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หทัยทิพย วงศกิติกําจร : ประมวลศัพทเรื่องการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอร
กราฟกสามมิติ (TERMINOLOGY ON 3D COMPUTER GRAPHICS FUNDAMENTAL:
MODELING) อ. ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล จํานวนหนา
142 หนา.
สารนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประมวลศัพทเรื่องการสรางแบบหรือวัตถุใน
งานคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติ ซึ่งประกอบดวยศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ เทคนิควิธีการ รวมทั้ง
อุปกรณที่ใชในกระบวนการการสรางแบบและวัตถุ
การจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ ไดใชทฤษฎีและแนวทางการจัดทําประมวลศัพทตาม
หลักการศัพทวิทยาที่นักศัพทวิทยาที่มีชื่อเสียงหลาย ๆ ทานไดนําเสนอไว เพื่อหากระบวนการที่
เหมาะสมในการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติ
เพื่อใหไดประมวลศัพทที่จะเปนประโยชนสําหรับผูที่กําลังศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ใหเขาใจความหมายของคําศัพทใหดียิ่งขึ้น และเพื่อเปนเครื่องมืออางอิงอยางหนึ่งของนักแปลและ
ลามในงานแปลและงานลามเฉพาะดาน นอกจากนี้ยังอาจเปนประโยชนสําหรับผูที่เกี่ยวของใน
วงการและผูสนใจทั่วไป
การจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้แบงการดําเนินงานออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ (1)ขั้นตอนการ
เตรียมการเบื้องตน อันไดแกการรวบรวม และคัดเลือกขอมูล การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ การสราง
คลังขอมูลภาษา (2) ขั้นตอนการดึงศัพทจากคลังขอมูล (3) ขั้นตอนการจัดมโนทัศนสัมพันธ (4)
ขั้นตอนการทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (5) ขั้นตอนการบันทึกขอมูลศัพท
ประมวลศัพทเรื่องการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟกสามมิตินี้ มีศัพท
ทั้งหมด 48 ศัพท จัดนําเสนอตามกลุมมโนทัศนสัมพันธ โดยอยูในรูปของบันทึกขอมูลศัพท ซึ่ง
ประกอบดวยคําศัพทภาษาอังกฤษพรอมศัพทภาษาไทยที่พบในเอกสารประเภทตาง ๆ รูป
ไวยากรณของศัพท หมวดเรื่อง นิยาม บริบทจากคลังขอมูลภาษา คําเหมือน คําตาง รูปศัพทอื่น ๆ
และขอมูลอางอิง
ภาควิชา
สาขาวิชา
ปการศึกษา
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The objective of this special research is to present a terminology on 3D
computer graphics fundamental: modeling, which includes terms relating to methods
and techniques and also the devices used in 3D modeling process.
This research is based on conceptual methods and principles of terminological
processing proposed by various well known terminologists in order to find an
appropriate way to produce a terminology on 3D computer graphics fundamental:
modeling, and thus beneficial as a reference for students in the field of computer
graphics and a tool for translators and interpretators, as well as for those who work in
this field and those who are interested.
This research is considered a product of systematic processes which include these
followings: (1) Terminological preparation (2) Term extraction (3) Conceptual network
(4) Extraction record (5) Terminological record
The terminology on 3D computer graphics fundamental: Modeling consists of 48
terms presented according to the conceptual relations. Each record is presented with
information of English term, i.e. grammatical category, subject field, linguistic
information, cross reference, definition and Thai terms that are found in various types of
documents.
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กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาของหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ขอกราบขอบพระคุณที่
ทานกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษาแนะนําตาง ๆ ตลอดเวลาการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้
กราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย สารภี แกสตัน ผูอํานวยการศูนยการแปลและการ
ลามเฉลิมพระเกียรติ ที่ทานกรุณาเปนหวงเปนใย ทั้งใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกในดาน
ตาง ๆ จนสารนิพนธนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ปุณณรัตน พิชญไพบูลย แหงภาควิชา
ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่กรุณาสละเวลาตรวจแกสารนิพนธ
กราบขอบพระคุณคณาจารยศูนยการแปลฯ ทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
ตาง ๆ อันเปนประโยชนยิ่งในการทํางานวิจัยชิ้นนี้ และเปนความรูที่จะติดตัวไปตลอด และ
ขอบพระคุณเจาหนาที่ของศูนยฯทุกทานที่ชวยประสานงานดานตาง ๆ รวมทั้งคุณมาลี สังขจุย
เจาหนาที่ฝายทะเบียนคณะอักษรศาสตร ที่กรุณาใหความชวยเหลือดานงานทะเบียนอยางดียิ่ง
และที่จะขาดเสียไมไดคือ ตองขอขอบพระคุณ คุณพรเทพ วงศกิติกําจร ในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษใหความรูและคําปรึกษาในการทําสารนิพนธครั้งนี้ และขอบใจในฐานะนองชายที่
แสนดีที่สละเวลานํางานประจํามาทําที่บานโดยเสมอ เพื่อใหพี่สาวคนนี้ไดซักถามขอของใจไดทุก
เวลาที่ตองการ และนางสาวหทัยรัตน วงศกิติกําจร นองสาวแสนประเสริฐ ผูคอยใหกําลังใจและ
กระตุนเตือนขาพเจาตลอดเวลา
สุดทายนี้ ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณบุพการีทั้งสองทาน ผูใหกําเนิดและเลี้ยงดูขาพเจา
จนเติบใหญ และคอยเปนหวงเปนใยเสมอมา ขอบคุณ พี่ ๆ นอง ๆ และเพื่อนรวมรุนทุกทานที่ทําให
การมาเรียนเปนเรื่องสนุกโดยเฉพาะอยางยิ่ง มหาปยมิตรที่ชื่อ นางสาววิวรรณ วงศทองศรี ผูให
ความชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดเวลาเรียนจนถึงการทําวิจัย ตลอดจนผลักดันใหขาพเจาทํา
สารนิพนธฉบับนี้ไดสําเร็จ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติ
ตั้งแตยุคดึกดําบรรพมาแลว
ที่มนุษยรูจักใชการวาดภาพ
เพื่อถายทอดความคิด
จินตนาการ และประสบการณที่ไดพบเห็นใหผูอื่นไดรับทราบ เริ่มตั้งแตภาพวาดตามผนังถ้ําที่ใชสี
จากดินโคลนที่พอจะหาได นํามาขีดเขียนดวยอุปกรณงาย ๆ ที่หาไดตามธรรมชาติ เชนกิ่งไม ใบไม
ตอมาเมื่อเทคโนโลยีเจริญมากขึ้น จากถ้ําก็มาเปนกระดาษ ซึ่งพกพาไดสะดวกกวา มีการผลิตสีที่
ใชวาดใหหลากหลายและมีอุปกรณการวาดที่ดีขึ้น เชนพูกันขนาดตาง ๆ หลังจากนั้นก็ไดมีการ
ประดิษฐเครื่องฉายภาพยนตร และกลองถายภาพยนตรขึ้นในที่สุด ซึ่งนับเปนกาวสําคัญจากการ
แสดงภาพที่หยุดนิ่งเปนภาพเคลื่อนไหวได
การทําใหภาพกราฟกเคลื่อนไหวไดเสมือนมีชีวิต
ทําใหเกิดงานที่เรียกวา แอนิเมชั่น
(Animation) ในยุคเริ่มแรกเปนการใชเทคนิคการวาดภาพ 2 มิติทีละภาพ หรือที่รูจักกันในชื่อ 2D
Animation เชนงานการตูนในภาพยนตรของวอลท ดิสนีย หรือการใชเทคนิคที่เรียกวา Stop
Motion ซึ่งก็คือการนําวัสดุที่มีความยืดหยุน เชน ดินน้ํามัน โคลน กระดาษฟอลย เปนตน มาปน
หรือจัดแตงเปนตัวละคร จากนั้นจึงทําการถายทําโดยเปลี่ยนแปลงทาทางใหตัวละครทีละเล็กทีละ
นอยในแตละภาพจนทําใหเกิดเปนภาพตอเนื่องขึ้น ซึ่งการถายทําในลักษณะนี้สามารถทําไดทั้งใน
แบบสองมิติ และสามมิติ (3 Dimention : 3D)
ตอมาไดมีการคิดคนคอมพิวเตอรขึ้น แตในยุคแรกคอมพิวเตอรถูกใชเพื่อวัตถุประสงคทาง
การทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสที่ใชหลอดสุญญากาศเครื่องแรกใน
โลกมีชื่อวา อีนิแอก (Electronic Numeric Intergrator and Calculator : ENIAC) เพื่อเปน
เครื่องมือสําหรับคํานวณการตกของหัวกระสุนปนใหญซึ่งตองการผลลัพธมีความถูกตองแมนยําสูง
คอมพิวเตอรยังมีบทบาทตอมาในยุคสงครามเย็น
เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยทางอากาศ
สถาบันเอ็มไอที (Massachusetts Institute Technology) ไดพัฒนาคอมพิวเตอรเวิรลวินด
(Whirlwind) ในป ค.ศ. 1949 และคอมพิวเตอรระบบแซจ (Semi-automatic Ground
Environment : SAGE) ตอมาในป ค.ศ. 1953 โดยผนวกเทคโนโลยีเรดารและคอมพิวเตอรในเวลา
นั้นเขาดวยกัน ไดจอภาพแสดงผลขนาดใหญภายในบรรจุขอมูลภาคพื้นดิน ทําใหผูที่กําลังควบคุม
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ระบบแซจสามารถวิเคราะหสถานการณที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อตัดสินใจสั่งการใหสถานี
จรวดตอสูอากาศยานที่ตั้งตามที่ตาง ๆ บนพื้นดินดําเนินการได ขอมูลที่แซจรายงานผานจอภาพ
ทําใหเกิดระบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งในที่สุดกลายมาเปน
พื้นฐานของการพัฒนาระบบประสานกับผูใชดวยกราฟก หรือกุย (Graphic User Interface :
GUI) ในปจจุบัน 1
จนเมื่อปลายทศวรรษที่ 60 จึงไดเริ่มนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรกราฟกมาใชในดาน
อื่น เชนงานออกแบบอุตสาหกรรม วิศวกรของบริษัทโบอิ้ง ไดนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชชวย
ออกแบบเครื่องบินโบอิ้ง 737 มีการสรางภาพกราฟกจําลองหองนักบิน และการเคลื่อนไหวรางกาย
ของนักบินเพื่อใชประกอบการออกแบบหองนักบิน ตอมาคอมพิวเตอรชวยการออกแบบหรือแคด
(Computer Aided Design : CAD) ไดถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทผลิตรถยนต จีเอ็ม เพื่อใชออกแบบ
ตัวถังรถยนต
คอมพิวเตอรเริ่มเขามามีบทบาทในงานดานศิลปะ เมื่อบริษัทแคลคอม (Calcomp) ได
วางตลาดเครื่องพล็อตเตอรชนิดดรัมเปนครั้งแรก
ซึ่งนับเปนอุปกรณรอบขางคอมพิวเตอรที่ใช
แสดงผลสําเนาถาวรใหเปนรูปภาพ อุปกรณตัวนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมาใหใชรวมกับระบบแคด
หลังจากนั้น
การนําคอมพิวเตอรมาใชในการสรางสรรคงานศิลปะเริ่มตื่นตัวขึ้นเมื่อนิตยสาร
Computer and Automation จัดประกวดผลงานคอมพิวเตอรศิลปะ (Computer Art) ขึ้นเปนครั้ง
แรก มีผูสนใจสงผลงานเขารวมประกวดเปนจํานวนมาก
การคนควาวิจัยเรื่องกับคอมพิวเตอรยังคงเปนไปอยางตอเนื่องภายหลังการตื่นตัวของ
คอมพิวเตอรกราฟกศิลปะในชวงทศวรรษที่ 70 ที่สําคัญคือการสราง “จอภาพสวมศีรษะ” หรือ
เอชเอ็มดี (Head Mouted Desplay :HMD) โดย อีแวน ซูเธอรแลนด ลักษณะอุปกรณเปน
เหมือนกับหนากากครอบศีรษะดวยกระจกพิเศษปดเฉพาะนัยนตาทั้งสองขาง ผูใชสามารถมอง
ผานกระจกออกมาได และรับภาพกราฟกที่สัมพันธกับการเคลื่อนไหวของศีรษะในเวลาเดียวกัน
ในชวงแรก อุปกรณแสดงผลเปนภาพ 2 มิติ จากนั้นอีแวนไดพัฒนาใหสามารถแสดงผลเปน
ภาพกราฟก 3 มิติได และในที่สุดเขาก็ไดพัฒนาอุปกรณจนผูใชรับขอมูลเสียงไดดวย ทําใหผูใช
สัมผัสกับความเปนจริงเสมือน (Visual Reality)ไดในที่สุด
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อางอิงจากหนังสือ พื้นฐานการกาวสูโลก 3 มิติ โดย พรพล สาครินทรื และ กฤษฎา แกวมณี หนา 2-6 และเอกสารคําสอนวิชา 2709361
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู โดย ผศ. ดร. ปุณณรัตน พิชญไพบูลย หนา 1-8
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การพัฒนาคอมพิวเตอรกราฟกที่สําคัญอันหนึ่ง คือจอภาพที่แสดงผลสีที่แสดงผลได 4096
สี ในป ค.ศ. 1974 โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวยอรก ในชวงเวลาใกลเคียงกัน Turnner Whitted
นักวิจัยจากหองทดลองเบลล ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเสนอเทคนิคพิเศษของการจําลองอิทธิพล
ของแสงในธรรมชาติมาใชกับการสรางภาพกราฟกสามมิติที่สมจริง เทคนิคที่วาคือ “การตามรอย
รังสี” (Ray Tracing) เปนเทคนิคที่จําเปนสําหรับการออกแบบการสรางภาพสามมิติเหมือนจริง ซึ่ง
เปนวิธีจําลองอิทธิพลของแสงที่ทําใหเกิดเงาบนตัววัตถุ
ทําใหภาพที่ไดออกมาเปนไปตาม
คุณสมบัติของผิววัตถุซึ่งมีลักษณะตาง ๆ กันรวมทั้งการหักเหของแสง ตลอดจนคุณสมบัติความ
โปรงแสง และความโปรงใสที่ยอมใหแสงผานไปไดมากนอยตางกัน
ความสําเร็จในการพัฒนาการแสดงผลเปนภาพสี ทําใหคอมพิวเตอรกราฟกกลายมาเปน
เครื่องมือสําคัญสําหรับการพัฒนาสื่อประเภทอื่น โดยเฉพาะการสรางเปนภาพยนตร ตัวอยางที่
เห็นชัดคือภาพยนตรเรื่องสตารวอรส ในป ค.ศ. 1979 จอรจ ลูคัส เล็งเห็นวาคอมพิวเตอรสามารถ
ทําใหงานภาพยนตรของเขาเปนไปตามความคิดและจินตนาการ และไมถูกจํากัดเนื่องจากเทคนิค
การสรางภาพอีกตอไป เขาไดกอตั้งบริษัทชื่อลูคัสฟลมในป ค.ศ. 1971 และตั้งหนวยงานชื่อ ไอแอล
เอ็ม (Industrial Light & Magic : ILM) ในป ค.ศ. 1975 เพื่อสรางงานเทคนิคเสมือนจริง (Visual
Effect) ใหแกภาพยนตรเรื่องสตารวอรส ทําใหผูสรางภาพยนตรรายอื่นเล็งเห็นความสําคัญของ
การนําคอมพิวเตอรกราฟกมาใช
ตอมาในป ค.ศ. 1979 Alvy Ray Smith และ Ed Catmull ไดรวมกับบริษัท ลูคัสฟลมกอตั้ง
แผนกคอมพิวเตอร (Computer Devision) ขึ้น และไดเปลี่ยนชื่อเปน Pixar ในป ค.ศ. 1983 ซึ่ง
ภายหลังถูกขายใหกับ Steven P. Jobs และแยกตัวออกมาเปนบริษัท Pixar Animation Studios
ในป ค.ศ. 1986 Pixar ไดสรางภาพยนตรขนาดสั้นขึ้นมาเรื่องหนึ่งชื่อ Luxo Jr. โดยตัวละครเปน
โคมไฟตั้งโตะแมกับลูก แมจะเปนภาพยนตรสั้น ๆ เรื่องราวไมซับซอน แตเปนการแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของคอมพิวเตอรกราฟกอยางยิ่ง ที่สามารถใสชีวิตและบุคลิกของมนุษยลงในโคมไฟซึ่ง
เปนวัตถุ แสดงใหเห็นวาตัวละครที่สรางจากคอมพิวเตอรก็สามารถแสดงอารมณความรูสึกเหมือน
มีชีวิตได ภาพยนตรเรื่องนี้ไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัล Academy Award หรือออสการ (Oscar)
ดวย สิ่งนี้มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอนิเมชั่นเปนอยางมาก ตอมา Pixar ไดเสนอ
ภาพยนตรคอมพิวเตอรกราฟกอีกสองเรื่องคือ Red’s Dream และ Tin Toy ซึ่งเรื่อง Tin Toy นี้ก็
ไดรับรางวัลออสการในสาขาเทคนิคพิเศษการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอรในป
ค.ศ.
1986 จากนั้นในป ค.ศ. 1991 บริษัทพิกซารและวอลท ดิสนีย ไดรวมกันสรางภาพยนตรกราฟก
เรื่องยาวเปนเรื่องแรกคือ ทอยสตอรี (Toy Story) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของคอมพิวเตอร
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กราฟกในฐานะเครื่องมือสําคัญในการใชสรางภาพยนตรไดเปนอยางดี เรื่อง Toy Story ไดรับการ
ตอบรับอยางดีจากผูชม ทําใหภายหลังไดมีการผลิตภาพยนตรคอมพิวเตอรตามมาอีกหลายเรื่อง2
ผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทางดานคอมพิวเตอรกราฟกที่เปนที่รูจักกลุมหนึ่ง คือ ซิก
กราฟ (Special Interest Group on Graphics : SIGGRAPH) ซึ่งเปนกลุมผูเชี่ยวชาญของเอซีเอ็ม
หรือ สมาคมเครื่องจักรกลคอมพิวเตอร (Assocation for Computing Machinery: ACM) โดย
ACM SIGGRAPH จะมีการจัดประชุมทุกป ในแตละครั้งก็จะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีจากผูพัฒนา
ซอฟทแวรตาง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังจัดพิมพรายงานการประชุมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานการคนควา
ใหม ๆ และเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสมัครเปนสมาชิกเพื่อที่จะไดรับขาวสารในวงวิชาการของผูที่
ทํางานพัฒนาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรกราฟก
ความจําเปนในการทําประมวลศัพทคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติ
เราคงจะปฏิเสธไมไดวา คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นทุกที
งานดานคอมพิวเตอรกราฟก เปนหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Science) ที่
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วยิ่ง ปจจุบันงานดานคอมพิวเตอรกราฟกไดรับการพัฒนาจนอยูใน
ระดับที่คอนขางสูงและสามารถนํามาประยุกตใชในงานตาง ๆ ไดอยางมากมาย ไมวาจะเปน
ทางดานการแพทย การทหาร และงานดานบันเทิง
คอมพิวเตอรกราฟกสามมิติเปนแขนงหนึ่งของศาสตรดานคอมพิวเตอรกราฟกที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งหากนักออกแบบกราฟก (Graphics Designer) ตองการผลงานที่มีลักษณะ
เสมือนจริง เชนงานภาพยนตร
อยางไรก็ดี สําหรับประเทศไทย แมวาการพัฒนางานดานคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติจะ
เปนไปอยางรวดเร็วตามกระแสโลก
มีผูสรางภาพยนตรไทย
ผูสรางสรรคงานโฆษณาให
ความสําคัญกับการนําคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติมาใชมากขึ้น รวมทั้งสถาบันการศึกษาหลาย
แหงจัดอบรมและเปดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติเชนกัน แตเทาที่ผานมา ยัง
ไมมีการทําประมวลศัพทในสาขาวิชานี้มากเทาที่ควร แมแตในภาษาอังกฤษเองก็มีการอธิบาย
ศัพทเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติโดยตรงอยูนอยมากและไมครบถวน
สวนใหญจะอยู
ภายใตหัวขอของคอมพิวเตอรกราฟกซึ่งกลาวถึงคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติเพียงคราว ๆ เทานั้น
2

อางอิงจากหนังสือ Computer Graphics สําหรับนักออกแบบ โดย ผศ. ดร. ปุณณรัตน พิชญไพบูลย หนา 12-34
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ทั้งนี้เนื่องมาจากศาสตรดานคอมพิวเตอรกราฟกนั้น ถูกแบงยอยออกเปนหลาย ๆ ดาน เชน
สิ่งพิมพ การออกแบบเว็บและสื่อโตตอบ (interactive media) ซึ่งแตละดานก็มีคําศัพทเฉพาะของ
ตนเองมากอยูแลว จะเห็นไดวาศัพทตางๆ ดานคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติที่อยูภายใตประมวล
ศัพทคอมพิวเตอรกราฟกมีอยูอยางจํากัดและไมครอบคลุมมโนทัศนทั้งหมด การทําประมวลศัพท
คอมพิวเตอรกราฟกสามมิติโดยตรงจึงเปนสิ่งจําเปน
อนึ่ง โดยลําพังศาสตรคอมพิวเตอรกราฟกเองก็มีศัพท (Term) อยูมากมายซึ่งสรางปญหา
ใหกับผูปฏิบัติงานที่มีความรูภาษาอังกฤษจํากัด เนื่องจากเปนศาสตรที่เกิดจากเทคโนโลยีที่มีตน
กําเนิดและพัฒนากันในตางประเทศ โดยประเทศไทยรับเทคโนโลยีนี้มาใชในภายหลัง ผูที่ทํางาน
ในสาขานี้สวนใหญแลวก็จบการศึกษาจากตางประเทศ จึงนิยมใชการทับศัพทภาษาอังกฤษ ตํารา
เรียนตาง ๆ เปนตําราจากตางประเทศ ถึงแมในปจจุบันจะมีตําราภาษาไทยบางแลว แตก็ยังนิยม
ทับศัพทภาษาอังกฤษมากกวาที่จะบัญญัติศัพทขึ้นใหมเนื่องจากผูเขียนตําราเองก็จบการศึกษา
จากตางประเทศหรืออาศัยความรูความเขาใจสวนตัวจากการทํางานเขียนตําราขึ้นมา ยิ่งไปกวา
นั้นยังเปนศาสตรที่ไดรับพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตรเพื่อใชงานดานการทหารในชวงสงคราม
เย็นระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต ศัพทจํานวนมากจึงเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหบุคคลที่ตองการเรียนรูศาสตรดานนี้แตไมมีความรู
ภาษาอังกฤษเทาที่ควรจะเรียนรูไดคอนขางลําบาก
และเมื่อแตกแขนงออกไปเปนศาสตรคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติ (3D Computer
Graphics) ก็ยิ่งทําใหผูที่ไมใครแตกฉานภาษาอังกฤษเขาใจหลักการและมโนทัศนของศาสตรใหม
นี้ยากเย็นขึ้น นับเปนอุปสรรคที่สําคัญในการศึกษา และการปฏิบัติงานตามลําดับ ขาพเจาจึงเห็น
วาการจัดทําประมวลศัพทนี้จะเปนประโยชนโดยตรงกับผูปฏิบัติงาน ผูที่กําลังศึกษาในสาขาวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก ผูที่ทํางานแปล และอาจเอื้อประโยชนตอบุคคลทั่วไปที่สนใจสาขาวิชานี้
ขอบเขตของการวิจัย
กระบวนการสรางภาพสามมิติดวยคอมพิวเตอรสามารถแบงเปนกระบวนการหลัก ๆ ตาม
ลักษณะของงานได 3 ประเภทคือ
1. การสรางแบบหรือวัตถุ (Modeling) คือเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุในงาน
คอมพิวเตอรสามมิติ โดยเริ่มจากสวนที่ยอยที่สุดของวัตถุ หรือ Primitive ซึ่งเปน
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สวนยอยที่สุดที่ใชในการประกอบขึ้นเปนวัตถุอื่น ๆ ที่ใหญขึ้นตามความเหมาะสม
แลวแตสภาพและลักษณะของวัตถุนั้น ๆ
2. การกําหนดการเคลื่อนที่ใหกับวัตถุ (Animation) คือการนําชุดภาพนิ่งที่สรางไวมา
ลําดับกันอยางตอเนื่องทําใหปรากฏเปนการเคลื่อนไหว
3. การแสดงภาพ (Rendering) คือการประมวลผลขอมูลที่ไดจากการ Modeling และ
Animation ใหไดผลลัพธออกมาเปนภาพ

สําหรับสารนิพนธฉบับนี้จะเลือกศึกษาเฉพาะขั้นตอนการสรางแบบหรือวัตถุในงาน
คอมพิวเตอรกราฟกสามมิติ (Modeling) เทานั้น เนื่องจากเปนขั้นตอนพื้นฐานที่สุดที่ผูเรียนหรือ
ผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรกราฟกตองทําความเขาใจใหลึกซึ้งกอนเปนลําดับแรกกอนที่จะกาว
ไปยังขั้นตอนอื่น ๆ หากผูเรียนหรือผูปฏิบัติงานไมเขาใจศัพท หรือ มโนทัศนเบื้องตนของขั้นตอน
พื้นฐานที่สุดอันนี้ก็อาจจะทําใหเขาใจมโนทัศนของขั้นตอนอื่น ๆ ผิดพลาดไปได
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอทฤษฎีและแนวทางในการจัดทําประมวลศัพทอยางเปนขั้นตอนและเพื่อสราง
ประมวลศัพทเรื่องการสรางแบบหรือวัตถุ
อันเปนขั้นตอนพื้นฐานเบื้องตนที่สุดในศาสตร
คอมพิวเตอรกราฟกสามมิติ

ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ขอมูลที่ใชในการศึกษาการทําประมวลศัพทครั้งนี้รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
ก) หนังสือคูมือสําหรับผูทํางานดานคอมพิวเตอรกราฟกโดยเฉพาะ และหนังสือขั้นตอน
การทําคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับบุคคลทั่วไป อันไดแก หนังสือ Character
Animation In Depth และหนังสือ Learning Computer Graphics
ข) คูมือใชงานหรือ Help File การใชโปรแกรม Maya ซึ่งเปนซอฟตแวรคอมพิวเตอร
กราฟก 3 มิติชั้นแนวหนาของวงการตัวหนึ่ง
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ค) เว็บไซตที่เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอรกราฟกโดยเฉพาะ และเปนเว็บไซตที่ผูที่ทํางาน
ดานนี้รูจักดี เชน www.hiend3d.com และเว็บไซตที่ใหความรูดานคอมพิวเตอร
กราฟกแกบุคคลทั่วไปเชน www.webreference.com/3d เปนตน
ขั้นตอนการศึกษาคนควา
ขั้นตอนการศึกษาคนควาในการทําประมวลศัพทครั้งนี้มีดังนี้
ก) ศึกษาทฤษฎีการสรางประมวลศัพท
ข) รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชเปนคลังขอมูล (Corpus)
ค) ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือและนิตยสารภาษาไทยที่พอมีอยูบางในทองตลาด
เพื่อทําความเขาใจเพิ่มเติมใหไดมโนทัศน
ง) บันทึกขอมูลทั้งหมดลงในคอมพิวเตอรเปนไฟลนามสกุล .txt
จ) นําขอมูลที่จัดเก็บในรูปไฟลนามสกุล .txt นี้มาประมวลหาความถี่เพื่อเก็บขอมูลทาง
สถิติ โดยใชโปรแกรม Winconcordancer รวมกับโปรแกรม CU Collocation Test
(Version 2.04)3 เลือกศัพทที่มีความถี่สูง และมีนัยสําคัญทางสถิติเปนศัพทเฉพาะ
ดาน และศึกษาคําศัพทดังกลาวเพื่อวิเคราะหมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual
Analysis)
ฉ) ใชทฤษฎีการสรางประมวลศัพท ประกอบกับความเห็นจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
(Specialist) วิเคราะหวาศัพทดังกลาวเปนศัพทเฉพาะดานหรือไม
ช) นําชุดศัพทที่ไดมาสรางเครือขายมโนทัศน (Conceptual Network) และแสดงมโน
ทัศนสัมพันธ (Conceptual Relationship)
ซ) จัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records) ในรูปของตาราง
ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ของศัพท
ฌ) นําเสนอผลการศึกษาในรูปบันทึกขอมูลศัพท (Termionological Records) อันเปน
ผลผลิตขั้นสุดทายของการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการสรางแบบหรือวัตถุในงาน
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิตินี้

3

ดาวนโหลดไดที่ http://pioneer.chula.ac.th/˜awirote/colloc/index.html
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สําหรับรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียดของขอมูล และ
ขั้นตอนในการศึกษาและจัดทําประมวลศัพทนี้จะกลาวโดยละเอียดตอไปในบทที่ 3 และบทที่ 4 วา
ดวยวิธีการสรางประมวลศัพท
ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
การสรางประมวลศัพทเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติ
จะใหประโยชนดังนี้
ก) ประโยชนสําหรับผูที่กําลังศึกษาดานคอมพิวเตอรกราฟก
ผูที่กําลังศึกษาดานคอมพิวเตอรกราฟกสามารถใชประมวลศัพทนี้เปนหนังสืออางอิง เมื่อ
พบคําศัพทที่ไมเขาใจ หรือเขาใจไมถองแท อันจะเปนอุปสรรคในการทําความเขาใจบทเรียนและ
ขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน และเนื่องจากการทําประมวลศัพทนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศน
สัมพันธของคําศัพทแตละคํา กับคําศัพทอื่น ๆ อยางเปนระบบ จึงยังจะชวยใหผูที่กําลังศึกษาได
เขาใจเทคนิคการสรางแบบตาง ๆ ในงานคอมพิวเตอรกราฟกยิ่งขึ้น
ข) ประโยชนสําหรับนักแปลและลาม
นักแปลและลามสามารถนําประมวลศัพทนี้ไปใชเปนเครื่องมืออางอิงในการแปลและลาม
ที่เกี่ยวของกับงานคอมพิวเตอรกราฟก
ค) ประโยชนสําหรับผูสนใจทั่วไป
บุคคลทั่วไปที่สนใจงานดานคอมพิวเตอรกราฟกสามารถใชประมวลศัพทนี้เปนเครื่องมือ
ในการศึกษาและทําความเขาใจกับเทคนิคการสรางแบบและวัตถุ
ซึ่งเปนเรื่องที่ควรจะตองทํา
ความเขาใจเปนอันดับแรกในงานคอมพิวเตอรกราฟก
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โครงสรางของสารนิพนธ
สารนิพนธฉบับนี้แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ ตามลักษณะของเนื้อหาและการนําเสนอ
ดังนี้
สวนแรก (บทที่ 2) นําเสนอรายละเอียดความเปนมาของเรื่องศัพทวิทยาทั้งหมดเพื่อ
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของศาสตรดานนี้ และการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการทําประมวลศัพท
รวมทั้งกลาวถึงนิยามของประมวลศัพท และการจําแนกคําศัพทเฉพาะดาน
สวนที่สอง (บทที่ 3 และ 4) กลาวถึงกระบวนการจัดทําประมวลศัพทโดยละเอียด อันเปน
เนื้อหาสวนใหญของสารนิพนธฉบับนี้ โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการคนขอมูล การใชเครื่องมือชวยใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรางคลังขอมูลภาษา (Corpus) การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวย
ในการทําประมวลศัพท การจัดทําเครือขายมโนทัศน(Conceptual Network) การสรางมโนทัศน
สัมพันธ (Conceptual Relation) รูปแบบตาง ๆ การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction
Records) และการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) โดยอิงทฤษฎีของนักศัพ
ทวิทยาหลาย ๆ ทาน เชน Jennifer Pearson (1998),Juan Sager (1990), Teresa Cabré (1998)
เปนตน ตลอดจนการคัดเลือกและนําเสนอศัพทภาษาไทยในประมวลศัพท รวมทั้งนําเสนอปญหา
ตาง ๆ ที่พบในขั้นตอนการทําประมวลศัพทการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟกสาม
มิติ อันไดแกปญหาเรื่องการรวบรวมขอมูล ปญหาการเลือกศัพทภาษาไทยเปนตน
สวนที่สาม (ภาคผนวก ก, ข และ ค) ไดแก รายละเอียดเกี่ยวกับคลังขอมูลภาษา
(Corpus) ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาวิจัย แผนภูมิเครือขายมโนทัศนสัมพันธและบันทึก
ขอมูลศัพทเบื้องตน (Conceptual Network and Extraction Records) และบันทึกขอมูลศัพท
(Terminological Record) ซึ่งทั้งสองเปนผลลัพธที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประโยชนของ
ภาคผนวกนี้ นอกจากจะใชบันทึกขอมูลศัพทเปนคูมืออางอิงแลว รายละเอียดอื่น ๆ ในภาคผนวก
ยังสามารถนํามาใชประกอบการทําความเขาใจกระบวนการจัดทําประมวลศัพทที่นําเสนอไวในตัว
บทสารนิพนธอีกดวย
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บทที่ 2
ศัพทวิทยา
ความเปนมาของศัพทวิทยา
ศัพทวิทยาไมใชศาสตรใหม เปนศาสตรที่มีมานานแลวตั้งแต ศตวรรษที่ 18 แตเพิ่งไดรับ
การพัฒนาอยางเปนระบบ ใหเปนศาสตรที่มีหลักการพื้นฐาน และวิธีวิทยา (Methodology) เมื่อ
ราวทศวรรษที่ 30 นี้เอง ศัพทวิทยามีบทบาทขึ้นมาพรอม ๆ กับความเจริญกาวหนาของศาสตร
แขนงตาง ๆ โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหเกิดการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ที่
ไมเคยมีมากอน เกิดความจําเปนที่จะตองตั้งชื่อเพื่อใชเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นใหมเหลานี้ (Rey, 1995:
11-16)
นิยามของศัพทวิทยา
สมาคมศัพทวิทยานานาชาติ (International Institute of Terminology) ไดกําหนดนิยาม
ของศัพทวิทยาไวเมื่อป ค.ศ. 1982 วาหมายถึง ศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการใชระบบ
ของสัญลักษณและเครื่องหมายทางภาษาศาสตร (Systems of Symbols and Linguistic Signs)
เพื่อใชในการสื่อสารของมนุษย ในกิจกรรมเฉพาะอยางและในสาขาความรูเฉพาะดาน เริ่มแรก
นั้นศัพทวิทยาจัดอยูในสาขาทางภาษาศาสตร โดยเนนเรื่องอรรถศาสตร (Semantics) และวัจน
ปฏิบัติศาสตร (Pragmatics)(Sager, 1990: 4) แตศัพทวิทยาก็จัดเปนสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) เนื่องจากยืมมโนทัศน และวิธีการมาจากสาขาวิชาอื่น ๆ สวนในแงของการนําไปใช
ศัพทวิยาเกี่ยวของกับการทําพจนานุกรม (Lexicography) และการใชเทคนิคตาง ๆ ในสาขา
สารสนเทศศาสตร (Information Science and Technology) (Sager, 1990: 4)
คําวา Terminology มีความหมายได 3 อยาง (Cabré, 1990: 32; Sager, 1990: 3;
Somers, ed., 1995: 16) ดังนี้
1) หมายถึง “ศัพทวิทยา” คือ มองในแงของหลักการ (Discipline) “Terminology” เปน
ทฤษฎีเกี่ยวกับศัพท ซึ่งหมายถึงพื้นฐานความคิด ขอถกเถียง และขอสรุปที่ใชอธิบาย
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนกับศัพท
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2) หมายถึง “การประมวลศัพท” คือ มองในแงของวิธีการ (Practice) “Terminology”
คือวิธีวิทยาในการรวบรวม อธิบาย ประมวล และนําเสนอศัพท
3) หมายถึง “ประมวลศัพท” คือ มองในแงของผลลัพธ (Product) “Terminology” คือ
ชุดของศัพทหรือประมวลศัพทที่ใชในสาขาวิชาเฉพาะดาน
ดังนั้น ศัพทวิทยาจึงเปนศาสตรที่ครอบคลุมถึงกระบวนการศึกษา และวิธีวิทยาในการ
รวบรวม อธิบาย ประมวล และนําเสนอผลออกมาในรูปของประมวลศัพท โดยกระบวนการ
ดังกลาวจะเริ่มศึกษาศัพทจากมโนทัศนของศัพทเหลานั้น (Sager, 1990: 2)
พัฒนาการของศัพทวิทยา
แมศัพทวิทยาเพิ่งเริ่มพัฒนาอยางเปนระบบเมื่อเร็ว ๆ นี้ คือเมื่อทศวรรษที่ 30 นี้เทานั้น แต
ยอนหลังไปราวศตวรรษที่ 18 นักวิทยาศาสตรชื่อ Lavoisier และ Berthollet ไดเริ่มใหความสนใจ
กับการตั้งชื่อเพื่อเรียกมโนทัศนเกี่ยวกับสาขาวิชาเคมี และ Linne ไดตั้งชื่อเรียกสิ่งที่คนพบใหมใน
ดานพฤกษศาสตรและสัตววิทยา ในยุคนั้นนักวิทยาศาสตรไดใหความสนใจเรื่องการตั้งชื่อเพื่อ
เรียกมโนทัศนใหม ๆ ทางวิทยาศาสตร
ในศตวรรษที่ 19 นักวิทยาศาสตรก็ยังเปนผูนําในการสรางประมวลศัพท เมื่อวิทยาการ
ตาง ๆ ไดแพรหลายไปยังนานาประเทศ ทําใหนักวิทยาศาสตรจําเปนตองตั้งกฎเกณฑเพื่อใชในการ
สรางคําไวใชเรียกมโนทัศนใหม ๆ ที่เกิดขึ้น ในสมัยนั้น นักพฤกษศาสตร นักสัตววิทยา และนักเคมี
ถึงกับนําเรื่องความจําเปนในการจัดทําประมวลศัพทมาเปนหัวขอหนึ่งในการประชุมระดับ
นานาชาติในสาขาของตน
จนกระทั้งในศตวรรษที่ 20 ในยุคที่เทคโนโลยีตาง ๆ แพรขยายไปอยางรวดเร็ว
ความกาวหนาดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
ทําใหศาสตรแขนงอื่นนอกเหนือจาก
วิทยาศาสตรเห็นความจําเปนของการทําประมวลศัพทในสาขาวิชาของตนเชนกัน ไมเพียงแตตั้งชื่อ
เรียกมโนทัศนใหม ๆ เหลานี้เทานั้น ศัพทตาง ๆ ในมโนทัศนดังกลาว จําเปนตองไดรับการยอมรับ
จากผูที่ทํางานในสาขานั้น ๆ ดวย
ศัพทวิทยาสมัยใหมจึงเริ่มขึ้นนับตั้งแตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ผูริเริ่มเปนชาวออสเตรีย
มาจากสาขาวิศวกรรมศาสตร ชื่อ Eugen Wüster ยุคนี้เริ่มมีการเผยแพรความรูเรื่องศัพทวิทยา
บางแลว มีการกอตั้งโรงเรียนสอนศาสตรดานนี้โดยเฉพาะถึง 3 แหงดวยกัน โรงเรียนทั้ง 3 แหงนี้
ไดแก
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1.

2.

3.

Vienna School of Terminology กอตั้งโดย E. Wüster ซึ่งนับเปนบิดาแหง
วิชาสรางศัพทวิทยาสมัยใหม เขาไดเสนอ “ทฤษฎีทั่วไปวาดวยศัพทวิทยา”
(General Theory of Terminology) โดยเนนหลักการและวิธีการเรื่องการจัด
คลังขอมูลที่เปนระบบ มโนทัศน และการสรางมาตรฐานเกี่ยวกับศัพทและ
มโนทัศน Wüster มองวาประมวลศัพทเปนสหสาขาวิชาที่ดํารงอยูไดดวย
ตนเอง จัดทําขึ้นเพื่อสนองความตองการของนักวิทยาศาสตรที่ตองการสราง
มาตรฐานใหศัพทในสาขาวิชาตาง ๆ
Soviet School of Technology กอตั้งโดย D.S. Lotte ชาวรัสเซีย ซึ่งมาจาก
สาขาวิศวกรรมศาสตรเชนกัน เขาเนนเรื่องการสรางมาตรฐานใหกับมโนทัศน
และศัพท (Standardization of Concepts and Terms) เพื่อแกปญหาที่เกิด
จากการใชหลายภาษา (Multilingualism) ในประเทศรัสเซีย4
Czech School of Terminology มี L. Drodz เปนผูกอตั้งคนสําคัญโดยเนน
ศึกษาการสรางประมวลศัพทในมุมมองดานภาษาศาสตร
(Linguistics)
สนใจลักษณะโครงสรางและหนาที่ของภาษาเฉพาะดาน
(Special
Language) ซึ่งถือเปนภาษาที่มีลักษณะเฉพาะสาขาวิชาชีพ (Professional
Style)
มีแนวคิดวา
คําศัพทเปนหนวยที่รวมกันขึ้นมาและทําหนาที่
เฉพาะเจาะจง และเนื่องจากลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตรอยูในประเทศที่มี
การสื่อสารกันโดยใชหลายภาษา จึงมุงศึกษาเรื่องการสรางมาตรฐานดาน
ภาษาและการทําประมวลศัพท

โรงเรียนทั้ง 3 แหงนี้ตางก็ศึกษาการสรางประมวลศัพทโดยเนนการใชพื้นฐานดาน
ภาษาศาสตร และเห็นวาประมวลศัพทเปนสื่อกลางในการแสดงออกและการสื่อสาร นับเปน
พื้นฐานสําคัญที่ชวยสรางทฤษฎีและหลักการดานการสรางประมวลศัพท และเปนสถานศึกษา
วิชาศัพทวิทยาแหงแรกในโลก
เปนศูนยกลางเผยแพรศาสตรนี้ไปยังประเทศใกลเคียงรอบดาน
กอนที่จะขยายไปยังประเทศอื่น ๆ เกือบทั่วโลก (Cabré, 1990: 12)
นาแปลกที่ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ทั้งนักภาษาศาสตร และนักสังคมศาสตรไมได
ใหความสนใจในเรื่องศัพทวิทยาเทาใดนัก จนเมื่อทศวรรษที่ 50 เปนตนมา จึงเริ่มมีการสนใจศึกษา
4

Rondeau (1983) (cited in Cabre, 1999: notes) กลาววา บิดาแหงศัพทวิทยาสมัยใหมตัวจริงควรจะเปน Lotte มากกวา
Wüster เพราะ Lotte ไดใชทั้งทฤษฎีและวิธีวิทยาในการประมวลศัพทกอน Wüster โดย Wüster เพิ่งจะเริ่มทําการประมวลศัพทอยางเปนระบบ
จริง ๆ เมื่อทศวรรษที่ 70 นี้เอง ชวงแรก ๆ เขาเพียงแตรวบรวมและวิเคราะหขอมูล แตยังไมไดวางรากฐานทฤษฎีใด ๆ
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มากขึ้น กระนั้นก็ดี การศึกษาเรื่องศัพทวิทยาของนักภาษาศาสตรในชวงนั้นก็เปนไปอยางผิวเผิน
นักภาษาศาสตรเริ่มเห็นความสําคัญและใหความสนใจศัพทวิทยาอยางจริงจังในราวทศวรรษที่ 70
นี้เอง
สรุปไดวาพัฒนาการของการสรางประมวลศัพทสมัยใหมแบงออกเปน 4 ชวงดังนี้
1. ยุคเริ่มแรก (The Origins) เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1930-1960 เปนยุคที่เริ่มแสวงหา
วิธีการจัดทําประมวลศัพทใหเปนระบบ ในชวงนี้เองที่ Wüster และ Lotte เริ่ม
เขียนบทความตาง ๆ วาดวยทฤษฎีในการสรางประมวลศัพทขึ้น
2. ยุคจัดโครงสราง (The Structuring of the Field) เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 19601975 เปนยุคที่มีการพัฒนาคอมพิวเตอรเมนเฟรม และเทคนิคการจัดเก็บ
เอกสารทําใหมีการสรางธนาคารขอมูล (Databank) และมีความรวมมือ
ระดับนานาชาติในเรื่องหลักการของกระบวนการสรางประมวลศัพทขึ้นเปน
ครั้งแรก
3. ยุครุงเรือง (The Boom) เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1975-1985 โครงการตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการวางแผนดานภาษา (Language Planning) และจัดทําประมวล
ศัพทเกิดขึ้นในชวงนี้มากมาย บางประเทศเริ่มมีนโยบายดานภาษา ศัพทวิ
ทยาจึงมีบทบาทสําคัญมากขึ้น ประกอบกับเปนชวงที่คอมพิวเตอรไดรับการ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยางรวดเร็ว คอมพิวเตอรสวนบุคคลเริ่ม
แพรหลาย การประมวลผลขอมูลจึงทําไดสะดวกขึ้น
4. ยุคขยายความรู (The Expansion) เริ่มตั้งแต ค.ศ. 1985 จนถึงปจจุบัน
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอรเจริญกาวหนามาก และมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง
ตอศัพทวิทยา ทําใหนักศัพทวิยาสามารถสรางเครื่องมือและทรัพยากรในการ
จัดทําประมวลศัพท และในขณะเดียวกัน การกําเนิดของอุตสาหกรรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับภาษา ทําใหศัพทวิทยามีความสําคัญมากขึ้นดวย ในยุคนี้มี
ความรวมมือระดับนานาชาติอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในการฝกหัดนักศัพ
ทวิทยา (Cabré,1990: 6)
กลาวโดยสรุปคือ ศัพทวิทยาเกิดขึ้นจาก
1.
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อมีการคนพบหรือประดิษฐสิ่ง
ใหม ๆ จึงจําเปนตองกําหนดศัพทเพื่อใชเรียกสิ่งที่คนพบหรือประดิษฐขึ้นใหม
นั้น
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2.

3.

4.

5.

เมื่อเทคโนโลยีเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและแทรกซึมไปทั่วทุกแหงในสังคม
การติดตอสื่อสารกันระหวางคนในสังคมซึ่งบริโภคขาวสารขอมูลใหม ๆ อยู
เรื่อย ๆ ทําใหตองมีการปรับปรุงกลุมคํา (Vocabulary) ที่คนในสังคมใชสื่อสาร
กันใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
การถายโอนความรูและการเปลี่ยนถายสินคาในสังคมสมัยใหม
ทําใหเกิด
ตลาดใหม (New Market) ของการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร เทคนิค
วัฒนธรรม และการคา จึงจําเปนตองสรางมาตรฐานเพื่อใชในการถายโอน
แลกเปลี่ยนนั้น
พัฒนาการดานสื่อสารมวลชนทําใหเกิดการเผยแพรของศัพทวิทยาเชนกัน
ศัพทเฉพาะทางถูกนําไปใชในสื่อตาง ๆ ทําใหบุคคลทั่วไปรูจักศัพทเฉพาะทาง
มากขึ้น
การที่รัฐบาลของประเทศตาง ๆ มีการวางแผนดานภาษา เพื่อควบคุมดูแล
ภาษาของประเทศตนใหเปนมาตรฐาน
จึงตองแตงตั้งหนวยงานขึ้นมา
รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ ความตองการบุคลากรดานภาษาจึงเพิ่มมากขึ้น ศัพทวิ
ทยาก็มีบทบาทมากขึ้นเพราะเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญสําหรับการสราง
มาตรฐานทางภาษา

ทฤษฎีทั่วไปวาดวยศัพทวิทยา
ทฤษฎีศัพทวิทยาในชวงแรก ๆ เกิดขึ้นจากความจําเปนที่ตองตั้งชื่อใหแกสิ่งประดิษฐ และ
การคิดคนใหม ๆ ของนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในยุคของการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทฤษฎีศัพทวิทยาไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหาทางภาษาที่เกิดขึ้นใน
การสื่อสาร โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการของ Wüster ที่ใหความสําคัญกับมโนทัศน (Concept)
ความสัมพันธระหวางศัพทกับมโนทัศนความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ และการกําหนดศัพท
ใหแกมโนทัศนเหลานั้น
Wüster กลาววา มโนทัศน คือหนวยทางความคิด (Element of Thinking) ซึ่งเปนสิ่งที่เรา
สรางขึ้นภายในใจ (Mental Construct) มโนทัศนของวัตถุชนิดหนึ่ง ประกอบดวยลักษณะเฉพาะ
ตาง ๆ ของวัตถุนั้น ทําใหเราสามารถจําแนกแยกแยะวัตถุนั้นกับวัตถุชนิดอื่น ๆ ได เรากําหนด
สัญลักษณ (Label) ไวใชเรียกมโนทัศน หรือสิ่งที่อยูในความคิดนั้น เพื่อสื่อสารความคิดของเรากับ
ผูอื่น (Wüester, cited in Pearson 1998: 10)
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การใหความสําคัญกับมโนทัศนนี้เองทําให วิธีการจัดทําประมวลศัพท (Terminology) ซึ่ง
เปนการทํางานกับศัพท (Term) ตางจากการทํางานกับคํา (Word) หรือการทําพจนานุกรม
(Lexicology) โดย Wüster จําแนกความแตกตางระหวางการทํางานกับศัพทและการทํางานกับคํา
ไวดังนี้
1. การทํางานกับคําเริ่มตนจากหนวยคํา ตางจากการทํางานกับศัพทที่เริ่มจากมโนทัศน
(Concept) กอน มโนทัศนตองแยกออกจากศัพทของแตละภาษา ซึ่งเปนเพียง
สัญลักษณ (Label) ไวใชเรียกมโนทัศนนั้น ๆ ได เพราะมโนทัศนเปนอิสระจากศัพท
และจากภาษาเฉพาะใด ๆ
2. นักศัพทวิทยาไมสนใจโครงสรางคํา ไวยากรณ หรือหลักภาษา แตสนใจศึกษาเฉพาะ
กลุมคํา (Vocabulary) เทานั้น Wüster เห็นวา คําศัพทในสาขาวิชาเฉพาะ ไมเพียง
ตางจากคําทั่ว ๆ ไปในแงของความหมายเทานั้น แตยังมีลักษณะบางอยาง และการ
ใชตางกันดวย
3. ศัพทแตละศัพท จะใชเปนสัญลักษณ (Label) แทนมโนทัศนเพียงหนึ่งเดียวเทานั้นใน
แตละสาขาวิชา
กลาวโดยสรุปคือ
การจัดทําประมวลศัพทจะเริ่มศึกษาที่มโนทัศนกอนเปนอันดับแรก
นักศัพทวิทยาตองมีความเขาใจในมโนทัศนของสาขาวิชาที่ทําการศึกษาเปนอยางดี เนื่องจากใน
สาขาวิชาเฉพาะประกอบดวยมโนทัศนมากมายและมีศัพทใชเปนสัญลักษณแทนมโนทัศนตาง ๆ
เหลานั้น ความสัมพันธระหวางศัพทกับมโนทัศนมีหลายรูปแบบ ประกอบกันเปนระบบตามลําดับ
ขั้น ดังนั้น นักศัพทวิทยาตองนําความรู ความเขาใจในมโนทัศนของสาขาวิชานั้น ๆ มาสราง
เครือขายมโนทัศน (Conceptual Network) และแจงใหเห็นถึงมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual
Relationship) ในรูปแบบตาง ๆ กอนที่จะกําหนดศัพทอางอิงมโนทัศนดังกลาว การกําหนดศัพท
จําเปนตองมีการตกลงกันระหวางผูใชในสาขาวิชา เพื่อสรางมาตรฐานและความเขาใจใหตรงกัน
ในการสื่อสารความรูในสาขาวิชานั้น ๆ
ความแตกตางระหวาง ศัพท กับ คํา
ศัพท (Term) หมายถึง รูปคําที่ใชเพื่ออางอิงถึงมโนทัศน (Concept) ใดมโนทัศนหนึ่ง ใน
สาขาวิชาความรูเฉพาะดาน (Special Subject Field) ดานใดดานหนึ่ง รูปคําเดียวกัน หากใช
อางอิงถึงมโนทัศนตางสาขาวิชาความรูกัน ก็จะไดออกมาเปนศัพทตางกัน เชน ในสาขา
คอมพิวเตอรกราฟก รูปคํา “modeling” เปนคํานาม หมายถึง กระบวนการสรางแบบหรือวัตถุ แต
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รูปคําเดียวกัน “modeling” ในสาขาแฟชั่นและความงาม หมายถึง การทํางานเปนนายแบบหรือ
นางแบบใหแกหองเสื้อตาง ๆ เชนนี้เปนตน
ศัพทตางจาก คํา (Word) เพราะ คํา หมายถึง รูปคําที่ใชเพื่ออางอิงถึงความหมายที่ใชกัน
ในภาษาทั่วไป (Language for general purpose: LGP) ฉะนั้น คํา ๆ หนึ่งจึงมีไดหลาย
ความหมายโดยขึ้นอยูกับบริบทของคํา เชนคําวา loaded ในประโยคตอไปนี้
- A survey should avoid asking loaded questions, but that’s quite difficult to do
in practice.
- What a party _ everyone is loaded!
- He inherited the family business _ he must be loaded!
* คําคุณศัพท loaded คําแรก เมื่ออยูคูกับคําวา question หมายถึง การถามนํา หรือคําถามที่ผู
ถามจงใจเลือกถามโดยมุงหวังคําตอบที่ตองการ มีความหมายเดียวกับ leading questions
* loaded คําที่สองเปนคําแสลง หมายถึง เมา
* loaded คําที่สาม เปนภาษาพูด หมายถึงร่ํารวย เปนตน
กลาวโดยสรุปคือ “ศัพท” หมายถึงรูปคําที่ใชเพื่ออางอิงความหมายที่กําหนดขึ้นอยาง
ชัดเจนในภาษาเฉพาะสาขาวิชา (Language for Specific Purpose: LSP) หรือบางครั้งก็เรียกวา
Sub-language ของแตละสาขาวิชาเฉพาะ เชน สาขาเศรษฐศาสตร สาขาวิทยาศาสตร สาขา
แพทยศาสตร เปนตน คํา (Word) จะมีสถานะเปน ศัพท (Term) เมื่ออยูในขอบเขตของสาขาวิชา
เฉพาะ หรือสาขาวิชาชีพ (Pearson, 1998: 7-8)
ความแตกตางระหวางการทําประมวลศัพทและการทําพจนานุกรม
ในสาขาวิชาเฉพาะจะประกอบดวยมโนทัศนตาง ๆ ซึ่งเปนที่มาของคําศัพทที่ตั้งขึ้น หรือใช
เรียกแทนโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert) ของสาขาวิชานั้น ๆ ในขณะเดียวกัน มโนทัศนที่ยังไมมีศัพท
เรียก ก็จะตองมีการบัญญัติขึ้นมาใหม โดยอาศัยวิธีการและหลักการทางการประมวลศัพท
(Terminology)5 ทั้งนี้เพื่อใหมีชื่อเรียกทุกมโนทัศนของสาขาวิชา ครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชน
ในการสื่อสารความรูสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ เปาหมายอีกอยางของการกําหนดศัพทของสาขาวิชา

5

Terminology ในความหมายแรกคือ วิธีการ หลักการ หรือทฤษฎีของการประมวลศัพท
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หนึ่ง ๆ คือ เพื่อสรางชุดศัพทที่เปนมาตรฐาน แตละศัพทอางอิงมโนทัศนที่สัมพันธกันอยางชัดเจน
ไมกํากวม เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารความรูสาขาวิชานั้น ๆ
การทําประมวลศัพทเริ่มตนจากมโนทัศน มีโครงสรางของมโนทัศนที่สัมพันธกันเปนระบบ
จนนําไปสูศัพทที่ใชเรียกมโนทัศนนั้น สวนการทําพจนานุกรมเริ่มตนจากคํา แลวจึงใหความหมาย
ของคํา บอกวิธีใช และหลักไวยากรณ ลักษณะการนําเสนอประมวลศัพทจะนําเสนอตามระบบมโน
ทัศน ในขณะที่พจนานุกรมนําเสนอโดยเรียงลําดับตามตัวอักษร
Cabré กลาววา การทําพจนานุกรม และการทําประมวลศัพท เปนสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
สัมพันธกัน เนื่องจากตางก็เกี่ยวของกับคํา และการศึกษากลุมคํา โดยที่ ชุดคํา (Set of Words)
รวบรวมไดเปนพจนานุกรม (Dictionary)6 ซึ่งใหความหมายตาง ๆ รวมทั้งการใชคําในภาษา หรือ
ไวยากรณ สวนชุดของคําศัพท (Set of Terms) ของสาขาวิชาหรือความรูเฉพาะเรื่องใด ๆ ก็คือ
ประมวลศัพท (Terminology)7 ของสาขาวิชาหรือความรูเฉพาะเรื่องนั้น ๆ เพื่อการสื่อสารภายใน
กลุมผูเชี่ยวชาญ หรือการถายทอดความรูของสาขาวิชานั้น ๆ อยางไรก็ดี ชุดคํา มักจะประกอบไป
ดวยคําที่มีความหมายพิเศษ ซึ่งก็คือศัพท หรือ ศัพทเฉพาะ (Term) นั่นเอง ทั้งนี้เพราะในการใช
ภาษาทั่วไปก็มีการใชศัพทเฉพาะปะปนอยูดวยเสมอ ในแงนี้ ประมวลศัพทจึงเปนสวนหนึ่งของ
พจนานุกรม เพราะการทําพจนานุกรมเปนเรื่องเกี่ยวกับคําทุกคําในภาษา ขอบเขตจึงกวางขวาง
กวาการทําประมวลศัพท การทําพจนานุกรมจะศึกษาความหมายตาง ๆ และการใช จากตัวอยาง
การใชภาษาที่มีรูปคําดังกลาวเทานั้น โดยไมไดสนใจมโนทัศน หรือมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual
Relationship) หรือเครือขายมโนทัศน (Conceptual Network) ของสาขาวิชาหรือความรูเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวของกับความหมายของศัพทนั้น ๆ แตอยางใด
เราสามารถจําแนกความแตกตางของประมวลศัพทและพจนานุกรมไดดังนี้
1. ขอบเขต (Domain): การทําพจนานุกรมเปนเรื่องของการวิเคราะห และอธิบาย
ความสามารถในการใชคําของผูพูด ดังไดกลาวแลววาขอบเขตของการทําพจนานุกรม
ครอบคลุมกวางกวา เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับคําทุกคําในภาษา สวนประมวลศัพทเนน
เฉพาะคําที่อยูในสาขาวิชาเฉพาะ เชน พฤกษศาสตร ฟสิกข เคมี หรือสาขาวิชาชีพ
เชน กีฬา ธุรกิจ เทานั้นเปนตน

6
7

บางครั้งเรียก Lexicon หรือ Vocabulary
Terminology ในความหมายที่สองคือ ชุดศัพท หรือ set of terms
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2. หนวยพื้นฐาน (Basic Unit): การทําพจนานุกรมเกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องคํา
ในขณะที่การทําประมวลศัพทเปนเรื่องเกี่ยวกับศัพท ศัพทเปนหนวยที่มีลักษณะทาง
ภาษาศาสตรเหมือนกันกับคํา แตนํามาใชในขอบเขตเฉพาะดาน ดังนั้น คํา ใน
สาขาวิชาเฉพาะ หรือสาขาวิชาชีพ จึงเรียกวาศัพท
3. วัตถุประสงค (Objectives): วัตถุประสงคของการทําพจนานุกรมคือเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงความหมายของคําในภาษาหนึ่ง ๆ และนําเสนอคําเหลานั้นตามรูปแบบทาง
ภาษาศาสตรที่ใชกันมา เพือ่ ใหผูที่ใชพจนานุกรมนําคําเหลานั้นไปใชไดจริง สวนการ
ทําประมวลศัพทเกี่ยวของกับศัพท เพื่ออางถึงมโนทัศนตาง ๆ ของสิ่งที่มี หรือเกิดขึ้น
ในโลก มีจุดประสงคเพื่อชี้ใหเห็นถึงมโนทัศน และตั้งชื่อใหกับมโนทัศนในสาขาวิชา
เฉพาะดาน
4. วิธีวิทยา (Methodology): การทําพจนานุกรมเริ่มตนจากสมมุติฐาน แลวพิสูจนวา
สมมุติฐานนั้นใชไดหรือไม โดยวิเคราะหจากตัวอยางปริเฉทหรือวาทกรรมของผูพูด
แตการทําประมวลศัพทไมสนใจที่จะอธิบายพฤติกรรมการใชภาษาดังกลาว แตจะหา
ศัพท เพื่อเติมใหโครงสรางมโนทัศนสมบูรณยิ่งขึ้น (Cabré, 1990: 34-37)
สําหรับวิธีการจัดทําประมวลศัพท ซึ่งเริ่มตั้งแตการเตรียมการ การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
สรางคลังขอมูล การจัดทํามโนทัศนสัมพันธ และการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท จะกลาวโดยละเอียด
ในบทตอไป
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บทที่ 3
ขั้นตอนเบื้องตนในการจัดทําประมวลศัพท
ในบทนี้จะกลาวถึงการเตรียมการเบื้องตนในการจัดทําประมวลศัพท
เลือกวิธีวิทยา การคนหาและรวบรวมขอมูลและการสรางคลังขอมูลภาษา

โดยเริ่มตั้งแตการ

วิธีวิทยาในการทําประมวลศัพท
วิธีวิทยาในการจัดทําประมวลศัพทมีเขียนไวในตําราตาง ๆ อยูหลายวิธี สําหรับวิธีวิทยาที่
เลือกมานี้เปนขั้นตอนการทําประมวลศัพทซึ่งนําเสนอโดย M. Teresa Cabré ในหนังสือชื่อ
Terminology: Theory, Methods, and Applications (Cabré 1998) ซึ่งผูประมวลศัพทคิดวาเปน
การนําเสนอที่มีขั้นตอนชัดเจน และเปนระบบมากที่สุด
Cabré (1998) ไดแบงวิธีวิทยาในการจัดทําประมวลศัพทออกเปน 2 วิธี คือ วิธีเฉพาะหนา
(Ad-hoc Searches) และวิธีที่เปนระบบ (Systematic Searches) ในการทําประมวลศัพทเรื่อง
เทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิตินี้ ผูประมวลเลือกวิธี Systematic
Searches เนื่องจากเห็นวาเปนขั้นตอนการประมวลศัพทที่เปนระบบ สามารถตรวจสอบและ
ทบทวนแกไขเพื่อใหไดชุดศัพทที่ครบถวนสมบูรณทุกมโนทัศน กวาวิธี Ad-hoc Searches ซึ่งเปน
วิธีการแกปญหาเฉพาะหนาในกรณีที่นักแปลตองการทราบความหมายของศัพทเปนครั้ง ๆ ไป
และไมจําเปนตองเปนศัพทเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเทานั้น ดังนั้น วิธีที่เปนระบบ จึงตรงกับ
วัตถุประสงค8ในการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้มากกวา
ขั้นตอนการทําประมวลศัพทอยางเปนระบบมีดังนี้
1. กําหนดขอบเขต ผูประมวลควรกําหนดหัวขอ ขนาดของประมวลศัพท วัตถุประสงค
และกลุมเปาหมายใหชัดเจน
2. เตรียมการเบื้องตน เปนขั้นตอนรวบรวมขอมูล หาที่ปรึกษาโครงการ คัดเลือกขอมูล
เพื่อสรางฐานขอมูล (Corpus)

8

กลาวไวแลวในบทนํา

20

3. ขั้นตอนการประมวล เริ่มตั้งแตการสรางมโนทัศนสัมพันธ การดึงศัพท การทําบันทึก
ขอมูลเบื้องตน (Extraction Record) และการทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological
Record)
คือการนําประมวลศัพทที่ไดมาจัดรูปแบบเพื่อใหกลุมเปาหมาย
4. นําเสนอผลงาน
นําไปใชงานไดโดยสะดวก ดังนั้นนอกเหนือจากตัวประมวลศัพทแลว จึงมักประกอบ
ไปดวยสวนตาง ๆ เชน คําแนะนําการใชงาน ดัชนีคนคํา เปนตน
5. ตรวจสอบผลงาน ทั้งการตรวจสอบโดยผูประมวลเอง ยังสมควรใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน และผูเชี่ยวชาญดานภาษาศาสตรตรวจสอบรวมดวย
6. แกปญหา เมื่อเกิดปญหาในระหวางขั้นตอนตาง ๆ ผูประมวลตองมีวิธีการแกไข9
ในบทนํา ไดกลาวถึงขั้นตอนการกําหนดขอบเขตการทําประมวลศัพทไวบางแลว เชน
หัวขอ วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย ดังนั้นในบทนี้จะไมกลาวซ้ําอีก จะขามไปถึงการเลือกที่
ปรึกษาโครงการ การรวบรวมขอมูล การสรางฐานขอมูล และการดึงศัพท
การเลือกที่ปรึกษาโครงการ
ประมวลศัพทที่ดี มีคุณภาพ และนาเชื่อถือ มักจะจัดทําโดยนักศัพทวิทยา หรือบุคลากรที่
มีความรูดานศัพทวิทยาทํางานควบคูไปกับบุคลากรที่มีความรูในสาขาวิชานั้น ๆ หรือที่เราเรียกวา
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Expert) โดยฝายนักศัพทวิทยาเปนผูประมวลศัพทและฝายผูเชี่ยวชาญ
เปนที่ปรึกษา
แตหากผูประมวลศัพทที่มีความรูดานศัพทวิทยาแตไมใชผูเชี่ยวชาญทํางานโดย
ลําพัง ก็จําเปนตองหาผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ มาใหคําปรึกษาและตรวจสอบความถูกตอง
ในขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตตนจนการประมวลศัพทเสร็จสมบูรณ (Cabré, 1998: 134)
ผูเชี่ยวชาญควรเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในสาขาวิชาที่จะ
ทําการประมวลศัพทเปนอยางดี สามารถใหคําแนะนําแหลงขอมูลที่ดี เปนประโยชนสําหรับใชเปน
ฐานขอมูล
สามารถมองภาพเครือขายมโนทัศนและอธิบายมโนทัศนและมโนทัศนสัมพันธใหผู
ประมวลศัพทเขาใจ และมีเวลาเพียงพอในการใหคําปรึกษาแกผูประมวลได
ในการทําประมวลศัพทเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิตินี้ ผู
ประมวลไดรับการอนุเคราะหจาก คุณพรเทพ วงศกิติกําจร ซึ่งมีความรอบรูในโปรแกรม
9

จะกลาวโดยละเอียดอีกครั้งในบทที่ 4 วาดวยการจัดทําประมวลศัพท
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คอมพิวเตอรกราฟกหลากหลายประเภท รวมถึงงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ปจจุบัน คุณพรเทพ
ทํางานในตําแหนง Computer Graphics Designer ที่บริษัท eMotionLab ซึ่งเปนบริษัทรับ
ออกแบบงานสื่อประสมตาง ๆ สําหรับงานภาพยนตรและโทรทัศน
ขนาดของคลังขอมูล
ตามหลักการทั่วไปของศัพทวิทยา คลังขอมูลภาษายิ่งใหญเทาไรก็ยิ่งดีเทานั้น แตถาหาก
คลังขอมูลภาษาไมใหญมาก คุณภาพของขอมูลจะเปนสิ่งที่มาชดเชยกับขนาดได ซึ่งในทฤษฎีศัพ
ทวิทยาบางทฤษฎี ก็ยังไมสามารถกําหนดไวอยางแนนอนตายตัวเลยวา ขนาดของคลังขอมูลควร
จะมีปริมาณทั้งหมดกี่คําจึงจะเปนปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในการทําประมวลศัพท
(Pearson,
1998: 44) บางทฤษฎีกลาววา คลังขอมูลภาษาควรมีขนาดไมต่ํากวา 100,000 คํา จึงจะสามารถ
นํามาสรางประมวลศัพทที่มีคุณภาพได
สําหรับคลังขอมูลภาษาที่ใชเปนฐานขอมูล (Corpus) ในการทําประมวลศัพทเทคนิคการ
สรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอร 3 มิตินี้ มีจํานวน 184,301 คํา จากแหลงขอมูลทั้งหมด 14
แหลง แบงเปนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 6 แหลง จํานวน 57,645 คํา และขอมูลจากเอกสาร 8 แหลง
จํานวน 126,656 คํา ดูแลวเปนขนาดขอมูลที่ไมใหญเลย แตดังที่ไดกลาวขางตนแลววา คุณภาพ
ของขอมูลจะเปนสิ่งที่ชดเชยได ผูประมวลจึงตองกําหนดเกณฑการเลือก เพื่อที่จะไดขอมูลที่
นาเชื่อถือ และมีเนื้อหาครอบคลุมมโนทัศนตาง ๆ ในขอบเขตของเรื่องที่จะประมวล เปนตัวแทน
(Representative) ของเรื่องที่จะนํามาประมวลศัพทได ซึ่งจะกลาวถึงตอไปในหัวขอเกี่ยวกับ
รายละเอียดของขอมูล ดังนี้
รายละเอียดของขอมูล
เพื่อใหไดขอมูลภาษาที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะนํามาเปนคลังขอมูลสําหรับสรางประมวล
ศัพทที่มีคุณภาพและครอบคลุมมโนทัศนทั้งหมดในหัวขอเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุในงาน
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ผูประมวลไดกําหนดเกณฑการเลือกขอมูลภาษาไวดังนี้
1. รูปแบบ (Mode) ขอมูลที่เก็บรวบรวมมานี้เปนขอมูลจากเอกสาร (Written Texts)
และขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Texts) โดยที่ขอมูลจากเอกสารตองนํามา
จัดเก็บไวในรูปของไฟลคอมพิวเตอรเสียกอน จึงจะสามารถนํามาใชรวมกับโปรแกรม
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Win Concordance และ CU Collocation Test (Version 2.4)10 ซึ่งเปนโปรแกรมที่
นํามาใชในการทําประมวลศัพทครั้งนี้ได สําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสในที่นี้ เปนขอมูล
ที่รวบรวมจากอินเตอรเน็ต โดยใช Search Engine ตาง ๆ เชน www.google.com ,
www.webcrawler.com , www.vivisimo.com เปนตน ซึ่งขอดีคือเปนขอมูลที่อยูใน
รูปไฟลคอมพิวเตอรอยูแลว ทําใหรวบรวมไดโดยงาย แตอาจมีปญหาดานความ
นาเชื่อถือได
เพราะการเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ตเปนไปอยางอิสระไมมีการ
รับรองมาตรฐานใดใด ดังนั้นการเก็บขอมูลทางอินเตอรเน็ตจึงตองมีการตรวจสอบ
โดยละเอียดรอบคอบ วามีความนาเชื่อถือเพียงใด กอนที่จะทําการรวบรวม โดยเรา
อาจใชเกณฑ CARS ซึ่งยอมาจาก C: Credibility คือแหลงที่มา หรือผูเขียนขอมูล A:
Accuracy มีความถูกตอง R: reasonableness ขอมูลนั้นสามารถเทียบเคียงกับ
แหลงขอมูลอื่น ๆ ได S: Support สามารถติดตอกับผูพัฒนาเว็บไซตนั้นได (Wright
and Budin, 2000)
2. ประเภทของขอมูล (Genre) ขอมูลที่เลือกมาสําหรับทําประมวลศัพทนี้ ผูประมวล
พยายามเลือกขอมูลที่แสดงสถานการณสื่อสารแตกตางกันไปเพื่อใหขอมูลมีความ
หลากหลาย ขอมูลที่รวบรวมมาแบงไดเปน 5 ประเภท คือ
ก. ขอมูลที่ใหความรูพื้นฐาน เปนขอมูลจากหนังสือที่วาดวยหลักการพื้นฐาน
และตําราเรียน (Text from Text Books) วาดวยเรื่องคอมพิวเตอรกราฟก
หนังสือบางเลมมีแบบฝกหัดประกอบการสอน (Workshop) ใหลองสรางแบบ
หรือวัตถุ อยางงาย ๆ มาดวย ทั้งนี้ ผูประมวลคัดมาแตขอมูลที่ครอบคลุม
สาระสําคัญเกี่ยวกับเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก
3 มิติเทานั้น อนึ่ง ผูประมวลไดคัดเลือกแลววาขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่มี
ความนาเชื่อถือ หนังสือและตําราเหลานี้จัดทําโดยผูที่มีประสบการณในการ
ทํางานดานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติมาเปนเวลานาน และไดรับการยอมรับ
ในวงการ เชน Shalini Govil-Pai ผูแตง Learning Computer Graphics เปน
ตน ปจจุบันเธอทํางานที่บริษัท พิกซาร (Pixar) และไดมีสวนรวมในการสราง
แบบและวัตถุ และการใหแสงเงาในเรื่อง Toy Story อันโดงดัง
ข. ขอมูลเกี่ยวกับภาคปฏิบัติ เปนวิธีใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติบาง
ตัว เชนโปรแกรม 3D StudioMax, Lightwave, Softimage, Maya ในการ
สรางแบบหรือวัตถุชนิดตาง ๆ เปนการบอกเทคนิคสวนตัวของผูปฏิบัติงาน
10
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หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเพื่อใหผูปฏิบัติงานดวยกันนําไปใช (Technical
Texts)
ค. บทความ เขียนโดยผูเชี่ยวชาญ กลาวถึงสถานการณ ความเปนไปในแวดวง
คอมพิวเตอรกราฟก จาก www.webreference.com ซึ่งเปนเว็บไซตที่ผู
ทํางานดานคอมพิวเตอรกราฟกเขาไปเยี่ยมชม แสดงความเห็น และ
แลกเปลี่ยนความรู วิจารณผลงานกันอยูเสมอ เว็บไซตนี้ ผูประมวลไดรับการ
แนะนําจากผูเชี่ยวชาญใหเขาไปเลือกขอมูลที่นํามาใชเปนขอมูลเกี่ยวกับ
ภาคปฏิบัติในขอ ข. อีกดวย
ง. ขอความโฆษณาและประชาสัมพันธ ประกอบดวยโฆษณาและบทวิจารณ
หนังสือสอนเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
ทําใหไดคลังขอมูลที่มีสํานวนภาษาหลากหลายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมี
ขอความประชาสัมพันธหลักสูตรตาง ๆ ที่ SIGGRAPH11 จัดอบรมสัมมนา
ประจําปอีกดวย
จ. ขอมูลที่เปนคูมือใชงาน เปน Help File การใชโปรแกรม Maya ซึ่งเปน
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติชั้นแนวหนาของวงการตัวหนึ่ง ที่เลือก
โปรแกรม Maya เพราะ Maya มีชื่อเสียงในการสรางแบบและวัตถุ
(Modeling) มาก
3. ความนาเชื่อถือ (Origin) ขอมูลในคลังขอมูลภาษาทั้งหมดตองมีความนาเชื่อถือทาง
วิชาการ
ผูเขียนหรือสถาบันที่ผลิตขอมูลตองเปนที่ยอมรับในวงการ สามารถ
ตรวจสอบแหลงที่มาได ผูประมวลควรสอบถาม ขอความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปน
ผูที่ปฏิบัติงานอยูในสาขาวิชานั้น เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได เหมาะสมสําหรับ
นํามาใชเปนฐานขอมูลที่มีคุณภาพ
4. คุณภาพ (Quality) ขอมูลที่เลือกมาควรมีศัพทเฉพาะดานอยูเปนจํานวนมาก (High
Density of Term) มีบริบทที่เปนประโยชนสามารถชี้ใหเห็นถึงนิยาม (Definition) ของ
ศัพทได
5. ความทันสมัย (Up-to-date) ขอมูลภาษาเกี่ยวกับเทคนิคการสรางงานคอมพิวเตอร
กราฟกควรมีความทันสมัย เพราะเปนสาขาที่มีการคิดคนเครื่องมือและวิธีการสราง
งานแบบใหม ๆ อยูเสมอ ขอมูลที่เปนภาคปฏิบัติสอนเทคนิคการใชโปรแกรมตาง ๆ จึง
11

ยอจาก Special Interest Group on Graphics ซึ่งเปนกลุมผูเชี่ยวชาญของเอซีเอ็ม หรือสมาคมเครื่องจักรกลคอมพิวเตอร (ACM:
Association for Computing Machinery) บางครั้งเรียกรวมวา ซิกกราฟเอซีเอ็ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บทนํา ในหัวขอ ความเปนมา
ของคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติ
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เปนขอมูลที่ใหม หรือเปนขอมูลที่ยังมีผูนิยมนําไปใชอยู เกณฑที่กําหนดไวคือตองเปน
ขอมูลที่เขียนหรือรวบรวมไวไมเกิน 5 ป ยกเวนขอมูลที่เปนความรูพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอรกราฟก ซึ่งไดรับการพัฒนามากอนเปนเวลานาน อยางไรก็ดี ผูประมวล
กําหนดเกณฑไวไมเกิน 20 ป
รายละเอียดคลังขอมูล
ตารางที่ 1 คลังขอมูลที่ใชในการจัดทําประมวลศัพท
ขอมูลที่ใหความรูพื้นฐาน
รหัสขอมูล : MOD001 แหลงที่มา : หนังสือ Art and Science of Computer Animation
เรื่อง : Basic of Computer Graphics: Modeling
ผูแตง : Stuart Mealing
ปที่พิมพ : ค.ศ. 1992 จํานวนคํา : 2,377
รหัสขอมูล : MOD002 แหลงที่มา : หนังสือ Character Animation in Depth
เรื่อง : Modeling
ผูแตง : Doug Kelly
ปที่พิมพ : ค.ศ. 1998 จํานวนคํา : 64,415
รหัสขอมูล : MOD003 แหลงที่มา : หนังสือ Computer Graphics
เรื่อง : 3-Dimentional Concept และ 3-Dimentional Representation
ผูแตง : Donald Hearn และ M. Pauline Baker
ปที่พิมพ : ค.ศ. 1986 จํานวนคํา : 11,615
รหัสขอมูล : MOD004 แหลงที่มา : หนังสือ Introduction to Computer Graphics
เรื่อง : Creating Points and Lines/ Rectangles and Other Polygons/ Circles, Arcs and
Curves
ผูแตง : John T. Demel และ Michel J. Miller
ปที่พิมพ : ค.ศ. 1984 จํานวนคํา : 16,344
รหัสขอมูล : MOD005 แหลงที่มา : หนังสือ Learning Computer Graphics
เรื่อง : Modeling
ผูแตง : Shalini Govil-Pai และ Rajesh Pai
ปที่พิมพ : ค.ศ. 1998 จํานวนคํา : 12,985
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รหัสขอมูล : MOD006 แหลงที่มา : หนังสือ Multimedia, the Complete Guide
เรื่อง : Modeling in 3D
จัดทําโดย : สํานักพิมพ Darling Kindersley Limited ปที่พิมพ : ค.ศ. 1996 จํานวนคํา : 1,441
แหลงที่มา: หนังสือSchaum’s Outline of theory and Problem of
รหัสขอมูล : MOD007 Computer Graphics
เรื่อง : Geometric Forms and Models
ผูแตง : Roy A. Plastock และ Gordon Kalley
ปที่พิมพ : ค.ศ. 1986 จํานวนคํา : 4,722
ขอมูลเกี่ยวกับภาคปฏิบัติ
รหัสขอมูล : MOD008 แหลงที่มา : www.3dcafe.com/asp/tut3ds3.asp
หัวขอ : Free Tutorials: 3D Studio Max
รวบรวมโดย : 3d Café Webmasters
วันที่ปรับปรุง: ไมระบุ จํานวนคํา : 18,316
รหัสขอมูล : MOD009 แหลงที่มา : www.tiemdesign.com/HOWTO/3D.htm
เรื่อง : Low Polygon Modeling in Cinema 4D: Part I, II, III
ผูแตง : Ian Mankowski
วันที่ปรับปรุง : Aug 15, 2000 จํานวนคํา : 3,843
รหัสขอมูล : MOD010 แหลงที่มา : www.webreference.com/3d
เรื่อง : 3-D Animation Workshop
ผูแตง : Robert Polevoi
วันที่ปรับปรุง : May 08, 2001 จํานวนคํา : 30,948
บทความ
รหัสขอมูล : MOD011 แหลงที่มา : www.webreference.com/3d/column1/
เรื่อง : Effective Export/ Import of 3D Models
ผูเขียน : Nathan Segal
วันที่ปรับปรุง : Jun 05,2003 จํานวนคํา : 1,512
ขอความโฆษณาประชาสัมพันธ
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รหัสขอมูล : MOD012 แหลงที่มา : www.huntfor.com/3d/books.htm
เรื่อง : Book Review: Polygon Cruncher 4.0.1 by Steve Shanks
Rhino Nurbs 3D Modeling by Vikki Dowson
Eovia Amapi Designer 7 by Carl Schou
Rhinoceros 1.0
by Vikki Dowson

จํานวนคํา : 3,641
Date: Aug 01, 2000
Date: Jun 01, 2000
Date: Jun 01, 2003
Date: Dec 09, 1999

รหัสขอมูล : MOD013 แหลงที่มา : www.siggraph.org/s98/conference/courses/index.html
เรื่อง : SIGGRAPH 98 Courses
ผูเขียน : SIGGRAPH 98 Course Organizers and
Lecturers
วันที่ปรับปรุง : 1998 จํานวนคํา : 663
ขอความที่เปนคูมือการใชงาน
รหัสขอมูล : MOD014 แหลงที่มา : โปรแกรม Maya
เรื่อง : Maya 4.5 Online Help
ผูเขียน : Maya Developer Team, Alias, a division of
SGL
วันที่ปรับปรุง : 2002 จํานวนคํา : 12,757

นอกจากขอมูลเฉพาะเรื่องที่นํามาใชเปนฐานขอมูลในการทําประมวลศัพทแลว ผูประมวล
ยังรวบรวมขอมูลสําหรับใชเปนขอมูลอางอิง ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ขั้นตอนการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความ
เขาใจกับเรื่องของคอมพิวเตอรกราฟกโดยรวม สําหรับขอมูลอางอิงที่เปนรายการอธิบายคําศัพท
(Glossary) ชวยใหเขาใจในศัพทหรือมโนทัศนตาง ๆ ดียิ่งขึ้น และชวยในการเลือกศัพท และสราง
มโนทัศนสัมพันธอีกดวย
รายการขอมูลอางอิงมีดังนี้
1.
พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน .2543. ฉบับแกไขเพิ่มเติม
2.
หนังสือคูมือพื้นฐานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ชื่อ พื้นฐานการกาวสูโลก 3
มิติ 3D Graphics. [ม.ป.ป.]. โดย พรพล สาครินทร และกฤษฎา แกวมณี
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3.
หนังสือคูมือพื้นฐานในการสรางภาพ 3 มิติ ดวยวิธี Rendering ซึ่งเปนขั้นตอนถัดจากการ
สรางแบบหรือวัตถุ (Modeling) ชื่อ เขาใจหลักการสรางงาน 3 มิติ ระดับมืออาชีพ 3D Graphics
Rendering. [ม.ป.ป.]. โดย พรพล สาครินทร และกฤษฎา แกวมณี
4.
เอกสารคําสอนวิชา 2709361 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู. โดย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ปุณณรัตน พิชญไพบูลย ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5.
หนังสือคูมือพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟก และการใชคอมพิวเตอรกราฟกในการ
ออกแบบ ชื่อ Computer Graphics สําหรับนักออกแบบ. 2542. โดย ปุณณรัตน พิชญไพบูลย
6.
หนังสือเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบกราฟกและเทคนิคการเขียนโปรแกรม ชื่อ การ
เขียนโปรแกรมกราฟคส. 2534. โดย มงคล อัศวโกวิทกรณ
7.
หนังสือคูมือการใชงานระดับพื้นฐานของโปรแกรม MaYa ซึ่งเปนโปรแกรมสรางภาพ 3 มิติ
ที่ไดรับความนิยมอยางมากโปรแกรมหนึ่ง ชื่อ Basic of MaYa. 2545. โดย ปยะบุตร สุทธิดารา
8.
หนังสือภาพพรอมคําอธิบาย ชื่อ คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชัน. 2543. โดย อชา คัล
แบก แปลโดย พุทธิพงศ จิตรปฏิมา
9.
รายการอธิบายศัพทดานคอมพิวเตอรกราฟก ชื่อ Quick Reference to Computer
Graphics Terms. 1993. โดย Roger T. Stevens
10. รายการอธิบายศัพทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรกราฟก ชื่อ
CG101: A
Computer Graphics Industry Reference. 1999. โดย Terrence Masson
11. พจนานุกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟก และความจริงเสมือน ชื่อ The Dictionary of
Computer Graphics and Virtual Reality. 1995. Roy Latham
12. รายการอธิบายคําศัพทเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟกที่สืบคนไดจากอินเตอรเน็ต
เชน
http://hakum.freehomepage.com/Content/Glossary_Graphics.html,
www.cc.gatech.edu/gvu/multimedia/nsfmmedia/graphics/edulib/glossary.html,
www.dai.ed.ac.uk/homes/rbf/grdict.htm และ http://oss.medialab.chalmers.se/dictionary/

บทที่ 4
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การประมวลศัพท
ในบทนี้ จะกลาวถึงขั้นตอนตอไปในการจัดทําประมวลศัพท นั่นก็คือ การสรางมโนทัศน
สัมพันธ (Conceptual Relationship) และการดึงศัพท (Term Extraction) เพื่อเขียนเครือขายมโน
ทัศน (Conceptual Network) การทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Record) และการทํา
บันทึกขอมูลศัพท (Terminological Record) ซึ่งเปนผลิตผลของการประมวลศัพทครั้งนี้
การสรางมโนทัศนสัมพันธ
มโนทัศนสัมพันธประกอบดวยกลุมมโนทัศน
ที่จัดเรียงอยูเปนหมวดหมูตามลําดับชั้น
(Class) ของมโนทัศน มีตั้งแตมโนทัศนที่อยูในชั้นเดียวกัน ชั้นกวางกวา และชั้นที่แคบลงมา เชน
มโนทัศน Modeling อยูชั้นเดียวกันกับ มโนทัศน Animation และมโนทัศน Rendering โดยทั้งสาม
มโนทัศนอยูในมิติของกระบวนการสรางภาพคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ดังนั้นมโนทัศน 3D
Computer Graphics หรือการสรางภาพคอมพิวเตอรกราฟก 3มิติ จึงอยูในชั้นที่กวางกวา และ
มโนทัศน Modeling ยังประกอบดวยชั้นมโนทัศนที่แคบลงมาคือ มโนทัศนเครื่องมือหรืออุปกรณใน
การสรางแบบ เปนตน มโนทัศนตาง ๆ เหลานี้สัมพันธกันเพราะมีลักษณะบางอยางรวมกัน เชน
มโนทัศน NURBS Modeling และ Polygon Modeling สัมพันธกันเพราะตางก็เปนวิธีการในการ
สรางแบบและวัตถุ
การสรางมโนทัศนจะตองครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมดของสาขาความรูที่จะประมวล
ศัพท การสรางมโนทัศนสัมพันธจึงชวยใหเห็นขอบเขตและหัวขอการประมวลศัพท ชวยในการ
อธิบายความสัมพันธของศัพทกับสาขาความรูนั้น ชวยในการดึงศัพทและตรวจสอบวามีศัพทใด
ขาดหายไปบาง นอกจากนี้ยังชวยในการเขียนนิยามและบัญญัติศัพทใหมในกรณีที่พบวามีมโน
ทัศนแตไมมีศัพทหรือศัพทที่ใชกันอยูยังไมเหมาะสมกับมโนทัศน (Cabré, 1998: 104-135)
ในการทําประมวลศัพท จําเปนตองกําหนดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนเพื่อแสดง
ใหเห็นวามโนทัศนตาง ๆ สัมพันธกันอยางไรโดยจัดมโนทัศนแตละมโนทัศนใหอยูเปนหมวดหมู
และแสดงรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนใหเปนระบบตามลักษณะที่มีรวมกันหรือเกี่ยวพันกัน
วิธีการนําเสนอโครงสรางมโนทัศนสัมพันธไดแกการใช แผนภูมิ รูปภาพ และคําอธิบาย เปนตน
มโนทัศนสัมพันธนี้จะสรางความเขาใจใหผูอานมากขึ้น Sagar (1990) ไดกําหนดรูปแบบ
ความสัมพันธของมโนทัศนไว 4 รูปแบบดังนี้ (Sager, 1990: 28-39)
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1. ความสัมพันธแบบ Generic Relationship หรือ Generic – Specific ซึ่งเปนรูปแบบ
ความสัมพันธที่พบบอยที่สุด เปนการแสดงความสัมพันธตามลําดับขั้นของมโนทัศนที่
กวางกวา (Generic) ซึ่งเปน Superordinate ของมโนทัศนที่แคบกวา (Specific) เชน
สื่อ แบงเปน สื่อโทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพ กลาวคือ ทั้งโทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพ
ตางก็เปนสื่อประเภทหนึ่ง แตมีคุณสมบัติตางกัน มีวิธีการนําเสนอสื่อตางกัน
2. ความสัมพันธแบบ Partitive Relationships หรือเรียกวาความสัมพันธแบบ Whole –
Part แสดงความสัมพันธของมโนทัศนหนึ่งเปนสวนประกอบของอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน
โทรทัศนประกอบดวย ตัวเครื่อง จอภาพ ชองรับสัญญาณ เปนตน
3. ความสัมพันธแบบ Polyhierarchical Relationships เปนการแสดงความสัมพันธที่มี
มากกวาหนึ่งลําดับขั้น เชน รถโดยสารประจําทาง จัดเปนพาหนะชนิดหนึ่ง สามารถ
จัดใหอยูในลําดับขั้นของพาหนะสําหรับมวลชน และอยูในลําดับขั้นของพาหนะบน
ทองถนนดวย
4. ความสัมพันธแบบ Complex Relationships เปนรูปแบบความสัมพันธที่ซับซอนตาง
ไปจากความสัมพันธมาตรฐานขางตน เชน
a. Activity – Place เชน วายน้ํา – สระวายน้ํา
b. Material – Product เชน ทองคํา – แหวน
c. Object – Form เชน หนังสือ – ปกออน
นอกจากนี้ การแสดงระบบมโนทัศน (Concept System) แบงไดเปน 2 ระบบ ดังนี้
(Wright, 1997: 89-97)
1. ระบบมโนทัศนแบบงาย (Simple Concept System) เปนการแสดงความสัมพันธที่
ตอเนื่องกันไปแบบไมซับซอน
2. ระบบมโนทัศนแบบหลายมิติ (Multidimensional Concept System) เปนการแสดง
ความสัมพันธที่ซับซอน มโนทัศนหนึ่งอาจจัดใหอยูในหลายหมวดหมูและมีลําดับขั้น
ความสัมพันธมากกวาหนึ่งลําดับขั้น เชน หนังสือพิมพ และแผนพับ ตางก็เปนสื่อ
(ลําดับขั้นของสื่อสารมวลชน) ในขณะเดียวกันสื่อทั้งสองตางก็จัดอยูในหมวดสิ่งพิมพ
ดวยเชนกัน (ลําดับขั้นของสิ่งตีพิมพ)
สําหรับมิติความสัมพันธในประมวลศัพทการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอร
กราฟก 3 มิติ มีทั้งหมด 7 มิติ ไดแก
1. มิติความสัมพันธกับศาสตรที่เปนองคประกอบพื้นฐาน
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

มิติความสัมพันธแบงตามลําดับของกระบวนการ
มิติความสัมพันธแบงตามอุปกรณการสรางแบบหรือวัตถุ
มิติความสัมพันธแบงตามตําแหนงการจัดวางแบบหรือวัตถุ
มิติความสัมพันธแบงตามวิธีการสรางแบบหรือวัตถุ
มิติความสัมพันธกับแบบหรือวัตถุ
มิติความสัมพันธแบงตามเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุ

จากมิติความสัมพันธทั้ง 7 มิติ มีรูปแบบความสัมพันธที่ใชในประมวลศัพทฉบับนี้ทั้งสิ้น
12 รูปแบบดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 รูปแบบมโนทัศนสัมพันธแบบตาง ๆ ที่ใชในประมวลศัพท
คํายอ
WP

ความสัมพันธ
Whole – Part

PN

Process – Next Process

OD

Operation – Device

O-PO

Operation – Position

คําอธิบาย
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนสวนประกอบ
ของอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน การสรางแบบ
หรือวัตถุ
เปนสวนประกอบของการทํา
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนกระบวนการ
และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนกระบวนการตอไป
เชนการสรางแบบหรือวัตถุเปนกระบวนการ
แรกในการทําคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
กระบวนการตอจากนั้นคือการสรางการ
เคลื่อนไหว และการประมวลผลภาพ 3 มิติ
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนขั้นตอนการ
ทํางาน และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนอุปกรณใน
การทํางานนั้น เชน เครื่องกราดภาพ 3 มิติ
เปนอุปกรณชนิดหนึ่งในการสรางแบบหรือ
วัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนขั้นตอนการ
ทํางาน และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนตําแหนง
การจัดวางวัตถุขณะที่ปฏิบัติงานนั้น เชนใน
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IP

Input Device - Process

O-PR

Operation – Product

OT

Operation – Technique

MO

Method – Object

OQ

Object – Quality

GS

Generic – Specific

OG

Object – Grouping

การสรางแบบหรือวัตถุ
เราตองกําหนด
ตําแหนงวาจะวางวัตถุไวตรงสวนไหนของ
จอภาพ
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งเปนอุปกรณสําหรับ
ปอนขอมูล
อีกมโนทัศนหนึ่งเปน
กระบวนการการทํางานหลังจากไดรับขอมูล
แลว
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนขั้นตอนการ
ทํางาน และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนผลผลิต
จากการทํางานนั้น เชนวัตถุ 3 มิติ เปน
ผลผลิตจากขั้นตอนการสรางแบบและวัตถุ
ในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งเปนขั้นตอนการ
ทํางาน และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนเทคนิคที่
ใชในการทํางานนั้น เชน การยืดเปนเทคนิค
ที่หยาบแตประหยัดเวลาในการสรางแบบ
หรือวัตถุ
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งเปนวิธีการทํางาน
และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุที่ไดจากการ
ใชวิธีการนั้น เชน ชิ้นโพลีกอน 1 ชิ้นเปน
วัตถุที่ไดจากการสรางแบบดวยโพลีกอน
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุ และอีกมโน
ทัศนหนึ่งแสดงถึงคุณภาพของวัตถุนั้น เชน
วัตถุที่สรางจากโพลีกอนมีทั้งแบบหยาบ
และละเอียด แลวแตคุณภาพของงานที่
ตองการ
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนมโนทัศนที่
กวางกวาอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน ขั้นตอน
การบูลีนแบงไดเปน การยูเนียน การ
อินเตอรเซกชัน และการซับแทรกชัน
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุ และอีกมโน
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PC

Parent – Child

ทัศนหนึ่งเปนกลุมของวัตถุที่ถูกจัดเขา
ดวยกันเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง เชน เรา
จัดใหวัตถุหลาย ๆ ชิ้นใหอยูในกลุมเดียวกัน
เพื่อประหยัดเวลาในการแปลงหรือแกไข
วัตถุทีละชิ้น
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งเปนผูนํา และอีกมโน
ทัศนหนึ่งเปนผูตามเสมอ เชน เมื่อทําการ
แกไขรูปทรงวัตถุที่ถูกจัดใหเปนวัตถุแม
รูปทรงของวัตถุที่ถูกจัดใหเปนวัตถุลูกจะถูก
แกไขตามไปโดยอัตโนมัติ

การดึงศัพท
การดึงศัพท (Term Extraction) หมายถึงการเลือกคําตาง ๆ จากคลังขอมูลภาษาที่คิดวา
เปนศัพทในสาขาเฉพาะดานที่จะจัดทําประมวลศัพท จากการรวบรวมและศึกษาคลังขอมูล ผู
ประมวลจึงมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชานี้บางพอสมควร สามารถสรางมโนทัศนสัมพันธขึ้นมาไดใน
ระดับหนึ่ง จากความรูพื้นฐานและการสรางมโนทัศนสัมพันธในขั้นตนดังกลาว ผูประมวลจึงได
ศัพทมาบางแลว อยางไรก็ดี การดึงศัพทเพิ่มเติมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย ทําใหไดศัพท
เพิ่มขึ้นมาอีกจํานวนหนึ่ง และทําใหไดมโนทัศนเพิ่มจากเดิม เปนการเติมเครือขายมโนทัศนให
สมบูรณยิ่งขึ้น ผูประมวลทําการดึงศัพทและสรางมโนทัศนสัมพันธควบคูไปพรอม ๆ กัน
ในการทําประมวลศัพทครั้งนี้ ใชโปรแกรม Winconcordance และโปรแกรม CU
Collocation Test (Version 2.04)12 ชวยในการดึงศัพท โดยใชโปรแกรม Winconcordance หา
ความถี่ของคําที่พบบอยในคลังขอมูลภาษา และใชโปรแกรม Collocation Test ตรวจสอบหา
ความถี่คําที่ปรากฏรวมกันของคําที่พบบอย ๆ นั้น เพื่อมาพิจารณาดูอีกครั้งวาคําที่ไดเปนศัพท
หรือไม โดยในขั้นแรกใชโปรแกรม Winconcordance ประมวลคลังขอมูล หาความถี่ของคําเดี่ยวที่
ปรากฏในคลังขอมูล โดยใชเกณฑความถี่ 100 ครั้งขึ้นไป เมื่อใชพื้นฐานความรูของผูประมวล และ
ตัดคําที่มีความหมายทางไวยากรณออกไปแลว ไดคําที่ “นาจะ” เปนศัพท หรือสวนหนึ่งของศัพท
ปรากฏวาไดคํามาจํานวน 16 คํา ดังนี้
12

ดาวนโหลดไดที่ http://pioneer.chula.ac.th/˜awirote/colloc/index.html

33

ตารางที่ 3 ความถี่ของคําเดี่ยวที่มีศักยภาพเปนศัพทหรือเปนสวนหนึ่งของศัพท
คํา
Surface
Object
Model
Points
Curve
Modeling
Polygon
Nurbs
Mesh
Coordinate
Animation
Graphics
Polygonal
Vertex
Spline
Dimensional

ความถี่ที่ปรากฏ (ครั้ง)
898
729
576
567
505
380
366
270
255
244
221
219
172
161
154
150

คิดเปนรอยละ
0.478
0.396
0.313
0.308
0.274
0.206
0.199
0.146
0.138
0.132
0.120
0.119
0.093
0.087
0.084
0.081

ตอจากนั้นใชโปรแกรม CU Collocation Test 2.04 ประมวลคลังขอมูลเพื่อสรางรายการ
คําที่เกิดคูกัน (All Words Collocation) โดยใชคาสถิติ Dunning’s Log Likelihood เพื่อเลือกคํา
ประสม 2 คําที่มีศักยภาพ “นาจะ” เปนศัพท หรือสวนหนึ่งของศัพท โดยอาศัยพื้นฐานความรูของผู
ประมวลและมโนทัศนสัมพันธที่สรางไว ปรากฏวาไดคําประสมมา 29 คํา ดังนี้

ตารางที่4 ความถี่ของคําประสม 2 คําที่มีศักยภาพเปนศัพทหรือเปนสวนหนึ่งของศัพท
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คําที่ 1

ความถี่คําที่1 คําที่ 2

ความถี่คําที่ 2

Computer
Control
Boolean
Boolean
Nurbs
3D
Laser
World
Polygonal
Modeling
Polygonal
Low
Spline
3D
Polygonal
Primitive
Polygonal
Edit
Polygon
Nurbs
Computer
Coordinate
Solid
Graphics
Polygonal
Modeling
Polygon
3D

194
222
39
39
267
330
32
135
172
367
172
57
150
330
172
93
172
164
352
267
194
140
79
216
172
367
352
330

216
532
42
23
395
177
26
140
240
177
11
15
479
367
20
348
861
532
147
479
208
30
120
32
552
65
367
348

Graphics
Points
Operation
Subtraction
Surfaces
Software
Scanners
Coordinate
Mesh
Software
Net
Poly
Curve
Modeling
Meshes
Objects
Surface
Points
Tool
Curve
Animation
System
Geometry
Package
Model
Techniques
Modeling
Objects

ความถี่
คํา
ประสม
76
92
10
9
21
18
8
13
15
16
7
6
14
16
7
11
16
13
11
14
10
6
7
6
10
6
9
8

คานัยสําคัญ
(p>.005)
801.28109
797.64604
126.52463
124.29687
114.35316
113.89831
109.10751
103.36987
99.687729
93.830084
83.962837
77.797951
75.522849
73.759672
72.501226
71.669013
67.89215
63.103071
61.027831
59.350202
58.41623
56.816038
56.339877
50.682589
41.608013
35.284251
30.226626
26.846888
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Polygonal

172

Object

692

7

21.329718

จากนั้นใชโปรแกรม CU Collocation Test 2.04 ประมวลคลังขอมูล โดยใชคําสั่ง nwords Frequency และกําหนดความถี่ที่เกิดคําประสมไวที่ 3 ครั้งเปนอยางนอย จากนั้นจึงเลือก
คําประสม 3 คําที่มีศักยภาพพอจะเปนศัพทได โดยอาศัยพื้นฐานความรูของผูประมวลและมโน
ทัศนสัมพันธที่สรางไว ปรากฏวาไดคําประสมมา 8 คํา ดังนี้
Computer Graphics Modeling
Global Coordinate System
Local Coordinate System
Low Polygon Model
Low Polygon Modeling
Nurbs Surface Object
Polygonal Primitive Object
Three Dimentional Object
อยางไรก็ดี คําที่มีความถี่สูงไมจําเปนตองเปนศัพทเฉพาะดานเสมอไป ยังมีเกณฑการ
พิจารณาอื่น ๆ วาคํานั้นเปนศัพทหรือไม นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงขอบเขตหัวขอที่ทําการศึกษา
ดวย เมื่อพบคําที่ไมแนใจ ควรสอบถามจากผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง
หลังจากใชโปรแกรม CU Collocation Test 2.04 หาศัพทจากเกณฑความถี่แลว ผู
ประมวลไดตรวจสอบบริบทซึ่งคนหาดวยโปรแกรม Winconcordance พิจารณาคูกับเกณฑของ
Pearson (Pearson, 1998: 130-134) มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้
1. คําที่เปนศัพทมักปรากฏอยูคูกับวลี to be called, to be known as เชน The
functions used for modifying the size, location, and orientation of either the
model or the camera are called geometric transforms.
2. คําศัพทมักปรากฏตอทายคําวา the term เชน MAX uses the term "loft," but the
word "skin" is so conventional that I'll be using both in these lessons.
3. คําศัพทมักปรากฏคูกับคําวา this process, this method, this device เชน These
three processes together are called TRANSFORMATION.
4. คําศัพทมักปรากฏอยูในเครื่องหมายอัญประกาศ “........” เชน If the sweep is in a
direction orthogonal to the section the object is described as 'extruded', a

36

simple case being a square section extruded along a straight path to
produce a cube
5. มีคําที่มีลักษณะเปนคํานิยาม เชน to be หรือ can be defined หรือประโยคมี
ลักษณะเปนคําอธิบาย เชน Polygonal faces: A face is defined as the region
bound by joined edges.
จากเกณฑการเลือกศัพทที่กลาวมา ผูประมวลไดศัพทมาชุดหนึ่งจากนั้นจึงใชเกณฑตาง ๆ
ดังตอไปนี้พิจารณาเพิ่มเติม (Cabré, 1998: 137)
1. คําประสมที่มีคําใดคําหนึ่งเปนคําหลัก และมีคําอื่นหรือนามวลีเปนสวนขยาย เชน
Global Coordinate System, Local Coordinate System
2. ไมสามารถแทรกหนวยภาษาใด ๆ เขาไปในนามวลีที่เปนศัพทได เชน Surface of
Revolution ไมสามารถแทรกคําวา the เปน Surface of the Revolution ได
3. ไมสามารถใสคําขยายแทรกระหวางคําที่ประกอบเปนวลีนั้นได เชน Subdivision
Surfaces ไมสามารถแทรก เปน Subdivision of many Surfacesได
4. มีคําเหมือน (Synonym) ที่ทดแทนศัพทนั้นได เชน CSG มีความหมายเหมือนคําวา
Boolean Operation
5. มีคําตรงขาม (Antonym) อยูในสาขาวิชานั้น ๆ เชน Low-Polygon ตรงขามกับคําวา
High-Polygon
6. หากแยกคําประสมที่ประกอบกันขึ้นเปนศัพทออกจากกัน
คําแตละคํานั้นจะมี
ความหมายไมเหมือนเดิม เชน Surface of Revolution หมายถึงพื้นผิวของวัตถุที่ถูก
สรางขึ้นโดยการปนรอบแกน x, y หรือ z แตคําวา Revolution เมื่ออยูโดด ๆ มี
ความหมายวาเปนการปฏิวัติ การโคจร วัฏจักร เปนตน
จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน ผูประมวลไดคําที่คาดวาจะเปนศัพทเพิ่มขึ้นมาอีกจํานวน
หนึ่ง นอกจากนี้ยังเห็นวามโนทัศนสัมพันธที่ไดสรางไวกอนหนานี้ยังมีขอบกพรองบางจุดที่ตอง
แกไข เชน
1.
ยังมีศัพทที่ขาดหายไปจากเครือขายมโนทัศน เชน Face แตเดิมไมมีอยูในมโน
ทัศน แตจากการดึงศัพท ประกอบกับเกณฑพิจารณาศัพทดังกลาวขางตน ทํา
ใหผูประมวลเห็นความสําคัญของศัพทคํานี้ จึงรวมเขามาอยูในมิติวิธีการสราง
แบบหรือวัตถุในเครือขายมโนทัศนสัมพันธดวย
2.
ศัพทที่เลือกไวแตแรก มีความถี่ในการใชนอยกวาศัพทที่พบจากขั้นตอนการดึง
ศัพท จึงเปลี่ยนมาใชศัพทที่มีความถี่มากกวาเปนศัพทหลัก (Entry) สวนศัพทที่
มีความหมายแสดงมโนทัศนเดียวกัน แตพบในความถี่ต่ํากวา จัดใหเปนคํา
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เหมือน (Synonym/Variants) เชน เลือก Boolean Operation เปนศัพทหลัก
เนืองจากพบการใชคํานี้ 10 ครั้ง จากคลังขอมูล 4 แหลง แทนคําวา
Construtive Solid Geometry หรือ CSG ซึ่งพบเพียง 3 ครั้ง จากคลังขอมูล 2
แหลงเทานั้น ศัพท Boolean Operation จึงมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานกวา
จากนั้นจึงนําเครือขายมโนทัศนที่แกไขแลว
พรอมกับคําอีกจํานวนหนึ่งที่ผูประมวลไม
แนใจวาเปนศัพทหรือไม มาใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจัดทําเครือขายมโนทัศนที่
สมบูรณ และไดรายการศัพททั้งสิ้น 54 คํา ดังปรากฏในตารางการบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนใน
ภาคผนวก ข
การทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
กลาวไดวา บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records) เปนฉบับรางของบันทึก
ขอมูลศัพท (Terminological Records) ซึ่งเปนผลิตผลขั้นสุดทายของการทําประมวลศัพท ผู
ประมวลไดจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนใหอยูในรูปของตาราง ประกอบดวยขอมูลของศัพท
โดยขอมูลเหลานี้ไดมาจากคลังขอมูลภาษาเปนหลัก เสริมดวยรายละเอียดจากขอมูลอางอิง นํามา
จัดเรียบเรียงเพื่อวิเคราะหในขั้นสุดทายกอนจะนําเสนอบันทึกขอมูลศัพท โดยทั่วไปแลว บันทึก
ขอมูลศัพทเบื้องตนประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ (Cabré, 1998: 121-123, 137139)
1. ศัพท (Entry) ถาเปนคํานามใหเขียนรูปเอกพจน คํากริยาใหอยูในรูปกริยาชอง 1 โดย
ไมมี to นําหนา
2. บริบท (Context) ที่พบศัพท โดยใหความสําคัญแกบริบทที่ใหคํานิยามหรือ
ความหมายของศัพท (Defining Context) เปนอันดับแรก รองลงมาคือบริบทที่
แสดงหนวยทางภาษาอื่น ๆ เชน มีคําเหมือน คําตรงกันขาม
3. รูปไวยากรณ (Grammatical Category)
4. แหลงขอมูล (Reference of Source Document) แสดงที่มาของบริบทที่ศัพทนั้น
ปรากฏอยู โดยโปรแกรม Winconcordance จะแสดงที่มาของขอมูลโดยใสชื่อ
แฟมขอมูลในเครื่องหมาย [….] หลังบริบท
5. ภาพประกอบ (Illustration) หากเห็นวาจําเปน หรือทําใหผูอานเขาใจมโนทัศน
ของคัพทไดชัดเจนขึ้น
สําหรับบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนในประมวลศัพทเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุในงาน
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
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1. รหัสประจําศัพท เปนรหัสที่ใชอางถึงศัพทนั้น ๆ อยูในรูปของตัวอักษรภาษาอังกฤษ
MEX ตามดวยตัวเลข 3 หลัก เรียงจาก [MEX001] ถึง [MEX054]
2. มิติมโนทัศนสัมพันธ แสดงความสัมพันธของมโนทัศนตาง ๆ พรอมคําอธิบาย
3. ศัพทหลัก (Entry) เปนรูปศัพทที่พบบอยในคลังขอมูลภาษา จึงกําหนดใหใชเพื่อเปน
มาตรฐาน
4. คําเหมือน (Synonym/Variants) รูปศัพทที่พบรองลงมา หากพบถี่มากใกลเคียงกับ
ศัพทหลัก จะไมแสดงแหลงที่มา เนื่องจากพบในคลังขอมูลหลายแหง แตถาพบไม
บอยนัก คือไมเกิน 3 แหลงขอมูล ก็จะแสดงแหลงที่มาไวในเครื่องหมาย [ ] ทั้งนี้จะ
เรียงลําดับตามความถี่ที่พบ
5. ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย เพื่อใหเห็นถึงความหลากหลาย จึงแสดงศัพทภาษาไทยทุก
คําที่พบในเอกสารหรือหนังสืออางอิงจํานวน 8 ฉบับดวยกัน และจากผูเชี่ยวชาญ โดย
จะแสดงแหลงที่มาไวในเครื่องหมาย [ ]
6. ขอมูลศัพทในคลังขอมูลภาษา (Feature) เปนการสรุปขอมูลที่ไดจากคลังขอมูลภาษา
7. ตัวอยางบริบทภาษาอังกฤษ (Extraction) เปนตัวอยางขอมูลจากคลังขอมูลภาษาที่
แสดงบริบทของศัพทนั้น ๆ ทายบริบทจะใสชื่อแฟมขอมูลนามสกุล .txt เปน
รหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษ MOD ตามดวยตัวเลข 3 หลักในวงเล็บ ดังนี้
[MODxxx.txt]
สําหรับการเลือกตัวอยางบริบทจะใชเกณฑการเลือกของ Cabré ดังนี้ (Cabré,
1999: 138-139)
• Defining Context คือบริบทที่แสดงขอมูลใหเห็นถึงความหมายของศัพทนั้น ๆ
• Testimonial Context คือบริบทที่แสดงวามีศัพทนั้นปรากฏอยูในบริบทโดยไมได
ใหขอมูลอื่น
• Metalinguistic Context คือบริบทที่ใหขอมูลเกี่ยวกับศัพทคํานั้นในฐานะที่เปน
เพียงหนวยภาษา
ในการเลือกบริบทนี้จะคํานึงถึง Defining Context เปนอันดับแรก เพราะเปนบริบทที่
แสดงถึงความหมายของศัพทนั้นโดยตรง
อยางไรก็ดี
ในตัวอยางบริบทจะ
ประกอบดวยบริบทประเภทอื่นดวย เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับศัพทที่ชัดเจนขึ้น
8. ภาพประกอบ (Illustration) ในกรณีที่เห็นวาจะทําใหเขาใจมโนทัศนของศัพทไดดีขึ้น
9. รูปไวยากรณ แสดงรูปไวยากรณของศัพทคํานั้นๆ เชนเปนคํานาม หรือคํากริยาเปน
ตน
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10. หมายเหตุ สําหรับศัพทหรือมโนทัศนที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม จะแสดงหมาย
เหตุกํากับไวที่ทายตาราง
ปญหาที่พบในขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ การดึงศัพท และการทําบันทึกขอมูล
ศัพทเบื้องตน
1. การคนหาศัพทในบริบทดวยโปรแกรม Winconcordance ทําใหพบมโนทัศนใหม ๆ
เพิ่มเติมซึ่งนาจะมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่กําลังศึกษาอยู
จึงตองกลับไปคนควาจาก
หนังสืออางอิงตาง ๆ และสอบถามผูเชี่ยวชาญ มีผลทําใหตองเปลี่ยนแปลงมโนทัศนเดิมที่
สรางไวหลายครั้ง
2. ในการสรางมโนทัศนสัมพันธ บางครั้งรูปแบบความสัมพันธพื้นฐาน (Sager, 1990: 2839) ไมสื่อถึงความสัมพันธของมโนทัศนตามที่ตองการ จึงตองสรางรูปแบบความสัมพันธ
ขึ้นมาใหม ดังรายละเอียดที่แสดงไวใน ตารางที่ 2 รูปแบบมโนทัศนสัมพันธแบบตาง ๆ ที่
ใชในประมวลศัพท
3. ในการดึงศัพท บางครั้งผูประมวลไมแนใจวา คําบางคําที่พบเปนศัพทหรือไม หรือเปน
ศัพทที่อยูในขอบเขตการประมวลหรือไม จึงตองตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญอีกครั้งกอนที่จะ
นําศัพทมาจัดเขาระบบมโนทัศนที่สรางไว
4. ปญหาในขั้นตอนการเขียน Features เพราะการเขียน Features จะตองเขียนจาก
Extraction ซึ่งก็คือตัวอยางประโยคในคลังขอมูลที่มีรูปศัพทปรากฏอยู แตบางกรณี
โดยเฉพาะอยางยิ่งศัพทที่เกี่ยวกับเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุ ซึ่งตองอธิบายการทํางาน
โดยละเอียดเปนขั้นตอน ไมสามารถอธิบายไดในประโยคเดียว ทวาประโยคอื่น ๆ บาง
ประโยคที่เกี่ยวของไมมีคําศัพทดังกลาว จึงดึงมาใสใน Extraction ไมได ดังนั้นการเขียน
Features จาก Extraction ทําใหอาน Features แตเพียงอยางเดียวไมเขาใจวิธีการทํางาน
ที่ถูกตองสมบูรณ จําเปนตองมีหมายเหตุ หรือคําอธิบายเพิ่มเติม
5. คําบางคําที่ดูเหมือนจะเปนคําทั่วไปไมนาจะเปนศัพท เชน Edge ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแลว
พบวา Edge เปนมโนทัศนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญเพราะเปนองคประกอบของโพลีกอนซึ่ง
เปนวัตถุพื้นฐานชนิดหนึ่งในการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอร 3 มิติ วัตถุรูปทรง
ตาง ๆ ที่สรางจากโพลีกอน จะประกอบดวยโพลีกอนหลาย ๆ ชิ้นซึ่งมีขอบ (Edge)
เชื่อมตอกันดังนั้นจึงนับวาคํานี้เปนศัพทในการประมวลนี้ดวย
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6. บางมโนทัศน ไมสามารถอธิบายไดชัดเจนดวยบริบท หรือแผนภูมิแสดงความสัมพันธ
{รหัส [MNWxxx]} ดังนั้นจึงแทรกภาพประกอบ (Illustration) ไวในตารางดวย เพือ่ ให
เขาใจมโนทัศนนั้น ๆ ไดดีขึ้น
7. ปญหาการเลือกศัพทภาษาไทย การทําประมวลศัพทครั้งนี้ใชเอกสารและหนังสืออางอิง
ภาษาไทยทั้งหมด 8 ฉบับ พบวามีการใชศัพทภาษาไทยที่หลากหลาย หนังสือบางเลมอิง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน บางเลมนิยมทับศัพท ขณะที่บางเลมเขียนดวยรูป
ภาษาอังกฤษเลย เชน ศัพท Primitive มีใชกันในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต “รูปทรงปฐม
ฐาน” [RTH005] “พริมิทีฟ” [RTH008] “Primitive” [RTH002] เปนตน ดังนั้นเพื่อใหเห็น
วามีการใชในรูปแบบใดบาง จึงแสดงศัพทภาษาไทยทุกคําที่พบ รวมทั้งจะแสดงรูปคํา
ภาษาอังกฤษที่ใชในตัวบทภาษาไทย เชน Primitive ในชองนี้ดวย ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็น
วาในบริบทการใชจริง มีการใชคําอังกฤษปนโดยไมไดทับศัพทเปนรูปภาษาไทย สําหรับ
ศัพทที่ไมพบในเอกสารหรือหนังสืออางอิงภาษาไทย เชน 3D Digitizer เนื่องจากเปน
อุปกรณที่คอนขางใหม จะใชวิธีสอบถามจากผูเชี่ยวชาญวาในกลุมผูปฏิบัติงานเรียก ศัพท
คํานี้เปนภาษาไทยวาอยางไร และกํากับที่มาไวทายคําวา [ผูเชี่ยวชาญ]
บันทึกขอมูลศัพท
บันทึกขอมูลศัพท (Termionological Records) คือชุดศัพท หรือบางทีเรียกวา “ประมวล
ศัพท” (Terminology)13 อันเปนผลผลิตขั้นสุดทายของการจัดทําประมวลศัพทในสาขาความรู
เฉพาะดาน บันทึกขอมูลศัพทประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับศัพทที่ดึงมาจากบันทึก
ขอมูลศัพทเบื้องตนหรือจากเอกสารอางอิงตาง ๆ นํามาวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม และจัดระบบการ
นําเสนอของศัพทแตละคําใหเปนมาตรฐานตามรูปแบบของการบันทึกขอมูลศัพทที่เปนสากล
เพื่อใหกลุมเปาหมายอานเขาใจงาย และนําไปใชไดโดยสะดวกตอไป
บันทึกขอมูลศัพทมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดทํา หรือการใชงานใน
องคกร โดยทั่วไปแบงเปน 3 รูปแบบคือ (Cabré, 1998: 123-124)
1. บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียว (Monolingual Records)
2. บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียวพรอมคําแปลเทียบเคียง (Monolingual Records with
Equivalents)
3. บันทึกขอมูลศัพทสองภาษาหรือหลายภาษา (Bilingual or Multilingual Records)
13

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวขอ นิยามศัพทวิทยา ในบทที่ 2
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บันทึกขอมูลศัพทมาตรฐานมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. รายการศัพท (Entry Term)
2. แหลงที่มาของศัพท (Source of Term)
3. รูปไวยากรณ (Grammatical Category)
4. สาขาวิชาที่ปรากฏศัพท (Subject Area)
5. นิยามศัพท (Definition)
6. ที่มาของคํานิยาม (Source of the Definition)
7. บริบท (Context(s))
8. ที่มาของบริบท (Source of the Context)
9. รายการอางอิง หรือ คําเหมือน (Cross-Reference to Synonymous Terms)
10. ผูจัดทําบันทึกศัพทและวันที่บันทึก (Author of Record and Date Written)
11. หมายเหตุหรือขอมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม (Miscellaneous Notes for Unanticipated
Information)
12. ศัพทหรือคําเทียบเคียงในภาษาอื่นพรอมแหลงที่มา (Equivalents in other
Languages and Source of each Equivalent)
13. รหัสประจําศัพท (Status Code of the Entry Term)
รายละเอียดตารางบันทึกขอมูลศัพทการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3
มิติ
สําหรับบันทึกขอมูลศัพทการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิตินี้ เปน
บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียวพรอมคําแปลเทียบเคียง นําเสนอตามระบบมโนทัศน ไมไดเรียงตาม
ตัวอักษร การทําประมวลศัพทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอศัพทที่พบเรื่องการสรางแบบหรือวัตถุ
ในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ และเสนอคําภาษาไทยเทียบเคียงจากที่พบในเอกสารและ
หนังสือตาง ๆ ดานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ บันทึกขอมูลศัพทที่ไดจึงประกอบไปดวยรายละเอียด
ตาง ๆ ดังนี้
1.
รายการศัพท คือศัพทที่พบในขอบเขตหัวขอเรื่องการสรางแบบและวัตถุในงาน
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ศัพทที่เปนคํากริยาจะแสดงในรูปของคํากริยาชองที่
1 ศัพทที่เปนคํานามจะแสดงในรูปเอกพจน ศัพทคําใดเปนขอยกเวน เชน
Subdivision Surfaces จะแสดงขอสังเกตไวที่ชองหมายเหตุ
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

รูปไวยากรณ คือรูปแบบไวยากรณของศัพทคํานั้น เชนเปนคํานาม คํากริยา
คําคุณศัพท เปนตน
หมวดเรื่อง เปนหมวดเรื่องที่ศัพทคํานั้นปรากฏอยู เชน Boolean Union มา
จากหมวดเรื่องยอยคือ Boolean Operation ซึ่งอยูภายใตหมวดเรื่องใหญ คือ
Modeling อีกที
นิยาม เปนคํานิยามที่ผูประมวลไดอานและทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการ
สรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ทั้งจากคลังขอมูลภาษา
และหนังสืออางอิงตาง ๆ คํานิยามที่ใหไวจึงเปนการรวบรวมและเรียบเรียงจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทั้งนี้การเขียนคํานิยามจะใชหลักเกณฑของ
Cabré ที่วา คํานิยามที่ดี ตองเขียนดวยภาษาที่เปนทางการ ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ และเหมาะสมกับผูอานกลุมเปาหมาย ตองใชคําที่เขาใจงาย ผูก
ประโยคกระชับ ไมเขียนวกไปวนมา ไมมีคําขยายหรือคําอธิบายเพิ่มเติมโดยไม
จําเปน (Cabré, 1998: 170)
บริบท คือตัวอยางการใชศัพทนั้น ๆ ในบริบทที่พบในคลังขอมูลภาษา โดยจะ
ใสที่มาของบริบทไวในวงเล็บ [ ]
รายการอางอิง (Cross-Reference)ไดแกศัพทที่มีความสัมพันธอางอิงกันได
กับศัพทหลัก ทําใหเขาใจมโนทัศนของศัพทหลักและความสัมพันธของศัพท
หลักกับมโนทัศนอื่น ๆ ไดดียิ่งขึ้น
รูปศัพทอื่น ๆ (Linguistic Specification) อันไดแก คําเหมือน (Synonym)
และคํายอ (Abbreviation) ที่พบจากคลังขอมูลภาษา ทายศัพทจะระบุแหลงที่
พบคําเหมือน หรือคํายอดังกลาวไวในวงเล็บ
หมายเหตุ ไดแกขอมูลอธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากคํานิยาม หรือเปน
ขอมูลเกี่ยวกับภาษาไทยเทียบเคียง หรือขอมูลอื่น ๆ ที่ผูประมวลเห็นวา
จําเปนตองกลาวถึง เพื่อใหความรูเพิ่มเติมแกผูอาน
ไดแกศัพทเทียบเคียงภาษาไทยที่ไดจากบันทึกขอมูลศัพท
ศัพทภาษาไทย
เบื้องตน ในที่นี้จะนําเสนอการใชศัพทภาษาไทยทุกรูปแบบที่พบในเอกสาร
แหละหนังสืออางอิง โดยจัดเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้
• เพื่อใหไดรูปแบบการใชภาษาไทยที่เปนมาตรฐาน
จึงใหความสําคัญกับ
แหลงขอมูลที่เปนศัพทบัญญัติเปนอันดับแรก ซึ่งไดแก พจนานุกรมศัพท
คอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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10.

• หากไมพบศัพทคํานั้นในแหลงขอมูลที่เปนศัพทบัญญัติ จะใหความสําคัญ
รองลงมากับรูปศัพทที่พบจากหนังสืออางอิงมากกวา 1 ฉบับ อัน
ประกอบดวย เอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือคูมือการใชงาน
ซอฟตแวรยี่หอตาง ๆ และหนังสือคูมือพื้นฐาน เนื่องจากแสดงวารูปศัพท
ดังกลาวเปนที่นิยมใชกันในแวดวงผูที่ทํางานดานนี้
• หากพบวามีการใชเทา ๆ กันจะนําเสนอรูปศัพทที่ใชในแหลงขอมูลที่จัดทํา
ลาสุดกอน เพราะหนังสือที่เขียนขึ้นมานานแลวอาจมีความลาสมัยไปบาง
• หากไมพบศัพทคํานั้นในเอกสารหรือหนังสืออางอิงใด ๆ เลย จะใชวิธีถาม
ผูเชี่ยวชาญวาในกลุมผูปฏิบัติงานเรียก ศัพทคํานี้เปนภาษาไทยวาอยางไร
เพื่อใหไดรูปศัพทที่ใชกันในการปฏิบัติงานจริง
ทั้งนี้ จะระบุแหลงขอมูลไวในวงเล็บ ยกเวนรูปศัพทที่ใชกันแพรหลาย พบใน
เอกสารและหนังสือแทบทุกฉบับ เชน “คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ” (3D
Graphics) จะไมระบุแหลงที่มา
อยางไรก็ดี เกณฑการเลือกศัพทดังกลาว ผูประมวลกําหนดขึ้นเพื่อเปน
แนวทางในการนําเสนอคําภาษาไทยอยางเปนระบบเทานั้น วามีการใชคําแปล
ใดบาง ไมไดมีจุดมุงหมายที่จะกําหนดคําแปลของศัพทดังกลาว การเลือกใชรูป
ศัพทใดนั้นขึ้นอยูกับผูใชที่ควรพิจารณาวาคําใดจะเหมาะสมกับงานแปล และ
ความตองการของตน
รหัสประจําศัพท คือรหัสลําดับที่ของศัพท คลายคลึงกับรหัสประจําศัพทของ
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน แตใชอักษรภาษาอังกฤษ MTR ตามดวยเลข 3 หลัก
ในวงเล็บ เรียงตั้งแต [MTR001] ถึง [MTR054] ทั้งนี้ รหัสประจําศัพทของ
บันทึกขอมูลศัพท และบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน จะมีลําดับที่ตรงกัน

ปญหาที่พบในขั้นตอนการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
1. ปญหาการเลือกศัพทไทย เนื่องจากไมมีศัพทบัญญัติดานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
โดยตรง ศัพทบัญญัติที่ใกลเคียงที่สุดเทาที่จะหาได คือ พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จึงมักพบแตศัพทบัญญัติเกี่ยวกับศัพทคอมพิวเตอรทั่ว ๆ ไป เชน
ไมมีศัพทคําประสม 3D Scanner มีแตศัพท Scanner ซึ่งในพจนานุกรมใหคําแปลวา
“เครื่องกราดภาพ” และ Three Dimention ซึ่งใหคําแปลวา “สามมิติ” ดังนั้น จึงตอง
ประยุกต โดยการรวมคําแปลของศัพททั้งสองเขาดวยกัน 3D Scanner จึงไดคําแปลวา
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“เครื่องกราดภาพ 3 มิติ” นอกจากนี้ ยังพบวา ในหนังสือ และเอกสารอางอิงมีการใชศัพท
ไทยที่หลากหลายมาก บางฉบับแปลศัพทอังกฤษเปนภาษาไทย บางฉบับนิยมทับศัพท
ภาษาอังกฤษ และยิ่งไปกวานั้น บางฉบับเขียนดวยรูปภาษาอังกฤษเลย14 การทําประมวล
ศัพทครั้งนี้ ไมไดมีจุดประสงคที่จะบัญญัติศัพทไทย แตจะแสดงใหเห็นความหลากหลาย
ของศัพทไทยที่ใชกันอยูเพื่อเปนทางเลือกใหแกนักแปล เลือกคําแปลที่เหมาะสมกับบท
แปลเทานั้น อยางไรก็ดี ผูประมวลเห็นวาควรสนับสนุนใหผูอานกลุมเปาหมายซึ่งเปนคน
ไทย ไดใชภาษาไทยเพื่ออางถึงมโนทัศนของศัพท ดังนั้นการแสดงศัพทไทยในประมวล
ศัพทครั้งนี้
จะเรียงลําดับความสําคัญโดยเริ่มจากศัพทบัญญัติจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานกอน เนื่องจากราชบัณฑิตยฯ เปนหนวยงานที่กําหนดมาตรฐาน
(Standardization Body) ในการใชภาษาไทย ขณะที่กําลังจัดทําประมวลศัพทนี้ ใน
ทองตลาด ยังไมมีการจัดพิมพพจนานุกรม หรือรายการศัพทไทยเรื่องคอมพิวเตอรกราฟก
3 มิติโดยตรง ผูประมวลจึงไดกําหนดเกณฑการเลือกแสดงศัพทไทยในตารางบันทึกขอมูล
ศัพท ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางการนําเสนอศัพทภาษาไทยอยางเปนระบบเทานั้น15
2. ปญหาการเขียนคํานิยาม ผูประมวลพยายามเขียนคํานิยามขึ้นโดยการกลั่นกรองขอมูล
ศัพทจากคลังขอมูลภาษา (Features) ในตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และเรียบ
เรียงคํานิยามตามเกณฑของ Cabré ดังที่ไดกลาวไปแลว ในหัวขอรายละเอียดตาราง
บันทึกขอมูลศัพทการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ (Cabré, 1998:
170) แตบางครั้งบริบทของศัพทจากคลังขอมูลภาษาไมมีการอธิบายความหมายของศัพท
หรืออธิบายความหมายไมสมบูรณเพียงพอ จึงตองหาความหมายเพิ่มเติมจากหนังสือ
อางอิง หรือใหผูเชี่ยวชาญอธิบายเพิ่มเติม จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาเขียนคํานิยามและ
กํากับที่มาของขอมูลไวขางทาย

14
15

ดูตัวอยางการใชศัพทไทยที่หลากหลายไดที่ตารางบันทึกขอมูลศัพทหมายเลข MTR002: Modeling ในภาคผนวก ค.

ยอนดูเกณฑการเลือกแสดงศัพทไทยในตารางบันทึกขอมูลศัพทไดที่ ขอ 9 : ศัพทภาษาไทย ในหัวขอ รายละเอียดตารางบันทึกขอมูลศัพทการ
สรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
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บทที่ 5
บทสรุป
ประมวลศัพทเรื่องการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิตินี้
จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดทําประมวลศัพทอยางเปนระบบ และเพื่อสรางประมวลศัพท
เรื่องการสรางแบบและวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ประมวลศัพทนี้จึงประกอบดวย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัพทวิทยา การจัดทําประมวลศัพทอยางเปนขั้นตอน เริ่มตั้งแต การสราง
มโนทัศนสัมพันธ การดึงศัพทเพื่อจัดทําตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และสุดทายคือบันทึก
ขอมูลศัพท ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือคนควาเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ และ
อาจใชเปนเครื่องมืออางอิงอยางหนึ่งของนักแปล
ในการจัดทํา ผูประมวลพบขอจํากัดตาง ๆ มากมายที่เปนอุปสรรค ที่สําคัญคือ
การสรางภาพคอมพิวเตอรกราฟกเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหม ๆ มีการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช เทคนิคและวิธีการสรางอยูเสมอ ผูพัฒนาซอฟตแวรบางยี่หอก็ตั้งชื่อเฉพาะของตนขึ้นมา
เพื่ออางถึงมโนทัศนเทคนิคการสรางแบบของตน ดังนั้น จึงมีศัพทบางศัพทที่แสดงถึงมโนทัศน
เดียวกัน (เชน Subdivision Surfaces ในโปรแกรมซอฟตแวรของ LightWave เรียกวา
MetaNURBS สวน StudioMax เรียกวา Meshsmooth) ดังนั้นการเลือกศัพทจึงตองใชการ
พิจารณาถึงความสําคัญของศัพทมากพอสมควร โดยอาศัยการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และการอาน
ขอมูลจากเอกสารและหนังสืออางอิงตาง ๆ เพื่อใหทราบวาศัพทใดที่มักถูกกลาวถึง จนสามารถ
นํามาใชเปนศัพทหลัก (Entry Term) ได และวิธีการใดที่นิยมใชกันมากจนเปนมาตรฐาน
ประมวลศัพทนี้เปนประมวลศัพทในขั้นตอนการสรางแบบหรือวัตถุในงาน
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ (Modeling) เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึงการสรางภาพคอมพิวเตอร
กราฟกทั้งหมด จึงมีรายละเอียดอีกมากมายในขั้นตอนอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวถึงเชน การสราง
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และการประมวลผลภาพ (Rendering) ผูประมวลจึงตองเลือกกลุม
ศัพทที่อยูภายในขอบเขตที่กําหนดไวใหไดมากที่สุด เพื่อใหไดชุดศัพทที่ครอบคลุมมโนทัศนการ
สรางแบบหรือวัตถุทั้งหมด ประมวลศัพทชุดนี้จึงครอบคลุมรายละเอียดดังตอไปนี้คือ
• อุปกรณที่ใชในการสรางแบบหรือวัตถุ อันไดแกการใชเครื่องอานพิกัด 3 มิติ (3D
Digitizer) เครื่องกราดภาพ (3D Scanner) และซอฟตแวร
• วิธีการสรางแบบหรือวัตถุจากพื้นผิวแบบตาง ๆ แลวแตความเหมาะสม ไดแกการ
สรางแบบหรือวัตถุจากโพลีกอน เนิรบส และซับดิวิชันเซอรเฟส
• เทคนิคการสรางและดัดแปลงวัตถุแบบตาง ๆ
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ปจจุบันยังไมมีการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการสรางแบบและวัตถุในงาน
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติโดยเฉพาะ ผูประมวลหวังวา ประมวลศัพทนี้จะมีประโยชนตอนักแปล
ลาม และผูที่สนใจศึกษาเรื่องการสรางภาพคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ และอาจทําใหมีผูสนใจ
จัดทําประมวลศัพทเรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหว และการประมวลผลภาพ 3 มิติ ตอไป
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ภาคผนวก ก.
รายละเอียดคลังขอมูลภาษา
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รายละเอียดคลังขอมูลภาษา
รหัสอางอิง

MOD001.txt
MOD002.txt
MOD003.txt
MOD004.txt

MOD005.txt
MOD006.txt
MOD007.txt

MOD008.txt

MOD009.txt

MOD010.txt
MOD011.txt
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M0D014.txt
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ภาคผนวก ข.
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
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คําอธิบายบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
มิติความสัมพันธ
ในเรื่องการสรางแบบและวัตถุ ไดแบงมิติความสัมพันธออกเปน 7 มิติดังนี้
D1 มิติความสัมพันธกับศาสตรที่เปนองคประกอบพื้นฐาน: การสรางแบบหรือวัตถุในงาน
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ (Modeling) เปนสวนประกอบหนึ่งของการทําคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
(3D Graphics)
D2 มิติความสัมพันธแบงตามลําดับของกระบวนการ: การสรางแบบหรือวัตถุเปน
กระบวนการแรกในการทําคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ตามมาดวยการ Animation และ Rendering
D3 มิติความสัมพันธแบงตามอุปกรณการสรางแบบหรือวัตถุ: อุปกรณที่นิยมใชในการ
สรางแบบหรือวัตถุ คือเครื่อง 3D Digitizer, เครื่อง 3D Scanner และการใชโปรแกรมซอฟตแวร
ตาง ๆ ที่มีขายในทองตลาด เชน Maya, 3D StudioMax เปนตน
D4 มิติความสัมพันธแบงตามตําแหนงการจัดวางแบบหรือวัตถุ: อธิบายการใชตําแหนง
อางอิงของวัตถุในงาน 3 มิติ
D5 มิติความสัมพันธแบงตามวิธีการสรางแบบหรือวัตถุ: อธิบายวิธีการสรางแบบหรือวัตถุ
ในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติที่นิยมกันในปจจุบัน คือการใช Polygon, NURBS และ
Subdivision Surfaces
D6 มิติความสัมพันธกับแบบหรือวัตถุ: อธิบายวาหลังจากที่ไดวัตถุ (3D Object) จากการ
สรางแบบดังกลาวขางตนแลว หากตองการเปลี่ยนแปลง จะสามารถจัดการกับวัตถุอยางไรไดบาง
D7 มิติความสัมพันธแบงตามเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุ: อธิบายเทคนิคการสรางแบบ
วิธีตาง ๆ ที่ซับซอนขึ้น เชนการยืด การใช Boolean Operation เปนตน
คํายอแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน
ในการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการสรางแบบและวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ใชคํายอ
แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน ดังนี้16
WP
16

=

Whole – Part

รายละเอียดของความสัมพันธไดกลาวไวแลวในบทที่ 4 ตารางที่ 2 รูปแบบมโนทัศนสัมพันธแบบตาง ๆ ที่ใชในประมวลศัพท
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PN
OD
IP
O-PO
O-PR
OT
MO
OQ
GS
OG
PC

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Process – Next Process
Operation – Device
Input Device - Process
Operation – Position
Operation – Product
Operation – Technique
Method – Object
Object – Quality
Generic – Specific
Object – Grouping
Parent – Child

รหัสและสัญลักษณที่ใชในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
รหัส/สัญลักษณ
Dx
MNWxxx
MEXxxx

xx

ความหมาย
เลขที่มิติความสัมพันธแบบตาง ๆ
เลขที่แผนภูมิเครือขายมโนทัศน
เลขที่รหัสประจําศัพท
ใชแสดงมโนทัศนหนึ่ง

แสดงถึงมโนทัศนสองมโนทัศนที่มีความสัมพันธระหวางกัน รูปแบบ
ความสัมพันธของมโนทัศนทั้งสองกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ 2 ตัวอักษร

รายชื่อเอกสารและหนังสืออางอิงภาษาไทย
รหัสอางอิง
RTH001
RTH002

ชื่อเอกสาร/หนังสือ
ราชบัณฑิตยสถาน. 2543. ศัพทคอมพิวเตอรฉบับราชบัณฑิตยสถานแกไข
เพิ่มเติม. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน.
พรพล สาครินทร และกฤษฎา แกวมณี.[ม.ป.ป.]. พื้นฐานการกาวสูโลก 3 มิติ
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RTH003

RTH004

RTH005
RTH006
RTH007
RTH008

3D Graphics. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จํากัด.
พรพล สาครินทร และกฤษฎา แกวมณี[ม.ป.ป.]. เขาใจหลักการสรางงาน 3 มิติ
ระดับมืออาชีพ 3D Graphics Rendering. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัคเซส มี
เดีย จํากัด.
ปุณณรัตน พิชญไพบูลย. เอกสารคําสอนวิชา 2709361 คอมพิวเตอรกราฟก
สําหรับครู. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ปุณณรัตน พิชญไพบูลย. 2542. Computer Graphics สําหรับนักออกแบบ.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มงคล อัศวโกวิทกรณ. 2534. การเขียนโปรแกรมกราฟคส. กรุงเทพมหานคร :
หจก. ยงเกียรติ ออฟเซ็ตโปรดักชั่น.
ปยะบุตร สุทธิดารา. 2545. Basic of MaYa. นนทบุรี : สํานักพิมพ อินโฟเพรส
คัลแบก, อชา. 2543. คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชัน. กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุคส.
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ตารางการบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
D1 มิติความสัมพันธกับศาสตรที่เปนองคประกอบพื้นฐาน
D2 มิติความสัมพันธแบงตามลําดับของกระบวนการ
3D Graphics
D1
WP

WP
WP

PN

Modeling

D2

PN

Animation

D2

Rendering

MNW002: Dimension 1 & 2
WP
PN

=
=

Whole – Part
Process – Next Process

คําอธิบาย ขั้นตอนหลักในการทําคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ แบงเปน 3 สวน คือ การสรางแบบ
หรือวัตถุ (Modeling) การสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) และการประมวลผลขอมูลที่ไดจาก
การ Modeling และการ Animation ใหไดผลออกมาเปนรูปภาพ (Rendering)
3D GRAPHICS
MEX001
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D1
คํานาม
Synonym/ variants: Three-Dimentional Graphics [MOD003]
3dcg [MOD005]
FEATURES: คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ เปนเรื่องของการนําเสนอภาพและสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏอยู
ในโลกของ 3 มิติ โดยการโนมนาวใหเราเชื่อวาวัตถุตาง ๆ ที่เห็นบนจอภาพนั้นมีมิติความลึก
EXTRACTION:
1. 3-D graphics depend on illusions to persuade us that there is depth behind the
surface of the computer screen. [MOD010]
2. Three-dimentional computer graphics deal with representing and rendering a
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three-dimensional world that exists within the computer. [MOD005]
3. Once you install the software, Windows 95 users will see a new program group
called 3 dcg , under the Start->Programs menu. [MOD005]
4. Windows NT users will see these icons in a new program group called 3 dcg .
[MOD005]
5. exe option under the Start->Programs->3 dcg menu. [MOD005]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
คอมพิวเตอรกราฟฟก 3 มิติ [RTH002] [RTH003]
NOTE: ในคลังขอมูลภาษา ไมพบการใชคํายอ 3dcg ในลักษณะอื่น นอกจากเปนการเรียกเมนู
คําสั่งเทานั้น

MODELING
MEX002
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D1 และเชื่อมตอไปยังมิติ D2, D3, D4, D5 และ D6
คํานาม
Synonym/ variants: 3D Modeling
FEATURES: Modeling คือการสรางแบบหรือวัตถุ เปนขั้นตอนแรกในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3
มิติ ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนหลัก ๆ คือ Modeling, Animation และ Rendering อุปกรณในการ
สรางแบบมีหลายชนิด หากเปนงานที่มีทุนสรางมากก็อาจใชเครื่องทุนแรง เชน Digitizer หรือ
Scanner แตโดยทั่ว ๆ ไป มักจะสรางแบบจากโปรแกรม 3 มิติ ซึ่งมีราคาถูกกวามาก
EXTRACTION:
1. Your software must support nearly every modeling, animation, and rendering
tool available. [MOD002]
2. Computer graphics is built on three basic building blocks:modeling , animation,
and rendering. [MOD005]
3. Modeling, then, is usually the first step in the process of setting up our computer
graphics world. [MOD005]
4. As well as combining simple building blocks, the designer can use some
advanced modeling techniques to create the more complex shapes in the
console. [MOD006]

60

5. Now that you're familiar with manual digitizing, you're ready to consider the pros
and cons of the biggest modeling power tool-the laser scanner. [MOD002]
6. If you are running your own shop, you should consider how much modeling you
do and whether investing approximately $ 3,000 in a digitizer can save you time
and labor costs over freehand modeling. [MOD002]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ [RTH004] [RTH005]
การ Modeling [RTH002] [RTH003]
การสรางโมเดลสําหรับงาน 3 มิติ , การสรางโมเดล 3D [RTH007]
การจําลองแบบ [RTH001]
การสรางแบบจําลอง [RTH008]

ANIMATION
MEX003
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D1 และ D2
คํานาม
Synonym/ variants: 3D Animation
FEATURES: Animation คือการทําใหภาพหรือวัตถุ 3 มิติเคลื่อนไหว ทําใหนาตื่นตาตื่นใจมากขึ้น
เปนขั้นตอนตอจากการสรางแบบหรือวัตถุ
EXTRACTION:
1. Computer graphics is built on three basic building blocks:modeling, animation,
and rendering. [MOD005]
2. We can then assign motion to these models (animation) and define them to have
desired surface properties (rendering). [MOD005]
3. We make models for animation, and one of the first things the 3D animator learns
is that objects that appear simple and uninteresting can become very exciting
when movement is involved. [MOD008]
4. The demonstrator had created a simple keyframe animation--a head turning
back and forth. [MOD010]
5. Then, as a preview of this animation was running in a loop on the screen, he
edited the animation, making the head nod up and down. [MOD008]
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ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การสรางการเคลื่อนไหว [RTH004]
ศิลปะการสรางภาพเคลื่อนไหว [RTH005]
การ Animation [RTH002]
การสรางภาพเคลื่อนไหว [RTH007]
การทําภาพเคลื่อนไหว [RTH001]
แอนิเมชัน [RTH008]

RENDERING
MEX004
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D1 และ D2
คํานาม
FEATURES: หลังจากที่สรางแบบหรือวัตถุ และสรางภาพเคลื่อนไหวแลว ก็มาถึงขั้นตอนการแสดง
ภาพตามความตองการของนักออกแบบ ขั้นตอนหลัก ๆ ในการ Render ประกอบดวย การลงแสง
เงาที่เรียกวาการ Flat shading, Curved shading และ Ray shading เราจะไมสนใจความซับซอน
ของวัตถุเนิรบส (เพราะอยางไรก็ตองแปลงใหเปนวัตถุโพลีกอนกอนเพื่อใหทําการเร็นเดอรได) และ
สนใจแตวัตถุที่เปนโพลีกอนเทานั้น นี่เปนสิ่งสําคัญเพราะระบบการเร็นเดอรสวนมากจะทํางาน
รวมกับวัตถุแบบโพลีกอนเทานั้น
คําอธิบาย การแสดงภาพ (Rendering) เปนขั้นตอนทําใหรูปสามมิติแสดงคุณสมบัติของตัวเอง
ออกมาใหปรากฏเปนภาพบนจอ ทั้งนี้การแสดงภาพออกมาเปนกราฟกบนจอมีดวยกันหลายวิธี
บางวิธีเชน การแสดงภาพจากจุด และการแสดงภาพโครงลวด เปนวิธีแสดงภาพอยางงายและใช
เวลารวดเร็ว แตใหรายละเอียดขอมูลในภาพนอย ซึ่งอาจสรางความกํากวมใหแกผูชม ในขณะที่
การแสดงภาพที่เหมือนจริงมากขึ้น เชนการแสดงภาพที่มีแสงเงา ยอมตองอาศัยขอมูลที่ถูกนํามา
ประมวลมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรที่มีประสิทธิภาพสูง
รวมทั้งอาจตองการเวลามากขึ้นดวย [RTH005]
EXTRACTION:
1. Computer graphics is built on three basic building blocks: modeling, animation,
and rendering. [MOD005]
2. We can then assign motion to these models (animation) and define them to have
desired surface properties (rendering). [MOD005]
3. This is necessary because almost all rendering engines still operate from points
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and polygons, rather than from curves. [MOD010]
4. We'll ignore the complexities of NURBS and other spline surfaces (which must
be tessellated into polygons for rendering in any case), and consider pure
polygonal mesh geometry. [MOD010]
5. The three main rendering methods are flat shading, curved shading, and ray
tracing. [MOD006]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การแสดงภาพ [RTH005]
การ Render [RTH002]
การใหแสงและเงา [RTH001]
การเร็นเดอร, เร็นเดอริง [RTH008]

D3 มิติความสัมพันธแบงตามอุปกรณการสรางแบบหรือวัตถุ
Modeling

D3
OD

OD

3D Scanner
3D Digitizer

OD
IP

IP

Modeling Software

MNW003: Dimension 3
OD
IP

=
=

Operation – Device
Input Device - Process

คําอธิบาย อุปกรณการสรางแบบหรือวัตถุที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือการใชซอฟตแวร 3 มิติ
เนื่องจากมีราคาถูกและผูใชงานสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และนําไปปรับใชกับซอฟตแวรตัว
อื่น ๆ ในทองตลาดได ขณะที่อุปกรณอีก 2 ชนิดคือ เครื่องดิจิไทเซอรและสแกนเนอร 3 มิติ ในแต
ละยี่หอก็มีวิธีการใชตางกัน ผูใชงานตองไดรับการฝกใหชํานาญเปนยี่หอไป ขอดีคือเปนวิธีการขึ้น
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รูปโมเดลที่มีความซับซอน เชนใบหนามนุษยไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดีวิธีการนี้มีขอจํากัดอยูที่ยัง
ไมสามารถเก็บรายละเอียดของพื้นผิววัตถุทั้งหมดไดอยางแมนยํา ดังนั้น หลังจากที่ไดวัตถุจากการ
ใชเครื่องดังกลาวแลว เราจําเปนตองปรับแตงรายละเอียดของพื้นผิวในขั้นสุดทายอีกที โดยใช
ซอฟตแวร 3 มิติ [ผูเชี่ยวชาญ]
3D DIGITIZER
MEX005
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D3
คํานาม
Synonym/ variants: Digitizer [MOD005]
FEATURES: เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่ชวยประหยัดเวลาในการ Modeling วิธีการคือใชสไตลัส
(Stylus) หรือปากกาอิเล็กทรอนิกส จิ้มไปที่วัตถุตนแบบ เครื่องจะคํานวณตําแหนงของ Stylus
จากจุดที่จิ้มไปบนวัตถุตนแบบ หลังจากนั้นจึงสงขอมูลรูปรางของวัตถุเขาสูคอมพิวเตอร
คําอธิบาย กอนที่จะจิ้ม stylus ไปบนวัตถุตนแบบ เราตองกําหนดจุดบอกตําแหนงไวบนตัววัตถุที่
ตองการกอน ซึ่งก็คือการใชปากกาสี (marker) แตมจุดลงไปบนพื้นผิววัตถุนั่นเอง การแตม จะ
แตมไปตามความสูง-ต่ํา ลึก-นูน ของวัตถุ เพื่อที่เวลานํา stylus จิ้มไปที่วัตถุ โปรแกรมก็จะไดอาน
คาความสูง-ต่ําเหลานั้นตามจุดที่ไดแตมไวและบันทึกขอมูลที่ไดไวในรูปแบบของจุดบอกตําแหนง
(data points) จากนั้นจึงโยงจุดบอกตําแหนงเขาดวยกัน เราก็จะไดโมเดลโครงตาขายไวใชงาน
ตอไป [MOD002][ผูเชี่ยวชาญ]
EXTRACTION:
1. If you are running your own shop, you should consider how much modeling you
do and whether investing approximately $ 3,000 in a digitizer can save you time
and labor costs over freehand modeling. [MOD002]
2. The alternative is to use a 3-D digitizer to take a wireframe from a real object -the designer touches the object repeatedly with the stylus on the end of the
digitizer arm, and the computer measures the position of the stylus in space.
[MOD006]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: เครื่องอานพิกัด 3 มิติ [RTH001]
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3D SCANNER
MEX006
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D3
คํานาม
FEATURES: เปนเครื่องมือในการทํา Modeling ทํางานโดยการฉายเลเซอรไปยังวัตถุ เราจะตั้งให
เครื่องหมุนรอบวัตถุ หรือใหเครื่องตั้งอยูกับที่และเราหมุนวัตถุเองก็ได เครื่องจะวัดพื้นผิวและรูปราง
ของวัตถุแลวแปลงขอมูลเหลานั้นสงเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบของพิกัดบอกตําแหนง
ขอเสียคือ ในบริเวณที่เปนเงา เครื่องจะจับตําแหนงไดไมชัด และวัตถุตนแบบที่เปนสิ่งมีชีวิต
จะตองอยูนิ่ง ๆ เพราะเครื่องมีความไวสูง สามารถจับการเตนของชีพจรได และเนื่องจากราคาแพง
มาก จึงใชกันในวงจํากัด เชน ในอุตสาหกรรมการสรางภาพยนตรที่มีทุนสรางสูง
คําอธิบาย เมื่อเครื่องแสกนเนอรฉายแสงเลเซอรไปยังวัตถุตนแบบแลว เครื่องจะอานคาของ
พื้นผิวเหลานั้น เชนความสูง-ต่ํา ความลึก-นูน จากแสงเงาที่ปรากฏอยูบนพื้นผิวของวัตถุ แลวจึง
แปลงคาเหลานั้นเขาสูโปรแกรมซอฟตแวรของเครื่องสแกนเนอร ในรูปแบบของจุดบอกตําแหนง ซึ่ง
จุดเหลานี้ก็คือคาความสูง-ต่ํา นูน-ลึกที่เครื่องอานไดจากรูปรางของวัตถุ จากนั้นจึงทําการโยงเสน
จากจุดเหลานั้นเขาดวยกันเปนโมเดลไวใชงานตอไป [ผูเชี่ยวชาญ]
EXTRACTION:
1. Laser scanners have contributed to films and television shows such as Jurassic
Park, The Abyss, Terminator 2, Dragon heart, The Mask, Deep Space 9, and
Apocalypse. [MOD002]
2. A laser scanner is a device that bounces a low-power laser beam off the subject
to precisely measure the subject's surface contours. [MOD002]
3. If you only need a few scans a year or only for special projects, it doesn't make
economic sense to invest $70,000-plus in a scanner that will be idle much of the
time. [MOD002]
4. One problem with laser scanners is accurate capture of areas shadowed from
the laser. [MOD002]
5. Depending on the scanner setup, the scanner head may circle around the
subject, or the scanner head may be fixed and a turntable rotates the subject.
[MOD002]
6. Likewise, the subject should be as calm and relaxed as possible to reduce his
heart rate, because the scanner is sensitive enough to pick up the pulse in the
throat. [MOD002]

65

7. A laser scanner works by shining a beam of light on the model. [MOD005]
8. The scanner digitizes the important features of the model and records them as
data points. [MOD002]
9. In fact, maguettes have become even more important to CGI work, because 3D
digitizers and scanners now provide a means of bringing the maquette directly
into the computer. [MOD002]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: เครื่องกราดภาพ 3 มิติ [RTH005][RTH001]
NOTE: แมวาจะปรากฏตัวอยางการใช 3D Scanner ในคลังขอมูลภาษานอยกวา Laser
Scanner แตผูเชี่ยวชาญยืนยันวาเมื่ออางถึงเครื่องแสกนเนอรที่ใชสําหรับสรางแบบหรือวัตถุใน
งานสามมิติ ในวงการจะใชศัพท 3D Scanner ดังนั้นจึงเลือกศัพทนี้เปนศัพทหลัก (Entry Term)

MODELING SOFTWARE
MEX007
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D3
คํานาม
Synonym/ variants: 3D Modeling Software [MOD002] [MOD006]
Modeler [MOD012] [MOD002]
3D Modeling Package [MOD009]
3D Modeling Application [MOD012]
3D Modeler [MOD012]
FEATURES: ปกติซอฟตแวรจะมีโปรแกรมใหใชทํา Modeling, Animation และ Rendering
รวมกัน แตบางซอฟตแวรก็แยกออกจากกัน และขายแยกสวนกัน บริษัททํากราฟกบางแหงก็สราง
ซอฟตแวรขึ้นมาใชงานเองเพื่อใหตรงกับความตองการมากที่สุด เชน Pixar และ Pacific Data
Images เปนตน ในซอฟตแวรจะมี Tool ไวสรางแบบหรือวัตถุจากโพลีกอน และเสนโคง รวมทั้ง
เทคนิคการสรางแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมแลวแตวาวัตถุนั้นจะสรางขึ้นจากอะไร
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คําอธิบาย แมวาผูพัฒนาซอฟตแวรแตละรายจะใสคุณสมบัติหลัก ๆ ไวในซอฟตแวรของตนเอง
เหมือน ๆ กัน แตก็จะมีเทคนิคในการพัฒนาคุณสมบัติเหลานั้นตางกัน ซอฟตแวรแตละตัวจึงมี
ความโดดเดนในแตละดานตางกันไป เชน Maya มีความโดดเดนดานการสรางคาแร็กเตอร
เนื่องจากมีเครื่องมือในการสรางเนิรบสและซับดิวิชั่นเซอรเฟส ดีที่สุด สวน LightWave จะเกงเรื่อง
การสรางวัตถุแบบโพลีกอน17 3D Studio MAX ก็ไดรับความนิยมอยางแพรหลายเนื่องจากมีราคา
ถูกและมีลูกเลนตาง ๆ มาก สําหรับ Houdini ไดรับความนิยมอยางมากในการทําเทคนิคพิเศษทาง
ภาพ (Visual Effect) เปนตน [ผูเชี่ยวชาญ]
EXTRACTION:
1. Your software must support nearly every modeling, animation, and rendering
tool available. [MOD002]
2. Before you work through this chapter and the following one, you should be
comfortably familiar with the modeling tools in your 3D software of choice.
[MOD002]
3. All you need to understand as a character animator is how your 3D software
handles polygons, splines, and their related techniques. [MOD002]
4. Which tools you can use depend on your modeling software. [MOD002]
5. Most 3D modeling software has a friendly, intuitive way of navigating a model
within the 3D workspace. [MOD002]
6. Our software does not provide you with the tools to build these objects.
[MOD005]
7. These are advanced techniques and our software provides no support for such
modeling methods. [MOD005]
8. Even where an major employer, such as Pixar or Pacific Data Images, uses
primarily its own proprietary software, expertise in Alias or Softimage is
considered a necessary qualification. [MOD010]
9. The designer uses 3-D modeling software to create the wireframe for the
console (left). [MOD006]
10. It is a rendering and animation package only, without a modeler. [MOD010]
17

จะกลาวโดยละเอียดใน MEX011, MEX019, MEX027 ตารางบันทึกขอมูลศัพท Polygonal Modeling, NURBS Modeling และ Subdivision Surfaces

Modeling
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ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: ซอฟตแวร [RTH004] [RTH005] [RTH006] [RTH001]
Software [RTH002]
สวนชุดคําสั่ง [RTH001]
NOTE: ศัพท Modeler โดยทั่วไปหมายถึงกราฟกดีไซนเนอรที่ทําหนาที่สรางแบบหรือวัตถุ แต
บางครั้งอาจหมายถึงซอฟตแวรที่ใชสรางแบบ แตถาเขียนดวยอักษร M ตัวใหญ จะเปนชื่อเฉพาะ
ของซอฟตแวรสําหรับสรางแบบหรือวัตถุของ LightWave สวนศัพท Package และ Application
เปนคํา informal มักพบในสื่อโฆษณา

D4 มิติความสัมพันธกับตําแหนงการจัดวางแบบหรือวัตถุ
Modeling
D4
O-PO

3D Coordinate System
WP
WP

Global Coordinate System

Local Coordinate System

MNW004: 3D Coordinate System
O-PO =
WP =

Operation – Position
Whole - Part

คําอธิบาย ในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ เรามีความจําเปนตองมีตําแหนงอางอิงเพื่อใชใน
การระบุตําแหนงของจุดตาง ๆ ซึ่งจุดดังกลาวอาจจะเปนตําแหนงของวัตถุใด ๆ เชน ตําแหนงของ
กลอง ตําแหนงของแหลงกําเนิดแสง ตําแหนง Vertex ของวัตถุ หรือตําแหนงอางอิงตาง ๆ เราจึง
ตองมีการกําหนดระบบการอางอิงตําแหนงขึ้น ระบบอางอิงพิกัดในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
คือ Cartesian Coordinate System ซึ่งคิดคนโดยนักปราชญและนักคณิตศาสตรชื่อ Rene

68

Descartes ระบบพิกัดคารทีเซียนเปนวิธีแสดงตําแหนงพิกัดจุดที่เกิดจากการตัดกันของเสนที่ลาก
ตั้งฉากกันของแกน X, Y และ Z (กวาง ยาว และลึก)
ทุกระบบพิกัดจะมีระบบอางอิงที่เปนสื่อกลางเพื่อใชอางอิงระบบพิกัดทั้งหมด เรียกวา
World Coordinate System (WCS หรือ Global Coordinate System) ระบบพิกัดอื่นที่ถูกกําหนด
ขึ้นภายใน WCS นี้ จะเรียกวา Subcoordinate System หรือนิยมเรียกกันวา Local Coordinate
System ซึ่งสามารถมีไดไมจํากัด และมีประโยชนอยางมากในการสราง แกไขดัดแปลง และ
กําหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพราะชวยใหการกําหนดความสัมพันธอยางเปนลําดับขั้น
(hierarchy) ของวัตถุทําไดงายขึ้น ซึ่งเราจะเห็นไดชัดเจนในการแปลงวัตถุ (Transformation)
[RTH002] [RTH005]
3D COORDINATE SYSTEM
MEX008
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D4
คํานาม
Synonym/ variants: XYZ Coordinate System [MOD005]
FEATURES: ระบบพิกัดบอกตําแหนงในคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติประกอบดวยแกน 3 แกนคือ
แกน x, y และ z (x,y,z axis) การสราง และการกระทําการเคลื่อนไหวใด ๆ กับวัตถุ ก็จะกระทํา
ตามแกนเหลานี้
EXTRACTION:
1. You should be familiar by now with the XYZ coordinate system used to build and
animate models. [MOD002]
2. In 3D coordinate system, any point is located by three coordinates (x,y,z)
representing the parallel distance along the three axes. [MOD005]
3. The XYZ coordinate system is comonly used to define the three-dimensional
space in which object are modeled. [MOD005]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: ระบบพิกัด [RTH005]
ระบบโคออรดิเนต [RTH006]

MEX009
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D4

GLOBAL COORDINATE SYSTEM
คํานาม
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Synonym/ variants: World Coordinate System, WCS [MOD005]
FEATURES: วัตถุแตละชิ้นจะมีระบบพิกัดบอกตําแหนงเฉพาะที่ (Local Coordinate System)
ของตัวเอง ซึ่งระบบพิกัดบอกตําแหนงเฉพาะที่นี้อยูภายใตระบบพิกัดบอกตําแหนงวงกวาง
(Global Coordinate System) อีกทีหนึ่ง
คําอธิบาย เราจะเห็นภาพความสัมพันธของทั้งสองระบบนี้ไดอยางชัดเจนเมื่อหมุนวัตถุ
ตัวอยางเชน ดวงอาทิตยซึ่งเปนศูนยกลางของกาแล็กซี่ เปน Global Coordinate System สวนโลก
ซึ่งเปนบริวารดวงหนึ่งของดวงอาทิตย ก็จะมีแกนโลกเปนของตัวเอง (คือมี Local Coordinate
System ของตัวเอง) ในความเปนจริง เมื่อโลกหมุนรอบดวงอาทิตย ก็จะหมุนรอบตัวเองไปดวย ซึ่ง
คลายกับการที่ Local Coordinate System หมุนตาม Global Coordinate System แตใน
ขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเองไดดวย
EXTRACTION:
1. Each local coordinate system, associated with each model, is then
superimposed on the "global" coordinate system of the scene. [MOD010]
2. Lesson 10 - Intersecting Spaces - Part 2 The value of distinguishing between
local and global coordinate systems is most evident when we rotate objects.
[MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: Global Coordinate System [RTH002]
ระบบพิกัดบอกตําแหนงวงกวาง [ผูเชี่ยวชาญ]

LOCAL COORDINATE SYSTEM
MEX010
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D4
คํานาม
Synonym/ variants: Subcoordinate System [RTH002]
FEATURES: เราเรียกพิกัดบอกตําแหนงของวัตถุแตละชิ้นวา พิกัดบอกตําแหนงเฉพาะที่ ซึ่งอยู
ภายใต พิกัดบอกตําแหนงวงกวาง ในการหมุนลูกแอ็บเปล เราตองใหลูกแอ็บเปลหมุนรอบตัวเอง
โดยใชระบบพิกัดบอกตําแหนงเฉพาะที่
EXTRACTION:
1. The coordinate system for the individual object is called its "local" coordinate

70

system. [MOD010]
2. Each local coordinate system, associated with each model, is then
superimposed on the "global" coordinate system of the scene. [MOD010]
3. But to rotate the apple around its own center (so as to orient it just as we want)
we need the local coordinate system of the apple itself. [MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: ระบบพิกัดบอกตําแหนงเฉพาะที่ [ผูเชี่ยวชาญ]

D5 มิติความสัมพันธแบงตามวิธีการสรางแบบหรือวัตถุ
Modeling
D5
GS

Polygonal Modeling
MO

Vertex

WP
WP

Edge

Polygon
WP

Face
WP
OQ

Low Polygon

Polygon Mesh
OQ

High Polygon

MNW005: Polygonal Modeling
GS
MO
WP
OQ

=
=
=
=

Generic - Specific
Method - Object
Whole - Part
Object - Quality
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คําอธิบาย วิธีการสรางแบบหรือวัตถุ 3 มิติที่นิยมใชกันในปจจุบันมีอยู 3 วิธีคือ การใชโพลีกอน
(Polygon) การใชเนิรบส (NURBS) และการใชซับดิวิชัน เซอรเฟส (Subdivision Surfaces) การใช
โพลีกอนเปนวิธีพื้นฐานที่ระบบซอฟตแวรเขาใจไดงายที่สุด เนื่องจากเปนวิธีการแรกที่ใชสําหรับ
งาน 3 มิติ แตมีขอเสียคือ ถาจะสรางวัตถุที่มีความโคงมนมาก ๆ จะตองใชโพลีกอนจํานวนมาก
จนทําใหการประมวลผลชาลง ตอมาจึงมีการพัฒนาวิธีการสราง โดยใชเสนโคง (Spline หรือ
Curve) เพื่อใหสรางวัตถุที่มีรูปรางโคงมนไดงายขึ้น NURBS พัฒนามาจาก Spline ชนิดหนึ่งชื่อ BSpline ซึ่งปจจุบันนี้ NURBS เปน Spline ที่มีความยืดหยุนในการปรับแตงมากที่สุด จนกลาวได
วาเปนมาตรฐานของการใช Spline ในงานคอมพิวเตอร 3 มิติไปแลว อยางไรก็ดี เมื่อถึงขั้นตอน
การประมวลภาพ (Rendering) โปรแกรมจะเปลี่ยนพื้นผิว NURBS ใหเปนโพลีกอนกอน จึงจะ
สามารถประมวลผลภาพได ทั้งนี้เพราะโพลีกอนมีรูปแบบสมการพื้นฐานที่ซอฟตแวรเขาใจไดงาย
ที่สุด
ทําใหการประมวลผลภาพทําไดอยางรวดเร็ว
ดังนั้นถาตองการสรางวัตถุที่มีความ
สลับซับซอน เชน ใบหนามนุษย จาก NURBS จะทําใหวัตถุนั้นมีรายละเอียดจํานวนมากที่ตอง
แปลงกลับไปเปนโพลีกอนในขั้นตอน Rendering ซึ่งทําใหตองใชเวลาในการประมวลภาพเปน
อยางมาก ดังนั้นจึงมีการคิดคน Subdivision Surfaces ขึ้นมา เพื่อรวมเอาขอดีของโพลีกอนและ
เนิรบสเขาดวยกัน ซับดิวิชันเซอรเฟส มีรูปแบบของโพลีกอนเปนองคประกอบหลัก ทําใหเมื่อตอง
แปลงเปนโพลีกอนในขั้นตอนการประมวลผลภาพ ทําไดรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็สามารถใชสราง
วัตถุที่มีความโคงมนมาก ๆ อยาง NURBS ไดโดยไมจําเปนตองใชจํานวนโพลีกอนมากเกินไปนัก
การใชซับดิวิชันเซอรเฟส เปนวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการสรางคาแรกเตอรตาง ๆ
เนื่องจากเปนวัตถุที่มีความสลับซับซอนมาก Subdivision Surfaces อาจมีชื่อเรียกที่ตางกัน
ออกไปตามแตผูผลิตซอฟตแวรจะเรียก เชน LightWave จะเรียกวา “MetaNURBS” สวน 3D
Studio MAX จะเรียกวา “MeshSmooth” อยางไรก็ดี เนื่องจาก ซับดิวิชันเซอรเฟสมีความซับซอน
ในการเรียนรูกอนใชงาน หากใชไมเปนจะทําใหวัตถุมีความซับซอนเกินไปโดยไมจําเปน มีผลให
การทํางานของโปรแกรมชาลงมาก ผูใชจึงจําเปนตองมีความรูทั้งเนิรบสและโพลีกอนเปนอยางดี
[ผูเชี่ยวชาญ]
MEX011
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5

POLYGONAL MODELING

Synonym/variants: Polygon Modeling [RTH008]

คํานาม
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FEATURES: วิธีการสรางแบบหรือวัตถุดวยโพลีกอนเปนวิธีการดั้งเดิมและพื้นฐานที่สุด การสราง
ดวยวิธีการนี้พื้นผิวของวัตถุจะถูกกําหนดดวยกลุมของจุดที่อยูในระบบพิกัดบอกตําแหนง 3 มิติ
และเชื่อมตอกันดวยเสนตรง วิธีการสรางแบบหรือวัตถุดวยโพลีกอนนี้จะใหเราจัดการและควบคุม
วัตถุผานทางจุด, เสนขอบ และหนาของโพลีกอนเพื่อสรางเปนวัตถุที่มีความซับซอนมากขึ้น
EXTRACTION:
1.

2.

The older and more common approach is polygonal modeling, in which every
surface is described as a group of vertices located by 3D coordinates and
connected by straight lines. [MOD002]
Polygonal modeling requires you to be able to visualize and manage your model
in terms of vertices, edges, and faces to build up complex organic curves from
collections of flat faces. [MOD002]

ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การสรางแบบจําลองแบบหลายเหลี่ยม [RTH008]

POLYGON
MEX012
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
Synonym/ variants: Poly [MOD009] [MOD008] [MOD002]
ILLUSTRATION: สวนประกอบของโพลีกอน

คํานาม
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FEATURES: การสรางแบบหรือวัตถุจากโพลีกอนเปนวิธีที่สะดวก แตไมเหมาะสําหรับสรางวัตถุที่
มีผิวโคงมาก ๆ เพราะตองใชโพลีกอนจํานวนมากเพื่อใหไดผิวเรียบโคงตามที่ตองการ โพลีกอน คือ
รูปหลายเหลี่ยมที่มีลักษณะเปนทรงปด เกิดจากการลากเสนเชื่อมจุดตาง ๆ (อยางนอย 3 จุด) เขา
ดวยกัน โดยที่เสนเหลานี้จะตองเปนเสนตรง และไมสามารถลากไขวตัดกัน เราเรียกเสนที่เชื่อมโยง
กันระหวางจุดเปนดานของโพลีกอนนี้วา ขอบ (Edge) และเรียกจุดบรรจบกันระหวางเสนวา จุด
ยอด หรือจุดเวอรเทกซ (Vertex) วัตถุรูปทรงตาง ๆ ที่สรางโดยใชโพลีกอนก็ไดจากการนําแผนโพลี
กอนตั้งแต 2 แผนขึ้นไปมาตอเขาดวยกัน เมื่อตอกันเปนจํานวนมาก จะมีลักษณะคลายโครงตา
ขาย จึงเรียกวา Polygon Mesh
คําอธิบาย รูปโพลีกอนที่ธรรมดาที่สุดไดแก รูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีเพียงจุด 3 จุด และดานเพียงสาม
ดานเทานั้น [RTH005] ผิวหนาของโพลีกอนเรียกวา หนาเหลี่ยม (Face) ถาเราตอโพลีกอน
หลาย ๆ แผนเขาดวยกันก็จะมีลักษณะเปนตาขาย เรียกวา Polygon Mesh หรือ Wireframe การ
สรางแบบหรือวัตถุโดยใชโพลีกอนมีทั้งแบบหยาบและละเอียด (Low Polygon and High
Polygon) แลวแตลักษณะงานที่ตองการ เกมสคอมพิวเตอรมักใช Low Polygon เพราะเกมสใน
ปจจุบันใชการแสดงผลแบบทันที หรือ เรียลไทม (Real Time) การใชโพลีกอนจํานวนนอยจะ
ประมวลภาพไดเร็วที่สุดทําใหการเลนเกมสลื่นไหลตอเนื่อง ภาพไมกระตุกเนื่องจากตองรอการ
ประมวลผลภาพ การทําใหวัตถุมี High Polygon เหมาะสําหรับงานโฆษณา สิ่งพิมพ หรือ
ภาพยนตรที่ตองการวัตถุที่มีความละเอียดมาก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ MEX016-MEX018)
EXTRACTION:
1. Taking Advantage Of Polygons: When you need to define a surface with the
least amount of detail, polygons are the way to go if you don't care about harsh
edges in your silhouette. [MOD002]
2. More formally, a polygon is a set of non-crossing straight lines joining co-planar
(flat) points that enclose some single convex area. [MOD005]
3. You need at least three points define a polygon. [MOD005]
4. Lines making up the polygon should not cross. [MOD005]
5. Each line of the polygon is called an edge, each corner a vertex. [MOD005]
6. The phrase single convex area refers to the plane that lies within the polygon.
[MOD005]
7. A polygon is an n -sided shape defined by a group of ordered vertices and the
edges that are defined by pairs of those vertices. [MOD014]
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8. However the real power of polygons comes when they are combined in a mesh
structure to make a more complex model. [MOD005]
9. A polygon mesh is a collection of polygons arranged so that each edge is
shared by at most two polygons. [MOD005]
10. Since polygons are flat, you can never quite represent the curved surface
exactly by using them. [MOD005]
11. Using a larger number of polygons will approximate the curved surface more
accurately but never exactly. [MOD005]
12. Notice how the sphere starts to look smoother and smoother as the number of
polygons representing its surface increase in density. [MOD005]
13. It turns out that if we define a sufficient number of polygons (increase complexity
of a model), we can represent almost any shape. [MOD005]
14. Here vertices are connected by edges, and polygons are sequences of vertices
or edges. [MOD007]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: โพลีกอน
Polygon [RTH004] [RTH002]
รูปเหลี่ยม [RTH005]
รูปหลายเหลี่ยม [RTH006]

VERTEX
MEX013
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม รูปพหูพจน: vertice
Synonym/ variants: Point
FEATURES: เสนแตละดานของโพลีกอนเรียกวา เสนขอบ (Edge) มุมแตละดานของโพลีกอน
เรียกวา จุด สังเกตไดวา เราแสดงโพลีกอนออกมาในรูปของเสนที่เชื่อมตอจุดเขาดวยกัน ดังนั้นโพ
ลีกอนจึงเปนความตอเนื่องกันของจุดและเสนขอบ
EXTRACTION:
1. Each line of the polygon is called an edge, each corner a vertex . [MOD005]
2. Notice that we represent the polygon as a set of lines that connect its vertices .
[MOD005]
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3. Here vertices are connected by edges, and polygons are sequences of vertices
or edges. [MOD007]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: จุดยอด [RTH005] [RTH001]
Vertex [RTH004] [RTH002]
จุดเวอรเทกซ [RTH005]

EDGE
MEX014
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
FEATURES: โครงตาขายโพลีกอน เกิดจากการรวมกันของโพลีกอนจํานวนมาก ดังนั้นโพลีกอน 2
ชิ้นจะใชเสนขอบรวมกัน
EXTRACTION:
1. Each line of the polygon is called an edge , each corner a vertex. [MOD005]
2. A polygon mesh is a collection of polygons arranged so that each edge is
shared by at most two polygons. [MOD005]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: เสนขอบ [RTH005]
เสนเชื่อม [RTH001]

MEX015
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5

FACE
คํานาม
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ILLUSTRATION: หนาของโพลีกอน

เลือกหนาของโพลีกอนตรงสวนที่ตองการ จากนั้นจึงใสคําสั่งยืด
FEATURES: หนาของโพลีกอนจะมีสองหนา คือดานหนาและดานหลัง เพิ่มเสนขอบเขาไปอีก 1
เสน เขาสูโพลีกอนโหมด จากนั้นจึงเลือกหนาของโพลีกอนที่ตองการจะยืดใหเปนแขนและขา และ
เลือกหนาของโพลีกอนตรงสวนนิ้วกลางเพื่อทําการยืด
EXTRACTION:
1. A polygon has two faces, referred to as front face and back face. [MOD005]
2. Add one more edge row, select polygon mode, and find the faces you'll extrude
for arms and legs. [MOD002]
3. Now we select the faces for the middle finger for extrusion. [MOD008]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: หนาเหลี่ยม [RTH005]
Face [RTH002]

POLYGON MESH
MEX016
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
Synonym/ variants: Polygonal Mesh [MOD005] [MOD007]
Polygonal Net [MOD007]
FEATURES: ในโครงตาขายโพลีกอน 1 โครง จะมีลักษณะสําคัญคือ มีโพลีกอนหลาย ๆ ชิ้น
เชื่อมตอกัน หมายความวาเมื่อเชื่อมตอจุดตาง ๆ เขาดวยกัน เราจะไดโครงตาขายโพลีกอนที่
ประกอบกันเปนรูปทรงตาง ๆ ตามตองการ เชนรูปทรงกลม เปนตน
EXTRACTION:
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1. The critical characteristic of a polygon mesh is that the polygons must be
connected. [MOD005]
2. This means that if we were to connect all the points described, we would get a
polygonal mesh representing the entire sphere. [MOD005]
3. The points P;(x;, y;, z;) are the vertices of the polygonal net, stored in the order in
which they would be encountered by traveling around the model.
[SCHAUM.TXT]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: โครงตาขายโพลีกอน [ผูเชี่ยวชาญ]

LOW POLYGON
MEX017
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
Synonym/ variants: Low Poly [MOD009]
FEATURES: โมเดลที่มีลักษณะหยาบเหมาะสําหรับ เกมส และวัตถุรูปทรงงาย ๆ ถาใชเครื่อง 3D
Digitizer ในการสรางตัวละครในเกมสก็ไมจําเปนตองแตมจุดบนวัตถุตนแบบใหมีรายละเอียดมาก
นัก
คําอธิบาย ความหนาแนนของจํานวนโพลีกอนที่ใชสรางแบบหรือวัตถุเปนตัวบงชี้วาวัตถุมี
ลักษณะหยาบหรือละเอียด วัตถุที่สรางขึ้นโดยใชโพลีกอนจํานวนมาก ลักษณะงานยิ่งละเอียดมาก
แตใชเวลาสรางและ เรนเดอรมากตามไปดวย งานแตละชนิดตองการความหยาบ หรือละเอียด
ตางกันไป การออกแบบเกมสคอมพิวเตอรตองการวัตถุที่หยาบ ถาใชเครื่อง Digitizer ในการสราง
ตัวละครในเกมสก็ไมจําเปนตองแตมจุดบนวัตถุตนแบบใหมีรายละเอียดมากนัก
EXTRACTION:
1. If all you need is a low -polygon model for a realtime game, you won't need to
capture many points. [MOD002]
2. However, past Cinema 4D tutorials have rarely focused on low polygon
modeling, which is essential for game production. [MOD009]
3. The techniques I outline can work with pretty much any low poly modeling, but
are specifically suitable for the modeling of relatively simple objects. [MOD009]
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ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: รูปเหลี่ยมรายละเอียดต่ํา [ผูเชี่ยวชาญ]

HIGH POLYGON
MEX018
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
Synonym/ variants: High Poly [MOD012]
Hihg Polyon Count [MOD010]
FEATURES: บางครั้งก็จําเปนตองสรางโมเดลโพลีกอนที่มีความละเอียดสูง เชนพื้นผิวที่ปรากฏบน
ภูเขาบางชวง หรือพื้นดินบางจุดที่ตองการเนนรายละเอียดเปนพิเศษ
EXTRACTION:
1. Sometimes it is necessary to create such "high polygon count" models to create
surface texture, as where mountains or detailed landforms are to be
represented. [MOD010]
2. Another good use is if you have high poly models you want to use in the
background for example, trees or humans. [MOD012]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: รูปเหลี่ยมรายละเอียดสูง [ผูเชี่ยวชาญ]
NOTE: ในคลังขอมูลภาษาไมมีตัวอยางการใช High Polygon แตที่เลือกใหเปนศัพทหลักเพราะ
High Poly มีลักษณะไมเปนทางการหรือภาษาพูด (Informal) ในขณะที่ High Polygon Count มี
ตัวอยางการใชเพียงหนึ่งครั้ง และเมื่อเทียบกับศัพท Low Polygon ซึ่งเปนคําตรงกันขามที่มี
ตัวอยางบริบทมากพอสมควร ประกอบกับการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ จึงเลือกให High Polygon เปน
ศัพทหลัก (Entry Term)ในบันทึกขอมูลศัพท
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MNW006: NURBS Modeling
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อธิบาย วิธีการสรางแบบหรือวัตถุดวยเนิรบส (NURBS Modeling) คือวิธีการสรางพื้นผิวของวัตถุ
อยางหนึ่งโดยใชเสนโคง (Spline) เนิรบสนิยมใชในงาน 3 มิติ เพราะมีความยืดหยุนสูง
สวนประกอบของเสนเนิรบสคือ
• Control Vertex หรือ CV เปนจุดที่ใชอางอิงในการคํานวณเพื่อสรางเสนโคง
• Hull เปนเสนตรงที่ลากเชื่อมตอจุด CV ทั้งหมดทําใหเราสามารถมองเห็นลําดับของ CV ได
งายขึ้น
• Curve Point เปนจุดที่ใชใสลงไปเพื่อกําหนดจุดที่ตองการแกไข เชนเมื่อตองการตัดเสน
โคงออกจากกัน หรือเพิ่มรายละเอียดของเสนใหมากขึ้น ปกติจุดนี้จะไมมีอยูบนเสนโคง
เวลาจะใชงานตองใสคําสั่งลงไป เพราะมีหนาที่เพียงแคเพิ่ม EP เทานั้น
• Edit Point หรือ EP หรือ Knot คือจุดที่อยูบนเสนโคง ใชควบคุมความโคงและตําแหนง
ของเสน
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• Span คือชองที่อยูระหวาง EP ทั้งสองจุด [RTH002] [RTH007]
NURBS MODELING
MEX019
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
FEATURES: วิธีการสรางแบบหรือวัตถุดวยเนิรบส คือการสรางพื้นผิวของวัตถุจากเสนโคง
(Spline) ในสมัยกอนวิธีการนี้จะเปนคุณสมบัติที่แยกกลุมผูใชซอฟตแวร 3 มิติออกจากกัน
กลาวคือ วิธีการนี้จะมีอยูในซอฟตแวรสําหรับกลุมผูใชที่เชี่ยวชาญแลวเทานั้น เนื่องจากผูใช
จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญในการวาดรูปและแกไขเสนโคงเปนอยางมาก แตในปจจุบัน วิธีการใช
เนิรบสไดรับการยอมรับและถูกใชงานกันอยางแพรหลายในแวดวงของงานดีไซนและการสราง
ภาพเคลื่อนไหวแลว
EXTRACTION:
1. NURBS modeling has traditionally been the feature that separated the upper-tier
and lower-tier professional 3D packages. [MOD010]
2. NURBS modeling is mostly about building surfaces directly out of curves.
[MOD010]
3. In recent years, NURBS modeling has become commonplace in the design and
animation industry. [MOD014]
4. Proficiency at drawing and editing curves is an important part of NURBS
modeling. [MOD014]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: วิธีการสรางแบบหรือวัตถุดวยเนิรบส [ผูเชี่ยวชาญ]

NURBS
MEX020
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
Synonym/ variants: Non-Uniform Rational B-Spline

คํานาม
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ILLUSTRATION: สวนประกอบของเนิรบส

FEATURES: รูปทรงพื้นฐานอยางหนึ่งที่บรรจุอยูในซอฟตแวรนอกเหนือจากโพลีกอน ก็คือ เนิรบส
ซึ่งยอมาจาก Non-Uniform Rational B-Spline เนิรบสใชทําเสนโคงไดดีที่สุด เราใชการปรับจุด
control vertex/vertices เพื่อใหไดรูปทรงที่ตองการ ซอฟตแวร 3 มิติในปจจุบันนี้ลวนมีคุณสมบัติ
การสรางวัตถุดวยเนิรบสทั้งสิ้น อยางไรก็ดีผูพัฒนาโปรแกรมแตละรายก็มีเทคนิคในการพัฒนา
ความสามารถของเนิรบสตางกันไป18
EXTRACTION:
1. Common surface types for character animation include polygons and NonUniform Rational B-Splines (NURBS). [MOD002]
2. Alias offers NURBS and polygons, which Softimage also offers. [MOD002]
3. MAX, Maya and Softimage (not to mention the outstanding Rhino modeling
program) all have their own approaches to NURBS. [MOD010]
4. NURBS are ideal curves whose shapes are governed by control vertices.
[MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: เนิรบ [RTH005]
NURBS [RTH003]

18

ดูรายละเอียดเรื่องซอฟตแวร 3 มิติ ไดที่ MEX 007ตาราบันทึกขอมูลศัพท Modeling Software
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SPLINE
MEX021
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
Synonym/ variants: Curve, Spline curve [MOD003] [MOD001]
FEATURES: สไปลน คือเสนโคงที่ลากผานจุดสมมุติ (Vertex) เปนวิธีการสรางแบบหรือวัตถุที่ยาก
กวาโพลีกอน ตองใชซอฟตแวรขั้นสูงกวา
คําอธิบาย ในสมัยกอน เมื่อเราตองการดัดวัตถุที่มีความยืดหยุนใหมีรูปรางโคง เชนการดัดไมเพื่อ
นํามาทําเปนกระดูกงูของเรือ จะใชวิธีการตอกไมที่มีลักษณะคลายลิ่มลงไปบนพื้นดินเพื่อใชเปน
หลักยึดในการดัดไมใหมีลักษณะโคงตามที่เราตองการ คําวา Spline ถูกใชเรียกไมที่ไดรับการดัด
ใหเปนรูปโคง ตอมาในงานคอมพิวเตอรกราฟก เสนโคงจึงถูกเรียกวา Spline ซึ่งหมายถึงเสนโคงที่
สรางโดยการใชความสัมพันธทางคณิตศาสตรทําการคํานวณจากจุดอางอิงหรือ Control Point
จํานวนหนึ่ง เปรียบไดกับลิ่มไมที่ใชเปนจุดอางอิงในการดัดไม
เราสราง Spline ในงานกราฟก 3 มิติ ไดโดยการกําหนดจุดที่จะเปน Control Point ของเสน
โคง จากนั้นจึงใชความสัมพันธทางคณิตศาสตรเพื่อเปนตัวกําหนดเสนโคงขึ้นมา เมื่อเรามี Control
Point อยูชุดหนึ่ง เราสามารถสรางมันใหเปน Spline ชนิดใดก็ได ขึ้นอยูกับความสัมพันธทาง
คณิตศาสตรที่ไดทําการพัฒนาขึ้น ซึ่งปจจุบันก็ไดมีผูคิดคน Spline ชนิดตาง ๆ ขึ้นมามากมาย
[RTH002] แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะ Spline ที่นิยมใชกันมากที่สุดในงาน 3 มิติ จนเรียกไดวา
กลายเปนมาตรฐานของการใชเสนโคงในงาน 3 มิติไปแลว นั่นก็คือ NURBS เพราะเปน Spline ที่
มีความยืดหยุนมากในการสรางเสนโคง สามารถดัดแปลงและแกไขไดอยางไมมีขอจํากัด
EXTRACTION:
1. Spline is a curved line that passes through several vertex dots in a 3D space.
[MOD008]
2. The trade-off is that splines are more difficult to manage, requiring more
advanced software than polygonal modelers. [MOD002]
3. B-splines are a class of spline curves that are particularly useful in graphics
applications. [MOD003]
4. The Bezier curve is defined by a parametric equation which uses 'control points'
to establish varying degrees of curvature along a line. [MOD001]
5. A network is a four-point Bezier Spline surface, which you place and distort by
moving the control points. [MOD002]
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ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: สไปลน [RTH005]
Spline [RTH002]
กระดูกงู [RTH001]

CONTROL VERTEX
MEX022
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
Synonym/ variants: CV, Control Points
FEATURES: เนิรบสจะถูกควบคุมโดย CV แต CV จะไมถูกนับวาเปนสวนหนึ่งของพื้นผิว เพราะ
มันไมไดวางอยูบนเสนโคง CVs ยอมาจาก Control Vertices หมายถึงจุดตาง ๆ ที่ใชควบคุม
ดัดแปลงรูปรางของเสนโคง
EXTRACTION:
1. NURBS or B-Splines use control vertices that modify but are not directly part of
the surface they define. [MOD002]
2. NURBS are ideal curves whose shapes are governed by control vertices.
[MOD010]
3. The control vertices, other than those at the start and end, do not lie on the
curve. [MOD010]
4. CVs are control vertices, the points you often manipulate to alter the shape of a
curve (or surface). [MOD014]
5. These curves are controlled by a designated set to points also called as control
points, which indicate the general shape of the curve. [MOD005]
6. A network is a four-point Bezier Spline surface, which you place and distort by
moving the control points. [MOD002]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: CV*
NOTE: *ในหนังสือคูมือภาษาไทยนิยมทับศัพทกันมาก บางเลมก็เขียนดวยรูปภาษาอังกฤษเลย
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HULL
MEX023
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
FEATURES: Hull คือเสนตรงที่เชื่อม CV แตละจุดเขาดวยกัน ชวยใหเรามองเห็นตําแหนงการ
เชื่อมตอของ CV นอกจากนี้เมื่อวัตถุเต็มไปดวย CV Hull ยังชวยใหเรารูดวยวา เมื่อตองการแกไข
วัตถุตองใช CV จุดไหนบาง
EXTRACTION:
1. A hull is a network of straight lines that connects CVs. [MOD014]
2. Hulls are mainly visual aids that help you see where interconnected CVs exist.
[MOD014]
3. Hulls are useful when your object is so crowded with CVs that you can't
determine exactly which adjacent CVs will be affected when you tweak part of a
model. [MOD014]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: Hull [RTH002] [RTH007]

CURVE POINT
MEX024
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
FEATURES: Curve Point เปนจุดเอกเทศที่ปรากฏอยูบนเสนโคง ซึ่งใชเปนจุดที่กําหนดตําแหนง
เวลาที่เราตองการตัดเสนโคงออกจากกัน
EXTRACTION:
1. A curve point is an arbitrary point on the curve. [MOD014]
2. You might select a curve point, for instance, to cut a curve into two parts.
[MOD014]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: Curve Point [RTH002] [RTH007]
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EDIT POINT
MEX025
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
Synonym/ variants: Knot, EP
FEATURES: ถาผูใชงานที่เพิ่งเริ่มจะใชวิธีการสรางแบบหรือวัตถุดวยเนิรบส สิ่งสําคัญคือตองทํา
ความเขาใจเรื่องของ CV และ EP กอน Edit Point หรือที่เรียกอีกอยางวา Knot นั้นก็คือตัว “x”
เล็ก ๆ ที่อยูบนตัวเสนโคงนั่นเอง จุด EP นี้จะมีความสัมพันธกันกับจุด CV โปรแกรมจะสรางจุด EP
ตามตําแหนงที่เราสราง CV ในทางกลับกันโปรแกรมก็จะสราง CV ขึ้นตามตําแหนงของ EP ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับผูใชงานวาจะสรางอะไรขึ้นกอน นอกจากนี้ EP ยังมีหนาที่ในการแบงเสนเนิรบสออกเปน
สวน ๆ ดวย ทําใหเรารูวาเสนโคงที่สรางนั้นแบงออกเปนกี่สวน ซึ่งมีผลในการสรางวัตถุแบบเนิรบส
ตอไป
EXTRACTION:
1. The elements of a curve follow: If you're a newcomer to NURBS modeling, focus
on understanding CVs and edit points. [MOD014]
2. Edit points, also called knots, are the small x characters that lie on the curve (or
surface). [MOD014]
3. It creates edit points based on where you create the CVs. [MOD014]
4. It creates CVs in positions based on where you create the edit points. [MOD014]
5. Regardless of which curve creation tool you use, the more CVs and edit points a
curve has, the more precisely you can control its shape. [MOD014]
6. A NURBS curve is actually composed of one or more curve segments that meet
at points called knots . [MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: Edit Point [RTH002] [RTH007]

SPAN
MEX026
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
FEATURES: สแปน คือบริเวณของเสนโคงที่อยูระหวาง EP ทั้งสองจุด ซึ่งเราไมสามารถเลือกหรือ
แกไขสแปนไดโดยตรง
คําอธิบาย การแกไขสแปนเชนการลด-เพิ่ม หรือปรับขนาดความกวางของสแปน ตองทําผาน EP

86

ทั้งนี้เพราะสแปนเปนเพียงชองวางเทานั้น ความสําคัญของสแปนก็คือ สแปนเปนตัวบงบอกความ
ละเอียดของพื้นผิวเนิรบที่เราจะสราง ยิ่งสแปนมาก พื้นผิวก็ยิ่งมีความละเอียดมาก
EXTRACTION:
1. A span is the part of a curve between two edit points. [MOD014]
2. You do not select and manipulate a curve span directly. [MOD014]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: ชวง [RTH001]

Modeling
D5
GS

Subdivision Surfaces Modeling
MO
WP
WP

Vertex
Edge

Subdivision Surfaces
WP

Face

WP

Level

MNW007: Subdivision Surfaces Modeling
GS
MO
WP

=
=
=

Generic - Specific
Method – Object
Whole – Part

คําอธิบาย Subdivision Surfaces เปนวิธีการสรางแบบและวัตถุอยางหนึ่งซึ่งมีรูปแบบของโพลี
กอนเปนองคประกอบหลัก และมีลักษณะพื้นผิวคลายคลึงกับโพลีกอน จึงมีองคประกอบพื้นฐาน
เหมือนโพลีกอน และเพิ่มสวนที่เรียกวา Level ซึ่งแสดงผลดวยตัวเลขบอกความละเอียดของแตละ
พื้นที่ คุณสมบัตินี้ทําใหสามารถเพิ่มความละเอียดของวัตถุตามจุดที่ตองการไดโดยไมกระทบกับ
ความละเอียดของพื้นผิวโดยรวม [ผูเชี่ยวชาญ] [RTH002]
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SUBDIVISION SURFACES MODELING
MEX027
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
คํานาม
FEATURES: คูมือการใชงานนี้ ใหขอมูลดานการสรางแบบ การสรางภาพเคลื่อนไหว และการ
ประมวลภาพดวยวิธีการสรางแบบหรือวัตถุดวยซับดิวิชันเซอรเฟส
EXTRACTION:
1. The Subdivision Surfaces Modeling guide provides information on creating,
modeling, animating, and rendering subdivision surfaces. [MOD014]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การสรางแบบหรือวัตถุดวยซับดิวิชันเซอรเฟส [ผูเชี่ยวชาญ]

SUBDIVISION SURFACES
MEX028
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
Synonym/ variants: MetaNURBS [LightWave]
MeshSmooth [MAX]
ILLUSTRATION: สวนประกอบของ Subdivision Surfaces

คํานาม

FEATURES: ถาตองการสรางวัตถุที่มีความซับซอนมาก ตองการรายละเอียดสูง ๆ เชน ใบหนา
มนุษย, มือ หรือ นิ้ว การใชซับดิวิชันเซอรเฟสเปนวิธีที่งายกวาการใชโพลีกอนหรือเนิรบส
EXTRACTION:

88

1. If you plan to model a finely-detailed object such as a human face or fingers,
modeling with subdivision surfaces might be easier. [MOD014]
2. Subdivision surfaces is an easy way to create intricate objects such as human
hands. [MOD014]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: ซับดิวิชัน เซอรเฟส, Subdivision Surface [RTH002]
NOTE: ศัพทอังกฤษใชในรูปพหูพจนเสมอ แตศัพทไทย ไมวาจะสะกดดวยคําไทยหรือคําอังกฤษ
จะอยูในรูปเอกพจน

MEX029
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5

LEVEL
คํานาม

Synonym/Variants: level of detail
FEATURES: ตัวเลื่อนปรับระดับที่อยูดานขางปุม Smooth ใชตั้งระดับความเรียบเนียน โดยเรา
สามารถปรับคาความละเอียดนี้ซ้ําไปซ้ํามาจนไดระดับความละเอียดที่ทําใหพื้นผิวของวัตถุมีความ
เรียบเนียนตามตองการ
คําอธิบาย Level คือระดับความละเอียดของพื้นผิว ซึ่งแสดงผลดวยตัวเลข ยิ่งจํานวนตัวเลขมาก
พื้นผิวก็จะถูกเพิ่มระดับความละเอียดมากขึ้น
EXTRACTION:
1. The variable next to the Smooth button sets how far Smooth looks to determine
the adjoining surface level : 1 equals one pixel. [MOD002]
2. Repeat this process until you've found a level of detail that produces smooth
profiles at your project's finished resolution. [MOD002]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: ระดับ [RTH005]
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Polygonal Modeling
NURBS Modeling

MO
MO

Primitives
MO

Subdivision Surfaces Modeling

MNW008: Primitive
MO

=

Method – Object

อธิบาย รูปทรงเรขาคณิตงาย ๆ เชน ทรงกระบอก กลอง พีระมิด กรวย โดนัท เปนรูปทรงพื้นฐาน
และเปนแกนเคาโครงของวัตถุ 3 มิติสวนใหญ เราจึงเรียกรูปทรงประเภทนี้วารูปทรงปฐมฐาน
(Primitive Shape) การนํารูปทรงปฐมฐานหลาย ๆ รูปที่มีขนาดแตกตางกันมารวมกันเขาหรือตัด
ทอนออก ก็ทําใหเกิดเปนรูป 3 มิติที่มีความซับซอนใหรายละเอียดสูงขึ้น และอาจใหความเหมือน
จริงขึ้นอีกดวย [RTH005] ปจจุบันซอฟตแวร 3 มิติทํารูปทรงเหลานี้สําเร็จรูปมาใหใชไดเลยโดยเรา
ไมตองเสียเวลาสรางขึ้นมาเอง Primitive มีทั้งที่สรางจากโพลีกอน เนิรบส และซับดิวิชันเซอรเฟส
PRIMITIVE
MEX030
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D5
Synonym/ variants: Basic Primitive [MOD005]
Primitive Shape [MOD005] [RTH005]
Primitive Form [MOD007]
Geometric Form [MOD007]

คํานาม
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ILLUSTRATION: รูปทรงพื้นฐานแบบตาง ๆ

FEATURES: รูปทรงพื้นฐานที่พบไดบอยที่สุดคือรูปทรงเรขาคณิต เชน ทรงกลม ทรงกระบอก ทรง
กรวย เปนตน ซอฟตแวรสําหรับสรางแบบหรือวัตถุจึงทํารูปทรงเหลานี้สําเร็จรูปมาใหใชไดเลยโดย
ที่ไมตองเสียเวลาสรางวัตถุทรงเหลานี้ขึ้นมาเองโดยใชโพลีกอนหรือเสนโคง
EXTRACTION:
1. Although we use polygons to construct these shapes, they exist in their own
right as primitive objects and most modeling software provides them as basic
primitives. [MOD005]
2. The set of primitive objects normally includes a sphere, a cylinder, a box, a
cone, and a disk. [MOD005]
3. Primitives are the basic 3D shapes that are most commonly found. [MOD008]
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4. Rings or other donut shapes--properly called toroids--are almost impossible to
model by hand and every program offers them as some kind of PRIMITIVE.
[MOD010]
5. One way to do this is to use a set of primitives or geometric forms that are simple
enough to be easily implemented on the computer but flexible enough to
represent or model a variety of objects. [MOD007]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: รูปทรงปฐมฐาน [RTH005]
Primitive [RTH002]
พริมิทีฟ [RTH008]
รูปทรงพื้นฐาน [ผูเชี่ยวชาญ]
D6 มิติความสัมพันธกับแบบหรือวัตถุ
Modeling
D6
O-PR

3D Object
MO

OG

OG

Translation
GS

Transformation

GS

Rotation

Parent

PC

GS

Scaling

MNW009: 3D Object & Transformation
O-PR
MO
GS
OG
PC

=
=
=
=
=

Operation – Product
Method - Object
Generic – Specific
Object - Grouping
Parent - Child

Child
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คําอธิบาย Modeling เปนขั้นตอนการสรางวัตถุ เนื่องจากวัตถุตาง ๆ ในโลกมีลักษณะ
หลากหลาย เราจึงตองเลือกวิธีการสรางที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของมัน การเลือกใชโพลีกอน
เนิรบส หรือซับดิวิชันเซอรเฟส จึงเปนการตอบรับวัตถุประสงคดังกลาว
เมื่อไดวัตถุมาแลว บางครั้งเราตองการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ เชน อยาก
ใหวัตถุที่สรางเลื่อนไปจากตําแหนงเดิม หรือรูสึกไมพอใจกับขนาดของวัตถุ เราจะใชการแปลง
(Transformation) ซึ่งเปนฟงกชันหนึ่งที่ใชกับการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของวัตถุ โดยวิธีเปลี่ยน
ตําแหนงจุดพิกัดของรูปเรขาคณิต[RTH005]ทําใหมีผลตอขนาด รูปราง และตําแหนง วิธีนี้ทําให
วัตถุเปลี่ยนตําแหนง (Translation) หมุน (Rotation) และยอขยาย (Scaling) ได และหากตองการ
แปลงวัตถุที่ถูกจัดใหอยูในกลุมตามลําดับขั้น เมื่อใสคําสั่งแปลงใหแกวัตถุหลัก วัตถุรองก็จะถูก
แปลงตามไปดวย
MEX031
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D6

3D OBJECT
คํานาม

Synonym/Variants: 3D Model, Object, Model
FEATURES: วัตถุตาง ๆ ในโลกมีคุณลักษณะตางกัน จึงตองใชวิธีการที่เหมาะสมในการสรางวัตถุ
แตละชนิด เราสามารถจัดใหวัตถุอยูรวมเปนกลุม หากตองการแปลงวัตถุ อาจทําไปพรอม ๆ กัน
ทีเดียวไมตองเสียเวลาจัดการทีละชิ้น ศัพท “Object” กับศัพท “Model” มักใชแทนที่กัน เมื่อ
กลาวถึง”วัตถุ 3 มิติ”
EXTRACTION:
1. 3 Three Dimensional Modeling Graphics scenes can different kinds of objects :
trees, flowers, wood paneling, water, plastics, fire, etc. [MOD005]
2. So it is probably not too surprising that there is no one standard method that we
can use to describe objects that will encompass the characteristics of all these
different kinds of objects. [MOD005]
3. Now that we know how to create and display 3D objects, let us explore how to
move these objects in our 3D world. [MOD005]
4. Three-dimensional objects can be grouped together to create structures that
define how these models are transformed and how they relate to one another.
[MOD005]
5. Grouping of these models creates structures called hierarchical structures,
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because within these structural groupings some objects are always more
dominant than others. [MOD005]
6. The objects at the top of the hierarchy are called parents; the objects below the
parents are called children and inherit their parent's transformations. [MOD005]
7. We've spent some time in the past lessons getting comfortable with the idea of a
3-D object or MODEL. [MOD010]
8. The words "model" and "object" are loosely interchangeable in most contexts.
[MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: วัตถุ 3 มิติ [ผูเชี่ยวชาญ]

TRANSFORMATION
MEX032
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D6
คํานาม
Synonym/ variants: Transform (n, v)
FEATURES: การแปลง ประกอบดวย การยายตําแหนง (Translation) การหมุน (Rotation) และ
การยอขยาย (Scaling, Sizing) เมื่อสรางโมเดลเสร็จแลวอาจอยากทําการแปลงดังกลาว ใหเขาไป
ที่ Object Menu แลวเลือก Transform
EXTRACTION:
1. Transformation: Once we have built our models, we may want to move them
around in our 3D world to create a composition or a scene. [MOD005]
2. The functions used for modifying the size, location, and orientation of the model
are called geometric transform. [MOD005]
3. The most widely used transforms are translation (moving the model location),
rotation (changing the model orientation), and sizing (changing the dimensions
of the object). [MOD005]
4. Under the Objects menu, choose the Transform option. [MOD005]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การแปลง [RTH005] [RTH006] [RTH001]
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MEX033
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D6
Synonym/ variants: Moving [MOD010]

TRANSLATION
คํานาม

FEATURES: การแปลตําแหนงหรือการยายตําแหนงวัตถุ (Translation) เปนการแปลง
(Transforms) อยางหนึ่ง เรายายตําแหนงวัตถุตามแกนใดแกนหนึ่งของแกน X, Y, Z การยาย
ตําแหนงวัตถุหากกระทําตามแกน X วัตถุจะยายซาย-ขวา หากกระทําตามแกน Y วัตถุจะยาย
ตําแหนงขึ้น-ลง หากกระทําตามแกน Z วัตถุจะยายตําแหนงหนา-หลัง
EXTRACTION:
1. Translation is when we move an object along any of the three axes. [MOD005]
2. We can move the object left to right (translate it along the X axis), move it up and
down (translation in Y), or move it forward and back (translation in Z). [MOD005]
3. The most widely used transforms are translation (moving the model location),
rotation (changing the model orientation), and sizing (changing the dimensions
of the the object). [MOD005]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การแปลตําแหนง [RTH005]
การยาย [RTH006]
การเลื่อนตําแหนง, การ Transformation [RTH002]
การแปล [RTH001]
NOTE: รูปคํากริยาคือ Translate

MEX034
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D6

ROTATION
คํานาม
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Synonym/ variants: Rotating
FEATURES: เมื่อวัตถุถูกหมุนไปตามแกน X, Y หรือ Z เราเรียกขั้นตอนเหลานี้วาการหมุนวัตถุ การ
หมุนวัตถุไปตามแกน Y จะเรียกวา Ry (Rotate Y) การหมุนวัตถุไปตามแกน X เรียกวา Rx (Rotate
X) การหมุนวัตถุไปตามแกน Z เรียกวา Rz (Rotate Z)
EXTRACTION:
1. When an object spins, yaws or pitches, we say it has undergone a rotation.
[MOD005]
2. The most widely used transforms are translation (moving the model location),
rotation (changing the model orientation), and sizing (changing the dimensions
of the the object). [MOD005]
3. A spin rotates our model about the Yaxis, and is called Ry. [MOD005]
4. Pitching the model rotates it about the X axis, and is called Rx. [MOD005]
5. Yawing the object is rotating it about the Z axis, and is hence called Rz.
[MOD005]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การหมุนวัตถุ [RTH005]
การหมุน [RTH006]
การหมุนจุด [RTH002]
การหมุน [RTH001]
NOTE: รูปคํากริยาคือ Rotate

SCALING
MEX035
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D6
คํานาม
Synonym/ variants: Resizing [MOD010], Sizing [MOD005]
FEATURES: การยอขยายวัตถุ คือการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุตามแกน X, Y, Z โดยจะเปลี่ยน
ขนาดตามแกนใดแกนหนึ่ง หรือ 2 แกน หรือทั้ง 3 แกนพรอมกันก็ได
EXTRACTION:
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1. The process of changing the dimensions of a model along any of the three axes
(X,Y,Z) is called scaling. [MOD005]
2. Scaling can also occur simultaneously along any two or all three axes.
[MOD005]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การยอขยาย [RTH005]
การแปลงแบบสเกล [RTH006]
การ Scale วัตถุ [RTH002]
NOTE: รูปคํากริยาคือ Scale

MEX036

PARENT
คํานาม,
คํากริยา

มิติมโนทัศนสัมพันธ: D6
Synonym/ Variants: Parented Object [MOD002]
Parent Object [MOD002]
FEATURES: ในการจัดกลุม วัตถุแมอยูลําดับชั้นสูงสุด วัตถุลูก ๆ อยูลดหลั่นลงไป เมื่อทําการ
แปลงวัตถุแม วัตถุลูกจะถูกแปลงตามคําสั่งที่สั่งกับวัตถุแม เชน กําหนดใหขากรรไกรเปนวัตถุแม
และริมฝปากลางเปนวัตถุลูก เมื่อตัวละครขยับขากรรไกร ริมฝปากลางจะขยับดวย การแปลง
กระทําจากวัตถุแมไปยังลูกเทานั้น ทํากลับกันไมได
EXTRACTION:
1. The objects at the top of the hierarchy are called parents; the objects below the
parents are called children and inherit their parent's transformations. [MOD005]
2. This means that if a parent object is translated, its child object also undergoes
the same translation. [MOD005]
3. Now the base, tummy, and head need to be parented in a way that would
enable us to move them as a single unit. [MOD005]
4. This is because the links go only in one direction; only the children follow their
parents, and not vice versa. [MOD005]
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5. Parenting is a one-way street. [MOD010]
6. Parent the upper mouth to the root of the head and the lower mouth to the jaw.
[MOD002]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: แพรเรนท (กริยา), การแพรเรนท (นาม-วิธีการ) วัตถุพอ, ตัวพอ (นามวัตถุ) [ผูเชี่ยวชาญ]
วัตถุแม (นาม-วัตถุ) [RTH005]

CHILD
MEX037
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D6
คํานาม
รูปพหูพจน: Children
Synonym/ variants: Child Object
FEATURES: การแปลงที่วัตถุลูกไมมีผลกระทบตอวัตถุพอแม เชนโลกเปนวัตถุลูกของดวงอาทิตย
เมื่อหมุนดวงอาทิตย โลกจะหมุนตาม แตโลกก็สามารถหมุนรอบตัวเองได โดยที่ดวงอาทิตยไมได
หมุนตามไปดวย
EXTRACTION:
1. The child object is translated (or scaled or rotated) along with the parent.
[MOD010]
2. But transformations to the child do not affect the parent. [MOD010]
3. The Earth, being the child of the Sun object, is rotated around the Sun's vertical
axis as the Sun is rotated. [MOD010]
4. The Earth, as a child object, can still be rotated separately from the Sun.
[MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: วัตถุลูก [RTH005]
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D7 มิติความสัมพันธแบงตามเทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุ
Modeling

D7
OT

OT
OT

Subdivision
Loft

OT
OT

OT

Extrusion

Revolve

OT

Deformation

Boolean Operation

Trim

MNW010: Dimension 7
OT

=

Operation – Technique

คําอธิบาย เทคนิคการสรางแบบหรือวัตถุสามมิติมีตาง ๆ กันไปแลวแตจุดประสงค เชนการทํา
Subdivision ก็เพื่อทําใหพื้นผิวละเอียดมากยิ่งขึ้น การ Loft ทําเพื่อลากพื้นผิวจากเสนโคงหนึ่งไป
ยังเสนโคงอีกเสนหนึ่ง การ Revolve เปนการประหยัดเวลาการสรางวัตถุทรงสมมาตร การ Trim
ทําเมื่อตองการเจาะชองบนพื้นผิววัตถุ Boolean Operation และ การ Deformation เปนการ
เปลี่ยนแปลงใหวัตถุมีหนาตาอยางที่ตองการ
SUBDIVISION
MEX038
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7
คํานาม
FEATURES: การยอยเปนเทคนิคที่ใชเพิ่มความละเอียดเพื่อสรางความเรียบเนียนใหแกพื้นผิว
ยิ่งขึ้น โดยการแบงตัวโพลีกอนใหมากขึ้น วัตถุที่ไมจําเปนตองใหเคลื่อนไหวมาก เชน สวนของแขน
เสื้อ, รองเทา เราสามารถสรางโดยใชโพลีกอนจํานวนนอย แตสําหรับพื้นที่บางจุด เชนขอตอ หรือ
พื้นผิวที่มีความยืดหยุน อยางกลามเนื้อ จําเปนตองแบงตัวโพลีกอนใหมีจํานวนมากขึ้น
EXTRACTION:
1. Shoes, mid-sleeves, or mid-legs with little or no motion or deformation can get
by with fewer polygons, while joints and flexible masses of soft tissue will require
more subdivisions. [MOD002]
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2. Subdivision is an algorithmic technique to generate smooth surfaces as a
sequence of successively refined polyhedral meshes. [MOD013]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การ Subdivision[RTH002]

MEX039
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7
Synonym/ variants: Skin [MOD010]
ILLUSTRATION: การลอฟต (LOFT)

LOFT
คํานาม,
คํากริยา

FEATURES: เลือกพื้นผิวที่ตองการจะลอฟต แลวกดปุมคําสั่ง ซึ่งแตละซอฟตแวรก็มีชื่อเรียกคําสั่ง
ตางกันไป เชน Loft, Make Loft
คําอธิบาย การลอฟต คือการสรางพื้นผิวของวัตถุ โดยการลากพื้นผิวจากเสนโคงเสนหนึ่งไปยัง
เสนโคงอีกเสนหนึ่ง [ผูเชี่ยวชาญ]
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EXTRACTION:
1. Click the Loft button. [MOD008]
2. MAX uses the term "loft," but the word "skin" is so conventional that I'll be using
both in these lessons. [MOD010]
3. With the surface selected, we can use the Make Loft command. [MOD010]
4. We could extract selected curves from the surface and skin them, but we can
also use the Make Loft command. [MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การ Loft[RTH002]

MEX040
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7
ILLUSTRATION: การยืด (EXTRUSION)

EXTRUSION
คํานาม

Synonym/ variants: Extruding [MOD005]
FEATURES: การยืดเปนวิธีที่หยาบแตรวดเร็ว ทิศทางของการยืดไมจําเปนตองเปนเสนตรง ทําได
โดยการกดปุมคําสั่ง และใสตัวเลขระยะที่ตองการยืด โปรแกรมจะจัดการใหวัตถุยืดไปตามแกนที่
กําหนด เราสามารถยืดตามเสนตรงหรือเสนโคงก็ได เพื่อเปลี่ยนใหภาพ 2 มิติ ดูมีความลึกเปน
ลักษณะ 3 มิติ
คําอธิบาย การยืดเปนเทคนิคเพิ่มความหนาหรือความลึกทําใหวัตถุมีปริมาตรขึ้น โดยระยะความ
ลึกของวัตถุจะกลายเปนดาน ๆ หนึ่งหรือความหนาของวัตถุไป [RTH05]
EXTRACTION:
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1. Extrusion is a quick and dirty way to make something 3D. [MOD008]
2. Click on the Extrude button and extrude the faces 60 units by typing in 60 in the
Amount field. [MOD008]
3. Then the flat object is extruded out along a path. [MOD010]
4. In this way, all possible oval shapes can be made in two dimensions, and
effectively extruded into the third dimension. [MOD010]
5. You can extrude a curve, either along a straight line or along a curved path.
[MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การยืด [RTH005]
การ Extrude [RTH002]
NOTE: รูปคํากริยาคือ Extrude

REVOLVE
MEX041
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7
Synonym/ variants: Lathe
ILLUSTRATION: หมุนรอบผิวหนา (REVOLVE)

คํากริยา

FEATURES: รีโวลท เหมาะสําหรับใชสรางวัตถุที่มีรูปทรงสมมาตร เชน แกว ขวดน้ํา โดยการสราง
เสนโคงมาเปนตนแบบ แลวจึงทําการปนพื้นผิวรอบแกน x, y หรือ z แกนใดแกนหนึ่ง เชน วาดเสน
เนิรบสใหเปนรูปทรงแกวไวนครึ่งใบ จากนั้นจึงปนเสนนี้รอบแกน 360 องศา ก็จะไดแกวไวนที่
สมบูรณขึ้นมา ในกรณีที่ตองการวัตถุที่มีหนาตัดเพียงครึ่งเดียว ก็ใสคําสั่งใหหมุนเพียง 180 องศา
EXTRACTION:
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1. For example, you can draw a NURBS curve in the shape of a wine glass profile,
then revolve the curve 360 degrees to create the glass. [MOD014]
2. For instance, if you want the object to be flat on one side, revolve it by 180
degrees. [MOD014]
3. Surfaces of revolution help in constructing objects like glasses, bottles, and in
general any object having symmetry about a central axes. [MOD005]
4. Another major approach to building surfaces is to lath curves around an axis
(This operation is called " revolution " in Softimage). [MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: หมุนรอบผิวหนา [RTH005]
NOTE: รูปคํานามคือ Revolution

MEX042
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7

TRIM
คํากริยา
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ILLUSTRATION: ทริม (TRIM)

FEATURES: การทริมพื้นผิว เราตองนําเสนตนแบบ (Profile Curve) ไปวางไวบนพื้นผิวเพื่อใชเปน
เสนสําหรับทริม หลังจากทริมแลวเราสามารถเลือกพิ้นผิวที่ตองการเก็บไว และตัดสวนของพื้นผิว
ที่ไมตองการทิ้งไปก็ได โดยทั่วไปเราจะใชการวาดเสนตนแบบขึ้นมา เพื่อเปนเสนสําหรับทริม
จากนั้นจึง project เสนนั้นไปบนพื้นผิวที่ตองการ เพื่อตัดพื้นผิวนั้นใหไดรูปรางตามเสนตนแบบ
(ตัวอยางเชนเราวาดเสนตนแบบเปนรูปตัว F จากนั้นจึง project เสนรูปตัว F นั้นไปบนพื้นผิว
หลังจากใสคําสั่ง Trim ก็จะไดพื้นผิวที่มีรอยตัดรูปตัว F หรือไดตัว F เฉย ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาเราจะ
เก็บพื้นผิวสวนในหรือสวนนอกตัว F เอาไว)
EXTRACTION:
1. The best way to proceed was by trimming a flat surface with an outline profile,
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2.
3.
4.
5.

and then applying a second trim to cut out the f-holes. [MOD014]
Trim curves are generally created by drawing the profile curve and then
projecting that curve onto the surface for trimming. [MOD014]
Trimming surfaces Use Edit NURBS > Trim Tool to trim a surface while retaining
specified regions of the surface and discarding others. [MOD014]
To trim a surface, you need curves on surface to use as trim curves. [MOD014]
Trim curves must exist on the surface you want to trim. [MOD014]

ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: ทริม [ผูเชี่ยวชาญ]

Boolean Operation
GS

GS
GS

Boolean Union

Boolean Intersection

Boolean Subtraction

MNW011: Boolean Operation
GS

=

Generic – Specific

คําอธิบาย รูปทรงเรขาคณิตอาจถูกนํามารวมเขากันหรือตัดแตงดวยรูปทรงอื่น ๆ เพื่อทําใหเกิด
ความซับซอนมากยิ่งขึ้นดวยวิธีการบูลีน คิดคนขึ้นโดยชาวอังกฤษชื่อ George Boole (18151864) ซึ่งเปนกระบวนการอยางหนึ่งทางตรรกะที่มีตัวแปรตั้งแตสองตัวมาเกี่ยวของกันดวยเงื่อนไข
แอนด (AND) ออร (OR) นอต (NOT) เพื่อทําใหเกิดผลที่เปนจริงหรือเท็จได กระบวนการบูลีนถูก
นํามาใชกับคอมพิวเตอรกราฟก เพื่อทําใหเกิดผลเปนรูปธรรม ดวยคําสั่ง ยูเนียน อินเตอรเซกชัน
และการซับแทรกชัน [REF002] [RTH005] โดยที่การยูเนียน คือการนําวัตถุมารวมกัน การอินเตอร
เซกชั่น คือการหักลบกันโดยเหลือแตสวนที่ซอนกันไว และการซับแทรกชัน คือการหักลบกันโดยหัก
วัตถุที่มาซอนกันออกจากวัตถุหลัก [ผูเชี่ยวชาญ]
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BOOLEAN OPERATION
MEX043
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7
คํานาม
Synonym/ variants: CSG, Constructive Solid Geometry [MOD005] [MOD001]
Boolean Set Operation [MOD001]
Set Operation [MOD003]
ILLUSTRATION: การบูลีน (BOOLEAN OPERATION)

FEATURES: เปนวิธีการสรางวัตถุจากวัตถุรูปทรงมาตรฐานตั้งแต 2 ชิ้นขึ้นไปใหมีความซับซอนขึ้น
วิธีการคือ การรวม การซอนทับ และการลบ
EXTRACTION:
1. These basic solids are used as building blocks for more complex objects by the
use of Boolean set operations Fig 3. [MOD001]
2. Boolean operations are methods of creating more sophisticated solid shapes
from overlapping simpler shapes. [MOD010]
3. Set operations include those for the union, intersection , and difference of two
solids. [MOD003]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การบูลีน [RTH005]
การ Boolean [RTH007]
Boolean Operation [RTH002]
การดําเนินการแบบบูล [RTH001]
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BOOLEAN UNION
MEX044
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7
คํานาม
Synonym/ variants: Boolean Union Operation [MOD010]
FEATURES: การยูเนียนจะรวมวัตถุสองชิ้นเขาเปนชิ้นเดียวกัน แมการแพรเรนท19จะเปนวิธีที่งาย
แตบางกรณีการใชยูเนียนเพื่อเชื่อมเอาวัตถุโพลีกอนทั้งสองชิ้นเขาดวยกันเลย ดูจะเปนวิธีที่เขาทา
มากกวา
EXTRACTION:
1. Boolean union is a housekeeping and organizational task, but does not change
the rendered appearance of the overlapping objects. [MOD010]
2. A Boolean union operation on the two objects will merge them into a single
model. [MOD010]
3. So, although it could be simply parented to the plate, it makes more sense to
use a Boolean union operation to merge the polygons of both objects into a
single mesh. [MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การยูเนียน [RTH005] [RTH001]
การ Union [RTH002]
NOTE: การแพรเรนทอาจมิไดมีการแกไขคุณลักษณะเดิมของวัตถุ แตการยูเนียนจะมีการแกไข
คุณลักษณะของวัตถุใหเปนชนิดเดียวกัน
BOOLEAN INTERSECTION
MEX045
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7
Synonym/ variants: Boolean Intersect Operation [MOD002]
Intersection Operation [MOD003] [MOD010]
Intersection Boolean [MOD008]

คํานาม

FEATURES: การอินเตอรเซกตนี้ จะคงเหลือวัตถุเฉพาะสวนที่วัตถุทั้ง 2 อันซอนทับกันเทานั้น
EXTRACTION:

19

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ MEX048 ตารางบันทึกขอมูลศัพท Parent
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1.
2.

3.

4.

5.

Another Boolean operation is Boolean intersection. [MOD010]
I did it creating an sphere, moving then its below vertex until overlap the leg
(except a little bit at the top) Then, I used the sphere for an intersection boolean.
[MOD008]
I loaded that object into a background layer in Modeler and lined it up with the
bottom portion of the iguana's head, so I could do the Boolean intersect
operation to give me the bottom jaw (refer to Figure 6. [MOD002]
The Boolean intersect gave me just the bottom jaw portion of the iguana object.
[MOD002]
The intersection operation preserves only the area in which the two objects
overlap. [MOD010]

ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การอินเตอรเซกชัน [RTH005]
การ Intersect [RTH002]

BOOLEAN SUBTRACTION
MEX046
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7
คํานาม
Synonym/ variants: Boolean Subtract [MOD002], Difference [MOD003]
FEATURES: การซับแทรกตคือการลบเอาวัตถุชิ้นหนึ่งออกจากวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง พรอมกับสวนที่วัตถุ
ทั้ง 2 ซอนทับกันออกไปดวย เปนวิธีที่ใชกันบอยที่สุดในบรรดา Boolean Operation
EXTRACTION:
1. In Boolean subtraction, one of the overlapping objects is carved out of the other
one. [MOD010]
2. Boolean operations are obviously a most attractive and intuitive way to model,
and Boolean subtraction in particular is one of the modeler's most important
tools. [MOD010]
3. Set operations include those for the union, intersection, and difference of two
solids. [MOD003]
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ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การซับแทรกชัน [RTH005]
การ Different [RTH002]
การลบ [RTH001]

Deformation
GS

GS
GS

Bevel

GS

In-between

Stretch

GS

Squash

Motion Blur

MNW012: Deformation
GS

=

Generic – Specific

อธิบาย การดีฟอรม เปนการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของวัตถุ ใหเปนรูปทรงใหมโดยยังคงบางสวน
ของรูปทรงเดิมไวในตัววัตถุชิ้นใหมที่ถูกดีฟอรมไปแลว การดีฟอรมทีใชในการสรางแบบหรือวัตถุ
คือ การบีเวล หรือการตัดเหลี่ยมลบมุมที่มีอยูบนรูปทรงวัตถุ การดีฟอรมชนิดอื่น เชนการทวีน
(Tween) หรือที่ยอมาจาก อินบีทวีน (In-between) การยืด (Stretch) การบีบ (Squash) และ
เทคนิคภาพไหว (Motion Blur) เปนขั้นตอนที่ใชในการ Animation [RTH005]
DEFORMATION
MEX047
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7
คํานาม
คําอธิบาย การดีฟอรม คือการดัดแปลงวัตถุใหมีรูปรางแตกตางออกไปจากรูปทรงเดิม ถาวัตถุ
นั้นมีความละเอียดที่มากพอ การดีฟอรมก็จะไดผลลัพธตามตองการ เราสามารถใชวัตถุรูปทรง
พื้นฐาน (Primitive) ที่โปรแกรมมีมาให แลวมาทําการแกไขหรือดีฟอรมเพื่อใหมีรูปทรงตามที่
ตองการ
FEATURES: ยิ่งวัตถุมีจํานวนสแปนมาก การดีฟอรมก็สามารถทําไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น
EXTRACTION:
1. The more sections (and spans) a surface has, the more precisely it shows
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surface deformations . [MOD014]
2. Thus far in these tutorials, we have considered using the PRIMITIVES offered by
the application, and then editing or deforming them to get the geometry we
want. [MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การดีฟอรม [RTH005]
NOTE: รูปคํากริยาคือ Deform

MEX048
มิติมโนทัศนสัมพันธ: D7
ILLUSTRATION: การบีเวล (BEVEL)

BEVEL
คํานาม, คํากริยา

คําอธิบาย การทําบีเวลเปนวิธีการดีฟอรมแบบหนึ่ง โดยเปนการสรางขอบของวัตถุขึ้น เนื่องจาก
วัตถุเกือบทุกชนิดในโลกนี้มีขอบที่ไมคมกริบ แตจะมีลักษณะทู, ปาน อยูดวย การทําบีเวลจะทําให
เกิดผลที่ดูเหมือนกับการตัดเหลี่ยมลบมุมที่มีอยูบนรูปทรงวัตถุได [RTH005]
FEATURES: การทําบีเวลสามารถจะเลือกไดวาจะใหผลลัพธปรากฏดานในหรือดานนอกของวัตถุ
เราตองใสใจมาก ๆ เมื่อตองการทําบีเวลตรงบริเวณขอบของวัตถุ และตองการใหขอบนั้นยังเหลือ
ลักษณะที่เปนเหลี่ยมอยูบาง
EXTRACTION:
1. Pay attention to what happens when you bevel selected areas to maintain harder
edges that you don't want to lose when you round up your object. [MOD002]
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2. Thus we can bevel out. [MOD010]
3. And we can bevel in. [MOD010]
ศัพทเทียบเคียงภาษาไทย: การบีเวล [RTH005]
การ Bevel [RTH002]
NOTE: การดีฟอรมอื่น ๆ ไมเกี่ยวกับการสรางแบบหรือวัตถุ จึงไมกลาวถึงในที่นี้
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ภาคผนวก ค.
บันทึกขอมูลศัพท
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รหัสอางอิงที่ใชในบันทึกขอมูลศัพท
ในบันทึกขอมูลศัพทเรื่องการสรางแบบหรือวัตถุในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิตินี้ ได
กําหนดรหัสอางอิงตาง ๆ ดังนี้
รหัสนํา
MTRxxx
MODxxx
RTHxxx
Abbr.
Syn.

ความหมาย
เลขที่รหัสประจําศัพท
เลขที่แฟมขอมูลจากคลังขอมูลภาษา
เลขที่เอกสารและหนังสืออางอิงภาษาไทย
คํายอ
คําเหมือน

รายชื่อเอกสารและหนังสืออางอิงภาษาไทย
รหัสอางอิง
RTH001
RTH002
RTH003

RTH004

RTH005
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ตารางการบันทึกขอมูลศัพท
MTR001
3D GRAPHICS
หมวดเรื่อง Computer Graphics
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ, คอมพิวเตอรกราฟฟก 3 มิติ [RTH002] [RTH003]
นิยาม งานกราฟกที่สรางขึ้นดวยคอมพิวเตอร ทําใหรูปวัตถุหรือแบบที่สรางขึ้นมาดูไมแบนราบ
แตมีมิติความลึก และสามารถมองเห็นไดรอบดาน
บริบท Three-dimentional computer graphics deal with representing and rendering a
three-dimensional world that exists within the computer. [MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.) Three-Dimentional Graphics [MOD003], (Abb.) 3dcg
[MOD005]
Cross Reference: Modeling [MTR002], Animation [MTR003], Rendering [MTR004]
หมายเหตุ -

MTR002
MODELING
หมวดเรื่อง 3D Graphics
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การจําลองแบบ [RTH001],การ Modeling [RTH002] [RTH003],
การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ [RTH004] [RTH005],การสรางโมเดลสําหรับงาน 3 มิติ , การสรางโมเดล 3D
[RTH007], การสรางแบบจําลอง [RTH008]
นิยาม ขั้นตอนการสรางแบบหรือวัตถุ เปนขั้นตอนแรกในงานคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ (ซึ่ง
ประกอบไปดวยขั้นตอนหลัก ๆ คือ Modeling, Animation และ Rendering)
บริบท Modeling, then, is usually the first step in the process of setting up our computer
graphics world. [MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.) 3D Modeling
Cross Reference: 3D Graphics [MTR001]
หมายเหตุ -
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MTR003
ANIMATION
หมวดเรื่อง 3D Graphics
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การทําภาพเคลื่อนไหว [RTH001],การสรางภาพเคลื่อนไหว [RTH007],การ
Animation [RTH002],แอนิเมชัน [RTH008], ศิลปะการสรางภาพเคลื่อนไหว [RTH005],การสราง
การเคลื่อนไหว [RTH004]
นิยาม ขั้นตอนการทําใหวัตถุที่สรางเสร็จแลวเคลื่อนไหวได ซึ่งเปนขั้นตอนตอจากการสรางแบบ
หรือวัตถุ (Modeling) ในการทําภาพคอมพิวเตอรกราฟก สามมิติ
บริบท We make models for animation, and one of the first things the 3D animator learns
is that objects that appear simple and uninteresting can become very exciting when
movement is involved. [MOD008]
Linguistic Specification: (Syn.) 3D Animation
Cross Reference: 3D Graphics [MTR001]
หมายเหตุ -

MTR004
RENDERING
หมวดเรื่อง 3D Graphics
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การใหแสงและเงา [RTH001], การ Render [RTH002], การเร็นเดอร,
เร็นเดอริง [RTH008]การแสดงภาพ [RTH005]
นิยาม ขั้นตอนสุดทายในการทําภาพคอมพิวเตอรกราฟก สามมิติ เปนการทําใหรูปสามมิติแสดง
คุณสมบัติของตัวเองออกมาใหปรากฏเปนภาพบนจอ การแสดงภาพที่เหมือนจริงมาก ตองอาศัย
ขอมูลที่ถูกนํามาประมวลมากขึ้นตามลําดับ จึงตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรที่มี
ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งอาจตองการเวลามากขึ้นดวย
บริบท And if we were working with much more complex models, hidden faces would
waste valuable rendering time, particularly on long animations. [LESSONSS.TXT]
Linguistic Specification:

-

Cross Reference: 3D Graphics [MTR001]
หมายเหตุ ดูคําอธิบายเพิ่มเติมที่ตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน MEX004
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MTR005
3D DIGITIZER
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย เครื่องอานพิกัด 3 มิติ [RTH001]
นิยาม อุปกรณสําหรับสรางภาพวัตถุสามมิติ ที่มีแขนและขอตอ และปลายเปนหัวสไตลัสจิ้มไป
ตามตัววัตถุตนแบบ คอมพิวเตอรจะรับขอมูลรูปรางของวัตถุตามจุดที่จิ้มไป
บริบท The alternative is to use a 3-D digitizer to take a wireframe from a real object -the designer touches the object repeatedly with the stylus on the end of the digitizer
arm, and the computer measures the position of the stylus in space. [MOD006]
Linguistic Specification: (Syn.) Digitizer [MOD005]
Cross Reference: 3D Scanner [MTR006], Modeling Software [MTR007]
หมายเหตุ ดูเพิ่มเติมที่คําอธิบายมิติความสัมพันธ D3 (หนา 62-63) และตารางบันทึกขอมูล
ศัพทเบื้องตน MEX005

MTR006
3D SCANNER
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย เครื่องกราดภาพ 3 มิติ[RTH001] [RTH005]
นิยาม อุปกรณสําหรับสรางภาพวัตถุสามมิติ โดยการกราดลําแสงเลเซอรไปตามตัววัตถุเพื่อวัด
พื้นผิวและรูปรางของวัตถุ
บริบท A laser scanner is a device that bounces a low-power laser beam off the subject
to precisely measure the subject's surface contours. [MOD002]
Linguistic Specification: Laser Scanner [MOD002], [MOD005]
Cross Reference: 3D Digitizer [MTR005], Modeling Software [MTR007]
หมายเหตุ ดูเพิ่มเติมที่คําอธิบายมิติความสัมพันธ D3 (หนา 62-63) และตารางบันทึกขอมูล
ศัพทเบื้องตน MEX006
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MTR007
MODELING SOFTWARE
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย สวนชุดคําสั่ง [RTH001],ซอฟตแวร [RTH004] [RTH005] [RTH006]
[RTH001], Software [RTH002]
นิยาม ซอฟตแวรสําหรับสรางแบบหรือวัตถุ
บริบท This information console from a prototype of Dorling Kindersley's Eyewitness
Virtual Reality Cat was built as a 3-D model, using modeling software. [MODELI~1.TXT]
Linguistic Specification: (Syn.) 3D Modeling Software [MOD002] [MOD006], Modeler
[MOD012] [MOD002], 3D Modeling Package [MOD009], 3D Modeling Application
[MOD012], 3D Modeler [MOD012]
Cross Reference: 3D Digitizer [MTR005], 3D Scanner [MTR006]
หมายเหตุ -

MTR008
3D COORDINATE SYSTEM
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย ระบบพิกัด [RTH005], ระบบโคออรดิเนต [RTH006]
นิยาม ระบบพิกัดบอกตําแหนงซึ่งใชสําหรับอางอิงจุดตาง ๆ ในโลกสามมิติ ประกอบดวยแกน 3
แกน คือ แกน X, Y และ Z
บริบท In 3D coordinate system, any point is located by three coordinates (x,y,z)
representing the parallel distance along the three axes. [MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.) XYZ Coordinate System [MOD005]
Cross Reference: Global Coordinate System [MTR009], Local Coordinate System
[MTR010]
หมายเหตุ

MTR009
GLOBAL COORDINATE SYSTEM
หมวดเรื่อง Modeling → 3D Coordinate System
รูปไวยากรณ คํานาม
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ศัพทภาษาไทย Global Coordinate System [RTH002]
ระบบพิกัดบอกตําแหนงวงกวาง [ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม ระบบพิกัดหลักในโลกสามมิติ ซึ่งเปนสื่อกลางเพื่อใชอางอิงระบบพิกัดทั้งหมด วัตถุทุกชิ้น
ที่อยูภายในโลก 3 มิติจะอิงอยูกับพิกัดนี้
บริบท Each local coordinate system, associated with each model, is then
superimposed on the "global" coordinate system of the scene. [MOD010]
Linguistic Specification: (Syn.) World Coordinate System, (Abb.)WCS [MOD005]
Cross Reference: 3D Coordinate System [MTR008], Local Coordinate System [MTR010]
หมายเหตุ

MTR010
LOCAL COORDINATE SYSTEM
หมวดเรื่อง Modeling → 3D Coordinate System
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย ระบบพิกัดบอกตําแหนงเฉพาะที่ [ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม พิกัดเฉพาะที่ของวัตถุแตละชิ้นในโลกสามมิติ ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของระบบพิกัดบอก
ตําแหนงวงกวางอีกที
บริบท The coordinate system for the individual object is called its "local" coordinate
system. [MOD010]
Linguistic Specification:
Cross Reference: 3D Coordinate System [MTR008], Global Coordinate System
[MTR009]
หมายเหตุ ในโลกสามมิติ จะมีระบบอางอิงที่เปนสื่อกลางเพื่อใชอางอิงระบบพิกัดทั้งหมด
เรียกวา World Coordinate System (WCS หรือ Global Coordinate System) ระบบพิกัดอื่นที่
ถูกกําหนดขึ้นภายใน WCS นี้ จะเรียกวา Subcoordinate System หรือนิยมเรียกกันวา Local
Coordinate System ซึ่งสามารถมีไดไมจํากัด และมีประโยชนอยางมากในการสราง แกไข
ดัดแปลง และกําหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพราะชวยใหการกําหนดความสัมพันธอยางเปนลําดับ
ขั้น (hierarchy) ของวัตถุทําไดงายขึ้น ซึ่งเราจะเห็นไดชัดเจนในการแปลงวัตถุ (Transformation)
[RTH002] [RTH005] ตัวอยางความสัมพันธของระบบพิกัดทั้งสองนี้ เชน แขน ขา และหัว ตางก็
เปนอวัยวะแตละสวนที่สามารถเคลื่อนไหวไดอิสระตามตองการ (หมุนแขน เหวี่ยงขา กมหัว) ซึ่ง
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การเคลื่อนไหวของอวัยวะแตละชิ้นนี้จะอยูภายใต Local Coordinate System (ระบบพิกัด
เฉพาะตัววัตถุ) ของตนเอง อยางไรก็ตามอวัยวะตางๆ เหลานี้ตางก็ประกอบกันขึ้นเปนรางกายของ
คน ซึ่งเมื่อเราจัดกลุมความสัมพันธใหกับอวัยวะตาง ๆ เหลานี้ โปรแกรมจะกําหนดให Global
Coordinate System (พิกัดหลัก) อยูตรงกลางของรางกาย ซึ่งก็คือบริเวณลําตัว (ซึ่งบริเวณลําตัวนี้
ก็มี Local Coordinate System ของตนเองอยูแลว) เมื่อรางกายเคลื่อนที่ อวัยวะตางๆ ก็จะยาย
ตําแหนงตามไปดวย

MTR011
POLYGONAL MODELING
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การสรางแบบจําลองแบบหลายเหลี่ยม [RTH008]
นิยาม วิธีการสรางแบบหรือวัตถุดวยโพลีกอนซึ่งเปนวิธีการดั้งเดิมและพื้นฐานที่สุด
บริบท The older and more common approach is polygonal modeling, in which every
surface is described as a group of vertices located by 3D coordinates and connected
by straight lines. [MOD002]
Linguistic Specification: (Syn.) Polygon Modeling [RTH008]
Cross Reference: NURBS Modeling [MTR019], Subdivision Surfaces Modeling[MTR027]
หมายเหตุ

MTR012
POLYGON
หมวดเรื่อง Modeling → Polygonal Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย โพลีกอน, Polygon [RTH004] [RTH002], รูปเหลี่ยม [RTH005], รูปหลาย
เหลี่ยม [RTH006]
นิยาม รูปหลายเหลี่ยมที่มีลักษณะเปนทรงปด เกิดจากการลากเสนตรงเชื่อมตอจุด (Vertex)
อยางนอย 3 จุดเขาดวยกัน โดยเสนเหลานี้จะตองไมลากไขวหรือตัดกัน
บริบท More formally, a polygon is a set of non-crossing straight lines joining co-planar
(flat) points that enclose some single convex area. [MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.) Poly
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Cross Reference: Polygon Modeling [MTR011], NURBS [MTR020], Subdivision Surfaces
[MTR028]
หมายเหตุ

MTR013
VERTEX
หมวดเรื่อง Modeling → Polygonal Modeling→ Polygon
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย จุดยอด [RTH005] [RTH001], จุดเวอรเทกซ [RTH005], Vertex [RTH004]
[RTH002]
นิยาม จุดที่เสนขอบของโพลีกอนมาบรรจบกัน
บริบท Notice that we represent the polygon as a set of lines that connect its vertices .
[MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.) Point
Cross Reference: Polygon [MTR012], Edge [MTR014], Face [MTR015]
หมายเหตุ ดูภาพประกอบที่ ตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน MEX012

MTR014
EDGE
หมวดเรื่อง Modeling →Polygonal Modeling→ Polygon
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย เสนเชื่อม [RTH001], เสนขอบ [RTH005]
นิยาม เสนขอบของโพลีกอนที่เกิดจากการลากเสนเชื่อมตอจุด (Vertex) เขาดวยกัน
บริบท Each line of the polygon is called an edge , each corner a vertex. [MOD005]
Linguistic Specification:

-

Cross Reference: Polygon [MTR012], Vertex [MTR013], Face [MTR015]
หมายเหตุ ดูภาพประกอบที่ ตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน MEX012

MTR015
FACE
หมวดเรื่อง Modeling → Polygonal Modeling→Polygon

รูปไวยากรณ คํานาม
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ศัพทภาษาไทย Face [RTH002], หนาเหลี่ยม [RTH005]
นิยาม แผนพื้นผิวหนาของโพลีกอน
บริบท This polygonises the surface of an object and stores the description as a list of
vertices (the corners of the surface polygons), a list of lines joining the vertices (the
edges of the polygons) and a set of faces (identifying the individual polygons).
[MOD001]
Linguistic Specification:

-

Cross Reference: Polygon [MTR012], Vertex [MTR013], Edge [MTR014]
หมายเหตุ

MTR016
POLYGON MESH
หมวดเรื่อง Modeling → Polygonal Modeling→ Polygon
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย โครงตาขายโพลีกอน [ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม โครงตาขายโพลีกอนที่เกิดจากการนําแผนโพลีกอนหลาย ๆ แผนมาตอเขาดวยกัน
บริบท The critical characteristic of a polygon mesh is that the polygons must be
connected. [MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.) Polygonal Mesh [MOD005] [MOD007],
Polygonal Net [MOD007]
Cross Reference: Polygon [MTR012], Edge [MTR014]
หมายเหตุ

MTR017
LOW POLYGON
หมวดเรื่อง Modeling → Polygonal Modeling→Polygon
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย รูปเหลี่ยมรายละเอียดต่ํา [ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม ลักษณะของวัตถุที่มีจํานวนโพลีกอนนอยหรือมีความละเอียดของโพลีกอนต่ํา
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บริบท If all you need is a low -polygon model for a realtime game, you won't need to
capture many points. [MOD002]
Linguistic Specification: (Syn.) Low Poly [MOD009]
Cross Reference: Polygon [MTR012], High Polygon [MTR018]
หมายเหตุ

MTR018
HIGH POLYGON
หมวดเรื่อง Modeling → Polygonal Modeling→ Polygon
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย รูปเหลี่ยมรายละเอียดสูง[ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม ลักษณะของวัตถุที่มีจํานวนโพลีกอนมากหรือมีความละเอียดของโพลีกอนสูง
บริบท Sometimes it is necessary to create such "high polygon count" models to create
surface texture, as where mountains or detailed landforms are to be represented.
[MOD010]
Linguistic Specification: (Syn.) High Poly [MOD012], Hihg Polygon Count [MOD010]
Cross Reference: Polygon [MTR012], Low Polygon [MTR017]
หมายเหตุ

MTR019
NURBS MODELING
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย วิธีการสรางแบบหรือวัตถุดวยเนิรบส [ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม วิธีการสรางแบบหรือวัตถุโดยใชเนิรบซึ่งเปนเสนโคงประเภทหนึ่งที่เปนมาตรฐานการสราง
วัตถุจากเสนโคงในงานสามมิติ
บริบท In recent years, NURBS modeling has become commonplace in the design and
animation industry. [MOD014]
Linguistic Specification:

-
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Cross Reference: Polygon Modeling [MTR011], Subdivision Surfaces
Modeling[MTR027]
หมายเหตุ

MTR020
NURBS
หมวดเรื่อง Modeling → NURBS Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย NURBS [RTH003],เนิรบ* [RTH005]
นิยาม เสนโคง (spline) ประเภทหนึ่งที่ไดรับการพัฒนาจนเปนมาตรฐานของเสนโคงเพื่อใชสราง
วัตถุจากเสนโคงในงานสามมิติ ยอมาจากคําวา Non Uniform Rational B-Spline
บริบท Common surface types for character animation include polygons and NonUniform Rational B-Splines (NURBS). [MOD002]
Linguistic Specification: Non-Uniform Rational B-Spline
Cross Reference: NURBS Modeling [MTR019], Polygon [MTR012], Subdivision Surfaces
[MTR028]
หมายเหตุ * ถอดเสียงไมครบตามตัวสะกดภาษาอังกฤษ เนื่องเพราะยอมาจากคําวา NonUniform Rational B-Spline โดยรวม B-Spline เปนหนึ่งคํา ไมไดแยก เปน B-Spline เหมือน
หนังสือเลมอื่น

MTR021
SPLINE
หมวดเรื่อง Modeling → NURBS Modeling → NURBS
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย กระดูกงู [RTH001], เสนโคง [ผูเชี่ยวชาญ], Spline [RTH002],
สไปลน [RTH005]
นิยาม เสนโคงในงานกราฟกสามมิติสรางขึ้นโดยการกําหนดจุดอางอิงขึ้นมาจํานวนหนึ่ง จากนั้น
จึงใชความสัมพันธทางคณิตศาสตรสรางเสนโคงขึ้นมาจากการคํานวณจากจุดอางอิงดังกลาว
[RTH002]
บริบท Spline is a curved line that passes through several vertex dots in a 3D space.
[MOD008]
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Linguistic Specification: (Syn.) Curve, Spline curve [MOD003] [MOD001]
Cross Reference: NURBS [MTR020]
หมายเหตุ Spline เปนคําที่ใชเรียกเสนโคง(บางทีก็เรียกวาcurve) สําหรับสรางแบบหรือวัตถุใน
งานกราฟก 3 มิติ เสนโคงเหลานี้ไดรับการพัฒนามาโดยตลอด จนในปจจุบันเสนโคงที่เรียกวา
NURBS (Non Uniform Rational B-Spline) คือเสนโคงที่ใชกันอยางแพรหลายที่สุดในการสราง
วัตถุ 3 มิติ จนถือวาเปนมาตรฐานของการสรางวัตถุดวยเสนโคงในงาน 3 มิติไปแลว

MTR022
CONTROL VERTEX
หมวดเรื่อง Modeling → NURBS Modeling → NURBS
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย CV*
นิยาม จุดที่ใชอางอิงในการคํานวณเพื่อสรางเสนโคง
บริบท NURBS are ideal curves whose shapes are governed by control vertices.
[MOD010]
Linguistic Specification: (Abb.) CV, (Syn.) Control Points
Cross Reference: NURBS [MTR020], Hull [MTR023], Curve Point [MTR024], Edit Point
[MTR025], Span [MTR026]
หมายเหตุ * ศัพทภาษาไทย นิยมใชทับศัพทภาษาอังกฤษ และคงรูปศัพทภาษาอังกฤษไว

MTR023
HULL
หมวดเรื่อง Modeling → NURBS Modeling → NURBS
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย Hull* [RTH002] [RTH007]
นิยาม เสนตรงที่เกิดจากการเชื่อมตอจุดอางอิง (Control Vertex) แตละจุดเขาดวยกัน
บริบท A hull is a network of straight lines that connects CVs. [MOD014]
Linguistic Specification: Cross Reference: NURBS [MTR020], Control Vertex [MTR022], Curve Point [MTR024],
Edit Point [MTR025], Span [MTR026]
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หมายเหตุ * ศัพทภาษาไทย นิยมใชทับศัพทภาษาอังกฤษ และคงรูปศัพทภาษาอังกฤษไว

MTR024
CURVE POINT
หมวดเรื่อง Modeling → NURBS Modeling → NURBS
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย Curve Point* [RTH002] [RTH007]
นิยาม จุดสมมุติบนเสนโคง ซึ่งปกติจุดนี้จะไมมีอยูบนเสน เวลาใชงานตองใสคําสั่งลงไป เพราะมี
หนาที่เพียงแคกําหนดตําแหนงของจุดที่ตองการแกไข เชนเมื่อตองการตัดเสนโคงออกจากกัน เปน
ตน
บริบท You might select a curve point, for instance, to cut a curve into two parts.
[MOD014]
Linguistic Specification: Cross Reference: NURBS [MTR020], Control Vertex [MTR022],Hull [MTR023], Edit Point
[MTR025], Span [MTR026]
หมายเหตุ ดูภาพประกอบที่ ตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน MEX020
* ศัพทภาษาไทย นิยมใชทับศัพทภาษาอังกฤษ และคงรูปศัพทภาษาอังกฤษไว

MTR025
EDIT POINT
หมวดเรื่อง Modeling → NURBS Modeling → NURBS
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย Edit Point* [RTH002] [RTH007]
นิยาม จุดรูปตัว “x” เล็ก ๆ ที่อยูบนเสนโคง ใชควบคุมความโคงและตําแหนงของเสน
บริบท Edit points, also called knots, are the small x characters that lie on the curve (or
surface). [MOD014]
Linguistic Specification: (Syn.) Knot, (Abb.) EP
Cross Reference: NURBS [MTR020], Control Vertex [MTR022],Hull [MTR023], Curve
Point [MTR024], Span [MTR026]
หมายเหตุ จุด EP นี้จะมีความสัมพันธกันกับจุด CV โปรแกรมจะสรางจุด EP ตามตําแหนงที่เรา
สราง CV ในทางกลับกันโปรแกรมก็จะสราง CV ขึ้นตามตําแหนงของ EP ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใชงานวา
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จะสรางอะไรขึ้นกอน นอกจากนี้ EP ยังมีหนาที่ในการแบงเสนเนิรบสออกเปนสวน ๆ ดวย ทําให
เรารูวาเสนโคงที่สรางนั้นแบงออกเปนกี่สวน ซึ่งมีผลในการสรางวัตถุแบบเนิรบสตอไป [อางจาก
MEX025: Features]
* ศัพทภาษาไทย นิยมใชทับศัพทภาษาอังกฤษ และคงรูปศัพทภาษาอังกฤษไว

MTR026
SPAN
หมวดเรื่อง Modeling → NURBS Modeling →NURBS
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย ชวง [RTH001], สแปน [ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม บริเวณที่อยูระหวางจุด Edit Point ทั้งสองจุด ใชเปนตัวบอกวาเสนโคงนั้นมีความโคงมาก
หรือนอย ยิ่งมีจํานวนชองของสแปนมาก เทาไร เสนก็ยิ่งโคงมากขึ้นเทานั้น เมื่อนํามาสรางเปนวัตถุ
เนิรบ พื้นผิวที่ไดก็ยิ่งมีความละเอียดมาก [ผูเชี่ยวชาญ]
บริบท A span is the part of a curve between two edit points. [MOD014]
Linguistic Specification: Cross Reference: NURBS [MTR020], Control Vertex [MTR022], Hull [MTR023], Curve
Point [MTR024], Edit Point [MTR025]
หมายเหตุ ดูภาพประกอบที่ ตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน MEX020

MTR027
SUBDIVISION SURFACES MODELING
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การสรางแบบหรือวัตถุดวยซับดิวิชันเซอรเฟส [ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม วิธีการสรางแบบหรือวัตถุดวยซับดิวิชัน เซอรเฟส ซึ่งเปนการรวมเอาขอดีของการใชโพลี
กอนและเนิรบเขาดวยกัน เหมาะกับการสรางวัตถุที่มีความสลับซับซอนมาก เชนใบหนามนุษย
[RTH002][ผูเชี่ยวชาญ]
บริบท The Subdivision Surfaces Modeling guide provides information on creating,
modeling, animating, and rendering subdivision surfaces. [MOD014]
Linguistic Specification:

-

Cross Reference: Polygon Modeling [MTR011], NURBS Modeling [MTR019]
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หมายเหตุ

MTR028
SUBDIVISION SURFACES
หมวดเรื่อง Modeling →Subdivision Surfaces Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย ซับดิวิชัน เซอรเฟส, Subdivision Surface* [RTH002]
นิยาม พื้นผิวที่ถูกคิดคนขึ้นเพื่อที่จะแกไขขอบกพรองของทั้งโพลีกอน และเนิรบส โดยมี
จุดประสงคเพื่อใชในการสรางแบบและวัตถุที่มีความละเอียดซับซอน เชนตัวละครตาง ๆ, นิ้วมือ
หรือใบหนามนุษย เปนตน [RTH002]
บริบท If you plan to model a finely-detailed object such as a human face or fingers,
modeling with subdivision surfaces might be easier. [MOD014]
Linguistic Specification: (Abb.) Subdiv
Cross Reference: Subdivision Surfaces Modeling [MTR027], Polygon [MTR012], NURBS
[MTR020],
หมายเหตุ * ศัพทอังกฤษใชในรูปพหูพจนเสมอ แตศัพทไทย ไมวาจะสะกดดวยคําไทยหรือคํา
อังกฤษ จะอยูในรูปเอกพจน

MTR029
LEVEL
หมวดเรื่อง Modeling → Subdivision Surfaces Modeling →
Subdivision Surfaces
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย ระดับ [RTH005]
นิยาม ตัวเลขบอกระดับความละเอียดของซับดิวิชัน เซอรเฟส (ยิ่งจํานวนตัวเลขมาก พื้นผิวก็จะ
ถูกเพิ่มระดับความละเอียดมากขึ้นตามไปดวย)
บริบท The variable next to the Smooth button sets how far Smooth looks to determine
the adjoining surface level : 1 equals one pixel. [MOD002]
Linguistic Specification: (Syn.) level of detail
Cross Reference: Subdivision Surfaces [MTR028], Vertex [MTR013], Edge [MTR014],
Face [MTR015]
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หมายเหตุ ดูภาพประกอบที่ ตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน MEX028

MTR030
PRIMITIVE
หมวดเรื่อง Modeling → Polygon Modeling
Modeling → NURBS Modeling
Modeling → Subdivision Surfaces Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย Primitive [RTH002], พริมิทีฟ [RTH008], รูปทรงปฐมฐาน [RTH005]
นิยาม วัตถุรูปทรงเรขาคณิตงาย ๆ เชนทรงกลม ทรงกระบอก ทรงกรวย ซึ่งเปนรูปทรงพื้นฐาน
และเปนแกนเคาโครงของวัตถุสามมิติสวนใหญ
บริบท Rings or other donut shapes--properly called toroids--are almost impossible to
model by hand and every program offers them as some kind of PRIMITIVE. [MOD010]
Linguistic Specification: (Syn.) Basic Primitive [MOD005], Primitive Shape [MOD005]
[RTH005], Primitive Form [MOD007], Geometric Form [MOD007]
Cross Reference: Modeling Software [MTR007], Polygon Modeling [MTR011], NURBS
Modeling [MTR019], Subdivision Surfaces Modeling [MTR027]
หมายเหตุ เนื่องจากวัตถุรูปทรงเรขาคณิตตาง ๆ เหลานี้ เปนรูปทรงพื้นฐานและเปนแกนเคาโครง
ของวัตถุสามมิติสวนใหญ ผูผลิตซอฟตแวรจึงบรรจุฟงกชันรูปทรงเหลานี้สําเร็จรูปมาใหใชไดเลย
โดยบรรจุแตคาพารามิเตอรลงในฟงกชัน

MTR031
3D OBJECT
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย วัตถุ 3 มิติ [ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม วัตถุในโลกสามมิติซึ่งถูกสรางขึ้นโดยใชคอมพิวเตอร
บริบท Now that we know how to create and display 3D objects, let us explore how to
move these objects in our 3D world. [MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.)3D Model, Object, Model
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Cross Reference: Polygon Modeling [MTR011], NURBS Modeling [MTR019],
Subdivision Surfaces Modeling [MTR027]
หมายเหตุ

MTR032
TRANSFORMATION
หมวดเรื่อง Modeling → 3D Object
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การแปลง [RTH005] [RTH006] [RTH001]
นิยาม การเปลี่ยนแปลงวัตถุอันประกอบไปดวยการยายตําแหนงวัตถุ (Translation) การหมุน
วัตถุ (Rotation) และการยอขยายวัตถุ (Scaling)
บริบท The most widely used transforms are translation (moving the model location),
rotation (changing the model orientation), and sizing (changing the dimensions of the
the object). [MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.)Transform (n, v)
Cross Reference: Translation [MTR033], Rotation [MTR035], Scaling [MTR037]
หมายเหตุ

MTR033
TRANSLATION
หมวดเรื่อง Modeling → 3D Object → Transformation
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การแปล [RTH001],การเลื่อนตําแหนง, การ Transformation [RTH002], การ
แปลตําแหนง [RTH005], การยาย [RTH006]
นิยาม การเปลี่ยนแปลงวัตถุโดยยายตําแหนงของวัตถุตามแกนใดแกนหนึ่งของแกน X, Y, Z
บริบท Translation is when we move an object along any of the three axes. [MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.) Moving [MOD010]
Cross Reference: Transformation [MTR032], Rotation [MTR035], Scaling [MTR037]
หมายเหตุ
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MTR034
ROTATION
หมวดเรื่อง Modeling → 3D Object →Transformation
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การหมุน [RTH001],การหมุนจุด [RTH002], การหมุนวัตถุ [RTH005],การหมุน
[RTH006]
นิยาม การเปลี่ยนแปลงวัตถุโดยการหมุนวัตถุตามแกนใดแกนหนึ่งของแกน X, Y, Z
บริบท When an object spins, yaws or pitches, we say it has undergone a rotation.
[MOD005]
Linguistic Specification:

-

Cross Reference: Transformation [MTR032], Translation [MTR033], Scaling [MTR037]
หมายเหตุ

MTR035
SCALING
หมวดเรื่อง Modeling → 3D Object → Transformation
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การยอขยายวัตถุ[ผูเชี่ยวชาญ], การ Scale วัตถุ [RTH002], การยอขยาย
[RTH005],
การแปลงแบบสเกล [RTH006]
นิยาม การเปลี่ยนแปลงวัตถุโดยการยอขยายเพื่อปรับขนาดของวัตถุตามแกน X, Y, Z การปรับ
ขนาดนี้จะทําตามแกนใดแกนหนึ่ง หรือ 2 แกน หรือทั้ง 3 แกนพรอมกันก็ได
บริบท Scaling can also occur simultaneously along any two or all three axes.
[MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.) Resizing [MOD010], Sizing [MOD005]
Cross Reference: Transformation [MTR032], Translation [MTR033], Rotation [MTR035]
หมายเหตุ

131

MTR036

PARENT

รูปไวยากรณ คํานาม,
หมวดเรื่อง Modeling → 3D Object → Transformation คํากริยา
ศัพทภาษาไทย แพรเรนท (กริยา), การแพรเรนท (นาม-วิธีการ) วัตถุพอ, ตัวพอ (นาม-วัตถุ)
[ผูเชี่ยวชาญ],
วัตถุแม (นาม-วัตถุ) [RTH005]
นิยาม วัตถุแม ซึ่งเปนวัตถุที่อยูลําดับชั้นสูงสุดในการจัดกลุมวัตถุตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อ
ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนแปลงวัตถุ หรือการทําใหวัตถุเคลื่อนไหวตามกัน
บริบท The objects at the top of the hierarchy are called parents; the objects below the
parents are called children and inherit their parent's transformations. [MOD005]
Linguistic Specification: (Syn.) Parented Object [MOD002],
Parent Object [MOD002]
Cross Reference: 3D Object [MTR031], Transformation [MTR032], Child [MTR040]
หมายเหตุ

MTR037
CHILD
หมวดเรื่อง Modeling → 3D Object →Transformation
รูปไวยากรณ คํานาม*
ศัพทภาษาไทย วัตถุลูก [RTH005]
นิยาม วัตถุลูก ซึ่งจะเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงตามวัตถุแมหากถูกจัดกลุมวัตถุเขาดวยกัน
บริบท The Earth, being the child of the Sun object, is rotated around the Sun's vertical
axis as the Sun is rotated. [MOD010]
Linguistic Specification: (Syn.) Child Object
Cross Reference: 3D Object [MTR031], Transformation [MTR032], Parent [MTR039]
หมายเหตุ * รูปพหูพจน ใช Children

MTR038
SUBDIVISION
หมวดเรื่อง Modeling
ศัพทภาษาไทย การ Subdivision[RTH002]

รูปไวยากรณ คํานาม
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นิยาม การเพิ่มความละเอียดใหแกวัตถุประเภทโพลีกอนโดยการแบงยอยโพลีกอนใหมีจํานวน
มากกวาเดิม เพื่อสรางความเรียบเนียนใหแกพื้นผิวยิ่งขึ้น
บริบท Subdivision is an algorithmic technique to generate smooth surfaces as a
sequence of successively refined polyhedral meshes. [MOD013]
Linguistic Specification:

-

Cross Reference: Subdivision Surfaces Modeling [MTR027]
หมายเหตุ

MTR039
LOFT
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การ Loft [RTH002]
นิยาม การสรางพื้นผิวของวัตถุโดยการลากพื้นผิวจากเสนโคงเสนหนึ่งไปยังเสนโคงอีกเสนหนึ่ง
[ผูเชี่ยวชาญ]
บริบท MAX uses the term "loft," but the word "skin" is so conventional that I'll be using
both in these lessons. [MOD010]
Linguistic Specification: (Syn.) Skin [MOD010]
Cross Reference:
หมายเหตุ ดูภาพประกอบที่ ตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน MEX039

MTR040
EXTRUSION
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การ Extrude [RTH002], การยืด [RTH05]
นิยาม การสรางวัตถุโดยการยืดออกไปตามแกนที่กําหนดจากรูปโพลีกอน เปนเทคนิคการสรางที่
หยาบแตรวดเร็ว
บริบท Extrusion is a quick and dirty way to make something 3D. [MOD008]
Linguistic Specification:

-
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Cross Reference:
หมายเหตุ ดูภาพประกอบที่ ตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน MEX040

MTR041
REVOLVE
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํากริยา
ศัพทภาษาไทย รีโวลท [ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม หมุนเสนตนแบบไปรอบ ๆ แกนที่กําหนดไวเพื่อสรางวัตถุที่มีรูปทรงสมมาตร เชนแกว ขวด
น้ํา เปนตน
บริบท For example, you can draw a NURBS curve in the shape of a wine glass profile,
then revolve the curve 360 degrees to create the glass. [MOD014]
Linguistic Specification: (Syn.) Lathe
Cross Reference:
หมายเหตุ

MTR042
TRIM
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํากริยา
ศัพทภาษาไทย ทริม [ผูเชี่ยวชาญ]
นิยาม เจาะชองบนพื้นผิววัตถุโดยวาดเสนตนแบบขึ้นมาแลวนําเสนตนแบบไปวางไวบนพื้นผิว
วัตถุที่ตองการเพื่อใชเปนเสนสําหรับเจาะชอง จะใชกับวัตถุแบบเนิรบสเทานั้น
บริบท Trim curves are generally created by drawing the profile curve and then
projecting that curve onto the surface for trimming. [MOD014]
Linguistic Specification:
Cross Reference:
หมายเหตุ เราใชเสน 2 มิติที่วาดขึ้นเปนตนแบบเพื่อเจาะชอง แตก็สามารถใชวัตถุ 3 มิติเพื่อเจาะ
ชองไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การใชวัตถุ 3 มิติเจาะชองนั้น ผลลัพธที่ไดจะตางกับการซับแทรกชัน
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(Boolean Subtraction) เนื่องจากการทริมจะกระทํากับพื้นผิวเทานั้น เมื่อลบสวนที่ติดกันออกไปก็
จะเห็นวาวัตถุขางในกลวง ไมมีลักษณะตันอยางการซับแทรกชัน [ผูเชี่ยวชาญ]

MTR043
BOOLEAN OPERATION
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การดําเนินการแบบบูล [RTH001],การ Boolean [RTH007], Boolean
Operation [RTH002], การบูลีน [RTH005]
นิยาม วิธีการสรางวัตถุจากวัตถุรูปทรงมาตรฐานตั้งแต 2 ชิ้นขึ้นไปใหมีความซับซอนขึ้น โดยใช
วิธีการรวมวัตถุ (Union) การซอนทับ (Intersection) และการหักลบวัตถุ (Subtraction)
บริบท Boolean operations are methods of creating more sophisticated solid shapes
from overlapping simpler shapes. [MOD010]
Linguistic Specification: (Syn.)Constructive Solid Geometry, (Abb.) CSG [MOD005]
[MOD001], Boolean Set Operation [MOD001], Set Operation [MOD003]
Cross Reference: Boolean Union [MTR049], Boolean Intersection [MTR050], Boolean
Subtraction [MTR051]
หมายเหตุ ดูภาพประกอบที่ ตารางบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน MEX043

MTR044
BOOLEAN UNION
หมวดเรื่อง Modeling →Boolean Operation
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การยูเนียน [RTH001][RTH005], การ Union [RTH002]
นิยาม การนําวัตถุมารวมกันเพื่อใหไดวัตถุชิ้นใหมที่มีความซับซอนขึ้น
บริบท A Boolean union operation on the two objects will merge them into a single
model. [MOD010]
Linguistic Specification: (Syn.) Boolean Union Operation [MOD010]
Cross Reference: Boolean Operation [MTR048], Boolean Intersection [MTR050],
Boolean Subtraction [MTR051]
หมายเหตุ
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MTR045
BOOLEAN INTERSECTION
หมวดเรื่อง Modeling → Boolean Operation
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การ Intersect [RTH002], การอินเตอรเซกชัน [RTH005]
นิยาม การนําวัตถุมาซอนทับกันแลวหักลบวัตถุที่ไมไดซอนกันออกไปเหลือแตสวนที่ซอนทับกันไว
บริบท The intersection operation preserves only the area in which the two objects
overlap. [MOD010]
Linguistic Specification: (Syn.) Intersection Operation [MOD003] [MOD010], Boolean
Intersect Operation [MOD002], Intersection Boolean [MOD008]
Cross Reference: Boolean Operation [MTR048], Boolean Union [MTR049], Boolean
Subtraction [MTR051]
หมายเหตุ

MTR046
BOOLEAN SUBTRACTION
หมวดเรื่อง Modeling → Boolean Operation
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การลบ [RTH001],การ Different [RTH002], การซับแทรกชัน[RTH005]
นิยาม การลบวัตถุชิ้นหนึ่งออกจากวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง พรอมกับเอาสวนที่วัตถุทั้งสองซอนทับกัน
ออกไปดวย
บริบท In Boolean subtraction, one of the overlapping objects is carved out of the other
one. [MOD010]
Linguistic Specification: (Syn.) Boolean Subtract [MOD002], Difference [MOD003]
Cross Reference: Boolean Operation [MTR048], Boolean Union [MTR049], Boolean
Intersection [MTR050]
หมายเหตุ
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MTR047
DEFORMATION
หมวดเรื่อง Modeling
รูปไวยากรณ คํานาม
ศัพทภาษาไทย การดีฟอรม [RTH005]
นิยาม การดําเนินงานแปลงวัตถุรูปทรงงายใหเกิดเปนรูปทรงที่ซับซอนขึ้นโดยยังคงบางสวนของ
รูปทรงเดิมไวในตัววัตถุชิ้นใหมนั้น [RTH005]
บริบท The two major challenges to modeling and setting up the legs are the
appearance of the kneecap, or patella, and the deformation of the mesh around the hip,
buttock, and thing. [MOD002]
Linguistic Specification:
Cross Reference: Bevel [MTR054]
หมายเหตุ

MTR048

BEVEL
รูปไวยากรณ คํานาม,
คํากริยา

หมวดเรื่อง Modeling → Deformation
ศัพทภาษาไทย การ Bevel [RTH002], การบีเวล [RTH005]
นิยาม การเปลี่ยนขอบสันของวัตถุใหทู, ปานขึ้น เปนวิธีการดีฟอรม (Deformation) แบบหนึ่ง
บริบท Pay attention to what happens when you bevel selected areas to maintain harder
edges that you don't want to lose when you round up your object. [MOD002]
Linguistic Specification:

-

Cross Reference: Deformation [MTR052]
หมายเหตุ นอกจากการทําบีเวลแลวยังมีการดีฟอรมแบบอื่นอีก เชน In-between, Stretch,
Squash, Motion Blur แตวิธีเหลานี้ เปนขั้นตอนในการทํา Animationไมเกี่ยวกับการสรางแบบ
หรือวัตถุ จึงไมกลาวถึงในที่นี้
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ดัชนีคนหาคํา

TERMS

EXTRACTION RECORD TERMINOLOGICAL RECORD

A
Animation

MEX003

MTR003

B
Basic Primitive
Bevel
Boolean Intersection
Boolean Intersersect Operation
Boolean Operation
Boolean Set Operation
Boolean Subtract
Boolean Subtraction
Boolean Union
Boolean Union Operation

MEX030
MEX048
MEX045
MEX045
MEX043
MEX043
MEX046
MEX046
MEX044
MEX044

MTR030
MTR048
MTR045
MTR045
MTR043
MTR043
MTR046
MTR046
MTR044
MTR044

C
Child
Child Object
Constructive Solid Geometry
Control Point
Control Vertex
CSG
Curve Point
CV

MEX037
MEX037
MEX043
MEX022
MEX022
MEX043
MEX024
MEX022

MTR037
MTR037
MTR043
MTR022
MTR022
MTR043
MTR024
MTR022

D
Deformation

MEX047

MTR047
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TERMS

EXTRACTION RECORD TERMINOLOGICAL RECORD

Difference
Digitizer

MEX046
MEX005

MTR046
MTR005

E
Edge
Edit Point
EP
Extrusion

MEX014
MEX025
MEX025
MEX040

MTR014
MTR025
MTR025
MTR040

F
Face

MEX015

MTR015

G
Geometric Form
Global Coordinate System

MEX030
MEX009

MTR030
MTR009

H
High Poly
High Polygon
High Polygon Count
Hull

MEX018
MEX018
MEX018
MEX023

MTR018
MTR018
MTR018
MTR023

I
Intersection Operation
Intersection Boolean

MEX045
MEX045

MTR045
MTR045

K
Knot

MEX025

MTR025
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TERMS

EXTRACTION RECORD TERMINOLOGICAL RECORD

L
Lathe
Level
Level of Detail
Local Coordinate System
Loft
Low Poly
Low Polygon

MEX041
MEX029
MEX029
MEX010
MEX039
MEX017
MEX017

MTR041
MTR029
MTR029
MTR010
MTR039
MTR017
MTR017

M
MeshSmooth
MetaNURBS
Model
Modeler
Modeling
Modeling Software
Moving

MEX028
MEX028
MEX031
MEX007
MEX002
MEX007
MEX033

MTR028
MTR028
MTR031
MTR007
MTR002
MTR007
MTR033

N
Non Uniform Rational B-Spline
NURBS
NURBS Modeling

MEX020
MEX020
MEX019

MTR020
MTR020
MTR019

O
Object

MEX031

MTR031

P
Parent
Parent Object
Parented Object

MEX036
MEX036
MEX036

MTR036
MTR036
MTR036
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TERMS

EXTRACTION RECORD TERMINOLOGICAL RECORD

Point
Poly
Polygon
Polygonal Net
Polygonal Modeling
Polygonal Mesh
Polygon Mesh
Polygon Modeling
Primitive
Primitive Form
Primitive Shape

MEX013
MEX012
MEX012
MEX016
MEX011
MEX016
MEX016
MEX011
MEX030
MEX030
MEX030

MTR013
MTR012
MTR012
MTR016
MTR011
MTR016
MTR016
MTR011
MTR030
MTR030
MTR030

R
Rendering
Resizing
Rotation
Revolve

MEX004
MEX035
MEX034
MEX041

MTR004
MTR035
MTR034
MTR041

S
Scaling
Set Operation
Sizing
Skin
Span
Spline
Spline Curve
Subcoordinate System
Subdivision
Subdivision Surfaces

MEX035
MEX043
MEX035
MEX039
MEX026
MEX021
MEX021
MEX010
MEX038
MEX028

MTR035
MTR043
MTR035
MTR039
MTR026
MTR021
MTR021
MTR010
MTR038
MTR028
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TERMS

EXTRACTION RECORD TERMINOLOGICAL RECORD

Subdivision Surfaces Modeling

MEX027

MTR027

T
3D Animation
3dcg
3D Coordinate System
3D Digitizer
3D Graphics
3D Model
3D Modeler
3D Modeling
3D Modeling Application
3D Modeling Package
3D Modeling Software
3D Object
3D Scanner
Three-Dimensional Graphics
Transform
Transformation
Translation
Trim

MEX003
MEX001
MEX008
MEX005
MEX001
MEX031
MEX007
MEX002
MEX007
MEX007
MEX007
MEX031
MEX006
MEX001
MEX032
MEX032
MEX033
MEX042

MTR003
MTR001
MTR008
MTR005
MTR001
MTR031
MTR007
MTR002
MTR007
MTR007
MTR007
MTR031
MTR006
MTR001
MTR032
MTR032
MTR033
MTR042

V
Vertex

MEX013

MTR013

W
WCS
World Coordinate System

MEX009
MEX009

MTR009
MTR009
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TERMS
X
XYZ Coordinate System
MTR008

EXTRACTION RECORD TERMINOLOGICAL RECORD

MEX008

