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 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทท่ีสามารถเปนบริบทบงบอกการปรากฏของช่ือเฉพาะภาษาไทย
สําหรับนําไปใชในการพัฒนางานดานภาษาศาสตรคอมพิวเตอร   โดยศึกษาจากคลังขอมูลภาษาท่ีมีการกํากับ
ชื่อเฉพาะ ผูวิจัยไดทําการจัดสรางคลังขอมูลภาษาข้ึน โดยรวบรวมขอความภาษาไทยจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
และนิตยสารสกุลไทยแลวทําการกํากับชื่อเฉพาะและบริบทบงบอกตามแนวทางการกํากับชื่อเฉพาะของ TEI 
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หรือคําบงบอก  (2) การเวนวรรค และ (3) ตัวบงบอกระดับปริจเฉท   คําบงบอกและการเวนวรรคเปนตัวบงบอกท่ี
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ซึ่งสามารถจําแนกเปนกลุมตามอรรถลักษณรวมในกลุมน้ันไดท้ังส้ิน 19 กลุม  คําบงบอกยังสามารถบงชี้ประเภทของ
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 This study is a computational linguistic study of context clues. It aims to analyse context clues 
that could be used to identify proper names in Thai. A corpus is collected from Bangkok Business 
newspaper and Sakulthai magazine. Proper names and context clues are manually tagged by using the 
Text Encoding Initiative (TEI)'s guideline. 
 
 Based on the studying of 2,547 proper names, 63 percents of proper names occur with context 
clues, while 37 percents do not have any context clues. The context clues consist of (1) clue words, 
(2) spaces and (3) discourse context. Clue words are normally in front of proper names. 161 clue words 
are found in this study. They can be grouped in according to their semantic features into 19 groups. 
Each group of clue words can be used to indicate types of proper names. Six types of proper names are 
identified in this study, namely person, organization, place, affinity, law, and miscellaneous. Furthermore, 
different clue words tend to have different predictive power in identifying proper names, even when they 
are in the same group. A space usually occurs together with a clue word. It can appear either 
immediately before or after the proper name. It is found that 71 percents of proper names occur with a 
space, and 80 percents of proper names that have clue words do occur with a space also. Most clue 
words have more predictive power when spacing is taking into consideration. When proper names do 
not occur with clue words or spaces, discourse context can be used to identify proper names. Discourse 
context here refers to anaphoric relation or cataphoric relation, but it is mostly anaphoric one. These 
proper names can be used without any clue words or spaces because it refers to the same discourse 
entity mentioned before. However, there are 931 proper names that cannot be identified by any context 
clues. These proper names are either foreign words or well-known names. Therefore, these proper 
names can be used without context clues. In addition, we also found that proper names can be used as 
a part of linguistic units that are not proper names. 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะคอมพิวเตอรมีความเก่ียวของกับภาษาอยาง 
ใกลชิด  ความเก่ียวของประการแรกคือ การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการประมวลผลและ
จัดเก็บขอมูล เชน ใชในการประมวลผลคํา  ใชในการจัดเก็บขอมูลปริมาณมากอยางมีระบบเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการนําขอมูลน้ันมาใชงาน  นอกจากน้ีในยุคปจจุบันขอมูลขาวสารตางๆได
มีบทบาทสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษย ซึ่งทําใหมนุษยมีความตองการในการบริโภคขอมูลสูง
และตองการความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล ทําใหคอมพิวเตอรกลายเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการตอบสนองความตองการน้ี ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนคือ การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของ
ระบบขอมูลขาวสารบนอินเทอรเน็ตท่ีมีขอมูลปริมาณมากมายจากแหลงตางๆท่ัวโลก สิ่งท่ีเกิดข้ึน
ตามมาคือ มนุษยตองคิดวิธีใหคอมพิวเตอรจัดการกับปริมาณขอมูลมหาศาลน้ีเพื่อตอบสนอง
ความตองการในการเขาใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ความตองการคนหาขอมูล  การใช
ขอมูลติดตอสื่อสารกันท่ัวโลก เปนตน  ขอมูลท่ีกลาวถึงน้ีมนุษยไดถายทอดผาน "ภาษา"  ซึ่งเปน
เคร่ืองมือหลักในการติดตอสื่อสารของมนุษย จึงอาจกลาวไดวาขอมูลก็คือตัวภาษาน่ันเอง ความ
เก่ียวของอีกประการหนึ่งคือภาษาเคร่ือง ซึ่งเปนภาษาท่ีมนุษยกําหนดข้ึนเพื่อใชสื่อสารกับ
คอมพิวเตอร ตองมีการเรียนรูทําความเขาใจภาษาเครื่องโดยเฉพาะ เมื่อเปนเชนน้ีจึงเปนธรรมดาท่ี
มนุษยพยายามหาวิธีการท่ีจะทําใหคอมพิวเตอรเขาใจภาษาท่ีมนุษยใชสื่อสารกันอยู  ความ
เก่ียวของท้ังสองประการไดแสดงใหเห็นวา ภาษามนุษยมีความเก่ียวของกับคอมพิวเตอรอยางเห็น
ไดชัดเจน จนเกิดความพยายามท่ีจะศึกษาหาวิธีการทําใหคอมพิวเตอรสามารถเขาใจภาษามนุษย
และประมวลผลไดถูกตองเหมือนมนุษย 

การศึกษาหาวิธีการทําใหคอมพิวเตอรเขาใจภาษามนุษยหรือภาษาธรรมชาติคือ
ศาสตรท่ีเรียกวา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ซึ่งการทําให
คอมพิวเตอรเขาใจภาษามนุษยน้ันเปนเร่ืองยากมาก สวนหน่ึงเพราะภาษามนุษยเปนภาษาท่ีมี
ความหลากหลายและประกอบดวยองคความรูหลายสวนท่ีมีความซับซอนรวมท้ังทุกภาษามีความ
กํากวมอยูไมมากก็นอย  การศึกษาวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจคุณสมบัติของรูปภาษา  ขบวนการ
ข้ันตอน และกลไกในการประมวลผลภาษามนุษย จึงเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการนําไปจําลองใหกับ
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เคร่ืองคอมพิวเตอร เชน  การทําใหคอมพิวเตอรสามารถแยกประโยคท่ีใชในภาษามนุษยออกเปน
คําๆและพิจารณาหนาท่ีของคําเหลาน้ีเพื่อทําความเขาใจความหมายของประโยค  จึงทําให
การศึกษาดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติน้ีมีการคนควาวิจัยทางดานภาษาศาสตรในรูปแบบ
ใหมท่ีเรียกวา ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร (Computational Linguistics)  ผลลัพธท่ีไดสามารถ
นําไปพัฒนางานดานตางๆท่ีเก่ียวของกับภาษา เชน การแปลภาษามนุษยจากภาษาหน่ึงไปเปนอีก
ภาษาหน่ึง (Machine Translation),  การคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval),  การสกัด
สารสนเทศ (Information Extraction)   

สําหรับภาษาไทย ไดมีความพยายามในการท่ีจะพัฒนาใหเคร่ืองคอมพิวเตอร 
เขาใจและสามารถประมวลผลภาษาไทยมานานเปนทศวรรษ แตยังมีปญหามากมายท่ีตอง
ทําการศึกษาวิจัย เพียงเร่ืองของการประมวลผลระดับคํายังพบปญหามากมาย เน่ืองจาก
ภาษาไทยมีลักษณะเปนภาษาคําโดด คือ คําแตละคําจะมีเพียงรูปเดียว ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูป
คําหรือเติมวิภัติปจจัย  ลักษณะของคํามีท้ังคําเด่ียวและคําท่ีเกิดจากวิธีสรางคําแบบคําประสม  
สรางประโยคโดยนําคํามาเรียงตอกันไมมีตัวบงชี้ขอบเขตของคําหรือประโยคที่ชัดเจนเหมือน
ภาษาอังกฤษ  อาศัยลําดับการเรียงคํา (word order) ท่ีตางกันในประโยคเปนตัวบอกหนาท่ีและ
ความหมายของแตละคํา   ลักษณะเชนน้ีทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการตัดแบงคําและการระบุ
แยกแยะประเภทของคํา (word identification) ซึ่งเปนสิ่งท่ีสําคัญในการประมวลผลระดับคํา 
หนวยภาษาระดับคําเปนหนวยภาษาในระดับพื้นฐานสําหรับการประมวลผลหนวยภาษาระดับท่ี
ซับซอนมากข้ึน เชน การแจงสวนประโยค (Sentence Parsing)  การตรวจสอบไวยากรณ 
(Grammar Check) เปนตน  ดังน้ันถาเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถระบุขอบเขตคําและแยกแยะ
คําไดอยางถูกตองจะมีผลตอการประมวลผลภาษาระดับท่ีซับซอน เชน มีผลทําใหความเขาใจ
ขอมูลในการแจงสวนประโยคหรือกระบวนการคนคืนขอมูลมีประสิทธิภาพลดลง  ปญหาการ
ประมวลผลระดับคําในภาษาไทยจึงนับเปนปญหาท่ีสําคัญและยังคงตองการการศึกษาวิจัยอีก
มาก ประเด็นปญหาหน่ึงซึ่งเปนประเด็นท่ีนาสนใจและยังคงเปนปญหาในการวิจัยพัฒนาเก่ียวกับ
การตัดแบงคําและการระบุแยกแยะประเภทของคํา (word identification) ในภาษาไทยคือการ
ประมวลผลชื่อเฉพาะ (Proper Name) 

ชื่อเฉพาะ (Proper Name) เปนหนวยภาษาท่ีจัดวาเปนหนวยหลักหนวยหน่ึงท่ีทํา
ใหการสื่อสารของมนุษยมีประสิทธิภาพ โดยธรรมชาติของช่ือเฉพาะสามารถเกิดข้ึนไดเสมอและ
เกิดไดกับทุกสิ่งทุกอยางข้ึนอยูกับมนุษยวาใหความสนใจสิ่งใดเปนพิเศษและตองการระบุแยกแยะ
สิ่งน้ันเพียงสิ่งเดียวออกมาจากสิ่งอ่ืนๆอยางชัดเจน ซึ่งการกําหนดโดยระบุรูปภาษาในลักษณะของ
ชื่อเฉพาะจะงายกวาการระบุโดยบรรยายคุณสมบัติของส่ิงน้ันเพื่อแสดงความเจาะจง เชน ตองการ



 3

จะกลาวถึง "มากาเร็ต แทตเชอร" การใชรูปภาษาน้ีจะทําใหการส่ือสารเปนไปโดยสะดวกและยังคง
มีความชัดเจน  เปนผลใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกวาการกลาวถึงโดยบรรยายวา  
"นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษท่ีดํารงตําแหนงในปคริสตศักราช 1989" (McArthur, 1992)  
ดังน้ันในการใชภาษาจริงจึงมีการสรางชื่อเฉพาะใหมตลอดเวลา นอกจากน้ีชื่อเฉพาะในภาษาไทย
ยังเปนรูปภาษาท่ีมีโครงสรางหลากหลายรูปแบบ  ตัวอยางเชน 

(จังหวัด)ตรัง   (พรรค)ประชาธิปตย  -  คําเด่ียว  
(อําเภอ)กําแพงแสน   (พรรค)เสรีธรรม  -  คําประสม  
(กรุง)กัวลาลัมเปอร   นิวยอรก  -  ทับศัพทภาษาตางประเทศ  
(พรรค)ไทยรักไทย   (พรรค)ชาติพัฒนา  -  มีโครงสรางคลายประโยค เชน ไทย(ประธาน)-
รัก(กริยา)-ไทย(กรรม) 

โดยรูปแบบตางๆเหลาน้ีพบในคํานามท่ัวไปเชนกัน รวมท้ังในภาษาไทยไมมีสิ่งท่ีบงชี้ไดวารูปภาษา
น้ันเปนชื่อเฉพาะดังเชนบางภาษา เชน ภาษาอังกฤษท่ีใชการข้ึนตนดวยตัวอักษรพิมพใหญเปน 
ตัวบงชี้ 

การท่ีชื่อเฉพาะในภาษาไทยมีลักษณะของรูปภาษาเชนน้ี ทําใหการประมวลผล
ชื่อเฉพาะในภาษาไทยกลายเปนปญหาหลักอันหน่ึงในการวิจัยพัฒนาระบบประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ  ปญหาลักษณะหน่ึงในการประมวลผลช่ือเฉพาะคือ ปญหาของคําท่ีคอมพิวเตอร
ไมรูจัก (unknown word) โดยปกติแลวในการประมวลผลระดับคํามักจะใชวิธีใหคอมพิวเตอรรูจัก
คําตางๆผานทางคลังคําศัพทหรือพจนานุกรม ซึ่งไมสามารถจะครอบคลุมคําท่ีเกิดข้ึนใหมไดอยาง
ครบถวน ดังน้ันชื่อเฉพาะคําใหมๆจึงกลายเปนคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักดวย ดังเชนในบทความวิจัย
เร่ือง "Automatic Thai Unknown Word Recognition" (Kawtrakul et al., 1997) ไดแสดงใหเห็น
วาประเภทคําท่ีพบมากท่ีสุดในกลุมคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักในงานวิจัยน้ีคือ ชื่อเฉพาะ(proper 
noun) โดยพบประมาณ 43 เปอรเซ็นต  นอกจากน้ีในการวิจัยยังพบวาคอมพิวเตอรมีความสับสน
เก่ียวกับการประมวลผลคํานามท่ัวไป (common noun) ท่ีคอมพิวเตอรรูจักซึ่งไปประกอบเปนสวน
หน่ึงของชื่อเฉพาะท่ีมีโครงสรางเปนแบบคําประสม คณะผูวิจัยยังชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการ
แกปญหาคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักวา ผลการศึกษาคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักน้ีสามารถนําไปใช
พัฒนาระบบการกํากับขอมูลแบบอัตโนมัติ (automatic tagger system) ท่ีมีความเก่ียวของ
โดยตรงต อประ สิทธิภาพการประมวลผลภาษาธรรมชา ติ  เ ช น  กรณี ท่ี ร ะบบกํา กับ 
ขอมูลอัตโนมัติไมสามารถจัดการกับคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักได จะสงผลใหในการแจงสวนประโยค
ท่ีประกอบดวยคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักมีความผิดพลาด ทําใหประสิทธิภาพของการทําความ
เขาใจขอความหรือกระบวนการคนคืนขอมูลดอยลง 
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ตัวอยาง ท่ีเ ห็นไดชัดเจนและพบไดบอยซึ่งแสดงให เ ห็นถึงปญหาในการ
ประมวลผลชื่อเฉพาะคือ การใชบริการคนหาขอมูล (search engine) ท่ีเปนรูปแบบหน่ึงของงาน
คนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) ตามความตองการของผูใช   โดยผูใชจะระบุขอมูลท่ี
ตองการใหคนคืนในลักษณะตางๆ เชน ระบุเปนคํา ระบุเปนวลี   จากน้ันระบบบริการคนหาขอมูล
จะมองหาเอกสารท่ีมีคําหรือวลีน้ันโดยใชการเทียบดูรูปภาษาแลวแสดงเอกสารท่ีมีรูปภาษาน้ัน  
ขอมูลท่ีเปนผลลัพธโดยสวนใหญจะมีขอมูลสวนท่ีไมตองการปรากฏอยูไมมากก็นอย ซึ่งนอกจาก
จะไมไดขอมูลท่ีถูกตองตามความตองการของผูใชแลวยังมีผลใหตองเสียเวลาในการคนคืนขอมูล
นาน ดังเชนตัวอยางขอมูลตอไปน้ีซึ่งเปนผลลัพธท่ีไดจากการใชบริการคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต  
(ตัวอยางจาก http://www.siamguru.com) 

ก. เมื่อคนคําวา "แกว" พบวาไดขอมูลท่ีไมตรงตามความตองการประมาณ 56 เปอรเซ็นต  
(ขอมูลท่ีไมตรงตามความตองการ / ขอมูลท่ีคนคืนไดท้ังหมด เทากับ 34 / 61) ซึ่งขอมูลท่ีไมตรง
ตามความตองการน้ีสวนใหญเปนชื่อเฉพาะท่ีมีคําวา "แกว" เปนสวนประกอบ เชน  

หลวงพอแกว ทรายแกววิลลา (ชื่อรีสอรท) 
มูลนิธิดวงแกว ดนุพล แกวกาญจน 
จังหวัดสระแกว โรงภาพยนตรวิสตากาดสวนแกว 
วัดพระแกวมรกต บริษัทอุตสาหกรรมแกวคงถาวรจํากัด 

ข. เมื่อคนคําวา "กรุงเทพ" ไดขอมูลไมตรงความตองการประมาณ 26 เปอรเซ็นต (ขอมูลท่ี
ไมตรงตามความตองการ / ขอมูลท่ีคนคืนไดท้ังหมด เทากับ 38 / 147) ขอมูลสวนน้ีเปนชื่อเฉพาะ
อ่ืนๆท่ีมีคําวา "กรุงเทพ" เปนสวนประกอบ เชน  

บริษัทกรุงเทพเหล็กกลา กรุงเทพไอทีมารท (ชื่อราน) 
บริษัทการบินกรุงเทพ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 

ค.คนเก่ียวกับ "(จังหวัด) นาน" พบขอมูลท่ีไมตรงตามความตองการประมาณ  
32 เปอรเซ็นต (ขอมูลท่ีไมตรงตามความตองการ / ขอมูลท่ีคนไดท้ังหมด เทากับ 37 / 117) โดย 
ขอมูลท่ีไมตรงตามความตองการเปนคํานามท่ัวไป เชน นานฟา   นานนํ้า 

ในงานดานการสกัดสารสนเทศ (Information Extraction) สําหรับภาษาไทย  
องคประกอบท่ีสําคัญซึ่งเปนพื้นฐานของการพัฒนางานดานน้ีคือ สวนของการทําใหคอมพิวเตอร
รูจักองคประกอบตางๆของภาษาเพื่อนําไปเชื่อมโยงกับกระบวนการสวนอ่ืนๆของระบบการ
ประมวลผลภาษา (natural language processing) โดยการศึกษาวิจัยหลักๆขององคประกอบ
พื้นฐานสวนน้ีคือ เร่ืองของกระบวนการตัดคํา (word segmentation) ปญหาท่ียุงยากอันหน่ึงท่ีพบ
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ในระหวางการตัดคําก็คือ ขอมูลชื่อเฉพาะ ท่ีเกิดปญหาวาระบบไมเคยเห็นชื่อเฉพาะน้ีมากอนใน
พจนานุกรมหรือในระหวางการฝกสอนคลังขอมูลและไมสามารถแยกแยะออกจากคําศัพทท่ัวไป 
งานในสวนของการระบุแยกแยะชื่อเฉพาะนับวาเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการสกัดสารสนเทศ เพราะ
ชื่อเฉพาะเปนหนวยภาษาที่ใชบอกถึงขอมูลสําคัญสําหรับการประมวลผลใหไดผลลัพธท่ีมี
ประสิทธิภาพ  (Sukhahuta and Smith, 2001)  

สวนการศึกษาพัฒนาดานการแปลภาษาดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร (Machine 
Translation)น้ัน แนนอนวาภาษาในระดับคําของภาษาไทยยังคงเปนปญหาพื้นฐานท่ีสําคัญ 
เชนกัน ในการศึกษาตองมีการวิเคราะหภาษาในเร่ืองของ การตัดแบงคํา การระบุแยกแยะประเภท
ของคํา  ความกํากวมในเร่ืองความหมายของคํา เปนตน  ดังน้ันในเร่ืองของการตัดแบงคําและการ
ระบุแยกแยะประเภทของคํายอมจะพบปญหาท่ีเก่ียวกับการระบุบงชี้วาเปนชื่อเฉพาะ เมื่อเครื่อง
คอมพิวเตอรไมรูจักยอมมีผลตอการแปลท้ังในดานวากยสัมพันธและความหมายที่ถูกตอง 
ตัวอยางเชนเมื่อพบขอมูล "พรรคไทยรักไทย" โปรแกรมแปลภาษาไมควรพยายามท่ีจะแปลคําวา 
"ไทย" หรือ "รัก"  แตควรแปลเพียงคําวา"พรรค" ไปเปนภาษาเปาหมายโดยเลือกคําท่ีเหมาะสมท่ี
สามารถบงชี้ไดวาเปนชื่อเฉพาะในภาษาเปาหมายน้ันและคงสวนท่ีเหลือไวอยางเดิมโดยไมตองมี
การแปลความหมายใดๆ 

จะเห็นไดวาชื่อเฉพาะ (Proper Name) ในภาษาไทย เปนประเด็นท่ียังเปนปญหา
และมีความสําคัญตอการประมวลผลภาษาในการพัฒนางานดานตางๆเก่ียวกับภาษาท่ีปรากฏใน
คอมพิวเตอร โดยเฉพาะงานดานคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval), การสกัดสารสนเทศ 
(Information Extraction) หรือ การแปลภาษาดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร (Machine Translation) ซึ่ง
เขามามีบทบาทในการสนองความตองการบริโภคขอมูลขาวสารของมนุษยมากขึ้นเร่ือยๆ จึงตองมี
การพัฒนาระบบประมวลผลใหมีประสิทธิภาพท้ังในดานความถูกตองดานภาษาและดานความ
แมนยํารวดเร็ว ปญหาท่ีกลาวถึงน้ันเน่ืองมาจากโดยธรรมชาติของชื่อเฉพาะแลวมีแนวโนมท่ีจะ
เกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลาในการใชภาษา การใชวิธีการสอนใหคอมพิวเตอรรูจักชื่อเฉพาะโดยการ
ใชคลังคําศัพทหรือพจนานุกรมจึงไมสามารถครอบคลุมชื่อเฉพาะท่ีเกิดข้ึนใหม ปญหาท่ีเก่ียวเน่ือง
อีกประการหนึ่งคือปญหาจากลักษณะโครงสรางของภาษาไทยและลักษณะโครงสรางของ 
ชื่อเฉพาะเองท่ีมีรูปแบบในลักษณะเดียวกับคํานามท่ัวไป เปนผลใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถ
แยกแยะชื่อเฉพาะออกจากคํานามท่ัวไปได  ผลจากการท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักและไมสามารถ
แยกแยะชื่อเฉพาะได ทําใหความสามารถในการประมวลผลภาษาโดยรวมของเคร่ืองคอมพิวเตอร
ดอยประสิทธิภาพลง  การศึกษาหาวิธีการท่ีจะทําใหคอมพิวเตอรสามารถแยกแยะและบงชี้ไดวา
หนวยภาษาน้ันเปนชื่อเฉพาะไดจึงเปนเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการประมวลผลภาษาไทย   โดยปกติ
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แลวการประมวลผลภาษาของมนุษยท้ังในเร่ืองของการวิเคราะหแยกแยะและทําความเขาใจหนวย
ภาษาตางๆจะตองอาศัยเร่ืองของบริบท (Context) ในลักษณะตางๆเขามาเปนตัวชวยท่ีสําคัญท่ีทํา
ใหสามารถประมวลผลภาษาลักษณะตางๆท่ีเกิดข้ึนในการใชภาษาจริงไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด  ดังน้ัน
ในการท่ีจะทําใหคอมพิวเตอรสามารถแยกแยะและบงชี้ชื่อเฉพาะไดอยางครอบคลุม ผูวิจัยจึงเห็น
วาเร่ืองของบริบท (Context) นาจะใชเปนตัวบงชี้ไปท่ีชื่อเฉพาะได โดยใชแนวทางภาษาศาสตรเขา
มาวิเคราะหตัวภาษาหาบริบทบงบอกการปรากฏของช่ือเฉพาะในลักษณะท่ีสอดคลองกับการ
นําไปใชเปนพื้นฐานทางภาษาของการพัฒนางานดานตางๆทางภาษาศาสตรคอมพิวเตอร 

1.2 วัตถุประสงค 

1. วิเคราะหหารูปภาษาท่ีสามารถใชเปนตัวบงบอกชื่อเฉพาะในภาษาไทย 
2. จําแนกประเภทตัวบงบอกชื่อเฉพาะตามเกณฑทางความหมาย 
3. วิเคราะหบริบทอ่ืนๆท่ีสามารถใชเปนตัวบงบอกชื่อเฉพาะนอกเหนือไปจากตัวบงบอกท่ีอยูติด
กับชื่อเฉพาะ 

4. ประเมินขีดความสามารถของตัวบงบอกและบริบทในการบงบอกชื่อเฉพาะ 

1.3 สมมุติฐาน 

1. ตัวบงบอกชื่อเฉพาะสวนใหญเปนรูปภาษาท่ีปรากฏติดกับชื่อเฉพาะ 
2. ประเภทของตัวบงบอกชื่อเฉพาะสัมพันธกับประเภทของชื่อเฉพาะ 
3. บริบทในระดับปริจเฉทสามารถใชบงบอกชื่อเฉพาะได 
4. ตัวบงบอกชื่อเฉพาะแตละประเภทมีขีดความสามารถในการบงบอกไมเทากัน 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1. ศึกษาบริบทบงบอกชื่อเฉพาะจากขอความภาษาไทยท่ีอยูในรูปตัวเขียน 
2. ศึกษาบริบทบงบอกกับชื่อเฉพาะที่อยูในกรอบของเกณฑนิยาม (definitional criteria) ท่ี
กําหนด (ดูหัวขอท่ี 3.1) 

3. ศึกษาบริบทบงบอกจากคลังขอมูลภาษาที่พบชื่อเฉพาะจํานวนอยางนอย 2,000 ชื่อ 
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1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. โปรแกรม WinHTTrack Website Copier 
พัฒนาโดย Xavier Roche and Other Contributors, Free Software Foundation,Inc. 

2. โปรแกรม Dehtml และ CU Thai Concordance 
พัฒนาโดย Wirote Aroonmanakun: Department of Linguistics, Chulalongkorn University 

3. ภาษากํากับชื่อเฉพาะ   โดย Text Encoding Initiative (TEI) 
4. คลังขอมูลภาษา   จัดสรางโดยผูวิจัย 
5. โปรแกรมภาษา Perl   ของบริษัท Active Perl 

1.6 วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษามโนทัศนทางภาษาศาสตรเก่ียวกับชื่อเฉพาะและงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับชื่อเฉพาะ 
2. กําหนดเกณฑนิยาม (definitional criteria) สําหรับการวิเคราะหวารูปภาษาสวนใดในคลัง 
ขอมูลภาษาเปนชื่อเฉพาะท่ีจะศึกษาหาบริบทบงบอก 

3. ศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกับภาษากํากับขอมูล (markup language) ท่ีใชสําหรับกํากับชื่อเฉพาะ 
เพื่อประยุกตใชหนวยกํากับ (Tags) กํากับชื่อเฉพาะในคลังขอมูลท่ีจัดสรางข้ึนและประยุกตใช
หนวยกํากับ (Tags) เปนเครื่องมือตัวหน่ึงในการศึกษาวิเคราะหหาบริบทบงบอก 

4. จัดสรางคลังขอมูล ตามข้ันตอนตอไปน้ี 
4.1. ออกแบบโครงสรางขอมูล 
4.2. เก็บรวบรวมขอมูลตามโครงสรางท่ีออกแบบไว 
4.3. จัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีมีขอความเพียงอยางเดียว (plain text) 
4.4. ใชเกณฑนิยามวิเคราะหหารูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะและกํากับรูปภาษาน้ันดวยหนวย
กํากับ (Tags) ท่ีประยุกตจากมาตรฐานในการกํากับขอมูลของ TEI 

5. ศึกษาวิเคราะหหาบริบทบงบอกจากรายการผลลัพธของโปรแกรม CU Thai Concordance 
และจากขอความในคลังขอมูลท่ีจัดสรางข้ึน 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ใชเปนพื้นฐานทางภาษาสําหรับการพัฒนางานทางดานภาษาศาสตรคอมพิวเตอร 
2. เปนแนวทางในการศึกษาภาษาศาสตรโดยใชคลังขอมูลภาษา 
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1.8 โครงรางของบทตางๆในวิทยานิพนธ 

ในบทท่ี 2 ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนวาชื่อเฉพาะภาษาไทยมีลักษณะเชนใดและมีผล
ทําใหการประมวลผลชื่อเฉพาะภาษาไทยเกิดปญหาอยางไรในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
(หัวขอท่ี 2.1 และหัวขอท่ี 2.2) รวมถึงทบทวนแนวคิดวิธีการศึกษาชื่อเฉพาะภาษาไทยท่ีผานมา 
(หัวขอท่ี 2.3) ในบทท่ี 3 ผูวิจัยศึกษาทบทวนเก่ียวกับมโนทัศนของชื่อเฉพาะเพ่ือนําไปใชใน
ข้ันตอนของการจัดสรางคลังขอมูล ซึ่งมโนทัศนชื่อเฉพาะดังกลาวเปนท่ีมาของเกณฑนิยามช่ือ
เฉพาะของวิทยานิพนธฉบับน้ี (หัวขอท่ี 3.1) รวมท้ังทบทวนเก่ียวกับแนวทางการกํากับขอมูลท่ีจะ
นํามาใชสําหรับข้ันตอนการจัดสรางคลังขอมูลเชนกัน โดยแนวทางการกํากับชื่อเฉพาะท่ีใชใน
วิทยานิพนธน้ีเปนแนวทางการกํากับชื่อเฉพาะของ TEI (Text Encoding Initiative) (หัวขอท่ี 3.2) 
บทท่ี 4 ในหัวขอท่ี 4.1 จะนําเสนอขั้นตอนวิธีในการจัดสรางคลังขอมูลภาษาของวิทยานิพนธน้ีและ
หัวขอท่ี 4.2 นําเสนอขบวนวิธีวิเคราะหบริบทบงบอกชื่อเฉพาะจากคลังขอมูลภาษาท่ีสรางข้ึน  
บทท่ี 5 เปนการนําเสนอและอภิปรายผลการศึกษาท่ีพบซึ่งจะประกอบดวยประเด็นเก่ียวกับ
โครงสรางของรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะ โดยกลาวไวในหัวขอท่ี 5.1  ตอมาเปนประเด็นเก่ียวกับ
บริบทบงบอกท่ีสามารถบงบอกถึงชื่อเฉพาะภาษาไทยโดยกลาวไวในหัวขอท่ี 5.2 หัวขอท่ี 5.3 
หัวขอท่ี 5.4 และหัวขอท่ี 5.5  นอกจากน้ีจะนําเสนอเก่ียวกับชื่อเฉพาะซึ่งไมพบบริบทบงบอกใน
หัวขอท่ี 5.6  รวมท้ังชื่อเฉพาะอีกสวนหน่ึงท่ีพบวาปรากฏเปนสวนประกอบหน่ึงของรูปภาษาอ่ืนใน
หัวขอท่ี 5.7 และบทท่ี 6 เปนบทสุดทาย กลาวสรุปกระบวนการศึกษาและผลการศึกษาหา
บริบทบงบอกชื่อเฉพาะภาษาไทย (หัวขอท่ี 6.1) และนําเสนอแนวทางการการนําบริบทบงบอกท่ี
พบในการศึกษาคร้ังน้ีไปประยุกตใชในการประมวลผลชื่อเฉพาะของงานทางดานภาษาศาสตร
คอมพิวเตอรรวมถึงแนวทางการศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมตอไป (หัวขอท่ี 6.2) 
 
 



บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมตางๆท่ีเก่ียวของซึ่งผูวิจัยไดทําการทบทวนไวจะประกอบดวยสองสวน
หลักคือ สวนแรกจะเก่ียวของกับแนวคิดประเด็นตางๆในการศึกษาวิจัยชื่อเฉพาะและสวนท่ีสอง
เก่ียวของกับการนําไปใชในการจัดสรางคลังขอมูลภาษาของวิทยานิพนธฉบับน้ี ซึ่งจะกลาวถึง
รายละเอียดของแตละสวนไวในสองบท โดยในบทน้ีจะเปนรายละเอียดตางๆเก่ียวกับแนวคิด
ประเด็นตางๆในการศึกษาวิจัยชื่อเฉพาะท่ีประกอบดวยหัวขอท่ี 2.1 ประเด็นเก่ียวกับลักษณะ
สําคัญของชื่อเฉพาะภาษาไทย หัวขอท่ี 2.2 ประเด็นปญหาของการประมวลผลชื่อเฉพาะในงาน
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ และหัวขอท่ี 2.3 การศึกษาเก่ียวกับชื่อเฉพาะภาษาไทยท่ีผานมา สวน
รายละเอียดเน้ือหาในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการนําไปใชในการสรางคลังขอมูลภาษาจะนําไป
กลาวไวในบทท่ี 3 

2.1 ลักษณะสําคัญของชื่อเฉพาะภาษาไทย 

ชื่อเฉพาะเปนหนวยภาษาท่ีจัดวาเปนหนวยหลักหนวยหน่ึงท่ีทําใหการส่ือสารของ
มนุษยมีประสิทธิภาพและชื่อเฉพาะเปนหนวยภาษาท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีมีความสําคัญตอการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งคุณสมบัติอันหน่ึงท่ีเปนคุณสมบัติรวมในทุกภาษาคือ ชื่อเฉพาะ
เกิดข้ึนไดเสมอและเกิดไดกับทุกสิ่งทุกอยาง สวนคุณสมบัติสําคัญท่ีพบในช่ือเฉพาะภาษาไทยเปน
คุณสมบัติเก่ียวกับลักษณะโครงสรางของรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะท่ีมีความซับซอนสําหรับการ
ประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยลักษณะสําคัญดังกลาวของชื่อเฉพาะภาษาไทยโดยรวม
แลวสรุปไดดังน้ีคือ 
 
(1) โดยธรรมชาติของชื่อเฉพาะสามารถเกิดข้ึนไดเสมอและเกิดไดกับทุกสิ่งทุกอยางข้ึนอยูกับ
มนุษยวาใหความสนใจสิ่งใดเปนพิเศษและตองการระบุแยกแยะสิ่งน้ันเพียงสิ่งเดียวออกมา
จากส่ิงอ่ืนๆอยางชัดเจน ซึ่งการกําหนดโดยระบุรูปภาษาในลักษณะของชื่อเฉพาะจะงายกวา
การระบุโดยบรรยายคุณสมบัติของส่ิงน้ันเพื่อแสดงความเจาะจง เชน ตองการจะกลาวถึง 
"มากาเร็ต แทตเชอร" การใชรูปภาษาน้ีจะทําใหการส่ือสารเปนไปโดยสะดวกและยังคงมีความ
ชัดเจน  เปนผลใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกวาการกลาวถึงโดยบรรยายวา 
�นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษท่ีดํารงตําแหนงในปคริสตศักราช 1989" (McArthur, 
1992)  ดังน้ันในการใชภาษาจริงจึงมีการสรางชื่อเฉพาะใหมตลอดเวลา 
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(2) ไมมีตัวบงชี้สําหรับระบุแสดงวารูปภาษาน้ันเปนชื่อเฉพาะ เหมือนท่ีมีการกําหนดไวในบาง
ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ท่ีใชการข้ึนตนดวยตัวอักษรพิมพใหญเปนตัวบงชี้ 

(3) เปน รูปภาษาท่ีมี โครงสรางหลากหลายรูปแบบ  เชน  คําเ ด่ียว ,  คําประสม ,  ทับศัพท
ภาษาตางประเทศ, โครงสรางคลายประโยค ซึ่งรูปแบบตางๆเหลาน้ีพบในคํานามท่ัวไปเชนกัน 
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

(จังหวัด)ตรัง   (พรรค)ประชาธิปตย  -  คําเด่ียว  
(อําเภอ)กําแพงแสน   (พรรค)เสรีธรรม  -  คําประสม  
(กรุง)กัวลาลัมเปอร   นิวยอรก  -  ทับศัพทภาษาตางประเทศ  
(พรรค)ไทยรักไทย   (พรรค)ชาติพัฒนา  -  มีโครงสรางคลายประโยค เชน ไทย(ประธาน)-            
รัก(กริยา)-ไทย(กรรม) 

(4) ชื่อเฉพาะภาษาไทยสามารถสรางข้ึนจากคําท่ีมีใชอยูแลวในภาษา เชน "สอน" นําไปสรางเปน
ชื่อเฉพาะ "นายสอน" (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2544: 71),  "ตนพะยอม" นําไปสรางเปนชื่อ
เฉพาะ "นางสาวพะยอม" (กําชัย ทองหลอ, 2525: 269),  "เอกภาพ" (หรือ เอก+ภาพ) นําไป
สรางเปนชื่อเฉพาะ "พรรคเอกภาพ" (เปรมจิต ชนะวงศ, 2538: 193) เปนตน ซึ่งการสรางชื่อ
เฉพาะข้ึนมานั้นจะใชคําจํานวนเทาใดก็ไดไมมีการกําหนดกฎเกณฑไว 

 
โดยลักษณะตางๆของชื่อเฉพาะดังกลาวมีผลทําใหการประมวลผลชื่อเฉพาะกลายเปนปญหาท่ี 
ยุงยากในการประมวลผลภาษาไทย ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดจากชื่อเฉพาะในการพัฒนาวิจัย
การประมวลผลภาษาไทยท่ีผานมาในหัวขอถัดไป 

2.2 ปญหาของการประมวลผลชื่อเฉพาะในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

การพัฒนางานดานตางๆทางคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของกับภาษา ดังเชนงานดาน
การคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval), การสกัดสารสนเทศ (Information Extraction) 
หรือการแปลภาษาดวยเคร่ือง (Machine Translation) ซึ่งเปนงานท่ีกําลังไดรับความสนใจใน
ปจจุบันน้ัน ลวนแตเปนงานที่ตองอาศัยความรูทางภาษาเปนองคประกอบจําเปนสําหรับการ
พัฒนาระบบประมวลผล โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับภาษาท่ีไมมีตัวบงชี้ขอบเขตของคําหรือ
ประโยคท่ีชัดเจนอยางเชนภาษาไทย 

การคนคืนสารสนเทศเปนงานท่ีเก่ียวของกับการคนหาขอมูลหรือเอกสารท่ีมีคํา 
วลี หรือสายอักขระใดๆท่ีตองการ ภายในระบบของงานดานน้ีจะมีองคประกอบของฐานขอมูลท่ี
ประกอบดวยเอกสารขอมูลตางๆ ซึ่งการพัฒนาใหระบบคนคืนสามารถใหผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ
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มากกวาการเทียบเพียงสายอักขระใหตรงกับคําท่ีตองการคนจะตองอาศัยการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ โดยการพัฒนาองคประกอบแรกสําหรับภาษาไทยคือ ทําการตัดคําในขอความ
ตอเน่ืองของแตละเอกสารในฐานขอมูล เพราะการมีความสามารถในการรูจําคําจะทําใหสามารถ
จัดการกับขอความไดอยางถูกตองและสะดวก ผลลัพธจากการประมวลผลภาษาจะเปนฐานความรู
สําหรับการสรางองคประกอบสวนท่ีเปนขบวนวิธีคนคืน เชน นําคําท่ีเปนคําสําคัญ (keyword) ของ
แตละเอกสารไปสรางรายการดัชนี (index) โดยคําท่ีเปนดัชนีแตละคําจะชี้ไปยังรายการเอกสารท่ี
เก่ียวของกับคําๆน้ันทําใหระบบสามารถคนหาขอมูลท่ีตองการได 

สวนการสกัดสารสนเทศและการแปลภาษาดวยเคร่ืองย่ิงเปนงานท่ีตองอาศัยการ
ประมวลผลภาษาท่ีซับซอนมากข้ึน ตองเก่ียวของกับการประมวลผลภาษาระดับท่ีสูงกวาคํา 
กลาวคือ การสกัดสารสนเทศเปนงานที่เก่ียวกับการดึงใจความสําคัญจากตัวบทโดยการมองผาน
เขาไป (skim)ในแหลงรวมขอมูลขนาดใหญแลวจับใจความสําคัญท่ีสอดคลองกับขอบเขตขอมูลท่ี
ระบุไวออกมาในรูปวลี ประโยค หรือยอหนา การทํางานกับขอมูลภาษาไทยโดยอาศัยเพียงกลไกท่ี
อยูบนพื้นฐานของการเทียบสายอักขระหรือกฎน้ัน ไมเพียงพอและไมสามารถนําไปใชไดโดยตรง 
เน่ืองจากภาษาไทยเปนภาษาท่ีมีความกํากวมของโครงสรางภาษามาก จึงตองรวมขบวนการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติเขามาเปนองคประกอบหน่ึงของระบบเพื่อจัดการกับปญหาความ
กํากวมของภาษา ซึ่งจะทําใหขบวนวิธีในการสกัดสารสนเทศมีประสิทธิภาพดีข้ึนมากคือ สามารถ
ประมวลไดขอมูลท่ีมีความหมายเปนจํานวนมากขึ้น ดังน้ันการพัฒนาวิจัยระบบสกัดสารสนเทศ
สวนใหญจึงมุงไปท่ีการศึกษาเร่ืองของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เชน การตัดคํา การกํากับ
หมวดคํา การระบุถึงคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจัก (unknown word) รวมถึงการประมวลผลภาษาระดับ
ท่ีซับซอนกวาคํา กอนท่ีจะเขาไปทําในสวนของกลไกการสกัดสารสนเทศ (extraction engine) ซึ่ง
การวิเคราะหระดับคําไดรับการพิจารณาวาเปนสวนท่ีสําคัญสําหรับงานคนคืนสารสนเทศและงาน
สกัดสารสนเทศในภาษาไทยรวมท้ังภาษาในเอเชียท่ีไมมีตัวแสดงขอบเขตของคํา เพราะ
ประสิทธิภาพของการคนหาคําศัพท (term) จะข้ึนอยูกับขบวนวิธีการตัดคําอยางมาก 

สวนการแปลภาษาดวยเคร่ืองมีลักษณะเปนการพยายามเลียนแบบการ
แปลภาษาของมนุษย จึงเปนงานท่ีเก่ียวของกับการประมวลภาษาในระดับสูงคือ ระบบแปลภาษา
ตองมีความสามารถในการประมวลผลต้ังแตภาษาระดับคําท้ังดานวากยสัมพันธและความหมาย 
เพื่อนําไปสูการประมวลผลภาษาระดับท่ีซับซอนข้ึนไปเปนลําดับ  จนสามารถแปลจาก
ภาษาตนฉบับไปเปนภาษาเปาหมายได โดยพื้นฐานท่ีสําคัญอันดับแรกของการประมวลผลระดับ
คําในภาษาไทยคือการแยกแยะคําและการรูจําถึงบทบาทหนาท่ีของคํา เราสามารถกลาวไดวา
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การศึกษาพัฒนากาวแรกสําหรับการนําเขาสูระบบแปลภาษาดวยเคร่ืองก็คือ การตัดคําและการ
กํากับหมวดคํา 

จะเห็นไดวาองคประกอบพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ในการพัฒนางานดานตางๆท่ีเก่ียวของกับภาษาไทยคือ เร่ืองของการตัดคําและระบุแยกแยะ
ประเภทของคํา (word identification) ซึ่งวิธีการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทยไดมีการศึกษา
พัฒนามาอยางตอเน่ือง โดยสวนใหญของวิธีการตัดคํามักจะอิงกับวิธีการใชพจนานุกรมหรือ 
คลังคําศัพทท้ังโดยตรงและโดยออม วิธีการตัดคําท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการใชพจนานุกรมจะทํา
การเก็บคําภาษาไทยไวในพจนานุกรม แลวนําขอความท่ีปอนเขา (input) ไปคนหาและเทียบสาย
อักขระกับคําในพจนานุกรมเพื่อหาวาขอความดังกลาวควรตัดคําในบริเวณใดและประกอบดวย 
คําใดบาง หรือใชพจนานุกรมชวยรูจําคําภาษาไทย  ปญหาท่ีพบในการตัดคําดวยวิธีน้ีคือ เปนไป
ไมไดท่ีจะเก็บคําทุกคําในภาษาไทยลงในพจนานุกรมได โดยเฉพาะคําวิสามานยนาม เชน ชื่อคน 
ชื่อสถานท่ี, ตัวเลข หรือคําท่ีเกิดข้ึนใหม (วิรัช ศรเลิศล้ําวาณิช, 2536 อางถึงใน นัฐวุฒิ ไชยเจริญ, 
2544: 21) คําท่ีไมไดปรากฏในพจนานุกรมจึงกลายเปนคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจัก (unknown word) 
ไมสามารถประมวลผลไดอยางถูกตอง และท่ีสําคัญกวาน้ันในกรณีท่ีวิสามานยนามหรือชื่อเฉพาะ
ประกอบข้ึนจากคําท่ีมีอยูแลวในพจนานุกรม เชน "สมชาย" - สม  ชาย,  "กนกพร" - กนก  พร   
เมื่อเทียบกับคําในพจนานุกรมโปรแกรมตัดคําจะเกิดความสับสนในการประมวลผล สามารถทําให
เกิดการตัดคําท่ีไมถูกตองเพราะทําการตัดแยกสายอักขระออกเปนคําหลายคําในกรณีท่ีสาย
อักขระน้ันควรจะพิจารณาเปนชื่อเฉพาะหน่ึงรูปคํา  ตอมาวิธีการตัดคําไดพัฒนาโดยอาศัยแนวคิด
เร่ืองความนาจะเปนและคลังขอมูล ซึ่งยังคงมีความเก่ียวของอยูกับการใชคลังคําศัพทเปน
ฐานความรูสําหรับขบวนวิธีการตัดคํา โดยคลังคําศัพทมักจะไดจากการเรียนรูคลังขอมูลฝกสอน 
(training corpus) จึงอาจจะไมครอบคลุมคําศัพทท่ีปรากฏในขอความตอเน่ืองใดๆท่ีจะทําการ 
ตัดคําและเกิดคําท่ีไมปรากฏในคลังคําศัพทหรือคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจัก โดยเฉพาะอยางย่ิงชื่อ
เฉพาะท่ีมีธรรมชาติของการเกิดใหมอยูตลอดเวลา มีแนวโนมสูงท่ีจะกลายเปนคําท่ีไมรูจักสําหรับ
คอมพิวเตอรเมื่อคลังคําศัพทน้ันสรางจากคลังขอมูลฝกสอนท่ีมีเน้ือหาตางกันหรือคลังขอมูลน้ัน
เก็บรวบรวมในชวงเวลาท่ีตางกัน แมตอมาในระยะหลังๆท่ีวิธีการตัดคําจะมีลักษณะเปนวิธีการ
แบบผสมผสาน (hybrid approach) เชน วิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคํา (feature-
based word segmentation) (Meknavin et al., 1997 อางถึงใน นัฐวุฒิ, 2544: 29) ซึ่งยังคงตอง
ใหความสําคัญกับคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักโดยจํากัดใหเกิดคําท่ีไมมีในพจนานุกรมนอยท่ีสุดกอน
ดวยวิธีการตัดคําท่ีเรียกวา maximal matching (เปนวิธีการตัดคําวิธีหน่ึงของหลักการตัดคําท่ีอิง
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การใชพจนานุกรม*) แลวจึงจะอาศัยเร่ืองของคุณลักษณะ (feature) เชน การเกิดรวมกันของคํา 
(collocation) เปนตน ท่ีจะทําใหเกิดการขยายขอบเขตของบริบทเพื่อใชเปนตัวชวยแกปญหาความ
กํากวมในการตัดคํา สําหรับเร่ืองของการกํากับหมวดคําพบปญหาความกํากวมจากชื่อเฉพาะ
เชนเดียวกัน  Sornlertlamvanich, Charoenporn, and Isahara (1997) ไดกลาวถึงปญหาท่ีพบใน
การกํากับหมวดคําในการจัดสรางคลังขอมูลออรคิด (ORCHID) ซึ่งปญหาสําคัญประเด็นหน่ึงคือ 
การกํากับหมวดคําใหกับคํานามท่ัวไป (common noun) และชื่อเฉพาะ (proper noun) มีความ
กํากวมในการแยกแยะหมวดคําท้ังสอง เน่ืองจากในภาษาไทยรูปแบบการเขียนของคําท้ังสองชนิด
น้ีไมมีความแตกตางกัน 

ในภาษาไทยการเกิดคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจัก (unknown word) น้ัน ชื่อเฉพาะ 
(proper name or proper noun) เปนประเภทคําท่ีพบมากท่ีสุด Kawtrakul et al. (1997) 
ศึกษาวิจัยเร่ือง "Automatic Thai Unknown Word Recognition" ไดทําการวิเคราะหประเภทของ
คําท่ีเกิดเปนคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักโดยการวิเคราะหจากคลังขอมูล และแสดงผลใหเห็นวา
ประเภทคําท่ีพบมากท่ีสุดในกลุมคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักคือชื่อเฉพาะ ท่ีพบประมาณ 43 
เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาแจกแจงตามประเภทของเอกสารพบวา หนังสือพิมพและวรรณกรรมท่ี
ไมใชนวนิยายปรากฏคําไมรูจักประเภทชื่อเฉพาะดวยจํานวนท่ีมากที่สุด  และ Kawtrakul et al. 
(2002: 2-3) ไดเสนอบทความเร่ือง "A State of the Art of Thai Language Resources and Thai 
Language Behavior Analysis and Modeling" ไดกลาวถึงประเด็นการศึกษาเก่ียวกับการ
ขยายตัวของคลังคําศัพท (Lexicon Growth) ในชวงเวลาตางๆ โดยผลการสํารวจครั้งหลังสุดแสดง
ใหเห็นวา 63.75 เปอรเซ็นตของกลุมคําท่ีไมรูจักเปนคําประเภทชื่อเฉพาะ และเอกสารประเภท
หนังสือพิมพกับนิตยสารจะพบคําไมรูจักประเภทช่ือเฉพาะเปนจํานวนมากท่ีสุดถึง 91.74, 81.39 
เปอรเซ็นตตามลําดับ นอกจากน้ีชื่อเฉพาะในภาษาอ่ืน เชน ภาษาจีน ก็เปนชนิดคําท่ีพบโดยสวน
ใหญของกลุมคําท่ีคอมพิวเตอรไม รูจักท่ีปรากฏในขอความตอเน่ืองของการใชภาษาจริง  
(Chen et al., 1998: 233)  ประเด็นปญหาเก่ียวกับชื่อเฉพาะท่ีกลายเปนคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจัก
ในการตัดคําและกํากับหมวดคํา จึงยังเปนปญหาหลักท่ีสําคัญในการประมวลผลระดับคําซึ่งเปน
พื้นฐานจําเปนสําหรับการประมวลผลภาษาท่ีถูกรวมเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนา
ระบบงานทางดานภาษาศาสตรคอมพิวเตอรดังท่ีไดกลาวมาแลว 

นอกจากชื่อเฉพาะจะกลายเปนรูปภาษาท่ีคอมพิวเตอรไมเคยเห็นมากอนใน
พจนานุกรมหรือในการเรียนรูจากคลังขอมูลฝกสอนแลว โดยลักษณะโครงสรางของชื่อเฉพาะ

                                                           
* วิรัช ศรเลิศล้ําวาณิช, 2536 
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ภาษาไทย (ดังท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 2.1) ยังทําใหปญหาในการประมวลผลระดับคําในภาษาไทยมี
ความซับซอนมากข้ึนไปอีก กลาวคือ การระบุบงชี้ถึงชื่อเฉพาะหรือระบุขอบเขตที่แทจริงของชื่อ
เฉพาะจะมีความกํากวมสูงกวาการระบุขอบเขตของคําท่ัวไป เพราะชื่อเฉพาะภาษาไทยสามารถ
ประกอบดวยจํานวนคําท่ีแตกตางกัน ไมสามารถระบุไดแนนอน และชนิดของคําท่ีนํามาประกอบ
กันรวมท้ังลักษณะรูปแบบของการประกอบกันมีความหลากหลาย  นอกจากน้ีคําท่ีเปน
สวนประกอบของชื่อเฉพาะอาจเปนคําท่ีมีการกําหนดใชอยูแลวในภาษา (ปรากฏอยูใน
พจนานุกรมหรือคลังคําศัพท) ทําใหเกิดความสับสนในการตัดคํา ไดผลการตัดคําท่ีไมถูกตอง เชน 
ชื่อเฉพาะท่ีควรจะตัดแบงเปนหน่ึงรูปคํากลับถูกตัดแบงเปนหลายคําตามตัวอยางท่ี 1 หรือ ตัดคํา
ในสายอักขระของช่ือเฉพาะแลวเกิดสายอักขระท่ีอาจจะไมสามารถเปนคําท่ีมีความหมายได  
ดังตัวอยางท่ี 2 * 
 
 
 
 
 
 
 โดยท่ี W   แทนคําหน่ึงคํา 

C1�Cn    แทนสายอักขระใดๆ  
 

การท่ีระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติไมสามารถรูจําชื่อเฉพาะได นอกจากจะ
สงผลใหชื่อเฉพาะน้ันไมถูกรูจําอยางถูกตองแลว ยังมีผลกระทบไปถึงการรูจําคํารอบขาง ทําใหเกิด
ความผิดพลาดในการเขาใจและประมวลผลภาษาระดับท่ีซับซอนข้ึนไปและมีผลตอเน่ืองไปยัง
ระบบประมวลผลโดยรวม ดังเชนกรณีตอไปน้ี 

ในการพัฒนาระบบกํากับขอมูลแบบอัตโนมัติ (automatic tagger system) สําหรับการ
นําไปใชในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติดานตางๆ ถานําไปใชในการแจงสวนประโยคแลวระบบ
กํากับขอมูลอัติโนมัติไมสามารถรูจําชื่อเฉพาะไดอยางถูกตอง ยอมสงผลใหการกํากับหมวดคําเกิด
ความผิดพลาดและมีผลทําใหประสิทธิภาพของการทําความเขาใจเน้ือความของประโยคท่ี
ประกอบดวยชื่อเฉพาะน้ันดอยลงมาก 

                                                           
* อางอิงจาก Charoenpornsawat, Kijsirikul and Meknavin (1998) 
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ในการสกัดสารสนเทศซ่ึงเก่ียวของกับการดึงใจความสําคัญออกจากขอมูล  การ
ประมวลผลในสวนของการระบุแยกแยะและรูจําชื่อเฉพาะ นับวาเปนสิ่งท่ีสําคัญเน่ืองจากชื่อ
เฉพาะเปนหนวยภาษาท่ีทําหนาท่ีในการเก็บขอมูลท่ีใชสื่อถึงสัต* (entity) พื้นฐาน เชน ใคร (ชื่อคน 
ชื่อองคกร), ท่ีไหน (ชื่อสถานท่ี) ซึ่งขอมูลท่ีบอกวาใคร ท่ีไหน เปนใจความสวนสําคัญของการใช
ภาษาใหสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาระบบสกัดสารสนเทศไมสามารถจัดการกับ
ปญหาการประมวลผลชื่อเฉพาะ จะไดผลลัพธท่ีไมสื่อความหมายหรือสื่อความหมายไมตรงกับสิ่ง
ท่ีตองการ เชน ตองการใหดึงใจความสําคัญท่ีเก่ียวของกับเร่ืองของ "เหล็ก" ท่ีเปนวัสดุสิ่งของ ถา
ระบบไมสามารถแยกแยะไดวา "ทาข้ีเหล็ก" เปนชื่อเฉพาะประเภทสถานท่ีและไมเก่ียวของกับเร่ือง
ของ "เหล็ก" ผลลัพธท่ีไดจะเปนผลลัพธท่ีประกอบดวยขอมูลท่ีไมตรงกับความตองการ 

ในปจจุบันการพัฒนาระบบคนคืนสารสนเทศไดมีการพัฒนาไปถึงเร่ืองของการคนคืน
สารสนเทศขามภาษา (Cross-Language Information Retrieval) ซึ่งประเด็นท่ีมีความสําคัญ
อันดับแรกของการศึกษาวิจัยงานดานน้ี จะเปนเร่ืองของการแกปญหาความกํากวมในการแปลคํา
รองขอสําหรับการสืบคน (query) จากภาษาหน่ึงไปเปนอีกภาษาหน่ึงซึ่งคํารองขอสําหรับการ
สืบคนอาจเปนรูปภาษาระดับคําหรือเปนวลี เชน งานวิจัยของ Lin et al. (1999) ศึกษาเก่ียวกับ
การคนคืนสารสนเทศระหวางภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ โดยระบุคํารองขอเปนภาษาจีนแลวทํา
การคนคืนเอกสารหรือขอมูลภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับคํารองขอภาษาจีนน้ัน  จึงตองมีการทําใน
สวนของการแปลคําสําคัญสําหรับการคนคืนท่ีระบุเปนภาษาจีนไปเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งการพัฒนา
งานสําหรับภาษาจีนท่ีมีลักษณะโครงสรางภาษาคลายภาษาไทยน้ัน จะตองเก่ียวของกับพื้นฐาน
ของการประมวลผลระดับคําคือ การตัดคํา ท่ียังคงพบปญหาในการตัดคําท่ีไมถูกตองจากการตัด
แบงชื่อเฉพาะออกเปนคําหลายคํา ทําใหการแปลคําสําคัญสําหรับสืบคนผิดพลาด คณะผูวิจัยได
กลาวไววา การใชวิธีการทางสถิติเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดความผิดพลาดในการ
แปลไดแตในขณะเดียวกันผลการวิจัยก็แสดงใหเห็นวาการประมวลผลช่ือเฉพาะยังเปนประเด็น
ปญหาท่ีมีความกํากวมอยูมากจึงมีความสําคัญตอการพัฒนางานคนคืนสารสนเทศขามภาษา
ระหวางภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ (Chinese-English Cross Language Retrieval) 

กลาวโดยสรุป ชื่อเฉพาะเปนปญหาสําคัญในการประมวลผลภาษา เพราะชื่อ
เฉพาะน้ันมีไดไมจํากัด จึงไมสามารถจัดเก็บในพจนานุกรมไดครบถวน และชื่อเฉพาะอาจ
ประกอบดวยคําท่ัวไปทําใหเปนปญหาในการระบุขอบเขตของช่ือเฉพาะ การไมสามารถหาชื่อ

                                                           
* ศัพทบัญญัติตามพจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2532 หนา 37 อางถึงใน สุริยา รัตนกุล 
(2544:70) 
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เฉพาะไดถูกตองน้ี จะสงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการประมวลผลเรื่องอ่ืนตอไป เชน การตัดคํา การ
แปลภาษา การสกัดสารสนเทศ 

2.3 การศึกษาชื่อเฉพาะภาษาไทยท่ีผานมา 

การศึกษาเพื่อหาวิธีการแกปญหาความกํากวมในการประมวลผลชื่อเฉพาะ
ภาษาไทยท่ีผานมาน้ัน จะมีท้ังการศึกษาเจาะจงถึงชื่อเฉพาะและศึกษาคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจัก 
(unknown word) ทุกประเภท วิธีการท่ีนําเสนอในงานวิจัยตางๆจะมีลักษณะเปนวิธีการแบบ
ผสมผสานที่อาศัยเทคนิควิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติหลายวิธีการ เชน วิธีการทางสถิติ 
(Statistical approach), วิธีการอาศัยคุณลักษณะ (Feature-based approach), วิธีการท่ีอิง
พจนานุกรม (Dictionary-based approach) เปนตน และมีแนวทางการศึกษาวิเคราะหบาง
ประเด็นเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งวิธีการและประเด็นการศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับชื่อเฉพาะใน
งานวิจัยตางๆ สามารถสรุปไดดังน้ี 

(1) ในงานวิจัยเก่ียวกับชื่อเฉพาะ ดังเชนงานวิจัยของ Charoenpornsawat, Kijsirikul and 
Meknavin (1998) และ Kawtrakuk et al. (1997) พิจารณาลักษณะของชื่อเฉพาะโดย
วิเคราะหวาประกอบดวยคําหรือสายอักขระ (word or character string) ท่ีมีในพจนานุกรม
หรือไมมีในพจนานุกรม เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวสามารถสรุปได 3 ลักษณะคือ 

(1.1) คําหรือสายอักขระทุกตัวไมปรากฏในพจนานุกรม 
ตัวอยางเชน แฮนเวน     แฮร่ี     สุนีย     นคเรศ 

(1.2) ประกอบดวยคําหรือสายอักขระท่ีปรากฏในพจนานุกรม 
และไมปรากฏในพจนานุกรมอยูรวมกัน 
ตัวอยางเชน สุมานี     คธาพงศ     ไมโครซอฟต 

(1.3) คําหรือสายอักขระทุกตัวปรากฏอยูในพจนานุกรม 
ตัวอยางเชน สมชาย     กนกพร     รุงศักด์ิ 

 Charoenpornsawat et al. (1998) จัดใหลักษณะ (1.1) และ (1.2) เปนประเภท Proper 
name type I คือเปนชื่อเฉพาะประเภทท่ีประกอบดวยคําท่ีไมมีในพจนานุกรม สวน (1.3) เปน
ประเภท Proper name type II คือเปนชื่อเฉพาะประเภทท่ีไมพบคําท่ีไมมีในพจนานุกรม ซึ่ง
การจัดแบงดังกลาวน้ีเปนการจัดแบงโดยพิจารณาจากคําหรือสายอักขระท่ีไมมีในพจนานุกรม
เปนหลัก ในขณะท่ี Kawtrakul et al. (1997) จะพิจารณาจากคําท่ีมีในพจนานุกรมเปนหลัก
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โดยจัดใหชื่อเฉพาะลักษณะ (1.1) เปนกลุมท่ีเรียกวา Explicit  สวน (1.2) และ (1.3) จัดอยูใน
กลุมท่ีเรียกวา Hidden เพราะมีบางสวนสามารถเปนคําในพจนานุกรม 

(2) การระบุขอบเขตของชื่อเฉพาะเปนประเด็นปญหาสําคัญท่ีเปนพื้นฐานของการแกปญหาการ
ประมวลผลชื่อเฉพาะ ซึ่งการระบุขอบเขตของช่ือเฉพาะเก่ียวของกับข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนในการ 
ตัดคํา โดยวิธีการท่ีใชในการระบุถึงขอบเขตของชื่อเฉพาะจะอยูบนพื้นฐานของการอาศัยคา
ความนาจะเปนและการอิงพจนานุกรมไดแก การใชแบบจําลองไตรแกรม (trigram model) 
(Charoenpornsawat et al., 1998; Kawtrakul et al.,1997)  วิธีการหารายการคําใหได
จํานวนคําท่ีมีในพจนานุกรมนอยท่ีสุดและมีจํานวนคําท่ีคอมพิวเตอรไม รูจักนอยท่ีสุด 
(Kanlayanawat and Prasitjutrakul, 1997) 

(3) ในการพัฒนาระบบประมวลผลชื่อเฉพาะท่ีประกอบดวยข้ันตอนการตัดคําเปนพื้นฐานแลว ยัง
ตองประกอบดวยข้ันตอนของการรูจําชื่อเฉพาะและแกปญหาความกํากวมจากชื่อเฉพาะ ซึ่ง
วิธีการท่ีมีการนําเสนอไวไดแกวิธีการตอไปน้ี 

(3.1) วิธีการพิจารณาคุณลักษณะ (Feature-based approach) 
(Charoenpornsawat et al., 1998)  
วิธีการน้ีใชแนวทางการพิจารณาคุณลักษณะท่ีไดจากการเรียนรูคลังขอมูลภาษาใน

การระบุชื่อเฉพาะภาษาไทยท่ีผานการตัดคําและกํากับหมวดคําแลว โดยใชโมเดลการ 
เรียนรูแบบวินโนว (Winnow Algorithm) เรียนรูคุณลักษณะจากคลังขอมูลและใชในการระบุ
ชื่อเฉพาะ  คุณลักษณะท่ีกลาวถึงน้ีไดแก รูปคําท่ีปรากฏขางเคียงชื่อเฉพาะ (context word) 
และการปรากฏรวม (collocation) ซึ่งในข้ันตอนการเรียนรูการพิจารณารูปคําขางเคียงจะ
พิจารณาในขอบเขต +/-10 คํา กลาวคือวิเคราะหคําท่ีอยูถัดจากชื่อเฉพาะไปทางขวา 10 คํา
และถัดไปทางซาย 10 คํา สวนการปรากฏรวมจะพิจารณาการเกิดรวมกันของหมวดคําใน
ขอบเขต +/-2 คํา แลวแปรความสัมพันธของคุณลักษณะดังกลาวออกมาในรูปคะแนน 
นอกจากจะใหเรียนรูคุณลักษณะท่ีปรากฏกับชื่อเฉพาะแลว วินโนวยังเรียนรูคุณลักษณะของ
คําตางๆท่ีไมใชชื่อเฉพาะดวยกลวิธีเดียวกัน ฐานความรูท่ีไดน้ีวินโนวจะนําไปใชสําหรับการ
ระบุชื่อเฉพาะ 

เมื่อประโยคปอนเขาท่ีทําการตัดคําและกํากับหมวดคําแลวปรากฏคําท่ีคอมพิวเตอร
ไมรูจัก คําๆน้ันจะถูกรวมเขากับรูปคําท่ีอยูติดกันท้ังทางซายและขวา ผลลัพธท่ีไดคือจะมีสาย
อักขระใหมเกิดข้ึนจํานวนหน่ึง ซึ่งจะเปนตัวเลือก (candidates) สําหรับการวิเคราะหวา
ตัวเลือกใดเปนชื่อเฉพาะ ดังเชนตัวอยาง ประโยคปอนเขา คือ "นางเจนนีไปเดินตากลมเลน" 
ถาประโยคทําการตัดคําและกํากับหมวดคําแลวมีลักษณะดังน้ี 



 18

นาง/NTTL  เจ/NCMN  นนี/NPRP  ไป/VACT  เดิน/VACT  ตาก/PPRS  ลม/NCMN  เลน/ADVN 
 

ในประโยคท่ีไดน้ี "นนี" เปนคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจัก ถากําหนดวาใหรวมกับรูปคําขางเคียง
ถัดไป 2 คํา ผลลัพธของทางเลือกท่ีไดท้ังหมดคือ นนี, นนีไป, นนีไปเดิน, เจนนี, เจนนีไป, เจนนี
ไปเดิน, นางเจนนี, นางเจนนีไป, นางเจนนีไปเดิน ซึ่งตัวเลือกเหลาน้ีจะถูกมองเสมือนเปนชื่อ
เฉพาะ แลวนําตัวเลือกแตละตัวไปรวมกับคําท่ีเหลือของประโยคเดิมแลวกํากับหมวดคําใหม
จากน้ันใชวินโนววิเคราะหชื่อเฉพาะเสมือน (proper name candidates) วาตัวเลือกใดเปนชื่อ
เฉพาะจากประโยคที่สรางใหมแตละประโยค โดยวินโนวจะอาศัยฐานความรูท่ีเรียนรูจาก
คลังขอมูลในการระบุชื่อเฉพาะ 

 ผลการวิจัยท่ีใชวิธีพิจารณาคุณสมบัติน้ี แสดงผลไววามีความถูกตองประมาณ 
92.17 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยคิดวามีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับกลวิธีของวิธีการน้ี
คือ ประการแรก ในการพิจารณาบริบทขางเคียงโดยใชกลวิธีรวมคําท่ีเปนเปาหมายเขากับรูป
คําท่ีอยูติดกันในขอบเขตท่ีกําหนด เพื่อใหระบบเรียนรูความเปนไปไดในการปรากฏรวมกัน
ของคําตางๆ หรือเพื่อสรางตัวเลือกท่ีมีโอกาสเปนชื่อเฉพาะ หรือเพื่อใชประโยชนในการระบุวา
ตัวเลือกใดเปนชื่อเฉพาะน้ัน ควรจะพิจารณาในขอบเขตจํานวนก่ีคําจึงจะเหมาะสมและมี
ความครอบคลุมพอท่ีจะสกัดหาชื่อเฉพาะภาษาไทย การตองคํานึงถึงประเด็นน้ีก็เน่ืองจากใน
ภาษาไทยนั้น ชื่อเฉพาะสามารถประกอบดวยจํานวนคําท่ีแตกตางกัน ไมมีกฎเกณฑในการ
สรางท่ีแนนอนและโครงสรางภายในของชื่อเฉพาะอาจมีการเรียงลําดับของคําท่ีมาประกอบกัน
ไมแตกตางจากโครงสรางของรูปภาษาในระดับท่ีสูงกวาคํา เชน "�กองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ชื่อเฉพาะ) เปนกองทุนเพื่อชวยเหลือสถาบันการเงิน (วลี) ท่ี
ประสบปญหาจากภาวะเศรษฐกิจ�" ถาคําเปาหมายเปนคําท่ีอยูสวนตนหรือสวนทายของ
สายอักขระท่ีประกอบกันเปนชื่อเฉพาะแลวมีการกําหนดใหสรางตัวเลือกท่ีเสมือนเปนชื่อ
เฉพาะโดยใชขอบเขต +/- 2 คํา โอกาสท่ีชื่อเฉพาะรูปน้ีจะถูกรูจําอยางไมถูกตองน้ันมีความ
เปนไปไดสูงท้ังสาเหตุจากการไมเกิดตัวเลือกท่ีถูกตองหรือเกิดความสับสนในเรื่องลําดับคําท่ี
ระบบอาจมองวาเปนคําท่ีประกอบกันเปนหนวยสรางวลีไมใชชื่อเฉพาะ หรือถากําหนดให
ขอบเขตขยายมากข้ึน อาจเกิดตัวเลือกท่ีถูกตองแตในขณะเดียวกันจะเกิดตัวเลือกจํานวนมาก
และตองทําการตรวจสอบตัวเลือกโดยไมจําเปน จึงมีความเปนไปไดหรือไมท่ีจะทําการ
วิเคราะหจากบริบทขางเคียงโดยไมจําเปนตองกําหนดขอบเขตของคํา 

 ประการตอมา ในการศึกษาเก่ียวกับชื่อเฉพาะท่ีใชฐานความรูจากการเรียนรูใน
คลังขอมูลฝกสอน ซึ่งผูวิจัยคิดวาอาจประสบกับปญหาวาชื่อเฉพาะท่ีวิเคราะหพบในขอความ 
เปนชื่อเฉพาะท่ีไมปรากฏอยูในคลังขอมูลฝกสอน หมายความวาชื่อเฉพาะน้ันก็จะกลายเปน



 19

คําท่ีระบบไมสามารถประมวลผลได เกิดเปนปญหาของคําท่ีคอมพิวเตอรไมรูจักอีก นอกจากน้ี
ในการสรางคลังขอมูลท่ีมีการตัดคําและกํากับหมวดคําดวยมือเพื่อใหระบบรูจําภาษา จะตอง
ใชทักษะและเวลาในการทํามาก จะมีทางเลือกใดท่ีจะชวยลดปญหาการปรากฏของชื่อ
เฉพาะท่ีกระจายอยูในขอมูลภาษาแตกตางกันเมื่อขอมูลภาษานั้นมาจากองคประกอบ
แวดลอมท่ีแตกตางกัน รวมท้ังสามารถลดภาระในการศึกษาวิจัยท่ีมีความเก่ียวกับชื่อเฉพาะ
แตละครั้งซึ่งมีการสรางคลังขอมูลในลักษณะคลายๆกัน 

(3.2) วิธีการอ่ืนนอกเหนือจากวิธีพิจารณาคุณลักษณะท่ีมีการนําเสนอไว จะเปนวิธีการท่ี
ใชเทคนิคเฉพาะรวมกับวิธีการทางสถิติ เพื่อดูคาความนาจะเปนของคําและกลุมความหมายท่ี
คํามาประกอบกัน (Kawtrakul et al., 1997) หรือเปนวิธีการท่ีประกอบดวยวิธีอาศัย
พจนานุกรมรวมกับเทคนิคเฉพาะท่ีใชวิธีต้ังนํ้าหนักของการเชื่อมตอกันของสายอักขระชุด
ตางๆใหแตกตางกัน (Kanlayanawat and Prasitjutrakul, 1997) ซึ่งวิธีการท้ังสองมีการ
เก่ียวของกับเร่ืองของการอาศัยพจนานุกรมหรือคลังขอมูลฝกสอน ขอจํากัดอันเกิดจากปญหา
การกระจายของชื่อเฉพาะในขอมูลยอมเกิดข้ึน รวมท้ังเทคนิคเฉพาะที่ใชก็มีแนวคิดในการ
แกปญหาการประมวลผลช่ือเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการสรางตัวเลือกหรือทางเลือกหลายๆ
รูปแบบ จึงอาจเกิดประเด็นปญหาในการพัฒนาวิธีการคลายๆกับปญหาท่ีพบจากวิธีการ
พิจารณาคุณลักษณะ 

 
 

ดังน้ันในการแยกแยะและบงชี้ชื่อเฉพาะภาษาไทยในงานประมวลผลภาษา 
ธรรมชาติ ใหสามารถครอบคลุมชื่อเฉพาะลักษณะตางๆและสามารถรูจําชื่อเฉพาะท่ีเกิดข้ึนใหม  
ผูวิจัยเห็นวาควรใชแนวทางท่ีอาศัยความรูหรือขอสรุปทางภาษาท่ีมีลักษณะสอดคลองกับแนวทาง
การประมวลผลของคอมพิวเตอร เปนฐานความรูสําคัญสําหรับการรูจําชื่อเฉพาะ โดยในการ
วิเคราะหความรูทางภาษาเก่ียวกับชื่อเฉพาะ นาจะเปนเร่ืองของการวิเคราะหบริบท (Context) ท่ี
บงบอกการปรากฏของช่ือเฉพาะ เพราะโดยปกติของการประมวลผลภาษาของมนุษยท้ังในเร่ือง
ของการวิเคราะหแยกแยะและทําความเขาใจหนวยภาษาตางๆจะตองอาศัยเร่ืองของบริบท 
(Context) ในลักษณะตางๆเขามาเปนตัวชวยท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีทําใหสามารถประมวลผลภาษา
ลักษณะตางๆท่ีเกิดข้ึนในการใชภาษาจริงไดอยางไมมีสิ้นสุด การใชบริบทท่ีบงบอกการปรากฏของ
ชื่อเฉพาะจึงนาจะประมวลผลชื่อเฉพาะท่ีปรากฏในการใชภาษาจริงลักษณะตางๆไดโดยไมมี
ขอจํากัดจากปจจัยตางๆ นอกจากน้ีการท่ีเราสามารถหาบริบทบงบอกการปรากฏช่ือเฉพาะ
ภาษาไทยโดยวิเคราะหตัวภาษาในคลังขอมูลภาษาใหเปนขอสรุปทางภาษาของชื่อเฉพาะท่ี
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สามารถนําไปใชไดท่ัวไปกับงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ นอกจากจะเปนประโยชนตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิจัยพัฒนางานดานตางๆแลว ยังเปนการลดภาระในดานการสรางคลังขอมูลท่ี
มีลักษณะคลายกันและเพื่อนําไปใชประโยชนในจุดประสงคเดียวกันของการวิจัยแตละครั้ง 



บทท่ี 3 

ช่ือเฉพาะและการกํากับช่ือเฉพาะ 

บทน้ีจะไดกลาวถึงวรรณกรรมอีกสวนหน่ึงท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาไว โดยเปน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการนําไปใชในการจัดสรางคลังขอมูลภาษาของวิทยานิพนธ ซึ่งเปนคลัง 
ขอมูลประเภทท่ีมีการกํากับขอมูล (annotated corpus) ในการจัดสรางคลังขอมูลน้ีมีข้ันตอน
สําคัญท่ีจะทําใหคลังขอมูลสามารถเปนเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนเต็มท่ีสําหรับการศึกษาบริบท 
บงบอกชื่อเฉพาะ โดยข้ันตอนดังกลาวคือ การกํากับชื่อเฉพาะไวในคลังขอมูล ซึ่งการดําเนินการใน
ข้ันตอนน้ีมีประเด็นท่ีตองพิจารณาอยูดวยกันสองประการไดแก เกณฑสําหรับวิเคราะหหาชื่อ
เฉพาะและสัญลักษณสําหรับการกํากับชื่อเฉพาะ ในประการแรกน้ันมโนทัศนของช่ือเฉพาะจะเปน
ความรูพื้นฐานท่ีเขามามีบทบาทในการพิจารณาและเปนท่ีมาของเกณฑนิยาม (definitional 
criteria) ท่ีจะใชในวิทยานิพนธเลมน้ี  สําหรับประการหลังจะเปนเร่ืองของภาษาสําหรับกํากับ
ขอมูล (markup language) ซึ่งในวิทยานิพนธฉบับน้ีไดใชแนวทางการกํากับชื่อเฉพาะของ Text 
Encoding Initiative (TEI) ท้ังน้ีจะกลาวถึงหัวขอท่ี 3.1 ท่ีมาของเกณฑนิยามและหัวขอท่ี 3.2 
แนวทางการกํากับข่ือเฉพาะของ TEI ในสวนถัดไป 

3.1 ท่ีมาของเกณฑนิยาม 

ในหัวขอ น้ีจะกลาวถึงมโนทัศนของชื่ อเฉพาะในวรรณกรรมตางๆ  โดย
ประกอบดวยมโนทัศนชื่อเฉพาะในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาเหตุท่ีศึกษามโนทัศนชื่อเฉพาะ
ภาษาอังกฤษดวยน้ัน เน่ืองมาจากวรรณกรรมภาษาไทยท่ีไดกลาวถึงมโนทัศนของช่ือเฉพาะมี
จํานวนนอยและอธิบายเก่ียวกับชื่อเฉพาะเพียงคราวๆ นอกจากน้ีแลวจะกลาวถึงประเด็นท่ีเปน
ปญหาของมโนทัศนเหลาน้ีซึ่งเปนปจจัยท่ีทําใหมีการกําหนดเกณฑนิยาม (definitional criteria) 
สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

หากกลาวถึงชื่อเฉพาะในภาษาอังกฤษแลว ลักษณะเดนท่ีจะมีการกลาวถึงคือ 
การข้ึนตนรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะดวยตัวอักษรพิมพใหญ ซึ่งลักษณะนี้เปนการกําหนดใหมีตัว 
บงชี้ (marker) เพื่อใชแสดงวารูปภาษาน้ันเปนชื่อเฉพาะ แตสําหรับชื่อเฉพาะในภาษาไทยยังไม
เคยมีการกําหนดตัวบงชี้ในลักษณะนี้รวมท้ังไมมีการศึกษาวาลักษณะโครงสรางทางไวยากรณใด
ของรูปภาษาท่ีจะบงบอกได ดังน้ันในการวิเคราะหหาชื่อเฉพาะจึงตองวิเคราะหจากคุณสมบัติเชิง
ความหมาย กลาวคือ พิจารณาจากคํานิยามหรือคําอธิบายของชื่อเฉพาะ ซึ่งพบวาในวรรณกรรม
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ตางๆจะมีรายละเอียดบางสวนแตกตางกันและขอบเขตของรูปภาษาท่ีจัดวาเปนชื่อเฉพาะก็มี
ความแตกตางเชนกัน รวมท้ังผูวิจัยไดทดสอบนําคํานิยามหรือคําอธิบายชื่อเฉพาะในวรรณกรรม
ตางๆไปวิเคราะหขอมูลในคลังขอมูลท่ีประกอบดวยขอความภาษาไทย (plain text) พบวาไม
สามารถตัดสินไดอยางชัดเจนวารูปภาษาท่ีวิเคราะหเปนชื่อเฉพาะหรือไมเปนชื่อเฉพาะ ผูวิจัยจึงจะ
กลาวถึงคํานิยามหรือคําอธิบายในวรรณกรรมดังกลาวและยกตัวอยางใหเห็นถึงประเด็นท่ีเปน
ปญหาซึ่งพบในการทดสอบวิเคราะหขอมูล ดังน้ีคือ 

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2541: 71-72) ไดใหนิยามและคําอธิบายเก่ียวกับ 
ชื่อเฉพาะไวในเน้ือหาสวนท่ีเก่ียวของกับคํานามและใชคําวา "วิสามานยนาม" ในการกลาวถึง 
ชื่อเฉพาะ สรุปไดดังน้ี 

วิสามานยนาม คํานามท่ีเปนชื่อเฉพาะท่ีสมมุติต้ังข้ึนสําหรับเรียกคน สัตว และส่ิงของ
บางอยางเพื่อใหรูชัดวาคนน้ี  สัตวตัวน้ี ของส่ิงน้ี ฯลฯ 
ตัวอยาง  ชื่อคน - สอน  สิน   ชื่อเมือง - นนทบุรี  ราชบุรี 

ชื่อสกุล - มาลากุล  ณ สงขลาฯ  ชื่อสัตว - มงคล (ชาง)  พังแปน 
ชื่อบรรดาศักด์ิ - ญาณภิรมย  อุดมจินดา วัน - อาทิตย  จันทร 
ชื่อสิ่งของ - เสือทะยานชน (เรือ)  เสือคํารณสินธุ (เรือ) 

วิสามานยนามน้ีตองเปนคําท่ีต้ังข้ึนใชเรียกคนคนเดียว สัตวตัวเดียว และของสิ่งเดียว  ถึง
จะเปนชื่อของหมูคณะก็ตองเปนหมูเดียว คณะเดียว เชน 'ชาติ-ไทย' หมายความวาไทย
ชาติเดียว และ 'สโมสร-สามัคยาจารยสมาคม' ก็หมายความถึงสโมสรน้ันแหงเดียว ถึงแม
จะเผอิญมีชื่อซ้ํากันบางก็หมายความเฉพาะคน เฉพาะสิ่งไมท่ัวถึงกันได ถาอยูใกลกันก็
ตองเติมสรอยหรือบอกเคร่ืองหมายทายชื่อใหสังเกตไดวา คนน้ี สิ่งน้ี เชน นาย-แดง (เล็ก) 
นาย-แดง (ใหญ) วัดสามจีนเหนือ วัดสามจีนใต เปนตน 

ตัวอยางท่ีเปนปญหาในการวิเคราะหตามนิยามของพระยาอุปกิตศิลปสาร ไดแก 
(ก)  "(อําเภอ)เมือง" มีการใชซ้ํากันคือใชอางถึงสถานท่ีต้ังซึ่งเปนศูนยกลางของจังหวัดตางๆโดย
สวนใหญในประเทศไทย แตเปนในลักษณะหมายความถึงเฉพาะสิ่งไมไดใชอางถึงแบบท่ัว 
ถึงกันกลาวคือใชอางถึงเฉพาะสถานท่ีต้ังท่ีเปนศูนยกลางของจังหวัดและสามารถรูไดวาอางอิง
ถึงบริเวณใดโดยมีชื่อจังหวัดเปนสิ่งบงชี้ ถาพิจารณาตามน้ีรูปภาษาน้ีจึงตัดสินไดวาเปน 
วิสามานยนาม แมจะไมมีการเติมสรอยหรือบอกเคร่ืองหมายทายชื่อดังท่ีพระยาอุปกิตศิลปสาร
ไดอธิบายไว แตก็สามารถท่ีจะรูไดอยางชัดเจนวาหมายถึงบริเวณใดโดยพิจารณาจากบริบท
คือชื่อจังหวัดซึ่งอาจปรากฏติดกับ "(อําเภอ)เมือง" หรือ มีการกลาวถึงชื่อจังหวัดมากอน แตถา
วิเคราะหตามคํานิยามอ่ืนรูปภาษาน้ีไมสามารถตัดสินไดวาเปนชื่อเฉพาะ ซึ่งจะกลาวถึงตอไป 
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(ข) คําท่ีใชอางอิงถึงหนวยเงินจะมีการใชในสองลักษณะคือ เปนคํานามและเปนคําลักษณะนาม 
กรณีเปนคํานาม เชน "�เน่ืองจากดอลลารไดรับแรงกดดัน..." ในกรณีคํานามน้ีเมื่อ

วิเคราะหตามคําอธิบายของพระยาอุปกิตศิลปสารจะเปนวิสามานยนาม เพราะใชกลาวอางถึง
สกุลเงินท่ีใชในประเทศตางๆแตละประเทศซึ่งแตละประเทศจะมีสกุลเงินเพียงอันเดียวและไม
ซ้ํากับประเทศอ่ืน 

กรณีเปนคําลักษณะนาม เชน "�เมื่อคาเงินเปโซไดออนคาลงสูระดับ 49.00-50.50 
เปโซ/ดอลลาร�" จากนิยามจะกลาวถึงวาวิสามานยนามสามารถใชอางถึงหมูเดียวคณะเดียว
ไดน้ันหมายถึงตองมีการรวมกันเปนหนวยเดียว (Unit) หรือไม ซึ่งถาพิจารณาถึงตัวอยางท่ี 
พระยาอุปกิตศิลปสารไดกลาวไว ควรจะหมายถึงวาวิสามานยนามจะใชอางถึงกลุมของ 
สิ่งใดๆท่ีมีการรวมกันเปนหนวยเดียว สวนในกรณีน้ีคําท่ีใชอางอิงถึงหนวยเงินในสภาพท่ีเปน
คําลักษณะนาม เปนการกลาวอางถึงกลุมของสิ่งของท่ีไมไดมีการรวมกันเปนหนวยเดียว 
(Unit) แตเปนการกลาวอางถึงกลุมของสิ่งของท่ีมีลักษณะเหมือนกันเทาน้ัน ซึ่งในกรณีเชนน้ี
เปนปญหาวาจะพิจารณาใหเปนชื่อเฉพาะหรือไมเปนชื่อเฉพาะ 

(ค) คําท่ีใชอางอิงถึงเคร่ืองหมายการคาหรือย่ีหอหรือตราสินคา (brand name) เปนรูปภาษาท่ีมี
ลักษณะของวิสามานยนามตามคําอธิบายน้ีคือ เคร่ืองหมายการคาจะมีเร่ืองของการจด
ลิขสิทธิ์ซึ่งทําใหเกิดปรากฏการณในลักษณะท่ีไมสามารถนํารูปภาษาน้ีไปใชอางอิงถึงสินคาใด
ไดอีก จึงเปนชื่อใชเรียกเฉพาะสินคาน้ันอยางเดียวไมสามารถนําไปใชเรียกสินคาอ่ืนได แตใน
การอางอิงน้ันไมไดอางอิงถึงสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจงเปนชิ้นๆ จะเปนการอางอิงถึงกลุมของสิ่งของ
หรือสิ่งของจํานวนมากท่ีมีลักษณะเหมือนกันซึ่งไมไดมีการรวมกันเปนหนวยเดียว (Unit) จึงมี
ความคลุมเครือในลักษณะเดียวกับกรณีของหนวยเงินท่ีเปนคําลักษณะนาม นอกจากน้ียังมี
ลักษณะของการขยายไปใชอางอิงถึงสิ่งอ่ืนๆ โดยการนํารูปภาษาของเคร่ืองหมายการคาไปใช
เรียกสิ่งอ่ืนท่ีมีลักษณะสําคัญหรือคุณสมบัติสําคัญเหมือนกับสิ่งท่ีเคร่ืองหมายการคาน้ันอาง
ถึงและมีความถ่ีในการเกิดลักษณะน้ีสูงจนเสมือนวารูปภาษาน้ันไมใชชื่อเฉพาะท่ีต้ังข้ึนเพื่อใช
อางอิงถึงสิ่งใดส่ิงเดียวโดยเฉพาะ กลาวคือ มีพฤติกรรมเหมือนคํานามท่ัวไป เชน ตัวอยางใน
ภาษาไทย "มามา" เปนเครื่องหมายการคาของบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปท่ีผลิตโดยบริษัทหน่ึง ซึ่งย่ีหอ
น้ีเปนย่ีหอแรกๆท่ีอยูในทองตลาด ดังน้ันเมื่อมีการกลาวอางถึงบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปจะใชรูป
ภาษาน้ีในการระบุถึงและมีการใชตอมาเร่ือยๆ แมวาตอมาจะมีบริษัทอ่ืนๆผลิตออกมาโดยใช
เคร่ืองหมายการคาอ่ืนท่ีไมใช "มามา" ก็ตาม ดังน้ันรูปภาษาท่ีใชอางอิงถึงเคร่ืองหมายการคา
จึงมีลักษณะท่ีคลุมเครือ มีลักษณะบางสวนของวิสามานยนามตามคําอธิบายน้ี บางสวน 
ขัดแยงกับคําอธิบายตามแนวคิดน้ี 
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(ง) คําท่ีใชระบุหรือกลาวอางถึงชื่อนิตยสาร ชื่อหนังสือพิมพ ซึ่งมีพฤติกรรมคลายกับรูปภาษาท่ีใช
กลาวอางถึงเคร่ืองหมายการคา คือ เปนรูปภาษาท่ีไมสามารถนําไปใชซ้ําได แตก็ถูกนําไปใช
อางอิงถึงกลุมของสิ่งของจํานวนมาก จึงพบปญหาในการวิเคราะหเชนกัน 

นววรรณ พันธุเมธา (2527: 4-5) มีคําอธิบายและคํานิยามช่ือเฉพาะในเน้ือหา
เก่ียวกับคํานาม โดยใชคําศัพทในการกลาวถึงชื่อเฉพาะวา "คํานามวิสามัญ"  

คํานามวิสามัญ คือ คําท่ีหมายถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะ เชน บังอร กาญจนบุรี รักเร ตูบ 
คํานามวิสามัญน้ันหมายถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะอยูแลว จึงมักไมตองมีคําขยายชวย
จํากัดความหมาย นอกจากวาคํานามวิสามัญคําใดใชเรียกชื่อมากกวา 2 สิ่ง จึง
จําเปนตองหาคําอ่ืนมาจํากัดความหมายอีกทีหน่ึง 
ตัวอยาง  1) แตม รักเจาของ 

2) แตม ตัวน้ันรักเจาของ 
ประโยคท่ี2) จะมีท่ีใชนอยกวาประโยคท่ี1) มาก เพราะคําวา แตม มีความหมายเฉพาะอยู
แลวไมควรจะตองมีคํา 'ตัวน้ัน' ชวยจํากัดความหมายลงไปอีก ประโยคท่ี2) ทําใหเขาใจวา
มีแมวที่ชื่อแตมหลายตัว ผูพูดจึงตองระบุวาเปนตัวไหน 

เปรมจิต ชนะวงศ (2538: 193) กลาวถึงชื่อเฉพาะโดยใชคําศัพทวา 
"วิสามานยนาม" ดังน้ี    

วิสามานยนาม หมายถึง คํานามท่ีเปนชื่อเฉพาะ เปนการระบุลงไปอยางชัดเจนวาเปน 
คนไหน ตัวไหน สิ่งไหน ไดแก ชื่อคน ชื่อสัตว ชื่อพืช ชื่อสิ่งของ หรือ ชื่ออ่ืนๆ 
วิสามานยนามจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะ จึงไมตองใชคําขยายมาชวยจํากัด
ความหมาย  นอกจากวิสามานยนามน้ันใชเรียกชื่อมากกวาสองสิ่ง จึงจําเปนตองหาคําอ่ืน
มาจํากัดความหมาย 
ตัวอยาง  1) นายอุทัย พิมพใจชน เปนหัวหนาพรรคเอกภาพ 
  2) เรากําลังไปทัศนศึกษาท่ีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
  3) อภัสราเปนนางงามจักรวาลคนแรกของไทย 
  4) ศิลปวัฒนธรรมเปนวารสารเก่ียวกับประวัติศาสตรไทย 
  5) เจาแตมของเขาตายเสียแลว 

คําอธิบายเก่ียวกับวิสามานยนามตามแนวคิดของ นววรรณ (2527) และ เปรมจิต (2538) 
จะเปนไปในแนวทางเดียวกันและตัวอยางท่ีเปนปญหาคลายกับพระยาอุปกิตศิลปสาร เชน กรณี
ของรูปภาษา "(อําเภอ)เมือง" นอกจากน้ีในการใหคํานิยาม ใหไวคอนขางกวางและไมมีการ
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กลาวถึงอยางชัดเจนวาวิสามานยนามสามารถอางถึงกลุมของสิ่งใดท่ีเปนกลุมเดียวไดดวยหรือไม 
จึงอาจวิเคราะหไดวาชื่อตระกูล ชื่อหนวยเงิน ชื่อเคร่ืองหมายการคา ชื่อนิตยสาร ชื่อหนังสือพิมพ  
ไมเปนวิสามานยนาม ในขณะเดียวกันอาจวิเคราะหในทางตรงกันขามไดดวยคือ คําอธิบายหมาย
รวมถึงกลุมของสิ่งใดกลุมเดียวดวยเน่ืองจากในตัวอยางของเปรมจิต (2538) มีตัวอยางของช่ือ 
วารสารซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับชื่อนิตยสาร ชื่อหนังสือพิมพ  คือ ศิลปวัฒนธรรม ในตัวอยางท่ี 4 

กําชัย ทองหลอ (2525: 263)  ใชคําศัพทวา "วิสามานยนาม" 
วิสามานยนามคือ คํานามท่ีเปนชื่อเฉพาะของคน สัตว สถานท่ี และส่ิงของ เปนชื่อท่ี
บัญญัติข้ึนสําหรับใชเรียกรองชี้เฉพาะเจาะจงลงไปวา เปนใครหรืออะไร 
ตัวอยาง  สมศรี เปนหญิงสาวที่เดนในสังคม 
  นาย แดงและนาย ดําเปนพี่นองกัน 
  เอราวัณ เปนชางอยูในสวรรคชั้น ดาวดึงส 
  เขาไปสมัครงานท่ีกระทรวงศึกษา 
  สามกกเปนหนังสือพงศาวดารจีน 

นิยามตามแนวคิดน้ีใหไวในลักษณะกวางๆ การชี้เฉพาะเจาะจงลงไปวาเปนใครหรืออะไร 
ไมมีขอบเขตท่ีชัดเจน เมื่อนําไปใชในการวิเคราะหตัวอยางท่ีเปนปญหาดังท่ีไดกลาวมาแลว เชน 
"(อําเภอ) เมือง" ชื่อหนวยเงิน ชื่อเครื่องหมายการคา ชื่อนิตยสาร-หนังสือพิมพ อาจวิเคราะหไดวา 
เปนวิสามานยนาม ในขณะเดียวกันมีคําท่ีถือวามีการชี้เฉพาะเจาะจงเชนกันแตคําคําน้ีโดยปกติ
ของการใชภาษาท่ัวไปแลวจะเปนสามานยนาม เชน "พริกข้ีหนู" เปนคําท่ีมีการชี้เฉพาะเจาะจงวา
เปนพริกพันธุใด ซึ่งถาวิเคราะหโดยใชคําอธิบายของพระยาอุปกิตศิลปสาร "พริกข้ีหนู" ไมสามารถ
ตัดสินไดวาเปนวิสามานยนาม เพราะไมไดอางอิงถึงสิ่งใดสิ่งเดียว แตอางอิงถึงสิ่งท่ีมีอยูโดยท่ัวไป 

Lehrer (1994: 3372)   นิยามช่ือเฉพาะ (Proper Name) ไววา คือ หนวยใน
ภาษาท่ีใชสําหรับแทนแตละคน แตละตัว แตละอัน หรือ ใชแทนแตละกลุม ท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง โดยชื่อคนเปนตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุดเพราะในทุกๆสังคมแตละคนในสังคมตองมีชื่อ
อยางนอย 1 ชื่อ รวมท้ังในสังคมเมืองขนาดใหญยอมตองมีชื่อตระกูล (family name) ดวย 
 

( " Proper Names are terms for denoting specific individuals or individual 
groups, with personal names being the most typical. In every society each 
person has at least one personal name, and in large technological societies, 
a family name as well. " ) 
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นิยามน้ีอธิบายถึงชื่อเฉพาะ (Proper Name) ในลักษณะท่ีขอบเขตในการใชอางอิงถึงจะมี
ขอบเขตกวางคือ อางอิงถึงแตละสิ่ง หรือ แตละกลุมท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ดังน้ัน "(อําเภอ)
เมือง" อาจวิเคราะหใหเปนชื่อเฉพาะไดเพราะใชอางอิงซึ่งสถานท่ีต้ังเพียงท่ีเดียวท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงตรงที่อยูคนละจังหวัด สวนรูปภาษาท่ีใชอางอิงถึงเคร่ืองหมายการคายังคงมีความ
กํากวมในลักษณะท่ีมีการขยายนําไปใชอางอิงถึงสิ่งอ่ืนอีกดังท่ีไดอภิปรายไปแลว 

Vaida (1996 : 99) อธิบายวา ชื่อเฉพาะ (Proper Name)หน่ึงชื่อใชอางถึงสิ่งใด
สิ่งเดียว ซึ่งเปนสิ่งท่ีมีหน่ึงเดียวในโลก ( "�a proper name has a single unique referent�" ) 

เมื่อพิจารณาตามนิยามน้ี รูปภาษา "(อําเภอ)เมือง" หรือ รูปภาษาท่ีใชอางอิงถึง
เคร่ืองหมายการคา ชื่อตระกูล ชื่อนิตยสาร-หนังสือพิมพ  ไมจัดวาเปนชื่อเฉพาะ 

Fromkin and Rodman (1998: 169)  อธิบายวา ชื่อเฉพาะ (Proper Name) 
อางอิงถึงวัตถุหรือสิ่งใดๆท่ีมีอยูอันเดียวในโลกโดยอยูภายในบริบท รวมท้ังชื่อเฉพาะจะช้ีเฉพาะ
แนนอน (definite) ซึ่งหมายถึงวาชื่อเฉพาะจะอางอิงถึงในลักษณะท่ีผูพูดและผูฟงมีสวนรวมตอกัน 
เชน ถาพูดวา "Mary Smith is coming to dinner" ผูฟงจะเขาใจวา "Mary Smith" ใชอางอิงถึง
เพื่อนของผูพูดและผูฟงไมใชอางอิงถึง "Mary Smiths" ท่ีมีจํานวนมากในสมุดโทรศัพท 
 

( "...proper names refer to unique (within context) objects or entities...Proper name 
are definite, which means they refer to a unique object insofar as the speaker and 
listener are concerned. If I say 

Mary Smith is coming to dinner 
my spouse understands Mary Smith to refer to our friend Mary Smith, and not to 
one of the dozens of Mary Smiths in the phone book...." ) 

 

เมื่อวิเคราะหตามนิยามน้ี รูปภาษา "(อําเภอ)เมือง" ตัดสินไดวาเปนชื่อเฉพาะ เน่ืองจาก
เมื่ออยูในบริบทจะอางอิงถึงสถานท่ีต้ังเพียงบริเวณเดียว เชน "อําเภอเมือง จ. เพชรบูรณ" จะ
หมายถึงสถานท่ีต้ังซึ่งเปนศูนยกลางของ จ.เพชรบูรณ ซึ่งมีไดเพียงพื้นท่ีบริเวณเดียว แตอยางไรก็
ตามยังไมครอบคลุมถึงบางกรณี เชน รูปภาษาเครื่องหมายการคา ชื่อหนังสือพิมพ-นิตยสาร ซึ่งมี
ลักษณะท่ีไมสามารถนํารูปภาษานั้นไปใชอางอิงถึงสิ่งอ่ืนสิ่งใดไดอีก ในขณะเดียวกันก็อางอิงถึง
กลุมของสิ่งของจํานวนมากไมวาจะปรากฏในบริบทหรือไมก็ตาม 
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Bowman (1998) นิยามชื่อเฉพาะ (Proper Name) วาเปนหนวยในภาษาท่ีมี
หนาท่ีทางความหมายในการระบุแยกแยะบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยใชอางอิงถึงไดอยางชัดเจนและ
เปนอิสระโดยไมตองอาศัยบริบท (Context) ใดๆในการทําความเขาใจวาชื่อเฉพาะอางถึงสิ่งใด น่ัน
คือ ไมวาชื่อเฉพาะจะปรากฏในประโยค หรือ ปรากฏเปนคําก็เปนการอางอิงถึงสิ่งเดิม 
 

...proper name function, regardless of context, as self-contained designations 
for the persons to whom they refer. For example, the noun " Paul " in any context 
- a sentence, a list or a name badge - has as its semantic function to identify a 
person...  (Bowman 1998: online) 

 

คําอธิบายของ Bowman จะแยงกับ Fromkin and Rodman ในประเด็นเก่ียวกับการ
ปรากฏของชื่อเฉพาะ ซึ่ง Bowman มีแนวคิดวาชื่อเฉพาะใชสําหรับการสื่อความโดยไมตองอาศัย
บริบท ในขณะท่ี Fromkin and Rodman มีแนวคิดวาชื่อเฉพาะจะส่ือความไดอยางชัดเจนตอง
อาศัยบริบทรวมดวย 

จากนิยามและคําอธิบายตางๆท่ีไดกลาวมารวมท้ังตัวอยางขอมูลท่ีเปนปญหาใน
การวิเคราะห แสดงใหเห็นวานิยามหรือคําอธิบายตางๆเก่ียวกับชื่อเฉพาะยังเปนแนวคิดท่ีแตกตาง
กันไมมากก็นอย แนวคิดหลักในเร่ืองของชื่อเฉพาะท่ีทุกคนมีรวมกันคือ เปนคําท่ีใชอางถึงสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง ไมวาจะเปน คน สัตว หรือสิ่งของ และเปนสิ่งท่ีมีอยูหน่ึงเดียวแตจะมี
แนวคิดแตกตางกันในประเด็นปลีกยอยคือ การอางถึงกลุมของสิ่งท่ีมีจํานวนมากกวาหน่ึงจําเปนท่ี
จะตองอางถึงกลุมของท่ีแตละหนวยแตกตางกันและมีลักษณะของการรวมกันเปนหนวยเดียว 
(Unit)หรือไม เชน คนท่ีมีนามสกุลรวมกัน หรือสามารถอางถึงสิ่งท่ีมีลักษณะเหมือนๆกันและไม
จําเปนตองมีการรวมกันเปนหนวยเดียว เชน นิตยสารสารคดี รถโตโยตาโซลูนา หรือกรณีท่ีชื่อน้ัน
ใชเหมือนคํานามท่ัวไป เชน มามา หมายถึงบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป แฟบ หมายถึงผงซักฟอก ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากโดยลักษณะธรรมชาติของภาษาที่มักจะมีความยืดหยุนในการนําไปใชเพื่อใหได
ประโยชนสูงสุด (ดังท่ี Fromkin and Rodman, 1998 ไดกลาวไวในหนา 171 วา "�language is 
nothing if not flexible�") จึงเกิดรูปภาษาท่ีมีลักษณะกํ่าก่ึงระหวางลักษณะของช่ือเฉพาะและ
คํานามท่ัวไป ชื่อเฉพาะจึงมีลักษณะท่ีมีความตอเน่ืองมากกวาจะเปนการแยกวาใชหรือไมใช โดยท่ี
ปลายข้ัวหน่ึงแทนคําท่ีเปนชื่อเฉพาะตนแบบ (Prototypical Proper Name) เชน ชื่อคน และอีก
ปลายข้ัวหน่ึงเปนคํานามท่ัวไปที่อางถึงสิ่งท่ีมีลักษณะรวมกัน เชน คน และคําท่ีอยูระหวางกลางๆท่ี
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เปนชื่อท่ีต้ังข้ึนมาเพื่อเรียกสิ่งของบางอยางใหมีความเฉพาะเจาะจง แตก็ใชอางถึงกลุมของจํานวน
มากกวาหน่ึง เชน ชื่อรถโตโยตา 

ประเด็นตางๆท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน สะทอนใหเห็นวาในการใชภาษาท่ีเกิดข้ึนจริง 
ชื่อเฉพาะเปนหนวยภาษาท่ีมีขอบเขตกวางมาก ดังท่ี McArthur (1992) ไดกลาวไวในหัวขอ 
Names and Naming วา ลักษณะธรรมชาติของช่ือเฉพาะคือ สามารถจะเกิดข้ึนใหมไดเสมอเพื่อ
ใชในการอางอิงถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางตองการระบุแยกแยะออกมาจากส่ิงอ่ืนๆ โดยมีการ
ยกตัวอยางใหเห็นวาชื่อเฉพาะสามารถเกิดข้ึนไดจาการต้ังชื่อของสิ่งใดๆ ตัวอยางเชน กําหนดชื่อ
ใหสัตวเลี้ยง หมูดาว นาฬิกา บานอาคาร ยานพาหนะสาธารณะ รูปภาพ รูปปนแกะสลัก บท
ประพันธตัวละคร นวนิยาย เหตุการณสําคัญ ตนไมและกอนหิน ฯลฯ นอกจากน้ี McDonald 
(1993) ซึ่งทําการศึกษาเร่ือง Internal and External Evidence in the Identification and 
Semantic Categorization of Proper Names ไดกลาวสรุปเก่ียวกับชื่อเฉพาะไวประเด็นหน่ึงวา 
เมื่อมีการขยายขอบเขตการวิจัยใหครอบคลุมชื่อเฉพาะมากขึ้น พบวามีสิ่งตางๆมากมายท่ีสามารถ
มีชื่อเฉพาะได เชน ภาพยนตร หนังสือ กฎหมาย สวนสาธารณะ ปรากฏการณทางดาราศาสตร 
และอ่ืนๆ ดังน้ันจึงมีความเปนไปไดคอนขางจํากัดท่ีจะศึกษาชื่อเฉพาะใหครอบคลุมท้ังหมดภายใน
การวิจัยของวิทยานิพนธน้ี  วิทยานิพนธฉบับน้ีจึงกําหนดขอบเขตท่ีจะทําการศึกษาชื่อเฉพาะ
ตนแบบซึ่งมีคุณสมบัติทางความหมายตามเกณฑนิยาม (definitional criteria) ท่ีกําหนดข้ึน โดย
เกณฑนิยามในขอ (1) และ (2) กําหนดข้ึนจากคํานิยามหรือคําอธิบายของวรรณกรรมตางๆท่ีกลาว
ผานมาโดยอนุมานจากแนวคิดหลักท่ีพบรวมกันในวรรณกรรมตางๆ สวนเกณฑนิยามในขอ (3) 
กําหนดข้ึนเพื่อแยกแยะชื่อเฉพาะออกจากวลีท่ัวไป ซึ่งเกณฑนิยามของชื่อเฉพาะในการศึกษาน้ี มี
รายละเอียดดังน้ี 
 

(1) เปนรูปภาษาท่ีใชอางอิงสิ่งท่ีมีอยูหน่ึงเดียว  กลาวคือ ชื่อเฉพาะกับสิ่งท่ีอางอิงน้ันมี
ความสัมพันธในลักษณะหน่ึงตอหน่ึง  เชน  สมจิตร  เปนชื่อท่ีใชอางถึงบุคคลคนหน่ึง 

(2) สิ่งท่ีรูปภาษาอางถึงอาจเปนสิ่งเดียวหรือกลุมของสิ่งใดๆท่ีมีลักษณะของการรวมกัน
เปนหนวยเดียว (Unit)  เชน คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปนชื่อท่ีใชอางถึงกลุม
คนท่ีรวมกันเปนหนวยเดียวท่ีมีหนาท่ีเฉพาะบางอยาง 

(3) ความหมายของช่ือเฉพาะเปนไปเพื่อการอางถึง  กลาวคือ แมวาชื่อเฉพาะน้ันอาจ
ประกอบดวยคําตางๆท่ีมีความหมาย  ความหมายของชื่อเฉพาะน้ันไมไดมาจากการ
รวมความหมายยอยๆของสวนตางๆ  เชน  ชื่อพรรคไทยรักไทย  แมวาจะประกอบดวย
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คําท่ีมีความหมาย  แตชื่อน้ีจะถูกใชในความหมายของการอางถึงโดยไมสนใจตอ
องคประกอบความหมายยอยท่ีมีในชื่อน้ัน 

 
เมื่อพิจารณาตัวอยางตอไปน้ี  จากเกณฑนิยามท่ีกําหนดใชในการศึกษาน้ี  จะไดผลดังน้ี 
  

"สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม" รูปภาษาน้ีใชสําหรับอางอิงถึงหนวยราชการหนวย
หน่ึง รูปภาษาน้ีหน่ึงรูปภาษากําหนดข้ึนโดยนําไปใชเชื่อมโยงกับสิ่งใดเพียงหน่ึงสิ่ง จึงมี
ความสัมพันธตอกันในลักษณะหน่ึงตอหน่ึง เปนไปตามเกณฑนิยามขอ (1)  และส่ิงท่ีรูป
ภาษาน้ีอางถึงมีลักษณะเปนกลุมคนท่ีมาประกอบกันเปนหนวยเดียวเพื่อวัตถุประสงคใด
วัตถุประสงคหน่ึง จึงเปนตามเกณฑนิยามขอ (2)  สุดทายรูปภาษาน้ีไมไดนําไปใชในเชิง
ความหมายวาทําการปฏิรูปท่ีดินสําหรับดานการเกษตรซึ่งจะเปนลักษณะท่ีมีการอาศัย
ความหมายขององคประกอบยอยมารวมกัน จึงเปนไปตามเกณฑนิยามขอ (3) รูปภาษาน้ี
จึงเปนชื่อเฉพาะท่ีนํามาศึกษาหาบริบทบงบอก 
แต    "สํานักงานจัดหางาน" รูปภาษาน้ีสามารถใชอางถึงองคกรเอกชนท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับ
การจัดหางานใดๆก็ได ซึ่งองคกรเอกชนลักษณะนี้มีเปนจํานวนมาก รูปภาษาน้ีหน่ึงรูป
ภาษาถูกใชกับองคกรเอกชนมากกวาหน่ึงองคกร จึงไมใชความสัมพันธแบบหนึ่งตอหน่ึง 
(เกณฑนิยามขอ 1)  รูปภาษาน้ีจึงไมใชชื่อเฉพาะ 
         "หนังสือพิมพดิ เอเชี่ยน วอลลสตรีท" รูปภาษาน้ีนํามาใชสําหรับอางอิงถึง
เคร่ืองหมายการคา ซึ่งเคร่ืองหมายการคาจะมีลักษณะของการจดลิขสิทธิ์ จึงเปนชื่อใช
เรียกเฉพาะสินคาน้ันอยางเดียวไมสามารถนําไปใชเรียกสินคาอ่ืนได รูปภาษาน้ีจึงมี
ความสัมพันธกับสิ่งท่ีอางอิงในลักษณะหน่ึงตอหน่ึง เปนไปตามเกณฑนิยามขอ (1)   แต
เมื่อพิจารณาในมุมมองของสิ่งท่ีรูปภาษาน้ีอางถึง จะพบวาเปนสิ่งของจํานวนมากท่ีมี
ลักษณะเหมือนกันแตไมมีการรวมกันเปนหน่ึงหนวย จึงไมเปนไปตามเกณฑนิยามขอ (2) 
แมวาในการใชภาษาโดยท่ัวไปอาจมีผูใชภาษาตัดสินวารูปภาษาน้ีเปนชื่อเฉพาะ แต
สําหรับวิทยานิพนธฉบับน้ีจะไมนํารูปภาษาน้ีมาศึกษา เน่ืองจากไมเปนไปตามเกณฑ
นิยามขอ (2)  นอกจากตัวอยางน้ีแลว ชื่อรถยนตร เชน โตโยตา ฮอนดา ก็มีลักษณะน้ี
เชนกัน ไมไดถูกใชอางถึงสิ่งท่ีมีหน่ึงเดียวหรือเปนหนวยเดียว  จึงไมจัดเปนชื่อเฉพาะใน
การศึกษาน้ี  
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3.2 แนวทางการกํากับชื่อเฉพาะของ TEI 

ในหัวขอน้ีจะเร่ิมตนจากการกลาวแนะนําเก่ียวกับการกํากับขอมูลภาษาใน
คลังขอมูลภาษาโดยยอเปนหัวขอท่ี 3.2.1 หลังจากน้ันจะกลาวถึงแนวทางการกํากับชื่อเฉพาะตาม
มาตรฐานของ TEI (Text Encoding Initiative) เปนหัวขอท่ี 3.2.2 ดังน้ีคือ 

3.2.1 การกํากับขอมูลในคลังขอมูลภาษา 

โดยพื้นฐานของการสรางคลังขอมูลภาษาน้ัน จะไดคลังขอมูลในลักษณะท่ี
ประกอบดวยขอความเพียงอยางเดียว (plain text) ซึ่งแตกตางกับขอความท่ีปรากฏในแฟมขอมูล
จากโปรแกรมประมวลผลคํา (word processor) ท่ีจะมีการกํากับรหัสพิเศษเพื่อใชในการ
จัดรูปแบบ (format) แทรกอยูดวย (วิโรจน อรุณมานะกุล, 2545 : 143) เชน การขีดเสนใตใหกับ
ขอความท่ีตองการเนน สามารถเกิดข้ึนไดโดยอาศัยการกํากับดวยรหัสพิเศษน้ี ดังน้ันในการท่ีจะนํา
คลังขอมูลภาษาที่ประกอบดวยขอความเพียงอยางเดียวมาใชประโยชนในการศึกษาภาษาเฉพาะ
เร่ืองดังเชนการศึกษาภาษาในวิทยานิพนธฉบับน้ี จึงตองมีการกํากับขอมูลภาษาสวนท่ีจะ
ทําการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนการกํากับรหัสพิเศษเขาไปในขอความท่ีมิใชเพื่อใหเกิดผลในการ
จัดรูปแบบแตเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหภาษาตามวัตถุประสงคท่ีจะทําการศึกษา 

การกํากับขอมูลในท่ีน้ี จึงหมายถึงการใสขอมูลอ่ืนเขาไปในขอความท่ีปรากฏใน
คลังขอมูลเพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหภาษาตามวัตถุประสงค โดยตัวขอมูลท่ีใสเพิ่มเขาไปน้ี
จะมีลักษณะเฉพาะตัวท้ังเร่ืองรูปแบบและความหมายท่ีแตกตางจากตัวขอความในคลังขอมูลและ
มีคุณสมบัติของการเปนภาษาๆหน่ึงเรียกวาเปนภาษาสําหรับกํากับขอมูล (markup language) 
ซึ่งในปจจุบันมีการวางแนวทางการกํากับขอมูลท่ีเปนมาตรฐานไวคือ แนวทางการกํากับขอมูล
ภาษาของ TEI  โดยองคประกอบสําคัญท่ีใชสําหรับกํากับขอมูลคือ หนวยกํากับขอมูลท่ี
ประกอบดวยแท็ก (Tag) ท่ีใชเคร่ืองหมาย <�> และมีรูปแบบเปนแท็กเปดและแท็กปดกํากับ
ขอบเขตของขอมูลภาษาที่ตองการกํากับตามน้ีคือ 
 
 
 
นอกจากน้ีภายในแท็กเปดอาจประกอบดวยคุณสมบัติ (Attribute) ท่ีใชสําหรับแสดงใหเห็น 
คุณสมบัติของขอมูลภาษาหนวยน้ัน ดังจะเห็นตัวอยางของรูปแบบการกํากับขอมูลดวยแท็กและ
การกําหนดคุณสมบัติในสวนถัดไปท่ีจะไดกลาวถึงแนวทางการกํากับชื่อเฉพาะของ TEI 

<ชื่อแท็ก>ขอมูลภาษาหนวยใดๆ</ชื่อแท็ก> 
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3.2.2 แนวทางการกํากับชื่อเฉพาะของ TEI 

รายการแท็กท่ีเก่ียวของกับการใชกํากับชื่อเฉพาะตามแนวทางของ TEI ไดมีการ
กลาวไวในรายงานของ TEI อยางละเอียด ซึ่งสรุปได 2 แนวทางหลักคือ วิธีการกํากับขอมูลใน
ลักษณะท่ีไมตองการรายละเอียด และวิธีการกํากับขอมูลในลักษณะที่ตองการวิเคราะหอยาง
ละเอียดถึงสวนประกอบตางๆหรือโครงสรางภายในของช่ือเฉพาะ (บทท่ี 6 หัวขอท่ี 6.4.1 
Referring Strings และบทท่ี 20 Names and Dates) 

วิธีการกํากับขอมูลในลักษณะท่ีไมตองการรายละเอียด เปนการกํากับขอมูลอยาง
งายๆโดยประกอบดวยหนวยกํากับขอมูล (element) หลัก 2 หนวยคือ <rs> และ <name> เพื่อใช
ระบุวารูปภาษาน้ันเปนรูปภาษาเพื่อการอางถึง (referring strings) โดยรูปภาษาเพื่อการอางถึงน้ี
หมายถึง วลีท่ีอางถึงคน (person) สถานท่ี (place) วัตถุ (object) และอ่ืนๆ ซึ่งอาจประกอบดวย
ชื่อเฉพาะเพียงอยางเดียว เชน เชน "Mr.Bennet" หรือประกอบดวยคํานามท่ัวไปและชื่อเฉพาะ เชน 
"His Excellency the Life President, Ngwazi Dr H. Kamuzu Banda" หรือประกอบดวยรูป
ภาษาชนิดอ่ืนๆ เชน "his lady" หนวยกํากับ<rs>สามารถใชกํากับรูปภาษาเพื่อการอางถึงใน
ลักษณะใดๆก็ได ในขณะท่ีหนวยกํากับ<name>จะใชกํากับกรณีรูปภาษาเพื่อการอางถึงท่ีเปนชื่อ
เฉพาะเพียงอยางเดียว โดยชื่อเฉพาะน้ันอาจอยูในลักษณะคํานามหรือนามวลี (proper noun or 
noun phrase) ก็ได ดังเชนตัวอยาง 1 และตัวอยาง 2 
 
ตัวอยาง 1 My dear <rs type=person>Mr. Bennet</rs>, 

said  <rs type=person>his lady</rs> to him one day, 
have you heard that <rs type=place>Netherfield Park</rs> 
is let at last? 
 

ตัวอยาง 2  My dear <name type=person>Mr. Bennet</name>,  
said  <rs type=person>his lady</rs> to him one day, 
have you heard that <name type=place>Netherfield Park</name> 
Is let at last? 
 

นอกจากหนวยกํากับ<name>อาจถูกใชในลักษณะท่ีมีความหมายเหมือนหนวยกํากับ<rs>แลวยัง
สามารถใชซอนอยูในหนวยกํากับ<rs> ถารูปภาษาเพื่อการอางถึงน้ันประกอบดวยคํานามท่ัวไป 
(common noun) และชื่อเฉพาะ (proper name) ผสมกันตามตัวอยางตอไปน้ี 
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<rs>His Excellency the Life President,  
<name>Ngwazi Dr H. Kamuzu Banda</name></rs> 

 
และภายในหนวยกํากับขอมูลท้ังสองสามารถท่ีจะกําหนดคุณสมบัติ (Attributes) ใหกับหนวย
กํากับดวยคุณสมบัติสามคุณสมบัติตอไปน้ีคือ 

type ใชบงชี้ชนิดของสิ่งท่ีถูกอางถึงใหมีความเฉพาะมากขึ้น คาของคุณสมบัติ (value) 
อาจเปน "person"  "place"  "ship" และอ่ืนๆ 
ในตัวอยาง 1 และตัวอยาง 2 คุณสมบัติของหนวยกํากับ<rs>หรือ<name>คือ 
type=person และ type=place 

 
key เปนตัวบงชี้ท่ีตางกันสําหรับสิ่งท่ีชื่อน้ันอางถึง เชน database record key 

คุณสมบัติ key อาจมีประโยชนในแงของการรวบรวมรูปภาษาอางอิงท่ีอางถึงสิ่งท่ี
มีลักษณะเหมือนใหมาอยูดวยกันหรือในแงการกระจายของตําแหนงท่ีปรากฏของ
รูปภาษาน้ันตลอดเอกสาร ดังตัวอยางตอไปน้ีคือ 

 
My dear <rs type="person" key="BENM1">Mr. Bennet</rs>,  
said <rs type="person" key="BENM2">his lady</rs> to him one day,  
have you heard that <rs type="place" key="NETP1">Netherfield Park</rs>is let 
at last? 

 
reg แสดงรูปแบบปกติ (normalized or regularized form) ของช่ือ 

คุณสมบัติ reg (regularization) กําหนดข้ึนเพื่อเปนวิธีในการกํากับรูปมาตรฐาน 
(standard form) ของรูปภาษาเพื่อการอางถึง (referring strings) ดังท่ีแสดงไว
ขางลางน้ี  

 
<name type="person" key="WADLM1" reg="de la Mare, Walter"> 
Walter de la Mare</name> was born at 
<name key="Ch1" type="place">Charlton</name>, in 
<name key="KT1" type="county">Kent</name>, in 1873. 

 

สําหรับวิธีการกํากับขอมูลอีกแนวทางหน่ึงเปนวิธีการกํากับขอมูลในลักษณะที่ 
ซับซอน ซึ่งเหมาะสําหรับการกํากับขอมูลท่ีตองการวิเคราะหอยางละเอียดถึงสวนประกอบตางๆ
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หรือโครงสรางภายในของชื่อเฉพาะ แนวทางการกํากับอยางละเอียดน้ีกลาวไวในรายงาน TEI 
บทท่ี 20 โดยกลาวถึงหนวยกํากับขอมูล (element) อยางละเอียดท่ีกําหนดข้ึนสําหรับกํากับชื่อ
เฉพาะแตละประเภทแบงแยกเปนแตละชุดอยางชัดเจน ซึ่งในแตละชุดหนวยกํากับจะมีวิธีการ
กํากับเปนไปในแนวทางเดียวกัน ผู วิจัยจึงนําแนวทางวิธีการกํากับชื่อเฉพาะมากลาวไวใน 
วิทยานิพนธเพียงสองประเภทคือ ชื่อคนและช่ือสถานท่ี เพื่อเปนการแสดงใหเห็นภาพตัวอยางการ
กํากับชื่อเฉพาะไปถึงระดับองคประกอบหรือโครงสรางภายในชื่อเฉพาะ 

(1) การกํากับชื่อคน (personal names) 
 หนวยกํากับสําหรับชื่อคนประกอบดวยชุดแท็กตางๆดังน้ี 
 <persName> สําหรับกํากับชื่อเฉพาะทั้ง ท่ี เปนคํานามและวลี ท่ีอางถึงคน  ซึ่งอาจ 

ประกอบดวยสวนประกอบตางๆคือ ชื่อ (forename) นามสกุล (surname) 
คํานําหนาชื่อ (honorific) สวนประกอบเพิ่มเติมของชื่อ (added name) 
และอ่ืนๆ 

 <surname> สําหรับกํากับสวนประกอบของช่ือคนท่ีแสดงถึงนามสกุล (family name or 
inherited name) 

 <foreName> สําหรับกํากับสวนประกอบของชื่อคนท่ีแสดงถึงชื่อ (forename, given or 
baptismal name) 

 <roleName> สําหรับกํากับสวนประกอบของช่ือท่ีบงชี้วาผูท่ีชื่ออางถึงมีบทบาท (role) 
หรือตําแหนง (position) ท่ีเฉพาะ เชน official titles,  rank  

 <addName> สําหรับกํากับสวนประกอบเพิ่มเติมของชื่อ เชน ชื่อเลน ฉายา ชื่อปลอม 
หรือวลีใดๆท่ีบรรยายอยูในชื่อคน 

 <nameLink> สําหรับกํากับตัวเชื่อมโยง (connecting phrase or link) ท่ีใชอยูภายในชื่อ
แตไมถือวาเปนสวนหน่ึงของชื่อ เชน "van der"   "of" 

 <genName> สําหรับกํากับสวนประกอบของชื่อท่ีใชในการบงชี้ถึงขอมูลเก่ียวกับชั้นอายุ 
(generation) เชน "Junior"  หรือตัวเลขท่ีใชในชื่อของกษัตริย 

 
สําหรับคุณสมบัติ (Attributes) ของหนวยตางๆในชุดน้ี   TEI ไดกําหนดคุณสมบัติรวม (share 
attributes) สําหรับใชกับทุกหนวยกํากับ แตอาจมีรายละเอียดปลีกยอยบางสวนท่ีแตกตางไปใน
บางหนวย โดยกลาวสรุปไดดังน้ี 
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<persName>   ประกอบดวยคุณสมบัติตอไปน้ี 
type     อธิบายเก่ียวกับชื่อคนใหสมบูรณมากขึ้นโดยใชรายการคําหรือวลีแบบ 

ปลายเปด ซึ่งจะชวยบงชี้การนํารูปภาษาไปใชประโยชน (function) ได 
เชน "married name"  "maiden name"  "pen name"  "religious name" 
เปนตน 
คาของคุณสมบัติ (value)   คําหรือวลีใดๆ 

key เปนตัวบงชี้ท่ีตางกันสําหรับสิ่งท่ีชื่อน้ันอางถึง เชน database record key 
คุณสมบัติ key อาจมีประโยชนในแงของการรวบรวมรูปภาษาอางอิงท่ี
อางถึงสิ่งท่ีมีลักษณะเหมือนใหมาอยูดวยกันหรือในแงการกระจายของ
ตําแหนงท่ีปรากฏของรูปภาษาน้ันตลอดเอกสาร 

reg แสดงรูปแบบปกติ (normalized or regularized form) ของช่ือ 
 
<surname>, <foreName>, <roleName>, <addName>, <nameLink> และ 
<genName> ประกอบดวยคุณสมบัติซึ่งเปนคุณสมบัติรวมของทุกหนวยดังน้ีคือ 

type ใหขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงเพื่อใชจัดหมวดหมูสวนประกอบ 
key เปนตัวบงชี้ท่ีตางกันสําหรับสิ่งท่ีชื่อน้ันอางถึง เชน database record key 

คุณสมบัติ key อาจมีประโยชนในแงของการรวบรวมรูปภาษาอางอิงท่ี
อางถึงสิ่งท่ีมีลักษณะเหมือนใหมาอยูดวยกันหรือในแงการกระจายของ
ตําแหนงท่ีปรากฏของรูปภาษาน้ันตลอดเอกสาร 

reg แสดงรูปแบบปกติ (normalized or regularized form) ของช่ือ 
full บงชี้การปรากฏ 

คามาตรฐานของคุณสมบัติ (legal value) คือ 
yes สวนประกอบของช่ือเขียนรูปเต็ม 
abb สวนประกอบของช่ือ ปรากฏในรูปตัวยอ 
init  สวนประกอบของช่ือ ปรากฏเพียงสวนเร่ิมตน 

sort ระบุลําดับขององคประกอบของชื่อโดยเรียงลําดับตามความสัมพันธกับ
องคประกอบอ่ืนในชื่อคนน้ัน 

 
ในสวนถัดไปจะยกตัวอยางบางสวนจากรายงานของ TEI มาแสดงใหเห็นลักษณะการกํากับชื่อ
เฉพาะท่ีวิเคราะหกํากับสวนประกอบตางๆภายในชื่อเฉพาะอยางละเอียด 
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<persName key="DUDO1">  
      <roleName   type="honorific"   full="abb">Mme</roleName> 
      <nameLink>de la</nameLink> 
      <surname>Rochefoucault</surname> 

</persName> 
 

<persName key="EGBR1">      
      <roleName type="office">Governor</roleName> 
      <foreName sort="2">Edmund</foreName> 
      <foreName reg="Gerald"   full="init"   sort="3">G</foreName>. 
      <addName type="nick">Jerry</addName> 
      <addName type="epithet">Moonbeam</addName> 
      <surname sort="1">Brown</surname> 
      <genName full="abb">Jr</genName>.  

</persName> 
 
(2) ชื่อสถานท่ี (place names) 
ในกรณีของช่ือสถานท่ี TEI ไดพิจารณาจําแนกชื่อสถานท่ีออกเปน 3 ลักษณะและกําหนดชุด
แท็กสําหรับการกํากับรายละเอียดตางๆของช่ือสถานท่ีแตละลักษณะไว โดยชื่อสถานท่ีท้ัง 3 
ลักษณะไดแก 
(2.1) Geo-political Place Names คือชื่อสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับเขตการปกครอง มักมีการ

เรียงลําดับตามขนาดหรือความสําคัญทางการปกครองโดยเรียงแบบนอยไปหามาก 
(ascending) 

(2.2) Geographic Names คือชื่อสถานที่ท่ีถูกต้ังข้ึนโดยใชศัพทท่ีแสดงคุณลักษณะทาง
ภูมิศาสตร (geographic features) เชน ภูเขา ทะเลสาบ แมนํ้า 

(2.3) Relative Place Names คือชื่อสถานท่ีท่ีระบุโดยการอางอิงถึงอีกสถานท่ีหน่ึง 
ตัวอยางเชน �10 miles northeast of Paris� หรือ �near the top of Mount Sinai� 

 สําหรับชุดแท็กท่ีใชกํากับชื่อสถานท่ีและองคประกอบยอยภายในโครงสรางของชื่อสถานท่ีจะ
กลาวสรุปดังน้ีคือ 
 
หนวยกํากับรวม <placeName> สําหรับกํากับชื่อสถานท่ีท่ีใชแทนสถานท่ีเพียงท่ีเดียว 
ของช่ือสถานท่ี  (absolute place name) หรือชื่อสถานท่ีท่ีอางถึงโดยอิงกับ 
ท้ัง 3 กลุม  ท่ีอีกท่ีหน่ึง (relative place name) 
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Geo-political <settlement> สําหรับกํากับชื่อสถานท่ีท่ีมีการต้ังถ่ินฐาน เชน หมูบาน 
Place Names   (village)   เมือง (town)   เมืองสําคัญ (city)  
 <region> สําหรับกํากับหนวยบริหารการปกครอง (administrative 
  unit) ซึ่งเปนเขตปกครองที่มีขนาดใหญกวาหรือสําคัญกวา 
  ชื่อสถานท่ีท่ีมีลักษณะการต้ังถ่ินฐาน (settlement) แตมี 
  ขนาดเล็กกวาหรือมีความสําคัญนอยกวาชื่อสถานท่ีท่ี 
  หมายถึงประเทศ (country) ตัวอยางของหนวยน้ีดังเชน  
  จังหวัดหรือมณฑล (county)  รัฐ (state) 
 <country> สําหรับกํากับสถานท่ีท่ีถือเปนเขตการปกครองของชาติ 
 <bloc> สําหรับกํากับกลุมของสถานท่ีท่ีมีลักษณะตามส่ิงท่ีถูก 
  กํากับดวยหนวยกํากับ <country> 
   
 ตัวอยาง 3 <placeName key="RNY1"> 
        <settlement type="city">Rochester</settlement>, 
        <region type="state">New York</region> 
  </placeName> 
  <placeName key="LSEA1"> 
         <country type="nation">Laos</country>, 
         <bloc type="sub-continent">Southeast Asia</bloc> 
  </placeName> 
   
Geographic <geogName> ชื่อท่ีมีคุณลักษณะทางภูมิศาสตร (geographic feature)  
Names  เชน หุบเขา ใน "Windrush Valley" ภูเขา ใน "Mount Sinai" 
 <geog> สําหรับกํากับสามัญนามท่ีปรากฏอยู ซึ่งเปนตัวชี้แสดงถึง 
  คุณลักษณะทางภูมิศาสตรบางอยาง เชน หุบเขา ภูเขา 
  
 ตัวอยาง 4 <geogName key="MIRI1" type="river"> 
            <name>Mississippi</name> 
            <geog>River</geog> 
  </geogName> 
 
Relative แท็กตางๆสําหรับกํากับชื่อสถานท่ีท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน เปนแท็กท่ีใชกํากับชื่อ
Place Names สถานท่ีท่ีใชอางถึงสถานท่ีเพียงท่ีเดียว (absolute place name) ซึ่งการระบุถึง
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 สถานท่ีอาจระบุในรูปของการอางอิงสถานที่น้ันกับอีกสถานท่ีหน่ึง (relative 
 place name) ตัวอยางเชน �10 miles northeast of Paris� หรือ �near the top 
 of Mount Sinai� ซึ่งการระบุสถานท่ีในลักษณะเชื่อมโยงน้ีจะประกอบดวย 
  ชื่อสถานท่ี (place name) ซึ่งทําหนาท่ีเปนตัวใหอิง (referent) เชน "Paris" 
 "Mount Sinai" 
  คําหรือวลีท่ีแสดงใหเห็นถึงตําแหนงของสถานท่ีน้ันโดยอางอิงกับตัวใหอิง  
 เชน  "the top of"  "north of" 
  ระยะทาง (distance) อาจมีการระบุถึงระยะทางระหวางสถานท่ีใหอิงกับ 
 สถานท่ีท่ีตองการกลาวถึง  โดยสามารถระบุระยะทางโดยประมาณได  
 เชน "10 miles"  "near" 
 
 การกํากับองคประกอบของชื่อสถานท่ีในลักษณะน้ี สามารถใชหนวยตอไปน้ี 
 <distance> ใชระบุถึงระยะทาง 
 <offset> ใชแสดงถึงทิศทาง 
 
 ตัวอยาง 5 <placeName key="NEPA1"> 
   <distance>10 miles</distance> 
   <offset>north of</offset> 
   <settlement type="city">Paris</settlement> 
  </placeName> 
 
จากตัวอยาง 3-5 จะเห็นไดวาการกํากับชื่อสถานท่ีจะมีการกําหนดคุณสมบัติเชนกัน ซึ่งเปน 
คุณสมบัติรวมของทุกหนวยอันไดแก 

type ใหขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงเพื่อใชจัดหมวดหมูของสวนประกอบ 
key เปนตัวบงชี้ท่ีตางกันสําหรับสิ่งท่ีชื่อน้ันอางถึง เชน database record key 

คุณสมบัติ key อาจมีประโยชนในแงของการรวบรวมรูปภาษาอางอิงท่ีอางถึงสิ่งท่ี
มีลักษณะเหมือนใหมาอยูดวยกันหรือในแงการกระจายของตําแหนงท่ีปรากฏของ
รูปภาษาน้ันตลอดเอกสาร 

reg แสดงรูปแบบปกติ (normalized or regularized form) ของช่ือ 
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full บงชี้การปรากฏ 
คามาตรฐานของคุณสมบัติ (legal value) คือ 

yes สวนประกอบของช่ือเขียนรูปเต็ม 
abb สวนประกอบของช่ือ ปรากฏในรูปตัวยอ 
init  สวนประกอบของช่ือ ปรากฏเพียงสวนเร่ิมตน 
 

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามแนวทางการกํากับชื่อเฉพาะของ TEI ถาไมคํานึงถึงการ
กํากับสวนประกอบภายในของชื่อเฉพาะ ตัวแท็ก<persName>มีความหมายเหมือนกับ<name 
type="person"> หรือ<placeName>มีความหมายเหมือนกับ<name type="place"> ยกเวนแต
วาคุณสมบัติ type ของ <persName> และ <placeName> จะมีความสามารถในการแบง
ออกเปนประเภทยอยไปไดอีก ตัวอยางเชน <persName>คุณสมบัติ type จะระบุชื่อคนน้ันวาเปน
ประเภท "married"   "maiden"   "pen"   "pseudo" หรือ "religious" 
 

โดยสรุปแลว ในวิทยานิพนธฉบับน้ีจะกํากับชื่อเฉพาะท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ
นิยามท่ีกําหนดและนําแนวทางการกํากับชื่อเฉพาะของ TEI มาใช  โดยการใชแท็ก <rs> และ 
<name> (ดูหัวขอ 4.1.3.1.2) สวนแท็กสําหรับกํากับบริบทบงบอกน้ันไดนําเกณฑการกํากับขอมูล
ของ TEI มาประยุกตใช (ดูหัวขอ 4.1.3.2) ซึ่งนอกจากการใชแท็กสําหรับกํากับชื่อเฉพาะและขอมูล
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาบริบทบงบอกแลว ยังมีการใชแท็กสําหรับกํากับขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
โครงสรางของคลังขอมูล เชน แหลงท่ีมาของขอมูลภาษาที่รวบรวมมาสรางเปนคลังขอมูล ซึ่งผูวิจัย
ประยุกตมาจากแนวทางของ TEI เชนกัน โดยรายละเอียดของแท็กท่ีใชกํากับขอมูลจะกลาวไวใน
บทถัดไปคือบทท่ี 4 



บทท่ี 4 

การจัดสรางคลังขอมูลและการวิเคราะหบริบทบงบอก 

ในบทนี้เปนเน้ือหาเก่ียวกับการดําเนินการวิจัยของข้ันตอนหลักสองขั้นตอน คือ 
การจัดสรางคลังขอมูลภาษาและการวิเคราะหหาบริบทบงบอกชื่อเฉพาะจากคลังขอมูล โดยจะ
กลาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรางคลังขอมูลไวในหัวขอท่ี 4.1 และรายละเอียดเก่ียวกับการ
วิเคราะหบริบทบงบอกในหัวขอท่ี 4.2 ซึ่งลําดับข้ันตอนตางๆของวิธีดําเนินการวิจัยในการจัดสราง
คลังขอมูล และการวิเคราะหหาบริบทบงบอก สามารถสรุปเปนภาพรวมดังแผนภาพท่ีปรากฏในรูป
ท่ี 4-1 

4.1 การจัดสรางคลังขอมูลภาษา 

เน่ืองจากการศึกษาบริบทบงบอกชื่อเฉพาะในภาษาไทยของวิทยานิพนธน้ี มี 
เปาหมายจะศึกษาหาขอสรุปทางภาษาท่ีสามารถใชเปนความรูทางภาษาสําหรับการพัฒนางาน
ดานภาษาศาสตรคอมพิวเตอรหรือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ซึ่งในยุคปจจุ บันให
ความสําคัญกับการประมวลผลขอมูลภาษาที่เกิดข้ึนจริงในการใชภาษา ดังน้ันวิทยานิพนธฉบับน้ี
จึงศึกษาปรากฏการณทางภาษาของชื่อเฉพาะท่ีสามารถเปนบริบทบงบอกจากขอมูลภาษาท่ี
เกิดข้ึนจริง ซึ่งก็คือ คลังขอมูลภาษา โดยคลังขอมูลภาษาท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนคลังขอมูล
ภาษาท่ีผูวิจัยจัดสรางข้ึนเพื่อการศึกษาบริบทบงบอกโดยเฉพาะ คลังขอมูลท่ีจัดสรางข้ึนน้ีเปน
คลังขอมูลประเภทท่ีมีการกํากับขอมูล (annotated corpus) กลาวคือ เปนคลังขอมูลท่ี
ประกอบดวยขอความภาษาไทยและมีการกํากับขอมูลสวนท่ีเปนชื่อเฉพาะรวมท้ังมีการกํากับรูป
ภาษาอ่ืนนอกเหนือจากชื่อเฉพาะเพื่อสนับสนุนการวิเคราะหเก่ียวกับบริบทบงบอก  
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ออกแบบโครงสรางขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูล เว็บไซตน.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ
เว็บไซตนิตยสารสกุลไทย 

แปลงขอมูลใหเปน 
รูปแบบที่มีแตขอความ 

โปรแกรม Dehtml 

กํากับขอมูล
เกณฑนิยาม (definitional criteria) มโนทัศนช่ือเฉพาะ

ชุดแท็ก ประกอบดวย
(1) สําหรับกํากับช่ือเฉพาะ 
(2) สําหรับกํากับรูปภาษาอ่ืน 
เพ่ือการวิเคราะหบริบทบงบอก 

(3) สําหรับกํากับเคาโครงของขอมูล
ในคลังขอมูล

แนวทางการกํากับ
ขอมูลภาษาของ TEI 

คลังขอมูลภาษา 

วิเคราะหหาบริบทบงบอก 

โปรแกรม
Cu Thai Concordance วิเคราะหรายการขอมูล 

กํากับขอมูลเพ่ิมเติม แท็ก 
(Tags)

วิเคราะหผลเฉพาะอยาง
โดยเขียนโปรแกรมภาษา Perl

โปรแกรมภาษา Perl 

วิเคราะหจากขอความ
ในคลังขอมูลโดยตรง

บริบทบงบอก 
ช่ือเฉพาะในภาษาไทย 

รูปท่ี 4-1 กระบวนการข้ันตอนจัดสรางคลังขอมูลและวิเคราะหบริบทบงบอกถึงชื่อเฉพาะ

จัด
เตรี
ยม
ขอ
มูล

 
วิเค
ราะ
หแ
ละ
กาํ
กับ
ขอ
มูล

 
กา
รจดั
สร
างค
ลัง
ขอ
มูล

 
วิเค
ราะ
หบ
ริบ
ทบ
งบ
อก
ชื่อ
เฉพ
าะ
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สําหรับวิธีดําเนินการจัดสรางคลังขอมูลจะประกอบดวยกระบวนการยอย 2 
กระบวนการคือ การจัดเตรียมขอมูลและการวิเคราะหกํากับขอมูล (ดูรูปท่ี 4-1) ซึ่งกระบวนการ
จัดเตรียมขอมูลจะมีลําดับข้ันตอนดังน้ีคือ ข้ันตอนแรกเปนการออกแบบโครงสรางของขอมูล 
(หัวขอท่ี 4.1.1)  ข้ันตอนถัดมาเปนการเก็บรวบรวมขอมูลตามโครงสรางท่ีไดออกแบบไวแลวทํา
การแปลงขอมูลใหมีสภาพเปนขอความเพียงอยางเดียว (หัวขอท่ี 4.1.2)  สําหรับกระบวนการ
วิเคราะหและกํากับขอมูล (หัวขอท่ี 4.1.3) จะประกอบดวยการกํากับขอมูลสามสวนคือ สวนท่ีหน่ึง
เปนการกํากับชื่อเฉพาะ (หัวขอท่ี 4.1.3.1) ในข้ันตอนของการกํากับชื่อเฉพาะน้ี จะกลาวถึงวิธีการ
วิเคราะหหารูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะตามเกณฑนิยาม (หัวขอยอยท่ี 4.1.3.1.1) และกลาวถึงแท็ก
สําหรับการกํากับชื่อเฉพาะ (หัวขอยอยท่ี 4.1.3.1.2)   การกํากับขอมูลสวนท่ีสองเปนการกํากับ
บริบทบงบอก (หัวขอท่ี 4.1.3.2)  และการกํากับขอมูลสวนสุดทายเปนการกํากับเคาโครงของ
ขอมูลในคลังขอมูล (หัวขอท่ี 4.1.3.2 เชนกัน) 

4.1.1 ออกแบบโครงสรางของขอมูล 

ในความเปนจริงน้ัน แหลงขอมูลทางภาษามีความหลากหลายและปรากฏเปน
จํานวนมากมาย การจัดสรางคลังขอมูลภาษาจึงตองมีการกําหนดขอบเขตของขอมูลภาษาที่จะ
รวบรวมเปนคลังขอมูลเพื่อใหตรงกับจุดประสงคของการนําคลังขอมูลไปใชงาน โดยขอบเขตของ
ขอมูลภาษาจะพิจารณาจากจุดประสงคเปนหลัก รวมท้ังควรจะคํานึงถึงปจจัยประการอ่ืนท่ีมีความ
เก่ียวของหรืออาจจะเปนขอจํากัด เชน ขนาดของคลังขอมูลหรือปริมาณของหนวยภาษาเปาหมาย
ท่ีปรากฏในคลังขอมูลซึ่งปจจัยน้ีมีผลตอความนาเชื่อถือในผลการศึกษา  ความสะดวกในการ
เขาถึงขอมูลหรือการเก็บรวบรวมขอมูล เปนตน ผูวิจัยจึงไดออกแบบโครงสรางขอมูลใหมีขอบเขต
ของขอมูลดังน้ีคือ 
 
(1) ขอมูลมีรูปแบบเปนภาษาเขียนท่ีปรากฏบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
(2) เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสในสื่อประเภทหนังสือพิมพและนิตยสารท่ัวไป เน่ืองจากภาษาท่ี
ปรากฏในส่ือท้ังสองประเภทเปนการใชภาษาท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีพบเห็นไดท่ัวไป 

(3) แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสื่อประเภทหนังสือพิมพและนิตยสารท่ัวไป ปรากฏเปนจํานวน
มากบนอินเทอรเน็ต  การพิจารณาเว็บไซตท่ีจะนําขอมูลมาสรางเปนคลังขอมูลจะพิจารณา
จากความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ เปนเว็บไซตท่ีสามารถทําการดาวนโหลด 
(download) ขอมูลคร้ังละฉบับ 
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(4) สัดสวนของขอมูลจากแตละแหลงขอมูลคือ แหลงขอมูลละ 1 ฉบับ เชน หนังสือพิมพรายวัน 
จะนําขอมูลของฉบับวันใดวันหน่ึงมาสรางเปนคลังขอมูล นิตยสารรายเดือนจะนําเฉพาะขอมูล
ของฉบับเดือนใดเดือนหน่ึงมาสรางเปนคลังขอมูล   เปนตน 

(5) จํานวนของแหลงขอมูลท่ีจะนําขอมูลมาสรางคลังขอมูล ไมกําหนดไวตายตัวสามารถเพิ่ม
จํานวนได ข้ึนอยูกับจํานวนชื่อเฉพาะท่ีปรากฏอยูในคลังขอมูล ซึ่งโดยรวมแลวมีจํานวนอยาง
นอย 2,000 ชื่อ  และจํานวนแหลงขอมูลท่ีเปนหนังสือพิมพจะเทากับจํานวนแหลงขอมูลท่ีเปน
นิตยสาร 

4.1.2 เก็บรวบรวมขอมูล 

จากการสํารวจเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดยพิจารณาตามโครงสรางท่ีไดออกแบบไว 
ขอมูลภาษาไทยท่ีไดเก็บรวบรวมมาใชเปนคลังขอมูลในวิทยานิพนธ ไดแก ขอความภาษาไทยท่ี
เผยแพรไวในเว็บไซตของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (http://www.bangkokbiznews.com) และเว็บไซต
ของนิตยสารสกุลไทย (http://www.sakulthai.com) โดยขอมูลของหนังสือพิมพกรุงเพทธุรกิจเปน 
ขอมูลของฉบับวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ลักษณะของเน้ือหาเปนรายงานขาว บทความ และ
คอลัมน สวนขอมูลของนิตยสารสกุลไทยซึ่งเปนนิตยสารรายสัปดาหไดนําขอมูลจากฉบับท่ี 2511 
ประจําวันอังคารท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เน้ือหาสวนท่ีไดเผยแพรอยูในเว็บไซตประกอบดวย 
บทความ สารคดี คอลัมน และบทสัมภาษณ  ในการรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตท้ังสองผูวิจัยไดใช
เคร่ืองมือตัวหน่ึงในการรวบรวมคือ โปรแกรม WinHTTrack Website Copier (พัฒนาโดย Roche 
and Other Contributors, 1998-2002) 

ขอมูลท่ีเก็บรวมรวมมาไดเปนขอมูลท่ีประกอบดวย HTML tag ซึ่งไมสามารถ
กํากับชื่อเฉพาะได จึงทําการแปลงใหมีสภาพเปนขอความเพียงอยางเดียว (plain text) โดยใช
โปรแกรมแปลงขอมูลท่ีชื่อวา  โปรแกรม  Dehtml (พัฒนาโดย Wirote Aroonmanakun: 
Department of Linguistics, Chulalongkorn University) ผลลัพธท่ีไดเปนแฟมขอมูลท่ี
ประกอบดวยขอความเพียงอยางเดียว เปนขอความตอเน่ืองเหมือนกับท่ีปรากฏในเว็บไซตและผูวิจัย
ยังคงขอความและเครื่องหมายใดๆภายในขอความตอเน่ืองโดยไมทําการเปลี่ยนแปลงแลวจัดเก็บ
เปนคลังขอมูล เพื่อทําการวิเคราะหกํากับขอมูลเปนข้ันตอนถัดไป  

4.1.3 กํากับขอมูล 

การกํากับขอมูลภาษาในวิทยานิพนธน้ีหมายถึง การใสขอมูลทางภาษาศาสตร
บางอยางเพิ่มเขาไปในคลังขอมูลภาษาท่ีประกอบดวยขอความภาษาไทย เพื่อประโยชนใน
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การศึกษาหาบริบทบงบอกชื่อเฉพาะ ขอมูลท่ีกํากับเพิ่มเขาไปในคลังขอมูลคือ การระบุรูปภาษาท่ี
เปนชื่อเฉพาะ  การระบุรูปภาษาเพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะหบริบทบงบอก โดยใชสัญลักษณท่ี
เรียกวา แท็ก (Tag) เปนสิ่งแสดงถึงขอมูลดังกลาว ซึ่งวิธีการกํากับขอมูลโดยใชแท็กเปนไปตาม
แนวทางการกํากับขอมูลภาษาของ TEI (Text Encoding Initiative)  ท่ีไดกลาวรายละเอียดไวใน
บทท่ี 3   สําหรับสวนน้ีจะเปนการกลาวถึงรายละเอียดการกํากับขอมูลภาษาของวิทยานิพนธท่ี
ประยุกตจากแนวการกํากับขอมูลภาษาของ TEI  ไดแก 4.1.3.1 การกํากับชื่อเฉพาะ และ 4.1.3.2 
การกํากับรูปภาษาอ่ืนเพื่อการวิเคราะหบริบทบงบอก 

4.1.3.1 การกํากับชื่อเฉพาะ 

ในกระบวนการกํากับขอมูล ท่ีเปนชื่อเฉพาะน้ันมีประเด็นท่ีเ ก่ียวของกับ
กระบวนการดวยกันสองประการคือ การวิเคราะหหารูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะและชุดแท็ก (Tag 
set) ท่ีใชกํากับชื่อเฉพาะ ซึ่งการพิจารณาถึงรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะจะพิจารณาจากเกณฑนิยาม 
(definitional criteria) และสําหรับชุดแท็กเปนแท็กท่ีมีรูปแบบตามมาตรฐานกํากับขอมูลของ TEI 
โดยจะกลาวถึงประเด็นการวิเคราะหหารูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาในหัวขอท่ี 4.1.3.1.1 และ แท็ก
สําหรับกํากับชื่อเฉพาะในหัวขอท่ี 4.1.3.1.2 

4.1.3.1.1 การวิเคราะหหารูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะ 

เน่ืองจากในภาษาไทยไมมีลักษณะของการกําหนดตัวบงชี้เพื่อใชแสดงวารูป
ภาษาน้ันเปนชื่อเฉพาะ นอกจากน้ีชื่อเฉพาะในภาษาไทยยังไมมีลักษณะโครงสรางทางไวยากรณท่ี
สามารถจะบงบอกไดวารูปภาษาน้ันเปนชื่อเฉพาะ ดังน้ันในการวิเคราะหวาขอมูลสวนใดเปนชื่อ
เฉพาะจึงตองวิเคราะหจากคุณสมบัติเชิงความหมาย กลาวคือ พิจารณาจากคํานิยามหรือ
คําอธิบายของชื่อเฉพาะ ซึ่งในวรรณกรรมตางๆจะมีรายละเอียดบางสวนแตกตางกันและขอบเขต
ของรูปภาษาท่ีจัดวาเปนชื่อเฉพาะก็มีความแตกตางเชนกัน ทําใหเกิดความสับสนในการตัดสินวา
รูปภาษาท่ีวิเคราะหเปนชื่อเฉพาะหรือไมใชชื่อเฉพาะ ดวยสาเหตุดังกลาว จึงไดมีการกําหนด
เกณฑนิยามท่ีจะใชสําหรับการพิจารณาถึงชื่อเฉพาะในการศึกษา โดยเกณฑนิยาม*ท่ีกําหนดเปน
เกณฑนิยามทางดานความหมายท่ีประกอบดวยเกณฑความหมายตอไปน้ี 
 
(1) เปนรูปภาษาท่ีใชอางอิงสิ่ ง ท่ีมีอยูหน่ึงเดียว  กลาวคือ  ชื่อเฉพาะกับสิ่ง ท่ีอางอิงน้ันมี
ความสัมพันธในลักษณะหน่ึงตอหน่ึง 

                                                           
* ดูรายละเอียดในบทที่ 3, หนา 27-29 
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(2) สิ่งท่ีรูปภาษาอางถึงอาจเปนสิ่งเดียวหรือกลุมของสิ่งใดๆท่ีมีลักษณะของการรวมกันเปนหนวย
เดียว (Unit) 

(3) ความหมายของช่ือเฉพาะเปนไปเพื่อการอางถึง กลาวคือ แมวาชื่อเฉพาะน้ันอาจประกอบดวย
คําตางๆท่ีมีความหมาย ความหมายของช่ือเฉพาะน้ันไมไดมาจากการรวมความหมายยอยๆ
ของสวนตางๆ 

 

ในการวิเคราะห โดยใช เกณฑนิยามน้ี  ผู วิจัยจะพิจารณาคุณสมบัติทาง
ความหมายของรูปภาษาท่ีทําการวิเคราะหวาเปนไปตามเกณฑนิยามหรือไมเปนไปตามเกณฑ
นิยาม โดยอาศัยความรูภาษาแม (native intuition) ของผูวิจัย ซึ่งบางรูปภาษาผูวิจัยพิจารณา
ตัดสินไดจากตัวรูปภาษา แตบางรูปภาษาผูวิจัยตองพิจารณาตัดสินจากการประมวลความหมายท่ี
สื่อจากขอความท่ีอยูรอบขางของรูปภาษาน้ัน หรืออาศัยขอความตอเน่ืองท่ีรูปภาษาน้ันปรากฏอยู 
อยางไรก็ตามในการวิเคราะหจะพบวามีรูปภาษาท่ีนาจะเปนชื่อเฉพาะแตไมสามารถวิเคราะหถึง
คุณสมบัติตามเกณฑนิยามอันเน่ืองมาจากขอความตางๆท่ีปรากฏอยูรวมกับรูปภาษาน้ัน ไมแสดง
ความหมายเชิงอางอิงตามเกณฑนิยามอยางชัดเจนท่ีจะทําใหผูวิจัยตัดสินได และรูปภาษาน้ัน
อาจจะปรากฏดวยความถ่ีนอย ปรากฏเพียงครั้งเดียวภายในคลังขอมูล ซึ่งในกรณีน้ีจะวิเคราะหรูป
ภาษาดังกลาวโดยใชขอมูลเพิ่มเติมจากรายการผลลัพธของโปรแกรมคอนคอรแดนซท่ีเผยแพรบน
อินเทอรเน็ตท่ีประมวลผลจากคลังขอมูลภาษาขนาดใหญและประกอบดวยขอมูลภาษาที่เกิดข้ึน
จริงในการใชภาษา (Online Cu Thai Concordance, Aroonmanakun, 1999-2001) รวมท้ัง
วิเคราะหเพิ่มเติมจากขอความตอเน่ืองในเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีสืบคนไดจากบนอินเทอรเน็ต 

4.1.3.1.2 แท็กสําหรับการกํากับชื่อเฉพาะ 

เมื่อทําการวิเคราะหไดรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะตามเกณฑนิยามแลว ข้ันตอนถัด
มาคือการกํากับชื่อเฉพาะท่ีพบดวยหนวยกํากับขอมูลหรือแท็ก ซึ่งชื่อเฉพาะท่ีปรากฏในคลังขอมูล
ปรากฏอยูในสองลักษณะคือ ปรากฏเปนรูปภาษาหน่ึงหนวยท่ีมีคุณสมบัติเปนชื่อเฉพาะตาม
เกณฑนิยาม เชน "ไทย" หรือปรากฏเปนสวนประกอบของรูปภาษาอ่ืนโดยความหมายของท้ังหนวย
อาจเปนชื่อเฉพาะหรือไมเปนชื่อเฉพาะตามเกณฑนิยาม เชน "ธนาคารไทยพาณิชย" เปนชื่อเฉพาะ  
"คนไทย" ขาดคุณสมบัติของการเปนชื่อเฉพาะตามเกณฑนิยาม (ดูรายละเอียดบทท่ี 5) แท็ก
สําหรับกํากับชื่อเฉพาะจึงประกอบดวยแท็กตอไปน้ีคือ 
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<rs> 
 !  ใชกํากับรูปภาษาหน่ึงหนวยท่ีปรากฏชื่อเฉพาะตามเกณฑนิยาม ประกอบดวยคุณสมบัติ 
     (Attribute) ตามน้ีคือ 

type ใชระบุลักษณะการปรากฎของช่ือเฉพาะ โดยมีคาของคุณสมบัติ (value) ตอไปน้ี 
prn สําหรับรูปภาษาท้ังหนวยท่ีเปนชื่อเฉพาะตามเกณฑนิยาม โดยภายในรูป

ภาษาน้ัน อาจปรากฏชื่อเฉพาะรูปอ่ืนเปนองคประกอบหรือไมก็ได 
 ตัวอยางเชน <rs type=prn>ไทย</rs> 
   <rs type=prn>ธนาคารไทยพาณิชย</rs> 
comp สําหรับรูปภาษาท้ังหนวยซึ่งขาดคุณสมบัติของชื่อเฉพาะตามเกณฑ

นิยาม แตมีชื่อเฉพาะปรากฏเปนสวนประกอบหน่ึงภายในรูปภาษาน้ัน 
 ตัวอยางเชน <rs type=comp>คนไทย</rs> 

 
<name> 
 !  ใชกํากับสายอักขระของช่ือเฉพาะภายในรูปภาษาท่ีกํากับดวยแท็ก <rs> 
     ตัวอยางเชน <rs type=prn><name>ไทย</name></rs> 
    <rs type=prn>ธนาคาร<name>ไทยพาณิชย</name></rs> 
 

4.1.3.2 การกํากับบริบทบงบอก 

ในการวิเคราะหบริบทบงบอกชื่อเฉพาะจําเปนตองมีการกํากับรูปภาษาอ่ืน
นอกเหนือจากชื่อเฉพาะ หรือกํากับบริบทบงบอก โดยอาจเปนการกํากับขอมูลเฉพาะบางสวนของ
ขอมูลท้ังหมดท่ีปรากฏในคลังขอมูล ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเด็นตางๆท่ีตองการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลการศึกษาท่ีเปนบริบทบงบอกถึงชื่อเฉพาะ ซึ่งการกํากับขอมูลลักษณะน้ีในระหวางการศึกษา
บริบทบงบอกประกอบดวยประเด็นตางๆท่ีมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกัน ในท่ีน้ีจึงจะกลาวถึง
เพียงบางสวนเพื่อแสดงใหเห็นแนววิธีดําเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี 

บริบทบงบอกถึงชื่อเฉพาะในภาษาไทยบริบทหน่ึงท่ีพบในการศึกษาคือ รูปภาษา
ท่ีปรากฏติดกับชื่อเฉพาะที่จะเรียกวา คําบงบอก สามารถเปนตัวบงบอกถึงชื่อเฉพาะได ใน
การศึกษาบริบทน้ีมีประเด็นยอยท่ีตองวิเคราะหหลายประเด็น เชน สรุปรายการคําบงบอก 
วิเคราะหขีดความสามารถในการบงบอก เปนตน (ดูรายละเอียดบทท่ี 5) การกํากับรูปภาษาท่ีเปน
คําบงบอกจึงเปนเครื่องมือท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการวิเคราะหขอสรุปของบริบทน้ีและแท็กท่ีใช
สําหรับกํากับคําบงบอกคือ <fprn> 
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<fprn> 
 ! ใชกํากับคําบงบอกท่ีปรากฏติดกับชื่อเฉพาะ โดยคําบงบอกน้ีจะตองปรากฏติดกับชื่อเฉพาะ 
    ท่ีตางรูปกันต้ังแตสองรูปภาษาขึ้นไป 
    type ระบุกลุมคําของคําบงบอกแตละคํา 
  ตัวอยางเชน  <fprn type=gr9O>ธนาคาร</f>ไทยพาณิชย 
     <fprn type=gr9O>ธนาคาร</f>ไทยธนาคาร 

นอกจากการกํากับขอมูลเพิ่มโดยกําหนดแท็กเพิ่มเติมแลว  ในบางประเด็นของการศึกษาบริบท 
บงบอก สามารถจะศึกษาโดยการกําหนดคุณสมบัติใหกับแท็กท่ีกําหนดใชอยู ดังกรณีของ
การศึกษาตัวบงบอกระดับปริจเฉท (ดูบทท่ี 5) จะกําหนดคุณสมบัติใหกับแท็ก <name> คือ
คุณสมบัติ key โดยชื่อเฉพาะท่ีมีความสัมพันธกันในระดับปริจเฉทจะมีคาของคุณสมบัติ (value) 
เดียวกันดังตัวอยางในรูปท่ี 4-2 
 
  
 
 
 
 
 
 

การกํากับขอมูลอีกลักษณะหน่ึงนอกเหนือจากการกํากับชื่อเฉพาะและรูปภาษาท่ี
เปนบริบทบงบอกแลว ภายในคลังขอมูลไดทําการกํากับรายละเอียดท่ีเปนเคาโครงของขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการกํากับไวเพื่อใชสําหรับการอางอิงแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิคสหรือการอางอิงเพื่อ
ความสะดวกในขณะทําการวิเคราะห สามารถดูรายการแท็กท่ีใชกํากับเคาโครงขอมูลไดใน
ภาคผนวก ก  และตัวอยางขอมูลในรูปท่ี 4-3 เปนขอมูลในคลังขอมูลของวิทยานิพนธท่ีแสดงให
เห็นภาพรวมของการกํากับขอมูลลักษณะตางๆท่ีไดกลาวผานมาแลว 

เมื่อดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนตางๆดังกลาวมาแลว จะไดคลังขอมูลภาษา
สําหรับวิทยานิพนธฉบับน้ี หลังจากน้ันผูวิจัยจะทําการวิเคราะหบริบทบงบอกชื่อเฉพาะจาก
คลังขอมูลน้ี ซึ่งรายละเอียดจะกลาวถึงในสวนถัดไปคือ หัวขอท่ี 4.2 (ดูรูปท่ี 4-1) 

 

บล. กรุงศรีอยุธยา ประเมินวา จากขาวที่คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการ ไดอนุมัติให บริษัท<name key=11>สหวิริยาสตีล อินดัสตรี</name> ปรับ
ราคาจําหนายเหล็กแผนรีดรอนจากราคาเดิม 11.66 บาทตอกิโลกรัม เปน 13.30 บาทตอกิโลกรัม 
ตามที่บริษัทไดย่ืนขอไป โดยใหมีผลในทางปฏิบัติในทันทีนั้น จะสงผลดีตอแนวโนมการทําธุรกิจของ 
<name key=11>สหวิริยาสตีล</name>ในคร่ึงหลังของปนี้สดใสตอเนื่องจากคร่ึงปแรก� 

รูปท่ี 4-2 ตัวอยางการกํากับคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาบริบทบงบอก 
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<CORPUS1 size=87text> 
<corpusHeader> 
 <eAddress type=www>www.bangkokbiznews.com/2002/08/30/index.html</eAddress> 
 <distributor type=newspaper>The Krungthep turakij web site</distributor> 
 <pubDate>วันศุกรที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ.  2545</pubDate> 
</corpusHeader> 
 
<text1> 
<head>ใตกระแส : เวลา พ้ืนที่ อัตลักษณ : ชุมชนเมืองขอนแกน</head> 
<byline>อรรถจักร  สัตยานุรักษ</byline> 

: 
ชุมชนแออัดใน<rs type=prn><fprn type=gr13PL>เมือง</f><name key=39 type=Place>ขอนแกน</name></rs>ได
เคลื่อนไหวตอสูเพ่ือความเปนธรรมมาเนิ่นนาน ในที่สุดรัฐก็ไดยอมรับวาไดทํางานผิดพลาดและไดคืนสิทธิบนทีด่ินใหแก<rs 
type=comp>ชาวชุมชนบะขาม</rs> 
  : 
</text1> 
  : 
<text10>  
<head>learnning corner</head>   
<div n=1> 
<divhead>บริติช เคานซลิ เปดอบรมภาษาอังกฤษระดับประถม</divhead> 
  : 
</div> 
<div n=2> 
<divhead>สวนสุนนัทาจัดมินิแคมปชวงปดเทอม</divhead> 
  : 
</div> 
  : 
</text10> 
  : 
</CORPUS1> 
 
<CORPUS2 size=12text> 
<corpusHeader> 
 <eAddress type=www>www.sakulthai.com/DsearchdetailbyIssuesql.asp?StIssueID=2511</eAddress> 
 <distributor type=magazine>นิตยสารสกุลไทย-บริษัท อักษรโสภณ จํากัด</distributor> 
  <pubDate>ฉบับที่ 2511 ปที่ 49 ประจําวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2002</pubDate>      
</corpusHeader> 
 
  : 
  : 
</CORPUS2> 

รูปท่ี 4-3 ภาพรวมของการกํากับขอมูลในคลังขอมูลภาษาของวิทยานิพนธ 
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4.2 การวิเคราะหบริบทบงบอก 

กระบวนการศึกษาวิเคราะหถึงบริบทท่ีสามารถบงบอกชื่อเฉพาะจากคลังขอมูล 
จะตองใชวิธีวิเคราะหหลายวิธีการประกอบกัน รวมท้ังวิธีวิเคราะหบางวิธีการจะอาศัยเครื่องมือตัว
อ่ืนนอกเหนือจากคลังขอมูล โดยวิธีวิเคราะหของข้ันตอนการวิเคราะหบริบทบงบอกประกอบดวย 
4 วิธีการหลักคือ วิเคราะหบริบทบงบอกจากขอความตอเน่ืองในคลังขอมูลโดยตรง ถัดมาคือ
วิเคราะหบริบทบงบอกจากผลลัพธท่ีไดจากโปรแกรมคอนคอรแดนซ ตอมาคือกํากับขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อการวิเคราะหบริบทบงบอก และวิเคราะหหาผลเฉพาะอยางโดยเขียนโปรแกรมภาษา Perl ให 
ประมวลผลจากคลังขอมูล ท้ังน้ีในการวิเคราะหบริบทใดบริบทหน่ึงเพื่อหาขอสรุปเก่ียวกับการ 
บงบอกถึงชื่อเฉพาะอาจตองใชวิธีวิเคราะหหลายๆวิธีการประกอบกัน ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกตาง
กันในการวิเคราะหแตละบริบท ดังน้ันในสวนถัดไปจะแสดงใหเห็นแนวทางของกระบวนวิธี
วิเคราะหบริบทบงบอกชื่อเฉพาะโดยการยกตัวอยางข้ันตอนวิธีในการวิเคราะหบริบทอันหน่ึงท่ี
พบวาสามารถเปนบริบทบงบอกถึงชื่อเฉพาะได 

เมื่อจัดสรางคลังขอมูลแลว ข้ันตอนแรกของการวิเคราะหคือวิเคราะหรายการ 
ขอมูลซึ่งเปนผลลัพธจากการใชโปรแกรม CU Thai Concordance ใหประมวลผลจากคลังขอมูล
ของวิทยานิพนธ   รายการขอมูล 1 รายการจะแสดงสวนของขอมูลท่ีเปนชื่อเฉพาะใดๆหน่ึงชื่อ
เฉพาะและมีขอความปรากฏขางเคียงท้ังดานซายและดานขวาของชื่อเฉพาะน้ัน (ดูรูปท่ี 4-4) 
บริบทหน่ึงท่ีพบจากการวิเคราะหชื่อเฉพาะท่ีปรากฏในรายการขอมูลคือ คําท่ีปรากฏติดกับชื่อ
เฉพาะซึ่งจะเรียกวาคําบงบอก คําบงบอกมักปรากฏรวมกับชื่อเฉพาะจึงวิเคราะหวาคําบงบอก
เหลาน้ีนาจะสามารถเปนบริบทบงบอกถึงชื่อเฉพาะได แตในขณะเดียวกันผูวิจัยก็พบวาในรายการ
ขอมูล  คําบงบอกนอกจากจะปรากฏหนาชื่อเฉพาะแลว ยังปรากฏหนาคํานามท่ัวไปดวย เชน 
"นาย" ใน "นายชวน หลีกภัย ผูนําฝายคานและหัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาวถึง�" และ "นาย" 
ใน  "�อดีตนายทหารอังกฤษถูกพอคาของปา�" จึงเกิดประเด็นท่ีตองศึกษาวิเคราะหตอมาคือ คํา
บงบอกแตละคําปรากฏรวมกับชื่อเฉพาะมากนอยเพียงใด หรือกลาวไดวาคําบงบอกแตละคํามีขีด
ความสามารถในการบงบอกถึงชื่อเฉพาะแตกตางกัน จึงตองวิเคราะหถึงขีดความสามารถของคํา
บงบอกแตละคําดวย 

ข้ันตอนถัดมา จึงเปนข้ันตอนการวิจัยเพื่อวิเคราะหเก่ียวกับสองประเด็นคือ สรุป
รายการคําบงบอกตามสมมุติฐานท่ีวาคําบงบอกสามารถเปนตัวบงบอกถึงชื่อเฉพาะ และวิเคราะห
ขีดความสามารถของคําบงบอกแตละคําตามท่ีพบปรากฏการณทางภาษาของคําบงบอกดังท่ี
กลาวมาแลว ซึ่งการวิเคราะหในข้ันตอนน้ีจะตองอาศัยวิธีวิเคราะหอีกลักษณะหน่ึงคือ การกํากับ
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รูปท่ี 4-4 รายการขอมูลท่ีแสดงชื่อเฉพาะพรอมบริบทของโปรแกรม CU Thai Concordance

ขอมูลเพิ่มเติมแลวใชโปรแกรมภาษา Perl เปนตัวชวยประมวลผลใหไดผลการวิเคราะหของท้ังสอง
ประเด็น สาเหตุท่ีตองใชการกํากับขอมูลและโปรแกรมภาษา Perl เขามาเปนเคร่ืองมือชวย
วิเคราะหก็เน่ืองมาจากการศึกษาบริบทบงบอกน้ีเก่ียวของกับการคนหาคําบงบอกและนับจํานวน
ซึ่งชื่อเฉพาะท่ีใชศึกษามีจํานวนมากกวา 2,000 ชื่อและปรากฏกระจายอยูในคลังขอมูล โดย
กระบวนการวิเคราะหจะเร่ิมจากการกํากับคําบงบอกรูปท่ีปรากฏติดกับชื่อเฉพาะตามวิธีการท่ี
กลาวไวในหัวขอท่ี 4.1.3.2 จากน้ันใชโปรแกรมภาษา Perl ประมวลรายการคําบงบอกท้ังหมด
ออกมาและใชรายการคําบงบอกเหลาน้ีเปนแหลงขอมูลใหโปรแกรมนับจํานวนคําบงบอกแตละคํา
โดยนับท่ีปรากฏรวมกับชื่อเฉพาะและนับจํานวนคําบงบอกน้ันท่ีปรากฏในทุกลักษณะไมวาจะ
ปรากฏรวมกับชื่อเฉพาะหรือปรากฏรวมกับรูปภาษาอ่ืน แลวนําผลการนับจํานวนท่ีไดมาวิเคราะห
หาขีดความสามารถของคําบงบอกแตละคําในรูปของเปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากดําเนินการวิเคราะห โดยใชกระบวนการวิเคราะหวิธีการตางๆประกอบ
กันแลว จะไดผลการวิเคราะหเปนบริบทตางๆท่ีสามารถบงบอกถึงชื่อเฉพาะภาษาไทยท่ีกลาวไวใน
บทท่ี 5 



บทท่ี 5 

ช่ือเฉพาะและบริบทบงบอกช่ือเฉพาะ  

ในบทน้ีจะกลาวถึงบริบทตางๆท่ีสามารถเปนตัวบงบอกหรือเปนบริบทบงบอกถึง
ชื่อเฉพาะในภาษาไทย บริบทตางๆศึกษาวิเคราะหจากชื่อเฉพาะในคลังขอมูลของวิทยานิพนธท่ีมี
จํานวน 2,855 ชื่อ เมื่อวิเคราะหชื่อเฉพาะท่ีปรากฏในคลังขอมูลโดยใชเกณฑนิยามพบวาชื่อเฉพาะ
เปนรูปภาษาท่ีมีการปรากฏในลักษณะท่ีแตกตางกันสองลักษณะใหญคือ ปรากฏเปนรูปภาษาหน่ึง
หนวย และปรากฏเปนสวนประกอบของรูปภาษาอ่ืน กลาวคือ ชื่อเฉพาะบางรูปนอกจากจะปรากฏ
เปนหนวยภาษาหน่ึงหนวยท่ีมีคุณสมบัติเปนชื่อเฉพาะตามเกณฑนิยาม เชน "ไทย" แลว  
ยังปรากฏประกอบกับรูปภาษาอ่ืนรวมกันเปนรูปภาษาใหมหน่ึงหนวย โดยความหมายของทั้ง
หนวยรูปภาษาอาจอยูในขอบขายของการเปนชื่อเฉพาะหรือไมก็ได เชน "ธนาคารไทยพาณิชย"    
"คนไทย" เปนตน ในท่ีน้ี "ธนาคารไทยพาณิชย" เปนชื่อเฉพาะ  สวน "คนไทย" ขาดคุณสมบัติของ
การเปนชื่อเฉพาะ  บริบทบงบอกท่ีจะกลาวถึงตอไปจึงเปนบริบทท่ีปรากฏสัมพันธกับรูปภาษาซึ่ง
ท้ังหนวยมีคุณสมบัติเปนชื่อเฉพาะตามเกณฑนิยามของวิทยานิพนธฉบับน้ี โดยชื่อเฉพาะดังกลาว
มีจํานวน 2,547 ชื่อ ซึ่งกอนท่ีจะกลาวถึงบริบทบงบอกท่ีพบในการศึกษา จะไดกลาวถึงลักษณะ
โครงสรางของรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะไวในหัวขอท่ี 5.1 จากน้ันจะเปนรายละเอียดเก่ียวกับบริบท
บงบอกท่ีพบ ไดแก คําท่ีปรากฏติดกับชื่อเฉพาะซึ่งจะกลาวไวในหัวขอท่ี 5.2,  การเวนวรรค 
(Space) ในหัวขอท่ี 5.3, คําบงบอกปรากฏรวมกับการเวนวรรคในหัวขอท่ี 5.4 และตัวบงบอก
ระดับปริจเฉทในหัวขอท่ี 5.5  นอกจากน้ียังมีชื่อเฉพาะท่ีไมปรากฏบริบทบงบอกซึ่งจะกลาวถึงใน
หัวขอท่ี 5.6 สวนชื่อเฉพาะที่ปรากฏเปนสวนประกอบหน่ึงของรูปภาษาซึ่งท้ังหนวยภาษาไมมี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑนิยามท่ีพบเปนจํานวน 308 รูปภาษา จะกลาวรายละเอียดไว
ตางหากในหัวขอท่ี 5.7 

5.1 ลักษณะโครงสรางของรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะ 

ในการวิเคราะหชื่อเฉพาะจากคลังขอมูลพบวา ชื่อเฉพาะมักจะปรากฏรวมกับ
คํานามท่ัวไปหรือคํานามสามัญ โดยคํานามสามัญดังกลาวมักปรากฏอยูท่ีสวนหนาชื่อเฉพาะดวย
จํานวนหน่ึงคําหรือสองคํา ดังตัวอยางในคลังขอมูล เชน 
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(ก) นายชวน หลีกภัย 
(ข) อาจารยหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ฯ 
(ค) กรมบังคับคดี 
(ง) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(จ) สํานักขาวรอยเตอร 
(ฉ) สถาบันการแพทยแผนไทย 
(ช) พรรคไทยรักไทย 
 
โดยคํานามสามัญดังกลาวสามารถเปนบริบทบงบอกถึงชื่อเฉพาะ ท่ีในวิทยานิพนธฉบับน้ีจะ
เรียกวา �คําบงบอก� ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไปในหัวขอท่ี 5.2 และพบวาชื่อเฉพาะใน
ภาษาไทยเปนรูปภาษาท่ีมักจะประกอบข้ึนจากคํามากกวาหน่ึงคํา ซึ่งคําท่ีนํามาสรางเปนชื่อ
เฉพาะน้ัน โดยสวนใหญเปนคําศัพทท่ัวไปที่มีการกําหนดข้ึนใชอยูแลวในภาษา เชน �ชวน� �หลีก� 
และ �ภัย� ในตัวอยาง (ก)  และชนิดคําท่ีนํามาสรางข้ึนเปนชื่อเฉพาะมักจะเปนคํานามท่ัวไป เชน 
�ภัย� �คดี� ในตัวอยาง (ก) และ (ค) หรืออาจเปนคํากริยา เชน �ชวน� �หลีก� �บังคับ� ในตัวอยาง 
(ก) และ (ค) นอกจากน้ีชื่อเฉพาะอาจประกอบดวยคําทับศัพทภาษาตางประเทศ เชน �เทคโนโลยี� 
�รอยเตอร� ในตัวอยาง (ง) และ (จ) หรือชื่อเฉพาะบางรูปก็เปนคําหน่ึงในชื่อเฉพาะอ่ืน เชน �ไทย� 
ในตัวอยาง (ฉ) และ (ช) 

นอกจากน้ียังพบวา คําท่ีมาประกอบเปนชื่อเฉพาะ มักจะมีโครงสรางในลักษณะ
เขียนเรียงตอเน่ืองกันและมีการเรียงลําดับคําเหมือนกับการเรียงลําดับคําของหนวยภาษาระดับสูง
กวาคํา เชน ตัวอยาง (ง) (จ) และ (ฉ) มีโครงสรางเหมือนวลี, ตัวอยาง (ค) (ช) มีโครงสรางเหมือน
ประโยค ยกเวนในกรณีของชื่อบุคคล (Person) จะมีรูปแบบท่ีเฉพาะออกไป คือ มีการแทรก
ชองวางอยูภายในชื่อเฉพาะระหวางชื่อและนามสกุล ดังเชนในตัวอยาง (ก)   ในกรณีท่ีชื่อเฉพาะมี
โครงสรางของรูปภาษาเหมือนหนวยภาษาระดับสูงกวาคํา โดยปกติแลวจะปรากฏคําบงบอกอยู
ดวย ดังเชน ตัวอยาง (ฉ) เมื่อปรากฏเปนชื่อเฉพาะจะปรากฏดวยรูป �สถาบันการแพทยแผนไทย� 
เสมอ ในขณะท่ีตัวอยาง (ก) เมื่อปรากฏเปนชื่อเฉพาะอาจปรากฏดวยรูป �นายชวน หลีกภัย� หรือ 
�ชวน หลีกภัย� ท้ังท่ีรูปภาษาน้ีก็ประกอบดวยคําท่ีมีใชอยูในภาษาเหมือนกับ �สถาบันการแพทย
แผนไทย� แตความสามารถในการปรากฏอยูในขอความแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก
โครงสรางท่ีแตกตางกัน คือ รูปภาษา �สถาบันการแพทยแผนไทย� ถาไมปรากฏคํานาม �สถาบัน� 
อยูดวยน้ัน รูปภาษา �การแพทยแผนไทย� ไมสามารถบงบอกไดวารูปภาษาน้ีเปนชื่อเฉพาะ เพราะ
เขียนในรูปแบบเดียวกับวลีและสื่อความหมายไดเปนความหมายรวมของสวนประกอบในวลี แต
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รูปภาษา �นายชวน หลีกภัย� ถาไมปรากฏ �นาย� ยังสามารถแยกแยะไดวารูปภาษาน้ีเปนชื่อ
เฉพาะอันเน่ืองมาจากมีโครงสรางในรูปแบบท่ีเฉพาะ 

กลาวโดยสรุป  โครงสรางของช่ือเฉพาะน้ันประกอบจากคําในลักษณะตางๆ อาจ
เปนคําไทยหรือคําทับศัพทก็ได  โดยท่ีอาจมีคําบงบอกปรากฎรวมดวยก็ได เชน �อาจารยหมอม
ราชวงศคึกฤทธิ์ฯ�  ประกอบดวยคําบงบอกสองคําตอเรียงกัน (�อาจารย� และ �หมอมราชวงศ�)  
อยูหนาชื่อเฉพาะ �คึกฤทธฯ�  หรือในบางกรณี  คําท่ีเปนคําบงบอกน้ันเปนสวนหน่ึงของชื่อเฉพาะ
เอง  เชน  �กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ�  เปนชื่อเฉพาะท่ีมีคําบงบอก �กระทรวง� อยูภายใน 

5.2   คําบงบอกชื่อเฉพาะ 

จากการวิเคราะหชื่อเฉพาะท่ีปรากฏในคลังขอมูลรวมกับการวิเคราะหชื่อเฉพาะ
ในรายการขอมูลท่ีเปนผลลัพธของโปรแกรมคอนคอรแดนซ เห็นแนวโนมวามีรูปภาษาท่ีเปนคํา 
ปรากฎอยูกับชื่อเฉพาะในลักษณะท่ีคําๆน้ันปรากฏซ้ําๆอยูในชื่อเฉพาะท่ีมีรูปตางกัน ตัวอยางเชน   

 
"...องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไดยกยอง..." 
"...ผูบริหารขององคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ไดประสานไปยัง..." 
"...ท่ีสอดคลองตามกฎระเบียบขององคการการคาโลกหรือดับบลิวทีโอ  และสามารถ..." 
 

เมื่อทําการประเมินความเปนไปไดของรูปภาษากลุมน้ีในการเปนตัวบงบอก โดยประเมินจาก
จํานวนชื่อเฉพาะท่ีปรากฏรูปภาษากลุมน้ี ซึ่งตอไปจะกลาวถึงรูปภาษากลุมน้ีโดยใชคําวา 
'คําบงบอก' ผลการประเมินท่ีไดซึ่งแสดงไวในแผนภูมิรูปท่ี 5-1 จะพบวาชื่อเฉพาะท่ีปรากฏคํา 
บงบอกมีจํานวนถึง 55.87 เปอรเซ็นต ดังน้ันคํากลุมน้ีท่ีปรากฏอยูกับชื่อเฉพาะนาจะสามารถเปน
ตัวบงบอกถึงชื่อเฉพาะในภาษาไทยได ตัวบงบอกในกรณีน้ีมีลักษณะสําคัญท่ีนาสนใจหลาย
ประการซึ่งจะกลาวถึงอยางละเอียดในเน้ือหาสวนถัดไป โดยลําดับแรกเปนหัวขอท่ี 5.2.1 รายการ
คําท่ีปรากฏเปนตัวบงบอก   ตอมาคือหัวขอท่ี 5.2.2 ลักษณะการปรากฏของคําบงบอก  หัวขอท่ี 
5.2.3 รูปและความหมายของคําบงบอก  หัวขอท่ี 5.2.4 การจัดกลุมคําบงบอกและประเภทของชื่อ
เฉพาะ และหัวขอท่ี 5.2.5 ขีดความสามารถในการบงบอกถึงชื่อเฉพาะของคําบงบอก 
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5.2.1 คําท่ีปรากฏเปนตัวบงบอก (คําบงบอก) 

รูปภาษาท่ีปรากฏใหเห็นซ้ําๆในชื่อเฉพาะเปนรูปภาษาเฉพาะกลุมหน่ึงท่ีมี
ลักษณะเปนคํา โดยคําท่ีปรากฏเปนตัวบงบอกน้ีพบประมาณ 161 คํา ดังรายการรูปภาษาท่ีได
สรุปไวในรูปท่ี 5-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่หนึ่ง = ชื่อเฉพาะกลุมที่ปรากฏเปนรูปภาษาหนึ่งหนวย
สวนที่สอง = ชื่อเฉพาะกลุมที่ปรากฏเปนสวนประกอบของรูปภาษาอื่น 

ไมปรากฏคําบงบอก
44.13% (1124)

ปรากฏคําบงบอก
55.87% (1423)

สวนที่สอง
11% (308)

สวนท่ีหน่ึง
89% (2547)

รูปท่ี 5-1  สัดสวนของช่ือเฉพาะท่ีปรากฏคําบงบอก 

โคง พล.ต. นายกรัฐมนตรี ทะเล ฝาย ทวีป สมรภูมิ นคร นาง วง พ.ร.บ. บ๊ิก อาคาร แมนํ้า หาด ราชวงศ 
นายแพทย ซอย โรงแรม ครอบครัว พล.ต.อ. บาน อุทยาน สนามบิน กอง รองประธานาธิบดี องคกร เมือง 
ถ้ํา แผนก เขตรักษาพันธุสัตวปา ลุมนํ้า บริษัท วิทยาลัย รศ. ปากนํ้า ทะเลสาบ ครู เข่ือน ร.ร. จังหวัด 
ร.ต.ต. นาย คาวบอย ราชสํานัก รายการ พระราชวัง เจา ต. พล.อ. สังเวียน หนวย ตระกูล สหพันธ คุณพ่ี 
สวน เทศบาล ศูนย บล. ภูมิภาค กลุม สถาบันราชภัฏ หมูบาน อาว ตลาด ปา สนามกอลฟ หมอมหลวง 
วุฒิสมาชิก วัง ถ. ร.ต.อ. หอง เขตหามลาสัตวปา พรรค พระเจา วัด ผูกํากับ สํานักขาว อ. ผืนปา นางสาว 
สภา น.ส. ผศ. เกาะ พล.อ.อ. มหาวิทยาลัย จ. ประเทศ ร.พ. โฆษก องคการ ประธานาธิบดี อาจารย 
ประธาน คณะกรรมการ นอง ลูก เจาหญิง โรงงาน ตําบล ถนน พ่ี เครือ ดร. สถาบัน ดีเจ. อําเภอ ภาษา 
แพทยหญิง ผูพัน สหภาพ ส.ต.ท. ศ. สะพาน หมอมราชวงศ โรงพยาบาล คุณ โรงเรียน มูลนิธิ ม. เผา 
สนาม นายกฯ เขต กระทรวง กิ่งอําเภอ ทิวเขา จอมพล รัฐ ยาน สน. พ.ต.อ. สํานัก ซ. แถบ กองทุน กรม 
หมอมเจา สํานักงาน แบงก หนู พล.ต.ต. คาย สมาคม ปา เขา พ.ต.ท. เส่ีย ฝง เครือขาย เขตฯ 
สนธิสัญญา กรุง ธนาคาร ศาล เจาชาย จ.ส.ต. กรุป บริษัท�จํากัด 

รูปท่ี 5-2  รายการคําท่ีเปนตัวบงบอกถึงชื่อเฉพาะ 
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5.2.2 ลักษณะการปรากฏของคําบงบอก 

คําบงบอกมีลักษณะปรากฏติดกับชื่อเฉพาะ โดยมีตําแหนงการปรากฏใน 3 
ลักษณะใหญ คือ 
 
(1) คําบงบอกปรากฏอยูสวนหนาชื่อเฉพาะ เชน คําบงบอก กรุง ประเทศ  ในตัวอยางตอไปน้ี 
 

"�สภากิจการแรงงานไตหวันไดออกแถลงการณท่ีกรุงไทเปวานน้ี�" 
"�ในวันท่ี 1 ก.ย. น้ีเวลา 17.00 น.ท่ีสนามกีฬาแหงชาติ กรุงเปยงยาง�" 
"�ดารานักแสดงชายและหญิงท่ีมีชื่อเสียงในประเทศไทยจํานวนมาก�" 
"�ผมใฝฝนอยากไปเรียนศิลปะตอท่ีประเทศเยอรมนี เพ่ือใหความคิด�" 

 
(2) คําบงบอกปรากฏอยูสวนหลังชื่อเฉพาะ ซึ่งพบเพียง 1 คําคือ คําบงบอก กรุป ดังตัวอยางเชน 
 

"�การทําธุรกิจของสามารถ กรุป จะมุงสรางมูลคาเพ่ิมใหกับส่ิงท่ีมีอยู�" 
"�ประธานโออิชิ กรุป ผูดําเนินธุรกิจรานอาหารญ่ีปุนบุฟเฟต�" 

 
(3) คําบงบอกปรากฏอยูหนาหรือหลังชื่อเฉพาะ ไดแก คําบงบอกคําเดียวกันปรากฏใหเห็นท้ังใน
ตําแหนงสวนหนาชื่อเฉพาะและสวนหลังชื่อเฉพาะ พบ 1 คําคือคําบงบอก มหาวิทยาลัย  โดย
พบกรณีท่ีคําบงบอก มหาวิทยาลัย ปรากฏอยูสวนหลังกับรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะเพียงรูป
เดียวคือ "จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" และชื่อเฉพาะรูปอ่ืนท่ีปรากฏคําบงบอก มหาวิทยาลัย จะ
พบคําบงบอกปรากฏอยูในสวนหนาชื่อเฉพาะท้ังหมดดังตัวอยางในคลังขอมูล เชน 

 
"...จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยน้ันเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย..." 
"...พบวาไดออกจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไปแลวตั้งแตเวลา 15.00..." 
"...ไดไปเรียนปริญญาโท ในสาขาอนุรักษวิทยา ท่ีมหาวิทยาลัยลอนดอน..." 

 

จากขอมูลแสดงใหเห็นวา คําบงบอกจะปรากฏติดกับชื่อเฉพาะในตําแหนงสวน
หนาชื่อเฉพาะหรือสวนหลังชื่อเฉพาะ โดยคําบงบอกจํานวน 158 คํา (98.14 เปอรเซ็นต) จากคํา
บงบอก 161 คํา มีลักษณะของการปรากฏอยูสวนหนาชื่อเฉพาะ จึงสามารถกลาวไดวาคําบงบอก
สวนใหญจะปรากฏติดกับชื่อเฉพาะในสวนหนาชื่อเฉพาะและมีคําบงบอกเพียงบางรูปภาษาท่ี
ปรากฏติดกับชื่อเฉพาะในลักษณะพิเศษ 
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5.2.3 รูปและความหมายของคําบงบอก 

จากลักษณะทางภาษาท่ีพบในการวิเคราะหเก่ียวกับลักษณะการปรากฏของคํา
บงบอกดังท่ีไดกลาวมาในหัวขอท่ี 5.2.2 น้ัน เปนการแสดงใหเห็นขอสรุปเก่ียวกับตําแหนงการ
ปรากฏคําบงบอก นอกจากน้ีแลวขอสรุปเก่ียวกับลักษณะการปรากฏของคําบงบอกอาจพิจารณา
ไดในอีกแงมุมหน่ึงคือ การพิจารณาเร่ืองความสัมพันธระหวางรูปของคําบงบอกและความหมาย
ของคําบงบอก เน่ืองจากมีคําบงบอกบางคําปรากฏดวยรูปท่ีตางกันแตสื่อความหมายเดียวกัน 
ดังเชน คําบงบอก บริษัท และ บริษัท...จํากัด   นอกจากน้ีในการวิเคราะหยังพบวาคําบงบอกบาง
คําสามารถปรากฏไดมากกวาหน่ึงความหมาย เชน คําบงบอก เจา  ซึ่งความสัมพันธระหวางรูป
และความหมายของคําบงบอกท่ีพบในการศึกษาคร้ังน้ี สรุปได 3 กรณีดังตอไปน้ีคือ 
 
(1) คําบงบอกหลายรูป ความหมายเดียวกัน (หลายรูป หน่ึงความหมาย) 
ไดแก คําบงบอก บริษัท และ คําบงบอก บริษัท...จํากัด 
 
ตัวอยาง "...แนวโนมการดําเนินธุรกิจของบริษัทวิริยาสตีล ในคร่ึงปหลังสดใส..." 

 "...รองประธานกรรมการบริษัทสุวรรณชาด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีดําเนินงาน..." 
 "...ดําเนินการในนามบริษัท เนสทเล แดรี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจ..." 
 "...ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด ผูจําหนาย..."  
 "...กรรมการผูจัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) เปดเผยแผนดําเนิน..." 

 
(2)  คําบงบอกหน่ึงรูป มีความหมายมากกวาหน่ึงความหมาย (หน่ึงรูป หลายความหมาย) 
โดยคําบงบอกท่ีมีการปรากฏความสัมพันธน้ี พบอยูในคลังขอมูลของวิทยานิพนธน้ีจํานวน  
4 คํา ไดแก คําบงบอก เจา กลุม ศาล และ สหภาพ  
ตัวอยางเชน คําบงบอก เจา ปรากฏเปนคําบงบอกอยูในคลังขอมูลโดยมีความหมายสอง
ความหมาย ความหมายหน่ึงเปนความหมายท่ีแสดงถึงฐานันดร ดังเชนใน "...เปนชื่อเมืองไทย
ใหญเมืองหน่ึง ชนนีของเจาสิมโป..." และอีกความหมายหน่ึงเปนความหมายท่ีแสดงการเปน
คําเรียกขาน ดังเชนใน "...ท่ีผานมา "เจาบอล" ภราดร ศรีชาพันธุ นักหวดลูกสักหลาด..." 
(ดูผลการวิเคราะหในหัวขอท่ี 5.2.4.3) 

 
(3) คําบงบอกหน่ึงรูป มีเพียงความหมายเดียว (หน่ึงรูป หน่ึงความหมาย) 
ไดแก คําบงบอกโดยสวนใหญท่ีพบในการศึกษาคร้ังน้ี   นอกเหนือจากท่ีแจงไวในขอ 1 และ 2 
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5.2.4 การจัดกลุมคําบงบอกและประเภทชื่อเฉพาะ 

ประเด็นท่ีนาสนใจของคําบงบอกอีกประการหน่ึงซึ่งพบในการวิเคราะหคือ 
คําบงบอกคําหน่ึงจะมีความหมายบางอยางรวมกับคําบงบอกคําอ่ืน เชน คําบงบอก กรม มี
ความหมายวา  "สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางรองจากกระทรวงและทบวง "  
(ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส, 2525) กับ คําบงบอก กระทรวง หมายถึง  
"สวนราชการหน่ึงในราชการบริหารสวนกลางซึ่งมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนหัวหนา "  
(ราชบัณฑิตยสถาน) จะเห็นวา กรม กับ กระทรวง ตางก็หมายถึง หนวยหน่ึงท่ีรับผิดชอบงาน
บริหารราชการโดยแตกตางกันในเร่ืองของขนาดและลําดับความสําคัญ นอกจากน้ีความหมายของ
คําบงบอกยังทําใหทราบวาชื่อเฉพาะน้ันอางอิงถึงสิ่งใด และชื่อเฉพาะกลุมท่ีอางอิงถึงสิ่งท่ีมี
คุณสมบัติเหมือนกันจะปรากฏคําบงบอกเฉพาะกลุมหน่ึง ซึ่งคําบงบอกเฉพาะกลุมน้ีจะไมปรากฏ
กับชื่อเฉพาะกลุมอ่ืน เชน คําบงบอก กรม กับ คําบงบอก กระทรวง จะไมปรากฏกับชื่อเฉพาะท่ี
อางอิงถึงคนในลักษณะปจเจกบุคคล ดังน้ันคําบงบอกตางๆท่ีปรากฏกับชื่อเฉพาะจึงสามารถที่จะ
นํามาจําแนกออกเปนกลุมคําท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะกลุมไดและคําบงบอกสามารถบงชี้ถึงประเภท
ของช่ือเฉพาะ โดยรายละเอียดของท้ังสองประเด็นจะกลาวแยกเปนหัวขอท่ี 5.2.4.1 และ 5.2.4.2 
ตามลําดับ และสุดทายจะกลาวถึงหัวขอท่ี 5.2.4.3 ความคาบเก่ียวของกลุมคําบงบอกและประเภท
ชื่อเฉพาะ ดังน้ี 

5.2.4.1 การจัดกลุมคําบงบอก 

ในวิทยานิพนธฉบับน้ี ไดจําแนกคําบงบอกออกเปนกลุมคําโดยใชเกณฑทางดาน
ความหมาย คําบงบอกใดท่ีมีความหมายบางสวนรวมกันจะถูกจัดใหอยูในกลุมเดียวกัน และวิธีท่ี
ใชในการศึกษาความหมายของคําบงบอกแตละคําคือ การวิเคราะหอรรถลักษณ (Componential 
Analysis) ซึ่งเปนวิธีท่ีนําความหมายของแตละคํามาแจงเปนสวนความหมายยอยท่ีเรียกวา  
อรรถลักษณ (Semantic Feature) กลาวคือ คําบงบอกท่ีมีอรรถลักษณบางตัวรวมกันจัดเปนกลุม
เดียวกัน โดยในการวิเคราะหอรรถลักษณของแตละคําบงบอก วิเคราะหจากความหมายท่ีสื่อ
ออกมาจากบริบทของขอความในคลังขอมูลและวิเคราะหจากความหมายตามพจนานุกรม  
(เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ, 2544; นววรรณ, 2544; พรพิมล ถิรคุณโกวิท และ วิโรจน ถิรคุณโกวิท, 
2527; มานิต มานิตเจริญ, 2538; สํานักพจนานุกรมมติชน, 2543) ในกรณีท่ีพบปญหาความ
กํากวมหรือมีความขัดแยงกันระหวางความหมายจากบริบทของขอมูลกับความหมายตาม
พจนานุกรม จะถือเอาความหมายท่ีสื่อออกมาจากบริบทของขอความในคลังขอมูลเปนหลัก 
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คําบงบอกท่ีพบจํานวน 161 คํา สามารถจําแนกออกเปน 18 กลุมคําและ 
คําบงบอกจํานวน 3 คําไมพบอรรถลักษณรวมกับคําบงบอกอ่ืน จึงจัดใหอยูในกลุมคําอีกกลุมหน่ึง
เปนกลุมคําท่ี 19 โดยคําบงบอกท้ัง 19 กลุมคําไดแสดงไวในตารางท่ี 5-1 ขางลางน้ี 
 
 

 อรรถลักษณรวมของกลุมคํา คําบงบอก 
กลุมคําท่ี 1 <ปจเจกบุคคล> 

<แสดงฐานะหรือลําดับชั้น> 
พ.ต.ท. พล.อ. พ.ต.อ. พล.ต.ต. ร.ต.ต. ส.ต.ท.  
พล.ต.อ. ร.ต.อ. จอมพล จ.ส.ต. พล.ต. พล.อ.อ. 

กลุมคําท่ี 2 <ปจเจกบุคคล> 
<แสดงตําแหนงดานการบริหารปกครอง> 

รองประธานาธิบดี ประธานาธิบดี วุฒิสมาชิก 
นายกฯ  นายกรัฐมนตรี ประธาน 

กลุมคําท่ี 3 <ปจเจกบุคคล> 
<แสดงตําแหนงทางวิชาการ> 

ผศ. รศ. ศ. 

กลุมคําท่ี 4 <ปจเจกบุคคล> 
<แสดงระดับการศึกษา> 

ดร. 

กลุมคําท่ี 5 <ปจเจกบุคคล> 
<แสดงฐานันดร> 

หมอมเจา หมอมราชวงศ หมอมหลวง เจาหญิง  
เจาชาย พระเจา เจา * 

กลุมคําท่ี 6 <ปจเจกบุคคล> 
<บอกอายุ เพศ และสถานภาพการสมรส> 

นางสาว นาย นาง น.ส. 

กลุมคําท่ี 7 <ปจเจกบุคคล> 
<คําเรียกทางวิชาชีพ> 

แพทยหญิง  นายแพทย  ดีเจ.  ผูพัน  อาจารย  
ผูกํากับ โฆษก ครู 

กลุมคําท่ี 8 <ปจเจกบุคคล> 
<คําเรียกเรียกขาน> 

คาวบอย บ๊ิก หนู ปา คุณพ่ี พ่ี นอง คุณ เส่ีย ลูก 
เจา * 

กลุมคําท่ี 9 <กลุมบุคคล> 
<มีการรวมตัวกัน> 
<ประกอบข้ึนเปนหนวยเดียว> 
<มีสภาพเปนนิติบุคคล> 
<เพ่ืองานราชการ> 

ก ร ะ ท ร ว ง  อ ง ค ก า ร  ก ร ม  ศ า ล * แ ผ น ก
คณะกรรมการ กอง 

กลุมคําท่ี 10 <กลุมบุคคล> 
<มีการรวมตัวกัน> 
<ประกอบข้ึนเปนหนวยเดียว> 
<มีสภาพเปนนิติบุคคล> 
<เพ่ือทําธุรกิจ> 

บล. บริษัท�จํากัด กรุป แบงก บริษัท เครือ 
ธนาคาร คาย กลุม * 

                                                           
* คําบงบอกที่สามารถจัดใหอยูในกลุมคําที่แตกตางกัน 2 กลุมคํา - ดูหัวขอที่ 5.2.4.3 
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ตารางท่ี 5-1 คําบงบอกกลุมตางๆ

กลุมคําท่ี 11 <กลุมบุคคล> 
<มีการรวมตัวกัน> 
<ประกอบข้ึนเปนหนวยเดียว> 
<มีสภาพเปนนิติบุคคล> 
<เพ่ือทํากิจการตามวัตถุประสงคใด 
   วัตถุประสงคหน่ึง> 

สหพันธ สํานักขาว มูลนิธิ สํานักงาน สมาคม
กองทุน พรรค เครือขาย สหภาพ* สภา องคกร 
สถาบัน สํานัก หนวย วง กลุม * 

กลุมคําท่ี 12 <กลุมบุคคล> 
<มีความสัมพันธทางเชื้อสายหรือเชื้อชาต>ิ 

ราชสํานัก เผา ราชวงศ ตระกูล ครอบครัว 

กลุมคําท่ี 13 <พ้ืนท่ีหรือบริเวณ> 
<สรางหรือกําหนดข้ึน> 
<สําหรับใชประโยชนหรือทํากิจกรรม> 

ร.ร. ถ. สน. ร.พ. ซอย โรงแรม สนามกอลฟ 
สนามบิน เข่ือน ซ. สังเวียน มหาวิทยาลัย โรงเรียน 
โรงพยาบาล สถาบันราชัฏ พระราชวัง ถนน สนาม 
สะพาน โรงงาน ศูนย ม. อาคาร สวน วัด วิทยาลัย 
หอง ศาล* ตลาด 

กลุมคําท่ี 14 <พ้ืนท่ีหรือบริเวณ> 
<สรางหรือกําหนดข้ึน> 
<เปนเขตปกครอง> 

ทวีป กิ่งอําเภอ จ. อําเภอ จังหวัด เทศบาล อ. 
สหภาพ* ตําบล กรุง ประเทศ เมือง เขต หมูบาน 
บาน ต. นคร รัฐ 

กลุมคําท่ี 15 <พ้ืนท่ีหรือบริเวณ> 
<สรางหรือกําหนดข้ึน> 
<ระบุตําแหนงหรือบริเวณ> 

โคง ยาน สมรภูมิ แถบ ภูมิภาค วัง (นํ้า) 

กลุมคําท่ี 16 <พ้ืนท่ีหรือบริเวณ> 
<เกิดข้ึนตามธรรมชาติ> 
<สวนพ้ืนนํ้า> 

ทะเลสาบ ปากนํ้า อาว แมนํ้า ทะเล 

กลุมคําท่ี 17 <พ้ืนท่ีหรือบริเวณ> 
<เกิดข้ึนตามธรรมชาติ> 
<สวนพ้ืนดิน> 

เขตหามลาสัตวปา ลุมนํ้า เขตรักษาพันธุสัตวปา 
ถ้ํา ทิวเขา เขตฯ อุทยาน ผืนปา เกาะ ฝง ปา หาด 
เขา 

กลุมคําท่ี 18 <กฏขอบังคับหรือขอตกลง> สนธิสัญญา พ.ร.บ. 
กลุมคําท่ี 19 ไมพบอรรถลักษณรวม ภาษา รายการ ฝาย  

 
 
 

                                                           
* คําบงบอกที่สามารถจัดใหอยูในกลุมคําที่แตกตางกัน 2 กลุมคํา - ดูหัวขอที่ 5.2.4.3 
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5.2.4.2 การจําแนกประเภทของชื่อเฉพาะโดยใชคําบงบอก 

ความเก่ียวของกับชื่อเฉพาะอีกประการหน่ึงท่ีคําบงบอกแสดงใหเห็นคือ คําบง
บอกเปนบริบทท่ีบอกถึงประเภทของชื่อเฉพาะ กลาวคือ ความหมายของคําบงบอกทําใหทราบวา
ชื่อเฉพาะท่ีปรากฏคําบงบอกน้ันอางอิงถึงสิ่งใดหรือในกรณีท่ีชื่อเฉพาะไมปรากฏติดกับคําบงบอก 
ความหมายของคําบงบอกท่ีปรากฏอยูในขอความรอบขางก็ยังมีความสามารถในการท่ีจะเปนตัว
บอกถึงประเภทของช่ือเฉพาะน้ัน โดยปรากฏการณทางภาษาที่สนับสนุนขอสรุปน้ีคือ 
 
(1) เมื่อพิจารณาตัวอยางชื่อเฉพาะในรูปท่ี 5-3 เปรียบเทียบกับชื่อเฉพาะในรูปท่ี 5-4 ซึ่งชื่อเฉพาะ
ในรูปท่ี 5-3 คําบงบอกถูกตัดออกไป   สวนชื่อเฉพาะในรูปท่ี 5-4 ไดทําการคัดลอกมาจาก 
คลังขอมูลเชนกันแตไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เปนการจําลองใหเห็นวาในกรณีท่ีผูใชภาษา 
ไมมีความรูหรือรูจําเก่ียวกับรูปภาษาที่เปนชื่อเฉพาะน้ันมากอน บริบทสําคัญท่ีจะทําใหผูใช
ภาษาทราบโดยงายวารูปภาษาน้ันเปนชื่อเฉพาะและอางถึงสิ่งใดก็คือคําบงบอกท่ีปรากฏติด
กับชื่อเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"...การสราง แลง  เพ่ือแกไขปญหาคนวางงาน..."
"...เกิดมาคงไมเคยดูละครศิลปเสียดวยซ้ํา..." 
"...สําหรับนักวิจารณเร่ิมแรก เจตนาแนะวา...� 

รูปท่ี 5-3 ตัวอยางชื่อเฉพาะจากคลังขอมูลท่ีผานการดัดแปลง (ตัดคําบงบอก) 

"...การสราง ตลาดแลง  เพ่ือแกไขปญหาคนวางงาน..." 
"...เกิดมาคงไมเคยดูละครกรมศิลปเสียดวยซ้ํา..." 
"...สําหรับนักวิจารณเร่ิมแรก ดร.เจตนาแนะวา...� 

รูปท่ี 5-4 ตัวอยางชื่อเฉพาะจากคลังขอมูลท่ีปรากฏเหมือนตนฉบับ 
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(2) กรณีท่ีชื่อเฉพาะเปนรูปท่ีประกอบดวยคํานามท่ัวไปหรือคําชนิดอ่ืนและการเรียงลําดับของคําท่ี
เปนองคประกอบมีโครงสรางเหมือนวลีหรือประโยค คําบงบอกจะเปนตัวบงบอกวารูปภาษา
น้ันอางอิงถึงสิ่งใดหรือเปนชื่อเฉพาะประเภทใดนอกเหนือจากการบงบอกวารูปน้ันเปนชื่อ
เฉพาะ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
ถาชื่อเฉพาะถกูตัดคําบงบอก ชื่อเฉพาะตามท่ีปรากฏในคลังขอมูล 
 

"การแพทยแผนไทย" สถาบันการแพทยแผนไทย 
"ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม" สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
"ฟุตบอลอังกฤษ" สมาคมฟุตบอลอังกฤษ 
"ทหารไทย" แบงกทหารไทย 
"ลมละลายกลาง" ศาลลมละลายกลาง 

 
(3) กรณีท่ีชื่อเฉพาะบางรูปถูกนําไปใชในการอางอิงถึงสิ่งใหม คําบงบอกจะเปนสิ่งท่ีชวยใหผูใช
ภาษาเขาใจไดอยางชัดเจนวา ชื่อเฉพาะน้ันเปนชื่อเฉพาะประเภทใด เชน 

 
"กรุงเทพ"          : จังหวดักรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ 
"เชียงใหม"        : จังหวดัเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 
(4) ในกรณีท่ีชื่อเฉพาะไมปรากฏติดกับคําบงบอก ในขอความใกลเคียงกับชื่อเฉพาะอาจปรากฏ
คําบงบอกซึ่งเปนบริบทท่ีสามารถบอกถึงประเภทของช่ือเฉพาะไดเชนกัน โดยจะยกตัวอยาง
ขอมูลบางสวนท่ีพบในการศึกษาวิเคราะหดังน้ี 

 
"...ท้ังน้ี อาเซียน เรตากาฟุล เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทประกันอิสลาม (ทากาฟุล)..." 
"...โดยกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี รวมถึง 121 ลานยูโรท่ีไดจากการขายพิคารด บริษัทคาปลีกอาหาร..." 

 

ดวยปรากฏการณทางภาษาที่สนับสนุนวาคําบงบอกสามารถบงชี้ประเภทของชื่อ
เฉพาะดังท่ีไดกลาวมาในขอ (1) � (4)  ผูวิจัยจึงจําแนกชื่อเฉพาะออกเปนประเภทตางๆ โดย
พิจารณาจากอรรถลักษณรวมของคําบงบอกแตละกลุม เมื่อพบอรรถลักษณใดอรรถลักษณหน่ึง
หรือมากกวาน้ันท่ีแบงแยกกลุมคําตางๆออกเปนชุดๆได จะจัดใหชื่อเฉพาะท่ีปรากฏคําบงบอกใน
กลุมคําเหลาน้ันเปนชื่อเฉพาะประเภทเดียวกันและกําหนดชื่อของแตละประเภทตามความหมาย
ของอรรถลักษณท่ีพบ ซึ่งภาพรวมของการจําแนกชื่อเฉพาะออกเปนประเภทตางๆไดแสดงไวดวย
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แผนภาพของรูปท่ี 5-5 และผลการจําแนกประเภทของช่ือเฉพาะท่ีไดน้ันพบวาจําแนกได 6 ประเภท
คือ ชื่อคน (Person)  ชื่อองคกร (Organization)  ชื่อกลุมคนรวมเชื้อสาย (Affinity) ชื่อสถานท่ี 
(Place)  ชื่อกฏหมาย (Law) และ ชื่ออ่ืนๆ (Miscellaneous) ดังท่ีปรากฏอยูในแผนภาพของรูปท่ี 
5-5   ในสวนถัดไปจะกลาวถึงตัวอยางแนวการวิเคราะหประเภทชื่อเฉพาะโดยอางอิงจากแผนภาพ
ในรูปท่ี 5-5 

จากผลการจําแนกประเภทชื่อเฉพาะโดยใชคําบงบอกท่ีได (รูปท่ี 5-5) สามารถ
นํามาใชวิเคราะหประเภทของชื่อเฉพาะไดตามตัวอยางตอไปน้ีคือ * 

ถาเปนการวิเคราะหถึงประเภทของชื่อเฉพาะรูปท่ีมีคําบงบอกปรากฏติดอยูกับชื่อเฉพาะ 
สามารถวิเคราะหไดโดยตรงจากคําบงบอกท่ีปรากฏอยูน้ัน ดังเชน 
 

ก. "นายชวน หลีกภัย ผูนําฝายคาน และหัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาวถึง..."  
ข. "...ชวงเดือน ต.ค.ฝนจะมาก ก็จะทําใหนํ้าในแมน้ําเจาพระยามีระดับสูงได..." 

 
ตัวอยาง ก. "นายชวน หลีกภัย" 

     คําบงบอกคือ นาย อยูในกลุมคําท่ี 6 ประเภทของชื่อเฉพาะรูปน้ีคือ ชื่อคน 
ตัวอยาง ข. "แมนํ้าเจาพระยา" 

     คําบงบอกคือ แมนํ้า อยูในกลุมคําท่ี 16 ประเภทของชื่อเฉพาะรูปน้ีคือ  
ชื่อสถานท่ี 

 
สวนการวิเคราะหประเภทของชื่อเฉพาะที่ไมปรากฏคําบงบอก แนวทางที่เปนไปไดมี 2 

แนวทางหลักคือ วิเคราะหโดยอาศัยชื่อเฉพาะรูปท่ีมีคําบงบอกและวิเคราะหโดยใชบริบทใกลเคียง 
เชน มีคําบงบอกปรากฏอยูในขอความใกลเคียงกับชื่อเฉพาะ 

                                                           
* ขั้นตอนการวิเคราะหตวัอยางที่กลาวถึงในท่ีนี้ ผูวิจัยจําลองเหตุการณที่อาจเปนไปไดเม่ือใหคอมพิวเตอรเปนผูมองภาษาและเปนผู
ประมวลผล 
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 ช่ือเฉพาะท่ีปรากฏคําบงบอกในชุดกลุมคํา
เดียวกันเปนช่ือเฉพาะประเภทเดียวกัน

พบอรรถลักษณท่ีแบงแยก
กลุมคําออกเปนชุดกลุมคํา

กลุมคําท่ี 1 <ปจเจกบุคคล> 
<แสดงฐานะหรือลําดับชั้น> 

กลุมคําท่ี 2 <ปจเจกบุคคล> 
<แสดงตําแหนงดานการบริหารปกครอง> 

กลุมคําท่ี 3  <ปจเจกบุคคล> 
<แสดงตําแหนงทางวิชาการ>  

กลุมคําท่ี 4 <ปจเจกบุคคล> 
<แสดงระดับการศึกษา> 

กลุมคําท่ี 5 <ปจเจกบุคคล> 
<แสดงฐานันดร> 

กลุมคําท่ี 6 <ปจเจกบุคคล> 
<บอกอายุ เพศ และสถานภาพการสมรส> 

กลุมคําท่ี 7 <ปจเจกบุคคล> 
<คําเรียกทางวิชาชีพ> 

กลุมคําท่ี 8 <ปจเจกบุคคล> 
<คําเรียกขาน> 

กลุมคําท่ี 9 <กลุมบุคคล><มีการรวมตัวกัน> 
<ประกอบข้ึนเปนหนวยเดียว> 
<มีสภาพเปนนิติบุคคล> 
<เพื่องานราชการ> 

กลุมคําท่ี 10 <กลุมบุคคล><มีการรวมตัวกัน> 
<ประกอบข้ึนเปนหนวยเดียว> 
<มีสภาพเปนนิติบุคคล> 
<เพื่อทําธุรกิจ> 

กลุมคําท่ี 11 <กลุมบุคคล><มีการรวมตัวกัน> 
<ประกอบข้ึนเปนหนวยเดียว> 
<มีสภาพเปนนิติบุคคล> 
<เพื่อทํากิจการตามวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหน่ึง> 

กลุมคําท่ี 12 <กลุมบุคคล> 
<มีความสัมพันธทางเชื้อสายหรือเชื้อชาติ> 

กลุมคําท่ี 13 <พ้ืนท่ีหรือบริเวณ><สรางหรือกําหนดข้ึน> 
<สําหรับใชประโยชนหรือทํากิจกรรม> 

กลุมคําท่ี 14 <พ้ืนท่ีหรือบริเวณ><สรางหรือกําหนดข้ึน> 
<เปนเขตปกครอง> 

กลุมคําท่ี 15 <พ้ืนท่ีหรือบริเวณ><สรางหรือกําหนดข้ึน> 
<ระบุตําแหนงหรือบริเวณ> 

กลุมคําท่ี 16 <พ้ืนท่ีหรือบริเวณ><เกิดข้ึนตามธรรมชาติ> 
<สวนพื้นนํ้า> 

กลุมคําท่ี 17 <พ้ืนท่ีหรือบริเวณ><เกิดข้ึนตามธรรมชาติ> 
<สวนพื้นดิน> 

กลุมคําท่ี 18 <กฎขอบังคับหรือขอตกลง> 

กลุมคําท่ี 19 ไมพบอรรถลักษณรวม (ภาษา  รายการ  ฝาย) 

รูปท่ี 5-5 ผลการจําแนกชื่อเฉพาะออกเปนประเภทตางๆ 

พิจารณาอรรถลักษณของแตละกลุมคํา 

<ปจเจกบุคคล>

<กลุมบุคคล> 
<มีการรวมตัวกัน> 
<ประกอบข้ึนเปนหนวยเดียว> 
<มีสภาพเปนนิติบุคคล> 
<เพ่ือการใดการหน่ึง>

<กลุมบุคคล> 
<มีความสัมพันธทางเช้ือสาย
หรือเช้ือชาติ>

<พ้ืนท่ีหรือบริเวณ>

<กฎขอบังคับหรือขอตกลง>

Person Category

Organization Category

Affinity Category

Place Category

Law Category

Miscellaneous Category
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5.2.4.3 ความคาบเกี่ยวของกลุมคําบงบอกและประเภทชื่อเฉพาะ 

ในการจําแนกคําบงบอกและประเภทของช่ือเฉพาะพบลักษณะทางภาษาท่ีควร
จะนํามากลาวถึงดวยกันสองประการ ประการแรกเก่ียวของกับการจําแนกคําบงบอกพบวา 
คําบงบอกบางคําไมไดปรากฏเพียงความหมายเดียว และเมื่อวิเคราะหอรรถลักษณก็เปน 
อรรถลักษณชุดท่ีตางกัน เชน คําบงบอก เจา เมื่อพิจารณาตามตัวอยางท่ีแสดงไวในตารางท่ี 5-2 
จะเห็นวา เจา ปรากฏสองความหมาย โดยชุดอรรถลักษณของความหมายท่ีหน่ึงมีอรรถลักษณ
รวมกับคําบงบอกในกลุมคําท่ี 5 และอรรถลักษณของความหมายท่ีสองมีอรรถลักษณรวมกับ
กลุมคําท่ี 8 ดังน้ันคําบงบอก เจา จึงสามารถจําแนกใหอยูในกลุมคําสองกลุมคํา ซึ่งปรากฏการณน้ี
เปนลักษณะทางภาษาที่พบไดท่ัวไปในเรื่องความหมายท่ีคําๆหน่ึงอาจมีความหมายและชนิดของ
คําไดมากกวาหน่ึงกรณี ผูวิจัยจึงวิเคราะหใหคําบงบอกแตละคําท่ีปรากฏอยูในตารางท่ี 5-2 อยูใน
กลุมคําสองกลุมคํา  ประการตอมาในการจําแนกประเภทของช่ือเฉพาะ ปญหาหน่ึงท่ีจะพบในการ
วิเคราะหจําแนกคือ ความหมายอางอิงของชื่อเฉพาะประเภทองคกร กับ ชื่อเฉพาะประเภทสถานท่ี 
มีลักษณะคาบเก่ียวกัน กลาวคือ ในบางบริบทรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะประเภทองคกร จะถูก
นํามาใชในความหมายอางอิงถึงสถานที่คือมีอรรถลักษณ<พื้นท่ีหรือบริเวณ> ของชื่อสถานท่ี 
(Place Category) เชน "...ตายไปอยางดีก็เอาชื่อมาติดท่ีอนุสาวรียหนากรมปาไม..." 
ขณะเดียวกันในบางบริบทของการนําชื่อเฉพาะประเภทสถานที่ไปใชก็เปนการนําไปใชใน
ความหมายของกลุมบุคคลท่ีมีสภาพเปนนิติบุคคลหรือมีความหมายของช่ือเฉพาะประเภทองคกร 
เชน "...อาเซียนไมควรมองจีนเปนคูแขง..." การท่ีความคาบเก่ียวกันทางความหมายปรากฏอยาง
ชัดเจนในชื่อเฉพาะสองประเภทน้ี ก็เน่ืองมาจากสภาพความเปนจริงท่ีวา กลุมบุคคลท่ีมาประกอบ
รวมกันเปนหนวยเพื่อรวมทํากิจการใดๆ ยอมมีเร่ืองของสถานท่ีอาจรวมถึงถาวรวัตถุอยางเชน
อาคารเขามาเก่ียวของสําหรับใชประกอบกิจการ และในทางกลับกันสถานท่ีใดๆยอมจะตองมี
บุคคลเขาไปเก่ียวของ ความคาบเก่ียวกันทางความหมายท่ีใชในการอางอิงจึงเกิดข้ึน ซึ่งกําชัย 
(2525: 266) กลาวไววา เปนลักษณะของการสมมุติใหเปนบุคคล โดยมีการเปลี่ยนความหมาย
จากการมีความหมายถึงสถานท่ีหรือองคการตามรูปศัพทใหเปนความหมายท่ีอางถึงกลุมคนผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบในสถานท่ีหรือองคการน้ันๆ 

การนําประเด็นเก่ียวกับความคาบเก่ียวกันของกลุมคําหรือประเภทซึ่งอาจจะ
กลาวไดวาเปนความกํากวมของการจําแนกคําบงบอกและประเภทของชื่อเฉพาะมากลาวไวใน
วิทยานิพนธ เ น่ืองจากผู วิจัยตองการแสดงใหเห็นบางแงมุมท่ีอาจจะตองคํานึงถึงในการ
ประมวลผลเก่ียวกับชื่อเฉพาะท่ีจะพบอยูในการพัฒนางานประมวลผลภาษาธรรมชาติดวย
คอมพิวเตอรดานตางๆ   
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ตัวอยางขอมูลจากคลังขอมูล อรรถลักษณที่ตางกัน  

(1) "...เปนช่ือเมืองไทยใหญเมืองหนึ่ง ชนนีของเจาสิมโป..." <แสดงฐานันดร> กลุมคําที่ 5 
(2) "...ที่ผานมา "เจาบอล" ภราดร ศรีชาพันธุ นักหวดลูกสักหลาด..." <คําเรียกขาน> กลุมคําที่ 8 

(1) "...ในปนี้ กลุมโออิชิพรอมที่จะขยายกลุมธุรกิจขนม..." <เพ่ือทําธุรกิจ> กลุมคําที่ 10 
(2) "...ผูอํานวยการฝายการเมืองระหวางประเทศของกลุมกรีนพีซ..." <เพ่ือทํากิจการตามวัตถุประสงคใด

วัตถุประสงคหนึ่ง> 
กลุมคําที่ 11 

 
(1) "...เตรียมสงศาลรัฐธรรมนูญ สั่งหามเลนการเมือง 5 ป..." 

 
<กลุมบุคคล> <มีการรวมตัวกัน> 
<ประกอบขึ้นเปนหนวยเดียว> 
<มีสภาพเปนนิติบุคคล> 
<เพ่ืองานราชการ> 

 
กลุมคําที่ 9 

(2) "...ความศักดิ์สทิธิ์ของศาลปูตาขยายออกมาครอบคลุม..." <พ้ืนที่หรือบริเวณ>  
<สรางหรือกําหนดขึ้น> 
<สําหรับใชประโยชนหรือทํากิจกรรม> 

กลุมคําที่ 13 

 
(1) "...การช้ีนําของสหภาพพนักงานองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย..." 

 
<กลุมบุคคล> <มีการรวมตัวกัน> 
<ประกอบขึ้นเปนหนวยเดียว> 
<มีสภาพเปนนิติบุคคล> 
<เพ่ือทํากิจการตามวัตถุประสงคใด
วัตถุประสงคหนึ่ง> 

 
กลุมคําที่ 11 

(2) "...เราจึงมิอาจกลาวไดวาสหภาพโซเวียตหลังการปฏิวตัิโคนลม..." <พ้ืนที่หรือบริเวณ> 
<สรางหรือกําหนดขึ้น> 
<เปนเขตปกครอง> 

กลุมคําที่ 14 

 

ตารางท่ี 5-2 คําบงบอกท่ีมีสองความหมาย 
 

5.2.5 ขีดความสามารถในการบงบอกถึงชื่อเฉพาะของคําบงบอก 

คําบงบอกแตละคําซึ่งพบวามักปรากฏรวมกับชื่อเฉพาะดังท่ีไดกลาวมาแลว ยัง
พบวาคําบงบอกน้ันอาจจะปรากฏกับคํานามท่ัวไปหรือรูปภาษาชนิดอ่ืน เชน คําบงบอก นาย ใน 
"นายชวน หลีกภัย ผูนําฝายคาน และหัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาวถึง..." ท่ีปรากฏหนา 
ชื่อเฉพาะ แตคําบงบอก นาย ใน "...อดีตนายทหารอังกฤษถูกพอคาของปา..." ปรากฏหนาคํานาม
ท่ัวไป  การท่ีคําบงบอกอาจปรากฏรวมกับรูปภาษาอ่ืนท่ีไมใชชื่อเฉพาะเปนการแสดงใหเห็นวา ใน
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การใชคําบงบอกเปนบริบทบงบอกถึงชื่อเฉพาะตองพิจารณาดวยวาโอกาสท่ีคําบงบอกแตละคําจะ
ปรากฏรวมกับชื่อเฉพาะมีมากนอยเพียงใด กลาวคือ คําบงบอกแตละคํามีขีดความสามารถในการ
บงบอกถึงชื่อเฉพาะแตกตางกัน ซึ่งการวิเคราะหขีดความสามารถของคําบงบอกแตละคํา สามารถ
วิเคราะหไดจากการดูวาในจํานวนท้ังหมดของคําบงบอกแตละคําท่ีปรากฏอยูในคลังขอมูลของ
วิทยานิพนธ พบคําบงบอกน้ันปรากฏติดกับชื่อเฉพาะก่ีเปอรเซ็นต  โดยรายละเอียดเก่ียวกับขีด
ความสามารถในการบงบอกของคําบงบอกจะกลาวแยกเปนสองหัวขอยอยคือ หัวขอท่ี 5.2.5.1 
แนวทางการวิเคราะหขีดความสามารถในการบงบอก และหัวขอท่ี 5.2.5.2 ขีดความสามารถของ
คําบงบอก  

5.2.5.1 แนวทางการวิเคราะหขีดความสามารถในการบงบอก 

ในการวิเคราะหหาเปอรเซ็นตของคําบงบอกแตละคําท่ีเกิดกับชื่อเฉพาะ จะตอง
ทําการนับจํานวนคําบงบอกแตละคําในสองลักษณะคือ นับจํานวนท่ีปรากฏกับชื่อเฉพาะและนับ
จํานวนท้ังหมดท้ังท่ีปรากฏและไมปรากฏกับชื่อเฉพาะ หลังจากน้ันนําคาท้ังสองมาคิดเปน
เปอรเซ็นต สิ่งท่ีเปนปญหาในการนับจํานวนคําบงบอกคือ คําบงบอกบางสวนนอกจากจะปรากฏ
ติดกับชื่อเฉพาะ, ปรากฏในลักษณะเปนคํานามท่ัวไป คําบงบอกน้ันอาจปรากฏเปนองคประกอบ
หน่ึงของคําบงบอกรูปอ่ืนหรือรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะ เชน คําบงบอก นาง ใน "นางสาว" (คํา 
บงบอกรูปอ่ืน)  คําบงบอก ประเทศ ใน "กระทรวงการตางประเทศ" (ชื่อเฉพาะ)  ทําใหการนับ
จํานวนคําบงบอกท้ังหมดสามารถทําไดสองกรณีคือ กรณีแรกนับคําบงบอกเฉพาะรูปท่ีปรากฏติด
กับชื่อเฉพาะและปรากฏในลักษณะคํานามท่ัวไป สวนกรณีท่ีสองคือ นับคําบงบอกท่ีปรากฏทุก
ลักษณะ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเปอรเซ็นตท่ีเปนตัวแสดงขีดความสามารถของคําบงบอกตาม
วิธีการนับจํานวนของแตละกรณีจะมีคาแตกตางกัน ซึ่งกรณีท่ีเหมาะสมสําหรับวิทยานิพนธฉบับน้ี
คือ นับคําบงบอกท่ีปรากฏในทุกลักษณะ เน่ืองจากเปนวิธีท่ีสอดคลองกับการนําไปใชในการ
พัฒนางานทางดานภาษาศาสตรคอมพิวเตอร ซึ่งเปนงานท่ีคอมพิวเตอรมีบทบาทในการเปนผูดู
ภาษาและนําผลการวิเคราะหขีดความสามารถน้ีไปใชประโยชน  โดยพื้นฐานแลวการมองดูภาษา
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรจะมีลักษณะเหมือนการเทียบดูแตรูปภาษาไมพิจารณาความสัมพันธใดๆ
ทางภาษา ดังน้ันคอมพิวเตอรจะมองวาคําท่ีมีสายอักขระเหมือนกันคือรูปภาษาเดียวกัน ดังเชน 
คําบงบอก นาง ไมวาจะปรากฏเปนคําบงบอกหนาชื่อเฉพาะ, ปรากฏใน "นางสาว" หรือปรากฏใน 
"นางเอก"  คอมพิวเตอรจะมองวาเปนรูปภาษาเดียวกัน และจะทําการนับท้ัง 3 กรณี เปนจํานวน
ของคําบงบอก นาง ท่ีพบในคลังขอมูล  การนับจํานวนท้ังหมดของคําบงบอกแตละคํา จึงควร
เลียนแบบตามมุมมองของคอมพิวเตอรคือ นับคําบงบอกท่ีปรากฏในลักษณะตางๆทุกกรณี 
อยางไรก็ตามในการนับคําตามมุมมองของคอมพิวเตอรตองคํานึงถึงเร่ืองความถูกตองตาม
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อักขรวิธีดวย เชน ไมควรนับ นาง ใน "พัฒนางาน"  จึงอาจกลาวไดวา สําหรับวิทยานิพนธฉบับน้ี
การวิเคราะหขีดความสามารถในการบงบอกของคําบงบอกไดใชแนวการวิเคราะหท่ีคํานึงถึงความ
ถูกตองตามหลักภาษาพรอมท้ังสอดคลองหรือขนานไปกับลักษณะท่ีเกิดข้ึนในการประมวลผล
ภาษาดวยเคร่ืองมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 

5.2.5.2 ขีดความสามารถของคําบงบอก 

เมื่อทําการประมวลหาเปอรเซ็นตของคําบงบอกตามแนวทางท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน 
จะไดคาขีดความสามารถของคําบงบอกท่ีสามารถนํามาวิเคราะหแจกแจงไดในสองลักษณะคือ 
วิเคราะหแจกแจงขีดความสามารถของคําบงบอกแตละคํา และวิเคราะหแจกแจงขีดความสามารถ
ของคําบงบอกตามกลุมคําบงบอก โดยคาขีดความสามารถของคําบงบอกแตละคําจะแสดงคาขีด
ความสามารถจากมากไปหานอยดังท่ีปรากฏในตารางท่ี 5-3 สวนการวิเคราะหขีดความสามารถ
ของคําบงบอกโดยพิจารณาเปนกลุมคําน้ันจะอาศัยขอมูลทางสถิติอันประกอบดวย คาพิสัย 
(Range or Min. � Max.), คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแตละ
กลุมคําบงบอก ดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 5-4 ซึ่งคาเฉล่ียจะเปนขอมูลท่ีเปนตัวแทนของการบงบอก
ถึงขีดความสามารถในการบงบอกของกลุมคําบงบอกแตละกลุม คาพิสัยจะแสดงใหเห็นถึงคา
ตํ่าสุดและคาสูงสุดของขีดความสามารถในการบงบอกของแตละกลุมคํา และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานบอกใหทราบถึงการกระจายของขอมูล กลาวคือ แสดงใหเห็นวาคาขีดความสามารถของ
คําบงบอกในกลุมคําหน่ึงมีคาแตกตางกันมากหรือมีคาขีดความสามารถใกลเคียงกัน 

จากตารางที่ 5-3 จะเห็นไดวาขีดความสามารถในการบงบอกชื่อเฉพาะของคํา 
บงบอกแตละคําจะแตกตางกันอยูในชวงต้ังแต 0.50 เปอรเซ็นต ไปจนถึง 100 เปอรเซ็นต เมื่อ
พิจารณาตอไปโดยมองเปนกลุมคํา (ดูตารางท่ี 5-4) จะพบวาคาเฉล่ียของท้ัง 19 กลุมคําจะปรากฏ
อยูในชวงต้ังแต 19.65 ถึง 100 เปอรเซ็นต ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมคําบงบอกจะมีขีดความสามารถ
ในการบงบอกตํ่าไปจนถึงสามารถที่จะเปนตัวบงบอกท่ีดีมีขีดความสามารถสูงมากในการบงบอก
การปรากฏของชื่อเฉพาะ   รวมท้ังแสดงใหเห็นวาขีดความสามารถของกลุมคําบงบอกตางๆไม
ปรากฏแนวโนมท่ีจะมีขีดความสามารถในการบงบอกสูงอยางชัดเจนหรือตํ่าอยางชัดเจน  เมื่อ
พิจารณาประกอบกับคาเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาพิสัยพบวา โดยสวนใหญการกระจายของขอมูล
ในแตละกลุมคําบงบอกมีการกระจายของขอมูลอยูมาก น่ันหมายความวาในแตละกลุมคําบงบอก
จะประกอบดวยคําบงบอกท่ีมีขีดความสามารถในการบงบอกตํ่ามากไปจนถึงสูงมาก จะมีเพียง
กลุมคําท่ี 1 กลุมคําท่ี 4 และกลุมคําท่ี 18 ท่ีมีขีดความสามารถในการบงบอกสูงและมีขีด
ความสามารถในการบงบอกสูงใกลเคียงกัน แตคําบงบอกกลุมท่ี 4 และ 18 ในขอมูลท่ีพบ  
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เปนกลุมท่ีมีสมาชิกเพียงหน่ึงหรือสองตัว จึงยังไมสามารถมองเปนภาพของกลุมได เราจึงสามารถ
กลาวไดวาขีดความสามารถในการบงบอกของกลุมคําไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไมสามารถ
สรุปไดวาคําบงบอกในลักษณะใดท่ีนาจะเปนกลุมท่ีมีขีดความสามารถในการบงบอกสูง จะพบก็
เพียงขอสังเกตที่วาคําบงบอกในรูปอักษรยอท่ีมีความหมายแสดงถึงฐานะหรือลําดับชั้นของบุคคล 
(กลุมคําท่ี 1) นาจะเปนตัวบงบอกท่ีมีความสามารถในการบงบอกการปรากฏของช่ือเฉพาะได
อยางแมนยําและถูกตองทุกคร้ัง  ดังน้ันในการนําขีดความสามารถของคําบงบอกไปใชบงบอกถึง
การปรากฏของชื่อเฉพาะ ควรจะมองเปนขีดความสามารถของคําบงบอกแตละคํา เน่ืองจากการ
มองขีดความสามารถของคําบงบอกในภาพรวมของกลุมคําน้ัน ปรากฏวามีการกระจายตัวของคา
ขีดความสามารถมาก ขีดความสามารถของกลุมคําบงบอกตางๆจึงไมเปนไปในทิศทางใดทิศทาง
หน่ึงอยางชัดเจน การมองขีดความสามารถของคําบงบอกอยางเจาะจงเปนขีดความสามารถของ
คําบงบอกในแตละคํา จึงนาจะมีความเหมาะสมมากกวา 
 
 
ขีดความสามารถใน
การบงบอก 

คําบงบอก 

100.00% - 90.00 % โคง ร.ร. รศ. ทวีป แมนํ้า นายแพทย ร.พ. รองประธานาธิบดี เขตรักษาพันธุสัตวปา ถํ้า ลุมนํ้า 
ทะเลสาบ ปากนํ้า คาวบอย ราชสํานัก สหพันธ ร.ต.ต. อาว หมอมหลวง พล.ต. พล.อ.อ. 
เขตหามลาสัตวปา พ.ต.ท. นางสาว พล.ต.ต. ร.ต.อ. สน. ดร. พล.อ. ผศ. แพทยหญิง จ.ส.ต. 
หมอมราชวงศ ถ. ส.ต.ท. พล.ต.อ. เผา จอมพล ทิวเขา ก่ิงอําเภอ หมอมเจา พ.ต.อ. เขตฯ ดีเจ. 
บล. กรุป บริษัท�จํากัด 

89.99% - 80.00% กระทรวง สํานักขาว อุทยาน มูลนิธิ บ๊ิก ซอย จ. 
79.99% - 70.00% องคการ โรงแรม ผูพัน ยาน สนธิสัญญา 
69.99% - 60.00% สํานักงาน พ.ร.บ. สมาคม นาย ราชวงศ สนามกอลฟ เจาหญิง หนู กรม ศาล สนามบิน อําเภอ 
59.99% - 50.00% นาง จังหวัด เขื่อน สมรภูมิ แผนก สังเวียน คุณพ่ี เทศบาล ปา วุฒิสมาชิก ประธานาธิบดี ซ. 

สหภาพ น.ส. กองทุน แบงก เจาชาย 
49.99% - 40.00% มหาวิทยาลัย ผืนปา ภาษา 
39.99% - 30.00% พ่ี เกาะ พรรค บริษัท พระเจา โรงเรียน ตระกูล สถาบันราชภัฏ อ. โรงพยาบาล 
29.99% - 20.00 % อาจารย เครือ พระราชวัง นอง ถนน ผูกํากับ ตําบล สนาม กรุง ประเทศ นายกฯ ธนาคาร เมือง 

โฆษก โรงงาน สะพาน ศ. ฝง 
19.99% - 10.00 % คุณ แถบ เครือขาย เขต นายกรัฐมนตรี ศูนย สภา ม. ภูมิภาค องคกร ปา รายการ หมูบาน 
9.99% - 0.50 % อาคาร ทะเล คณะกรรมการ สถาบัน สวน กอง สํานัก หาด บาน คาย ครู กลุม ต. ฝาย วัด เสี่ย 

หนวย วิทยาลัย หอง นคร ครอบครัว เจา วัง ประธาน ลูก เขา ตลาด วง รัฐ 
 
 

ตารางท่ี 5-3 ขีดความสามารถในการบงบอกของคําบงบอกแตละคํา 
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ขีดความสามารถของคําบงบอก (เปอรเซ็นต) 
คาพิสัย กลุมคําบงบอก 

จํานวนคําบงบอก 
ในแตละกลุม 

Min. Max. 
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กลุมคําท่ี 1 12 100.00 100.00 100.00 0.00

กลุมคําท่ี 2 6 1.69 100.00 39.41 35.53

กลุมคําท่ี 3 3 20.00 100.00 73.33 46.19

กลุมคําท่ี 4 1 100.00 100.00 100.00 0.00

กลุมคําท่ี 5 7 0.99 100.00 64.69 38.49

กลุมคําท่ี 6 4 50.00 100.00 69.07 21.78

กลุมคําท่ี 7 8 5.26 100.00 56.58 41.12

กลุมคําท่ี 8 11 0.99 100.00 39.93 33.20

กลุมคําท่ี 9 7 6.85 89.61 51.81 32.50

กลุมคําท่ี 10 8 4.24 100.00 42.01 36.30

กลุมคําท่ี 11 16 0.85 100.00 35.78 34.98

กลุมคําท่ี 12 5 2.63 100.00 60.53 42.56

กลุมคําท่ี 13 29 1.25 100.00 39.82 33.18

กลุมคําท่ี 14 18 0.50 100.00 35.41 32.03

กลุมคําท่ี 15 6 1.92 100.00 42.68 39.07

กลุมคําท่ี 16 5 9.09 100.00 81.82 40.66

กลุมคําท่ี 17 13 1.30 100.00 62.24 42.19

กลุมคําท่ี 18 2 68.75 75.00 71.88 4.42

กลุมคําท่ี 19 3 4.17 44.44 19.65 21.69
 ตารางท่ี 5-4  คาพิสัย คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขีดความสามารถในการบงบอก   

        ของแตละกลุมคําบงบอก 
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5.3 การเวนวรรค (Space) 

บริบทในอีกลักษณะหน่ึงซึ่งพบวาปรากฏกับชื่อเฉพาะในรูปแบบซ้ําๆกันคือ การ
ปรากฏวรรค (Space) อยูติดกับสายอักขระท่ีเปนชื่อเฉพาะ น่ันคือ มีการเวนวรรค (Space) เมื่อ
ปรากฏชื่อเฉพาะ ปรากฏการณท่ีสนับสนุนใหบริบทลักษณะท่ีกลาวถึงน้ีสามารถจะเปนบริบท 
บงบอกถึงชื่อเฉพาะไดก็คือ ชื่อเฉพาะจะปรากฏโดยมีการเวนวรรคปรากฏดวยเปนจํานวน 1,809 
ชื่อ หรือ 71.02 เปอรเซ็นตของช่ือเฉพาะท่ีศึกษา และบริบทน้ีพบกับชื่อเฉพาะท้ังรูปท่ีมีคําบงบอก
และไมปรากฏคําบงบอก รวมท้ังมีรูปแบบการปรากฏท่ีเดนชัด 3 รูปแบบดวยกันคือ ปรากฏการเวน
วรรคกอนแลวจึงปรากฏชื่อเฉพาะ (รูปแบบท่ี 1)  ปรากฏชื่อเฉพาะแลวจึงปรากฏการเวนวรรค 
(รูปแบบท่ี 2)  และปรากฏการเวนวรรคท่ีหนาและหลังของสายอักขระชื่อเฉพาะ (รูปแบบท่ี 3) ดัง
ตัวอยางขางลางน้ี 
 
 

รูปแบบท่ี 1 
วรรค � ชื่อเฉพาะ 

"...เปนส่ิงสะทอนใหเห็นวา ประเทศไทยยังมีปญหาการคอรัปชั่นรุนแรง..." 

  
รูปแบบท่ี 2 

ชื่อเฉพาะ � วรรค 
"...ธนาคารไทยธนาคารมีลักษณะใกลเคียงธนาคารกรุงไทย ท่ีรับซื้อวอรแรนท..." 

  
รูปแบบท่ี 3 

วรรค � ชื่อเฉพาะ - วรรค 
"อยางไรก็ตาม บล.กรุงศรีอยุธยา ไมแนใจวามาตรการตอบโตการทุมตลาด..." 

 
 

เมื่อนําชื่อเฉพาะท้ัง 1,809 รูป มาวิเคราะหแจกแจง (ดูตารางท่ี 5-5 ) พบวาการ
ปรากฏของรูปแบบท่ี 2 คือการปรากฏวรรคหลังจากการปรากฏชื่อเฉพาะเปนรูปแบบที่พบมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแก การปรากฏการเวนวรรคที่หนาและหลังของชื่อเฉพาะ และรูปแบบท่ี 1 คือการ
ปรากฏการเวนวรรคกอนแลวจึงปรากฏช่ือเฉพาะ นอกจากนี้แลวถาพิจารณาเร่ืองของคําบงบอก
รวมดวย จะพบวาในชื่อเฉพาะรูปท่ีปรากฏการเวนวรรครูปแบบตางๆน้ีเปนชื่อเฉพาะท่ีปรากฏคํา 
บงบอกรวมดวยจํานวน 1,132 ชื่อ หากทําการเปรียบเทียบกับจํานวนชื่อเฉพาะท่ีปรากฏกับคํา 
บงบอกตามท่ีกลาวไวในหัวขอ 5.2 คือจํานวน 1,423 ชื่อ เราสามารถกลาวไดวา ชื่อเฉพาะท่ี
ปรากฏติดกับคําบงบอกและปรากฏการเวนวรรครวมดวยพบเปนจํานวนมากถึง 79.55 เปอรเซ็นต 
ซึ่งรายละเอียดในสวนน้ีจะไดกลาวถึงในหัวขอถัดไปคือ หัวขอท่ี 5.4 
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                 จํานวนชื่อเฉพาะ 
 
รูปแบบ 

จํานวนท้ังหมด 
ท่ีปรากฏการเวนวรรค 

ปรากฏการเวนวรรค 
และ 

ปรากฏคําบงบอก 

ปรากฏการเวนวรรค 
แต 

ไมปรากฏคําบงบอก 
1. วรรค - ชื่อเฉพาะ 189 84 105 
2. ชื่อเฉพาะ - วรรค 987 718 269 
3. วรรค - ชื่อเฉพาะ - วรรค 633 330 303 
 1,809 1,132 677 
 

ตารางท่ี 5-5 จํานวนชื่อเฉพาะท่ีปรากฏการเวนวรรคในลักษณะตางๆ 
 

5.4 คําบงบอกปรากฏรวมกับการเวนวรรค 

การท่ีชื่อเฉพาะจํานวนมากปรากฏรวมกับบริบทท้ังท่ีเปนคําบงบอกและ 
การเวนวรรคเปนปรากฏการณท่ีแสดงใหเห็นวาบริบทท้ังสองลักษณะมีความเก่ียวของกันในการ 
บงบอกถึงการปรากฏของช่ือเฉพาะในขอความ ความเก่ียวของประการแรกจะเห็นไดจากสัดสวน
ของช่ือเฉพาะท่ีปรากฏท้ังการเวนวรรคและคําบงบอกเปรียบเทียบกับจํานวนชื่อเฉพาะท่ีปรากฏ
เฉพาะการเวนวรรค (ดูตารางท่ี 5-5) จะเห็นวาจํานวนของช่ือเฉพาะท่ีปรากฏท้ังการเวนวรรคและ
คําบงบอกมีจํานวนมากกวาจํานวนชื่อเฉพาะท่ีปรากฏเฉพาะการเวนวรรคประมาณสองเทา แต
เมื่อพิจารณาตอไปถึงสัดสวนของท้ังสองกรณีในแตละรูปแบบ จะพบวาในรูปแบบท่ี 2 (ชื่อเฉพาะ � 
วรรค) และรูปแบบท่ี 3 (วรรค � ชื่อเฉพาะ � วรรค) จะมีจํานวนชื่อเฉพาะท่ีปรากฏคําบงบอกรวม
ดวยเปนจํานวนมากกวา ในขณะท่ีรูปแบบท่ี 1 (วรรค � ชื่อเฉพาะ) จะพบชื่อเฉพาะท่ีปรากฏแตการ
เวนวรรคเปนจํานวนมากกวา จึงเปนประเด็นท่ีนาจะวิเคราะหตอไปวา หากพิจารณาชื่อเฉพาะ
ท้ังหมดท่ีนํามาศึกษาหาบริบทบงบอกจะพบสัดสวนของช่ือเฉพาะท่ีปรากฏหรือไมปรากฏคํา 
บงบอกรวมกับการปรากฏหรือไมปรากฏการเวนวรรคเปนไปในลักษณะใด ซึ่งผลการวิเคราะหท่ีได 
(ดูตารางท่ี 5-6) แสดงใหเห็นวาชื่อเฉพาะโดยสวนใหญจะปรากฏการเวนวรรครวมดวย ไมวาจะมี
คําบงบอกหรือไมมีคําบงบอก (พบการเวนวรรค : ไมพบการเวนวรรค เทากับ 1,809 : 738) 
นอกจากน้ีแลวจํานวนชื่อเฉพาะท่ีไมปรากฏท้ังการเวนวรรคและคําบงบอกพบเปนจํานวนมากกวา
ชื่อเฉพาะท่ีไมปรากฏการเวนวรรคแตมีคําบงบอก (447 : 291) ซึ่งปรากฏการณน้ีเปนประเด็นท่ี
นาสนใจ เน่ืองจากในกรณีท่ีชื่อเฉพาะไมปรากฏการเวนวรรคเปนบริบทบงบอกก็คาดวานาจะ
ปรากฏคําบงบอกรวมอยูดวยเพื่อเปนบริบทบงบอกวารูปภาษาน้ันเปนชื่อเฉพาะ จึงนาจะพบ
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จํานวนชื่อเฉพาะท่ีไมปรากฏการเวนวรรคแตมีคําบงบอกมากกวา แตผลกลับไมเปนเชนน้ัน ซึ่งชื่อ
เฉพาะจํานวน 447 ชื่อท่ีไมปรากฏการเวนวรรคและคําบงบอก ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหศึกษาและ
นําเสนอรายละเอียดรวมท้ังอภิปรายเก่ียวกับชื่อเฉพาะกลุมน้ีไวในหัวขอท่ี 5.6 
 

 ปรากฏการเวนวรรค ไมปรากฏการเวนวรรค 

ปรากฏคําบงบอก 1,132 291 

ไมปรากฏคําบงบอก 677 447 

รวม 1,809 738 
 
 
 

ความเก่ียวของอีกประการหน่ึงของคําบงบอกและการเวนวรรคในการบงบอกถึง
การปรากฏของช่ือเฉพาะคือ ประเด็นขีดความสามารถในการบงบอก การพิจารณาบริบทท่ีเปนการ
เวนวรรคพรอมกับการพิจารณาบริบทท่ีเปนคําบงบอกนาจะทําใหคําบงบอกมีขีดความสามารถใน
การบงบอกถึงชื่อเฉพาะในภาษาไทยไดมากขึ้น ซึ่งในการประเมินขีดความสามารถในการบงบอก
ของบริบทท้ังสองท่ีปรากฏกับชื่อเฉพาะรวมกัน ผูวิจัยจะทําการประเมินขีดความสามารถออกมาใน
รูปของเปอรเซ็นต โดยวิเคราะหหาวาคําบงบอกแตละคําท่ีปรากฏรวมกับการเวนวรรคในแตละ
รูปแบบมีขีดความสามารถในการบงบอกเปนจํานวนก่ีเปอรเซ็นต (ดูตารางท่ี 5-7) เชน คําบงบอก 
นาย จะทําการวิเคราะหหาขีดความสามารถของ  (1) คําบงบอก นาย ท่ีปรากฏรวมกับการเวน
วรรคในรูปแบบท่ี 1 วรรค � ชื่อเฉพาะ (จากตาราง ขีดความสามารถเทากับ 81 เปอรเซ็นต)  
(2) คําบงบอก นาย ท่ีปรากฏรวมกับการเวนวรรคในรูปแบบที่ 2 ชื่อเฉพาะ � วรรค (จากตาราง  
ขีดความสามารถเทากับ 63 เปอรเซ็นต)  และ (3) คําบงบอก นาย ท่ีปรากฏรวมกับการเวนวรรค
รูปแบบท่ี 3 วรรค � ชื่อเฉพาะ - วรรค (จากตาราง ขีดความสามารถเทากับ 99 เปอรเซ็นต) 

จากการวิเคราะหคําบงบอกแตละคําท่ีปรากฏรวมกับการเวนวรรคท้ัง 3 กรณี
ดังกลาว จะไดคาขีดความสามารถท้ังหมดจํานวน 483 รายการ ซึ่งนับวาเปนขอมูลจํานวนมาก
สําหรับการนําเสนอในบทน้ี ในท่ีน้ีผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิเคราะหขีดความสามารถไวเพียง
บางสวนโดยคัดเฉพาะขอมูลท่ีมีผลรวมของจํานวนชื่อเฉพาะท่ีปรากฏคําบงบอกรวมกับการเวน
วรรคท้ัง 3 รูปแบบ สูงกวา 10 รูปภาษา เพื่อแสดงใหเห็นแนวโนมของผลการวิเคราะหท่ีไดไวใน
ตารางท่ี 5-7 และจะแสดงผลท้ังหมดไวในภาคผนวก ข 

ตารางท่ี 5-6  จํานวนชื่อเฉพาะท่ีแจกแจงตามการปรากฏหรือไมปรากฏ 
         ของคําบงบอกและการเวนวรรค 
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วรรค � ชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะ - วรรค วรรค � ชื่อเฉพาะ - วรรค 

"...พรอมกันนี้ นายฮิวจกลาวอีกวา..." "...อาจเหมือนเปยบกับนายชวน หลีกภัย ก็ได..." "...ขณะที่ นายกัวะ ฟางหยู เจาหนาที่..." คําบงบอก 
PN All Percentage PN All Percentage PN All Percentage 

คาเฉล่ีย 

นาย 108 133 81% 100 160 63% 92 93 99% 81% 
บริษัท 25 46 54% 18 74 24% 22 22 100% 60% 
จ. 22 23 96% 20 22 91% 22 22 100% 96% 
ประเทศ 12 23 52% 36 161 22% 7 10 70% 48% 
พ.ต.ท. 18 18 100% 13 13 100% 17 17 100% 100% 
จังหวัด 10 12 83% 27 41 66% 6 10 60% 70% 
กระทรวง 7 8 88% 25 29 86% 4 4 100% 91% 
กรม 4 5 80% 24 30 80% 3 3 100% 87% 
นาง 10 10 100% 13 36 36% 8 8 100% 79% 
มหาวิทยาลัย 10 13 77% 13 29 45% 8 8 100% 74% 
ดร. 14 14 100% 8 8 100% 7 7 100% 100% 
ธนาคาร 5 17 29% 13 49 27% 4 4 100% 52% 
พ่ี 6 9 67% 10 29 34% 1 1 100% 67% 
เมือง 1 2 50% 15 71 21% 1 1 100% 57% 
สมาคม 4 5 80% 9 12 75% 4 4 100% 85% 
องคการ 8 8 100% 3 7 43% 6 6 100% 81% 
คุณ 8 23 35% 3 62 5% 5 5 100% 47% 
โรงเรียน 2 6 33% 13 38 34% 1 3 33% 34% 
อ. 6 10 60% 5 10 50% 5 5 100% 70% 
กรุง 4 5 80% 7 14 50% 4 4 100% 77% 
บล. 4 4 100% 7 7 100% 3 3 100% 100% 
อาจารย 6 13 46% 3 16 19% 5 5 100% 55% 
กองทุน 3 3 100% 11 28 39% 0 0 - 70% 
พระเจา 3 5 60% 8 23 35% 2 2 100% 65% 
ม. 4 8 50% 5 24 21% 4 4 100% 57% 
ศูนย 5 6 83% 4 20 20% 4 4 100% 68% 
สํานักงาน 5 5 100% 5 7 71% 3 3 100% 90% 
เขื่อน 2 2 100% 8 14 57% 2 2 100% 86% 
พรรค 2 9 22% 10 24 42% 0 1 0% 21% 
กอง 6 10 60% 3 32 9% 2 2 100% 56% 
พล.ต. 5 5 100% 1 1 100% 5 5 100% 100% 
สํานัก 6 8 75% 0 12 0% 4 4 100% 58% 

 ตารางท่ี 5-7 ขีดความสามารถในการบงบอกถึงชื่อเฉพาะเมื่อพิจารณาบริบทเวนวรรครวมกับคําบงบอก
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รูปท่ี 5-6 ขีดความสามารถของคําบงบอกท่ีปรากฏรวมกับการเวนวรรคในการบงบอกถึงชื่อเฉพาะ 
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คําบงบอกและการเวนวรรค คําบงบอก

โดยในตารางท่ี 5-7 PN, All และ Percentage หมายถึงสิ่งตอไปน้ี  
PN หมายถึง จํานวนชื่อเฉพาะที่ปรากฏคําบงบอกรวมกับการเวนวรรค เชน จํานวนชื่อ   
เฉพาะท่ีมีคําบงบอก "นาย"   และพบการเวนวรรคท่ีสวนหนาของชื่อเฉพาะ 

All หมายถึง จํานวนรูปภาษาทั้งหมดท้ังท่ีเปนชื่อเฉพาะและไมใชชื่อเฉพาะ ซึ่งปรากฏ
ปรากฏคําบงบอกรวมกับการเวนวรรค ตัวอยางเชน จํานวนรูปภาษา �นาย� และ
ปรากฏการเวนวรรคที่หนารูปภาษาน้ัน 

Percentage หมายถึง ขีดความสามารถในการบงบอกของคําบงบอกท่ีปรากฏรวมกับการ
เวนวรรค 

 
 

เพื่อใหเห็นภาพรวมท่ีชัดเจนและสะดวกตอการนําเสนอ ผูวิจัยไดทําการประเมิน
ขีดความสามารถในการบงบอกของบริบทท้ังสองท่ีปรากฏกับชื่อเฉพาะรวมกัน โดยใชคาเฉล่ียของ
ขีดความสามารถของคําบงบอกแตละคําท่ีปรากฏรวมกับการเวนวรรคท้ัง 3 รูปแบบ (ดูตาราง 
ท่ี 5-7) มาเปรียบเทียบกับขีดความสามารถในการบงบอกเมื่อพิจารณาบริบทคําบงบอกเพียง
บริบทเดียว ไดผลดังท่ีแสดงในแผนภูมิรูปท่ี 5-6 ซึ่งจะเห็นแนวโนมโดยรวมวาการพิจารณาบริบท
เวนวรรครวมไปกับคําบงบอก สามารถทําใหคําบงบอกสวนมากมีขีดความสามารถในการบงบอก
สูงข้ึน 
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5.5 ตัวบงบอกระดับปริจเฉท 

ตัวบงบอกระดับปริจเฉท เปนอีกบริบทท่ีมีลักษณะของการบงบอกถึงชื่อเฉพาะ 
แตเปนบริบทบงบอกถึงชื่อเฉพาะในกรณีท่ีชื่อเฉพาะไมปรากฏรวมกับคําบงบอก โดยชื่อเฉพาะใน
คลังขอมูลท่ีปรากฏรวมกับตัวบงบอกระดับปริจเฉทน้ีพบประมาณ 193 รูปภาษา หรือกลาวไดวา 
ในจํานวนชื่อเฉพาะท่ีไมปรากฏกับคําบงบอกซึ่งมีจํานวน 1,124 ชื่อน้ัน (ดูรูป 5.1) จะมีชื่อเฉพาะ 
เพียง 17.17 เปอรเซ็นตท่ีปรากฏตัวบงบอกระดับปริจเฉท   

ตัวบงบอกระดับปริจเฉทท่ีกลาวถึงในที่น้ี เปนบริบทท่ีบงบอกถึงชื่อเฉพาะโดยการ
พิจารณาความเช่ือมโยงระหวางชื่อเฉพาะท่ีปรากฏในขอความตอเน่ือง ความเช่ือมโยงดังกลาวจะ
ปรากฏในสองลักษณะ โดยในลักษณะแรกชื่อเฉพาะจะปรากฏรวมกับคําบงบอกมากอน แตมาละ
คําบงบอกในขอความตอๆมา ซึ่งการเขาใจและรูจําชื่อเฉพาะรูปท่ีไมปรากฏรวมกับคําบงบอกน้ี
สามารถทําไดโดยการอางยอนไปถึงชื่อเฉพาะรูปเดียวกันท่ีปรากฏติดกับคําบงบอกในขอความที่
นํามาขางหนา หรือเปนลักษณะการเชื่อมโยงท่ีเรียกวา การอางตาม (Anaphoric Relation) โดยชื่อ
เฉพาะท่ีปรากฏตัวบงบอกลักษณะนี้มีประมาณ 133 ชื่อ (จาก 193 ชื่อ หรือคิดเปน 68.91 
เปอรเซ็นต)  สวนการปรากฏในอีกลักษณะหน่ึงมีลักษณะกลับกันคือ รูปท่ีปรากฏมากอนใน
ขอความเปนชื่อเฉพาะรูปท่ีไมปรากฏคําบงบอกแลวจึงปรากฏชื่อเฉพาะรูปเดียวกันท่ีมีคําบงบอก
ปรากฏอยูในขอความตอมา การรูจําถึงชื่อเฉพาะท่ีถูกละคําบงบอกจึงตองอาศัยการอางอิงไปยัง
ชื่อเฉพาะท่ีปรากฏรวมกับคําบงบอกในขอความท่ีตามหลังมา เปนลักษณะการเชื่อมโยงท่ีเรียกวา 
การอางกอน (Cataphoric Relation) ซึ่งลักษณะน้ีปรากฏกับชื่อเฉพาะจํานวน 60 ชื่อ (31.09 
เปอรเซ็นต) 

ในกรณีของช่ือเฉพาะท่ีปรากฏตัวบงบอกลักษณะการอางกอน (Cataphoric) 
พบวาในชื่อเฉพาะจํานวน 60 ชื่อมีชื่อเฉพาะจํานวน 42 ชื่อปรากฏอยูในขอความสวนแรกของ
ขอความตอเน่ืองซึ่งเปนขอความสรุปของขาวหรือบทความ และมีขอสังเกตเก่ียวกับชื่อเฉพาะ
จํานวน 42 ชื่อน้ีคือ มีการปรากฏเคร่ืองหมายอัญประกาศ (" ") รวมดวย โดยปรากฏกับชื่อเฉพาะ
ประเภทบุคคล (หรือชื่อคน) จํานวน 11 ชื่อ, ประเภทองคกร จํานวน 4 ชื่อ และประเภทสถานท่ี 
จํานวน 1 ชื่อ  การท่ีชื่อเฉพาะถูกกลาวถึงเปนคร้ังแรกในขอความตอเน่ืองโดยไมมีตัวบงบอกถึงการ
เปนชื่อเฉพาะ ผูสงสารอาจแสดงความชี้เฉพาะเจาะจงโดยการใชเคร่ืองหมายอัญประกาศและใช
เคร่ืองหมายน้ีกับชื่อเฉพาะประเภทสถานท่ีนอยท่ีสุดน้ันอาจเน่ืองมาจากชื่อเฉพาะประเภทน้ีมัก
เปนขอมูลภาษาท่ีผูใชภาษามีภูมิความรูรวมกันวาเปนชื่อเฉพาะมากกวาขอมูลท่ีเปนชื่อเฉพาะ
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ประเภทบุคคลและองคกร อยางไรก็ตามประเด็นเก่ียวกับเคร่ืองหมายอัญประกาศนี้เปนเพียง
ขอสังเกตที่พบจากขอมูลจํานวนไมมาก ยังไมสามารถเปนขอสรุปได   

ตัวอยางขอความตอเน่ืองรูปท่ี 5-7 แสดงใหเห็นตัวอยางของช่ือเฉพาะรูปหน่ึงซึ่ง
ปรากฏลักษณะของตัวบงบอกระดับปริจเฉท โดยชื่อเฉพาะรูปน้ีถูกกลาวถึงในคร้ังแรกดวยรูป
ภาษาบางสวนคือ "สหวิริยา สตีล" ท่ีตําแหนง (ก)  เมื่อพิจารณาขอความตอเน่ืองท่ีตามมาจะพบ
ชื่อเฉพาะรูปน้ีปรากฏดวยรูปเต็มท่ีมีคําบงบอกท่ีตําแหนง (ข)  ในการวิเคราะหรูปภาษา "สหวิริยา 
สตีล" ท่ีตําแหนง (ก) จึงตองอาศัยบริบทจากขอความท่ีตามมาคือการปรากฏของรูปภาษา "บริษัท 
สหวิริยาสตีล อินดัสตรี" ท่ีตําแหนง (ข)   สวนรูปภาษาท่ีตําแหนง (ค) (ง) และ (จ) จะมีความ
เชื่อมโยงในลักษณะท่ีอางไปถึงบริบทท่ีปรากฏอยูในขอความท่ีนํามาขางหนา ซึ่งก็คือรูปท่ีปรากฏ
ในตําแหนง (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากท่ีกลาวมาน้ัน เราสามารถสรุปไดวาตัวบงบอกในระดับปริจเฉทโดยสวนใหญ
มักจะปรากฏในลักษณะอางตาม (Anaphoric) นอกจากน้ีชื่อเฉพาะบางรูปภาษาท่ีไมปรากฏคํา 
บงบอกอาจพบรวมกับชื่อเฉพาะรูปเดียวกันท่ีมีคําบงบอกท้ังในขอความท่ีนํามาขางหนาและใน
ขอความท่ีตามหลังมาอยูภายในขอความตอเน่ืองเดียวกัน จึงอาจวิเคราะหใหเปนลักษณะการ

 บล.กรุงศรีอยุธยาแนะทยอยเก็บหุน (ก) "สหวิริยา สตีล" หลังประเมินแนวโนมธุรกิจคร่ึงปหลังสดใส 
รับผลดีจากการปรับขึ้นราคาขายเหล็กรีดรอน และมาตรการตอบโตการทุมตลาด คาดกําไรทั้งป 1.55 พันลานบาท 
 บล. กรุงศรีอยุธยา ประเมินวา จากขาวที่คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ไดอนุมัติให 
(ข) บริษัทสหวิริยาสตีล อินดัสตรี ปรับราคาจําหนายเหล็กแผนรีดรอนจากราคาเดิม 11.66 บาทตอกิโลกรัม 
เปน 13.30 บาทตอกิโลกรัม ตามที่บริษัทไดย่ืนขอไป โดยใหมีผลในทางปฏิบัติในทันทีนั้น จะสงผลดีตอแนวโนมการ
ทําธุรกิจของ (ค) สหวิริยาสตีลในคร่ึงหลังของปนี้สดใสตอเนื่องจากคร่ึงปแรก 
 ����. 
 บล. กรุงศรีอยุธยา ระบุถึงสาเหตุที่ทําใหม่ันใจวาแนวโนมการดําเนินธุรกิจของ (ง) สหวิริยาสตีล ใน
คร่ึงปหลังสดใส มาจากปจจัยสนับสนุนหลายประการ ประกอบดวย 1. คาดวากําไรสุทธิในคร่ึงปหลัง จะเทากับ 557 
ลานบาท เทียบกับคร่ึงหลังของป 2544 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 368 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยังไดรับผลดีจาก 2 ปจจัย 
ไดแก 
 หลังจากหมดอายุการคุมครองดวยวิธีเซอรชารจในปลายเดือนก.ค.ที่ผานมา บริษัทก็ไดรับการคุมครองตอ
ดวยวิธีตอตานการทุมตลาด ทําใหลูกคามีแนวโนมที่จะซ้ือเหล็กรีดรอนภายในประเทศตอไป และการที่รัฐบาลอนุมัติ
ปรับราคาขายใหสอดคลองกับราคาตลาดในขณะน้ีเปนการดีกับ (จ) สหวิริยาสตีล เพราะจะสามารถรักษาสวน
ตางกําไรระหวางราคาขายกับวัตถุดิบ slab ได เพราะขณะน้ี ราคา slab ไดปรับขึ้นไปอยางมากแลว� 

รูปท่ี 5-7 ตัวอยางตัวบงบอกระดับปริจเฉทในขอความตอเน่ือง 
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เชื่อมโยงแบบอางตาม (Anaphoric) หรือ อางกอน (Cataphoric) ก็ได  สวนตัวบงบอกระดับ
ปริจเฉทแบบอางกอน (Cataphoric) น้ัน แมจะพบเปนจํานวนนอยกวาแตก็เปนการปรากฏของชื่อ
เฉพาะในลักษณะพิเศษท่ีพบไดในการใชภาษาท่ีเกิดข้ึนจริง ดังน้ันในกรณีท่ีมีการประมวลผลช่ือ
เฉพาะรูปท่ีไมปรากฏคําบงบอกโดยอาศัยตัวบงบอกแบบอางตาม (Anaphoric) แลวไมสามารถ
รูจําชื่อเฉพาะน้ันได อาจจะตองมาคํานึงถึงตัวบงบอกแบบอางกอน (Cataphoric) รวมดวย 

5.6 ชื่อเฉพาะท่ีไมปรากฏบริบทบงบอก 

ในการวิเคราะหชื่อเฉพาะสวนท่ีไมปรากฏติดกับคําบงบอกจํานวน 1,124 ชื่อ ซึ่ง
พบวาชื่อเฉพาะจํานวน 193 ชื่อ ปรากฏลักษณะตัวบงบอกระดับปริจเฉทดังท่ีกลาวไปในหัวขอท่ี 
5.5  จึงยังมีชื่อเฉพาะอีกจํานวนหน่ึงคือ ชื่อเฉพาะจํานวน 931 ชื่อ ท่ีไมพบบริบทท่ีเปนคําบงบอก
และตัวบงบอกระดับปริจเฉท เมื่อนํามาวิเคราะหแจกแจงถึงจํานวนของแตละประเภท (ดูตารางท่ี 
5-8) พบวาชื่อเฉพาะประเภทท่ีพบมากท่ีสุดคือ ประเภทสถานท่ี รองลงมาตามลําดับคือ ประเภท 
บุคคล  องคกร และประเภทอ่ืนๆ หากพิจารณาตอไปโดยการเปรียบเทียบจํานวนชื่อเฉพาะท่ีไมพบ
บริบทบงบอกกับชื่อเฉพาะท่ีปรากฏรวมกับคําบงบอกประเภทเดียวกัน (ดูตารางท่ี 5-8) จะเห็นได
วาชื่อเฉพาะประเภทองคกร ปรากฏในลักษณะท่ีไมพบบริบทบงบอกดวยจํานวนท่ีนอยกวามาก
เมื่อเทียบกับลักษณะการปรากฏรวมกับคําบงบอก คือปรากฏโดยไมพบบริบทบงบอกเพียง 62 ชื่อ 
แตปรากฏโดยมีคําบงบอกเปนจํานวนถึง 421 ชื่อ ในขณะท่ีชื่อเฉพาะประเภทสถานท่ีและบุคคล 
ปรากฏดวยสัดสวนท่ีไมแตกตางกันมาก  และเมื่อทําการวิเคราะหชื่อเฉพาะจํานวน 931 ชื่อน้ีแยก
ตามประเภทรวมท้ังพิจารณาเปรียบเทียบกับชื่อเฉพาะท่ีปรากฏรวมกับคําบงบอก พบลักษณะทาง
ภาษาบางประการตอไปน้ี 
 

               จํานวน 
ประเภท 

ชื่อเฉพาะที่ไมปรากฏบรบิทบงบอก ชื่อเฉพาะที่ปรากฏรวมกับคําบงบอก 

ชื่อสถานที่ 444 432 
ชื่อบุคคล 410 525 
ชื่อองคกร 62 421 
ชื่ออ่ืนๆ 15 23 
ชื่อกฏหมาย 0 16 
ชื่อกลุมคนรวมเชื้อสาย 0 6 

 ตารางท่ี 5-8 จํานวนชื่อเฉพาะแจกแจงตามประเภท 



 77

(1) กลุมชื่อเฉพาะประเภทสถานท่ี ท่ีปรากฏโดยไมพบบริบทบงบอก โดยสวนใหญพบวาเปนชื่อ
เฉพาะท่ีอางถึงสถานท่ีท่ีมีลักษณะเปนเขตปกครอง ซึ่งชื่อท่ีพบน้ันไดแก ชื่อประเทศ, ชื่อจังหวัด, 
ชื่ออําเภอ, ชื่อทวีป, ชื่อบาน(หมูบาน), ชื่อเมือง และนคร  รวมท้ังพบวาชื่อประเทศเปนชื่อท่ีพบ
เปนจํานวนมากอยางเห็นไดชัดเจนคือปรากฏเปนจํานวนถึง 339 ชื่อ หรือ 76.35 เปอรเซ็นต 
(339 : 444)  นอกจากน้ีชื่อเฉพาะสวนท่ีเหลือบางรูปภาษามีลักษณะเปนรูปภาษาท่ีสามารถใช
อางถึงไดอยางสมบูรณในตัวเองโดยไมตองประกอบกับคําบงบอก เชน "สถานเสาวภา" "กําแพง
เมืองจีน" เปนตน การท่ีชื่อเฉพาะประเภทสถานท่ี ท่ีมีลักษณะดังกลาว ปรากฏโดยไมพบบริบท
บงบอกน้ันอาจเน่ืองมาจากเปนรูปภาษาท่ีผูใชภาษาสวนใหญมีภูมิความรูเก่ียวกับรูปภาษา
เหลาน้ีรวมกัน และมักจะพบเห็นไดเปนประจําในการใชภาษา รวมท้ังชื่อเฉพาะท่ีใชเพื่อการอาง
ถึงสถานที่น้ัน อาจมีแนวโนมในการท่ีจะเกิดข้ึนใหมนอยกวาหากเปรียบเทียบกับชื่อเฉพาะ
ประเภทบุคคล หรือ ประเภทองคกร  ดังน้ันในการใชภาษาท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปในชีวิตประจําวันซึ่ง
โดยปกติมีแนวโนมท่ีจะใชรูปภาษาท่ีกระชับและใชเทาท่ีจําเปนโดยสามารถสื่อความไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชื่อเฉพาะกลุมน้ีจึงเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับผูใชภาษา ซึ่งหลักฐานท่ี
สนับสนุนจะเห็นไดจากชื่อเฉพาะที่ปรากฏโดยไมพบบริบทบงบอกเกิดกับชื่อสถานที่ (Place 
Category) เปนจํานวนมากท่ีสุดและปรากฏมากกวารูปท่ีมีคําบงบอก ในขณะท่ีชื่อเฉพาะ
ประเภทอ่ืนจะปรากฏรูปท่ีไมพบบริบทนอยกวารูปท่ีปรากฏรวมกับคําบงบอก นอกจากน้ีถา
วิเคราะหดูรูปภาษาในกลุมท่ีปรากฏรวมกับคําบงบอกจะพบวาเปนชื่อเฉพาะท่ีอางถึงสถานท่ี
ตางๆอยางหลากหลายไมไดจํากัดอยูเพียงชื่อเฉพาะท่ีอางถึงสถานท่ีบางลักษณะเทาน้ัน จึง
ตองปรากฏตัวบงบอกเพื่อท่ีจะใหการสื่อความหมายของรูปภาษาน้ันมีความชัดเจน 

 
(2) กลุมชื่อเฉพาะประเภทบุคคล ท่ีปรากฏโดยไมพบบริบทบงบอก พบวาเปนชื่อเฉพาะท่ีมี
ลักษณะทางภาษาอยูสองลักษณะ คือ เปนคําไทย หรือ คําทับศัพทภาษาตางประเทศ  ตัวอยาง
ชื่อเฉพาะท่ีเปนคําไทยคือ "จิตร ภูมิศักด์ิ" "สืบ นาคะเสถียร" "โสภาค สุวรรณ" "ดัสกร ทองเหลา" 
"ลูกหวา" "ธนูชัย ดีเทศน" และตัวอยางชื่อเฉพาะท่ีทับศัพท เชน  "ลี จุง มาน"  "ซัดดัม ฮุสเซ็น" 
"โยชิโร อิริโนะ" "เซบาสเตียน โกรสฌอง" "เมล กิบสัน" เปนตน โดยมีจํานวนสัดสวนท่ีเปนคําไทย
กับคําทับศัพทคือ 40.24 (165 : 410) กับ 59.76 (245 : 410) เปอรเซ็นต โดยในสวนของช่ือ
เฉพาะท่ีเปนคําไทยน้ี มักจะเปนชื่อเฉพาะท่ีอางถึงบุคคลท่ีมีชื่อเสียงหรือเปนท่ีรูจักกันดีอยูแลว  
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับชื่อเฉพาะประเภทบุคคลท่ีปรากฏคําบงบอก (525) จะเห็นความ
แตกตางอยางชัดเจนคือ พบชื่อเฉพาะท่ีเปนคําไทย 84.95 เปอรเซ็นต (446) ชื่อเฉพาะท่ีเปนคํา
ทับศัพท 15.05 เปอรเซ็นต (79)  จึงมองไดวาคําบงบอกไมจําเปนสําหรับชื่อทับศัพท เพราะเมื่อ
เปรียบเทียบดูในจํานวนชื่อเฉพาะประเภทบุคคล ท่ีทับศัพทท้ังหมด (324 ชื่อ) จะมีคําบงบอก
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ปรากฏดวยเพียง 24 เปอรเซ็นต (79 : 324) สวนชื่อเฉพาะท่ีเปนคําไทย (611 ชื่อ) จะพบคําบง
บอกถึง 73 เปอรเซ็นต (446 : 661)   ดังน้ันสําหรับชื่อไทย คําบงบอกดูจะเปนบริบทท่ีจําเปน 
ยกเวนกรณีท่ีชื่อเฉพาะน้ันเปนชื่อท่ีเปนรูจักกันดี การท่ีชื่อเฉพาะในลักษณะทับศัพทโดยสวน
ใหญปรากฏโดยไมมีบริบทบงบอก ก็เน่ืองมาจากรูปแบบของการทับศัพทภาษาตางประเทศมี
ลักษณะพิเศษแตกตางจากรูปศัพทในภาษาไทยผสมกับรูปแบบของชื่อบุคคลท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะตัว จึงมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะนําไปใชในลักษณะไมตองอาศัยตัวบงบอกโดยไมเกิด
ความกํากวมในการสื่อความหมาย แตในกรณีของชื่อคนที่มีโครงสรางเปนคําไทยจะมีโอกาส
เกิดความกํากวมสูงกวาเพราะมักจะประกอบดวยรูปศัพทเดียวกับคําท่ีมีใชอยูในภาษาไทยจึง
ตองมีตัวบงชี้ในการบงบอกวารูปภาษานั้นเปนชื่อเฉพาะ นอกจากน้ีปจจัยในเรื่องท่ีชื่อเฉพาะ
น้ันใชอางถึงบุคคลท่ีมีชื่อเสียงหรือเปนท่ีรูจัก ซึ่งเปนเร่ืองของการมีภูมิความรูรวมกันของผูใช
ภาษาก็เปนสวนหน่ึงท่ีทําใหมีการใชชื่อเฉพาะน้ันโดยไมจําเปนตองใชคําบงบอกกํากับไวดวย 

 
(3) ในกรณีของช่ือเฉพาะประเภทองคกร กลุมท่ีปรากฏโดยไมพบบริบทบงบอกมีเพียง 62 รูปภาษา
และลักษณะของรูปภาษาท่ีปรากฏจะมีอยูสองลักษณะหลักคือ มีโครงสรางในลักษณะทับศัพท
ภาษาตางประเทศจํานวน 44 รูปภาษา (70.79 เปอรเซ็นต) เชน "ซาโลมอน สมิธ บารนีย" 
(บริษัท) "พิคารด" (บริษัท) "รอยเตอร" (สํานักขาว) เปนตน สวนอีกลักษณะโดยตัวรูปภาษาท่ี
สรางข้ึนโดยไมปรากฏตัวบงบอกพบเปนจํานวน 16 รูปภาษา (25.81 เปอรเซ็นต) เชน 
"สหประชาชาติ" "การทองเท่ียวแหงประเทศไทย" "การส่ือสารแหงประเทศไทย" "การรถไฟแหง
ประเทศไทย" เปนตน เมื่อพิจารณาตารางท่ี 5-8 จะเห็นไดวาชื่อเฉพาะกลุมน้ีปรากฏเปนจํานวน
นอยกวามากเมื่อเปรียบเทียบกับชื่อเฉพาะประเภทสถานท่ี และประเภทบุคคล รวมท้ังแตกตาง
กับชื่อเฉพาะประเภทองคกรท่ีปรากฏรวมกับคําบงบอกอยางชัดเจน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากชื่อ
เฉพาะประเภทองคกรในภาษาไทยโดยปกติแลวจะมีโครงสรางของรูปภาษาในลักษณะท่ี
ประกอบดวยคํานามท่ัวไปหรือคําชนิดอ่ืนและการเรียงลําดับของคําท่ีเปนองคประกอบอาจมี
โครงสรางเหมือนหนวยภาษาระดับสูงกวาคํา เชน �ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ� 
"สถาบันการแพทยแผนไทย" "สมาคมฟุตบอลอังกฤษ" "แบงกทหารไทย" "ศาลลมละลายกลาง" 
เปนตน  หากไมมีตัวบงบอกปรากฏอยูดวยจะทําใหการอางถึงของชื่อเฉพาะประเภทน้ีเกิด
ความกํากวมสูง เชน ถาผูสงสารตองการสื่อความหมายถึงชื่อเฉพาะท่ีเปนชื่อธนาคาร "ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ" แลวใชเพียงรูปภาษา "เพื่อการเกษตรและสหกรณ" ผูรับสารอาจ
ตีความเปนหนวยภาษาระดับวลี หรือเปนหนวยภาษาที่ประกอบดวยหนวยยอยหลายๆหนวย 
ซึ่งชื่อเฉพาะประเภทองคกรท่ีปรากฏกับคําบงบอกในคลังขอมูลของวิทยานิพนธ มีโครงสราง
ของรูปภาษาในลักษณะดังกลาวน้ี 81.95 เปอรเซ็นต (345 : 421) สวนอีก 18.05 เปอรเซ็นต
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เปนรูปภาษาที่มีโครงสรางในลักษณะทับศัพท  ดังน้ันชื่อเฉพาะประเภทองคกร จึงปรากฏ
รวมกับคําบงบอกเปนสวนใหญ  และปรากฏโดยไมมีบริบทบงบอกเมื่อรูปภาษาน้ันมี
คุณลักษณะท่ีสามารถใชอางถึงไดอยางไมเกิดความกํากวม 

 
(4) สําหรับชื่อเฉพาะประเภทชื่ออ่ืนๆ, ชื่อกฎหมาย และชื่อกลุมคนรวมเชื้อสาย ซึ่งปรากฏดวย
จํานวนไมมาก จึงไมพบลักษณะทางภาษาที่เดนชัดรวมท้ังประเภทชื่อกฎหมาย และชื่อกลุมคน
รวมเชื้อสาย ไมพบรูปภาษาท่ีปรากฏโดยไมมีบริบทบงบอก 

 

โดยสรุปแลว การท่ีชื่อเฉพาะปรากฏโดยไมมีบริบทบงบอกน้ันเก่ียวของกับ
ลักษณะทางภาษาของชื่อเฉพาะบางประการที่เอ้ือตอการนําชื่อเฉพาะน้ันไปใชโดยไมตองมี 
ตัวบงบอกเพื่อแสดงความเจาะจงวารูปภาษาน้ันมีสภาพเปนชื่อเฉพาะ ซึ่งเปนธรรมชาติของ
ขบวนการพิจารณาใชรูปภาษาตางๆท่ีปรากฏในภาษาดวยแนวโนมท่ีจะเลือกใชรูปภาษาท่ียนยอ
กวาหรือมีความกระชับมากกวาหากรูปภาษาน้ันยังคงศักยภาพในการสื่อความหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  ลักษณะทางภาษาที่พบไดแก โครงสรางของรูปภาษามีลักษณะท่ีพิเศษไมใชรูปแบบ
ปกติในภาษาไทยซ่ึงก็คือรูปแบบการทับศัพทภาษาตางประเทศ, ลักษณะตอมาคือชื่อเฉพาะถูก
สรางข้ึนดวยรูปแบบท่ีไมมีคําบงบอก และสุดทายคือชื่อเฉพาะน้ันเปนขอมูลท่ีผูใชภาษามีภูมิ
ความรูรวมกัน ซึ่งลักษณะทางภาษาทั้งสามประการน้ีทําใหมนุษยสามารถรูจําชื่อเฉพาะท่ีไม
ปรากฏบริบทบงบอกได แตสําหรับคอมพิวเตอรแลวอาจตองหาวิธีการท่ีมีลักษณะเปนรูปแบบที่
ชัดเจนหรืออาจตองจําลองลักษณะวิธีการประมวลผลของชื่อเฉพาะกลุมน้ีของมนุษยใหออกมา
เปนแบบจําลองสําหรับคอมพิวเตอรใหสามารถประมวลผลไดตอไป 

5.7 ชื่อเฉพาะปรากฏเปนองคประกอบของรูปภาษาอ่ืน 

ชื่อเฉพาะอีกสวนหน่ึงท่ีพบในการศึกษาซึ่งมีลักษณะบางประการแตกตางไปคือ 
ชื่อเฉพาะในสวนน้ีปรากฏเปนสวนประกอบหน่ึงของรูปภาษาซ่ึงท้ังหนวยภาษาไมมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑนิยาม ตัวอยางของช่ือเฉพาะท่ีกลาวถึงน้ีคือ "คนไทย"  "ชาวฮองกง"  �รัฐบาล
สิงคโปร" โดยประเด็นท่ีเก่ียวของกับชื่อเฉพาะกลุมน้ีมีดังน้ี 

เน่ืองจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ไดกําหนดขอบเขตท่ีจะศึกษาบริบทบงบอกของชื่อ
เฉพาะซึ่งมีคุณสมบัติทางความหมายตามเกณฑนิยามของวิทยานิพนธ (ดูบทท่ี 3) โดยเกณฑ
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นิยามเปนเกณฑดานความหมายประกอบดวยคุณสมบัติทางความหมาย 3 ประการ เมื่อวิเคราะห
ชื่อเฉพาะสวนน้ีพบวา มีลักษณะบางประการแตกตางไปดังจะแสดงใหเห็นจากตัวอยางตอไปน้ีคือ 
 

ก. คนไทย ง. ธนาคารไทยพาณิชย ช. ประเทศไทย 
ข. สินคาไทย จ. บริษัทปูนซิเมนตไทย ซ. เมืองไทย 
ค. ลายไทย ฉ. พรรคไทยรักไทย  

 
เมื่อพิจารณาเฉพาะรูปเขียนของตัวอยางท้ัง 9 รูป จะเห็นวา มีสายอักขระ "ไทย" ปรากฏอยูรวมกับ
คําอ่ืนเปนรูปภาษาในลักษณะเดียวกัน แตถาพิจารณาท้ังรูปภาษาโดยวิเคราะหตามเกณฑนิยาม
แลว รูปภาษาตัวอยางน้ีสามารถแยกออกเปนสองสวนคือ รูปภาษาท่ี ง-ซ มีคุณสมบัติทาง
ความหมายของเกณฑนิยามท้ัง 3 ประการ  สวนรูปภาษาท่ี ก-ค มีคุณสมบัติทางความหมายของ
เกณฑนิยามไมครบท้ัง 3 ประการโดยมีคุณสมบัติของการเปนวลีคือ มีความหมายเกิดจากผลรวม
ของความหมายท่ีเปนองคประกอบ (สุริยา, 2544: 182) เชน "คนไทย" มีความหมายหลักจาก 'คน' 
แลวใชชื่อเฉพาะ 'ไทย' มาขยายใหมีความเจาะจงมากขึ้น ทําใหความหมายรวมจากองคประกอบ
มีความหมายถึง คนท่ีมีสัญชาติไทยและสื่อถึงวามีจํานวนมากกวาหน่ึง ซึ่งถาเปรียบเทียบกับรูป
ภาษา "ไทยรักไทย" ในการใชภาษารูปน้ีไมปรากฏการเกิดความหมายท่ีเปนผลรวมของความหมาย
ท่ีเปนองคประกอบจะเกิดแตความหมายในเชิงอางอิงท่ีไมสัมพันธโดยตรงกับความหมาย
องคประกอบรวมท้ังสิ่งท่ีอางถึงมีสิ่งเดียว  นอกจากนั้นรูปภาษาที่ ก-ค ยังสามารถใชคําอ่ืนแทรก
กลาง* โดยยังมีความหมายคงเดิมคือ "คนไทย"  เปน คนสัญชาติไทย  "สินคาไทย" เปน สินคาของ
ไทย  "ลายไทย" เปน ลายแบบไทย  ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นชัดเจนข้ึนถึงการสามารถแยกรูปภาษา
น้ีเปนองคประกอบยอยท่ีอิสระจากกัน ในขณะท่ีรูปภาษา ง-ซ ไมสามารถทําการแทรกคําโดยท่ี
ยังคงสภาพการส่ือความหมายรูปแบบเดิมของรูปภาษาได เชน "ธนาคารไทยพาณิชย" ไมเทากับ 
ธนาคารของไทยท่ีเปนพาณิชย  

จากท่ีกลาวมาแสดงให เห็นวา  ชื่อเฉพาะสามารถนําไปใชในรูปแบบอ่ืน
นอกเหนือจากการปรากฏเปนหนวยชื่อเฉพาะท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะประจํารูป ซึ่งโดยรวมของชื่อ
เฉพาะสวนน้ีจํานวน 308 ชื่อ (10.80 เปอรเซ็นต) ท่ีพบในคลังขอมูลจะปรากฏในลักษณะเปน
องคประกอบหนึ่งของวลี และประเภทของชื่อเฉพาะโดยสวนใหญเปนชื่อเฉพาะประเภทสถานที่ 
ประมาณ 306 รูป ตัวอยางเชน "ครอบครัวไทย"  "รัฐบาลจีน"  "ชาวมาเลเซีย"  "นายทหารอังกฤษ"  

                                                           
* การใชคําอ่ืนแทรกกลางเปนเกณฑทางวากยสัมพันธเกณฑหนึ่งของการพิจารณาเร่ืองคํา (นัฐวุฒิ, 2544) 
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"ขนมโมจิญี่ปุน"  "ชาวเกาะเสม็ด"  "เด็กเซ็นโยฯ"  "เด็กธรรมศาสตร"   เปนตน  สวนอีก 2 รูปเปนชื่อ
เฉพาะประเภทบุคคล คือ "รัฐบาลมารคอส"  "แนวมารกซ" 

การท่ีชื่อเฉพาะสามารถเปนองคประกอบของคําอ่ืนน้ี อาจกอใหเกิดปญหาตอ
ระบบการรูจําชื่อเฉพาะดวยคอมพิวเตอรได โดยเฉพาะระบบท่ีอาศัยรายการชื่อเฉพาะในการรูจํา 
กลาวคือ วิธีการเทียบหาชื่อเฉพาะโดยเปรียบเทียบจากรายการชื่อเฉพาะท่ีมีอยู ไมอาจใชไดเสมอ
ไป จึงเปนสิ่งท่ีตองคํานึงสําหรับนักภาษาศาสตรคอมพิวเตอรท่ีตองการพัฒนาระบบการรูจําชื่อ
เฉพาะภาษาไทย 



บทท่ี 6 

สรุปและขอเสนอแนะ 

ในบทน้ีจะไดกลาวสรุปประเด็นท่ีไดนําเสนอในบทตางๆท่ีผานมา โดยจะกลาวถึง
กระบวนการศึกษาและบริบทบงบอกชื่อเฉพาะภาษาไทยท่ีพบในการศึกษาของวิทยานิพนธฉบับน้ี 
ในหัวขอท่ี 6.1 แลวนําเสนอแนวทางการนําบริบทบงบอกไปใชประโยชนและประเด็นท่ีนาจะมี
การศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอท่ี 6.2 

6.1 สรุปกระบวนการศึกษาและผลการศึกษาหาบริบทบงบอกชื่อเฉพาะภาษาไทย 

วิทยานิพนธน้ีทําการศึกษาเก่ียวกับชื่อเฉพาะภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร
คอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหบริบทท่ีสามารถบงบอกการปรากฏของช่ือเฉพาะในขอความภาษาไทย
สําหรับใชเปนความรูทางภาษาในการประมวลผลชื่อเฉพาะของงานดานภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยศึกษาบริบทบงบอกจากคลังขอมูลภาษาท่ีประกอบดวย
ขอมูลภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนจริงในการใชภาษาและใชแนวทางภาษาศาสตรเขามาวิเคราะหตัวภาษา
ในลักษณะท่ีสอดคลองกับการนําไปใช 

เน่ืองจากคลังขอมูลภาษาท่ีใชในวิทยานิพนธเปนคลังขอมูลภาษาที่มีการกํากับ
ขอมูลซึ่งผูวิจัยจัดสรางข้ึนสําหรับการศึกษาบริบทบงบอกชื่อเฉพาะโดยตรง จึงตองทําการกํากับรูป
ภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะไวในคลังขอมูล ซึ่งการดําเนินการในขั้นตอนน้ีมีประเด็นท่ีตองพิจารณาอยู
สองประการคือ เกณฑสําหรับการวิเคราะหหารูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะและสัญลักษณสําหรับการ
กํากับชื่อเฉพาะ ในประการแรก ความรูพื้นฐานท่ีมีบทบาทในการพิจารณาคือมโนทัศนของช่ือ
เฉพาะ ซึ่งมโนทัศนท่ีกลาวถึงในวรรณกรรมตางๆ มีรายละเอียดบางสวนแตกตางกันและขอบเขต
ของรูปภาษาท่ีจัดวาเปนชื่อเฉพาะก็มีความแตกตางกัน จึงตองมีการกําหนดเกณฑนิยามข้ึนเพื่อ
กําหนดขอบขายของช่ือเฉพาะท่ีจะนํามาศึกษาในคร้ังน้ี  สําหรับประการหลังเก่ียวของกับการใช
หนวยกํากับขอมูล (Tags) ท่ีประยุกตจากแนวทางการกํากับชื่อเฉพาะของ TEI (Text Encoding 
Initiative) นอกจากการกํากับชื่อเฉพาะแลวผูวิจัยยังทําการกํากับรูปภาษาอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อการ
วิเคราะหบริบทบงบอก โดยใชแนวทางการกํากับขอมูลของ TEI เชนกัน ซึ่งรายละเอียดของท้ังสอง
ประเด็นอธิบายไวโดยละเอียดในบทท่ี 3 

ในการจัดสรางคลังขอมูลน้ัน ผูวิจัยไดรวบรวมขอความภาษาไทยจากขอมูลท่ีได
เผยแพรไวในเว็บไซตของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจและนิตยสารสกุลไทย โดยมีขนาดของ
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คลังขอมูลเทากับคลังขอมูลท่ีปรากฏชื่อเฉพาะจํานวน 2,855 ชื่อ ซึ่งขบวนการข้ันตอนตางๆในการ
จัดสรางคลังขอมูลประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอนดังท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 4 คลังขอมูลท่ีทํา
การกํากับขอมูลแลวจะนํามาใชเปนเคร่ืองมือหลักในกระบวนการศึกษาวิเคราะหถึงบริบทท่ี
สามารถบงบอกชื่อเฉพาะ โดยกระบวนวิธีวิเคราะหจะตองใชวิธีวิเคราะหหลายวิธีการประกอบกัน 
รวมท้ังวิธีวิเคราะหบางวิธีการจะอาศัยเคร่ืองมือตัวอ่ืนนอกเหนือจากคลังขอมูล ซึ่งวิธีวิเคราะห
หลักๆไดแกสี่วิธีการตอไปน้ีคือ วิเคราะหบริบทบงบอกจากขอความตอเน่ืองในคลังขอมูลโดยตรง, 
วิเคราะหบริบทบงบอกจากรายการคอนคอรแดนซ, กํากับขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะหบริบท 
บงบอก และวิเคราะหผลเฉพาะอยางโดยเขียนโปรแกรมภาษา Perl ใหประมวลผลจากคลังขอมูล 
รายละเอียดในสวนกระบวนวิธีวิเคราะหน้ีกลาวไวในบทท่ี 4 เชนกัน 

ผลการศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับบริบทบงบอกชื่อเฉพาะภาษาไทยจากคลังขอมูล
ซึ่งนําเสนอไวในบทท่ี 5 พบวา ชื่อเฉพาะสวนหน่ึงประกอบดวยดวยคําบงบอกนําหนาชื่อเฉพาะ  
ในขณะท่ีชื่อเฉพาะอีกสวนหน่ึงคําบงบอกจะปรากฎเปนสวนหน่ึงของชื่อเฉพาะ   บริบทท่ีสามารถ
เปนบริบทบงบอกชื่อเฉพาะภาษาไทย ไดแก บริบทท่ีเปนคําปรากฏติดกับชื่อเฉพาะหรือคําบงบอก, 
การเวนวรรค (Space) และตัวบงบอกระดับปริจเฉท โดยคําบงบอกและการเวนวรรคเปนบริบทท่ี
พบกับชื่อเฉพาะจํานวนมากและเปนบริบทท่ีมีความเก่ียวของกันในการบงบอกถึงชื่อเฉพาะ  
รวมท้ังพบวาชื่อเฉพาะจํานวน 36.55 เปอรเซ็นต ไมพบบริบทบงบอก โดยขอสรุปเก่ียวกับบริบทบง
บอกตางๆและลักษณะของช่ือเฉพาะท่ีไมพบบริบทบงบอก มีดังน้ีคือ 
 
1.  บริบทบงบอกชื่อเฉพาะ 

  1.1 คําบงบอก 
   คําบงบอกโดยสวนใหญมีตําแหนงการปรากฏอยูติดกับสวนหนาของชื่อเฉพาะ 
และโดยปกติจะมีความหมายเดียว มีเพียงบางคําท่ีมีสองความหมาย รวมท้ังคําบงบอกตางๆท่ี
พบปรากฏความหมายบางประการรวมกันในลักษณะที่สามารถแยกออกเปนกลุมคําไดดวย
การวิเคราะหอรรถลักษณ (Componential Analysis) ซึ่งอรรถลักษณเดนของกลุมคํายังแสดง
ใหเห็นความหมายท่ีบงบอกถึงสิ่งท่ีชื่อเฉพาะอางถึง คําบงบอกจึงสามารถบงบอกถึงประเภท
ของช่ือเฉพาะไดดวย โดยชื่อเฉพาะประเภทหนึ่งจะปรากฏคําบงบอกกลุมท่ีเฉพาะเจาะจงกลุม
หน่ึงและมีอรรถลักษณเดนเฉพาะของแตละประเภท  นอกจากน้ีในการใชคําบงบอกเปนบริบท
บงบอกถึงชื่อเฉพาะตองพิจารณาถึงขีดความสามารถในการบงบอกของคําบงบอกรวมดวย 
เน่ืองจากคําบงบอกสามารถปรากฏอยูติดกับรูปภาษาอ่ืนนอกเหนือจากชื่อเฉพาะ ซึ่งการ
ประเมินขีดความสามารถของคําบงบอกในวิทยานิพนธฉบับน้ี ใชแนวทางท่ีสอดคลองกับ
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ลักษณะการประมวลผลภาษาดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยพบวาขีดความสามารถในการ 
บงบอกของคําบงบอกเมื่อพิจารณาตามกลุมคํา ไมมีแนวโนมท่ีไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวน
กลุมคําบงบอกฐานะลําดับชั้น (เชน พ.ต.ท.  พล.อ.  พ.ต.อ.) กลาวคือ คาขีดความสามารถ
กระจายแตกตางกันอยูในชวงขีดความสามารถตํ่าไปจนถึงขีดความสามารถสูงมาก จนไม
สามารถสรุปไดวาคําบงบอกลักษณะใดที่สามารถเปนตัวบงบอกท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ดังน้ันในการพิจารณาใชขีดความสามารถของคําบงบอกควรจะมองเปนขีดความสามารถของ
คําบงบอกแตละคํา นาจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการประมวลผลดวยเคร่ืองมากกวา 

  1.2 การเวนวรรค (Space) 
   ชื่อเฉพาะโดยสวนใหญปรากฏการเวนวรรครวมดวยเสมอ และเปนบริบทท่ีมี
ความเก่ียวของกับคําบงบอก คือ การเวนวรรคมักปรากฏรวมกับคําบงบอก การพิจารณาบริบท
เวนวรรครวมไปคําบงบอกจะทําใหคําบงบอกจะมีขีดความสามารถในการบงบอกสูงข้ึนอยาง
คอนขางชัดเจน ซึ่งรูปแบบการปรากฏเวนวรรคพบอยู 3 ลักษณะ เรียงตามลําดับจากท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ ปรากฏการเวนวรรคอยูท่ีสวนหลังของชื่อเฉพาะ, การเวนวรรคพรอมกันท้ังท่ีสวนหนา
และสวนหลังของชื่อเฉพาะ และพบนอยท่ีสุดคือ ปรากฏการเวนวรรคอยูท่ีสวนหนาของชื่อ
เฉพาะ  

  1.3 ตัวบงบอกระดับปริจเฉท 
   ในกรณีท่ีชื่อเฉพาะไมปรากฏรวมกับคําบงบอก จะบงบอกโดยอาศัยการเชื่อมโยง
ไปยังชื่อเฉพาะรูปเดียวกันในขอความตอเน่ืองเดียวกันท่ีปรากฏรวมกับคําบงบอก ซึ่งพบวาสวน
ใหญจะเปนการเช่ือมโยงในลักษณะอางตาม (Anaphora) และชื่อเฉพาะจํานวนไมมากในกลุม
ชื่อเฉพาะท่ีพบตัวบงบอกระดับปริจเฉทจะปรากฏการเชื่อมโยงในลักษณะอางกอน 
(Cataphora) ท่ีมักจะพบอยูในสวนแรกของขอความตอเน่ืองท่ีเปนขอความสรุปขาวหรือสรุป
บทความ 

 
2. ลักษณะทางภาษาของชื่อเฉพาะท่ีไมพบบริบทบงบอก 
    ในกลุมชื่อเฉพาะท่ีไมปรากฏบริบทบงบอก พบวาสวนใหญเปนชื่อเฉพาะ 
ประเภทสถานท่ี และประเภทบุคคล โดยชื่อเฉพาะเหลาน้ีมีลักษณะทางภาษาท่ีเดนชัดบาง
ประการไดแก (1) เปนคําทับศัพทภาษาตางประเทศ ซึ่งมีโครงสรางของรูปภาษาท่ีไมใชรูปแบบ
ปกติในภาษาไทย  (2) เปนขอมูลภาษาที่ผูใชภาษามีภูมิความรูรวมกัน เชน ชื่อเฉพาะท่ีอางถึง
ประเทศ, ชื่อบุคคลท่ีมีชื่อเสียงหรือเปนท่ีรูจักกันดีในสังคม เปนตน และ (3) เปนชื่อเฉพาะท่ีถูก
สรางข้ึนดวยรูปแบบเฉพาะท่ีสามารถใชอางอิงโดยไมตองประกอบตัวบงบอก ซึ่งลักษณะทาง
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ภาษาเหลาน้ีเอ้ือตอการนําชื่อเฉพาะน้ันไปใชโดยไมตองมีตัวบงบอกเพื่อแสดงความเจาะจงวา
รูปภาษาน้ันมีสภาพเปนชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะเหลาน้ีจึงเปนทางเลือกท่ีผูใชภาษาเห็นวา
เหมาะสมมากกวา เพราะเปนธรรมชาติของขบวนการพิจารณาใชรูปภาษาตางๆท่ีปรากฏใน
ภาษา ท่ีมีแนวโนมท่ีจะเลือกใชรูปภาษาท่ียนยอกวาหรือมีความกระชับมากกวา หากรูปภาษา
น้ันยังคงศักยภาพในการสื่อความหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงพบชื่อเฉพาะเหลาน้ีปรากฏโดย
ไมมีบริบทบงบอก ในขณะเดียวกันถาชื่อเฉพาะรูปใดมีโครงสรางของรูปภาษาในลักษณะท่ีมี
ความกํากวมสูง เชน ประกอบดวยคําท่ีมีใชอยูแลวในภาษาและมีการเรียงลําดับคําเหมือนวลี 
สามารถตีความหมายเปนวลีได ในกรณีเชนน้ีจึงตองมีตัวบงบอกกํากับไวดวย เพื่อแยกแยะรูป
ภาษาน้ันวาเปนชื่อเฉพาะ 

 

ในการศึกษาวิเคราะหนอกจากพบบริบทบงบอกและลักษณะทางภาษาดังท่ีกลาว
มาแลว ยังพบวา ความหมายอางอิงของชื่อเฉพาะประเภทองคกร กับชื่อเฉพาะประเภทสถานท่ีมี
ลักษณะคาบเกี่ยวกัน กลาวคือ ในบางบริบทรูปภาษาท่ีเปนชื่อเฉพาะประเภทองคกร จะถูก
นํามาใชในความหมายอางอิงถึงสถานท่ีคือมีอรรถลักษณ<พื้นท่ีหรือบริเวณ> ของช่ือเฉพาะ
ประเภทสถานท่ี ขณะเดียวกันในบางบริบทของการนําชื่อเฉพาะประเภทสถานท่ีไปใชก็เปนการ
นําไปใชในความหมายของกลุมบุคคลท่ีมีสภาพเปนนิติบุคคลหรือมีความหมายของชื่อเฉพาะ
ประเภทองคกร การท่ีความคาบเก่ียวกันทางความหมายปรากฏอยางชัดเจนในชื่อเฉพาะสอง
ประเภทน้ี ก็เน่ืองมาจากสภาพความเปนจริงท่ีวา กลุมบุคคลท่ีมาประกอบรวมกันเปนหนวยเพื่อ
รวมทํากิจการใดๆ ยอมมีเร่ืองของสถานท่ีอาจรวมถึงถาวรวัตถุอยางเชนอาคาร เขามาเก่ียวของ
สําหรับใชประกอบกิจการ และในทางกลับกันสถานท่ีใดๆยอมจะตองมีบุคคลเขาไปเก่ียวของ 
ความคาบเก่ียวกันทางความหมายท่ีใชในการอางอิงจึงเกิดข้ึน ซึ่งกําชัย (2525 : 266) อธิบายไววา 
ปรากฏการณท่ีพบน้ี เปนลักษณะของการสมมุติใหเปนบุคคล โดยมีการเปลี่ยนความหมายจาก
การมีความหมายถึงสถานท่ีหรือองคการตามรูปศัพทใหเปนความหมายท่ีอางถึงกลุมคนผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบในสถานท่ีหรือองคการน้ันๆ ดังน้ันในการประมวลผลเก่ียวกับชื่อเฉพาะท่ีมีการพิจารณา
เก่ียวกับประเภทของชื่อเฉพาะควรคํานึงถึงแงมุมในประเด็นดังกลาวน้ี 

บริบทท่ีพบในการศึกษาน้ีเปนบริบทท่ีผูวิจัยเห็นวา สามารถนําไปประยุกตใชกับ
งานทางดานภาษาศาสตรคอมพิวเตอรไดจริง เน่ืองจากเปนบริบทท่ีพบกับชื่อเฉพาะจํานวนมาก
และมีรูปแบบท่ีชัดเจน เชน ในกรณีของบริบทท่ีเปนคําบงบอก รูปแบบการปรากฏโดยปกติของคํา
บงบอกจะปรากฏอยูท่ีตําแหนงสวนหนาติดกับชื่อเฉพาะ รวมท้ังรูปภาษาท่ีปรากฏเปนรายการคํา
บงบอกก็ปรากฏดวยจํานวนท่ีจํากัดอยูในปริมาณหน่ึงท่ีนับวาเปนจํานวนนอย ขอดีเหลาน้ีเปน



 86

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการนําไปใชในการประมวลผลภาษาดวยเคร่ือง นอกจากน้ี
บริบทท่ีเปนคําบงบอกและการเวนวรรคยังเปนบริบทท่ีเราสามารถประเมินความถูกตองแมนยําใน
การใชบงบอกถึงชื่อเฉพาะ  การปอนความรูดังกลาวน้ีใหกับคอมพิวเตอร ทําใหโปรแกรม
คอมพิวเตอรมีความสามารถในการประมวลผลช่ือเฉพาะในเชิงคุณภาพมากขึ้น สวนลักษณะทาง
ภาษาประเด็นตางๆท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นขอสรุปทางภาษาบางประการท่ีนาจะนําไปศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อหาบริบทบงบอกในลักษณะท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับงานประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (จะกลาวเสนอแนะในสวนถัดไป)   ดังน้ันในการประมวลผลชื่อเฉพาะภาษาไทย
ในการพัฒนางานทางดานภาษาศาสตรคอมพิวเตอรโดยใชแนวทางท่ีอาศัยบริบทบงบอกเปน
ความรูหรือขอสรุปทางภาษาในการรูจําชื่อเฉพาะ จึงนาจะเปนแนวทางท่ีมีแนวโนมท่ีดีสําหรับการ
แกปญหาความกํากวมของการประมวลผลช่ือเฉพาะ เพราะนอกจากจะไดรูปแบบท่ีชัดเจน
สามารถประยุกตใชเปนแบบจําลองใหกับโปรแกรมคอมพิวเตอรไดแลว ผูวิจัยยังเห็นวาสามารถ
นําไปใชไดโดยไมตองข้ึนอยูกับขอจํากัดจากปจจัยตางๆมากนัก เชน ปจจัยจํากัดจากเร่ืองการ
กําหนดขอบเขตของรูปคําท่ีจะนํามาใชเปนบริบทวาควรกําหนดขอบเขตเทาใดจึงจะเหมาะสม 

6.2 ขอเสนอแนะ 
 
1. ในการนําบริบทบงบอกตางๆไปใชบงบอกการปรากฏของช่ือเฉพาะน้ัน ผูวิจัยเห็นวาควรใชใน
ลักษณะท่ีนําบริบทตางๆมาประกอบกัน คือ บริบทท่ีเปนคําบงบอกและการเวนวรรค ควรนํามา
พิจารณารวมกันในการนําไปใชบงบอกถึงชื่อเฉพาะ ดังเชนถาทําการระบุแยกแยะชื่อเฉพาะไป
พรอมกับกระบวนการตัดคํา เราสามารถปอนความรูรายการคําบงบอก, ตําแหนงการปรากฏ
ของคําบงบอกและการเวนวรรค รวมถึงขีดความสามารถของบริบทใหโปรแกรมตัดคําเรียนรู 
แลวใหโปรแกรมตัดคํานําความรูดังกลาวไปใชสําหรับการตรวจสอบเมื่อพบคําบงบอกวา คํา 
บงบอกน้ันปรากฏการเวนวรรคในลักษณะท่ีพบกับชื่อเฉพาะหรือไม และถาตรวจสอบพบใหทํา
การประเมินวารูปภาษาน้ันนาจะเปนชื่อเฉพาะหรือไมเปนชื่อเฉพาะ โดยอาศัยความรูเก่ียวกับ
ขีดความสามารถท่ีโปรแกรมเรียนรูมาแลว นอกจากน้ีแลวการปรากฏการเวนวรรคท่ีสวนหลัง
ของชื่อเฉพาะอาจจะใชเปนบริบทท่ีบงบอกขอบเขตของช่ือเฉพาะได  ถาโปรแกรมตัดคําพบ
สายอักขระที่ไมรูจักและไมพบคําบงบอก ใหโปรแกรมทําการพิจารณาบริบทบงบอกตัวอ่ืนคือ 
ตัวบงบอกระดับปริจเฉท โดยการนําไปเทียบกับชื่อเฉพาะท่ีปรากฏกับคําบงบอกซึ่งโปรแกรม
รูจําไวแลว วาสายอักขระท่ีอยูหลังคําบงบอกเปนรูปภาษาเดียวกันหรือไม ในกรณีของตัว 
บงบอกระดับปริจเฉทน้ีอาจใชวิธีการท่ีใหโปรแกรมทําการวิเคราะหหาชื่อเฉพาะรูปเดียวกันท่ี
ปรากฏรวมกับคําบงบอกและไมปรากฏคําบงบอก แลวทําการแปลงชื่อเฉพาะรูปเดียวกันท่ีไม
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ปรากฏคําบงบอกใหเปนรูปท่ีมีคําบงบอก อยางไรก็ตาม แนวทางท่ีนําเสนอนี้เปนเพียงแนวทาง
กวางๆท่ีอาจเปนไปไดแนวทางหน่ึงและประเด็นท่ีเก่ียวของกับบริบทท่ีเปนคําบงบอกยังสามารถ
ศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติมไดอีก เน่ืองจากวิทยานิพนธฉบับน้ีไดศึกษาชื่อเฉพาะท่ีอยูในขอบขาย
ของเกณฑนิยาม ซึ่งเปนเกณฑท่ีคัดกรองแตชื่อเฉพาะตนแบบออกมาเทาน้ัน 

 
2. ปรากฏการณทางภาษาที่พบในชื่อเฉพาะกลุมท่ีไมปรากฏบริบทบงบอกประการหนึ่งท่ีปรากฏให
เห็นอยางชัดเจนคือ ลักษณะของรูปภาษาท่ีมีโครงสรางแบบทับศัพทภาษาตางประเทศ ซึ่งเปน
รูปแบบที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากรูปศัพทในภาษาไทย ทําใหชื่อเฉพาะเหลาน้ีสามารถ
ปรากฏโดยไมตองมีตัวบงบอกได รูปแบบของการทับศัพทภาษาตางประเทศน้ีจึงนาจะเปน
ลักษณะทางภาษาท่ีสามารถบงบอกการปรากฏของชื่อเฉพาะภาษาไทยได ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมตอไปวาจะสามารถเปนลักษณะบงบอกถึงการปรากฏของชื่อเฉพาะไดดีเพียงใด 

 
3. จากการศึกษาท่ีพบวาชื่อเฉพาะประเภทหนึ่งจะปรากฏกับคําบงบอกเฉพาะกลุมและโดยปกติ
คําบงบอกกลุมท่ีเฉพาะเจาะจงน้ีจะไมปรากฏกับชื่อเฉพาะประเภทอ่ืนๆ เปนการแสดงใหเห็นวา
ชื่อเฉพาะภาษาไทยนาจะเปนหนวยภาษาท่ีมีลักษณะของการเลือกท่ีจะเกิดรวมอยูกับบริบท
หรือเหตุการณทางภาษาเฉพาะอยาง ซึ่งบริบทหรือเหตุการณทางภาษาเฉพาะอยางน้ีนาจะเปน
บริบทท่ีสามารถเปนบริบทบงบอกเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีไดกลาวมา และจากการสํารวจ
สังเกตเห็นวา ชื่อเฉพาะในคลังขอมูลของวิทยานิพนธมีการปรากฏคําบุพบทหรือคําเชื่อม 
อนุพากยบางคําท่ีมีความหมายในเชิงท่ีสัมพันธกับสิ่งท่ีชื่อเฉพาะอางอิงถึง เชน คําวา �ของ� 
�โดย� �กับ� มักจะปรากฏกับชื่อเฉพาะประเภทบุคคล และองคกร หรือคําวา �ท่ี� �ใน� �ณ� มัก
ปรากฏกับชื่อเฉพาะประเภทสถานท่ี  นอกจากน้ีชื่อเฉพาะประเภทบุคคล หรือ องคกร จะ
ปรากฏใหเห็นคํากริยาบางคําซ้ําๆกัน เชน �กลาววา� �เปดเผย�  บริบททางภาษาดังกลาวน้ี จึง
เปนประเด็นท่ีนานํามาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบกับบริบทท่ีพบในการศึกษาครั้งน้ี  
เน่ืองจากผูวิจัยเห็นวาชื่อเฉพาะภาษาไทยเปนหนวยภาษาท่ีมีความกํากวมสูงมาก การใชบริบท
บงบอกมาเปนกลวิธีในการแกปญหาความกํากวม ควรใชบริบทบงบอกหลายๆบริบทมา
ปร ะกอบ กัน แล ะ นํ าบ ริบทบ ง บอก ไป ใ ช ใ น ลั กษณะส ง ต อ  กล า ว คื อ เ มื่ อบ ริ บท 
บงบอกหน่ึงไมสามารถรูจําชื่อเฉพาะรูปหน่ึงหรือรูจําแตยังไมถูกตอง ก็ใหมีการพิจารณาบริบท 
บงบอกอ่ืนใหเขามารับชวงตอในการประมวลผลชื่อเฉพาะรูปน้ันตอไป ทําใหสามารถ
ประมวลผลชื่อเฉพาะภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความถูกตองสมบูรณมากที่สุด 
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4. จากการศึกษาท่ีพบวา ชื่อเฉพาะสามารถเปนสวนประกอบของคําอ่ืนน้ัน อาจกอใหเกิดปญหา
ตอระบบการรูจําชื่อเฉพาะดวยคอมพิวเตอรได โดยเฉพาะระบบท่ีอาศัยรายการชื่อเฉพาะใน
การรูจํา กลาวคือ วิธีการเทียบหาชื่อเฉพาะโดยเปรียบเทียบจากรายการชื่อเฉพาะท่ีมีอยู ไม
อาจใชไดเสมอไป จึงเปนสิ่งท่ีตองคํานึงสําหรับนักภาษาศาสตรคอมพิวเตอรท่ีตองการพัฒนา
ระบบการรูจําชื่อเฉพาะภาษาไทย 
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ภาคผนวก ก 

รายการแท็กสําหรับการกํากับเคาโครงของขอมูล 

<ชื่อแท็ก> คําอธิบาย คุณสมบัติ 
<CORPUS number> ระบุคลังขอมูลยอยซึ่งมีแหลงท่ีมาตางกัน อันไดแก 

<CORPUS 1> สําหรับหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
<CORPUS 2> สําหรับนิตยสารสกุลไทย 

size 

<corpusHeader> 
         
             
                <eAddress> 

            <distributor> 
               <pubDate> 

ระบุรายละเอียดตางๆเก่ียวแหลงท่ีมาของขอมูล 
ประกอบดวยแท็ก <eAddress>   <distributor>
และ <pubDate> 
เลขท่ีอยูของเว็บ (web address) ของแหลงขอมูล 
เจาของขอมูล 
วัน เดือน ป  

 
 
 

type 
type 

- 
<text number> ระบุแตละขอความตอเน่ือง (text) หรือบทความ 

คอลัมน ฯลฯ ท่ีปรากฏในคลังขอมูลยอย  
- 

<head> หัวขอเร่ืองของบทความ - 
<byline> ผูเขียนบทความ - 
<div> เร่ืองยอยในบทความ n 
<divhead> หัวขอเร่ืองของเรื่องยอย - 
<shead> หัวขอยอยในบทความ - 
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ภาคผนวก ข 

รายการคาขีดความสามารถในการบงบอก 
ของคําบงบอกกับการเวนวรรคท่ีปรากฏกับช่ือเฉพาะรวมกัน 

คําอธิบายสัญลักษณ 
PN หมายถึง จํานวนชื่อเฉพาะที่ปรากฏคําบงบอกรวมกับการเวนวรรค เชน จํานวนชื่อเฉพาะท่ีมี 
 คําบงบอก "นาย"   และพบการเวนวรรคท่ีสวนหนาของชื่อเฉพาะ 

All หมายถึง จํานวนรูปภาษาท้ังหมดท้ังท่ีเปนชื่อเฉพาะและไมใชชื่อเฉพาะ ซึ่งปรากฏคําบงบอก
 รวมกับการเวนวรรค  ตัวอยางเชน  จํานวนรูปภาษา �นาย� และปรากฏการเวนวรรคท่ีหนา 
 รูปภาษาน้ัน_ 

Percentage หมายถึง ขีดความสามารถในการบงบอกของคําบงบอกท่ีปรากฏรวมกับการเวนวรรค 
 

วรรค � ชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะ - วรรค วรรค � ชื่อเฉพาะ - วรรค 

"...พรอมกันนี้ นายฮิวจกลาวอีกวา..." "...อาจเหมือนเปยบกับนายชวน หลีกภัย ก็ได..." "...ขณะที่ นายกัวะ ฟางหยู เจาหนาที่..." คําบงบอก 

PN All Percentage PN All Percentage PN All Percentage 
เกาะ 0 1 0% 5 11 45% 0 0 - 
เขต 0 2 0% 3 20 15% 0 0 - 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
เขตหามลาสัตวปา 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
เขตฯ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
เขา 0 72 0% 0 125 0% 0 0 - 
เข่ือน 2 2 100% 8 14 57% 2 2 100% 
เครือ 2 5 40% 2 19 11% 0 0 - 
เครือขาย 0 2 0% 0 6 0% 0 0 - 
เจา 0 20 0% 0 101 0% 0 0 - 
เจาชาย 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
เจาหญิง 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 
เทศบาล 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
เผา 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
เมือง 1 2 50% 15 71 21% 1 1 100% 
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วรรค � ชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะ - วรรค วรรค � ชื่อเฉพาะ - วรรค 

"...พรอมกันนี้ นายฮิวจกลาวอีกวา..." "...อาจเหมือนเปยบกับนายชวน หลีกภัย ก็ได..." "...ขณะที่ นายกัวะ ฟางหยู เจาหนาที่..." คําบงบอก 

PN All Percentage PN All Percentage PN All Percentage 
เส่ีย 0 0 - 0 22 0% 0 0 - 
แถบ 0 1 0% 0 2 0% 0 0 - 
แบงก 0 1 0% 1 2 50% 0 0 - 
แผนก 0 1 0% 0 8 0% 0 0 - 
แพทยหญิง 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
แมนํ้า 0 0 - 2 2 100% 0 0 - 
โคง 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
โฆษก 0 5 0% 0 2 0% 0 0 - 
โรงเรียน 2 6 33% 13 38 34% 1 3 33% 
โรงแรม 1 1 100% 2 2 100% 1 2 50% 
โรงงาน 1 1 100% 1 4 25% 1 2 50% 
โรงพยาบาล 0 1 0% 0 3 0% 0 0 - 
กรม 4 5 80% 24 30 80% 3 3 100% 
กระทรวง 7 8 88% 25 29 86% 4 4 100% 
กรุง 4 5 80% 7 14 50% 4 4 100% 
กรุป 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 
กลุม 2 6 33% 2 75 3% 0 3 0% 
กอง 6 10 60% 3 32 9% 2 2 100% 
กองทุน 3 3 100% 11 28 39% 0 0 - 
กิ่งอําเภอ 0 0 - 1 1 100% 0 0 - 
คณะกรรมการ 0 6 0% 2 41 5% 0 2 0% 
ครอบครัว 0 0 - 0 15 0% 0 0 - 
ครู 0 3 0% 0 11 0% 0 0 - 
คาย 0 1 0% 0 10 0% 0 0 - 
คาวบอย 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
คุณ 8 23 35% 3 62 5% 5 5 100% 
คุณพ่ี 1 2 50% 0 2 0% 0 0 - 
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วรรค � ชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะ - วรรค วรรค � ชื่อเฉพาะ - วรรค 

"...พรอมกันนี้ นายฮิวจกลาวอีกวา..." "...อาจเหมือนเปยบกับนายชวน หลีกภัย ก็ได..." "...ขณะที่ นายกัวะ ฟางหยู เจาหนาที่..." คําบงบอก 

PN All Percentage PN All Percentage PN All Percentage 
จ. 22 23 96% 20 22 91% 22 22 100% 
จ.ส.ต. 2 2 100% 0 0 - 2 2 100% 
จอมพล 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
จังหวดั 10 12 83% 27 41 66% 6 10 60% 
ซ. 0 0 - 0 0 - 0 1 0% 
ซอย 0 0 - 1 1 100% 0 0 - 
ดร. 14 14 100% 8 8 100% 7 7 100% 
ดีเจ. 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ต. 1 11 9% 1 22 5% 1 1 100% 
ตระกูล 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 
ตลาด 1 7 14% 1 98 1% 1 1 100% 
ตําบล 0 0 - 2 7 29% 0 0 - 
ถ. 1 1 100% 1 1 100% 0 0 - 
ถนน 0 1 0% 1 14 7% 0 0 - 
ถ้ํา 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ทวีป 0 0 - 2 2 100% 0 0 - 
ทะเล 0 0 - 0 8 0% 0 0 - 
ทะเลสาบ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ทิวเขา 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ธนาคาร 5 17 29% 13 49 27% 4 4 100% 
น.ส. 2 3 67% 0 0 - 2 2 100% 
นคร 0 1 0% 0 27 0% 0 0 - 
นอง 0 0 - 4 15 27% 0 0 - 
นาง 10 10 100% 13 36 36% 8 8 100% 
นางสาว 1 1 100% 0 0 - 1 1 100% 
นาย 108 133 81% 100 160 63% 92 93 99% 
นายแพทย 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 
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วรรค � ชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะ - วรรค วรรค � ชื่อเฉพาะ - วรรค 

"...พรอมกันนี้ นายฮิวจกลาวอีกวา..." "...อาจเหมือนเปยบกับนายชวน หลีกภัย ก็ได..." "...ขณะที่ นายกัวะ ฟางหยู เจาหนาที่..." คําบงบอก 

PN All Percentage PN All Percentage PN All Percentage 
นายกรัฐมนตรี 0 4 0% 0 2 0% 0 11 0% 
นายกฯ 1 3 33% 1 3 33% 1 2 50% 
บริษัท 25 46 54% 18 74 24% 22 22 100% 
บริษัท�จํากดั 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
บล. 4 4 100% 7 7 100% 3 3 100% 
บาน 0 2 0% 4 107 4% 0 0 - 
บ๊ิก 0 0 - 0 2 0% 0 0 - 
ประเทศ 12 23 52% 36 161 22% 7 10 70% 
ประธาน 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ประธานาธิบด ี 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ปา 0 3 0% 0 28 0% 0 1 0% 
ปา 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 
ปากนํ้า 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ผศ. 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 
ผืนปา 0 0 - 0 5 0% 0 0 - 
ผูกํากับ 1 5 20% 0 5 0% 0 0 - 
ผูพัน 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 
ฝง 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ฝาย 0 11 0% 1 34 3% 0 2 0% 
พ.ต.ท. 18 18 100% 13 13 100% 17 17 100% 
พ.ต.อ. 1 1 100% 0 0 - 1 1 100% 
พ.ร.บ. 0 7 0% 0 5 0% 0 0 - 
พรรค 2 9 22% 10 24 42% 0 1 0% 
พระเจา 3 5 60% 8 23 35% 2 2 100% 
พระราชวงั 0 0 - 0 2 0% 0 0 - 
พล.ต. 5 5 100% 1 1 100% 5 5 100% 
พล.ต.ต. 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
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วรรค � ชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะ - วรรค วรรค � ชื่อเฉพาะ - วรรค 

"...พรอมกันนี้ นายฮิวจกลาวอีกวา..." "...อาจเหมือนเปยบกับนายชวน หลีกภัย ก็ได..." "...ขณะที่ นายกัวะ ฟางหยู เจาหนาที่..." คําบงบอก 

PN All Percentage PN All Percentage PN All Percentage 
พล.ต.อ. 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
พล.อ. 3 3 100% 1 1 100% 3 3 100% 
พล.อ.อ. 1 1 100% 0 0 - 1 1 100% 
พ่ี 6 9 67% 10 29 34% 1 1 100% 
ภาษา 0 0 - 0 11 0% 0 0 - 
ภูมิภาค 0 0 - 0 8 0% 0 1 0% 
ม. 4 8 50% 5 24 21% 4 4 100% 
มหาวิทยาลัย 10 13 77% 13 29 45% 8 8 100% 
มูลนิธิ 0 0 - 9 12 75% 0 0 - 
ยาน 1 1 100% 3 3 100% 1 1 100% 
ร.ต.ต. 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ร.ต.อ. 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 
ร.พ. 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 
ร.ร. 0 1 0% 0 1 0% 0 0 - 
รศ. 3 3 100% 2 2 100% 3 3 100% 
รองประธานาธิบด ี 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
รัฐ 2 30 7% 2 183 1% 2 3 67% 
ราชวงศ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ราชสํานัก 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
รายการ 0 6 0% 0 14 0% 0 5 0% 
ลุมนํ้า 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
ลูก 0 11 0% 0 69 0% 0 0 - 
วง 0 6 0% 0 151 0% 0 0 - 
วัง 0 3 0% 0 31 0% 0 0 - 
วัด 1 1 100% 1 22 5% 1 1 100% 
วิทยาลัย 0 1 0% 0 19 0% 0 0 - 
วุฒิสมาชิก 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 
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วรรค � ชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะ - วรรค วรรค � ชื่อเฉพาะ - วรรค 

"...พรอมกันนี้ นายฮิวจกลาวอีกวา..." "...อาจเหมือนเปยบกับนายชวน หลีกภัย ก็ได..." "...ขณะที่ นายกัวะ ฟางหยู เจาหนาที่..." คําบงบอก 

PN All Percentage PN All Percentage PN All Percentage 
ศ. 1 1 100% 0 2 0% 1 1 100% 
ศาล 1 1 100% 7 16 44% 0 0 - 
ศูนย 5 6 83% 4 20 20% 4 4 100% 
ส.ต.ท. 1 1 100% 0 0 - 1 1 100% 
สถาบัน 1 4 25% 2 21 10% 1 1 100% 
สถาบันราชภัฏ 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 
สน. 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 
สนธิสัญญา 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
สนาม 0 1 0% 2 8 25% 0 0 - 
สนามกอลฟ 0 0 - 2 2 100% 0 1 0% 
สนามบิน 0 0 - 1 2 50% 0 0 - 
สภา 1 3 33% 4 56 7% 0 0 - 
สมรภูมิ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
สมาคม 4 5 80% 9 12 75% 4 4 100% 
สวน 0 1 0% 1 21 5% 0 0 - 
สหพันธ 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 
สหภาพ 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 
สะพาน 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 
สังเวยีน 0 0 - 0 2 0% 0 0 - 
สํานัก 6 8 75% 0 12 0% 4 4 100% 
สํานักขาว 1 1 100% 6 7 86% 1 1 100% 
สํานักงาน 5 5 100% 5 7 71% 3 3 100% 
หนวย 0 1 0% 0 22 0% 0 0 - 
หนู 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
หมอมเจา 0 0 - 0 2 0% 0 0 - 
หมอมราชวงศ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
หมอมหลวง 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 
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วรรค � ชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะ - วรรค วรรค � ชื่อเฉพาะ - วรรค 

"...พรอมกันนี้ นายฮิวจกลาวอีกวา..." "...อาจเหมือนเปยบกับนายชวน หลีกภัย ก็ได..." "...ขณะที่ นายกัวะ ฟางหยู เจาหนาที่..." คําบงบอก 

PN All Percentage PN All Percentage PN All Percentage 
หมูบาน 0 1 0% 0 4 0% 0 0 - 
หอง 0 6 0% 0 40 0% 0 1 0% 
หาด 0 0 - 0 7 0% 0 0 - 
อ. 6 10 60% 5 10 50% 5 5 100% 
องคกร 0 1 0% 0 11 0% 0 3 0% 
องคการ 8 8 100% 3 7 43% 6 6 100% 
อาคาร 0 2 0% 0 13 0% 0 1 0% 
อาจารย 6 13 46% 3 16 19% 5 5 100% 
อาว 0 0 - 3 3 100% 0 0 - 
อําเภอ 1 1 100% 6 7 86% 1 2 50% 
อุทยาน 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 

นางสาวอมรทิพย กวินปณิธาน เกิดท่ีกรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในปการศึกษา 2536 ไดรับราชการอยูท่ี
ศูนยสิ รินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กอนเขาศึกษาตอในหลักสูตร 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2543 
 


