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วิทยานิพนธ์ ฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบและโครงสร้ างของชื่อ
บุคคล สถานที่ และองค์กร งานวิจยั นี ้ใช้ คลังข้ อมูลขนาด 80,513 คา เก็บข้ อมูลข่าวภาษาไทย
จากคลังข้ อมูลภาษาไทยแห่งชาติ ประกอบด้ วยชื่อบุคคล 762 ชื่อ ชื่อสถานที่ 774 ชื่อ และชื่อ
องค์กร 1,418 ชื่อ รูปแบบและโครงสร้ างของชื่อบุคคลส่วนใหญ่ประกอบด้ วยชื่อและนามสกุล
(66.54%) ตามด้ วยชื่อเพียงอย่างเดียว (33.46%) รูปแบบและโครงสร้ างของชื่อสถานที่และ
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ร่วมกับคาอื่นๆ ในคลังข้ อมูลเป็ นจานวนมากกว่า
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
คอมพิวเตอร์ มีความเกี่ยวข้ องและมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการนาความรู้ทางภาษาไป
ประยุกต์ใช้ ในการดาเนินการเกี่ยวกับภาษาในด้ านต่างๆ เช่น การสืบค้ นข้ อมูล การจัดเก็บข้ อมูล และ
การแปลภาษาด้ วยเครื่ อง เป็ นต้ น บทบาทของคอมพิวเตอร์ ทาให้ การจัดการทางภาษามีความรวดเร็ ว
แม่นยา และสะดวกสบายมากขึ ้น ทังนี
้ ้เพราะความต้ องการในการเข้ าถึงข้ อมูลของมนุษย์นนมี
ั ้ ไม่จากัด
และจะทวีขึ ้นเรื่ อยๆในอนาคต มนุษย์จงึ จาเป็ นต้ องพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ ให้ ดียิ่งขึ ้นใน
การที่จะเข้ าใจภาษามนุษย์ได้ งานด้ านการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรื อ NLP (Natural Language
Processing) จึงเข้ ามามีบทบาทสาคัญในการจัดการกับข้ อมูลทางภาษาและได้ รับความสนใจในการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
งานเกี่ยวกับ Name Entity Recognition (NER) หรื อการรู้จาชื่อเฉพาะ เป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติงานหนึ่งที่เป็ นมาตรฐานที่ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและได้ รับการ
พัฒนาในภาษาต่างๆทัว่ โลกรวมถึงในภาษาไทย การรู้จาชื่อในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ คือการ
ท าให้ ค อมพิ ว เตอร์ ส ามารถแยกแยะได้ ว่า ข้ อ มูล ที่ พ บข้ อ มูล ใดเป็ นชื่ อ เฉพาะ อัน เป็ นการท าให้
คอมพิวเตอร์ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ในระดับสูง งานด้ านการรู้จาชื่อจึงมีความสาคัญต่อความแม่นยา
ในการประมวลผลภาษาด้ วยคอมพิวเตอร์ และเป็ นตัวชี ้วัดความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี การพัฒนา
งานด้ านนี ้ให้ มีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับความสามารถของการประมวลผลได้ เช่น ในกรณีของการ
แปลภาษาด้ วยเครื่ อง (machine translation) หากคอมพิวเตอร์ ร้ ูว่าข้ อมูลที่กาลังดาเนินงานอยู่นนมี
ั ้ คา
ใดเป็ นชื่อเฉพาะ เช่น “White House” คอมพิวเตอร์ จะไม่แปลคานันว่
้ า “บ้ านขาว” การแปลภาษาจึงจะ
ถูกต้ องอย่างที่ควรจะเป็ น
งาน NER ในประเทศไทยในช่วงแรกเป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสกัดชื่อเฉพาะมาตรฐาน 3
ชนิด คือ ชื่อบุคคล ชื่อองค์กร และชื่อสถานที่ ซึ่งเป็ นชื่อเฉพาะที่มีรูปแบบไม่ชดั เจนทาให้ มีปัญหาใน
การประมวลเอกสาร การศึกษาที่ผ่านมา เช่น การนาเสนอของ Boonserm Kijsirikul, Paisarn
Charoenpornsawat and Surapant Meknavin, (1999) โดยการใช้ อลั กอรึธึมการเรี ยนรู้ Winnow
และ Ripper เพื่อพัฒนาการสกัดชื่อเฉพาะ และยังมีการศึกษาการสกัดชื่อเฉพาะในภาษาไทย โดยใช้
แบบจาลองทางสถิติและกฎฮิวริ สติกของ Chanlekha, H. et al, (2002) ซึ่งงานที่ผ่านมาดังกล่าวมุ่ง

2
ศึกษาการสกัดชื่อเฉพาะ แก้ ไขปั ญหาการสกัดชื่อเฉพาะและพัฒนาระบบการสกัดชื่อเฉพาะที่ม่งุ เน้ น
ไปในแนวทางของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี มากกว่าที่จะนาความรู้ ทางภาษาศาสตร์ เข้ าไป
เกี่ยวข้ องอย่างเต็มที่ ผลของการศึกษาที่ผ่านมาสามารถทาให้ คอมพิวเตอร์ ร้ ู จาชื่อเฉพาะได้ ส่วนหนึ่ง
แต่ยงั คงมีปัญหาที่ต้องแก้ ไขต่อไป ทาให้ ต่อมามีการศึกษาชื่อเฉพาะโดยมุ่งเน้ นการศึกษาที่รูปภาษา
มากขึ ้น ได้ แก่ การศึกษาบริ บทบ่งบอกชื่อเฉพาะในภาษาไทย (อมรทิพย์ กวินปณิธาณ, 2546) โดยมุ่ง
วิเคราะห์รูปภาษาที่ใช้ เป็ นตัวบ่งบอกชื่ อเฉพาะในภาษาไทย เช่น คานาหน้ าชื่อ อาทิ นางสาว ดร.
พ.ต.ท. เป็ นตัวบ่งบอกชื่อเฉพาะของบุคคล รวมถึงวิเคราะห์บริ บทอื่นๆนอกเหนือไปจากตัวบ่งบอกที่อยู่
ติดกับชื่อเฉพาะ เช่น การเว้ นวรรค เป็ นต้ น ซึ่งการศึกษาดังกล่าว ช่วยขยายความรู้ เพิ่มเติมในด้ าน
ภาษาศาสตร์ ของชื่อเฉพาะในภาษาไทย ซึ่งหากนาไปปรับใช้ ก็จะสามารถแก้ ไขปั ญหาลักษณะเฉพาะ
ทางภาษาบางอย่างและพัฒนาการรู้จาชื่อเฉพาะในภาษาไทยได้
อย่างไรก็ตามการศึกษาเฉพาะบริ บทเท่านันยั
้ งไม่เพียงพอ เนื่องจากปั จจัยที่จะทาให้ เกิดการ
รู้ จาชื่อเฉพาะนัน้ ใช้ เพียงบริ บทอย่างเดียวไม่อาจทาให้ เกิดการรู้ จาชื่อเฉพาะได้ ครอบคลุม ประเด็น
ด้ านรูปภาษามีส่วนสาคัญต่อการรู้จาชื่อเฉพาะ เนื่องจากชื่อเฉพาะมีรูปภาษาที่หลากหลายซึ่งผู้วิจยั
เห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาโครงสร้ างของชื่อเฉพาะเหล่านัน้ เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ที่จะ
พบโครงสร้ างที่มีการใช้ แบบตายตัวหรื อโครงสร้ างที่มี การใช้ บ่อยจนสามารถกาหนดเป็ นรู ปแบบที่
ตายตัวได้ เช่น สานักข่ าวกรองแห่ งชาติ มีโครงสร้ างของชื่อ คือ คาบ่งบอก +คานาม + คาบุพบท +
คานาม ซึง่ โครงสร้ างดังกล่าวจะพบได้ ในชื่ออื่นอีก เช่น สานักงานตารวจแห่ งชาติ ตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เป็ นต้ น เมื่อพิจารณาโครงสร้ างดังกล่าวร่วมกับคาบ่งบอกที่ติดอยู่หน้ าชื่อเฉพาะ จะ
สามารถตัดสินได้ วา่ ข้ อมูลที่พบเป็ นชื่อเฉพาะประเภทองค์กร ซึ่งเมื่อศึกษาต่อไปยังโครงสร้ างแบบอื่นๆ
ของชื่ อเฉพาะ จะทาให้ ส ามารถกาหนดหลักเกณฑ์ ที่เป็ นไปได้ ของรู ปแบบโครงสร้ างชื่อเฉพาะใน
ภาษาไทยต่อไป
ด้ านการปรากฏต่อเนื่องของชื่อเฉพาะ มักพบว่าชื่อเฉพาะที่ปรากฏในข้ อมูลนันอาจอ้
้
างถึงสิ่ง
เดียวกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อกลายรูปในภายหลัง ดังตัวอย่าง
แม้ ว่าหลายบริ ษัทค่ายรถยนต์ในช่วงปี 2551 ต้ องลดกาลังการผลิตลง และปรับลดพนักงาน
ชัว่ คราว เพื่อลดต้ นทุน แต่สาหรับโบนัส มีการปรับลดเพียงเล็กน้ อย เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ
ให้ กบั พนักงาน โดยบริษัทโตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทยฯ ในปี ที่ผ่านมา ให้ โบนัสพนักงาน
สูงสุดถึง 7 เดือน แต่ในปี 2551 ปั ญหาวิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์ ทาให้ ตลาดส่งออกมีแนวโน้ ม
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ชะลอตัว ทาให้ โตโยต้ าต้ องปรับลดโบนัส เหลือเพียง 6 เดือน แต่ทางสหภาพพนักงานไม่ยอม
จนมีการเจรจาในที่สดุ เหลือ 6.5 เดือน
ในการประมวลผล คอมพิวเตอร์ อาจไม่ร้ ูวา่ บริษัทโตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทยฯ และ โต
โยต้ า เป็ นชื่อเฉพาะที่อ้างถึงสิ่งเดียวกัน หรื ออาจตรวจไม่พบคาใดคาหนึ่งเนื่องจากทังสองค
้
านีม้ ีรูป
ภาษาต่างกัน ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั เห็นว่าควรมีการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
การปรากฏของชื่อเฉพาะรวมถึงรู ปแบบที่ชื่อเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงไปในบริ บทต่อเนื่อง เนื่องจาก
เป็ นส่วนสาคัญอันหนึ่งที่ จะมีผลต่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ในการรู้ จาชื่อเฉพาะ นอกจากนี ้
ชื่อเฉพาะที่ปรากฏในข้ อมูลภาษาไทยมีรูปภาษาไทยที่ทบั ศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศจานวนมาก
เช่น เดวิด เช, บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน), อีบิส สยาม กรุ งเทพฯ
เป็ นต้ น จึงจาเป็ นที่จะต้ องศึกษารูปแบบของชื่อเฉพาะเหล่านี ้เพื่อให้ การประมวลผลด้ วยคอมพิวเตอร์ มี
ความครอบคลุมไม่จากัดเพียงชื่อเฉพาะที่เป็ นคาไทยแท้ เท่านัน้
อีกประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาชื่อเฉพาะคือ ประเด็นที่ชื่อเฉพาะถูกใช้ อ้างข้ ามประเภท
เช่น ชื่อองค์กรถูกใช้ อ้างถึงสถานที่ ดังตัวอย่าง
การหาเสียงของผู้สมัครรายอื่นเช้ าวันเดียวกัน พล.ต. จาลอง ศรี เมือง ที่ปรึ กษานายกฯ ได้
เดินทางไปช่วยนายมานะ มหาสุวีระชัย ว่าที่ผ้ สู มัครผู้ว่าฯ กทม. หาเสียง ย่านตลาดสดบางรัก
และสมาคมแต้ จ๋ ิว
จากตัวอย่าง มีการปรากฏของชื่อเฉพาะขององค์กร คือ สมาคมแต้ จ๋ ิว แต่ชื่อเฉพาะดังกล่าว
ไม่ได้ ถกู อ้ างถึงองค์กรที่ มีการดาเนินงานใดๆ แต่อ้างถึงสถานที่ซึ่งเป็ นขององค์กรนัน้ ลักษณะการอ้ าง
ข้ ามประเภทเช่นนี ้จะทาให้ เกิดปั ญหาในการรู้จาชื่อเฉพาะ เพราะทาให้ ระบบประมวลผลสับสนระหว่าง
รูปภาษากับสิ่งที่อ้างถึง จึงจาเป็ นต้ องมีการศึกษารูปแบบการอ้ างถึงในลักษณะนี ้ เพื่อให้ ร้ ู ว่ามีการใช้
แบบใดได้ บ้าง และมีคาบ่งชี ้ใดที่จะช่วยบ่งชี ้การอ้ างถึงข้ ามประเภทได้
ประเด็นที่นา่ สนใจที่กล่าวมาแล้ วนันเป็
้ นเพียงส่วนหนึ่งของความหลากหลายของชื่อเฉพาะใน
ภาษาไทย ทาให้ ผ้ วู ิจยั เห็นว่า หากมีการศึกษาด้ วยข้ อมูลจานวนมากพอและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบจะทาให้ เข้ าใจธรรมชาติของชื่อเฉพาะในภาษาไทยรวมถึง สร้ างหลักการที่จะนาไปสู่การรู้จาชื่อ
เฉพาะจากรู ปภาษาของชื่อเฉพาะได้ และจะสามารถใช้ เป็ นความรู้ พื ้นฐานที่จะนาไปสู่การแก้ ไขและ
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พัฒนางานด้ านระบบสกัดชื่อเฉพาะในภาษาไทยและการประมวลผลด้ วยคอมพิวเตอร์ ได้ อย่างตรงจุด
และมีประสิทธิภาพต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้ างทางไวยากรณ์ของชื่อเฉพาะประเภทชื่อบุคคล สถานที่ และ
องค์กร
2. วิเ คราะห์ รูปแบบการปรากฏของชื่ อเฉพาะประเภทชื่อบุคคล สถานที่ และองค์กรในบริ บท
ต่อเนื่อง
3. วิเคราะห์การใช้ ชื่อเฉพาะอ้ างข้ ามประเภทระหว่างชื่อบุคคล สถานที่ และองค์กร และหาคาที่
ทาหน้ าที่บง่ บอกการอ้ างข้ ามประเภท
1.3 สมมติฐาน
1. ชื่อเฉพาะแต่ละประเภทจะมีรูปแบบและโครงสร้ างเฉพาะที่แตกต่างกัน
2. ชื่อเฉพาะต่างๆ เมื่ออ้ างถึงสิ่งเดียวกันในบริ บทต่อเนื่องจะใช้ วิธีการตัดคาบ่งบอกหน้ าชื่อ และ
ในกรณีที่ชื่อเฉพาะประกอบด้ วยคาหลายคา จะปรากฏเพียงคาแรกของชื่อ
3. ในการใช้ ชื่อเฉพาะอ้ างข้ ามประเภท มีการใช้ ชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่มากที่สุด โดยคากริ ยา
และคาบุพบทจะทาหน้ าที่บง่ บอกการอ้ างข้ ามประเภท
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1. ศึก ษาวิ เ คราะห์ รูป ภาษาของชื่ อ เฉพาะ จากคลัง ข้ อ มูลข่า วภาษาไทยที่ อ ยู่ใ นรู ป ตัวเขี ย น
เนื่องจากข่าวเป็ นข้ อมูลที่พบทัว่ ไปในชีวิตประจาวันและสามารถใช้ ได้ อย่างกว้ างขวาง
2. ชื่อเฉพาะที่นามาศึกษาวิเ คราะห์เป็ นชื่อเฉพาะที่อยู่รูปภาษาไทยเท่านัน้ ซึ่งรวมไปถึงคาทับ
ศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เขียนด้ วยอักษรไทย
3. ชื่ อ เฉพาะที่ ศึก ษาในครั ง้ นี ค้ ื อ ชื่ อ เฉพาะทั่ว ไป ได้ แ ก่ ชื่ อ บุค คล (Person) ชื่ อ องค์ ก ร
(Organization) และชื่อสถานที่ (Location)
4. คลังข้ อมูลข่าวที่ใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์มาจากข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
และการท่องเที่ยวที่พบชื่อเฉพาะอย่างน้ อย 2,000 ชื่อ โดยชื่อเฉพาะแต่ละประเภทมีไม่น้อย
กว่า 400 ชื่อ
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1.5 วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับชื่อเฉพาะและการศึกษาเกี่ยวกับชื่อเฉพาะ เพื่อหาแนวทาง
ในการศึกษาชื่อเฉพาะในภาษาไทย
2. กาหนดขอบเขตและเกณฑ์ที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลชื่อเฉพาะและศึกษาวิเคราะห์ชื่อเฉพาะ
3. เก็บข้ อมูลและจัดสร้ างคลังข้ อมูลข่าวภาษาไทย
4. กากับข้ อมูลชื่อเฉพาะในคลังข้ อมูลที่จดั สร้ างขึ ้น
5. เตรี ยมข้ อมูล สาหรั บการวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมภาษา Perl ช่วยในการเรี ยกดูข้อมูลที่
ต้ องการ
6. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยจะอธิบายกระบวนการวิเคราะห์ไว้ ในแต่ละบท
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
5.1. วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้ างของชื่อบุคคล สถานที่ และองค์กร
5.2. วิเคราะห์รูปแบบการปรากฏของชื่อเฉพาะในบริ บทต่อเนื่อง
5.3. วิเคราะห์การอ้ างข้ ามประเภทและบริบทบ่งบอกการอ้ างข้ ามประเภท
7. จัดทาคลังข้ อมูลเปรี ยบเทียบ และวิเคราะห์ชื่อเฉพาะในประเด็นเดียวกับงานวิจยั
8. สรุปผลการวิจยั เปรี ยบเทียบผลการศึกษา และอภิปรายผล
1.6 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ สามารถกาหนดหลักเกณฑ์ของรู ปแบบโครงสร้ าง รู ปแบบการปรากฏ และรู ปแบบการ
อ้ างถึงของชื่อเฉพาะในภาษาไทย
2. สามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปใช้ เป็ นพื ้นฐานในการพัฒนางานด้ านการรู้ จาชื่อเฉพาะภาษาไทย
ต่อไป

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในบทนี เ้ ป็ นการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ งานวิ จัย ประกอบด้ ว ยการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายและคาจากัดความของชื่อเฉพาะ คาและหน่วยคา การศึกษาเกี่ยวกับ
ชื่อเฉพาะที่ผ่านมา แบ่งเป็ นงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ และงานวิจัยทางด้ านระบบ เพื่อสรุ ปเกณฑ์
นิยามของชื่อเฉพาะในงานวิจยั นี ้ รวมถึงสรุปปั ญหาที่พบในงานวิจยั ด้ านระบบเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการศึกษา
2.1 ความหมายของชื่อเฉพาะ
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ ให้ คาจากัดความของวิสามานยนามว่าเป็ นคานาม
ที่เป็ นชื่อเฉพาะ ตังขึ
้ น้ สาหรับเรี ยกคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ เพื่อให้ ร้ ู ชัดว่าเป็ นใครหรื ออะไรเช่น
นายดา ช้ างเอราวัณ
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548: 71-72) เรี ยกคานามที่เป็ นชื่อเฉพาะว่าวิสามานยนาม โดย
วิสามานยนามเป็ นชื่อเฉพาะที่สมมติตงขึ
ั ้ ้นเพื่อเรี ยก คน สัตว์ เพื่อให้ ร้ ู ชดั ว่า คนนี ้ สัตว์ตวั นี ้ ของสิ่ งนี ้
ฯลฯ เช่น ชื่อคน-สอน สิน ฯลฯ ชื่อสัตว์-พังแป้น ชื่อเมือง-นนทบุรี เป็ นต้ น โดยมีข้อสังเกต คือ
วิสามานยนามจะต้ องเป็ นคาที่ใช้ เป็ นชื่อตังขึ
้ ้นเรี ยกคนคนเดียวหรื อสิ่งของเพียงสิ่งเดียว หรื อหากสิ่งนัน้
มีมากกว่าหนึ่ง ก็ต้องหมายถึงกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว เช่น สโมสร สามัคยาชน หมายความถึงสโมสรนัน้
เพียงแห่งเดียว
นววรรณ พันธุเมธา (2527: 4-5) กล่าวว่า คานามวิสามัญ คือคาที่หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากคานามทั่วไปซึ่งมีความหมายกว้ างมาก เนื่องจากคานามวิสามัญใช้ เพื่อ
หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจึงมักไม่ใช้ คาขยายในการช่วยจากัดความหมาย เว้ นแต่ว่าหากใช้
คานามวิสามัญหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึง่ มากกว่า 2 สิ่งจึงจะใช้ คาอื่นมาช่วยจากัดความหมาย เช่น
แต้ มรักเจ้ าของ
แต้ มตัวนันรั
้ กเจ้ าของ
แมวเป็ นคานามสามัญ แต้ มเป็ นคานามวิสามัญ กลุม่ คา ตัวนัน้ ใช้ จากัดความหมายของคาว่า
แต้ มเพื่อให้ เข้ าใจว่ามีแมวชื่อแต้ มหลายตัว ผู้พดู จึงต้ องระบุวา่ เป็ นตัวไหน
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กาชัย ทองหล่อ (2525:197) กล่าวว่า วิสามานยนาม คือ คานามที่เป็ นชื่อเฉพาะของ คน สัตว์
สถานที่ และสิ่งของ เป็ นชื่อที่บญ
ั ญัตขิ ึ ้นสาหรับใช้ เรี ยกชี ้เฉพาะลงไปว่าเป็ นใครหรื ออะไร
เช่น
สมศรี เป็ นหญิงสาวดีเด่นในสังคม
สามก๊ กเป็ นพงศาวดารจีน
Saeed (1997) กล่าวว่า ชื่อเป็ นสิ่งที่ระบุผ้ คู น สถานที่ และอื่นๆ ซึ่งหากจะถามถึงความหมาย
ของชื่อเฉพาะ เช่นชื่อ Karl Marx ก็ไม่มีความจาเป็ นเท่าไหร่นกั นอกจากเป็ นการเอ่ยถึงเพื่อช่วยให้ ร้ ูว่า
พูดถึงสิ่งที่เป็ นหนึง่ เดียวและช่วยให้ ผ้ ฟู ั งรู้วา่ อ้ างถึงอะไร
Vaida (1996:99) อ้ างถึงในอมรทิพย์ (2546) อธิบายว่า ชื่อเฉพาะ (Proper Name) หนึ่งชื่อ
ใช้ อ้างถึงสิ่งใดสิ่งเดียว ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีหนึ่งเดียวในโลก (“…a proper name has a single unique
referent…”)
การบัญญัติความหมายของชื่อเฉพาะในงานด้ านระบบ มีการแบ่งประเภทจากการประชุม
วิชาการ MUC หรื อ Message Understanding Conference ซึ่งแบ่งปั ญหาในการสกัดหน่วยใน
ข้ อความ 3 กลุม่ ได้ แก่
1.
การหาชื่อเฉพาะทัว่ ไป (entity name: ENAMEX) ประกอบด้ วยชื่อบุคคล (Person)
ชื่อองค์กร (Organization) และชื่อสถานที่ (Location)
2.
การหาข้ อความแสดงวันเวลา (time expression: TIMEX) ประกอบด้ วย วันที่
(Date) และเวลา (Time)
3.
การหาข้ อความตัวเลขเชิงปริมาณ (numeric expression: NUMEX)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับชื่อเฉพาะดังกล่าว พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ 2
ประการ คือ ประเด็นรูปภาษา และประเด็นการอ้ างถึง
ในประเด็นรู ปภาษา พบว่ามีการใช้ คาเรี ยกชื่อเฉพาะแตกต่างกันออกไป ในภาษาไทยเมื่อมี
การอธิ บายถึง ชื่อเฉพาะในทางไวยากรณ์ จ ะเรี ยกว่า วิสามานยนาม หรื อ คานามวิสามัญ ส่วนชื่ อ
เฉพาะในภาษาสากล บ้ างก็ใช้ คาว่า Proper Name หรื อ ใช้ Name เฉยๆ ส่วนชื่อเฉพาะในงานด้ าน
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ระบบมักเรี ยกว่า Named entity ส่วนในงานด้ านระบบของไทยจะแปลตามภาษาสากล คือ ใช้ คาว่า
ชื่อเฉพาะ
ชื่อเฉพาะไม่จาเป็ นต้ องเป็ นคาที่ถกู ตังขึ
้ ้นเพื่อใช้ เรี ยกสิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยเฉพาะเสมอไป เพราะยัง
มีคาทัว่ ไปที่ใช้ ในความหมายอื่นและในขณะเดียวกันก็ถกู นามาใช้ เป็ นชื่อเฉพาะด้ วย ดังตัวอย่างจาก
พระยาอุปกิตฯ ชื่อคน สอน-สิน ทังสองค
้
าไม่ได้ ถูกตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นชื่อเรี ยกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
แต่เป็ นคาทัว่ ไปที่มีมาก่อน เมื่อนามาใช้ เป็ นชื่อเฉพาะ ก็เป็ นไปเพื่ออ้ างถึงบุคคลที่ชื่อสอนและสิน เป็ น
ต้ น
ในประเด็นการอ้ างถึง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีความหมายที่สอดคล้ องไปในทาง
เดียวกันในแง่ของการอ้ างถึง กล่าวคือ ชื่อเฉพาะจะมีคณ
ุ สมบัติหลักๆ คือใช้ อ้างถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจง
แต่ผ้ วู ิจยั เห็นว่าทังชื
้ ่อเฉพาะและสิ่งเฉพาะเจาะจงนันไม่
้ จาเป็ นต้ องเป็ นมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเสมอไป
ตามที่ Vaida กล่าวไว้ ตัวอย่างเช่น ชื่อคน-สมชาย ก็เป็ นชื่อเฉพาะที่มีการใช้ เป็ นชื่อของคนมากกว่า
หนึ่งคนได้ แต่จะบอกว่าชื่อสมชายเป็ นคานามทัว่ ไปก็ไม่ได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงคิดว่า ชื่อเฉพาะอาจมีชื่อ
เดียวกันมากกว่าหนึ่งได้ แต่สิ่งที่อ้างถึงจริ งๆ ในเวลาที่พดู จะมีเพียงสิ่งเดียว เช่น แม้ ว่าจะมีชื่อสมชาย
มากกว่าหนึ่ง แต่ผ้ พู ดู ย่อมมีคนชื่อสมชายที่อ้างถึงเพียงหนึ่งเดียว นอกจากนี ้นววรรณและพระยาอุป
กิตฯ ยังได้ อธิบายเพิ่มเติมไว้ ว่าสามารถใช้ คาขยายเพื่อระบุสิ่งที่ต้องการชี ้เฉพาะได้ ในกรณีที่ชื่อเฉพาะ
มีหลายสิ่ง ผู้วิจยั จึงคิดว่าความหมายของชื่อเฉพาะสาคัญที่การอ้ างถึงมากกว่า และเหมาะที่จะนา
แนวคิดนี ้ไปใช้ กบั การดาเนินการวิจยั มากกว่าความหมายที่ตดิ มากับรูปภาษาของชื่อเฉพาะ
2.1.1 เกณฑ์ ความหมายของชื่อเฉพาะ
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยั ได้ สรุปเกณฑ์ความหมายของชื่อเฉพาะสาหรับการวิจยั ดังนี ้
1. “ชื่อเฉพาะ” เป็ นรูปภาษาที่อ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึง่ เพียงสิ่งเดียวหรื อกลุม่ เดียว
2. ผู้วิจยั ใช้ คาว่า “ชื่อเฉพาะ” เพื่อหมายถึงรู ปภาษาที่อ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว ซึ่ง
หมายรวมทัง้ ชื่ อเฉพาะจริ ง ๆ คาทั่วไปที่ ถูก ใช้ เป็ นชื่ อเฉพาะ เช่น ชื่ อ บุคคล แก้ ว และ
กลุ่มคาหรื อวลีที่ถูกใช้ เป็ นชื่อเฉพาะด้ วยเช่นกัน เช่น ชื่อองค์กร กองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครู
3. “ชื่อเฉพาะ” ในงานวิจัยนีค้ รอบคลุม 3 ประเภท คือ ชื่อบุคคล (Person) ชื่อองค์กร
(Organization) และชื่อสถานที่ (Location) ตามที่ MUC ได้ จดั ประเภทไว้
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4. “ชื่ อ เฉพาะ” ในงานวิ จัยนี เ้ ป็ นรู ป ภาษาที่ ถูก ใช้ เ พื่ อ การอ้ างถึ ง สิ่ ง เฉพาะที่ เ ป็ น บุค คล
องค์กร และสถานที่เท่านัน้
2.2. คาและหน่ วยคา
เนื่องจากงานวิจยั นี ้มีการวิเคราะห์โครงสร้ างทางไวยากรณ์ของชื่อเฉพาะเป็ นส่วนหนึ่ง ผู้วิจยั
จึงทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับคา เพื่อประมวลความรู้สาหรับจาแนกคาและกาหนดหน้ าที่ของคา
ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของชื่อเฉพาะ
ไวยากรณ์ตามความคิดของนักภาษาศาสตร์ โครงสร้ าง หมายถึง ระเบียบส่วนหนึ่งของภาษา
เท่านัน้ มี 2 ระบบ คือ ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ ระบบไวยากรณ์ แบ่งได้ เป็ น ก. การจัดระเบียบ
ของหน่วยคา (morpheme) เข้ าเป็ นคา หรื อการศึกษาองค์ประกอบหรื อโครงสร้ างของคา ข. การจัด
ระเบียบคาเข้ าเป็ นประโยค (Syntax) หรื อการศึกษาระบบความสัมพันธ์ของคาหรื อโครงสร้ างประโยค
(วิจินตน์ ภานุพงศ์, 2530)
หน่ ว ยที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ในโครงสร้ างประโยค คื อ ค า สิ่ ง ที่ เ ป็ น ค า สามารถใช้ โดยอิ ส ระได้
คาประกอบด้ วยหน่วยคา ซึ่งหมายถึง ส่วนที่เล็กที่สุดของภาษาที่มีความหมาย เช่น นาฬิกา เป็ น 1
หน่วยคา เพราะแยกออกมาไม่ได้ อีกแล้ ว หน่วยคาอาจแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ หน่วยคาอิสระ ซึ่ง
ปรากฏตามลาพังได้ เช่น ยืน เดิน และหน่วยคาไม่อิสระ ซึ่งจะต้ องปรากฏร่วมกับหน่วยคาอื่นเท่านัน้
เช่น นัก- ชาว- เป็ นต้ น ( Bloomfield, (1935) อ้ างถึงใน สุนนั ท์ อัญชลีนุกูล , (2546)) และ (อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544)
การวิเคราะห์โครงสร้ างทางไวยากรณ์ของชื่อเฉพาะในงานวิจยั นี ้ กระบวนการหนึ่งที่สาคัญคือ
การแบ่งคาที่ประกอบภายในชื่อเฉพาะเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ภายในโครงสร้ าง ผู้วิจยั ต้ องตัดสิน
จาแนกหน่วยคาที่เป็ นองค์ประกอบภายในชื่อเฉพาะออกมา นิยามของคาและหน่วยคาในการทบทวน
วรรณกรรมที่ ก ล่ า วมา ค่ อ นข้ างให้ ความส าคัญ กั บ ความหมาย และมองค าจากมุ ม มองทาง
ภาษาศาสตร์ แต่เนื่องจากงานวิจยั นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลภาษา จึงพิจารณา
จากมุมมองของคอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก การจาแนกคาและหน่วยคาในชื่อเฉพาะของงานนี อ้ าจไม่ต้อง
จาแนกจนถึงหน่วยที่เล็กที่สดุ หากเป็ นคาที่คอมพิวเตอร์ ร้ ูจกั คือ พบในพจนานุกรม เช่น ส่งเสริ ม จะถือ
เป็ นค า 1 ค าโดยไม่ต้อ งมองแยกหน่วยค าเป็ น ส่ง และ เสริ ม อี ก นอกจากนี ค้ อมพิ วเตอร์ รั บ รู้
ความหมายไม่เหมือนมนุษย์ สาหรับคอมพิวเตอร์ แล้ วจะรู้จกั แต่คาที่กาหนดให้ ดังนัน้ คาว่า นา ในคา
นาวา กับ ไร่ นา จึงถูกมองว่าเหมือนกันเพราะมองแยกเป็ นสองหน่วยย่อยได้ คือ นา+วา กับ ไร่ +นา
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แนวทางการจาแนกคาในงานวิจยั นี ้จึงอาจแตกต่างไปจากการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ อื่นๆ เพราะ
เน้ นการรับรู้ของคอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับชื่อเฉพาะ
งานวิจัยที่ ผ่านมามีการศึกษาที่ เกี่ ยวข้ องกับชื่ อเฉพาะในแง่ มุมต่างๆ เช่น กลวิธี การตังชื
้ ่อ
รูปแบบ และความหมายของชื่ อ โดยการศึกษาชื่อเฉพาะในด้ านภาษาศาสตร์ ที่พบส่วนใหญ่ มักเป็ น
การศึกษาชื่อเฉพาะของคน และชื่อเฉพาะของสถานที่ โดยจะขอยกงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
2.3.1 การศึกษาชื่อเฉพาะตามแนวทางภาษาศาสตร์
งานวิจยั ของ ปานทิพย์ มหาไตรภพ (2545) เรื่ องนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว: การวิเคราะห์ ทางอรรถศาสตร์ ชาติพันธุ์ เป็ นการศึกษาเกณฑ์ในการ
ตังนามสกุ
้
ล ผลการศึกษาพบว่ามี 2 เกณฑ์ คือ การตังนามสกุ
้
ลตามภูมิหลังของผู้ขอพระราชทานและ
การตังโดยใช้
้
กลวิธีทางภาษา
เกณฑ์การตังตามภู
้
มิหลังมี 2 เกณฑ์ใหญ่ คือ
1. เกณฑ์การตังตามชื
้
่อ คือ ชื่อจริงๆ ราชทินนาม และชื่อสกุลเดิม
2. เกณฑ์ลกั ษณะทางสังคม ตังตามอาชี
้
พ สถานที่และชาติพนั ธุ์
ส่ว นการตัง้ ตามกลวิ ธี ท างภาษา พบว่า เป็ นไปตามกระบวนการที่ เริ่ ม จากการหาค าบาลี
สันสกฤตที่มีความใกล้ เคียงกับภูมิหลังมากที่สดุ มาตังนามสกุ
้
ล โดยคานึงถึงความหมายเดิมเป็ นหลัก
และดูวา่ ความหมายเดิมดีหรื อไม่ หากมีความหมายดีจะใช้ กลวิธีพ้องความหมายเป็ นต้ น
ผลการศึกษาด้ านโครงสร้ างพบว่านามสกุลพระราชทานมีโครงสร้ าง คือ [ส่วนที่ 1] + [ส่วนที่
2] มี 3 รูปแบบ คือ
1. ส่วนหลัก + ส่วนเสริ มท้ าย โดยส่วนที่ต้องปรากฏเสมอคือส่วนหลัก ซึ่งอาจปรากฏเพียง
ส่วนเดียวก็ได้ เช่น รัตนะโกเศศ หรื อประกอบด้ วยส่วนหลักและส่วนเสริ มท้ าย เช่น “นาวา
ชีวะ” แยกเป็ นส่วนหลัก คือ “นาวา” หมายถึง อาชีพ ตามด้ วยส่วนเสริ มท้ าย คือ “ชีวะ”
แสดงความหมายของอาชีพ เป็ นต้ น
2. ณ + ชื่อสถานที่ คือนามสกุลที่โครงสร้ างมีคาว่า “ณ” ตามด้ วยชื่อสถานที่ เช่นชื่อจังหวัด
เช่น “ณ เชียงใหม่ ”
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3. รูปแบบ 1 + 2 คือนามสกุลที่มีโครงสร้ างแบบที่ 1 และแบบที่ 2 รวมกัน โดยโครงสร้ าง
แบบที่ 1 จะอยู่ในตาแหน่งส่วนหลัก และโครงสร้ างรูปแบบที่ 2 อยู่ในตาแหน่งส่วนเสริ ม
ท้ าย เช่น “ประทีป ณ ถลาง” “ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม” โครงสร้ างแบบที่ 1 คือ
“ประทีป” และ “ภวภูตานนท์” และโครงสร้ างแบบที่ 2 ในส่วนท้ าย คือ “ณ ถลาง” และ “ณ
มหาสารคาม” เป็ นต้ น
ในด้ านความถี่ พบว่ารูปแบบที่ 1 เป็ นความถี่ที่พบสูงสุด และที่พบน้ อยที่สดุ คือ รูปแบบที่ 2
งานวิจยั ของสุภาพรรณ ณ บางช้ าง (2526) อ้ างถึงในน้ องนุช (2543: 10) เรื่ องการใช้ ภาษา
ในการตั้งชื่อของคนไทย ศึกษาลักษณะการใช้ ภาษาในการตังชื
้ ่อของคนไทยทัง้ ฝ่ ายราชสกุลและ
ฝ่ ายสามัญชนตังแต่
้ สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปั จจุบนั โดยศึกษาการใช้ ภาษาในการตังชื
้ ่อในด้ านจานวน
พยางค์และความหมายที่ใช้ ในการตังชื
้ ่อ แล้ วนาผลมาวิเคราะห์ในด้ านค่านิยมและความเชื่อ และ
แนวทางการดาเนินชีวิตที่สะท้ อนอยู่ในชื่อเหล่านัน้ ซึ่งจะขอทบทวนในด้ านลักษณะการตังชื
้ ่อเท่านัน้
โดยผลการศึกษาพบว่า ชื่อของคนไทยมีจานวนพยางค์เพิ่มมากขึ ้นและใช้ ภาษาบาลีสนั สกฤตเพิ่มขึ ้น
ในแต่ละสมัย โดยลดจานวนการใช้ ภาษาไทยลง และในสมัยเดียวกันชื่อของผู้ที่มีฐานะทางสังคมสูง
กว่าจะใช้ จานวนพยางค์และภาษาบาลีสันสกฤตมากกว่าชื่อของผู้ที่มีฐานะทางสังคมต่ากว่า และ
ลักษณะของการใช้ ภาษาในการตังชื
้ ่อในทุกสมัยจะบ่งบอกถึงความเป็ นผู้ทีี่มีฐานะสูงหรื อต่า
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับชื่ อเฉพาะของคนพบว่าการศึกษาชื่อเฉพาะของ
บุคคลมักจะไม่มีการศึกษาโครงสร้ างของรูปภาษาเนื่องจากชื่อเฉพาะของบุคคลมีรูปแบบหลากหลาย
เฉพาะตัว ผู้วิจยั พบว่าประเด็นในการศึกษาชื่อเฉพาะของคนที่ผ่านมานันเกี
้ ่ยวข้ องกับ กลวิธีในการตัง้
ชื่ อ ความหมาย ที่ ม าของชื่ อและปรากฎการณ์ ต่างๆที่ อ าจสะท้ อ นจากชื่ อเฉพาะได้ ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้ องกับหลักเกณฑ์ในการตังชื
้ ่อมักจะวิเคราะห์ในด้ านลักษณะภาษาที่ใช้ และจานวนพยางค์ ซึ่ง
ผู้วิจยั เห็นว่าเป็ นการยากที่จะนาไปปรับใช้ เป็ นข้ อสรุปทางภาษาที่จะใช้ ในงานรู้จาชื่อเฉพาะ อย่างไรก็
ตาม พบว่างานของปานทิพย์เป็ นงานที่มีการศึกษาโครงสร้ างของนามสกุลซึ่งอาจนาไปปรับใช้ ได้ ทว่า
ก็ยงั มีความยากที่จะวิเคราะห์โครงสร้ างเช่นนันเนื
้ ่องจากความแตกต่างของข้ อมูล กล่าวคือ ในงานของ
ปานทิพย์มีการใช้ ข้อมูลที่มีจดุ ร่วมกันอยู่คือเป็ นนามสกุลพระราชทานซึ่งมีแหล่งที่มาเดียวกัน จึงทาให้
การวิเคราะห์มีทิศทางที่ชัดเจน แต่ในงานของผู้วิจยั ไม่สามารถกาหนดให้ ข้อมูลมีจุดร่ วมเดียวกันได้
เพราะเป็ นข้ อมูลที่มาจากข่าวซึง่ อาจปรากฏชื่อแบบใดก็ได้

12
นอกจากการศึกษาชื่ อคนแล้ ว ยัง มี การศึก ษาชื่ อเฉพาะของสถานที่ คื อ งานวิ จัยที่ ศึกษา
เกี่ยวกับกลวิธีการตังชื
้ ่อและโครงสร้ างชื่อหมู่บ้านของปราณี กุลละวณิชย์ (2535) เรื่ อง ชื่อหมู่บ้านใน
มณฑลกวางสีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบความ
เหมือนหรื อความต่างในกลวิธีการตังชื
้ ่อหมู่บ้านจ้ วงของสองพืน้ ที่ และอธิบายภูมิประเทศและชีวิต
ความเป็ นอยูจ่ ากชื่อเหล่านัน้
การวิเคราะห์โครงสร้ างของงานวิจัยนี ้ จะให้ ความสนใจกับจานวนคาที่มาประกอบกันและ
ชนิดของคา เช่น การศึกษาพบว่าชื่อหมู่บ้านจ้ วงส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยคา 2 คา และทัง้ สองคา
ประกอบด้ วยประเภทของคา เช่น
คานาม + คานาม เช่น
gokbya ซอก, เขา
คานาม + คาคุณศัพท์ เช่น
mbanjmog บ้ าน, ใหม่
ผลการศึก ษาสรุ ป ได้ ว่า วิ ธี ก ารตัง้ ชื่ อ หมู่บ้ า นของทัง้ สองพื น้ ที่ มี โ ครงสร้ างเหมื อ นกัน คื อ
ประกอบจากคา 2 คา เป็ นส่วนใหญ่ และมีความสัมพันธ์แบบคาหลักคาขยาย โดยคาหน้ าเป็ นคาหลัก
และคาหลังเป็ นคาขยาย ในกรณีที่ชื่อหมู่บ้านเป็ น 3 คา จะมีลกั ษณะของการบอกทิศทางเหมือนกัน
และในประเด็นของการได้ รับอิทธิพลทางภาษา พบว่ามีการยืมคาจากแหล่งที่ตา่ งกัน แต่มีโครงสร้ าง
หลักของชื่อหมูบ่ ้ านเหมือนกันในแง่การเรี ยงคาและการใช้ ประเภทของคาในชื่อ นอกจากนี ้ยังพบว่าการ
ตังชื
้ ่อหมู่บ้านของทังสองกลุ
้
่มมีหลักการเหมือนกัน คือ ใช้ ลกั ษณะการทามาหากิน คือ การทานาและ
ลักษณะภูมิประเทศในท้ องถิ่นเป็ นหลักในการเรี ยกชื่อหมูบ่ ้ านซึง่ พบได้ จากคาแรกของชื่อหมูบ่ ้ าน
งานวิจยั ลาดับต่อมาเป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับชื่อสถานที่เช่นกันและมีแนวทางการศึกษาคล้ ายคลึง
กับงานวิจยั ที่ได้ กล่าวไปก่อนหน้ า ได้ แก่ งานวิจยั ของน้ องนุช มณีอินทร์ (2519) เรื่ องการปรั บเปลี่ยน
ของชื่อหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็ นการมุ่งศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชื่อหมู่บ้าน
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้ อนจากชื่อหมู่บ้านและปั จจัยที่ทาให้ เกิดการปรับเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน โดย
จะขอทบทวนในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั คือส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบของชื่อหมูบ่ ้ าน
ผู้วิจัยใช้ วิธีการจาแนกคาที่ปรากฏอยู่ในชื่อหมู่บ้านตามองค์ประกอบทางความหมายและ
พิจารณาความหมายของส่วนหลักส่วนขยาย เพื่อจัดประเภทรู ปแบบต่างๆของโครงสร้ างชื่อหมู่บ้าน
และความถี่การปรากฏของโครงสร้ าง ผลของการวิเคราะห์พบโครงสร้ างที่มีความถี่สงู สุด คือ
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(1) ภูมิประเทศ + ลักษณะเฉพาะ โดยแบ่งเป็ นโครงสร้ างย่อย 4 แบบ คือ (1.1) ภูมิประเทศ เช่น ไร่
(1.2) ภูมิประเทศ + ลักษณะเฉพาะ เช่น ดงขี ้เหล็ก (1.3) ภูมิประเทศ + คุณสมบัติ เช่น แพะขวาง
(1.4) ภูมิประเทศ + ลักษณะเฉพาะ + คุณสมบัติ เช่น หนองผึ ้งเหนือ
โครงสร้ างแบบที่ (2) ประกอบด้ วยส่ วนหลักชื่อเฉพาะเพียงส่ วนเดียว เช่น มูเซอ ม่วงคา
เป็ นต้ น และโครงสร้ างแบบที่ (3) แบ่ งย่ อยได้ 2 แบบ คือ (3.1) ชุมชน เช่น กาด และ (3.2) ชุมชน
+ ชื่อชุมชน เช่น เมืองเล็น เป็ นต้ น จึงเห็นได้ ว่าโครงสร้ า งของชื่อหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่มีความ
หลากหลายและรู ปแบบของชื่อหมู่บ้านได้ สะท้ อนลักษณะทางวัฒนธรรมและปั จจัยที่ส่งผลให้ มีการ
ปรับเปลี่ยนชื่อหมูบ่ ้ านเวลาต่อมา
งานวิจยั ของสุจริ ตลักษณ์ ดีผดุงและวชิราภรณ์ วรรณดี (2544) เรื่ องชื่อหมู่บ้านในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย: การศึกษาเบื้องต้ น เป็ นการศึกษาชื่อเรี ยกหมู่บ้าน 8 จังหวัดในภูมิภาค
ตะวัน ตก โดยศึก ษาวิ เ คราะห์ ใ นเรื่ อ งโครงสร้ างทางภาษาศาสตร์ ข องหมู่บ้ า น โครงสร้ างทาง
ความหมายทัว่ ไปที่ใช้ เป็ นคาแรกของชื่อหมู่บ้านและการแจงนับความถี่ของนามทัว่ ไปที่ใช้ เป็ นคาแรก
ของชื่อหมูบ่ ้ าน ในที่นี ้จะขอทบทวนเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับงานเท่านัน้
ผลการศึกษาชื่อหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตก ทาให้ สรุ ปโครงสร้ างทางภาษาศาสตร์ ของชื่ อ
หมูบ่ ้ านได้ ดังนี ้
(1) โครงสร้ างทางภาษาศาสตร์ ของชื่อหมู่บ้านใน 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ
ไทยจานวนไม่มากนักเป็ นชื่อหมู่บ้านพยางค์เดียว
(2) โครงสร้ างชื่อหมู่บ้านที่ประกอบด้ วยคาสองคาและทังสองค
้
าเป็ นคามูลที่ เป็ นคาโดด เป็ น
รูปแบบที่พบมากที่สดุ คามูลคาแรกถือเป็ นคาหลักมักเป็ นนามทัว่ ไปบอกสภาพภูมิประะ
เทศ ส่ ว นค ามู ล ค าที่ ส องเป็ นค าขยายมัก เป็ นชื่ อ เฉพาะ บอกชื่ อ พื ช สัต ว์ ลัก ษณะ
คุณสมบัติ ขนาด เป็ นต้ น
(3) โครงสร้ างชื่อหมูบ่ ้ านที่ประกอบด้ วยคาสองคา และคาแรกเป็ นคามูลที่เป็ นคาโดดและคา
ที่สองเป็ นคาประสม คาแรกที่เป็ นคามูลจะเป็ นคาหลัก มักเป็ นนามทัว่ ไปบอกสภาพภูมิ
ประเทศ ส่วนคาที่สองเป็ นคาประสม เป็ นคาขยายส่วนหลัก มักเป็ นชื่อเฉพาะ
(4) โครงสร้ างชื่อหมูบ่ ้ านที่ประกอบด้ วยคาตังแต่
้ สามคาขึ ้นไป โดยคาแรกและคาที่สองมักจะ
เป็ นนามทัว่ ไป ส่วนคาที่สามเป็ นคาขยายบอกอายุ ลักษณะ ทิศทาง หรื อเป็ นชื่อเฉพาะ
(5) โครงสร้ างชื่อหมูบ่ ้ านที่ประกอบด้ วยคาสี่คา มีอยูบ่ ้ างแต่จานวนน้ อยมาก
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(6) ชื่อหมู่บ้านใน 8 จังหวัด มีโครงสร้ างชื่อที่มีคาไทยเป็ นคาหลัก และบาลีสนั สกฤตเป็ นคา
ขยายบ้ าง และมีโครงสร้ างที่เป็ นคาบาลีสนั สกฤตทังค
้ าด้ วยเช่นกัน
(7) การเรี ยงลาดับคาของคาเรี ยกชื่อหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของไทยมีโครงสร้ างการ
เรี ยงลาดับเหมือนกับโครงสร้ างไวยากรณ์ระดับคาในภาษาไทย ซึ่งมีลกั ษณะสาคัญคือ
การเรี ยงลาดับคาหลัก ตามด้ วยคาขยาย
ด้ านความถี่ของคานามทัว่ ไปที่ใช้ เป็ นคาแรกของชื่อหมู่บ้าน พบว่ามีชื่อหมู่บ้านที่ขึ ้นต้ นด้ วย
นามทัว่ ไปที่เกี่ยวกับน ้าและแหล่งน ้ามากที่สดุ ในทุกจังหวัด เช่น แก่ง , คลอง, แคว, มาบ เป็ นต้ น ลาดับ
ต่อมา ใช้ กลุ่มนามทัว่ ไปเป็ นคาแรกแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ข้ อมูลที่พบมากเป็ นกลุ่มนามทั่วไป
เกี่ ยวกับภูมิประเทศอื่นๆ พื น้ ที่ ถากถางและพื น้ ที่ไ ม่ได้ ถากถาง เช่น สวน, ทุ่ง นอกจากนี ใ้ นอันดับ
รองลงมาได้ แก่ นามทั่วไปเกี่ ยวกับพื ชหรื อที่ดอน ภูมิประเทศอื่นๆ คาบอกที่ตงหรื
ั ้ อทิศทาง และใน
อันดับท้ ายๆข้ อมูลจะแตกต่างไปในแต่ละจังหวัดจนไม่สามารถอธิบายรูปแบบได้
ผลการศึกษาในเรื่ องชื่อสถานที่ส่วนใหญ่มกั พบว่าเป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับความหมาย ประวัติ
ที่มาของชื่อ และลักษณะทางภาษาของชื่อ คือ โครงสร้ างและจานวนพยางค์ การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษาชื่อสถานที่ ถือว่ามีประโยชน์ตอ่ งานวิจยั เนื่องจากเป็ นตัวอย่างของการศึกษาใน
แนวทางที่เกี่ยวข้ องคือการศึกษาโครงสร้ างและรู ปแบบของชื่ อเฉพาะอันเป็ นส่วนสาคัญของงานวิจยั
ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ แนวทางในการจาแนกรูปแบบของชื่อเฉพาะและมีประโยชน์ตอ่ การจัดประเภทของคาที่
เกี่ยวข้ องกับชื่อเฉพาะได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั พบว่างานด้ านการศึกษาชื่อเฉพาะของสถานที่ที่กล่าว
มาข้ างต้ นนอกจากจะศึกษารูปแบบและโครงสร้ า งของชื่อเฉพาะแล้ ว ยังเป็ นการศึกษาที่ม่งุ หาคาตอบ
ในแง่ มุม ต่างๆ การวิเ คราะห์โครงสร้ างเป็ นส่วนหนึ่งของงานที่ จ ะนาไปสู่การวิเคราะห์ ความหมาย
ปรากฎการณ์ หรื อสังคมเบื ้องหลังที่เกี่ยวข้ องกับชื่อเฉพาะเท่านัน้ แต่ยงั ไม่มีการมุ่งวิเคราะห์โครงสร้ าง
ที่จะใช้ กาหนดรู ปแบบหรื อกฎโครงสร้ างของชื่อเฉพาะในภาษาไทยเป็ นสาคัญ อันเป็ นจุดมุ่งหมายใน
การศึกษาเพื่อใช้ ในงานด้ านระบบ
2.3.2 การศึกษาชื่อเฉพาะตามแนวภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
งานวิจยั ของอมรทิพย์ กวินปณิทาน (2546) เรื่ องการศึกษาบริ บทบ่ งบอกชื่ อเฉพาะใน
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ เป็ นการศึก ษาชื่ อ เฉพาะภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์บริ บทที่สามารถบ่งบอกการปรากฏของชื่อเฉพาะในข้ อความ
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ภาษาไทยและประเมินขีดความสามารถในการบ่งบอกชื่อเฉพาะสาหรับใช้ เป็ นความรู้ทางภาษาในการ
ประมวลผลชื่อเฉพาะของงานด้ านภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรื อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดย
ศึกษาบริ บทบ่งบอกจากคลังข้ อมูลภาษาที่ประกอบด้ วยข้ อมูลภาษาไทยที่เกิดขึ ้นจริ งในการใช้ ภาษา
และใช้ แนวทางภาษาศาสตร์ เข้ ามาวิเคราะห์ตวั ภาษาในลักษณะที่สอดคล้ องกับการนาไปใช้ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ชื่อเฉพาะส่วนหนึง่ ประกอบด้ วยคาบ่งบอกนาหน้ าชื่อเฉพาะในขณะที่ชื่อเฉพาะอีกส่วน
หนึ่ง คาบ่งบอกจะปรากฏเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อเฉพาะ บริ บทที่สามารถเป็ นบริ บทบ่งบอกชื่อเฉพาะ
ภาษาไทย ได้ แก่
(1) บริ บ ทที่ เ ป็ นค าปรากฏติ ด กับ ชื่ อ เฉพาะหรื อ ค าบ่ง บอก เช่ น พ.ต.ท. พล.อ. และขี ด
ความสามารถในการบ่ง บอกควรมองจากค าบ่ง บอกแต่ ล ะค า ไม่ ใ ช่ ม องตามกลุ่ ม
เนื่องจากคาบ่งบอกในกลุม่ เดียวกันมีขีดความสามารถที่กระจายแตกต่างกัน
(2) การเว้ นวรรค (space) การเว้ นวรรคมักปรากฏร่วมกับคาบ่งบอกตามรูปแบบ 3 ลักษณะ
คือ การเว้ นวรรคที่ส่วนหลังของชื่อเฉพาะพบมากที่สดุ การเว้ นวรรคพร้ อมกันทังส่
้ วนหน้ า
และส่วนหลังของชื่อเฉพาะ และที่พบน้ อยที่สดุ คือการเว้ นวรรคที่สว่ นหน้ าของชื่อเฉพาะ
(3) ตัวบ่งบอกระดับปริ จเฉท ในกรณีที่ชื่อเฉพาะไม่ปรากฏร่ วมกับคาบ่งบอก จะบ่งบอกโดย
อาศัยการเชื่อมโยงไปยังชื่อเฉพาะรูปเดียวกันในข้ อความต่อเนื่องเดียวกัน ซึ่งพบว่าส่วน
ใหญ่เป็ นการเชื่อมโยงในลักษณะอ้ างตาม (Anaphora) มีจานวนไม่มากนักที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะอ้ างก่อน (Cataphora) ที่มกั พบในส่วนแรกของข้ อความต่อเนื่องที่เป็ นข้ อความ
สรุปข่าวหรื อสรุปบทความ
ส่วนลักษณะภาษาที่ไม่ปรากฏบริบทบ่งบอก พบว่าส่วนใหญ่เป็ นชื่อเฉพาะประเภทบุคคลและ
สถานที่ มักมีลักษณะทางภาษาที่เด่นชัดบางประการ ได้ แก่ (1) เป็ นคาทับศัพท์ที่โครงสร้ างไม่ใช่
รูปแบบปกติในภาษาไทย (2) เป็ นข้ อมูลภาษาที่ผ้ ใู ช้ ภาษามีความรู้ร่วมกัน เช่น ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง
และ (3) เป็ นชื่อเฉพาะที่มีรูปแบบเฉพาะที่สามารถอ้ างอิงโดยไม่ต้องมีบริบทบ่งบอก
ผลการศึกษาทาให้ พบว่า การประมวลผลชื่อเฉพาะในภาษาไทยโดยอาศัยแนวทางบริ บทบ่ง
บอกเป็ นความรู้หรื อข้ อสรุปทางภาษาในการรู้จาชื่อเฉพาะ จึงน่าจะเป็ นแนวทางที่มีแนวโน้ มที่ดีสาหรับ
การแก้ ปัญหาความกากวมของการประมวลผลชื่อเฉพาะ เพราะมีรูปแบบชัดเจนและนาไปใช้ ได้ โดยไม่
ต้ องขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดจากปั จจัยต่างๆมากนัก
งานของอมรทิพย์ เป็ นการศึกษาที่ พยายามนาความรู้ ทางภาษาศาสตร์ มาใช้ เพื่อช่วยขยาย
ความรู้ทางภาษาที่จะนาไปประยุกต์ใช้ กับงานด้ านระบบการรู้ จาชื่อเฉพาะ แต่ขอบเขตของการศึกษา
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อยู่เพียงบริ บทบ่งบอก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า แม้ ว่าบริ บทบ่งบอกจะใช้ บ่งชีช้ ื่อเฉพาะได้ แต่ก็ยัง มีข้อมูลที่
นอกเหนือไปจากข้ อสรุปดังกล่าวโดยเฉพาะชื่อเฉพาะที่ไม่ปรากฏร่ วมกับบริ บทบ่งบอก ปั ญหาความ
กากวมของรูปภาษาจะยังคงมีตอ่ ไป ดังนันประเด็
้
นเกี่ยวกับรูปภาษาของชื่อเฉพาะจึงมีความน่าสนใจที่
จะศึกษาเพื่อขยายความรู้ออกไปอีก
2.3.3 งานวิจัยด้ านการรู้ จาชื่อเฉพาะ
งานวิจยั ในด้ านนี ้เป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโดยตรง โดยมากมัก
เป็ นการทดลองใช้ วิ ธี ร ะบบวิ ธี ก ารต่า งๆเพื่ อ การรู้ จ าหรื อ สกัด ชื่ อ เฉพาะในการประมวลผลด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ และเนื่องจากงานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาชื่อเฉพาะเพื่อนาไปใช้ กับงานดังกล่าว ผู้วิจยั จึง
ทบทวนวรรณกรรมในแนวทางนี ้เพื่อเป็ นความรู้พื ้นฐานให้ ทราบถึงขันตอนและวิ
้
ธีการในการดาเนินการ
กับข้ อมูลที่เป็ นชื่อเฉพาะ นอกจากนี ้ การศึกษางานด้ านระบบจะทาให้ ทราบปั ญหาที่เกิดจากลักษณะ
ภาษาซึง่ จะเป็ นประโยชน์สาหรับงานวิจยั
อัศนีย์ ก่อตระกูล (2549) แบ่งแนวทางการสกัดชื่อเฉพาะ เป็ น 3 กลุม่ หลักๆ ได้ แก่
แนวทางที่ 1 การสกัดชื่อเฉพาะด้ วยการสร้ างกฎโดยผู้เชี่ยวชาญเป็ นการสกัดชื่อเฉพาะ โดย
ผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้สร้ างระบบด้ วยการวิเคราะห์และสร้ างกฎสาหรับสกัดชื่อเฉพาะมีพื ้นฐานการทางาน
3 วิธี คือ
(1) การใช้ กฎในลักษณะของ regular expression ที่สร้ างโดยผู้เชี่ยวชาญ
(2) การใช้ ทรัพยากรพิเศษจากภายนอก เช่น พจนานุกรมชื่อเฉพาะ รายการชื่อประเทศหรื อ
ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ตา่ งๆ เป็ นต้ น และใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบระหว่างคาในเอกสารกับ
แหล่งข้ อมูลเหล่านี ้
(3) การใช้ กฎเชิ ง ภาษาศาสตร์ ที่ ซับ ซ้ อน หรื อ กฎฮิ ว ริ ส ติ ก ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ความรู้ พิ เศษเชิ ง
ภาษาศาสตร์ เกี่ยวกับโครงสร้ างชื่อเฉพาะ ในแต่ละประเภทและแต่ละเอกสาร
ข้ อดีของแนวทางนี ้ คือ ผลที่ออกมามีความถูกต้ องสูงในกรณีที่ประมวลผลกับเอกสารประเภท
เดียวกับเอกสารที่ใช้ พฒ
ั นาระบบ และไม่ต้องมีใช้ ทรัพยากรและการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ที่
ซับซ้ อน แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน คือ การสร้ างกฎให้ ครอบคลุม เป็ นไปได้ ยาก เมื่อต้ องการวิเคราะห์โดเมน
อื่นก็ต้องสร้ างกฎขึ ้นมาใหม่อีก และประสิทธิภาพของระบบจะขึ ้นอยู่กับความสามารถของผู้สร้ างกฎ
ซึง่ การสร้ างกฎในแต่ละครัง้ จะต้ องใช้ ทกั ษะ แรงงานของนักภาษาศาสตร์ และเสียเวลาเป็ นอย่างมาก
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แนวทางที่ 2 การสกัดชื่อเฉพาะ แบบอัตโนมัตโิ ดยใช้ สถิตหิ รื อเทคนิคการเรี ยนรู้
แนวทางนี ้มีขึ ้นเพื่อลดเวลาและแรงงานของนักภาษาศาสตร์ เทคนิคการเรี ยนรู้ในงานสกัด
NE มี มากมาย เช่น แบบจ าลองมาร์ โคฟ, แมกซิ มั่ม เอนโทรปี , และ ต้ นไม้ (decision tree)
ประกอบการตัดสินใจ เป็ นต้ น
ข้ อดีของแนวทางนี ้ คือ เป็ นระบบที่สร้ างความรู้จากคลังเอกสาร จึงลดเวลาและแรงงาน
ของนักภาษาศาสตร์ ในการสร้ างกฎและการปรับระบบไปใช้ ในโดเมนใหม่ ส่วนข้ อเสีย คือ ต้ องเสียเวลา
และแรงงานในการเตรี ยมคลังข้ อมูลในการฝึ กระบบจานวนมาก ซึ่งอาจไม่ไ ด้ มีพ ร้ อมในทุกโดเมน
ต้ องการทรัพยากรและการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ที่ซบั ซ้ อน และประสิทธิภาพของระบบขึ ้นอยู่กบั
เอกสารที่ใช้ ฝึกฝนระบบ
แนวทางที่ 3 แนวทางการดึงชื่อเฉพาะแบบผสม
เป็ นแนวทางการผสมผสานระหว่างการสร้่ างกฎโดยผู้เชี่ยวชาญและการใช้ หลักการทาง
สถิติหรื อหลักการฝึ กฝนระบบ เช่น ระบบ LTG (Language Technology Group) เป็ นการใช้ กฎ
ร่ วมกับเทคนิคการเปรี ยบเที ยบส่วนคาด้ วยการใช้ สถิ ติ มี การทางานเป็ นล าดับขัน้ ตอนสอดแทรก
สลับกัน ในแต่ละขันตอนจะใช้
้
ข้อมูลจากผลการสกัด NE ของขันตอนก่
้
อนหน้ าในการเปรี ยบเทียบคา
หรื อบางส่วนของคา และใช้ แมกซิมมั่ เอนโทรปี เป็ นแบบจาลองทางสถิติเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
จากผลการเปรี ยบเทียบ
งานด้ านระบบสกัดชื่อเฉพาะที่มีการนาความรู้ทางภาษาศาสตร์ มาใช้ ร่วม งานของหัชทัย
ชาญเลขาและอัศนีย์ ก่อตระกูล (2004) นาเสนอการสกัดชื่อเฉพาะในภาษาไทยโดยใช้ Maximum
Entropy Model หรื อ แบบจาลองที่สามารถรวมเอาข้ อมู ลต่างๆ เช่น ข้ อมูลจากบริ บท ข้ อมูลจาก
ฐานความรู้ ฯลฯ มาใช้ ในการประมาณค่าความน่าจะเป็ นของชื่อเฉพาะ ในแต่ละประเภทที่เกิดขึ ้นใน
บริบทใดๆ (อัศนีย์ ก่อตระกูล:2549:179) ร่วมกับกฎฮิวริ สติกและพจนานุกรม โดยไม่ใช้ การกากับชนิด
ของคาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความไม่ถูกต้ อ งในการกากับข้ อมูล และเพื่อลดเวลาที่ใช้ ในการ
สร้ างคลังข้ อมูลฝึ กฝนระบบ
ระบบนี ้แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ
(1) จาแนกขอบเขตของตัวเลือกชื่อเฉพาะที่มีหลายพยางค์โดยใช้ กฎฮิว ริ สติก พจนานุกรม
และสถิตขิ องคาเกิดร่วมกัน เช่น สถิตขิ องบริบทที่เกิดร่วมกับชื่อเฉพาะ
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(2) สกัดชื่อเฉพาะที่เป็ นคาเดี่ยวออกมาและตรวจสอบตัวเลือกจากขันตอนก่
้
อนหน้ านี ้ไปด้ วย
โดยใช้ Maximum Entropy Model และชื่อเฉพาะที่ถกู สกัดไว้ จะถูกเก็บไว้ ในรายการเพื่อ
ใช้ ในขันตอนต่
้
อไป
(3) ค้ นหาชื่อเฉพาะที่เหลือที่มีความกากวมอยู่ โดยเทียบกับชื่อเฉพาะในรายการที่สกัดไว้ แล้ ว
กับข้ อมูลที่เหลือในเอกสาร
ผลที่ได้ จากการสกัดชื่อเฉพาะวิธีนี ้พบว่า ผลของการสกัดชื่อเฉพาะชื่อบุคคลมีคา่ ความถูกต้ อง
สูงที่ สุดเมื่อเทียบกับผลของการสกัดชื่อเฉพาะประเภทอื่น ซึ่งอาจเป็ นเพราะชื่อ บุคคลในข้ อมูลมัก
ปรากฎร่วมกับคาบอกใบ้ ทาให้ ระบบสามารถสกัดออกมาได้ ถกู ต้ อง
ยศวัธน์ แสนสิงห์ และอัครา ประโยชน์ (2010) ศึกษาการรู้ จาชื่อเฉพาะภาษาไทย โดยใช้
แบบจาลองฮิดเดนมาร์ คอฟร่ วมกับการใช้ กฎและคลังคาศัพท์ โดยใช้ รายการคา เช่นคานาหน้ า ชื่อ
เครื่ องหมายที่พบในชื่อเฉพาะ ร่ วมกับกฎในการระบุประเภทชื่อเฉพาะ ซึ่งผลการวิจยั พบว่าการใช้ กฎ
ร่วมกับแบบจาลองฮิดเดนมาร์ คอฟให้ ผลดีกว่าการใช้ กฎหรื อแบบจาลองเพียงอย่างเดียว โดยชื่อบุคคล
มีคา่ ความถูกต้ องมากที่สดุ เมื่อเทียบกับชื่อองค์กรและสถานที่ ซึ่งผู้วิจยั ได้ อธิบายไว้ ว่าเพราะชื่อบุคคล
มีขอบเขตที่ชดั เจนและมีความกากวมน้ อยเมื่อเทียบกับชื่อสถานที่และชื่อองค์กร
งานด้ านระบบทัง้ สองงานที่กล่าวมา มีการใช้ ข้อสังเกตทางภาษาที่ปรากฏในชื่อเฉพาะ เช่น
เครื่ องหมายต่างๆที่พบในชื่อเฉพาะ หรื อคาที่พบบ่อยเข้ ามาช่วยระบบ แต่คาหรื อเครื่ องหมายเหล่านัน้
เป็ นเพียงคุณลักษณะบางประการที่สงั เกตได้ จากความถี่ที่เกิดบ่อยครัง้ แต่ไม่ได้ เกิดจากการใช้ ความรู้
ทางภาษาศาสตร์ โดยตรงกาหนดขึ ้นมา
งานวิจัยของสุฤดี ฉัตรไตรมงคล (2548) เรื่ องการรู้ จาและการจาแนกประเภทของชื่ อ
เฉพาะภาษาไทยเป็ นการศึกษาที่มีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการรู้ จาและการจาแนกประเภทของ
ชื่อเฉพาะภาษาไทยโดยใช้ แนวทางแบบลูกผสม (hybrid approach) โดยใช้ วิธีทางสถิติเพื่อคัดกรอง
กลุ่มพยางค์ที่อาจเป็ นชื่อเฉพาะ ก่อนเข้ าสู่วิธีที่ใช้ กฎเพื่อตัดสินความเป็ นชื่อเฉพาะและจาแนกชื่ อ
เฉพาะต่อไป
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการทางสถิติ 5 วิธี คือ การใช้ Mutual Information, ค่า Pearson’s Chi square,
ค่า Cubic association ratio(MI3), ค่า Dunning’s log Likelihood และค่า Mutual Expectation
ร่วมกับการใช้ Localmax algorithm พบว่าวิธีการทางสถิติที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ วิธีการใช้ ค่า
Mutual Expectation ร่วมกับการใช้ Localmax algorithm เมื่อได้ ชื่อเฉพาะที่เลือกมาด้ วยสถิตินี ้แล้ ว
จะเข้ าสูส่ ว่ นของวิธีใช้ กฎ
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ผู้วิจัยเขียนกฎโดยใช้ หลักฐานภายใน (internal evidence) ได้ แก่ คานาหน้ าชื่อ กาหนด
จุดเริ่ มต้ นของขอบเขตชื่อเฉพาะและจาแนกประเภทของชื่อเฉพาะ ส่วนหลักฐานภายนอก (external
evidence) ที่ใช้ คือบริ บทข้ างเคียงที่ปรากฏร่ วมกับชื่อเฉพาะ ซึ่งใช้ ในกรณีที่ชื่อเฉพาะไม่มี คานาหน้ า
เช่นในกรณีของชื่อเฉพาะประเภทสถานที่ หลักฐานภายนอกได้ แก่ ย่าน ฝั่ ง เยือน บริ เวณ ท้ อง ลาน ซึ่ง
ใช้ กาหนดจุดเริ่ มต้ นขอบเขตชื่อเฉพาะได้ และใช้ ระบุจุดสิ ้นสุดของขอบเขตชื่อเฉพาะ ซึ่งผลของกฎที่
ผู้วิจัยเขียนขึน้ สามารถรู้ จ าและจาแนกประเภทของชื่อเฉพาะโดยให้ ค่า อัตราการรู้ จาและค่าความ
แม่นยาไม่ค่อยดีนักเนื่ องจากปั ญ หาความผิดพลาดในการหาขอบเขตสิน้ สุดของชื่ อเฉพาะ และ มี
จานวนชื่อเฉพาะที่ไม่ถกู ต้ องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากระบบจานวนมาก
งานด้ านระบบที่กล่าวมาทาให้ ทราบถึงปั ญหาของชื่อเฉพาะในภาษาไทย ซึ่งจะกล่าวถึงใน
หัวข้ อถัดไป
2.4 ลักษณะของชื่อเฉพาะในภาษาไทยและปั ญหาของการสกัดชื่อเฉพาะในภาษาไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมด้ านการวิจยั ระบบสกัดชื่อเฉพาะในภาษาไทยหลายงาน ทาให้
สามารถสรุปประเด็นเรื่ องลักษณะเฉพาะและปั ญหาของการรู้จาชื่อเฉพาะในภาษาไทย ดังนี ้
2.4.1 ลักษณะของชื่อเฉพาะในภาษาไทย
(1) Chanlekha et al. (2002) และ Charoenpornsawat, Kijsirikul and Meknavin (1999)
กล่าวว่า ชื่อเฉพาะในภาษาไทยนันเกิ
้ ดจากการรวมกันของสายอักขระที่ร้ ูจกั (known strings) และ
สายอักขระที่ไม่ร้ ูจกั (unknown strings) แบ่งเป็ น
(1.1) คาที่เกิดจากสายอักขระที่ไม่ร้ ูจักทังหมด
้
กล่าวคือ เมื่อแยกคาออกจากกันแล้ ว
ไม่อาจหาความหมายจากคาที่แยกออกมาได้ เช่น ไมเคิล เป๊ บซี่
(1.2) คาที่เกิดจากสายอักขระที่ร้ ู จกั และไม่ร้ ู จกั คือ คาที่หากแยกออกมาแล้ ว อาจ
แปลความหมายได้ บ างคา และบางคาไม่มี ค วามหมาย เช่น แม่ ฮ่องสอน
รจนา
(1.3) คาที่เกิดจากสายอักขระที่ร้ ู จักทัง้ หมด คือ คาที่เมื่อแยกออกมาแล้ ว สามารถ
ทราบความหมายจากทุกตัวที่แยกออกมา เช่น มณีรัตน์
(2) ชื่อเฉพาะในภาษาไทยไม่มีข้อมูลบ่งชี ้ชื่อจากลักษณะภาษา เช่น ภาษาอังกฤษจะขึ ้นต้ น
ชื่อด้ วยอักษรตัวใหญ่ ซึ่ง ภาษาไทยไม่มี ลักษณะพิเศษที่ ช่วยแยกแยะชื่ อออกจากคาอื่ นๆดัง กล่าว
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เหล่านี ้ นอกจากนี ้ ในภาษาไทยยังไม่ใช้ ช่องว่างในการแยกคาแต่ละคาออกจากกัน หรื อช่วยบ่ง ชี ้
ขอบเขตของคาเหมือนในภาษาอื่นๆ
(3) ชื่อเฉพาะในภาษาไทยไม่มีโครงสร้ างแน่นอนตายตัว สามารถเป็ นนามวลี เช่น การไฟฟ้า
หรื ออาจประกอบกับบุพบทวลีได้ เช่น การไฟฟ้าแห่ งประเทศไทย นอกจากนี ้ภายในชื่อเฉพาะสามารถ
ประกอบด้ วยคากริยาด้ วยเช่นกัน เช่น หน่วยคุ้มครองผู้บริโภค เป็ นต้ น
(4) ชื่อเฉพาะในภาษาไทยมาจากสามานยนามได้ (common noun) เรามักพบชื่อเฉพาะ
ลักษณะนี ้ในชื่อคนเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากการตังชื
้ ่อในภาษาไทยก็มกั เอาคานามทัว่ ไปมาตังเป็
้ นชื่อ
เช่น แก้ วเดินถือแก้วเข้ ามาหนึ่งใบ แก้ วตัวแรกเป็ นชื่อ ส่วนแก้ วตัวที่สองหมายถึงภาชนะใสชนิดหนึ่ง
เป็ นต้ น
2.4.2 ปั ญหาของงานสกัดชื่อเฉพาะในภาษาไทย
จากลักษณะของ NE ในภาษาไทยดังที่กล่าวมา ทาให้ งานสกัดชื่อเฉพาะในภาษาไทยนันมี
้
ปั ญหาและค่อนข้ างทาได้ ยาก ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี ้
(1) เนื่องจากชื่อเฉพาะในภาษาไทยนันประกอบขึ
้
้นจากทังค
้ าที่ร้ ูจกั และคาหรื อสายอักขระที่ไม่
รู้จกั วิธีการสกัดชื่อเฉพาะทัว่ ไปโดยตรวจสอบคาที่ไม่ร้ ูจกั จากพจนานุกรมจึงยังไม่อาจครอบคลุม ชื่อ
เฉพาะทังหมดได้
้
(2) การที่ลกั ษณะของภาษาไทยไม่มีข้อมูลบ่งชื่อความเป็ นชื่อ เช่น อักษรตัวใหญ่ เป็ นปั ญหา
ในการสกัดชื่อเฉพาะเนื่องจากไม่อาจแยกความแตกต่างระหว่างชื่อกับคาทัว่ ๆไปในประโยคได้ จึงยาก
ที่จะสกัดชื่อเฉพาะออกมา นอกจากนี ้ ภาษาไทยยังไม่ใช้ ช่องว่างในการแบ่งคา แต่ทกุ คาจะเรี ยงติดกัน
เมื่อไม่มีช่องว่าง จึงไม่มีสิ่งบ่งชี ้ถึงขอบเขตของคาแต่ละคาในประโยค ลักษณะของภาษาไทยในข้ อนี ้
นาไปสู่ปัญหาที่ยากจะแก้ ไขในการตัดแยกคาซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการสกัดชื่อเฉพาะ
เนื่องจากสามารถตัดออกมาได้ หลายแบบ การที่ไม่มีสิ่งบ่งชี ้ขอบเขตของคา ทาให้ เกิดความลาบากใน
การตัดแยกประโยคและสร้ างความสับสนระหว่างชื่อเฉพาะกับคาทัว่ ไปในประโยคได้ อีกด้ วย
(3) ชื่อเฉพาะในภาษาไทยไม่มีโครงสร้ างแน่นอนตายตัว ดังที่กล่าวไปแล้ วว่าชื่อเฉพาะอาจ
เกิดจากนามวลีเท่านัน้ หรื ออาจมีบพุ บทวลีและกริ ยาวลีประกอบด้ วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็ น
ชื่อเฉพาะที่มีหลายพยางค์ อาจสร้ างความกากวมในการแยกคาออกมา หรื อสร้ างความสับสนในการ
ตัดสินใจว่าเป็ นชื่อเฉพาะหรื อเป็ นวลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโครงสร้ างเดียวกัน
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(4) ปั ญหาของการแยกชื่อที่เป็ นชื่อเฉพาะกับสามานยนามทัว่ ไป หากชื่อเฉพาะนันมาจาก
้
คาสามานยนาม ก็จะสร้ างความสับสนในการตัดสินว่าคาที่พบเป็ นชื่อเฉพาะหรื อเป็ นคานามทัว่ ไป
จากการทบทวนวรรณกรรมด้ านระบบการสกัดชื่อเฉพาะและปั ญหาของการสกัดชื่อเฉพาะใน
ภาษาไทย ทาให้ เห็นว่า ภายใต้ แนวทางหลักของการสกัดชื่อเฉพาะ 3 แนวทางใหญ่ๆ แม้ ว่าแนวทาง
การใช้ กฎทางภาษาศาสตร์ จะเป็ นแนวทางที่ทาได้ ยากที่สดุ เพราะขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยด้ านเวลา ข้ อมูล และ
ความเชี่ ยวชาญทางภาษาศาสตร์ แต่แนวทางนี ก้ ็มี ความถูกต้ องสูง ซึ่งในการศึกษาระบบสกัดชื่ อ
เฉพาะนันจะต้
้ องมีการใช้ ความรู้ทางภาษาศาสตร์ เข้ ามาเกี่ยวข้ องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จากงานที่ได้
ทบทวนมา พบว่าการใช้ ความรู้ ทางภาษาอาจเป็ นเพียงส่วนหนึ่งภายในงาน นอกจากนี ้ ชื่อเฉพาะใน
ภาษาไทยก็มีลักษณะเฉพาะหลายประการที่เป็ นปั ญหาต่อระบบการสกัดและรู้ จาชื่อเฉพาะดังที่ได้
กล่าวไปแล้ ว แต่การศึกษาที่ผา่ นมายังไม่ได้ ใช้ ความรู้ทางภาษาศาสตร์ มาแก้ ไขอย่างจริ งจัง นอกจากนี ้
จากการทบทวนงานด้ านระบบทาให้ เห็นว่า ด้ านกฎทางภาษาที่ใช้ กบั งานด้ านระบบมีเพียงไม่กี่อย่าง ที่
ผ่านมาพบเพียงการสังเกตบริ บทร่วม และใช้ สถิติการปรากฏร่วมของคาบ่งบอกจาพวกคาบุพบท คา
นาหน้ าชื่อเฉพาะ และคาบ่งบอกใกล้ เคียงมาปรับใช้ กบั งาน ซึง่ ผู้วิจยั เห็นว่าปั ญหาเรื่ องลักษณะของชื่อ
เฉพาะในภาษาไทยมีหลายประการเกินกว่าที่จ ะใช้ เพียงบริ บทภายนอกรู ปภาษาเท่านัน้ การศึกษา
รูปแบบและโครงสร้ างของชื่อเฉพาะที่จะดาเนินการต่อไปในการศึกษาครัง้ นี ้อาจทาให้ เข้ าใจลักษณะ
ของชื่อเฉพาะและแก้ ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้ างที่หลากหลายของชื่อเฉพาะได้ มากขึ ้น เพื่อเป็ นการขยาย
ความรู้ทางภาษาที่จะนามาใช้ กบั ระบบสกัดชื่อเฉพาะต่อไป

บทที่ 3
เกณฑ์ ในการเก็บข้ อมูลและการกากับข้ อมูล
คลังข้ อมูลภาษาที่ผ้ วู ิจัยเก็บข้ อมูลชื่อเฉพาะมาจากคลังข้ อมูลข่าวของ TNC (Thai National
Corpus) และ Best โดยเลือกเก็บเฉพาะข้ อมูลข่าวที่เขียนในรูปภาษาไทย โดยเก็บข้ อมูลชื่อเฉพาะ 3
ประเภท คือ ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ และชื่อองค์กร ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยการเก็บรวบรวม
จะเก็บชื่อเฉพาะจากข่าวภาษาไทยจนกว่าจะได้ ชื่อเฉพาะบุ คคล สถานที่และองค์กร อย่างน้ อย 2,000
ชื่อ ชื่อเฉพาะแต่ละประเภทมีจานวนไม่น้อยกว่า 400 ชื่อ ผู้วิจยั จะทาการกากับชื่อเฉพาะที่ได้ จาก
ข้ อมูลเพื่อนาไปใช้ ในกระบวนการวิเคราะห์ตอ่ ไป
ในบทนี ้ผู้วิจยั จะแบ่งการอธิบายเป็ น 2 ส่วน คือ หัวข้ อ 3.1 อธิบายเกณฑ์ที่ควรทราบเกี่ยวกับ
การเก็บข้ อมูลเพื่อการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ แก่ เกณฑ์ในการเก็บข้ อมูล ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ชื่อองค์กร และ
การอ้ างข้ ามประเภท และส่วนหลังคือหัวข้ อ 3.2 ขันตอนการก
้
ากับข้ อมูล
3.1 เกณฑ์ ในการเก็บข้ อมูลชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ และชื่อองค์ กร
ในบทที่ 2 ได้ มีการอธิบายและนิยามความหมายของชื่อเฉพาะโดยทัว่ ไปไปแล้ ว เนื่องจากใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้ จากัดการศึกษาชื่อเฉพาะเพียง 3 ประเภท คือ ชื่อบุคคล ชื่อองค์กร และชื่อสถานที่ จึง
จาเป็ นต้ องมี การกาหนดเกณฑ์ ที่ช่วยในการตัดสินว่าข้ อมูลแบบใดจึง จัดว่าเข้ าข่ายชื่อเฉพาะทัง้ 3
ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เกี่ยวกับชื่อเฉพาะ 3 ประเภท Phanarangsan et al. (2006) ได้
กล่าวถึงไว้ ใน Simple Named Entity Guidelines ดังนี ้
ชื่อบุคคล บุคคลจะถูกจาแนกออกจากกันด้ วยชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะของบุคคล เป็ นชื่อที่ใช้ อ้าง
ถึงคนหรื อมนุษย์เท่านัน้ ดังนันชื
้ ่อแรก ชื่อเล่น และชื่อสกุลจะถูกกากับให้ เป็ นชืื่่อบุคคล รวมถึง ชื่อของ
บุคคลที่เสียชีวิตแล้ ว ชื่อตัวละครในวรรณกรรม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนังสือ และอื่นๆ เทพเจ้ า หรื อ
ศาสดาในศาสนา เหล่านี ้จะถูกกากับเป็ นชื่อบุคคลเช่นกัน
ตัวอย่าง
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร จะเปิ ดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
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ชื่ อสถานที่ ชื่ อที่่ จะถูก กากับ เป็ นชื่ อสถานที่ จะรวมเอาชื่ อภาคพื น้ ทวี ป ประเทศ จัง หวัด
มณฑล เมือง หมู่บ้าน ตาบล สนามบิน ถนน โรงงาน พืน้ ที่ การเกษตร มหาสมุทร ทะเล อ่าว แม่นา้
เกาะ ทะเลสาบ สวนสาธารณะ ภูเขา อนุสาวรี ย์ และสถานที่ในนิยาย นอกจากนี ้ยังรวมถึง ชื่อเล่นหรื อ
ชื่อฉายาของประเทศต่างๆ ถือว่าเป็ นชื่อเฉพาะและจะถูกกากับเป็ นชื่อสถานที่
ตัวอย่าง
โครงการผันน ้าจากพื ้นที่จังหวัดจันทบุรี
รถชนกันเกิดเพลิงลุกไหม้ บนถนนนาวงพัฒนา
ชื่อองค์ กร ชื่อเฉพาะที่มีโครงสร้ างชื่อแบบองค์กร จะถือว่าเป็ นองค์กรและถูกกากับเป็ นชื่อ
องค์กร ทังนี
้ ้รวมถึงสิ่งต่างๆ อาจเป็ นสิ่งก่อสร้ างทังหลายที
้
่ชี ้ไปถึงองค์กรและสามารถทาสิ่งต่างๆ เช่น
กิจกรรมทางการเงิน การตัดสินใจ การจ้ างคน และอื่นๆ โดยชื่อเหล่านีจ้ ะถูกกากับให้ เป็ นชื่อองค์กร
เช่นเดียวกัน
ตัวอย่าง
กรมพัฒนาที่ดนิ จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดั ส่งเจ้ าหน้ าที่ไปตรวจสอบปุ๋ย
ผู้วิจยั ได้ สรุ ปแนวทางในการเก็บข้ อมูล ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ และชื่อองค์กร ให้ เหมาะสมกับ
แนวทางของงานวิจยั ดังนี ้
(1.) ชื่อบุคคลจะพิจารณาจากคาหรื อกลุ่มคาที่อ้างถึงคน ทังคนที
้ ่ยงั มี ชีวิตอยู่หรื อเสียชีวิตไป
แล้ ว รวมถึงชื่อเล่น นามสมมติ และนามปากกา
(2.) ชื่ อ สถานที่ จ ะพิ จ ารณาจากค าหรื อ กลุ่ ม ค าที่ อ้ างถึ ง สถานที่ ใ ดสถานที่ ห นึ่ ง โดยมี
ความหมายทางกายภาพเป็ นหลัก โดยอ้ างถึงสิ่งที่มีหลักแหล่งแน่นอนไม่เคลื่อนย้ าย ชื่อเฉพาะของ
สถานที่จะรวมเอาชื่อฉายาของสถานที่ไว้ ด้วย เช่น แดนจิงโจ้ อ้ างถึงประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้ น
(3.) ชื่ อองค์กรจะพิจ ารณาจากคาหรื อกลุ่ม คาที่ หมายถึงองค์กรโดยเฉพาะ โดยมีความ
หมายถึงลักษณะองค์กรเป็ นความหมายหลัก องค์กรสามารถแสดงอาการหรื อทานิติกรรมได้ เหมือนคน
เช่น มีการตัดสินใจ จ้ างงาน ทาธุรกรรมการเงิน นอกจากนี จ้ ะพิจารณาจากรูปภาษาที่มีโครงสร้ างเป็ น
แบบชื่อองค์กร เช่น บริษัท เอไอเอส จากัด มหาชน
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(4.) การพิจารณาประเภทของชื่อบุคคล สถานที่และองค์กร จะพิจารณาจากคาบ่งบอกที่อยู่
ติดกับชื่อเฉพาะด้ านหน้ าและด้ านท้ าย เช่น นาย พันโท บริ ษัท จากัด ตึก สวน หมู่บ้าน เป็ นต้ น และใช้
ความรู้ ภาษาแม่ในการพิจารณาความหมายของรู ปภาษารวมถึงคาบริ บทอื่นๆในการเก็บข้ อมูลชื่อ
เฉพาะและจาแนกประเภทของชื่อเฉพาะ
จากเกณฑ์ดงั กล่าวจะนามาใช้ ในการเก็ บข้ อมูลชื่อเฉพาะทัง้ 3 ประเภท และในส่วนต่อไป
ผู้วิจยั จะกล่าวถึงกระบวนการในการกากับข้ อมูล
3.2. การกากับข้ อมูล
การกากับข้ อมูลเป็ นการเตรี ยมพร้ อมข้ อมูลก่อนนาไปใช้ การกากับข้ อมูลเป็ นการระบุประเภท
ของชื่อเฉพาะ และกาหนดขอบเขตของชื่อเฉพาะที่กระจัดกระจายอยู่ในข่าวให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น โดยการ
กากับข้ อมูลในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ปรับใช้ วิธีการกากับข้ อมูล มาจากแนวทางของ TEI (Text Encoding
Initiative)
ในกระบวนการกากับข้ อมูลชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะแต่ละประเภทจะมีชื่อแท็กและองค์ประกอบใน
การกากับข้ อมูลไม่เหมือนกัน การกากับข้ อมูลชื่อเฉพาะมีรายละเอียดและองค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้
3.2.1. ชื่อแท็กที่ใช้ ในการกากับข้ อมูล
ชื่อแท็กที่ใช้ ในการกากับข้ อมูล คือส่วนสาคัญที่ระบุประเภทของชื่อเฉพาะ ชื่อแท็กที่ใช้ ในการ
กากับข้ อมูลชื่อเฉพาะทัง้ 3 ประเภท มีดงั ต่อไปนี ้
(1) ชื่อแท็กระบุประเภทของชื่อเฉพาะ ได้ แก่
persName สาหรับกากับชื่อเฉพาะที่อ้างถึงบุคคล
placeName สาหรับกากับชื่อที่อ้างถึงสถานที่
orgName
สาหรับกากับชื่อเฉพาะที่อ้างถึงองค์กร
abb
สาหรับกากับชื่อเฉพาะในรูปอักษรย่อ
(2) ชื่อแท็กที่เป็ นส่วนประกอบของชื่อเฉพาะแต่ละประเภท ได้ แก่
persName มีองค์ประกอบย่อย คือ
title
ส าหรั บ ก ากับ ค าบ่ง ชี ห้ น้ า ชื่ อ บุค คล ในกรณี ที่ มี
คาบ่งชี ้ปรากฏหน้ าชื่อบุคคล
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placeName มีองค์ประกอบย่อย คือ
placeInd
สาหรับกากับคาบ่งชี ้หน้ าชื่อสถานที่
placeIndB
สาหรับกากับคาบ่งชี ้ท้ ายชื่อสถานที่(ถ้ ามี)
orgName มีองค์ประกอบย่อย คือ
orgInd
สาหรับกากับคาบ่งชี ้หน้ าชื่อองค์กร
orgIndB
สาหรับกากับคาบ่งชี ้ท้ ายชื่อองค์กร
3.2.2. วิธีการกากับข้ อมูล
แม้ ว่าชื่อแท็กที่กาหนดสาหรับการกากับข้ อมูลทัง้ 3 ประเภท จะไม่เหมือนกัน แต่โดยรูปแบบ
ของการกากับแล้ วมีความคล้ ายคลึงกัน ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อเฉพาะจะถูกคร่ อมด้ วยชื่อแท็กระบุประเภท คือ ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่และชื่อ
องค์กรโดยจะมีรูปแบบโดยทัว่ ไปคือ
<ชื่อแท็ก> ชื่อเฉพาะ </ชื่อแท็ก>
เนื่องจากข้ อมูลมีจานวนมาก ผู้วิจยั จึงต้ องกาหนด Id หรื อเลขลาดับของชื่อเฉพาะ เนื่องจาก
ในการวิจยั จะครอบคลุมการวิเคราะห์การปรากฏซ ้าของชื่อเฉพาะด้ วย การกาหนดเลขลาดับจะช่วยใน
การระบุชื่อเฉพาะที่เกิดซ ้าและอ้ างถึงสิ่งเดียวกัน การกาหนดเลขลาดับมีรายละเอียด ดังนี ้
<ชื่อแท็ก Id = เลขลาดับข้ อมูล - p/org/place เลขลาดับชื่อ>
เลขลาดับข้ อมูล
p
place
org
เลขลาดับชื่อ

ลาดับที่ของข่าวในคลังข้ อมูล
ชื่อบุคคล
ชื่อสถานที่
ชื่อองค์กร
ลาดับที่ของชื่อเรี ยงตามลาดับที่พบในข่าว
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ตัวอย่าง
<persName Id=004-p1>กิตติศักดิ์ กีรติยะอังกูร</persName> ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
จุลินทรี ย์ เผยถึงความคืบหน้ าของความร่ วมมือการตรวจวิเคราะห์อาหารจีเอ็มโอของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ว่ายังไม่มีความคืบหน้ าใดๆ

จากตัวอย่าง กิตติศักดิ์ กีรติยะอังกูร เป็ นชื่อที่อ้างถึงบุคคลจึงกากับด้ วยชื่อแท็ก persName
เลขลาดับที่ตามหลังมีความหมายคือ 004 หมายถึง เป็ นข้ อมูลที่พบในข่าวลาดับที่ 4, p1 หมายถึง
เป็ นชื่อบุคคลที่พบในข่าวเป็ นลาดับที่ 1 ชื่อเฉพาะอาจเกิดซ ้าได้ หลายที่ในข่าวเดียวกัน หากเป็ นชื่อ
เฉพาะที่อ้างถึงสิ่งเดียวกัน จะใช้ เลขลาดับเดียวกัน
ตัวอย่าง
<persName Id=“004-p1”>กิตติศักดิ์ กีรติยะอังกูร</persName > ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
จุลินทรี ย์ เผยถึงความคืบหน้ าของความร่ วมมือการตรวจวิเคราะห์อาหารจีเอ็มโอของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ว่ายังไม่มีความคืบหน้ าใดๆ.............
<persName Id=“004-p1”> กิตติศักดิ์</persName>กล่าวอีกว่า ขณะนี ้ประเทศไทยมีความ
พร้ อมในการตรวจสอบอาหารจีเอ็มโอแล้ ว โดยมีสถานที่ตรวจสอบถึง 4 แห่งด้ วยกัน

(2) การกากับคาบ่งบอกหน้ าชื่อเฉพาะ
คานาหน้ าและตาแหน่งต่างๆ จะถูกกากับให้ เป็ นส่วนหนึ่งของชื่อเฉพาะในกรณีที่อยู่ใน
ตาแหน่งถัดจากชื่อเฉพาะในตาแหน่งติดกับชื่อเฉพาะทังด้
้ านหน้ าและท้ ายชื่อเฉพาะโดยตรง จะมีการ
กากับเป็ นคาบ่งบอกของชื่อเฉพาะด้ วย
ตัวอย่าง
<persName
Id=“003-p1”><title>นางสาว </title>ดวงเดื อ น กุ สาวดี
</persName>กรรมการผู้จัดการ <orgName Id=“003-org1”><orgInd>บริ ษัท </orgInd>
เชียงใหม่ ปทุมวดี <orgIndB>จากัด</orgIndB></orgName> กล่าวถึงสถานการณ์สง่ ออกหัว
พันธุ์ปทุมมา ว่า ปี ที่ผ่านมาการส่งออกยังคงชะลอตัว และยอดสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศลดลงจาก
เดิมประมาณ 20% ซึง่ เป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยปี นี ้ยังไม่มียอดสัง่ ซื ้อเข้ ามา คาดว่า
คงต้ องรอดูสถานการณ์สกั ระยะหนึง่ ก่อน
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จากตัวอย่าง คาว่า นางสาว และ บริ ษัท เป็ นคาบ่งชี ้ที่มีหน้ าที่โดยตรงต่อชื่อเฉพาะบุคคล
และชื่อองค์กร ได้ แก่ ดวงเดือน กุสาวดี และ เชียงใหม่ ปทุมวดี ตามลาดับ ผู้วิจยั จึงกากับโดยใช้ ชื่อ
แท็กตามองค์ประกอบของชื่อเฉพาะแต่ละประเภท คือ title และ orgInd
(3) ชื่อเฉพาะในรูปอักษรย่อ
ชื่อเฉพาะอาจเป็ นรู ปอักษรย่อ(Abbreviation) ได้ ในกรณี นี ้ การกากับข้ อมูล จะ
กากับข้ อมูลอักษรย่อรวมถึงคาบ่งชี ้หน้ าชื่อในรูปอักษรย่อ โดยใช้ ชื่อแท็ก abb
ตัวอย่าง การกากับชื่อเฉพาะในรูปอักษรย่อ
สาหรั บโครงสร้ างบุคลากรจะจัดกรอบตามขนาดและปริ มาณงานของเขตพืน้ ที่การ
มัธยมศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่ง เขตใหญ่ก็จะมีบคุ ลากรมากกว่าเขตที่ขนาดเล็กกว่า โดยจะมีการโอน
บุค ลากรในโรงเรี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาในสัง กัด <orgName Id=“0242-org1”><abb>สพฐ.
</abb></orgName>มาสังกัดกับเขตพื ้นที่ฯ และโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจะต้ องอยู่ภายใต้ การดูแล
และบริ หารของเขตพื ้นที่การมัธยมศึกษาด้ วย

ตัวอย่าง การกากับคาบ่งชี ้ในรูปอักษรย่อ
<persName Id = 003-p1><title><abb>น.ส.</abb></title>ดวงเดือน </persName Id =
003-p1>กล่าวด้ วยว่า แม้ ขณะนี ้สภาวะตลาดส่งออกหัวพันธุ์ปทุมมาจะยังนิ่งอยู่ แต่ในอนาคต
คาดว่าจะสามารถถขยายตลาดในต่างประเทศอีกมาก

การกากับชื่ อองค์กรแบบย่อ จะรวมถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษที่เขียนด้ วยอักษรไทย แต่การ
กากับอักษรย่อจะไม่รวมคาย่อ หรื อ Acronym ด้ วย
ตัวอย่าง
คดีอยูใ่ นความดูแลของ<orgName Id=“0107-org1”><orgInd>กรม</orgInd>สอบสวนคดี
พิเศษ</orgName>.............โดย<orgName Id=“0107-org1”><abb>ดีเอสไอ
</abb></orgName>ได้ รวบรวมสานวนฟ้ อง

(4) การกากับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท
ชื่อเฉพาะที่อ้างข้ ามประเภทมี 2 แบบ คือ
(1) ชื่อสถานที่อ้างข้ ามประเภทเป็ นองค์กร
(2) ชื่อองค์กรอ้ างข้ ามประเภทเป็ นสถานที่
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การกากับข้ อมูลชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท จะใช้ วิธีเดียวกันกับการกากับชื่อเฉพาะปกติ
แต่จ ะเปลี่ ยนแปลงส่วนชื่ อ แท็ก โดยจะระบุสิ่ง ที่ อ้ างข้ า มเพิ่ ม เติม เพื่ อระบุให้ ชัด เจนว่า ชื่ อ เฉพาะ
ดังกล่าวเป็ นชื่อเฉพาะประเภทใดและอ้ างข้ ามไปยังประเภทใด ชื่อ แท็กที่ใช้ มีรูปแบบคือ ประเภทของ
ชื่อเฉพาะ ref “ประเภทที่อ้างข้ าม”
ชื่อสถานที่อ้างข้ ามประเภทเป็ นองค์กร ใช้ ชื่อแท็ก placeName ref = “org”
ตัวอย่าง
ผลผลิตถึงกว่า 90% ที่<placeName ref=“org” Id=“007-org1”>ไทย</placeName>สามารถ
ผลิตได้ ต้องเสียไป ทังที
้ ่ <placeName ref=“org” Id=“007-org1”>ไทย</placeName>เองมี
ศักยภาพในการผลิต รวมไปถึงสัตว์น ้าในประเภทอื่นๆ ที่จาเป็ นต้ องสร้ างความรู้ ความเข้ าใจใน
เรื่ องการจัดเก็บเพื่อรักษาคุณภาพของสัตว์น ้าให้ คงความสด ซึง่ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ าสัตว์
น ้าได้ เป็ นอย่างดี

ชื่อองค์กรที่การอ้ างข้ ามประเภทเป็ นสถานที่ ใช้ ชื่อแท็ก orgName ref = “place”
ตัวอย่าง
<persName Id=“004-p1”><title>นาย</title>กิ ตติศักดิ์</persName>กล่าวอีกว่า ขณะนี ้
ประเทศไทยมีความพร้ อมในการตรวจสอบอาหารจีเอ็มโอแล้ ว โดยมีสถานที่ตรวจสอบถึง 4 แห่ง
ด้ วยกั น ประกอบด้ วย <orgName ref=“place” Id=“004-org2”><orgInd>กระทรวง
</orgInd>วิทยาศาสตร์ , <orgInd></orgName><orgName ref=“place” Id=“004-org3”>
กระทรวง</orgInd>สาธารณสุข</orgName>................................................

เมื่อดาเนินการเก็บข้ อมูลและกากับข้ อมูลตามกระบวนการที่กล่าวมา จะได้ ข้อมูลชื่อเฉพาะที่
มีการระบุประเภทและขอบเขตชัดเจน สามารถนาไปใช้ วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ซึ่งจะ
กล่าวถึงในบทถัดไป

บทที่ 4
การศึกษารู ปแบบและโครงสร้ างของชื่อเฉพาะ
ในบทนี ้จะกล่าวถึง การดาเนินการวิจยั ในการศึกษารู ปแบบและโครงสร้ างของชื่อเฉพาะ
โดยหัวข้ อ 4.1 จะกล่าวถึ ง รู ปแบบของชื่ อ เฉพาะที่ พ บในคลัง ข้ อ มูล ต่อ มาเป็ นการอธิ บ าย
กระบวนการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ างชื่ อเฉพาะ ประกอบด้ ว ยลัก ษณะข้ อมูล ที่ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
โครงสร้ าง เกณฑ์ในการแบ่งคาและวิธีวิเคราะห์โดยใช้ แผนภูมิต้นไม้ ในหัวข้ อ 4.2 ผลการศึกษา
โครงสร้ างชื่อเฉพาะจะอธิบายไว้ ในหัวข้ อ 4.3 และสรุปผลการศึกษาและสมมติฐานในหัวข้ อ 4.4
4.1 รู ปแบบของชื่อเฉพาะ
ชื่อเฉพาะมีส่วนประกอบหลักๆ 2 ส่วน คือ ส่วนคาบ่งบอก1 (Indicator) และส่วนที่เป็ นชื่อ
เฉพาะ แต่ชื่อเฉพาะที่พบในข่าวไม่ได้ ปรากฏในรู ปแบบดังกล่าวเสมอไป รู ปแบบของชื่อเฉพาะที่
พบในข่าว มีดงั ต่อไปนี ้
4.1.1 รู ปแบบชื่อบุคคล ส่วนประกอบของชื่อบุคคล มี 3 ส่วน คือ คาบ่งบอก ซึ่งจะช่วย
ให้ ข้ อมูล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ชื่ อ นัน้ อาทิ เพศ สถานภาพ บทบาท เช่ น นาย นางสาว ร้ อยโท
นายแพทย์ เป็ นต้ น ส่วนประกอบต่อมา คือ ชื่อ เป็ นส่วนที่อยูถ่ ดั จากคาบ่งบอก
ส่วนสุดท้ าย คือนามสกุล คือ ส่วนที่อยูถ่ ดั จากชื่อ โดยมีช่องว่างคัน่ กลาง นามสกุลที่พบใน
คลังข้ อมูลส่วนใหญ่เป็ นนามสกุลที่มีรูปแบบทัว่ ไป เช่น ด.ญ. แก้ วตา สุขทวี อย่างไรก็ตามยังพบ
นามสกุลที่มีสว่ นประกอบ 2 ส่วน ได้ แก่ นามสกุลที่ประกอบด้ วยคาว่า ณ เช่น กิตติรัตน์ ณ ระนอง
พบจานวน 3 ชื่อ และนามสกุลที่มีสว่ นประกอบ 3 ส่วน จานวน 1 ชื่อ ได้ แก่ คุณหญิง กษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา
ส่วนที่ปรากฏเสมอของชื่อบุค คล คือ ส่วนชื่อ ในขณะที่คาบ่งบอกและส่วนนามสกุลเป็ น
ส่วนที่ปรากฏหรื อไม่ปรากฏก็ได้ ทัง้ นีม้ าจากลักษณะการเรี ยกบุคคลในภาษาไทยที่นิยมใช้ การ
เรี ยกชื่อ ไม่ใช่การเรี ยกด้ วยนามสกุลเหมือนในภาษาอื่น จากชื่อบุคคลจานวน 762 ชื่อ พบรูปแบบ
ดังต่อไปนี ้
(1) [คาบ่งบอก] + [ชื่อ] + [นามสกุล] พบเป็ นจานวน 480 ครัง้ หรื อ ร้ อยละ 62.99
ตัวอย่าง นาย ธีระ วงศ์สมุทร
(2) [คาบ่งบอก] + [ชื่อ] พบเป็ นจานวน 240 ครัง้ หรื อ ร้ อยละ 31.5
ตัวอย่าง นาง นิด
1
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(3) [ชื่อ] + [นามสกุล] พบเป็ นจานวน 30 ครัง้ หรื อ ร้ อยละ 3.94
ตัวอย่าง ชีวนั วิสาสะ
(4) [ชื่อ] พบเป็ นจานวน 12 ครัง้ หรื อ ร้ อยละ 1.57
ตัวอย่าง พรเสก
4.1.2 รู ปแบบชื่อสถานที่ ส่วนประกอบของชื่อสถานที่มี 2 ส่วน ได้ แก่ คาบ่งบอก และชื่อ
สถานที่ คาบ่งบอกเป็ นส่วนที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของชื่อสถานที่ เช่น จังหวัด
ประเทศ ลุ่มน ้า ซอย อาคาร เป็ นต้ น ส่วนชื่อสถานที่ มกั พบเป็ นแบบปกติ พบรู ปย่อหรื ออักษรย่อ
เพี ยงบางคาเท่านัน้ เช่น สหรั ฐ ฯ กทม. เป็ นต้ น จากชื่ อสถานที่ จ านวน 774 ชื่ อ พบรู ปแบบ
ดังต่อไปนี ้
(1) [คาบ่งบอก] + [ชื่อสถานที่] พบเป็ นจานวน 471 ครัง้ หรื อ ร้ อยละ 60.85
ตัวอย่าง จังหวัด จันทบุรี
(2) [ชื่อสถานที่] พบเป็ นจานวน 303 ครัง้ หรื อ ร้ อยละ 39.15
ตัวอย่าง บางนา
4.1.3 รู ปแบบชื่อองค์ กร ส่วนประกอบของชื่อองค์กรมี 3 ส่วน ได้ แก่ คาบ่งบอกหน้ าเป็ น
ส่วนที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะหรื อประเภทขององค์กร เช่น โรงเรี ยน สานักงาน กรม เป็ นต้ น
ส่วนต่อมา คือ ส่วนชื่ อ ซึ่ง พบได้ ทัง้ แบบปกติ และแบบย่อ ชื่อองค์กรแบบปกติ คือ ชื่ อ
องค์กรที่มีใจความครบสมบูรณ์ ไม่มีการละหรื อย่อ เช่น สานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ส่วนชื่อ
องค์กรแบบย่อ จะมีทงการละบางส่
ั้
วนของชื่อ หรื ออยู่ในรูปอักษรย่อ เช่น กระทรวงเกษตรฯ สพฐ.
เป็ นต้ น
ส่วนสุดท้ าย คือ คาบ่งบอกหลัง ซึ่งจะอยู่ในตาแหน่งถัดจากชื่อเฉพาะ คาบ่งบอกหลังบาง
คาใช้ เป็ นอิสระได้ เช่น วิทยาลัย แต่บางคาต้ องใช้ คกู่ บั คาบ่งบอกหน้ าเท่านัน้ เช่น จากัดและจากัด
มหาชน ใช้ กบั คาบ่งบอกหน้ า คาว่า บริ ษัทและธนาคารเท่านัน้ คาบ่งบอกบางคาอาจเป็ นได้ ทงค
ั้ า
บ่ง บอกหน้ า และหลัง เช่ น ค าบ่ง บอก มหาวิ ท ยาลัย ใน มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น จากชื่อองค์กรทังหมด
้
1,418 ชื่อ พบรูปแบบดังต่อไปนี ้
(1) [คาบ่งบอก] + [ชื่อองค์กร] + [คาบ่งบอกหลัง] พบจานวน 49 ครัง้ หรื อ ร้ อยละ 3.46
ตัวอย่าง บริษัท การบินไทย จากัด มหาชน
(2) [คาบ่งบอก] + [ชื่อองค์กร] พบเป็ นจานวน 784 ครัง้ หรื อ ร้ อยละ 55.29
ตัวอย่าง โรงพยาบาล ปทุมเวช
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(3) [ชื่อองค์กร] + [คาบ่งบอกหลัง] พบเป็ นจานวน 4 ครัง้ หรื อ ร้ อยละ 0.28
ตัวอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4) [ชื่อองค์กร] พบเป็ นจานวน 581 ครัง้ หรื อ ร้ อยละ 40.97
ตัวอย่าง ธนชาต
4.2 กระบวนการวิเคราะห์ โครงสร้ างชื่อเฉพาะ
4.2.1 เกณฑ์ การเลือกชื่อเฉพาะที่ใช้ ในวิเคราะห์ โครงสร้ าง
ข้ อมูลชื่อเฉพาะที่เก็บจากข่าวมีหลายรู ปแบบ โดยปกติชื่อเฉพาะปกติจะมีลกั ษณะเป็ น
หน่วยภาษาในระดับคาขึ ้นไปตังแต่
้ คาเดี่ยว คาประสม วลี ไปจนถึงประโยค ชื่อเฉพาะที่ประกอบ
จากคาหลายคานี จ้ ะอ่านได้ ใจความและสามารถหาโครงสร้ างได้ นอกจากนี ้ ผู้วิจัยยัง พบชื่ อ
เฉพาะในรูปย่อ ได้ แก่ อักษรย่อ (Abbreviation) คาย่อ (Acronym) และการละบางส่วนของชื่อ
ข้ อมูลชื่อเฉพาะที่ใช้ วิเคราะห์โครงสร้ างในบทนี ้ จะเลือกวิเคราะห์โครงสร้ างชื่อ แบบปกติ
โดยจะต้ องเป็ นชื่อเฉพาะที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) ไม่อยูใ่ นรูปย่อ ไม่วา่ จะเป็ นอักษรย่อ คาย่อ หรื อมีการละบางส่วน
(2) มีรูปแบบสมบูรณ์ที่สดุ เมื่อพิจารณาจากชื่อเดียวกันทังหมดในคลั
้
งข้ อมูล
ตัวอย่างเช่น ในกรณี ที่พบชื่อเฉพาะที่อ้างถึง สิ่งเดียวกันที่เกิ ดซา้ หลายครัง้ และมีหลาย
รูปแบบ เช่น พบชื่อองค์กร 4 ครัง้ ในรูปแบบต่างๆ กัน คือ
ครัง้ ที่ 1 สหพันธ์สมาคมสตรี นกั ธุรกิจและวิชาชีพสากล
ครัง้ ที่ 2 สธวท.
ครัง้ ที่ 3 สหพันธ์สมาคมสตรี นกั ธุรกิจฯ
ครัง้ ที่ 4 สหพันธ์สมาคมสตรี นกั ธุรกิจวิชาชีพสากล
ชื่อเฉพาะที่จะใช้ ในการวิเคราะห์โครงสร้ าง คือ ชื่อที่พบครั ง้ ที่ 1 เพราะเป็ นชื่อที่มีความ
สมบูรณ์ที่สดุ เมื่อเทียบกับชื่อที่พบในครัง้ อื่นๆ ชื่อที่พบในครัง้ ที่ 2 เป็ นอักษรย่อซึ่งใช้ หาโครงสร้ าง
ไม่ได้ ส่วนชื่อในครัง้ ที่ 3 มีการละบางส่วน จึงถือว่ามีความสมบูรณ์น้อยกว่าชื่อที่พบในครัง้ แรก การ
เลือกชื่อที่สมบูรณ์ที่สดุ จึงต้ องประมวลจากข้ อมูลที่พบทังหมด
้
ข้ อมูลชื่อเฉพาะที่เก็บได้ จากข่าวนัน้
อาจมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ตกหล่นได้ จึงทาให้ ในบางครัง้ พบชื่อเฉพาะที่ใกล้ เคียงกัน คือ
ครัง้ ที่ 1 และ 4 กรณีนี ้ ผู้วิจยั จะตรวจสอบข้ อมูลจากแหล่งอื่นร่วมด้ วยเพื่อใช้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องที่สดุ
4.2.2 เกณฑ์ การแบ่ งคา
การวิเคราะห์โครงสร้ างชื่ อเฉพาะโดยใช้ แผนภูมิต้นไม้ จะต้ องมีการแบ่งคาเพื่อวิเคราะห์
โครงสร้ างไวยากรณ์ภายในชื่อเฉพาะ โดยมีเกณฑ์ในการแบ่งคาดังต่อไปนี ้
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1. เนื่องจากงานวิจยั นี ้มีเป้าหมายเพื่อใช้ ประโยชน์ในการรู้จาชื่อ เฉพาะของคอมพิวเตอร์
การแบ่ง คาเพื่ อวิเ คราะห์ ชื่ อเฉพาะในงานวิจัยนี จ้ ึ ง คานึง ถึง การรั บรู้ ของคอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก
กล่าวคือ เมื่อคอมพิวเตอร์ อา่ นข้ อมูลจะมองเห็นเป็ นคาๆ และแปลความหมายตามพจนานุกรม ชื่อ
เฉพาะบางคาอาจมีที่ มาของชื่อในลักษณะต่างๆหรื อเกิดจากการเพี ้ยนคา ที่ทาให้ มีความหมาย
ต่างไปจากพจนานุกรม แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ จะไม่รับรู้ที่มาเบื ้องหลังความหมายเหล่านี ้ จึงถือ
ว่ า ค าเหล่ า นี ม้ ี ค วามหมายตามรู ป ที่ เ ป็ นอยู่ โ ดยไม่ ต้ องสนใจความหมายอั น เป็ นที่ ม าหรื อ
ความหมายนอกเหนือจากความหมายตามพจนานุกรม เช่น อาเภอ สีคิ ้ว จะแบ่งได้ เป็ น สี และ คิ ้ว
แม้ โดยความหมายแล้ ว อาจไม่ได้ หมายความถึง สี = สีสนั และ คิ ้ว = ส่วนหนึง่ ของร่างกาย
2. คาทั่วไปที่มีในพจนานุกรมจะไม่ถูกแบ่งคาเพราะถื อว่าคาทัว่ ไปในพจนานุกรมเป็ น
คลังข้ อมูลที่คอมพิวเตอร์ ร้ ู จักได้ เช่น คาว่า ลับแล แม้ คานีอ้ าจแบ่งได้ อีกเป็ น ลับ กับ แล แต่ใน
พจนานุกรมบรรจุคานี ไ้ ว้ มีความหมายและชนิดของคาชัดเจน คาว่า ลับแล จึงถื อเป็ นคาๆ เดียว
และไม่ถกู แบ่งคาอีก เช่นเดียวกับคาว่า ท่าพระจันทร์ จะแบ่งได้ เป็ น ท่า และ พระจันทร์ แต่คาว่า
พระจันทร์ จะไม่ถกู แบ่งเป็ น พระ กับ จันทร์ อีก เพราะคาว่า พระจันทร์ เป็ นคาที่มีความหมายตาม
พจนานุกรมแล้ ว
แต่ในกรณี เช่น อาเภอ มวกเหล็ก คาว่า มวกเหล็ก มีความหมายระบุในพจนานุกรม แต่มี
ความหมายถึ ง ประเภทของต้ น ไม้ ช นิ ด หนึ่ง จึ ง ถื อ เป็ นชื่ อ เฉพาะและจะต้ อ งแบ่ง ค าอี ก ทัง้ นี ้
เนื่องจากยึดหลักการรับรู้ของคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถใช้ ความรู้เบื ้องหลังมาตัดสินว่าคาใดเป็ นชื่อ
เฉพาะ และยึดตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่จะวิเคราะห์โครงสร้ างชื่อเฉพาะ และ มวกเหล็ก ถือเป็ น
ชื่อเฉพาะ ดังนัน้ คานี ้จึงถูกแบ่งออกเป็ นคาทัว่ ไป 2 คา คือ มวก กับ เหล็ก
3. ชื่อเฉพาะที่มีการแบ่งคาแล้ ว คาที่แบ่งออกมาต้ องสามารถให้ ความหมายและชนิดของ
คาได้ ทงหมด
ั้
มิฉะนันจะถื
้ อเป็ นคาเดียว เช่น สุขมุ วิท แยกได้ เป็ น สุขมุ กับ วิท แต่คาว่า วิท ไม่อาจ
ให้ ความหมายและชนิดของคาได้ คาว่า สุขมุ วิท จึงถือเป็ นคาเดียวที่แยกไม่ได้
4. ผู้วิจยั ตัดสินความหมายและชนิดของคาโดยคานึงถึงความน่าจะเป็ นลาดับแรก รวมถึง
ประมวลจากข้ อมูลใกล้ เคียง เช่น คาว่า จาก ในชื่อเฉพาะ บางจาก อาจมีความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ น
นาม หมายถึง ต้ นจาก หรื อ กริ ยา หมายถึง จากลา แต่เนื่องจากผู้วิจยั พบข้ อมูลใกล้ เคียงอื่นๆ เช่น
บางพระ บางน ้าผึ ้ง บางภาษี ซึ่งเมื่ออยู่กับคาว่า บาง แล้ วเป็ นคานามทังหมด
้
ผู้วิจยั จึงตัดสินให้
คาว่า จาก เป็ นคานาม โดยอิงจากข้ อมูลชุดดังกล่าว
5. ชื่อเฉพาะบางชื่อที่ประกอบด้ วยคาที่ไม่ร้ ูจกั (Unknown word) อาจยกเว้ นให้ แบ่งคา
เพื่อวิเคราะห์ได้ ในกรณีที่ประกอบกับคาที่ปรากฏกับชื่ออื่นๆ จานวนมากได้ เช่น บางปะกง แยกได้
เป็ น บาง กับ ปะกง แม้ คาว่า ปะกง จะถือเป็ นคาที่ไม่ร้ ูจัก เพราะไม่สามารถระบุชนิดของคาได้ แต่
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เนื่องจากประกอบกับ คาว่า บาง ซึ่ง เป็ นคาที่ ปรากฏร่ วมกับชื่อเฉพาะอื่นๆอีก เช่น บางพระ บาง
น ้าผึ ้ง จึงกาหนดให้ แบ่งคาเพื่อวิเคราะห์ได้
4.2.3 วิธีวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์โครงสร้ างชื่อเฉพาะ จะใช้ แผนภูมิ ต้นไม้ ในการวิเคราะห์ เพื่อหาโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ของคาภายในชื่อเฉพาะ โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1. จาแนกคาที่ปรากฏอยู่ในรู ปภาษาของชื่อเฉพาะ ซึ่งมักปรากฏคาบ่งบอกร่ วมกับชื่อ
เฉพาะ เช่น <orgName Id="0185-org2"><orgInd>สานักงาน</orgInd> เศรษฐกิจการเกษตร
</orgName> สามารถจาแนกเป็ นคาบ่ง บอก คือ คาว่า สานักงาน ส่วนชื่อเฉพาะคือ เศรษฐกิจ
การเกษตร
2. เมื่อจาแนกชื่อเฉพาะออกจากคาบ่งบอกแล้ วจึงวิเคราะห์โครงสร้ างโดยใช้ แผนภูมิต้นไม้
วิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ ของคาภายในชื่อเฉพาะ อักษรย่อที่ใช้ อธิบายประเภทของชื่อ
เฉพาะในแผนภูมิมีดงั นี ้
Per.Name
=
ชื่อบุคคล
Plc.Name
=
ชื่อสถานที่
Org.Name =
ชื่อองค์กร
3. เนื่องจากข้ อมูลชื่อเฉพาะที่ใช้ ในการวิเคราะห์มีทงชื
ั ้ ่อเฉพาะที่ภายในเป็ นคาไทยแท้ และ
คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ชื่อเฉพาะจึงจะยึดความสัมพันธ์ภายในตามลักษณะภาษา
ที่พบ
ตัวอย่างแผนภูมิต้นไม้ แสดงการวิเคราะห์ชื่อเฉพาะ

รูปที่ 4-1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ชื่อเฉพาะ
จากรูปที่ 4-1 วิเคราะห์โครงสร้ างชื่อเฉพาะโดยการแบ่งคาที่ประกอบอยู่ในชื่อเฉพาะ จะได้
ดังนี ้
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คาบ่ งบอก คือ สานักงาน
ชื่อเฉพาะ ประกอบด้ วย เศรษฐกิจ การ เกษตร
จากตัวอย่าง เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคาภายในชื่อเฉพาะแล้ ว ประกอบด้ วย N คือ
คานาม ได้ แก่ คาว่า เศรษฐกิจ และ นามวลี ได้ แก่ การเกษตร แทนด้ วยสัญลักษณ์ NP เป็ น
โครงสร้ างประกอบภายใน ใช้ วิธีนี ้วิเคราะห์ข้อมูลชื่อเฉพาะทังหมดเพื
้
่อหาโครงสร้ างของชื่อเฉพาะ
เนื่องจากผลการวิเคราะห์มีทงหมด
ั้
3 ส่วน คือผลวิเคราะห์ของชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ และ
ชื่อองค์กร จึงจะแยกอธิบายผลวิเคราะห์ของชื่อเฉพาะแต่ละประเภท ดังต่อไปนี ้
4.3 ผลการศึกษาโครงสร้ างชื่อเฉพาะ
4.3.1 โครงสร้ างชื่อบุคคล
โดยปกติชื่อบุคคลในภาษาไทยจะประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ชื่อ และส่วนที่ 2
นามสกุล ชื่อบุคคลที่ประกอบด้ วยทังสองส่
้
วนนี ้เป็ นชื่อบุคคลที่เขียนแบบชื่อเต็ม แต่โดยทัว่ ไปการ
เขี ยนชื่ อ บุค คลก็ ส ามารถตัด ส่ว นนามสกุล ออกได้ ชื่ อ บุคคลที่ พ บจากการเก็ บ ข้ อ มูล มี จ านวน
ทังหมด
้
762 ชื่อ รูปแบบที่พบ คือ
o ชื่อ นามสกุล จานวน 507 ชื่อ
o ชื่อ จานวน 255 ชื่อ
จากจานวนดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า โดยส่วนใหญ่ข้อมูลที่เป็ นชื่อบุคคลเป็ นแบบชื่อเต็มที่
ประกอบด้ วยทังชื
้ ่อและนามสกุล รองลงมาคือชื่อบุคคลที่ตดั ส่วนนามสกุลออก
ชื่อบุคคลในภาษาไทยส่วนใหญ่ มาจากภาษาบาลี สันสกฤต (สุภ าพรรณ ณ บางช้ าง,
2526) ซึ่งอาจผ่านกระบวนการสมาส สนธิ อันเป็ นกระบวนการสร้ างคาของภาษาบาลีสนั สกฤต
และรูปคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชื่อเหล่านี ้จะมีปัญหาในการแบ่งคา เพราะเมื่อแบ่งคาแล้ วจะพบ
คาที่ไม่ร้ ูจกั (Unknown word) เช่น นาคินทร์ มาจาก นาค+อินทร์ แต่เมื่อสนธิแล้ วรูปคาเปลี่ยนไป
เมื่อแบ่งคาตามเกณฑ์จะไม่สามารถระบุความหมายของคาว่า คินทร์ ได้ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ชื่อบุคคลยังมีลกั ษณะการปรับเปลี่ยนบางประการ เช่น การเปลี่ยนไปใช้ อกั ษร
ที่พ้องเสียงกับคาที่มีความหมาย เช่น ชื่อ เสาวณีย์ มาจากคาในพจนานุกรม คือ เสาวนีย์ หรื อมี
การปรับเปลี่ยน ตัดสระ เติมทัณฑฆาต เช่น ธนวรรธน์ ซึ่งคาว่า วรรธน์ ไม่มีความหมาย คาดว่ามา
จากคาในพจนานุกรม คาว่า วรรธนะ จากปรากฏการณ์นี ้ ผู้วิจยั สันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวกับสิริมงคล
ในการตังชื
้ ่อ หรื อต้ องการตังชื
้ ่อให้ แตกต่างไม่ซ ้าชื่ออื่น ซึ่งถือว่าเป็ นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของ
ชื่อบุคคลในภาษาไทย
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ลักษณะเฉพาะของชื่อบุคคลในภาษาไทยดังที่กล่าวมาแล้ วนันเป็
้ นปั ญหาในการวิเคราะห์
โครงสร้ าง เพราะแบ่งคาแล้ ว จะไม่เข้ ากับเกณฑ์ การแบ่ง คาที่ ตงไว้
ั ้ คือ ทุกคาที่ แบ่ง ออกมาไม่
สามารถให้ ค วามหมายหรื อ ระบุช นิ ด ของค าได้ ทัง้ หมด และไม่ส ามารถหาความสัม พันธ์ ข อง
โครงสร้ างได้ ผู้วิจยั จึงไม่แยกคาภายในชื่อบุคคลถึงแม้ ว่าจะมีบางกรณีที่ชื่อบุคคลสามารถแยกคา
ได้ เช่น สม+ชาย แต่การนาคามาประกอบกันเป็ นชื่อบุคคลนันมี
้ ความแตกต่างจากชื่อสถานที่หรื อ
ชื่ อ องค์ ก รที่ ค่อ นข้ า งจะเห็ น ความสัม พัน ธ์ ท างโครงสร้ างของการประกอบค าขึ น้ มา ดัง นัน้
โครงสร้ างชื่อบุคคลในที่นี ้จึงวิเคราะห์โดยใช้ รูปแบบที่พบจากการเก็บข้ อมูลที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
กาหนดให้ ชื่อบุคคลมีโครงสร้ าง 2 แบบ คือ
โครงสร้ างชื่อบุคคลแบบที่ 1 ได้ แก่ ชื่อบุคคลที่ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ชื่อ และ
นามสกุล

รูปที่ 4-2 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อบุคคลแบบที่ 1
โครงสร้ างชื่อบุคคลแบบที่ 2 ได้ แก่ ชื่อบุคคลที่มีส่วนของชื่อเพียงส่วนเดียว ไม่มีส่วน
นามสกุล

รูปที่ 4-3 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อบุคคลแบบที่ 2
โครงสร้ างของชื่อบุคคลแบบที่ 1 มีส่วนประกอบที่นอกเหนือจากรู ปภาษา คือ ช่องว่าง
ระหว่างชื่อกับนามสกุล ช่องว่างปรากฏร่ วมกับชื่อบุคคลที่ประกอบด้ วยชื่อกั บนามสกุลเสมอ ซึ่ง
อาจพบ 1 ครัง้ หรื อมากกว่า 1 ครัง้ ในกรณีชื่อบุคคลที่มีนามสกุลกลางเช่น ณ อยุธยา จาก
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คลัง ข้ อมูล ชื่ อบุคคลทัง้ หมด 762 ชื่ อ พบว่ามี ชื่ อที่ เขี ยนแบบเต็ม คือมี ทัง้ ชื่ อและนามสกุลใน
คลังข้ อมูลทังหมด
้
507 ชื่อ ซึง่ เกินครึ่งของคลังข้ อมูลทังหมด
้
และทุกชื่ อมีช่องว่างเป็ นส่วนประกอบ
ระหว่างชื่อกับนามสกุล นอกจากนี ้ ยังสังเกตได้ ว่าหลังนามสกุลก็มกั มีช่องว่างเช่นกัน เกิดจากการ
เว้ นวรรคก่อนกล่าวถึงเนื ้อความต่อไป เช่น นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร
เผยว่า.... ดังนัน้ ช่องว่างจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญของโครงสร้ างชื่อบุคคลแบบที่ 1
4.3.2 โครงสร้ างชื่อสถานที่
ชื่อสถานที่ส่วนใหญ่จะพบในแบบปกติ และมีการใช้ รูปย่อเป็ นส่วนน้ อย ชื่อสถานที่ที่ได้
จากการเก็บข้ อมูลมีจานวนทังหมด
้
774 ชื่อ รูปแบบที่พบ ได้ แก่
o ชื่อสถานที่แบบปกติ จานวน 749 ชื่อ
o ชื่อสถานที่แบบย่อ จานวน 25 ชื่อ
จากข้ อมูลชื่อสถานที่จานวน 749 ชื่อ เมื่อตัดข้ อมูลที่ซ ้ากันออกแล้ ว จะมีชื่อสถานที่ที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์โครงสร้ างจานวน 274 ชื่อ แบ่งเป็ น ชื่อสถานที่ แบบคาไทย จานวน 235 ชื่อ คาทับศัพท์
จานวน 35 ชื่อ และคาไทยกับทับศัพท์ 4 ชื่อ ผลการวิเคราะห์โครงสร้ างของชื่อสถานที่ มีดงั ต่อไปนี ้
ก. โครงสร้ างชื่อสถานที่ท่ ปี ระกอบด้ วยคาไทย
โครงสร้ างแบบ X ได้ แก่ ชื่อสถานที่แบบคาเดียว หรื อชื่อที่ไม่สามารถแบ่งคา
ตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ เช่น ต. พลา อ. ยะหา เขตดุสิต แม่น ้าโขง เป็ นต้ น ชื่อสถานที่โครงสร้ าง
แบบคาเดียวพบทังหมด
้
82 ชื่อ คิดเป็ นร้ อยละ 29.93 จากทังหมด
้
274 ชื่อ
โครงสร้ างแบบ X+X ได้ แก่ ชื่อสถานที่ที่ภายในโครงสร้ างประกอบด้ วยหน่วยคา
เรี ยงกันตังแต่
้ สองคาขึ ้นไปประกอบกันเป็ นโครงสร้ างได้ ชนเดี
ั ้ ยว ความสัมพันธ์ภายในโครงสร้ างนี ้
เป็ นแบบไม่ซบั ซ้ อน คือ มีความสัมพันธ์ เพียงชันเดี
้ ยว ไม่มีวลีอื่นซ้ อนภายในอีก วิเคราะห์ แผนภูมิ
ต้ นไม้ ได้ ในลักษณะดังรูป

รูปที่ 4-4 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อสถานที่คาไทยแบบ X+X
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ชื่อเฉพาะในโครงสร้ างนี ้ จะมี ลักษณะเหมื อนคาประสมหรื อวลี ที่ประกอบด้ วย
หน่วยคาเรี ยงกันตังแต่
้ สองคาขึ ้นไปในโครงสร้ างแบบ X+X ชนิดของคาที่ประกอบในโครงสร้ างนี ้มี
ได้ ห ลากหลาย ดัง ตัว อย่า งในภาพ หนองบัว ประกอบด้ ว ยนามกับ นาม และ ราษฎร์ บูร ณะ
ประกอบด้ วย นามกับกริ ยา นอกจากนี ้ ในโครงสร้ างนี ้ยังพบประกอบด้ วยชนิดของคาอื่นๆ เช่น
นาม+คุณศัพท์ เช่น คลองใหญ่ ดินแดง อ่างทอง รวมชื่อสถานที่ในโครงสร้ างนี ้พบทังหมด
้
137 ชื่อ
คิดเป็ นร้ อยละ 50 จากทังหมด
้
274 ชื่อ
โครงสร้ างแบบ X+XP ได้ แก่ ชื่อสถานที่ประกอบด้ วยหน่วยคา (X) กับหน่วยวลี
(XP) หน่วย XP ในโครงสร้ างนี ้เป็ นวลีที่ไม่ซบั ซ้ อน ประกอบด้ วยคาตังแต่
้ สองคา เมื่อวิเคราะห์แล้ ว
จะได้ แผนภูมิต้นไม้ ดังรูป

รูปที่ 4-5 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อสถานที่คาไทยแบบ X+XP
จากรู ป ชื่อถนน นาวงพัฒนา ประกอบด้ วยคาสามคา คือ นา วง และพัฒนา นา
และ วง เป็ น N ที่รวมกันเป็ น NP และ พัฒนา เป็ น V ส่วน ต. หนองปากโลง ประกอบด้ วย คานาม
หนอง รวมกับ นามวลีที่ประกอบด้ วย ปาก+โลงลักษณะสาคัญในโครงสร้ างนี ้ คือมี XP เป็ น คา 1
คู่ที่มีความสัมพันธ์ กันเป็ นเหมือนคาประสมหรื อวลี เป็ นส่วนประกอบหรื อขยายหน่วยคา X ชื่อ
สถานที่ในโครงสร้ างนี ้พบทังหมด
้
14 ชื่อ คิดเป็ นร้ อยละ 5.11 จากทังหมด
้
274 ชื่อ
โครงสร้ างแบบประกอบด้ วย XP มากกว่ า 1 หน่ วย ได้ แก่ ชื่อสถานที่ ที่
ความสัมพันธ์ภายในโครงสร้ างประกอบด้ วยหน่วยวลีมากกว่า 1 หน่วย เมื่อวิเคราะห์โครงสร้ างจะ
ได้ แผนภูมิต้นไม้ ดังรูป
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รูปที่ 4-6 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อสถานที่คาไทยแบบมากกว่า 1 XP
แผนภูมิ ต้นไม้ แสดงให้ เ ห็นคาที่ มี ความสัม พันธ์ กันสองคู่ คื อ พุท ธ+มณฑล กับ
สาย+2 จึงทาให้ โครงสร้ างของต้ นไม้ ที่แยกออกมาประกอบด้ วยนามวลี 2 คู่ จึงเป็ นชื่อสถานที่ที่
ประกอบด้ วยหน่วยวลี 2 ชุดภายใน ชื่อสถานที่ในโครงสร้ างนี ้พบเพียง 2 ชื่อเท่านัน้ คิดเป็ นร้ อยละ
0.73
ข. โครงสร้ างชื่อสถานที่ท่ ปี ระกอบด้ วยคาทับศัพท์
โครงสร้ างแบบ X ได้ แ ก่ ชื่ อ สถานที่ แ บบทับ ศัพ ท์ ที่ เ ป็ นค าเดี ย ว เช่ น ถนน
คอนแวนต์ หอพัก เคเอฟ ห้ อง นอร์ มงั ดี เป็ นต้ น ชื่อสถานที่ในโครงสร้ างนี ้พบเป็ นจานวน 32 ชื่อ
หรื อ คิดเป็ น ร้ อยละ 11.68 จากชื่อสถานที่ทงหมด
ั้
274 ชื่อ
โครงสร้ างแบบ X+X ได้ แก่ ชื่อสถานที่ที่มีโครงสร้ างแบบ X+X ประกอบด้ วยคา
ที่มาจากการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ 2 คาและมีโครงสร้ างความสัมพันธ์ เพียงชันเดี
้ ยว เมื่อ
วิเคราะห์จะได้ โครงสร้ าง ดังตัวอย่างรูปที่ 4-7 ชื่อสถานที่ในโครงสร้ างนี ้พบเพียง 1 ชื่อ หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.36 จากชื่อสถานที่ทงหมด
ั้
274 ชื่อ

รูปที่ 4-7 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อสถานที่ทบั ศัพท์แบบ X+X
โครงสร้ างแบบ X+XP ได้ แก่ ชื่อสถานที่ที่มีโครงสร้ างแบบ X+XP ประกอบด้ วย
คาที่มาจากการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ โดยมีหน่วยหลัก คือ X ขยายด้ วยหน่วยวลี คือ XP เมื่อ
วิเคราะห์แล้ วจะได้ โครงสร้ างดังรูปที่ 4-8 พาร์ ควิวซิตี ้ ประกอบด้ วยนามวลี คือ พาร์ ค+วิว ขยาย
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หน่วยหลัก ซึ่งเป็ นคานาม คือ ซิตี ้ ชื่อสถานที่ในโครงสร้ างนี ้พบ 2 ชื่อ หรื อ คิดเป็ น ร้ อยละ 0.73
จากชื่อสถานที่ทงหมด
ั้
274 ชื่อ

รูปที่ 4-8 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อสถานที่ทบั ศัพท์แบบ X+XP
ค. โครงสร้ างชื่อสถานที่ท่ ปี ระกอบด้ วยคาไทยกับคาทับศัพท์
ชื่อสถานที่แบบคาไทยกับคาทับศัพท์จะประกอบด้ วยคาที่มาจากภาษาไทยและ
คาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศประกอบกันเป็ นชื่อเฉพาะ ชื่อสถานที่ในลักษณะนี ้ มีโครงสร้ างเพียง
แบบเดียว คือ โครงสร้ างแบบ X+XP วิเคราะห์ได้ โครงสร้ าง ดังตัวอย่างรู ปที่ 4-9 ครู ฉวี เพลส
ประกอบด้ วย NP คือ ครู +ฉวี และ N คือ เพลส ชื่อสถานที่ในโครงสร้ างนี ้ จะมีหน่วย X เป็ น คาทับ
ศัพท์ทงหมด
ั้
เช่น หันตรา วิลล่า และ คอม ศรี ราชา เป็ นต้ น ชื่อสถานที่ในโครงสร้ างนี ้มี จานวน 4
ชื่อ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 1.46 จาก 274 ชื่อ

รูปที่ 4-9 ตัวอย่างชื่อสถานที่แบบคาไทยกับทับศัพท์
ด้ านโครงสร้ างที่ไม่ใช่รูปภาษา พบช่องว่างเป็ นองค์ประกอบภายในโครงสร้ างของ
ชื่อสถานที่เพียงบางส่วน จากชื่อสถานที่ที่ใช้ ในการวิเคราะห์โครงสร้ างจานวน 274 ชื่อ พบว่าชื่อ
สถานที่ ที่มีช่องว่างภายในมีทงหมด
ั้
11 ชื่อ โดยจานวน 10 ชื่อ เป็ นชื่อสถานที่ที่มีตวั เลขเป็ น
ส่วนประกอบ เช่น ถนน พระราม 4 รามคาแหง 65 อาคาร 50 ปี เป็ นต้ น ส่วนอีก 1 ชื่อ เป็ นชื่อ
สถานที่ที่มาจากภาษาอังกฤษและเขียนเรี ยงคาแบบภาษาอังกฤษ ได้ แก่ ห้ อง ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์
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รูปที่ 4-10 แผนภูมิแสดงสัดส่วนชื่อสถานที่แบบคาไทย ทับศัพท์และคาไทยกับทับศัพท์
ชื่อสถานที่มีสัดส่วนระหว่างชื่อแบบคาไทย แบบทับศัพท์ และแบบไทยกับทับ
ศัพท์แตกต่างกันมาก ชื่อสถานที่โดยส่วนใหญ่เป็ นชื่อแบบคาไทย คิดเป็ นร้ อยละ 85.77 ของชื่อ
สถานที่ทงหมด
ั้
ในขณะที่ชื่อสถานที่แบบทับศัพท์และแบบคาไทยกับทับศัพท์มีสดั ส่วนรวมกันเพียง
ร้ อยละ 14.23 และส่วนใหญ่อยูใ่ นโครงสร้ างแบบคาเดียว
โครงสร้ างชื่อสถานที่ที่พบมากที่สดุ คือโครงสร้ างแบบ X+X ตามด้ วยชื่อสถานที่
แบบคาเดียว ซึ่งแสดงถึงลักษณะของชื่อสถานที่ส่วนใหญ่ ว่ามีลกั ษณะเป็ นคาสันๆ
้ ส่วนประกอบ
และความสัมพันธ์ภายในโครงสร้ างไม่ซบั ซ้ อน
4.3.3 โครงสร้ างชื่อองค์ กร
ชื่อองค์กรเป็ นชื่อเฉพาะที่มีรูปแบบหลากหลาย ชื่อองค์กรที่มีใจความสมบูรณ์จะเป็ นชื่อ
องค์กรที่ประกอบด้ วยคามากกว่าหนึง่ คา ชื่อองค์กรอีกรูปแบบที่พบมาก คือ รูปแบบย่อ ซึ่งเกิดจาก
การย่อชื่อองค์กรแบบปกติให้ สนลง
ั ้ ทังในรู
้ ปอักษรย่อ (Abbreviation) คาย่อ (Acronym) และการ
ละบางส่วน ชื่อองค์กรที่จะใช้ ในการวิเคราะห์โครงสร้ างจะต้ องเป็ นชื่อองค์กรที่ไม่ใช่ชื่อในรูปแบบ
ย่อ ชื่อองค์กรที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลมีจานวนทังหมด
้
1,418 ชื่อ รูปแบบที่พบ ได้ แก่
o ชื่อองค์กรรูปแบบปกติ จานวน 839 ชื่อ
o ชื่อองค์กรรูปแบบย่อจานวน 579 ชื่อ
จากข้ อมูลชื่อองค์กรแบบปกติจานวน 839 ชื่อ เมื่อตัดข้ อมูลที่ซา้ กันออกแล้ ว จะมีชื่อ
องค์กรที่ใช้ ในการวิเคราะห์โครงสร้ างจานวน 425 ชื่อ แบ่งเป็ น ชื่อเฉพาะที่ ประกอบด้ วยคาไทย
จานวน 344 ชื่อ ชื่อเฉพาะที่ประกอบด้ วยคาทับศัพท์ จานวน 57 ชื่อ และชื่อเฉพาะที่ประกอบด้ วย
คาไทยกับคาทับศัพท์ จานวน 24 ชื่อ จากข้ อมูลชื่อองค์กรทังหมด
้
425 ชื่อ ผลการวิเคราะห์ได้
โครงสร้ าง 4 แบบ ดังต่อไปนี ้
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ก. โครงสร้ างชื่อองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาไทย
โครงสร้ างแบบ X ได้ แก่ ชื่อองค์กรแบบคาเดียว หรื อชื่อที่ไม่สามารถแบ่งคาตาม
เกณฑ์ ที่กาหนดได้ เช่น โรงแรมอโนมา กรมธนารักษ์ กระทรวงพานิชย์ กระทรวงศึกษาธิ การ
โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นต้ น พบทังสิ
้ ้น 56 ชื่อ หรื อร้ อยละ 13.18 จาก 425 ชื่อ
โครงสร้ างแบบ X+X ได้ แ ก่ ชื่ อองค์ กรที่ ประกอบด้ ว ยคาตัง้ แต่สองค า
ความสัมพันธ์ของคาภายในโครงสร้ างไม่ ซบั ซ้ อน แยกโครงสร้ างได้ ชนเดี
ั ้ ยวไม่มีวลีหรื อโครงสร้ าง
อื่นซ้ อนอีก วิเคราะห์แผนภูมิต้นไม้ ได้ ดังรูป

รูปที่ 4-11 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อองค์กรคาไทยแบบ X+X
จากรูป 4-11 แสดงตัวอย่างชื่อองค์กรแบบที่มีความสัมพันธ์ภายในโครงสร้ างแบบ
X+X ประกอบด้ วย กริ ยา(ค้ า)+นาม(ทองคา) และ การ+นาม(คลัง) ชื่อองค์กรในโครงสร้ างนี ้ พบ
ทังหมด
้
96 ชื่อ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 22.59 จาก 425 ชื่อ
โครงสร้ างแบบ X+XP ได้ แก่ ชื่อองค์กรที่ประกอบด้ วยหน่วยคา (X) กับหน่วยวลี
(XP) หน่วย XP ในโครงสร้ างนี ้เป็ นวลีที่ไม่ซบั ซ้ อน ประกอบด้ วยคาตังแต่
้ สองคา เมื่อวิเคราะห์แล้ ว
จะได้ แผนภูมิต้นไม้ ดงั รูป 4-12 หน่วย X ได้ แก่ บริ หาร และ นัก โดยมี XP คือ หนี ้+สาธารณะ และ
วิเคราะห์+หลักทรัพย์ เป็ นส่วนประกอบ ชื่อองค์กรในโครงสร้ างนี ้ มีจานวนทังหมด
้
73 ชื่อหรื อร้ อย
ละ 17.18 จาก 425 ชื่อ

รูปที่ 4-12 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อองค์กรคาไทยแบบ X+XP
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โครงสร้ างแบบประกอบด้ วย XP มากกว่ า 1 หน่ วย ได้ แก่ ชื่อองค์กรที่มี
โครงสร้ างภายในประกอบด้ วยหน่วยวลีมากกว่า 1 หน่วยหรื อเป็ นหน่วยวลีที่แยกโครงสร้ างได้
หลายชัน้ โดยเฉพาะชื่อยาวที่มีจานวนคามาก ชื่อองค์กรแบบนี ้จะประกอบด้ วยโครงสร้ างในแบบที่
1-3 เป็ นพื ้นฐาน ประกอบกันในหลายลักษณะ
ลักษณะของชื่อองค์กรที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น มักประกอบด้ วยคาเชื่อมที่เชื่อม
หลายวลีไว้ ภายใน ดังตัวอย่างรูปที่ 4-13 เป็ นชื่อองค์กรที่ประกอบด้ วยวลีในโครงสร้ างแบบ X+X
และ X+XP เชื่อมกันด้ วยคาเชื่อม คาว่า และ

รูปที่ 4-13 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อองค์กรคาไทยแบบมากกว่า 1 XP (1)
ชื่อองค์กรที่มีการใช้ ส่วนขยายมากก็จะยิ่งเพิ่มหน่วยวลีย่อยภายในโครงสร้ างและ
เพิ่มความซับซ้ อนมากขึ ้น ดังตัวอย่างรูปที่ 4-14 จะเห็นได้ วา่ ภายในชื่อองค์กรมีส่วนขยายความ คา
ว่า การศึกษา ถึงสองส่วน จึงให้ โครงสร้ างความสัมพันธ์แยกได้ หลายชันเพราะชื
้
่อมีความซับซ้ อน
ขึ ้นจากส่วนขยาย นอกจากนี ้ ชื่อองค์กรมักมีการใช้ บพุ บทวลีเข้ ามาเสริ มเนื ้อความ ได้ แก่ แห่งชาติ
แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพิ่มความยาวให้ เนื ้อความและวลีที่ประกอบภายในโครงสร้ างมากขึ ้น ดัง
ตัวอย่าง รูปที่ 4-15

รูปที่ 4-14 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อองค์กรคาไทยแบบมากกว่า 1 XP (2)
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รูปที่ 4-15 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อองค์กรคาไทยแบบมากกว่า 1 XP (3)
ชื่อองค์กรอาจมีความยาวด้ วยจานวนวลีที่ประกอบภายในหรื อมีโครงสร้ า งที่แยก
ความสัมพันธ์ได้ หลายชัน้ แต่ยงั คงประกอบด้ วยโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหลัก จากข้ อมูลทังหมด
้
พบ
ชื่อองค์กรในโครงสร้ างนี ้ เป็ นจานวน 119 ชื่อ หรื อร้ อยละ 28 จาก 425 ชื่อ
ข. โครงสร้ างชื่อองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาทับศัพท์
โครงสร้ างแบบ X ได้ แก่ ชื่อองค์กรแบบทับศัพท์ที่เป็ นคาเดียว เช่น บริ ษัท มอน
ซานโต้ จากัด บริษัท ทานิทารุ สานักข่าว รอยเตอร์ เป็ นต้ น ชื่อองค์กรในโครงสร้ างนี ้พบเป็ นจานวน
15 ชื่อ หรื อ คิดเป็ น ร้ อยละ 3.53 จากชื่อองค์กรทังสิ
้ ้น 425 ชื่อ
โครงสร้ างแบบ X+X ได้ แก่ ชื่อองค์กรที่มีโครงสร้ างแบบ X+X ประกอบด้ วยคา
ที่มาจากการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ 2 คาและมีโครงสร้ างความสัมพันธ์ เพียงชัน้ เดียว ชื่อ
องค์กรในโครงสร้ างนีพ้ บ 31 ชื่อ หรื อ คิดเป็ น ร้ อยละ 7.29 จากชื่อองค์กรทังสิ
้ ้น 425 ชื่อ ดัง
ตัวอย่าง

รูปที่ 4-16 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อองค์กรทับศัพท์แบบ X+X
โครงสร้ างแบบ X+XP ได้ แก่ ชื่อองค์กรที่มีโครงสร้ างแบบ X+XP ประกอบด้ วย
คาที่มาจากการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ โดยมีหน่วยหลัก เป็ นคา ขยายด้ วยหน่วยวลี เมื่อ
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วิเคราะห์แล้ วจะได้ โครงสร้ างดังรูปที่ 4-17 ชื่อองค์กรในโครงสร้ างนี ้พบ 11 ชื่อ หรื อ คิดเป็ น ร้ อยละ
2.59 จากชื่อองค์กรทังหมด
้
425 ชื่อ

รูปที่ 4-17 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อองค์กรทับศัพท์แบบ X+XP
ค. โครงสร้ างชื่อองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาไทยกับทับศัพท์
โครงสร้ างแบบ X+X ได้ แก่ ชื่อองค์กรที่ประกอบด้ วยคาไทยและคาทับศัพท์
ตังแต่
้ 2 คาขึ ้นไปประกอบกัน ดังตัวอย่าง พบทังสิ
้ ้น 10 ชื่อ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 2.35 จากชื่อ
องค์กรทังหมด
้
425 ชื่อ

รูปที่ 4-18 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อองค์กรคาไทยกับทับศัพท์แบบ X+X
โครงสร้ างแบบ X+XP ได้ แก่ ชื่อองค์กรที่ประกอบด้ วยหน่วยคา (X) กับหน่วยวลี
(XP) โดยประกอบด้ วยคาไทยและคาทับศัพท์ภายในโครงสร้ าง โดยส่วนใหญ่แล้ ว หน่วย X มักเป็ น
คาทับศัพท์ เช่น โรงแรม สวนดุสิตเพลส, สวนดุสิต โพล, สมาคม ผู้ค้าออนไลน์ , มหาวิทยาลัย
นอร์ ท เชียงใหม่ เป็ นต้ น พบทังสิ
้ ้น 10 ชื่อ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 2.35 จากชื่อองค์กรทังหมด
้
425 ชื่อ
ดังตัวอย่าง
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รูปที่ 4-19 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อองค์กรคาไทยกับทับศัพท์แบบ X+XP
โครงสร้ างแบบประกอบด้ วย XP มากกว่ า 1 หน่วย ได้ แก่ ชื่อองค์กรที่มี
โครงสร้ างภายในประกอบด้ ว ยวลีมากกว่า 1 หน่วยหรื อเป็ นหน่วยวลีที่แยกโครงสร้ างได้ หลายชัน้
โดยประกอบด้ วยคาไทยและคาทับศัพท์ภายในโครงสร้ าง พบทังสิ
้ ้น 4 ชื่อ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 0.94
จากชื่อองค์กรทังหมด
้
425 ชื่อ ดังตัวอย่าง

รูปที่ 4-20 ตัวอย่างโครงสร้ างชื่อองค์กรคาไทยกับทับศัพท์แบบมากกว่า 1 XP
ชื่อองค์กร 3 กลุ่ม คือ แบบที่เป็ นคาไทย แบบที่เป็ นทับศัพท์ และแบบที่เป็ นคา
ไทยปนกับคาทับศัพท์ แม้ ว่าจะมีโครงสร้ างเหมือนกันในลักษณะการเรี ยงคา แต่อาจแตกต่างกันที่
หน่วยหลักซึ่งเป็ นความหมายหลักของชื่อ ชื่อองค์กรแบบคาไทยแท้ มกั มีการเรี ยงคาแบบประโยค
ความหมายหลักจึงมักเรี ยงจากหน่วยคาข้ างหน้ า เช่น สานักงาน บริ หารหนี ้สาธารณะ มี บริ หาร
เป็ นหน่วยหลัก และ หนี ้สาธารณะ เป็ นส่วนเติมเต็ม เป็ นต้ น แต่ทงนี
ั ้ ้ก็มีข้อยกเว้ น เช่น ในชื่อองค์กร
ที่ประกอบด้ วยหน่วยคาไม่อิสระ เช่น การ คลัง หน่วยหลักจะอยู่ทางขวา คือ คาว่า คลัง ส่วนชื่อ
องค์กรแบบทับศัพท์ ส่วนใหญ่จะมีหน่วยหลักตามแบบภาษาอังกฤษ คือ อยู่ท้ายสุดหรื อทางขวา
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เช่น ไทย ไดม่อน และ ไทย เบฟเวอเรจ มีหน่วยความหมายหลักอยู่ที่คาว่า ไดม่อน และ เบฟเวอ
เรจ โดยมี ไทย เป็ นส่วนขยาย แต่ในกรณีของชื่อองค์กรแบบคาไทยปนคาทับศัพท์ ตาแหน่งของ
หน่วยหลักอาจเป็ นได้ ทงแบบไทยและแบบอั
ั้
งกฤษ เช่น สมาคม ผู้ค้าออนไลน์ หน่วยความหลักจะ
อยูท่ ี่ ผู้ค้า ในขณะที่ บริษัท ไทยแอร์ พอร์ ตกราวน์เซอร์ วิส หน่วยหลักอยู่ข้างหลังแบบภาษาอังกฤษ
เป็ นต้ น
ด้ านโครงสร้ างที่ไม่ใช่รูปภาษา พบช่องว่างเป็ นส่วนประกอบภายในโครงสร้ างของ
ชื่อองค์กร จากจานวนชื่อองค์กรที่ใช้ ในการวิเคราะห์โครงสร้ างทังหมด
้
425 ชื่อ พบชื่อที่มีช่องว่าง
เป็ นส่วนประกอบ จานวน 45 ชื่อ ช่องว่างที่เป็ นส่วนประกอบภายในชื่อองค์กรจะพบในชื่อองค์กรที่
เป็ นคาเรี ยงซึ่งมักเว้ นช่องว่างระหว่างคาโดยเฉพาะชื่อองค์กรที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่น บริ ษัท
ไทย แอร์ พอร์ ต กราวด์ เซอร์ วิส บริ ษัท โฮปเวลล์ ประเทศไทย จากัด และ กรรมาธิการ การศึกษา
ศาสนา และศิ ล ปวัฒ นธรรม เป็ นต้ น นอกจากนี ย้ ัง พบช่ อ งว่ า งในชื่ อ องค์ ก รที่ มี ตัว เลขเป็ น
ส่วนประกอบ เช่น โรงพยาบาล พญาไท 2, โรงเรี ยน ตารวจภูธร 9 เป็ นต้ น

รูปที่ 4-21 แผนภูมิแสดงสัดส่วนชื่อองค์กรแบบคาไทย ทับศัพท์และไทยกับทับศัพท์
สัดส่วนของชื่อองค์กรทัง้ 3 กลุ่ม มีจานวนที่ค่อนข้ างแตกต่างกัน ชื่อองค์กรส่วน
ใหญ่เป็ นแบบคาไทย คิดเป็ นร้ อยละ 80.95 ของชื่อองค์กรทังหมด
้
โครงสร้ างที่พบมากที่สุด คือ
โครงสร้ างชื่อองค์กรแบบคาไทยที่มี XP หรื อหน่วยวลีมากกว่า 1 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28 จากชื่อ
องค์กรทังหมด
้
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบชื่อองค์กรจากสัดส่วนร้ อยละดังที่แสดงในแผนภูมิ
แล้ ว จะเห็นได้ ว่า จานวนชื่อองค์กรในโครงสร้ างแต่ละแบบในแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกันมากนัก
โดยเฉพาะในชื่อองค์กรแบบคาไทย ที่ชื่อองค์กรไม่ได้ อยู่ในโครงสร้ างใดโครงสร้ างหนึ่งเป็ นจานวน
มากอย่างชัดเจน ส่วนชื่อองค์กรแบบทับศัพท์และแบบคาไทยปนคาทับศัพท์ส่วนใหญ่มีโครงสร้ าง
แบบ X+X และ X+XP ซึ่งเป็ นรู ปแบบของชื่อองค์กรแบบสัน้ ทาให้ เห็นแนวโน้ มว่า ชื่อองค์กร
สามารถปรากฏในแบบคาเดียว คาประสมสันๆ
้ ไปจนถึงแบบที่เป็ นวลียาวๆ ได้

47
4.3.4 คาบ่ งบอก
คาบ่งบอกเป็ นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับชื่อเฉพาะ เพราะคาบ่งบอกมักเกิด
ร่ วมกับชื่อเฉพาะ โดยส่วนใหญ่คาบ่งบอกจะมีตาแหน่งอยู่หน้ าชื่อเฉพาะ นอกจากเป็ นคาที่ช่วย
ระบุตาแหน่งของชื่อเฉพาะแล้ ว คาบ่งบอกจะช่วยระบุความหมายหรื อข้ อมูลบางส่วนเกี่ยวกับชื่อ
เฉพาะที่ตามมา เช่น คาบ่งบอก นาย ใช้ นาหน้ าชื่อบุคคลผู้ชาย ดังนันเมื
้ ่อเห็นคาบ่งบอกคานี ้ จะ
ทาให้ ทราบว่า ข้ อมูลที่ตามมาจะเป็ นชื่อบุคคลที่อ้างถึงผู้ชาย เป็ นต้ น
คาบ่งบอกที่พบจากการเก็บข้ อมูล มีดงั ต่อไปนี ้
ชื่อบุคคล พบคาบ่งบอกทังหมด
้
68 คา มีความถี่ทงหมด
ั้
719 ครัง้ ตัวอย่างคาบ่งบอกของ
ชื่อบุคคลแสดงในตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 4-1 ตัวอย่างคาบ่งบอกชื่อบุคคล
คาบ่งบอกชื่อบุคคล
นาย นาง นางสาว ด.ญ. ด.ช. เฮีย น้ อง คุณ พระ
คานาหน้ าชื่อปกติ
หม่อมเจ้ า สมเด็จ คุณหญิง ท่านผู้หญิง
ยศ บรรดาศักดิ์
ตาแหน่ งทางการศึกษา ดร. รศ. ศ.ดร. รศ.ดร. ศ.นพ นายแพทย์ นพ. พญ.คุณหญิง หมอ อาจารย์ พญ.
และอาชีพ
คุณหมอ 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 เรื อโท พันจ่าเอก จ่าเอก พลเรื อเอก นาวาตรี จ่า
เอก นาวาเอก เรื อโท พลเรื อตรี 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. ว่าที่ร้อยตรี ทพ. ส.อ

ชื่อสถานที่ พบคาบ่งบอกทังหมด
้
58 คา มีความถี่ทงหมด
ั้
474 ครัง้ ตัวอย่างคาบ่งบอกชื่อ
สถานที่มีดงั ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4-2 ตัวอย่างคาบ่งบอกชื่อสถานที่

พืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์
ภูมิประเทศตาม
ธรรมชาติ
เส้ นทาง
สิ่งปลูกสร้ าง

คาบ่งบอกชื่อสถานที่
เมือง ทวีป ประเทศ นคร กรุ ง จังหวัด อาเภอ.ตาบล บ้ าน หมู่บ้าน เขต แขวง
แขวงและเขต ชายแดน
อ่าว แม่น ้า น ้า ลุม่ น ้า คลอง
ถนน ถนนสาย ซอย สีแ่ ยก แยก
อาคาร ตึก สนามบิน โรงภาพยนตร์ ตลาด ตลาดการค้ า หอพัก สถานีรถไฟ ท่า
อากาศยาน สะพานท่าเทียบเรื อ สะพาน อ่างเก็ บนา้ ห้ อง บ่อตกปลา เขต
อุตสาหกรรม ปั๊ มน ้ามัน นิคมอุตสาหกรรม สภ.อ. สภ. สน. สภ.ต. สถานี ภ.จว.
ร้ าน เรื อนจากลาง เรื อนจาพิเศษ ร้ านอาหาร

ชื่อองค์กร พบคาบ่งบอกทังหมด
้
60 คา มีความถี่ทงหมด
ั้
799 ครัง้ ตัวอย่างคาบ่งบอกชื่อ
องค์กร มีดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 4-3 ตัวอย่างคาบ่งบอกชื่อองค์กร

คาบ่ งบอกหน้ า

คาบ่ งบอกหลัง

คาบ่งบอกชื่อองค์กร
กระทรวง สานักงาน กรม องค์ การ สภา องค์ กร สถาบัน
คณะกรรมการ กรรมาธิ ก าร กอง ส านัก ศาล กลุ่ม สถาบัน
ราชการและการ
ปกครอง
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล เทศบาลตาบล สันนิบาต
เทศบาลจังหวัด หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบล
เอกชน กลุ่มธุรกิจ
เครื อ บริ ษัท บรรษัท สายการบิน บลจ. บล. บมจ.
หน่ วยงานที่ มี ห น้ าที่ โรงเรี ยน โรงพยาบาล หน่วยกู้ภยั วัด ธนาคาร มหาวิทยาลัย
เฉพาะ
สถานพยาบาล รพ.ศูนย์ โรงแรม
กลุ่ มการรวมตั ว ตาม
มูลนิธิ สหพันธ์ สมาคม กองทุน เครื อข่าย ชมรม กลุม่
วัตถุประสงค์
เอกชน กลุ่มธุรกิจ

จากัด จากัด มหาชน

หน่ วยงานที่ มี ห น้ าที่
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
เฉพาะ

49
ความถี่ของคาบ่งบอกกับความถี่ของชื่อเฉพาะที่เกิดในข้ อมูลทังหมดมี
้
ดงั นี ้
ตารางที่ 4-4 แสดงความถี่ของชื่อเฉพาะ: ความถี่ของคาบ่งบอก
ประเภทของชื่อเฉพาะ ความถี่ของชื่อเฉพาะ ความถี่ของคาบ่งบอก
บุคคล
762
719
สถานที่
774
474
องค์กร
1418
799

ร้ อยละ
94%
61%
56%

จากข้ อมูล ชื่อบุคคลมีความถี่การปรากฏร่วมกับคาบ่งบอกมากที่สดุ และชื่อเฉพาะแต่ละ
ประเภทปรากฏร่ วมกับคาบ่งบอกในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 แสดงให้ เห็นว่าชื่อเฉพาะส่วน
ใหญ่มักปรากฎร่ วมกับคาบ่งบอกมากกว่าปรากฏเดี่ยวๆ คาบ่งบอกมีตาแหน่งที่แน่นอนในการ
ปรากฏข้ างหน้ าหรื อข้ างหลังชื่อเฉพาะ ดังนัน้ คาบ่งบอกจึงมีประโยชน์ในการระบุตาแหน่งของชื่อ
เฉพาะและมีแนวโน้ มที่จะเป็ นจุดสังเกตที่ ใช้ ในการระบุตาแหน่งของชื่อเฉพาะได้ ดี คาบ่งบอกส่วน
ใหญ่จะอยูใ่ นตาแหน่งหน้ าชื่อเฉพาะ มีเพียงชื่อองค์กรเท่านันที
้ ่พบคาบ่งบอกในตาแหน่งหลัง ซึ่งมี
เพียงคาว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย จากัด จากัด มหาชน พบทังหมดในความถี
้
่ 51 ครัง้
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคาบ่งบอก คือ คาบ่งบอกส่วนใหญ่นอกจากทาหน้ าที่เป็ นคาบ่งบอก
แล้ วยังเป็ นคานามทัว่ ไปในภาษาด้ วย เช่น คาบ่งบอก แม่น ้า โรงเรี ยน ธนาคาร อาจารย์ หมอ เป็ น
ต้ น ในบริบทที่ตา่ งกันไป คาบ่งบอกเหล่านี ้อาจไม่ปรากฏร่วมกับชื่อเฉพาะก็ได้ ถ้าหากทาหน้ าที่เป็ น
คาชนิดอื่น
4.4 สรุปผลการศึกษา
จากการศึก ษารู ป แบบของชื่ อ เฉพาะ 3 ประเภท พบว่ า รู ป แบบของชื่ อ เฉพาะมี
ส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ คาบ่งบอกและส่วนชื่อ โดยชื่อเฉพาะแต่ละประเภทมีรายละเอียด
แตกต่างกัน คือ ชื่อบุคคล ประกอบด้ วย คาบ่งบอก ชื่อ และนามสกุล โดยส่วนที่ปรากฏเสมอ คือ
ชื่อ ส่วนคาบ่งบอกและนามสกุลเป็ นส่ วนประกอบที่ตดั ทิง้ ได้ รู ปแบบของชื่อบุคคลที่พบจึงมีทงั ้
รูปแบบที่ประกอบด้ วยทังสามส่
้
วน รูปแบบที่ตดั คาบ่งบอกหรื อนามสกุล หรื อรูปแบบที่มีเพียงส่วน
ชื่อเท่านัน้ รูปแบบชื่อบุคคลที่พบมากที่สดุ คือ [คาบ่งบอก] + [ชื่อ] + [นามสกุล] ร้ อยละ 62.99
ของชื่อบุคคลทังหมด
้
ชื่ อสถานที่ ประกอบด้ วย คาบ่งบอก และชื่อสถานที่ ดังนัน้ ชื่อสถานที่จึงไม่มีรูปแบบที่
แตกต่างกันมากนัก อาจพบชื่อสถานที่ปรากฏกับคาบ่งบอกหรื อไม่ก็ได้ และในส่วนของชื่อสถานที่
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ส่วนใหญ่เป็ นชื่อแบบปกติ แต่ก็พบชื่อสถานที่แบบรูปย่อซึ่งเป็ นส่วนน้ อย รู ปแบบของชื่อสถานที่ที่
พบมากที่สดุ คือ [คาบ่งบอก] + [ชื่อสถานที่] คิดเป็ น ร้ อยละ 60.85 ของชื่อสถานที่ทงหมด
ั้
ชื่อองค์กรประกอบด้ วย คาบ่งบอกหน้ า ชื่อองค์กร และคาบ่งบอกหลัง โดยคาบ่งบอกหน้ า
จะปรากฏกับชื่อหรื อไม่ก็ได้ ส่วนคาบ่งบอกหลังส่วนใหญ่จะต้ องปรากฏคู่กบั คาบ่งบอกหน้ า และ
เป็ นส่วนที่ ตดั ทิง้ ได้ ในส่วนของชื่อองค์กร พบทัง้ ชื่อองค์กรแบบปกติ และชื่อองค์กรแบบรู ปย่อ
รูปแบบของชื่อองค์กรที่พบมากที่สดุ คือ [คาบ่งบอก] + [ชื่อองค์กร] คิดเป็ น ร้ อยละ 55.29 ของชื่อ
องค์กรทังหมด
้
ผลการศึกษาโครงสร้ างชื่อเฉพาะ 3 ประเภท พบว่า ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ และชื่อองค์กร มี
โครงสร้ างทังที
้ ่เหมือนและต่างกันไป และมีข้อสังเกตที่พบจากการศึกษาดังต่อไปนี ้
ชื่อบุคคลมีลกั ษณะเฉพาะ เนื่องจากส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลีสนั สกฤต เมื่อแบ่งคาแล้ ว
มักจะพบคาที่ไม่ร้ ู จัก (Unknown Word) มาก ทาให้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ภายในชื่อได้ ยาก
โครงสร้ างของชื่อบุคคลจึงกาหนดตามรูปแบบที่พบ ได้ แก่
ชื่อบุคคลแบบที่ 1 ประกอบด้ วยสองส่วน คือ ชื่อ และ นามสกุล
ชื่อบุคคลแบบที่ 2 ประกอบด้ วยส่วนชื่ออย่างเดียว
โครงสร้ างที่พบมากที่สุด คือ แบบที่ 2 ซึ่งตรงกับความเป็ นจริ งที่ว่า โดยปกติ ชื่อบุคคล
ทัว่ ไปไม่มีสว่ นประกอบหลากหลาย รูปแบบที่พบจึงค่อนข้ างตายตัว ดังนัน้ ชื่อบุคคลจึงต่างจากชื่อ
สถานที่และชื่อองค์กร เพราะโครงสร้ างของชื่อบุคคล หมายถึงส่วนประกอบสองส่วนเท่านัน้ คือ ชื่อ
และ นามสกุล ซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่แน่นอน ในขณะที่โครงสร้ างของชื่อสถานที่และองค์กร คือการ
เรี ยงคาในลักษณะต่างๆ ประกอบกันเป็ นชื่อเฉพาะ
อย่ า งไรก็ ต าม ชื่ อ บุ ค คลมี โ ครงสร้ างนอกเหนื อ จากรู ป ภาษา คื อ ช่ อ งว่ า ง ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบที่ อยู่ภายในชื่อบุคคลเสมอ เมื่ อเขียนชื่อบุคคลในโครงสร้ างแบบที่ 2 ช่องว่างเป็ น
องค์ประกอบที่พบในชื่อสถานที่และชื่อองค์กรเช่นกัน แต่ไม่ใช่องค์ประกอบที่พบแน่นอน เพราะ
ช่องว่างจะพบในชื่อสถานที่และชื่อองค์กรบางรู ปแบบเท่านัน้ เช่น ชื่อที่มาจากภาษาอังกฤษและ
เขียนเรี ยงคาแบบภาษาอังกฤษ หรื อชื่อที่มีตวั เลขเป็ นส่วนประกอบ จากสถิติ พบช่องว่างในชื่อ
สถานที่เพียง 11 ชื่อ จาก 274 ชื่อ และพบช่องว่างในชื่อองค์กรเพียง 45 ชื่อจาก 425 ชื่อ ในขณะที่
ร้ อยละ100 ของชื่อบุคคลที่เขียนด้ วยโครงสร้ างแบบที่ 2 พบช่องว่างเป็ นส่วนประกอบระหว่างชื่อ
กับนามสกุลทังหมด
้
เมื่อเปรี ยบเทียบชื่อเฉพาะทังสามประเภทแล้
้
ว ช่องว่างจึงเป็ นจุดเด่นสาคัญ
ของชื่อบุคคล
ชื่อสถานที่และชื่อองค์กรประกอบด้ วย 3 กลุ่ม ได้ แก่ ชื่อแบบคาไทย แบบคาทับศัพท์ และ
แบบคาไทยปนคาทับศัพ ท์ ทัง้ ชื่ อสถานที่ และชื่ อองค์กรมี ชื่ อแบบคาไทยมากที่ ชุด คือ ร้ อยละ
85.77 และ 80.95 ตามลาดับ สัดส่วนของชื่อแบบทับศัพท์มีจานวนไม่ต่างกันมากนัก คือ ชื่อ
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สถานที่แบบทับศัพท์ ร้ อยละ 12.77 ชื่อองค์กรแบบทับศัพท์ ร้ อยละ 13.41 และชื่อแบบคาไทยกับ
ทับศัพท์มีจานวนน้ อยที่สดุ คือ ชื่อสถานที่ ร้ อยละ 1.46 และชื่อองค์กร ร้ อยละ 5.64
ผลการวิเคราะห์พบว่าชื่อสถานที่และชื่อองค์กรแบบคาไทย แบบทับศัพท์และแบบคาไทย
กับทับศัพท์มีโครงสร้ างหลัก 4 แบบในลักษณะเดียวกัน ได้ แก่
โครงสร้ างแบบ X
คื อ ชื่ อ เฉพาะแบบค าเดี ย ว และชื่ อที่ ไ ม่ ส ามารถแยก
องค์ประกอบได้
โครงสร้ างแบบ X+X คื อ ชื่ อ ที่ ป ระกอบด้ วยค าตัง้ แต่ ส องค าขึ น้ ไป มี โ ครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเพียงชันเดี
้ ยว
โครงสร้ างแบบ X+XP คือ ชื่อที่มีความสัมพันธ์แบบคาหลัก 1 คากับวลี 1 วลี
โครงสร้ างแบบประกอบด้ วย XP มากกว่ า 1 หน่ วย คือ ชื่อที่ประกอบด้ วยวล
มากกว่า 1 วลีภายใน มีความสัมพันธ์ภายในคามากกว่าหนึง่ ชัน้
หากแบ่งประเภทโครงสร้ างของชื่อสถานที่และชื่อบุคคลทัง้ 4 แบบ จะแบ่งได้ เป็ น
1. โครงสร้ างแบบไม่ซบั ซ้ อน ได้ แก่ ชื่อสถานที่ และชื่อองค์กรแบบ X, X+X และ X+XP
เป็ นโครงสร้ างที่มีจานวนคาน้ อยและความสัมพันธ์ของคาภายในโครงสร้ างไม่ซบั ซ้ อน
2. โครงสร้ างแบบซับซ้ อน ได้ แก่ ชื่อสถานที่และองค์กรแบบที่ประกอบด้ วย XP หรื อหน่วย
วลีมากกว่า 1 หน่วย เป็ นโครงสร้ างของชื่อยาว ที่มีจานวนคามาก ประกอบด้ วยวลีภายในตังแต่
้ 2
หน่วยขึ ้นไปเชื่อมกันหรื อมีความสัมพันธ์แบบซ้ อนกันหลายชัน้
โครงสร้ างของชื่อสถานที่และองค์กร 3 กลุ่ม คือ แบบคาไทย แบบคาทับศัพท์และแบบคา
ไทยปนคาทับศัพท์ แม้ ว่าจะมีโครงสร้ างการเรี ยงคาคล้ ายกัน แต่มีข้อสังเกตถึงความแตกต่างบาง
ประการ กล่าวคือ ชื่อเฉพาะแบบคาไทยจะพบว่ามีลกั ษณะเหมือนคาประสม คือ ในโครงสร้ างแบบ
X+X เช่น บ้ าน ทุง่ ขมิ ้น ถนน กาแพงเพชร เป็ นต้ น หรื อลักษณะเหมือนวลีที่แสดงความสัมพันธ์ทาง
ไวยากรณ์ (อัญชลี สิงห์น้อย, 2548) เช่น สถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยหน่วยหลักของชื่อ
เฉพาะเหล่านีม้ ักจะเป็ นหน่วยคาแรกหรื อหน่วยคาทางซ้ าย แต่ชื่อเฉพาะแบบคาไทยก็อาจพบ
หน่วยหลักในตาแหน่งอื่นได้ เช่นในชื่อที่มีหน่วยคาไม่อิสระ เช่น กระทรวง การคลัง, คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการ เป็ นต้ น ในลักษณะเช่นนี ้จะพบว่าความหมายหลักจะอยู่ที่หน่วยคาหลัง ชื่อเฉพาะ
แบบคาไทยประกอบด้ วยชนิดของคาต่างๆ รวมถึงตัวเลข และชื่อเฉพาะด้ วย เช่น ซอย กิ่งแก้ ว 52,
บริษัท เชียงใหม่ปทุมวดี, ครูฉวี เพลส เป็ นต้ น
ชื่อแบบคาทับศัพท์มักจะมีหน่วยคาหลักอยู่ท้ายสุด เช่น บริ ษัท โทเทิล แอ็กเซส คอมมู
นิเคชั่น , ซัน อพาร์ ทเม้ น เป็ นต้ น ชื่ อเฉพาะแบบทับศัพ ท์ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยคานามและชื่ อ
เฉพาะเหมือนคาประสมในภาษาอังกฤษ (Laurie Bauer, 1983) เช่น เจแปน เครดิต เรตติ ้ง, มูดี ้
อินเวสเตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น ในส่วนของชื่อแบบคาไทยปนคาทับศัพท์ พบว่าหน่วยหลักของชื่อไม่มี
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ตาแหน่งแน่นอน เนื่องจากเป็ นการใช้ ผสมกัน เช่น หมู่บ้าน หันตราวิลล่า , บริ ษัท อุตสาหกรรม
กระดาษคราฟท์ไทย เป็ นต้ น
จานวนของชื่อสถานที่และองค์กรที่พบในแต่ละโครงสร้ างมีความแตกต่างกัน เปรี ยบเทียบ
ผลรวมของโครงสร้ างแต่ละแบบในชื่อองค์กรและสถานที่ จะได้ ผลดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้

รูปที่ 4-22 แผนภูมิเปรี ยบเทียบสัดส่วน
ชื่อสถานที่และชื่อองค์กรแบบคาไทย

รูปที่ 4-23 แผนภูมิเปรี ยบเทียบสัดส่วนชื่อ
สถานที่และชื่อองค์กรแบบคาทับศัพท์

รูปที่ 4-24 เปรี ยบเทียบสัดส่วนชื่อสถานที่และชื่อองค์กรแบบคาไทยปนคาทับศัพท์
จากแผนภูมิ แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนของชื่อสถานที่และชื่อองค์กรในโครงสร้ างแต่ละ
แบบ ชื่อสถานที่และองค์กรเกินกว่าร้ อยละ 80 เป็ นแบบคาไทย ดังนันโครงสร้
้
างส่วนใหญ่จึงจัดอยู่
ในโครงสร้ างแบบคาไทย โดยเฉพาะชื่อสถานที่ซึ่งมีโครงสร้ างส่วนใหญ่เป็ นแบบ X+X ร้ อยละ
50.36 และ แบบ X ร้ อยละ 41.61 ตามลาดับ ชื่อสถานที่ ที่มีโครงสร้ างแบบซับซ้ อนมีจานวนไม่ถึง
ร้ อยละ 1 จึงกล่าวได้ วา่ ชื่อสถานที่มีโครงสร้ างแบบไม่ซบั ซ้ อนเกือบทังหมด
้
ในขณะที่จานวนของชื่อองค์กรในโครงสร้ างแต่ละแบบในแต่ละกลุ่มมีสดั ส่วนไล่เลี่ยกัน ไม่
อยูใ่ นโครงสร้ างแบบใดแบบหนึ่งอย่างชัดเจนเหมือนชื่อสถานที่ แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างด้ าน
ลักษณะข้ อมูลระหว่างชื่อสถานที่และชื่อองค์กร กล่าวคือ ชื่อสถานที่มีลกั ษณะเป็ นคาสันๆ
้ จานวน
คาน้ อย เหมือนคาประสมและวลีสนๆ
ั ้ ในภาษาส่วนใหญ่ประกอบด้ วยสองคา ซึ่งผลการศึกษานี ้
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของน้ องนุช มณีอินทร์ (2519) และและวชิราภรณ์ วรรณดี (2544) ในขณะที่
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ชื่อองค์กรจะมีลกั ษณะเหมือนชื่อสถานที่เฉพาะชื่อองค์กรที่เป็ นคาประสมหรื อวลีสนๆ
ั ้ ส่วนชื่อที่จดั
อยู่ในโครงสร้ างซับซ้ อนหรื อชื่อที่มีจานวนคามากและยาวมีแนวโน้ มที่จะเป็ นชื่อองค์กรมากกว่า
นอกจากนี ้ ความซับซ้ อนของชื่อองค์กรก็มากกว่าชื่อสถานที่ เพราะชื่อองค์กรมีทงการใช้
ั้
คาเชื่อม
ภายในโครงสร้ าง การเพิ่มบุ พบทวลี และการใช้ ส่วนขยายภายในซึ่งไม่พ บในองค์ประกอบชื่ อ
สถานที่ กล่าวโดยสรุ ปคือ แม้ ว่าทังชื
้ ่อสถานที่และชื่อองค์กรจะมีโครงสร้ างพื ้นฐานเหมือนกัน แต่
ข้ อมูลเชิงสถิตชิ ี ้ให้ เห็นว่าข้ อมูลส่วนใหญ่ของชื่อสถานที่และชื่อองค์กรมีแนวโน้ มเป็ นลักษณะใด ชื่อ
สถานที่มกั เป็ นคา คาประสม หรื อวลีสนๆ
ั ้ ส่วนชื่อองค์กรมีลักษณะที่เป็ นได้ ทงค
ั ้ า คาประสม วลี
ประโยคตังแต่
้ สนไปจนถึ
ั้
งยาว
ความแตกต่างของชื่อสถานที่และชื่อองค์กรสังเกตได้ จากชนิดของคาที่ใช้ หรื อโครงสร้ าง
ภายในบางประการที่ปรากฏในชื่อเฉพาะบางประเภทเท่านัน้ ชื่อสถานที่ เป็ นคาหรื อวลีที่ ประกอบ
ขึ ้นจาก นาม กริ ยา คุณศัพท์ ตัวเลข เช่น อ. นาม่วง ต. ทัพเสด็จ ซอย รัศมี 9 เป็ นต้ น ชื่อสถานที่
จานวนหนึง่ มีการใช้ คาชุดเดียวกัน เช่น ชุดของชื่อที่ใช้ คานาหน้ า คาว่า “บาง” เช่น บางน ้าผึ ้ง บาง
ภาษี บางจัก บางกะปิ บางหญ้ าแพรก คาว่า “ลาด” เช่น ลาดพร้ าว ลาดยาว คาว่า “ท่า” เช่น ท่า
ระหัด ท่าตาหนัก ท่าเรื อ ท่าตะกร้ อ ท่าพระจันทร์ เป็ นต้ น
ชื่อองค์กรมีการใช้ ชนิดของคาที่ไม่พบในชื่อสถานที่ ได้ แก่ คาเชื่อม “และ” เช่น สมาคม
อาสาสมัครและช่วยการศึกษา สานักวิจยั และพัฒนาการประมงทะเล สานักส่งเสริ มและจัดการ
สินค้ าเกษตร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีโครงสร้ างที่พบเฉพาะในชื่อองค์กร ได้ แก่ การใช้ คานาหน้ า
เพื่อแปลงเป็ นคานาม (Nominalization) เช่น คาว่า “การ” “ความ” “ผู้” เช่น บริ ษัทการท่าอากาศ
ยานไทย สานักเศรษฐกิจการเกษตร สภาความมัน่ คงแห่งชาติ มูลนิธิค้ มุ ครองผู้บริ โภค เป็ นต้ น
การใช้ โครงสร้ างบุ พ บทวลี สั ง เกตได้ จาก ค าบุ พ บทที่ พ บมาก คื อ “แห่ ง ” เพื่ อ ” เช่ น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็ นต้ น ซึ่งโครงสร้ างและชนิดของคาที่เป็ นจุดสังเกตเหล่านี ้
เป็ นคุณ ลักษณะที่ อ าจน าไปประยุกต์ ใช้ ใ นงานด้ า นระบบ ในการช่วยบอกใบ้ การปรากฏหรื อ
ประเภทของชื่อเฉพาะ ซึง่ มีการใช้ คณ
ุ ลักษณะเหล่านี ้ฝึ กฝนระบบมาก่อน(ชาญเลขาและอัศนีย์ ก่อ
ตระกูล, 2004) และ (ยศวัธน์ แสนสิงห์และอัครา, 2010)
จากสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เกี่ ยวกับการศึกษาโครงสร้ างชื่อเฉพาะที่ว่า ชื่อเฉพาะแต่ละประเภท
มีรูปแบบและโครงสร้ างที่แตกต่างกัน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ด้ านรูปแบบ ชื่อเฉพาะอาจปรากฏเดี่ยวๆ หรื อปรากฏร่วมกับคาบ่งบอกก็ได้ ในรูปแบบ คือ
คาบ่ งบอกหน้ า+ชื่อเฉพาะ และจากสถิติของชื่อเฉพาะทังหมด:
้
คาบ่งบอก ชี ้ให้ เห็นว่าชื่อเฉพาะ
ทุกประเภทเกิดร่วมกับคาบ่งบอกได้ เหมือนกันและชื่อเฉพาะมักเกิดร่วมกับคาบ่งบอกมากกว่าเกิด
เดี่ยวๆ ถือได้ วา่ รูปแบบการปรากฏของชื่อเฉพาะทัง้ 3 ประเภทไม่แตกต่างกัน
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ด้ านลักษณะข้ อมูล พบว่า ชื่อบุคคลเป็ นหน่วยภาษาระดับคาขึ ้นไปเท่านัน้ ไม่พบการใช้
อักษรย่ออ้ างถึงบุคคล ในขณะที่ชื่อสถานที่และชื่ อองค์กรมีรูปแบบที่เหมือนกันคือ พบทังชื
้ ่อ แบบ
ปกติที่เป็ นหน่วยภาษาระดับคาขึน้ ไป และชื่ อที่เป็ นอักษรย่อด้ วย ดังนัน้ ข้ อสมมติฐานเกี่ ยวกับ
รูปแบบของชื่อเฉพาะ สามารถสรุปได้ วา่ รูปแบบการเกิดร่วมกับคาบ่งบอกเหมือนกันทัง้ 3 ประเภท
แต่ด้านรู ปแบบของชื่อ ชื่อบุคคลเป็ นหน่วยภาษาระดับคาขึน้ ไปเท่านัน้ ส่วนชื่อสถานที่และชื่ อ
องค์กรมีลกั ษณะเหมือนกัน คือ พบได้ ทงข้
ั ้ อมูลระดับคาขึ ้นไปและอักษรย่อ
ด้ านโครงสร้ าง พบว่าผลที่ได้ จากการศึกษาผิดไปจากสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีเพียงชื่อบุคคลที่
มีโครงสร้ างแตกต่างจากชื่อสถานที่และองค์กร ส่วนชื่อสถานที่และชื่อองค์กรมีโครงสร้ างเหมือนกัน
กล่าวคือ ชื่อเฉพาะทัง้ 3 ประเภทมีลกั ษณะที่เหมือนกัน คือ เกิดจากหน่วยคาเรี ยงกัน แต่ ชื่อบุคคล
แตกต่างจากชื่อสถานที่และชื่อองค์กร เพราะชื่อบุคคลประกอบด้ วยหน่วยคาเรี ยงกันเป็ นโครงสร้ าง
2 ส่วน คือ ส่วนชื่อ และ ส่วนนามสกุล ซึ่งแบ่งชัดเจนโดยมีช่องว่างคัน่ ในขณะที่ชื่อสถานที่และชื่อ
องค์กรประกอบด้ วยหน่วยคาต่างๆ เรี ยงต่อกันเป็ นชื่อ ด้ วยจานวนคาและวลีที่หลากหลาย สันยาว
้
ต่างกัน ไม่มีโครงสร้ างที่แน่นอนเหมือนกันหมดทุกชื่อ
ชื่อสถานที่และองค์กรมีโครงสร้ างหลัก 4 แบบ เหมือนกัน ทัง้ นี ้เพราะลักษณะของชื่อ
สถานที่และชื่อองค์กรเหมือนกับการสร้ างคาหรื อประโยคทัว่ ไปในภาษา โครงสร้ างที่ วิเคราะห์ได้ จึง
เป็ นไปตามหลักไวยากรณ์ และผลของโครงสร้ างเหมือนกัน จากข้ อสรุ ปดังกล่าว ชีใ้ ห้ เห็นว่า ทัง้
รูปแบบและโครงสร้ างของชื่อเฉพาะทัง้ 3 ประเภท ชื่อบุคคลจะมีข้อแตกต่างจากชื่อสถานที่และชื่อ
องค์กร และมีลกั ษณะบางประการที่ทาให้ สามารถแยกชื่อบุคคลออกจากชื่อประเภทอื่นได้ ในขณะ
ที่ชื่อสถานที่และชื่อองค์กรคล้ ายกัน เพียงแต่มีแนวโน้ มที่จะพบโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อนในชื่อองค์กร
มากกว่าชื่อสถานที่ ดังนัน้ รูปแบบและโครงสร้ างจึงไม่ใช่ข้อสรุปที่จะใช้ ในการแยกแยะประเภทของ
ชื่อเฉพาะออกจากกันได้ อย่างชัดเจน

บทที่ 5
การศึกษาบริบทต่ อเนื่องของชื่อเฉพาะ
การศึกษาบริ บทต่อเนื่องของชื่อเฉพาะ เน้ นการศึกษารูปแบบของชื่อเฉพาะที่เกิดต่อเนื่อง
ในข่าวเดียวกัน เนื่องจากชื่อเฉพาะที่มีการใช้ ซ ้า อาจไม่ใช้ รูปแบบเดิมตลอด แต่จะมีการเปลี่ยนรูป
ไป การศึกษาในส่วนนี ้ ผู้วิจัยจะสังเกตรู ปแบบของชื่อเฉพาะในบริ บทเดียวกันที่ปรากฏครัง้ แรก
และการเปลี่ยนรู ปในครัง้ ต่อๆไป เพื่อหาลักษณะการเปลี่ยนรู ปของชื่อเฉพาะที่ปรากฏในบริ บท
เดียวกัน
5.1 แนวทางในการศึกษาข้ อมูลและนิยามศัพท์
ในหัวข้ อนี ้จะเป็ นการอธิบายถึงแนวทางในการจัดการข้ อมูล และอธิบายคาศัพท์ที่ผ้ วู ิจยั ได้
กาหนดขึ ้นเพื่อใช้ เรี ยกรูปแบบที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาข้ อมูลในบทนี ้ จะเป็ นการศึกษาข้ อมูลชื่อเฉพาะเดียวกันเป็ นชุด กล่าวคือ ใน
ขันตอนการก
้
ากับข้ อมูล ชื่อเฉพาะแต่ละชื่อจะถูกกากับหมายเลขไว้ ชื่อเฉพาะที่อ้างถึงสิ่งเดียวกัน
จะมีหมายเลขเดียวกันไม่ว่าจะปรากฏในข้ อมูลกี่ครัง้ ก็ตาม การวิเคราะห์รูปแบบของชื่อเฉพาะจะ
พิจารณาจากชื่อเฉพาะหมายเลขเดียวกันทังหมดที
้
่อยู่ในข่าวเดียวกัน และเนื่องจากชื่อเฉพาะแต่
ละชื่อมีจานวนการปรากฏไม่เท่ากัน การนับรู ปแบบในที่นี จ้ ะนับเป็ นชุด ซึ่งหมายถึง ชื่อเฉพาะ
หมายเลขเดียวกันทังหมด
้
ตัวอย่าง
<persName Id="0103-p1"><title>นาย</title>อภิชาติ จีระวุฒิ</persName> เลขาธิการ
<orgName Id="0103-org1"><orgInd>สานักงาน</orgInd>ส่ง เสริ มการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย </orgName> เปิ ดเผยว่า จากนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ
รัฐบาล ในส่วนของ <orgName Id="0103-org1"><abb>กศน.</abb></orgName> ได้ รับการ
สนั บ สนุ น ในนโยบายดั ง กล่ า ว โดยนั ก ศึ ก ษา <orgName Id="0103-org1"><abb>กศน.
</abb></orgName> ที่เรี ยนในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จะได้ รับการสนับสนุนค่าแบบเรี ยน ซึ่ง
ศูนย์ <orgName Id="0103-org1"><abb>กศน.</abb></orgName> จะจัดหาไว้ ให้ บริ การใน
ห้ องสมุดประชาชนอย่างพอเพียง โดยไม่ต้องซื ้อ เพราะที่ผ่านมานักศึกษา <orgName Id="0103org1"><abb>กศน.</abb></orgName>ส่ ว นใหญ่ มัก ต้ องซื อ้ หนัง สื อ แบบเรี ย นเอง เนื่ อ งจาก
งบประมาณที่ได้ รับเป็ นเงินอุดหนุนรายหัวมีไม่มากพอ
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จากข่าวข้ างต้ น พบชื่อเฉพาะคือ ชื่อบุคคล 1 ชื่อ และชื่อองค์กร 5 ชื่อ ซึ่งเป็ นชื่อที่อ้างถึง
สิ่งเดียวกันเพราะกากับด้ วยหมายเลขชุดเดียวกัน ชื่อเฉพาะที่พบในตัวอย่างจะนับเป็ น 2 ชุด ได้ แก่
ชุดที่ 1 <persName Id="0103-p1"><title>นาย</title>อภิชาติ จีระวุฒิ</persName>
ชุดที่ 2 <orgName Id="0103-org1"><orgInd>สานักงาน</orgInd>ส่งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย</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 ้ มีคาศัพท์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้นเพื่อใช้ สาหรับเรี ยกรูปแบบบางประการของชื่อเฉพาะ
ได้ แก่
รู ปแบบตัง้ ต้ น คือ รู ปแบบที่ชื่อเฉพาะปรากฏครัง้ แรกในแต่ละชุด เป็ นรู ปแบบหลักใน
การพิจารณาการเปลี่ยนรู ปของชื่อเฉพาะที่ปรากฏในครัง้ ต่อไปในชุด มี
รูปแบบตามที่พบในคลังข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
รูปแบบตังต้
้ นของชื่อบุคคล
(1) [คาบ่งบอก] + [ชื่อ] + [นามสกุล]
(2) [คาบ่งบอก] + [ชื่อ]
(3) [ชื่อ] + [นามสกุล]
(4) [ชื่อ]
รูปแบบตังต้
้ นของชื่อสถานที่
(1) [คาบ่งบอก] + [ชื่อสถานที่]
(2) [ชื่อสถานที่]
รูปแบบตังต้
้ นชื่อองค์กร
(1) [คาบ่งบอก] + [ชื่อองค์กร] + [คาบ่งบอกหลัง]
(2) [คาบ่งบอก] + [ชื่อองค์กร]
(3) [ชื่อองค์กร] + [คาบ่งบอกหลัง]
(4) [ชื่อองค์กร]
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จากตัวอย่างข้ อมูลชุดที่ 2 สานักงาน ส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เป็ นชื่อที่พบครัง้ แรกในชุด เป็ นรูปแบบตังต้
้ นของชื่อองค์กรแบบที่ 2
จากรู ปแบบตังต้
้ น ผู้วิจยั จะศึกษาการเปลี่ยนรู ปต่อมาในชื่อเฉพาะชุดเดียวกัน ในบทที่ 4
ได้ กล่าวถึงรูปแบบของชื่อเฉพาะที่พบในคลังข้ อมูลไปแล้ วเบื ้องต้ น ว่าชื่อเฉพาะที่พบนัน้ นอกจาก
จะเป็ นชื่อเฉพาะในระดับคาขึ ้นไป ยังพบชื่อเฉพาะในรู ปแบบอักษรย่อ หรื อชื่อที่มีการละใจความ
บางส่วนไป ซึ่งรู ปแบบเหล่านี ้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรู ป เมื่อมี การใช้ ซ ้าในบริ บทเดียวกัน
นัน่ เอง ลักษณะการเปลี่ยนรูปที่พบทังหมด
้
สามารถจัดหมวดหมูไ่ ด้ ดังต่อไปนี ้
การเปลี่ยนรู ปของชื่อเฉพาะในบริบทต่ อเนื่อง
การลด
คือ การตัดหรื อลดองค์ประกอบบางส่วนของชื่อเฉพาะออกไป
เมื่อเทียบกับรูปแบบตังต้
้ น เช่น ตัดคาบ่งบอก หรื อใจความ
บางส่วนของชื่อเฉพาะ การเปลี่ยนรูปโดยการลดจะยังคงเค้ า
โครงเดิมของชื่อเฉพาะหรื อรูปแบบบางส่วนไว้
การเพิ่ม
คือ การเพิ่มองค์ประกอบของชื่อเฉพาะจากรูปแบบตังต้
้ น โดย
จะยังคงเค้ าโครงเดิมของชื่อเฉพาะหรื อรูปแบบบางส่วนไว้
การใช้ รูปย่ อ
คือการที่ชื่อเฉพาะในระดับคาขึ ้นไปเปลี่ยนรูปมาเป็ นอักษรย่อ
หรื อคาย่อ
อื่นๆ
คือ การเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากที่กล่าวมา เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่พบบ่อยนัก
5.2 ผลการศึกษา
ชุดข้ อมูลชื่อเฉพาะมีทงหมด
ั้
จานวน 523 ชุด ประกอบด้ วย
ชุดข้ อมูลชื่อบุคคล จานวน 157 ชุด
ชุดข้ อมูลชื่อสถานที่ จานวน 117 ชุด
ชุดข้ อมูลชื่อองค์กร จานวน 249 ชุด
จากชุดข้ อมูลทังหมด
้
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในบริ บทต่อเนื่อง 3 ลักษณะ ได้ แก่
(1) ชื่อเฉพาะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในบริ บทต่อเนื่อง คือ ชุดของชื่อเฉพาะที่ไม่มีการเปลี่ยน
รูปเลยไม่วา่ จะปรากฏในข้ อมูลกี่ครัง้ ก็ตาม จานวน 179 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 34.22 จาก
523 ชุด ประกอบด้ วย
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ชุดข้ อมูลชื่อบุคคล จานวน 28 ชุด
ชุดข้ อมูลชื่อสถานที่ จานวน 72 ชุด
ชุดข้ อมูลชื่อองค์กร จานวน 79 ชุด
(2) ชื่อเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่อเนื่องแบบคงที่ คือ ชุดของชื่อเฉพาะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบตังต้
้ น และคงรูปที่เปลี่ยนแปลงไว้ ไม่วา่ จะปรากฏในข้ อมูลอีกกี่
ครัง้ ก็ตาม จานวน 281 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 53.73 จาก 523 ชุด ประกอบด้ วย
ชุดข้ อมูลชื่อบุคคล จานวน 120 ชุด
ชุดข้ อมูลชื่อสถานที่ จานวน 21 ชุด
ชุดข้ อมูลชื่อองค์กร จานวน 140
(3) ชื่อเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่อเนื่องแบบไม่คงที่ คือ ชุดของชื่อเฉพาะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบตังต้
้ น และในการปรากฏครัง้ ต่อไปอาจมีการเปลี่ยนรูปไปอีก
หรื อมีการใช้ รูปที่เปลี่ยนแปลงหลายแบบสลับไปมา จานวน 63 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 12.05
จาก 523 ชุด ประกอบด้ วย
ชุดข้ อมูลชื่อบุคคล จานวน 9 ชุด
ชุดข้ อมูลชื่อสถานที่ จานวน 24 ชุด
ชุดข้ อมูลชื่อองค์กร จานวน 30 ชุด
ผลการศึกษาการเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะในบริ บทต่อเนื่อง จะแยกอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงแบบคงที่ และการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คงที่ ดังต่อไปนี ้
5.2.1 การเปลี่ยนแปลงในบริบทต่ อเนื่องแบบคงที่
ชื่อบุคคล
ข้ อมูลชื่อบุคคลที่มีการเปลี่ยนรูปแบบคงที่มีจานวน 120 ชุด
ชุดข้ อมูลที่มีการเปลี่ยนรูป แสดงรูปแบบตังต้
้ นและการเปลี่ยนรูป ดังตาราง
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ตารางที่ 5-1 แสดงข้ อมูลการเปลี่ยนรูปของชื่อบุคคล
รู ปแบบตัง้ ต้ น
1

[คาบ่งบอก] + [ชื่อ] + [นามสกุล]

2

[คาบ่งบอก] + [ชื่อ]

3

[ชื่อ] + [นามสกุล]

4

[ชื่อ]
ร้ อยละ

รู ปแบบในบริบทต่ อเนื่อง
ลด
เพิ่ม รู ปย่ อ อื่นๆ
117
2
1
99.17

0.83

จากตาราง การเปลี่ยนแปลงที่พบส่วนใหญ่เป็ นการเปลี่ยนรูปแบบลดองค์ประกอบ คิด
เป็ นร้ อยละ 99.17 ซึง่ การลดองค์ประกอบของชื่อบุคคล มักจะเป็ นการลดในส่วนของนามสกุล
ทังนี
้ ้เนื่องจาก การกล่าวถึงชื่อบุคคลซ ้าๆ ตามปกติมกั จะไม่กล่าวถึงทังชื
้ ่อและนามสกุลไปตลอด
และในด้ านโครงสร้ างของชื่อบุคคล ดังที่กล่าวไว้ ในบทที่ 4 ว่า ชื่อบุคคลมีการแยกส่วนประกอบ
ของชื่อและนามสกุลชัดเจน การลดองค์ประกอบของชื่อบุคคลจึงมีแบบแผนแน่นอน คือ จะเป็ น
การละส่วนนามสกุล หรื อ คาบ่งบอก ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปของชื่อบุคคล มีดงั ต่อไปนี ้
การลด ลักษณะการลดในชื่อบุคคล ได้ แก่
ละคาบ่งบอก
ตัวอย่าง
นาย ดนัย จันทะภาโส-> ดนัย
ละบางส่วน เช่น นามสกุล
ตัวอย่าง
นาย อรรถ อินทลักษณ์-> นาย อรรถ
การเพิ่ม ลักษณะการเพิ่มในชื่อบุคคล ได้ แก่
เพิ่มนามสกุล
ตัวอย่าง
ด.ญ. ชมณรรฐ -> ด.ญ. ชมณรรฐ อารี ฟ
ชื่อสถานที่
ข้ อมูลชื่อสถานที่ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบต่อเนื่องคงที่มีจานวน 21 ชุด
ชุดข้ อมูลที่มีการเปลี่ยนรูปแสดงรูปแบบตังต้
้ นและรูปการเปลี่ยนแปลง ดังตาราง
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ตารางที่ 5-2 แสดงข้ อมูลการเปลี่ยนรูปของชื่อสถานที่
รู ปแบบตัง้ ต้ น
1

[คาบ่งบอก] + [ชื่อสถานที่]

2

[ชื่อสถานที่]
ร้ อยละ

รู ปแบบในบริบทต่ อเนื่อง
ลด
เพิ่ม รู ปย่ อ อื่นๆ
14
66.67

1
5

1

23.81

9.52

จากตาราง การเปลี่ยนรูปส่วนใหญ่ของชื่อสถานที่ เป็ นการลดองค์ประกอบ คิดเป็ นร้ อยละ
66.67 รองลงมาคือการเพิ่มองค์ประกอบ ร้ อยละ 23.81 การเปลี่ยนรูปส่วนใหญ่ของชื่อสถานที่มกั
เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มหรื อลดคาบ่งบอก
การลดองค์ประกอบนอกจากจะมีจดุ ประสงค์ให้ ชื่อเฉพาะสันลงแล้
้
ว การลดคาบ่งบอกใน
ชื่อสถานที่อาจเกี่ยวข้ องกับการปรากฏใช้ ซึง่ แต่ละครัง้ ที่ชื่อสถานที่ปรากฏอาจจะมีการใช้ แตกต่าง
กัน บางครัง้ ชื่อสถานที่ไม่ปรากฏเดี่ยวๆ แต่ทาหน้ าที่ขยายคาอื่น คาบ่งบอกจะถูกตัดไป จาก
ตัวอย่าง ชื่อสถานที่ ไทย ที่ปรากฎครัง้ แรกขยายคาว่า ผู้ประกอบการ และประเทศไทย ที่ปรากฏใน
ครัง้ ต่อมาปรากฏเดี่ยวๆ อ้ างเน้ นถึงสถานที่ จึงมีการใช้ คาบ่งบอก ประเทศ ทาให้ ทราบว่าชื่อที่
ปรากฏในครัง้ หลังเน้ นถึงสถานที่ที่เป็ นประเทศไทย ดังตัวอย่าง
ขณะเดียวกันขอให้ คณะกรรมการพิจารณามาตรการด้ านการคลังและการเงินเพื่อส่งเสริ ม
ผู้ประกอบการ<placeName Id="0133-place1">ไทย</placeName>ไปดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
ของ<orgName Id="0133-org3"><orgInd>กระทรวง</orgInd>การคลัง</orgName> พิจารณา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสิทธิ ประโยชน์ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล กรณียกเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้
จากการลงทุนที่สง่ กลับมายัง<placeName Id="0133-place1"><placeInd>ประเทศ</placeInd>
ไทย</placeName> และเร่งรัดให้ มีการดาเนินการยกเว้ นอากรขาเข้ า

นอกจากนี ้ ยังมีกรณีที่กล่าวถึงชื่อสถานที่ประเภทเดียวกันโดยรวมจะละคาบ่งบอกไป
แสดงว่าไม่เน้ นชื่อใดชื่อหนึง่ แต่เมื่อมีการกล่าวถึงอีกครัง้ ร่วมกับชื่อสถานที่อื่นๆจะปรากฏคาบ่ง
บอกเพื่อแบ่งแยกประเภท จากตัวอย่าง กาญจนบุรีที่พบครัง้ แรกปรากฏร่วมกับชื่อจังหวัด
เหมือนกัน จึงถูกละคาบ่งบอก แต่เมื่อปรากฏอีกครัง้ กับชื่อสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ชื่อจังหวัดจึงมีการเพิ่ม
คาบ่งบอกกลับมาเพื่อให้ ทราบชัดเจนว่าแต่ละชื่อเป็ นชื่อสถานที่ประเภทไหน ดังตัวอย่าง
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<persName Id="0174-p1"><title>นาย</title>โกศล</persName>กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี ้
ตนได้ นาคณะเจ้ าหน้ าที่ไปตรวจสอบคุณภาพน ้าบริ เวณพื ้นที่เฝ้ าระวังคุณภาพน ้าในส่วนของแม่น ้าแม่
กลอง ซึง่ ครอบคลุมพื ้นที่ <placeName Id="0174-place1"><placeInd><abb>จ.
</abb></placeInd>สมุทรสงคราม</placeName> <placeName Id="0174-place2">ราชบุรี
</placeName> <placeName Id="0174-place3">กาญจนบุรี</placeName> จากการรายงาน
ของเจ้ าหน้ าที<่ orgName Id="0174-org2"><orgInd>ศูนย์</orgInd>วิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้ อม
โรงงานภาคตะวันตก</orgName> <orgName Id="0174-org3"><orgInd>กรม</orgInd>โรงงาน
อุตสาหกรรม</orgName> ที่เก็บตัวอย่างน ้าเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผา่ นมา พบว่าคุณภาพน ้าใน
<placeName Id="0174-place4"><placeInd>แม่น ้า</placeInd>แม่กลอง</placeName>ตลอด
สายอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้ างดี โดยในส่วนของน ้าทีเ่ ก็บจาก<placeName Id="0174place5"><placeInd>สะพาน</placeInd>มิตรภาพ</placeName> <placeName Id="0174place6">วังศาลา</placeName>-<placeName Id="0174-place7">ท่าตะกร้ อ</placeName>
<placeName Id="0174-place8"><placeInd><abb>อ.</abb></placeInd>นาม่วง
</placeName> <placeName Id="0174-place3"><placeInd><abb>จ.</abb></placeInd>
กาญจนบุรี</placeName> มีคา่ ออกซิเจนที่ละลายในน ้า (DO) 7.9 มิลลิกรัมต่อลิตรและมี
ค่าความสกปรกในรูป (BOD: biochemicaloxygen demand) ประมาณ 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร

การเปลี่ยนรู ปแบบเพิ่มคาบ่งบอกเป็ นรู ปที่พบไม่มาก ซึ่ง อาจอธิ บายได้ จากข้ อสังเกตใน
ตัวอย่างข้ างต้ น โดยชื่อสถานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มคาบ่งบอกหรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั ว่าปรากฏ
ในตาแหน่งใดก่อน หากปรากฏในตาแหน่งที่ ไม่มีการเน้ นก่อน แล้ วจึงมี การเน้ นเมื่อปรากฏใน
ภายหลัง คาบ่งบอกก็จะถูกเพิ่มเข้ ามา
นอกจากการเพิ่มหรื อลดคาบ่งบอก ส่วนที่เป็ นชื่อสถานที่มักไม่มี การเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้
เห็ น ได้ จ ากจ านวนข้ อ มู ล ที่ มี ก ารละใจความบางส่ ว นของชื่ อ มี น้ อ ยมากเพี ย ง 2 ชื่ อ คื อ
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ, กทม) และสหรัฐอเมริ กา (สหรัฐฯ) ซึ่งอาจอ้ างอิงจากผลการศึกษาใน
บทที่ 4 ได้ ว่า ชื่อสถานที่มีลกั ษณะเป็ นคาสันๆ
้ อยู่แล้ ว ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยคาจานวน 2-3 คา
เท่า นัน้ ดัง นัน้ จึง ไม่จ าเป็ นต้ อ งละบางส่ว นของชื่ อ ให้ สัน้ ลงไปอี ก ซึ่ง อาจทาให้ ไ ม่ไ ด้ ใ จความ
ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปของชื่อสถานที่ มีดงั ต่อไปนี ้
การลด ลักษณะการลดในชื่อสถานที่ ได้ แก่
ละคาบ่งบอก
ตัวอย่าง
ประเทศไทย-> ไทย
ละบางส่วน
ตัวอย่าง
สหรัฐอเมริกา -> สหรัฐฯ
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การเพิ่ม
ตัวอย่าง
มาเลเซีย -> ประเทศ มาเลเซีย
การใช้ รูปย่ อ ลักษณะการใช้ รูปย่อในชื่อสถานที่ พบการใช้ อกั ษรย่อภาษาไทย
เท่านัน้
ตัวอย่าง

กรุงเทพมหานคร-> กทม.

อื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อจากชื่อตังต้
้ น หรื อการเปลี่ยนแปลงข้ ามแบบ
ตัวอย่าง
ซอย รามคาแหง 65-> ซอยมหาดไทย
กทม. -> กรุงเทพฯ
ชื่อองค์ กร
ข้ อมูลชื่อองค์กรที่มีการเปลี่ยนรูปแบบต่อเนื่องคงที่มีจานวน 140 ชุด
ชุดข้ อมูลที่มีการเปลี่ยนรูป แสดงรูปแบบตังต้
้ นและรูปการเปลี่ยนแปลง ดังตาราง
ตารางที่ 5-3 แสดงข้ อมูลการเปลี่ยนรูปของชื่อองค์กร
รู ปแบบตัง้ ต้ น

รู ปแบบในบริบทต่ อเนื่อง
ลด
เพิ่ม รู ปย่ อ อื่นๆ

1

[คาบ่งบอก] + [ชื่อองค์กร] + [คาบ่งบอกหลัง]

5

19

2

[คาบ่งบอก] + [ชื่อองค์กร]

25

74

3

[ชื่อองค์กร] + [คาบ่งบอกหลัง]

4

[ชื่อองค์กร]
ร้ อยละ

1

15

1

22.14

10.71

67.14

จากตาราง การเปลี่ ยนรู ป ที่พบมากที่สุดคือ การใช้ รูปย่อและการลดรู ป คิดเป็ นร้ อยละ
67.14 และ 22.14 ตามลาดับ จากการศึกษาโครงสร้ างและลักษณะของชื่อองค์กรในบทที่ 4 จะ
พบว่าชื่อองค์กรจานวนหนึ่งมีขนาดยาว จึงอาจเป็ นสาเหตุของการลดรูปหรื อใช้ รูปย่อให้ สนลงเพื
ั้
่อ
ความสะดวกในการกล่าวซ ้าหลายครัง้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของชื่อองค์กร มีดงั ต่อไปนี ้
การลด ลักษณะการลดรูปในชื่อองค์กร มีดงั นี ้
ละคาบ่งบอก เป็ นการตัดคาบ่งบอกออกไปเหลือเพียงส่วนของชื่อเฉพาะ
ตัวอย่าง
สานักข่าวรอยเตอร์ -> รอยเตอร์
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ละบางส่วนโดยใช้ เครื่ องหมาย ฯ เป็ นการละบางส่วนของชื่อเฉพาะหรื อ
ทังหมดโดยใช้
้
เครื่ องหมายฯ แทนในส่วนที่ละ
ตัวอย่าง
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์->
กระทรวง เกษตรฯ
กรม พัฒนาที่ดิน-> กรมฯ
การใช้ รูปย่ อ ลักษณะการใช้ รูปย่อของชื่อองค์กร มีดงั นี ้
อักษรย่อ (Abbreviation) คือ การเปลี่ยนรูปไปเป็ นอักษรย่อทังภาษาไทย
้
และอังกฤษ
ตัวอย่าง
สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม->
ส.ป.ก.
สมาคมไทยบริ การท่องเที่ยว-> ทีทีเอเอ
คาย่อ (Acronym)
ตัวอย่าง
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว-> แอตต้ า
การเพิ่ม ลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มองค์ประกอบของชื่อองค์กรที่พบ ได้ แก่
เพิ่มคาบ่งบอก
ตัวอย่าง
พานิชย์ -> กระทรวง พานิชย์
เพิ่มส่วนที่ละ
ตัวอย่าง
บริษัท ล็อกซเล่ย์ -> บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทค
เทคโนโลยี
การลดและเพิ่มองค์ประกอบของชื่อองค์กรจะมีทงการลดค
ั้
าบ่งบอกและการลดคา
บางส่วนภายในชื่อเฉพาะ ซึง่ ในการเปลี่ยนรูปแบบคงที่จะพบการลดหรื อเพิ่มคาบ่งบอกเป็ นส่วน
ใหญ่
ข้ อสังเกตเกี่ยวกับการเพิ่มหรื อลดองค์ประกอบในชื่อองค์กรจะคล้ ายกับชื่อสถานที่ คือ
โดยปกติ ชื่อองค์กรมักจะแสดงคาบ่งบอกของตัวเอง เพราะคาบ่งบอกทาให้ ทราบว่าเป็ นองค์กร
ประเภทใด แต่ในบางบริ บทคาบ่งบอกจะถูกตัดออกเมื่อชื่อองค์กรปรากฏเป็ นส่วนหนึ่งของคาอื่น
หรื อขยายคาอื่น ปรากฏการณ์ที่พบการเพิ่มคาบ่งบอกในภายหลังจึงขึ ้นอยูก่ บั ว่าชื่อองค์กรปรากฏ
ในบริบทใดก่อน หากปรากฏในตาแหน่งที่ขยายคาอื่นก่อนก็จะพบการเพิ่มคาบ่งบอกในภายหลัง
เมื่อมีการปรากฏของชื่อองค์กรชื่อนันอี
้ ก ดังตัวอย่าง
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ด้ าน<persName Id="0154-p2"><title>นาย</title>กรณ์ จาติกวณิช</persName> รมว.
<orgName Id="0154-org10">คลัง</orgName> เปิ ดเผยว่า ครม.ได้ หารื อถึง 6 มาตรการ 6 เดือน
ฝ่ าวิกฤติเพื่อคน<placeName Id="0154-place1">ไทย</placeName> ซึง่ ได้ หารื อกับนายกรัฐมนตรี
ในระดับหนึง่ ตามหลักการแล้ ว..... สาหรับงบประมาณขาดดุลที่ตงไว้
ั ้ 100,000 ล้ านบาท กาลัง
พิจารณาว่าจะเพิม่ เติมได้ อีกหรื อไม่ เนื่องจาก<orgName Id="0154-org10"><orgInd>กระทรวง
</orgInd>การคลัง</orgName>สามารถขยายการขาดดุลได้ อีก

นอกจากนี ้อาจเกี่ยวข้ องกับการเน้ นในบางบริ บท เช่น หากตาแหน่งที่ชื่อองค์กรปรากฏครัง้
แรกเป็ นส่วนเกริ่นนาในเนื ้อข่าวหรื อถูกกล่าวถึงโดยรวม อาจใช้ รูปแบบที่มีการลดองค์ประกอบ
บางส่วน เช่น ลดคาบ่งบอก แต่เมื่อเข้ าสูเ่ นื ้อข่าวแล้ วหรื อต้ องการเน้ นในภายหลังจะเพิ่ม
องค์ประกอบ เช่น เพิ่มคาบ่งบอกที่มีการละไปก่อนหน้ า ดังตัวอย่าง
<orgName Id="0131-org2"><orgInd>สานักงาน</orgInd>นโยบายและแผนพลังงาน
</orgName> ติดตามการปรับราคาน ้ามันของผู้ค้าให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม.... โดยรัฐบาลไม่มี
นโยบายไปบังคับผู้ค้าน ้ามันได้ แต่จะให้ <orgName Id="0131-org3"><abb>ปตท.
</abb></orgName>และบางจาก นาร่องปรับลดราคาขายปลีกแทน
<persName Id="0131-p3"><title>นาย</title>วิทยา หวังจิตรารักษ์ </persName> ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดั การใหญ่ <orgName Id="0131-org3"><orgInd>บริษัท</orgInd><abb>ปตท.
</abb><orgIndB>จากัด (มหาชน)</orgIndB></orgName> กล่าวว่า......

5.2.2 การเปลี่ยนแปลงในบริบทต่ อเนื่องแบบไม่ คงที่
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ได้ แสดงในตารางและที่กล่าวมาทังหมดไปในหั
้
วข้ อที่แล้ ว เป็ น
การเปลี่ยนรูปแบบคงที่ อย่างไรก็ตาม นอกจากการเปลี่ยนรูปแบบคงที่แล้ ว ยังพบการเปลี่ยนรูปที่
ไม่แน่นอน โดยชื่อเฉพาะในกลุม่ นี ้เมื่อมีการเปลี่ยนรูปจากรูปแบบตังต้
้ นแล้ ว อาจจะเปลี่ยนรูปอีก
เมื่อปรากฏในครัง้ ต่อไป หรื ออาจสลับใช้ หลายรูปในข้ อมูลชุดเดียวกัน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะนี ้เรี ยกว่า การเปลี่ยนรูปแบบไม่คงที่ จานวนของชื่อเฉพาะในกลุม่ นี ้ พบชื่อบุคคล 9 ชุด
ชื่อสถานที่ 24 ชุด และชื่อองค์กร 30 ชุด
ตัวอย่างข้ อมูล
วันที่ 5 ม.ค.
<persName Id="0091-p1"><title>นาย</title>วิเชียร จุ่งรุ่งเรื อง</persName> เลขาธิการ
<orgName Id="0091-org1"><orgInd>สานักงาน</orgInd>นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม</orgName> (<orgName Id="0091-org1"><abb>สผ.</abb></orgName>)
<orgName Id="0091-org2"><orgInd>กระทรวง</orgInd>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
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</orgName> เปิ ดเผยว่า ช่วงปลายเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา <orgName Id="0091-org1"><abb>สผ.
</abb></orgName>ได้ รับการติดต่อ จากผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับที่พกั อาศัยรายหนึ่งว่า ถูก
หลอกลวงจากกลุ่ ม คนที่ แ อบอ้ างว่ า รู้ จั ก สนิ ท สนมกั บ ผู้ บริ ห ารใน<orgName Id="0091org2"><orgInd>กระทรวง</orgInd>ทรั พยากรฯ</orgName> และคนใน<orgName Id="0091org1"><abb>สผ.</abb></orgName>ว่า สามารถทาให้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
(อี ไ อเอ) ของโครงการผ่ า นความเห็ น ชอบได้ แต่ จ ะต้ อ งจ่ า ยเงิ น ใต้ โ ต๊ ะ ให้ ผ้ ูเ กี่ ย วข้ อ งก่ อ น โดย
ผู้ประกอบการรายนี ้ได้ หลงเชื่อและยอมจ่ายเงินให้ กบั แก๊ งนี ้ไปแล้ ว เป็ นเงินสูงถึง 7 หลัก แต่ปรากฏว่าอี
ไอเอของโครงการที่ อ ยู่ใ นขัน้ ตอนการพิ จ ารณาของ<orgName Id="0091-org3"><orgInd>
คณะกรรมการ</orgInd>ผู้ชานาญการ</orgName> (<orgName Id="0091-org3"><abb>คชก.
</abb></orgName>) มากว่า 1 ปี ก็ยงั ไม่ได้ รับความเห็นชอบ จึงติดต่อมาที่ <orgName Id="0091org1"><abb>สผ.</abb></orgName> เพื่อหารื อ ทาให้ ทราบว่าถูกแก๊ งต้ มตุ๋นหลอกเงิ นไปแล้ ว
ขณะนี ้เจ้ าของโครงการก็ได้ เข้ าแจ้ งความแล้ ว เบื ้องต้ นจากการติดตามของเจ้ าหน้ าที่ตารวจสืบทราบว่า
ผู้ที่แอบอ้ างไม่เกี่ยวข้ องกับคนใน <orgName Id="0091-org2"><abb>ทส.</abb></orgName>
และคนของ <orgName Id="0091-org1"><abb>สผ.</abb></orgName> แน่นอน

จากข้ อมูลตัวอย่าง พบชุดของชื่อองค์กร ที่ประกอบด้ วย กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรฯ และ ทส. ชื่อองค์กรในชุดนี ้ปรากฏทังหมด
้
3 ครัง้ และมี
รูปแบบต่างกันทุกครัง้ ลักษณะเช่นนี ้จึงจัดเป็ นการเปลี่ยนรูปแบบไม่คงที่
ในกลุม่ ของการเปลี่ยนรูปแบบไม่คงที่ การเปลี่ยนรูปที่พบมีรูปแบบเช่นเดียวกับกลุม่ ของ
การเปลี่ยนรูปแบบคงที่ ได้ แก่ การลด การเพิ่ม และการใช้ รูปย่อ ซึง่ ในกลุม่ ของการเปลี่ยนรูปแบบ
คงที่เมื่อเปลี่ยนแล้ วจะใช้ รูปเดิมไปตลอด แต่ในกลุม่ ของการเปลี่ยนรูปไม่คงที่ อาจเกิดจากความ
แตกต่างของบริบทที่ชื่อเฉพาะปรากฏอยู่ ที่เป็ นสาเหตุให้ รูปมีการเปลี่ยนแปลงไปมา ผู้วิจยั ได้
ศึกษาบริ บทที่ชื่อเฉพาะปรากฏอยู่ และได้ พบข้ อสังเกตบางประการของการเปลี่ยนรูปแบบไม่คงที่
ดังต่อไปนี ้
การกล่าวซ ้าเมื่อขึ ้นย่อหน้ าใหม่ ทาให้ ชื่อเฉพาะที่มีการเปลี่ยนรูปไปแล้ ว กลับมาใช้ รูปตัง้
ต้ นอีกเพื่อเริ่มประเด็นใหม่ หรื อต้ องการย ้าชื่อเฉพาะอีกครัง้ ให้ ชดั เจน ดังตัวอย่าง จะพบชื่อ กรม
ส่ งเสริมสหกรณ์ เป็ นรูปแบบตังต้
้ น ในการปรากฏครัง้ ต่อมาได้ เปลี่ยนรูปด้ วยการลดเป็ น กรมฯ
แต่เมื่อกล่าวซ ้าอีกครัง้ ในย่อหน้ าใหม่ก็กลับมาใช้ รูปตังต้
้ นอีกครัง้ ต่อจากนันจึ
้ งกลับไปใช้ รูปแบบ
ลดอีก
<persName Id="006-p1"><title><abb>น.ส.</abb></title>สุพตั รา ธนเสนีวฒ
ั น์
</persName> อธิบดี<orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ส่ งเสริมสหกรณ์
</orgName> เปิ ดเผยว่า ตามที<่ orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ฯ
</orgName> ได้ จดั ทาโครงการส่งเสริ มตลาดสินค้ าให้ กบั สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร โดยการนา
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ผลผลิตของสหกรณ์ไปจัดแสดงในลักษณะ Road Show และร่วมเจรจาการค้ ากับบริ ษัทนาเข้ าของ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็ นการทดสอบตลาด และประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าของสหกรณ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่าง
แพร่หลาย พบว่า สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร สามารถจาหน่ายสินค้ าไปยังตลาดต่างประเทศ
อธิบดี<orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ส่ งเสริมสหกรณ์
</orgName> กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามสหกรณ์สว่ นใหญ่ยงั มีปัญหาในด้ านประชาสัมพันธ์
สินค้ า รวมถึงเรื่ องของการขนส่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์หีบห่อ และการคานวณต้ นทุนราคาขาย ทาให้ ไม่
สามารถส่งสินค้ าไปจาหน่ายได้ ด้วยตนเอง จึงต้ องผ่านตัวแทนจาหน่ายที่มีประสบการณ์เรื่ องการ
ส่งออกสินค้ า ซึง่ <orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ฯ</orgName> เห็นว่า
จะต้ องเร่งพัฒนาความรู้ในเรื่ องการขนส่ง................................................

นอกจากนี ้ เป้าหมายที่ต้องการเน้ น อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ของการเปลี่ยนรูปไม่คงที่ กล่าวคือ
ชื่อเฉพาะที่มีการเปลี่ยนรูปมาแล้ ว แต่เมื่ออยูใ่ นบริบทสาคัญ โดยที่ชื่อเฉพาะนันเป็
้ นศูนย์กลางใน
ประเด็นสาคัญ หรื อเป็ นส่วนประกอบในใจความสาคัญ จะถูกเน้ นด้ วยการกลับมาใช้ รูปตังต้
้ นอีก
ดังตัวอย่าง จะพบว่า ชื่อเฉพาะ นาย ไชยา สะสมทรั พย์ เปลี่ยนแปลงโดยการลดรูปเมื่อปรากฏ
ในครัง้ ต่อๆมา และในย่อหน้ าสุดท้ ายได้ กลับมาใช้ รูปตังต้
้ นอีก ทังนี
้ ้น่าจะเป็ นเพราะเนื ้อความ
ต้ องการเน้ นถึงผู้ที่ดารงตาแหน่งประธาน ชื่อเฉพาะ นาย ไชยา สะสมทรั พย์ จึงเป็ นเป้าหมายใน
การเน้ น และถูกเน้ นด้ วยการใช้ รูปตังต้
้ น เนื่องจากเป็ นรูปที่มีสว่ นประกอบครบสมบูรณ์ ดังตัวอย่าง
<persName Id="0120-p1"><title>นาย</title>ไชยา สะสมทรัพย์ </persName>
รัฐมนตรี วา่ การ<orgName Id="0120-org1"><orgInd>กระทรวง</orgInd>พาณิชย์</orgName>
เปิ ดเผยว่า ในการประชุม<orgName Id="0120-org2"><orgInd>คณะกรรมการ</orgInd>นโยบาย
ข้ าวแห่งชาติ</orgName>(<orgName Id="0120-org2"><abb>กขช.</abb></orgName>) ที่คาด
ว่าจะเป็ นสัปดาห์หน้ า จะเสนอแนวคิดระบายข้ าวสารตามโครงการรับจานาข้ าวเปลือกนาปี 2551/52
<persName Id="0120-p1"><title>นาย</title>ไชยา</persName>กล่าวถึงความ
คืบหน้ าการเปิ ดประมูลข้ าวจานวน 3.1 ล้ านตัน ว่า แบ่งเป็ นข้ าวเก่าปี 2547-2549 จานวน 2.1 ล้ านตัน
อยูร่ ะหว่างการต่อรองเพิ่มราคากับผู้เสนอราคา ส่วนข้ าวนาปรัง ฤดูการผลิต 2550/51 จานวน 1 ล้ าน
ตันนันจ
้ าเป็ นต้ องยกเลิกการประมูล เนื่องจากราคาทีเ่ สนอมาต่ามาก.........................
<persName Id="0120-p1"><title>นาย</title>ไชยา</persName>กล่าวถึงข้ อซักถาม
ที่วา่ การเร่งระบายข้ าวในสต๊ อคจะกระทบต่อราคาข้ าวในประเทศและการส่งออกต่าลงนัน้ ก็คงต้ อง
ดูแลเรื่ องการส่งออกไม่ให้ มากนัก อาจจะขอความร่วมมือกับผู้สง่ ออก..........................................
<persName Id="0120-p3"><title>นาย</title>ยรรยง พวงราช</persName> อธิบดี<orgName
Id="0120-org5"><orgInd>กรม</orgInd>การค้ าภายใน</orgName> กล่าวว่า ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการรับจานาข้ าวนาปี ฤดูกาล 2551/52 มี<persName Id="0120-p1"><title>นาย
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</title>ไชยา สะสมทรัพย์ </persName> เป็ นประธาน ได้ พิจารณาการเพิ่มราคารับจานา หลังกลุม่
เกษตรกรร้ องเรี ยน.......

ชื่อเฉพาะ ไทย ที่ปรากฏในสองครัง้ แรกอยูใ่ นรูปลดคาบ่งบอกเพราะเป็ นการกล่าวถึงรวม
กับชื่อประเทศอื่นๆ แต่เมื่อปรากฏอีกครัง้ โดยเป็ นการกล่าวถึงโดยเฉพาะแยกออกมาจากประเทศ
อื่นๆ จึงเพิ่มคาบ่งบอก ประเทศ เพื่อเน้ นเป้าหมายไปที่ประเทศไทย
โครงการดังกล่าวเป็ นการประเมินผลนักเรี ยนระดับชัน้ ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ในระหว่างปี 2547-2551 โดยมีประเทศเข้ าร่วมการประเมิน 59 ประเทศ และ 8 รัฐ จากผลการวิจยั
พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ กลุม่ ประเทศที่ได้ คะแนนสูงสุด 5 ประเทศ ได้ แก่ <placeName Id="0137place1">จีน</placeName>- <placeName Id="0137-place2">ไทเป</placeName>
…..<placeName Id="0137-place6">ญี่ปน</placeName>
ุ่
ส่วน<placeName Id="0137place7">ไทย</placeName>อยูใ่ นอันดับที่ 29 ได้ 441 คะแนน โดยคะแนนเฉลีย่ ตา่ กว่าค่าเฉลีย่
นานาชาติ สาหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ประเทศที่ได้ คะแนนสูงสุด 5 ประเทศ ได้ แก่ <placeName
Id="0137-place4">สิงคโปร์ </placeName> <placeName Id="0137-place1">จีน</placeName>
และ<placeName Id="0137-place8">อังกฤษ</placeName> ส่วน<placeName Id="0137place7">ไทย</placeName>อยูใ่ นอันดับที่ 21 ได้ 471 คะแนน โดยคะแนนตา่ กว่าค่าเฉลีย่
<persName Id="0137-p1"><title><abb>ดร.</abb></title>ปรี ชาญ</persName>
กล่าวอีกว่า สาหรับ<placeName Id="0137-place7"><placeInd>ประเทศ</placeInd>ไทย
</placeName> เมื่อแยกตามสังกัดพบว่า….

ผู้วิจยั พบว่าการใช้ รูปแบบลดรูปและอักษรย่อก็มกั มีการเปลี่ยนไปมาเช่นกัน เช่น รูปแบบ
ตังต้
้ นสมาคม ไทยบริการท่ องเทียว มีการเปลี่ยนรูปไปในสองลักษณะ คือ เปลี่ยนแบบลดรูป
คือ สมาคมฯ และรูปย่อ คือ ทีทีเอเอ และมีการใช้ รูปที่เปลี่ยนนี ้สลับกันทังสองแบบ
้
การเปลี่ยนรูปแบบไม่คงที่ของชื่อบุคคล สถานที่และองค์กร มีรูปการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ น
ลักษณะการลดองค์ประกอบ การเพิ่มองค์ประกอบ และการใช้ รูปย่อ เพียงแต่มีการเปลี่ยนรูปไปมา
ต่างจากแบบคงที่ ข้ อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบไม่คงที่ที่กล่าวมาอาจไม่สามารถใช้ อธิบาย
ข้ อมูลทังหมดได้
้
ส่วนหนึง่ เพราะข้ อมูลที่ใช้ มาจากข่าว ซึง่ เป็ นรูปแบบการเขียนที่ไม่เป็ นทางการนัก
จึงขึ ้นอยูก่ บั วิธีการของผู้เขียน ที่จะเลือกใช้ รูปใดก็ได้ ที่เป็ นที่ร้ ูจกั หรื อจะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ใดเพื่อความชัดเจนในการสื่อความหมาย
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5.3 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาชื่อเฉพาะในบริบทต่อเนื่องสามารถสรุปผลการศึกษาได้ 2 ส่วนคือ ลักษณะ
การเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะในบริบทต่อเนื่อง และ การเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะในบริบทต่อเนื่อง
ในประเด็นแรก คือ ลักษณะการเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะในบริบทต่อเนื่อง พบว่าลักษณะ
การเปลี่ยนของชื่อเฉพาะแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
(1) ชื่อเฉพาะที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปในบริ บทต่อเนื่อง
(2) ชื่อเฉพาะที่มีการเปลี่ยนรูปในบริบทต่อเนื่องแบบคงที่
(3) ชื่อเฉพาะที่มีการเปลี่ยนรูปในบริบทต่อเนื่องแบบไม่คงที่
จานวนผลสรุป แสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 5-4 แสดงข้ อมูลการเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะ
กลุม่ ลักษณะการเปลี่ยนรูป
บุคคล สถานที่
1 ไม่เปลี่ยนรูป
28
72
2 เปลี่ยนรูปคงที่
120
21
3 เปลี่ยนรูปไม่คงที่
9
24
รวม

องค์กร
79
140
30

รวม
179
281
63
523

ร้ อยละ
34.22
53.73
12.05

จากตาราง อธิบายลักษณะการเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะในบริบทต่อเนื่องเป็ นจานวน
ต่อไปนี ้
1. ไม่มีการเปลี่ยนรูป มีจานวนทังหมด
้
179 ชุด แบ่งเป็ นได้ แก่ ชื่อบุคคล จานวน 28 ชุด
ชื่อสถานที่ จานวน 72 ชุด และชื่อองค์กร จานวน 79 ชุด
2. มีการเปลี่ยนรูปแบบคงที่ มีจานวนทังหมด
้
281 ชุด แบ่งเป็ น ชื่อบุคคล 120 ชุด ชื่อ
สถานที่ 21 ชุด และชื่อองค์กร 140 ชุด
3. มีการเปลี่ยนรูปไม่คงที่ มีจานวนทังหมด
้
63 ชุด แบ่งเป็ น ชื่อบุคคล 9 ชุด ชื่อสถานที่
24 ชุด และชื่อองค์กร 30 ชุด
เมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะการเปลี่ยนงรูปของชื่อเฉพาะทัง้ 3 กลุม่ แล้ ว พบว่า ชื่อเฉพาะ
มักจะมีการเปลี่ยนรูปไปจากรูปแบบตังต้
้ น และลักษณะการเปลี่ยนรูปส่วนใหญ่เป็ นการเปลี่ยนรูป
คงที่
ผลการศึกษาในประเด็นต่อมา คือ การเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะ โดยในหัวข้ อนี ้ ผู้วิจยั ใช้ ผล
การศึกษาการเปลี่ยนรูปจากชื่อเฉพาะในกลุม่ ที่ 2 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีลกั ษณะการการเปลี่ยนรูปของชื่อ
เฉพาะคงที่ เนื่องจากมีจานวนมากที่สดุ และการเปลี่ยนรูปในกลุม่ นี ้เป็ นการเปลี่ยนรูปที่มีรูปแบบ
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ชัดเจน ซึง่ จะทาให้ เห็นแนวโน้ มของการเปลี่ยนรู ปของชื่อเฉพาะโดยรวม จานวนผลสรุป แสดงดัง
ตารางต่อไปนี ้
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รูปที่ 5-1 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะ
จากแผนภูมิ ชี ้ให้ เห็นว่าโดยส่วนใหญ่ ชื่อเฉพาะมีการเปลี่ยนรูปด้ วยการลดองค์ประกอบ
มากที่สดุ รองลงมาคือการใช้ รูปย่อซึง่ พบในชื่อองค์กรเท่านัน้ แสดงให้ เห็นว่าการเปลี่ยนรูปของชื่อ
เฉพาะส่วนใหญ่เป็ นการทาให้ มีรูปสันลง
้ โดยเฉพาะชื่อบุคคลและชื่อองค์กร ซึง่ การลดรูปของชื่อ
บุคคลถือเป็ นปกติของภาษาไทยในการกล่าวถึงชื่อบุคคลซ ้าๆ เพราะมักจะไม่กล่าวถึงชื่อบุคคล
เต็มรูปแบบทังชื
้ ่อและนามสกุลตลอดเวลา ส่วนชื่อองค์กรส่วนหนึง่ เป็ นชื่อที่ประกอบด้ วยจานวนคา
มากและมีขนาดยาว การลดรูปหรื อใช้ รูปย่อทาให้ ชื่อองค์กรสันลงและสะดวกในการกล่
้
าวซ ้า
ในจานวนชื่อเฉพาะทัง้ 3 ประเภท พบว่า ด้ านการเปลี่ยนรูป ชื่อสถานที่มีจานวนน้ อยที่สดุ
เพียง 21 ชุด เหตุที่ไม่คอ่ ยพบชื่อสถานที่เปลี่ยนรูป อาจสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์โครงสร้ างใน
บทที่แล้ ว ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าชื่อสถานที่มกั เป็ นชื่อสันๆ
้ ดังนัน้ จึงไม่จาเป็ นที่จะต้ องมีการเปลี่ยนรู ป
หรื อลดรูปลงไปอีก การเปลี่ยนรูปของชื่อสถานที่ส่วนใหญ่เป็ นการลดหรื อเพิ่มองค์ประกอบในส่วน
คาบ่งบอก เห็นได้ จากการศึกษาที่พบว่า ในชื่อสถานที่ มีการลดเนื ้อความและการใช้ อกั ษรย่อในชื่อ
เฉพาะเพียง 2 ชื่อ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม. กรุงเทพฯ) และ สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) เท่านัน้
ข้ อสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ว่าชื่อเฉพาะที่ปรากฏในบริ บทต่อเนื่องจะใช้ วิธีการตัดคาบ่งบอกหน้ า
ชื่อ และในกรณีที่ชื่อเฉพาะประกอบด้ วยคาหลายคา จะปรากฏเพียงคาแรกของชื่อ เมื่ออ้ างอิงจาก
ข้ อสรุปที่พบว่า การเปลี่ยนรูปที่พบมากที่สดุ คือ การลดองค์ประกอบ ก็ถือว่าสมมติฐานนี ้ถูกต้ อง
ส่วนหนึง่ เพราะการตัดคาบ่งบอกเป็ นลักษณะหนึง่ ของการเปลี่ยนรูปด้ วยการลดองค์ประกอบ การ
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ละใจความบางส่วนในชื่อเฉพาะ หรื อการใช้ เครื่ องหมายฯ แทนส่วนที่ถกู ละไปในชื่อเฉพาะก็เป็ น
ลักษณะหนึง่ ของการลดรูปด้ วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ชื่อเฉพาะยังมีการเปลี่ยนรู ปแบบอื่นอีก เช่น ในชื่อองค์กรจะพบการใช้ รูป
ย่อมากกว่าการลดองค์ประกอบ ชื่อสถานที่มกั ไม่ใช้ การลดจานวนคาเพราะเป็ นชื่อที่สนอยู
ั ้ ่แล้ ว แต่
จะเป็ นการลดในส่ว นของค าบ่ง บอกมากกว่า ในขณะที่ ชื่ อ บุค คล ใช้ ก ารลด ด้ ว ยการละส่ว น
นามสกุลมากกว่าละคาบ่งบอก นอกจากนี ้ยังพบการเปลี่ยนรู ปแบบเพิ่มองค์ประกอบจานวนหนึ่ง
อีกด้ วย ดังนันสมมติ
้
ฐานที่ตงไว้
ั ้ จงึ ถูกต้ องเพียงส่วนเดียว แต่ไม่ครอบคลุมรูปแบบทังหมด
้

บทที่ 6
การวิเคราะห์ ช่ ือเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทและบริบทบ่ งชีช้ ่ ือเฉพาะ
แบบอ้ างข้ ามประเภท
ในบทนี ้จะกล่าวถึงการดาเนินการวิจยั ในขันตอนหลั
้
กสองขันตอน
้
คือ 6.1 การวิเคราะห์ชื่อ
เฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท โดยหาลักษณะของการใช้ ชื่อเฉพาะในการอ้ างข้ ามประเภท และ 6.2
การวิเคราะห์หาบริบทบ่งชี ้ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท เป็ นการหาบริ บทที่จะช่วยในการบ่งชี ้ชื่อ
เฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทในข้ อมูล และในหัวข้ อสุดท้ ายจะเป็ นการสรุปสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องกับ
ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท
6.1 การวิเคราะห์ และลักษณะของชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท
การอ้ างถึงชื่ อเฉพาะนอกจากจะอ้ างถึง ในความหมายปกติแล้ ว บางครั ง้ ชื่อเฉพาะชื่ อ
เดียวกันในบริบทเดียวกันอาจมีการอ้ างถึงได้ 2 แบบ คือ การอ้ างในความหมายปกติ และ การอ้ าง
ข้ ามประเภท จากตัวอย่างข้ อความด้ านล่าง ชื่อเฉพาะ ออสเตรเลีย ถูกใช้ อ้างถึง ในความหมายที่
แตกต่างกันในการอ้ างถึงแต่ละครัง้ เช่น ออสเตรเ ลีย โดยปกติจะใช้ เพื่ออ้ างถึงสถานที่หมายถึง
ประเทศแห่งหนึ่ง แต่ในข้ อความ “ออสเตรเลียออกร่ างวิเคราะห์ความเสี่ยงนาเข้ ากุ้ง ...” เป็ นการ
อ้ างถึงประเทศออสเตรเลียที่ไม่ใช่สถานที่ แต่หมายถึง องค์กรหรื อหน่วยงานของออสเตรเลียที่
สามารถกระทาการ “ออกร่างวิเคราะห์ความเสี่ยง” ได้ การอ้ างถึงในลักษณะเช่นนี ้ คือ การอ้ างข้ าม
ประเภท
ตัวอย่าง
<persName Id="0010-p1"><title>นาย</title>สมศักดิ์ ปริ ศนานันทกุล</persName>
รมว.<orgName Id="0010-org1">เกษตรและสหกรณ์ </orgName> เผยว่า จากกรณี ที่
<placeName ref="org" Id="0010-place1">ออสเตรเลีย</placeName>ออกร่างวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการนาเข้ ากุ้งและผลิตภัณฑ์ก้ ุง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ ากุ้งและผลิตภัณฑ์จาก
<placeName Id="0010-place2">ไทย</placeName>ไปยัง<placeName Id="0010-place1">
ออสเตรเลี ย </placeName> เบื อ้ งต้ น <orgName Id="0010-org1"><orgInd>กระทรวง
</orgInd>เกษตรฯ</orgName> จึงส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ าเจรจาจนจนทาให้ <placeName ref="org"
Id="0010-place1">ออสเตรเลีย </placeName>ยอมรั บข้ อเสนอของ<placeName ref="org"
Id="0010-place2">ไทย</placeName> ทาให้ <placeName ref="org" Id="0010-place2">
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ไทย</placeName>สามารถส่งออกกุ้งสุกและกุ้งแปรรูปได้ อย่างเดิม ขณะที่ก้ งุ ดิบอยู่ระหว่างการ
จัดทาความเท่าเทียมกัน ด้ านห้ องปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์สาหรับการตรวจรับรองก่อนส่งออก
การอ้ างข้ ามประเภทเป็ นความสัมพันธ์ทางความหมายแบบ Metonymy คือ การใช้ สิ่งหนึ่ง
อ้ างถึงสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน เช่น
The Times hasn’t arrived at the press conference yet.
(The Times = the reporter from the Times)
Metonymy ไม่ เ พี ย งแต่เ ป็ นกลวิ ธี ก ารใช้ สิ่ ง หนึ่ ง แทนอี ก สิ่ ง เท่ า นัน้ แต่ยัง ช่ ว ยเน้ น
ความสาคัญของความหมายในสิ่ งที่อ้างถึง เช่น เมื่อเราพูดว่า The Times hasn’t arrived at the
press conference yet. ย่อมจะต่างจาก Steve Robert has not yet arrived for the press
conference. เพราะเราไม่ได้ ใช้ The Times เพียงเพื่ออ้ างถึงนักข่าวบางคน แต่ใช้ เพราะต้ องการ
เน้ นความสาคัญของสานักข่าวที่นกั ข่าวเป็ นตัวแทนอยู่ (Lakoff, 1980)
Panther and Thornburg (2003) อธิบาย Metonymy ว่าเป็ นความสัมพันธ์แบบแทนที่
แสดงรูปแบบด้ วย x for y โดย x ใช้ แทนข้ อมูลต้ นทาง ส่วน y ใช้ แทนเป้าหมาย โดยความหมาย
ของ y จะเป็ นความหมายหลัก ส่วนความหมายของ x ซึ่งเป็ นข้ อมูลต้ นทางจะเป็ นความหมาย
เบื ้องหลัง ความเชื่อมโยงระหว่างข้ อมูลต้ นทางกับเป้าหมายจะชัดเจนหรื อไม่ขึ ้นอยู่กับระยะห่าง
ของมโนทัศน์ระหว่างข้ อมูลต้ นทางกับเป้าหมาย
แนวคิดเกี่ยวกับ Metonymy สอดคล้ องกับการอ้ างข้ ามประเภทของชื่อเฉพาะ เพราะการ
อ้ างข้ ามประเภทของชื่อเฉพาะเป็ นการใช้ ชื่อเพื่ออ้ างถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความหมายหลักของตัวมันเอง
Phanarangsan et al. (2006) กล่าวถึงการอ้ างข้ ามประเภทในชื่อเฉพาะว่า ชื่อองค์กรไม่ได้
หมายถึงเพียงรู ปแบบของความเป็ นองค์กรเท่านัน้ แต่รวมถึงสิ่งก่อสร้ างทางกายภาพหรื อสถานที่
ขององค์กรด้ วย เช่น พิ พิธภัณฑ์จดั ว่าเป็ นองค์กรโดยความหมายหลัก แต่ก็ยงั หมายถึงอาคารหรื อ
ส่วนจัดแสดงได้ ด้วย ในกรณีนี ้ชื่อพิพิธฑภัณฑ์จะถูกกากับให้ เป็ นสถานที่ หรื ออีกกรณีหนึ่ง คือ เมื่อ
ชื่ อของสถานที่ หรื อ อาคารที่ โ ดยปกติควรจะเป็ นสถานที่ นัน้ ใช้ อ้ างถึ ง หน่ว ยงานหรื อองค์ กรที่
ปฏิบตั ิงานอยู่ข้างใน เช่น โซล เสนอตัวเป็ นเจ้ าภาพจัดกีฬา ชื่อ โซล จะถูกกากับเป็ นองค์กรเพราะ
หมายถึงหน่วยงานที่ทางานให้ กับกรุ งโซล ในกรณี เช่นนี ้ การกากับข้ อมูลจะพิจารณาจากหน้ าที่
ของชื่อเฉพาะที่มีตอ่ ประโยคนัน้
กล่าวโดยสรุป การอ้ างข้ ามประเภทมี 2 แบบ คือ
(1) ชื่อสถานที่อ้างข้ ามประเภทเป็ นองค์กร คือ ชื่อสถานที่ แต่ความหมายที่อ้างถึง
หมายถึง หน่วยงานหรื อองค์กรที่ปฏิบตั กิ ารอยูใ่ นสถานที่นนั ้
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(2) ชื่อองค์กรที่อ้างข้ ามประเภทเป็ นสถานที่ คือ ชื่อองค์กรแต่ความหมายที่อ้างถึง
หมายถึง สถานที่ที่องค์กรนันตั
้ งอยู
้ ่
ชื่ อสถานที่ และชื่ อ องค์ก รสามารถใช้ อ้างข้ ามกันได้ เพราะองค์ก รและสถานที่ ต่า งก็ มี
คุณสมบัติของกันและกันเป็ นส่วนประกอบอยู่ กล่าวคือ องค์กรจะต้ องมีสถานที่หรื อทาเลที่ตงของ
ั้
องค์กรนัน้ และสถานที่ก็มีองค์กรที่ดูแลดาเนินงานอยู่เช่นกัน ในขณะที่ ชื่อบุคคล ไม่พบการอ้ าง
ข้ ามประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ ชื่อบุคคลอ้ างถึงองค์กร หรื อการใช้ ชื่อบุคคลอ้ างถึงสถานที่ ซึ่งเหตุ
ที่ ไ ม่พ บการใช้ ชื่ อ บุคคลอ้ างข้ ามประเภทอาจเป็ นเพราะ ชื่ อบุคคลไม่มี คุณ สมบัติส่ว นใดที่ จ ะ
เชื่ อ มโยงกับ สถานที่ ห รื อ องค์ ก รได้ ชื่ อ องค์ ก รและชื่ อ สถานที่ แ บบอ้ า งข้ ามประเภทที่ พ บใน
คลังข้ อมูล มีลกั ษณะดังนี ้
6.1.1 ชื่อองค์ กรแบบอ้ างถึงสถานที่
โดยปกติชื่ อที่ อ้างถึ ง องค์ กรจะหมายถึ ง กลุ่ม หน่วยงาน ฯลฯ ที่ มี ก ารดาเนินงานหรื อ
สามารถทากิจกรรมหรื อนิติกรรมต่างๆ ได้ แต่เมื่อชื่อองค์กรถูกใช้ อ้างถึงสถานที่ ความสาคัญใน
การดาเนินกิจกรรมจะลดลงไป แต่จะหมายถึงสิ่งก่อสร้ างหรื อสถานที่ที่องค์กรนันตั
้ งอยู
้ ่เป็ นหลัก
รู ป แบบของชื่ อ องค์ ก รที่ ถูก ใช้ อ้ างข้ า มประเภทจะไม่มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากรู ป แบบเดิม การ
พิจารณาชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ จึงต้ องพิจารณาจากบริ บทรอบข้ าง ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึง
สถานที่จะแตกต่างจากชื่อองค์กรปกติ โดยมีข้อสังเกต คือ
(1) ชื่อองค์กรเป็ นจุดหรื อบริเวณที่เกิดเหตุหรื อเกิดกิจกรรมใดๆ ดังตัวอย่าง
 สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูทงระบบ
ั้
ที่โรงแรมสวนดุสิตเพลส
 บ่ายวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุคนร้ ายใช้ อาวุธสงครามดักซุม่ ยิง
ทหารหน่วยพัฒนาที่ 506 ขณะเดินทางกลับจากพื ้นที่บ้านซาไก ต.บ้ านแหร
บริเวณหน้ าโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามศานติศาสตร์ ก่อนมีการเปิ ดฉากยิง
ตอบโต้ กนั แต่โชคดีไม่มีผ้ ใู ดเสียชีวิตหรื อได้ รับบาดเจ็บ
(2) ชื่อองค์กรเป็ นที่หมาย หรื อจุดหมายปลายทางในการเดินทางหรื อกระทาการใดๆ
ดังตัวอย่าง
 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (วท.) เดินทางเข้ ากระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯเป็ นวันแรก โดยมี น.ส.
สุจินดา โชติพานิชปลัด วท.พร้ อมด้ วยผู้บริหาร ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่
กระทรวงให้ การต้ อนรับ
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 ผู้บาดเจ็บอีก 1 รายคือ นายน็อต นาม(สมมุต)ิ อายุ 16 ปี นอนร้ องขอความ
ช่วยเหลือ เจ้ าหน้ าที่จงึ นาตัวส่ งโรงพยาบาล ปทุมธานี 1
ตารางต่อไปนี ้ แสดงตัวอย่างของชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ ที่พบในคลังข้ อมูล
ตาราง 6-1 แสดงตัวอย่างชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่ ลาดับ
กระทรวงการคลัง
9
กระทรวงพาณิชย์
10
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
11
กระทรวงศึกษาธิการ
12
เทศบาลกันทรลักษ์
13

ชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่
รพ.อรัญประเทศ
รร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
ราชพัสดุ
โรงพยาบาลปทุมธานี 1
โรงเรี ยนจิตรลดา

ลาดับ
17
18
19
20
21

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รพ.บ้ านบึง
รพ.บ้ านหมอ

โรงเรี ยนเจริ ญวิทยานุสรณ์
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
โรงแรมดุสติ

22
23
24

14
15
16

ชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่
วัดแหลมทอง
เทสโก้ โลตัส
ธนาคารกสิกรไทย
ศาลอาญากรุงเทพใต้
สถาบันกัลยาณ์ราชนคริ นทร์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
สยามพารากอน
สานักงาน อสค.

ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ที่พบในการศึกษาครัง้ นี ้ พบทังหมด
้
60 ชื่อ จากข้ อมูลจะเห็น
ได้ ว่า ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ มีความหลากหลาย ชื่อองค์กรต่างๆ สามารถนามาใช้ อ้างข้ าม
เป็ นสถานที่ ได้ ทัง้ นี ้ เป็ นเพราะว่าองค์กรทุกประเภทจะต้ องมี ที่ตงในการด
ั้
าเนินงาน องค์กรจึง
เชื่อมโยงถึงสถานที่ได้ ซึ่งจากข้ อมูลที่พบทาให้ ผ้ วู ิจยั คาดว่าชื่อองค์กรทุกประเภทน่าจะใช้ อ้างถึง
สถานที่ได้
ข้ อสังเกต
ผู้วิ จัย พบว่า มี ลักษณะการใช้ ชื่ อ องค์ ก รอ้ างถึ ง บุค คล ในรู ปแบบ ต าแหน่ ง งาน+ชื่ อ
องค์ กร ดังตัวอย่าง
ดร.</abb></title>จิราวรรณ แย้ มประยูร</persName> รองอธิบดี<orgName
Id="0020-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ประมง</orgName>เผยว่ า คณะเจ้ า หน้ า ที่
<orgName Id="0020-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ประมง</orgName> ได้ เดินทางไป
ยั ง <placeName
Id="0020-place1"><placeInd>ประเทศ</placeInd>แคนาดา
</placeName> เพื่อประชุมร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงาน……………….รองอธิ บดี
<orgName Id="0020-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ประมง</orgName> เผยอีกว่า
CFIA ยังได้ แจ้ งเตือนว่าตังแต่
้ เดือน พ.ย.51 จะเริ่ มสุม่ ตรวจสารเคมีและสารปฏิชีวนะต้ องห้ าม
ในผลิตภัณฑ์ สัตว์น ้านาเข้ าเพิ่มเติม
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จากตัวอย่าง รองอธิบดี กรมประมง ประกอบด้ วย ตาแหน่งงาน+ชื่อองค์กร รูปแบบส่วนนึ ้
ถูกใช้ อ้างถึงบุคคล คือ ดร.จิราวรรณ แย้ มประยูร
การใช้ ชื่อองค์กรอ้ างถึงบุคคลแตกต่างจากการอ้ างข้ ามประเภทแบบอื่น เพราะไม่สามารถ
ใช้ ชื่อองค์กรในรูปเดิมอ้ างถึงได้ เลยเหมือนการใช้ ชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่ เป็ นการอ้ างข้ ามประเภท
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ กล่าวคือ ใช้ เพียงชื่อองค์กรคาเดียวในการอ้ างถึงบุคคลไม่ได้ จาก
ตัวอย่างที่พบในคลังข้ อมูลจะต้ องปรากฏส่วนของ ตาแหน่งงาน (เช่น รองอธิบดี ผู้อานวยการ ฯลฯ)
เกิดร่วมกับชื่อองค์กรเสมอ จึงจะอ้ างถึงบุคคลได้ ถ้ าตัดส่วนประกอบที่เป็ นตาแหน่งงานออกเหลือ
เพียงชื่อองค์กร จะไม่เป็ นการอ้ างถึงบุคคลอีกต่อไป ดังตัวอย่าง ถ้ าตัดส่วนของตาแหน่งงาน คือ
รองอธิบดี ออก เหลือเพียงชื่อองค์กร คือ กรมประมง จะกลายเป็ นการอ้ างถึงองค์กรไม่ใช่ตวั บุคคล
อีก
การใช้ ชื่อองค์กรอ้ างถึงบุคคลด้ วยรูปแบบดังกล่าว มีข้อจากัดคื อ ไม่สามารถใช้ อ้างถึงได้
ทันที เหมือนการอ้ างข้ ามประเภทแบบองค์กรกับสถานที่ เพราะจะต้ องมีการกล่าวถึงบุคคลที่จะ
อ้ างถึงก่อนคือ ต้ องอ้ างถึงชื่อบุคคล ตาแหน่งงานและสังกัดองค์กร จึงจะใช้ ชื่อองค์กรอ้ างถึงใน
ภายหลังได้ มิ เช่นนัน้ จะไม่ทราบว่าชื่อองค์กรกาลังอ้ างถึงใคร อย่างไรก็ ตาม ข้ อมูลที่พ บใช้ ชื่ อ
องค์กรอ้ างถึงบุคคลมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เมื่อต้ องการอ้ างถึงบุคคลก็มกั จะใช้ ชื่อคนไปเลยมากกว่า
การใช้ ชื่อองค์กรเพื่ออ้ างถึงบุคคลในลักษณะเช่นนี ้เป็ นข้ อสังเกตหนึง่ ของการอ้ างข้ ามประเภท
6.1.2 ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์ กร
ชื่อที่อ้างถึงสถานที่ จะหมายถึงสิ่งที่เป็ นหลักแหล่งไม่เคลื่อนย้ าย และมีความหมายทาง
กายภาพเป็ นหลัก แต่เมื่อชื่อสถานที่ถูกใช้ อ้างเป็ นองค์กร ความหมายด้ านกายภาพหรื อที่ตงจะ
ั้
ลดลงไป ชื่อสถานที่จะถูกนามาใช้ แทนการดาเนินกิจกรรมขององค์กรในนามของสถานที่นนั ้ ชื่อ
สถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากชื่อสถานที่ปกติ คาบริ บทรอบข้ างของ
ชื่อสถานที่เป็ นส่วนสาคัญที่ใช้ พิจารณาชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร
ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อสถานที่นนสามารถกระท
ั้
าการต่างๆ ได้ เหมือนมนุษย์หรื อองค์กร
 จากกรณี ที่ อ อสเตรเลี ย ออกร่ างวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งการนาเข้ ากุ้ง และ
ผลิตภัณฑ์ก้ งุ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ ากุ้งและผลิตภัณฑ์ เบื ้องต้ น
กระทรวงเกษตรฯ จึงส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ าเจรจาจนจนทาให้ ออสเตรเลียยอมรั บ
ข้ อเสนอ
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 ไทยสามารถส่งออกกุ้งสุกและกุ้งแปรรูปได้ อย่างเดิม ขณะที่ก้ งุ ดิบอยู่ระหว่ าง
การจัดทาความเท่าเทียมกัน ด้ านห้ องปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์สาหรับการ
ตรวจรับรองก่อนส่งออก
(2) มีคาที่ มี ความหมายโยงไปถึง องค์ก รช่วยระบุว่าชื่ อสถานที่ กาลัง ทาหน้ าที่ เป็ น
องค์กร
 ขณะนี ้นักเรี ยนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ศธ. สังกัดกทม. และองค์กร
ปกครองส่ว น ท้ อ งถิ่ น ต่า งก็ ไ ด้ ป รั บ เพิ่ ม ในส่ ว นค่า ใช้ จ่า ยพื น้ ฐานส าหรั บ
นักเรี ยนในระดับ ม.ต้ น
 พ.ต.ท.ไพรัช นิติธรรมจรรยาสารวัตรเวร สภ.ต.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี
รับแจ้ งเหตุรถชนกันเกิดเพลิงลุกไหม้ บนถนนนาวงพัฒนา
ตารางต่อไปนี ้ แสดงตัวอย่างชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรที่พบในคลังข้ อมูล
ตารางที่ 6-2 แสดงตัวอย่างชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อสถานที่อ้างถึงองค์กร
กรุงเทพฯ
จีน
ญี่ปนุ่
ด่ า นตรวจคนเข้ าเมื อ ง
พัทยา
ไต้ หวัน
ไทย
สน.ธรรมศาลา
สน.บางเขน

ลาดับ
9
10
11

ชื่อสถานที่อ้างถึงองค์กร
สน.ลาดพร้ าว
สน.วังทองหลาง
สน.สามเสน

ลาดับ
17
18
19

ชื่อสถานที่อ้างถึงองค์กร
สภ.หาดใหญ่
ภ.จว.ลพบุรี
สภ.อินทร์ บรุ ี

12
13
14
15
16

สน.หลักสอง
สภ.แก่งคอย
สภ.คลองลึก
สภ.อ.ย่านตาขาว
สภ.อ.หาดใหญ่

20
21
22
23
24

สิงคโปร์
ออสเตรเลีย
อิรัก
พิจิตร
สหรัฐฯ

จากข้ อมูลพบชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรทังหมด
้
134 ชื่อ จากการสังเกตข้ อมูล พบว่ามี
ชื่อสถานที่เพียงไม่กี่ประเภทที่พบการใช้ อ้างข้ ามประเภท ชื่อที่พบส่วนใหญ่ ได้ แก่
(1) ชื่อประเทศ มักใช้ อ้างแทนหน่วยงานที่ดาเนินการ หรื อตัดสินใจในกิจกรรมที่เกิดใน
ประเทศนัน้
(2) ชื่ อทางภูมิ ศาสตร์ อื่นๆ เช่น ชื่อเขต อาเภอ จั ง หวัด ใช้ อ้างแทนหน่วยงานที่ ทางาน
ประจาในพื ้นที่
ผู้วิจัยคาดว่า ชื่อสถานที่ ที่นามาใช้ อ้างถึงองค์กรได้ จะต้ องเป็ นสถานที่ ที่มีหน่วยงานที่
ดาเนินการในนามสถานที่นนอย่
ั ้ างชัดเจน ผู้ใช้ ภาษาสามารถใช้ สามัญสานึกเชื่อมโยงไปถึงองค์กร
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ในนามสถานที่นนได้
ั ้ ทนั ที เช่น ประเทศ มีรัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อ จังหวัด มีหน่วยงาน
ของจังหวัด เป็ นต้ น ในขณะที่สถานที่บางประเภท จะไม่พบว่ามีการนามาใช้ อ้างข้ ามประเภท เช่น
แม่นา้ เจ้ าพระยา ซึ่ง เป็ นชื่อทางภูมิ ศาสตร์ ของสถานที่ที่ ผ้ ูใช้ ภาษาทราบได้ โดยสามัญส านึกว่า
แม่น ้าไม่มีหน่วยงานใดทางานในนามของแม่น ้า
ผู้วิจยั มีข้อสังเกตว่า หากพิจารณาถึงลักษณะการนาไปใช้ แล้ ว ชื่อองค์กรนามาใช้ อ้างถึง
สถานที่ได้ ไม่จากัดประเภทเพราะโดยพื ้นฐานทุกองค์กรย่อมต้ องมีทาเลที่ตงที
ั ้ ่จะอ้ างถึงได้ ในขณะ
ที่ชื่อสถานที่ที่จะนามาอ้ างถึงองค์กรจะจากัดเฉพาะสถานที่ที่มีองค์กรทางานในนามสถานที่นนั ้ จึง
ไม่ใช่ชื่อสถานที่ทุกชื่อจะอ้ างถึงองค์กรได้ จากลักษณะที่กล่าวมา จึงดูเหมือนว่าควรจะพบการใช้
ชื่อองค์กรอ้ างข้ ามประเภทมากกว่า เพราะไม่มีข้อจากัด แต่ดังที่กล่าวไปก่อนหน้ านีแ้ ล้ วว่า ชื่ อ
องค์กรอ้ างถึงสถานที่มีลักษณะ 2 ประการ คือ ประการแรกคือ เป็ นจุดเกิดเหตุหรื อจุดที่เกิด
กิจกรรมใดๆ และอีกประการ คือ เป็ นจุดหมายปลายทาง หากชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่ปรากฏใน
ประโยคมักจะทาหน้ าที่เป็ นส่วนกรรมหรื อส่วนเติมเต็มท้ ายประโยค จึงไม่มีการกล่าวถึงซ ้าบ่อยๆ
ในขณะที่ชื่อสถานที่อ้างถึงองค์กร มีลกั ษณะสาคัญ คือ มีการกระทาการ หากปรากฏในประโยคจะ
อยู่ในตาแหน่งผู้กระทาหรื อประธาน จึงเป็ นไปได้ ว่ามีการกล่าวซา้ ถึงการกระทาเดิม หรื อกล่าว
เพิ่มเติมถึงการกระทาอื่นๆ อีก ชื่อสถานที่อ้างถึงองค์กรจึง มีโอกาสปรากฏหลายครัง้ กว่าชื่อองค์ กร
อ้ างถึงสถานที่ เมื่อพิจารณาจากการทาหน้ าที่ในประโยคดังที่กล่าวมา
จากสมมติฐานที่ได้ ตงไว้
ั ้ วา่ มีการใช้ ชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่ มากกว่าการใช้ ชื่อสถานที่อ้าง
ถึงองค์กรนัน้ ถือเป็ นสมมติฐานที่ผิดเพราะจากจานวนที่พบมีการใช้ ชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่ 60
ครัง้ ในขณะที่การใช้ ชื่อสถานที่อ้างถึงองค์กรพบ 134 ครัง้ การใช้ ชื่อสถานที่ อ้างถึงองค์กรจึง
มากกว่า อย่างไรก็ตาม ผลที่ออกมานี ้ไม่สามารถบอกอะไรได้ มากนักเพราะตัดสินจากความถี่ที่พบ
ในคลังข้ อมูล หากมองในแง่การนาไปใช้ แล้ ว ผู้วิจยั คิดว่าการอ้ างข้ ามประเภททังสองแบบมี
้
โอกาส
เกิดขึ ้นได้ พอๆกันในมุมมองสองด้ าน คือ ชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่มีข้อจากัดในการนาไปใช้ น้อย
กว่า ประเภทของชื่อองค์กรที่ใช้ อ้างถึงสถานที่จึงมีมากกว่า แต่โดยความถี่ที่สามารถเกิดในข้ อมูล
ได้ นัน้ จากัด ในขณะที่ การใช้ ชื่ อสถานที่ อ้างถึง องค์กรมี ข้อจ ากัดเรื่ องประเภทของสถานที่ ที่จ ะ
นาไปใช้ อ้างข้ าม แต่ความถี่ที่สามารถปรากฏในข้ อมูลมีมากกว่า
6.2 การพิจารณาคาบริบทที่เกิดร่ วมกับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท
จากที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท คือ ชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่ และ
ชื่อสถานที่อ้างถึงองค์กร มีรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรื อแตกต่างไปจากชื่อองค์กรหรื อชื่อสถานที่
ปกติ ดังนัน้ ในการพิจารณาจาแนกชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทออกจากชื่อเฉพาะปกติจึงต้ อง
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พิจารณาร่วมกับคาบริบทเป็ นสาคัญ จึงเป็ นที่มาของข้ อสมมติฐานที่คาดว่าคาบริ บทเช่น คาบุพบท
และคากริยาจะเป็ นข้ อมูลสาคัญในการบ่งชี ้ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทได้
การวิเคราะห์ในส่วนนี ้ จะใช้ โปรแกรมดึงคาบริ บทที่เกิดในตาแหน่งหน้ าและหลังของชื่อ
เฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทออกมา ผู้วิจยั เลือกเฉพาะคาบริ บทที่ปรากฏหน้ าและหลัง ในตาแหน่ง
ที่ 1-5 และความถี่ทงหมดของค
ั้
าบริ บทที่เกิดร่วมกับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทไม่ต่ากว่า 4
ครัง้
ผู้วิจัยกาหนดตาแหน่ง 1-5 เพราะเป็ นตาแหน่ ง ที่ไ ม่ห่างจากชื่ อเฉพาะแบบอ้ างข้ าม
ประเภทมากเกินไปและคาดว่า คาบริ บทที่อยู่ในช่วงนี ้ ไม่เพียงแต่เป็ นคาที่เกิดร่ วมกับชื่อเฉพาะ
แบบอ้ างข้ ามประเภทเท่านัน้ แต่เป็ นคาบริ บทที่มีความเกี่ยวข้ องทางไวยากรณ์หรื อความหมายกับ
ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทด้ วย
เนื่องจากโปรแกรมจะดึงทุกคาที่อยู่ในตาแหน่งที่ 1-5 จากชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท
ทังหมด
้
แม้ แต่คาบริบทที่เกิดเพียงครัง้ เดียวจะถูกดึงมาด้ วยและมีเป็ นจานวนมาก เมื่อพิจารณาคา
บริบทที่โปรแกรมดึงออกมาทังหมด
้
ผู้วิจยั จึงกาหนดว่าจะไม่นาเอาคาบริ บทที่มีความถี่ ในช่วง 1-3
ครัง้ มาพิจ ารณา เพราะเป็ นความถี่ ที่น้อยและเป็ นข้ อมูลที่ กระจาย คือ ไม่ว่าคาใดๆก็อาจเกิ ด
ร่วมกับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทในความถี่นี ้ได้ คาบริ บทในความถี่ดงั กล่าวจึงยากจะคาดได้
ว่าเป็ นคาบริบทที่เกี่ยวข้ องกับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทอย่างแน่นอน
ตารางที่ 6-3 ตัวอย่างข้ อมูลคาบริ บทและความถี่
คาบริบท ความถี่ คาบริบท ความถี่
ที่
28
บริเวณ 2
<s>
24
จะ
1
ตัว
7
ต้ อนรับ 1
ใน
6
สาขา
1
หน้ า
5
เอ็ม
1
ส่ง
4
เกิด
1
ตลาดสด 3
สาม
1
จาก
3
ที่ดนิ
1
ณ
3
ค้ น
1
ยัง
2
ตอนเช้ า 1
รักษา
2
ร้ องทุกข์ 1
นา
2
รายงาน 1
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6.2.1 บริบทของชื่อองค์ กรแบบอ้ างถึงสถานที่
ข้ อ มูล ค าบริ บ ทจะแบ่ ง เป็ นบริ บ ทที่ เ กิ ด หน้ า และหลัง ชื่ อ องค์ ก รแบบอ้ างถึ ง สถานที่
ดังต่อไปนี ้
6.2.1.1 บริบทหน้ าชื่อองค์ กรแบบอ้ างถึงสถานที่
ตารางที่ 6-4 แสดงคาบริบทหน้ าชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่
Context clues

1

2

3

4

5

<s>
ที่
ไป
ใน
ตัว
หน้ า
ส่ง
รักษา
นา
บริเวณ

8
23

16
5

8
1

14
2
8
2
1
1

3

2
5
4

2
7

2
1
1
1
6
4
4

2
1

2
1

1

Org-Pl
Total
49
31
10
9
9
7
7
6
6
4

other
15660
1565
482
1242
114
60
70
29
228
27

จากตาราง แสดงคาบริบทที่ปรากฏหน้ าชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่ในตาแหน่งที่ 1-5 จากชื่อ
องค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ โดยคาบริ บทที่ดึงออกมาทังหมดนี
้
้เป็ นบริ บทที่เกิดใกล้ เคียงกับชื่อ
องค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ซึ่งมีทงบริ
ั ้ บทที่เกี่ยวข้ องที่อาจช่วยบ่งชี ้การอ้ างข้ ามประเภทได้ รวมถึงมี
บริ บทที่ไม่เกี่ยวข้ องด้ วย โดยในตาแหน่งหน้ าชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ พบว่า มีคาบุพบทที่
ตามด้ วยชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ คือ คาว่า ที่ ใน และหน้ า เช่น
 พ้ นโทษจาคุกแล้ วให้ สง่ ตัวจาเลยไปคุมตัวรักษาที่<orgName ref="place"
Id="0039-org3"><orgIndสถาบัน</orgInd>กัลยาณ์ราชนครินทร์
</orgName>
 แนวโน้ มการขายผัก-ผลไม้ ใน<orgName ref="place" Id="0155-org1">
เทสโก้ โลตัส</orgName>
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 คนร้ ายทุบกระจกรถเก๋ง ฉกเอาทรัพย์สินในรถไป ที่หน้ า<orgName
ref="place" Id="0074-org1"><orgInd>ธนาคาร</orgInd>กสิกรไทย
</orgName>
คาบุพบท คาว่า ที่ ใน และหน้ า ที่ตามด้ วยชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ จะอยู่ในตาแหน่ง
ที่ 1 หน้ าชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ โดยทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบทที่ต้องการสถานที่มารองรับใน
รู ปแบบ ที่ +สถานที่ หน้ า +สถานที่ และใน+สถานที่ แต่จากความถี่ ของคาว่า ที่ ใน และหน้ า ที่
ปรากฏกับชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ เทียบกับความถี่ที่ปรากฏกับคาอื่นๆ ในคลังข้ อมูล (ในช่อง
other) จะพบว่ามีความถี่ที่เกิดกับคาอื่นๆ เป็ นจานวนมาก ความถี่ที่แตกต่างอย่างมากนี ้ทาให้ คา
บุพบทไม่มีน ้าหนักที่จะบ่งชี ้การอ้ างข้ ามประเภท เพราะมีแนวโน้ มที่จะปรากฏกับคาอื่นๆมากกว่า
จากผลดังกล่าว ผู้วิจยั จึงศึกษาคาบุพบท ที่ ใน และ หน้ า โดยเปรี ยบเทียบการปรากฏกับ
ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึง สถานที่ และการปรากฏกับชื่อสถานที่และชื่อองค์กรในความหมายปกติ
พบว่า คาบุพบทปรากฏหน้ าชื่อสถานที่ในตาแหน่งเดียวกัน กับที่ปรากฏหน้ าชื่อองค์กรแบบอ้ างถึง
สถานที่ เช่น
 สภาพแวดล้ อ มใน<placeName Id="005-place1"><placeInd><abb>จ.
</abb></placeInd>น่าน</placeName>ขณะนี ้เกิดกลุม่ หมอกควันหนาแน่น
 ผีเสื ้อทัง้ 27 ชุด สื่อถึงสัญลักษณ์ของทุกภูมิภาคใน<placeName Id="0067place2"><placeInd>ประเทศ</placeInd>บราซิ ล </placeName> ซึ่ง ได้ ใช้
เทคนิคผสมผสานสีสนั และวัสดุอื่นๆ
ในส่ว นของชื่ อ องค์ ก รในความหมายปกติ แม้ จ ะพบค าว่า ที่ หน้ า และใน ปรากฏใน
ตาแหน่งเดียวกัน แต่เป็ นการปรากฏในลักษณะที่ไม่ใช่คาบุพบท เช่น
 ในส่ ว นของคุ ณ ภาพปุ๋ ยยู เ รี ยที่ จ ะมี ก ารน าเข้ า ซึ่ ง จากการ ที่ <orgName
Id="0013-org1"><orgInd>กระทรวง</orgInd>เกษตรฯ</orgName> ได้ จดั ส่ง
เจ้ าหน้ าที่ไปดาเนินการตรวจสอบปุ๋ย
โดยพบคาบุพบทที่ตามด้ วยชื่อองค์กรในความหมายปกติเพียงครัง้ เดียว คือ คาบุพบทคา
ว่า ใน ในประโยคดังต่อไปนี ้
 ทรงเลื อ กเข้ าศึ ก ษาต่ อ ใน<orgName
Id="0159-org2"><orgInd>คณะ
</orgInd>วิทยาศาสตร์ </orgName>และ<orgName Id="0159-org3">อักษร
ศาสตร์ </orgName> ในระหว่างที่ทรงศึกษา เป็ นที่ประจักษ์ ว่า ทรงมีพระปรี ชา
สามารถทางวิชาการ
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จานวนชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ ชื่อสถานที่ และชื่อองค์กร ที่ ปรากฏตามคาบุพบท ที่
ใน และหน้ า แสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 6-5 จานวนชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ ชื่อสถานที่ และชื่อองค์กรที่ปรากฏกับคาบุพบท
คาบุพบท Org-Plc
ที่
ใน
หน้ า

23
2
5

Plc

Org

11
10
0

0
1
0

Org-Plc Plc
Total Total
31
56
9
60
7
3

Org
Total
81
15
2

จากตาราง คาบุพบท ที่ ใน และหน้ า จะปรากฏร่วมกับชื่อที่มีความหมายถึงสถานที่ ได้ แก่
ชื่อสถานที่และชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ และเมื่อเปรี ยบเทียบจานวนที่เกิดชื่อองค์กรแบบอ้ าง
ถึงสถานที่กบั ชื่อองค์กรในความหมายปกติแล้ ว ไม่พบคาบุพบท ที่ และ หน้ า ปรากฏเป็ นคาบุพบท
หน้ าชื่อองค์กรในความหมายปกติเลย มีเพี ยงคาว่า ใน ที่ พ บว่าสามารถเป็ นบุพ บทร่ วมกับชื่ อ
องค์กรได้ จึงอาจกล่าวได้ ว่า คาบุพบทบางชนิดต้ องการสถานที่มารองรับเท่านัน้ เช่น ที่ และ หน้ า
จึงไม่พบว่าปรากฏกับชื่อองค์กร คาบุพบทเหล่านี ้จึงสามารถใช้ เป็ นข้ อสังเกตการอ้ างข้ ามประเภท
ได้ กล่าวคือ หากพบ ที่และหน้ า ทาหน้ าที่คาบุพบทและตามด้ วยชื่อองค์กร จะสามารถคาดได้ ว่า
ชื่อองค์กรนันเป็
้ นชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่
คาบริ บทบางคาในตาแหน่งถัดมาจากชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ แม้ จะไม่อยู่ติดกับชื่อ
องค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ แต่เป็ นคาบริ บทที่สามารถเชื่อมโยงไปถึง ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่
ได้ เช่น คาว่า ไป นา บริ เวณ เนื่องจากประโยคที่มีคาเหล่านี ม้ ักจะต้ องมีสถานที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
เติมเต็ม แต่ไม่อาจตามด้ วยชื่อสถานที่ได้ ทันที จะต้ องมีส่วนเติมเต็มอื่นก่อนจึงจะทาให้ ประโยค
สมบูรณ์ จึงเป็ นคาบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับ ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่โดยอ้ อม เช่น คาว่า ไป+ทา
อะไร+สถานที่ หรื อ คาว่า นา+อะไร+สถานที่ ดังตัวอย่าง
 ขณะนี ้ถูกนาส่งไปรักษาตัวที่ <orgName ref="place" Id="0044org1"><orgInd><abb>รพ.</abb></orgInd>บ้ านบึง</orgName>แล้ ว
 เพื่อน ๆ จึงช่วยกันนาตัวส่ง <orgName ref="place" Id="0096org3"><orgInd><abb>รพ.</abb></orgInd>ลาดพร้ าว</orgName> แต่ก็ไม่ทนั
การ
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 มีเหตุยิงกันมีผ้ บู าดเจ็บหลายราย บริเวณสามแยก<orgName ref="place"
Id="0095-org1"><orgInd>วัด</orgInd>โกรกกรากใน</orgName> หมู่ 3
จากการพิจารณาคาบริ บทที่เกิดหน้ าชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ แล้ ว พบว่า คาบุพบท
เป็ นคาบริ บทที่มีความเกี่ยวข้ องกับ ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ มากที่สุดได้ แก่คาว่า ที่ ใน และ
หน้ า เพราะเป็ นคาบุพบทที่ตามด้ วยคาจาพวกชื่อสถานที่ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องมีส่วนเติมเต็มอื่นก่อน
ในขณะที่ คากริ ยาหรื อคาบุพบทบางคาจะต้ องกล่าวถึงส่วนอื่น ก่อนชื่อสถานที่ เช่น ส่ง +อะไร+
สถานที่ หรื อ นา+อะไร+สถานที่ จึงเป็ นความเกี่ยวข้ องกับชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ห่างออกมา
หรื อเป็ นความเกี่ยวข้ องโดยทางอ้ อม
รูปแบบที่เป็ นไปได้ ของการเกิดคาบริ บทหน้ า ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ โดยยึดตามคา
บริ บทที่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรง ได้ แก่ คาบุพบทที่เกี่ยวข้ องกับสถานที่+ชื่อองค์ กรแบบอ้ าง
ถึงสถานที่
6.2.1.2 บริบทหลังชื่อองค์ กรแบบอ้ างถึงสถานที่
ตารางที่ 6-6 แสดงคาบริบทหลังชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่
Org-Pl
Context clues
1 2 3 4 5
other
Total
<s>
51 3 6 6 7
73 12820
ว่า
2 2 1
1
6
677
มี
3
2
5
986
ที่
3 1
4
1471
โดย
3
1
4
397
ใน
3
1
4
1144
หมู่
4
4
18
ก่อน
3
1
4
128
จากตาราง แสดงคาบริบทที่ปรากฏหลังชื่อองค์กรอ้ างถึงสถานที่ในตาแหน่งที่ 1-5 จากชื่อ
องค์กร-สถานที่ พบว่า คาบริบทที่เกิดหลังชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับชื่อ
องค์กร-สถานที่เลย แม้ แต่คาที่อยู่ติดด้ านหลังของชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ ในตาแหน่งแรก ซึ่ง
มีเพียงคาเดียว คือ คาว่า ว่า ซึ่ง จากการพิจารณาร่วมกับประโยคที่มี ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่
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แล้ ว พบว่า คาว่า ว่า ไม่เกี่ยวข้ องหรื อทาหน้ าที่ทางไวยากรณ์ตอ่ ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ แต่
เป็ นคากริยาที่ทาหน้ าที่ตอ่ คานามหรื อบุคคลที่อยู่ก่อนชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่อีกที เช่น
 ดร.</abb></title>ชินภัทร ภูมิรัตน</persName> ............กล่าวภายหลังการ
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูทงระบบ
ั้
ที่<orgName ref="place"
Id="0124-org2"><orgInd>โรงแรม</orgInd>สวนดุสิตเพลส</orgName> ว่ า
การประชุมดังกล่าวเป็ นการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก<orgName ref="place" Id="0114-org1"><orgInd>
กระทรวง</orgInd>พาณิชย์</orgName> ว่ าในวันที่ 12-13 พ.ย.นี ้
คาบริ บทในตาแหน่ง หลัง ชื่ อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ นี ้ พบว่าส่วนหนึ่ง เป็ นคาบริ บท
แสดงการขึ ้นต้ นประโยคใหม่ เช่น
 บริเวณหน้ า<orgName ref="place" Id=0035-org4><orgInd>โรงเรี ยน
</orgInd>สอนศาสนาอิสลามศานติศาสตร์ </orgName> ก่ อนมีการเปิ ดฉากยิง
ตอบโต้ กนั
 พร้ อมหนังสือคูม่ ือ เป็ นสื่อการศึกษาที่ผลิตโดย<orgName ref="place"
Id="0167-org5"><orgInd>โรงเรี ยน</orgInd>จิตรลดา</orgName> โดย
เลขาธิการ…..
 <persName Id="0069-p3"><title>นาย</title>สันติ</persName> ซึง่ เป็ นคน
รูปร่างหน้ าตาดี ทางานเป็ นบ๋อยอยูแ่ ผนกต้ อนรับที่<orgName ref="place"
Id="0069-org2"><orgInd>โรงแรม</orgInd>สองพันบุรี</orgName> ก่ อน
เกิดเหตุได้ ขี่จกั รยานยนต์ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึง่
 <orgName Id="0099-org1"><abb>วธ.</abb></orgName>ได้ จดั
ประชุมสัมมนาทิศทาง<placeName ref="org" Id="0099place1"><placeInd>ประเทศ</placeInd>ไทย</placeName>ในมิติ
วัฒนธรรม ที่ <orgName ref="place" Id="0099-org2"><orgInd>ศูนย์
</orgInd>วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย</orgName> โดยมี<persName
Id="0099-p2"><title>นาย</title>อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ</persName>
นายกรัฐมนตรี มาปาฐกถาพิเศษ
จากการพิจารณาคาบริ บทที่เกิดหลังชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ พบว่าเป็ นคาบริ บทที่ไม่
มีความเกี่ยวข้ องทางไวยากรณ์ กับ ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ ทังนี
้ ้ อาจเกิดจากตาแหน่งที่ ชื่อ
องค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ ปรากฏในประโยค เนื่องจากสถานที่ มักเป็ นส่วนเติมเต็มให้ ประโยคที่มี
คากริ ย าหรื อ บุพ บทบางคาสมบูรณ์ จึง ถื อเป็ นการจบประโยค หลัง จากชื่ อองค์ กรแบบอ้ างถึ ง
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สถานที่จงึ ไม่มีคาบริบทที่มีความสัมพันธ์กบั ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ ปรากฏอีก แต่อาจสังเกต
ได้ จากบริ บทอื่นที่นอกเหนือจากคาบริ บทที่เกี่ยวข้ อง คือการสังเกตคาเชื่อมต่างๆ ที่แสดงการเริ่ ม
ประโยคใหม่ที่ตามมา ดังนันรู
้ ปแบบที่เป็ นไปได้ ของการเกิดคาบริ บทหลัง ชื่อองค์กรแบบอ้ างถึง
สถานที่ จากการพิจารณาคาบริบทที่พบแล้ ว ได้ รูปแบบที่เป็ นไปได้ คือ
ชื่อองค์ กรแบบอ้ างถึงสถานที่ + คาเชื่อม/คาขึน้ ต้ นประโยค
(แสดงถึงการสิ ้นสุดประโยคในตาแหน่ งของชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ และมีการเริ่ ม
ประโยคใหม่)
6.2.2 บริบทของชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์ กร
6.2.2.1 บริบทหน้ าชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์ กร
ตารางที่ 6-7 แสดงคาบริบทหน้ าชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร
Org-Pl
Context clues 1 2 3 4 5
Total
<s>
9 37 29 15 17 107
ของ
23 1
3
27
เศรษฐกิจ
14 1 1 1
17
เวร
11
1
12
ว่า
8
3
11
ที่
5
2
2
9
และ
6 2
8
ตารวจ
5
1 1
7
กุ้ง
7
7
สวส.
7
7
ผกก.
7
7
จาก
5 2
7
การ
6
6
ร้ อย
6
6
ใน
5
5
ปี
5
5
มา
5
5
สารวัตร
5
5

other
15660
623
219
3
963
1565
1288
61
23
0
2
500
1846
2
1242
542
522
1
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จากตาราง แสดงคาบริ บทที่ปรากฏหน้ า ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรในตาแหน่งที่ 1-5
จากชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร พบคาบุพบทที่ตามด้ วยชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรในตาแหน่ง
ที่ 1 ได้ แก่ คาว่า ของ ซึ่งเมื่อพิจารณาคาว่า ของ แล้ ว หมายถึงการแสดงความเป็ นเจ้ าของ ดังนัน้
คาที่ตามมาจึงควรเป็ นคาที่มีความหมายถึงสิ่งที่เป็ นเจ้ าของได้ ซึ่ง ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร มี
ความหมายถึงองค์กรที่สามารถแสดงความเป็ นเจ้ าของได้ คาว่า ของ ปรากฏในรู ปแบบ คานาม
หรื อนามวลี+ของ+ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร เช่น
 เกิ ดความเชื่ อมั่นในสินค้ ากุ้งและผลิตภัณฑ์ ก้ ุง ของ<placeName ref="org"
Id="0010-place2">ไทย</placeName>
 ต้ อ งยอมรั บ ว่ า วัต ถุดิ บ สัต ว์ น า้ บางประเภทของ<placeName ref="org"
Id="007-org1">ไทย</placeName>ที่ผลิตได้ ยงั ไม่มีคณ
ุ ภาพเพียงพอ
 การประกาศลดค่าเงินดองลง 3% เกิดจากปั ญหาของ<placeName ref="org"
Id="0151-place2">เวียดนาม</placeName>เอง
คาว่า ของ มีความถี่ ต่าเมื่อเทียบกับการปรากฏทัว่ ไปในคลังข้ อมูล ผู้วิจยั จึง ศึกษาการ
ปรากฏกับชื่อเฉพาะในความหมายปกติ ในตาแหน่ง เดียวกัน พบ คาว่า ของ ปรากฏร่ วมกับชื่ อ
องค์กร เช่น
 ข้ อมูลการตรวจวัดปริ มาณน ้าของ<orgName Id="0025-org1"><orgInd>กรม
</orgInd>ชลประทาน</orgName>มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
แต่ในส่วนของชื่อสถานที่ ไม่พบคาว่า ของ นาหน้ าชื่อสถานที่ในลักษณะคาบุพบทที่แสดง
ความเป็ นเจ้ าของ โดยจานวนของชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร ชื่อสถานที่ และชื่อองค์กรที่ ปรากฏ
หลังคาว่า ของ แสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 6-8 จานวนชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร ชื่อสถานที่ และชื่อองค์กรที่ ปรากฏหลังคาว่า
ของ
คาบุพบท Plc-Org Plc Org
ของ

23

0

9

Org-Plc
Total

Plc
Total

Org
Total

27

27

109

จากตาราง พบชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรตามหลังคาบุพบท ของ จานวน 23 ครัง้ พบ
ชื่อองค์กร 9 ครัง้ และไม่พบชื่อสถานที่เลย ทาให้ ทราบว่าคาบุพบท ของ จะปรากฏกับชื่อองค์กร
และชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรซึง่ สามารถแสดงความเป็ นเจ้ าของได้ เท่านัน้ คาบุพ บท ของ จึงใช้
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เป็ นข้ อสังเกตในการอ้ างข้ ามประเภทได้ หากพบคาว่า ของ ปรากฏข้ างหน้ าในตาแหน่งติดกับชื่อ
สถานที่ก็จะสามารถคาดเดาได้ วา่ ชื่อสถานที่นนถู
ั ้ กใช้ อ้างข้ ามประเภทเป็ นองค์กร
คาบริ บทในตาแหน่งนี ้ ยังพบคาว่า เศรษฐกิจ ซึ่ง เกิดร่วมกับชื่อสถานที่ แบบอ้ างถึงองค์กร
เป็ นจานวนมาก ทังนี
้ ม้ กั ใช้ ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็ นเศรษฐกิจอะไร หรื อที่ไหน คาว่า เศรษฐกิจ
จึงปรากฏหน้ าชื่อสถานทีแบบอ้ างถึงองค์กร เช่น
 เศรษฐกิจ<placeName ref="org" Id="0136-place1">ไทย</placeName>ในปี
หน้ าจะกระทบภาคส่งออก อุตสาหกรรมที่แท้ จริง
นอกจากนี ้ จะเห็นได้ วา่ พบคานามเกี่ยวกับตาแหน่งงานต่างๆ เช่น ผกก. สวส. ตารวจ.
เวร(สารวัตรเวร ร้ อยเวร) มีการปรากฏพบมากในตาแหน่งนี ้ ทังนี
้ ้เนื่องจากคานามเหล่านี ้เป็ นส่วน
หนึง่ ในวลีของชื่อบุคคล เช่น <persName>สรเดช มีอินทร์ ถา</persName> สวส.<placeName
ref="org" Id="0074-place1"><placeInd><abb>สภ.</abb></placeInd>โพธิ์แก้ ว
</placeName> จึงทาให้ คาเหล่านี ้มาปรากฏใกล้ เคียงกับชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร
จากคาบริ บทที่ปรากฎหน้ าชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรในช่วงตาแหน่งที่ 1-5 คา พบคา
บริ บทที่มีความเกี่ยวข้ องกับชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร ได้ แก่ คาบุพบท คาว่า ของ ในตาแหน่ง
แรกหน้ าชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร โดยมีรูปแบบ คือ คานามหรื อนามวลี +ของ+ชื่อสถานที่แบบ
อ้ างถึงองค์กร
6.2.2.2 บริบทหลังชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์ กร
ตารางที่ 6-9 แสดงคาบริบทหลังชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร
Org-Pl
Context clues 1 2 3 4 5
other
Total
<s>
60 5 8 8 13
94 12820
ที่
5
4 3 5
17
1471
ใน
11 1 2 1 1
16
1144
มี
5 5 3 1 1
15
986
เป็ น
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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แจ้ ง
สามารถ
ไม่
ปี
ความ
ให้
ว่า
ซึง่
ได้ รับ
จาก
ส่งออก

7
6

1
5

1
6
5

5
5
5
5
5
5

7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5

35
103
609
510
329
866
677
355
139
506
69

จากตาราง แสดงคาบริ บทที่ปรากฎหลัง ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรในตาแหน่งที่ 1-5
จากชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร พบว่าคาบริ บทในตาแหน่งแรก ได้ แก่ คาว่า มี และ จะ ทาหน้ าที่
เป็ นคาช่วยกริ ยาและกริ ยาของชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรโดยตรง ในรู ปแบบ ชื่อสถานที่แบบ
อ้ างถึงองค์กร+จะ และ ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร+มี ดังตัวอย่าง
 เชื่อว่า<placeName ref="org" Id="007-org1">ไทย</placeName>จะสามารถ
ขยายการส่งออกปลาหมึกได้ อีกเป็ นจานวนมาก
 ที่ผา่ นมา<placeName ref="org" Id="0113-place1">ไทย</placeName>มี
ยอดส่งออกสูงมาก
 <placeName ref="org" Id="0157-place3">ไทย</placeName>มีพื ้นฐานที่ดี
ซึง่ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวทราบดี
คากริยาเป็ นคาบริบทที่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงเมื่ออยูใ่ นตาแหน่งหลังชื่อสถานที่แบบอ้ าง
ถึงองค์กร เนื่องจาก ชื่อสถานที่ในการอ้ างข้ ามประเภทมีความหมายเป็ นองค์กร และองค์กรถือเป็ น
สิ่งที่สามารถกระทาการต่างๆ ได้ เหมือนมนุษย์ ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร จึงสามารถใช้ กริ ยา
ต่างๆ ได้ ด้ วยลักษณะเช่นนี ้ทาให้ พบชื่อองค์กรปรากฏใช้ คากริยาในตาแหน่งเดียวกัน เช่น
 <orgName
Id="0092-org2"><orgInd>กระทรวง</orgInd>ศึ ก ษาธิ ก าร
</orgName>จะจัดทารายละเอียดการปรับโครงสร้ างหนี ้ครู เพื่อนาไปสู่การลด
ต้ นหรื อยืดเวลาชาระหนี ้
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ในส่วนของชื่อสถานที่ แม้ ว่าจะพบคาช่วยกริ ยาและคากริ ยา จะ และมี ปรากฏหลังชื่อ
สถานที่ในตาแหน่งเดียวกันนี ้ แต่ลกั ษณะที่พบ คือ ชื่อสถานที่ไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ กริ ยา จะ และ มี เป็ น
เพียงการปรากฏในตาแหน่งติดกับชื่อสถานที่แต่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับชื่อสถานที่ เช่น
 ถ้ าของกลางดังกล่าวหลุดรอดเข้ ามาจาหน่ายใน <placeName Id="0027place8"><placeInd><abb>อ.</abb></placeInd>บางละมุง
</placeName> และ<placeName Id="0027-place9"><placeInd>เมือง
</placeInd>พัทยา</placeName> จะมีราคาสูงถึง 2 ล้ านบาท
 <persName Id="0096-p2"><title>นาย</title>ดนัย จันทะภาโส
</persName> ปั จจุบนั พักอยู…
่ . <placeName Id="0096place8"><placeInd>แขวงและเขต</placeInd>บางกะปิ </placeName>
<placeName Id="0096-place9">กรุงเทพฯ</placeName> มีบาดแผลถูกยิง
ด้ วยกระสุนปื นขนาด .38 เข้ าที่กลางหลังฝั งในบริเวณหน้ าอก 1 นัด
จานวนของชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร ชื่อสถานที่ในความหมายปกติและชื่อองค์กรที่ใช้
คากริ ยา จะ และ มี ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 6-10 จานวนชื่อสถานที่อ้างถึงองค์กร ชื่อสถานที่และชื่อองค์กรที่ใช้ คากริยา จะ และ มี
คากริ ยา
จะ
มี

Plc-Org Plc Org
6
5

0
0

38
23

Org-Plc
Total
10
15

Plc Org
Total Total
23
91
41
72

จากตาราง พบคาว่า มี ทาหน้ าที่คากริ ยาในตาแหน่งติดกับชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร
จานวน 5 ครัง้ และคาว่า จะ จานวน 6 ครัง้ พบการใช้ กบั ชื่อองค์กร 38 และ 23 ครัง้ ตามลาดับ แต่
ไม่พบว่ามีชื่อสถานที่ที่ใช้ คากริ ยา จะ และ มี เลย ซึ่งโดยทัว่ ไป ชื่ อสถานที่จะเป็ นผู้กระทาหรื อใช้
กริ ยาไม่ได้ จึงทาให้ ไม่พบว่ามีชื่อสถานที่ที่เกี่ ยวข้ องกับคากริ ยา ดังนัน้ คากริ ยาจึงเป็ นข้ อสังเกต
ประการหนึ่งในการอ้ างข้ ามประเภท กล่าวคือ คากริ ยาจะทาหน้ าที่กับชื่อองค์กรในความหมาย
ปกติ และชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร ในกรณีที่พบการใช้ คากริ ยากับชื่อสถานที่จะทาให้ คาดเดา
ได้ วา่ ชื่อสถานที่นนก
ั ้ าลังถูกใช้ อ้างข้ ามประเภทโดยมีความหมายเป็ นองค์กร
รูปแบบที่เป็ นไปได้ ของการเกิดคาบริ บทหลัง ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กรโดยยึดตามคา
บริบทที่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรง ได้ แก่ ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์ กร +คากริยา/คาช่ วยกริยา
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6.3 สรุปผลการศึกษา
คาบริ บทที่เกิดร่ วมกับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท มี 2 ลักษณะ คือ (1) คาบริ บทที่
เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท คือ คาบริ บทที่ มีหน้ าที่ทางไวยากรณ์ หรื อ
ความหมายโดยตรงต่อชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท (2) คาบริ บทที่เกี่ยวข้ องโดยอ้ อม คือ คา
บริ บทที่ อาจไม่ไ ด้ ทาหน้ าที่ ทางไวยากรณ์ หรื อ ความหมายกับชื่ อเฉพาะแบบอ้ างข้ า มประเภท
โดยตรง แต่สามารถเชื่อมโยงไปถึงชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทได้ เนื่องจากความสัมพันธ์ทาง
ไวยากรณ์เป็ นหลักการที่ค่อนข้ างแน่นอน คาบริ บทที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ าม
ประเภทจึงเป็ นคาบริบทที่มีประสิทธิภาพในการบ่งชี ้ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทที่สดุ
ในด้ านความสัม พันธ์ ระหว่างความเกี่ ยวข้ องกับตาแหน่ง ของคาบริ บท พบว่า จากคา
บริบทในตาแหน่งที่ 1-5 จากชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท พบคาบริ บทที่ช่วยบ่งชี ้ชื่อเฉพาะแบบ
อ้ างข้ ามประเภทได้ ชัดเจนที่สุด คือ คาว่า ที่ ใน และหน้ า ซึ่งทาหน้ าที่บุพบทในตาแหน่งหน้ าชื่อ
องค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ คาว่า ของ ในตาแหน่งหน้ าชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร และคาว่า มี
และจะ ซึ่งทาหน้ าที่คาช่วยกริ ยาและคากริ ยาในตาแหน่งหลังชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร ซึ่ งคา
ดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งถัดจากชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทในตาแหน่งแรก จึงอาจกล่าวได้ ว่า
ค าบริ บ ทที่ เ กิ ด ชิ ด กั บ ชื่ อ เฉพาะแบบอ้ างข้ า มประเภทมี ค วามเกี่ ย วข้ องทางไวยากรณ์ ห รื อ
ความหมายโดยตรงต่อชื่อเฉพาะและอาจช่วยบ่งชี ้ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทได้ ดีกว่าคาใน
ตาแหน่งที่หา่ งออกไป
จากสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ว่า คาบริ บทที่เป็ นคาบุพบทและคากริ ยาจะช่วยบ่งชี ้ชื่อเฉพาะแบบ
อ้ างข้ ามประเภทได้ นนั ้ สามารถสรุ ปสมมติฐานในข้ อนี ้ได้ ว่า พบคาบุพบทและคากริ ยาที่ช่วยบ่งชี ้
ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท ได้ แก่ คาว่า ที่ ใน และหน้ า ในตาแหน่งหน้ าชื่อองค์กรแบบอ้ างถึง
สถานที่ คาว่า ของ ในตาแหน่งหน้ าชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร คาว่า จะ และมี ในตาแหน่งหลัง
ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร ซึง่ ช่วยบ่งชี ้ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทอย่างเด่นชัดกว่าชนิดของ
คาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากความถี่ของคาบริ บทที่ที่ปรากฏกับชื่ อเฉพาะแบบอ้ างข้ าม
ประเภทกับที่ปรากฏกับคาอื่นๆ ในคลังข้ อมูล จะพบว่า ความถี่ที่ปรากฏกับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ าม
ประเภทส่วนใหญ่มีจานวนน้ อยกว่ามาก เช่น คาว่า ที่ ปรากฏหน้ าชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่
ทังหมด
้
31 ครัง้ แต่ปรากฏกับคาอื่นในคลังข้ อมูลถึง 1,565 ครัง้ ซึ่งทาให้ มีแนวโน้ มที่จะพบชื่อ
องค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่หลังคาว่า ที่ น้ อยลง เมื่อพิจารณาในแง่ความถี่ คาบริ บทเหล่านี ้จึงไม่มี
น ้าหนักในการบ่งชี ้การอ้ างข้ ามประเภทมากนัก
จากลักษณะดัง กล่าว ผู้วิจัยจึง ศึก ษาโดยเปรี ยบเที ยบการปรากฏของคาบริ บทกับชื่ อ
เฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท กับชื่อเฉพาะในความหมายปกติ ได้ แก่ คาบุพบทเกี่ยวกับสถานที่คา
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ว่า ที่ หน้ า และใน ซึง่ ปรากฏในตาแหน่งหน้ าชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ พบว่า คาว่า ที่และหน้ า
ไม่ปรากฏกับชื่อองค์กรในความหมายปกติ ส่วนคาว่า ใน ปรากฏกับชื่อองค์กร 1 ครัง้
คาบุพบทแสดงความเป็ นเจ้ าของคาว่า ของ ซึ่งปรากฏในตาแหน่งหน้ าชื่อสถานที่แบบอ้ าง
ถึงองค์กรไม่ปรากฏกับชื่อสถานที่ในความหมายปกติเลย
คาช่วยกริ ยาและคากริ ยา จะ และ มี ซึ่งปรากฏในตาแหน่งหลังชื่อสถานที่แบบอ้ างถึง
องค์กร ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยาของชื่อสถานที่แบบอ้ างถึงองค์กร ไม่พบว่ามีการใช้ เป็ นคากริ ยากั บ
ชื่อสถานที่ในความหมายปกติ
จากผลการเปรี ยบเทียบดังกล่าวทาให้ ทราบว่า คาบุพบทและคากริ ยาที่เป็ นบริ บทของชื่อ
เฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏกับชื่อเฉพาะในความหมายปกติ เช่น คาว่า ที่
จะตามด้ วยชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ แต่ไม่พบว่ามีการใช้ กบั ชื่อองค์กรในความหมายปกติ จึง
ถือว่าคาบุพบทและคากริยาสามารถบ่งชี ้การอ้ างข้ ามประเภทได้ ดีในระดับหนึง่
คาบุพบทและคากริ ยาเป็ นบริ บทที่ช่วยบงชี ้การอ้ างข้ ามประเภทได้ เพราะส่วนประกอบที่
คาบุพ บทและคากริ ยาต้ องการนัน้ สามารถคาดเดาได้ โดยพิ จ ารณาจากผู้กระทา(Agent) ใน
ตาแหน่งหน้ าคากริ ยา และ ส่วนเติมเต็ม (Compliment) ที่คาบุพบทต้ องการ เช่น คาว่า ที่ จาก
ข้ อมูล ที่ พ บจะต้ องการสถานที่ ม ารองรั บ จึง ควรตามด้ วยชื่ อสถานที่ ดัง นัน้ หากพบชื่ อองค์ก ร
ตามหลังคาบุพบท ที่ ก็สามารถคาดได้ ว่าชื่อองค์กรนันถู
้ กอ้ างถึงแบบอ้ างข้ ามประเภทอยู่ เป็ นต้ น
ในกรณีของคากริ ยา สามารถเกิดร่วมกับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท ชื่อองค์กรหรื อชื่อสถานที่
ได้ ในรู ปแบบ (3) ชื่อบุคคล+กริ ยา (4) ชื่อองค์กร+กริ ยา และหรื อ (5) ชื่อสถานที่แบบอ้ างถึง
องค์กร+กริยา เช่น
(3) นายสุเทพ เทือกสุบรรณมีการประชุมวันนี ้
(4) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายตรึงค่าเงิน
(5) ออสเตรเลียมีนโยบายการส่งออกมากขึ ้น
Agent หรื อ ผู้กระทา เป็ นองค์ประกอบของประโยคที่ทาให้ เกิดอาการของกริ ยา สาหรับ
ชื่อเฉพาะ ผู้ที่สามารถกระทาได้ ในความหมายปกติ คือ ชื่อบุคคลและชื่อองค์กร ส่วนชื่อสถานที่ไม่
สามารถทาได้ ดังนันในกรณี
้
ที่พบชื่อสถานที่อยู่ในตาแหน่งหน้ าคากริ ยาและแสดงการกระทาอยู่
เช่น ออสเตรเลียมีนโยบายการส่งออกมากขึ ้น ก็สามารถคาดได้ ว่า ชื่อสถานที่กาลังถูกอ้ างถึงเป็ น
องค์กรอยู่ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบคาว่า ใน ปรากฏหน้ าชื่อองค์กร ในประโยค
“ ทรงเลือกเข้ าศึกษาต่อใน<orgName Id="0159-org2"><orgInd>คณะ</orgInd>วิทยาศาสตร์
</orgName>และ<orgName Id="0159-org3">อักษรศาสตร์ </orgName>” ถึงแม้ จะพบเพียง 1
ครัง้ แต่แสดงให้ เห็นว่าคาบุพบทบางคาก็มีข้อยกเว้ นที่จะไม่ตามด้ วยสถานที่เสมอไป และอาจพบ

91
คาบุพบทลักษณะนีอ้ ีกในคลังข้ อมูลที่ใหญ่ขึ ้น การใช้ คาบุพบทบ่งชี ้การอ้ างข้ ามประเภทจึงควร
คานึงถึงหน้ าที่ของคาบุพบทแต่ละคาเพื่อความถูกต้ องในการบ่งชี ้
การพิจารณาคาบริบทบ่งชี ้ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทนัน้ นอกจากจะพิจารณาคาบุพ
บทและคากริ ยาแล้ ว จากข้ อมูลที่ได้ จะเห็นว่ามีคาบริ บทที่เป็ นคานามซึ่งปรากฏร่วมกับชื่อเฉพาะ
แบบอ้ างข้ ามประเภทบ่อยๆ เช่นกัน เช่น คาว่า เศรษฐกิจ ในตาแหน่ง หน้ าชื่อสถานที่แบบอ้ างถึง
องค์กร เช่น เศรษฐกิจ <placeName ref="org" Id="0157-place3">ไทย</placeName>มี
พื ้นฐานที่ดีซึ่งนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทราบดี ...ซึ่งอาจต้ องมีการสังเกตเกี่ ยวกับลักษณะของ
คานามที่จะช่วยบ่งชี ้ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทได้ ตอ่ ไป
นอกจากนี ้ เมื่อไม่มีคาบริ บทใดๆที่เกี่ยวข้ องกับชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทแล้ ว การ
พิจ ารณาบริ บทอื่ นๆหรื อความเชื่ อมโยงของบริ บทโดยรวมก็ อาจเป็ นทางหนึ่ง ที่ จ ะช่วยบ่ง ชี ช้ ื่ อ
เฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภทได้ ดังที่สงั เกตได้ ในชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ กล่าวคือ ชื่อองค์กร
แบบอ้ างถึงสถานที่ โดยความหมายแล้ ว หมายถึง สถานที่ หากชื่อองค์กรแบบอ้ างถึงสถานที่ ตาม
ด้ วยคาบุพบทหรื อคากริ ยา ก็น่าจะเป็ นตาแหน่งท้ ายสุดของประโยคเพราะเป็ นส่วนเติมเต็มให้ คา
บุพบทหรื อคากริยาสมบูรณ์ จึงเป็ นสาเหตุให้ ไม่พบคาบริ บทที่เกี่ยวข้ องตามหลังมา แต่พบบางคาที่
โปรแกรมดึง ออกมาที่ แสดงการขึน้ ประโยคใหม่หรื อใจความใหม่ เช่น โดย ก่อน เป็ นต้ น ซึ่งคา
ดังกล่าวแม้ จะไม่เกี่ยวข้ องกับชื่อเฉพาะโดยตรงแต่ อาจช่วยในการคาดเดาได้ การพิจารณาบริ บท
อื่นๆ จึงเป็ นหนทางหนึง่ ที่ควรนามาใช้ เมื่อไม่พบคาบริ บทที่เกี่ยวข้ อง
จากสมมติฐานที่วา่ คาบุพบทและคากริ ยาเป็ นบริ บทที่บง่ ชี ้ชื่อเฉพาะแบบอ้ างข้ ามประเภท
ได้ นนั ้ พบคาบุพบทและคากริยาที่ชว่ ยบ่งชี ้การอ้ างข้ ามประเภท ได้ แก่ คาว่า ที่ หน้ า ใน ของ จะ มี
โดยคาบริ บทที่เป็ นคาบุพบทและคากริ ยาอาจสามารถช่วยในการบ่งชี ้การอ้ างข้ ามประเภทได้ จาก
การพิจารณาองค์ประกอบ(เช่น Agent, Complement) ที่คาบุพบทหรื อคากริ ยาต้ องการ ในกรณีที่
ทราบขอบเขตของชื่อเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คาบุพบทและคากริ ยามีการปรากฏร่วมกับชื่อเฉพาะ
แบบอ้ างข้ ามประเภทในความถี่น้อยกว่าที่ปรากฏกับคาอื่นๆ ในคลังข้ อมูล จึงไม่มีน ้าหนักในการ
บ่งชี ้การอ้ างข้ ามประเภทมากนัก

บทที่ 7
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการวิจัย
ผู วิ จั ย ศึ ก ษาเรื่ อ งการรู จํ า ชื่ อ เฉพาะภาษาไทย ชื่ อ บุ ค คล สถานที่ และองค ก ร โดยมี
จุดประสงคในการศึกษา 3 ประเด็น คือ ศึกษาโครงสรางของชื่อเฉพาะทั้ง 3 ประเภท ศึกษารูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่อง และศึกษาการอางขามประเภทของชื่อเฉพาะและ
บริบทที่ชวยบงบอกการอางขามประเภท
ขอมูลชื่อเฉพาะที่ใชในการศึกษามาจากขาวที่เขียนดวยภาษาไทย โดยเก็บขอมูลจาก
คลังขอมูลภาษาไทยแหงชาติ (TNC) ขนาดคลังขอมูล 80,513 คํา ทําการกํากับขอมูลเพื่อระบุชนิด
และขอมูลสวนประกอบของชื่อเฉพาะตามขั้นตอนที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 ไดจํานวนชื่อเฉพาะทั้งสิ้น
2,954 ชื่อ แบงเปนชื่อบุคคล จํานวน 762 ชื่อ ชื่อสถานที่ จํานวน 774 ชื่อ และชื่อองคกร จํานวน
1,418 ชื่อ วิธีวิเคราะหขอมูลจะแตกตางไปในแตละประเด็น และมีการใชโปรแกรมภาษา Perl ชวย
ในการนับสถิติและดึงขอมูลเฉพาะสวนบางอยาง ผลการศึกษาจะแบงตามจุดประสงคที่วิเคราะห
ใน 3 ประเด็น ไดแก
7.1.1 ผลการศึกษารูปแบบและโครงสรางของชื่อเฉพาะ
รูปแบบของชื่อเฉพาะมีสวนประกอบหลัก 2 สวน คือ คําบงบอกและสวนชื่อ โดยชื่อเฉพาะ
แตละประเภทมีรายละเอียดแตกตางกัน คือ ชื่อบุคคล ประกอบดวย คําบงบอก ชื่อ และนามสกุล
โดยสวนที่ปรากฏเสมอ คือ ชื่อ สวนคําบงบอกและนามสกุลเปนสวนประกอบที่ละได รูปแบบของ
ชื่อบุคคลที่พบจึงมีทั้งรูปแบบที่ประกอบดวยทั้งสามสวน รูปแบบที่ละคําบงบอกหรือนามสกุลอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือรูปแบบที่มีเพียงสวนชื่อเทานั้น รูปแบบชื่อบุคคลที่พบมากที่สุดคือ [คําบงบอก] +
[ชื่อ] + [นามสกุล] คิดเปนรอยละ 62.99 ของชื่อบุคคลทั้งหมด
ชื่อสถานที่ประกอบดวย คําบงบอก และชื่อสถานที่ ดังนั้น ชื่อสถานที่จึงไมมีรูปแบบที่
แตกตางกันมากนัก อาจพบชื่อสถานที่ปรากฏกับคําบงบอกหรือไมก็ได และในสวนของชื่อสถานที่
สวนใหญเปนชื่อแบบปกติ แตก็พบชื่อสถานที่แบบรูปยอซึ่งเปนสวนนอย รูปแบบของชื่อสถานที่ที่
พบมากที่สุดคือ [คําบงบอก] + [ชื่อสถานที่] คิดเปน รอยละ 60.85 ของชื่อสถานที่ทั้งหมด
ชื่อองคกรประกอบดวย คําบงบอกหนา ชื่อองคกร และคําบงบอกหลัง โดยคําบงบอกหนา
จะปรากฏกับชื่อหรือไมก็ได สวนคําบงบอกหลังสวนใหญจะตองปรากฏคูกับคําบงบอกหนา และ
เป น ส ว นที่ ล ะได ในส ว นของชื่ อ องค ก ร พบทั้ ง ชื่ อ องค ก รแบบปกติ และชื่ อ องค ก รแบบรู ป ย อ
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รูปแบบของชื่อองคกรที่พบมากที่สุด คือ [คําบงบอก] + [ชื่อองคกร] คิดเปน รอยละ 55.29 ของชื่อ
องคกรทั้งหมด
การวิเคราะหโครงสรางของชื่อเฉพาะจะใชการเขียนแผนภูมิตนไมตามวิธีการและเกณฑ
ในการแบงคําที่ไดกลาวถึงไวในบทที่ 4 ชื่อเฉพาะที่นํามาใชในการวิเคราะหโครงสรางจะมีการ
คัดเลือกตามเกณฑ โดยจะไมวิเคราะหโครงสรางของชื่อสถานที่และชื่อองคกรทั้งหมด เนื่องจากชื่อ
สถานที่และชื่อองคกรจํานวนหนึ่งเปนอักษรยอ หรือมีการลดรูปจนไมเปนคํา ซึ่งรูปภาษาในสวน
ดังกลาวจะถูกตัดออกไป ดังนั้นจํานวนของชื่อเฉพาะที่ใชในการวิเคราะหโครงสราง ไดแก ชื่อ
บุคคล 762 ชื่อ ชื่อสถานที่ 274 ชื่อ และชื่อองคกร 425 ชื่อ
การวิเคราะหชื่อบุคคลจะไมวิเคราะหความสัมพันธภายในคําเนื่องจากลักษณะเฉพาะของ
ชื่ อ บุ ค คลที่ ส ว นใหญ ม าจากภาษาบาลี แ ละสั น สกฤต หากประกอบด ว ยคํ า หลายคํ า ก็ ไ ม ไ ด มี
ลักษณะความสัมพันธระหวางคําแบบวลีทั่วไปและมักจะมีคําที่ไมรูจักประกอบภายใน จากชื่อ
บุคคลที่ใชในการวิเคราะหโครงสรางทั้งหมด 762 ชื่อ พบวาโครงสรางของชื่อบุคคลมี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 ชื่อบุคคลที่ประกอบดวยสองสวน คือ ชื่อ และ นามสกุล โดยมีชองวางคั่นกลางระหวางชื่อ
กับนามสกุล ซึ่งเปนโครงสรางของชื่อบุคคลที่พบมากที่สุดเปนรอยละ 66.54 และแบบที่ 2 คือ ชื่อ
บุคคลที่ประกอบดวยสวนชื่ออยางเดียว รอยละ 33.46 ซึ่งชื่อบุคคลตามปกติหากเปนชื่อที่เขียน
เต็มรูปแบบจะมีองคประกอบของโครงสรางสองสวนแนนอน ตามปกติแลวการกลาวถึงชื่อบุคคล
ในภาษาไทยใหสั้นลงจะตัดสวนนามสกุล จึงไมพบวามีการกลาวถึงนามสกุลโดดๆ โดยตัดสวนชื่อ
ทิ้งไป
ชื่อสถานที่และชื่อองคกรประกอบดวย 3 กลุม ไดแก ชื่อแบบคําไทย แบบคําทับศัพท และ
แบบคําไทยปนคํา ทับศัพ ท ทั้ง ชื่อสถานที่และชื่อองคกรมีชื่อแบบคํา ไทยมากที่ชุด คือ รอยละ
85.77 และ 80.95 ตามลําดับ สัดสวนของชื่อแบบทับศัพทมีจํานวนไมตางกันมากนัก คือ ชื่อ
สถานที่แบบทับศัพท รอยละ 12.77 ชื่อองคกรแบบทับศัพท รอยละ 13.41 และชื่อแบบคําไทยปน
คําทับศัพทมีจํานวนนอยที่สุด คือ ชื่อสถานที่ รอยละ 1.46 และชื่อองคกร รอยละ 5.64
ผลการวิเคราะหพบวาชื่อสถานที่และชื่อองคกรแบบคําไทย แบบคําทับศัพทและแบบคํา
ไทยปนคําทับศัพทมีโครงสรางหลัก 4 แบบในลักษณะเดียวกัน ไดแก
โครงสรางแบบ X
คื อ ชื่ อ เฉพาะแบบคํ า เดี ย ว และชื่ อ ที่ ไ ม ส ามารถแยก
องคประกอบได
โครงสรางแบบ X+X คื อ ชื่ อ ที่ ป ระกอบด ว ยคํ า ตั้ ง แต ส องคํ า ขึ้ น ไป มี โ ครงสร า ง
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
โครงสรางของชื่อสถานที่และชื่อองคกรทั้ง 4 แบบ สามารถจัดกลุมไดเปน โครงสรางที่ไม
ซับซอน ไดแก โครงสรางแบบ X, X+X และ X+XP และโครงสรางแบบซับซอน ไดแก โครงสรางที่
ประกอบดวย XP มากกวา 1 หนวย โดยโครงสรางชื่อสถานที่ที่พบมากที่สุด ไดแก ชื่อสถานที่ที่
ประกอบดวยคําไทย ในโครงสรางแบบ X+X คิดเปนรอยละ 50 ของชื่อสถานที่ทั้งหมด สวน
โครงสรางของชื่อองคกรจะพบในจํานวนที่ไมแตกตางกันมากนัก โครงสรางที่พบมากที่สุด ไดแก
ชื่อองคกรที่ประกอบดวยคําไทย ในโครงสรางที่ประกอบดวย XP มากกวา 1 หนวย คิดเปนรอยละ
28 ของชื่อองคกรทั้งหมด รองลงมาคือชื่อที่ประกอบดวยคําไทยในโครงสรางแบบ X+X คิดเปนรอย
ละ 22.59
ชื่อสถานที่และชื่อองคกรมีโครงสรางเหมือนการสรางคําทั่วไปในภาษา ตั้งแตคําเดี่ยวสั้นๆ
คําประสม ไปจนถึงคํายาว เหมือนวลีและประโยค ถึงแมชื่อสถานที่และชื่อองคกรจะมีโครงสรางที่
เหมือนกัน แตชื่อสถานที่เกือบทั้งหมดจัดอยูในกลุมไมซับซอน ชื่อสถานที่สวนใหญจึงเปนคําสั้น
ในขณะที่ชื่อองคกรมีโครงสรางสวนใหญอยูในทั้งแบบซับซอนและไมซับซอน ชื่อองคกรจึงเปนได
ตั้งแตคําสั้นจนถึงคํายาว แตเนื่องจากชื่อองคกรมีจํานวนชื่อที่มีโครงสรางซับซอนเปนจํานวน
มากกวาชื่อสถานที่ ดังนั้นหากพบชื่อที่มีความยาวมากก็มีความเปนไปไดที่ชื่อนั้นจะเปนชื่อองคกร
มากกวาชื่อสถานที่
7.1.2 ผลการศึกษารูปแบบในบริบทตอเนื่อง
การศึกษาชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่องเปนการศึกษาการเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะเมื่อมีการ
ปรากฏมากกวา 1 ครั้ง โดยจะวิเคราะหจากรูปของชื่อเฉพาะชื่อเดียวกันที่มีการปรากฏมากกวา 1
ครั้ง ซึ่งชื่อเฉพาะแตละชื่อในขาวเดียวกันนัน้ ไมวา จะปรากฏกี่ครั้งก็ตามจะถือเปน 1 ชุด และการ
นับความถี่จะนับเปนชุดดวยเชนกันตามที่มีการอธิบายไวในบทที่ 5 โดยจํานวนชุดของชื่อเฉพาะที่
มีการปรากฏมากกวา 1 ครั้ง มีทั้งหมด 523 ชุด จากการศึกษาชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่องสามารถ
สรุปผลการศึกษาได 2 สวนคือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนือ่ ง และ การ
เปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่อง
ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่อง แบงไดเปน
3 กลุม คือ
(1) ชื่อเฉพาะที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงในบริบทตอเนื่อง คือ ชุดของชื่อเฉพาะที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเลยไมวา จะปรากฏในขอมูลกี่ครั้งก็ตาม รอยละ 34.22
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(2) ชื่อเฉพาะที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในบริบทตอเนื่องแบบคงที่ คือ ชุดของชื่อเฉพาะที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบแลวคงรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไวไมวาจะปรากฏในขอมูลอีกกี่ครั้ง
ก็ตาม รอยละ 53.73
(3) ชื่อเฉพาะที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในบริบทตอเนื่องแบบไมคงที่ คือ ชุดของชื่อเฉพาะที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูป แลวในการปรากฏครั้งตอไปมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอีก หรือ
มีการใชรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงหลายแบบสลับไปมา รอยละ12.05
ดานการเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่อง ชื่อเฉพาะที่ปรากฏครั้งแรกจะเรียกวา
รูปแบบตั้งตน การศึกษาการเปลี่ยนรูปของชื่อเฉพาะ จะศึกษาจากชื่อเฉพาะที่ปรากฏหลังจาก
รูปแบบตั้งตน หรือชื่อที่ปรากฏตั้งแตครั้งที่ 2 เปนตนไป การเปลี่ยนรูปที่พบมี 3 แบบหลักๆ ไดแก
การลด คือ การตัดหรือลดองคประกอบบางสวนของชื่อเฉพาะออกไปเมื่อเทียบกับรูปแบบตั้งตน
เชน ตัดคําบงบอก หรือบางสวนของชื่อเฉพาะ การเปลี่ยนรูปโดยการลดจะยังคงเคาโครงเดิมของ
ชื่อเฉพาะบางสวนไว การเพิ่ม คือ การเพิ่มองคประกอบของชื่อเฉพาะจากรูปแบบตั้งตน การใช
รูปยอ คือการที่ชื่อเฉพาะในระดับคําขึ้นไปเปลี่ยนรูปมาเปนอักษรยอหรือคํายอ นอกจากนี้อาจมี
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ไมเขากับกลุมที่วามาซึ่งพบเปนสวนนอยเทานั้น
ชื่อเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทตอเนื่องแบบคงที่และไมคงที่ พบการเปลี่ยนรูปใน
ลักษณะเดียวกัน คือ การลด การเพิ่ม และการใชรูปยอ การเปลี่ยนรูปที่มีแนวโนมที่จะพบมากที่สุด
แสดงไดจากผลทางสถิติจากชุดขอมูลในกลุมการเปลี่ยนแปลงแบบคงที่ เนื่องจากเปนกลุมที่มีชุด
ขอมูลจํานวนมากที่สุด และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในกลุมนี้เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีรูปแบบ
ชัดเจน ผลทางสถิติจากกลุมนี้จะทําใหทราบแนวโนมรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของชื่อเฉพาะใน
บริบทตอเนื่องโดยรวม จากชื่อบุคคล 120 ชุด ชื่อสถานที่ 21 ชุด และชื่อองคกร 140 ชุด รวม
ทั้งหมด 281 ชุด พบวา การเปลี่ยนรูปสวนใหญเปนการลดและการใชรูปยอ โดยการเปลี่ยนรูปดวย
การลดองคประกอบในชื่อบุคคล คิดเปนรอยละ 99.17 ชื่อสถานที่คิดเปนรอยละ 66.67 สวนการใช
รูปยอพบมากในชื่อองคกร คิดเปนรอยละ 67.14 ผลการศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็นวา การเปลี่ยนรูป
ของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่องเปนการเปลี่ยนรูปใหสั้นลงหรือยอลง โดยวิธีลดองคประกอบหรือ
เปลี่ยนเปนรูปยอ
7.1.3 ผลการศึกษาการอางขามประเภท
ชื่อเฉพาะที่ใชอางขามประเภทพบทั้งหมด 194 ครั้ง การอางขามประเภทมี 2 แบบ ไดแก
(1) ชื่อองคกรอางถึงสถานที่ คือ เมื่อชื่อองคกรถูกใชอางถึงสถานที่ ความสําคัญในการเปนนิติ
บุค คลจะลดลงไป แต ค วามหมายของสิ่ ง ก อ สร า งหรื อ สถานที่ที่ องค ก รนั้น ตั้ง อยู จ ะเดน ชัด ขึ้ น

96
กล า วคื อ เป น บริ เ วณที่ เ กิ ด การกระทํ า ใดๆ หรื อ เป น จุ ด หมายปลายทางของการเดิ น ทางหรื อ
กิจกรรมใดๆ (2) ชื่อสถานที่อางเปนองคกร ชื่อสถานที่ถูกใชอางเปนองคกร ความหมายดาน
กายภาพหรือที่ตั้งจะลดลงไป ชื่อสถานที่จะถูกนํามาใชแทนการดําเนินกิจกรรมขององคกรในนาม
ของสถานที่นั้นกลาวคือ มีการกระทําที่ชัดเจนเหมือนมนุษยหรือองคกร จากผลการเก็บขอมูล
พบวามีการใชชื่อสถานที่อางถึงองคกรรอยละ 69.07 มากกวาการใชชื่อองคกรอางถึงสถานที่ซึ่งคิด
เปนรอยละ30.93
ในทางกลับกันแมวาจะมีการใชชื่อสถานที่อางถึงองคกรมากกวา แตชื่อสถานที่ที่จะใชใน
การอางขามประเภทมีเพียงไมกี่แบบ จํากัดเฉพาะชื่อสถานที่ที่มีหนวยงานเบื้องหลังชัดเจน เชน ชื่อ
ประเทศ เมือง อําเภอ จังหวัด แตจะไมสามารถใชชื่อ แมน้ํา ภูเขา ทะเล ในการอางถึงองคกรได
ในขณะที่ชื่อองคกรที่อางถึงสถานที่ใชไดหลากหลาย และคาดวาชื่อองคกรสวนใหญนาจะอางถึง
สถานที่ไดทั้งหมด เพราะองคกรยอมจะตองมีที่ตั้งในการดําเนินงานชัดเจน
เนื่องจากชื่อสถานที่และชื่อองคกรแบบอางขามประเภทจะไมมีการเปลี่ยนรูปไปจากรูปใน
ความหมายปกติ การจําแนกชื่อเฉพาะแบบปกติกับแบบอางขามประเภทจึงตองใชการสังเกต
บริบทซึ่งคาดวาจะชวยในการบงบอกชื่อเฉพาะแบบอางขามประเภท ในสวนนี้จะศึกษาจากบริบท
ที่เกิดหนาและหลังของชื่อเฉพาะแบบอางขามประเภทในตําแหนงที่ 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 ในตําแหนงหนาชื่อสถานที่แบบอางถึงองคกร คําวา จะ, และมี ในตําแหนงหลัง
ชื่อสถานที่แบบอางถึงองคกร โดยเมื่อศึกษาการปรากฏของคําบุพบทและกริยาที่กลาวมา ที่
ปรากฏกับชื่อเฉพาะแบบอางขามประเภทกับชื่อเฉพาะในความหมายปกติ พบวาสวนใหญปรากฏ
กับชื่อเฉพาะแบบอางขามประเภทเทานั้น โดยไมพบการปรากฏกับชื่อเฉพาะในความหมายปกติ
เชน คําวา ที่และหนา จะปรากฏหนาชื่อองคกรแบบอางถึงสถานที่เทานั้น ไมพบวาปรากฏกับชื่อ
องคกรในความหมายปกติ ชื่อองคกรที่พบปรากฏกับคําบุพบท ที่และหนา จึงมีความเปนไปไดที่จะ
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เปน ชื่อองคกรแบบอางถึงสถานที่ จากผลการศึกษานี้ จึงสามารถอนุมานได วา คําบุ พบทและ
คํากริยาชวยบงชี้การอางขามประเภทไดในระดับหนึ่ง
7.2 อภิปรายผล
ผูวิ จัยได จัดทํ า คลัง ขอมูล ขนาดเล็กและวิเ คราะหขอมู ล ตามวั ตถุ ประสงค ที่ ตั้ง ไวทั้ ง 3
ประเด็นในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยที่กลาวมา เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวาผลที่ไดจาก
งานวิจัยมีความเหมือนหรือตางกันอยางไร เมื่อวิเคราะหขอมูลชุดใหมที่เปนปจจุบันกวา ซึ่งตอไปนี้
ผูวิจัยจะเรียกวา คลังขอมูลเปรียบเทียบ
คลังขอมูลเปรียบเทียบมีขนาด 11,739 คํา มีชื่อเฉพาะทั้งหมด 438 ชื่อ ประกอบดวยชื่อ
บุคคล จํานวน 82 ชื่อ ชื่อสถานที่ จํานวน 168 ชื่อ และชื่อองคกร จํานวน 188 ชื่อ
รู ป แบบของชื่ อ เฉพาะที่ พ บในคลั ง ข อ มู ล เปรี ย บเที ย บมี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั บ ที่ พ บใน
งานวิจัย คือ มีองคประกอบหลัก 2 สวน ไดแก คําบงบอกและสวนชื่อ คําบงบอกเปนสวนประกอบ
ที่ปรากฏกับชื่อเฉพาะแตละได ขอมูลชื่อเฉพาะที่พบในคลังขอมูลเปรียบเทียบจึงไมปรากฏรวมกับ
คําบงบอกเสมอไป ในสวนของชื่อเฉพาะ พบชื่อเฉพาะทั้งในรูปแบบปกติและรูปยอเชนเดียวกับ
ขอมูลในงานวิจัย
ผลการศึกษาโครงสรางของชื่อเฉพาะพบวา โครงสรางของชื่อบุคคลที่พบมากที่สุด ไดแก
โครงสรางแบบชื่อ+นามสกุล รอยละ 59.76 สวนโครงสรางแบบชื่อเทานั้น พบรอยละ 40.24
ชื่อสถานที่และชื่อองคกรประกอบดวย 3 กลุม ไดแก ชื่อที่ประกอบดวยคําไทย ชื่อที่
ประกอบดวยคําทับศัพท และชื่อที่ประกอบดวยคําไทยปนคําทับศัพท โครงสรางของชื่อสถานที่
และชื่อองคกรมี 4 แบบเชนเดียวกัน คือ โครงสรางไมซับซอน ไดแก โครงสรางแบบ X, X+X และ
X+XP และโครงสรางซับซอน คือโครงสรางที่ประกอบดวย XP มากกวา 1 หนวย
โครงสรางของชื่อสถานที่ที่พบมากที่สุด คือ ชื่อสถานที่ที่ประกอบดวยคําไทย ในโครงสราง
แบบ X+X คิดเปนรอยละ 38.57 ซึ่งใกลเคียงกับโครงสรางแบบ X ซึ่งคิดเปนรอยละ 34.29 สวน
โครงสร า งชื่ อ องค ก รที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ชื่ อ องค ก รที่ ป ระกอบด ว ยคํ า ไทย ในโครงสร า งที่
ประกอบดวย XP มากกวา 1 หนวย คิดเปนรอยละ 27.16 รองลงมาไดแกโครงสรางแบบ X และ
X+X ซึ่งมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 18.52
ผลการศึกษาโครงสรางของชื่อบุคคล ชื่อสถานที่และชื่อองคกรและสถิติจากคลังขอมูล
เปรียบเทียบมีความสอดคลองกับงานวิจัย คือ ชื่อสถานที่เกือบทั้งหมดจัดอยูในโครงสรางแบบไม
ซับซอน โครงสรางที่พบไดมากที่สุดของชื่อสถานที่ มีลักษณะเปนคําสั้น สวนชื่อองคกรสวนใหญ
พบทั้งในโครงสรางซับซอนและไมซับซอนจึงเปนไดทั้งคําสั้นและคํายาว และจํานวนชื่อองคกรใน
โครงสรางซับซอนมีมากกวาชื่อสถานที่เชนเดียวกัน
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ผลการศึกษารูปแบบของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่อง จากขอมูลชื่อเฉพาะ จํานวน 85 ชุด
พบวา มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงในบริบทตอเนื่อง 3 ลักษณะ ไดแก
(1) ชื่อเฉพาะที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงในบริบทตอเนื่อง รอยละ 40
(2) ชื่อเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทตอเนื่องแบบคงที่ รอยละ 44.71
(3) ชื่อเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทตอเนื่องแบบไมคงที่ รอยละ 15.29
ผลการศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงจากชุดขอมูลในกลุมการเปลี่ยนแปลงแบบคงที่ พบวา
การเปลี่ยนรูปมี 3 ลักษณะ ไดแก การลด รอยละ 50 การเพิ่ม รอยละ 13.16 และการใชรูปยอ รอย
ละ 36.84 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงมีความสอดคลองกับงานวิจัย คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสวน
ใหญเปนการทําใหสั้นลงหรือใชรูปยอ
การอางขามประเภท พบการอางขามประเภททั้งหมด 25 ครั้ง ใน 2 แบบ คือ ชื่อองคกร
อางถึงสถานที่ 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16 และชื่อสถานที่ อางถึงองคกร 21 ครั้ง คิดเปนรอยละ 84
ดานบริบทที่เกี่ยวของกับการอางขามประเภท พบคําบริบทที่สอดคลองกับที่พบใน
งานวิจัย ไดแก คําบุพบท ที่ ในตําแหนงหนาชื่อองคกรแบบอางถึงสถานที่ 2 ครั้ง คําวา ของ ใน
ตําแหนงหนาชื่อสถานที่แบบอางถึงองคกร 2 ครั้ง และคําวา จะ ในตําแหนงหลังชื่อสถานที่แบบ
อางถึงองคกร 3 ครั้ง เนื่องจากคลังขอมูลมีขนาดเล็กลงความถี่ที่พบจึงนอยตามไปดวย แตอยางไร
ก็ตาม เมื่อศึกษาการปรากฏของคําบริบทดังกลาวกับชื่อเฉพาะในความหมายปกติ ก็พบวาไมมี
การปรากฏรวมกับชื่อเฉพาะในความหมายปกติเชนกัน
จากผลการศึกษาในประเด็นที่กลาวมา พบวาผลการศึกษาจากคลังขอมูลเปรียบเทียบมี
ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับผลของงานวิจัย ชี้ใหเห็นวา ขอมูลใหมไมทําใหผลการศึกษา
เปลี่ยนแปลงมากนัก ผลการศึกษาโครงสราง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการอางขามประเภท
ของชื่อบุคคล สถานที่และองคกร เปนลักษณะทั่วไปของชื่อเฉพาะในภาษาไทยที่จะพบไดในขอมูล
ประเภทขาว
7.3 ขอเสนอแนะ
(1) ขาวแตละประเภทจะพบชื่อบุคคล สถานที่และองคกรแตละประเภทมากนอยตางกันไป
เชน ขาวเศรษฐกิจและธุรกิจมักจะเปนขาวที่พบชื่อองคกรมาก สวนชื่อสถานที่มักพบมาก
ในขาวทั่วไปหรือขาวภูมิภาค เปนตน การเขียนขาวมีรูปแบบที่คอนขางชัดเจนหรือมีการใช
บางรูปแบบซ้ําๆ เชน การเริ่มตนดวยแหลงขาวที่เปนชื่อบุคคล และจะตามมาดวยชื่อ
องคก ร เช น “นายโสภณ ดํ า นุ ย ผูอํ า นวยการองค ก ารสวนสัต วแ หง ประเทศไทย
เปดเผยวา..” หรือการอธิบายที่ตั้งเพิ่มเติมโดยกลาวถึงชื่อองคกรแลวตามดวยชื่อสถานที่
ในขาวเหตุการณทั่วไป เชน “ความคืบหนาเหตุเพลิงไหมศูนยการคาวัสดุกอสรางครบวงจร
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โกลบอลเฮาส สาขาเวียงกุกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผาน
มา...” แตในขาวกีฬาหรือขาวบันเทิงอาจไมพบรูปแบบดังกลาว การศึกษาชื่อเฉพาะใน
ขาวประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะอาจทําใหเห็นรูปแบบการปรากฏของชื่อเฉพาะใน
ขาวแตละประเภทชัดเจนขึ้น และอาจชวยในการคาดการณประเภทของชื่อเฉพาะที่จะพบ
ในขาวได
(2) ชื่อองคกรเปนชื่อเฉพาะประเภทเดียวที่พบวามีคําที่ทําหนาที่ทางไวยากรณ(Function
word) โดยเฉพาะในชื่อองคกรที่เปนชื่อยาว อาทิ คําบุพบท คําเชื่อม ซึ่งทําใหชื่อองคกรมี
ลักษณะที่ใกลเคียงกับวลีหรือประโยคทั่วไปในภาษาไทยและกลมกลืนไปกับขอความอื่น
ในขอมูลซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาที่ทําใหคอมพิวเตอรไมรูจักชื่อองคกร ขอสังเกต
ดังกลาวจึงควรนํามาศึกษาโดยมีคลังขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบชื่อองคกรกับ
กลุมวลีหรือประโยคทั่วไปในภาษาที่มีคําที่ทําหนาที่ทางไวยากรณเหมือนกัน อาจทําให
เห็นรูปแบบบางประการที่ชื่อองคกรแตกตางจากวลีหรือประโยคทั่วไป แนวทางการศึกษา
นี้ยังรวมถึงลักษณะอื่นๆที่สามารถนําชื่อเฉพาะไปเปรียบเทียบกับขอมูลทั่วไปในภาษา
เชน ชื่อสถานที่ แมวาสวนใหญมีลักษณะเหมือนคําประสมทั่วไปในภาษาไทย แตอาจมี
ขอบเขตความหมายจํากัด หรือคําที่มาประกอบกันเปนชื่อสถานที่นั้น อาจจํากัดใชเฉพาะ
คํ า ในบางกลุ ม ความหมาย เช น มี คุ ณ สมบั ติ ที่ บ อกลั ก ษณะพื้ น ที่ เป น ต น การศึ ก ษา
เปรียบเทียบโดยใชแนวทางภาษาศาสตรจึงอาจชวยแกปญหาความสับสนระหวางชื่อ
เฉพาะกับคําทั่วไปในภาษาได
(3) การศึกษาบริบทตอเนื่องในงานวิจัยนี้เนนเฉพาะการปรากฏของชื่อเฉพาะ โดยไมมีการ
สังเกตคําสรรพนามรวมดวย แตโดยขอมูลแลวพบวา เมื่อมีการเอยถึงชื่อเฉพาะ เชน ชื่อ
บุคคล ในครั้งตอมาอาจใชสรรพนามแทนชื่อบุคคลนั้นได จึงควรมีการศึกษาชื่อเฉพาะ
โดยรวมการสังเกตคําสรรพนามที่ใชแทนชื่อเฉพาะ ซึ่งอาจมีบทบาทเกี่ยวของกับรูปแบบ
ของชื่อเฉพาะในบริบทตอเนื่องก็ได
(4) การอางขามประเภทที่พบในงานวิจัยนี้เปนการอางขามของชื่อเฉพาะ 2 ประเภท คือชื่อ
สถานที่และชื่อองคกร ซึ่งเปนการอางขามที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมและใช
เปนปกติ แตจากการสังเกตขอมูลทําใหผูวิจัยพบวาอาจมีการอางขามประเภทในลักษณะ
อื่นอีก อาทิ การใชตําแหนงทางอาชีพ+องคกรในการอางถึงสิ่งอื่น เชน “รมว.กระทรวง
คมนาคม ยังไดกลาวอีกวา....” โดย รมว.กระทรวงคมนาคมเปนการอางถึงบุคคล ซึ่งการ
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อางเชนนี้ไมไดใชรูปแบบปกติของชื่อองคกรดังเชนการใชชื่อองคกรอางถึงสถานที่ และ
อาจมีรูปแบบการใชในลักษณะเดียวกันที่ทําใหทราบวากําลังอางถึงสิ่งอื่นอยู ขอสังเกตนี้
เปนประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับชื่อเฉพาะที่นาจะมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป

รายการอ้ างอิง
ภาษาไทย
กาชัย ทองหล่อ. 2525. หลักภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพมหานคร: บารุงสาส์น.
นววรรณ พันธุเมธา. 2527. ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรื องสาส์น.
น้ องนุช มณีอินทร์ . 2543. การปรับเปลี่ยนชื่อหมูบ่ ้ านในจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปานทิพย์ มหาไตรภพ. 2522. นามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั :
การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ ชาติพนั ธุ์. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราณี กุลละวณิชย์. 2535. ชื่อหมูบ่ ้ านในมณฑลกวางสี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยศวัธน์ แสนสิงห์ และ อัครา ประโยชน์. 2010. การรู้จาชื่อเฉพาะภาษาไทยโดยใช้ แบบจาลองฮิด
เดนมาร์ คอฟ. ในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart
Technologies ครัง้ ที่ 2, หน้ า 46-52. 24-25 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี.
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และ วชิราภรณ์ วรรณดี. 2544. ชื่อหมูบ่ ้ านในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย: การศึกษาเบื ้องต้ น. สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุภาพรรณ ณ บางช้ าง. 2526. การใช้ ภาษาในการตังชื
้ ่อคนไทย. ใน งานวิจยั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฉลอง 700 ปี ลายสือไทย ลาดับที่ 6. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อ้ างถึงใน น้ องนุช มณีอินทร์ . 2543. การปรับเปลี่ยนชื่อหมูบ่ ้ านในจังหวัดเชียงใหม่.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุฤดี ฉัตรไตรมงคล. 2548. การรู้จาและการจาแนกประเภทของชื่อเฉพาะภาษาไทย.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถานและศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ. พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.royin.go.th.
[2553, มีนาคม 1]

102
วิจินตน์ ภาณุพงศ์. 2532. โครงสร้ างของภาษาไทย : ระบบไวยากรณ์ THE STRUCTURE OF
THAI : GRAMMATICAL SYSTEM. พิมพ์ครัง้ ที่ 10. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
อมรทิพย์ กวินปณิธาน. 2546. การศึกษาบริ บทบ่งบอกชื่อเฉพาะในภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2544. ทฤษฎีไวยากรณ์. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชลี สิงห์น้อย. 2548. คานามประสม ศาสตร์ และศิลป์ในการสร้ างคาไทย. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัศนีย์ ก่อตระกูล. 2549. การประมวลผลภาษามนุษย์ ด้ วยคอมพิวเตอร์ . พิมพ์ครัง้ ที่ 2. หน่วย
ปฏิบตั ิการวิจยั เชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2541. หลักภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิช.
ภาษาอังกฤษ
Chanlekha, H., et al. 2002. Statistical and Heuristic Rule Based Model for Thai Named
Entity Recognition. In proceeding of SNLP 2002. Hua Hin Thailand.
Chanlekha, H., and Kawtraku,l A. 2004. Thai Named Entity Extraction by incorporating
Maximum Entropy Model with Simple Heuristic Information. In proceeding of
IJCNLO'2004. Hainan Island China.
Charoenpornsawat, P., Kijsirikul, B., and Meknavin, S. 1999. Comparing Winnow and
RIPPER in Thai Named-Entity Identification. In proceeding of the Natural
Language Processing Pacific Rim Symposium 1999. Beijing China.
Chanlekha, H., and Kawtraku,l A.. 2003. Thai Name Entity Extraction by Using
Maximum Entropy Model Knowledge base. In proceeding of the 7th National
Computer Science and Engineering Conference 2003. Chonburi, Thailand,
2003.

103
Lakoff, G. 1980. Metaphors we live by. 1st ed. Chicago ; London : The University of
Chicago Press.
Miller, J. 2002. An introduction to English syntax. Edinburgh: Edinburgh University
Press.
Panther, K., and Thornburg, L. L. 1942. Metonymy and pragmatic inferencing.
Amsterdam : John Benjamins Pub., c2003.
Phanarangsan, K., Arnold, S., Mandel, M., and Walker, C. 2006. Simple Named Entity
Guidelines Version 6.4-Thai. (n.p).
Saeed, J. I. 1997. Semantics. Oxford : Blackwell, c2003
Sperberg-Mcqueen, C.M., and Burnard, L (eds). 1990-1993. TEI Guidelines for
electronics text encoding and interchange. [online]. Available from: http://www.
tei-c.org. [2010, March 12]
Vaida, C. 1996. Liberating Grammar. International Edition. Singapore: Prentic Hall,
Simon & Shuster (Asia). อ้ างถึงใน อมรทิพย์ กวินปณิธาน. 2546. การศึกษาบริ บทบ่ง
บอกชื่อเฉพาะในภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ . วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาคผนวก

105

ภาคผนวก ก
ตัวอย่ างข้ อมูลและการกากับข้ อมูล

106
ตัวอย่ างที่ 1
สหกรณ์คยุ ผลงานทําตลาด ส่งออก-ขึ ้นห้ างยอด700ล. อาหารสด-แปรรูปซิวแชมป์
<persName Id="006-p1"><title><abb>น.ส.</abb></title>สุพตั รา ธนเสนีวฒ
ั น์ </persName>
อธิบดี<orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ส่งเสริ มสหกรณ์ </orgName> เปิ ดเผยว่า ตามที่
<orgName Id="006-org1">><orgInd>กรม</orgInd>ฯ</orgName> ได้ จดั ทําโครงการส่งเสริ มตลาดสินค้ า
ให้ กบั สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร โดยการนําผลผลิตของสหกรณ์ไปจัดแสดงในลักษณะ Road Show และร่ วม
เจรจาการค้ ากับบริ ษัทนําเข้ าของประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็ นการทดสอบตลาด และประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าของสหกรณ์
ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลาย พบว่า สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร สามารถจําหน่ายสินค้ าไปยังตลาดต่างประเทศ
และห้ างสรรพสินค้ าชันนํ
้ า คิดเป็ นมูลค่าสูงถึง 712,511,327.42 บาท โดยแยกเป็ นหมวดสินค้ าประเทศอาหาร
สดและแปรรู ป ซึ่งมียอดขายสูงสุดคิดเป็ นร้ อยละ 53.42 และส่วนใหญ่พบว่าส่งไปจํ าหน่ายที่ <placeName
Id="006-place1"><placeInd>ประเทศ</placeInd>จี น </placeName>และ<placeName Id="006place2">ญี่ปน</placeName>รองลงมาเป็
ุ่
นสินค้ าประเภทของใช้ ของตกแต่ง ร้ อยละ 27.2
นอกจากนี ้ ยังมีสินค้ าประเภทอื่นๆ ที่ได้ รับความนิยมจากตลาดต่างประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าและ
เครื่ อ งแต่ ง กายส่ ง ไปยัง <placeName Id="006-place3"><placeInd>ประเทศ</placeInd>มาเลเซี ย
</placeName> และ<placeName Id="006-place4">ซาอุดิอาราเบีย</placeName> ส่วนประเภทเครื่ องดื่ม
ได้ ไปจําหน่ายที่<placeName Id="006-place1"><placeInd>ประเทศ</placeInd>จีน</placeName>และ
<placeName Id="006-place5">สหรัฐ </placeName> สุดท้ ายได้ แก่ประเภทสมุนไพร ส่งไปจําหน่ายยัง
<placeName Id="006-place6">สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์</placeName>และ<placeName Id="006-place2">
ญี่ปน</placeName>
ุ่
ตามลําดับ
อธิบดี<orgName Id="006-org1"><orgInd>กรม</orgInd>ส่งเสริ มสหกรณ์ </orgName> กล่าว
เพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามสหกรณ์ สว่ นใหญ่ยงั มีปัญหาในด้ านประชาสัมพันธ์ สินค้ า รวมถึงเรื่ องของการขนส่ง
การบรรจุภณ
ั ฑ์หีบห่อ และการคํานวณต้ นทุนราคาขาย ทําให้ ไม่สามารถส่งสินค้ าไปจําหน่ายได้ ด้วยตนเอง จึง
ต้ องผ่านตัวแทนจําหน่ายที่มีประสบการณ์เรื่ องการส่งออกสินค้ า ซึ่ง <orgName Id="006-org1">><orgInd>
กรม</orgInd>ฯ</orgName> เห็นว่า จะต้ องเร่ งพัฒนาความรู้ ในเรื่ องการขนส่ง การส่งออกสินค้ า และการ
บรรจุภณ
ั ฑ์หีบห่อที่เหมาะสม กับการส่งสินค้ าไปจําหน่ายยังต่างประเทศให้ กบั สหกรณ์ และกลุม่ เกษตรกรได้ มี
ความเข้ าใจ และเตรี ยมความพร้ อมที่จะดําเนินธุรกิจในด้ านการส่งออกผลผลิตไปจําหน่ายยังต่างประเทศต่อไป
ตัวอย่ างที่ 2
ชวนคนอ้ วนหนีหา่ งจากโรค
ใครๆ ก็ไม่อยากอ้ วน ด้ วยเหตุนี ้ทาง <orgName Id="0066-org1"><orgInd>ชมรม</orgInd>โรคอ้ วน
แห่งประเทศไทย</orgName> ร่ วมกับ<orgName Id="0066-org2"><orgInd>สํานัก </orgInd>อนามัย
</orgName> <orgName Id="0066-org3"><orgInd>สํานัก </orgInd>วัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
</orgName> และ<orgName Id="0066-org4"><orgInd>สํานักงาน</orgInd>สิ่งแวดล้ อมกรุ งเทพมหานคร
</orgName> โดยการสนับสนุนจาก<orgName Id="0066-org5"><orgInd>บริ ษัท</orgInd> แอ๊ บบอต ลา
บอแรตอรี ส <orgIndB>จํากัด</orgIndB></orgName> ได้ จดั งาน "มหกรรมคนไทยห่างไกลโรคอ้ วน"
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ในงานมากหน้ าหลายตาด้ วยผู้ค นที่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ โรคอ้ วน ทัง้ <persName Id="0066p1"><title><abb>ศ.</abb><abb>นพ.</abb></title>อภิ ช าติ วิ ช ญาณรั ต น์ </persName> ประธาน
<orgName Id="0066-org1"><orgInd>ชมรม</orgInd>โรคอ้ วนแห่งประเทศไทย</orgName>, <persName
Id="0066-p2"><title><abb>ภญ.</abb></title>อําพร เจริ ญสมศักดิ<์ /persName> Country Manager
<orgName Id="0066-org5"><orgInd>บริ ษัท</orgInd> แอ๊ บบอต ลาบอแรตอรี ส</orgName> โดยมี
<persName Id="0066-p3"><title><abb>พญ.</abb></title>มาลินี สุขเวชวรกิจ</persName> รองผู้วา่ ฯ
<placeName Id="0066-place1">กรุงเทพมหานคร</placeName> เป็ นประธานเปิ ดงาน
<persName
Id="0066-p1"><title><abb>ศ. </abb><abb>นพ .</abb></title>อภิ ชา ติ
</persName>บอกอี ก ว่า ทุก วัน นี ท้ ั่ว โลกรวมทัง้ <placeName Id="0066-place2"><placeInd>ประเทศ
</placeInd>ไทย</placeName> พลเมืองมีแนวโน้ มจะอ้ วนเพิ่มมากขึ ้น สาเหตุหลักคือวิถีการดําเนินชีวิตที่ไม่
สมดุล บริ โภคมากออกกําลังกายน้ อย <orgName Id="0066-org1"><orgInd>ชมรม</orgInd>โรคอ้ วนแห่ง
ประเทศไทย</orgName>จึงรณรงค์เพื่อสร้ างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบําบัดภาวะภัยร้ ายจากโรคอ้ วน
<persName Id="0066-p4"><title><abb>ศ.</abb><abb>นพ.</abb></title>ชัยชาญ ดีโรจน
วงศ์</persName> เลขาธิการ<orgName Id="0066-org1"><orgInd>ชมรม</orgInd>โรคอ้ วนแห่งประเทศ
ไทย</orgName> บอกถึง "ภัยร้ ายของโรคอ้ วน" ว่าคนส่วนใหญ่มกั คิดว่าคนอ้ วนคือคนที่มีนํ ้าหนักเยอะ แต่จริ งๆ
แล้ วคําจํากัดความของโรคอ้ วนรวมถึงคนที่มีไขมันใต้ ผิวหนังมากกว่าปกติด้วย
"คนอ้ วนหรื อไม่อ้วนวัดได้ ง่ายๆ โดยเอาส่วนสูง (ซม.) ลบนํ ้าหนัก (กก.) ผู้ชายลบด้ วย 100 ถ้ าสูง 170
ซม. ลบด้ วย 100 นํ ้าหนักที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 70 กก. ผู้หญิงลบด้ วย 110 ถ้ าสูง 163 ซม. นํ ้าหนักไม่ควรเกิน
53 กก. สิ่ ง ที่ ต ามมาเมื่ อ อ้ วนนอกจากความรู้ สึ ก ทางจิ ต ใจแล้ ว สิ่ ง สํ า คัญ คื อ โรคร้ ายที่ ร อคุ ก คาม อาทิ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคข้ อเสื่อม นอกจากนี ้ ยังพบว่าโรคมะเร็ งเพิ่มอัตราเสี่ยงในคน
อ้ วนด้ วย"
<persName Id="0066-p5"><title><abb>ศ.</abb><abb>นพ.</abb></title>สุรัตน์ โคมินทร์
</persName> ประธานฝ่ ายวิชาการ<orgName Id="0066-org1"><orgInd>ชมรม</orgInd>โรคอ้ วนแห่ง
ประเทศไทย</orgName> กล่าวถึง "กินอย่างไรให้ หา่ งไกลโรคอ้ วน" ว่าต้ องกําหนดกฎการกินอาหารโดยใช้ บนั ได
7 ขัน้ ในการควบคุมนํ ้าหนัก 1.ต้ องรู้ ว่าตัวเองอ้ วนหรื อไม่ 2.ศึกษาข้ อมูลจากเว็บไซต์ <orgName Id="0066org6"><orgInd>กระทรวง</orgInd>สาธารณสุข</orgName> หรื อ<orgName Id="0066-org1"><orgInd>
ชมรม</orgInd>โรคอ้ ว นแห่ ง ประเทศไทย</orgName> 3.วางแผนการกิ น อาหาร 4.ออกกํ า ลัง กาย 5.
เปลีย่ นแปลงจากอาหารที่ทําให้ อ้วน เช่น อาหารทอด มาเป็ นต้ ม นึง่ ย่าง ปิ ง้ 6.หลีกเลีย่ งอาหาร Junk Food และ
7.ถ้ าอยากกินแต่ไม่ให้ อ้วน ต้ องรู้จกั แลกเปลีย่ น เช่น ขนมปั ง 1 แผ่นเท่ากับข้ าว 1 ทัพพี ทุเรี ยนเรากินพูหนึ่ง แลก
ข้ าว 1 ทัพพี นัน่ หมายถึงถ้ าอยากกินผลไม้ เราต้ องเอาข้ าวออก
เพียงเท่านี ้โรคอ้ วนก็ไม่อาจจะมาใกล้ เราได้
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ตัวอย่ างที่ 3
สบน.ปรับแผนกู้เงิน-ออกพันธบัตรมึนรัฐทํางบขาดดุลแสนล้ าน
<persName Id="0144-p1"><title>นาย</title>พงษ์ ภาณุ เศวตรุ นทร์ </persName> ผู้อํานวยการ
<orgName Id="0144-org1"><orgInd>สํานักงาน</orgInd>บริ หารหนี ้สาธารณะ</orgName> (<orgName
Id="0144-org1"><abb>สบน.</abb></orgName>) เปิ ดเผยว่า <orgName Id="0144-org1"><abb>สบน.
</abb></orgName>ได้ ปรับแผนการกู้เงินของรัฐบาลประจําปี งบประมาณ 52 ใหม่ โดยปรับเพิ่มกู้เงินจากเดิม
435,690 ล้ านบาท เป็ น 535,690 ล้ านบาท หลังจากที่รั ฐบาลจัดทํ างบประมาณรายจ่า ยปี งบประมาณ 52
เพิ่มเติมวงเงิน 100,000 ล้ านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ <orgName Id="0144-org1"><abb>สบน.
</abb></orgName> ต้ องปรับแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลในแต่ละรุ่น ให้ สอดคล้ องตามไปด้ วย โดยหลังจาก
ปรับปรุงแล้ ว จะออกพันธบัตรรวมวงเงิน 346,999 ล้ านบาท
ทัง้ นี แ้ ผนการกู้เ งิ น และการออกพัน ธบัต รรั ฐ บาล ส่ว นที่ ป รั บใหม่นัน้ สบน.จะติ ด ตามสถานการณ์
เศรษฐกิ จโลกอย่างใกล้ ชิด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อแผนการออกพันธบัตรของ
รั ฐบาล <orgName Id="0144-org1"><abb>สบน.</abb></orgName> จะหารื อกับผู้ร่ วมตลาด ก่อ น
ตัดสินใจปรับแผนการกู้ให้ สอดคล้ องกับสถาน การณ์ตอ่ ไป
สําหรับแผนการกู้เงินที่ปรับปรุงใหม่คือ เพิ่มการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ อายุ 2 ปี วงเงิน 78,000
ล้ านบาท ปรับลดพันธบัตรรัฐบาลรุ่ นอายุ 30 ปี เนื่องจากผลตอบแทนมีระดับตํ่ามาก ซึ่งจากการหารื อกับนัก
ลงทุนระยะยาว เห็นว่าต้ องลดพันธบัตรรุ่นดังกล่าวลง 4,000 ล้ านบาท พร้ อมทังปรั
้ บลดพันธบัตรออมทรัพย์ จาก
เดิมที่คาดว่าจะออกถึง 60,000 ล้ านบาท ลงเหลือ 10,000 ล้ านบาท เพื่อให้ สอดคล้ องกับดอกเบี ้ยขาลง โดยยังมี
การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อหล่อเลี ้ยงตลาดในปริ มาณที่เหมาะสม และไม่เป็ นการแย่งเงินฝากของสถาบัน
การเงิน นอกจากนี ้ ได้ ปรับเพิ่มยอดคงค้ างของตัว๋ เงินคลังอายุ 1, 3, 6 เดือน วงเงิน 99,000 ล้ านบาท ให้ สามารถ
รองรับอุปสงค์ของพันธบัตรระยะสันที
้ ่เพิ่มขึ ้น.
ตัวอย่ างที่ 4
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก<orgName ref="place" Id="0114-org1"><orgInd>กระทรวง</orgInd>
พาณิชย์</orgName>ว่า ในวันที่ 12-13 พ.ย.นี ้ <persName Id="0114-p1"><title>นาย</title>สมคิด จาตุศรี
พิทกั ษ์ </persName> รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.<orgName Id="0114-org1">พาณิชย์</orgName> ได้ สงั่
การให้ ห น่ ว ยงาน<orgName Id="0114-org1"><orgInd>กระทรวง</orgInd>พาณิ ช ย์ </orgName>ที่
รับผิดชอบ ภายในประเทศจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (เวิร์กช็อป) หัวข้ อยุทธศาสตร์ การค้ า ภายในประเทศ เพื่อ
ระดมสมองแก้ ไขปั ญหา โดยให้ เน้ นหนักไปที่การผลักดันราคาสินค้ าเกษตร โดยเฉพาะข้ าว การดูแลเงินเฟ้ อและ
การคุ้มครองผู้บริ โภค
โดยแนวทางในการผลักดันราคาข้ าวให้ สงู ขึ ้นนัน้ <persName Id="0114-p1"></title>นาย<title>
สมคิด </persName>ได้ ให้ นโยบายว่าควรจะมีทีมพิเศษที่ดูแลการรั บจํ านําข้ าว เพื่อให้ การรับจํ านํามีความ
ราบรื่ น ป้องกันการทุจริ ต และหากพบว่ามีปัญหาในพื ้นที่ใด ผู้รับผิดชอบจะต้ องรับผิดชอบ โดยเฉพาะพาณิชย์
จังหวัด และค้ าภายในจังหวัด ทังนี
้ ้ การเวิร์กช็อปเรื่ องข้ าวนันก็
้ เพื่อให้ การรับจํานํามีความคล่องตัวมากที่สดุ มี
กระบวนการรับผิดชอบที่ชัดเจน ส่วนแนวทางการดูแลภาวะเงินเฟ้ อ ได้ มอบหมายให้ <orgName Id="0114org2"><orgInd>กรม</orgInd>การค้ าภายใน</orgName>ไปพิจารณาว่า จะมีมาตรการใดในการดูแลภาวะ
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ราคาสินค้ า เพราะหากมีมาตรการดูแลอย่างเหมาะสมจะทําให้ เงินเฟ้ อไม่ปรับตัวสูงขึ ้น โดยในปี นี ้ตังเป
้ ้ าไว้ ว่าเงิน
เฟ้ อจะไม่สงู เกิน 4.4% โดยช่วง 2 เดือนที่เหลือจะขยายตัวเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 6% และยังได้ มอบหมายให้ ไป
ดูแลมาตรการคุ้มครองผู้บริ โภคด้ วย เพราะกรมการค้ าภายใน สามารถใช้ มาตรการเกี่ยวกับสินค้ าได้ หากเห็นว่า
มีผลกระทบต่อผู้บริ โภค เช่น การนําเข้ าสูบ่ ญ
ั ชีสนิ ค้ าควบคุม
<persName Id="0114-p2"><title>นาย</title>ศิริพล ยอดเมืองเจริ ญ</persName> อธิบดี
<orgName Id="0114-org2"><orgInd>กรม</orgInd>การค้ าภายใน</orgName> กล่าวว่า ขณะนีม้ ี ผ้ ู
ประกอบการยื่นขอปรับขึ ้นราคาสินค้ าเข้ ามาเพิ่มเติมจากเดือน มิ .ย.ที่มีอยู่ 22 ราย เป็ น 42 รายแล้ ว ซึ่งทังหมด
้
อยูใ่ นหมวดสินค้ า 18 รายการ เช่น นํ ้ามันหล่อลืน่ ปลากระป๋ อง นํ ้าปลา นํ ้าอัดลม ปุ๋ยเคมี เป็ นต้ น แต่ยงั ไม่อนุมตั ิ
ให้ ปรับขึน้ ราคาสินค้ าแม้ แต่รายเดียว เพราะต้ องรอตรวจสอบข้ อมูลบัญชี ต้นทุนสินค้ าย้ อนหลัง 2 ปี และค่า
การตลาดก่อน ซึง่ จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการบางรายได้ แจ้ งข้ อมูลต้ นทุนการผลิต ไม่สอดคล้ องกับ
ความเป็ นจริ ง จึงสัง่ การให้ ฝ่ายนิติกรตรวจสอบว่าเป็ นการแจ้ งหลักฐานเท็จหรื อไม่ เพื่อดําเนินคดีทางอาญา
ต่อไป
ทัง้ นี ้ การตรวจสอบรายการสิน ค้ า ที่ ได้ ป รั บ ราคาเพิ่ ม ขึน้ จากช่ ว งสิน้ เดื อ น ก.ย.ที่ ผ่า นมา ซึ่ง หมด
มาตรการขอความร่ วมมือตรึ งราคาสินค้ า เช่น ผ้ าอนามัย ผงซักฟอก นมเปรี ย้ วพร้ อมดื่ม พบว่า เป็ นการปรับ
ราคาขึ ้นตามปกติ หลังจากที่หมดระยะเวลาโปรโมชัน่ แล้ ว ไม่มีการปรับขึ ้นราคาเกินความเป็ นจริ ง
ตัวอย่ างที่ 5
ปชช.เทขายทองคํามากกว่าซื ้อช่วงตรุษจีน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี ้ (25 ม.ค.) <persName Id="0141-p1"><title>นาย</title>จิตติ ตังสิ
้ ทธิ์
ภักดี</persName> นายก<orgName Id="0141-org1"><orgInd>สมาคม</orgInd>ค้ าทองคํา</orgName>
กล่าวถึงการซื ้อขายทองคําช่วงเทศกาลตรุ ษจีนว่า หลังจากราคาทองคําสูงขึ ้นประมาณ 400 บาท ต่อทองคํา
นํ ้าหนัก 1 บาท จึงมีผ้ นู ําทองคํามาขายเพื่อทํากําไรค่อนข้ างมาก ทังนี
้ ้ ราคาทองแท่งอยูท่ ี่ 14,500 - 14,600 บาท
ส่วนทองรูปพรรณ ราคาเฉลีย่ ที่ 14,900 - 15,000 บาท ทําให้ มีผ้ นู ําทองมาขายมากกว่าซื ้อ อย่างไรก็ตาม ต้ องรอ
ดูวันพรุ่ งนี ้ (26 ม.ค.) ว่า จะคึก คักขึน้ หรื อไม่ ทัง้ นี ้ คาดว่า ประชาชนที่ซื อ้ ทองไปมอบให้ ญาติ พี่น้อง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนถือว่าบรรยากาศปี นี ้ไม่คกึ คักมากนัก.
ตัวอย่ างที่ 6
รุกสหวิชาชีพทํางานยึดประโยชน์เด็ก [20 ธ.ค. 51 - 05:04]
<persName Id="0156-p1"><title>นาย</title>วัลลภ พลอยทับทิม</persName> ปลัด
<orgName Id="0156-org1"><orgInd>กระทรวง</orgInd>การพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษ ย์
</orgName> (<orgName Id="0156-org1"><abb>พม.</abb></orgName>) กล่าวตอนหนึ่งในการเปิ ด
ประชุมสมัชชาสหวิชาชีพ ประจําปี 2551 ว่าการปฏิบตั ิงานเพื่อการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 นัน้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ และผู้ประกอบวิชาชี พที่ เกี่ยวข้ องต้ องทํางานร่ วมกันในทุก
ขันตอน
้
ทังการแลกเปลี
้
ย่ นข้ อมูล ความคิดเห็น การบูรณาการแผนร่วมกัน การกระจายงาน และการส่งต่อความ
รับผิดชอบ แต่เนื่องด้ วยข้ อจํากัดทังภารกิ
้
จงานของแต่ละวิชาชีพ ความเข้ าใจต่อเนื ้อหาสาระของกฎหมาย และ
มาตรการต่างๆ ทําให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องยังไม่สามารถทํางานร่วมกันได้ อย่างมี
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ประสิทธิภาพดังนันขอให้
้
ผ้ ปู ฏิบตั ิงานแต่ละวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก ได้ ทบทวนการปฏิบตั ิงานทังของตนเอง
้
ที่
สําคัญในแต่ละวิชาชีพที่มาปฏิบตั ิงานร่วมกัน ต้ องมีมาตรฐานวิชาชีพของตนเองเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงาน และ
ทราบถึงบทบาทหน้ าที่ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม การทํางานขอให้ ยึดเป้าหมายเดียวกัน คือเพื่อประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็ นสําคัญ.
ตัวอย่ างที่ 7
2ยักษ์ ใหญ่จบั มือ ขยายขอบข่ายวิจยั พัฒนาพืชจีเอ็มโอ
<persName Id="002-p1"><title>นาย</title>ร็ อบ ฟราเลย์ </persName>รองประธานบริ ษัท ด้ าน
เทคโนโลยี <orgName Id="002-org1"><orgInd>บริ ษั ท </orgInd> มอนซานโต้ <orgIndB>จํ า กั ด
</orgIndB></orgName>
เปิ ดเผยว่ า <orgName
Id="002-org1"><orgInd>บริ ษั ท </orgInd>ฯ
</orgName>ได้ เซ็นสัญญาร่วมลงทุนกับ <orgName Id="002-org2"><orgInd>บริ ษัท</orgInd> บีเอเอสเอฟ
<orgIndB>จํากัด</orgIndB></orgName> เพื่อร่ วมวิจัยและพัฒนารวมถึงการค้ าพืชเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่ง
คาดว่าจะใช้ งบลงทุนกว่า 1,500 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 60,000 ล้ านบาท เพื่อพัฒนาสายพันธุ์พืช
ผลผลิตสูงทนแล้ งหลายชนิด อาทิ ข้ าวโพด ถั่วเหลือง ฝ้ าย และคาโนลา โดยความร่ วมมือนี ้ยังครอบคลุมถึง
โครงการวิจัยที่มีอยู่แล้ ว การค้ นพบและผลการวิจัยพืชเทคโนชีวภาพของแต่ละบริ ษัท คาดว่า ผลิตภัณฑ์แรก
ภายใต้ ความร่วมมือของทังสองบริ
้
ษัทจะออกสูต่ ลาดได้ ภายใน 5 ปี ข้ างหน้ า
เรามีความยินดีที่จะได้ ร่วมงานกับ<orgName Id="002-org2">บีเอเอสเอฟ</orgName>เพื่อขยาย
ขีดความสามารถในการเจาะจงและนําพืชสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้ คุณค่ากับเกษตรกรออกสู่ตลาด โดยการขยาย
ขอบข่ายของพืชที่มีศกั ยภาพ แลกเปลีย่ นเทคโนโลยี และลดความเสีย่ ง จะทําให้ ความร่วมมือนี ้เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
การค้ นพบเทคโนโลยีรุ่นถัดไปที่จะนํามาใช้ ในแปลงเกษตรกร และเพิ่มคุณค่าของสินค้ าเป็ นสองเท่า หลังจากที่ได้
มีการหักลดความเสีย่ งแล้ ว <persName Id="002-p1"><title>นาย</title>ร็ อบ</persName>กล่าว

111

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างรายการข้ อมูลชื่อบุคคล สถานที่ และองค์ กร
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ตัวอย่ างรายการชื่อบุคคลในโครงสร้ างแบบที่ 1 และ 2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

คําบ่งบอก
ทพ.
คุณหญิง
คุณหญิง
นาย
นาย
นาย
นาย
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
คุณหญิง
นาง
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
นาง
นาย
นาย
นาย
นาง
จ่าเอก
นาย
นาง
น.ส.
น.ส.
น.ส.
ดร.
คุณหญิง
จ่าเอก
ด.ช.
ดร.
น.ส.
จ.ส.อ.

ชื่อบุคคล แบบที่ 1
กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กัลยา โสภณพนิช
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
เกษม รุ่งธนเกียรติ
เกียรติ สิทธีอมร
เกียรติพงศ์ น้ อยใจบุญ
แก้ วตา สุขเทวี
คริสติน่า ปอร์ แตลล่า
งามพรรณ เวชชาชีวะ
จัณจุฑา ฤกษ์ วสิ ิษฐกุล
จินดา จรุงเจริญเวชช์
จุฑามาศ จงจิตเกษม
จุฬารัตน์ บุณยากร
เจนนิเฟอร์ คิ ้ม
เฉลิมพร สุขเจริญ
ชญมน ไตรเลิศสุนทร
ชมณรรฐ อารีฟ
ชลธิดา ศรีจําปา
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
ชัยศักดิ์ อังค์สวุ รรณ
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
ทองใบ เข็มเหลือง
แทนคุณ จิตต์อิสระ
ธนากร นวลสุธา
ธวัชชัย ณ สงขลา
ธิติพงษ์ นิลหุต
นงราม วงษ์ วานิช
นริศรา ชวาลตันพิพทั ธ์
นฤมล ทิพย์รักษ์
นันทิยา สว่างวุฒิธรรม
ปรีชาญ เดชศรี
พจมาน ชินวัตร
มานิตย์ คุ้มไพร
วรายุท เข็มเหลือง
ศรีสขุ พูนพลกุล
ศุภรัตน์ นาคบุญนํา
สญชัย ปั ญญษธิกวัฒน์

คําบ่งบอก
คุณ
คุณหญิง
คุณหญิง
คุณหมอ
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ต.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นพ.
นพ.
นพ.
น้ อง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาง
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

ชื่อบุคคล แบบที่ 2
รสนา
กษมา
กัลยา
รัติยา
เฉลิมพร
เชน
ต่าย
แก้ วตา
ชมณรรฐ
จักรรินทร์
ดนัย
ปรีชาญ
จิราวรรณ
สุวฒ
ั น์
อํานาจ
เกวลิน
จิตรลดา
สุพรรษา
กวีวธั น์
นพ.ประวิทย์
นพ.มรกต
ก้ อย
นางจรรย์สมร
นิด
ประนอม
มยุรี
รวีวรรณ
ลาวัลย์
กรองทิพย์
นิภาพร
รสนา
สุนีย์
สุรพล
กรณ์
กฤช
กิตติ
เกษม
ปกรณ์
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ตัวอย่ างรายการชื่อสถานที่และองค์ กรในโครงสร้ างแบบคาเดียว
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
39
30
31
32
33
34
35
36
37
38

คําบ่งบอก

ต.
แม่นํ ้า
ถ.
ต.
สภ.
นํ ้า/ลุม่ นํ ้า
นํ ้า
บ้ าน
นคร
เมือง
หมูบ่ ้ าน
เขต
จ.
ต.
ต.
ต.
คลอง

ห้ อง
จ.
ห้ อง
เมือง
อาคาร
กรุง
บ้ าน
บ้ าน
อําเภอ/อ.

ชื่อสถานที่
กัมพูชา
เกาหลี
โกรกกราก
เขมร
โขง
คอนแวนต์
แคนาดา
โคก
จะกว๊ ะ
จีน
เจ้ าพระยา
ชัยนาท
ชี
ซาไก
ซาอุดิอาราเบีย
ซิดนีย์
เซี่ยงไฮ้
ญี่ปนุ่
ฐิ ติวฒ
ั น์
ดุสิต
ตรัง
ตะโล๊ ะหะลอ
ตันหยงมัส
ตันหยงลิมอ
ไต้ หวัน
ทับ
ไทเป
ไทย
นภาลัย
นราธิวาส
นอร์ มงั ดี
น่าน
นิมิบตุ ร
บรัสเซลส์
บราซิล
บลูกาปาลัส
บันนังบูโย
บันนังสตา

คําบ่งบอกหน้ า
เทศบาล
กระทรวง
สํานัก
โรงเรียน
กรม
โรงแรม
บริษัท
บล.
มหาวิทยาลัย
สถานเอกอัครราชทูต
พรรค
กรม
กรม
กอง
มูลนิธิ
มูลนิธิ
กระทรวง
ศาลจังหวัด
กระทรวง
ศาล
บล.
บริษัท
มหาวิทยาลัย
รพ. ศูนย์/เทศบาลนคร
กองเรือ
สหภาพ
ศูนย์
สํานักข่าว
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รพ.
โรงพยาบาล
กองทัพ
กระทรวง
ธนาคาร
มหาวิทยาลัย

ชื่อองค์กร
กลาโหม
กันทรลักษณ์
คมนาคม
งบประมาณ
จิตรลดา
ชลประทาน
ดุสิต
ทานิทารุ
ทิสโก้
ธนชาต
นเรศวร
บราซิล
ประชาธิปัตย์
ประชาสัมพันธ์
ประมง
ปราบปราม
ป่ อเต็กตึง๊
ผู้หญิง
พลังงาน
พัทยา
พาณิชย์
แพ่ง
ภัทร
มอนซานโต้
แม่โจ้
ยะลา
ยุทธการ
ยุโรป
เยาวชน
รอยเตอร์
ราชภัฎ
รามคําแหง
รามัน
รามาธิบดี
เรือ
แรงงาน
โลก
วลัยลักษณ์

คําบ่งบอกหลัง

จํากัด
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ตัวอย่ างรายการชื่อสถานที่และองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาไทย ในโครงสร้ างแบบ X+X
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

คําบ่งบอก
ถนน
ซอย
อ.
สี่แยก
อ.
จ./จังหวัด

ชื่อสถานที่
กําแพง เพชร
กิ่ง แก้ ว
ขอนแก่น
คลอง เตย
ควน กาหลง
ชล บุรี
ดอน เมือง
อ.
ตา พระยา
นํ ้า
ตาปี
ท่า ตะกร้ อ
ต.
ท่า ตําหนัก
ท่า พระจันทร์
ต.
ท่า ระหัด
สน.
ท่า เรือ
บ้ าน
ทุง่ ขมิ ้น
สน.
ธรรม ศาลา
อ.
ธัญ บุรี
จ.
นคร นายก
จ.
นคร สวรรค์
อ.
นา ม่วง
แขวงและเขต บาง กะปิ
แขวง
บาง จาก
บาง นา
ต.
บาง ผึ ้ง
บาง พระ
ต.
บาง ภาษี
อ.
บ้ าน ฉาง
สภ.
บ้ าน บึง
สภ.อ.
บ้ าน หมอ
สภ.
บ้ าน หมี่
จ.
ปทุม ธานี
ต.
ประตู ชัย
ถนน
เพชร เกษม
สภ.
โพธิ์ แก้ ว
มีน บุรี
แม่นํ ้า
แม่ กลอง
ราช บุรี

คําบ่งบอกหน้ า
แบงก์/ธนาคาร
บริษัท
สํานักงาน
วัด
องค์การ
สมาคม
สํานักงานเลขาธิการ
มูลนิธิ
โรงเรียน
สํานัก
โรงเรียน
กรม
สมาคม
มหาวิทยาลัย
กรม
คณะกรรมการ
กรม
รพ.
โรงพยาบาล
สํานักงาน
กอง
กรม
พรรค
กรม
องค์กร
มูลนิธิ
คณะ
คณะกรรมการ
กรม
สภา
กรม
กอง
รพ.
โรงเรียน
สมาคม
ธนาคาร

ชื่อองค์กร
กรุง ไทย
กสท โทรคมนาคม
เกษตร อําเภอ
เขา พระ
คลัง สินค้ า
ค้ าทองคํา
คุรุ สภา
โครงการ หลวง
เจริญ วิทยานุสรณ์
ตรวจสอบ และ คดี
เตรียม อุดมศึกษา
ทรัพยากร นํ ้า
ไทย พาณิชย์
ธนาคาร ไทย
ธรรมศาสตร์
ธุรกิจ พลังงาน
นโยบาย อาหาร
บัญชี กลาง
บาง พลี
บ้ าน บึง
ประกัน สังคม
ประมง ต่างประเทศ
ป่ า ไม้
พลัง ประชาชน
พัฒนา ที่ดิน
พัฒนา เอกชน
เพื่อน หญิง
แพทยศาสตร์
มาตรฐาน วิชาชีพ
โรงงาน อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม ตําบล
วิชาการ เกษตร
วิทยาการ แพทย์
เวช ธานี
ศึกษา นารี
อสังหาริมทรัพย์ ไทย
อาคาร สงเคราะห์

คําบ่งบอกหลัง

จํากัด (มหาชน)

จํากัด (มหาชน)
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ตัวอย่ างรายการชื่อสถานที่และองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาทับศัพท์ ในโครงสร้ างแบบ X+X
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คําบ่งบอก

ชื่อสถานที่
ซัน อพาร์ ทเม้ น

คําบ่งบอกหน้ า
บริษัท
ร้ านอาหาร
บริษัท
โรงเรียน
ศูนย์การค้ า
โรงแรม
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บล.
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ชื่อองค์กร
คิง พาวเวอร์
จีเอ็มเอ็ม ทีวี
เชสเตอร์ กริลล์
เชสเตอร์ คอฟฟี่
เชสเตอร์ ฟู้ด
เซนต์โยเชพ คอนแวนต์
เซ็นทรัล พลาซา
เซ็นทารา แกรนด์
เดอะ มอลล์
ทรู มูฟ
ไบโอ คลินิก
โพสต์ พับลิชชิ่ง
มาย เบรด
อินเด็กซ์ อีเวนท์
เอเซีย พลัส
เอสซีจี เปเปอร์
เอสอีซี กรุ๊ป
แอ๊ บบอต ลาบอแรตอรีส
แอปเปิ ล กรุ๊ป
โฮม โปร

คําบ่งบอกหลัง

จํากัด

จํากัด
จํากัด (มหาชน)

ตัวอย่ างรายการชื่อองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาไทยปนทับศัพท์ ในโครงสร้ างแบบ X+X
No.

คําบ่งบอกหน้ า

ชื่อองค์กร

คําบ่งบอกหลัง

1

บริษัท

เซ็นทรัล พัฒนา

2

ร้ าน

เทพ คลีนนิ่ง

จํากัด

3

บริษัท

ไทย ไดม่อน

จํากัด (มหาชน)

4

บริษัท

ไทย เบฟเวอเรจ

5

บริษัท

ไทย สมาร์ ทคาร์ ด

6

รพ.

พัทยา เมโมเรียล

7

บังกะโล

สตางค์ รีสอร์ ท

8
9
10

สยาม พารากอน
บริษัท

สยาม อินดิก้า
สรรพสินค้ าเซ็นทรัล

จํากัด (มหาชน)

จํากัด(มหาชน)

116
ตัวอย่ างรายการชื่อสถานที่และองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาไทย ในโครงสร้ างแบบ X+XP
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

คําบ่งบอก
ซอย
ซอย
ตําบล
หมูบ่ ้ าน
อ.
ต.
อ.
ถนน
ต.
สภต.
สภอ.
อ่างเก็บนํ ้า
ต.

ชื่อสถานที่
กิ่งแก้ ว 52
กิ่งแก้ ว 58
เขือน บางลาง
จอมเทียน นิเวศน์
ด่าน ขุนทด
ทะเล ชุบศร
ท่า วังผา
นคร ราชสีมา
นาวง พัฒนา
บาง หญ้ าแพรก
ปากคลอง รังสิต
ย่าน ตาขาว
หนอง ปลาไหล
หนอง ปากโลง

คําบ่งบอกหน้ า
กรม
องค์การ
กรม
บริษัท
บริษัท
มูลนิธิ
กอง
เครือ
กรม
องค์การ
สํานักงาน
สมาคม
สภา
สมาคม
ธนาคาร
รพ.
คณะกรรมการ
สมาคม
คณะกรรมการ
สํานักงาน
องค์การ
โรงพยาบาล
คณะกรรมการ
ศูนย์
สถาบัน
กรม
คณะกรรมการ
สถาบัน
สํานักงาน
สํานักงาน
กรม
กรม
สมาคม
สํานักงาน
โรงแรม
สมาคม
กลุม่

ชื่อองค์กร
การค้ า ต่างประเทศ
การค้ า โลก
การค้ าภายใน
การบิน ไทย
ข้ าวแสนดี
คุ้มครอง ผู้บริโภค
คุ้มครอง พันธุ์พืช
เจริญ โภคภัณฑ์
ตรวจ บัญชีสหกรณ์
ตลาด เพื่อเกษตรกร
ตํารวจ แห่งชาติ
ไทย บริการท่องเที่ยว
ธุรกิจ ตลาดทุน
ธุรกิจ บ้ านจัดสรร
นครหลวงไทย
นพรัตน์ ราชธานี
นโยบาย การเงิน
นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์
บริหาร นโยบายพลังงาน
บริหาร ส่วนตําบล
บริหาร หนี ้สาธารณะ
ปกครอง ส่วนท้ องถิ่น
ปทุมธานี 1
พนักงาน ส่วนตําบล
พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ
พัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ
แพทย์ ทหารเรือ
วัฒนธรรม แห่งชาติ
วัด ไร่ขิง
เศรษฐกิจ การเกษตร
เศรษฐกิจ การคลัง
ส่งเสริม การเกษตร
ส่งเสริม การส่งออก
ส่งเสริม สถานภาพสตรี
สถิติ แห่งชาติ
สองพัน บุรี
อาคาร ชุดไทย
อุตสาหกรรม ยานยนต์

คําบ่งบอกหลัง

จํากัด มหาชน
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ตัวอย่ างรายการชื่อสถานที่และองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาทับศัพท์ ในโครงสร้ างแบบ X+XP
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คําบ่งบอก
หมูบ่ ้ าน

ชื่อสถานที่
พาร์ ควิว ซิตี ้
ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์

คําบ่งบอกหน้ า
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

บริษัท
บริษัท
บริษัท

ชื่อองค์กร
คิวอาร์ ออร์ โต้ คาร์
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
เอเชี่ยน เทเลคอม โฮลดิ ้งส์
เอเชี่ยน พร๊ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
เจแปน เครดิต เรตติ ้ง
ซีพี เฟรช มาร์ ท
มูดี ้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์ วิส
เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป
ล็อกซเล่ย์ จีเทค เทคโนโลยี
ไฟว์ สตาร์ มาร์ โค มูฟวี่ ซิตี ้

คําบ่งบอกหลัง

จํากัด

ตัวอย่ างรายการชื่อสถานที่และองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาไทยปนทับศัพท์ ในโครงสร้ างแบบ X+XP
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําบ่งบอก
หอพัก
ตึก
หมูบ่ ้ าน

ชื่อสถานที่
ครู ฉวี เพลส
คอม ศรีราชา
จันทรเกษม ปาร์ ค
หัน ตรา วิลล่า

คําบ่งบอกหน้ า
บริษัท
มหาวิทยาลัย
บริษัท
สมาคม
บริษัท
บริษัท
โรงแรม
บริษัท
บริษัท

ชื่อองค์กร
ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร
นอร์ ท เชียงใหม่
แบล็คแคนยอน (ประเทศ ไทย)
ผู้ค้า ออนไลน์
ไวเอท ประเทศไทย
สยาม โกบอล เฮ้ าส์
สวน ดุสิต เพลส
สวน ดุสิต โพล
อาร์ แอนด์ดี เกษตรพัฒนา
โฮปเวลล์ (ประเทศไทย)

คําบ่งบอกหลัง

ตัวอย่ างรายการชื่อสถานที่และองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาไทย ในโครงสร้ างมากกว่ า 1 XP
No. คําบ่งบอก
1
2 ถนน
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสถานที่
นครศรีธรรมราช
พุทธมณฑลสาย 2

คําบ่งบอกหน้ า

สํานักงาน
กองทุน
กระทรวง
บริษัท
สถาบัน
สมาคม
สภา

ชื่อองค์กร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ค้ นคว้ าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
คนตาบอดแห่งประเทศไทย
ความร่วมมือด้ านยางระหว่างประเทศ

คําบ่งบอกหลัง

118
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ศูนย์/สถาบัน
สถาบัน
สํานัก
สมาคม
สํานัก
คณะกรรมการ
สํานักงาน
สมาคม
เครือข่าย
สํานัก
กองทุน
ศูนย์
ธนาคาร
กองทุน
ธนาคาร
กลุม่ สถาบัน
เครือข่าย
บริษัท
บริษัท
องค์การ
สํานักงาน
สถาบัน
ชมรม
สมาคม
สถาบัน
สํานัก

คุ้มครองสิทธิผ้ บู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
วิจยั และพัฒนาประมงทะเล
นักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
ส่งเสริมการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
พ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
วิจยั และพัฒนาการอารักขาพืช
พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
แพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
วิจยั ยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์ความเสีย่ ง
โรคอ้ วนแห่งประเทศไทย
โรงสีข้าวไทย
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งเสริมและจัดการสินค้ าเกษตร

จํากัด มหาชน

ตัวอย่ างรายการชื่อองค์ กรที่ประกอบด้ วยคาไทยปนทับศัพท์ ในโครงสร้ างมากกว่ า 1 XP
No.

คําบ่งบอกหน้ า

ชื่อองค์กร

1

บริษัท

สายการบิน นกแอร์

2

บริษัท

ไทย แอร์ พอร์ ต กราวน์ เซอร์ วิส

3

บริษัท

เชลล์ แห่งประเทศไทย

4

บริษัท

อุตสาหกรรม กระดาษ คราฟท์ ไทย

คําบ่งบอกหลัง

119

ภาคผนวก ค
ตัวอย่ างการเปลี่ยนรู ปของชื่อบุคคล สถานที่ และองค์ กร

120
ตัวอย่ างการเปลี่ยนรูป: ลดองค์ ประกอบ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบุคคล
คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ด.ต.จักรริ นทร์ บุญริ นทร์
นาง ลาวัลย์ ทวยจันทร์
นาง สุนีย์ ปิ่ นทองคํา
นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง
นาย เคนท์ มีค
นาย ไชยา สะสมทรัพย์
นาย บรรจง หนูพ้วง
นาย ปราโมทย์ วาณิชชานนท์
นาย พงษ์ ภาณุ เศวตรุ นทร์
นาย พิศาล จอโภชาอุดม
นาย สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์
นาย สมพงษ์ วิทยารักษ์ สรรค์
นาย สุรพล สุขเจริ ญ
พ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตร
พ.ต.อ. อานนท์ณฐั ฏ์ กลมรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พนั ธ์ สุนทรชัย
สุพฒ
ั นา อาทรไผท
สุรนุช ธงศิลา
อุทมุ พร จามรมาน
ชื่อสถานที่
จ.สระแก้ ว
จ.นราธิวาส
จ.ระยอง
จ.ลพบุรี
จ.สุพรรณบุรี
ประเทศแคนาดา
ประเทศจีน
ประเทศญี่ปนุ่
ประเทศไทย
ชื่อองค์กร
บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กรม พัฒนาที่ดนิ
กรม อุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวง การคลัง
กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวง ศึกษาธิการ
เครื อข่าย พ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริ ษัท ทรู มฟู จํากัด
บริ ษัท ไทย สมาร์ ทคาร์ ด จํากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนรู ปแบบลดองค์ประกอบ
คุณหญิง กษมา
ด.ต. จักรริ นทร์
นาง ลาวัลย์
นาง สุนีย์
นาย กิตติรัตน์
นาย เคนท์
นาย ไชยา
นาย บรรจง
นาย ปราโมทย์
นาย พงษ์ ภาณุ
นาย พิศาล
นาย สมคิด
นาย สมพงษ์
นาย สุรพล
พ.ต.ท. ทักษิ ณ
พ.ต.อ. อานนท์ณฐั ฏ์
ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พนั ธ์
สุพฒ
ั นา
สุรนุช
อุทมุ พร
การเปลี่ยนรู ปแบบลดองค์ประกอบ
สระแก้ ว
นราธิวาส
ระยอง
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
แคนาดา
จีน
ญี่ปนุ่
ไทย
การเปลี่ยนรู ปแบบลดองค์ประกอบ
การบินไทย
กรมฯ
กรม อุทยานฯ
คลัง
กระทรวง การพัฒนาสังคมฯ
ศึกษาธิการ
เครื อข่ายพ่อแม่ฯ
เชลล์
ทรู มฟู
ไทยสมาร์ ทคาร์ ด
บริ ษัท ไทยเบฟฯ

121
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บริ ษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท เอเชี่ยน เทเลคอมโฮลดิ ้งส์ จํากัด
บริ ษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
มูดี ้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์ วิส
มูลนิธิ สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
รพ.นพรัตน์ราชธานี
สมาคม ส่งเสริมสถานภาพสตรี
สํานักข่าว รอยเตอร์
สํานักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม

แบล็คแคนยอน
บริ ษัท เอเชี่ยน เทเลคอมโฮลดิ ้งส์ฯ
บริ ษัท โฮปเวลล์
มูดี ้ส์
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ
รพ.นพรัตน์ฯ
สมาคม ส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
รอยเตอร์
สํานักเลขาธิการ มหาเถรฯ

ตัวอย่ างการเปลี่ยนรูป: เพิ่มองค์ ประกอบ
No.
1
2
No.
1
2
3
4
5
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อบุคคล
ด.ญ.ชมณรรฐ
สันติ
ชื่อสถานที่
กรุ งเทพฯ
กาญจนบุรี
ไทย
บราซิล
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชื่อองค์กร
คลัง
การต่างประเทศ
เกษตรและสหกรณ์
บริ ษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย
ปตท.
พลังงาน
พาณิชย์
ม.รามฯ
ศึกษาธิการ
อุตสาหกรรม

การเปลี่ยนรู ปแบบเพิ่มองค์ประกอบ
ด.ญ.ชมณรรฐ อารี ฟ
นายสันติ
การเปลี่ยนรู ปแบบเพิ่มองค์ประกอบ
เขต กรุ งเทพฯ
จ.กาญจนบุรี
ประเทศไทย
ประเทศบราซิล
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
การเปลี่ยนรู ปแบบเพิ่มองค์ประกอบ
กระทรวง การคลัง
กระทรวงการ ต่างประเทศ
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์
บริ ษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยจํากัด
บริ ษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
กระทรวง พลังงาน
กระทรวง พาณิชย์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กระทรวง ศึกษาธิการ
กระทรวง อุตสาหกรรม

ตัวอย่ างการเปลี่ยนรูป: รูปย่ อ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อองค์กร
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
คณะกรรมการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา
คณะกรรมการ ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการ นโยบายข้ าวแห่งชาติ
ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคาร แห่งประเทศไทย
บริ ษัท การท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

รู ปย่อ
ทอท.
ไอซีที
ปปช.
กกอ.
ก.ค.ศ.
กขช.
ธพว.
ธปท.
ทอท.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย)
บริ ษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ศูนย์ บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
สถาบัน คุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการโทรคมนาคม
สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
สํานักงาน การปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
สํานักงาน เขตพื ้นที่การศึกษา
สํานักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
สํานักงาน บริ หารหนี ้สาธารณะ
สํานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สํานักงาน เศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงาน เศรษฐกิจการคลัง
สํานักงาน เศรษฐกิจการคลัง
สํานักงาน ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริ มการลงทุน
องค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่น

ซีพีเอฟ
ทีเฟ็ กซ์
ดีแทค
บีทีเอส
ทีเอสเอฟซี
ศบกต.
สบท.
สทศ.
แอตต้ า
ส.ป.ก.
สพท.
สผ.
สบน.
สมศ.
สศก.
สศค.
สศค.
กศน.
ก.ล.ต.
บีโอไอ
อปท.ท
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาว ศศิวิมล กาลันสีมา เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2526 สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี
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