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ค าน า 

1. ค าน าและความเป็นมา 

ชุดค ำศัพท์หลำยภำษำที่น ำเสนอนี้ เป็นผลจำกกำรสนับสนุนของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศ (สทอภ.) องค์กำรมหำชน) ในกำรให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ แปลและเรียบเรียงรำยกำรค ำศัพท์ 
จำกเอกสำร “ISO/TC211 Multi Lingual Glossary of Terms : MLGT ชุดที่ 3 (Release 3)” ที่กลุ่มบ ำรุงรักษำ
ค ำศัพท์  (Terminology Maintenance Group : TMG) ของคณะกรรมกำรวิชำกำรที่  211 ขององค์กำร
มำตรฐำนสำกล (ISO/TC211) ซึ่งได้จัดรวบรวมค ำศัพท์และค ำนิยำมด้ำนภูมิสำรสนเทศ ที่ใช้ในกำรพัฒนำ
มำตรฐำนเป็นภำษำอังกฤษ ให้เป็นภำษำไทย เพ่ือให้มีบันทึกว่ำ มีกำรบัญญัติศัพท์และกำรให้ค ำนิยำมที่ถูกต้อง 
อย่ำงมีระบบ และสอดคล้องในภำษำไทย เช่นเดียวกับที่มีอยู่ในภำษำต้นแบบคือภำษำอังกฤษ โดยกำรด ำเนินกำร
ตำมค ำแนะน ำของกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ของ ISO/TC211 นอกจำกนั้นผู้แปลและจัดท ำ ได้ศึกษำแนวทำง 
ของกำรบัญญัติศัพท์และในกำรให้ค ำนิยำมจำกหลำยแหล่งเท่ำที่จะมีและหำได้ เป็นต้นว่ำ พจนำนุกรมศัพท์บัญญัติ
ทำงวิชำกำรของรำชบัณฑิตยสภำ เอกสำรวิชำกำร และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เท่ำที่จะหำได้ ผลกำรแปลและ  
เรียบเรียงจะเป็นจุดตั้งต้นของกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุง ให้เป็นเอกสำรที่เป็นที่รู้จักและสำมำรถใช้เป็ นที่อ้ำงอิง 
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ พร้อมทั้งกำรน ำมำตรฐำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะและสภำพ 
ที่เป็นปกติต่อไป ซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดจำกกำรมีและกำรเรียนรู้ค ำศัพท์บัญญัติและค ำนิยำมของค ำศัพท์เหล่ำนี้  
จะได้กล่ำวต่อไปในเอกสำรนี้ 

2. หลักการของการก าหนดค าศัพท์ (ท าไมต้องก าหนดค าศัพท์) 

ผู้แปลได้มีกำรสื่อสำรกับกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ของ ISO/TC211 เกี่ยวกับหลักกำรและวิธีกำรก ำหนด
ค ำศัพท์และค ำนิยำมศัพท์เป็นกำรส่วนตัว ( Andrew Jones, personal communication, December 2015) 
พอสรุปย่อได้ดังต่อไปนี้ 

มนุษย์มีควำมต้องกำรภำษำที่มีพ้ืนฐำนเดียวกันเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับค ำศัพท์เพียงอย่ำงเดียวอำจไม่เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันได้ว่ำ กำรสื่อสำรดังกล่ำว  
จะมีประสิทธิภำพตำมควำมคำดหมำยได้ ค ำค ำหนึ่งอำจมีหลำยควำมหมำยได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหำ (context)  
ของเรื่องที่กล่ำวถึง เช่นเดียวกัน แนวคิดอย่ำงหนึ่ง (a concept) ก็สำมำรถอ้ำงถึงได้หลำยอย่ำง ซึ่งแต่ละอย่ำง 
จะส่งควำมหมำยของกำรสื่อสำรหรือระดับของกำรเน้นที่แตกต่ำงกันออกไป 

ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของภำษำสำมำรถส่งผลออกไปไกลกว่ำเรื่องของกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันเท่ำนั้น 
ในทุกสำขำของควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่ด้ำนวิศวกรรมไปจนถึงกำรปรุงหุงหำอำหำร ล้วนแล้วแต่มี  และใช้
ค ำศัพท์เฉพำะของตนเองทั้งนั้น ในกำรร่วมวงสนทนำเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้ร่วมสนทนำจ ำเป็นต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจทั้งในค ำศัพท์และเนื้อหำของเรื่องที่สนใจในวงสนทนำ กำรใช้ค ำอย่ำงหละหลวม (ตัวอย่ำงเช่น กำรสลับ
ใช้ค ำไปมำ ระหว่ำงสองค ำ ทั้งที่ควำมเป็นจริงแล้วค ำสองค ำนั้นมีควำมหมำยแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน) อำจท ำให้
เกิดผลที่ไม่เป็นที่ต้องกำรได้ ซึ่งไม่น่ำจะเกิดขึ้น 
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3. การก าหนดค าศัพท์ท าอย่างไร 

กำรพัฒนำชุดค ำศัพท์ที่น ำมำเป็น Multi Lingual Glossary of Terms (MLGT) นั้น คณะผู้ พัฒนำ 
ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในรำยละอียดของแนวคิด (concept) ว่ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งจะบ่งบอก 
ถึงลักษณะเฉพำะของเนื้อหำ ของสำขำหรือเรื่องที่เก่ียวข้องได้ 

แนวคิด หรือแนวควำมคิด (concepts) ไม่สำมำรถเกิดขึ้นและอยู่ได้อย่ำงโดดเดี่ยวหรือลอยๆ ในลักษณะ
เป็นหน่วยของควำมรู้เท่ำนั้น แต่มักจะมีควำมสัมพันธ์ เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอยู่เสมอ แนวคิดที่มีโครงสร้ำง  
ที่เป็นไปตำมควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ชื่อว่ำท ำให้เกิดระบบแนวคิด (concept system) ระบบแนวคิดแสดงถึง
โครงสร้ำงของแนวคิดของสำขำที่เกี่ยวข้อง กำรจ ำลองแบบแนวคิดต้องมีกำรตรวจตรำและกำรเปรียบเทียบเสมอ 
กระบวนกำรเปรียบเทียบจะช่วยให้หลีกเลี่ยงกำรเกิดช่องว่ำง หรือควำมเหลื่อมล้ ำหรือผิดพลำดไม่ให้เกิดขึ้น  
ในแบบจ ำลองควำมคิดนี้ 

กำรพิจำรณำและน ำค ำศัพท์เข้ำสู่ระบบใดๆ โดยเฉพำะในระบบ Multi Lingual Glossary of Terms นี้ 
ต้องมีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำมเกณฑ์สำมประเด็นพร้อมกันดังนี้ 

1. มีกำรระบุแนวควำมคิด (concept) ที่ชัดเจน ว่ำเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 
2. มีกำรก ำหนดค ำศัพท์ส ำหรับแนวคิดนั้น และ 
3. มีกำรจัดท ำค ำนิยำมค ำศัพท์ที่ก ำหนดขึ้นมำท่ีสำมำรถอธิบำยแนวควำมคิดได้อย่ำงชัดเจนไม่คลุมเคลือ 

ควำมคงเส้นคงวำของเกณฑ์ 3 ประกำรข้ำงต้นนั้น มีหลักกำร คือ 
ก. แต่ละแนวควำมคิดมีค ำศัพท์ได้เพียงค ำเดียว และในทำงกลับกัน แต่ละค ำศัพท์ใช้กับแนวควำมคิดได้

อย่ำงเดียว 
ข. แต่ละแนวควำมคิดมีค ำนิยำมได้ เ พียงค ำเดียว และในทำงกลับกัน ค ำนิยำมหนึ่ งค ำ ใช้ได้  

กับแนวควำมคิดเพียงหนึ่งเดียว 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กำรรวบรวม ศึกษำและแปลและเรียบเรียง ค ำศัพท์พร้อมค ำนิยำมให้เป็นภำษำไทยในครั้งนี้ คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์ ดังต่อไปนี้  

1) ได้ชุดค ำศัพท์พร้อมทั้งค ำนิยำม (ศัพท์บัญญัติ) พร้อมด้วยควำมหมำยหรือค ำนิยำมของศัพท์บัญญัติ 
ที่ ได้ จำกมำตรฐำน ISO/TC211 ต่ ำ งๆที่ ร วบรวมไว้ เป็นภำษำอังกฤษโดย Terminology 
Maintenance Group: TMG ให้เป็นภำษำไทย 

2) เป็นพ้ืนฐำนของกำรน ำมำซึ่งควำมสอดคล้องและควำมเชื่อมโยงของค ำศัพท์ภำษำไทย โดยเฉพำะ 
ที่เกี่ยวกับงำนมำตรฐำนของ ISO/TC211 ซึ่งประเทศไทยจะต้องท ำกำรศึกษำมำตรฐำนตำม 
ISO/TC211 ต่อไป 

3) ท ำให้กำรขับเคลื่อนโครงสร้ำงพื้นฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ (NSDI) เป็นไปได้ง่ำยขึ้น 

4) ท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำโครงกำร Multi-Lingual Glossary of Terms ของ ISO/TC211 
และมีโอกำศลงทะเบียน ค ำศัพท์และค ำนิยำมภำษำไทย เพ่ือน ำขึ้น ISO/TC211 Website ร่วมกับ
ภำษำอ่ืนๆ ของประเทศท่ีร่วมโครงกำรนี้ด้วย 

5) เป็นจุดเริ่มต้นของกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นเอกสำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำรในเรื่องค ำศัพท์และค ำนิยำม 
ที่สำมำรถใช้ประกอบกำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ และจะเป็นเอกสำรเผยแพร่ในกิจกรรม 
Outreach ของกลุ่มพัฒนำ NSDI ได้ต่อไป 



 

ค 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงกำรแปลและเรียบเรียงรำยกำรค ำศัพท์หลำยภำษำ (Multi-Lingual Glossary of Terms) ซึ่งจัดท ำไว้
โดยคณะกรรมกำรวิชำกำรที่ 211 ขององค์กำรมำตรฐำนสำกล (ISO/TC211) ที่อยู่ในภำษำอังกฤษ ให้เป็น
ภำษำไทยนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยควำมคิดริเริ่มและมองเห็นกำรไกล พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ: สทอภ. (องค์กำรมหำชน) ผู้ศึกษำขอแสดงควำมขอบคุณ สทอภ.และ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ให้ค ำแนะน ำในกระบวนกำรที่ส ำคัญพร้อมทั้งให้ควำมสะดวกเป็นอย่ำงดีมำ ณ ที่นี ้

ในขณะเดียวกัน ส่วนหนึ่งของควำมพยำยำมในกำรด ำเนินกำรแปลและเรียบเรียงนี้ ส ำเร็จลงได้ด้วยกำรมี
ส่วนร่วมของ นำงสำวธีรญำ อุทธำ นิสิตปริญญำเอก คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ซึ่งได้ร่วม  
ในกำรแปล และกำรแปลงรูปแบบของเอกสำรผลลัพท์ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด ผู้ศึกษำขอขอบคุณมำด้วยเช่นกัน 

 
  



 

ง 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำ แปลและเรียบเรียงค ำศัพท์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้ำ รวบรวมรำยกำรค ำศัพท์และค ำนิยำม
ค ำศัพท์ที่ จั ดท ำ ไว้ ในอภิ ธ ำนศัพท์  Glossary of Terms) โดยกลุ่ มบ ำ รุ ง รั กษำค ำศัพท์  (Terminology 
Maintenance Group: TMG) ของคณะกรรมกำรวิชำกำรที่ 211 ขององค์กำรมำตรฐำนสำกล (ISO/TC211)  
เพ่ือท ำกำรแปลและเรียบเรียงให้เป็นชุดค ำศัพท์ และค ำนิยำมเป็นภำษำไทย ตำมค ำเชิญชวนของ ISO/TC211  
เพ่ือน ำผลกำรแปลเข้ำไปสู่ขั้นตอนต่อไปที่ตัวแทนที่เป็นทำงกำรของประเทศจะน ำไปรวมไว้ในท ำเนียบค ำศัพท์ 
ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms ต่อไป 

กระบวนกำรแปลและเรียบเรียงด ำเนินไปตำมค ำแนะน ำของกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (Terminology 
Maintenance Group: TMG) ในเอกสำรสำมอย่ำง คือ (1) เป็นเอกสำร “MS Excel workbook: Terminology 
Template – Release 3 Terms” มี spreadsheet สองอย่ำงคือ English Spreadsheet  และ Non-English 
Spreadsheet พร้อมทั้งค ำศัพท์ จ ำนวน 252 ค ำ เรียงตำมอักษรโรมัน (A-Z); (2) เป็นเอกสำร MS Word 
“Terminology Template Guideline”. เพ่ือกำรกรอก spreadsheet; และ (3) เป็นคู่มือปฏิบัติกำร ชื่อว่ำ 
“ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms – Operating Instructions (Vers 3.0 -2014-11-29”. 

ผลกำรศึกษำ แปลและเรียบเรียง ท ำให้ได้เอกสำรแปลฉบับบภำษำไทย เคียงคู่กับฉบับภำษำอังกฤษ 
ที่ใช้เป็นต้นแบบในกำรแปล เป็นจ ำนวนค ำศัพท์ 252 ค ำ 

ประสบกำรจำกกำรศึกษำ แปลและเรียบเรียงค ำศัพท์นี้ท ำให้มีควำมรู้ ไม่เฉพำะแต่ค ำศัพท์เท่ำนั้น  
แต่ยังท ำให้รู้เกี่ยวกับมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องได้บ้ำง  ท ำให้มีแนวควำมคิดว่ำ ถ้ำมีชุดกำรแปลค ำศัพท์เป็นภำษำไทย
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือเผยแพร่ให้นักวิชำกำรหรือกลุ่มผู้สนใจในวงกว้ำงจะเกิดประโยชน์มำก 

กำรศึกษำนี้น ำมำซึ่งข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ (1) ท ำกำรศึกษำและแปลค ำศัท์จำก Release 1 ที่ยังไม่ได้แปล 
เพ่ือให้ครบ 3 ชุดที่ออกมำถึงขณะนี้ ก่อนที่ Release ใหม่จะออกมำ, (2) ท ำกำรศึกษำมำตรฐำนที่เกี่ยวกับค ำศัพท์ 
(Terminology) เช่น  ISO 19135, ISO 19146 เป็นต้น  และ  ร่ วมศึกษำอย่ ำงจริ งจั ง ใน  New Work Item  
ของ Terminology และ (4) รวบรวมผลกำรแปลและศึกษำตำม (1) - (3) ข้ำงบน เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นค ำศัพท์
หลำยภำษำ เพ่ือน ำขึ้นเว็บของ ISO/TC211 และจัดให้อยู่ในชุดข้อมูลทำงวิชำกำรของกลุ่มพัฒนำ NSDI เพ่ือน ำไป
เผยแพร่สู่นักวิชำกำรและผู้สนใจในวงกำรเชิงพ้ืนที่ ในกิจกรรม Outreach ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการ เหตุผล ความส าคัญและความป็นมาของค าศัพท์ด้านมาตรฐาน 
ปัจจุบันนี้ มีกำรใช้ภูมิสำรสนเทศ เพ่ือกำรพัฒนำและ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ในทุกด้ำน ทุกสำขำ  

และทุกภำคส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ กำรมีมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศมีควำมจ ำเป็นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  กำรใช ้
ภูมิสำรสนเทศ และกำรพัฒนำมำตรฐำนในระยะแรกๆ เป็นไปในลักษณะเฉพำะตัว แบบต่ำงคนต่ำงพัฒนำ  
ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นทั่วไปและทั่วโลก แต่จำกประสบกำรและควำมล้มเหลวที่ผ่ำนมำ ท ำให้หลำยประเทศ
ตระหนักว่ำ กำรพัฒนำภูมิสำรสนเทศ กำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศ และกำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ  
ต้องด ำเนินไปในลักษณะบูรณำกำรแบบองค์รวมของทุกภำคส่วน และหลำยระดับ ซึ่งเป็นที่มำของ “กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ : National Spatial Data Infrastructure (NSDI)” และได้มีกำร
พัฒนำ NSDI กันเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตำมหลักกำร แนวคิด และองค์ประกอบที่แทบจะเรียกได้ว่ำเป็นสำกลไปแล้ว 
ควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำของแต่ละประเทศแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบำยด้ำนภูมิสำรสนเทศของแต่ละ
ประเทศ กำรเห็นควำมส ำคัญของภูมิสำรสนเทศ ทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำ และควำมร่วมมือขององค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ มำเป็นเวลำนำนแล้ว 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (สทอภ.) และส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
(สมอ.) ได้ร่วมมือกันในกำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ และได้ผลในระดับหนึ่งคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศ
แห่งชำติ (กภช.) ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีมีส่วนสนับสนุนกำรพัฒนำภูมิสำรสนเทศกำรมีและกำรใช้
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่องเรื่อยมำ 

ปัจจุบันประเทศไทยได้หันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ NSDI เช่นเดียวกับประเทศส่วนมำกในโลก  
และขณะนี้นี้ประเทศไทยอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพ่ือกำรขับเคลื่อน NSDI อย่ำงจริงจัง และในกำรขับเคลื่อน
ดังกล่ำว ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (สทอภ.) ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ (กภช.) ท ำหน้ำที่เป็นแกนน ำ ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน NSDI 
ดังกล่ำว โดยเน้นกำรขับเคลื่อน 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) กำรพัฒนำข้อมูลฐำน (Base data ) , (2)  
กำรพัฒนำชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พ้ืนฐำน (Fundamental Geographic Data Set: FGDC), (3) กำรพัฒนำมำตรฐำน
ภูมิสำรสน (Geographic Information Standards), (4) กำรพัฒนำระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศ 
ผ่ ำนเว็ป ระดับชำติ  (NSDI Portal/ Spatial Data Clearinghouse), และ (5) กำรสร้ ำงควำมพร้อมด้ำน 
ภูมิสำรสนเทศ (Capacity Building) จะเห็นได้ว่ำองค์ประกอบอย่ำงหนึ่งของ NSDI คือมำตรฐำน (standard)  
ถือได้ว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญ และมีอยู่ในกิจกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จในทุกเรื่อง มำตรฐำนส่งเสริม 
กำรท ำงำนร่วมกันได้ (interoperability) ในทุกระดับ 

กำรพัฒนำมำตรฐำนให้มีควำมสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้เป็นวัตถุประสงค์ของผู้พัฒนำมำตรฐำนโดยทั่วไป 
เพรำะผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องมีอยู่ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชำติ ระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ  
กำรพัฒนำมำตรฐำนในตัวเองนั้นก็มีควำมสลับซับซ้อน และยุ่งยำกอยู่แล้ว ค ำส ำคัญและควำมหมำยของค ำส ำคัญ
ของมำตรฐำนแต่ละมำตรฐำน มีควำมส ำคัญที่จะต้องได้รับกำรติดตำมและเก็บรักษำให้มีควำมคงเส้นคงวำ 
และมีควำมสอดคล้อง ค ำส ำคัญหรือค ำศัพท์ พร้อมควำมหมำยหรือค ำนิยำม มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นที่จะต้องมี
กำรรวบรวมไว้อย่ำงมีควำมถูกต้อง สอดคล้อง และคงเส้นคงวำ ค ำศัพทแ์ละควำมหมำยที่ถูกต้องมีควำมส ำคัญมำก 
เพรำะจะท ำให้ผู้อ่ำนหลำยระดับมีควำมเห็นตรงกัน ท ำให้ไม่ตีควำมหมำยผิดไป เพรำะแม้แต่ค ำค ำเดียวกั น 
อำจมีควำมหมำยแตกต่ำงกันได้ ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ ลักษณะกำรใช้งำน และประสบกำรของผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง  
กำรบัญญัติศัพท์ หรือกำรให้ค ำนิยำมหรือค ำจ ำกัดควำมที่ถูกต้อง คงเส้นคงวำ และเป็นเอกภำพและเป็นที่ยอมรับ
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โดยทั่วไปจึงมีควำมส ำคัญมำก กำรตีควำมหมำยผิดพลำด อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงคำดไม่ถึงได้ ดังนั้น 
ในประเทศต่ำงๆจึงได้พยำยำมจัดท ำพจนำนุกรมค ำศัพท์ในสำขำต่ำงๆขึ้นมำ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นบรรทัดฐำน  
ในกำรน ำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ รวมทั้งค ำศัพท์ด้ำนมำตรฐำน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้  
เป็นอันมำก เนื่องจำกมำตรฐำนเป็นเอกสำรที่มีกำรยอมรับและน ำไปปฏิบัติโดยกลุ่มผู้ใช้เป็นจ ำนวนมำก  
เพ่ือวัตถุประสงค์ให้มีควำมสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ ระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้ที่หลำกหลำย หำกมีกำรแปลตีควำมค ำศัพท์
ไม่ตรงกันแล้ว ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันได้ก็จะไม่เกิดขึ้น 

ด้วยควำมส ำคัญของค ำศัพท์พร้อมทั้งค ำนิยำมและควำมหมำยทำงเทคนิค (Technical Terms and 
Definitions) ดังกล่ำว ประเทศต่ำงๆในโลกต่ำงก็มีองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้กัน ซึ่งจะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบำย
และควำมพร้อมของแต่ละประเทศ ส ำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทรำบกันโดยทั่วไปว่ำ ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
เป็นองค์กรที่ เป็นทำงกำรในกำรบัญญัติศัพท์และค ำนิยำมที่สอดคล้องในสำขำต่ำงๆ และเป็นที่ยอมรับ 
ในกำรน ำไปใช้และอ้ำงอิงในด้ำนต่ำงๆมำกมำย กำรบัญญัติศัพท์และค ำนิยำมศัพท์หรือควำมหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำมีกระบวนกำรที่เป็นระบบและขั้นตอน โดยคณะกรรมกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
อย่ำงเป็นทำงกำร จนได้รับควำมเห็นชอบขั้นสุดท้ำยจึงตีพิมพ์ออกสู่สำธำรณะ 

ปัจจุบัน ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้เริ่มกำรบัญญัติศัพท์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์จำกแหล่งที่เป็น
ภำษำสำกล (ภำษำอังกฤษ) ให้เป็นภำษำไทยมำได้ระยะเวลำหนึ่งแล้วและก ำลังอยู่ระหว่ำงควำมคืบหน้ำไปด้วยดี 
โดยทั่วไปค ำศัพท์ที่เกี่วกับมำตรภูมิสำรสนเทศนั้นยังไม่มีกำรบัญญัติเป็นภำษำไทยพร้อมค ำนิยำมหรือควำมหมำย
มำก่อน หรือถ้ำมีอำจตรงหรือไม่ตรงกับค ำแปลในภำษำอังกฤษของ ISO/TC211 ค ำที่มีมำก่อนหน้ำนี้ 
ในพจนำนุกรมของหลำยส ำนักพิมพ์ แต่มีควำมหมำยต่ำงกัน ในกรณีนี้ผู้ใช้ก็มีปัญหำ อำจหันมำเทียบเคียงหรือ
อ้ำงอิงกับค ำศัพท์ที่บัญญัติและให้ค ำนิยำมไว้โดยส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้บ้ำงเท่ำนั้น (ถ้ำมี) ดังนั้นเกี่ยวกับ
ค ำศัพท์และควำมหมำยด้ำนมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนั้น ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms จึงเป็น
แหล่งค ำศัพท์ทีค่วรได้รับควำมส ำคัญและติดตำม 

ตำมที่ได้กล่ำวมำในเบื้องต้นว่ำประเทศไทยก ำลังด ำเนินกำรขับ เคลื่อนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ภูมิสำรสนเทศของชำติ (NSDI) ซึ่งมีเรื่องกำรมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศเป็นหนึ่ งในองค์ประกอบที่ส ำคัญ 
ของกำรพัฒนำดังกล่ำว ประกอบกับประเทศไทยเป็นสมำชิกประเภทร่วมพัฒนำ (Participating Member:  
P-Member) ของคณะกรรมกำรวิชำกำรที่ 211 ขององค์กำรมำตรฐำนสำกล (ISO/TC211) และได้ร่วมในกำร
พัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศดังกล่ำวในฐำนะประเทศสมำชิก (Member Country: MB หรือ National Body: 
NB) มำเป็นเวลำหลำยปี และมีนโยบำยที่จะพัฒนำมำตรฐำนของประเทศตำมแบบของ ISO/TC211 โดยมี
ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ) เป็นองค์กรกลำงอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรประกำศมำตรฐำน 
ของชำติ และส ำนักงำนพัฒนำเทคโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (สทอภ.) เป็นองค์กรกลำงพัฒนำมำตรฐำนกลำง
ด้ำนภูมิสำรสนเทศของชำติ โดยมีคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ (กภช.) เป็นองค์กรที่ให้กำรสนับสนุน 
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนดังกล่ำวนี้ ประกอบกับกำรที่ สมอ. และสทอภ. ได้มีข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกันด้วย ท ำให้กำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศตำมแบบ ISO/TC211 เป็นเรื่องที่ต้อง
ด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมสมัย และทันต่อควำมต้องกำร (timely manner) ของกลุ่มผู้พัฒนำและใช้ภูมิสำรสนเทศ 
ให้ดีที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ 

ในกำรด ำเนินกำรของ ISO/TC211 นั้น นอกจำกคณะท ำงำน (Working Group), คณะกรรมกำร 
(Committee) และอนุ ก ร รม ก ำ ร  (Sub-committee), Project Team (PT), Editing Committee (EC) ,                
และอ่ืนๆในกำรพัฒนำมำตรฐำนโดยตรงแล้ว ยังมีกลุ่มงำน/คณะท ำงำนที่ช่วยเสริมให้กำรพัฒนำมำตรฐำนเป็นไป
อย่ำงมั่นคงขึ้นอีก เป็นต้นว่ำ กลุ่มที่ปรึกษำกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ (Advisory Group on Outreach) ,               
กลุ่มที่ปรึกษำด้ำนยุทธศำสตร์  (Advisory Group on Strategy) , กลุ่มจัดกำรและรักษำควำมสอดคล้อง 
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(Harmonized Model Maintenance Group: HMMG) , กลุ่มบ ำรุงรักษำโปรแกรม (Program Maintenance 
Group: PMG) , กลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance Group: TMG), และอ่ืนๆ เป็นต้น  

สืบเนื่องมำจำกกำรที่ ISO/TC211 ได้จัดท ำมำตรฐำนค ำศัพท์ (Terminology) ตำมเอกสำร ISO DTS 19104 ได้
น ำเอำค ำศัพท์ต่ำงๆจำกมำตรฐำนที่พัฒนำโดย ISO/TC211 มำรวบรวมและให้ค ำนิยำมหรือควำมหมำยของ              
แต่ละค ำศัพท์เอำไว้ เป็น Glossary of Terms เพ่ือให้ค ำศัพท์ที่ส ำคัญได้รับกำรบัญญัติและให้ค ำนิยำมอย่ำงถูกต้อง
และคงเส้นคงวำ เพ่ือเผยแพร่ออกไปเพ่ือกำรน ำไปใช้โดยกลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง โดยที่เมื่อเริ่มต้นมีเพียงค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษอย่ำงเดียว แต่ต่อมำให้มีกำรเพ่ิมให้มีหลำยภำษำขึ้นไป และได้จัดตั้งกลุ่มข้ึนมำเพ่ือบ ำรุงรักษำค ำศัพท์
ขึ้น เรียกว่ำ Terminology Maintenance Group: TMG. 

Mr. Andrew Jones ช ำ ว ออส เ ต ร เ ลี ย  ไ ด้ รั บ เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น ผู้ น ำ ใ น ก ำ ร ป ร ะชุ ม  (Convener)                           
ของ Terminology Maintenance Group: TMG มำตั้งแต่ต้น ได้ด ำเนินกำรรวบรวมค ำศัพท์ที่มีอยู่ในมำตรฐำน
ต่ำงๆที่ ISO/TC211 พัฒนำขึ้นมำให้อยู่ใน Microsoft Spread sheet เพ่ือกำรเข้ำถึงในกำรจัดท ำค ำศัพท์หลำย
ภำษำของประเทศสมำชิก โดยน ำค ำศัพท์ที่ส ำคัญมำให้ค ำนิยำมหรือควำมหมำยเป็นภำษำอังกฤษ เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้ประเทศสมำชิกน ำไปแปลและจัดท ำเป็นภำษำของแต่ละประเทศ กำรส่งเสริมและชักชวนให้ประเทศสมำชิก  
เข้ำร่วมจัดท ำเป็นค ำศัพท์หลำยภำษำ (Multi-Lingual Glossary of Terms) ได้รับควำมสนใจจำกประเทศสมำชิก
เป็นอย่ำงดี และมีประเทศท่ีเข้ำร่วมแล้วหลำยประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และสำธำรณรัฐเกำหลี และประเทศอ่ืนๆ อีก
หลำยประเทศ แต่ประเทศไทย ยังไม่ ได้ เข้ำร่วมอย่ำงเป็นทำงกำร กำรเข้ำร่วมในโครงกำรค ำศัพท์ 
หลำยภำษำ เป็นกำรแสดงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ในฐำนะที่ประเทศไทยเป็นสมำชิกประเภทร่วมพัฒนำ 
(Participating Member: P-Member) จึงเป็นที่มำของกำรจัดท ำค ำศัพท์ของมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้และด ำเนินกำร
โดย ISO/TC211 ในภำษำอังกฤษให้เป็นภำษำไทยในครั้งนี้ ตำมควำมต้องกำรของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ (สทอภ.) ผู้ให้ด ำเนินกำรศึกษำในครั้งนี้ 

กำรพัฒนำมำตรฐำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์ของประเทศไทยนั้น ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศ (สทอภ.) เป็นแกนน ำในกำรพัฒนำนี้ร่วมกับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ใช้ข้อมูล และ
ผู้พัฒนำมำตรฐำน และได้มีควำมเห็นสอดคล้องกันในกำรที่จะพัฒนำมำตรฐำนตำมแบบกำรพัฒนำมำตรฐำน
นำนำชำติ (มำตรฐำนสำกล) ที่คณะกรรมกำรวิชำกำรที่ 211 ขององค์กำรพัฒนำมำตรฐำนนำนำชำติ (Technical 
Committee 211 of the International Standards Organization หรืออีกอย่ำงหนึ่งเรียกว่ำ International 
Organization for Standardization (ISO)) เป็นผู้พัฒนำขึ้นมำ ซึ่งมีมำตรฐำนที่ประกำศใช้แล้วเป็นจ ำนวนมำก 
และมำตรฐำนเป็นจ ำนวนมำกเหล่ำนั้น มีควำมเหมำะสมที่จะน ำมำปฏิบัติในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำกเช่นกัน 
แต่มำตรฐำนดังกล่ำวมีควำมซับซ้อนและเข้ำใจยำก ประกอบกับจ ำนวนผู้รู้และผู้มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับมำตรฐำน
นั้นยังมีน้อยมำก และภำษำที่ใช้ในแต่ละมำตรฐำนก็เป็นภำษำสำกล (ภำษำอังกฤษ) ยิ่งท ำให้มำตรฐำนที่ถือว่ำยำก
อยู่แล้ว มีควำมยำกยิ่งข้ึน 

ด้วยเหตุนี้ สทอภ. จึงได้จัดให้มีกำรจ้ำงสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆท ำกำรศึกษำและจัดท ำคู่มือมำตรฐำนเป็น
ภำษำไทย จำกภำษำเดิมที่ใช้คือภำษำอังกฤษ เพ่ือให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ง่ำยขึ้นส ำหรับคนทั่วไป ประสบกำรณ์
ที่ผ่ำนมำ สทอภ. พบว่ำ มีประเด็นของกำรน ำเสนอค ำนิยำม หรือควำมหมำยของค ำศัพท์ทำงเทคนิค (Technical 
Terms and Definitions) ที่ปรำกฎในเอกสำรมำตรฐำนแต่ละเรื่องนั้น ผู้ศึกษำวิจัยประสบปัญหำในกำรน ำเสนอ
ค ำนิยำมหรือควำมหมำยของค ำศัพท์ด้วยเหตุผลหลำยประกำร เป็นต้นว่ำค ำศัพท์ในเอกสำรมำตรฐำนส่วนมำก 
ยังไม่มีกำรแปล หรือนิยำมควำมหมำยในภำษำไทยอย่ำงเป็นทำงกำร ค ำศัพท์บำงค ำมีกำรแปลและนิยำม
ควำมหมำยเป็นภำษำไทยแล้วโดยส ำนักงำรรำชบัณฑิตสภำ หรือมีกำรจัดท ำไว้ในพจนำนุกรมของบำงหน่วยงำน 
แต่กำรแปลค ำศัพท์หรือกำรนิยำมควำมหมำยของศัพท์นั้นๆ บำงครั้งไม่สอดคล้องและตรงกับควำมหมำยที่ใช้ 
ในมำตรฐำนของ ISO/TC211 ท ำให้กำรจัดท ำอภิธำนศัพท์ (Glossary) ของมำตรฐำนที่ท ำกำรศึกษำยังมีประเด็น 
ที่ต้องน ำมำพิจำรณำแก้ไขร่วมกัน เพ่ือให้เกิดควำมเป็นหนึ่งเดียวของศัพท์ตำมมำตรฐำนของ ISO/TC211 
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ประกอบกับในขณะนี้ทำง ISO/TC211 โดยกลุ่ม Terminology Maintenance Group ได้ประสำนและ
ชักชวนให้ประเทศสมำชิกได้จัดท ำกำรแปลมำตรฐำนจำกภำษำอังกฤษให้เป็นภำษำของประเทศสมำชิก 
ตำมนโยบำยกำรจัดท ำ Multi-Lingual Glossary of Terms หรือค ำศัพท์หลำยภำษำ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์และ
เป็นบรรทัดฐำนของแต่ละประเทศในกำรพัฒนำมำตรฐำนของตนเองให้มีควำมคงเส้นคงวำต่อไป โดยเฉพำะ
ประเทศที่น ำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศที่พัฒนำโดยคณะกรรมกำรวิขำกำรที่ 211 ขององค์กำรมำตรฐำนนำนำชำติ 
(สำกล) (ISO/TC211) ไปปฏิบัติไม่ ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตำม ดังนั้นเพ่ือให้งำนกำรศึกษำมำตรฐำนของ
ประเทศไทย มีบรรทัดฐำนและเป็นไปในทำงเดียวกัน สทอภ. จึงก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรในกำรศึกษำและ
รวบรวมข้อมูลด้ำน Terminology ของมำตรฐำน ISO/TC211 เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำ และเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำเข้ำร่วม เพ่ือก ำหนดสำระที่เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำไทยในงำนมำตรฐำนของ ISO/TC211 ต่อไป 
ซึ่งเป็นที่มำของโครงกำรกำรแปลค ำศัพท์หลำยภำษำ (Multi-Lingual Glossary of Terms) นี้ 
1.2 วัตถุประสงค ์

เพ่ือรวบรวม ศึกษำ และแปลค ำศัพท์และค ำนิยำม หรือควำมหมำยของค ำที่เสนอไว้เป็นภำษำอังกฤษ  
โดยกลุ่ม Terminology Maintenance Group : TMG ให้เป็นภำษำไทย พร้อมทั้งจัดพิมพ์รวบรวมน ำเสนอ  
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ตำมข้อก ำหนด 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กำรรวบรวม ศึกษำและแปลและเรียบเรียง ค ำศัพท์พร้อมค ำนิยำมให้เป็นภำษำไทยในครั้งนี้ คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์ ดังต่อไปนี้  

1) ได้ชุดค ำศัพท์พร้อมทั้งค ำนิยำม (ศัพท์บัญญัติ) พร้อมด้วยควำมหมำยหรือค ำนิยำมของศัพท์บัญญัติที่ได้
จำกมำตรฐำน ISO/TC211 ต่ำงๆที่รวบรวมไว้เป็นภำษำอังกฤษโดย Terminology Maintenance 
Group: TMG ให้เป็นภำษำไทย 

2) เป็นพ้ืนฐำนของกำรน ำมำซึ่งควำมสอดคล้องและควำมเชื่อมโยงของค ำศัพท์ภำษำไทย โดยเฉพำะ 
ที่ เกี่ยวกับงำนมำตรฐำนของ ISO/TC211 ซึ่งประเทศไทยจะต้องท ำกำรศึกษำมำตรฐำนตำม 
ISO/TC211 ต่อไป 

3) ท ำให้กำรขับเคลื่อนโครงสร้ำงพื้นฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ เป็นไปได้ง่ำยขึ้น 
4) ท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำโครงกำร Multi-Lingual Glossary of Terms ของ ISO/TC211 

และมีโอกำศลงทะเบียน ค ำศัพท์และค ำนิยำมภำษำไทย เพ่ือน ำขึ้น ISO/TC211 Website ร่วมกับ
ภำษำอ่ืนๆ ของประเทศท่ีร่วมโครงกำรนี้ด้วย 

5) เป็นจุดเริ่มต้นของกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นเอกสำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำรในเรื่องค ำศัพท์และค ำนิยำม 
ที่สำมำรถใช้ประกอบกำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ และจะเป็นเอกสำรเผยแพร่ในกิจกรรม 
Outreach ของกลุ่มพัฒนำ NSDI ได้ต่อไป 

1.4. ขอบเขตและข้อจ าดัดของการศึกษา/แปล 
1.4.1 ขอบเขต 

ท ำกำรส ำรวจ แปล และเรียบเรียงค ำศัพท์ที่น ำมำจำกเอกสำรมำตรฐำน ISO/TC211 เรื่อง Multi-Lingual Glossary 
of Terms (MLGT)โดยกลุ่มจัดกำรและบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance Group: TMG) ฉบับ
ล่ำสุดของ ISO/TC211 ที่มีกำรเผยแพร่ในขณะที่อยู่ในช่วงกำรด ำเนินโครงกำร 
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หมายเหตุ 
ในช่วงของกำรด ำเนินโครงกำร มีเอกสำรออกมำเผยแพร่ เป็นชุดที่ 3 (ISO/TC211 Multi-Lingual 

Glossary of Terms, Release 3 Terminology Records) ประกอบด้วยค ำศัพท์ 252 ค ำศัพท์ เป็นค ำศัพท์ที่
รวบรวมมำจำกมำตรฐำนที่พัฒนำโดย ISO/TC211 ในช่วงเวลำระหว่ำง 2011-07-04 และ 2014-11-01. ใน 
Release 3 นี้ มีเฉพำะศัพท์ภำษำอังกฤษ ประเทศสมำชิกจึงได้รับกำรเชิญชวนให้เข้ำร่วมกำรแปลค ำศัพท์เป็น
ภำษำของแต่ละประเทศสมำชิก 

งำนแปลค ำศัพท์ในลักษณะนี้ทำงสทอภ.ได้มีกำรให้ด ำเนินกำรแปลไปก่อนหน้ำนี้แล้วหนึ่งครั้ง เป็นกำร
แปลค ำศัพท์ ชุ ดที่  2 (ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms, Release 2 Terminology Records) 
ประกอบด้วยค ำศัพท์ 205 ค ำศัพท์ เป็นค ำศัพท์ที่รวบรวมมำจำกมำตรฐำนที่พัฒนำโดย ISO/TC211 ในช่วงเวลำ
ระหว่ำง 2007-10-07 และ 2011-07-04. 

ส่วน ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms Release 1 นั้นมี 479 ค ำศัพท์ ที่ได้เลือกมำจำก
มำตรฐำนต่ำงๆของ ISO/TC211 ที่ได้พัฒนำมำก่อนปี 2007 ตั้งแต่เริ่มเผยแพร่ Release 1 มี 10 ประเทศสมำชิก
ได้ร่วมท ำกำรแปลค ำศัพท์เป็นภำษำของแต่ละประเทศ ส ำหรับประเทศไทยยังไม่ได้ท ำกำรแปลค ำศัพท์จำก 
Release 1 เนื่องจำกแต่ละครั้งที่ด ำเนินกำรแปลเป็นช่วงที่มี Release 2 และ Release 3 ออกมำพอดีในแต่ละ
ช่วง เมื่อกำรแปลครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย คำดว่ำสทอภ. คงจะให้มีกำรแปลค ำศัพท์ใน Release 1 ต่อไป ขณะที่ยังไม่
มี Release 4 ออกมำ  

ดังนั้น กำรแปลครั้งนี้เป็นกำรแปล Release 3 ซึ่งมี 252 ค ำศัพท ์
 

1.4.2 ข้อจ ากัด 
ในกำรแปลครั้งนี้เป็นกำรแปลจำกเอกสำรโดยตรง และอำจไม่มีโอกำสได้สื่อสำรกับ TMG หรือผู้ที่รับผิดชอบ

โดยตรง หำกมีปัญหำหรือข้อสงสัยที่ไม่อำจหำค ำตอบได้ ซึ่งอำจเป็นหรือไม่เป็นข้อจ ำกัดก็ได้ 
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บทที่ 2 
การทบทวนความเป็นมาของกลุ่มบ ารุงรักษาค าศัพท์ (TMG)  

และการพัฒนาสู่รายการค าศัพท์หลายภาษา (Multi-Lingual Glossary of Terms: MLGT) 

2.1 ค าน า 
เนื้อหำที่ปรำกฏในส่วนต่อไปของบทนี้ ผู้ศึกษำได้ทบทวนและรวบรวมไว้ในกำรศึกษำ/กำรแปล ค ำศัพท์ 

ใน Release 2 ซึ่งถือว่ำเป็นครั้งแรกของกำรศึกษำในเรื่องกำรแปลค ำศัพท์หลำยภำษำ (MLGT) ของประเทศไทย 
สิ่งที่ไดท้บทวนและรวบรวมไว้ สะท้อนให้เห็นควำมพยำยำม และควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆภำยในองค์กร ISO/TC211 
ซึ่งเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรประสำนงำนระหว่ำง Working Groups ต่ำงๆที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำมำตรฐำน 
ในด้ำนต่ำงๆ กำรก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยวิธีกำรแบบฉันทำมติ (Consensus) มีกำรลงมติร่วมกัน (Resolutions)  
เป็นข้อสรุปของกำรประชุมแบบ Plenary ทุกครั้ง ซึ่งถือเป็นควำมก้ำวหน้ำและเป็นจุดอ้ำงอิงส ำหรับก้ำวต่อไป  
กำรทบทวนในครั้งแรกจึงถือว่ำเป็นควำมรู้พ้ืนฐำนของควำมเป็นมำของกำรพัฒนำมำตรฐำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ในมำตรฐำนต่ำงๆ พร้อมถึงกำรแสดงให้เห็นควำมส ำคัญของค ำศัพท์  เพ่ือควำมเป็น 
บรรทัดฐำนและคงเส้นคงวำในกำรพัฒนำมำตรฐำนต่อไป หลังจำกนี้ไป ควำมเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นส่วนที่เสริม
มำ ซึ่งบำงที่อำจมีกำรบ่งชี้บำงประกำรเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติบ้ำง ซึ่งทำงกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์จะรับผิดชอบ
ประสำนงำนกับประเทศสมำชิกเสมอ โดยเฉพำะในแต่ละ Release จะมีกำรประสำนกับประเทศสมำชิกในลักษณะ
ที่คล้ำยกัน ผู้ศึกษำขอน ำเสนอหัวข้อที่ทบทวนมำ เพ่ือเป็นแนวทำง ได้แก่  (1) แนวควำมคิดและควำมเป็นมำ 
ของกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance Group: TMG), (2) กำรพัฒนำไปสู่รำยกำรค ำศัพท์
หลำยภำษำ (Multi-Lingual Glossary of Terms: MLGT), และ (3) กำรส่งเสริมและเชิญชวนให้ประเทศสมำชิก
เข้ำร่วมแปลค ำศัพท์ (Glossary of Terms) ให้เป็นรำยกำรค ำศัพท์หลำยภำษำ (Multi-Lingual Glossary of 
Terms: MLGT) โดยกำรแปลจำกภำษำอังกฤษให้เป็นภำษำของแต่ละประเทศ แล้วน ำเข้ำลงทะเบียนไว้  
เพ่ือประกำศให้ทรำบและน ำขึ้นเว็ปของ ISO/TC211 ต่อไป ดังต่อไปนี้ 

 
2.2 แนวความคิดและความเป็นมาของกลุ่มบ ารุงรักษาค าศัพท์ (Terminology Maintenance Group : 
TMG.) 

จำกกำรส ำรวจพบว่ำระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนค ำศัพท์โดย ISO/TC211 นั้น ได้มีมต ิ
เ ป็ น เ อกฉั น ท์ ข อ ง ที่ ป ร ะชุ ม  ISO/TC211 ที่  106 (Resolution 106 Terminology Editing Committee)  
กล่ำวไว้ว่ำ 

“ISO/TC211 มีมติว่ำ ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรแก้ไขค ำศัพท์ (editing committee: EC) จะประกอบ
ไปด้วยวิธีกำรในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับค ำศัพท์ แนวควำมคิด และค ำนิยำม ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรแก้ไขค ำศัพท์ ซึ่งจะมีกำรประชุมขึ้นที่เมือง Cape Town ของประเทศแอฟริกำใต้ จะต้อง 
ท ำกำรตัดสินใจตำมควำมคิดเห็นที่เป็นทำงกำร (formal comments) ในร่ำงของคณะกรรมกำร (Committee 
Draft: CD) ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ค ำศัพท์ทุกค ำที่มีชื่ออยู่ในวรรคตอนมำตรฐำน (Normative Clause (s)) 
ของร่ำงค ำศัพท์คณะกรรมกำร (Terminology Committee Draft) จะต้องเป็นไปตำมฉันทำมติให้มีเพียง 
หนึ่งค ำนิยำมเท่ำนั้น ในท ำนองเดียวกัน แต่ละแนวควำมคิด จะเกี่ยวข้องกับค ำศัพท์และค ำนิยำม เพียงหนึ่งเดียว
เท่ำนั้น กำรตัดสินใจเหล่ำนี้จะสอดคล้องกับหรือเป็นไปตำมเอกสำรที่ N 651 ต่อจำกนั้นเป็นต้นไปทุกๆ เอกสำรของ 
ISO/TC211 จะใช้ค ำศัพท์ แนวคิด และค ำนิยำมในมำตรฐำนค ำศัพท์นี้ (Terminology standard) เอกสำร WG1 ที่ N 207 
มีค ำศัพท์ทั้งหมดที่ใช้อยู่ใน ISO/TC211 ในขณะนั้น หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ บรรณำธิกำรควรได้รับ ภำยใน               
21 November 1999” 
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กำรเปิดเผยค ำศัพท์ครั้งต่อไป จะเป็นกำรเวียนเอกสำรในรูปแบบของ Committee Draft เพ่ือขอควำมเห็น
จำกสมำชิก ตำมผลกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรจัดกำรและแก้ไขค ำศัพท์ เอกสำรนี้จะประกอบไปด้วยค ำศัพท์
และค ำนิยำมทั้งหมด ร่ำงต่ำงๆของ ISO/TC211 รวมทั้งค ำศัพท์ที่ในปัจจุบันมีค ำนิยำมหลำยค ำนิยำม 

ค ำศัพท์หรือแนวคิดใดๆที่ยังไม่ได้รับฉันทำมติให้มีค ำนิยำมเพียงหนึ่งเดียวจะถูกบรรจุไว้ในข้อมูลภำคผนวก 
(informative annex) ของมำตรฐำนค ำศัพท์ที่รอกำรจัดระเบียบ 

หัวหน้ำโครงกำร (Project Leaders) และบรรณำธิกำร (Editors) ทั้งหมด จะได้รับควำมเห็นในร่ำงค ำศัพท์
ของคณะกรรมกำร (Terminology CD) และได้รับกำรขอร้องให้ส่ง feedback กลับมำก่อนที่จะมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรแก้ไขค ำศัพท ์เพ่ือลดควำมแตกต่ำงในกำรใช้ค ำศัพท์ แนวคิด และค ำนิยำมที่มีอยู่ 

 
2.3 การพัฒนาไปสู่รายการค าศัพท์หลายภาษา (Multi-Lingual Glossary of Terms: MLGT.) 

กำรพัฒนำค ำศัพท์และกลุ่มบ ำรุ งรักษำค ำศัพท์ (Terminology and Terminology Maintenance 
Group: TMG) และกำรพัฒนำให้มีหลำยภำษำ (Multi-Lingual capability). 

2.3.1 ประวัคิความเป็นมา 
เอกสำรที่  N 2701 ของ ISO/TC211 ได้น ำ เสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรเฉพำะกำร 

เพ่ือสนับสนุน “Terminology” ในกำรประชุมใหญ่ครั้งที่ 28th ของ ISO/TC211 ที่เมือง Molde ประเทศ
นอรเ์วย์ มีเนื้อหำดังต่อไปนี้ 

ในกำรประชุมใหญ่ครั้งที่ 26th ที่เมือง Copenhagen ประเทศเดนมำรก์ มีมติที่ 424 ที่ระบุไว้ว่ำ 
“ISO/TC211 ยอมรับและเข้ำ ใจในควำมส ำคัญของกำรมีส่ วนช่วยของ “Terminology 

Maintenance Group: TMG” โดยเฉพำะผู้น ำในกำรประชุม Mr. Andrew Jones ที่มีกำรท ำให้ค ำศัพท์
เกิดควำมสอดคล้องและก้ำวไปข้ำงหน้ำ 

อ้ำงถึงค ำแนะน ำจำก TMG ของ ISO/TC211 มีผลท ำให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มเฉพำะกำรเพ่ือ 
 ทบทวนข้อก ำหนดของ TMG 
 เพ่ือติดตำมศึกษำ “platform” ที่ใช้ในกำรลงทะเบียนค ำศัพท์ 

ISO/TC211 รับและซึ้งในกำรที่ประเทศสมำชิกออสเตรเลีย ได้เลือกผู้แทน คือ Mr. Andrew 
Jones มำท ำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมของกลุ่มเฉพำะกำร (Ad Hoc Group) และเชิญประเทศสมำชิกเลือก
ผู้แทนเข้ำมำนั่งใน Ad Hoc Group เพ่ิมเติมจำกที่มีอยู่ใน TMG ในขณะนี้ 

ISO/TC211 ขอให้ฝ่ำยเลขำส่งจดหมำยออกภำยใน 2008-06-25” 
ISO/TC211 Secretariat ส่งจดหมำยออกไปเพ่ือเชิญชวนให้เข้ำเป็นสมำชิกใน Ad Hoc Group 

เมื่อ 2008-07-24 ในเอกสำรที่ N 2498 และให้ตอบภำยใน 2008-09-10, ฝ่ำยเลขำนุกำรของ ISO/TC211 
จั ด พิ ม พ์ ผ ล ก ำ ร ส มั ค ร ส ม ำ ชิ ก  Ad Hoc Group เ มื่ อ  2008-09-11 ใ น เ อ ก ส ำ ร ที่  N2523  
ซึ่งประกอบไปด้วยสมำชิกดังต่อไปนี้ 

 Dr. Jean Brodeur, Canada; 
 Mr. Antony Cooper, South Africa; 
 Dr. Jiankun Guo, China; 
 Mr. Larry D. Hothem, USA; 
 Mr. Hikmet Hussain, Sweden; 
 Mr. Andrew Jones, Australia; and 
 Dr. Erhard Proβ, Germany 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ (Activities) ประกอบไปด้วย 
งำนของกลุ่มเฉพำะกำรเริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือนมกรำคม 2009 กลุ่มเฉพำะกำรได้จัดท ำร่ำงเอกสำร

เอกสำรเกี่ยวกับข้อก ำหนดและ platforms ของ TMG เพ่ือกำรประชุมปรึกษำหำรือ (Discussion paper) 
เพ่ือส่งให้สมำชิกของกลุ่ม (รวมทั้งสมำชิก TMG ด้วย) ในปำยเดือนมีนำคม และ ได้แนบ discussion 
paper มำด้วยในตอนท้ำย เอกสำรนี้ระบุหน้ำที่แกนของ TMG ว่ำ ประกอบด้วย 

 กำรบ ำ รุ ง รั กษำและกำรท ำ ให้ ค ำ ศั พท์ สอดคล้ อ ง  (Terminology Maintenance and 
Harmonization) 

 กำรจัดพิมพ์ค ำศัพท์ (Terminology Publication) 
กลุ่มได้คำดกำรว่ำอำจมีควำมต้องกำรหน้ำที่แกนเพ่ิมขึ้นอีกสองหน้ำที่ เพ่ือรองรับวิวัฒนำกำรของ 

ISO/TC211 และสังคมเชิงพื้นที่ท่ีกว้ำงขวำงขึ้น ได้แก่ 
 ค ำศัพท์ข้ำมสำขำ/เขต (Cross-Domain Vocabularies) ; และ 
 กำรบูรณำกำรและลงทะเบียนแนวคิด (Integration and Registration of Concepts) 

กลุ่มเฉพำะกำร (Ad Hoc Group) ได้พิจำรณำข้อก ำหนดและ platforms ในอนำคตของ TMG ใน
เนื้อหำของหน้ำที่เหล่ำนี้ และได้เตรียมชุดค ำแนะน ำให้ด้วย 

ค ำแนะน ำมีดังต่อไปนี้ 
เกี่ยวกับข้อก าหนด Terms of Reference) 

กลุ่มเฉพำะกำรให้ค ำแนะน ำว่ำ ให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 28th ที่เมือง Molde ประเทศนอรเวย์ 
เป็นผู้อนุมัติข้อก ำหนด ให้กลุ่ม Terminology Maintenance Group ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

 บ ำรุงรักษำรำยกำรค ำศัพท์ของ ISO/TC211 ใน “terminology repository” ที่เหมำะสมและ
เข้ำถึงได้โดยสมำชิกของ ISO/TC211; 

 ช่วย “Project Team” และ “Working Group” ในกำรท ำให้ค ำศัพท์ของ ISO/TC211 มีควำม
สอดคล้อง (ตำมภำคผนวก A ของ ISO/TS 19104: 2008); 

 บริหำร ประสำน บ ำรุงรักษำและจัดพิมพ์กำรลงทะเบียนค ำศัพท์หลำยภำษำ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ISO/TS 19104 และ ISO 19135 ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสังคมเชิงพ้ืนที่อย่ำงกว้ำงขวำง 

 ร่วมมือกับองค์กรมำตรฐำนเชิงพ้ืนที่ที่มีชื่อเสียง เพ่ือรองรับกำรจ ำลองแบบค ำศัพท์ข้ำมสำขำของ 
ISO/TC211 กับภำคอุตสำหกรรมเชิงพื้นที่อ่ืน หำกมีควำมต้องกำร 

 มีส่วนช่วยแนวคิดกำรมำตรฐำนเชิงพ้ืนที่ โดยกำรเฝ้ำติดตำม และด ำเนินกำรร่วมกับสังคม 
เชิงพ้ืนที่อย่ำงกว้ำงขวำง 

 สมำชิกของกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance Group) ประกอบไปด้วย: 
- TMG Convener; 
- ผู้น ำคณะท ำงำนทั้งหมด (All working group leaders); 
- ผู้แทนแต่ละ project team (preferably the editor);  
- ผู้แทนแต่ละประเทศสมำชิกที่เข้ำร่วมในโครงกำรลงทะเบียนค ำศัพท์หลำยภำษำ  

(multi-lingual register of terminology). 
- ให้มีกำรแต่งตั้งผู้แทน ( a liaison) จำก ISO/TC211 ไปยังแต่ละกลุ่มของสังคมเชิงพ้ืนที่ 

ที่สนใจและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำแบบจ ำลองค ำศัพท์ข้ำมสำขำ (terminology 
cross-mapping ห รื อ  cross-domain vocabularies) แ ล ะ ใ น ท ำ น อ ง เ ดี ย ว กั น 
ISO/TC211 จะเชิญผู้แทน (a liaison) จำกดังกล่ำวเข้ำมำร่วมในงำนของ TMG ด้วย 
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TMG รับผิดชอบต่อ ISO/TC211 ในกิจกรรมทุกอย่ำงของ TMG และจะรำยงำนต่อที่ประชุมใหญ่ 

(plenary meeting) ของ ISO/TC211 ทุกครั้ง” 
ให้พิจำรณำแพลทฟอร์มกำรท ำงำนในอนำคต (Future Platforms) 

กลุ่มเฉพำะกำร (Ad Hoc Group) เห็นว่ำงำนเกี่ยวกับ “future platforms” ควรได้รับกำร
พิจำรณำด ำ เนินกำรโดย TMG ภำยใต้ข้อก ำหนดใหม่  (new ToR) องค์ประกอบของสมำชิก 
ที่ ได้รับกำรแก้ไขใหม่ จะเป็นที่มั่นใจได้ว่ำ ได้น ำเอำผู้ที่มีส่วนได้ เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมทั้ งหมด  
ซึ่งน่ำจะเกิดผลดีและเป็นที่น่ำพอใจได้ 

ดังนั้น กลุ่มเฉพำะกำรจึงสรุป และเสนอแนะว่ำ: 
 TMG ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ “future platforms” เองภำยใตข้้อก ำหนดใหม่ 
 TMG ด ำเนินงำน เพ่ือจัดท ำ “functional specifications” ของระบบที่จะน ำมำแทนระบบ 

“Terminology Spreadsheet” และ “Multi-Lingual Glossary of Terms” (รวมทั้ งจัดท ำ
เอกสำรเกี่ยวกับกระบวนกำรที่ใช้ในกำรบ ำรุงรักษำ workbooks ทั้งสอง) 

ต่อมำ TMG ท ำกำรติดตำมพิจำรณำทำงเลือกด้ำนเทคนิค ในกำรด ำเนินกำรตำม “functional 
specifications” รวมทั้งกำรใช้ “software solution” ที่มีอยู่ และ/หรือ “hosted facilities” อนำคต
ของกลุ่มเฉพำะกำร (Future of the Ad Hoc Group) กลุ่มเฉพำะกำรเสนอต่อ ISO/TC211 ว่ำ งำนของ
กลุ่มได้จบลงแล้ว จึงเสนอให้กลุ่มสลำยตัวไป 

เนื้อหำต่อไปเป็นกำรกล่ำวถึง “Discussion Paper 1” ของกลุ่มเฉพำะกำร ที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดย 
ISO/TC211 เพ่ือสนับสนุนงำนของ Terminology Maintenance Group (TMG) ในเรื่อง “Terms of 
reference” และ “Future Platforms” (Version 1.1, 2009-05-04). 

กลุ่มเฉพำะกำร (Ad Hoc Group) ได้รับกำรแต่งตั้งจำก ISO/TC211 ตำมมติที่ 424 ของประชุม
ใหญ่ครั้งที่ 26th ที่เมือง Copenhagen ประเทศเดนมำร์ค ดังปรำกฏอยู่แล้วข้ำงต้น รวมทั้งรำยชื่อสมำชิก
ของกลุ่มด้วย หน้ำที่ที่มอบหมำยส ำคัญสองประกำร ที่น ำมำกล่ำวอีกคือ 

 “Review terms of reference of the TMG”;  
 “Investigate platforms for the registers of terminology”. 

กลุ่มเฉพำะกำรดังกล่ำวได้รำยงำนต่อที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 28th ของ ISO/TC211 ที่เมือง Molde 
ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นที่มำของเนื้อหำต่อไปนี้ 

ประวัติความเป็นมา 

มติที่ 152 เห็นชอบโดยที่ประชุมใหญ่ของ ISO/TC211 ครั้งที่ 11 ที่ เมือง Reston, Virginia, 
สหรัฐอเมริกำได้เสนอให้จัดตั้งกลุ่มพิเศษขึ้นมำเพ่ือเตรียมงำนจัดกำรดูแลรักษำค ำศัพท์ (terminology 
maintenance) มี Mr. Martin Ford เป็นประธำนกลุ่มซึ่งรวมเอำคณะกรรมกำรแก้ไขมำตรฐำน 19104 
(19104 Editing Committee) ในขณะนั้นเข้ำไปด้วย  

กลุ่มพิเศษที่กล่ำวถึงข้ำงต้นกลำยมำเป็นกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance 
Group: TMG) ในที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 13 ของ ISO/TC211 ที่เมือง Adelaide, ประเทศออสเตรเลียตอน
ใต้ ข้อก ำหนดเริ่มแรกของ TMG ปรำกฏในมติของ ISO/TC211 ที่ 205 มีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 
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ISO/TC211 ตัดสินใจตั้งกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance Group) ขึ้นมำ 
เพ่ือทบทวน และท ำที่จัดเก็บค ำศัพท์แบบ on-line ของ ISO/TC211 (on-line terminology repository) 
ให้ทันสมัย  

ISO/TC211 อ นุ มั ติ แ ล ะ รั บ ก ำ ร เ ส น อ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร แ ก้ ไ ข ม ำ ต ร ฐ ำ น  19104 
ให้ Mr. Andrew Jones เป็นผู้น ำในกำรประชุม (Convener) ของ Terminology Maintenance Group: 
TMG ในระหว่ำงช่วงเวลำน ำร่องนี้ ไปจนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่ครั้งต่อไป 

ในระหว่ำงช่วงเวลำน ำร่องนี้ กลุ่ม TMG จะประกอบไปด้วย ผู้น ำ Project Team ประธำน 
Editing Committee พร้อมด้วยฝ่ำยเลขำนุกำร 

ISO/TC211 เข้ำใจและเห็นด้วยในควำมส ำคัญของกำรมีมำกกว่ำหนึ่งภำษำใน TMG ตลอดจนกำร
มีควำมเชี่ยวชำญในค ำศัพท์ (terminology expertise) ในกลุม่สมำชิกของ TMG ด้วย 

สถำนภำพและควำมคงอยู่ของ TMG ได้รับกำรรับรองในกำรประชุมใหญ่ของ ISO/TC211  
ครั้งที่ 14 ที่กรุงเทพมหำนคร ในปี 2002 โดยกำรผ่ำนมติของ ISO/TC211 ที่ 215 มีควำมว่ำ 

ISO/TC211 มีมติ ให้คงไว้ซึ่ ง  TMG ภำยใต้กำรเป็นผู้ น ำ ในกำรประชุม (Convener) ของ  
Mr. Andrew Jones เพ่ือกำรทบทวนและ update on-line terminology repository ของ ISO/TC211 

ISO/TC211 ให้แต่ละ Working Group Convener เสนอผู้แทนสองคนในแต่ละ Working Group 
เข้ำมำเป็นสมำชิกใน TMG ภำยในเวลำ 2002-06-30 และอนุมัติให้ TMG Convener เชิญสมำชิกอ่ืนมำ
เพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือให้มีควำมม่ันใจว่ำ 

 มีกำรน ำเสนอมำกกว่ำหนึ่งภำษำใน TMG 
 มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนค ำศัพท์อยู่ในกลุ่มด้วย 
 มีกำรเชิญประเทศสมำชิก (national bodies) และสมำชิกสมทบ (liaisons) เข้ำร่วมด้วย 

โดยสรุปแล้วข้อก ำหนดของ TMG ในขณะนั้นโดยรวมแล้วเกิดมำจำก มติที่ 205 และ 215 สมำชิก
กลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (TMG Membership) สมำชิก ณ ขณะนั้นประกอบไปด้วย 

 Andrew Jones (Convener) 
 Morten Borrebaek (WG 4) 
 Barry Schlesinger (WG 6) 
 Antony Cooper, Hans Rudolf Gnagi (WG 7) 
 Martin Ford, Shawn Silkensen (WG 8) 
 Morishige Ota, Jan Hjelmager (WG 9) 

หน้าที่ของ กลุ่มบ ารุงรักษาค าศัพท์ (Functions of the TMG) 

มติที่  205 และ 215 ระบุ ให้  TMG ท ำกำร  “ทบทวนและ update ISO/TC211 on-line 
terminology repository” ในขณะนั้น TMG รำยงำนต่อสำยบริหำรผ่ำนหน้ำที่แกนสองอย่ำงคือ 

 หน้ำที่ แกนที่  1 –  กำรบ ำรุ งรักษำและท ำให้ค ำศัพท์มีควำมสอดคล้อง (Terminology 
Maintenance and Harmonization); 
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 หน้ำที่แกนที่ 2 – กำรจัดพิมพ์ค ำศัพท์ (Terminology Publication) มีกำรคำดหวังว่ำจะมีอีก
สองหน้ำที่เพ่ือรองรับควำมต้องกำรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นของ ISO/TC211 และสังคมเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะ
ขยำยตัวกว้ำงขวำงข้ึนในอนำคต หน้ำที่อีกสองอย่ำงประกอบด้วย 

 หน้ำที่แกนที่ 3 – ค ำศัพท์ข้ำมสำขำ/เขต (ค่ำย) (Cross Domain Vocabularies) 
 หน้ำที่แกนที่ 4 – กำรบูรณำกำรและกำรขึ้นทะเบียนแนวคิด (Integration and Registration of 

Concepts) แต่ละหน้ำทีแ่กนดังกล่ำวแล้วสำมำรถน ำมำอธิบำยอย่ำงย่อๆ ดังต่อไปนี้ 
 
หน้าทีแ่กนที่ 1 – Terminology Maintenance and Harmonization 

ควำมต้องกำรที่จะบ ำรุงรักษำและท ำให้ค ำศัพท์ของ ISO/TC211 มีควำมสอดคล้องเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่ส ำคัญในกำรจัดตั้งกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (TMG’s establishment) และได้กลำยมำเป็นหน้ำที่
หลักที่ส ำคัญที่สุดของกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่มเน้นกำรทบทวนและประเมินรำยกำรค ำศัพท์ ในร่ำงเอกสำร
ของ ISO/TC211 และเผยแพร่ค ำศัพท์และค ำนิยำมที่ตกลงกันแล้วไปสู่ทีมงำนของโปรเจ็คและกรรมกำร
แก้ไข (project teams and editing committees) TMG ต้องกำรที่จะให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ค ำศัพท์ ค ำ
นิยำม และระบบแนวคิดที่ใช้ในมำตรฐำนและข้อก ำหนดทำงเทคนิคของ ISO/TC211 มีควำมสอดคล้อง
และคงเส้นคงวำ 

เครื่องมือที่ใช ้

กำรท ำงำนในหน้ำที่แกนที่ 1 ใช้เครื่องมือที่เรียกว่ำ Terminology Spreadsheet เพ่ือผลิตงำน
บ ำรุงรักษำและสร้ำงควำมสอดคล้องของค ำศัพท์ โดยน ำเอำส่วนของค ำศัพท์จำกทุกๆมำตรฐำนของ 
ISO/TC211 มำเรียงกันในตำรำงข้อมูลเดียวกัน ค ำศัพท์ที่ปรำกฏอยู่ในหลำยมำตรฐำนจะถูกน ำมำเข้ำชื่อ
เรียงไว้ตำมที่มี เพ่ือให้มีกำรตรวจเช็คควำมคงเส้นคงวำ เพ่ือรองรับควำมหลำกหลำยของค ำ โดยกำรใช้
หมำยเหตุและตัวอย่ำงช่วย 

แม้ว่ำ spreadsheet จะเป็นเทคโนโลยีแบบพ้ืนๆทั่วไปก็ตำม แต่ถือได้ว่ำมีประสิทธิภำพ ในกำร
เป็นเครื่องมือในกำร “maintaining” และ “harmonizing” รำยกำรค ำศัพท์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพ่ือให้สมำชิกของ ISO/TC211 ด ำเนินกำรในเรื่องนี้ มีกำรเน้นว่ำ “spreadsheet” เป็นเอกสำรท ำงำนซึ่ง
มีค ำศัพท์และค ำนิยำมของมำตรฐำนอยู่ จึงไม่มีกำรเผยแพร่ภำยนอกวงกำรของ ISO/TC211 

ประเด็นปัญหา 
 “Terminology maintenance” จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ส ำคัญที่สุดของกลุ่มบ ำรุงรักษำ

ค ำศัพท์ (TMG) ของ ISO/TC211 
 คำดว่ำปริมำณงำนที่เกี่ยวข้องกับ กำรทบทวนและท ำให้ค ำศัพท์มีควำมสอดคล้องจะด ำเนิน 

ไปในระดับที่เป็นอยู่ 
 กระบวนกำรบ ำรุงรักษำในปัจจุบันไม่เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติที่ไม่คงเส้นคงวำ

เมื่อเวลำผ่ำนไป 
 “Terminology Spreadsheet” สำมำรถท ำกำรบ ำรุงรักษำ (maintained) ได้โดยผู้น ำกำร

ประชุมกลุ่มนี้ (TMG Convener) เท่ำนั้น 
 กำรทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขมำตรฐำนที่ได้ประกำศและจัดพิมพ์ไปแล้ว จะท ำให้เกิดควำม

ยุ่งยำกต่อกำรบ ำรุงรักษำและท ำให้สอดคล้องของค ำศัพท์ (maintenance and harmonization 
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of terminology) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่รำยกำรค ำศัพท์มีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมี 
ควำมจ ำเป็นที่ 
o TMG จะต้องมีส่วนร่วมกับทีมงำนของโครงกำรที่มีกำรปรับปรุงแก้ ไขมำตรฐำน 

อย่ำงใกล้ชิด โดยเฉพำะถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงค ำศัพท์และค ำนิยำม 
o กำรเข้ำรหัสและท ำให้เป็นอัตโนมัติของ TMG ที่เพ่ิมควำมซับซ้อนในกระบวนกำร

บ ำรุงรักษำ 
หน้าทีแ่กนที่ 2 – การประกาศและจัดพิมพ์ค าศัพท์ (Terminology publication) 

ในปี 2002 ค ำศัพท์และค ำนิยำมของมำตรฐำนที่ประกำศและจัดพิมพ์แล้วของ ISO/TC211  
ได้ถูกน ำขึ้นทะเบียนเพ่ือน ำขึ้น Website ของ ISO/TC211 ซึ่งเป็นไปตำมควำมต้องกำรที่จะม ำให้ค ำศัพท์
ของ ISO/TC211 เผยแพร่ออกสู่สังคมเชิงพื้นที่อย่ำงกว้ำงขวำง ค ำศัพท์จำกมำตรฐำนสำกลและข้อก ำหนด
ทำงเทคนิค ในเดือนมกรำคม 2008 ได้ถูกตี พิมพ์ไว้ ในภำคผนวก B ของ ISO/TS 19104: 2008, 
Geographic Information – Terminology. ในตอนเริ่มแรกของกำรลงทะเบียนนั้นมีเพียงภำษำอังกฤษ
เทำ่นั้น ควำมสำมำรถด้ำนค ำศัพท์หลำยภำษำได้ถูกพัฒนำมำ ระหว่ำงปี 2007. 

กำรลงทะเบียนค ำศัพท์หลำยภำษำสอดคล้องกับกำรเตรียมกำรไว้ก่อนของ ISO/TS 19104 และ 
ISO 19135 ชุดของคู่มือกำรด ำเนินกำรได้รับกำรจัดเตรียมไว้เพ่ือเป็นแนวทำงกำรจัดกำรส ำหรับ 
กำรลงทะเบียน วิธีกำรได้ระบุบทบำทและควำมรับผิดชอบของ ISO/TC211, TMG และประเทศสมำชิก 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งได้ระบุไว้โดยเฉพำะดังนี้ 

 แต่ละประเทศสมำชิกจะถือว่ำมีอ ำนำจสูงสุด ในเรื่องกำรใช้และกำรแปลตีควำมอย่ำงถูกต้อง  
ของภำษำของตนเอง 

 แต่ละประเทศสมำชิกจะมีควำมรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินกำรในเรื่องของกำรประกันคุณภำพ 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำแต่ละแนวคิดมีกำรแปลตีควำมอย่ำงถูกต้อง 

เครื่องมือที่ใช้ส ำหรับหน้ำที่แกนที่ 2 (multi-lingual register) นี้ เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่ำ “Multi-
Lingual Glossary of Terms (MLGT)”. โดยอยู่ ในรูปของ Microsoft Excel workbook ส่วนที่ เป็น
ภำษำอังกฤษของค ำศัพท์จะอยู่ในพ้ืนที่ของภำษำแรกของ spreadsheet ใน workbook กำรจัดท ำเป็น 
multi-lingual ท ำได้โดยกำรเพ่ิม spreadsheet ออกไปหนึ่ง spreadsheet ต่อภำษำที่ เ พ่ิมเข้ำมำ 
รำยกำรของค ำศัพท์ค ำเดียวกันใน spreadsheet ต่ำงภำษำจะเชื่อมโยงกันด้วยตัวระบุค ำศัพท์ ที่เรียกว่ำ 
“term identifier” (Term ID). ตัวระบุค ำศัพท์นี้และค ำศัพท์ภำษำอังกฤษพร้อมด้วย authoritative 
reference จะปรำกฏอยู่ในทุกๆ spreadsheet ที่แปลคู่ค ำศัพท์/ค ำนิยำม กำรใช้หลำยชุดอักษรก็ท ำได้ 

ประเด็นปัญหา 
 กำรบ ำรุงรักษำและกำรจัดพิมพ์ค ำศัพท์หลำยภำษำ ยังคงเป็นกิจกรรมหลักของ TMG ต่อไป 
 กำรที่จะต้องประสำนกับประเทศสมำชิกเ พ่ือกำรเตรียมกำรแปลค ำศัพท์ อำจมีผลต่อ 

ควำมเป็นสมำชิกใน TMG โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง แต่ละประเทศสมำชิกท่ีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MLGT 
ควรเป็นสมำชิกใน TMG เพ่ือตอบปัญหำเกี่ยวกับด้ำนนโยบำยและกำรปฏิบัติกำรเก่ียวกับ MLGT 

 กำร update MLGT จำก Terminology Spreadsheet (อยู่ใน MS Excel Workbook ที่แยก
ต่ำงหำก) ซึ่งเป็นที่คำดว่ำจะเพ่ิมควำมซับซ้อนและยุ่งยำกขึ้น โดยเฉพำะในกรณีที่ มำตรฐำน 
ที่แก้ไขมำมีกำรเปลี่ยนค ำนิยำม ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรเข้ำรหัสและกำรท ำเป็นแบบอัตโนมัติของ
กระบวนกำร update จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะพิจำรณำเกี่ยวกับ 
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 ณ ปัจจุบัน TMG Convener เป็นผู้เดียวเท่ำนั้นที่จะท ำกำร update MLGT ได้ กำรบ ำรุงรักษำ
ค ำศัพท์จะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อประเทศสมำชิกต้องน ำกำร update มำให้ Convener ด ำเนินกำร 
ดังนั้นหำกว่ำประเทศสมำชิกจะสำมำรถมีขีดควำมสำมำรถ ในกำร update ได้เองโดยตรงจะเป็น
กำรดีมำก 

 หน้ำที่และบทบำทของมำตรฐำนค ำศัพท์ ISO/TS 19104 ควรท ำควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำร
จัดพิมพ์ค ำศัพท์ของ ISO/TC211 ในภำพรวม 

หน้าทีแ่กนที่ 3 – ค าศัพท์ข้ามสาขา/เขต (ค่าย) (Cross – Domain Vocabularies) 

กำรจ ำลองแบบ/แผนที่ค ำศัพท์ข้ำมสำขำในภำคอุตสำหกรรมเชิงพ้ืนที่คำดว่ำจะเป็นบทบำท  
ในอนำคตของ TMG ทั้งนี้เพรำะมีกำรจัดเตรียมไว้ในมำตรฐำน ISO 19146, Geographic Information – 
Cross-Domain Vocabularies. กิจกรรมที่เน้นคือกำรท ำให้เกิดกำรใช้งำนร่วมกันได้ (interoperability) 
โดยวิธีกำรจ ำลองค ำศัพท์และแนวคิดแบบข้ำมสำขำ (cross-mapping of the terms and concepts) 
ของกลุ่มผู้ใช้ในสังคมเชิงพื้นท่ี 

เครื่องมือที่ใช้ส าหรับหน้าที่แกนที่ 3  

ได้แก่  Terminology Spreadsheet และ Multi-Lingual Glossary of Terms ซึ่ งจะต่อยอด
ออกไปเพื่อรองรับขีดควำมสำมำรถของกำรจ ำลองแบบ/แผนที่ข้ำมสำขำ 

ประเด็นปัญหา 
 TMG จะต้ องสร้ ำ งและคง ไว้ ซึ่ ง ควำมสั ม พันธ์ กั บกลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ ท ำ กิ จ กรรมด้ ำน  

“cross-mapping” กับ ISO/TC211 
 ข้อก ำหนดของ TMG จะต้องได้รับกำรปรับปรุง (amended) เพ่ือให้รองรับกับสมำชิกสัมพันธ์ 

(liaisons) ที่จะเกิดข้ึน 
 กำรด ำ เนินกำรของ ISO 19146 ต้องกำรต่อยอดระบบบ ำรุ งรั กษำและกำรจัด พิม พ์  

(maintenance and publication systems) เ พ่ื อบั นทึ กผลที่ จ ะ เ กิ ดขึ้ น ของควำมริ เ ริ่ ม  
กำรจ ำลองแบบข้ำมสำขำ (cross-mapping initiatives). 

 กระบวนกำรบ ำรุงรักษำจะเพ่ิมควำมยุ่งยำกขึ้นโดยควำมต้องกำรที่จะคงไว้ซึ่งควำมเชื่อมโยง  
ของกำรจ ำลองแบบข้ำมสำขำ (cross-mapped linkages). โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่มี 
กำรปรับปรุงเกี่ยวกับมำตรฐำนในกำรแก้ไขค ำนิยำมที่มีอยู่ 

หน้าที่แกนที่  4 – การบูรณาการและการลงทะเบียนของแนวคิด (Integration and 
Registration of Concepts)  

หน้ำที่นี้เป็นวัตถุประสงค์ระยะยำวของ TMG. โดยที่มองเห็นว่ำในอนำคตนั้น “multi-lingual” 
และ “cross-mapping initiatives” จะน ำเอำสังคมเชิงพ้ืนที่เข้ำมำสู่ควำมเข้ำใจในแนวคิดร่วมกัน  
มันคำดหมำยว่ำ MLGT จะมีวิวัฒนำกำรไปในทำงที่รองรับกำรบูรณำกำรของภำคส่วนโดยเฉพำะ (sector-
specific) และระบบเชิ ง พ้ืนที่ ของชำติ  ที่ รวมเอำค ำศัพท์ทำง เทคนิคเฉพำะเรื่ อง เข้ ำ ไปด้ วย  
คุณค่ำของ MLGT จะเพ่ิมมำกขึ้นจำกขีดควำมสำมำรถน ำมำซึ่งควำมเข้ำใจร่วมกันของแนวคิดเชิงพ้ืนที่ 
ในกลุ่มผู้ใช้ทั้งมด ไม่ว่ำเขำจะมีภำษำท้องถิ่น หรือมีควำมช ำนำญกำรด้ำนวิชำชีพอย่ำงไร 

เครื่องมือที่ใช้เพื่อหน้าที่แกนที่ 4 

อำจมีควำมต้องกำรในกำรปรับ Terminology Spreadsheet และ Multi-Lingual Glossary of 
terms ให้รองรับกำรใช้งำนที่เพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นปัญหา 
อำจมองว่ำยังไม่มีประเด็นปัญหำในขณะนี้ แต่อำจมองไปในอนำคตว่ำ 
 วัตถุประสงค์ระยะยำวของแนวคิดกำรลงทะเบียนควรรวมอยู่ในข้อก ำหนดของ TMG 
 ควรมีกำรเตรียมกำรเพ่ือแนวคิดกำรลงทะเบียนไว้ในกำรพัฒนำส ำหรับอนำคตของ 

Terminology Spreadsheet และ Multi-Lingual Glossary of Terms (MLGT). 
การอภิปราย (Discussion) การท างาน 
ข้อก าหนด (Terms of Reference) 
ข้ อก ำหนด  (TOR) ของ  TMG ในปั จ จุ บั น  สะท้ อน ให้ เ ห็ นคว ำมต้ อ งกำรและควำมคำดหวั ง 

ของ ISO/TC211 ในปี 2001 เท่ำนั้น โดยไม่รองรับกำรขยำยบทบำทของ TMG ในปี 2009 และไม่ได้คำดกำรถึง
พัฒนำกำรของ TMG ในอนำคต 

ในท ำนองเดียวกัน สมำชิกของ TMG ไม่สะท้อนหน้ำที่ปัจจุบันและอนำคต และไม่รวมถึงตัวแทนจำกสำขำ
ด้ำนนโยบำยและด้ำนปฏิบัติกำรด้วย 

ดังนั้น  จึ งมีกำรเสนอให้ข้อก ำหนดของ TMG แทนด้วยข้อก ำหนดใม่ดั งต่อไปนี้  (และข้อเสนอ 
ที่จะกล่ำวต่อไป ปรำกฎอยู่ในรำยงำนหัวหน้ำกลุ่ม TMG ในมี่ประชุม 31st Plenary of ISO/TC211-Canberra, 
Australia ระหว่ำงวันที่ 9th-10th December 2010 ด้วย): 

กลุ่มบ ารุงรักษาค าศัพท์จะ (The Terminology Maintenance Group shall:) 
 รั กษำและคง ไว้ ซึ่ ง  ร ำยกำรค ำศัพท์ ของ  ISO/TC211 ใน  “terminology repository”  

ที่เหมำะสมและเข้ำถึงได้โดยสมำชิกของ ISO/TC211 
 ช่วย Project Team และ Working Group ของ ISO/TC211 ในกำรประสำนควำมสอดคล้อง

ของค ำศัพท์ของ ISO/TC211 (ตำมภำคผนวก A ของ ISO/TS 19104: 2008) 
 บริหำร ประสำน บ ำรุงรักษำและจัดพิมพ์กำรลงทะเบียนค ำศัพท์หลำยภำษำซึ่งเป็นไปตำม กำร

เตรียมกำรของ ISO/TS 19104 และ ISO 19135 และสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสังคมเชิงพ้ืนที่อย่ำง
กว้ำงขวำง 

 เมื่อต้องกำร จะร่วมมือกับองค์กรมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศที่เป็นที่รู้จักดี เพ่ือรองรับกำรจ ำลอง
แบบ/แผนที่ ข้ำมสำขำของค ำศัพท์ของ ISO/TC211 กับภำคส่วนของอุตสำหกรรมเชิงพ้ืนที่อ่ืนๆ
ด้วย 

 มีส่วนช่วยกำรมำตรฐำนของแนวคิดเชิงพ้ืนที่โดยกำรติดตำมและมีส่วนร่วมในสังคมเชิงพ้ืนที่ 
อย่ำงกว้ำงขวำง 

สมาชิกของกลุ่มบ ารุงรักษาค าศัพท์จะประกอบด้วย 
 ผู้น ำกำรประชุม (A convener); 
 ผู้น ำกลุ่มงำน (Working Group) ทุกกลุ่ม; 
 ผู้แทนทีมงำนโครงกำร (ควรเป็นบรรณิกำรของโครงกำร (Editor)) 
 ผู้แทนประเทศสมำชิกที่ร่วมในโครงกำรลงทะเบียนค ำศัพท์หลำยภำษำ (multi-lingual register 

of terminology) 
นอกจำกนี้ แล้ วผู้ แทนระดับ liaison จำก TMG จะได้รับกำรแต่ งตั้ ง ไปยั งแต่ละกลุ่ ม เชิ ง พ้ืนที่ 

ที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจ ำลองแบบข้ำมสำขำกับ ISO/TC211 และ TMG จะเชิญผู้แทนระดับ liaison จำกฝ่ำย
ดังกล่ำวเข้ำร่วมใน ISO/TC211 เพ่ือเป็นสมำชิก TMG 
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TMG จะรับผิดชอบต่อ ISO/TC211 ในกิจกรรมต่ำงๆที่ท ำและจะน ำเสนอรำยงำนในกำรประชุมใหญ่ของ 
ISO/TC211 ทุกครั้ง 

โปรดสังเกตว่ำสมำชิกของ TMG ที่เสนอมำเป็นไปตำมบทเฉพำะกำร วรรคที่ A.3.1 ของ ISO/TS 19104: 
2008. มีกำรคำดกำรไว้ว่ำวรรคดังกล่ำวจะมีกำรปรับปรุงในวันข้ำงหน้ำ เพ่ือรองรับควำมต้องกำรเฉพำะอย่ำงใน
อนำคต 

ระบบเครื่องมือที่ใช้ (Platforms) 
ความเป็นมา 

มติที่ประชุมใหญ่ที่ 205 และ 215 ได้เล็งเห็นว่ำ ที่จัดเก็บค ำศัพท์แบบ on-line (on-line terminology 
repository) จะกลำยเป็นระบบซอฟต์แวร์หลักในกำรบ ำรุงรักษำและกำรจัดพิมพ์ของ TMG  

กิจกรรมตอนแรกๆของ TMG ได้แก่กำรทบทวนระบบจัดเก็บต้นแบบ หรือ prototype repository 
system (พัฒนำโดย ISLinkup) โดยกำรหำควำมเหมำะสมในกำรเป็นระบบกำรผลิต ซึ่งได้พบว่ำระบบต้องกำรกำร
ดัดแปลงเป็นอย่ำงมำก เพ่ือรองรับควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติกำรของ TMG อย่ำงถูกต้อง กำรแก้ไขเลี่ยนแปลงไม่
มีกำรด ำเนินกำรให้ถึงที่สุด เนื่องจำกขำดกำรสนับสนุนและทรัพยำกรที่เหมำะสม ระบบต้นแบบจึงถูกทอดทิ้งไปใน
ปี 2002 

ระบบปัจจุบัน 
ระบบในปัจจุบันประกอบไปด้วย 
 Microsoft Excel เป็นซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ใช้เพื่อ TMG มำตั้งแต่ปี 2002. 
 ปัจจุบัน ใช้สอง MS Excel workbook เพ่ือสนับสนุนงำนของ TMG ในกิจกรรมกำร

บ ำรุงรักษำและจัดพิมพ์ ในขณะที่ Terminology Spreadsheet มีร่ำงค ำศัพท์อยู่มำกท ำ
ให้มีควำมไม่คงเส้นคงวำ แต่ MLGT มีค ำศัพท์ที่จัดพิมพ์แล้วและมีควำมสอดคล้องดี 
ประสบกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำรแนะว่ำ “functional separation” ยังต้องคงมีไว้ในระบบ
ของอนำคต 

 Spreadsheet ภำษำอังกฤษของ Multi-Lingual Glossary of Terms ได้ค ำศัพท์มำจำก
แหล่งของ Terminology Spreadsheet 

 MS Excel workbook กลำยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพมำกในกำรท ำกิจกรรมกำร
บ ำรุงรักษำและกำรจัดพิมพ์ อย่ำงไรก็ตำมกำรบ ำรุงรักษำ workbook นี้ เพ่ิมควำม
ยำกล ำบำกข้ึนเรื่อยๆ 

 ในปัจจุบัน กำรบ ำรุงรักษำทั้งหมดของสอง workbooks ท ำด้วยมือ (manually) ยังไม่มี
ระบบอัตโนมัติที่จะใช้ import หรือ export รำยกำรค ำศัพท์ หรือเพ่ือแก้ไขข้อมูล 
ในรำยกำร กำรขำดระบบอัตโนมัติดังกล่ำวเป็นที่น่ำเป็นห่วง เนื่องจำกกำรเพ่ิมควำมเสี่ยง
ของควำมไม่คงเส้นคงวำในกำรปฏิบัติกำรบ ำรุงรักษำในอนำคต 

 มีเพียงคนเดียวเท่ำนั้น (ผู้น ำในกำรประชุม) ที่สำมำรถบ ำรุงรักษำ workbooks สองเล่ม
ดังกล่ำว ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะคุณสมบัติแบบ “stand-alone” ของระบบ และอีกอย่ำง
หนึ่งเป็นเพรำะไม่มีกำร update ที่เป็นระบบอัตโนมัติ ถ้ำยอมให้หลำยคนสำมำรถ 
update และบ ำรุงรักษำ workbook แทนระบบอัตโนมัติ จะเพ่ิมควำมเสี่ยงต่อกำรเพ่ิม
ควำมไม่คงเส้นคงวำขึ้นอีกมำก 

 กำรน ำเข้ำค ำศัพท์จำกเอกสำรใหม่ ต้องใช้แรงงำนอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
หำกสิ่งที่ถูกส่งมำในรูปแบบของเอกสำร .pdf  
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 ณ ปัจจุบันระบบยังขำดควำมสำมำรถที่จะให้ Project team น ำเข้ำรำยกำรค ำศัพท์จำก 
workbook เข้ำสู่ร่ำงเอกสำรโดยตรง 

กำรใช้ Excel เพ่ือกำรบ ำรุงรักษำและกำรจัดพิมพ์ค ำศัพท์ จึงอยู่ห่ำงไกลควำมคำดหวังของกลุ่มผู้ใช้และ
ผู้ ดู แ ล รั ก ษ ำ  จึ ง มี ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร  “software platform” ใ ห ม่ ใ น ร ะ ย ะ ก ล ำ ง  แ ต่ อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม 
คงจะเป็นไปได้ยำกท่ีหำผู้สนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนำระบบที่ละเอียดอ่อนได้ ดังนั้นจึงต้องมองหำระบบที่มีรำคำถูกเป็น
ทำงออก 

มีการเสนอเพื่อการพิจารณาประเด็นปัญหาของ platform ดังนี้ 
 ให้ TMG ด ำเนินงำนเพื่อเตรียม จัดท ำข้อก ำหนดกำรท ำงำน (functional specifications) 

ส ำหรั บ ระบบที่ จ ะ ใช้ แทน  “Terminology Spreadsheet” และ  “Multi-Lingual 
Glossary of Terms” (รวมทั้ ง เอกสำรของกระบวนกำรที่ ใช้ เ พ่ือกำรบ ำรุ งรักษำ 
workbooks ทั้งสอง) 

 ตั้งกลุ่มเฉพำะกำร เกี่ยวกับค ำศัพท์ หำทำงเลือกทำงเทคนิคเพ่ือกำรพัฒนำ “software 
platform” ใหม ่ 
 

ที่กล่ำวมำทั้งหมดคือเนื้อหำของควำมเป็นมำของกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์โดยทั่วไป และที่ได้จำกรำยงำน
ของกลุ่มเฉพำะกำรต่อที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 28th ของ ISO/TC211 ที่เมือง Molde ประเทศนอร์เวย์  รวมทั้งจำก 
“Discussion Paper 1” ของกลุ่มเอง 

 
2.4 การส่งเสริมและเชิญชวนประเทสสมาชิกเข้าร่วมแปลรายการค าศัพท์ (Glossary of Terms) ให้เป็น
รายการค าศัพท์หลายภาษา (Multi-Lingual glossary of Terms) 

งำนของกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (TMG) โดยเฉพำะในส่วนที่เป็นค ำศัพท์หลำยภำษำ (Multi-Lingual 
Glossary of Terms) เป็นงำนต่อเนื่อง (on-going work) ทีก้ำวไปเรื่อยๆ และต้องกำรประเทศสมำชิก (National 
Bodies) เข้ำมำร่วมเพ่ิมข้ึน 

จำกบทควำมของ ISO/TC211 ณ วัน เดือน ปี ที่ (2013-01-15) มีข้อควำมดังต่อไปนี้ 
“ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms” ไ ด้ รั บ ก ำ ร ร วบร ว ม มำ จ ำ ก มำ ต ร ฐ ำนส ำ ก ล 

ที่พัฒนำขึ้นมำโดย ISO/TC211 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรใช้งำนและกำรแปลตีควำมค ำศัพท์เชิง
พ้ืนที่อย่ำงถูกต้องและคงเส้นคงวำ ซึ่งเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจจำกภำคส่วนต่ำงๆโดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ 

Multi-Lingual Glossary of Terms ของ ISO/TC211 จัดเก็บอยู่ในรูป MS Excel workbook พร้อมที่จะ
ท ำงำนได้ ส่วนของค ำศัพท์ที่เป็นภำษำอังกฤษอยู่ใน spreadsheet ส่วนที่สองของ workbook ส่วนของกำรเป็น
ภำคหลำยภำษำท ำได้โดยกำรเพ่ิม spreadsheet เข้ำมำภำษำละ spreadsheet  

แต่ละรำยกำรค ำศัพท์ประกอบไปด้วย ตัวค ำศัพท์ ค ำนิยำม และส่วนอ้ำงอิงของแหล่งที่มำ ค ำย่อ หมำยเหตุ
และตัวอย่ำงอำจรวมเข้ำมำได้ ถ้ำมี 

รำยกำรค ำศัพทท์ี่เก่ียวข้องใน spreadsheets อ่ืนๆสำมำรถเชื่อมโยงกันโดยผ่ำนตัวระบุเฉพำะ (Term_ID) 
ปัจจุบัน ได้มีประเทศสมำชิก ISO/TC211 เข้ำร่วมในโครงกำร ค ำศัพท์หลำยภำษำแล้ว ดังต่อไปนี้ 

  Arabic    (479 terminology records) 
  Chinese   (479 Terminology Records) 
  Danish    (206 Terminology Records) 
  Dutch    (76  Terminology Records) 
  English    (686 Terminology Records) 
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  Finnish    (482 Terminology Records) 
  French    (479 terminology Records) 
  German   (378 Partially Translated Terminology Records) 
  Japanese   (151 Terminology records) 
  Korean    (479 Terminology Records) 
  Polish    (251 Terminology Records) 
  Russian    (479 Terminology Records) 
  Spanish   (690 Terminology Records) 
  Sweden   (400 Terminology Records) 
รำยกำรค ำศัพท์ภำษำอ่ืนที่มีกำรแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำง TMG ของ ISO/TC211 จะจัดพิมพ์ทันทีที่

ได้รับจำกประเทศที่แปล  
ขอค ำแนะน ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 
Andrew Jones 
Convener, Terminology Maintenance group 
Ajonesatoz@bigpond.com 
ควำมคืบหน้ำของกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ ด ำเนินมำเรื่อยๆ และตำมที่ปรำกฏในเอกสำร ISO/TC211 

N 3173 แจ้งเรื่อง กำรเวียนเพ่ือเผยแพร่รำยกำรค ำศัพท์ “ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms” ชุดที่ 2 
(Release 2) เมื่อ 2011-07-12 โดยประธำนกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ของ ISO/TC211 (ISO/TC211/Terminology 
Maintenance Group) โดยมีวัตถุประสงค์ ในกำรเชิญชวนประเทศสมำชิก เพ่ือให้แปลรำยกำรค ำศัพท์ที่เวียน
เผยแพร่ออกมำชุดที่ 2 (Release 2) ให้เป็นภำษำของแต่ละประเทศเพ่ือน ำมำรวมกันใน “ISO/TC211 Multi-
Lingual Glossary of Terms” ต่อไป 

เนื้อหำของหนังสือเวียนมีใจควำมโดยรวม ดังต่อไปนี้ 
ค าน า 
หนังสือเวียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 แจ้งให้ประเทศสมำชิกทรำบถึงกำรเวียนเพื่อเผยแพร่รำยกำรค ำศัพท์ ชุดที่ 2 และ 
 เชิญประเทศสมำชิก ท ำกำรแปลรำยกำรค ำศัพท์ ชุดที่ 2 จำกภำษำอังกฤษให้เป็นภำษำของแต่ละ

ประเทศ เพ่ือน ำมำรวมไว้ใน “ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms”  
ความเป็นมา 
ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms ไ ด้ รั บ ก ำ ร พั ฒ น ำ ขึ้ น ม ำ ค รั้ ง แ ร ก เ มื่ อ ปี  2007  

โดยมีรำยกำรศัพท์ (glossary) อยู่ 479 ค ำศัพท์ ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้แล้วในมำตรฐำนสำกล หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
ISO 191xx ก่อน 2007-10-07 รำยกำรในส่วนดังกล่ำวได้รับกำรให้ชื่อในกำรเผยแพร่ว่ำ เป็นชุดที่ 1 (Release 1) 
[หมำยเหตุ: นับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมำ มีกำรแปลรำยกำรค ำศัพท์จำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำอ่ืนๆ จ ำนวนสิบภำษำ ]  

เอกสำร รำยกำรค ำศัพท์ ชุดที่ 2 (Release 2) ของ ISO/TC211 ประกอบด้วยค ำศัพท์ที่เพ่ิมมำ จ ำนวน 
205 ค ำ ที่น ำมำจำกมำตรฐำนสำกลและข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่จัดพิมพ์ไว้ ระหว่ำง 2007-10-07 และ 2011-07-
04 ปัจจุบัน Release 2 มีเฉพำะภำษำอังกฤษ ดังนั้นจึงขอเชิญประเทศสมำชิก แปลรำยกำรค ำศัพท์ จำก
ภำษำอังกฤษ เป็นภำษำของตนเอง 

การแปล 
เพ่ือช่วยในกระบวนกำรแปล ทำง ISO/TC211/Terminology Maintenance Group ได้จัดเอกสำรสำม

อย่ำงประกอบด้วย 
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เอกสารที่ 1 คือ MS Excel workbook ชื่อว่ำ 20110704 Terminology Template – 
Release 2 Terms.xls. ซึ่งประกอบไปด้วย 

 English spreadsheet ซึ่ ง เ ป็ น  spreadsheet ที่ มี ร ำ ยก ำ ร ค ำ ศั พท์ เ ป็ นภ ำษ ำ อั ง ก ฤ ษ 
ของ Release 2; และ 

 Non-English spreadsheet ซึ่งเป็น spreadsheet ส ำหรับใช้ในกระบวนกำรแปล 
มีหลำยช่อง (cells) ใน non-English spreadsheet ที่มีภำษำอังกฤษอยู่ ซึ่งเป็นอักษรสีแดง ค ำ

ภำษำอังกฤษเหล่ำนี้ ต้องใช้ภำษำของประเทศท่ีแปลที่เทียบเท่ำกับค ำภำษำอังกฤษแทนทับลงไป  
เมื่อเสร็จกระบวนกำรแปลแล้ว ควรส่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำรของ ISO/TC211 เพ่ือส่งต่อไปให้ TMG 

ของ ISO เพ่ือบูรณำกำรเข้ำกับ “Multi-Lingual Glossary of Terms” ต่อไป 
[หมำยเหตุ ประเทศสมำชิกใดที่ต้องกำรแปลทั้ง Release 1 และ Release 2 ต้องใช้ MS Excel 

workbook ที่ชื่อว่ำ 20110704 Terminology Template – Release 1 and 2 Terms.xls]. 
เอกสารที่ 2 ชื่อว่ำ “20110704 Terminology Template Guidelines.doc”, เพ่ือเป็นแนวทำง

ในกำรด ำเนินกำรใน spreadsheet guideline นี้มีควำมส ำคัญและควรอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ 
เอกสารที่ 3 เป็น คู่มือกำรปฏิบัติกำร (Operation Instructions) ที่เรียกว่ำ “ISO/TC211 Multi-

Lingual Glossary of Terms – Operating Instructions (Vers 2.0 – 2011-07-04)” บอกเพ่ิมเติมเกียว
กับเนื้อหำของ spreadsheets 

เป็นที่คำดหวังอย่ำงเต็มที่ว่ำอัตรำควำมก้ำวหน้ำของแต่ละประเทศเกี่ยวกับ MLGT จะขึ้นอยู่กับกำรให้
ระดับควำมส ำคัญในชำติและในภูมิภำค ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ตั้งตำรำงเวลำไว้ว่ำกำรแปลจะเสร็จสิ้นเมื่อใด 

ติดต่อขอทรำบข่ำวสำร หรือรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ประธำนที่ประชุม (convener) ของ กลุ่มบ ำรุงรักษำ
ค ำศัพท์ (Terminology Maintenance group: TMG) ที่ ajones@adam.com.au. 

ข้อควำมต่อไปนี้เป็นกำรทบทวนเอกสำรควำมคืบหน้ำของกำรปฏิบัติกำรของ TMG เพ่ือประสำนกับ
ประเทศสมำชิก เกี่ยวกับกำรปล่อยค ำศัพท์ชุดที่ 3  (Release 3) ออกมำ และเชิญชวนให้แปลเป็นภำษำของแต่ละ
ประเทศ ให้อยู่ในกลุ่ม MLGT ต่อไป เอกสำรที่ชื่อว่ำ “Notice to National Bodies: ISO/TC211 Multi-Lingual 
Glossary of Terms, Release 3 Terminology Records” ส่งออกมำโดย Mr. Andrew Jones, Convener of 
Terminology Maintenance Group มีใจควำมโดยสังเขปต่อไปนี้ 

ค าน า (Introduction) 
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (Notice) นี้ เพื่อ 

 แจ้งให้ทรำบว่ำเอกสำรชุดที่ 3 (Release 3 Terminology Records) ออกมำแล้ว และ 
 เชิญชวนให้ประเทศสมำชิกท ำกำรแปลค ำศัพท์จำกเอกสำรชุดที่ 3 ซึ่งเป็นภำษำอังกฤษให้เป็น

ภำษำของแต่ละประเทศสมำชิก เพ่ือจะได้น ำไปรวมเข้ำกับบัญชีของ ISO/TC211 Multi-Lingual 
Glossary of Terms ต่อไป 

ความเป็นมา (Background) 
ค ำศัพท์ประเภท ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms ได้มีกิเริ่มพัฒนำมำตั้งแต่ปี 2007 โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีควำมคงเส้นคงวำในกำรใช้ และกำรตีควำม (แปลตีควำม) ค ำศัพท์เชิงพ้ืนที่ 
(interpretation of geospatial terminology) โดยที่เริ่มแรกทีเดียวนั้นค ำศัพท์จ ำนวน 479 ค ำ ได้รับกำรคัดมำ
จำกมำตรฐำนต่ำงๆที่ พัฒนำและประกำศใช้ในอนุกรม ISO191XX รวมทั้ งที่ เป็นมำตรฐำนนำนำชำติ 
(International Standards: มำตรฐำนสำกล) ที่เป็นประเภทข้อก ำหนดทำงเทคนิค (Technical Specifications) 
ก่อนปี 2007-10-07 จ ำนวนค ำศัพท์ดังกล่ำวนี้ ต่อมำได้รับกำรเรียกชื่อว่ำ รำยกำรค ำศัพท์ชุดที่ 1 (Release 1 
Terminology Records). 

mailto:ajones@adam.com.au
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ส ำ ห รั บ ชุ ดที่  2 (Release 2 Terminology Records) ไ ด้ ถู กน ำ อ อก ม ำ เ ผ ยแ พร่  เ ป็ น ชุ ดที่  2  
เมื่อ 2011-07-12 โดยมีกำรเพิ่มค ำศัพท์มำใหม่จ ำนวน 205 ค ำ ซึ่งได้รับกำรคัดเอำมำจำกมำตรฐำนนำนำชำติและ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่ได้รับกำรประกำศในอนุกรม ISO 191XX ระหว่ำงช่วงเวลำ 2007-10-07 และ 2011-07-
04 [ข้อสังเกต ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมำ ทั้งค ำศัพท์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ได้มีกำรแปลเป็นภำษำต่ำงๆแล้วจ ำนวน 13 
ภำษำ] 

ค ำ ศั พท์ ชุ ดที่  3 (Release 3 terminology Records) เ ป็ น ชุ ดที่ เ พ่ิ ม ค ำ ศั พท์ ขึ้ น ม ำ อี กจ ำ น ว น  
252 ค ำศัพท์ ซึ่งเป็นค ำศัพท์ที่ได้จำกมำตรฐำนนำนำชำติ (International Standards)  และข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
(Technical Specifications) ที่ประกำศใช้ในช่วงเวลำ 2011-07-04 และ 2014-11-01 ในขณะที่ Release 3 
ออกมำนั้น มีค ำศัพท์เฉพำะที่เป็นภำษำอักฤษเท่ำนั้น จึงขอเชิญชวนให้ประเทศสมำชิก National Bodies) ท ำกำร
แปลค ำศัพท์จำกภำษำอังกฤษให้เป็นภำษำของประเทศสมำชิกต่อไป 

การแปล (Translation)  
มีเอกสำร 3 อย่ำงที่จะช่วยในกำรแปล คือ 

1) MS Excel Workbook ชื่อว่ำ 20141029 Terminology Template-Release 3 Terms xls 
ซึ่งประกอบไปด้วย 

 ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ (English Spreadsheet) ซึ่งมีรำยกำรค ำศัพท์ชุดที่ 3 (English Release 3 
Terminology Records) ทั้งหมด 

 Spreadsheet ที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ (Non-English Spreadsheet) เพ่ือใช้ในกระบวนกำรแปล 
ใน non-English spreadsheet จะมีค ำศัพท์เป็นอักษรสีแดง ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเหล่ำนี้ จะถูกแทนด้วย

ค ำศัพท์และอักษรในภำษำของประเทศสมำชิก ซึ่งเป็นคู่ค ำศัพท์และค ำแปลในภำษำอังกฤษ 
เ มื่ อ ด ำ เ นิ น ก ำ ร แ ป ล เ ส ร็ จ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  ใ ห้ ส่ ง ไ ป ใ ห้ ฝ่ ำ ย เ ล ข ำ ข อ ง  ISO/TC211  

เพ่ือลงทะเบียนและส่งให้กลุ่มผู้ดูแลรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance Group: TMG) เพ่ือบูรณำกำร
เข้ำไปในชุด ำศัพท์หลำยภำษำ (Multi-Lingual Glossary of Term) 

[ข้อสังเกต: ประเทศสมำชิกที่ต้องกำรแปลพร้อมกันทั้ง Release 1, Release 2 และ Release 3 ต้องใช้  
MS Excel Workbook ที่ชื่อว่ำ “20141029 Terminology Template-Releases 1, 2, and 3 Terms xls” 

2) เอกสารที่ 2 ชื่อว่ำ  “20110704 Terminology Template Guidelines.doc” ซ่ึงเป็น 
เอกสำรที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรกรอก spreadsheet เอกสำรนี้มีควำมส ำคัญ และควรอ่ำนให้เข้ำใจ 

3) เอกสารที่ 3 เป็นเอกสำรคู่มือปฏิบัติกำรของ ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms 
Version 3.0 -2014-10-29 เป็นเอกสำรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเนื้อหำของ spreadsheets. 

เป็นที่คำดหวังได้อย่ำงเต็มเปี่ยมว่ำควำมก้ำวหน้ำในงำนนี้ ซึ่งประเทศสมำชิกจะพึงมีนั้น  จะขึ้นอยู่กับ 
กำรให้ระดับควำมส ำคัญต่องำนนี้ที่ประเทศสมำชิกจะพึงมี ดังนั้น จึงไม่ได้ก ำหนดเป็นตำรำงเวลำไว้ว่ำ  
จะต้องแล้วเสร็จเมื่อใด (ถ้ำประเทศสมำชิกเล็งเห็นและให้ควำมส ำคัญ งำนแปลนี้ก็จะเสร็จเร็วขึ้น) 

ข้อมูลเพิ่มเติม (Further Information) 
หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อได้ที่ ประธำนกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์หลำยภำษำของ 

ISO/TC211 (Convener of the ISO/TC211 Terminology Maintenance Group) ที่ ajonesatoz@bigpond.com (Mr. Andrew Jones, 
Convener, Terminology Maintenance Group. 
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บทที่ 3 
การด าเนินการศึกษา 

กำรศึกษำและกำรแปลรำยกำรค ำศัพท์ ตำมแม่แบบ (Template) ที่แนะน ำโดย Terminology 
Maintenance Group (TMG) มีข้ันตอนดังนี ้

 ศึกษำเนื้อหำ และควำมเป็นมำของควำมต้องกำรในกำรรวบรวมค ำศัพท์ (Terminology) ไว้เป็นกลุ่ม 
โดยเฉพำะค ำศัพท์จำกมำตรฐำนสำกลที่พัฒนำโดย ISO/TC211 

 ศึกษำควำมเป็นมำและควำมคืบหน้ำของกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance 
Group: TMG) 

 เลือกชุดค ำศัพท์ที่ออกมำหลังสุดในขณะที่เริ่มงำน คือ เป็นชุดเวียนเพ่ือเผยแพร่ ชุดที่ 3 (Release 3) 
เพ่ือท ำกำรแปล 

 ด ำเนินกำรแปลตำมคู่มือที่เสนอโดยกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance Group: 
TMG) ตำมเอกสำรสำมอย่ำง ดังนี้ 

การแปล (Translation)  
มีเอกสำร 3 อย่ำงที่จะช่วยในกำรแปล คือ 
1) MS Excel Workbook ชื่ อ ว่ ำ  20141029 Terminology Template-Release 3 Terms xls  

ซึ่งประกอบไปด้วย 
 ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ (English Spreadsheet) ซึ่งมีรำยกำรค ำศัพท์ชุดที่ 3 (English Release 3 

Terminology Records) ทั้งหมด 
 Spreadsheet ที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ (Non-English Spreadsheet) เพ่ือใช้ในกระบวนกำรแปล 
ใน non-English spreadsheet จะมีค ำศัพท์เป็นอักษรสีแดง ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเหล่ำนี้ จะถูก แทนด้วย

ค ำศัพท์และอักษรในภำษำของประเทศสมำชิก ซึ่งเป็นคู่ค ำศัพท์และค ำแปลในภำษำอังกฤษ 
เมื่อด ำเนินกำรแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งไปให้ฝ่ำยเลขำของ ISO/TC211 เพ่ือลงทะเบียนและส่งให้กลุ่ม

ผู้ดูแลรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance Group: TMG) เพ่ือบูรณำกำรเข้ำไปในชุด ำศัพท์หลำยภำษำ 
(Multi-Lingual Glossary of Term) 

[ข้อสังเกต: ประเทศสมำชิกที่ต้องกำรแปลพร้อมกันทั้ง Release 1, Release 2 และ Release 3 ต้องใช้ 
MS Excel Workbook ที่ชื่อว่ำ “20141029 Terminology Template-Releases 1, 2, and 3 Terms xls” 

2) เอกสำรที่ 2 ชื่อว่ำ  “20110704 Terminology Template Guidelines.doc” ซึ่งเป็นเอกสำรที่ใช้
เป็นแนวทำงในกำรกรอก spreadsheet เอกสำรนี้มีควำมส ำคัญ และควรอ่ำนให้เข้ำใจ 

3) เอกสำรที่  3 เป็นเอกสำรคู่มือปฏิบัติกำรของ ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms 
Version 3.0 -2014-10-29 เป็นเอกสำรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเนื้อหำของ spreadsheets. 

เอกสารที่ 1 คือ MS Excel workbook ชื่อว่ำ 20141029 Terminology Template – Release 
3 Terms.xls.  ซึ่งประกอบไปด้วย 

 English spreadsheet ซึ่ ง เป็น spreadsheet ที่มีรำยกำรค ำศัพท์ เป็นภำษำอังกฤษ ของ 
Release 3; และ 

 Non-English spreadsheet ซึ่งเป็น spreadsheet ส ำหรับใช้ในกระบวนกำรแปล 
มี หลำยช่ อ ง  (cells) ใน  non-English spreadsheet ที่ มี ภ ำษำ อั งกฤษอยู่  ซึ่ ง เ ป็ น อักษรสี แ ด ง  

ค ำภำษำอังกฤษเหล่ำนี้ ต้องใช้ภำษำของประเทศท่ีแปลที่เทียบเท่ำกับค ำภำษำอังกฤษแทนทับลงไป  
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เอกสารที่ 2 ชื่อว่ำ “20110704 Terminology Template Guidelines.doc”, เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำร 

เอกสารที่ 3 เป็น คู่มือกำรปฏิบัติกำร (Operation Instructions) ที่เรียกว่ำ “ISO/TC211 Multi-Lingual 
Glossary of Terms – Operating Procedures (Vers 3.0 – 2014-11-29)” กล่ำวเพ่ิมเติมเกียวกับเนื้อหำของ 
spreadsheets 

จ ำ ก เ อ ก ส ำ ร ที่  1 (MS Excel workbook: 20141029 Terminology Template – Release 3 
Terms.xls) (ในเอกสำรน ำส่งแบบ Digital File) ข้ำงบน น ำเอำ Englishเ spreadsheet มำเป็นต้นแบบ แล้วให้
ส่ ว นที่ เ ป็ น  non-English spreadsheet เ ป็ นส่ วนของภำษำ ไทย  โ ดย ให้ ค ำ ศั พท์ และค ำ นิ ย ำ มศั พท์ 
ที่สอดคล้องกับภำษำอังกฤษอยู่ในแถวเดียวกัน เรียงตำมตัวอักษรเช่นเดียวกับที่เรียงไว้ใน spreadsheet 
ภำษำอังกฤษ โดยท ำตำมแม่แบบ (template) ที่ให้ไว้ใน “Multi-Lingual Glossary of Terms: Guidelines for 
Completing the Non-English Language Template” ซึ่ ง เ ป็ น เ อกส ำ ร ที่  2 (20110704 Terminology 
Template Guidelines.doc) ซึ่งบ่งไว้ว่ำ 

เมื่อใดที่มีกำรแปลรำยกำรศัพท์ เพ่ือน ำเข้ำสู่ “Multi-Lingual Glossary of Terms” จะต้องใช้แม่แบบ 
non-English language ทุกครั้ง หลังจำกที่ ISO/TC211 Terminology Maintenance Group ได้รับแม่แบบ 
เนื้อหำที่อยู่ในแม่แบบจึงถูกโอนไปสู่ฝ่ำยทะเบียนที่เกี่ยวข้องใน “Multi-Lingual Glossary ทันท ี

แม่แบบอยู่ในรูปแบบของ MS Excel workbook ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ป้ำยชื่อ (หัวข้อ) spreadsheet 
คือ 

 “English Spreadsheet” 
 “Non-English spreadsheet, และ 
 “Character Encoding Spreadsheet”. 

“English Spreadsheet” และ “Character Encoding spreadsheet” ใส่เข้ำมำเพ่ือเป็นข้อมูลเท่ำนั้น 
ส ำหรับ “Non-English spreadsheet” นั้น ใช้ส ำหรับงำนแปลทั้งหมด 

“Non-English Spreadsheet” แบ่งออกเป็นสองส่วน (sections) คือ ส่วนแรก (Header Section)  
กินพ้ืนที่จำกแถวที่ 1 ถึงแถวที่ 31 เป็นรำยกำรข้อมูลของหัวเรื่อง (Header) ของ spreadsheet ส่วนที่ 2  
(ส่วนของค ำศัพท์) กินพ้ืนที่ต่อจำกแถวที่ 33 และเป็นรำยกำรของค ำศัพท์แต่ละค ำ 

ประเทศสมำชิกอำจต้องกำรแปลเนื้อหำของส่วนหัวเรื่อง  ในสะดมภ์ A, C, D, E และ F และ/หรือ 
ส่วนของค ำศัพท์ สะดมภ์ 34-36 ให้เป็นภำษำของแต่ละประเทศ เพ่ือช่วยกำรน ำแม่แบบกลับมำใช้อีกในอนำคต ซึ่ง
เป็นที่น่ำสนับสนุน ขึ้นอยู่กับสภำพควำมเข้มงวดว่ำ ไม่มีกำรสับเปลี่ยนแถวและสะดมภ์ แถวและสดมภ์ที่แปลน ำเข้ำ
ไปใน “Multi-Lingual Glossary”. 

ส่วนที่เป็นหัวเรื่อง หรือ Header Section (แถวที่ 1 – 31) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
Header Formats 
ส่วนหัวเรื่อง มีหกสะดมภ์โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

 สะดมภ์ A – ระบุข้อมูลที่จะน ำเข้ำในแต่ละรำยกำรของหัวเรื่อง 
 สะดมภ์ B – เป็นข้อมูลหัวเรื่องเอง 
 สะดมภ์ C – อธิบำยชนิดของข้อมูล (data type) 
 สะดมภ์ D – ให้ hyperlinks หรือข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับต ำแหน่งที่ตั้งของรหัส (codes); และ 
 สะดมภ์ D และ F – จ ำลองแบบของข้อมูลส่วนหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ classes และ attributes 

ของมำตรฐำน ISO 19135 
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การเติมส่วนหัวเรื่อง (Populating the Header section) 
ข้อมูลหัวเรื่องท้ังหมดต้องใส่ลงในสะดมภ์ B เท่ำนั้น โดยให้สังเกตต่อไปนี้ 

 ข้อมูลหัวเรื่องต้องใส่เข้ำไปในช่องของสะดมภ์ B ซึ่งมีอักษรสีแดง 
 อักษรสีแดงท่ีมีอยู่แล้วนั้น ให้ใส่ข้อมูลหัวเรื่องทับลงไป เป็นภำษำของประเทศท่ีเป็นทำงกำร หรือ

เป็นภำษำอังกฤษตำมท่ีระบุ 
 แถวที ่23 – 26 ของสะดมภ์ B เป็นข้อมูลหัวเรื่องภำษำอังกฤษอยู่แล้ว และไม่ต้องเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของค ำศัพท์ (Terminology Section) (แถวที่ 33 เป็นต้นไป) 
รูปแบบของรายการค าศัพท์ (Terminology Record Formats) 

แถวที่ 34-36 ของส่วนของค ำศัพท์เป็นข้อมูลอธิบำยเขตข้อมูล (data fields) ในแต่ละรำยกำร
ค ำศัพท์ ให้สังเกตต่อไปนี้ 

 แถวที่ 34 และ 35 จ ำลองเขตข้อมูลให้สอดคล้องกับ classes และ attributes ของ ISO 19135 
ตรงนี้ใส่เข้ำมำเป็นข้อมูลเท่ำนั้น ไม่ต้องสนใจ 

 แถวที่ 36 ระบุเนื้อหำของแต่ละเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล และถ้ำเป็นกรณีกำรนับและท ำรำยชื่อรหัส 
ก็จะให้มีค่ำข้อมูลด้วย 

 รำยกำรค ำศัพท์จะกินที่ตั้งแต่แถวที่ 37 เป็นต้นไป 
กำรกรอกส่วนที่เป็นค ำศัพท์ (Populating the Terminology Section) 

เขตข้อมูลของรำยกำรค ำศัพท์ทั้งหมดได้ถูกเติมไว้ด้วยค ำที่ซ้ ำกันจำก spreadsheet ภำษำอังกฤษ 
(English Spreadsheet) ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

 เนื้อหำในช่องที่มีอักษร สีแดง ให้แปลเป็นภำษำที่เป็นทำงกำรของชำติที่เลือกใช้ (non-English) 
โดยน ำข้อควำมหรือค ำศัพท์ที่แปล หรือใกล้เคียง เขียนทับลงไปบนข้อควำม สีแดง ที่มีอยู่ก่อน 

 ช่องที่มีอักษรเป็น สีด ำ ไม่ต้องแปล หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา/แปลค าศัพท์ 

กำรแปลค ำศัพท์ของมำตรฐำน ISO/TC211 จำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยครั้งนี้ ด ำเนินกำรตำมแม่แบบ 
(Template) ที่ก ำหนดให้ โดย กลุ่ มบ ำรุ งรักษำค ำศัพท์  (Terminology Maintenance Group: TMG) อัน
ประกอบด้วย เอกสำรส ำคัญ 3 อย่ำง ซึ่งได้รวมไว้ในภำคผนวกแล้ว เอกสำร 3 อย่ำงคือ  (1) เอกสำร MS Excel 
workbook: 20141029 Terminology Template – Release 3 Terms.xls, (2) เ อ ก ส ำ ร  20110704 
Terminology Template Guidelines.doc , และ (3) คู่มือกำรปฏิบัติกำร (Operation Instructions) ที่เรียกว่ำ 
“ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms – Operating Instructions (Vers 3.0 – 2014-11-29  คือใช้
ศัพท์ และค ำนิยำมภำษำอังกฤษจำก “English spreadsheet” ของเอกสำร (1) เป็นต้นแบบอ้ำงอิง แล้วแปล
ค ำศัพท์และค ำนิยำมต้นแบบนั้นให้เป็นภำษำไทย ใส่ลงไว้ใน “non-English spreadsheet” ด ำเนินกำรแปลใน
ลักษณะนี้จนหมดค ำศัพท์และค ำนิยำม จะได้รำยกำรค ำศัพท์ภำษำไทย ซึ่งมำจำกต้นแบบภำษำอังกฤษในชุด 
“Multi-Lingual Glossary of terms: MLGT” ซึ่งผลกำรแปลอยู่ในรูปแบบของ MS Word ซึ่งสมำรถแปลงเป็น
รูปแบบของ pdf ได้ต่อไป รวมทั้งที่อยู่ในรูปแบบ MS Excel spreadsheet ต้นแบบในกำรท ำกำรแปล ดังนั้นผล
กำรแปลที่ได้ ได้จัดให้อยู่ในรูปแบบตำมข้อก ำหนดกำรจ้ำงแปลคือ 

1) อยู่ในรูปแบบ MS Word, 
2) อยู่ในรูปแบบ pdf, และ 
3) อยู่ในรูปแบบ MS Excel Workbook (Spreadsheet) 

ซึ่งทั้งสำมรูปแบบได้ท ำกำรบันทึกลงบนสื่อทำงอีเลกทรอนิกเพ่ือท ำกำรจัดเก็บรวมกันเพ่ือจัดส่งให้ผู้จัดจ้ำง 
ร่วมกับรำยงำนกำรจัดท ำเอกสำรกำรแปลครั้งนี้ด้วย 

ส ำหรับผลลัพธ์ที่น ำมำเป็นตัวอย่ำงในรำยงำนนี้ ใช้ผลลัพธ์ในรูปแบบ MS Word ตำมท่ีแนบมำพร้อมนี้คือ 
 

ISO/TC 211 Multi Lingual 
Glossary of Terms  

(Release 3) 
2014 – 10 – 29 
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 A  
Term_ID Term in English Term in Thai Abbreviation Definition in English Definition in Thai Referene 

1206 access control กำรควบคุมกำรเข้ำถึง  combination of 
authentication and 
authorization 

กำรรวมกันของกำรพสิูจน์ตัวจริงและ
กำรอนุญำต 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน   
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ (19 มิ.ย. 2544)  
access = กำรเข้ำถึง 

1603 accuracy of measurement ควำมแม่นของกำรวัด  closeness of agreement 
between a test result or 
measurement result and the 
true value 

ควำมใกล้เคยีงของข้อสรุประหว่ำง
ผลกำรทดสอบ หรือผลกำรตรวจวดั 
และค่ำจริงท่ีใช้อ้ำงอิง 

ศัพท์บัญญัติรำชบัณฑิตยสถำน  
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (19 ก.ค. 2547)    
accurracy = ควำมแม่น 
เทคโนโลยีภมูิสำรสนเทศส ำหรับ
สิ่งแวดล้อม  
โดย ดร. สุพรรณ กำญจนสุธรรม  
จัดท ำเมื่อ 12 มิถุนำยน 2554 
http://dk.coe.psu.ac.th/lecture/ed
ms/edms_slide01mea/sld007.htm 

1378 active sensor เครื่องรับรู้แบบแอกทิฟ  sensor that generates    the 
energy that it uses to perform 
the sensing 

เครื่องรับรู้ทีส่ร้ำงพลังงำนขึ้น เพื่อใช้
ในกำรด ำเนินกำร 

ต ำรำเทคโนโลยีอวกำศ และภูมิ
สำรสนเทศศำสตร์ โดย ส ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมสิำรสนเทศ 
(องค์กำรมหำชน) กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีและสมำคมส ำรวจข้อมูล
ระยะไกลและสำรสนเทศภูมิศำสตร์แห่ง
ประเทศไทย พิมพ์เมื่อ เมษำยน 2552 

1379 active sonar โซนำร์แบบแอกทิฟ  type of active sensor that 
transmits sound waves into the 
water and receives the returned 
waves echoed from objects in 
the water  

เครื่องรับรู้แบบแอกทิฟประเภทหนึ่ง
ที่ใช้กำรส่งผ่ำนคลื่นเสยีงลงไปในน้ ำ
และรับคลื่นสะท้อนกลับจำกวัตถ ุ
ที่อยู่ในน้ ำ 

กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ 
http://www.navedu.navy.mi.th/sub
marine_web/6064_sub_sensor.htm 

1286 administrative source แหล่งข้อมูลกำรบริหำร  source with the 
administrative description 
(where applicable) of the 
parties involved, the rights, 

แหล่งข้อมูลที่มีค ำอธิบำยจำกฝ่ำย
บริหำร (ที่เหมำะสม) ของกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง, สิทธิ, ข้อจ ำกัดและ
ควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดขึ้น และ

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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Term_ID Term in English Term in Thai Abbreviation Definition in English Definition in Thai Referene 
restrictions and 
responsibilities created and 
the basic administrative units 
affected 

หน่วยงำนบริหำรมูลฐำนท่ีไดร้ับ
ผลกระทบ 

1207 agency กำรเป็นตัวแทน/องค์กำร  legal relationship of a person 
(called the agent) who acts 
on behalf of another 
person,company, or 
government (called the 
principal) 

ควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยของ
บุคคล (เรยีกว่ำ "ตัวแทน") ที่ท ำ
หน้ำท่ีในนำมของบุคคลอื่น, บริษทั 
หรือรัฐบำล (เรียกว่ำ “บุคคล
ส ำคัญ” หรือ "ผู้มอบฉันทะ" หรือ "   
ผู้มอบอ ำนำจ") 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน  
สำขำวิชำนิติศำสตร์ (11 มี.ค. 2545)  
agency = กำรเป็นตัวแทน 
right = สิทธิ 

1208 agent ตัวแทน  one who acts on behalf of 
another 

ผู้ที่ท ำหน้ำท่ีในนำมของผู้อื่น ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน  
สำขำวิชำนิติศำสตร์ (11 มี.ค. 2545)  
agent = ตัวแทน 

1380 area recording กำรบันทึกพื้นที ่  instantaneously recording an 
image in a single frame 

บันทึกภำพทันทีทันใดในหนึ่งเฟรม/
ในหนึ่งภำพ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1169 attribute event เหตุกำรณ ์
แอตทริบิวต ์

 value of an attribute of a feature 
that may apply to only part of 
the feature  

ค่ำลักษณะประจ ำ (แอตทริบิวต์) 
ของรูปลักษณ์ที่อำจน ำไปใช้เพียง
ส่วนหน่ึงของรูปลักษณ์นั้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1170 attributed feature รูปลักษณ์แอตทริบิวต ์  feature along which an 
attribute event applies 

รูปลักษณ์ที่มีลักษณะตำมเหตุกำรณ์
ลักษณะประจ ำทีน่ ำมำใช้ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1210 authentication กำรพิสูจน์ตัวจริง  verification that a potential 
partner in a conversation is 
capable of representing a 
person or organization 

กำรตรวจสอบหลักฐำนเพื่อยืนยันว่ำ
เป็นบุคคลหรือองค์กรที่กล่ำวอ้ำงจริง 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์(19 มิ.ย. 2544) 
และสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ (11 
มี.ค. 2545)  
authentication = กำรพิสูจน์ตัวจริง 

1211 authorization กำรอนุญำต  determination whether 
a subject is allowed to have 
the specified types of access 
to a particular resource 

กำรก ำหนดควำมสำมำรถหรือระดบั
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรของสิ่งหนึ่ง 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน  
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์(19 มิ.ย. 2544)  
และสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
(11 มี.ค. 2545) authorization = กำร
อนุญำต 



 

26 

B 
Term_ID Term in English Term in Thai Abbreviation Definition in English Definition in Thai Referene 

1570 basic administrative unit  หน่วยกำรบรหิำรขั้นพื้นฐำน baunit administrative entity, subject 
to registration   (by law), or 
recordation [by informal right 
, or customary right, or 
another social tenure 
relationship], consisting of 
zero or more spatial units 
against which (one or more) 
unique and homogeneous 
rights [e.g. ownership right or 
land  use right], 
responsibilities or restrictions 
are associated to the whole 
entity, as included in a land 
administration system 

เอนทิตีกำรบรหิำร, ต้องมีกำร
ลงทะเบียน (ตำมกฎหมำย), 
กำรจดทะเบียนเอกสำรเกีย่วกับท่ีดิน     
(ด้วยสิทธิอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำร หรอื
สิทธิตำมธรรมเนียม หรือควำมสม
พันธ์ของกำรครอบครองทำงสังคม
แบบอ่ืน ๆ) ประกอบด้วยหน่วยเชิง
พื้นที่ (ซึ่งอำจมีหนึ่งหน่วยหรือ
มำกกว่ำ) ท่ีสิทธิไม่ซ้ ำกันและมีควำม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เช่น สิทธิ
ควำมเป็นเจำ้ของ หรือสิทธิกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน), ควำมรับผิดชอบ
หรือข้อจ ำกัดที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี
ทั้งหมด, เช่นเดียวกับท่ีรวมอยู่ใน
ระบบบรหิำรจดักำรที่ดิน 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ (19 มิ.ย. 2546) 
entity = เอนทิตี 

1604 blooming บลูมมิง เบ่งบำน  overflow of an over-
saturated signal of one pixel 
to the neighbouring pixel 

ส่วนล้นจำกภำวะสัญญำณอิ่มตัวมำก
ของจุดภำพหน่ึงไปยังจุดภำพ
ข้ำงเคียง 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1359 boundary face พื้นผิวเขตแดน  face that is used in the 3-
dimensional representation 
of a boundary of a spatial 
unit 

พื้นผิวท่ีใช้กำรแสดงขอบเขตของ
หน่วยเชิงพื้นที่ในรูปแบบสำมมติ ิ

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1289 boundary face string สำยอักขระผิวสมัผสัขอบเขต  boundary forming part of the 
outside of a spatial unit 

ส่วนกำรสร้ำงขอบเขตของส่วนนอก
ของหน่วยเชิงพื้นที่ 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร ์(19 มิ.ย. 2544)  
และสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
(11 มี.ค. 2545) 
string = สำย, สำยอักขระ 
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1290 building unit หน่วยอำคำร/หน่วยสิ่งปลูก

สร้ำง 
 component of building     

(the legal, recorded or 
informal space of the 
physical entity) 

องค์ประกอบของอำคำร/
องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้ำง (เป็นได้
ทั้งลักษณะตำมกฎหมำยที่บันทึกไว้ 
หรือลักษณะเป็นท่ีโล่งทำงกำยภำพ
ของสิ่งที่มีอยู่จริง) 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1212 bypass กำรน ำพำผ่ำน  mechanism to defeat the 
purpose of a subsystem by 
avoiding its invocation 

กลไกท่ีจะลบล้ำงจุดมุ่งหมำยของ
ระบบย่อยด้วยกำรหลีกเลี่ยงกำร
ขอร้อง 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน     
สำขำวิชำธรณีวิทยำ (14 ม.ค. 2546) 
bypass = กำรน ำพำผ่ำน 

 
 C  
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1448 calibration curve เส้นโค้งของกำรปรับเทียบ  expression of the relation 

between indication and 
corresponding measured 
quantity value 

กำรแสดงควำมสมัพันธ์ระหว่ำงตัว
บ่งช้ีและค่ำเชิงปริมำณที่วัดได ้

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1605 calibration validation ควำมถูกต้องของกำร
ปรับเทียบ 

 process of assessing the 
validity of parameters 

กระบวนกำรประเมินควำมถูกต้อง
ของตัวแปรเสริม (พำรำมเิตอร์) 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1291 catalogue แคตตำล็อก, รำยกำร  collection of items or an 
electronic or paper document 
that contains information 
about the collection of items 

กลุ่มของสิ่งหนึ่งที่รวบรวมไว้ด้วยกนั 
ในรูปของเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เอกสำรกระดำษทั่วไป  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง
กับกับกำรจัดเก็บของสิ่งนั้น ๆ ด้วย 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1213 chain of agency ห่วงโซ่ของกำรเป็นตัวแทน  sequence of agency where 
the agent in each relationship 
is the principal of the next in 
the chain 

ล ำดับของกำรเป็นตัวแทน ซึ่ง
ตัวแทนในแต่ละคู่ควำมสมัพันธ์จะ
เป็นหลักของห่วงโซ่ต่อไป 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1214 chain of licence ห่วงโซ่ของกำรอนุญำต  sequence of licences that 
traces a chain of agency, 
where a licence is granted at 

ล ำดับของกำรอนุญำตที่ติดตำมห่วง
โซ่ของกำรเป็นตัวแทน  
ซึ่งออกใบอนุญำตในแต่ละช่วงต่อ

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้ว 
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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each link of the 
chain,allowing the agent at 
that link to act as the 
principal in the next 

ของแต่ละห่วงโซ่ ท ำให้ตัวแทน
ในช่วงนั้นสำมำรถเป็นหลักของห่วง
โซ่ต่อไปได ้

1647 citation กำรอ้ำงอิง  information object containing 
information that directs a 
reader's or user's attention 
from one resource to another 

สำรสนเทศท่ีมีข้อมลูที่น ำควำมสนใจ
ของผู้อ่ำนหรือผู้ใช้จำกแหล่งท่ีมำ
หนึ่งไปยังแหล่งอื่นต่อไป 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1383 complex image ภำพเชิงซ้อน  first-level product produced 
by processing SAR Phase 
History Data 

ผลิตภณัฑ์ระดับท่ี 1 ที่ได้จำก
กระบวนกำรประมวลผลข้อมลู
เรดำร์ช่องเปิดสังเครำะห์แบบ 
Phase History data 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1512 complex symbol สัญลักษณ์เชิงซ้อน  symbol composed of other 
symbols of different types 

สัญลักษณ์ที่เกดิจำกกำรรวมกันของ
สัญลักษณ์ตำ่งชนิดกัน 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1513 compound symbol สัญลักษณ์ประสม  symbol composed of other 
symbols of the same type 

สัญลักษณ์ที่เกดิจำกกำรรวมกันของ
สัญลักษณ์ชนิดเดียวกัน 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1159 compression กำรบีบอัด  technique used for the 
reduction of space used by 
data 

เทคนิคท่ีใช้ในกำรลดพื้นท่ีในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน  
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ (11 มี.ค. 
2545) compression = กำรบีบอัด 

1160 compression service บริกำรกำรบีบอัด  service that accomplishes 
compression 

กำรบริกำรที่ท ำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จด้ำนกำรบีบอดั 

ศัพท์บัญญัตริำชบณัฑติยสถำน  
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(11 มี.ค. 2545) compression = กำรบีบ
อัด 

1263 conditional feature 
portrayal function 

ฟังก์ชันแสดงรูปลักษณเ์ชิง
บรรยำยแบบมีเงื่อนไข 

 function that maps a 
geographic feature to a 
symbol based on some 
condition evaluated against a 
property or attribute of a 
feature 

ฟังก์ชันท่ีจับคู่ระหว่ำงรูปลักษณ์ทำง
ภูมิศำสตร์กับสัญลักษณ์  
โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกำรประเมิน
คุณสมบัติหรือลักษณะประจ ำของ
รูปลักษณ์นั้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1366 conformance quality 

level 
ระดับคณุภำพเพื่อกำร
เป็นไปตำม (มำตรฐำน)/ 
ระดับคณุภำพของควำม
สอดคล้อง 

 threshold value or set of 
threshold values for data 
quality results used to 
determine how well a dataset 
meets the criteria set forth in 
its data product specification 
or user requirements 

ค่ำปริมำณขั้นต่ ำของคณุภำพข้อมลู
ที่ใช้ในกำรก ำหนดวิธีกำรที่ท ำให้ชุด
ข้อมูลเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้
ในข้อก ำหนดของผลิตภณัฑห์รือตรง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1215 contract สัญญำ  agreement between two or 
more principals that creates 
in each principal a duty to do 
or not do something and a 
right to performance of the 
other's duty or a remedy for 
the breach of the other's 
duty 

ข้อตกลงระหว่ำงบุคคล/นติิบุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปท่ีว่ำด้วยหน้ำที่
หลักของแต่ละฝ่ำยว่ำจะกระท ำ
หรือไม่กระท ำสิ่งใด รวมทั้งสิทธิใน
กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ หรือกำร
ด ำเนินกำรใดๆ เมื่อมีกำรละเมิด
เกิดขึ้น 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำนิติศำสตร ์(11 มี.ค. 2545)  
contract = สัญญำ 

1161 conversion กำรแปลงผัน/ กำรแปลง
เปลี่ยน  

 transformation from one 
format to another 

กำรแปลงจำกรูปแบบหนึ่งเป็นอีก
รูปแบบหนึ่ง 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์(19 มิ.ย. 2544) 
conversion = กำรแปลงผัน 

1162 conversion service กำรบริกำรกำรแปลงผัน  service that invokes a 
converter 

บริกำรที่ใช้เครื่องแปลงผัน ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1293 converter เครื่องแปลงผัน  resource that performs 
conversion 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ในกำร
แปลงผัน 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1216 copyleft  copyleft/ ลิขสิทธ์เปดิ  licence that accompanies 
some open source software 
that details how the software 
and its accompanying source 
code can be freely copied, 
distributed and modified 

สัญญำอนุญำตของซอฟต์แวรร์หสั
เปิดที่อนุญำตใหม้ีกำรเปิดเผยวิธีกำร
พัฒนำซอฟต์แวร์ รหัสต้นฉบับ (ซอร์
สโค้ด) พร้อมทั้งสำมำรถคัดลอกและ
แก้ไขซอฟต์แวร์ดังกล่ำวได้โดยอิสระ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1449 correction กำรตรวจแก/้ กำรชดเชย  compensation for an 
estimated systematic effect 

ผลตอบแทนท่ีได้จำกผลกระทบ
อย่ำงเป็นระบบทีไ่ด้คำดไว/้กำร

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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ชดเชยส ำหรับผลกระทบอยำ่งเป็น
ระบบท่ีคำดไว ้

1330 customer ลูกค้ำ / ผูซ้ื้อ  organization or person that 
receives a product 

องค์กรหรือบุคคลทีเ่ป็นผูร้ับ
ผลิตภณัฑ ์

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

D 
Term_ID Term in English Term in Thai Abbreviation Definition in English Definition in Thai Referene 

1450 dark current กระแสมืด  output current of a 
photoelectric detector (or of 
its cathode) in the absence of 
incident radiation 

กระแสเอำท์พุตของเครื่องตรวจวดั
ด้วยแสง (หรือของขั้วลบของ
อุปกรณ์) ในกรณีทีไ่ม่มีกำรแผ่รังสี
มำตกกระทบ 

ต ำรำเครื่องมือวิทยำศำสตร ์เผยแพร่
ควำมรู้โดย รศ.ชูชำติ อำรจีิตรำนุสรณ์ 
คณะเทคนิคกำรแพทย์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
จำกวิทยำนิพนธ ์เรื่อง กำรสร้ำงโฟโตดี
เทคเตอร์แกลเลียมอำเซไนด์ฟอสไฟด์
โครงสร้ำงโลหะ-สำรกึ่งตัวน ำ-โลหะ  
โดย อภิชำติ สังข์ทอง  
นิศำพร เกียรติไพศำลโสภณ  
และจิติ หนูแก้ว 

1451 dark current noise สัญญำณรบกวน 
ของกระแสมืด 

 noise of current at the output 
of a detector, when no optical 
radiation is sensed 

สัญญำณรบกวนของเอำท์พุตของ
เครื่องตรวจวดั ในกรณีที ่
ไม่สำมำรถตรวจวดักำรแผ่รังสไีด้ 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(11 มี.ค. 2545) 
noise = สัญญำณรบกวน 

1452 dark signal non 
uniformity  

สัญญำณมืดที่ไม่สม่ ำเสมอ DSNU response of a detector 
element if no visible or 
infrared light is present 

กำรตอบสนองของส่วนประกอบของ
เครื่องตรวจวดัในกรณีทีไ่ม่พบช่วง
คลื่นท่ีตำมองเห็นหรือช่วงคลื่นอิน
ฟำเรด 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1356 dataset series อนุกรมชุดข้อมูล  collection of datasets sharing 
common characteristics 

กำรเก็บรวบรวมชุดข้อมลูที่มี
ลักษณะเฉพำะร่วมกัน 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1384 depression angle มุมก้ม  vertical angle from the 
platform horizontal plane to 

มุมแนวตั้งจำกแนวระนำบของยำน
ส ำรวจกับทิศทำงพิสยัเอียง มักจะวัด
ที่ต ำแหน่งอ้ำงอิงช่องเปิด (ARP) 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์



 

31 

Term_ID Term in English Term in Thai Abbreviation Definition in English Definition in Thai Referene 
the slant range direction, 
usually measured at the ARP 

1559 Differential Global 
Navigational Satellite 
System 

ระบบน ำหนด้วยดำวเทยีม
แบบอนุพันธ ์

 enhancement to Global 
Positioning System that uses GNSS 
and DGNSS to broadcast the 
difference between the positions 
indicated by the satellite systems 
and the known fixed positions 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบระบุ
ต ำแหน่งบนพ้ืนโลกท่ีใช้ GNSS และ 
DGNSS เพื่อถ่ำยทอดควำมแตกตำ่ง
ระหว่ำงต ำแหน่งท่ีระบุโดยใช้ระบบ
ดำวเทียมและต ำแหน่งที่ทรำบค่ำ
พิกัด 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1217 digital licence ใบอนุญำตดิจิทลั  document or its 
representation that specifies 
the rights granted to a 
particular user or organization 
with respect to a specific 
content or group of content 

เอกสำรหรือตัวแทนของเอกสำรที่
แสดงถึงสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหำหรือ
กลุ่มของเนื้อหำท่ีได้ให้แก่บุคคลหรือ
องค์กรหนึ่งโดยเฉพำะ  

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์(19 มิ.ย. 2544) 
digital = เชิงเลข / ดิจิทัล 
license = ใบอนุญำต 

1218 digital rights 
management 

กำรจัดกำรสิทธิดิจิทลั DRM packaging, distributing, 
controlling, and tracking 
content based on rights and 
licensing information 

กำรบรรจุ กำรกระจำย กำรควบคมุ 
และกำรติดตำมสิ่งที่บรรจุ ภำยใต้
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับเอกสำรสิทธิและ
ลิขสิทธิ์ตำมใบอนุญำต 

ศัพท์บญัญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์(19 มิ.ย. 2544) 
digital = เชิงเลข / ดิจิทัล 
license = ใบอนุญำต 
right = สิทธิ 

1377 document <XML> เอกสำร <เอ็กซ์เอ็มแอล>  well-formed data object วัตถุข้อมูลที่มีกำรจัดรปูแบบแล้ว
เป็นอย่ำงด ี

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1063 domain feature รูปลักษณ์(ของ)โดเมน  feature of a type defined 
within a particular application 
domain  

รูปลักษณ์ประเภทหน่ึงที่ได้ก ำหนด
ไว้แล้วภำยใต้โดเมนของกำร
ประยุกตเ์ฉพำะ 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์(19 มิ.ย. 2544) 
domain = เขต / โดเมน 

1386 draught  กำรลำกดึง/  
กระแสลมแรง 

 vertical distance, at any 
section of a vessel from the 
surface of the water to the 
bottom of the keel 

ระยะทำงแนวตั้ง ที่ส่วนใด ๆ ของ
เรือจำกพื้นผิวของน้ ำท่ีด้ำนล่ำงของ
กระดูกง ู

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1164 dynamic conversion กำรแปลงผันแบบพลวัต  online and real time 
conversion of data 

กำรแปลงผันของข้อมูลแบบ
ออนไลน์และเป็นปัจจบุัน 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1430 e-government รัฐบำลอิเลกทรอนิกส ์  digital interaction between a 
government and citizens, 
government and businesses, 
and between government 
agencies 

ปฏิสัมพันธ์เชิงดิจิทลัระหว่ำงภำครัฐ
กับประชำชน ภำครัฐกับภำคธุรกจิ 
และระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ
ด้วยกัน 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1455 error ค่ำคลำดเคลื่อน, ควำม
ผิดพลำด 

 measured quantity value 
minus a reference quantity 
value 

ค่ำปริมำณที่วัดได้ลบด้วยค่ำปริมำณ
อ้ำงอิง 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคณติศำสตร ์ 
(19 ก.ค. 2547) 
error = ค่ำคลำดเคลื่อน / ควำม
ผิดพลำด 

1456 error of measurement ควำมผิดพลำดของกำรวดั  measured quantity value 
minus a reference quantity 
value 

ค่ำปริมำณที่วัดได้ลบด้วยค่ำปริมำณ
อ้ำงอิง 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1219 expected risk ควำมเสีย่งท่ีคำดหมำย  expected value (statistics) of 
loss 

ค่ำที่คำดหมำย (ในเชิงสถิติ) ของ
กำรสญูเสยี 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1441 ex-situ สภำพนอกแหล่งธรรมชำต/ิ 
 ภำยนอกพ้ืนท่ีจริง 

 referring to the study, 
maintenance or conservation 
of a specimen or population 
away from its natural 
surroundings 

อ้ำงถึงผลกำรศึกษำ กำรบ ำรุงรักษำ 
หรือกำรอนุรักษต์ัวอย่ำงหรือ
ประชำกรในสภำพนอกแหล่ง
ธรรมชำต ิ

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1220 fair use กำรใช้โดยชอบธรรม  uses of content that are 
considered valid defences to 
copyright infringement, such 
as for criticism or 
educational purposes 

กำรน ำเนื้อหำใด ๆ ไปใช้ประโยชน์ 
โดยพิจำรณำถึงควำมถูกต้อง เพื่อ
ป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์ อำทิ ใช้
เพื่อกำรวิพำกษ์วิจำรณ์หรือใช้เพื่อ
ประโยชน์ดำ้นกำรศึกษำ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1171 feature event เหตุกำรณ์ของรูปลักษณ ์  information about the 
occurrence of a located 
feature along a locating 
feature 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเกิดขึ้นของ
รูปลักษณ์ที่ค้นพบตำมแบบ
รูปลักษณ์ที่ค้นหำ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

914 feature inheritance กำรรับทอดรูปลักษณ ์  mechanism by which more 
specific features incorporate 
structure and behaviour of 
more general features 
related by behaviour 

กลไกท่ีรูปลักษณเ์ฉพำะใช้ในกำรรวม
โครงสร้ำงและพฤติกรรมของ
รูปลักษณ์ทั่วไปอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกนั
ทำงพฤติกรรม 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 
(19 มิ.ย. 2544) 
inheritance = กำรรับทอด 

1431 feature instance กรณีตัวอยำ่งรูปลักษณ ์  individual of a given feature 
type having specified feature 
attribute values 

ค่ำเฉพำะที่ก ำหนดให้กับประเภท
รูปลักษณ์ท ำให้รูปลักษณ์นั้นมีคำ่
ลักษณะประจ ำ (แอตทริบิวต์) 
เฉพำะ 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 
(19 มิ.ย. 2544) 
instance = กรณีตัวอย่ำง 

1264 feature portrayal function ฟังก์ชันกำรแสดงรูปลักษณ์
เชิงบรรยำย 

 function that maps a 
geographic feature to a 
symbol 

ฟังก์ชันท่ีจับคู่รูปลักษณ์เชิง
ภูมิศำสตร์กับสัญลักษณ ์

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

915 feature relationship ควำมสัมพันธ์ของรูปลักษณ ์  feature association or feature 
inheritance 

ควำมเกี่ยวข้องกันของรูปลักษณห์รือ
กำรรับทอดรูปลักษณ ์

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1296 feature type ประเภทรูปลักษณ ์  class of features having 
common characteristics 

คลำสของรูปลักษณ์ทีม่ีคุณลักษณะ
ร่วมกัน 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1560 field of regard field of regard/ มุมมอง
รวม 

 total angular extent over 
which the field of view (FOV) 
may be positioned 

ขอบเขตเชิงมุมทั้งหมดที่เป็นไปได้
ของของมุมมองของกำรถ่ำยภำพ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1388 field of view มุมมองของกำรถ่ำยภำพ FOV instantaneous region seen by 

a sensor, provided in angular 
measure 

พื้นที่ในช่ัวขณะที่เห็นไดด้้วยเครื่อง
รับรู้ ภำยใต้หน่วยกำรวัดเชิงมุม 

หนังสือ กิจกำรอวกำศด้ำนภำพถ่ำย
ดำวเทียม กรมเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และอวกำศกลำโหม 

1389 first return สัญญำณสะท้อนกลับแรก  first reflected signal that is 
detected by a 3D imaging 
system, time of flight (TOF) 
type, for a given sampling 
position and a given emitted 
pulse 

สัญญำณสะท้อนกลับแรกที่ตรวจวัด
ได้ด้วยระบบบันทึกภำพสำมมิติ 
ประเภทเวลำของเที่ยวบิน (TOF) 
ส ำหรับต ำแหน่งตัวอย่ำงและจังหวะ
สัญญำณที่ก ำหนดให ้

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1165 format รูปแบบ  language construct that 
specifies the representation, 
in character form, of data 
objects in a record, file, 
message, storage device, or 
transmission channel 

โครงสร้ำงของภำษำที่ระบรุูปแบบ
กำรแสดง รูปแบบของตัวอักษร ใน
กำรบันทึกข้อมูลในรูปของระเบียน 
ไฟล์ ข้อควำม อุปกรณ์บันทึกข้อมลู 
หรือช่องทำงกำรส่งผ่ำนข้อมูลต่ำง ๆ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1390 frame<LIDAR> เฟรม <ไลดำร>์  data collected by the 
receiver as a result of all 
returns from a single emitted 
pulse 

ข้อมูลที่บันทึกโดยเครื่องรับในรูป
ของผลลัพธ์ทั้งหมดทีส่่งกลับจำกกำร
ปล่อยสญัญำณหนึ่งจังหวะ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1547 framework กรอบงำน  logical structure for 
classifying and organizing 
complex information  

โครงสร้ำงเชิงตรรกะเพื่อกำรจ ำแนก
และกำรจัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อน 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1762 free text ข้อควำมอิสระ/ free text  textual information that can 
be expressed in one or many 
languages 

ข้อมูลที่เป็นข้อควำมที่สำมำรถแสดง
ได้หลำยภำษำ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1391 geiger mode รูปแบบ (โหมด) ไกเกอร ์  photon counting mode for 
LIDAR systems, where the 
detector is biased and 
becomes sensitive to 
individual photons 

รูปแบบกำรนับโฟตอนของ
ระบบไลดำร์ที่มีกำรปรับ
เครื่องตรวจวดัให้มีควำมไวต่อโฟ
ตอนเฉพำะเป็นรำยๆ 

ตำรำเรียน ภำควิชำฟสิิกส์ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคล 
ต ำรำเรยีน อุปกรณ์ทำงเวชศำสตร์
นิวเคลยีร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

1221 general public licence สัญญำอนุญำตสำธำรณะ
ทั่วไป/ ใบอนุญำตสำธำรณะ
ทั่วไป 

GPL licence containing rights 
accorded to the general 
public without an existing 
agreement 

กำรอนุญำตที่ใหส้ิทธิกับสำธำรณะ
โดยไม่ต้องมีควำมตกลงหรือ
สัญญำอนุญำตก่อนหน้ำ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 

1222 GeoDRM enabled  GeoDRM enabled/ ท ำให้
มีควำมสำมำรถด้ำน 
GeoDRM 

 capable of maintaining 
GeoDRM extended resources 
and enforcing GeoDRM 
defined rights and 
protections 

ควำมสำมำรถในกำรคงไว้ซึ่ง
ทรัพยำกรต่อยอด GeoDRM และ
บังคับใช้สิทธิและกำรคุม้ครองของ 
GeoDRM ที่ได้ระบไุว ้

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 

1223 GeoDRM extended 
(applied to resources) 

GeoDRM extended 
(applied to resources)/ 
กำรเสริมต่อด้ำน GeoDRM 

 associated to GeoDRM 
metadata indicating types of 
licences that apply  

เกี่ยวข้องกับข้อมูลของข้อมูล 
GeoDRM ที่ระบุประเภทของกำร
อนุญำต 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 

1675 geographic coordinates พิกัดภูมิศำสตร ์  longitude, latitude and hight 
of a ground or elevated 
point 

ละติจดู ลองติจดู และควำมสูง
ของพื้นดินหรือจุดที่ยกระดับสูงขึน้ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 

1166 geographic point location ต ำแหน่งท่ีตั้งจุดภมูิศำสตร ์  well defined geographic 
place described by one 
coordinate tuple 

กำรก ำหนดสถำนท่ีทำงภูมิศำสตร์
ที่อธิบำยด้วยคู่พิกัดหนึ่งคู ่

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 

1167 geographic point location 
representation 

กำรแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งจุด
ภูมิศำสตร ์

 syntactic description of a 
geographic point location in 
a well known format 

กำรอธิบำยต ำแหน่งที่ตั้ง
ภูมิศำสตรต์ำมรูปแบบที่ก ำหนดไว ้

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 

1224 GeoLicence กำรอนุญำต/ใบอนุญำตภูมิ
สำรสนเทศ 

 licence related to 
geoinformation 

กำรอนุญำตเกี่ยวกับสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 
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1226 GeoLicence infringement กำรละเมิดใบอนญุำต 

ภูมิสำรสนเทศ 
 act or an instance of the 

unauthorized access or use 
of protected, copyrighted, or 
patented material or of a 
trademark, trade name, or 
trade dress 

กำรด ำเนินกำรหรือกำรเข้ำถึงโดย
ไม่ได้รับอนญุำตหรือกำรใช้สิ่งที่
ได้รับกำรคุ้มครอง สิ่งที่มีลิขสิทธ์ิ 
หรือสิทธิบัตร หรือเครื่องหมำย
กำร ช่ือทำงกำรค้ำ หรือสิ่ง
ประกอบเครื่องหมำยกำรค้ำ 

จำกต ำรำ ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับ
ทรัพย์สินทำงปัญญำส ำหรับนัก
ออกแบบ นักประดิษฐ์และนักกำรตลำต 
By Guy Ornthanalai & Sittha 
Suphasiri For Educational Purpose 
Only 

1225 GeoLicence resolution กำรลงมติกำรอนุญำต 
ภูมิสำรสนเทศ/ใบอนุญำต
สำรสนเทศ 

 settling or resolving the 
status of a GeoLicence 

กำรก ำหนดหรือกำรแกไ้ขสถำนะ
ของใบอนุญำตภูมิสำรสนเทศ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 

1571 group party กลุ่มภำค ี  any number of parties, 
together forming a distinct 
entity, with each party 
registered 

บุคคลเป็นกลุ่ม/ภำคี จ ำนวนใดๆ 
รวมตัวกันเป็นเอนทิตีที่เด่นชัด 
โดยแตล่ะกลุ่มได้มีกำรลงทะเบียน
ไว ้

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 
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1393 heave กำรยกตัวขึ้นลงของ 

คลื่นในทะเล 
 oscillatory rise and fall of a ship 

due to the entire hull being 
lifted by the force of the sea 

กำรแกว่งขึ้นและลงของเรืออัน
เนื่องมำจำกตัวล ำเรือทั้งหมดถูกยกขึน้
ด้วยแรงประทะของทะเล 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1394 hydrographic 
swath<SONAR> 

แนวบันทึกภำพทำงอุทก
ศำสตร์ <โซนำร>์ 

 strip or lane on the ground 
scanned by a multi-beam 
sounder when the survey vessel 
proceeds along its course 

แถบหรือแนวสแกนของเครื่องหยั่ง
ควำมลึกของน้ ำแบบหลำยล ำคลื่นที่
ปรำกฏภำคพื้นดนิบนท้องทะเล 
ในขณะทีเ่รือส ำรวจก ำลังด ำเนินงำน 

บทควำม เรื่อง บอกเล่ำประสบกำรณ์
งำนส ำรวจ Hydrographic Survey 
ในเบื้องต้น  
บทควำม เรื่อง Geospatial 
Services: บริกำรงำนส ำรวจทำงชล
ศำสตร์ (Hydrographic Survey)  

1392 hydrophone<SONAR> ไฮโดรโฟน  
<โซนำร>์ 

 component of the SONAR 
system which receives the 
sound echo and converts it 
to an electric signal 

องค์ประกอบของระบบโซนำร์ที่รบั
คลื่นเสียงสะท้อนกลับและแปลงเป็น
สัญญำณไฟฟ้ำ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลัก
ภำษำศำสตร ์
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1022 identification convention แบบแผนกำรแสดงตัว/แบบ
แผนกำรระบุเอกลักษณ ์

 set of rules for creating 
identifiers 

กลุ่มของกฎที่ใช้ในกำรสร้ำงตัวระบุ ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1395 image coordinates พิกัดภำพ  coordinates with respect to 
a Cartesian coordinate 
system of an image 

พิกัดที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพิกัดคำร์ที
เชียนของภำพ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1458 in situ measurement กำรวัดในพ้ืนท่ีจริง  direct measurement of the 
measurand in its original 
place 

กำรวัดโดยตรงในแหล่งท่ีตั้งของวัตถุ
ข้อมูล 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
(ธรณีวิทยำ 14 ม.ค. 2546) 
in situ = ณ ท่ีเดมิ 

1344 information system ระบบสำรสนเทศ  information processing system, 
together with associated 
organizational resources such as 
human, technical, and financial 
resources, that provides and 
distributes information 

ระบบประมวลผลสำรสนเทศ 
รวมถึงทรัพยำกรในองค์กร ได้แก่ 
บุคลำกร เทคนคิ และทรัพยำกร
กำรเงินท่ีใช้ในกำรจัดหำและ
กระจำยสำรสนเทศ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1227 infringement  
(of a licence) 

กำรละเมิด (กำรอนุญำต/
ใบอนุญำต) 

 act of a principal contrary to 
rights granted to that 
principal on a resource 

กำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีขัดแย้งกับสทิธิ
ที่ได้รับเกี่ยวกับทรัพยำกรหนึ่งๆ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1228 infringement (of a right) กำรละเมิด (สิทธ์ิ)  prevention of an act of a 
principal consistent with 
rights granted to that 
principal on a resource 

กำรป้องกันกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของ
บุคคลำกรหลักท่ีสอดคล้องกับสิทธิที่
บุคคลำกรหลักนั้นได้รบัเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรหนึ่งๆ 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
(นิติศำสตร์ 11 มี.ค. 2545) 
ก ำหนดให้ infringement of 
copyright ใช้ค ำว่ำ กำรละเมิด
ลิขสิทธิ ์

1396 instantaneous field of 
view 

มุมมองของกำรถ่ำยภำพ ณ 
ช่ัวขณะหนึ่ง 

 instantaneous region seen 
by a single detector 
element, measured in 
angular space 

พื้นที่ ณ ขณะหนึ่งท่ีตรวจวดัได้ด้วย
เครื่องตรวจวดัองค์ประกอบเดียว 
ซึ่งวัดในปริภูมเิชิงมุม 

เทียบเคียงควำมหมำยจำกศัพท์
บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
 สำชำวิชำคณิตศำสตร์ (19 ก.ค. 
2547) และสำขำวิชำพลังงำน 
 (26 ม.ค. 2545) instantaneous 
= ขณะหนึ่ง 
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1397 intensity ควำมเข้ม  power per unit solid angle 

from a point source into a 
particular direction 

พลังงำนต่อหน่วยมุมตันจำกจุด
ก ำเนิดไปในทิศทำงเฉพำะ 

http://www.neutron.rmutph
ysics.com/physics-
glossary/index.php?option=c
om_content&task=view&id=
329&Itemid=52 

1460 irradiance ควำมรับอำบรังส ี  electro-magnetic radiation 
energy per unit area per unit 
time 

พลังงำนกำรแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ต่อหน่วยพ้ืนท่ีต่อหน่วยเวลำ 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำพลังงำน  
(26 ม.ค. 2545)  
irradiance = ควำมรับอำบรังส ี
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1229 joint ownership กรรมสิทธิ์ ร่วม/ กำรเป็น

เจ้ำของร่วมกัน 
 ownership by two or more 

persons each having 
undivided shares in the 
property as a whole 

ควำมเป็นเจำ้ของโดยบุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไป โดยที่แต่ละคนเป็น
เจ้ำของทรัพย์สินร่วมกัน ไมส่ำมำรถ
แบ่งแยกกันได ้

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1461 keystone effect ผลกระทบหลัก  distortion of a projected 
image caused by a tilt 
between the image plane 
and the projection plane 
resulting in a trapezoidal 
shaped projection of a 
rectangular image 

ควำมบิดเบีย้วของภำพฉำยที่เกิด
จำกกำรลำดเอียงระหว่ำงระนำบ
ภำพและระนำบฉำยปรำกฏเป็น
ภำพฉำยรูปสี่เหลี่ยมคำงหมูของภำพ
เหลี่ยมผืนผ้ำ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1548 knowledge ควำมรู้  cognizance which is based 
on reasoning 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีอยู่บนพื้นฐำน
ของเหตุผล 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1360 land ที่ดิน  the surface of the Earth, the 

materials beneath, the air 
above and all things fixed to 
the soil 

พื้นผิวของโลก สิ่งที่อยู่ภำยใต้
พื้นผิวโลก อำกำศและทุกสิ่งท่ียดึติด
อยู่กับดิน 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1300 land administration กำรจัดกำรที่ดิน  process of determining, 
recording and disseminating 
information about the 
relationship between people 
and land 

กระบวนกำรก ำหนด บันทึกและ
เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกับควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคลและที่ดิน 

ศัพท์รำชบณัฑิตยสถำน  
สำขำวิชำวิชำนติิศำสตร์  
(11 มี.ค. 2545) 
administration = กำรจดักำร
(ทรัพย์สิน) (ก.แพ่ง) 

819 land cover สิ่งคลุมดิน  observed (bio)physical cover 
on the Earth’s surface 

ลักษณะทำงกำยภำพ (ชีวภำพ) ท่ี
ปกคลุมพื้นผิวโลกท่ีสังเกตเห็นได้ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1301 land cover metalanguage อภิภำษำสิ่งคลุมดิน  logical general model used 
to describe land cover 
features from which more 
specific rules can be 
described to create a 
particular classification 
system 

รูปแบบทั่วไปเชิงตรรกะที่ใช้อธิบำย
รูปลักษณ์ของสิ่งคลุมดิน  
โดยใช้กฎที่เฉพำะเจำะจงท่ีสำมำรถ
อธิบำยได้ในกำรสรำ้งระบบกำร
จ ำแนกเฉพำะ 

ศัพท์บัญญัตริำชบณัฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์
 (19 มิ.ย. 2544) 
metalanguage = อภิภำษำ 

1028 land use กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน  arrangements, activities and 
inputs people undertake in a 
certain land cover type to 
maintain it or produce 
change 

กำรเตรียมกำร กำรด ำเนินกิจกรรม
และปัจจยัน ำเข้ำตำ่งๆที่มนุษย์
ด ำเนินกำรกับสิ่งปกคลมุดินประเภท
หนึ่ง เพื่อกำรบ ำรุงรักษำสิ่งปกคลมุ
ดินนั้นหรือเป็นกำรท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงก็ได ้

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1399 last return สัญญำณสะท้อนกลับ

หลังสุด 
 last reflected signal that is 

detected by a 3D imaging 
system, time-of-flight (TOF) 
type, for a given sampling 
position and a given emitted 
pulse 

สัญญำณสะท้อนท้ำยสุดที่ตรวจวัด
ได้โดยระบบบันทึกภำพสำมมติิ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

955 layover กำรซ้อนทับ/ กำรหยุด  visual effect in SAR images 
of ambiguity among returns 
from scatterers at different 
heights that fall into the 
same range-Doppler-time bin 

ลักษณะของภำพที่คลุมเครือใน
ข้อมูลภำพ SAR เกิดจำกกำร
กระจำยกลับจำกพ้ืนท่ีที่มีควำม
แตกต่ำงด้ำนควำมสูง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1230 lease ให้เช่ำ  allowing the resource to be 
made available for a fixed 
period of time then returned 

กำรอนุญำตให้น ำทรัพยำกรไปใช้ได้
ในระยะเวลำที่ก ำหนด จำกนั้นจึงให้
ส่งคืนทรัพยำกรนั้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1231 lend ให้ยืม  lease without exchange of 
value 

ให้เช่ำโดยไม่มีคำ่ตอบแทน ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1572 level ระดับ  set of spatial units, with a 
geometric, and/or topologic, 
and/or thematic coherence 

ชุดของหน่วยเชิงพื้นที่ ที่มีควำม
สอดคล้องกันด้ำนเรขำคณิต และ/
หรือทอพอโลยี และ/หรือมี
สำระส ำคญัเชิงรูปแบบร่วมกัน 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1232 licence ลิขสิทธิ์/ ใบอนุญำต  representation of grants that 
convey to principals the 
rights to use specified 
resources subject to 
specified conditions 

กำรน ำเสนอกำรอนุญำตต่อบุคคล
หนึ่งในสิทธิที่ได้รับในกำรใช้
ทรัพยำกรที่ระบุไว้ ภำยใต้เงื่อนไขที่
ระบุไว ้

ศัพท์บัญญัตริำชบณัฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 
(19 มิ.ย. 2544) 
license = ใบอนุญำต 

1233 licence extents ขอบเขตแห่งกำรอนุญำต  scope or applicability of a 
licence 

ขอบเขตหรือควำมสำมำรถในกำรใช้
กำรอนุญำต/ใบอนุญำต 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1234 licence manager ผู้กำรจดักำรใบอนุญำต  application that tracks 

licences available within an 
organization and coordinates 
the issuing of these licences 
to requesting clients 

กำรประยุกต์เพื่อตดิตำมใบอนุญำต
ที่มีอยู่ในภำยในองค์กรและกำร
ประสำนงำนในกำรออกใบอนุญำต
ให้กับผู้ขอใบอนุญำต 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1235 licensee ผู้รับใบอนุญำต  one to whom a licence is 
given 

บุคคลที่ได้รับกำรอนุญำต/
ใบอนุญำต 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1236 licensing agent ตัวแทนด้ำนลิขสิทธ์ิ/ 
ตัวแทนกำรออกใบอนุญำต 

 principal authorized to act 
on behalf of and under the 
control of another in dealing 
with third parties in the 
context of issuing licences 
for specified resources 

บุคคลที่ได้รับกำรอนุญำตใหเ้ป็น
ตัวแทน และอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของผู้อื่นในกำรติดต่อ
กับบุคคลที่สำมเกี่ยวกับกำรออก
ใบอนุญำตให้ใช้ทรัพยำกรที่ก ำหนด 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1237 licensor ผู้ออกใบอนุญำต  issuer of a licence บุคคลหรือหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำที่ออก
ใบอนุญำต 

ศัพท์บัญญัตริำชบณัฑติยสถำน 
สำขำวิชำนติิศำสตร ์
 (11 มี.ค. 2545)  
licensor = ผู้ออกใบอนญุำต 

1676 lidar ไลดำร ์  system consisting of 1) a 
photon source (frequently, 
but not necessarily, a laser), 
2) a photon detection 
system, 3) a timing circuit, 
and 4) optics for both the 
source and the receiver that 
uses emitted laser light to 
measure ranges to and/or 
properties of solid objects, 
gases, or particulates in the 
atmosphere 

ระบบท่ีประกอบด้วย 1) 
แหล่งก ำเนิดโฟตอน (โดยทั่วไปนิยม
ใช้เลเซอร์) 2) ระบบตรวจจับโฟตอน 
3) วงจรเวลำ 4) อุปกรณ์ด้ำนแสง 
(ออพติกส์) ส ำหรับท้ังในเครื่อง
ก ำเนิดและเครื่องรับสญัญำณที่ใช้
แสงเลเซอร์ที่ปล่อยออกมำในกำรวัด
พิสัย และ/หรือ ตรวจวัดคณุสมบตัิ
ของวัตถุเนื้อแข็ง ก๊ำซ หรืออนุภำค
ต่ำง ๆในบรรยำกำศ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
เทคโนโลยไีลดำร์ส ำหรบัสร้ำงแผนที่  
ธีระ ลำภศิชยำงกลู 
อำจำรย์ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุร ี
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1400 light detection and 

ranging 
กำรตรวจวดัและหำ
ระยะทำงด้วยแสง 

LIDAR system consisting of 1) a 
photon source (frequently, 
but not necessarily, a laser), 
2) a photon detection 
system, 3) a timing circuit, 
and 4) optics for both the 
source and the receiver that 
uses emitted laser light to 
measure ranges to and/or 
properties of solid objects, 
gases, or particulates in the 
atmosphere 

ระบบท่ีประกอบด้วย 1) 
แหล่งก ำเนิดโฟตอน (โดยทั่วไปนิยม
ใช้เลเซอร์) 2) ระบบตรวจจับโฟตอน 
3) วงจรเวลำ 4)  อุปกรณ์ด้ำนแสง 
(ออพติกส์) ส ำหรับท้ังในเครื่อง
ก ำเนิดและเครื่องรับสญัญำณที่
ปล่อยแสงเลเซอร์ออกมำวัดพิสยั 
และ/หรือ ตรวจวัดคณุสมบัติของ
วัตถุเนื้อแข็ง ก๊ำซ หรืออนุภำคต่ำง 
ๆในบรรยำกำศ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
เทคโนโลยไีลดำร์ส ำหรบัสร้ำงแผนที่  
ธีระ ลำภศิชยำงกลู 
อำจำรย์ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุร ี

1302 liminal spatial unit หน่วยเชิงพื้นที่ใกล้ระดับ  spatial unit on the threshold 
between 2D and 3D 
representations 

หน่วยเชิงพื้นที่ท่ีอยู่ในเกณฑ์ระหวำ่ง
กำรแสดงข้อมลูแบบสองมติิและสำม
มิต ิ

http://wiki.tudelft.nl/pub/Resear
ch/ISO19152/WorkshopLADMPr
esentations/05_Peter.pdf 

1649 lineage เชื้อสำย/ วงศ์/ วงศ์
ตระกลูม/ แหล่งควำม
เป็นมำ 

 provenance, source(s) and 
production process(es) used 
in producing a resource 

ที่มำ แหล่งก ำเนิด และกระบวนกำร
ผลิตที่ใช้ในกำรผลิตทรัพยำกร 

ศัพท์บัญญัตริำชบณัฑติยสถำน 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (17 ส.ค. 2544) 
ineage = เช้ือสำย, สำยสกลุ  
ศัพท์บัญญัตริำชบณัฑติยสถำน 
สำขำวิชำธรณีวิทยำ  
(14 ม.ค. 2546) 
lineage zone, phylozone = ส่วน
ช้ันสำยชีวภำพ 

1073 linear element องค์ประกอบเชิงเส้น  1-dimensional object that 
serves as the axis along 
which linear referencing is 
performed  

วัตถุหนึ่งมิติที่ท ำหน้ำเป็นแกนอ้ำงอิง
เชิงเส้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1401 linear mode รูปแบบเชิงเส้น/  

โหมดเชิงเส้น 
 LIDAR system in which 

output photocurrent is 
proportional to the input 
optical incident intensity 

ระบบไลดำร์ที่มีเอำท์พุทของ
กระแสโฟตอน แปรตำมสดัส่วนกับ
ควำมเข้มของคลื่นแสงอินพุทที่ตก
กระทบ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1172 linear referencing กำรอ้ำงอิงเชิงเส้น  specification of a location 
relative to a  linear element 
as a measurement along 
(and optionally offset from) 
that element 

ข้อก ำหนดของต ำแหน่งท่ีตั้งท่ี
สัมพันธ์กับองค์ประกอบเชิงเส้น  
ในลักษณะเดียวกันกับกำรวัด
องค์ประกอบนั้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1365 Linear Referencing 
Method 

วิธีกำรอ้ำงอิงเชิงเส้น  manner in which 
measurements are made 
along (and optionally offset 
from) a linear element 

รูปแบบกำรวัดทีด่ ำเนินกำรกับ
องค์ประกอบเชิงเส้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1079 Linear Referencing 
System 

ระบบกำรอ้ำงอิงเช้งเส้น  set of Linear Referencing 
Methods and the policies, 
records and procedures for 
implementing them 

ชุดของวิธีกำรอ้ำงอิงเชิงเส้น และ
แนวนโยบำย กำรบันทึก และวิธีกำร
น ำไปใช้งำน 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1173 linear segment ส่วนของเส้นตรง  part of a linear feature that 
is distinguished from the 
remainder of that feature by 
a subset of attributes, each 
having a single value for the 
entire part 

ส่วนหน่ึงของรูปลักษณเ์ชิงเส้นท่ี
แตกต่ำงจำกส่วนท่ีเหลือของ
รูปลักษณ์นั้น ด้วยชุดย่อยของแอ
ตทริบิวต์ โดยที่แตล่ะส่วน 
จะมีค่ำลักษณะประจ ำเพียงค่ำเดียว
นั้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1081 linearly located  ที่ตั้งเชิงเส้น  located using a Linear 
Referencing System 

กำรบอกต ำแหน่งโดยใช้ระบบอ้ำงอิง
เชิงเส้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1174 linearly located event เหตุกำรณ์ของที่ตั้งเชิงเส้น  occurrence along a feature 
of an attribute value or 
another feature 

ปรำกฏกำรณ์ที่เกดิขึ้นตำมรูปลักษณ์
ของลักษณะประจ ำหรือ 
ตำมรูปลักษณ์อื่น 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1175 linearly referenced 

location 
ต ำแหน่งท่ีตั้งอ้ำงอิงเชิงเส้น  location whose position is 

specified using linear 
referencing 

ที่ตั้งที่ก ำหนดต ำแหน่งโดยใช้กำร
อ้ำงอิงเชิงเส้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1176 located feature located feature/
รูปลักษณ์ที่พบ  

 feature that is linearly 
located along an associated 
(locating) feature  

รูปลักษณ์ที่ไดร้ับก ำหนดทีต่ั้งเชิงเส้น
ตำมรูปลักษณ์ที่ (มีที่ตั้ง) สมัพันธ์กัน 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1177 locating feature locating feature/ 
รูปลักษณ์ที่หำ 

 feature that is used to 
identify the location of 
linearly located features  

รูปลักษณ์ที่ใช้ระบุต ำแหน่งที่ตั้งของ
รูปลักษณ์ที่พบโดยวิธีเชิงเส้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1402 look angle มุมมอง  vertical angle from the 
platform down direction to 
the slant range direction, 
usually measured at the ARP 

มุมตั้งฉำกจำกยำนส ำรวจลงมำใน
ทิศทำงลงสู่ทิศทำงพิสัยเอียง มักจะ
วัดที่ ARP 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1562 mean sea level ระดับทะเลปำนกลำง MSL average height of the surface 
of the sea at a tide station 
for all stages of the tide over 
a 19-year period, usually 
determined from hourly 
height readings measured 
from a fixed predetermined 
reference level 

ควำมสูงเฉลี่ยของระดบัทะเลวัดที่
สถำนีวัดระดับน้ ำข้ึนลงทุกช่วงเวลำ
เป็นเวลำมำกกว่ำ 19 ปี โดยมักจะ
หำได้จำกกำรวัดคำ่ควำมสูงรำย
ช่ัวโมง จำกต ำแหน่งอ้ำงอิงตำยตัวที่
ก ำหนดไวล้่วงหน้ำ 

ให้ควำมหมำยด้วยกำรแปลงตำม
หลักภำษำศำสตร ์
ค ำศัพท์ที่ถูกต้อง 
รำชบัณฑติยสถำนได้อธิบำยไว้ใน
เว็บไซต ์
http://www.royin.go.th/?kno
wledges=%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B8%94%E0%B8
%B1%E0%B8%9A%E0%B8%
97%E0%B8%B0%E0%B9%80
%E0%B8%A5%E0%B8%9B%
E0%B8%B2%E0%B8%99%E0
%B8%81%E0%B8%A5%E0%
B8%B2%E0%B8%87-
%E0%B9%91-
%E0%B9%80%E0%B8%A1%
E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0
%B8%A2 

1607 measurement accuracy ควำมแม่นของกำรวัด  closeness of agreement 
between a test result or 
measurement result and the 
true value 

ควำมใกล้เคยีงของข้อสรุประหว่ำง
ผลกำรทดสอบ หรือผล 
กำรตรวจวดั และค่ำจริง 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลัก
ภำษำศำสตร ์

1463 measurement error ควำมผิดพลำดของกำรวดั  measured quantity value 
minus a reference quantity 
value 

ค่ำปริมำณที่วัดได้ลบด้วยค่ำปริมำณ
อ้ำงอิง/ผลค่ำงระหว่ำง 
ค่ำปริมำณที่วัดได้กับค่ำปริมำณ
อ้ำงอิง 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลัก
ภำษำศำสตร ์
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1465 measurement precision ควำมเที่ยงของกำรวัด  closeness of agreement 

between indications or 
measured quantity values 
obtained by replicate 
measurements on the same 
or similar objects under 
specified conditions 

ควำมใกล้เคยีงของข้อตกลงระหว่ำง
ตัวช้ีวัดหรือค่ำปรมิำณที่วัดได้จำก
กำรวัดซ้ ำในวัตถุเดียวกันหรือ
คล้ำยกันภำยใต้เงื่อนไขท่ีก ำหนด 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคณติศำสตร ์ 
(19 ก.ค. 2547) 
precision = ควำมเที่ยง 

1650 metadata ข้อมูลของข้อมูล/  
ข้อมูลอธิบำยข้อมูล 

 information about a resource ข้อมูลหรือสำรสนเทศเกีย่วกับ
ทรัพยำกร 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1303 metaquality นิยำมคุณภำพข้อมลู  information describing the 
quality of data quality 

ข้อมูลที่อธิบำยคุณภำพของคุณภำพ
ข้อมูล 

ก ำหนดค ำศัพทแ์ละใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1468 metrological traceability 
chain 

ห่วงโซ่ตรวจสอบย้อนกลับ
ทำงมำตรวิทยำ 

 sequence of measurement 
standards and calibrations 
that is used to relate a 
measurement result to a 
reference 

ล ำดับของมำตรฐำนกำรวดัและกำร
ปรับเทียบท่ีใช้เชื่อมโยงผลของกำร
วัดกับกำรอ้ำงอิง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1678 module โมดลู  predefined set of elements 
in a base standard that can 
be used to construct a 
profile 

ชุดองค์ประกอบท่ีได้ก ำหนดไว้แลว้
ตำมหลักของมำตรฐำน ซึ่งสำมำรถ
น ำชุดองค์ประกอบนี้มำใช้ในกำร
สร้ำงรูปโครงร่ำงเงำ (โพรไฟล์) 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1563 multibeam SONAR โซนำร์แบบหลำยล ำแสง  wide swath echo sounder 
for use in seabed mapping 
and surveying using the 
multi-beam principle 

เครื่องหยั่งควำมลึกของน้ ำด้วยเสียง
สะท้อนแบบแนวรับภำพกว้ำง ใช้
ส ำหรับกำรท ำแผนท่ีท้องทะเล 
(แผ่นท่ีพื้นดินใต้ทะเล) และกำร
ส ำรวจด้วยหลักกำรหลำยล ำแสง 

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพทไ์ทย โดย 
สวทช.echo sounder, เครื่องหยั่ง
ควำมลึกของน้ ำดว้ยเสียงสะท้อน 
(เทคนิคดำ้นกำรชลประทำนและกำร
ระบำยน้ ำ) 
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1564 multiple returns multiple returns/ กำร

สะท้อนกลับพร้อมกัน
จ ำนวนมำก 

 multiple signals returned 
and detected for a given 
emitted pulse, such as when 
a laser beam hitting multiple 
objects separated in range is 
split 

สัญญำณที่กลับและตรวจพบได้จำก
กำรส่งสญัญำณห้วงหนึ่ง เช่น เมื่อ
แสงเลเซอร์กระทบวัตถุหลำย ๆ 
วัตถุในระยะต่ำง ๆ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

 
N 

Term_ID Term in English Term in Thai Abbreviation Definition in English Definition in Thai Referene 
1240 necessary ควำมจ ำเป็น  capable of recognizing and 

properly acting upon all 
legitimate requests, as 
defined by the requirements 
of the system 

ควำมสำมำรถในกำรรับรู้และกำรท ำ
หน้ำท่ีแทนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
ตำมค ำร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมำย 
ตำมที่ก ำหนดโดยควำมต้องกำรของ
ระบบ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 

1470 noise สัญญำณรบกวน  unwanted signal which can 
corrupt the measurement 

สัญญำณไม่พึงประสงค์ที่ท ำให้เกิด
ควำมเสยีหำยต่อกำรวัด 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 
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519 objective objective/  
เลนซ์ออพเจกทีฟ 

 optical element that receives 
light from the object and 
forms the first or primary 
image of an optical system 

องค์ประกอบแสงท่ีรับแสงจำกวัตถุ
และสร้ำงเป็นภำพแรกหรือภำพหลัก
ของระบบแสง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1442 observation กำรสังเกตกำรณ ์  act of measuring or 
otherwise determining the 
value of a property 

กำรด ำเนินกำรวัด หรืออีกในนัยหนึ่ง
คือ กำรก ำหนดค่ำของสิ่งหนึ่ง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1305 observation procedure  วิธีกำรสังเกตกำรณ ์  method, algorithm or 
instrument, or system of 
these, which may be used in 
making an observation 

วิธีกำร อัลกอริทึม หรือเครื่องมือ 
หรือระบบของสิ่งที่กลำ่วมำข้ำงต้น 
ที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำร
สังเกตกำรณ ์

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1306 observation protocol เกณฑ์วิธีกำรสังเกตกำรณ ์  combination of a sampling 
strategy and an observation 
procedure used in making an 
observation 

กำรผสมผสำนกันระหว่ำงกลยุทธ์
กำรสุ่มตัวอย่ำงและกระบวนกำร
สังเกตที่ใช้ในกำรสังเกตกำรณ ์

ศัพท์บัญญัตริำชบณัฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 
(19 มิ.ย. 2544) 
protocol = เกณฑ์วิธ,ี โพรโทคอล 

1308 observation result ผลกำรสังเกตกำรณ ์  estimate of the value of a 
property determined through 
a known observation 
procedure 

ค่ำที่ประมำณค่ำทรัพย์สินด้วยวิธีกำร
สังเกตที่เป็นที่รูจ้ักดีได้จำก
กระบวนกำรสังเกตกำรณ ์

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1346 ontology ออนโทโลย ี  formal representation of 
phenomena of a universe of 
discourse with an underlying 
vocabulary including 
definitions and axioms that 
make the intended meaning 
explicit and describe 
phenomena and their 
interrelationships 

กำรเป็นตัวแทนอย่ำงรูปแบบของ
ปรำกฏกำรณ์ของวำทกรรมที่
ค ำศัพท์พื้นฐำนประกอบด้วยนยิำม
และสจัพจน์(หรือควำมจริง) ที่แสดง
ค ำจ ำกัดควำมทีต่้องกำรไว้อย่ำงชัด
แจ้ง และอธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ค ำจ ำกัดควำมเหล่ำนั้นไว้ด้วย 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
ontology ในสำขำคอมพิวเตอรแ์ละ
เทคโนโลยีใช้ค ำทับศัพท์ว่ำ "ออน
โทโลย"ี ตำมหลักเกณฑ์กำรทับศัพท์
ภำษำอังกฤษของรำชบณัฑติยสถำน 
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1241 owner เจ้ำของ  one with an interest in and 

dominion over content as a) 
"legal owner" in this entry, b) 
one with the right to 
exclusive use, control, or 
possession of content, c) a 
purchaser under a contract 
for the sale of real content 

"ในที่น้ีหมำยถึง บุคคลหรือองค์กรที่
มีควำมสนใจและมีกรรมสิทธ์ิใน
เนื้อหำดังต่อไปนี ้

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

 
P 

Term_ID Term in English Term in Thai Abbreviation Definition in English Definition in Thai Referene 
1322 parameterized feature 

portrayal function 
parameterized feature 
portrayal function/ 
ฟังก์ชันแสดงรูปลักษณ์แบบ
ตัวแปรเสริม 

 function that maps a 
geographic feature to a 
parametized symbol 

ฟังก์ชันควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
รูปลักษณ์เชิงภูมิศำสตร์กับ
สัญลักษณ์ตัวแปรเสริม 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1323 parameterized symbol สัญลักษณ์ตัวแปรเสริม  symbol that has dynamic 
parameters 

สัญลักษณ์ที่มตีัวแปรเสรมิแบบไดนำ
มิก 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1242 party ภำคี/ กลุ่มบุคคล  person or organisation that 
plays a role in a rights 
transaction 

บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบำทในกำร
ด ำเนินกำรธรุกรรมสิทธิ 

ศัพท์บัญญัตริำชบณัฑติยสถำน 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (17 ส.ค. 2544) 

1310 party member สมำชิกภำค ี  party registered and 
identified as a constituent of 
a group party 

บุคคลที่ได้ลงทะเบยีนและแสดงตน
ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของ 
กลุ่มบุคคล 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1405 passive SONAR โซนำร์แบบแพสซิฟ  type of passive sensor that 
only receives sound waves 
from external sources and 
does not transmit any sound 
waves   

เครื่องรับรู้แบบแพสชิฟชนิดหนึ่งที่
รับคลื่นเสียงจำกแหล่งภำยนอก
เท่ำนั้น โดยไม่มีกำรส่งคลื่นเสียงใด 
ๆ ออกไป 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1243 payment provider ผู้ให้บริกำรกำรช ำระเงิน  party that has an established 

billing relation with a 
consumer 

กลุ่มบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับกำร
เรียกเก็บเงินกับผู้บรโิภค 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1244 persistent protection 
mechanism 

กลไกกำรป้องกันถำวร/ 
กลไกกำรคุ้มครองถำวร 

 protection mechanism that 
remains in force regardless 
of where the content of the 
original resource is located 
or reproduced 

กลไกกำรคุ้มครองที่ยังมีผลบังคับใช้ 
โดยไม่ค ำนึงถึงเนื้อหำเดิม หรือกำร
ผลิตซ้ ำว่ำจะอยู่ทีไ่หน 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1406 phase history data  phase history data/ 
ข้อมูลประวตัิช่วงต่ำงๆ  

PHD raw radar return signal 
information after 
demodulation 

ข้อมูลดิบของเรดำร์ทีส่่งกลับหลัง
กำรแยกสญัญำณ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1440 physiognomy physiognomy/ กำรดู
บุคลิกหน้ำตำ 

 general appearance of an 
object or terrain, without 
reference to its underlying or 
scientific characteristics 

ลักษณะปรำกฏโดยทั่วไปของวัตถุ
หรือภูมิประเทศ โดยไม่มีกำรอ้ำงอิง
ลักษณะต้นแบบหรือคุณ
ลักษณะเฉพำะทำงวิทยำศำสตร ์

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1471 pixel response non-
uniformity  

กำรตอบสนองจุดภำพไม่
สม่ ำเสมอ 

PRNU inhomogeneity of the 
response of the detectors of 
a detector array to a uniform 
activation 

ควำมต่ำงแบบกันของกำรตอบสนอง
ของเครื่องตรวจวัดในแถว
เครื่องตรวจวดัต่อกำรกระตุ้นที่
สม่ ำเสมอ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1280 place สถำนท่ี  identifiable part of any 
space 

ส่วนท่ีสำมำรถระบุตัวตนของพื้นที่ใด 
ๆได ้

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1337 Place Identifier ตัวระบสุถำนท่ี PI reference that identifies a 
place 

กำรอ้ำงอิงที่ใช้ส ำหรับระบสุถำนท่ี ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1338 Place Identifier 
application 

โปรแกรมประยุกต์ตัวระบุ
สถำนท่ี/แอพพลิเคชั่น 
ตัวระบสุถำนท่ี 

PI application application providing 
services that use Place 
Identifiers to end users or 
other applications 

โปรแกรมประยุกต/์แอพพลิเคชั่นที่
ให้บริกำรตัวบ่งช้ีสถำนท่ีกับผู้ใช้หรอื
โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1339 Place Identifier matching กำรจับคู่ตัวระบสุถำนท่ี PI matching matching of a Place 

Identifier specifying a place 
with another type of PI 
identifying the same place 

กำรจับคู่ของตัวระบสุถำนท่ี ท่ี
ก ำหนดสถำนท่ีกับประเภทอื่นๆ 
ของตัวระบุสถำนท่ีเดียวกัน 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1340 Place Identifier platform แพลตฟอร์มของตัวระบุ
สถำนท่ี 

PI platform group of service interfaces 
and data structures used for 
PI matching 

กลุ่มของกำรเช่ือมต่อบริกำรและ
โครงสร้ำงข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรจบัคู่
ตัวระบสุถำนท่ี 

ศัพท์บัญญัตริำชบณัฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 
(19 มิ.ย. 2544) 
platform = แพลตฟอรม์ 

1407 platform down direction ทิศทำงลงของยำนส ำรวจ/ 
ของแพลตฟอร์ม 

 downward normal to the 
platform horizontal plane  

กำรลดระดับโดยปกตไิปยังระนำบ
แนวนอนของยำนส ำรวจ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1408 point cloud กลุ่มจุด / กลุ่มพิกดั  collection of data points in 
3D space 

ชุดของข้อมูลแบบจุดในปริภมู ิ http://thaisdi.gistda.or.th/index.p
hp?option=com_phocadownloa
d&view=category&download=7
8:fgds-
2&id=15:120356&Itemid=57 

1472 point-spread function  ฟังก์ช่ันกำรกระจำยของจุด PSF characteristic response of an 
imaging system to a high-
contrast point target 

คุณสมบัติกำรตอบสนองแบบเฉพำะ
ของระบบบันทึกข้อมูลภำพต่อจุดที่
มีควำมเปรียบต่ำงสูง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1324 portrayal catalogue รำยกำรกำรแสดงภำพ 
เชิงบรรยำย/  
แคตตำลอกกำรแสดง 
ภำพเชิงบรรยำย 

 collection of defined 
portrayals for a feature 
catalogue 

ชุด/หมู่ของค ำอธิบำยที่ได้ก ำหนดไว้
แล้วของรำยกำร  
(แคตตำลอก) รูปลักษณ ์

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1325 portrayal context บริบทกำรแสดงภำพ 
เชิงบรรยำย 

 circumstances, imposed by 
factors extrinsic to a 
geographic dataset, that 
affect the portrayal of that 
dataset 

สภำพกำรณ์ที่ก ำหนดโดยปัจจัย
ภำยนอกให้กับชุดข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ ท่ีมผีลต่อกำรแสดงภำพ
เชิงบรรยำยของชุดข้อมูลนั้น 

ก ำหนดค ำศพัท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1269 portrayal function ฟังก์ชันแสดงภำพ 
เชิงบรรยำย 

 function that maps 
geographic features to 
symbols 

ฟังก์ช่ันท่ีจับคู่รูปลักษณ์เชิง
ภูมิศำสตร์กับสัญลักษณ ์

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1326 portrayal function set เซตฟังก์ช่ันแสดงภำพ 

เชิงบรรยำย 
 function that maps a feature 

catalogue to a symbol set 
ฟังก์ชันควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแคตตำ
ลอกรูปลักษณ์กับชุดสัญลักษณ ์

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1327 portrayal rule กฎกำรแสดงภำพ 
เชิงบรรยำย 

 specific type of portrayal 
function expressed in a 
declarative language 

ประเภทเฉพำะของฟังก์ชันแสดง
ภำพลักษณเ์ชิงบรรยำยที่แสดงใน
ภำษำเชิงประกำศ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1245 principal ประธำน/ บุคคลหลัก  person or organization that 
plays a role in a rights 
transaction 

บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบำทในกำร
ด ำเนินกำรธรุกรรมสิทธิ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1331 process กระบวนกำร  set of interrelated or 
interacting activities which 
transforms inputs into 
outputs 

ชุดของกิจกรรรมที่เกีย่วเนื่องหรือ
ปฏิสัมพันธ์กันท่ีแปลงปัจจัยน ำเข้ำ
เป็นผลลัพธ์ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1097 product ผลิตภณัฑ ์  result of a process ผลของกำรประมวลผล/ ผลของ
กระบวนกำร 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1312 property type ประเภทสมบตั ิ  characteristic of a feature 
type 

คุณสมบัติเฉพำะของประเภท
รูปลักษณ ์

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1246 protection กำรป้องกัน/ กำรคุ้มครอง  aspect of the system that 
lowers the capability of a 
party to commit 
infringement 

ลักษณะของระบบที่ช่วยลด
ควำมสำมำรถของกลุ่มบุคคลที่จะ
ด ำเนินกำรละเมิดสิทธิ 

ศัพท์บัญญัตริำชบณัฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 
(19 มิ.ย. 2544) 
protection = กำรอำรักขำ, กำร
ป้องกัน 

1439 provenance แหลงที่มำ  organization or individual 
that created, accumulated, 
maintained and used 
records 

องค์กรหรือบุคคลทีส่ร้ำง สะสม เก็บ
รักษำ และใช้สิ่งที่อยู่ในรำยกำร/ 
ข้อมูล 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1247 provenance แหลงที่มำ  information on the place 

and time of origin or 
derivation or a resource or a 
record or proof of 
authenticity or of past 
ownership 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนท่ีและเวลำของ
สิ่งเดิม หรือของที่ท ำขึ้นจำกสิ่งเดมิ 
หรือทรัพยำกร หรือรำยกำรบันทึก 
หรือ หลักฐำนกำรสอบควำมเป็น
ของแท้ หรือ เจ้ำของเดิม 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1565 pulse repetition 
frequency 

ควำมถี่ซ้ ำของพัลส ์  number of times the system 
(e.g LIDAR) emits pulses over 
a given time period, usually 
stated in kilohertz (kHz) 

จ ำนวนครั้งท่ีระบบ (เช่น ไลดำร์) 
ปล่อยพัลส์ในช่วงเวลำที่ก ำหนด 
มักจะอยู่ในหน่วยกิโลเฮิรตซ์ (kHz) 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

 
Q 
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1577 quality assessment 

procedure 
กระบวนกำรประเมิน
คุณภำพ 

 procedure by which a customer 
assures that its suppliers are 
capable of consistently 
delivering the product  to the 
required quality  

กระบวนกำรที่ช่วยให้ลูกค้ำมั่นใจวำ่ 
ผู้จัดจ ำหน่ำยมีควำมสำมำรถในกำร
ส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภำพตำมที่
ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1578 quality assessment result ผลกำรประเมินคณุภำพ  output of the quality 
assessment procedure 

ผลลัพธ์ของวิธีกำรประเมินคุณภำพ ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1371 quality assurance กำรประกันคณุภำพ  part of quality management 
focused on providing 
confidence that quality 
requirements will be 
fulfilled 

เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรคุณภำพที่
มุ่งเน้นกำรให้ควำมเช่ือมั่นว่ำ ระดับ
คุณภำพที่ต้องกำรนั้นสำมำรถ
ด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จไดจ้ริง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1579 quality assurance level ระดับกำรประกันคุณภำพ  assurance level achieved is 
an outcome of the quality 
assessment procedure 

ควำมส ำเร็จของระดับควำมเชื่อมั่น
เป็นผลมำจำกกระบวนกำรประเมนิ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์



 

55 

Term_ID Term in English Term in Thai Abbreviation Definition in English Definition in Thai Referene 
1372 quality control กำรควบคุณภำพ  part of quality management 

focussed on fulfilling quality 
requirements 

ส่วนหน่ึงของกำรจัดกำรคุณภำพที่
มุ่งเน้นกำรท ำให้ได้คุณภำพตำมที่
ต้องกำรประสบควำมส ำเร็จ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1474 quantity ปริมำณ  property of a phenomenon, 
body, or substance, where the 
property has a magnitude that 
can be expressed as a number 
and a reference 

สมบัติของปรำกฏกำรณ์ วัตถุ หรอื
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีสมบัตินั้นมีขนำดที่
สำมำรถแสดงเป็นตัวเลขและกำร
อ้ำงอิงได้ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

R 
Term_ID Term in English Term in Thai Abbreviation Definition in English Definition in Thai Referene 

1566 range <SAR> พิสัย <เรดำร์ช่องเปิด
สังเครำะห>์ 

 distance between the 
antenna and a distant 
object, synonymous with 
slant range 

ระยะทำงระหว่ำงจำนรบั-ส่ง
สัญญำณและวัตถุที่อยูไ่กลออกไป 
เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ พิสัยเอียง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1567 receiver เครื่องรับ  hardware used to detect 
and record signals 

ฮำรด์แวร์ที่ใช้ส ำหรบัตรวจวดัและ
บันทึกสัญญำณ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1432 reference model แบบจ ำลองกำรอ้ำงอิง  framework for understanding 
significant relationships 
among the entities of some 
environment, and for the 
development of consistent 
standards or specifications 
supporting that environment 

กรอบควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
ควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยัส ำคญั
ระหว่ำงเอนทิตีของสิ่งแวดล้อม
บำงอย่ำง และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนทีส่อดคล้องกัน หรือ
ข้อก ำหนดที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อม
นั้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1475 reference standard มำตรฐำนกำรอ้ำงอิง  measurement standard 

designated for the 
calibration of other 
measurement standards for 
quantities of a given kind in 
a given organization or at a 
given location 

มำตรฐำนกำรวัดที่ก ำหนดไว้
ส ำหรับกำรปรับเทียบมำตรฐำน
ของมำตรฐำนกำรวดัอื่นๆส ำหรับ
ปริมำณที่ก ำหนดให้ในองค์กรและ
สถำนท่ีตั้งท่ีก ำหนดให ้

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1249 remediation กำรฟื้นฟู  act or process of correcting 
a fault or deficiency 

กำรด ำเนินกำรหรือกระบวนกำร
แก้ไขควำมผดิพลำดหรือ
ข้อบกพร่อง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1328 render กำรน ำเสนอ/ กำร
แสดงผล/ กำรรำยงำน 

 conversion of digital graphics 
data into visual form 

กำรแปลงข้อมูลภำพเชิงเลขเป็น
ทัศนสัญลักษณ/์ รูปแบบท่ี
มองเห็นได ้

ศัพท์รำชบัณฑิตยสถำน สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ (19 มิ.ย. 2544) 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(11 มี.ค. 2545) ก ำหนดให้ 
rendering ใช้ค ำว่ำ "กำรให้แสง
และเงำ" 

1362 required relationship ควำมสัมพันธ์ที่จ ำเป็น/ ท่ี
ต้องกำร 

 explicit association between 
either spatial units, or 
between basic 
administrative units 

ควำมสัมพันธ์อย่ำงเด่นชัดระหว่ำง
หน่วยเชิงพื้นที่ หรือระหว่ำง 
baunit 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1412 resolution (of imagery) ควำมละเอียด (ของ
ข้อมูลภำพ) 

 smallest distance between 
two uniformly illuminated 
objects that can be 
separately resolved in an 
image 

ระยะทำงที่สั้นทีสุ่ดระหว่ำงวัตถุ
สองชนิดที่ได้รับกำรส่องสว่ำง
อย่ำงสม่ ำเสมอ สำมำรถแยกจำก
กันได้อย่ำงชัดเจนในภำพ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1358 resource resource/ ทรัพยำกร  identifiable asset or means 
that fulfils a requirement 

ทรัพย์สินที่ระบุได้ หรือวิธีกำรที่
สำมำรถสนองต่อควำมต้องกำรได ้

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1248 resource <GeoDRM> resource <GeoDRM>/ 
ทรัพยำกร <GeoDRM> 

 entity that is protected by a 
licence 

เอนทิตีใด ๆ ที่ไดร้ับกำรคุม้ครอง
โดยใบอนุญำต 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์



 

57 

Term_ID Term in English Term in Thai Abbreviation Definition in English Definition in Thai Referene 
1197 responsibility ควำมรับผิดชอบ  formal or informal obligation 

to do something 
พันธะหน้ำที่ท้ังที่เป็นทำงกำรและ
ไม่เป็นทำงกำรในกำรกระท ำบำง
สิ่งบำงอย่ำง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1573 restriction ข้อจ ำกัด  formal or informal obligation 
to refrain from doing 
something 

พันธะหน้ำที่ท้ังที่เป็นทำงกำรและ
ไม่เป็นทำงกำรในกำรละเว้นกำร
กระท ำบำงสิ่งบำงอย่ำง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1413 return <LIDAR> สัญญำณกลับ 
 <ไลดำร>์ 

 sensed signal from an 
emitted laser pulse which 
has reflected off of an 
illuminated scene of interest 

สัญญำณรับรู้ทีไ่ด้จำกกำรเปล่ง
เลเซอร์ ซึ่งสะท้อนออกจำกพ้ืนท่ี
ศึกษำ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1250 right <GeoDRM> สิทธิ <GeoDRM>  permission to act that makes 
a party entitled to act with 
respect to all or part of a 
specified resource under the 
terms of the license 

กำรอนุญำตให้บุคคลที่ก ำหนด
สำมำรถด ำเนินกำรกิจกรรม
ทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทรัพยำกร
ที่ระบุไวไ้ด้ โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไข
ของกำรกำรอนุญำต/ใบอนุญำต 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1251 rights holder ผู้ถือสิทธิ  principal that owns the right 
to license rights to a 
resource 

บุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของสิทธิใน
ใบอนุญำตซึ่งให้สิทธิในทรัพยำกร
หนึ่ง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1252 rights management 
<GeoDRM> 

กำรจัดกำรสิทธิ 
<GeoDRM> 

 tracking and controlling the 
use of content, rights, 
licences, and associated 
information 

กำรติดตำมและกำรควบคุมกำรใช้
เนื้อหำเกี่ยวกับ สิทธิ กำรอนุญำต 
และข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1253 risk ควำมเสีย่ง  value of what can be lost if 
infringement occurs 

ค่ำของสิ่งของที่จะสูญเสียไป ใน
กรณีที่เกดิกำรละเมิดสิทธิ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1443 sampling feature กลุ่มตัวอย่ำงรูปลักษณ์/ 
รูปลักษณ์แบบสุ่ม 

 feature which is involved in 
making observations concerning a 
domain feature 

รูปลักษณ์ที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำร
สังเกตกำรณ์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของ
โดเมน 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1414 scan กรำดตรวจ / กรำดภำพ  set of sequential frames collected 
during a single full cycle of a 
mechanical scanner representing 
a cross-track excursion from one 
side of the field of regard to the 
other and back again. 

ชุดของเฟรมภำพตำมล ำดับที่บันทึก
ข้อมูลระหว่ำงหนึ่งรอบกำรท ำงำนของ
เครื่องกรำดภำพ ซึ่งแสดงแทนกำร
บันทึกแบบขวำงแนวกำรบินจำกด้ำน
หนึ่งของพื้นที่มองไปอีกด้ำนหนึ่ง และ
กลับไปอีกครั้ง 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1351 Semantic Web เว็บเชิงควำมหมำย  Web of data with meaning เว็บของข้อมูลที่มีควำมหมำย ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1568 settlement กำรแก้ปัญหำ/ กำรตั้งถิ่นฐำน  general lowering in level of a 
moving vessel, relative to what its 
level would be were it 
motionless, due to the regional 
depression of the surface of the 
water in which the ship moves 

กำรลดระดับกินน้ ำลึกทั่วไปของเรือที่
เคลื่อนสัมพันธ์กับระดับที่ควรจะเป็น
ถ้ำไม่มีกำรเคลื่อนที่ เนื่องมำจำกแรง
กดของผิวน้ ำในภูมิภำคที่เรือเคลื่อนที่
ไป 

ก ำหนดค ำศัพทแ์ละให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1416 sidescan SONAR โซนำร์แบบกรำดข้ำง  type of SONAR that transmits sound 
energy from the sides of a towfish, 
creating a fanlike beam on either 
side that sweeps the seafloor, 
and continuously records return 
signals, creating a “picture” of the 
seafloor and any other objects 

โซนำร์ประเภทหนึ่งที่ส่งผ่ำนพลังงำน
เสียงจำกด้ำนข้ำงของหัวตรวจแบบลำก 
สร้ำงเป็นล ำแสงรูปพัดด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
เพื่อกวำดพื้นทะเล และมีกำรบันทึก
สัญญำณสะท้อนกลับอย่ำงต่อเนื่อง 
น ำมำสร้ำงเป็น"รูปภำพ" ของพื้นทะเล
และสิ่งต่ำง ๆ  ที่ตรวจพบ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำยด้วย
กำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร์ 

1272 simple symbol สัญลักษณ์ทั่วไป / 
สัญลักษณ์พื้นฐำน 

 symbol that is neither 
compound nor parameterized 

สัญลักษณ์ที่ไมเ่ป็นทั้งกำรประสม
และกำรท ำให้เป็นตัวแปรเสรมิ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1417 single beam SONAR โซนำร์แบบล ำแสงเดี่ยว  type of SONAR that produces 

one narrow SONAR beam 
directly beneath the 
transducer/receiver and receives 
a return echo from the closest 
object 

โซนำร์ประเภทหนึ่งที่สรำ้งล ำแสงโซ
นำร์แบบแคบอยู่ใต้เครื่องรบั
สัญญำณและรับสัญญำณสะท้อน
กลับจำกวัตถุท่ีอยู่ใกล้ที่สดุ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1610 smile distortion smile distortion/ กำรบดิ
เบี้ยวรปูลักยิ้ม 

 centre wavelength shift of 
spectral channels caused by 
optical distortion 

กำรเลื่อนของศูนย์กลำงควำมยำว
คลื่นของช่องสเปกตรมัที่เกิดจำกกำร
บิดเบีย้วเชิงแสง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1677 SONAR โซนำร ์  sensor that uses sound 
navigation and ranging 
technology for sensing 

เครื่องรับรู้ที่ใช้เทคโนโลยีกำรน ำหน
ด้วยเสียงและกำรวัดระยะทำงเป็น
เครื่องมือในกำรรับรู ้

"พจนำนุกรมศัพท์วิทยำศำสตร์ 
คณติศำสตร์ และเทคโนโลยี  
ฉบับอิเล็กทรอนิกส ์
sonar = โซนำร์" 

1419 SONAR processing system ระบบประมวลผล 
โซนำร ์

 system that processes the 
SONAR signals to determine the 
geopositions of objects sensed 
by SONAR sensors 

ระบบที่ประมวลผลสญัญำณโซนำร์
เพื่อวิเครำะห์ต ำแหน่งเชิงภูมศิำสตร ์
ของวัตถุ โดยใช้เครื่องรับรูปแบบโซ
นำร ์

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1569 Sound Navigation And 
Ranging 

กำรน ำหนและกำรวดัระยะ
ด้วยเสียง 

SONAR sensor that uses sound 
navigation and ranging 
technology for sensing 

เครื่องรับรู้ที่ใช้เทคโนโลยีกำรน ำหน
ด้วยเสียงร่วมกับกำรวดัระยะทำงเป็น
เครื่องมือกำรรับรู ้

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1574 source แหล่งข้อมลู/ แหล่งที่มำ  document providing legal 
and/or administrative facts on 
which the land administration 
(LA) object [right, restriction, 
responsibility, basic 
administrative unit, party, or 
spatial unit] is based 

เอกสำรที่มีข้อเท็จจริงตำมกฎหมำย
หรือข้อเท็จจริงในกำรบริหำรที่หัวข้อ
กำรบริหำรจดักำรที่ดิน (LA) [สิทธิ 
ข้อจ ำกัด ควำมรบัผดิชอบ หน่วยงำน
บริหำรพื้นฐำน ภำคี หรือหน่วยเชิง
พื้นที่] ถือเป็นแนวทำงปฏิบัต ิ

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1178 spatial position ต ำแหน่งเชิงพื้นที ่  direct position that is referenced 
to a 2- or 3-dimensional 
coordinate reference system  

ต ำแหน่งโดยตรงที่อ้ำงอิงกับระบบ
อ้ำงอิงพิกัดสองมิตหิรือสำมมิต ิ

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1316 spatial source แหล่งข้อมลูเชิงพื้นที ่  source with the spatial 

representation of one (part of) or 
more spatial units 

แหล่งข้อมลูที่มีกำรแสดงเชิงพื้นที่
หนึ่งส่วนหรือมำกกว่ำของหน่วยเชิง
พื้นที ่

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1363 spatial unit หน่วยเชิงพื้นที ่  single area (or multiple areas) of 
land and/or water, or a single 
volume (or multiple volumes) of 
space 

พื้นที่เดี่ยว (หรือหลำยพื้นที่) ของ
ที่ดินหรือแหล่งน้ ำ หรือปริมำตรเดียว 
(หรือหลำยปรมิำตร) ของสเปส 
(space) 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1318 spatial unit group กลุ่มของหนว่ยเชิงพื้นที ่  any number of spatial units, 
considered as an entity 

หน่วยเชิงพื้นที่จ ำนวนใดๆ ในที่น้ีถือ
ว่ำเป็นเอนทิต ี

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1608 spectral responsivity กำรตอบสนองเชิงคลืน่  responsivity per unit wavelength 
interval at a given wavelength 

ลักษณะกำรตอบสนองต่อหน่วยช่วง
ควำมยำวคลื่น ณ ช่วงคลื่นที่ก ำหนด 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1420 squat สควอท/ หมอบ/ นั่งยอง  ๆ  effect that causes a vessel 
moving through water to create 
an area of lowered pressure 
under its bottom that increases 
the effective draught (i.e. lowers 
the vessel in the water) 

ผลกระทบที่ท ำให้เรือที่เคลื่อนทีไ่ปใน
น้ ำสรำ้งพื้นที่ท่ีมีควำมกดต่ ำใต้ท้อง
เรือ เปน็กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรกนิ
น้ ำลึก (ท ำใหเ้รือต่ ำลงในน้ ำ) 

http://library.rtna.ac.th/web/RTNA_
Journal/y.5c.4/02.pdf 
http://www.imc.src.ku.ac.th/person
nel/file_subject/2010117818401.p
df 

1367 standalone quality report รำยงำนคณุภำพ 
แบบเดี่ยว 

 free text document providing 
fully detailed information about 
data quality evaluations, results 
and measures used 

เอกสำรฟรีเท็กซ์ที่ให้ข้อมูล
รำยละเอียดเกีย่วกับกำรประเมิน
คุณภำพข้อมลู รวมทั้งผลกำร
ประเมินและมำตรกำรที่น ำมำใช้ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1481 standardization กำรวำงมำตรฐำน,  
กำรปรับเขำ้มำตรฐำน/  
ท ำให้ไดม้ำตรฐำน 

 activity of establishing, with 
regard to actual or potential 
problems, provisions for 
common and repeated use, 
aimed at the achievement of 
the optimum degree of order in 
a given context 

กิจกรรมของกำรจดัตั้ง ที่ค ำนึงถึง
ปัญหำทีจ่ะเกิดขึ้นจริงหรอืปัญหำที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น บทบัญญัติของกำร
ใช้งำนร่วมกันและใช้งำนซ้ ำ โดยมุ่ง
เป้ำที่ควำมส ำเร็จในระดับที่เหมำะสม
กับบริบทที่ก ำหนด 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำนิติศำสตร ์
 (11 มี.ค. 2545)  
ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำประชำกรศำสตร์  
(4 ก.พ. 2545) 
standardization = กำรวำง
มำตรฐำน, กำรปรับเข้ำมำตรฐำน 
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1421 stare stare/ จ้องมอง  scanning mode consisting of a 

step stair pattern 
รูปแบบกำรกรำดภำพที่มลีักษณะ
เป็นรูปแบบขั้นบันได 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1168 static conversion กำรแปลงผันแบบสถติ  offline process to perform a 
global conversion of a large 
amount of data 

กระบวนกำรแปลงผันข้อมูลจ ำนวน
มำกแบบออฟไลน ์

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1609 stray light คลื่นแสงรบกวน  electromagnetic radiation that 
has been detected but did not 
come directly from the IFOV 

กำรแผ่รังสีแมเ่หลก็ไฟฟ้ำทีต่รวจพบ 
แต่ไม่ได้มำจำกมุมมองกำรถำ่ยภำพ 
ณ ขณะหนึ่ง (IFOV) โดยตรง 

http://thaiglossary.org/searc
h/stray 
http://www.il.mahidol.ac.th/
e-media/color-
light/page2_4.html 

1254 sublicence กำรอนญุำตย่อย/ใบอนญุำต
ย่อย 

 licence granted by the original 
licensee to a third party under 
the grants and condition of the 
original licence granted to the 
original licensee by his licensor 

กำรอนญุำตที่ไดร้ับจำกผู้อนญุำตเดิม 
ให้กับบุคคลที่ 3 ภำยใต้ควำมยนิยอม
และเง่ือนไขของกำรอนุญำตเดิมทีผู่้
อนุญำตได้ให้กับผูร้ับอนญุำต 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์
 (19 มิ.ย. 2544) 
license = ใบอนุญำต 

1255 sublicensee ผู้รับอนญุำตย่อย  principal granted a sublicence ผู้ได้รับใบอนญุำตย่อย ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำนิติศำสตร ์
 (11 มี.ค. 2545)  
licensee = ผู้รับใบอนุญำต 

1111 sub-process กระบวนกำรย่อย  activity elements of a process องค์ประกอบกิจกรรมของ
กระบวนกำร 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1256 sufficient ควำมเพียงพอ  capable of enforcing the 
requirements of a system 

ควำมสำมำรถในกำรบังคับใช้ตำม
ควำมต้องกำรของระบบ 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1332 supplier ผู้จัดหำ/ ผู้จดัส่ง  organization or person that 
provides a product 

หน่วยงำนหรือบุคคลที่ท ำหน้ำที่
จัดหำผลิตภัณฑ ์

คลังศัพท์ไทย โดย สวทช. 
http://thaiglossary.org/searc
h/supplier 

1422 swath <LIDAR> แนวบันทึกภำพ  
<ไลดำร>์ 

 ground area from which return 
data are collected during 
continuous airborne LIDAR 
operation 

พื้นที่บนพื้นดินบรเิวณที่จัดเก็บและ
บันทึกข้อมูล ขณะที่เครื่องบินส ำรวจ 
(ไลดำร์) ด ำเนินกำรบินอยำ่งต่อเนื่อง 

ก ำหนดค ำศัพท์และใหค้วำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1423 sweep SONAR โซนำร์แบบกวำด  type of SONAR that has several 

single beam transducer/receivers 
mounted on a boom, which is 
then operated parallel to the 
water’s surface and orthogonal to 
the vessel’s direction of travel 

โซนำร์ประเภทหนึ่งที่มีตัวแปล
สัญญำณ/ตัวรับสัญญำณชนิดล ำแสง
เดี่ยวหลำยตัวตดิตั้งบนทุ่น ซึ่งมีกำร
ท ำงำนขนำนกับพื้นผิวน้ ำและตั้งฉำก
กับทิศทำงกำรเดินเรือ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1424 swipe swipe/ สไวพ์/  
กำรตบอย่ำงแรง 

 set of sequential frames collected 
during a single half cycle of a 
mechanical scanner representing 
a cross-track excursion from one 
side of the field of regard to the 
other 

เซตของกรอบภำพแบบล ำดับที่ได้จำก
กำรบันทึกข้อมูลทุกครึ่งรอบกำรกรำด 
เป็นกำรแสดงแทนกำรตรวจวัดแบบ
ขวำงแนวภำพจำกด้ำนหนึ่งของพื้นที่
มอง (field of regard) ไปอีกด้ำนหนึ่ง 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1273 symbol สัญลักษณ ์  portrayal primitive that can be 
graphic, audible, or tactile in 
nature, or a combination of these 

กำรแสดงภำพลักษณ์ดั้งเดิมที่เป็นได้
ทั้งภำพ เสียง หรือ สัมผัสในธรรมชำติ 
หรือเป็นกำรรวมกันของที่สิ่งที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1274 symbol component องค์ประกอบของสัญลักษณ ์  symbol that is used as a piece of 
a compound symbol 

สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นช้ินหนึ่งของ
สัญลักษณ์ประสม 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1275 symbol definition กำรนิยำมสัญลักษณ ์  technical description of a symbol ค ำบรรยำยเชิงเทคนิคของสัญลักษณ์ ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1276 symbol reference กำรอ้ำงอิงสัญลักษณ์  pointer in a feature portrayal 
function that associates the 
feature type with a specific 
symbol 

ตัวช้ีในฟังก์ชันแสดงรูปลักษณ์ซึ่งสำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชนิดของ
รูปลักษณ์กับสญัลักษณเ์ฉพำะ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1329 symbol set ชุดสัญลักษณ ์  collection of symbols กลุ่มของสัญลักษณ ์ ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์
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1427 topographic LIDAR topographic LIDAR/  
ไลดำรส์ ำรวจภูมิประเทศ 

 LIDAR system used to 
measure the topography of 
the ground surface 

ระบบไลดำร์ที่ใช้ส ำรวจภูมิ
ประเทศของพื้นผิวโลก 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1483 traceability chain สำยโซ่กำรตรวจสอบ
ย้อนกลับ 

 sequence of measurement 
standards and calibrations 
that is used to relate a 
measurement result to a 
reference 

ล ำดับของมำตรฐำนกำรวดัและ
กำรปรับเทียบท่ีใช้เชื่อมโยงผลของ
กำรวัดกับค่ำอ้ำงอิง 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1257 transaction รำยกำร (เปลี่ยนแปลง)  set of actions joined into the 
same unit of work, such that 
the actions either succeed 
or fail as a unit 

ชุดของกำรด ำเนินกำรทีร่วมเข้ำ
เป็นกลุ่มงำนเดียวกัน เพื่อแสดงถึง
ผลกำรด ำเนินซึ่งอำจเป็น "ส ำเร็จ" 
หรือ "ล้มเหลว" อย่ำงเป็นกลุม่ 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 
(19 มิ.ย. 2544) 
transaction = รำยกำร
(เปลี่ยนแปลง) 

1425 transducer ตัวแปรสญัญำณ  device that converts one 
type of energy to another 

อุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับกำรแปลงชนิด
ของพลังงำนจำกชนิดหนึ่งไปเป็น
พลังงำนอีกชนิดหนึ่ง 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์  
(19 มิ.ย. 2544) 
transducer = ตัวเปลีย่นแปร, 
ตัวแปรสญัญำณ 

800 transfer unit หน่วยถ่ำยโอน  collection of data for the 
purpose of a data transfer 

ชุดของข้อมูล หรือกลุ่มข้อมลูที่
รวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ถ่ำยโอนข้อมูล 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์
 (19 มิ.ย. 2544) 
transfer time = เวลำถ่ำยโอน 
 

1426 transmitter เครื่องส่ง  component of SONAR that 
converts an electrical 
impulse into a sound wave 
and sends the wave into the 
water 

องค์ประกอบของโซนำร์ที่แปลง
พลังงำนไฟฟ้ำเป็นคลื่นเสียงและ
ส่งผ่ำนคลื่นไปในน้ ำ 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(11 มี.ค. 2545) 
transmitter = เครื่องส่ง 
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1258 trust ควำมเชื่อมั่น  sum total of all mitigating 
factors with respect to a 
particular licensee that 
reduces expected risk 

ผลรวมของปัจจัยลดหย่อน
เกี่ยวข้องกับผู้ไดร้ับใบอนุญำตที่
ช่วยลดควำมเสี่ยงท่ีคำดหมำย 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

 
U - W 
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1575 utility network เครือข่ำยอรรถประโยชน ์  network describing the legal 

space of the topology of a 
utility 

เครือข่ำยที่อธิบำยเกีย่วกับข้อ
กฎหมำยของ space ของทอโพโล
ยีของยูทิลิตี  

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์  
(19 มิ.ย. 2544) 
utility; utility program = 
โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

1428 velocity vector <Radar> เวกเตอร์ควำมเร็ว 
<เรดำร>์ 

 first derivative of the 
antenna’s position vector 

อนุพันธ์แรกของเวกเตอร์ต ำแหน่ง
ของเสำอำกำศ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1486 verification กำรทวนสอบ  provision of objective 
evidence that a given item 
fulfils specified requirements 

ข้อก ำหนดของหลักฐำนที่เป็น
รูปธรรมที่สิ่งหนึ่ง ตอบสนองควำม
ต้องกำรที่ก ำหนด 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์
(19 มิ.ย. 2544) 
verification = กำรทวนสอบ 

1487 vicarious calibration กำรปรับแก้ทดแทน  post-launch calibration of 
sensors that make use of 
natural or artificial sites on 
the surface of the Earth 

กำรปรับแก้อุปกรณ์รบัรู้หลังกำร
ปล่อยยำนส ำรวจโดยใช้ต ำแหน่ง
ที่ตั้งตำมธรรมชำติหรือต ำแหน่ง
ที่ตั้งที่สร้ำงขึ้นบนพ้ืนโลก 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1429 video phase history data video phase history 
data/ ข้อมูลประวัตเิป็น
ช่วงแบบวีดิโอ 

 raw radar return signal 
information after 
demodulation 

ข้อมูลเรดำรด์ิบที่ได้รับหลังกำร
แยกสัญญำณ 

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1433 Web เว็บ  universe of network-
accessible information and 
services 

สำรสนเทศและกำรบริกำรทั้งมวล
ที่สำมำรถเข้ำถึงไดด้้วยเครือข่ำย 

ศัพท์บัญญัติรำชบัณฑิตยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์  
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(19 มิ.ย. 2544) 
ศัพท์บัญญัติรำชบัณฑิตยสถำน 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(11 มี.ค. 2545) 
World Wide Web (WWW); Web 
= เวิลด์ไวด์เว็บ, เว็บ 

1434 Web service เว็บเซอร์วสิ  service that is made 
available through the Web 

กำรบริกำรที่ท ำให้สำมำรถใช้งำน
ผ่ำนเว็บได ้

ก ำหนดค ำศัพท์และให้ควำมหมำย
ด้วยกำรแปลตำมหลักภำษำศำสตร ์

1435 World Wide Web เวิลดไ์วด์เว็บ  universe of network-
accessible information and 
services 

สำรสนเทศและกำรบริกำรทั้งมวล
ที่สำมำรถเข้ำถึงไดด้้วยเครือข่ำย 

ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 
(19 มิ.ย. 2544) 
ศัพท์บัญญัตริำชบัณฑติยสถำน 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(11 มี.ค. 2545) 
World Wide Web (WWW); 
Web = เวิลด์ไวด์เว็บ, เว็บ 
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บทที่ 5 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
5.1 กระบวนการและผลการแปล 

กำรแปลค ำศัพท์หลำยภำษำที่ได้ด ำเนินมำในครั้งนี้เป็นกำรแปลเอกสำรที่ออกมำเป็นชุดที่ 3 (ISO/TC211 
Multi-Lingual Glossary of Terms, Release 3 Terminology Records ) ซึ่ ง ใ น  กำ รแปล เป็ นภ ำษำ ไทย  
ใช้เอกสำร 3 เอกสำรตำมที่แนะน ำโดย TMG ซึ่งประกอบด้วย 

(1) เอกสำรที่ 1 เป็นเอกสำรต้นแบบ ที่อยู่ในรูปแบบ MS Excel workbook ชื่อว่ำ “20141029 
Terminology Template – Release 3 Terms.xls” ซึ่งประกอบไปด้วย 

 English spreadsheet ที่มีรำยกำรค ำศัพท์ภำษำอังกฤษจำก Release 3 ของ Multi-Lingual 
Glossary of Terms ของ ISO/TC211 และ 

 Non-English spreadsheet เ พ่ือใช้ ในกระบวนกำรแปลเป็นภำษำไทย ตำมค ำแนะน ำ 
ของ workbook นี้ 
(2) เอกสำรที่ 2 เป็นเอกสำรแม่แบบ (Template) ที่ก ำหนดให้โดย TMG ที่เรียกว่ำ “20110704 

Terminology Template Guidelines.doc” ให้แนวทำงในกำรกรอกค ำศัพท์ใน spreadsheet. 
(3) เอกสำรที่ 3 เป็นเอกสำรส ำหรับกำรปฏิบัติกำรเมื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง เอกสำรนี้มีชื่อว่ำ 
“ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms – Operating Instructions (Vers 3.0 – 2014-
11-29) เอกสำรทั้งสำม เป็นเอกสำรแนบเพื่อกำรอ้ำงอิง ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก  

หมำยเหตุ เอกสำรที่ (1) อยู่ในรูปแบบ digital file เท่ำนั้น 
ผลกำรแปล เสนอไว้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (ส ำหรับ MS Word และ pdf files) ส่วนที่อยู่ในรูปแบบ MS Excel 

Spreadsheet จัดเก็บใน digital file  ผลกำรแปลแสดงเป็นตำรำงเรียงตำมอักษรภำษำอังกฤษเป็นหลัก จ ำนวน
ค ำศัพท์ใน Release 3 ที่แปลมีจ ำนวน 252 ค ำศัพท์ ซึ่ง Release 3 เป็นเอกสำรล่ำสุดที่เผยแพร่อยู่ในขณะที่
โครงกำรแปลก ำลังด ำเนินกำรอยู่  

ควำมถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรแปลขึ้นอยู่กับควำมยำกง่ำยของค ำศัพท์ ควำมคุ้นเคยและประสบ
กำรของผู้แปล และแหล่งที่มำของเอกสำรอ้ำงอิง และอ่ืนๆ แต่ยังถือว่ำไม่เป็นผลลัพธ์สุดท้ำย จนกว่ำจะได้รับควำม
เห็นชอบหรือฉันทำมติจำกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง แล้วน ำมำปรับปรุงเพ่ือน ำเข้ำสู่กระบวนกำรเป็นเอกสำรกำรแปลค ำ
นิยำมและกำรบัญญัติศัพท์ที่สมควรใช้เป็นบรรทัดฐำนของค ำศัพท์เกี่ยวกับมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศฉบับภำษำไทย
ได้ เพ่ือน ำเข้ำสู่กำรขึ้นทะเบียนกับ ISO/TC211 ให้น ำขึ้นไว้บนเว็บของ ISO/TC211 ในกลุ่มของ Multi-Lingual 
Glossary of Terms ร่วมกับประเทศสมำชิกอ่ืนๆ ที่ได้ด ำเนินกำรล่วงหน้ำไปแล้วส่วนหนึ่งในขณะนี้ 

 
5.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของโครงการแปลและบัญญัติศัพท์ตาม ISO/TC211 Multi-
Lingual Glossary of Terms จากมาตรฐานภูมิสารสนเทศที่ประกาศไปแล้ว 

ประเทศไทยมีควำมตระหนักในผลดีที่จะเกิดจำกกำรพัฒนำประเทศที่อยู่บนพ้ืนฐำนของกำรใช้  
ภูมิสำรสนเทศเชิงพ้ืนที่ เช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วและประเทศต่ำงๆทั่วโลก ประเทศไทยเห็นด้วยว่ำ กำรที่
จะด ำเนินกำรไปสู่กำรใช้ภูมิสำรสนเทศอย่ำงเป็นกิจวัตรประจ ำวันในทุกระดับและทุกภำคส่วนได้นั้นจะต้องด ำเนิน
ไปตำมแนวคิดที่ต้องใช้กำรพัฒนำร่วมกันไปอย่ำงบูรณำกำรในระดับชำติ หรือที่เรียกว่ำ “กำรสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนภูมิสำรสนเทศของชำติ : National Spatial Data Infrastructure, NSDI) ให้เกิดขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกันที่ต้องใช้มำตรฐำนในกำรน ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันได้ (interoperability) 
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กำรด ำเนินกำรแปลและบัญญัติค ำศัพท์จำกต้นแบบภำษำอังกฤษให้เป็นบรรทัดฐำนจะช่วยให้กำรพัฒนำ NSDI 
เป็นไปได้ด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็วและน่ำเชื่อถือ  

คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ โดย ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
มหำชน) ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร เป็นหน่วยงำนกลำงร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้ด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อน
กำร พัฒนำโครงสร้ ำ ง พ้ืนฐำนภูมิ ส ำรสน เทศของชำติ  (National Spatial Data Infrastructure: NSDI)  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน ำประเทศไปสู่กำรใช้ภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ ในทุกๆกิจวัตรประจ ำวัน  
ดังที่นักวิชำกำรด้ำน NSDI จำกประเทศที่เจริญแล้วได้กล่ำวไว้ว่ำ เมื่อพัฒนำถึงขั้นนั้นแล้ว ประเทศนั้น หรือสังคม
นั้น จะได้ชื่อว่ำ มีควำมสำมำรถด้ำนภูมิสำรสนเทศ (Spatially enabled  country and society) ซึ่งถือว่ำเป็น
เป้ำหมำยสูงสุด ของประเทศที่เจริญแล้วและก ำลังเจริญไม่น้อยหน้ำไปกว่ำกัน  ประเทศไทยก็หวังไว้เช่นนั้น
เหมือนกัน 

กิจกรรมหลักในกำรขับเคลื่อน NSDI ที่ สทอภ. น ำมำปฏิบัติประกอบไปด้วย 
 กำรพัฒนำข้อมูลฐำน (Base Data); 
 กำรพัฒนำชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพ้ืนฐำน (Fundamental Geographic Dataset: FGDS); 
 กำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ  รวมทั้ งมำตรฐำนกำรอธิบำยข้อมูล  (Geographic 

Information Standardization and Metadata); 
 กำรพัฒนำระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ  (NSDI Portal/Spatial data 

Clearinghouse); และ 
 กำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนภูมิสำรสนเทศ (Capacity Building) 

จะเห็นได้ว่ำในทุกๆ องค์ประกอบของแผนกำรขับเคลื่อน NSDI มีส่วนเกี่ยวข้องกับมำตรฐำนอยู่อย่ำง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  มำตรฐำนคือสิ่ งที่ เ อ้ืออ ำนวยให้ เกิดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันได้  (enabling 
interoperability). ISO/TC211 เป็นองค์กรกลำงพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศระดับสำกล อย่ำงมีระบบ 
และขั้นตอน มีประเทศสมำชิกประเภทร่วมพัฒนำ ประเภทสังเกตกำรณ์ และประเภทสมทบสัมพันธ์ เป็นจ ำนวน
มำก มำตรฐำนที่ได้รับกำรพัฒนำขึ้นมำ ได้รับกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วโลก  

ประเทศไทยเป็นสมำชิก ประเภทร่วมพัฒนำ (P-Member) ขององค์กำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ
สำกล (ISO/TC211) และด ำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศตำมแบบของ ISO/TC211 โดยวิธีกำรศึกษำ
จำกมำตรฐำนที่พัฒนำและประกำศ เป็นมำตรฐำนสำกลโดย ISO/TC211 ตำมล ำดับควำมส ำคัญของแต่ละ
มำตรฐำนต่อประเทศไทย แต่จำกกำรด ำเนินกำรศึกษำมำตรฐำนที่ผ่ำนมำ ผู้ศึกษำต่ำงประสบประเด็นปัญหำกำร
บัญญัติและกำรให้ค ำนิยำมศัพท์ทำงเทคนิคที่ส ำคัญ เนื่องจำกค ำศัพท์ดังกล่ำว ส่วนใหญ่ ยังไม่มีกำรบัญญัติ และให้
ค ำนิยำมไว้อย่ำงเป็นทำงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค ำศัพท์และค ำนิยำมทำงวิชำกำรว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำน  
ภูมิสำรสนเทศ ซึ่งยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงใหม่อยู่ และเป็นเรื่องเฉพำะทำง อำจมีกำรบัญญัติบำงค ำเป็นภำษำไทย 
ไว้บ้ำงแล้ว โดยทำงรำชบัณฑิตยสถำน หรือพจนำนุกรมของส ำนักต่ำงๆ แต่ก็ยังไม่ตรงกับควำมหมำยที่แท้จริง 
ของควำมหมำยตำมกำรบัญญัติและให้นิยำมโดยองค์กำรมำตรฐำนสำกล (ISO/TC211) จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมี
กำรศึกษำและแปลค ำศัพท์ที่ส ำคัญให้เป็นภำษำไทย ซึ่งจะท ำให้มีควำมคงเส้นคงวำ มีควำมสอดคล้อง และมีควำม
เป็นเอกภำพในค ำศัพท์อย่ำงเป็นระบบ 

ถือได้ว่ำเป็นควำมคิดริเริ่มที่ดีมำกที่คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ (กภช.) โดยสทอภ. ได้ให้มีกำร
ด ำเนินกำรศึกษำและแปลชุดค ำศัพท์ที่น ำออกมำเผยแพร่ชุดค ำศัพท์ที่จัดรวบรวมและบัญญัติศัพท์พร้อมทั้งค ำ
นิยำมเป็นภำษำอังกฤษ ไว้โดยกลุ่มบ ำรุงรักษำค ำศัพท์ (Terminology Maintenance Group: TM) และเชิญชวน
ให้ประเทศสมำชิกเข้ำร่วมในกำรแปลเป็นภำษำของแต่ละประเทศ เพ่ือกำรรวมเข้ำอยู่ในท ำเนียบรำยกำรค ำศัพท์
หลำยภำษำ (Multi-Lingual Glossary of Terms: MLGT) ของ ISO/TC211 ซึ่ งในขณะนี้มีประเทศสมำชิก 
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เข้ำร่วมโครงกำรแปลชุดค ำศัพท์เหล่ำนี้เป็นภำษำของแต่ละประเทศและได้รับกำรน ำเข้ำไว้ใน รูปแบบของ  
MS Excel spreadsheet ของ Multi-Lingual Glossary of Terms: MLGT) แล้วอย่ำงน้อย 14 ประเทศแล้ว อำทิ
เช่น ประเทศจีน ประเทศสำธำรณะรัฐเกำหลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเดนมำร์ค ประเทศฝรั่งเศส ประเทศรัสเซีย 
ประเทศสวีเดน เป็นต้น คำดว่ำหลำยประเทศก ำลังด ำเนินกำรแปลอยู่เช่นกัน 

กำรที่ประเทศไทยจะได้เข้ำไปอยู่ในบัญชีประเทศสมำชิกในระดับต้นๆที่ท ำกำรแปลและบัญญัติศัพท์ 
ด้ำนมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศแบบหลำยภำษำ (Multi-Lingual Glossary of Terms) และอยู่ ในเว็บของ 
ISO/TC211 จะท ำให้ประเทศไทยได้ชื่อว่ำเป็นประเทศสมำชิกที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นที่น่ำเชื่อถือในระดับต้นๆ  
เป็นประเทศที่เห็นควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตนแบบมีส่วนร่วมในองค์กรระดับโลกเช่นนี้ จึงถือได้ว่ำกำรสนับสนุน
ให้มีกำรแปลและให้นิยำมศัพท์มำตรฐำนนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีมำก ซึ่งผลที่ได้จะช่วยส่งเสริมให้กำรพัฒนำ NSDI เป็นไป
ด้วยดีดังกล่ำวแล้ว 
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บทที่ 6 
ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรแปลรำยกำรค ำศัพท์ ชุดที่ 3 (Release 3) ของ ISO/TC211เกิดประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจที่ดี
เกี่ยวกับมำตรฐำน และค ำศัพท์ที่รับเข้ำมำในท ำเนียบอภิธำนศัพท์ (Glossary of Terms) เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำ 
ค ำศัพท์หลำยภำษำ (Multi-Lingual Glossary of Terms: MLGT) ว่ำตั้งอยู่บนแนวคิดที่ก้ำวไกล อันจะน ำไป 
สู่กำรมีส่วนร่วมของประเทศสมำชิกที่มีกำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ ตำมแนวทำงของ ISO/TC211 เพ่ือให้
ประเทศสมำชิกเหล่ำนั้น มีกำรรวบรวม เรียนรู้และจัดกำรแปลค ำศัพท์ด้ำนมำตรฐำนที่เลือกมำไว้ใน glossary of 
terms ให้เท่ำทันและเท่ำเทียมกับที่ ISO/TC211 ก ำลังด ำเนินอยู่  ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศ
ในประเทศสมำชิกอย่ำงเป็นระบบ มีเอกภำพและก้ำวไกล นอกจำกกำรพัฒนำที่จะเกิดขึ้นในประเทศสมำชิกแล้ว 
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นมำ โดย ISO/TC211 จะได้รับควำมน่ำเชื่อถือและน ำไปปฏิบัติมำกขึ้น น ำไปสู่
กำรมีควำมสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ (interoperability) ในวงกว้ำง น ำไปสู่กำรลดควำมขัดแย้งในทุกภำค
ส่วนไดม้ำกขึ้น 

แม้ว่ำกำรศึกษำและเรียนรู้ศัพท์บัญญัติและควำมหมำย หรือค ำนิยำมของค ำศัพท์ใน glossary of terms 
ไม่ใช่กำรศึกษำหรือเรียนรู้มำตรฐำนแต่ละตัว แต่มีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน และในบำงกรณี  
อำจมีควำมส ำคัญมำก ในกรณีที่จะใช้ค ำศัพท์เหล่ำนั้น เป็นแนวทำงในกำรศึกษำมำตรฐำนจำก ISO/TC211  
ที่ประเทศสมำชิกยังไม่ได้ศึกษำ ซึ่งจะท ำให้กำรศึกษำเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และน่ำเชื่อถือมำกกว่ำ
ที่ไม่มีค ำศัพท์ดังกล่ำวแล้ว 

มีกำรพูดกันในวงกำร ISO/TC211, TMG, Working Groups และประธำนกลุ่มต่ำงๆที่ เกี่ยวข้องกับ 
platform กำรจัดเก็บ กระบวนกำรและกลไกในกำรจัดเก็บโดยค ำนึงถึงเทคโนโลยีที่อำจเปลี่ยนไป กรรมวิธีและ
กระบวนกำรจัดเก็บค ำศัพท์ที่รักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล และอ่ืนๆนั้น เห็นว่ำเป็นไปตำมควำมเหมำะสม 
ของเทคโนโลยีและควำมปลอดภัยของข้อมูลเท่ำนั้น ไม่มีส่วนใดที่ กระทบกับค ำนิยำมของค ำศัพท์   
และกำรบัญญัติศัพท์แต่ประกำรใด ดังนั้นประเทศสมำชิกที่ด ำเนินกำรแปลไปแล้ว ก ำลังด ำเนินกำรอยู่  และก ำลัง
คิดท่ีจะแปลให้ด ำเนินกำรต่อไปได้ตำมควำมตั้งใจ 
ผู้แปลจึงเสนอข้อแนะน าดังต่อไปนี้ 

1)  ให้มีกำรน ำเอกสำร  (Release 1) ที่ยั งไม่ ได้ท ำกำรแปลเข้ำสู่กระบวนกำรแปล เ พ่ือน ำ เข้ำสู ่
กระบวน กำรปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเอกสำรระดับชำติเพ่ือน ำเข้ำสู่ท ำเนียบ Multi-Lingual Glossary of Terms 
ของ ISO/TC211 ต่อไป และให้หน่วยงำนระดับชำติเป็นผู้ดูแลในนำมประเทศไทย ทั้งนี้ควรค ำนึงถึงระยะเวลำ 
ที่ต้องใช้ในกระบวนกำร และค ำนึงถึงว่ำจะมี Release ใหม่ออกตำมมำในไม่ช้ำนี้ เพรำะกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
กำรประกำศมำตรฐำนของ ISO/TC211 เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือตำมให้ทันกำรพัฒนำและเพ่ือจะได้ใช้ค ำศัพท์
อย่ำงถูกต้อง เมื่อมีกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนของประเทศไทยต่อไป 

2) ให้มีกำรด ำเนินกระบวนกำรเพ่ือน ำค ำแปลนิยำมศัพท์และศัพท์บัญญัติที่ด ำเนินมำแล้ว คือ Release 2 
และ Release 3 เพ่ือน ำขึ้นทะบียนกับ ISO/TC211 และให้มีผลน ำไปสู่กำรน ำขึ้นเว็บของ ISO/TC211 ต่อไป 

3) กำรด ำเนินกำรในข้อ 6.1 และ 6.2 อำจด ำเนินกำรควบคู่กันไป (simultaneously) หรือด ำเนินกำร 
ไปทีละอย่ำงขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม แต่ผู้ศึกษำมีควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรไปพร้อมกันจะท ำให้ไปสู่จุดหมำย
ปลำยทำงได้เร้วขึ้น เพรำะแต่ละกิจกรรมไม่มีส่วนใดที่ขัดขวำมซึ่งกันและกัน และแต่ละกิจกรรมต้องใช้เวลำ  
ในกำรด ำเนินกำรพอสมควรทีเดียว 

4) ให้รวบรวมผลกำรศึกษำที่กล่ำวมำแล้ว เข้ำไว้อย่ำงเป็นระบบ อย่ำงถูกต้องและมีคุณภำพ  
เพ่ือให้กลุ่มพัฒนำ NSDI ของสทอภ. ท ำกำรเผยแพร่ในกิจกรรม Outreach ไปสู่กลุ่มนักวิชำกำรกลุ่มผู้ใช้ 
และผู้ปฏิบัติ เพื่อเป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรใช้และกำรพัฒนำมำตรฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศต่อไป   
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1) เอกสาร “20110704 Terminology Template Guidelines.doc” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกรอก
ค าศัพท์ใน spreadsheet 

Multi-Lingual Glossary of Terms 
Guidelines for Completing the Non-English Language Template 

Introduction 
The Non-English Language Template is to be used each time one or more ISO/TC 211 

terminology records need to be translated for inclusion in the Multi-Lingual Glossary of Terms. 
The contents of the template will be transferred to the appropriate register in the Multi-Lingual 
Glossary after the ISO/TC 211 Terminology Maintenance Group has received it. 

The Template takes the form of an MS Excel workbook. The workbook contains three 
spreadsheets labeled: 

 "English Spreadsheet";  
 "Non-English Spreadsheet"; and  
 "Character Encoding Spreadsheet".  

The "English Spreadsheet" and "Character Encoding Spreadsheet" are included for 
information purposes only. All translation work is to take place on the "Non-English Spreadsheet".  

The "Non-English Spreadsheet" is divided into two sections. The first section (the Header 
Section) occupies rows 1 to 31 and contains the header records for the spreadsheet. The second 
section (the Terminology Section) occupies the rows below row 33 and contains the individual 
terminology records. 

National bodies may wish to translate the content of Header Section columns A, C, D, E 
and F and/or Terminology Section rows 34-36 into their national language to assist their future 
reuse of the Template. This is strongly encouraged subject to the strict condition that there be 
no rearranging of the rows or columns. The translated rows and columns will also be incorporated 
into the Multi-Lingual Glossary. 
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Header Section (Rows 1-31) 
Header Formats 
There are six columns in the Header section. Their purpose is as follows: 

 Column A - Identifies the information to be entered in each header record; 
 Column B - Contains the header information itself; 
 Column C - Describes the data type; 
 Column D - Provides hyperlinks or further information regarding the location of 

codes; and  
 Columns E and F - Maps the header information to the relevant ISO 19135 classes 

and attributes. 
Populating the Header Section 
ALL HEADER INFORMATION IS TO BE ENTERED INTO COLUMN B. The following should be 

noted: 
 Header information should be entered into the cells of column B that contain text 

in RED.  
 The existing text in RED should be overwritten by the header information using the 

nominated National Language (Operating Language) or English as indicated. 
 Rows 23 –26 of Column B have been pre-populated with header information in 

English. This should not be changed. 
Terminology Section (Row 33 onwards) 

Terminology Record Formats 
Rows 34 - 36 of the Terminology Section contain field description information for the data 

fields in each terminology record. The following should be noted: 
 Rows 34 and 35 map the data fields to the relevant ISO 19135 classes and 

attributes. They are included for information only and need no further attention.  
 Row 36 identifies the content of each data field, its associated data type, and, in 

the cases of enumeration and code lists, the permitted data values.  
 The terminology records occupy from row 37 onwards. 

Populating the Terminology Section 
All relevant fields of each terminology record have been pre-populated by duplicating the 

records from the "English Spreadsheet". The following should be noted: 
 The content of the cells containing RED text needs to be translated into the 

nominated National Language (the Operating Language). The RED text should be 
overwritten by the translated term or term equivalent. 

 The cells containing BLACK text must NOT be translated or changed in any way. 
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2 )  เ อ กส า ร เ พื่ อ ก า ร ปฏิ บั ติ ก า ร  “ISO/TC211 Multi-Lingual Glossary of Terms – Operating 
Instructions (Vers 3.0 – 2014-11-29)  
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1. Introduction 

This document describes the operating procedures for the establishment and maintenance of the 
ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms.  

2. Background 

The ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms (the Glossary) is a compilation of the terminology 
clauses provided in ISO/TC 211-sponsored International Standards. It is published on the ISO/TC 
211 Web site (see www.isotc211.org/Terminology.htm) and is available to all interested people 
and organizations. 

3. Glossary Overview 
3.1 Repository Structure and Content 

The repository for the ISO/TC 211 Glossary of Terms is an MS Excel workbook. The English 
language version of the Glossary occupies the workbook’s first spreadsheet. Each row in the 
English spreadsheet contains a single terminology record comprising the items tabulated in Annex 
A. These include: 

 The term 
 The term identifier (Term_ID – a unique integer number) 
 The definition of the term 
 The authoritative reference for the term/definition 
 Any admitted synonyms  

The multi-lingual capability is implemented by adding a further spreadsheet for each additional 
operating language (so sheet 2 might be Arabic, sheet 3 might be Chinese, sheet 4 might be 
Danish, etc). Each row in an operating language spreadsheet contains a single terminology record 
comprising the items tabulated in Annex B. These include: 

 The term in the operating language  
 The term in English  
 The term identifier (Term_ID) associated with the term in English 
 The definition of the term in the operating language  
 The authoritative reference for the term/definition 
 A reference to the document that translated the term 

http://www.isotc211.org/Terminology.htm
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 Any admitted synonyms in the operating language 

Records for the same term on different language spreadsheets are linked by the term identifier 
(Term_ID). This, together with the term in English and the authoritative reference, appears on all 
spreadsheets that translate the term/definition pair. The Term_ID is effectively the unique 
identifier for the concept described by the term and definition. 

3.2 The Glossary as a Register 

Each spreadsheet in the Glossary is being developed as a separate ISO 19135-compliant register. 
To facilitate this: 

 All records in the English language spreadsheet are required to comply with the content and 
format requirements tabulated in Annex A; 

 All records in the operating language (non-English) spreadsheets are required to comply with 
the content and format requirements tabulated in Annex B; 

 All spreadsheets are required to include header records that comply with the content and 
format requirements tabulated in Annex C. 

The Glossary in its entirety will become a compound register. ISO 19135-compliant header records 
will be developed for the Glossary as a whole. 

3.3 Glossary Publication 

The MS Excel workbook containing the Glossary will be published on the ISO/TC 211 Web site. 
All spreadsheets will be available for public access. It is anticipated that the Glossary will be 
published in other formats (for example, as an XML table displayed as a Web page) at a future 
time. 

4. Responsibilities 
4.1 ISO/TC 211 

ISO/TC 211 is the register owner. It will be responsible for: 

 the operation and maintenance of the Web site and  
 the English language terminology records that have been replicated from its published 

International Standards (including the assignment of Term_IDs).  
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ISO/TC 211 will also be responsible for informing national bodies of any additions, deletions or 
amendments to the English terminology records.  

ISO/TC 211 will not be responsible for the translations of its terminology records undertaken by 
other organizations. 

4.2 National Bodies 

Each national body is a submitting organization and will be responsible for: 

 The translation of the Glossary into its national language;  
 The implementation of appropriate quality assurance procedures to ensure that the concept 

has been interpreted correctly; 
 The provision of the appropriate authorisation to allow the translated terms to be published 

on the ISO/TC 211 Web site. 

In addition, each national body will be responsible for advising ISO/TC 211 of any changes to the 
translation of a term. 

4.3 The ISO/TC 211 Terminology Maintenance Group (TMG) 

The TMG is the register management group and will be responsible for coordinating the ongoing 
development of the Glossary, including: 

 Liaison with national body representatives on terminology policy and administrative 
matters;  

 Advising national body representatives of new and deleted terms; 
 Assisting with the common understanding of concepts; 
 Facilitating the harmonization of terms; 
 Circulating submitted translations for comment; 
 Publishing the translated terms;  
 Formulating revisions of the Operating Procedures as necessary;  
 Reporting on the status of the Glossary at each plenary meeting of ISO/TC 211. 

The Chair of the TMG will be the register manager. 

The TMG will not be responsible for the translation of terms nor for the quality of the translated 
information. 
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5. Communication 

Communication on operational issues, including the clarification of concepts and the 
harmonization of terms, should be direct to the Convener of the TMG. 

Formal communication with ISO/TC 211 should take place through the Secretariat. 

6. Translation Considerations 
6.1 Ultimate Authority for Languages 

Each member country will be considered the ultimate authority as regards the correct use and 
interpretation of its national language(s).  

6.2 Mandatory and Optional Elements 

Annex B tabulates the mandatory, conditional and optional elements to be included in an 
operating language spreadsheet. Note that when translating a record, it is mandatory that both 
the term and definition be translated and associated with the correct Term_ID. The translation of 
notes and examples is optional. 

6.3 Term Equivalents 

In instances where a literal translation of an English term and/or definition is impractical or 
unsatisfactory, an equivalent national language term and /or definition may be substituted. In 
such cases, the key consideration must be to ensure that the equivalent term/definition fully, 
completely and sensibly describes the concept represented by the English term/definition.  
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6.4 Quality Assurance 

Each national body will be responsible for implementation of appropriate quality assurance 
procedures to ensure that each concept is interpreted correctly. 

It is strongly recommended that each national body consult with appropriate GIS practitioner 
associations within its country regarding the translation of ISO/TC 211 terms/definitions and the 
provision of term equivalents. This is especially desirable if such associations maintain their own 
terminology lists. 

6.5 Amount to be Translated 

It is not mandatory that the entire Glossary be translated. Each member country may translate 
as much or as little of the Glossary as they consider necessary for their national purposes or to 
satisfy regional obligations.  

6.6 Timeframe 

There is no specific timeframe for national bodies to complete the initial translation activity. It is 
expected that the rate of progress will be governed by the business priorities of each member 
country and by its capacity to resource the work relative to other priorities. 

6.7 Use of Graphics 

In some instances, it may be desirable to link a picture or other graphic to the term record to 
illustrate the concept being defined. This will be decided on a case-by-case basis. National body 
representatives should consult with the TMG if they consider the inclusion of a picture, or reuse 
of an existing picture, to be necessary. 

6.8 Delivery 

Delivery of translated terminology records to ISO/TC 211 may commence prior to completion of 
translation activity. Delivery of small groups of terms is welcome subject to quality assurance and 
authorisation processes having been completed.  

All translated terminology must be submitted through the national body secretariat to the ISO/TC 
211 secretariat. 
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7. Multi-Language and Multi-Country Considerations 
7.1 One Language, Many Countries 

There are several instances where a single language is widely spoken in two or more countries.  
In such cases, it is possible that the countries may differ in the way they utilize certain terms. An 
example involving United Kingdom (UK) English and United States (US) English is given below. 

In the UK, the term ‘pavement’ refers to the area next to a road that is used by 
pedestrians. A synonym for ‘pavement’ is ‘footpath’.  

In the US, the term ‘pavement’ refers to the material that forms the hard surface of the 
road itself. The area reserved for pedestrians is frequently called the ‘sidewalk’. 

ISO/TC 211 recognises the right of every member country to define its preferred terminology in 
its own national language(s). However, given that the purpose of the Glossary is to encourage 
standardisation in the use of terminology, affected countries will be invited to participate in a 
harmonisation process in instances where inconsistencies occur. The process would proceed in a 
manner similar to that described in Annex A of ISO/TS 19104. Translated terms that require 
harmonization would be directly referred to the appropriate National Bodies.  The TMG would 
facilitate discussions between the interested parties (generally via e-mail) to achieve a resolution 
of the issues.  Should resolution not be possible within the period allowed for consideration and 
comment, the TMG convener will call a meeting at the next ISO/TC 211 plenary to resolve the 
issues.  

ISO/TC 211 strongly encourages countries that share a common language to collaborate in 
relation to the translation activity. 

7.2 One Country, Many Languages 

It is anticipated that most national bodies will wish to translate the Glossary from English into a 
single national language. Some countries, however, may wish to translate into several languages 
or dialects to accommodate the ethnic and cultural composition of the country. This is 
permissible. In such cases: 

 a separate spreadsheet will need to be prepared, quality-assured and authorised for each 
language and/or dialect; 

 the TMG will need to be advised of the National Body representative leading the work on 
each language.  
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7.3 One Country, Many Character Systems 

Some countries that use a single national language may wish to translate into two different 
character systems to enhance understanding terms and definitions. For example, in Korea, some 
terms can be written in Korean and with Chinese characters.  

An additional field has been included in all operating language spreadsheets to accommodate 
the situation where only the term is to be represented in an alternative character set. In situations 
where definitions, notes and examples are also to be represented in the alternative character set, 
it will be necessary to develop a separate spreadsheet. 

8. Maintenance of Content 

In the event of additions, retirements or amendments being made to the English version of the 
Glossary, the following will take place. 

 ISO/TC 211 will advise National Body representatives of the change. 
 The TMG will: 

o In the case of an addition, add the Term_ID and term in English to each language 
spreadsheet in the Glossary; 

o In the case of a retirement, mark the record as being superseded or retired on each 
language spreadsheet in the glossary; 

o In the case of an amendment, highlight the record as being under review in each 
language spreadsheet. 

 National bodies will review each addition, retirement or amendment and determine its 
proposed response. 
o In the case of an addition, the national body will determine whether the new record 

should be translated. Translation should follow the normal processes for quality 
assurance and authorization. 

o In the case of retirement, the national body should retire the record from any local 
copies of the Glossary 

o In the case of an amendment, the national body will determine whether the record 
should be re-translated or retired from the language spreadsheet. Re-translation 
should follow the normal processes for quality assurance and authorization. 

National bodies are requested to advise ISO/TC 211 of their proposed response as early as 
possible. The TMG will revise the language spreadsheets in accordance with national body advice.  
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9. Additional Terms 

Initially the Glossary will contain only the terminology clauses from ISO/TC 211-sponsored 
International Standards. There will be instances where it will be desirable to include terms from 
other sources. In such cases, the following will apply. 

 The nomination of additional terms will only be accepted from ISO/TC 211 members and 
liaisons. 

 The inclusion of any proposed term, definition and concept must be driven by a clear business 
need. Unnecessary proliferation of terminology will be discouraged.  

 Every proposal must be submitted to the TMG in English. The proposal must include the term, 
its definition, a description of the associated concept, and the relationship to existing ISO/TC 
211 terms and/or concepts. A description of the business driver must also be included. 

 The TMG will issue an ISO/TC 211 document containing details of the proposal. This will be 
circulated to members for comment through the ISO/TC 211 Secretariat. The period for 
submitting comments will be one month. Comment resolution processes will subsequently 
be implemented. 

 The decision to accept or reject the proposed record will be taken by resolution of ISO/TC 
211 at the next Plenary meeting. 
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Annex A - Terminology Record Content – English Spreadsheet 
 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
1 Term Identifier (Term_ID)  M RE_RegisterItem.itemIdentifier Integer  
2 Term M RE_RegisterItem.name Character String 

2.1 
 

Term Abbreviation  
 
Conditional upon there being an 
abbreviation that has been 
published in an ISO/TC 211 
standard. 

C RE_RegisterItem.alternativeExpressions Character String value of RE_AlternativeExpression.name 
containing abbreviation 

2.2 Country Code 
 
Only included when identifying a 
national term equivalent 

C RE_Locale.country via 
RE_RegisterItem.alternativeExpressions 

<<CodeList>> ISO 3166-1 

3 Definition of the term M RE_RegisterItem.definition Character String 
4 Entry Status (current, 

superceded or retired) 
M RE_RegisterItem.status Enumerated value of RE_ItemStatus 

 notValid 
 valid 
 superseded 
 retired 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
5 Term Classification M RE_ItemClass.name Character String containing one of the following values  

 preferred (If the term is the  primary term for the 
given concept) 
 admitted (If the term is a synonym for a preferred 
term) 
 deprecated (if usage of the term is discouraged) 

Note – These classifiers are taken from ISO 1087-1:2000 
Terminology Work – Vocabulary – Part 1: Theory and 
Application Clauses 3.4.15 (preferred term), 3.4.16 
(admitted term) and 3.4.17 (deprecated term) 

6 Review Indicator – Indicator that 
revision of the term/definition is 
being considered 
 
Conditional upon a review being 
in progress 

C RE_AmendmentInformation.justification Character String ‘Under Review in Source Document’ if a 
review has been initiated, otherwise blank 

7 Authoritative Source - Reference 
to the authoritative source 
document for the 
term/definition 

M RE_Reference.itemIdentifierAtSource Character String 

7.1 Similarity to Authoritative Source 
- Indication of similarity between 
authoritative term/definition and 
that within this terminology 
record 

M RE_Reference.similarity Code list value from RE_SimilarityToSource 
 identical =1 
 restyled = 2 
 context added = 3 
 generalization = 4 
 specialization = 5 
 unspecified = 6 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
8 Lineage Source - Reference to 

the first ISO/TC 211 standard to 
publish the term/definition.  
 
Conditional upon the lineage 
source being different from 
authoritative source 
 

C RE_Reference.itemIdentifierAtSource Character String 

8.1 Similarity to Lineage Source - 
Indication of similarity between 
linage term/definition and that 
within this terminology record. 
 
Conditional upon the lineage 
source being different from 
authoritative source 

C RE_Reference.similarity Code list value from RE_SimilarityToSource The value should 
always be: 

 identical = 1 

9 Term Synonyms  
 
Conditional upon synonyms 
having been published in ISO/TIC 
211 standards. 

C RE_RegisterItem.alternativeExpressions Character String value of RE_AlternativeExpression.name 
containing synonyms (if Term Classification is ‘preferred’) or 
preferred term (if Term Classification is ‘admitted’)  

10 Date Accepted - Date that the 
term/definition  was first 
published in an ISO/TC 211 
International Standard 

M RE_RegisterItem.dateAccepted Date 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
10.1 Date amended – Date on which 

a proposal to supersede or retire 
the term/definition was 
accepted 
 
Conditional upon supersession 
or retirement having taken place 

C RE_RegisterItem.dateAmended Date 

11 
 

Review Date - Date on which 
proposal to review was received 
 
Conditional upon a review being 
in progress 

C RE_AmendmentInformation.dateProposed Date 

11.1 Review Status - Status of the 
review process 
 
Conditional upon a review being 
in progress 

C RE_AmendmentInformation.status Enumerated value of RE_DecisionStatus 
 pending 
 tentative 
 final 

11.2 Review Type – Type of proposed 
amendment 
 
Conditional upon a review being 
in progress 

C RE_AmendmentInformation.amendmentType Enumerated value of RE_AmendmentType 
 supersession 
 retirement 

11.3 Review Decision – Records 
whether the amendment was 
withdrawn, accepted or rejected. 
 
Conditional upon a review being 
in progress or completed 

C RE_AmendmentInformation.disposition Translated enumerated value of RE_AmendmentType 
 withdrawn 
 accepted 
 notAcceptedt 



 

13 

 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
11.4 Review Decision Date – Date on 

which the decision to withdraw, 
accept or reject the amendment 
was made 
 
Conditional upon a review being 
in progress or completed 

C RE_AmendmentInformation.dateDisposed Date 

11.5 Review Decision Event – Event or 
meeting at which the decision to 
withdraw, accept or reject the 
amendment was made 
 
Conditional upon a review being 
in progress or completed 

C RE_AmendmentInformation.controlBodyDecisionEvent CharacterString 

11.6 Review Decision Notes – Notes 
regarding the decision to 
withdraw, accept or reject the 
amendment 
 
Conditional upon a review being 
in progress or completed 

C RE_AmendmentInformation.controlBodyNotes CharacterString 

12 Examples and Notes regarding 
usage (when available) 

O RE_RegisterItem.description Character String 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
13 Glossary Release – Identifies the 

release of the Glossary in which 
the record was first published. 
Used for administrative purposes 
only 

M  Must be one of the following codes 
 'release1' = 1 
 'release1_retired' = -1 
 'release2' = 2 
 'release2_retired' = -2 
 etc 

10.1 Date amended – Date on which 
a proposal to supersede or retire 
the term/definition was 
accepted 
 
Conditional upon supersession 
or retirement having taken place 

C RE_RegisterItem.dateAmended Date 

11 Review Date - Date on which 
proposal to review was received 
 
Conditional upon a review being 
in progress 

C RE_AmendmentInformation.dateProposed Date 

11.1 Review Status - Status of the 
review process 
 
Conditional upon a review being 
in progress 

C RE_AmendmentInformation.status Enumerated value of RE_DecisionStatus 
 pending 
 tentative 
 final 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
11.2 

 
Review Type – Type of proposed 
amendment 
 
Conditional upon a review being 
in progress 

C RE_AmendmentInformation.amendmentType Enumerated value of RE_AmendmentType 
 supersession 
 retirement 

11.3 Review Decision – Records 
whether the amendment was 
withdrawn, accepted or rejected. 
 
Conditional upon a review being 
in progress or completed 

C RE_AmendmentInformation.disposition Translated enumerated value of RE_AmendmentType 
 withdrawn 
 accepted 
 notAcceptedt 

11.4 Review Decision Date – Date on 
which the decision to withdraw, 
accept or reject the amendment 
was made 
 
Conditional upon a review being 
in progress or completed 

C RE_AmendmentInformation.dateDisposed Date 

11.5 Review Decision Event – Event or 
meeting at which the decision to 
withdraw, accept or reject the 
amendment was made 
 
Conditional upon a review being 
in progress or completed 

C RE_AmendmentInformation.controlBodyDecisionEvent CharacterString 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
11.6 Review Decision Notes – Notes 

regarding the decision to 
withdraw, accept or reject the 
amendment 
 
Conditional upon a review being 
in progress or completed 

C RE_AmendmentInformation.controlBodyNotes CharacterString 

12 Examples and Notes regarding 
usage (when available) 

O RE_RegisterItem.description Character String 

13 Glossary Release – Identifies the 
release of the Glossary in which 
the record was first published. 
Used for administrative purposes 
only 

M  Must be one of the following codes 
 'release1' = 1 
 'release1_retired' = -1 
 'release2' = 2 
 'release2_retired' = -2 
 etc 
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Annex B - Terminology Record Content – Operating Language (Non-English) Spreadsheets 
 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
1 Term identifier (Term_ID) 

(ENGLISH) 
 
Note – This item is copied 
from the English 
spreadsheet 

M RE_RegisterItem.itemIdentifier Integer 

2 Term (OPERATING 
LANGUAGE) 

M RE_RegisterItem.name Character String 

2.1 Term Abbreviation  
(OPERATING LANGUAGE) 
 
Conditional upon there 
being an abbreviation that 
has been published in an 
ISO/TC 211 standard. 

C RE_RegisterItem.alternativeExpressions Character String value of RE_AlternativeExpression.name 
containing abbreviation in the operating language 
 

2.2 Country Code (ENGLISH) 
 
Only included when 
identifying a national term 
equivalent 

C RE_Locale.country via 
RE_RegisterItem.alternativeExpressions 

<<CodeList>> ISO 3166-1 

3 Definition of the term 
(OPERATING LANGUAGE) 

M RE_RegisterItem.definition Character String 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
4 Term Alternative 

Character Set (OPERATING 
LANGUAGE, ALTERNATIVE 
CHARACTER SET) 
 
Conditional upon the 
usage of an alternative 
character set being 
required 

O RE_RegisterItem.alternativeExpressions Character String value of RE_AlternativeExpression.name 
containing term in the operating language but in an alternative 
character set (For example, terms written in Korean but with 
Chinese characters) 
 

4.1 Term in English (ENGLISH) 
 
Note – This item is copied 
from the English 
spreadsheet 

M RE_RegisterItem.alternativeExpressions Character String value of RE_AlternativeExpression.name 

5 Entry status (OPERATING 
LANGUAGE) – status of 
translated record in 
operating language 
(current, superceded or 
retired) 

M RE_RegisterItem.status Translated enumerated value of RE_ItemStatus 
 notValid 
 valid 
 superseded 
 retired 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
6 Term Classification 

(OPERATING LANGUAGE) 
 
Note – This item is copied 
from the English 
spreadsheet 

M RE_ItemClass.name Character String containing one of the following values 
translated into the operating language 

 preferred (If the term is the  primary term for the given 
concept) 
 admitted (If the term is a synonym for a preferred term) 
 deprecated (if usage of the term is discouraged) 

Note – These classifiers are taken from ISO 1087-1:2000 
Terminology Work – Vocabulary – Part 1: Theory and 
Application Clauses 3.4.15 (preferred term), 3.4.16 
(admitted term) and 3.4.17 (deprecated term) 

7 Review Indicator 
(OPERATING LANGUAGE) – 
Indicator that revision of 
the term/definition in the 
operating language is 
being considered 
 
Conditional upon a review 
being in progress 

C RE_AmendmentInformation.justification Character String ‘Under Review in Source Document’, translated 
into the operating language, if a review has been initiated, 
otherwise blank 

8 Authoritative Source 
(ENGLISH) - Reference to 
the authoritative source 
document for the 
term/definition. 
 
Note – This item is copied 
from the English 
spreadsheet.  

M RE_Reference.itemIdentifierAtSource Character String 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
8.1 Similarity to Authoritative 

Source (ENGLISH) - 
Indication of similarity 
between authoritative 
term/definition and that 
within this terminology 
record 
 
Note – This item is copied 
from the English 
spreadsheet 

M RE_Reference.similarity Code list value from RE_SimilarityToSource 
 identical =1 
 restyled = 2 
 context added = 3 
 generalization = 4 
 specialization = 5 
 unspecified = 6 

9 Lineage Source 
(OPERATING LANGUAGE) - 
Reference to the first 
national body document 
to publish the 
term/definition in the 
operating language  

M RE_Reference.itemIdentifierAtSource Character String 

9.1 Similarity to Lineage 
Source (OPERATING 
LANGUAGE) – Extent to 
which the term/definition 
referenced by Lineage 
Source is an exact 
translation of the 
term/definition in the 
English spreadsheet. 
 

M RE_Reference.similarity Code list value from RE_SimilarityToSource. The value should  
be one of the following: 

 identical = 1 
 restyled = 2 
 context added = 3 
 unspecified = 6 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
10 Term Synonyms 

(OPERATING LANGUAGE) 
 
Conditional upon 
appropriate synonyms in 
the operating language 
being available 
 

C RE_RegisterItem.alternativeExpressions Character String value of RE_AlternativeExpression.name 
containing synonyms (if Term Classification is ‘preferred’) or 
preferred term (if Term Classification is ‘admitted’) translated 
into the operating language 

11 Date Accepted (ENGLISH) - 
Date that the 
term/definition in the 
operating language was 
first published 

M RE_RegisterItem.dateAccepted Date 

11,1 Date Amended (ENGLISH) 
– Date on which a 
proposal to supersede or 
retire the term/definition 
in the operating language 
was accepted 
 
Conditional upon 
supersession or retirement 
having taken place 

C RE_RegisterItem.dateAmended Date 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
12 Review Date (ENGLISH) - 

Date on which proposal to 
review the term and/or 
definition in the operating 
language was received  
 
Conditional upon a review 
being in progress or 
completed 

C RE_AmendmentInformation.dateProposed Date 

12.1 Review Status (OPERATING 
LANGUAGE) - Status of the 
review process 
 
Conditional upon a review 
being in progress or 
completed 

C RE_AmendmentInformation.status Translated enumerated value of RE_DecisionStatus 
 pending 
 tentative 
 final 

12.2 Review Type (OPERATING 
LANGUAGE) – Type of 
proposed amendment 
 
Conditional upon a review 
being in progress or 
completed 

C RE_AmendmentInformation.amendmentType Translated enumerated value of RE_AmendmentType 
 supersession 
 retirement 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
12.3 Review Decision 

(OPERATING LANGUAGE) – 
Records whether the 
amendment was 
withdrawn, accepted or 
rejected. 
 
Conditional upon a review 
being in progress or 
completed 

C RE_AmendmentInformation.disposition Translated enumerated value of RE_AmendmentType 
 withdrawn 
 accepted 
 notAcceptedt 

12.4 Review Decision Date 
(OPERATING LANGUAGE) – 
Date on which the 
decision to withdraw, 
accept or reject the 
amendment was made 
 
Conditional upon a review 
being in progress or 
completed 

C RE_AmendmentInformation.dateDisposed Date 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
12.5 Review Decision Event 

(OPERATING LANGUAGE) – 
Event or meeting at which 
the decision to withdraw, 
accept or reject the 
amendment was made 
 
Conditional upon a review 
being in progress or 
completed 

C RE_AmendmentInformation.controlBodyDecisionEvent CharacterString 

12.6 Review Decision Notes 
(OPERATING LANGUAGE) – 
Notes regarding the 
decision to withdraw, 
accept or reject the 
amendment 
 
Conditional upon a review 
being in progress or 
completed 

C RE_AmendmentInformation.controlBodyNotes CharacterString 

13 Examples and Notes 
(OPERATING LANGUAGE) 
regarding usage (when 
available) 

O RE_RegisterItem.description Character String 
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 Register Item M/C/O Related ISO 19135 Class and Attributes Values 
14 Glossary Release 

(ENGLISH) – Identifies the 
release of the Glossary in 
which the record was first 
published. Used for 
administrative purposes 
only 

M  Must be one of the following integer codes 
 'release1' = 1 
 'release1_retired' = -1 
 'release2' = 2 
 'release2_retired' = -2 
 etc 
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Annex C - Header Record Content – All Spreadsheets 
 Register Header Item M/C/O 

Related ISO 19135 Class and 
attributes 

Values 

1 Register Name (Spreadsheet Name)  
(OPERATING LANGUAGE) 

M RE_Register.name Character String 

2 Content Summary – General statement of the 
purpose for which items in the register are 
made available to potential users (OPERATING 
LANGUAGE) 

M RE_Register.contentSummary Character String 

3  Date of Last Change – Date of most recent 
change to any item in the register (OPERATING 
LANGUAGE) 

M RE_Register.dateOfLastChange Date 

4 Submitting Organisation Name (OPERATING 
LANGUAGE) 

M RE_SubmittingOrganisation.name Character String 

4.1 Submitting Organisation Contact (OPERATING 
LANGUAGE) 

M RE_SubmittingOrganisation.contact CI_ResponsibleParty.positionName – Character String 
description of the role or position of the responsible person 

4.2 Submitting Organisation Contact E-Mail  M RE_SubmittingOrganisation.contact CI_ResponsibleParty.contactInfo – Character String giving e-
mail address of responsible position 
 

4.3 Submitting Organisation Contact Role 
(OPERATING LANGUAGE) 

M RE_SubmittingOrganisation.contact CI_ResponsibleParty.role – Code describing function 
performed by responsible party, In all cases this must be 

 2 = Party that accepts accountability and 
responsibility for the data and ensures appropriate care 
and maintenance of the resource 

5 Uniform Resource Identifier (URI) M RE_Register.UniformResourceIdentifier CI_OnlineResource.linkage – location/address for online 
access using a Uniform Resource Locator or similar 
addressing scheme 
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 Register Header Item M/C/O 
Related ISO 19135 Class and 

attributes 
Values 

6 Operating Language Name (OPERATING 
LANGUAGE) 

M RE_Register.operatingLanguage RE_Locale.name  
 Character String 

6.1 Operating Language Code M RE_Register.operatingLanguage RE_Locale.language 
 Character String containing 3-character language 
code as specified in ISO 639-2 

6.2 Operating Language Country M RE_Register.operatingLanguage RE_Locale.country 
 Character String containing 3-character numeric 
country code as specified in ISO 3166-1 

6.3 Operating Language Character Encoding M RE_Register.operatingLanguage MD_CharacterSetCode value for 
RE_Locale.characterEncoding 

The following items, translated into English are to be included on all non-English spreadsheets to assist integration into the Multi-Lingual Glossary. They are conditional 
upon the operating language being other than English 

7 Register Name (Spreadsheet Name) (ENGLISH) C  Character String 
8 Content Summary – General statement of the 

purpose for which items in the register are 
made available to potential users (ENGLISH) 

C  Character String 

9  Date of Last Change – Date of most recent 
change to any item in the register (ENGLISH) 

C  Date 

10 Submitting Organisation Name (ENGLISH) C  Character String 
10.1 Submitting Organisation Contact (ENGLISH) C  CI_ResponsibleParty.positionName – Character String 

description of the role or position of the responsible person 
10.2 Submitting Organisation Contact E-Mail – if 

different to 4.2 above for English-speaking 
contact. 

C  CI_ResponsibleParty.contactInfo – Character String giving e-
mail address of responsible position 
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 Register Header Item M/C/O 
Related ISO 19135 Class and 

attributes 
Values 

 
10.3 Submitting Organisation Contact Role (ENGLISH) C  CI_ResponsibleParty.role – Code describing function 

performed by responsible party, In all cases this must be 
 2 = Party that accepts accountability and 
responsibility for the data and ensures appropriate care 
and maintenance of the resource 

11 Uniform Resource Identifier (URI) – If English 
language site available 

C  CI_OnlineResource.linkage – location/address for online 
access using a Uniform Resource Locator or similar 
addressing scheme 

12 Alternate Language Name (ENGLISH) 
 

C RE_Register.alternateLanguages RE_Locale.name 
 Value = “English” 

12.1 
 

Alternate Language Code  
 
 

C RE_Register.alternateLanguages RE_Locale.language 
 Value = “eng” 

12.2 Alternate Language Country 
 

C RE_Register.alternateLanguages RE_Locale.country 
 Value = “826” 

12.3 
 

Alternate Language Character Encoding  C RE_Register.alternateLanguages MD_CharacterSetCode value of RE_Locale.characterEncoding 
 Value = “5” 

The following fields are to be repeated for every language and/or character set other than the Operating Language and English that is used within the register. The 
fields are conditional upon other languages/character sets being used. 
13 Alternate Language Name 

Note – Repeated for every language appearing 
on a particular spreadsheet 

C RE_Register.alternateLanguages RE_Locale,name 
 Character String 

13.1 Alternate Language Code  
Note – Repeated for every language appearing 
on a particular spreadsheet 

C RE_Register.alternateLanguages RE_Locale.language 
 Character String containing 3-character language 
code as specified in ISO 639-2 
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 Register Header Item M/C/O 
Related ISO 19135 Class and 

attributes 
Values 

 
13.2 Alternate Language Country 

Note – Repeated for every language appearing 
on a particular spreadsheet 

C RE_Register.alternateLanguages RE_Locale.country 
 Character String containing 3-character numeric 
country code as specified in ISO 3166-1 

13.3 
 

Alternate Language Character Encoding  - Note 
– Repeated for every language appearing on a 
particular spreadsheet 

C RE_Register.alternateLanguages MD_CharacterSetCode value of RE_Locale.characterEncoding 
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3) เอกสารต้นแบบ อยู่ในรูปแบบ MS Excel Workbook (spreadsheet) ชื่อว่า “20141029 Terminology 
Template Release 3 Terms xls”  

ซึ่งประกอบด้วย  
 English spreadsheet ที่มีค ำศัพท์จำก Release 3 Multi-Lingual Glossary of terms ของ 

ISO/TC211 และ 
 Non-English spreadsheet เพ่ือใช้ในกำรแปลเป็นภำษำไทย ตำมค ำแนะน ำของ workbook นี้ 

ห ม ำ ย เ ห ตุ : เ อ ก ส ำ ร ห ม ำ ย เ ล ข  3 บั น ทึ ก อ ยู่ ใ น  digital file แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว โ ห ล ด ที่  
http://www.isotc211.org/ แล้วเลือกที ่Multi-Lingual Glossary of Terms 
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