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บทที่ 1
บทนํา
ในบทนี้ ผู วิ จั ย จะกล า วถึ ง ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของป ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค
สมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในโลกยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร และอิ นเทอรเน็ ตเจริญกาวหน า
อยางมาก ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วจนเราอาจกลาวไดวาปจจุบันเปนยุค
แหงการสื่อสารไรพรมแดน เพราะอินเทอรเน็ตทําใหเราสามารถติดตอกับบุคคลที่อยูคนละแหงหรือ
คนละประเทศกับเราไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะดวยการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
การสนทนากันในหองคุย (chat room) หรือการโทรศัพททางไกลผานอินเทอรเน็ต นอกจากนี้เรา
ยั ง สามารถค น คว าหาข อ มู ล จากแหล ง ต างๆทั่ วโลก หรื อทํ า ธุ ร กรรมระหว างประเทศผ านทาง
อินเทอรเน็ตไดอีกดวย แตกระนั้นการเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ตก็ยังคงมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา
และสถานที่ เพราะเมื่อเราเดินทางไปที่ ตางๆ เราคงไมอาจนําเครื่องคอมพิวเตอรติดตั วไปดวย
ตลอดเวลา
ในขณะเดียวกันกับที่ความตองการใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนั้น ปริมาณการใช
โทรศั พท มื อถื อก็ เ พิ่ ม ขึ้นอย างมากเชนกั น ดั ง นั้ นจึ ง เกิ ดแนวคิ ดที่ จ ะนํ าโทรศั พท มื อถื อมาเป น
เครือขายสําหรับเรียกดูขอมูลในอินเทอรเน็ต และตอมาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP
จึงไดถูกคิดคนขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือใหสามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางไมมีขอจํากัดของเวลาและสถานที่
ในป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ โทรศั พ ท มื อ ถื อ ขยายตั ว อย า งมาก มี บ ริ ษั ท ผู ใ ห บ ริ ก ารเครื อ ข า ย
โทรศั พ ท มื อถื อ รายใหม ๆ เพิ่ ม ขึ้ นมาหลายราย และโทรศั พ ท มื อ ถื อ ก็ มี คุ ณ สมบั ติการใช ง านที่
หลากหลาย มิใ ชเปนเพียงอุปกรณสื่อสารที่ใชสํ าหรับรับสายเข าหรือโทรออกเทานั้น และดวย
เทคโนโลยี WAP นี้ จะทําใหโทรศั พทมือถื อสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได และสามารถ
ใหบริการดานขอมูลขาวสารตางๆ ได อาทิเชน ผลกีฬาหรือขาวรอบโลก ขอมูลดานภาพยนตร
ดนตรี และการเดินทาง ขอมูลการธนาคารและตลาดหลักทรัพย ขอมูลตารางเวลาเที่ยวบินของ
สายการบินตางๆ ขอมูลรานอาหาร บริการรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เลนเกม
ออนไลน บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) เปนตน
อย างไรก็ดี แมวาป จจุ บันในประเทศไทยจะมี โทรศั พท มื อถื อระบบ WAP ให เลื อกใช
มากมายหลายรุนหลายยี่หอ แตผูใชโทรศัพทมือถือรุนที่รองรับระบบ WAP จํานวนมากยังขาด

2

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอรไรสายระบบ WAP นี้และไมสามารถนําเทคโนโลยี
ดังกลาวมาใชงานใหไดอยางคุมคากับราคาอันแพงและคุณสมบัติมากมายของโทรศัพทมือถือนั้น
ได อีกทั้งเทคโนโลยี WAP นี้ก็จัดวาเปนเทคโนโลยีใหมซึ่งยังไมมีการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะ
ดานนี้ออกมาเผยแพรแกผูใชบริการ WAP สวนประมวลศัพทภาษาฝรั่งเศสในสาขานี้เทาที่มีอยูใน
ป จ จุ บั น ก็ จ ะเป น ศั พ ท อิ น เทอร เ น็ ต เท า นั้ น ซึ่ ง ยั ง ไม ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาในเรื่ อ งอิ น เทอร เ น็ ต บน
เครือขายไรสาย และผูวิจัยยังพบวาศัพทภาษาฝรั่งเศสหลายคําในประมวลศัพทอินเทอรเน็ตภาษา
ฝรั่งเศสที่มีอยูในปจจุบันเปนศัพทบัญญัติซึ่งไมมีการนําไปใชงานจริง ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวา
การจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP ที่นําเสนอศัพทภาษาฝรั่งเศสซึ่ง
มีการใชกันอยูจริงพรอมใหคําแปลภาษาไทยที่ถูกตองและไดมาตรฐาน นาจะเปนประโยชนตอผู
ตองการใชบริการ WAP หรือสนใจศึกษาเรื่องนี้ รวมทั้งผูที่ทํางานแปลในสาขานี้ดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูที่ตองแปลเอกสารเฉพาะดานนี้จากภาษาฝรั่งเศสมาเปนภาษาไทย จะไดรับประโยชน
อยางมากจากประมวลศัพทฉบับนี้
อนึ่ง แมวาประมวลศัพทเฉพาะดานนี้จะจัดทําขึ้นเปนภาษาฝรั่งเศสแตผูไมรูภาษาฝรั่งเศส
ที่มีอยูเปนจํานวนมากก็สามารถใชประโยชนจากประมวลศัพทนี้ได เนื่องจากในภาษาฝรั่งเศส
ศัพททางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนคํายืมจากภาษาอังกฤษ หรือมิเชนนั้นก็มี
รูปศัพทที่คลายกับคําศัพทภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผูรูภาษาอังกฤษแตไมรูภาษาฝรั่งเศสก็สามารถ
นําประมวลศัพทนี้ไปประยุกตใชงานเพื่อศึกษาความหมายของศัพทและมโนทัศนดานอินเทอรเน็ต
ไรสายระบบ WAP ไดเชนกัน
วัตถุประสงค
สารนิ พ นธ ฉ บั บ นี้ จั ดทํ าขึ้ นโดยมี วัตถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ กษาทฤษฎี แ ละกระบวนการสร า ง
ประมวลศัพท และนําความรูจากทฤษฎีที่ไดมาใชในการสรางประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ไรสายระบบ WAP โดยใชคลังขอมูลภาษาฝรั่งเศสที่รวบรวมมาจากเว็บไซตตางๆ และหนังสือ
ภาษาฝรั่งเศสที่นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP และศึกษา
คนควาขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยี WAP ฉบับภาษาไทยเพื่อใหเกิดความเขาใจที่
กระจางชัดขึ้นและศึกษาการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางดานนี้
สมมติฐาน
1. ศัพทที่ไดจากการประมวลศัพทเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP จาก
คลังขอมูลภาษา โดยใชทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศัพทวิทยา เปนศัพทที่มีมโนทัศนสัมพันธกันอยาง
เปนระบบ และเชื่อมโยงกันเปนความรูเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP
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2. ศัพทภาษาฝรั่งเศสทางดานคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต
สวนมากจะเปนคํายืมมาจากภาษาอังกฤษ
3. มโนทัศนเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรไรสายระบบ WAP ยังมีรูปศัพทภาษาไทยที่ไมครบถวน
สมบูรณ ทําใหตองมีการบัญญัติศัพทภาษาไทยขึ้นใหมหลายคํา
ขอบเขตการวิจัย
เนื่องดวยประมวลศัพทนี้จัดทําขึ้นเพื่อนําไปใชเปนเอกสารอางอิงในการใชศัพทและทํา
ความเขาใจความหมายของศัพทใหแกผูใชทั่วไปหรือผูแปลเอกสาร ซึ่งมิใชผูเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือสารสนเทศ ดังนั้นการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้จะไมเจาะลึกลงไปใน
รายละเอี ย ดของเทคโนโลยี ที่ ส ลั บ ซั บ ซ อ นมากนั ก ซึ่ ง ผู อ า นจะต อ งมี ค วามรู เ ฉพาะทางมาก
พอสมควร แตจะเลือกศึกษาเฉพาะมโนทัศนพื้นฐานที่จะเปนประโยชนแกกลุมผูใชเปาหมาย อัน
ไดแก
1) มโนทัศนหมวดเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP
2) มโนทัศนหมวดเรื่องสถาปตยกรรมของ WAP
3) มโนทัศนหมวดเรื่องการทํางานของ WAP Gateway
4) มโนทัศนหมวดเรื่องเอกสารขอมูลที่รับสงผานระบบ WAP
5) มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอลตางๆที่ใชในการรับสงขอมูลผานระบบ WAP
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
1. ประโยชนตอผูตองการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP
ผูที่ตองการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP แตไมมีความรูความเขาใจเรื่องนี้
สามารถนําประมวลศัพทนี้ไปใชเปนเครื่องมือชวยในการทําความเขาใจความหมายของศัพทและ
มโนทัศนเกี่ยวกับเทคโนโลยี WAP นี้ได
2. ประโยชนตอนักแปล
นักแปล โดยเฉพาะผูที่แปลเอกสารทางดานคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต หรือเทคโนโลยี
การสื่อสารไรสาย จะไดรับประโยชนจากการสรางประมวลศัพทนี้โดยการนําประมวลศัพทนี้ไปใช
เปนทรัพยากรในการทํางานแปล
3. ประโยชนตอคนไทยในประเทศฝรั่งเศส
คนไทยในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะผูที่ตองการไปศึกษาตอที่ประเทศฝรั่งเศส หรือ
นักธุรกิจที่ไปลงทุนในฝรั่งเศส ซึ่งมีความจําเปนตองใชบริการอินเทอรเน็ตผานทางโทรศัพทมือถือ
เพื่อความคลองตัวในการติดตอสื่อสาร จะไดรับประโยชนจากประมวลศัพทนี้อยางมากในฐานะที่
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เปนทรัพยากรชวยอธิบายมโนทัศนการทํางานของอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP และคําศัพท
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. ประโยชนตอผูสนใจทั่วไป
ผูที่สนใจศึกษาเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้ จะไดรับประโยชน
จากการศึกษาครั้งนี้เชนกัน โดยจะใชเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจแนวคิดและความหมาย
ของศัพท ตลอดจนความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ อันจะชวยอํานวยความสะดวกไดมาก
ยิ่งขึ้นแกผูที่ตองศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดานนี้
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บทที่ 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัพทวิทยา
ศัพทวิทยาถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 18 เนื่องดวยในศตวรรษนั้นมีการเผยแพร
วิทยาการความรูอยางกวางขวาง ประกอบกับเทคโนโลยีและการสื่อสารก็พัฒนาขึ้นอยางมาก ศัพท
วิทยาจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอปญหาในการใชศัพทสื่อแทนมโนทัศนทางดานเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งยัง
ไมเปนที่รูจักกัน
ศั พทวิ ท ยาหรื อ ศาสตร ที่เกี่ ย วข องกั บ การศึ กษาและรวบรวมศั พ ท เฉพาะทางนั้ น มิ ใ ช เป น
ศาสตรแขนงใหมเลย แตเพิ่งไดรับการพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ มีระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจนในชวงไมกี่
ทศวรรษที่ผานมานี้เองหรือในทศวรรษที่ 1930 นั่นเอง นอกจากนี้ ศัพทวิทยาก็ยังมีความสําคัญทาง
สังคมและการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศอีกดวย (Sager, 1990: 1)
ความหมายของศัพทวิทยา (Terminology)
คําวา ศัพทวิทยา หรือ Terminology มีความหมายในเชิงนิรุกติศาสตรวา “ศาสตร / การศึกษา
/ ความรูที่เกี่ยวกับศัพท” ซึ่งนักศัพทวิทยาสวนใหญไมเห็นดวยกับการใหนิยามเชนนี้เพราะจะทําใหไป
คลายคลึงกับนิยามของ Lexicology ที่หมายถึง “ศาสตร / การศึกษา / ความรูที่เกี่ยวกับคํา”
สวนในทางประวัติศาสตร เมื่อมีการใชคําวา Terminology เปนครั้งแรกนั้น คําคํานี้หมายถึง
“ชุดคําศัพทเฉพาะ หรือชุดของศัพทที่มีความสัมพันธบางอยางรวมกันและอยูในสาขาวิชาเดียวกัน”
ตอมาความหมายของ Terminology เริ่มแคบลงและหมายถึง “ชุดของศัพทที่มีความสัมพันธกันและ
อยูในสาขาวิชาเดียวกัน อันเปนผลงานจากกิจกรรมการจัดทําประมวลศัพทอยางเปนระบบ”
ปจ จุ บั นความหมายในทางปฏิ บั ติ ข องคํ า ว า Terminology สามารถจํ า แนกออกเป น 3
ความหมาย ดังนี้ (Sager, 1990: 3)
1. หลักปฏิบัติและวิธีการที่ใชในการรวบรวม พรรณนา และนําเสนอศัพท
2. ทฤษฎี อั น ได แ ก พื้ น ฐานความคิ ด ข อ ถกเถี ย ง และข อ สรุป ที่ ใ ช อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ
ระหวางมโนทัศนและศัพท
3. ชุดของคําที่ใชในสาขาวิชาเฉพาะ
ในปค.ศ.1982 สมาคมประมวลศัพท นานาชาติ (The International Association of
Terminology) ไดกําหนดนิยามของ Terminology วาหมายถึง “การศึกษาและการใชระบบของ
สัญลักษณและเครื่องหมายทางภาษาศาสตรที่ใชในการสื่อสารของมนุษยในสาขาวิชาหรือกิจกรรม

6

เฉพาะด าน เริ่ ม แรกนั้ น Terminology จั ดว า เป นสาขาวิ ช าภาษาศาสตร แขนงหนึ่ ง ที่ เ นน เรื่ อ ง
อรรถศาสตร (ระบบของความหมายและมโนทั ศ น ) และเรื่ อ งวัจ นปฏิ บัติ แต ใ นขณะเดี ย วกั น
Terminology ก็จัดเปนสหสาขาวิชาเนื่องจากมีการรับมโนทัศนของสาขาอื่นๆ มาใชดวย สวนในดาน
การนําไปประยุกตใชงานนั้น Terminology เกี่ยวของกับการทําพจนานุกรม (Lexicography) และการ
ใชเทคนิคตางๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sager, 1990: 4)
จากนิยามที่อางอิงมาทั้งหมดนี้ จึงอาจสรุปไดวาคําวา Terminology สามารถแปลเปน
ภาษาไทยได 3 อยาง คือ 1) “ศัพทวิทยา” หมายถึง ศาสตรที่วาดวยการศึกษาเกี่ยวกับศัพทและการ
อธิบายความสัมพันธระหวางมโนทัศนและศัพท 2) “ประมวลศัพท” หมายถึง ชุดของศัพทที่ใชใน
สาขาวิชาเฉพาะเดียวกันและมีความสัมพันธกันทางมโนทัศน ซึ่งประมวลศัพทนี้เปนผลงานซึ่งไดจาก
การศึกษาตามหลักของศัพทวิทยา 3) “การประมวลศัพท” หมายถึง ระเบียบวิธีการจัดทําประมวล
ศัพท
ความเปนมาของศัพทวิทยา
แมวาศัพทวิทยาเพิ่งจะไดพัฒนาใหเปนระบบและมีระเบียบวิธีวิจัยตามหลักทางวิทยาศาสตร
เมื่อไมกี่ทศวรรษมานี้ แตกิจกรรมตางๆในสาขาศัพทวิทยานั้นไดมีการกระทํากันมาตั้งแตกอนหนานั้น
ดังจะเห็นไดจากผลงานวิจัยในศตวรรษที่ 18 ทางดานเคมีของ Lavoisier และ Berthollet กับ
ผลงานวิจัยดานพฤกษศาสตรและสัตววิทยาของ Linné ที่กลาววาความสนใจที่จะตั้งชื่อใหกับมโน
ทัศนทางวิทยาศาสตรไดเกิดขึ้นมานานแลวในกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และตอมาในศตวรรษที่
19 เมื่อนานาประเทศมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรจึงตองวางหลักเกณฑสําหรับการ
บัญญัติศัพทที่ใชเรียกมโนทัศนตางๆในสาขาของตน
ในศตวรรษที่ 18 และ 19 นักวิทยาศาสตรเปนผูนําของสาขาศัพทวิทยา สวนในศตวรรษที่
20 วิศวกรและผูชํานาญดานเทคนิคเปนผูมีบทบาทสําคัญในสาขานี้แทน การพัฒนาและความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีนั้นไมเพียงตองอาศัยการบัญญัติศัพทแทนมโนทัศนใหม
เทานั้น แตยังตองมีการวางขอตกลงวาดวยศัพทที่ใชอีกดวย
Austrian E. Wüster วิศวกรชาวออสเตรีย เปนบิดาแหงศัพทวิทยาสมัยใหมและเปนผูกอตั้ง
Vienna School เชนเดียวกับ D.S. Lotte ชาวรัสเซีย ซึ่งเปนผูกอตั้ง Soviet School of Terminology
ในชวงครึ่งศตวรรษที่ 20 ทั้งนักภาษาศาสตรและนักสังคมศาสตรตางก็ไมไดใหความสนใจ
ตอศัพทวิทยา และในชวงเวลานั้น นักภาษาศาสตรสนใจที่จะสรางทฤษฎีเพื่ออธิบายหลักการเกี่ยวกับ
ภาษาตางๆที่คนเราใชกัน แตไมคอยสนใจศึกษาภาษาในฐานะที่เปนเครื่องมืออยางหนึ่งสําหรับการ
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สื่อสาร (Cabré, 1998: 1-2)
พัฒนาการของศัพทวิทยา
ในชวงกลางศตวรรษที่ 20
พั ฒนาการของศั พ ทวิ ทยาทั้ง ในด านทฤษฎี และการนํา ไป
ประยุกตใชเปนผลมาจากความสนใจของบรรดานักวิทยาศาสตรและผูชํานาญดานเทคนิค
นักวิเคราะหสังคมและวัฒนธรรมมีความเห็นวา ปจจุบันเราอยูในยุคของอารยธรรมสมัยใหม
ซึ่งสิ่งตางๆมากมายลวนเปนผลมาจากเทคโนโลยี ไมวาจะเปนเรื่องวิศวพันธุกรรมหรื อเทคโนโลยี
ชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมชนบทไปสูสังคมอุตสาหกรรมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
อารยธรรม ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ เกิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม มีการกระจายประชากรไปสูภูมิภาค
ตางๆ และแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว ศาสนา และการทํางานที่แตกตางกันออกไป
นั ก มนุ ษ ยวิ ท ยาเรี ย กอารยธรรมใหม นี้ ว า อารยธรรมหลั ง อุ ต สาหกรรม (Post-industrial
Civilization) ในอารยธรรมยุคดังกลาวนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สําคัญๆ 2 ประการ ไดแก
การเปลี่ยนมาเปนสังคมที่เนนการใชเทคโนโลยี และการตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของขาวสาร
ขอมูล การเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการนี้ไดสงผลกระทบตอภาษาและการสื่อสารระหวางบุคคล
และยังทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองสรางผลผลิตใหมๆทางภาษา สรางอาชีพใหมที่เกี่ยวของกับการ
ใชภาษา ตลอดจนคิดคนรูปแบบใหมของการสื่อสารอยางเปนระบบ
ขณะที่ในยุคอุตสาหกรรม มีการเผยแพรการศึกษาและใหควาามสําคัญกับการสื่อสารดวย
ภาษาเขียนมากขึ้น จึงเกิดความจําเปนที่จะตองมีการจัดภาษาใหเปนหมวดหมู และกําหนดรูปแบบ
ภาษาที่เปนมาตรฐาน ดวยเหตุนี้เอง ในแตละภาษาจึงมีระดับของการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
และเกิดแนวคิดเกี่ยวกับ “ภาษามาตรฐาน” ขึ้น
ศัพทวิทยาไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งสงผลกระทบตอความตองการ
ทางภาษา ดังนี้
1. การพัฒนาอยางรวดเร็วของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชวงเวลาที่ผานมา ทําใหเกิด
มโนทัศนใหมๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งลวนตองมีชื่อเรียกแทนมโนทัศนนั้นๆ
2. การพัฒนาทางเทคโนโลยีในสาขาสารสนเทศและการสื่อสารทําใหจําเปนที่จะตองคิดคน
การสื่อสารรูปแบบใหมที่ยังไมเคยมีมากอน และดวยเหตุที่คําศัพทตางๆในภาษาเหลานั้นตองไดรับ
การปรับปรุงตลอดเวลา จึงสงผลใหเกิดกิจกรรมใหมๆเกี่ยวกับภาษาที่เรียกวา อุตสาหกรรมดานภาษา
(Language Industries)
3. การถายโอนความรูและการแลกเปลี่ยนสินคาอันเปนคุณลักษณะสําคัญของสังคมสมัยใหม
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ทําใหเกิดตลาดใหมสําหรับการแลกเปลี่ยนทางการคา วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันทํา
ใหตองใชภาษาของนานาประเทศสําหรับการสื่อสารแลกเปลี่ยนดังกลาว อีกทั้งองคประกอบตางๆ
ของการสื่อสารแลกเปลี่ยน ไมวาจะเปนระบบ หนวยพื้นฐานของการถายโอนนั้นก็จะตองปรับใหได
มาตรฐานดวย
4. เมื่ อ ข อ มู ล ข า วสารมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมาก จึ ง ต อ งมี ก ารสร า งฐานข อ มู ล ที่ ไ ด
ประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตลอดจนตองมีระบบที่ไดมาตรฐานสําหรับจัดเก็บ
ถายโอน และเรียกใชขอมูลซึ่งมีอยูมากมายมหาศาล
5. การพัฒนาสื่อสารมวลชนชวยใหเกิดการเผยแพรศัพทวิทยา และทําใหเกิดคําที่เปนคํา
ทั่วไปและคํ าที่ ใ ชเฉพาะทาง และศั พ ทเ ฉพาะทางได กลายเป นส วนหนึ่งของวั ฒนธรรมเนื่ อ งจาก
สื่อสารมวลชนตางๆ ไดนําศัพทเฉพาะทางนั้นไปใชกันอยางแพรหลาย
6. ความตองการของรัฐบาลทางดานภาษาในการกําหนดใหศัพทวิทยามีกระบวนการที่ได
มาตรฐาน ทําใหตองจัดตั้งองคกรมาบริหารดูแลงานนี้ เมื่อมีการสรางสรรคทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ขึ้น ก็ เกิดการถ า ยโอนความรู แ ละผลผลิตใหม ๆ และมี การยื มศั พ ทท างด านเทคนิคและ
วิทยาศาสตรของตางประเทศมาใชกัน ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณเชนวานี้ นโยบายดานภาษาจึง
ถูกกํ าหนดขึ้นและยังเป นการส งเสริ มให เกิ ดอาชี พใหมที่เกี่ ยวของกับ ภาษา นานาประเทศรวมทั้ ง
ประเทศเล็กๆที่แมจะยังไมมีอิสระทางการเมืองก็รวมมือกันวางแผนเกี่ยวกับภาษา และสงผลใหเกิด
ความตองการผูเชี่ยวชาญดานภาษาจํานวนมาก ศัพทวิทยาจึงมีความสําคัญอยางมากในฐานะที่ชวย
ใหภาษามีความเปนมาตรฐาน (Cabré, 1998: 2-5)
วิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหม
ศัพทวิทยาสมัยใหมเกิดขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ.1930 ณ กรุงเวียนนา จากผลงานของ E. Wüster
บิดาแหงศัพทวิทยาสมัยใหม Wüster ไดนําเสนอวิธีการจัดทําประมวลศัพทอยางเปนระบบ สราง
หลักการทํางานเกี่ยวกับศัพท และวางเคาโครงของระเบียบวิธีประมวลผลขอมูลทางประมวลศัพท
วิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหมแบงออกเปน 4 ยุคดังนี้ (Auger, 1988, cited in Cabré,
1998: 5-6)
1. ยุคเริ่มแรก (The origins) ระหวางป ค.ศ.1930 - 1960 เปนยุคเริ่มตนของพัฒนาการการ
ศึกษาศัพทวิทยา ในยุคนี้สนใจการออกแบบระเบียบวิธีการสรางศัพทอยางเปนระบบ
2. ยุควางโครงสราง (The structuring of the field) ระหวางป ค.ศ.1960 - 1975 เปนยุคที่มี
การพัฒนาคอมพิวเตอรเมนเฟรม (Mainframe Computers) และเทคนิคดานเอกสาร ในยุคนี้ธนาคาร
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ขอมูล (Databank) ไดรับการคิดคนขึ้นมาเปนครั้งแรกเพื่อจัดเก็บขอมูล และเกิดความรวมมือระหวาง
ประเทศในการกําหนดหลักการของกระบวนการสรางประมวลศัพท
3. ยุครุงเรือง (The boom) ระหวางป ค.ศ.1975 - 1985 ในยุคนี้มีการวางแผนดานภาษา
และจัดทําโครงการสรางประมวลศัพท บางประเทศ อาทิ สหภาพโซเวียต อิสราเอล เริ่มออกนโยบาย
ดานภาษาของตน ในชวงเวลานี้ศัพทวิทยาเริ่มมีบทบาทชัดเจนมากขึ้นในการสรางมาตรฐานของภาษา
และคอมพิวเตอรสวนบุคคลเริ่มแพรหลายมากขึ้น จึงทําใหการประมวลผลขอมูลศัพททําไดสะดวก
ยิ่งขึ้น
4. ยุคขยายความรู (The expansion) ระหวางป ค.ศ.1988 จนถึงปจจุบัน เปนยุคที่ศาสตร
คอมพิวเตอรพัฒนาขึ้นมาก ทําใหนักศัพทวิทยาสามารถสรางเครื่องมือและทรัพยากรสําหรับจัดทํา
ประมวลศั พ ท ที่ ต รงตามความต อ งการการใช ง านและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น ในช ว งเวลานี้ เ กิ ด
อุตสาหกรรมดานภาษาขึ้น ซึ่ง ประมวลศัพ ทได เข าไปมีบ ทบาทสําคัญ มากขึ้นในอุ ตสาหกรรมดา น
ภาษานี้ และเกิดความรวมมืออยางกวางขวางในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือใน
การฝกหัดผูจัดทําประมวลศัพท
ทฤษฎีศัพทวิทยา
ทฤษฎีศัพทวิทยาเกิดขึ้นและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ไดเนื่องจากมีการศึกษาปฏิบัติจริง
เพื่อหาวิธีแกปญหาทางภาษาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร
ผลงานที่เปนพื้นฐานของศัพทวิทยาเริ่มตนขึ้นในป ค.ศ.1930 โดยสํานักวิชาที่ศึกษาดานศัพท
วิทยา 3 แหง อันไดแก (Cabré, 1998: 7)
1. The Austrian School (Vienna) เห็นวาศัพทวิทยาเปนสหสาขาวิชาที่ดํารงอยูไดดวยตน
เอง โดยไมขึ้ นกับสาขาวิชาใดๆ และเปนศาสตรที่เกิดขึ้ นมาเพื่อ สนองความตองการของสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. The Soviet School ศึกษาศัพทวิทยาในแงของปรัชญา สนใจเรื่องการแบงระบบ
มโนทัศน และการจัดโครงสรางขององคความรู
3. The Czech School ศึกษาศัพทวิทยาในแงของภาษาศาสตร มองประมวลศัพทวาเปน
สวนประกอบยอยของพจนานุกรม และมองภาษาเฉพาะวาเปนระบบยอยของภาษาทั่วไป
อยางไรก็ดี ทฤษฎีทั่วไปของศัพทวิทยาจะมีพื้นฐานตามแนวคิดของ Austrian School ที่เนน
ความสําคัญของมโนทัศน มโนทัศนสัมพันธ ความสัมพันธระหวางศัพทและมโนทัศน และการกําหนด
ศัพทใหกับมโนทัศน วิธีการทําประมวลศัพทจึงแตกตางจากวิธีการทําพจนานุกรมดวย เนื่องจากการ
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ทําประมวลศัพทจะเริ่มตนจากมโนทัศนกอน แลวจึงกําหนดศัพทใหมโนทัศน แตการทําพจนานุกรม
เริ่มตนที่คํา แลวคอยไปหามโนทัศนของคํา
Pearson (1998: 12) ไดสรุปทฤษฎีศัพทวิทยาจากแนวคิดของ Wüster ไววา สาขาวิชา
เฉพาะประกอบขึ้นจากชุดของมโนทัศนจํานวนมาก ซึ่งจะมีศัพทใชเรียกแทนมโนทัศนเหลานั้น และ
ความสัมพันธระหวางศัพทกับมโนทัศนเปนสิ่งที่ตกลงกันเปนมาตรฐาน มโนทัศนสัมพันธจะนําเสนอ
ออกมาในลักษณะของความสัมพันธรูปแบบตางๆ ซึ่งจะประกอบกันเปนระบบมโนทัศนตามลําดับขั้น
ทฤษฏีศัพทวิทยาคิดขึ้นมาเพื่อสนองตอความจําเปนในการสรางมาตรฐานใหแกประมวลศัพทที่ใชกัน
ในกลุม ผู เชี่ ยวชาญของสาขาวิ ชาเฉพาะต างๆ และวัต ถุ ประสงค ของงานวิ จัยทางศัพ ทวิ ทยาของ
Wüster ก็คือเพื่อสรางมาตรฐานและกําหนดความสัมพันธระหวางศัพทและมโนทัศน
ความแตกตางระหวางประมวลศัพทและพจนานุกรม
ผูคนทั่วไปอาจคิดวาประมวลศัพทและพจนานุกรมไมแตกตางกันนักเพราะตางก็มีการรวบรวม
คําหรือศัพทและใหความหมายของคําหรือศัพทนั้นเชนกัน แตหากเราไดศึกษาอยางจริงจังแลว จะ
พบว า ประมวลศั พ ท แ ละพจนานุ ก รมมี ค วามแตกต า งกั น หลายอย า ง เริ่ ม ต น จากการพิ จ ารณา
ความหมายของประมวลศัพทและพจนานุกรม ก็จะเห็นวาประมวลศัพทและพจนานุกรมแตกตางกัน
เนื่องจากพจนานุกรม หมายถึง ผลผลิตทางภาษาซึ่งเปนการรวบรวมชุดของคํา (Set of words) ที่
เลือกสรรแลว และใหขอมูลเกี่ยวกับคําเหลานั้น ขณะที่ประมวลศัพทเปนการรวบรวมชุดของศัพ ท
(Set of terms) ที่แสดงถึงมโนทัศนในสาขาวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง (Cabré, 1998: 31-32)
นอกจากนี้ Wüster ได เสนอความแตกตางระหวางประมวลศัพ ทกั บพจนานุ กรมไววา
พจนานุกรมจะเริ่มตนจากคํากอนแลวคอยใหความหมาย ขณะที่ประมวลศัพทจะเริ่มตนจากมโนทัศน
กอนแลวจึงกําหนดศัพทที่ใชแทนมโนทัศนนั้น มโนทัศนหลายๆมโนทัศนที่สัมพันธกันก็จะรวมกันเปน
ชุดของมโนทัศนที่มีระบบและโครงสรางชัดเจน การนําเสนอศัพทในประมวลศัพ ทจะนําเสนอโดย
เรียงลําดับตามระบบมโนทัศน ซึ่งตรงขามกับพจนานุกรมซึ่งจะนํ าเสนอโดยเรียงลําดับตามอักษร
(Cabré, 1998: 33-34)
สรุปแลว เราอาจจําแนกความแตกตางระหวางประมวลศัพทและพจนานุกรม โดยพิจารณา
จากหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ (Cabré, 1998: 35-37)
1. ขอบเขต (Domain)
พจนานุกรมเกี่ยวของกับการวิ เคราะหและการอธิ บายความสามารถในการใชคําของผูพู ด
พจนานุกรมจะศึกษาคําทุกคําที่มีอยูในภาษา ในขณะที่ประมวลศัพทมุงศึกษาเฉพาะคําศัพทที่ใชใน
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สาขาวิชาเฉพาะ (เชน ฟสิกส เคมี มนุษยวิทยา เปนตน) หรือในกลุมกิจกรรมวิชาชีพตางๆ (เชน ธุรกิจ
อุตสาหกรรม กีฬา เปนตน) จึงสรุปไดวาขอบเขตของพจนานุกรมครอบคลุมมากกวาและรวมขอบเขต
ของประมวลศัพทดวย จากเกณฑนี้จึงถือวาประมวลศัพทเปนสวนหนึ่งของพจนานุกรม
2. หนวยพื้นฐาน (Basic Unit)
พจนานุกรมเปนการศึกษาคํา ขณะที่ประมวลศัพทศึกษาเฉพาะศัพทเทานั้น ศัพทและคํามี
ทั้งความคลายคลึ งและแตกตา งกัน กล าวคื อ ทั้ง ศัพท และคํ าตา งก็ เป นหน วยที่มีคุณลั กษณะทาง
ภาษาศาสตรเหมือนกัน แตตางกันที่วาศัพทจะใชในขอบเขตเฉพาะดานเทานั้น ดวยเกณฑนี้ เราจึง
เรียกคําที่ใชในสาขาวิชาเฉพาะวา ศัพท
3. วัตถุประสงค (Objectives)
พจนานุ ก รมเกี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาคํ าเพื่ ออธิ บ ายถึ ง ความสามารถในการใช คํา ของผูพู ด
ขณะที่ประมวลศัพทเกี่ยวของกับการศึกษาศัพทเพื่อใชอางอิงถึงมโนทัศนที่มีอยูจริงในโลกนี้
วัตถุประสงคของการทําพจนานุกรมคือเพื่อแสดงหนวยคําของภาษาและนําเสนอตัวอยางการ
ใชงานของคํานั้นเพื่อใหผูใชพจนานุกรมสามารถนําคําเหลานั้นไปใชงานไดจริง สวนการทําประมวล
ศั พ ท เ ป น การพยายามใช ท ฤษฎี และหลั ก การต างๆ ที่เ กี่ ย วข องกั บการเลื อ กและจั ดลํ า ดับ ศั พ ท ใ น
สาขาวิชาเฉพาะเพื่อสรางมาตรฐานใหกับรูปแบบและเนื้อหาของศัพทเหลานั้น และเปนการพยายาม
แสดงใหเห็นถึงสวนประกอบของสิ่งที่มีเกิดขึ้นจริงในสาขาวิชาเฉพาะ กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของ
การทําประมวลศัพทก็คือเพื่อแสดงมโนทัศนและตั้งชื่อใหกับมโนทัศนที่มีอยูในสาขาวิชาเฉพาะดาน
4. วิธีวิทยา (Methodology)
วิธีวิทยาในการทําพจนานุกรมจะเริ่มตนจากสมมติฐานที่เปนทฤษฎีซึ่งจะพิสูจนไดโดยการ
วิเคราะหตัวอยางวาทกรรมของผูพูด ในขณะที่การทําประมวลศัพทไมไดอธิบายพฤติกรรมการใช
ภาษาของมนุษย แตตองการคนหาศัพทเพื่อนํามาใชเรียกมโนทัศนที่มีอยูแลว
ความแตกตางระหวางศัพทและคํา
เนื่องดวยนักศัพทวิทยาหรือผูจัดทําประมวลศัพทสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางศัพทและ
มโนทัศนที่ใชกันในสาขาวิชาเฉพาะใดสาขาหนึ่ง การศึกษาความแตกตางระหวางศัพทและคําจึงมี
ความสําคัญเพราะจะมีสวนชวยใหสามารถแยกแยะศัพทจากคําทั่วไปได
Sager (1990) ไดใหความหมายของศัพท (Term) และคํา (Word) ไวดังนี้
“ The items which are characterized by special reference within a discipline are the
‘terms’ of that discipline, and collectively they forms its ‘terminology’;
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those which function in general reference over a variety of sublanguages are simply
called ‘words’, and their totality the ‘vocabulary’. “ (Sager, 1990: 19)
สวน H. Felber อธิบายความแตกตางของศัพทและคํา ไวดังตอไปนี้
ศัพท (Term) คือสัญลักษณในภาษาที่ใชแทนมโนทัศนหนึ่งมโนทัศนหรือมากกวานั้น มี
ความหมายที่กําหนดไวชัดเจนวามโนทัศนนั้นอยูในตําแหนงใดของระบบมโนทัศน
คํา (Word) มีความหมายไดหลายอยาง ซึ่งยังไมสามารถกําหนดไดชัดเจนจนกวาคําคํานั้น
จะปรากฏในบริบท เพราะความหมายของคําขึ้นอยูกับบริบท (H. Felber, 1983, cited in Pearson,
1998: 14)
ขณะที่ใน ISO 1087 Vocabulary of Terminology ใหความหมายของศัพทและคํา วา
ศัพท (Term) เปนสัญลักษณทางภาษาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใชแทนมโนทัศนที่กําหนดไวในภาษา
เฉพาะสาขาวิชา
คํา (Word) คือหนวยที่เล็กที่สุดในภาษา ซึ่งมีความหมายเฉพาะ และเปนหนวยที่แยกออก
จากสวนอื่นของประโยคได (Pearson, 1998: 14-15)
จากนิยามที่กลาวมาทั้งหมดขางตน จะเห็นวาการอธิบายความหมายของศัพท (Term) และ
คํา (Word) ของนักวิชาการแตละคนแตกตางกันไป และยังหาขอสรุปที่ชัดเจนไมได แตอยางนอยก็ทํา
ใหเราพอจะสรุปคุณสมบัติเบื้องตนของ Term ไดวา เปนสัญลักษณทางภาษาที่ใชแทนมโนทัศน ซึ่งมี
อยูในสาขาวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง และจะตองกําหนดไดวามโนทัศนนั้นอยูในตําแหนงใดของ
ระบบมโนทัศนของสาขาวิชา กระนั้นก็ดี การพิจารณาจากความหมายเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ
สําหรับการแยกแยะความแตกตางระหวางคํา (Word) และ ศัพท (Term) และไมเพียงพอสําหรับการ
วิเคราะหวาเราจะหา Term ไดอยางไร ซึ่งในประเด็นนี้ ผูวิจัยยังไมอธิบายรายละเอียดไวในที่นี้ แตจะ
ขอยกไปกลาวไวในหัวขอ “การดึงศัพท” วาการพิจารณาคัดเลือกศัพทเฉพาะทางนั้นจะมีวิธีการอยางไร
บาง
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บทที่ 3
การเตรียมการเบื้องตนในการจัดทําประมวลศัพท
ในบทนี้จะกลาวถึงการเตรียมการเบื้องตนในการจัดทําประมวลศัพท โดยเริ่มจากการ
กําหนดหัวขอ กลุมเปาหมายและวัตถุประสงค การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท การหาที่
ปรึกษา การรวบรวมขอมูลและการสรางคลังขอมูลภาษา ตลอดจนการดึงศัพทที่จะนํามาศึกษา
ในการจัดทําประมวลศัพท
ในการจัดทําประมวลศัพทนั้น Cabré (1998) ไดนําเสนอระเบียบวิธีในการจัดทํา
ประมวลศัพทไว 2 ประเภทใหญๆ ดวยกัน โดยแบงตามระบบในการจัดทําและจํานวนภาษาที่ใชใน
การทําประมวลศัพท อันไดแก
1. Systematic Searches เปนวิธีการจัดทําประมวลศัพทที่เปนระบบ ใชกับศาสตร
เฉพาะดานมากพอสมควร วิธีการนี้ยังแบงยอยไดอีกสองแบบตามจํานวนของภาษาที่ใชในการ
จัดทํา คือ Systematic Monolingual Searches และ Systematic Multilingual Searches
2. Ad-hoc Searches (Particular Searches) เปนวิธีการที่ผูใชศัพทเฉพาะดานใชแก
ปญหาเฉพาะหนาในการแปลเรื่องที่ไมมีความรูมากอน โดยวิธีการนี้ก็สามารถแบงยอยออกเปน
สองแบบไดเชนกันตามจํานวนของภาษา คือ Ad-hoc Monolingual Searches และ Ad-hoc
Multilingual Searches
วิธีการจัดทําประมวลศัพทแบบนี้ ผูใชศัพทเฉพาะดานจะตั้งคําถาม
หรือขอสงสัยเกี่ยวกับศัพทที่เปนปญหาตอนักศัพทวิทยา เพื่อใหนักศัพทวิทยาชวยแกไขปญหานั้น
โดยทั่วไป การจัดทําประมวลศัพทแบบ Ad-hoc searches จะมีปริมาณศัพทไมมากนัก เพราะ
นักศัพทวิทยาตองศึกษาหาทางแกไขปญหาเกี่ยวกับศัพทไปทีละศัพท
สําหรับการจัดทําประมวลศัพทเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้ ผูวิจัย
เลือกจัดทําโดยใชวิธีการแบบ Systematic Searches ซึ่งเปนวิธีการที่อธิบายขั้นตอนการทําไว
อยางเปนระบบชัดเจน ในการทําประมวลศัพทแบบ Systematic Searches นั้น มีขั้นตอนใหญๆ
ในการจัดทําทั้งหมด 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดขอบเขต (Definition and delimitation of task)
กอนที่จะเริ่มตนงานวิจัยทางประมวลศัพทนั้น ผูวิจัยจะตองกําหนดหัวขอและ
ขอบเขตทางมโนทัศนใหชัดเจน เนื่องจากหากหัวขอหรือขอบเขตทางมโนทัศนที่ศึกษานั้นกวาง
หรือแคบจนเกินไป จะทําใหผูวิจัยตองเสียเวลามาปรับแกหัวขอใหม นอกจากนี้ ตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคในการจัดทํา กลุมเปาหมายที่จะใชประมวลศัพท รวมทั้งกําหนดขนาดของประมวล
ศัพทดวย
2. การเตรียมการ (Preparation of search)
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ขั้นตอนที่สองของการทําประมวลศัพทนี้เปนการรวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆที่
เกี่ยวของกับหัวขอที่ศึกษา การเตรียมการตางๆเพื่อจัดทําประมวลศัพทประกอบดวย
- การหาขอมูลที่จําเปนซึ่งครอบคลุมมโนทัศนทั้งหมดที่จะศึกษา
- การเลือกที่ปรึกษาโครงการ
- การคัดเลือกขอมูลและสรางคลังขอมูล
- การสรางโครงสรางของมโนทัศน
- การนําเสนอขั้นตอนการทํางาน
3. การจัดทําประมวลศัพท (Preparation of the terminology)
ไดแกการคัดเลือกศัพทจากคลังขอมูลภาษา ทั้งนี้การคัดเลือกวาคําใดเปน ศัพท
(Term) นั้นก็ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและขอบเขตทางมโนทัศนที่กําหนดไว ไมจําเปนตองใสศัพททุก
คําที่พบลงในประมวลศัพท จากนั้นจึงนําศัพทที่คัดเลือกไวมาจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
(Extraction Record) และบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Record)
4. การนําเสนอผลงาน (Presentation of work)
เปนการนําประมวลศัพทที่ไดมาจัดทําในรูปแบบที่ผูใชงานสามารถนําไปใชงานได
สะดวกตอไป เชน การทําคําแนะนําสําหรับการใชงานประมวลศัพท หรือดรรชนีคนคํา เปนตน
5. การตรวจสอบ (Revision of work)
ผลงานที่จัดทําออกมาควรมีการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญในศาสตรเฉพาะดานนั้น ผู
เชี่ยวชาญในการจัดทําประมวลศัพทและผูเชี่ยวชาญดานภาษาศาสตร เพื่อใหมั่นใจวาประมวล
ศัพทที่ไดมีความถูกตองสมบูรณ
6. การแกปญหา (Treatment and resolution of problematic cases)
เปนการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในการจัดทําประมวลศัพท

การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท
การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพทนี้ประกอบดวย การกําหนดหัวขอเรื่อง วัตถุประสงค
ในการจัดทํา กลุมเปาหมายของผูใชประมวลศัพท และขอบเขตทางมโนทัศนที่จะศึกษา
1. หัวขอเรื่องของประมวลศัพท
จากที่กลาวไวขางตนนั้นตามหลักของ Cabré ที่วา หัวขอเรื่องของการทําประมวล
ศัพทไมควรกวางหรือแคบจนเกินไป เพราะจะทําใหผูวิจัยตองเสียเวลาทํางานซ้ําซอนเพื่อปรับแก
งาน สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ในตอนเริ่มตนผูวิจัยตองการจะศึกษาศัพททางดานคอมพิวเตอร ซึ่ง
ศาสตรทางคอมพิวเตอรนั้นเปนสาขาที่มีเนื้อหากวางมากเกินไป ไมเหมาะสําหรับการทําประมวล
ศัพทในระดับนี้ จากนั้นผูวิจัยจึงคิดหาหัวขอที่แคบลงมาซึ่งอยูในศาสตรทางคอมพิวเตอร โดย
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จะคํานึงถึงเรื่องที่ผูวิจัยสนใจและพอมีความรูพื้นฐานอยูบางที่จะทําการศึกษาตอไปได และหัวขอ
เรื่องที่ยอยลงมาซึ่งผูวิจัยสนใจอยากศึกษาก็คือเรื่องอินเทอรเน็ต อีกทั้งอินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่ผูวิจัย
ตองใชเปนประจําอยูแลวดวย แตกระนั้นก็ดี การจะทําประมวลศัพทเรื่องอินเทอรเน็ตก็ยังดูวาเปน
หัวขอที่ กวางเกินไป เนื่องจากอิ นเทอรเน็ตมี รายละเอียดมากมายใหไ ดศึกษาไมวาจะเป นเรื่อง
หลักการทํางานของอินเทอรเน็ต การเชื่อมตอเขาเครือขายอินเทอรเน็ต การใชโปรแกรม Internet
Explorer หรือการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนตน จากความสนใจทางดาน
อินเทอรเน็ตนี้เอง ทําให ผูวิจัยเกิดความคิดโยงไปถึงเรื่องอินเทอรเน็ ตที่ใช กันในโทรศัพ ทมือถื อ
เพราะโทรศัพทมือถือเปนอุปกรณสื่อสารที่มีใชกันอยางแพรหลายและสามารถรองรับฟงกชันการ
ทํางานตางๆไดมากมาย รวมทั้งอินเทอรเน็ตดวย เมื่อไดความคิดเชนนี้ ผูวิจัยจึงไปศึกษาขอมูล
จากเอกสารตางๆทั้งในอินเทอรเน็ตและหนังสือเกี่ยวของ เพื่อดูวาอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ
นั้นมีมโนทัศนกวางเพียงพอสําหรับทําประมวลศัพทหรือไม จากนั้นก็ไดคําตอบวาเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตบนเครือขายไรสายของโทรศัพทมือถือซึ่งมีเอกสารมากเพียงพอที่จะทําการศึกษาไดคือ
เทคโนโลยี WAP และเทคโนโลยี WAP ก็มีเนื้อหาเพียงพอไมกวางหรือแคบจนเกินไปสําหรับการ
จัดทําประมวลศัพทในระดับของสารนิพนธนี้ ดวยเหตุนี้เอง การจัดทําประมวลศัพทของผูวิจัยจึง
กําหนดหัวขอวา “เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP”
2. วัตถุประสงคในการจัดทํา
เป นการกํ าหนดว า จะทํ าการศึ กษาเพื่ อจุ ดประสงค ใ ด Cabré (1998) แบ ง
วัตถุประสงคไวเปน 2 แบบ แบบแรกคือ Descriptive มีจุดประสงคเพื่อรวบรวมศัพทในสาขาวิชา
เฉพาะ สวนแบบที่สองคือ Prescriptive มีจุดประสงคเพื่อสรางความนิยมในการใชศัพทโดยระบุ
ศัพทที่แนะนําใหใช
ในการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคเปนแบบ Descriptive
เนื่ อ งจากเป น การนํ า เสนอศั พ ท ใ นสาขาวิ ช าเฉพาะ มิ ใ ช เ พื่ อ สร า งความนิ ย มในการใช ศั พ ท
สํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ทํ า ครั้ ง นี้ ก็ คื อ เพื่ อ รวบรวมศั พ ท ภ าษาฝรั่ ง เศสในหั ว ข อ เรื่ อ ง
อินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP โดยคัดเลือกศัพทจากคลังขอมูลที่รวบรวมมาจากเอกสารที่เผยแพร
บน อินเทอรเน็ตและหนังสือที่ใหขอมูลความรูเรื่องที่ศึกษา แลวนําเสนอศัพทภาษาไทยที่มีการใช
กันอยูจริงในปจจุบันหรือไดมีการบัญญัติขึ้นแลว โดยรวบรวมจากเอกสารในหมวดเรื่อง WAP ทั้ง
ที่จัดพิมพออกมาเปนหนังสือและที่เผยแพรอยูบนอินเทอรเน็ต อีกทั้งยังศึกษาจากอภิธานศัพท
(Glossary) พจนานุกรมศัพทเฉพาะดานดวย การนําเสนอศัพทเฉพาะดานครั้งนี้มีจุดประสงค
เพื่อใหนักแปลสามารถนําไปใชเปนเอกสารอางอิงในการแปลเอกสารที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต
ไรสายระบบ WAP นอกจากนี้ยังมุงประโยชนใหผูสนใจทั่วไปที่ไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแต
ตองการเรียนรูหลักการพื้นฐานของอินเทอรเน็ตไรสาย นําไปใชประกอบการศึกษาคนควาได
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3. กลุมเปาหมาย

เปนการกําหนดวาจะจัดทําประมวลศัพทเพื่อใหกลุมบุคคลใดบางนําไปใชประโยชน
ในการจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้ ไดกําหนดกลุมเปาหมายไว
4 กลุมดังนี้
3.1 ผูตองการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP
ผูที่ตองการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP แตไมมีความรูความเขาใจเรื่องนี้
สามารถนําประมวลศัพทนี้ไปใชเปนเครื่องมือชวยในการทําความเขาใจความหมายของศัพทและ
มโนทัศนเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี WAP นี้ได
3.2 นักแปล
นักแปล โดยเฉพาะผูที่แปลเอกสารทางดานคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต หรือเทคโนโลยี
การสื่อสารไรสาย จะสามารถนําประมวลศัพทนี้ไปใชเปนทรัพยากรในการทํางานแปลได
3.3 ผูสนใจทั่วไป
ผูที่สนใจศึกษาเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้ จะไดรับประโยชน
จากการศึกษาครั้งนี้เชนกัน โดยจะใชเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจแนวคิดและความหมาย
ของศัพท ตลอดจนความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ อันจะชวยอํานวยความสะดวกไดมาก
ยิ่งขึ้นแกผูที่ตองศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดานนี้
3.4 กลุมคนไทยในฝรั่งเศสที่ตองใชบริการอินเทอรเน็ตผานทางโทรศัพทมือถือ
คนไทยในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะผูที่ตองการไปศึกษาตอที่ประเทศฝรั่งเศส หรือ
นักธุรกิจที่ไ ปลงทุ นในฝรั่งเศส ซึ่ง จําเป นตองใชบริการอินเทอรเน็ ตผานทางโทรศัพ ทมือถื อเพื่ อ
ความคลองตัวในการติดตอสื่อสาร
4. ขอบเขตทางมโนทัศน
ในขั้นตอนการกําหนดมโนทัศนนี้ ผูวิจัยเริ่มตนจากการวางขอบเขตทางมโนทัศนไว
อยางกวางๆ กอนวาจะศึกษาเรื่องใดบาง ทั้งนี้โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและกลุมผูใชงานเปาหมาย
ประกอบดวยวาจะตองไมใชมโนทัศนที่เจาะลึกลงไปในเรื่องของเทคโนโลยีที่สลับซับซอนมากนัก
อาทิเชน เรื่ององคประกอบที่จําเปนสําหรับการใชบริการแว็พ (WAP) โครงสรางของโพรโทคอลแว็พ
เปนตน เพราะกลุมเปาหมายของงานนี้มิใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แตเปนกลุมผูใชทั่วไปหรือนัก
แปลซึ่งอาจยังไมมีความรูมากอนเลย จากนั้นจึงทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับมโนทัศนที่วาง
ไวอยางกวางๆในตอนตน แลวทําการดึงศัพทออกมาจากคลังขอมูลภาษา เมื่อคัดเลือกศัพทได
แลว จึงวิเคราะหมโนทัศนของศัพทแตละศัพทจากบริบทของศัพทอยางละเอียดได จนในที่สุดก็
สามารถสรุ ป ขอบเขตทางมโนทั ศ น ข องประมวลศั พ ท ไ ด อ ย า งชั ด เจนตามหมวดเรื่ อ งต า งๆ
ดังตอไปนี้
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-

มโนทัศนหมวดเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP
มโนทัศนหมวดเรื่องสถาปตยกรรมของ WAP
มโนทัศนหมวดเรื่องการทํางานของ WAP Gateway
มโนทัศนหมวดเรื่องเอกสาร WML
มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอล WAP
มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอล WAE
มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอล WSP
มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอล WTP
- มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอล WTLS

การรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการจัดทําประมวลศัพทแบงเปน 3 ประเภทหลัก (Cabré,1998: 116-121)
ไดแก
1. ขอมูลอางอิง (Reference materials)
ขอมูลอางอิงเปนเอกสารที่ใชเพื่อหาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีวิทยา
บรรณานุ ก รมของสาขาวิ ช านั้ น อาจจะเป น งานประมวลศั พ ท ใ นหั ว ข อ เดี ย วกั น หรื อ หั ว ข อ ที่
ใกลเคียง หรืออาจจะเปนคูมือหรือพจนานุกรมในสาขานั้น
ขอมูลอางอิงนี้ประกอบดวยขอมูล 4 ประเภท คือ
1) Documents on documentation คือเอกสารที่เปนเครื่องมือในการสืบคนวามี
เอกสารใดบางที่สามารถนํามาใชประกอบการจัดทําประมวลศัพท เอกสารประเภทนี้ไดแกการคน
จากบรรณานุกรม (bibliographies) คนจากฐานขอมูลเอกสาร (document database) และคน
จากสถาบันดานศัพทวิทยาโดยเฉพาะ
2) Documents on the special subject field หมายถึงเอกสารวาดวยความรู
เฉพาะสาขาวิชา เอกสารชนิดหนึ่งในประเภทนี้ที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับการจัดทําประมวล
ศัพทคือแฟมขอมูลเฉพาะสาขาวิชา (special topic file) เพราะเปนเอกสารที่รวบรวมขอมูลเฉพาะ
ทางในแตละหัวเรื่องจากแหลงตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารเฉพาะทาง บันทึกความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รูปภาพและสื่ออื่นๆ เปนตน ในแฟมขอมูลเฉพาะสาขาวิชานี้ยังอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถาบันเฉพาะทางที่ศึกษาหัวเรื่องนั้นๆ และรายชื่อของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย
3) Documents on term หมายถึงเอกสารที่ใชเพื่อยืนยันวามีการใชศัพทนั้นอยูจริง
ในภาษา เพื่ อตรวจสอบตั วสะกดและความหมายของศั พ ท เพื่ อศึ ก ษาหลั กการใช ง านในทาง
ไวยากรณของศัพทนั้น หรือเพื่อคนควาวาศัพทที่มีการรวบรวมไวในสาขาวิชานั้นๆมีจํานวนมาก
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นอยเพียงใด เปนตน ตัวอยางของเอกสารประเภทนี้ไดแก พจนานุกรมทั่วไป พจนานุกรมเฉพาะ
ทาง สารานุกรม อภิธานศัพท และฐานขอมูลศัพท (terminological databases)
4) Documents on the research method หมายถึงเอกสารที่ใหขอมูลพื้นฐานใน
การจัดทําประมวลศัพท ไดแก คูมือการจัดทําประมวลศัพท วิธีวิทยา และบทความที่เกี่ยวของ
รวมทั้งเอกสารที่กําหนดมาตรฐานสากลในการจัดทําประมวลศัพท เชน ISO 704 ซึ่งเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีในการจัดทําประมวลศัพท เปนตน
สําหรับขอมูลอางอิงที่ใชประกอบการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ คือ
1) หนังสือเฉพาะทางดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP อันไดแก
- เกรียงศักดิ์ หงษชุมแพ. มาตรฐานอินเทอรเน็ตและโปรโตคอล. กรุงเทพมหานคร:
สามยาน.com, 2544.
- ทรงเกียรติ ภาวดี. WAP Wireless Application Protocol. กรุงเทพมหานคร: ซี
เอ็ดยูเคชั่น, 2543.
- นิรันดร ทรงศักดิ์มนตรี. WAP The World In Your Hand ยอโลกไวในมือคุณ.
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543.
- วิโรจน อรุณมานะกุล. ภาษาศาสตรคลังขอมูล. กรุงเทพมหานคร: โครงการ
เผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.
- ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ.
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
- สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร: วิตตี้
กรุป, 2544.
- อนุโชต วุฒิพรพงษ และพันธุเทพ แกวมงคล. สราง WAP Page ดวย WML
Script. กรุงเทพมหานคร: อินโฟเพรส, 2543.
2) พจนานุกรมสาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
- ทักษิณา สวนานนท. พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร ฉบับนิสิตนักศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2544.
- ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2543.
- ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน. ศั พ ท เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ฉบั บราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน.
กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2542.

19

ในการจัดทําประมวลศัพทนั้น การศึกษามโนทัศนของศัพทจากคลังขอมูลภาษา (Corpus)
เพียงอยางเดียวคงไมพอที่จะชวยใหสรางมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) ได เนื่องจาก
ในการสรางมโนทัศนสัมพั นธ ผูจัดทําจะตองเขาใจมโนทัศนของศัพ ททั้งหมดอยางถองแทและ
สามารถอธิ บายภาพรวมทั้ง หมดของมโนทัศนไ ด สํ าหรั บการจัดทําประมวลศั พท เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้ ผูวิจัยก็ตองอาศั ยขอมูล อางอิง ดังกล าวขางตนดวยเพื่อใช
คนควาทําความเขาใจเพิ่มเติม เนื่องจากเอกสารที่รวบรวมมาสรางเปนคลังขอมูลภาษานั้นสวน
ใหญ จั ด ทํ า ขึ้ น มาสํ า หรั บ ผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นคอมพิ ว เตอร ห รื อ ผู ที่ มี พื้ น ฐานความรู ท างด า น
อินเทอรเน็ตมากอนแลว อีกทั้งศัพทหลายคําในคลังขอมูลที่ไมไดระบุความหมายไว ผูวิจัยก็
สามารถไปค น หาจากเอกสารอ า งอิ ง ดั ง กล า วได โดยในบั น ทึ ก ข อ มู ล ศั พ ท (Terminological
Record) จะมีการระบุที่มาของความหมายไวดวย นอกจากนี้ ผูวิจัยยังสามารถศึกษาการใชศัพท
ภาษาไทยจากเอกสารอางอิงตามรายการขางตนนั้นไดอีกดวย
2. ขอมูลเฉพาะสาขาสําหรับการจัดทําประมวลศัพท (Specific materials for
terminographic work)
ขอมูลประเภทนี้คือขอมู ลภาษาพูดหรือภาษาเขี ยนที่เกียวข องกับสาขาวิชานั้นๆ ที่
นํามาเปนแหลงขอมูลในการจัดทําประมวลศัพท (คลังขอมูลภาษา หรือ corpus) ซึ่งในขอมูล
ดังกลาว จะตองพบศัพทที่ผูเชี่ยวชาญสาขานั้นใชสื่อสารกัน ดังนั้น คลังขอมูลภาษาจะตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้
- มีเนื้อหาและมโนทัศนที่กวางขวางครอบคลุมพอที่จะเปนตัวแทนของสาขาวิชา
นั้ น ซึ่ ง ข อมู ล จะมากน อยเพี ย งใดก็ ขึ้น อยู กั บ วั ต ถุ ประสงค ใ นการทํ างานและ
ขอบเขตของหัวขอที่ศึกษาดวย
- ตองเปนขอมูลที่ไมลาสมัย และประกอบดวยศัพทที่ผูเชี่ยวชาญยังใชกันอยูจริงใน
ปจจุบัน
- ตองเปนขอมูลที่ชัดเจนและเดนชัด เพื่อใหสามารถดึงขอมูลที่ตองการออกมาได
ในระหวางจัดทํา
สําหรับรายละเอียดทั้งหมดของขอมูลเฉพาะสาขาที่นํามาสรางเปนคลังขอมูลภาษาเพื่อ
จัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ ผูวิจัยจะขอยกไปกลาวไวในหัวขอ “การสรางคลังขอมูลภาษา”
3. ขอมูลสนับสนุน (Support materials)
ขอมูลสนับสนุนเปนบันทึกที่ทําขึ้นระหวางการจัดทําประมวลศัพท ไดแก
- บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Record) เปนบันทึกที่เก็บศัพทที่พบใน
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เอกสารระหวางการทํางาน โดยจะมีคําศัพท ขอมูลทางไวยากรณ และบริบทของศัพทนั้น รวมทั้ง
แหลงอางอิงของขอมูล
- บันทึกขอมูลศัพท (Terminological Record) เปนบันทึกที่เก็บขอมูลทุกอยางที่
เกี่ ย วกั บ ศั พ ท ซึ่ ง หาได จ ากบั นทึ ก ข อมู ล ศั พ ท เ บื้ องต น และหาเพิ่ ม เติ ม จากข อมู ล อ า งอิ ง ต างๆ
ประเภทของขอมูลในบันทึกศัพทอาจแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคในการจัดทําและการนําไปใช
งาน โดยปกติจะมีขอมูล เชน ศัพท ที่มาของศัพท ขอมูลทางไวยากรณ คํานิยามและที่มาของคํา
นิยาม สาขาวิชาที่ใชศัพทนั้น บริบทของศัพทนั้นและที่มาของบริบท ศัพทอื่น ๆ ที่อางถึงมโนทัศน
เดียวกัน ศัพทที่เทียบเคียงกันไดในภาษาอื่น เปนตน

การสรางคลังขอมูลภาษา
คลั ง ข อมู ล ภาษา หมายถึ ง ข อ มู ล ภาษาเขี ยนหรื อภาษาพู ดที่ เ ป นภาษาที่ ใ ช จ ริ ง ซึ่ ง ถู ก
รวบรวมขึ้นมาในปริมาณที่มาเพียงพอตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่กําหนดขึ้น เพื่อนําคลังขอมูล
นั้นมาใชประโยชนในการศึกษาเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับภาษา (วิโรจน, 2545: 1)
ในการสรางคลังขอมูลภาษา มีสิ่งที่ตองคํานึงถึงดังตอไปนี้ (Pearson, 1998: 56-62)
1. ขนาดของคลังขอมูลภาษา (Size)
การสร า งคลั ง ข อ มู ล ภาษาโดยทั่ ว ไปนิ ย มให มี ข นาดประมาณหนึ่ ง ล า นคํ า ถ า
คลังขอมูลภาษามีขนาดใหญ จะยิ่งทําใหผูสรางประมวลศัพทเห็นตัวอยางการใชศัพทไดดียิ่งขึ้น
แตคลังขอมูลที่จะใชไมจําเปนตองมีขนาดหนึ่งลานคําเสมอไป เพราะขนาดของคลังขอมูลภาษา
ขึ้นกับลักษณะของขอมูลดวย และประการสําคัญที่ควรพิจารณาคือขนาดของคลังขอมูลจะตอง
เพียงพอที่จะเปนตัวแทนสําหรับการศึกษาเรื่องนั้นๆ ดังนั้นหากคลังขอมูลมีขนาดเล็กไมถึงหนึ่ง
ลานคํา แตสามารถครอบคลุมมโนทัศนของทั้งสาขาวิชาก็สามารถนํามาสรางเปนคลังขอมูลได
เชนกัน
ในการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ ใชคลังขอมูลภาษาฝรั่งเศสที่มีขนาดเพียง 64,941
คํา การจัดทําประมวลศัพทเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้มีปริมาณขอมูลที่
จํากัด เนื่องจาก WAP เปนเทคโนโลยีใหมที่เพิ่งมีการรับรองออกมาใชครั้งแรกสุดเมื่อปค.ศ. 1998
และกลุ มบริษัทที่คิดค นเทคโนโลยี WAP ก็ มาจากประเทศที่ใ ชภาษาอังกฤษ เอกสารเฉพาะ
ทางดานนี้โดยสวนใหญจึงเขียนขึ้นเปนภาษาอังกฤษมากกวา
2. หัวขอเรื่อง (Topic)

หั วข อเรื่ องเป นสิ่ ง ที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ดในการเลื อกคลั ง ข อมู ล การคั ดเลื อ กเอกสารที่ จ ะ
รวบรวมมาสรางเปนคลังขอมูลภาษาตองพิจารณาเลือกเฉพาะเอกสารที่มีความเกี่ยวของกับหัวขอ
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เรื่องของประมวลศัพท สําหรับการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะเอกสารที่มี
หัวขอตรงตามขอบเขตทางมโนทัศนที่กําหนดไวเทานั้น
3. ประเภทของเอกสาร (Genre)
หมายถึงประเภทของสิ่งพิมพ เชน เปนหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราการเรียน
เป น ต น ประเภทของเอกสารที่ นํ า มารวบรวมไว ใ นคลั ง ข อ มู ล ส ว นใหญ จ ะเป น บทความบน
อิน เทอร เน็ ต ซึ่ ง มี ทั้ง บทความขนาดยาวและบทความขนาดสั้ น และยัง มี เอกสารประเภทข าว
รวมทั้งหนังสือที่ใหความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP
4. ที่มาของเอกสาร (Origin)

สําหรับการทําประมวลศัพทครั้งนี้ ผูวิจัยจะคัดเลือกขอมูลจากหนังสือ นิตยสาร หรือ
เว็บไซตที่จัดทําขึ้นโดยองคกรที่ศึกษาทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได
ขอมูลเฉพาะดานตรงตามที่ตองการ อาทิเชน นิตยสาร VNUNET ซึ่งเปนนิตยสารภาษาฝรั่งเศส
เฉพาะทางด านเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร แ ละยั ง มี การนํ าเสนอข อมู ลแบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส ล งบน
เว็บไซตดวย จึงชวยใหสะดวกตอการเก็บบันทึกขอมูล หรือองคกร France Telecom ซึ่งเปน
หนวยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบดูแลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง

รายละเอียดของคลังขอมูลภาษา
ในการสรางคลังขอมูลภาษาเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้ ใชขอมูล
จากแหลงขอมูลทั้งสิ้น 30 แหลงขอมูล โดยเปนแหลงขอมูลจากเว็บไซตบนอินเทอรเน็ตจํานวน 28
เว็บไซต และจากหนังสือเฉพาะทางอีก 2 เลม ปริมาณคําทั้งหมดในคลังขอมูลนี้คือ 61,634 คํา
รายละเอียดของคลังขอมูลภาษานี้จะนําเสนอออกมาในรูปของตารางซึ่งประกอบดวย
หัวขอตางๆ ดังนี้
- รหัสอางอิง เปนรหัสที่ใชตั้งชื่อแฟมขอมูลที่มาจากแหลงขอมูลตางๆ
- ที่มาของขอมูล หมายถึงแหลงที่พบขอมูล ซึ่งในที่นี้จะลงเปน URL ของแตละเว็บไซต
ที่ไดบันทึกขอมูลมา หรือแสดงเปนชื่อของหนังสือที่ใช
- วันที่ปรับปรุงแหลงขอมูล แสดงวันที่ที่ไดทําการปรับปรุงขอมูลครั้งลาสุด
- ชื่อเรื่อง แสดงชื่อของเอกสาร
- จัดทําโดย แสดงชื่อของบุคคลหรือองคกรที่จัดทําขอมูลนั้น
- สรุปขอมูล เปนการสรุปเนื้อหาโดยสังเขปของขอมูล
- ขนาดของขอมูล แสดงขนาดของขอมูลเปนกิโลไบต (Kb)
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แหลงขอมูลจากหนังสือเฉพาะทาง
รหัสอางอิง
DROIT AU BUT.txt
ที่มาของขอมูล
Giry, Vincent, and Moulin, Camille. Vos premiers pas avec
WAP et WML. Paris: Editions OEM, 2000.
วันที่ปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2000
ชื่อเรื่อง
L’Internet Mobile, Qu’est-ce que le WAP?, L’environnement
WAP, Les architectures WAP, Le WAP et la sécurité
จัดทําโดย
Vincent GIRY, Camille MOULIN, Editions Osman Eyrolles
Multimedia
สรุปขอมูล
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ อิ น เทอร เ น็ ต ไร ส ายและ
WAP
องคประกอบที่เกี่ยวของในการทํางานของ WAP สถาปตยกรรม
WAP ระบบความปลอดภัยของ WAP
ขนาดของขอมูล
20 Kb
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล

INITIATION.txt
Mann, Steve. Initiation à WAP et WML Guide du
Programmeur. Paris: Editions Eyrolles, 2000.
วันที่ปรับปรุงขอมูล ค.ศ.2000
ชื่อเรื่อง
Introduction au Wap, Le langage WML, WML Script
จัดทําโดย
Steve MANN, President of Creative Digital Publishing Inc.,
an enterprise, specialized in the publication of technical
information of wireless technology
สรุปขอมูล
องคกร Wap Forum ผูคิดคนเทคโนโลยี Wap, คุณลักษณะของ
Wap, สถาปตยกรรม Wap, ภาษา WML และ WML Script
ขนาดของขอมูล
48 Kb

แหลงขอมูลจากเว็บไซต
รหัสอางอิง
auditweb.txt
http://www.auditweb.net/articles/art0300-wap-personnalisation.htm
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล มีนาคม 2000
ชื่อเรื่อง
Le meilleur rôle du WAP : le prolongement de la
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จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง

จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง

personnalisation sur le terrain…
Alain Lefebvre, Vice-president of the SQLI group
อธิบายบทบาทหนาที่ของ WAP
6 Kb
awt.txt
http://www.awt.be/cgi/mob/mob.asp?mob=mob-fr-060

19 พฤษภาคม 2002
WAP (Wireless Application Protocol)
Agence Wallonne des Télécommunications
อธิบายความหมายของ WAP ที่มาของโพรโทคอล WAP และ
ระบบการทํางาน
10 Kb
ccim.txt
http://www.ccim.be/ccim328/wap/wap.html

10 เมษายน 2001
Le protocole WAP, Le langage WML, L’héritage du XML,
Réalités et perspectives du Wap, La structure d’un
document Wap
Van Lancker Luc
อธิบายเกี่ยวกับโพรโทคอล WAP, ภาษา WML และ XML,
โครงสรางของเอกสาร WAP
14 Kb
comment.txt
http://www.commentcamarche.net/wap/wapintro.php3

ค.ศ. 2001
Introduction à la technologie WAP, Fonctionnement de la
technologie WAP, WAP – Le protocole, Introduction au
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จัดทําโดย
สรุปขอมูล

ขนาดของขอมูล

langage WML
Jean-François Pillou
เปนการแนะนําใหความรูเบื้องตนประวัติความเปนมาของ WAP
การทํางานของเทคโนโลยี WAP โครงสรางของโพรโทคอล และ
ภาษา WML
13 Kb

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล

cross.txt

วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

ค.ศ. 2001
Cap sur la mobilité
Thibault VIORT
การนําเทคโนโลยี WAP มาประยุกตใชกับการทํางานขององคกร :
กรณีตัวอย างของบริ ษัท Cross Systems ซึ่ ง เป น องค กรที่ มี
ประสบการณ ความชํ านาญทางด านe-architectures และ eintelligence
16 Kb

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล

http://www.cross-systems.fr/v3-vf/offres/wireless-internet/ofwapqz.htm

cstb.txt
http://www.cstb.fr/wap/demo.html

ไมไดระบุไว
Dossier Internet Mobile
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
บทแนะนําความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ WAP, การใชงาน WAP จาก
ตัวอยางของบริษัท CSTB
7 Kb

รหัสอางอิง
daniel.txt
http://daniel.duchaussoy.free.fr/fr/wap.php3
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล ไมไดระบุไว
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ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล

L’accès à l’Internet sur votre téléphone portable
Daniel
ประวัติความเปนมาของ WAP, การทํางานของโพรโทคอล WAP,
สถาปตยกรรม WAP, WML และ WML Script
8 Kb

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล

epsic.txt
http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/Logiq/Wap2.
htm
วันที่ปรับปรุงขอมูล ไมไดระบุไว
ชื่อเรื่อง
Protocole WAP
จัดทําโดย
Patrick Olivier, EPSIC (Ecole professionnelle de Lausanne)
สรุปขอมูล
รายละเอียดของโพรโทคอล WAP
ขนาดของขอมูล
3 Kb

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล

erin.txt
http://www.erin-it.com/article17f.html

เมษายน 2000
WAP
International City Magazines
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทความสําคัญของ WAP
6 Kb

fil.univ.txt
http://www.fil.univ-lille1.fr/FIL/FORMATIONS/IUP/MIAGE/
Activites/revues_presse/miage2/00-01/01/wap.html
วันที่ปรับปรุงขอมูล ไมไดระบุไว
ชื่อเรื่อง
La technologie WAP
จัดทําโดย
Fil-Univ
สรุปขอมูล
โพรโทคอล WAP และสถาปตยกรรม WAP
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ขนาดของขอมูล

6 Kb

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

Gui1.txt, Gui2.txt, Gui3.txt

ขนาดของขอมูล

http://www.guill.net/reseaux/wap/

ค.ศ. 2002
WAP : Wireless Application Protocol
David Bizeul
อธิบายถึง WAP ในแงของประวั ติความเปนมา ลักษณะการ
ทํางาน สถาปตยกรรม WAP โครงสรางของโพรโทคอล WAP
อย า งละเอี ยด และความรู เ บื้องต นเกี่ ยวกั บ WML และ WML
Script
32 Kb, 33 Kb, 6 Kb

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล

inge.txt

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

le webmestre.txt

ขนาดของขอมูล

http://www.inge-com.fr/site/siteinge.nsf/doc/Infinite_Wap

ค.ศ. 2002
Informations sur le WAP
Inge-Com
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ WAP
4 Kb

http://www.le-webmestre.net/web/cours/wap/cours_1.php

ค.ศ. 2002
WAP
Le Webmestre
ใหขอมูลเบื้องตนเพื่อทําความรูจักอินเทอรเน็ตไรสายและ WAP
และใหความรูเกี่ยวกับภาษา WML
18 Kb
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รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล

Linkware.txt
http://www.linkware.fr/fr/analyseTech/ar006/ar006a_1.html

ค.ศ. 2002
Qu’est-ce que le WAP? Comment fonctionne le WAP? Le
protocole WAP
Linkware
อธิบายวา WAP คืออะไร ทํางานอยางไร และอธิบายโครงสราง
ของโพรโทคอล WAP
5 Kb

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล

lirmm.txt
http://www.lirmm.fr/~ajm/Cours/01-02/DESS_TNI/TER9/
WAP/description/structure/
วันที่ปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2002
ชื่อเรื่อง
Structure du protocole WAP
จัดทําโดย
Le Lirmm
สรุปขอมูล
อธิบายโครงสรางของโพรโทคอล WAP
ขนาดของขอมูล
8 Kb

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

membres.txt
http://www.membres.lycos.fr/pensarquet/WAP/WAP-intro.htm

ขนาดของขอมูล

ค.ศ. 2003
Technologie WAP
Lycos, Inc.
ข อ มู ล เบื้ อง ต น เกี่ ยวกั บ ต น กํ า เนิ ด ข อง เทคโ นโลยี WAP
สถาปตยกรรม WAP โครงสรางของโพรโทคอล WAP ในแตละชั้น
ภาษา XML และ WML
27 Kb

รหัสอางอิง

multimania.txt
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ที่มาของขอมูล

http://www.multimania.lycos.fr/webmaster/topics/technic/wap/wapintroduction1/0/

วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

ค.ศ. 2003
Wap/WML : Tour d’horizon
Jean-Michel BLANCHARD
อธิบายวา WAP คืออะไร ความรูเกี่ยวกับภาษา WML โครงสราง
ของเอกสาร WML
12 Kb

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล

Nouvelliste.txt
http://www.nouvelliste.ch/webguide/wap2.htm

ค.ศ. 2002
Le WAP: Wireless Application Protocol
Nicolas PIQUOT & Virginie GALLAUD
คุณลักษณะของ WAP การใชเทคโนโลยี WAP ประวัติความ
เปนมาของ WAP โครงสรางของโพรโทคอล WAP สถาปตยกรรม
WAP บทสรุปขอดีและขอเสียของ WAP
23 Kb
Parole.txt
http://www.paroledhommes.com/actualites/wap.htm

ค.ศ. 2002
WAP “Wireless Application Protocol”
Parole d’hommes
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกั บ WAP คุณ สมบัติ ขอดี และขอเสียของ
WAP องคประกอบการทํางานของ WAP
2 Kb

รหัสอางอิง
Perso.txt
http://perso.wanadoo.fr/marc.szymanski/cramweb/wapcram.htm
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล ไมไดระบุไว
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ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล

WAP & WML
Wanadoo
คุณลักษณะของ WAP วิธีการใชงาน WAP
เกี่ยวกับภาษา WML และเอกสาร WML
15 Kb

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล

sam-mag.txt

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

sowap.txt

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล

ความรูเบื้องตน

http://www.sam-mag.com/archieves/wap.htm

10 กรกฎาคม 2000
Le WAP, qu’est-ce que c’est?
Nathalie Pelras, Director of FCP TECH NET
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ WAP
7 Kb

http://www.sowap.com/wap-faq.html#1.7

ค.ศ. 2002
La FAQ indépendante sur WAP/WML
Espen Lyngaas
อธิบายวา WAP คื ออะไร และให ขอมู ลเกี่ยวกับภาษา WML,
WML Script เอกสาร WML
25 Kb
station-internet.txt
http://www.station-internet.com/montpellier/formation/doc/wap.doc

20 กรกฎาคม 2000
Le WAP
Station @ Internet & France Telecom
อธิบายความหมาย คุณประโยชนของ WAP การใชงาน WAP
5 Kb
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รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล

vnu-explowap1.txt, vnu-explowap2.txt
http://www.vnunet.fr/explowap.htm , the reference Web site of
new technologies
วันที่ปรับปรุงขอมูล เมษายน 2000
ชื่อเรื่อง
L’explosion WAP
จัดทําโดย
Laure DUMONT, François HERMELLIN, Delphine
SABATTIER, Guy TERRIER
สรุปขอมูล
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ WAP การเจริญเติบโตของ WAP ใน
ประเทศฝรั่งเศส วัตถุประสงคของเทคโนโลยี WAP สถาปตยกรรม
WAP บริการตางๆ ที่ใชไดจาก WAP
ขนาดของขอมูล
55 Kb, 15 Kb

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล

vnu-wap.txt
http://www.vnunet.fr/doss/ent/wap.htm , the reference Web site

of new technologies
วันที่ปรับปรุงขอมูล ค.ศ. 2001
ชื่อเรื่อง
WAP, entre mobiles et Internet.
จัดทําโดย
Bruno Bel
สรุปขอมูล
โพรโทคอล WAP และแอพพลิเคชันที่เกี่ยวของ ความปลอดภัยใน
การทําธุรกรรมผาน WAP
ขนาดของขอมูล
23 Kb
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

WAP-expert.txt
http://www.wap-expert.com/wap.html

ไมไดระบุไว
Le Wap
WAP-Expert
คุณลักษณะของอินเทอรเน็ตไรสาย การสื่อสารแบบ Push การ
ทํางานของ WAP Gateway
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ขนาดของขอมูล

6 Kb

รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

wapisit.txt
http://www.wapisit.net/wap.html
ค.ศ. 2002
Le Wap pour tous
Wapisit
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของ WAP ในปจจุบัน สถาปตยกรรม
WAP โครงสรางในแตละชั้นของโพรโทคอล WAP
8 Kb

ขนาดของขอมูล
รหัสอางอิง
ที่มาของขอมูล
วันที่ปรับปรุงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดของขอมูล

wraptor.txt
http://www.wraptor.fr/fr/produits/index_wapilink.html

ค.ศ. 2002
WAPILINK Enterprise Legacy to WAP
Wapilink
ตัวอยางการวางระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐาน WAP ของ
บริษัท Wapilink สถาปตยกรรม WAP ของบริษัท Wapilink
9 Kb

การดึงศัพท
การดึงศัพทหมายถึงการเลือกศัพทที่พิจารณาแลววาเปนศัพทเฉพาะสาขาวิชาออกมาจาก
คลังขอมูลภาษา เมื่อผูจัดประมวลศัพทไดศึกษาขอมูลจนเขาใจมโนทัศนของสาขาวิชานั้นอยาง
กระจางแจงแลว ก็ตองอานขอมูลทั้งหมดในคลังขอมูลภาษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกศัพทที่พบมา
รวบรวมไวในประมวลศัพท อยางไรก็ตาม เราไมจําเปนตองดึงศัพททุกคําที่มีอยูในคลังขอมูล
ภาษามาสรางไวในประมวลศัพท เนื่องจากศัพทบางคําอาจเปนศัพทของสาขาวิชาอื่นซึ่งไมได
เกี่ยวของกับหัวขอที่ศึกษา ดังนั้นเราควรจะเลือกเฉพาะศัพทที่เกี่ยวของกับหัวขอ และในการดึง
ศัพทนั้น เราตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัยที่ไดกําหนดไวในตอนแรกดวย สิ่งที่
ชวยในการพิจารณาคัดเลือกศัพทเฉพาะทางมีดังตอไปนี้ (Cabré, 1998: 136-137)
1. หลักเกณฑในการดึงศัพท
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1.1 พิจารณาความถี่ของคํา โดยคาดวาหากไมนับรวมคําที่ทําหนาที่ทางไวยากรณ
แลว คําที่มีความถี่สูงในคลังขอมูลจะเปนคําศัพทเฉพาะสาขาที่มีความสําคัญตอมโนทัศนโดยรวม
ของสาขาวิ่ขา
1.2 พิจารณาคําและความสัมพันธระหวางคํานั้นกับระบบมโนทัศนของสาขาวิชา
1.3 ในกรณีของนามวลี ใหพิจารณาวาสามารถแทรกคําไดหรือไม เชน นามวลี
“navigateur WAP” ไมสามารถแทรกคําอื่น เชน du (of the) หรือ de (of) เปน “navigateur du
WAP” หรือ “navigateur de WAP” ได
1.4 ไมสามารถใสคําขยายสําหรับคําที่ประกอบกันเปนวลีได เชน นามวลี
“Conversion des protocoles” ไมสามารถเติมสวนขยาย เชน deux (two) เปน “Conversion
des deux protocoles” ได
1.5 พิจารณาวาคํานั้นๆ มีคําเหมือน (synonym) และคําตรงขาม (antonym) ที่ใชใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือไม เชน “paquet” (ไฟลเอกสาร WML) มีคําที่มีความหมายเหมือนกันคือ
“jeu de cartes” เปนตน
1.6 ในกรณีของนามวลีหรือคําประสม พิจารณาวาเมื่อนําคํามารวมกันแลวเกิดความ
หมายใหม และไมสามารถแปลความหมายหากแยกคําที่มาประสมออกจากกันได
2. วิธีการดึงศัพท
ในการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ จะใช 2 วิธี ดังนี้
2.1 ศึกษาขอมูลทั้งหมดในคลังขอมูลเพื่อทําความเขาใจเบื้องตน และอานเอกสาร
อางอิงเพิ่มเติมเพื่อชวยเสริมความเขาใจที่ถูกตอง แลวอานขอมูลในคลังขอมูลอีกครั้งพรอมเลือก
คําที่คาดวาจะเปนศัพทเฉพาะสาขา โดยใชหลักเกณฑขางตนประกอบการพิจารณา
2.2 ใชรูปภาษาที่ชวยบงชี้วาเปนศัพทเฉพาะสาขา เชน เครื่องหมาย “ “ คํากริยา
est appelé (is called) หรือ intitulé (is called) เปนตน
2.3 ใชโปรแกรมคอนคอรแดนซ (Concordance) ตรวจสอบความถี่ของคําและดูคํา
ปรากฏรวม
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บทที่ 4
การสรางมโนทัศนสัมพันธ การบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
และการบันทึกขอมูลศัพท
การสรางมโนทัศนสัมพันธ
เมื่อไดรวบรวมศัพทจากคลังขอมูลตามที่ตองการแลว ขั้นตอนตอไปก็คือการสรางมโน
สัมพันธ (conceptual network) ของสาขาวิชาเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ และ
จัดโครงสร างของมโนทั ศนเ หลานั้ นให เป นหมวดหมู อย างมี ระบบ มโนทั ศน สั มพั นธจ ะชวยให
มองเห็นขอบเขตที่ชัดเจนในการสรางประมวลศัพท เขาใจความสัมพันธระหวางสวนประกอบของ
สาขาวิชาที่ตองการ
มโนทัศนสัมพันธประกอบไปดวยมโนทัศน (Concept) ที่มีศัพท (Terms) เปนสัญลักษณ
แทนมโนทัศนเหลานั้น อยางไรก็ตาม นักศัพทวิทยา เชน Cabrè (1998) มองวา มโนทัศนมีความ
เปนอิสระจากศัพทและเกิดขึ้นมากอนศัพท การสรางมโนทัศนสัมพันธคือการดึงเอามโนทัศน
ทั้งหมดของศาสตรเฉพาะดานออกมาแลวใชศัพทเปนสัญลักษณในการสื่อมโนทัศนนั้นๆ ออกมา
โดยมีการอธิบายอยางชัดเจนถึงองคประกอบของมโนทัศนนั้นๆ และความสัมพันธที่มีกับมโนทัศน
อื่นๆ การอธิบายนี้อาจทําดวยการเขียนอธิบายเปนตัวอักษร (Verbal Forms) หรือดวยสื่ออื่นๆ
(Nonverbal Visual Forms) เชน แผนภาพ หรือรูปภาพ เปนตน แตโดยมากจะใชประกอบกัน
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบหลักๆ ดังตอไปนี้ (Sager,
1990: 29-37)
1. ความสัมพันธแบบมาตรฐาน (traditional relationships) เปนรูปแบบความ
สัมพันธพื้นฐานที่พบมากในประมวลศัพทตางๆ โดยสามารถแบงเปนความสัมพันธประเภทยอยๆ
ไดดังนี้
1.1 ความสัมพันธแบบทั่วไป (generic relationships) เปนความสัมพันธที่แสดง
ลําดับชั้น และทําใหมองเห็นวามโนทัศนหนึ่งๆ จัดอยูในประเภทเดียวกับมโนทัศนใดบาง นับเปน
สวนหนึ่งของมโนทัศนใดที่มีขอบเขตกวางกวาซึ่งเรียกวา superordinate และมีมโนทัศนใดที่มี
ขอบเขตแคบกวาซึ่งเรียกวา subordinate ความสัมพันธแบบทั่วไปสามารถแสดงใหเห็นไดชัดเจน
โดยใชสูตรตอไปนี้
X เปน A ประเภทหนึ่ง
หรือ X, Y และ Z ตางก็เปน A ประเภทหนึ่ง
หรือ A มีมโนทัศนที่เฉพาะเจาะจงไดแก X, Y และ Z
หรือ A มีประเภทยอยคือ X
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ตัวอยางความสัมพันธแบบทั่วไป เชน กุหลาบ ทิวลิป ลิลลี่ (Subordinate) ลวน
จัดวาเปนดอกไม (Superordinate) แตกุหลาบ ทิวลิป และลิลลี่ ตางก็มีคุณลักษณะเฉพาะตัว
แตกตางกันซึ่งทําใหจัดเปนดอกไมคนละชนิด
1.2 ความสัมพันธแบบสวนประกอบ (partitive หรือ whole-part relationships)
แสดงให เ ห็ น ความเกี่ ย วข อ งระหว า งมโนทั ศ น ที่ ป ระกอบด ว ยส ว นต า งๆ มากกว า หนึ่ ง ส ว น
ความสัมพันธแบบนี้สามารถอธิบายไดโดยใชสูตรตอไปนี้
X เปนสวนประกอบของ Y
หรือ X, Y และ Z เปนสวนประกอบของ A
หรือ A มีสวนประกอบคือ X
หรือ A มีสวนประกอบคือ X, Y และ Z
ตัวอยางความสัมพันธสัมพันธแบบสวนประกอบ เชน กลีบ เกสร ใบ กาน เปน
สวนประกอบของดอกไม
1.3 ความสัมพันธแบบหลายขั้ว (polyvalent relationships) แสดงถึงมโนทัศนที่
มโนทัศนหนึ่งอยูไดมากกวาหนึ่งลําดับขั้น ตัวอยางเชน ใบ กาน เปนสวนประกอบของทั้งดอกไม
และตนไม
2. ความสัมพันธแบบซับซอน (complex relationships) ใชอธิบายรูปแบบความ
สัมพันธที่ไมสามารถอธิบายไดโดยใชความสัมพันธแบบมาตรฐาน เชน มโนทัศนที่ประกอบดวย
ความสัมพันธมากกวาหนึ่งรูปแบบ
ตัวอยางความสัมพันธแบบนี้มีไดหลายกรณี
Cause – Effect
เชน Explosion – Fall-out
Material – Product เชน Steel - Girder
Material – Property เชน Glass - Brittle
Material – State
เชน Iron - Corrosion
Process – Product เชน Weaving - Cloth
Process – Instrument เชน Incision - Scalpel
Process – Method เชน Water Recharge – Water Injection
Object – Material
เชน Bridge - Iron
Object – Quality
เชน Petrol – High Octane
Object – Operation เชน Drill bit - Drilling
Object – Characteristic เชน Fuel - Smokeless
Activity – Place
เชน Coalmining – Coalmine
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ในการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ ไดใชรูปแบบความสัมพันธทั้งสิ้น 8 รูปแบบดวยกัน และ
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบมโนทัศนสมั พันธแบบตางๆ ที่ใชในประมวลศัพท
รหัสเรียก

รูปแบบความสัมพันธ

คําอธิบายและตัวอยาง

GS

Generic – Specific

แสดงความสัมพันธแบบมีลําดับขั้น กลาวคือมโนทัศนหนึ่ง
เปนประเภทยอยของอีกมโนทัศนหนึ่ง หรือมีขอบเขตแคบ
กวาอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน user-agent แบงไดเปน 2 ชนิด
คือ WTA user-agent และ WML user-agent
แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนผูประดิษฐคิดคนให
เกิดอีกมโนทัศนหนึ่งขึ้นมา เชน WAP Forum เปนองคกร
ที่ประดิษฐคิดคนเทคโนโลยี WAP

IP

Inventor – Product

MP

Material – Product

แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุดิบหรือสิ่งทีใ่ ช
ในการสรางใหเกิดอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน การสราง carte
แตละสวนตองใชภาษา WML

OO

Object – Operation

แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนหนาที่การทํางาน
ของอีกมโนทัศนหนึง่ เชน passerelle WAP (WAP
gateway) มีหนาทีใ่ นการ conversion des protocoles
(การแปลงโพรโทคอล)

OP

Operation – Method

แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนการทํางานอยางใด
อยางหนึง่ และอีกมโนทัศนกเ็ ปนวิธีการของการทํางานนั้น
เชน conversion des protocoles มีวิธกี ารดังนี้คือ coder
และ décoder ซึ่งหมายถึงการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล

OrMo

Original – Modified

PO

Protocal – Operation

แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนผลิตภัณฑดั้งเดิมที่
ไดรับการคิดคนขึ้นมากอนและเปนตนแบบใหอีกมโนทัศน
หนึ่งซึ่งพัฒนาหรือแกไขดัดแปลงมาจากมโนทัศนแรก เชน
ภาษา WML พัฒนาขึ้นโดยมีตนแบบมาจากภาษา XML
แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนบทบาทการทํางาน
ของอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน โพรโทคอล WSP ทําหนาที่
จัดการเกี่ยวกับการสราง session

WP

Whole – Part

แสดงความสัมพันธแบบสวนประกอบ กลาวคือมโนทัศน
หนึ่งเปนสวนประกอบของอีกมโนทัศนหนึ่ง เชน WAP
ประกอบดวยโพรโทคอลยอย 5 ชั้น ไดแก WAE, WSP,
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WTP, WTLS, WDP

การบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Record)
ตามทฤษฎีการจัดทําประมวลศัพทของ Cabré (1998) หลังจากการเตรียมการเบื้องตน
รวบรวมขอมูล ดึงศัพท และวิเคระหมโนทัศนสัมพันธแลว ขั้นตอนตอไปก็คือ การบันทึกขอมูล
ตางๆเกี่ยวกับศัพทนั้นเทาที่คนพบจากคลังขอมูลภาษาลงไปในแบบบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
(Extraction Record) โดยอาศัยขอมูลจากบริบทที่ศัพทนั้นปรากฏเปนหลัก
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนของการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
1. French Term (ศัพทฝรั่งเศส) หมายถึงศัพทที่พบในคลังขอมูลภาษาฝรั่งเศส
โดยจะบันทึกศัพทในรูปปกติ กลาวคือถาเปนคํานาม จะบันทึกในรูปเอกพจน และถาเปนคํากริยา
จะบันทึกในรูป infinitive ศัพทที่นํามาบันทึกไวคือศัพททุกศัพทที่พบในคลังขอมูลภาษาวาสื่อถึง
มโนทัศนนั้นๆ ซึ่งอาจมีไดหลายศัพท ตัวอยางเชน paquet, jeu de cartes, deck ซึ่งลวนแลวแต
ใชสื่อถึงมโนทัศนเดียวกัน ดังนั้นในชองศัพทฝรั่งเศสจึงปรากฏศัพททั้งสามนี้
2. Number of Record (หมายเลขบันทึก) ใสเรียงไปตามลําดับ โดยใหขึ้นตนดวย ER
(Extraction Record) แลวตามดวยตัวเลข เชน ER 01 หมายถึง บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนลําดับที่
หนึ่ง
3. Thai Equivalent (ศัพทไทย) แสดงศัพทเทียบเทาภาษาไทยตามที่พบในหนังสือ
หรือเอกสารอางอิงตางๆ
4. Source of Thai Equivalent (ที่มาของศัพทไทย) ไดแกเอกสารอางอิงฉบับภาษาไทย
อันไดแกหนังสือเฉพาะทางและพจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรากฏ
คําแปลของของศัพทนั้น ในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนนี้ใชเอกสารอางอิงที่แสดงศัพท
ไทยทั้งหมด 7 เลม (รายชื่อหนังสืออางอิงทั้งหมดสามารถดูไดที่ภาคผนวก ค บันทึกขอมูลศัพท)
5. Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ) แสดงหมวดคํา (part of
speech) ของศัพทนั้น เชน คํานาม คํากริยา เปนตน
6. Features (รายละเอียดของศัพท) หมายถึงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับศัพทนั้นที่ไดจาก
บริบทของศัพทที่ปรากฏในคลังขอมูลภาษาเทานั้น ขอมูลสวนนี้บางครั้งอาจนํามาใชเปนนิยาม
ของศัพทไดเลย แตโดยมากแลวจะเปนเพียงการวิเคราะหขอมูลศัพทที่ปรากฏในการใชงานจริง
จากคลังขอมูลภาษาเทานั้น
7. Concetual Relation (มโนทัศนสัมพันธ) แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ
พรอมคําอธิบาย
8. Context (บริบทที่พบศัพท) หมายถึงตัวอยางประโยคที่พบศัพทนั้น โดยจะบันทึก
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เปนประโยคที่สมบูรณ เพื่อใหผูใชประมวลศัพทไดเห็นตัวอยางการใชศัพทที่ชัดเจน พรอมระบุที่มา
ของบริบท
ในการดึงบริบทจากคลังขอมูลภาษา ผูวิจัยจะใชคําสั่ง Word Search ในโปรแกรม Win
Concordance ซึ่งแสดงใหเห็นบริบททั้งหมดของแตละศัพท จากนั้นจึงคัดเลือกบริบทที่จะนํามา
เปนตัวอยางการใชศัพท โดยพิจารณาจาก Defining Context กอนเพราะเปนบริบทที่แสดงขอมูล
ในดานความหมายของศัพท หากไมมี Defining Context จึงคอยใช Metalinguistic Context
(บริบทที่ใหขอมูลเกี่ยวกับศัพทในลักษณะที่เปนหนวยภาษา) หรือ Testimonial Context (บริบทที่
แสดงวาศัพทนั้นปรากฏในบริบทและไมไดใหขอมูลอื่น)
ภาพที่ 1 แบบฟอรมบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน
1

2

3
4
5
6
7
8
1 = French Term (ศัพทฝรั่งเศส)
2 = Number of Record (หมายเลขบันทึก)
3 = Thai Equivalent (ศัพทไทย)
4 = Source of Thai Equivalent (ที่มาของศัพทไทย)
5 = Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ)
6 = Features (รายละเอียดของศัพท)
7 = Conceptual Relation (ความสัมพันธกับมโนทัศนอื่น)
8 = Context (บริบทที่พบศัพท)

การบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Record)
เมื่อรวบรวมขอมูลจากคลังขอมูลภาษามาบันทึกไวในบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและ
ขอมูลศัพทเบื้องตนแลว ขั้นตอนตอมาในการจัดทําประมวลศัพทก็คือการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
(Terminological Record) ในการจัดทําประมวลศัพทนั้น ผูจัดทําแตละคนอาจกําหนดรูปแบบ
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ของบันทึกขอมูลศัพทแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคการใชงาน กลุมเปาหมาย และขอจํากัด
ตางๆ
อยางไรก็ตาม ประเภทของขอมูลพื้นฐานที่มักจะมีการบันทึกไวในประมวลศัพท มีดังนี้
(Sager, 1990: 143)
1. ขอมูลอางอิง (Source Information) ไดแก รายการอางอิงของศัพท นิยาม ตัวอยาง
และอื่นๆ
2. ศัพท (Entry Terms) เปนสวนที่ใชในการคนมากที่สุด รูปแบบที่ใชจึงควรสอดคลอง
กับการใชงานมากที่สุด
โดยปกติจะเปนรูป full form และมีรูปไวยากรณตามที่ใชกันใน
พจนานุกรม คือคํานามอยูในรูปเอกพจน ถาเปนคํากริยาตองอยูในรูป infinitive เปนตน
3. รูปภาษาและมโนทัศน (Semantic and Conceptual Specification) ไดแก นิยาม
(definition) ความสัมพันธกันมโนทัศนอื่น (relationship) หมวดเรื่อง (subject field) ขอมูลการใช
ศัพท (scope note) ซึ่งรวมถึงขอจํากัด ขอยกเวนตางๆในการใชศัพทนั้น
4. ขอมูลทางภาษาศาสตร (Linguistic Specification) เชน ตัวยอ (abbreviation)
คําเหมือน (synonym) คําตรงขาม (antonym) ขอมูลทางไวยากรณ (grammatical category)
เชน รูปของไวยากรณ (คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท เปนตน)
5. ขอมูลการใชงานจริง (Pragmatic Specification) เชน บริบทที่พบการใชศัพท
(context) หรือขอสังเกตการใชงาน (usage note) ซึ่งบอกขอมูลเกี่ยวกับการใช เชน เปนคําแสลง
เปนภาษาพูด เปนตน
6. ขอมูลจัดระบบ (Administrative Information) เชน หมายเลขของบันทึก (record
number) ผูแตง (author) วันที่บันทึก (record date) เปนตน
7. ศัพทภาษาตางประเทศที่มีความหมายเทียบเคียงกัน (Foreign Language
Equivalent)
ในการบันทึกขอมูลไวในแบบบันทึกขอมูลศัพทนั้น
ผูวิจัยไมจําเปนตองนําเสนอขอมูล
ทั้งหมดที่รวบรวมไดจากคลังขอมูลภาษาหรือบันทึกรวมมโนทัศนสัมพันธและขอมูลศัพทเบื้องตน
แตควรเลือกบันทึกเฉพาะขอมูลที่จะเปนประโยชนตอผูใชงานและสนองตอบตอวัตถุประสงคใน
การเปนคูมือใชงานศัพทเฉพาะดานและเครื่องมือสําหรับนักแปลนักวิชาการไดดวย เมื่อพิจารณา
จากปจจัยเหลานี้แลว ผูวิจัยจึงเลือกกําหนดประเภทของขอมูลที่จะบันทึกไวในบันทึกขอมูลศัพท
ดังนี้
1. French Term (ศัพทฝรั่งเศส) รูปแบบของศัพทที่นํามาบันทึกไวจะอยูในรูปปกติ เชน
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ถาเปนคํานาม จะบันทึกเปนรูปเอกพจน และถาเปนคํานามเพศชายจะใสวงเล็บกํากับวา (m.)
และคํานามเพศหญิงจะกํากับไววา (f.) สวนคํากริยาก็จะอยูในรูป infinitive เปนตน
2. Number of Record (หมายเลขบันทึก) ใสเรียงไปตามลําดับ โดยใหขึ้นตนดวย TR
(Terminological Record) แลวตามดวยตัวเลข เชน TR 01 หมายถึง บันทึกขอมูลศัพทลําดับที่
หนึ่ง
3. Thai Equivalent (ศัพทไทย) เปนศัพทภาษาไทยที่คนพบวามีการใชอยูจริง โดยอาง
อิงจากหนังสือตางๆ
และจะระบุรหัสของหนังสือที่มีการใชศัพทนั้นใสไวในวงเล็บขางทายศัพท
สวนมโนทัศนใดที่ยังไมมีศัพทไทยหรือมีใชอยูเดิมแตไมเหมาะสม ผูวิจัยจะบัญญัติศัพทขึ้นใหม
และอธิบายวิธีการบัญญัติศัพทนั้นไวในสวนของ Note
4. Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ) ขอมูลนี้จะระบุวาศัพทนั้นอยูในรูป
ไวยากรณใด เชน เปนคํานาม (noun) คํากริยา (verb) คําวิเศษณ (adjective) เปนตน
5. Subject Field (หมวดเรื่อง) หมวดเรื่องเปนการแจกแจงกลุมของศัพทในประมวล
ศัพท เปนขอมูลที่ชี้ใหเห็นวาศัพทแตละคําอยูในหมวดเรื่องใดบาง เพื่อความสะดวกและเปนการ
ยืนยันความถูกตองในการใชงาน
6. Definition (นิยาม) ผูทําวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทโดยอางอิงขอมูลจากคลังขอมูล
ภาษาเปนหลัก
ในกรณีที่ไมสามารถหานิยามจากคลังขอมูลภาษาไดหรือขอมูลจากคลังขอมูล
ภาษาไมชัดเจนหรือไมเพียงพอสําหรับการเขียนนิยาม
ผูวิจัยก็ตองรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจาก
หนังสืออางอิงตางๆเพื่อใหไดรายละเอียดครบถวนสมบูรณที่จะนํามากําหนดนิยาม สําหรับที่มา
ของนิยามจะระบุไวในวงเล็บขางทายนิยาม โดยใสเปนรหัส [DEF XX]
7. Illustration (ตัวอยางการใชศัพท) ตัวอยางการใชศัพทในบันทึกขอมูลศัพทนี้จะเนนวา
เปนตัวอยางที่แสดงการใชงานไดชัดเจนที่สุด แตไมไดนํามาใชเปนบริบทในการหานิยามเชนใน
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน ดังนั้นตัวอยางนี้อาจไมใช
Defining context
แตอาจเปน
Metalinguistic context หรือ Testimonial context ก็ได
8. Linguistic Specification (รูปศัพทอื่น) ขอมูลในสวนนี้ คือรูปศัพทอื่นๆ ที่สื่อถึงศัพท
หลัก เชน ตัวยอ (Abbreviation) คําเหมือน (Synonym) คําตรงขาม (Antonym) เปนตน
9. Note (หมายเหตุ) เปนขอมูลสวนที่ระบุวาศัพทนั้นมีลักษณะการใชงานแตกตางจาก
ศัพทอื่นเปนพิเศษอยางใดหรือไม
หรือสําหรับศัพทที่ตองบัญญัติขึ้นใหมก็จะเปนการอธิบาย
วิธีการบัญญัติศัพท
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ภาพที่ 2 แบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพท

1

2

3
4
5
6
7
8
9
1 = French Term (ศัพทฝรั่งเศส)
2 = Number of Record (หมายเลขบันทึก)
3 = Thai Equivalent (ศัพทไทย)
4 = Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ)
5 = Subject Field (หมวดเรื่อง)

6 = Definition (นิยาม)
7 = Illustration (ตัวอยางการใชศัพท)
8 = Linguistic Specification (รูปศัพทอื่น)
9 = Note (หมายเหตุ)
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บทที่ 5
บทสรุป
สรุปผลการวิจัย
การจัดทําวิจัยประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
นําเสนอทฤษฎีและกระบวนการสรางประมวลศัพทอยางเปนขั้นตอน และประยุกตนําทฤษฎีที่ได
ศึกษามาจัดสรางประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP
สารนิพนธฉบับนี้
ประกอบด ว ยเนื้ อ หาสองส ว นหลั ก ๆด ว ยกั น ส ว นแรกเป น บทนํ า ว า ด ว ยความเป น มาและ
ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค สมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการวิจัย ตลอดจนความเปนมาและพัฒนาการของศาสตรดานศัพทวิทยา สวนที่สอง
จะนําเสนอขั้นตอนการจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP อยางละเอียด
ผูวิจัยไดเลือกใชระเบียบวิธีของ Cabré เปนแบบอยางในการจัดทําประมวลศัพท เนื่องจากเปน
ทฤษฎีที่แบงขั้นตอนการจัดทําไวอยางเปนระบบชัดเจนและงายตอการนํามาประยุกตปฏิบัติจริง
การจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้จะเริ่มตั้งแตการเตรียมการ
เบื้องตนซึ่งประกอบดวยการกําหนดหัวขอ กลุมเปาหมายและวัตถุประสงค การกําหนดขอบเขต
ของประมวลศัพท การหาที่ปรึกษา การรวบรวมขอมูลและการสรางคลังขอมูลภาษา และการดึง
ศัพท จากนั้นจึงเปนการสรางมโนทัศนสัมพันธ การบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และสุดทายจึงนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดจากบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนมาสรุปนิยามของศัพทและกําหนดศัพทภาษาไทย
ใหแกมโนทัศนที่ยังไมมีศัพทเรียกเปนภาษาไทย แลวจัดทําเปนบันทึกขอมูลศัพท ผลงานประมวล
ศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP ที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้อันประกอบดวยบันทึกขอมูล
ศัพทเบื้องตนและบันทึกขอมูลศัพทจะนําเสนอไวในสวนของภาคผนวก ข และ ค ตามลําดับ
อุปสรรคในการวิจัย
อุปสรรคในการวิจัยประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP ครั้งนี้มาจาก
ปญหาที่พบในขั้นตอนตางๆของการจัดทํา ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดเปนประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1. ปญหาเรื่องทรัพยากรสําหรับสรางคลังขอมูลภาษามีจํากัด
การสรางคลังขอมูลภาษาสําหรับจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสาย
ระบบ WAP มีปญหาในดานทรัพยากรขอมูลที่มีอยูจํากัด เนื่องจากเทคโนโลยี WAP คิดคนขึ้น
โดยองคกรที่มาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก สงผลใหเอกสารเฉพาะดานนี้สวนใหญจะ
เผยแพรออกมาเปนภาษาอังกฤษ และแมวาเอกสารเฉพาะทางเกี่ยวกับ WAP นี้จะมีการจัดทํา
ออกมาเปนภาษาฝรั่ง เศส แตก็มีปริ มาณไมม าก และส วนมากเรี ยบเรียงมาจากต นฉบับที่เ ป น
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ภาษาอังกฤษอีกที ขอมูลเกือบทั้งหมดที่ใชสรางคลังขอมูลภาษาในการวิจัยครั้งนี้รวบรวมมาจาก
เอกสารบนเว็บไซต และขอมูลที่ไดจากตําราเฉพาะทางเกี่ยวกับ WAP นั้นมีอยูเพียง 2 เลมเทานั้น
และตําราทั้งสองเลมนี้ผูวิจัยก็ตองสั่งซื้อมาจากประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากในประเทศไทยตํารา
เฉพาะทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมฉบับภาษาฝรั่งเศสนั้นมีอยูนอยมาก หากตองการหาขอมูลดาน
เทคโนโลยีที่เปนภาษาฝรั่งเศส โดยสวนมากจะหาไดจากเว็บไซตหรือนิตยสารเฉพาะทาง ดวย
เหตุนี้ ทําใหผูวิจัยตองใชเวลานานมากในการคัดเลือกและรวบรวมขอมูลมาจัดทําคลังขอมูลภาษา
2. ปญหาเรื่องความรูพื้นฐานของผูทําวิจัย
ในการจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ ผูวิจัยพบวาผูจัดทําประมวลศัพทตองมีความรู
เฉพาะทางในหั วเรื่องที่ศึกษาเปนอยางดี เนื่องจากในขั้นตอนการดึง ศัพท การสร างมโนทัศน
สัมพันธ ผูวิจัยตองอาศัยความรูเฉพาะทางนั้นเพื่อทําความเขาใจมโนทัศนโดยรวมทั้งหมดและ
สามารถวิ เคราะห ความสัม พั นธ ระหว า งมโนทั ศน ตางๆได การที่ ผู วิจั ย ไม ใ ชผู เ ชี่ ยวชาญสาขา
คอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ทําใหผูวิจัยตองใชเวลาคนควาขอมูลเพิ่มเติมมากขึ้นใน
การจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้
3. ปญหาในขั้นตอนการดึงศัพท
ในขั้นตอนการดึงศัพท ผูวิจัยใชโปรแกรม Win Concordance ชวยดึงศัพทที่คาดวา
เปนศัพทเฉพาะทางพรอมแสดงบริบทของศัพทนั้นออกมาจากคลังขอมูลภาษา แตบางครั้งบริบท
ของศัพทที่ไดจากคลังขอมูลนั้นก็ยังไมเพียงพอในการแยกแยะวาเปนศัพทเฉพาะทางหรือไม ผูวิจัย
แกปญหานี้โดยหาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารอางอิง และขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
4. ปญหาเรื่องการใชโปรแกรม Win Concordance
ในการใชโปรแกรม Win Concordance เพื่อดึงศัพทและบริบทของศัพทนั้น ผูวิจัยพบ
ปญหาวาโปรแกรม Win Concordance ไมสามารถประมวลผลขอมูลเปนภาษาฝรั่งเศสได
ครบถวนสมบูรณ เพราะโปรแกรมนี้จะไมสามารถแสดงอักขระพิเศษที่มีอยูในภาษาฝรั่งเศสได
เชน เครื่องหมาย accent aigu (é) หรือ accent grave (è) เปนตน เมื่อผูวิจัยคัดลอกบริบทของ
ศัพทจากโปรแกรม Win Concordance มาแสดงไวในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน ผูวิจัยก็ตอง
เสี ย เวลาแก ไ ขพิ ม พ อั ก ขระพิ เ ศษต า งๆเพิ่ ม เติ ม เข า ไป ซึ่ ง นั บ ว า เป น อี ก ขั้ น ตอนหนึ่ ง ที่ ต อ งใช
เวลานาน
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5. ปญหาเรื่องการสรางมโนทัศนสัมพันธ

ป ญ หาสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการจั ด ทํ า ประมวลศั พ ท นี้ คื อ การสร า งมโนทั ศ น
สั ม พั น ธ เ นื่ องจากมโนทั ศน ในศาสตร ดานคอมพิ วเตอร มี รูปแบบความสั ม พั นธ ตา งๆกั นไป ไม
สามารถอธิบายมโนทัศนทั้งหมดไดดวยรูปแบบความสัมพันธแบบมาตรฐาน ผูวิจัยตองกําหนด
รูปแบบความสัมพันธขึ้นใหม ในการกําหนดรูปแบบความสัมพันธใหมในรอบแรกนั้น บางครั้งอาจ
ยังไมถูกตอง ผูวิจัยตองยอนไปวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมและแกไขใหมหลายรอบจนไดมโนทัศน
สัมพันธที่ถูกตอง และไดรูปแบบความสัมพันธของประมวลศัพทนี้ทั้งสิ้น 8 รูปแบบ ซึ่งแสดงไวใน
ตารางที่ 1 (รูปแบบมโนทัศนสัมพันธแบบตางๆ ที่ใชในประมวลศัพท)
6. ปญหาการกําหนดศัพทภาษาไทย
การกํ า หนดศั พ ท เ ป น อี ก ป ญ หาหนึ่ ง ของการจั ด ทํ า ประมวลศั พ ท เ ฉพาะทางด า น
คอมพิ ว เตอร ดั ง นั้ น ในการจั ด ทํ า ประมวลศั พ ท ฉ บั บ นี้ ผู วิ จั ย จึ ง ได แ บ ง วิ ธี ก ารกํ า หนดศั พ ท
ภาษาไทยออกเปน 3 วิธีใหญๆ ดวยกันไดแก
1) การใชศัพทที่มีอยูเดิมตอไป หากศัพทใดไดมีการกําหนดเปนภาษาไทยไวแลว จะ
ใชศัพทภาษาไทยที่มีอยูเดิมนั้นตอไป โดยจะระบุที่มาของศัพทภาษาไทยนั้นไวดวย
2) การทับศัพท วิธีการทับศัพทนี้เปนวิธีหนึ่งที่ใชกันมากในการกําหนดศัพททางดาน
คอมพิวเตอรเปนภาษาไทย และโดยสวนใหญจะใชกันการเรียกชื่อโปรแกรม ชื่อโพรโทคอล หรือ
ชื่อภาษาทางคอมพิวเตอร เปนตน สําหรับการทับศัพทในการจัดทําประมวลศัพทฉบับนี้ จะใช
วิธีการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทย เพราะหากเราถายเสียงจากภาษาฝรั่งเศสมา
เปนภาษาไทย ก็จะไมเปนที่รูจักและเขาใจกัน
3) การแปลศัพท (Loan Translation) กรณีที่ไมมีศัพทเดิมที่บัญญัติไวกอนแลว หรือ
ไม สามารถใช วิธี ทับศัพ ทไ ด ผู วิจั ยก็ จะใช วิธี การแปลศัพ ท รวมกั บการใช คําสําคัญ (Keyword
Method) คื อ รวบรวมคุ ณ สมบั ติเ ด น ของศั พ ท นั้ น มาพิ จ ารณาร วมด ว ยเพื่ อกํ า หนดเป น ศั พ ท
ภาษาไทย
ประโยชนเชิงประยุกตจากการวิจัย
ผูวิจัยเห็นวา ประมวลศัพทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้นาจะเปนตัวอยาง
ที่ ดี ข องการจั ด ทํ า ประมวลศั พ ท เ ฉพาะทางในสาขาคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีประมวลศัพทภาษาฝรั่งเศสในสาขานี้เลยที่ไดจัดทําอยางเปนขั้นตอน
ตามระเบียบวิธีทางศัพทวิทยา ถึงแมวาประมวลศัพทฉบับนี้จะยังไมสามารถนําเสนอมโนทัศนได
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ครบถวนทุกมโนทัศนที่นาสนใจและควรที่จะนําเสนอ เนื่องดวยอุปสรรคของการวิจัยที่กลาวไปแลว
ขางตน ไมวาจะเปนปญหาเรื่องปริมาณขอมูลที่มีจํากัดหรือปญหาเรื่องความรูพื้นฐานของผูวิจัยก็
ตาม แตอยางนอยผูวิจัยก็หวังเปนอยางยิ่งวาประมวลศัพทฉบับนี้นาจะเปนการริเริ่มที่ดีและเปน
การสงเสริมใหผูที่มีความรูในสาขาคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศหันมาสนใจและชวยกัน
พัฒนาประมวลศัพทเฉพาะทางในสาขานี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้นโดยเรียนรูจากอุปสรรรคและปญหาของ
การจัดทําประมวลศัพทครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อที่วาประเทศไทยจะไดมีทรัพยากรการแปลที่ดีเพิ่มมากขึ้น
และยังจะเปนประโยชนตอกลุมนักแปลและผูที่สนใจอีกดวย
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ภาคผนวก ข
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
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คําอธิบายบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนและมโนทัศนสัมพันธ
มิติความสัมพันธ
ในเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายระบบ WAP นี้ แบงมโนทัศนสัมพันธตามหมวดเรื่อง
ตางๆ ดังนี้
1. มโนทัศนหมวดเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ WAP
2. มโนทัศนหมวดเรื่องสถาปตยกรรม WAP
3. มโนทัศนหมวดเรื่องการทํางานของ WAP Gateway
4. มโนทัศนหมวดเรื่องเอกสาร WML
5. มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอล WAP
6. มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอล WAE
7. มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอล WSP
8. มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอล WTP
9. มโนทัศนหมวดเรื่องโพรโทคอล WTLS
คํายอแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน
GS
Generic – Specific
IP
Inventor – Product
MP
Material – Product
OO
Object – Operation
OP
Operation – Method
OrMo Original – Modified
PO
Protocol – Operation
WP
Whole – Part
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ WAP
WAP Forum
IP

WAP
PO

Internet mobile

รูปแบบความสัมพันธ
IP = Inventor – Product แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนผูประดิษฐคิดคนให
เกิดอีกมโนทัศนหนึ่งขึ้นมา
PO = Protocol – Operation แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนบทบาทการทํางาน
ของอีกมโนทัศนหนึ่ง
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ WAP
WAP Forum เปนองคกรที่ประดิษฐคิดคนเทคโนโลยี WAP ซึ่งเปนโพรโทคอลหรือ
มาตรฐานสําหรับการสื่อสารในรูปแบบที่เรียกวา Internet mobile (อินเทอรเน็ตไรสาย)
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French Term : WAP Forum
ER 01
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : องคกรที่กอตัง้ ขึ้นในป ค.ศ.1997 โดยกลุมบริษัทชั้นนําทางดานการสื่อสารไรสาย อันไดแก Nokia,
Ericsson, Motorola, Phone.com และ MicroSoft องคกรนีเ้ ปนผูคิดคนเทคโนโลยี WAP ขึ้น โดยออกเวอรชัน 1
เปนเวอรชันแรกและเปนเวอรชันที่ใชกันทัว่ ไปในปจจุบัน และตอมาในชวงปลายไตรมาสแรกของป ค.ศ. 2001 ก็
ไดพัฒนาเวอรชัน 2 ออกมา องคกรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการใหบริการขอมูลอินเทอรเน็ตและบริการตางๆ
ผานทางโทรศัพทมือถือและอุปกรณสื่อสารไรสายอื่นๆ เพื่อคิดคนเกณฑวธิ ีสําหรับการสื่อสารผานเครือขายไร
สาย ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งโลก
Conceptual Relation :
WAP Forum !!!!!!!! WAP
(Inventor – Product)
Context :
1. Le WAP est devenu de facto un standard mondial. Il est normalisé par l'organisation WAP Forum
qui a vu le jour, en 1997, d'une alliance des principaux acteurs du domaine des
télécommunications sans fils : Nokia, Ericsson, Motorola, Phone.com et Microsoft.
[DROITA~1.TXT] (WAP คิดคนขึ้นในป 1997 โดยองคกร WAP Forum ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของบริษัท
ยักษใหญทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย อันไดแก Nokia, Ericsson, Motorola, Phone.com และ
Microsoft )
2. Le WAP Forum est à l'initiative d'un certains nombres de spécifications et recommandations,
Dont : - WAP : Wireless Application Protocol, actuellement en version 1. [MEMBRES.TXT]
(WAP Forum เปนผูคิดคน โพรโทคอล WAP ซึ่งรุนทีใ่ ชกันในปจจุบันคือ เวอรชัน 1)
3. Le WAP Forum annonce pour la fin du 1er semestre 2001, la version 2. [MEMBRES.TXT]
(WAP Forum ไดพัฒนา WAP เวอรชัน 2 ในปลายไตรมาสแรกของป 2001)
4. Les objectifs du Wap Forum sont les suivants : • Orienter le développement de contenus
Internet et de services avancés sur les téléphones et autres périphériques mobiles sans fil. •
Etablir des spécifications de protocole globales, adaptés à tous les réseaux sans fil du monde.
[INITIA~1.TXT] (วัตถุประสงคของ WAP Forum คือ พัฒนาการใหบริการขอมูลอินเทอรเน็ตและบริการ
ตางๆ ผานทางโทรศัพทมือถือและอุปกรณสื่อสารไรสายอื่นๆ และคิดคนโพรโทคอลสําหรับการสื่อสารผาน
เครือขายไรสาย ที่มีมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทั้งโลก)
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French Term : WAP
ER 02
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : โพรโทคอลสําหรับอินเทอรเน็ตไรสาย เปนมาตรฐานแรกที่คิดคนขึ้นเพื่อการใชบริการอินเทอรเน็ต
แบบไรสาย เปนเทคโนโลยีที่ชวยใหผูใชอุปกรณสื่อสารไรสายสามารถเขาถึงบริการบนอินเทอรเน็ตได
โพรโทคอล WAP ประกอบดวยโพรโทคอล 5 ลําดับชั้น ไดแก WAE, WSP, WTP, WTLS และ WDP
Conceptual Relation :
WAP !!!!!!!! Internet mobile
(Protocol - Operation)
WAP !!!!!!!! WAE, WSP, WTP, WTLS, WDP
(Whole – Part *)
* ดูคําอธิบายมโนทัศนสัมพันธระหวางมโนทัศน WAP และ WAE, WSP, WTP, WTLS, WDP ไดจากแผนภูมิมโนทัศนสัมพันธ
หมวดเรื่องโพรโทคอล WAP

Context :
1. Le WAP, le protocole de l'internet mobile. [DANIEL.TXT] (WAP คือโพรโทคอลสําหรับอินเทอรเน็ตไร
สาย)
2. WAP est le premier et seul standard spécialement conçu pour adresser tous les défis de
l'Internet mobile. [ERIN.TXT] (WAP เปนมาตรฐานแรกและมาตรฐานเดียวที่ถูกคิดคนขึ้นเปนพิเศษเพื่อ
ตอบรับทุกความทาทายของอินเทอรเน็ตไรสาย)
3. Le WAP est une technologie qui permet à un utilisateur de terminal mobile de pouvoir accéder à
des services sur Internet. [GUI1.TXT] (WAPเปนเทคโนโลยีที่ชวยใหผูใชโทรศัพทมือถือสามารถเขาถึง
บริการบนอินเทอรเน็ตได)
4. Le protocole WAP est scindé en cinq couches: La couche WAE (Wireless Application
Environment) est la couche application du WAP La couche WSP (Wireless Session Protocol) est
la couche session du WAP La couche WTP (Wireless Transaction Protocol) est la couche
transaction du WAP La couche WTLS (Wireless Transport Layer Security) est la couche
sécuritédu WAP La couche WDP (Wireless Datagram Protocol) est la couche transport du WAP
[COMMENT.TXT] (โพรโทคอล WAP แบงออกเปน 5 ลําดับชั้น ไดแก WAE เปนลําดับชั้นที่กาํ หนด
แอปพลิเคชันตางๆทีใ่ ชในระบบ WAP, WSP เปนลําดับชั้นที่กําหนดกฎเกณฑตางๆ ในการรับสงขอมูลใน
ระบบ WAP, WTP เปนลําดับชั้นที่เพิ่มความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลในระบบ WAP, WTLS เปนลําดับ
ชั้นที่ควบคุมความปลอดภัยของการทําธุรกรรมในระบบ WAP และ WDP เปนลําดับชั้นที่ทําให
แอปพลิเคชันของระบบ WAP สามารถทํางานบนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานตางกันได)
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French Term : Internet mobile
ER 03
Thai Equivalent : อินเทอรเน็ตไรสาย
Source of Thai Equivalent : สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร :
วิตตีก้ รุป, 2544.
Grammatical Category : noun
Features : Internet mobile คือการนําเสนอบริการตางๆทีม่ ีบนอินเทอรเน็ต ใหแกผูใช ในสภาพแวดลอมแบบไร
สาย ทั้งนี้เปนผลมาจากการประยุกตรวมเทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือและอินเทอรเน็ตเขาดวยกัน
Conceptual Relation :
WAP Forum !!!!!!!! WAP
(Inventor – Product)
WAP !!!!!!!! Internet mobile
(Protocol – Operation)
Context :
1. L'Internet Mobile L'Internet Mobile est le fruit de la rencontre de deux des domaines les plus
dynamiques à l'heure actuelle : - la téléphonie mobile - et Internet. [DROITA~1.TXT] (Internet
Mobile เปนผลจากการรวมเทคโนโลยี 2 แขนงที่ไดรับการพัฒนาสูงสุดในปจจุบัน คือเทคโนโลยี
โทรศัพทมือถือ และอินเทอรเน็ต)
2. Les enjeux à l'heures actuelle, le principal enjeu de l'Internet Mobile est l'adaptation du monde
Internet, tel qu'on le connaît aujourd'hui, aux téléphones mobiles. [DROITA~1.TXT] (สิ่งทาทาย
ประการสําคัญสําหรับ Internet Mobile คือการประยุกตนาํ โลกอินเทอรเน็ตมาไวบนโทรศัพทมือถือ)
3. L'Internet mobile ne consiste pas à naviguer sur Internet avec un téléphone mobile mais
àproposer des services dans un contexte de mobilité. [WAP-EX~1.TXT] (Internet Mobile มิได
หมายถึงการทองอินเทอรเน็ตดวยโทรศัพทมือถือ แตหมายถึงการนําเสนอบริการตางๆที่มีบนอินเทอรเน็ต
ใหแกผูใช ในสภาพแวดลอมแบบไรสาย)
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องสถาปตยกรรม WAP (Architecture WAP)
Architecture WAP
WP

Terminal mobile

WP

Passerelle WAP

Serveur Web

WP

WP

Serveur WAP

รูปแบบความสัมพันธ
WP = Whole – Part แสดงความสัมพันธแบบที่มโนทัศนหนึ่งเปนสวนประกอบของอีก
มโนทัศนหนึ่ง
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องสถาปตยกรรม WAP
Artchitecture WAP หรือสถาปตยกรรม WAP นั้นมีองคประกอบการทํางานที่สําคัญ 3
สวน ไดแก Terminal Mobile (โทรศัพทเคลื่อนที่), Passerelle WAP (เกตเวย) และ Serveur Web
(เว็บเซิรฟเวอร) สวนเครื่องคอมพิวเตอรที่รวมฟงกชันการทํางานของทั้ง Passerelle WAP และ
Serveur Web เขาไวภายในเครื่องเดียวกัน เราก็จะเรียกเครื่องนั้นวา Serveur WAP
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French Term : Architecture WAP
ER 04
Thai Equivalent : สถาปตยกรรม WAP
Source of Thai Equivalent : นิรันดร ทรงศักดิม์ นตรี. WAP The World In Your Hand ยอโลกไวในมือคุณ.
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2543.
Grammatical Category : noun
Features : สถาปตยกรรม WAP หรือโครงสรางการทํางานของ WAP ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 อยาง
ไดแก terminal mobile, passerelle WAP และ serveur web
Conceptual Relation :
Architecture WAP !!!!!! Terminal mobile, Passerelle WAP, Serveur Web
(Whole – Part)
Context :
1. Traitement d'une requête WAP On peut décomposer une architecture WAP en trois acteurs
principaux : le terminal Mobile, la passerelle WAP, le serveur de contenu. [DANIEL.TXT]
2. Les architectures WAP reposent sur quatre briques technologiques, chacune étant nécesaire
pour garantir l'acheminement d'un message par le protocole WAP : - La mise en place d'un
serveur Web et (ou) applicatif disposant de contenu au format WAP (ou plus précisément WML)
- L'intégration d'une passerelle ou d'un serveur WAP – L'utilisation par le client d'un terminal
WAP c'est à dire qui héberge un navigateur WAP [GUI1.TXT]
3. L'architecture WAP est basée sur un modèle à trois composants : le terminal mobile (client
WAP), la passerelle WAP (gateway ou proxy WAP), le serveur de contenu. [LINKWARE.TXT]
(ทั้ง 3 ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันคือ สถาปตยกรรม WAP ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3
อยาง อันไดแก Terminal mobile, Passerelle WAP และ Serveur Web หรือ Serveur de contenu)

French Term : Terminal mobile
ER 05
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : อุปกรณแบบไรสาย เชน โทรศัพทมือถือ, พีดีเอ ที่ใชรบั ขอมูลอินเทอรเน็ตโดยผานทาง WAP
gateway อุปกรณที่รองรับระบบ WAP ไดจะตองมี WAP browser อยูดว ย ซึ่ง WAP browser นี้จะทําให
แสดงผลเอกสาร WML บนหนาจอโทรศัพทมือถือได
Conceptual Relation :
Architecture WAP !!!!!!! Terminal mobile
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(Whole – Part)
Context :
1. Le terminal mobile (ou téléphone WAP actuellement) Le terminal n'a d'utilité, vis a vis du WAP,
que par l'existence de son navigateur WAP. [GUI1.TXT] (Terminal mobile หรือที่เรียกกันในปจจุบัน
วา WAP Phone นั้น จะสามารถใชระบบ WAP ไดก็ตอเมื่อมีการติดตัง้ WAP browser)
2. Le WAP est un protocole permettant de standardiser l'échange de données entre un terminal
mobile (téléphone mobile, Personal Digital Assistant, etc) et une passerelle assurant la liaison
avec Internet. [AWT.TXT] ( WAP คือโพรโทคอลที่กําหนดมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
terminal mobile (อุปกรณเชน โทรศัพทมือถือ, PDA เปนตน) และเกตเวย)
3. Le terminal mobile est, quant à lui, équipé d'un micro-navigateur WAP (l'équivalent de Netscape
Navigator ou de Microsoft Internet Explorer) qui dialogue, par l'intermédiaire de la passerelle
WAP, avec Internet et qui est à même de gérer et d'afficher des pages WML.[DROITA~1.TXT]
(ในTerminal mobile จะมีการติดตั้ง WAP microbrowser (โปรแกรมที่เทียบเทากับ Netscape Navigator
หรือ Microsoft Internet Explorer) ซึ่งมีหนาที่ติดตอกับอินเทอรเน็ตโดยผาน WAP gateway และ
แสดงผลขอมูล WML)

French Term : Passerelle WAP, Proxy WAP, Serveur proxy
ER 06
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : passerelle WAP เปนตัวเชื่อมโยงเครือขายไอพีและเครือขายไรสาย หรือเปนตัวกลางระหวาง user
agent และ serveur ทําหนาที่ในเรื่อง conversion des protocoles (แปลงโพรโทคอล) โดยการเขารหัสหรือ
ถอดรหัสขอมูล ศัพทคําวา Passerelle WAP เรียกไดอีกอยางวา serveur proxy หรือ proxy WAP
Conceptual Relation :
Architecture WAP !!!!!!!! Passerelle WAP
(Whole – Part)
Passerelle WAP !!!!!!!! Conversion des protocoles
(Object – Operation*)
* ดูคําอธิบายความสัมพันธระหวางมโนทัศน Passerelle WAP และ Conversion des protocoles ไดจากแผนภูมมิ โนทัศนสัมพันธ
หมวดเรื่องการทํางานของแว็พเกตเวย

Context :
1. La passerelle WAP assure donc la conversion des protocoles de transfert de données entre
l'environnement Internet et l'environnement mobile en codant et décodant des informations aux
formats WML et HTML. [AWT.TXT] (Passerelle WAP (WAP gateway) ทําหนาที่แปลงโพรโทคอ
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

ลในการรับสงขอมูลระหวางเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล)
Les serveurs en réseau traitent les demandes et renvoient les informations au format WML/HTTP
vers la passerelle Wap de l’opérateur qui se charge alors de convertir le protocole de
transmission. [VNU-EX~1.TXT] (เซิรฟเวอรจะตรวจสอบคํารองขอและสงขอมูลรูปแบบ WML/HTTP ไป
ให โดยผานทาง WAP gateway ของผูใหบริการเครือขาย ซึง่ มีหนาที่ในการแปลงโพรโทคอล)
La passerelle WAP interconnecte le réseau sans fil à un réseau IP sur lequel se trouvent le
serveur web et les serveurs de données et d'applications. [WRAPTOR.TXT] (WAP gateway จะ
เชื่อมตอเครือขายไรสายกับเครือขายไอพีที่มีเว็บเซิรฟเวอรและแอปพลิเคชันเซิรฟเวอรอยู)
Il s'en distingue cependant par deux points importants : - Un ou plussieurs proxy Wap sont
présents entre l'agent utilisateur et le serveur de contenu. [INITIA~1.TXT] (Proxy WAP จะอยู
ระหวาง user agent และ server)
Un proxy WAP : De manière très simple, il assure la connexion entre le monde web et le monde
mobile. [FILUNI~1.TXT] (Proxy WAP เปนตัวเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่)
La tâche principale de ce serveur proxy est de traduire les protocoles Wap, émanant de l'agent
utilisateur, en protocole HTTP pour communiquer avec le serveur de contenu et vice versa.
[INITIA~1.TXT] (หนาที่สําคัญของ serveur proxy คือแปลงโพรโทคอล WAP ที่มาจาก user-agent ให
เปนโพรโทคอล HTTP เพื่อใหสามารถสื่อสารกับเว็บเซิรฟเวอรได)
Remarque Les termes de serveur proxy et de passerelle WAP sont souvent utilisés de façon
interchangeable : nous nous sommes donc permis cette liberté tout au long du livre.
[INITIA~1.TXT] (ศัพทคําวา serveur proxy และ passerelle WAP เปนคําทีม่ ีการเรียกใชแทนกันอยูเปน
ประจํา)

French Term : Serveur Web, Serveur applicatif, Serveur de contenu
ER 07
Thai Equivalent : เว็บเซิรฟเวอร, แอปพลิเคชันเซิรฟเวอร
Source of Thai Equivalent : สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร :
วิตตีก้ รุป, 2544.
Grammatical Category : noun
Features : เว็บเซิรฟเวอรเปนเครื่องที่เก็บขอมูลในรูปแบบภาษา WML มีหนาที่สงเอกสาร WML ที่โทรศัพท
มือถือรองขอมา โดยสงใหไปทางเกตเวย เซิรฟเวอร ในระบบ WAP นี้ ใชเทคโนโลยีดั้งเดิมของอินเทอรเน็ต
(HTML, HTTP, TCP/IP)
Conceptual Relation :
Architecture WAP !!!!!!! Serveur Web
(Whole – Part)
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Context :
1. Le serveur applicatif va donc renvoyer à la passerelle des documents au format WML (le
langage de formatage des documents affichables sur terminal mobile), en fonction des
requêtes du terminal mobile. [COMMENT.TXT] (เซิรฟเวอรจะสงเอกสาร WML กลับไปยัง WAP
Gateway ตามคํารองขอจากโทรศัพทมือถือ)
2. Le serveur de contenu : se charge de servir des documents WML à la passerelle. [DANIEL.TXT]
(เซิรฟเวอรมีหนาที่สงเอกสาร WMLไปยัง WAP Gateway)
3. Le serveur de contenu Il utilise les techniques classiques d'Internet (HTML, HTTP,
TCP/IP)[FILUNI~1.TXT] (เซิรฟเวอรนี้ใชเทคนิคดัง้ เดิมของอินเทอรเน็ต [HTML, HTTP, TCP/IP] )
4. En effet, dans l'architecture WAP, le serveur Web a le rôle de fournir des documents qui seront
affichés sur le navigateur via la passerelle WAP. [GUI1.TXT] (ในสถาปตยกรรม WAP นั้น
เว็บเซิรฟเวอรมีหนาทีจ่ ัดสงเอกสารที่จะแสดงผลบนเบราวเซอรได ผานไปทาง WAP gateway)
5. La mise en place d'un serveur Web et (ou) applicatif disposant de contenu au format WAP (ou
plus précisément WML) [GUI1.TXT] (เว็บเซิรฟเวอรหรือแอปพลิเคชันเซิรฟเวอรเปนเครื่องที่เก็บขอมูล
ในรูปแบบภาษา WML)

French Term : Serveur WAP
ER 08
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : Serveur WAP เปนเครื่องที่รวม Passerelle WAP และ Serveur applicatif เขาไวในเครื่องเดียวกัน
Serveur WAP จึงไมเพียงมีหนาที่รับเก็บเอกสารเพื่อไวใหบริการเทานั้น แตยังจัดสงเอกสารไปใหโทรศัพทมือถือ
เองดวย
Conceptual Relation :
Serveur WAP !!!!!!! Passerelle WAP + Serveur applicatif
(Whole – Part )
Context :
1. Dans ce cas, on ne parle plus de passerelle WAP mais bien de serveur WAP, puisque la
machine qui l'héberge intègre à la fois la passerelle WAP mais aussi un serveur applicatif WAP.
[GUI1.TXT] (Serveur WAP (WAP server) เปนเครื่องทีต่ ิดตัง้ ทั้ง WAP gateway และ WAP
Application Server ไวรวมกันภายในเครื่อง)
2. Dans ce cas, on parle de serveur WAP et celui-ci est en mesure de produire lui même les
documents qui seront transmis au téléphone mobile. [WAP-EX~1.TXT] (Serveur WAP ทําหนาที่
ทั้งผลิตเอกสารเอง แลวก็สงตอไปยังโทรศัพทมือถือ)
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องการทํางานของ WAP Gateway
Passerelle WAP
OO

Conversion des protocoles
OM

Coder

Décoder

รูปแบบความสัมพันธ
OO = Object – Operation แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนหนาที่การทํางานของ
อีกมโนทัศนหนึ่ง
OM = Operation – Method แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนการทํางานอยางใด
อยางหนึ่ง และอีกมโนทัศนก็เปนวิธีการในการทํางานนั้นๆ
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องการทํางานของ WAP Gateway
Passerelle WAP (WAP gateway) เปนอุปกรณสําคัญของการใชงานอินเทอรเน็ตแบบไร
สาย เพราะมีหนาที่ในการ conversion des protocoles (การแปลงโพรโทคอล) และในการทํา
conversion des protocoles ก็มีวิธีการดังนี้คือ coder และ décoder ซึ่งหมายถึงการเขาและ
ถอดรหัสขอมูล
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French Term : Conversion des protocoles
ER 09
Thai Equivalent : การแปลงโพรโทคอล
Source of Thai Equivalent : นิรันดร ทรงศักดิม์ นตรี. WAP The World In Your Hand ยอโลกไวในมือคุณ.
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน, 2543.
Grammatical Category : noun
Features : การแปลงโพรโทคอลเปนการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารระหวางเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขาย
ไรสาย โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล
Conceptual Relation :
Passerelle WAP !!!!!!!! Conversion des protocoles
(Object – Operation)
Conversion des protocoles !!!!!!!! Coder / Décoder
(Operation – Method)
Context :
1 La passerelle assure donc la conversion des protocoles de transfert de données entre
l'environnement Internet et l'environnement mobile en codant et décodant des informations aux
formats WML et HTML. [AWT.TXT] (เกตเวยทาํ หนาที่แปลงโพรโทคอลในการรับสงขอมูลระหวาง
เครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล)
2 Cette passerelle assure la conversion des protocoles de transfert de données entre le monde
d'Internet et le monde du GSM. [GUI1.TXT] (เกตเวยทาํ หนาที่แปลงโพรโทคอรับสงขอมูลระหวาง
เครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายจีเอสเอ็ม)
French Term : Coder
ER 10
Thai Equivalent : เขารหัส
Source of Thai Equivalent : สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร:
วิตตีก้ รุป, 2544.
Grammatical Category : verb
Features : (เกตเวย) เขารหัสขอมูล WML ใหเปนแบบไบนารี กอนที่จะสงไปยัง terminal mobile
Conceptual Relation :
Passerelle WAP !!!!!!!! Conversion des protocoles
(Object – Operation)
Conversion des protocoles !!!!!!!! Coder / Décoder
(Operation – Method)
Context :
1. La passerelle WAP vérifie l’entête HTTP et le contenu WML, et code le tout dans une forme
binaire. [GUI1.TXT] (เกตเวยจะตรวจสอบ HTTP Header และขอความ WML และเขารหัสขอมูลทั้งหมด
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ใหเปนแบบไบนารี)
2. elle (passerelle) code et décode les requêtes et les réponses entre le terminal mobile et le
serveur web. [WAP-EX~1.TXT] (เกตเวยจะเขาและถอดรหัสคํารองขอและคําตอบกลับที่รับสงกัน
ระหวางอุปกรณสื่อสารไรสายและเว็บเซิรฟเวอร)
3. La passerelle assure donc la conversion des protocoles de transfert de données entre
l'environnement Internet et l'environnement mobile en codant et décodant des informations aux
formats WML et HTML. [AWT.TXT] (เกตเวยทาํ หนาที่แปลงโพรโทคอลในการรับสงขอมูลระหวาง
เครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล)
French Term : Décoder
ER 11
Thai Equivalent : ถอดรหัส
Source of Thai Equivalent : สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร:
วิตตีก้ รุป, 2544.
Grammatical Category : verb
Features : (เกตเวย) ถอดรหัสคํารองขอแบบไบนารีที่ terminal mobile สงมา เพื่อสงตอไปยังเว็บเซิรฟเวอร
Conceptual Relation :
Passerelle WAP !!!!!!!! Conversion des protocoles
(Object – Operation)
Conversion des protocoles !!!!!!!! Coder / Décoder
(Operation – Method)
Context :
1. La passerelle est, en quelques sortes, l’élément clé de la communication dans le WAP, en effet,
elle permet d'une part d'assurer la connexion entre le monde GSM et le réseau informatique
(Internet ou Intranet), mais surtout, c'est elle qui code et décode les requêtes et les réponses
entre le terminal mobile et le serveur Web. [GUI1.TXT] (เกตเวยเปนองคประกอบสําคัญของการ
สื่อสารตามมาตรฐาน WAP เพราะเกตเวยทําหนาที่ในการเชื่อมตอระหวางเครือขายจีเอสเอ็มและเครือขาย
คอมพิวเตอร (อินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต) และยังทําหนาที่เขาและถอดรหัสคํารองขอและคําตอบกลับที่
รับสงระหวางอุปกรณสื่อสารไรสายและเว็บเซิรฟเวอร)
2. elle code et décode les requêtes et les réponses entre le terminal mobile et le serveur web.
[WAP-EX~1.TXT] (เกตเวยจะเขาและถอดรหัสคํารองขอและคําตอบกลับที่รับสงกันระหวางอุปกรณสื่อสาร
ไรสายและเว็บเซิรฟเวอร)
3. La passerelle assure donc la conversion des protocoles de transfert de données entre
l'environnement Internet et l'environnement mobile en codant et décodant des informations aux
formats WML et HTML. [AWT.TXT] (เกตเวยทาํ หนาที่แปลงโพรโทคอลในการรับสงขอมูลระหวาง
เครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล)
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องเอกสาร WML
Paquet
WP

Carte

W3C

MP

IP

SGML

WML

XML
OrMo

OrMo

รูปแบบความสัมพันธ
OrMo = Original – Modified แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนผลิตภัณฑดั้งเดิมที่
ไดรับการคิดคนขึ้นมากอนและเปนตนแบบใหอีกมโนทัศนหนึ่งซึ่งพัฒนาหรือแกไขดัดแปลงมาจาก
มโนทัศนแรก
IP = Inventor – Product แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนผูประดิษฐคิดคนใหเกิด
อีกมโนทัศนหนึ่งขึ้นมา
MP = Material – Product แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุดิบหรือสิ่งที่ใชใน
การสรางใหเกิดอีกมโนทัศนหนึ่ง
WP = Whole – Part แสดงความสัมพันธแบบสวนประกอบ กลาวคือมโนทัศนหนึ่งเปน
สวนประกอบของอีกมโนทัศนหนึ่ง
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องเอกสาร WML
Paquet เปนเอกสาร WML ที่ประกอบดวยสวนยอยๆซึ่งเรียกวา carte ในการเขียน carte
แตละสวนนั้นจะใชภาษา WML ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยมีตนแบบจากภาษา XML และยึดถือกฎเกณฑ
ของภาษา XML ขณะที่ภาษา XML ซึ่งไดรับการคิดคนโดยกลุม W3C ก็มีตนกําเนิดมาจากภาษา
SGML
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French Term : Paquet, Jeu de cartes, Deck
ER 12
Thai Equivalent : เด็ค
Source of Thai Equivalent : อนุโชต วุฒิพรพงษ และพันธุเทพ แกวมงคล. สราง WAP Page ดวย WML
Script. กรุงเทพมหานคร : อินโฟเพรส, 2543.
Grammatical Category : noun
Features : เอกสาร WML ซึ่งประกอบดวยการดตัง้ แต 1 การดขึ้นไป ในแตละเด็คจะเริ่มตนดวยแท็ก <wml>
และสิ้นสุดดวยแท็ก </wml> เอกสาร WML ตางจากเอกสาร HTML ตรงที่ขอความในเด็คจะตองอยูระหวาง
แท็ก <p> และ </p> เสมอ
Conceptual Relation :
Paquet !!!!!!!! Carte
(Whole – Part)
WML !!!!!!!! Carte
(Materiel – Product)
Context :
1. Un document WML n'est pas appelé "page" mais Deck (ou Paquet en français).
[MULTIM~1.TXT] (เอกสาร WML ไมไดเรียกวา page แตเรียกวา Deck (หรือ Paquet ในภาษาฝรั่งเศส)
2. Chaque paquet est composé de plusieurs sections intitulés Cards (ou Cartes en français).
[MULTIM~1.TXT] ( แตละ paquet จะประกอบดวยสวนตางๆ ทีเ่ รียกวา card (หรือ carte ในภาษา
ฝรั่งเศส)
3. Les cartes sont regroupées dans un ensemble de cartes appelé jeu de cartes ou deck.
[GUI1.TXT] (การดตางๆจะรวมกันเปนหมวดหมูที่เรียกวา Jeu de cartes หรือ Deck)
4. A la différence d'une page HTML, le texte d'un paquet WAP doit toujours apparaître entre deux
balises <p> et </p>. [MULTIM~1.TXT] (สิ่งที่แตกตางจากเอกสาร HTML ก็คือ ขอความใน paquet
จะตองเขียนอยูระหวางแท็ก <p> และ </p>)
5. Chaque paquet consiste en une ou plusieurs 'cards' (Un paquet contient donc une ou
plusieurs cartes). [SOWAP.TXT] (แตละ paquet นั้นประกอบดวยการดอยางนอย 1 การด)
6. Chaque paquet commence et fini par la balise <wml>, et chaque carte commence et fini par la
balise <card>. [SOWAP.TXT] (แตละ paquet จะเริ่มตนและสิ้นสุดดวยแท็ก <wml> และการดแตละ
การด จะเริ่มตนและสิ้นสุดดวยแท็ก <card>)

French Term : Carte
ER 13
Thai Equivalent : การด
Source of Thai Equivalent : อนุโชต วุฒิพรพงษ และพันธุเทพ แกวมงคล. สราง WAP Page ดวย WML
Script. กรุงเทพมหานคร : อินโฟเพรส, 2543.
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Grammatical Category : noun
Features : ขอมูลสวนหนึ่งภายในเอกสาร WML แตละเด็ค การดแตละการดจะเริ่มตนและสิ้นสุดดวยแท็ก
<card> และสิ้นสุดดวยแท็ก </card> เมื่อเอกสาร WML ถูกสงมา เบราวเซอรจะแสดงผลการดแรกเปน
หนาจอแรกเสมอ
Conceptual Relation :
WML !!!!!!!! Carte
(Materiel – Product)
Paquet !!!!!!!! Carte
(Whole – Part)
Context :
1. Une carte est en réalité un ensemble de balises WML entouré par les balises <card> et
</card>. [COMMENT.TXT] (การด คือแท็ก WML ตางๆ ซึ่งมีอาณาเขตอยูภายในแท็ก <card> และ
</card>)
2. Quand un agent utilisateur reçoit un jeu de cartes, il active automatiquement la première carte
du jeu. [GUI1.TXT] (เมื่อเบราวเซอรไดรับไฟล WML ก็จะทําการแสดงผลการดการดแรกโดยทันที)
3. Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours la première carte du paquet qui s'affichera en premier à
l’écran du mobile lorsque le paquet WML est transféré. [MULTIM~1.TXT] (ไมวาอยางไรก็ตาม เมื่อ
ไฟล WML ถูกสงมา การดการดแรกจะถูกแสดงผลขึ้นเปนหนาจอแรกเสมอ )

French Term : WML
ER 14
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : ภาษาที่ประกอบดวยแท็กตางๆ พัฒนามาจาก XML และเปนภาษาที่แสดงผลบนหนาจอของ
terminal mobile ได ใชสําหรับเขียนเอกสาร WAP มีความคลายคลึงกับ HTML และพัฒนาขึ้นมาให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมแบบไรสาย WML เปรียบเทียบไดกบั HTML ในอินเทอรเน็ต
Conceptual Relation :
XML !!!!!!!! WML
(Original – Modified)
WML !!!!!!!! Carte
(Materiel – Product)
Context :
1. Le langage WML (Wireless Markup Language) est un langage à balises basé sur XML
permettant à des terminaux mobiles (téléphones mobiles, pagers ou bien des assistants digitaux
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personnels) d'afficher des documents reliés par des liens hypertextes. [COMMENT.TXT] (ภาษา
WML เปนภาษาที่ประกอบดวยแท็กตางๆ มีพื้นฐานมาจากภาษา XML ใชในการแสดงผลขอมูลบนหนา
อุปกรณสื่อสารไรสาย (โทรศัพทมือถือ เพจเจอร พีดีเอ)
2. WML est le langage qui permet de créer des documents WAP. [DANIEL.TXT] (WML เปนภาษาที่
ใชสรางเอกสาร WAP)
3. WML : Wireless Markup Language, un langage similaire à HTML adapté au contexte mobile.
[MEMBRE~1.TXT] (WML เปนภาษาทีค่ ลายกับ HTML และถูกปรับใหเชากับสภาพแวดลอมแบบไร
สาย)
4. WML : Wireless Markup Language est pour le WAP ce qu'est HTML à l'internet.
[MEMBRE~1.TXT] (WML ใน WAP นั้นเทียบไดกับ HTML ในอินเทอรเน็ต)

French Term : XML
ER 15
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : ภาษาทีเ่ ปนตนแบบของ WML เปนมาตรฐานใหมทคี่ ิดคนโดยกลุม W3C ใชสําหรับจัดโครงสราง
เอกสารและเขียนขอมูล มีความสลับซับซอนนอยกวา SGML เปน subtype ของ SGML
Conceptual Relation :
SGML !!!!!!!! XML
(Original – Modified)
XML !!!!!!!! WML
(Original – Modified)
Context :
1. Le langage WML est basé sur le XML (eXtensible Markup Language) et a été développé par le
WAP Forum pour fournir du contenu et une interface à des équipements disposant de peu de
bande passante, comme par exemple les téléphones portables. [GUI2.TXT] (WML มีพื้นฐานมา
จาก XML พัฒนาโดย WAP Forum เพื่อปรับใหเขากับเครือขายไรสายที่มีแบนดวิดทตา่ํ )
2. WML Wireless Markup Language – WML - est un langage à balises défini à partir de XML
(eXtensible Markup Language). [MEMBRE~1.TXT] (WML เปนภาษาที่กาํ หนดดวยแท็กตางๆ และ
พัฒนามาจาก XML)
3. Ceci est rendu possible grâce à XML, un nouveau standard, issu des travaux du W3C, utilisé
pour structurer et publier de l'information. [CSTB.TXT] (XML เปนมาตรฐานใหมที่พฒ
ั นาโดยองคกร
W3C เปนภาษาทีใ่ ชเพื่อจัดโครงสรางของเอกสารและสรางเอกสาร)
4. XML est une sous-partie de SGML. [SOWAP.TXT] (XML เปนประเภทยอยของ SGML)
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French Term : SGML
ER 16
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : SGML ซึ่งเปนภาษาตนแบบที่ใชในวงการมืออาชีพทีจ่ ัดการเอกสารดวยอิเล็กทรอนิกส XML พัฒนา
มาจาก SGML และเปนประเภทยอยของ SGML
Conceptual Relation :
SGML !!!!!!!! XML
(Original – Modified)
XML !!!!!!!! WML
(Original – Modified)
Context :
1. Le XML, tout comme son coussin le HTML est issu du SGML qui est le langage de référence en
milieu professionnel pour la gestion électronique des documents [CCIM.TXT] (XML พัฒนามา
จาก SGML ซึ่งเปนภาษาตนแบบที่ใชในวงการมืออาชีพที่จัดการเอกสารดวยอิเล็กทรอนิกส)
2. XML est une sous-partie de SGML. [SOWAP.TXT] (XML เปนประเภทยอยของ SGML)

French Term : W3C
ER 17
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : องคกรที่คิดคนภาษา XML ใหเปนภาษามาตรฐานสําหรับจัดโครงสรางเอกสารและพิมพเอกสาร
Conceptual Relation :
W3C !!!!!!!! XML
(Inventor – Product)
Context :
1. Ceci est rendu possible grâce à XML, un nouveau standard, issu des travaux du W3C, utilisé
pour structurer et publier de l'information. [CSTB.TXT] (XML เปนมาตรฐานใหมที่พฒ
ั นาโดย องคกร
W3C เปนภาษาทีใ่ ชเพื่อจัดโครงสรางเอกสารและพิมพเอกสาร)
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องโพรโทคอล WAP
WAP
WP

WAE
WP

WSP
WP

WTP
WP

WTLS
WP

WDP

รูปแบบความสัมพันธ
WP = Whole – Part แสดงความสัมพันธแบบสวนประกอบ กลาวคือมโนทัศนหนึ่งเปน
สวนประกอบของอีกมโนทัศนหนึ่ง
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องโพรโทคอล WAP
โพรโทคอล WAP ประกอบดวยโพรโทคอลยอย 5 ลําดับชั้น ไดแก WAE, WSP, WTP,
WTLS และ WDP
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French Term : WAE
ER 18
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : WAE เปนตัวกําหนดสิ่งแวดลอมที่เกีย่ วของกับการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับโทรศัพทมือถือ
องคประกอบของ WAE ไดแก WML, WMLScript, WTA, URL, URI และ User-agent ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
WML user-agent และ WTA user-agent
Conceptual Relation :
WAP !!!!!!!! WAE
(Whole – Part)
Context :
1. La couche la plus haute de la pile WAP, le WAE (Wireless Application Environment) fourni un
environnement qui autorise l'utilisation d'un large panel d'applications sur des terminaux sans fil.
[MEMBRES.TXT] (โพรโทคอลชั้นบนสุดของ WAP คือ WAE ซึ่งเปนโพรโทคอลที่กําหนดสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการใชแอปพลิเคชันตางๆของอุปกรณสื่อสารแบบไรสาย)
2. Les différents composants du WAE sont : …… les URLs (Uniform Resource Locators) qui
identifient de manière unique une ressource sur une machine serveur donnée…... En plus des
URLs, WAP utilise les URIs (Uniform Resource Identifers) pour s'adresser à des ressources non
accédée par un protocole défini (fonctionnalités de téléphonie par exemple). - WML : Wireless
Markup Language est pour le WAP ce qu'est HTML à l'internet……– WMLScript : C'est un
langage de script basé sur l'ECMAScript, tout comme JavaScript……WTA : Wireless Telephony
Application propose un environnement permettant de développer des services téléphoniques
utilisant WAP. Son utilisation est basé sur le WTA user-agent ; il utilise le WML user-agent dont il
étend les fonctionnalités au contexte téléphonique [MEMBRES.TXT] (องคประกอบตางๆ ของ
WAE ไดแก URL, URI, WML, WMLScript, WTA, และ User-agent ซึ่งมี 2 ประเภทคือ WTA useragent และ WML user-agent)
3. WAE (Wireless Application Environment) Couche 1 : permet l'utilisation de différentes
applications sur les terminaux et comprend: modle d'adressage (URL + URI), langage WML
( comme le HTML pour Internet ), langage WMLScript (comme JavaScript pour une page
HTML) [EPSIC.TXT] (WAE โพรโทคอลชั้นที่ 1 ชวยในการใชแอปพลิเคชันตางๆ ของโทรศัพทมอื ถือ
และประกอบดวย รูปแบบการแสดงที่อยู [URL + URI] WML และ WMLScript)

French Term : WSP
Thai Equivalent : -

ER 19
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Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : WSP ทําหนาที่เกี่ยวกับการสราง Session (การติดตอสื่อสารระหวางไคลเอนต (โทรศัพทมือถือ)
และ เซิรฟเวอร) Session นี้มีทั้งประเภท Session orienté connexion กับ Session orienté nonconnexion และประเภท Pull กับ Push
Conceptual Relation :
WAP !!!!!!!! WSP
(Whole – Part)
Context :
1. WSP : Wireless Session Protocol Comme son nom l'indique, la couche session permet d'établir
une session entre un client et un serveur c'est à dire de définir les paramètres de connexion
pour effectuer des transactions. [GUI2.TXT] (WSP หรือ Wireless Session Protocol ดังชื่อของ
โพรโทคอลนี้ ชั้น session นี้เปนตัวจัดการสราง session ระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร ซึง่ หมายถึง
การกําหนดพารามิเตอรการเชื่อมตอเพื่อใหสามารถทําธุรกรรมตางๆได)
2. La couche WSP permet ainsi à la couche application de bénéficier de deux types de sessions
différentes : - Session orientée connexion dans laquelle la couche session va interagir avec la
couche transaction. – Session orientée non-connexion dans laquelle la couche session va
directement agir au niveau de la couche transport pour l'envoi de datagrammes bruts.
[GUI2.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP ชวยจัดการใหชั้นการใชงาน (Application layer) สามารถสราง session
2 ประเภทไดดังนี้ -Session orientée connexion ใน session แบบนี้ session layer จะติดตอกับ
transaction layer - Session orientée non-connexion ใน session แบบนี้ session layer ติดตอกับ
transport layer โดยตรงไดเลยเพื่อทําการสง datagram)
3. La couche de session WSP (Wireless Session Protocol) : Elle contient une interface qui permet à
la couche WAE d'accéder aux sessions de pull et de push. [WAPISIT.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP
เปนตัวสรางอินเทอรเฟซที่ทําใหชนั้ โพรโทคอล WAE สราง pull หรือ push session ได)

French Term : WTP
ER 20
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : WTP เปนตัวรับรองความนาเชื่อถือในการสื่อสารขอมูล กระบวนการรับรองความนาเชื่อถือในการ
สื่อสารนี้แบงเปน 3 ระดับคือ ระดับ 0 (ความนาเชื่อถือนอย) Connexion à sens unique sans acquittement
(non fiable), ระดับ 1 (ความนาเชื่อถือปานกลาง) Connexion à sens unique avec acquittement (fiable)
และระดับ 2 (ความนาเชื่อถือมาก) Connexion à double sens avec acquittement (fiable)
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Conceptual Relation :
WAP !!!!!!!! WTP
(Whole – Part)
Context :
1. La couche WTP (Wireless Transport Protocol) La couche de transaction gère le déroulement de
la transaction, elle définit donc la fiabilité des transactions. [COMMENT.TXT] (ชั้นโพรโทคอลWTP
เปนชั้น Transaction layer ควบคุมการรับสงขอมูลและรับรองความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล)
2. WAP : Le protocole WTP WTP : Wireless Transaction Protocol La couche | WTP | ou transaction :
elle permet de gérer trois types de connexion – classe0 : connexion à sens unique sans
acquittement (non fiables) - classe1 : connexion à sens unique avec acquittement (fiables) –
classe2 : connexion à double sens avec acquittement (fiable) [GUI2.TXT] (โพรโทคอล WTP
ใหบริการความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลซึ่งแบงเปน 3 ระดับดวยกัน ไดแก ระดับ 0 (ความนาเชือ่ ถือ
นอย): connexion à sens unique sans acquittement (non fiable) ระดับ1 (ความนาเชื่อถือปานกลาง):
connexion à sens unique avec acquittement (fiable) ระดับ 2 (ความนาเชื่อถือมาก): connexion à
double sens avec acquittement (fiable) )
3. La couche transaction WTP (Wireless Transaction Protocol) : Elle assure la fiabilité des
transactions. [WAPISIT.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WTP รับรองความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล)

French Term : WTLS
ER 21
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : WTLS เปนโพรโทคอลความปลอดภัยที่พัฒนามาจากโพรโทคอล SSL ทําหนาที่ดูแลความปลอดภัย
ของการทําธุรกรรมในระบบ WAP บริการความปลอดภัยของ WTLS นี้มี 4 รูปแบบคือ Intégrité,
Confidentialité, Authentification และ Protection
Conceptual Relation :
WAP !!!!!!!! WTLS
(Whole – Part)
Context :
1. La couche WTLS (Wireless Transport Layer Security) est la couche sécurité du
WAP[COMMENT.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WTLS เปนชั้นความปลอดภัยของ WAP)
2. WTLS : c'est la quatrième couche du modèle WAP. Elle met en oeuvre l'accès sécurisé des
données et assure les caractéristiques suivantes : L'intégrité : elle vérifie que les données
échangées entre un terminal mobile et un serveur applicatif n'ont pas été modifiées. Le secret :
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elle assure que les données échangées entre un terminal mobile et un serveur applicatif sont
privées (codées) et ne peuvent pas être interprétées (décodées) si elles sont interceptées.
L'authentification : elle établit une authentification d'un terminal mobile ou d'une application. La
protection: elle détecte et rejette les données qui ont déjà été envoyées ou qui n'ont pas été
authentifiées. [FILUNI~1.TXT] (WTLS เปนโพรโทคอลชั้นที่ 4 ของ WAP โพรโทคอล WTLS ใหบริการ
ความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูลและรับรองคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้ Intégrité…, Secret…,
Authentification…, Protection…)
3. Wireless Transport Layer Security (WTLS) La couche WTLS est un protocole basé sur les
standards industriels de sécurité, comme SSL. Il assure les caractéristiques suivantes de la
transaction sécurisée: - Intégrité : WTLS contient des mécanismes pour s'assurer que les
données échangées entre un terminal mobile et un serveur applicatif n'ont pas été modifiés ni
ne sont corrompues. – Secret : WTLS fournit un mécanisme pour s'assurer que les données
échangée entre le terminal mobile et le serveur applicatif sont privées et ne peuvent pas être
interprétées si elle sont interceptées. – Authentification : WTLS contient des mécanismes pour
établir une authentification d'un terminal mobile ou d'une application – Protection contre le denie
de service : WTLS met en oeuvre un dispositif pour détecter et rejeter des données rejouées ou
non vérifiées. [MEMBRES.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WTLS เปนโพรโทคอลที่พัฒนามาจากมาตรฐานความ
ปลอดภัย SSL โพรโทคอล WTLS นี้รับรองคุณสมบัติของการทําธุรกรรมอยางปลอดภัยดังตอไปนี้
Intégrité…. Secret…, Authentification…, Protection…)

French Term : WDP
ER 22
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : WDP เปนโพรโทคอลรับสงขอมูล WDP เปนตัวจัดสรางอินเทอรเฟซรวมของโพรโทคอลชั้นที่อยูสูง
กวา [WTLS, WTP, WSP] และรับรองความเปนอิสระของโพรโทคอลแตละชั้นของ WAP ใหสามารถสื่อสารกับ
เครือขายไรสายตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันไดทุกชนิด [GSM Data, HSCSD, GPRS, UMTS, ...] โดยไมจํากัดวาเปน
เครือขายชนิดใด รองรับ IP หรือไม
Conceptual Relation :
WAP !!!!!!!! WDP
(Whole – Part)
Context :
1. Wireless Datagram Protocol (WDP) WDP est le protocole de transport de l'information. Il assure
l'indépendance du reste de la pile WAP vis à vis des divers types de réseaux mobiles existants
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(GSM Data, HSCSD, GPRS, UMTS, ...) [MEMBRES.TXT] (WDP เปนโพรโทคอลรับสงขอมูล WDP
เปนตัวรับรองความเปนอิสระของโพรโทคอลแตละลําดับชั้นของ WAP ใหสามารถสื่อสารกับเครือขายไรสาย
ตางๆ ทีม่ ีอยูในปจจุบันไดทุกชนิด [GSM Data, HSCSD, GPRS, UMTS, ...] โดยไมจํากัดวาเปนเครือขาย
ชนิดใด)
2. WDP fournit une interface commune aux couches protocolaires supérieure (WTLS, WTP, WSP) et
reste capable de fonctionner indépendemment du réseau mobile sous-jacent avec un support
IP(GSM SMS et USSD) et non IP (GSM CSD et GPRS). [MEMBRES.TXT] (WDP เปนตัวจัดสราง
อินเทอรเฟซรวมของโพรโทคอลชั้นที่อยูสูงกวา [WTLS, WTP, WSP] และทําใหโพรโทคอลแตละลําดับชั้น
ทํางานไดอยางเปนอิสระจากเครือขายไรสายทุกชนิด ไมวา จะรองรับ IP หรือไมก็ตาม)
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องโพรโทคอล WAE
WAE

WP

User-agent

WML

WP

WP

WMLScript

WP

WTA

WP

URL

URI

GS

WTA user-agent

WML user-agent

รูปแบบความสัมพันธ
WP = Whole – Part แสดงความสัมพันธแบบสวนประกอบ กลาวคือมโนทัศนหนึ่งเปน
สวนประกอบของอีกมโนทัศนหนึ่ง
GS = Generic – Specific แสดงความสัมพันธแบบมีลําดับขั้น กลาวคือมโนทัศนหนึ่ง
เปนประเภทยอยของอีกมโนทัศนหนึ่ง หรือมีขอบเขตแคบกวาอีกมโนทัศนหนึ่ง
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องโพรโทคอล WAE
WAE เปนมาตรฐานที่เอื้ออํานวยในการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับเครือขายแบบไรสาย
และ WAE มีสวนประกอบตางๆ อันไดแก user-agent (ซึ่งแบงไดเปน WTA user-agent และ
WML user-agent), WML, WMLScript, WTA, URL และ URI
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French Term : User-agent, Agent utilisateur
ER 23
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : โทรศัพทมือถือแตละเครื่องจะติดตั้ง user-agent 2 ตัว ซึ่งเปนแอปพลิเคชันที่ชวยแปลเอกสารและ
จัดการการใชง านตา งๆ (เชน การกดปุ มต างๆบนโทรศัพ ท…) user-agent นี้ เที ยบได กับ เบราวเ ซอรบ น
อินเทอรเน็ต และเบราวเซอรเองก็จัดเปน user-agent ชนิดหนึ่ง User-agent 2 แบบที่มีอยูในอุปกรณสื่อสารไร
สายระบบ WAP ไดแก WML user-agent และ WTA user-agent User-agent ชวยในการใชงานแอปพลิเคชัน
ที่มีอยูในโทรศัพท เพื่อแปลขอมูลบางอยางและจัดการการใชงานโตตอบของผูใช User-agent เปนซอฟตแวร
ที่ใชแปลภาษา WML, WMLScript WTAL เปนตน
Conceptual Relation :
WAE !!!!!!!! User-agent
(Whole – Part)
User-agent !!!!!!!! WML user-agent, WTA user-agent
(Generic – Specific)
Context :
1. Chaque terminal mobile est équipé de deux user-agents, des applications permettant
d'interpréter des documents et de gérer des événements (appui sur un bouton,...) (au même
titre qu'un navigateur internet, le navigateur étant lui-même un user-agent). [COMMENT.TXT]
(โทรศัพท มือถือแตละเครื่องจะติดตัง้ user-agent 2 แบบ ซึ่งเปนแอปพลิเคชันที่ชว ยแปลเอกสารและ
จัดการการ ใชงานตางๆ [เชนการกดปุมตางๆบนโทรศัพท…] user-agent นี้เทียบเทากับเบราวเซอรบน
อินเทอรเน็ต และเบราวเซอรเองก็จัดเปน user-agent ชนิดหนึ่ง)
2. Les deux user-agents des terminaux sans fil WAP sont: le WML user-agent le WTA user-agent
[COMMENT.TXT] (User-agent 2 แบบที่มีอยูในอุปกรณสื่อสารไรสายระบบ WAP ไดแก WML useragent และ WTA user-agent)
3. Par user-agent, j'entends une application embarquée dans le terminal pour interpréter un
certain type de contenu et gérer les interactions utilisateur. [MEMBRES.TXT] (ดวย user-agent นี้
เอง ทําใหเราสามารถใชงานแอปพลิเคชันที่มีอยูในโทรศัพท เพื่อแปลขอมูลบางอยางและจัดการการใชงาน
โตตอบของผูใช)
4. UA (User Agent) : logiciel "Agent Utilisateur" qui interprete WML, WMLScript, WTAL, etc.
[SOWAP.TXT] (User-agent หรือ Agent utilisateur เปนซอฟตแวรที่ใชแปลภาษา WML, WMLScript
WTAL เปนตน)
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French Term : WTA user-agent
ER 24
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : WTA user-agent เปน user-agent ชนิดหนึง่ ที่มีอยูใ นอุปกรณสื่อสารไรสายระบบ WAP และเปน
สิ่งที่ใชประกอบการใชงาน WTA
Conceptual Relation :
User-agent !!!!!!!! WML user-agent, WTA user-agent
(Generic – Specific)
Context :
1. Les deux user-agents des terminaux sans fil WAP sont: le WML user-agent le WTA user-agent
[COMMENT.TXT] (User-agent 2 แบบที่มีอยูในอุปกรณสื่อสารไรสายระบบ WAP ไดแก WML useragent และ WTA user-agent)
2. WTA : Wireless Telephony Application propose un environnement permettant de développer des
services téléphoniques utilisant WAP. Son utilisation est basé sur le WTA useragent[MEMBRES.TXT] (WTA เปนสิ่งที่ชวยในการพัฒนาบริการทางโทรศัพทของ WAP การใชงาน WTA
นี้ตองขึ้นกับ WTA user-agent)

French Term : WML user-agent
ER 25
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : WML user-agent เปน user-agent ชนิดหนึง่ ที่มีอยูใ นอุปกรณสื่อสารไรสายระบบ WAP
Conceptual Relation :
User-agent !!!!!!!! WML user-agent, WTA user-agent
(Generic – Specific)
Context :
1. Les deux user-agents des terminaux sans fil WAP sont: le WML user-agent le WTA user-agent
[COMMENT.TXT] (User-agent 2 แบบที่มีอยูในอุปกรณสื่อสารไรสายระบบ WAP ไดแก WML useragent และ WTA user-agent)
2. WTA : Wireless Telephony Application propose un environnement permettant de développer des
services téléphoniques utilisant WAP. Son utilisation est basé sur le WTA user-agent ; il utilise le
WML user-agent dont il étend les fonctionnalités au contexte téléphonique, [MEMBRES.TXT]
(WTA เปนสิ่งที่ชวยในการพัฒนาบริการทางโทรศัพทของ WAP การใชงาน WTA นี้ตองขึ้นกับ WTA user-
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agent และ WTA user-agent ยังใช WML user-agent ชวยขยายขอบเขตฟงกชันการทํางานทางโทรศัพท

French Term : WTA
ER 26
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : WTA ซึ่งเปนกลุมของอินเทอรเฟซที่ชวยใหเขาถึงฟงกชันการใชงานตางๆ ของโทรศัพทมือถือ ชวย
ในการใชงานแอปพลิเคชันตางๆของโทรศัพท เชนการบันทึกเลขหมาย เปนตน
Conceptual Relation :
WAE !!!!!!!! WTA
(Whole – Part )
Context :
1. Cette couche intègre les spécificités du WML, du WMLScript et du WTA (Wireless Telephony
Application : ensemble d'interfaces permettant d'accéder à différentes fonctions de téléphonie
d'un terminal comme par exemple la composition d'un numéro). [GUI2.TXT] (ชั้นสื่อสารนี้
ประกอบดวย WML, WMLScript และ WTA ซึ่งเปนกลุมของอินเทอรเฟซหรือแอปพลิเคชันที่ชว ยใหเขาถึง
ฟงกชันการใชงานตางๆ ของโทรศัพทมือถือ เชน การบันทึกเลขหมาย)
2. L'environnement WTA (Wireless Telephony Application) est destiné à fournir au niveau
applicatif une communication avec les fonctions téléphoniques du mobile. [GUI2.TXT] (WTA มุง
ใหบริการในเรื่องของฟงกชันการใชงานของโทรศัพทมือถือ)
3. WTA (Wireless Telephony Applications) : permet l'utilisation d'applications téléphoniques
(composer un numéro, etc. [LINKWARE.TXT] (WTA ชวยในการใชงานแอปพลิเคชันตางๆของโทรศัพท
เชนการบันทึกเลขหมาย เปนตน)

French Term : WMLScript
ER 27
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : WMLScript เปนภาษาซอฟตสคริปตที่ extensible พัฒนามาจาก JavaScript และ Self และมี
รากฐานมาจาก ECMAScript ชวยในการปรับปรุงหรือพัฒนา WMLในลักษณะเดียวกันกับที่ JavaScript ชวย
พัฒนาเอกสาร Html WMLScript จะชวยเพิ่มความสามารถที่หลากหลายใหแก user-agent ใช ชวยเพิม่
ความเปนไปไดในการแสดงผลและจัดรูปแบบของ WML และชวยในการตรวจสอบขอมูลของผูใ ช
Conceptual Relation :
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WAE !!!!!!!! WMLScript
(Whole – Part)
Context :
1. Par exemple, on peut utiliser WMLScript pour valider des données saisies par l'utilisateur.
[FILUNI~1.TXT] (ตัวอยางเชน เราสามารถใช WMLScript เพื่อตรวจสอบขอมูลของผูใ ช)
2. WMLScript est un langage de script léger mais extensible, qui permet d'améliorer le langage
WML de la mêm manière que le JavaScript améliore les documents HTML. [INITIA~1.TXT]
(WMLScript เปนภาษาซอฟตสคริปตที่ extensible ชึ่งชวยในการปรับปรุงหรือพัฒนา WML ในลักษณะ
เดียวกันกับที่ JavaScript ชวยพัฒนาเอกสาร Html)
3. Dérivé de l'ECMAScript [ECMA], lui-même issu du JavaScript [JAVASCRIPT] et du Self [SELF],
WMLScript est un langage de script léger, qui ajoute de nombreuses capacités à un agent
utilisateur. [INITIA~1.TXT] (WMLScript เปนภาษาสคริปตที่พฒ
ั นามาจาก JavaScript และ Self และมี
รากฐานมาจาก ECMAScript WMLScript นี้จะชวยเพิ่มความสามารถที่หลากหลายใหแก user-agent)
4. WMLScript: Ce langage de scripting permet d'étendre les possibilités d'affichage et de
traitement de WML. [MEMBRES.TXT] (WMLScript เปนภาษาสคริปตที่ชว ยเพิม่ ความเปนไปไดในการ
แสดงผลและจัดรูปแบบของ WML)

French Term : URL
ER 28
Thai Equivalent : ยูอารแอล
Source of Thai Equivalent : ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2543.
Grammatical Category : noun
Features : ยูอารแอลใชเพื่อระบุชื่อของทรัพยากรในเครื่องเซิรฟเวอร เชน เอกสาร WML เปนตน การตัง้ ชื่อ
ยูอารแอลจะตองระบุใหถูกตองตรงกันกับตําแหนงจริงๆของเอกสาร WML ที่อยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต
Conceptual Relation :
WAE !!!!!!!! URL
(Whole - Part)
Context :
1. De même que pour le WWW, le WAE utilise les URL pour attribuer des noms aux ressources.
[GUI2.TXT] (เชนเดียวกันกับอินเทอรเน็ต WAE ใชยูอารแอลเพื่อระบุชื่อของทรัพยากร)
2. Chaque URL correspond à une page définie en langage WML. [GUI2.TXT] (ยูอารแอลจะสอดคลอง
กับเอกสาร WML)
3. En outre, WML utilise également des URL relatives, où l'URL de base d'un document WML
correspond à l'emplacement de ce document sur le Web. [INITIA~1.TXT] (นอกจากนี้ WML ยังใช
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ยูอารแอลที่สอดคลองกัน ซึ่งหมายถึงยูอารแอลพื้นฐานของเอกสาร WML ที่ตรงกันกับตําแหนงของเอกสาร
บนเครือขายอินเทอรเน็ต)
4. WAP utilise un modèle similaire au monde internet, les URLs (Uniform Resource Locators) qui
identifient de manière unique une ressource sur une machine serveur donnée, comme un
document wml par exemple. [MEMBRES.TXT] (WAP ใชรูปแบบเดียวกันกับอินเทอรเน็ต กลาวคือใช
ยูอารแอลเพื่อระบุทรัพยากรในเครื่องเซิรฟเวอร เชน เอกสาร WML เปนตน)

French Term : URI
ER 29
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : WAP ใช URI เพื่อเรียกใชทรัพยากรที่ไมสามารถเขาถึงไดโดยโพรโทคอลตามกําหนด เชน การใชงาน
ฟงกชันทางโทรศัพท เปนตน
Conceptual Relation :
WAE !!!!!!!! URI
(Whole - Part)
Context :
1. En plus des URLs, WAP utilise les URIs (Uniform Resource Identifers) pour s'adresser à des
ressources non accédée par un protocole défini (fonctionnalités de téléphonie par exemple).
[MEMBRES.TXT] (นอกจากยูอารแอลแลว WAPยังใช URI เพื่อเรียกใชทรัพยากรที่ไมสามารเขาถึงไดโดย
โพรโทคอลตามกําหนด เชน การใชงานฟงกชันทางโทรศัพท เปนตน)
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องโพรโทคอล WSP
WSP
PO

Session

GS

Session orientée-connexion

GS

Session orientée non-connexion

GS

Pull

Push

รูปแบบความสัมพันธ
PO = Protocol – Operation แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนบทบาทการทํางาน
ของอีกมโนทัศนหนึ่ง
GS = Generic – Specific แสดงความสัมพันธแบบมีลําดับขั้น กลาวคือมโนทัศนหนึ่ง
เปนประเภทยอยของอีกมโนทัศนหนึ่ง หรือมีขอบเขตแคบกวาอีกมโนทัศนหนึ่ง
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องโพรโทคอล WSP
โพรโทคอล WSP ทําหนาที่จัดการเกี่ยวกับการ Session (การสื่อสารระหวางไคลเอนตและ
เซิรฟเวอร) และ Session อาจแบงประเภทไดดวยเกณฑตางกัน 2 เกณฑ กลาวคือ หากใช
connexion เปนเกณฑ จะแบงเปน Session orientée connexion กับ Session orientée nonconnexion และหากใชจุดเริ่มตนของการติดตอสื่อสารเปนเกณฑการแบง ก็จะแบงเปนประเภท
Pull กับ Push
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French Term : Session
ER 30
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : Session หมายถึงการกําหนดพารามิเตอรการเชื่อมตอเพื่อใหสามารถรับสงขอมูลตางๆได
โพรโทคอล WSP ทําหนาทีเ่ กี่ยวกับการสราง session ระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร ประเภทของ Session
แบงไดเปน Session orientée connexion หรือ Session orientée non-connexion และ Pull หรือ Push
session
Conceptual Relation :
WSP !!!!!!!!!! Session
(Protocol – Operation)
Session !!!!!!!! Session orientée connexion, Session orientée non-connexion
(Generic – Specific)
Session !!!!!!!! Pull, Push
(Generic – Specific)
Context :
1. WSP : Wireless Session Protocol Comme son nom l'indique, la couche session permet d'établir
une session entre un client et un serveur c'est à dire de définir les paramètres de connexion
pour effectuer des transactions. [GUI1.TXT] (WSP หรือ Wireless Session Protocol ดังชื่อของ
โพรโทคอลนี้ ชั้น session นี้เปนตัวจัดการสราง session ระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร ซึง่ หมายถึงการ
กําหนดพารามิเตอรการเชื่อมตอเพื่อใหสามารถรับสงขอมูลตางๆได)
2. La couche WSP permet ainsi à la couche application de bénéficier de deux types de sessions
différentes : - Session orientée connexion dans laquelle la couche session va interagir avec la
couche transaction. – Session orientée non-connexion dans laquelle la couche session va
directement agir au niveau de la couche transport pour l'envoi de datagrammes bruts.
[GUI1.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP ชวยจัดการใหชั้นการใชงาน (Application layer) สามารถสราง session
2 ประเภทไดดังนี้ - Session orientée connexion ใน session แบบนี้ session layer จะติดตอกับ
transaction layer - Session orientée non-connexion ใน session แบบนี้ session layer ติดตอกับ
transport layer โดยตรงไดเลยเพื่อทําการสง datagram)
3. La couche de session WSP (Wireless Session Protocol): Elle contient une interface qui permet à
la couche WAE d'accéder aux sessions de pull et de push. [WAPISIT.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP
เปนตัวสรางอินเทอรเฟซที่ทําใหชนั้ โพรโทคอล WAE สราง pull หรือ push session ได)
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French Term : Session orientée connexion, Session en mode connecté
ER 31
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : Session แบบที่ตองสรางการเชื่อมตอ ใน session แบบนี้ session layer จะติดตอกับ transaction
layer หรือชั้นโพรโทคอล WTP
Conceptual Relation :
Session !!!!!!!! Session orientée connexion
(Generic – Specific)
Context :
1. La couche WSP permet ainsi à la couche application de bénéficier de deux types de sessions
différentes : - Session orientée connexion dans laquelle la couche session va interagir avec la
couche transaction. [GUI1.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP ชวยจัดการใหชั้นการใชงาน (Application layer)
สามารถสราง session 2 ประเภทไดดังนี้ -Session orientée connexion (Session แบบที่ตองสรางการ
เชื่อมตอ)ใน session แบบนี้ session layer จะติดตอกับ transaction layer)
2. La couche WSP fournit à la couche applicative WAP une interface pour deux types de Session :
- Le premier est une session en mode connecté qui opère au-dessus de la couche de protocole
Transport (WTP) [MEMBRES.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP เปนตัวสรางอินเทอรเฟซใหชั้นการใชงานของ
WAP สราง session 2 ประเภทได Session ประเภทแรกคือ session en mode connecté ซึ่งจะกระทํา
การรวมกับชั้นโพรโทคอล WTP)

French Term : Session orientée non-connexion, Session en mode non-connecté
ER 32
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : Session แบบไมตองสรางการเชื่อมตอ ใน session แบบนี้ session layer ติดตอกับ transport
layer หรือชั้นโพรโทคอล WDP โดยตรงไดเลยเพื่อทําการสง datagram
Conceptual Relation :
Session !!!!!!!! Session orientée non-connexion
(Generic – Specific)
Context :
1. La couche WSP permet ainsi à la couche application de bénéficier de deux types de sessions
différentes : - Session orientée connexion dans laquelle la couche session va interagir avec la
couche transaction. – Session orientée non-connexion dans laquelle la couche session va
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directement agir au niveau de la couche transport pour l'envoi de datagrammes bruts.
[GUI1.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WSP ชวยจัดการใหชั้นการใชงาน (Application layer) สามารถสราง session
2 ประเภทไดดังนี้ -Session orientée connexion ใน session แบบนี้ session layer จะติดตอกับ
transaction layer - Session orientée non-connexion (Session แบบไมตองสรางการเชื่อมตอ) ใน
session แบบนี้ session layer ติดตอกับ transport layer โดยตรงไดเลยเพื่อทําการสง datagram)
2. La couche WSP fournit à la couche applicative WAP une interface pour deux types de Session :
- Le premier est une session en mode connecté qui opère au-dessus de la couche de protocole
Transport (WTP). Le second est une session en mode non-connecté qui opère de manière
sécurisée ou non, au dessus de la couche de protocole Datagram (WDP). [MEMBRES.TXT]
(…Session แบบที่สองคือ session en mode non-connecté ซึ่งจะดําเนินการแบบรับรองความปลอดภัย
หรือไมก็ได และกระทําโดยติดตอกับชั้นโพรโทคอล WDP เลย)

French Term : Pull
ER 33
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : การสื่อสาร (session) ที่เปนการขอขอมูลโดยผูใชบริการ ในการ Pull ไคลเอนตจะเปนฝายดึงขอมูล
ที่สนใจมายังเครื่องของตน
Conceptual Relation :
Session !!!!!!!! Pull
(Generic – Specific)
Context :
1. Le navigateur se charge en effet de décoder les informations transmises par la passerelle WAP
et qui ont été créés soit par le pull (demande de l'utilisateur) soir par le push (initiative d'un
serveur). [GUI1.TXT] (เบราวเซอรทําหนาที่ถอดรหัสขอมูลที่สงมาจาก WAP gateway ซึ่งขอมูลดังกลาว
อาจเกิดจากการ Pull (การขอขอมูลโดยผูใชบริการ) หรือจากการ Push (เซิรฟเวอรเปนผูริเริ่มสงขอมูลไปให
เอง) )
2. Dans le pull, le client retire vers lui l'information qui l'intéresse, alors que dans le push c'est le
serveur qui est l'initiateur du message. [GUI2.TXT] (ในการ Pull ไคลเอนตจะดึงขอมูลที่สนใจมายัง
เครื่องของตน สวนในการ Push เซิรฟเวอรเปนฝายเริ่มตนสงขอมูล)

French Term : Push
Thai Equivalent : -

ER 34
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Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : การสื่อสาร (session) ที่เซิรฟเวอรเปนผูเริม่ สงขอมูลไปใหไคลเอนตเอง (โดยที่ไคลเอนตไมไดรองขอ
มากอน)
Conceptual Relation :
Session !!!!!!!! Push
(Generic – Specific)
Context :
1. Le navigateur se charge en effet de décoder les informations transmises par la passerelle WAP
et qui ont été créés soit par le pull (demande de l'utilisateur) soir par le push (initiative d'un
serveur). [GUI1.TXT] (เบราวเซอรทําหนาที่ถอดรหัสขอมูลที่สงมาจาก WAP gateway ซึ่งขอมูลดังกลาว
อาจเกิดจากการ Pull (การขอขอมูลโดยผูใช) หรือจากการ Push (เซิรฟเวอรเปนผูเริ่มสงขอมูลไปใหเอง) )
2. Dans le pull, le client retire vers lui l'information qui l'intéresse, alors que dans le push c'est le
serveur qui est l'initiateur du message. [GUI2.TXT] (ในการ Pull ไคลเอนตจะดึงขอมูลที่สนใจมายัง
เครื่องของตน สวนในการ Push เซิรฟเวอรเปนฝายเริ่มตนสงขอมูล)
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องโพรโทคอล WTP
WTP
PO

Fiabilité de transaction
GS

Connexion à sens unique sans acquittement
GS

Connexion à sens unique avec acquittement
GS

Connexion à double sens avec acquittement

รูปแบบความสัมพันธ
PO = Protocol – Operation แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนบทบาทการทํางาน
ของอีกมโนทัศนหนึ่ง
GS = Generic – Specific แสดงความสัมพันธแบบมีลําดับขั้น กลาวคือมโนทัศนหนึ่ง
เปนประเภทยอยของอีกมโนทัศนหนึ่ง หรือมีขอบเขตแคบกวาอีกมโนทัศนหนึ่ง
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องโพรโทคอล WTP
โพรโทคอล WTP ใหบริการความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลซึ่งแบงเปน 3 ระดับดวยกัน
ไดแก ระดับ 0 (มีความนาเชื่อถือนอย) : connexion à sens unique sans acquittement (non
fiable) ระดับ1 (มีความนาเชื่อถือปานกลาง) : connexion à sens unique avec acquittement
(fiable) และระดับ 2 (มีความนาเชื่อถือมาก) : connexion à double sens avec acquittement
(fiable)
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French Term : Fiabilisation de transaction, Fiabilité des transactions
ER 35
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : ความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลซึง่ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 0 (มีความนาเชื่อถือนอย):
connexion à sens unique sans acquittement (non fiable) ระดับ1 (มีความนาเชื่อถือปานกลาง) :
connexion à sens unique avec acquittement (fiable) ระดับ 2 (มีความนาเชื่อถือมาก): connexion à
double sens avec acquittement (fiable)
Conceptual Relation :
WTP !!!!!!!! Fiabilisation de transaction
(Protocol – Operation)
Fiabilisation de transaction !!!!!!! Connexion à sens unique sans acquittement
(Generic – Specific)
Fiabilisation de transaction !!!!!!!! Connexion à sens unique avec acquittement
(Generic – Specific)
Fiabilisation de transaction !!!!!!!! Connexion à double sens avec acquittement
Context :
1. WAP : Le protocole WTP WTP : Wireless Transaction Protocol La couche WTP ou transaction :
elle offre 3 services de fiabilisation de transaction – classe0 : connexion à sens unique sans
acquittement (non fiable) - classe1 : connexion à sens unique avec acquittement (fiable) classe2 : connexion à double sens avec acquittement (fiable) [GUI2.TXT] (โพรโทคอล WTP
ใหบริการความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลซึ่งแบงเปน 3 ระดับดวยกัน ไดแก ระดับ 0 (มีความนาเชื่อถือ
นอย): connexion à sens unique sans acquittement (non fiable) ระดับ1 (มีความนาเชื่อถือปาน
กลาง): connexion à sens unique avec acquittement (fiable) ระดับ 2 (มีความนาเชื่อถือมาก) :
connexion à double sens avec acquittement (fiable) )
2. La couche transaction WTP (Wireless Transaction Protocol) : Elle assure la fiabilité des
transactions. [WAPISIT.TXT] (ชั้นโพรโทคอล WTP รับรองความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล)
3. La couche WTP (Wireless Transport Protocol) La couche de transaction gère le déroulement de
la transaction, elle définit donc la fiabilité des transactions. [COMMENT.TXT] (ชั้นโพรโทคอลWTP
เปนชั้น Transaction layer ควบคุมการรับสงขอมูลและรับรองความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล)

French Term : Connexion à sens unique sans acquittement
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : -

ER 36
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Grammatical Category : noun
Features : connexion à sens unique sans acquittement คิดคนขึ้นเพื่อใชกับการ Push เปนสําคัญ ซึ่งทําให
เซิรฟเวอรสามารถสงขอมูลไปยังเครื่องโทรศัพทมือถือไดโดยไมตอ งตรวจสอบใดๆ ทั้งนีม้ ีวตั ถุประสงคเพื่อปรับ
ใหเวลาในการับสงขอมูลและแบนดวิดทของเครือขายดีขึ้น
Conceptual Relation :
Fiabilisation de transaction !!!!!!! Connexion à sens unique sans acquittement
(Generic – Specific)
Context :
1. En effet : La classe0 (connexion à sens unique sans acquittement) a principalement été conçue
pour l'application du protocole PUSH (vu ultérieurement) permettant à un serveur d'envoyer des
informations à un mobile donné sans aucune vérification, le but étant ici d'optimiser le temps de
la connexion et la bande passante du réseau. [GUI2.TXT] (ระดับ 0 (Connexion à sens unique
sans acquittement) คิดคนขึ้นเพื่อการใชงาน Push เปนสําคัญ ซึ่งทําใหเซิรฟเวอรสามารถสงขอมูลไปยัง
เครื่องโทรศัพทมือถือไดโดยไมตอ งตรวจสอบใดๆ ทั้งนีม้ ีวตั ถุประสงคเพื่อปรับใหเวลาในการับสงขอมูลและ
แบนดวิดทของเครือขายดีขึ้น)

French Term : Connexion à sens unique avec acquittement
ER 37
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : connexion à sens unique avec acquittement ใชสําหรับการ Push ที่มีรายงานยืนยันการรับ
ขอมูล (เราจะพบการรับสงขอมูลรูปแบบนี้กับการสงขอมูลสําคัญๆ เชน การรายงานราคาหุน)
Conceptual Relation :
Fiabilisation de transaction !!!!!!! Connexion à sens unique avec acquittement
(Generic – Specific)
Context :
1. La classe1 (connexion à sens unique avec acquittement) permet d'effectuer un PUSH avec
acquittement (on peut imaginer ce genre de transaction pour des informations distribuées de
grande importance comme des avis de cotation en bourse). [GUI2.TXT] (ระดับ 1 (Connexion à
sens unique avec acquittement) ใชสําหรับการ Push ที่มีรายงานยืนยันการรับขอมูล (เราจะพบการ
รับสงขอมูลรูปแบบนี้กับการสงขอมูลสําคัญๆ เชน การรายงานราคาหุน)

French Term : Connexion à double sens avec acquittement

ER 38
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Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : connexion à double sens avec acquittement ใชสําหรับการเชื่อมตอทุกรูปแบบทีต่ องการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลที่นาเชื่อถือระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร การติดตอสื่อสารแบบนี้เรียกวา double sens
เนื่องจากขอความที่สงขอไปจะไดรับขอมูลตอบกลับจากเครื่องปลายทาง และขอมูลที่ตอบกลับมานั้นก็จะไดรับ
การยืนยันการรับขอมูลจากเครื่องตนทางที่รองขอมา
Conceptual Relation :
Fiabilisation de transaction !!!!!!! Connexion à double sens avec acquittement
(Generic – Specific)
Context :
1. La classe 2 (Connexion à double sens avec acquittement) permet d'effectuer toutes les autres
connexions qui nécessitent un échange fiable entre le client et le serveur. Cette transmission est
dite à double sens car chaque message envoyé donne lieu à un message de réponse de la part
de la machine destination et cette réponse donne lieu à un acquittement de la part de la
machine source. [GUI2.TXT] (Connexion à double sens avec acquittement ใชสําหรับการเชื่อมตอ
ทุกรูปแบบที่ตองการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลที่นาเชื่อถือระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร การติดตอสื่อสาร
แบบนี้เรียกวา double sens เนื่องจากขอความที่สงขอไปจะไดรับขอมูลตอบกลับจากเครื่องปลายทาง และ
ขอมูลที่ตอบกลับมานั้นก็จะไดรับการยืนยันการรับขอมูลจากเครื่องตนทางที่รองขอมา)
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แผนภูมิมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องโพรโทคอล WTLS
SSL

WTLS

OrMo

PO

Transaction sécurisée
GS

Intégrité

GS

Confidentialité

GS

Authentification

GS

Protection

รูปแบบความสัมพันธ
OrMo = Original – Modified แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนผลิตภัณฑดั้งเดิมที่
ไดรับการคิดคนขึ้นมากอนและเปนตนแบบใหอีกมโนทัศนหนึ่งซึ่งพัฒนาหรือแกไขดัดแปลงมาจาก
มโนทัศนแรก
PO = Protocol – Operation แสดงความสัมพันธที่มโนทัศนหนึ่งเปนบทบาทการทํางาน
ของอีกมโนทัศนหนึ่ง
GS = Generic – Specific แสดงความสัมพันธแบบมีลําดับขั้น กลาวคือมโนทัศนหนึ่ง
เปนประเภทยอยของอีกมโนทัศนหนึ่ง หรือมีขอบเขตแคบกวาอีกมโนทัศนหนึ่ง
คําอธิบายมโนทัศนสัมพันธหมวดเรื่องโพรโทคอล WTLS
WTLS เปนโพรโทคอลความปลอดภัยสําหรับบริการอินเทอรเน็ตบนเครือขายไรสาย และ
ไดรับการคิดคนขึ้นโดยนําตนแบบมาจากโพรโทคอลความปลอดภัยบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีชื่อ
วา SSL หรือ TLS โพรโทคอล WTLS นี้ทําหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยของการทําธุรกรรม
อันแบงไดเปน 4 รูปแบบดังนี้ 1. Intégrité 2. Confidentialité / Secret 3. Authentification 4.
Protection (บริการดานความปลอดภัยทั้งสี่อยางนี้ของ WTLS สามารถแยกใชงานไดโดยไม
จําเปนตองใชพรอมๆกันทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของการใชงานและกฎหมายในแตละ
ประเทศ)
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French Term : SSL, TLS
ER 39
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : โพรโทคอล SSL ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในบรรดานักทองอินเทอรเน็ต ปจจุบันใชเปนมาตรฐานความ
ปลอดภัยของการรับสงขอมูลทางอินเทอรเน็ต เปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาโพรโทคอล WTLS
Conceptual Relation :
SSL !!!!!!! WTLS
(Original – Modified)
Context :
1. Comparaison WTLS et SSL Comme il a été vu dans le détail de la couche WTLS, la sécurité du
WAP a été copiée sur SSL. Le protocole SSL, bien connu des internautes, est actuellement la
référence pour sécuriser une transmission sur Internet. [GUI2.TXT] (เมื่อพิจารณาดูลงใน
รายละเอียดของโพรโทคอลชั้น WTLS แลว จะเห็นวา ความปลอดภัยของระบบ WAP ไดปรับมาจากโพรโท
คอล SSL ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในบรรดานักทองอินเทอรเน็ต และปจจุบันใชเปนมาตรฐานความปลอดภัยของ
การรับสงขอมูลทางอินเทอรเน็ต)
2. Le protocole WTLS (Wireless Tansport Layer Security) est un protocole de séccurité basé sur le
standard industriel TLS (Transport Layer Security), anciennement appelé SSL (Secure Sockets
Layer). [INITIA~1.TXT] (โพรโทคอล WTLS เปนโพรโทคอลความปลอดภัยที่มีพื้นฐานมาจากมาตรฐาน
อุตสาหกรรม TLS หรือที่แตเดิมเรียกกันวา SSL)

French Term : Transaction sécurisée
ER 40
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : การทําธุรกรรมอยางปลอดภัยซึ่งรับรองโดยโพรโทคอล WTLS รูปแบบของการทําธุรกรรมอยาง
ปลอดภัยแบงไดเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1. Intégrité 2. Confidentialité 3. Authentification 4. Protection
Conceptual Relation :
WTLS !!!!!!!!!! Transaction sécurisée
(Protocol – Operation)
Transaction sécurisée !!!!!!!! Intégrité, Confidentialité, Authentification, Protection
(Generic – Specific)
Context :
1. Pour cela le WAP Forum a spécifié un protocole, le WTLS (Wireless Transport Layer Security)
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garantissant les quatre caractéristiques d'une transaction sécurisée : - l'intégrité………. - la
confidentialité…….. – l’authentification……….. – la protection………[DROITA~1.TXT] (โพรโทคอล
WTLS รับรองคุณสมบัติ 4 ประการของการทําธุรกรรมอยางปลอดภัย อันไดแก l’intégrité, la
confidentialité, l’authentification, la protection)
2. La couche WTLS est un protocole basé sur les standards industriels de sécurité, comme SSL. Il
assure les caractéristiques suivantes de la transaction sécurisée : - Intégrité….….. –
Secret…….. – Authentification…………. – Protection (contre le déni de service)……….
[MEMBRES.TXT] (WTLS เปนโพรโทคอลที่มีพื้นฐานมาจากมาตรฐานความปลอดภัย SSL โพรโทคอล
WTLS รับรองคุณสมบัติของการทําธุรกรรมอยางปลอดภัย ดังนี้ 1. Intégrité 2. Confidentialité 3.
Authentification 4. Protection)

French Term : Intégrité
ER 41
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : การตรวจสอบวาขอมูลที่แลกเปลี่ยนกันระหวางเครื่องโทรศัพทมือถือและเกตเวยหรือเซิรฟเวอร ไมได
ถูกเปลี่ยนแปลงแกไข ในระหวางการสงและรับขอมูล
Conceptual Relation :
Transaction sécurisée !!!!!!!!!! Intégrité
(Generic – Specific)
Context :
1. Celle-ci est basée sur le standard SSL (Secure Socket Layer) et permet: de crypter les
échanges de données de garantir l'intégrité des données (vérifier que celles-ci n'ont pas été
modifiées) [COMMENT.TXT] (สิ่งนี้ (โพรโทคอล WTLS) มีพื้นฐานมาจากโพรโทคอล SSL และชวยในการ
ถอดรหัสขอมูลและรับรอง Intégrité ของขอมูล (ตรวจสอบวาขอมูลไมไดถูกเปลี่ยนแปลงแกไข) )
2. Pour cela le WAP Forum a spécifié un protocole, le WTLS (Wireless Transport Layer Security)
garantissant les quatre caractéristiques d'une transaction sécurisée : - l'intégrité : les
informations échangées entre le terminal et la passerelle ne sont pas altérées entre leur
émission et leur réception. [DROITA~1.TXT] (โพรโทคอล WTLS รับรองคุณสมบัติ 4 ประการของการ
ทําธุรกรรมอยางปลอดภัย คุณสมบัติประการแรก Intégrité หมายความวา ขอมูลที่แลกเปลี่ยนกันระหวาง
เครื่องโทรศัพทมือถือและเกตเวยจะไมถูกดัดแปลงในระหวางการสงและรับขอมูล)
3. Elle met en oeuvre l'accès sécurisé des données et assure les caractéristiques suivantes :
L'intégrité : elle vérifie que les données échangées entre un terminal mobile et un serveur
applicatif n'ont pas été modifiées. [FILUNI~1.TXT] (Intégrité เปนการตรวจสอบวาขอมูลที่
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แลกเปลี่ยนกันระหวางเครื่องโทรศํพทมือถือและเซิรฟเวอรจะไมถกู เปลี่ยนแปลง)

French Term : Confidentialité, Secret
ER 42
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : การรับรองวาขอมูลทีแ่ ลกเปลี่ยนกันระหวางเครื่องโทรศัพทมือถือและเซิรฟเวอรเปนขอมูลลับเฉพาะ
สวนบุคคล (ซึ่งตองมีการเขารหัส) และไมอาจตีความได (ไมสามารถถอดรหัสได) หากมีการลักลอบขอมูล
การอนุญาตใหบุคคลเพียงสองฝายเทานั้น (อันไดแก ไคลเอนตและเซิรฟเวอร) ที่สามารถเขาถึงขอมูลที่สื่อสารกัน
ได) ขอมูลที่สื่อสารกันไมสามารถตีความไดโดยบุคคลอื่นที่ลักลอบขอมูลนั้นไป
Conceptual Relation :
Transaction sécurisée !!!!!!!!!! Confidentialité
(Generic – Specific)
Context :
1. Le secret : elle assure que les données échangées entre un terminal mobile et un serveur
applicatif sont privées (codées) et ne peuvent pas être interprétées (décodées) si elles sont
interceptées. [FILUNI~1.TXT] (Secret เปนการรับรองวาขอมูลที่แลกเปลี่ยนกันระหวางเครื่อง
โทรศัพทมือถือและเซิรฟเวอรเปนขอมูลลับสวนบุคคล (ซึ่งตองมีการเขารหัส) และไมอาจตีความได (ไม
สามารถถอดรหัสได) หากมีการลักลอบขอมูล)
2. la confidentialité : les informations échangées ne peuvent pas être interprétés par un tiers qui
les aurait interceptées. [DROITA~1.TXT] (Confidentialité หมายความวาขอมูลที่สื่อสารกันไมสามารถ
ตีความไดโดยบุคคลอื่นที่ลักลอบขอมูลนั้นไป)
3. Le protocole WTLS permet de respecter trois des quatre contraintes principales lorsqu'on parle
de sécurité liée aux réseaux : 1 - la confidentialité : elle assure aux deux parties en présence
(mécanisme client serveur) qu'elles sont les seules à avoir accés aux informations échangées.
[GUI1.TXT] ( เมื่อกลาวถึงความปลอดภัยของการสื่อสารผานทางเครือขายนั้น โพรโทคอล WTLS กําหนด
วาตองมีคุณสมบัติสําคัญอยางนอย 3 ประการจากทีม่ ีอยูทั้งหมด 4 ประการ ประการแรกคือ
Confidentialité ซึ่งเปนการอนุญาตใหบคุ คลเพียงสองฝายเทานั้น (อันไดแก ไคลเอนตและเซิรฟเวอร) ที่
สามารถเขาถึงขอมูลที่สื่อสารกันได)

French Term : Authentification
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : -

ER 43
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Grammatical Category : noun
Features : กลไกสําหรับตรวจสอบของเครื่องโทรศัพทมือถือหรือของแอปพลิเคชัน เปนการตรวจสอบบุคคลทั้ง
สองฝายที่เกี่ยวของในธุรกรรม
Conceptual Relation :
Transaction sécurisée !!!!!!!!!! Authentification
(Generic – Specific)
Context :
1. l'authentification : les deux parties mises en jeu dans la transaction sont authentifiées.
[DROITA~1.TXT] (Authentification หมายความวา บุคคลทั้งสองฝายที่เกี่ยวของในธุรกรรมนั้นจะตอง
ไดรับการตรวจสอบวาเปนบุคคลผูนั้นจริง)
2. Authentification : WTLS contient des mécanismes pour établir une authentification d'un terminal
mobile ou d'une application [MEMBRES.TXT] (Authentification หมายถึง การที่โพรโทคอล WTLS มี
กลไกสําหรับตรวจสอบของเครื่องโทรศัพทมือถือหรือของแอปพลิเคชัน)

French Term : Protection (contre le déni de service)
ER 44
Thai Equivalent : Source of Thai Equivalent : Grammatical Category : noun
Features : การตรวจสอบและยกเลิกขอมูลที่ถกู สงไปแลวเพื่อปองกันการสงขอมูลซ้าํ ซอน การไมประมวลผล
ขอมูลที่ยังไมไดถกู ตรวจสอบอยางถูกตอง
Conceptual Relation :
Transaction sécurisée !!!!!!!!!! Protection
(Generic – Specific)
Context :
1. protection (recherche et rejet des données déjà envoyées et non authentifiée) [EPSIC.TXT]
(Protection เปนการยกเลิกขอมูลที่ถูกสงไปแลวและยังไมไดถูกตรวจสอบอยางถูกตอง)
2. La protection: elle détecte et rejette les données qui ont déjà été envoyées ou qui n'ont pas été
authentifiées. [FILUNI~1.TXT] (Protection คือการตรวจสอบและยกเลิกขอมูลที่ถูกสงไปแลวหรือยังไมได
ถูกตรวจสอบอยางถูกตอง)
3. Protection contre le déni de service: WTLS met en oeuvre un dispositif pour détecter et rejeter
des données rejouées ou non vérifiées. [MEMBRES.TXT] (Protection contre le déni de service
หมายถึงการที่โพรโทคอล WTLS มีมาตรฐานในการตรวจสอบและยกเลิกขอมูลที่สงซ้าํ หรือยังไมไดถูก
ตรวจสอบอยางถูกตอง)
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ภาคผนวก ค
บันทึกขอมูลศัพท
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การกําหนดรหัสในบันทึกขอมูลศัพท
ในบันทึกขอมูลศัพทนี้จะมีการกําหนดรหัสตางๆ ไวเพื่อแสดงที่มาของขอมูล และบาง
รหัสซึ่งจะอธิบายตอไปนี้ ก็ไดแสดงไวในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนแลว ผูวิจัยจึงสรุปความหมาย
ของรหัสทั้งหมดดังตอไปนี้
รหัส
TRxx
_ _ _.TXT
THxx
DEFxx
Full Form
Syn.
Ant.
m.
f.

ความหมาย
เลขที่ศัพท
ชื่อแฟมขอมูลในคลังขอมูล
เลขที่หนังสืออางอิงที่พบศัพทไทย
เลขที่หนังสืออางอิงที่ใชในการนิยามศัพท
รูปเต็มของคําศัพท
คําเหมือน
คําตรงขาม
คํานามเพศชาย
คํานามเพศหญิง

รายชื่อหนังสืออางอิงที่แสดงศัพทไทย
รหัสอางอิง
ชื่อเอกสาร
TH01
สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร : วิตตี้กรุป,
2544.
TH02
นิรันดร ทรงศักดิ์มนตรี. WAP The World In Your Hand ยอโลกไวในมือคุณ.
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543.
TH03
ทรงเกียรติ ภาวดี. WAP Wireless Application Protocol. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2543.
TH04
อนุโชต วุฒิพรพงษ และพันธุเทพ แกวมงคล. สราง WAP Page ดวย WML Script.
กรุงเทพมหานคร : อินโฟเพรส, 2543.
TH05
ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2543.
TH06
ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2542.
TH07
ทักษิณา สวนานนท. พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร ฉบับนิสิตนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร
: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2544.

100

รายชื่อหนังสืออางอิงที่ใชในการนิยามศัพท
รหัสอางอิง
ชื่อเอกสาร
DEF01
สราวุธ ออยศรีสกุล. เปดมิติ Mobile Internet ดวย WAP. กรุงเทพมหานคร : วิตตี้กรุป,
2544.
DEF02
นิรันดร ทรงศักดิ์มนตรี. WAP The World In Your Hand ยอโลกไวในมือคุณ.
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543.
DEF03
ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2544.
DEF04
วิโรจน อรุณมานะกุล. ภาษาศาสตรคลังขอมูล. กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร
ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.
DEF05
ทรงเกียรติ ภาวดี. WAP Wireless Application Protocol. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2543.
DEF06
ทักษิณา สวนานนท. พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร ฉบับนิสิตนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร
: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2544.
DEF07
เกรียงศักดิ์ หงษชุมแพ. มาตรฐานอินเทอรเน็ตและโปรโตคอล. กรุงเทพมหานคร:
สามยาน.com, 2544.
DEF08
อนุโชต วุฒิพรพงษ และพันธุเทพ แกวมงคล. สราง WAP Page ดวย WML Script.
กรุงเทพมหานคร : อินโฟเพรส, 2543.
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French Term : WAP Forum
TR 01
Thai Equivalent : องคกรแว็พฟอรัม *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : Wireless Technology >> WAP
Definition : องคกรที่คิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีแว็พอันเปนมาตรฐานเปดสําหรับอุปกรสื่อสารไรสายในการ
เขาถึงขอมูลและใชบริการอื่นๆที่มีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตอยูแลว องคกรนี้กอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1997 โดยกลุม
บริษัทชั้นนําทางดานการสื่อสารไรสาย อันประกอบดวย Nokia, Ericsson, Motorola, Phone.com และ
Microsoft [DEF05], [DROITA~1.TXT], [INITIA~1.TXT]
Illustration :
Le WAP est devenu de facto un standard mondial. Il est normalisé par l'organisation WAP Forum qui
a vu le jour, en 1997, d'une alliance des principaux acteurs du domaine des télécommunications
sans fils : Nokia, Ericsson, Motorola, Phone.com et Microsoft. [DROITA~1.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท โดยถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย

French Term : WAP
TR 02
Thai Equivalent : แว็พ [TH03]
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : Wireless Application Protocol
Definition : มาตรฐานเปดที่ใชในการสงรับขอมูลบนระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงบริการทางโทรศัพท
แบบอื่นๆ (Telephony Services) บนโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณสื่อสารไรสายอื่นๆ เชน PDA, Palm และ
เพจเจอร เปนตน [DEF02]
Illustration :
Le WAP est une technologie qui permet à un utilisateur de terminal mobile de pouvoir accéder à des
services sur Internet. [GUI1.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Application Protocol
Note : -

French Term : Internet mobile
TR 03
Thai Equivalent : อินเทอรเน็ตไรสาย [TH01]
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : Internet >> Internet mobile
Definition : การนําเสนอบริการอินเทอรเน็ตบนเครือขายแบบไรสายใหแกผูใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เชน
โทรศัพทมือถือ พีดีเอ เพจเจอร เปนตน [DROITA~1.TXT], [WAP-EX~1.TXT]
Illustration :
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Nouveau composant de l'organisation de l'entreprise, l'Internet Mobile prend tout son sens dès lors
qu'il s'intègre de manière pertinente à l'ensemble du système d'information. [CROSS.TXT]
Linguistic Specification : Note : -

French Term : Architecture WAP
TR 04
Thai Equivalent : สถาปตยกรรมแว็พ *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> Architecture WAP
Definition : โครงสรางการทํางานของแว็พอันประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 อยาง ไดแก อุปกรณแว็พ
(Terminal mobile) แว็พเกตเวย (Passerelle WAP) และ เว็บเซิรฟเวอร (Serveur Web) [DANIEL.TXT],
[GUI1.TXT], LINKWARE.TXT]
Illustration :
En effet, dans l'architecture WAP, le serveur Web a le rôle de fournir des documents qui seront
affichés sur le navigateur via la passerelle WAP. [GUI3.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลจากคําวา architecture ที่แปลวา “สถาปตยกรรม”
และอางอิงจากคําวา WAP ที่ในเอกสาร [TH03] เรียกทับศัพทวา “แว็พ” จึงแปล Architecture WAP วา
“สถาปตยกรรมแว็พ”

French Term : Terminal mobile
TR 05
Thai Equivalent : อุปกรณสื่อสารไรสาย *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : Architecture WAP
Definition : อุปกรณสื่อสารแบบไรสาย เชน โทรศัพทมือถือ พีดีเอ เปนตน อุปกรณสื่อสารไรสายที่จะใชบริการ
แว็ พ ได ต อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง แว็ พ เบราว เ ซอร ซึ่ ง เป น ซอฟท แ วร สํ า หรั บ แสดงผลข อ มู ล บนหน า จอ [AWT.TXT],
[GUI1.TXT], [DROITA~1.TXT]
Illustration :
Le serveur peut avoir accès à des bases de donnés ou des serveurs applicatifs qui sont ensuite
transmises au terminal mobile par l'intermédiaire de la passerelle WAP. [DROITA~1.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลศัพท ประกอบคําสําคัญ ซึ่งไดจากการรวมเอา
คุณสมบัติเดนของศัพทมารวมไวดวยกัน
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French Term : Passerelle WAP
TR 06
Thai Equivalent : แว็พเกตเวย *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : Architecture WAP
Definition : อุปกรณเชื่อมโยงเครือขายไอพีและเครือขายไรสาย ซึ่งเปนตัวกลางระหวางผูใชและผูใหบริการ ทํา
หนาที่แปลงโพรโทคอลที่แตกตางกันระหวางเครือขายทั้งสองใหสามารถรับสงขอมูลผานเครือขายที่แตกตางกัน
ได [AWT.TXT], [INITIA~1.TXT], [WRAPTOR.TXT], [FILUNI~1.TXT]
Illustration :
La passerelle WAP interconnecte le réseau sans fil à un réseau IP sur lequel se trouvent le serveur
web et les serveurs de données et d'applications. [WRAPTOR.TXT]
Linguistic Specification : (Syn.) Proxy WAP, Serveur proxy
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลจากคําวา passerelle โดยเรียกทับศัพท
ภาษาอังกฤษ gateway มาเปนภาษาไทยวา “เกตเวย” ซึ่งเปนการแปลแบบเดียวกันกับราชบัณฑิตยสถาน ดังจะ
พบไดในเอกสาร [TH06] และแปลคําวา WAP โดยเรียกทับศัพทวา “แว็พ”
ดังนั้นจึงแปลคําวา WAP
passerelle วา “แว็พเกตเวย”

French Term : Serveur Web
TR 07
Thai Equivalent : เว็บเซิรฟเวอร [TH03]
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : Architecture WAP
Definition : เครื่องคอมพิวเตอรที่เก็บเอกสารทั้ง HTML และ WML เพื่อใหบริการขอมูลแกไคลเอนต ในระบบ
WAP เมื่อไคลเอนตสงคํารองขอขอมูลมา เซิรฟเวอรก็จะสงขอมูลไปใหโดยผานทางแว็พเกตเวย (เมื่อกอนนี้
ไคลเอนตอาจจะเปนคอมพิวเตอรอยางเดียว แตตอมาเมื่อผูพัฒนา WAP Application นําเอกสาร WML ไปเก็บ
ในเว็ บเซิ ร ฟเวอร ความหมายของไคลเอนต จึ ง รวมถึง โทรศั พ ท มื อถื อ ด วย)
[DEF01], [GUI1.TXT],
[COMMENT.TXT], [DANIEL.TXT]
Illustration :
La passerelle WAP crée une requête HTTP conventionnelle pour l'URL demandée et la transmet au
serveur Web. [GUILL-~3.TXT]
Linguistic Specification : (Syn.) Serveur applicatif, Serveur de contenu
Note : -

French Term : Serveur WAP
TR 08
Thai Equivalent : แว็พเซิรฟเวอร *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : Architecture WAP
Definition : เครื่องคอมพิวเตอรที่เปนทั้งเว็บเซิรฟเวอรและแว็พเกตเวย กลาวคือรวมฟงกชันการทํางานของทั้ง
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สองอยางเขาไวภายในเครื่องเดียวกัน [DEF01]
Illustration :
Pour compliquer, Nokia a mis sur le marché un produit appelé "serveur WAP" qui est en réalité une
passerelle WAP associée à un serveur http. [SOWAP.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษ ที่ใชวา “WAP Server” การ
กําหนดศัพทคํานี้อางอิงตามการแปลในเอกสาร[TH01] และ [TH03] ที่แปลคําวา “Web Server” โดยทับศัพทวา
“เว็บเซิรฟเวอร”
French Term : Conversion des protocoles
TR 09
Thai Equivalent : การแปลงโพรโทคอล [TH02]
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >>Function of WAP gateway
Definition : การเปลี่ยนรูปแบบขอมูล โดยการเขารหัสและถอดรหัสขอมูลใหตรงตามขอกําหนดของโพรโทคอลที่
ใชในเครือขายอินเทอรเน็ตกับที่ใชในเครือขายไรสาย [DEF01], [AWT.TXT]
Illustration :
La passerelle assure donc la conversion des protocoles de transfert de données entre
l'environnement Internet et l'environnement mobile en codant et décodant des informations aux
formats WML et HTML. [AWT.TXT]
Linguistic Specification : Note : -

French Term : Coder
TR 10
Thai Equivalent : เขารหัส [TH01]
Grammatical Category : Verb
Subject Field : WAP >>Function of WAP gateway
Definition : (แว็พเกตเวย) เขารหัสเอกสาร WML ใหเปนขอมูลแบบไบนารี เพื่อลดขนาดของขอมูลใหเหมาะกับ
การสื่อสารในเครือขายแบบไรสาย [GUI1.TXT], [DEF01]
Illustration :
La passerelle WAP vérifie l’entête HTTP et le contenu WML, et code le tout dans une forme binaire.
[GUI3.TXT]
Linguistic Specification : (Ant.) Décoder (TR11)
Note : -

French Term : Décoder

TR 11
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Thai Equivalent : ถอดรหัส [TH01]
Grammatical Category : Verb
Subject Field : WAP>> Function of WAP gateway
Definition : (แว็พเกตเวย) ถอดรหัสคํารองขอแบบไบนารีที่ไดรับมาจากไคลเอนต ใหอยูในรูปของคํารองขอแบบ
HTTP เพื่อที่จะสงผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปใหแกเว็บเซิรฟเวอร [DEF01]
Illustration :
La passerelle est, en quelques sortes, l’élément clé de la communication dans le WAP, en effet, elle
permet d'une part d'assurer la connexion entre le monde GSM et le réseau informatique (Internet ou
Intranet), mais surtout, c'est elle qui code et décode les requêtes et les réponses entre le terminal
mobile et le serveur Web. [GUI3.TXT]
Linguistic Specification : (Ant.) Coder (TR10)
Note : -

French Term : Paquet
TR 12
Thai Equivalent : เด็ค * [TH04]
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WML document
Definition : หนวยของเอกสารที่ใหญที่สุดของเอกสาร WML ในแตละเด็คประกอบดวยการดตั้งแต 1 การดขึ้นไป
เนื้อความทั้งหมดของเอกสารแตละเด็คจะตองอยูระหวางคูแท็ก <wml> และ </wml> เสมอ นอกจากนี้
เอกสาร WML ตางจากเอกสาร HTML ตรงที่วาสิ่งที่ตองการใหแสดงผลในแว็พเบราวเซอร (ไมวาจะเปนขอความ
รูปภาพ หรื อตาราง) จะตอ งเขียนอยู ระหวา งคูแ ท็ก และ <p> </p> เท านั้ น
[MULTIM~1.TXT],
[SOWAP.TXT],[DEF01]
Illustration :
Chaque paquet consiste en une ou plusieurs 'cards' (Un paquet contient donc une ou plusieurs
cartes). [SOWAP.TXT]
Linguistic Specification : (Syn.) Jeu de cartes, Deck
Note : * ศัพทไทยที่อางอิงจากเอกสาร [TH04] นี้ เปนการแปลโดยเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษที่ใชวา “Deck”

French Term : Carte
TR 13
Thai Equivalent : การด [TH04]
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WML document
Definition : หนวยของเอกสารที่เล็กที่สุดของเอกสาร WML ซึ่งเปน 1 หนาจอที่แสดงบนแว็พเบราวเซอร เนื้อหา
ของการดแตละการดตองเขียนอยูภายในคูแท็ก <card> และ </card> เมื่อเอกสาร WML สงมาถึงโทรศัพท
แว็พเบราวเซอรจะแสดงผลการดการดแรกขึ้นเปนหนาจอแรกเสมอ [DEF01], [COMMENT.TXT], [GUI1.TXT],
[MULTIM~1.TXT]
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Illustration :
Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours la première carte du paquet qui s'affichera en premier à
l’écran du mobile lorsque le paquet WML est transféré. [MULTIM~1.TXT]
Linguistic Specification : Note : -

French Term : WML
Thai Equivalent : (ภาษา)ดับบลิวเอ็มแอล *
Grammatical Category : Noun (m.)

TR 14

French Term : XML
Thai Equivalent : (ภาษา)เอ็กซเอ็มแอล *
Grammatical Category : Noun (m.)

TR 15

Subject Field : WAP >> WML document >>
Markup Language
Definition : ภาษาที่ประกอบดวยแท็กตางๆ พัฒนามาจาก XML ใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมแบบไร
สายและใหแสดงผลบนหนาจอของอุปกรณสื่อสารไรสายได ใชสําหรับเขียนแว็พไซต และเปรียบเทียบไดกับ
HTMLที่ใชในอินเทอรเน็ต [COMMENT.TXT], [DANIEL.TXT], [MEMBRES.TXT]
Illustration :
WML est le langage qui permet de créer des documents WAP. [DANIEL.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Markup Language
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท ดวยการถายเสียงภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทยวา “ดับบลิวเอ็มแอล” และเปนการกําหนดตามแบบของราชบัณฑิตยสถาน

Subject Field : WAP >> WML document >>
Markup Language
Definition : ภาษาคอมพิวเตอรที่เปนตนแบบการพัฒนาของภาษา WML ใชสําหรับการนําเสนอขอมูลที่มี
โครงสราง โดยโครงสรางของภาษา XML เปนแฟมขอความ (text file) ที่ใชแท็ก ( <tag> ) ในการกําหนดชื่อ
และขนาดของขอมูล ปจจุบันองคกรอิสระที่ชื่อวา W3C (World Wide Web Consortium) เปนผูดูแลมาตรฐาน
ของภาษานี้ เพื่อจะไดใชเปนภาษาที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก บริษัทคอมพิวเตอรขนาดใหญ เชน Microsoft,
Netscape และ IBM ไดนําภาษานี้ไปใชเพื่อเปนมาตรฐานของเอกสารที่บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร [DEF03],
[CSTB.TXT], [MEMBRES.TXT]
Illustration :
Le langage WML est basé sur le XML (eXtensible Markup Language) et a été développé par le WAP
Forum pour fournir du contenu et une interface à des équipements disposant de peu de bande
passante, comme par exemple les téléphones portables. [GUI1.TXT]
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Linguistic Specification : (Full Form) Extensible Markup Language
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท ดวยการถายเสียงภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทยวา “เอ็กซ็เอ็มแอล” และเปนการกําหนดตามแบบของราชบัณฑิตยสถาน

French Term : SGML
Thai Equivalent : (ภาษา)เอสจีเอ็มแอล *
Grammatical Category : Noun (m.)

TR 16

French Term : W3C
Thai Equivalent : องคกรดับบลิวทรีซี *
Grammatical Category : Noun (m.)

TR 17

Subject Field : WAP >> WML document >>
Markup Language
Definition : SGML เปนขอกําหนดที่ใชกําหนดภาษา (meta-language) กลาวคือเปนตัวกําหนดวาภาษาที่ใช
กํากับขอมูล (markup language) ควรจะมีคุณสมบัติอยางไรบาง SGML ชวยในการกําหนดโครงสรางในระดับ
ตางๆ (hierarchical structure) ของเอกสารนั้นๆวาควรมีองคประกอบอะไรบาง SGML ถูกออกแบบมาโดยมี
เปาหมายใหเปนมาตรฐานที่ไมขึ้นกับคอมพิวเตอรชนิดใดชนิดหนึ่ง ไมขึ้นกับอุปกรณที่ใชเก็บขอมูล ไมขึ้นกับ
กฎเกณฑใดโดยเฉพาะ และไมขึ้นกับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น เอกสารที่ถูกกํากับตามมาตรฐานของ
SGML จะสามารถนําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอรประเภทใดก็ได จะผลิตออกมาในสื่อแบบใดก็ได จะนําชุดกฎใด
มาประมวลผลขอมูลก็ได ขอมูลตางๆไมวาจะเปนตาราง สูตรทางคณิตศาสตร สูตรทางเคมี ตัวอยาง ก็สามารถ
แสดงและจัดรูปแบบตามที่ตองการไดในภายหลังตามที่แตละโปรแกรมตองการจะใหขอมูลนั้นแสดงออกมา
อยางไร [DEF04]
Illustration :
Le XML, tout comme son coussin le HTML est issu du SGML qui est le langage de référence en
milieu professionnel pour la gestion électronique des documents. [CCIM.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Standard Generalized Markup Language
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท ดวยการถายเสียงภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทยวา “เอสจีเอ็มแอล” และเปนการกําหนดตามแบบของราชบัณฑิตยสถาน

Subject Field : WAP >> WML document >>
Markup Language
Definition : สมาคมนานาชาติที่เปนกลางไมอิงกับผูคารายใดรายหนึ่ง แตอาศัยเงินทุนจากสมาชิกที่เปนองคกร
ธุรกิจ โดยทํางานรวมกับผูผลิตและองคกรมาตรฐานอื่นๆเพื่อพัฒนาโพรโทคอลที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต เชน
HTTP, HTML, XML และ URL [DEF07]
Illustration :
Le Wap Forum fonctionne en quelque sorte comme le World Wide Web Consortium (W3C) pour le
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Web. [CCIM.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) World Wide Web Consortium
Note : * ขอเสนอของผูวิจยั ในการกําหนดศัพทนคี้ ือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย จึงแปลวา “องคกรดับบลิวทรีซี”

French Term : WAE
TR 18
Thai Equivalent : (โพรโทคอล)ดับบลิวเออี *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WAP stack
Definition : มาตรฐานที่เอื้ออํานวยในการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับเครือขายแบบไรสาย กลาวคือเปน
ตัวกําหนดวาในการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับ WAP จะตองอาศัยองคประกอบใดบาง WAE มีสวนประกอบที่
สําคัญคือ WML. WMLScript, WTA, URL, URI, User-agent [DEF02], [MEMBRES.TXT]
Illustration :
La couche la plus haute de la pile WAP, le WAE (Wireless Application Environment) fournit un
environnement qui autorise l’utilisation d’un large panel d’applications sur des terminaux sans fil.
[MEMBRES.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Application Environment
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย จึงแปลวา “(โพรโทคอล)ดับบลิวเออี”

French Term : WSP
Thai Equivalent : (โพรโทคอล)ดับบลิวเอสพี *

TR 19

Grammatical Category : Noun
Subject Field : WAP >> WAP stack
Definition : โพรโทคอลที่ทําหนาที่เชื่อมตอการสื่อสารระหวางเครื่องโทรศัพทมือถือและเซิรฟเวอรหรือเกตเวย
[DEF08]
Illustration :
En outre, le WAP Forum étend les possiblités du protocole HTTP et ajoute au protocole WSP la
capacité de reprendre ou de susprendre rapidement des connexions. [INITIA~1.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Session Protocol
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย จึงแปลวา “(โพรโทคอล) ดับบลิวเอสพี”

French Term : WTP

TR 20
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Thai Equivalent : (โพรโทคอล)ดับบลิวทีพี *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WAP stack
Definition : โพรโทคอลที่ทําหนาที่ควบคุมการสงรับขอมูลบนเครือขายแบบไรสาย และรับประกันความนาเชื่อถือ
ของการสื่อสารขอมูล ความนาเชื่อถือของการสงรับขอมูลจะแบงเปน 3 ระดับตามกระบวนการสื่อสารขอมูล 3
รูปแบบอันไดแก ระดับ 0 : การสื่อสารทางเดียวแบบไมมีรายงานผลการรับขอมูล (ไมนาเชื่อถือ) [Connexion à
sens unique sans acquittement (non fiable)], ระดับ 1 : การสื่อสารทางเดียวแบบมีรายงานผลการรับขอมูล
(นาเชื่อถือ) [Connexion à sens unique avec acquittement (fiable)], ระดับ 2 : การสื่อสารสองทางแบบมี
รายงานผลการรับขอมูล (นาเชื่อถือ) [Connexion à double sens avec acquittement (fiable)] [DEF02],
[COMMENT.TXT], [GUI2.TXT]
Illustration :
La couche transaction avec le Wireless Transaction Protocol ou WTP garantit la bonne conclusion
des transactions sous forme de requêtes-réponses. [CCIM.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Transport Protocol
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย จึงแปลวา “(โพรโทคอล) ดับบลิวทีพี”

French Term : WTLS
TR 21
Thai Equivalent : (โพรโทคอล)ดับบลิวทีแอลเอส *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WAP stack
Definition : โพรโทคอลที่พัฒนามาจาก SSL โพรโทคอลความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต WTLS เปนโพรโทคอล
ที่ทําหนาที่รักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบแว็พ บริการความปลอดภัยของโพรโทคอล WTLS มี 4
รูปแบบคือ Intégrité, Secret (Confidentialité), Authentification, Protection [FILUNI~1.TXT],
[MEMBRES.TXT], [DEF08]
Illustration :
La couche WTLS permet à un client d’établit une connexion sécurisé avec un serveur et de fixer les
options de sécurités prises en comte. [GUI1.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Transport Layer Security
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย จึงแปลวา “(โพรโทคอล) ดับบลิวทีแอลเอส”

French Term : WDP
Thai Equivalent : (โพรโทคอล)ดับบลิวดีพี *
Grammatical Category : Noun (m.)

TR 22
Subject Field : WAP >> WAP stack
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Definition : โพรโทคอลชั้นสื่อสาร (Transport Layer) ของ WAP ซึ่งทําหนาที่ในการสงขอมูลระหวางโพรโทคอล
ตางๆที่อยูชั้นบนกับเครื่องเซิรพเวอรและเครื่องโทรศัพทมือถือ ผานระบบเครือขายไรสายชนิดตางๆ ไดโดยไม
ขึ้นกับมาตรฐานของเครือขายไรสายระบบใดระบบหนึ่งเทานั้น ทําใหแอปพลิเคชันของ WAP สามารถทํางาน
บนเครือขายไรสายที่มีมาตรฐานตางกันได [DEF08, [DEF02]
Illustration :
WDP fournit une interface commune aux couches protocolaires supérieure (WTLS, WTP, WSP) et
reste capable de fonctionner indépendemment du réseau mobile sous-jacent avec un support
IP(GSM SMS et USSD) et non IP (GSM CSD et GPRS). [MEMBRES.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Datagram Protocol
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย จึงแปลวา “(โพรโทคอล) ดับบลิวดีพี”

French Term : User-agent
TR 23
Thai Equivalent : โปรแกรมประมวลผลขอมูล *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WAE
Definition : ซอฟตแวรหรือโปรแกรมประยุกตที่ชวยแปลขอมูลซึ่งรับมาจากเซิรฟเวอร แลวนํามาแสดงผลบน
หนาจออุปกรณ WAP ใหแกผูใชบริการ ตัวอยางเชน WAP Browser แปลเอกสาร WML, WMLScript แลวนํามา
แสดงผล เปนตน [DEF01]. [SOWAP.TXT], [MEMBRES.TXT]
Illustration :
Chaque terminal mobile est équipé de deux user-agents, des applications permettant d'interpréter
des documents et de gérer des événements. [COMMENT.TXT]
Linguistic Specification : (Syn.) Agent utilisateur **
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณาประกอบ หาก
พิจารณาจากความหมาย จะเห็นวา คําวา “agent” ก็คือ ซอฟทแวรหรือโปรแกรมที่แปลขอมูลแลวแสดงผลใหแก
ผูใชงาน (user) นั่นเอง ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงแปล user-agent วา “โปรแกรมประมวลผลขอมูล” โดยละคําวา
ผูใชงาน ไวเพื่อไมใหคําศัพทยาวเกินไป
** อันที่จริงแลว “agent utilisateur” เปนศัพทภาษาฝรั่งเศสแทๆ แตเหตุผลที่ผูวิจัยเลือก “user-agent”
เปนศัพทหลักแทน และใหศัพทวา “agent utilisateur” เปน synonym เพราะเอกสารภาษาฝรั่งเศสโดยสวนใหญ
จะใชคําวา “user-agent” เกือบทั้งหมด มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ใช “agent utilisateur”

French Term : WTA user-agent
Thai Equivalent : โปรแกรมประมวลผลแอปพลิเคชันดับบลิวทีเอ *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WAE

TR 24
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Definition : ซอฟตแวรชนิดหนึ่งซึ่งติดตั้งอยูในอุปกรณแว็พ และทําหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับการทํางานของ
โทรศัพท [COMMENT.TXT], [MEMBRES.TXT], [DEF01]
Illustration :
WTA : Wireless Telephony Application propose un environnement permettant de développer des
services téléphoniques utilisant WAP. Son utilisation est basé sur le WTA user-agent
[MEMBRES.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ผูวิจัยแปลโดยอางอิงจาก user-agent ใน TR 23 ที่กําหนดเปนศัพทภาษาไทยวา “โปรแกรม
ประมวลผลขอมูล” มาพิจารณาประกอบกับการทับศัพทคําวา WTA

French Term : WML user-agent
TR 25
Thai Equivalent : โปรแกรมประมวลผลขอมูลดับบลิวเอ็มแอล *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WAE
Definition : ซอฟตแวรชนิดหนึ่งที่ติดตั้งอยูในอุปกรณแว็พ ทําหนาที่แปลเนื้อหาของเอกสาร WML, WMLScript
แลวนํามาแสดงผล เชน WAP Browser เปนตน [DEF01], [COMMENT.TXT]
Illustration :
Les deux user-agents des terminaux sans fil WAP sont: le WML user-agent le WTA user-agent
[COMMENT.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ผูวิจัยแปลโดยอางอิงจาก user-agent ใน TR 23 ที่กําหนดเปนศัพทภาษาไทยวา “โปรแกรม
ประมวลผลขอมูล” มาพิจารณาประกอบกับการทับศัพทคําวา WML

French Term : WTA
TR 26
Thai Equivalent : ดับบลิวทีเอ *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WAE
Definition : กลุมของแอปพลิเคชันที่มีกลไลเกี่ยวกับการใชงานฟงกชันตางๆของโทรศัพทมือถือ เชน การบันทึก
เลขหมาย หรือการคนหารายชื่อรานอาหาร พรอมจองโตะอาหารผานทางโทรศัพทมือถือ เปนตน [DEF01],
[GUI2.TXT]
Illustration :
L'environnement WTA (Wireless Telephony Application) est destiné à fournir au niveau applicatif
une communication avec les fonctions téléphoniques du mobile. [GUI2.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Wireless Telephony Applications
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
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ภาษาไทย จึงแปลวา “ดับบลิวทีเอ”

French Term : WMLScript
TR 27
Thai Equivalent : (ภาษา)ดับบลิวเอ็มแอลสคริปต *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WAE
Definition : ภาษาสคริปตที่พัฒนามาจาก ECMAScript เชนเดียวกับ JavaScript และไดรับการออกแบบมา
สําหรับอุปกรณสื่อสารไรสายโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงามในการจัดรูปแบบของ WML
และการแสดงผลขอมูลบนหนาจอของอุปกรณแว็พ และเพื่อเพิ่มความสามารถใหกับอุปกรณแว็พ เชน ทําให
สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ผูใชใสเขาไป หรือทําใหใชฟงกชันตางๆในสวนที่เกีย่ วของกับโทรศัพท
ได [INITIA~1.TXT], [MEMBRES.TXT], [DEF02]
Illustration :
On peut utiliser WMLScript pour valider des données saisies par l'utilisateur, tout comme on pourrait
le faire avec JavaScript sur une page HTML. [MEMBRES.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท โดยถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย จึงแปลวา “(ภาษา) ดับบลิวเอ็มแอลสคริปต”

French Term : URL
TR 28
Thai Equivalent : ยูอารแอล [TH06]
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WAE
Definition : ที่อยูของขอมูลที่ จัดเก็บไวในเซิร ฟเวอรบ นเครือข ายอินเทอรเน็ต รูปแบบของยูอารแอลจะ
ประกอบด ว ยโพรโทคอลที่ ใช ใ นการเข าถึ ง ข อ มู ล ชื่ อโดเมน (domain name)
และแฟม ข อ มู ล เช น
http://chula.ac.th/default.htm
http:// แปลวา ใช hypertext transfer protocol ในการติดตอสื่อสารเขาถึงขอมูล
chula.ac.th คือที่อยูของเซิรฟเวอรบนอินเทอรเน็ต หรือชื่อโดเมน
/default.htm เปนชื่อแฟมขอมูล [DEF06], [INITIA~1.TXT], [MEMBRES.TXT]
Illustration :
WAP utilise un modèle similaire au monde internet, les URLs (Uniform Resource Locators) qui
identifient de manière unique une ressource sur une machine serveur donnée, comme un document
wml par exemple. [MEMBRES.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Uniform Resource Locator
Note : -
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French Term : URI
TR 29
Thai Equivalent : ยูอารไอ*
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WAE
Definition : การระบุตําแหนงของทรัพยากรที่เก็บไวใน WTA Server เพื่อเขาไปสูสวนที่เปนมาตรฐานเฉพาะของ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ [DEF02], [MEMBRES.TXT]
Illustration :
En plus des URLs, WAP utilise les URIs (Uniform Resource Identifers) pour s'adresser à des
ressources non accédée par un protocole défini (fonctionnalités de téléphonie par exemple).
[MEMBRES.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Uniform Resource Identifer
Note : * ผูวิจัยกําหนดศัพทโดยอางอิงตามแบบของราชบัณฑิตยสถานที่บัญญัติศัพทคําวา URL ดวยการทับ
ศัพท โดยถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยวา “ยูอารแอล” ดังนั้น จึงแปล URI ดวยการทับศัพท
เชนกันวา “ยูอารไอ”

French Term : Session
TR 30
Thai Equivalent : การสื่อสาร *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WSP
Definition : การเชื่อมตอกันในเชิงตรรกะ (Logic) ระหวางปลายทางทั้งสองดานหรือระหวางไคลเอนตกับ
เซิรฟเวอร เพื่อใหสามารถรับสงขอมูลกันได [DEF07], [GUI1.TXT]
Illustration :
WSP : Wireless Session Protocol Comme son nom l'indique, la couche session permet d'établir une
session entre un client et un serveur c'est à dire de définir les paramètres de connexion pour
effectuer des transactions. [GUI1.TXT]
Linguistic Specification : Note : * อันที่จริงแลว คําวา session นี้ ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติไวแลวใน ศัพทเทคโนโลยีสารสนเทศ วา
“ชวงเวลาสื่อสาร” แตหากพิจารณาความหมายที่แทจริงของศัพทนี้ที่ใชในคลังขอมูลภาษา จะพบวาศัพทนไี้ มได
สื่อความหมายที่เกี่ยวกับชวงเวลาเลย ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอกําหนดศัพทนี้เปนภาษาไทยวา “การสื่อสาร” เพื่อให
ไดความหมายที่ถูกตองตรงตามบริบทของศัพท

French Term : Session orientée connexion
TR 31
Thai Equivalent : การสื่อสารแบบกําหนดการเชื่อมตอ *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WSP
Definition : การสื่อสารที่ตองมีการเชื่อมตอที่มั่นคงและยาวนานระหวางไคลเอนตกับแว็พเกตเวย เพื่อใหการ
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รับสงขอมูลไมมีเหตุขัดของ และในอีกแงหนึ่งยังตองสามารถระงับการติดตอชั่วคราวและสามารถเรียกการ
เชื่อมตอกลับมาใหมโดยไมเปลืองทรัพยากรของระบบมากนัก ในการสื่อสารแบบนี้โพรโทคอล WSP จะตองมี
การติดตอกับโพรโทคอล WTP ในชั้นถัดไปเพื่อใหชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล [DEF01], [GUI1.TXT]
Illustration :
La couche WSP permet ainsi à la couche application de bénéficier de deux types de sessions
différentes : - Session orientée connexion dans laquelle la couche session va interagir avec la
couche transaction. [GUI1.TXT]
Linguistic Specification : (Syn.) Session en mode connecté
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลศัพท คําวา session แปลวา “การสื่อสาร” ดังที่
อธิบายไวใน TR 30 สวนคําวา orientée connexion ซึ่งตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา connection-oriented นัน้
ในเอกสาร [TH 05] ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไวเปนภาษาไทยวา “กําหนดการเชื่อมตอ” ดังนั้นผูวิจัยจึง
กําหนดศัพทคํานี้วา “การสื่อสารแบบกําหนดการเชื่อมตอ”

French Term : Session orientée non-connexion
TR 32
Thai Equivalent : การสื่อสารแบบไมกําหนดการเชื่อมตอ *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WSP
Definition : การสื่อสารที่ไมตองสรางการเชื่อมตอระหวางไคลเอนตกับแว็พเกตเวยกอน การสงขอมูลจะไมมีการ
ตรวจสอบความถูกตองดวย WTP แตจะอาศัย WDP ในการสงขอมูลโดยตรงเลย [DEF01], [GUI1.TXT]
Illustration :
Session orientée non-connexion dans laquelle la couche session va directement agir au niveau de la
couche transport pour l'envoi de datagrammes bruts. [GUI1.TXT]
Linguistic Specification : (Syn.) Session en mode non-connecté
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลศัพท คําวา session แปลวา “การสื่อสาร” ดังที่
อธิบายไวใน TR 30 สวนคําวา orientée non-connexion ซึ่งตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา connectionless นั้น
ในเอกสาร [TH 05] ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไวเปนภาษาไทยวา “ไมกําหนดการเชื่อมตอ” ดังนั้นผูวิจัยจึง
กําหนดศัพทคํานี้วา “การสื่อสารแบบไมกําหนดการเชื่อมตอ”

French Term : Pull
TR 33
Thai Equivalent : การสื่อสารแบบดึง *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WSP
Definition : กระบวนการสื่อสารที่ไคลเอนตตองรองขอขอมูลไปยังเซิรฟเวอรกอน จากนั้นเซิรฟเวอรจึงจะสง
ขอมูลกลับมา [DEF01], [GUI1.TXT]
Illustration :
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Le navigateur se charge en effet de décoder les informations transmises par la passerelle WAP et
qui ont été créés soit par le pull (demande de l'utilisateur) soir par le push (initiative d'un serveur).
[GUI1.TXT]
Linguistic Specification : (Ant.) Push
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลศัพท และพิจารณาจากความหมายของศัพทดวย
ผูวิจัยจึงแปลศัพทนี้วา “การสื่อสารแบบดึง” เพื่อสื่อใหเห็นวาเปนการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ไมใช “การดึง” ใน
ความหมายที่ใชกันทั่วไป

French Term : Push
TR 34
Thai Equivalent : การสื่อสารแบบผลัก *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WSP
Definition : กระบวนการสื่อสารที่เซิรฟเวอรสงขอมูลมายังไคลเอนตเอง โดยที่ไคลเอนตไมตองรองขอขอมูลกอน
(แตอาจตองบอกเซิรฟเวอรกอนวาตองการขอมูลแบบใด โดยบอกในรูปของการสมัครสมาชิกและระบุประเภท
ของขาวสาร) [DEF01], [GUI2.TXT]
Illustration :
Dans le pull, le client retire vers lui l'information qui l'intéresse, alors que dans le push c'est le
serveur qui est l'initiateur du message. [GUI2.TXT]
Linguistic Specification : (Ant.) Pull
Note : ศัพทคํานี้ไดมีการกําหนดเปนภาษาไทยไวแลวในเอกสาร [TH01] วา “เทคโนโลยีแบบผลัก” แตที่จริงนั้น
“Push” เปนเพียงการสื่อสารแบบหนึ่งที่เซิรฟเวอรสงขอมูลมายังไคลเอนตเอง โดยที่ไคลเอนตไมตองรองขอขอมูล
กอน ซึ่งไมตองอาศัยเทคโนโลยีพิเศษใดๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงขอกําหนดศัพทนี้วา “การสื่อสารแบบผลัก” เพื่อให
สอดคลองกับศัพทที่กําหนดไวใน TR 33 ดวย

French Term : Fiabilisation de transaction
TR 35
Thai Equivalent : ความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล*
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WTP
Definition : กระบวนการรับประกันความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูล โดยจัดใหมีการสงขอมูลใหมเมื่อขอมูล
สูญหายและปองกันไมใหเกิดความซ้ําซอนในการสง ความนาเชื่อถือของการรับสงขอมูลนี้แบงไดเปน 3 ระดับ
ดังนี้ตามกลไกของการสื่อสาร ระดับ 0) การสื่อสารทางเดียวแบบไมมีรายงานผลการรับขอมูล (ความนาเชื่อถือ
นอย) (Connexion à sens unique sans acquittement) ระดับ 1) การสื่อสารทางเดียวแบบมีรายงานผลการรับ
ขอมูล (ความนาเชื่อถือปานกลาง) (Connexion à sens unique avec acquittement) ระดับ 2) การสื่อสารสอง
ทางแบบมีรายงานผลการรับขอมูล (ความนาเชื่อถือมาก) (Connexion à double sens avec acquittement)
[DEF02], [GUI2.TXT]
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Illustration :
WAP : Le protocole WTP WTP : Wireless Transaction Protocol La couche WTP ou transaction : elle
offre 3 services de fiabilisation de transaction – classe0 : connexion à sens unique sans
acquittement (non fiable) – classe1 : connexion à sens unique avec acquittement (fiable) - classe2 :
connexion à double sens avec acquittement (fiable) [GUI2.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ดวย

French Term : Connexion à sens unique sans acquittement
TR 36
Thai Equivalent : การสื่อสารทางเดียวแบบไมมีรายงานผลการรับขอมูล *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WTP
Definition : การสื่อสารขอมูลที่มีความนาเชื่อถือนอยที่สุดหรืออยูในระดับ 0 (Class 0) เนื่องจากจะไมมีการสง
ขอมูลใหมถาขอมูลสูญหาย และไมมีการยืนยันผลการรับขอมูล การสื่อสารประเภทนี้เหมาะสําหรับการสื่อสาร
แบบผลัก (Push transaction) ที่ผูสง (เซิรฟเวอร) ไมตองการการยืนยันวาผูรับ (ไคลเอนต) ไดรับขอมูลแลว
[DEF02], [GUI2.TXT]
Illustration :
En effet : La classe0 (connexion à sens unique sans acquittement) a principalement été conçue
pour l'application du protocole PUSH (vu ultérieurement) permettant à un serveur d'envoyer des
informations à un mobile donné sans aucune vérification, le but étant ici d'optimiser le temps de la
connexion et la bande passante du réseau. [GUI2.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย

French Term : Connexion à sens unique avec acquittement
TR 37
Thai Equivalent : การสื่อสารทางเดียวแบบมีรายงานผลการรับขอมูล *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WTP
Definition : การสื่อสารขอมูลที่มีความนาเชื่อถือปานกลางหรืออยูในระดับที่ 1 (Class 1) ในการสื่อสารประเภท
นี้ผูรับ (ไคลเอนต) จะยืนยันผลการรับขอมูลกลับมายังผูสง(เซิรฟเวอร)เมื่อไดรับขอมูลแลว ถาขอมูลสูญหาย
ระหวางการสง ก็จะไมมีการยืนยันผลการรับขอมูลสงกลับมา ดังนั้นเซิรฟเวอรก็จะสงขอมูลใหไคลเอนตอีกครั้ง
หนึ่ง การสื่อสารประเภทนี้เหมาะสําหรับการสื่อสารแบบผลัก (Push transaction) ที่เซิรฟเวอรตองการความ
มั่นใจวาไคลเอนตไดรับขอมูลแลว [DEF02], [GUI2.TXT]
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Illustration :
La classe1 (connexion à sens unique avec acquittement) permet d'effectuer un PUSH avec
acquittement (on peut imaginer ce genre de transaction pour des informations distribuées de grande
importance comme des avis de cotation en bourse). [GUI2.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย

French Term : Connexion à double sens avec acquittement
TR 38
Thai Equivalent : การสื่อสารสองทางแบบมีรายงานผลการรับขอมูล *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WTP
Definition : การสื่อสารขอมูลที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุดหรืออยูในระดับ 2 (Class 2) เนื่องจากชวยปองกันการ
สงขอมูลซ้ําซอน หากคํายืนยันผลการรับขอมูลที่ไคลเอนตสงกลับมาใหเซิรฟเวอรเกิดสูญหาย กลไกของการ
สื่อสารประเภทนี้ก็คือ เมื่อเซิรฟเวอรไดรับคํารองขอขอมูลจากไคลเอนตแลว เซิรฟเวอรจะสงคํายืนยันกลับไปให
ไคลเอนตทราบวาไดรับคํารองขอขอมูล และก็สงขอมูลที่รองขอมานั้นไปใหไคลเอนตพรอมกันหรือในเวลาตอมา
จากนั้นเมื่อไคลเอนตไดรับขอมูลตามที่รองขอแลว ก็จะยืนยันกลับไปใหเซิรฟเวอรทราบวาไดรับขอมูลเรียบรอย
แลว วิธีนี้จะทําใหทั้งสองฝายทําการสงรับขอมูลไดอยางถูกตองสมบูรณ [DEF02], [GUI2.TXT]
Illustration :
La classe 2 (Connexion à double sens avec acquittement) permet d'effectuer toutes les autres
connexions qui nécessitent un échange fiable entre le client et le serveur. [GUI2.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย

French Term : SSL
TR 39
Thai Equivalent : (โพรโทคอล)เอสเอสแอล *
Grammatical Category : Noun (m.)
Subject Field : WAP >> WTLS
Definition : มาตรฐานความปลอดภัยของการรับสงขอมูลทางอินเทอรเน็ต โพรโทคอลเอสเอสแอลเปนตนแบบ
ของการพัฒนาโพรโทคอลความปลอดภัยบนเครือขายไรสาย (WTLS)
วัตถุประสงคของโพรโทคอลความ
ปลอดภัยก็คือเพื่อปองกันผูรับขอมูลที่ไมพึงประสงค โดยใชการเขารหัสของขอมูล ซึ่งจะใชกุญแจที่เปนที่รูจักกัน
ระหวางผูรับและผูสงเทานั้น ถาผูรับไมมีกุญแจที่ถูกตองก็จะไมสามารถถอดรหัสขอมูลและทําการอานขอมูลได
[DEF02], [INITIA~1.TXT]
Illustration :
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Le protocole SSL, bien connu des internautes, est actuellement la référence pour sécuriser une
transmission sur Internet. [GUI2.TXT]
Linguistic Specification : (Full Form) Secure Sockets Layer, (Syn.) TLS (Transport Layer Security)
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการทับศัพท ดวยการถายเสียงจากภาษาอังกฤษมาเปน
ภาษาไทย จึงแปลวา “(โพรโทคอล)เอสเอสแอล”

French Term : Transaction sécurisée
TR 40
Thai Equivalent : การทําธุรกรรมอยางปลอดภัย*
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WTLS
Definition : การทําธุรกรรมอยางปลอดภัยซึ่งไดรับการรับรองตามมาตรฐานของโพรโทคอลดับบลิวทีแอลเอส
(WTLS) รูปแบบของการทําธุรกรรมอยางปลอดภัยที่กําหนดไวในโพรโทคอล WTLS มี 4 อยางดังนี้ 1. การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Intégrité) 2. การรับรองขอมูลลับเฉพาะ (Confidentialité) 3. การตรวจสอบ
ผูดําเนินธุรกรรม (Authentification) 4. การยกเลิกขอมูลที่ไมถูกตอง (Protection)
Illustration :
Le micro-navigateur doit également connaître son mode d'interaction avec les différentes couches
de la pile de protocoles Wap pour initialiser une requête, lancer une transaction sécurisée,
susprendre et reprendre une session si besoin est, etc. [INITIA~1.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย

French Term : Intégrité
TR 41
Thai Equivalent : การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WTLS
Definition : การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่รับสงกันระหวางอุปกรณสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (ไคลเอนต)
และเซิ ร ฟ เวอร เพื่ อ ให แ น ใ จว า ข อ มู ล นั้ น ไม ไ ด ถู ก เปลี่ ย นแปลงแก ไ ขในระหว า งการส ง [COMMENT.TXT],
[DROITA~1.TXT], [FILUNI~1.TXT], [DEF02]
Illustration :
Celle-ci est basée sur le standard SSL (Secure Socket Layer) et permet: de crypter les échanges de
données de garantir l'intégrité des données (vérifier que celles-ci n'ont pas été modifiées)
[COMMENT.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
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ประกอบดวย

French Term : Confidentialité
TR 42
Thai Equivalent : การรับรองขอมูลลับเฉพาะ *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WTLS
Definition : การรับรองวาขอมูลที่รับสงกันระหวางไคลเอนทและเซิรฟเวอรเปนขอมูลลับสวนบุคคลของสองฝาย
(ไคลเอนตและเซิรฟเวอร) เทานั้น บุคคลอื่นที่มาลักลอบขอมูลและไมมีกุญแจสําหรับเขาและถอดรหัสขอมูล ก็
จะไมสามารถอานและเขาใจขอมูลนั้นได [FILUNI~1.TXT], [DROITA~1.TXT], [GUI1.TXT], [DEF02]
Illustration :
Le protocole WTLS permet de respecter trois des quatre contraintes principales lorsqu'on parle de
sécurité liée aux réseaux : 1 - la confidentialité : elle assure aux deux parties en présence
(mécanisme client serveur) qu'elles sont les seules à avoir accés aux informations échangées.
[GUI1.TXT]
Linguistic Specification : (Syn.) Secret (n.m.)
Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย

French Term : Authentification
TR 43
Thai Equivalent : การตรวจสอบผูดําเนินธุรกรรม *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WTLS
Definition : การตรวจสอบบุคคลที่จะดําเนินธุรกรรมผานทางแอปพลิเคชันหรืออุปกรณสื่อสารแบบไรสาย อัน
เปนกลไกความปลอดภัยรูปแบบหนึ่งของโพรโทคอล WTLS [DROITA~1.TXT], [MEMBRES.TXT]
Illustration :
Authentification : WTLS contient des mécanismes pour établir une authentification d'un terminal
mobile ou d'une application [MEMBRES.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลคําศัพท และนําคุณสมบัติเดนของศัพทมาพิจารณา
ประกอบดวย

French Term : Protection (contre le déni de service)
Thai Equivalent : การยกเลิกขอมูลที่ไมถูกตอง *
Grammatical Category : Noun (f.)
Subject Field : WAP >> WTLS

TR 44
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Definition : การตรวจสอบและยกเลิกขอมูลที่สงไปแลวหรือยังไมไดตรวจสอบความถูกตอง [EPSIC.TXT],
[FLUNI~.1.TXT], [MEMBRES.TXT]
Illustration :
Protection contre le déni de service: WTLS met en oeuvre un dispositif pour détecter et rejeter des
données rejouées ou non vérifiées. [MEMBRES.TXT]
Linguistic Specification : Note : * ขอเสนอของผูวิจัยในการกําหนดศัพทนี้คือการแปลจากความหมายของศัพท เพราะผูวิจัยเห็นวาหาก
แปลตรงตัวตามรูปศัพท จะทําใหสื่อความหมายไดไมถูกตองตามมโนทัศนที่แทจริง
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ดัชนีคนศัพท
French Term
A
Architecture WAP
Authentification
C
Carte
Coder
Confidentialité
Connexion à double sens avec
acquittement
Connexion à sens unique avec
acquittement
Connexion à sens unique sans
acquittement
Conversion des protocoles
D
Décoder
F
Fiabilisation de transaction
I
Intégrité
Internet mobile
P
Paquet
Passerelle WAP
Protection (contre le déni de
service)
Pull
Push

Thai Equivalent

Extraction
Record

Terminological
Record

สถาปตยกรรมแว็พ
การตรวจสอบผูดําเนินธุรกรรม

ER 04
ER 43

TR 04
TR 43

การด
เขารหัส
การรับรองขอมูลลับเฉพาะ
การสื่อสารสองทางแบบมี
รายงานผลการรับขอมูล
การสื่อสารทางเดียวแบบมี
รายงานผลการรับขอมูล
การสื่อสารทางเดียวแบบไมมี
รายงานผลการรับขอมูล
การแปลงโพรโทคอล

ER 13
ER 10
ER 42
ER 38

TR 13
TR 10
TR 42
TR 38

ER 37

TR 37

ER 36

TR 36

ER 09

TR 09

ถอดรหัส

ER 11

TR 11

ความนาเชื่อถือของการรับสง
ขอมูล

ER 35

TR 35

การตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล
อินเทอรเน็ตไรสาย

ER 41

TR 41

ER 03

TR 03

เด็ค
แว็พเกตเวย
การยกเลิกขอมูลที่ไมถกู ตอง

ER 12
ER 06
ER 44

TR 12
TR 06
TR 44

การสื่อสารแบบดึง
การสื่อสารแบบผลัก

ER 33
ER 34

TR 33
TR 34
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S
Serveur WAP
Serveru Web
Session
Session orientée connexion
Session orientée non-connexion
SGML
SSL
T
Terminal mobile
Transaction sécurisée
U
URI
URL
User-agent
W
W3C
WAE
WAP
WAP Forum
WDP
WML
WML Script
WML user-agent
WSP
WTA
WTA user-agent
WTLS
WTP
X
XML

แว็พเซิรฟเวอร
เว็บเซิรฟเวอร
การสื่อสาร
การสื่อสารแบบกําหนดการ
เชื่อมตอ
การสื่อสารแบบไมกาํ หนดการ
เชื่อมตอ
(ภาษา)เอสจีเอ็มแอล
(โพรโทคอล)เอสเอสแอล

ER 08
ER 07
ER 30
ER 31

TR 08
TR 07
TR 30
TR 31

ER 32

TR 32

ER 16
ER 39

TR 16
TR 39

อุปกรณสื่อสารไรสาย
การทําธุรกรรมอยางปลอดภัย

ER 05
ER 40

TR 05
TR 40

ยูอารไอ
ยูอารแอล
โปรแกรมประมวลผลขอมูล

ER 29
ER 28
ER 23

TR 29
TR 28
TR 23

องคกรดับบลิวทรีซี
(โพรโทคอล)ดับบลิวเออี
แว็พ
องคกรแว็พฟอรัม
(โพรโทคอล)ดับบลิวดีพี
(ภาษา)ดับบลิวเอ็มแอล
(ภาษา)ดับบลิวเอ็มแอลสคริปต
โปรแกรมประมวลผลขอมูล
ดับบลิวเอ็มแอล
(โพรโทคอล)ดับบลิวเอสพี
ดับบลิวทีเอ
โปรแกรมประมวลผล
แอปพลิเคชันดับบลิวทีเอ
(โพรโทคอล)ดับบลิวทีแอลเอส
(โพรโทคอล)ดับบลิวทีพี

ER 17
ER 18
ER 02
ER 01
ER 22
ER 14
ER 27
ER 25

TR 17
TR 18
TR 02
TR 01
TR 22
TR 14
TR 27
TR 25

ER 19
ER 26
ER 24

TR 19
TR 26
TR 24

ER 21
ER 20

TR 21
TR 20

ER 15

TR 15

(ภาษา)เอ็กซเอ็มแอล
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ประวัติผูเขียนสารนิพนธ
นางสาวพั ช ริ นทร เจี ย รกมลชื่ น เกิ ด วั น ที่ 25 สิ ง หาคม พ.ศ.2520
ที่ จั ง หวั ด
กรุ ง เทพมหานคร สํ าเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรีอักษรศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาฝรั่ ง เศส
ภาควิ ชาภาษาตะวั นตก คณะอั กษรศาสตร จุ ฬาลงกรณม หาวิ ทยาลั ย ในปการศึกษา 2541
จากนั้นเขาศึกษาตอในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการลาม ศูนย
การแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2543

