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ABSTRACT
Department of Translation and Interpretation, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
MAJOR: English-Thai Translation
KEYWORD: Open XML / Open Document / Open Standard / Open Format
JATTURAPUT NILUMPRACHART: TERMINOLOGY Open XML. THESIS ADVISOR:
ASSISTANT PROFESSOR DR.WIROTE AROONMANAKUN, 154 pp. ISBN XXXXXX-XXX-X.
The objective of this special research is to revise the Open XML terminology of
Microsoft (Thailand) through terminology theories and procedures in order to gain those Thai
equivalents that are frequently used and accepted by the majority. The results and findings of
this special research will benefit those who are working in IT industry and who will need a
reference material regarding Open XML technology.
The methodology of this terminology on Open XML is done with 5 steps including (1)
Setting the scope of terminological research (2) Data collecting and corpus building (3) Bringing
all the terms in Microsoft Terminology to search in the built corpus (4) Revising the selected
terms after the search with conceptual analysis and (5) terminological records.
This terminology consists of 50 terms as revised through conceptual analysis. Each
record consists of source term, Thai equivalent, grammatical category, subject field, definition,
illustration, linguistic specification and note.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปจั จุบนั เทคโนโลยีดา้ นไอทีมกี ารพัฒนาก้าวไกลไปอย่างไม่หยุดยัง้ การพัฒนาแอพพลิเคชัน
ต่างๆ เกิดขึน้ ทุกๆ วินาที ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมเหล่านี้ทาให้เกิดความต้องการทีจ่ ะต้องมีช่อื เรียก
ตามมาเสมอ ตัวอย่างเช่น คาว่า Operating System ทีแ่ ปลว่า “ระบบปฏิบตั กิ าร” หรือคาว่า email ที่
แปลว่า “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” เป็นต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากการพัฒนาทีม่ อี ย่างต่อเนื่องจนเป็น
พลวัตทาให้บ่อยครัง้ ไม่สามารถแปลคาไทยออกมาได้ทนั ตามความต้องการของผูอ้ ่านหรือบ่อยครัง้
จาเป็นต้องใช้การทับศัพท์เนื่องจากหากแปลแล้วจะยืดเยือ้ และเป็นภาษาทีไ่ ม่สามารถเข้าใจได้
ตัวอย่างเช่นคาว่า malware ทีห่ ลายคนแปลว่า “ซอฟต์แวร์ประสงค์รา้ ย” แต่กลับไม่เกิดภาพทีช่ ดั เจนแก่
ผูอ้ ่าน จึงต้องมีการถ่ายเสียงออกมาว่า “มาลแวร์” หรือคาว่า Microsoft Office ซึง่ เป็นชื่อเฉพาะของ
โปรแกรมทีห่ ลายคนแปลว่า “โปรแกรมสาหรับสานักงาน” แต่กย็ งั ไม่ถอื เป็นคาแปลทีต่ ดิ ตลาดเท่ากับการ
ทับศัพท์ไปว่า “โปรแกรม Microsoft Office” ดังนัน้ การแปลคาศัพท์ในวงการไอทีจงึ ประกอบไปด้วยการ
แปลความของคา และการทับศัพท์ซง่ึ ถือว่าเป็นการแปลเฉพาะทางทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัวในเรือ่ งของ
ความจาเป็นทีต่ อ้ งทับศัพท์หรือใช้คาภาษาอังกฤษปะปนเข้ามามากกว่าการแปลเฉพาะ อย่างเช่นการ
แปลวรรณกรรม หรือการแปลทางกฎหมายทีม่ กี ารแปลเป็นคาไทยทัง้ หมด
รูปแบบเอกสารทีเ่ รียกว่าโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล (Office OpenXML หรือเรียกโดยย่อว่า Open
XML) นี้ถอื เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางด้านไอทีเช่นกัน โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลคือมาตรฐานเอกสาร
แบบเปิดทีพ่ ฒ
ั นาและเสนอให้ใช้โดยบริษัทไมโครซอฟท์ คอร์เปอร์เรชัน่ (Microsoft Corporation)
สาหรับการใช้งานในชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ทัง้ Office, Excel และ PowerPoint ซึง่ โอเพ่น
เอ็กซ์เอ็มแอลนี้สามารถเปิดใช้งานร่วมกับโปรแกรมหรือ แอพพลิเคชันต่างๆ ของบริษทั อื่นได้และ
สามารถนาไปใช้ทางานบนแพลตฟอร์มต่างชนิดกันได้อย่างลงตัว (Tom Ngo, 2006) โอเพ่นเอ็กซ์เอ็ม
แอลนี้มปี ระโยชน์อย่างมากสาหรับองค์กรทีใ่ ช้งานแอพพลิเคชันจากหลากหลายแห่งแต่ตอ้ งการใช้
รูปแบบเอกสารทีเ่ ป็นมาตรฐานและสามารถแลกเปลีย่ นกันระหว่างแอพพลิเคชันได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งแปลง
ไฟล์ก่อนนาไปใช้กบั แอพพลิเคชันอื่นๆ โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการทาง
เทคนิค (Technical Committee (TC45)) แห่งองค์กร ECMA International และ ISO เป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว โดยทีค่ ณะกรรมการในองค์กรดังกล่าวประกอบด้วยตัวแทนจากบริษทั ต่างๆ ในวงการไอทีและ
ข้อมูลสารสนเทศได้แก่ บริษทั Apple, Barclays Capital, BP, The British Library, Essilor, Intel,
Microsoft, Novell, Statoil, Toshiba, และ U.S. Library of Congress ซึง่ ทัง้ หมดล้วนเป็นผูน้ าในวงการ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาคัญของโลก
1

อันทีจ่ ริงแล้วรูปแบบของเอกสารโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้ถูกนามาใช้งานในชีวติ ประจาวันของเรา
แล้วในแอพพลิเคชันเด่นๆ หลายชนิด อย่างเช่น Microsoft Office 2007 โดยสามารถสังเกตได้งา่ ยๆ
จากลักษณะของนามสกุลไฟล์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป กล่าวคือ จากเดิมที่ Microsoft Word บันทึกไฟล์ดว้ ย
นามสกุล .doc จะเปลีย่ นเป็ นบันทึกด้วยนามสกุล .docx ทีเ่ ป็นรูปแบบของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล และส
เปรดชีทใน Microsoft Excel ทีจ่ ากเดิมบันทึกด้วย .xls ก็จะเปลีย่ นเป็น .xlsx และแผ่นไสลด์การนาเสนอ
ใน Microsoft PowerPoint จากเดิมทีเ่ คยเป็น .ppt ก็จะเปลีย่ นเป็น .pptx ซึง่ การบันทึกไฟล์ดว้ ยนามสกุ ล
ใหม่น้จี ะเป็นการบันทึกในรูปแบบของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลทีส่ ามารถแปลงข้อมูลไฟล์ไปเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์รปู แบบอื่นอย่างเช่น PDF ไฟล์ภาพ หรือภาษาเว็บเพจอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายโดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
เสียเวลาเปลีย่ นแปลงอะไรมากนัก
จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ ของโอเพ่นเอ็ก ซ์เอ็มแอลทาให้เห็นว่า การแปลเอกสารในเนื้อ หา
เกีย่ วกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้กจ็ ะมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ ทุกวันเพื่อทาให้ผใู้ ช้และผูพ้ จิ ารณาเกีย่ วกับโอ
เพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้รบั ทราบข้อมูลเพิม่ เติมใหม่ๆ จากการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน ผูแ้ ปลเองก็ตอ้ ง
คอยติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลอยูเ่ สมอ แต่การแสวงหาทรัพยากรทีจ่ ะใช้
เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการใช้ศพั ท์เพื่อแปลคาเฉพาะต่างๆ นัน้ ยังคงมีปริมาณน้อยเนื่องจากการผลิต
ประมวลศัพท์นนั ้ ยังไม่สามารถทาได้รวดเร็วตามเทคโนโลยีโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลทีม่ เี พิม่ เติมทุ กวัน ทาง
ไมโครซอฟท์เองก็ได้เสนอประมวลศัพท์สาหรับการแปลเนื้อหาเกีย่ วกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลไว้ท่ี
http://www.microsoft.com/Thailand/localization เพื่อช่วยให้นกั แปลของไมโครซอฟท์ได้ใช้งาน แต่ทว่า
การจะใช้ประมวลศัพท์ดงั กล่าวกับการแปลเอกสารเรือ่ งโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลทีม่ ใิ ช้เอกสารของ
ไมโครซอฟท์นนั ้ ยังไม่ถอื เป็นมาตรฐานได้ เนื่องจากประมวลศัพท์ดงั กล่าวยังไม่มกี ารระบุวธิ กี ารแปลของ
คาต่างๆ อย่างชัดเจนตามกระบวนการทางศัพทวิทยา และการแปลศัพท์ของทางไมโครซอฟท์นนั ้ ถือเป็น
สิง่ ทีไ่ มโครซอฟท์แปลขึน้ มาเองโดยทีย่ งั ไม่มกี ารอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิ งทีน่ ่าเชื่อถือและเป็นทางการ
อย่างเช่นราชบัณฑิตยสถานหรือสถาบันทางวิชาการอื่นๆ
ดังนัน้ การสร้างประมวลศัพท์จงึ ไม่ควรเป็นการกาหนดโดยผูใ้ ดและควรมาจากแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้
งานได้จริงผูห้ นึ่งดังที่ Cabré (1998:pp. 115) กล่าวว่า “Terms for a special language glossary must
be “collected” from real text, and not “invented” or “created” by terminologist.” การวิจยั ครัง้ นี้จงึ มุง่
รวบรวมแหล่งข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าว เอกสารคู่มอื หรือหน้าเว็บเพจทีเ่ กีย่ วกับโอเพ่น
เอ็กซ์เอ็มแอลทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั และองค์กรต่างๆ นอกเหนือไปจากไมโครซอฟท์ เพื่อสร้างคลังข้อมูล
ภาษาทีม่ คี วามเป็นกลางและเป็นข้อมูลจริงจากเอกสารทีม่ กี ารใช้งานจริงมากทีส่ ุด จากนัน้ จะนาคาทีไ่ ด้
จากประมวลศัพท์ของไมโครซอฟท์มา search ในคลังข้อมูลภาษา (Corpus) ทีส่ ร้างขึน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้
แล้วนาคาทีพ่ บความถีส่ งู สุดสูงสุด 50 คามาวิเคราะห์มโนทัศน์สมั พันธ์ตามหลักวิชาและหาแหล่งอ้างอิงที่
เหมาะสมให้แก่การแปลคาศัพท์นนั ้ ๆ พร้อมทัง้ เสนอแนะคาทีพ่ บความถีส่ งู ในคลังข้อมูลศัพท์ทพ่ี บในการ

2

วิจยั ครัง้ นี้และไม่พบในประมวลศัพท์ของไมโครซอฟท์เพื่อให้รวบรวมไว้ในประมวลศัพท์ของ
ไมโครซอฟท์ต่อไปอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อคัดเลือกคาศัพท์ในเรือ่ งโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลของบริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ทีพ่ บว่า
มีการใช้จริงจานวน 50 คา
2. เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์สมั พันธ์และให้คาแปลทีเ่ หมาะสมแก่ศพั ท์ทค่ี ดั เลือกมา 50 คา
สมมติ ฐานการวิ จยั
คาศัพท์ทงั ้ 50 คาทีค่ ดั เลือกมาจากประมวลศัพท์เรือ่ งโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลของไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) นัน้ จะมีมโนทัศน์สมั พันธ์กนั อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับ เรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกันกับเทคโนโลยี
ของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลและมีคาไทยทีเ่ ป็นทีน่ ิยมใช้กนั ในเอกสารไทยทีน่ ามาอ้างอิง
ขอบเขตการวิ จยั
ประมวลศัพท์ครัง้ นี้เป็นประมวลศัพท์ทม่ี งุ่ ชาระประมวลศัพท์เดิมทีไ่ ด้มาจากไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) ขอบเขตของการวิจยั จึงเป็นการแสวงหาตัวอย่างเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีม่ คี วาม
น่าเชื่อถือเป็นเป็นตัวแทน (Representativeness) ของการใช้ภาษาทีเ่ กีย่ วกับโอเพ่ นเอ็กซ์เอ็มแอลจริงๆ
คลังข้อมูลภาษาทีจ่ ดั สร้างขึน้ ครัง้ นี้เป็น specialized corpus ทีเ่ น้นการเลือกตัวอย่างบทความจากข้อมูล
แหล่งต่างๆ เพื่อให้มคี วามหลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ โดยแหล่งของข้อมูลทีร่ วบรวมมาจะไม่ได้มา
จากเอกสารของไมโครซอฟท์ทเ่ี ป็นเจ้าของเทคโนโลยีโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลเพียงอย่างเดียวแต่จะรวบรวม
จากแหล่งอื่นๆ เช่น บทความข่าวจาก New York Times หรือเอกสารข่าวจาก CNet News ทีเ่ ป็น
แหล่งข่าวทางด้านไอทีทม่ี ชี ่อื เสียง เป็นต้น เอกสารทีน่ ามาจากแหล่งต่างๆ ดังกล่าวมีจานวนทัง้ หมด 55
บทความ มีจานวน 196,131 คา ผูว้ จิ ยั จะนาคาทัง้ หมดทีม่ ใี นประมวลศัพท์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) มา search หาในคลังข้อมูลภาษาแล้วคัดเลือก 50 อันดับแรกมาทาการวิจยั และวิเคราะห์มโนทัศน์
สัมพันธ์เพื่อบันทึกข้อมูลศัพท์อย่างเหมาะสมต่อไป

ประโยชน์ ที่จะได้รบั จากกการวิ จยั ครัง้ นี้
1. ประโยชน์ แก่นักแปลของไมโครซอฟท์ นักแปลเอกสารของไมโครซอฟท์นนั ้ ต้องแปล
เอกสารทีอ่ อกมาจากไมโครซอฟท์เพื่อให้ผอู้ ่านในหลายๆ กลุ่มซึง่ ไม่ได้เป็นเพียงลูกค้าของ
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ไมโครซอฟท์เพียงอย่างเดียว ผูอ้ ่านงานแปลอาจจะไม่เข้าใจสิง่ ทีไ่ มโครซอฟท์แปลไว้ตาม
มาตรฐานของตนเองได้หมดจึงต้องอาศัยประมวลศัพท์ท่มี คี วามเป็นกลางเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจทีช่ ดั เจน
2. ประโยชน์ แก่นักแปลทัวไปในวงการไอที
่
นอกเหนือไปจากนักแปลของไมโครซอฟท์เอง
แล้วนักแปลเอกสารในวงการไอทีเช่น นิตยสารไอทีและนักแปลเว็บเพจทัวไปนั
่ น้ ต้องการ
แหล่งอ้างอิงทีเ่ ป็นกลางเพื่อให้เกิดการแปลทีเ่ ป็นมาตรฐานและสามารถนางานแปลนัน้ ไปใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงทีถ่ ูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอกสารทีต่ อ้ งยืน่ ต่อราชการ เพราะเอกสาร
ด้านโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลส่วนใหญ่ตอ้ งนาเสนอต่อองค์กรรัฐบาล การใช้ศพั ท์ทม่ี กี ารบัญญัติ
ชัดเจนจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิง่ ต้องอาศัยการจัดทาประมวลศัพท์ทเ่ี ป็นไปตามหลักวิชา
โดยเฉพาะ
3. ประโยชน์ แก่ผแ้ ู ปลซอฟต์แวร์ (Software Localizer) ผูแ้ ปลซอฟต์แวร์ หรือ Software
Localizer คือผูท้ ต่ี อ้ งแปลภาษาทีอ่ ยูใ่ นซอฟต์แวร์ทงั ้ หมดเป็นภาษาท้องถิน่ ในประเทศนัน้ ๆ
หากมีประมวลศัพท์ทม่ี คี วามเป็นกลางแล้วผูแ้ ปลซอฟต์แวร์น้จี ะแปลคาศัพท์ต่างๆ ได้ตาม
มาตรฐานทีน่ กั แปลเอกสารในข้อ 1 และ 2 ได้ตรงกันทาให้ผใู้ ช้ซอฟต์แวร์และผูอ้ ่านเอกสาร
ทีแ่ ปลโดยนักแปลในข้อ 1 และ 2 นัน้ เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนี้ จะกล่าวถึงเอกสารทางวิชาการทีร่ วบรวมแนวคิด ทฤษฎี
และแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การวิจยั ครัง้ นี้ได้ โดยแบ่งการทบทวน
วรรณกรรมออกเป็น 3 หมวด คือ
1. ทฤษฎีทางด้านศัพทวิทยา
2. ทฤษฎีภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
3. ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
ทฤษฎีทางด้านศัพทวิทยาเช่น ศัพทวิทยา และภาษาศาสตร์คลังข้อมูลจะถูกนามาใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างคลังข้อมูลภาษาและการวิเคราะห์คาศัพท์ รวมทัง้ ใช้เพื่อสนับสนุนสมมติฐานของการ
วิจยั ครัง้ นี้ดว้ ย ในส่วนท้าย ผูว้ จิ ยั จะสารวจความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล โดยจะกล่าวถึง
ประวัตคิ วามเป็นมา ลักษณะภาพรวมคุณสมบัตแิ ละความสาคัญต่างๆ ของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลทีม่ ตี ่อ
วงการไอทีและบทบาททีม่ ตี ่อการแปลทางด้านไอทีของประเทศไทย
2.1 ทฤษฎีศพั ทวิ ทยา
นิ ยามของศัพทวิ ทยา (Terminology)
ศัพทวิทยา (Terminology) คือศาสตร์ทศ่ี กึ ษาธรรมชาติของคาศัพท์ในภาษาใดภาษาหนึ่ง โดย
ใช้กระบวนการและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เข้ามาช่วยในการนิยามคาศัพท์นนั ้ ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้
งานต่างๆ Cabré (1998) กล่าวไว้ว่าศัพทวิทยามีนยั หรือความหมายครอบคลุมอยูส่ ามสิง่ คือกฎ
(Principle) แนวทางปฏิบตั ิ (Guideline) และ กลุ่มของคาศัพท์ (Set of Terms) ดังนี้
1. กฏและพืน้ ฐานความคิดทีใ่ ช้กาหนดกระบวนการการศึกษาคาศัพท์
2. แนวทางปฎิบตั เิ พื่อการทางานเกีย่ วกับศัพทวิทยา
3. กลุ่มของคาศัพท์ในหัวเรือ่ งเฉพาะทางเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
ตามแนวคิดดังกล่าวนี้ศพั วิทยาเกีย่ วข้องกับการจัดการข้อมูล (Set of Terms) โดยที่ Cabré
(1998) กล่าวว่าศัพท์ (terms) ต่างจากคา (word) ตรงที่ term คือหน่วยทีม่ คี วามหมายหรือประกอบขึน้
จากคาต่างๆ ทีเ่ ป็นตัวแทนของมโนทัศน์ (specific concept) ในหมวดสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง การจัดการ
คลังข้อมูลภาษาเหล่านี้ตอ้ งอาศัยกระบวนการทีเ่ ป็นระบบมีแนวทางมาตรฐานชัดเจน (Guideline) และมี
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พืน้ ฐานอยูบ่ นทฤษฎีทย่ี อมรับ (Principle) โดยที่ Cabré เสริมว่าศัพทวิยานัน้ เป็นสหวิทยา
(Interdisciplinary Field) ทีต่ อ้ งอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางด้านภาษาศาสตร์และศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่
ใกล้เคียงเพื่อใช้ประกอบการนิยามให้ถูกต้องอีกด้วย
จากแนวคิดดังกล่าว ช่วยให้สร้างความเข้าใจทีว่ ่าศัพทวิทยานัน้ เป็นศาสตร์ทต่ี อ้ งอาศัยข้อมูลและ
นามาวิเคราะห์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จึงกล่าวได้ว่าศัพทวิทยาเป็นทัง้ การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิง
คุณภาพประกอบกัน ผลผลิตทีไ่ ด้จากศัพทวิทยานัน้ เกิดแก่บุคคลในหลายๆ กลุ่มทัง้ นักศัพทวิทยาเอง
และตัวผูใ้ ช้งาน สาหรับนักศัพทวิทยานัน้ จะได้เรียนรูแ้ ละทดสอบสมมติฐานของตนในการสร้างประมวล
ศัพท์แต่ละครัง้ และตัวผูใ้ ช้งานเองก็จะได้ประโยชน์จากประมวลศัพท์ทเ่ี กิดขึน้ เพื่อประกอบการทางานที่
เกีย่ วกับภาษาอย่างเช่น การสอนภาษาหรือการแปลเป็นต้น
ความแตกต่างระหว่างประมวลศัพท์และพจนานุกรม
การสร้างประมวลศัพท์ไม่ใช่การสร้างพจนานุกรม แหล่งข้อมูลอ้างอิงทัง้ สองประเภทมีลกั ษณะ
ข้อมูล วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบอื่นๆ ทีแ่ ตกต่างกัน ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ ประมวลศัพท์ทม่ี าจาก
การศึกษาทางด้านศัพทวิทยานัน้ เป็นการศึกษามโนทัศน์ทอ่ี ยูใ่ นศัพท์ทอ่ี ยูใ่ นสาข าวิชาหมวดต่างๆ
ในขณะทีพ่ จนานุกรมคือผลผลิตทางด้านภาษาศาสตร์ทร่ี วบรวมกลุ่มของคาทีค่ ดั สรรไว้และมีการให้
ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคานัน้ ๆ (Cabré, 1998: 31-32)
สาหรับลักษณะของประมวลศัพท์นนั ้ Wüster กล่าวว่าพจนานุกรมเริม่ ต้นสร้างจากการรวบรวม
คาแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการใส่ขอ้ มูลทางภาษาศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับคานัน้ ในขณะทีป่ ระมวลศัพท์จะเริม่
มโนทัศน์ของ term แล้วดาเนินการเข้าสู่ขน้ึ ของการกาหนดศัพท์เพื่อใช้เป็นตัวแทนมโนทัศน์นนั ้ และชุด
ของมโนทัศน์หลายๆ มโนทัศน์ท่มี คี วามสัมพันธ์กนั เกีย่ วโยงกันเรียกว่าเป็น ชุดของมโนทัศน์ ทม่ี รี ะบบ
และโครงสร้างชัดเจน ดังนัน้ การจัดเรียงคาศัพท์ในประมวลศัพท์จะจัดเรียงตามระบบมโนทัศน์ ซึง่ ตรง
ข้ามกับพจนานุกรมซึง่ จะนาเสนอโดยเรียงลาดับตามอักษร (Cabré, 1998: 33-34)
พจนานุกรมเป็นผลผลิตจากการศึกษาทางด้านพจนวิทยา (Lexicography) แต่ว่าประมวลศัพท์
คือผลผลิตจากกระบวนการการศึกษาของศัพทวิทยา (Terminology) แม้ศาสตร์ทงั ้ สองแขนงจะมี
ลักษณะทีร่ ว่ มกันอยูบ่ า้ งอย่างเช่น เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง เกีย่ วกับคา มีการใช้ทฤษฎีและการปฏิบตั แิ ละ
ต้องใช้พจนานุกรมเป็นแหล่งอ้างอิงเสมอ แต่อย่างไรก็ดศี าสตร์ทงั ้ สองมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันตาม
ประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ (Cabré,1998: 35-37)
1. ขอบเขต (Domain) ในแง่ของขอบเขตของพจนวิทยาจะเป็นการศึกษาคาต่างๆ และมุง่
พรรณนาความรูเ้ กีย่ วกับคา (lexical competence) ของผูใ้ ช้ภาษานัน้ ๆ ในขณะทีศ่ พั ทวิ
6

ทยาเน้นทีค่ าในภาษาเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาทีจ่ ดั เป็นภาษาเฉพาะทาง (special language)
เท่านัน้
2. หน่วยพืน้ ฐาน (Basic Unit) สิง่ ทีท่ งั ้ สองศาสตร์นนั ้ มุง่ ศึกษานัน้ ต่างกัน พจนวิทยาศึกษา
เกีย่ วกับคา (word) ส่วนศัพทวิทยามุง่ ศึกษาศัพท์ (term) โดย word คือหน่วยของภาษาที่
สามารถอธิบายได้ดว้ ยลักษณะทางภาษาศาสตร์ทเ่ี ป็นระบบและเป็นตัวแทนเพื่ อใช้เรียกสิง่
ต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นความเป็นจริง และ term คือคาทีใ่ ช้ในภาษาเฉพาะทางในหมวดสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งโดยเฉพาะ
3. วัตถุประสงค์ (Purpose) วัตถุประสงค์ของพจนวิทยาคือมุง่ ศึกษาคาเพื่ออธิบาย
ความสามารถภาษาของผูใ้ ชภาษานัน้ ๆ ในขณะทีศ่ พั ทวิทยามุง่ ศึกษาศัพท์เพื่อสร้างแหล่ง
อ้างอิงให้แก่มโนทัศน์ต่างๆ ทีม่ ใี นสาขาของภาษาเฉพาะทางนัน้ ๆ
4. วิธวี ทิ ยา (Methodology) วิธกี ารศึกษาของพจนวิทยานัน้ เป็นการเริม่ ต้นจากสมมติฐานทาง
ทฤษฎีทจ่ี ะพิสจู น์ได้โดยวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ของผูใ้ ช้ภาษานั ้ นๆ ในขณะทีศ่ พั ทวิทยา
ไม่ได้มงุ่ อธิบายพฤติกรรมดัง กล่าวของมนุษย์แต่เป็นการมุง่ สารวจหาศัพท์เพื่อเติมเต็ม
ความต้องการการใช้คาศัพท์ทม่ี อี ยูใ่ นศาสตร์วชิ าสาขานัน้ ๆ
พัฒนาการของศัพทวิ ทยา
ศัพทวิทยานัน้ เกิดเป็นรูปเป็นร่างในช่วงทศวรรษที่ 1930 (Cabré, 1998) จากการเป็นกิจกรรม
ของผูท้ ส่ี นใจทัวไปจนกลายมาเป็
่
นศาสตร์ท่ีเป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในปจั จุบนั จุดเริม่ ต้น
แท้จริงเกิดขึน้ เมือ่ ศตวรรษที่ 18 ในศาสตร์ของวิชาเคมี โดย Lavoisier และ Berthollet และศาสตร์
ทางด้าน botany และ zoology โดย Linne ทัง้ สองกรณีต่างต้องการหาคานิยามให้กบั แนวคิดของสิง่
ต่างๆ ในศาสตร์ของตน แต่อย่างไรก็ดคี วามสนใจในช่วงแรกๆ นี้ยงั ได้รบั เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์อยูม่ าก แต่
ผูส้ นใจก็ได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนและมุง่ มันพั
่ ฒนาความสนใจในการนิยามศัพท์เฉพาะอยู่
ตลอดเวลาจนพัฒนาขึน้ เป็นศาสตร์อย่างชัดเจน
เมือ่ เข้าสู่ศตวรรษที่ 19 นักวิทยาศาสตร์เริม่ เข้ามาศึกษาศัพทวิทยาอย่างจริงจัง และในศตวรรษ
ที่ 20 วิศวกรคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเฉพาะทางก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึน้ ทาให้
เห็นได้ว่า ศัพทวิทยานี้เติบโตไปพร้อมๆ กับการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษาเพื่อช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือของกระบวนการสร้างประมวลศัพท์มากขึน้ E. Wüster (1898-1977) ชาวออสเตรีย ถือ
เป็นผูก้ ่อตัง้ องค์กรทีม่ คี วามสาคัญยิง่ ต่อวงการศัพทวิทยา คือ เป็นผูก้ ่อตัง้ Vienna School ขึน้ จากความ
สนใจทางด้านวิศวกรรม และต่อมา D.S. Lotte (1889-1950) ในก่อตัง้ Soviet School of Terminology
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ขึน้ ในประเทศรัสเซีย และในปี 1904 ก็มกี ารจัดตัง้ องค์กรสากลทีช่ ่อื ว่า International Electrotechnical
Commission (IEC) ขึน้ ในรัฐมิสซูร ี (Cabré, 1998) ดังนัน้ ศัพทวิทยาจึงเป็นศาสตร์ทม่ี กี ารเติมโตขึน้ ทุก
เขตพืน้ ทีข่ องโลก ความสนใจในการศึกษาชุดของคาศัพท์ในสาขาวิชาหนึ่งๆ นัน้ เติบ โตไปพร้อมๆ กับ
การกาเนิดของเทคโนโลยีและศาสตร์ใหม่ทท่ี าให้เกิดความต้องการใช้คานิยามเพื่อเรียกสิง่ ทีเ่ กิดใหม่ใน
ศาสตร์ของตนเอง
Auger (1988) ได้แบ่งช่วงของพัฒนาการทางด้านศัพทวิทยาไว้สช่ี ่วง ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ช่วงเริม่ ต้น (1930-1960)
ช่วงวางโครงสร้าง (1960-1975)
ช่วงกระแสนิยม (1975-1985)
ช่วงขยายความรู้ (1985-ปจั จุบนั )

ในช่วงเริม่ ต้นนัน้ คือช่วงของการออกแบบกระบวนการศึกษาการนิยามศัพท์อย่างเป็นระบบ
เบียบ โดยเอกสารวิชาการส่วนใหญ่ในช่วงนี้จะเขียนขึน้ โดย Wüster และ Lotte หนังสือชื่อ The
Machine Tool (1968) ทีเ่ ขียนโดย Wüster นัน้ เป็นการนาเสนอกระบวนการและผลลัพธ์การเรียนรูท้ เ่ี ขา
ได้มาจากการศึกษาวิจยั งานระดับปริญญาเอกของเขา
ในช่วงวางโครงสร้าง ปรากฎการณ์สาคัญของยุคนี้คอื การกาเนิดของคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและ
เทคโนโลยีดา้ นการจัดเก็บเอกสาร มีการสร้างคลังข้อมูลเก็บไว้ในคอมพิ วเตอร์ทเ่ี รียกว่า Databank
พร้อมทัง้ มีการริเริม่ นาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เข้ามาเกีย่ วพันกับการสร้างฐานข้อมูลด้วย ถือได้ว่าช่วงนี้
เป็นช่วงของการสร้างมาตรฐานให้แก่ศพั ทวิทยา
ในช่วงของการสร้างกระแสนิยม การวางแผนทางด้านภาษาและโครงการทางด้านศัพทวิทยา
เกิดขึน้ อย่างแพร่หลาย หลายๆ ประเทศได้สร้างมาตรฐานทางด้านภาษาขึน้ เพื่อใช้ในประเทศของตน
การกาเนิดของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทาให้ผทู้ ส่ี นใจทัวไปสามารถสร้
่
างข้อมูลเพื่อสร้างประมวล
ศัพท์เพื่อใช้งานส่วนตัวได้มากขึน้
ในช่วงของการขยายองค์ความรู้ เป็นช่วงของการนาเสนอทฤษฎีและแนวคิดใหม่เพิม่ เติมเข้าไป
ให้แก่ศพั ทวิทยา เทคโนโลยีถูกนามาช่วยเหลือการศึกษาทางศัพทวิทยามากขึน้ ในแง่ของธุรกิจ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับภาษาถือเป็นตลาดใหม่ การจาหน่ายประมวลศัพท์และพจนานุกรมกลายเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจทีเ่ ร่งให้หลายๆ องค์กรพัฒนาวิธกี ารทางด้านศัพทวิทยาของตนก่อนหน้าคู่แข่ง เกิ ด
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างประมวลศัพท์สองภาษาเพื่อใช้ในการแปล รวมทัง้ มีการวางแผนที่
ชัดเจนก่อนเริม่ ต้นสร้างประมวลศัพท์ในแต่ละครัง้ อีกด้วย
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กลุ่มทฤษฎีทางด้านศัพทวิ ทยา
Cabré (1998) กล่าวว่าทฤษฎีทางศัพทวิทยานัน้ เกิดขึน้ และพัฒนาด้วยการลงมือปฏิบตั แิ ละ
ประสบการณ์ของนักศัพทวิทยาเป็นสาคัญ โดยสาเหตุของการกาเนิดทฤษฎีศพั ทวิทยาต่างๆ นัน้ มาจาก
แรงจูงใจของผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาต่างๆ ทีต่ อ้ งการหาคาตอบเกีย่ วกับการใช้ภาษาในวิชาของตนเพื่อ
ขจัดปญั หาทางการสื่อสารออกไป ทฤษฎีศพั ทวิทยาทีก่ าเนิดจากออสเตรีย โซเวียต และเชค นั ้นคือกลุ่ม
ทฤษฎีทส่ี าคัญของศัพทวิทยา โดย Cabré แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มทีม่ องว่าทฤษฎีเป็นสหสาขาวิชาแต่กย็ งั เป็นศาสตร์ทส่ี ามารถแยกออกมาตัง้ เป็นหมวด
ของวิชาได้ โดยถือเป็นศาสตร์ทใ่ี ช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกลไกในการศึกษาเป็น
สาคัญ
2. กลุ่มทีม่ องว่าศัพทวิทยาเป็นการศึกษาเชิงปรัชญาทีเ่ น้นการจัดกลุ่มหมวดหมูม่ โนทัศน์และ
วางโครงสร้างให้องค์ความรูบ้ นพืน้ ฐานของตรรกะ
3. กลุ่มทีม่ องว่าศัพทวิทยาเป็นการศึกษาเชิงภาษาศาสตร์อย่างหนึ่งทีม่ งุ่ วิเคราะห์
องค์ประกอบย่อยต่างๆ ของศัพท์และมองว่ากลุ่มของภาษาเฉพาะทางทีก่ าลังศึกษาอยูน่ ั ้นก็
เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของภาษาหลักทีใ่ ช้กนั
หน้ าทีข่ องศัพทวิ ทยา
การศึกษาทางด้านศัพทวิทยาและการเน้นยา้ ในการศึกษาศัพทวิทยานัน้ มีหลากหลายวิธ ี
อย่างไรก็ดี Cabré (1998) ได้สรุปแนวทางหลักของการเน้นยา้ ในการศึกษาศัพทวิทยาแบ่งตามกลุ่มผูร้ บั
ประโยชน์ไว้ 4 ประการดังนี้
1. มุมมองจากนักภาษาศาสตร์ (Linguists) ประมวลศัพท์คอื ส่วนหนึ่งของคาศัพท์ทน่ี ิยามโดย
ความสัมพันธ์ของแนวคิดและการใช้งานจริง
2. มุมมองจากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง (Subject Field Specialist) ประมวลศัพท์คอื การจัดวาง
โครงสร้างของมโนทัศน์และองค์ความรูใ้ นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง โดยสามารถใช้เพื่อเป็นตัวกลาง
ในการสื่อสารกับผูเ้ ชีย่ วชาญท่านอื่นๆ ในวงการเดียวกันได้
3. มุมมองจากผูใ้ ช้งานจริง (End-users) ประมวลศัพท์คอื หน่วยทางการสื่อสารทีม่ ไี ว้เพื่อใช้
งานโดยสามารถประเมินคุณค่าของประมวลศัพท์ได้โดยดูท่ี ความกระชับของข้อมูล ความ
ถูกต้องชัดเจน และความเหมาะสม
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4. มุมมองจากผูว้ างแผนทางด้านภาษา (Language Planners) ประมวลศัพท์คอื ส่วนของ
ภาษาทีต่ อ้ งการการวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อยืนยันให้ชดั เจนเพื่อให้สามารถนามาใช้เป็น
สื่อกลางของการสื่อสารได้อย่างยังยื
่ น
มาตรฐานของการทาประมวลศัพท์
Cabré (1998) เสนอว่าองค์กรทีท่ าหน้าทีด่ แู ลประมวลศัพท์ควรจะต้องมีมาตรฐานในการสร้าง
ประมวลศัพท์ของตนเองเพื่อเป็นแนวทางทีใ่ ช้รว่ มกันดังนี้
1. การวางแผน ประสานงาน และการจัดการทรัพยากรทีจ่ ะนามาใช้สร้างประมวลศัพท์ทด่ี ี
2. การวิจยั ทางด้านศัพทวิทยาอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับความน่าเชื่อถือ
3. การสร้างมาตรฐานให้กบั ศัพท์ทน่ี ิยาม โดยมีการประเมินคาศัพท์ทน่ี ามานิยามแต่ละคาและ
เลือกสิง่ ทีเ่ ป็นมาตรฐานใช้เพื่อการอ้างอิงได้
4. เผยแพร่ขอ้ มูลทีพ่ บพร้อมเสนอการให้คาปรึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ ของประมวลศัพท์ท่ี
สร้างขึน้
5. การนาประมวลศัพท์มาใช้งานจริงในกลุ่มเป้าหมาย
6. การอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับประมวลศัพท์ทส่ี ร้างขึน้ สอนให้กลุ่มเป้าหมายมีวธิ กี ารใช้งาน
ค้นหาและเลือกคาศัพท์ทต่ี นต้องการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละครัง้
แนวทางปฏิ บตั ิ ของการสร้างประมวลศัพท์
หนังสือชื่อ Terminology: Theory, Methods and Applications ของ Cabré (1998) ได้วางกรอบ
แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการศึกษาวิจยั ทางด้านศัพทวิทยาไว้ดงั ต่อไปนี้
Cabré ได้กล่าวถึงรากฐานทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับศัพทวิทยาว่าเป็นศาสตร์ทเ่ี กีย่ วพันกับการศึกษา
ภาษาเฉพาะทาง (Special Language) ทีต่ อ้ งอาศัยความรูเ้ ฉพาะทางเกีย่ วกับเรื่องของประมวลศัพท์ทจ่ี ะ
สร้างขึน้ เป็นสาคัญ ผูส้ ร้างประมวลศัพท์ควรจะต้องอยูใ่ นวงการของสาขาวิชานัน้ และ Cabré ยังกล่าวถึง
แนวทางในการลงมือสร้างประมวลศัพท์ไว้ว่า การสร้างประมวลศัพท์ตอ้ งมีทฤษฎีรองรับและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความยอมรับนับถือในวงการและสามารถวางใจนาไปใช้ได้จริง รวมทัง้
กล่าวถึงประเภทของเอกสารทีจ่ ะนามาใช้ประกอบการสร้างประมวลศัพท์ว่าประกอบด้วยเอกสารอ้างอิง
(Reference materials) เอกสารทีจ่ ะนามาใช้เพื่อการทาประมวลศัพท์ (Specific materials for
terminographic work) และ เอกสารแวดล้อม (Support Materials) และเสริมถึงเรือ่ งของวิธกี ารในการ
ทางานทางด้านศัพทวิทยาว่าแนวทางของการค้นหานัน้ ประกอบไปด้วยแบบทีเ่ ป็นระบบ (systematic
search) และแบบเฉพาะกิจ (ad hoc search) สาหรับการวิจยั และสร้างประมวลศัพท์
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ในส่วนถัดมา Cabré กล่าวไว้ถงึ การสร้างประมวลศัพท์ดว้ ยความช่ วยเหลือทางด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยกล่าวถึงประเด็นทางเทคนิคเกีย่ วกับการนาคอมพิวเตอร์มาใช้บรรจุขอ้ มูลและการ
วางแผนก่อนการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ดว้ ยและในส่วนสุดท้ายกล่าวถึงมาตรฐานของการสร้าง
ประมวลศัพท์ในระดับสากลเพื่อให้ประมวลศัพท์เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างเช่น ISO เพื่อให้
สามารถนาไปใช้ได้จริง และกล่าวถึงบทบาทของประมวลศัพท์ทม่ี ตี ่อบริการทางภาษาต่างๆ ว่าประมวล
ศัพท์ทส่ี ร้างขึน้ นัน้ สามารถช่วยเหลือกลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มต่างๆ ได้อย่างไร
2.2 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics)
ความหมายของภาษาศาสตร์คลังข้อมู ล
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล คือการศึกษาปรากฏการณ์ทางภาษาผ่านทางคลังข้อมูลภาษา (Corpus)
คลังข้อมูลภาษานี้ คือข้อมูลภาษาเขียนหรือภาษาพูดทีเ่ ป็นภาษาทีใ่ ช้จริงซึง่ ถูกรวบรวมขึน้ มาในปริมาณ
ทีม่ ากพอตามข้อกาหนดหรือเงือ่ นไขทีก่ าหนดขึน้ เพื่อนาคลังข้อมูลนัน้ มาใช้ประโยช น์ในการศึกษาเรือ่ ง
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษา (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2545) นักภาษาศาตร์หลายท่านในยุคปจั จุบนั พบว่า
การใช้คลังข้อมูลภาษาเพื่อศึกษาวิจยั ปรากฎการณ์ทางด้านภาษานัน้ เป็นประโยชน์อย่างมาก (Mayer,
2002) ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างพจนานุกรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสู งขึน้ เมือ่ ได้แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ศพั ท์จริงจาก
คลังข้อมูลภาษาทีร่ วบรวมไว้ รวมทัง้ การศึกษาทางด้านนิรกุ ติศาสตร์ ก็สามารถติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของภาษาได้จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างเอกสารในยุคต่างๆ แล้วประมวลผลด้วยคลังข้อมูลภาษา และ
คลังข้อมูลภาษาเองก็เป็นจุดกาเนิดของภาษาศาสตร์แขนงอื่นๆ ตามมาอีกมากมายอีกด้วย โดยใน
ปจั จุบนั มีคลังข้อมูลภาษาทีถ่ อื ว่าเป็ นคลังข้อมูลมาตรฐานอยูห่ ลากหลาย ได้แก่ Brown Corpus,
Lancaster-Oslo/Bergen (LOB) Corpus, London-Lund Corpus (LLC), Cobuild Project, Longman
Corpus Network, British National Corpus, และ International Corpus of English (ICE)

พัฒนาการของภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเริม่ ต้นมาในช่วงทศวรรษที่ 1920 ทีพ่ ฒ
ั นาต่อมาจากภาษาศาสตร์ของ
นักไวยากรณ์โครงสร้าง (Structuralist) ทีเ่ น้นว่าการศึกษาภาษาควรเป็นการศึกษาในเชิงประจักษ์
(Empiricism) (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2545) โดยเน้นทีก่ ารใช้หลักฐานจากแหล่งข้อมูลและใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้องชัดเจน แต่ต่อมา
Noam Chomsky ในช่วงทศวรรษที่ 1950 เสนอว่าการศึกษาทางภาษาศาสตร์ควรจะเป็นไปตามครรลอง
ของศึกษาเชิงเหตุและผล (rationalism) การศึกษาทางภาษาศาสตร์ไม่ควรยึดติดอยูก่ บั การใช้ขอ้ มูล
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ภาษาจริง เพราะผลการศึกษาทีไ่ ด้นนั ้ เป็นเพียงการจัดระบบระเบียบข้อมูลทีร่ วมรวมมาได้เท่านัน้ ไม่ถอื
ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นกลไกทางภาษาทีม่ นุษย์มอี ยูภ่ ายใน นักภาษาศาสตร์จงึ ควรมุง่ ศึกษาสิง่ ทีเ่ ป็น
ตัวความรูข้ องภาษาทีม่ อี ยูใ่ นตัวของมนุษย์ โดยใช้จติ สานึก (intuition) ของเจ้าของภาษาเป็นแหล่งข้อมูล
และการตัดสินใจทางภาษาศาสตร์เป็นสาคัญ
อย่างไรก็ดี ความคิดทีจ่ ะนาเอาคลังข้อมูลเข้ามาใช้ในการศึกษาทางภาษาศาสตร์กย็ งั ได้รบั ความ
นิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในยุคต่อมา ตัวอย่างเช่น ในปี 1960 Quirk ได้สร้างคลังข้อมูลภาษาชื่อ Survey of
English Usage (SEU) เป็นข้อมูลรวบรวมภาษาของ British English ทีร่ วบรวมภาษาพูดและภาษา
เขียนทีใ่ ช้ในปี 1953-1987 มีขนาดหนึ่งล้านคาแบ่งเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างละครึง่ ในปี 1961
Francis และ Hucera ได้สร้างคลังข้อมูลภาษาทีช่ ่อื Brown Corpus เป็นคลังข้อมูลภาษาทีม่ ขี อ้ มูล
เกีย่ วกับ American English ทีเ่ ก็บรวบรวมจากสิง่ พิมพ์ทวไป
ั ่ มีขนาดหนึ่งล้านคา และในปี 1975
Svartvik ได้สร้างคลังข้อมูล London-Lund Corpus (LLC) เป็นคลังข้อมูลภาษา British English ทีเ่ ป็น
ภาษาพูดโดยเฉพาะ มีขนาด 500,000 คาโดยนาข้อมูลมาจากคลังข้อมูล SEU มาบันทึกลงในระบบ
คอมพิวเตอร์
ในปจั จุบนั คลังข้อมูลภาษามีขนาดใหญ่กว่าเดิมมากและมีการเก็บรวมรวมข้อมูลทีม่ หี ลากหลาย
ชนิด เนื่องจากสามารถนาข้อมูลมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้งา่ ยและสะดวกมากขึน้ นับตัง้ แต่ทศวรรษที่
1980 เป็นต้นมา จึงมีความสนใจทีจ่ ะค้นคว้าเก็บข้อมูลเพื่อสร้างคลังข้อมูลภาษากันมากขึน้
องค์ประกอบของคลังข้อมูลภาษา
คลังข้อมูลภาษานัน้ ประกอบด้วยคลังข้อมูลทีร่ วบรวมมาจากเอกสารหรือตัวอย่างการใช้ภาษา
จากแหล่งต่างๆ และนามาเข้าสู่กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ จากนัน้ ใช้โปรแกรมทีอ่ อกแบบมาเพื่อการ
ดึงคาศัพท์มาช่วยในการวิเคราะห์ความถีข่ องคาศัพท์ทพ่ี บในเอกสารทีน่ าเข้ามาไว้ในคลังข้อมูลภาษา
ก่อนนาเข้าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางทฤษฎีต่อไป ในการสร้างคลังข้อมูลภาษา Kennedy (1998,
อ้างอิงใน วิโรจน์, 2545) กล่าวถึงปจั จัยและลักษณะของคลังข้อมูลภาษาดังนี้
1. วัตถุประสงค์ คลังข้อมูลภาษาต้องสร้างด้วยวัตถุประสงค์ของการใช้งานทีช่ ดั เจน รวมทัง้ มี
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ ช้งานทีช่ ดั เจนตายตัว โดยแบ่งคลังข้อมูลภาษาออกเป็ น 2 ประเภทคือ
คลังข้อมูลภาษาทัวไป
่ (General corpus) และ คลังข้อมูลภาษาเฉพาะทาง (Specialized
corpus)
2. ลักษณะของคลังข้อมูลภาษา การสร้างคลังข้อมูลภาษาต้องระบุให้ชดั เจนว่าลักษณะของ
คลังข้อมูลทีจ่ ะสร้างขึน้ นัน้ จะเป็นแบบ สถิตย์ (Static) ซึง่ เป็นคลังข้อมูลทีม่ กี ารกาหนด
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ขนาดไว้แน่นอน มีการสุ่มตัวอย่างบางส่วนจากเอกสารแทนการเก็บนาทัง้ หมดของเอกสาร
เข้ามาในคลังข้อมูลเพื่อให้ได้เอกสารทีม่ คี วามหลากหลาย หรือว่าจะใช้คลังข้อมูลแบบเป็น
พลวัต (Dynamic) ทีเ่ ป็นการสร้างคลังข้อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ เรือ่ ยๆ และมีการเก็บตัวอย่าง
เอกสารตามระยะเวลาทีด่ าเนินไปและเก็บจากเอกสารเต็มทัง้ หมด โดยในปจั จุบนั
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถจัดการกับขนาดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ จึงนิยมหันมาใช้
คลังข้อมูลแบบนี้กนั มากขึน้
3. การเป็นตัวแทนภาษาและความสมดุล แหล่งข้อมูลในคลังข้อมูลภาษาต้องมีความเป็น
ตัวแทน (representativeness) ของข้อมูล กล่าวคือมีการคัดเลือกรูปแบบของประเภท
เอกสาร (Genre) ลักษณะของผูใ้ ช้ภาษาเช่น เพศ อายุ การศึกษา หรือ การใช้ภาษาพูด
และการใช้ภาษาเขียน ทัง้ นี้ ต้องแน่ใจว่าข้อมูลทีน่ ามานัน้ เป็นเอกสารทีไ่ ด้มาจากผูใ้ ช้จริง
นอกจากนัน้ ยังต้องพิจารณาเรือ่ งของความสมดุล (balance) ด้วย เช่นหากต้องการสร้าง
คลังข้อมูลทีเ่ ป็นกลาง จะต้องออกแบบสัดส่วนของเอกสารประเภทต่างๆ เพื่อให้มคี วาม
หลากหลาย หากไม่ทาให้กระจาย จะพบว่ามีแต่เอกสารประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป
ทาให้ไม่เกิดความเป็นกลางของข้อมูลได้
4. ขนาดของคลังข้อมูลภาษา คลังข้อมูลภาษาจะต้องมีขนาดใหญ่ แต่ขนาดของคลังข้อมูล
ภาษานัน้ ไม่มกี ารกาหนดเกณฑ์ตายตัว เพราะแม้จะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่เพียงไรก็ตาม เมือ่
เทียบกับปริมาณการใช้ภาษาทีเ่ กิดขึน้ จริงทุกวันแล้ว ขนาดของคลังข้อมูลภาษานัน้ ก็ยงั
น้อยมากเมือ่ เทียบกับความเป็นจริง ดังนัน้ การกาหนดขนาดของคลังข้อมูลภาษาจึงต้อง
กาหนดตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานคลังข้อมูลเป็นหลัก
5. การป้อนข้อมูลเข้า การนาเข้าข้อมูลนัน้ คือการแปลงเอกสารให้อยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ สามารถทาได้หลายวิธ ี ซึง่ ก็มขี อ้ ดีขอ้ เสียต่างกัน การพิมพ์เอกสารเข้าไปในโปรแกรม
โดยตรงนัน้ ถือว่าเป็นวิธพี น้ื ฐานแต่จะเป็นวิธที เ่ี สียเวลาแต่จะมันใจได้
่
ว่าข้ อมูลทีพ่ มิ พ์ลงไป
นัน้ ไม่มสี ่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการเข้ามา การใช้โปรแกรม OCR ก็นบั ว่าช่วยประหยัดเวลาได้มาก
แต่บ่อยครัง้ เครือ่ งอาจจะสแกนตัวอักขระผิดพลาด ทาให้ตอ้ งเสียเวลามาตรวจทานเอกสาร
ทีส่ แกนแล้วอีกครัง้ หรือการคัดลอกจากเว็บไซต์กถ็ อื เป็นวิธที ส่ี ะดวก แต่อาจจะต้อง
ตรวจสอบดูความเข้ากันได้ (compatibility) ของอักขระทีใ่ ช้บนเว็บกับรูปแบบอักขระทีใ่ ช้ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้งาน อย่างไรก็ดี การนาข้อมูลเข้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี
จะต้องมันใจว่
่ าข้อมูลถูกต้องตรงตามต้นฉบับทีค่ ดั เลือกมา ทัง้ นี้เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลเกิด
ความเบีย่ งเบนได้
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2.3 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
การทาความเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลจะช่วยให้ผวู้ จิ ยั และผูใ้ ช้งานคลังข้อมูล
ทีส่ ร้างขึน้ นัน้ ได้กระจ่างขึน้ โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลหรือทีเ่ รียกกันว่า Office Open XML (OOML) หรือ
Open XML (OXML) เป็นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เช่น เอกสาร word สเปรดชีท และสไลด์การ
นาเสนอ ทีพ่ ฒ
ั นาโดยบริษทั ไมโครซอฟท์ โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้ คือรูปแบบเอกสารทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละ
โครงสร้างทีพ่ ฒ
ั นาจากภาษา XML หรือ Extensible Markup Language ซึง่ เป็นเทคโนโลยี
ภาษาคอมพิวเตอร์ทส่ี ร้างขึน้ ใหม่ แตกต่างจาก HTML ทีม่ ใี ช้งานอยูเ่ ดิม ในเรือ่ งของความสามารถใน
การทางานร่วมกันกับโปรแกรมอื่นๆ โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้เป็นความพยายามของไมโครซอฟท์ท่ี
ต้องการปรับปรุงคุณภาพของเอกสารบนไฟล์ระบบเลขฐานสอง (Binary File) เพือให้ตอบรับกับ
เทคโนโลยีดา้ นอื่นๆ ทีพ่ ฒ
ั นาไปไกลมากขึน้ ในปจั จุบนั โดยไมโครซอฟท์ได้ยน่ื ให้โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้
แก่ ECMA International ซึง่ เป็นองค์กรมาตรฐานสากลรับรองให้เป็นมาตรฐานทางรูปแบบเอกสารและ
ได้รบั การเผยแพร่ให้ใช้งานเมือ่ เดือนธันวาคม 2549 (Wikipedia.com, 2008)
ปจั จุบนั โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลถูกนามาใช้กบั โปรแกรม Microsoft Office 2007 แล้ว โดยไฟล์ท่ี
สร้างขึน้ จากโปรแกรมนี้จะสามารถนาไปใช้รว่ มกับโปรแกรมของบริษทั ซอฟต์แวร์อ่นื ๆ ได้ทนั ทีโดยไม่
ต้องเสียเวลาแปลงรหัสไฟล์ให้เสียเวลามากเหมือนสมัยก่อน ไฟล์ในรูปของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนัน้ จะมี
ตัวอักษร X ต่อท้ายจากนามสกุลเดิม เช่น .docx สาหรับเอกสารในโปรแกรม Microsoft Office Word
นามสกุล .xlsx สาหรับแผ่นงานสเปรดชีทโปรแกรม Microsoft Office Excel และ .pptx สาหรับสไลด์การ
นาเสนอในโปรแกม Microsoft Office PowerPoint เป็นต้น
ปจั จุบนั การโต้เถียงเกี่ยวกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้ในวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ดาเนินไป
อย่างหนักหน่วง เพราะไมโครซอฟท์ได้เสนอต่อ ISO เพื่อขอให้รบั รองโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลเป็น
มาตรฐานรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งของโลก คณะกรรมการ ISO ได้พจิ ารณาลงคะแนน
ให้กบั โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลไปแล้วเมือ่ เดือน กันยายน 2550 โดยมีมติไม่ผ่านการรับรองและเรียกร้องให้
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหม่ และมีการพิจารณาลงคะแนนอีกครัง้ ในเดือนมีนาคม 2551 ผลทีอ่ อกมาก็
คือ โอเพ่นเอ็กว์เอ็มแอลได้รบั การรับรองให้กลายเป็นมาตรฐานหนึ่งทีใ่ ช้ได้เป็นสากลจาก ISO
ดังนัน้ เอกสารประเภทข่าวเกีย่ วกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลจึงปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ดา้ นไอทีท่ี
สาคัญๆ อย่างเช่น CNET News หรือ Windows IT Pro อยูท่ ุกวัน การติดตามข้อมูลเกีย่ วกับโอเพ่น
เอ็กซ์เอ็มแอลนี้จงึ มีลกั ษณะเป็นพลวัตเนื่องจากข้อมูลมีการเปลีย่ นแปลงเป็นระยะ โดยข่าวหลักที่
เกีย่ วกับเรือ่ งของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้จะเป็นเกีย่ วกับความคิดเห็นเกีย่ วกับการเสนอให้โอเพ่นเอ็กซ์
เอ็มแอลเป็นมาตรฐาน ISO อย่างไรก็ดี โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้เป็นทีส่ นใจของกลุ่มผูอ้ ่านในกลุ่มผูบ้ ริหาร
ทางด้านไอทีเป็นหลัก รองลงมาคือผูใ้ ช้งานทัวไปที
่ ต่ อ้ งทางานด้วยโปรแกรม Microsoft Office เป็นหลัก
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และเป็นทีส่ นใจสาหรับกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์บา้ งในกรณทีม่ กี ารอัพเดทปรับปรุงโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลจึงเป็นอนาคตของรูปแบบเอกสารประเภทหนึ่งทีจ่ ะเข้ามามีบทบาทในวงการไอที
ตลอดจนการศึกษาในศาสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ท่ีตอ้ งอาศัยการใช้คาศัพท์เพื่อเรียกสิง่ ที่
เกิดขึน้ รอบๆ โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลด้วย
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีวิจยั และขัน้ ตอนการทาประมวลศัพท์
หลังจากทีไ่ ด้วางแผนโครงการ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้แล้ว ขัน้ ตอนและ
กระบวนการต่อไปคือการสร้างกรอบงานในการรวบรวมข้อมูลทีจ่ ะนามาสร้างคลังข้อมูลภาษา การ
จัดเก็บและวิเคราะห์ผ่านกระบวนการมโนทัศน์สมั พันธ์ ตลอดจนการรายงานผลการวิจยั ให้ครบถ้วน
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทีน่ ามาสร้างคัลงข้อมูลภาษานัน้ เป็นแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ซง่ึ บางแหล่งนัน้ เป็น
เอกสารทีเ่ คยถูกตีพมิ พ์มาก่อนแล้วนามาอัพโหลดไว้บนเว็บไซต์ โดยผูว้ จิ ยั แบ่งขัน้ ตอนต่างๆ และแจก
แจงได้ดงั นี้
ขัน้ ที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเพื่อ สร้างคลังข้อมูลภาษาอังกฤษ
ผูว้ จิ ยั เลือกข้อมูลเพื่อสร้างคลังข้อมูลภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ป็นตัวแทนที่
เกีย่ วข้องกับเกีย่ วกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลทีแ่ นะนาโดย ด.ร. ประสบโชค ประมงกิจทีป่ รึกษาของ
โครงการซึง่ เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือมากทีส่ ุด ทัง้ ทีเ่ ป็นองค์กรรัฐบาล องค์กรมหาชน บล็อคของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และข่าวเป็นต้น แหล่งข้อมูลเอกสารทีจ่ ะนามาสร้างคลังข้อมูลภาษา (Corpus)
นัน้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. แหล่งข้อมูลประเภทองค์กรหรือสมาคม
2. แหล่งข้อมูลประเภทข่าวและนิตยสาร
3. แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลจากบล็อก
โดยวิธกี ารหาข้อมูลนัน้ มีวธิ กี ารอยู่ 2 วิธ ี
1. สอบถามจากที่ปรึกษารับเชิ ญ - ด.ร. ประสบโชค ประมงกิจ มีบทบาทสาคัญในการ
ผลักดันเทคโนโลยีเรือ่ งโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล และมีแหล่งข้อมูลทีส่ าคัญ ทีส่ ามารถจะ
นามาใช้เพื่อสร้างคลังข้อมูลภาษาแล้วใช้ชาระประมวลศัพท์จากไมโครซอฟท์ในครัง้ นี้ได้
โดยด.ร. ประสบโชคเองได้ยอมรับว่าแหล่งข้อมูลทีม่ นี นั ้ หลายแหล่งเป็นข้อมูลจากองค์กร
สามคม หรือองค์กรรับรองมาตรฐานทางเทคโนโลยีทม่ี า่ ใช่ไมโครซอฟท์ และสนับสนุนให้
นามาใช้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในครัง้ นี้ดว้ ย ด.ร. ประสบโชคแนะนาแหล่งข้อมูลทัง้ หมดทีจ่ ดั
อยูใ่ นกลุ่มของแหล่งข้อมูลประเภทองค์กรหรือสมาคมและแหล่งข้อมูลประเภทบล็อก
2. ค้นหาด้วยตนเองผ่าน search engine – ในการค้นหาด้วยตนเองนัน้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้
Google ซึง่ เป็น search engine ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เพราะ
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มีความสามารถในการสืบค้นทีม่ ปี ระสิทภิ าพ โดยผูว้ จิ ยั ใช้คาค้นทีเ่ กีย่ วข้องกับโอเพ่นเอ็กซ์
เอ็มแอลได้แก่ Open XML, Open Document, Microsoft และ ISO ส่วนคาอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องนัน้ ทางทีป่ รึกษาได้บอกแหล่งข้อมูลไว้แล้วอย่างเช่น แหล่งข้อมูลทีไ่ ด้จาก ECMA
จึงไม่นาคาว่า ECMA เข้ามาใช้ในการสืบค้น การค้นหาข้อมูลด้วยวิธนี ้นี นั ้ เป็นการข้อมูลที่
นามาจัดเก็บในกลุ่มของข้อมูลแแหล่งข้อมูลประเภทข่าวและนิตยสาร เพราะทีป่ รึกษารับ
เชิญยังไม่มขี า่ วสารมากเพียงพอเกีย่ วกับ โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลทีก่ าลังเคลื่อนไหวในวงการ
จึงแนะนาให้ผวู้ จิ ยั ทาการสารวจดูเอกสารทีม่ กี ารเขียนลงในสื่อต่างๆ ด้วย และเมือ่ ใส่คาค้น
แล้ว ผูว้ จิ ยั จะเข้าไปตามผลการสืบค้นแล้วอ่านดูเพื่อตรวจสอบว่ามีเนื้อหาทีเ่ ชื่อมโยงกับโอ
เพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลหรือไม่
สาหรับรายละเอียดเกีย่ วกับการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ นัน้ สามารถดูได้จาก
ภาคผนวก ข รายละเอียดข้อมูลในคลังข้อมูลภาษา
แหล่งข้อมูลประเภทองค์กรหรือสมาคม
องค์กร บริษทั และสมาคมต่อไปนี้คอื แหล่งข้อมูลทีท่ ป่ี รึกษารับเชิญในโครงการครัง้ นี้ ได้รวบรวม
ไว้แล้วได้แนะนาให้ผวู้ จิ ยั เข้าไปสารวจดูเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ สาหรับรายชื่อของเอกสารและ
แหล่งทีม่ าสามารถดูได้จากภาคผนวก ข รายละเอียดข้อมูลในคลังข้อมูลภาษา
1. สารานุกรมวิ กิพีเดีย (http://en.wikipedia.org)
วิกพิ เี ดีย คือ สารานุกรมทีร่ ว่ มกันสร้างขึน้ โดยผูอ้ ่าน เป็นเว็บไซต์แบบพิเศษทีเ่ รียกว่า วิกิ ใน
ลักษณะทีร่ ว่ มกันแก้ไขเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ผูอ้ ่านสามารถร่วมปรับปรุงวิกพิ เี ดียอย่างสม่าเสมอ
บทความจะมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ทุกการแก้ไข ซึง่ การแก้ไขทุกครัง้ ถูกเก็บไว้ทงั ้ หมดในส่วนของประวัติ
ในแต่ละหน้าหมายความว่าตัวบททีจ่ ะนามาบรรจุในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษนัน้ มีการอัพเดทให้ทนั สมัย
ตลอดเวลาและทาให้เราได้เห็นความเป็ นปจั จุบนั ของการใช้คาต่างๆ อย่างเช่น ความนิยมที่ เพิม่ ขึน้ ใน
การใช้คาว่า “แอปพลิเคชัน” แทนการใช้คาว่า “โปรแกรมประยุกต์” ตามทีร่ าชบัณฑิตยสถานกาหนด
2. เว็บไซต์ OpenXML Community (http://www.openxmlcommunity.org/about.aspx)
เว็บไซต์ Open XML community คือแหล่งรวมข้อมูลทีม่ าจากองค์กรสาธารณะ ภาคธุรกิจ
นักวิชาการด้านเทคโนโลยี นักวิชาการทัวไป
่ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีส่ นับสนุนการใช้งาน Office
Open XML as ในฐานะทีเ่ ป็น ISO/IEC standard นักเขียนบทความในเว็บไซต์น้ที งั ้ หมดเชื่อมันใน
่
คุณสมบัตขิ อง Open XML และความสามารถในการใช้งานร่วมกับรูปแบบเอกสารดิจทิ ลั ชนิดอื่นๆ จึง
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ได้มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์น้ี ซึง่ จะทาให้เราเห็นได้ถงึ ข้อมูลใหม่ๆ และการใช้ภาษาของกลุ่ ม
บุคคลหลากหลายประเภทและมีลลี าการเขียน การเลือกใช้คา รวมทัง้ เห็น คาเฉพาะทางทีเ่ กีย่ วข้องกับ
Open XML มากทีส่ ุด จากทุกแห่งทัวโลก
่
3. เว็บไซต์ขององค์กรรับรองมาตรฐาน ECMA (http://www.ecma-international.org)
Ecma International คือสมาคมทีม่ ไี ว้เพื่อรับรองมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือ Information and Communication Technology (ICT) และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับผูบ้ ริโภค หรือ Consumer Electronics (CE) สมาคม ECMA นี้เข้ามาเกีย่ วข้องกับ Open XML
เนื่องจากเป็นองค์กรทีร่ บั รองให้ Open XML เป็นมาตรฐานสากลเป็นองค์กรแรกและเป็นองค์กรที่
ผลักดันให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ได้สาเร็จ ECMA จึงเป็นแหล่งข้อมูลของ Open XML ทีเ่ ก็บ
รายละเอียดคุณสมบัตติ ่างๆ ของ Open XML ได้อย่างครบถ้วนและเป็นเอกสารทีเ่ ป็นทางการมากทีส่ ุ ด
4. เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (http://www.microsoft.com/)
แน่นอนว่าเราต้องการชาระคาศัพท์เพราะมีสมมติฐานว่าการยึดประมวลศัพท์ทอ่ี อกมาจาก
ไมโครซอฟท์เพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่เป็นกลาง แต่กย็ งั ต้องพิจารณานาข้อมูลจากไมโครซอฟท์เข้ามาผสม
ในคลังข้อมูลภาษานี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า หากคาทีไ่ มโครซอฟท์ใช้อย่างเช่น Open
Packaging Convention นัน้ เป็นทีย่ อมรับให้ใช้ในองค์กรอื่นหรือไม่ หรือว่าไมโครซอฟท์มใี ช้เรียกกันใน
องค์กรตนเพียงอย่างเดียว
5. เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) (http://msdn2.microsoft.com/)
แหล่งข้อมูลถัดมาคือ MSDN หรือเรียกว่า Microsoft Developer Network ซึง่ เป็นแหล่งข้อมูล
กลางสาหรับกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นับว่าจะเป็นข้อมูลสาคัญทีท่ าให้เราได้เห็นการใช้ภาษาอังกฤษที่
เกีย่ วข้องกับ Open XML จากกลุ่มของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ดว้ ย
6. เว็บไซต์ Office Online (http://office.microsoft.com/)
แหล่งข้อมูลจาก Microsoft Office นัน้ เป็นข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ Open XML โดยตรงเนื่องจาก Open
XML คือโครงสร้างหลักของโปรแกรม Microsoft Office 2007 เวอร์ชนั ล่าสุด ดังนัน้ เพื่อให้เห็นภาพที่
ชัดเจนทีส่ ุดของการใช้คา จึงอาศัยการดึงข้อมูลจาก Office Online เพราะว่าเป็นแหล่งทีใ่ กล้ชดิ กับ
Open XML มากทีส่ ุดในมุมมองของผูใ้ ช้งานและไม่เป็นเชิงเทคนิคมากเกินไป
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7. องค์กร OASIS (http://www.oasis-open.org/)
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) คือ
องค์กรไม่หวังผลกาไรทีส่ ่งเสริมการพัฒนาและปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานเปิด หรือ open standard
สาหรับปริมาณข้อมูลทีม่ ที วโลก
ั่
นอกจากนัน้ ยังมี Web services standards มากกว่าองค์กรอื่นๆ ด้วย
ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานความปลอดภัยทางไอที , e-business, และการรับรองมาตรฐานให้แก่สาธารณะ
หรืออุตสาหกรรมไอทีโดยเฉพาะ OASIS มีสมาชิกกว่า 5,000 คนจากองค์กรต่างๆ กว่า 600 แห่ง ใน
100 ประเทศ จึงนามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งของมาตรฐานเปิดซึง่ เป็นคู่แข่งของ Open XML
และยังเป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลทีม่ าจากองค์กรทีห่ ลากหลายและมาจากหลายประเทศด้วย
8. เว็บไซต์ของบริ ษทั IBM (http://www.ibm.com/)
IBM เป็นอีกองค์กรหนึ่งทีส่ นับสนุนมาตรฐานเปิดและต่อต้านการให้ไมโครซอฟท์ยน่ื เสนอ Open
XML เป็นมาตรฐานเปิด จึงออกมานาเสนอข้อมูลและกล่าวถึง Open XML ด้วย ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลจาก
แหล่งนี้เข้ามาผสมเพราะเชื่อว่าจะทาให้เห็นได้ชดั ว่าคาทีอ่ ยูใ่ นประมวลศัพท์ไมโครซอฟท์นนั ้ ถูกนามาใช้
โดยองค์กรอื่นบ้างหรือไม่
9. เว็บไซต์ XML.com (http://www.xml.com/)
เป็นเว็บไซต์ทผ่ี ลิตโดย O'Reilly Media, Inc. มุง่ เผยแพร่ความรูท้ ม่ี าจากนักประดิษฐ์และ
นักพัฒนาเก่งๆ ผ่านทางหนังสือ ออนไลน์เซอร์วสิ นิตยสาร งานวิจยั และการประชุมต่างๆ พร้อม
นาเสนอเทคโนโลยีๆ ให้แก่กลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์และชาวไอที ซึง่ แน่นอนว่าสนับสนุนให้เกิดการใช้
ภาษา XML และมีขอ้ มูลอัพเดทเกีย่ วกับ Open XML รวมอยูด่ ว้ ย
10 เว็บไซต์ XML Coverpages (http://xml.coverpages.org/)
XML Coverpages เป็นเว็บทีโ่ ฮสต์โดย OASIS เพื่อเป็นเว็บกลางทีอ่ งค์กรต่างๆ อย่างเช่น IBM,
Microsoft, ORACLE, หรือ SUN Microsystem ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและนาเสนอข้อมูล
เทคโนโลยีบนพืน้ ฐานของ XML ได้ นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั สามารถใช้เพื่อสารวจการใช้ภาษาใน
แต่ละองค์กรได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
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11. เว็บไซต์ Linux-Watch! (http://www.linux-watch.com/)
Linux-Watch! คือแหล่งรวบรวมข่าวสาร ความคิดเห็น และบทวิเคราะห์ทเ่ี กีย่ วกับ Linux ซึง่ เป็น
แพลตฟอร์มแบบมาตรฐานเปิด ผูเ้ ขียนบทความในเว็บไซต์น้เี ป็นกลุ่มบรรณาธิการจากเว็บไซต์ต่างๆ
อย่างเช่น LinuxDevices.com, DesktopLinux.com, และ eWEEK โดย Linux-Watch เองนัน้ ต้องการ
นาเสนอสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ Linux ให้มากทีส่ ุด ซึง่ ข่าวสารของ Open XML ก็ยอ่ มจะต้องมีนาเสนอ
อยูใ่ นเว็บไซต์แห่งนี้ดว้ ย และ Linux-Watch นี้ยงั มุง่ กลุ่มเป้าหมายไปทีผ่ บู้ ริโภคโดยตรง จึงทาให้เห็น
ภาพของการใช้ภาษาสาหรับผูบ้ ริโภคนอกเหนือไปจากภาษาสาหรับนักพัฒนาเพียงอย่างเดียว
12. เว็บไซต์ Metropolitan Corporate Counsel (http:// www.metrocorpcounsel.com/)
แหล่งข้อมูลนี้เป็นแหล่งข้อมูลราชการทีน่ าเสนอรายงานทางกฎหมาย Metropolitan Corporate
Counsel คือแกนกลางในการนาเสนอข้อมูลของการพัฒ นาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกฎหมาย ซึง่ รวมถึง
กระบวนการในการยืน่ ให้โอเพ่นเอ้กซ์เอ็มแอลได้รบั การรับรองมาตรฐานด้วย
13. เว็บไซต์ Open XML Developers (http://openxmldeveloper.org/articles/1970.aspx)
เว็บไซต์น้ีให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภาษา Markup Language ของการใช้งานเอกสารใน Word สเปรด
ชีทใน Excel และการนาเสนองานใน PowerPoint โดยมุง่ ให้นกั พัฒนาซอฟต์แวร์เข้าใจการทางานของ
โครงสร้างของรูปแบบโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
14. เว็บไซต์ของสภาวุฒิสมาชิ กแห่งรัฐ Florida (http://www.flsenate.gov/)
เว็บไซต์ Florida Senate และมีรายงานเกีย่ วกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล มีเอกสารราชการทีร่ ะบุถงึ
การเข้าถึงการใช้งานข้อมูลเอกสารอย่างเป็นทางการ มีความเกีย่ วข้องกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลตรงทีโ่ อ
เพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เป็ นมาตรฐานเพื่อการเข้าใช้เอกสาร
แหล่งข้อมูลประเภทข่าวและนิ ตยสาร
นอกเหนือไปจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ป็นประเภทองค์กรหรือสมาคมแล้ว ยังมีการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งทีเ่ ป็นข่าวและบทความนิตยสารอีกด้วย โดยข้อมูลประเภทนี้จะนามาจากหน้าหลักของนิตยสารไอ
ทีชนั ้ นาและนิตยสารทัวไปที
่ ม่ ี section ทางด้านไอทีและกล่าวถึง Open XML อยูด่ ว้ ย ทัง้ นี้เพื่อให้เกิด
สัดส่วนของบทความทีเ่ ขียนโดยกลุ่มนักเขียนแบบสละลวยและมีการเลือกใช้คาทีน่ ่าจะแตกต่างจาก
ภาษาทีอ่ งค์กรเขียนให้แก่กลุ่มนักพัฒนาโดยเฉพาะได้ แม้ว่าโดยปกติของการทาประมวลศัพท์จะไม่นิยม
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ใช้บทความจากวารสารทีไ่ ม่ใ ช่วารสารวิชาการจริงๆ แต่ในงานนี้แม้ว่าบทความในนิตยสารจะไม่ได้เขียน
เป็นบทความวิชาการจริงๆ แต่กม็ กี ารใช้ศพั ท์ต่างๆ ทางวิชาการและผูอ้ ่านส่วนใหญ่กเ็ ป็นผูท้ ส่ี นใจหรือ
เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีน้ี แหล่งข้อมูลเหล่านัน้ นามาจากเว็บไซต์เหล่านี้
1. นิ ตยสาร Computer World (http://www.computerworld.com)
Computerworld เป็นนิตยสารทางด้านเทคโนโลยีไอทีทเ่ี ปิดทาการมานานกว่า 40 ปี โดยมีการ
จาหน่ายออกไปทัวโลก
่
และเว็บไซต์ของ Computerworld (Computerworld.com) นัน้ มีบทความราย
สัปดาห์, conference series และงานวิจยั ต่างๆ จากทัวโลก
่
โดยเป็นบทความทีไ่ ด้รบั รางวัลต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างเช่น Jesse H. Neal Awards (from American Business Media) ในปี 2551 ทีไ่ ด้รบั ยก
ย่องให้เป็น Best Web Site, Best Online Articles or Series, และ Best Blog
2. เว็บไซต์ CNET News (http://www.news.com/)
CNET เป็นเว็บไซต์ทร่ี วบรวมแหล่งข้อมูลเกีย่ วกับเทคโนโลยีไว้ทงั ้ หมด ทัง้ ในแง่ของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ โดยมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องและได้รบั การนิยมจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์และเจ้าหน้าที่
ฝา่ ยไอที โดยนอกเหนือจากข่าวแล้ว CNET ยังมีบทความ บล็อก และพอดคาสต์ต่างๆ รวมทัง้ วิดโี อและ
สื่อมัลติมเี ดียต่างๆ เพื่อนาเสนอข้อมูลอัพเดททางเทคโนโลยีดว้ ย
3. เว็บไซต์ REUTERS (http://www.reuters.com/)
สานักข่าว REUTERS เป็นแหล่งข้อมูลทีม่ เี นื้อหาทัวไป
่ และมีหวั ข้อทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีอยูด่ ว้ ย
โดย REUTERS เป็นสานักข่าวทีไ่ ด้รบั ความเชื่อถือและถูกนามาใช้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในสื่อต่างๆ ใน
ประเทศไทยอีกด้วย
4. นิ ตยสาร Web Pro News (http://www.webpronews.com/)
เว็บไซต์ Web Pro News เป็นแหล่งข้อมูลบทความสาหรับธุรกิจออนไลน์ นาเสนอเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และทิศทางของการผลิตแอพพลิเคชันใหม่ๆ จากบริษทั ชัน้ นา Web Pro News จึง
มีความหลากหลายของข้อมูลเกีย่ วกับเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ และมีหน้าทีเ่ รียกว่า Expert Article ที่
เขียนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางทีม่ ชี ่อื เสียง จึงทาให้เป็นแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถืออีกแหล่งหนึ่ง
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5. นิ ตยสาร New York Times (http://www.nytimes.com/)
หนังสือพิมพ์ The New York Times นัน้ เป็นแหล่งข้อมูลทีม่ ผี นู้ ิยมอ่านมาก ประกอบด้วยเนื้อหา
ในหลายๆ หมวด อย่างเช่น ธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึง่ ในแง่ของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
นัน้ The New York Times เองก็เป็นสื่อหนึ่งทีน่ าเสนอความเป็นมาเรือ่ งของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลและ
สนใจในเรือ่ งของการขอรับรองมาตรฐานกับสมาคม ECMA อยูต่ ลอดเวลา
6. นิ ตยสาร Windows IT Pro (http://www.windowsitpro.com/)
เว็บไซต์ของ Windows IT Pro เป็นแหล่งข้อมูลทีน่ าเสนอข่าวสารและข้อมูลเกีย่ วกับเทคโนโลยี
ประกอบด้วย ข่าว บทความและบล็อกต่างๆ รวมทัง้ เป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทเ่ี ข้ากันได้กบั Windows Platform ของไมโครซอฟท์ ซึง่ รวมถึงโอเพ่น
เอ็กซ์เอ็มแอลด้วย
7. นิ ตยสาร Business Week (http://www.businessweek.com/)
Business Week เป็นนิตยสารทีเ่ ขียนในเชิงธุรกิจ ทีน่ าเสนอเรือ่ งทางธุรกิจและการเมือง รวมถึง
เทคโนโลยีดว้ ย ลีลาการเขียนบทความใน Business Week นัน้ เป็นการเขียนเพื่อกลุ่มผูอ้ ่านทัวไป
่ ไม่ม ี
พืน้ ฐานลึกซึง้ เกีย่ วกับเทคโนโลยีมากนัก จึงถูกนามาใช้เพื่อเป็นแหล่งตัวแทนของการใช้ภาษาทีเ่ ขียน
แบบทัวไป
่ ไม่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มผูอ้ ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
8. นิ ตยสาร Infoworld (http://www.infoworld.com/)
Infoworld เป็นนิตยสารทางด้านไอทีทม่ี ที มี ผูเ้ ชีย่ วชาญในการเขียนเป็นอย่างดี และมีการแบ่ง
หัวข้อขอ section ต่างๆ เป็นสัดส่วน และเป็นทีน่ ิยมอ่ านในหมู่ Developer มาก
9. เว็บไซต์ Betanews (http://www.betanews.com/)
Betanews คือแหล่งรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวขององค์กรและบริษทั ต่างๆ ทีอ่ ยูอ่ ุตสาหกรรมไอ
ที อย่างเช่น Google, Yahoo, IBM, Apple และ Microsoft โดยเป็นข้อมูลทีม่ กี ารอัพเดทตลอดเวลาและมี
section ทีน่ าเสนอเกีย่ วกับ web application อยูด่ ว้ ย
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ข้อมูลประเภทบุคคลจากบล็อก
กลุ่มบุคคลถือว่าเป็นผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อการใช้คาและเป็นแทนทีด่ หี ากกลุ่มบุคคลเหล่านัน้ มีความ
เชีย่ วชาญและความสนใจพิเศษในเรือ่ ง Open XML โดยบล็อกก็จะเป็นการแสดงถึงการใช้ภาษาที่
ออกมาจากตัวตนของบุคคลมากกว่ามีการขัดเกลาหลายชัน้ เหมือนข้อมูลจากองค์กร บล็อกเหล่านี้ได้รบั
คาแนะนามาจากทีป่ รึกษาของโครงการนี้เพื่อนามาเป็นตัวอย่างบทความทีจ่ ะนามาใส่ในคลังข้อมูลภาษา
1. บล็อกของทีม MSDN (http://blogs.msdn.com/)
บล็อกของทีม Microsoft Developer Network นัน้ มีกลุ่มนักเชีย่ วชาญจากไมโครซอฟท์ออกมา
เขียนเกีย่ วกับเรือ่ งราวของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลกันเป็นจานวนมาก จึงนามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเป็น
ตัวแทนจากบริษทั ไมโครซอฟท์
2. บล็อกของ Wouter van Vught (http://blogs.code-counsel.net/Wouter/default.aspx)
Wouter van Vught เป็นผูท้ เ่ี ขียนหนังสือเกีย่ วกับการใช้งานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล โดย blog ที่
ตัดมานี้มเี นื้อหาหลักเกีย่ วกับการใช้งาน Office 2007 ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลและ
อัพเดทเหตุการณ์สาคัญๆ เกีย่ วกับการประชุมต่างๆ เรือ่ งของมาตรฐานเอกสารเปิด
3. บล็อกของ Oliver Bell (http://osrin.net/)
Oliver Bell ตาแหน่ง Regional Technology Officer, Microsoft Asia Pacific มีความสนใจใน
เรือ่ งของอนาคตและทิศทางของเทคโนโลยี ซึง่ ทางผูเ้ ขียนบล็อกเองยืนยันว่าบล็อกทีต่ นเองเขียนนัน้ ไม่ม ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับบริษทั ไมโครซอฟท์ คอร์ปอร์เรชัน่ และเป็นบล็อกเปิดทีผ่ คู้ นทีส่ นใจในเรือ่ งเทคโนโลยี
อื่นๆ สามารถเข้ามาเขียนบทความและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี และบล็อกนี้ เป็นบล็อกทีเ่ ขียน
อธิบายเกีย่ วกับประสบการณ์การใช้งานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลของผูเ้ ขียนและต้องการถ่ายทอดให้แก่
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้รบั รูด้ ว้ ย
4. บล็อกของ Jan van den Beld (http://janvandenbeld.blogspot.com/)
Jan van den Beld เกิดทีป่ ระเทศฮอลแลนด์ และตัง้ แต่ปี 1991 จนถึง 2007 เขาดารงตาแหน่ง
เป็น Secretary General ของสมาคม Ecma International ประจากรุงเจนีวาและจากนั น้ ได้ยา้ ยมาดารง
ตาแหน่ งทีป่ รึกษาในเรือ่ งปญั หาการรับรองมาตรฐานทางด้านไอทีให้แก่องค์กรต่างๆ อย่างเช่น Ecma
International, CompTIA, และ SNV (Swiss National Standards Body)
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5. บล็อกของ Gray Knowlton (http://blogs.technet.com/gray_knowlton/)
บล็อกของ Gray Knowlton เป็นบล็อกทีเ่ ขียนเกีย่ วกับ Microsoft Office, ความสามารถในการ
ทางานร่วมกัน (Interoperability) และ Open XML โดย Gray Knowlton ทาหน้าทีเ่ ป็น Group Product
Manager สาหรับ Microsoft Office system บทบาทของบล็อกนี้คอื ช่วยให้เจ้าหน้าทีไ่ อทีและนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์เข้าใจถึงคุณค่าของระบบความปลอดภัย การติดตัง้ การดูแลจัดการ การพัฒนาและ
ความสามารถในการทางานร่วมกันของ Gray มีประสบการณ์ทางด้าน product management และ
product marketing roles จากบริษทั Adobe Systems และ Net-Linux publishing solutions รวมทัง้
เคยทางานทางด้าน system engineering & workflow analysis จึงมีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งของ
เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วกับความสามารถในการทางานร่วมกันเป็นอย่างดี
6. บล็อกของ Stephen McGibbon (http://notes2self.net/)
บล็อกของ Stephen McGibbon นัน้ เป็นบล็อกทีก่ ล่าวถึงความสามารถในการทางานร่วมกัน
(Interoperability) โดยตัง้ ชื่อบล็อกว่า Notes2Self.net และเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกีย่ วเรือ่ งของรูปแบบ
เอกสารและความเข้าใจได้ระหว่าง Microsoft Office และ Open Document Format
เมือ่ รวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งทัง้ หมดแล้วพบว่ามีจานวนคาทัง้ หมดทีบ่ รรจุไว้ในคลั งข้อมูล
ภาษานี้ 196,131 คาโดยแบ่งได้ว่ามาจากแหล่งใดบ้างดังนี้
ประเภทแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลประเภทองค์กรหรือสมาคม
แหล่งข้อมูลประเภทข่าวและนิตยสาร
แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลจากบล็อก

จานวน
160,619 คา
10,733 คา
24,779 คา

และสามารถแบ่งออกเป็ นสัดส่วนทีช่ ดั เจนได้ดงั ชาร์ทต่อไปนี้

รูปที ่ 1 สัดส่วนของปริมาณคลังข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแหล่งต่างๆ
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สัดส่วน
82%
5%
13%

เมือ่ แบ่งตามแต่ละประเภทของแหล่งข้อมูล พบว่าข้อมูลจากแต่ละองค์กร สมาคม และบุคคลนัน้
เป็นดังต่อไปนี้

รูปที ่ 2 สัดส่วนของข้อมูลในกลุ่มขององค์กรหรือสมาคม

รูปที ่ 3 สัดส่วนของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทข่าวและนิตยสาร

รูปที ่ 4 สัดส่วนของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลจากบล็อก
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จากนัน้ เมือ่ ได้เอกสารมาทัง้ หมดแล้วจึง นามาแปลงรูปแบบเอกสารให้เป็น .txt และนาเข้าสู่
โปรแกรม AntConc เพื่อให้สามารถใช้คน้ หาความถี่ของคาศัพท์ได้ โดยขัน้ แรก เอกสารจะถูกนามาใส่ใน
Word Document แล้วค่อย save as เป็น .txt อีกต่อหนึ่งก่อนทีจ่ ะ import เข้าไปใน AntConc
ขัน้ ที่ 2 การรวบรวมแหล่งข้อมูลอ้างอิ งภาษาไทย
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลภาษาไทยเพื่อใช้ในการอ้างอิงการใช้ศพั ท์ภาษาไทยที่
เกีย่ วข้องกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล โดยนามาจากแหล่งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงว่า คาศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่ ลือกมาชาระนัน้ มีการแปลเป็นคาไทย
อย่างไรบ้างในเอกสารภาษาไทย โดยแหล่งอ้างอิงของคลังข้อมูลภาษาไทยนัน้ ได้แ ก่แหล่งต่อไปนี้
1. ราชบัณฑิ ตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน. พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบ
คุ๊ ส
พบั ลิ เคชันส
่ , 2546.
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของการตรวจทานคาแปล
ทีใ่ ช้ในภาษาไทย เพราะคาบางคาในรายการทีต่ อ้ งการชาระนัน้ อาจจะไม่ได้เป็นคาศัพท์ เฉพาะทาง
คอมพิวเตอร์เท่านัน้ เช่นคาว่า standardize ทีไ่ ม่น่าจะใช้เฉพาะในวงการคอมพิวเตอร์เท่านัน้ ยังมี
สาขาวิชาอื่นๆ ทีใ่ ช้คานี้ได้เช่นกัน ดังนัน้ การใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเพื่อการอ้างอิงจึงมี
ความสาคัญอยู่
2. ราชบัณฑิ ตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์คอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ
ราชบัณฑิ ตยสถาน (พิ มพ์ครัง้ ที่ 6). กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2546.
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ครัง้ ที่
6) นัน้ เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทีร่ วบรวมคาศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับวงการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้โดยเฉพาะ มีคาศัพท์ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การบัญญัตไิ ว้อย่างเป็น
ทางการ อย่างเช่น application – โปรแกรมประยุกต์
3. ศุภชัย สมพานิ ช. เข้าใจและใช้งานภาษา XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ (พิ มพ์ครัง้ ที่ 2). นนทบุรี :
สานักพิ มพ์อินโฟเพรส, 2544.
แหล่งข้อมูลนี้เป็นรายการหนังอ่านสาหรับนักพัฒนาโปรแกรมทีต่ อ้ งการเรียนรูเ้ กีย่ วกับภาษา
XML ซึง่ จะเป็นแหล่งทีม่ อบคาแปลภาษาไทยทีไ่ ด้รบั ความนิยมนามาใช้งานจริง จึงถูกนามารวมไว้เป็น
แหล่งอ้างอิงเพื่อดูว่าคาศัพท์ภาษาอังกฤามีการนามาแปลเป้นภาษาไทยโดยนักวิชาการจริงๆ อย่างไร
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บ้าง โดยหนังสือเล่มนี้มเี นื้อหากล่าวถึงการเขียนแอพพลิเคชันบน Microsoft.Net การใช้งาน XML กับ
HTML, CSS และ XLST รวมทัง้ การตรวจสอบความถูกต้องของ XML ด้วย DTD และการใช้งาน XML
ร่วมกับ Java script
4. สราวุธ อ้อยศรีสกุล. เริ่ มคิ ดเริ่ มสร้าง เริ่ มใช้ XML 2nd Edition. กรุงเทพมหานคร : วิ ตตี้กรุป๊ ,
2551.
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการวางโครงสร้างเอกสารด้วย DTD และ XML Schema และเรือ่ งต่างๆ ที่
เชื่อมโยงกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา XML จึงได้รบั การเลือกให้เป็นแหล่งอ้างอิงภาษาไทยที่ใช้เพื่อ
การสารวจดูว่าเอกสารทีก่ ล่าวถึง XML ทีเ่ ป็นภาษาไทยนัน้ มีการแปลคาศัพท์อย่างไรบ้าง
5. ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล. เริ่ มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java. กรุงเทพมหานคร : ดวง
กมลสมัย, 2548.
ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้กล่าวถึง XML โดยตรงแต่กไ็ ด้กล่าวถึงการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา Java และมีคาศัพท์ทเ่ี กีย่ วกับการเขียนโปรแกรมปะปนอยูใ่ นหนังสือเล่มนี้ดว้ ย จึงนามาใช้เพื่อ
เป็นแหล่งอ้างอิงในการชาระคาศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิง่ อย่างเช่นคาว่า namespace,
comment, และ tag ได้
6. วรเศรษฐ สุวรรณิ ก. เขียนโปรแกรม Java เบือ้ งต้น. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน,
่ 2549.
หนังสือเล่มนี้กก็ ล่าวถึงการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java อีกแหล่งหนึ่งแต่มกี ารกล่าวใน
รายละเอียดเพิม่ เติมกว่าเล่มก่อนหน้านี้อย่างเช่น J2SE 5.0 และมีส่วนทีเ่ ขียนโดยนักวิชาการสาขา
คอมพิวเตอร์โปรแกรมอยูเ่ ป็นจานวนมาก จึงมีความน่าเชื่อถือในการใช้คาจากผูใ้ ช้งานจริงเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิง่
7. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา:
www.nectec.or.th , 2552.
ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology
Center : NECTEC หรือเนคเทค) ก่อตัง้ ขึน้ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 โดย
ภารกิจหลักของเนคเทค ได้แก่ (1) การให้ทุนสนับสนุนการวิจยั ในภาครัฐ , (2) การดาเนินการวิจยั เอง
เพื่อเร่งให้ผลงานวิจยั เกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม, (3) การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ และ (4) การทาหน้าทีเ่ ป็น
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
เนคเทคได้ดาเนินงานโครงการทีจ่ ดั ได้ว่าเป็นโครงการสร้างพืน้ ฐานระดับชาติห ลายโครงการ
เช่น เครือข่ายไทยสารอินเทอร์เน็ต , เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย, เครือข่ายกาญจนาภิเษก
และ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์พาร์ค) เป็นต้น ดังนัน้ NECTEC จึงเป็นองค์กรสาธารณะที่
เป็นแกนกลางในการผลักดันเทคโนโลยีและการพัฒนาต่างๆ ของประเทศซึ่ งรวมถึงเรือ่ งเทคโนโลยี
รูปแบบเอกสารอย่างเช่น Open Document Format และ Open XML ด้วย
8. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา: www.mict.go.th ,
2552.
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระทรวงหลักทีร่ บั ผิดชอบทางด้าน
เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์ กากับ ดูแลเกีย่ วกับพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาผิดทาง
คอมพิวเตอร์ 2551 รวมทัง้ มีอานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดาเนินกิจกรรม
เกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นๆ ตามทีม่ ี
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าทีข่ องกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือส่วน
ราชการทีส่ งั กัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ จะต้องดูแลในเรือ่ งของการใช้มาตรฐาน
โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลกับการเขียนโปรแกรมและการสร้างเข้ากันได้ของมาตรฐานเอกสารรูปแบบต่างๆ
เข้าด้วยกัน
9. ส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรณ์มหาชน) (SIPA) [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา:
www.sipa.or.th , 2552.
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมวอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ SIPA คือองค์กรที่
ผลักดันในด้านการพัมนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ SIPA อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร SIPA ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 23 กันยายน
2546 ตามพระราชกฤษฎีกาสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ พ.ศ. 2546 ด้วยตระหนัก
ถึงความสาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รัฐบาลไทยได้กาหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์เป็นยุทธศาสตร์หลักในการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยที่ SIPA มีเป้าหมายทีจ่ ะ
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการนาเสนอบริการและการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพของประเทศ โดยมีพนั ธกิจ
หลัก ได้แก่ การสร้างมิตใิ หม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ไทย ทัง้ ในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
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ด้วยการส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ตลอดจนการยกระดับศักยภาพของการ
พัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยงั ได้ส่งเสริมการจ้างงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างพืน้ ฐาน
ทีจ่ ะรองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคตอันเกิดจาก การเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของโลก ซึง่ จะ
เห็นได้ว่า SIPA เป็นองค์กรหลักทีต่ อ้ งมามีส่วนร่วมในการเฝ้ามองว่าโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลได้รบั การ
รับรองให้เป็นมาตรฐาน ISO แล้วทิศทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป
10. วิ กิพีเดียสารานุกรมไทย [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/ , 2552.
วิกพิ เี ดียเป็นสารากรุมเสรีทม่ี กี ารจัดหมวดหมูเ่ นื้อหาไว้เป็นระบบและมีการอัพเดทจากกลุ่ม
ผูอ้ ่านอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะทาให้เราเห็นว่าความนิยมใช้ของผูอ้ ่านจริงๆ นัน้ เป็นอย่างไร มีความนิยมใช้คา
บัญญัตทิ เ่ี ป็นคาแปลไทยหรือไม่ หรือว่านิยมทีจ่ ะใช้คาทับศัพท์หรือการเลือกใช้คาอังกฤษเหมือนเดิม
11. Microsoft Corporation. Microsoft Language Portal. [Online]. Available from:
www.microsoft.com/language , 2008.
Microsoft Language Portal คือแหล่งรวม glossary ของคาต่างๆ ทีป่ รากฎอยูใ่ นผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ทงั ้ หมดของไมโครซอฟท์ทจ่ี าหน่ายออกไปทัวโลกทุ
่
กประเทศ โดยเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้คน้ หาคา
แปลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีทางไอทีได้ สาเหตุทน่ี า Microsoft Language Portal มาใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงหนึ่งเพราะ บ่อยครัง้ คาทีแ่ ปลไว้ในซอฟต์แวร์อย่างเช่น e-mail ทีแ่ ปลว่า “อีเมล” ถูกนามาใช้กนั
อย่างแพร่หลายตามความนิยมใช้วอฟต์แวร์เวอร์ชนภาษาไทย
ั่
ผูใ้ ช้สามารถค้นโดยพิมพ์คาทีต่ อ้ งการ
และเลือกให้แปลคานัน้ ๆ เป็นภาษาใดๆ ก็ได้
ขัน้ ที่ 3 การเลือกคาศัพท์เพื่อมาศึกษาวิ จยั ในครัง้ นี้
ประมวลศัพท์เรือ่ ง Open XML ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) มีจานวนคาศัพท์ทงั ้ หมด 210
คาโดยมีทงั ้ ศัพท์องั กฤษและคาแปลไทยหรือทับศัพท์ โดยผูว้ จิ ยั เห็นว่าน่าจะนาทัง้ 210 คานัน้ มาค้นโดย
ใช้โปรแกรม concordance ซึง่ ก็คอื AntConc เพื่อดูว่าคาศัพท์ทงั ้ 210 มีกค่ี าบ้างทีพ่ บความถีส่ งู สุดใน
คลังข้อมูลภาษาอังกฤษทีส่ ร้างขึน้ (รายการคาศัพท์จากไมโครซอฟท์ทงั ้ หมด 210 คานัน้ โดยสามารถดู
จากภาคผนวก ก) โดยจะนาทัง้ 210 คานัน้ มา search ในโปรแกรม AntConc ทีบ่ รรจุขอ้ มูลศัพท์
ภาษาอังกฤษทัง้ หมดไว้ และตรวจสอบดูว่า จากทัง้ 210 คานัน้ มีความถีเ่ ท่าไรบ้างในคลังข้อมูลภาษา ที่
สร้างไว้ จากนัน้ ทาการเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยแล้วเลือก 50 คาแรกมาใช้เพื่อทาการชาระใหม่ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ โดยจากรายการทัง้ หมด 210 คาพบว่ามีความถีด่ งั ต่อไปนี้
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9
8

55

70 document interoperability

7

56

77 editability

7
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คาที่มีลาดับมาก
ที่ สดุ ลาดับที่
57
58
59

ลาดับของคาในประมวล
ศัพท์เดิ ม

คาศัพท์
6 administrator

73 document storage
169 Technical collaboration

ความถี่ที่พบจากการค้นใน
AntConc
6
6
6

60

22 Byte

5

61

87 Extensible Markup Language (XML)

5

62

99 industry standard

5

63

34 compatibility mode

4

64

50 content management

4

65

62 de facto standard

4

66

72 document standard

4

67

95 file scanning tool

4

68

112 Maximum compatibility

4

69

165 standardization of Open XML

4

70

39 compelling

3

71

66 document element

3

72

81 encode

3

73

122 ODF advocate

3

74

148 RSS

3

75

204 XML-based file formats

3

76

14 Attribute value

2

77

21 bug

2

78

64 delimited

2

79

93 file conversion tool

2

80

105 ISO ratification of Open XML

2

81

107 legacy document

2

82

136 OpenXML-conformant application

2

83

144 real-time business information

2

84

149 Scalable Vector Graphics

2
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คาที่มีลาดับมาก
ที่ สดุ ลาดับที่
85

ลาดับของคาในประมวล
คาศัพท์
ศัพท์เดิ ม
152 Service-Oriented Architecture

ความถี่ที่พบจากการค้นใน
AntConc
2

86

181 user experience

2

87

184 vocabulary

2

88

20 binary-based

1

89

23 Cascading Style Sheet (CSS)

1

90

26 character data

1

91

45 constraint

1

92

58 corrupted file

1

93

61 data type

1

94

78 Electronic Data Interchange (EDI)

1

95

84 exchange of information

1

96

88 Extensible Stylesheet Language (XSL)

1

97

100 information worker

1

98

101 infoset

1

99

114 mixed content

1

100

115 monolithic document format

1

101

167 syntax rule

1

102

177 Uniform Resource Identifier (URI)

1

103

196 XML parser

1

104

198 XML Query Language (XQL)

1

105

1 acceptance test

0

106

2 access mechanism

0

107

4 accessibility aids

0

108

5 active document

0

109

7 American Standard Code for Information
Interchange (ASCII)
8 ampersand

0

110
111

10 asynchronous communication
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ที่ สดุ ลาดับที่
112

ลาดับของคาในประมวล
คาศัพท์
ศัพท์เดิ ม
11 asynchronous computer

ความถี่ที่พบจากการค้นใน
AntConc
0

113

12 asynchronous transmission

0

114

13 attribute

0

115

16 backward recovery

0

116

17 base character

0

117

24 Channel Definition Format (CDF)

0

118

27 character density

0

119

28 character encoding

0

120

29 character entity references

0

121

30 class meta-data

0

122

33 compatibility checker

0

123

0

124

35 Compatibility Pack for Microsoft® Office
2007 File Formats
36 Compatibility Report

125

37 compatibility tool

0

126

38 compatible ID

0

127

41 complex data type

0

128

42 computer language

0

129

43 computer restrictions

0

130

44 computing ecosystem

0

131

46 content class

0

132

47 content conversion

0

133

48 content deployment

0

134

49 content formatter

0

135

51 content master

0

136

52 content model

0

137

53 content owner

0

138

54 content provider

0
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คาที่มีลาดับมาก
ที่ สดุ ลาดับที่
139

ลาดับของคาในประมวล
ศัพท์เดิ ม
55 content rating

คาศัพท์

ความถี่ที่พบจากการค้นใน
AntConc
0

140

56 content replication

0

141

57 content revocation

0

142

59 data island

0

143

60 Data Source Object

0

144

67 document entity

0

145

71 Document Object Model (DOM)

0

146

74 document type declaration

0

147

75 Document Type Definition (DTD)

0

148

80 empty-element tag

0

149

83 entity reference

0

150

85 Extensible HyperText Markup Language
(XHTML)
86 extensible language

0

0

154

89 Extensible Stylesheet Language Family
(XSL)
90 Extensible Stylesheet Language
Transformations (XSLT)
91 External Data Representation (XDR)

155

92 external dependencies

0

156

97 GraphML

0

151
152
153

0

0
0

157

104 invalid document

0

158

108 logical structure

0

159

116 MusicXML

0

160

118 NCName

0

161

120 notation declaration

0

162

121 numeric character references

0

163

129 Open XML advocate

0

164

135 openand compatible environment

0

165

137 parsed entity

0
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คาที่มีลาดับมาก
ที่ สดุ ลาดับที่
166

ลาดับของคาในประมวล
คาศัพท์
ศัพท์เดิ ม
141 Post Schema Validation Infoset (PSVI)

ความถี่ที่พบจากการค้นใน
AntConc
0

167

142 predeclared entities

0

168

143 processing instruction

0

169

145 reference node

0

170

146 replacement text

0

171

153 schema structures

0

172

154 self-closing tag

0

173

155 semantics of elements

0

174

156 serialize

0

175

157 Simple API for XML (SAX)

0

176

158 simple data type

0

177

159 Simple Object Access Protocol (SOAP)

0

178

160 Software as a service

0

179

161 software designer

0

180

162 Software-Oriented Architecture

0

181

163 specification language

0

182

0

183

164 Standard Generalized Markup Language
(SGML)
171 tokenized attribute type

184

172 transformative shift

0

185

173 translation project

0

186

174 tree-based data structure

0

187

175 type derivation model

0

188

178 Uniform Resource Locator (URL)

0

189

179 Uniform Resource Name (URN)

0

190

180 unparsed entity

0

191

182 valid document

0

192

183 valid XML

0
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0

194

186 well-formed XML

0

195

187 Worldwide Web Consortium (W3C)

0

196

189 XML declaration

0

197

191 XML engine

0

198

194 XML information set

0

199

195 XML Object Model

0

200

197 XML Pointer Language (XPointer)

0

201

199 XML Schema Definition (XSD)

0

202

200 XML Schema definition language (XSD)

0

203

201 XML vocabulary

0

204

202 XML-aware software

0

205

205 XML-capable browser

0

206

206 XML-Data Reduced (XDR)

0

207

207 XPath

0

208

208 XPointer

0

209

209 XSL formatting objects

0

210

210 XSL Patterns

0

ซึง่ จากทัง้ หมดนี้จะพบว่ามี 51 คาแรกของอันดับสูงสุดทีม่ คี วามถีส่ งู ตัง้ แต่หลักพันลงมาถึงหลัก
สิบ ซึง่ แสดงว่าเป็นศัพท์ทค่ี วรจะปรากฎในประมวลศัพท์เรือ่ ง Open XML มากทีส่ ุด จึงนามาใช้ใน
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ (แต่ผวู้ จิ ยั ขอตัดคาว่า HTTP ออกเนื่องจากเป็นความถีท่ พ่ี บสูงมากก็จริงแต่ว่าเป็น
เพราะมีช่อื URL ปรากฎอยูม่ ากในเอกสารแต่ละชุด จึงทาให้มคี าว่า http ปรากฎอยูม่ ากกว่าปกติจริงไม่
ถือว่าเป็นคาศัพท์ทใ่ี ช้เกีย่ วกับ Open XML แต่อย่างไร)
ขัน้ ที่ 4 การทามโนทัศน์สมั พันธ์ของคาที่พบ
ในขัน้ นี้ผวู้ จิ ยั จะนาคาศัพท์ทงั ้ 50 มาสร้างมโนทัศน์สมั พันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจของศัพท์แต่ละ
คาว่ามีความเกีย่ วข้องกันอย่างไรเพื่อให้ทาการชาระได้ตรงตามความหมายของมโนทัศน์แต่ละมโนทัศน์
37

ได้ดขี น้ึ ซึง่ กระบวนการของการสร้างมโนทัศน์สมั พันธ์และการหาคาแปลให้คาศัพท์ทเ่ี ลือกมานัน้ จะ
กล่าวถึงในบทถัดไป
ขัน้ ที่ 5 การชาระคาแปลใหม่
ขัน้ ตอนต่อมาคือการเลือกหาคาศัพท์ทค่ี วรจะใช้แปลเอกสารต่างๆ เป็นภาษาไทย โดยจะ
กล่าวถึงวิธที ท่ี าได้ 3 วิธคี อื การแปลคาศัพท์เป็นภาษาไทย การทับศัพท์ และการคงไว้เป็นอักขระ
ภาษาอังกฤษเหมือนเดิม ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ทีต่ ้องหาคาแปลเป็ นคาภาษาไทย
การทีจ่ ะพิจารณาว่าคาศัพท์หนึ่งๆ ต้องแปลเป็นคาไทยทีม่ คี วามหมายเข้าใจได้ทนั ทีหรือไม่นนั ้
จะยึดจากเกณฑ์ต่อไปนี้
1. คาคานัน้ มีการบัญญัตไิ ว้โดยราชบัณฑิตยสถานตามทีพ่ บในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่
2. หากพบว่ามีการบัญญัตไิ ว้แล้ว ให้พจิ ารณากับ หนังสือภาษาไทยทีน่ ามาอ้างอิงว่ามีการใช้
คาศัพท์บญ
ั ญิตนิ นั ้ หรือไม่ หากพบว่ามีการใช้จริงให้นาคาบัญญัตนิ นั ้ มาใส่ในป ระมวลศัพท์ท่ี
ชาระใหม่ได้
3. สาหรับในกรณีท่พี บว่ามีการบัญญัตไิ ว้แล้ว แต่ไม่มกี ารนามาใช้จริงเลยในแหล่งข้อมูล
อ้างอิงภาษาไทยทีเ่ ลือกไว้ ให้ดจู ากแหล่งข้อ มูลภาษาไทยว่าเลือกวีธกี ารใช้คาอีก 2 วิธที ่ี
เหลือซึง่ ได้แก่ การทับศัพท์ หรือการเขียนเป็นอักขระภาษาอังกฤษเหมือนเดิมอย่างไร
4. หากพบว่าแหล่งอ้างอิงภาษาไทยเลือกการทับศัพท์ ให้ชาระด้วยการตรวจสอบกับหลักการ
ทับศัพท์โดยราชบัณฑิตยสถานทีถ่ ูกต้อง
5. หากพบว่าแหล่งอ้างอิงภาษาไทยใช้การเขียนเป็นอักขระภาษาอังกฤษ ให้คงไว้ตามนัน้
ต่อไป
สาหรับกรณีทไ่ี ม่พบศัพท์บญ
ั ญัตเิ ลยให้ใช้การสารวจดูจากแหล่งข้อมูลภาษาไทยว่ามีการใช้
คาศัพท์นนั ้ ๆ อย่างไรต่อไป หากพบว่าแหล่งข้อมูลอ้างอิงภาษาไทยมีการเลือกใช้การทับศัพท์ ก็จะต้อง
เป็นการทับศัพทืทถ่ี ูกต้องตามหลักการทับศัพท์ของราชบัณพิตยสถาน
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(2) กรณี การใช้คาทับศัพท์
ในกรณีน้จี ะเลือกชาระคานัน้ โดยใช้การทับศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานนัน้ จะเลือกใช้ในกรณีท่ี
พบว่ามีการเลือกใช้การทับศัพท์ เช่นคาว่า File – ไฟล์ ก็ตอ้ งตรวจสอบกับหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของ
ราชบัณฑิตยสถานให้เพื่อให้การสะกดด้วยอักขระไทยมีความเป็นมาตรฐานและออกเสียงถูกต้อง
(3) กรณี ทีต่ ้องคงให้ใช้คาภาษาอังกฤษตามเดิ ม
ในกรณีทพ่ี บว่า ไม่มกี ารบัญญัตคิ าแปลภาษาไทย และไม่มกี ารทับศัพท์ใดๆ เลย แต่มกี ารคงคา
นัน้ ไว้เป็นอักขระภาษาอังกฤษเหมือนเดิม อย่างคาว่า namespace ไม่พบว่ามีการบัญญัตไิ ว้เป็นคาแปล
ไทย และไม่มแี หล่งใดทีใ่ ช้การทับศัพท์เลย แล้วพบว่ามีการใช้คาภาษาอังกฤษแทน ผูว้ จิ ยั จะเลือกนาคา
อังกฤษนัน้ มาใส่ไว้ในประมวลศัพท์ของการวิจยั ครัง้ นี้ต่อไป
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บทที่ 4
มโนทัศน์สมั พันธ์และการบันทึกข้อมูลศัพท์ ในกรณี ของการนิ ยามคาไทยใหม่
การคัดเลือกคาศัพท์
เมือ่ นารายการคาศัพท์จากประมวลศัพท์ของไมโครซอฟท์มาค้นหาในคลังข้อมูลภาษาของ
งานวิจยั ครัง้ นี้ พบว่าต่อไปนี้คอื 50 ศัพท์ทพ่ี บมากสุดใน corpus ของการวิจยั ครัง้ นี้เรียงตามความถีจ่ าก
มากมาน้อย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คาศัพท์
XML
Open XML
element
Interoperability
Markup
Applications
definition
Document format
file format
comments
namespace
compatibility
schema
root element
XML file
XML format
functionality
Open Source
legacy
tag
template
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ความถี่
2482
901
606
564
440
320
243
170
162
130
106
105
103
92
86
78
75
71
64
64
63

ลาดับที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

คาศัพท์
Open document
competition
XML document
character
XML-based
Platform
Open Document Format (ODF)
Open XML document
accessibility
Open Packaging Conventions (OPC)
Open standard
placeholder
scenario
Markup Language
Open XML file
Ecma Office Open XML
Open XML format
Open XML standard
deployment
infrastructure
Document format standard
binary file format
Open XML specification
backward compatibility
standardize
unicode
migrate
entity
41

ความถี่
61
59
58
46
44
42
40
37
33
32
32
31
31
28
28
26
23
22
20
18
16
15
15
14
13
13
12
11

ลาดับที่
50
MathML

คาศัพท์

ความถี่
11

การสร้างมโนทัศน์สมั พันธ์
กระบวนการถัดไปของการศึกษาวิจยั นี้ คือการสร้างมโนสัมพันธ์ (conceptual network) เพื่อจัด
โครงสร้างของมโนทัศน์ (Concepts) ให้เป็นหมวดหมูแ่ ละมองเห็นขอบเขตทีช่ ดั เจนของความหมายของ
ศัพท์แต่ละคาทีไ่ ด้ดงึ มาจากคลังข้อมูลภาษา
องค์ประกอบของมโนทัศน์สมั พันธ์นนั ้ ได้แก่ มโนทัศน์ (Concept) โดยมีศพั ท์ (Terms) เป็น
สัญลักษณ์แทนมโนทัศน์เหล่านัน้ นักศัพทวิทยา อย่างเช่น Cabrè (1998) มองว่า มโนทัศน์ม ี
ขึน้ ก่อนทีม่ นุษย์จะสร้างคาศัพท์ การสร้างมโนทัศน์สมั พันธ์คอื การดึงเอามโนทัศน์ทงั ้ หมดของศาสตร์
เฉพาะด้านออกมาแล้วใช้ศพั ท์เป็นสัญลักษณ์แทนมโนทัศน์แต่ละมโนทัศน์ โดยได้อธิบายถึง
องค์ประกอบของมโนทัศน์ไว้อย่างชัดเจน การอธิบายความสัมพันธ์ทม่ี รี ะหว่างมโนทัศน์แต่ละมโนทัศน์
นัน้ ทาด้วยการเขียนป็นตัวอักษร (Verbal Forms) หรือด้วยสื่ออื่นๆ (Nonverbal Visual Forms) เช่น
แผนภาพ หรือรูปภาพ เป็นต้น ส่วนมากแล้วนักวิจยั ประมวลศัพท์จะนิยมแบ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ (Sager,1990: 29-37)
1. ความสัมพันธ์แบบมาตรฐาน (traditional relationships) คือ รูปแบบความ
สัมพันธ์พน้ื ฐานและมักพบมากในประมวลศัพท์ทวไป
ั ่ สามารถแบ่งเป็นความสัมพันธ์ยอ่ ยๆ ดังนี้
1.1 ความสัมพันธ์แบบทัวไป
่ (generic relationships) คือความสัมพันธ์ในลักษณะการแสดง
ลาดับชัน้ ของมโนทัศน์แต่ละมโนทัศน์ เป็นการจัดมโนทัศน์หนึ่งว่าอยูใ่ นประเภทเดียวกับมโน
ทัศน์ใดบ้าง โดยมองว่ามโนทัศน์หนึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่ง ของมโนทัศน์อกี อย่างหนึ่งทีม่ ขี อบเขต
กว้างกว่า และเรียกมโนทัศน์ทม่ี ขี อบเขตกว้างกว่าว่าเป็น superordinate และมโนทัศน์ทม่ี ี
ขอบเขตแคบกว่าว่า subordinate และเพื่อให้งา่ ยต่อความเข้าใจ ความสัมพันธ์แบบทัวไป
่
สามารถแสดงออกโดยใช้สตู รต่อไปนี้
X เป็น A ประเภทหนึ่ง
หรือ X, Y และ Z ต่างก็เป็น A ประเภทหนึ่ง
หรือ A มีมโนทัศน์ทเ่ี ฉพาะเจาะจงได้แก่ X, Y และ Z
หรือ A มีประเภทย่อยคือ X
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ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบทัวไป
่ ได้แก่มโนทัศน์สมั พันธ์ระหว่าง “พีซ”ี “เซิรฟ์ เวอร์” และ
“เน็ตบุ๊ค” ทีซ่ ง่ึ ทัง้ สามมโนทัศน์นนั ้ ถือเป็น subordinate ของ “คอมพิวเตอร์” (Superordinate)
เพราะทัง้ “พีซ”ี “เซิรฟ์ เวอร์” และ “เมนเฟรม”ต่างก็มคี ุณลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันซึง่ ทาให้
จัดเป็นคอมพิวเตอร์คนละชนิด
1.2 ความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบ (partitive หรือ whole-part relationships) คือ
ความสัมพันธ์ทแ่ี สดงว่ามีมโนทัศน์ หนึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ มากกว่าหนึ่งส่วนซึง่ สามารถ
อธิบายได้โดยใช้สตู รต่อไปนี้
X เป็นส่วนประกอบของ Y
หรือ X, Y และ Z เป็นส่วนประกอบของ A
หรือ A มีส่วนประกอบคือ X
หรือ A มีส่วนประกอบคือ X, Y และ Z
ตัวอย่างความสัมพันธ์สมั พันธ์แบบส่วนประกอบนี้ได้แก่ “มอนิเตอร์” “สายเคเบิล” และ “เม้าส์”
ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ “คอมพิวเตอร์” ทุกเครือ่ งมี
1.3 ความสัมพันธ์แบบหลายขัว้ (polyvalent relationships) คือความสัมพันธ์ทม่ี โนทัศน์
มโนทัศน์หนึ่งสามารถอยูไ่ ด้มากกว่าหนึ่งลาดับขัน้ ของมโนทัศน์หนึ่ง ซึง่ เรียกว่าสามารถดูได้จาก
หลายมุมมอง (Multi-dimensional) ตัวอย่างเช่น “สายไฟ” “ลาโพง” “จอภาพ” สามารถเป็น
ส่วนประกอบของทัง้ “คอมพิวเตอร์” และ “โทรทัศน์”
2. ความสัมพันธ์แบบซับซ้อน (complex relationships) ใช้อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ทไ่ี ม่สามารถ
อธิบายได้โดยใช้ความสัมพันธ์แบบมาตรฐาน เช่น มโนทัศน์ทป่ี ระกอบด้วย
ความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งรูปแบบ
ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบนี้มไี ด้หลายกรณี
Cause - Effect
Material - Product
Material - Property
Material - State
Process - Product
Process - Instrument

เช่น Explosion - Fall-out
เช่น Steel – Girder
เช่น Glass – Brittle
เช่น Iron – Corrosion
เช่น Weaving – Cloth
เช่น Incision – Scalpel
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Process - Method
เช่น Water Recharge - Water Injection
Object - Material
เช่น Bridge – Iron
Object - Quality
เช่น Petrol - High Octane
Object - Operation เช่น Drill bit – Drilling
Object - Characteristic เช่น Fuel – Smokeless
Activity - Place
เช่น Coalmining - Coalmine
ในการจัดทาประมวลศัพท์ครัง้ นี้ ได้ใช้รปู แบบความสัมพันธ์ทงั ้ หมดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบมโนทัศน์ สมั พันธ์แบบต่างๆ ที่ใช้ในประมวลศัพท์
ตัวย่อ
GS

ความสัมพันธ์
General-Specific

WP

Whole-Part

CE

Cause-Effect

PP

Process-Product

AP

Activity-Place

MP

Material-Property

คาอธิ บาย
ความสัมพันธ์ทม่ี โนมัศน์หนึ่งถูกจัดเป็นประเภทย่อยของ
มโนมัศน์หนึ่งทีม่ คี ุณสมบัตใิ หญ่กว่า อย่างเช่น Open Source
เป็นประเภทย่อยของ Application
มโนทัศน์หนึ่งเป็นส่วนย่อยหรือองค์ประกอบของมโนทัศน์อกี
มโนทัศน์หนึ่ง เช่น Platform เป็นส่วนย่อยของ Infrastructure
มโนทัศน์หนึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดมโนทัศน์อกี มโนทัศน์หนึ่ง เช่น
competition เป็นสาเหตุให้เกิด Open Source
มโนทัศน์หนึ่งเป็นกระบวนการทีท่ าให้เกิดอีกมโนทัศน์หนึ่ง
เช่น Deployment เป็นกระบวนการทีท่ าให้เกิด application
มโนทัศน์หนึ่งเป็นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในขอบข่ายของมโนทัศน์
อีกอย่างหนึ่ง เช่น application คือมโนทัศน์ทเ่ี กิดขึน้ ในมโน
ทัศน์ของ scenario
มโนทัศน์หนึ่งเป็นคุณสมบัตขิ องมโนทัศน์อกี แบบหนึ่ง เช่น
Functionality เป็นคุณสมบัตหิ นึ่งของ Application

วิ ธีการในการจดบันทึกข้อมูลศัพท์ เบือ้ งต้น (Extraction Records)
หลังจากการเตรียมการเบือ้ งต้น รวบรวมข้อมูล ดึงศัพท์ และวิเคราะห์มโนทัศน์สมั พันธ์โดยจัด
มโนทัศน์เป็นหมวดหมูท่ ช่ี ดั เจนแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปก็คอื การบันทึกข้อมูลต่างๆเกีย่ วกับศัพท์นนั ้ เท่าที่
ค้นพบจากคลังข้อมูลภาษาลงไปในแบบบันทึกข้อมูลศัพท์เบือ้ งต้น (Extraction Records) (Cabré,
1998) โดยอาศัยข้อมูลจากบริบททีศ่ พั ท์นนั ้ ปรากฏเป็นหลัก
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ในการบันทึกข้อมูลศัพท์เบือ้ งต้นของการจัดทาประมวลศัพท์ครัง้ นี้ ข้อมูลทีถ่ ูกบันทึกได้แก่ ขอ้ มูล
ดังต่อไปนี้
1. Source Term (ศัพท์ภาษาอังกฤษ) หมายถึงศัพท์ทพ่ี บในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษ โดยจะ
บันทึกศัพท์ในรูปปกติ กล่าวคือถ้าเป็นคานาม จะบันทึกในรูปเอกพจน์ และถ้าเป็นคากริยาจะ
บันทึกในรูป infinitive
2. Reference (หมายเลขอ้างอิ ง) ใส่เรียงไปตามลาดับโดยใช้ลาดับแบบ ER00X เช่น ER001,
ER002, ER003 … ER050
3. Thai Equivalent (ศัพท์ไทย) แสดงศัพท์เทียบเท่าภาษาไทยตามทีพ่ บในหนังสือ เว็บไซต์หรือ
เอกสารอ้างอิงต่างๆ ทีร่ วบรวมไว้ในคลังข้อมูลภาษาไทย
4. Source of Thai Equivalent (ที่มาของศัพท์ไทย) ได้แก่เอกสารอ้างอิงฉบับภาษาไทยอัน
ได้แก่หนังสือเฉพาะทางและพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทีป่ รากฏคา
แปลของของศัพท์นนั ้ ในการจัดทาบันทึกข้อมูลศัพท์เบือ้ งต้นนี้ใช้เอกสารอ้างอิงทีแ่ สดงศัพท์ ไทย
ทัง้ หมดได้นามารวบรวมไว้ทภ่ี าคผนวก ง
ทัง้ Thai Equivalent และ Source of Thai Equivalent นัน้ จะมีมากกว่า 1 ชุด ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การ
สารวจพบว่ามีการใช้เรียกเป็นคาไทยทีม่ ากกว่า 1 แบบ อย่างเช่น มโนทัศน์ application อาจจะ
พบว่ามีการเรียกทัง้ แบบทีใ่ ช้เป็น “โปรแกรมประยุกต์”, “แอพพลิเคชัน” หรือ “แอปพลิเคชัน” ก็
ได้ จึงนามารวบรวมไว้ตามทีพ่ บจริง
5. Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ์ ) แสดงหมวดคา (part of speech) ของศัพท์
นัน้ เช่น คานาม คากริยา หรือคาคุณศัพท์ เป็นต้น
6. Features (รายละเอียดของศัพท์) หมายถึงข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับศัพท์นนั ้ ทีไ่ ด้จากบริบทของ
ศัพท์ทป่ี รากฏในคลังข้อมูลภาษาและเพิม่ เติมในส่วนของความคิดเห็นจากทีป่ รึกษารับเชิญ
ข้อมูลส่วนนี้บางครัง้ อาจนามาใช้เป็นนิยามของศัพท์ได้เลย แต่โดยมากแล้วจะเป็นเพียงการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลศัพท์ทป่ี รากฏในการใช้งานจริงจากคลังข้อมูลภาษาเท่านัน้
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7. Context (บริ บทที่พบศัพท์) หมายถึงตัวอย่างประโยคทีพ่ บศัพท์นนั ้ โดยจะบันทึก เป็นประโยค
ทีส่ มบูรณ์ เพื่อให้ผใู้ ช้ประมวลศัพท์ได้เห็นตัวอย่างการใช้ศพั ท์ทช่ี ดั เจน พร้อมระบุทม่ี าของ
บริบท
8. Note (หมายเหตุ) คือส่วนทีเ่ ก็รายละเอียดเพิม่ เติมทีพ่ บในขัน้ ตอนของการรวบรวมมโนทัศน์
สัมพันธ์ อาจจะเป็นความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั เองหรือจากทีป่ รึกษารับเชิญของโครงการก็ได้
ในการดึงบริบทจากคลังข้อมูลภาษา ผูว้ จิ ยั จะใช้คาสัง่ Search Term ในโปรแกรม AntConc ซึง่
แสดงให้เห็นบริบททัง้ หมดของแต่ละศัพท์ ขัน้ ตอนต่อไปคือ คัดเลือกตัวอย่างบริบททีจ่ ะนามาเป็น
ตัวอย่างการใช้ศพั ท์ โดยเลือกจากแหล่งชองไฟล์ทห่ี ลากหลายไม่ซ้ากัน อย่างเช่น จะไม่พยายามเลือก
ตัวอย่างจากแหล่ง File 01 เพราะต้องการให้เห็นบริบททีก่ ว้างขวางให้มากทีส่ ุด
ตารางที่ 1 แบบฟอร์มบันทึกรวมมโนทัศน์สมั พันธ์และข้อมูลศัพท์เบือ้ งต้น
(1) Source Term:
(3) Thai Equivalent:
(4) Source of Thai Equivalent:
(5) Grammatical Category:
(6) Features:
(7) Context:
(8) Note:

(2) REF:

การบันทึกข้อมูลศัพท์ (Terminological Record)
เมือ่ รวบรวมข้อมูลจากคลังข้อมูลภาษามาบันทึกไว้ในบันทึกรวมมโนทัศน์สมั พันธ์และข้อมูล
ศัพท์เบือ้ งต้นแล้ว ขัน้ ตอนต่อมาในการจัดทาประมวลศัพท์กค็ อื การจัดทาบันทึกข้อมูลศัพท์
(Terminological Record) โดยประเภทของข้อมูลพืน้ ฐานทีม่ กั จะมีการบันทึกไว้ในประมวลศัพท์ มีดงั นี้
(Sager, 1990: 143)
1. ข้อมูลอ้างอิ ง (Source Information) ได้แก่ รายการอ้างอิงของศัพท์ นิยาม ตัวอย่างและ
อื่นๆ
2. ศัพท์ (Entry Terms) เป็นส่วนทีใ่ ช้ในการค้นมากทีส่ ุด รูปแบบทีใ่ ช้จงึ ควรสอดคล้องกับการใช้
งานมากทีส่ ุด โดยปกติจะเป็นรูปแบบเต็ม (full form) และมีรปู ไวยากรณ์ตามทีใ่ ช้กนั ใน
พจนานุกรม คือคานามอยูใ่ นรูปเอกพจน์ ถ้าเป็นคากริยาต้องอยูใ่ นรูป infinitive เป็นต้น
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3. รูปภาษาและมโนทัศน์ (Semantic and Conceptual Specification) ได้แก่ นิยาม
(definition) ความสัมพันธ์กนั มโนทัศน์อ่นื (relationship) หมวดเรือ่ ง (subject field) ข้อมูล
การใช้ศพั ท์ (scope note) ซึง่ รวมถึงข้อจากัด ข้อยกเว้นต่างๆ ในการใช้ศพั ท์นนั ้
4. ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ (Linguistic Specification) เช่น ตัวย่อ (abbreviation) คาเหมือน
(synonym) คาตรงข้าม (antonym) ข้อมูลทางไวยากรณ์ (grammatical category) เช่น รูป
ของไวยากรณ์ (คานาม คากริยา คาคุณศัพท์ เป็นต้น)
5. ข้อมูลการใช้งานจริ ง (Pragmatic Specification) เช่น บริบททีพ่ บการใช้ศพั ท์ (context)
หรือข้อสังเกตการใช้งาน (usage note) ซึง่ บอกข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ เช่น เป็นคาแสลง หรือ
เป็นภาษาพูด เป็นต้น
6. ข้อมูลจัดระบบ (Administrative Information) เช่น หมายเลขของบันทึก (record
number) ผูแ้ ต่ง (author) วันทีบ่ นั ทึก (record date) เป็นต้น
7. ศัพท์ภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเทียบเคียงกัน (Foreign Language Equivalent)
คือคาศัพท์ในภาษาอื่นๆ ทีส่ ามารถนามาใช้เรียกมโนทัศน์นนั ้ ๆ ได้
แต่อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั เองได้ปรับแต่งแบบการบันทึกข้อมูลศัพท์ทต่ี อ้ งการจะชาระเองโดย ไม่
จาเป็นต้องนาเสนอข้อมูลทัง้ หมดทีร่ วบรวมได้จากคลังข้อมูลภาษาหรือบันทึกรวมมโนทัศน์สมั พันธ์และ
ข้อมูลศัพท์เบือ้ งต้นแต่เลือกบันทึกเฉพาะข้อมูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานและสนองตอบต่อ
วัตถุประสงค์ในการชาระคาศัพท์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและความนิยมใช้งานจริงในภาษาไทย และ เป็น
คู่มอื ใช้งานศัพท์เฉพาะด้านสาหรับนักแปลหรือนักวิชาการได้ดว้ ย เมือ่ พิจารณาจากปจั จัยเหล่านี้แล้ว
ผูว้ จิ ยั จึงเลือกกาหนดประเภทของข้อมูลทีจ่ ะบันทึกไว้ในบันทึกข้อมูลศัพท์ ดังนี้
1. Source Term (ศัพท์องั กฤษ) รูปแบบของศัพท์ทน่ี ามาบันทึกไว้จะอยูใ่ นรูปปกติ เช่น ถ้า
เป็นคานาม จะบันทึกเป็นรูปเอกพจน์ ส่วนคากริยาก็จะอยูใ่ นรูป infinitive
2. REF (หมายเลขอ้างอิ ง) ใส่เรียงไปตามลาดับ โดยให้ขน้ึ ต้นด้วย TR 00X แล้วตามด้วย
ตัวเลข เช่น TR 001 หมายถึง บันทึกข้อมูลศัพท์ลาดับทีห่ นึ่ง
3. Thai Equivalent (ศัพท์ไทย) เป็นศัพท์ภาษาไทยทีค่ น้ พบว่ามีการใช้อยูจ่ ริง โดยอ้างอิงจาก
หนังสือต่างๆ และจะระบุรหัสของหนังสือทีม่ กี ารใช้ศพั ท์นนั ้ ใส่ไว้ในวงเล็บข้างท้ายศัพท์ ส่วน
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มโนทัศน์ใดทีย่ งั ไม่มศี พั ท์ไทยหรือมีใช้อยูเ่ ดิมแต่ไม่เหมาะสม ผูว้ จิ ยั จะเลือกใช้การทับศัพท์
หรือการคงให้ใช้เป็นคาภาษาอังกฤษตามคาแนะนาของทีป่ รึกษาโครงการ โดยคาทีเ่ ลือกทับ
ศัพท์จะเขียนคาทับศัพท์นนั ้ ไว้ในช่อง Thai Equivalent ในขณะทีค่ าจะให้ใช้เป็นคา
ภาษาอังกฤษจะไม่มกี ารเขียนคาใดๆ ลงไปในช่อง Thai Equivalent แต่จะใส่เครือ่ งหมาย “–“
แทน
4. Grammatical Category (ประเภททางไวยากรณ์ ) ข้อมูลนี้จะระบุว่าศัพท์นนั ้ อยูใ่ นรู ป
ไวยากรณ์ใด เช่น เป็นคานาม (noun) คากริยา (verb) คาวิเศษณ์ (adjective) เป็นต้น
5. Subject Field (หมวดเรื่อง) หมวดเรือ่ งเป็นการแจกแจงกลุ่มของศัพท์ในประมวลศัพท์ เป็น
ข้อมูลทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าศัพท์แต่ละคาอยูใ่ นหมวดเรือ่ งใดบ้าง เพื่อความสะดวกและเป็นการยืนยัน
ความถูกต้องในการใช้งาน สาหรับการเลือกจัดหมวดของ Subject Field นัน้ จะยึดตามการ
จัดหมวดหมูข่ องวิกพิ เี ดียซึง่ มีนโยบายการจัดระเบียบของข้อมูลออกเป็นหมวดหมูไ่ ว้อย่าง
ชัดเจน และหากพบว่าเกิดความไม่ชดั เจนในการจัดหมวดหมูจ่ ะยึดตามความเห็นของที่
ปรึกษารับเชิญของโครงการครัง้ นี้
6. Definition (นิ ยาม) ผูท้ าวิจยั ได้กาหนดนิยามศัพท์โดยอ้างอิงข้อมูลจากบริบททีพ่ บใน
คลังข้อมูลภาษาเป็นหลัก ในกรณีทไ่ี ม่สามารถหานิยามจากคลังข้อมูลภาษาได้หรือข้อมูลจาก
คลังข้อมูลภาษาไม่ชดั เจนหรือไม่เพียงพอสาหรับการเขียนนิยาม ผูว้ จิ ยั ก็ตอ้ งรวบรวมข้อมูล
เพิม่ เติมจากหนังสืออ้างอิงต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นรายการเพื่อให้ได้รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ทจ่ี ะ
นามากาหนดนิยาม สาหรับทีม่ าของนิยามจะระบุไว้ในวงเล็บข้างท้ายนิยาม โดยใส่เป็นรหัส
[DEF XX]
7. Illustration (ตัวอย่างการใช้ศพั ท์) ตัวอย่างการใช้ศพั ท์ในบันทึกข้อมูลศัพท์น้จี ะเน้นว่า
เป็นตัวอย่างทีแ่ สดงการใช้งานได้ชดั เจนทีส่ ุด ซึง่ นามาจากตัวอย่างบริบทในคลังข้อมูล
ภาษาอังกฤษ
8. Linguistic Specification (รูปศัพท์อื่น) ข้อมูลในส่วนนี้ คือรูปศัพท์อ่นื ๆ ทีส่ ่อื ถึงศัพท์หลัก
เช่น ตัวย่อ (Abbreviation หรือย่อว่า ABBR) คาเหมือน (Synonym หรือย่อว่า SYN) คาตรง
ข้าม (Antonym หรือย่อว่า ANT) เป็นต้น
9. Note (หมายเหตุ) เป็นข้อมูลส่วนทีร่ ะบุว่าศัพท์นนั ้ มีลกั ษณะการใช้งานแตกต่างจากศัพท์อ่นื
เป็นพิเศษอย่างใดหรือไม่ หรือสาหรับศัพท์ทต่ี อ้ งบัญญัตขิ น้ึ ใหม่กจ็ ะเป็นการอธิบายวิธกี าร
บัญญัตศิ พั ท์
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ตารางที่ 2 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลศัพท์ (Terminological Records)
(1) Source Term:
(3) Thai Equivalent:
(4) Grammatical Category:
(5) Subject Field:
(6) Definition:
(7) Illustration:
(8) Linguistic Specification:
(9) Note:

(2) REF:
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บทที่ 5
สรุป
สรุปผลการวิ จยั
การจัดทาประมวลศัพท์เรือ่ งรูปแบบเอกสารโอเพ่นเอ้กซ์เอ็มแอลนี้ตอ้ งการศึกษาวิเคราะห์
คาศัพท์ทค่ี ดั เลือกขึน้ มา 50 คาจากประมวลศัพท์ทไ่ี ด้มาจากบริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางศัพทวิทยาเพื่อชาระคาทัง้ 50 คาให้มกี ารใช้คาแปลในภาษาไทยทีน่ ิยมให้กนั จริง
โดยผูค้ นหมูม่ ากในสังคมอันจะเห็นได้จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงภาษาไทยทัง้ หมดทีเ่ ลือกมา
สารนิพนธ์น้ปี ระกอบด้วยส่วนเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในแง่ของทฤษฎี ได้กล่าวถึงความ
เป็ นมาและความสาคัญชองปญั หา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตการวิจยั และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะ
ได้รบั ตลอดจนการทบทวนทฤษฎีต่างๆ ทีจ่ ะนามาใช้วเิ คราะห์คาศัพท์ในการวิจยั ครัง้ นี้ ในแง่ของการ
ปฏิบตั นิ นั ้ คือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วนามาแปลงรูปแบบไฟล์เพื่อนาเข้าสู่โปรแกรม
AntConc แล้วนามาใช้เพมือ่ เป็นการเลือกดูความถีข่ องคาทัง้ หมดทีไ่ ด้มาจากประมวลศัพท์ของ
ไมโครซอฟท์
เมือ่ ได้ลงมือคัดเลือกคาศัพท์ทงั ้ 50 ทีม่ คี วามถีส่ งู สุดแล้วนัน้ พบว่าคาศัพท์ทงั ้ 210 ทีม่ าจาก
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) มีอยูจ่ านวนมากทีไ่ ม่พบความถี่ปรากฎในคลังข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ ด้วยเอกสาร
จากแหล่งต่างๆ ทีม่ ใิ ช่ของไมโครซอฟท์เพียงอย่างเดียว ข้อมูลทีพ่ บนัน้ ชีว้ ่ามีคาอยูจ่ านวนหนึ่งทีม่ ี
ความถีส่ งู จนคาดได้ว่าเป็นคาทีเ่ กิดการใช้งานจริง และยังมีอกี จานวนหนึ่งทีพ่ บความถีต่ ่าหรือไม่พบ
ความถีเ่ ลยโดยสรุปแล้วพบว่าคาทัง้ 210 จากไมโครวอฟท์ (ประเทศไทย) มีคาทีพ่ บความถีอ่ ยู่ 3 จาพวก
คือ (1) คาทีม่ คี วามถีส่ งู (2) คาทีม่ คี วามถี่ปานกลาง และ (3) คาทีม่ คี วามถีต่ ่าจนถึงไม่พบเลย ดังทีส่ รุป
ในตารางด้านล่างนี้ (ดูความถีท่ งั ้ หมดได้ในบทที่ 3)
ประเภทของความถี่
คาทีม่ คี วามถีส่ งู
คาทีม่ คี วามถีป่ านกลาง
คาทีม่ คี วามถีต่ ่าจนถึงไม่พบเลย

ปริ มาณความถี่
3000-10
9-1
0

จานวนคา
52
53
105

ทัง้ นี้จงึ อนุมานได้ว่า คาศัพ ท์ทป่ี รากฎในประมวลศัพท์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) นัน้
อาจจะเป็นการรวบรวมไว้เพื่อใช้งานภายในองค์กรเท่านัน้ แต่ ยงั ไม่สามารถนามาใช้เพื่อการแปลโดยนัก
แปลส่วนใหญ่ทท่ี างานกับบริษทั อื่นๆ นอกเหนือจากไมโครซอฟท์ได้มากนัก
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ปัญหาที่พบ
อุปสรรคในการวิจยั เรือ่ งประมวลศัพท์เรือ่ งรูปแบบเอกสารโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนี้เป็ นปญั หาทีไ่ ด้
ประสบมาจากการลงมือทาการรวบรวม ดึงศัพท์และวิเคราะห์คาศัพท์ สามารถสรุปได้เป็นประเด็นต่างๆ
ต่อไปนี้
1. ปัญหาเรื่องแหล่งข้อมูลทรัพยากรที่จะนามาสร้างคลังข้อมูลภาษามีปริ มาณมาก
เนื่องจากมีทป่ี รึกษารับเชิญเข้ามาร่วมแนะนาด้วย จึงทาให้ผวู้ จิ ยั มีแหล่งข้อมูลทีค่ ่อนข้างใหญ่
แต่จากการทีท่ ป่ี รึกษารับเชิญแนะนามานัน้ เอกสารทุกชิน้ ถือเป็นเอกสารทีเ่ ป็นใจความสาคัญเกีย่ วกับโอ
เพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลทัง้ สิน้ เพราะว่าเป็นเอกสารทีท่ ่านทีปรึกษารับเชิญได้นามาใช้ใ นการทางานจริงๆ
ในช่วงของการนาเสนอเรือ่ งของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลให้รฐั บาลไทยยอมรับให้เป็นมาตรฐานเปิด จึงทาให้
การรวบรวมเพื่อสร้างคลังข้อมูลภาษากินเวลานาน แต่กน็ บั ว่าเป็นประโยชน์เพราะทาให้ผวู้ จิ ยั ได้
คลังข้อมูลภาษาทีก่ ว้างขวางจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย
2. แหล่งข้อมูลในการสร้างคลังข้อมูลภามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ปญั หาหนึ่งทีพ่ บคือการเปลีย่ นแปลงของเนื้อหาในส่วนทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการค้นหาเองจาก search
engine หลัก ทัง้ นี้เรือ่ งของเทคโนโลยีโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลเองนัน้ เป็นเรือ่ งใหม่ จึงเกิดการพัฒนา
เพิม่ เติมอยูแ่ ทบทุกวัน ข่าวและบทความทีน่ ามานัน้ จึงมีการเพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง เพราะว่ามีการเขียน
เกีย่ วกับมิตใิ หม่ๆ ของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มกันมากขึน้ เมือ่ เวลาผ่านไป
3. ปัญหาเรื่องความรู้พื้นฐานของตัวผูว้ ิ จยั
ผูว้ จิ ยั พบว่า แม้ว่าผูว้ จิ ยั เองจะคุน้ เคยกับเรือ่ งของเทคโนโลยีไอที แต่บ่อยครัง้ พบว่าตนนัน้
ประสบปญั หาในการแยกแยะมโนทัศน์ อย่างเช่น เกิดปญั หาในการแยกมโนทัศน์ template ว่าจะ
สัมพันธ์อย่างไรกับ functionality ดี ซึง่ ปญั หาในข้อนี้ทาให้พบว่าจาเป็ นต้องแยก template ออกมาจาก
กลุ่มมโนทัศน์อ่นื ๆ เพราะว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั มโนทัศน์อ่นื ๆ ในรูปแบบใดเลย
4. ปัญหาทางเทคนิ ค
ตัวอักขระของเอกสารบางตัวอย่างเช่น อักขระทีใ่ ช้ในการเขียนโค้ด {, }, @, # นัน้ ทาให้
โปรแกรม concordance ซึง่ คือ AntConc ไม่สามารถทาการ import ได้
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5. ปัญหาการกาหนดศัพท์ภาษาไทย
ผูว้ จิ ยั พบว่า ในการนิยามคาทีจ่ ะใช้ในภาษาไทยนัน้ ส่วนมากต้องอาศัยการใช้คาภาษาอังกฤษ
เหมือนต้นฉบับ พบว่ามีจานวนศัพท์เกินกว่าครึง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั และทีป่ รึกษารับเชิญเห็นว่านิยมใช้เป็น
ภาษาอังกฤษมากกว่า และทีป่ รึกษารับเชิญเองก็ยอมรับว่าคาเหล่านัน้ ยังไม่สามารถเรียกด้วยชื่อไทยที่
เข้าใจได้ในครัง้ เดียวและการทับศัพท์ดว้ ยวีธถี ่ายเสียงด้วยตัวอักษรไทยนัน้ จะยิง่ ทาให้สบั สนมากขึน้ ด้วย
ปญั หาในส่วนนี้จงึ ทาให้เข้าใจว่าการแปลในเรือ่ งของมาตรฐานเอกสารโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนัน้ จาเป็ นที่
จะต้องมีคาภาษาอังกฤษเข้ามาปะปนมากกว่าการแปลในลักษณะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
จากปญั หาทีป่ ระสบมาทัง้ หมดทาให้ผวู้ จิ ยั เล็งเห็นถึงทางแก้ไขเพื่อเป็ นการป้องกันปญั หาก่อน
เริม่ ต้นการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ควรจะต้องวางแผนออกแบบคลังข้อมูลให้มปี ริมาณทีค่ วบคุมได้ ต้องระบุลกั ษณะขออง
แหล่งข้อมูลทีจ่ ะนามาใช้สร้างคลังข้อมูลภาษาเสียก่อนว่ามีขอ้ ดี ข้อเสียอย่างไรและเมือ่ นามา
สร้างแล้วจะเกิดประโยชน์ตรงตามทีว่ างวัตถุประสงค์หรือไม่
2. ผูว้ จิ ยั ควรทีจ่ ะต้องกาหนดกรอบของเวลาในการรวบรวมข้อมูลเสียก่อนเริม่ ต้นสร้างคลังข้อมูล
ภาษา เช่นต้องระบุว่าจะใช้เอกสารทีส่ ร้างขึน้ ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนทีจ่ ะคัดเลือกมา
สร้างคลังข้อมูลภาษา เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลในคลังข้อมูลภาษาเกิดการเปลีย่ นแปลงแล้ว
จะต้องนามาแก้ไขเพิม่ เติมในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม การกาหนดกรอบของเวลานี้ตอ้ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั ด้วย เพราะหากต้องการศึกษาการเปลีย่ นแปลง
ของการใช้ภาษาตามเวลาแล้ว ก้ไม่ควรจากัดระยะเวลาของการกาเนิดเอกสารละชิน้
3. การเลือกหัวข้อการวิจยั นัน้ บางครัง้ เป็นไปไม่ได้ทผ่ี วู้ จิ ยั จะมีความรูพ้ น้ื ฐานทีแ่ น่นพอ แต่
จะต้องอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางทีจ่ ะเข้ามาช่วยให้คาแนะนาในเรือ่ งพืน้ ฐานความรูท้ จ่ี ะ
ทาการศึกษาเพื่อสร้างประมวลศัพท์ดว้ ย
4. สาหรับปญั หาทางด้านเทคนิคนัน้ ก่อนทีจ่ ะแปลงเอกสารเข้าสู่โปรแกรม concordance นัน้
จะต้องอ่านแล้วเลือกเอาอักขระทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อการค้นหาของโปรแกรมได้ ซึง่ ใน
อนาคตคาดว่าโปรแกรมประเภทนี้น่าจะมีการอัพเกรดเพื่อให้สามารถอ่านเอกสารในฟอร์แม๊ต
ต่างๆ ได้ แต่ดว้ ยธรรมชาติของเอกสารทีเ่ ขียนไว้สาหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว ก็
หลีกเลีย่ งไม่ได้ทอ่ี กั ขระทีใ่ ช้ในการเขียนซอฟต์แวร์จะเข้ากันไม่ได้กบั โปรแกรม
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5. ในการนิยามศัพท์ไทยสาหรับหมวดวิชาทางด้านไอทีนนั ้ ผูว้ จิ ยั ต้องยอมรับว่าการพยายามที่
จะแปลเป็นคาไทยทัง้ หมดทุกคาหรือทับศัพท์ดว้ ยการถ่ายเสียงนัน้ เป็ นไปไม่ได้เสมอ ต้อง
อาศัยความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ คยมีประสบการณ์ทางตรงจากเรือ่ งนัน้ ๆ ควบคู่กนั ด้วย
อนึ่งยังพบว่ามีคาอีกจานวนหนึ่งในคลังข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ ทีม่ คี วามถีส่ งู แต่ไม่ปรากฎในประมวล
ศัพท์ฯ จากไมโครซอฟท์เลย โดยจากการทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั นัน้ ได้พบว่ามี คาต่อไปนี้ทพ่ี บความถีท่ น่ี ่าสนใจ
เป็นพิเศษจึงคัดเลือกคาศัพท์จานวน 10 คาทีน่ ่าจะนามาวิเคราะห์มโนทัศน์สมั พันธ์เพิม่ เติมและทีป่ รึกษา
รับเชิญจึงได้ขอแนะนาให้ผวู้ จิ ยั ท่านอื่นๆ ในอนาคตศึกษาวิจยั ต่อไปเพื่อสารวจดูว่ามีการนิยมใช้เป็นคา
ไทยว่าอย่างไรเพราะเห็นว่าตนนัน้ ใช้งานบ่อยแต่ยงั ไม่ทราบว่ามีการเรียกใช้กนั อย่างไรในภาษาไทย
คาศัพท์

ความถี่
138
101
66
64
58
135
88
39
20
13

Custom XML
Main Format
Properties part
Office Documents
File Properties
Relationship item
Relationship element
Open Packaging
Open Specification Premise
Open Government
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Open XML Glossary
ประมวลศัพท์เรื่องโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
คาที่ 1 – 25
No.
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Source Terms
acceptance test
access mechanism
accessibility
accessibility aids
active document
administrator
American Standard Code for Information Interchange
(ASCII)
ampersand
Applications
asynchronous communication
asynchronous computer
asynchronous transmission
attribute
Attribute values
backward compatibility
backward recovery
base character
binary file format
binary formats
binary-based
bug
Byte
Cascading Style Sheets (CSS)
Channel Definition Format (CDF)
character
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Target Terms
การทดสอบเพือ่ ยอมรับ
กลไกการเข้าถึง
ความสามารถในการเข้าถึง
เครือ่ งมือช่วยเหลือการเข้าถึง
เอกสารทีใ่ ช้งานได้
ผูด้ แู ลระบบ
รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพือ่ การสับเปลีย่ น
สารสนเทศ (แอสกี)
สัญลักษณ์ and
แอพพลิเคชัน
การสือ่ สารแบบไม่ประสานเวลา
คอมพิวเตอร์แบบไม่ประสานเวลา
การส่งแบบไม่ประสานเวลา
ลักษณะประจา
ค่าของแอททริบวิ
ความเข้ากันได้ในการย้อนคืน
การกูย้ อ้ นหลัง
อักขระพืน้ ฐาน
รูปแบบไฟล์แบบเลขฐานสอง
รูปแบบฐานสอง
ทีม่ เี ลขฐานสอง
จุดบกพร่อง
ไบต์
Cascading Style Sheets (CSS)
Channel Definition Format (CDF)
อักขระ

คาที่ 26 – 50
No.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Source Terms

Target Terms

character data
character density
character encoding
character entity references
class meta-data
comments
compatibility
compatibility checker
compatibility mode
Compatibility Pack for Microsoft® Office 2007 File
Formats
Compatibility Report
compatibility tools
compatible ID
compelling
competition
complex data type
computer language
computer restrictions
computing ecosystems
constraints
content class
content conversion
content deployment
content formatter
content management

ข้อมูลอักขระ
ความหนาแน่นอักขระ
การเข้ารหัสอักขระ
การอ้างอิงตัวตนอักขระ
เมตาดาต้าของชัน้
หมายเหตุ
ความเข้ากันได้
ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้
คอมแพททิบลิ ติ ้โี หมด
Compatibility Pack for Microsoft® Office 2007 File
Formats
รายงานความเข้ากันได้
เครือ่ งมือสาหรับความเข้ากันได้
รหัสทีส่ ามารถเข้ากันได้
ทรงพลัง
การแข่งขัน
รูปแบบข้อมูลทีซ่ บั ซ้อน
ภาษาคอมพิวเตอร์
การจากัดสิทธิของเครือ่ ง
ระบบนิเวศของคอมพิวเตอร์
กฏการจากัดสิทธิ
ชัน้ ของเนื้อหา
การแปลงข้อมูล
การติดตัง้ ใช้งานข้อมูล
ตัวฟอร์แม็ตข้อมูล
การบริหารจัดการข้อมูล
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คาที่ 51-75
No.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Source Terms

Target Terms

content master
content model
content owner
content provider
content rating
content replication
content revocation
corrupted file
data island
Data Source Object
data type
de facto standard
definition
delimited
deployment
document element
document entity
Document format
Document format standard
document interoperability
Document Object Model (DOM)
document standard
document storage
document type declaration
Document Type Definition (DTD)

เจ้าของเนื้อหา
โมเดลเนื้อหา
เจ้าของข้อมูล
ผูใ้ ห้บริการข้อมูล
การเรตข้อมูล
การคัดลอกข้อมูล
การยกเลิกข้อมูล
ไฟลีทม่ี ขี อ้ มูลศูนย์หาย
แหล่งเก็บข้อมูลในเครือ่ งพีดเี อ
Data Source Object
รูปแบบข้อมูล
มาตรฐานตามความนิยม
คานิยาม
ลดข้อจากัด
การติดตัง้ ใช้งาน
องค์ประกอบของเอกสาร
เอ็นทิต้ขี องเอกสาร
รูปแบบเอกสาร
มาตรฐานรูปแบบเอกสาร
ความสามารถในการใช้งานร่วมกันของเอกสาร
Document Object Model (DOM)
มาตรฐานเอกสาร
การจัดเก็บเอกสาร
การประกาศรูปแบบเอกสาร
Document Type Definition (DTD)
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คาที่ 76 - 100
No.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Source Terms
Ecma Office Open XML
editability
Electronic Data Interchange (EDI)
element
empty-element tag
encode
entity
entity reference
exchange of information
Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
extensible language
Extensible Markup Language (XML)
Extensible Stylesheet Language (XSL)
Extensible Stylesheet Language Family (XSL)
Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)
External Data Representation (XDR)
external dependencies
file conversion tool
file format
file scanning tool
functionality
GraphML
HTTP
industry standard
information worker
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Target Terms
Ecma Office Open XML
ความสามารถในการแก้ไขข้อมูล
การแลกเปลีย่ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบ
แท็คว่าง
เข้ารหัส
เอนทิตี
การอ้างอิงเอนทิตี
การแลกเปลีย่ นข้อมูล
Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
extensible language
Extensible Markup Language (XML)
Extensible Stylesheet Language (XSL)
Extensible Stylesheet Language Family (XSL)
Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)
External Data Representation (XDR)
การพึง่ พาจากภายนอก
เครือ่ งมือแปลงไฟล์
รูปแบบไฟล์
เครือ่ งมือแสกนไฟล์
การปฏิบตั งิ าน
GraphML
HTTP
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ผูใ้ ช้งาน

คาที่ 101 – 125
No.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Source Terms

Target Terms

infoset
infrastructure
Interoperability
invalid document
ISO ratification of Open XML
legacy
legacy document
logical structure
Markup
Markup Language
MathML
Maximum compatibility
migrate
mixed content
monolithic document format
MusicXML
namespace
NCName
notation
notation declaration
numeric character references
ODF advocate
Open document
Open Document Format (ODF)
Open Packaging Conventions (OPC)

อินโฟเซ็ต
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ความสามารถในการทางานร่วมกัน
invalid document
การขอรับรองมาตรฐาน ISO ของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
legacy
legacy document
โครงสร้างทางตรรกะ
Markup
Markup Language
MathML
ความเข้ากันได้ในระดับสูงสุด
เปลีย่ นแปลงข้อมูล
ข้อมูลเนื้อหาทีผ่ สมกัน
รูปแบบเอกสารแบบ monolistic
MusicXML
namespace
NCName
notation
notation declaration
การอ้างอิงอักขระตัวเลข
ผูส้ นับสนุนการใช้มาตรฐานโอดีเอฟ
เอกสารเปิด
รูปแบบเอกสารเปิด
Open Packaging Conventions (OPC)
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คาที่ 126 -150
No.
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Source Terms

Target Terms

Open Source
Open standard
Open XML
Open XML advocate
Open XML document
Open XML file
Open XML format
Open XML specification
Open XML standard
openand compatible environment
OpenXML-conformant application
parsed entity
placeholder
Platform
plug-in
Post Schema Validation Infoset (PSVI)
predeclared entities
processing instruction
real-time business information
reference node
replacement text
root element
RSS
Scalable Vector Graphics
scenario

โอเพ่นซอร์ส
มาตรฐานเปิด
โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
ผูส้ นับสนุนการใช้โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
เอกสารรูปแบบโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
ไฟล์รปู แบบโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
รูปแบบเอกสารโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
คุณสมบัตโิ อเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
มาตรฐานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
สภาพแวดล้อมของระบบทีใ่ ช้มาตรฐานเปิด
แอพพลิเคชันทีส่ นับสนุนโอเพ่นเอ็กเอ็มแอล
เอ็นทิต้ที แ่ี ยกกัน
placeholder
แพลตฟอร์ม
ปลักอิ
๊ น
Post Schema Validation Infoset (PSVI)
predeclared entities
การดาเนินการ
ข้อมูลทางธุรกิจแบบรีลไทม์
บัพอ้างอิง
เอกสารแทนที่
root element
RSS
Scalable Vector Graphics
ตัวอย่างการใช้งาน
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คาที่ 151 - 175
No.
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Source Terms

Target Terms

schema
Service-Oriented Architecture
schema structures
self-closing tag
semantics of elements
serialize
Simple API for XML (SAX)
simple data type
Simple Object Access Protocol (SOAP)
Software as a service
software designer
Software-Oriented Architecture
specification language
Standard Generalized Markup Language (SGML)
standardization of Open XML
standardize
syntax rule
tag
Technical collaboration
template
tokenized attribute type
transformative shift
translation project
tree-based data structure
type derivation model

เค้าร่าง
สถาปตั ยกรรมทีเ่ น้นเซอร์วสิ
โครงสร้างเค้าร่าง
self-closing tag
ความหมายของ element
ทาให้เป็นลาดับ
SAX
ชนิดของข้อมูลอย่างง่าย
Simple Object Access Protocol (SOAP)
Software as a service
นักออกแบบซอฟต์แวร์
สถาปตั ยกรรมทีเ่ น้นซอฟต์แวร์
specification language
SGML
การขอรับรองมาตรฐานให้โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
ทาให้เป็นมาตรฐาน
กฎซินแท็คซ์
แท็ค
ความร่วมมือทางด้านเทคนิค
เทมเพล็ต
รูปแบบแอททริบวิ แบบ tokenized
กระแสการเปลีย่ นแปลง
โครงการแปลงข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้
โมเดลความหลากหลายของรูปแบบ
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คาที่ 176 - 200
No.
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Source Terms

Target Terms

unicode
Uniform Resource Identifier (URI)
Uniform Resource Locator (URL)
Uniform Resource Name (URN)
unparsed entity
user experience
valid document
valid XML
vocabulary
well-formed document
well-formed XML
Worldwide Web Consortium (W3C)
XML
XML declaration
XML document
XML engine
XML file
XML format
XML information set
XML Object Model
XML parser
XML Pointer Language (XPointer)
XML Query Language (XQL)
XML Schema Definition (XSD)
XML Schema definition language (XSD)

ยูนิโคด
Uniform Resource Identifier (URI)
Uniform Resource Locator (URL)
Uniform Resource Name (URN)
เอ็นทิต้แี บบรวมกัน
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้
เอกสารทีเ่ ข้ากันได้
เอ็กเอ็มแอลทีใ่ ช้งานได้
คาศัพท์
เอกสารทีม่ รี ปู แบบสมบูรณ์
เอ็กซ์เอ็มแอลทีม่ รี ปู แบบสมบูรณ์
W3C
เอ็กซ์เอ็มแอล
การประกาศใช้เอ็กซ์เอ็มแอล
เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล
เครือ่ งยนต์เอ็กซ์เอ็มแอล
ไฟล์เอ็กแอ็มแอล
รูปแบบเอ็กเอ็มแอล
ชุดข้อมูลเอ็กเอ็มแอล
ออบเจ็คโมเดลแบบเอ็กเอ็มแอล
XML parser
XML Pointer Language (XPointer)
XML Query Language (XQL)
XML Schema Definition (XSD)
XML Schema definition language (XSD)
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คาที่ 200 - 210
No.
Source Terms
XML-Data Reduced (XDR)
201
XPath
202
XPointer
203
XSL formatting objects
204
XSL Patterns
205
XML-Data Reduced (XDR)
201
XPath
202
XPointer
203
XSL formatting objects
204
XML vocabulary
205
XML-aware software
206
XML-based
207
XML-based file formats
208
XML-capable browser
209
XML-Data Reduced (XDR)
210
End of List

Target Terms
XML-Data Reduced (XDR)
XPath
XPointer
XSL formatting objects
XSL Patterns
XML-Data Reduced (XDR)
XPath
XPointer
XSL formatting objects
คาศัพท์เอ็กเอ็มแอล
ซอฟต์แวร์ทอ่ี งิ กับเทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล
ทีอ่ งิ กับเทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล
รูปแบบไฟล์บนพืน้ ฐานของเทคโนโลยีเอ็กแอ็มแอล
เบราเซอร์ทอ่ี งิ กับเทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล
XML-Data Reduced (XDR)
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดข้อมูลในคลังข้อมูลภาษา
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รายละเอียดข้อมูลในคลังข้อมูลภาษา
จัดทา
โดย

ประเภทของ
แหล่งข้อมูล

ไฟล์ที่

ชื่อเอกสาร

1

Wikipe
Office
องค์กรหรือ
dia.co
Open XML
สมาคม
m

2

Wikipe
องค์กรหรือ
dia.co
สมาคม
m

Open
Document

3

Service
Oriented
Architectur
e (SOA)

4

Open
Open XML XML
Basics
Comm
unity

Wikipe
องค์กรหรือ
dia.co
สมาคม
m

จานวน
คา

วิ ธีการสืบค้น

เนื้ อหาโดยสังเขป

ทีป่ รึกษารับเชิญ

ให้รายละเอียดภาพรวมเกีย่ วกับโอเพ่นเอ็กซ์
เอ็มแอล ทัง้ ในแง่ของประวัตคิ วามเป็นมา
รูปแบบของการใช้งาน ลักษณะทางเทคนิค
และประเด็นปญั หาทางการเมืองทีเ่ กีย่ วข้อง

5,137

ทีป่ รึกษารับเชิญ

ให้รายละเอียดเกีย่ วกับ Open Document
Format ซึง่ เป็นรูปแบบเอกสารอีกชนิดหนึ่ง
ทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของเทคโนโลยี XML เช่นกัน
แต่ว่าผลิตโดยบริษทั และองค์กรทีเ่ ป็นคู่แข่ง
ของไมโครซอฟท์

2,310

ทีป่ รึกษารับเชิญ

องค์กรหรือ
สมาคม

ทีป่ รึกษารับเชิญ

5

OFFICE
OPEN
XML
OVERVIE
W

ECMA
องค์กรหรือ
Interna
สมาคม
tional

ทีป่ รึกษารับเชิญ

6

Office
Open XML ECMA
องค์กรหรือ
reaches
Interna
สมาคม
next step tional
in ISO

ทีป่ รึกษารับเชิญ
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เรือ่ งของ SOA เป็นมโนทัศน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล โดย SOA นี้คอื แนวคิด
ทีต่ อ้ งการนาแอพพลิเคชันทัง้ หมดไปไว้บน
เว็บและสร้างความสามารถในการทางาน
ร่วมกันระหว่างแอพพลิเคชันต่างๆ โดยที่
ผูใ้ ช้ไม่จาเป็นจะต้องติดตัง้ โปรแกรมลงบน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ของตน โอ่เพ่นเอ็กซ์เอ็ม
แอลนี้สามารถทางานบนโครงสร้างระบบที่
พัฒนาตามแนวคิดของ SOA ได้โดยที่
สามารถใช้งานโดยซอฟต์แวร์ของบริษทั ใดก็
ได้
ให้ภาพรวมเกีย่ วกับการใช้งานและประโยชน์
ของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลจากมุมมองของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ โดยมุง่ เน้น
ทีค่ วามเข้าใจโดยรวมของรูปแบบเอกสาร
ชนิดนี้พร้อมชีแ้ จงประเด็นต่างๆ สาหรับผูใ้ ช้
รายใหม่ยงั ลังเลใจเลือกใช้รปู แบบเอกสาร
ดังกล่าว
บรรยายเกีย่ วกับมาตรฐานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็ม
แอล โดยเน้นทีก่ ารสร้างความเข้าใจถึงเรือ่ ง
วัตถุประสงค์ของการริเริม่ ใช้งานโอเพ่นเอ็กซ์
เอ็มแอล รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงสร้าง
การทางานของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
โดยสังเขป และเข้าใจถึงแนวทางการใช้งาน
โอเพ่นเอ็กซ์แอลต่อไปในอนาคต
เนื้อหาประเภทข่าวรายงานว่าการพิจารณา
ตัดสินเรือ่ ง Office Open XML กาลังจะเข้าสู่
ขัน้ ตอนถัดไปทีจ่ ะนาเสนอต่อ ISO/IEC เพือ่
ขอให้โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลเป็น
มาตรฐานสากลต่อไป The ISO/IEC

4,747

6,035

6,580

505

ไฟล์ที่

ชื่อเอกสาร

จัดทา
โดย

ประเภทของ
แหล่งข้อมูล

วิ ธีการสืบค้น

เนื้ อหาโดยสังเขป

จานวน
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เนื้อหาข้อมูลทีน่ าเสนอเกีย่ วกับความคิดเห็น
ของรัฐบาลชาติต่างๆ ทีม่ ตี ่อการลงมติ
พิจารณาโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล โดยมีการสรุป
เป็นประเด็นความคิดเห็นต่างๆ พร้อมแสดง
รายชือ่ ของประเทศต่างๆ ทีแ่ สดงความ
คิดเห็นไว้ดว้ ย

22,888

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML และ
ISO

รายงานข่าวว่าคณะกรรมการ ISO ในเจนีวา
ได้อนุมตั ขิ อ้ เสนอของไมโครซอฟท์ทข่ี อ
เปลีย่ นไปใช้มาตรฐาน Office Open XML
(OOXML) แต่การตัดสินอนุมตั ริ อบสุดท้าย
นัน้ ยังเป็นในระยะยาว เนื่องจากมีผอู้ อกมา
วิพากษ์วจิ ารณ์กนั หลายฝา่ ยเกีย่ วกับ
ประเด็นต่างๆ ของการใช้งานโพ่นเอ็กซ์เอ็ม
แอล

649

ข่าวและ
นิตยสาร

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML และ
Microsoft

ข่าวและ
นิตยสาร

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML และ
ISO

73

รายงานข่าวว่าคณะกรรมการในกรุงเจนีวา
ได้ประชุมกันเกีย่ วกับการพิจารณาข้อเสนอ
ของไมโครซอฟท์ทต่ี อ้ งการใช้โอเพ่นเอ็กซ์
แอ็มแอลเป็นมาตรฐานเอกสารในอนาคต
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ของฝา่ ยตรง
ข้ามเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสาคัญทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในโลกไอที
รายงานข่าวว่าผูบ้ ริหารฝา่ ยโอเพ่นซอร์สของ
บริษทั Google นัน้ ได้ออกมากดดันองค์กร
มาตรฐานสากลต่างๆ ให้ลงคะแนน ไม่ผ่าน
ให้แก่ขอ้ เสนอของไมโครซอฟท์ทต่ี อ้ งการใช้
โอเพ่นเอ็กซ์แอ็มแอลเป็นมาตรฐานสากล
โดยมีเหตุผลว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะ

574
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CNET
News

Reuter
s

รายงานข่าวเกีย่ วกับการประชุมของ
คณะกรรมการ ISO ทีก่ รุงเจนีวา เพือ่
กาหนดทิศทางของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
ท่ามกลางเสียงผูส้ นับสนุนและคัดค้าน
มากมายเกีย่ วกับอนาคตของโอเพ่นเอ็กซ์
เอ็มแอล โดยมีการรายงานเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
ความพยายามจากไมโครซอฟท์ทต่ี อ้ งการ
เสนอให้ ISO/IEC ยอมรับมาตรฐานโอเพ่น
เอ็กซ์เอ็มแอลเป็นมาตรฐาน
รายงานข่าวว่า องค์กรสหภาพยุโรป
(European Union) ออกมาสืบสวนเรือ่ งของ
ความโปร่งใสในการทีไ่ มโครซอฟท์พยายาม
จะผลักดันให้โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลเป็น
มาตรฐานสากล ซึง่ เป็นการเข้าแทรกแซง
ขององค์กรสากลอีกหน่วยหนึ่งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการลงคะแนนให้โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล

ข่าวและ
นิตยสาร

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML

ข่าวและ
นิตยสาร

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML

ข่าวและ
นิตยสาร

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML และ
Microsoft

รายงานข่าวเกีย่ วกับการประชุมจากตัวแทน
คณะกรรมการ ISO จาก 37 ประเทศทีก่ รุง
เจนีวาเพือ่ พิจารณาลงคะแนนให้กบั โอเพ่น
เอ็กซ์เอ็มแอล หลังจากทีก่ ารลงคะแนนเสียง
ครัง้ ก่อนเมือ่ 6 เดือนก่อนหน้านี้ ล้มเหลว

573

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML

รายงานข่าวเกีย่ วกับการที่ Google ไม่พอใจ
กับความพยายามของไมโครซอฟท์ท่ี
ต้องการให้โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลเป็น
มาตรฐานสากลโดยพยามยามเผยแพร่ใน
bog ของกูเกิลเกีย่ วกับผลเสียของโอเพ่น
เอ็กว์เอ็มแอล โดย Google คิดว่าโอเพ่น
เอ็กซ์เอ็มแอลนัน้ เป็นรูปแบบเอกสารทีย่ งั ไม่
เพียงพอแลเป็นการออกแบบมาเพือ่
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของไมโครซอฟท์
เท่านัน้ และ Google เลือกทีจ่ ะเข้ากลุ่มกับ
ODF โดยมีเหตุผลว่าโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลยัง
ไม่มลี กั ษณะทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลเท่าทีค่ วร

227
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บทความข่าวเกีย่ วกับการประชุมพิจารณา
ตัดสินการใช้งานโอเพ่นเอ็กว์เอ็มแอลให้เป็น
มาตรฐานสากล โดยการประชุมนี้เป็นการ
ประชุมของ ISO เพือ่ หาเหตุผลในการ
พิจารณาซ้าเกีย่ วกับมาตรฐานนี้
บทความรายงานเกีย่ วกับการพยายามทาให้
ฝา่ ยของสหภาพยุโรปพอใจเกีย่ วกับความ
พยายามของไมโครซอฟท์โดยทาง
ไมโครซอฟท์กล่าวว่าจะยอมเปิดเผยข้อมูล
ทางเทคนิคทัง้ หมดของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
ให้แก่บริษทั คู่แข่งและผูค้ า้ ซอฟต์แวร์ต่างๆ
อย่างทีไ่ ม่มกี ารปกปิด
กลุ่มคณะกรรมผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน
ซอฟต์แวร์ได้ปฏิเสธความพยามในการ
นาเสนอของไมโครซอฟท์ให้โอเพ่นเอ็กซ์เอ็ม
แอลเป็นรูปแบบมาตรฐานสากล ซึง่ นับว่า
เป็นการบันทอนความพยายามของบริ
่
ษทั
และสร้างความยุ่งยากให้แก่การผลักดันให้
เอกสารชนิดนี้เป็นมาตรฐานสากล

จานวน
คา

735

ข่าวและ
นิตยสาร

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML และ
Microsoft
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ข่าวและ
นิตยสาร

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML และ
Microsoft

รายงานข่าวกล่าวถึงความพยายามของ
ไมโครซอฟท์ทต่ี อ้ งการชนะผลการลงคะแนน
จาก ISO ในรอบแรกของเดือนกันยายน

483

ทีป่ รึกษารับเชิญ

เอกสารให้ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับประโยชน์
ต่างๆ ของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลสาหรับ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ผคู้ า้ ขายโซลูชนต่
ั ่ างๆ
ตลอดจนประโยชน์สาหรับผูใ้ ช้ทวไปและ
ั่
องค์กรทุกระดับ โดยมีหวั ข้อเกีย่ วกับ ความ
เข้ากันได้ของข้อมูลต่างๆ ในองค์กร การมี
รูปแบบเอกสารทีเ่ ป็นแบบเปิดและปลอด
ค่าลิขสิทธิ ์ ความเป็นรูปแบบเอกสารทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และประโยชน์หลักและฟงั ก์ชนั
การใช้งานของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลในแง่ของ
การพัฒนาซอฟต์แวร์

581
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เอกสารมีเนื้อหาทีใ่ ห้ความรูท้ วไปกล่
ั่
าวถึง
ประวัตคิ วามเป็นมาของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
รวมทัง้ ประโยชน์ของการใช้งานโอเพ่นเอ็กซ์
เอ็มแอลในโปรแกรมเอกสาร Microsoft
Office และความสามารถของรูปแบบเอก
สารททีส่ ามารถรวมเข้ากับข้อมูลทางธุรกิจ
ในองค์กรได้ ตลอดจนความเป็นมาตรฐาน
เปิดของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล นอกจากนี้ยงั
กล่าวถึงความแข็งแกร่งของฟงั ก์ชนั ต่างและ
ข้อมูลทางเทคนิคของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
และมีการกล่าวถึงข้อมูลทางเทคนิคเช่นรหัส
ไฟล์ต่างๆ ของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลสาหรับ
ผูส้ นใจในกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์อกี ด้วย

5,228

ทีป่ รึกษารับเชิญ

เอกสารประเภท FAQ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ประโยชน์การใช้งานต่างๆ และปญั หาทีผ่ ใู้ ช้
กังวลเกีย่ วกับความเข้ากันได้ของรูปแบบ
เอกสารโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล

3,758

ทีป่ รึกษารับเชิญ

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ Open Document ที่
จัดทาโดย OASIS ซึง่ เป็นองค์กรอิสระที่
สนับสนุนรูปแบบเอกสาร ODF ซึง่ เป็นคู่แข่ง
สาคัญของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล

671

ทีป่ รึกษารับเชิญ

มีเนื้อหาเกีย่ วกับการใช้งาน OpenOffice ที่
เป็นเอกสารมาตรฐานอีกอีกรูปแบบหนึ่ง
นอกเหนือไปจากโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลของ
ไมโครซอฟท์

1,999

ทีป่ รึกษารับเชิญ

เนื้อหากล่าวถึงโครงสร้างของรูปแบบ
เอกสารโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล แต่เป็นการ
อธิบายในภาพรวมไม่ลงลึกในรายละเอียด
โดยเน้นทีก่ ารใช้เอ็กเอ็มแอเพือ่ การใช้งาน
สาหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และผูท้ ต่ี อ้ ง
ทางานเกีย่ วกับข้อมูลเอกสารในโลกดิจติ อล

2,659

ทีป่ รึกษารับเชิญ

เอกสารนาเสนอเกีย่ วกับการแนะนาการใช้
งานรูปเอกสารและการใช้งาน โดยมุง่
นาเสนอให้ผอู้ ่านเข้าใจถึงความสาคัญของโอ
เพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลและหันมายอมรับกับ
มาตรฐานใหม่น้กี นั มากขึน้

3,120
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ให้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ หมดเกีย่ วกับโครงสร้าง
ประโยชน์ ฟงั ก์ชนั การทางาน และประเด็น
ทางเทคนิคต่างๆ ของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
จากมุมมองของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย
MSDN ถือเป็นหน่วยงานหลักทีส่ นับสนุนให้
เกิดการใช้งานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลในกลุ่ม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
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ข่าวรายงานว่าไมโครซอฟท์ได้แถลงการณ์
ว่าจะสร้างมาตตรฐานเอกสารใหม่บนพืน้ ฐาน
ของเทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลสาหรับการใช้
งานโปรแกรม Office โดยคาดว่าจะขอให้
ECMA รับรองเป็นมาตรฐานเอกสารภายใน
ปี 2006
รายงานข่าวเกีย่ วกับว่ารัฐแมชชาซูเซทได้รบั
รองโอเพ่นเอ็กซ์เอ็ทแอลเป็นมาตรฐานที่
ยอมรับในสากลเพือ่ ใช้งานในโปรแรกม
Microsoft Office โดยมีเหตุผลเพือ่ ต้องการ
ประกันว่ารูปแบบเอกสารจะต้องไม่ยดึ ติดกับ
รูปแบบเอกสารของเจ้าของซอฟต์แวร์เจ้าใด
เจ้าหนึ่งพียงอย่างเดียว
เนื้อหากล่าวถึงการตกลงร่วมกันระหว่าง
บริษทั Novell และ Microsoft ว่าด้วย
ความสามารถในการทางานร่วมกันของ
ระบบ (interoperability) โดยที่ Novell
ประกาศว่ารูปแบบเอกสารทีเ่ รียกว่า
OpenOffice ในโปรแกรมการทางานเอกสาร
สานักงานของตนนัน้ จะสามารถทางานเข้า
กันได้ดกี บั โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล

จานวน
คา

9,762

229

364

628

ข่าวและ
นิตยสาร

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML และ
Open Document

ข่าวรายงานว่าไมโครซอฟท์ลม้ เหลวในความ
พยายามทีจ่ ะทาให้การพิจารณาโอเพ่นเอ็กซ์
เอ็มแอลได้รบั การอนุมตั อิ ย่างเป็นทางการ
จาก ISO รวมทัง้ มีการรายงานเกีย่ วกับการ
ทีไ่ มโครซอฟท์เองรับมือกับเสียงตอบรับ
ในทางลบจากคณะกรรมการด้วย

377

ข่าวและ
นิตยสาร

ค้นจาก search
engine ด้วยคาว่า
Open XML และ
Microsoft

รายงานข่าวเกีย่ วกับความคืบหน้าของ
ไมโครซอฟท์ทต่ี อ้ งการจะพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบของเอกสารเพือ่ ให้ ISO รับรองเพือ่
เป็นมาตรฐานการใช้งานในอนาคต

301

77
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ชื่อเอกสาร
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เนื้ อหาโดยสังเขป
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภาษา Markup Langauge
ของการใช้งานเอกสารใน Word สเปรดชีท
ใน Excel และการนาเสนองานใน
PowerPoint โดยมุง่ ให้นกั พัฒนาซอฟต์แวร์
เข้าใจการทางานของโครงสร้างของรูปแบบ
โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
รายงานข่าวเกีย่ วกับการวิเคราะห์จาก
Burton Group เรือ่ งการใช้เทคโนโลยี XML
สาหรับองค์กรใหญ่ๆ อย่างไมโครซอฟท์นนั ้
เลือกใช้โอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลมากกว่าใช้
ODF โดยเป็นรายงานทีช่ ่วยลดแรงกดดัน
ของความพยายามผลักดันท่ามกลางเสียง
ต่อต้านจากสือ่ ต่างๆ
เป็นรายงานข่าวเกีย่ วกับ ODF ว่า OASIS
ซึง่ เป็นองค์กรมาตรฐานอิสระองค์กรหนึ่งได้
อนุมตั ใิ ห้ , Open Document Format for
Office Applications (OpenDocument)
v1.0 เป็นมาตรฐานหนึ่งของ OASIS
Standard
เป็นบทความข่าวทีว่ ่าสหภาพยุโรปเกิดข้อ
กังขาเกีย่ วกับความพยามของไมโครซอฟท์
โดยจากการทีส่ หภาพยุโรปฟ้งร้องขอ
ค่าเสียหายเป็นเงิน 1.3 สิบล้าน นับว่าเป็น
การแสดงให้เห็นว่าการเสียงระหว่างสองค่าย
จะยังพบเห็นต่อไปอีกนาน
เป็นจดหมายทีเ่ ขียนโดย Tom Robertson
ตาแหน่ง GM Interoperability & Standard
และ Jean Paoli ตาแหน่ง GM
Interoperability & XML Architecture จาก
บริษทั ไมโครซอฟท์ ทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับความ
ทางานเข้ากันได้ของระบบต่างๆ ผ่าน
ทางการใช้งานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล มุงเน้น
ให้ผอู้ ่านเข้าใจถึงความสะดวกสบายทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในอนาคตจากการใช้งานรูปแบบ
เอกสารทีไ่ ม่ยดึ ติดกับบริษทั ใดบริษทั หนึ่ง
เป็น blog ทีม่ เี นื้อหากล่าวถึงข้อแตกต่าง
ระหว่าง ODF และ Open XML

จานวน
คา
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จานวน
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วิ ธีการสืบค้น

เนื้ อหาโดยสังเขป

ทีป่ รึกษารับเชิญ

เป็น blog ทีเ่ ขียนโดย Brian Jones ทีม่ กี าร
อัพเดทข้อมูลข่าวเกีย่ วกับความคืบหน้าของ
การขออนุมตั โิ อเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลให้ได้รบั
มาตรฐานจาก ISO

5,551

ทีป่ รึกษารับเชิญ

เป็น blog ทีเ่ ขียนโดย Wouter van Vugt ผู้
ทีเ่ ขียนหนังสือเกีย่ วกับการใช้งานโอเพ่น
เอ็กซ์เอ็มแอล โดย blog ทีต่ ดั มานี้มเี นื้อหา
หลักเกีย่ วกับการใช้งาน Office 2007 ทีอ่ ยู่
บนพืน้ ฐานของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลและ
อัพเดทเหตุการณ์สาคัญๆ เกีย่ วกับการ
ประชุมต่างๆ เรือ่ งของมาตรฐานเอกสารเปิด

4,476

ทีป่ รึกษารับเชิญ

เป็น blog ทีเ่ ขียนอธิบายเกีย่ วกับ
ประสบการณ์การใช้งานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอ
ลของผูเ้ ขียนและต้องการถ่ายทอดให้แก่
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้รบั รู้

845

79

เป็น blog ทีเ่ ขียนเกีย่ วกับข้อดีของการใช้
งานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล และอัพเดทความ
คืบหน้าเกีย่ วกับการขอรับรองให้เป็น
มาตรฐาน เนื้อหาหลักจะเกีย่ วข้องกับการ
ขอรับรองมาตรฐานและการลงคะแนนเสียง
ในประเทศต่างๆ
เป็น blog ทีก่ ล่าวสิง่ เรือ่ งต่างๆ ทีห่ อ้ มล้อม
เรือ่ งของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล อย่างเช่น
ความสามารถในการทางานร่วมกันกับ
โปรแกรมอื่นๆ นอกจาก Office และการใช้
งานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทัว่
โลก เป็นต้น
เป็น blog ให้ขอ้ มูลในวงกว้างเกีย่ วกับโอ
เพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล โดยมีหวั ข้อหลักเกีย่ วกับ
การขอเสียงสนับสนุนจากรัฐบาลชาติต่างๆ
รวมทัง้ อัพเดทข้อมูลข่าวสารของบริษทั อื่นๆ
อย่างเช่น IBM หรือ Sun ในเรือ่ งของการใช้
งานมาตรฐานเปิดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโอ
เพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
เป็นเอกสารราชการทีร่ ะบุถงึ กรเข้าถึงการใช้
งานข้อมูลเอกสารอย่างเป็นทางการ มีความ
เกีย่ วข้องกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลตรงทีโ่ อ
เพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ใช้เป็นมาตรฐานเพือ่ การเข้าใช้เอกสารตาม
รายละเอียดทีก่ ล่าวไว้

1,870

8,449

3,588

5,319

ไฟล์ที่

ชื่อเอกสาร
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เป็นบทความรายงานสถานการณ์เกีย่ วกับ
การทีร่ บั แมซชาซูเซทได้สนับสนุนให้มกี าร
ใช้ใตรฐานเอกสารทีห่ ลากหลายจากหลายๆ
ค่ายเพือ่ ให้เกิดการแข่งขันและสร้างความ
เป็นกลางทางมาตรฐานมากทีส่ ุด

1,655

46
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ทีป่ รึกษารับเชิญ

นาเสนอแก่นหลักของข้อบังคับและนโยบาย
ต่างๆของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลทีร่ บั รองโดย
ECMA ครอบคลุมความเข้าใจหลักของ
รูปแบบมาตรฐานแบบใหม่น้เี พือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน

38, 854
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ทีป่ รึกษารับเชิญ

ข้อมูลทางเทคนิคเกีย่ วกับการใช้งานโอเพ่นอ
เอ็กซ์เอ็มแอลในโปรแกรม Office Word

714

48

Working
with XML
in NET

Open
XML
องค์กรหรือ
Develo สมาคม
pers

ทีป่ รึกษารับเชิญ

เอกสารการอบรมเกีย่ วกับการทางานของโอ
เพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลบน .net technology

1,724
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เนื้อหาสาหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทต่ี อ้ งใช้
Office 2007 กับการพัฒนาแอพพลิเคชัน
ของตนเอง โดยเนื้อหามุง่ สอนนักพัฒนาให้
สามารถประยุกต์ใช้โค้ดของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็ม
แอลกับการเขียนโปรแกรมของทีมนักพัฒนา
ทัง้ หมด

5,267

49
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เนื้ อหาโดยสังเขป
เนื้อหาเกีย่ วกับความสามารถในการทางาน
ร่วมกันของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลกับ
โปรแกรมอื่นๆ โดยมุง่ กลุ่มผูอ้ ่านไปทีก่ ลุ่ม
รัฐบาลชาติต่างๆ เพือ่ ให้ได้รบั ทราบข้อมูล
เชิงลึกเกีย่ วกับโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลเพือ่
ประกอบการพิจารณาตัดสิน
เป็นจดหมายทีเ่ ขียนโดย Tom Robertson
ตาแหน่ง GM Interoperability & Standard
และ Jean Paoli ตาแหน่ง GM
Interoperability & XML Architecture จาก
บริษทั ไมโครซอฟท์ ทีม่ เี นื้อหาเชิญชวนให้
ผูใ้ ช้ไอทีทวโลกเล็
ั่
งเห็นความสาคัญของการ
มีรปู แบบเอกสารทีม่ คี วามคล่องตัวและ
สามารถเปิดใช้งานโดยเอกสารต่างๆ
ร่วมกันได้
เป็นรายงานการวิจยั ทีพ่ บว่าการใช้งานโอ
เพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลนัน้ ได้รบั ความแพร่หลาย
และแนวทางในอนาคตของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็ม
แอลว่าจะสามารถช่วยให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในอนาคตได้อย่างไรบ้าง
รายงานข่าวเกีย่ วกับโครงการ Document
Interoperability Initiative ซึง่ เป็นโครงการ
ใหม่ ซึง่ จะเป็นการรวมบริษทั ลูกค้าและ
บริษทั พาร์ทเนอร์ต่างๆ ข องไมโครซอฟท์ไว้
ร่วมในโครงการเพือ่ การพัฒนาและทดสอบ
การใช้เอกสารโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลเพือ่ การ
ใช้งานทีส่ มบูรณ์
รายงานข่าวเกีย่ วกับการให้ดาวน์โหลด
โปรแกรม Open XML converter ทีช่ ่วยให้
ผูใ้ ช้โปรแกรมเวอร์ชนเก่
ั ่ าๆ ทีไ่ ม่สามารถ
อ่านโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลได้นนั ้ ใช้โปรแกรมนี้
เพือ่ แปลงไฟล์เก่าของตนเองเป็นโอเพ่น
เอ็กซ์เอ็มแอล
รายงานข่าวเกีย่ วกับการประกาศของ
ไมโครซอฟท์ว่าจะเปิดตัวภาษา Markup
Language ตัวใหม่ทช่ี อ่ื ว่า XML และจะมี
การเปิดตัว Open XML ต่อไปในอนาคต

จานวน
คา

5,894

558
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ภาคผนวก ค
บันทึกข้อมูลศัพท์เบือ้ งต้น

89

คาอธิบายบันทึกข้อมูลศัพท์เบือ้ งต้นและมโนทัศน์ สมั พันธ์
(Extraction Records)
มิ ติความสัมพันธ์
คาศัพท์ทพ่ี บจากการนาศัพท์ในประมวลศัพท์ของไมโครซอฟท์มาค้นหาความถีใ่ นคลังข้อมูล
ภาษาทัง้ หมดมี 50 คา และถูกนามาแบ่งมโนทัศน์สมั พันธ์ตามหมวดเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมวดความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ทร่ี องรับการทางานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล
หมวดเรือ่ งภาษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิง่
หมวดมาตรฐานความสามารถในการใช้งานร่วมกัน (Interoperability)
หมวดฟอร์แม็ตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หมวดมาตรฐาน Open Office XML (OOXML)
หมวดมาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

คาย่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์
ตัวย่อ
ความสัมพันธ์
คาอธิ บาย
GS
General-Specific
ความสัมพันธ์ทม่ี โนมัศน์หนึ่งถูกจัดเป็นประเภทย่อยของ
มโนมัศน์หนึ่งทีม่ คี ุณสมบัตใิ หญ่กว่า อย่างเช่น Open Source
เป็นประเภทย่อยของ Application
WP
Whole-Part
มโนทัศน์หนึ่งเป็นส่วนย่อยหรือองค์ประกอบของมโนทัศน์อกี
มโนทัศน์หนึ่ง เช่น Platform เป็นส่วนย่อยของ Infrastructure
CE
Cause-Effect
มโนทัศน์หนึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดมโนทัศน์อกี มโนทัศน์หนึ่ง เช่น
competition เป็นสาเหตุให้เกิด Open Source
PP
Process-Product
มโนทัศน์หนึ่งเป็นกระบวนการทีท่ าให้เกิดอีกมโนทัศน์หนึ่ง
เช่น Deployment เป็นกระบวนการทีท่ าให้เกิด application
AP
Activity-Place
มโนทัศน์หนึ่งเป็นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในขอบข่ายของมโนทัศน์
อีกอย่างหนึ่ง เช่น application คือมโนทัศน์ทเ่ี กิดขึน้ ในมโน
ทัศน์ของ scenario
MP
Material-Property
มโนทัศน์หนึ่งเป็นคุณสมบัตขิ องมโนทัศน์อกี แบบหนึ่ง เช่น
Functionality เป็นคุณสมบัตหิ นึ่งของ Application
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หมวดที่ 1 แผนภูมิมโนทัศน์ สมั พันธ์หมวดความรู้คอมพิ วเตอร์พื้นฐาน
Infrastructure

Deployment

WP

Migrate

Platform

PP
PP
WP

Functionality

MP
Legacy

Application

GS
AP
Scenario

GS

Open Source

CE

Competition

WP

Open Document

CE

Open Document Format
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Template

Source Term: Infrastructure
REF: ER001
Thai Equivalent: โครงสร้างพืน้ ฐาน
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: โครงสร้างพืน้ ฐานคือสิง่ ทีใ่ ช้เพื่ออ้างอิงถึงระบบรวมของสภาพแวดล้อมไอทีทงั ้ หมดทีใ่ ช้ เป็น
พืน้ ฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ต่อไป อย่างเช่นการทีจ่ ะนาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เข้ามา
ใช้ ก็จะต้องพิจารณาจากโครงสร้างพืน้ ฐานของเดิมเสียก่อน
Context:
1. The original binary formats of Microsoft Office files were created in an era when space
was precious and parsing time severely impacted user experience. Modern hardware,
network, and standards infrastructure (especially XML) permit a new design that favors
implementation by multiple vendors on multiple platforms and allows for evolution. [File
04]
2. Government customers that may be required to use only industry-standard technologies
in their IT infrastructure requested that Microsoft provide a way to translate between
Open XML and ODF. [File 54]
3. One advantage of open file formats is the ease with which one can enable support for
them within their existing infrastructure. [File 25]
Note: Source Term: Platform
REF: ER002
Thai Equivalent: แพลตฟอร์ม
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: แพลตฟอร์ม คือรากฐานของระบบทีเ่ กิดจากรวมหรือประสานกันของโปรแกรมต่างๆ
อย่างเช่นแพลตฟอร์มทีม่ าจาก Microsoft Office ก็คอื แพลตฟอร์มทีเ่ กิดจากการติดตัง้ โปรแกรมย่อย
ต่างๆ ในกลุ่ม Microsoft Office
Context:
1. Applications running on either platform can also consume services running on the other
as Web services, which facilitates reuse. [File 03]
2. Organizations that combine existing business system investments with the Microsoft
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Office system platform, the 2007 Office release, and the new XML-based file formats
can only benefit. [File 26]
3. Open XML, on the other hand, reflects the rich set of capabilities in Office 2007, offers
a platform for exciting user productivity scenarios through user-defined schema, and
was designed to be backwards compatible with billions of existing documents. [File 36]
Note: Source Term: Application
REF: ER003
Thai Equivalent: โปรแกรมประยุกต์
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Thai Equivalent: แอพพลิเคชัน
Source of Thai Equivalent: Microsoft Language Portal (www.microsoft.com/language)
Thai Equivalent: แอปพลิเคชัน
Source of Thai Equivalent: วิกพิ เี ดีย
Grammatical Category: noun
Features: แอพพลิเคชันหมายถึงซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันทีผ่ ใู้ ช้จะต้องสังการเพื
่
่อเปิดเรียกดูเนื้อหาที่
บันทึกเอาไว้ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น Microsoft Office ก็ถอื เป็นแอพพลิเคชันอย่างหนึ่งทีใ่ ช้
เปิดดูเอกสาร สเปรดชีท และสไลด์ต่างๆ เป็นต้น มโนทัศน์ของ application นี้มกี ารใช้คาไทยเรียกกัน
อย่างหลากหลาย ทัง้ ทีม่ กี ารนิยามไว้ว่า “โปรแกรมประยุกต์” หรือมีการทับศัพท์ออกเป็นแนวทางต่างๆ
กันอย่างเช่น “แอพพลิเคชัน” หรือ “แอปพลิเคชัน”
Context:
1. The new formats are also designed with long-term robustness and accessibility in mind,
so that file corruptions will be easily repairable, and there is no reliance on any
particular software application to provide access to the document contents. [File 20]
2. Microsoft said it will open up the application programming interfaces of Office 2007 to
outside software programmers so that different document formats, such as
OpenDocument Format (ODF), can be the default. [File 09]
3. People are not required to use only one specific application or program to read their
documents, and they are free to choose among many applications that can exchange
these files. [File 25]
Note: 93

Source Term: Open Source
REF: ER004
Thai Equivalent: โอเพนซอร์ส
Source of Thai Equivalent: ทีป่ รึกษารับเชิญของโครงการ
Grammatical Category: noun
Features: Open Source คือแนวคิดของกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทพ่ี ฒ
ั นาซอฟต์แวร์ให้สาธารณะ
สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมปลักอิ
๊ นเพื่อนาไปใช้ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าสิทธิการใช้งาน
ปจั จุบนั มี community หลายแห่งเกิดขึน้ โดยทีส่ นับสนุนให้มกี ารพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวคิดนี้กนั อย่าง
แพร่หลายจนเกิดเป็น Open Source Community
Context:
1. Criticism originates from a wide variety of organizations and individuals, including the
free software and open source communities, FFII, OpenDocument supporters and
major industry players that develop Office software around OpenDocument, such as
Sun Microsystems, Novell, IBM, and Google. [File 01]
2. OpenOffice.org is a mature, open source, front office applications suite with the
advantage of a saved file format based on an open XML DTD. [File 23]
3. ODF is also supported in most major business productivity suites today. Microsoft Office
users can download and install a free plug-in from the Open Source software
community to convert documents to ODF. [File 25]
Note: ทีป่ รึกษารับเชิญของโครงการเห็นว่า เนื่องด้วยประเทศไทยมีสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่ง
ประเทศไทย http://www.tosf.org/ อยูแ่ ล้ว จึงควรใช้การทับศัพท์ให้เหมือนกับทีส่ มาพันธ์เคยได้บญ
ั ญัติ
ไว้เพราะจะทาให้เป็นทีย่ อมรับในวงสังคมทัวไปมากขึ
่
น้
Source Term: Open Document, OpenDocument
REF: 005
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Open Document คือแนวคิดในการสร้างมาตรฐานของเอกสารชนิดหนึ่ง อย่างเช่นการสร้าง
มาตรฐานโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอล (Open XML) หรือ Open Document Format เพื่อให้เกิดทางเลือกในการ
ใช้งานและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดย Open Document สามารถเขียนได้อกี แบบหนึ่ง
คือ OpenDocument ก็ได้
Context:
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1. Utilizing open document standards, such as Open XML and ODF, will improve the way
organizations work across disparate platforms, said Andy Feit, senior vice president of
Marketing at Mark Logic. [File 53]
2. Microsoft is expected to squeak out a victory this week to have its open document
format, Office Open XML, recognized as an international standard, people tracking the
vote said Monday. [File 18]
3. Some governments had encouraged Ecma to seek this additional recognition to
establish choice among ISO/IEC JTC1 standards, including Open Document Format
(ODF). [File 36]
Note: มโนทัศน์น้สี ามารถเรียกได้สองแบบคือ Open Document หรือ OpenDocument โดยทีป่ รึกษารับ
เชิญอธิบายว่าการใช้ Open Document นัน้ เป็นชื่อทีส่ ่อื มวลชนทัวไปใช้
่
เรียกกัน ในขณะทีบ่ ุคคลใน
วงการไอทีจะรูจ้ กั กันในชื่อของ OpenDocument มากกว่า
Source Term: Open Document Format, OpenDocument Format, หรือ
REF: ER006
ODF
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Open Document Format หรือ OpenDocument Format หรือ ODF คือรูปแบบเอกสาร
ประเภทหนึ่งที่พฒ
ั นาขึน้ โดยองค์กร OASIS และถือว่าเป็นคู่แข่งของโอเพ่นเอ็กซ์เอ็มแอลของ
ไมโครซอฟท์ Open Document Format นี้ถอื เป็นมโนทัศน์ยอ่ ยของแนวคิดของการสร้าง Open
Document ดังทีอ่ ธิบายไว้ใน ER005
Context:
1. In an interview with ZDNet,[69] Microsoft’s senior director of interoperability and IP
policy, Nicos Tsilas, expressed concern that IBM and supporters of the Free Software
Foundation have been lobbying governments to use the rival OpenDocument Format
(ODF) standard exclusively because they are unable to compete with Microsoft through
their Office products. [File 01]
2. If Microsoft were to join the OASIS ODF TC today, seeking to adapt ODF to meet the
legacy document-MSOffice features-line of business integration needs of their monopoly
base, the TC would have to deal with the exact same issues as they have summarily
rejected with current compatibility-interoperability-convergence discussions! [File 04]
3. Meanwhile, advocates of rival standard, OpenDocument Format (ODF), said that the
weeklong meeting is unlikely to provide the impetus needed to make Microsoft’s Open
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XML an international standard. [File 11]
4. With this defeat behind it, and a growing concern that the competing OpenDocument
Format (ODF) will usurp Microsoft’s attempts to define global office productivity format
standards, the company faces a late February 2008 ballot resolution meeting. [File 30]
Note: Source Term: Competition
REF: ER007
Thai Equivalent: การแข่งขัน
Source of Thai Equivalent: พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: การแข่งขันและนวัตกรรมคือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดซอฟต์แวร์ และเป็ นปจั จัยทีผ่ ลักดันให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในตลาดและทาให้เกิดการสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ทีเ่ ปิดกว้างและเกิดเป็นเทคโนโลยีทเ่ี ข้า
กันได้อย่างทัวถึ
่ ง
Context:
1. Innovation and competition is best served by letting the marketplace determine the
winner among competing standards. [File 04]
2. Regulators and competition are “forcing Microsoft to change the way it does business,
said James Zemlin, executive director of the Linux Foundation, a nonprofit consortium.
[File 16]
3. A policy of choice allows government agencies and citizens to decide which document
formats best serve their interests and needs in various situations, thereby enhancing
competition and innovation. [File 50]
Source Term: Scenario
REF: ER008
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Scenario คือสถานการณ์ของการใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆ ในสถภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างเช่น การติดตัง้ ใช้งาน Microsoft Office บน Windows Vista ทีถ่ อื ว่าเป็นคนละ scenario กันกับ
การทีต่ ดิ ตัง้ บน Windows XP
Context:
1. This scenario is a simple, but important example of how XML can be utilized to greatly
speed the mundane, repetitive data entry tasks that plague employees in their daily
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work. [File 20]
2. One such scenario could be one in which there is a need to build a repository of
images used in documents. You can create a solution that extracts images out of a
collection of Office documents and allow users to reuse them from a single point of
access. [File 26]
3. Consider the scenario where a company has hundreds of documents on a server that
all contain the same corporate logo image. [File 49]
Note: Source Term: Legacy
REF: ER009
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: adjective
Features: Legacy คือลักษณะทีใ่ ช้เรียกระบบ แอพพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีใดๆ ทีเ่ ป็นของเดิมก่อนทีจ่ ะ
นาเทคโนโลยีใหม่ทแ่ี ตกต่างจากเดิมมาติดตัง้ ในสภาพแวดล้อมของระบบ อย่างเช่นการนา Open XML
มาใช้นนั ้ จะต้องพิจารณาดูว่าระบบทีเ่ ป็น legacy เดิมนัน้ เข้ากันได้อย่างลงตัวกับ Open XML หรือไม่
Context:
1. This has allowed the useful life of many core legacy systems to be extended
indefinitely no matter what language they were originally written in. [File 03]
2. Unlike the Open XML formats, which are specifically designed to carry forward
information in legacy files, ODF is not optimized to represent content that exists in
documents that have already been created, it was only designed to reflect the
information created by one application. [File 25]
3. Even better, by disabling file formats created by our legacy products the ODF Alliance
accuses Microsoft of locking people into our new products by encouraging people to
use file formats that are more open than the previous formats. [File 42]
Note: Source Term: Functionality
REF: ER010
Thai Equivalent: ฟงั ก์ชนั การทางาน
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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Grammatical Category: noun
Features: Functionality คือสิง่ ทีใ่ ช้เรียกคุณลักษณะของเทคโนโลยีอย่างเช่นรูปแบบเอกสาร Open
XML โดย functionality นี้จะเป็นสิง่ ทีบ่ อกถึงลักษณะที่ Open XML สามารถทางานได้ในแบบต่างๆ
Context:
1. Reliance on application-defined behaviors to support important functionality that should
be documented or supported via existing standards. [File 01]
2. ODF is closely tied to OpenOffice and related products, and reflects the functionality in
those products. [File 36]
3. Open XML and ODF were designed with different functionality to serve different user
needs. [File 50]
Note: Source Term: Migrate
REF: ER011
Thai Equivalent: ย้ายข้อมูล (น. การย้ายข้อมูล)
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: verb
Features: Migrate คือการย้ายเนื้อหาทีบ่ นั ทึกไว้โดยรูปแบบเอกสารหนึ่งไปยังรูปแบบอีกสารอีกแบบ
หนึ่ง เมือ่ เกิดการติดตัง้ ใช้งานเทคโนโลยีใหม่ทแ่ี ตกต่างจากเทคโนโลยีเดิม
Context:
1. When you upgrade or migrate any such software, one major concern is whether the
new arrangement will import your old files. [File 23]
2. The emergence of these four forces — extremely broad adoption of the binary formats,
technological advances, market forces that demand diverse applications, and the
increasing difficulty of long-term preservation — have created an imperative to define an
open XML format and migrate the billions of documents to it with as little loss as
possible. [File 04]
3. For customers who are upgrading from Windows SharePoint Services or SharePoint
Portal Server 2003, this pre-conference offers deep-dive tutorials and labs to illustrate
best practices and techniques to migrate your SharePoint environment as efficiently as
possible. [File 42]
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Note: Source Term: Deployment
REF: ER012
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: การ deploy คือการติดตัง้ แอพพลิเคชันลงบนระบบทีย่ งั ไม่เคยมีการติดตัง้ ใดมาก่อน ซึง่ เมือ่
เทียบกับการ migrate แล้วจะต่างกันเพราะว่าการ deploy ก็การยกระบบทัง้ ระบบมาวางไว้บนโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีใ่ ช้อยู่
Context:
1. The deployment of Office 12 to these locations will significantly reduce these storage
requirements. [File 20]
2. From this in-depth seminar, gain a better understanding of a complex "real-world"
deployment of the 2007 Office system from your peers in Microsoft IT. [File 42]
3. This capability is part of what Bill Gates referred to as "information solutions and IT
fundamentals" -- or the promised benefits of open XML standards and rapid
deployment tools that extend Office into business information systems -- in a speech
given two weeks ago at the Microsoft CEO Summit. [File 55]
Note: Source Term: Template
REF: ER013
Thai Equivalent: แม่แบบ
Source of Thai Equivalent: Microsoft Language Portal http://www.microsoft.com/language/
Grammatical Category: noun
Features: Template คือชุดเอกสารทีม่ กี ารจัดวางรูปแบบเอาไว้ล่วงหน้า โดยมีการจัดรูปแบบข้อความ
รูปภาพและกราฟฟิคต่างๆ ไว้สาเร็จแล้ว
Context:
1. The null style sheet uses all default template rules, with the effect of stripping all
markup from any XML file. [File 23]
2. A template can contain text, formatting, and graphics, among other things, such that
documents based on it automatically have access to these elements. [File 46]
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3. A document template can be represented by an instance of a WordprocessingML
package, and contains styles, numbering definitions, and so on that are made available
when documents based on that template are edited. [File 46]
Note: -
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หมวดที่ 2 เรื่องภาษาคอมพิ วเตอร์โปรแกรมมิ่ ง
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WP
Mark-up
WP
Mark-up Language
WP
Tag
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XML

MP
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XML-Based

XML File
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XML Document
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WP
WP
WP
WP

WP
Element

MathML
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Root Element
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Placeholder

Namespace

Comment
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Source Term: schema
REF: ER014
Thai Equivalent: เค้าร่าง
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: Schema คือโครงสร้างของเทคโนโลยีหนึ่งๆ อย่างเช่น Open XML เองจะมีโครงสร้างการวาง
คาสังต่
่ างๆ ไว้ต่างจาก ODF
Context:
1. Custom XML schema extensibility allowing implementations to the format with features.
That can for instance facilitate conversion from other formats and future features that
are not part of the official specification yet. [File 01]
2. "The CNS does not affect users' rights to create their own applications using the
Schema specifications. [File 04]
3. All OpenOffice formats use DTD, which I think is good because having a schema helps
enforce interoperability of the format, and the choice of DTD ensures broadest support
in XML tools. [File 23]
Note: Source Term: Mark-up Language
REF: 015
Thai Equivalent: ภาษามาร์กอัป
Source of Thai Equivalent: วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี
Grammatical Category: noun
Features: ภาษามาร์กอัป (Markup language) คือภาษาทีใ่ ช้เพื่อการกากับข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็นแบบแผนในการอ้างอิงสาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันต่างๆ
Context:
1. DrawingML is the graphics markup language used in OOXML documents. Its major
features are the graphics rendering of text elements, graphical vector based shape
elements, graphical tables and charts. [File 01]
2. For example, the ODF technical committee within the OASIS standards body declared
that a standardized markup language for spreadsheet formulas (such as “SUM” and
“Average”) was “outside of the scope” of their charter. [File 04]
3. The third part of the Open XML specification is a good starting point to learn more, as
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well as the samples found in the Markup Language Reference. [File 32]
Note: Source Term: Markup
REF: ER016
Thai Equivalent: มาร์กอัป
Source of Thai Equivalent: วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี
Grammatical Category: noun
Features: Markup คือสิง่ ทีใ่ ช้ระบุสงิ่ ต่าง ๆ ลงในเอกสารทีเ่ ห็นอยูไ่ ด้โดยใส่เพียงรหัสทีอ่ ยูใ่ นรูปของ
อักษรเท่านัน้ โดยสาหรับ Open XML จะมี markup ทีบ่ อกให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทราบว่าจะต้อง
ทางานอย่างไรกับข้อมูลทีเ่ ก็บไว้
Context:
1. Terseness in XML markup is of minimal importance. [File 07]
2. When markup advocates attempt to convince an audience of the value of
breakthroughs such as XML, they almost invariably give the example of the proprietary,
binary file format -- and the most common bogey is the saved word processor file. [File
23]
3. In this book you will discover the basics of WordprocessingML, SpreadsheetML and
PresentationML as well as the DrawingML supporting language. Learn about the use of
custom markup to enable custom solutions using WordprocessingML, the formulas of
SpreadsheetML or the great visual effects that can be applied using DrawingML. [File
32]
Note: Source Term: Tag
REF: ER017
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Tag คือเครือ่ งหมาย “<”และ “>”เป็นคาสังที
่ ใ่ ช้ในการกาหนดการแสดงผลของ Browser ซึง่
คาสังของ
่
HTML ส่วนมากแล้ว คาสัง่ Tag จะเริม่ ด้วย <……> และปิดด้วย </……> ซึง่ จะเป็นสิง่ ทีบ่ อก
ชนิดของคาสังที
่ เ่ ขียนลงไปในโปรแกรม อย่างเช่น compatibility tag จะเป็นตัวบอกให้โปรแกรมทาการ
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เชื่อมต่อกับข้อมูลหากเป็นกรณีของการใช้งานโปรแกรมและข้อมูลทีม่ าจากคนละมาตรฐานกัน
Context:
1. Ecma has proposed a twofold solution in their disposition of comments. Firstly the
compatibility tag will be documented more extensively so their behavior can be more
faithfully reproduced if needed and secondly these deprecated items will be taken from
the formal specification and moved to an annex. [File 01]
2. To move this sample from the empty document into one displaying the 'Hello World'
text, you only need a few extra elements within the document tag. [File 32]
3. There is a special tag called custom Xml which you can use to define a node of your
custom business message. [File 32]
Note: Source Term: XML
REF: ER018
Thai Equivalent: เอ็กซ์เอ็มแอล
Source of Thai Equivalent: วิกพิ เี ดีย
Grammatical Category: noun
Features: XML คือข้อกาหนดทีส่ ร้างขึน้ มาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาแอพพลิเคชัน XML นี้ถูก
นามาใช้ในการสร้างเค้าร่างและนามาใช้พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน และ XML นี้แตกต่างจาก binary data
ตรงที่ zip content ส่วนใหญ่มพี น้ื ฐานอยูบ่ น XML มากกว่า binary data
Context:
1. XML has been used extensively in SOA to create data which is wrapped in a nearly
exhaustive description container. [File 03]
2. The ability of a part to hold custom XML is a particularly powerful mechanism for
embedding business data and metadata. [File 05]
3. Be moved from their binary formats into XML with 100 percent compatibility. We see
our investment in XML. [File 07]
4. The name of an XML element attribute is written using an Attribute style. [File 46]
5. If you attach an XML file to a document programmatically by adding a new part to the
document's CustomXMLParts collection, then by default that XML data is stored in a file
called /customXml/item1.xml. [File 49]
6. There is an obvious required distinction between binary and XML data, but XML data is
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split up into many different content types since most of the zip contents is made up of
XML. [File 32]
7. This document defines an XML schema for office applications and its semantics. The
schema is suitable for office documents, including text documents, spreadsheets, charts
and graphical documents like drawings or presentations, but is not restricted to these
kinds of documents. [File 07]
Note: Source Term: XML-based
REF: ER019
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: adjective
Features: XML-based คือคุณสมบัตขิ องเทคโนโลยีใดๆ ทีส่ ร้างอยูบ่ นโครงสร้างของ XML
Context:
1. Office Open XML (commonly referred to as OOXML or, erroneously, as OpenXML) is
an XML-based file format specification for electronic documents such as spreadsheets,
charts, presentations and word processing documents. [File 01]
2. Do other people need to be using Microsoft Office 2003 in order to see this XML-based
information? [File 21]
3. The XML-based information is 100 percent based on industry-standard XML, and any
application that supports XML and custom-defined schemas will be able to process the
documents. [File 21]
Note: Source Term: XML file
REF: ER020
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: XML File คือไฟล์ขอ้ มูลดิจทิ ลั ทีส่ ร้างด้วยภาษา XML
Context:
1. An Office Open XML file may contain several documents encoded in specialized
markup languages corresponding to applications within the Microsoft Office product line.
[File 01]
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2. An instance of this part type contains a schema for an XML file, and information on the
behavior that is used when allowing this custom XML schema to be mapped into the
spreadsheet. [File 46]
3. With a little more work we can ensure that the file is an XML file of the OpenOffice
format (at the moment, this script will crash when it comes across a non-XML file). [File
24]
Note: Source Term: XML document
REF: ER021
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: XML Document คือเอกสารดิจทิ ลั ทีส่ ร้างด้วยภาษา XML ทีส่ ามารถนาไปใช้กบั โปรแกรม
อื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง
Context:
1. He sees some files that look like XML document content, and a few images that match
what he had seen in the original document. [File 26]
2. Processing a single, text-only XML document of strings is faster and simpler than
having to manipulate the Excel object model over many worksheets and workbooks.
[File 26]
3. As a final step, I will submit my encapsulated patient transaction to a web service
somewhere that analyzes the custom XML document that describes the patients
symptoms, and as a result drops a third custom schema into the OPC that details a
possible diagnosis and some suggested medication. [File 40]

Source Term: element
REF: ER022
Thai Equivalent: ส่วนย่อย
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: Element คือ ส่วนประกอบย่อยใดๆ ทีอ่ ยูใ่ นภาษาคอมพิวเตอร์
Context:
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1. The document element is the only one that you are required to store within this part.
[File 32]
2. The document element allows a child element called body to store the text which
makes up your document. [File 32]
3. Inside the main document part you already added the document root element to start
defining the document. The document element allows a child element called body to
store the text which makes up your document. [File 32]
Note: Source Term: root element
REF: ER023
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Root element เป็น element แรกสุดของ XML element เป็นส่วนประกอบของ Content
และ attribute เพื่อให้ผอู้ ่านได้เข้าใจความหมายของศัพท์หลายๆ คาศัพท์ ก่อนทีจ่ ะนาไปใช้ในการสร้าง
XML
Context:
1. One thing that you could note about this sample is that the report name is not the root
element of the custom business message. [File 32]
2. The root element of this markup is the chartSpace element defining the chart and
various other settings such as styling information for the chart. [File 32]
3. In addition to the DrawingML shape content, a cSld can contain other structural
elements, depending on the root element in which it resides, as summarized in this
table: [File 05]
Note: Source Term: definition
REF: 024
Thai Equivalent: คานิยาม, ความชัด
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: definition คือการสร้างความหมายให้แก่ element ต่างๆ หรือจะแปลว่าความชัดเจนหรือ
107

ความละเอียดก็ได้ แต่สาหรับในเรือ่ ง Open XML นัน้ Definition คือการให้ความหมายแก่ element
ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นโครงร่างของ Open XML ก
Context:
1. The root element for a Numbering Definition part shall be numbering, with each
numbering definition being defined by an abstractNum element. [File 26]
2. The only element which requires definition is the plotArea element. [File 32]
3. This element represents a single table style definition. The built-in table styles are
written in the tableStyle [File 07]
Note: Source Term: entity
REF: ER025
Thai Equivalent: เอนทิตี
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: เอนทิตหี มายถึงข้อมูลทุกประเภททีส่ ามารถเก็บบันทึกได้ ไม่ว่าจะเป็ นชื่อบุคคล, concept,
physical object หรือ event เอนทิตมี กั หมายถึง record structure
Context:
1. By wrapping the individual parts of a 2007 Microsoft Office system file in a ZIP
container, a document remains as a single file instance. The use of a single package
file to represent the entity of a single document means users have the same
experience as with previous Office versions when saving and opening Office (2007)
documents. They can continue to work with just a single file. [File 26]
2. There is no single entity created in law to assist agencies in applying open government
requirements, but responsibilities related to public records have been assigned to a
number of entities. [File 44]
Note: REF: ER026

Source Term: namespace
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: 108

Grammatical Category: noun
Features: Namespace เป็นวิธกี ารจัดหา Container ให้กบั Code Application และถูกใช้ในความหมาย
ของการจัดกลุ่ม Item ใน .Net Framework เข้าด้วยกัน Item เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนิยามชนิดข้อมูล
Context:
1. The shape markup itself is similar to shapes in PresentationML but they take a different
namespace specific to DrawingML. [File 32]
2. The table itself is created using the tbl element which resides in a DrawingML
namespace. [File 32]
3. One thing that you might notice in the markup sample of the workbook is the lack of a
XML namespace prefix for the default SpreadsheetML namespace. [File 32]
Note: Source Term: comment
REF: 027
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: comment คือสิง่ ทีใ่ ช้ฝงั ลงในโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อบอกถึงว่ามีเนื้อหาเพิม่ เติม
อะไรบ้างทีต่ อ้ งการแทรกเข้าไปในโค้ดของโปรแกรม
Context:
1. Footnotes have been excluded. Each separate comment was assigned a sequential
NB-specific name such that. [File 07]
2. Inside the comment node you are allowed to use normal block-level constructs such as
a paragraph or table. [File 32]
3. Each comment node is void of any child content, so you do not need to move any
content around when removing comments. [File 32]
4. The XML markup for a comment in a Main Document part uses the commentReference
element. [File 46]
Note: REF: ER028

Source Term: placeholder
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Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: placeholder คือคากลางหรือสัญลักษณ์กลางทีถ่ ูกใช้ในกรณีทม่ี ี term หรือ value ทีร่ ะบุความ
ชัดเจนไม่ได้
Context:
1. This is something you can easily prevent using structured document tags. Using these
tags you can create a document which is truly a placeholder for content and be safe of
accidental editing of layout. [File 32]
2. A WordprocessingML document package is permitted to contain zero or more
Embedded Object parts, each of which shall be the target of a relationship in a Main
Document part-relationship item. Each Embedded Object part shall have an associated
image, which appears in the document as a placeholder for the corresponding
embedded object. [File 46]
3. A placeholder can be defined without formatting in the slide master, formatted with a
border at the layout level, and filled with text at the slide level. [File 32]
Note: Source Term: character
REF: ER029
Thai Equivalent: อักขระ
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: character หมายถึงตัวอักษร ตัวเลขหรือเครือ่ งหมายต่างๆ ทีใ่ ส่ไว้ในกระบวนการเขียน
โปรแกรม
Context:
1. Locale conventions (such as decimal points, date formats, and character settings) are
inconsistent. SpreadsheetML documents are internally represented in the US English
locale, but font types such as “bold” can be specified in any language (e.g. “gras” in
French), even though the specification does not provide a list of equivalents in different
languages. [File 01]
2. In addition to an identifier for each language, OpenXML supports the naming of a
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character set, a font family and a PANOSE value to aid the application in choosing an
appropriate substitute set of characters when local support is not present. [File 05]
3. The document character set shall conform to the Unicode Standard and ISO/IEC
10646-1, with either the UTF-8 or UTF-16 encoding form, as required by the XML 1.0
standard. [File 46]
Note: Source Term: MathML
REF: ER030
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Mathematical Markup Language (MathML) คือแอพพลิเคชันของ XML ทีใ่ ช้อธิบาย
mathematical notations และวางโครงสร้างและ content ต่างๆ โดย MathML นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
รวบรวม mathematical ให้เข้าสู่ World Wide Web documents ซึง่ MathML นี้เป็นสิง่ ที่ W3C math
working group แนะนามา
Context:
1. The OMML format is different from the World Wide Web Consortium (W3C) MathML
recommendation that does not support those office features, but is partially
compatible[9] through relatively simple XSL Transformations. [File 01]
2. MathML is a W3C recommendation for the “inclusion of mathematical expressions in
Web pages” and “machine to machine communication” that has been around since
about 1999. [File 02]
3. OpenDocument provides a single XML schema for text, spreadsheets, charts, and
graphical documents. It makes use of existing standards, such as HTML, SVG, XSL,
SMIL, XLink, Xforms, MathML, and the Dublin Core, wherever possible. [File 34]
Note: -
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หมวดที่ 3 แผนภูมิมโนทัศน์ เรื่องรูปแบบไฟล์
Document Format

GS

File Format

GS

GS

XML Format

Binary File Format
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Source Term: Document Format
REF: ER031
Thai Equivalent: รูปแบบเอกสาร
Source of Thai Equivalent: ราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: Document Format คือ นามสกุลของเอกสารดิจทิ ลั รูปแบบๆ ต่างๆ ทัง้ เอกสารทัวไป
่ สเปรด
ชีท สไลด์นาเสนองาน ตลอดจนรูปแบบเอกสารชนิดทีเ่ ป็นภาพหรือ PDF
Context:
1. Our competitors have targeted this one product mandating one document format over
others to harm Microsoft's profit stream. [File 01]
2. The reason stated was: “it is important to recognize that ODF does not adequately
respect existing standards and does not address the market's requirements for a single
Universal Document Format with which any and all applications can work on an equal
basis”. [38] Just half a month later (2007-11-11), the Foundation’s site said the
foundation had been closed. The Foundation seems to have given up after Sun's
release of their own ODF plug-in for Microsoft Office. [File 02]
3. Many of these goals might also be in conflict. For example, does a document format
suitable for archives need to protect its content from unwanted usage? [File 04]

Source Term: File Format
REF: ER032
Thai Equivalent: รูปแบบไฟล์
Source of Thai Equivalent: ราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: File Format คือ รูปแบบของไฟล์ดจิ ทิ ลั ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หรือว่าไฟล์เสียง
ภาพ รวมทัง้ ภาพเคลื่อนไหว File Format จึงถือเป็นมโนทัศน์ทก่ี ว้างกว่า document format
Context:
1. In 2000, Microsoft released an initial version of an XML based format for Excel which
was incorporated in Office XP, then in 2002 a new file format for MS Word followed.
[File 01]
2. The OpenDocument format (ODF, ISO/IEC 26300, full name: OASIS Open Document
Format for Office Applications) is a file format for electronic office documents, such as
spreadsheets, charts, presentations and word processing documents. [File 02]
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3. Recent events in the United States, Denmark, and Switzerland demonstrate that
governments are increasingly declining to pass new legislation that would give a
"preference" or mandate a specific file format and are instead allowing the marketplace
to pick the best format or formats. [File 04]

Source Term: XML Format
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: XML Format คือรูปแบบของไฟล์ดจิ ทิ ลั ทีเ่ ขียนบน XML
Context:

REF: ER033

1. ODF started out and was largely completed as an XML format specifically supporting
OpenOffice with a tight scope around that product. [File 04]
2. OpenDocument can serve as the default file format. Users don’t have to decide
between a binary or XML format, so they can’t make the wrong choice. [File 22]
3. While the specifications were originally developed by Sun, the standard was developed
by the Open Office XML technical committee of the Organization for the Advancement
of Structured Information Standards (OASIS) consortium and based on the XML format
originally created and implemented by the OpenOffice.org office suite. [File 02]
Note: Source Term: Binary File Format
REF: ER034
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Binary File Format รูปแบบของไฟล์ดจิ ทิ ลั แบบดัง้ เดิมหน้าทีจ่ ะมีการนาเสนอให้ใช้ XML
format
Context:
1. Historically, these formats have been difficult for developers to work with natively, due
to a lack of publicly available information on, and royalty-free access to, the format
114

specifications, although Microsoft does offer a subset of these binary file format
specifications under a royalty free covenant not to sue. [File 01]
2. Perhaps surprisingly, OpenXML files are on average 25% smaller, and at times up to
75% smaller, than their binary counterparts. For example, this white paper is 85% larger
in the binary file format! [File 05]
3. Open-Source software development project to enable the conversion of binary
documents to Open XML documents, making it even easier to migrate off the old
binaries. At the same time we also announced that the existing binary format program
will be available on the web and that Microsoft binary file formats will be offered under
the Open Specification Promise. [File 42]
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หมวดที่ 4 แผนภูมิความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ หมวด Office Open XML
Open Packaging Conventions (OPC)
PP
Open XML
WP
Open XML Specification
WP

Open XML Standard

WP
Open XML File

WP
Open XML Format

WP

Open XML Document
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Source Term: Open Packaging Conventions, OPC
REF: ER035
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Open Packaging Conventions หรือ OPC คือโครงสร้างการเขียนโปรแกรมทีใ่ ช้กบั Office
2007 ใช้ในการรวบรวมข้อมูลไฟลทัง้ ทีเ่ ป็นและไม่เป็น XML ให้อยูด่ ว้ ยกันอย่างเช่นให้อยูใ่ นรูปของ XML
Paper Specification (XPS) document ทาให้มขี นาดไฟล์ลดลง
Context:
1. Defines the Open Packaging Conventions (OPC). Every OpenXML file comprises a
collection of byte streams called parts, combined into a container called a package. The
packaging format is defined by the OPC. [File 05]
2. The Open Packaging Conventions specification defines the structure of Word 2007
documents using the new file format. For more information about open packaging
conventions, see the Open Packaging Conventions also used by the XML Paper
Specification. [File 49]
3. This Open Packaging Conventions specification includes a family of schemas defined
using the XML Schema. [File 07]
Note: Source Term: Open XML, OpenXML, OOXML, Office Open XML
REF: ER036
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Office Open XML (หรือเรียกว่า OOXML, OpenXML, หรือ Open XML) คือรูปแบบไฟล์ท่ี
ใช้นาเสนอเอกสาร สเปรดชีท และสไลด์นาเสนองานต่างๆ Office Open XML นัน้ เป็นไฟล์ทส่ี ร้างบน
พืน้ ฐานของ XML ทีม่ กี ารบีบอัดสูง
Context:
1. Massachusetts Senator Marc Pacheco says that the state will consider adopting Open
XML as well as OpenDocument, assuming Microsoft is able to make that format an
open standard. [File 27]
2. To represent this data inside the WordprocessingML markup you intertwine the custom
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data and the normal document markup. The following image depicts how this can look
inside an Open XML consumer. Only the top part of the report is displayed. [File 32]
3. Contrary to the suggestions of the ODF Alliance and others, the Belgian government’s
decision on ODF is not preferential or exclusive, and Open XML, once standardized by
ISO, will be considered as a new open standard for inclusion in Belgium’s list. [File 50]
4. Office Open XML (commonly referred to as OOXML or, erroneously, as OpenXML) is
an XML-based file format specification for electronic documents such as spreadsheets,
charts, presentations and word processing documents. [File 01]
Note: Source Term: Open XML Specification
REF: 037
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Office Open XML format specification คือคุณสมบัตทิ เ่ี ป็นมาตรฐานและใช้งานได้ฟรีไม่ม ี
ค่าลิขสิทธิ ์ทีไ่ ด้รบั การรับรองโดย ECMA และ ISO
Context:
1. The Office Open XML specification is flawed because it was developed in isolation.
[File 04]
2. This Office Open XML specification includes an example definition for all predefined
DrawingML shape. [File 07]
3. The scenario below looks at how the Open XML specification may be used in a medical
environment, looking at how some data that starts off being input into a document may
pass through a series of systems, both internal and some provided externally. [File 40]
Note: Source Term: Open XML Standard
REF: ER038
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Office Open XML standard คือมาตรฐานการใช้งานของเอกสาร XML ได้ฟรีไม่มคี ่าลิขสิทธิ ์
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ทีไ่ ด้รบั การรับรองโดย ECMA และ ISO
Context:
1. To meet the requirements of this process, Ecma has submitted the documents
"Explanatory report on Office Open XML Standard (Ecma-376) submitted to JTC 1 for
fast-track" and "Licensing conditions that Microsoft offers for Office Open XML". [File 01]
2. We've said this before, but the goals of Open XML are distinctly different than ODF,
PDF or UOF, and hopefully we can begin to separate the conversation about product
functionality from the necessity for the Open XML standard. [File 42]
3. Like the other markup languages defined within the Open XML standard,
PresentationML follows the Open Packaging Convention to separate the various
elements which make up a slide deck. [File 32]
Note: Source Term: Open XML File
REF: ER039
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Open XML File คือไฟล์ดจิ ทิ ลั ทีส่ นับสนุนการเปิดใช้งานโดย Open XML
Context:
1. An Office Open XML file may contain several documents encoded in specialized
markup languages corresponding to applications within the Microsoft Office product line.
Office Open XML defines multiple vocabularies (using 27 namespaces and 89 schema
modules.) [File 01]
2. This means that the Open XML spec is not dictating how this data is stored, and
developers can embed any one of the thousands of XML based business schema
standards that exist in the world today. In the example above, for the US, a developer
might choose to embed the HL7 schema into the Open XML file. [File 40]
Note: REF: ER040

Source Term: Open XML Format
Thai Equivalent: 119

Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Open XML Format คือ รูปแบบไฟล์ทส่ี นับสนุนการเปิดใช้งานโดย Open XML
Context:
1. Office Open XML format uses a ZIP package for storing XML and other data files. [File
01]
2. The emergence of these four forces – extremely broad adoption of the binary formats,
technological advances, market forces that demand diverse applications, and the
increasing difficulty of long-term preservation – have created an imperative to define an
open XML format and migrate the billions of documents to it with as little loss as
possible. [File 05]
3. The first fruit of the recently announced Novell/Microsoft interoperability agreement
arrived on Dec. 4, with Novell’s announcement that its version of the OpenOffice
productivity suite will now support the Microsoft Office Open XML format. [File 29]
Note: Source Term: Open XML Document
REF: ER041
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Open XML Document คือ เอกสารดิจทิ ลั ใดๆ ทีส่ นับสนุนการเปิดใช้งานโดย Open XML
Context:
1. Moving forward from the old binary method of storing document content on the
Microsoft Office platform, the Open XML document markup standard has been
introduced. [File 32]
2. The first step in converting the sales report data to an Open XML document is to make
it easily available for the application. When working with data from a .NET application it
is often easier to work with a set of objects rather than parsing XML data. [File 48]
3. This change is part of an ongoing bid to get the ISO (International Organization for
Standardization) to accept its newer Open XML document formats as a standard. [File
31]
Note: -
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หมวดที่ 5 แผนภูมิมโนทัศน์ หมวดมาตรฐานการใช้งานร่วมกัน
Interoperability

MP

MP

Compatibility

Accessibility

GS
Backward Compatibility
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Source Term: Interoperability
REF: ER042
Thai Equivalent: ความสามารถในการทางานร่วมกัน *
Source of Thai Equivalent: ความเห็นจากทีป่ รึกษารับเชิญ
Grammatical Category: noun
Features: Interoperability คือความสามารถของเทคโนโลยีใดๆ ทีย่ อมให้สามารถเปิดใช้งานบน
แพลตฟอร์มหลากหลายประเภทจากหลายๆ บริษทั ได้เหมือนกัน interoperability นัน้ คือความสามารถ
ในการใช้งานร่วมกันในแง่ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Context:
1. Historically, these formats have been difficult for developers to work with natively, due
to a lack of publicly available information on, and royalty-free access to, the format
specifications, although Microsoft does offer a subset of these binary format
specifications under a royalty free covenant not to sue. Despite these difficulties, a level
of support has been achieved, though full interoperability has remained elusive. [File
01]
2. How can an SOA address interoperability and reusability challenges of our computing
environments and simplify the heterogeneous business and technological landscapes
that we have been building for decades? SOA introduces another concept to help
practitioners to understand their complex environments by modeling practices. [File 03]
3. By enabling conversion of documents from one file format to the other, this free
technology not only enhances interoperability, but also brings greater choice and
flexibility to the market for document creation, management, and archiving. [File 04]
Note: ความคิดเห็นของทีป่ รึกษารับเชิญ เนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่ในการประชุมและการสื่อสาร
ระหว่างองค์กรทีจ่ าหน่ายซอฟต์แวร์ต่างๆ
Source Term: compatibility
REF: ER043
Thai Equivalent: ความเข้ากันได้
Source of Thai Equivalent: ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
Grammatical Category: noun
Features: compatibility คือการทีค่ อมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มคี วามสามารถในการรันบนแพลตฟอร์มใดๆ
ซึง่ หมายความว่ามี compatibility กับระบบนัน้ ๆ ซึง่ หลายครัง้ การใช้ซอฟต์แวร์ทเ่ี ขียนโดยภาษาหนึ่ง
อาจจะไม่ compatible กับระบบหนึ่งๆ ได้
Context:
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1. Interoperability is another important aspect in the SOA implementations. The WS-I
organization has developed Basic Profile (BP) and Basic Security Profile (BSP) to
enforce compatibility. [File 03]
2. In fact, the very tenets of document format exchange, which include use in multiple
applications and maximum compatibility with existing documents, demand the ability to
choose those formats which best suit the task at hand. [File 04]
3. ODF was designed to be suitable for office documents containing text, spreadsheets,
charts, and graphical documents, and while it mandates compatibility with the W3C
XML, and suggests that it should borrow from similar, existing standards wherever
possible and permitted. [File 07]”
Note: Source Term: backward compatibility
REF: ER044
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: backward compatibility เป็นความเข้ากันได้แบบย้อนกลับ หมายถึงการทีซ่ อฟต์แวร์หรือ
รูปแบบเอกสารเวอร์ชนั ใหม่กว่า สามารถนามาเปิดใช้งานในเวอร์ชนั ทีเ่ ก่ากว่าได้ เช่น Open XML นัน้
แม้จะเป็นเทคโนโลยีเวอร์ชนั ใหม่แต่กส็ ามารถนามาใช้งานกั บโปรแกรมทีเ่ ป็นเวอร์ชนั ทีเ่ ก่ากว่าได้อย่าง
สมบูรณ์
Context:
1. As in any technology area, backward compatibility is a desirable feature, and
Microsoft worked with others in the industry to design and document the Ecma Office
Open XML standard ("Open XML") to achieve this goal. [File 25]
2. There is also the backward compatibility fill type of using a specific pattern. This has
been available in Microsoft Office to indicate different regions when advanced coloring
was not yet available. [File 32]
3. Open XML and ODF were designed with different functionality to serve different user
needs. Open XML was designed to achieve backward compatibility with billions of
existing documents, helping to preserve customers’ investments and meet their archival
needs in an open environment. [File 50]
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Source Term: accessibility
REF: ER045
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: accessibility คือการเข้าถึงโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ หรืออาจหมายถึงความพร้อมในการเปิด
ใช้งานของซอฟต์แวร์กไ็ ด้ ซึง่ หากไม่ม ี accessibility แล้วการนาข้อมูลไปใช้งานก็อาจจะไม่สามารถ
ทางานบนเว็บได้
Context:
1. Accessibility issues according to University of Toronto, such as form fields not being
associated with their labels, absence of a tabbing order for forms, and limitations in the
use of alternative text descriptions of objects. [File 01]
2. Important features supporting long-term document retention, preservation, and
accessibility. [File 04]
3. In that event, accessibility of content would decrease and the efficiency gains of online
distribution (as compared to physical distribution) could not be realized. [File 52]
Note: -
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หมวดที่ 6 แผนภูมิมโนทัศน์ หมวดมาตรฐานไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์
Standardize
PP

Document Format Standard
GS
ECMA Office Open XML

GS
GS

Unicode

Open Standard

Source Term: standardize
REF: ER046
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: standardize คือ กระบวนการในการสร้างมาตรฐานให้แก่รปู แบบเอกสาร อย่างเช่น HTML
หรือ ASCII ซึง่ เป็นรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ทม่ี คี ุณสมบัตเิ ป็นกลางและสามารถใช้ได้รว่ มกันระหว่าง
องค์กรต่างๆ และจะต้องได้รบั การรับรองจากองค์กรมาตรฐานอย่างเช่น ISO
Context:
1. In 2004 governments and the European Union recommended to Microsoft that they
publish and standardize their XML Office formats through a standardization
organization. Microsoft decided in November 2005 to standardize the new version of
their Microsoft Office XML format through Ecma (renamed as Ecma Office Open XML).
[File 01]
2. In a bid to prevent the State of Massachusetts and other governments around the world
from dropping Microsoft Office in order to move to a new open source document format,
Microsoft revealed this morning that it will seek to standardize the XML-based
document format it is creating for Office 12. [File 27]
3. Brian Jones, an Office program manager at Microsoft involved in the process to
standardize Open XML, posted a blog Friday saying that consensus among delegates
at the meeting had been reached. [File 11]
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Note: Source Term: document format standard
REF: ER047
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: document format standard คือ มาตรฐานของการใช้งานรูปแบบเอกสารต่างๆ
Context:
1. In 2006, another document format standard was ratified by the International Standards
Organization (ISO). Open Document Format (ODF) has its origins as the "Open Office
XML Format," ratified by OASIS as a document format standard in 2005. [File 04]
2. More specifically, IBM and others are urging government policy makers to lock-in a
single document format standard called OpenDocument Format (ODF) and exclude
the Ecma Office Open XML File Formats (Open XML). [File 50]
Note: Source Term: ECMA Office Open XML
REF: ER048
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: ECMA Office Open XML คือ Open XML ทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก ECMA แล้ว
Context:
1. Microsoft decided in November 2005 to standardize the new version of their Microsoft
Office XML format through Ecma (renamed as Ecma Office Open XML). [File 01]
2. The world is already full of examples of competing standards, even those that are
intended to fulfil similar design principles. In the document format space, Open
Document Format, PDF/A, UOF, HTML, and Ecma Office Open XML will all compete,
regardless of whether one or all four are ultimately ratified as ISO standards. [File 04]
3. September 2nd is the end of the ballot period and the deadline for ISO/IEC National
Bodies to cast their initial vote on whether Ecma Office Open XML should be ratified by
ISO/IEC. The ballot closure is an important milestone, but is by no means the end. [File
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51]
Note: Source Term: Open standard
REF: ER049
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Open standard คือมาตรฐานทีเ่ ปิดใช้งานด้วยโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลายไม่ขน้ึ กับ
ว่าเป็นเทคโนโลยีของบริษทั ได้ และเป็นการใช้งานทีไ่ ม่คดิ ค่าใช้จา่ ยด้วย
Context:
1. With Ecma International publishing the specification for free and patents made
irrevocably available on a royalty-free basis through the Open Specification Promise,
Office Open XML conforms to all characteristics of the European Union's definition of an
open standard. [File 01]
2. The new open standard enables the continued use of billions of existing documents
and promotes document processing interoperability. [File 06]
3. Massachusetts Senator Marc Pacheco says that the state will consider adopting Open
XML as well as OpenDocument, assuming Microsoft is able to make that format an
open standard. [File 27]
Note: Source Term: Unicode
REF: ER050
Thai Equivalent: Source of Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Features: Unicode คือ การกาหนดรหัสของตัวอักษรต่างๆ ซึง่ มาตรฐานเอกสารอย่างเช่น Open XML
จะต้องสนับสนุนการทางานของ Unicode จึงจะถือว่าเป็นมาตรฐานทีย่ อมรับได้จากสากล
Context:
1. Open XML supports internationalization features required by such diverse languages as
Arabic, Chinese (three variants), Hebrew, Hindi, Japanese, Korean, Russian, and
Turkish. Open XML inherently supports Unicode because it is XML. In addition, Open
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XML has a rich set of internationalization features that have been refined over the
course of many years, such as text orientation, text flow, number representation, date
representation, formulas, and language identifiers. [File 04]
2. Open XML Formats are based on the Unicode standard, and XML tags and schemas
can be “read” by any device that reads text. Information stored in the Open XML
Formats can be read or edited by any text editor or XML processor, regardless of the
underlying storage method. [File 20]
Note: พบว่า Unicode Consortium (http://unicode.org/standard/translations/thai.html ) ได้วางแนว
ทางการใช้มโนทัศน์ unicode ในบริบทภาษาไทยว่าให้ใช้คาภาษาอังกฤษโดยทีไ่ ม่ตอ้ งทับศัพท์
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ภาคผนวก ง
บันทึกข้อมูลศัพท์
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บันทึกข้อมูลศัพท์
(Terminological Records)
รายชื่อแหล่งอ้างอิ งศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยและใช้ในการนิ ยามศัพท์
รหัสอ้างอิ ง
TH01
TH02
TH03
TH04
TH05
TH06
TH07
TH08
TH09
TH10

TH11
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Source Term: Infrastructure
REF: TR001
Thai Equivalent: โครงสร้างพืน้ ฐาน
Grammatical Category: noun
Subject Field: IT Architecture
Definition: โครงสร้างพืน้ ฐาน คือระบบพืน้ ฐานทางไอทีทร่ี องรับการทางานของซอฟต์แวร์ทุกชนิดใน
ระบบ คาว่า infrastructure นี้มกั ใช้ในแง่ของโครงสร้างพืน้ ฐานการสื่อสาร (Communication
Infrastructure) และโครงสร้างพืน้ ฐานระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) [TH02]
Illustration:
One advantage of open file formats is the ease with which one can enable support for them
within their existing infrastructure. [File 25]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Platform
REF: TR002
Thai Equivalent: แพลตฟอร์ม
Grammatical Category: noun
Subject Field: IT Architecture
Definition: แพลตฟอร์ม คือระบบพืน้ ฐานของซอฟต์แวร์ทจ่ี ะนามาติดตัง้ ในองค์กร คาว่าแพลตฟอร์มนี้
เป็นระบบพืน้ ฐานในส่วนของซอฟต์แวร์ซง่ึ ระบบใหญ่ทร่ี องรับทัง้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ [TH02],
[TH08]
Illustration:
Applications running on either platform can also consume services running on the other as
Web services, which facilitates reuse. [File 03]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Application
REF: TR003
Thai Equivalent: โปรแกรมประยุกต์, แอพพลิเคชัน, แอปพลิเคชัน
Grammatical Category: noun
Subject Field: computer software and application
Features: โปรแกรมประยุกต์ แอพพลิเคชัน หรือ แอปพลิเคชันคือซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งสาหรับใช้งาน
สาหรับงานเฉพาะทาง ซึง่ แตกต่างกับซอฟต์แวร์ประเภทอื่น เช่น ระบบปฏิบตั กิ าร ทีใ่ ช้สาหรับรับรอง
การทางานหลายด้าน โดยไม่จาเพาะเจาะจง ตัวอย่าง รายชื่อโปรแกรมประยุกต์ โดยตัวอย่างได้แก่
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โปรแกรมสาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์โพลเรอร์, ไฟร์ฟอกซ์, ไฟล์ซลิ ลา
โปรแกรมเล่นเพลง เช่น วินแอมป์, วินโดวส์มเี ดียเพลเยอร์, ไอทูนส์ และ โปรแกรมสานักงาน เช่น
Microsoft Office หรือ Microsoft Excel [TH10]
Illustration:
People are not required to use only one specific application or program to read their
documents, and they are free to choose among many applications that can exchange these
files. [File 25]
Linguistic Specification: ABBR app, apps
Note: Source Term: Open Source
REF: TR004
Thai Equivalent: โอเพนซอร์ส
Grammatical Category: noun
Subject Field: computer software and application
Definition: Open Source คือแนวคิดของการสร้างซอฟต์แวร์ทม่ี กี ารเปิดเผยซอร์สโค้ดเพื่อให้สาธารณะ
สามารถนาไปศึกษาเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทวไปสามารถน
ั่
าซอร์สโค้ดเหล่านัน้ ไป
ปรับแต่งให้เข้ากับแอพพลิเคชันของตนเองได้ [TH07], [TH08], [TH10]
Illustration:
OpenOffice.org is a mature, open source, front office applications suite with the advantage of a
saved file format based on an open XML DTD. [File 23]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Open Document
REF: TR005
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Standard
Definition: Open Document คือรูปแบบมาตรฐานอิเล็กทรอกนิกส์ทใ่ี ช้เพื่ออ้างอิงถึงเอกสารใดๆ ทีอ่ ยู่
บนมาตรฐานเปิดทีส่ ามารถนามาใช้งานบนแพลตฟอร์มใดๆ ก็ได้โดยทีไ่ ม่มปี ญั หาเรือ่ ง compatibility
ของข้อมูล
Illustration:
Utilizing open document standards, such as Open XML and ODF, will improve the way
organizations work across disparate platforms, said Andy Feit, senior vice president of
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Marketing at Mark Logic. [File 53]
Linguistic Specification: (SYN) OpenDocument
Note: Source Term: Open Document Format
REF: TR006
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Standard
Definition: รูปแบบ OpenDocument (ODF) พัฒนาโดย OASIS OpenDocument Format for Office
Applications เป็นชื่อของรูปแบบแฟ้มสาหรับจัดเก็บเอกสารสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น ตาราง
คานวณ, แผนภูม,ิ เอกสารนาเสนอ ฐานข้อมูล และเอกสารข้อความ (เช่น บันทึกข้อความ รายงาน
จดหมาย) [TH10]
Illustration:
that IBM and supporters of the Free Software Foundation have been lobbying governments to
use the rival OpenDocument Format (ODF) standard exclusively [File 01]
Linguistic Specification: (SYN) OpenDocument Format, (ABBR) ODF
Note: Source Term: Competition
REF: TR007
Thai Equivalent: การแข่งขัน
Grammatical Category: noun
Subject Field: Software Business
Definition: การแข่งขันคือการทีห่ ลายๆ องค์กรผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ต่างออกมาเสนอมาตรฐานการใช้งาน
ข้อมูลแล้วให้ตลาดเป็นผูต้ ดั สินใจว่าจริงๆ แล้วมาตรฐานของผูใ้ ดจะถือเป็นทีย่ อมรับโดยส่วนรวม[TH01]
Illustration:
Innovation and competition is best served by letting the marketplace determine the winner
among competing standards. [File 04]
Linguistic Specification: Note: REF: TR008

Source Term: Scenario
Thai Equivalent: 133

Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Software and application
Features: Scenario คือสถานการณ์ของการใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างเช่น การติดตัง้ ใช้งาน Microsoft Office บน Windows Vista ทีถ่ อื ว่าเป็นคนละ scenario กันกับ
การทีต่ ดิ ตัง้ บน Windows XP
Illustration:
One such scenario could be one in which there is a need to build a repository of images used
in documents. You can create a solution that extracts images out of a collection of Office
documents and allow users to reuse them from a single point of access. [File 26]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Legacy
REF: TR009
Thai Equivalent: Grammatical Category: adjective
Subject Field: Computer Software and application
Definition: Legacy คือลักษณะของโปรแกรมทีใ่ ช้เรียกโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เดิม ทีอ่ งค์กรยังคงใช้งาน
อยูก่ ่อนหน้าทีจ่ ะซือ้ ซอฟต์แวร์ใหม่ ตัวอย่างเช่น องค์กรหนึ่งอาจจะเคยใช้ Microsoft Office มาก่อน
หน้าทีจ่ ะใช้ Open Office ดังนัน้ จึงถือว่า Microsoft Office เป็น legacy software นันเอง
่
Illustration:
Unlike the Open XML formats, which are specifically designed to carry forward information in
legacy files, ODF is not optimized to represent content that exists in documents that have
already been created, it was only designed to reflect the information created by one application.
[File 25]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Functionality
REF: TR010
Thai Equivalent: ฟงั ก์ชนั การทางาน
Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Software and Application
Definition: Functionality คือลักษณะของงานทีโ่ ปรแกรมแต่ละชนิดสามารถทาได้ อย่างเช่น Microsoft
Office Word ก็จะมีฟงั ก์ชนั ทีส่ ามารถแก้ไขเพิม่ เติมหรือลดข้อความทีพ่ มิ พ์ลงไปได้ [TH02]
134

Illustration:
Open XML and ODF were designed with different functionality to serve different user needs.
[File 50]
Linguistic Specification: Function
Note: Source Term: Migrate
REF: TR011
Thai Equivalent: ย้ายข้อมูล
Grammatical Category: verb
Subject Field: Computer Software and Application
Definition: Migrate คือการย้ายข้อมูลของแอพพลิเคชันจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่ การย้ายระบบนี้จะ
หมายถึงการเปลีย่ นถ่ายจากการใช้งานเวอร์ชนั ก่อนหน้ามายังเวอร์ชนั ใหม่ [TH02], [TH08]
Illustration:
When you upgrade or migrate any such software, one major concern is whether the new
arrangement will import your old files. [File 23]
Linguistic Specification: Migration (n.) (น. การย้ายข้อมูล)
Note: Source Term: Deployment
REF: TR012
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Software and Application
Definition: การ deploy คือการติดตัง้ แอพพลิเคชันใหม่ลงในระบบ [TH03], [TH04]
Illustration:
The deployment of Office 12 to these locations will significantly reduce these storage
requirements. [File 20]
Linguistic Specification: Deploy (v.)
Note: Source Term: Template
Thai Equivalent: แม่แบบ
Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Software and Application
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REF: TR013

Definition: แม่แบบคือชุดเอกสารทีม่ กี ารจัดวางรูปแบบเอาไว้ล่วงหน้า ผูใ้ ช้เพียงแค่นามาปรับแต่งเพื่อให้
เข้ากับการใช้งานได้เอง ซึง่ ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ โดยถือเป็ นฟงั ก์ชนั หนึ่งของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ [TH11]
Illustration:
A template can contain text, formatting, and graphics, among other things, such that
documents based on it automatically have access to these elements. [File 46]
Linguistic Specification: Note: Source Term: schema
REF: TR014
Thai Equivalent: เค้าร่าง
Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: Schema ของระบบฐานข้อมูล คือรายละเอียดโครงสร้างของฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
เช่นเดียวกับระดับของฐานข้อมูล คือ เค้าร่างระดับภายใน (Internal Schema) เค้าร่างแนวระดับความคิด
(Conceptual Schema) และ เค้าร่างระดับภายนอก (External Schema หรือ View) [TH02]
Illustration:
Custom XML schema extensibility allowing implementations to the format with features. That
can for instance facilitate conversion from other formats and future features that are not part of
the official specification yet. [File 01], [TH03], [TH04]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Markup Language
REF: TR015
Thai Equivalent: ภาษามาร์กอัป
Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: ภาษามาร์กอัป (Markup language) คือภาษาทีใ่ ช้เพื่อการกากับข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็นแบบแผนในการอ้างอิงสาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันต่างๆ [TH10]
Illustration:
For example, the ODF technical committee within the OASIS standards body declared that a
standardized markup language for spreadsheet formulas (such as "SUM" and "Average") was
"outside of the scope" of their charter. [File 04]
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Linguistic Specification: Note: Source Term: Mark-up
REF: TR016
Thai Equivalent: มาร์กอัป
Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: Markup คือสิง่ ทีใ่ ช้ระบุสงิ่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นโค้ดโปรแกรมเพื่อเป็นการกากับไว้ว่าสิง่ เหล่านัน้ ทา
หน้าทีอ่ ะไรในโปรแกรม [TH10]
Illustration:
When markup advocates attempt to convince an audience of the value of breakthroughs such
as XML, they almost invariably give the example of the proprietary, binary file format -- and the
most common bogey is the saved word processor file. [File 23]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Tag
REF: TR017
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: Tag คือเครือ่ งหมายหนึ่งในการกากับข้อมูลจะเริม่ ด้วย <……> และปิดด้วย </……> โดยจะ
เป็นสิง่ ทีใ่ ช้เพื่อกากับลักษณะของข้อมูล [TH10]
Illustration:
There is a special tag called custom Xml which you can use to define a node of your custom
business message. [File 32]
Linguistic Specification: Note: Source Term: XML
REF: TR018
Thai Equivalent: XML, เอ็กซ์เอ็มแอล
Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: เอกซ์เอ็มแอล (XML) ย่อมาจาก Extensible Markup Language ซึง่ พัฒนาโดย W3C โดย
XML คือข้อกาหนดทีส่ ร้างขึน้ มาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาแอพพลิเคชัน XML นี้ถูกนามาใช้ใน
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การสร้างเค้าร่างและนามาใช้พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน [TH03], [TH04], [TH10]
Illustration:
There is an obvious required distinction between binary and XML data, but XML data is split up
into many different content types since most of the zip contents is made up of XML. [File 32]
Linguistic Specification: Note: ทีป่ รึกษารับเชิญอธิบายว่าส่วนมากนิยมเรียกกันโดยใช้ XML แต่ในเอกสารราชการจะนิยมทับ
ศัพท์ว่า “เอ็กซ์เอ็มแอล”
Source Term: XML-based
REF: 019
Thai Equivalent: Grammatical Category: adjective
Subject Field: Computer Programming
Definition: คุณสมบัตขิ องเทคโนโลยีใดๆ ทีส่ ร้างอยูบ่ นโครงสร้างของ XML [TH03], [TH04], [TH10]
Illustration:
The XML-based information is 100 percent based on industry-standard XML, and any
application that supports XML and custom-defined schemas will be able to process the
documents. [File 21]
Linguistic Specification: Note: Source Term: XML file
REF: TR020
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Features: ไฟล์ทส่ี ร้างจากโครงสร้างของภาษา XML [TH03], [TH04], [TH10]
Illustration:
An Office Open XML file may contain several documents encoded in specialized markup
languages corresponding to applications within the Microsoft Office product line. [File 01]
Linguistics Specification: Note: REF: TR021

Source Term: XML document
Thai Equivalent: 138

Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: เอกสารดิจทิ ลั ทีส่ ร้างด้วยโครงสร้างภาษา XML [TH03], [TH04], [TH10]
Illustration:
Processing a single, text-only XML document of strings is faster and simpler than having to
manipulate the Excel object model over many worksheets and workbooks. [File 26]
Linguistic Specification: Note: Source Term: element
REF: TR022
Thai Equivalent: ส่วนย่อย
Grammatical Category: noun
Definition: โครงสร้างหนึ่งทีอ่ ยูใ่ น XML [TH02]
Illustration:
The document element allows a child element called body to store the text which makes up
your document. [File 32]
Linguistic Specification: Note: -

Source Term: root element
REF: TR023
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: Root element เป็น element แรกสุดทีอ่ ยูใ่ นโครงสร้างทัง้ หมดของ XML element [TH03],
[TH04]
Illustration:
In addition to the DrawingML shape content, a cSld can contain other structural elements,
depending on the root element in which it resides, as summarized in this table: [File 05]
Linguistic Specification: Note: REF: TR024

Source Term: definition
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Thai Equivalent: คานิยาม
Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: ความหมายของข้อมูลว่าข้อมูลแต่ละหน่วยในโค้ดโปรแกรมนัน้ หมายถึงอะไร [TH02]
Illustration:
This element represents a single table style definition. The built-in table styles are written in
the tableStyle [File 07]
Linguistic Specification: Note: Source Term: entity
REF: TR025
Thai Equivalent: เอนทิตี
Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: ข้อมูลทุกประเภททีส่ ามารถเก็บบันทึกได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคล, concept, physical object
หรือ event [TH02]
Illustration:
By wrapping the individual parts of a 2007 Microsoft Office system file in a ZIP container, a
document remains as a single file instance. The use of a single package file to represent the
entity of a single document means users have the same experience as with previous Office
versions when saving and opening Office (2007) documents. They can continue to work with
just a single file. [File 26]
Linguistic Specification: Note: Source Term: namespace
REF: TR026
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: Namespace เป็นวิธกี ารจัดหา Container ให้กบั Code Application และถูกใช้ในความหมาย
ของการจัดกลุ่ม Item ใน .Net Framework เข้าด้วยกัน Item เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนิยามชนิดข้อมูล
[TH03], [TH04], [TH05], [TH06]
Illustration:
The shape markup itself is similar to shapes in PresentationML but they take a different
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namespace specific to DrawingML. [File 32]
Linguistic Specification: Note: คานี้นิยมใช้เป็ นภาษาอังกฤษในกลุ่มตาราสอนการเขียนโปรแกรมเนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็น
ตรงกับว่าจะต้องใส่ตาแหน่งของโค้ดต่างๆ ลงในส่วน namespace ใดบ้าง
Source Term: comment
REF: TR027
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: comment คือสิง่ ทีใ่ ช้ฝงั (embed) ลงในโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อบอกถึงว่ามี
เนื้อหาเพิม่ เติมอะไรบ้างทีต่ อ้ งการแทรกเข้าไปในโค้ดของโปรแกรม [TH03], [TH04], [TH05], [TH06]
Illustration:
Footnotes have been excluded. Each separate comment was assigned a sequential NBspecific name such that. [File 07]
Linguistic Specification: Note: Source Term: placeholder
REF: TR028
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: placeholder คือคากลางหรือสัญลักษณ์กลางทีถ่ ูกใช้ในกรณีทม่ี ี term หรือ value ทีร่ ะบุ
ความชัดเจนไม่ได้ [TH03], [TH04], [TH05], [TH06]
Illustration:
This is something you can easily prevent using structured document tags. Using these tags you
can create a document which is truly a placeholder for content and be safe of accidental
editing of layout. [File 32]
Linguistic Specification: Note: REF: TR029

Source Term: character
Thai Equivalent: อักขระ
Grammatical Category: noun
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Subject Field: Computer Programming
Definition: สัญลักษณ์ทใ่ี ช้เพื่อเป็นการแสดงถึงข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ภายในโดยต้องอิงจากมาตรฐานอย่างใด
อย่างหนึ่ง [TH03], [TH04], [TH05], [TH06]
Illustration:
In addition to an identifier for each language, OpenXML supports the naming of a character
set, a font family and a PANOSE value to aid the application in choosing an appropriate
substitute set of characters when local support is not present. [File 05]
Linguistic Specification: Note: Source Term: MathML
REF: TR030
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Computer Programming
Definition: MathML ย่อมาจาก Mathematical Markup Language ถูกแนะนาให้ใช้โดย W3C math
working group เพื่อใช้วางโครงสร้างและ content ต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวม mathematical
ให้เข้าสู่ World Wide Web documents ได้ [TH03], [TH07]
Illustration:
MathML is a W3C recommendation for the "inclusion of mathematical expressions in Web
pages" and "machine to machine communication" that has been around since about 1999. [File
02]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Document Format
REF: TR031
Thai Equivalent: รูปแบบเอกสาร
Grammatical Category: noun
Subject Field: Document Format
Features: นามสกุลของเอกสารดิจทิ ลั รูปแบบๆ ต่างๆ ทัง้ เอกสารทัวไป
่ สเปรดชีท สไลด์นาเสนองาน
ตลอดจนรูปแบบเอกสารชนิดทีเ่ ป็นภาพหรือ PDF [TH02]
Illustration:
Our competitors have targeted this one product mandating one document format over others
to harm Microsoft's profit stream. [File 01]
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Note: Source Term: File Format
REF: TR032
Thai Equivalent: รูปแบบไฟล์
Grammatical Category: noun
Subject Field: Document Format
Definition: รูปแบบของไฟล์ดจิ ทิ ลั โดยอาจจะเป็นเอกสาร สเปรดชีท สไลด์หรือไฟล์เสียงก็ได้ [TH02]
Illustration:
In 2000, Microsoft released an initial version of an XML based format for Excel which was
incorporated in Office XP, then in 2002 a new file format for MS Word followed. [File 01]
Linguistic Specification: Note: Source Term: XML Format
REF: TR033
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Document Format
Definition: รูปแบบของไฟล์ดจิ ทิ ลั ทีส่ ร้างบนโครงสร้างของ XML [TH03], [TH04]
Illustration:
ODF started out and was largely completed as an XML format specifically supporting
OpenOffice with a tight scope around that product. [File 04]
Linguistic Specification: Note: แนะนาให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมเพราะว่าปรากฎในตาราสอนการเขียนโปรแกรมมาก
Source Term: Binary File Format
REF: TR034
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Document Format
Definition: รูปแบบของไฟล์ดจิ ทิ ลั แบบสองขัว้ ทีใ่ ช้เป็นมาตรฐานก่อนหน้าทีจ่ ะเกิดการใช้งาน XML
format [TH03], [TH04]
Illustration:
Historically, these formats have been difficult for developers to work with natively, due to a lack
of publicly available information on, and royalty-free access to, the format specifications,
although Microsoft does offer a subset of these binary format specifications under a royalty free
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covenant not to sue. [File 01]
Linguistic Specification: Note: แนะนาให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมเพราะว่าปรากฎในตาราสอนการเขียนโปรแกรม มาก
Source Term: Open Packaging Conventions
REF: TR035
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Office Open XML
Definition: Open Packaging Conventions (OPC) คือโครงสร้างของ Microsoft Office 2007 ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลไฟลทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็น XML ให้อยูด่ ว้ ยและทาให้มขี นาดไฟล์ทถ่ี ูกบันทึกมีขนาดลดลง
[TH10], [TH11]
Illustration:
The Open Packaging Conventions specification defines the structure of Word 2007 documents
using the new file format. For more information about open packaging conventions, see the
Open Packaging Conventions also used by the XML Paper Specification. [File 49]
Linguistic Specification: (ABBR) OPC
Note: Source Term: Open XML
REF: TR036
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Office Open XML
Definition: รูปแบบไฟล์ทใ่ี ช้นาเสนอเอกสาร สเปรดชีท และสไลด์นาเสนองานต่างๆ ใน Microsoft
Office 2007 [TH11]
Illustration:
Massachusetts Senator Marc Pacheco says that the state will consider adopting Open XML as
well as OpenDocument, assuming Microsoft is able to make that format an open standard. [File
27]
Linguistic Specification: (SYN) OpenXML, OOXML, Office Open XML
Note: REF: TR037

Source Term: Open XML Specification
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
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Subject Field: Office Open XML
Definition: คุณสมบัตทิ เ่ี ป็นมาตรฐานและใช้งานได้โดยทีไ่ ม่มคี ่าลิขสิทธิ ์และได้รบั การรับรองโดย ECMA
และ ISO [TH10], [TH11]
Illustration:
This Office Open XML specification includes an example definition for all predefined DrawingML
shape. [File 07]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Open XML Standard
REF: TR038
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Document Format
Definition: มาตรฐานการใช้งานของเอกสารท่าสามารถทางานร่วมกันกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ ได้อย่าง
แพร่หลาย โดย Open XML standard คือชื่อเรียกหลังจากทีไ่ ดรับการรับรองจาก ECMA แล้ว [TH10],
[TH11]
Illustration:
Like the other markup languages defined within the Open XML standard, PresentationML
follows the Open Packaging Convention to separate the various elements which make up a
slide deck. [File 32]
Linguistic Specification: Note:
Source Term: Open XML File
REF: TR039
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Document Format
Definition: ไฟล์ดจิ ทิ ลั ทีส่ นับสนุนการเปิดใช้งานบนโครงสร้างของ Open XML [TH 10], [TH11]
Illustration:
This means that the Open XML spec is not dictating how this data is stored, and developers
can embed any one of the thousands of XML based business schema standards that exist in
the world today. In the example above, for the US, a developer might choose to embed the
HL7 schema into the Open XML file. [File 40]
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Note: Source Term: Open XML Format
REF: TR040
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Document Format
Definition: รูปแบบไฟล์ทส่ี นับสนุนการเปิดใช้งานโดย Open XML [TH10]
Illustration:
The first fruit of the recently announced Novell/Microsoft interoperability agreement arrived on
Dec. 4, with Novell's announcement that its version of the OpenOffice productivity suite will now
support the Microsoft Office Open XML format. [File 29]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Open XML Document
REF: TR041
Thai Equivalent: Open XML Document
Grammatical Category: noun
Subject Field: Document Format
Definition:เอกสารดิจทิ ลั ใดๆ ทีส่ นับสนุนการเปิดใช้งานโดย Open XML [TH10]
Illustration:
Moving forward from the old binary method of storing document content on the Microsoft Office
platform, the Open XML document markup standard has been introduced. [File 32]
Linguistic Specification: Note: Source Term: Interoperability
REF: TR042
Thai Equivalent: ความสามารถในการทางานร่วมกัน
Grammatical Category: noun
Subject Field: Interoperability
Definition: ความสามารถของเทคโนโลยีใดๆ ทีย่ อมให้สามารถเปิดใช้งานบนแพลตฟอร์มหลากหลาย
ประเภทจากหลายๆ บริษทั ได้เหมือนกัน interoperability นัน้ คือความสามารถในการใช้งานร่วมกันในแง่
ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [TH10], [TH08]
Context:
Historically, these formats have been difficult for developers to work with natively, due to a lack
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of publicly available information on, and royalty-free access to, the format specifications,
although Microsoft does offer a subset of these binary format specifications under a royalty free
covenant not to sue. Despite these difficulties, a level of support has been achieved, though full
interoperability has remained elusive. [File 01]
Linguistic Specification: Interop
Note: Source Term: compatibility
REF: TR043
Thai Equivalent: ความเข้ากันได้
Grammatical Category: noun
Subject Field: Interoperability
Definition: คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จะมีความสามารถในการรันบนแพลตฟอร์มมใดๆ ซึง่ หมายความว่ามี
compatibility กับระบบนัน้ ๆ ซึง่ หลายครัง้ การใช้ซอฟต์แวร์ทเ่ี ขียนโดยภาษาหนึ่งอาจจะไม่ compatible
กับระบบหนึ่งๆ ได้ [TH02]
Illustration:
Interoperability is another important aspect in the SOA implementations. The WS-I organization
has developed Basic Profile (BP) and Basic Security Profile (BSP) to enforce compatibility. [File
03]
Linguistic Specification: Note: Source Term: backward compatibility
REF: TR044
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Interoperability
Definition: การทีซ่ อฟต์แวร์หรือรูปแบบเอกสารเวอร์ชนั ใหม่กว่า สามารถนามาเปิดใช้งานในเวอร์ชนั ที่
เก่ากว่าได้ และเวอร์ชนั ใหม่กว่าสามารถเปิดไฟล์ทส่ี ร้างโดยเวอร์ ชนั ทีเ่ ก่ากว่าได้
Illustration:
As in any technology area, backward compatibility is a desirable feature, and Microsoft worked
with others in the industry to design and document the Ecma Office Open XML standard
("Open XML") to achieve this goal. [File 25]
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Source Term: accessibility
REF: TR045
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: Interoperability
Definition: คือการเข้าถึงโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ หรืออาจหมายถึงความพร้อมในการเปิดใช้งานของ
ซอฟต์แวร์กไ็ ด้ [TH10]
Illustration:
Important features supporting long-term document retention, preservation, and accessibility.
[File 04]
Linguistic Specification: Note: ทีป่ รึกษารับเชิญแนะนาว่า นิยมใช้คาอังกฤษมากกว่าเนื่องจากว่าการแปลออกมาเป็นภาษาไทย
บางครัง้ เยิน่ เย้อและไม่เข้าใจ
Source Term: standardize
REF: TR046
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: File Format Standard
Definition: กระบวนการในการสร้างมาตรฐานให้แก่รปู แบบเอกสาร อย่างเช่น HTML หรือ ASCII ซึง่
เป็นรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ทม่ี คี ุณสมบัตเิ ป็นกลางและสามารถใช้ได้รว่ มกันระหว่างองค์กรต่างๆ และ
จะต้องได้รบั การรัอบรองจากองค์กรมาตรฐานอย่างเช่น ISO
Illustration:
In 2004 governments and the European Union recommended to Microsoft that they publish and
standardize their XML Office formats through a standardization organization. Microsoft decided
in November 2005 to standardize the new version of their Microsoft Office XML format through
Ecma (renamed as Ecma Office Open XML). [File 01]
Linguistic Specification: Note: Source Term: document format standard
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: File Format Standard
Definition: มาตรฐานของการใช้งานรูปแบบเอกสารต่างๆ [TH10]
Illustration:
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REF: TR047

In 2006, another document format standard was ratified by the International Standards
Organization (ISO). Open Document Format (ODF) has its origins as the "Open Office XML
Format," ratified by OASIS as a document format standard in 2005. [File 04]
Linguistic Specification: Note: Source Term: ECMA Office Open XML
REF: TR048
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: File Format Standard
Definition: Open XML ทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก ECMA แล้ว [TH10]
Context:
The world is already full of examples of competing standards, even those that are intended to
fulfil similar design principles. In the document format space, Open Document Format, PDF/A,
UOF, HTML, and Ecma Office Open XML will all compete, regardless of whether one or all four
are ultimately ratified as ISO standards. [File 04]
Linguistic Specification: Note: -

Source Term: Open standard
REF: TR049
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: File Format Standard
Definition: มาตรฐานเอกสารแบบเปิดทีม่ โี ครงสร้างและคุณสมบัตทิ ่ีสามารถเข้ากันได้กบั เทคโนโลยีอ่นื ๆ
[TH 10]
Illustration:
The new open standard enables the continued use of billions of existing documents and
promotes document processing interoperability. [File 06]
Linguistic Specification: Note: ทีป่ รึกษารับเชิญแนะนาว่า นิยมใช้คาอังกฤษมากกว่าเนื่องจากว่าการแปลออกมาเป็นภาษาไทย
บางครัง้ เยิน่ เย้อและไม่เข้าใจ เพราะการแปลว่า “มาตรฐานเปิด” เพียงอย่างเดียวนัน้ ยังกินความไม่
เพียงพอ หากเทียบกับการใช้ภาษาอังกฤษแบบเดิม
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Source Term: Unicode
REF: TR050
Thai Equivalent: Grammatical Category: noun
Subject Field: File Format Standard
Definition: รหัสของตัวอักษรหรืออักขระต่างๆ ซึง่ มาตรฐานเอกสารอย่างเช่น Open XML จะต้อง
สนับสนุนการทางานของ Unicode จึงจะถือว่าเป็นมาตรฐานทีย่ อมรับได้จากสากล[TH01], [TH03],
[TH04]
Illustration:
Open XML Formats are based on the Unicode standard, and XML tags and schemas can be
“read” by any device that reads text. Information stored in the Open XML Formats can be read
or edited by any text editor or XML processor, regardless of the underlying storage method.
[File 20]
Linguistic Specification: Note: -
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ภาคผนวก จ
ดัชนี ค้นคาศัพท์
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ดัชนี ค้นคาศัพท์
Source Terms
A
accessibility
application
B
backward compatibility
binary File Format
C
character
comment
compatibility
competition
D
definition
deployment
document Format
document format standard
E
ECMA Office Open XML
element
entity
F
file Format
functionality
I
Infrastructure
Interoperability

Thai Equivalent

Extraction
Record

Terminological
Record

accessibility
โปรแกรมประยุกต์, แอพพลิเคชัน, แอป
พลิเคชัน

045
003

045
003

backward compatibility
Binary File Format

044
034

044
034

อักขระ
comment
ความเข้ากันได้
การแข่งขัน

029
027
043
007

029
027
043
007

คานิยาม
Deployment
รูปแบบเอกสาร
document format standard

024
012
031
047

024
012
031
047

ECMA Office Open XML
ส่วนย่อย
เอนทิตี

048
022
025

048
022
025

รูปแบบไฟล์
ฟงั ก์ชนั การทางาน

032
010

032
010

โครงสร้างพืน้ ฐาน
ความสามารถในการทางานร่วมกัน

001
042

001
042

Legacy

009

009

มาร์กอัป
ภาษามาร์กอัป
MathML
ย้ายข้อมูล

016
015
030
011

016
015
030
011

namespace

026

026

Open Document, OpenDocument

005

005

L

legacy
M
mark-up
mark-up Language
MathML
migrate
N
namespace
O
Open Document, OpenDocument
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Source Terms
Open Document Format,
OpenDocument, ODF
Open Packaging Conventions
Open Source
Open standard
Open XML, Open XML, OpenXML,
OOXML, Office Open XML
Open XML Document
Open XML File
Open XML Format
Open XML Specification
Open XML Standard
P
placeholder
platform
R
root element
S
scenario
schema
standardize
T
tag
template
U
unicode
X
XML
XML document
XML file
XML Format
XML-based

Thai Equivalent

Extraction
Record
006

Terminological
Record
006

035
004
049
036

035
004
049
036

041
039
040
037
038

041
039
040
037
038

placeholder
แพลตฟอร์ม

028
002

028
002

root element

023

023

Scenario
เค้าร่าง
standardize

008
014
046

008
014
046

Tag
แม่แบบ

017
013

017
013

Unicode

050

050

XML, เอ็กซ์เอ็มแอล
XML document
XML file
XML Format
XML-based

018
021
020
033
019

018
021
020
033
019

Open Document Format,
OpenDocument, ODF
Open Packaging Conventions, OPC
โอเพนซอร์ส
Open standard
Open XML, OpenXML, OOXML, Office
Open XML
Open XML Document
Open XML File
Open XML Format
Open XML Specification
Open XML Standard
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