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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างของช่ือ
บคุคล สถานท่ี และองค์กร งานวิจยันีใ้ช้คลงัข้อมลูขนาด 80,513 ค า เก็บข้อมลูข่าวภาษาไทย
จากคลงัข้อมลูภาษาไทยแห่งชาติ ประกอบด้วยช่ือบคุคล 762 ช่ือ ช่ือสถานท่ี 774 ช่ือ และช่ือ
องค์กร 1,418 ช่ือ รูปแบบและโครงสร้างของช่ือบคุคลส่วนใหญ่ประกอบด้วยช่ือและนามสกลุ 
(66.54%) ตามด้วยช่ือเพียงอย่างเดียว (33.46%) รูปแบบและโครงสร้างของช่ือสถานท่ีและ
ช่ือองค์กรมีความซับซ้อนกว่าช่ือบุคคล โครงสร้างของช่ือสถานท่ีท่ีใช้มากท่ีสุด  ได้แก่ ช่ือ
สถานท่ีท่ีเกิดจากค าประกอบกันในโครงสร้างความสัมพันธ์แบบชัน้เดียว (50%) และช่ือ
สถานท่ีแบบค าเด่ียว (29.93%) ตามล าดบั โครงสร้างของช่ือองค์กรท่ีพบมากท่ีสดุ 2 แบบ 
ได้แก่ ช่ือองค์กรท่ีเกิดจากค าหลายค าประกอบกันในโครงสร้างความสัมพนัธ์แบบหลายชัน้
และชัน้เดียวตามล าดบั (28% และ 22.59%) เม่ือมีการใช้ช่ือเฉพาะในบริบทตอ่เน่ือง พบว่าช่ือ
เฉพาะ 34.22% ไม่มีการเปล่ียนรูป ในขณะท่ี 65.78% มีการเปล่ียนรูปไป การเปล่ียนรูปท่ีพบ 
ได้แก่ การลดองค์ประกอบและการใช้อกัษรย่อ คิดเป็น 58.36% และ 33.45% ตามล าดบั ผล
การศกึษาการอ้างข้ามประเภท พบการใช้ช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ี 30.93% และช่ือสถานท่ี
อ้างถึงองค์กร 69.07% โดยค าบพุบทและค ากริยาท่ีปรากฏในต าแหน่งหน้าหลงัของช่ือเฉพาะ
แบบอ้างข้ามประเภทไม่มีน า้หนักในการบ่งชีก้ารอ้างข้ามประเภท เน่ืองจากมีการปรากฏ
ร่วมกบัค าอ่ืนๆ ในคลงัข้อมลูเป็นจ านวนมากกวา่ 
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 The purpose of this thesis is to analyze patterns and structures of person, location and 
organization names. A corpus of 80,513 words collected from Thai news in Thai National Corpus 
is used in this study, in which 762 person names, 774 location names, and 1,418 organization 
names are analyzed. The most frequently used pattern and structure of person names is 
composed of first name and last name (66.54%) followed by the use of first name only (33.46%).  
Patterns and structures of location and organization names are more complex than those of 
person names. For location names, the most frequently used forms are those composed of multi-
words forming into a single level hierarchical structure (50%) followed by the use of a single word 
(29.93%). For organization names, the top first and second forms are multi-words forming into a 
multi-level hierarchical and a single structure respectively (28% and 22.59%). When the same 
named entities are used continuously in the texts, it is found that 34.22% of named entities are 
continued with the same form, while 65.78% are changed. Within those changed forms, names 
reduction and abbreviation are accounted for 58.36% and 33.45% respectively. For names used 
in cross-referencing, organization names referring to location were found 30.93% and the 
location names referring to organization were found 69.07%. Using only prepositions and verbs 
on the left and the right of these cross-referencing names is not sufficient for identifying these 
names because those context  words co-occur more often with other words in the corpus. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คอมพิวเตอร์มีความเก่ียวข้องและมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการน าความรู้ทางภาษาไป 
ประยกุต์ใช้ในการด าเนินการเก่ียวกบัภาษาในด้านตา่งๆ เช่น การสืบค้นข้อมลู การจดัเก็บข้อมลู และ
การแปลภาษาด้วยเคร่ือง เป็นต้น บทบาทของคอมพิวเตอร์ท าให้การจดัการทางภาษามีความรวดเร็ว 
แมน่ย า และสะดวกสบายมากขึน้ ทัง้นีเ้พราะความต้องการในการเข้าถึงข้อมลูของมนษุย์นัน้มีไม่จ ากดั
และจะทวีขึน้เร่ือยๆในอนาคต มนษุย์จงึจ าเป็นต้องพฒันาความสามารถของคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึน้ใน
การท่ีจะเข้าใจภาษามนษุย์ได้ งานด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP (Natural Language 
Processing) จึงเข้ามามีบทบาทส าคญัในการจดัการกบัข้อมลูทางภาษาและได้รับความสนใจในการ
พฒันามาอยา่งตอ่เน่ือง 
 งานเก่ียวกบั Name Entity Recognition (NER) หรือการรู้จ าช่ือเฉพาะ เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบั
การประมวลผลภาษาธรรมชาติงานหนึ่งท่ีเป็นมาตรฐานท่ีด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองและได้รับการ
พฒันาในภาษาตา่งๆทัว่โลกรวมถึงในภาษาไทย การรู้จ าช่ือในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ คือการ
ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลท่ีพบข้อมูลใดเป็นช่ือเฉพาะ อันเป็นการท าให้
คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ในระดบัสงู งานด้านการรู้จ าช่ือจึงมีความส าคญัตอ่ความแม่นย า
ในการประมวลผลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นตวัชีว้ดัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพฒันา
งานด้านนีใ้ห้มีประสิทธิภาพจะชว่ยยกระดบัความสามารถของการประมวลผลได้ เช่น ในกรณีของการ
แปลภาษาด้วยเคร่ือง (machine translation) หากคอมพิวเตอร์รู้ว่าข้อมลูท่ีก าลงัด าเนินงานอยู่นัน้มีค า
ใดเป็นช่ือเฉพาะ เชน่ “White House” คอมพิวเตอร์จะไมแ่ปลค านัน้วา่ “บ้านขาว” การแปลภาษาจึงจะ
ถกูต้องอยา่งท่ีควรจะเป็น 
 งาน NER ในประเทศไทยในชว่งแรกเป็นการศกึษาเพ่ือพฒันาระบบสกดัช่ือเฉพาะมาตรฐาน 3 
ชนิด คือ ช่ือบุคคล ช่ือองค์กร และช่ือสถานท่ี ซึ่งเป็นช่ือเฉพาะท่ีมีรูปแบบไม่ชดัเจนท าให้มีปัญหาใน
การประมวลเอกสาร การศึกษาท่ีผ่านมา เช่น การน าเสนอของ Boonserm Kijsirikul, Paisarn 
Charoenpornsawat and Surapant Meknavin, (1999) โดยการใช้อลักอรึธึมการเรียนรู้ Winnow 
และ Ripper เพ่ือพฒันาการสกดัช่ือเฉพาะ และยงัมีการศกึษาการสกดัช่ือเฉพาะในภาษาไทย โดยใช้
แบบจ าลองทางสถิติและกฎฮิวริสติกของ Chanlekha, H. et al, (2002) ซึ่งงานท่ีผ่านมาดงักล่าวมุ่ง
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ศกึษาการสกัดช่ือเฉพาะ แก้ไขปัญหาการสกดัช่ือเฉพาะและพฒันาระบบการสกดัช่ือเฉพาะท่ีมุ่งเน้น
ไปในแนวทางของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมากกว่าท่ีจะน าความรู้ทางภาษาศาสตร์เข้าไป
เก่ียวข้องอย่างเต็มท่ี ผลของการศึกษาท่ีผ่านมาสามารถท าให้คอมพิวเตอร์รู้จ าช่ือเฉพาะได้ส่วนหนึ่ง
แต่ยงัคงมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขต่อไป ท าให้ต่อมามีการศึกษาช่ือเฉพาะโดยมุ่งเน้นการศกึษาท่ีรูปภาษา
มากขึน้ ได้แก่ การศกึษาบริบทบง่บอกช่ือเฉพาะในภาษาไทย (อมรทิพย์ กวินปณิธาณ, 2546) โดยมุ่ง
วิเคราะห์รูปภาษาท่ีใช้เป็นตวับ่งบอกช่ือเฉพาะในภาษาไทย เช่น ค าน าหน้าช่ือ อาทิ นางสาว ดร. 
พ.ต.ท. เป็นตวับง่บอกช่ือเฉพาะของบคุคล รวมถึงวิเคราะห์บริบทอ่ืนๆนอกเหนือไปจากตวับง่บอกท่ีอยู่
ติดกับช่ือเฉพาะ เช่น การเว้นวรรค เป็นต้น ซึ่งการศึกษาดงักล่าว ช่วยขยายความรู้เพิ่มเติมในด้าน
ภาษาศาสตร์ของช่ือเฉพาะในภาษาไทย ซึ่งหากน าไปปรับใช้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาลกัษณะเฉพาะ
ทางภาษาบางอยา่งและพฒันาการรู้จ าช่ือเฉพาะในภาษาไทยได้ 
 อย่างไรก็ตามการศึกษาเฉพาะบริบทเท่านัน้ยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดการ
รู้จ าช่ือเฉพาะนัน้ ใช้เพียงบริบทอย่างเดียวไม่อาจท าให้เกิดการรู้จ าช่ือเฉพาะได้ครอบคลุม ประเด็น
ด้านรูปภาษามีส่วนส าคญัต่อการรู้จ าช่ือเฉพาะ เน่ืองจากช่ือเฉพาะมีรูปภาษาท่ีหลากหลายซึ่งผู้ วิจยั
เห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาโครงสร้างของช่ือเฉพาะเหล่านัน้ เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ท่ีจะ
พบโครงสร้างท่ีมีการใช้แบบตายตวัหรือโครงสร้างท่ีมีการใช้บ่อยจนสามารถก าหนดเป็นรูปแบบท่ี
ตายตวัได้ เช่น ส านักข่าวกรองแห่งชาติ มีโครงสร้างของช่ือ คือ ค าบง่บอก +ค านาม + ค าบพุบท + 
ค านาม ซึง่โครงสร้างดงักลา่วจะพบได้ในช่ืออ่ืนอีก เชน่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น เม่ือพิจารณาโครงสร้างดงักลา่วร่วมกบัค าบง่บอกท่ีติดอยู่หน้าช่ือเฉพาะ จะ
สามารถตดัสินได้วา่ข้อมลูท่ีพบเป็นช่ือเฉพาะประเภทองค์กร ซึ่งเม่ือศกึษาตอ่ไปยงัโครงสร้างแบบอ่ืนๆ
ของช่ือเฉพาะ จะท าให้สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเป็นไปได้ของรูปแบบโครงสร้างช่ือเฉพาะใน
ภาษาไทยตอ่ไป 
  ด้านการปรากฏตอ่เน่ืองของช่ือเฉพาะ มกัพบว่าช่ือเฉพาะท่ีปรากฏในข้อมลูนัน้อาจอ้างถึงสิ่ง
เดียวกนัแตมี่การเปล่ียนแปลงหรือกลายรูปในภายหลงั ดงัตวัอยา่ง 
 

แม้ว่าหลายบริษัทคา่ยรถยนต์ในช่วงปี 2551 ต้องลดก าลงัการผลิตลง และปรับลดพนกังาน
ชัว่คราว เพ่ือลดต้นทนุ แตส่ าหรับโบนสั มีการปรับลดเพียงเล็กน้อย เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจ
ให้กบัพนกังาน โดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยฯ ในปีท่ีผ่านมา ให้โบนสัพนกังาน
สูงสุดถึง 7 เดือน แต่ในปี 2551 ปัญหาวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ท าให้ตลาดส่งออกมีแนวโน้ม
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ชะลอตวั ท าให้โตโยต้าต้องปรับลดโบนสั เหลือเพียง 6 เดือน แตท่างสหภาพพนกังานไม่ยอม 
จนมีการเจรจาในท่ีสดุเหลือ 6.5 เดือน  
 
ในการประมวลผล คอมพิวเตอร์อาจไมรู้่วา่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยฯ และ โต

โยต้า เป็นช่ือเฉพาะท่ีอ้างถึงสิ่งเดียวกัน หรืออาจตรวจไม่พบค าใดค าหนึ่งเน่ืองจากทัง้สองค านีมี้รูป
ภาษาตา่งกัน ลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีผู้ วิจยัเห็นว่าควรมีการศกึษาวิเคราะห์รูปแบบ
การปรากฏของช่ือเฉพาะรวมถึงรูปแบบท่ีช่ือเฉพาะมีการเปล่ียนแปลงไปในบริบทตอ่เน่ือง  เน่ืองจาก
เป็นส่วนส าคญัอนัหนึ่งท่ีจะมีผลตอ่การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ในการรู้จ าช่ือเฉพาะ  นอกจากนี ้
ช่ือเฉพาะท่ีปรากฏในข้อมูลภาษาไทยมีรูปภาษาไทยท่ีทบัศพัท์มาจากภาษาต่างประเทศจ านวนมาก  
เช่น เดวิด เช, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน), อีบิส สยาม กรุงเทพฯ 
เป็นต้น จงึจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษารูปแบบของช่ือเฉพาะเหลา่นีเ้พ่ือให้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์มี
ความครอบคลมุไมจ่ ากดัเพียงช่ือเฉพาะท่ีเป็นค าไทยแท้เทา่นัน้ 
 อีกประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาช่ือเฉพาะคือ ประเด็นท่ีช่ือเฉพาะถูกใช้อ้างข้ามประเภท 
เชน่ ช่ือองค์กรถกูใช้อ้างถึงสถานท่ี  ดงัตวัอยา่ง 
 

การหาเสียงของผู้สมคัรรายอ่ืนเช้าวนัเดียวกัน พล.ต. จ าลอง ศรีเมือง ท่ีปรึกษานายกฯ ได้
เดนิทางไปชว่ยนายมานะ มหาสวีุระชยั ว่าท่ีผู้สมคัรผู้ว่าฯ กทม. หาเสียง ย่านตลาดสดบางรัก
และสมาคมแต้จิ๋ว 

 
จากตวัอย่าง มีการปรากฏของช่ือเฉพาะขององค์กร คือ สมาคมแต้จิ๋ว แตช่ื่อเฉพาะดงักล่าว

ไม่ได้ถกูอ้างถึงองค์กรท่ีมีการด าเนินงานใดๆ แตอ้่างถึงสถานท่ีซึ่งเป็นขององค์กรนัน้ ลกัษณะการอ้าง
ข้ามประเภทเชน่นีจ้ะท าให้เกิดปัญหาในการรู้จ าช่ือเฉพาะ เพราะท าให้ระบบประมวลผลสบัสนระหว่าง
รูปภาษากับสิ่งท่ีอ้างถึง จึงจ าเป็นต้องมีการศกึษารูปแบบการอ้างถึงในลกัษณะนี ้เพ่ือให้รู้ว่ามีการใช้
แบบใดได้บ้าง และมีค าบง่ชีใ้ดท่ีจะชว่ยบง่ชีก้ารอ้างถึงข้ามประเภทได้ 

ประเดน็ท่ีนา่สนใจท่ีกลา่วมาแล้วนัน้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความหลากหลายของช่ือเฉพาะใน
ภาษาไทย ท าให้ผู้วิจยัเห็นว่า หากมีการศกึษาด้วยข้อมลูจ านวนมากพอและวิเคราะห์ข้อมลูอย่างเป็น
ระบบจะท าให้เข้าใจธรรมชาติของช่ือเฉพาะในภาษาไทยรวมถึงสร้างหลกัการท่ีจะน าไปสู่การรู้จ าช่ือ
เฉพาะจากรูปภาษาของช่ือเฉพาะได้ และจะสามารถใช้เป็นความรู้พืน้ฐานท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขและ
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พฒันางานด้านระบบสกดัช่ือเฉพาะในภาษาไทยและการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างตรงจดุ
และมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์ของช่ือเฉพาะประเภทช่ือบุคคล  สถานท่ี และ
องค์กร 

2. วิเคราะห์รูปแบบการปรากฏของช่ือเฉพาะประเภทช่ือบุคคล สถานท่ีและองค์กรในบริบท
ตอ่เน่ือง 

3. วิเคราะห์การใช้ช่ือเฉพาะอ้างข้ามประเภทระหว่างช่ือบคุคล สถานท่ี และองค์กร และหาค าท่ี
ท าหน้าท่ีบง่บอกการอ้างข้ามประเภท 

 
1.3 สมมตฐิาน  

1. ช่ือเฉพาะแตล่ะประเภทจะมีรูปแบบและโครงสร้างเฉพาะท่ีแตกตา่งกนั 
2. ช่ือเฉพาะตา่งๆ เม่ืออ้างถึงสิ่งเดียวกนัในบริบทตอ่เน่ืองจะใช้วิธีการตดัค าบง่บอกหน้าช่ือ และ

ในกรณีท่ีช่ือเฉพาะประกอบด้วยค าหลายค า จะปรากฏเพียงค าแรกของช่ือ 
3. ในการใช้ช่ือเฉพาะอ้างข้ามประเภท มีการใช้ช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ีมากท่ีสุด โดยค ากริยา

และค าบพุบทจะท าหน้าท่ีบง่บอกการอ้างข้ามประเภท 
  

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1. ศึกษาวิเคราะห์รูปภาษาของช่ือเฉพาะ จากคลังข้อมูลข่าวภาษาไทยท่ีอยู่ในรูปตัวเขียน 

เน่ืองจากขา่วเป็นข้อมลูท่ีพบทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัและสามารถใช้ได้อยา่งกว้างขวาง 
2. ช่ือเฉพาะท่ีน ามาศึกษาวิเคราะห์เป็นช่ือเฉพาะท่ีอยู่รูปภาษาไทยเท่านัน้ ซึ่งรวมไปถึงค าทับ

ศพัท์ภาษาตา่งประเทศท่ีเขียนด้วยอกัษรไทย 
3. ช่ือเฉพาะท่ีศึกษาในครัง้นีคื้อช่ือเฉพาะทั่วไป ได้แก่ ช่ือบุคคล (Person) ช่ือองค์กร 

(Organization) และช่ือสถานท่ี (Location) 
4. คลังข้อมูลข่าวท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์มาจากข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 

และการท่องเท่ียวท่ีพบช่ือเฉพาะอย่างน้อย 2,000 ช่ือ โดยช่ือเฉพาะแต่ละประเภทมีไม่น้อย
กวา่ 400 ช่ือ 
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1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัช่ือเฉพาะและการศกึษาเก่ียวกบัช่ือเฉพาะ เพ่ือหาแนวทาง

ในการศกึษาช่ือเฉพาะในภาษาไทย 
2. ก าหนดขอบเขตและเกณฑ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูช่ือเฉพาะและศกึษาวิเคราะห์ช่ือเฉพาะ 
3. เก็บข้อมลูและจดัสร้างคลงัข้อมลูขา่วภาษาไทย 
4. ก ากบัข้อมลูช่ือเฉพาะในคลงัข้อมลูท่ีจดัสร้างขึน้ 
5. เตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมภาษา Perl ช่วยในการเรียกดูข้อมูลท่ี

ต้องการ 
6. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยจะอธิบายกระบวนการวิเคราะห์ไว้ในแต่ละบท 

เก่ียวกบัการวิเคราะห์ในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
5.1. วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างของช่ือบคุคล สถานท่ี และองค์กร 
5.2. วิเคราะห์รูปแบบการปรากฏของช่ือเฉพาะในบริบทตอ่เน่ือง 
5.3. วิเคราะห์การอ้างข้ามประเภทและบริบทบง่บอกการอ้างข้ามประเภท 

      7.  จดัท าคลงัข้อมลูเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ช่ือเฉพาะในประเดน็เดียวกบังานวิจยั 
      8.    สรุปผลการวิจยั เปรียบเทียบผลการศกึษา และอภิปรายผล 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้สามารถก าหนดหลกัเกณฑ์ของรูปแบบโครงสร้าง รูปแบบการปรากฏ และรูปแบบการ
อ้างถึงของช่ือเฉพาะในภาษาไทย  

2. สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้เป็นพืน้ฐานในการพัฒนางานด้านการรู้จ าช่ือเฉพาะภาษาไทย
ตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในบทนีเ้ป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย  ประกอบด้วยการทบทวน

วรรณกรรมเก่ียวกบัความหมายและค าจ ากดัความของช่ือเฉพาะ  ค าและหน่วยค า การศกึษาเก่ียวกบั
ช่ือเฉพาะท่ีผ่านมา แบ่งเป็นงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ และงานวิจัยทางด้านระบบ เพ่ือสรุปเกณฑ์
นิยามของช่ือเฉพาะในงานวิจยันี ้รวมถึงสรุปปัญหาท่ีพบในงานวิจยัด้านระบบเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการศกึษา 
 
2.1 ความหมายของช่ือเฉพาะ 

พจนานกุรมราชบณัฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ค าจ ากดัความของวิสามานยนามว่าเป็นค านาม
ท่ีเป็นช่ือเฉพาะ ตัง้ขึน้ส าหรับเรียกคน สัตว์ สิ่งของ และสถานท่ี เพ่ือให้รู้ชดัว่าเป็นใครหรืออะไรเช่น 
นายด า ช้างเอราวณั 

พระยาอปุกิตศลิปสาร (2548: 71-72) เรียกค านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะวา่วิสามานยนาม โดย 
วิสามานยนามเป็นช่ือเฉพาะท่ีสมมติตัง้ขึน้เพ่ือเรียก คน สตัว์ เพ่ือให้รู้ชดัว่า คนนี ้สตัว์ตวันี ้ของสิ่ งนี ้
ฯลฯ เชน่ ช่ือคน-สอน สิน ฯลฯ ช่ือสตัว์-พงัแป้น ช่ือเมือง-นนทบรีุ เป็นต้น โดยมีข้อสงัเกต คือ  
วิสามานยนามจะต้องเป็นค าท่ีใช้เป็นช่ือตัง้ขึน้เรียกคนคนเดียวหรือสิ่งของเพียงสิ่งเดียว หรือหากสิ่งนัน้
มีมากกว่าหนึ่ง ก็ต้องหมายถึงกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว เช่น สโมสร สามคัยาชน หมายความถึงสโมสรนัน้
เพียงแหง่เดียว 

นววรรณ พันธุเมธา (2527: 4-5) กล่าวว่า ค านามวิสามัญ คือค าท่ีหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากค านามทั่วไปซึ่งมีความหมายกว้างมาก เน่ืองจากค านามวิสามญัใช้เพ่ือ
หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจึงมักไม่ใช้ค าขยายในการช่วยจ ากัดความหมาย เว้นแต่ว่าหากใช้
ค านามวิสามญัหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึง่มากกวา่ 2 สิ่งจงึจะใช้ค าอ่ืนมาชว่ยจ ากดัความหมาย เชน่ 
   แต้มรักเจ้าของ 
   แต้มตวันัน้รักเจ้าของ 
 แมวเป็นค านามสามญั แต้มเป็นค านามวิสามญั กลุม่ค า ตวันัน้ ใช้จ ากดัความหมายของค าว่า
แต้มเพ่ือให้เข้าใจวา่มีแมวช่ือแต้มหลายตวั ผู้พดูจงึต้องระบวุา่เป็นตวัไหน 
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 ก าชยั ทองหลอ่ (2525:197) กลา่ววา่ วิสามานยนาม คือ ค านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะของ คน สตัว์ 
สถานท่ี และสิ่งของ เป็นช่ือท่ีบญัญตัขิึน้ส าหรับใช้เรียกชีเ้ฉพาะลงไปวา่เป็นใครหรืออะไร  
เชน่  สมศรีเป็นหญิงสาวดีเดน่ในสงัคม 
  สามก๊กเป็นพงศาวดารจีน 
 

 Saeed (1997) กลา่ววา่ ช่ือเป็นสิ่งท่ีระบผุู้คน สถานท่ี และอ่ืนๆ ซึ่งหากจะถามถึงความหมาย
ของช่ือเฉพาะ เชน่ช่ือ Karl Marx ก็ไม่มีความจ าเป็นเท่าไหร่นกั นอกจากเป็นการเอ่ยถึงเพ่ือช่วยให้รู้ว่า
พดูถึงสิ่งท่ีเป็นหนึง่เดียวและชว่ยให้ผู้ ฟังรู้วา่อ้างถึงอะไร 

 
Vaida (1996:99) อ้างถึงในอมรทิพย์ (2546) อธิบายว่า ช่ือเฉพาะ (Proper Name) หนึ่งช่ือ 

ใช้อ้างถึงสิ่งใดสิ่งเดียว ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีหนึ่งเดียวในโลก (“…a proper name has a single unique 
referent…”) 

 
การบญัญัติความหมายของช่ือเฉพาะในงานด้านระบบ มีการแบ่งประเภทจากการประชุม

วิชาการ MUC หรือ Message Understanding Conference ซึ่งแบ่งปัญหาในการสกัดหน่วยใน
ข้อความ 3 กลุม่ ได้แก่ 

1. การหาช่ือเฉพาะทัว่ไป (entity name: ENAMEX) ประกอบด้วยช่ือบคุคล (Person) 
ช่ือองค์กร (Organization) และช่ือสถานท่ี (Location) 

2. การหาข้อความแสดงวนัเวลา (time expression: TIMEX) ประกอบด้วย วนัท่ี 
(Date) และเวลา (Time) 

3. การหาข้อความตวัเลขเชิงปริมาณ (numeric expression: NUMEX) 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับช่ือเฉพาะดงักล่าว พบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจ 2

ประการ คือ ประเดน็รูปภาษา และประเดน็การอ้างถึง  
ในประเด็นรูปภาษา พบว่ามีการใช้ค าเรียกช่ือเฉพาะแตกต่างกันออกไป ในภาษาไทยเม่ือมี

การอธิบายถึงช่ือเฉพาะในทางไวยากรณ์จะเรียกว่า วิสามานยนาม หรือ ค านามวิสามัญ ส่วนช่ือ
เฉพาะในภาษาสากล บ้างก็ใช้ค าว่า Proper Name หรือ ใช้ Name เฉยๆ ส่วนช่ือเฉพาะในงานด้าน
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ระบบมกัเรียกว่า Named entity ส่วนในงานด้านระบบของไทยจะแปลตามภาษาสากล คือ ใช้ค าว่า 
ช่ือเฉพาะ  

ช่ือเฉพาะไมจ่ าเป็นต้องเป็นค าท่ีถกูตัง้ขึน้เพ่ือใช้เรียกสิ่งใดสิ่งหนึง่โดยเฉพาะเสมอไป เพราะยงั
มีค าทัว่ไปท่ีใช้ในความหมายอ่ืนและในขณะเดียวกันก็ถกูน ามาใช้เป็นช่ือเฉพาะด้วย ดงัตวัอย่างจาก
พระยาอุปกิตฯ ช่ือคน สอน-สิน ทัง้สองค าไม่ได้ถูกตัง้ขึน้เพ่ือเป็นช่ือเรียกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 
แตเ่ป็นค าทัว่ไปท่ีมีมาก่อน เม่ือน ามาใช้เป็นช่ือเฉพาะ ก็เป็นไปเพ่ืออ้างถึงบคุคลท่ีช่ือสอนและสิน เป็น
ต้น 

ในประเด็นการอ้างถึง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีความหมายท่ีสอดคล้องไปในทาง
เดียวกนัในแง่ของการอ้างถึง กล่าวคือ ช่ือเฉพาะจะมีคณุสมบตัิหลกัๆ คือใช้อ้างถึงสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจง 
แตผู่้วิจยัเห็นวา่ทัง้ช่ือเฉพาะและสิ่งเฉพาะเจาะจงนัน้ไมจ่ าเป็นต้องเป็นมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเสมอไป
ตามท่ี Vaida กล่าวไว้ ตวัอย่างเช่น ช่ือคน-สมชาย ก็เป็นช่ือเฉพาะท่ีมีการใช้เป็นช่ือของคนมากกว่า
หนึ่งคนได้  แต่จะบอกว่าช่ือสมชายเป็นค านามทัว่ไปก็ไม่ได้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงคิดว่า ช่ือเฉพาะอาจมีช่ือ
เดียวกนัมากกว่าหนึ่งได้ แตส่ิ่งท่ีอ้างถึงจริงๆ ในเวลาท่ีพดูจะมีเพียงสิ่งเดียว เช่น แม้ว่าจะมีช่ือสมชาย
มากกว่าหนึ่ง แต่ผู้พดูย่อมมีคนช่ือสมชายท่ีอ้างถึงเพียงหนึ่งเดียว นอกจากนีน้ววรรณและพระยาอุป
กิตฯ ยงัได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าสามารถใช้ค าขยายเพ่ือระบสุิ่งท่ีต้องการชีเ้ฉพาะได้ในกรณีท่ีช่ือเฉพาะ
มีหลายสิ่ง ผู้ วิจยัจึงคิดว่าความหมายของช่ือเฉพาะส าคญัท่ีการอ้างถึงมากกว่า และเหมาะท่ีจะน า
แนวคดินีไ้ปใช้กบัการด าเนินการวิจยัมากกวา่ความหมายท่ีตดิมากบัรูปภาษาของช่ือเฉพาะ  

 
2.1.1 เกณฑ์ความหมายของช่ือเฉพาะ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยัได้สรุปเกณฑ์ความหมายของช่ือเฉพาะส าหรับการวิจยั ดงันี ้
1. “ช่ือเฉพาะ” เป็นรูปภาษาท่ีอ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึง่เพียงสิ่งเดียวหรือกลุม่เดียว  
2. ผู้วิจยัใช้ค าว่า “ช่ือเฉพาะ” เพ่ือหมายถึงรูปภาษาท่ีอ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว ซึ่ง

หมายรวมทัง้ช่ือเฉพาะจริงๆ ค าทั่วไปท่ีถูกใช้เป็นช่ือเฉพาะ  เช่น ช่ือบุคคล แก้ว และ
กลุ่มค าหรือวลีท่ีถูกใช้เป็นช่ือเฉพาะด้วยเช่นกัน เช่น ช่ือองค์กร กองทุนพฒันาคณุภาพ
ชีวิตครู   

3.  “ช่ือเฉพาะ” ในงานวิจัยนีค้รอบคลุม 3 ประเภท คือ ช่ือบุคคล (Person) ช่ือองค์กร 
(Organization) และช่ือสถานท่ี (Location) ตามท่ี MUC ได้จดัประเภทไว้  
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4. “ช่ือเฉพาะ” ในงานวิจัยนีเ้ป็นรูปภาษาท่ีถูกใช้เพ่ือการอ้างถึงสิ่งเฉพาะท่ีเป็น บุคคล 
องค์กร และสถานท่ีเทา่นัน้ 
 

2.2. ค าและหน่วยค า 
เน่ืองจากงานวิจยันีมี้การวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์ของช่ือเฉพาะเป็นส่วนหนึ่ง ผู้วิจยั

จงึทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัค า เพ่ือประมวลความรู้ส าหรับจ าแนกค าและก าหนดหน้าท่ีของค า
ในขัน้ตอนการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ทางไวยากรณ์ของช่ือเฉพาะ 
 ไวยากรณ์ตามความคิดของนกัภาษาศาสตร์โครงสร้าง หมายถึง ระเบียบส่วนหนึ่งของภาษา
เท่านัน้ มี 2 ระบบ คือ ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ ระบบไวยากรณ์ แบง่ได้เป็น ก. การจดัระเบียบ
ของหน่วยค า (morpheme) เข้าเป็นค า หรือการศึกษาองค์ประกอบหรือโครงสร้างของค า ข. การจดั
ระเบียบค าเข้าเป็นประโยค (Syntax) หรือการศกึษาระบบความสมัพนัธ์ของค าหรือโครงสร้างประโยค 
(วิจินตน์ ภานพุงศ์, 2530) 

หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดในโครงสร้างประโยค คือ ค า สิ่ ง ท่ี เป็น ค า  สามารถใช้โดยอิสระได้  
ค าประกอบด้วยหน่วยค า ซึ่งหมายถึง ส่วนท่ีเล็กท่ีสุดของภาษาท่ีมีความหมาย เช่น นาฬิกา เป็น 1 
หน่วยค า เพราะแยกออกมาไม่ได้อีกแล้ว หน่วยค าอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หน่วยค าอิสระ ซึ่ง
ปรากฏตามล าพงัได้ เช่น ยืน เดิน และหน่วยค าไม่อิสระ ซึ่งจะต้องปรากฏร่วมกับหน่วยค าอ่ืนเท่านัน้ 
เช่น นกั- ชาว- เป็นต้น ( Bloomfield, (1935) อ้างถึงใน สนุนัท์ อญัชลีนุกูล, (2546)) และ (อมรา 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544) 

การวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์ของช่ือเฉพาะในงานวิจยันี ้กระบวนการหนึ่งท่ีส าคญัคือ
การแบ่งค าท่ีประกอบภายในช่ือเฉพาะเพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ภายในโครงสร้าง ผู้วิจยัต้องตดัสิน
จ าแนกหนว่ยค าท่ีเป็นองค์ประกอบภายในช่ือเฉพาะออกมา นิยามของค าและหน่วยค าในการทบทวน
วรรณกรรมท่ีกล่าวมา ค่อนข้างให้ความส าคัญกับความหมาย และมองค าจากมุมมองทาง
ภาษาศาสตร์  แตเ่น่ืองจากงานวิจยันีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลภาษา  จึงพิจารณา
จากมุมมองของคอมพิวเตอร์เป็นหลกั การจ าแนกค าและหน่วยค าในช่ือเฉพาะของงานนีอ้าจไม่ต้อง
จ าแนกจนถึงหนว่ยท่ีเล็กท่ีสดุ หากเป็นค าท่ีคอมพิวเตอร์รู้จกั คือ พบในพจนานกุรม เช่น ส่งเสริม จะถือ
เป็นค า 1 ค าโดยไม่ต้องมองแยกหน่วยค าเป็น ส่ง และ เสริม อีก นอกจากนีค้อมพิวเตอร์รับรู้
ความหมายไม่เหมือนมนษุย์ ส าหรับคอมพิวเตอร์แล้วจะรู้จกัแตค่ าท่ีก าหนดให้ ดงันัน้ ค าว่า นา ในค า 
นาวา กับ ไร่นา จึงถูกมองว่าเหมือนกันเพราะมองแยกเป็นสองหน่วยย่อยได้ คือ นา+วา กับ ไร่+นา  
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แนวทางการจ าแนกค าในงานวิจยันีจ้ึงอาจแตกตา่งไปจากการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์อ่ืนๆ เพราะ
เน้นการรับรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นหลกั  
 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับช่ือเฉพาะ 

งานวิจัยท่ีผ่านมามีการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับช่ือเฉพาะในแง่มุมต่างๆ เช่น กลวิธีการตัง้ช่ือ 
รูปแบบ และความหมายของช่ือ โดยการศึกษาช่ือเฉพาะในด้านภาษาศาสตร์ท่ีพบส่วนใหญ่ มกัเป็น
การศกึษาช่ือเฉพาะของคน และช่ือเฉพาะของสถานท่ี โดยจะขอยกงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

 
2.3.1 การศึกษาช่ือเฉพาะตามแนวทางภาษาศาสตร์ 

 งานวิจยัของ ปานทิพย์ มหาไตรภพ (2545) เร่ืองนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ เป็นการศกึษาเกณฑ์ในการ
ตัง้นามสกลุ ผลการศกึษาพบว่ามี 2 เกณฑ์ คือ การตัง้นามสกลุตามภูมิหลงัของผู้ขอพระราชทานและ
การตัง้โดยใช้กลวิธีทางภาษา  
 เกณฑ์การตัง้ตามภมูิหลงัมี 2 เกณฑ์ใหญ่ คือ 

1. เกณฑ์การตัง้ตามช่ือ คือ ช่ือจริงๆ ราชทินนาม และช่ือสกลุเดมิ 
2. เกณฑ์ลกัษณะทางสงัคม ตัง้ตามอาชีพ สถานท่ีและชาตพินัธุ์ 
ส่วนการตัง้ตามกลวิธีทางภาษา พบว่าเป็นไปตามกระบวนการท่ีเร่ิมจากการหาค าบาลี

สนัสกฤตท่ีมีความใกล้เคียงกบัภูมิหลงัมากท่ีสดุมาตัง้นามสกลุ โดยค านึงถึงความหมายเดิมเป็นหลกั
และดวูา่ ความหมายเดมิดีหรือไม ่หากมีความหมายดีจะใช้กลวิธีพ้องความหมายเป็นต้น 

ผลการศกึษาด้านโครงสร้างพบว่านามสกลุพระราชทานมีโครงสร้าง คือ [ส่วนท่ี 1] + [ส่วนท่ี 
2] มี 3 รูปแบบ คือ 

1. ส่วนหลกั + ส่วนเสริมท้าย โดยส่วนท่ีต้องปรากฏเสมอคือส่วนหลกั ซึ่งอาจปรากฏเพียง
สว่นเดียวก็ได้ เชน่ รัตนะโกเศศ หรือประกอบด้วยส่วนหลกัและส่วนเสริมท้าย เช่น “นาวา
ชีวะ” แยกเป็นส่วนหลัก คือ “นาวา” หมายถึง อาชีพ ตามด้วยส่วนเสริมท้าย คือ “ชีวะ” 
แสดงความหมายของอาชีพ เป็นต้น 

2.  ณ + ช่ือสถานท่ี คือนามสกลุท่ีโครงสร้างมีค าว่า “ณ” ตามด้วยช่ือสถานท่ี เช่นช่ือจงัหวดั 
เชน่ “ณ เชียงใหม ่” 
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3. รูปแบบ 1 + 2  คือนามสกลุท่ีมีโครงสร้างแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 รวมกนั โดยโครงสร้าง
แบบท่ี 1 จะอยู่ในต าแหน่งส่วนหลกั และโครงสร้างรูปแบบท่ี 2 อยู่ในต าแหน่งส่วนเสริม
ท้าย เช่น “ประทีป ณ ถลาง” “ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม” โครงสร้างแบบท่ี 1 คือ 
“ประทีป” และ “ภวภตูานนท์” และโครงสร้างแบบท่ี 2 ในส่วนท้าย คือ “ณ ถลาง” และ “ณ 
มหาสารคาม” เป็นต้น 

ในด้านความถ่ี พบวา่รูปแบบท่ี 1 เป็นความถ่ีท่ีพบสงูสดุ และท่ีพบน้อยท่ีสดุ คือ รูปแบบท่ี 2 
 

งานวิจยัของสภุาพรรณ ณ บางช้าง (2526) อ้างถึงในน้องนชุ (2543: 10) เร่ืองการใช้ภาษา
ในการตั้งช่ือของคนไทย ศึกษาลกัษณะการใช้ภาษาในการตัง้ช่ือของคนไทยทัง้ฝ่ายราชสกุลและ
ฝ่ายสามญัชนตัง้แตส่มยัสโุขทยัจนถึงสมยัปัจจบุนั โดยศกึษาการใช้ภาษาในการตัง้ช่ือในด้านจ านวน
พยางค์และความหมายท่ีใช้ในการตัง้ช่ือ แล้วน าผลมาวิเคราะห์ในด้านค่านิยมและความเช่ือ และ
แนวทางการด าเนินชีวิตท่ีสะท้อนอยู่ในช่ือเหล่านัน้ ซึ่งจะขอทบทวนในด้านลกัษณะการตัง้ช่ือเท่านัน้ 
โดยผลการศกึษาพบว่า ช่ือของคนไทยมีจ านวนพยางค์เพิ่มมากขึน้และใช้ภาษาบาลีสนัสกฤตเพิ่มขึน้
ในแต่ละสมยั โดยลดจ านวนการใช้ภาษาไทยลง และในสมยัเดียวกันช่ือของผู้ ท่ีมีฐานะทางสงัคมสูง
กว่าจะใช้จ านวนพยางค์และภาษาบาลีสันสกฤตมากกว่าช่ือของผู้ ท่ีมีฐานะทางสังคมต ่ากว่า และ
ลกัษณะของการใช้ภาษาในการตัง้ช่ือในทกุสมยัจะบง่บอกถึงความเป็นผู้ ที่ีมีฐานะสงูหรือต ่า 
  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับช่ือเฉพาะของคนพบว่าการศึกษาช่ือเฉพาะของ
บคุคลมกัจะไม่มีการศกึษาโครงสร้างของรูปภาษาเน่ืองจากช่ือเฉพาะของบคุคลมีรูปแบบหลากหลาย
เฉพาะตวั ผู้วิจยัพบว่าประเด็นในการศกึษาช่ือเฉพาะของคนท่ีผ่านมานัน้เก่ียวข้องกบั กลวิธีในการตัง้
ช่ือ ความหมาย ท่ีมาของช่ือและปรากฎการณ์ต่างๆท่ีอาจสะท้อนจากช่ือเฉพาะได้ ในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกบัหลกัเกณฑ์ในการตัง้ช่ือมกัจะวิเคราะห์ในด้านลกัษณะภาษาท่ีใช้ และจ านวนพยางค์ ซึ่ง
ผู้วิจยัเห็นว่าเป็นการยากท่ีจะน าไปปรับใช้เป็นข้อสรุปทางภาษาท่ีจะใช้ในงานรู้จ าช่ือเฉพาะ อย่างไรก็
ตาม พบวา่งานของปานทิพย์เป็นงานท่ีมีการศกึษาโครงสร้างของนามสกลุซึ่งอาจน าไปปรับใช้ได้ ทว่า
ก็ยงัมีความยากท่ีจะวิเคราะห์โครงสร้างเชน่นัน้เน่ืองจากความแตกตา่งของข้อมลู กล่าวคือ ในงานของ
ปานทิพย์มีการใช้ข้อมลูท่ีมีจดุร่วมกนัอยู่คือเป็นนามสกลุพระราชทานซึ่งมีแหล่งท่ีมาเดียวกนั จึงท าให้
การวิเคราะห์มีทิศทางท่ีชัดเจน แต่ในงานของผู้ วิจยัไม่สามารถก าหนดให้ข้อมูลมีจุดร่วมเดียวกันได้ 
เพราะเป็นข้อมลูท่ีมาจากขา่วซึง่อาจปรากฏช่ือแบบใดก็ได้  
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นอกจากการศึกษาช่ือคนแล้ว ยังมีการศึกษาช่ือเฉพาะของสถานท่ี คือ งานวิจัยท่ีศึกษา
เก่ียวกบักลวิธีการตัง้ช่ือและโครงสร้างช่ือหมู่บ้านของปราณี กลุละวณิชย์ (2535) เร่ือง ช่ือหมู่บ้านใน
มณฑลกวางสีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความต่างในกลวิธีการตัง้ช่ือหมู่บ้านจ้วงของสองพืน้ท่ี และอธิบายภูมิประเทศและชีวิต
ความเป็นอยูจ่ากช่ือเหลา่นัน้ 
 การวิเคราะห์โครงสร้างของงานวิจัยนี ้จะให้ความสนใจกับจ านวนค าท่ีมาประกอบกันและ
ชนิดของค า เช่น การศึกษาพบว่าช่ือหมู่บ้านจ้วงส่วนใหญ่ประกอบด้วยค า 2 ค า และทัง้สองค า
ประกอบด้วยประเภทของค า เชน่  

ค านาม + ค านาม เชน่   gokbya  ซอก, เขา 
ค านาม + ค าคณุศพัท์ เชน่  mbanjmog บ้าน, ใหม ่

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า วิธีการตัง้ช่ือหมู่บ้านของทัง้สองพืน้ท่ีมีโครงสร้างเหมือนกัน คือ 
ประกอบจากค า 2 ค า เป็นส่วนใหญ่ และมีความสมัพนัธ์แบบค าหลกัค าขยาย โดยค าหน้าเป็นค าหลกั
และค าหลงัเป็นค าขยาย ในกรณีท่ีช่ือหมู่บ้านเป็น 3 ค า จะมีลกัษณะของการบอกทิศทางเหมือนกัน 
และในประเด็นของการได้รับอิทธิพลทางภาษา พบว่ามีการยืมค าจากแหล่งท่ีตา่งกนั แต่มีโครงสร้าง
หลกัของช่ือหมูบ้่านเหมือนกนัในแง่การเรียงค าและการใช้ประเภทของค าในช่ือ นอกจากนีย้งัพบว่าการ
ตัง้ช่ือหมู่บ้านของทัง้สองกลุ่มมีหลกัการเหมือนกัน คือ ใช้ลกัษณะการท ามาหากิน คือ การท านาและ
ลกัษณะภมูิประเทศในท้องถ่ินเป็นหลกัในการเรียกช่ือหมูบ้่านซึง่พบได้จากค าแรกของช่ือหมูบ้่าน 
 
 งานวิจยัล าดบัตอ่มาเป็นงานวิจยัเก่ียวกบัช่ือสถานท่ีเชน่กนัและมีแนวทางการศกึษาคล้ายคลึง
กบังานวิจยัท่ีได้กล่าวไปก่อนหน้า ได้แก่ งานวิจยัของน้องนชุ มณีอินทร์ (2519) เร่ืองการปรับเปล่ียน
ของช่ือหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการมุ่งศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลงของช่ือหมู่บ้าน 
ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีสะท้อนจากช่ือหมู่บ้านและปัจจยัท่ีท าให้เกิดการปรับเปล่ียนช่ือหมู่บ้าน โดย
จะขอทบทวนในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั คือสว่นการวิเคราะห์องค์ประกอบของช่ือหมูบ้่าน  

ผู้ วิจัยใช้วิธีการจ าแนกค าท่ีปรากฏอยู่ในช่ือหมู่บ้านตามองค์ประกอบทางความหมายและ
พิจารณาความหมายของส่วนหลกัส่วนขยาย เพ่ือจดัประเภทรูปแบบต่างๆของโครงสร้างช่ือหมู่บ้าน
และความถ่ีการปรากฏของโครงสร้าง ผลของการวิเคราะห์พบโครงสร้างท่ีมีความถ่ีสงูสดุ คือ  
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(1) ภูมิประเทศ + ลักษณะเฉพาะ โดยแบง่เป็นโครงสร้างย่อย 4 แบบ คือ (1.1) ภูมิประเทศ เช่น ไร่ 
(1.2) ภูมิประเทศ + ลักษณะเฉพาะ เชน่ ดงขีเ้หล็ก (1.3) ภูมิประเทศ + คุณสมบัติ เช่น แพะขวาง 
(1.4) ภูมิประเทศ + ลักษณะเฉพาะ + คุณสมบัต ิเชน่ หนองผึง้เหนือ 
 โครงสร้างแบบท่ี (2) ประกอบด้วยส่วนหลักช่ือเฉพาะเพียงส่วนเดียว เช่น มเูซอ ม่วงค า 
เป็นต้น และโครงสร้างแบบท่ี (3) แบ่งย่อยได้  2 แบบ คือ (3.1) ชุมชน เช่น กาด และ (3.2) ชุมชน 

+ ช่ือชุมชน เช่น เมืองเล็น เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าโครงสร้างของช่ือหมู่บ้านในจงัหวดัเชียงใหม่มีความ
หลากหลายและรูปแบบของช่ือหมู่บ้านได้สะท้อนลกัษณะทางวฒันธรรมและปัจจยัท่ีส่งผลให้มีการ
ปรับเปล่ียนช่ือหมูบ้่านเวลาตอ่มา 
 งานวิจยัของสจุริตลกัษณ์ ดีผดงุและวชิราภรณ์ วรรณดี (2544) เร่ืองช่ือหมู่บ้านในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย: การศึกษาเบ้ืองต้น เป็นการศกึษาช่ือเรียกหมู่บ้าน 8 จงัหวดัในภูมิภาค
ตะวันตก โดยศึกษาวิเคราะห์ในเร่ืองโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ของหมู่บ้าน โครงสร้างทาง
ความหมายทัว่ไปท่ีใช้เป็นค าแรกของช่ือหมู่บ้านและการแจงนบัความถ่ีของนามทัว่ไปท่ีใช้เป็นค าแรก
ของช่ือหมูบ้่าน ในท่ีนีจ้ะขอทบทวนเฉพาะประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบังานเทา่นัน้ 
 ผลการศึกษาช่ือหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตก ท าให้สรุปโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ของช่ือ
หมูบ้่านได้ ดงันี ้

(1) โครงสร้างทางภาษาศาสตร์ของช่ือหมู่บ้านใน 8 จงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ
ไทยจ านวนไมม่ากนกัเป็นช่ือหมู่บ้านพยางค์เดียว  

(2) โครงสร้างช่ือหมู่บ้านท่ีประกอบด้วยค าสองค าและทัง้สองค าเป็นค ามลูท่ีเป็นค าโดด เป็น
รูปแบบท่ีพบมากท่ีสดุ ค ามลูค าแรกถือเป็นค าหลกัมกัเป็นนามทัว่ไปบอกสภาพภูมิประะ
เทศ ส่วนค ามูลค าท่ีสองเป็นค าขยายมักเป็นช่ือเฉพาะ บอกช่ือพืชสัตว์ ลักษณะ 
คณุสมบตั ิขนาด เป็นต้น 

(3) โครงสร้างช่ือหมูบ้่านท่ีประกอบด้วยค าสองค า และค าแรกเป็นค ามลูท่ีเป็นค าโดดและค า
ท่ีสองเป็นค าประสม ค าแรกท่ีเป็นค ามลูจะเป็นค าหลกั มกัเป็นนามทัว่ไปบอกสภาพภูมิ
ประเทศ สว่นค าท่ีสองเป็นค าประสม เป็นค าขยายสว่นหลกั มกัเป็นช่ือเฉพาะ 

(4) โครงสร้างช่ือหมูบ้่านท่ีประกอบด้วยค าตัง้แตส่ามค าขึน้ไป โดยค าแรกและค าท่ีสองมกัจะ
เป็นนามทัว่ไป สว่นค าท่ีสามเป็นค าขยายบอกอาย ุลกัษณะ ทิศทาง หรือเป็นช่ือเฉพาะ 

(5) โครงสร้างช่ือหมูบ้่านท่ีประกอบด้วยค าส่ีค า มีอยูบ้่างแตจ่ านวนน้อยมาก 
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(6) ช่ือหมู่บ้านใน 8 จงัหวดั มีโครงสร้างช่ือท่ีมีค าไทยเป็นค าหลกั และบาลีสนัสกฤตเป็นค า
ขยายบ้าง และมีโครงสร้างท่ีเป็นค าบาลีสนัสกฤตทัง้ค าด้วยเชน่กนั 

(7) การเรียงล าดับค าของค าเรียกช่ือหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของไทยมีโครงสร้างการ
เรียงล าดบัเหมือนกับโครงสร้างไวยากรณ์ระดบัค าในภาษาไทย ซึ่งมีลกัษณะส าคญัคือ 
การเรียงล าดบัค าหลกั ตามด้วยค าขยาย 

ด้านความถ่ีของค านามทัว่ไปท่ีใช้เป็นค าแรกของช่ือหมู่บ้าน พบว่ามีช่ือหมู่บ้านท่ีขึน้ต้นด้วย
นามทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัน า้และแหลง่น า้มากท่ีสดุในทกุจงัหวดั เช่น แก่ง, คลอง, แคว, มาบ เป็นต้น ล าดบั
ต่อมา ใช้กลุ่มนามทัว่ไปเป็นค าแรกแตกต่างกันในแต่ละจงัหวดั ข้อมูลท่ีพบมากเป็นกลุ่มนามทั่วไป
เก่ียวกับภูมิประเทศอ่ืนๆ พืน้ท่ีถากถางและพืน้ท่ีไม่ได้ถากถาง เช่น สวน, ทุ่ง นอกจากนีใ้นอันดับ
รองลงมาได้แก่ นามทั่วไปเก่ียวกับพืชหรือท่ีดอน ภูมิประเทศอ่ืนๆ ค าบอกท่ีตัง้หรือทิศทาง และใน
อนัดบัท้ายๆข้อมลูจะแตกตา่งไปในแตล่ะจงัหวดัจนไมส่ามารถอธิบายรูปแบบได้ 
 
 ผลการศึกษาในเร่ืองช่ือสถานท่ีส่วนใหญ่มกัพบว่าเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความหมาย ประวตั ิ
ท่ีมาของช่ือ และลกัษณะทางภาษาของช่ือ คือ โครงสร้างและจ านวนพยางค์ การทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการศกึษาช่ือสถานท่ีถือว่ามีประโยชน์ตอ่งานวิจยั เน่ืองจากเป็นตวัอย่างของการศกึษาใน
แนวทางท่ีเก่ียวข้องคือการศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของช่ือเฉพาะอนัเป็นส่วนส าคญัของงานวิจยั 
ท าให้ผู้วิจยัได้แนวทางในการจ าแนกรูปแบบของช่ือเฉพาะและมีประโยชน์ตอ่การจดัประเภทของค าท่ี
เก่ียวข้องกบัช่ือเฉพาะได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผู้วิจยัพบวา่งานด้านการศกึษาช่ือเฉพาะของสถานท่ีท่ีกล่าว
มาข้างต้นนอกจากจะศกึษารูปแบบและโครงสร้างของช่ือเฉพาะแล้ว ยงัเป็นการศกึษาท่ีมุ่งหาค าตอบ
ในแง่มุมต่างๆ การวิเคราะห์โครงสร้างเป็นส่วนหนึ่งของงานท่ีจะน าไปสู่การวิเคราะห์ความหมาย
ปรากฎการณ์ หรือสงัคมเบือ้งหลงัท่ีเก่ียวข้องกบัช่ือเฉพาะเท่านัน้ แตย่งัไม่มีการมุ่งวิเคราะห์โครงสร้าง
ท่ีจะใช้ก าหนดรูปแบบหรือกฎโครงสร้างของช่ือเฉพาะในภาษาไทยเป็นส าคญั อนัเป็นจุดมุ่งหมายใน
การศกึษาเพ่ือใช้ในงานด้านระบบ 
  

2.3.2 การศึกษาช่ือเฉพาะตามแนวภาษาศาสตร์คอมพวิเตอร์ 
 งานวิจยัของอมรทิพย์ กวินปณิทาน (2546) เร่ืองการศึกษาบริบทบ่งบอกช่ือเฉพาะใน
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์  เป็นการศึกษาช่ือเฉพาะภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์บริบทท่ีสามารถบ่งบอกการปรากฏของช่ือเฉพาะในข้อความ
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ภาษาไทยและประเมินขีดความสามารถในการบง่บอกช่ือเฉพาะส าหรับใช้เป็นความรู้ทางภาษาในการ
ประมวลผลช่ือเฉพาะของงานด้านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดย
ศกึษาบริบทบ่งบอกจากคลงัข้อมลูภาษาท่ีประกอบด้วยข้อมลูภาษาไทยท่ีเกิดขึน้จริงในการใช้ภาษา
และใช้แนวทางภาษาศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์ตวัภาษาในลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัการน าไปใช้ ผลการ
วิเคราะห์พบวา่ ช่ือเฉพาะสว่นหนึง่ประกอบด้วยค าบง่บอกน าหน้าช่ือเฉพาะในขณะท่ีช่ือเฉพาะอีกส่วน
หนึ่ง ค าบ่งบอกจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของช่ือเฉพาะ บริบทท่ีสามารถเป็นบริบทบ่งบอกช่ือเฉพาะ
ภาษาไทย ได้แก่ 

(1) บริบทท่ีเป็นค าปรากฏติดกับช่ือเฉพาะหรือค าบ่งบอก เช่น พ .ต.ท. พล.อ. และขีด
ความสามารถในการบ่งบอกควรมองจากค าบ่งบอกแต่ละค า ไม่ใช่มองตามกลุ่ ม 
เน่ืองจากค าบง่บอกในกลุม่เดียวกนัมีขีดความสามารถท่ีกระจายแตกตา่งกนั 

(2) การเว้นวรรค (space) การเว้นวรรคมกัปรากฏร่วมกบัค าบง่บอกตามรูปแบบ 3 ลกัษณะ 
คือ การเว้นวรรคท่ีส่วนหลงัของช่ือเฉพาะพบมากท่ีสดุ การเว้นวรรคพร้อมกนัทัง้ส่วนหน้า
และสว่นหลงัของช่ือเฉพาะ และท่ีพบน้อยท่ีสดุคือการเว้นวรรคท่ีสว่นหน้าของช่ือเฉพาะ 

(3) ตวับ่งบอกระดบัปริจเฉท ในกรณีท่ีช่ือเฉพาะไม่ปรากฏร่วมกับค าบ่งบอก จะบ่งบอกโดย
อาศยัการเช่ือมโยงไปยงัช่ือเฉพาะรูปเดียวกันในข้อความต่อเน่ืองเดียวกนั ซึ่งพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นการเช่ือมโยงในลกัษณะอ้างตาม (Anaphora) มีจ านวนไม่มากนกัท่ีเช่ือมโยงใน
ลกัษณะอ้างก่อน  (Cataphora) ท่ีมกัพบในส่วนแรกของข้อความต่อเน่ืองท่ีเป็นข้อความ
สรุปขา่วหรือสรุปบทความ 

สว่นลกัษณะภาษาท่ีไมป่รากฏบริบทบง่บอก พบวา่สว่นใหญ่เป็นช่ือเฉพาะประเภทบคุคลและ
สถานท่ี มักมีลักษณะทางภาษาท่ีเด่นชัดบางประการ ได้แก่  (1) เป็นค าทับศพัท์ท่ีโครงสร้างไม่ใช่
รูปแบบปกติในภาษาไทย (2) เป็นข้อมลูภาษาท่ีผู้ ใช้ภาษามีความรู้ร่วมกนั เช่น ช่ือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
และ (3) เป็นช่ือเฉพาะท่ีมีรูปแบบเฉพาะท่ีสามารถอ้างอิงโดยไมต้่องมีบริบทบง่บอก  

ผลการศึกษาท าให้พบว่า การประมวลผลช่ือเฉพาะในภาษาไทยโดยอาศยัแนวทางบริบทบ่ง
บอกเป็นความรู้หรือข้อสรุปทางภาษาในการรู้จ าช่ือเฉพาะ จึงน่าจะเป็นแนวทางท่ีมีแนวโน้มท่ีดีส าหรับ
การแก้ปัญหาความก ากวมของการประมวลผลช่ือเฉพาะ เพราะมีรูปแบบชดัเจนและน าไปใช้ได้โดยไม่
ต้องขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัจากปัจจยัตา่งๆมากนกั 

งานของอมรทิพย์เป็นการศึกษาท่ีพยายามน าความรู้ทางภาษาศาสตร์มาใช้เพ่ือช่วยขยาย
ความรู้ทางภาษาท่ีจะน าไปประยกุต์ใช้กับงานด้านระบบการรู้จ าช่ือเฉพาะ แต่ขอบเขตของการศกึษา
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อยู่เพียงบริบทบ่งบอก ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่า แม้ว่าบริบทบ่งบอกจะใช้บ่งชีช่ื้อเฉพาะได้ แต่ก็ยังมีข้อมูลท่ี
นอกเหนือไปจากข้อสรุปดงักล่าวโดยเฉพาะช่ือเฉพาะท่ีไม่ปรากฏร่วมกบับริบทบ่งบอก ปัญหาความ
ก ากวมของรูปภาษาจะยงัคงมีตอ่ไป ดงันัน้ประเดน็เก่ียวกบัรูปภาษาของช่ือเฉพาะจงึมีความน่าสนใจท่ี
จะศกึษาเพ่ือขยายความรู้ออกไปอีก  
 

2.3.3 งานวิจัยด้านการรู้จ าช่ือเฉพาะ  
 งานวิจยัในด้านนีเ้ป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยตรง โดยมากมกั
เป็นการทดลองใช้วิธีระบบวิธีการต่างๆเพ่ือการรู้จ าหรือสกัดช่ือเฉพาะในการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ และเน่ืองจากงานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาช่ือเฉพาะเพ่ือน าไปใช้กับงานดงักล่าว ผู้ วิจยัจึง
ทบทวนวรรณกรรมในแนวทางนีเ้พ่ือเป็นความรู้พืน้ฐานให้ทราบถึงขัน้ตอนและวิธีการในการด าเนินการ
กบัข้อมลูท่ีเป็นช่ือเฉพาะ นอกจากนี ้การศกึษางานด้านระบบจะท าให้ทราบปัญหาท่ีเกิดจากลกัษณะ
ภาษาซึง่จะเป็นประโยชน์ส าหรับงานวิจยั 
 

อศันีย์ ก่อตระกลู (2549) แบง่แนวทางการสกดัช่ือเฉพาะ เป็น 3 กลุม่หลกัๆ ได้แก่ 
แนวทางที่ 1 การสกดัช่ือเฉพาะด้วยการสร้างกฎโดยผู้ เช่ียวชาญเป็นการสกดัช่ือเฉพาะ  โดย

ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้สร้างระบบด้วยการวิเคราะห์และสร้างกฎส าหรับสกดัช่ือเฉพาะมีพืน้ฐานการท างาน 
3 วิธี คือ  

(1) การใช้กฎในลกัษณะของ regular expression ท่ีสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญ 

(2) การใช้ทรัพยากรพิเศษจากภายนอก เช่น พจนานกุรมช่ือเฉพาะ รายการช่ือประเทศหรือ
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ตา่งๆ เป็นต้น และใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างค าในเอกสารกับ
แหลง่ข้อมลูเหลา่นี ้

(3) การใช้กฎเชิงภาษาศาสตร์ท่ีซับซ้อน หรือกฎฮิวริสติก ซึ่งต้องใช้ความรู้พิ เศษเชิง
ภาษาศาสตร์เก่ียวกบัโครงสร้างช่ือเฉพาะ ในแตล่ะประเภทและแตล่ะเอกสาร  

ข้อดีของแนวทางนี ้คือ ผลท่ีออกมามีความถกูต้องสงูในกรณีท่ีประมวลผลกบัเอกสารประเภท
เดียวกับเอกสารท่ีใช้พฒันาระบบ และไม่ต้องมีใช้ทรัพยากรและการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ท่ี
ซบัซ้อน แตก็่มีข้อเสียเช่นกนั คือ การสร้างกฎให้ครอบคลมุเป็นไปได้ยาก เม่ือต้องการวิเคราะห์โดเมน
อ่ืนก็ต้องสร้างกฎขึน้มาใหม่อีก และประสิทธิภาพของระบบจะขึน้อยู่กับความสามารถของผู้สร้างกฎ 
ซึง่การสร้างกฎในแตล่ะครัง้จะต้องใช้ทกัษะ แรงงานของนกัภาษาศาสตร์และเสียเวลาเป็นอยา่งมาก 
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แนวทางที่ 2 การสกดัช่ือเฉพาะ แบบอตัโนมตัโิดยใช้สถิตหิรือเทคนิคการเรียนรู้ 
แนวทางนีมี้ขึน้เพ่ือลดเวลาและแรงงานของนกัภาษาศาสตร์ เทคนิคการเรียนรู้ในงานสกดั 

NE มีมากมาย เช่น แบบจ าลองมาร์โคฟ , แมกซิมั่ม เอนโทรปี, และ ต้นไม้ (decision tree) 
ประกอบการตดัสินใจ เป็นต้น 

ข้อดีของแนวทางนี ้คือ เป็นระบบท่ีสร้างความรู้จากคลงัเอกสาร จึงลดเวลาและแรงงาน
ของนกัภาษาศาสตร์ในการสร้างกฎและการปรับระบบไปใช้ในโดเมนใหม ่สว่นข้อเสีย คือ ต้องเสียเวลา
และแรงงานในการเตรียมคลังข้อมูลในการฝึกระบบจ านวนมาก ซึ่งอาจไม่ได้มีพร้อมในทุกโดเมน 
ต้องการทรัพยากรและการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ท่ีซบัซ้อน และประสิทธิภาพของระบบขึน้อยู่กบั
เอกสารท่ีใช้ฝึกฝนระบบ 
 

แนวทางท่ี 3 แนวทางการดงึช่ือเฉพาะแบบผสม 
เป็นแนวทางการผสมผสานระหว่างการสร่้างกฎโดยผู้ เช่ียวชาญและการใช้หลกัการทาง

สถิติหรือหลกัการฝึกฝนระบบ เช่น ระบบ LTG (Language Technology Group) เป็นการใช้กฎ
ร่วมกับเทคนิคการเปรียบเทียบส่วนค าด้วยการใช้สถิติ มีการท างานเป็นล าดับขัน้ตอนสอดแทรก
สลบักนั ในแตล่ะขัน้ตอนจะใช้ข้อมลูจากผลการสกดั NE ของขัน้ตอนก่อนหน้าในการเปรียบเทียบค า
หรือบางส่วนของค า และใช้แมกซิมัม่ เอนโทรปี เป็นแบบจ าลองทางสถิติเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง
จากผลการเปรียบเทียบ 

งานด้านระบบสกดัช่ือเฉพาะท่ีมีการน าความรู้ทางภาษาศาสตร์มาใช้ร่วม งานของหชัทยั 
ชาญเลขาและอศันีย์ ก่อตระกูล (2004) น าเสนอการสกัดช่ือเฉพาะในภาษาไทยโดยใช้  Maximum 
Entropy Model หรือ แบบจ าลองท่ีสามารถรวมเอาข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจากบริบท ข้อมูลจาก
ฐานความรู้ ฯลฯ มาใช้ในการประมาณคา่ความน่าจะเป็นของช่ือเฉพาะ  ในแตล่ะประเภทท่ีเกิดขึน้ใน
บริบทใดๆ (อศันีย์ ก่อตระกลู:2549:179) ร่วมกบักฎฮิวริสติกและพจนานกุรม โดยไม่ใช้การก ากบัชนิด
ของค าเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบจากความไม่ถูกต้องในการก ากับข้อมูล และเพ่ือลดเวลาท่ีใช้ในการ
สร้างคลงัข้อมลูฝึกฝนระบบ 

ระบบนีแ้บง่เป็น 3 ขัน้ตอน คือ 

(1) จ าแนกขอบเขตของตวัเลือกช่ือเฉพาะท่ีมีหลายพยางค์โดยใช้กฎฮิว ริสติก พจนานุกรม 
และสถิตขิองค าเกิดร่วมกนั เชน่ สถิตขิองบริบทท่ีเกิดร่วมกบัช่ือเฉพาะ 
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(2) สกดัช่ือเฉพาะท่ีเป็นค าเด่ียวออกมาและตรวจสอบตวัเลือกจากขัน้ตอนก่อนหน้านีไ้ปด้วย 
โดยใช้ Maximum Entropy Model และช่ือเฉพาะท่ีถกูสกดัไว้จะถกูเก็บไว้ในรายการเพ่ือ
ใช้ในขัน้ตอนตอ่ไป 

(3) ค้นหาช่ือเฉพาะท่ีเหลือท่ีมีความก ากวมอยู ่โดยเทียบกบัช่ือเฉพาะในรายการท่ีสกดัไว้แล้ว
กบัข้อมลูท่ีเหลือในเอกสาร 

ผลท่ีได้จากการสกดัช่ือเฉพาะวิธีนีพ้บวา่ ผลของการสกดัช่ือเฉพาะช่ือบคุคลมีคา่ความถกูต้อง
สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับผลของการสกัดช่ือเฉพาะประเภทอ่ืน ซึ่งอาจเป็นเพราะช่ือบุคคลในข้อมูลมัก
ปรากฎร่วมกบัค าบอกใบ้ท าให้ระบบสามารถสกดัออกมาได้ถกูต้อง  

ยศวัธน์ แสนสิงห์ และอคัรา ประโยชน์ (2010) ศึกษาการรู้จ าช่ือเฉพาะภาษาไทย โดยใช้
แบบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟร่วมกับการใช้กฎและคลังค าศพัท์ โดยใช้รายการค า เช่นค าน าหน้า ช่ือ 
เคร่ืองหมายท่ีพบในช่ือเฉพาะ ร่วมกบักฎในการระบปุระเภทช่ือเฉพาะ ซึ่งผลการวิจยัพบว่าการใช้กฎ
ร่วมกบัแบบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟให้ผลดีกวา่การใช้กฎหรือแบบจ าลองเพียงอย่างเดียว โดยช่ือบคุคล
มีคา่ความถกูต้องมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัช่ือองค์กรและสถานท่ี ซึ่งผู้วิจยัได้อธิบายไว้ว่าเพราะช่ือบคุคล
มีขอบเขตท่ีชดัเจนและมีความก ากวมน้อยเม่ือเทียบกบัช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กร 

งานด้านระบบทัง้สองงานท่ีกล่าวมา มีการใช้ข้อสงัเกตทางภาษาท่ีปรากฏในช่ือเฉพาะ เช่น 
เคร่ืองหมายตา่งๆท่ีพบในช่ือเฉพาะ หรือค าท่ีพบบอ่ยเข้ามาช่วยระบบ แตค่ าหรือเคร่ืองหมายเหล่านัน้
เป็นเพียงคณุลกัษณะบางประการท่ีสงัเกตได้จากความถ่ีท่ีเกิดบอ่ยครัง้ แตไ่ม่ได้เกิดจากการใช้ความรู้
ทางภาษาศาสตร์โดยตรงก าหนดขึน้มา 

งานวิจัยของสุฤดี ฉัตรไตรมงคล (2548) เร่ืองการรู้จ าและการจ าแนกประเภทของช่ือ
เฉพาะภาษาไทยเป็นการศกึษาท่ีมีจดุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบการรู้จ าและการจ าแนกประเภทของ
ช่ือเฉพาะภาษาไทยโดยใช้แนวทางแบบลูกผสม (hybrid approach) โดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือคดักรอง
กลุ่มพยางค์ท่ีอาจเป็นช่ือเฉพาะ ก่อนเข้าสู่วิธีท่ีใช้กฎเพ่ือตดัสินความเป็นช่ือเฉพาะและจ าแนกช่ือ
เฉพาะตอ่ไป 
 ผู้วิจยัใช้วิธีการทางสถิติ 5 วิธี คือ การใช้ Mutual Information, คา่ Pearson’s Chi square, 
คา่ Cubic association ratio(MI3), ค่า Dunning’s log Likelihood และคา่ Mutual Expectation 
ร่วมกบัการใช้ Localmax algorithm พบว่าวิธีการทางสถิติท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ วิธีการใช้ค่า 
Mutual Expectation ร่วมกบัการใช้ Localmax algorithm เม่ือได้ช่ือเฉพาะท่ีเลือกมาด้วยสถิตินีแ้ล้ว
จะเข้าสูส่ว่นของวิธีใช้กฎ 
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 ผู้วิจัยเขียนกฎโดยใช้หลกัฐานภายใน (internal evidence) ได้แก่ ค าน าหน้าช่ือ ก าหนด
จดุเร่ิมต้นของขอบเขตช่ือเฉพาะและจ าแนกประเภทของช่ือเฉพาะ ส่วนหลกัฐานภายนอก (external 
evidence) ท่ีใช้คือบริบทข้างเคียงท่ีปรากฏร่วมกับช่ือเฉพาะ ซึ่งใช้ในกรณีท่ีช่ือเฉพาะไม่มีค าน าหน้า 
เชน่ในกรณีของช่ือเฉพาะประเภทสถานท่ี หลกัฐานภายนอกได้แก่ ย่าน ฝ่ัง เยือน บริเวณ ท้อง ลาน ซึ่ง
ใช้ก าหนดจุดเร่ิมต้นขอบเขตช่ือเฉพาะได้ และใช้ระบุจุดสิน้สุดของขอบเขตช่ือเฉพาะ ซึ่งผลของกฎท่ี
ผู้ วิจัยเขียนขึน้สามารถรู้จ าและจ าแนกประเภทของช่ือเฉพาะโดยให้ค่าอัตราการรู้จ าและค่าความ
แม่นย าไม่ค่อยดีนักเน่ืองจากปัญหาความผิดพลาดในการหาขอบเขตสิน้สุดของช่ือเฉพาะ และ มี
จ านวนช่ือเฉพาะท่ีไมถ่กูต้องผา่นเกณฑ์การคดัเลือกจากระบบจ านวนมาก  
 งานด้านระบบท่ีกล่าวมาท าให้ทราบถึงปัญหาของช่ือเฉพาะในภาษาไทย ซึ่งจะกล่าวถึงใน
หวัข้อถดัไป 
 
2.4 ลักษณะของช่ือเฉพาะในภาษาไทยและปัญหาของการสกัดช่ือเฉพาะในภาษาไทย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการวิจยัระบบสกัดช่ือเฉพาะในภาษาไทยหลายงาน ท าให้
สามารถสรุปประเดน็เร่ืองลกัษณะเฉพาะและปัญหาของการรู้จ าช่ือเฉพาะในภาษาไทย ดงันี ้
 

2.4.1 ลักษณะของช่ือเฉพาะในภาษาไทย 
(1)  Chanlekha et al. (2002) และ Charoenpornsawat, Kijsirikul and Meknavin (1999) 

กล่าวว่า ช่ือเฉพาะในภาษาไทยนัน้เกิดจากการรวมกนัของสายอกัขระท่ีรู้จกั (known strings) และ
สายอกัขระท่ีไมรู้่จกั (unknown strings) แบง่เป็น  

(1.1) ค าท่ีเกิดจากสายอกัขระท่ีไม่รู้จักทัง้หมด กล่าวคือ เม่ือแยกค าออกจากกนัแล้ว 
ไมอ่าจหาความหมายจากค าท่ีแยกออกมาได้ เชน่ ไมเคลิ เป๊บซ่ี 

(1.2) ค าท่ีเกิดจากสายอกัขระท่ีรู้จกัและไม่รู้จกั คือ ค าท่ีหากแยกออกมาแล้ว อาจ
แปลความหมายได้บางค า และบางค าไม่มีความหมาย เช่น  แม่ฮ่องสอน 
รจนา 

(1.3) ค าท่ีเกิดจากสายอักขระท่ีรู้จักทัง้หมด คือ ค าท่ีเม่ือแยกออกมาแล้ว สามารถ
ทราบความหมายจากทกุตวัท่ีแยกออกมา เชน่ มณีรัตน์ 

(2)  ช่ือเฉพาะในภาษาไทยไม่มีข้อมลูบง่ชีช่ื้อจากลกัษณะภาษา เช่น ภาษาองักฤษจะขึน้ต้น
ช่ือด้วยอักษรตัวใหญ่ ซึ่งภาษาไทยไม่มีลักษณะพิเศษท่ีช่วยแยกแยะช่ือออกจากค าอ่ืนๆดังกล่าว
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เหล่านี ้นอกจากนี ้ในภาษาไทยยังไม่ใช้ช่องว่างในการแยกค าแต่ละค าออกจากกัน หรือช่วยบ่งชี ้
ขอบเขตของค าเหมือนในภาษาอ่ืนๆ 

(3)  ช่ือเฉพาะในภาษาไทยไม่มีโครงสร้างแน่นอนตายตวั สามารถเป็นนามวลี เช่น การไฟฟ้า 
หรืออาจประกอบกบับพุบทวลีได้ เชน่ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย นอกจากนีภ้ายในช่ือเฉพาะสามารถ
ประกอบด้วยค ากริยาด้วยเชน่กนั เชน่ หนว่ยคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

(4)  ช่ือเฉพาะในภาษาไทยมาจากสามานยนามได้ (common noun) เรามกัพบช่ือเฉพาะ
ลกัษณะนีใ้นช่ือคนเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากการตัง้ช่ือในภาษาไทยก็มกัเอาค านามทัว่ ไปมาตัง้เป็นช่ือ 
เช่น แก้วเดินถือแก้วเข้ามาหนึ่งใบ แก้วตวัแรกเป็นช่ือ ส่วนแก้วตวัท่ีสองหมายถึงภาชนะใสชนิดหนึ่ง 
เป็นต้น 
 

2.4.2 ปัญหาของงานสกัดช่ือเฉพาะในภาษาไทย 
 จากลกัษณะของ NE ในภาษาไทยดงัท่ีกล่าวมา ท าให้งานสกดัช่ือเฉพาะในภาษาไทยนัน้มี
ปัญหาและคอ่นข้างท าได้ยาก ดงัจะกลา่วถึงตอ่ไปนี ้
 (1) เน่ืองจากช่ือเฉพาะในภาษาไทยนัน้ประกอบขึน้จากทัง้ค าท่ีรู้จกัและค าหรือสายอกัขระท่ีไม่
รู้จกั วิธีการสกดัช่ือเฉพาะทัว่ไปโดยตรวจสอบค าท่ีไม่รู้จกัจากพจนานกุรมจึงยงัไม่อาจครอบคลมุ  ช่ือ
เฉพาะทัง้หมดได้  
 (2) การท่ีลกัษณะของภาษาไทยไม่มีข้อมลูบง่ช่ือความเป็นช่ือ เช่น อกัษรตวัใหญ่ เป็นปัญหา
ในการสกดัช่ือเฉพาะเน่ืองจากไม่อาจแยกความแตกตา่งระหว่างช่ือกบัค าทัว่ๆไปในประโยคได้ จึงยาก
ท่ีจะสกดัช่ือเฉพาะออกมา นอกจากนี ้ภาษาไทยยงัไม่ใช้ช่องว่างในการแบง่ค า แตท่กุค าจะเรียงติดกนั 
เม่ือไม่มีช่องว่าง จึงไม่มีสิ่งบง่ชีถ้ึงขอบเขตของค าแตล่ะค าในประโยค ลกัษณะของภาษาไทยในข้อนี ้
น าไปสู่ปัญหาท่ียากจะแก้ไขในการตดัแยกค าซึ่งมีความส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนการสกดัช่ือเฉพาะ
เน่ืองจากสามารถตดัออกมาได้หลายแบบ การท่ีไม่มีสิ่งบง่ชีข้อบเขตของค า ท าให้เกิดความล าบากใน
การตดัแยกประโยคและสร้างความสบัสนระหวา่งช่ือเฉพาะกบัค าทัว่ไปในประโยคได้อีกด้วย 

(3) ช่ือเฉพาะในภาษาไทยไม่มีโครงสร้างแน่นอนตายตวั ดงัท่ีกล่าวไปแล้วว่าช่ือเฉพาะอาจ
เกิดจากนามวลีเท่านัน้ หรืออาจมีบพุบทวลีและกริยาวลีประกอบด้วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็น 
ช่ือเฉพาะท่ีมีหลายพยางค์ อาจสร้างความก ากวมในการแยกค าออกมา หรือสร้างความสบัสนในการ
ตดัสินใจวา่เป็นช่ือเฉพาะหรือเป็นวลี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีโครงสร้างเดียวกนั  
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(4) ปัญหาของการแยกช่ือท่ีเป็นช่ือเฉพาะกบัสามานยนามทัว่ไป หากช่ือเฉพาะนัน้มาจาก 
ค าสามานยนาม ก็จะสร้างความสบัสนในการตดัสินวา่ค าท่ีพบเป็นช่ือเฉพาะหรือเป็นค านามทัว่ไป 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมด้านระบบการสกดัช่ือเฉพาะและปัญหาของการสกดัช่ือเฉพาะใน
ภาษาไทย ท าให้เห็นว่า ภายใต้แนวทางหลกัของการสกดัช่ือเฉพาะ 3 แนวทางใหญ่ๆ แม้ว่าแนวทาง
การใช้กฎทางภาษาศาสตร์จะเป็นแนวทางท่ีท าได้ยากท่ีสดุเพราะขึน้อยู่กบัปัจจยัด้านเวลา ข้อมลู และ
ความเช่ียวชาญทางภาษาศาสตร์ แต่แนวทางนีก็้มีความถูกต้องสูง ซึ่งในการศึกษาระบบสกัดช่ือ
เฉพาะนัน้จะต้องมีการใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เข้ามาเก่ียวข้องอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ แตจ่ากงานท่ีได้
ทบทวนมา พบว่าการใช้ความรู้ทางภาษาอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งภายในงาน นอกจากนี ้ช่ือเฉพาะใน
ภาษาไทยก็มีลักษณะเฉพาะหลายประการท่ีเป็นปัญหาต่อระบบการสกัดและรู้จ าช่ือเฉพาะดงัท่ีได้
กลา่วไปแล้ว แตก่ารศกึษาท่ีผา่นมายงัไมไ่ด้ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์มาแก้ไขอย่างจริงจงั นอกจากนี ้
จากการทบทวนงานด้านระบบท าให้เห็นวา่ ด้านกฎทางภาษาท่ีใช้กบังานด้านระบบมีเพียงไม่ก่ีอย่าง ท่ี
ผ่านมาพบเพียงการสงัเกตบริบทร่วม และใช้สถิติการปรากฏร่วมของค าบ่งบอกจ าพวกค าบุพบท ค า
น าหน้าช่ือเฉพาะ และค าบง่บอกใกล้เคียงมาปรับใช้กบังาน ซึง่ผู้วิจยัเห็นว่าปัญหาเร่ืองลกัษณะของช่ือ
เฉพาะในภาษาไทยมีหลายประการเกินกว่าท่ีจะใช้เพียงบริบทภายนอกรูปภาษาเท่านัน้ การศึกษา
รูปแบบและโครงสร้างของช่ือเฉพาะท่ีจะด าเนินการตอ่ไปในการศึกษาครัง้นีอ้าจท าให้เข้าใจลกัษณะ
ของช่ือเฉพาะและแก้ปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้างท่ีหลากหลายของช่ือเฉพาะได้มากขึน้ เพ่ือเป็นการขยาย
ความรู้ทางภาษาท่ีจะน ามาใช้กบัระบบสกดัช่ือเฉพาะตอ่ไป 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

เกณฑ์ในการเกบ็ข้อมูลและการก ากับข้อมูล 
 

คลงัข้อมลูภาษาท่ีผู้วิจัยเก็บข้อมูลช่ือเฉพาะมาจากคลงัข้อมลูข่าวของ TNC (Thai National 
Corpus) และ Best โดยเลือกเก็บเฉพาะข้อมลูข่าวท่ีเขียนในรูปภาษาไทย โดยเก็บข้อมูลช่ือเฉพาะ 3 
ประเภท คือ ช่ือบคุคล ช่ือสถานท่ี และช่ือองค์กร ตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั โดยการเก็บรวบรวม 
จะเก็บช่ือเฉพาะจากข่าวภาษาไทยจนกว่าจะได้ช่ือเฉพาะบุคคล สถานท่ีและองค์กร อย่างน้อย 2,000 
ช่ือ ช่ือเฉพาะแต่ละประเภทมีจ านวนไม่น้อยกว่า 400 ช่ือ ผู้ วิจยัจะท าการก ากับช่ือเฉพาะท่ีได้จาก
ข้อมลูเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ตอ่ไป 

ในบทนีผู้้วิจยัจะแบง่การอธิบายเป็น 2 ส่วน คือ หวัข้อ 3.1 อธิบายเกณฑ์ท่ีควรทราบเก่ียวกบั
การเก็บข้อมลูเพื่อการวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ เกณฑ์ในการเก็บข้อมลู ช่ือบคุคล ช่ือสถานท่ี ช่ือองค์กร และ
การอ้างข้ามประเภท และสว่นหลงัคือหวัข้อ 3.2 ขัน้ตอนการก ากบัข้อมลู 
 
3.1 เกณฑ์ในการเก็บข้อมูลช่ือบุคคล ช่ือสถานที่ และช่ือองค์กร  

ในบทท่ี 2 ได้มีการอธิบายและนิยามความหมายของช่ือเฉพาะโดยทัว่ไปไปแล้ว เน่ืองจากใน
งานวิจยัครัง้นี ้จ ากดัการศกึษาช่ือเฉพาะเพียง 3 ประเภท คือ ช่ือบคุคล ช่ือองค์กร และช่ือสถานท่ี จึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดเกณฑ์ท่ีช่วยในการตดัสินว่าข้อมูลแบบใดจึงจัดว่าเข้าข่ายช่ือเฉพาะทัง้ 3 
ประเภทตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เก่ียวกบัช่ือเฉพาะ 3 ประเภท Phanarangsan et al. (2006) ได้
กลา่วถึงไว้ใน Simple Named Entity Guidelines ดงันี ้
   

ช่ือบุคคล บคุคลจะถกูจ าแนกออกจากกนัด้วยช่ือเฉพาะ ช่ือเฉพาะของบคุคล เป็นช่ือท่ีใช้อ้าง
ถึงคนหรือมนษุย์เท่านัน้ ดงันัน้ช่ือแรก ช่ือเล่น และช่ือสกลุจะถกูก ากบัให้เป็นช่ื่ือบคุคล รวมถึง ช่ือของ
บุคคลท่ีเสียชีวิตแล้ว ช่ือตวัละครในวรรณกรรม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนงัสือและอ่ืนๆ เทพเจ้า หรือ
ศาสดาในศาสนา เหลา่นีจ้ะถกูก ากบัเป็นช่ือบคุคลเชน่กนั  

ตวัอยา่ง 
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร จะเปิดแถลงขา่วตอ่ส่ือมวลชน 
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ช่ือสถานที่  ช่ือท่่ีจะถูกก ากับเป็นช่ือสถานท่ี จะรวมเอาช่ือภาคพืน้ทวีป ประเทศ จังหวัด 
มณฑล เมือง หมู่บ้าน ต าบล สนามบิน ถนน โรงงาน พืน้ท่ีการเกษตร มหาสมุทร ทะเล อ่าว แม่น า้ 
เกาะ ทะเลสาบ สวนสาธารณะ ภเูขา อนสุาวรีย์ และสถานท่ีในนิยาย นอกจากนีย้งัรวมถึง ช่ือเล่นหรือ
ช่ือฉายาของประเทศตา่งๆ ถือวา่เป็นช่ือเฉพาะและจะถกูก ากบัเป็นช่ือสถานท่ี 

ตวัอยา่ง    
โครงการผนัน า้จากพืน้ท่ีจังหวัดจันทบุรี 
รถชนกนัเกิดเพลิงลกุไหม้บนถนนนาวงพัฒนา 
 

ช่ือองค์กร ช่ือเฉพาะท่ีมีโครงสร้างช่ือแบบองค์กร จะถือว่าเป็นองค์กรและถูกก ากับเป็นช่ือ
องค์กร ทัง้นีร้วมถึงสิ่งต่างๆ อาจเป็นสิ่งก่อสร้างทัง้หลายท่ีชีไ้ปถึงองค์กรและสามารถท าสิ่งต่างๆ เช่น 
กิจกรรมทางการเงิน การตดัสินใจ การจ้างคน และอ่ืนๆ โดยช่ือเหล่านีจ้ะถูกก ากับให้เป็นช่ือองค์กร
เชน่เดียวกนั 
 ตวัอยา่ง 
  กรมพัฒนาที่ดนิจดัโครงการชว่ยเหลือเกษตรกร 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัสง่เจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบปุ๋ ย 
 

ผู้วิจยัได้สรุปแนวทางในการเก็บข้อมูล ช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ี และช่ือองค์กร ให้เหมาะสมกับ
แนวทางของงานวิจยัดงันี ้

(1.) ช่ือบคุคลจะพิจารณาจากค าหรือกลุ่มค าท่ีอ้างถึงคน ทัง้คนท่ียงัมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไป
แล้ว รวมถึงช่ือเลน่ นามสมมต ิและนามปากกา 

(2.) ช่ือสถานท่ีจะพิจารณาจากค าหรือกลุ่มค า ท่ีอ้างถึงสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง โดยมี
ความหมายทางกายภาพเป็นหลกั โดยอ้างถึงสิ่งท่ีมีหลกัแหล่งแน่นอนไม่เคล่ือนย้าย ช่ือเฉพาะของ
สถานท่ีจะรวมเอาช่ือฉายาของสถานท่ีไว้ด้วย เชน่ แดนจิงโจ้ อ้างถึงประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น  

(3.) ช่ือองค์กรจะพิจารณาจากค าหรือกลุ่มค าท่ีหมายถึงองค์กรโดยเฉพาะ โดยมีความ
หมายถึงลกัษณะองค์กรเป็นความหมายหลกั องค์กรสามารถแสดงอาการหรือท านิติกรรมได้เหมือนคน 
เชน่ มีการตดัสินใจ จ้างงาน ท าธุรกรรมการเงิน นอกจากนีจ้ะพิจารณาจากรูปภาษาท่ีมีโครงสร้างเป็น
แบบช่ือองค์กร เชน่ บริษัท เอไอเอส จ ากดั มหาชน  
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(4.) การพิจารณาประเภทของช่ือบุคคล สถานท่ีและองค์กร จะพิจารณาจากค าบ่งบอกท่ีอยู่
ตดิกบัช่ือเฉพาะด้านหน้าและด้านท้าย เช่น นาย พนัโท บริษัท จ ากดั ตกึ สวน หมู่บ้าน เป็นต้น  และใช้
ความรู้ภาษาแม่ในการพิจารณาความหมายของรูปภาษารวมถึงค าบริบทอ่ืนๆในการเก็บข้อมูลช่ือ
เฉพาะและจ าแนกประเภทของช่ือเฉพาะ  

จากเกณฑ์ดงักล่าวจะน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลช่ือเฉพาะทัง้ 3 ประเภท และในส่วนต่อไป 
ผู้วิจยัจะกลา่วถึงกระบวนการในการก ากบัข้อมลู 

 
3.2. การก ากับข้อมูล 
 การก ากบัข้อมลูเป็นการเตรียมพร้อมข้อมลูก่อนน าไปใช้ การก ากบัข้อมลูเป็นการระบปุระเภท
ของช่ือเฉพาะ และก าหนดขอบเขตของช่ือเฉพาะท่ีกระจดักระจายอยู่ในข่าวให้ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยการ
ก ากบัข้อมลูในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ปรับใช้วิธีการก ากบัข้อมลูมาจากแนวทางของ TEI (Text Encoding 
Initiative)  

ในกระบวนการก ากบัข้อมลูช่ือเฉพาะ ช่ือเฉพาะแตล่ะประเภทจะมีช่ือแท็กและองค์ประกอบใน
การก ากบัข้อมลูไมเ่หมือนกนั การก ากบัข้อมลูช่ือเฉพาะมีรายละเอียดและองค์ประกอบตา่งๆ ดงันี ้
 

3.2.1. ช่ือแทก็ที่ใช้ในการก ากับข้อมูล 
ช่ือแท็กท่ีใช้ในการก ากบัข้อมลู คือส่วนส าคญัท่ีระบปุระเภทของช่ือเฉพาะ ช่ือแท็กท่ีใช้ในการ

ก ากบัข้อมลูช่ือเฉพาะทัง้ 3 ประเภท มีดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ช่ือแท็กระบปุระเภทของช่ือเฉพาะ ได้แก่  
  persName  ส าหรับก ากบัช่ือเฉพาะท่ีอ้างถึงบคุคล 
  placeName ส าหรับก ากบัช่ือท่ีอ้างถึงสถานท่ี 
  orgName ส าหรับก ากบัช่ือเฉพาะท่ีอ้างถึงองค์กร 

abb  ส าหรับก ากบัช่ือเฉพาะในรูปอกัษรยอ่ 
 
 (2) ช่ือแท็กท่ีเป็นสว่นประกอบของช่ือเฉพาะแตล่ะประเภท ได้แก่ 
  persName มีองค์ประกอบยอ่ย คือ 

title ส าหรับก ากับค าบ่งชีห้น้าช่ือบุคคล ในกรณีท่ีมี
ค าบง่ชีป้รากฏหน้าช่ือบคุคล 
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   placeName มีองค์ประกอบยอ่ย คือ 
   placeInd  ส าหรับก ากบัค าบง่ชีห้น้าช่ือสถานท่ี 

placeIndB  ส าหรับก ากบัค าบง่ชีท้้ายช่ือสถานท่ี(ถ้ามี) 
   orgName มีองค์ประกอบยอ่ย คือ 

orgInd   ส าหรับก ากบัค าบง่ชีห้น้าช่ือองค์กร                     
orgIndB ส าหรับก ากบัค าบง่ชีท้้ายช่ือองค์กร 

 
3.2.2. วิธีการก ากับข้อมูล 
แม้ว่าช่ือแท็กท่ีก าหนดส าหรับการก ากบัข้อมลูทัง้ 3 ประเภท จะไม่เหมือนกนั แตโ่ดยรูปแบบ

ของการก ากบัแล้วมีความคล้ายคลงึกนั ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือเฉพาะจะถูกคร่อมด้วยช่ือแท็กระบุประเภท คือ ช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ีและช่ือ

องค์กรโดยจะมีรูปแบบโดยทัว่ไปคือ  
 

<ช่ือแท็ก> ช่ือเฉพาะ </ช่ือแท็ก> 
 

เน่ืองจากข้อมูลมีจ านวนมาก ผู้วิจยัจึงต้องก าหนด Id หรือเลขล าดบัของช่ือเฉพาะ เน่ืองจาก
ในการวิจยัจะครอบคลมุการวิเคราะห์การปรากฏซ า้ของช่ือเฉพาะด้วย การก าหนดเลขล าดบัจะช่วยใน
การระบช่ืุอเฉพาะท่ีเกิดซ า้และอ้างถึงสิ่งเดียวกนั การก าหนดเลขล าดบัมีรายละเอียด ดงันี ้

 
<ช่ือแท็ก Id = เลขล าดับข้อมูล - p/org/place เลขล าดับช่ือ> 
 
เลขล าดบัข้อมลู   ล าดบัท่ีของขา่วในคลงัข้อมลู 
p   ช่ือบคุคล 
place               ช่ือสถานท่ี 
org   ช่ือองค์กร 
เลขล าดบัช่ือ  ล าดบัท่ีของช่ือเรียงตามล าดบัท่ีพบในขา่ว 
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ตวัอยา่ง  
<persName Id=004-p1>กิตติศักดิ์  กีรติยะอังกูร</persName> ผู้ เช่ียวชาญด้าน

จุลินทรีย์ เผยถึงความคืบหน้าของความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์อาหารจีเอ็มโอของประเทศ
สมาชิกอาเซียน วา่ยงัไมม่ีความคืบหน้าใดๆ   
 

จากตวัอยา่ง กิตตศัิกดิ์ กีรตยิะอังกูร เป็นช่ือท่ีอ้างถึงบคุคลจงึก ากบัด้วยช่ือแท็ก persName 
เลขล าดบัท่ีตามหลงัมีความหมายคือ 004 หมายถึง เป็นข้อมูลท่ีพบในข่าวล าดบัท่ี 4, p1 หมายถึง 
เป็นช่ือบุคคลท่ีพบในข่าวเป็นล าดบัท่ี 1 ช่ือเฉพาะอาจเกิดซ า้ได้หลายท่ีในข่าวเดียวกัน หากเป็นช่ือ
เฉพาะท่ีอ้างถึงสิ่งเดียวกนั จะใช้เลขล าดบัเดียวกนั 

ตวัอยา่ง 
<persName Id=“004-p1”>กิตติศักดิ์ กีรติยะอังกูร</persName > ผู้ เช่ียวชาญด้าน

จุลินทรีย์ เผยถึงความคืบหน้าของความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์อาหารจีเอ็มโอของประเทศ
สมาชิกอาเซียน วา่ยงัไมม่ีความคืบหน้าใดๆ.............  
<persName Id=“004-p1”> กิตติศักดิ์</persName>กล่าวอีกว่า ขณะนีป้ระเทศไทยมีความ
พร้อมในการตรวจสอบอาหารจีเอ็มโอแล้ว โดยมีสถานท่ีตรวจสอบถึง 4 แหง่ด้วยกนั 
 

        (2) การก ากบัค าบง่บอกหน้าช่ือเฉพาะ 
                     ค าน าหน้าและต าแหน่งตา่งๆ จะถูกก ากบัให้เป็นส่วนหนึ่งของช่ือเฉพาะในกรณีท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งถดัจากช่ือเฉพาะในต าแหน่งติดกบัช่ือเฉพาะทัง้ด้านหน้าและท้ายช่ือเฉพาะโดยตรง จะมีการ
ก ากบัเป็นค าบง่บอกของช่ือเฉพาะด้วย  

ตวัอยา่ง 
<persName Id=“003 -p1 ”><title>นางสาว</title>ดวงเดือน กุสาวดี 

</persName>กรรมการผู้จัดการ <orgName Id=“003-org1”><orgInd>บริษัท</orgInd>
เชียงใหม่ปทุมวดี <orgIndB>จ ากดั</orgIndB></orgName> กลา่วถึงสถานการณ์สง่ออกหวั
พนัธุ์ปทมุมา ว่า ปีที่ผ่านมาการสง่ออกยงัคงชะลอตวั และยอดสัง่ซือ้จากต่างประเทศลดลงจาก
เดิมประมาณ 20% ซึง่เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยปีนีย้งัไมม่ียอดสัง่ซือ้เข้ามา คาดวา่
คงต้องรอดสูถานการณ์สกัระยะหนึง่ก่อน 
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จากตวัอย่าง ค าว่า นางสาว และ บริษัท เป็นค าบ่งชีท่ี้มีหน้าท่ีโดยตรงต่อช่ือเฉพาะบุคคล
และช่ือองค์กร ได้แก่ ดวงเดือน กุสาวดี และ เชียงใหม่ปทุมวดี ตามล าดบั ผู้วิจยัจึงก ากบัโดยใช้ช่ือ
แท็กตามองค์ประกอบของช่ือเฉพาะแตล่ะประเภท คือ title และ orgInd 

(3) ช่ือเฉพาะในรูปอกัษรยอ่ 
 ช่ือเฉพาะอาจเป็นรูปอักษรย่อ(Abbreviation) ได้ ในกรณีนี ้การก ากับข้อมูล จะ

ก ากบัข้อมลูอกัษรยอ่รวมถึงค าบง่ชีห้น้าช่ือในรูปอกัษรยอ่ โดยใช้ช่ือแท็ก abb 
ตวัอยา่ง การก ากบัช่ือเฉพาะในรูปอกัษรยอ่ 

ส าหรับโครงสร้างบุคลากรจะจัดกรอบตามขนาดและปริมาณงานของเขตพืน้ที่การ
มธัยมศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งเขตใหญ่ก็จะมีบคุลากรมากกว่าเขตที่ขนาดเล็กกว่า โดยจะมีการโอน
บุคลากรในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด <orgName Id=“0242-org1”><abb>สพฐ.
</abb></orgName>มาสงักดักบัเขตพืน้ท่ีฯ และโรงเรียนมธัยมศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้การดแูล
และบริหารของเขตพืน้ท่ีการมธัยมศกึษาด้วย 

 
ตวัอยา่ง การก ากบัค าบง่ชีใ้นรูปอกัษรยอ่ 
<persName Id = 003-p1><title><abb>น.ส.</abb></title>ดวงเดือน  </persName Id = 
003-p1>กลา่วด้วยวา่   แม้ขณะนีส้ภาวะตลาดสง่ออกหวัพนัธุ์ปทมุมาจะยงันิ่งอยู่ แต่ในอนาคต
คาดวา่จะสามารถถขยายตลาดในตา่งประเทศอีกมาก 

 
การก ากับช่ือองค์กรแบบย่อจะรวมถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษท่ีเขียนด้วยอักษรไทย แต่การ

ก ากบัอกัษรยอ่จะไมร่วมค ายอ่ หรือ Acronym ด้วย  
ตวัอยา่ง 
คดีอยูใ่นความดแูลของ<orgName Id=“0107-org1”><orgInd>กรม</orgInd>สอบสวนคดี
พิเศษ</orgName>.............โดย<orgName Id=“0107-org1”><abb>ดีเอสไอ
</abb></orgName>ได้รวบรวมส านวนฟ้อง 

    
                      (4) การก ากบัช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท 
  ช่ือเฉพาะท่ีอ้างข้ามประเภทมี 2 แบบ คือ 
  (1) ช่ือสถานท่ีอ้างข้ามประเภทเป็นองค์กร 
  (2) ช่ือองค์กรอ้างข้ามประเภทเป็นสถานท่ี 
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การก ากบัข้อมลูช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท จะใช้วิธีเดียวกนักับการก ากบัช่ือเฉพาะปกต ิ
แต่จะเปล่ียนแปลงส่วนช่ือแท็ก โดยจะระบุสิ่งท่ีอ้างข้ามเพิ่มเติม เพ่ือระบุให้ชัดเจนว่าช่ือเฉพาะ
ดงักลา่วเป็นช่ือเฉพาะประเภทใดและอ้างข้ามไปยงัประเภทใด ช่ือแท็กท่ีใช้มีรูปแบบคือ ประเภทของ
ช่ือเฉพาะ ref “ประเภทท่ีอ้างข้าม” 

 ช่ือสถานท่ีอ้างข้ามประเภทเป็นองค์กร  ใช้ช่ือแท็ก  placeName ref = “org”  
ตวัอยา่ง 
ผลผลิตถึงกว่า 90% ที่<placeName ref=“org” Id=“007-org1”>ไทย</placeName>สามารถ
ผลิตได้ต้องเสียไป ทัง้ที่<placeName ref=“org” Id=“007-org1”>ไทย</placeName>เองมี
ศกัยภาพในการผลิต  รวมไปถึงสตัว์น า้ในประเภทอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการจดัเก็บเพื่อรักษาคณุภาพของสตัว์น า้ให้คงความสด ซึง่จะช่วยเพิ่มมลูคา่ให้กบัสนิค้าสตัว์
น า้ได้เป็นอยา่งดี 

   
ช่ือองค์กรท่ีการอ้างข้ามประเภทเป็นสถานท่ี ใช้ช่ือแท็ก orgName ref = “place” 

ตวัอยา่ง 
<persName Id=“004-p1”><title>นาย</title>กิตติศักดิ์</persName>กล่าวอีกว่า ขณะนี ้
ประเทศไทยมีความพร้อมในการตรวจสอบอาหารจีเอ็มโอแล้ว โดยมีสถานที่ตรวจสอบถึง 4 แห่ง
ด้วยกัน ประกอบด้วย <orgName ref=“place” Id=“004 -org2”><orgInd>กระทรวง
</orgInd>วิทยาศาสตร์, <orgInd></orgName><orgName ref=“place” Id=“004-org3”>
กระทรวง</orgInd>สาธารณสุข</orgName>................................................ 

  
 เม่ือด าเนินการเก็บข้อมลูและก ากบัข้อมลูตามกระบวนการท่ีกล่าวมา จะได้ข้อมลูช่ือเฉพาะท่ี
มีการระบุประเภทและขอบเขตชดัเจน สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั ซึ่งจะ
กลา่วถึงในบทถดัไป  
 



บทที่ 4 
 

การศึกษารูปแบบและโครงสร้างของช่ือเฉพาะ 
 
ในบทนีจ้ะกล่าวถึงการด าเนินการวิจยัในการศึกษารูปแบบและโครงสร้างของช่ือเฉพาะ 

โดยหัวข้อ 4.1 จะกล่าวถึงรูปแบบของช่ือเฉพาะท่ีพบในคลังข้อมูล ต่อมาเป็นการอธิบาย
กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างช่ือเฉพาะ ประกอบด้วยลักษณะข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์
โครงสร้าง เกณฑ์ในการแบ่งค าและวิธีวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ในหวัข้อ 4.2 ผลการศึกษา
โครงสร้างช่ือเฉพาะจะอธิบายไว้ในหวัข้อ 4.3 และสรุปผลการศกึษาและสมมตฐิานในหวัข้อ 4.4 
 
4.1 รูปแบบของช่ือเฉพาะ 

ช่ือเฉพาะมีส่วนประกอบหลกัๆ 2 ส่วน คือ ส่วนค าบง่บอก1 (Indicator) และส่วนท่ีเป็นช่ือ
เฉพาะ แต่ช่ือเฉพาะท่ีพบในข่าวไม่ได้ปรากฏในรูปแบบดงักล่าวเสมอไป รูปแบบของช่ือเฉพาะท่ี
พบในขา่ว มีดงัตอ่ไปนี ้

4.1.1 รูปแบบช่ือบุคคล ส่วนประกอบของช่ือบคุคล มี 3 ส่วน คือ ค าบง่บอก ซึ่งจะช่วย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับช่ือนัน้ อาทิ เพศ สถานภาพ บทบาท เช่น นาย นางสาว ร้อยโท 
นายแพทย์ เป็นต้น สว่นประกอบตอ่มา คือ ช่ือ เป็นสว่นท่ีอยูถ่ดัจากค าบง่บอก  

สว่นสดุท้าย คือนามสกลุ คือ สว่นท่ีอยูถ่ดัจากช่ือ โดยมีช่องว่างคัน่กลาง นามสกลุท่ีพบใน
คลงัข้อมูลส่วนใหญ่เป็นนามสกลุท่ีมีรูปแบบทัว่ไป เช่น ด.ญ. แก้วตา สุขทวี อย่างไรก็ตามยงัพบ
นามสกลุท่ีมีสว่นประกอบ 2 สว่น ได้แก่ นามสกลุท่ีประกอบด้วยค าวา่ ณ เช่น กิตติรัตน์ ณ ระนอง 

พบจ านวน 3 ช่ือ และนามสกลุท่ีมีสว่นประกอบ 3 สว่น จ านวน 1 ช่ือ ได้แก่ คณุหญิง กษมา  
วรวรรณ ณ อยุธยา 

ส่วนท่ีปรากฏเสมอของช่ือบุคคล คือ ส่วนช่ือ ในขณะท่ีค าบ่งบอกและส่วนนามสกุลเป็น
ส่วนท่ีปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ได้ ทัง้นีม้าจากลักษณะการเรียกบุคคลในภาษาไทยท่ีนิยมใช้การ
เรียกช่ือ ไม่ใช่การเรียกด้วยนามสกลุเหมือนในภาษาอ่ืน จากช่ือบคุคลจ านวน 762 ช่ือ พบรูปแบบ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  [ค าบง่บอก] + [ช่ือ] + [นามสกลุ] พบเป็นจ านวน 480 ครัง้ หรือ ร้อยละ 62.99  
ตวัอยา่ง นาย ธีระ วงศ์สมทุร 
(2) [ค าบง่บอก] + [ช่ือ] พบเป็นจ านวน 240 ครัง้ หรือ ร้อยละ 31.5  
ตวัอยา่ง นาง นิด 

                                                 
1 รายการค าบ่งบอกของช่ือเฉพาะแต่ละประเภทจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 4.3.4 
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(3) [ช่ือ] + [นามสกลุ] พบเป็นจ านวน 30 ครัง้ หรือ ร้อยละ 3.94  
ตวัอยา่ง  ชีวนั วิสาสะ 
(4) [ช่ือ] พบเป็นจ านวน 12 ครัง้ หรือ ร้อยละ 1.57 
ตวัอยา่ง พรเสก 
 
4.1.2 รูปแบบช่ือสถานท่ี สว่นประกอบของช่ือสถานท่ีมี 2 สว่น ได้แก่ ค าบง่บอก และช่ือ

สถานท่ี ค าบ่งบอกเป็นส่วนท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะและประเภทของช่ือสถานท่ี เช่น จงัหวัด 
ประเทศ ลุ่มน า้ ซอย อาคาร เป็นต้น ส่วนช่ือสถานท่ีมกัพบเป็นแบบปกติ พบรูปย่อหรืออกัษรย่อ
เพียงบางค าเท่านัน้ เช่น สหรัฐฯ กทม. เป็นต้น จากช่ือสถานท่ีจ านวน 774 ช่ือ พบรูปแบบ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) [ค าบง่บอก] + [ช่ือสถานท่ี] พบเป็นจ านวน 471 ครัง้ หรือ ร้อยละ 60.85 
ตวัอยา่ง จงัหวดั จนัทบรีุ 
(2) [ช่ือสถานท่ี] พบเป็นจ านวน 303 ครัง้ หรือ ร้อยละ 39.15 
ตวัอยา่ง บางนา 
 
4.1.3 รูปแบบช่ือองค์กร สว่นประกอบของช่ือองค์กรมี 3 ส่วน ได้แก่ ค าบง่บอกหน้าเป็น

สว่นท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะหรือประเภทขององค์กร เชน่ โรงเรียน ส านกังาน กรม เป็นต้น  
ส่วนต่อมา คือ ส่วนช่ือ ซึ่งพบได้ทัง้แบบปกติ และแบบย่อ ช่ือองค์กรแบบปกติ คือ ช่ือ

องค์กรท่ีมีใจความครบสมบูรณ์ไม่มีการละหรือย่อ เช่น ส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส่วนช่ือ
องค์กรแบบย่อ จะมีทัง้การละบางส่วนของช่ือ หรืออยู่ในรูปอกัษรย่อ เช่น กระทรวงเกษตรฯ สพฐ . 
เป็นต้น 

สว่นสดุท้าย คือ ค าบง่บอกหลงั ซึ่งจะอยู่ในต าแหน่งถดัจากช่ือเฉพาะ ค าบง่บอกหลงับาง
ค าใช้เป็นอิสระได้ เช่น วิทยาลยั แตบ่างค าต้องใช้คูก่บัค าบง่บอกหน้าเท่านัน้ เช่น จ ากดัและจ ากดั 
มหาชน ใช้กบัค าบง่บอกหน้า ค าว่า บริษัทและธนาคารเท่านัน้ ค าบง่บอกบางค าอาจเป็นได้ทัง้ค า
บ่งบอกหน้าและหลัง เช่น ค าบ่งบอก มหาวิทยาลัย ใน มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นต้น จากช่ือองค์กรทัง้หมด 1,418 ช่ือ พบรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

(1)  [ค าบง่บอก] + [ช่ือองค์กร] + [ค าบง่บอกหลงั] พบจ านวน 49 ครัง้ หรือ ร้อยละ 3.46 
ตวัอยา่ง บริษัท การบนิไทย จ ากดั มหาชน 
(2)  [ค าบง่บอก] + [ช่ือองค์กร] พบเป็นจ านวน 784 ครัง้ หรือ ร้อยละ 55.29  
ตวัอยา่ง โรงพยาบาล ปทมุเวช 
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(3)  [ช่ือองค์กร] + [ค าบง่บอกหลงั] พบเป็นจ านวน 4 ครัง้ หรือ ร้อยละ 0.28 
ตวัอยา่ง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(4) [ช่ือองค์กร] พบเป็นจ านวน 581 ครัง้ หรือ ร้อยละ 40.97 
ตวัอยา่ง ธนชาต 
 

4.2 กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างช่ือเฉพาะ 
4.2.1 เกณฑ์การเลือกช่ือเฉพาะท่ีใช้ในวิเคราะห์โครงสร้าง 
ข้อมูลช่ือเฉพาะท่ีเก็บจากข่าวมีหลายรูปแบบ โดยปกติช่ือเฉพาะปกติจะมีลกัษณะเป็น

หน่วยภาษาในระดบัค าขึน้ไปตัง้แต ่ค าเด่ียว ค าประสม วลี ไปจนถึงประโยค ช่ือเฉพาะ ท่ีประกอบ
จากค าหลายค านีจ้ะอ่านได้ใจความและสามารถหาโครงสร้างได้ นอกจากนี ้ ผู้ วิจัยยังพบช่ือ
เฉพาะในรูปยอ่ ได้แก่ อกัษรยอ่ (Abbreviation) ค ายอ่ (Acronym) และการละบางสว่นของช่ือ  

ข้อมูลช่ือเฉพาะท่ีใช้วิเคราะห์โครงสร้างในบทนี ้จะเลือกวิเคราะห์โครงสร้างช่ือแบบปกต ิ
โดยจะต้องเป็นช่ือเฉพาะท่ีมีคณุสมบตั ิดงันี ้

(1) ไมอ่ยูใ่นรูปยอ่ ไมว่า่จะเป็นอกัษรยอ่ ค ายอ่ หรือมีการละบางสว่น 
(2) มีรูปแบบสมบรูณ์ท่ีสดุ เม่ือพิจารณาจากช่ือเดียวกนัทัง้หมดในคลงัข้อมลู 

ตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีพบช่ือเฉพาะท่ีอ้างถึงสิ่งเดียวกันท่ีเกิดซ า้หลายครัง้และมีหลาย
รูปแบบ เชน่ พบช่ือองค์กร 4 ครัง้ ในรูปแบบตา่งๆ กนั คือ  

ครัง้ท่ี 1 สหพนัธ์สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพสากล  
ครัง้ท่ี 2 สธวท.  
ครัง้ท่ี 3 สหพนัธ์สมาคมสตรีนกัธุรกิจฯ  
ครัง้ท่ี 4 สหพนัธ์สมาคมสตรีนกัธุรกิจวิชาชีพสากล 

 ช่ือเฉพาะท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง คือ ช่ือท่ีพบครัง้ท่ี 1 เพราะเป็นช่ือท่ีมีความ
สมบรูณ์ท่ีสดุเม่ือเทียบกบัช่ือท่ีพบในครัง้อ่ืนๆ ช่ือท่ีพบในครัง้ท่ี 2 เป็นอกัษรย่อซึ่งใช้หาโครงสร้าง
ไมไ่ด้ สว่นช่ือในครัง้ท่ี 3 มีการละบางสว่น จงึถือวา่มีความสมบรูณ์น้อยกวา่ช่ือท่ีพบในครัง้แรก การ
เลือกช่ือท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุจงึต้องประมวลจากข้อมลูท่ีพบทัง้หมด ข้อมลูช่ือเฉพาะท่ีเก็บได้จากข่าวนัน้
อาจมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ตกหล่นได้  จึงท าให้ในบางครัง้พบช่ือเฉพาะท่ีใกล้เคียงกนั คือ 
ครัง้ท่ี 1 และ 4 กรณีนี ้ผู้วิจยัจะตรวจสอบข้อมลูจากแหลง่อ่ืนร่วมด้วยเพ่ือใช้ข้อมลูท่ีถกูต้องท่ีสดุ  
 

4.2.2 เกณฑ์การแบ่งค า 
 การวิเคราะห์โครงสร้างช่ือเฉพาะโดยใช้แผนภูมิต้นไม้ จะต้องมีการแบ่งค าเพ่ือวิเคราะห์
โครงสร้างไวยากรณ์ภายในช่ือเฉพาะ โดยมีเกณฑ์ในการแบง่ค าดงัตอ่ไปนี ้
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1. เน่ืองจากงานวิจยันีมี้เป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ในการรู้จ าช่ือเฉพาะของคอมพิวเตอร์  
การแบ่งค าเพ่ือวิเคราะห์ช่ือเฉพาะในงานวิจัยนีจ้ึงค านึงถึงการรับรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นหลัก 
กลา่วคือ เม่ือคอมพิวเตอร์อา่นข้อมลูจะมองเห็นเป็นค าๆ และแปลความหมายตามพจนานกุรม ช่ือ
เฉพาะบางค าอาจมีท่ีมาของช่ือในลกัษณะต่างๆหรือเกิดจากการเพีย้นค า ท่ีท าให้มีความหมาย
ตา่งไปจากพจนานกุรม แตเ่น่ืองจากคอมพิวเตอร์จะไม่รับรู้ท่ีมาเบือ้งหลงัความหมายเหล่านี ้จึงถือ
ว่าค าเหล่านีมี้ความหมายตามรูปท่ีเป็นอยู่โดยไม่ต้องสนใจความหมายอันเป็นท่ีมาหรือ
ความหมายนอกเหนือจากความหมายตามพจนานกุรม เช่น อ าเภอ สีคิว้ จะแบง่ได้เป็น สี และ คิว้ 
แม้โดยความหมายแล้ว อาจไมไ่ด้หมายความถึง สี = สีสนั และ คิว้ = สว่นหนึง่ของร่างกาย   

2. ค าทั่วไปท่ีมีในพจนานุกรมจะไม่ถูกแบ่งค าเพราะถือว่าค าทัว่ไปในพจนานุกรมเป็น
คลังข้อมูลท่ีคอมพิวเตอร์รู้จกัได้ เช่น ค าว่า ลับแล แม้ค านีอ้าจแบ่งได้อีกเป็น ลับ กับ แล แต่ใน
พจนานุกรมบรรจุค านีไ้ว้มีความหมายและชนิดของค าชดัเจน ค าว่า ลบัแล จึงถือเป็นค าๆ เดียว
และไม่ถกูแบ่งค าอีก เช่นเดียวกบัค าว่า ท่าพระจนัทร์ จะแบง่ได้เป็น ท่า และ พระจนัทร์ แตค่ าว่า 
พระจนัทร์ จะไมถ่กูแบง่เป็น พระ กบั จนัทร์ อีก เพราะค าว่า พระจนัทร์ เป็นค าท่ีมีความหมายตาม
พจนานกุรมแล้ว  

แตใ่นกรณี เชน่ อ าเภอ มวกเหล็ก ค าว่า มวกเหล็ก มีความหมายระบใุนพจนานกุรม แต่มี
ความหมายถึงประเภทของต้นไม้ชนิดหนึ่ง จึงถือเป็นช่ือเฉพาะและจะต้องแบ่งค าอีก ทัง้นี ้
เน่ืองจากยดึหลกัการรับรู้ของคอมพิวเตอร์ท่ีไมส่ามารถใช้ความรู้เบือ้งหลงัมาตดัสินว่าค าใดเป็นช่ือ
เฉพาะ และยดึตามวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีจะวิเคราะห์โครงสร้างช่ือเฉพาะ และ มวกเหล็ก ถือเป็น
ช่ือเฉพาะ ดงันัน้ ค านีจ้งึถกูแบง่ออกเป็นค าทัว่ไป 2 ค า คือ มวก กบั เหล็ก  

3. ช่ือเฉพาะท่ีมีการแบง่ค าแล้ว ค าท่ีแบง่ออกมาต้องสามารถให้ความหมายและชนิดของ
ค าได้ทัง้หมด มิฉะนัน้จะถือเป็นค าเดียว เช่น สขุมุวิท แยกได้เป็น สขุมุ กบั วิท แตค่ าว่า วิท ไม่อาจ
ให้ความหมายและชนิดของค าได้ ค าวา่ สขุมุวิท จงึถือเป็นค าเดียวท่ีแยกไมไ่ด้ 

4. ผู้วิจยัตดัสินความหมายและชนิดของค าโดยค านึงถึงความน่าจะเป็นล าดบัแรก รวมถึง
ประมวลจากข้อมลูใกล้เคียง เช่น ค าว่า จาก ในช่ือเฉพาะ บางจาก อาจมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็น 
นาม หมายถึง ต้นจาก หรือ กริยา หมายถึง จากลา แตเ่น่ืองจากผู้วิจยัพบข้อมลูใกล้เคียงอ่ืนๆ เช่น 
บางพระ บางน า้ผึง้ บางภาษี ซึ่งเม่ืออยู่กับค าว่า บาง แล้วเป็นค านามทัง้หมด ผู้ วิจยัจึงตดัสินให้ 
ค าวา่ จาก เป็นค านาม โดยอิงจากข้อมลูชดุดงักลา่ว 

5. ช่ือเฉพาะบางช่ือท่ีประกอบด้วยค าท่ีไม่รู้จกั (Unknown word) อาจยกเว้นให้แบง่ค า
เพ่ือวิเคราะห์ได้ ในกรณีท่ีประกอบกบัค าท่ีปรากฏกบัช่ืออ่ืนๆ จ านวนมากได้ เช่น บางปะกง แยกได้
เป็น บาง กบั ปะกง แม้ค าว่า ปะกง จะถือเป็นค าท่ีไม่รู้จัก เพราะไม่สามารถระบชุนิดของค าได้ แต่
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เน่ืองจากประกอบกับค าว่า บาง ซึ่งเป็นค าท่ีปรากฏร่วมกับช่ือเฉพาะอ่ืนๆอีก เช่น บางพระ บาง
น า้ผึง้ จงึก าหนดให้แบง่ค าเพ่ือวิเคราะห์ได้  
 

4.2.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์โครงสร้างช่ือเฉพาะ จะใช้แผนภูมิต้นไม้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาโครงสร้าง

ความสมัพนัธ์ของค าภายในช่ือเฉพาะ โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. จ าแนกค าท่ีปรากฏอยู่ในรูปภาษาของช่ือเฉพาะ ซึ่งมกัปรากฏค าบ่งบอกร่วมกับช่ือ

เฉพาะ เชน่ <orgName Id="0185-org2"><orgInd>ส านกังาน</orgInd> เศรษฐกิจการเกษตร
</orgName> สามารถจ าแนกเป็นค าบ่งบอก คือ ค าว่า ส านกังาน ส่วนช่ือเฉพาะคือ เศรษฐกิจ
การเกษตร 

2. เม่ือจ าแนกช่ือเฉพาะออกจากค าบง่บอกแล้วจึงวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้แผนภูมิต้นไม้
วิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ของค าภายในช่ือเฉพาะ อักษรย่อท่ีใช้อธิบายประเภทของช่ือ
เฉพาะในแผนภมูิมีดงันี ้

Per.Name   = ช่ือบคุคล 
Plc.Name = ช่ือสถานท่ี 
Org.Name = ช่ือองค์กร 

3. เน่ืองจากข้อมลูช่ือเฉพาะท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีทัง้ช่ือเฉพาะท่ีภายในเป็นค าไทยแท้ และ
ค าทบัศพัท์ภาษาองักฤษ การวิเคราะห์ช่ือเฉพาะจึงจะยึดความสมัพนัธ์ภายในตามลกัษณะภาษา
ท่ีพบ  

ตวัอยา่งแผนภมูิต้นไม้แสดงการวิเคราะห์ช่ือเฉพาะ 

 
           รูปท่ี 4-1 ตวัอยา่งการวิเคราะห์ช่ือเฉพาะ 

 
 จากรูปท่ี 4-1 วิเคราะห์โครงสร้างช่ือเฉพาะโดยการแบง่ค าท่ีประกอบอยู่ในช่ือเฉพาะ จะได้
ดงันี ้
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ค าบ่งบอก คือ ส านกังาน 
ช่ือเฉพาะ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ การ เกษตร  

  จากตวัอย่าง เม่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของค าภายในช่ือเฉพาะแล้วประกอบด้วย N คือ 
ค านาม ได้แก่ ค าว่า เศรษฐกิจ และ นามวลี ได้แก่ การเกษตร แทนด้วยสัญลกัษณ์ NP เป็น
โครงสร้างประกอบภายใน ใช้วิธีนีว้ิเคราะห์ข้อมลูช่ือเฉพาะทัง้หมดเพ่ือหาโครงสร้างของช่ือเฉพาะ  

เน่ืองจากผลการวิเคราะห์มีทัง้หมด 3 ส่วน คือผลวิเคราะห์ของช่ือบคุคล ช่ือสถานท่ี และ
ช่ือองค์กร จงึจะแยกอธิบายผลวิเคราะห์ของช่ือเฉพาะแตล่ะประเภท ดงัตอ่ไปนี ้
 

4.3 ผลการศึกษาโครงสร้างช่ือเฉพาะ 

4.3.1 โครงสร้างช่ือบุคคล 
โดยปกติช่ือบุคคลในภาษาไทยจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ช่ือ และส่วนท่ี 2 

นามสกลุ ช่ือบคุคลท่ีประกอบด้วยทัง้สองส่วนนีเ้ป็นช่ือบคุคลท่ีเขียนแบบช่ือเต็ม แตโ่ดยทัว่ไปการ
เขียนช่ือบุคคลก็สามารถตัดส่วนนามสกุลออกได้ ช่ือบุคคลท่ีพบจากการเก็บข้อมูลมีจ านวน
ทัง้หมด 762 ช่ือ รูปแบบท่ีพบ คือ  

o ช่ือ นามสกลุ จ านวน 507 ช่ือ 
o ช่ือ จ านวน 255 ช่ือ 

จากจ านวนดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า โดยส่วนใหญ่ข้อมลูท่ีเป็นช่ือบคุคลเป็นแบบช่ือเต็มท่ี
ประกอบด้วยทัง้ช่ือและนามสกลุ รองลงมาคือช่ือบคุคลท่ีตดัสว่นนามสกลุออก  

ช่ือบุคคลในภาษาไทยส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 
2526) ซึ่งอาจผ่านกระบวนการสมาส สนธิ อนัเป็นกระบวนการสร้างค าของภาษาบาลีสนัสกฤต 
และรูปค าเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ ช่ือเหลา่นีจ้ะมีปัญหาในการแบง่ค า เพราะเม่ือแบง่ค าแล้วจะพบ
ค าท่ีไม่รู้จกั (Unknown word) เช่น นาคินทร์ มาจาก นาค+อินทร์ แตเ่ม่ือสนธิแล้วรูปค าเปล่ียนไป 
เม่ือแบง่ค าตามเกณฑ์จะไมส่ามารถระบคุวามหมายของค าวา่ คนิทร์ ได้ เป็นต้น 

นอกจากนี ้ช่ือบคุคลยงัมีลกัษณะการปรับเปล่ียนบางประการ เช่น การเปล่ียนไปใช้อกัษร
ท่ีพ้องเสียงกับค าท่ีมีความหมาย เช่น ช่ือ เสาวณีย์ มาจากค าในพจนานุกรม คือ เสาวนีย์ หรือมี
การปรับเปล่ียน ตดัสระ เตมิทณัฑฆาต เช่น ธนวรรธน์ ซึ่งค าว่า วรรธน์ ไม่มีความหมาย คาดว่ามา
จากค าในพจนานกุรม ค าวา่ วรรธนะ จากปรากฏการณ์นี ้ผู้วิจยัสนันิษฐานวา่อาจเก่ียวกบัสิริมงคล
ในการตัง้ช่ือ หรือต้องการตัง้ช่ือให้แตกตา่งไม่ซ า้ช่ืออ่ืน ซึ่งถือว่าเป็นลกัษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของ
ช่ือบคุคลในภาษาไทย 
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ลกัษณะเฉพาะของช่ือบคุคลในภาษาไทยดงัท่ีกล่าวมาแล้วนัน้เป็นปัญหาในการวิเคราะห์
โครงสร้าง เพราะแบ่งค าแล้วจะไม่เข้ากับเกณฑ์การแบ่งค าท่ีตัง้ไว้ คือ ทุกค าท่ีแบ่งออกมาไม่
สามารถให้ความหมายหรือระบุชนิดของค าได้ทัง้หมด และไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างได้ ผู้วิจยัจึงไม่แยกค าภายในช่ือบคุคลถึงแม้ว่าจะมีบางกรณีท่ีช่ือบคุคลสามารถแยกค า
ได้ เชน่ สม+ชาย แตก่ารน าค ามาประกอบกนัเป็นช่ือบคุคลนัน้มีความแตกตา่งจากช่ือสถานท่ีหรือ
ช่ือองค์กรท่ีค่อนข้างจะเห็นความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของการประกอบค าขึน้มา  ดังนัน้ 
โครงสร้างช่ือบุคคลในท่ีนีจ้ึงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบท่ีพบจากการเก็บข้อมลูท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น 
ก าหนดให้ช่ือบคุคลมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ 

โครงสร้างช่ือบุคคลแบบที่  1 ได้แก่ ช่ือบุคคลท่ีประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ช่ือ และ 
นามสกลุ  

 
รูปท่ี 4-2 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือบคุคลแบบท่ี 1 
 

โครงสร้างช่ือบุคคลแบบที่ 2 ได้แก่ ช่ือบุคคลท่ีมีส่วนของช่ือเพียงส่วนเดียว ไม่มีส่วน
นามสกลุ  

 
รูปท่ี 4-3 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือบคุคลแบบท่ี 2 

 
โครงสร้างของช่ือบุคคลแบบท่ี 1 มีส่วนประกอบท่ีนอกเหนือจากรูปภาษา คือ ช่องว่าง

ระหว่างช่ือกับนามสกุล ช่องว่างปรากฏร่วมกับช่ือบุคคลท่ีประกอบด้วยช่ือกับนามสกุลเสมอ ซึ่ง
อาจพบ 1 ครัง้ หรือมากกว่า 1 ครัง้ ในกรณีช่ือบุคคลท่ีมีนามสกุลกลางเช่น ณ อยุธยา จาก
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คลังข้อมูลช่ือบุคคลทัง้หมด 762 ช่ือ พบว่ามีช่ือท่ีเขียนแบบเต็มคือมีทัง้ช่ือและนามสกุลใน
คลงัข้อมลูทัง้หมด 507 ช่ือ ซึง่เกินคร่ึงของคลงัข้อมลูทัง้หมด และทกุช่ือมีช่องว่างเป็นส่วนประกอบ
ระหวา่งช่ือกบันามสกลุ นอกจากนี ้ยงัสงัเกตได้ว่าหลงันามสกลุก็มกัมีช่องว่างเช่นกนั เกิดจากการ
เว้นวรรคก่อนกล่าวถึงเนือ้ความต่อไป เช่น นายอรรถ อินทลกัษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เผยวา่.... ดงันัน้ ชอ่งวา่งจงึเป็นองค์ประกอบส าคญัของโครงสร้างช่ือบคุคลแบบท่ี 1  
 

4.3.2 โครงสร้างช่ือสถานที่ 
ช่ือสถานท่ีส่วนใหญ่จะพบในแบบปกติ และมีการใช้รูปย่อเป็นส่วนน้อย ช่ือสถานท่ีท่ีได้

จากการเก็บข้อมลูมีจ านวนทัง้หมด 774 ช่ือ รูปแบบท่ีพบ ได้แก่ 
o ช่ือสถานท่ีแบบปกต ิจ านวน 749 ช่ือ 
o ช่ือสถานท่ีแบบยอ่ จ านวน 25 ช่ือ 

จากข้อมูลช่ือสถานท่ีจ านวน 749 ช่ือ เม่ือตดัข้อมูลท่ีซ า้กันออกแล้ว จะมีช่ือสถานท่ีท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างจ านวน 274 ช่ือ แบ่งเป็น ช่ือสถานท่ีแบบค าไทย จ านวน 235 ช่ือ ค าทบัศพัท์ 
จ านวน 35 ช่ือ และค าไทยกบัทบัศพัท์ 4 ช่ือ ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของช่ือสถานท่ี มีดงัตอ่ไปนี ้
 

ก. โครงสร้างช่ือสถานที่ที่ประกอบด้วยค าไทย 
  โครงสร้างแบบ X ได้แก่ ช่ือสถานท่ีแบบค าเดียว หรือช่ือท่ีไม่สามารถแบ่งค า
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ เช่น ต. พลา อ. ยะหา เขตดุสิต แม่น า้โขง เป็นต้น ช่ือสถานท่ีโครงสร้าง
แบบค าเดียวพบทัง้หมด 82 ช่ือ คดิเป็นร้อยละ 29.93 จากทัง้หมด 274 ช่ือ 

         โครงสร้างแบบ X+X  ได้แก่ ช่ือสถานท่ีท่ีภายในโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยค า
เรียงกนัตัง้แตส่องค าขึน้ไปประกอบกนัเป็นโครงสร้างได้ชัน้เดียว ความสมัพนัธ์ภายในโครงสร้างนี ้
เป็นแบบไม่ซบัซ้อน คือ มีความสมัพนัธ์เพียงชัน้เดียว ไม่มีวลีอ่ืนซ้อนภายในอีก วิเคราะห์แผนภูมิ
ต้นไม้ได้ในลกัษณะดงัรูป 

 
รูปท่ี 4-4 ตวัอย่างโครงสร้างช่ือสถานท่ีค าไทยแบบ X+X 
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           ช่ือเฉพาะในโครงสร้างนี ้จะมีลักษณะเหมือนค าประสมหรือวลีท่ีประกอบด้วย
หนว่ยค าเรียงกนัตัง้แตส่องค าขึน้ไปในโครงสร้างแบบ X+X ชนิดของค าท่ีประกอบในโครงสร้างนีมี้
ได้หลากหลาย ดังตัวอย่างในภาพ หนองบัว ประกอบด้วยนามกับนาม และ ราษฎร์บูรณะ 
ประกอบด้วย นามกับกริยา นอกจากนี ้ในโครงสร้างนีย้ังพบประกอบด้วยชนิดของค าอ่ืนๆ เช่น 
นาม+คณุศพัท์ เชน่ คลองใหญ่ ดินแดง อ่างทอง รวมช่ือสถานท่ีในโครงสร้างนีพ้บทัง้หมด 137 ช่ือ 
คดิเป็นร้อยละ 50 จากทัง้หมด 274 ช่ือ 

        โครงสร้างแบบ X+XP ได้แก่ ช่ือสถานท่ีประกอบด้วยหน่วยค า (X) กบัหน่วยวลี 
(XP) หน่วย XP ในโครงสร้างนีเ้ป็นวลีท่ีไม่ซบัซ้อน ประกอบด้วยค าตัง้แตส่องค า เม่ือวิเคราะห์แล้ว
จะได้แผนภมูิต้นไม้ ดงัรูป 

 
รูปท่ี 4-5 ตวัอย่างโครงสร้างช่ือสถานท่ีค าไทยแบบ X+XP 

 
           จากรูป ช่ือถนน นาวงพฒันา ประกอบด้วยค าสามค า คือ นา วง และพัฒนา นา 

และ วง เป็น N ท่ีรวมกนัเป็น NP และ พฒันา เป็น V ส่วน ต. หนองปากโลง ประกอบด้วย ค านาม 
หนอง รวมกบั นามวลีท่ีประกอบด้วย ปาก+โลงลกัษณะส าคญัในโครงสร้างนี ้คือมี XP เป็น ค า 1 
คู่ท่ีมีความสมัพันธ์กันเป็นเหมือนค าประสมหรือวลี เป็นส่วนประกอบหรือขยายหน่วยค า X ช่ือ
สถานท่ีในโครงสร้างนีพ้บทัง้หมด 14 ช่ือ คดิเป็นร้อยละ 5.11 จากทัง้หมด 274 ช่ือ 

        โครงสร้างแบบประกอบด้วย XP มากกว่า 1 หน่วย ได้แก่ ช่ือสถานท่ีท่ี
ความสมัพนัธ์ภายในโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยวลีมากกว่า 1 หน่วย เม่ือวิเคราะห์โครงสร้างจะ
ได้แผนภมูิต้นไม้ ดงัรูป 



 

 
38 

 
รูปท่ี 4-6 ตวัอย่างโครงสร้างช่ือสถานท่ีค าไทยแบบมากกวา่ 1 XP 

 
          แผนภูมิต้นไม้แสดงให้เห็นค าท่ีมีความสัมพันธ์กันสองคู่ คือ พุทธ+มณฑล กับ 

สาย+2 จึงท าให้โครงสร้างของต้นไม้ท่ีแยกออกมาประกอบด้วยนามวลี 2 คู่ จึงเป็นช่ือสถานท่ีท่ี
ประกอบด้วยหน่วยวลี 2 ชดุภายใน ช่ือสถานท่ีในโครงสร้างนีพ้บเพียง 2 ช่ือเท่านัน้ คิดเป็นร้อยละ 
0.73 

 
ข. โครงสร้างช่ือสถานที่ที่ประกอบด้วยค าทับศัพท์ 
โครงสร้างแบบ X ได้แก่ ช่ือสถานท่ีแบบทับศัพท์ท่ีเป็นค าเดียว เช่น ถนน 

คอนแวนต์ หอพกั เคเอฟ ห้อง นอร์มงัดี เป็นต้น ช่ือสถานท่ีในโครงสร้างนีพ้บเป็นจ านวน 32 ช่ือ 
หรือ คดิเป็น ร้อยละ 11.68 จากช่ือสถานท่ีทัง้หมด 274 ช่ือ 

โครงสร้างแบบ X+X ได้แก่ ช่ือสถานท่ีท่ีมีโครงสร้างแบบ X+X ประกอบด้วยค า
ท่ีมาจากการทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ 2 ค าและมีโครงสร้างความสมัพนัธ์เพียงชัน้เดียว เม่ือ
วิเคราะห์จะได้โครงสร้าง ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 4-7 ช่ือสถานท่ีในโครงสร้างนีพ้บเพียง 1 ช่ือ หรือ คิดเป็น 
ร้อยละ 0.36 จากช่ือสถานท่ีทัง้หมด 274 ช่ือ 

 
รูปท่ี 4-7 ตวัอย่างโครงสร้างช่ือสถานท่ีทบัศพัท์แบบ X+X 

 โครงสร้างแบบ X+XP ได้แก่ ช่ือสถานท่ีท่ีมีโครงสร้างแบบ X+XP ประกอบด้วย
ค าท่ีมาจากการทบัศพัท์ภาษาตา่งประเทศ โดยมีหน่วยหลกั คือ X ขยายด้วยหน่วยวลี คือ XP เม่ือ
วิเคราะห์แล้วจะได้โครงสร้างดงัรูปท่ี 4-8 พาร์ควิวซิตี ้ประกอบด้วยนามวลี คือ พาร์ค+วิว ขยาย
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หน่วยหลกั ซึ่งเป็นค านาม คือ ซิตี ้ช่ือสถานท่ีในโครงสร้างนีพ้บ 2 ช่ือ หรือ คิดเป็น ร้อยละ 0.73 
จากช่ือสถานท่ีทัง้หมด 274 ช่ือ 

 
รูปท่ี 4-8 ตวัอย่างโครงสร้างช่ือสถานท่ีทบัศพัท์แบบ X+XP 

 
ค. โครงสร้างช่ือสถานที่ที่ประกอบด้วยค าไทยกับค าทับศัพท์ 

 ช่ือสถานท่ีแบบค าไทยกบัค าทบัศพัท์จะประกอบด้วยค าท่ีมาจากภาษาไทยและ
ค าทบัศพัท์ภาษาตา่งประเทศประกอบกนัเป็นช่ือเฉพาะ ช่ือสถานท่ีในลกัษณะนี ้มีโครงสร้างเพียง
แบบเดียว คือ โครงสร้างแบบ X+XP วิเคราะห์ได้โครงสร้าง ดงัตวัอย่างรูปท่ี 4-9 ครูฉวี เพลส 
ประกอบด้วย NP คือ ครู+ฉวี และ N คือ เพลส ช่ือสถานท่ีในโครงสร้างนี ้จะมีหน่วย X เป็น ค าทบั
ศพัท์ทัง้หมด เช่น หนัตรา วิลล่า และ คอม ศรีราชา เป็นต้น ช่ือสถานท่ีในโครงสร้างนีมี้จ านวน 4 
ช่ือ หรือ คดิเป็นร้อยละ 1.46 จาก 274 ช่ือ 

 
รูปท่ี 4-9 ตวัอย่างช่ือสถานท่ีแบบค าไทยกบัทบัศพัท์ 

 
 ด้านโครงสร้างท่ีไมใ่ชรู่ปภาษา พบชอ่งวา่งเป็นองค์ประกอบภายในโครงสร้างของ

ช่ือสถานท่ีเพียงบางส่วน จากช่ือสถานท่ีท่ีใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างจ านวน 274 ช่ือ พบว่าช่ือ
สถานท่ี ท่ีมีช่องว่างภายในมีทัง้หมด 11 ช่ือ โดยจ านวน 10 ช่ือ เป็นช่ือสถานท่ีท่ีมีตวัเลขเป็น
ส่วนประกอบ เช่น ถนน พระราม 4 รามค าแหง 65 อาคาร 50 ปี เป็นต้น ส่วนอีก 1 ช่ือ เป็นช่ือ
สถานท่ีท่ีมาจากภาษาองักฤษและเขียนเรียงค าแบบภาษาองักฤษ ได้แก่ ห้อง ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ 
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รูปท่ี 4-10 แผนภมูิแสดงสดัส่วนช่ือสถานท่ีแบบค าไทย ทบัศพัท์และค าไทยกบัทบัศพัท์ 

 
           ช่ือสถานท่ีมีสัดส่วนระหว่างช่ือแบบค าไทย แบบทับศพัท์ และแบบไทยกับทับ

ศพัท์แตกต่างกันมาก ช่ือสถานท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นช่ือแบบค าไทย คิดเป็นร้อยละ 85.77 ของช่ือ
สถานท่ีทัง้หมด ในขณะท่ีช่ือสถานท่ีแบบทบัศพัท์และแบบค าไทยกบัทบัศพัท์มีสดัส่วนรวมกนัเพียง
ร้อยละ 14.23 และสว่นใหญ่อยูใ่นโครงสร้างแบบค าเดียว  

    โครงสร้างช่ือสถานท่ีท่ีพบมากท่ีสดุคือโครงสร้างแบบ X+X ตามด้วยช่ือสถานท่ี
แบบค าเดียว ซึ่งแสดงถึงลกัษณะของช่ือสถานท่ีส่วนใหญ่ ว่ามีลกัษณะเป็นค าสัน้ๆ ส่วนประกอบ
และความสมัพนัธ์ภายในโครงสร้างไมซ่บัซ้อน  

            
 4.3.3 โครงสร้างช่ือองค์กร 

ช่ือองค์กรเป็นช่ือเฉพาะท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ช่ือองค์กรท่ีมีใจความสมบูรณ์จะเป็นช่ือ
องค์กรท่ีประกอบด้วยค ามากกวา่หนึง่ค า ช่ือองค์กรอีกรูปแบบท่ีพบมาก คือ รูปแบบย่อ ซึ่งเกิดจาก
การย่อช่ือองค์กรแบบปกติให้สัน้ลง ทัง้ในรูปอกัษรย่อ (Abbreviation) ค าย่อ (Acronym) และการ
ละบางส่วน  ช่ือองค์กรท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างจะต้องเป็นช่ือองค์กรท่ีไม่ใช่ช่ือในรูปแบบ
ยอ่ ช่ือองค์กรท่ีได้จากการเก็บข้อมลูมีจ านวนทัง้หมด 1,418 ช่ือ รูปแบบท่ีพบ ได้แก่ 

o ช่ือองค์กรรูปแบบปกต ิ จ านวน 839 ช่ือ 
o ช่ือองค์กรรูปแบบยอ่จ านวน 579 ช่ือ 

จากข้อมูลช่ือองค์กรแบบปกติจ านวน 839 ช่ือ เม่ือตดัข้อมูลท่ีซ า้กันออกแล้ว จะมีช่ือ
องค์กรท่ีใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างจ านวน 425 ช่ือ แบ่งเป็น ช่ือเฉพาะท่ีประกอบด้วยค าไทย 
จ านวน 344 ช่ือ ช่ือเฉพาะท่ีประกอบด้วยค าทบัศพัท์ จ านวน 57 ช่ือ และช่ือเฉพาะท่ีประกอบด้วย
ค าไทยกับค าทบัศพัท์ จ านวน 24 ช่ือ จากข้อมูลช่ือองค์กรทัง้หมด 425 ช่ือ ผลการวิเคราะห์ได้
โครงสร้าง 4 แบบ ดงัตอ่ไปนี ้
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ก. โครงสร้างช่ือองค์กรที่ประกอบด้วยค าไทย 
          โครงสร้างแบบ X ได้แก่ ช่ือองค์กรแบบค าเดียว หรือช่ือท่ีไม่สามารถแบง่ค าตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดได้ เช่น โรงแรมอโนมา กรมธนารักษ์ กระทรวงพานิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นต้น พบทัง้สิน้ 56 ช่ือ หรือร้อยละ 13.18 จาก 425 ช่ือ 

         โครงสร้างแบบ X+X ได้แก่ ช่ือองค์กรท่ีประกอบด้วยค าตัง้แต่สองค า 
ความสมัพนัธ์ของค าภายในโครงสร้างไม่ซบัซ้อน แยกโครงสร้างได้ชัน้เดียวไม่มีวลีหรือโครงสร้าง
อ่ืนซ้อนอีก วิเคราะห์แผนภมูิต้นไม้ได้ ดงัรูป 

 
รูปท่ี 4-11 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือองค์กรค าไทยแบบ X+X 

 
  จากรูป 4-11 แสดงตวัอยา่งช่ือองค์กรแบบท่ีมีความสมัพนัธ์ภายในโครงสร้างแบบ 

X+X  ประกอบด้วย กริยา(ค้า)+นาม(ทองค า) และ การ+นาม(คลงั) ช่ือองค์กรในโครงสร้างนี ้พบ
ทัง้หมด 96 ช่ือ หรือคดิเป็นร้อยละ 22.59 จาก 425 ช่ือ 

         โครงสร้างแบบ X+XP ได้แก่ ช่ือองค์กรท่ีประกอบด้วยหน่วยค า (X) กบัหน่วยวลี 
(XP) หน่วย XP ในโครงสร้างนีเ้ป็นวลีท่ีไม่ซบัซ้อน ประกอบด้วยค าตัง้แต่สองค า เม่ือวิเคราะห์แล้ว
จะได้แผนภูมิต้นไม้ดงัรูป 4-12 หน่วย X ได้แก่ บริหาร และ นกั โดยมี XP คือ หนี+้สาธารณะ และ 
วิเคราะห์+หลกัทรัพย์ เป็นส่วนประกอบ ช่ือองค์กรในโครงสร้างนี  ้มีจ านวนทัง้หมด 73 ช่ือหรือร้อย
ละ 17.18 จาก 425 ช่ือ 

 

 
รูปท่ี 4-12 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือองค์กรค าไทยแบบ X+XP 
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         โครงสร้างแบบประกอบด้วย XP มากกว่า 1 หน่วย ได้แก่ ช่ือองค์กรท่ีมี
โครงสร้างภายในประกอบด้วยหน่วยวลีมากกว่า 1 หน่วยหรือเป็นหน่วยวลีท่ีแยกโครงสร้างได้
หลายชัน้ โดยเฉพาะช่ือยาวท่ีมีจ านวนค ามาก ช่ือองค์กรแบบนีจ้ะประกอบด้วยโครงสร้างในแบบท่ี 
1-3 เป็นพืน้ฐาน ประกอบกนัในหลายลกัษณะ  

           ลกัษณะของช่ือองค์กรท่ีมีความซับซ้อนมากขึน้ มกัประกอบด้วยค าเช่ือมท่ีเช่ือม
หลายวลีไว้ภายใน ดงัตวัอย่างรูปท่ี 4-13 เป็นช่ือองค์กรท่ีประกอบด้วยวลีในโครงสร้างแบบ X+X 
และ X+XP เช่ือมกนัด้วยค าเช่ือม ค าวา่ และ 

 
รูปท่ี 4-13 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือองค์กรค าไทยแบบมากกวา่ 1 XP (1) 

 
           ช่ือองค์กรท่ีมีการใช้ส่วนขยายมากก็จะยิ่งเพิ่มหน่วยวลีย่อยภายในโครงสร้างและ

เพิ่มความซบัซ้อนมากขึน้ ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 4-14 จะเห็นได้วา่ภายในช่ือองค์กรมีส่วนขยายความ ค า
ว่า การศกึษา ถึงสองส่วน จึงให้โครงสร้างความสมัพนัธ์แยกได้หลายชัน้เพราะช่ือมีความซบัซ้อน
ขึน้จากสว่นขยาย นอกจากนี ้ช่ือองค์กรมกัมีการใช้บพุบทวลีเข้ามาเสริมเนือ้ความ ได้แก่ แห่งชาต ิ
แหง่ประเทศไทย เป็นต้น เพิ่มความยาวให้เนือ้ความและวลีท่ีประกอบภายในโครงสร้างมากขึน้ ดงั
ตวัอยา่ง รูปท่ี 4-15 

 
รูปท่ี 4-14 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือองค์กรค าไทยแบบมากกวา่ 1 XP (2) 
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รูปท่ี 4-15 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือองค์กรค าไทยแบบมากกวา่ 1 XP (3) 

 
           ช่ือองค์กรอาจมีความยาวด้วยจ านวนวลีท่ีประกอบภายในหรือมีโครงสร้างท่ีแยก

ความสมัพนัธ์ได้หลายชัน้ แตย่งัคงประกอบด้วยโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกั จากข้อมลูทัง้หมด พบ
ช่ือองค์กรในโครงสร้างนี ้เป็นจ านวน 119 ช่ือ หรือร้อยละ 28 จาก 425 ช่ือ 
 

          ข. โครงสร้างช่ือองค์กรที่ประกอบด้วยค าทับศัพท์ 
         โครงสร้างแบบ X ได้แก่ ช่ือองค์กรแบบทบัศพัท์ท่ีเป็นค าเดียว เช่น บริษัท มอน

ซานโต้ จ ากดั บริษัท ทานิทารุ ส านกัขา่ว รอยเตอร์ เป็นต้น ช่ือองค์กรในโครงสร้างนีพ้บเป็นจ านวน 
15 ช่ือ หรือ คดิเป็น ร้อยละ 3.53 จากช่ือองค์กรทัง้สิน้ 425 ช่ือ 

         โครงสร้างแบบ X+X ได้แก่ ช่ือองค์กรท่ีมีโครงสร้างแบบ X+X ประกอบด้วยค า
ท่ีมาจากการทับศพัท์ภาษาต่างประเทศ 2 ค าและมีโครงสร้างความสัมพันธ์เพียงชัน้เดียว ช่ือ
องค์กรในโครงสร้างนีพ้บ 31 ช่ือ หรือ คิดเป็น ร้อยละ 7.29 จากช่ือองค์กรทัง้สิน้ 425 ช่ือ ดงั
ตวัอยา่ง 

 
รูปท่ี 4-16 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือองค์กรทบัศพัท์แบบ X+X 

 
 โครงสร้างแบบ X+XP ได้แก่ ช่ือองค์กรท่ีมีโครงสร้างแบบ X+XP ประกอบด้วย

ค าท่ีมาจากการทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ โดยมีหน่วยหลกัเป็นค า ขยายด้วยหน่วยวลี เม่ือ
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วิเคราะห์แล้วจะได้โครงสร้างดงัรูปท่ี 4-17 ช่ือองค์กรในโครงสร้างนีพ้บ 11 ช่ือ หรือ คิดเป็น ร้อยละ 
2.59 จากช่ือองค์กรทัง้หมด 425 ช่ือ  

 
รูปท่ี 4-17 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือองค์กรทบัศพัท์แบบ X+XP 

 
                   ค.   โครงสร้างช่ือองค์กรที่ประกอบด้วยค าไทยกับทับศัพท์ 

โครงสร้างแบบ X+X ได้แก่ ช่ือองค์กรท่ีประกอบด้วยค าไทยและค าทบัศพัท์
ตัง้แต่ 2 ค าขึน้ไปประกอบกัน ดงัตวัอย่าง พบทัง้สิน้ 10 ช่ือ หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.35 จากช่ือ
องค์กรทัง้หมด 425 ช่ือ 

 
รูปท่ี 4-18 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือองค์กรค าไทยกบัทบัศพัท์แบบ X+X 

 
โครงสร้างแบบ X+XP ได้แก่ ช่ือองค์กรท่ีประกอบด้วยหน่วยค า (X) กบัหน่วยวลี 

(XP) โดยประกอบด้วยค าไทยและค าทบัศพัท์ภายในโครงสร้าง โดยส่วนใหญ่แล้ว หน่วย X มกัเป็น
ค าทับศพัท์ เช่น โรงแรม สวนดุสิตเพลส, สวนดุสิต โพล, สมาคม ผู้ ค้าออนไลน์, มหาวิทยาลัย 
นอร์ท เชียงใหม่ เป็นต้น พบทัง้สิน้ 10 ช่ือ หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.35 จากช่ือองค์กรทัง้หมด 425 ช่ือ 
ดงัตวัอยา่ง 
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รูปท่ี 4-19 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือองค์กรค าไทยกบัทบัศพัท์แบบ X+XP 

 
โครงสร้างแบบประกอบด้วย XP มากกว่า 1 หน่วย ได้แก่ ช่ือองค์กรท่ีมี

โครงสร้างภายในประกอบด้วยวลีมากกว่า 1 หน่วยหรือเป็นหน่วยวลีท่ีแยกโครงสร้างได้หลายชัน้ 
โดยประกอบด้วยค าไทยและค าทบัศพัท์ภายในโครงสร้าง พบทัง้สิน้ 4 ช่ือ หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.94 
จากช่ือองค์กรทัง้หมด 425 ช่ือ ดงัตวัอยา่ง 

 

 
รูปท่ี 4-20 ตวัอยา่งโครงสร้างช่ือองค์กรค าไทยกบัทบัศพัท์แบบมากกว่า 1 XP 

 
 ช่ือองค์กร 3 กลุ่ม คือ แบบท่ีเป็นค าไทย แบบท่ีเป็นทบัศพัท์ และแบบท่ีเป็นค า

ไทยปนกบัค าทบัศพัท์ แม้ว่าจะมีโครงสร้างเหมือนกนัในลกัษณะการเรียงค า แตอ่าจแตกตา่งกนัท่ี
หน่วยหลกัซึ่งเป็นความหมายหลกัของช่ือ ช่ือองค์กรแบบค าไทยแท้มกัมีการเรียงค าแบบประโยค 
ความหมายหลกัจึงมกัเรียงจากหน่วยค าข้างหน้า เช่น ส านกังาน บริหารหนีส้าธารณะ มี บริหาร 
เป็นหนว่ยหลกั และ หนีส้าธารณะ เป็นสว่นเตมิเตม็ เป็นต้น แตท่ัง้นีก็้มีข้อยกเว้น เช่น ในช่ือองค์กร
ท่ีประกอบด้วยหน่วยค าไม่อิสระ เช่น การ คลงั หน่วยหลกัจะอยู่ทางขวา คือ ค าว่า คลงั ส่วนช่ือ
องค์กรแบบทบัศพัท์ ส่วนใหญ่จะมีหน่วยหลกัตามแบบภาษาองักฤษ คือ อยู่ท้ายสุดหรือทางขวา 
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เช่น ไทย ไดม่อน และ ไทย เบฟเวอเรจ มีหน่วยความหมายหลกัอยู่ท่ีค าว่า ไดม่อน และ เบฟเวอ
เรจ โดยมี ไทย เป็นส่วนขยาย แต่ในกรณีของช่ือองค์กรแบบค าไทยปนค าทับศพัท์ ต าแหน่งของ
หนว่ยหลกัอาจเป็นได้ทัง้แบบไทยและแบบองักฤษ เช่น สมาคม ผู้ ค้าออนไลน์ หน่วยความหลกัจะ
อยูท่ี่ ผู้ ค้า ในขณะท่ี บริษัท ไทยแอร์พอร์ตกราวน์เซอร์วิส หน่วยหลกัอยู่ข้างหลงัแบบภาษาองักฤษ 
เป็นต้น 

 ด้านโครงสร้างท่ีไมใ่ชรู่ปภาษา พบชอ่งวา่งเป็นสว่นประกอบภายในโครงสร้างของ
ช่ือองค์กร จากจ านวนช่ือองค์กรท่ีใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างทัง้หมด 425 ช่ือ พบช่ือท่ีมีช่องว่าง
เป็นสว่นประกอบ จ านวน 45 ช่ือ ชอ่งวา่งท่ีเป็นส่วนประกอบภายในช่ือองค์กรจะพบในช่ือองค์กรท่ี
เป็นค าเรียงซึ่งมกัเว้นช่องว่างระหว่างค าโดยเฉพาะช่ือองค์กรท่ีมาจากภาษาองักฤษ เช่น บริษัท 
ไทย แอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิส บริษัท โฮปเวลล์ ประเทศไทย จ ากดั และ กรรมาธิการ การศกึษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนีย้ังพบช่องว่างในช่ือองค์กรท่ีมีตัวเลขเป็น
สว่นประกอบ เชน่ โรงพยาบาล พญาไท 2, โรงเรียน ต ารวจภธูร 9 เป็นต้น 

 

 
รูปท่ี 4-21 แผนภมูิแสดงสดัส่วนช่ือองค์กรแบบค าไทย ทบัศพัท์และไทยกบัทบัศพัท์ 
 

           สดัส่วนของช่ือองค์กรทัง้ 3 กลุ่ม มีจ านวนท่ีค่อนข้างแตกต่างกัน ช่ือองค์กรส่วน
ใหญ่เป็นแบบค าไทย คิดเป็นร้อยละ 80.95 ของช่ือองค์กรทัง้หมด โครงสร้างท่ีพบมากท่ีสุด คือ
โครงสร้างช่ือองค์กรแบบค าไทยท่ีมี XP หรือหน่วยวลีมากกว่า 1 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28 จากช่ือ
องค์กรทัง้หมด อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบช่ือองค์กรจากสดัส่วนร้อยละดงัท่ีแสดงในแผนภูมิ
แล้ว จะเห็นได้ว่าจ านวนช่ือองค์กรในโครงสร้างแต่ละแบบในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันมากนัก 
โดยเฉพาะในช่ือองค์กรแบบค าไทย ท่ีช่ือองค์กรไม่ได้อยู่ในโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งเป็นจ านวน
มากอย่างชดัเจน ส่วนช่ือองค์กรแบบทบัศพัท์และแบบค าไทยปนค าทบัศพัท์ส่วนใหญ่มีโครงสร้าง
แบบ X+X และ X+XP ซึ่งเป็นรูปแบบของช่ือองค์กรแบบสัน้ ท าให้เห็นแนวโน้มว่า ช่ือองค์กร
สามารถปรากฏในแบบค าเดียว ค าประสมสัน้ๆ ไปจนถึงแบบท่ีเป็นวลียาวๆ ได้ 
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  4.3.4 ค าบ่งบอก 
ค าบ่งบอกเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับช่ือเฉพาะ เพราะค าบ่งบอกมกัเกิด

ร่วมกับช่ือเฉพาะ โดยส่วนใหญ่ค าบ่งบอกจะมีต าแหน่งอยู่หน้าช่ือเฉพาะ นอกจากเป็นค าท่ีช่วย
ระบตุ าแหน่งของช่ือเฉพาะแล้ว ค าบ่งบอกจะช่วยระบุความหมายหรือข้อมูลบางส่วนเก่ียวกบัช่ือ
เฉพาะท่ีตามมา เช่น ค าบง่บอก นาย ใช้น าหน้าช่ือบุคคลผู้ชาย ดงันัน้ เม่ือเห็นค าบ่งบอกค านี ้จะ
ท าให้ทราบวา่ ข้อมลูท่ีตามมาจะเป็นช่ือบคุคลท่ีอ้างถึงผู้ชาย เป็นต้น 

ค าบง่บอกท่ีพบจากการเก็บข้อมลู มีดงัตอ่ไปนี ้
ช่ือบคุคล พบค าบง่บอกทัง้หมด 68 ค า มีความถ่ีทัง้หมด 719 ครัง้ ตวัอย่างค าบง่บอกของ

ช่ือบคุคลแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 

     ตารางท่ี 4-1 ตวัอยา่งค าบง่บอกช่ือบคุคล 
ค าบง่บอกช่ือบคุคล 

ค าน าหน้าชื่อปกติ นาย นาง  นางสาว ด.ญ. ด.ช. เฮีย น้อง คณุ พระ 

ยศ บรรดาศักดิ์ หมอ่มเจ้า สมเด็จ คณุหญิง ทา่นผู้หญิง 
ต าแหน่งทางการศึกษา
และอาชีพ 

ดร. รศ. ศ.ดร. รศ.ดร. ศ.นพ นายแพทย์ นพ. พญ.คณุหญิง หมอ อาจารย์ พญ. 
คณุหมอ ภญ. พล.อ.  พ.ต.อ. พ.ต.ต.พ.ต.ท. จ.ส.อ. ส.ต.ต. ด.ต. พล.ร.อ. 
นาวาโท นาวาตรี นายทหาร เรือโท พนัจ่าเอก จ่าเอก พลเรือเอก นาวาตรี  จ่า
เอก นาวาเอก เรือโท พลเรือตรี นาวาตรี พ.อ. พล.ต.อ. พล.ต.ต. พล.ต.ท. 
พล.ต. พลเอก พลอากาศเอก พลทหาร ส.ท. ร.ต.ท.  ร.ต.ต.  ร.ต. ร.ต.หญิง   
ร.ต.อ. วา่ที่ร้อยตรี ทพ. ส.อ 

 
ช่ือสถานท่ี พบค าบง่บอกทัง้หมด 58 ค า มีความถ่ีทัง้หมด 474 ครัง้ ตวัอย่างค าบง่บอกช่ือ

สถานท่ีมีดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 4-2 ตวัอยา่งค าบง่บอกช่ือสถานท่ี 

 
ช่ือองค์กร พบค าบง่บอกทัง้หมด 60 ค า มีความถ่ีทัง้หมด 799 ครัง้ ตวัอย่างค าบง่บอกช่ือ

องค์กร มีดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 4-3 ตวัอยา่งค าบง่บอกช่ือองค์กร 
ค าบง่บอกช่ือองค์กร 

ค าบ่งบอกหน้า 

ราชการและการ
ปกครอง 

กระทรวง  ส านักงาน กรม องค์การ สภา องค์กร สถาบัน 
คณะกรรมการ กรรมาธิการ กอง ส านัก ศาล กลุ่มสถาบัน 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล เทศบาลต าบล สนันิบาต
เทศบาลจงัหวดั หนว่ยบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบล  

เอกชน กลุ่มธุรกิจ  เครือ บริษัท บรรษัท  สายการบิน  บลจ. บล. บมจ. 

หน่วยงานที่ มีห น้ าที่
เฉพาะ 

โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยกู้ภยั วดั ธนาคาร มหาวิทยาลยั 
สถานพยาบาล รพ.ศนูย์ โรงแรม   

กลุ่มการรวมตัวตาม
วัตถุประสงค์ 

 มลูนิธิ สหพนัธ์ สมาคม กองทนุ เครือขา่ย ชมรม  กลุม่ 

ค าบ่งบอกหลัง เอกชน กลุ่มธุรกิจ จ ากดั จ ากดั มหาชน 

 
หน่วยงานที่ มีห น้ าที่
เฉพาะ 

มหาวิทยาลยั วิทยาลยั 

 
 
 
 

ค าบง่บอกช่ือสถานท่ี 

พืน้ที่ทางภมิูศาสตร์ 

เมือง ทวีป ประเทศ นคร กรุง จังหวดั อ าเภอ.ต าบล บ้าน หมู่บ้าน เขต แขวง 
แขวงและเขต ชายแดน 

ภมิูประเทศตาม
ธรรมชาติ อา่ว แมน่ า้ น า้ ลุม่น า้ คลอง  

เส้นทาง ถนน ถนนสาย ซอย สีแ่ยก แยก  
สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตกึ สนามบิน โรงภาพยนตร์ ตลาด ตลาดการค้า หอพกั สถานีรถไฟ ท่า

อากาศยาน สะพานท่าเทียบเรือ สะพาน อ่างเก็บน า้ ห้อง บ่อตกปลา เขต
อตุสาหกรรม ป๊ัมน า้มนั นิคมอตุสาหกรรม สภ.อ. สภ. สน. สภ.ต. สถานี ภ.จว. 
ร้าน เรือนจ ากลาง เรือนจ าพิเศษ ร้านอาหาร 
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ความถ่ีของค าบง่บอกกบัความถ่ีของช่ือเฉพาะท่ีเกิดในข้อมลูทัง้หมดมีดงันี ้
 

     ตารางท่ี 4-4 แสดงความถ่ีของช่ือเฉพาะ: ความถ่ีของค าบง่บอก 
ประเภทของช่ือเฉพาะ ความถ่ีของช่ือเฉพาะ ความถ่ีของค าบง่บอก ร้อยละ 
บคุคล 762 719 94% 
สถานท่ี 774 474 61% 
องค์กร 1418 799 56% 

 
จากข้อมลู ช่ือบคุคลมีความถ่ีการปรากฏร่วมกบัค าบง่บอกมากท่ีสดุ และช่ือเฉพาะแตล่ะ

ประเภทปรากฏร่วมกับค าบ่งบอกในสัดส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าช่ือเฉพาะส่วน
ใหญ่มักปรากฎร่วมกับค าบ่งบอกมากกว่าปรากฏเด่ียวๆ ค าบ่งบอกมีต าแหน่งท่ีแน่นอนในการ
ปรากฏข้างหน้าหรือข้างหลงัช่ือเฉพาะ ดงันัน้ ค าบง่บอกจึงมีประโยชน์ในการระบตุ าแหน่งของช่ือ
เฉพาะและมีแนวโน้มท่ีจะเป็นจดุสงัเกตท่ีใช้ในการระบตุ าแหน่งของช่ือเฉพาะได้ดี ค าบง่บอกส่วน
ใหญ่จะอยูใ่นต าแหนง่หน้าช่ือเฉพาะ มีเพียงช่ือองค์กรเท่านัน้ท่ีพบค าบง่บอกในต าแหน่งหลงั ซึ่งมี
เพียงค าวา่ มหาวิทยาลยั วิทยาลยั จ ากดั จ ากดั มหาชน พบทัง้หมดในความถ่ี 51 ครัง้   

มีข้อสงัเกตเก่ียวกับค าบ่งบอก คือ ค าบ่งบอกส่วนใหญ่นอกจากท าหน้าท่ีเป็นค าบ่งบอก
แล้วยงัเป็นค านามทัว่ไปในภาษาด้วย เช่น ค าบง่บอก แม่น า้ โรงเรียน ธนาคาร อาจารย์ หมอ เป็น
ต้น ในบริบทท่ีตา่งกนัไป ค าบง่บอกเหลา่นีอ้าจไมป่รากฏร่วมกบัช่ือเฉพาะก็ได้ถ้าหากท าหน้าท่ีเป็น
ค าชนิดอ่ืน  
 
4.4 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษารูปแบบของช่ือเฉพาะ 3 ประเภท พบว่ารูปแบบของช่ือเฉพาะมี
ส่วนประกอบหลกั 2 ส่วน คือ ค าบ่งบอกและส่วนช่ือ โดยช่ือเฉพาะแต่ละประเภทมีรายละเอียด
แตกต่างกัน คือ ช่ือบคุคล ประกอบด้วย ค าบง่บอก ช่ือ และนามสกุล โดยส่วนท่ีปรากฏเสมอ คือ 
ช่ือ ส่วนค าบ่งบอกและนามสกุลเป็นส่วนประกอบท่ีตดัทิง้ได้ รูปแบบของช่ือบุคคลท่ีพบจึงมีทัง้
รูปแบบท่ีประกอบด้วยทัง้สามส่วน รูปแบบท่ีตดัค าบง่บอกหรือนามสกลุ หรือรูปแบบท่ีมีเพียงส่วน
ช่ือเท่านัน้ รูปแบบช่ือบคุคลท่ีพบมากท่ีสดุคือ [ค าบง่บอก] + [ช่ือ] + [นามสกลุ] ร้อยละ 62.99 
ของช่ือบคุคลทัง้หมด 

ช่ือสถานท่ีประกอบด้วย ค าบ่งบอก และช่ือสถานท่ี ดังนัน้ ช่ือสถานท่ีจึงไม่มีรูปแบบท่ี
แตกตา่งกนัมากนกั อาจพบช่ือสถานท่ีปรากฏกบัค าบง่บอกหรือไม่ก็ได้ และในส่วนของช่ือสถานท่ี 
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ส่วนใหญ่เป็นช่ือแบบปกติ แตก็่พบช่ือสถานท่ีแบบรูปย่อซึ่งเป็นส่วนน้อย รูปแบบของช่ือสถานท่ีท่ี
พบมากท่ีสดุคือ  [ค าบง่บอก] + [ช่ือสถานท่ี] คดิเป็น ร้อยละ 60.85 ของช่ือสถานท่ีทัง้หมด 
 ช่ือองค์กรประกอบด้วย ค าบง่บอกหน้า ช่ือองค์กร และค าบง่บอกหลงั โดยค าบง่บอกหน้า
จะปรากฏกับช่ือหรือไม่ก็ได้ ส่วนค าบง่บอกหลงัส่วนใหญ่จะต้องปรากฏคู่กบัค าบง่บอกหน้า และ
เป็นส่วนท่ีตดัทิง้ได้  ในส่วนของช่ือองค์กร พบทัง้ช่ือองค์กรแบบปกติ และช่ือองค์กรแบบรูปย่อ  
รูปแบบของช่ือองค์กรท่ีพบมากท่ีสดุ คือ [ค าบง่บอก] + [ช่ือองค์กร] คิดเป็น ร้อยละ 55.29 ของช่ือ
องค์กรทัง้หมด 

ผลการศกึษาโครงสร้างช่ือเฉพาะ 3 ประเภท พบว่า ช่ือบคุคล ช่ือสถานท่ี และช่ือองค์กร มี
โครงสร้างทัง้ท่ีเหมือนและตา่งกนัไป และมีข้อสงัเกตท่ีพบจากการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
 ช่ือบคุคลมีลกัษณะเฉพาะ เน่ืองจากส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลีสนัสกฤต เม่ือแบง่ค าแล้ว
มกัจะพบค าท่ีไม่รู้จัก (Unknown Word) มาก ท าให้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ภายในช่ือได้ยาก 
โครงสร้างของช่ือบคุคลจงึก าหนดตามรูปแบบท่ีพบ ได้แก่  

ช่ือบคุคลแบบท่ี 1 ประกอบด้วยสองสว่น คือ ช่ือ และ นามสกลุ 
ช่ือบคุคลแบบท่ี 2 ประกอบด้วยสว่นช่ืออยา่งเดียว 
โครงสร้างท่ีพบมากท่ีสุด คือ แบบท่ี 2 ซึ่งตรงกับความเป็นจริงท่ีว่า โดยปกติ ช่ือบุคคล

ทัว่ไปไมมี่สว่นประกอบหลากหลาย รูปแบบท่ีพบจงึคอ่นข้างตายตวั ดงันัน้ ช่ือบคุคลจึงตา่งจากช่ือ
สถานท่ีและช่ือองค์กร เพราะโครงสร้างของช่ือบคุคล หมายถึงสว่นประกอบสองส่วนเท่านัน้ คือ ช่ือ 
และ นามสกลุ ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีแนน่อน ในขณะท่ีโครงสร้างของช่ือสถานท่ีและองค์กร คือการ
เรียงค าในลกัษณะตา่งๆ ประกอบกนัเป็นช่ือเฉพาะ 

อย่างไรก็ตาม ช่ือบุคคลมีโครงสร้างนอกเหนือจากรูปภาษา คือ ช่องว่าง ซึ่งเป็น
องค์ประกอบท่ีอยู่ภายในช่ือบุคคลเสมอ เม่ือเขียนช่ือบุคคลในโครงสร้างแบบท่ี 2 ช่องว่างเป็น
องค์ประกอบท่ีพบในช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรเช่นกัน แต่ไม่ใช่องค์ประกอบท่ีพบแน่นอน เพราะ
ช่องว่างจะพบในช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรบางรูปแบบเท่านัน้ เช่น ช่ือท่ีมาจากภาษาองักฤษและ
เขียนเรียงค าแบบภาษาองักฤษ หรือช่ือท่ีมีตวัเลขเป็นส่วนประกอบ จากสถิติ พบช่องว่างในช่ือ
สถานท่ีเพียง 11 ช่ือ จาก 274 ช่ือ และพบช่องว่างในช่ือองค์กรเพียง 45 ช่ือจาก 425 ช่ือ ในขณะท่ี 
ร้อยละ100 ของช่ือบคุคลท่ีเขียนด้วยโครงสร้างแบบท่ี 2 พบช่องว่างเป็นส่วนประกอบระหว่างช่ือ
กบันามสกุลทัง้หมด เม่ือเปรียบเทียบช่ือเฉพาะทัง้สามประเภทแล้ว ช่องว่างจึงเป็นจดุเดน่ส าคญั
ของช่ือบคุคล 

ช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ช่ือแบบค าไทย แบบค าทบัศพัท์ และ
แบบค าไทยปนค าทับศัพท์ ทัง้ช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรมีช่ือแบบค าไทยมากท่ีชุด คือ ร้อยละ 
85.77 และ 80.95 ตามล าดบั สดัส่วนของช่ือแบบทบัศพัท์มีจ านวนไม่ต่างกันมากนัก คือ ช่ือ
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สถานท่ีแบบทบัศพัท์ ร้อยละ 12.77 ช่ือองค์กรแบบทบัศพัท์ ร้อยละ 13.41 และช่ือแบบค าไทยกบั
ทบัศพัท์มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ ช่ือสถานท่ี ร้อยละ 1.46 และช่ือองค์กร ร้อยละ 5.64 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรแบบค าไทย แบบทบัศพัท์และแบบค าไทย
กบัทบัศพัท์มีโครงสร้างหลกั 4 แบบในลกัษณะเดียวกนั ได้แก่ 

โครงสร้างแบบ X คือ  ช่ื อ เ ฉพาะแบบค า เ ดี ยว  และ ช่ื อ ท่ี ไม่ สามารถแยก
องค์ประกอบได้ 

โครงสร้างแบบ X+X  คือ ช่ือท่ีประกอบด้วยค าตัง้แต่สองค าขึน้ไป มีโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเพียงชัน้เดียว 

โครงสร้างแบบ X+XP  คือ ช่ือท่ีมีความสมัพนัธ์แบบค าหลกั 1 ค ากบัวลี 1 วลี 
โครงสร้างแบบประกอบด้วย XP มากกว่า 1 หน่วย   คือ ช่ือท่ีประกอบด้วยวล

มากกวา่ 1 วลีภายใน มีความสมัพนัธ์ภายในค ามากกวา่หนึง่ชัน้ 
หากแบง่ประเภทโครงสร้างของช่ือสถานท่ีและช่ือบคุคลทัง้ 4 แบบ จะแบง่ได้เป็น  
1. โครงสร้างแบบไม่ซบัซ้อน ได้แก่ ช่ือสถานท่ี และช่ือองค์กรแบบ X, X+X และ X+XP  

เป็นโครงสร้างท่ีมีจ านวนค าน้อยและความสมัพนัธ์ของค าภายในโครงสร้างไมซ่บัซ้อน  
2. โครงสร้างแบบซบัซ้อน ได้แก่ ช่ือสถานท่ีและองค์กรแบบท่ีประกอบด้วย XP หรือหน่วย

วลีมากกว่า 1 หน่วย เป็นโครงสร้างของช่ือยาว ท่ีมีจ านวนค ามาก ประกอบด้วยวลีภายในตัง้แต่  2 
หนว่ยขึน้ไปเช่ือมกนัหรือมีความสมัพนัธ์แบบซ้อนกนัหลายชัน้ 

โครงสร้างของช่ือสถานท่ีและองค์กร 3 กลุ่ม คือ แบบค าไทย แบบค าทบัศพัท์และแบบค า
ไทยปนค าทบัศพัท์ แม้ว่าจะมีโครงสร้างการเรียงค าคล้ายกนั แต่มีข้อสงัเกตถึงความแตกตา่งบาง
ประการ กลา่วคือ ช่ือเฉพาะแบบค าไทยจะพบวา่มีลกัษณะเหมือนค าประสม คือ ในโครงสร้างแบบ 
X+X เชน่ บ้าน ทุง่ขมิน้ ถนน ก าแพงเพชร เป็นต้น หรือลกัษณะเหมือนวลีท่ีแสดงความสมัพนัธ์ทาง
ไวยากรณ์ (อญัชลี สิงห์น้อย, 2548) เชน่ สถาบนั พฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ โดยหน่วยหลกัของช่ือ
เฉพาะเหล่านีม้ักจะเป็นหน่วยค าแรกหรือหน่วยค าทางซ้าย แต่ช่ือเฉพาะแบบค าไทยก็อาจพบ
หนว่ยหลกัในต าแหนง่อ่ืนได้ เชน่ในช่ือท่ีมีหนว่ยค าไมอิ่สระ เชน่ กระทรวง การคลงั, คณะกรรมการ 
ผู้ช านาญการ เป็นต้น ในลกัษณะเช่นนีจ้ะพบว่าความหมายหลกัจะอยู่ท่ีหน่วยค าหลงั ช่ือเฉพาะ
แบบค าไทยประกอบด้วยชนิดของค าตา่งๆ รวมถึงตวัเลข และช่ือเฉพาะด้วย เช่น ซอย ก่ิงแก้ว 52, 
บริษัท เชียงใหมป่ทมุวดี, ครูฉวี เพลส เป็นต้น 

ช่ือแบบค าทับศพัท์มักจะมีหน่วยค าหลักอยู่ท้ายสุด เช่น บริษัท โทเทิล แอ็กเซส คอมมู
นิเคชั่น, ซัน อพาร์ทเม้น เป็นต้น ช่ือเฉพาะแบบทับศพัท์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค านามและช่ือ
เฉพาะเหมือนค าประสมในภาษาองักฤษ (Laurie Bauer, 1983) เช่น เจแปน เครดิต เรตติง้, มดีู ้
อินเวสเตอร์ เซอร์วิส เป็นต้น ในสว่นของช่ือแบบค าไทยปนค าทบัศพัท์ พบว่าหน่วยหลกัของช่ือไม่มี
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ต าแหน่งแน่นอน เน่ืองจากเป็นการใช้ผสมกัน เช่น หมู่บ้าน หันตราวิลล่า, บริษัท อุตสาหกรรม
กระดาษคราฟท์ไทย เป็นต้น 

จ านวนของช่ือสถานท่ีและองค์กรท่ีพบในแตล่ะโครงสร้างมีความแตกตา่งกนั เปรียบเทียบ
ผลรวมของโครงสร้างแตล่ะแบบในช่ือองค์กรและสถานท่ี จะได้ผลดงัแผนภมูิตอ่ไปนี ้

 

   
รูปท่ี 4-22 แผนภมูิเปรียบเทียบสดัส่วน  รูปท่ี 4-23 แผนภมูิเปรียบเทียบสดัส่วนช่ือ 
               ช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรแบบค าไทย   สถานท่ีและช่ือองค์กรแบบค าทบัศพัท์ 

 
รูปท่ี 4-24 เปรียบเทียบสดัส่วนช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรแบบค าไทยปนค าทบัศพัท์ 

 
จากแผนภูมิ แสดงข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนของช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรในโครงสร้างแตล่ะ

แบบ ช่ือสถานท่ีและองค์กรเกินกว่าร้อยละ 80 เป็นแบบค าไทย ดงันัน้โครงสร้างส่วนใหญ่จึงจดัอยู่
ในโครงสร้างแบบค าไทย โดยเฉพาะช่ือสถานท่ีซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแบบ X+X ร้อยละ 
50.36 และ แบบ X ร้อยละ 41.61 ตามล าดบั ช่ือสถานท่ี ท่ีมีโครงสร้างแบบซบัซ้อนมีจ านวนไม่ถึง
ร้อยละ 1 จงึกลา่วได้วา่ช่ือสถานท่ีมีโครงสร้างแบบไมซ่บัซ้อนเกือบทัง้หมด  

ในขณะท่ีจ านวนของช่ือองค์กรในโครงสร้างแตล่ะแบบในแตล่ะกลุ่มมีสดัส่วนไล่เล่ียกนั ไม่
อยูใ่นโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่งอย่างชดัเจนเหมือนช่ือสถานท่ี แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งด้าน
ลกัษณะข้อมลูระหวา่งช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กร กล่าวคือ ช่ือสถานท่ีมีลกัษณะเป็นค าสัน้ๆ จ านวน
ค าน้อย เหมือนค าประสมและวลีสัน้ๆ ในภาษาส่วนใหญ่ประกอบด้วยสองค า ซึ่งผลการศึกษานี ้
สอดคล้องกบังานวิจยัของน้องนชุ มณีอินทร์ (2519) และและวชิราภรณ์ วรรณดี (2544) ในขณะท่ี
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ช่ือองค์กรจะมีลกัษณะเหมือนช่ือสถานท่ีเฉพาะช่ือองค์กรท่ีเป็นค าประสมหรือวลีสัน้ๆ ส่วนช่ือท่ีจดั
อยู่ในโครงสร้างซบัซ้อนหรือช่ือท่ีมีจ านวนค ามากและยาวมีแนวโน้มท่ีจะเป็นช่ือองค์กรมากกว่า 
นอกจากนี ้ความซบัซ้อนของช่ือองค์กรก็มากกว่าช่ือสถานท่ี เพราะช่ือองค์กรมีทัง้การใช้ค าเช่ือม
ภายในโครงสร้าง การเพิ่มบุพบทวลี และการใช้ส่วนขยายภายในซึ่งไม่พบในองค์ประกอบช่ือ
สถานท่ี กล่าวโดยสรุปคือ แม้ว่าทัง้ช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรจะมีโครงสร้างพืน้ฐานเหมือนกัน แต่
ข้อมลูเชิงสถิตชีิใ้ห้เห็นวา่ข้อมลูสว่นใหญ่ของช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรมีแนวโน้มเป็นลกัษณะใด ช่ือ
สถานท่ีมกัเป็นค า ค าประสม หรือวลีสัน้ๆ ส่วนช่ือองค์กรมีลักษณะท่ีเป็นได้ทัง้ค า ค าประสม วลี 
ประโยคตัง้แตส่ัน้ไปจนถึงยาว 

ความแตกต่างของช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรสงัเกตได้จากชนิดของค าท่ีใช้ หรือโครงสร้าง
ภายในบางประการท่ีปรากฏในช่ือเฉพาะบางประเภทเท่านัน้ ช่ือสถานท่ีเป็นค าหรือวลีท่ี ประกอบ
ขึน้จาก นาม กริยา คณุศพัท์ ตวัเลข เช่น อ. นาม่วง ต. ทพัเสด็จ ซอย รัศมี 9 เป็นต้น ช่ือสถานท่ี
จ านวนหนึง่มีการใช้ค าชดุเดียวกนั เช่น ชดุของช่ือท่ีใช้ค าน าหน้า ค าว่า “บาง” เช่น บางน า้ผึง้ บาง
ภาษี บางจกั บางกะปิ บางหญ้าแพรก ค าว่า “ลาด” เช่น ลาดพร้าว ลาดยาว ค าว่า “ท่า” เช่น ท่า
ระหดั ทา่ต าหนกั ทา่เรือ ทา่ตะกร้อ ทา่พระจนัทร์ เป็นต้น 

ช่ือองค์กรมีการใช้ชนิดของค าท่ีไม่พบในช่ือสถานท่ี ได้แก่ ค าเช่ือม “และ” เช่น สมาคม
อาสาสมคัรและช่วยการศึกษา ส านกัวิจยัและพฒันาการประมงทะเล ส านกัส่งเสริมและจดัการ
สินค้าเกษตร เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีโครงสร้างท่ีพบเฉพาะในช่ือองค์กร ได้แก่ การใช้ค าน าหน้า
เพ่ือแปลงเป็นค านาม (Nominalization) เช่น ค าว่า “การ” “ความ” “ผู้ ” เช่น บริษัทการท่าอากาศ
ยานไทย ส านักเศรษฐกิจการเกษตร  สภาความมัน่คงแห่งชาติ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
การใ ช้ โครงส ร้างบุพบทวลี  สัง เกตไ ด้จากค าบุพบท ท่ีพบมาก คือ  “แห่ง ”  เ พ่ือ ”  เช่น 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ  องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ส านกังานพระพทุธศาสนา
แหง่ชาต ิสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างและชนิดของค าท่ีเป็นจดุสงัเกตเหล่านี ้
เป็นคุณลักษณะท่ีอาจน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านระบบ ในการช่วยบอกใบ้การปรากฏหรือ
ประเภทของช่ือเฉพาะ ซึง่มีการใช้คณุลกัษณะเหล่านีฝึ้กฝนระบบมาก่อน(ชาญเลขาและอศันีย์ ก่อ
ตระกลู, 2004) และ (ยศวธัน์ แสนสิงห์และอคัรา, 2010) 
 จากสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้เก่ียวกบัการศกึษาโครงสร้างช่ือเฉพาะท่ีว่า ช่ือเฉพาะแตล่ะประเภท
มีรูปแบบและโครงสร้างท่ีแตกตา่งกนั สามารถสรุปได้ดงันี ้
 ด้านรูปแบบ ช่ือเฉพาะอาจปรากฏเดี่ยวๆ หรือปรากฏร่วมกบัค าบง่บอกก็ได้ ในรูปแบบ คือ 
ค าบ่งบอกหน้า+ช่ือเฉพาะ และจากสถิติของช่ือเฉพาะทัง้หมด: ค าบง่บอก ชีใ้ห้เห็นว่าช่ือเฉพาะ
ทกุประเภทเกิดร่วมกบัค าบง่บอกได้เหมือนกนัและช่ือเฉพาะมกัเกิดร่วมกบัค าบง่บอกมากกว่าเกิด
เดี่ยวๆ ถือได้วา่รูปแบบการปรากฏของช่ือเฉพาะทัง้ 3 ประเภทไมแ่ตกตา่งกนั  
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ด้านลกัษณะข้อมูล พบว่า ช่ือบุคคลเป็นหน่วยภาษาระดบัค าขึน้ไปเท่านัน้ ไม่พบการใช้
อกัษรย่ออ้างถึงบุคคล ในขณะท่ีช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรมีรูปแบบท่ีเหมือนกันคือ พบทัง้ช่ือแบบ
ปกติท่ีเป็นหน่วยภาษาระดับค าขึน้ไป และช่ือท่ีเป็นอักษรย่อด้วย ดงันัน้ข้อสมมติฐานเก่ียวกับ
รูปแบบของช่ือเฉพาะ สามารถสรุปได้วา่ รูปแบบการเกิดร่วมกบัค าบง่บอกเหมือนกนัทัง้ 3 ประเภท 
แต่ด้านรูปแบบของช่ือ ช่ือบุคคลเป็นหน่วยภาษาระดับค าขึน้ไปเท่านัน้ ส่วนช่ือสถานท่ีและช่ือ
องค์กรมีลกัษณะเหมือนกนั คือ พบได้ทัง้ข้อมลูระดบัค าขึน้ไปและอกัษรยอ่  
 ด้านโครงสร้าง พบวา่ผลท่ีได้จากการศกึษาผิดไปจากสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีเพียงช่ือบคุคลท่ี
มีโครงสร้างแตกตา่งจากช่ือสถานท่ีและองค์กร สว่นช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรมีโครงสร้างเหมือนกนั 
กลา่วคือ ช่ือเฉพาะทัง้ 3 ประเภทมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั คือ เกิดจากหน่วยค าเรียงกนั แต่ช่ือบคุคล
แตกตา่งจากช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กร เพราะช่ือบคุคลประกอบด้วยหน่วยค าเรียงกนัเป็นโครงสร้าง 
2 สว่น คือ ส่วนช่ือ และ ส่วนนามสกลุ ซึ่งแบง่ชดัเจนโดยมีช่องว่างคัน่ ในขณะท่ีช่ือสถานท่ีและช่ือ
องค์กรประกอบด้วยหน่วยค าต่างๆ เรียงตอ่กนัเป็นช่ือด้วยจ านวนค าและวลีท่ีหลากหลาย สัน้ยาว
ตา่งกนั ไมมี่โครงสร้างท่ีแนน่อนเหมือนกนัหมดทกุช่ือ 
 ช่ือสถานท่ีและองค์กรมีโครงสร้างหลัก 4 แบบ เหมือนกัน ทัง้นีเ้พราะลักษณะของช่ือ
สถานท่ีและช่ือองค์กรเหมือนกบัการสร้างค าหรือประโยคทัว่ไปในภาษา โครงสร้างท่ีวิเคราะห์ได้จึง
เป็นไปตามหลักไวยากรณ์และผลของโครงสร้างเหมือนกัน จากข้อสรุปดงักล่าว ชีใ้ห้เห็นว่า ทัง้
รูปแบบและโครงสร้างของช่ือเฉพาะทัง้ 3 ประเภท ช่ือบคุคลจะมีข้อแตกตา่งจากช่ือสถานท่ีและช่ือ
องค์กร และมีลกัษณะบางประการท่ีท าให้สามารถแยกช่ือบคุคลออกจากช่ือประเภทอ่ืนได้ ในขณะ
ท่ีช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรคล้ายกัน เพียงแต่มีแนวโน้มท่ีจะพบโครงสร้างท่ีซบัซ้อนในช่ือองค์กร
มากกวา่ช่ือสถานท่ี ดงันัน้ รูปแบบและโครงสร้างจงึไมใ่ชข้่อสรุปท่ีจะใช้ในการแยกแยะประเภทของ
ช่ือเฉพาะออกจากกนัได้อยา่งชดัเจน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
 

การศึกษาบริบทต่อเน่ืองของช่ือเฉพาะ 
 

การศกึษาบริบทตอ่เน่ืองของช่ือเฉพาะ เน้นการศกึษารูปแบบของช่ือเฉพาะท่ีเกิดตอ่เน่ือง
ในขา่วเดียวกนั เน่ืองจากช่ือเฉพาะท่ีมีการใช้ซ า้ อาจไม่ใช้รูปแบบเดิมตลอด แตจ่ะมีการเปล่ียนรูป
ไป การศึกษาในส่วนนี ้ผู้ วิจัยจะสังเกตรูปแบบของช่ือเฉพาะในบริบทเดียวกันท่ีปรากฏครัง้แรก 
และการเปล่ียนรูปในครัง้ต่อๆไป เพ่ือหาลักษณะการเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะท่ีปรากฏในบริบท
เดียวกนั 
 
5.1 แนวทางในการศึกษาข้อมูลและนิยามศัพท์ 
 ในหวัข้อนีจ้ะเป็นการอธิบายถึงแนวทางในการจดัการข้อมลู และอธิบายค าศพัท์ท่ีผู้วิจยัได้
ก าหนดขึน้เพ่ือใช้เรียกรูปแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู 

การศึกษาข้อมูลในบทนี ้จะเป็นการศึกษาข้อมูลช่ือเฉพาะเดียวกันเป็นชุด กล่าวคือ ใน
ขัน้ตอนการก ากบัข้อมลู ช่ือเฉพาะแตล่ะช่ือจะถกูก ากบัหมายเลขไว้ ช่ือเฉพาะท่ีอ้างถึงสิ่งเดียวกนั
จะมีหมายเลขเดียวกนัไม่ว่าจะปรากฏในข้อมูลก่ีครัง้ก็ตาม การวิเคราะห์รูปแบบของช่ือเฉพาะจะ
พิจารณาจากช่ือเฉพาะหมายเลขเดียวกนัทัง้หมดท่ีอยู่ในข่าวเดียวกนั และเน่ืองจากช่ือเฉพาะแต่
ละช่ือมีจ านวนการปรากฏไม่เท่ากัน การนับรูปแบบในท่ีนีจ้ะนับเป็นชุด ซึ่งหมายถึง ช่ือเฉพาะ
หมายเลขเดียวกนัทัง้หมด  

 
ตวัอยา่ง  

<persName Id="0103-p1"><title>นาย</title>อภิชาติ จีระวฒุิ</persName> เลขาธิการ
<orgName Id="0103-org1"><orgInd>ส านักงาน</orgInd>ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย</orgName> เปิดเผยว่า จากนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของ
รัฐบาล ในส่วนของ <orgName Id="0103-org1"><abb>กศน.</abb></orgName> ได้รับการ
สนับสนุนในนโยบายดังกล่าว โดยนักศึกษา <orgName Id="0103-org1"><abb>กศน.
</abb></orgName> ที่เรียนในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จะได้รับการสนบัสนนุค่าแบบเรียน ซึ่ง
ศูนย์<orgName Id="0103-org1"><abb>กศน.</abb></orgName> จะจัดหาไว้ให้บริการใน
ห้องสมุดประชาชนอย่างพอเพียง โดยไม่ต้องซือ้ เพราะที่ผ่านมานกัศึกษา <orgName Id="0103-
org1"><abb>กศน.</abb></orgName>ส่วนใหญ่ มักต้องซือ้หนังสือแบบเรียนเอง เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับเป็นเงินอดุหนนุรายหวัมีไมม่ากพอ   
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จากข่าวข้างต้น พบช่ือเฉพาะคือ ช่ือบคุคล 1 ช่ือ และช่ือองค์กร 5 ช่ือ ซึ่งเป็นช่ือท่ีอ้างถึง
สิ่งเดียวกนัเพราะก ากบัด้วยหมายเลขชดุเดียวกนั ช่ือเฉพาะท่ีพบในตวัอยา่งจะนบัเป็น 2 ชดุ ได้แก่ 

ชดุท่ี 1 <persName Id="0103-p1"><title>นาย</title>อภิชาต ิจีระวฒุิ</persName> 
ชดุท่ี 2 <orgName Id="0103-org1"><orgInd>ส านกังาน</orgInd>ส่งเสริมการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั</orgName> 
<orgName Id="0103-org1"><abb>กศน.</abb></orgName> 
<orgName Id="0103-org1"><abb>กศน.</abb></orgName> 
<orgName Id="0103-org1"><abb>กศน.</abb></orgName> 
<orgName Id="0103-org1"><abb>กศน.</abb></orgName> 
 

 ในบทนี ้มีค าศพัท์ท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้เพ่ือใช้ส าหรับเรียกรูปแบบบางประการของช่ือเฉพาะ 
ได้แก่ 

รูปแบบตัง้ต้น  คือ รูปแบบท่ีช่ือเฉพาะปรากฏครัง้แรกในแต่ละชุด เป็นรูปแบบหลักใน
การพิจารณาการเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะท่ีปรากฏในครัง้ต่อไปในชุด มี
รูปแบบตามท่ีพบในคลงัข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

 
รูปแบบตัง้ต้นของช่ือบคุคล 
(1) [ค าบง่บอก] + [ช่ือ] + [นามสกลุ]  
(2) [ค าบง่บอก] + [ช่ือ]  
(3) [ช่ือ] + [นามสกลุ]  
(4) [ช่ือ]  
 
รูปแบบตัง้ต้นของช่ือสถานท่ี 
(1) [ค าบง่บอก] + [ช่ือสถานท่ี] 
(2) [ช่ือสถานท่ี]  
 
รูปแบบตัง้ต้นช่ือองค์กร 
(1)   [ค าบง่บอก] + [ช่ือองค์กร] + [ค าบง่บอกหลงั]  
(2)  [ค าบง่บอก] + [ช่ือองค์กร]  
(3)   [ช่ือองค์กร] + [ค าบง่บอกหลงั]  
(4)     [ช่ือองค์กร]  
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จากตวัอย่างข้อมูลชุดท่ี 2 ส านักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย เป็นช่ือท่ีพบครัง้แรกในชดุ เป็นรูปแบบตัง้ต้นของช่ือองค์กรแบบท่ี 2  
 จากรูปแบบตัง้ต้น ผู้ วิจยัจะศึกษาการเปล่ียนรูปตอ่มาในช่ือเฉพาะชุดเดียวกัน ในบทท่ี 4 
ได้กล่าวถึงรูปแบบของช่ือเฉพาะท่ีพบในคลงัข้อมูลไปแล้วเบือ้งต้น ว่าช่ือเฉพาะท่ีพบนัน้ นอกจาก
จะเป็นช่ือเฉพาะในระดบัค าขึน้ไป ยงัพบช่ือเฉพาะในรูปแบบอกัษรย่อ หรือช่ือท่ีมีการละใจความ
บางส่วนไป ซึ่งรูปแบบเหล่านี ้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปล่ียนรูป เม่ือมีการใช้ซ า้ในบริบทเดียวกัน
นัน่เอง ลกัษณะการเปล่ียนรูปท่ีพบทัง้หมด สามารถจดัหมวดหมูไ่ด้ ดงัตอ่ไปนี ้
 
การเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะในบริบทต่อเน่ือง 

การลด  คือ การตดัหรือลดองค์ประกอบบางสว่นของช่ือเฉพาะออกไป
เม่ือเทียบกบัรูปแบบตัง้ต้น เชน่ ตดัค าบง่บอก หรือใจความ
บางสว่นของช่ือเฉพาะ การเปล่ียนรูปโดยการลดจะยงัคงเค้า
โครงเดมิของช่ือเฉพาะหรือรูปแบบบางสว่นไว้ 

การเพิ่ม  คือ การเพิ่มองค์ประกอบของช่ือเฉพาะจากรูปแบบตัง้ต้น โดย
จะยงัคงเค้าโครงเดมิของช่ือเฉพาะหรือรูปแบบบางสว่นไว้ 

การใช้รูปย่อ คือการท่ีช่ือเฉพาะในระดบัค าขึน้ไปเปล่ียนรูปมาเป็นอกัษรยอ่
หรือค าย่อ 

อ่ืนๆ  คือ การเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากท่ีกลา่วมา เป็นการ 
    เปล่ียนแปลงท่ีไมพ่บบอ่ยนกั  

 
5.2 ผลการศึกษา 
 ชดุข้อมลูช่ือเฉพาะมีทัง้หมด จ านวน 523 ชดุ ประกอบด้วย 
  ชดุข้อมลูช่ือบคุคล จ านวน 157 ชดุ 
  ชดุข้อมลูช่ือสถานท่ี จ านวน 117 ชดุ 
  ชดุข้อมลูช่ือองค์กร จ านวน 249 ชดุ 

 จากชดุข้อมลูทัง้หมด พบลกัษณะการเปล่ียนแปลงในบริบทตอ่เน่ือง 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

(1) ช่ือเฉพาะท่ีไมมี่การเปล่ียนแปลงในบริบทตอ่เน่ือง คือ ชดุของช่ือเฉพาะท่ีไมมี่การเปล่ียน
รูปเลยไมว่า่จะปรากฏในข้อมลูก่ีครัง้ก็ตาม จ านวน 179 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 34.22 จาก 
523 ชดุ ประกอบด้วย 
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ชดุข้อมลูช่ือบคุคล จ านวน 28 ชดุ 
ชดุข้อมลูช่ือสถานท่ี จ านวน 72 ชดุ 
ชดุข้อมลูช่ือองค์กร จ านวน 79 ชดุ 

(2) ช่ือเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงในบริบทตอ่เน่ืองแบบคงท่ี คือ ชดุของช่ือเฉพาะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจากรูปแบบตัง้ต้น และคงรูปท่ีเปล่ียนแปลงไว้ไมว่า่จะปรากฏในข้อมลูอีกก่ี
ครัง้ก็ตาม จ านวน 281 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 53.73 จาก 523 ชดุ ประกอบด้วย 

ชดุข้อมลูช่ือบคุคล จ านวน 120 ชดุ 
ชดุข้อมลูช่ือสถานท่ี จ านวน 21 ชดุ 
ชดุข้อมลูช่ือองค์กร จ านวน 140 

(3) ช่ือเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงในบริบทตอ่เน่ืองแบบไมค่งท่ี คือ ชดุของช่ือเฉพาะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจากรูปแบบตัง้ต้น และในการปรากฏครัง้ตอ่ไปอาจมีการเปล่ียนรูปไปอีก 
หรือมีการใช้รูปท่ีเปล่ียนแปลงหลายแบบสลบัไปมา จ านวน 63 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 12.05 
จาก 523 ชดุ ประกอบด้วย 

ชดุข้อมลูช่ือบคุคล จ านวน 9 ชดุ 
ชดุข้อมลูช่ือสถานท่ี จ านวน 24 ชดุ 
ชดุข้อมลูช่ือองค์กร จ านวน 30 ชดุ 

 ผลการศกึษาการเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะในบริบทตอ่เน่ือง จะแยกอธิบายการ
เปล่ียนแปลงแบบคงท่ี และการเปล่ียนแปลงแบบไมค่งท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 

5.2.1 การเปล่ียนแปลงในบริบทต่อเน่ืองแบบคงท่ี 
ช่ือบุคคล  
ข้อมลูช่ือบคุคลท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบคงท่ีมีจ านวน 120 ชดุ  
ชดุข้อมลูท่ีมีการเปล่ียนรูป แสดงรูปแบบตัง้ต้นและการเปล่ียนรูป ดงัตาราง 
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       ตารางท่ี 5-1 แสดงข้อมลูการเปล่ียนรูปของช่ือบคุคล 
 

รูปแบบตัง้ต้น 
รูปแบบในบริบทต่อเน่ือง 

ลด เพิ่ม รูปย่อ อ่ืนๆ 

1 [ค าบง่บอก] + [ช่ือ] + [นามสกลุ] 117    

2 [ค าบง่บอก] + [ช่ือ] 2    

3 [ช่ือ] + [นามสกลุ]  1   

4 [ช่ือ]     

 ร้อยละ 99.17 0.83   

 
จากตาราง การเปล่ียนแปลงท่ีพบสว่นใหญ่เป็นการเปล่ียนรูปแบบลดองค์ประกอบ คิด

เป็นร้อยละ 99.17 ซึง่การลดองค์ประกอบของช่ือบคุคล มกัจะเป็นการลดในส่วนของนามสกลุ 
ทัง้นีเ้น่ืองจาก การกล่าวถึงช่ือบคุคลซ า้ๆ ตามปกตมิกัจะไมก่ลา่วถึงทัง้ช่ือและนามสกลุไปตลอด 
และในด้านโครงสร้างของช่ือบคุคล ดงัท่ีกลา่วไว้ในบทท่ี 4 วา่ ช่ือบคุคลมีการแยกส่วนประกอบ
ของช่ือและนามสกลุชดัเจน การลดองค์ประกอบของช่ือบคุคลจงึมีแบบแผนแนน่อน คือ จะเป็น
การละสว่นนามสกลุ หรือ ค าบง่บอก ตวัอยา่งการเปล่ียนรูปของช่ือบคุคล มีดงัตอ่ไปนี ้
 

การลด ลกัษณะการลดในช่ือบคุคล ได้แก่ 
ละค าบง่บอก 

ตวัอยา่ง  นาย ดนยั จนัทะภาโส-> ดนยั 
ละบางสว่น เชน่ นามสกลุ  

   ตวัอยา่ง  นาย อรรถ อินทลกัษณ์-> นาย อรรถ 
การเพิ่ม ลกัษณะการเพิ่มในช่ือบคุคล ได้แก่ 

  เพิ่มนามสกลุ  
ตวัอยา่ง  ด.ญ. ชมณรรฐ -> ด.ญ. ชมณรรฐ อารีฟ 

 
ช่ือสถานที่ 
ข้อมลูช่ือสถานท่ีท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบตอ่เน่ืองคงท่ีมีจ านวน 21 ชดุ  
ชดุข้อมลูท่ีมีการเปล่ียนรูปแสดงรูปแบบตัง้ต้นและรูปการเปล่ียนแปลง ดงัตาราง 
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       ตารางท่ี 5-2 แสดงข้อมลูการเปล่ียนรูปของช่ือสถานท่ี 
 

รูปแบบตัง้ต้น 
รูปแบบในบริบทต่อเน่ือง 

ลด เพิ่ม  รูปย่อ อ่ืนๆ 

1 [ค าบง่บอก] + [ช่ือสถานท่ี] 14   1 

2 [ช่ือสถานท่ี]  5  1 

 ร้อยละ 66.67 23.81  9.52 

 
จากตาราง การเปล่ียนรูปสว่นใหญ่ของช่ือสถานท่ี เป็นการลดองค์ประกอบ คดิเป็นร้อยละ 

66.67 รองลงมาคือการเพิ่มองค์ประกอบ ร้อยละ 23.81 การเปล่ียนรูปส่วนใหญ่ของช่ือสถานท่ีมกั
เก่ียวข้องกบัการเพิ่มหรือลดค าบง่บอก    

การลดองค์ประกอบนอกจากจะมีจดุประสงค์ให้ช่ือเฉพาะสัน้ลงแล้ว การลดค าบง่บอกใน
ช่ือสถานท่ีอาจเก่ียวข้องกบัการปรากฏใช้ ซึง่แตล่ะครัง้ท่ีช่ือสถานท่ีปรากฏอาจจะมีการใช้แตกตา่ง
กนั  บางครัง้ช่ือสถานท่ีไมป่รากฏเดี่ยวๆ แตท่ าหน้าท่ีขยายค าอ่ืน ค าบง่บอกจะถกูตดัไป จาก
ตวัอยา่ง ช่ือสถานท่ี ไทย ท่ีปรากฎครัง้แรกขยายค าวา่ ผู้ประกอบการ และประเทศไทย ท่ีปรากฏใน
ครัง้ตอ่มาปรากฏเดี่ยวๆ อ้างเน้นถึงสถานท่ี  จงึมีการใช้ค าบง่บอก ประเทศ ท าให้ทราบวา่ช่ือท่ี
ปรากฏในครัง้หลงัเน้นถึงสถานท่ีท่ีเป็นประเทศไทย  ดงัตวัอยา่ง 

 
ขณะเดียวกนัขอให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการคลงัและการเงินเพื่อสง่เสริม

ผู้ประกอบการ<placeName Id="0133-place1">ไทย</placeName>ไปด าเนินธุรกิจในตา่งประเทศ
ของ<orgName Id="0133-org3"><orgInd>กระทรวง</orgInd>การคลงั</orgName> พิจารณา
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของสทิธิ ประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบคุคล กรณียกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้
จากการลงทนุท่ีสง่กลบัมายงั<placeName Id="0133-place1"><placeInd>ประเทศ</placeInd>
ไทย</placeName> และเร่งรัดให้มีการด าเนินการยกเว้นอากรขาเข้า 

 
นอกจากนี ้ยงัมีกรณีท่ีกลา่วถึงช่ือสถานท่ีประเภทเดียวกนัโดยรวมจะละค าบง่บอกไป

แสดงวา่ไมเ่น้นช่ือใดช่ือหนึง่ แตเ่ม่ือมีการกลา่วถึงอีกครัง้ร่วมกบัช่ือสถานท่ีอ่ืนๆจะปรากฏค าบง่
บอกเพ่ือแบง่แยกประเภท จากตวัอย่าง กาญจนบรีุท่ีพบครัง้แรกปรากฏร่วมกบัช่ือจงัหวดั
เหมือนกนั จงึถกูละค าบง่บอก แตเ่ม่ือปรากฏอีกครัง้กบัช่ือสถานท่ีอ่ืนท่ีไมใ่ชช่ื่อจงัหวดัจงึมีการเพิ่ม
ค าบง่บอกกลบัมาเพ่ือให้ทราบชดัเจนว่าแตล่ะช่ือเป็นช่ือสถานท่ีประเภทไหน ดงัตวัอย่าง 
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<persName Id="0174-p1"><title>นาย</title>โกศล</persName>กลา่ววา่  เมื่อเร็วๆนี ้
ตนได้น าคณะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคณุภาพน า้บริเวณพืน้ท่ีเฝ้าระวงัคณุภาพน า้ในสว่นของแมน่ า้แม่
กลอง  ซึง่ครอบคลมุพืน้ท่ี <placeName Id="0174-place1"><placeInd><abb>จ.
</abb></placeInd>สมทุรสงคราม</placeName> <placeName Id="0174-place2">ราชบรีุ
</placeName> <placeName Id="0174-place3">กาญจนบุรี</placeName> จากการรายงาน
ของเจ้าหน้าที<่orgName Id="0174-org2"><orgInd>ศนูย์</orgInd>วิจยัและพฒันาสิง่แวดล้อม
โรงงานภาคตะวนัตก</orgName> <orgName Id="0174-org3"><orgInd>กรม</orgInd>โรงงาน
อตุสาหกรรม</orgName> ที่เก็บตวัอยา่งน า้เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผา่นมา พบวา่คณุภาพน า้ใน
<placeName Id="0174-place4"><placeInd>แมน่ า้</placeInd>แมก่ลอง</placeName>ตลอด
สายอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างดี โดยในสว่นของน า้ทีเ่ก็บจาก<placeName Id="0174-
place5"><placeInd>สะพาน</placeInd>มิตรภาพ</placeName> <placeName Id="0174-
place6">วงัศาลา</placeName>-<placeName Id="0174-place7">ทา่ตะกร้อ</placeName> 
<placeName Id="0174-place8"><placeInd><abb>อ.</abb></placeInd>นามว่ง
</placeName> <placeName Id="0174-place3"><placeInd><abb>จ.</abb></placeInd> 

กาญจนบุรี</placeName> มีคา่ออกซเิจนที่ละลายในน า้ (DO) 7.9 มิลลกิรัมตอ่ลติรและมี
คา่ความสกปรกในรูป (BOD: biochemicaloxygen demand) ประมาณ 1.2 มิลลกิรัมตอ่ลติร   

 
การเปล่ียนรูปแบบเพิ่มค าบ่งบอกเป็นรูปท่ีพบไม่มาก ซึ่งอาจอธิบายได้จากข้อสังเกตใน

ตวัอยา่งข้างต้น โดยช่ือสถานท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงแบบเพิ่มค าบง่บอกหรือไม่ขึน้อยู่กบัว่าปรากฏ
ในต าแหน่งใดก่อน หากปรากฏในต าแหน่งท่ีไม่มีการเน้นก่อน แล้วจึงมีการเน้นเม่ือปรากฏใน
ภายหลงั ค าบง่บอกก็จะถกูเพิ่มเข้ามา 

นอกจากการเพิ่มหรือลดค าบ่งบอก ส่วนท่ีเป็นช่ือสถานท่ีมักไม่มีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้
เห็นได้จากจ านวนข้อมูลท่ีมีการละใจความบางส่วนของช่ือมีน้อยมากเพียง 2 ช่ือ คือ 
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ, กทม) และสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ซึ่งอาจอ้างอิงจากผลการศกึษาใน
บทท่ี 4 ได้ว่า ช่ือสถานท่ีมีลกัษณะเป็นค าสัน้ๆ อยู่แล้ว ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค าจ านวน 2-3 ค า
เท่านัน้ ดังนัน้ จึงไม่จ าเป็นต้องละบางส่วนของช่ือให้สัน้ลงไปอีกซึ่งอาจท าให้ไม่ได้ใจความ 
ตวัอยา่งการเปล่ียนรูปของช่ือสถานท่ี มีดงัตอ่ไปนี ้

 
การลด ลกัษณะการลดในช่ือสถานท่ี ได้แก่ 

ละค าบง่บอก 
ตวัอยา่ง  ประเทศไทย-> ไทย 

   ละบางสว่น  
    ตวัอยา่ง  สหรัฐอเมริกา -> สหรัฐฯ 
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การเพิ่ม  
ตวัอยา่ง  มาเลเซีย -> ประเทศ มาเลเซีย 

การใช้รูปย่อ ลกัษณะการใช้รูปยอ่ในช่ือสถานท่ี พบการใช้อกัษรยอ่ภาษาไทย
เทา่นัน้ 
   ตวัอยา่ง  กรุงเทพมหานคร-> กทม. 

 
อ่ืนๆ  เชน่ การเปล่ียนช่ือจากช่ือตัง้ต้น หรือการเปล่ียนแปลงข้ามแบบ 

ตวัอยา่ง  ซอย รามค าแหง 65-> ซอยมหาดไทย 
  กทม. -> กรุงเทพฯ 

 
ช่ือองค์กร  
ข้อมลูช่ือองค์กรท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบตอ่เน่ืองคงท่ีมีจ านวน 140 ชดุ  
ชดุข้อมลูท่ีมีการเปล่ียนรูป แสดงรูปแบบตัง้ต้นและรูปการเปล่ียนแปลง ดงัตาราง 
 

ตารางท่ี 5-3 แสดงข้อมลูการเปล่ียนรูปของช่ือองค์กร  
 

รูปแบบตัง้ต้น 
รูปแบบในบริบทต่อเน่ือง 

ลด เพิ่ม  รูปย่อ อ่ืนๆ 

1 [ค าบง่บอก] + [ช่ือองค์กร] + [ค าบง่บอกหลงั] 5  19  

2 [ค าบง่บอก] + [ช่ือองค์กร] 25  74  

3 [ช่ือองค์กร] + [ค าบง่บอกหลงั]     

4 [ช่ือองค์กร] 1 15 1  

 ร้อยละ 22.14 10.71 67.14  

 
จากตาราง การเปล่ียนรูปท่ีพบมากท่ีสุดคือ การใช้รูปย่อและการลดรูป คิดเป็นร้อยละ 

67.14 และ 22.14 ตามล าดบั จากการศกึษาโครงสร้างและลกัษณะของช่ือองค์กรในบทท่ี 4 จะ
พบวา่ช่ือองค์กรจ านวนหนึ่งมีขนาดยาว จึงอาจเป็นสาเหตขุองการลดรูปหรือใช้รูปย่อให้สัน้ลงเพ่ือ
ความสะดวกในการกลา่วซ า้หลายครัง้ ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงของช่ือองค์กร มีดงัตอ่ไปนี ้

การลด ลกัษณะการลดรูปในช่ือองค์กร มีดงันี ้
ละค าบง่บอก เป็นการตดัค าบง่บอกออกไปเหลือเพียงสว่นของช่ือเฉพาะ 

ตวัอยา่ง  ส านกัขา่วรอยเตอร์ -> รอยเตอร์ 
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ละบางสว่นโดยใช้เคร่ืองหมาย ฯ เป็นการละบางสว่นของช่ือเฉพาะหรือ
ทัง้หมดโดยใช้เคร่ืองหมายฯ แทนในสว่นท่ีละ 

ตวัอยา่ง  กระทรวง เกษตรและสหกรณ์->  
กระทรวง เกษตรฯ 
กรม พฒันาท่ีดิน-> กรมฯ 

การใช้รูปย่อ ลกัษณะการใช้รูปยอ่ของช่ือองค์กร มีดงันี ้
อกัษรยอ่ (Abbreviation) คือ การเปล่ียนรูปไปเป็นอกัษรยอ่ทัง้ภาษาไทย

และองักฤษ 
ตวัอยา่ง  ส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม->  

ส.ป.ก. 
สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว-> ทีทีเอเอ 

ค าย่อ (Acronym)  
ตวัอยา่ง  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว-> แอตต้า 
 

การเพิ่ม ลกัษณะการเปล่ียนรูปแบบเพิ่มองค์ประกอบของช่ือองค์กรท่ีพบ ได้แก่ 
 เพิ่มค าบง่บอก 
   ตวัอยา่ง  พานิชย์ -> กระทรวง พานิชย์ 
 เพิ่มสว่นท่ีละ 
   ตวัอยา่ง  บริษัท ล็อกซเล่ย์ -> บริษัท ล็อกซเลย์่ จีเทค 

เทคโนโลยี 
 
การลดและเพิ่มองค์ประกอบของช่ือองค์กรจะมีทัง้การลดค าบง่บอกและการลดค า

บางสว่นภายในช่ือเฉพาะ ซึง่ในการเปล่ียนรูปแบบคงท่ีจะพบการลดหรือเพิ่มค าบง่บอกเป็นสว่น
ใหญ่ 

ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการเพิ่มหรือลดองค์ประกอบในช่ือองค์กรจะคล้ายกบัช่ือสถานท่ี คือ 
โดยปกต ิช่ือองค์กรมกัจะแสดงค าบง่บอกของตวัเอง เพราะค าบง่บอกท าให้ทราบวา่เป็นองค์กร
ประเภทใด แตใ่นบางบริบทค าบง่บอกจะถกูตดัออกเม่ือช่ือองค์กรปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของค าอ่ืน
หรือขยายค าอ่ืน ปรากฏการณ์ท่ีพบการเพิ่มค าบง่บอกในภายหลงัจงึขึน้อยูก่บัวา่ช่ือองค์กรปรากฏ
ในบริบทใดก่อน หากปรากฏในต าแหนง่ท่ีขยายค าอ่ืนก่อนก็จะพบการเพิ่มค าบง่บอกในภายหลงั
เม่ือมีการปรากฏของช่ือองค์กรช่ือนัน้อีก ดงัตวัอยา่ง 
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ด้าน<persName Id="0154-p2"><title>นาย</title>กรณ์ จาติกวณิช</persName> รมว.
<orgName Id="0154-org10">คลัง</orgName> เปิดเผยวา่ ครม.ได้หารือถึง 6 มาตรการ 6 เดอืน 
ฝ่าวิกฤติเพื่อคน<placeName Id="0154-place1">ไทย</placeName> ซึง่ได้หารือกบันายกรัฐมนตรี
ในระดบัหนึง่ตามหลกัการแล้ว..... ส าหรับงบประมาณขาดดลุที่ตัง้ไว้ 100,000 ล้านบาท ก าลงั
พิจารณาวา่จะเพิม่เติมได้อีกหรือไม ่เนื่องจาก<orgName Id="0154-org10"><orgInd>กระทรวง
</orgInd>การคลัง</orgName>สามารถขยายการขาดดลุได้อีก 

 
นอกจากนีอ้าจเก่ียวข้องกบัการเน้นในบางบริบท เชน่ หากต าแหนง่ท่ีช่ือองค์กรปรากฏครัง้

แรกเป็นสว่นเกร่ินน าในเนือ้ข่าวหรือถกูกล่าวถึงโดยรวม อาจใช้รูปแบบท่ีมีการลดองค์ประกอบ
บางสว่น เชน่ ลดค าบง่บอก แตเ่ม่ือเข้าสูเ่นือ้ขา่วแล้วหรือต้องการเน้นในภายหลงัจะเพิ่ม
องค์ประกอบ เชน่ เพิ่มค าบง่บอกท่ีมีการละไปก่อนหน้า  ดงัตวัอยา่ง 

 
<orgName Id="0131-org2"><orgInd>ส านกังาน</orgInd>นโยบายและแผนพลงังาน

</orgName> ติดตามการปรับราคาน า้มนัของผู้ ค้าให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม.... โดยรัฐบาลไมม่ี
นโยบายไปบงัคบัผู้ ค้าน า้มนัได้ แตจ่ะให้ <orgName Id="0131-org3"><abb>ปตท.
</abb></orgName>และบางจาก น าร่องปรับลดราคาขายปลกีแทน  

<persName Id="0131-p3"><title>นาย</title>วิทยา หวงัจิตรารักษ์</persName> ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการใหญ่ <orgName Id="0131-org3"><orgInd>บริษัท</orgInd><abb>ปตท.

</abb><orgIndB>จ ากัด (มหาชน)</orgIndB></orgName> กลา่ววา่...... 

 
5.2.2 การเปล่ียนแปลงในบริบทต่อเน่ืองแบบไม่คงที่ 
รูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีได้แสดงในตารางและท่ีกล่าวมาทัง้หมดไปในหวัข้อท่ีแล้ว เป็น

การเปล่ียนรูปแบบคงท่ี อยา่งไรก็ตาม นอกจากการเปล่ียนรูปแบบคงท่ีแล้ว ยงัพบการเปล่ียนรูปท่ี
ไมแ่นน่อน โดยช่ือเฉพาะในกลุม่นีเ้ม่ือมีการเปล่ียนรูปจากรูปแบบตัง้ต้นแล้ว อาจจะเปล่ียนรูปอีก
เม่ือปรากฏในครัง้ตอ่ไป หรืออาจสลบัใช้หลายรูปในข้อมลูชดุเดียวกนั รูปแบบการเปล่ียนแปลงใน
ลกัษณะนีเ้รียกวา่ การเปล่ียนรูปแบบไมค่งท่ี  จ านวนของช่ือเฉพาะในกลุม่นี ้พบช่ือบคุคล 9 ชดุ 
ช่ือสถานท่ี 24 ชดุ และช่ือองค์กร 30 ชดุ 

ตวัอยา่งข้อมลู 

วนัท่ี 5 ม.ค.  
<persName Id="0091-p1"><title>นาย</title>วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง</persName> เลขาธิการ

<orgName Id="0091-org1"><orgInd>ส านกังาน</orgInd>นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม</orgName> (<orgName Id="0091-org1"><abb>สผ.</abb></orgName>) 
<orgName Id="0091-org2"><orgInd>กระทรวง</orgInd>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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</orgName> เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา <orgName Id="0091-org1"><abb>สผ.
</abb></orgName>ได้รับการติดตอ่ จากผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยัรายหนึ่งว่า ถกู
หลอกลวงจากกลุ่มคนที่แอบอ้างว่า รู้จักสนิทสนมกับผู้ บริหารใน<orgName Id="0091-
org2"><orgInd>กระทรวง</orgInd>ทรัพยากรฯ</orgName> และคนใน<orgName Id="0091-
org1"><abb>สผ.</abb></orgName>วา่ สามารถท าให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(อีไอเอ) ของโครงการผ่านความเห็นชอบได้ แต่จะต้องจ่ ายเงินใต้โต๊ะให้ผู้ เ ก่ียวข้องก่อน โดย
ผู้ประกอบการรายนีไ้ด้หลงเช่ือและยอมจ่ายเงินให้กบัแก๊งนีไ้ปแล้ว เป็นเงินสงูถึง 7 หลกั แตป่รากฏวา่อี
ไอเอของโครงการที่อยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาของ<orgName Id="0091-org3"><orgInd>
คณะกรรมการ</orgInd>ผู้ช านาญการ</orgName> (<orgName Id="0091-org3"><abb>คชก.
</abb></orgName>) มากวา่ 1 ปี ก็ยงัไมไ่ด้รับความเห็นชอบ จึงติดต่อมาที่ <orgName Id="0091-
org1"><abb>สผ.</abb></orgName> เพื่อหารือ ท าให้ทราบว่าถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกเงินไปแล้ว 
ขณะนีเ้จ้าของโครงการก็ได้เข้าแจ้งความแล้ว เบือ้งต้นจากการติดตามของเจ้าหน้าที่ต ารวจสบืทราบวา่
ผู้ที่แอบอ้างไม่เก่ียวข้องกับคนใน <orgName Id="0091-org2"><abb>ทส.</abb></orgName> 
และคนของ <orgName Id="0091-org1"><abb>สผ.</abb></orgName> แนน่อน   

 
จากข้อมลูตวัอยา่ง พบชดุของช่ือองค์กร ท่ีประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรฯ และ ทส. ช่ือองค์กรในชดุนีป้รากฏทัง้หมด 3 ครัง้ และมี
รูปแบบตา่งกนัทกุครัง้ ลกัษณะเชน่นีจ้งึจดัเป็นการเปล่ียนรูปแบบไมค่งท่ี 

ในกลุม่ของการเปล่ียนรูปแบบไมค่งท่ี การเปล่ียนรูปท่ีพบมีรูปแบบเชน่เดียวกบักลุม่ของ
การเปล่ียนรูปแบบคงท่ี ได้แก่ การลด การเพิ่ม และการใช้รูปยอ่ ซึง่ในกลุม่ของการเปล่ียนรูปแบบ
คงท่ีเม่ือเปล่ียนแล้วจะใช้รูปเดมิไปตลอด แตใ่นกลุม่ของการเปล่ียนรูปไมค่งท่ี อาจเกิดจากความ
แตกตา่งของบริบทท่ีช่ือเฉพาะปรากฏอยู ่ท่ีเป็นสาเหตใุห้รูปมีการเปล่ียนแปลงไปมา ผู้วิจยัได้
ศกึษาบริบทท่ีช่ือเฉพาะปรากฏอยู ่และได้พบข้อสงัเกตบางประการของการเปล่ียนรูปแบบไมค่งท่ี 
ดงัตอ่ไปนี ้

การกลา่วซ า้เม่ือขึน้ยอ่หน้าใหม ่ท าให้ช่ือเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนรูปไปแล้ว กลบัมาใช้รูปตัง้
ต้นอีกเพ่ือเร่ิมประเดน็ใหม ่หรือต้องการย า้ช่ือเฉพาะอีกครัง้ให้ชดัเจน ดงัตวัอยา่ง จะพบช่ือ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรูปแบบตัง้ต้น ในการปรากฏครัง้ตอ่มาได้เปล่ียนรูปด้วยการลดเป็น กรมฯ 
แตเ่ม่ือกล่าวซ า้อีกครัง้ในย่อหน้าใหมก็่กลบัมาใช้รูปตัง้ต้นอีกครัง้ ตอ่จากนัน้จงึกลบัไปใช้รูปแบบ
ลดอีก  

<persName Id="006-p1"><title><abb>น.ส.</abb></title>สพุตัรา ธนเสนีวฒัน์
</persName> อธิบดี<orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ส่งเสริมสหกรณ์ 

</orgName> เปิดเผยวา่  ตามที<่orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ฯ
</orgName> ได้จดัท าโครงการสง่เสริมตลาดสนิค้าให้กบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร โดยการน า
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ผลผลติของสหกรณ์ไปจดัแสดงในลกัษณะ Road Show และร่วมเจรจาการค้ากบับริษัทน าเข้าของ
ประเทศตา่ง ๆ เพื่อเป็นการทดสอบตลาด และประชาสมัพนัธ์สนิค้าของสหกรณ์ให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
แพร่หลาย พบวา่ สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร สามารถจ าหนา่ยสนิค้าไปยงัตลาดตา่งประเทศ 

อธิบดี<orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ส่งเสริมสหกรณ์
</orgName> กลา่วเพิ่มเติมวา่ อยา่งไรก็ตามสหกรณ์สว่นใหญ่ยงัมีปัญหาในด้านประชาสมัพนัธ์
สนิค้า รวมถงึเร่ืองของการขนสง่ การบรรจภุณัฑ์หีบหอ่ และการค านวณต้นทนุราคาขาย ท าให้ไม่
สามารถสง่สนิค้าไปจ าหนา่ยได้ด้วยตนเอง จงึต้องผา่นตวัแทนจ าหนา่ยที่มีประสบการณ์เร่ืองการ
สง่ออกสนิค้า  ซึง่<orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ฯ</orgName> เห็นวา่ 
จะต้องเร่งพฒันาความรู้ในเร่ืองการขนสง่................................................ 

 
นอกจากนี ้เป้าหมายท่ีต้องการเน้น อาจเป็นสาเหตหุนึง่ของการเปล่ียนรูปไมค่งท่ี กล่าวคือ 

ช่ือเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนรูปมาแล้ว แตเ่ม่ืออยูใ่นบริบทส าคญั โดยท่ีช่ือเฉพาะนัน้เป็นศนูย์กลางใน
ประเดน็ส าคญั หรือเป็นสว่นประกอบในใจความส าคญั จะถกูเน้นด้วยการกลบัมาใช้รูปตัง้ต้นอีก 
ดงัตวัอยา่ง จะพบวา่ ช่ือเฉพาะ นาย ไชยา สะสมทรัพย์ เปล่ียนแปลงโดยการลดรูปเม่ือปรากฏ
ในครัง้ตอ่ๆมา และในย่อหน้าสดุท้ายได้กลบัมาใช้รูปตัง้ต้นอีก ทัง้นีน้า่จะเป็นเพราะเนือ้ความ
ต้องการเน้นถึงผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่ประธาน ช่ือเฉพาะ นาย ไชยา สะสมทรัพย์ จงึเป็นเป้าหมายใน
การเน้น และถกูเน้นด้วยการใช้รูปตัง้ต้น เน่ืองจากเป็นรูปท่ีมีสว่นประกอบครบสมบรูณ์ ดงัตวัอย่าง 
 

<persName Id="0120-p1"><title>นาย</title>ไชยา สะสมทรัพย์</persName> 
รัฐมนตรีวา่การ<orgName Id="0120-org1"><orgInd>กระทรวง</orgInd>พาณิชย์</orgName> 
เปิดเผยวา่ ในการประชมุ<orgName Id="0120-org2"><orgInd>คณะกรรมการ</orgInd>นโยบาย
ข้าวแหง่ชาติ</orgName>(<orgName Id="0120-org2"><abb>กขช.</abb></orgName>) ที่คาด
วา่จะเป็นสปัดาห์หน้า จะเสนอแนวคิดระบายข้าวสารตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืกนาปี 2551/52  

<persName Id="0120-p1"><title>นาย</title>ไชยา</persName>กลา่วถึงความ
คืบหน้าการเปิดประมลูข้าวจ านวน 3.1 ล้านตนั วา่ แบง่เป็นข้าวเกา่ปี 2547-2549 จ านวน 2.1 ล้านตนั 
อยูร่ะหวา่งการตอ่รองเพิ่มราคากบัผู้ เสนอราคา สว่นข้าวนาปรัง ฤดกูารผลติ 2550/51 จ านวน 1 ล้าน
ตนันัน้จ าเป็นต้องยกเลกิการประมลู เนื่องจากราคาทีเ่สนอมาต ่ามาก......................... 

<persName Id="0120-p1"><title>นาย</title>ไชยา</persName>กลา่วถึงข้อซกัถาม
ที่วา่การเร่งระบายข้าวในสต๊อคจะกระทบตอ่ราคาข้าวในประเทศและการสง่ออกต ่าลงนัน้ ก็คงต้อง
ดแูลเร่ืองการสง่ออกไมใ่ห้มากนกั อาจจะขอความร่วมมือกบัผู้สง่ออก.......................................... 
<persName Id="0120-p3"><title>นาย</title>ยรรยง พวงราช</persName> อธิบดี<orgName 
Id="0120-org5"><orgInd>กรม</orgInd>การค้าภายใน</orgName> กลา่ววา่ ท่ีประชมุ
คณะอนกุรรมการรับจ าน าข้าวนาปี ฤดกูาล 2551/52 ม<ีpersName Id="0120-p1"><title>นาย
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</title>ไชยา สะสมทรัพย์</persName> เป็นประธาน ได้พิจารณาการเพิ่มราคารับจ าน า หลงักลุม่
เกษตรกรร้องเรียน....... 

 
ช่ือเฉพาะ ไทย ท่ีปรากฏในสองครัง้แรกอยูใ่นรูปลดค าบง่บอกเพราะเป็นการกลา่วถึงรวม

กบัช่ือประเทศอ่ืนๆ แตเ่ม่ือปรากฏอีกครัง้โดยเป็นการกลา่วถึงโดยเฉพาะแยกออกมาจากประเทศ
อ่ืนๆ จงึเพิ่มค าบง่บอก ประเทศ เพ่ือเน้นเป้าหมายไปท่ีประเทศไทย 

 
โครงการดงักลา่วเป็นการประเมนิผลนกัเรียนระดบัชัน้ ม.2 วิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ในระหวา่งปี 2547-2551 โดยมีประเทศเข้าร่วมการประเมิน 59 ประเทศ และ 8 รัฐ จากผลการวิจยั
พบวา่ วชิาคณิตศาสตร์ กลุม่ประเทศที่ได้คะแนนสงูสดุ 5 ประเทศ ได้แก่ <placeName Id="0137-
place1">จีน</placeName>- <placeName Id="0137-place2">ไทเป</placeName> 
…..<placeName Id="0137-place6">ญ่ีปุ่ น</placeName> สว่น<placeName Id="0137-
place7">ไทย</placeName>อยูใ่นอนัดบัท่ี 29 ได้ 441 คะแนน โดยคะแนนเฉลีย่ต า่กวา่คา่เฉลีย่
นานาชาติ ส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ประเทศที่ได้คะแนนสงูสดุ 5 ประเทศ ได้แก่ <placeName 
Id="0137-place4">สงิคโปร์</placeName> <placeName Id="0137-place1">จีน</placeName> 
และ<placeName Id="0137-place8">องักฤษ</placeName> สว่น<placeName Id="0137-
place7">ไทย</placeName>อยูใ่นอนัดบัท่ี 21 ได้ 471 คะแนน โดยคะแนนต า่กวา่คา่เฉลีย่  

<persName Id="0137-p1"><title><abb>ดร.</abb></title>ปรีชาญ</persName>
กลา่วอีกวา่ ส าหรับ<placeName Id="0137-place7"><placeInd>ประเทศ</placeInd>ไทย
</placeName> เมื่อแยกตามสงักดัพบวา่…. 

 
ผู้วิจยัพบวา่การใช้รูปแบบลดรูปและอกัษรยอ่ก็มกัมีการเปล่ียนไปมาเชน่กนั เชน่ รูปแบบ

ตัง้ต้นสมาคม ไทยบริการท่องเทียว มีการเปล่ียนรูปไปในสองลกัษณะ คือ เปล่ียนแบบลดรูป 
คือ สมาคมฯ และรูปย่อ คือ ทีทีเอเอ และมีการใช้รูปท่ีเปล่ียนนีส้ลบักนัทัง้สองแบบ  

การเปล่ียนรูปแบบไม่คงท่ีของช่ือบคุคล สถานท่ีและองค์กร มีรูปการเปล่ียนแปลงอยูใ่น
ลกัษณะการลดองค์ประกอบ การเพิ่มองค์ประกอบ และการใช้รูปย่อ เพียงแตมี่การเปล่ียนรูปไปมา
ตา่งจากแบบคงท่ี ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการเปล่ียนรูปแบบไม่คงท่ีท่ีกลา่วมาอาจไมส่ามารถใช้อธิบาย
ข้อมลูทัง้หมดได้ สว่นหนึง่เพราะข้อมลูท่ีใช้มาจากขา่ว ซึง่เป็นรูปแบบการเขียนท่ีไมเ่ป็นทางการนกั 
จงึขึน้อยูก่บัวิธีการของผู้ เขียน ท่ีจะเลือกใช้รูปใดก็ได้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั หรือจะเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ
ใดเพ่ือความชดัเจนในการส่ือความหมาย 
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5.3 สรุปผลการศึกษา 
จากการศกึษาช่ือเฉพาะในบริบทตอ่เน่ืองสามารถสรุปผลการศกึษาได้ 2 สว่นคือ ลกัษณะ

การเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะในบริบทตอ่เน่ือง และ การเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะในบริบทตอ่เน่ือง 
ในประเดน็แรก คือ ลกัษณะการเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะในบริบทตอ่เน่ือง พบวา่ลกัษณะ

การเปล่ียนของช่ือเฉพาะแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ คือ 
(1) ช่ือเฉพาะท่ีไมมี่การเปล่ียนรูปในบริบทตอ่เน่ือง 
(2) ช่ือเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนรูปในบริบทตอ่เน่ืองแบบคงท่ี  
(3) ช่ือเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนรูปในบริบทตอ่เน่ืองแบบไมค่งท่ี  

จ านวนผลสรุป แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

       ตารางท่ี 5-4 แสดงข้อมลูการเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะ 
กลุม่ ลกัษณะการเปล่ียนรูป บคุคล สถานท่ี องค์กร รวม ร้อยละ 

1 ไมเ่ปล่ียนรูป 28 72 79 179 34.22 
2 เปล่ียนรูปคงท่ี 120 21 140 281 53.73 
3 เปล่ียนรูปไมค่งท่ี 9 24 30 63 12.05 

รวม 523  
 

จากตาราง อธิบายลกัษณะการเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะในบริบทตอ่เน่ืองเป็นจ านวน
ตอ่ไปนี ้

1. ไม่มีการเปล่ียนรูป มีจ านวนทัง้หมด 179 ชดุ แบง่เป็นได้แก่ ช่ือบคุคล จ านวน 28 ชดุ  
ช่ือสถานท่ี จ านวน 72 ชดุ และช่ือองค์กร จ านวน 79 ชดุ  

2. มีการเปล่ียนรูปแบบคงท่ี มีจ านวนทัง้หมด 281 ชดุ แบง่เป็น ช่ือบคุคล 120 ชดุ ช่ือ
สถานท่ี 21 ชดุ และช่ือองค์กร 140 ชดุ 

3. มีการเปล่ียนรูปไมค่งท่ี มีจ านวนทัง้หมด 63 ชดุ แบง่เป็น ช่ือบคุคล 9 ชดุ ช่ือสถานท่ี 
24 ชดุ และช่ือองค์กร 30 ชดุ 

เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะการเปล่ียนงรูปของช่ือเฉพาะทัง้ 3 กลุม่แล้ว พบว่า ช่ือเฉพาะ
มกัจะมีการเปล่ียนรูปไปจากรูปแบบตัง้ต้น และลกัษณะการเปล่ียนรูปสว่นใหญ่เป็นการเปล่ียนรูป
คงท่ี  

ผลการศกึษาในประเดน็ตอ่มา คือ การเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะ โดยในหวัข้อนี ้ผู้วิจยัใช้ผล
การศกึษาการเปล่ียนรูปจากช่ือเฉพาะในกลุม่ท่ี 2 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีลกัษณะการการเปล่ียนรูปของช่ือ
เฉพาะคงท่ี เน่ืองจากมีจ านวนมากท่ีสดุ และการเปล่ียนรูปในกลุม่นีเ้ป็นการเปล่ียนรูปท่ีมีรูปแบบ
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ชดัเจน ซึง่จะท าให้เห็นแนวโน้มของการเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะโดยรวม จ านวนผลสรุป แสดงดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

 

 
รูปท่ี 5-1 แผนภมูิแสดงสดัสว่นการเปล่ียนรูปของช่ือเฉพาะ 

 
จากแผนภมูิ ชีใ้ห้เห็นวา่โดยสว่นใหญ่ ช่ือเฉพาะมีการเปล่ียนรูปด้วยการลดองค์ประกอบ

มากท่ีสดุ รองลงมาคือการใช้รูปยอ่ซึง่พบในช่ือองค์กรเทา่นัน้ แสดงให้เห็นวา่การเปล่ียนรูปของช่ือ
เฉพาะสว่นใหญ่เป็นการท าให้มีรูปสัน้ลง โดยเฉพาะช่ือบคุคลและช่ือองค์กร ซึง่การลดรูปของช่ือ
บคุคลถือเป็นปกตขิองภาษาไทยในการกลา่วถึงช่ือบคุคลซ า้ๆ เพราะมกัจะไมก่ลา่วถึงช่ือบคุคล
เตม็รูปแบบทัง้ช่ือและนามสกลุตลอดเวลา สว่นช่ือองค์กรส่วนหนึง่เป็นช่ือท่ีประกอบด้วยจ านวนค า
มากและมีขนาดยาว การลดรูปหรือใช้รูปย่อท าให้ช่ือองค์กรสัน้ลงและสะดวกในการกลา่วซ า้  

ในจ านวนช่ือเฉพาะทัง้ 3 ประเภท พบว่า ด้านการเปล่ียนรูป ช่ือสถานท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสดุ 
เพียง 21 ชดุ เหตท่ีุไมค่อ่ยพบช่ือสถานท่ีเปล่ียนรูป อาจสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์โครงสร้างใน
บทท่ีแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่ือสถานท่ีมกัเป็นช่ือสัน้ๆ ดงันัน้ จึงไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมีการเปล่ียนรูป
หรือลดรูปลงไปอีก การเปล่ียนรูปของช่ือสถานท่ีส่วนใหญ่เป็นการลดหรือเพิ่มองค์ประกอบในส่วน
ค าบง่บอก เห็นได้จากการศกึษาท่ีพบวา่ ในช่ือสถานท่ี มีการลดเนือ้ความและการใช้อกัษรย่อในช่ือ
เฉพาะเพียง 2 ช่ือ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม. กรุงเทพฯ) และ สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) เทา่นัน้ 

ข้อสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ว่าช่ือเฉพาะท่ีปรากฏในบริบทตอ่เน่ืองจะใช้วิธีการตดัค าบง่บอกหน้า
ช่ือ และในกรณีท่ีช่ือเฉพาะประกอบด้วยค าหลายค า จะปรากฏเพียงค าแรกของช่ือ เม่ืออ้างอิงจาก
ข้อสรุปท่ีพบว่า การเปล่ียนรูปท่ีพบมากท่ีสดุ คือ การลดองค์ประกอบ ก็ถือว่าสมมติฐานนีถ้กูต้อง
สว่นหนึง่ เพราะการตดัค าบง่บอกเป็นลกัษณะหนึง่ของการเปล่ียนรูปด้วยการลดองค์ประกอบ การ
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ละใจความบางส่วนในช่ือเฉพาะ หรือการใช้เคร่ืองหมายฯ  แทนส่วนท่ีถกูละไปในช่ือเฉพาะก็เป็น
ลกัษณะหนึง่ของการลดรูปด้วยเชน่กนั 

 อย่างไรก็ตาม ช่ือเฉพาะยงัมีการเปล่ียนรูปแบบอ่ืนอีก เช่น ในช่ือองค์กรจะพบการใช้รูป
ยอ่มากกวา่การลดองค์ประกอบ ช่ือสถานท่ีมกัไมใ่ช้การลดจ านวนค าเพราะเป็นช่ือท่ีสัน้อยู่แล้ว แต่
จะเป็นการลดในส่วนของค าบ่งบอกมากกว่า ในขณะท่ีช่ือบุคคล ใช้การลด ด้วยการละส่วน
นามสกลุมากกว่าละค าบง่บอก นอกจากนีย้งัพบการเปล่ียนรูปแบบเพิ่มองค์ประกอบจ านวนหนึ่ง
อีกด้วย ดงันัน้สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้จงึถกูต้องเพียงสว่นเดียว แตไ่มค่รอบคลมุรูปแบบทัง้หมด 



บทที่ 6 
 

การวิเคราะห์ช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทและบริบทบ่งชีช่ื้อเฉพาะ
แบบอ้างข้ามประเภท 

 
ในบทนีจ้ะกลา่วถึงการด าเนินการวิจยัในขัน้ตอนหลกัสองขัน้ตอน คือ 6.1 การวิเคราะห์ช่ือ

เฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท โดยหาลกัษณะของการใช้ช่ือเฉพาะในการอ้างข้ามประเภท และ 6.2 
การวิเคราะห์หาบริบทบง่ชีช่ื้อเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท เป็นการหาบริบทท่ีจะช่วยในการบง่ชีช่ื้อ
เฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทในข้อมลู และในหวัข้อสดุท้ายจะเป็นการสรุปสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกบั
ช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท 

 
6.1 การวิเคราะห์และลักษณะของช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท 
 การอ้างถึงช่ือเฉพาะนอกจากจะอ้างถึงในความหมายปกติแล้ว บางครัง้ ช่ือเฉพาะช่ือ
เดียวกนัในบริบทเดียวกนัอาจมีการอ้างถึงได้ 2 แบบ คือ การอ้างในความหมายปกติ และ การอ้าง
ข้ามประเภท จากตวัอย่างข้อความด้านล่าง ช่ือเฉพาะ ออสเตรเลีย ถูกใช้อ้างถึงในความหมายท่ี
แตกต่างกันในการอ้างถึงแตล่ะครัง้ เช่น ออสเตรเ ลีย โดยปกติจะใช้เพ่ืออ้างถึงสถานท่ีหมายถึง
ประเทศแห่งหนึ่ง แต่ในข้อความ “ออสเตรเลียออกร่างวิเคราะห์ความเส่ียงน าเข้ากุ้ ง...” เป็นการ
อ้างถึงประเทศออสเตรเลียท่ีไม่ใช่สถานท่ี แต่หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานของออสเตรเลียท่ี
สามารถกระท าการ “ออกร่างวิเคราะห์ความเส่ียง” ได้ การอ้างถึงในลกัษณะเช่นนี ้คือ การอ้างข้าม
ประเภท 
 
ตวัอยา่ง 

<persName Id="0010-p1"><title>นาย</title>สมศกัดิ์ ปริศนานนัทกลุ</persName> 
รมว.<orgName Id="0010-org1">เกษตรและสหกรณ์</orgName> เผยว่า จากกรณีท่ี
<placeName ref="org" Id="0010-place1">ออสเตรเลีย</placeName>ออกร่างวิเคราะห์ความ
เส่ียงการน าเข้ากุ้ งและผลิตภัณฑ์กุ้ ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ากุ้ งและผลิตภัณฑ์จาก
<placeName Id="0010-place2">ไทย</placeName>ไปยงั<placeName Id="0010-place1">
ออสเตรเลีย</placeName> เบือ้งต้น<orgName Id="0010-org1"><orgInd>กระทรวง
</orgInd>เกษตรฯ</orgName> จึงส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าเจรจาจนจนท าให้<placeName ref="org" 
Id="0010-place1">ออสเตรเลีย</placeName>ยอมรับข้อเสนอของ<placeName ref="org" 
Id="0010-place2">ไทย</placeName> ท าให้<placeName ref="org" Id="0010-place2">
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ไทย</placeName>สามารถส่งออกกุ้ งสุกและกุ้ งแปรรูปได้อย่างเดิม ขณะท่ีกุ้ งดิบอยู่ระหว่างการ
จดัท าความเทา่เทียมกนั ด้านห้องปฏิบตักิารตรวจวิเคราะห์ส าหรับการตรวจรับรองก่อนสง่ออก 
 
 การอ้างข้ามประเภทเป็นความสมัพนัธ์ทางความหมายแบบ Metonymy คือ การใช้สิ่งหนึ่ง
อ้างถึงสิ่งอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั  เชน่ 
  The Times hasn’t arrived at the press conference yet.  
  (The Times = the reporter from the Times) 
 Metonymy ไม่เพียงแต่เป็นกลวิธีการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งเท่านัน้ แต่ยังช่วยเน้น
ความส าคญัของความหมายในสิ่งท่ีอ้างถึง เช่น เม่ือเราพดูว่า The Times hasn’t arrived at the 
press conference yet. ย่อมจะตา่งจาก Steve Robert has not yet arrived for the press 
conference.  เพราะเราไม่ได้ใช้ The Times เพียงเพ่ืออ้างถึงนกัข่าวบางคน แตใ่ช้เพราะต้องการ
เน้นความส าคญัของส านกัขา่วท่ีนกัขา่วเป็นตวัแทนอยู ่(Lakoff, 1980) 
 Panther and Thornburg (2003) อธิบาย Metonymy ว่าเป็นความสมัพนัธ์แบบแทนท่ี 
แสดงรูปแบบด้วย x for y โดย x ใช้แทนข้อมลูต้นทาง ส่วน y ใช้แทนเป้าหมาย โดยความหมาย
ของ y จะเป็นความหมายหลกั ส่วนความหมายของ x ซึ่งเป็นข้อมลูต้นทางจะเป็นความหมาย
เบือ้งหลงั ความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลต้นทางกับเป้าหมายจะชดัเจนหรือไม่ขึน้อยู่กับระยะห่าง
ของมโนทศัน์ระหวา่งข้อมลูต้นทางกบัเป้าหมาย 
 แนวคิดเก่ียวกบั Metonymy สอดคล้องกบัการอ้างข้ามประเภทของช่ือเฉพาะ เพราะการ
อ้างข้ามประเภทของช่ือเฉพาะเป็นการใช้ช่ือเพ่ืออ้างถึงสิ่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ความหมายหลกัของตวัมนัเอง 
Phanarangsan et al. (2006) กล่าวถึงการอ้างข้ามประเภทในช่ือเฉพาะว่า ช่ือองค์กรไม่ได้
หมายถึงเพียงรูปแบบของความเป็นองค์กรเท่านัน้ แต่รวมถึงสิ่งก่อสร้างทางกายภาพหรือสถานท่ี
ขององค์กรด้วย เช่น พิพิธภณัฑ์จดัว่าเป็นองค์กรโดยความหมายหลกั แต่ก็ยงัหมายถึงอาคารหรือ
สว่นจดัแสดงได้ด้วย ในกรณีนีช่ื้อพิพิธฑภณัฑ์จะถกูก ากบัให้เป็นสถานท่ี หรืออีกกรณีหนึ่ง คือ เม่ือ
ช่ือของสถานท่ีหรืออาคารท่ีโดยปกติควรจะเป็นสถานท่ีนัน้ ใช้อ้างถึงหน่วยงานหรือองค์กรท่ี
ปฏิบตัิงานอยู่ข้างใน เช่น โซล เสนอตวัเป็นเจ้าภาพจดักีฬา ช่ือ โซล จะถูกก ากบัเป็นองค์กรเพราะ
หมายถึงหน่วยงานท่ีท างานให้กับกรุงโซล ในกรณีเช่นนี ้การก ากับข้อมูลจะพิจารณาจากหน้าท่ี
ของช่ือเฉพาะท่ีมีตอ่ประโยคนัน้  

กลา่วโดยสรุป การอ้างข้ามประเภทมี 2 แบบ คือ  
(1) ช่ือสถานท่ีอ้างข้ามประเภทเป็นองค์กร คือ ช่ือสถานท่ี แต่ความหมายท่ีอ้างถึง 

หมายถึง หนว่ยงานหรือองค์กรท่ีปฏิบตักิารอยูใ่นสถานท่ีนัน้  
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(2) ช่ือองค์กรท่ีอ้างข้ามประเภทเป็นสถานท่ี คือ ช่ือองค์กรแต่ความหมายท่ีอ้างถึง 
หมายถึง สถานท่ีท่ีองค์กรนัน้ตัง้อยู่ 

ช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรสามารถใช้อ้างข้ามกันได้ เพราะองค์กรและสถานท่ีต่างก็มี
คณุสมบตัิของกนัและกนัเป็นส่วนประกอบอยู่ กล่าวคือ องค์กรจะต้องมีสถานท่ีหรือท าเลท่ีตัง้ของ
องค์กรนัน้ และสถานท่ีก็มีองค์กรท่ีดูแลด าเนินงานอยู่เช่นกัน ในขณะท่ี ช่ือบุคคล ไม่พบการอ้าง
ข้ามประเภท ไมว่า่จะเป็นการใช้ช่ือบคุคลอ้างถึงองค์กร หรือการใช้ช่ือบคุคลอ้างถึงสถานท่ี ซึ่งเหตุ
ท่ีไม่พบการใช้ช่ือบุคคลอ้างข้ามประเภทอาจเป็นเพราะ ช่ือบุคคลไม่มีคุณสมบัติส่วนใดท่ีจะ
เช่ือมโยงกับสถานท่ีหรือองค์กรได้ ช่ือองค์กรและช่ือสถานท่ีแบบอ้างข้ามประเภทท่ีพบใน
คลงัข้อมลู มีลกัษณะดงันี ้

 
6.1.1 ช่ือองค์กรแบบอ้างถงึสถานที่  

 โดยปกติช่ือท่ีอ้างถึงองค์กรจะหมายถึง กลุ่ม หน่วยงาน ฯลฯ ท่ี มีการด าเนินงานหรือ
สามารถท ากิจกรรมหรือนิติกรรมต่างๆ ได้ แตเ่ม่ือช่ือองค์กรถูกใช้อ้างถึงสถานท่ี  ความส าคญัใน
การด าเนินกิจกรรมจะลดลงไป แต่จะหมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสถานท่ีท่ีองค์กรนัน้ตัง้อยู่เป็นหลกั 
รูปแบบของช่ือองค์กรท่ีถูกใช้อ้างข้ามประเภทจะไม่มีการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิม การ
พิจารณาช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีจึงต้องพิจารณาจากบริบทรอบข้าง ช่ือองค์กรแบบอ้างถึง
สถานท่ีจะแตกตา่งจากช่ือองค์กรปกต ิโดยมีข้อสงัเกต คือ  
 

(1)  ช่ือองค์กรเป็นจดุหรือบริเวณท่ีเกิดเหตหุรือเกิดกิจกรรมใดๆ ดงัตวัอยา่ง 

 สมัมนาเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูทัง้ระบบ ท่ีโรงแรมสวนดสุิตเพลส 

 บา่ยวนัเดียวกนั ผู้ ส่ือขา่วรายงานวา่เกิดเหตคุนร้ายใช้อาวธุสงครามดกัซุม่ยิง
ทหารหนว่ยพฒันาท่ี 506 ขณะเดนิทางกลบัจากพืน้ท่ีบ้านซาไก ต.บ้านแหร 
บริเวณหน้าโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามศานตศิาสตร์ก่อนมีการเปิดฉากยิง
ตอบโต้กนัแตโ่ชคดีไมมี่ผู้ใดเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ 

(2) ช่ือองค์กรเป็นท่ีหมาย หรือจดุหมายปลายทางในการเดินทางหรือกระท าการใดๆ 
ดงัตวัอยา่ง 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธ.ค. คณุหญิงกลัยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) เดนิทางเข้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเป็นวนัแรก โดยมี น.ส.
สจุินดา โชตพิานิชปลดั วท.พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
กระทรวงให้การต้อนรับ 
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 ผู้บาดเจ็บอีก 1 รายคือ นายน็อต นาม(สมมตุ)ิ อาย ุ16 ปี นอนร้องขอความ
ชว่ยเหลือ เจ้าหน้าท่ีจงึน าตวัส่งโรงพยาบาล ปทมุธานี 1 

 
ตารางตอ่ไปนี ้แสดงตวัอยา่งของช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี ท่ีพบในคลงัข้อมลู  

ตาราง 6-1 แสดงตวัอยา่งช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี 

 
ช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีท่ีพบในการศกึษาครัง้นี ้พบทัง้หมด 60 ช่ือ จากข้อมลูจะเห็น

ได้ว่า ช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีมีความหลากหลาย ช่ือองค์กรตา่งๆ สามารถน ามาใช้อ้างข้าม
เป็นสถานท่ีได้ ทัง้นี ้เป็นเพราะว่าองค์กรทุกประเภทจะต้องมีท่ีตัง้ในการด าเนินงาน องค์กรจึง
เช่ือมโยงถึงสถานท่ีได้ ซึ่งจากข้อมูลท่ีพบท าให้ผู้วิจยัคาดว่าช่ือองค์กรทุกประเภทน่าจะใช้อ้างถึง
สถานท่ีได้  
 
ข้อสังเกต 

ผู้ วิจัยพบว่า มีลักษณะการใช้ช่ือองค์กรอ้างถึงบุคคล ในรูปแบบ ต าแหน่งงาน+ช่ือ

องค์กร ดงัตวัอยา่ง 
ดร.</abb></title>จิราวรรณ แย้มประยูร</persName> รองอธิบดี<orgName 

Id="0020-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ประมง</orgName>เผยว่า คณะเจ้าหน้าที่
<orgName Id="0020-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ประมง</orgName> ได้เดินทางไป
ยัง<placeName Id="0020-place1"><placeInd>ประเทศ</placeInd>แคนาดา
</placeName> เพื่อประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน……………….รองอธิบดี
<orgName Id="0020-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ประมง</orgName> เผยอีกว่า 
CFIA ยงัได้แจ้งเตือนวา่ตัง้แตเ่ดือน พ.ย.51 จะเร่ิมสุม่ตรวจสารเคมีและสารปฏิชีวนะต้องห้าม
ในผลติภณัฑ์ สตัว์น า้น าเข้าเพิ่มเติม 

ล าดบั ช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ี ล าดบั ช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ี ล าดบั ช่ือองค์กรอ้างถึงสถานที ่
1 กระทรวงการคลงั 9 รพ.อรัญประเทศ 17 วดัแหลมทอง 
2 กระทรวงพาณิชย์ 10 รร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 18 เทสโก้ โลตสั 
3 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 11 ราชพสัด ุ 19 ธนาคารกสกิรไทย 
4 กระทรวงศกึษาธิการ 12 โรงพยาบาลปทมุธานี 1  20 ศาลอาญากรุงเทพใต้ 
5 เทศบาลกนัทรลกัษ์ 13 โรงเรียนจิตรลดา 21 สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ 

6 เทศบาลเมืองสพุรรณบรีุ 14 โรงเรียนเจริญวิทยานสุรณ์ 22 
สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์
และบคุลากรทางการศกึษา 

7 รพ.บ้านบงึ 15 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 23 สยามพารากอน 
8 รพ.บ้านหมอ 16 โรงแรมดสุติ 24 ส านกังาน อสค. 
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จากตวัอยา่ง รองอธิบดี กรมประมง ประกอบด้วย ต าแหน่งงาน+ช่ือองค์กร รูปแบบส่วนนึ ้

ถกูใช้อ้างถึงบคุคล คือ ดร.จิราวรรณ แย้มประยรู  
การใช้ช่ือองค์กรอ้างถึงบคุคลแตกตา่งจากการอ้างข้ามประเภทแบบอ่ืน เพราะไม่สามารถ

ใช้ช่ือองค์กรในรูปเดมิอ้างถึงได้เลยเหมือนการใช้ช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ี เป็นการอ้างข้ามประเภท
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ กล่าวคือ ใช้เพียงช่ือองค์กรค าเดียวในการอ้างถึงบุคคลไม่ได้ จาก
ตวัอยา่งท่ีพบในคลงัข้อมลูจะต้องปรากฏสว่นของ ต าแหนง่งาน (เชน่ รองอธิบดี ผู้อ านวยการ ฯลฯ) 
เกิดร่วมกบัช่ือองค์กรเสมอ จึงจะอ้างถึงบคุคลได้ ถ้าตดัส่วนประกอบท่ีเป็นต าแหน่งงานออกเหลือ
เพียงช่ือองค์กร จะไม่เป็นการอ้างถึงบุคคลอีกต่อไป ดงัตวัอย่าง ถ้าตดัส่วนของต าแหน่งงาน คือ 
รองอธิบดี  ออก เหลือเพียงช่ือองค์กร คือ กรมประมง จะกลายเป็นการอ้างถึงองค์กรไม่ใช่ตวับคุคล
อีก  

การใช้ช่ือองค์กรอ้างถึงบุคคลด้วยรูปแบบดงักล่าว มีข้อจ ากดัคือ ไม่สามารถใช้อ้างถึงได้
ทนัที เหมือนการอ้างข้ามประเภทแบบองค์กรกับสถานท่ี เพราะจะต้องมีการกล่าวถึงบุคคลท่ีจะ
อ้างถึงก่อนคือ ต้องอ้างถึงช่ือบุคคล ต าแหน่งงานและสังกัดองค์กร จึงจะใช้ช่ือองค์กรอ้างถึงใน
ภายหลังได้ มิเช่นนัน้จะไม่ทราบว่าช่ือองค์กรก าลังอ้างถึงใคร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลท่ีพบใช้ช่ือ
องค์กรอ้างถึงบคุคลมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เม่ือต้องการอ้างถึงบคุคลก็มกัจะใช้ช่ือคนไปเลยมากกว่า 
การใช้ช่ือองค์กรเพ่ืออ้างถึงบคุคลในลกัษณะเชน่นีเ้ป็นข้อสงัเกตหนึง่ของการอ้างข้ามประเภท  
 

6.1.2 ช่ือสถานที่แบบอ้างถงึองค์กร  
ช่ือท่ีอ้างถึงสถานท่ี จะหมายถึงสิ่งท่ีเป็นหลกัแหล่งไม่เคล่ือนย้าย และมีความหมายทาง

กายภาพเป็นหลกั แต่เม่ือช่ือสถานท่ีถูกใช้อ้างเป็นองค์กร ความหมายด้านกายภาพหรือท่ีตัง้จะ
ลดลงไป ช่ือสถานท่ีจะถูกน ามาใช้แทนการด าเนินกิจกรรมขององค์กรในนามของสถานท่ีนัน้ ช่ือ
สถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบจากช่ือสถานท่ีปกติ ค าบริบทรอบข้างของ
ช่ือสถานท่ีเป็นสว่นส าคญัท่ีใช้พิจารณาช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร  

ช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1) ช่ือสถานท่ีนัน้สามารถกระท าการตา่งๆ ได้เหมือนมนษุย์หรือองค์กร 

 จากกรณีท่ีออสเตรเลียออกร่างวิเคราะห์ความเส่ียงการน าเข้ากุ้ งและ
ผลิตภณัฑ์กุ้ง ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกสินค้ากุ้ งและผลิตภณัฑ์ เบือ้งต้น 
กระทรวงเกษตรฯ จึงส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าเจรจาจนจนท าให้ออสเตรเลียยอมรับ
ข้อเสนอ 
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 ไทยสามารถสง่ออกกุ้งสกุและกุ้งแปรรูปได้อยา่งเดมิ ขณะท่ีกุ้ งดิบอยู่ระหว่าง
การจดัท าความเท่าเทียมกัน ด้านห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์ส าหรับการ
ตรวจรับรองก่อนสง่ออก 

(2) มีค าท่ีมีความหมายโยงไปถึงองค์กรช่วยระบุว่าช่ือสถานท่ีก าลังท าหน้าท่ีเป็น
องค์กร  

 ขณะนีน้กัเรียนในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ ศธ. สังกัดกทม. และองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ินต่างก็ได้ปรับเพิ่มในส่วนค่าใช้จ่ายพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนในระดบั ม.ต้น 

 พ.ต.ท.ไพรัช นิติธรรมจรรยาสารวัตรเวร สภ.ต.ปากคลองรังสิต จ.ปทมุธานี
รับแจ้งเหตรุถชนกนัเกิดเพลิงลกุไหม้บนถนนนาวงพฒันา 
 

ตารางตอ่ไปนี ้แสดงตวัอยา่งช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรท่ีพบในคลงัข้อมลู 
  ตารางท่ี 6-2 แสดงตวัอยา่งช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร 
ล าดบั ช่ือสถานท่ีอ้างถึงองค์กร ล าดบั ช่ือสถานท่ีอ้างถึงองค์กร ล าดบั ช่ือสถานท่ีอ้างถึงองค์กร 
1 กรุงเทพฯ 9 สน.ลาดพร้าว 17 สภ.หาดใหญ่ 
2 จีน 10 สน.วงัทองหลาง 18 ภ.จว.ลพบรีุ 
3 ญ่ีปุ่ น 11 สน.สามเสน 19 สภ.อินทร์บรีุ 

4 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
พทัยา 12 สน.หลกัสอง 20 สงิคโปร์ 

5 ไต้หวนั 13 สภ.แก่งคอย 21 ออสเตรเลยี 
6 ไทย 14 สภ.คลองลกึ 22 อิรัก 
7 สน.ธรรมศาลา 15 สภ.อ.ยา่นตาขาว 23 พิจิตร 
8 สน.บางเขน 16 สภ.อ.หาดใหญ่ 24 สหรัฐฯ 

 
จากข้อมลูพบช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรทัง้หมด 134 ช่ือ จากการสงัเกตข้อมลู พบว่ามี

ช่ือสถานท่ีเพียงไมก่ี่ประเภทท่ีพบการใช้อ้างข้ามประเภท ช่ือท่ีพบสว่นใหญ่ ได้แก่  
(1) ช่ือประเทศ มักใช้อ้างแทนหน่วยงานท่ีด าเนินการ หรือตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเกิดใน

ประเทศนัน้ 
(2) ช่ือทางภูมิศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ช่ือเขต อ าเภอ จังหวัด ใช้อ้างแทนหน่วยงานท่ีท างาน

ประจ าในพืน้ท่ี  
 ผู้วิจัยคาดว่า ช่ือสถานท่ีท่ีน ามาใช้อ้างถึงองค์กรได้ จะต้องเป็นสถานท่ี ท่ีมีหน่วยงานท่ี
ด าเนินการในนามสถานท่ีนัน้อย่างชดัเจน ผู้ ใช้ภาษาสามารถใช้สามญัส านึกเช่ือมโยงไปถึงองค์กร
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ในนามสถานท่ีนัน้ได้ทนัที เช่น ประเทศ มีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ จงัหวดั มีหน่วยงาน
ของจงัหวดั เป็นต้น ในขณะท่ีสถานท่ีบางประเภท จะไม่พบว่ามีการน ามาใช้อ้างข้ามประเภท เช่น 
แม่น า้เจ้าพระยา ซึ่งเป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ของสถานท่ีท่ีผู้ ใช้ภาษาทราบได้โดยสามัญส านึกว่า
แมน่ า้ไมมี่หนว่ยงานใดท างานในนามของแมน่ า้ 

ผู้วิจยัมีข้อสงัเกตว่า หากพิจารณาถึงลกัษณะการน าไปใช้แล้ว ช่ือองค์กรน ามาใช้อ้างถึง
สถานท่ีได้ไมจ่ ากดัประเภทเพราะโดยพืน้ฐานทกุองค์กรย่อมต้องมีท าเลท่ีตัง้ท่ีจะอ้างถึงได้ ในขณะ
ท่ีช่ือสถานท่ีท่ีจะน ามาอ้างถึงองค์กรจะจ ากดัเฉพาะสถานท่ีท่ีมีองค์กรท างานในนามสถานท่ีนัน้ จึง
ไม่ใช่ช่ือสถานท่ีทุกช่ือจะอ้างถึงองค์กรได้ จากลกัษณะท่ีกล่าวมา จึงดเูหมือนว่าควรจะพบการใช้
ช่ือองค์กรอ้างข้ามประเภทมากกว่า เพราะไม่มีข้อจ ากัด แต่ดังท่ีกล่าวไปก่อนหน้านีแ้ล้วว่า ช่ือ
องค์กรอ้างถึงสถานท่ีมีลักษณะ 2 ประการ คือ ประการแรกคือ เป็นจุดเกิดเหตหุรือจุดท่ีเกิด
กิจกรรมใดๆ และอีกประการ คือ เป็นจุดหมายปลายทาง หากช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ีปรากฏใน
ประโยคมกัจะท าหน้าท่ีเป็นส่วนกรรมหรือส่วนเติมเต็มท้ายประโยค จึงไม่มีการกล่าวถึงซ า้บ่อยๆ 
ในขณะท่ีช่ือสถานท่ีอ้างถึงองค์กร มีลกัษณะส าคญั คือ มีการกระท าการ หากปรากฏในประโยคจะ
อยู่ในต าแหน่งผู้ กระท าหรือประธาน จึงเป็นไปได้ว่ามีการกล่าวซ า้ถึงการกระท าเดิม หรือกล่าว
เพิ่มเตมิถึงการกระท าอ่ืนๆ อีก ช่ือสถานท่ีอ้างถึงองค์กรจึงมีโอกาสปรากฏหลายครัง้กว่าช่ือองค์กร
อ้างถึงสถานท่ี เม่ือพิจารณาจากการท าหน้าท่ีในประโยคดงัท่ีกล่าวมา 

จากสมมตฐิานท่ีได้ตัง้ไว้วา่มีการใช้ช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ี มากกว่าการใช้ช่ือสถานท่ีอ้าง
ถึงองค์กรนัน้ ถือเป็นสมมติฐานท่ีผิดเพราะจากจ านวนท่ีพบมีการใช้ช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ี 60 
ครัง้ ในขณะท่ีการใช้ช่ือสถานท่ีอ้างถึงองค์กรพบ 134 ครัง้ การใช้ช่ือสถานท่ีอ้างถึงองค์กรจึง
มากกวา่ อยา่งไรก็ตาม ผลท่ีออกมานีไ้มส่ามารถบอกอะไรได้มากนกัเพราะตดัสินจากความถ่ีท่ีพบ
ในคลงัข้อมลู หากมองในแง่การน าไปใช้แล้วผู้วิจยัคิดว่าการอ้างข้ามประเภททัง้สองแบบมีโอกาส
เกิดขึน้ได้พอๆกันในมุมมองสองด้าน คือ ช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ีมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้น้อย
กว่า ประเภทของช่ือองค์กรท่ีใช้อ้างถึงสถานท่ีจึงมีมากกว่า แตโ่ดยความถ่ีท่ีสามารถเกิดในข้อมูล
ได้นัน้จ ากัด ในขณะท่ีการใช้ช่ือสถานท่ีอ้างถึงองค์กรมีข้อจ ากัดเร่ืองประเภทของสถานท่ีท่ีจะ
น าไปใช้อ้างข้าม แตค่วามถ่ีท่ีสามารถปรากฏในข้อมลูมีมากกวา่  
 
6.2 การพจิารณาค าบริบทที่เกิดร่วมกับช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท 
 จากท่ีได้กลา่วมาแล้วว่าช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท คือ ช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ี และ
ช่ือสถานท่ีอ้างถึงองค์กร มีรูปแบบท่ีไม่เปล่ียนแปลงหรือแตกต่างไปจากช่ือองค์กรหรือช่ือสถานท่ี
ปกติ ดงันัน้ ในการพิจารณาจ าแนกช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทออกจากช่ือเฉพาะปกติจึงต้อง
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พิจารณาร่วมกบัค าบริบทเป็นส าคญั จงึเป็นท่ีมาของข้อสมมตฐิานท่ีคาดว่าค าบริบทเช่น ค าบพุบท
และค ากริยาจะเป็นข้อมลูส าคญัในการบง่ชีช่ื้อเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทได้ 
 การวิเคราะห์ในส่วนนี ้จะใช้โปรแกรมดึงค าบริบทท่ีเกิดในต าแหน่งหน้าและหลังของช่ือ
เฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทออกมา ผู้วิจยัเลือกเฉพาะค าบริบทท่ีปรากฏหน้าและหลงัในต าแหน่ง
ท่ี 1-5 และความถ่ีทัง้หมดของค าบริบทท่ีเกิดร่วมกบัช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทไม่ต ่ากว่า 4 
ครัง้  
 ผู้ วิจัยก าหนดต าแหน่ง 1-5 เพราะเป็นต าแหน่งท่ีไม่ห่างจากช่ือเฉพาะแบบอ้างข้าม
ประเภทมากเกินไปและคาดว่าค าบริบทท่ีอยู่ในช่วงนี ้ไม่เพียงแต่เป็นค าท่ีเกิดร่วมกับช่ือเฉพาะ
แบบอ้างข้ามประเภทเท่านัน้ แตเ่ป็นค าบริบทท่ีมีความเก่ียวข้องทางไวยากรณ์หรือความหมายกบั
ช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทด้วย 

เน่ืองจากโปรแกรมจะดงึทกุค าท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ี 1-5 จากช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท
ทัง้หมด แม้แตค่ าบริบทท่ีเกิดเพียงครัง้เดียวจะถกูดงึมาด้วยและมีเป็นจ านวนมาก เม่ือพิจารณาค า
บริบทท่ีโปรแกรมดงึออกมาทัง้หมด ผู้วิจยัจึงก าหนดว่าจะไม่น าเอาค าบริบทท่ีมีความถ่ีในช่วง 1-3 
ครัง้ มาพิจารณา เพราะเป็นความถ่ีท่ีน้อยและเป็นข้อมูลท่ีกระจาย คือ ไม่ว่าค าใดๆก็อาจเกิด
ร่วมกบัช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทในความถ่ีนีไ้ด้ ค าบริบทในความถ่ีดงักล่าวจึงยากจะคาดได้
วา่เป็นค าบริบทท่ีเก่ียวข้องกบัช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทอยา่งแนน่อน 

 
                                         ตารางท่ี 6-3 ตวัอยา่งข้อมลูค าบริบทและความถ่ี 

ค าบริบท ความถ่ี ค าบริบท ความถ่ี 

ท่ี 28 บริเวณ 2 
<s> 24 จะ 1 
ตวั 7 ต้อนรับ 1 
ใน 6 สาขา 1 
หน้า 5 เอ็ม 1 
สง่ 4 เกิด 1 
ตลาดสด 3 สาม 1 
จาก 3 ท่ีดนิ 1 
ณ 3 ค้น 1 
ยงั 2 ตอนเช้า 1 
รักษา 2 ร้องทกุข์ 1 
น า 2 รายงาน 1 
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6.2.1 บริบทของช่ือองค์กรแบบอ้างถงึสถานที่  
ข้อมูลค าบริบทจะแบ่งเป็นบริบทท่ีเกิดหน้าและหลังช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี 

ดงัตอ่ไปนี ้
 6.2.1.1 บริบทหน้าช่ือองค์กรแบบอ้างถงึสถานที่ 
 
      ตารางท่ี 6-4 แสดงค าบริบทหน้าช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตาราง แสดงค าบริบทท่ีปรากฏหน้าช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ีในต าแหน่งท่ี 1-5 จากช่ือ

องค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี โดยค าบริบทท่ีดึงออกมาทัง้หมดนีเ้ป็นบริบทท่ีเกิดใกล้เคียงกับช่ือ
องค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีซึ่งมีทัง้บริบทท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจช่วยบง่ชีก้ารอ้างข้ามประเภทได้ รวมถึงมี
บริบทท่ีไม่เก่ียวข้องด้วย โดยในต าแหน่งหน้าช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี พบว่า มีค าบุพบทท่ี
ตามด้วยช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี คือ ค าวา่ ท่ี ใน และหน้า เชน่ 

 พ้นโทษจ าคกุแล้วให้สง่ตวัจ าเลยไปคมุตวัรักษาที่<orgName ref="place" 
Id="0039-org3"><orgIndสถาบนั</orgInd>กลัยาณ์ราชนครินทร์
</orgName> 

 แนวโน้มการขายผกั-ผลไม้ ใน<orgName ref="place" Id="0155-org1">
เทสโก้ โลตสั</orgName> 

Context clues 1 2 3 4 5 
Org-Pl 
Total 

other 

<s> 8 16 8 14 3 49 15660 
ท่ี 23 5 1 2 

 
31 1565 

ไป 
   

8 2 10 482 
ใน 2 2 2 2 1 9 1242 
ตวั 

 
7 1 1 

 
9 114 

หน้า 5 
 

1 1 
 

7 60 
สง่ 4 

 
1 

 
2 7 70 

รักษา 
  

6 
  

6 29 
น า 

  
4 1 1 6 228 

บริเวณ 
  

4 
  

4 27 
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 คนร้ายทบุกระจกรถเก๋ง ฉกเอาทรัพย์สินในรถไป ท่ีหน้า<orgName 
ref="place" Id="0074-org1"><orgInd>ธนาคาร</orgInd>กสิกรไทย
</orgName> 

ค าบพุบท ค าวา่ ท่ี ใน และหน้า ท่ีตามด้วยช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี จะอยู่ในต าแหน่ง
ท่ี 1 หน้าช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี โดยท าหน้าท่ีเป็นค าบุพบทท่ีต้องการสถานท่ีมารองรับใน
รูปแบบ ท่ี+สถานท่ี หน้า+สถานท่ี และใน+สถานท่ี แต่จากความถ่ีของค าว่า ท่ี ใน และหน้า ท่ี
ปรากฏกบัช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี เทียบกบัความถ่ีท่ีปรากฏกบัค าอ่ืนๆ ในคลงัข้อมลู (ในช่อง 
other) จะพบว่ามีความถ่ีท่ีเกิดกับค าอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก ความถ่ีท่ีแตกตา่งอย่างมากนีท้ าให้ค า
บพุบทไมมี่น า้หนกัท่ีจะบง่ชีก้ารอ้างข้ามประเภท เพราะมีแนวโน้มท่ีจะปรากฏกบัค าอ่ืนๆมากกวา่ 

จากผลดงักล่าว ผู้วิจยัจึงศกึษาค าบพุบท ท่ี ใน และ หน้า โดยเปรียบเทียบการปรากฏกับ
ช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี และการปรากฏกับช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรในความหมายปกติ  
พบว่า ค าบพุบทปรากฏหน้าช่ือสถานท่ีในต าแหน่งเดียวกนักับท่ีปรากฏหน้าช่ือองค์กรแบบอ้างถึง
สถานท่ี เชน่  

 สภาพแวดล้อมใน<placeName Id="005-place1"><placeInd><abb>จ.
</abb></placeInd>นา่น</placeName>ขณะนีเ้กิดกลุม่หมอกควนัหนาแนน่ 

 ผีเสือ้ทัง้ 27 ชุด ส่ือถึงสญัลกัษณ์ของทุกภูมิภาคใน<placeName Id="0067-
place2"><placeInd>ประเทศ</placeInd>บราซิล</placeName> ซึ่งได้ใช้
เทคนิคผสมผสานสีสนัและวสัดอ่ืุนๆ  

ในส่วนของช่ือองค์กรในความหมายปกติ แม้จะพบค าว่า ท่ี หน้า และใน ปรากฏใน
ต าแหนง่เดียวกนั แตเ่ป็นการปรากฏในลกัษณะท่ีไมใ่ชค่ าบพุบท เชน่  

 ในส่วนของคุณภาพปุ๋ ยยู เ รีย ท่ีจะมีการน า เ ข้า  ซึ่ งจากการที่<orgName 
Id="0013-org1"><orgInd>กระทรวง</orgInd>เกษตรฯ</orgName> ได้จดัส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปด าเนินการตรวจสอบปุ๋ ย 

 โดยพบค าบพุบทท่ีตามด้วยช่ือองค์กรในความหมายปกติเพียงครัง้เดียว คือ ค าบพุบทค า
วา่ ใน ในประโยคดงัตอ่ไปนี ้

 ทรงเลือกเข้าศึกษาต่อใน<orgName Id="0159-org2"><orgInd>คณะ
</orgInd>วิทยาศาสตร์</orgName>และ<orgName Id="0159-org3">อกัษร
ศาสตร์</orgName> ในระหว่างท่ีทรงศึกษา เป็นท่ีประจกัษ์ว่า ทรงมีพระปรีชา
สามารถทางวิชาการ 
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จ านวนช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี ช่ือสถานท่ี และช่ือองค์กร ท่ีปรากฏตามค าบพุบท ท่ี 
ใน และหน้า แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 6-5 จ านวนช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี ช่ือสถานท่ี และช่ือองค์กรท่ีปรากฏกบัค าบพุบท 

 
 
 
 
 
 

 
จากตาราง ค าบพุบท ท่ี ใน และหน้า จะปรากฏร่วมกบัช่ือท่ีมีความหมายถึงสถานท่ี ได้แก่

ช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี และเม่ือเปรียบเทียบจ านวนท่ีเกิดช่ือองค์กรแบบอ้าง
ถึงสถานท่ีกบัช่ือองค์กรในความหมายปกตแิล้ว ไมพ่บค าบพุบท ท่ี และ หน้า ปรากฏเป็นค าบพุบท
หน้าช่ือองค์กรในความหมายปกติเลย มีเพียงค าว่า ใน ท่ีพบว่าสามารถเป็นบุพบทร่วมกับช่ือ
องค์กรได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ค าบพุบทบางชนิดต้องการสถานท่ีมารองรับเท่านัน้ เช่น ท่ี และ หน้า 
จึงไม่พบว่าปรากฏกบัช่ือองค์กร ค าบพุบทเหล่านีจ้ึงสามารถใช้เป็นข้อสงัเกตการอ้างข้ามประเภท
ได้ กล่าวคือ หากพบ ท่ีและหน้า ท าหน้าท่ีค าบพุบทและตามด้วยช่ือองค์กร จะสามารถคาดได้ว่า
ช่ือองค์กรนัน้เป็นช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี 

ค าบริบทบางค าในต าแหน่งถดัมาจากช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี แม้จะไม่อยู่ติดกบัช่ือ
องค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี แตเ่ป็นค าบริบทท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี
ได้ เช่น ค าว่า ไป น า บริเวณ เน่ืองจากประโยคท่ีมีค าเหล่านีม้ักจะต้องมีสถานท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง
เติมเต็มแต่ไม่อาจตามด้วยช่ือสถานท่ีได้ทันที จะต้องมีส่วนเติมเต็มอ่ืนก่อนจึงจะท าให้ประโยค
สมบูรณ์ จึงเป็นค าบริบทท่ีเก่ียวข้องกบัช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีโดยอ้อม เช่น ค าว่า ไป+ท า
อะไร+สถานท่ี หรือ ค าวา่ น า+อะไร+สถานท่ี ดงัตวัอยา่ง 

 ขณะนีถ้กูน าสง่ไปรักษาตวัท่ี <orgName ref="place" Id="0044-
org1"><orgInd><abb>รพ.</abb></orgInd>บ้านบงึ</orgName>แล้ว 

 เพ่ือน ๆ จงึชว่ยกนัน าตวัสง่ <orgName ref="place" Id="0096-
org3"><orgInd><abb>รพ.</abb></orgInd>ลาดพร้าว</orgName> แตก็่ไมท่นั
การ 

ค าบพุบท Org-Plc Plc Org 
Org-Plc 

Total 
Plc 

Total 
Org 
Total 

ท่ี 23 11  0 31 56 81 
ใน 2 10  1 9 60 15 
หน้า 5 0 0 7 3 2 
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 มีเหตยุิงกนัมีผู้บาดเจ็บหลายราย บริเวณสามแยก<orgName ref="place" 
Id="0095-org1"><orgInd>วดั</orgInd>โกรกกรากใน</orgName> หมู ่3 
 

 จากการพิจารณาค าบริบทท่ีเกิดหน้าช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีแล้ว พบว่า ค าบุพบท
เป็นค าบริบทท่ีมีความเก่ียวข้องกับช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี มากท่ีสุดได้แก่ค าว่า ท่ี ใน และ 
หน้า เพราะเป็นค าบพุบทท่ีตามด้วยค าจ าพวกช่ือสถานท่ีได้ทนัทีโดยไม่ต้องมีส่วนเติมเต็มอ่ืนก่อน 
ในขณะท่ี ค ากริยาหรือค าบุพบทบางค าจะต้องกล่าวถึงส่วนอ่ืนก่อนช่ือสถานท่ี เช่น ส่ง+อะไร+
สถานท่ี หรือ น า+อะไร+สถานท่ี จงึเป็นความเก่ียวข้องกบัช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีห่างออกมา
หรือเป็นความเก่ียวข้องโดยทางอ้อม  

รูปแบบท่ีเป็นไปได้ของการเกิดค าบริบทหน้าช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี โดยยึดตามค า
บริบทท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ค าบุพบทที่เก่ียวข้องกับสถานที่+ช่ือองค์กรแบบอ้าง
ถงึสถานที่ 

 
6.2.1.2 บริบทหลังช่ือองค์กรแบบอ้างถงึสถานที่ 
 

    ตารางท่ี 6-6 แสดงค าบริบทหลงัช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี 

Context clues 1 2 3 4 5 
Org-Pl 
Total 

other 

<s> 51 3 6 6 7 73 12820 
วา่ 2 2 1 

 
1 6 677 

มี 
  

3 
 

2 5 986 
ท่ี 

  
3 1 

 
4 1471 

โดย 
  

3 
 

1 4 397 
ใน 

 
3 

  
1 4 1144 

หมู ่
 

4 
   

4 18 
ก่อน 

 
3 

  
1 4 128 

 
 จากตาราง แสดงค าบริบทท่ีปรากฏหลงัช่ือองค์กรอ้างถึงสถานท่ีในต าแหนง่ท่ี 1-5 จากช่ือ 
องค์กร-สถานท่ี พบวา่ ค าบริบทท่ีเกิดหลงัช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องกบัช่ือ 
องค์กร-สถานท่ีเลย แม้แตค่ าท่ีอยู่ติดด้านหลงัของช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีในต าแหน่งแรก ซึ่ง
มีเพียงค าเดียว คือ ค าว่า ว่า ซึ่งจากการพิจารณาร่วมกบัประโยคท่ีมีช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี
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แล้ว พบว่า ค าว่า ว่า ไม่เก่ียวข้องหรือท าหน้าท่ีทางไวยากรณ์ตอ่ช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี แต่
เป็นค ากริยาท่ีท าหน้าท่ีตอ่ค านามหรือบคุคลท่ีอยู่ก่อนช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีอีกที เชน่  

 ดร.</abb></title>ชินภทัร ภมูิรัตน</persName> ............กลา่วภายหลงัการ
ประชมุสมัมนาเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูทัง้ระบบ ท่ี<orgName ref="place" 
Id="0124-org2"><orgInd>โรงแรม</orgInd>สวนดสุิตเพลส</orgName> ว่า 
การประชมุดงักลา่วเป็นการระดมความคิดเห็นจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

 ผู้ ส่ือขา่วรายงานจาก<orgName ref="place" Id="0114-org1"><orgInd>
กระทรวง</orgInd>พาณิชย์</orgName> ว่าในวนัท่ี 12-13 พ.ย.นี ้

ค าบริบทในต าแหน่งหลังช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีนี ้พบว่าส่วนหนึ่ง เป็นค าบริบท
แสดงการขึน้ต้นประโยคใหม ่เชน่  

 บริเวณหน้า<orgName ref="place" Id=0035-org4><orgInd>โรงเรียน
</orgInd>สอนศาสนาอิสลามศานตศิาสตร์</orgName> ก่อนมีการเปิดฉากยิง
ตอบโต้กนั 

 พร้อมหนงัสือคูมื่อ เป็นส่ือการศกึษาท่ีผลิตโดย<orgName ref="place" 
Id="0167-org5"><orgInd>โรงเรียน</orgInd>จิตรลดา</orgName> โดย
เลขาธิการ….. 

 <persName Id="0069-p3"><title>นาย</title>สนัติ</persName> ซึง่เป็นคน
รูปร่างหน้าตาดี ท างานเป็นบอ๋ยอยูแ่ผนกต้อนรับท่ี<orgName ref="place" 
Id="0069-org2"><orgInd>โรงแรม</orgInd>สองพนับรีุ</orgName> ก่อน
เกิดเหตไุด้ข่ีจกัรยานยนต์ไปเท่ียวสถานบนัเทิงแหง่หนึง่ 

 <orgName Id="0099-org1"><abb>วธ.</abb></orgName>ได้จดั
ประชมุสมัมนาทิศทาง<placeName ref="org" Id="0099-
place1"><placeInd>ประเทศ</placeInd>ไทย</placeName>ในมิติ
วฒันธรรม ท่ี <orgName ref="place" Id="0099-org2"><orgInd>ศนูย์
</orgInd>วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย</orgName> โดยมี<persName 
Id="0099-p2"><title>นาย</title>อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ</persName> 
นายกรัฐมนตรี มาปาฐกถาพิเศษ 

จากการพิจารณาค าบริบทท่ีเกิดหลงัช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีพบว่าเป็นค าบริบทท่ีไม่
มีความเก่ียวข้องทางไวยากรณ์กับช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี ทัง้นี ้อาจเกิดจากต าแหน่งท่ีช่ือ
องค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีปรากฏในประโยค เน่ืองจากสถานท่ี มกัเป็นส่วนเติมเต็มให้ประโยคท่ีมี
ค ากริยาหรือบุพบทบางค าสมบูรณ์ จึงถือเป็นการจบประโยค หลังจาก ช่ือองค์กรแบบอ้างถึง
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สถานท่ีจงึไมมี่ค าบริบทท่ีมีความสมัพนัธ์กบัช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีปรากฏอีก แตอ่าจสงัเกต
ได้จากบริบทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากค าบริบทท่ีเก่ียวข้อง คือการสงัเกตค าเช่ือมต่างๆ ท่ีแสดงการเร่ิม
ประโยคใหม่ท่ีตามมา ดงันัน้รูปแบบท่ีเป็นไปได้ของการเกิดค าบริบทหลัง ช่ือองค์กรแบบอ้างถึง
สถานท่ี จากการพิจารณาค าบริบทท่ีพบแล้ว ได้รูปแบบท่ีเป็นไปได้ คือ  

ช่ือองค์กรแบบอ้างถงึสถานที่ + ค าเช่ือม/ค าขึน้ต้นประโยค 
(แสดงถึงการสิน้สุดประโยคในต าแหน่งของช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี และมีการเร่ิม
ประโยคใหม)่ 

 
6.2.2 บริบทของช่ือสถานที่แบบอ้างถงึองค์กร  
 6.2.2.1 บริบทหน้าช่ือสถานที่แบบอ้างถงึองค์กร 
      ตารางท่ี 6-7 แสดงค าบริบทหน้าช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร 

Context clues 1 2 3 4 5 
Org-Pl 
Total 

other 

<s> 9 37 29 15 17 107 15660 
ของ 23 1 

 
3 

 
27 623 

เศรษฐกิจ 14 1 1 1 
 

17 219 
เวร 11 

 
1 

  
12 3 

วา่ 
  

8 
 

3 11 963 
ท่ี 5 

 
2 

 
2 9 1565 

และ 
   

6 2 8 1288 
ต ารวจ 5 

 
1 1 

 
7 61 

กุ้ง 
    

7 7 23 
สวส. 7 

    
7 0 

ผกก. 7 
    

7 2 
จาก 

  
5 2 

 
7 500 

การ 
    

6 6 1846 
ร้อย 

  
6 

  
6 2 

ใน 
    

5 5 1242 
ปี 

    
5 5 542 

มา 
    

5 5 522 
สารวตัร 

 
5 

   
5 1 



 
 

85 

จากตาราง แสดงค าบริบทท่ีปรากฏหน้าช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรในต าแหน่งท่ี 1-5 
จากช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร พบค าบพุบทท่ีตามด้วยช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรในต าแหน่ง
ท่ี 1 ได้แก่ ค าว่า ของ ซึ่งเม่ือพิจารณาค าว่า ของ แล้ว หมายถึงการแสดงความเป็นเจ้าของ ดงันัน้ 
ค าท่ีตามมาจึงควรเป็นค าท่ีมีความหมายถึงสิ่งท่ีเป็นเจ้าของได้ ซึ่งช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร มี
ความหมายถึงองค์กรท่ีสามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ ค าว่า ของ ปรากฏในรูปแบบ ค านาม
หรือนามวลี+ของ+ช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร เชน่ 

 เกิดความเช่ือมั่นในสินค้ากุ้ งและผลิตภัณฑ์กุ้ งของ<placeName ref="org" 
Id="0010-place2">ไทย</placeName> 

 ต้องยอมรับว่าวัตถุดิบสัตว์น า้บางประเภทของ<placeName ref="org" 
Id="007-org1">ไทย</placeName>ท่ีผลิตได้ยงัไมมี่คณุภาพเพียงพอ 

 การประกาศลดคา่เงินดองลง 3% เกิดจากปัญหาของ<placeName ref="org" 
Id="0151-place2">เวียดนาม</placeName>เอง 

  ค าว่า ของ มีความถ่ีต ่าเม่ือเทียบกับการปรากฏทัว่ไปในคลงัข้อมูล ผู้ วิจยัจึงศึกษาการ
ปรากฏกับช่ือเฉพาะในความหมายปกติในต าแหน่งเดียวกัน พบ ค าว่า ของ ปรากฏร่วมกับช่ือ
องค์กร เชน่  

 ข้อมลูการตรวจวดัปริมาณน า้ของ<orgName Id="0025-org1"><orgInd>กรม
</orgInd>ชลประทาน</orgName>มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

แตใ่นสว่นของช่ือสถานท่ี ไม่พบค าว่า ของ น าหน้าช่ือสถานท่ีในลกัษณะค าบพุบทท่ีแสดง
ความเป็นเจ้าของ โดยจ านวนของช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร ช่ือสถานท่ี และช่ือองค์กรท่ีปรากฏ
หลงัค าวา่ ของ แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตารางท่ี 6-8 จ านวนช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร ช่ือสถานท่ี และช่ือองค์กรท่ีปรากฏหลังค าว่า    

ของ 
 

 
 
 

  
จากตาราง พบช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรตามหลงัค าบพุบท ของ จ านวน 23 ครัง้ พบ

ช่ือองค์กร 9 ครัง้ และไม่พบช่ือสถานท่ีเลย ท าให้ทราบว่าค าบพุบท ของ จะปรากฏกบัช่ือองค์กร
และช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรซึง่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้เทา่นัน้ ค าบพุบท ของ จึงใช้

ค าบพุบท Plc-Org Plc Org 
Org-Plc 

Total 
Plc 

Total 
Org 
Total 

ของ 23 0 9 27 27 109 
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เป็นข้อสงัเกตในการอ้างข้ามประเภทได้ หากพบค าว่า ของ ปรากฏข้างหน้าในต าแหน่งติดกบัช่ือ
สถานท่ีก็จะสามารถคาดเดาได้วา่ช่ือสถานท่ีนัน้ถกูใช้อ้างข้ามประเภทเป็นองค์กร 

ค าบริบทในต าแหน่งนี ้ยงัพบค าว่า เศรษฐกิจ ซึ่งเกิดร่วมกบัช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร
เป็นจ านวนมาก ทัง้นีม้กัใช้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเศรษฐกิจอะไร หรือท่ีไหน ค าว่า เศรษฐกิจ 
จงึปรากฏหน้าช่ือสถานทีแบบอ้างถึงองค์กร เชน่ 

 เศรษฐกิจ<placeName ref="org" Id="0136-place1">ไทย</placeName>ในปี
หน้าจะกระทบภาคสง่ออก อตุสาหกรรมท่ีแท้จริง 

นอกจากนี ้จะเห็นได้วา่พบค านามเก่ียวกบัต าแหนง่งานตา่งๆ เชน่ ผกก. สวส. ต ารวจ. 
เวร(สารวตัรเวร ร้อยเวร) มีการปรากฏพบมากในต าแหน่งนี ้ทัง้นีเ้น่ืองจากค านามเหล่านีเ้ป็นสว่น
หนึง่ในวลีของช่ือบคุคล เชน่ <persName>สรเดช มีอินทร์ถา</persName> สวส.<placeName 
ref="org" Id="0074-place1"><placeInd><abb>สภ.</abb></placeInd>โพธ์ิแก้ว
</placeName> จงึท าให้ค าเหลา่นีม้าปรากฏใกล้เคียงกบัช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร 

จากค าบริบทท่ีปรากฎหน้าช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรในช่วงต าแหน่งท่ี 1-5 ค า พบค า
บริบทท่ีมีความเก่ียวข้องกับช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร ได้แก่ ค าบพุบท ค าว่า ของ ในต าแหน่ง
แรกหน้าช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร โดยมีรูปแบบ คือ ค านามหรือนามวลี+ของ+ช่ือสถานท่ีแบบ
อ้างถึงองค์กร 

 
 6.2.2.2 บริบทหลังช่ือสถานที่แบบอ้างถงึองค์กร 
      
     ตารางท่ี 6-9 แสดงค าบริบทหลงัช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร 

Context clues 1 2 3 4 5 
Org-Pl 
Total 

other 

<s> 60 5 8 8 13 94 12820 
ท่ี 5 

 
4 3 5 17 1471 

ใน 11 1 2 1 1 16 1144 
มี 5 5 3 1 1 15 986 
เป็น 

 
7 3 

 
1 11 757 

จะ 6 3 
 

1 
 

10 961 
การ 

   
7 2 9 1610 

ได้ 
   

6 3 9 641 
และ 

 
5 1 

 
2 8 1176 
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แจ้ง 
  

7 
  

7 35 
สามารถ 

 
6 

 
1 

 
7 103 

ไม ่
  

5 
 

1 6 609 
ปี 

   
6 

 
6 510 

ความ 
   

5 
 

5 329 
ให้ 

  
5 

  
5 866 

วา่ 
   

5 
 

5 677 
ซึง่ 

    
5 5 355 

ได้รับ 
 

5 
   

5 139 
จาก 

   
5 

 
5 506 

สง่ออก 
    

5 5 69 
 
จากตาราง แสดงค าบริบทท่ีปรากฎหลงัช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรในต าแหน่งท่ี 1-5 

จากช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร พบวา่ค าบริบทในต าแหน่งแรก ได้แก่ ค าว่า มี และ จะ ท าหน้าท่ี
เป็นค าช่วยกริยาและกริยาของช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรโดยตรง ในรูปแบบ ช่ือสถานท่ีแบบ
อ้างถึงองค์กร+จะ และ ช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร+มี ดงัตวัอยา่ง 

 เช่ือวา่<placeName ref="org" Id="007-org1">ไทย</placeName>จะสามารถ
ขยายการสง่ออกปลาหมกึได้อีกเป็นจ านวนมาก 

 ท่ีผา่นมา<placeName ref="org" Id="0113-place1">ไทย</placeName>มี
ยอดสง่ออกสงูมาก 

 <placeName ref="org" Id="0157-place3">ไทย</placeName>มีพืน้ฐานท่ีดี
ซึง่นกัลงทนุและนกัท่องเท่ียวทราบดี 

 
ค ากริยาเป็นค าบริบทท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงเม่ืออยูใ่นต าแหนง่หลงัช่ือสถานท่ีแบบอ้าง

ถึงองค์กร เน่ืองจาก ช่ือสถานท่ีในการอ้างข้ามประเภทมีความหมายเป็นองค์กร และองค์กรถือเป็น
สิ่งท่ีสามารถกระท าการตา่งๆ ได้เหมือนมนุษย์ ช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร จึงสามารถใช้กริยา
ตา่งๆ ได้ ด้วยลกัษณะเชน่นีท้ าให้พบช่ือองค์กรปรากฏใช้ค ากริยาในต าแหนง่เดียวกนั เชน่ 

 <orgName Id="0092-org2"><orgInd>กระทรวง</orgInd>ศึกษาธิการ
</orgName>จะจัดท ารายละเอียดการปรับโครงสร้างหนีค้รูเพ่ือน าไปสู่การลด
ต้นหรือยืดเวลาช าระหนี ้
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ในส่วนของช่ือสถานท่ี แม้ว่าจะพบค าช่วยกริยาและค ากริยา จะ และมี ปรากฏหลังช่ือ
สถานท่ีในต าแหน่งเดียวกันนี ้แตล่กัษณะท่ีพบ คือ ช่ือสถานท่ีไม่ได้เป็นผู้ ใช้กริยา จะ และ มี เป็น
เพียงการปรากฏในต าแหนง่ตดิกบัช่ือสถานท่ีแตไ่มมี่หน้าท่ีเก่ียวข้องกบัช่ือสถานท่ี เชน่ 

 ถ้าของกลางดงักลา่วหลดุรอดเข้ามาจ าหน่ายใน <placeName Id="0027-
place8"><placeInd><abb>อ.</abb></placeInd>บางละมงุ
</placeName> และ<placeName Id="0027-place9"><placeInd>เมือง
</placeInd>พทัยา</placeName> จะมีราคาสงูถึง 2 ล้านบาท 

 <persName Id="0096-p2"><title>นาย</title>ดนยั จนัทะภาโส
</persName> ปัจจบุนัพกัอยู…่. <placeName Id="0096-
place8"><placeInd>แขวงและเขต</placeInd>บางกะปิ</placeName>  
<placeName Id="0096-place9">กรุงเทพฯ</placeName> มีบาดแผลถกูยิง
ด้วยกระสนุปืนขนาด .38 เข้าท่ีกลางหลงัฝังในบริเวณหน้าอก 1 นดั 

 จ านวนของช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร ช่ือสถานท่ีในความหมายปกติและช่ือองค์กรท่ีใช้
ค ากริยา จะ และ มี ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 6-10 จ านวนช่ือสถานท่ีอ้างถึงองค์กร ช่ือสถานท่ีและช่ือองค์กรท่ีใช้ค ากริยา จะ และ มี 
 

 
 
 
 

 
จากตาราง พบค าว่า มี ท าหน้าท่ีค ากริยาในต าแหน่งติดกบัช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร 

จ านวน 5 ครัง้ และค าว่า จะ จ านวน 6 ครัง้ พบการใช้กบัช่ือองค์กร 38 และ 23 ครัง้ตามล าดบั แต่
ไม่พบว่ามีช่ือสถานท่ีท่ีใช้ค ากริยา จะ และ มี เลย ซึ่งโดยทัว่ไป ช่ือสถานท่ีจะเป็นผู้กระท าหรือใช้
กริยาไม่ได้จึงท าให้ไม่พบว่ามีช่ือสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับค ากริยา ดงันัน้ ค ากริยาจึงเป็นข้อสังเกต
ประการหนึ่งในการอ้างข้ามประเภท กล่าวคือ ค ากริยาจะท าหน้าท่ีกับช่ือองค์กรในความหมาย
ปกต ิและช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร ในกรณีท่ีพบการใช้ค ากริยากบัช่ือสถานท่ีจะท าให้คาดเดา
ได้วา่ช่ือสถานท่ีนัน้ก าลงัถกูใช้อ้างข้ามประเภทโดยมีความหมายเป็นองค์กร 

รูปแบบท่ีเป็นไปได้ของการเกิดค าบริบทหลงัช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กรโดยยึดตามค า
บริบทท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ช่ือสถานที่แบบอ้างถงึองค์กร +ค ากริยา/ค าช่วยกริยา 

ค ากริยา Plc-Org Plc Org 
Org-Plc 

Total 
Plc 

Total 
Org 
Total 

จะ 6 0 38 10 23 91 
มี 5 0 23 15 41 72 
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6.3 สรุปผลการศึกษา 
ค าบริบทท่ีเกิดร่วมกับช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท มี 2 ลกัษณะ คือ (1) ค าบริบทท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกับช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท คือ ค าบริบทท่ีมีหน้าท่ีทางไวยากรณ์หรือ
ความหมายโดยตรงต่อช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท (2) ค าบริบทท่ีเก่ียวข้องโดยอ้อม คือ ค า
บริบทท่ีอาจไม่ได้ท าหน้าท่ีทางไวยากรณ์หรือความหมายกับช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท
โดยตรง แต่สามารถเช่ือมโยงไปถึงช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทได้ เน่ืองจากความสมัพนัธ์ทาง
ไวยากรณ์เป็นหลกัการท่ีค่อนข้างแน่นอน ค าบริบทท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับช่ือเฉพาะแบบอ้างข้าม
ประเภทจงึเป็นค าบริบทท่ีมีประสิทธิภาพในการบง่ชีช่ื้อเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทท่ีสดุ  
  ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างความเก่ียวข้องกับต าแหน่งของค าบริบท พบว่า จากค า
บริบทในต าแหนง่ท่ี 1-5 จากช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท พบค าบริบทท่ีช่วยบง่ชีช่ื้อเฉพาะแบบ
อ้างข้ามประเภทได้ชัดเจนท่ีสุด คือค าว่า ท่ี ใน และหน้า ซึ่งท าหน้าท่ีบุพบทในต าแหน่งหน้าช่ือ
องค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี ค าว่า ของ ในต าแหน่งหน้าช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร และค าว่า มี
และจะ ซึ่งท าหน้าท่ีค าช่วยกริยาและค ากริยาในต าแหน่งหลงัช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร ซึ่งค า
ดงักล่าวอยู่ในต าแหน่งถดัจากช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทในต าแหน่งแรก จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ค าบริบทท่ีเกิดชิดกับช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทมีความเก่ียวข้องทางไวยากรณ์หรือ
ความหมายโดยตรงต่อช่ือเฉพาะและอาจช่วยบ่งชีช่ื้อเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทได้ดีกว่าค าใน
ต าแหนง่ท่ีหา่งออกไป  

จากสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ว่า ค าบริบทท่ีเป็นค าบพุบทและค ากริยาจะช่วยบง่ชีช่ื้อเฉพาะแบบ
อ้างข้ามประเภทได้นัน้ สามารถสรุปสมมติฐานในข้อนีไ้ด้ว่า พบค าบุพบทและค ากริยาท่ีช่วยบง่ชี ้
ช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท ได้แก่ ค าว่า ท่ี ใน และหน้า ในต าแหน่งหน้าช่ือองค์กรแบบอ้างถึง
สถานท่ี ค าวา่ ของ ในต าแหน่งหน้าช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร ค าว่า จะ และมี ในต าแหน่งหลงั
ช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร ซึง่ชว่ยบง่ชีช่ื้อเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทอย่างเดน่ชดักว่าชนิดของ
ค าอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาจากความถ่ีของค าบริบทท่ีท่ีปรากฏกบัช่ือเฉพาะแบบอ้างข้าม
ประเภทกบัท่ีปรากฏกบัค าอ่ืนๆ ในคลงัข้อมลู จะพบว่าความถ่ีท่ีปรากฏกบัช่ือเฉพาะแบบอ้างข้าม
ประเภทส่วนใหญ่มีจ านวนน้อยกว่ามาก เช่น ค าว่า ท่ี ปรากฏหน้าช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี
ทัง้หมด 31 ครัง้ แต่ปรากฏกับค าอ่ืนในคลงัข้อมูลถึง 1,565 ครัง้ ซึ่งท าให้มีแนวโน้มท่ีจะพบช่ือ
องค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ีหลงัค าว่า ท่ี น้อยลง เม่ือพิจารณาในแง่ความถ่ี ค าบริบทเหล่านีจ้ึงไม่มี
น า้หนกัในการบง่ชีก้ารอ้างข้ามประเภทมากนกั  

จากลักษณะดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงศึกษาโดยเปรียบเทียบการปรากฏของค าบริบทกับช่ือ
เฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท กับช่ือเฉพาะในความหมายปกติ ได้แก่ ค าบพุบทเก่ียวกบัสถานท่ีค า
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วา่ ท่ี หน้า และใน ซึง่ปรากฏในต าแหนง่หน้าช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี พบว่า ค าว่า ท่ีและหน้า
ไมป่รากฏกบัช่ือองค์กรในความหมายปกต ิสว่นค าวา่ ใน ปรากฏกบัช่ือองค์กร 1 ครัง้  

ค าบพุบทแสดงความเป็นเจ้าของค าวา่ ของ ซึ่งปรากฏในต าแหน่งหน้าช่ือสถานท่ีแบบอ้าง
ถึงองค์กรไมป่รากฏกบัช่ือสถานท่ีในความหมายปกตเิลย 

ค าช่วยกริยาและค ากริยา จะ และ มี ซึ่งปรากฏในต าแหน่งหลังช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึง
องค์กร ท าหน้าท่ีเป็นค ากริยาของช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึงองค์กร ไม่พบว่ามีการใช้เป็นค ากริยากับ
ช่ือสถานท่ีในความหมายปกต ิ

จากผลการเปรียบเทียบดงักล่าวท าให้ทราบว่า ค าบพุบทและค ากริยาท่ีเป็นบริบทของช่ือ
เฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏกบัช่ือเฉพาะในความหมายปกติ เช่น ค าว่า ท่ี 
จะตามด้วยช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี แตไ่ม่พบว่ามีการใช้กบัช่ือองค์กรในความหมายปกติ จึง
ถือวา่ค าบพุบทและค ากริยาสามารถบง่ชีก้ารอ้างข้ามประเภทได้ดีในระดบัหนึง่  

ค าบพุบทและค ากริยาเป็นบริบทท่ีช่วยบงชีก้ารอ้างข้ามประเภทได้ เพราะส่วนประกอบท่ี
ค าบุพบทและค ากริยาต้องการนัน้สามารถคาดเดาได้ โดยพิจารณาจากผู้ กระท า(Agent) ใน
ต าแหน่งหน้าค ากริยา และ ส่วนเติมเต็ม (Compliment) ท่ีค าบุพบทต้องการ เช่น ค าว่า ท่ี จาก
ข้อมูลท่ีพบจะต้องการสถานท่ีมารองรับ จึงควรตามด้วยช่ือสถานท่ี ดังนัน้ หากพบช่ือองค์กร
ตามหลงัค าบุพบท ท่ี ก็สามารถคาดได้ว่าช่ือองค์กรนัน้ถกูอ้างถึงแบบอ้างข้ามประเภทอยู่ เป็นต้น 
ในกรณีของค ากริยา สามารถเกิดร่วมกบัช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท ช่ือองค์กรหรือช่ือสถานท่ี
ได้ในรูปแบบ (3) ช่ือบุคคล+กริยา (4) ช่ือองค์กร+กริยา และหรือ (5) ช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึง
องค์กร+กริยา เชน่ 

(3) นายสเุทพ เทือกสบุรรณมีการประชมุวนันี ้
(4) ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีนโยบายตรึงคา่เงิน 
(5) ออสเตรเลียมีนโยบายการสง่ออกมากขึน้ 
 Agent หรือ ผู้กระท า เป็นองค์ประกอบของประโยคท่ีท าให้เกิดอาการของกริยา ส าหรับ

ช่ือเฉพาะ ผู้ ท่ีสามารถกระท าได้ในความหมายปกติ คือ ช่ือบคุคลและช่ือองค์กร ส่วนช่ือสถานท่ีไม่
สามารถท าได้ ดงันัน้ในกรณีท่ีพบช่ือสถานท่ีอยู่ในต าแหน่งหน้าค ากริยาและแสดงการกระท าอยู่ 
เชน่  ออสเตรเลียมีนโยบายการส่งออกมากขึน้ ก็สามารถคาดได้ว่า ช่ือสถานท่ีก าลงัถกูอ้างถึงเป็น
องค์กรอยู ่เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม จากการศกึษาพบค าวา่ ใน ปรากฏหน้าช่ือองค์กร ในประโยค  
“ ทรงเลือกเข้าศกึษาตอ่ใน<orgName Id="0159-org2"><orgInd>คณะ</orgInd>วิทยาศาสตร์
</orgName>และ<orgName Id="0159-org3">อกัษรศาสตร์</orgName>” ถึงแม้จะพบเพียง 1 
ครัง้ แตแ่สดงให้เห็นว่าค าบพุบทบางค าก็มีข้อยกเว้นท่ีจะไม่ตามด้วยสถานท่ีเสมอไป และอาจพบ
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ค าบุพบทลักษณะนีอี้กในคลังข้อมูลท่ีใหญ่ขึน้ การใช้ค าบุพบทบ่งชีก้ารอ้างข้ามประเภทจึงควร
ค านงึถึงหน้าท่ีของค าบพุบทแตล่ะค าเพ่ือความถกูต้องในการบง่ชี ้

การพิจารณาค าบริบทบง่ชีช่ื้อเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทนัน้ นอกจากจะพิจารณาค าบพุ
บทและค ากริยาแล้ว จากข้อมูลท่ีได้จะเห็นว่ามีค าบริบทท่ีเป็นค านามซึ่งปรากฏร่วมกับช่ือเฉพาะ
แบบอ้างข้ามประเภทบ่อยๆ เช่นกัน เช่น ค าว่า เศรษฐกิจ ในต าแหน่งหน้าช่ือสถานท่ีแบบอ้างถึง
องค์กร เช่น  เศรษฐกิจ<placeName ref="org" Id="0157-place3">ไทย</placeName>มี
พืน้ฐานท่ีดีซึ่งนักลงทุนและนักท่องเท่ียวทราบดี...ซึ่งอาจต้องมีการสังเกตเก่ียวกับลกัษณะของ
ค านามท่ีจะชว่ยบง่ชีช่ื้อเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทได้ตอ่ไป 
 นอกจากนี ้เม่ือไม่มีค าบริบทใดๆท่ีเก่ียวข้องกับช่ือเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทแล้ว การ
พิจารณาบริบทอ่ืนๆหรือความเช่ือมโยงของบริบทโดยรวมก็อาจเป็นทางหนึ่งท่ีจะช่วยบ่งชีช่ื้อ
เฉพาะแบบอ้างข้ามประเภทได้ ดงัท่ีสงัเกตได้ในช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี กล่าวคือ ช่ือองค์กร
แบบอ้างถึงสถานท่ี โดยความหมายแล้ว หมายถึง สถานท่ี หากช่ือองค์กรแบบอ้างถึงสถานท่ี ตาม
ด้วยค าบุพบทหรือค ากริยา ก็น่าจะเป็นต าแหน่งท้ายสุดของประโยคเพราะเป็นส่วนเติมเต็มให้ค า
บพุบทหรือค ากริยาสมบรูณ์ จงึเป็นสาเหตใุห้ไมพ่บค าบริบทท่ีเก่ียวข้องตามหลงัมา แตพ่บบางค าท่ี
โปรแกรมดึงออกมาท่ีแสดงการขึน้ประโยคใหม่หรือใจความใหม่ เช่น โดย ก่อน เป็นต้น ซึ่งค า
ดงักล่าวแม้จะไม่เก่ียวข้องกบัช่ือเฉพาะโดยตรงแต่อาจช่วยในการคาดเดาได้ การพิจารณาบริบท
อ่ืนๆ จงึเป็นหนทางหนึง่ท่ีควรน ามาใช้เม่ือไมพ่บค าบริบทท่ีเก่ียวข้อง    

จากสมมตฐิานท่ีวา่ค าบพุบทและค ากริยาเป็นบริบทท่ีบง่ชีช่ื้อเฉพาะแบบอ้างข้ามประเภท
ได้นัน้  พบค าบพุบทและค ากริยาท่ีชว่ยบง่ชีก้ารอ้างข้ามประเภท ได้แก่ ค าว่า ท่ี หน้า ใน ของ จะ มี 
โดยค าบริบทท่ีเป็นค าบพุบทและค ากริยาอาจสามารถช่วยในการบง่ชีก้ารอ้างข้ามประเภทได้จาก
การพิจารณาองค์ประกอบ(เช่น Agent, Complement) ท่ีค าบพุบทหรือค ากริยาต้องการ ในกรณีท่ี
ทราบขอบเขตของช่ือเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ค าบุพบทและค ากริยามีการปรากฏร่วมกับช่ือเฉพาะ
แบบอ้างข้ามประเภทในความถ่ีน้อยกว่าท่ีปรากฏกับค าอ่ืนๆ ในคลงัข้อมูล จึงไม่มีน า้หนกัในการ
บง่ชีก้ารอ้างข้ามประเภทมากนกั 
 



บทที่ 7 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

7.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยศึกษาเร่ืองการรูจําช่ือเฉพาะภาษาไทย ชื่อบุคคล สถานที่ และองคกร โดยมี

จุดประสงคในการศึกษา 3 ประเด็น คือ ศึกษาโครงสรางของช่ือเฉพาะทั้ง 3 ประเภท ศึกษารูปแบบ

การเปล่ียนแปลงของช่ือเฉพาะในบริบทตอเนื่อง และศึกษาการอางขามประเภทของช่ือเฉพาะและ

บริบทที่ชวยบงบอกการอางขามประเภท 

 ขอมูลชื่อเฉพาะที่ใชในการศึกษามาจากขาวที่เขียนดวยภาษาไทย โดยเก็บขอมูลจาก

คลังขอมูลภาษาไทยแหงชาติ (TNC) ขนาดคลังขอมูล 80,513 คํา ทําการกํากับขอมูลเพื่อระบุชนิด

และขอมูลสวนประกอบของช่ือเฉพาะตามข้ันตอนที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 ไดจํานวนช่ือเฉพาะทั้งส้ิน 

2,954 ชื่อ แบงเปนชื่อบุคคล จํานวน 762 ชื่อ ชื่อสถานที่ จํานวน 774 ชื่อ และช่ือองคกร จํานวน 

1,418 ชื่อ วิธีวิเคราะหขอมูลจะแตกตางไปในแตละประเด็น และมีการใชโปรแกรมภาษา Perl ชวย

ในการนับสถิติและดึงขอมูลเฉพาะสวนบางอยาง ผลการศึกษาจะแบงตามจุดประสงคที่วิเคราะห

ใน 3 ประเด็น ไดแก 

 
7.1.1 ผลการศึกษารูปแบบและโครงสรางของชื่อเฉพาะ 
รูปแบบของชื่อเฉพาะมีสวนประกอบหลัก 2 สวน คือ คําบงบอกและสวนช่ือ โดยช่ือเฉพาะ

แตละประเภทมีรายละเอียดแตกตางกัน คือ ชื่อบุคคล ประกอบดวย คําบงบอก ชื่อ และนามสกุล 

โดยสวนที่ปรากฏเสมอ คือ ชื่อ สวนคําบงบอกและนามสกุลเปนสวนประกอบที่ละได รูปแบบของ

ชื่อบุคคลที่พบจึงมีทั้งรูปแบบที่ประกอบดวยทั้งสามสวน รูปแบบที่ละคําบงบอกหรือนามสกุลอยาง

ใดอยางหนึ่ง หรือรูปแบบที่มีเพียงสวนช่ือเทานั้น รูปแบบชื่อบุคคลที่พบมากที่สุดคือ [คําบงบอก] + 

[ชื่อ] + [นามสกุล] คิดเปนรอยละ 62.99 ของช่ือบุคคลทั้งหมด 

ชื่อสถานที่ประกอบดวย คําบงบอก และช่ือสถานที่ ดังนั้น ชื่อสถานที่จึงไมมีรูปแบบที่

แตกตางกันมากนัก อาจพบชื่อสถานที่ปรากฏกับคําบงบอกหรือไมก็ได และในสวนของช่ือสถานที่ 

สวนใหญเปนชื่อแบบปกติ แตก็พบช่ือสถานที่แบบรูปยอซึ่งเปนสวนนอย รูปแบบของชื่อสถานที่ที่

พบมากที่สุดคือ  [คําบงบอก] + [ชื่อสถานที่] คิดเปน รอยละ 60.85 ของช่ือสถานที่ทั้งหมด 

ชื่อองคกรประกอบดวย คําบงบอกหนา ชื่อองคกร และคําบงบอกหลัง โดยคําบงบอกหนา

จะปรากฏกับชื่อหรือไมก็ได สวนคําบงบอกหลังสวนใหญจะตองปรากฏคูกับคําบงบอกหนา และ

เปนสวนที่ละได  ในสวนของช่ือองคกร พบทั้งชื่อองคกรแบบปกติ และช่ือองคกรแบบรูปยอ 
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รูปแบบของชื่อองคกรที่พบมากที่สุด คือ [คําบงบอก] + [ชื่อองคกร] คิดเปน รอยละ 55.29 ของช่ือ

องคกรทั้งหมด  

การวิเคราะหโครงสรางของช่ือเฉพาะจะใชการเขียนแผนภูมิตนไมตามวิธีการและเกณฑ

ในการแบงคําที่ไดกลาวถึงไวในบทที่ 4 ชื่อเฉพาะที่นํามาใชในการวิเคราะหโครงสรางจะมีการ

คัดเลือกตามเกณฑ โดยจะไมวิเคราะหโครงสรางของช่ือสถานที่และช่ือองคกรทั้งหมด เนื่องจากชื่อ

สถานที่และชื่อองคกรจํานวนหนึ่งเปนอักษรยอ หรือมีการลดรูปจนไมเปนคํา ซึ่งรูปภาษาในสวน

ดังกลาวจะถูกตัดออกไป ดังนั้นจํานวนของช่ือเฉพาะที่ใชในการวิเคราะหโครงสราง ไดแก ชื่อ

บุคคล 762 ชื่อ ชื่อสถานที่ 274 ชื่อ และช่ือองคกร 425 ชื่อ 

การวิเคราะหชื่อบุคคลจะไมวิเคราะหความสัมพันธภายในคําเนื่องจากลักษณะเฉพาะของ

ชื่อบุคคลที่สวนใหญมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต หากประกอบดวยคําหลายคําก็ไมไดมี

ลักษณะความสัมพันธระหวางคําแบบวลีทั่วไปและมักจะมีคําที่ไมรูจักประกอบภายใน จากช่ือ

บุคคลที่ใชในการวิเคราะหโครงสรางทั้งหมด 762 ชื่อ พบวาโครงสรางของช่ือบุคคลมี 2 แบบ คือ 

แบบที่ 1 ชื่อบุคคลที่ประกอบดวยสองสวน คือ ชื่อ และ นามสกุล โดยมีชองวางค่ันกลางระหวางช่ือ

กับนามสกุล ซึ่งเปนโครงสรางของช่ือบุคคลที่พบมากที่สุดเปนรอยละ 66.54 และแบบที่ 2 คือ ชื่อ

บุคคลที่ประกอบดวยสวนช่ืออยางเดียว รอยละ 33.46 ซึ่งชื่อบุคคลตามปกติหากเปนชื่อที่เขียน

เต็มรูปแบบจะมีองคประกอบของโครงสรางสองสวนแนนอน ตามปกติแลวการกลาวถึงชื่อบุคคล

ในภาษาไทยใหส้ันลงจะตัดสวนนามสกุล จึงไมพบวามีการกลาวถึงนามสกุลโดดๆ โดยตัดสวนช่ือ

ทิ้งไป  

ชื่อสถานที่และช่ือองคกรประกอบดวย 3 กลุม ไดแก ชื่อแบบคําไทย แบบคําทับศัพท และ

แบบคําไทยปนคําทับศัพท ทั้งชื่อสถานท่ีและช่ือองคกรมีชื่อแบบคําไทยมากท่ีชุด คือ รอยละ 

85.77 และ 80.95 ตามลําดับ สัดสวนของช่ือแบบทับศัพทมีจํานวนไมตางกันมากนัก คือ ชื่อ

สถานที่แบบทับศัพท รอยละ 12.77 ชื่อองคกรแบบทับศัพท รอยละ 13.41 และช่ือแบบคําไทยปน

คําทับศัพทมีจํานวนนอยที่สุด คือ ชื่อสถานที่ รอยละ 1.46 และช่ือองคกร รอยละ 5.64 

ผลการวิเคราะหพบวาช่ือสถานที่และช่ือองคกรแบบคําไทย แบบคําทับศัพทและแบบคํา

ไทยปนคําทับศัพทมีโครงสรางหลัก 4 แบบในลักษณะเดียวกัน ไดแก 

โครงสรางแบบ X คือ  ชื่ อ เฉพาะแบบคํ า เ ดียว  และ ช่ือที่ ไ ม สามารถแยก

องคประกอบได 

โครงสรางแบบ X+X  คือ  ชื่อที่ประกอบดวยคําต้ังแตสองคําข้ึนไป  มีโครงสราง

ความสัมพันธระหวางกันเพียงชั้นเดียว 

โครงสรางแบบ X+XP  คือ ชื่อที่มีความสัมพันธแบบคําหลัก 1 คํากับวลี 1 วลี 
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โครงสรางแบบประกอบดวย XP มากกวา 1 หนวย   คือ ชื่อที่ประกอบดวยวล

มากกวา 1 วลีภายใน มีความสัมพันธภายในคํามากกวาหนึ่งชั้น 

 โครงสรางของช่ือสถานที่และชื่อองคกรทั้ง 4 แบบ สามารถจัดกลุมไดเปน โครงสรางที่ไม

ซับซอน ไดแก โครงสรางแบบ X, X+X และ X+XP และโครงสรางแบบซับซอน ไดแก โครงสรางที่

ประกอบดวย XP มากกวา 1 หนวย โดยโครงสรางช่ือสถานที่ที่พบมากที่สุด ไดแก ชื่อสถานที่ที่

ประกอบดวยคําไทย ในโครงสรางแบบ X+X คิดเปนรอยละ 50 ของช่ือสถานที่ทั้งหมด สวน

โครงสรางของชื่อองคกรจะพบในจํานวนที่ไมแตกตางกันมากนัก โครงสรางที่พบมากที่สุด ไดแก 

ชื่อองคกรที่ประกอบดวยคําไทย ในโครงสรางที่ประกอบดวย XP มากกวา 1 หนวย คิดเปนรอยละ 

28 ของช่ือองคกรทั้งหมด รองลงมาคือชื่อที่ประกอบดวยคําไทยในโครงสรางแบบ X+X คิดเปนรอย

ละ 22.59  

ชื่อสถานที่และช่ือองคกรมีโครงสรางเหมือนการสรางคําทั่วไปในภาษา ต้ังแตคําเด่ียวส้ันๆ 

คําประสม ไปจนถึงคํายาว เหมือนวลีและประโยค ถึงแมชื่อสถานที่และชื่อองคกรจะมีโครงสรางที่

เหมือนกัน แตชื่อสถานที่เกือบทั้งหมดจัดอยูในกลุมไมซับซอน ชื่อสถานท่ีสวนใหญจึงเปนคําส้ัน 

ในขณะที่ชื่อองคกรมีโครงสรางสวนใหญอยูในทั้งแบบซับซอนและไมซับซอน ชื่อองคกรจึงเปนได

ต้ังแตคําส้ันจนถึงคํายาว แตเนื่องจากช่ือองคกรมีจํานวนช่ือที่มีโครงสรางซับซอนเปนจํานวน

มากกวาช่ือสถานที่ ดังนั้นหากพบชื่อที่มีความยาวมากก็มีความเปนไปไดที่ชื่อนั้นจะเปนชื่อองคกร

มากกวาช่ือสถานที่  

  
7.1.2 ผลการศึกษารูปแบบในบริบทตอเนื่อง 
การศึกษาช่ือเฉพาะในบริบทตอเนื่องเปนการศึกษาการเปล่ียนรูปของชื่อเฉพาะเม่ือมีการ

ปรากฏมากกวา 1 คร้ัง โดยจะวิเคราะหจากรูปของชื่อเฉพาะช่ือเดียวกันที่มีการปรากฏมากกวา 1 

คร้ัง ซึ่งชื่อเฉพาะแตละช่ือในขาวเดียวกนันัน้ไมวาจะปรากฏกี่คร้ังก็ตามจะถือเปน 1 ชุด และการ

นับความถ่ีจะนับเปนชุดดวยเชนกันตามที่มีการอธิบายไวในบทที ่5 โดยจํานวนชุดของช่ือเฉพาะที่

มีการปรากฏมากกวา 1 คร้ัง มทีั้งหมด 523 ชุด จากการศึกษาช่ือเฉพาะในบริบทตอเนื่องสามารถ

สรุปผลการศึกษาได 2 สวนคือ ลักษณะการเปล่ียนแปลงของช่ือเฉพาะในบริบทตอเนือ่ง และ การ

เปล่ียนรูปของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่อง 

ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการเปล่ียนแปลงของช่ือเฉพาะในบริบทตอเนื่อง แบงไดเปน 

3 กลุม คือ 

(1) ชื่อเฉพาะที่ไมมีการเปล่ียนแปลงในบริบทตอเนื่อง คือ ชดุของชื่อเฉพาะที่ไมมีการ 

เปล่ียนแปลงรูปแบบเลยไมวาจะปรากฏในขอมูลกี่คร้ังกต็าม รอยละ 34.22  
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(2) ชื่อเฉพาะที่มกีารเปล่ียนแปลงในบริบทตอเนื่องแบบคงที ่คือ ชุดของชื่อเฉพาะที่มกีาร

เปล่ียนแปลงรูปแบบแลวคงรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไวไมวาจะปรากฏในขอมูลอีกกี่คร้ัง

ก็ตาม รอยละ 53.73 

(3) ชื่อเฉพาะที่มกีารเปล่ียนแปลงในบริบทตอเนื่องแบบไมคงที่ คือ ชุดของชื่อเฉพาะที่มี

การเปล่ียนแปลงรูป แลวในการปรากฏคร้ังตอไปมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปอีก หรือ

มีการใชรูปแบบที่เปล่ียนแปลงหลายแบบสลับไปมา รอยละ12.05 

 

ดานการเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่อง ชื่อเฉพาะที่ปรากฏคร้ังแรกจะเรียกวา 

รูปแบบต้ังตน การศึกษาการเปล่ียนรูปของชื่อเฉพาะ จะศึกษาจากช่ือเฉพาะที่ปรากฏหลังจาก

รูปแบบต้ังตน หรือชื่อที่ปรากฏตั้งแตคร้ังที่ 2 เปนตนไป การเปลี่ยนรูปที่พบมี 3 แบบหลักๆ ไดแก  

การลด คือ การตัดหรือลดองคประกอบบางสวนของชื่อเฉพาะออกไปเมื่อเทียบกับรูปแบบต้ังตน 

เชน ตัดคําบงบอก หรือบางสวนของช่ือเฉพาะ การเปล่ียนรูปโดยการลดจะยังคงเคาโครงเดิมของ

ชื่อเฉพาะบางสวนไว การเพิ่ม คือ การเพิ่มองคประกอบของช่ือเฉพาะจากรูปแบบต้ังตน การใช

รูปยอ คือการที่ชื่อเฉพาะในระดับคําข้ึนไปเปล่ียนรูปมาเปนอักษรยอหรือคํายอ นอกจากนี้อาจมี

การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ที่ไมเขากับกลุมที่วามาซ่ึงพบเปนสวนนอยเทานั้น 

 ชื่อเฉพาะที่มีการเปล่ียนแปลงในบริบทตอเนื่องแบบคงท่ีและไมคงที่ พบการเปล่ียนรูปใน

ลักษณะเดียวกัน คือ การลด การเพิ่ม และการใชรูปยอ การเปล่ียนรูปที่มีแนวโนมที่จะพบมากท่ีสุด 

แสดงไดจากผลทางสถิติจากชุดขอมูลในกลุมการเปล่ียนแปลงแบบคงที่ เนื่องจากเปนกลุมที่มีชุด

ขอมูลจํานวนมากที่สุด และการเปล่ียนแปลงรูปแบบในกลุมนี้เปนการเปล่ียนแปลงที่มีรูปแบบ

ชัดเจน ผลทางสถิติจากกลุมนี้จะทําใหทราบแนวโนมรูปแบบการเปล่ียนแปลงของช่ือเฉพาะใน

บริบทตอเนื่องโดยรวม จากช่ือบุคคล 120 ชุด ชื่อสถานที่ 21 ชุด และช่ือองคกร 140 ชุด รวม

ทั้งหมด 281 ชุด พบวา การเปล่ียนรูปสวนใหญเปนการลดและการใชรูปยอ โดยการเปล่ียนรูปดวย

การลดองคประกอบในชื่อบุคคล คิดเปนรอยละ 99.17 ชื่อสถานที่คิดเปนรอยละ 66.67 สวนการใช

รูปยอพบมากในชื่อองคกร คิดเปนรอยละ 67.14  ผลการศึกษาดังกลาวช้ีใหเห็นวา การเปล่ียนรูป

ของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่องเปนการเปล่ียนรูปใหส้ันลงหรือยอลง โดยวิธีลดองคประกอบหรือ

เปล่ียนเปนรูปยอ 

 
7.1.3 ผลการศึกษาการอางขามประเภท 
ชื่อเฉพาะที่ใชอางขามประเภทพบทั้งหมด 194 คร้ัง การอางขามประเภทมี 2 แบบ ไดแก 

(1) ชื่อองคกรอางถึงสถานท่ี คือ เมื่อชื่อองคกรถูกใชอางถึงสถานที่ ความสําคัญในการเปนนิติ

บุคคลจะลดลงไป แตความหมายของสิ่งกอสรางหรือสถานที่ที่องคกรนั้นต้ังอยูจะเดนชัดข้ึน 
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กลาวคือ เปนบริเวณที่เกิดการกระทําใดๆ หรือเปนจุดหมายปลายทางของการเดินทางหรือ

กิจกรรมใดๆ (2) ชื่อสถานที่อางเปนองคกร ชื่อสถานที่ถูกใชอางเปนองคกร ความหมายดาน

กายภาพหรือที่ต้ังจะลดลงไป ชื่อสถานที่จะถูกนํามาใชแทนการดําเนินกิจกรรมขององคกรในนาม

ของสถานที่นั้นกลาวคือ มีการกระทําที่ชัดเจนเหมือนมนุษยหรือองคกร จากผลการเก็บขอมูล

พบวามีการใชชื่อสถานที่อางถึงองคกรรอยละ 69.07 มากกวาการใชชื่อองคกรอางถึงสถานท่ีซึ่งคิด

เปนรอยละ30.93 

ในทางกลับกันแมวาจะมีการใชชื่อสถานที่อางถึงองคกรมากกวา แตชื่อสถานท่ีที่จะใชใน

การอางขามประเภทมีเพียงไมกี่แบบ จํากัดเฉพาะช่ือสถานที่ที่มีหนวยงานเบ้ืองหลังชัดเจน เชน ชื่อ

ประเทศ เมือง อําเภอ จังหวัด แตจะไมสามารถใชชื่อ แมน้ํา ภูเขา ทะเล ในการอางถึงองคกรได 

ในขณะที่ชื่อองคกรที่อางถึงสถานที่ใชไดหลากหลาย และคาดวาช่ือองคกรสวนใหญนาจะอางถึง

สถานที่ไดทั้งหมด เพราะองคกรยอมจะตองมีที่ต้ังในการดําเนินงานชัดเจน 

เนื่องจากช่ือสถานที่และช่ือองคกรแบบอางขามประเภทจะไมมีการเปล่ียนรูปไปจากรูปใน

ความหมายปกติ การจําแนกช่ือเฉพาะแบบปกติกับแบบอางขามประเภทจึงตองใชการสังเกต

บริบทซ่ึงคาดวาจะชวยในการบงบอกช่ือเฉพาะแบบอางขามประเภท ในสวนนี้จะศึกษาจากบริบท

ที่เกิดหนาและหลังของช่ือเฉพาะแบบอางขามประเภทในตําแหนงที่ 1-5 เพื่อดูวาเปนบริบทที่ชวย

ในการบงชี้การอางขามประเภทและมีความเกี่ยวของทางไวยากรณและความหมายกับชื่อเฉพาะ

แบบอางขามประเภทหรือไม 

ผลการศึกษาพบวา คําบริบทที่เกิดรวมกับชื่อเฉพาะแบบอางขามประเภท มี  2 ลักษณะ 

ไดแก (1) คําบริบทที่เกี่ยวของโดยตรงกับชื่อเฉพาะแบบอางขามประเภท คือ คําบริบทที่มีหนาที่

ทางไวยากรณหรือความหมายโดยตรงตอชื่อเฉพาะแบบอางขามประเภท (2) คําบริบทที่เกี่ยวของ

โดยออม คือ คําบริบทที่อาจไมไดทําหนาที่ทางไวยากรณหรือความหมายกับชื่อเฉพาะแบบอาง

ขามประเภทโดยตรง แตมีรูปแบบที่เชื่อมโยงไปถึงชื่อเฉพาะแบบอางขามประเภทได  

 ดานคําบริบทที่ชวยบงชี้การอางขามประเภท พบคําบุพบทและคํากริยาที่ชวยบงชี้ชื่อ

เฉพาะแบบอางขามประเภท ไดแก คําวา ที่, ใน, และหนา ในตําแหนงหนาชื่อองคกรแบบอางถึง

สถานที่ คําวา ของ ในตําแหนงหนาช่ือสถานที่แบบอางถึงองคกร คําวา จะ, และมี ในตําแหนงหลัง

ชื่อสถานที่แบบอางถึงองคกร โดยเมื่อศึกษาการปรากฏของคําบุพบทและกริยาที่กลาวมา ที่

ปรากฏกับชื่อเฉพาะแบบอางขามประเภทกับชื่อเฉพาะในความหมายปกติ พบวาสวนใหญปรากฏ

กับชื่อเฉพาะแบบอางขามประเภทเทานั้น โดยไมพบการปรากฏกับชื่อเฉพาะในความหมายปกติ 

เชน คําวา ที่และหนา จะปรากฏหนาชื่อองคกรแบบอางถึงสถานท่ีเทานั้น ไมพบวาปรากฏกับชื่อ

องคกรในความหมายปกติ ชื่อองคกรที่พบปรากฏกับคําบุพบท ที่และหนา จึงมีความเปนไปไดที่จะ



 
 

97 

เปนชื่อองคกรแบบอางถึงสถานท่ี จากผลการศึกษาน้ี จึงสามารถอนุมานไดวาคําบุพบทและ

คํากริยาชวยบงชี้การอางขามประเภทไดในระดับหนึ่ง  

 
7.2 อภิปรายผล 
 ผูวิจัยไดจัดทําคลังขอมูลขนาดเล็กและวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวทั้ง 3 

ประเด็นในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยที่กลาวมา เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวาผลที่ไดจาก

งานวิจัยมีความเหมือนหรือตางกันอยางไร เมื่อวิเคราะหขอมูลชุดใหมที่เปนปจจุบันกวา ซึ่งตอไปนี้

ผูวิจัยจะเรียกวา คลังขอมูลเปรียบเทียบ 

 คลังขอมูลเปรียบเทียบมีขนาด 11,739 คํา มีชื่อเฉพาะทั้งหมด 438 ชื่อ ประกอบดวยช่ือ

บุคคล จํานวน 82 ชื่อ ชื่อสถานที่ จํานวน 168 ชื่อ และช่ือองคกร จํานวน 188 ชื่อ  

 รูปแบบของชื่อเฉพาะที่พบในคลังขอมูลเปรียบเทียบมีลักษณะเชนเดียวกับที่พบใน

งานวิจัย คือ มีองคประกอบหลัก 2 สวน ไดแก คําบงบอกและสวนช่ือ คําบงบอกเปนสวนประกอบ

ที่ปรากฏกับชื่อเฉพาะแตละได ขอมูลชื่อเฉพาะที่พบในคลังขอมูลเปรียบเทียบจึงไมปรากฏรวมกับ

คําบงบอกเสมอไป ในสวนของชื่อเฉพาะ พบช่ือเฉพาะทั้งในรูปแบบปกติและรูปยอเชนเดียวกับ

ขอมูลในงานวิจัย 

 ผลการศึกษาโครงสรางของช่ือเฉพาะพบวา โครงสรางของช่ือบุคคลที่พบมากท่ีสุด ไดแก 

โครงสรางแบบชื่อ+นามสกุล รอยละ 59.76 สวนโครงสรางแบบชื่อเทานั้น พบรอยละ 40.24  

ชื่อสถานที่และช่ือองคกรประกอบดวย 3 กลุม ไดแก ชื่อที่ประกอบดวยคําไทย ชื่อที่

ประกอบดวยคําทับศัพท และชื่อที่ประกอบดวยคําไทยปนคําทับศัพท โครงสรางของชื่อสถานที่

และช่ือองคกรมี 4 แบบเชนเดียวกัน คือ โครงสรางไมซับซอน ไดแก โครงสรางแบบ X, X+X และ 

X+XP และโครงสรางซับซอน คือโครงสรางที่ประกอบดวย XP มากกวา 1 หนวย  

โครงสรางของช่ือสถานที่ที่พบมากที่สุด คือ ชื่อสถานที่ที่ประกอบดวยคําไทย ในโครงสราง

แบบ X+X คิดเปนรอยละ 38.57  ซึ่งใกลเคียงกับโครงสรางแบบ X ซึ่งคิดเปนรอยละ 34.29 สวน

โครงสรางช่ือองคกรที่พบมากที่ สุด คือ  ชื่อองคกรที่ประกอบดวยคําไทย  ในโครงสรางที่

ประกอบดวย XP มากกวา 1 หนวย คิดเปนรอยละ 27.16 รองลงมาไดแกโครงสรางแบบ X และ 

X+X ซึ่งมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 18.52  

ผลการศึกษาโครงสรางของชื่อบุคคล ชื่อสถานท่ีและชื่อองคกรและสถิติจากคลังขอมูล

เปรียบเทียบมีความสอดคลองกับงานวิจัย คือ ชื่อสถานที่เกือบทั้งหมดจัดอยูในโครงสรางแบบไม

ซับซอน โครงสรางที่พบไดมากที่สุดของช่ือสถานที่ มีลักษณะเปนคําส้ัน สวนช่ือองคกรสวนใหญ

พบทั้งในโครงสรางซับซอนและไมซับซอนจึงเปนไดทั้งคําส้ันและคํายาว และจํานวนช่ือองคกรใน

โครงสรางซับซอนมีมากกวาช่ือสถานที่เชนเดียวกัน 
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ผลการศึกษารูปแบบของช่ือเฉพาะในบริบทตอเนื่อง จากขอมูลชื่อเฉพาะ จํานวน 85 ชุด 

พบวา มีลักษณะการเปล่ียนแปลงในบริบทตอเนื่อง 3 ลักษณะ ไดแก  

(1) ชื่อเฉพาะที่ไมมีการเปล่ียนแปลงในบริบทตอเนื่อง รอยละ 40 

(2) ชื่อเฉพาะที่มีการเปล่ียนแปลงในบริบทตอเนื่องแบบคงที่ รอยละ 44.71 

(3) ชื่อเฉพาะที่มีการเปล่ียนแปลงในบริบทตอเนื่องแบบไมคงที่ รอยละ 15.29 

ผลการศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงจากชุดขอมูลในกลุมการเปล่ียนแปลงแบบคงท่ี พบวา 

การเปล่ียนรูปมี 3 ลักษณะ ไดแก การลด รอยละ 50 การเพิ่ม รอยละ 13.16 และการใชรูปยอ รอย

ละ 36.84 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงมีความสอดคลองกับงานวิจัย คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสวน

ใหญเปนการทําใหส้ันลงหรือใชรูปยอ 

การอางขามประเภท พบการอางขามประเภททั้งหมด 25 คร้ัง ใน 2 แบบ คือ ชื่อองคกร

อางถึงสถานที่ 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16 และช่ือสถานที่ อางถึงองคกร 21 คร้ัง คิดเปนรอยละ 84 

ดานบริบทที่เกี่ยวของกับการอางขามประเภท พบคําบริบทที่สอดคลองกับที่พบใน

งานวิจัย ไดแก คําบุพบท ที่ ในตําแหนงหนาชื่อองคกรแบบอางถึงสถานที่ 2 คร้ัง คําวา ของ ใน

ตําแหนงหนาช่ือสถานที่แบบอางถึงองคกร 2 คร้ัง และคําวา จะ ในตําแหนงหลังชื่อสถานที่แบบ

อางถึงองคกร 3 คร้ัง เนื่องจากคลังขอมูลมีขนาดเล็กลงความถี่ที่พบจึงนอยตามไปดวย แตอยางไร

ก็ตาม เมื่อศึกษาการปรากฏของคําบริบทดังกลาวกับชื่อเฉพาะในความหมายปกติ ก็พบวาไมมี

การปรากฏรวมกับชื่อเฉพาะในความหมายปกติเชนกัน 

จากผลการศึกษาในประเด็นที่กลาวมา พบวาผลการศึกษาจากคลังขอมูลเปรียบเทียบมี

ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับผลของงานวิจัย ชี้ใหเห็นวา ขอมูลใหมไมทําใหผลการศึกษา

เปล่ียนแปลงมากนัก ผลการศึกษาโครงสราง การเปล่ียนแปลงรูปแบบและการอางขามประเภท

ของช่ือบุคคล สถานที่และองคกร เปนลักษณะทั่วไปของช่ือเฉพาะในภาษาไทยที่จะพบไดในขอมูล

ประเภทขาว  

  
7.3 ขอเสนอแนะ  

(1) ขาวแตละประเภทจะพบชื่อบุคคล สถานที่และองคกรแตละประเภทมากนอยตางกันไป 

เชน ขาวเศรษฐกิจและธุรกิจมักจะเปนขาวที่พบชื่อองคกรมาก สวนช่ือสถานที่มักพบมาก

ในขาวทั่วไปหรือขาวภูมิภาค เปนตน การเขียนขาวมีรูปแบบที่คอนขางชัดเจนหรือมีการใช

บางรูปแบบซํ้าๆ เชน การเร่ิมตนดวยแหลงขาวที่เปนชื่อบุคคล และจะตามมาดวยช่ือ

องคกร เชน “นายโสภณ ดํานุย ผูอํานวยการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย 

เปดเผยวา..” หรือการอธิบายท่ีต้ังเพิ่มเติมโดยกลาวถึงชื่อองคกรแลวตามดวยช่ือสถานที่

ในขาวเหตุการณทั่วไป เชน “ความคืบหนาเหตุเพลิงไหมศูนยการคาวัสดุกอสรางครบวงจร 
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โกลบอลเฮาส สาขาเวียงกุกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม ต้ังแตวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผาน

มา...”  แตในขาวกีฬาหรือขาวบันเทิงอาจไมพบรูปแบบดังกลาว การศึกษาช่ือเฉพาะใน

ขาวประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะอาจทําใหเห็นรูปแบบการปรากฏของช่ือเฉพาะใน

ขาวแตละประเภทชัดเจนข้ึน และอาจชวยในการคาดการณประเภทของช่ือเฉพาะที่จะพบ

ในขาวได 

 

(2) ชื่อองคกรเปนชื่อเฉพาะประเภทเดียวที่พบวามีคําที่ทําหนาที่ทางไวยากรณ(Function 

word) โดยเฉพาะในช่ือองคกรที่เปนชื่อยาว อาทิ คําบุพบท คําเช่ือม ซึ่งทําใหชื่อองคกรมี

ลักษณะที่ใกลเคียงกับวลีหรือประโยคทั่วไปในภาษาไทยและกลมกลืนไปกับขอความอ่ืน

ในขอมูลซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาที่ทําใหคอมพิวเตอรไมรูจักช่ือองคกร ขอสังเกต

ดังกลาวจึงควรนํามาศึกษาโดยมีคลังขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบชื่อองคกรกับ

กลุมวลีหรือประโยคทั่วไปในภาษาท่ีมีคําที่ทําหนาที่ทางไวยากรณเหมือนกัน อาจทําให

เห็นรูปแบบบางประการที่ชื่อองคกรแตกตางจากวลีหรือประโยคทั่วไป แนวทางการศึกษา

นี้ยังรวมถึงลักษณะอ่ืนๆที่สามารถนําชื่อเฉพาะไปเปรียบเทียบกับขอมูลทั่วไปในภาษา 

เชน ชื่อสถานที่ แมวาสวนใหญมีลักษณะเหมือนคําประสมทั่วไปในภาษาไทย แตอาจมี

ขอบเขตความหมายจํากัด หรือคําที่มาประกอบกันเปนชื่อสถานท่ีนั้น อาจจํากัดใชเฉพาะ

คําในบางกลุมความหมาย เชน มีคุณสมบัติที่บอกลักษณะพื้นที่ เปนตน การศึกษา

เปรียบเทียบโดยใชแนวทางภาษาศาสตรจึงอาจชวยแกปญหาความสับสนระหวางช่ือ

เฉพาะกับคําทั่วไปในภาษาได 

 

(3) การศึกษาบริบทตอเนื่องในงานวิจัยนี้เนนเฉพาะการปรากฏของช่ือเฉพาะ โดยไมมีการ

สังเกตคําสรรพนามรวมดวย แตโดยขอมูลแลวพบวา เมื่อมีการเอยถึงชื่อเฉพาะ เชน ชื่อ

บุคคล ในคร้ังตอมาอาจใชสรรพนามแทนช่ือบุคคลนั้นได จึงควรมีการศึกษาช่ือเฉพาะ

โดยรวมการสังเกตคําสรรพนามที่ใชแทนช่ือเฉพาะ ซึ่งอาจมีบทบาทเกี่ยวของกับรูปแบบ

ของช่ือเฉพาะในบริบทตอเนื่องก็ได 

 

(4) การอางขามประเภทที่พบในงานวิจัยนี้เปนการอางขามของช่ือเฉพาะ 2 ประเภท คือชื่อ

สถานที่และช่ือองคกร ซึ่งเปนการอางขามที่ไมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปจากเดิมและใช

เปนปกติ แตจากการสังเกตขอมูลทําใหผูวิจัยพบวาอาจมีการอางขามประเภทในลักษณะ

อ่ืนอีก อาทิ การใชตําแหนงทางอาชีพ+องคกรในการอางถึงส่ิงอ่ืน เชน “รมว.กระทรวง

คมนาคม ยังไดกลาวอีกวา....” โดย รมว.กระทรวงคมนาคมเปนการอางถึงบุคคล ซึ่งการ
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อางเชนนี้ไมไดใชรูปแบบปกติของช่ือองคกรดังเชนการใชชื่อองคกรอางถึงสถานที่ และ

อาจมีรูปแบบการใชในลักษณะเดียวกันที่ทําใหทราบวากําลังอางถึงส่ิงอ่ืนอยู ขอสังเกตนี้

เปนประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับชื่อเฉพาะที่นาจะมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป   
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ตัวอย่างที่ 1 
สหกรณ์คยุผลงานทําตลาด สง่ออก-ขึน้ห้างยอด700ล. อาหารสด-แปรรูปซิวแชมป์  
<persName Id="006-p1"><title><abb>น.ส.</abb></title>สพุตัรา ธนเสนีวฒัน์</persName> 

อธิบดี<orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>สง่เสริมสหกรณ์ </orgName> เปิดเผยวา่  ตามที่
<orgName Id="006-org1">><orgInd>กรม</orgInd>ฯ</orgName> ได้จดัทําโครงการสง่เสริมตลาดสินค้า
ให้กบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร โดยการนําผลผลิตของสหกรณ์ไปจดัแสดงในลกัษณะ Road Show และร่วม
เจรจาการค้ากบับริษัทนําเข้าของประเทศตา่ง ๆ เพื่อเป็นการทดสอบตลาด และประชาสมัพนัธ์สนิค้าของสหกรณ์
ให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย พบว่า สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร สามารถจําหน่ายสินค้าไปยงัตลาดต่างประเทศ
และห้างสรรพสินค้าชัน้นํา คิดเป็นมลูค่าสงูถึง 712,511,327.42 บาท โดยแยกเป็นหมวดสินค้าประเทศอาหาร
สดและแปรรูป ซึ่งมียอดขายสูงสดุคิดเป็นร้อยละ 53.42 และส่วนใหญ่พบว่าส่งไปจําหน่ายที่<placeName 
Id="006-place1"><placeInd>ประเทศ</placeInd>จีน</placeName>และ<placeName Id="006-
place2">ญ่ีปุ่ น</placeName>รองลงมาเป็นสนิค้าประเภทของใช้ ของตกแตง่ ร้อยละ 27.2  

 นอกจากนี ้ยงัมีสินค้าประเภทอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมจากตลาดต่างประเทศ เช่น ผลิตภณัฑ์ผ้าและ
เคร่ืองแต่งกายส่งไปยัง<placeName Id="006-place3"><placeInd>ประเทศ</placeInd>มาเลเซีย
</placeName> และ<placeName Id="006-place4">ซาอดุิอาราเบีย</placeName> สว่นประเภทเคร่ืองดื่ม 
ได้ไปจําหน่ายที่<placeName Id="006-place1"><placeInd>ประเทศ</placeInd>จีน</placeName>และ
<placeName Id="006-place5">สหรัฐ </placeName>  สดุท้ายได้แก่ประเภทสมุนไพร ส่งไปจําหน่ายยงั
<placeName Id="006-place6">สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์</placeName>และ<placeName Id="006-place2">
ญ่ีปุ่ น</placeName> ตามลาํดบั  

 อธิบดี<orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ส่งเสริมสหกรณ์</orgName> กลา่ว
เพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามสหกรณ์สว่นใหญ่ยงัมีปัญหาในด้านประชาสมัพนัธ์สินค้า รวมถึงเร่ืองของการขนส่ง 
การบรรจุภณัฑ์หีบห่อ และการคํานวณต้นทนุราคาขาย ทําให้ไม่สามารถสง่สินค้าไปจําหน่ายได้ด้วยตนเอง จึง
ต้องผ่านตวัแทนจําหน่ายที่มีประสบการณ์เร่ืองการสง่ออกสินค้า  ซึ่ง<orgName Id="006-org1">><orgInd>
กรม</orgInd>ฯ</orgName> เห็นว่า จะต้องเร่งพฒันาความรู้ในเร่ืองการขนส่ง การสง่ออกสินค้า และการ
บรรจุภณัฑ์หีบห่อที่เหมาะสม กบัการสง่สินค้าไปจําหน่ายยงัต่างประเทศให้กบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้มี
ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมที่จะดําเนินธุรกิจในด้านการสง่ออกผลผลติไปจําหนา่ยยงัตา่งประเทศตอ่ไป  
 
ตัวอย่างที่ 2 

ชวนคนอ้วนหนีหา่งจากโรค 
ใครๆ ก็ไมอ่ยากอ้วน ด้วยเหตนุีท้าง <orgName Id="0066-org1"><orgInd>ชมรม</orgInd>โรคอ้วน

แห่งประเทศไทย</orgName> ร่วมกับ<orgName Id="0066-org2"><orgInd>สํานัก</orgInd>อนามัย
</orgName> <orgName Id="0066-org3"><orgInd>สํานกั</orgInd>วฒันธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
</orgName> และ<orgName Id="0066-org4"><orgInd>สาํนกังาน</orgInd>สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
</orgName> โดยการสนบัสนนุจาก<orgName Id="0066-org5"><orgInd>บริษัท</orgInd> แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส <orgIndB>จํากดั</orgIndB></orgName> ได้จดังาน "มหกรรมคนไทยหา่งไกลโรคอ้วน" 
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ในงานมากหน้าหลายตาด้วยผู้ คนที่มีความรู้เก่ียวกับโรคอ้วน ทัง้  <persName Id="0066-
p1"><title><abb>ศ.</abb><abb>นพ.</abb></title>อภิชาติ วิชญาณรัตน์</persName> ประธาน
<orgName Id="0066-org1"><orgInd>ชมรม</orgInd>โรคอ้วนแหง่ประเทศไทย</orgName>, <persName 
Id="0066-p2"><title><abb>ภญ.</abb></title>อําพร เจริญสมศกัดิ<์/persName> Country Manager  
<orgName Id="0066-org5"><orgInd>บริษัท</orgInd> แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส</orgName> โดยมี  
<persName Id="0066-p3"><title><abb>พญ.</abb></title>มาลนิี สขุเวชวรกิจ</persName> รองผู้วา่ฯ 
<placeName Id="0066-place1">กรุงเทพมหานคร</placeName> เป็นประธานเปิดงาน 

<persName Id="0066-p1"><title><abb>ศ . </abb><abb>น พ . </abb></title>อ ภิ ช า ติ
</persName>บอกอีกว่า ทุกวันนีท้ั่วโลกรวมทัง้<placeName Id="0066-place2"><placeInd>ประเทศ
</placeInd>ไทย</placeName> พลเมืองมีแนวโน้มจะอ้วนเพิ่มมากขึน้ สาเหตหุลกัคือวิถีการดําเนินชีวิตที่ไม่
สมดลุ บริโภคมากออกกําลงักายน้อย <orgName Id="0066-org1"><orgInd>ชมรม</orgInd>โรคอ้วนแห่ง
ประเทศไทย</orgName>จึงรณรงค์เพื่อสร้างความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบําบดัภาวะภยัร้ายจากโรคอ้วน  

<persName Id="0066-p4"><title><abb>ศ.</abb><abb>นพ.</abb></title>ชัยชาญ ดีโรจน
วงศ์</persName> เลขาธิการ<orgName Id="0066-org1"><orgInd>ชมรม</orgInd>โรคอ้วนแห่งประเทศ
ไทย</orgName> บอกถึง "ภยัร้ายของโรคอ้วน" วา่คนสว่นใหญ่มกัคิดวา่คนอ้วนคือคนที่มีนํา้หนกัเยอะ แต่จริงๆ 
แล้วคําจํากดัความของโรคอ้วนรวมถึงคนที่มีไขมนัใต้ผิวหนงัมากกวา่ปกติด้วย  

"คนอ้วนหรือไม่อ้วนวดัได้ง่ายๆ โดยเอาสว่นสงู (ซม.) ลบนํา้หนกั (กก.) ผู้ชายลบด้วย 100 ถ้าสงู 170 
ซม. ลบด้วย 100 นํา้หนกัที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 70 กก. ผู้หญิงลบด้วย 110 ถ้าสงู 163 ซม. นํา้หนกัไม่ควรเกิน 
53 กก. สิ่งที่ตามมาเมื่ออ้วนนอกจากความรู้สึกทางจิตใจแล้ว สิ่งสําคัญคือโรคร้ายที่รอคุกคาม อาทิ 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคหวัใจ โรคข้อเสื่อม นอกจากนี ้ยงัพบว่าโรคมะเร็งเพิ่มอตัราเสี่ยงในคน
อ้วนด้วย"  

<persName Id="0066-p5"><title><abb>ศ.</abb><abb>นพ.</abb></title>สุรัตน์ โคมินทร์
</persName> ประธานฝ่ายวิชาการ<orgName Id="0066-org1"><orgInd>ชมรม</orgInd>โรคอ้วนแห่ง
ประเทศไทย</orgName> กลา่วถึง "กินอยา่งไรให้หา่งไกลโรคอ้วน" วา่ต้องกําหนดกฎการกินอาหารโดยใช้บนัได 
7 ขัน้ ในการควบคุมนํา้หนกั 1.ต้องรู้ว่าตวัเองอ้วนหรือไม่ 2.ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์<orgName Id="0066-
org6"><orgInd>กระทรวง</orgInd>สาธารณสขุ</orgName> หรือ<orgName Id="0066-org1"><orgInd>
ชมรม</orgInd>โรคอ้วนแห่งประเทศไทย</orgName> 3.วางแผนการกินอาหาร 4.ออกกําลังกาย 5.
เปลีย่นแปลงจากอาหารที่ทําให้อ้วน เช่น อาหารทอด มาเป็นต้ม นึง่ ยา่ง ปิง้ 6.หลกีเลีย่งอาหาร Junk Food และ 
7.ถ้าอยากกินแตไ่มใ่ห้อ้วน ต้องรู้จกัแลกเปลีย่น เช่น ขนมปัง 1 แผน่เทา่กบัข้าว 1 ทพัพี ทเุรียนเรากินพหูนึ่ง แลก
ข้าว 1 ทพัพี นัน่หมายถึงถ้าอยากกินผลไม้ เราต้องเอาข้าวออก 
เพียงเทา่นีโ้รคอ้วนก็ไมอ่าจจะมาใกล้เราได้ 
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ตัวอย่างที่ 3 
สบน.ปรับแผนกู้ เงิน-ออกพนัธบตัรมนึรัฐทํางบขาดดลุแสนล้าน 
<persName Id="0144-p1"><title>นาย</title>พงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร์</persName> ผู้อํานวยการ

<orgName Id="0144-org1"><orgInd>สาํนกังาน</orgInd>บริหารหนีส้าธารณะ</orgName> (<orgName 
Id="0144-org1"><abb>สบน.</abb></orgName>) เปิดเผยว่า <orgName Id="0144-org1"><abb>สบน.
</abb></orgName>ได้ปรับแผนการกู้ เงินของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ 52 ใหม่ โดยปรับเพิ่มกู้ เงินจากเดิม 
435,690 ล้านบาท เป็น 535,690 ล้านบาท หลังจากที่รัฐบาลจัดทํางบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 52 
เพิ่มเติมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สง่ผลให้ <orgName Id="0144-org1"><abb>สบน.
</abb></orgName> ต้องปรับแผนการออกพนัธบตัรรัฐบาลในแตล่ะรุ่น ให้สอดคล้องตามไปด้วย โดยหลงัจาก
ปรับปรุงแล้ว จะออกพนัธบตัรรวมวงเงิน 346,999 ล้านบาท  

ทัง้นีแ้ผนการกู้ เงินและการออกพันธบัตรรัฐบาล ส่วนที่ปรับใหม่นัน้สบน.จะติดตามสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อแผนการออกพันธบตัรของ
รัฐบาล <orgName Id="0144-org1"><abb>สบน.</abb></orgName> จะหารือกับผู้ ร่วมตลาด ก่อน
ตดัสนิใจปรับแผนการกู้ ให้สอดคล้องกบัสถาน การณ์ตอ่ไป  

สาํหรับแผนการกู้ เงินท่ีปรับปรุงใหมค่ือ เพิ่มการออกพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ อาย ุ2 ปี วงเงิน 78,000 
ล้านบาท ปรับลดพนัธบตัรรัฐบาลรุ่นอาย ุ30 ปี เนื่องจากผลตอบแทนมีระดับตํ่ามาก ซึ่งจากการหารือกบันกั
ลงทนุระยะยาว เห็นวา่ต้องลดพนัธบตัรรุ่นดงักลา่วลง 4,000 ล้านบาท พร้อมทัง้ปรับลดพนัธบตัรออมทรัพย์ จาก
เดิมที่คาดวา่จะออกถึง 60,000 ล้านบาท ลงเหลอื 10,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกบัดอกเบีย้ขาลง โดยยงัมี
การออกพนัธบตัรออมทรัพย์เพื่อหลอ่เลีย้งตลาดในปริมาณที่เหมาะสม และไม่เป็นการแย่งเงินฝากของสถาบนั
การเงิน นอกจากนี ้ได้ปรับเพิ่มยอดคงค้างของตัว๋เงินคลงัอาย ุ1, 3, 6 เดือน วงเงิน 99,000 ล้านบาท ให้สามารถ
รองรับอปุสงค์ของพนัธบตัรระยะสัน้ท่ีเพิ่มขึน้. 

 
ตัวอย่างที่ 4 

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก<orgName ref="place" Id="0114-org1"><orgInd>กระทรวง</orgInd>
พาณิชย์</orgName>วา่ ในวนัท่ี 12-13 พ.ย.นี ้<persName Id="0114-p1"><title>นาย</title>สมคิด จาตศุรี
พิทกัษ์</persName> รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.<orgName Id="0114-org1">พาณิชย์</orgName> ได้สัง่
การให้หน่วยงาน<orgName Id="0114-org1"><orgInd>กระทรวง</orgInd>พาณิชย์</orgName>ที่
รับผิดชอบ ภายในประเทศจดัการประชมุเชิงปฏิบตัิการ (เวิร์กช็อป) หวัข้อยทุธศาสตร์การค้า ภายในประเทศ เพื่อ
ระดมสมองแก้ไขปัญหา โดยให้เน้นหนกัไปที่การผลกัดนัราคาสนิค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว การดแูลเงินเฟ้อและ
การคุ้มครองผู้บริโภค  

โดยแนวทางในการผลกัดนัราคาข้าวให้สงูขึน้นัน้ <persName Id="0114-p1"></title>นาย<title>
สมคิด</persName>ได้ให้นโยบายว่าควรจะมีทีมพิเศษที่ดูแลการรับจํานําข้าว เพื่อให้การรับจํานํามีความ
ราบร่ืน ป้องกนัการทจุริต และหากพบว่ามีปัญหาในพืน้ที่ใด ผู้ รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะพาณิชย์
จงัหวดั และค้าภายในจงัหวดั ทัง้นี ้การเวิร์กช็อปเร่ืองข้าวนัน้ก็เพื่อให้การรับจํานํามีความคลอ่งตวัมากที่สดุ มี
กระบวนการรับผิดชอบที่ชัดเจน ส่วนแนวทางการดูแลภาวะเงินเฟ้อ ได้มอบหมายให้<orgName Id="0114-
org2"><orgInd>กรม</orgInd>การค้าภายใน</orgName>ไปพิจารณาว่า จะมีมาตรการใดในการดแูลภาวะ
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ราคาสนิค้า เพราะหากมีมาตรการดแูลอยา่งเหมาะสมจะทําให้เงินเฟ้อไมป่รับตวัสงูขึน้ โดยในปีนีต้ัง้เป้าไว้ว่าเงิน
เฟ้อจะไม่สงูเกิน 4.4% โดยช่วง 2 เดือนที่เหลือจะขยายตวัเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 6% และยงัได้มอบหมายให้ไป
ดแูลมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย เพราะกรมการค้าภายใน สามารถใช้มาตรการเก่ียวกบัสินค้าได้ หากเห็นว่า
มีผลกระทบตอ่ผู้บริโภค เช่น การนําเข้าสูบ่ญัชีสนิค้าควบคมุ  

<persName Id="0114-p2"><title>นาย</title>ศิริพล ยอดเมืองเจริญ</persName> อธิบดี 
<orgName Id="0114-org2"><orgInd>กรม</orgInd>การค้าภายใน</orgName> กล่าวว่า ขณะนีม้ีผู้  
ประกอบการยื่นขอปรับขึน้ราคาสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมจากเดือน มิ.ย.ที่มีอยู่ 22 ราย เป็น 42 รายแล้ว ซึ่งทัง้หมด
อยูใ่นหมวดสนิค้า 18 รายการ เช่น นํา้มนัหลอ่ลืน่ ปลากระป๋อง นํา้ปลา นํา้อดัลม ปุ๋ ยเคมี เป็นต้น แตย่งัไมอ่นมุตัิ
ให้ปรับขึน้ราคาสินค้าแม้แต่รายเดียว เพราะต้องรอตรวจสอบข้อมูลบญัชีต้นทุนสินค้าย้อนหลงั 2 ปี และค่า
การตลาดก่อน ซึง่จากการตรวจสอบพบวา่ ผู้ประกอบการบางรายได้แจ้งข้อมลูต้นทนุการผลิต ไม่สอดคล้องกบั
ความเป็นจริง จึงสัง่การให้ฝ่ายนิติกรตรวจสอบว่าเป็นการแจ้งหลกัฐานเท็จหรือไม่ เพื่อดําเนินคดีทางอาญา
ตอ่ไป  

ทัง้นี ้การตรวจสอบรายการสินค้าที่ได้ปรับราคาเพิ่มขึน้จากช่วงสิน้เดือน ก .ย.ที่ผ่านมา ซึ่งหมด
มาตรการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้า เช่น ผ้าอนามยั ผงซกัฟอก นมเปรีย้วพร้อมดื่ม พบว่า เป็นการปรับ
ราคาขึน้ตามปกติ หลงัจากที่หมดระยะเวลาโปรโมชัน่แล้ว ไมม่ีการปรับขึน้ราคาเกินความเป็นจริง 
 
ตัวอย่างที่ 5 

ปชช.เทขายทองคํามากกวา่ซือ้ช่วงตรุษจีน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วนันี ้(25 ม.ค.) <persName Id="0141-p1"><title>นาย</title>จิตติ ตัง้สิทธ์ิ

ภกัดี</persName> นายก<orgName Id="0141-org1"><orgInd>สมาคม</orgInd>ค้าทองคํา</orgName> 
กลา่วถึงการซือ้ขายทองคําช่วงเทศกาลตรุษจีนว่า หลงัจากราคาทองคําสงูขึน้ประมาณ 400 บาท ต่อทองคํา
นํา้หนกั 1 บาท จึงมีผู้นําทองคํามาขายเพื่อทํากําไรคอ่นข้างมาก ทัง้นี ้ราคาทองแทง่อยูท่ี่ 14,500 - 14,600 บาท 
สว่นทองรูปพรรณ ราคาเฉลีย่ที่ 14,900 - 15,000 บาท ทําให้มีผู้นําทองมาขายมากกวา่ซือ้ อยา่งไรก็ตาม ต้องรอ
ดูวันพรุ่งนี ้(26 ม.ค.) ว่า จะคึกคักขึน้หรือไม่ ทัง้นี ้คาดว่า ประชาชนที่ซือ้ทองไปมอบให้ญาติพี่น้อง เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนถือวา่บรรยากาศปีนีไ้มค่กึคกัมากนกั. 
 
ตัวอย่างที่ 6 

รุกสหวิชาชีพทํางานยดึประโยชน์เด็ก [20 ธ.ค. 51 - 05:04] 
  <persName Id="0156-p1"><title>นาย</title>วลัลภ พลอยทบัทิม</persName> ปลดั 
<orgName Id="0156-org1"><orgInd>กระทรวง</orgInd>การพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์
</orgName> (<orgName Id="0156-org1"><abb>พม.</abb></orgName>) กลา่วตอนหนึ่งในการเปิด
ประชุมสมชัชาสหวิชาชีพ ประจําปี 2551 ว่าการปฏิบตัิงานเพื่อการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก ตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 นัน้ พนกังานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบวิชาชีพที่ เก่ียวข้องต้องทํางานร่วมกันในทุก
ขัน้ตอน ทัง้การแลกเปลีย่นข้อมลู ความคิดเห็น การบรูณาการแผนร่วมกนั การกระจายงาน และการสง่ต่อความ
รับผิดชอบ แตเ่นื่องด้วยข้อจํากดัทัง้ภารกิจงานของแต่ละวิชาชีพ ความเข้าใจต่อเนือ้หาสาระของกฎหมาย และ
มาตรการตา่งๆ ทําให้พนกังานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องยงัไมส่ามารถทํางานร่วมกนัได้อย่างมี
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ประสทิธิภาพดงันัน้ขอให้ผู้ปฏิบตัิงานแต่ละวิชาชีพที่เก่ียวข้องกบัเด็ก ได้ทบทวนการปฏิบตัิงานทัง้ของตนเอง ที่
สาํคญัในแตล่ะวิชาชีพท่ีมาปฏิบตัิงานร่วมกนั ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพของตนเองเป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน และ
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ซึ่งกนัและกัน  อย่างไรก็ตาม  การทํางานขอให้ยึดเป้าหมายเดียวกนั คือเพื่อประโยชน์
สงูสดุของเด็กเป็นสาํคญั. 
 
ตัวอย่างที่ 7 

2ยกัษ์ใหญ่จบัมือ ขยายขอบขา่ยวิจยั พฒันาพืชจีเอ็มโอ  
  <persName Id="002-p1"><title>นาย</title>ร็อบ ฟราเลย์ </persName>รองประธานบริษัท ด้าน
เทคโนโลยี <orgName Id="002-org1"><orgInd>บริษัท</orgInd> มอนซานโต้ <orgIndB>จํากัด
</orgIndB></orgName> เ ปิดเผยว่า  <orgName Id="002-org1"><orgInd>บริษัท</orgInd>ฯ
</orgName>ได้เซ็นสญัญาร่วมลงทนุกบั <orgName Id="002-org2"><orgInd>บริษัท</orgInd> บีเอเอสเอฟ  
<orgIndB>จํากัด</orgIndB></orgName> เพื่อร่วมวิจัยและพฒันารวมถึงการค้าพืชเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่ง
คาดวา่จะใช้งบลงทนุกวา่ 1,500 พนัล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60,000 ล้านบาท เพื่อพฒันาสายพนัธุ์พืช
ผลผลิตสงูทนแล้งหลายชนิด อาทิ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฝ้าย และคาโนลา โดยความร่วมมือนีย้งัครอบคลมุถึง
โครงการวิจัยที่มีอยู่แล้ว การค้นพบและผลการวิจัยพืชเทคโนชีวภาพของแต่ละบริษัท คาดว่า ผลิตภณัฑ์แรก
ภายใต้ความร่วมมือของทัง้สองบริษัทจะออกสูต่ลาดได้ภายใน 5 ปี ข้างหน้า 
   เรามีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกบั<orgName Id="002-org2">บีเอเอสเอฟ</orgName>เพื่อขยาย
ขีดความสามารถในการเจาะจงและนําพืชสายพนัธุ์ใหม่ๆ ที่ให้คุณค่ากบัเกษตรกรออกสู่ตลาด โดยการขยาย
ขอบขา่ยของพืชที่มีศกัยภาพ แลกเปลีย่นเทคโนโลยี และลดความเสีย่ง จะทําให้ความร่วมมือนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของ
การค้นพบเทคโนโลยีรุ่นถดัไปที่จะนํามาใช้ในแปลงเกษตรกร และเพิ่มคณุคา่ของสนิค้าเป็นสองเทา่ หลงัจากที่ได้
มีการหกัลดความเสีย่งแล้ว <persName Id="002-p1"><title>นาย</title>ร็อบ</persName>กลา่ว 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างรายการข้อมูลช่ือบุคคล สถานที่ และองค์กร 
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     ตัวอย่างรายการชื่อบุคคลในโครงสร้างแบบที่ 1 และ 2 
No. คําบง่บอก ชื่อบคุคล แบบที่ 1 คําบง่บอก ชื่อบคุคล แบบที่ 2 
1 ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ คณุ รสนา 
2 คณุหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา คณุหญิง กษมา 
3 คณุหญิง กลัยา โสภณพนิช คณุหญิง กลัยา 
4 นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง คณุหมอ รัติยา 
5 นาย เกษม รุ่งธนเกียรติ ด.ช. เฉลิมพร 
6 นาย เกียรติ สิทธีอมร ด.ช. เชน 
7 นาย เกียรติพงศ์ น้อยใจบญุ ด.ช. ตา่ย 
8 ด.ญ.  แก้วตา สขุเทว ี ด.ญ. แก้วตา 
9   คริสติน่า ปอร์แตลลา่ ด.ญ. ชมณรรฐ 
10 ด.ญ.  งามพรรณ เวชชาชีวะ ด.ต. จกัรรินทร์ 
11 ด.ญ.  จณัจฑุา ฤกษ์วสิิษฐกลุ   ดนยั 
12 คณุหญิง จินดา จรุงเจริญเวชช์ ดร. ปรีชาญ 
13   จฑุามาศ จงจิตเกษม ดร. จิราวรรณ 
14 นาง จฬุารัตน์   บณุยากร ดร. สวุฒัน์ 
15   เจนนิเฟอร์ คิม้ ดร. อํานาจ 
16 ด.ช. เฉลิมพร สขุเจริญ น.ส.  เกวลิน 
17 ด.ญ.  ชญมน ไตรเลิศสนุทร น.ส.  จิตรลดา 
18 ด.ญ.  ชมณรรฐ อารีฟ น.ส.  สพุรรษา 
19 นาง ชลธิดา ศรีจําปา นพ. กวีวธัน์ 
20 นาย ชยัวฒิุ บรรณวฒัน์ นพ. นพ.ประวิทย์ 
21 นาย ชยัศกัดิ์ องัค์สวุรรณ นพ. นพ.มรกต 
22 นาย ชาญชยั ชยัรุ่งเรือง น้อง ก้อย 
23 นาง ทองใบ เข็มเหลือง นาง นางจรรย์สมร 
24   แทนคณุ จิตต์อิสระ นาง นิด 
25 จา่เอก ธนากร นวลสธุา นาง ประนอม 
26 นาย ธวชัชยั ณ สงขลา นาง มยรีุ 
27   ธิติพงษ์ นิลหตุ นาง รวีวรรณ 
28 นาง นงราม วงษ์วานิช นาง ลาวลัย์ 
29 น.ส. นริศรา ชวาลตนัพิพทัธ์ นางสาว กรองทิพย์ 
30 น.ส. นฤมล ทิพย์รักษ์ นางสาว นิภาพร 
31 น.ส. นนัทิยา สวา่งวฒิุธรรม นางสาว รสนา 
32 ดร. ปรีชาญ เดชศรี นาง สนีุย์ 
33 คณุหญิง พจมาน ชินวตัร  นาย  สรุพล 
34 จา่เอก มานิตย์ คุ้มไพร นาย กรณ์ 
35 ด.ช. วรายทุ  เข็มเหลือง นาย กฤช 
36 ดร. ศรีสขุ พนูพลกลุ นาย กิตต ิ
37 น.ส. ศภุรัตน์ นาคบญุนํา นาย เกษม 
38 จ.ส.อ. สญชยั ปัญญษธิกวฒัน์ นาย ปกรณ์ 
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ตัวอย่างรายการชื่อสถานที่และองค์กรในโครงสร้างแบบค าเดียว 
No. คําบง่บอก ชื่อสถานที่ คําบง่บอกหน้า ชื่อองค์กร คําบง่บอกหลงั 
1   กมัพชูา 

 
กลาโหม  

2   เกาหล ี เทศบาล  กนัทรลกัษณ์  
3 ต. โกรกกราก กระทรวง คมนาคม  
4 

 
เขมร สํานกั งบประมาณ  

5 แมนํ่า้ โขง โรงเรียน จิตรลดา  
6 ถ. คอนแวนต์ กรม ชลประทาน  
7 

 
แคนาดา โรงแรม ดสุิต  

8 ต. โคก บริษัท ทานิทารุ  
9 สภ. จะกว๊ะ บล. ทิสโก้  
10 

 
จีน 

 
ธนชาต  

11 นํา้/ลุม่นํา้ เจ้าพระยา มหาวิทยาลยั นเรศวร  
12 

 
ชยันาท สถานเอกอคัรราชทตู บราซิล  

13 นํา้ ชี พรรค ประชาธิปัตย์  
14 บ้าน ซาไก กรม ประชาสมัพนัธ์  
15 

 
ซาอดุิอาราเบีย กรม ประมง  

16 นคร ซิดนีย์ กอง ปราบปราม  
17 เมือง เซ่ียงไฮ้ มลูนิธิ ป่อเต็กตึง๊  
18 

 
ญ่ีปุ่ น มลูนิธิ ผู้หญิง  

19 หมูบ้่าน ฐิติวฒัน์ กระทรวง พลงังาน  
20 เขต ดสุิต ศาลจงัหวดั พทัยา  
21 จ. ตรัง กระทรวง พาณิชย์  
22 ต. ตะโล๊ะหะลอ ศาล แพง่  
23 ต. ตนัหยงมสั บล. ภทัร  
24 ต. ตนัหยงลิมอ บริษัท มอนซานโต้   จํากดั 
25 

 
ไต้หวนั มหาวิทยาลยั แมโ่จ้  

26 คลอง ทบั รพ. ศนูย์/เทศบาลนคร ยะลา  
27   ไทเป กองเรือ ยทุธการ  
28 

 
ไทย สหภาพ ยโุรป  

39 ห้อง นภาลยั ศนูย์ เยาวชน  
30 จ. นราธิวาส สํานกัขา่ว รอยเตอร์  
31 ห้อง นอร์มงัดี มหาวิทยาลยั ราชภฎั  
32 เมือง น่าน มหาวิทยาลยั รามคําแหง  
33 อาคาร นิมิบตุร รพ. รามนั  
34 กรุง บรัสเซลส์ โรงพยาบาล รามาธิบด ี  
35 

 
บราซิล กองทพั เรือ  

36 บ้าน บลกูาปาลสั กระทรวง แรงงาน  
37 บ้าน บนันงับโูย ธนาคาร โลก  
38 อําเภอ/อ. บนันงัสตา มหาวิทยาลยั วลยัลกัษณ์  
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    ตัวอย่างรายการชื่อสถานที่และองค์กรที่ประกอบด้วยค าไทย ในโครงสร้างแบบ X+X 
No. คําบง่บอก ชื่อสถานที่ คําบง่บอกหน้า ชื่อองค์กร คําบง่บอกหลงั 
1 ถนน กําแพง เพชร แบงก์/ธนาคาร กรุง  ไทย   
2 ซอย ก่ิง แก้ว บริษัท กสท  โทรคมนาคม   
3 อ. ขอนแก่น สํานกังาน เกษตร  อําเภอ   
4 สี่แยก คลอง เตย วดั เขา  พระ   
5 อ. ควน กาหลง องค์การ คลงั  สินค้า   
6 จ./จงัหวดั ชล บรีุ สมาคม ค้าทองคํา   
7 

 
ดอน เมือง สํานกังานเลขาธิการ ครุุ  สภา   

8 อ. ตา พระยา มลูนิธิ โครงการ  หลวง   
9 นํา้ ตาปี โรงเรียน เจริญ วิทยานสุรณ์   

10   ทา่ ตะกร้อ สํานกั ตรวจสอบ  และ  คด ี   
11 ต. ทา่ ตําหนกั โรงเรียน เตรียม อดุมศกึษา   
12   ทา่ พระจนัทร์ กรม ทรัพยากร  นํา้   
13 ต. ทา่ ระหดั   ไทย พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
14 สน. ทา่ เรือ สมาคม ธนาคาร ไทย   
15 บ้าน ทุง่ ขมิน้ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์   
16 สน. ธรรม ศาลา กรม ธุรกิจ  พลงังาน   
17 อ. ธัญ บรีุ คณะกรรมการ นโยบาย  อาหาร   
18 จ. นคร นายก กรม บญัชี  กลาง   
19 จ. นคร สวรรค์ รพ. บาง พลี   
20 อ. นา มว่ง โรงพยาบาล บ้าน  บงึ   
21 แขวงและเขต บาง กะปิ สํานกังาน ประกนั สงัคม   
22 แขวง บาง จาก กอง ประมง  ตา่งประเทศ   
23   บาง นา กรม ป่า  ไม้   
24 ต. บาง ผึง้ พรรค  พลงั  ประชาชน   
25   บาง พระ กรม พฒันา ที่ดิน   
26 ต. บาง ภาษี องค์กร พฒันา เอกชน   
27 อ. บ้าน ฉาง มลูนิธิ เพ่ือน  หญิง   
28 สภ. บ้าน บงึ คณะ แพทยศาสตร์   
29 สภ.อ. บ้าน หมอ คณะกรรมการ มาตรฐาน  วิชาชีพ   
30 สภ. บ้าน หม่ี กรม โรงงาน  อตุสาหกรรม   
31 จ. ปทมุ ธานี สภา วฒันธรรม  ตําบล   
32 ต. ประต ูชยั กรม วิชาการ  เกษตร   
33 ถนน เพชร เกษม กอง วิทยาการ  แพทย์   
34 สภ. โพธ์ิ แก้ว รพ. เวช  ธานี   
35   มีน บรีุ โรงเรียน ศกึษา นารี   
36 แมนํ่า้ แม ่กลอง สมาคม อสงัหาริมทรัพย์ ไทย   
37   ราช บรีุ ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์ จํากดั (มหาชน) 
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       ตัวอย่างรายการชื่อสถานที่และองค์กรที่ประกอบด้วยค าทับศัพท์ ในโครงสร้างแบบ X+X 
No. คําบง่บอก ชื่อสถานที่ คําบง่บอกหน้า ชื่อองค์กร คําบง่บอกหลงั 
1 

 
ซนั อพาร์ทเม้น บริษัท คิง  พาวเวอร์   

2       จีเอ็มเอ็ม  ทีว ี   
3     ร้านอาหาร เชสเตอร์  กริลล์   
4       เชสเตอร์  คอฟฟ่ี   
5     บริษัท เชสเตอร์  ฟู้ ด   
6     โรงเรียน เซนต์โยเชพ  คอนแวนต์   
7     ศนูย์การค้า เซ็นทรัล  พลาซา   
8     โรงแรม เซ็นทารา  แกรนด์ จํากดั 
9       เดอะ  มอลล์   

10     บริษัท ทรู  มฟู   
11       ไบโอ  คลินิก จํากดั 
12     บริษัท โพสต์  พบัลิชช่ิง   
13       มาย  เบรด จํากดั (มหาชน) 
14     บริษัท อินเด็กซ์  อีเวนท์   
15     บล. เอเซีย  พลสั   
16     บริษัท เอสซีจี  เปเปอร์     
17       เอสอีซี กรุ๊ป   
18     บริษัท แอ๊บบอต  ลาบอแรตอรีส   
19     บริษัท แอปเปิล  กรุ๊ป    
20       โฮม  โปร   

 
      

ตัวอย่างรายการชื่อองค์กรที่ประกอบด้วยค าไทยปนทับศัพท์ ในโครงสร้างแบบ X+X 

No. คําบง่บอกหน้า ชื่อองค์กร คําบง่บอกหลงั 

1 บริษัท เซ็นทรัล  พฒันา   

2 ร้าน เทพ  คลีนน่ิง จํากดั 

3 บริษัท ไทย  ไดมอ่น จํากดั (มหาชน) 

4 บริษัท ไทย  เบฟเวอเรจ   

5 บริษัท ไทย สมาร์ทคาร์ด จํากดั (มหาชน) 

6 รพ. พทัยา  เมโมเรียล   

7 บงักะโล สตางค์  รีสอร์ท   

8   สยาม  พารากอน จํากดั(มหาชน) 

9 บริษัท สยาม  อินดิก้า   

10   สรรพสินค้าเซ็นทรัล   
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   ตัวอย่างรายการชื่อสถานที่และองค์กรที่ประกอบด้วยค าไทย ในโครงสร้างแบบ X+XP 
No. คําบง่บอก ชื่อสถานที่ คําบง่บอกหน้า ชื่อองค์กร คําบง่บอกหลงั 
1 ซอย ก่ิงแก้ว 52 กรม การค้า ตา่งประเทศ   
2 ซอย ก่ิงแก้ว 58 องค์การ การค้า โลก   
3 ตําบล เขือน บางลาง กรม การค้าภายใน   
4 หมูบ้่าน จอมเทียน นิเวศน์ บริษัท การบิน ไทย จํากดั มหาชน  
5 อ. ดา่น ขนุทด บริษัท ข้าวแสนด ี   
6 ต. ทะเล ชบุศร มลูนิธิ คุ้มครอง ผู้บริโภค   
7 อ. ทา่ วงัผา กอง คุ้มครอง พนัธุ์พืช   
8   นคร ราชสีมา เครือ เจริญ โภคภณัฑ์   
9 ถนน นาวง พฒันา กรม ตรวจ บญัชีสหกรณ์   

10 ต. บาง หญ้าแพรก องค์การ ตลาด เพ่ือเกษตรกร   
11 สภต. ปากคลอง รังสิต สํานกังาน ตํารวจ แหง่ชาต ิ   
12 สภอ. ยา่น ตาขาว สมาคม ไทย บริการทอ่งเที่ยว   
13 อา่งเก็บนํา้ หนอง ปลาไหล สภา ธุรกิจ ตลาดทนุ   
14 ต. หนอง ปากโลง สมาคม ธุรกิจ บ้านจดัสรร   
15     ธนาคาร นครหลวงไทย   
16     รพ. นพรัตน์ ราชธานี   
17     คณะกรรมการ นโยบาย การเงิน   
18     สมาคม นกัวิเคราะห์ หลกัทรัพย์   
19     คณะกรรมการ บริหาร นโยบายพลงังาน   
20       บริหาร สว่นตําบล   
21     สํานกังาน บริหาร หนีส้าธารณะ   
22     องค์การ ปกครอง สว่นท้องถ่ิน   
23     โรงพยาบาล ปทมุธานี 1   
24     คณะกรรมการ พนกังาน สว่นตําบล   
25     ศนูย์ พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ   
26     สถาบนั พฒันา อตุสาหกรรมสิ่งทอ   
27     กรม แพทย์ ทหารเรือ   
28     คณะกรรมการ วฒันธรรม แหง่ชาติ   
29     สถาบนั วดั ไร่ขิง   
30     สํานกังาน เศรษฐกิจ การเกษตร   
31     สํานกังาน เศรษฐกิจ การคลงั   
32     กรม สง่เสริม การเกษตร   
33     กรม สง่เสริม การสง่ออก   
34     สมาคม สง่เสริม สถานภาพสตรี   
35     สํานกังาน สถิติ แหง่ชาต ิ   
36     โรงแรม สองพนั บรีุ   
37     สมาคม อาคาร ชดุไทย   
38     กลุม่ อตุสาหกรรม ยานยนต์   
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ตัวอย่างรายการชื่อสถานที่และองค์กรที่ประกอบด้วยค าทับศัพท์ ในโครงสร้างแบบ X+XP 
No. คําบง่บอก ชื่อสถานที่ คําบง่บอกหน้า ชื่อองค์กร คําบง่บอกหลงั 
1 หมูบ้่าน พาร์ควิว ซิตี ้ บริษัท คิวอาร์ ออร์โต้ คาร์   
2   ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์   เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์   
3     บริษัท โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมนิูเคชัน่   
4     บริษัท เอเช่ียน เทเลคอม โฮลดิง้ส์   
5     บริษัท เอเช่ียน พร๊อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์   
6       เจแปน เครดิต เรตติง้   
7       ซีพี เฟรช  มาร์ท จํากดั 
8       มดูีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส   
9     บริษัท เมเจอร์  ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป   

10     บริษัท ล็อกซเลย์่  จีเทค  เทคโนโลย ี   
11     บริษัท ไฟว์ สตาร์มาร์โค มฟูวี่ ซิตี ้   

 
ตัวอย่างรายการชื่อสถานที่และองค์กรที่ประกอบด้วยค าไทยปนทบัศัพท์ ในโครงสร้างแบบ X+XP 

No. คําบง่บอก ชื่อสถานที่ คําบง่บอกหน้า ชื่อองค์กร คําบง่บอกหลงั 
1 หอพกั ครู ฉวี เพลส บริษัท ซีพีเอฟ ผลติภณัฑ์อาหาร 

 2 ตกึ คอม ศรีราชา มหาวิทยาลยั นอร์ท เชียงใหม ่
 3   จนัทรเกษม ปาร์ค บริษัท แบลค็แคนยอน (ประเทศ ไทย)   

4 หมูบ้่าน หนั ตรา วิลลา่ สมาคม ผู้ ค้า ออนไลน์ 
 5     บริษัท ไวเอท ประเทศไทย   

6     บริษัท สยาม โกบอล  เฮ้าส์   
7     โรงแรม สวน ดสุิต เพลส 

 8       สวน ดสุิต โพล 
 9     บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพฒันา 
 10     บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) 
  

 
ตัวอย่างรายการชื่อสถานที่และองค์กรที่ประกอบด้วยค าไทย ในโครงสร้างมากกว่า 1 XP 

No. คําบง่บอก ชื่อสถานที่ คําบง่บอกหน้า ชื่อองค์กร คําบง่บอกหลงั 
1   นครศรีธรรมราช   การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย   
2 ถนน พทุธมณฑลสาย 2   การทา่เรือแหง่ประเทศไทย   
3     สํานกังาน การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
4     กองทนุ การพฒันาเพ่ือสตรีแหง่สหประชาชาติ   
5     กระทรวง การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์   
6       การรถไฟแหง่ประเทศไทย   
7     บริษัท หลกัทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์   
8     สถาบนั ค้นคว้าและพฒันาระบบนิเวศเกษตร   
9     สมาคม คนตาบอดแหง่ประเทศไทย   

10     สภา ความร่วมมือด้านยางระหวา่งประเทศ   
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11     ศนูย์/สถาบนั คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม   
12     สถาบนั ทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ   
13     สํานกั วิจยัและพฒันาประมงทะเล   
14     สมาคม นกัข่าวอาชญากรรมแหง่ประเทศไทย   
15     สํานกั สง่เสริมการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์   
16     คณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
17     สํานกังาน ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน   
18     สมาคม ผู้อาสาสมคัรและชว่ยการศกึษา   
19     เครือข่าย พอ่แม่ ผู้ปกครองเพ่ือการปฏิรูปการศกึษา   
20     สํานกั วิจยัและพฒันาการอารักขาพืช   
21     กองทนุ พฒันาคณุภาพชีวิตครู   
22     ศนูย์ พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหง่ชาติ   
23     ธนาคาร เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
24     กองทนุ เพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน   
25     ธนาคาร เพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย   
26     กลุม่สถาบนั แพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย   
27     เครือข่าย ยตุิความรุนแรงตอ่ผู้หญิง   
28     บริษัท ร่วมทนุยางพาราระหวา่งประเทศ   
29     บริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จํากดั มหาชน 
30     องค์การ รัฐมนตรีศกึษาแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   
31     สํานกังาน รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา   
32     สถาบนั วิจยัยทุธศาสตร์และวิเคราะห์ความเสีย่ง   
33     ชมรม โรคอ้วนแหง่ประเทศไทย   
34     สมาคม โรงสีข้าวไทย   
35     สถาบนั สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
36     สํานกั สง่เสริมและจดัการสินค้าเกษตร   

 
 
 

ตัวอย่างรายการชื่อองค์กรที่ประกอบด้วยค าไทยปนทับศัพท์ ในโครงสร้างมากกว่า 1 XP 
No. คําบง่บอกหน้า ชื่อองค์กร คําบง่บอกหลงั 

1 บริษัท สายการบนิ นกแอร์   

2 บริษัท ไทย แอร์พอร์ต กราวน์ เซอร์วิส   

3 บริษัท เชลล์ แหง่ประเทศไทย   

4 บริษัท อตุสาหกรรม กระดาษ คราฟท์ ไทย   
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างการเปล่ียนรูปของช่ือบุคคล สถานที่ และองค์กร 
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ตัวอย่างการเปลี่ยนรูป: ลดองค์ประกอบ 
No. ช่ือบคุคล การเปล่ียนรูปแบบลดองค์ประกอบ 
1 คณุหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา คณุหญิง กษมา 
2 ด.ต.จกัรรินทร์ บญุรินทร์ ด.ต. จกัรรินทร์ 

3 นาง ลาวลัย์ ทวยจนัทร์ นาง ลาวลัย์ 
4 นาง สนีุย์ ป่ินทองคํา นาง สนีุย์ 
5 นาย กิตตรัิตน์ ณ ระนอง นาย กิตตรัิตน์ 
6 นาย เคนท์ มีค นาย เคนท์ 

7 นาย ไชยา สะสมทรัพย์ นาย ไชยา 
8 นาย บรรจง หนพู้วง นาย บรรจง 
9 นาย ปราโมทย์ วาณิชชานนท์ นาย ปราโมทย์ 

10 นาย พงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร์ นาย พงษ์ภาณ ุ

11 นาย พิศาล จอโภชาอดุม นาย พิศาล 
12 นาย สมคดิ จาตศุรีพิทกัษ์ นาย สมคดิ 
13 นาย สมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์ นาย สมพงษ์ 
14 นาย สรุพล สขุเจริญ นาย สรุพล 

15 พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร พ.ต.ท. ทกัษิณ 
16 พ.ต.อ. อานนท์ณฐัฏ์ กลมรัตน์ พ.ต.อ. อานนท์ณฐัฏ์  
17 ว่าท่ีร้อยตรี พงศ์พนัธ์ สนุทรชยั ว่าท่ีร้อยตรี พงศ์พนัธ์ 
18 สพุฒันา อาทรไผท สพุฒันา 

19 สรุนชุ ธงศลิา สรุนชุ 
20 อทุมุพร จามรมาน อทุมุพร 
No. ช่ือสถานท่ี การเปล่ียนรูปแบบลดองค์ประกอบ 
1 จ.สระแก้ว สระแก้ว 
2 จ.นราธิวาส นราธิวาส 

3 จ.ระยอง ระยอง 
4 จ.ลพบรีุ ลพบรีุ  
5 จ.สพุรรณบรีุ สพุรรณบรีุ 
6 ประเทศแคนาดา แคนาดา 

7 ประเทศจีน จีน 
8 ประเทศญ่ีปุ่ น ญ่ีปุ่ น 
9 ประเทศไทย ไทย 

No. ช่ือองค์กร การเปล่ียนรูปแบบลดองค์ประกอบ 

1 บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) การบินไทย 
2 กรม พฒันาท่ีดนิ กรมฯ 
3 กรม อทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืช กรม อทุยานฯ 
4 กระทรวง การคลงั คลงั 

5 กระทรวง การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวง การพฒันาสงัคมฯ 
6 กระทรวง ศกึษาธิการ ศกึษาธิการ 
7 เครือข่าย พ่อแม่ ผู้ปกครองเพ่ือการปฏิรูปการศกึษา เครือข่ายพ่อแม่ฯ 
8 บริษัท เชลลแ์หง่ประเทศไทย จํากดั เชลล ์

9 บริษัท ทรูมฟู จํากดั ทรูมฟู 
10 บริษัท ไทย สมาร์ทคาร์ด จํากดั ไทยสมาร์ทคาร์ด 
11 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟฯ 
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12 บริษัท แบลค็แคนยอน (ประเทศไทย) จํากดั แบลค็แคนยอน 
13 บริษัท เอเช่ียน เทเลคอมโฮลดิง้ส์ จํากดั บริษัท เอเช่ียน เทเลคอมโฮลดิง้ส์ฯ 

14 บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท โฮปเวลล์ 
15 มดีูส้์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส มดีูส้ ์
16 มลูนิธิ สงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย มลูนิธิสงเคราะห์เดก็ฯ 
17 รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ.นพรัตน์ฯ 

18 สมาคม สง่เสริมสถานภาพสตรี สมาคม สง่เสริมสถานภาพสตรีฯ 
19 สํานกัข่าว รอยเตอร์ รอยเตอร์ 
20 สํานกัเลขาธิการ มหาเถรสมาคม สํานกัเลขาธิการ มหาเถรฯ 

 
    ตัวอย่างการเปลี่ยนรูป: เพิ่มองค์ประกอบ 

No. ช่ือบคุคล การเปล่ียนรูปแบบเพิ่มองค์ประกอบ 
1 ด.ญ.ชมณรรฐ ด.ญ.ชมณรรฐ อารีฟ 

2 สนัติ นายสนัต ิ
No. ช่ือสถานท่ี การเปล่ียนรูปแบบเพิ่มองค์ประกอบ 
1 กรุงเทพฯ เขต กรุงเทพฯ 
2 กาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ 
3 ไทย ประเทศไทย 

4 บราซลิ ประเทศบราซลิ 
5 ประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

No. ช่ือองค์กร การเปล่ียนรูปแบบเพิ่มองค์ประกอบ 
1 คลงั กระทรวง การคลงั 

2 การตา่งประเทศ กระทรวงการ ตา่งประเทศ 
3 เกษตรและสหกรณ์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 
4 บริษัทอตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย  บริษัท อตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยจํากดั 
5 ปตท. บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) 

6 พลงังาน กระทรวง พลงังาน 
7 พาณิชย์ กระทรวง พาณิชย์ 
8 ม.รามฯ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
9 ศกึษาธิการ กระทรวง ศกึษาธิการ 

10 อตุสาหกรรม กระทรวง อตุสาหกรรม 

 
       ตัวอย่างการเปลี่ยนรูป: รูปย่อ 

No. ช่ือองค์กร รูปย่อ 
1 บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ทอท. 
2 กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ไอซีที  
3 คณะกรรมการ การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ ปปช.  
4 คณะกรรมการ การอดุมศกึษา กกอ.  

5 คณะกรรมการ ข้าราชการครู และบคุลากรทางการศกึษา ก.ค.ศ.  
6 คณะกรรมการ นโยบายข้าวแหง่ชาต ิ กขช.  
7 ธนาคาร พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย ธพว.  
8 ธนาคาร แหง่ประเทศไทย ธปท.  

9 บริษัท การทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ทอท. 
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10 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) ซีพีเอฟ 
11 บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) ทีเฟ็กซ ์

12 บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ดีแทค 
13 บริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) บีทีเอส 
14 บริษัท หลกัทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ ทีเอสเอฟซี  
15 ศนูย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ศบกต. 

16 สถาบนั คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สบท. 
17 สถาบนั ทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ สทศ. 
18 สมาคม ไทยธุรกิจการทอ่งเท่ียว แอตต้า  
19 สํานกังาน การปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม ส.ป.ก. 

20 สํานกังาน เขตพืน้ท่ีการศกึษา สพท.  
21 สํานกังาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สผ. 
22 สํานกังาน บริหารหนีส้าธารณะ สบน. 
23 สํานกังาน รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา สมศ. 
24 สํานกังาน เศรษฐกิจการเกษตร สศก. 

25 สํานกังาน เศรษฐกิจการคลงั สศค. 
26 สํานกังาน เศรษฐกิจการคลงั สศค.  
27 สํานกังาน สง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กศน.  
28 สํานกังานคณะกรรมการ กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. 

29 สํานกังานคณะกรรมการ สง่เสริมการลงทนุ บีโอไอ  
30 องค์กร ปกครองสว่นท้องถ่ิน อปท.ท 
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ประวัตผู้ิเขียนวิทยานิพนธ์ 
 
 นางสาว ศศวิิมล กาลนัสีมา เกิดเม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2526 ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ในปี
การศกึษา 2548 และเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูร อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือปี พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 




