it is categorized differently than expected by the visitor. (EB01.txt)
ER013 Eng: Web directory (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: directory
Grammatical Category: n
Feature: portal อเนกประสงคสําหรับคนหาขอมูลตางๆ บนอินเทอรเน็ต
Conceptual Relation: ดู NW03
Extraction: 1. Increasingly, all manner of online services, search engines and Web directories are
vying to become the all-purpose portal to the Internet -- the one-stop shop. (E102.txt)
2. Locating specialist suppliers using search engines and Web directories has become simple and
initial enquiries can be handled efficiently by email. (EB02.txt)
ER014 Eng: Internet directory (EB03.txt)
Th: Abbr: Concept: directory
Grammatical Category: n
Feature: แหลงขอมูลบนอินเทอรเน็ตซึ่งจัดเว็บเพจตางๆ เปนหมวดหมู
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Conceptual Relation: ดู NW03
Extraction: 1. This title is essential if you are going to register your page with Internet directories,
since some directories use the title to categorize pages. (EB03.txt)
2. Here are examples of the ways someone can collect private information through the Internet:
• Reading your newsgroups postings.
• Finding you in the Internet directory. (EB04.txt)
ER015 Eng: online directory (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: directory
Grammatical Category: n
Feature: portal ประเภทหนึ่งซึ่งใชในการคนหาขอมูลตางๆ บนอินเทอรเน็ต
Conceptual Relation: ดู NW03
Extraction: 1. The publishing intermediation approach can be thought of as an online directory for
news services. Publishing intermediation is an attempt to help people locate goods, services, and
products online. (EB04.txt)
2. The portal is a logical development for online directory services such as Yahoo and Excite, but not
so obviously a way forward for any other kind of business. (EB02.txt)
ER016 Eng: horizontal portal (E055.txt)
Th: Abbr: Concept: horizontal portal
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่ใหบริการขอมูลในเรื่องตางๆ เรียกไดวาเปน portal อเนกประสงค
Conceptual Relation: ดู NW03
Extraction: 1. The Client Help Desk (www.clienthelpdesk.com/dictionary/internet_terms.html) offers a
more up-to-date definition of a portal:
A Web site (that) offers a great amount of content and services, either on many subjects (a
"horizontal portal," such as Yahoo! or About.com) or on a specific subject (a "vertical portal," or
"vortal," such as women.com or WebMD). (E055.txt)
2. The Client Help Desk even mentions "horizontal portals" (e.g. Yahoo!, see above) adding that
these are "all-purpose portals." (E055.txt)
ER017 Eng: vertical portal (EB02.txt)
Th: เว็บทาแบบแนวตั้ง (THR30) Abbr: Concept: vertical portal
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่ใหบริการขอมูลเฉพาะเรื่อง
Conceptual Relation: ดู NW03
Extraction: 1. The Client Help Desk (www.clienthelpdesk.com/dictionary/internet_terms.html) offers a
more up-to-date definition of a portal:
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A Web site (that) offers a great amount of content and services, either on many subjects (a
"horizontal portal," such as Yahoo! or About.com) or on a specific subject (a "vertical portal," or
"vortal," such as women.com or WebMD). (E055.txt)
2. Few companies as yet have made the transition to the new thinking about intermediary roles that
we explore in the section "Role Types," though vertical portals (or vortals) are starting to address the
directory needs of specific industries and interest groups. (EB02.txt)
ER018 Eng: vortal (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: vertical portal
Grammatical Category: n
Feature: มีความหมายเชนเดียวกับ vertical portal เปนเว็บไซต portal ที่ใหขอมูลและแหลงขอมูลเฉพาะวงการ
ตอบสนองความตองการเฉพาะดานของลูกคา
Conceptual Relation: ดู NW03
Extraction: 1. One of the newer creations is "vortal" or "vertical portal" which by definition (from
Webopedia) is
A portal Web site that provides information and resources for a particular industry. Vortals are the
Internet's way of catering to consumers' focused-environment preferences. (E055.txt)
2. Few companies as yet have made the transition to the new thinking about intermediary roles that
we explore in the section "Role Types," though vertical portals (or vortals) are starting to address the
directory needs of specific industries and interest groups. (EB02.txt)
ER019 Eng: electronic publishing (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic publishing
Grammatical Category: n
Feature: การจัดพิมพขอความ ขอมูล รูปภาพ เสียง หรือสื่อประสมบนเว็บไซตเพื่อขายหรือบริการ
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. Electronic publishing is usefully defined as:
electronic commerce in digital goods and services that are intended for
consumption by the human senses
It encompasses a range of formats, including text, structured data, image, both raster/bit-map and
vector, moving image (animation and video), sound, and combinations of the above ('multi-media')
(E121.txt)
2. We also need to consider the impact of electronic publishing on the cyber book retailing business
with a long-term perspective. (EB04.txt)
ER020 Eng: content provider (EB02.txt)
Concept: content provider

Th: ผูใหบริการขอมูล (THR17) Abbr: Grammatical Category: n
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Feature: เว็บไซตที่ขายขาวสารขอมูลหรือคิดคาสมาชิก
Additional Feature: ผูใหบริการเนื้อหาเชน การวางแผนและการสรางเพจ HTML หรือแปลเว็บไซตเปน
ภาษาตางประเทศ (http://www.biztob.com/en/info_glossario.html)
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. Yet, it is notoriously difficult to sell "content" on the Web. Web users expect information
to be free and have frustrated the attempts of content providers to charge them for it. (EB02.txt)
2. Texas taxes not only Internet access charges, but also all the money collected when content
providers sell online subscriptions, as well as the fees charged by Web developers for building
sites. (E100.txt)

1.2.3
GS

1.2.4
online auction

reverse auction

GS
GS

forward auction
≠

sealed bid auction

GS

GS

GS

Dutch auction

Yankee auction

English auction

NW04
1.2.3 - ความสัมพันธแบงตามรูปแบบ
1.2.4 - ความสัมพันธแบงตามลักษณะ
GS - Generic - Specific
คําอธิบาย: online auction มีสองรูปแบบคือ forward auction และ reverse auction และแบงตามลักษณะ
กิจกรรมที่พบบอยไดเปนสี่ประเภทคือ Dutch auction, Yankee auction, English auction และ sealed bid
auction
ER021 Eng: online auction (EB02.txt)/ on-line Th: Abbr: auction (EB01.txt)
Concept: online auction
Grammatical Category: n
Feature: วิธีการขายสินคาบนอินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยมวิธีหนึ่ง โดยทั่วไปจะตั้งราคาต่ําสุด แลวผูประมูลจะ
เสนอราคาขึ้นเรื่อยๆ จนไดราคาที่นาพอใจ ผูสนใจสามารถเขารวมประมูลไดหลายรายการพรอมกันเมื่อใดก็ได
จากเครื่องคอมพิวเตอร
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW04
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Extraction: 1. On-line auctions are a popular method for selling items on the Internet. Low minimum
prices are typically set, with bidders typically bidding the prices up to a fair price. (EB01.txt)
2. For one thing, online auctions allow participation in multiple auctions simultaneously at any time
from the desktop while eliminating travel expenses. (E004.txt)
ER022 Eng: e-auction (E116.txt)
Th: Abbr: Concept: online auction
Grammatical Category: n
Feature: e-auction มีสองแบบคือ reverse auction เมื่อเปนการซื้อสินคา และ forward auction เมื่อเปนการ
ขายสินคา
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW04
Extraction: 1. Where an e-auction is used to buy something, (and this is the most common use for eauctions), it is called a "reverse" auction. Where an e-auction is used to sell something, (and this is
still more unusual in e-auctioning today), it is called a "forward" auction. (E116.txt)
2. There is no doubt that the far-reaching effects of the e-revolution are remaking the world of the eauction, into one of the New Economy's most popular tools of trade. (E116.txt)
ER023 Eng: electronic auction (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: online auction
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่ใหผูขายมาลงขอมูลสินคาที่ตองการขาย และใหผูซื้อเขามาประมูลสินคาเหลานั้น โดยสวน
ใหญจะมีราคาประมูลเริ่มตน ซึ่งเปนราคาต่ําสุดที่ผูขายจะยอมรับได ขอมูลเกี่ยวกับสินคาตางๆ สามารถเขาถึง
ไดออนไลน
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW04
Extraction: 1. Electronic auctions have been in existence for several years…Host sites on the
Internet act like a broker, offering services for sellers to post their goods for sale and allowing buyers
to bid on those items. Most auctions open with a starting bid, which is the lowest price the seller is
willing to accept. Detailed information on every item for sale is available online. (EB04.txt)
2. A business buys office supplies on-line or through an electronic auction. (E113.txt)
ER024 Eng: Internet auction (EB04.txt)

Th: การประมูลสินคาทาง
Abbr: อินเทอรเน็ต (THR32)
Concept: online auction
Grammatical Category: n
Feature: ลักษณะการทําธุรกิจแบบหนึ่งบนอินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยมไมแพแบบอื่นๆ
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW04
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Extraction: 1. The popularity of Internet auctions goes hand in hand with other business trends
observed for the Internet. (E146.txt)
2. The Internet auction industry is projected to reach $52 billion in sales by 2002. (EB04.txt)
ER025 Eng: forward auction (E116.txt)
Th: Abbr: Concept: forward auction
Grammatical Category: n
Feature: e-auction ที่ใชในการขายสินคา ซึ่งผูขายมักจะเปนฝายไดราคาดี
Conceptual Relation: ดู NW04
Extraction: 1. Where an e-auction is used to sell something, (and this is still more unusual in eauctioning today), it is called a "forward" auction. (E116.txt)
2. Competitive bidding usually gets more advantageous prices for the seller on forward auctions and
for the buyer on reverse auctions. (E133.txt)
ER026 Eng: reverse auction (E057.txt)
Th: Abbr: Concept: reverse auction
Grammatical Category: n
Feature: ในรูปแบบนี้ ผูซื้อรายหนึ่งจะประกาศวาตองการซื้อสินคาหรือบริการใด แลวใหผูขายหลายรายเขารวม
ประมูล เปนการประมูลที่ผูซื้อเปนฝายควบคุม จึงไมเปนที่นิยมของซัพพลายเออร ยกเวนถาผูซื้อเปนลูกคาราย
ใหญ
Conceptual Relation: ดู NW04
Extraction: 1. In a reverse auction, a single buyer posts a description of needed goods or services
on a marketplace for multiple sellers to bid on. (E133.txt)
2. Reverse auctions (or buyer controlled auctions) are particularly unpopular with suppliers. While
they might grin and bear it for their largest customers (e.g. Fortune 50), they do hesitate in
participating in reverse auctions sponsored by small to mid-size buyers. (E066.txt)
ER027 Eng: Dutch auction (E004.txt)
Th: Abbr: Concept: Dutch auction
Grammatical Category: n
Feature: รูปแบบการประมูลหลักๆ แบบหนึ่ง มักใชในการขายสินคาทางการเกษตร ผูดําเนินการประมูลจะตั้ง
ราคาประมูลเริ่มตนไวสูงจนไมนาจะมีผูประมูล แลวลดราคาลงมาทีละนอย เปนการประมูลที่รวดเร็วเพราะจะ
สิ้นสุดทันทีเมื่อมีผูประมูล
Conceptual Relation: ดู NW04
Extraction: 1. The introduction presented already the main versions: English auction, first price
sealed bid auction, and Dutch auction. (E146.txt)

145
2. In a Dutch auction, the auctioneer begins with a high starting price at which level no one is
expected to bid and then lowers the bid gradually until someone buys (See "Bidwords," above.)
(E004.txt)
3. The Dutch auction is typically used for selling agricultural products. It is fast since it ends with the
first bid from a bidder, and thus in particular appropriate for markets that have to negotiate a high
volume of transactions in a short period of time. (E146.txt)
ER028 Eng: English auction (E004.txt)
Th: Abbr: Concept: English auction
Grammatical Category: n
Feature: การประมูลบนอินเทอรเน็ตที่เริ่มดวยราคาต่ําสุดแลว แลวราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ผูประมูลทุกคนสามารถ
ยื่นประมูลไดตลอดเวลา จนกระทั่งปดการประมูล ผูชนะคือผูยื่นประมูลในราคาสูงสุด โดยในระหวางการประมูล
จะบอกเฉพาะราคาประมูลสูงสุดในขณะนั้น
Conceptual Relation: ดู NW04
Extraction: 1. An English auction starts the bidding at the lowest acceptable price and solicits
successively higher bids until the auction is closed. The highest bidder wins. (E133.txt)
2. The English auction has the simple bidding rule that every bidder can make a bid at every time,
the market clearing rule that the highest bid wins and has to pay this bid, and the information
disclosure rule that the highest bid is known…In English auctions done on the Internet, only the price
of the current high bid may be announced. (E146.txt)
ER029 Eng: Yankee auction (E004.txt)
Th: Abbr: Concept: Yankee auction
Grammatical Category: n
Feature: รูปแบบการประมูลบนอินเทอรเน็ตประเภทหนึ่งที่คลายกับ English auction แตเปนสินคาหลายชนิด
การตัดสินเลือกผูชนะประมูลจะตัดสินจากราคาเปนอันดับแรก ตามดวยปริมาณ และเวลาที่ยื่นประมูล
Conceptual Relation: ดู NW04
Extraction: 1. Other auction forms, particular to the Internet, are also being developed including a
"Yankee Auction." This form has been tailored to suit the selling of large numbers of lots of
moderately priced items in small lot sizes. The highest bidder wins the available merchandise at
their bid price. Bids are ranked in order of price, then quantity sought, then time of the initial bid.
(E116.txt)
2. The Yankee auction is a multi-item version of the English auction, where winners are determined
by ranking bids according to highest price, then by largest quantity, then by earliest time. (E004.txt)
ER030 Eng: sealed bid auction (E133.txt)
Concept: sealed bid auction

Th: -

Abbr: Grammatical Category: n
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Feature: การประมูลประเภทหนึ่งที่ผูเขาประมูลจะยื่นประมูลลับครั้งเดียว และผูชนะคือผูที่ยื่นประมูลสูงสุด มี
สองรูปแบบคือ first price sealed bid auction และ Vickrey auction
Conceptual Relation: ดู NW04
sealed bid auction
GS

GS

first price sealed
bid auction

second price sealed
bid auction
NW05

GS = Generic - Specific
คําอธิบาย: sealed bid auction มีสองรูปแบบคือ first price sealed bid auction และ second price sealed
bid auction
Extraction: 1. In a sealed bid auction, each bidder makes a single, secret bid and the highest bidder
wins once all bids are received. (E133.txt)
2. The sealed bid auction knows two versions: the first price sealed bid auction, and the Vickrey
auction in which the price is that of the second highest bid. (E146.txt)
ER031 Eng: first price sealed bid auction Th: Abbr: (E146.txt)
Concept: first price sealed bid auction
Grammatical Category: n
Feature: sealed bid auction รูปแบบหนึ่งที่ผูชนะการประมูลจะตองชําระเงินตามที่ตนยื่นประมูล
Conceptual Relation: ดู NW05
Extraction: 1. The sealed bid auction knows two versions: the first price sealed bid auction, and the
Vickrey auction in which the price is that of the second highest bid. (E146.txt)
2. The introduction presented already the main versions: English auction, first price sealed bid
auction, and Dutch auction. (E146.txt)
ER032 Eng: second price sealed bid auction Th: Abbr: (E146.txt)
Concept: second price sealed bid auction
Grammatical Category: n
Feature: การประมูลประเภทหนึ่งที่ผูชนะการประมูลจะชําระเงินตามราคาประมูลสูงสุดอันดับสอง เรียกอีก
อยางวา Vickrey auction
Conceptual Relation: ดู NW05
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Extraction: A fourth member of this category is the second price sealed bid auction, also called the
Vickrey auction, in which the winner has to pay only the second highest bid price. (E146.txt)
ER033 Eng: Vickrey auction (E133.txt)
Th: Abbr: Concept: second price sealed bid auction
Grammatical Category: n
Feature: sealed bid auction รูปแบบหนึ่งที่ผูชนะประมูลจะชําระเงินตามราคาประมูลสูงสุดอันดับสอง มี
ความหมายเดียวกับ second price sealed bid auction
Conceptual Relation: ดู NW05
Extraction: 1. The sealed bid auction knows two versions: the first price sealed bid
auction, and the Vickrey auction in which the price is that of the second highest bid. (E146.txt)
2. A fourth member of this category is the second price sealed bid auction, also called the Vickrey
auction, in which the winner has to pay only the second highest bid price. (E146.txt)

electronic broker
GS
electronic store

WP

electronic distributor
GS

electronic mall

NW06
WP = Whole - Part
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย: electronic store เปนรานคาบนอินเทอรเน็ต และจะเปนสวนหนึ่งของ electronic mall ถามาอยู
รวมกันในเว็บไซตเดียว และ electronic mall นั้นอาจเปน electronic broker หรือ electronic distributor ก็ได
ER034 Eng: e-store (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic store
Grammatical Category: n
Feature: รานคาบนอินเทอรเน็ตซึ่งแตกตางจากรานคาจริงๆ และอาจตั้งเปนเอกเทศหรืออยูรวมกันใน e-mall
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06
Extraction: 1. E-stores differ from traditional bricks-and-mortar stores in that there is a loss of
personal contact, the tactile browsing experience, and the immediacy of getting your merchandise
on the spot, but consider the other benefits of the e-store. (E010.txt)
2. In this chapter, we will adopt the number of independent stores as the default criterion of
distinguishing the e-mall from the e-store. (EB04.txt)
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ER035 Eng: virtual store (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic store
Grammatical Category: n
Feature: รานคาบนอินเทอรเน็ต ซึ่งอาจอยูรวมกันใน shopping mall ก็ได
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06
Extraction: 1. Regarding product selection, virtual stores such as Amazon.com offer consumers with
a choice of over 2.5 million titles; physical stores do not have the physical retail space, nor is it
feasible, to stock that many titles in each physical retail establishment. (EB01.txt)
2. Thus, we suggest that an e-servicescape should be designed as a three-dimensional virtual world
depicting a shopping mall comprising of several virtual stores. (E163.txt)
ER036 Eng: online store (EB02.txt)/ on-line store Th: Abbr: (EB01.txt)
Concept: electronic store
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตสําหรับคาขายบนอินเทอรเน็ต ซึ่งลูกคาสามารถมาเลือกซื้อสินคาได
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06
Extraction: 1. Just like their physical counterparts, online stores must provide the means to search
for and compare products, to select products, to place and confirm orders, to pay for products, to
verify credit, to process orders, to verify shipments, and to provide postsales support. (EB04.txt)
2. One of the most popular Internet myths claims that building an online store is easy: All the
customer has to do is point, click, and buy! (E115.txt)
3. The obvious requirement is an on-line store, or commerce-enabled Web site where goods or
services can be described and selected. (E122.txt)
ER037 Eng: electronic store (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic store
Grammatical Category: n
Feature: รานคาที่มีบทบาทเปน electronic distributor ซึ่งจัดการสินคาในรานเอง
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06
Extraction: 1. So we can define an electronic store as an electronic distributor whose dealing items
are handled by a single management. (EB04.txt)
2. There are innumerable companies that will help you build and put up your electronic store.
(E136.txt)
ER038 Eng: electronic storefront (EB04.txt)
Concept: electronic store

Th: หนารานเชิงอิเล็กทรอนิกส Abbr: (THR35)
Grammatical Category: n

149
Feature: รานคาบนอินเทอรเน็ตที่ใหบริการแบบเดียวกับรานคาจริง
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06
Extraction: 1. An electronic storefront must support the same steps and tasks that a physical store
must support. (EB04.txt)
2. To date, online retailers have had mixed results: Many businesses have failed to meet revenue
expectations, and setting up an electronic storefront is more complicated and costly than many
predicted. (E051.txt)
ER039 Eng: e-storefront (E012.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic store
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่เปนรานคาสําหรับใหลูกคามาซื้อของไดแบบออนไลน
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06
Extraction: 1. Web Development: Where is the web evolving - and is your e-storefront evolving with
it? Does your website offer the kind of functionality to 'close the deal'? (E012.txt)
2. If you frustrate your clients, or if your e-storefront sporadically drops off the online radar, then you
are turning away the next generation of savvy online shoppers. (E012.txt)
ER040 Eng: online storefront (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic store
Grammatical Category: n
Feature: รานคาบนอินเทอรเน็ตที่ลูกคาสามารถซื้อและรับสินคาได
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06
Extraction: 1. Since the National Science Foundation opened up the Internet for commercial activity
in 1992, consumers have seen a phenomenal growth in the number of online storefronts selling
goods directly to consumers.(EB01.txt)
2. All purchases are made through their online storefront and shipped directly to the customer.
(EB02.txt)
ER041 Eng: e-mall (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic mall
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่รวมหลาย on-line merchant เขาไวดวยกัน อาจทําหนาที่เปน electronic distributor หรือ
electronic broker
Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. An e-mall hosts many on-line merchants. (E156.txt)
2. If the e-mall takes responsibility for order fulfillment, it is an electronic distributor-for example,
Amazon and Online JCPenney. In contrast, electronic brokers only help the search process-for
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example, Internet Mall. (EB04.txt)
ER042 Eng: electronic mall (EB01.txt)

Th: ศูนยการคาเชิงอิเล็กทรอนิกส Abbr: (THR35)
Concept: electronic mall
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่รวมหลายๆ รานเขาไวดวยกัน อาจมีบทบาทเปน electronic broker ก็ไดซึ่งจะทําหนาที่เปน
ตัวกลางที่รับประกันคุณภาพของสินคา
Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. In the physical world, a shopping mall is a collection of stores, and the stores in the
mall are independent distributors. In this sense, the role of electronic directory broker along with the
associated e-stores matches with that of electronic mall. (EB04.txt)
2. Although wholesalers and retail outlets may not be needed, other types of intermediaries appear
to be essential for the electronic market to function adequately (e.g. certification authorities,
electronic malls who guarantee product quality, mediators for bargaining and conflict resolution,
etc.). (E099.txt)
ER043 Eng: online mall (EB02.txt)/ on-line mall Th: Abbr: (E114.txt)
Concept: electronic mall
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่รวมหลายๆ รานเขาไวดวยกัน หรือขายสินคาจากผูผลิตหลายราย
Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. "In sheer size of shopping visits, shopping aggregators such as the Yahoo!, AOL and
MSN online malls are neck-and-neck with well-known virtual department stores in attracting
consumers," said Lisa Strand, director and chief analyst at New York-based NetRatings. (E022.txt)
2. Arguably, the online mall is being reborn as the Web portal, a mechanism that offers guidance
and comparison as well as co-location. (EB02.txt)
3. Similar to a shopping mall, the on-line mall sells several company's products in one central web
site, called the on-line mall. (E114.txt)
ER044 Eng: virtual mall (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic mall
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่รวมหลายๆ รานเขาไวดวยกัน
Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. As with a traditional mall, a virtual mall is a collection of storefronts. (E010.txt)
2. To overcome this barrier, Visa and MasterCard are developing a technology called Secure
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Electronic Transfer (SET) which would make credit card transaction safer on the virtual mall than
they are in the physical world. (E166.txt)
ER045 Eng: electronic shopping mall (EB01.txt) Th: Abbr: Concept: electronic mall
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่เปน electronic distributor หรือ electronic broker ซึ่งสินคามาจากหลายราน
Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. An electronic shopping mall is an electronic distributor or broker whose dealing items
are handled by more than a single electronic store. (EB04.txt)
2. The available technology, however, used in electronic commerce and Internet sites makes it
perfectly feasible for data to be recorded about every item "clicked-on" by a user browsing through
an electronic shopping mall or visiting a web site. (EB01.txt)
ER046 Eng: electronic distributor (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic distributor
Grammatical Category: n
Feature: คนกลางที่รับผิดชอบในการจําหนายสินคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. Among electronic intermediaries, let us distinguish the electronic distributors from
electronic brokers depending upon whether an electronic intermediary is responsible for order
fulfillment and guarantee. (EB04.txt)
2. As briefly defined in section 2.4, an electronic distributor takes full responsibility for fulfilling orders
and collecting payment. (EB04.txt)
ER047 Eng: e-distributor (E066.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic distributor
Grammatical Category: n
Feature: ผูจัดจําหนายสินคาบนอินเทอรเน็ต
Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. A classic example of an e-distributor model is Chemdex (now part of Ventro), which
offers a range of supplies for the life-sciences industry. (E066.txt)
2. In the most simplistic terms, an e-distributor is to Amazon.com as a brokered exchange is to
eBay. (E066.txt)
ER048 Eng: online distributor (E097.txt)
Concept: electronic distributor
Feature: ผูจําหนายสินคาจากผูผลิตแบบออนไลน

Th: -

Abbr: Grammatical Category: n
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Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. Amazon.com doesn't publish books, after all, and Virtual Vineyards doesn't make wine.
They are simply online distributors. (E100.txt)
2. NECX Direct, an online distributor of retail computer products, saw online sales double a day after
they moved to a secure server (Electronic Buyers News, 09/04/95, p.56). (E097.txt)
ER049 Eng: electronic broker (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic broker
Grammatical Category: n
Feature: คนกลางที่ชวยใหผูซื้อพบกับผูขายที่มีสินคาที่ผูซื้อตองการ
Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. Electronic brokers only introduce suppliers who deal with the items that the customers
are looking for. (EB04.txt)
2. In contrast, an electronic broker just assists the search for the appropriate product and its
vendors. (EB04.txt)
ER050 Eng: e-broker (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic broker
Grammatical Category: n
Feature: เปน electronic shopping mall ประเภทหนึ่ง และเชื่อมโยงไปยัง e-store ทั่วโลก
Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. We can observe two types of electronic shopping malls:
electronic distributors and electronic brokers (e-broker). (EB04.txt)
2. Also, e-brokers can link many e-stores worldwide. (EB04.txt)
ER051 Eng: online broker (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic broker
Grammatical Category: n
Feature: เปนผูจัดการการทําธุรกรรมระหวางผูซื้อกับผูขาย
(http://www.millenn.co.uk/Reports/BusModels.pdf)
Conceptual Relation: ดู NW06
Extraction: 1. Online brokers have faced criticism for the occasional unavailability of their services
and have had to compensate customers for trades made at unfavorable rates once the systems
returned to life. (EB02.txt)
2. For this reason many of the company's clients continue their trusted relationship and do not move
to the less expensive online broker. (EB04.txt)
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ER052 Eng: online stock trading (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: online stock trading
Grammatical Category: n
Feature: ธุรกิจ EC ประเภทหนึ่งที่เปนการคาหุนและกองทุนรวมทางอินเทอรเน็ต ซึง่ ลูกคาสามารถติดตาม
ขอมูลและซื้อขายไดแบบออนไลน
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. Online stock trading has become a popular use of the Internet. Financial institutions
that sell stocks and bonds over the Internet provide customers with stock and bond tracking
services and the ability to trade online. (EB03.txt)
2. Some EC applications, such as auctions and online stock trading, are growing at a rate of 15
percent to 25 percent per month, and the number of Internet users worldwide is predicted to reach
750 million by 2008. (EB04.txt)
ER053 Eng: online trading (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: online stock trading
Grammatical Category: n
Feature: การคาหุนทางอินเทอรเน็ตที่ลูกคาสามารถเขาไปใชบริการไดดวยตนเอง นอกจากหุนแลวยังจะขยาย
ไปถึงการคาตราสารอนุพันธ สินคาโคโมดิตี้ กองทุนรวม และอื่นๆ
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. How does online trading work? Let's say you have an account with Schwab. You
access Schwab's Web site (www.schwab.com), enter your account number and password, and
click on stock trading. Using a menu, you enter the details of your order (buy, sell, margin or cash,
price limit, or market order). The computer tells you the current "ask" and "bid" prices, much as your
broker would do over the telephone, and you can approve or reject the transaction. (EB04.txt)
2. In addition to stocks, online trading is expanding to include financial derivatives, commodities,
mutual funds, and more. (EB04.txt)
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market maker
AP
horizontal
marketplace
≠
vertical
marketplace

1.2.5

electronic marketplace

GS

1.2.7
GS

1.2.6

GS

public
marketplace

GS

GS

GS

≠

private
marketplace

GS
GS

technology provider
e-marketplace
independent emarketplace
sell-driven emarketplace

buyer-driven emarketplace
NW07
1.2.5 - ความสัมพันธแบงตามลักษณะสินคา
1.2.6 - ความสัมพันธแบงตามคูค า
1.2.7 - ความสัมพันธแบงตามผูจัดตัง้
GS = Generic - Specific
AP = Administrator - Place
คําอธิบาย: electronic marketplace แบงไดเปนรูปแบบตางๆ ถาแบงตามลักษณะสินคาจะไดสองแบบคือ
horizontal marketplace และ vertical marketplace แบงตามคูค าก็ไดอกี สองแบบคือ public marketplace
และ private marketplace หรือถาแบงตามผูจัดตั้งจะไดสี่แบบคือ buyer-driven e-marketplace, sell-driven
e-marketplace, independent e-marketplace และ technology provider e-marketplace
ER054 Eng: e-marketplace (E058.txt)/ eTh: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
Abbr: Marketplace (E057.txt)
(THR28)
Concept: electronic marketplace
Grammatical Category: n
Feature: เว็บไซตที่ผูซื้อและผูจําหนายหลายรายมาพบกันเพื่อติดตอธุรกิจ แบงอยางกวางๆ ไดสองประเภทคือ
horizontal e-marketplace และ vertical e-marketplace และแบงยอยไดอีกเปนสี่ประเภทคือ buyer-driven
e-marketplace, sell-driven e-marketplace, independent e-marketplace และ technology provider emarketplace
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW07
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Extraction: 1. In broad terms, an e-marketplace is a website at which multiple suppliers and multiple
buyers can undertake business transactions via the Internet. (E172.txt)
2. At the highest level, e-marketplaces can be segmented into two types:
* Horizontal e-marketplaces…* Vertical e-marketplaces (E058.txt)
3. There are four types of e-marketplace:
i. buyer-driven e-marketplaces…ii. sell-driven e-marketplaces…iii. independent e-marketplaces…iv.
technology provider e-marketplaces (172.txt)
4. An e-Marketplace is an electronic gathering place that brings together multiple buyers and
sellers. An e-Marketplace provides its members with a unified view of goods and services and lets
its members perform transactions in the e-Marketplace. (E058.txt)
ER055 Eng: electronic marketplace (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic marketplace
Grammatical Category: n
Feature: ตลาดสําหรับใหผูซื้อและผูขายหลายรายไดติดตอกันแบบดิจิทัล
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW07
Extraction: 1. Electronic marketplaces are specifically designed to enable multiple buyers and
multiple sellers to interact and to collaborate. (E159.txt)
2. The electronic marketplace refers to the emerging market economy where producers,
intermediaries and consumers interact electronically or digitally in some way. (E099.txt)
ER056 Eng: digital marketplace (E070.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic marketplace
Grammatical Category: n
Feature: แหลงการคาระหวางผูซื้อและผูขายหลายราย
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW07
Extraction: 1. Enter digital marketplaces - the latest wave in business-to-business commerce - where
buyers and sellers trade money for goods over a secure procurement network. (E070.txt)
2. Official decision makers must respect the unique nature of the medium and recognize that
widespread competition and increased consumer choice should be the defining features of the new
digital marketplace. (E098.txt)
ER057 Eng: hub (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic marketplace
Grammatical Category: n
Feature: electronic marketplace ที่นําผูซื้อและผูขายหลายรายมาติดตอซื้อขายกัน
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW07
Extraction: 1. Hubs: B2B electronic marketplaces. Hubs, which bring together multiple buyers with
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multiple sellers, are proliferating across many industries (for specific B2B hub examples and
characteristics see Archer, 2001). (E152.txt)
2. At its most basic, a B2B exchange (also called a marketplace or hub) is a website where many
companies can buy from and sell to each other using a common technology platform. (E003.txt)
ER058 Eng: exchange (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic marketplace
Grammatical Category: n
Feature: สถานที่สําหรับซื้อขายแบบออนไลน ซึ่งอาจมีบริการอื่นๆ เพิ่มเติมสําหรับลูกคา เชน ขอมูลขาวสาร
หรืองานวิจัย
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW07
Extraction: 1. Many exchanges also offer additional services, such as payment or logistics services
that help members complete a transaction. Exchanges may also support community activities, like
distributing industry news, sponsoring online discussions and providing research on customer
demand or industry forecasts for components and raw materials. (E003.txt)
2. Digital marketplaces, also known as exchanges, have hit full speed in the past nine months.
(E070.txt)
ER059 Eng: horizontal marketplace (E141.txt)
Th: Abbr: Concept: horizontal marketplace
Grammatical Category: n
Feature: แหลงการคาของผูซื้อและผูขายหลายรายซึ่งขายสินคาหรือบริการที่หลากหลาย
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: 1. Horizontal marketplaces sell a diverse collection of goods or services. (E141.txt)
2. Horizontal marketplaces may offer the largest community of sellers and buyers and the greatest
cross-section of goods. A veterinary supplier, for example, would prefer a vertical marketplace
targeted at the veterinary industry over a horizontal marketplace aimed at indirect goods. (E141.txt)
ER060 Eng: horizontal e-marketplace (E058.txt) Th: Abbr: Concept: horizontal marketplace
Grammatical Category: n
Feature: e-marketplace ประเภทหนึ่งซึ่งเสนอการสงสินคาและบริการในราคาลด
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: 1. At the highest level, e-marketplaces can be segmented into two types:
* Horizontal e-marketplaces typically focus on reducing the inefficiencies of spot purchasing. Often
these marketplaces extend enterprise software or services. The primary value proposition of a
horizontal e-marketplace is the delivery of goods and services at reduced prices. (E058.txt)
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ER061 Eng: horizontal digital marketplace Th: Abbr: (E070.txt)
Concept: horizontal marketplace
Grammatical Category: n
Feature: digital marketplace ที่ขายสินคาทั่วไป
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: While your company today would need to join two separate digital marketplaces - a
horizontal one to procure office supplies and a vertical one to buy raw materials - expectations are
that these two worlds will soon merge. Horizontal digital marketplaces have begun to set themselves
up to offer vertical exchanges as a subset of their existing sites. (E070.txt)
ER062 Eng: vertical marketplace (E141.txt)
Th: Abbr: Concept: vertical marketplace
Grammatical Category: n
Feature: แหลงขายสินคาหรือบริการเฉพาะดาน เหมาะสําหรับสินคาหรือบริการพิเศษหรือสินคาที่เปนวัตถุดิบ
ผูซื้อและผูขายมักเปนรายใหญ
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: Vertically focused marketplaces are formed around a particular product or service, a
given industry, the needs of a large supplier or buyer, or some other interest group… Vertically
focused marketplaces may be best for specialty products or services, raw materials or industryspecific goods… A veterinary supplier, for example, would prefer a vertical marketplace targeted at
the veterinary industry over a horizontal marketplace aimed at indirect goods. (E141.txt)
ER063 Eng: vertical e-marketplace (E058.txt)
Th: Abbr: Concept: vertical marketplace
Grammatical Category: n
Feature: แหลงซื้อขายสินคาหรือบริการเฉพาะดานผานทางอินเทอรเน็ต
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: Vertical e-marketplaces facilitate the exchange of manufactured inputs to specific vertical
industries, utilizing the Internet's connectivity to eliminate an industry's "pain points." (E058.txt)
ER064 Eng: vertical exchange (E070.txt)
Th: Abbr: Concept: vertical marketplace
Grammatical Category: n
Feature: แหลงซื้อขายวัตถุดิบหรือสินคาเฉพาะดาน
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: Plus, vertical exchanges have cropped up for virtually every industry. Some sites, such
as Verticalnet.com, even host numerous vertical exchanges. (E070.txt)
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ER065 Eng: public exchange (E003.txt)

Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส Abbr: แบบสาธารณะ (THR47)
Concept: public marketplace
Grammatical Category: n
Feature: ตลาดแลกเปลี่ยนที่มีองคกรอุตสาหกรรมหรือนักลงทุนอิสระเปนเจาของ เปดใหบริษัทอื่นรวมใชดว ยได
โดยคิดคาธรรมเนียม เปนแหลงซื้อขายสินคาราคาถูก
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: 1. Public exchanges are owned by industry consortia or independent investors and have
their own boards of directors. Though each exchange sets its own rules, they are generally open, for
a fee, to any company that wants to use them. (E003.txt)
2. If you are buying and selling commodity products, public exchanges can be a good venue in
which to find low prices or identify new customers. They're also becoming a popular way for a
company to unload excess inventory. (E003.txt)
ER066 Eng: public marketplace (E141.txt)
Th: Abbr: Concept: public marketplace
Grammatical Category: n
Feature: ตลาดกลางที่เหมาะสําหรับผูซื้อและขายที่สนใจสินคาและบริการทั่วๆ ไป
Additional Feature: ตลาดกลางที่มีผูซื้อผูขายหลายราย เปนตัวกลางซึ่งไมมีผูขายหรือผูซื้อรายใดรายหนึ่งเปน
เจาของหรือควบคุมตลาด (http://www.ecommstrategies.com/insights/ebizgloss.html)
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: Decide whether a public or private marketplace is the better forum, and whether a broad
or narrow focus is more appropriate. Public marketplaces are good choices for sellers and buyers
interested in ordinary, non-production goods and services. (E141.txt)
ER067 Eng: private marketplace (E070.txt)
Th: Abbr: Concept: private marketplace
Grammatical Category: n
Feature: ตลาดกลางที่เปนแหลงซื้อขายสินคาเฉพาะกลุม จํากัดสมาชิก และมี market maker เปนผูควบคุม
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: 1. Private marketplaces may offer sellers access to more targeted buyers, and buyers
access to sellers with specialized goods. (E141.txt)
2. In a private marketplace, the market maker decides who gets to join. Private marketplaces restrict
membership to preserve some affinity around a particular product or service or an industry.
(E141.txt)
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ER068 Eng: private exchange (E003.txt)

Th: ตลาดแลกเปลี่ยน
Abbr: อิเล็กทรอนิกสเฉพาะเครือขาย
กลุมธุรกิจของตัวเอง, ตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
เฉพาะองคกร (THR47)
Concept: private marketplace
Grammatical Category: n
Feature: ตลาดแลกเปลี่ยนแบบสวนบุคคลที่มีบริษัทเดียวเปนผูดําเนินการ โดยทําธุรกิจกับผูจัดจําหนายและ
ลูกคาเฉพาะราย มีความปลอดภัยดานขอมูลการคามากกวาแบบ public เนื่องจากเปนการทําธุรกิจกันภายใน
กลุม
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: 1. Private exchanges are run by a single company for doing business exclusively with
established suppliers and customers (although the systems that support it may be outsourced).
(E003.txt)
2. They also think private exchanges are more secure, because data about their trades are at less
risk of being exposed to competitors if there's a security breach. Companies use private exchanges
to trade proprietary information like supplier performance metrics and sales forecasts in addition to
orders and invoices. (E003.txt)
ER069 Eng: buyer-driven e-marketplace
Th: Abbr: (E172.txt)
Concept: buyer-driven e-marketplace
Grammatical Category: n
Feature: e-marketplace ประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นโดยกลุมผูซื้อเพื่อจัดซื้อสินคาจากผูขายผานทางอินเทอรเน็ต
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: 1. i. buyer-driven e-marketplaces - established by a consortium of buyers in order to
procure products from their suppliers via the internet (E172.txt)
2. Of the four types of e-marketplace, buyer-driven e-marketplaces are purely business-to-business
(B2B). The other three types are currently primarily B2B, but have the potential to also be B2C.
(E172.txt)
ER070 Eng: buyer-oriented marketplace
Th: Abbr: (EB04.txt)
Concept: buyer-driven e-marketplace
Grammatical Category: n
Feature: electronic marketplace ที่มีผูซื้อเปนเจาของ และใหซัพพลายเออรเขามาประมูลขายสินคา
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: 1. Therefore, such big buyers would prefer to open their own marketplace, which we call
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the buyer-oriented marketplace, as depicted in Figure 6.3. Under this model, a buyer opens an
electronic market on its own server and invites potential suppliers to bid on the announced RFQs, as
the GE case illustrates. (EB04.txt)
2. To implement B2B EC from the procurement management's point of view, the buyer-oriented
marketplace (or customer-oriented marketplace) can be used in this model--where the buyers
announce the RFQs to potential suppliers for competitive purchasing. (EB04.txt)
ER071 Eng: customer-oriented marketplace
Th: Abbr: (EB04.txt)
Concept: buyer-driven e-marketplace
Grammatical Category: n
Feature: marketplace ที่มีผูซื้อเปนเจาของ ซึ่งจะดึงดูดผูขายรายใหญถาปริมาณการขายนั้นมีมากเพียงพอ
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: To reengineer the purchasing process, establish a customer-oriented marketplace if the
sales volume is big enough to attract the concern of major vendors. Otherwise, join the third-party
intermediary-oriented marketplace. (EB04.txt)
ER072 Eng: sell-driven e-marketplace (E172.txt) Th: Abbr: Concept: sell-driven e-marketplace
Grammatical Category: n
Feature: e-marketplace ประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นโดยกลุมผูขายที่ตองการขายสินคาแบบออนไลน
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: ii. sell-driven e-marketplaces - established by a consortium of suppliers/sellers that are
looking to sell their products on-line via the e-marketplace (E172.txt)
ER073 Eng: supplier-oriented marketplace
Th: Abbr: (EB04.txt)
Concept: sell-driven e-marketplace
Grammatical Category: n
Feature: electronic marketplace ประเภทหนึ่งที่ผูขายจะจัดตั้ง e-store เพื่อสงเสริมการขาย โดยที่ลูกคาเปน
ทั้งบุคคลธรรมดาและองคกรธุรกิจ
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: 1. Architectural Models of B2B EC. Three typical architectural models are supplieroriented marketplace, buyer-oriented marketplace, and intermediary-oriented marketplace.
(EB04.txt)
2. Characteristics of supplier-oriented marketplace. A supplier offers an e-store to promote sales.
The customers are both consumers and business buyers. This is a popular type of initial electronic
marketplace. (EB04.txt)
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ER074 Eng: seller-oriented marketplace
Th: Abbr: (EB04.txt)
Concept: sell-driven e-marketplace
Grammatical Category: n
Feature: marketplace ประเภทหนึ่งซึ่งอิงผูขายเปนหลัก
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: Since most commercial sites are seller-oriented marketplaces, integration with the
buyer's back-end information systems is a challenging issue to be resolved for effective
procurement management. (EB04.txt)
ER075 Eng: independent e-marketplace
Th: Abbr: (E172.txt)
Concept: independent e-marketplace
Grammatical Category: n
Feature: e-marketplace ประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นโดยองคกรอิสระ มีรายไดจากการดําเนินงานตลาดโดยเปน
ตัวแทนของผูซื้อและผูขาย
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: iii. independent e-marketplaces - established by independent organisations, whose main
motivation is to obtain revenues through operating the marketplace on behalf of buyers/sellers.
(E172.txt)
ER076 Eng: intermediary-oriented marketplace
Th: Abbr: (EB04.txt)
Concept: independent e-marketplace
Grammatical Category: n
Feature: รูปแบบ marketplace ที่บริษัทคนกลางเปนเจาของ ใหผูซื้อและผูขายมาพบกัน
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: The third business model is establishing an electronic intermediary company, which runs
a marketplace where business buyers and sellers can meet as depicted in Figure 6.4… Let us call
these sites the intermediary-oriented marketplace. (EB04.txt)
ER077 Eng: technology provider e-marketplace Th: Abbr: (E172.txt)
Concept: technology provider e-marketplace
Grammatical Category: n
Feature: e-marketplace ประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นโดยผูใหบริการเทคโนโลยีตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลักการ
คลายกับ independent e-marketplace แตเหตุจูงใจในการจัดตั้งอาจตางกัน
Conceptual Relation: ดู NW07
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Extraction: iv. technology provider e-marketplaces - established by an e-marketplace technology
provider. These are very similar in principal to independent e-marketplaces, but the motivation for
the technology provider to set up the e-marketplace can be quite different to those of a company
establishing an independent marketplace. (E172.txt)
ER078 Eng: market maker (EB04.txt)
Th: ผูบริหารตลาด (THR28)
Abbr: Concept: market maker
Grammatical Category: n
Feature: ผูจัดตั้งและดูแลการทําธุรกิจใน electronic marketplace ใหดาํ เนินงานไปไดอยางราบรืน่ เชน ดาน
โครงสรางพื้นฐาน การลงทะเบียน การบริการ และการสนับสนุนอื่นๆ
Conceptual Relation: ดู NW07
Extraction: 1. The e-Marketplace is created and maintained by a "market maker" who brings the
suppliers and vendors together. The market maker assumes the responsibility of e-Marketplace
administration and performs maintenance tasks to ensure that the e-Marketplace is open for
business. (E058.txt)
2. There are three primary players in a B2B marketplace: buyer, seller and market maker… The
market maker is the sponsor of the marketplace and performs the necessary administrative functions
from operating the marketplace to supplying the infrastructure, registering members and servicing
and supporting them. (E141.txt)
ER079 Eng: Web merchant (EB04.txt)/ web
Th: Abbr: merchant (E020.txt)
Concept: online merchant
Grammatical Category: n
Feature: ผูที่สรางและดําเนินการ electronic storefront เพื่อทําการคาบนเว็บ
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. Like traditional merchants, Web merchants have a number of options for creating and
operating their electronic storefronts. (EB04.txt)
2. In other words, Web merchants must have products that customers want, and they must be able
to convince customers that the Web is the best place to buy them. (E017.txt)
3. It can also shield you from less-reputable providers seeking to profit from novice web merchants.
(E020.txt)
ER080 Eng: online merchant (EB01.txt)/on-line
Th: Abbr: merchant (EB01.txt)
Concept: online merchant
Grammatical Category: n
Feature: ผูที่ทําการคาบนอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถขอ merchant account เพื่อรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต
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Additional Feature: ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการขายสินคาหรือบริการโดยใชอินเทอรเน็ตเปน
สื่อกลาง (พิพัฒน ยอดพฤติการ)
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. Many on-line merchants, such as Amazon.com and Virtual Vineyards, keep their
customers informed on the status of their orders and send messages to the customer informing them
when the items are actually shipped and when they can expect to receive them. (EB01.txt)
2. Once a merchant account and third party processor have been selected and established, an
online merchant can begin to accept credit card payments. (E030.txt)
3. This is good for online merchants because it reduces online transaction risk and increases
customer confidence. (E115.txt)
ER081 Eng: Internet merchant (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: online merchant
Grammatical Category: n
Feature: ผูที่ทําการคาบนอินเทอรเน็ตทางเวิลดไวดเว็บ
Conceptual Relation: ดู NW02
Extraction: 1. In its initial growth phase, the uses of the WWW were primarily for business-toconsumer applications, and the emergence of well-known Internet merchants, such as Amazon.com
and e-bay.com, was seen.(EB01.txt)
2. "Doing business on the Internet is the equivalent of having someone walk into your store wearing a
ski mask without any ID and offering a bank counter check to purchase a $2,000 stereo system,"
said Cameron. "While no brick-and-mortar store would make such sale, Internet merchants have to
do it all the time." (E016.txt)
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A1 มโนทัศนสัมพันธแบงตามองคประกอบดานเว็บไซต
electronic commerce
WP

navigation bar
search engine

AO

Webmaster

Web site

A1.1
WP
WP

SO
WP

WP

online catalog

Web hosting

OP
domain name

shopping cart
NW08

A1.1 - ความสัมพันธแบงตามองคประกอบ
WP = Whole - Part
OP = Object - Property
SO = Service - Object
AO = Administrator - Object
คําอธิบาย: องคประกอบอยางหนึ่งของ electronic commerce คือเว็บไซต ซึ่งเปนสถานทีใ่ นการแสดงสินคาและ
ติดตอซื้อขาย ภายในเว็บไซตมอี งคประกอบหลักๆ คือ navigation bar, search engine, online catalog และ
shopping cart ตัวเว็บไซตเองนัน้ มี domain name เปนเครื่องแสดง มี Webmaster เปนผูดูแลขอมูลและความ
เรียบรอยภายในเว็บไซต และการนําเว็บไซตเขาสูอินเทอรเน็ตเพื่อเผยแพรแกบุคคลอื่นนั้นมักจัดทําโดย Web
hosting
ER082 Eng: navigation bar (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: navigation bar
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่แสดงรูปแบบพื้นฐานของเว็บไซตทางการคา และชวยใหผูเยี่ยมชมไปยังหนาหลักๆ ไดโดยสะดวก
Additional Feature: ชุดเครื่องมือนําทางบนเว็บไซตหรือตัวเลือกที่มีการเชื่อมโยงซึ่งจะนําผูคลิกไปยังสวนตางๆ
ในเว็บไซตนั้น (http://www.netlingo.com/inframes.cfm)
Conceptual Relation: ดู NW08
Extraction: 1. The basic commercial Website pattern has established itself and can be summed up
by the typical navigation bar: home | products | services | jobs | about | contact. (EB02.txt)
2. To make it easier for visitors to find popular pages, they should have direct access from a
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navigation bar. (EB03.txt)
ER083 Eng: search engine (EB01.txt)

Th: เครื่องมือสืบคน (THR30), Abbr: โปรแกรมคนหา (THR34)
Concept: search engine
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่ใชในการคนหาขอมูลในเว็บไซตนั้น ซึ่งคนหาไดดวยการใสคําหนึ่งหรือหลายๆ คําลงไป
Conceptual Relation: ดู NW08
Extraction: 1. This simple search engine allows visitors to input a word or a string of words. The
search engine finds any reference to a given word on that site. (EB03.txt)
2. Most Web sites of any size and complexity need both a search engine, which allows searching by
keyword, and a set of categories. (E164.txt)

ER084 Eng: site search engine (EB03.txt)
Th: Abbr: Concept: search engine
Grammatical Category: n
Feature: เครื่องมือสําหรับคนหาขอมูลในเว็บไซตดวยคําสําคัญ มักอยูที่โฮมเพจของเว็บไซตนั้น
Conceptual Relation: ดู NW08
Extraction: 1. Use a site search engine. It is a great tool for visitors to find information and an
excellent tool for you to find the keywords people are searching. (EB03.txt)
2. Another tool for identifying customer patterns through your site is a site search engine. Located on
your home page, this tool provides visitors a way to put in a keyword and get a listing of all
documents on your site that contain this keyword. (EB03.txt)
ER085 Eng: on-site search engine (E117.txt)
Th: Abbr: Concept: search engine
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่ชวยใหผูเยี่ยมชมคนหาขอมูลตางๆ ในเว็บไซตนั้นไดอยางงายดาย
Conceptual Relation: ดู NW08
Extraction: Providing your visitors with an on-site search engine is a relatively easy way to ensure
that your products, ideas, designs, and content are easy to find. (E117.txt)
ER086 Eng: electronic catalog (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: online catalog
Grammatical Category: n
Feature: แคตะล็อกสินคาแบบอิเล็กทรอนิกสที่เหมือนกับแคตะล็อกกระดาษคือมีทั้งภาพและคําบรรยายรวมทั้ง
ขอมูลการขายอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น และลูกคาสามารถคนหาในแคตะล็อกได
Conceptual Relation: ดู NW08
Extraction: 1. Electronic catalogs are the virtual equivalents of traditional product catalogs. Like its
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paper counterpart, an electronic catalog contains written descriptions and photos of products along
with information about various promotions, discounts, payment methods, and methods of delivery.
(EB04.txt)
2. The on-line/transactional strategy invariably provides an electronic catalog of products for sale.
Visitors can browse through the catalog and order products on-line. (E156.txt)
ER087 Eng: online catalog (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: online catalog
Grammatical Category: n
Feature: แคตะล็อกสินคาและบริการแบบออนไลนซึ่งคลายกับแคตะล็อกกระดาษแตมีลักษณะนาสนใจ
มากกวา และจัดทําขึ้นเพื่อโฆษณาสินคาและบริการ
Conceptual Relation: ดู NW08
Extraction: 1. For merchants, the objective of online catalogs is to advertise and promote products
and services, whereas the purpose of catalogs to the customer is to provide a source of information
on products and services…The majority of early online catalogs were online replication of text and
pictures of the printed catalogs. However, online catalogs have evolved to be more dynamic,
customized, and integrated with selling and buying procedures. (EB04.txt)
2. They generally include templates for online catalogs and databases, so it's easy to change items
and prices. (E100.txt)
ER088 Eng: shopping cart (EB01.txt)

Abbr: Th: รถเข็น (THR24), ตะกรา
สินคา (THR31), ตะกรารับการ
สั่งซื้อ (THR53)
Concept: shopping cart
Grammatical Category: n
Feature: อุปกรณบนเว็บไซตสาํ หรับใสสินคาที่ลูกคาตองการสั่งซือ้ และสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
สินคานั้นไดตามตองการ
Conceptual Relation: ดู NW08
Extraction: 1. Suppose Tom has selected a PC from JCPenney. Tom can then place the items in the
shopping cart and click the checkout button to order. (EB04.txt)
2. Within the shopping cart, she can delete items or change the quantity and characteristics (color,
size, etc.) of the items she is purchasing. (EB03.txt)
ER089 Eng: electronic shopping cart (EB04.txt) Th: Abbr: Concept: shopping cart
Grammatical Category: n
Feature: อุปกรณบนเว็บไซตสาํ หรับรับสินคาที่ลูกคาตองการซื้อเพื่อจะนําไปคิดราคาตอไป ลูกคาสามารถเพิม่
สินคาเขาไปหรือเอาสินคาที่เลือกไวออกมาก็ได
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Conceptual Relation: ดู NW08
Extraction: 1. Electronic shopping carts that enable consumers to gather items of interest until they
are ready for checkout. (EB04.txt)
2. However on larger sites the customer will flag products during this browsing session to be added
to an electronic 'shopping cart'. At any point the customer can review the contents of the cart, the
cost and so on. (E138.txt)
ER090 Eng: virtual shopping cart (EB03.txt)
Th: Abbr: Concept: shopping cart
Grammatical Category: n
Feature: อุปกรณบนเว็บไซตสําหรับใหลูกคาใสสินคาที่ตองการซื้อ
Conceptual Relation: ดู NW08
Extraction: 1. Customers browse for merchandise on an online shopping site; when they see
something of interest, they click on a shopping cart icon located on that screen. This action adds the
item to a virtual shopping cart. (EB03.txt)
2. As the buyer moves, he or she selects various items for purchase from the various pages, each
time placing the selected item(s) in a virtual shopping cart. (EB04.txt)

domain name

OB

cybersquatter

WP
top-level domain
GS

GS

generic top-level
domain

country code top-level
domain
NW09

WP = Whole - Part
GS = Generic - Specific
OB = Object - Problem
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คําอธิบาย: domain name ประกอบดวยสวนหลักสําคัญคือ top-level domain ซึ่งมีสองประเภทคือ generic
top-level domain และ country code top-level domain แตสิ่งที่เปนปญหาในเรื่อง domain name คือ
cybersquatter
ER091 Eng: domain name (EB01.txt)

Th: ชื่อโดเมน (THR08), โดเมน Abbr: เนม (THR32), ชื่อเขต (THR34)
Concept: domain name
Grammatical Category: n
Feature: ชื่อที่บอกแหลงที่อยูของเครื่องคอมพิวเตอรหรือเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต ใน domain name แบงเปน
สวนตางๆ โดยคั่นดวยจุด เชน top-level domain
Conceptual Relation: ดู NW08 และ NW09
Extraction: 1. Names like www.microsoft.com, which reference particular computers on the Internet,
are called domain names. Domain names are divided into segments separated by periods.
(EB04.txt)
2. To make it easy for customers to find the site it is important to establish a site's "Domain Name".
(E014.txt)
3. In the domain name alston.com, the ".com" portion is the top-level domain, and the "alston" portion
is the second-level domain. (E150.txt)
ER092 Eng: top-level domain (EB01.txt)/ Top Th: โดเมนเนมในระดั บ บน Abbr: TLD
Level Domain (EB02.txt)
(THR32), สกุลโดเมน (พิพัฒน
ยอดพฤติการ)
Concept: top-level domain
Grammatical Category: n
Feature: สวนที่อยูทางขวาสุดของ domain name ซึ่งบอกสังกัดของคอมพิวเตอรเครื่องนั้น มีสองแบบคือ
generic top-level domain และ country code top-level domain
Additional Feature: สามารถใชเพื่อระบุชนิดของเว็บไซต
(http://www.emakina.com/functions/glossary.cfm#)
Conceptual Relation: ดู NW09
Extraction: 1. There are currently only three top-level domains available for registration by anyone,
regardless of their country of origin or the nature of their business: .com, .net and .org. These
domain names are referred to as "generic" top-level domains, or "gTLDs." Other top-level domains
popularly advertised for registration by anyone, such as ".tv" and ".md," are actually top-level
domains assigned to particular countries as country code top-level domains (".tv" is the country
code for Tuvalu, and ".md" is the country code for Moldova). (E150.txt)
2. Domain names are divided into segments separated by periods. The part on the very left is the
name of the specific computer, the part on the very right is the top-level domain to which the
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computer belongs, and the parts in between are the subdomains. (EB04.txt)
3. The fundamental categorization scheme of Top Level Domains (TLDs) is also being revised to
yield more potential names. (EB02.txt)
ER093 Eng: generic top level domain (EB01.txt)/ Th: สกุลโดเมนระดับสากล
Abbr: generic top-level domain (E150.txt)
(พิพัฒน ยอดพฤติการ)
Concept: generic top-level domain
Grammatical Category: n
Feature: top-level domain ประเภทหนึ่งที่มีบางชื่อสามารถลงทะเบียนไดโดยไมคํานึงวามาจากประเทศอะไร
หรือทําธุรกิจแบบใด
Additional Feature: top-level domain ที่มีตัวอักษรอยางนอยสามตัว (http://www.icann.org/tlds/)
สําหรับการใชงานในระดับสากล (พิพัฒน ยอดพฤติการ)
Conceptual Relation: ดู NW09
Extraction: 1. There are currently only three top-level domains available for registration by anyone,
regardless of their country of origin or the nature of their business: .com, .net and .org. These
domain names are referred to as "generic" top-level domains, or "gTLDs." (E150.txt)
2. So far, at least seven new generic top level domains have been set. (EB01.txt)
ER094 Eng: country code top-level domain
Th: สกุลโดเมนระดับประเทศ
Abbr: (EB01.txt)
(พิพัฒน ยอดพฤติการ)
Concept: country code top-level domain
Grammatical Category: n
Feature: top-level domain ประเภทหนึ่งที่กําหนดใหแตละประเทศโดยใชตัวยอของประเทศนั้นๆ เปนรหัส
Additional Feature: top-level domain ที่มีตัวอักษรสองตัว ซึ่งกําหนดใหประเทศตางๆ
(http://www.icann.org/tlds/)
Conceptual Relation: ดู NW09
Extraction: 1. Other top-level domains popularly advertised for registration by anyone, such as ".tv"
and ".md," are actually top-level domains assigned to particular countries as country code top-level
domains (".tv" is the country code for Tuvalu, and ".md" is the country code for Moldova). (E150.txt)
2. Foreign country code top-level domains are defined in ISO 3166. Some examples are:
ES
Spain (Espana)
UK
United Kingdom…(EB01.txt)
ER095 Eng: cybersquatter (E128.txt)/
cyber-squatter (E029.txt)
Concept: cybersquatter

Th: -

Abbr: Grammatical Category: n
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Feature: บุคคลที่จดทะเบียน domain name ไวเพื่อเก็งกําไร เชน ขายตอหรือขายคืนใหเจาของยี่หอในกรณีที่
ชื่อที่จดเปนยี่หอสินคาหรือแมแตชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง
Conceptual Relation: ดู NW09
Extraction: 1. In less than two years, WIPO has received more than 3,000 complaints from people
and companies concerning cybersquatters, who are usually accused of registering their sites under
names to which they have no legitimate claim and trying to make big profits by selling them.
(E128.txt)
2. According to this policy, individuals and companies with legitimate trademark interests may file a
complaint with WIPO demonstrating that the cybersquatter monopolizing the domain name in
question acted in bad faith, for example by snapping up the domain name with the express intention
of selling it back to the trademark holder. (E129.txt)
3. Yesterday, the U.S. House of Representatives joined the Senate in passing a bill that would
prevent cyber-squatters from holding a company's trademark hostage... I believe that celebrities
deserve the same protection that corporations will get, because individuals who cyber-squat on a
celebrity's name do it for the same reasons that corporate cyber-squatters do: They want to squeeze
money out of the rich and famous instead of earning it honestly. (E029.txt)

GS
shared hosting

Web hosting
GS
dedicated hosting

PS

Web host

GS
co-location

NW10
PS = Provider - Service
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย: Web hosting มีบริการแบบตางๆ ไดแก shared hosting, dedicated hosting และ co-location
โดยมี Web host เปนผูใหบริการ
ER096 Eng: Web hosting (EB04.txt)/ web hosting Th: ผู ใ ห บ ริ ก ารเว็ บ โฮสติ้ ง Abbr: (E012.txt)
(THR23), บริการรับฝากเว็บไซต
(THR48)
Concept: Web hosting
Grammatical Category: n
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Feature: บริการเผยแพรเว็บไซตโดยจะเชื่อมตออินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง มีการสนับสนุนดานเทคนิค
สําหรับลูกคา มีรูปแบบบริการตางๆ เชน shared hosting, dedicated hosting และ co-location
Conceptual Relation: ดู NW09 และ NW10
Extraction: 1. Once the Internet storefront is complete, the site can be published to any server the
business customer prefers. It is important that the Web hosting company is capable of providing a
merchant with the level of service that he needs to maintain his web store…There are quite a
number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site is located on an Internet
Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's web site is located on an
ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located on his own web server
and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt)
2. You will spend between $2,500 and $3,500 a month by outsourcing the Web hosting to an Internet
Service Provider or Web hosting company, although you will benefit by having a 24-hour presence,
round-the-clock backup and technical support, improving the reliability and accessibility of the site
for customers. (E060.txt)
ER097 Eng: shared Hosting (E014.txt)

Abbr: Th: การรับฝากเว็บไซตโดยใช
พื้นที่รวมกัน (พิพัฒน ยอด
พฤติการ)
Concept: shared Hosting
Grammatical Category: n
Feature: ตัวเลือกหนึ่งในการ hosting ซึ่งเว็บไซตของลูกคาจะตั้งอยูบนเว็บเซิรฟเวอรที่ใชรวมกันของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต
Conceptual Relation: ดู NW10
Extraction: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's
web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt)

ER098 Eng: dedicated Hosting (E014.txt)
Th: Abbr: Concept: dedicated Hosting
Grammatical Category: n
Feature: ตัวเลือกหนึง่ ในการ hosting ซึ่งเว็บไซตของลูกคาจะตั้งอยูบนเว็บเซิรฟเวอรของผูใ หบริการ
อินเทอรเน็ตซึง่ มีเฉพาะเว็บไซตนนั้ เทานั้น
Conceptual Relation: ดู NW10
Extraction: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's
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web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt)
ER099 Eng: co-location (E014.txt)

Th: บริการรับฝากเครื่อง
Abbr: เซิรฟเวอร (THR56)
Concept: co-location
Grammatical Category: n
Feature: ตัวเลือกหนึง่ ในการ hosting ซึ่งเว็บไซตของลูกคาจะตั้งอยูบนเว็บเซิรฟเวอรของตนเอง แตเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตผานผูใ หบริการอินเทอรเน็ต
Additional Feature: การรับฝากเว็บไซตในลักษณะรับฝากทั้งเครื่องเซิรฟเวอรโดยมีขอมูลเว็บไซตของลูกคาอยู
เพื่อจุดประสงคในการไดเชื่อมตอโดยตรงกับชองสัญญาณอินเทอรเน็ตขนาดใหญ ทําใหเรียกดูเว็บไซตไดอยาง
รวดเร็ว (พิพัฒน ยอดพฤติการ)
Conceptual Relation: ดู NW10
Extraction: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's
web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt)
ER100 Eng: Web host (E071.txt)/ web host
Th: Abbr: (E111.txt)
Concept: Web host
Grammatical Category: n
Feature: ผูใหพื้นที่ในการจัดตั้งเว็บไซต เครื่องมือในการจัดการเว็บไซต และใหคําแนะนําดานเทคนิค
Additional Feature: บริษัทที่ใหบริการซอฟตแวร บริการ และทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนในการเก็บขอมูลเว็บไซต
และทําใหผูใชอินเทอรเน็ตเขาถึงเว็บไซตนั้นได (http://www.empiredd.com/Pages/Resources/Faqs/eglossary.html)
Conceptual Relation: ดู NW10
Extraction: 1. A web host will provide the space to put up a web site, the tools to manage it and
technical advice. (E111.txt)
2. Nearly 80% of respondents who are outsourcing have signed service-level agreements, and 75%
said they are able to monitor the performance and availability of their e-commerce applications at
the Web host. (E071.txt)
ER101 Eng: Webmaster (EB04.txt)/ webmaster
Th: ผูดูแลเว็บ (THR34)
Abbr: (E001.txt)
Concept: Webmaster
Grammatical Category: n
Feature: ผูที่ทําหนาที่ดูแลความเรียบรอยของเว็บไซตในทุกๆ ดาน รวมถึงการปรับปรุงขอมูล
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Conceptual Relation: ดู NW08
Extraction: 1. The symbolic act of stripping the term Webmaster from the organization chart can help
to emphasize the company's activities on the Web are mainstream business processes, rather than
mysteries performed by the strangely gifted. (EB02.txt)
2. Even though the Webmaster position is typically considered technically-heavy, Wade's (2000) job
content analysis showed that some employers desired management capabilities as well. (E165.txt)
3. Your banner ad doesn't end up on very many sites, however, unless you invest a whole lot of your
time in seeking out interested webmasters. (E015.txt)
A2 ความสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการชําระเงิน
electronic commerce
WP
credit card

PM

GS

payment

micropayment

PM
debit card

PM

PM

PM

electronic check

electronic wallet

PM

electronic money

PM

financial EDI

online banking

NW11
WP = Whole - Part
PM = Process - Method
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย: การชําระเงินเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการทํา electronic commerce สามารถชําระได
ดวยวิธีตางๆ วิธีที่ใชกันมากไดแก credit card, debit card, electronic check, electronic wallet, financial
EDI, online banking และ electronic money ซึ่งวิธีหลังนี้ใชสําหรับการชําระเงินแบบ micropayment
customer

OO

credit card
NW12

OO - Owner - Object

PO

issuing bank
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PO - Provider - Object
คําอธิบาย: ในสวนของลูกคา ผูที่ตองการซื้อสินคาโดยใชบัตรเครดิตจะตองสมัครรับ credit card จาก issuing
bank เสียกอน
independent sales
organization
GS
merchant service
provider
GS

online
merchant

OO

Internet merchant
account

PO

merchant
account provider

PO

acquirer
GS

merchant bank

GS
financial institution

NW13
OO = Owner - Object
PO = Provider - Object
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย: ในสวนของ online merchant จะตองขอ Internet merchant account เพื่อใหสามารถรับชําระเงิน
ดวยบัตรเครดิตทางอินเทอรเน็ตได โดยขอจาก acquirer ซึ่งอาจเปน merchant bank หรือสถาบันการเงินอื่นๆ
หรือขอจาก merchant account provider ซึ่งเปน merchant service provider หรือจาก independent sales
organization ซึ่งเปน merchant service provider แบบหนึ่งก็ได

175
customer

online
merchant

payment gateway

issuing
bank

OO
credit card processor
flow chart 1
OO = Owner - Object
คําอธิบาย: แผนผังลําดับงานแสดงทิศทางการสงขอมูลบัตรเครดิตเมื่อลูกคาตัดสินใจชําระคาสินคาทาง
อินเทอรเน็ตดวยบัตรเครดิต โดยมี payment gateway ของ credit card processor เปนตัวเชื่อมระหวาง
online merchant และ issuing bank
ER102 Eng: credit card (EB01.txt)
Th: บัตรเครดิต (THR32)
Abbr: Concept: credit card
Grammatical Category: n
Feature: วิธีชําระเงินที่เปนที่นิยมที่สุดในการซื้อขายสินคาทางอินเทอรเน็ต เว็บไซตที่ตองการรับชําระเงินดวย
วิธีนี้จะตองขอ Internet merchant account จาก acquirer แลวเลือก processor ที่จะดําเนินธุรกรรมบัตร
เครดิต เมื่อลูกคาใสขอมูลบัตรเครดิตในแบบฟอรมของ online store ขอมูลนั้นจะถูกสงไปยัง processor ผาน
payment gateway ซึ่ง processor จะตรวจสอบกับ issuing bank วาขอมูลบัตรเครดิตนั้นถูกตองและใชได
หรือไมจากนั้นจะสงขอมูลกลับไปยัง payment gateway ซึ่งจะสงตอไปยังหนาแบบฟอรมเพื่อแจงใหลกู คาทราบ
ผลการชําระเงิน
Conceptual Relation: ดู NW11, 12, 13 และ flow chart1
Extraction: 1. Credit cards are the most popular payment method for cyberspace consumer
shopping today. (EB04.txt)
2. To accept credit cards on your web site, you will need an Internet merchant account with a bank
(known in e-commerce language as an "acquirer"). (EB03.txt)
3. Once a merchant account and third party processor have been selected and established, an
online merchant can begin to accept credit card payments… These processors send a secure
message to the bank that issued the card ("issuing bank") to the consumer/buyer (for example First
National, MBNA, Fleet, etc.). The issuing bank verifies that sufficient credit is available on the
consumer's card, that the account is active, and tries to detect (through a complex set of algorithms)
potential fraudulent use of the card. (E030.txt)
4. Shopper submits her order in the secure Order Form of your online store. Online Store transmits
the credit card information securely, using the Payment Gateway to the Processor. The Processor
then checks against lists to make sure the card isn't overdrafted or on a list of cards reported
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stolen…Payment Gateway carries the information from both the Processor and Fraud Check to the
Online Store's order form, informing the Shopper that the order has been completed, or that the
charge did not go through. (E077.txt)
ER103 Eng: issuing bank (EB04.txt)
Th: ธนาคารผูออกบัตร (THR31) Abbr: Concept: issuing bank
Grammatical Category: n
Feature: ธนาคารที่เปนผูออกบัตรเครดิต
Conceptual Relation: ดู NW12 และ flow chart1
Extraction: 1. These processors send a secure message to the bank that issued the card ("issuing
bank") to the consumer/buyer (for example First National, MBNA, Fleet, etc.). (E030.txt)
2. The amount is transferred from issuer to brand. The same amount is ducted from the cardholder's
account in the issuing bank. (EB04.txt)
ER104 Eng: Internet merchant account
Th: Abbr: IM
(EB03.txt)/ Internet Merchant Account
(E044.txt)
Concept: Internet merchant account
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่ผูขายตองขอเพื่อที่จะสามารถรับชําระเงินดวยบัตรเครดิตทางอินเทอรเน็ตได
Additional Feature: รานคาที่ตองการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตจําเปนจะตองขอเลขที่รานคาจากธนาคารที่
เปดใหบริการนี้ เพื่อใชในการอางอิงเพื่อการทําธุรกรรมระหวางธนาคารกับรานคา (มณฑล พจนพรวัฒนา)
Conceptual Relation: ดู NW13
Extraction: 1. An Internet merchant account is designed to allow you to process Internet credit card
transactions through a credit card processing network. (EB03.txt)
2. The first problem is that the seller can't use any old bank account, it must be a Merchant Account
- in fact a particular type of merchant account called an Internet Merchant Account. (E124.txt)
3. Ensure that your bank accepts Internet merchant accounts and has credit card processors that
can connect to FDC, Paymentech or CyberCash. (E109.txt)
ER105 Eng: merchant account (EB03.txt)/
Th: บัญชีสมาชิกรานคา
Abbr: Merchant Account (E067.txt)
(THR39)
Concept: Internet merchant account
Grammatical Category: n
Feature: บัญชีที่ merchant ทําขึ้นกับ merchant bank เปนความสัมพันธทางการธนาคารเพื่อที่จะสามารถรับ
ชําระเงินดวยบัตรเครดิต
Conceptual Relation: ดู NW13
Extraction: 1. Before being able to accept credit card transactions, a merchant will need to set up an

177
account with a merchant bank. A merchant account is an industry term for a banking relationship
whereby you and a bank have arranged to accept credit card payments (usually, a local bank can
suffice for this kind of relationship). (E030.txt)
2. While there are many different payment methods, the most popular include accepting credit cards
and in order to do so you'll need to set up a merchant account. (E041.txt)
3. Merchant Account is an industry term meaning a banking relationship which allows a business to
accept credit cards. (E067.txt)
ER106 Eng: acquirer (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: acquirer
Grammatical Category: n
Feature: ผูที่อนุมัติและดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิต หรืออาจเปนบุคคลที่สามก็ได
Additional Feature: สถาบันการเงินหรือธนาคารที่ออกเลขที่รานคาและจัดการรายการธุรกรรม (มณฑล พจน
พรวัฒนา)
Conceptual Relation: ดู NW13
Extraction: 1. An acquirer or some other designated third party is necessary in order to authorize
and process the transaction. (EB01.txt)
2. To solve this problem the WebALPS guardian at the server can trap the credit card and
transaction information, and then inject it directly into the acquirer's system. (E145.txt)
ER107 Eng: merchant bank (E030.txt)

Th: ธนาคารเจาของบัญชี
Abbr: (พิพัฒน ยอดพฤติการ)
Concept: merchant bank
Grammatical Category: n
Feature: ธนาคารที่ merchant ขอเปดบัญชีเพื่อรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต และจะติดตอกับ credit card
processor ใหดาํ เนินการบัตรเครดิตตางๆ
Additional Feature: ธนาคารที่ออกเลขที่รานคา และจะดําเนินการทางการเงินตางๆ ใหกับรานคากรณีที่มีการ
ทําธุรกรรมเกิดขึ้น (มณฑล พจนพรวัฒนา)
Conceptual Relation: ดู NW13
Extraction: 1. Before being able to accept credit card transactions, a merchant will need to set up an
account with a merchant bank. (E030.txt)
2. The Merchant Bank then contracts with a Credit Card Processor to processes credit card sales,
debiting credit cards and depositing money in merchant's accounts when a transaction "clears" or is
completed. (E077.txt)
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ER108 Eng: acquiring bank (EB04.txt)

Th: ธนาคารที่รานคาเปดบัญชีไว Abbr: (THR31)
Concept: merchant bank
Grammatical Category: n
Feature: ธนาคารของ merchant ซึ่งจะเปดบัญชีบัตรเครดิตให และอนุญาตใหทาํ ธุรกรรมบัตรเครดิต
acquiring bank จะเปนผูเรียกเก็บเงินจากผูประกอบการบัตรเครดิต ซึ่งจะเรียกเก็บเงินจากธนาคารที่เปนผูออก
บัตรอีกตอหนึ่ง
Conceptual Relation: ดู NW13
Extraction: 1. The Merchant's Bank, sometimes called the Acquiring Bank, opens a Merchant Credit
Card Account for the merchant, allowing deposits based on credit card transactions. (E077.txt)
2. The acquiring bank requests the brand to clear for the credit amount gets paid. Then the brand
asks for clearance to the issuer bank. (EB04.txt)
ER109 Eng: merchant account provider
Th: Abbr: MAP
(E042.txt)
Concept: merchant account provider
Grammatical Category: n
Feature: ผูใหบริการ merchant account ซึ่งจะหักคาธรรมเนียมเมื่อโอนยอดขายจากบัตรเครดิตเขาบัญชีของ
merchant
Additional Feature: เปนคําที่ใชกวางๆ อาจหมายถึงผูใหบริการ merchant account เพียงอยางเดียว ไมมี
บริการดําเนินการชําระเงิน หรือหมายถึงผูใหบริการทั้งสองประเภท
(http://www.workz.com/content/1849.asp)
Conceptual Relation: ดู NW13
Extraction: 1. Once a relationship with a merchant account provider or acquiring financial institution
is set up, the institution then deposits daily credit card sales into the merchant's account after
deducting certain fees. (E041.txt)
2. Before shopping for a "merchant account provider" (MAP), take the time to determine which
merchant account features and services you'll need. (E020.txt)
ER110 Eng: merchant service provider (E041.txt) Th: Abbr: MSP
Concept: merchant service provider
Grammatical Category: n
Feature: ผูออก merchant account ซึ่งอาจจะเปนธนาคารหรือ independent service organization ก็ได
Additional Feature: ธนาคาร, องคกรการขายอิสระ หรือบริษัทอื่นๆ ที่ใหบริการดําเนินธุรกรรมทางการเงินซึ่ง
โดยปกติคือยอดขายจากบัตรเครดิต หลายแหงจะออก merchant account แตบางแหงผูประกอบการตองมี
merchant account อยูกอนจึงจะดําเนินธุรกรรมให (http://www.merchantworkz.com/glossary.asp)
Conceptual Relation: ดู NW13
Extraction: 1. Merchant accounts are accounts that accept and hold credit card transaction monies.
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These accounts can be established through merchant service providers (MSPs) such as banks or
via independent service organizations (ISOs). (E041.txt)
ER111 Eng: independent sales organization
Th: Abbr: ISO
(E077.txt)
Concept: independent sales organization
Grammatical Category: n
Feature: ตัวกลางระหวาง merchant กับ merchant bank และเปนผูออก merchant account ใหรานคาโดย
จะคิดคาธรรมเนียม
Additional Feature: บริษัทหรือองคกรที่ใหบริการดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตออนไลน เพื่อแลกกับคาธรรมเนียม
ในการทําธุรกรรมหรืออัตรารอยละของยอดขาย (http://www.merchantworkz.com/glossary.asp)
Conceptual Relation: ดู NW13
Extraction: Independent Sales Organizations (ISOs) that "sell" Merchant Accounts place you with a
Merchant Bank -- for a fee. (E077.txt)
ER112 Eng: credit card processor (E077.txt)
Th: Abbr: Concept: credit card processor
Grammatical Category: n
Feature: ผูดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตในทุกขั้นตอนจนกระทั่งโอนเงินเขาบัญชีของ merchant
Additional Feature: ผูที่จัดการรายละเอียดตางๆ ในการดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตระหวางผูประกอบการ
ธนาคารผูออกบัตร และผูใหบริการบัญชีผูประกอบการ (http://www.merchantworkz.com/glossary.asp)
Conceptual Relation: ดู flow chart1
Extraction: 1. The Merchant Bank then contracts with a Credit Card Processor to processes credit
card sales, debiting credit cards and depositing money in merchant's accounts when a transaction
"clears" or is completed. (E077.txt)
2. Most credit card processors will now connect you directly to their bank's computer with a
processing terminal. This allows them to authorize your transactions in seconds, and then deposit
the funds in your bank account where you have access to it in a couple of days. (E094.txt)
ER113 Eng: payment gateway (EB01.txt)

Th: ระบบการชําระเงินแบบ
Abbr: ออนไลน (THR43)
Concept: payment gateway
Grammatical Category: n
Feature: ตัวเชื่อมระหวางเว็บไซตที่ทํา electronic commerce และ credit card processor โดยจะสงผาน
ขอมูลบัตรเครดิตอยางปลอดภัยไปยัง credit card processor แลวสงคําตอบใหผูซื้อทราบวาการทําธุรกรรมนั้น
เสร็จสมบูรณหรือไม
Additional Feature: ระบบการเงินออนไลนที่เปนตัวเชื่อมระหวางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับธนาคารผู
ใหบริการ เพื่อใหลูกคาของรานคาสามารถใชบัตรเครดิตชําระคาสินคาหรือบริการได (มณฑล พจนพรวัฒนา)
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Conceptual Relation: ดู flow chart1
Extraction: 1. Payment Gateway. In order to get real-time credit card authorization, you need a
bridge between your e-commerce website and the credit card processor that will relay the credit
card information securely to the processor and then tell the shopper that her transaction has been
completed (or her credit card transaction didn't go through). (E077.txt)
2. The role of payment gateway is to connect the Internet and proprietary networks of bank.
(EB04.txt)
ER114 Eng: debit card (EB01.txt)
Th: บัตรเดบิต (THR03)
Abbr: Concept: debit card
Grammatical Category: n
Feature: บัตรที่ใชชาํ ระเงินทางอินเทอรเน็ตแบบทันที โดยใชจา ยไดไมเกินจํานวนเงินทีม่ ีในบัญชีธนาคาร เงินที่
ชําระนั้นจะถูกโอนจากธนาคารของลูกคาไปยังธนาคารของ merchant และ merchant ไมตองเสีย
คาธรรมเนียม
Conceptual Relation: ดู NW11
Extraction: 1. A debit card, also known as a check card, is a card that authorizes the EFT. While a
credit card is a way to pay later, a debit card is a way to pay now. When you use a debit card, the
amount is immediately deducted from your checking or savings account. The debit card allows you
to spend only what is in your bank account. (EB04.txt)
2. When a customer uses a debit card, however, no fee is charged to the merchant. (EB04.txt)

electronic check
MT
electronic checkbook

OF

smart card

NW14
MT - Method - Tool
OF - Object - Form
คําอธิบาย: การชําระเงินดวย electronic check จะตองใช electronic checkbook ซึ่งอยูใ นรูป smart card
ER115 Eng: e-check (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic check
Grammatical Category: n
Feature: วิธีชําระเงินทางอินเทอรเน็ตที่ตองใช electronic checkbook เพื่อลงชื่อและรับรองเช็ค และใช
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อีเมลในการสงเช็คนั้นใหอีกฝายหนึ่ง
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW14
Extraction: 1. E-check requires its users to possess a SmartCard electronic checkbook that signs
checks intended for others and endorses checks that are received prior to deposit into the
recipient's account… When a check is received via e-mail, the receiver uses cryptography to test
the data's integrity before they endorse it (with the digital keys on the SmartCard) and deposit it in
their bank. (E037.txt)
2. The security features in e-check systems are encryption, digital signature, and certificates. Thus,
the security schemes for e-checks are basically the same as those in SET. (EB04.txt)
ER116 Eng: electronic check (EB01.txt)
Th: เช็คอิเล็กทรอนิกส (THR13) Abbr: Concept: electronic check
Grammatical Category: n
Feature: วิธีการชําระเงินทางอินเทอรเน็ตวิธีหนึ่ง เมื่อลูกคาสงเช็คให merchant จะตรวจสอบความถูกตอง เชน
หมายเลขบัญชีธนาคาร ขอมูลเช็ค digital signature แลวจึงนําฝากเช็ค
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW14
Extraction: 1. Another mechanism for Internet payments is the electronic check. With electronic
checks, the payor (either an individual consumer or a business) instructs its financial institution to
pay a specific amount to another party, the payee. (EB01.txt)
2. In an electronic check transaction, a consumer presents a merchant with a check. The merchant
runs the check through an electronic reader, capturing the bank account number and routing
information on the check, as well as the check serial number. The merchant then uses the check
information to initiate an ACH transfer. (E026.txt)
ER117 Eng: electronic checkbook (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic checkbook
Grammatical Category: n
Feature: อุปกรณที่ใชตรวจสอบและเซ็นหรือรับรอง electronic check กอนที่จะฝากเขาบัญชีของผูรับ
Additional Feature: อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการเงินที่มีเครื่องมือเขารหัส กุญแจคูสาธารณะและสวนตัว
ใบรับรอง โปรแกรมสําหรับปลดล็อกซอฟตแวร และโปรแกรมสําหรับทํางานอื่นๆ โดยอยูในสมารตการด
(http://echeck.commerce.net/library/glossary.html)
Conceptual Relation: ดู NW14
Extraction: 1. E-check requires its users to possess a SmartCard electronic checkbook that signs
checks intended for others and endorses checks that are received prior to deposit into the
recipient's account. (E037.txt)
2. Since the electronic checkbook autonomously validate the authorization of check issuance,
SafeCheck can prevent the ill-intentioned default-risky check issuance. (EB04.txt)
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ER118 Eng: smart card (EB01.txt)

Th: สมารทการด (THR02), บัตร Abbr: อัจฉริยะ (THR20), บัตรสมารต
(THR34), บัตรเกง (THR35)
Concept: smart card
Grammatical Category: n
Feature: บัตรพลาสติกใบเล็กๆ ที่มีลักษณะเหมือนบัตรเครดิตแตมีไมโครโพรเซสเซอรฝงอยู ซึ่งตองใชอุปกรณ
ในการอาน และมูลคาเงินในบัตรสามารถลดลงและเติมใหมได
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW14
Extraction: 1. A smart card is a small plastic card that looks similar to a credit card, but it contains a
microprocessor and storage unit… Smart cards need to be inserted into a reader, which may be a
PCMCIA slot, a device that fits into a floppy drive, or an external device that plugs into a serial port.
(EB01.txt)
2. The current generation of smart cards includes IC chips with programmable functions. The value
of money can then be depleted and recharged. (EB04.txt)
ER119 Eng: electronic wallet (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic wallet
Grammatical Category: n
Feature: วิธีชําระเงินประเภทหนึ่งที่จะเก็บขอมูลบัตรเครดิตของผูใชไวบนฮารดไดรฟ และจะสงขอมูลนี้ไปยัง
online store เมื่อมีการชําระเงิน โดยขอมูลนั้นจะถูกเขารหัส
Additional Feature: ซอฟตแวรสําหรับวิธีชําระเงินรูปแบบใหมที่คลายการใชกระเปาเงินจริงๆ โดยจะทําการ
อางอิงขอมูลบัญชีการเงินที่มีอยู เพื่อใหการทําธุรกรรมดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยขึ้น (มณฑล พจน
พรวัฒนา)
Conceptual Relation: ดู NW11
Extraction: 1. Electronic wallet: This is a payment scheme, such as CyberCash's Internet Wallet, that
stores your credit card numbers on your hard drive in an encrypted form. You can then make
purchases at Web sites that support that particular electronic wallet. When you go to a participating
online store, you click a Pay button to initiate a credit card payment via a secure transaction enabled
by the electronic wallet company's server. (E100.txt)
2. First, your customer fills out a form on your web page or activates an electronic wallet that holds
his/her credit card information. This information is transmitted to you (via a secure or insecure
transmission) and then forwarded (automatically) to the third party processor (or "acquiring bank").
(E030.txt)
ER120 Eng: e-wallet (E025.txt)
Concept: electronic wallet

Th: -

Abbr: Grammatical Category: n
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Feature: วิธีชําระเงินทางอินเทอรเน็ตประเภทหนึ่งซึ่งใชระบบ SET ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
Conceptual Relation: ดู NW11
Extraction: 1. "E-wallets are going absolutely nowhere right now," said Van Dyke. "The challenge with
wallets is that in order for a company like Microsoft to make them work, they had to sign up all the
merchants first and then all the consumers, and they could never do that successfully. Plus, they
tried to extract too much of a fee." (E025.txt)
2. As its turned out, getting the bloated SET-compliant e-wallets into the hands and browsers of
cardholders was no trivial problem to solve, and is for the most part, still unsolved. (E042.txt)
ER121 Eng: digital wallet (EB03.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic wallet
Grammatical Category: n
Feature: ซอฟตแวรทเี่ ก็บ certificate ของลูกคาไวในเครื่องคอมพิวเตอรหรือบัตร IC เรียกอีกอยางวา
electronic wallet และดําเนินการผานระบบ SET
Conceptual Relation: ดู NW11
Extraction: 1. To keep the consumer's certificate in his or her personal computer or IC card, software
called the electronic wallet, or digital wallet, is necessary. (EB04.txt)
2. However, SET did not propagate as fast as most people expected because of its complexity, slow
response time, and the need to install the digital wallet in the customer's computer. (EB04.txt)
ER122 Eng: financial EDI (EB01.txt)
Th: ระบบโอนเงิน EDI (THR39) Abbr: Concept: financial electronic data interchange
Grammatical Category: n
Feature: ระบบที่ใชในการชําระเงินทางอินเทอรเน็ตหรือแลกเปลีย่ นขอมูลที่เกีย่ วของกับการชําระเงินหรือ
เอกสารทางการเงินระหวางคูค า
Conceptual Relation: ดู NW11
Extraction: 1. The Bankers EDI Council defines financial EDI as:
the electronic exchange of payments, payment-related information or -financially related documents
in standard formats between business partners. (EB01.txt)
2. The EFT using financial EDI on the Internet is the most popular method business uses. (EB04.txt)
ER123 Eng: financial electronic data interchange Th: Abbr: F-EDI
(E101.txt)
Concept: financial electronic data interchange
Grammatical Category: n
Feature: การแลกเปลี่ยนเงิน ขอมูลที่เกี่ยวของกับการชําระเงิน หรือเอกสารทางการเงินระหวางคูค า อยาง
ปลอดภัยทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบมาตรฐาน
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Additional Feature: ระบบชําระเงินที่เปนมาตรฐานอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะชวยจัดการในเรื่องการชําระเงิน และ
เอกสารที่ใชติดตอกันระหวางคูคาและธนาคาร ใหสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (มณฑล พจนพร
วัฒนา)
Conceptual Relation: ดู NW11
Extraction: 1. financial electronic data interchange (F-EDI)
F-EDI involves the transmission of payment transaction data, and associated remittance advice
data, from a payee to their bank, for onforwarding (via banks and/or value-added network operators)
to the payee's bank and the payee;… (E101.txt)
2. Bank of America and Lawrence Livermore National Laboratory, in a pilot program to test financial
electronic data interchange (EDI), determined that it is viable to transmit sensitive information
securely and reliably over the Internet. (E157.txt)
GS
online banking

electronic banking
NW15

GS = Generic - Specific
คําอธิบาย: online banking คือ electronic banking ประเภทหนึ่ง
ER124 Eng: online banking (EB04.txt)/ on-line
Th: Abbr: banking (E138.txt)
Concept: online banking
Grammatical Category: n
Feature: การใชบริการของธนาคารผานทางอินเทอรเน็ต เชน การตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชี การชําระ
คาใชจา ยตางๆ หรือการซื้อกองทุนรวม
Additional Feature: บริการรูปแบบใหมของธนาคาร เพื่อใหธนาคารสามารถใหบริการลูกคาไดตลอด 24
ชั่วโมง โดยลูกคาเพียงแตเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตก็จะสามารถใชบริการไดทันทีทั่วโลก
(มณฑล พจนพรวัฒนา)
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW15
Extraction: 1. More recently, banks have introduced online banking. Users require a PC, modem,
secure browser (e.g. the latest version of Microsoft Internet Explorer or Netscape Navigator), a dialup Internet account, and proprietary banking software. With online banking, users have the ability to
access their personal bank accounts, transfer funds, pay bills, and monitor investments. (E106.txt)
2. One of the first examples of personalized e-commerce was on-line banking. Not only could
consumers check account balances, pay bills and obtain information, they could also purchase
mutual funds, RRSPs and apply for loans. (E165.txt)
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ER125 Eng: electronic banking (EB01.txt)

Th: ธนาคารอิเล็กทรอนิกส
Abbr: (THR03), การธนาคารระบบ
อิเล็กทรอนิกส (THR36),
อิเล็กทรอนิกสแบงกิง้ (THR42),
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส
(THR54)
Concept: electronic banking
Grammatical Category: n
Feature: บริการของธนาคารที่ใหบริการชําระหนี้ไปจนถึงการกูย มื ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส และสามารถใช
บริการผานทางอินเทอรเน็ตได
Additional Feature: การใชบริการของธนาคารผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ เชน คีออส (มณฑล
พจนพรวัฒนา)
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW15
Extraction: 1. Electronic banking has capabilities ranging from paying bills to securing a loan
electronically. It started with the use of proprietary software and private networks but was not
particularly popular until the emergence of the Web. (EB04.txt)
2. Some of the methods would link existing electronic banking and payment systems, including
credit and debit card networks, with new retail interfaces via the Internet. (E098.txt)

ER126 Eng: home banking (EB04.txt)

Th: การใหบริการธนาคารทาง
Abbr: คอมพิวเตอร (THR53)
Concept: online banking
Grammatical Category: n
Feature: การใหบริการของธนาคารที่ลูกคาสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีและโอนเงินระหวางบัญชีที่เชื่อม
ถึงกันไดผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากที่บานหรือที่ทํางาน
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW15
Extraction: 1. The services offered by Bank Online are:
Home Banking: allows customer to check account balances and transfer funds between linked
accounts. (EB04.txt)
2. 'home banking'
This term is used for a variety of related methods whereby a payer uses an electronic device in the
home or workplace to initiate payment to a payee. (E101.txt)
ER127 Eng: cyberbanking (EB04.txt)
Th: ไซเบอรแบงกิ้ง (THR42)
Abbr: Concept: online banking
Grammatical Category: n
Feature: การบริการธนาคารผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งลูกคาสามารถใชบริการจากที่บานได
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Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW15
Extraction: 1. Wells Fargo's declared competitive strategy is cyberbanking. They plan to move
millions of customers to the Internet and close hundreds of branches. (EB04.txt)
2. Cyberbanking and its benefits. Branch banking is on the decline due to the less expensive, more
convenient online banking. The world is moving toward online banking; today most routine services
are done from home. (EB04.txt)
ER128 Eng: Internet banking (EB02.txt)
Th: อินเทอรเน็ตแบงกิ้ง (THR42) Abbr: Concept: online banking
Grammatical Category: n
Feature: ธนาคารที่ใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต (TH034.txt)
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW15
Extraction: Once cash machines, telephone, and Internet banking, and easy access to credit
remove the need for a sturdy building housing a safe, bank branches change their functions.
(EB02.txt)
ER129 Eng: micropayment (EB02.txt)/ micro- Th: การชําระเงินขนาดยอม
Abbr: payment (EB03.txt)
(THR33)
Concept: micropayment
Grammatical Category: n
Feature: การชําระเงินมูลคานอยเชนไมเกิน 10 ดอลลาร มักจะเปนคาใชจายในการดาวนโหลดเกม รูป หรือ
ขอมูล
Conceptual Relation: ดู NW11
Extraction: 1. This means that there is no way to sell such small items unless a more economical
payment method is developed. This is why the so-called micropayment method is necessary.
(EB04.txt)
2. Transactions in amounts between 25 cents and $10, typically made in order to download or
access graphics, games, and information, are known as micropayments. (E100.txt)
3. Whereas credit cards are fine for significant purchases, they are not efficient for a purchase of
only a few pence (a micro-payment). (E138.txt)
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electronic money
GS

GS

electronic purse

electronic cash
NW16

GS - Generic - Specific
คําอธิบาย: electronic money มีสองประเภทคือ electronic purse และ electronic cash
ER130 Eng: digital money (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic money
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใหใชแทนเงินปกติไดอยางสะดวก ใชเรียก e-cash และรูปแบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ บนอินเทอรเน็ต
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW16
Extraction: 1. Digital money: This is a grab-bag term for the various e-cash and electronic payment
schemes on the Internet. (E100.txt)
2. In the short run, digital money is just a convenient form of existing money since digital money is
created against existing money. (E099.txt)
ER131 Eng: electronic money (EB04.txt)

Th: เงินอิเล็กทรอนิกส (THR09), Abbr: เงินสดอิเล็กทรอนิกส (THR13)
Concept: electronic money
Grammatical Category: n
Feature: electronic money บนอินเทอรเน็ตคลายกับการใชเงินกระดาษหรือเหรียญ อาจอยูในรูปของบัตรหรือ
เทคโนโลยีอื่นๆ ได
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW16
Extraction: 1. Electronic money is analogous to paper money or coins. The pioneer of electronic
money on the Internet was DigiCash (DigiCash 1999). (EB04.txt)
2. Electronic money, based on stored-value, smart card, or other technologies, is also under
development. (E098.txt)
ER132 Eng: e-money (E137.txt)
Th: เงินอิเล็กทรอนิกส (THR18) Abbr: Concept: electronic money
Grammatical Category: n
Feature: คาเงินที่เก็บอยูบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (เชนชิปหรือหนวยความจําของคอมพิวเตอร) ซึง่ ยอมรับโดย
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ผูรับผิดชอบตางๆ ที่ไมใชผจู าย และมีวัตถุประสงคสําหรับชําระเงินจํานวนจํากัด
(http://www.it-director.com/article.php?articleid=2320)
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW16
Extraction: In a consumer environment it's a relatively simple matter of accepting credit card
numbers and passing them on to a processor, and possibly interfacing with an e-money or wallet
vendor. (E137.txt)
ER133 Eng: electronic purse (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic purse
Grammatical Category: n
Feature: คาเงินที่โหลดเขาไปไวในไมโครโพรเซสเซอรของ smart card ซึ่งลูกคาสามารถนํามาซื้อสินคาไดและ
เติมเงินได
Conceptual Relation: ดู NW16
electronic purse

OF

smart card

NW17
OF = Object - Form
คําอธิบาย: electronic purse มักอยูในรูป smart card
Extraction: 1. The term electronic purse is used to refer to monetary value that is loaded onto the
smart card's microprocessor and that can be used by consumers for purchases. (EB01.txt)
2. There are systems being developed which operate like an electronic purse which can be
recharged using traditional payment mechanisms. (E138.txt)
ER134 Eng: e-purse (E042.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic purse
Grammatical Category: n
Feature: ระบบการชําระเงินที่ใช smart card
Conceptual Relation: ดู NW16 และ NW17
Extraction: 1. As we continue the series on alternative payment systems, we now turn the attention to
SmartCard-based systems like e-purses (e.g. MONDEX, Visa Cash, etc.) and credit and debit card
applications such as the Europay, Mastercard, and Visa (EMV) standard. (E045.txt)
2. In collaboration with Alexis, I'll be reviewing some of these emerging e-payment options,
especially as they relate to SmartCards and other strongly authenticated mechanisms, including
Secure Electronic Transactions (SET), EuroPay, Mastercard, Visa (EMV) applications, and e-purse
applications like MONDEX. (E042.txt)
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ER135 Eng: electronic cash (EB01.txt)

Th: เงินสดอิเล็กทรอนิกส
Abbr: (THR25)
Concept: electronic cash
Grammatical Category: n
Feature: มูลคาที่เก็บไวรูปแบบหนึ่ง ผูใชสามารถชําระคาสินคาหรือบริการดวยการโอนตัวเลขจากคอมพิวเตอร
เครื่องหนึง่ ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยที่ตัวเลขซึ่งใชแทนเงินสดนี้ออกใหโดยธนาคาร ใชสําหรับ micropayment
เรียกอีกอยางวา digital cash หรือ e-cash
Conceptual Relation: ดู NW16
Extraction: 1. Digital or electronic cash: Also called e-cash, these terms refer to any of several
schemes that allow a person to pay for goods or services by transmitting a number from one
computer to another. The numbers, just like those on a dollar bill, are issued by a bank and
represent specified sums of real money. (E100.txt)
2. Electronic cash is a form of stored value that is easily exchangeable in an electronic format and is
tamper-resistant. (EB01.txt)
3. This means that there is no way to sell such small items unless a more economical payment
method is developed. This is why the so-called micropayment method is necessary. Electronic cash
can be an answer to this problem. (EB04.txt)
ER136 Eng: e-cash (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: electronic cash
Grammatical Category: n
Feature: ใชสําหรับชําระเงินจํานวนนอย โดยผูใชตองเปดบัญชีกบั ธนาคารและใชซอฟตแวรที่เหมาะสม
Conceptual Relation: ดู NW16
Extraction: 1. E-Cash
Works more like a withdrawal from an ATM than a credit-card transaction. To use, consumers must
open an account with the bank and obtain the appropriate software. (E139.txt)
2. A major benefit of using e-cash is that highs for small payments (micropayment) are avoided.
(EB04.txt)
ER137 Eng: digital cash (EB02.txt)
Th: เงินสดดิจิตอล (THR55)
Abbr: Concept: electronic cash
Grammatical Category: n
Feature: วิธีชําระเงินบนอินเทอรเน็ตที่เหมาะสําหรับการทําธุรกรรมมูลคานอยๆ เมื่อลูกคาชําระเงินดวย digital
cash เงินจํานวนนั้นจะถูกโอนจากบัญชีของลูกคาไปยังบัญชีของ merchant การชําระเงินดวยวิธีนี้เหมือนเปน
การชําระดวยเงินสดจริงๆ เนื่องจากไมมีการระบุชื่อเจาของเงิน และสามารถนํามาใชใหมได
Conceptual Relation: ดู NW16
Extraction: 1. Digital cash is the most promising alternative to credit card payments on the Internet,
especially for micro-payment transactions…When the customer pays with digital cash, the paid
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amount is transferred from the customer's escrow account to the merchant. (E140.txt)
2. One of the key features of digital cash is that it's anonymous and reusable, just like real cash.
(E100.txt)

A3 ความสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการรักษาความปลอดภัย
electronic commerce
A3.2
WP
GS

A3.1

security

Secure Electronic
Transaction

GS
GS

GS

access control

cryptography

PD
PD

confidentiality

PT

Secure
Sockets Layer

PT

firewall

GS

non-repudiation
PT

PT

integrity
PT

intrusion detection
system

authentication

PT

PT
PT

certificate

biometrics

digital signature
NW18

A3.1 - ความสัมพันธแบงตามรูปแบบ
A3.2 - ความสัมพันธแบงตามมาตรฐาน
WP = Whole - Part
PD = Process - Standard
GS = Generic - Specific
PT = Process - Tool
คําอธิบาย: การรักษาความปลอดภัยเปนองคประกอบหลักอยางหนึ่งของ electronic commerce แบงออกได
หลายลักษณะดังนี้ confidentiality, access control, non-repudiation, integrity และ authentication การ
รักษาความปลอดภัยตางๆ เหลานี้ตองอาศัยเครื่องมือที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคไดแก cryptography ซึ่งจะทํา
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ใหเกิด confidentiality สวน firewal และ intrusion detection system ตรวจสอบในเรื่อง access control
ในขณะที่ digital signature เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับ non-repudiation, integrity และ authentication
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออีกสองอยางสําหรับ authentication คือ biometrics และ certificate และมาตรฐานที่
ใชเพื่อรักษาความปลอดภัยมีสองชนิดคือ Secure Sockets Layer และ Secure Electronic Transaction
ER138 Eng: confidentiality (EB01.txt)

Th: การรักษาความลับ
Abbr: (THR02), การรักษาความลับ
ของขอมูล (THR10)
Concept: confidentiality
Grammatical Category: n
Feature: การปองกันไมใหผูอื่นอานเนื้อหาของขอความไดดวย cryptography เพื่อทําใหเกิด confidentiality
Conceptual Relation: ดู NW18
Extraction: 1. One way to ensure the confidentiality and privacy of messages is to make sure that
even if they fall into the wrong hands they cannot be read. This is where cryptography comes into
play. (EB04.txt)
2. Techniques such as digesting, digital signatures, and encryption are available to maintain
integrity, authenticity, and confidentiality, respectively. (EB01.txt)
A3.3
GS
symmetric
cryptography
asymmetric
cryptography

cryptography

A3.4
WP
WP

GS

key
encryption algorithm

WP

WP
plaintext

ciphertext

NW19
A3.3 - ความสัมพันธแบงตามประเภท
A3.4 - ความสัมพันธแบงตามองคประกอบ
GS = Generic - Specific
WP = Whole - Part
คําอธิบาย: cryptography แบงออกไดเปนสองประเภทคือ symmetric cryptography และ asymmetric
cryptography ในแงขององคประกอบ cryptography ประกอบดวย plaintext, ciphertext, encryption
algorithm และ key
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ER139 Eng: cryptography (EB01.txt)

Th: วิทยาการการเขารหัสลับ
Abbr: (THR02), การรหัส (THR10),
วิทยาการเขารหัสลับ (THR35),
การเขารหัส (THR54)
Concept: cryptography
Grammatical Category: n
Feature: วิธีการเขารหัสทางคณิตศาสตรทใี่ ชเพื่อสงขอความไปในรูปที่ไมสามารถอานไดเพื่อรักษา
confidentiality ของขอมูล แบงไดเปนสองประเภทคือ symmetric cryptography และ asymmetric
cryptography ประกอบดวยสี่สว นพื้นฐานคือ plaintext, ciphertext, encryption algorithm และ key
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW19
Extraction: 1. Cryptography is a method of mathematical encoding used to transform messages into
an unreadable format in an effort to maintain confidentiality of data. (EB01.txt)
2. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption capability:
symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key cryptography
(also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a unique key pair
(a public key and a private key).
3. Regardless of the level of sophistication, all cryptography has four basic parts:
1. Plaintext --the original message in human-readable form.
2. Ciphertext --the plaintext message after it has been encrypted into unreadable form.
3. Encryption algorithm--the mathematical formula used to encrypt the plaintext into ciphertext
and vice versa.
4. Key--the secret key used to encrypt and decrypt a message. Different keys produce different
ciphertext when used with the same algorithm. (EB04.txt)
ER140 Eng: symmetric cryptography (EB01.txt)

Th: การเขารหัสแบบสมมาตร
Abbr: (THR54)
Concept: symmetric cryptography
Grammatical Category: n
Feature: วิธีทาง cryptography แบบหนึ่งซึ่งทัง้ สองฝายใช secret key เดียวกันรวมกันในการเขาและถอดรหัส
โดยไมเปดเผยใหผูอื่นรู
Conceptual Relation: ดู NW19
Extraction: 1. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption
capability: symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key
cryptography (also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a
unique key pair (a public key and a private key). For symmetric cryptography, the key used to
encrypt and decrypt a message must be kept a secret. (EB01.txt)
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2. There are two broad categories of encryption algorithms - private-key (symmetric cryptography)
and public-key (asymmetric cryptography). (E157.txt)
ER141 Eng: secret key cryptography (EB04.txt)

Th: การรหัสแบบกุญแจสมมาตร Abbr: (THR10), การเขารหัสแบบ
สมมาตร (THR54)
Grammatical Category: n

Concept: symmetric cryptography
Feature: วิธีรักษาความปลอดภัยแบบหนึ่ง
Conceptual Relation: ดู NW19
Extraction: Typical security schemes used to meet security requirements -- secret key cryptography,
public key cryptography, digital signature, message digest, certificate, digital envelope, transaction
certificate, and time stamp. (EB04.txt)
ER142 Eng: private-key cryptography (E157.txt) Th: Abbr: Concept: symmetric cryptography
Grammatical Category: n
Feature: รูปแบบหนึ่งของ cryptography ซึ่งมีความปลอดภัยนอยกวา public-key crypptography
Conceptual Relation: ดู NW19
Extraction: Public-key cryptography also requires keys up to ten times as long as those for privatekey cryptography to provide an equal level of security. (E157.txt)
ER143 Eng: private key encryption (EB01.txt)/
Th: Abbr: private-key encryption (E157.txt)
Concept: symmetric cryptography
Grammatical Category: n
Feature: การใช key เดียวกันสําหรับ encryption และ decryption
Conceptual Relation: ดู NW19
Extraction: 1. Symmetrical key encryption is also called private key encryption. (EB04.txt)
2. In private-key encryption, users accomplish both encryption and decryption with the same key.
(E157.txt)
ER144 Eng: secret-key encryption (E106.txt)/
Th: Abbr: secret key encryption (EB04.txt)/
Concept: symmetric cryptography
Grammatical Category: n
Feature: การใช key เดีย วกันในการเขาและถอดรหัสขอความ ซึ่งอัลกอริ ธึมที่ใชกันมากที่สุดคือ Data
Encryption Standard
Conceptual Relation: ดู NW19
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Extraction: 1. Secret-key encryption uses the same key (encryption algorithm) to encrypt and
decrypt messages. (E106.txt)
2. The most widely accepted algorithm for secret key encryption is the Data Encryption Standard
(DES) (Schneier 1996). (EB04.txt)
ER145 Eng: asymmetric cryptography (EB01.txt)

Th: วิ ท ยาการเข า รหั ส แบบ Abbr: อสมมาตร (THR02), การเขารหัส
แบบไมสมมาตร (THR55)
Concept: asymmetric cryptography
Grammatical Category: n
Feature: วิธีทาง cryptography แบบหนึ่งซึ่งแตละฝายที่ติดตอกันจะมี key pair ที่ไมซ้ํากับผูอื่น
Conceptual Relation: ดู NW19
Extraction: 1. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption
capability: symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key
cryptography (also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a
unique key pair (a public key and a private key). (EB01.txt)
2. There are two broad categories of encryption algorithms - private-key (symmetric cryptography)
and public-key (asymmetric cryptography). (E157.txt)

ER146 Eng: public-key cryptography (E072.txt)/ Th: การรหัสแบบอสมมาตร
Abbr: public key cryptography (EB01.txt)
(THE10), การเขารหัสแบบ
กุญแจสาธารณะ (THR54)
Concept: asymmetric cryptography
Grammatical Category: n
Feature: วิธีทาง cryptography แบบหนึ่งซึ่งประกอบดวย key สําหรับ encryption และ decryption คือ
public key และ private key รูปแบบนี้มีความปลอดภัยสูงกวา private-key cryptography
Conceptual Relation: ดู NW19
Extraction: 1. Asymmetric ciphers (also called public-key algorithms or generally public-key
cryptography) permit the encryption key to be public (it can even be published in a newspaper),
allowing anyone to encrypt with the key, whereas only the proper recipient (who knows the
decryption key) can decrypt the message. (E110.txt)
2. Public-key cryptography also requires keys up to ten times as long as those for private-key
cryptography to provide an equal level of security. (E157.txt)
3. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption capability:
symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key cryptography
(also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a unique key pair
(a public key and a private key). (EB01.txt)
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ER147 Eng: public-key encryption (EB01.txt)/
Th: Abbr: public key encryption (EB04.txt)/
Concept: asymmetric cryptography
Grammatical Category: n
Feature: วิธีที่ใชในการซื้อขายบนเว็บไซตเพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูลลูกคา โดยจะใช key สองตัวคือ
public key และ private key ในการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล
Conceptual Relation: ดู NW19
Extraction: 1. Public-key encryption is used in online purchasing sites to secure customer
information and, most important, credit card numbers. (EB03.txt)
2. Public-key encryption utilizes a pair of keys: a public key and a private key. One key is used to
encrypt information, while the other key is used to decrypt the information. (E106.txt)
3. Instead of using the same key to encrypt and decrypt a message, as in most encryption, this
method, called public key encryption, splits the key into two parts: a public key (widely distributed
and available in public directories) and a private key (held as private, like an ATM PIN code).
(E157.txt)
ER148 Eng: plaintext (EB01.txt)/ plain text
Th: Abbr: (EB03.txt)
Concept: plaintext
Grammatical Category: n
Feature: ขอความที่อยูในรูปแบบที่คนทั่วไปอานได เปนขอความที่ไมไดเขารหัส เรียกอีกอยางวา cleartext
Conceptual Relation: ดู NW19
Extraction: 1. Plaintext --the original message in human-readable form. (EB04.txt)
2. In cryptographic terminology, the message is called plaintext or cleartext. (E110.txt)
3. Unencrypted data is called plain text; encrypted data is referred to as cipher text. (E102.txt)
ER149 Eng: cleartext (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: plaintext
Grammatical Category: n
Feature: ขอความที่เปนรูปแบบธรรมดา ไมไดเขารหัส
Conceptual Relation: ดู NW19
Extraction: 1. The message, when it is in this form is commonly referred to as cleartext, or plaintext.
(EB01.txt)
2. Since these configuration files usually contain unencrypted cleartext passwords for routers that
are used for network boot clients, an intruder could use these passwords to gain access to other
parts of the network. (E155.txt)
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ER150 Eng: ciphertext (EB01.txt)/ cipher text
Th: Abbr: (E102.txt)
Concept: ciphertext
Grammatical Category: n
Feature: ขอความที่ถูกเขารหัสเปนรูปแบบที่อานไมได
Conceptual Relation: ดู NW19
Extraction: 1. Ciphertext --the plaintext message after it has been encrypted into unreadable form.
(EB04.txt)
2. For stow, the important point to understand is that the encryption process transforms a cleartext
message into a non-decipherable form known as ciphertext. (EB01.txt)
3. Unencrypted data is called plain text; encrypted data is referred to as cipher text. (E102.txt)
ER151 Eng: encryption algorithm (EB04.txt)

Th: กระบวนการเขารหัส
Abbr: (THR55)
Concept: encryption algorithm
Grammatical Category: n
Feature: สูตรทางคณิตศาสตรที่ใชในการเขารหัส plaintext ใหเปน ciphertext หรือใชถอดรหัส ciphertext ให
เปน plaintext
Conceptual Relation: ดู NW19
encryption algorithm
MP

MP

encryption

decryption
NW20

MP = Method - Purpose
คําอธิบาย: encryption algorithm จะใชเพื่อ encryption หรือ decryption
Extraction: 1. Encryption algorithm-the mathematical formula used to encrypt the plaintext into
ciphertext and vice versa. (EB04.txt)
2. When asking the Web server for its digital certificate, the browser also sends along a list of
supported encryption algorithms. (E090.txt)
ER152 Eng: encryption (EB01.txt)
Concept: encryption

Th: การเขารหัส (THR02), การ Abbr: เขารหัสลับ (THR13)
Grammatical Category: n
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Feature: กระบวนการเปลี่ยนรูปขอมูลใหอยูในรูปที่ไมมีใครสามารถอานได ยกเวนผูที่มี key ที่เหมาะสมในการ
ถอดรหัส
Conceptual Relation: ดู NW20
Extraction: 1. Encryption is defined as the transformation of data, via a cryptographic mathematical
process, into a form that is unreadable by anyone who does not posses the appropriate secret key.
(EB01.txt)
2. Encryption: a process of making messages indecipherable except by those who have an
authorized decryption key. (EB04.txt)
ER153 Eng: decryption (EB01.txt)
Th: การถอดรหัส (THR02)
Abbr: Concept: decryption
Grammatical Category: n
Feature: กระบวนการเปลี่ยน ciphertext คืนเปน cleartext โดยใช key ที่เหมาะสม
Conceptual Relation: ดู NW20
Extraction: 1. The process of restoring the ciphertext to cleartext is called decryption. (EB01.txt)
2. Encryption and decryption usually make use of a key, and the coding method is such that
decryption can be performed only by knowing the proper key. (E110.txt)
ER154 Eng: key (EB01.txt)

Th: กุญแจ (THR02), คีย
Abbr: (THR55)
Concept: key
Grammatical Category: n
Feature: ขอมูลคณิตศาสตรที่ใชในการเขารหัสและถอดรหัส ซึ่งจะถอดรหัสไดตอเมื่อรู key ที่ถูกตอง key ที่ใช
ใน cryptography แบงไดเปน key pair และ secret key ตัว key pair นั้นประกอบดวย public key กับ
private key
Conceptual Relation: ดู NW19
key
GS
GS
key pair
WP
public key

secret key
WP
private key
NW21

GS = Generic - Specific
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WP = Whole - Part
คําอธิบาย: key ที่ใชในการเขารหัสแบงไดเปนสองประเภทคือ key pair และ secret key สําหรับ key pair นั้น
ประกอบดวย public key และ private key
Extraction: 1. The engine usually applies mathematical data (called a key) to the plaintext and
creates a scrambled message, called ciphertext. (E157.txt)
2. Encryption and decryption usually make use of a key, and the coding method is such that
decryption can be performed only by knowing the proper key. (E110.txt)
3. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption capability:
symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key cryptography
(also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a unique key pair
(a public key and a private key). (EB01.txt)
ER155 Eng: key pair (EB01.txt)
Th: กุญแจคู (THR02)
Abbr: Concept: key pair
Grammatical Category: n
Feature: ประกอบดวย public key และ private key สําหรับใชใน asymmetric cryptography ซึ่ง key ทั้ง
สองนี้ไมสามารถใชแทนกันได
Conceptual Relation: ดู NW21
Extraction: 1. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption
capability: symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key
cryptography (also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a
unique key pair (a public key and a private key). (EB01.txt)
2. The remarkable property of this key pair is that neither can be transformed into the other.
(EB02.txt)
ER156 Eng: public key (EB01.txt)

Th: กุญแจสาธารณะ (THR02), Abbr: คียสาธารณะ (THR55)
Concept: public key
Grammatical Category: n
Feature: รหัสในการ encryption ที่สรางขึ้นและเก็บไวในฐานขอมูล key และจะแนบไปกับ digital signature
เมื่อลงลายมือชื่อในขอความที่สงไป ผูใชสามารถเปดเผย public key ใหผูที่ตองการสงขอความไปถึงตนเพื่อใช
ในการเขารหัส
Additional Feature: สวนประกอบของกุญแจคูที่ใชในการเขารหัสซึ่งสามารถเปดเผยแกสาธารณะได ใชสําหรับ
วิทยาการเขารหัสลับแบบอสมมาตร (http://www.potaroo.net/ietf/rfc/fyi/PDF/fyi36.pdf)
Conceptual Relation: ดู NW21
Extraction: 1. A public key is an encryption code generated and stored in a key database and
included with a digital signature when signing an outgoing message. Whoever receives and stores a
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public key can encrypt and send information to its owner. (E157.txt)
2. A user can publish her public key and then anyone wishing to send a message to that person
uses the public key to encrypt it. (EB02.txt)
ER157 Eng: private key (EB01.txt)

Th: กุญแจสวนตัว (THR02), คีย Abbr: สวนบุคคล (THR55)
Concept: private key
Grammatical Category: n
Feature: key ที่ใชใน cryptography ซึ่งมีแตเจาของเทานั้นที่รู โดยจะสรางขึ้นที่เครื่องคอมพิวเตอรของเจาของ
ไมสงใหผูอื่น ใชสําหรับถอดรหัสเพื่อแสดงเนื้อหาของขอความ
Additional Feature: สวนประกอบที่เปนความลับของกุญแจคูที่ใชในการเขารหัส ใชสําหรับวิทยาการเขารหัส
ลับแบบอสมมาตร (http://www.potaroo.net/ietf/rfc/fyi/PDF/fyi36.pdf)
Conceptual Relation: ดู NW21
Extraction: 1. The public key is known to all authorized users, but the private key is known only to
one person-its owner. The private key is generated at the owner's computer and is not sent to
anyone. (EB04.txt)
2. The recipient then uses his or her private key to decrypt and display the message's contents.
(E157.txt)
ER158 Eng: secret key (EB01.txt)

Th: กุญแจลับ (THR02), รหัสลับ Abbr: (THR54)
Concept: secret key
Grammatical Category: n
Feature: key ที่ใชใน symmetric cryptography โดยผูสงและผูรับใช key เดียวกันในการเขาและถอดรหัส
ขอความ และจะตองเก็บเปนความลับ
Conceptual Relation: ดู NW21
Extraction: 1. In symmetric key systems, both the sender and the receiver of the message must have
access to the same key. This shared secret key is used to both encrypt and decrypt the message as
illustrated in Figure 8-2. (EB01.txt)
2. The sharing and dissemination of secret keys presents implementation problems in keeping the
shared, secret key confidential. (EB01.txt)
3. To read an encrypted file, you must have access to a secret key or password that enables you to
decrypt it. (E102.txt)

ER159 Eng: access control (EB01.txt)
Concept: access control

Th: การควบคุมการเขาถึง
Abbr: (THR02)
Grammatical Category: n
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Feature: การรักษาความปลอดภัยแบบหนึ่งที่ควบคุมไมใหผูบุกรุกสามารถเขามาในเครือขายหรือเขาถึงขอมูล
ไดโดยใชเครื่องมือเชน firewall
Conceptual Relation: ดู NW18
Extraction: 1. One of the primary security issues is access controls. Although some access controls,
such as passwords and biometric devices that help to identify authorized users and provide
authentication, were introduced in the previous chapter, one final example of access control
remains: firewalls. (EB01.txt)
2. For most applications the primary means of access control is password protection… On top of
these problems, when the Web requests the user to enter a password to access protected
documents or applications, the browser transmits the password in a form that is easily intercepted
and decoded. One way to combat this problem is to make sure that even if the passwords are
compromised, the intruder only has restricted access to the rest of the network. This is one of the
roles of a firewall. (EB04.txt)

firewall
PI

PI

hacker

PI
virus

PI

Trojan horse

worm
NW22

PI = Protector - Intruder
คําอธิบาย: firewall เปนเครื่องปองกันสิ่งตางๆ ทีจ่ ะบุกรุกเขามาในเครือขายหรือเครื่องคอมพิวเตอร เชน hacker,
virus, worm และ Trojan horse
ER160 Eng: firewall (EB01.txt)

Th: ดานกันบุกรุก, ไฟรวอลล
Abbr: (THR34), ตัวปองกันการบุกรุก
(THR35)
Concept: firewall
Grammatical Category: n
Feature: ระบบที่มีไวเพื่อปองกันไมใหมีการเขาถึงเครือขายสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาต เชน ผูบุกรุกหรือไวรัส
แตผูที่อยูในเครือขายสามารถเขาถึงเครือขายอื่นไดโดยผานระบบนี้ซึ่งอาจอยูในรูปซอฟตแวรหรือฮารดแวรหรือ
ทั้งสองแบบก็ได
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW22
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Extraction: 1. A firewall is a system designed to prevent unauthorized access to or from a private
network. Firewalls can be implemented in both hardware and software, or a combination of both.
(E102.txt)
2. In regard to networking, firewalls provide similar controls - they can allow employees on a
corporate network to access resources on other networks (such as the Internet) while preventing
unauthorized users on these other networks access to systems on the corporate network (EB01.txt)
3. Firewalls also scan files entering the company for viruses and have many technical deterrents to
keep intruders from getting inside the company's network. (EB03.txt)
ER161 Eng: hacker (EB01.txt)

Th: นักเลงคอมพิวเตอร, เซียน
Abbr: คอมพิวเตอร (THR34), นักเจาะ
ระบบ (THR44)
Concept: hacker
Grammatical Category: n
Feature: ผูที่ลอบเขามาในเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายของผูอื่น และสามารถดู เปลี่ยนแปลง หรือ
ขโมยขอมูลตางๆ รวมทั้งสรางความเสียหายใหแกระบบ
Conceptual Relation: ดู NW22
Extraction: 1. It is important to deploy additional levels of security so hackers can't break into your
communications lines and appropriate important business information like customers' credit card
numbers. (EB03.txt)
2. For instance, a hacker might modify the address where the contents of a Web form will be
submitted. (EB04.txt)
3. The goal of such attacks is to flood the communication ports and memory buffers of the targeted
site to prevent the receipt of legitimate messages and the service of legitimate requests for
connections. These types of attacks are on the rise as methods and program code for conducting
such acts are publicly available on hacker web sites. (EB01.txt)
ER162 Eng: virus (EB01.txt)
Th: ไวรัส (THR24)
Abbr: Concept: virus
Grammatical Category: n
Feature: โปรแกรมที่สรางขึ้นโดยมีเจตนาราย มีลักษณะเฉพาะตัวสามประการดังนี้ 1. จําลองตัวเอง 2. แอบเขา
ไปอยูในรหัสของโปรแกรม 3. ทําใหเกิดความเสียหาย
Conceptual Relation: ดู NW22
Extraction: 1. A virus is malicious programming that possesses three characteristics:
• It replicates itself in some form;
• It is incorporated into program code or macro code without consent; and
• It performs unrequested and oftentimes destructive acts. (EB01.txt)
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2. Since the intruders enter the network through a software program (such as a virus, trojan horse, or
worm) or a direct connection, firewalls, data encryption, and user authentication can restrain a
hacker. (E155.txt)
ER163 Eng: worm (E043.txt)

Th: หนอน (THR24), หนอน
Abbr: อินเทอรเน็ต (THR51)
Concept: worm
Grammatical Category: n
Feature: โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นโดยมีเจตนาราย มีความสามารถในการสงตัวเองผานอินเทอรเน็ตและ
ทําลายแฟมตางๆ
Conceptual Relation: ดู NW22
Extraction: 1. A malicious computer program called worm attacked Microsoft's e-mail programs and
destroyed documents created by Microsoft software programs, including Word, Excel and other
applications in June 1999. It is called the worm rather than a virus because it is able to transmit itself
through the Internet under its own power. (E166.txt)
2. This differs from "traditional problems," such as viruses, Trojan horses or worms. (E043.txt)

ER164 Eng: Trojan horse (EB01.txt)
Th: ตัวลวง, มาโทรจัน (THR35) Abbr: Concept: Trojan horse
Grammatical Category: n
Feature: โปรแกรมที่แทรกซึมเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยที่ผใู ชไมรูตัว และสรางความเสียหายได ตางกับ virus
ตรงที่จะไมจําลองตัวเอง แตจะแทรกตัวเขาไปในระบบโดยแนบมากับโปรแกรมหรือแฟมทีถ่ ูกตอง
Conceptual Relation: ดู NW22
Extraction: 1. A Trojan horse is similar to a virus in that it can unknowingly infiltrate a computer
system and unbeknownst to the user wreak havoc, but it is dissimilar in one very important manner.
Trojan horses do not replicate. Instead, they sneak into the system by attaching themselves to what
appears to be a legitimate program or file. (EB01.txt)
2. These files could be sent to you in a form of virus, Trojan horse (a Trojan horse does not replicate
on its own, but a virus does) or a worm. (E166.txt)
ER165 Eng: intrusion detection system (E034.txt) Th: Abbr: IDS
Concept: intrusion detection system
Grammatical Category: n
Feature: ซอฟตแวรพิเศษที่ใชในการตรวจตราเครือขายเพื่อหาการกระทําที่นาสงสัย และไมไดตรวจเฉพาะการ
บุกรุกจากบุคคลภายนอกเทานั้น แตยังตรวจหาการกระทําอันมีเจตนารายในเครือขายขององคกรดวย
Conceptual Relation: ดู NW18
Extraction: 1. An intrusion detection system (IDS) attempts to detect an intruder breaking into your
system or a legitimate user misusing system resources. (E036.txt)
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2. The software not only detects intrusion from someone outside the company, but also monitors and
detects any malicious activity on the network generated from the organization. This specialized
software is called an intrusion detection system, or IDS. (E155.txt)
ER166 Eng: non-repudiation (EB01.txt)/
nonrepudiation (EB01.txt)

Th: การปองกันการปฏิเสธความ Abbr: รับผิด (THR02), การปองกัน
การปฎิเสธ หรือ อาง ความ
รับผิดชอบ (THR10), การปองกัน
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
(THR11)
Concept: non-repudiation
Grammatical Category: n
Feature: การหาขอพิสูจนของแหลงกําเนิด ผูรับ และเนื้อหาของขอความอิเล็กทรอนิกส เพื่อไมใหคูกรณีไมวา
ฝายใดโตแยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบ
Conceptual Relation: ดู NW18
Extraction: 1. Well-designed electronic commerce systems provide for non-repudiation, which is the
provision for irrefutable proof of the origin, receipt, and contents of an electronic message.
(EB01.txt)
2. These mechanisms must provide for confidentiality, authentication (i.e. enabling each party in a
transaction to ascertain with certainty the identity of the other party), and non-repudiation (i.e.
ensuring that the parties to a transaction cannot subsequently deny their participation). (E105.txt)
3. Nonrepudiation: protection against customers' denial of orders placed and against merchants'
denial of payments made. (EB04.txt)

digital signature

GS

electronic signature

NW23
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย: digital signature เปน electronic signature แบบหนึ่ง
ER167 Eng: digital signature (EB01.txt)

Concept: digital signature

Th: ลายมือชื่อดิจิทัล (THR02), Abbr: ลายมือชื่อระบบดิจิทัล (THR09),
ลายมือชื่อดิจติ อล (THR54),
ลายเซ็นดิจติ อล (THR55)
Grammatical Category: n
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Feature: สรางขึ้นดวยเทคโนโลยีการเขารหัส ใชตรวจสอบ integrity ของเอกสารและผูสงวาเปนผูนนั้ จริงหรือไม
เปน electronic signature แบบหนึ่งซึ่งเปนสิ่งเฉพาะตัวของผูใช โดยจะแนบหรือสัมพันธกับขอมูลในลักษณะที่
เปนการตรวจสอบความถูกตองตางๆ มีผลเชนเดียวกับลายมือชื่อปกติ
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW23
Extraction: 1. A digital signature is actually nothing like a traditional written signature. Rather, it is an
encryption technology that verifies the integrity of the document and authenticity of the sender.
(E021.txt)
2. This statute defines an "electronic signature" as "an electronic identifier, including without limitation
a digital signature, which is unique to the person using it, capable of verification, under the sole
control of the person using it, attached to or associated with data in such a manner that
authenticates the attachment of the signature to particular data and the integrity of the data
transmitted, and intended by the party using it to have the same force and effect as the use of a
signature affixed by hand." (E021.txt)
ER168 Eng: electronic signature (E021.txt)

Th: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
Abbr: (THR01), ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส
(THR09)
Concept: electronic signature
Grammatical Category: n
Feature: เสียง สัญลักษณ หรือกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสที่แนบไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนการลง
นามในเอกสารนั้น มีฐานะเทียบเทากับลายมือชื่อปกติบนเอกสารกระดาษ
Conceptual Relation: ดู NW23
Extraction: 1. "Electronic signature" is defined as "electronic sound, symbol or process attached to or
logically associated with an electronic record by a person or an electronic agent and executed or
adopted by a person with the intent to sign the electronic record." (E021.txt)
2. The recently enacted Electronic Signatures in Global and National Commerce Act grants
electronic signatures and contracts the same legal weight as handwritten signatures on printed
documents and will have a significant impact on the way business-to-business and business-toconsumer transactions are performed. (E072.txt)
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ER169 Eng: integrity (EB01.txt)

Th: ความถูกตองครบถวนของ
Abbr: ขอมูลอิเล็กทรอนิกส, การรักษา
ความถูกตองสมบูรณของขอมูล
(THR02), ความครบถวน
(THR04), การรักษาความถูกตอง
ของขอมูล (THR10)
Concept: integrity
Grammatical Category: n
Feature: ลักษณะที่ขอมูลนั้นไมถูกเปลี่ยนแปลงอยางมีจุดประสงครายหรือถูกทําลายไปในระหวางการสง
Conceptual Relation: ดู NW18
Extraction: 1. Integrity: ensuring that information will not be accidentally or maliciously altered or
destroyed during transmission (EB04.txt)
2. A message that has not been altered in any way, either intentionally or unintentionally, is said to
have maintained its integrity. For electronic commerce, verifying that the order details sent by the
purchaser have not been altered is one major security concern. (EB01.txt)
ER170 Eng: authentication (EB01.txt)

Th: การระบุตวั บุคคล (THR02), Abbr: การพิสูจนความถูกตองแทจริง
(THR54)
Concept: authentication
Grammatical Category: n
Feature: การพิสูจนวา บุคคลนั้นเปนคนเดียวกับที่อางถึงจริงหรือไม โดยมีวิธีทใี่ ชในการพิสูจนหลายวิธี เชน
digital signature, digital certificate, smart card, รหัสผาน และวิธีทาง biometrics เปนตน
Conceptual Relation: ดู NW23
Extraction: 1. The process of determining that a trading partner is indeed who he or she claims to be
is called authentication. (EB01.txt)
2. Common authentication measures discussed in this chapter are digital signatures, challengeresponse, one-time passwords, smart cards, tokens, and biometric devices. (EB01.txt)
3. Authentication is supplied by digital certificates, while the PKI's management system ensures
nonrepudiation. (EB02.txt)
ER171 Eng: biometrics (EB01.txt)
Th: เทคโนโลยีชีวภาพ (THR02) Abbr: Concept: biometrics
Grammatical Category: n
Feature: รูปแบบหนึ่งของ authentication ซึ่งจะตรวจสอบจากลักษณะเฉพาะตัวทางรางกาย เชน ลายนิ้วมือ
ลายมือ ลักษณะมือ ใบหนา ดวงตา เสียง เปนตน เพื่อระบุวาเปนบุคคลนั้นจริงหรือไม
Conceptual Relation: ดู NW18
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Extraction: 1. Another form of authentication called biometrics requires that some physically unique
characteristics of the user be used for identification. The use of a thumbprint in the previous
example is an example of a biometric device. (EB01.txt)
2. Biometrics uses mathematical representations of those unique physical characteristics to identify
an individual or to verify identity… Common physiological biometrics include finger (fingertip, thumb,
finger length or pattern), palm (print or topography), hand geometry, wrist vein, face, and eye (retina
or iris). Behavioral biometrics include voiceprints, keystroke dynamics, and handwritten signatures.
(E157.txt)

certificate

PO

certification authority

NW24
PO = Provider - Object
คําอธิบาย: certification authority เปนผูออก certificate
ER172 Eng: certificate (EB01.txt)
Th: ใบรับรอง (THR01)
Abbr: Concept: certificate
Grammatical Category: n
Feature: เครื่องบงชี้วา merchant รายนั้นไดรับอนุญาตใหรับชําระเงินดวยบัตรเครดิตได ซึ่งออกใหโดยองคกรที่
เรียกวา CA โดยใน certificate จะมีชื่อผูใช หมายเลขอนุกรม วันหมดอายุ สําเนา public key ของผูถือ และ
digital signature ของ CA เพื่อใหผูรับหรือลูกคาสามารถตรวจสอบวาเปน merchant ผูนั้นจริงหรือไม
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW24
Extraction: 1. The merchant's certificate is an indication to the consumer that the merchant is
authorized to accept that credit card brand as payment, similar to a store or restaurant that displays
a credit card replica on its storefront. The certificate also allows the cardholder to verify the
authenticity of the merchant. (EB01.txt)
2. The CA issues a certificate that is attached to the transaction verifying the identity of the party
(parties). (E139.txt)
3. This certificate contains the user's name, a serial number, expiration dates, a copy of the
certificate holder's public key, and the digital signature of the certificate-issuing authority so that a
recipient can verify that the certificate is real (DeVeau, 1999). (E155.txt)
ER173 Eng: digital certificate (EB03.txt)
Concept: certificate

Th: ใบรับรองดิจิตอล (THR08), Abbr: ใบรับรองดิจิทัล (THR11)
Grammatical Category: n

207

Feature: สิ่งที่ผูทํา e-commerce ตองมีเพื่อรับรองและใหลูกคาตรวจสอบฐานะได ออกใหโดย certificate
authority ใน digital certificate นี้มี public key ของเจาของ ซึ่งลูกคาสามารถใชเพื่อสรางขอความที่เขารหัส
อันไดแกคําสัง่ ซื้อและขอมูลการชําระเงิน และสราง digital signature ดวย
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW24
Extraction: 1. When you design your e-commerce site, you will need to register it with a company
that issues digital certificates. Digital certificates validate who you are and guarantee that your
server is encrypting your customer's credit card information. (EB03.txt)
2. Digital certificates are issued by third parties called certificate authorities (CAs). (EB04.txt)
3. To begin a SET transaction, users must get a copy of a vendor's digital certificate, which contains
the vendor's public key. Users can then create an encrypted message containing orders and
payment information. (E106.txt)
4. The digital certificate then lets users create digital signatures for their electronic messages and
files. (E157.txt)
ER174 Eng: certification authority (EB01.txt)/
Certification Authority (E014.txt)

Th: ผูประกอบการรับรอง
Abbr: CA
(THR02), องคกรออกใบรับรองดิ
จิทัล (THR08), องคกรรับรอง
ความถูกตอง (THR09), ผู
ใหบริการออกใบรับรอง
(THR27), ธุรกิจออกใบรับรอง
ดิจิตอล, ซีเอ (THR48), องคกร
รับรอง (THR53), หนวยงานออก
ใบรับรอง (THR54)
Concept: certification authority
Grammatical Category: n
Feature: องคกรที่เชื่อถือไดซึ่งมีหนาที่ออกและเพิกถอน certificate
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW24
Extraction: 1. Certification Authority (CA): A trusted entity that issues and revokes public key
certificates and certificate revocation lists (CRLs). (EB01.txt)
2. This mechanism includes the use of digital certificates, and requires from the agent to have
obtained - before requesting accreditation - a digital certificate from a certification authority.
(E151.txt)
3. A certificate costs about $125.00 and can be obtained from a Certification Authority (CA) such as
Verisign, Inc. (http://www.verisign.com). (E014.txt)
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ER175 Eng: certificate authority (EB01.txt)/
Certificate Authority (E042.xt)

Th: ผูใหบริการใบรับรอง
Abbr: CA
อิเล็กทรอนิกส (THR39), ผูออก
ใบรับรองดิจิตอล (THR55)
Concept: certification authority
Grammatical Category: n
Feature: องคกรของราชการหรือเอกชนซึ่งเปนบุคคลที่สามทีเ่ ชื่อถือไดผูออก digital certificate ที่มีขอมูลของผู
ถือ และตองตรวจสอบวาผูถือ certificate นั้นมีตัวตนและเปนบุคคลนั้นจริงตามที่อาง รวมถึงตรวจสอบ
สถานภาพของ certificate นั้นดวย
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW24
Extraction: 1. A certificate authority is a body, either public or private, that seeks to fill the need for
trusted third-party services in EC. A CA accomplishes this by issuing digital certificates that attest to
certain facts about the subject of the certificate. (EB04.txt)
2. Certificate authorities are responsible for verifying the physical identity of an individual and issuing
a digital certificate to the individual, as well as verifying the state of the individual's digital certificate.
(E072.txt)
3. Certificate Authorities (CAs) are trusted third parties that issue digital certificates that authenticate
the identities of certificate holders as well as distribute public keys. (E106.txt)
ER176 Eng: Secure Electronic Transaction
Th: เซ็ต (THR40)
Abbr: SET
(EB01.txt)
Concept: Secure Electronic Transaction
Grammatical Category: n
Feature: โพรโทคอลซึ่งเปนมาตรฐานในการดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตทางอินเทอรเน็ต โดยจะทํา
authentication ทั้งผูซื้อและผูขาย
Conceptual Relation: ดู NW18
Extraction: 1. SET, or Secure Electronic Transaction protocol, is an open standard for processing of
credit card transactions over the Internet created jointly by Netscape, Microsoft, Visa and
Mastercard. (E075.txt)
2. Secure Electronic Transaction (SET) is a payment mechanism that performs authentication of both
parties to a transaction. (EB02.txt)
ER177 Eng: Secure Sockets Layer (EB01.txt)
Th: เอสเอสแอล (THR40)
Abbr: SSL
Concept: Secure Sockets Layer
Grammatical Category: n
Feature: โพรโทคอลหนึ่งซึ่งเปนมาตรฐานความปลอดภัยที่ใชใน e-commerce สําหรับการสงขอมูลสวนบุคคล
ทางอินเทอรเน็ต
Conceptual Relation: ดู NW18
Extraction: 1. Most e-commerce sites use SSL (short for Secure Sockets Layer), a protocol
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developed by Netscape for transmitting private documents via the Internet. (E102.txt)
2. Your Web connection should comply with industry security standards, such as Secure Sockets
Layer (SSL) or Secure Electronic Transaction (SET). (E166.txt)

A4 ความสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการตลาด
electronic commerce
pop-under ad

≠

pop-up ad
PT

PT
banner ad

hyperlink

WP

A4.1

A4.3

PT
PT

search engine

PT
PT

CM
CM

marketing
PT

A4.2

PT

electronic mail

interactivity

frequently asked
question

PT

traffic

online community

mass customization

PT
call center

NW25
A4.1 - ความสัมพันธแบงตามสื่อโฆษณา
A4.2 - ความสัมพันธแบงตามการบริการ
A4.3 - ความสัมพันธแบงตามการวัดผล
WP = Whole - Part
PT = Process - Tool
CM = Process - Measurement
คําอธิบาย: การตลาดเปนองคประกอบหลักอยางหนึ่งของ electronic commerce แบงไดเปนดานตางๆ ดังนี้
ดานโฆษณา สื่อโฆษณาทีใ่ ชทาํ การตลาดไดแก pop-up ad, pop-under ad, banner ad, search engine,
hyperlink และ electronic mail ดานการบริการ สิ่งที่ใชทําการตลาดไดแก frequently asked question, call
center, mass customization และ online community ดานการวัดผลการดําเนินงาน ใช traffic และ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นเปนตัววัดผล
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ER178 Eng: pop-up ad (E001.txt)
Th: Abbr: Concept: pop-up ad
Grammatical Category: n
Feature: โฆษณาที่ปรากฏขึ้นมาในหนาตางเบราวเซอรเล็กๆ หนาตางใหม
Additional Feature: โฆษณาที่ปรากฏในอีกหนาตางหนึ่งทับเนื้อหาที่มีอยูบนหนาจอ
(http://www.virginislandsdailynews.com/index.pl/omk_glossary)
Conceptual Relation: ดู NW25
Extraction: 1. Pop-up ads, advertisements that appear in their own, small browser window, have
been growing in popularity. (E015.txt)
2. Although pop-up ads are appearing all over the Web, time will reveal that straight-forward Internet
advertising, in which the viewer can decide to click or not, is more effective. (E027.txt)
ER179 Eng: pop-up (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: pop-up ad
Grammatical Category: n
Feature: โฆษณาที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ และมีขนาดใหญกวา banner ad จึงใสขอมูลไดมากขึ้น
Conceptual Relation: ดู NW25
Extraction: 1. Pop-ups are attractive to advertisers, of course, not just because they are automatic.
Their larger size lets advertisers pack them with information. (E027.txt)
2. More fundamentally, the brand may need to be enhanced to make it mesh with other visual
design elements, such as animations and pop-ups. (EB02.txt)
ER180 Eng: pop-under advertisement (E028.txt) Th: Abbr: Concept: pop-under ad
Grammatical Category: n
Feature: โฆษณาที่ปรากฏขึ้นอีกหนาตางหนึ่งบนหนาจอ แลวยายไปอยูดานลางของหนาจออยางรวดเร็ว
Conceptual Relation: ดู NW25
Extraction: Pop-under advertisements -- ads that appear in a separate window on a computer
screen, then quickly move to the bottom of the screen -- are ineffective at luring buyers to the
advertiser's site, Jupiter Media Metrix (Nasdaq: JMXI) said Thursday. (E028.txt)
ER181 Eng: pop-under ad (E001.txt)
Th: Abbr: Concept: pop-under ad
Grammatical Category: n
Feature: โฆษณาชนิดหนึ่งที่ชวยเพิ่ม traffic แตจะไดผูชมกลุมใหญซึ่งไมสามารถแยกแยะไดวาเปนใคร
Additional Feature: โฆษณาที่ปรากฏขึ้นเปนหนาตางใหมซอนใตหนาตางที่เปดอยู โดยจะเห็นไดเมื่อปดหรือ
ยายหรือยอหนาตางที่อยูดานบน (http://www.virginislandsdailynews.com/index.pl/omk_glossary)
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Conceptual Relation: ดู NW25
Extraction: 1. Marketers using pop-under ads are boosting Web site traffic - but with a mass,
undifferentiated audience. (E028.txt)
2. While our easily-defined 'core' audience of leading-edge, high-income programmers and systems
administrators has insulated us from the worst of this crisis, our refusal to inflict pop-up and popunder ads, or banners that contain Java applets or streaming video on our readers has upset more
than a few advertisers. (E001.txt)
ER182 Eng: pop-under (E028.txt)
Th: Abbr: Concept: pop-under ad
Grammatical Category: n
Feature: โฆษณาออนไลนแบบหนึ่ง
Conceptual Relation: ดู NW25
Extraction: "While pop-unders such as X10.com have achieved mass reach online, relevancy still
matters more than format," said Gluck. (E028.txt)
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banner ad space

CT
CT

cost per thousand

cost per click

CT
banner swapping

flat fee
MC

MC

MC

MF

paid advertising

MF

banner exchange

free advertising

GS

GS
advertising
OM
banner ad

A4.1.1

A4.1.2

GS
keyword banner
random banner

GS

GS

GS
static banner ad

≠

GS

rich media
banner ad

animated
banner ad

NW26
A4.1.1 - ความสัมพันธแบงตามการปรากฏ
A4.1.2 - ความสัมพันธแบงตามลักษณะ
GS = Generic - Specific
OM = Object - Method
MC = Method - Cost
CT = Cost - Target
MF = Method - Form
คําอธิบาย: banner ad มีหลายชนิด คือ keyword banner และ random banner เมื่อแบงตามการปรากฏของ
banner ad และเมื่อแบงตามลักษณะของ banner ad จะไดแก static banner ad, animated banner ad และ
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rich media banner ad เมื่อนํา banner ad ไปใชในการโฆษณา จะมีสองลักษณะคือ การโฆษณาแบบเสีย
คาใชจา ย และการโฆษณาแบบไมเสียคาใชจา ย ในการโฆษณาแบบเสียคาใชจาย มีการคิดคา banner ad
space ดวยวิธีตา งๆ ดังนี้ cost per click, cost per thousand และ flat fee สําหรับการโฆษณาแบบไมเสีย
คาใชจา ย ทําไดสองรูปแบบคือ banner swapping และ banner exchange
ER183 Eng: banner ad (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: banner ad
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่ใชในการโฆษณาบนเว็บ มีลักษณะเปนรูปกราฟกขนาดเล็ก โดยทั่วไปเปนรูปสี่เหลีย่ มผืนผาซึง่ จะ
เชื่อมโยงไปยังหนาโฆษณาที่เปนเปาหมาย เปน โดยทัว่ ไปจะใหขอ มูลเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับผูโฆษณา ทําหนาที่
เชื้อเชิญใหผเู ยี่ยมชมคลิกเพื่อดูขอ มูลเพิ่มเติม มักใชเพื่อโฆษณาบนเว็บไซตอื่นๆ แตก็มกี ารใชเพื่อโฆษณา
ตนเองในเว็บไซตของตนเชนกัน สามารถแบงไดเปนสองชนิดคือ แบบเสียคาใชจายและแบบไมเสียคาใชจาย
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW26
Extraction: 1. A banner ad is a small, typically rectangular, graphic image which is linked to a target
ad… Banner ads typically provide little information other than the identification of the sponsor, and
serve as an invitation for the visitor to click on the banner to learn more. (E170.txt)
2. A banner ad is a promotional technique most often used as advertising on other Web sites to
draw people to your Web site, but you can also create and place a self-promotional banner ad on
your own site -- to draw attention to a response area on your site. (E041.txt)
3. There are two different kinds of banner ads: FREE ads and PAID ads. (E118.txt)
ER184 Eng: banner (EB01.txt)

Th: แบนเนอร (THR26),
Abbr: โฆษณา (THR49), แผนปาย
โฆษณา (THR50)
Concept: banner ad
Grammatical Category: n
Feature: รูปกราฟกที่แสดงชื่อและลักษณะเฉพาะของเว็บไซตพรอมดวยคําอธิบายสั้นๆ เมื่อคลิก banner
โฮมเพจของผูโฆษณาก็จะปรากฏขึ้น banner มีสองชนิดคือ keyword banner และ random banner
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW26
Extraction: 1. The word "banner" in Internet terms is nothing more than a graphic image that
announces the name and identity of a Web site, along with a brief description. (E118.txt)
2. Banners contain links that, when clicked on, transfer the customer to the advertiser's home page.
There are two types banners: keyword banner and random banner. (EB04.txt)
ER185 Eng: banner advertisement (EB03.txt)
Concept: banner ad

Th: ปายโฆษณาออนไลน
Abbr: (THR30)
Grammatical Category: n
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Feature: รูปกราฟกขนาดเล็กซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีขอความอยูดวย โดยจะเชื่อมโยงไป
ยังเปาหมายที่ตองการโฆษณา มักวางไวบนเว็บเพจตางๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูใชเวิลดไวดเว็บ
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW26
Extraction: 1. A banner advertisement is a small, typically rectangular, graphic image that is linked to
a target communication. (E144.txt)
2. Typically rectangular in shape, banner advertisements contain text and graphics that are placed
on the screens of search engines, web browser software, and web sites to attract the attention of
WWW users. (EB01.txt)
ER186 Eng: ad banner (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: banner ad
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่ใชสําหรับโฆษณาบนเว็บเพจ และนําผูคลิกไปยังเว็บไซตของผูโฆษณา
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW26
Extraction: 1. ad clicks
The number of times users "click" on an ad banner to request additional information from the
advertiser. Typically, users are directed ("hot-linked") to the advertiser's Web site. (E170.txt)
2. The company has challenged the traditional model of using hits for pricing sponsorships by
offering to pay not for the number of times a page with an ad banner is seen but on the number of
times a user sees the ad and clicks on it to jump to a P&G site. (E171.txt)
ER187 Eng: keyword banner (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: keyword banner
Grammatical Category: n
Feature: banner ที่จะปรากฏขึน้ เมื่อคําที่กําหนดไวถกู คนหาใน search engine เหมาะสําหรับบริษัทที่ตองการ
จํากัดกลุมเปาหมาย
Additional แถบโฆษณาที่ปรากฏบนหนาเว็บไซต โดยสัมพันธกับคําสําคัญ (Keyword) ที่ผูใชเลือก ทั้งนี้ เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการ (กด) คลิก เชื่อมไปยังขอมูลหรือสินคาของผูลงโฆษณา (พิพัฒน ยอดพฤติการ)
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: Keyword banners appear when a predetermined word is queried from the search engine.
It is effective for companies who want to narrow their target audience. (EB04.txt)
ER188 Eng: random banner (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: random banner
Grammatical Category: n
Feature: banner ที่ปรากฏขึ้นแบบสุม บริษัทที่ตองการแนะนําผลิตภัณฑใหมๆ จะใช banner ชนิดนี้
Conceptual Relation: ดู NW26
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Extraction: Random banners appear randomly. Companies that want to introduce their new products
(e.g., a new movie or CD) use random banners. (EB04.txt)
ER189 Eng: static banner ad (E001.txt)
Th: Abbr: Concept: static banner ad
Grammatical Category: n
Feature: โฆษณาแบบธรรมดาซึ่งไมมีภาพเคลื่อนไหวหรือลูกเลนอื่นใด
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: 1. Basic, static banner ads are so simple you can make a few for your site in an
afternoon, and animated GIF banner ads aren't much more complicated. (E001.txt)
2. In the ensuing two years, the situation has actually increased in complexity, as new advertising
forms like so-called rich media evolve from static banner ads. (E144.txt)
ER190 Eng: static ad (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: static banner ad
Grammatical Category: n
Feature: โฆษณาที่มีแตขอความ ไมมีภาพเคลื่อนไหว
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: 1. They were surprised when the text-heavy static ads outdrew the animated ones so
significantly in our test, but they shouldn't have been. (E001.txt)
2. Most Web-based job recruitment sites, for example, are composed of static ads. (EB02.txt)
ER191 Eng: animated banner ad (E001.txt)
Th: Abbr: Concept: animated banner ad
Grammatical Category: n
Feature: banner ad แบบมีภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะแสดงรูปตางๆ ตอเนื่องกันไปเหมือนเปนภาพยนตรการตูน
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: 1. More common is the GIF-animated banner ad, which displays several different images
in succession, sometimes to create the effect of animated motion. (E015.txt)
2. Readers say animated banner ads on their favorite Web sites are annoying. (E001.txt)
ER192 Eng: animated ad (E001.txt)
Th: Abbr: Concept: animated banner ad
Grammatical Category: n
Feature: โฆษณาแบบที่แตกตางจาก static ad
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: 1. The editorial department at OSDN, using nothing but static text headlines and teaser
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paragraphs, routinely produces click-through rates to our stories that range from 25% to nearly
100%, while animated ads on the same sites' main pages, running in the 'premium' position at the
top of the page, get an average click-through rate closer to 0.25%. (E001.txt)
2. Use animated ads rather than static ones. (E015.txt)
ER193 Eng: rich media banner ad (E015.txt)
Th: Abbr: Concept: rich media banner ad
Grammatical Category: n
Feature: โฆษณาที่มีเสียง วิดีโอ หรือใช Java และ Shockwave
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: Then there are rich media banner ads -- ads that use audio, video, or Java and
Shockwave programming. (E015.txt)
ER194 Eng: rich media banner (E007.txt)

Th: แถบโฆษณาเชิงสื่อประสม Abbr: (พิพัฒน ยอดพฤติการ)
Concept: rich media banner ad
Grammatical Category: n
Feature: banner ที่แตกตางจาก banner ซึ่งเปนรูปธรรมดา ผลิตไดยากกวา และบางครั้งทําใหโหลด Web
page ไดชาลง
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: 1. Still, rich media banners will cost more to produce and place; they are not available on
all web sites, and not everyone is a rich media fan -- the banners can sometimes slow down web
page loading times. (E007.txt)
2. For example, Enliven claims that brand recall is about 34 percent higher than with a basic gif
banner, and that over half the visitors spend from 30 seconds to as much as 5 minutes interacting
with a rich media banner. (E007.txt)

ER195 Eng: rich media ad (E015.txt)
Th: Abbr: Concept: rich media banner ad
Grammatical Category: n
Feature: โฆษณาที่มีความซับซอน มีภาพเคลื่อนไหวที่ประณีต หรือเปนแบบโตตอบกับผูใช
Conceptual Relation: ดู NW25
Extraction: On the other end of the spectrum are complicated rich media ads. Ads with elaborate
animation or user interactivity require much more extensive programming ability. (E015.txt)
ER196 Eng: rich media (E007.txt)
Th: Abbr: Concept: rich media banner ad
Grammatical Category: n
Feature: การโฆษณารูปแบบใหมที่พัฒนาจาก static banner ad แตทําใหโหลดเพจไดชาลง
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Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: 1. In the ensuing two years, the situation has actually increased in complexity, as new
advertising forms like so-called rich media evolve from static banner ads. (E144.txt)
2. A recent survey from Jupiter Media Metrix found that visitors were twice as likely to return to a site
with faster-loading pages than they are to sites that provide rich media. (E086.txt)
ER197 Eng: cost per click (E171.txt)/ cost-perTh: Abbr: CPC
click (E015.txt)/ Cost Per Click (E136.txt)
Concept: cost per click
Grammatical Category: n
Feature: วิธีคิดราคา banner ad space แบบหนึ่ง โดยคิดจาก click-through rate
Additional Feature: รูปแบบการชําระเงินคาโฆษณาออนไลนที่ผูโฆษณาจะชําระเงินก็ตอเมื่อผูใชคลิกโฆษณา
ออนไลน (http://www.netlingo.com/inframes.cfm)
Conceptual Relation: ดู NW25
cost per click
CC
click-through rate
NW27
CC = Cost - Criteria
คําอธิบาย: การคิดราคาแบบ cost per click นั้นคิดจาก click-through rate
Extraction: 1. Some Web publishers claim this 'cost per click' pricing scheme renders the
surrounding editorial content worthless. If a surfer sees an ad and does not click on it, then it is no
good. (E171.txt)
2. Publisher sites often sell banner ad space on a cost-per-click (CPC) basis. (E045.txt)
3. In the case of such objectives, exposure-based pricing metrics such as flat fee sponsorships,
CPMs, and even CPC -cost-per-click - (i.e. click-through rate) models may be appropriate.
(E142.txt)
4. A relatively new twist on affiliate programs is the CPC Link (CPC=Cost Per Click), also known as
affiliate links or click-thru links. (E136.txt)
ER198 Eng: click-through rate (EB01.txt)
Th: Abbr: CTR
Concept: click-through rate
Grammatical Category: n
Feature: บงบอกอัตราของ page view ตอ click เปนการแสดงจํานวนรอยละของผูเยีย่ มชมทั้งหมดที่ไปยังเว็บ
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เพจหนึ่งดวยการคลิก banner ad เปนสิ่งวัดจํานวนผูที่ถูกสงไปยังเว็บไซตนั้น
Conceptual Relation: ดู NW27
Extraction: 1. Click-through rate (CTR): This describes the ratio of page views to clicks. It is
expressed as the percentage of total visitors to a particular page who actually clicked on the banner
ad. (E015.txt)
2. The click-through rate is considered to be more important by many advertisers since it measures
the number of users "delivered" to a site. (EB01.txt)
ER199 Eng: click rate (E015.txt)
Th: Abbr: CTR
Concept: click-through rate
Grammatical Category: n
Feature: อัตรารอยละของผูเยี่ยมชมที่ดู banner ad แลวคลิก
Conceptual Relation: ดู NW27
Extraction: 1. click rate
The percentage of visitors that view an ad and click on it. [TRAFFIC] (E170.txt)
2. Typical Web CPM's at major sites usually range from $10 to $80 and higher while the click rates
on some banner ads are as low as 2%. (E171.txt)
ER200 Eng: ad click rate (E170.txt)
Th: Abbr: CTR
Concept: click-through rate
Grammatical Category: n
Feature: อัตรารอยละของ ad click ตอ ad view บางครัง้ เรียกวา click-through rate
Conceptual Relation: ดู NW27
Extraction: 1. ad click rate
Sometimes referred to as "click-through rate," this is the number of ad clicks as a percentage of ad
views. [IPRO] (E170.txt)
ER201 Eng: cost per thousand impressions
Th: (EB01.txt)/ cost-per-thousand impressions
(EB04.txt)
Concept: cost per thousand
Feature: การคิดราคาในการแสดง impression แกผูชมหนึ่งพันคน
Conceptual Relation: ดู NW26
cost per thousand

CC
NW28

Abbr: CPM

Grammatical Category: n

impression
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CC = Cost - Criteria
คําอธิบาย: การคิดราคาแบบ cost per thousand นั้นคิดจาก impression
Extraction: 1. CPM: cost-per-thousand impressions. The cost of delivering an impression to 1,000
people (or homes). (EB04.txt)
2. Banner advertising is typically measured and priced according to two features. One feature is the
cost per thousand impressions, called the CPM. (EB01.txt)
ER202 Eng: cost per thousand (E143.txt)/ cost- Th: Abbr: per-thousand (E007.txt)/ Cost Per
Thousand (E171.txt)
Concept: cost per thousand
Grammatical Category: n
Feature: การคิดราคาคาโฆษณาดวย banner บนเว็บไซต โดยวัดจาก impression
Conceptual Relation: ดู NW26 และ NW28
Extraction: 1. Most sites sell advertising space on a CPM basis, in a package consisting of a certain
number of impressions. CPM varies considerably -- you can expect to pay anywhere from $5 to
$100 per thousand impressions on a fairly popular site. (E015.txt)
2. Compare the cost-per-thousand for banner advertising on a comparably targeted web site to the
email sponsorship. (E007.txt)
3. About ninety percent of CPMs (Cost Per thousand) for Web advertising sites (Focalink 1996)
range from $10 to $150, with a median of $60. (E171.txt)
ER203 Eng: impression (EB01.txt)
Th: จํานวนครั้งที่แสดง (THR57) Abbr: Concept: impression
Grammatical Category: n
Feature: จํานวนครั้งที่โฆษณาในเว็บเพจปรากฏขึ้นใหผูเยี่ยมชมเห็น
Conceptual Relation: ดู NW28
Extraction: 1. Impressions are the number of times an ad is served up to be seen by a site visitor.
(E031.txt)
2. An impression refers to each time a page is viewed that is displaying the banner. (EB01.txt)
ER204 Eng: ad view (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: impression
Grammatical Category: n
Feature: จํานวนครั้งที่ ad banner ถูกดาวนโหลด และถือวาผูเยี่ยมชมไดเห็น
Conceptual Relation: ดู NW28
Extraction: 1. ad views
Number of times an ad banner is downloaded and presumably seen by visitors. (E170.txt)
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2. The actual number of times the ad was seen by users may differ because of "caching" (which
increases the real number of ad views) and browsers that view documents as text only (which
decreases the number of ad views). (EB04.txt)
ER205 Eng: flat fee (EB03.txt)
Th: Abbr: Concept: flat fee
Grammatical Category: n
Feature: รูปแบบการคิดราคาโฆษณาบนเว็บแบบแรกสุด ซึ่งจะกําหนดราคาตายตัวในระยะเวลาหนึ่งๆ โดย
อาจจะรับประกันหรือไมรับประกัน traffic ของเว็บไซตนั้น
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: 1. Flat fees, the earliest Web advertising model to appear, consist of a fixed price for a
given period of time. (E171.txt)
2. Flat fees were the earliest Web advertising pricing model. Flat fee pricing may be implemented
with or without traffic (the amount of individuals who visit a Web site) guarantees. (E144.txt)
ER206 Eng: ad space (EB02.txt)
Th: Abbr: Concept: banner ad space
Grammatical Category: n
Feature: พื้นที่บนเว็บไซตสําหรับวาง banner ad เพื่อโฆษณา
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: 1. If you want to sell ad space, your task is to convince potential advertisers that placing
a banner ad on your site is a good investment. (E045.txt)
2. Community members set up personal home pages on the site and advertisers buy ad space
targeted to community members. (EB04.txt)
ER207 Eng: banner ad space (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: banner ad space
Grammatical Category: n
Feature: พื้นที่บนอินเทอรเน็ตซึ่งมักจะขายโดยยึดหลัก cost-per-click เปนเหมือนการซื้อพื้นที่โฆษณาในสื่อ
อื่นๆ
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: 1. Purchasing banner ad space on the Internet is quite similar to buying ad space in
other media. (EB04.txt)
2. Publisher sites often sell banner ad space on a cost-per-click (CPC) basis. (E015.txt)
ER208 Eng: banner swapping (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: banner swapping
Grammatical Category: n
Feature: รูปแบบหนึ่งในการวาง banner เพื่อโฆษณาบนเว็บไซตของผูอื่น โดยมีการตกลงกันวาเจาของเว็บไซต
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แตละฝายจะแสดง banner ของอีกฝายบนเว็บไซตของตน เปนการเชื่อมโยงกันโดยตรงระหวางเว็บไซต
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: There are several different forms of placing banner advertising on the Internet on others'
web sites. The most common forms are: Banner Swapping, Banner Exchanges, and Paid
Advertising… Banner swapping means that company A agrees to display a banner of company B in
exchange for company B displaying company A's ad. It is a direct link between Web sites.
(EB04.txt)
ER209 Eng: banner exchange (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: banner exchange
Grammatical Category: n
Feature: การตกลงแลกเปลี่ยนในกลุมที่มีสมาชิกสามคนขึ้นไป โดยจะแสดง banner ของสมาชิกอืน่ เพือ่ แลกกับ
เครดิตในการแสดง banner ของตนในเว็บไซตของผูอื่น อัตราทั่วไปคือสองตอหนึ่ง นั่นคือเมื่อแสดง banner ของ
สมาชิกอื่นสองคน banner ของตนจะถูกแสดงขึ้นในเว็บไซตของสมาชิกคนอื่น ในบางกลุม สมาชิกสามารถระบุ
วาจะให banner ปรากฏในเว็บไซตชนิดใด เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดดียิ่งขึ้น ขอดีคือไมเสียคาใชจาย แต
ขอเสียคืออาจกําหนดตําแหนงและ banner ที่จะมาปรากฏในเว็บไซตของตนไมได
Conceptual Relation: ดู NW26
Extraction: 1. Banner exchange organizations arrange for the trading of three or more partners…
Each time the participant displays a banner for one of the exchange's members it receives a credit.
After a participant has "earned" enough credits, its banner is displayed on an appropriate member's
site... Many of the exchanges also permit the participants to specify what type of site the banner can
be displayed on, thus allowing the advertiser to target what type of audience will see the banner ad.
(EB04.txt)
2. Banner exchange programs offer a simple service. If you post a certain number of banner ads on
your site, they will post your banner ad on another site. Usually, this isn't an even exchange; you
have to post more than one banner ad for every one of your banner ads they post… The exact ratio
varies, but 2:1, posting two banner ads on your site for every one of yours posted on another site, is
a typical arrangement… The advantage of joining a banner exchange program is it's a free way to
get other sites to post your banner ads. The disadvantage is that you give up a lot of control over
where your ads are posted and what ads are posted on your site. (E015.txt)
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search engine

OT

spider

OG

meta tag

NW29
OT = Object -Tool
OG = Object - Target
คําอธิบาย: search engine ใช spider เปนตัวนําขอมูลจาก meta tag มาจัดทําดรรชนีเพื่อใชในการคนหาขอมูล
ER210 Eng: spider (EB03.txt)
Th: Abbr: Concept: spider
Grammatical Category: n
Feature: โปรแกรมคนหาอัตโนมัติที่ไปตามเว็บไซตตางๆ เพื่อนําคําหรือขอมูลจากเว็บไซตนั้นมาทําดรรชนีเพื่อ
แสดงรายการ
Conceptual Relation: ดู NW29
Extraction: 1. AltaVista. (www.altavista.digital.com), on the other hand, uses automated search
robots called spiders that visit your site and display listings based on the words found in your site's
content. (EB03.txt)
2. Certain spiders then read the information in the tags as a way to help them index the site.
(EB04.txt)
ER211 Eng: meta tag (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: meta tag
Grammatical Category: n
Feature: สวนหนึ่งของรหัส HTML ซึ่งผูเยี่ยมชมไซตจะมองไมเห็น แตในนั้นมีคาํ สําคัญหรือบทสรุปของไซต
สําหรับให spider นําไปทําดรรชนีใน search enigine
Conceptual Relation: ดู NW29
Extraction: 1. Meta tag. tag giving a spider (search engine) specific information, such as keywords
or site summaries; part of the HTML code. (EB04.txt)
2. Some search engines rely on "meta tags." These are HTML tags invisible to site visitors but which
guide the indexing of the page. (E085.txt)
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hyperlink

GS

GS

reciprocal link

affiliate link
NW30

GS = Generic - Specific
คําอธิบาย: hyperlink ที่ใชในการโฆษณาแบงไดเปนสองประเภทคือ reciprocal link และ affiliate link
ER212 Eng: hypertext link (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: hyperlink
Grammatical Category: n
Feature: ขอความหรือรูปที่มีที่อยูหรือตําแหนงของเว็บเพจอื่นแนบอยูดวย ซึ่งจะนําผูคลิกไปยังเว็บเพจนั้น
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW30
Extraction: 1. A hypertext link is an item, such as text or an image, which has the address or location
of another web page attached to it. When a user clicks on the hypertext link, they are instantly
transported to the attached location and the associated web page is automatically loaded.
(EB01.txt)
2. Users navigate from one page to the another by clicking on hypertext links within a page. Behind
most hypertext links is the location of a hypertext document. (EB04.txt)
ER213 Eng: hyperlink (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: hyperlink
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่ชวยใหผูใชยายจากจุดหนึ่งในเว็บเพจนั้นไปยังจุดอืน่ ในเว็บเพจเดียวกัน ตางกัน หรือตางเว็บไซต
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW30
Extraction: 1. Although hyperlinks enable the user to move around efficiently within a page via
anchors or to move to another page of content anywhere on the Web, they do not make HTML a
programming language. (EB02.txt)
2. The World Wide Web (WWW) whose key feature is the hyperlinks that allow users to quickly jump
from site-to-site is likely to be the main application for electronic commerce on the Internet.
(E148.txt)
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ER214 Eng: link (EB01.txt)

Th: ลิงค (THR26), การเชื่อมโยง Abbr: (THR38), ลิ้งก (THR45), การ
เชื่อมตอ (THR50)
Grammatical Category: n

Concept: hyperlink
Feature: สิ่งที่ชวยใหผูใชยายจากเว็บไซตหนึ่งไปอีกแหงหนึ่ง
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW30
Extraction: 1. This ability to place, at no cost other than very simple programming, a link to any web
site in the world allows users to traverse the Internet, following paths that will hopefully lead them on
a useful voyage. (EB01.txt)
2. Some sites don't like to provide links to other sites because they want to keep people on their own
site. (EB03.txt)
ER215 Eng: reciprocal link (EB03.txt)
Th: Abbr: Concept: reciprocal link
Grammatical Category: n
Feature: link ที่ตกลงแลกเปลี่ยนกันระหวางเว็บไซต
Conceptual Relation: ดู NW30
Extraction: 1. Some sites will provide a link to your site if you provide a link to their site; this is
referred to as a reciprocal link. (EB03.txt)
2. Try finding web sites with similar themes and make deals to create reciprocal links. (E109.txt)
ER216 Eng: affiliate link (E039.txt)
Th: Abbr: Concept: affiliate link
Grammatical Category: n
Feature: วิธีหนึ่งในการโฆษณาเว็บไซต โดยใหคาตอบแทนเมื่อมีผูเขามาในเว็บไซตของตนจาก link ที่กําหนด
ในเว็บไซตอื่นซึง่ ติดตามไดวา ใครมาจาก link นี้
Conceptual Relation: ดู NW30
affiliate link

HO

affiliate

PC
pay-per-click

PC
pay-per-lead
NW31

HO = Holder - Object

PC
pay-per-sale
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PC = Payee - Condition
คําอธิบาย: ผูที่รับ affiliate link มาวางไวในเว็บไซตของตนเรียกวา affiliate โดยจะไดรับคาตอบแทนตาม
เงื่อนไขตอไปนี้คือ pay-per-click, pay-per-lead หรือ pay-per-sale
Extraction: 1. In its simplest form, an affiliate program allows other web sites to promote yours
(usually through banner displays) with a special affiliate link. Then, all visitors to your site coming
from an affiliate link are tracked and the affiliate is then rewarded in some manner. (E068.txt)
2. The siteowner stands to make some money, so long as enough visitors click on the affiliate links
and make purchases. (E078.txt)
ER217 Eng: affiliate (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: affiliate
Grammatical Category: n
Feature: ผูที่ลงทะเบียนเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของผูสนับสนุน และจะไดรับคาตอบแทนตามเงื่อนไขคือ
pay-per-lead, pay-per-sale และ pay-per-click แตบางแหงอาจเสนอใหคาตอบแทนแบบผสมผสาน เชน
แบบ pay-per-sale และ pay-per-click
Conceptual Relation: ดู NW31
Extraction: 1. In most cases, becoming an affiliate is as uncomplicated as signing up and linking to
the affiliate sponsor's site. (E006.txt)
2. Many merchants offer a hybrid selection of pay-per-lead, pay-per-sale, pay-per-click and two tier
commission structures. For example, FlowersFast.com pays 10 percent commission per sale and 5
cents pay-per-click bonuses for all new affiliates. (E052.txt)
ER218 Eng: pay-per-click (E039.txt)
Th: Abbr: PPC
Concept: pay-per-click
Grammatical Category: n
Feature: การจายคาตอบแทนแบบหนึ่งซึ่ง merchant จะจายใหแก affiliate สําหรับ unique visitor ที่ถูกนํามา
ยังเว็บไซตของตน
Conceptual Relation: ดู NW31
Extraction: 1. Pay-per-click commission structures pay affiliates a fee for every unique visitor that is
referred to the merchant site. (E052.txt)
2. Thousands of sites all over the globe have developed robots designed to defraud pay-per-click
programs. (E039.txt)
ER219 Eng: pay-per-lead (E039.txt)
Th: Abbr: PPL
Concept: pay-per-lead
Grammatical Category: n
Feature: การจายคาตอบแทนแบบหนึ่งซึ่ง merchant จะจายใหแก affiliate สําหรับการนําลูกคามาสมัครหรือ
ใชบริการตางๆ ตามกําหนดที่เว็บไซตของตน
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Conceptual Relation: ดู NW31
Extraction: 1. With a pay-per-lead commission structure, merchants pay affiliates a flat fee or bounty
for each qualified lead (customer) that is referred to the merchant site…Typical pay-per-lead
programs offer loan, credit card or insurance applications, Web hosting or a selection of FREE or
trial offers. (E052.txt)
2. The elimination of CPC programs freed up the Compliance Department at CJ, composed of four
people working full-time, to focus more on pay-per-lead fraud and compliance with the CJ Publisher
Agreement and Privacy Policy." says Todd Crawford, vice president, strategic alliances for
Commission Junction. (E039.txt)
ER220 Eng: pay-per-sale (E052.txt)
Th: Abbr: PPS
Concept: pay-per-sale
Grammatical Category: n
Feature: การจายคาตอบแทนแบบหนึ่งซึ่ง merchant จะจายใหแก affiliate ตามอัตรารอยละของรายไดจาก
การขายสินคาหรือบริการ
Conceptual Relation: ดู NW31
Extraction: The pay-per-sale model is the most common and easily tracked commission structure.
Merchants pay commission based on a percentage of revenue generated by the sale of a product
or service from the affiliate site. (E052.txt)

unsolicited
commercial e-mail
GS
spam

OB

electronic mail
OM

OM

opt-in

double opt-in

≠
opt-out
NW32

OB = Object - Problem
OM = Object - Method
คําอธิบาย: มีวิธกี ารขอรับ electronic mail ในเรื่องโฆษณาสองแบบคือ opt-in (ตรงขามกับ opt-out) กับ
double opt-in แตสิ่งที่เปนปญหาของ electronic mail คือการถูกมองวาเปน unsolicited commercial e-mail
ซึ่งเปน spam ชนิดหนึ่ง
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ER221 Eng: electronic mail (EB01.txt)

Th: ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
Abbr: (THR09)
Concept: electronic mail
Grammatical Category: n
Feature: สื่อที่ทํางานบนอินเทอรเน็ต และใช SMTP เปนโพรโทคอลในการสง
Additional Feature: ขอความทีส่ งถึงกันผานเครือขายคอมพิวเตอร
(http://www.voltapublishing.com/netgains/features/ecommerce/index.html)
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW32
Extraction: 1. Electronic mail and the Web are Internet-based media. (EB04.txt)
2. The Internet uses simple mail transfer protocol (SMTP) as the protocol to transmit electronic mail
and most business transactions. (E157.txt)

ER222 Eng: e-mail (EB01.txt)

Th: จดหมายอิเล็กทรอนิกส
Abbr: (THR02), ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (THR22), อีเมล
(THR32), อีเมล (THR34)
Concept: electronic mail
Grammatical Category: n
Feature: ชองทางการตลาดทีเ่ ปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการโฆษณาเว็บไซต โดยมีคา ใชจายต่ํา แตไดผล
ตอบรับที่ดีและรวดเร็วกวาชองทางอื่น
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW32
Extraction: 1. E-mail is emerging as a marketing channel that affords cost-effective implementation
and better, quicker response rates than other advertising channels. (EB04.txt)
2. E-mail is another essential tool for low-cost site promotion. (E088.txt)

ER223 Eng: opt-in (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: opt-in
Grammatical Category: n
Feature: การตกลงรับขอมูลตางๆ ที่อยูในความสนใจ โดยจะไดรบั ทาง e-mail ผูใชสามารถถอนตัวจาก
รายการผูรับขอมูลหรือสมัครเขาไปในรายการใหมไดตามตองการ
Conceptual Relation: ดู NW32
Extraction: 1. Opt-in: The opt-in list is the current standard and it is commonly used. It works like this:
(a) When you sign up for a service you are offered the option of receiving information on a variety of
topics.
(b) The person/company who took your information compiles it and then sells it to e-mailers who are
looking for people with interests which you have indicated you share. (E093.txt)
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2. The opt-in format allows users to take themselves off the list and add themselves back on
whenever they wish. (E117.txt)
ER224 Eng: opt-out (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: opt-out
Grammatical Category: n
Feature: การยกเลิกการเปนสมาชิก ไมอนุญาตใหนําขอมูลไปเผยแพรแกบุคคลอื่น
Additional Feature: วิธีปฏิบัติในการสมัครสมาชิก e-mail ที่ผูใชขอใหลบตนออกจากรายการสง e-mail ดวย
การคลิก likn หรือสง e-mail ที่รองขอใหลบที่อยูของตนออก
(http://www.empiredd.com/Pages/Resources/Faqs/e-glossary.html)
Conceptual Relation: ดู NW32
Extraction: 1. That's why it is also good to have an Opt-out feature that is a way to unsubscribe
easily. (E120.txt)
2. This is in stark contrast to the more common "opt-out" policy prevalent in the physical world in
which consumers may never know that data is being collected about them and possibly resold to
others without their knowledge. (E170.txt)
ER225 Eng: double opt-in (E088.txt)
Th: Abbr: Concept: double opt-in
Grammatical Category: n
Feature: การตกลงรับ e-mail เรือ่ งที่สนใจ โดยที่บริษัทหรือบุคคลผูสงนั้นจะสง e-mail มาถามเพื่อใหผูรับยืนยัน
อีกครั้ง
Conceptual Relation: ดู NW32
Extraction: 1. Double opt-in: The double opt-in represents the most permission based on the
methods currently in use. It is rarely practiced. There are 3 basic conditions which define double
opt-in:
(a) you have given your permission for someone to send you e-mail on a specific topic of interest to
you, and
(b) that person/company has sent you an e-mail asking whether or not it is ok for them to send you
their specific resource, and
(c) you have replied "yes". (E093.txt)
2. Using a "double opt-in" process, it e-mails people on the lists to verify they're indeed willing to
receive solicitations. (E088.txt)
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ER226 Eng: unsolicited commercial e-mail
Th: ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่มี Abbr: UCE
(E166.txt)/ Unsolicited Commercial E-mail วัตถุประสงคเพื่อการคา
(EB04.txt)
(THR21)
Concept: unsolicited commercial e-mail
Grammatical Category: n
Feature: e-mail ทางการคาที่สงถึงผูรับโดยเอารายชื่อมาจากแหลงตางๆ เหมือนกับจดหมายโฆษณาสินคาทีส่ ง
มาตามบาน
Conceptual Relation: ดู NW32
Extraction: 1. Unsolicited Commercial E-mail: or UCE involves an e-mailer obtaining your name from
a variety of sources (bulk e-mail lists for sale, extractor software) and then sending you a legitimate
commercial offer. UCE is identical to direct mail. (E093.txt)
2. Check with your Internet service provider or online service for ways to reduce unsolicited
commercial e-mail. Do not read junk e-mail. If the e-mail you receive looks questionable, simply
delete it. (E166.txt)
ER227 Eng: spam (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: spam
Grammatical Category: n
Feature: unsolicited e-mail รูปแบบตางๆ นอกจากนี้อาจเปนขอความที่สงไปโดยมีเจตนาอื่น เชน ฉอโกง โดย
จะปลอมแปลงชื่อ ที่อยู และขอมูลสําคัญอื่นๆ ของผูสง
Conceptual Relation: ดู NW32
Extraction: 1. People who use the word "spam" usually refer to any form of unsolicited e-mail.
(E093.txt)
2. Spam: spammers often obtain their e-mail lists in the same manner as UCErs do, however, their
offer is usually not a traditional offer, and for that reason they disguise their name, location, and other
significant information. Sometimes their intent is to defraud. (E093.txt)
ER228 Eng: junk e-mail (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: spam
Grammatical Category: n
Feature: e-mail ที่มักจะไมระบุชื่อผูรับในชอง To ของ e-mail แตจะใสเปนชื่ออื่นที่ไมมตี ัวตนแทน มี
ความหมายเดียวกับ spam
Conceptual Relation: ดู NW32
Extraction: 1. Usually, junk e-mail does not contain the recipient's address on the "To" line of the email. Instead, the addressee is anonymous, such as "good@business.com". (E166.txt)
2. Have you noticed how junk e-mail -- or spam -- has crept into our lives to the extent that the
complaining about it is waning? (E092.txt)
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ER229 Eng: junk mail (EB01.txt)
Th: ไปรษณียขยะ (THR34)
Abbr: Concept: spam
Grammatical Category: n
Feature: จดหมายจํานวนมากจากนักโฆษณาขายตรงที่หาที่อยูของผูรับจากแหลงขอมูลสาธารณะบน
เวิลดไวดเว็บ หรือเอาที่อยูม าจากบริการออนไลนตางๆ ที่มีผูสมัครขอรับ
Conceptual Relation: ดู NW32
Extraction: 1. Another method of obtaining e-mail addresses is use to software robots to scan the
WWW and collect addresses from public sources such as Usenet postings. Direct mail advertisers
have used this method for years, flooding the postal mail boxes with what many term "junk mail."
(EB01.txt)
2. Web users are already tiring of the levels of junk mail generated by the online services to which
they subscribe. (EB02.txt)
ER230 Eng: frequently asked questions
(EB01.txt)

Th: คําถามทีถ่ ามบอย (THR31), Abbr: FAQ
คําถามพบบอย, เอฟเอคิว
(THR34), ปญหาถามบอย
(THR35)
Concept: frequently asked questions
Grammatical Category: n
Feature: เครื่องมือแบบงายๆ และลงทุนต่ําในการจัดการกับคําถามซ้ําๆ ของลูกคา และทําใหลูกคารูจัก
ผลิตภัณฑของบริษัทมากขึ้นและตัดสินใจซื้อไดงา ยขึ้น
Additional Feature: รายการคําตอบสําหรับคําถามทีถ่ ามบอยซึง่ มักเปนคําถามจากผูเ ยี่ยมชมเว็บไซต
(http://www.merchantworkz.com/glossary.asp)
Conceptual Relation: ดู NW25
Extraction: 1. Frequently asked questions (FAQs) is the simplest and least expensive tool to deal
with repetitive customer questions. (EB04.txt)
2. Research has shown that from FAQs on an online shopping site, customers have a better idea of
a company's product and feel more comfortable making the decision to buy. (EB03.txt)

ER231 Eng: call center (EB03.txt)

Th: ศูนยกลางการบริการ
Abbr: (THR41), ศูนยบริการขอมูลทาง
โทรศัพท (THR51)
Concept: call center
Grammatical Category: n
Feature: หนวยงานที่ใหบริการลูกคาในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานบริการโดยผานชองทางติดตอตางๆ
Conceptual Relation: ดู NW25
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Extraction: 1. Today's call center is a comprehensive customer service entity in which EC vendors
take care of customer service issues communicated through various contact channels. (EB04.txt)
2. You can consolidate the number of channels customers need to talk to by hiring a call center to
manage your online purchasing site. (EB03.txt)

PT

mass customization
PM
push technology

cookie

PM
pull technology

≠
NW33

PT = Process - Tool
PM = Process - Method
คําอธิบาย: mass customization กระทําไดดว ยสองวิธีคือ push technology และ pull technology โดยใช
cookie ในการรวบรวมขอมูลตางๆ
ER232 Eng: mass customization (EB01.txt)

Th: การผลิตในรูปแบบตามสัง่
Abbr: ของลูกคาแตละคน (THR37)
Concept: mass customization
Grammatical Category: n
Feature: การใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาแตละคน มีสองรูปแบบคือ แบบ push และแบบ
pull โดยใชประโยชนจาก cookie
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW33
Extraction: 1. What has been found is that by creating mass customization, specifically configuring
services individually for the customer either by showing her popular associated products or by
showing her products she typically orders, your customer's buying experience becomes easier and
more personal. (EB03.txt)
2. Mass customization comes in two forms: push and pull. (EB03.txt)
3. Cookies turn out to be very useful for the implementation of mass customization principles.
(E158.txt)
ER233 Eng: push technology (EB01.txt)
Concept: push technology

Th: -

Abbr: Grammatical Category: n
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Feature: เทคโนโลยีที่ทําใหเกิด mass customization เปนบริการสงขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกคาใหโดยอัตโนมัติ
เชน ขาวสาร โดยอาจเปนบริการฟรีหรือเสียคาธรรมเนียมเล็กนอย
Conceptual Relation: ดู NW33
Extraction: 1. To provide mass customization, two technologies are used:
-Push technology: The seeker is automatically provided with information by being sent to the right
place. (EB03.txt)
2. Use an information delivery service (such as Info Wizard, My Yahoo, or PointCast) to find out what
is published on the Internet, including newsgroup correspondence about your competitors and their
products. Known as push technologies, these services provide any desired information including
news, some in real time, for free or a nominal fee. (EB04.txt)
ER234 Eng: pull technology (EB03.txt)
Th: Abbr: Concept: pull technology
Grammatical Category: n
Feature: บริการที่ใหลูกคาดึงขอมูลที่ตัวเองตองการจากเว็บไซต ถาเปนขอมูลสําคัญมักจะตองเสียคาบริการ
Conceptual Relation: ดู NW33
Extraction: 1. Pull technology is dependent on information that is specified by the visitor. The visitor
pulls information from the web site. (EB03.txt)
2. Many of the "pull" technologies that are of value to customers and businesses are not free
services; fees are charged. (EB01.txt)
ER235 Eng: cookie (EB01.txt)
Th: คุกกี้ (THR16)
Abbr: Concept: cookie
Grammatical Category: n
Feature: แฟมขนาดเล็กที่เว็บเซิรฟเวอรสงมายังเครื่องคอมพิวเตอรของผูเยี่ยมชมเว็บไซต และเก็บอยูในฮารด
ไดรฟของเครื่อง เพื่อที่เว็บไซตนั้นจะสามารถจดจําขอมูลของผูเยี่ยมชมได
Conceptual Relation: ดู NW33
Extraction: 1. Cookies are small files or tokens that are stored on a visitor's hard disk. They contain
data about the visitor and the visitor's current session. Cookies are created so that an application on
a web site can recall information about a current visitor's session. (EB03.txt)
2. This process is done with a device known as cookie, a file created at the request of a Web server
and stored on the user's hard drive, so the Web site can "remember" your past behavior on the
Internet. (EB04.txt)
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OT
chat room

OT
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NW34
GS = Generic - Specific
OT = Object - Tool
คําอธิบาย: discussion group เปนลักษณะหนึ่งของ online community สรางขึ้นโดยใชเครื่องมือตางๆ ไดแก
message board, chat room และ newsletter
ER236 Eng: virtual community (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: online community
Grammatical Category: n
Feature: แหลงรวมคนทีม่ ีความสนใจเหมือนๆ กันบนเว็บไซต เปนกลุมเปาหมายของนักโฆษณาและนักการ
ตลาด
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW34
Extraction: 1. Virtual communities create new types of business-people with similar interests that are
congregated in one Web site, a natural target for advertisers and marketers. (EB04.txt)
2. The huge growth of virtual communities - people getting together in interest groups online promises to shift the balance of economic power from the manufacturer to the consumer. (E096.txt)
ER237 Eng: online community (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: online community
Grammatical Category: n
Feature: กลุมที่จัดตัง้ ขึ้นบนเว็บไซตโดยไมตอ งพบปะกันจริงๆ เพือ่ เสริมสรางความสัมพันธรวมถึงเปนแหลง
สําหรับโฆษณา
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW34
Extraction: 1. And since many customer-supplier relationships have to be sustained without face-toface meetings, online communities are increasingly being used to serve business interests,
including advertising (chapter 12 and www.roguemarket.com). (EB04.txt)
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2. The vignette entitled Parenthoodweb illustrates the advertising and sponsorship opportunities
offered by the Parenthoodweb.com, an online community for parents and expecting parents.
(EB01.txt)
ER238 Eng: electronic community (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: online community
Grammatical Category: n
Feature: สถานที่สําหรับใหสมาชิกมาแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น ทัศนคติตางๆ เปนแหลงทีม่ ีความสําคัญ
สําหรับ e-commerce
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW34
Extraction: 1. Electronic communities can create value in several ways as summarized in Figure
12.4. Members input useful information to the community in the form of comments, feedback,
elaborating their attitudes and beliefs, and information needs that is retrieved and used by other
members or by marketers. (EB04.txt)
2. In a series of papers, I've argued not just that cyberculture needs to be understood, but that
electronic community has primacy over electronic commerce. (E121.txt)
ER239 Eng: discussion group (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: discussion group
Grammatical Category: n
Feature: กลุมคนที่มีความสนใจเหมือนกันในเรื่องหนึง่ และมักมีการแสดงขอคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ
Conceptual Relation: ดู NW34
Extraction: 1. A discussion group is a group of people with a common interest in a specific topic.
(E111.txt)
2. If your company sells stereo equipment, you can go to a stereo discussion group and see what
subjects are of interest to people, or what they are saying about your or your competitors' products,
providing you with a window into the consumer's mind. (EB03.txt)
ER240 Eng: message board (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: bulletin board
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่ใชในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นบนเว็บไซตเหมือนกับ chat room แตตา งกันตรงทีก่ าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบน message board ไมตองทําในเวลาเดียวกัน
Conceptual Relation: ดู NW34
Extraction: 1. A message board is similar to a chat room in that it allows your site users to exchange
ideas and thoughts -- and it keeps them at your site while they do so. Message boards and other
forums differ from chat rooms in that they are asynchronous: Visitors do not communicate in real
time and therefore need not be present at a certain time in order to participate. (E117.txt)
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2. Typical services are message boards, including opinions and responses; and member activities,
such as what is going on, site statistics, chat rooms, free e-mail service, and free Web page.
(EB04.txt)
ER241 Eng: bulletin board (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: bulletin board
Grammatical Category: n
Feature: ที่เก็บขอความเกีย่ วกับหัวขอเฉพาะดาน ซึง่ ผูใชสามารถคนหาและเสนอขอคิดเห็นได เปนสิ่งหนึ่งที่ทํา
ใหเกิด community
Conceptual Relation: ดู NW34
Extraction: 1. The "store-and-forward," asynchronous nature of a forum makes it possible to create a
bulletin board where collections of messages about particular subjects can be stored in a database
and, in response to user queries, be dynamically turned into HTML pages. (EB04.txt)
2. Where appropriate, "community" features such as bulletin boards, newsletters and regular
competitions can encourage customers to return to a site. (E126.txt)
3. Collaboration tools such as newsgroups, chat groups, and bulletin boards can be used so
members of the groups can post comments and communicate with each other. (EB03.txt)
ER242 Eng: chat room (EB01.txt)

Th: หองสนทนา (THR22), หอง Abbr: คุย (THR34)
Concept: chat room
Grammatical Category: n
Feature: สถานที่สําหรับพบปะพูดคุยบนเว็บไซตในเวลาเดียวกัน จึงไมสามารถเรียกคืนขอความที่สงไปแลว
และผูอื่นสามารถเห็นบทสนทนานั้นๆ ได เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสราง community และใหบริการลูกคา
Conceptual Relation: ดู NW34
Extraction: 1. A chat room is a virtual meeting ground where groups of regulars come to gab (see
chapter 11 for technological explanation). The chat rooms can be used to build a community to
promote a political or environmental cause, to support people with medical problems, or to let
hobbyists share their interest. (EB04.txt)
2. Once the message is sent, it is gone forever (there is no undo button). Secondly, a message you
send on the chat room may be read by tens of thousands of people worldwide. (E166.txt)
ER243 Eng: newsletter (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: newsletter
Grammatical Category: n
Feature: ขอมูลขาวสารของเว็บไซต ซึ่งผูสนใจสามารถสมัครขอรับไดโดยจะจัดสงใหทาง e-mail
Conceptual Relation: ดู NW34
Extraction: 1. Keeping your site's visitors up-to-date with changes in the site's content, sales and
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promotional items, and related news is a great way to keep visitors coming back. One way to do this
is to publish an e-mail newsletter… If you offer news and information in your newsletters and do not
allow users to post to the group, the software and maintenance are, obviously, much simpler.
(E117.txt)
2. (a) You go to a website and sign up to receive information from that website, usually a newsletter.
(E093.txt)
traffic
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hit

SM
SM

page view

unique visitor
visit

NW35
SC - Subject - Measurement
คําอธิบาย: traffic สามารถวัดไดดวย hit, page view, visit หรือ unique visitor
ER244 Eng: traffic (EB01.txt)

Th: ทราฟฟก (THR38), ปริมาณ Abbr: การเยีย่ มชม (THR45)
Concept: traffic
Grammatical Category: n
Feature: จํานวนคนที่เยี่ยมชมเว็บไซต เปนเครื่องวัดวามีการเขาถึงเว็บไซตบอยเพียงใด
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW35
Extraction: 1. Flat fee pricing may be implemented with or without traffic (the amount of individuals
who visit a Web site) guarantees. (E144.txt)
2. Traffic allows you to measure how often your site is accessed. (E053.txt)
ER245 Eng: Web site traffic (E011.txt)
Th: Abbr: Concept: traffic
Grammatical Category: n
Feature: เปนสิ่งที่บงบอกถึงประสิทธิภาพในดานการตลาดของเว็บไซตนั้น
Additional Feature: จํานวนผูเยีย่ มชมและการเยี่ยมชมเว็บไซต
(http://www.marketingterms.com/dictionary/2/)
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW35
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Extraction: 1. Website Traffic Report also offers a FREE complete tracking and reporting system to
analyze your Web site traffic and evaluate the performance of your marketing programs. (E053.txt)
2. For example, business-to-business marketers are achieving significant success generating Web
site traffic by simply mailing an oversized postcard promoting the site to prospects and customers.
(E011.txt)
ER246 Eng: Web traffic (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: traffic
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่วัดไดจาก hit หรือจากการเรียกดูเว็บเพจ
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW35
Extraction: 1. Hits have been widely criticized as a measure of Web traffic. (E170.txt)
2. One auditing service, Business Publishers Association International (BPA), employs the use of
page requests as their gauging device for Web traffic. (E171.txt)
ER247 Eng: site traffic (EB03.txt)
Th: Abbr: Concept: traffic
Grammatical Category: n
Feature: สิ่งที่ใชประเมินความนิยมของเว็บไซต เปนปจจัยในการประเมินของนักโฆษณา
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW35
Extraction: 1. Aside from running to your mailbox to collect commission checks, analyzing site traffic
can help achieve your goal of boosting affiliate sales and commissions. (E053.txt)
2. At a minimum, accurate information on site traffic must be made available to the advertiser so that
the advertiser can evaluate alternative Web media vehicles. (E170.txt)
ER248 Eng: hit (EB01.txt)

Th: จํานวนไฟลที่มีการโหลด
Abbr: (THR45)
Concept: hit
Grammatical Category: n
Feature: การกระทําแตละครั้งทีเ่ กิดขึ้นบนเว็บเซิรฟเวอร ซึง่ จะปรากฏในแฟมบันทึก เชน การดาวนโหลดแฟม
หรือการเรียกดูเว็บเพจ โดยจะนับตามจํานวนครั้งทีม่ ีการดาวนโหลดแตละองคประกอบของเว็บเพจนั้น เปนสิ่ง
หนึ่งที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพการโฆษณา
Conceptual Relation: ดู NW35
Extraction: 1. Hits - A hit refers to a single action on the Web server as it appears in the log file. A
visitor downloading a single file is logged as a single hit, while a visitor requesting a Web page
including two images registers as three hits on the server; one hit is the request for the HTML page,
and the two additional hits are requests for the downloaded image files. (E053.txt)
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2. When visitors reach a Web site, their computer sends a request to the site's computer (server) to
begin displaying pages. Each element of a requested page (including graphics, text, interactive
items) is recorded by the site's Web server log file as a "hit." (E170.txt)
3. Debates regarding appropriate advertising pricing models (e.g. CPMs versus ad banner
clickthrough rates) and confusion over the appropriate unit of analysis (i.e. hits, visits, unique visits,
page views, and the like), mire industry efforts to grow the medium as a business. (E143.txt)
ER249 Eng: page view (EB04.txt)

Th: จํานวนครั้งทีม่ ีการเยี่ยมชม Abbr: (THR45)
Concept: page view
Grammatical Category: n
Feature: จํานวนครั้งที่เว็บเพจหนึ่งปรากฏตอผูชม page view หนึ่งอาจบันทึกวาเปนหลาย hit
Conceptual Relation: ดู NW35
Extraction: 1. page views
The number of times a particular Web page has been presented to visitors. [TRAFFIC] (E170.txt)
2. A single visit or page view may be recorded as several hits, and depending on the browser, the
page size, and other factors, the number of hits per page can vary widely. (EB04.txt)

ER250 Eng: page impression (EB03.txt)
Th: Abbr: Concept: page view
Grammatical Category: n
Feature: เรียกอีกอยางวา page view เปนจํานวนครั้งที่เว็บเพจหนึ่งถูกเรียกจากเซิรฟเวอร แสดงถึงจํานวนคน
ที่ไดดูเว็บเพจนั้น
Conceptual Relation: ดู NW35
Extraction: 1. Page views: Also called page impressions, this is the number of times a particular Web
page has been requested from the server. (E015.txt)
2. You pay based on the page impressions (people going to that page) for the page on which your
banner is located. (EB03.txt)
ER251 Eng: visit (EB01.txt)
Th: Abbr: Concept: visit
Grammatical Category: n
Feature: จํานวนครั้งของการเยี่ยมชมเว็บไซต โดยนับจากการรองขอขอมูลอยางติดตอกันของผูเยีย่ มชม ถาผู
เยี่ยมชมหยุดรองขอจนเกินระยะเวลาที่กาํ หนด ก็จะนับการรองขอครั้งตอไปเปนการเยี่ยมชมครัง้ ใหม
Conceptual Relation: ดู NW35
Extraction: 1. A visit is commonly defined as a sequence of requests made by one user. Once a
visitor stops making requests from a site for a given period of time, called a time out, the next hit by
this visitor is considered a new visit. (E170.txt)
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2. Visits - Number of visits to your site. If a visitor is idle longer than the idle-time limit, WebTrends
assumes the visit ended. If the visitor continues to browse your site after they reach the idle-time
limit, a new visit is counted. (EB04.txt)
ER252 Eng: unique visitor (EB01.txt)

Th: จํานวนผูเขาเยีย่ มชมที่ไมซา้ํ Abbr: กัน (THR45)
Concept: unique visitor
Grammatical Category: n
Feature: จํานวนคนแตละคนที่เยี่ยมชมเว็บไซตภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยตัดสินจากที่อยู IP, domain
name และ cookie
Conceptual Relation: ดู NW35
Extraction: 1. Unique Visitors - Number of unique visitors determined by IP addresses, domain
names, and cookies. (E053.txt)
2. unique visitor
A visitor that can be qualified as a unique individual within a given period of time. (E170.txt)
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NW36

SC = Subject - Measurement
คําอธิบาย: กิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือปฏิกิริยาของผูเ ยี่ยมชมเปนสิ่งที่วดั ผลการดําเนินงานของเว็บไซตได โดยมีสิ่ง
ตางๆ ทีใ่ ชเปนตัววัดดังนี้ visit duration, conversion rate, churn rate และ click-through
ER253 Eng: visit duration (E143.txt)
Th: Abbr: Concept: visit duration
Grammatical Category: n
Feature: ชวงเวลาที่ลกู คาเขาและออกจากเว็บไซต เปนสิ่งหนึง่ ที่ใชวัดความสําเร็จ
Conceptual Relation: ดู NW36
Extraction: 1. The time between the consumer entry and exit from a Web site is defined as the visit
duration (or session duration if only one site was visited during the session). (E143.txt)
2. Discussion has centred on the following measures of success:
* traffic;
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* visit duration;… A crucial measure is the duration of the visit. (E164.txt)
ER254 Eng: conversion rate (E002.txt)
Th: Abbr: Concept: conversion rate
Grammatical Category: n
Feature: อัตราที่ใชในการวัดความสําเร็จของเว็บไซต ซึง่ สามารถปรับปรุงไดดวยการเพิม่ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ และขอเสนอพิเศษของเว็บไซตนั้น
Additional Feature: อัตรารอยละของผูเยีย่ มชมที่กลายเปนผูซื้อ
(http://www.emakina.com/functions/glossary.cfm#)
Conceptual Relation: ดู NW36
Extraction: 1. Some ways to boost your conversion rate include improving navigation, simplifying
checkout process (such as one-step checkout and easily replaced passwords), and sending out emails with special offers. (E002.txt)
2. "Although JCPenney had 1.6 million fewer visitors than Best Buy in November, the company had
half a million more buyers because its conversion rate was three times higher than Best Buy's."
(E017.txt)
ER255 Eng: churn rate (E158.txt)

Th: อัตราการสูญเสียลูกคา
Abbr: (THR41)
Concept: churn rate
Grammatical Category: n
Feature: อัตราที่ลูกคาเลิกซื้อสินคาหรือบริการเนื่องจากไมพอใจในสินคาหรือบริการ
Conceptual Relation: ดู NW36
Extraction: 1. These different examples underline why companies pay such attention to the churn
rate. Companies that solely rely on onerous marketing campaigns to replace the lost customers are
prone to serious survival problems before long. (E158.txt)
2. The Strategis Group asserts that the Internet service providers endure a five-times higher churn
rate, culminating to 10 per cent monthly. The main reasons invoked were "busy signals, connection
speed and poor customer service". (E158.txt)

ER256 Eng: click-through (EB01.txt)

Th: จํานวนครั้งทีม่ ีผูคลิ้กลงบน Abbr: โฆษณา (THR26)
Concept: click-through
Grammatical Category: n
Feature: จํานวนครั้งที่ผูเยีย่ มชมคลิก banner เพื่อไปยังเว็บไซตของผูโฆษณา เปนสิง่ หนึ่งที่ใชวดั กิจกรรมใน
เว็บไซต
Conceptual Relation: ดู NW36
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Extraction: 1. A Click-Through is an accurate count of the number of times that a user left a
publisher's Web site and successfully arrived at an advertiser's Web site. (E170.txt)
2. Web publishers were arguing that the problem with activity-based measures like click-through or
interactivity is that the Web publishers cannot be held responsible for activity related to an
advertisement. (EB04.txt)
ER257 Eng: click (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: click-through
Grammatical Category: n
Feature: จํานวนครั้งที่ผูเยีย่ มชมคลิกโฆษณาเพื่อไปยังเว็บไซตของผูโฆษณา มีความหมายเดียวกับ ad click
Conceptual Relation: ดู NW36
Extraction: 1. Clicks (or ad clicks): every time a visitor clicks on an advertising banner to access the
advertiser's Web site. (EB04.txt)
2. clicks/adclicks
The number of times that an ad has been clicked by visitors. A measure of response to an ad
placement. [TRAFFIC] (E170.txt)
ER258 Eng: ad click (EB04.txt)
Th: Abbr: Concept: click-through
Grammatical Category: n
Feature: จํานวนครั้งที่ผูใชคลิก ad banner เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูโฆษณา
Conceptual Relation: ดู NW36
Extraction: 1. ad clicks
The number of times users "click" on an ad banner to request additional information from the
advertiser. (E170.txt)
2. Clicks (or ad clicks): every time a visitor clicks on an advertising banner to access the advertiser's
Web site. (EB04.txt)

ภาคผนวก ค

บันทึกขอมูลศัพท
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สัญลักษณและรหัสที่ใชในบันทึกขอมูลศัพท
X!Y
(ABBR)
(SYN)
(ANT)
(EBxx.txt)
(Exxx.txt)
(THRxx)
(TRxxx)

-

X เปนหมวดใหญ Y เปนหมวดยอยของ X
ตัวยอ
คําพอง
คําตรงขาม
แฟมขอมูลหนังสือจากคลังขอมูลภาษา
แฟมขอมูลเอกสารจากคลังขอมูลภาษา
เอกสารอางอิงภาษาไทย
รายการในบันทึกขอมูลศัพท

TR001 Eng: electronic business (EB01.txt)
Th: ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (THR18)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic business
Definition: การทําธุรกรรมทุกขั้นตอนในธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนเรื่องของการซื้อขาย การติดตอ
ประสานงาน รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสํานักงาน (THR22)
Illustration: The term electronic business also includes the exchange of information not directly
related to the actual buying and selling of goods. (EB01.txt)
Note: ยังไมมีนิยามที่ยอมรับกันอยางเปนสากล
Linguistic Specification: (SYN) e-business (EB01.txt), (ABBR) EB (E104.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002)
TR002 Eng: electronic commerce (EB01.txt)

Th: พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (THR09), อีคอมเมิรซ
(THR12)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic business
Definition: สวนหนึ่งของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสที่เปนเรื่องของการซือ้ ขายขอมูล ผลิตภัณฑ และบริการผาน
เครือขายคอมพิวเตอรที่ประกอบขึ้นเปนอินเทอรเน็ต
Illustration: Electronic commerce is defined as buying and selling of product, services or information
via computer networks, mainly the Internet. (E157.txt)
Note: ยังไมมีนิยามที่ยอมรับกันอยางเปนสากล
Linguistic Specification: (SYN) e-commerce (EB01.txt), E-commerce (E037.txt), E-Commerce
(E049.txt), e-Commerce (E139.txt), eCommerce (EB01.txt), ecommerce (EB02.txt), Internet
commerce (EB01.txt), (ABBR) EC (EB01.txt)
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Cross-reference: electronic business (TR001)
TR003 Eng: business-to-business (EB01.txt)
Th: ธุรกิจกับธุรกิจ, บีทูบี (THR40)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กระทําระหวางองคกรธุรกิจกับองคกรธุรกิจ
Illustration: We prefer to use business-to-business (b2b) to denote dynamic systems relationships
between business partners. (EB02.txt)
Note: Linguistic Specification: (SYN) business to business (E102.txt), Business-to-Business (E056.txt),
Business to Business (E104.txt), (ABBR) B2B (EB04.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002), business-to-consumer (TR004), business-togovernment (TR005), consumer-to-consumer (TR006)
TR004 Eng: business-to-consumer (EB01.txt)
Th: ธุรกิจกับผูบริโภค (THR10), บีทูซี (THR40)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กระทําระหวางองคกรธุรกิจกับผูบริโภค
Illustration: Business-to-consumer and business-to-business are useful distinctions that help us
direct activities and investments in ecommerce. (E002.txt)
Note: Linguistic Specification: (SYN) business to consumer (E056.txt), Business-to-Consumer (E127.txt),
Business to Consumer (E114.txt), (ABBR) B2C (EB04.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002), business-to-business (TR003), business-togovernment (TR005), consumer-to-consumer (TR006)
TR005 Eng: business-to-government (E173.txt) Th: ธุรกิจกับรัฐบาล, บีทูจี (THR40)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กระทําระหวางองคกรธุรกิจกับรัฐบาล
Illustration: Although business-to-government isn't likely to eclipse the overall size of the business-tobusiness market--estimated at anywhere from $3 trillion to $50 trillion annually by 2005--government
e-commerce is a potentially large market. (E173.txt)
Note: Linguistic Specification: (SYN) business to government (E104.txt), (ABBR) B2G (E104.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002), business-to-business (TR003), business-toconsumer (TR004), consumer-to-consumer (TR006)
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TR006 Eng: consumer-to-consumer (EB02.txt)
Th: ผูบริโภคกับผูบริโภค, ซีทูซี (THR40)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กระทําระหวางผูบริโภคกับผูบริโภค
Illustration: While this solution is extremely convenient for buyers who already hold credit cards, and
is a good model for consumer-to-consumer (C2C) payments, such as those required at auction
sites, it's not really an improvement, as far as I can tell, over credit card payments for business-toconsumer (B2C) transactions. (E032.txt)
Note: Linguistic Specification: (SYN) Consumer to Consumer (E104.txt), (ABBR) C2C (EB04.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002), business-to-business (TR003), business-toconsumer (TR004), business-to-government (TR005)
TR007 Eng: portal (EB01.txt)
Th: เว็บทา (THR30)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหนึ่งที่เปนแหลงขอมูลในเรื่องตางๆ โดยมีการเชื่อมโยงไปสูเว็บไซต
อื่นๆ ที่ใหขอมูลนั้น
Illustration: A portal is referred to a site that serves as the "port of entry" onto the web. Portals are
designed to give web users the information they need as they first enter the WWW. (EB01.txt)
Note: ปจจุบันมีบริการเสริมตางๆ เพื่อดึงดูดผูใช เชน บริการ e-mail และพื้นที่สรางเว็บเพจ มีรายไดจากคา
โฆษณาหรือคาธรรมเนียมตามแตขอตกลง
Linguistic Specification: Cross-reference: search engine (TR008), directory (TR009), horizontal portal (TR010), vertical portal
(TR011)
TR008 Eng: search engine (EB01.txt)
Th: เว็บไซตบริการคนหาขอมูล, เสิรชเอนจิน
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!portal
Definition: เว็บทาประเภทหนึ่งทีใ่ หบริการคนหาขอมูลดวยคําสําคัญ
Illustration: Anyone can submit its URL to a search engine and be listed. (EB04.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
2. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
3. เว็บไซตประเภทนี้จะใชโปรแกรมสไปเดอรในการรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตตางๆ มาจัดทําดรรชนี แลว
แสดงผลเปนจุดเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บเพจที่มีคําสําคัญตามที่ผูคนหาระบุ
4. ศัพทคํานี้มีสองมโนทัศนคือ มโนทัศนที่เปนเว็บไซตกับมโนทัศนที่เปนโปรแกรม
Linguistic Specification: Cross-reference: portal (TR007), directory (TR008), search engine (TR040)
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TR009 Eng: directory (EB01.txt)
Th: เว็บไซตสารบบ, ไดเร็กทอรี
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!portal
Definition: เว็บทาประเภทหนึ่งทีใ่ หบริการคนหาขอมูลโดยแบงขอมูลเปนหมวดหมู
Illustration: The correct choice of a category is important because the user navigates through the
directory and may not find the site if it is categorized differently than expected by the visitor.
(EB01.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติที่มีอยูเดิมคือคําวา “สารบบ (directory)” (THR34) แลวเพิ่มคําวา
“เว็บไซต” เพื่อระบุขอบเขตมโนทัศน
2. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
3. ขอมูลที่ใหบริการเปนการเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเว็บไซตนั้นๆ ซึ่งจะไดรับการประเมินกอนวาสมควรนํามา
รวบรวมไวในฐานขอมูลหรือไม
Linguistic Specification: (SYN) Web directory (EB02.txt), Internet directory (EB03.txt), online directory
(EB02.txt)
Cross-reference: portal (TR007), search engine (TR008)
TR010 Eng: horizontal portal (E055.txt)
Th: เว็บทาทั่วไป
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!portal
Definition: เว็บทาที่ใหบริการขอมูลในเรื่องตางๆ
Illustration: The Client Help Desk even mentions "horizontal portals" (e.g. Yahoo!, see above) adding
that these are "all-purpose portals." (E055.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
2. เว็บทาชนิดนี้มีรายไดจากคาโฆษณาหรือคาสมาชิกและคาธรรมเนียม
Linguistic Specification: (ANT) vertical portal (EB02.txt)
Cross-reference: portal (TR007), vertical portal (TR011)
TR011 Eng: vertical portal (EB02.txt)
Th: เว็บทาเฉพาะดาน
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!portal
Definition: เว็บทาที่ใหบริการขอมูลเฉพาะดาน
Illustration: Few companies as yet have made the transition to the new thinking about intermediary
roles that we explore in the section "Role Types," though vertical portals (or vortals) are starting to
address the directory needs of specific industries and interest groups. (EB02.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
2. เว็บทาชนิดนี้มีรายไดจากคาโฆษณาหรือคาสมาชิกและคาธรรมเนียม
Linguistic Specification: (SYN) vortal (EB02.txt), (ANT) horizontal portal (E055.txt)
Cross-reference: portal (TR007), horizontal portal (TR010)
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TR012 Eng: electronic publishing (EB01.txt)
Th: ผูใหบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหนึ่งที่ใหบริการขอความ ขอมูล รูปภาพ เสียง หรือสื่อประสม
Illustration: We also need to consider the impact of electronic publishing on the cyber book retailing
business with a long-term perspective. (EB04.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพทและทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. เว็บไซตประเภทนี้ เชน หนังสือพิมพหรือนิตยสารแบบออนไลน มีรายไดจากคาโฆษณา คาธรรมเนียม หรือคา
สินคาและบริการตามแตขอตกลง
Linguistic Specification: Cross-reference: electronic commerce (TR002), content provider (TR013)
TR013 Eng: content provider (EB02.txt)
Th: ผูใหบริการเนื้อหา
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหนึ่งที่ใหบริการขอมูลและเนื้อหาตางๆ รวมไปถึงการสรางเว็บเพจหรือ
แปลเว็บไซต
Illustration: You can work with a content provider who writes these pages, and each language
section of your Web site will start taking on a life of its own, as well as the characteristics (even
visually) of that culture. (E069.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. เว็บไซตชนิดนี้มีรายไดจากคาธรรมเนียมหรือคาสมาชิก และคาสินคาหรือบริการ
Linguistic Specification: Cross-reference: electronic commerce (TR002), electronic publishing (TR012)
TR014 Eng: online auction (EB02.txt)
Th: การประมูลออนไลน
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบหนึ่งที่เปนการแขงขันกันเสนอราคาสินคา และผูชนะที่ไดสินคาไปคือผูที่
บรรลุเงื่อนไขในการซื้อขายนั้น
Illustration: Bidders participating from different locations, and the ability to alter the length of time the
online auction takes, make a world of difference. (E116.txt)
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: (SYN) on-line auction (EB01.txt), electronic auction (EB04.txt), e-auction
(E116.txt), Internet auction (EB04.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002), forward auction (TR015), reverse auction (TR016),
Dutch auction (TR017), English auction (TR018), Yankee auction (TR019), sealed bid auction
(TR020)
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TR015 Eng: forward auction (E116.txt)
Th: การประมูลขาย
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!online auction
Definition: การประมูลออนไลนที่จัดขึ้นเพื่อดําเนินการขายสินคา
Illustration: Competitive bidding usually gets more advantageous prices for the seller on forward
auctions and for the buyer on reverse auctions. (E133.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: (ANT) reverse auction (E057.txt)
Cross-reference: online auction (TR014), reverse auction (TR016)
TR016 Eng: reverse auction (E057.txt)
Th: การประมูลซื้อ
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!online auction
Definition: การประมูลออนไลนที่จัดขึ้นเพื่อดําเนินการซื้อสินคา
Illustration: In a reverse auction, a single buyer posts a description of needed goods or services on a
marketplace for multiple sellers to bid on. (E133.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: (ANT) forward auction (E116.txt)
Cross-reference: online auction (TR014), forward auction (TR015)
TR017 Eng: Dutch auction (E004.txt)
Th: การประมูลแบบดัตช
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!online auction
Definition: การประมูลออนไลนที่ราคาประมูลเริ่มตนจะตัง้ ไวสูง แลวคอยๆ ลดลงมา และสิ้นสุดการประมูลทันที
เมื่อมีผูตกลงประมูล
Illustration: In a Dutch auction, the auctioneer begins with a high starting price at which level no one
is expected to bid and then lowers the bid gradually until someone buys (See "Bidwords," above.)
(E004.txt)
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: Cross-reference: online auction (TR014), English auction (TR018), Yankee auction (TR019), sealed
bid auction (TR020)
TR018 Eng: English auction (E004.txt)
Th: การประมูลแบบอังกฤษ
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!online auction
Definition: การประมูลออนไลนสําหรับประมูลสินคารายการละหนึ่งชิ้น โดยเริม่ ดวยราคาขั้นต่าํ สุด และผูชนะ
คือผูที่ใหราคาสูงสุด
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Illustration: An English auction starts the bidding at the lowest acceptable price and solicits
successively higher bids until the auction is closed. The highest bidder wins. (E133.txt)
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. ในระหวางการประมูลจะบอกเฉพาะราคาสูงสุดที่มีผูประมูลในขณะนั้น
Linguistic Specification: Cross-reference: online auction (TR014), Dutch auction (TR017), Yankee auction (TR019), sealed bid
auction (TR020),
TR019 Eng: Yankee auction (E004.txt)
Th: การประมูลแบบแยงกี
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!online auction
Definition: การประมูลออนไลนที่นําสินคาชนิดเดียวในปริมาณมากมาเสนอใหประมูล โดยตัดสินผูชนะจาก
ราคา ปริมาณ และเวลาในการประมูลตามลําดับ
Illustration: The Yankee auction is a multi-item version of the English auction, where winners are
determined by ranking bids according to highest price, then by largest quantity, then by earliest
time. (E004.txt)
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. คลายกับการประมูลแบบอังกฤษตรงที่ผูชนะคือผูยื่นประมูลในราคาสูงสุด แตตางกันที่สินคาในการประมูลนี้
มีปริมาณมาก และผูยื่นประมูลสามารถระบุปริมาณสินคาที่ตองการประมูลได
Linguistic Specification: Cross-reference: online auction (TR014), Dutch auction (TR017), English auction (TR018), sealed bid
auction (TR020)
TR020 Eng: sealed bid auction (E133.txt)
Th: การประมูลลับ
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!online auction
Definition: การประมูลออนไลนที่ไมเปดเผยราคาของผูประมูลคนใด ใหยื่นประมูลเพียงครั้งเดียว และผูชนะคือ
ผูยื่นประมูลสูงสุด
Illustration: The sealed bid auction knows two versions: the first price sealed bid auction, and the
Vickrey auction in which the price is that of the second highest bid. (E146.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
2. การประมูลรูปแบบนี้มีสองประเภทคือ การประมูลลับราคาสูงสุด และ การประมูลลับราคารอง หรือการ
ประมูลแบบวิกครีย
Linguistic Specification: Cross-reference: online auction (TR014), Dutch auction (TR017), English auction (TR018), Yankee
auction (TR019), first price sealed bid auction (TR021), second price sealed bid auction (TR022)

250
TR021 Eng: first price sealed bid auction
Th: การประมูลลับราคาสูงสุด
(E146.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: online auction!sealed bid auction
Definition: การประมูลลับที่ผูชนะคือผูยื่นประมูลในราคาสูงสุด
Illustration: The introduction presented already the main versions: English auction, first price sealed
bid auction, and Dutch auction. (E146.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: Cross-reference: online auction (TR014), Dutch auction (TR017), English auction (TR018), Yankee
auction (TR019), sealed bid auction (TR020), second price sealed bid auction (TR022)
TR022 Eng: second price sealed bid auction
Th: การประมูลลับราคารอง
(E146.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: online auction!sealed bid auction
Definition: การประมูลลับที่ผูชนะคือผูยื่นประมูลในราคาสูงสุด แตจะชําระเงินตามราคาประมูลสูงสุดอันดับ
สองเทานั้น
Illustration: A fourth member of this category is the second price sealed bid auction, also called the
Vickrey auction, in which the winner has to pay only the second highest bid price. (E146.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: (SYN) Vickrey auction (E133.txt)
Cross-reference: online auction (TR014), Dutch auction (TR017), English auction (TR018), Yankee
auction (TR019), sealed bid auction (TR020), first price sealed bid auction (TR021)
TR023 Eng: electronic store (EB04.txt)
Th: รานคาอิเล็กทรอนิกส
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหนึ่งที่ขายสินคาและบริการโดยมีลักษณะเปนรานคารานเดียว
Illustration: Manufacturers may sell their own products on the Internet if their electronic stores have
high visibility. (EB04.txt)
Note: บั ญ ญั ติ ศั พ ท ด ว ยวิ ธี อิ ง ศั พ ท บั ญ ญั ติ ห ลั ก ของกลุ ม คื อ คํ า ว า “พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (electronic
commerce)” (TR002)
Linguistic Specification: (SYN) e-store (EB04.txt), online store (EB02.txt), on-line store (EB01.txt),
virtual store (EB01.txt), electronic storefront (EB04.txt), e-storefront (E012.txt), online storefront
(EB01.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002), electronic mall (TR024)
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TR024 Eng: electronic mall (EB01.txt)
Th: ศูนยการคาอิเล็กทรอนิกส
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหนึ่งที่ขายสินคาและบริการโดยมีลักษณะเปนแหลงรวมรานคาหรือ
สินคาจากผูผลิตหลายราย
Illustration: An EC initiative may include such EC projects as creating a storefront, extranet, or an
electronic mall. (EB04.txt)
Note: บั ญ ญั ติ ศั พ ท ด ว ยวิ ธี อิ ง ศั พ ท บั ญ ญั ติ ห ลั ก ของกลุ ม คื อ คํ า ว า “พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (electronic
commerce)” (TR002)
Linguistic Specification: (SYN) e-mall (EB04.txt), online mall (EB02.txt), on-line mall (E114.txt), virtual
mall (EB04.txt), electronic shopping mall (EB01.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002), electronic store (TR023), electronic distributor
(TR025), electronic broker (TR026)
TR025 Eng: electronic distributor (EB04.txt)
Th: ตัวแทนจําหนายอิเล็กทรอนิกส
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!electronic mall
Definition: ศูนยการคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนคนกลางผูรับผิดชอบในการจําหนายสินคาและการชําระเงินทาง
อินเทอรเน็ต
Illustration: As briefly defined in section 2.4, an electronic distributor takes full responsibility for
fulfilling orders and collecting payment. (EB04.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา “ศูนยการคาอิเล็กทรอนิกส (electronic mall)”
(TR024)
Linguistic Specification: (SYN) e-distributor (E066.txt), online distributor (E097.txt)
Cross-reference: electronic mall (TR024), electronic broker (TR026)
TR026 Eng: electronic broker (EB04.txt)
Th: นายหนาอิเล็กทรอนิกส
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!electronic mall
Definition: ศูนยการคาอิเล็กทรอนิกสที่นําผูซื้อและผูขายมาพบกันทางอินเทอรเน็ต
Illustration: Electronic brokers only introduce suppliers who deal with the items that the customers
are looking for. (EB04.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา “ศูนยการคาอิเล็กทรอนิกส (electronic mall)”
(TR024)
Linguistic Specification: (SYN) e-broker (EB04.txt), online broker (EB02.txt)
Cross-reference: electronic mall (TR024), electronic distributor (TR025)
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TR027 Eng: online stock trading (EB02.txt)
Th: การซื้อขายหลักทรัพยออนไลน
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหนึ่งที่เปนการซือ้ ขายหลักทรัพยตางๆ
Illustration: Online stock trading has become a popular use of the Internet. Financial institutions that
sell stocks and bonds over the Internet provide customers with stock and bond tracking services
and the ability to trade online. (EB03.txt)
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: (SYN) online trading (EB04.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002)
TR028 Eng: electronic marketplace (EB02.txt)
Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (THR28)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหนึ่งที่เปนแหลงรวมผูซ อื้ และผูขายจํานวนมากซึ่งมักเปนองคกรธุรกิจ
และดําเนินการซื้อขายระหวางกันผานอินเทอรเน็ต
Illustration: Electronic marketplaces are specifically designed to enable multiple buyers and multiple
sellers to interact and to collaborate. (E159.txt)
Note: Linguistic Specification: (SYN) e-marketplace (E058.txt), e-Marketplace (E057.txt), digital
marketplace (E070.txt), hub (EB02.txt), exchange (EB02.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002)
TR029 Eng: horizontal marketplace (E141.txt)
Th: ตลาดกลางทั่วไป
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!
electronic marketplace
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่เปนแหลงซื้อขายสินคาและบริการที่หลากหลายระหวางองคกรธุรกิจ
Illustration: But a manufacturer of office cubicles might lean towards a horizontal marketplace with
an office furniture and equipment category. (E141.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีองิ ศัพทที่บัญญัติไวคือคําวา “เว็บทาทั่วไป (horizontal portal)” (TR010)
2. พบคําวา “horizontal exchange”
(http://www.aug.edu/~sbamdm/ecommerce/Lecture/lecture11.htm)
Linguistic Specification: (SYN) horizontal e-marketplace (E058.txt), horizontal digital marketplace
(E070.txt)
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), vertical marketplace (TR030)
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TR030 Eng: vertical marketplace (E141.txt)
Th: ตลาดกลางเฉพาะดาน
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!
electronic marketplace
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่เปนแหลงซื้อขายสินคาและบริการเฉพาะดานระหวางองคกรธุรกิจ
Illustration: A veterinary supplier, for example, would prefer a vertical marketplace targeted at the
veterinary industry over a horizontal marketplace aimed at indirect goods. (E141.txt)
Note: บัญญัติศัพทดว ยวิธอี ิงศัพทที่บัญญัติไวคือคําวา “เว็บทาเฉพาะดาน (vertical portal)” (TR011)
Linguistic Specification: (SYN) vertical e-marketplace (E058.txt), vertical exchange (E070.txt)
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), horizontal marketplace (TR029)
TR031 Eng: public marketplace (E141.txt)
Th: ตลาดกลางสาธารณะ
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!
electronic marketplace
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่รวมผูซื้อและผูขายจํานวนมาก โดยไมมีผูซื้อหรือผูขายรายใดเปนเจาของ
หรือควบคุมตลาด และสินคาในตลาดเปนสินคาและบริการทั่วไป
Illustration: Public marketplaces are good choices for sellers and buyers interested in ordinary, nonproduction goods and services. (E141.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: (SYN) public exchange (E003.txt), (ANT) private marketplace (E070.txt)
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), horizontal marketplace (TR029), vertical
marketplace (TR030), private marketplace (TR032)
TR032 Eng: private marketplace (E070.txt)
Th: ตลาดกลางสวนตัว
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!
electronic marketplace
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่จํากัดสมาชิก โดยอาจมีผซู อื้ รายเดียวและผูขายหลายราย หรือผูขายราย
เดียวและผูซื้อหลายราย มักเปนตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการเฉพาะดาน
Illustration: Private marketplaces restrict membership to preserve some affinity around a particular
product or service or an industry. (E141.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. มีความปลอดภัยดานขอมูลการคามากกวาตลาดกลางสาธารณะ เนื่องจากเปนการทําธุรกิจภายในกลุมของ
ตน
Linguistic Specification: (SYN) private exchange (E003.txt), (ANT) public marketplace (E141.txt)
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), horizontal marketplace (TR029), vertical
marketplace (TR030), public marketplace (TR031)
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TR033 Eng: buyer-driven e-marketplace
Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสโดยผูซื้อ
(E172.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!
electronic marketplace
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่จัดตัง้ ขึ้นโดยกลุมผูซ ื้อเพื่อจัดซื้อสินคาจากผูขายผานทางอินเทอรเน็ต
Illustration: Of the four types of e-marketplace, buyer-driven e-marketplaces are purely business-tobusiness (B2B). (E172.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา “ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (electronic
marketplace)” (THR28)
Linguistic Specification: (SYN) buyer-oriented marketplace (EB04.txt), customer-oriented
marketplace (EB04.txt)
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), sell-driven e-marketplace (TR034), independent emarketplace (TR035), technology provider e-marketplace (TR036)
TR034 Eng: sell-driven e-marketplace (E172.txt) Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสโดยผูขาย
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!
electronic marketplace
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่จัดตัง้ ขึ้นโดยกลุมผูขายที่ตอ งการขายสินคาแบบออนไลน
Illustration: ii. sell-driven e-marketplaces - established by a consortium of suppliers/sellers that are
looking to sell their products on-line via the e-marketplace (E172.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา “ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (electronic
marketplace)” (THR28)
Linguistic Specification: (SYN) supplier-oriented marketplace (EB04.txt), seller-oriented marketplace
(EB04.txt)
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), buyer-driven e-marketplace (TR033), independent
e-marketplace (TR035), technology provider e-marketplace (TR036)
TR035 Eng: independent e-marketplace
Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสอิสระ
(E172.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!
electronic marketplace
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่จัดตัง้ ขึ้นโดยองคกรอิสระ มีรายไดจากการดําเนินงานตลาดโดยเปน
ตัวแทนของผูซื้อและผูขาย
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Illustration: iii. independent e-marketplaces - established by independent organisations, whose main
motivation is to obtain revenues through operating the marketplace on behalf of buyers/sellers.
(E172.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา “ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (electronic
marketplace)” (THR28)
Linguistic Specification: (SYN) intermediary-oriented marketplace (EB04.txt)
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), buyer-driven e-marketplace (TR033), sell-driven emarketplace (TR034), technology provider e-marketplace (TR036)
TR036 Eng: technology provider e-marketplace Th: ตลาดกลางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยผู ใ หบ ริ ก าร
(E172.txt)
เทคโนโลยี
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!
electronic marketplace
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่จัดตัง้ ขึ้นโดยผูใหบริการเทคโนโลยีตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
Illustration: iv. technology provider e-marketplaces - established by an e-marketplace technology
provider. These are very similar in principal to independent e-marketplaces, but the motivation for
the technology provider to set up the e-marketplace can be quite different to those of a company
establishing an independent marketplace. (E172.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา “ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (electronic
marketplace)” (THR28)
Linguistic Specification: Cross-reference: electronic marketplace (TR028), buyer-driven e-marketplace (TR033), sell-driven emarketplace (TR034), independent e-marketplace (TR035)
TR037 Eng: market maker (EB04.txt)
Grammatical Category: noun

Th: ผูบริหารตลาด (THR28)
Subject Field: electronic commerce!
electronic marketplace
Definition: ผูที่จัดตัง้ และดูแลการดําเนินงานของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในดานตางๆ ใหเปนไปดวยความ
ราบรื่น
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Illustration: The market maker assumes the responsibility of e-Marketplace administration and
performs maintenance tasks to ensure that the e-Marketplace is open for business. (E058.txt)
Note: 1. หนาที่ของผูบริหารตลาดมีตั้งแตควบคุมการดําเนินงานของตลาดไปจนถึงจัดหาสิ่งจําเปนพื้นฐาน
ลงทะเบียนสมาชิก และใหการสนับสนุนและบริการแกเหลาสมาชิก
2. ในความหมายอีกนัยหนึ่งหมายถึง "ผูกําหนดทิศทางของตลาดใหเปนไปตามความตองการของตน”*
Linguistic Specification: Cross-reference: electronic marketplace (TR028)
TR038 Eng: online merchant (EB01.txt)
Th: ผูคาออนไลน*
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการขายสินคาหรือบริการโดยใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง*
Illustration: Once a merchant account and third party processor have been selected and
established, an online merchant can begin to accept credit card payments. (E030.txt)
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: (SYN) on-line merchant (EB01.txt), Internet merchant (EB01.txt), Web
merchant (EB04.txt), web merchant (E020.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002)
TR039 Eng: navigation bar (EB02.txt)
Th: แถบนําทาง
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!Web site
Definition: สวนหนึ่งของเว็บไซตพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสที่เปนชุดตัวเลือกที่มกี ารเชื่อมโยงซึง่ จะนําผูคลิกไปยัง
สวนตางๆ ในเว็บไซต
Illustration: The basic commercial Website pattern has established itself and can be summed up by
the typical navigation bar: home | products | services | jobs | about | contact. (EB02.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: Cross-reference: hyperlink (TR125)

*
*
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TR040 Eng: search engine (EB01.txt)
Th: โปรแกรมคนหา (THR35)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!Web site
Definition: สวนหนึ่งของเว็บไซตพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสที่เปนโปรแกรมสําหรับคนหาเอกสารโดยใชคําสําคัญที่
ระบุ แลวแสดงตําแหนงหรือรายการเอกสารที่พบคําสําคัญนั้น
Illustration: The search engine finds any reference to a given word on that site. (EB03.txt)
Note: ศัพทคํานี้มีสองมโนทัศนคือ มโนทัศนที่เปนเว็บไซตกับมโนทัศนที่เปนโปรแกรม
Linguistic Specification: (SYN) site search engine (EB03.txt), on-site search engine (E117.txt)
Cross-reference: search engine (TR008)
TR041 Eng: online catalog (EB01.txt)
Th: แคตะล็อกออนไลน
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!Web site
Definition: สวนหนึ่งของเว็บไซตพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสที่คลายกับแคตะล็อกธรรมดาแตใหบริการแบบออนไลน
มีคําอธิบายและรูปภาพของผลิตภัณฑพรอมดวยขอมูลอื่นๆ สําหรับโฆษณาและใหขอมูลแกลูกคา โดยที่ลูกคา
สามารถคนหาสินคาที่ตองการได
Illustration: For merchants, the objective of online catalogs is to advertise and promote products and
services, whereas the purpose of catalogs to the customer is to provide a source of information on
products and services.
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: (SYN) electronic catalog (EB04.txt)
Cross-reference: shopping cart (TR042)
TR042 Eng: shopping cart (EB01.txt)
Th: รถเข็น (THR24)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!Web site
Definition: สวนหนึ่งของเว็บไซตพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสที่เปนอุปกรณทําหนาที่เสมือนรถเข็นสินคาที่ลูกคาใช
รวบรวมสินคาระหวางการเลือกซือ้ เพื่อนําไปชําระเงินตอไป โดยสามารถเพิ่มหรือลบรายการสินคาในระหวาง
ทางได
Illustration: Suppose Tom has selected a PC from JCPenney. Tom can then place the items in the
shopping cart and click the checkout button to order. (EB04.txt)
Note: ไอคอนของโปรแกรมนี้อาจเปนรูปรถเข็นหรือตะกราสินคา
Linguistic Specification: (SYN) electronic shopping cart (EB04.txt), virtual shopping cart (EB03.txt)
Cross-reference: online catalog (TR041)
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TR043 Eng: domain name (EB01.txt)
Th: ชื่อโดเมน (THR08), ชื่อเขต (THR34)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!Web site
Definition: ชื่อที่บอกแหลงที่อยูของเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต
Illustration: Choosing a domain name that is easy to remember is particularly important for repeat
customers who may want to return to the site quickly without going through a search engine.
(E014.txt)
Note: ชื่ อโดเมนแบ งเป นส ว นๆ ดว ยจุ ด เรีย กเปน ระดับ ตา งๆ เริ่ มจากขวาสุ ดไปทางซ ายของชื่ อ โดยนั บ
ตามลําดับ เชน top-level domain, second-level domain, third-level domain และ fourth-level domain
เปนตน
Linguistic Specification: Cross-reference: top-level domain (TR044), generic top-level domain (TR045), country code toplevel domain (TR046), cybersquatter (TR047)
TR044 Eng: top-level domain (EB01.txt)
Th: สกุลโดเมน*
Grammatical Category: noun
Subject Field: Web site!domain name
Definition: สวนที่อยูทางขวาสุดของชื่อโดเมน ซึง่ บอกสังกัดหรือชนิดของเว็บไซตนั้น
Illustration: One of the ways that has been proposed to minimize the disputes over domain names is
to allow additional top-level domains (e.g., tv, which would produce an address like www.abc.tv)
and to permit additional companies to administer the new domains (Hakala and Richard 1996).
(EB04.txt)
Note: Linguistic Specification: (SYN) Top Level Domain (EB02.txt), (ABBR) TLD (EB02.txt)
Cross-reference: domain name (TR043), generic top-level domain (TR045), country code top-level
domain (TR046)
TR045 Eng: generic top-level domain (E150.txt) Th: สกุลโดเมนระดับสากล*
Grammatical Category: noun
Subject Field: domain name!top-level domain
Definition: สกุลโดเมนที่ประกอบดวยตัวอักษรอยางนอยสามตัวสําหรับการใชงานในระดับสากล

*
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Illustration: There are currently only three top-level domains available for registration by anyone,
regardless of their country of origin or the nature of their business: .com, .net and .org. These
domain names are referred to as "generic" top-level domains, or "gTLDs." (E150.txt)
Note: ปจจุบันมี 14 สกุลที่ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน ไดแก .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org, .biz,
.info, .name, .pro, .aero, .coop และ .museum มีหาสกุลที่ผูจดทะเบียนสามารถจดไดโดยไมมีขอจํากัด คือ
.com, .net, .org, .biz และ .info สวนสกุลอื่นๆ จะจดทะเบียนไดก็ตอเมื่อเปนเว็บไซตที่ตรงตามวัตถุประสงค
ของสกุลนั้น เชน .museum สําหรับเว็บไซตพิพิธภัณฑ หรือ .pro สําหรับเว็บไซตของผูที่ประกอบวิชาชีพตางๆ
เชน ทนายความและแพทย
Linguistic Specification: (ABBR) gTLD (E150.txt)
Cross-reference: domain name (TR043), top-level domain (TR044), country code top-level domain
(TR046)
TR046 Eng: country code top-level domain
Th: สกุลโดเมนระดับประเทศ*
(EB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: domain name!top-level domain
Definition: สกุลโดเมนที่ประกอบดวยตัวอักษรสองตัวซึง่ เปนรหัสประเทศ ใชสาํ หรับประเทศตางๆ
Illustration: Other top-level domains popularly advertised for registration by anyone, such as ".tv" and
".md," are actually top-level domains assigned to particular countries as country code top-level
domains (".tv" is the country code for Tuvalu, and ".md" is the country code for Moldova). (E150.txt)
Note: Linguistic Specification: (ABBR) ccTLD (http://www.udel.edu/alex/dictionary.html)
Cross-reference: domain name (TR043), top-level domain (TR044), generic top-level domain (TR045)
TR047 Eng: cybersquatter (E128.txt)
Th: ผูจับจองชื่อโดเมน
Grammatical Category: noun
Subject Field: Web site!domain name
Definition: ผูที่จดชื่อโดเมนเพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
Illustration: In less than two years, WIPO has received more than 3,000 complaints from people and
companies concerning cybersquatters, who are usually accused of registering their sites under
names to which they have no legitimate claim and trying to make big profits by selling them.
(E128.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท

*
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2. พบคําวา “cyber squatter” (http://www.tannedfeet.com/cybersquatting.htm)
3. cybersquatter อาจหมายรวมถึงผูที่ละเมิดสิทธิ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ดวยก็ได แตปจจุบันนิยมใชใน
ความหมายตามนิยามทีใ่ หไวนี้ การแสวงหาผลประโยชนดงั กลาว เชน การจดชื่อโดเมนดวยชื่อทางการคาของ
สินคาชนิดหนึง่ แลวนําชื่อโดเมนนั้นไปขายใหแกเจาของสินคา
Linguistic Specification: (SYN) cyber-squatter (E029.txt)
Cross-reference: domain name (TR043)
TR048 Eng: Web hosting (EB04.txt)
Th: การรับฝากเว็บไซต, เว็บโฮสติ้ง
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!Web site
Definition: การบริการพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับเก็บขอมูลเว็บไซตเพื่อเผยแพรทางอินเทอรเน็ต
Illustration: The upside of outsourcing your Web hosting is that you can count on greater uptime,
more reliable network access, and cost savings right from the beginning. (E038.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
2. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
3. นอกจากการบริการพื้นที่แลวยังรวมถึงบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 24 ชั่วโมง และความชวยเหลือทางเทคนิค
ตางๆ
Linguistic Specification: (SYN) web hosting (E012.txt)
Cross-reference: shared hosting (TR049), dedicated hosting (TR050), co-location (TR051), Web host
(TR052)
TR049 Eng: shared hosting (E014.txt)
Th: การรับฝากเว็บไซตโดยใชพื้นที่รวมกัน*
Grammatical Category: noun
Subject Field: Web site!Web hosting
Definition: การรับฝากเว็บไซตในลักษณะเก็บขอมูลเว็บไซตหลายๆ แหงไวในเซิรฟเวอรเดียว
Illustration: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's
web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: Web hosting (TR048), dedicated hosting (TR050), co-location (TR051), Web host
(TR052)
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TR050 Eng: dedicated hosting (E014.txt)
Th: การรับฝากเว็บไซตแบบเชาเซิรฟเวอร
Grammatical Category: noun
Subject Field: Web site!Web hosting
Definition: การรับฝากเว็บไซตในลักษณะเก็บขอมูลไวในเซิรฟเวอรที่สงวนไวสําหรับเว็บไซตรายเดียว
Illustration: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's
web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: Cross-reference: Web hosting (TR048), shared hosting (TR049), co-location (TR051), Web host
(TR052)
TR051 Eng: co-location (E014.txt)
Th: การรับฝากเครื่องเซิรฟเวอร
Grammatical Category: noun
Subject Field: Web site!Web hosting
Definition: การรับฝากเว็บไซตในลักษณะรับฝากทัง้ เครื่องเซิรฟเวอรซึ่งมีขอมูลเว็บไซตของลูกคา เพื่อเชื่อมตอ
โดยตรงกับชองสัญญาณอินเทอรเน็ตขนาดใหญ
Illustration: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's
web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทที่มีผูบัญญัติไววา “บริการรับฝากเครื่องเซิรฟเวอร (co-location)” (THR56)
2. การเชื่อมตอโดยตรงนี้จะทําใหสามารถเรียกดูเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว
Linguistic Specification: Cross-reference: Web hosting (TR048), shared hosting (TR049), dedicated hosting (TR050), Web
host (TR052)
TR052 Eng: Web host (E071.txt)
Th: ผูใหบริการรับฝากเว็บไซต, เว็บโฮสต
Grammatical Category: noun
Subject Field: Web site!Web hosting
Definition: บริษัทที่ใหบริการพื้นที่ในการจัดตัง้ เว็บไซต เครื่องมือ คําแนะนํา และทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน
สําหรับเว็บไซต และทําใหผูใชอินเทอรเน็ตเขาถึงเว็บไซตนั้นได
Illustration: Nearly 80% of respondents who are outsourcing have signed service-level agreements,
and 75% said they are able to monitor the performance and availability of their e-commerce
applications at the Web host. (E071.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
2. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท

262
Linguistic Specification: (SYN) web host (E111.txt)
Cross-reference: Web hosting (TR048), shared hosting (TR049), dedicated hosting (TR050), colocation (TR051), Web host (TR052)
TR053 Eng: Webmaster (EB04.txt)
Th: ผูดูแลเว็บ (THR34), เว็บมาสเตอร (THR38)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!Web site
Definition: ผูที่ทําหนาที่ดูแลความเรียบรอยของเว็บไซตในทุกๆ ดานรวมถึงการปรับปรุงขอมูล
Illustration: Many ecommerce Websites have been set up to take orders, which are then printed out
by the Webmaster and routed to the sales department via the internal mail. (EB02.txt)
Note: Linguistic Specification: (SYN) webmaster (E001.txt)
Cross-reference: electronic commerce (TR002)
TR054 Eng: credit card (EB01.txt)
Th: บัตรเครดิต (THR32)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!payment
Definition: วิธีชาํ ระเงินที่ผูถือบัตรไดรับวงเงินสินเชื่อจํานวนหนึ่งจากธนาคารผูออกบัตร เพื่อใชชาํ ระคาสินคา
และบริการ หรือถอนเงินสด โดยธนาคารจะหักเงินหรือใหชําระเงินสินเชื่อดังกลาว ณ สิ้นคาบระยะเวลาที่
กําหนดไว (THR03)
Illustration: To accept credit cards on your web site, you will need an Internet merchant account with
a bank (known in e-commerce language as an "acquirer"). (EB03.txt)
Note: เปนวิธีที่ไดรับความนิยมที่สุดในการชําระเงินทางอินเทอรเน็ต
Linguistic Specification: Cross-reference: issuing bank (TR055), Internet merchant account (TR056), acquirer (TR057),
merchant bank (TR058), merchant account provider (TR059), merchant service provider (TR060),
independent sales organization (TR061), credit card processor (TR062), payment gateway (TR063),
debit card (TR064), electronic wallet (EB01.txt)
TR055 Eng: issuing bank (EB04.txt)
Th: ธนาคารผูออกบัตร (THR31)
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!credit card
Definition: ธนาคารที่เปนผูออกบัตรเครดิต
Illustration: The amount is transferred from issuer to brand. The same amount is ducted from the
cardholder's account in the issuing bank. (EB04.txt)
Note: Linguistic Specification: -
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Cross-reference: credit card (TR054), merchant bank (TR058), credit card processor (TR062),
payment gateway (TR063)
TR056 Eng: Internet merchant account (EB03.txt) Th: บัญชีผูคาทางอินเทอรเน็ต
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!credit card
Definition: บัญชีที่ผูคาสมัครกับธนาคารเพื่อใหสามารถรับชําระเงินดวยบัตรเครดิตทางอินเทอรเน็ตได โดยจะใช
อางอิงเมื่อมีการทําธุรกรรม
Illustration: An Internet merchant account is designed to allow you to process Internet credit card
transactions through a credit card processing network. (EB03.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. ธนาคารในที่นี้อาจเปนตัวธนาคารเองหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ที่เปนตัวแทน และบัญชีผูคาทางอินเทอรเน็ตนี้
ไมไดหมายถึงบัญชีธนาคาร แตเปนบัญชีสมาชิกเชนเดียวกับบัญชีผูใชอินเทอรเน็ตหรืออีเมล เพียงแตผูคา
จะตองขอเปดบัญชีธนาคารบัญชีใหมดวยเพื่อใชในการทําธุรกรรมบัตรเครดิตทางอินเทอรเน็ต จึงมักทําใหเกิด
ความสับสนในเรื่องความหมาย
Linguistic Specification: (SYN) Internet Merchant Account (E044.txt), merchant account (EB03.txt),
Merchant Account (E067.txt), (ABBR) IMA
(http://www.nortex.com/support/webhelp/glossary_of_terms.htm)
Cross-reference: credit card (TR054), acquirer (TR057), merchant bank (TR058), merchant account
provider (TR059), merchant service provider (TR060), independent sales organization (TR061)
TR057 Eng: acquirer (EB01.txt)
Th: ผูจัดการธุรกรรม
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!credit card
Definition: สถาบันการเงินหรือธนาคารที่ออกบัญชีผูคา ทางอินเทอรเน็ต และจัดการรายการธุรกรรม
Illustration: The acquirer processes the merchant's credit card authorizations and payments.
(EB01.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
2. บางแหงอาจใหบุคคลที่สามเปนผูดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิต
Linguistic Specification: Cross-reference: credit card (TR054), Internet merchant account (TR056), merchant bank (TR058),
merchant account provider (TR059), merchant service provider (TR060), independent sales
organization (TR061), credit card processor (TR062), payment gateway (TR063)
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TR058 Eng: merchant bank (E030.txt)
Th: ธนาคารเจาของบัญชี*
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!credit card
Definition: ธนาคารที่ออกบัญชีผูคาทางอินเทอรเน็ต และจะดําเนินการทางการเงินใหแกผูคาเมือ่ มีการทําธุรก
รรมเกิดขึ้น
Illustration: The distinction here is whether you must involve the service for each payment you
accept of if you can communicate directly with your payment acquirer or merchant bank. (E040.txt)
Note: ธนาคารเจาของบัญชีจะหักคาธรรมเนียมซึ่งอยูระหวางรอยละ 2-10 ของยอดขาย กอนที่จะโอนเงินเขา
บัญชีของผูคา สวนผูที่ดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตอาจเปนบุคคลที่สามก็ได
Linguistic Specification: (SYN) acquiring bank (EB04.txt)
Cross-reference: credit card (TR054), issuing bank (TR055), Internet merchant account (TR056),
acquirer (TR057), merchant account provider (TR059), merchant service provider (TR060),
independent sales organization (TR061), credit card processor (TR062), payment gateway (TR063)
TR059 Eng: merchant account provider Th: ผูใหบริการบัญชีผูคา
(E042.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!credit card
Definition: ผูที่ใหบริการบัญชีผูคา ทางอินเทอรเน็ตและดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิต หรือใหบริการบัญชีผูคาทาง
อินเทอรเน็ตแตเพียงอยางเดียว
Illustration: Once a relationship with a merchant account provider or acquiring financial institution is
set up, the institution then deposits daily credit card sales into the merchant's account after
deducting certain fees. (E041.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. ผูใหบริการบัญชีผูคาจะหักคาธรรมเนียมเมื่อโอนยอดขายจากบัตรเครดิตเขาบัญชีของผูคา
Linguistic Specification: (ABBR) MAP (E020.txt)
Cross-reference: credit card (TR054), Internet merchant account (TR056), acquirer (TR057),
merchant bank (TR058), merchant service provider (TR060), independent sales organization
(TR061)
TR060 Eng: merchant service provider (E041.txt) Th: ผูใหบริการดานผูคา
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!merchant account provider
Definition: ธนาคาร องคกรการขายอิสระ หรือบริษัทอื่นๆ ที่ใหบริการดําเนินธุรกรรมทางการเงินแกผูคา
Illustration: These accounts can be established through merchant service providers (MSPs) such as
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banks or via independent service organizations (ISOs). (E041.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. บางแหงออกบัญชีผูคาให แตบางแหงกําหนดวาลูกคาตองไปขอบัญชีผูคาเอง บางแหงอางวาไมจําเปนตอง
ใชบัญชีผูคา ซึ่งเปนการดําเนินงานที่ผิดกฎหมายในบางพื้นที่
Linguistic Specification: (ABBR) MSP (E041.txt)
Cross-reference: credit card (TR054), Internet merchant account (TR056), acquirer (TR057),
merchant bank (TR058), merchant account provider (TR059), independent sales organization
(TR061)
TR061 Eng: independent sales organization Th: องคกรการขายอิสระ
(E077.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!merchant account provider
Definition: บริษัทหรือองคกรที่ใหบริการดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตออนไลน เปนตัวกลางระหวางผูค ากับ
ธนาคารเจาของบัญชี โดยคิดคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมหรือคิดจากอัตรารอยละของยอดขาย
Illustration: Independent Sales Organizations (ISOs) that "sell" Merchant Accounts place you with a
Merchant Bank -- for a fee. (E077.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. สวนใหญจะออกบัญชีผูคาใหดวย ลูกคาจึงมักจะเปนผูคาที่ขอบัญชีผูคาจากธนาคารไมได เนื่องจากธนาคาร
เห็นวามีความเสี่ยงมากเกินไป แตบางแหงใหลูกคาใชบัญชีผูคาในนามของตน ซึ่งเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
ในบางพื้นที่
Linguistic Specification: (ABBR) ISO (E041.txt)
Cross-reference: credit card (TR054), Internet merchant account (TR056), acquirer (TR057),
merchant bank (TR058), merchant account provider (TR059), merchant service provider (TR060)
TR062 Eng: credit card processor (E077.txt)
Th: ผูดําเนินการบัตรเครดิต
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!credit card
Definition: ผูดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตในทุกขั้นตอนระหวางผูคา ธนาคารผูออกบัตร และผูใหบริการบัญชีผูคา
Illustration: Most credit card processors will now connect you directly to their bank's computer with a
processing terminal. (E094.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. ผูที่ทําหนาที่เปนผูดําเนินการบัตรเครดิตอาจเปนผูใหบริการดานผูคาก็ได
Linguistic Specification: Cross-reference: credit card (TR054), acquirer (TR057), merchant bank (TR058), issuing bank
(TR055), payment gateway (TR063)
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TR063 Eng: payment gateway (EB01.txt)
Th: เพยเมนตเกตเวย
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!credit card
Definition: ระบบการเงินออนไลนที่เปนตัวเชื่อมระหวางเว็บไซตพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสและผูดําเนินการบัตร
เครดิตทีจ่ ะสงขอมูลบัตรเครดิตอยางปลอดภัยไปยังผูดําเนินการ แลวแจงใหผูซื้อทราบผลของธุรกรรม*
Illustration: The role of payment gateway is to connect the Internet and proprietary networks of bank.
(EB04.txt)
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: Cross-reference: credit card (TR054), acquirer (TR057), merchant bank (TR058), issuing bank
(TR055), credit card processor (TR062)
TR064 Eng: debit card (EB01.txt)
Th: บัตรเดบิต (THR03)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!payment
Definition: วิธีชาํ ระเงินที่ใชบัตรสําหรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสในลักษณะที่เปนการชําระเงินในขณะนั้น โดย
เงินจะถูกหักจากบัญชีทันที และใชจายไดตามจํานวนเงินในบัญชีที่มีอยู
Illustration: When you use a debit card, the amount is immediately deducted from your checking or
savings account. (EB04.txt)
Note: ผูคาไมตองเสียคาธรรมเนียมเมื่อมีการโอนเงิน
Linguistic Specification: Cross-reference: credit card (TR054)
TR065 Eng: electronic check (EB01.txt)
Th: เช็คอิเล็กทรอนิกส (THR13)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!payment
Definition: วิธีชาํ ระเงินที่คลายกับการใชเช็คธรรมดา แตเปลี่ยนสื่อจากทีใ่ ชกระดาษมาเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
แทน (THR25)
Illustration: With electronic checks, the payor (either an individual consumer or a business) instructs
its financial institution to pay a specific amount to another party, the payee. (EB01.txt)
Note: ตองใชรวมกับสมุดเช็คอิเล็กทรอนิกส
Linguistic Specification: (SYN) e-check (EB04.txt)
Cross-reference: electronic checkbook (TR066)
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TR066 Eng: electronic checkbook (EB04.txt)
Th: สมุดเช็คอิเล็กทรอนิกส
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!electronic check
Definition: อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการเงินทีม่ ีเครื่องมือเขารหัส กุญแจคูสาธารณะและสวนตัว ใบรับรอง
โปรแกรมสําหรับปลดล็อกซอฟตแวร และโปรแกรมสําหรับทํางานอื่นๆ โดยอยูในสมารตการด ใชสาํ หรับ
ตรวจสอบและเซ็นหรือรับรองเช็คอิเล็กทรอนิกส
Illustration: Since the electronic checkbooks autonomously validate the authorization of check
issuance, SafeCheck can prevent the ill-intentioned default-risky check issuance. (EB04.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา “เช็คอิเล็กทรอนิกส (electronic check)”
(TR065)
Linguistic Specification: Cross-reference: electronic check (TR065), smart card (TR067)
TR067 Eng: smart card (EB01.txt)
Th: บัตรสมารต (THR34), สมารตการด
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic check! electronic checkbook
Definition: บัตรพลาสติกทีม่ ีชิปขนาดเล็กทีเ่ ปนที่เก็บขอมูลจํานวนมาก (THR24)
Illustration: A smart card is a small plastic card that looks similar to a credit card, but it contains a
microprocessor and storage unit. (EB01.txt)
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: Cross-reference: electronic checkbook (TR066), electronic purse (TR074)
TR068 Eng: electronic wallet (EB01.txt)
Th: กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (THR55)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!payment
Definition: วิธีชาํ ระเงินที่เปนซอฟตแวรสําหรับเก็บและอางอิงขอมูลบัญชีการเงินของผูใช เพื่อใหการทําธุรกรรม
ดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น
Illustration: First, your customer fills out a form on your web page or activates an electronic wallet
that holds his/her credit card information. (E030.txt)
Note: กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูใช แตมีการผลิตรุนใหมซึ่งอยูบน
เซิรฟเวอรของผูออกบัตรเครดิต โดยจะทํางานเมื่อผูใชคลิกปุมชําระเงิน และการทําธุรกรรมดวยวิธีนี้จะกระทํา
โดยใชโพรโทคอล SET
Linguistic Specification: (SYN) e-wallet (E025.txt), digital wallet (EB03.txt)
Cross-reference: electronic purse (TR074), Secure Electronic Transaction (TR105)
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TR069 Eng: financial electronic data interchange Th: ระบบโอนเงิน EDI (THR39)
(E101.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!payment
Definition: วิธีชาํ ระเงินที่เปนระบบสําหรับชําระเงิน และแลกเปลี่ยนเอกสารหรือขอมูลทางการเงินทาง
อินเทอรเน็ตในรูปแบบมาตรฐานระหวางคูคา และธนาคารอยางปลอดภัยและรวดเร็ว
Illustration: Bank of America and Lawrence Livermore National Laboratory, in a pilot program to test
financial electronic data interchange (EDI), determined that it is viable to transmit sensitive
information securely and reliably over the Internet. (E157.txt)
Note: นิยมใช financial EDI มากกวาคําเต็ม
Linguistic Specification: (SYN) financial EDI (EB01.txt), (ABBR) FEDI
(http://web.singnet.com.sg/~saihoong/technology1.htm), F-EDI (E101.txt)
Cross-reference: online banking (TR070)
TR070 Eng: online banking (EB04.txt)
Th: การธนาคารระบบออนไลน
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!electronic banking
Definition: วิธีชาํ ระเงินที่เปนการใชบริการของธนาคารดวยการเชือ่ มตอคอมพิวเตอรเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต
Illustration: With online banking, users have the ability to access their personal bank accounts,
transfer funds, pay bills, and monitor investments. (E106.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทที่มีผูบัญญัติไววา “การธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส (electronic banking)”
(THR36)
Linguistic Specification: (SYN) on-line banking (E138.txt), cyberbanking (EB04.txt), home banking
(EB04.txt), Internet banking (EB02.txt)
Cross-reference: electronic banking (TR071)
TR071 Eng: electronic banking (EB01.txt)

Th: การธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส (THR36),
อิเล็กทรอนิกสแบงกิ้ง (THR42)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce
Definition: การใชบริการของธนาคารผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมถึงการใชบริการผานอินเทอรเน็ต
Illustration: Electronic banking has capabilities ranging from paying bills to securing a loan
electronically. (EB04.txt)
Note: 1. พบคําวา “e-banking” (http://www.ubs.com/e/ebanking.html)
2. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาว เชน คีออส (kios)
Linguistic Specification: Cross-reference: online banking (TR070)
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TR072 Eng: micropayment (EB02.txt)
Th: การชําระเงินขนาดยอม (THR33)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce--payment
Definition: การชําระเงินคาสินคาหรือบริการที่มมี ูลคาต่ํา (THR33)
Illustration: CyberCash has commercialized a stored-value card named CyberCoin as a medium of
micropayment on the Internet (CyberCash 1999). (EB04.txt)
Note: Linguistic Specification: (SYN) micro-payment (EB03.txt)
Cross-reference: electronic money (TR073), electronic purse (TR074), electronic cash (TR075)
TR073 Eng: electronic money (EB04.txt)
Th: เงินอิเล็กทรอนิกส (THR09)
Grammatical Category: noun
Subject Field: payment!micropayment
Definition: วิธีชาํ ระเงินที่เปนคาเงินที่เก็บอยูบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนที่ยอมรับ และใชสาํ หรับชําระเงิน
จํานวนจํากัด โดยโอนผานเครือขายขอมูล
Illustration: Electronic money is analogous to paper money or coins. (EB04.txt)
Note: คาดังกลาวอาจเก็บอยูในชิปหรือหนวยความจําของคอมพิวเตอร
Linguistic Specification: (SYN) e-money (E137.txt), digital money (EB02.txt)
Cross-reference: micropayment (TR072), electronic purse (TR074), electronic cash (TR075)
TR074 Eng: electronic purse (EB01.txt)
Th: กระเปาสตางคอิเล็กทรอนิกส
Grammatical Category: noun
Subject Field: micropayment!electronic money
Definition: วิธีชาํ ระเงินที่เปนคาเงินที่โหลดไวบนไมโครโพรเซสเซอรของสมารตการด โดยเติมเงินได
Illustration: The term electronic purse is used to refer to monetary value that is loaded onto the smart
card's microprocessor and that can be used by consumers for purchases. (EB01.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา “เงินอิเล็กทรอนิกส (electronic money)”
(TR073)
Linguistic Specification: (SYN) e-purse (E042.txt)
Cross-reference: smart card (TR067), micropayment (TR072), electronic money (TR073), electronic
cash (TR075)
TR075 Eng: electronic cash (EB01.txt)
Th: เงินสดอิเล็กทรอนิกส (THR25)
Grammatical Category: noun
Subject Field: micropayment!electronic money
Definition: วิธีชาํ ระเงินที่เปนตัวเลขซึ่งออกใหโดยธนาคารสําหรับใชซื้อสินคาแทนเงินสด

270

Illustration: Electronic cash is a form of stored value that is easily exchangeable in an electronic
format and is tamper-resistant. (EB01.txt)
Note: ตัวเลขดังกลาวตองไดรับการเขารหัสกอนสงผานเครือขายคอมพิวเตอร
Linguistic Specification: (SYN) e-cash (EB04.txt), digital cash (EB02.txt)
Cross-reference: micropayment (TR072), electronic money (TR073), electronic purse (TR074)
TR076 Eng: confidentiality (EB01.txt)
Th: การรักษาความลับ (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce--security
Definition: การรักษาความปลอดภัยที่เปนการรักษาความลับของขอมูลที่เก็บไวหรือสงผานทางเครือขายโดย
ปองกันไมใหผูอื่นลักลอบดูไดดวยวิทยาการเขารหัสลับ
Illustration: One way to ensure the confidentiality and privacy of messages is to make sure that even
if they fall into the wrong hands they cannot be read. This is where cryptography comes into play.
(EB04.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: cryptography (TR077)
TR077 Eng: cryptography (EB01.txt)
Th: วิทยาการเขารหัสลับ (THR35)
Grammatical Category: noun
Subject Field: security!confidentiality
Definition: เครื่องมือรักษาความลับที่ทําใหขอมูลซึง่ จะสงผานไปทางเครือขายอยูใ นรูปแบบที่ไมสามารถอาน
ออกไดดวยการเขารหัส ทําใหขอมูลนั้นเปนความลับ ซึ่งผูทมี่ ีสิทธิ์จริงเทานั้นจะสามารถอานขอมูลนั้นไดดวยการ
ถอดรหัส (THR10)
Illustration: Cryptography is a method of mathematical encoding used to transform messages into an
unreadable format in an effort to maintain confidentiality of data. (EB01.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: confidentiality (TR076), symmetric cryptography (TR078), asymmetric cryptography
(TR079)
TR078 Eng: symmetric cryptography (EB01.txt) Th: วิทยาการเขารหัสลับแบบสมมาตร
Grammatical Category: noun
Subject Field: confidentiality!cryptography
Definition: วิทยาการเขารหัสลับที่ใชกุญแจลับอันเดียวกันในการเขาและถอดรหัส
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Illustration: For symmetric cryptography, the key used to encrypt and decrypt a message must be
kept a secret. (EB01.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีองิ ศัพทบัญญัติที่มีอยูเ ดิมคือคําวา “วิทยาการเขารหัสลับ (cryptography)”
(THR35) รวมกับการอิงศัพทที่มผี ูบัญญัติไววา “การเขารหัสแบบสมมาตร (symmetric cryptography)”
(THR54)
2. พบคําวา “secret-key cryptography” (http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-7/node49.html)
และ “private key cryptography” (http://www.anujseth.com/crypto/privatekey.html)
Linguistic Specification: (SYN) secret key cryptography (EB04.txt), private-key cryptography
(E157.txt), secret-key encryption (E106.txt), secret key encryption (EB04.txt), private key encryption
(EB01.txt), private-key encryption (E157.txt), (ANT) asymmetric cryptography (EB01.txt)
Cross-reference: cryptography (TR077), asymmetric cryptography (TR079)
TR079 Eng: asymmetric cryptography (EB01.txt) Th: วิทยาการเขารหัสลับแบบอสมมาตร
Grammatical Category: noun
Subject Field: confidentiality!cryptography
Definition: วิทยาการเขารหัสลับที่ใชกุญแจตางกันในการเขาและถอดรหัส
Illustration: Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption
capability: symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key
cryptography (also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a
unique key pair (a public key and a private key). (EB01.txt)
Note: บัญญัติศัพทดว ยวิธอี ิงศัพทบัญญัติที่มีอยูเดิมคือคําวา “วิทยาการเขารหัสลับ (cryptography)” (THR35)
รวมกับการอิงศัพทที่มีผูบัญญัติไววา “วิทยาการเขารหัสแบบอสมมาตร (asymmetric cryptography)”
(THR02)
Linguistic Specification: (SYN) public-key cryptography (E072.txt), public key cryptography
(EB01.txt), public-key encryption (EB01.txt), public key encryption (EB04.txt), (ANT) symmetric
cryptography (EB01.txt)
Cross-reference: cryptography (TR077), symmetric cryptography (TR078)
TR080 Eng: plaintext (EB01.txt)
Th: ขอความธรรมดา
Grammatical Category: noun
Subject Field: confidentiality!cryptography
Definition: สวนหนึ่งในวิทยาการเขารหัสลับที่เปนขอความที่อานเขาใจได
Illustration: The process of retrieving the plaintext from the ciphertext is called decryption. (E110.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. พบคําวา “clear text” (http://club.cycom.co.uk/encryption_tools.html)
Linguistic Specification: (SYN) plain text (EB03.txt), cleartext (EB01.txt), (ANT) ciphertext (EB01.txt)
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Cross-reference: cryptography (TR077), ciphertext (TR081), encryption (TR083), decryption (TR084)
TR081 Eng: ciphertext (EB01.txt)
Th: ขอความที่เขารหัส
Grammatical Category: noun
Subject Field: confidentiality!cryptography
Definition: สวนหนึ่งในวิทยาการเขารหัสลับที่เปนขอความที่ไดรับการเขารหัสใหอยูใ นรูปซึง่ อานไมได
Illustration: For stow, the important point to understand is that the encryption process transforms a
cleartext message into a non-decipherable form known as ciphertext. (EB01.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: (SYN) cipher text (E102.txt), (ANT) plaintext (EB01.txt)
Cross-reference: cryptography (TR077), plaintext (TR080), encryption (TR083), decryption (TR084)
TR082 Eng: encryption algorithm (EB04.txt)
Th: กระบวนการเขารหัส (THR55)
Grammatical Category: noun
Subject Field: confidentiality!cryptography
Definition: สวนหนึ่งในวิทยาการเขารหัสลับที่เปนสูตรทางคณิตศาสตรที่ใชในการเขารหัสขอความธรรมดาให
เปนขอความทีเ่ ขารหัส และถอดรหัสขอความที่เขารหัสใหเปนขอความธรรมดา
Illustration: When asking the Web server for its digital certificate, the browser also sends along a list
of supported encryption algorithms. (E090.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: cryptography (TR077), encryption (TR083), decryption (TR084)
TR083 Eng: encryption (EB01.txt)
Th: การเขารหัส (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: cryptography!encryption algorithm
Definition: วัตถุประสงคในการใชกระบวนการเขารหัสเพื่อแปลงขอความหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่อานไดใหอยู
ในรูปแบบอื่นที่อานไมได
Illustration: Encryption works by encoding the text of a message with a key. (E075.txt)
Note: Linguistic Specification: (ANT) decryption (EB01.txt)
Cross-reference: encryption algorithm (TR082), decryption (TR084)
TR084 Eng: decryption (EB01.txt)
Th: การถอดรหัส (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: cryptography!encryption algorithm
Definition: วัตถุประสงคในการใชกระบวนการเขารหัสเพื่อแปลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากรูปแบบทีอ่ านไมไดให
กลับไปอยูในรูปของขอความหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสรูปแบบเดิมที่อานได
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Illustration: The process of restoring the ciphertext to cleartext is called decryption. (EB01.txt)
Note: Linguistic Specification: (ANT) encryption (EB01.txt)
Cross-reference: encryption algorithm (TR082), encryption (TR083)
TR085 Eng: key (EB01.txt)
Th: กุญแจ (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: confidentiality!cryptography
Definition: สวนหนึ่งในวิทยาการเขารหัสลับที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นดวยกระบวนการทางคณิตศาสตรทคี่ ํานวณโดย
อัตโนมัติ และไดผลลัพธซึ่งอาจจะอยูในรูปของอักษร อักขระ ตัวเลข หรือสัญลักษณใดๆ ก็ได โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใชในการเขารหัสและถอดรหัส (THR02)
Illustration: Encryption and decryption usually make use of a key, and the coding method is such
that decryption can be performed only by knowing the proper key. (E110.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: cryptography (TR077), encryption algorithm (TR082)
TR086 Eng: key pair (EB01.txt)
Th: กุญแจคู (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: cryptography!key
Definition: กุญแจสวนตัวและกุญแจสาธารณะในระบบรหัสแบบอสมมาตร ที่ไดสรางขึ้นโดยวิธีการที่ทําให
กุญแจสวนตัวมีความสัมพันธในทางคณิตศาสตรกับกุญแจสาธารณะในลักษณะที่สามารถใชกุญแจสาธารณะ
ตรวจสอบไดวา ลายมือชื่อดิจิทัลไดสรางขึ้นโดยใชกุญแจสวนตัวนัน้ หรือไม (THR02)
Illustration: The remarkable property of this key pair is that neither can be transformed into the other.
(EB02.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: cryptography (TR077), encryption algorithm (TR082), key (TR085)
TR087 Eng: public key (EB01.txt)
Th: กุญแจสาธารณะ (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: key!key pair
Definition: สวนประกอบของกุญแจคูซงึ่ สามารถเปดเผยได ใชในวิทยาการเขารหัสลับแบบอสมมาตร
Illustration: A user can publish her public key and then anyone wishing to send a message to that
person uses the public key to encrypt it. (EB02.txt)
Note: เนื่องจากกุญแจสาธารณะเปนที่เปดเผยตอสาธารณะ ผูใดตองการสงขอความลับไปถึงเจาของกุญแจก็จะ
นํากุญแจสาธารณะของบุคคลนั้นมาเขารหัสขอความกอนที่จะสง
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Linguistic Specification: (ANT) private key (EB01.txt)
Cross-reference: key (TR085), key pair (TR086), private key (TR088)
TR088 Eng: private key (EB01.txt)
Th: กุญแจสวนตัว (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: key!key pair
Definition: สวนประกอบของกุญแจคูซงึ่ เจาของกุญแจตองเก็บเปนความลับ ใชในวิทยาการเขารหัสลับแบบ
อสมมาตร
Illustration: The public key is known to all authorized users, but the private key is known only to one
person-its owner. (EB04.txt)
Note: กุญแจสวนตัวจะสามารถถอดรหัสไดเฉพาะขอความที่ไดรับการเขารหัสดวยกุญแจสาธารณะที่เปนคูของ
ตนเทานั้น
Linguistic Specification: (ANT) public key (EB01.txt)
Cross-reference: key (TR085), key pair (TR086), public key (TR087)
TR089 Eng: secret key (EB01.txt)
Th: กุญแจลับ (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: cryptography!key
Definition: กุญแจทีใ่ ชทงั้ ในการเขาและถอดรหัส และจะตองเก็บเปนความลับระหวางผูสงและผูรับ ใชใน
วิทยาการเขารหัสลับแบบสมมาตร
Illustration: For many years, people used a security system based on a single secret key. (EB04.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: key (TR085), key pair (TR086), public key (TR087), private key (TR088)
TR090 Eng: access control (EB01.txt)
Th: การควบคุมการเขาถึง (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!security
Definition: การรักษาความปลอดภัยที่เปนการอนุญาตใหเฉพาะบุคคลซึ่งมีสิทธิหรือไดรับอนุญาตเทานั้นในการ
เขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และปองกันมิใหบุคคลซึง่ ไมมีสิทธิหรือไมไดรับอนุญาตเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(THR02)
Illustration: The data may contain hidden instructions that cause the host to modify access control
and security-related files, making it easier for the intruder to gain access to the system. (E034.txt)
Note: เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใชในการควบคุมการเขาถึงคือไฟรวอลล
Linguistic Specification: Cross-reference: firewall (TR091), intrusion detection system (TR096)
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TR091 Eng: firewall (EB01.txt)
Th: ดานกันบุกรุก, ไฟรวอลล (THR34)
Grammatical Category: noun
Subject Field: security!access control
Definition: เครื่องมือในการควบคุมการเขาถึงทีเ่ ปนฮารดแวรและซอฟตแวรที่องคกรตางๆ มีไวเพื่อปองกัน
เครือขายคอมพิวเตอรภายในของตนจากอันตรายที่มาจากเครือขายคอมพิวเตอรภายนอก โดยอนุญาตใหเฉพาะ
ขอมูลที่มีคุณลักษณะตรงกับเงื่อนไขที่กําหนดไวผานเขาออกระบบเครือขายภายในเทานั้น (THR24)
Illustration: Firewalls also scan files entering the company for viruses and have many technical
deterrents to keep intruders from getting inside the company's network. (EB03.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: access control (TR090), intrusion detection system (TR096)
TR092 Eng: hacker (EB01.txt)
Th: นักเจาะระบบ (THR44), แฮกเกอร (THR10)
Grammatical Category: noun
Subject Field: access control!firewall
Definition: ผูที่เขาไปในเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต และอาจดู เปลีย่ นแปลง หรือ
ขโมยขอมูลตางๆ รวมทั้งสรางความเสียหายใหแกระบบ
Illustration: For instance, a hacker might modify the address where the contents of a Web form will
be submitted. (EB04.txt)
Note: ตามความหมายเดิม hacker หมายถึง คนที่สนใจคอมพิวเตอร ชอบเรียนรูและทดลองคอมพิวเตอร
(http://www.potaroo.net/ietf/rfc/fyi/PDF/fyi36.pdf) ซึ่งเปนความหมายในทางดี แตปจจุบันนํามาใชกันทั่วไป
ในความหมายของคําวา cracker ซึ่งเปนความหมายในทางไมดี ในคลังขอมูลภาษาพบวาใช hacker ใน
ความหมายไมดี จึงอางอิงนิยามของคําวา cracker มาบันทึกไวในที่นี้
Linguistic Specification: Cross-reference: firewall (TR091), intrusion detection system (TR096)
TR093 Eng: virus (EB01.txt)
Th: ไวรัส (THR24)
Grammatical Category: noun
Subject Field: access control!firewall
Definition: โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาใหแพรกระจายตัวเองจากไฟลหนึ่งไปยังไฟล
อื่นๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร (THR24) และทําใหเกิดความเสียหาย
Illustration: A virus is much more likely to show up in the file attachment than in the body of the email, which is nothing but text. (E166.txt)
Note: ไวรัส ไมสามารถแพรกระจายจากคอมพิว เตอรเครื่อ งหนึ่งไปยังอี กเครื่องหนึ่ งไดดวยตัว เอง การที่
คอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องในหนวยงานติดไวรัสนั้น โดยทั่วไปเกิดจากผูใชเปนพาหะนําไวรัส เชน สงอีเมลโดย
แนบเอกสารหรือไฟลที่มีไวรัสไปดวย หรือนําฟลอปปดิสกที่มีไฟลติดไวรัสไปใชในเครื่องอื่น
Linguistic Specification: Cross-reference: worm (TR094), Trojan horse (TR095)
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TR094 Eng: worm (E043.txt)
Th: หนอน (THR24)
Grammatical Category: noun
Subject Field: access control!firewall
Definition: โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทหนึ่งที่สามารถแพรกระจายตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่ง
ไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยอาศัยระบบเน็ตเวิรค (e-Mail) ไดอยางรวดเร็วและรุนแรง (THR24) และทําใหเกิดความ
เสียหาย
Illustration: A malicious computer program called worm attacked Microsoft's e-mail programs and
destroyed documents created by Microsoft software programs, including Word, Excel and other
applications in June 1999. (E166.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: virus (R093), Trojan horse (TR095)
TR095 Eng: Trojan horse (EB01.txt)
Th: มาโทรจัน (THR36)
Grammatical Category: noun
Subject Field: access control!firewall
Definition: โปรแกรมคอมพิวเตอรที่แทรกซึมเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยที่ผูใชไมรูตวั ดวยการแฝงอยูกับ
โปรแกรมหรือแฟมที่ถูกตอง และทําใหเกิดความเสียหาย
Illustration: A Trojan horse is similar to a virus in that it can unknowingly infiltrate a computer system
and unbeknownst to the user wreak havoc, but it is dissimilar in one very important manner.
(EB01.txt)
Note: โปรแกรมชนิดนี้ไมมีการจําลองตัวเองเหมือนไวรัสหรือหนอน
Linguistic Specification: Cross-reference: virus (R093), worm (TR094)
TR096 Eng: intrusion detection system (E034.txt) Th: ระบบตรวจหาการบุกรุก
Grammatical Category: noun
Subject Field: security!access control
Definition: ซอฟตแวรพิเศษทีใ่ ชในการตรวจตราเครือขายเพื่อหาการกระทําที่นา สงสัย และไมไดตรวจเฉพาะ
การบุกรุกจากบุคคลภายนอกเทานั้น แตยังตรวจหาการกระทําอันมีเจตนารายในเครือขายขององคกรดวย
Illustration: An intrusion detection system (IDS) attempts to detect an intruder breaking into your
system or a legitimate user misusing system resources. (E036.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: (ABBR) IDS (E036.txt)
Cross-reference: access control (TR090), firewall (TR091)
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TR097 Eng: non-repudiation (EB01.txt)

Th: การปองกันการปฏิเสธหรืออางความ
รับผิดชอบ (THR10)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!security
Definition: การรักษาความปลอดภัยที่เปนการปองกันการปฏิเสธวาไมไดมกี ารสงหรือรับขอมูลจากฝายตางๆ ที่
เกี่ยวของ หรือการปองกันการอางที่เปนเท็จวาไดรับหรือสงขอมูล (THR10)
Illustration: Well-designed electronic commerce systems provide for non-repudiation, which is the
provision for irrefutable proof of the origin, receipt, and contents of an electronic message. (EB01.txt)
Note: Linguistic Specification: (SYN) nonrepudiation (EB01.txt)
Cross-reference: digital signature (TR098)
TR098 Eng: digital signature (EB01.txt)
Th: ลายมือชื่อดิจิทัล (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: security!electronic signature
Definition: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่งที่สรางขึ้นโดยการนําขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาแปลงเปนตัวเลขและ
ใชกับระบบกุญแจคู โดยนําไปคํานวณรวมกับกุญแจสวนตัวของผูล งลายมือชื่อในขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใน
ลักษณะที่สามารถจะใชกุญแจสาธารณะของผูลงลายมือชื่อตรวจสอบไดวา ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดสราง
ขึ้นโดยกุญแจสวนตัวของผูลงลายมือชื่อนั้นหรือไม และขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการลงลายมือชื่อดังกลาวไดมี
การแกไขเปลี่ยนแปลงภายหลังการลงลายมือชื่อหรือไม (THR05)
Illustration: A digital signature is usually attached to the sent message, just like the handwritten
signature. (EB04.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: non-repudiation (TR097), electronic signature (TR099), integrity (TR100),
authentication (TR101)
TR099 Eng: electronic signature (E021.txt)
Th: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (THR01)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!security
Definition: อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอื่นใดที่สรางขึ้นใหอยูใ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่ง
นํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อระบุตวั บุคคลผูเปนเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และ
เพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น (THR01)
Illustration: The Act generally provides that the validity or enforceability of a contract shall not be
denied on the ground that such contract is not signed if the contract "is signed or affirmed by an
electronic signature." (E021.txt)
Note: -
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Linguistic Specification: Cross-reference: digital signature (TR098)
TR100 Eng: integrity (EB01.txt)

Th: การรักษาความถู กต องสมบู รณ ของข อมู ล
(THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!security
Definition: การรักษาความปลอดภัยที่เปนการปองกันไมใหขอมูลถูกแกไขโดยตรวจสอบไมได (THR10)
Illustration: A message that has not been altered in any way, either intentionally or unintentionally, is
said to have maintained its integrity. (EB01.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: digital signature (TR098)
TR101 Eng: authentication (EB01.txt)
Th: การระบุตัวบุคคล (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!security
Definition: การรักษาความปลอดภัยที่เปนการระบุตัวบุคคลที่ติดตอวาเปนบุคคลตามที่ไดกลาวอางไวจริง
(THR10)
Illustration: In the previous section, authentication of the sender was achieved by the use of a private
key to encode the message. (EB01.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: digital signature (TR098)
TR102 Eng: biometrics (EB01.txt)
Th: เทคโนโลยีชีวภาพ (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: security!authentication
Definition: เครื่องมือในการระบุตัวบุคคลที่เปนเทคโนโลยีสําหรับตรวจสอบลักษณะเฉพาะทางกายภาพของแต
ละบุคคล
Illustration: Biometrics uses mathematical representations of those unique physical characteristics to
identify an individual or to verify identity. (E157.txt)
Note: ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เชน มือ นิ้วมือ ใบหนา ดวงตา เสียง และลายมือชื่อ เปนตน
Linguistic Specification: Cross-reference: authentication (TR101)
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TR103 Eng: certificate (EB01.txt)
Th: ใบรับรอง (THR01)
Grammatical Category: noun
Subject Field: security!authentication
Definition: เครื่องมือในการระบุตัวบุคคลที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความ
เชื่อมโยงระหวางเจาของลายมือชื่อกับขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (THR01)
Illustration: The CA issues a certificate that is attached to the transaction verifying the identity of the
party (parties). (E139.txt)
Note: Linguistic Specification: (SYN) digital certificate (EB03.txt)
Cross-reference: authentication (TR101), certification authority (TR104)
TR104 Eng: certification authority (EB01.txt)
Th: ผูประกอบการรับรอง (THR02)
Grammatical Category: noun
Subject Field: authentication!certificate
Definition: ผูที่ใหบริการเกี่ยวกับใบรับรองและบริการอื่นๆ เกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (THR02)
Illustration: To avoid further use; the certification authority must manage the public key so that it is
not available for encryption purposes, but allow it to remain available to authenticate previously
signed messages or decrypt private-key encrypted messages. (EB01.txt)
Note: 1. มีผูใช “certificate authority” เปนจํานวนมาก แต Recommendation X.509 ([n.d.] quoted in
Shirey 2000: 26) ไดกําหนดให “certification authority” เปนศัพทมาตรฐาน
2. ตัวอยางของบริการดังกลาวเชน การใหบริการเกี่ยวกับการรับรองเวลาในการทําธุรกรรม
Linguistic Specification: (SYN) Certification Authority (E014.txt), certificate authority (EB01.txt),
Certificate Authority (E042.xt)
Cross-reference: certificate (TR103)
TR105 Eng: Secure Electronic Transaction
Th: เซ็ต (THR40)
(EB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!security
Definition: มาตรฐานโพรโทคอลที่บริษัท Visa และ MasterCard เปนผูรวมกันพัฒนาเพื่อใชสาํ หรับการชําระ
เงินดวยบัตรเครดิตอยางปลอดภัยบนอินเทอรเน็ตและเครือขายเปดอื่นๆ ดวยการเขารหัส (THR08)
Illustration: Digital signatures, Secure Electronic Transaction (SET), and similar technologies can act
as guarantors for the transaction, assuring interested parties that the signatories involved currently
exist and are who they claim to be (see sidebar for details on transaction and identity security
technologies). (E139.txt)
Note: นิยมเรียกดวยตัวยอ
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Linguistic Specification: (ABBR) SET (EB01.txt)
Cross-reference: Secure Sockets Layer (TR106)
TR106 Eng: Secure Sockets Layer (EB01.txt)
Th: เอสเอสแอล (THR40)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!security
Definition: มาตรฐานโพรโทคอลที่ใชบนเว็บสําหรับสรางความปลอดภัยในการรับสงขอมูลระหวางเว็บเบราว
เซอรและเว็บเซิรฟเวอร โดยมีกลไกคือการตรวจสอบซึ่งกันและกันวาผูใชทั้งสองฝายเปนผูม ีสิทธิ์จริง แลวจึงทํา
การเขารหัสขอมูลที่รับสงระหวางเบราวเซอรและเซิรฟเวอรเพื่อทําใหขอมูลเปนความลับไมสามารถถูกลักลอบ
อานไดโดยงายจากผูที่ไมมีสิทธิ์ (THR07)
Illustration: Secure Sockets Layer, a protocol originally developed by Netscape is the most widely
used security protocol. (E157.txt)
Note: นิยมเรียกดวยตัวยอ
Linguistic Specification: (ABBR) SSL (EB01.txt)
Cross-reference: Secure Electronic Transaction (TR105)
TR107 Eng: pop-up ad (E001.txt)
Th: โฆษณาแบบพ็อปอัป
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!marketing
Definition: สื่อโฆษณาในการทําการตลาดที่เปนโฆษณาที่ปรากฏขึ้นเปนหนาตางใหมทับหนาตางที่เปดอยูบน
หนาจอ
Illustration: Although pop-up ads are appearing all over the Web, time will reveal that straightforward Internet advertising, in which the viewer can decide to click or not, is more effective.
(E027.txt)
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. พบคําวา “pop-up advertisement” (http://www.sewebsites.com/adv%20faq.shtml)
3. โฆษณาแบบพ็อปอัปจะปรากฏเมื่อมีผูคลิกตําแหนงหรือคําสั่งที่มีการกําหนดไวกอนแลววาใหแสดงโฆษณา
Linguistic Specification: (SYN) pop-up (EB02.txt), (ANT) pop-under ad (E001.txt)
Cross-reference: pop-under ad (TR108)
TR108 Eng: pop-under ad (E001.txt)
Th: โฆษณาแบบพ็อปอันเดอร
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!marketing
Definition: สื่อโฆษณาในการทําการตลาดที่เปนโฆษณาที่ปรากฏขึ้นเปนหนาตางใหมซอ นใตหนาตางทีเ่ ปดอยู
บนหนาจอ
Illustration: Marketers using pop-under ads are boosting Web site traffic - but with a mass,
undifferentiated audience. (E028.txt)
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Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. เปนโฆษณาที่พัฒนามาจากโฆษณาแบบพ็อปอัปเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผูใชมักจะปดหนาตางโฆษณาทันที
แมวาการแสดงขอมูลโฆษณายังไมสมบูรณ โดยจะเห็นไดเมื่อปดหรือยอหนาตางที่เปดอยู บางโฆษณาอาจ
ปรากฏใหเห็นตั้งแตแรกเพียงแวบเดียวแลวยอลงไปอยูดานลางของหนาจออยางรวดเร็ว
Linguistic Specification: (SYN) pop-under (E028.txt), pop-under advertisement (E028.txt), (ANT) popup ad (E001.txt)
Cross-reference: pop-up ad (TR107)
TR109 Eng: banner ad (EB01.txt)
Th: ปายโฆษณา, แบนเนอร (THR26)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!marketing
Definition: สื่อโฆษณาในการทําการตลาดที่เปนรูปกราฟกขนาดเล็กที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของผูโ ฆษณา
โดยทั่วไปมีลักษณะเปนรูปสี่เหลีย่ มผืนผาซึง่ ไดรับการออกแบบใหดึงดูดใจผูใชอินเทอรเน็ตเพื่อคลิกดูขอมูล
เพิ่มเติม
Illustration: A banner ad is a small, typically rectangular, graphic image which is linked to a target
ad. (E170.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทที่มีผูบัญญัติไววา “แผนปายโฆษณา (banner)” (THR50) แตตัดคําวา
“แผน” ออกเพื่อใหศัพทมีความประชับมากขึ้น โดยที่ยังคงความหมายเชนเดิม
2. นิยมเรียกกันสั้นๆ วา “แบนเนอร”
Linguistic Specification: (SYN) banner (EB01.txt), banner advertisement (EB03.txt), ad banner
(EB04.txt)
Cross-reference: keyword banner (TR110), random banner (TR111), static banner ad (TR112),
animated banner ad (TR113), rich media banner ad (TR114)
TR110 Eng: keyword banner (EB04.txt)
Th: ปายโฆษณาจากคําสําคัญ
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!banner ad
Definition: ปายโฆษณาที่ปรากฏขึ้นโดยสัมพันธกับคําสําคัญที่ผใู ชใชในการคนหา
Illustration: Keyword banners appear when a predetermined word is queried from the search engine.
(EB04.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. เหมาะสําหรับผูโฆษณาที่ตองการจํากัดกลุมเปาหมาย
Linguistic Specification: Cross-reference: banner ad (TR109), random banner (TR111)
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TR111 Eng: random banner (EB04.txt)
Th: ปายโฆษณาจากการสุม
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!banner ad
Definition: ปายโฆษณาที่ปรากฏขึ้นแบบสุม
Illustration: Companies that want to introduce their new products (e.g., a new movie or CD) use
random banners. (EB04.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. เหมาะสําหรับผูโฆษณาที่ตองการแนะนําสินคาหรือบริการใหมๆ
Linguistic Specification: Cross-reference: banner ad (TR109), keyword banner (TR110)
TR112 Eng: static banner ad (E001.txt)
Th: ปายโฆษณาแบบสถิต
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!banner ad
Definition: ปายโฆษณาธรรมดาที่ไมมีภาพเคลื่อนไหว
Illustration: In the ensuing two years, the situation has actually increased in complexity, as new
advertising forms like so-called rich media evolve from static banner ads. (E144.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: (SYN) static ad (EB02.txt)
Cross-reference: banner ad (TR109), animated banner ad (TR113), rich media banner ad (TR114)
TR113 Eng: animated banner ad (E001.txt)
Th: ปายโฆษณาแบบเคลื่อนไหว
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!banner ad
Definition: ปายโฆษณาทีม่ ีภาพเคลื่อนไหวโดยจะแสดงรูปตางๆ ตอเนื่องกันไปเหมือนเปนภาพยนตรการตูน
Illustration: Readers say animated banner ads on their favorite Web sites are annoying. (E001.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: (SYN) animated ad (E001.txt)
Cross-reference: banner ad (TR109), static banner ad (TR112), rich media banner ad (TR114)
TR114 Eng: rich media banner ad (E015.txt)
Th: ปายโฆษณาแบบสื่อประสม
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!banner ad
Definition: ปายโฆษณาทีใ่ ชเสียง วิดีโอ หรือการเขียนโปรแกรมตางๆ หรือเปนแบบโตตอบกับผูใช
Illustration: Then there are rich media banner ads -- ads that use audio, video, or Java and
Shockwave programming. (E015.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
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2. ปายโฆษณาชนิดนี้มักทําใหโหลดเว็บเพจไดชาลงเนื่องจากมีความซับซอนมากกวาชนิดอื่นๆ
Linguistic Specification: (SYN) rich media banner (E007.txt), rich media ad (E015.txt), rich media
(E007.txt)
Cross-reference: banner ad (TR109), static banner ad (TR112), animated banner ad (TR113)
TR115 Eng: cost per click (E171.txt)
Th: ราคาตอคลิก
Grammatical Category: noun
Subject Field: advertising!paid advertising
Definition: รูปแบบการคิดราคาคาโฆษณาที่ผูโฆษณาชําระเงินเฉพาะเมื่อมีผูคลิกปายโฆษณา
Illustration: Some Web publishers claim this 'cost per click' pricing scheme renders the surrounding
editorial content worthless. If a surfer sees an ad and does not click on it, then it is no good.
(E171.txt)
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. รูปแบบนี้ใชอัตราการคลิกปายโฆษณา เปนเกณฑในการคํานวณ
Linguistic Specification: (SYN) cost-per-click (E015.txt), Cost Per Click (E136.txt), (ABBR) CPC
(E015.txt)
Cross-reference: click-through rate (TR116), cost per thousand (TR117), flat fee (TR119)
TR116 Eng: click-through rate (EB01.txt)
Th: อัตราการคลิกปายโฆษณา
Grammatical Category: noun
Subject Field: banner ad! cost per click
Definition: เกณฑในการคิดราคาที่เปนอัตรารอยละของการคลิกโฆษณาตอโฆษณาที่ปรากฏ
Illustration: The click-through rate is considered to be more important by many advertisers since it
measures the number of users "delivered" to a site. (EB01.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทที่มีผูบัญญัติไววา “อัตราการคลิกที่ปายโฆษณา (Click Through Rate)”
(THR46) แตตัดคําวา “ที่” ออกเพื่อความกระชับ
Linguistic Specification: (SYN) click rate (E015.txt), ad click rate (E170.txt), (ABBR) CTR (EB01.txt)
Cross-reference: cost per click (TR115), click-through (E157)
TR117 Eng: cost per thousand (E143.txt)
Th: ราคาตอพัน, ซีพีเอ็ม
Grammatical Category: noun
Subject Field: advertising!paid advertising
Definition: รูปแบบการคิดราคาคาโฆษณาตอการแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง
Illustration: Presently, most Web publisher's rate cards imitate measures similar to reach and gross
rating points (GRPs) in broadcast media vehicles and are based on cost per thousand hits or visitors
at site, cost per thousand (CPM) impressions for passive ad exposures or clickthroughs for active ad
exposures. (E143.txt)
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Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. นิยมเรียกดวยตัวยอ
3. M ในตัวยอ CPM เปนสัญลักษณตัวเลขโรมันหมายถึงหนึ่งพัน หลายแหงนิยมเพิ่มคําเพื่อใหชัดเจนเปน
“cost-per-thousand impressions”
Linguistic Specification: (SYN) cost-per-thousand (E007.txt), Cost Per Thousand (E171.txt), cost per
thousand impressions (EB01.txt), cost-per-thousand impressions (EB04.txt), (ABBR) CPM (EB01.txt)
Cross-reference: cost per click (TR115), impression (TR118), flat fee (TR119)
TR118 Eng: impression (EB01.txt)
Th: จํานวนโฆษณาที่ปรากฏ
Grammatical Category: noun
Subject Field: banner ad! cost per thousand
Definition: เกณฑในการคิดราคาที่เปนจํานวนครั้งที่โฆษณาปรากฏใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตเห็น
Illustration: Impressions are the number of times an ad is served up to be seen by a site visitor.
(E031.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: (SYN) ad view (EB04.txt)
Cross-reference: cost per thousand (TR117)
TR119 Eng: flat fee (EB03.txt)
Th: คาธรรมเนียมแบบตายตัว
Grammatical Category: noun
Subject Field: advertising!paid advertising
Definition: รูปแบบการคิดราคาคาโฆษณาแบบตายตัวในชวงเวลาหนึ่ง
Illustration: Current 'advertisers' on AVweb may or may not be paying a flat fee for their banner links.
(E171.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: Cross-reference: cost per click (TR115), cost per thousand (TR117)
TR120 Eng: banner ad space (EB04.txt)
Th: พื้นที่โฆษณา
Grammatical Category: noun
Subject Field: advertising!paid advertising
Definition: พื้นที่บนเว็บไซตที่มีไวขายเพื่อใหวางปายโฆษณา
Illustration: Purchasing banner ad space on the Internet is quite similar to buying ad space in other
media. (EB04.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: (SYN) ad space (EB02.txt)
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Cross-reference: banner ad (TR109), cost per click (TR115), cost per thousand (TR117), flat fee
(TR119)
TR121 Eng: banner swapping (EB04.txt)
Th: การสลับปายโฆษณา
Grammatical Category: noun
Subject Field: advertising!free advertising
Definition: การโฆษณาแบบไมเสียเงินที่แตละฝายตกลงจะแสดงปายโฆษณาของอีกฝายบนเว็บไซตของตน
Illustration: Banner swapping means that company A agrees to display a banner of company B in
exchange for company B displaying company A's ad. (EB04.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: Cross-reference: banner ad (TR109), banner exchange (TR122)
TR122 Eng: banner exchange (EB01.txt)
Th: การแลกเปลี่ยนปายโฆษณา
Grammatical Category: noun
Subject Field: advertising!free advertising
Definition: การโฆษณาแบบไมเสียเงินที่เปนการตกลงแลกเปลี่ยนในกลุมที่มีสมาชิกสามคนขึ้นไป โดยจะแสดง
ปายโฆษณาของสมาชิกคนอื่นเพือ่ แลกกับเครดิตในการแสดงปายโฆษณาของตนในเว็บไซตของผูอนื่
Illustration: Many free banner ads are also available in the form of a "banner exchange." (E118.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล
2. เครดิตในการแสดงปายโฆษณาโดยทั่วไปคือสองตอหนึ่ง นั่นคือเมื่อแสดงปายโฆษณาของสมาชิกอื่นสองคน
ปายโฆษณาของตนก็จะถูกแสดงขึ้นในเว็บไซตของสมาชิกคนอื่น ในบางกลุม สมาชิกสามารถระบุวาจะใหปาย
โฆษณาปรากฏในเว็บไซตประเภทใด เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดดียิ่งขึ้น แตอาจกําหนดตําแหนงและชนิด
ของปายโฆษณาที่จะปรากฏไมได
Linguistic Specification: Cross-reference: banner ad (TR109), banner swapping (TR121)
TR123 Eng: spider (EB03.txt)
Th: โปรแกรมสไปเดอร
Grammatical Category: noun
Subject Field: portal!search engine
Definition: โปรแกรมคนหาอัตโนมัติที่ไปตามเว็บไซตตา งๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตนั้นมาจัดทํา
ดรรชนีเพื่อแสดงรายการ
Illustration: Certain spiders then read the information in the tags as a way to help them index the site.
(EB04.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพทและทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: -
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Cross-reference: search engine (TR008), meta tag (TR124)
TR124 Eng: meta tag (EB01.txt)
Th: เมตาแท็ก
Grammatical Category: noun
Subject Field: portal!search engine
Definition: ปายระบุทใี่ หขอมูลเชนคําสําคัญหรือบทสรุปของเว็บไซตแกโปรแกรมสไปเดอรของเว็บไซตบริการ
คนหาขอมูลเพื่อนําไปจัดทําดรรชนี
Illustration: If you sell clothing, you might have one meta tag with each product category on your
home page. (EB03.txt)
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. เว็บไซตบริการคนหาขอมูลบางแหงไมไดใชเฉพาะขอมูลจากเมตาแท็ก
Linguistic Specification: Cross-reference: search engine (TR008), spider (TR123)
TR125 Eng: hyperlink (EB01.txt)
Th: จุดเชื่อมโยงหลายมิติ, ไฮเปอรลิงก
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!marketing
Definition: สื่อโฆษณาในการทําการตลาดที่เปนขอความหรือรูปซึง่ มีที่อยูหรือตําแหนงทีต่ ั้งของเว็บเพจอื่นแนบ
อยูดวย และจะนําผูคลิกไปยังเว็บเพจนั้น
Illustration: When the shopping session is complete, the customer clicks on a hyperlink which takes
him or her to the checkout page. (E138.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีองิ ศัพทบัญญัติที่มีอยูเ ดิมคือคําวา “เชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink)” (THR34)
แลวเติมคําวา “จุด” เพื่อทําใหเปนคํานามที่หมายถึงวัตถุตามศัพทตนฉบับ
2. นิยมเรียกสั้นๆ วา “ลิงก”
Linguistic Specification: (SYN) link (EB01.txt), hypertext link (EB01.txt)
Cross-reference: reciprocal link (TR126), affiliate link (TR127)
TR126 Eng: reciprocal link (EB03.txt)
Th: ลิงกตางตอบแทน
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!hyperlink
Definition: ลิงกไปยังเว็บไซตอื่นที่เว็บไซตหนึง่ ตกลงจะแสดงไว ถาเว็บไซตเจาของลิงกนั้นแสดงลิงกไปยัง
เว็บไซตของตนดวย
Illustration: Try finding web sites with similar themes and make deals to create reciprocal links.
(E109.txt)
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: Cross-reference: hyperlink (TR125), affiliate link (TR127)

287

TR127 Eng: affiliate link (E039.txt)
Th: ลิงกรวมคา
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!hyperlink
Definition: ลิงกที่อยูใ นเว็บไซตของผูรวมคาซึง่ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของผูค า โดยบงบอกไดวา ลูกคาหรือผูเยีย่ ม
ชมนี้มาจากเว็บไซตของผูรวมคารายใด
Illustration: Then, all visitors to your site coming from an affiliate link are tracked and the affiliate is
then rewarded in some manner. (E068.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทที่มีผูบัญญัติไวคือคําวา “สมาชิกรวมคา (Affiliate Program)” (THR45)
Linguistic Specification: Cross-reference: hyperlink (TR125), reciprocal link (TR126), affiliate (TR128)
TR128 Eng: affiliate (EB04.txt)
Th: ผูรวมคา
Grammatical Category: noun
Subject Field: hyperlink!affiliate link
Definition: ผูที่ลงทะเบียนเพื่อรับคาตอบแทนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดเมื่อมีผูคลิกลิงกรว มคาที่อยูบนเว็บไซตของ
ตน
Illustration: In most cases, becoming an affiliate is as uncomplicated as signing up and linking to the
affiliate sponsor's site. (E006.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทที่มีผูบัญญัติไวคือคําวา “สมาชิกรวมคา (Affiliate Program)” (THR45)
Linguistic Specification: Cross-reference: affiliate link (TR127)
TR129 Eng: pay-per-click (E039.txt)
Th: จายเมื่อคลิก
Grammatical Category: noun
Subject Field: affiliate link!affiliate
Definition: เงื่อนไขการใหคาตอบแทนที่ผูคาจะจายใหผูรวมคาเมือ่ มีผูเยี่ยมชมที่ไมซ้ํากันจากเว็บไซตของผูรว ม
คามายังเว็บไซตของผูคา
Illustration: Under recent attacks for fraud, pay-per-click models are fast becoming a real nuisance
for merchants. (E052.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: (ABBR) PPC (http://www.netlingo.com/inframes.cfm)
Cross-reference: pay-per-lead (TR130), pay-per-sale (TR131)
TR130 Eng: pay-per-lead (E039.txt)
Grammatical Category: noun

Th: จายเมื่อทํา
Subject Field: affiliate link!affiliate
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Definition: เงื่อนไขการใหคาตอบแทนที่ผูคาจะจายใหผูรวมคาเมือ่ ลูกคาที่มาจากเว็บไซตนั้นใชบริการหรือทํา
กิจกรรมในเว็บไซตของผูคาตามที่กําหนด
Illustration: With a pay-per-lead commission structure, merchants pay affiliates a flat fee or bounty for
each qualified lead (customer) that is referred to the merchant site. (E052.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
2. บริการดังกลาว เชน การลงทะเบียนรับจดหมายขาว หรือการกรอกแบบฟอรมเพื่อสมัครบัตรเครดิต หรือ
ทดลองใชสินคา
Linguistic Specification: (ABBR) PPL (http://www.netlingo.com/inframes.cfm)
Cross-reference: pay-per-click (TR129), pay-per-sale (TR131)
TR131 Eng: pay-per-sale (E052.txt)
Th: จายเมื่อขาย
Grammatical Category: noun
Subject Field: affiliate link!affiliate
Definition: เงื่อนไขการใหคาตอบแทนที่ผูคาจะจายใหผูรวมคาตามอัตรารอยละของรายไดจากการขายสินคา
หรือบริการที่มาจากเว็บไซตของผูรวมคานั้น
Illustration: The pay-per-sale model is the most common and easily tracked commission structure.
(E052.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: (ABBR) PPS (http://www.netlingo.com/inframes.cfm)
Cross-reference: pay-per-click (TR129), pay-per-lead (TR130)
TR132 Eng: electronic mail (EB01.txt)

Th: ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (THR09), อีเมล
(THR11)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!marketing
Definition: สื่อโฆษณาในการทําการตลาดที่เปนขอความซึง่ รับสงกันทางอินเทอรเน็ต
Illustration: The Internet uses simple mail transfer protocol (SMTP) as the protocol to transmit
electronic mail and most business transactions. (E157.txt)
Note: นิยมเรียกสั้นๆ วาอีเมล และใชโพรโทคอล SMTP ในการสงเปนหลัก
Linguistic Specification: (SYN) e-mail (EB01.txt)
Cross-reference: opt-in (TR133), opt-out (TR134), double opt-in (TR135), unsolicited commercial email (TR136), spam (TR137)
TR133 Eng: opt-in (EB01.txt)
Grammatical Category: noun

Th: การสมัครรับอีเมล
Subject Field: marketing!electronic mail
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Definition: วิธีปฏิบัตใิ นการรับอีเมลที่เปนการสมัครเพื่อขอรับ
Illustration: The opt-in format allows users to take themselves off the list and add themselves back on
whenever they wish. (E117.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: (ANT) opt-out (EB01.txt)
Cross-reference: electronic mail (TR132), opt-out (TR134), double opt-in (TR135)
TR134 Eng: opt-out (EB01.txt)
Th: การถอนตัว
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!electronic mail
Definition: วิธีปฏิบัตใิ นการรับอีเมลที่ผูใชขอใหลบชื่อตนออกจากรายการสงอีเมล
Illustration: This is in stark contrast to the more common "opt-out" policy prevalent in the physical
world in which consumers may never know that data is being collected about them and possibly
resold to others without their knowledge. (E170.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
2. การถอนตัวนี้ทําไดดวยการคลิกลิงกในอีเมลที่ไดรับ เพื่อไปยังเว็บเพจของผูสงที่เปนสวนสําหรับแจงความ
ประสงควาจะถอนตัว หรือผูใชอาจสงอีเมลแจงผูสงโดยตรง
Linguistic Specification: (ANT) opt-in (EB01.txt)
Cross-reference: electronic mail (TR132), opt-in (TR133), double opt-in (TR135)
TR135 Eng: double opt-in (E088.txt)
Th: การสมัครรับอีเมลแบบยืนยัน
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!electronic mail
Definition: วิธีปฏิบัตใิ นการรับอีเมลที่ตองตอบอีเมลยืนยันการสมัครหลังจากที่สมัครเพื่อรับขอมูลนั้นๆ
Illustration: Using a "double opt-in" process, it e-mails people on the lists to verify they're indeed
willing to receive solicitations. (E088.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: Cross-reference: electronic mail (TR132), opt-in (TR133), opt-out (TR134)
TR136 Eng: unsolicited commercial e-mail Th: อีเมลทางการคาที่ไมไดรองขอ
(E166.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic mail!spam
Definition: อีเมลที่เปนขอเสนอทางการคาซึ่งมาจากผูสงที่นําชื่อผูร ับมาจากแหลงตางๆ
Illustration: Check with your Internet service provider or online service for ways to reduce unsolicited
commercial e-mail. (E166.txt)
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Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: (SYN) Unsolicited Commercial E-mail (EB04.txt), (ABBR) UCE (E093.txt)
Cross-reference: electronic mail (TR132), spam (TR137)
TR137 Eng: spam (EB01.txt)
Th: ไปรษณียขยะ (THR34), สแปม
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!electronic mail
Definition: ขอความอีเมลรูปแบบตางๆ จํานวนมากที่สงไปใหผูรบั โดยไมไดรองขอ
Illustration: Most spam is the same as it has always been, although there are certain types of spam
that seem to be increasing, while other types are decreasing. (E092.txt)
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. สแปมเปนไดทั้งอีเมลทางการคาและอีเมลหลอกลวง
Linguistic Specification: (SYN) junk e-mail (EB01.txt), junk mail (EB01.txt)
Cross-reference: electronic mail (TR132), unsolicited commercial e-mail (TR136)
TR138 Eng: frequently asked questions
Th: คําถามพบบอย, เอฟเอคิว (THR34)
(EB01.txt)
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!marketing
Definition: เครื่องมือในการทําการตลาดทีเ่ ปนรายการคําตอบสําหรับคําถามที่ผูเยีย่ มชมเว็บไซตมกั จะถาม
Illustration: Another example, not found in Figure 12-7, may be an attorney who has a web page with
frequently asked questions about certain kinds of legal services. (EB01.txt)
Note: 1. ตัวยอของศัพทคํานี้ (FAQ) สามารถอานไดอีกอยางวา “แฟค”
2. รายการนี้จะชวยใหลูกคารูจักผลิตภัณฑของบริษัทมากขึ้นและตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น
Linguistic Specification: (ABBR) FAQ (EB03.txt)
Cross-reference: call center (TR139)
TR139 Eng: call center (EB03.txt)
Th: ศูนยบริการขอมูล
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!marketing
Definition: เครื่องมือในการทําการตลาดทีเ่ ปนหนวยงานทีใ่ หบริการลูกคาในเรื่องที่เกีย่ วของกับงานบริการโดย
ผานชองทางติดตอตางๆ
Illustration: Today's call center is a comprehensive customer service entity in which EC vendors take
care of customer service issues communicated through various contact channels. (EB04.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทที่มีผูบัญญัติไววา “ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท (call center)” (THR51)
แลวตัดคําวา “ทางโทรศัพท” ออกเพื่อขยายขอบเขตมโนทัศน
Linguistic Specification: -
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Cross-reference: frequently asked questions (TR138)
TR140 Eng: mass customization (EB01.txt)
Th: การผลิตตามความตองการของลูกคา
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!marketing
Definition: เครื่องมือในการทําการตลาดทีเ่ ปนบริการทีจ่ ัดทําขึ้นเปนพิเศษใหเหมาะสมกับความตองการของ
ลูกคาแตละคน
Illustration: What has been found is that by creating mass customization, specifically configuring
services individually for the customer either by showing her popular associated products or by
showing her products she typically orders, your customer's buying experience becomes easier and
more personal. (EB03.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: Cross-reference: push technology (TR141), pull technology (TR142)
TR141 Eng: push technology (EB01.txt)
Th: เทคโนโลยีพุช
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!mass customization
Definition: เทคโนโลยีในการผลิตตามความตองการของลูกคาที่เปนบริการสงขอมูลตามที่ลูกคาตองการใหโดย
อัตโนมัติ
Illustration: In response to the pressure of competition, commercial databases are beginning to
incorporate push technology into their offerings. (EB04.txt)
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. บริการนี้อาจเปนบริการฟรีหรือเสียคาธรรมเนียมเล็กนอย
Linguistic Specification: (ANT) pull technology (EB03.txt)
Cross-reference: mass customization (TR140), pull technology (TR142)
TR142 Eng: pull technology (EB03.txt)
Th: เทคโนโลยีพุล
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!mass customization
Definition: เทคโนโลยีในการผลิตตามความตองการของลูกคาที่เปนบริการใหลูกคาดึงขอมูลที่ตองการจาก
เว็บไซตดวยตนเอง
Illustration: Pull technology is dependent on information that is specified by the visitor. (EB03.txt)
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. ถาเปนขอมูลสําคัญสําหรับลูกคา มักตองเสียคาธรรมเนียมในการดึงขอมูล
Linguistic Specification: (ANT) push technology (EB01.txt)
Cross-reference: mass customization (TR140), push technology (TR141)

292

TR143 Eng: cookie (EB01.txt)
Th: คุกกี้ (THR16)
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!mass customization
Definition: เครื่องมือในการผลิตตามความตองการของลูกคาที่เปนแฟมขนาดเล็กซึง่ เว็บเซิรฟเวอรสงมายัง
เครื่องคอมพิวเตอรของผูเยีย่ มชมเว็บไซต และเก็บอยูใ นฮารดไดรฟของเครื่อง เพื่อที่เว็บไซตนั้นจะสามารถจดจํา
พฤติกรรมบนอินเทอรเน็ตที่ผานมาของผูเยี่ยมชมได
Illustration: Instead of continually asking the visitor for the same information, the program on the web
site can save information to a cookie and, when it needs the information, read the cookie. (EB03.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: mass customization (TR140), push technology (TR141), pull technology (TR142)
TR144 Eng: online community (EB01.txt)
Th: ชุมชนออนไลน
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!marketing
Definition: เครื่องมือในการทําการตลาดทีเ่ ปนเว็บไซตแหลงรวมของผูที่มีความสนใจเหมือนๆ กัน
Illustration: The vignette entitled Parenthoodweb illustrates the advertising and sponsorship
opportunities offered by the Parenthoodweb.com, an online community for parents and expecting
parents. (EB01.txt)
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: (SYN) virtual community (EB01.txt), electronic community (EB01.txt)
Cross-reference: discussion group (TR145), bulletin board (TR146), chat room (TR147), newsletter
(TR148)
TR145 Eng: discussion group (EB01.txt)
Th: กลุมอภิปราย
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!online community
Definition: กลุมคนที่มคี วามสนใจเหมือนกันในเรื่องหนึ่ง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลแสดงความคิดเห็นตางๆ
Illustration: A discussion group is a group of people with a common interest in a specific topic.
(E111.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: Cross-reference: online community (TR144), bulletin board (TR146), chat room (TR147), newsletter
(TR148)
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TR146 Eng: bulletin board (EB01.txt)
Th: กระดานขาวสาร
Grammatical Category: noun
Subject Field: online community!discussion group
Definition: เครื่องมือของกลุมอภิปรายที่เปนที่เก็บขอความเกีย่ วกับเรื่องหนึ่งๆ บนเว็บไซต ซึ่งผูใชสามารถแสดง
ความคิดเห็นและอานขอความตางๆ ได
Illustration: The "store-and-forward," asynchronous nature of a forum makes it possible to create a
bulletin board where collections of messages about particular subjects can be stored in a database
and, in response to user queries, be dynamically turned into HTML pages. (EB04.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: (SYN) message board (EB04.txt)
Cross-reference: online community (TR144), discussion group (TR145), chat room (TR147),
newsletter (TR148)
TR147 Eng: chat room (EB01.txt)
Th: หองสนทนา (THR22)
Grammatical Category: noun
Subject Field: online community!discussion group
Definition: เครื่องมือของกลุมอภิปรายที่เปนแหลงสําหรับพูดคุยโตตอบบนเว็บไซตไปพรอมๆ กัน
Illustration: Once you are in a chat room, others can contact you by e-mail even when you use a
nickname for your screen name (the name you call yourself when communicating online). (E166.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: online community (TR144), discussion group (TR145), bulletin board (TR146),
newsletter (TR148)
TR148 Eng: newsletter (EB01.txt)
Th: จดหมายขาว
Grammatical Category: noun
Subject Field: online community!discussion group
Definition: เครื่องมือของกลุมอภิปรายที่เปนขอมูลขาวสารของเว็บไซตซึ่งจัดสงใหผูสนใจทางอีเมล
Illustration: These tips come in a variety of flavors, but mostly in the form of an unknown newsletter
that you never quite recall subscribing to. (E092.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: Cross-reference: online community (TR144), discussion group (TR145), bulletin board (TR146), chat
room (TR147)
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TR149 Eng: traffic (EB01.txt)
Th: ปริมาณการเยี่ยมชม (THR45), แทรฟฟก
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!marketing
Definition: จํานวนคนที่เยี่ยมชมเว็บไซต
Illustration: Many advertisers charge a fixed monthly fee, regardless of the traffic. (EB04.txt)
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: (SYN) Web site traffic (E011.txt), Web traffic (EB04.txt), site traffic (EB03.txt)
Cross-reference: hit (TR150), page view (TR151), visit (TR152), unique visitor (TR153)
TR150 Eng: hit (EB01.txt)
Th: จํานวนไฟลที่มีการโหลด (THR45), ฮิต
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!traffic
Definition: ตัววัดปริมาณการเยีย่ มชมทีเ่ ปนจํานวนครัง้ ในการดาวนโหลดไฟลจากเว็บเซิรฟเวอร ไมวาจะเปน
ไฟลอะไรก็ตาม
Illustration: A single page with multiple graphics can be counted as multiple hits since each graphic
is counted as a separate hit. (E170.txt)
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
2. เคยนิยมใชเปนตัววัดจํานวนผูเยี่ยมชมเว็บไซต แตตอมาพบวาเปนการนับจํานวนไฟลทุกไฟลที่ดาวนโหลด ไม
วาจะเปนรูปหรือขอความ ซึ่งไมบงบอกจํานวนผูเยี่ยมชมที่แทจริง จึงเสื่อมความนิยมลง
Linguistic Specification: Cross-reference: traffic (TR149), page view (TR151), visit (TR152), unique visitor (TR153)
TR151 Eng: page view (EB04.txt)
Th: จํานวนหนาที่มีการโหลด, เพจวิว
Grammatical Category: noun
Subject Field: electronic commerce!traffic
Definition: ตัววัดปริมาณการเยีย่ มชมทีเ่ ปนจํานวนครัง้ ในการดาวนโหลดเว็บเพจจากเว็บเซิรฟเวอร
Illustration: A single visit or page view may be recorded as several hits, and depending on the
browser, the page size, and other factors, the number of hits per page can vary widely. (EB04.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีองิ ศัพทที่มีผูบัญญัติไววา “จํานวนไฟลที่มีการโหลด (hit)” (THR45)
2. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท
Linguistic Specification: (SYN) page impression (EB03.txt)
Cross-reference: traffic (TR149), hit (TR150), visit (TR152), unique visitor (TR153)
TR152 Eng: visit (EB01.txt)
Grammatical Category: noun

Th: จํานวนการเยี่ยมชม
Subject Field: marketing!traffic
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Definition: ตัววัดปริมาณการเยีย่ มชมทีเ่ ปนจํานวนครัง้ ในการเยีย่ มชมเว็บไซต โดยนับจากการรองขอขอมูล
อยางติดตอกันของผูเ ยี่ยมชม
Illustration: Once a visitor stops making requests from a site for a given period of time, called a time
out, the next hit by this visitor is considered a new visit. (E170.txt)
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีองิ ศัพทบัญญัติที่มีอยูเ ดิมคือคําวา “เยี่ยมชม (visit)” (THR35) แลวเติมคําวา
“การ” เพื่อทําใหเปนคํานามตามศัพทตนฉบับ
2. ถาผูเยี่ยมชมหยุดการรองขอจากเว็บไซตเปนระยะเวลาหนึ่ง การรองขอครั้งตอไปจะนับวาเปนการเยี่ยมชม
ครั้งใหม
Linguistic Specification: Cross-reference: traffic (TR149), hit (TR150), page view (TR151), unique visitor (TR153)
TR153 Eng: unique visitor (EB01.txt)
Th: ผูเยี่ยมชมที่ไมซ้ํากัน
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!traffic
Definition: ตัววัดปริมาณการเยีย่ มชมทีเ่ ปนผูมาเยี่ยมชมเว็บไซตภายในระยะเวลาหนึ่ง และเปนผูเ ยี่ยมชมคนละ
คนโดยตัดสินจากที่อยูไอพี ชื่อโดเมน และคุกกี้
Illustration: Pay-per-click commission structures pay affiliates a fee for every unique visitor that is
referred to the merchant site. (E052.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: Cross-reference: traffic (TR149), hit (TR150), page view (TR151), visit (TR152)
TR154 Eng: visit duration (E143.txt)
Th: ระยะเวลาการเยี่ยมชม
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!interactivity
Definition: ตัววัดปฏิกิริยาของผูเ ยี่ยมชมตอเว็บไซต ที่เปนชวงเวลาระหวางที่ลูกคาเขามาและออกจากเว็บไซต
Illustration: In the Web medium, visit duration represents opportunity for the consumer to respond to
passive ads, while editorial pages represent competing activities. (E143.txt)
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล
Linguistic Specification: Cross-reference: visit (TR152)
TR155 Eng: conversion rate (E002.txt)
Th: อัตราการเปลี่ยนเปนผูซื้อ
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!interactivity
Definition: ตัววัดปฏิกิริยาของผูเ ยี่ยมชมตอเว็บไซต ที่เปนอัตรารอยละของผูเยีย่ มชมที่กลายเปนผูซอื้
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Illustration: Some ways to boost your conversion rate include improving navigation, simplifying
checkout process (such as one-step checkout and easily replaced passwords), and sending out emails with special offers. (E002.txt)
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท
Linguistic Specification: Cross-reference: churn rate (TR156)
TR156 Eng: churn rate (E158.txt)
Th: อัตราการสูญเสียลูกคา (THR41)
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!interactivity
Definition: ตัววัดปฏิกิริยาของผูเ ยี่ยมชมตอเว็บไซต ที่เปนอัตราลูกคาทีเ่ ลิกซื้อสินคาหรือใชบริการ
Illustration: The Strategis Group asserts that the Internet service providers endure a five-times higher
churn rate, culminating to 10 per cent monthly. (E158.txt)
Note: Linguistic Specification: Cross-reference: conversion rate (TR155)
TR157 Eng: click-through (EB01.txt)
Th: จํานวนการคลิกปายโฆษณา
Grammatical Category: noun
Subject Field: marketing!interactivity
Definition: ตัววัดปฏิกิริยาของผูเ ยี่ยมชมตอเว็บไซต ที่เปนจํานวนครั้งที่ผูเยี่ยมชมคลิกปายโฆษณาซึ่งเชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซตของผูโฆษณา
Illustration: A debate is rising over whether or not click-through tells advertisers anything worth
knowing and whether it should be a factor in pricing online ad campaigns. (E169.txt)
Note: บัญญัติศัพทโดยอิงจากศัพทกอนหนานี้คือ “อัตราการคลิกปายโฆษณา (click-through rate)” (TR116)
Linguistic Specification: (SYN) click (EB04.txt), ad click (EB04.txt)
Cross-reference: click-through rate (TR116)

ภาคผนวก ง
ดรรชนีคนศัพท

298

ดรรชนีคนศัพท
ดรรชนีคนศัพทนี้ทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาศัพทตามลําดับอักษร โดยจะ
มีทั้งศัพทหลัก (คําที่มีเครื่องหมายดอกจัน) และศัพทพอง เพื่อใหผูใชคนหาศัพทพบไดงายขึ้น แม
จะไมทราบศัพทหลัก
A

access control*
acquirer*
acquiring bank
ad banner
ad click
ad click rate
ad space
ad view
affiliate*
affiliate link*
animated ad
animated banner ad*
asymmetric cryptography*
authentication*
B
banner
banner ad*
banner ad space*
banner advertisement
banner exchange*
banner swapping*

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER159
199
TR090
274
ER106
177
TR057
263
ER108
178
TR058
264
ER186
214
TR109
281
ER258
241
TR157
296
ER200
218
TR116
283
ER206
220
TR120
284
ER204
219
TR118
284
ER217
225
TR128
287
ER216
224
TR127
287
ER192
215
TR113
282
ER191
215
TR113
282
ER145
194
TR079
271
ER170
205
TR101
278
ER184
ER183
ER207
ER185
ER209
ER208

213
213
220
213
221
220

TR109
TR109
TR120
TR109
TR122
TR121

281
281
284
281
285
285
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B

biometrics*
bulletin board*
business-to-business*
business-to-consumer*
business-to-government*
buyer-driven e-marketplace*
buyer-oriented marketplace
C
call center*
certificate*
certificate authority
certification authority*
chat room*
churn rate*
ciphertext*
cleartext
click
click rate
click-through*
click-through rate*
co-location*
confidentiality*
consumer-to-consumer*
content provider*
conversion rate*
cookie*
cost per click*

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER171
205
TR102
278
ER241
235
TR146
293
ER006
135
TR003
244
ER007
136
TR004
244
ER008
137
TR005
244
ER069
159
TR033
254
ER070
159
TR033
254
ER231
ER172
ER175
ER174
ER242
ER255
ER150
ER149
ER257
ER199
ER256
ER198
ER099
ER138
ER009
ER020
ER254
ER235
ER197

230
206
208
207
235
240
196
195
241
218
240
217
172
191
137
141
240
232
217

TR139
TR103
TR104
TR104
TR147
TR156
TR081
TR080
TR157
TR116
TR157
TR116
TR051
TR076
TR006
TR013
TR155
TR143
TR115

290
279
279
279
293
296
272
271
296
283
296
283
261
270
245
247
295
292
283
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C

cost per thousand*
cost per thousand impressions
country code top-level domain*
credit card*
credit card processor*
cryptography*
customer-oriented marketplace
cyberbanking
cybersquatter*
D
debit card*
decryption*
dedicated hosting*
digital cash
digital certificate
digital marketplace
digital money
digital signature*
digital wallet
directory*
discussion group*
domain name*
double opt-in*
Dutch auction*
E
e-auction
e-broker
e-business

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER202
219
TR117
283
ER201
218
TR117
283
ER094
169
TR046
259
ER102
175
TR054
262
ER112
179
TR062
265
ER139
192
TR077
270
ER071
160
TR033
254
ER127
185
TR070
268
ER095
169
TR047
259
ER114
ER153
ER098
ER137
ER173
ER056
ER130
ER167
ER121
ER012
ER239
ER091
ER225
ER027

180
197
171
189
206
155
187
203
183
139
234
168
228
144

TR064
TR084
TR050
TR075
TR103
TR028
TR073
TR098
TR068
TR009
TR145
TR043
TR135
TR017

266
272
261
269
279
252
269
277
267
246
292
258
289
248

ER022
ER050
ER002

143
152
132

TR014
TR026
TR001

247
251
243
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E

e-cash
e-check
e-commerce
e-distributor
electronic auction
electronic banking*
electronic broker*
electronic business*
electronic cash*
electronic catalog
electronic check*
electronic checkbook*
electronic commerce*
electronic community
electronic distributor*
electronic mail*
electronic mall*
electronic marketplace*
electronic money*
electronic publishing*
electronic purse*
electronic shopping cart
electronic shopping mall
electronic signature*
electronic store*
electronic storefront
electronic wallet*
e-mail

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER136
189
TR075
269
ER115
180
TR065
266
ER004
134
TR002
243
ER047
151
TR025
251
ER023
143
TR014
247
ER125
185
TR071
268
ER049
152
TR026
251
ER001
132
TR001
243
ER135
189
TR075
269
ER086
165
TR041
257
ER116
181
TR065
266
ER117
181
TR066
267
ER003
133
TR002
243
ER238
234
TR144
292
ER046
151
TR025
251
ER221
227
TR132
288
ER042
150
TR024
251
ER055
155
TR028
252
ER131
187
TR073
269
ER019
141
TR012
247
ER133
188
TR074
269
ER089
166
TR042
257
ER045
151
TR024
251
ER168
204
TR099
277
ER037
148
TR023
250
ER038
148
TR023
250
ER119
182
TR068
267
ER222
227
TR132
288

302

E

e-mall
e-marketplace
e-money
encryption*
encryption algorithm*
English auction*
e-purse
e-store
e-storefront
e-wallet
exchange
F
financial EDI
financial electronic data
interchange*
firewall*
first price sealed bid auction*
flat fee*
forward auction*
frequently asked questions*
G
generic top-level domain*
H
hacker*
hit*
horizontal digital marketplace
horizontal e-marketplace
horizontal marketplace*

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER041
149
TR024
251
ER054
154
TR028
252
ER132
187
TR073
269
ER152
196
TR083
272
ER151
196
TR082
272
ER028
145
TR018
248
ER134
188
TR074
269
ER034
147
TR023
250
ER039
149
TR023
250
ER120
182
TR068
267
ER058
156
TR028
252
ER122
ER123

183
183

TR069
TR069

268
268

ER160
ER031
ER205
ER025
ER230

200
146
220
144
230

TR091
TR021
TR119
TR015
TR138

275
250
284
248
290

ER093

169

TR045

258

ER161
ER248
ER061
ER060
ER059

201
237
157
156
156

TR092
TR150
TR029
TR029
TR029

275
294
252
252
252
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H

horizontal portal*
hub
hyperlink*
hypertext link
I
impression*
independent e-marketplace*
independent sales organization*
integrity*
intermediary-oriented marketplace
Internet auction
Internet banking
Internet commerce
Internet directory
Internet merchant
Internet merchant account*
intrusion detection system*
issuing bank*
J
junk e-mail
junk mail
K
key*
key pair*
keyword banner*
L
link

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER016
140
TR010
246
ER057
155
TR028
252
ER213
223
TR125
286
ER212
223
TR125
286
ER203
ER075
ER111
ER169
ER076
ER024
ER128
ER005
ER014
ER081
ER104
ER165
ER103

219
161
179
205
161
143
186
135
139
163
176
202
176

TR118
TR035
TR061
TR100
TR035
TR014
TR070
TR002
TR009
TR038
TR056
TR096
TR055

284
254
265
278
254
247
268
243
246
256
263
276
262

ER228
ER229

229
230

TR137
TR137

290
290

ER154
ER155
ER187

197
198
214

TR085
TR086
TR110

273
273
281

ER214

224

TR125

286
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M

market maker*
mass customization*
merchant account provider*
merchant account
merchant bank*
merchant service provider*
message board
meta tag*
micropayment*
N
navigation bar*
newsletter*
non-repudiation*
O
online auction*
online banking*
online broker
online catalog*
online community*
online directory
online distributor
online mall
online merchant*
online stock trading*
online store
online storefront
online trading
on-site search engine

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER078
162
TR037
255
ER232
231
TR140
291
ER109
178
TR059
264
ER105
176
TR056
263
ER107
177
TR058
264
ER110
178
TR060
264
ER240
234
TR146
293
ER211
222
TR124
286
ER129
186
TR072
269
ER082
ER243
ER166

164
235
203

TR039
TR148
TR097

256
293
277

ER021
ER124
ER051
ER087
ER237
ER015
ER048
ER043
ER080
ER052
ER036
ER040
ER053
ER085

142
184
152
166
233
140
151
150
162
153
148
149
153
165

TR014
TR070
TR026
TR041
TR144
TR009
TR025
TR024
TR038
TR027
TR023
TR023
TR027
TR040

247
268
251
257
292
246
251
251
256
252
250
250
252
257
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O

opt-in*
opt-out*
P
page impression
page view*
payment gateway*
pay-per-click*
pay-per-lead*
pay-per-sale*
plaintext*
pop-under
pop-under ad*
pop-under advertisement
pop-up
pop-up ad*
portal*
private exchange
private key*
private key encryption
private marketplace*
private-key cryptography
public exchange
public key*
public marketplace*
public-key cryptography
public-key encryption
pull technology*
push technology*

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER223
227
TR133
288
ER224
228
TR134
289
ER250
ER249
ER113
ER218
ER219
ER220
ER148
ER182
ER181
ER180
ER179
ER178
ER010
ER068
ER157
ER143
ER067
ER142
ER065
ER156
ER066
ER146
ER147
ER234
ER233

238
238
179
225
225
226
195
211
210
210
210
210
138
159
199
193
158
193
158
198
158
194
195
232
231

TR151
TR151
TR063
TR129
TR130
TR131
TR080
TR108
TR108
TR108
TR107
TR107
TR007
TR032
TR088
TR078
TR032
TR078
TR031
TR087
TR031
TR079
TR079
TR142
TR141

294
294
266
287
287
288
271
280
280
280
280
280
245
253
274
270
253
270
253
273
253
271
271
291
291
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R

random banner*
reciprocal link*
reverse auction*
rich media
rich media ad
rich media banner
rich media banner ad*
S
sealed bid auction*
search engine* (เว็บไซต)
search engine* (โปรแกรม)
second price sealed bid auction*
secret key*
secret key cryptography
secret-key encryption
Secure Electronic Transaction*
Secure Sockets Layer*
sell-driven e-marketplace*
seller-oriented marketplace
shared hosting*
shopping cart*
site search engine
site traffic
smart card*
spam*
spider*
static ad
static banner ad*

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER188
214
TR111
282
ER215
224
TR126
286
ER026
144
TR016
248
ER196
216
TR114
282
ER195
216
TR114
282
ER194
216
TR114
282
ER193
216
TR114
282
ER030
ER011
ER083
ER032
ER158
ER141
ER144
ER176
ER177
ER072
ER074
ER097
ER088
ER084
ER247
ER118
ER227
ER210
ER190
ER189

145
138
165
146
199
193
193
208
208
160
161
171
166
165
237
182
229
222
215
215

TR020
TR008
TR040
TR022
TR089
TR078
TR078
TR105
TR106
TR034
TR034
TR049
TR042
TR040
TR149
TR067
TR137
TR123
TR112
TR112

249
245
257
250
274
270
270
279
280
254
254
260
257
257
294
267
290
285
282
282

307

S

supplier-oriented marketplace
symmetric cryptography*
T
technology provider e-marketplace*
top-level domain*
traffic*
Trojan horse*
U
unique visitor*
unsolicited commercial e-mail*
V
vertical e-marketplace
vertical exchange
vertical marketplace*
vertical portal*
Vickrey auction
virtual community
virtual mall
virtual shopping cart
virtual store
virus*
visit*
visit duration*
vortal
W
Web directory
Web host*
Web hosting*

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER073
160
TR034
254
ER140
192
TR078
270
ER077
ER092
ER244
ER164

161
168
236
202

TR036
TR044
TR149
TR095

255
258
294
276

ER252
ER226

239
229

TR153
TR136

295
289

ER063
ER064
ER062
ER017
ER033
ER236
ER044
ER090
ER035
ER162
ER251
ER253
ER018

157
157
157
140
147
233
150
167
148
201
238
239
141

TR030
TR030
TR030
TR011
TR022
TR144
TR024
TR042
TR023
TR093
TR152
TR154
TR011

253
253
253
246
250
292
251
257
250
275
294
295
246

ER013
ER100
ER096

139
172
170

TR009
TR052
TR048

246
261
260

308

W

Web merchant
Web site traffic
Web traffic
Webmaster*
worm*
Y
Yankee auction*

Extraction หนา Terminological หนา
record
record
(ภาคผนวก ค)
(ภาคผนวก ข)
ER079
162
TR038
256
ER245
236
TR149
294
ER246
237
TR149
294
ER101
172
TR053
262
ER163
202
TR094
276
ER029

145

TR019

249
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