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กรองกานต์ รอดพันธ์ : “ถึง”: การศึกษาเชิงประวัติ. (
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งานวิจยั นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาคาว่า “ถึง” ในเชิงประวัติ โดยใช้ ข้อมูลจากเอกสาร
ที่ตีพิม พ์ และเผยแพร่ แล้ ว ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่สมัยสุโขทัย จนถึง สมัย ปั จ จุบัน เพื่ อวิเคราะห์
กระบวนการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคาว่า “ถึง” จากคากริยากลายเป็ นคาไวยากรณ์
ผลการวิจยั พบว่า ในสมัยสุโขทัย คาว่า “ถึง” พบ ๒ หมวดคา ได้ แก่ คากริ ยา และ
คากึ่งกริยากึ่งบุพบท จากนันในสมั
้
ยอยุธยาคาว่า “ถึง” พบ ๓ หมวดคา ได้ แก่ คากริ ยา คากึ่งกริ ยา
กึ่งบุพบท และคาเชื่อมอนุพากย์ และในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งแบ่งเป็ น ๔ สมัย ได้ แก่ (๑) สมัย
รัชกาลที่ ๑-๓ (๒) สมัยรัชกาลที่ ๔-๕ (๓) สมัยรัชกาลที่ ๖-๘ และ (๔) สมัยปั จจุบนั คาว่า “ถึง”
พบ ๕ หมวดคา ได้ แก่ คากริยา คากึ่งกริยากึ่งบุพบท คาบุพบท คาเชื่อมอนุพากย์ และคาขยาย
ในแง่ความหมาย คาว่า “ถึง” มีความหมายเชิงศัพท์และความหมายเชิงไวยากรณ์
รวมทัง้ สิ น้ ๘ ความหมาย ได้ แก่ (๑) บรรลุจุดหมาย (การเคลื่ อนที่ ที่เป็ นรู ปธรรม) (๒) บรรลุ
จุดหมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม) (๓) นับถือ (๔) คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้สึกนึกคิด)
(๕) คาแสดงจุดหมาย (ของสถานที่และเวลา) (๖) คาบอกความสาคัญ (๗) คาเชื่อมบอกผล และ
(๘) คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง ความหมายเหล่านี ้มีความหมายมโนทัศน์ร่วมกัน
นอกจากนี ้ ผลการวิจัย กระบวนการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของคาว่า “ถึง” พบว่า
มีเส้ นทางการเปลี่ยนแปลง ๔ เส้ นทาง ได้ แก่ (๑) คากริ ยา “ถึง” กลายเป็ นคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท
“ถึง” (๒) คากริ ยา “ถึง” กลายเป็ นคาบุพบท “ถึง” ( ๓) คากริ ยา “ถึง” กลายเป็ นคาขยาย “ถึง”
(๔) คากริ ยา “ถึง” กลายเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ “ถึง” การที่คากริ ยาถึงได้ พฒ
ั นาไปมีหน้ าที่ทาง
ไวยากรณ์ต่าง ๆ ได้ นนั ้ เกิดจากกระบวนการย่อย ๆ ทางอรรถศาสตร์ (เช่น การที่ความหมายเดิม
จางลง การคงเค้ า ความหมายเดิม การเกิ ด ความหมายทั่ว ไป) และทางวากยสัม พัน ธ์ (เช่ น
การวิเคราะห์ใหม่ และการสูญลักษณะของหมวดคาเดิม) ทังนี
้ ้ คาว่า “ถึง” ยังมิได้ เป็ นคาไวยากรณ์
โดยสมบูรณ์ เนื่องจากในสมัยปั จจุบนั ยังพบคาว่า “ถึง” ที่เป็ นคากริยาอยู่
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This is a diachronic study of the word
. .The data used are samples of published
historical document dated from the Sukhothai period right up until the Rattanakosin period (the reign
of King Rama IX). The focus of this study is to examine the development of the word
from verb
into grammatical words through the grammaticalization process.
It is found that in the Sukhothai period, the word
was used as verb and co-verb.
Then, in the Ayutthaya period, the word
assumed one more grammatical function; namely,
conjunction. In the Rattanakosin period, which is divided into four sub-periods: (1) the reigns of King
Rama l - King Rama lll, (2) the reigns of King Rama lV - King Rama V, (3) the reigns of King Rama
Vl - King Rama Vlll, and (4) the reign of King Rama IX, the word
has been found as 5
grammatical word classes. They are categorized as verb, co-verb, preposition, conjunction and
adverb.
Semantically, the word /thƜ has 8 different lexical and grammatical meanings; namely, (1)
to arrive (concrete movement), (2) to arrive (abstract movement), (3) to esteem (4) about,
concerning, (5) till, until (6) to a remarkable degree (7) so, then (8) even though. These different
meanings are found to share the same conceptual meaning, which underlies and relates all the 8
meanings.
In addition, four pathways of grammaticalization are identified: (1) grammaticalization of
verb into co-verb (2) grammaticalization of verb into preposition (3) grammaticalization of verb into
adverb, and (4) grammaticalization of verb into conjunction. The verb
has developed into
grammatical words through some semantic processes (e.g., desemanticization, persistence and
generalization) as well as syntactic processes (e.g., reanalysis and decategorialization). Due to the
fact that the word
is still used as verb, it could be said that in the process of
grammaticalization, at present, the lexical word
is not fully transformed into a
grammatical word.
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๑

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ภาษาไทยเป็ นภาษาคาโดด คาจานวนหนึ่งสามารถทาหน้ าที่ได้ หลายหน้ าที่โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปคา เช่น คาว่า “ต่อ” ที่อาจทาหน้ าที่ได้ ทงค
ั ้ ากริ ยาและคาบุพบท ดังตัวอย่าง
(๑) และ (๒) ตามลาดับ
(๑) เขาต่ อเชือกให้ ยาวออกไปอีก
(๒) เขายื่นคาร้ องต่ อศาล
จะเห็นได้ ว่า คาว่า “ต่อ” ในประโยคที่ (๑) ใช้ เป็ นคากริ ยาแสดงอาการ ในขณะที่ใน
ประโยคที่ (๒) ใช้ เ ป็ นค าแสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งค ากริ ย ากับ คานาม อย่า งไรก็ ต าม เมื่ อ
พิจารณาคาว่า “ต่อ” ในตัวอย่างทังสองแล้
้
วจะพบว่ามีความสัมพันธ์กนั ทางความหมาย กล่าวคือ
มีความหมายเกี่ยวข้ องกับ ”ความต่อเนื่อง” นักไวยากรณ์เรี ยกคาที่มีลกั ษณะนี ้ว่า คาหลายหน้ าที่
(polyseme) ในภาษาไทยมีคากลุ่มนี ้จานวนไม่น้อย นอกจากคาว่า “ต่อ” แล้ ว ยังมีคาอีกคาหนึ่ง
ที่ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษาคือคาว่า “ถึง” ซึ่งจัดว่าเป็ นคาหลายหน้ าที่เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างคาว่า “ถึง”
ในปริบทที่แตกต่างกันดังต่อไปนี ้
(๓) เขาถึงบ้ านเมื่อคืนนี ้
(๔) เขาอ่านหนังสือถึงตีสาม
(๕) เขามารับฉัน ฉันถึงจะไป
(๖) เขาเป็ นถึงราชบัณฑิต
จากตัวอย่างข้ างต้ น สามารถจาแนกคาว่า “ถึง” ที่ปรากฏในประโยคดังกล่าวได้ เป็ น
๒ กลุ่มคือ กลุ่มที่ ๑. “ถึง” ที่เป็ นคาบอกเนื ้อความ (lexical word) ซึ่งหมายถึงคาที่มีอิสระทาง
วากยสัมพันธ์ มีความหมายบรรยายถึงสิ่ง การกระทา คุณสมบัติ เช่น คากริ ยา ในประโยคที่ (๓)

๒

และ กลุ่ม ที่ ๒ “ถึง” ที่เป็ นคาไวยากรณ์ (grammatical word) ซึ่งหมายถึง คาที่ มี หน้ าที่ทาง
ไวยากรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคาในประโยค หรื อระหว่างประโยค
และใช้ เป็ นคาขยายกริ ยา เช่น คาบุพบท คาเชื่อมอนุพากย์ และคาขยาย ดังในประโยคที่ (๔), (๕)
และ (๖) ตามลาดับ
ผู้วิจยั สังเกตว่าคาว่า “ถึง” ในหมวดคาต่าง ๆ ดังที่ยกตัวอย่างไปข้ างต้ นน่าจะมีความ
เกี่ ยวข้ องสัม พันธ์ กัน เช่น คาว่า “ถึง” ที่เป็ นคากริ ยากับที่เป็ นคาบุพบท ซึ่ง จรัสดาว อินทรทัศน์
(๒๕๓๙) เห็นว่าคาบุพบท “ถึง” น่าจะพัฒนามาจากคากริ ยา “ถึง” และปั จจัยหนึ่งอาจเกิดจากการ
ที่คาว่า “ถึง” สามารถปรากฏในตาแหน่งสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยง หรื ออาจกล่าวได้ ว่าเป็ น
คากริยาที่กาลังจะกลายเป็ นคาบุพบทได้ เช่นกัน ดังตัวอย่างประโยค “ฉันไปถึงบ้ าน”
การที่คากริ ยากลายเป็ นคาไวยากรณ์ตา่ ง ๆ อย่างเช่น คาบุพบทนับเป็ นตัวอย่างหนึ่ง
ของปรากฏการณ์ทางภาษาที่เรี ยกว่า กระบวนการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ (grammaticalization)
ซึ่งมีแนวคิดว่า คาบอกเนือ้ ความหรื อหน่วยสร้ างในปริ บทหนึ่ง ๆ สามารถกลายมามีหน้ าที่ทาง
ไวยากรณ์ หรื อคาซึ่งมีหน้ าที่ทางไวยากรณ์อยู่แล้ วมีหน้ าที่ทางไวยากรณ์เพิ่มขึ ้น (Kurylowics,
๑๙๖๕)
คาว่า “ถึ ง ” เป็ นค าที่ ทาหน้ า ที่ ไ ด้ หลายหน้ าที่ ในปั จ จุบัน ดัง ที่ ไ ด้ แสดงตัวอย่างไว้
ข้ างต้ น

โดยแต่ล ะหน้ าที่ มี ความเกี่ ยวข้ องสัม พันธ์ กัน ทัง้ นี ้ อาจเนื่ อ งมาจากกระบวนการ

กลายเป็ นคาไวยากรณ์ ที่เกิดขึน้ กับคาว่า “ถึง” สามารถหาหลักฐานได้ จากการศึกษาภาษาเชิง
ประวัติ กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ พบหลักฐานว่าคาว่า “ถึง” ในอดีตปรากฏเป็ นคากริ ยาหลักโดยทัว่ ไป
ในขณะที่ปัจจุบนั พบว่าคาว่า “ถึง” ที่เป็ นกริยาหลักมีปรากฏน้ อยลง แต่กลับมีหน้ าที่อื่น ๆ เพิ่มขึ ้น
ที่ผ่านมา มี งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ในภาษาไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ แก่ งานวิจยั เรื่ อง คำช่ วยหน้ ำกริยำที่กลำยมำจำกคำกริยำในภำษำไทย (ไพทยา มี
สัตย์, ๒๕๔๐) อนิยมสรรพนำมและปฤจฉำสรรพนำม: กำรศึกษำเชิงประวัติ (รุ่งอรุณ ทีฆ
ชุณหเถี ยร, ๒๕๔๕) กำรศึกษำเชิงประวัติของคำว่ ำ “แล้ ว” “อยู่” “อยู่แล้ ว” (มิ่งมิตร ศรี
ประสิทธิ์, ๒๕๔๖) “อยำก”: กำรศึกษำเชิงประวัติ (ปิ่ นกาญจน์ วัชรปาณ, ๒๕๔๘) และ “ยัง”:
กำรศึกษำเชิงประวัติ (สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ, ๒๕๕๑) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจยั ที่ศกึ ษา

๓

ที่มาและเส้ นทางการเปลี่ยนแปลงของคาว่า “ถึง” รวมทังกระบวนการกลายเป็
้
นคาไวยากรณ์ของ
คาว่า “ถึง” มาก่อน ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจจะศึกษาประเด็นดังกล่าว โดยจะเก็บข้ อมูลการใช้ คาว่า
“ถึง” ในสมัยต่าง ๆ ตังแต่
้ สมัยสุโขทัยจนถึงปั จจุบนั

๑.๒ วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหมวดคา ความหมายเชิงศัพท์ ความหมายเชิงไวยากรณ์ และ
ปริบท

การปรากฏของคาว่า “ถึง” ในเอกสารสมัยสุโขทัยต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
๑.๒.๒ เพื่อศึกษากระบวนการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคาว่า “ถึง”

๑.๓ สมมติฐำนของกำรวิจัย
๑.๓.๑ คาว่า “ถึง” มีหมวดคา ความหมายเชิงศัพท์ ความหมายเชิงไวยากรณ์ และ
ปริบท การปรากฏที่แตกต่างกันในภาษาไทยแต่ละสมัย
๑.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์และความหมายของคาว่า “ถึง” สอดคล้ อง
กับ แนวคิด กระบวนการกลายเป็ นค าไวยากรณ์ และความหมายต่า ง ๆ ของค าว่ า “ถึ ง ” ทัง้
ความหมายเชิงศัพท์ และความหมายเชิงไวยากรณ์มีความสัมพันธ์กนั
๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย
ผู้วิจยั จะศึกษาข้ อมูลเชิงประวัติของคาว่า “ถึง” ทางด้ านหมวดคา ความหมายเชิง
ศัพท์ ความหมายเชิงไวยากรณ์ และปริ บทการปรากฏตังแต่
้ สมัยสุโขทัย ต่อเนื่องมาจนถึงสมัย
ปั จจุบนั โดยพิจารณาจากเอกสารที่เป็ นภาษาไทยมาตรฐาน ไม่ศกึ ษาภาษาไทยถิ่น และศึกษางาน
เขียนที่เป็ นร้ อยแก้ ว ไม่ศกึ ษางานเขียนที่เป็ นร้ อยกรอง
๑.๕ ข้ อมูลในกำรวิจัย
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกเก็บข้ อมูลแบบต่อเนื่องจากเอกสารที่ตีพิมพ์แล้ วตังแต่
้
สมัยสุโขทัยจนถึ งสมัยปั จจุบนั การแบ่งสมัยของข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ แบ่ง
ออกเป็ น ๖ สมัย ได้ แก่ สมัยที่ ๑ คือ สมัยสุโขทัย (ราว พ.ศ.๑๗๙๒–พ.ศ.๒๐๐๖), สมัยที่ ๒

๔

คือ สมัยอยุธยา จนถึงสมัยธนบุรี (พ.ศ.๑๘๙๓–พ.ศ.๒๓๒๕), สมัยที่ ๓ คือ สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ น: รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๒๕–พ.ศ.๒๓๙๔), สมัยที่ ๔ คือ สมัยรัชกาลที่ ๔ ถึง
รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ.๒๓๙๔–พ.ศ.๒๔๖๘), สมัยที่ ๕ คือ สมัยรัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลที่ ๘ (พ.ศ.
๒๔๖๘– พ.ศ.๒๔๘๙ ) และสมัยที่ ๖ คือ สมัยปั จจุบนั (พ.ศ.๒๔๘๙– พ.ศ.๒๕๕๓)
จากข้ อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการศึกษาภาษาศาสตร์ เชิงประวัติจะใช้ ข้อมูลในสมัย
ต่าง ๆ ที่มีระยะเวลายาวนาน แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละสมัยก็จะมีประเภทของเอกสารที่แตกต่าง
กัน ซึ่งสามารถจาแนกประเภทได้ เป็ น ๙ ประเภท ได้ แก่ ๑) จารึ ก ๒) จดหมายเหตุ พงศาวดาร
๓) ความเรี ยง ๔) บันทึก คาให้ การ ข่าว ๕) เอกสารราชการ สัญญา หนังสือออก ๖) กฎหมาย
๗) พระราชสาส์น ๘) ประชุมหมายรับสัง่ ประชุมประกาศ ๙) นวนิยาย วรรณกรรม บทละครพูด
แต่ทงั ้ นี ้ แต่ละสมัยผู้วิจยั ไม่สามารถเก็บข้ อมูลจากเอกสารได้ ครบถ้ วนเท่ากันทุกประเภท (ดูข้อ
๑.๕.๔)
๑.๕.๑. เอกสารที่นามาใช้ ในการวิเคราะห์คาว่า “ถึง” มีลกั ษณะที่แตกต่างกันขึ ้นอยู่
กับรูปแบบการบันทึกข้ อมูลหรื อเอกสารในแต่ละยุคสมัย เช่นในสมัยสุโขทัยจะพบหลักฐานที่เป็ น
ศิลาจารึกโดยทัว่ ไป ผู้วิจยั จึงเลือกแหล่งข้ อมูลจากศิลาจารึกหลักต่าง ๆ ที่ปรากฏว่าจารึกในสมัย
สุโขทัยและค้ นพบบริเวณเมืองสุโขทัย
๑.๕.๒ การเก็บข้ อมูลในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยธนบุรีซึ่งเป็ นยุคสมัยที่มีระยะเวลา
ยาวนานมาก นับเป็ นเวลาถึง ๔๓๒ ปี เอกสารสมัยดังกล่าวที่มีเป็ นหลักฐานค้ นพบได้ ในปั จจุบนั
ยังมีไม่มากนัก แต่จะเริ่ มมีรูปแบบหลากหลายขึ ้น เช่น ประชุมจดหมายเหตุ บันทึกการเดินทาง
พระราชพงศาวดาร ประชุม หมายรั บสั่ง พระราชสาส์ น และหนัง สื อออก ซึ่ง เป็ นเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์ ที่ประเภทเอกสารคล้ ายคลึงกัน และมีจานวนไม่มากนัก ผู้วิจยั จึง เก็บเอกสารเหล่านี ้
ทังหมด
้
๑.๕.๓ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ เลือกแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาออกเป็ น ๔
ช่วงโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่มีสว่ นเกี่ยวเนื่องกับสภาพสังคม ณ ช่วงเวลานัน้
เช่น พัฒ นาการด้ านการพิม พ์ การเผยแพร่ ข้อมูล เทคโนโลยี และการรั บวัฒ นธรรมจากทาง
ตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อการใช้ ภาษา รวมทังเมื
้ ่อพิจารณาร่วมกับการเก็บข้ อมูลจากโครงการวิจยั
นาร่องพบว่าภาษาในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าวมีลกั ษณะแตกต่างกัน โดยเฉพาะจากข้ อมูลในส่วน
ของปริบทการปรากฏของคาว่า “ถึง” ซึง่ มักมีปริบทการปรากฏที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงสมัย

๕

อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลเอกสารในสมัยรัตนโกสินทร์ มีจานวนมาก ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสุ่ม
เลื อกเอกสารที่ นามาใช้ วิเ คราะห์ โดยเน้ นไปที่ เอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ในสมัย
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ได้ แก่ จดหมายเหตุ พระราชสาส์น และพระราชปุจฉา นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ยัง
สังเกตว่าประเภทของข้ อมูลจะหลากหลายมากขึ ้นเมื่อเอกสารนันอยู
้ ่ในช่วงเวลาใกล้ ยุคปั จจุบนั
เช่น ในสมัยรัช กาลที่ ๕-๖ จะพบงานเขียนที่เป็ นนวนิยาย เรื่ องเล่า บทความ และบทพระราช
นิพนธ์เพิ่มขึ ้นมา
การเก็ บ ข้ อมู ล เชิ ง ประวั ติ ดัง ที่ แ สดงไว้ ในข้ างต้ นนัน้ เป็ นไปเพื่ อ ใช้ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาโดยเน้ นที่การวิเคราะห์ คาว่า “ถึง” และปริ บทที่แวดล้ อมซึ่งอาจจะนามา
พิจารณาทังในระดั
้
บประโยค ข้ อความ หรื อย่อหน้ า ข้ อมูลจากโครงการวิจยั นาร่องพบว่าการแบ่ง
ยุคสมัยดังกล่าวสอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางวากยสัมพันธ์ของคาว่า “ถึง”
๑.๕.๔ ข้ อมูลในสมัยปั จจุบนั ผู้วิจยั เลือกเก็บข้ อมูลจากนวนิยาย บันเทิงคดี และสาร
คดี ตามรูปแบบของเอกสารที่มีความหลากหลายขึ ้น และผู้วิจยั จะเลือกเก็บเอกสารจานวน ๕ เล่ม
เท่ากับการเก็บข้ อมูลในสมัยอดีต เพื่อให้ การเก็บข้ อมูลมีขนตอนที
ั้
่สอดคล้ องกับยุคสมัยก่อนหน้ านี ้
แม้ มีการเก็บประเภทเอกสารที่ไม่หลากหลายครบทุกด้ าน แต่จั ดได้ ว่าข้ อมูลที่เก็บได้ สามารถเป็ น
ตัวแทนภาษาในยุคปั จจุบนั ได้
๑.๕.๕ เอกสารที่เลือกใช้ แต่ละสมัย ผู้วิจยั จะใช้ ประเภทเอกสารที่แตกต่างกัน สมัย
ที่มีประเภทของเอกสารมาก เช่น สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น จนถึงสมัยปั จจุบนั ซึ่งมีทงเอกสารทาง
ั้
ประวัตศิ าสตร์ และนวนิยาย ผู้วิจยั จะกระจายประเภทเอกสารเพื่อให้ ครอบคลุมทังระดั
้ บภาษาและ
รูปแบบ การใช้ ภาษา (ยกเว้ นสมัยปั จจุบนั ซึ่งผู้วิจยั ใช้ ข้อมูลที่เป็ นนิยายเป็ นหลัก เพราะเห็นว่า
น่าจะปรากฏคาว่า “ถึง” ใกล้ เคียงกับที่ปรากฏใช้ โดยทัว่ ไป)
๑.๕.๖ ปริ มาณเอกสารแต่ละฉบับที่ใช้ ในแต่ละสมัยจะใช้ เอกสารจานวน ๕ เล่ม
หากเอกสารเล่มใดมีไม่ถึง ๒๐๐ หน้ า ผู้วิจยั จะศึกษาทังหมด
้
แต่หากเอกสารใดมีจานวน ๒๐๐
หน้ าขึ ้นไป ผู้วิจยั จะเลือกศึกษาเฉพาะ ๒๐๐ หน้ าแรก

๖

๑.๕.๗ การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกเก็บคาว่า “ถึง” ทุกปริ บทการปรากฏ ยกเว้ นเมื่อ
เป็ นส่วนของชื่อเฉพาะ เช่น “บุญถึง” หรื อเป็ นส่วนของคาประสม เช่น “ถึงแก่กรรม” “ถึงทิวงคต”
๑.๕.๘ รายชื่อเอกสารในสมัยต่างๆ
สมัยสุโขทัย
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหง
ศิลาจารึกวัดศรี ชมุ
ศิลาจารึกนครชุม
ศิลาจารึกวัดป่ ามะม่วง
ศิลาจารึกภูเขาสุมนกูฏ
จารึกวัดป่ าแดง
ศิลาจารึกวัดเขากบ
จารึกวัดเขมา
ศิลาจารึก วัดศรี โคมคา
ศิลาจารึกวัดหินตัง้
ศิลาจารึกวัดพระบรมธาตุชยั นาท
จารึกกฎหมายลักษณโจร
จารึกขุนจิดขุนจอด
จารึกวัดสรศักดิ์

จารึกวัดกาแพงงาม
จารึกวัดอโสการาม
จารึกเจ้ าธรรมรังสี
จารึกวัดช้ างล้ อม
จารึกสองแคว
จารึกคาอธิษฐาน
จารึกฐานพระอิศวรเมืองกาแพงเพชร
จารึกนายศรี โยธาออกบวช
จารึกวัดบางสนุก
จารึกป้านางเมาะ
จารึกวัดบูรพาราม
จารึกวัดมหาธาตุสโุ ขทัย
ศิลาจารึก จ.ศ. ๗๖๖

สมัยอยุธยา
ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค ๑
คาจาฤกที่พระเจดีย์ศรี สองรักษ์เมืองด่านซ้ าย
หนังสือออกพระจอมเมืองศรี โกษา กรมการเมืองตะนาวศรี
สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์ แลหนังสือออกพระวิสตู รสุนทร
จดหมายเหตุ สมัยกรุงศรี อยุธยา ว่าด้ วยทูตสยามออกไปเจริญทางพระราชไมตรี กบั กรุงโรม
สร้ างพระอิศวรสาริด

๗

เรื่ องอัฎฐธรรมปั ณหา ของ สมเด็จพระเพทราชา
พระราชปุจฉาของสมเด็จพระเพทราชา
บุรณะพระบรมธาตุเมืองชัยนาท
ชะลอพระพุทธไสยาศน์และสร้ างพระวิหาร
จดหมายเหตุระยะทางพระอุบาลีไปลังกาทวีป
.ประวัตโิ กษาปานเดินทางไปฝรั่งเศส
ประชุมหมายรับสัง่ ภาคที่ ๑ สมัยกรุงธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑-๓
จดหมายหลวงอุดมสมบัติ
ประชุมหมายรับสัง่ ภาค ๓ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
ประชุมหมายรับสัง่ ภาค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั
จ.ศ. ๑๑๘๑ – ๑๒๐๓
กฎหมายตราสามดวง
จดหมายเหตุความทรงจากรมหลวงนรินทรเทวี
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔-๕
ประติทินบัตรแลจดหมายเหตุ
ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน
ภาคที่ ๓ ตอนที่ ๑
ประชุมประกาศรัชกาลที่๔ พ.ศ. ๒๔๐๔-๒๔๐๘
พระราชพิธีสิบสองเดือน
ไกลบ้ าน ( เล่ม ๒ )

๘

สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๖-๘
ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖
นิทานโบราณคดี กรมพระยาดารงราชานุภาพ ๒๔๘๗
จดหมายจางวางหร่ า
สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๑
พระพุทธเจ้ าตรัสรู้อะไร
สมัยปั จจุบนั
ปูนปิ ดทอง
มองลึก นึกไกล ใจกว้ าง
ความน่าจะเป็ น
ประชาธิปไตยบนเส้ นขนาน
เขียนฝั นด้ วยชีวิต
๑.๖ วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
๑.๖.๑ ศึกษาค้ นคว้ า ข้ อมูล เกี่ยวกับกรอบแนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
แนวคิดเรื่ องการจาแนกหมวดคาในภาษาไทย การกลายเป็ นคาไวยากรณ์ อรรถศาสตร์ ปริ ชาน
และงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ หรื อการศึ กษาภาษาเชิงประวัติ รวมทัง้
งานวิจยั เกี่ยวกับคาว่า “ถึง”
๑.๖.๒ เก็บข้ อมูลคาว่า “ถึง” ในแต่ละสมัยตามที่ได้ จดั แบ่งไว้ ๖ ช่วงสมัย
๑.๖.๓ วิเคราะห์การใช้ คาว่า “ถึง” ในแต่ละสมัยทังทางด้
้
านหมวดคา ความหมาย
เชิ ง ศัพ ท์ ความหมายเชิ ง ไวยากรณ์ หน้ า ที่ และปริ บ ทการปรากฏของค า โดยใช้ เ กณฑ์ ท าง
อรรถศาสตร์ และวากยสัมพันธ์

๙

๑.๖.๔ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายและต้ นกาเนิดของคาว่า “ถึง” ที่มีรูป
เดียวกันในสมัยต่าง ๆ โดยใช้ ทฤษฎีอรรถศาสตร์ ปริชาน
๑.๖.๕ วิเคราะห์พฒ
ั นาการของคาว่า “ถึง” ว่ามีกระบวนการกลายเป็ นไวยากรณ์ใน
ทิศทางใด
๑.๖.๖ สรุปและอภิปรายผล
๑.๗ นิยำมศัพท์ สำคัญ
คำหลัก หรื อ คำบอกเนือ้ ควำม (lexical words) หมายถึง คาที่มีความหมายบอก
สิ่ง การกระทา หรื อ คุณสมบัติ คาเหล่านี ้มักจะเป็ นคานาม คากริ ยา คาคุณศัพท์ (Hopper and
Traugott, ๒๐๐๓)
คำไวยำกรณ์ (grammatical words) หมายถึง คาที่ทาหน้ าที่ทางไวยากรณ์ ใน
ประโยค เช่น เชื่อมคาต่าง ๆ ในประโยค หรื อเชื่อมส่วนต่าง ๆ ในปริ จเฉท อ้ างถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้ ว
บ่งชีร้ ะยะใกล้ ไกลของสิ่ ง คาเหล่านีม้ ักจะเป็ นคาเชื่อมประเภทต่าง ๆ คาสรรพนาม คาบ่ง ชี ้
(demonstratives) เป็ นต้ น (Hopper and Traugott, ๒๐๐๓)
กำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ (grammaticalization) หมายถึ ง กระบวนการทาง
ภาษาที่ ค ามี ก ารขยายขอบเขตทางไวยากรณ์ อาจเป็ นเปลี่ ย นจากค าบอกเนื อ้ ความเป็ นค า
ไวยากรณ์ หรื อเปลี่ ยนจากคาที่มี ความเป็ นไวยากรณ์ น้อยไปสู่คาที่มี ความเป็ นไวยากรณ์ ม าก
(Kurylowicz, ๑๙๖๕)
ควำมหมำยเชิงศัพท์ เป็ นคาที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้นเพื่อใช้ เรี ยก ลักษณะความหมายของ
คาบอกเนื ้อความหรื อคาหลักซึ่งมีลกั ษณะอ้ างอิงถึง สิ่ง การกระทา หรื อคุณสมบัติได้ อย่างชัดเจน
ในบรรดาหมวดคาต่าง ๆ คานาม คากริ ยา และคาคุณศัพท์ จ ะมี ความหมายเชิ ง ศัพ ท์ค่อนข้ าง
ชัดเจนเมื่อเทียบกับคาในหมวดอื่น ๆ เนื่องจากความหมายของคาในหมวดคานาม หมวดคากริ ยา
และหมวดคาคุณศัพท์มีความหมายอ้ างอิงถึงสิ่ง การกระทา หรื อคุณศัพท์ได้ อย่างชัดเจน

๑๐

ควำมหมำยเชิงไวยำกรณ์ เป็ นคาที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้นเพื่อใช้ เรี ยกลักษณะความหมาย
ของ คาไวยากรณ์ซึ่งไม่มีลกั ษณะอ้ างอิงถึงสิ่ง การกระทา หรื อคุณสมบัติได้ อย่างชัดเจน หากแต่
จะมี ค วามหมายแสดงหน้ าที่ ท างไวยากรณ์ อย่า งใดอย่างหนึ่ง คาในหมวดต่าง ๆ ที่ จัดอยู่ใ น
ประเภทคาไวยากรณ์ จะแสดงความหมายประเภทนี ้ เช่น หมวดคาเชื่อมแสดงความหมายทาง
ไวยากรณ์ แบบต่าง ๆ เช่น คาเชื่อม “ด้ วย” มีความหมายเชิงไวยากรณ์บอกคานามเกี่ ยวข้ องกับ
คากริยาในฐานะเป็ นเครื่ องมือกระทากริ ยา คาเชื่อม “แต่” มีความหมายเชิงไวยากรณ์บอกความ
ขัดแย้ งของเนื ้อความในอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ เป็ นต้ น
หมวดคำ หมายถึง กลุ่มหรื อประเภทของคาที่ ได้ จากการพิจารณาความคล้ ายคลึง
กันทางวากยสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากตาแหน่งการปรากฏของคาเป็ นเกณฑ์ คาที่สามารถปรากฏ
ในตาแหน่งเดียวกันหรื อในปริ บทเดียวกันได้ จะถือว่าเป็ นคาในหมวดเดียวกัน (วิจินตน์ ภาณุพงศ์,
๒๕๓๒)
คำกริ ยำ หมายถึง คาที่สามารถปรากฏในกรอบทดสอบคากริ ยา เช่น อยู่หน้ าคาว่า
“แล้ ว” หรื อหลังคากว่า “กาลัง” ได้ (วิจินตน์ ภาณุพงศ์, ๒๕๓๒) นอกจากนี ้ ในทางความหมาย
คากริ ยาหมายถึง คาที่ใช้ แสดงอาการ เหตุการณ์ สภาพ หรื อความรู้ สึกต่าง ๆ สามารถจาแนก
ความหมายเป็ น ๓ ประเภท ได้ แก่ คากริยาแสดงอาการ คากริยาแสดงสภาพ และคากริ ยาแสดง
การประสบ (นววรรณ พันธุเมธา, ๒๕๔๙)
คำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท (coverb) เป็ นคาที่ผ้ วู ิจยั กาหนดเพื่อใช้ เรี ยก คาที่มีลกั ษณะ
บางอย่างร่ วมกับคากริ ยาและคาบุพบท แต่ไม่มีลกั ษณะครบถ้ วนที่จะเป็ นคากริ ยาหรื อคาบุพบท
เช่น คากริ ยาต้ องสามารถปรากฏร่ วมกับคาปฏิเสธได้ แต่คากึ่ งกริ ยากึ่งบุพบทไม่สามารถปรากฏ
ร่ วมกับคาปฏิเสธได้ คาบุพบทต้ องสามารถปรากฏร่ วมกับนามวลีเสมอ ไม่สามารถย้ ายนามวลี
แยกจากค าบุ พ บท แต่ ค ากึ่ ง กริ ย ากึ่ ง บุ พ บทสามารถย้ ายนามวลี แ ยกจากค าบุ พ บทได้ (ดู
รายละเอียดเกณฑ์การจาแนกหมวดคากริยาและคาบุพบทใน จรัสดาว อินทรทัศน์ (๒๕๓๙: ๒๕))
คำบุ พบท หมายถึ ง ค าที่ อ าจจะปรากฏข้ า งหน้ าค านาม หรื อ อาจจะปรากฏอยู่
ระหว่างคากริยากับคานามก็ได้ (วิจินตน์ ภาณุพงศ์, ๒๕๓๒)

๑๑

คำขยำย หมายถึง คาที่ใช้ ขยายคานาม คากริ ยา หรื อขยายคาขยายด้ วยกันเอง
(นววรรณ พันธุเมธา, ๒๕๔๙)
คำเชื่อมอนุพำกย์ หมายถึง คาที่ทาหน้ าที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างอนุพากย์
(clause) ๒ อนุพากย์ คาเชื่อมอนุพากย์จะไม่เป็ นองค์ประกอบของส่วนของประโยค และจะไม่
ปรากฏในประโยคสามัญ (วิจินตน์ ภาณุพงศ์, ๒๕๓๒)
๑.๘ ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
๑.๘.๑ ทาให้ ทราบทราบพัฒนาการของคาว่า “ถึง” ตังแต่
้ สมัยสุโขทัยจนถึงปั จจุบนั
๑.๘.๒ ทาให้ ทราบความสัมพันธ์ทางอรรถศาสตร์ ของความหมายเชิงศัพท์และ
ความหมายเชิงไวยากรณ์ของคาว่า “ถึง”
๑.๘.๓ เป็ นแนวทางในการศึกษาพัฒนาการของคาไทยอื่น ๆ

๑๒

บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรม

ในบทนี ้ ผู้วิจยั จะกล่าวถึงแนวคิดสาคัททีเกกีเยว้้ งงกับงานวิจยั และงานวิจยั ว่าด้ วย
ความหมายและหน้ าทีเ้งงคาว่า “ถึง” และการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ในภาษาไทย โดยแบ่งกป็ น ๒
หัว้้ ง ดังนี ้
(๒.๑) แนวคิดสาคัททีเนามาใช้ ในการวิกคราะห์
(๒.๑.๑) แนวคิดกกีเยวกับการจาแนกหมวดคาในภาษาไทย
(๒.๑.๒) แนวคิดกกีเยวกับคาหลายความหมาย
(๒.๑.๓) แนวคิดกกีเยวกับการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ (grammaticalization)
(๒.๑.๔) แนวคิดกกีเยวกับทฤษฎีงรรถศาสตร์ ปริชาน (cognitive semantics)
(๒.๒) งานวิจยั ทีเวา่ ด้ วยความหมายและหน้ าทีเ้งงคาว่า “ถึง” และการกลายกป็ นคา
ไวยากรณ์ในภาษาไทย
(๒.๒.๑) งานวิจยั ทีเศกึ ษาหน้ าทีเและความหมาย้งงคาว่า “ถึง”
(๒.๒.๒) งานวิจยั ทีเศกึ ษาคาหลายความหมายในภาษาไทย
(๒.๒.๓) งานวิจยั ทีเศกึ ษาคาโดยใช้ ทฤษฎีงรรถศาสตร์ ปริชาน
(๒.๒.๔) งานวิจยั ทีเศกึ ษาการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ในภาษาไทย
ดังมีรายละกงียดต่งไปนี ้
๒.๑ แนวคิดสำคัญที่นำมำใช้ ในกำรวิเครำะห์
๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับกำรจำแนกหมวดคำในภำษำไทย
ในงานวิ จั ย นี ้ ก่ ง นทีเ ผ้ ู วิ จั ย จะท าการวิ ก คราะห์ ก ารกปลีเ ย นแปลงทางหมวดค า
ความหมายกชิง ศัพท์ และความหมายกชิงไวยากรณ์ ้งงคาว่า “ถึง” ผู้วิจัยจากป็ นต้ งงวิกคราะห์
หมวดคาต่าง ๆ ้งงคาว่า “ถึง” ว่า จากการปรากฏนี ้คาว่า “ถึง” จัดงยู่ในหมวดคาใดบ้ าง กพืเงจะได้

๑๓

กปรี ย บกที ย บหมวดค า้งงค านี ใ้ นแต่ล ะสมัย และจะได้ วิ ก คราะห์ ค วามหมายกชิ ง ศัพ ท์ และ
ความหมายกชิงไวยากรณ์้งงคานี ้ต่งไป ดังนัน้ ในหัว้้ งนี ้ผู้วิจยั จะทบทวนกกณฑ์การจาแนกหมวด
ค า้งงนัก ไวยากรณ์ ท่า นต่า ง ๆ ได้ แ ก่ วิ จิ น ตน์ ภาณุ พ งศ์ (๒๕๓๒ ) จรั ส ดาว งิ น ทรทัศ น์
(๒๕๓๙) นววรรณ พันธุกมธา (๒๕๔๙) และกิเงกาทจน์ กทพกาทจนา (๒๕๔๙) ดังนี ้
วิจินตน์ ภำณุพงศ์ (๒๕๓๒) ได้ จาแนกหมวดคาโดยใช้ กกณฑ์ตาแหน่ง โดยมี้้งสรุป
กบื ้งงต้ นว่าคาทีเงยู่ในหมวดกดียวกันจะมีการปรากฏในตาแหน่งทีเกหมืงนกัน ซึเงกป็ นแนวคิดแบบ
ไวยากรณ์โครงสร้ าง จากแนวคิดนี ้ วิจินตน์ จึงได้ กก็บรวบรวม้้ งมูลประโยคในภาษาไทยจานวน
มาก จากนัน้ จึง ตัง้ สมมติฐ านการปรากฏ้งงค าแต่ล ะหมวดว่า ค าหมวดใดมัก จะปรากฏใน
ตาแหน่ง ใดหรื งมี โครงสร้ างงย่างไรบ้ าง จากนัน้ จึง นาโครงสร้ างดัง กล่าวมาสร้ างกป็ น “กรงบ
ประโยคทดสงบ” ้ึน้ กพืเ งทดสงบสมมติฐ านกรืเ งงโครงสร้ าง้งงหมวดคา จากนัน้ จึง นากรงบ
ดัง กล่าวมากป็ นกรงบกกณฑ์ ในการจ าแนกหมวดค าในภาษาไทย ในหนัง สื งกรืเ งง โครงสร้ ำง
ภำษำไทย:

ระบบไวยำกรณ์ วิจินตน์ ได้ แบ่ง หมวดคางงกทัง้ หมดกป็ น ๒๖ หมวดคา (ดู

รายละกงียดหมวดคาทัง้ ๒๖ หมวด และกกณฑ์การทดสงบหมวดคาแต่ละประกภทในวิจินตน์ ภาณุ
พงศ์ ๒๕๓๒: ๔๙-๖๘) และแบ่งหน้ าทีเ้งงคาในฐานะส่วนประโยค กป็ น ๒ ประกภท ประกภทแรก
คืง คาหลัก หมายถึง คาทีเทาหน้ าทีเกป็ นส่วนประกงบ้งงประโยคตามลาพังในประโยคกริเ มได้
กช่น คานาม คากริ ยางกรรม คากริ ยาสกรรม คากริ ยาทวิกรรม คากหล่านี ้ล้ วนมีความหมายกชิง
ศัพท์ ส่วนประกภททีเสงงคืง คาไวยากรณ์ หมายถึง คาทีเไม่สามารถทาหน้ าทีเกป็ นส่วน้งงประโยค
ตามลาพังในประโยคกริเ มได้ ต้ งงทาหน้ าทีเร่วมกับคาหลัก แบ่งกป็ น ๒ ประกภท คืง คา้ยาย และ
คากชืเงม คา้ยาย กช่น คาลักษณนาม คาคุณศัพท์ คาจานวนนับ คาหน้ าจานวน ส่วนคากชืเงม
ได้ แก่ คากชืเงมนาม คากชืเงมงนุพากย์ และคา บุพบท คากหล่านี ้ล้ วนมีความหมายกชิงไวยากรณ์
ในการวิกคราะห์หมวดคาว่า “ถึง” ้ันตงนแรก
้
คืง การวิกคราะห์หมวดคาโดยใช้ กรงบ
แนวคิดทีเกป็ นรูปธรรมทีเสดุ ซึงเ ได้ แก่ กรงบแนวคิดกรืเ งงตาแหน่ง งย่างไรก็ตาม กนืเงงจาก ในหลาย ๆ
กรณี กรงบประโยคทดสงบหมวดคา้งงวิจินตน์ไม่ครงบคลุม้้ งมูล้งงผู้วิจยั ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงนา
แนวคิด้งงวิจินตน์ทีเว่า คาทีเงยู่ในหมวดกดียวกันจะมีการปรากฏในตาแหน่งทีเกหมืงนกัน มาปรับ

๑๔

ประยุกต์ใช้ กบั ้้ งมูลทีเมี กช่น วิจินตน์ได้ กาหนดให้ หมวดคากริ ยาสกรรม มีกรงบประโยคทดสงบ
ดังนี ้
หมวดคำกริ ยำสกรรม (คากริ ยาสกรรมจะปรากฏในช่งงว่าง้งงกรงบประโยค
ทดสงบต่งไปนี ้)
๑ก. นาม ___ นาม แล้ ว
๑้. นาม กาลัง ___ นาม
กรงบดังกล่าวสามารถใช้ กับ้้ งมูลบางกรณี ได้ กช่น ผู้วิจยั งาจแทนทีเคาว่า “ถึง” ใน
กรงบประโยค ๒ก. ได้ กช่น “ก้า ถึง โรงกรี ยนแล้ ว”, และ ๒้. “ก้ากาลัง ถึง โรงกรี ยน” คาว่า “ถึง”
ปรากฏในช่งงว่าง้งงกรงบประโยคทดสงบดังกล่าวได้ จึงจัดงยู่ในตาแหน่งหมวดคากริ ยาสกรรม
งย่างไรก็ตาม ในบางกรณี งาจมีการละ “นาม” ทีเงยู่้้างหน้ า หรื ง้้ างหลังช่งงว่าง้งงกรงบ
ประโยคทดสงบ หรื งในบางกรณีงาจมีสว่ น้ยายหลัง “นาม” หรื งในบางกรณี งาจมีคาบุพบทหน้ า
“นาม” กป็ นต้ น ดังนัน้ กรงบประโยคทดสงบคาสกรรมกริ ยา้งงวิจินตน์จึงงาจไม่ครงบคลุม้้ งมูล
ทีเมีงยู่ ผู้วิจยั จึงประยุกต์ใช้ แนวคิดพื ้นฐานในการจาแนกหมวดคาและกรงบประโยคทดสงบ้งง
วิจินตน์กบั ้้ งมูลโดยสร้ างกรงบประโยคทดสงบใหม่้ึ ้น (ดูกรงบประโยคทดสงบ้งงผู้วิจยั ในบททีเ
๓)
งย่างไรก็ตาม ถึงแม้ การใช้ กกณฑ์ตาแหน่งในการจาแนกหมวดคา้งงคาว่า “ถึง” จะ
สามารถจาแนกหมวดคาได้ งย่างชัดกจน แต่ก็ไม่สามารถจาแนกหมวดคาบางหมวดงงกจากกันได้
จากป็ นต้ งงใช้ กกณฑ์ความหมายร่วมด้ วย กช่น ในประโยค “ก้ากดิน ถึง บ้ าน” กับ “ก้าพูดถึงกพืเงน”
ในกรณีนี ้ จะกห็นว่าทัง้ ๒ ประโยคมีโครงสร้ างกหมืงนกัน คาว่า “ถึง” ปรากฏในตาแหน่งกดียวกัน
งย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั กห็นว่า ประโยคแรกมีความกป็ นคากริยามากกว่าประโยคหลัง งีกนัยหนึเง คาว่า
“ถึง ” ใน ๒ ประโยค น่า จะจัดงยู่ต่างหมวดคากัน ในกรณี นี ้ ความหมาย้งงคากริ ยาทีเปรากฏ
ร่วมกับคาว่า “ถึง” งาจจากป็ นต้ งงนามาใช้ กป็ นกกณฑ์กพืเงจาแนก ๒ หมวดคางงกจากกัน กช่น ใน
ประโยคแรกกป็ นกริ ยาทีเกกีเ ยว้้ งงกับการกคลืเงนทีเ (คืง “กดิน”) ้ณะทีเประโยคหลังกป็ นกริ ยาทีเไม่
กกีเยว้้ งงกับการกคลืเ งนทีเ (คืง “พูด” ) กป็ นต้ น จึงมีการนาหลักกกณฑ์การจาแนกหมวดคา้งงนัก
ไวยากรณ์ทา่ นงืเนมาพิจารณาประกงบด้ วย (ดูรายละกงียดการจาแนกหมวดคาในบททีเ ๓)

๑๕

นววรรณ พันธุ เมธำ (๒๕๔๙) ได้ มีการจาแนกคาตามหน้ าทีเทางการสืเงสาร โดย
แบ่งงงกกป็ น ๖ หมวดใหท่ คืง คาหลัก คาแทน คา้ยาย คากชืเงม คากสริ ม และ คากรี ยก-ร้ งง
และได้ มีการแบ่งประกภทย่งย้งงแต่ละหมวดตามความหมาย กช่น คาหลัก จาแนกกป็ น คานาม
(ค าทีเ ห มายถึ ง สิเ ง ต่า ง ๆ ทัง้ ทีเ ก ป็ นรู ป ธรรมและนามธรรม) และค ากริ ยา (ค าทีเ ใ ช้ แ สดงงาการ
กหตุการณ์ สภาพ หรื งความรู้สกึ ต่าง ๆ) กป็ นต้ น ประกด็นสาคัทในงาน้งงนววรรณทีเผ้ วู ิจยั ได้ นามา
ประยุกต์ใช้ คืง กมืเงผู้วิจัยได้ วิกคราะห์หมวดคาแล้ ว ผู้วิจยั จะต้ งงวิกคราะห์ความความหมายกชิง
ศัพท์ และความหมายกชิงไวยากรณ์ ้งงแต่ละหมวดคาด้ วย หมวดคาทีเกกีเยว้้ งงกับคาว่า “ถึง”
ได้ แก่
คำกริ ยำ คาว่า “ถึง” จัดงยู่ในประกภทคาหลัก ชนิดคากริ ยาแสดงงาการชนิดบงก
ทิศทางช่วย้ยายความหมาย้งงคากริ ยาบงกการกคลืเงนทีเว่ากคลืเงนทีเไปในทิศทางใด และจะ
ปรากฏร่วมกับหน่วยนามทีเหมายถึงจุดหมาย้งงคากริยา
คำขยำย ค าว่า “ถึ ง ” นววรรณจัด งยู่ใ นหมวดค า้ยาย ประกภท

“ค าบงก

ความสาคัท” ใช้ นาหน้ าคากพืเงช่วยบงกความกห็น้งงผู้พูดว่าว่าสิเงทีเกล่าวถึงสาคัทหรื งไม่ และ
ยังใช้ นาหน้ าจานวนกพืเงบงกความกห็น้งงผู้พดู ว่าจานวนนันมี
้ มากหรื งน้ งย กช่น
๑. ก้ากป็ นแค่นายงากภง
๒. ก้ากป็ นถึงนายงากภง
๓. มีต้ ตู งั้ ๑๐ ใบ
๔. ผมตีลกู เพียง ๓ ที
นงกจากนี ้ งาจใช้ คาว่า “ถึง” ร่ วมกับคาว่า “กับ” กป็ นกลุ่มคาว่า “ถึงกับ” ใช้ นาหน้ า
กริยาหรื งประโยค กช่น คุณแม่ถงึ กับร้ งงไห้
คำเชื่อม หมายถึง คาหรื งกลุ่มคาทีเใช้ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคา กลุ่มคา หรื ง
ประโยค ประกภท คาว่า “ถึง”มีทงั ้ “คากชืเงมบงกผล”และ “คากชืเงมบงกความ้ัดแย้ ง” ได้ แก่

๑๖

“คำเชื่อมบอกผล” ใช้ หน้ าคากริยาทีเแสดงผล ได้ แก่ จึง กลย กช่น
ก้ากป็ นประธานใครๆจึงกกรงใจ
คากชืเงมบงกผลบางคา ใช้ หน้ าประโยคบงกผลซึเงกกิดกหตุทีเมีปริ มาณถึงระดับทีเทาให้
กกิดผล ได้ แก่ กระทัง้ จน กป็ นต้ น กช่น
๑. ก้าทางานดีจนใครๆชม
๒. ทิดมันเ โกรธลุงกปลีเยนกระทังเ ไม่ยงมไปกผาผี
“คำเชื่อมบอกควำมขัดแย้ ง” ทีเใช้ นาหน้ ากริ ยาหรื งประโยคทีเมี ความหมาย้ัดแย้ ง
ได้ แก่ ทัง้ ทัง้ ๆ ที ่ แต่ ถึง แม้ ถึงแม้ แม้ว่า กช่น
๑. ก้าแย่งกด็กไปทัง้ กาลังหลับงยูก่ บั งกแม่
๒. กราพยายามช่วยก้า ถึงก้าจะไม่้งร้ งง
๓. แม้ก้าไม่ได้ ้งร้ งง กราก็พยายามช่วยก้า
ดัง นัน้ การจ าแนกหมวดค า้งงค าว่ า “ถึ ง ” ตามแนวคิ ด ประกภทการสืเ ง สาร
้งงนววรรณ พันธุกมธา จึงจาแนกคาว่า “ถึง” งงกกป็ น ๓ หมวดคาได้ แก่ คากริ ยา คา้ยาย และ
คากชืเงม ในหมวดคา้ยายสามารถกติมกต็ม การจาแนกหมวดคาทีเกกณฑ์ตาแหน่งยังไม่สามารถ
จาแนกได้ งย่างไรก็ตาม ยังมีบางหมวดคาทีเการใช้ ก กณฑ์ความหมายตามแนวคิด้งงนววรรณ
ไม่ได้ กล่าวถึง กช่น คากึเงกริ ยากึเงบุพบท และคาบุพบททีเจะปรากฏระหว่างคากริ ยา และคานาม
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงจะนาแนวคิดการจาแนกหมวดหมู่ตามแนวคิดทฤษฎีต้นแบบ (prototype theory)
มาร่วมพิจารณาในการศึกษาคาว่า “ถึง” ดังปรากฏในงาน้งงจรัสดาว งินทรทัศน์ (๒๕๓๙)

จรั สดำว อินทรทัศน์ (๒๕๓๙) ศึกษากรืเ งง กระบวนกำรที่คำกริ ยำกลำยเป็ นคำ
บุพบทในภำษำไทย กล่าวถึง การแบ่งชนิด้งงคากริ ยาและคาบุพ บทซึเง กป็ นแนวคิดสาคัททีเ
ผู้วิจยั ใช้ ในการตัดสินคาว่า “ถึง” ว่ามีหน้ าทีเงีกหนึเงหมวดคาคืง “คากึเงกริ ยากึเงบุพบท” คืง คาทีเ
ปรากฏในตาแหน่งสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริ ยากรี ยง แต่ไม่สามารถจัดได้ ว่ากป็ นคาบุพบทต้ นแบบ
หรื งคากริยาต้ นแบบ กพราะมีลกั ษณะ้งงคากริ ยาไม่ครบทุกประการ และมีลกั ษณะ้งงคาบุพบท

๑๗

ไม่ครบทุกประการ กช่นในตัวงย่างประโยค “ก้าพูดถึงกรืเ งงนี ง้ ี กแล้ ว” คาว่า “ถึง ” จะปรากฏ
ระหว่างคากริยา และคานาม กช่นกดียวกับคาบุพบท หากกป็ นคาบุพบทต้ นแบบ คาบุพบทดังกล่าว
จะต้ งงปรากฏร่วมกับนามวลีกสมง ไม่สามารถแยกคาบุพบทและนามทีเตามหลังงงกจากกันได้ แต่
คาว่า “ถึง” ทีเกป็ นคากึเงกริ ยากึเงบุพบทในประโยคดังกล่าวสามารถแยกได้ กช่น “กรืเ งงนี ้งีกแล้ ว ก้า
พูดถึง” คาว่า “ถึง” ในประโยคดังกล่าวจึง มีลกั ษณะ้งงคากริ ยาแต่ไม่ใช่คากริ ยาต้ นแบบแต่กป็ น
คากริ ยารงบนงก กพราะถ้ ากป็ นคากริ ยาแล้ วจะมีคณ
ุ สมบัติประการหนึเง คืง คากริ ยาจะสามารถ
ปรากฏร่ วมกับคาปฏิกสธได้ กช่น ตัวงย่างประโยค “ก้าไปไม่ถึงบ้ าน” คาว่า “ถึง” ในทีเนี ้จะจัดกป็ น
คากริยา แต่กป็ นคากริยาชนิดทีเปรากฏกป็ นคากริยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริ ยากรี ยง แต่ใน้ณะทีเ
“ถึง” ทีเกป็ นคากึเงกริยากึเงบุพบทจะไม่มีคณ
ุ สมบัต้ิ งงคากริยาประการนี ้ คืง คาว่า “ถึง” ในหมวดคา
นี ้จะไม่สามารถปรากฏร่ วมกับคาปฏิกสธได้ กช่นในตัวงย่าง * “ก้ากง่ยพูดไม่ถึงกรืเ งงนี ้” ประโยค
ดังกล่าวจะกป็ นประโยคทีเผ้ ูใช้ ภาษาไม่ยงมรับ กมืเงกป็ นกช่นนันแล้
้ ว คากึเงกริ ยากึเงบุพ บทจึงงาจ
กล่าวได้ วา่ กป็ นคากริ ยา รงบนงก หรื งบุพบทรงบนงก งีกนัยหนึเง คากึเงกริ ยากึเงบุพบท งาจกล่าว
ได้ ว่ากป็ นคากริ ยารงบนงกทีเกริเ มกลายกป็ นคาบุพบท แต่กป็ นคาบุพบทในระยะกริเ มต้ น กพราะการ
กปลีเยนแปลงจากหมวดคาหนึเงไปสู่งีกหมวดคาหนึเงในภาษาไม่ได้ แยกงงกจากกด็ด้าด หากแต่มี
ลักษณะกป็ นระดับความก้้ ม้้ นลดหลันเ ต่งกนืเงงกัน (continuum) ดังแผนภูมิตง่ ไปนี ้

คำกริยำ

คำบุพบท

คำกึ่งกริยำกึ่งบุพบท
จากแผนภูมิ้้างต้ น แสดงให้ กห็นลักษณะ้งงคากึเงกริ ยากึเงบุพบททีเมีลกั ษณะบาง
ประการกหมื งนคากริ ยา และกริเ มกลายไปกป็ นคาบุพบทจึง มี ลักษณะบางประการกป็ นคาบุพบท
ดังนัน้ หมวดคากึเงกริ ยากึเงบุพบทจึงกป็ นช่วงต่งสาคัททีเ คากริ ยาจะกกิดการกลายกป็ นหมวดคาบุพ
บทได้ ปั จจัยสาคัทประการหนึเงก็คืง การทีเคากริ ยานันปรากฏงยู
้
่ในหน่วยสร้ างกริ ยากรี ยง (serial
verb construction) โดยปรากฏในตาแหน่งระหว่างคากริ ยาและคานาม (กช่น ก้ากดินถึงบ้ าน)

๑๘

กพืเงให้ ก้้ าใจถึงคากริ ยาชัดกจน้ึ ้น ผู้วิจยั จะกล่าวถึงคากริ ยากรี ยงในภาษาไทยจากงานวิจยั ้งงกิเง
กาทจน์ กทพกาทจนา (๒๕๔๙)
กิ่งกำญจน์ เทพกำญจนำ (๒๕๔๙) ศึกษากรืเ งง หน่ วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยงต้ นแบบ
ในภำษำไทย หน่วยสร้ างกริ ยากรี ยง (serial verb construction ) หมายถึงหน่วยสร้ างทีเคากริ ยา
สามารถปรากฏกรี ย งต่ง กันตัง้ แต่ ๒ ค า้ึน้ ไป โดยไม่มี คากชืเ ง มใด ๆ ปรากฏระหว่า งค ากริ ย า
นงกจากนี ้ยังมีคณ
ุ สมบัตงิ ืเน ๆ ทีเระบุได้ วา่ ประโยคใดประโยคหนึงเ กป็ นหน่วยสร้ างกริยากรี ยง กช่น ๑)
คากริ ยาทุกคาในหน่วยสร้ างมี กาล การณ์ ลักษณะ มาลา และ้ัว้ บงกกล่า – ปฏิ กสธ (polarity)
ร่ วมกัน ๒) คากริ ยาหน่วยสร้ างงาร์ กิวกมนต์งย่างน้ งยหนึเงงาร์ กิวกมนต์ร่วมกัน ๓) หน่วยสร้ าง
กริ ยากรี ยงมีทานงงกสียงแบบกดียวกัน และไม่มีช่วงหยุดระหว่างคากริ ยา ๔) หน่วยสร้ างกริ ยากรี ยง
แสดงกหตุการณ์กดียวแต่กป็ นกหตุการณ์แบบซับซ้ งน นงกจากนัน้ กิเงกาทจน์ได้ กล่าวถึงหน่วยสร้ าง
กริยากรี ยงต้ นแบบทีเคากริยาคาแรกแสดงการกระทาหรื งแสดงกระบวนการ และคากริ ยาทีเตามมา
แสดงการกระทาหรื งแสดงสภาพ ว่าถืงกป็ นการแสดงกหตุการณ์ในโลก้งงความกป็ นจริ งให้ ปรากฏ
ในโครงสร้ างภาษา ซึงเ สามารถแสดงโครงสร้ าง้งงหน่วยสร้ างกริยากรี ยงได้ ดงั แผนภูมิตง่ ไปนี ้
S

NP

V (NP) V

(NP)

กมืเงผู้วิจยั นาแนวคิดกรืเ งงหน่วยสร้ างกริยากรี ยงมาใช้ วิกคราะห์คาว่า “ถึง” จะพบว่าโดย
ส่วนใหท่คาว่า “ถึง” จะปรากฏในรูปแบบกริยากรี ยง กช่น ๑) ก้ากดินไปถึงตลาดแล้ วตงนนี ้ หรื ง ๒)
ก้า้ับรถมาถึงทีเทางาน ช้ ากว่าทุกวัน จะกห็นได้ ว่า กมืเงวิกคราะห์ประโยคดังกล่าวกป็ นหน่วยสร้ าง
กริยากรี ยงทีเมี คาว่า “ถึง” กป็ นกริ ยาทีเตามหลังกริ ยาแสดงการกคลืเงนทีเ ทาให้ ผ้ ใู ช้ ภาษากกิดมโน
ทัศน์ตามภาพกหตุการณ์ทีเปรากฏในโลกความกป็ นจริ ง และสามารถจัดประกภทหน่วยสร้ างกริ ยา
กรี ยงได้ กนืเงงจากมีความหมายกฉพาะ้งงหน่วยสร้ าง กล่าวคืง ความหมายหนึเง้งงหน่วยสร้ าง
กริ ยากรี ยง คืง จะสืเงความหมายทีเแสดงความต่งกนืเงง้งงกหตุการณ์ คาว่า “ถึง” กป็ นกหตุการณ์ทีเ

๑๙

แสดงจุดมุ่งหมาย้งงการกระทาแรก ดังนัน้ ทังสงงกหตุ
้
การณ์ได้ กกิดงย่างต่งกนืเงง ไม่มีช่วงห่าง
ระหว่างกหตุการณ์ ดังกช่นในประโยคทีเ ๑ กริ ยา “กดินไป” ถืงกป็ นกหตุการณ์แรกและมีกหตุการณ์ทีเ
๒ คืง “ถึงตลาด” ทีเกป็ นจุดมุ่งหมายและจุดสิ ้นสุด้งงการกดินกช่นกดียวกับประโยคทีเ ๒ และกริ ยา
“้ับรถมา” ถืงกป็ นกหตุการณ์แรกก่งให้ กกิดกหตุการณ์ ๒ คืง “ถึงทีเทางาน” ซึเงกป็ นจุดสิ ้นสุด้งงการ
กดินทาง โครงสร้ างดังกล่าวสงดคล้ งงกับกหตุการณ์ จริ ง โดยถื งกป็ นการจาลงงกหตุการณ์นนั ้ ๆ
้ึ ้นมา
จากแนวคิดหน่วยสร้ างกริ ยากรี ยง้้ างต้ นได้ สนับสนุนให้ ผ้ วู ิจยั จัดประกภทคาว่า “ถึง”
กป็ นกริยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริยากรี ยง หากสามารถงธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคาว่า “ถึง”
กับกริยาทีเนาหน้ าว่ากป็ นกหตุการณ์ทีเกกิด้ึ ้นต่งกนืเงงกัน ตามความหมาย้งงหน่วยสร้ างกริยากรี ยง

๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับคำหลำยควำมหมำย
คาหลายความหมาย (polysemes) (ในทีเนี ้หมายรวมถึง “คาหลายหน้ าทีเ”) หมายถึง
คาทีเมีความหมายหรื งหน้ าทีเหลากหลาย และความหมายหรื งหน้ าทีเกหล่านันกกี
้ เยว้้ งงสัมพันธ์กัน
กพียรศิริ

วงศ์วิภานนท์ (๒๕๔๕) ได้ ให้ ตวั งย่าง กช่น คาว่า “ที ่” ในภาษาไทยซึเงมีหน้ าทีเทาง

ไวยากรณ์ตา่ ง ๆ กัน ดังนี ้
ก. ก้าซื ้ง ที ่ มางีกแปลง (ทีเดนิ -นาม)
้. ก้าชี ้ ที ่ กกิดกหตุให้ ตารวจ (สถานทีเ – นาม)
ค. ลูกสงงได้ ที ่ สงงค่ะ (งันดับ- นาม)
ง. คุณแม่งยู่ ที ่ บ้ าน (บุพบทบงกสถานทีเ)
จ. ้งน ้าชาสงง ที ่ (ลักษณนามสาหรับงาหาร)
ฉ. ฉันกบืเง ที ่ ก้าบ่นกก่ง (สันธานนานามานุประโยค)
ช. น ้า ที ่ แ้็งก็จะกลายกป็ นน ้าแ้็ง (สันธานนาคุณานุประโยค)

๒๐

จากตัวงย่างดังกล่าว แสดงให้ กห็นว่า คาว่า “ทีเ” กป็ นทัง้ คาหลายความหมายคืง
งาจหมายถึง “ทีเดิน”, “งันดับทีเ” “คาแทนชืเงงาหาร” และกป็ นคาหลายหน้ าทีเ คืง กป็ น “คานาม”
“คาบุพบท” และ “คาสันธาน” กป็ นต้ น งย่างไรก็ตาม ปั ทหาสาคัท้งงการศึกษาคาหลายหน้ าทีเ
หรื งคาหลายความหมายก็คืง บางครัง้ ไม่สามารถระบุได้ แน่ชดั ว่ากป็ น “คาหลายหน้ าทีเ” หรื งกป็ น
กพียง “คาพ้ งงกสียง” กพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (๒๕๔๕) ได้ จาแนก้้ งแตกต่าง้งงปรากฏการณ์
ดังกล่าวไว้ ๒ ประการ ได้ แก่
๑. คาหลายหน้ าทีเ คืง คาคากดียวกันทีเความหมายแก่นกงื ง้ ให้ นาไปใช้ ในการทา
หน้ าทีเทางไวยากรณ์ได้ หลายงย่าง ส่วนคาพ้ งงกสียงนันมี
้ แต่กสียงกท่านันที
้ เกหมืงนกัน โดยทัวเ ไป
มักจะมีหน้ าทีเทางไวยากรณ์ตา่ งกัน แต่จะไม่มีความสัมพันธ์ทางด้ านความหมายต่งกัน
๒. คาหลายหน้ าทีเกป็ นปรากฏการณ์ปกติในการใช้ คาในภาษา กป็ นแนวโน้ ม้งงคน
ทีเ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิเ ง ทีเ มี ง ยู่แ ล้ ว ให้ ไ ด้ ม ากทีเ สุด ส่ว นค าพ้ ง งกสี ย งนัน้ กป็ นกหตุบัง กงิ ท ทาง
ภาษา กรางธิบายไม่ได้ วา่ การพ้ งงกสียงกกิดกพราะงะไร
ไลงงนส์ (Lyons, J, ๑๙๙๕) ได้ กล่าวถึงการแยกความแตกต่างระหว่างคาหลาย
ความหมาย (polysemes) กับ คาพ้ งงรู ป (Homonymes) ไว้ กช่นกัน คืง กกณฑ์ต้นกากนิด้งงคา
(etymology) และกกณฑ์ความสัมพันธ์ทางความหมาย (relatedness of meaning) โดยมีหลักใน
การพิจารณาคืง หากคาใดกป็ นคาพ้ งงรู ป จะมาจากคาต้ นกากนิดทีเต่างกันและความหมายไม่
กกีเยว้้ งงกัน กช่นคาว่า “shock” จัดกป็ นคาพ้ งงรู ปกนืเงงจากมาจากแหล่งกากนิด้งงคาทีเตา่ งกัน
กช่น shock1 หมายถึง ต้ น้้ าวทีเมดั กป็ นกงง ๆ และ shock 2 หมายถึง ้นหรื งผมทีเรุงรัง กมืเงทัง้
สงงคานี ้มาจากคาต้ นกากนิดทีเต่างกันจึงไม่ จดั ว่ากป็ นคาหลายความหมาย ใน้ณะทีเคาว่า “foot”
ทีเหมายถึง กท้ า หรื ง ส่วนล่างสุด้งง้า ทีเมีความหมายกหมืงนกับ foot ทีเหมายถึง ตีนก้า หรื งส่วน
ทีเงยู่ตเาทีเสุด้งงภูก้านัน้ ถืงว่ากป็ นคาหลายความหมาย กนืเงงจากมีความหมายทีเกกีเยว้้ งงกัน
โดยผ่านกระบวนการงุปลักษณ์ นงกจากนัน้ ในงานวิจยั ภาษาไทยได้ มีการกล่าวถึง “คาหลาย
หน้ าทีเ” ไว้ กช่น พิมพา บารุงสุ้ ( ๒๕๑๕) ได้ ให้ ความหมายว่า คาคากดียวซึเงทาหน้ าทีเได้ มากกว่า
หนึเงงย่าง และกมืเ งทาหน้ าทีเ ต่างกัน ความหมายก็ ไม่ไ ด้ แตกต่างกันโดยกด็ด้าด หากแต่ยัง คง

๒๑

กกีเ ยว้้ งงกันงยู่ กช่น ในประโยค “ไข่ แตกแล้ ว ” และ “แม่ไ ก่ ไข่ แล้ ว ” คาว่า “ไ้่” ในทัง้ สงง
ประโยคทาหน้ าทีเทางไวยากรณ์ตา่ งกันคืงกป็ นคานาม และคากริยา แต่คาว่า “ไ้่” ทังสงงค
้
านี ้ก็ยงั
มีความกกีเยว้้ งงสัมพันธ์กนั งยู่”
ดัง นัน้ แนวคิดกรืเ งงคาหลายความหมาย หรื งค าหลายหน้ าทีเ จึง กป็ นการกล่า วถึ ง
ปรากฏการณ์ทีเคาในภาษาไทยบางคาสามารถให้ ความหมายและทาหน้ าทีเทางวากยสัมพันธ์ ได้
หลายหน้ าทีเกมืเงปรากฏในปริ บททีเแตกต่างกันงงกไป และคาดังกล่าวยังถืงว่ามาจากแหล่งกดิม
กดียวกัน และมี ความสัม พันธ์ กัน งย่างไรก็ ตาม หากคาดัง กล่าวกมืเ งทาหน้ าทีเแตกต่างกัน แล้ ว
วิกคราะห์ได้ ว่ากป็ นได้ ทงค
ั ้ าหลักคืงคาทีเงิสระทางวากยสัมพันธ์ และสามารถปรากฏโดยลาพังได้
และกป็ นค าไวยากรณ์ คื ง ค าทีเ แ สดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งค า ย่ง มกล่า วได้ ว่า ค านัน้ ได้ ผ่า น
กระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ โดยมีคาหลักกป็ นแหล่งกดิม ซึเงแนวคิดนีไ้ ด้ แสดงให้ กห็นถึง
ความสัม พัน ธ์ ้ งงปรากฏการณ์ ค าหลายความหมายและการกลายกป็ นค าไวยากรณ์ ทีเ ก ป็ น
กระบวนการทีเทาให้ คาคากดียว้ยายความหมายทีเแตกต่างกันงงกไป
๒.๑.๓ แนวคิดเกี่ยวกับกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ (grammaticalization)
การวิกคราะห์คาว่า “ถึง” ในกชิงประวัติในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ใช้ ทฤษฎีการกลายกป็ น
คาไวยากรณ์ (grammaticalization) กป็ นหลักกกณฑ์ในการพิจารณาพัฒนาการ้งงคาว่า “ถึง” ทีเ
ในปั จจุบนั ปรากฏกป็ นคาไวยากรณ์ (grammatical words) ได้ กปลีเยนแปลงมาจากคาว่า “ถึง” ใน
สมัยงดีต ทีเปรากฏกป็ นคาหลัก หรื งบงกกนื ้งความ (content words) ทฤษฎีดงั กล่าวมีรายละกงียด
ดังต่งไปนี ้
๒.๑.๓.๑ กำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ (grammaticalization)
การกลายกป็ นคาไวยากรณ์ (grammaticalization) โดยทัวเ ไปหมายถึงปรากฏการณ์
ทางภาษาทีเคาคาหนึเง ทีเมีพัฒนาการจากคาหลัก และมีการ้ยาย้งบก้ตกป็ นไปคาไวยากรณ์
นักภาษาศาสตร์ คนสาคัท ๆ ทีเได้ ให้ นิยามคาว่า “กระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ ” ทีเมกั มี
นักวิชาการง้ างถึง ได้ แก่ งังตวน ไมล์กยต์ (Antoine Meillet, ๑๙๑๒ ง้ างถึงใน สุรีกนตร จรัสจรุ ง

๒๒

กกียรติ, ๒๕๕๑: ๒๒ ) และ คูรีโลวิกซ์ (Kurylowicz, ๑๙๖๕ ง้ างถึงใน สุรีกนตร จรัสจรุ งกกียรติ,
๒๕๕๑: ๒๔ )
งังตวน ไมล์กยต์ ได้ กล่าวถึงกระบวนการดังกล่าวว่า กป็ นการกปลีเยนแปลงจากคา
งิส ระไปสู่ส ถานะ้งงการกป็ นหน่วยทางไวยากรณ์ คืง คาทีเแสดงความสัม พันธ์ ระหว่างคาใน
ประโยค หรื งกชืเงมส่วนต่าง ๆ ในปริ จกฉท หรื งงาจกล่าวโดยสรุปคืง การทีเคาบงกกนื ้งความ หรื ง
คาหลักได้ สูทความหมายทีเกป็ นกนื ้งความไป และมีหน้ าทีเทางไวยากรณ์กพิเม้ึน้ จนกลายกป็ นคา
ไวยากรณ์ไปในทีเสดุ ดังกช่น คาว่า “suis” ในภาษาฝรัเงกศสทีเแต่กดิมหมายความว่า “กป็ น” ซึเงกป็ น
คากริ ยา แต่ต่งมามีความหมายกป็ นคากริ ยาช่วย ต่งมาคูรีโลวิกซ์ (Kurylowicz, ๑๙๖๕) ได้ ให้
นิยามทีเกว้ าง้ึ ้น ครงบคลุมปรากฏการณ์การกปลีเยนแปลงทางไวยากรณ์้งงคามาก้ึ ้น กล่าวคืง
ได้ ใ ห้ นิ ยามว่า การกลายกป็ นค าไวยากรณ์ หมายถึ ง การกปลีเ ย นแปลงจากค าบงกกนื ง้ ความ
(lexical) ไปสู่คาทีเทาหน้ าทีเทางไวยากรณ์ (grammatical) หรื งกปลีเยนจากคาทีเมีความกป็ น
ไวยากรณ์ น้งยไปสู่คาทีเมี ความกป็ นไวยากรณ์ ม าก ซึเง กป็ นการ้ยาย้งบก้ตในการศึกษาการ
กลายกป็ นคาไวยากรณ์ โดยใช้ แนวทางตามทฤษฎีดงั กล่าว
๒.๑.๓.๒ ปั จจัยที่ทำให้ เกิดกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์
การทีเคาใดคาหนึเงจะกลายกป็ นคาไวยากรณ์ได้ นนั ้ นักภาษาศาสตร์ กล่าวว่า จะต้ งง
ประกงบด้ ว ยปั จ จัย ๒ ประการ คื ง ปั จ จัย งุป ลัก ษณ์

(metaphor) และปั จ จัย การใกล้ ชิ ด

(metonymy) ซึงเ มีรายละกงียดดังต่งไปนี ้
๑ ปั จจั ย อุ ป ลั ก ษณ์ (metaphor) คื ง การกปรี ย บกที ย บ้งงสิเ ง ๒ สิเ ง คื ง สิเ ง ทีเ
ต้ งงการสืเงและสิเงทีเนามากปรี ยบกทียบ โดยถืงกป็ นการงธิบายมโนทัศน์ทีเกป็ นนามธรรม ในรูป้งง
มโนทัศน์ทีเกป็ นรูปธรรม ไฮกน่และคณะ (Heine and Kuteva, ๒๐๐๒) ได้ กล่าวถึงการงุปลักษณ์
ว่ากป็ นการถ่ายโงนความหมาย จากคาหลักทีเกป็ นรู ปธรรมมาสู่คาไวยากรณ์ ทีเแสดงความหมาย
บงกความสัมพันธ์ ซึงเ จะมีลกั ษณะทีเกป็ นนามธรรมมาก้ึ ้น
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๒ ปั จจัยกำรใกล้ ชิด (หรือปั จจัยนำมนัย) (metonymy) แนวคิดนี ้กป็ นแนวคิดทีเ ฮ
งปกปงร์ และกทราก็งตต์ (Hopper and Traugott, ๑๙๙๓: ๘๑ ง้ างถึงใน มิเงมิตร ศรี ประสิทธิ์,
๒๕๔: ๒๑) ได้ งธิบายถึงการใกล้ ชิดทีเมีส่วนกระตุ้นให้ กกิดการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ได้ กช่น การ
ใกล้ ชิด้งงคาคาหนึเงกับงีกคาหนึเงจะนาไปสู่การกลายกป็ นคาไวยากรณ์ได้ กช่น ในภาษางังกฤษ
พิจารณาได้ จาก ทีเ be going to

ทีเแสดงงนาคต ปรากฏการณ์นี ้กกิดจากการทีเ “be going”

ปรากฏใกล้ ชิดกับคาว่า “to” ในโครงสร้ าง be going in order to กพืเงแสดงจุดมุ่งหมาย ต่งมากมืเง
ละ in order กหลืงกพียง be going to ในประโยค

“Susan’s going to work at our office”

ทาให้ กลุ่มคาดังกล่าวแสดงความหมายงนาคต และทาให้ go กลายจากคากริ ยาไปกป็ นคา
ไวยากรณ์ทีเกป็ นคาช่วยกริยา กช่นในประโยค “You’re going to like her” ปั จจัยดังกล่าวงาจกรี ยก
ได้ ว่ากป็ นปั จจัยการถ่ายโงน คืงกมืเงคาใดคาหนึเงใกล้ ชิดกับคางีกคาหนึเงในประโยค ก็จะทาให้
ได้ รับความหมาย้งงคาทีเปรากฏใกล้ กคียงและมีสว่ นทาให้ กลายกป็ นคาไวยากรณ์ในทีเสดุ
๒.๑.๓.๓ กระบวนกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์
กระบวนการกลายกป็ นค าไวยากรณ์ หมายถึ ง กระบวนการ้ยาย้งบก้ตทาง
ไวยากรณ์มีกระบวนการย่งย ๆ กกิด้ึ ้นหลายลักษณะ นักภาษาศาสตร์ ได้ กสนงกระบวนการย่งย ๆ
นักภาษาศาสตร์ บางคนงาจกรี ยกว่า กลไก (mechanisms) ซึเง หมายถึง กระบวนการย่งย ๆ ทีเ
นาไปสู่กระบวนการใหท่คืง กระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ ในงานวิจยั นี ้ จะกล่าวถึงกรงบ
แนวคิดทีเกกีเยว้้ งงกับงานวิจยั ดังต่งไปนี ้
๑ กระบวนกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ ของ ไฮเน่ และคุเทว่ ำ (Heine and
Kuteva,๒๐๐๒)
การกลายกป็ นคาไวยากรณ์ คืง พัฒนาการ้งงคาจากคาหลักในประโยคไปกป็ นคา
ไวยากรณ์ หรื งจากหน่วยทีเมีความกป็ นไวยากรณ์ น้งยไปกป็ นหน่วยทีเมีความกป็ นไวยากรณ์ มาก
ปรากฏการณ์นี ้จะกกิด้ึ ้นได้ กมืเงมีกลไก ๔ กลไกกกีเยวกนืเงงกัน ได้ แก่
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๑). การทาให้ความหมายจางลง (Desemanticization: semantic bleaching)
หมายถึง การทีเคาทีเมีความหมายกชิงบงกกนื ้งความ (lexical meaning ) ค่งย ๆ สูทความหมาย
ดังกล่าวไป และกริเ มกป็ นคาทีเไม่มีความหมายกพืเงบงกกนืง้ ความในประโยค กช่น ในทีเนี ้ ผู้วิจัยจะ
ยกตัวงย่าง คาว่า “ถึง" จากกดิมทีเกป็ นคากริ ยาจึงจัดกป็ นคาบงกกนื ้งความในประโยค “ก้าถึงบ้ าน”
ทีเมีความหมายกป็ นการบรรลุจดุ หมายทีเกป็ นรูปธรรมชัดกจนและกป็ นส่วนหลัก้งงประโยค ต่งมา
ค าดัง กล่า วงาจมี พัฒ นาการไปในทางทีเ ก ป็ นค าทีเ มี ค วามหมายจางลงกมืเ ง มี ค วามหมายกชิ ง
ไวยากรณ์ (grammatical meaning) คืง ไม่มีความหมายทีเกป็ นคาบงกกนื ้งความงีกต่งไป กช่น กมืเง
คาว่า “ถึง” กปลีเยนไปทาหน้ าทีเกป็ นคากชืเงมงนุพากย์
๒) การนาคาไปใช้ในปริ บทใหม่ (Extension:

Context

Generalization)

กระบวนการนี ้จะมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการแรก กนืเงงจากกป็ นกระบวนการทีเทาให้ คาสูทกสีย
ความหมายกดิมทีเมี ความซับซ้ งนหรื งมีลกั ษณะกฉพาะกจาะจงมากป็ นมีความหมายกลาง ๆ กพียง
ความหมายกดียว ทาให้ สามารถใช้ คาได้ ในปริ บททีเกว้ าง้ึ ้น ในตัวงย่างนี ้ ผู้วิจยั จะยกตัวงย่าง คา
ว่า “go” ทีเมีความหมายแสดงการกคลืเงนทีเ ต่งมามีการ้ยายความหมายแสดงความตังใจ
้ และ
กลายกป็ นค าแสดงงนาคตกาลไปในทีเ สุด ค าว่ า “go”

จึง สามารถปรากฏได้ ใ นปริ บ ททาง

ความหมายทีเกว้ างกว่ากดิม
๓). การสู ญ ลัก ษณะของหมวดค าเดิ ม (Decategorialization)

คื ง การสู ท

ลักษณะกฉพาะ้งงหมวดคากมืเงพิจารณาทางวากยสัมพันธ์ กล่าวคืง คาดังกล่าวกริเ มกปลีเยนจาก
คาบงกกนื ้งความหรื งคาหลักไปกป็ นคาไวยากรณ์ กช่น ในทีเนี ้ผู้วิจยั จะยกตัวงย่าง คาว่า “while” ทีเ
ในงดีตกป็ นคานาม หมายถึง กวลา ต่งมากลายกป็ นคาสันธาน จึงสูทลักษณะทางวากยสัมพันธ์
้งงคานามไปคืง ไม่สามารถมี คานาหน้ านาม (article) หรื งคาบงกปริ มาณ (quantifier) ปรากฏ
หน้ าคาว่า “while” ได้ และยังไม่สามารถนาคาคุณศัพท์หรื งคาชี ้กฉพาะมา้ยายคาว่า “while” ได้
งีก รวมทังค
้ าดังกล่าวยังไม่สามารถกป็ นประธานหรื งกรรมได้ กนืเงงจากถูกนาไปใช้ กป็ นคากชืเงม จึง
สูทคุณสมบัตกิ ก่าทีเกคยสามารถปรากฏในปริบทต่าง ๆกหล่านันไป
้
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๔). การกร่ อนของเสี ยง (Erosion) คืงการสูทหน่วยกสียงทีเงาจทาให้ งรรถลักษณ์
ประจาคาหายไปได้ กช่น ในภาษาละตินคาว่า ad ‘at, towards’ ได้ กกิดกระบวนการกร่งนกสียงทา
ให้ กลายกป็ นกสียง a ‘to’ ในภาษาฝรัเงกศส ในส่วน้งงการกร่งนกสียง้งงคาว่า “ถึง” ซึเงในสมัย
สุโ้ทัยและงยุธยาพบว่าในงดีตงงกกสียงว่า “กถิง” นัน้ ผู้วิจยั สันนิษฐานว่า ไม่ได้ มีส่วนกกีเยว้้ งง
กับการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ กพราะในปั จจุบนั คากริ ยา “ถึง” ทีเกป็ นคาบงกกนื ้งความ และคาว่า
“ถึง” ทีเกป็ นคาไวยากรณ์ นนั ้ งงกกสียงกหมืงนกัน จึงไม่ได้ แสดงให้ กห็นว่าการงงกกสียง้งงคาว่า
“ถึง ” ทีเ ก ป็ นกสี ยงยาว กสี ยงสัน้ จะมี ความสัม พันธ์ กับความหมาย กระบวนการดัง กล่า วจึง กป็ น
กระบวนการทางกสียงทีเไม่ได้ กกิด้ึ ้นสืบกนืเงงมาจากการกปลีเยนแปลงหมวดคาและความหมาย้งง
คาว่า “ถึง”
จากกลไก้งงการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ทีเกล่าวไว้ ้้างต้ น จะกห็นได้ ว่า มีงยู่ ๓ กลไก
ทีเถืงกป็ นการสูทลักษณะทางงรรถศาสตร์ และวากยสัมพันธ์ กมืเงคาได้ รับคุณสมบัติใหม่ และกมืเง
คาดังกล่าวปรากฏในปริบทใหม่ ซึงเ ปริบทนันได้
้ กงื ้งให้ คาคานันกลายกป็
้
นคาไวยากรณ์ จึงกล่าวได้
ว่า การกปลีเยนแปลง้งงคาดังกล่าวไม่ได้ มีงิสระจากโครงสร้ าง้งงประโยคหรื งปริ บททีเแวดล้ งมทีเ
คานันปรากฏ
้
งย่างไรก็ตาม กมืเงคาใดคาหนึเงปรากฏในปริ บททีเหลากหลาย งาจทาให้ กกิดการ
ตีความใหม่ คานัน้ จึงมีการแสดงความหมายหลากหลายได้ กช่นกัน นงกจากโครงสร้ าง้งง
ประโยคทีเคาใดคาหนึเงปรากฏแล้ ว การกลายกป็ นคาไวยากรณ์ ยัง ้ึน้ งยู่กับความหมาย้งง
คาศัพท์นนั ้ กงง โดยไม่ได้ พิจารณาว่างยู่ในปริ บทใด กนืเงงด้ วยคาคานัน้ ได้ ผ่านกระบวนการงุป
ลักษณ์ ซึงเ หมายถึงการทีเคาใดคาหนึงเ จากกดิมได้ ให้ ความหมายทีเแสดงสิเงทีเกป็ นรูปธรรม แต่ตง่ มา
ได้ ก ปลีเ ยนแปลงไปแสดงความกป็ นนามธรรม กช่น ค าว่า “ถึง ”ในงดีต มี ค วามหมายแสดงการ
กคลืเงนทีเทีเกป็ นรู ปธรรม แต่ต่งมา คาว่า “ถึง” ยังสามารถมีความหมายแสดงการกคลืเงนทีเทีเกป็ น
นามธรรมได้ ด้วย ซึเง กระบวนการนี ย้ ังสงดคล้ งงกับกลไกการทาให้ ความหมายกดิม นัน้ จางลง
งย่างไรก็ตาม กลไกการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ทีเไฮกน่และคุกทว่าได้ กสนงไว้ ทงั ้ ๔ กลไกนัน้ แท้ จริ ง
แล้ วมีความกกีเยวกนืเงงสัมพันธ์กนั ไม่สามารถแยกงงกจากกันได้ งย่างงิสระ
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๒. กระบวนกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ ของฮอปเปอร์ และเทรำก็อตต์
(Hopper and Traugott, ๑๙๙๓ ง้ างถึงใน มิเงมิตร ศรี ประสิทธิ์, ๒๕๔๖: ๒๖)
ฮงปกปงร์ และกทราก็งตต์ (๑๙๙๓) ได้ กล่าวถึงกลไกการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ไว้
ดังนี ้
๑). กระบวนการทาให้มีความทัว่ ไป (generalization) กช่น คาว่า go แต่กดิม มี
ความหมายแสดงการกคลืเงนทีเ ต่งมามีความหมายกป็ นนามธรรมมากยิเง้ึ ้น และกลายกป็ นคาแสด
งงนาคตกาลในทีเสดุ ในทีเนี ้ ผู้วิจยั จะยกตัวงย่างคาว่า “ถึง” ทีเกชืเงมโยงกับแนวคิดดังกล่าว กช่นคา
ว่า “ถึง” ในประโยค “ก้าถึงบ้ าน” ในทีเนี ้ คาว่า “ถึง” กป็ นคากริ ยาทีเกป็ นการกคลืเงนทีเทีเกป็ นรูปธรรม
แต่กมืเงคาว่า “ถึง” กลายกป็ นคาไวยากรณ์คืง จากคากริ ยากลายกป็ นคาบุพบท กช่น “ก้ารับรู้ ถึง
ทุก้์สุ้ ” คาว่า “ถึง” ก็จะมิได้ กกีเยว้้ งงกับการกคลืเงนทีเทีเกป็ นรูปธรรมงีกต่งไป หากแต่มีความกป็ น
นามธรรมมาก้ึ ้น จึงสามารถกกิดร่วมกับนามวลีทีเแสดงความหมายกป็ นนามธรรมได้ กช่น นามวลี
“ทุก้์ สุ้” มี ความกป็ นนามธรรม คาว่า “ถึง”จึง กกิ ดความหมายทัเวไป้ึน้ ไม่จากป็ นต้ งงปรากฏ
ร่วมกับนามวลีทีเกป็ นสถานทีเกท่านัน้
๒). กระบวนการสูญลักษณะของหมวดคาเดิ ม (decategorization) กช่น while ใน
ภาษางังกฤษ โบราณจัดกป็ นคานามทีเใช้ แสดงความยาว้งงกวลา แต่ในปั จจุบนั ทาหน้ าทีเกป็ น
คากชืเงม งนุพากย์ มีคางธิบายกหมืงนทีเกล่าวถึงใน ไฮกน่และคุกทว่า ( Heine and Kuteva,
๒๐๐๒) ้้ างต้ น
๓). กระบวนการเจาะจงเลื อก (specialization) คืง การทีเคาทีเมี ความหมายกลาง
หรื งมีลกั ษณะทัวเ ไป (generalized) กลายกป็ นคาไวยากรณ์ โดยจะกลืงกคาทีเมีความหมายใช้ ได้
ทัวเ ไปมากกว่าความหมายทีเกฉพาะกจาะจง กช่น ในภาษาฝรัเงกศส กลืงก pas มากกว่า point กมืเงใช้
ร่วมกับ ne ทีเกป็ นคา ปฎิกสธ กนืเงงจาก pas มีความหมายไม่กฉพาะกจาะจงกท่า point
๔). กระบวนการแยกตัว (divergence) คืง การทีเคาหนึเงคาได้ กกิดการแยกตัวงงก
จากกัน โดยคาหนึเงมีหน้ าทีเและความหมายกหมืงนคากดิม ส่วนงีกคาหนึเงกลายกป็ นคาไวยากรณ์

๒๗

กช่น คาว่า ekor ในภาษามากลย์ซงึเ กป็ นคาลักษณนามนัน้ ต่งมาสามารถแยกได้ กป็ นทังค
้ านาม และ
คาลักษณนามทีเกป็ น คาไวยากรณ์
๕). กระบวนการนามาใช้ใหม่ (renewal) คืง การทีเคาคาหนึเงมาปรากฏในลักษณะ
รูปแบบใหม่ กช่นคาว่า truly, fearfully ในภาษางังกฤษ ทีเทาหน้ าทีเ้ยายกช่นกดียวกับ very ซึเงกป็ น
รู ปกดิม โดยต่งมาได้ แปลงกป็ นรู ปใหม่ คืง –ly แต่ก็ยังมีกค้ าความหมายกดิมทีเใช้ ้ยายกน้ นความ
กช่นกัน
๓ กระบวนกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ ข องไบบี เปอร์ กิ น และปำกลิ ยูค ำ
(Bybee, Perkins และ Pagliuaca, ๑๙๙๔ ง้ างถึงใน มิเงมิตร ศรี ประสิทธิ์, ๒๕๔๖: ๒๒)
ไบบี กปงร์ กิน และปากลิยูคาได้ กล่าวถึงกลไกการกปลีเยนแปลงทางความหมายทีเ
กกิด้ึ ้นในกระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ไว้ ๕ ประการ ดังนี ้
๑). การขยายความหมายเชิ ง อุป ลัก ษณ์ (metaphorical

extension) คื ง การ

กปลีเยนแปลงทางความหมาย กล่าวคืง คาหลักทีเ มีความกป็ นรูปธรรมได้ กลายมากป็ นความหมายทีเ
กป็ นนามธรรมมาก้ึ ้น กระบวนการนี ้ถืงกป็ นกระบวนการแรกและสาคัททีเสดุ กพราะได้ แสดงมโน
ทัศน์้งงมนุษย์ทีเกริเ มจากสิเงทีเกป็ นรู ปธรรมทีเงยู่ใกล้ ตวั มนุษย์ไปสู่ความกป็ นนามธรรมซึเงกป็ นสิเงทีเ
ไกลตัวมนุษย์
๒). การอนุมาน (inference) คืง การกปลีเยนแปลงทางความหมาย ซึเง กกิดจาก
การทีเคาคาหนึเงไปปรากฏในตาแหน่งกดียวกันกับคาทีเงยู่ในชุดกดียวกัน ส่งผลให้ คาทีเไปปรากฏใน
ตาแหน่งดังกล่าวกลายไปมีลักษณะทางงรรถศาสตร์ กหมืงนกับคาทีเงยู่ในชุดกดียวกันด้ วย ทัง้ นี ้
กกิด้ึ ้นจากการงนุมานหรื งการตีความ้งงผู้ใช้ ภาษานันเ กงง การทีเรูปภาษานันสามารถงนุ
้
มานได้
กป็ นกพราะคาทีเกลายกป็ นคาไวยากรณ์ยงั คงกค้ าความหมายกดิม้งงคาหลักให้ กห็นงยู่ กช่น คาว่ า
“go” ใน “be going to” ถูกงนุมานในตาแหน่งกดียวกับ “will” และ “shall” ซึเงกป็ นคาช่วยหน้ า
กริยา แสดงความหมายทีเกกีเยว้้ งงกับ

งนาคตกาล งย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์นีส้ ่งผลให้ คา
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ว่า “will” “shall” และ “be going to” แสดงนัยยะทางความหมายทีเแตกต่างกันงงกไป กช่น การ
แสดงความกต็มใจ การแสดงการบังคับ และการแสดงนัยความหมายทีเกป็ นงนาคต ตามลาดับ
๓). การเกิ ด ความหมายทั่ว ไป (generalization) คื ง กระบวนการทีเ ท าให้ ค า
สูทกสียความหมายกดิมทีเมีความซับซ้ งนหรื งมีลกั ษณะกฉพาะกจาะจงมากป็ นความหมายกลาง ๆ
แต่ทาให้ สามารถใช้ คาได้ ในปริ บททีเกว้ างและสามารถกกิดร่ วมกับคางืเนได้ งย่างหลากหลาย้ึน้
กพราะมีกงืเงนไ้การกกิดร่วมกันน้ งยลง กช่น คาว่า “can” กดิมใช้ กฉพาะกับคากริ ยาทีเมีความหมาย
แสดงความรู้สึกนึกคิด และสติปัททากท่านัน้ ต่งมามีความหมายกว้ าง้ึ ้น คืง กป็ นความสามารถ
ทัวเ ไป สามารถปรากฏร่วมกับคากริยาทีเแสดงความสามารถงืเน ๆ ได้ ด้วย
๔). การกลมกลื นความหมาย (harmony) คืง การกปลีเยนแปลงทางความหมาย
งย่างทีเ คาคาหนึเงซึเงมีความหมายกชิงศัพท์ กป็ นความหมายประจาคาได้ สูทกสียความหมายกชิง
ศัพท์ไปจนกกืงบไม่กหลืงกค้ า และแสดงความหมายทีเสงดคล้ งงไปกับปริ บทแทน กช่น คาว่า avoir
“have” ในภาษาฝรัเงกศส กมืเงทาหน้ าทีเกป็ นคาไวยากรณ์จะมีความหมายแสดงกาลตามปริ บททีเ
ปรากฏ กช่น il a mange (ก้าได้ กินแล้ ว/ กป็ นคาแสดงงดีต) กับ il mangera (ก้าจะกิน/ กป็ น
คาแสดงงนาคต)
๕). การดูดซับความหมายปริ บท ( absorption of contextual meaning ) คืง การ
กปลีเยนแปลงในกรณีทีเ คาคาหนึงเ (คา ก.) กมืเงไปปรากฏร่วมกับคางีกคาหนึเง (คา ้.) ปรากฏว่าได้
ดูดซับความหมาย้งงคาทีเปรากฏร่วมด้ วย (คา ้.) โดยกฉพาะกมืเงคาทีเปรากฏร่วม (คา ้.) ถูกละ
ไป คาคานัน้ (คา ก.) ก็จะกลืนความหมาย้งงคา (คา ้.) ทีเถกู ละไป และความหมายกดิม้งงคา
ก. ก็จะสูทไป คาว่า pas , personne , rien และ jamais ในภาษาฝรัเงกศสซึเงกดิมกป็ นคานาม
แล้ วต่งมาสูทกสียความกป็ นคานามไปกลายกป็ นคาไวยากรณ์ทีเแสดงความหมายปฏิ กสธกหมืงนกับ
ne ซึงเ กป็ นคาปฏิกสธในภาษาฝรัเงกศสทีเกกิดติดกับคานามกหล่านี ้
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๒.๑.๔ แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีอรรถศำสตร์ ปริชำน (Cognitive semantics)
งรรถศาสตร์ ปริ ชาน (Cognitive semantics) กป็ นการศึกษาความหมาย้งงภาษา
โดยกชืเงมโยงกับระบบปริ ชาน (cognition) ้งงมนุษย์ ระบบปริ ชานกป็ นกรืเ งง้งงระบบความคิด
กระบวนการทางจิต และประสบการณ์้งงมนุษย์ นักงรรถศาสตร์ ปริ ชานกชืเงว่าความหมายกป็ น
ผล้งงกระบวนการคิด และกกีเยว้้ งงกับประสบการณ์ทางความคิด้งงมนุษย์ ภาษาจึงสัมพันธ์
กับการรับรู้ โลก้งงมนุษย์ ดังนัน้ การจะงธิ บ ายความหมายจึง ต้ งงงธิ บายโดยกชืเงมโยงระบบ
ปริชาน
ประกด็นหนึงเ ทีเนกั งรรถศาสตร์ ปริ ชานสนใจก็ คืง คาหลายความหมาย (polysemy) ซึเง
กป็ นตัว งย่ า ง้งงการงธิ บ ายความคิ ด สร้ างสรรค์ (Creativity) ้งงมนุษ ย์ ทีเ ม นุษ ย์ จ ะพัฒ นา
ความหมาย้งงคาจากความหมายทีเมีงยู่กดิมกป็ นคาทีเมีค วามหมายใหม่ทีเยังคงกค้ าความหมาย
กดิม ความหมายต่า ง ๆ ทีเ ้ ยายงงกไปจากกดิม นัน้ หากพิจ ารณาจะกห็ นว่าจะมี ลัก ษณะทาง
ความหมายร่วมกัน ลักษณะทางความหมายทีเร่วมกันนี ้กรี ยกว่า ความหมายในระดับมโนทัศน์ หรื ง
ความหมายกชิงมโนทัศน์ (conceptual meaning) ทีเจดั กป็ นความหมายทีเกป็ นศูนย์กลางกป็ นจุด
กชืเงมโยงความหมายทุกความหมายทีเกป็ นความหมายปริ บท(contextual meaning) ให้ สามารถ
สัมพันธ์กบั ความหมายมโนทัศน์ดงั กล่าวได้ และนักงรรถศาสตร์ ปริ ชานมักจะจาลงงระบบการคิด
้งงมนุษย์ทีเกกีเยว้้ งงกับ “คา” ผ่านทางแผนภูมิ ทังนี
้ ้ กลไกทีเทาให้ ความหมายมโนทัศน์สามารถ
้ยายความหมายไปกป็ นความหมายปริ บทต่าง ๆ ได้ แก่ กระบวนการงุปลักษณ์ (metaphor) ซึเง
กป็ นกระบวนการทางปริชานทีเกชืเงมโยงวงมโนทัศน์หนึงเ ทีเกป็ นวงต้ นกค้ าไปสู่วงมโนทัศน์กป้าหมายซึเง
มี ความซับซ้ งนและกป็ นนามธรรมมากกว่า และ กระบวนการนามนัย (metonymy) ซึเง กป็ น
กระบวนการทีเกชืเงมโยงความหมายทีเงยู่ในวงมโนทัศน์กดียวกัน มีความสัมพันธ์ กัน กลไกกหล่านี ้
ต่างกกีเยวกนืเงงกับกระบวนการปริ ชานและการ้ยายความหมาย้งงคาในภาษาทีเใช้ ในการสืเงสาร
้งงมนุษย์ (ชัชวดี ศรลัมพ์, ๒๕๓๘: ๑๐-๑๒ และกาจบัณฑิต วงศ์ศรี , ๒๕๔๗: ๒๐-๒๒)
ผู้วิจยั กห็นว่าแนวคิดดังกล่าวน่าจะมีประโยชน์ในการศึกษาการกลายกป็ นคาไวยากรณ์
้งงค าว่า “ถึ ง ” กนืเ ง งจากก่ ง นทีเ จ ะศึก ษาการกลายกป็ นค าไวยากรณ์ ้ งงค าว่า “ถึ ง ” ผู้วิ จัย
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จากป็ นต้ งงแสดงให้ กห็นว่าคาว่า “ถึง” ทีเไปปรากฏในปริ บทต่าง ๆ และมีความหมายและหน้ าทีเทาง
ต่าง ๆ นัน้ (กช่น เขาถึงบ้าน กับ เขาพูดถึงฉัน) แท้ จริ งแล้ วกป็ นคาทีเมีทีเมากดียวกัน หรื งมีความ
กกีเ ย ว้้ งงสัม พัน ธ์ กั น ทางความหมาย ดัง นัน้ กรงบแนวคิ ด ทีเ จ ะงธิ บ ายความสัม พัน ธ์ ท าง
ความหมายต่าง ๆ ้งงคานี ้ได้ งย่างกป็ นระบบและกป็ นรูปธรรม ก็คืง กรงบแนวคิดงรรถศาสตร์ ปริ
ชาน
๒.๒ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในหัว้้ งนี ้ ผู้วิจยั จะทบทวนวิทยานิพนธ์ ทีเศึกษากกีเ ยวกับคาว่า “ถึง” วิทยานิพนธ์ ทีเ
กล่าวกกีเยวกับคาหลายความหมายในภาษาไทย และวิทยานิพนธ์ทีเกล่าวกกีเยวกับการกลายกป็ นคา
ไวยากรณ์ หรื ง การกปลีเยนแปลงทางด้ านความหมาย้งงคา กพืเงกป็ นแนวทางในการศึกษากชิง
ประวัต้ิ งงคาว่า “ถึง”
๒.๒.๑ งำนวิจัยที่ศึกษำหน้ ำที่และควำมหมำยของคำว่ ำ “ถึง”
นันทกา พหลยุทธ (๒๕๒๕) ศึกษากรืเ งงกำรเปรี ยบเทียบกำรใช้ คำบุพบทในสมัย
สุโขทัย อยุธยำ กับสมัยปั จจุบัน โดยมีจุดประสงค์กพืเงศึกษาการใช้ คาบุพบทในสมัยสุโ้ทั ย
งยุธยา และกปรี ยบกทียบกับสมัยปั จจุบนั ทังในส่
้ วนทีเกหมืงนและแตกต่างกัน ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา้้ งมูล
กชิงประวัติจาก ศิลาจารึ ก และกงกสารในสมัยสุโ้ทัย และงยุธยา ส่วน้้ งมูลสมัยปั จจุบนั ศึกษา
จากตาราวิช าการ พบว่า คาบุพบททีเปรากฏในสมัยสุโ้ทัย งยุธยา และปั จจุบนั มีก ารใช้ ทีเทัง้
กหมืงนกันและแตกต่างกัน และพบว่ามีบางคาใช้ กฉพาะในแต่ละสมัยกท่านัน้ งีกทังยั
้ งศึกษาการ
ปรากฏ กช่นคาบุพบทบางคางาจปรากฏคากดียว คาบุพบทกดีเยว หรื งปรากฏกรี ยงกับคาบุพบทงืเน
กพืเงแสดงความสัมพันธ์ ทานงงกดียวกันกป็ นบุพบทซ้ งน หรื งปรากฏกรี ยงกับคาบุพบทงืเนทีเแ สดง
ความสัมพันธ์ต่างกันกป็ นกลุ่มคาบุพบท งย่างไรก็ตาม นันทกา พหลยุทธ (๒๕๒๕) ได้ รวบรวม
ค าบุพ บททีเ ป รากฏในการศึก ษาครั ง้ นี ้ ซึเง มี ค าว่ า “ถึ ง ” ทีเ ไ ด้ พ บจาก้้ ง มูล ภาษากก่ า ว่า มี ก าร
กปลีเยนแปลงดังต่งไปนี ้
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ในสมัยสุโ้ทัย คาว่า “ถึง” (กถิง) พบว่ากป็ นคาบุพบท ใช้ นาหน้ านามบงกทีเหมาย ดัง
ประโยค
“กมืเงกรานกฐิ นมีพนมกบี ้ยพนมหมาก มีพนมดงกไม้
มีหมงนนังเ หมงนนงน บริพารกฐิ นโงยทานแลปี แล้ ทิบล้ าน
ไปสวดทัตติกฐิ นถึงงรัททิกพู้น”
(จารึกหลักทีเ ๑ หน้ าทีเ ๓)
จากการศึกษาคาว่า “ถึง” ทีเใช้ นาหน้ านามบงกทีเหมาย พบว่างาจจะปรากฏกป็ น
กลุ่มคา บุพบทหรื งปรากฏหน้ าคาบุพบท ใน บน กหนืง กป็ นคาว่า ถึงใน ถึงบน ถึงกหนืง ใช้
นาหน้ าหน้ านามกพืเงบงกทีเหมายทีเชดั กจน้ึ ้น ดังประโยค
“แลน ้าพระมหาสมุทรนันก็
้ หลีกแตกงงกให้ กงจักรแก้ ว
นันกหาะ้ึ
้
้นมาเถิงบนงากาศ”
(ไตรภูมิ หน้ าทีเ ๙๘)
ในสมัยงยุธยา คาว่า “ถึง” กป็ นคาบุพบททีเใช้ นาหน้ านามบงกทีเหมายกช่นกัน แต่
งาจปรากฏกป็ นกลุ่มคาบุพบทคืงปรากฏหน้ าบุพบท ณ ทีเ ใน บน กป็ น ถึง ณ ถึงทีเ ถึงใน ถึงบน
ใช้ นาหน้ านามบงก ทีเหมายให้ ชดั กจน้ึ ้น ดังในประโยค
“ใจความว่าทรงพระกรุณาโปรดกกล้ าโปรดกระหม่งม
ให้ พระยาสีหราชกดโชพาพระงงค์ด้วงงงกมาถึงณกมืงงปั ตบงง”
( จดหมายกหตุรัชกาลทีเ ๓ หน้ าทีเ ๒๘)
ในสมัยปั จจุบนั คาว่า “ถึง” กป็ นคาบุพบททีเใช้ นาหน้ านามบงกทีเหมายกช่นกดียวกับ
ในสมัยงดีต แต่จะปรากฏกับกลุ่มคาบุพบททีเหลากหลาย้ึ ้น กช่น ตรง ใต้ ทีเ นงก ใน บน หน้ า
หลัง กป็ น ถึงตรง ถึงใต้ ถึงทีเ ถึงนงก ถึงใน ถึงบน ถึงหน้ า ถึงหลัง กพืเงใช้ นาหน้ านามบงกทีเหมาย
ให้ ชดั กจน้ึ ้น จะกห็นได้ ว่าการศึกษาคาว่า “ถึง” ในงานวิจยั นี ้นันกป็
้ นการศึกษาการปรากฏร่วมว่า
คาว่า “ถึง” ปรากฏร่วมคาบุพบทคาใดบ้ าง แต่มิได้ วิกคราะห์การกปลีเยนแปลงว่าคาว่า “ถึง” มีการ
กปลีเยนแปลงหรื งมีความสัมพันธ์ กันงย่างไร งย่างไรก็ตาม งานวิจัย นี ้ก็สามารถกป็ นแนวทางใน
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การศึกษาการปรากฏ้งงคาว่า “ถึง”ทีเผ้ วู ิจยั จะศึกษาในครัง้ นี ้ได้ กนืเงงจากมีการศึกษาภาษากชิง
ประวัติ และวิกคราะห์ปริบทการปรากฏกช่นกดียวกัน
คล้ าก และงมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (Marybeth Clark and Amara Prasithrathsint,
๑๙๘๕: ๓๔-๗๔) ศึกษากรืเ งง กำรเปลี่ยนแปลงหมวดคำในภำษำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้
มีการกล่าวถึงการกปลีเยนแปลงหมวดคาไว้ ๕ ประกภทได้ แก่ ๑). คาบุพบทบงกสถานทีเกลายมา
จากคากริ ยาบงกสถานทีเ ๒). คาวิกศษณ์บงกสถานทีเกลายมาจากคากริ ยาบงกสถานทีเ ๓). คา
สกรรมกริ ยากลายมาจากคางกรรมกริ ยาแสดงการกคลืเ งนทีเ ๔). งกรรมกริ ยาบงกผู้ถูกกระทา
กลายมาจากสกรรมกริ ย าบงกผู้ก ระท า ๕). งกรรมกริ ย าทีเ ก ชืเ ง มโยงกับ วัต ถุก ลายมาจาก
สกรรมกริยา
ในส่วน้งงการกปลีเยนแปลงหมวดคาทีเกกีเยว้้ งงกับคาว่า “ถึง” ได้ แก่ประกด็นทีเ ๑ ทีเ
ได้ มีการยกตัวงย่างดังประโยคต่งไปนี ้
๑ ก้า
3P

จะ
will

ถึง กรุงกทพ พรุ่งนี ้ กช้ า
reach Bangkok tomorrow morning

๒ ก้า มา ถึง
ทีเนีเ
กมืเง กช้ า
นี ้
3P come reaching to here when morning this
จากตัวงย่าง้้ างต้ น ในประโยคทีเ ๑ คาว่า “ถึง” กป็ นคากริ ยาทีเทาหน้ าทีเกป็ นหน่วย
หลัก้งงประโยค และต่งมาได้ พฒ
ั นากป็ นคาบุพบท “ถึง” ในประโยคทีเ ๒ ซึเงแสดงความสัมพันธ์
กับนามวลีทีเกป็ นพื ้นทีเ กช่นในประโยคทีเ ๒ คาว่า “ถึง” แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคากริ ยา “มา”
และสถานทีเคืง “ทีเนีเ” ซึเงตัวงย่างดังกล่าว กป็ นการสนับสนุนความคิดในกรืเ งงการกลายกป็ นคา
ไวยากรณ์้งงคาว่า “ถึง” ทีเมี
้งงนักวิชาการท่านงืเน

ความกป็ นสากลสงดคล้ งงกับแนวคิดการกลายกป็ นคาไวยากรณ์
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๒.๒.๒ งำนวิจัยที่ศึกษำคำหลำยควำมหมำยในภำษำไทย
ในการศึกษาการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ ครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ ทบทวนวรรณกรรมทีเศึกษา
กรืเ งงคาหลายความหมาย กนืเงงจากแนวคิดดังกล่าวมีความกกีเยว้้ งงสัมพันธ์กบั การกลายกป็ นคา
ไวยากรณ์ในภาษาไทย มีรายละกงียดดังต่งไปนี ้
พิมพา บารุ งสุ้ (๒๕๑๕) ศึกษากรืเ งง คำหลำยหน้ ำที่ในภำษำไทย ในการวิจัย
กรืเ งงนี ้ ผู้วิจยั มีจดุ มุ่งหมายทีเจะศึกษาว่ าคาหลายหน้ าทีเในภาษาไทยแต่ละคาว่าสามารถทาหน้ าทีเ
ใดในประโยค ได้ บ้าง และศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมาย้งงคาหลายหน้ าทีเกมืเงทา
หน้ าทีเตา่ งกัน ผล้งง การวิจยั สรุปได้ ว่า คาหลายหน้ าทีเงาจจะแบ่งตามจานวนหน้ าทีเได้ กป็ น ๓
ประกภท รวม ๓๘ หมวด คืง ประกภททีเทาหน้ าทีเได้ ๒ งย่าง คาว่า “จาก” ทีเทาหน้ าทีเได้ ทงค
ั ้ ากริ ยา
สกรรม และ คาบุพบท กมืเงวิกคราะห์โดยใช้ กรงบประโยคทดสงบตามแนวคิดไวยากรณ์ดงั ตัวงย่าง
(๑) “กธง จาก บ้ าน แล้ ว” หรื ง “กธง กาลัง จาก บ้ าน” สามารถปรากฏในกรงบประโยคทดสงบ
คาสกรรมกริยา(นาม ___ นาม แล้ ว) และ (นาม กาลัง___ นาม) ได้ และตัวงย่าง (๒) “้่าว ฟั ง
แล้ ว จาก วิทยุ” หรื ง “้่าว กพิเง ฟั ง จาก วิทยุ” สามารถปรากฏในตาแหน่งคาบุพบทจากกรงบ
ประโยคทดสงบคาบุพบท (นาม___นาม นาม แล้ ว) หรื ง

(นาม กาลัง ___ นาม นาม ได้ )

กป็ นต้ น
ส่วนคาหลายหน้ าทีเประกภททีเทาหน้ าทีเได้ ๓ งย่างมี ๑๓ หมวด กช่น คาว่า “ใกล้ ” นัน้
สามารถทาหน้ าทีเได้ ๓ งย่างคืงคากริ ยาวิกศษณ์ – คากริยาสกรรม – คาบุพบท กนืเงงจากคาว่า
“ใกล้ ” สามารถปรากฏในตาแหน่งช่งงว่าง้งงกรงบประโยคทดสงบคากริ ยาวิกศษณ์ คากริ ยาสก
รรม และคาบุพบท กช่น (๑) โรงกรี ยน คง งยู่ ใกล้ (ปรากฏในตาแหน่งกริยาวิกศษณ์) (๒) กรื ง ใกล้
ท่า แล้ ว (ปรากฏในตาแหน่งคากริยาสกรรม) (๓) กรื ง จงด ใกล้ ฝัเ ง แล้ ว (ปรากฏในตาแหน่งบุพ
บท) กป็ นต้ น และทีเสามารถทาหน้ าทีเได้ ๔ งย่างคืงคากริยางกรรม- กริยาสกรรม- คาหน้ ากริยา
และคาหลังกริ ยา กนืเงงจากคาว่า “ไป” สามารถปรากฏในตาแหน่งช่งงว่าง้งงกรงบประโยค
ทดสงบคากริยางกรรม-กริยาสกรรม- คาหน้ ากริยา และคาหลังกริยาได้ กช่น (๑) กพืเงน ไป แล้ ว
หรื ง กพืเงน กพิเง ไป (ปรากฏในตาแหน่งกริยางกรรม) (๒) แม่ ไป ตลาด แล้ ว หรื ง แม่ กาลัง
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ไป ตลาด (ปรากฏในตาแหน่งคากริ ยาสกรรม) (๓) กธง งย่า ไป บ่น ให้ กหนืเงย กลย (ปรากฏหน้ า
คากริ ยา) (๔) กธง รี บ กงา ตะกร้ า นี ้ ไป กร็ว ๆ (ปรากฏตาแหน่งหลังคากริยา) กป็ นต้ น
ปรากฏการณ์้งงคาในภาษาไทยทีเพิมพา บารุงสุ้ (๒๕๑๕) ได้ วิกคราะห์ไว้ ้้างต้ น
ว่าคาใด ก็ตาม สามารถทาหน้ าทีเได้ หลายหน้ าทีเ งีกทังยั
้ งให้ ความหมายได้ งย่างหลากหลายด้ วย
การวิกคราะห์คา โดยใช้ กรงบประโยคทดสงบ้งงวิจินตน์ ภาณุพงศ์ กพืเงแยกหน้ าทีเ้งงหมวดคา
ในคาใดคาหนึเงนันสามารถกป็
้
นแนวทางในการวิกคราะห์คาว่า “ถึง” ในฐานะคาหลายความหมาย
ได้ กพราะการใช้ กรงบประโยคทดสงบในการจาแนกหมวดคาตามตาแหน่งการปรากฏนันสามารถ
้
แสดงให้ กห็นถึงหน้ าทีเ้งงคาในภาษาไทยทีเบางคางาจมีมากกว่า ๑ หน้ าทีเ กนืเงงด้ วยตาแหน่งการ
ปรากฏทีเแตกต่างกันไป
๒.๒.๓ งำนวิจัยที่ศึกษำคำโดยใช้ ทฤษฎีอรรถศำสตร์ ปริชำน
ชัชวดี ศรลัมพ์ (๒๕๓๘) ศึกษากรืเ งง “มโนทัศน์ ของคำว่ ำ “เข้ ำ” โดยผู้วิจยั ได้
วิกคราะห์คากริยา “ก้้ า” ในภาษาไทยว่ามีความหมายได้ ตา่ ง ๆ กัน และปรากฏในประโยคใน
ตาแหน่งทีเตา่ งกัน กช่นในประโยค “ก้าเข้ าห้ งงน ้า” “กร็ว ๆ เข้ า แม่ผดั หัวไชโป๊ ไว้ แล้ ว” หรื ง
“ครัน้ เข้ ามหาวิทยาลัย

กธงก็ชงบทางศิลปะกสียงีก”

ในงานวิจยั นี ้ ชัชวดีได้ สงั กกตว่า

ความหมายต่าง ๆ ้งงคาว่า “ก้้ า” สามารถโยงหาความสัมพันธ์กนั ได้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้
จึงมุง่ ทีเจะงธิบายความหมายต่าง ๆ ้งง “ก้้ า” และโยงหาความสัมพันธ์้งงความหมายมโน
ทัศน์้งงคา “ก้้ า” ผลการศึกษาพบว่า คาว่า “ก้้ า” มีความหมายในปริ บทแตกต่างกันงงกไปรวม
ทังสิ
้ ้น ๑๑ ความหมาย ได้ แก่ (๑). “ก้้ า” กป็ นการกคลืเงนทีเไปงยูใ่ นสถานทีเทีเกป็ นทีเหมาย้งงการ
กคลืเงนทีเ (๒). “ก้้ า” กป็ นการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (๓). “ก้้ า” กป็ นการก้้ ากลุม่ กพืเงทากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึงเ (๔). “ก้้ า” กป็ นความนานโดยประมาณการ (๕) “ก้้ า” กป็ นความสัมพันธ์กบั
กรืเ งงราวทีเกกิด้ึ ้น (๖). “ก้้ า” กป็ นการกคลืเงนทีเไปงยูใ่ นทีเหมายโดยมีวตั ถุประสงค์ทีเจะกระทาการ
งย่างใดงย่างหนึงเ

(๗).

“ก้้ า” กป็ นการกคลืเงนทีเก้้ าไปในทีเหมายและแสดงทิศทาง้งงการ

กคลืเงนทีเในมุมมงงทีเแตกต่างกัน (๘). “ก้้ า” กป็ นทิศทาง้งงการกคลืเงนทีเก้้ าไปงยูใ่ นทีเหมาย
(๙). “ก้้ า” กป็ นการกปลีเยนแปลงสภาพจากสภาพหนึงเ ไปกป็ นงีกสภาพหนึงเ (๑๐). “ก้้ า” กป็ นการ
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กพิเมมาก้ึ ้น้งงสภาพใดสภาพหนึงเ (๑๑). “ก้้ า” กป็ นผลสากร็จ้งงการกระทาทีเแสดงโดยกริยา
หน่วยแรก
นงกจากนี ้ ความหมายตามปริบท้งงคาว่า “ก้้ า” ยังสามารถโยงหาความสัมพันธ์ได้
โดยแสดงความหมายมโนทัศน์้งงคาว่า “ก้้ า” ๓ ประการ ได้ แก่ (๑). การกคลืเงนทีเ (motion) มีทงั ้
การกคลืเงนทีเทีเกป็ นรูปธรรมและนามธรรม กช่น จิลลาเข้ าห้ งงน ้า (การกคลืเงนทีเกป็ นรูปธรรม), ถ้ า
กมียได้ ยินเข้ า จะได้ กลัว (การกคลืเงนทีเกป็ นนามธรรม)

(๒). สิเงทีเกคลืเงนทีเ (trajectory) มีทงั ้

สามารถมงงกห็นได้ ชดั กจนและไม่ชดั กจน สามารถก้้ าใจได้ กพราะมีความรู้กกีเยวกับโลก กช่น ความ
ทุก้์เข้ ามาแปลงให้ กป็ นความสุ้ไปกสียได้ (สิเงทีเกคลืเงนทีเทีเมงงไม่กห็นชัดกจน)

(๓). ทีเหมาย

(landmark) มีทงที
ั ้ เหมายทีเสามารถมงงกห็นการปิ ดล้ งมและการแบ่งกันที
้ เชดั กจนและมงงกห็นการ
ปิ ดล้ งมและแนวแบ่งกันที
้ เไม่ชดั กจน นงกจากนี ้ ยังมีการวิกคราะห์ความหมายตามปริ บท้งง “ก้้ า
“ ในสานวน ได้ แก่ “เข้ าหูซ้ายทะลุหู้ วา” “เข้ าพกก้้ าห่ง” “เข้ าตาจน”

”ถงยหลังเข้ าคลงง”

กป็ นต้ น
การศึกษามโนทัศน์้งงคาว่า “ก้้ า” ในลักษณะดัง กล่าวสามารถกป็ นแนวทางการ
วิกคราะห์คาว่า “ถึง” กนืเงงจากกป็ นคาทีเมีความหมายในลักษณะแสดงการกคลืเงนทีเกช่นกดียวกัน
ทังนี
้ ้ มโนทัศน์้งงการกคลืเงนทีเ้งงคาทังสงงมี
้
ความคล้ ายคลึงกันมาก กนืเงงจากกป็ นสิเงทีเกคลืเงนทีเ
ไปยังทีเหมายกหมืงนกัน แต่มีส่วนต่างกันทีเจุดสิ ้นสุด้งงการกคลืเงนทีเว่าไปสู่กป้าหมายในลักษณะ
ใด กนืเงงจากคาว่า “ก้้ า” การกคลืเงนทีเจะไปสู่กป้าหมายทีเปิดล้ งม และงาจกห็นสิเงทีเปิดล้ งมนั น้
ชัดกจนหรื งไม่ก็้ึน้ งยู่กับปริ บททีเ คาว่า “ก้้ า” ไปปรากฏร่ วม การศึก ษาในงานวิจัยดัง กล่าวจึง
สามารถกป็ นแนวทางในการศึกษาคาว่า “ถึง” ในฐานะ

คาหลายความหมาย และการศึกษา

กรืเ งงความหมายมโนทัศน์และความหมายปริบทได้ กป็ นงย่างดี
กาจบัณฑิต วงศ์ศรี (๒๕๔๗) ศึกษากรืเ งงเครื อข่ ำยควำมหมำยของคำว่ ำ “ออก”
ในภำษำไทย: กำรศึกษำแนวอรรถศำสตร์ ปริชำน ซึงเ ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ตง้้
ั ้ งสังกกตว่าคาว่า
“งงก” นัน้ กป็ นคาทีเแสดงพื ้นทีเ ในทีเนี ้ได้ มีการใช้ คาศัพท์กฉพาะว่า มโนทัศน์ปริ ภูมิ (space) ทีเมี
แนวคิดว่าคนกราจะมีการใช้ คาบางคาทีเแสดงพื ้นทีเ กพืเงจุดประสงค์ตา่ ง ๆ ซึเงคาว่า “งงก” กป็ นคาทีเ
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มีหน้ าทีเกช่นนัน้ งีกทังยั
้ งกป็ นคาทีเมีความหลากหลายทางวากยสัมพันธ์ กช่นในประโยค “ก้าออก
จากบ้ าน” “แมลงวันชนิดนี ้ออกลูกกป็ นตัวหนงนได้ ” “กธงออกจะตืเนกต้ น” และ “แกดีออกงย่าง
นัน”
้ ในด้ านความหมาย คาว่า “งงก” มีความหมายแตกต่างกันไปตามปริ บท หากพิจารณาควบคู่
กับประโยค้้ างต้ น คาว่า “งงก” จะมีความหมายกช่น (๑) กคลืเงนทีเจากสิเงปิ ดล้ งมไปสู่ภายนงก
(๒) แสดงการกกิ ดลูก (๓) แสดงการประมาณคุณสมบัติในระดับค่งน้้ าง (๔) แสดงความ
ชัดกจน้งงคุณสมบัติ ซึงเ จะกห็นได้ วา่ แม้ คาว่า “งงก” จะมีความหมายหลายความหมาย แต่ก็ยงั มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกหล่านัน้ กป็ นทีเมาให้ มีการวิจยั กพืเงงธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหมาย้งง “งงก” ในฐานะทีเกป็ นคาหลายความหมาย โดยใช้ แนวคิดงรรถศาสตร์ ปริ ชาน,
ภาพร่ า ง ซึเง ผู้วิ จัย ได้ จ าแนกความหมาย้งง “งงก”

ตามบริ บ ททางภาษาได้ ทัง้ หมด ๑๐

ความหมาย ได้ แก่ ๑). การกคลืเงนทีเจากภายในสู่ภายนงก ๒). การกริเ มต้ นการกระทา ๓). การกลิก
สมาคม ๔). การพ้ นสภาพ ๕). การทาให้ กกิดชีวิตใหม่ ๖). การสร้ างให้ กกิ ด้ึน้ ๗). การจ่าย
๘). ความส ากร็ จ ๙). การประมาณว่าค่งน้้ า ง ๑๐). ความชัด กจน โดยทัง้ ๑๐ ความหมาย
สามารถก้ี ย นกป็ นภาพร่ า ง้งงความหมายได้ คื ง “การกคลืเ ง นทีเ จ ากภายในสู่ ภ ายนงก”
ประกงบด้ วย สิเ งโคจร สิเงง้ างงิง และกส้ นทาง โดยสิเงโคจรและสิเง ทีเง้างงิง กป็ นได้ ทงั ้ นามธรรม
รูปธรรม โดยสิเงโคจรกคลืเงนทีเตามกส้ นทาง จากภายในสู่ภายนงกสิเงง้ างงิง ซึเงกราสามารถมงงกห็น
ความสัมพันธ์ ทีเสิเงโคจรกคลืเงนทีเจากภายในสู่ภายนงกสิเงง้ างงิงโดยงาศัยกระบวนการงุปลักษณ์
และนามนัย และกมืเงวิกคราะห์แล้ วพบว่ากครื ง้่ายความหมาย้งงคาว่า “งงก” มีความสัมพันธ์กนั
กป็ นกครื ง้่ายรัศมี ซึเงมีความหมาย “การกคลืเงนทีเจากภายในสู่ภายนงก” กป็ นความหมายพื ้นฐาน
ซึงเ งยูต่ รงกลาง และความหมายงืเน ๆ กป็ นความหมายทีเ้ยายงงกไปโดยรงบ
การศึกษากครื ง้่ายความหมาย้งงคาว่า “งงก” ในภาษาไทยตามแนวงรรถศาสตร์
ปริชานนี ้สามารถกป็ นแนวทางให้ แก่การศึกษาคาว่า “ถึง” ได้ กพืเงพิสจู น์สมมติฐานว่าคาว่า “ถึง” ทีเ
พบว่ามีความหลากหลายทางความหมายในปั จจุบนั นันกป็
้ นคาทีเสามารถกชืเงมโยงความสัมพันธ์
ทางความหมายได้ ไม่ใช่กป็ นกพียงคาพ้ งงรูปพ้ งงกสียง งีกทังค
้ าว่า “งงก” กป็ นคาทีเแสดงมโนทัศน์
ปริ ภูมิ (space) คืงคาทีเแสดงพืน้ ทีเ และการกคลืเงนทีเ ้งงสิเงโคจร และสิเงทีเง้างงิง ผู้วิจัยกห็นว่า
น่าจะกป็ นหลักการกช่นกดียวกับคาว่า “ถึง” ทีเกป็ นคาแสดงการกคลืเงนทีเกช่นกัน แต่จะต่างกันตรง
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ทิศทาง้งงการกคลืเงนทีเทีเคาว่างงกจะแสดงทิศทางจากภายในสูภ่ ายนงก แต่คาว่า “ถึง” จะแสดง
ทิศทางจากจุดกริเมต้ นไปสูก่ ป้าหมาย้งงการกคลืเงนทีเ
๒.๒.๔ งำนวิจัยที่ศึกษำกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ ในภำษำไทย
ในปั จจุบนั งานวิจยั ทีเศกึ ษาการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ในภาษาไทยมีพงสมควร หาก
พิจารณาจากวิธีการศึกษา งานวิจยั กหล่านี ้งาจจาแนกได้ กป็ น ๒ ประกภทใหท่ ๆ ได้ แก่ งานวิจยั ทีเ
ศึกษาภาษากฉพาะสมัย และงานวิจยั ทีเศกึ ษาภาษากชิงประวัติ มีรายละกงียดดังนี ้
๒.๒.๔.๑ งำนวิจัยภำษำเฉพำะสมัย
จรัสดาว งินทรทัศน์ (๒๕๓๙) ศึกษากรืเ งงกระบวนกำรที่คำกริยำกลำยเป็ นคำบุพ
บทในภำษำไทย โดยมีวตั ถุประสงค์กพืเงงธิบายปรากฏการณ์ในภาษาไทยกกีเยวกับการทีเคาบุพ
บทบางคามีรูปกดียวกับคากริ ยา ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวนี ก้ ป็ นผลจากกระบวนการกลายกป็ นคา
ไวยากรณ์ ตามแนวคิด้งง Kurylowicz (๑๙๖๕) ผู้วิจัยกก็บ้้ งมูลจากภาษาก้ียน โดยสุ่มจาก
วารสารและนิตยสารทีเตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๗ ผลการวิจัยพบว่า คาบุพบทจานวน
๒๓ คากป็ นคาบุพบททีเกลายมาจากคากริ ยา ได้ แก่ ใกล้ ้้ าม ้ึ ้น ก้้ า คล้ าย จาก ตรง ต่ง
ตาม ถึง ประจา กป็ น ผ่าน ยัง ลง ลงด กลย สู่ กหนืง กหมืงน ให้ งยู่ งงก จรัสดาวได้ ใช้
กกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ และงรรถศาสตร์ ในการจาแนก หมวดคาดังกล่าว ได้ แก่ ๑). กกณฑ์
ทางด้ านวากยสัมพันธ์ คาบุพบทจะมีลกั ษณะต่างจากคากริ ยา คืง คาบุพบทไม่ปรากฏร่ วมกับ
คาปฏิกสธ “ไม่” ใน้ณะทีเคากริ ยาสามารถปรากฏได้ คาบุพบทจะปรากฏนาหน้ านามวลีกสมง
ไม่สามารถแยกงงกจากนามวลีทีเปรากฏร่วมด้ วยได้ กพราะกป็ นส่วนหนึเง้งงหน่วยกดียวกันคืง บุพ
บทวลี ซึงเ หากจะต้ งงย้ าย จะต้ งงย้ ายไปทังวลี
้ ใน้ณะทีเคากริยาไม่จากป็ นต้ งงปรากฏหน้ านามวลี
กสมง กพราะสามารถแยกจากนามวลีทีเตามมาได้ ๒). กกณฑ์ทางด้ านงรรถศาสตร์ นนั ้ ผู้วิจยั ได้
ยึดหลักงรรถศาสตร์ ้งงกชฟ (Chafe, ๑๙๗๓ ง้ างถึงในจรัสดาว งินทรทัศน์ ๒๕๓๙) และทฤษฎี
ไวยากรณ์การก้งงฟิ ลล์มงร์ (Fillmore, ๑๙๖๘ ) กพืเงจาแนกคากริยางงกจากคาบุพบทโดยทัวเ ไป
ค ากริ ย า ๑ ค าจะมี ค วามหมายประจ าค ากพี ย งหนึเ ง ความหมาย แต่ค ากริ ย าบางค างาจมี
ความหมายแฝงแสดงทัศนคติไว้ ด้วย ส่วนคาบุพบทซึเงมีรูปกดียวกับคากริ ยาจะมีความหมายบ่ง
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ความสัมพันธ์กชิงการกระหว่างนามวลีกบั คากริ ยา ดังนัน้ คาบุพบทจึงมีความหมายทัวเ ไปมากกว่า
คากริยา
นงกจากนี ้ จรัสดาวยังใช้ ทฤษฎีต้นแบบ (prototypical Theory) ในการวิกคราะห์
การจัดหมวดหมู่คา โดยคาใดก็ตามทีเมีลกั ษณะ้งงหมวดคาครบถ้ วนจะจัดกป็ นสมาชิกต้ นแบบ
้งงหมวดคา (prototypical member) ส่วนคาทีเมีลกั ษณะไม่ครบถ้ วนจัดกป็ นสมาชิกรงบนงก
(peripheral member) ทฤษฎีดงั กล่าวจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหมวดหมู่และนาไปสู่การ
กลายกป็ นคาไวยากรณ์ได้ ดังกช่นในกรณีนี ้ทีเสมาชิกรงบนงก (peripheral member) ้งงหมวด
คาหลักงาจกลายกป็ นสมาชิก้งงหมวดคาไวยากรณ์ได้ กช่น คาบุพบททีเมีรูปกดียวกับคากริ ยา คืง
คาทีเ กลายมาจากคากริ ย า กป็ นกพราะปรากฏการณ์ ้งงภาษาทีเ มี ก ระบวนการกลายกป็ นค า
ไวยากรณ์ ในส่วน้งงการกปลีเยนแปลง้งงคาว่า “ถึง” จากคากริ ยากลายกป็ นคาบุพบทนันมี
้
กระบวนการทีเกกีเยว้้ งงทีเกล่าวไว้ ในงาน้งงจรัสดาว กช่น
๑) การทีเความหมายกดิมจางลง (bleaching) คืง กมืเงกปรี ยบกที ยบกับคากริ ยารู ป
กดี ย วกัน แล้ ว ค าบุพ บทจะสูท ความหมายบางส่ ว นซึเ ง ค ากริ ย าทีเ ก ป็ นแหล่ ง กดิ ม ทีเ มี ง ยู่ กช่ น
ความหมายแสดงงารมณ์้งง ผู้พดู ซึงเ คาบุพบทจะไม่สามารถแสดงความหมายกช่นนันได้
้
ตัวอย่ ำง
๑). กด็กคนนี ้ ใช้ กวลา ถึง สงงชัวเ โมง ทากล้ ้้ งกดียว
ถึง [+ กริยา + งัตวิสยั ] + [ _ _ กวลา ]
สงงชัวเ โมง [+นามวลี + กวลา ]
๒). ก้า ส่งจดหมาย ถึง งงค์กรนิรโทษกรรมสากล
ถึง [+ บุพบท - งัตวิสยั ] + [ _ _ สถานทีเ + รูปธรรม]
งงค์กรนิรโทษกรรมสากล [+นามวลี + รูปธรรม ]
จากตัวงย่าง ประโยคทีเ ๑). ถึง กป็ นคากริ ยาแสดงการกระทา้งงประธาน คืง ใช้
กวลาทีเผ้ พู ดู คิดว่านานกว่าทีเผ้ พู ดู คาดไว้ แต่กมืเง ถึง กป็ นคาบุพบท ความหมายกชิงงัตวิสยั นั น้ ก็จาง
ลง ดังในประโยคทีเ ๒).

๓๙

๒). การ้ยาย้งบก้ตกชิงงุปลักษณ์ (metaphorical extension) คืง การทีเคากริ ยา
กกิ ด การ้ยาย้งบก้ตกชิ ง งุป ลัก ษณ์ ก มืเ ง กลายกป็ นค าบุพ บท กนืเ ง งจากมี ก ารกปรี ย บกที ย บ
ความหมาย้้ าม้งบก้ตมโนทัศน์จากสิเงทีเกป็ นรูปธรรมสูส่ ิเงทีเกป็ นนามธรรม
ตัวอย่ ำง
๑) ผู้โดยสารมีตวั๋ แล้ วแต่ยงั ไม่ ถึง สนามบิน
ผู้โดยสาร [+นามวลี + มนุษย์]
ถึง [+ กริยา + กคลืเงนทีเ ] + [ _ _ สถานทีเ]
สนามบิน [+นามวลี + สถานทีเ]
๒). สภาวะน ้ากน่ากสีย กริเมจากปากน ้า ถึง ต้ นน ้า
สภาวะน ้ากน่ากสีย [+นามวลี + นามธรรม]
ถึง [+ บุพบท ] + [ _ _ จุดหมาย]
ต้ นน ้า [+นามวลี + นามธรรม]
จากตัวงย่าง้้ างต้ น ถึง กป็ นคาบุพบท มีการ้ยาย้งบก้ตกชิงงุปลักษณ์ จากการ
กคลืเงนทีเทางกายภาพ กป็ นการครงบคลุมพื ้นทีเ ซึเงงยู่ในกลุ่มมโนทัศน์กกีเยวกับพื ้นทีเ และนามวลีทีเ
ปรากฏร่วมกับคาบุพบท คืง ต้ นน ้า งยู่ในกลุ่มมโนทัศน์กกีเยวกับนามธรรม แสดงให้ ก ห็นว่ามี้ยาย
้งบก้ตกชิงงุปลักษณ์จากจุดหมายทางมิตพิ ื ้นทีเซงึเ กป็ นรูปธรรม ไปถึงกลุม่ โนทัศน์ทีเกป็ นนามธรรม
๓). การบังคับการปรากฏ (obligatorification) คืง การทีเคาใดคาหนึเงกมืเงกลายกป็ น
คาไวยากรณ์แล้ ว จะมีการบังคับการปรากฏให้ งยู่ในปริ บททีเตายตัว ทาให้ สท
ู กสียลั กษณะกดิม
กมืเงกป็ นคาบงกกนื ้งความทีเสามารถปรากฏได้ หลายปริบท
ตัวอย่ ำง
๑). ้บวนทหาร กดิน สวนสนาม มา
ถึง
งนุสาวรี ย์
(ประธาน + กริ ยา + กริยา + กริยา + กริยา + นามวลีบงก
สถานทีเ )

๔๐

๒). ้บวนทหาร กดิน สวนสนาม มา
ถึง
ยัง งนุสาวรี ย์
(ประธาน + กริยา + กริยา + กริยา + กริยา + บุพบท +นามวลีบงก
สถานทีเ)
จากตัวงย่า ง จะกห็ น ได้ ว่า คาว่า “ถึ ง ” มี ก ารบัง คับ การปรากฏในตาแหน่ง ทีเ ก ป็ น
คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริยากรี ยง และไม่มีคาใดมาต่งท้ าย คากริ ยา “ถึง” ได้ นงกจากคา
บุพบท “ยัง” ในตัวงย่างทีเ (๒)
๔). การวิ ก คราะห์ ใ หม่

(reanalysis)

คื ง การทีเ ค าในภาษาท าหน้ า ทีเ ท าง

วากยสัมพันธ์กปลีเยนไปจากกดิม กช่นการกปลีเยนฐานะจากหน่วยงงค์ประกงบ้งงหน่วยหนึเงไปกป็ น
หน่วยงงค์ประกงบ้งงงีกหน่วยหนึงเ
ตัวอย่ ำง
๑) ้บวนทหาร กดิน สวนสนาม มา ถึง งนุสาวรี ย์
๒). ประชาชน กผชิท ศึกสงคราม ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๘๘
จากตัวงย่าง ในประโยคทีเ ๑). จากกดิมทีเคาว่า “ถึง” ทาหน้ าทีเกป็ นคากริยา และมี
ฐานะกป็ นหน่วยงงค์ประกงบ้งงประโยค กมืเงมีการวิกคราะห์ใหม่ ทาให้ คาว่า “ถึง” ทาหน้ าทีเกป็ น
คาบุพบท มีฐานะกป็ นส่วนหนึงเ ้งงหน่วยงงค์ประกงบบุพบทวลี กช่นในประโยคทีเ ๒) ทีเมี
ปรากฏการณ์กช่นนี ้ กกิด้ึ ้น กพราะคาว่า “ถึง” กมืเงปรากฏในตาแหน่งสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริยา
กรี ยง ทีเกป็ นตาแหน่งกดียวกันกับ คาบุพบท จะกกิดการกปรี ยบกทียบและวิกคราะห์ใหม่ให้ กป็ นคาชนิด
ดังกล่าว ซึงเ สามารถแสดงให้ กห็นฐานะ้งงหน่วยในภาษา ได้ ดงั แผนภูมิตง่ ไปนี ้

๔๑

ประโยค

นามวลี

สกรรม

นามวลี

ประชาชน

กผชิท

สงคราม

บุพบทวลี

บุพบท
ถึง

นามวลี
ปี พ.ศ. ๒๔๘๘

แผนภูมิทีเ ๑ แสดงงงค์ประกงบ้งงประโยคทีเมีคาว่า “ถึง”กป็ นคาบุพบท
นงกจากนัน้ จรั ส ดาว งิ น ทรทัศ น์ (๒๕๓๙) ได้ ก ล่ า วถึ ง การกปลีเ ย นแปลงทาง
ความหมายในลักษณะนี ้ว่า กป็ นการกปลีเย นแปลงแบบทิศทางกดียว ( unidirectionality ) คืง การ
กปลีเยนแปลงจากลักษณะความหมายทีเกป็ นรู ปธรรมไปสู่ความหมายทีเกป็ นนามธรรม โดยกป็ นการ
กปลีเยนแปลงแบบไม่ย้งนกลับ และมีการกปลีเยนแปลงแบบต่งกนืเงง (continuum )

ซึเงกป็ น

กระบวนการการกปลีเยนแปลงทีเไม่ได้ จาแนกชนิด้งงคางย่างตัด้าดงงกจากกัน ส่งผลให้ คาแต่
ละคาในภาษามีความกป็ น “คาบุพบท” มากกว่างีกคาหนึเง ดังนัน้ คาบุพบทคาหนึเงจัดกป็ น “คาบุพ
บทต้ นแบบ” ้ณะทีเคาบุพบทงีกคาหนึเงจัดกป็ น “คาบุพบทรงบนงก” กช่นในตัวงย่างคาว่า ถึง ทีเ
จรัสดาวทาการศึกษาพบว่า มีความถีเในการปรากฏกป็ นคาบุพบทร้ งยละ ๘๐.๓๓ ใน้ณะทีเปรากฏ
กป็ นคากริ ยาร้ งยละ ๑๙.๖๗ ซึเงกมืเงกทียบกับคาบุพบททีเกลายมาจากคากริ ยาคางืเน ทีเแม้ จะกป็ น
สมาชิกในหมวดคากดียวกัน แต่จะมีลกั ษณะ้งงหมวดคามากน้ งยต่างกัน กห็นได้ จากการวิกคราะห์
ด้ วยกกณฑ์ ทางวากยสัม พันธ์ และงรรถศาสตร์ งี กทัง้ ความถีเ ้งงการปรากฏในภาษา ดัง ทีเ ไ ด้
นากสนงไว้ ้้างต้ น

๔๒

งานวิ จัย กรืเ ง งกระบวนการทีเ ค ากริ ย ากลายกป็ นค าบุพ บทในภาษาไทยนี ถ้ ื ง กป็ น
งานวิจยั ทีเสามารถกป็ นแนวทางให้ กบั การศึกษาการกลายกป็ นคาไวยากรณ์้งงคาว่า “ถึง” ได้ กป็ น
งย่างดี กพราะการกปลีเยนแปลง้งงคาว่า “ถึง” นัน้ คืงการกปลีเยนแปลงจากคากริ ยาไปกป็ นคาบุพ
บทกช่นกดียวกัน ซึเงกส้ นทางการกปลีเยนแปลง้งงคาว่า “ถึง”นัน้ มีกระบวนการกกีเยวกนืเงงกับทีเจรัส
ดาวได้ นากสนงไว้ กช่น การทีเความหมายกดิมจางลง (bleaching), การ้ยาย้งบก้ตกชิงงุปลักษณ์
(metaphorical extension) , การบังคับการปรากฏ (obligatorification) และการวิกคราะห์ใหม่
(reanalysis) ดังทีเได้ กสนงตัวงย่างไว้ ใน้้ างต้ น โดยกระบวนการกหล่านีม้ ีผลทาให้ คาว่า “ถึง ”
กลายกป็ นคาไวยากรณ์ งย่างไรก็ ตาม แม้ ง านวิจัยนี จ้ ะมิ ไ ด้ มี ก ารศึกษาจาก้้ ง มูลกก่า แต่มี
ประโยชน์ต่งงานวิจยั คาว่า “ถึง” กนืเงงด้ วยได้ แสดงหลักกกณฑ์ในการจาแนกคาและกระบวนการ
กปลีเยนแปลง้งงคา รวมทังทิ
้ ศทางการกปลีเยนแปลงไว้ งย่างชัดกจน
นันทริยา ลากจียกกทศ ( ๒๕๓๙) ได้ ศกึ ษากรืเ งงคำไวยำกรณ์ ท่ กี ลำยมำจำกคำนำม
เรี ยกอวั ยวะและส่ วนของพืช ในภำษำไทยล้ ำ นนำ โดยรวบรวม้้ งมูลและแยกประกภทคา
ไวยากรณ์ตามทีเปรากฏในคัมภีร์ใบลานทีเมีกนื ้งหากกีเยวกับพระพุทธศาสนา กฎหมายและตานาน
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๒๐๐-๒๕๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์กพืเงทราบถึงปั จจัยและกระบวนการทีเทาให้
คานามกรี ยกงวัยวะและส่วน้งงพืชกลายกป็ นคาไวยากรณ์ โดยคาทีเนนั ทริ ยา กลืงกมาศึกษาใน
ครัง้ นี ้กป็ นคานามกรี ยกงวัยวะและส่วน้งงพืชทังหมด
้
๒๘ คาได้ แก่ คาว่า นิว้ ตีน หัว ตา หน้ า
้้ าง หลัง ตน ตัว ้า ติง ต้ น ลูก กครื ง ลา ดงก ใบ หน่ง ยงด ปลี กิเง ฝั ก กม็ด รวง หน่วย
ก้ าน กาบ กลายกป็ นคาไวยากรณ์ ๔ ประกภท คืง คา

ลักษณนาม คากชืเงมงนุพากย์ คา

สรรพนาม และ บุพบท ซึงเ ชนิด้งงคาทีเกลายกป็ นคาไวยากรณ์มากทีเสดุ ก็คืงคาลักษณนาม โดย
ในการจ าแนกหมวดค าครั ง้ นี ้ นัน ทริ ย าใช้ แ นวคิ ด กรืเ ง งทฤษฎี ต้ น แบบ (Prototype)ตามแนว
ไวยากรณ์หน้ าทีเมาใช้ งธิบายความต่งกนืเงงทีเทาให้ คาหลักกลายไปกป็ นคาไวยากรณ์ ซึเงสามารถ
จัดประกภท้งงคาไวยากรณ์ดงั กล่าวได้ คืง คาทีเกลายไปกป็ นคาลักษณนาม ๒๗ คา ได้ แก่ นิว้
ตีน หัว ตา หน้ า ้้ าง หลัง ตน ตัว ้า ต้ น ลูก กครื ง ลา ดงก ใบ หน่ง ยงด ปลี หลีเ กิเง ฝั ก กม็ด
รวง หน่วย ก้ าน กาบ , คากชืเงมงนุพากย์ ๕ คา ได้ แก่ ตน ตัว หลัง ต้ น ลูก ,คาสรรพนาม ๔ คา
ได้ แก่ ตัว ตน ้า ติง และ คาบุพบท ๓ คา ได้ แก่ หน้ า ้้ าง หลัง

๔๓

ในส่วน้งงปั จจัยทีเทาให้ คานามกรี ยกงวัยวะและส่วน้งงพืชกลายกป็ นคาไวยากรณ์
มี ด้วยกัน ๓ ปั จ จัย ได้ แก่ ๑). ปั จ จัยทางความหมาย กช่น ความหมายแสดงปริ ม าณทาให้ ค า
กลายกป็ นคาลักษณนาม ๒). ปั จจัยทางวากยสัมพันธ์ และปั จจัยงุปลักษณ์ นงกจากนี ้ ยังมี
กระบวนการทีเ ท าให้ ค านามกรี ย กงวัย วะและส่ ว น้งงพื ช กลายกป็ นค าไวยากรณ์ มี ทัง้ สิ น้ ๔
กระบวนการ คื ง ๑).กระบวนการสูท คุณ สมบัติ ้ งงหมวด คื ง กป็ นการท าให้ ค าหลัก สู ท
ลักษณะกฉพาะ้งงคานันไป
้ ๒).กระบวนการทาให้ มีความหมายทัเวไป คืง การทาให้ งรรถลักษณ์
้งงคานามจางหายไป หรื งกป็ นนามธรรมมาก้ึน้ ๓).กระบวนการงุปลักษณ์ กป็ นกระบวนการ
กปรี ยบสิเ ง หนึเง กับ งี กสิเ ง หนึเง กระบวนการกปรี ยบประกงบด้ วยงงค์ป ระกงบ ๒ ส่วน คืง สิเง ทีเ
ต้ งงการสืเง และ สิเงทีเนามากปรี ยบ และ ๔). กระบวนการกจาะจงกลืงก คืง การกลืงกคาทีเมี
ลักษณะทัวเ ไปมาทากป็ นคาลักษณนาม
จากการศึกษางานวิจัยนีถ้ ื งได้ ว่ากป็ นงานทีเให้ แนวทางใหม่ในการศึกษาไวยากรณ์
้งงภาษาไทยถิเน คืงกป็ นการจาแนกคาโดยพิจารณาคุณสมบัติทีเคามีงยู่ แสดงให้ กห็นว่าการทีเ
คาหลักซึเงกป็ นคานามดังทีเกล่าวไว้ ใน้้ างต้ นนันในงานวิ
้
จยั นี ้คากหล่านันมี
้ การกปลีเยนแปลงไปกป็ น
คาไวยากรณ์ในลักษณะค่งยกป็ นค่งยไปและกป็ นไปในลักษณะทีเตง่ กนืเงง กนืเงงด้ วยในแต่ละหมวด
คามีลกั ษณะทีเกกีเยวกนืเงงสัมพันธ์กนั ไม่ได้ แยกจากกันโดยกด็ด้าดตามหลักการ้งงแนวคิดทฤษฎี
ต้ นแบบ (prototype theory)
ในงานวิจยั นี ้สามารถใช้ กป็ นแนวทางในการวิกคราะห์การกลายกป็ นคาไวยากรณ์้งง
คาว่า “ถึง” ได้ กนืเงงจากได้ มีการแสดงให้ กห็นปั จจัยและกระบวนการการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ทงั ้
ในด้ านความหมายและวากยสัมพันธ์ แม้ ในงานวิจยั นี ้จะมีการศึกษาจาก้้ งมูลภาษาไทยถิเน แต่ยงั
มี ก ารศึ ก ษาภาษากชิ ง ประวัติ ค ล้ ายคลึ ง กั บ การศึ ก ษาค าว่ า “ถึ ง ” ทีเ จ ะให้ ้้ งมู ล ภาษากก่ า
กช่นกดียวกัน

๔๔

๒.๒.๔.๒ งำนวิจัยภำษำเชิงประวัติ
ไพทยา มีสตั ย์ (๒๕๔๐) ศึกษากรืเ งงคำช่ วยหน้ ำกริ ยำที่กลำยมำจำกคำกริยำใน
ภำษำไทย มีวตั ถุประสงค์คืง ศึกษาลักษณะการกลายกป็ นคาช่วยหน้ ากริ ยา คง ควร ต้อง ได้
น่า และ อาจ ทังในระดั
้
บวากยสัมพันธ์และงรรถศาสตร์ โดยกก็บ้้ งมูลจากกงกสารสมัยสุโ้ทัย
งยุธยา ธนบุรี และ รัตนโกสินทร์ กพืเงดูพฒ
ั นาการ้งงคากหล่านี ้ว่าการกปลีเยนแปลงกป็ นคาช่วย
หน้ า กริ ยานัน้ กกิ ด ้ึน้ สมัย ใด โดยตัง้ สมมติฐ านว่า คากริ ย าช่วยกหล่านี ้ มี พัฒ นาการมาจาก
คากริ ยา ผู้วิจยั ได้ ใช้ กกณฑ์ใน

การแบ่งหมวดคา ๒ กกณฑ์ ได้ แก่ กกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์

และกกณฑ์ทางงรรถศาสตร์ กนืเ งงจากกกณฑ์ ทางวากยสัม พันธ์ กพี ยงกกณฑ์ กดียวไม่สามารถ
จาแนกหมวดคากริ ยางงกจากคาช่วยหน้ ากริ ยาได้ ส่วนกกณฑ์ทางงรรถศาสตร์ จะทดสงบด้ วย
การแทนทีเด้วยคาหรื งวลีทีเมีความหมายพ้ งงหรื งกกืงบพ้ งง และกกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ นนจะ
ั้
วิกคราะห์ปริ บทแวดล้ งม้งงคา กช่น การปรากฏกป็ นหน่วยสุดท้ ายในกริ ยาวลี การไม่มีนามวลี
หรื งส่วนกติมกต็มตามมา การปรากฏงยู่หน้ าบุพบทวลี กป็ นต้ น ในด้ านการกปลีเยนแปลงทาง
ความหมาย้งงคาว่า คง ควร ต้อง ได้ น่า และ อาจ พบว่ามีการกปลีเยนแปลงทาความหมาย
๓ ลักษณะคืง ๑). การ้ยายความหมายแบบงุปลักษณ์ ๒). การ้ยายความหมายให้ กว้ าง้ึ ้น
และ ๓). การดูดซับความหมายทางปริบท
ผู้วิ จัย กห็ น ว่ า การศึ ก ษาภาษากชิ ง ประวัติ ใ นงานวิ จัย ดัง กล่ า วมี ก ารใช้ กกณฑ์
การศึก ษาลัก ษณะทางวากยสัม พัน ธ์ แ ละงรรถศาสตร์ ทีเ ส ามารถน ามากป็ นแนวทางในการ
วิกคราะห์คาว่า “ถึง” ได้ กช่นกกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ ทีเมีการจัดแบ่งการปรากฏงงกกป็ นกระสวน
ต่าง ๆ และยังมีหลักกกณฑ์ทีเสาคัทคืง การกปลีเยนแปลงทางด้ านงรรถศาสตร์ ทีเคล้ ายคลึงกับ
งานวิจยั งืเน ๆ สะท้ งนให้ กห็นว่า การกปลีเยนแปลงทางความหมาย้งงคาต่าง ๆ กกิดจากลักษณะ
การ้ยายความหมายแบบงุป ลัก ษณ์ การ้ยายความหมายให้ ก ว้ า ง้ึ น้ และการดูด ซับ
ความหมายทางปริบท และงีกแนวทางหนึงเ ทีเกป็ นวิธีการในการพิจารณากส้ นทางการกลายกป็ นคา
ไวยากรณ์ ทีเงานวิจัยนีใ้ ช้ คืง การนับจานวนการปรากฏ้งงคาทีเศึกษาในแต่ละยุคสมัย ทาให้
ทราบว่ามี การลดจ านวน้งงคาบงกกนื ง้ ความ และการกพิเม จ านวน้งงคาไวยากรณ์ แม้ ใน

๔๕

งานวิจยั ดังกล่าวจะมีการศึกษาคาต่าง ๆ จานวน ๖ คา ต่างจากงานวิจยั ทีเจะศึกษาคาว่า “ถึง”
กพียงคากดียว แต่หลายแนวทางในงานวิจัยนีท้ ีเ ศึกษาการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ ้งงคาช่ วย
กริยานันสามารถน
้
าแนวคิดทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ในการวิกคราะห์คาว่า “ถึง” ได้
รุ่งงรุ ณ ทีฆชุณหกถียร (๒๕๔๕) ศึกษากรืเ งง อนิยมสรรพนำมและปฤจฉำสรรพ
นำม: กำรศึ ก ษำเชิ ง ประวั ติ การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ ๒ ประการ คื ง ๑). ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ้งงงนิยมสรรพนามและปฤจฉาสรรพนามทีเมีรูปกดียวกันในสมัยต่าง ๆ และ ๒).
ศึกษาพัฒนาการ้งงงนิยมสรรพนามและปฤจฉาสรรพนามตังแต่
้ ในสมัยสุโ้ทัยจนถึงปั จจุบนั
ผลการวิจยั พบว่า งนิยมสรรพนาม และปฤจฉาสรรพนามมีรูปกดียวกัน จานวน ๓๐
รู ป กริเ มพบตังแต่
้ สมัยสุโ้ทัย ๗ รู ป ได้ แก่ ใด ผู้ใด กมืเงใด งันใด แห่งใด กท่าใด ฉันใด พบใน
งยุธยากพิเม้ึน้ งีก ๕ รู ปได้ แก่ ประการใด งย่างไร สิเงใด ใคร กท่าไร พบในสมัยรัชกาลทีเ ๑-๓
กพิเม้ึ ้น ๙ รูป ได้ แก่ สิเงไร กมืเงไร ทีเไหน กพียงใด ทีเใด งะไร ไหน ทาไม กระไร พบในสมัยรัชกาลทีเ
๔-๕ กพิเม้ึ ้น ๑ รูป ได้ แก่ กพียงไร พบในสมัยรัชกาลทีเ ๖-๘ กพิเม้ึ ้น ๑ รูป ได้ แก่ ยังไง และพบใน
สมัยปั จจุบนั กพิเม้ึ ้น ๗ รูป ได้ แก่ กพียงไหน แค่ไหน ไง กช่นใด กช่นไร กมืเงไหร่ กท่าไหร่ กกณฑ์
ทีเผ้ วู ิจยั ใช้ ในการจาแนกหมวดคา ได้ แก่ กกณฑ์ความสัมพันธ์ ทางความหมายและหน้ าทีเ้งงคา
หลายหน้ าทีเ ทังยั
้ งใช้ แนวคิด้งงฮาสกปลกมธ (Haspelmath , 1997) ทีเกสนงความกห็นว่างนิยม
สรรพนามน่าจะกลายมาจากปฤจฉาสรรพนาม ใน้ณะทีเ ไลงงนส์ (Lyons,1977)

กลับมี

ความกห็ น ว่า มี ค วามกป็ นได้ ทีเ ป ฤจฉาสรรพนามจะกลายมาจากงนิ ย มสรรพนาม และกมืเ ง
พิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ้ งงค าทัง้ สงงประกภทพบว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นด้ า นลัก ษณะทาง
วากยสัมพันธ์ คางนิยมสรรพนามและปฤจฉาสรรพนามจะปรากฏในปริ บททางวากยสัมพันธ์ ทีเ
แตกต่างกัน กล่าวคืง งนิยมสรรพนามจะปรากฏในปริ บทต่งไปนี ้ได้ ได้ แก่ หน้ าหน่วย้ยายนาม
ตาแหน่ง กรรม้งงกริ ยาวลีบงกปฏิกสธ ในประโยคทีเ มีคาลงท้ ายแสดงการถามแบบตงบรั บ ปฏิกสธ ในงนุประโยค และในประโยคกชืเงม ใน้ณะทีเปฤจฉาสรรพนามปรากฏในปริ บททาง
วากยสัมพันธ์กหล่านี ้ไม่ได้

๔๖

ในด้ านงรรถศาสตร์ พบว่า ปฤจฉาสรรพนามจะปรากฏได้ กฉพาะในปริ บททีเแสดง
ความหมายกจาะจง ผู้พดู ไม่ร้ ู้้งมูลและต้ งงการคาตงบจากผู้ฟัง ใน้ณะทีเงนิยมสรรพนามจะ
ปรากฏในปริ บทกช่นนัน้ หรื งไม่ก็ได้ และในด้ านกระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ทีเปรากฏใน
งานวิจยั นี ้ ประกงบด้ วยกระบวนการกปลีเยนแปลงทางด้ านวากยสัมพันธ์ ได้ แก่ การแยกคา การ
บัง คับการปรากฏ การสูท คุณ สมบัติ้งงหมวดคากดิม และการวิ กคราะห์ ใหม่ รวมทัง้ ยัง มี
กระบวนการทางความหมาย ได้ แก่ การทาให้ มีความหมายทัวเ ไป และการ้ยาย้งบก้ตกชิงงุป
ลักษณ์ การกลาย้งงปฤจฉาสรรพนามในแต่ละสมัย มีลกั ษณะแตกต่างกัน และไม่ได้ กกิด้ึน้
พร้ งมกัน แต่มีลักษณะค่งยกป็ นค่งยไป และกป็ นการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ แบบทิศทางกดียว
การศึกษาดังกล่าวสามารถกป็ นแนวทางในการศึกษาคาว่า “ถึง” ได้ กนืเงงจากกป็ นการศึกษาภาษา
ในกชิงประวัติ และมีการงธิบายลักษณะการกลายกป็ นคาไวยากรณ์กช่นกดียวกัน
มิเงมิตร ศรี ประสิทธิ์ (๒๕๔๖) ศึกษากรืเ งงกำรศึกษำเชิงประวัติของคำว่ ำ แล้ ว อยู่
อยู่แล้ ว

งานวิจยั นี ม้ ีวตั ถุประสงค์คืง ศึกษาลักษณะทางวากยสัมพันธ์ และกระบวนการ

กลายกป็ นคาไวยากรณ์้งงคาว่า “แล้ ว” “งยู่” “งยู่แล้ ว” จาก้้ งมูลตังแต่
้ สมัยสุโ้ทัย จนถึง
สมัยปั จจุบนั ผู้วิจยั ได้ ใช้ กกณฑ์ ๒ กกณฑ์ คืง กกณฑ์ตาแหน่ง กพืเงช่วยในการวิกคราะห์ลกั ษณะ
วากยสัมพันธ์ และกกณฑ์ความหมายกพืเงช่วยจาแนกชนิด้งงคาต่าง ๆ ผลการวิกคราะห์ มีดงั นี ้
ในด้ านพัฒนาการทางด้ านวากยสัมพันธ์ คาว่า “แล้ ว”กมืเงวิกคราะห์จากการปรากฏตังแต่
้ สมัย
สุโ้ทัยจนถึงปั จจุบนั จะพบว่ามีโครงสร้ างไม่กท่ากันในแต่ละสมัย จากกดิมทาหน้ าทีเ ๓ หน้ าทีเใน
สมัยสุโ้ทัย งยุธยา และรัชกาลทีเ ๑-๓ แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ พัฒนากป็ น ๗ หน้ าทีเในปั จจุบนั
ได้ แก่ คากริ ยา คาช่วยกริ ยาแสดงการณ์ลกั ษณะสมบูรณ์ คากชืเงมงนุพากย์ วลีตายตัวทีเกป็ น
คากริยา วลีตายตัวทีเกป็ นคาบงกกวลา และดัชนีปริ จกฉท ในด้ านพัฒนาการทางด้ านความหมาย
้งงคาว่า “แล้ ว” พบว่ามีความหมายกชิงไวยากรณ์กพิเม้ึ ้นกรืเ งย ๆ กมืเงก้้ าสู่สมัยปั จจุบนั กช่นสมัย
สุโ้ทัย ปรากฏกป็ นความหมาย้งงคาหลักหรื งคาบงกกนื ้งความ กช่น “กสร็ จสิ ้น” “จบ” “้ึ ้นงยู่
กับ/ตามใจ” และ “กต็มไปด้ วย” แต่ตง่ มาในสมัยงยุธยากริเ มมีความหมายกชิงไวยากรณ์ ทาหน้ าทีเ
กป็ นคากชืเงมงนุพากย์ กช่น “บงกกวลาภายหลัง”, “บงกความทีเคล้ งยตามกันหรื งกพิเมความ” และ
“บงกกวลาภายหลัง-กพิเมความ” และในสมัยต่งมาก็มีความหมายกพิเม้ึ ้น จนถึงสมัยปั จจุบนั คา
ว่า “แล้ ว” มีความหมายทังสิ
้ ้น ๒๐ ความหมาย

๔๗

ผลการศึกษาพัฒนาการด้ านวากยสัมพันธ์้งงคาว่า “งยู”่ พบว่าในสมัยสุโ้ทัยทา
หน้ าทีเกป็ นคากริยากพียงงย่างกดียว

ต่งมาในสมัยงยุธยา และสมัยรัชกาลทีเ ๔-๕ แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ จงึ มีหน้ าทีเกพิเม้ึ ้น จนถึงปั จจุบนั พบ ๔ หน้ าทีเ ในด้ านพัฒนาการทางความหมาย
กมืเงวิกคราะห์การใช้ คาดังกล่าวในแต่ละสมัย พบว่าในสมัยสุโ้ทัย พบทังสิ
้ ้น ๓ ความหมาย
ได้ แก่ “คากริ ยา (พักงาศัย, ไม่ไปจากทีเ)” “คากริ ยา (มี, ปรากฏ)” และ ”คากริยา (มีชีวิต)” ,
จนถึงในสมัยปั จจุบนั พบทังหมด
้
๖ ความหมาย

ไม่ปรากฏความหมาย “คากริยาวิกศษณ์

(กกืงบ, ค่งน้้ าง, งยู้่ ้ าง)” แต่ปรากฏความหมาย “คากริยาวิกศษณ์ (งย่างทีเควรจะกป็ น (งยู่ดี))”
กพิเม้ึ ้นมา กมืเงพิจารณาทางด้ านความหมายแล้ วจะกห็นได้ วา่ คาว่า “งยู”่ ทีเมีความหมายว่า
“พักงาศัย, ไม่ไปจากทีเ” และ “มีปรากฏ” ซึงเ กป็ นความหมายหลัก พบได้ ในทุกยุคทุกสมัย
ผลการวิกคราะห์คาว่า “งยู่แล้ ว” พบว่ามีปรากฏใช้ ตงแต่
ั ้ สมัยงยุธยา โดยทาหน้ าทีเ
กป็ นคาช่วยหลังกริ ยา จนถึงในสมัยรัชกาลทีเ ๘ แต่กมืเงมาถึงสมัยปั จจุบนั จึงมีหน้ าทีเกพิเม้ึ ้นมา ๑
หน้ าทีเ คืง ดัชนีปริ จกฉท ส่วน้งงพัฒนาการด้ านความหมาย้งงคาว่า “งยู่แล้ ว” นัน้ จากทีเมี
ปรากฏใช้ ในสมัยงยุธยา

คาช่วยกริ ยา “งยู่” และ คาช่วยหลังกริ ยา “แล้ ว” ปรากฏร่ วมกันใน

ตาแหน่งหลังกริ ยาวลีในประโยค โดยแสดงความหมายบงกการณ์ลกั ษณะดากนินงยู่ และการณ์
ลักษณะสมบูรณ์ ตามลาดับ จนถึงในสมัยปั จจุบนั ก็ปรากฏปริ บททีเคาว่า “งยู่แล้ ว” สามารถแสดง
ความหมายบงกความแน่ใจหรื งมันเ ใจ้งงผู้พูดกพียงความหมายกดียว ในด้ านพัฒนาการทาง
ความหมาย้งงคาว่า “งยู่แล้ ว” นัน้ จากทีเมีปรากฏใช้ ในสมัยงยุธยา คาว่า “งยู่แล้ ว” พัฒนามา
จากคาช่วยหลังกริ ยา “งยู่” และ คาช่วยหลังกริ ยา “แล้ ว” ปรากฏร่วมกันในตาแหน่งหลังกริ ยาวลี
ในประโยค แสดงความหมายบงกการณ์ ลั ก ษณะด ากนิ น งยู่ และการณ์ ลั ก ษณะสมบู ร ณ์
ตามลาดับ จนถึงในสมัยปั จจุบนั ก็ปรากฏปริ บททีเคาว่า “งยู่แล้ ว” สามารถแสดงความหมายบงก
ความแน่ใจหรื งมันเ ใจ้งงผู้พดู กพียงความหมายกดียว
การกปลีเยนแปลง้งงคาว่า “แล้ ว , งยู่ ,งยู่แล้ ว” มี ระยะกวลาการกปลีเยนแปลงไม่
พร้ งมกัน คาว่า “แล้ ว” น่าจะมีการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ก่งนคาว่า “งยู่” และ “งยู่แล้ ว” การ
กลายกป็ นคาไวยากรณ์ ้งงคาทัง้ สามนีม้ ีลักษณะแบบค่งยกป็ นค่งยไป และมีการกปลีเยนแปลง
แบบทิศทางกดียว ซึงเ สงดคล้ งงกับกระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ทีเกป็ นสากล

๔๘

งานวิจยั ้งงมิเงมิตร ศรี ประสิทธ์ แสดงให้ กห็นการวิกคราะห์โดยใช้ แนวคิดกรืเ งงหน้ าทีเ
และความหมายซึเงสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาคาว่า “ถึง” ได้ กพราะการศึกษาคาว่า
“แล้ ว งยู่ งยู่แล้ ว ” กป็ นการศึกษากชิง ประวัติ ทงั ้ ในด้ านหน้ าทีเ และความหมาย ว่าคาดังกล่าวมี
พัฒนาการในแต่ละสมัยแตกต่างกันงย่างไร แต่มี้้งสังกกตว่าทังด้
้ านหน้ าทีเและความหมาย้งงคา
ทัง้ ๓ คานี ้จะมีปรากฏใช้ กพิเม้ึ ้น และจานวนทีเกพิเม้ึ ้นนันกป็
้ นคาไวยากรณ์ จึงสามารถนามากป็ น
้้ งสมมติฐานได้ วา่ คาว่า “ถึง” งาจมีการกพิเมทังหน้
้ าทีเและความหมายกมืเงช่วงกวลานันก้้
้ าใกล้ ยคุ
ปั จจุบนั กช่นกดียวกับคาว่า “แล้ ว” “งยู่” “งยู่แล้ ว” ทีเความหมายย่งยจะกพิเม้ึ ้นตามระยะกวลาทีเ
ยาวนานงงกไป งี กทัง้ ในด้ านกระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ มิเ ง มิ ตรได้ กสนงการทาให้
กลายกป็ นสานวน ซึงเ สามารถนามาใช้ พิจารณาคาว่า “ถึง” ในประกภทสานวนหรื งวลีตายตัวได้ กช่น
ในคาว่า “ถึงแก่กรรม” “ถึงตาย” “ถึงทีเสดุ ” กป็ นต้ น นงกจากนี ้ ยังพบกระบวนการทางความหมาย
งืเน ๆ กช่น ความหมายกชิงงุปลักษณ์ และการดูดซับความหมายตามปริ บทกระบวนการกหล่านี ้มี
ส่วนทาให้ คาบงกกนื ง้ ความกลายกป็ นคาไวยากรณ์ ซึเง สามารถนามากชืเงมโยงกับลักษณะการ
กลายกป็ นคาไวยากรณ์้งงคาว่า “ถึง” ได้
ราตรี แจ่ ม นิ ย ม (๒๕๔๖) ศึก ษากรืเ ง ง “กำรศึ ก ษำค ำบุ พ บทที่ ก ลำยมำจำก
คำกริ ยำในภำษำไทย” งานวิจัยนี ้ศึกษาคา ๒๓ คา กช่น ใกล้ ้้ าม ้ึ ้น ก้้ า คล้ าย จาก ตรง ต่ง
ตาม ถึง กป็ นต้ น ในการศึกษากฉพาะคาว่า ”ถึง” พบว่าทาหน้ าทีเกป็ นคากริ ยาและคาบุพบทตังแต่
้
สมัยสุโ้ทัยจนถึง สมัยปั จ จุบัน กริเ ม ทาหน้ าทีเ กป็ นคาวิกศษณ์ ในสมัยปั จ จุบัน และทาหน้ าทีเ กป็ น
คาสันธานในสมัยงยุธยา รัตนโกสินทร์ และปั จจุบนั แต่ไม่ปรากฏว่ากป็ นคาช่วยกริ ยา ในการ
พิจารณาทางด้ านความถีเ ้งงคาว่า “ถึง”ในแต่ละสมัย พบว่าคาว่า “ถึง” ปรากฏ ๓ หน้ าทีเ กป็ น
คากริ ยา และคาบุพบทในสมัยสุโ้ทัย โดยมี ความถีเ ้งงคาบุพบทสูงกว่าคากริ ยา ต่งมาในสมัย
งยุธยา รัตนโกสินทร์ พบการปรากฏ้งงคากริ ยา คาบุพบท คาสันธาน โดยยังคงมีการปรากฏ้งง
คาว่า “ถึง” ทีเกป็ นคาบุพบทในความถีเทีเสูงสุด และในสมัยปั จจุบนั มีการปรากฏ้งงคาว่า “ถึง” ๔
หน้ าทีเ ได้ แก่ คากริยา คาบุพบท คาสันธาน และคาวิกศษณ์ โดยคาว่า “ถึง”ยังปรากฏกป็ นคาบุพบท
ในความถีเ ทีเสูง ทีเ สุด โดยผู้วิจัยได้ ตงั ้ ้้ งสัง กกตว่าการกปลีเ ยนแปลง้งงคาว่า “ถึง ” ในลักษณะ
ดังกล่าว ทาให้ คาว่า “ถึง”กลายไปสู่การกป็ นคาบุพบทต้ นแบบในกส้ นทางทีเใกล้ จะสมบูรณ์ และยัง

๔๙

ปรากฏกป็ นคากริ ยารงบนงก ใน้ณะทีเคาวิกศษณ์ และคาสันธานยังงยู่ในช่วงทีเกริเ มต้ น การพบการ
ปรากฏ
นงกจากนัน้ งานวิจยั ้งงราตรี ยังได้ วิกคราะห์ คาว่า “ถึง”ทีเกป็ นคากริ ยาว่ามีงรรถ
ลักษณ์

[+กคลืเงนทีเ] กป็ นคาทีเแสดงการกคลืเงนทีเ้งงประธาน และตามด้ วยนามวลีบงกสถานทีเ

ซึงเ มีลกั ษณะร่วมกับคางืเน ๆ จานวน ๑๒ คา กช่น ้้ าม ้ึ ้น ก้้ า จาก ตาม ถึง ผ่าน ลง ลงด กป็ นต้ น
ใน้ณะทีเ กมืเงคาว่า “ถึง” กป็ นคาบุพบท กป็ นคาบุพบททีเบง่ การกจุดหมาย มีงรรถลักษณ์ +[ _ _
จุดหมาย] กช่นกดียวกับคางืเน ๆ จานวน ๖ คา กช่น ก้้ า ตาม ถึง ยัง สู่ และ งงก และ คาบุพบท
“ถึง” ยังกป็ นคาบุพบทบ่งการกกวลา มีงรรถลักษณ์ +[ _ _ กวลา] กช่นกดียวกับคางืเน ๆ จานวน ๕
คา กช่น จาก ถึง ประจา กลย และ งยู่
ในด้ านกระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ ราตรี ได้ แสดงกระบวนการกลายกป็ นคา
ไวยากรณ์ ้งงคาว่า “ถึง” ไว้ หลายกระบวนการกช่น การกกิดความหมายทัเวไป (generalization),
การคงกค้ าความหมายกดิม (persistence), การทีเความหมายจางลง (bleaching), การ้ยาย
้งบก้ตกชิงงุปลักษณ์ (metaphorical extention), การบังคับการปรากฏ (obligatorification) และ
การวิกคราะห์ใหม่ (reanalysis) ซึเงผู้วิจยั ได้ ยกตัวงย่างในประกด็นการ้ยาย้งบก้ตกชิงงุปลักษณ์
ดังต่งไปนี ้
กวลากช้ า ๔ โมงกศษ ถึงวัดพระแท่นศิลางาสน์
ถึง [+กริยา + กคลืเงนทีเ] + [_ _ สถานทีเ]
วัดพระแท่นศิลางาสน์[+กริยา + กคลืเงนทีเ]
้้ าพกจ้ าได้ ระลึกถึงความดีความชงบ้งงท่านทังหลายทั
้
งปวง
้
ถึง [+บุพบท] + [_ _ จุดหมาย]
ความดีความชงบ [+นามวลี + จุดหมาย +นามธรรม]

๕๐

ถึง ในตัวงย่าง้้ างต้ นกป็ นคากริ ยาแสดงการกคลืเ งนทีเ และมี นามวลีบงกสถานทีเ
ตามมา ในทีเนี ้ คืง วัดพระแท่นศิลางาสน์ ส่วน ถึง ทีเกป็ นคาบุพบทจะปรากฏร่วมกับนามวลี ความ
ดีความชงบ กป็ นจุดหมายทีเกป็ นนามธรรม ลักษณะกช่นนี ้แสดงให้ กห็นว่า มีการ้ยาย้งบก้ตกชิงงุป
ลักษณ์้งงนามวลีกลุม่ มโนทัศน์ทีเกกีเยวกับพื ้นทีเ มาสูก่ ลุม่ มโนทัศน์ทีเกกีเยวกับนามธรรม
งานวิจยั การศึกษาคาบุพบททีเกลายมาจากคากริยาในภาษาไทยครัง้ นี ้กป็ นงานวิจยั ทีเ
จัดได้ ว่ากป็ นแนวทางในการศึกษาคาว่า “ถึง” ทังในด้
้ านการปรากฏ้งงคาว่า “ถึง” ในแต่ละยุค
สมัยว่ามีการปรากฏในหมวดคาใดบ้ าง และความถีเ้งงการปรากฏในแต่ละหมวดคา งีกทังการ
้
กลายกป็ นค าไวยากรณ์ ทีเ มี ก ลไกหลายกลไกทีเ ท าให้ ค ากริ ย ากลายไปกป็ นค าบุพ บท ซึเง กมืเ ง
พิจารณาแล้ วมีส่วนกกีเยว้้ งงกับคาว่า “ถึง” ในส่วนทีเกลายจากคากริ ยาไปกป็ นคาบุพบท แม้ คาว่า
“ถึง” จะสามารถกลายไปกป็ นคาไวยากรณ์ในหมวดคางืเน ๆ ได้ ทีเไม่กฉพาะคาบุพบทกท่านัน้ แต่การ
้ยายความหมาย้งงคาว่า “ถึง” ไปกป็ นคาบุพบทถืงกป็ นการกริเ มต้ นการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ทีเ
พบในสมัย แรก ๆ จึ ง ถื ง กป็ นส่ ว นส าคัท ทีเ ท าให้ ก ห็ น ลัก ษณะพัฒ นาการ้งงค าว่ า “ถึ ง ” ใน
การศึกษากชิงประวัติ
ปิเ นกาทจน์ วัชรปาณ (๒๕๔๘) ศึกษากรืเ งง “อยำก”: กำรศึกษำเชิงประวัติ ซึเงมี
วัตถุประสงค์กพืเงศึกษาการกปลีเยนแปลงทางโครงสร้ างและความหมาย้งงคาว่า “งยาก” ตังแต่
้
สมัยสุโ้ทัยจนถึงปั จจุบนั
ในการจาแนกคานัน้ ปิเ นกาทจน์ ได้ ใช้ กกณฑ์ทางงรรถศาสตร์ กป็ นกกณฑ์สาคัท โดย
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการปรากฏ้งงคาว่า “งยาก” มี ๖ แบบ ได้ แก่
๑). “งยาก” ปรากฏกป็ นคากริ ยากดีเยวในประโยค จากกงกสาร้้ งมูลพบลักษณะการ
ปรากฏ ในกงกสาร้้ งมูลสมัยสุโ้ทัย รัชกาลทีเ ๓, ๔, ๕, ๗ และจากกงกสาร้้ งมูลพบ ”งยาก” กป็ น
กริ ยากดีเยว

ซึเงกป็ นกริ ยาหลัก้งงประโยค มีคานามตามหลัง ๑๐ ตัวงย่าง พบในสมัยสุโ้ทัย

มากทีเสุดจานวน ๕ ้้ งมูล รงงลงไปคืงสมัยรัชกาลทีเ ๓ และรัชกาลทีเ ๗ พบสมัยละ ๒ ตัวงย่าง

๕๑

ส่วนในสมัยรัชกาลทีเ ๕ พบกพียง ๑ ตัวงย่าง และพบกป็ นกริ ยากดีเยว ไม่มีนามตามหลังจานวน ๕
ตัวงย่าง ในสมัยสุโ้ทัย
๒). “งยาก” ปรากฏกป็ นคากริยาร่วมกับคากริยางีกตัวหนึเง กช่น “งาหารมันช่าง
บริบรู ณ์จริงๆจนหายงยากกับก้้ าไทย” คาว่า งยาก ในปริบทนี ้ปรากฏร่วมกับคากริ ยา “หาย”
และพบกพียงตัวงย่างกดียวในสมัยรัชกาลทีเ ๕
๓). “งยาก” ปรากฏกป็ นคาทีเ้ยายในกริ ยาวลี แบ่งลักษณะการปรากฏกป็ น ๒ แบบ
ได้ แก่ ๓.๑). “อยาก” ปรากฏเป็ นคาขยายในกริ ยาวลี ร่ วมกับหน่วยหลัก ๑ หน่วย กช่น “งยาก”
ปรากฏร่วมกับคากริยา ”กิน” ทังหมด
้
๑๖ ตัวงย่าง กช่น พบในสมัยรัชกาลทีเ ๔ จานวน ๑ ตัวงย่าง,
รัชกาลทีเ ๕ จานวน ๒ ตัวงย่าง และรัชกาลทีเ ๗ จานวน ๑๐ ตัวงย่าง กป็ นต้ น ๓.๒). “อยาก”
ปรากฏเป็ นคาขยายร่ วมกับคากริ ยาอื ่น ๆ เพื ่อขยายกริ ยาหลัก กช่น “งยาก” กป็ นคา้ยายปรากฏ
ร่วมกับกริ ยาการี ต “ให้ ” กพืเง้ยาย้งงประโยค หรื ง “งยาก” กป็ นคา้ยายปรากฏร่วมกับคากชืเงม
“แต่” กพืเงบงกจากัด้งบก้ต้งงหน่วยกริยาหลัก กป็ นต้ น
๔). “งยาก” กป็ นคากริยาปรากฏซ้ งนกับ “งด” กป็ น “งดงยาก” กช่น “กปรตกหล่านี ้งด
งยากนักหนา หาสิเงงันจะกินบ่มิได้ กลยสักหยาด” ซึเงความหมาย้งงคาว่า “งดงยาก” ในทีเนี ้
หมายความว่า “ไม่มีจะกิน” หรื ง “งดงยาก” ทีเกป็ นคากริ ยา ๑ หน่วยปรากฏร่ วมกับคากริ ยางืเน
กช่น พลทหารงดงยากลาบากป่ วยกจ็บล้ มตายก็มาก ซึเงกป็ นตัวงย่างทีเพบกพียงตัวงย่างกดียวใน
สมัยงยุธยา
๕). “งยาก”ปรากฏกป็ นสานวน “งยากกผ็ดกร็ ดไร้ ” มีความหมายว่า “ไม่มีจะกิน” พบ
กฉพาะ้้ งมูลสมัยสุโ้ทัยในไตรภูมิพระร่วง จานวน ๔ ตัวงย่าง
๖). “งยาก” ปรากฏกป็ นคานาม “ความงยาก” “ความงดงยาก” ทีเกริเ มปรากฏตังแต่
้
สมัยรัชกาลทีเ ๔ ซึเงกป็ นคานามว่า “ความงยาก” และปรากฏกพิเมมาก้ึ ้นในสมัยรัชกาลทีเ ๖ แต่
ต่งมาในสมัยรั ช กาลทีเ ๗-๘ ไม่พบคานามกหล่านี ้ แต่กลับมาพบงี กครั ง้ ๒๘ ตัวงย่าง ในสมัย
ปั จจุบนั

๕๒

จากรูปแบบการปรากฏ้้ างต้ นสามารถจาแนกคาว่า “งยาก” งงกกป็ นหมวดคาได้ ๓
ประกภท ได้ แก่ คากริยา คาทีเ้ยายกริยา และคานาม
พัฒนาการด้ านหน้ าทีเทางไวยากรณ์และความหมาย้งงคาว่า “งยาก” พบว่าในสมัย
สุโ ้ทัย ถึ ง สมัย รั ช กาลทีเ ๓ ค าว่ า “งยาก” ปรากฏกป็ นค ากริ ย ากพี ย งงย่ า งกดี ย ว โดยแสดง
ความหมายว่า “หิวกระหาย” หรื ง “ไม่มีจะกิ น” ในคาว่า “งดงยาก” และทาหน้ าทีเกป็ นคา้ยาย
กริยาแสดงงรรถานุกคราะห์ว่า “ต้ งงการ” และในสมัยรัชกาลทีเ ๔ ถึงรัชกาลทีเ ๗ พบคาว่า “งยาก”
ทีเมีความหมายว่า “หิวกระหาย” และความหมายว่า “ไม่มีจะกิน” นันกริ
้ เ มลดจานวนลง ในสมัย
รัชกาลทีเ ๗ พบว่า “งยาก” มีความหมายลดลงกหลืงกพียง ๑ ความหมาย คืง “ต้ งงการ” และกริเ ม
พบว่ามีการใช้ ในความหมายว่า “ความงยาก” และ “ความงดงยาก” จนถึงในสมัยปั จจุบนั ก็ไม่พบ
คาว่า “งยาก” ทีเกป็ นคากริ ยา ทีเมีความหมายว่า “งดงยาก” หรื ง “หิวกระหาย” พบแต่กพียงคาว่า
“งยาก” ทีเกป็ นคา้ยายกริ ยาแสดงความหมายงรรถานุกคราะห์ และพบคาว่า “งยาก” ทีเปรากฏใน
คาว่า “ความงยาก” และ “ความงดงยาก” ส่วนการกปลีเยนแปลงทางโครงสร้ างและความหมาย
ผ่านกระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ ผู้วิจัยพบว่าคาว่า “งยาก” ได้ ผ่านกระบวนการ้ยาย
ความหมายให้ กว้ าง้ึ ้น และการ้ยายความหมายแบบงุปลักษณ์ นงกจากนี ้ คาว่า “งยาก” ยังมี
การกปลีเยนแปลงแบบทิศทางกดียวจากคาบงกกนื ้งความกช่น คากริ ยา ไปกป็ นคาไวยากรณ์ และมี
การกปลีเยนแปลงแบบค่งยกป็ นค่งยไป
งานวิจัย้งงปิเ นกาทจน์กป็ นงานวิจยั ทีเศึกษาการกลายกป็ นคาไวยากรณ์้งงคาคา
กดียวทีเมีการกก็บ้้ งมูลในกชิงประวัติ จึงกป็ นแนวทางในการศึกษาให้ แก่ผ้ วู ิจยั ได้ กนืเงงจากกป็ นการ
วิ ก คราะห์ ้้ งมู ล ทีเ ศึ ก ษาการกปลีเ ย นแปลง้งงค ากช่ น กดี ย วกั น โดยการกปลีเ ย นแปลงนัน้ ได้
กปลีเยนแปลงจากคากริยาซึงเ กป็ นคาหลักไปกป็ นคาไวยากรณ์
สุรีกนตร จรัสจรุงกกียรติ (๒๕๕๑) ศึกษากรืเ งง “ยัง”: กำรศึกษำเชิงประวัติ โดยมี
จุดหมายกพืเงศึกษาหน้ าทีเทางไวยากรณ์ และความหมาย้งงคาว่า “ยัง” ตังแต่
้ สมัยสุโ้ทัยจนถึง
ปั จจุบนั และศึกษากระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์้งงคาว่า “ยัง” ้้ งมูลทีเใช้ ในงานวิจยั นี ้แบ่ง
งงกกป็ น ๕ สมัย มีสมมติฐานว่า คาดังกล่าวมีความแตกต่างกันในด้ านหน้ าทีเทางไวยากรณ์และ

๕๓

ความหมายในแต่ละยุคสมัย และยังผ่านกระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ ทีเกป็ นแบบทิศทาง
กดียว
ผลการวิกคราะห์พบว่า คาว่า “ยัง” ในแต่ละสมัยแสดงหน้ าทีเทางไวยากรณ์ได้ ๔ หน้ าทีเ
กท่า กันทุกสมัย ได้ แก่ คากริ ย า ค าช่ว ยหน้ ากริ ยา คาบุพ บท และค ากชืเ งมงนุพ ากย์ โดยกมืเ ง
พิจารณาทางด้ านความหมายพบว่ากมืเงคาว่า “ยัง” มีการปรากฏ้งงความหมายในแต่ละหน้ าทีเทีเ
แตกต่างกัน โดยกมืเงก้้ าใกล้ สมัยปั จจุบนั จะพบคาว่า “ยัง” ทีเทาหน้ าทีเกป็ นคาหลักหรื งคาบงก
กนื ง้ ความลดลง กช่น คาว่า “ยัง ” ทีเ กป็ นคากริ ยา มี ความหมายว่า “ครงบครงง” ซึเง พบในสมัย
สุโ ้ทัย และความหมายนี ไ้ ด้ ห ายไปกมืเ ง ก้้ า สู่ส มัย งยุ ธ ยา จนถึ ง สมัย ปั จ จุบัน พบกริ ย าทีเ มี
ความหมายบ่งการี ตกพี ยงความหมายกดียว และในทางตรงกัน้้ าม กลับพบความหมายทีเ กป็ น
ความหมายกชิงไวยากรณ์กพิเม้ึ ้น กช่น คาว่า “ยัง” ทีเทาหน้ าทีเกป็ นคากชืเงมงนุพากย์ ซึเงมีหน้ าทีเทาง
ไวยากรณ์กพิเม้ึ ้น จากสมัยสุโ้ทัย พบ ๑ ความหมาย ได้ แก่ คากชืเงมความสัมพันธ์ “แบบกสริ ม”
และสมัยงยุธยาพบกพิเมมางีก ๑ ความหมาย คืง “ความสัมพันธ์ แบบ้ัดแย้ งกับสิเงทีเควรจะกป็ น”
และในสมัยรัตนโกสินทร์ พบความหมายกชิงไวยากรณ์กพิเมงีก ๑ ความหมาย คืง “ความสัมพันธ์
แบบ้ัดแย้ งแบบกปรี ยบกทียบ”
กส้ นทางการกลายกป็ นคาไวยากรณ์้งงคาว่า “ยัง” มี ๔ กส้ นทาง ได้ แก่ ๑) คากริ ยา
“ยัง” ทีเหมายถึง “มีงยู่” กลายไปกป็ นคาช่วยหน้ ากริ ยา ๒). คากริ ยา “ยัง” ทีเหมายถึง “มีงยู่”
กลายไปกป็ นคากชืเงมงนุพากย์ ๓). คากริ ยา “ยัง” ทีเหมายถึง “มีงยู่” กลายไปกป็ นคากริ ยาการี ต
๔). คากริ ยา “ยัง ” ทีเ ห มายถึง “งยู่ ณ ทีเ ใดทีเ ห นึเง ” กลายไปกป็ นคาบุพ บท จากกส้ น ทางการ
กลายกป็ นค าไวยากรณ์ ทัง้ ๔ กส้ นทางนี ้ จะกห็ นได้ ว่า ๓ กส้ น ทางแรกมี ต้นก ากนิดกดีย วกัน คื ง
คากริ ยา “ยัง” ทีเหมายถึง “มีงยู่” ส่วนกส้ นทางสุดท้ าย คาต้ นกากนิด คืง คากริ ยา “ยัง” ทีเหมายถึง
“งยู่ ณ ทีเใดทีเหนึเง ” กริ ยาต้ นกากนิดทังสงงนี
้
้มีความสัมพันธ์ กันทางความหมายในแง่ “สภาพทีเมี
งยู่” นงกจากนี ้ กลไกการกปลีเยนแปลงภาษาทีเกกีเยว้้ งงกับการกลายกป็ นคาไวยากรณ์้งงคาว่า
“ยัง” มี ๕ กลไก ซึงเ ประกงบด้ วย

๕๔

๑). การ้ยายความหมายกชิงงุปลักษณ์ (metaphorical extension) กช่น ในสมัย
สุโ้ทัย พบว่านามวลีทีเตามหลังคาบุพบท “ยัง” มีความหมายกป็ น “สถานทีเ” กท่านัน้ ต่งมาในสมัย
งยุธยาถึงรัชกาลทีเ ๓ และในสมัยรัชกาลทีเ ๔ ถึง ๕ พบนามวลีทีเตามหลังคาบุพบท “ยัง” มีความ
หลากหลาย้ึ ้น คืง กป็ นได้ ทงั ้ “สถานทีเ” “มนุษย์” และ “กวลา” งีกทังในสมั
้
ยรัชกาลทีเ ๔ ถึง ๕ ยัง
พบคาว่า “ยัง ” ทีเ กป็ นส่วนหนึเง้งงส านวน “(วัน)ยังคเา” และ “(คืน) ยังรุ่ ง ” งย่างสมบูรณ์ การ
ปรากฏ้งงคาว่า “ยัง” ดังกล่าวแสดงให้ กห็ นถึงคาบ่งชี ้การกทีเสัมพันธ์ กับนามวลี ทีเกป็ นมนุษย์ก็
น่า จะกกิ ด ้ึน้ ก่ ง น กพราะมี ค วามกป็ นรู ป ธรรมมากกว่า

๒). การกกิ ด ความหมายทัเว ไป

(generalization) กช่น ในสมัยสุโ้ทัยกรืเ งยมาจนถึงรัชกาลทีเ ๖ ถึง ๘ พบทังตั
้ วงย่าง้งงคากริ ยา
“ยัง” ทีเหมายถึง “มีชีวิต, มี, กหลืง” และตัวงย่าง้งงคาช่วยหน้ ากริ ยา “ยัง” ทีเแสดงความหมาย
การณ์ลกั ษณะ “คงงยู่” แต่ในสมัยปั จจุบนั พบแต่กพียงตัวงย่าง้งงคาช่วยหน้ ากริ ยา “ยัง” กพียง
งย่า งกดีย ว นงกจากนัน้ ยัง พบกลไกงืเ น ๆ ทีเ ทาให้ คาว่า “ยัง ” กลายกป็ นค าไวยากรณ์ กช่น
๓). การดูดซับความหมายปริ บท (absorption of contextual meaning) โดยความหมายกดิมจะ
สูทไป และความหมายใหม่ทีเได้ รับจากปริ บทก็จะกกิด้ึ ้น ซึเงกป็ นความหมายทางไวยากรณ์ ๔).
การสูทฐานะ้งงโครงสร้ างในหน่วยประกงบ/ การวิกคราะห์ใหม่ ( loss of constituent structure)
กป็ นการกปลีเยนแปลงแบบทิศทางกดียว จากหน่วยไวยากรณ์ สูงกว่าไปกป็ นหน่วยทางภาษาทีเ มี
ฐานะตเากว่า ๕). การสูทลักษณะ้งงคากดิม (decategorialzation) กป็ นการกปลีเยนแปลงแบบ
ทิศทางกดียว โดยคาหลักค่งย ๆ สูทคุณสมบัตไิ ป และได้ รับคุณสมบัตใิ หม่้งงหมวดคาไวยากรณ์
งย่ า งไรก็ ต าม จากการศึก ษาพบว่ า พัฒ นาการในกชิ ง ประวัติ และ กระบวนการ
กลายกป็ นคาไวยากรณ์้งงคาว่า “ยัง” แสดงให้ กห็นการกปลีเยนแปลงแบบค่งยกป็ นค่งยไป และ
กป็ นแบบทิศทางกดียว ซึงเ สงดคล้ งงกับการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ตามลักษณะทีเกป็ นสากล
จากงานวิ จยั ้งงสุรีกนตร ผู้วิจัยได้ ศึกษาการกลายกป็ นคาไวยากรณ์ ้งงคาว่า “ยัง”
กพียงคากดียวกช่นกดียวกับงานวิจยั ทีเศกึ ษาคาว่า “ถึง” โดยได้ ศกึ ษางย่างละกงียดทังในด้
้ านหน้ าทีเ
และความหมาย ตลงดจนความหมายย่งย้งงคาในแต่ละหน้ าทีเ และจะกห็นได้ ว่ากส้ นทางการ
กลายกป็ นคาไวยากรณ์ ้งงคาว่า “ยัง ” นัน้ ไม่จากป็ นต้ งงมีกพียงกส้ นทางกดียว แต่มี ด้วยกัน ๔
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กส้ นทาง ทีเทาให้ คากริยา “ยัง” กลายกป็ นคาไวยากรณ์ งย่างไรก็ตาม คาว่า “ยัง” ได้ กลายกป็ นคา
ไวยากรณ์ ทีเ ส มบูร ณ์ แ ล้ ว กพราะไม่พ บค าว่า “ยัง ” ทีเ กป็ นคากริ ยาในปั จ จุบัน ปรากฏการณ์
ดัง กล่าวสามารถนามากป็ นหลักการในการพิจ ารณาคาว่า “ถึง ” ได้ ซึเง งาจจะมี กส้ นทางการ
กลายกป็ นคาไวยากรณ์ได้ มากกว่า ๑ กส้ นทางกช่นกัน นงกจากนัน้ งานวิจยั นี ้ยังได้ กสนงกลไกทีเทา
ให้ คาว่า “ยัง” กลายกป็ นคาไวยากรณ์ไว้ ได้ แก่ การ้ยายความหมายกชิงงุปลักษณ์ ซึเงกป็ นส่วน
หนึเงทีเทาให้ คาว่า “ยัง” กลายกป็ นคาบุพบท กนืเงงจากมีการ้ยายการใช้ จาก “สถานทีเ” “มนุษย์”
และ “กวลา” ลักษณะดังกล่าวสงดคล้ งงน่าจะนามาใช้ กบั คาว่า “ถึง” ได้ กนืเงงจากคาว่า “ถึง” มี
ปริ บทการปรากฏร่ วมกับนามบงก “สถานทีเ ” “มนุษย์ ” และ “กวลา” จึงงาจกกีเ ยว้้ งงกับการ
้ยายความหมายกชิงงุปลักษณ์กช่นกัน นงกจากนี ้ ยังมีกลไกงืเน ๆ ทีเกกิด้ึ ้นกับคาว่า “ยัง” กช่น
การกกิดความทัวเ ไป, การดูดซับความหมายปริบท, การวิกคราะห์ใหม่ และการสูทลักษณะ้งงคา
กดิม ซึเง ผู้วิ จัย กห็น ว่าน่าจะสามารถนามากป็ นตัวงย่างให้ กับ การพิจ ารณากลไกทีเ กกิ ด ้ึน้ กับ
กระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์้งงคาว่า “ถึง” ได้ กป็ นงย่างดี
กล่า วโดยสรุ ป ผู้วิ จัย พบว่า ยัง ไม่ มี ง านวิ จัย ใดทีเ ศึก ษากกีเ ย วกับ การกลายกป็ นค า
ไวยากรณ์้งงคาว่า “ถึง” โดยภาพรวมทุกหมวดคา งย่างไรก็ตาม ทฤษฎีและงานวิจัยทีเผ้ วู ิจยั ได้
ทบทวนวรรณกรรมมา้้ างต้ นนันมี
้ ส่วนกกีเยว้้ งงกับการวิกคราะห์คาว่า “ถึง” และสามารถใช้ กป็ น
แนวทางในการวิกคราะห์กระบวนการกลายกป็ นคาไวยากรณ์้งงคาว่า “ถึง” ได้
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บทที่ ๓
การจาแนกหมวดคา ความหมาย
และความสัมพันธ์ ทางความหมายของคาว่ า “ถึง”
ในบทนี ้ ผู้วิจยั จะวิเคราะห์หมวดคาของคาว่า “ถึง” ว่าปรากฏในหมวดคาใดได้ บ้าง
และจากนัน้ จะวิเคราะห์ว่าในแต่ละหมวดคานัน้ คาว่า “ถึง” มี ความหมายใดบ้ าง ความหมาย
เหล่านันมี
้ ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร ดังนัน้ ผู้วิจยั จะแบ่งการนาเสนอเป็ นหัวข้ อต่าง ๆ ดังนี ้
๓.๑ การจาแนกหมวดคาของคาว่า “ถึง”
๓.๒ การจ าแนกความหมายของค าว่ า “ถึ ง ” ทัง้ ความหมายเชิ ง ศัพ ท์ (lexical
meaning) และความหมายเชิงไวยากรณ์ (grammatical meaning)
๓.๓ ความสัมพันธ์ทางความหมายของคาว่า “ถึง”
๓.๑ การจาแนกหมวดคาของคาว่ า “ถึง”
ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้ ใช้ เกณฑ์ การจ าแนกหมวดคาของคาว่า “ถึง ” มีเกณฑ์ การ
วิเคราะห์โดยสรุปตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ ๑ ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้ างของวิจินตน์ ภาณุพงศ์
(๒๕๓๘) ซึ่งตัดสินหมวดคาโดยการแทนที่ คาที่ต้องการทดสอบลงในช่องว่างของกรอบประโยค
ทดสอบ แต่เนื่องจากกรอบประโยคทดสอบของวิจินตน์ ยังไม่ครอบคลุมโครงสร้ างประโยคของ
ข้ อมูล ผู้วิจยั จึง สร้ างกรอบประโยคทดสอบขึ ้นมาเพื่อให้ ครอบคลุมโครงสร้ างประโยคของข้ อมูล
ด้ วยเกณฑ์การใช้ ประโยคทดสอบทาให้ ผ้ วู ิจยั สามารถแยกหมวดคากริ ยา (เช่น เขาถึงบ้าน เขาเดิ น
ถึงบ้าน) ออกจากหมวดคาเชื่อมอนุพากย์ (เช่น ถึงเขามารับ ฉันก็ไม่ไป) แต่ยงั ไม่สามารถแยก
หมวดคากริยาในโครงสร้ างกริยาเรี ยงซึง่ มีโครงสร้ าง นาม กริยา__นาม (เช่น เขาเดิ นถึงบ้าน) กับ
คาหมวดอื่น ๆ ซึ่งมีโครงสร้ างเหมือนกับหน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยงได้ ได้ แก่ คากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท (เช่น
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เขาพูดถึงเพื ่อน) คาบุพบท (เช่น เขาทางานถึงเที ่ยงคื น) และคาขยาย (เช่น เขาสูงถึง ๒ เมตร)
จาเป็ นต้ องใช้ เกณฑ์อื่น ๆ ช่วยในการจาแนกต่อไป
ขันที
้ ่ ๒ ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์ทางอรรถศาสตร์ หรื อเกณฑ์ทางความหมายในการจาแนก
หมวดคากริ ยาในโครงสร้ างกริ ยาเรี ยงออกจากหมวดคาอื่น ๆ ที่เหลือ ได้ แก่ หมวดคากึ่งกริ ยากึ่ง
บุพบท หมวดคาบุพบท หรื อหมวดคาขยายโดยพิจารณาจากความหมายของคากริ ยาที่ปรากฏ
หน้ าคาว่า “ถึง” ว่าเป็ นคากริ ยาที่แสดงการเคลื่อนที่ (เช่น “เดิน”) หรื อกริ ยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนที่
(เช่น “พูด” “อ่าน (หนังสือ)” “สูง”) ในกรณีที่เป็ นคากริ ยาที่แสดงการเคลื่อนที่ผ้ วู ิจยั จะจัดให้ คาว่า
“ถึง” อยู่ในหมวดคากริ ยา และในกรณีที่เป็ นคากริ ยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนที่ ผู้วิจยั จะจัดให้ คาว่า
“ถึง” อยู่ในหมวดคาอื่นที่ไม่ใช่คากริ ยา อาจเป็ นหมวดคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท หมวดคาบุพบท หรื อ
หมวดคาขยาย
ขันที
้ ่ ๓ ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ ในการจาแนกหมวดคาบุพบทออกจาก
หมวดคา

อื่ น ๆ ที่ เ หลื อ ได้ แ ก่ หมวดคากึ่ ง กริ ย ากึ่ ง บุพ บท และหมวดค าขยาย เกณฑ์ ท าง

วากยสัม พัน ธ์ ดัง กล่ า วเป็ นเกณฑ์ ที่ จ รั ส ดาว อิ น ทรทัศ น์ (๒๕๓๙) ใช้ เพื่ อ ระบุ ลัก ษณะทาง
วากยสัมพันธ์ ของคาบุพบท และที่นามาใช้ ในงานวิจยั นี ้มีลกั ษณะดังนี ้ คาบุพบทจะต้ องปรากฏ
ร่วมกับนามวลีเสมอ (ดังนัน้ นามวลีที่ตามหลังคาบุพบท จะแยกอยู่ห่างจากคาบุพบทไม่ได้ ) และ
จะต้ องไม่ปรากฏร่วมกับคาปฏิเสธ
ขันที
้ ่ ๔ ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ในการจาแนกหมวดคากึ่งกริ ยาบุพบท และ
หมวดคาขยายออกจากกัน เกณฑ์ที่ใช้ คือ เกณฑ์การละคาว่า “ถึง” ในประโยค ถ้ าสามารถละคา
ว่า “ถึง” ได้ โดยประโยคไม่ผิดไวยากรณ์ก็แสดงว่าคาว่า “ถึง” นันเป็
้ นคาขยาย แต่ถ้าหากละไปแล้ ว
ประโยคผิดไวยากรณ์แสดงว่าคาว่า “ถึง” นัน้ ไม่ใช่คาขยาย
ต่อไปนี ้ เป็ นการกล่าวถึงรายละเอียดการจาแนกหมวดคาแต่ละหมวด
๓.๑.๑ หมวดคากริยา และหมวดคาเชื่อมอนุพากย์
๓.๑.๑.๑ คากริยา เกณฑ์การใช้ กรอบประโยคทดสอบของวิจินตน์ ภาณุพงศ์
เป็ น การจาแนกหมวดคาโดยยึดหลักว่า คาที่ปรากฏในตาแหน่งเดียวกัน ที่ อาจจะปรากฏหน้ า

๕๘

หรื อหลัง หมวดคาชนิดต่าง ๆ จะจัดเป็ นหมวดคาเดียวกัน ตามแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้ างที่มี
วิธีการจ าแนกโดยใช้ กรอบประโยคทดสอบ เมื่ อนาคาว่า “ถึง ” แทนที่ในกรอบประโยคทดสอบ
สามารถตัดสินคาว่า “ถึง” ได้ หมวดคาแรก คือ หมวดคากริยา ซึง่ เป็ นกริยาเดี่ยว สามารถปรากฏใน
กรอบประโยคทดสอบ คากริ ยา

สกรรม คือ คาที่สามารถแทนที่ในช่องว่าง ___ ของกรอบ

ประโยคทดสอบที่มีตาแหน่งของคา ๔ ตาแหน่ง นี ้ได้
๑ ก. นาม___นาม แล้ ว
๑ ข. นาม กาลัง ___ นาม
เช่น ๑ ก. เขา ถึง โรงเรี ยนแล้ ว
๑ ข. เขา กาลัง ถึง โรงเรี ยน
คาว่า “ถึง” สามารถแทนที่ในช่องว่าง ___ ของกรอบประโยคทดสอบทังสองนี
้
้ได้ จึง
จัดเป็ นคากริ ยาสกรรม โดยสังเกตได้ ว่า คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏในกรอบประโยคทดสอบนี จ้ ะเป็ น
คากริยาเดี่ยว คือคากริยาที่ปรากฏตัวเดียวในประโยค ไม่มีคากริ ยาอื่นนาหน้ าหรื อตามหลัง แต่แท้
ที่จริงแล้ ว เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ศึกษา คาว่า “ถึง” จะพบว่า คาว่า “ถึง” อาจปรากฏหลัง
คากริ ยาอื่นได้ แล้ วคาว่า “ถึง” ยังจัดเป็ นคากริ ยา แต่ไม่ได้ เป็ นกริ ยาเดี่ยว หากแต่เป็ นกริ ยาตัว
สุด ท้ า ยในหน่ ว ยสร้ างกริ ย าเรี ยง เช่ น ในประโยค “เขาไปถึ ง บ้ า น”, “เขากลับ ถึ ง บ้ า น” (ดู
รายละเอียด ๓.๑.๒)
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า คาว่า “ถึง” จะเป็ นคากริ ยาเดี่ยวหรื อกริ ยาตัวสุดท้ ายในหน่วย
สร้ างกริ ยาเรี ยงต่างก็แสดงการเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม ทาให้ ผ้ ูใช้ ภาษาสามารถสร้ างมโนทัศน์ที่
แสดงการเคลื่อนที่ ที่มองเห็นได้ ว่าประธานนันได้
้ เคลื่อนที่ทางกายภาพ เพื่อมุ่งไปสู่ จดุ หมายที่เป็ น
สถานที่ เช่น ในตัวอย่าง ประโยคที่ ๑ก. และ ๑ข. คือ “โรงเรี ยน” อย่างไรก็ตาม คาว่า “ถึง” ยังมี
ความหมายแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรมได้ อีกด้ วย เช่น ในประโยค “เขา ถึง พระรัตนตรัยว่า
เป็ นสรณะ” ซึ่งมีกรรมของประโยคที่ตามหลังคาว่า “ถึง” เป็ นที่หมายที่เป็ นสิ่งที่เป็ นนามธรรม เช่น
“พระรัตนตรัย”
อนึ่ง เนื่องจากกรอบประโยคทดสอบของวิจินตน์ยงั ไม่ครอบคลุมโครงสร้ างประโยค
ของข้ อมูล ผู้วิจยั จึงสร้ างกรอบประโยคทดสอบขึ ้นมา เพื่อให้ ครอบคลุมการใช้ จริงมากขึ ้น ดังนี ้

๕๙

นามวลี ๑__นามวลี ๒
(ในบางกรณีอาจมีส่วนขยาย เช่ น คาขยาย หรื อคาเชื่อมหน้ านามวลี และ/หรื อ มีการละ
นามวลีไว้ ในฐานที่เข้ าใจ)
๓.๑.๑.๒ คาเชื่อมอนุพากย์ วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (๒๕๓๘: ๗๖) ได้ กล่าวถึง
หมวดคาเชื่อมอนุพากย์ ซึ่งจะเป็ นคาที่ไม่ปรากฏในประโยคสามัญ แต่จะปรากฏในประโยคผสม
หรื อ ประโยคซับ ซ้ อ น ค าว่ า “ถึ ง ” จึง เป็ นค าที่ ท าหน้ า ที่ แ สดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งอนุพ ากย์
(clause) และคาเชื่อมอนุพากย์จะไม่เป็ นองค์ประกอบของส่วนของประโยค แต่วิจินตน์ ภาณุพงศ์
ไม่ได้ สร้ างกรอบประโยคทดสอบเพื่ อใช้ ตดั สินหมวดคาเชื่อมอนุพากย์ไว้ โดยเมื่อพิจารณาคาเชื่อม
อนุพ ากย์ “ถึง ” ในโครงสร้ างประโยค วิจิ นตน์ ไ ด้ แบ่ง ชนิดของคาเชื่ อมอนุพ ากย์ ออกเป็ น ๑)
คาเชื่อมต้ น ๒) คาเชื่อมใน ๓) คาเชื่อมขนาบ โดยพิจารณาได้ ว่า คาว่า “ถึง” แบ่งได้ เป็ น ๑)
คาเชื่อมต้ น เช่น “ฉันจะไป ถึงเขาจะไม่มา” และ ๒) คาเชื่อมใน เช่น “เขาตากฝน เขาถึงไม่สบาย”
ซึ่งการพิจารณาคาว่า “ถึง”ในลักษณะดังกล่าว เป็ นการวิเคราะห์คาทางด้ านวากยสัมพันธ์ และ
เมื่อพิจารณาทางด้ านอรรถศาสตร์ จะพิจารณาได้ ว่า คาว่า “ถึง” นันเชื
้ ่อมอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ให้
เกี่ ยวเนื่องกัน โดยแบ่งได้ เป็ น ๑) คาเชื่ อมอนุพากย์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน ๒) คาเชื่อมอนุพากย์ที่
ขัดแย้ งกัน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ก. คาเชื่อมบอกผล คือคาที่ใช้ เชื่อมระหว่างอนุพากย์ที่มีเงื่อนไขที่เป็ นเหตุเป็ นผล
กัน ๒

อนุพากย์ โดยอนุพากย์ที่ปรากฏข้ างหน้ าคาว่า “ถึง” จะเป็ นอนุพากย์เหตุ และอนุพากย์

ที่ปรากฏหลังคาว่า “ถึง” จะเป็ นอนุพากย์ผล เช่นในตัวอย่าง
“เขาตากฝน เขาถึงไม่สบาย”
อนุพากย์ ๒ อนุพากย์ดงั กล่าวถูกเชื่อมโยงให้ เป็ นเหตุเป็ นผลกันด้ วยคาว่า “ถึง” ซึ่งได้
เชื่อม อนุพากย์เหตุ คือ “เขาตากฝน” และอนุพากย์ผล คือ “เขาไม่สบาย”
ข. คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง คือคาที่ใช้ เชื่อมอนุพากย์ที่ขดั แย้ งกัน โดยคาว่า “ถึง”
สามารถปรากฏได้ ๒ กรณี คือ กรณีที่ ๑ คาว่า “ถึง” ปรากฏในตาแหน่งหน้ าอนุพากย์ ๒ อนุพากย์

๖๐

ที่ขดั แย้ งกัน เช่น “ถึงเขาจะไม่มา ฉันก็จะไป” คาว่า “ถึง” ในที่นี ้เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ โดยเชื่อมอนุ
พากย์ ๑ คือ “เขาจะไม่มา” กับอนุพากย์ ๒ คือ “ฉันก็จะไป” อนุพากย์ ๒ มีเนื ้อความขัดแย้ งกับอนุ
พากย์ ๑ โดยคาว่า “ถึง” จะปรากฏร่วมกับคาเชื่อม “ก็” ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นอนุพากย์ ๒
กรณีที่ ๒ คาว่า “ถึง” ปรากฏระหว่างอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ เช่นประโยค “ฉันจะไป
ถึงเขาจะไม่มา” คาว่า “ถึง” ในที่นี ้ เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ โดยเชื่อมอนุพากย์ ๑ คือ “ฉันจะไป” และ
อนุพากย์ ๒ คือ “เขาจะไม่มา” อนุพากย์ ๒ มีเนื ้อความขัดแย้ งกับอนุพากย์ ๑
๓.๑.๒ คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่ วยสร้ างกริยาเรียงกับหมวดคาอื่นๆ
๓.๑.๒.๑ คากริ ยาตัวสุดท้ า ยในหน่ ว ยสร้ างกริ ยาเรี ยง จัดเป็ นคากริ ยา
ประเภทหนึง่ สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นโดยดัดแปลงมาจากกรอบ
ประโยคทดสอบตามแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้ างที่พิจารณาเรื่ องตาแหน่งการปรากฏ มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี ้
นามวลี ๑ กริยาวลีท่ แี สดงการเคลื่อนที่ท่ เี ป็ นรู ปธรรม ___ นามวลี ๒
(ในบางกรณีอาจมีส่วนขยาย เช่ น คาขยาย หรื อคาเชื่อมหน้ านามวลี และ/หรื อ มีการละ
นามวลีไว้ ในฐานที่เข้ าใจ)
ผู้วิจยั สร้ างหมวดคาหมวดนีข้ ึ ้นเนื่องจาก กรอบประโยคทดสอบของ วิจินตน์ ภาณุ
พงศ์ สามารถนาคาว่า “ถึง” ไปแทนที่ในช่องว่าได้ เพียงคาเดียว ซึ่งเป็ นกริ ยาเดี่ยวไม่ปรากฏกริ ยา
อื่นนาหน้ า แต่เมื่อศึกษาคาว่า “ถึง” แล้ วจะพบคาจานวนมากที่ปรากฏเป็ นคาที่เป็ นตัวสุดท้ ายใน
หน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยง เช่น “เขาไปถึงกรุ งเทพฯ” , “เขากลับถึงบ้ าน” หรื อตามข้ อมูลภาษาเก่าที่
ผู้วิจยั ศึกษา เช่น
ขณะนัน้ บาทหลวงล่ามผูก้ ากับจึงเดิ นเข้าไปตรงพระแท่น
ในหน้าท้องพระโรง ก็คกุ เข่าลงถวายคานับครั้งหนึ่ง
แลลุกเดิ นเข้าไปถึง กลางท้องพระโรง
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาคที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๔ หน้ า ๓๙)

๖๑

คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏในตาแหน่งดังกล่าวจะตามหลังคากริ ยาที่มีการเคลื่อนที่ที่เป็ น
รู ปธรรม คือ การเคลื่อนที่ที่สามารถรับรู้ ได้ ด้วยตา เราจึงสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ได้ ชดั เจน
เช่น การเดิน การวิ่ง การขับรถ นอกจากนัน้ คาว่า “ถึง” ที่เป็ นคากริยาปรากฏในตาแหน่งสุดท้ ายใน
หน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยง คากริ ยาที่ปรากฏเป็ นกริ ยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยงซึ่งจัดเป็ น
คากริยาประเภทหนึง่ ที่ยงั มีความหมาย “บรรลุจดุ หมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม)”อยู่
๓.๑.๒.๒ คากึ่งกริยากึ่งบุพบท จัดเป็ นหมวดคาหมวดหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้น
ซึ่งสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นโดยดัดแปลงมาจากกรอบประโยค
ทดสอบตามแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้ างที่พิจารณาเรื่ องตาแหน่งการปรากฏ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
นามวลี ๑ กริยาวลีท่ ไี ม่ แสดงการเคลื่อนที่ _____ นามวลี ๒
(ในบางกรณีอาจมีส่วนขยาย เช่ น คาขยาย หรื อคาเชื่อมหน้ านามวลี และ/หรื อ มีการละ
นามวลีไว้ ในฐานที่เข้ าใจ)
คาว่า “ถึง” หากสามารถแทนที่ในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบดังกล่าวได้ โดย
คาที่ปรากฏนาหน้ าคาว่า “ถึง ” เป็ นคากริ ยาที่ไ ม่แสดงการเคลื่อนที่ (อาจเป็ นกริ ยาที่แสดงการ
สื่อสารหรื อแสดงความรู้สึกนึกคิดก็ได้ ) เช่น ในประโยคตัวอย่างคือ “เขาพูดถึงเธอ”, “เขาระลึกถึง
เธอ” ดังนัน้ คาว่า “ถึง” จึงทาหน้ าที่เป็ นคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท คาในหมวดดังกล่าวจะเป็ นคาที่มี
ลักษณะบางอย่างร่วมกับคากริ ยาและคาบุพบท แต่ไม่มีลกั ษณะครบถ้ วนที่จะเป็ นคากริ ยาหรื อคา
บุพบท เช่น คากริ ยาต้ องสามารถปรากฏร่ วมกับคาปฏิเสธได้ แต่คากึ่งกริ ยากึ่งบุพบทไม่สามารถ
ปรากฏร่ วมกับคาปฏิเสธได้ เช่น *“เขาพูดไม่ถึงเธอ” คา
บุพบทต้ องสามารถปรากฏร่ วมกับ
นามวลี เสมอ ไม่ส ามารถย้ ายนามวลี แยกจากคาบุพ บท แต่คากึ่ง กริ ยากึ่ง บุพบทสามารถย้ าย
นามวลีแยกจากคาบุพบทได้ เช่น “เป็ นเธอนี่เองที่เขาพูดถึง” จากตัวอย่างภาษาเก่าที่ผ้ วู ิจยั เก็บ
ข้ อมูล เช่น
ข้อความในจดหมายของท่านนัน้
มักกล่าวถึงความน่าพิ ศวง แลน่าชมแห่งคุณสมบัติ

๖๒

ของมิ สเตอรแมตตูน แลมิ สเตอร์ เอส
(พระราชหัตถเลขา หน้ า ๕ บรรทัดที่ ๔)
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏในตาแหน่งดังกล่าวจะปรากฏร่วมกับคากริ ยาแสดงการสื่ อสาร
หรื อ ความรู้ สึกนึก คิด ดัง เช่น ในตัว อย่า งค าว่า “กล่าวถึง” คาว่า “กล่าว” เป็ นค าที่ แ สดงการ
เคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม คือเป็ นการเคลื่อนที่จากจุ ดหนึ่งไปยังจุดหมายหนึ่งโดยจุดหมายของการ
เคลื่อนที่คือ จุดหมายของการสื่อสาร (ดูความสัมพันธ์ทางความหมายในข้ อ ๓.๓) เช่นตัวอย่างของ
คาว่า “กล่าว” การเคลื่อนที่นนจะไม่
ั้
สามารถมองเห็นด้ วยตาได้ ต่างจากการเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม
เช่น การเดิน การวิ่ง การขับรถ ที่เป็ นการเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรมจะสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ไป
ยังจุดหมายนันได้
้
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรมนัน้ นอกจากคาว่า “กล่าว” แล้ ว
ยังพบคากริยาประเภท นึก คิด พูด เขียน ที่ปรากฏร่วมกับคากึ่งกริยากึ่งบุพบท เช่น คาว่า “ถึง” จะ
นาหน้ าคานามที่เป็ นจุดมุ่งหมายของประโยคดังในตัวอย่างคือ “ความน่าพิศวง” อีกทังเมื
้ ่อเปรี ยบ
คากึ่งกริ ยากึ่ง บุพบทกับคากริ ยาประเภทที่เป็ นคากริ ยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยง จะ
พบว่า คากริ ยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริ ย าเรี ยงจะมี ค ากริ ย านาหน้ า คาว่า “ถึ ง ” ที่ อาจเป็ น
คากริ ยาแสดงการเคลื่อนที่ ที่เป็ นรู ปธรรมได้ เช่น ในประโยค ก. “เขาเดินถึงบ้ าน” คาว่า “ถึง” จะ
เป็ นคากริยา สามารถวิเคราะห์แยกประโยค ก. ออกเป็ น “เขาเดิน” และ “เขาถึงบ้ าน” จากประโยค
หลัง คาว่า “ถึง” ยังมีความหมายเป็ นกริ ยาแสดงการเคลื่อนที่ ซึ่งยังสามารถสื่อความหมายได้ แม้
จะปรากฏในตาแหน่งที่เดียวกับคากึ่งกริยากึ่งบุพบทก็ตาม
๓.๑.๒.๓ คาขยาย นววรรณ พันธุเมธา (๒๕๔๙: ๓๗) ได้ กล่าวถึง คาขยาย
ว่าหมายถึง คาที่ใช้ ขยายคาหลักหรื อขยายคาขยายด้ วยกันเอง คาขยายมีหลายประเภท ประเภท
หนึ่ง คือ “คาบอกความสาคัญ ” ได้ แก่ เพี ยง แค่ ถึง ตั้ง ซึ่ง ใช้ ข ยายคานาม คากริ ยา คาบอก
จานวน และประโยค ช่วยบอกความเห็นของผู้พดู ว่าสิ่งที่กล่าวถึงสาคัญหรื อไม่ มีจานวนมากหรื อ
น้ อ ย ด้ ว ยนิ ยามและชื่ อ หมวดดัง กล่า วผู้วิจัย ได้ จัด คาว่า “ถึง ” ให้ อยู่ใ นหมวดค าขยาย และมี
ความหมายเชิ ง ไวยากรณ์ คือ เป็ นคาบอกความส าคัญ ในการเก็บข้ อมูล ผู้วิ จัยได้ สร้ างกรอบ
ประโยคทดสอบเพื่อตัดสินคาในหมวดคาดังกล่าว โดยดัดแปลงมาจากกรอบประโยคทดสอบตาม

๖๓

แนวคิดไวยากรณ์โครงสร้ างที่พิจารณาทางตาแหน่งการปรากฏของคาและส่วนต่างๆ ของประโยค
มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
นามวลี ๑ กริยาวลี ___ นามวลี ๒
คาว่า “ถึง” สามารถแทนที่ ในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบได้ ซึ่งคาว่า “ถึง ”
ปรากฏระหว่างกริยาวลี และ นามวลี โดยคานามดังกล่าวอาจเป็ นคาบอกจานวนก็ได้ เช่น
กฎหมายส่วนใหญ่ สูญหายไป ถึง ๙ ส่วน
(กฎหมายตราสามดวง หน้ า ๖๑ บรรทัดที่ ๑๒)
จากตัวอย่าง คาว่า “ถึง” ที่เป็ นคาขยาย มีคาว่า”สูญหาย” เป็ นคากริ ยาที่นาหน้ าคา
ขยาย “ถึง” และตามด้ วยคาบอกจานวน “๙ ส่วน” อย่างไรก็ตาม นามวลีที่ตามหลังคาขยายได้ สื่อ
ว่าเป็ นจานวนที่มากอย่างสาคัญ นอกจากนี ้ สามารถตัดคาว่า “ถึง” ออกไปได้ โดยประโยคยังถูก
ไวยากรณ์อยู่ คือ “กฎหมายส่วนใหญ่ สูญหายไป ๙ ส่วน” หรื อสามารถแทนที่คาว่า “ตัง”้ หรื อ
“ขนาด” ในตาแหน่งที่คาว่า “ถึง” ปรากฏได้ ดังนัน้ เมื่อคาว่า “ถึง” มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว จึงจัดเป็ น
คาขยาย
๓.๑.๒.๔ หมวดคาบุพบท
จรัสดาว อินทรทัศน์ (๒๕๓๙: ๒๕) ได้ กล่าวถึง หมวดคาบุพบท ตามทฤษฎีต้นแบบ
ไว้ วา่ คาบุพบทมีลกั ษณะประจาหมวดคา ดังต่อไปนี ้
[+ ปรากฏร่วมกับนามวลีเสมอ]
[+ ไม่ปรากฏร่วมกับคาปฏิเสธ]
[+ ความสัมพันธ์เชิงการกระหว่างนามวลี กับกริยาวลี]
หากคาใดมีลกั ษณะประจาหมวดคาบุพบทครบถ้ วน จะนับเป็ นสมาชิกต้ นแบบของ
หมวดคาบุพบท จากคุณสมบัตดิ งั กล่าว สามารถสร้ างเป็ นเกณฑ์จาแนกคาบุพบทได้ ดงั ต่อไปนี ้

๖๔

ก. เกณฑ์ ความสัมพันธ์ ของคากับนามวลี หากพิจารณาเปรี ยบเทียบคาบุพบท
ออกจากคากริ ยาที่มกั จะปรากฏร่วมกับนามวลีที่ตามหลังเช่นกัน จะสามารถจาแนกได้ โดยคาบุพ
บทจะปรากฏนาหน้ านามวลีที่ปรากฏร่ วมด้ วยเป็ นองค์ประกอบของบุพบทวลี ส่วนคากริ ยาก็จะ
ปรากฏนาหน้ านามวลีที่เป็ นกรรม หรื อส่วนเติมเต็มของคากริ ยา (จรัสดาว อินทรทัศน์, ๒๕๓๙:
๕๒) เมื่อพิจารณา กรณี คาว่า “ถึง”ที่เป็ นคาบุพบท การเป็ นหน่วยองค์ประกอบของบุพบทวลี
สามารถแสดงแผนภูมิได้ ดังต่อไปนี ้
ประโยค

นามวลี

สกรรม

นามวลี

ประชาชน

เผชิญ

สงคราม

บุพบทวลี

บุพบท
ถึง

นามวลี
ปี พ.ศ. ๒๔๘๘

ข. เกณฑ์ การปรากฏร่ วมกับคาปฏิเสธ จรัสดาว อินทรทัศน์ (๒๕๓๙: ๕๓) ได้
กล่าวถึง การจาแนกหมวดคาบุพบทออกจากคากริ ยา โดยใช้ เกณฑ์ดงั กล่าว แบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่ม
คือ [+ ปฏิเสธ] แล ะ [– ปฏิเสธ] ได้ แก่
[+ ปฏิเสธ] เป็ นคาที่ปรากฏร่ วมกับคาปฏิเสธได้ ได้ แก่ คากริ ยา (คากริ ยาในที่นี ้
ตรงกับคากริยาสกรรมของกรอบประโยคทดสอบวิจินตน์ ภาณุพงศ์)
[– ปฏิเสธ] เป็ นคาที่ไม่ปรากฏร่วมกับคาปฏิเสธ ได้ แก่ คากริ ยาบางคาในประโยคที่มี
กริยามากกว่าหนึง่ คา และคาบุพบท เช่น

๖๕

คากริยา
ก. รถไฟ

ถึง

เชียงใหม่

(นามวลี- สกรรมกริยา-นามวลี)
ข. รถไฟ ไม่ ถึง เชียงใหม่
คาบุพบท
ก. งานปั น้ ที่ค้างอยู่ เป็ น สิ่งที่ยืนยัน ถึง พลังที่มีอยูใ่ นตัวเธอ
(นามวลี สกรรมกริยา-นามวลี- บุพบท -นามวลี)
ข. *งานปั น้ ที่ค้างอยู่ เป็ นสิ่งที่ยืนยัน ไม่ ถึง พลังที่มีอยูใ่ นตัวเธอ
(จรัสดาว อินทรทัศน์ (๒๕๓๙: ๕๔)
จากตัวอย่างดังกล่าวเป็ นลักษณะสากลที่คากริ ยาในทุกภาษา จะสามารถปรากฏ
ร่วมกับ คาปฏิเสธได้ ในขณะที่คาบุพบทจะไม่สามารถปรากฏร่วมกับคาปฏิเสธได้ เลย ดังเช่นใน
ตัวอย่างที่ยกไว้ ข้างต้ น ตัวอย่าง ๒ข. จะเป็ นประโยคที่ไม่ปรากฏในภาษาไทย
ค. เกณฑ์ การแยกนามวลีออกจากบุพบทวลี จรัสดาว อินทรทัศน์ (๒๕๓๙ :
๕๗) ได้ กล่าวถึงการย้ ายตาแหน่งของคาเป็ นการทดสอบความเป็ นหน่วยองค์ประกอบ (sentence
constituent) หน่วยเดียวกันของส่วนประกอบย่อยสองส่วนที่ปรากฏต่อกันในปริ บท ซึ่งเป็ นเกณฑ์
ทดสอบที่ใช้ เป็ นสากล โดยพิสจู น์ได้ ว่า ส่วนประกอบของหน่วยองค์ประกอบหน่วยเดียวกัน จะแยก
ออกจากกันไม่ได้ เมื่อทดสอบโดยการย้ ายตาแหน่งส่วนประกอบส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็จะต้ อง
ย้ ายตามไปด้ วยกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่ วยสร้ างกริยาเรียง
ก. คณะของเขา ไป ถึง ขัวโลกเหนื
้
อ
(นามวลี – อกรรมกริยา-สกรรมกริยา-นามวลี)
ข. ขัวโลกเหนื
้
อ คณะของเขา ไป ถึง

๖๖

คาบุพบท
ก. ท่าน

ยัง

ทางาน

ที่นี่

ถึง ปั จจุบนั

(นามวลี-คาช่วยกริยา-อกรรมกริยา-นามวลี-บุพบท-นามวลี)
ข.* ปั จจุบนั ท่านยังทางานที่นี่ ถึง
ค. ถึง ปั จจุบนั ท่านยังทางาน ที่นี่
นอกจากนัน้ ค าบุ พ บท เมื่ อ พิ จ ารณาทางด้ า นความหมายของค าบุ พ บทจะมี
ความสัมพันธ์เชิงการก (case relation) ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างคากริ ยา กับนามวลีที่ปรากฏ
ร่วมกันในประโยค เมื่อนาหลักเกณฑ์นี ้มาวิเคราะห์คาว่า “ถึง” พบว่า คาบุพบท “ถึง” มีความหมาย
บ่งการกได้ ๒ การก ได้ แก่ ๑) ตาแหน่งแหล่งที่ และ ๒) เวลา โดยการก ตาแหน่งแหล่งที่ สามารถ
แบ่งนามวลีที่ตามหลังคาว่า “ถึง” ออกได้ เป็ น สถานที่ และ จุดหมาย ได้ แก่
คาบุพบทบ่ งการกสถานที่ เช่นในประโยคตัวอย่าง
(๑) ณ วันเดือน ๔ แรม ๔ ค่า แล้ วให้ สนมตารวจเอาแผง
ไปกันริ
้ มพระมหาปราสาทข้ างตะวันออก แต่มมุ โรงช้ าง
ถึงกาแพงแก้ วพระมหาปราสาท
(ประชุมหมายรับสัง่ ภาค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั หน้ า ๘๑)
คาบุพบทบ่ งการกจุดหมาย เช่นในประโยคตัวอย่าง
(๒) ผู้ชม ส่ง ชิ ้นส่วนสินค้ าถึงรายการชิงโชค (จรัสดาว อินทรทัศน์, ๒๕๓๙: ๘๕)
(๓) เขาอ่านหนังสือจากหน้ าแรกถึงหน้ าสุดท้ าย
คาบุพบทบ่ งการกเวลา เช่นในประโยคตัวอย่าง
(๔) แล้ วจึง่ ให้ เอาน ้าใส่คอ่ ย ๆ ต้ มไปตังแต่
้ ครึ่งชัว่ โมงถึง ๓ เสี ้ยวของโมงตักมันที่ลอย
ขึ ้นนันออกเสี
้
ย
(ประติทินบัตรแลจดหมายเหตุ หน้ า๑๘๕)

๖๗

จากตัวอย่างที่ (๑) คาว่า “ถึง” เป็ นคาบุพบทบ่งการกสถานที่ มีอรรถลักษณ์ +[_ _
สถานที่] ซึง่ ในตัวอย่างคือ “กาแพงแก้ วพระมหาปราสาท” , ตัวอย่างที่ (๒) และ (๓) คาว่า “ถึง”
เป็ นคาบุพบทบ่งการกจุดหมาย มีอรรถลักษณ์ +[_ _จุดหมาย] ซึ่งในตัวอย่างคือ “รายการชิง
โชค” และ “หน้ าสุดท้ าย” ตามลาดับ และตัวอย่างที่ (๔) คาว่า “ถึง” เป็ นคาบุพบทบ่งการกเวลา
มีอรรถลักษณ์ +[_ _เวลา] ซึง่ ในตัวอย่างคือ “๓ เสี ้ยวของโมง”
๓.๒ การจ าแนกความหมายของคาว่ า “ถึง” แบ่ งการพิจ ารณาทัง้ ความหมายเชิ งศั พ ท์
(lexical meaning) และความหมายเชิงไวยากรณ์ (grammatical meaning)
๓.๒.๑ หมวดคากริยา
๓.๒.๑.๑ คากริ ยาสกรรม (กริ ยาเดี่ยว) คาว่า “ถึง” เมื่อปรากฏในตาแหน่ง
คากริ ยา จะมีความหมาย “บรรลุจดุ หมาย” จัดเป็ นความหมายเชิงศัพท์ (lexical meaning) คือ
ความหมายที่สามารถอ้ างอิงได้ เมื่อกล่าวถึงความหมายดังกล่าวย่อมเกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่ทงั ้
การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรมและการเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม เช่น
(๕) พอฉันถึงเมืองบอมเบย์ ก็ได้ รับโทรเลขของเจ้ าประเทศหลายองค์
คือมหาราชาผู้ครองนครไฮเดอระบัดองค์หนึง่
(นิทานโบราณคดี หน้ า ๔๐)
(๖) เหมือนดังว่าเขาจะเป็ นสุขมากถ้ าถึงวันที่ลาจากโลกนี ้
(ปูนปิ ดทอง หน้ า ๑๑๔)
จากตัวอย่างที่ ๕ คาว่า “ถึง” แสดงการเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรมหรื อการเคลื่อนที่เชิง
กายภาพ (Physical motion or real motion) (ชัชวดี ศรลัมพ์, ๒๕๓๘) คือการเคลื่อนที่ที่เกิด
จากการเคลื่อนที่ของมนุษย์หรื อสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ได้ อย่างชัดเจน เช่นคา
ว่า “ถึง” ในตัวอย่างดังกล่าวแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม มีประธานเป็ นบุคคลที่เคลื่อนที่ คือ
“ฉัน” มีจุดหมายของการเคลื่อนที่คือ “เมืองบอมเบย์ ” ซึ่งเป็ นสถานวลี อย่างไรก็ตาม คากริ ยา ”
ถึง” มีความหมายว่า “บรรลุจุดหมาย” ทัง้ การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรมและการเคลื่อนที่ที่เป็ น

๖๘

นามธรรม เช่นในตัวอย่างที่ ๖ “ถ้ าถึงวันที่ลาจากโลกนี ้” คาว่า “วันที่ลาจากโลกนี ้” คือจุดหมายของ
คาว่า “ถึง” ซึ่งเป็ นการเคลื่อนที่ของวันเวลาที่เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ปรากฏการณ์ ทาง
ภาษาดังกล่าวเกิดขึ ้นจากการเปรี ยบเทียบหรื อการอุปลักษณ์ (metaphor) เช่นมโนทัศน์ที่ว่าการ
เปลี่ยนแปลงของวันเวลาเปรี ยบเหมือนการเดินทาง
๓.๒.๑.๒ คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่ วยสร้ างกริยาเรี ยง ที่ให้ ความหมายว่า
“บรรลุจุดหมาย” จัดเป็ นความหมายเชิงศัพท์ และเป็ นการเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม เช่นเดียวกับคา
ว่า “ถึง” เมื่อทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยา แต่ต่างกันที่ความหมายของคาชนิดนี ้จะมีเหตุการณ์ต่อเนื่อง
กับเหตุการณ์ที่อยูก่ ่อนหน้ าเช่น
(๗) วิลลภาเคทะระได้ กราบบังคมฯ วิงวอนเป็ นหลายครัง้
ก็ไม่ปลงพระทัย จนมีเรื อกาปั่ นวิลนั ดาเข้ ามา
ถึงกรุงศรี อยุธยาลาหนึง่
(ประชุมจดหมายเหตุอยุธยา หน้ า ๔๒)
(๘) เมื่อฉันขึ ้นไปถึงเมืองชุมพร แต่แรกเจ้ าเมืองกรมการ
เขาจะให้ พกั ที่ทาเนียบริมจวนเจ้ าเมือง
(นิทานโบราณคดี หน้ า ๕๔)
จากตัวอย่างข้ างต้ น หน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยงในแต่ละตัวอย่า ง เช่น “เข้ ามาถึง” “ขึ ้นไป
ถึง” ทัง้ ๒ ตัวอย่างให้ ความหมายที่แสดงการเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม การเคลื่อนที่ที่คาว่า “ถึง” ที่
เป็ นตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยง เกี่ยวข้ องกับกริ ยาที่อยู่นาหน้ า กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
(๒๕๔๙) เรี ยกว่า

หน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยงต้ นแบบ ซึ่งคากริ ยาคาแรกแสดงการกระทาหรื อแสดง

กระบวนการ และค ากริ ย าที่ ตามมาแสดงการกระทาหรื อแสดงสภาพ และถื อเป็ นการแสดง
เหตุการณ์ในโลกของความเป็ นจริง(iconic) ให้ ปรากฏในโครงสร้ างภาษา เช่น ในตัวอย่าง (๗) “เรื อ
กาปั่ นวิลนั ดาเข้ ามา ถึงกรุงศรี อยุธยาลาหนึง่ ” คาว่า “เข้ ามา” เป็ นกริ ยาก่อนหน้ ากริ ยา “เรื อถึงกรุง
ศรี อยุธยาได้ ” และตัวอย่างที่ (๘) “เมื่อฉันขึ ้นไปถึงเมืองชุมพร” กริ ยา “ขึ ้นไป” จัดเป็ นเหตุการณ์

๖๙

ก่อนหน้ าประโยคกริ ยา “ฉันถึงเมืองชุมพร” หน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยงดังกล่าวเป็ นลักษณะหนึ่งใน
ภาษาไทยที่อนุญาตให้ กริ ยาเกิดขึ ้นต่อเนื่องกันได้ ซึ่งสอดคล้ องกับโลกความเป็ นจริ งโดยกริ ยานัน้
จะเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนันค
้ าดังกล่าว เมื่อพิจารณาในแง่ความหมาย จัดเป็ นคากริ ยา ซึ่งมี
ความหมายเชิงศัพท์วา่ “บรรลุจดุ หมาย” แต่ปรากฏในตาแหน่งสุดท้ ายของหน่วยสร้ างกริยาเรี ยง

๓.๒.๑.๓ “ถึง ” ที่ มี ค วามหมายว่ า “นั บ ถื อ ” ค าว่า “ถึ ง ” เมื่ อ ปรากฏใน
ตาแหน่งคากริ ยาที่มีความหมาย “นับถือ” จัดเป็ นความหมายเชิงศัพท์ (lexical meaning) ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ให้ ความหมายของคาว่า ”ถึง” ที่อยู่ในหมวด
คากริ ยาไว้ ว่า “รับนับถื อ, ยึดถื อ, เช่น ถึงพระพุทธเจ้ า พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นที่พึ่งที่ระลึก ”
ความหมายดังคาว่า “ถึง” ในความหมายนี ้ จึงเป็ นอีกหนึง่ ความหมายในหมวดคากริยา เช่น
(๙) ผู้ปฏิบตั โิ ดยชอบ, ผู้ใดถึงพระรัตนตรัยว่าเปนสรณะแล้ ว,
มาเห็นอริยสัจทังสี
้ ่ด้วยปั ญญาอันชอบ , นับว่าได้ ประสพ
สรณะอันทาให้ สบายใจอย่างยิ่ง
(พระพุทธเจ้ าตรัสรู้อะไร หน้ า ๔๖)
จากตัวอย่างที่ (๙) คาว่า “ถึง” มีความหมายว่าการยึดถือ, น้ อมรับ ในตัวอย่าง “ผู้ใด
ถึงพระรัตนตรัยว่าเปนสรณะแล้ ว” คาว่า “ถึง” ในตัวอย่างนี ้สามารถสร้ างมโนทัศน์เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ได้ คือ การเคลื่อนที่จากผู้ไม่เข้ าถึง หรื อผู้ไม่ร้ ู ซึ ้งถึงความสาคัญของพระรัตนตรัยไปสู่ผ้ ทู ี่
เข้ าใจ เข้ าถึง พระรัตนตรัย จึงถือเป็ นจุดมุง่ หมายของการเคลื่อนที่
๓.๒.๒ หมวดคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
คาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท มีความหมายเป็ น “คาแสดงจุดหมาย
ของกริ ย าที่ ไ ม่ แ สดงการเคลื่ อ นที่ (กริ ย าแสดงการสื่ อ สารและความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด )” จัด เป็ น
ความหมายเชิงไวยากรณ์ (Grammatical Meaning ) เนื่องจากคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบทนี ้ ไม่สามารถ
อ้ างอิงหรื อสร้ างมโนทัศน์ในโลกความเป็ นจริ ง ได้ คือ ไม่สามารถอ้ างถึง กริ ยาที่ สามารถแสดง

๗๐

อาการการเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรมได้ เช่น “เขาถึงบ้ าน” หรื อ “เขาเดินถึงบ้ าน” คากริ ยาดังกล่าวมี
ความเป็ นรู ปธรรม แต่คากึ่งกริ ยากึ่งบุพบทมีความหมายที่เป็ นนามธรรม เพื่อเชื่อมคากริ ยาที่ไม่
แสดงการเคลื่อนที่กบั นามวลี เช่น
(๑๐) พระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ปรากฏในพระราชกาหนดใหม่ฉบับนี ้
แสดงถึงหลักการปกครองที่ถือหลักนิตกิ รรม (The Rule Law)
ที่ชดั เจนอีกฉบับหนึง่
(กฎหมายตราสามดวง หน้ า ๖๖ บรรทัดที่ ๒๘)
(๑๑) เธอพยักหน้ าและบอกว่า ทานายอยูแ่ ล้ วว่าจะไปไม่ได้ อีกนาน
ดูเธอไม่ใคร่วิตกในเริ่องพระอาการของทูลกระหม่อมมากเท่า
เปนห่วงถึงกิจการอนาคต, คือเปนห่วงถึงรัชกาลที่ ๖ เธอนัง่
ซักถามอะไรต่อมิอะไรต่างๆว่าจะคิดเปลี่ยนแปลงแก้ ไข
อย่างไรบ้ าง
(ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ หน้ า ๓๕ บรรทัดที่ ๘)
(๑๒) มีการกล่าวถึงลาดับชันและเครื
้
่ องอิสริยยศ พระราชโอรส
พระมเหสี เจ้ านายในราชสานัก
(กฎหมายตราสามดวง หน้ า ๑๙ บรรทัดที่ ๒๔)
จากตัวอย่างข้ างต้ นคาว่า “ถึง” ปรากฏหลังคากริ ยา “แสดง” “เปนห่วง” และ “กล่าว”
ซึง่ เป็ นกริยาที่เกี่ยวข้ องกับการถ่ายทอดออกมาสู่ภายนอก โดยมีคาว่า “ถึง” เป็ นคาเชื่อมให้ ทราบ
ว่าสิ่งที่สื่อสารสิ่งใด เช่น ตัวอย่างที่ (๑๐) คือ “หลักการปกครองที่ถือหลักนิติกรรม (The Rule
Law) ที่ชัดเจนอีกฉบับหนึ่ง ”, ตัวอย่างที่ (๑๑) คือ “กิจ การอนาคต” และตัวอย่างที่ (๑๒) คือ
“ลาดับชันและเครื
้
่ องอิสริ ยยศ พระราชโอรส พระมเหสี เจ้ านายในราชสานัก ” ซึ่งเป็ นจุดหมาย
ของการสื่อสารต่าง ๆ ข้ างต้ น คาว่า “ถึง” จึงมีบทบาทเป็ นคาเชื่อมที่แสดงความรู้สึกนึกคิดและ

๗๑

การถ่ายทอดความรู้ สึกนึกคิดของประธานหรื อผู้กระทากริ ยาไปสู่ผ้ รู ับรู้ เรื่ องราวต่าง ๆ ดังที่ได้
ยกตัวอย่างไว้ ข้างต้ น
๓.๒.๓ หมวดคาบุพบท
คาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท มีความหมายเป็ น “คาแสดงจุดหมายของสถานที่
และเวลา” จัดเป็ นความหมายเชิงไวยากรณ์ เพื่อเชื่อมคากริยาและนามวลี เช่น
(๑๓) งานกาหนดว่าจะมีวนั ที่ ๗ เดือนมกราคมเปนต้ นไป
กาหนดที่จะนาของมาส่ง ขอให้ นามาตังแต่
้ วนั ที่ ๓๐
ธันวาคมตังแต่
้ เวลาเช้ า ๕ โมง ถึงบ่าย ๕ โมง
ต่อนันไปจะรั
้
บไม่ได้
(สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๑ หน้ า ๖๙)
ในตัว อย่า งที่ (๑๓) คาบุพ บท “ถึ ง ” ปรากฏร่ วมกับ ค าบุพ บท “ตัง้ แต่” ตามด้ ว ย
นามวลีที่แสดงจุดเริ่ ม ต้ นซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้ นเวลา “เช้ า ๕ โมง” ต่อจากนันมี
้ คาว่า “ถึง” เป็ นคาบุพ
บทที่แสดงจุดสิ ้นสุดของเวลา ซึ่งนามวลีแสดงเวลาดังกล่าว ได้ แก่ “บ่าย ๕ โมง” คาว่า “ถึง” ใน
ตาแหน่งดังกล่าว จึงเป็ นคาบุพบทบ่งการกเวลา มีอรรถลักษณ์ +[_ _เวลา]
๓.๒.๓ หมวดคาขยาย
“ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาขยาย มีความหมายเป็ น “คาบอกความสาคัญ” จัดเป็ น
ความหมายเชิงไวยากรณ์ เช่น
(๑๔) ศาสตราจารย์เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต เห็นไหม
เป็ นถึงราชบัณฑิต มีผลงานเขียนหนังสือกว่า 100 เล่ม
(มองลึก นึกไกล ใจกว้ าง หน้ า ๒๘)

๗๒

(๑๕) แลเป็ นผู้ได้ มาซึง่ ช้ างเผือกแท้ ถึง ๔ เชือก ของกานัลนี ้
ข้ าพเจ้ าขอให้ ท่านรับไว้ โดยเมตตา
(พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั หน้ า ๑๕ บรรทัดที่ ๑๘ )
(๑๖)

บางพวกอยูไ่ ด้ สองสามชัว่ โมง บางพวกก็อยูไ่ ด้ ๗ วัน
คางคกอยูไ่ ด้ ๑๕ ปี ปลาน ้าจืดบางพวก อายุ
ยืนอยูไ่ ด้ ถึง ๑๕๐ ปี ก็มี อยูไ่ ด้ ๓๐ ปี หรื อ ๕๐ ปี ก็มี
(วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๘ แผ่น ๒๕)

จากตัวอย่าง คาว่า “ถึง” ได้ ให้ ความหมายเป็ นคาบอกความสาคัญ เช่น ในตัวอย่าง
ที่ ๑๔) “ศาสตราจารย์เสถียรพงษ์ วรรณปก เป็ นถึงราชบัณฑิต”คาว่า “ถึง” ได้ เน้ นยา้ หรื อแสดง
ทัศนคติ ขยายคากริ ยาแสดงสภาพ “เป็ น” และนาหน้ าตาแหน่ง “ราชบัณฑิต” เพื่อแสดงทัศนคติ
ว่าตาแหน่งนีอ้ ยู่ในระดับที่สูง มีฐานะที่สมควรยกย่อง ในขณะที่ตวั อย่างที่ ๑๕) และ ๑๖) คาว่า
“ถึง” ทาหน้ าที่ขยายโดยอยู่หน้ าจานวน เช่นในตัวอย่างที่ ๑๕) คือ “๔ เชือก” และตัวอย่างที่ ๑๖)
คือ “๑๕๐ ปี ” เพื่อเน้ นย ้าให้ ทราบว่าจานวนดังกล่าวอยูใ่ นระดับที่มากอย่างนัยสาคัญ ซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับการเคลื่อนที่ไปสูร่ ะดับที่มาก จึงมีการนาคาว่า “ถึง” มาขยายให้ เกิดความหมายที่แสดงทัศนคติ
ว่าอยูใ่ นระดับดังกล่าวเมื่อพิจารณาทังประโยค
้
๓.๒.๔ “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์
๓.๒.๔.๑ “ถึง” ที่มีความหมายเป็ น “คาเชื่อมบอกผล”
“ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ มีความหมายเป็ น “คาเชื่อมบอกผล”
จัดเป็ นความหมายเชิงไวยากรณ์ เช่น
(๑๗)... อิฉนั ไม่ได้ นึกเลยและว่า เธอจะยินยอมอยู่กินกับท่าน
พระปลัด, แต่ยงั ไงก็ไม่ร้ ู คุณนายเธอถึงตกลงได้ ดูไม่มีอะไรดี
สักอย่าง ไม่นา่ รักน่าใคร่ สักนิด ____ดีก็แต่ยศศักดิก์ บั

๗๓

ทรัพย์สินเงินทอง ของท่าน, ถึงว่าท่านไม่ส้ แู ก่กว่าเธอมากนัก
(วชิรญาณวิเศษ หน้ า ๕๒)
คาว่า “ถึง” ในตัวอย่างนี ้ทาหน้ าที่เชิงไวยากรณ์ เชื่อมอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ให้ เป็ น
เหตุเป็ นผลกัน จากประโยคดังกล่าว มีอนุพากย์เหตุ คือ “แต่ยงั ไงก็ไม่ร้ ู ” ซึ่งผู้พูดไม่ทราบเหตุของ
เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดผล ดังในอนุพากย์ผล คือ “คุณนายเธอถึงตกลงได้ ”
๓.๒.๔.๒ “ถึง” ที่มีความหมายเป็ น “คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง”
“ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ มีความหมายเป็ น “คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง”
จัดเป็ นความหมายเชิงไวยากรณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(๑๘) เจ้ าหมอคนนี ้ดูยงั หนุม่ แน่น,สังเกตอาการดูเหมือน
จะเปนผู้ดีตกยาก, เพราะดูกิริยาท่าทางโอ่โถง องอาจ
,หน้ าตาก็สะสวย, ผิวพรรณ์ก็ละเอียด ถึงจะลอมปอม
เกะกะอย่างไร ก็ยงั มีเค้ าส่อราศี ให้ เห็นได้ ชดั ...
(วชิรญาณวิเศษ หน้ า ๕๔)
คาว่า “ถึง” ในตัวอย่างนี ้ ทาหน้ าที่เชิงไวยากรณ์เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ที่ขดั แย้ งกัน
ได้ แก่ อนุพากย์แรก คือ “(เจ้ าหนุ่มคนนี ้) จะลอมปอม เกะกะอย่างไร” ซึ่งมีความหมายเนื ้อความ
ในแง่ลบกับ อนุพากย์ที่ ๒ คือ “ก็ยงั มีเค้ าส่อราศี ให้ เห็นได้ ชดั ” ซึง่ เป็ นเนื ้อความในแง่บวก

๗๔

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ ทางอรรถศาสตร์ ของคาว่ า “ถึง” ดังต่ อไปนี ้
หมวดคาของคาว่ า
“ถึง”

ความหมายของคาว่ า “ถึง”
(ความหมายเชิงศัพท์ และ
ความหมายเชิงไวยากรณ์)
๑.
ก. คากริ ยา บรรลุจดุ หมาย
คากริ ยา (เดีย่ ว)
(การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม)
บรรลุจดุ หมาย
(การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)
นับถือ
ข.
คากริ ยาตัว
สุดท้ ายใน
หน่วยสร้ าง
กริยาเรี ยง
๒. คากึ่งกริยากึ่ง
บุพบท
๓ คาบุพบท

ตัวอย่ างประโยค

เขาถึงบ้ าน
พอถึงต้ นทศวรรษสหรัฐก็ประสบปั ญหา
เศรษฐกิจหลายอย่าง
ข้ าพเจ้ าขอถึงพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์
เมื่อคืนเขาเดินทางถึงบ้ านแล้ ว

บรรลุจดุ หมาย
(การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม)
บรรลุจดุ หมาย
สภาพเศรษฐกิจจะเป็ นเช่นนี ้ ไปถึงสิ ้นปี
(การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)

คาแสดงจุดหมาย (ของ
- เราสงสัยกันถึงความแข็งแกร่ง
คากริ ยาไม่แสดงการเคลื่อนที่) - เราพูดถึงเธอ
- นายกกล่าวถึงปั ญหาเศรษฐกิจ
คาแสดงจุดหมาย (ของ
-เขาทาสีตงแต่
ั ้ ยอดถึงปลาย
สถานที่และเวลา)
-เขาอ่านหนังสือตังแต่
้ ๓ทุม่ ถึงเที่ยงคืน

๗๕

หมวดคาของคาว่ า ความหมายของคาว่ า “ถึง”
ตัวอย่ างประโยค
“ถึง”
(ความหมายเชิงศัพท์และ
ความหมายเชิงไวยากรณ์)
๔. คาขยาย
คาบอกความสาคัญ
จากที่กวาดไปถึง ๒๙ ที่นงั่
มีคะแนนความนิยมนาโด่งถึง ๓๔.๓๙ %
๕. คาเชื่อมอนุ
คาเชื่อมบอกผล
- ทาไมคุณถึงได้ ชอบเที่ยว
พากย์
- เพราะอะไรแกถึงตัดสินใจเช่นนัน้
คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง
- ฉันจะไป ถึงจะไม่มีใครไปด้ วย
ตารางที่ ๑ หมวดคาและความหมายของคาว่า “ถึง”
๓.๓

ความสัมพันธ์ ทางความหมายของคาว่ า “ถึง”
ระบบค าในภาษาไทยเมื่ อ ค าใดค าหนึ่ ง ปรากฏได้ ห ลายปริ บ ทโดยมี รู ป (form)

เดียวกัน แต่มีความหมาย (meaning) ต่างกัน สามารถพิจารณาได้ วา่ เป็ นคาหลายความหมายหรื อ
คาพ้ องรู ปได้ คาหลายความหมาย (polysemes) คือคาหนึ่ง ที่ มี ความหมายมากกว่าหนึ่ง
ความหมาย โดยที่ความหมายเหล่านันมี
้ ความสัมพันธ์ กัน แต่คาพ้ องรู ปพ้ องเสียง (homonyms)
คือคาหลายความหมายที่มีรูปเหมือนกัน แต่ความหมายเหล่านันไม่
้ สมั พันธ์ กัน แนวคิดหนึ่งที่
ศึกษาคาหลายความหมายก็ คือ อรรถศาสตร์ ปริ ช าน เป็ นการนาความรู้ เรื่ องปริ ชานศาสตร์ ม า
ศึกษาความหมายของคา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ ทางความหมายของคา ที่จัดเป็ นคาหลาย
ความหมาย ซึ่งสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของความหมายเหล่านันด้
้ วยระบบปริ ชาน โดยมี
กลไกที่ทาให้ คาขยายความหมายได้ ๒ กลไก คือ อุปลักษณ์ และ นามนัย ปรากฏการณ์ทางภาษา
ดังกล่าวสามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ ว่าเป็ นแนวโน้ มของผู้ใช้ ภาษาที่จะใช้ ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ ว
ให้ ได้ มากที่สดุ ทาให้ คาคาเดียวในภาษาสามารถมีความหมาย หรื อทาหน้ าที่ได้ มากกว่าหนึ่งอย่าง
และหากความหมายไม่ได้ แตกต่างกันโดยเด็ดขาด คาดัง กล่าวจะจัดเป็ นคาหลายความหมาย
เนื่องจากมีต้นกาเนิดของคา (etymology)มาจากแหล่งเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นักภาษาศาสตร์ ได้
จัดแบ่งประเภทของคาหลายความหมายได้ เป็ น ความหมายมโนทัศน์ (Conceptual meaning)

๗๖

และความหมายปริ บท(Contaxtual meaning) ซึ่ง ความหมายมโนทัศน์ อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ น
ความหมายกลางหรื อ ความหมายต้ น แบบ คื อ ค าหลายความหมายแม้ จะมี ค วามหมาย
หลากหลายไปตามปริ บทแต่สามารถเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ทางความหมายกันได้ เนื่องจากมี
ความหมายมโนทัศน์หรื อความหมายกลางร่วมกัน ส่วนความหมายปริบท คือความหมายที่แปรไป
ตามปริ บ ทที่ แ วดล้ อม จึ ง มี ค วามหมายที่ ห ลากหลายไปตามการปรา กฏในปริ บ ท จัด เป็ น
ความหมายรอบนอก ซึ่งผู้วิจยั ได้ นาหลักการดังกล่าวมาอธิบายเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของคา
หลายความหมาย เช่นคาว่า “ถึง” สามารถจาแนกความหมายปริ บท ได้ ทงั ้ หมด ๘ ความหมาย
ดังต่อไปนี ้
(๑) บรรลุจดุ หมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม)
(๒) บรรลุจดุ หมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)
(๓) นับถือ
(๔) คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้สกึ นึกคิด)
(๕) คาแสดงจุดหมาย(ของสถานที่และเวลา)
(๖) คาบอกความสาคัญ
(๗) คาเชื่อมบอกผล
(๘) คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง
คาว่า “ถึง” มีความหมายตามปริ บท ทังหมด
้
๘ ความหมาย โดยขยายเป็ นเครื อข่าย
รัศมี (radial network) และความหมายตามปริ บทเหล่านี ้ แต่ตา่ งมีความสัมพันธ์กบั ความหมาย
มโนทัศน์ร่วมกัน

๗๗

๒.บรรลุจดุ หมาย
๑.บรรลุจดุ หมาย

(การเคลื่อนที่ที่

(การเคลื่อนที่ที่เป็ น

เป็ นนามธรรม)

รูปธรรม)

๓. นับถือ

๙. คาเชื่อมบอก
ความขัดแย้ ง
ความหมายมโนทัศน์
ของ ถึง
๗.คาเชื่อมบอกผล
๖.คาบอกความสาคัญ

๔. คาแสดงจุดหมาย
(ของความรู้สกึ นึกคิด)

๕.คาแสดงจุดหมาย
(ของสถานที่และเวลา)

แผนภูมิที่ ๒ แสดงความสัมพันธ์ทางความหมายของคาว่า “ถึง”
จากแผนภูมิความสัมพันธ์ทางความหมายของคาว่า “ถึง” สามารถอธิบาย
ความหมายในแต่ละความหมายได้ ดงั ต่อไปนี ้
๓.๓.๑ บรรลุจุดหมาย (การเคลื่อนที่รูปธรรม)
ความหมาย “บรรลุจดุ หมาย (การเคลื่อนที่รูปธรรม) เป็ นความหมายพื ้นฐานของคา
ว่า “ถึง” ที่เป็ นคากริ ยาแสดงการบรรลุจุดหมาย โดยมี การเคลื่อนที่ไปยังที่หมาย คาว่า “ถึง” จะ
ปรากฏหลังนามวลีที่เป็ นรู ปธรรมและเป็ นสิ่ง ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และหลังคาว่า “ถึง” จะเป็ น
นามวลีสถานที่ที่ไม่ได้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็ นที่ปิดล้ อม หรื อ ไม่ปิดล้ อม โดยบริ เวณที่คาว่า
“ถึง” ปรากฏจะอยู่บริ เวณหน้ าสถานที่ที่เป็ นที่หมายของการเคลื่อนที่ โดยไม่ได้ ให้ ความสาคัญว่า
สิ่งที่เคลื่อนที่จะเข้ าไปอยูใ่ นสถานที่ที่เป็ นที่หมายที่ปิดล้ อมหรื อไม่ เช่นในประโยค

๗๘

(๑๙) มีชาวกรุงโรมมาคอยดูราชทูตสยามตามถนนเป็ นอันมาก
เหลือที่จะประมาณ รถทูตานุทตู สยามถึงประตูพระราชวัง
โปปนัน้ มีชาวกรุงโรมมาคอยดูราชทูตตามถนน
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค ๑ หน้ า ๒๒)
(๒๐) ทัพน่าเจ้ าพระยาจักรี ถงึ เมืองเถิน ทัพหลวงตังก
้ าแพงเพ็ชร
ก็ได้ ขา่ วพม่าตามครัวมอญ
(จดหมายเหตุความทรงจากรมหลวงนริ นทรเทวี หน้ า ๑๒๘)
(๒๑) เวลาทุม่ หนึง่ รถไฟถึงสเตชัน่ เจ้ าแผ่นดินและ
ราชตระกูล ลงมารับที่สเตชัน่
(ไกลบ้ าน หน้ า๕)
จากประโยคดังกล่าว คาว่า ถึง ปรากฏในตาแหน่งกริ ยาหลัก โดยประธานในประโยค
มักเป็ นคานามที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งอาจจะเป็ นยานพาหนะหรื อบุคคล เช่นในตัวอย่างที่ ๑๙) คือ “รถ
ทูตานุทูตสยาม” ตัวอย่างที่ ๒๐) คือ “เจ้ าพระยาจักรี ” และตัวอย่างที่ ๒๑) คือ “รถไฟ” สิ่งที่
เคลื่อนที่ดงั กล่าวได้ เคลื่อนที่ไปยังที่หมายที่เป็ นคานามที่ความหมายแสดงสถานที่ เช่นในตัวอย่าง
ที่ ๑๙) คื อ “ประตูพ ระราชวัง โปป”, ตัว อย่า งที่ ๒๐) คือ “เมื องเถิ น ” และตัว อย่า งที่ ๒๑) คื อ
“สเตชัน่ ” ในประโยคข้ างต้ นคาว่า ”ถึง” แสดง

การเคลื่อนที่เชิงกายภาพ (Physical motion)

จึงสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ได้ อย่างชัดเจน สามารถเขียนเป็ นภาพร่าง (image-schema) ได้
ดังนี ้

สิ่งที่เคลื่อนที่

ที่หมาย

๗๙

จากภาพร่ างข้ างต้ นเป็ นภาพร่ างที่เป็ นพื ้นฐานของคาว่า “ถึง” จึงเป็ นความหมาย
แรกที่แสดงให้ เห็นว่า “ถึง” คือการเคลื่อนที่ส่ทู ี่หมายที่เป็ นรูปธรรม โดยมีการเคลื่อนที่ (Motion) ที่
เป็ นรูปธรรมสามารถรับรู้ได้ ทางสายตา (Visual perception) คือ สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ได้
อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเคลื่อนที่ด้วยการเดิน การวิ่ง หรื อขับรถ โดยมีสิ่งที่เคลื่อนที่ (Trajector)
ที่สามารถมองเห็นตัวตนได้ อย่างชัดเจนที่อาจเป็ นวัตถุ หรื อบุคคลที่สามารถจับต้ องได้ และมีที่
หมาย (Landmark) ที่เป็ นสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนเช่นกัน โดยคาว่า “ถึง” จะสื่อ
ความหมายว่า อยู่ ณ ที่หมายซึ่งเป็ นจุดสิ ้นสุดของการเคลื่อนที่ แต่คาดังกล่าวไม่ได้ ระบุชดั เจนว่า
สิ่งที่เคลื่อนที่นนั ้ ไปอยู่ในบริ เวณใดของที่หมาย อย่างไรก็ตาม คาว่า “ถึง” ที่แสดงการเคลื่อนที่ที่
เป็ นรู ปธรรมนีต้ ่อมาได้ มีการขยายความหมายของคาดัง กล่าวไปใช้ ในปริ บทและความหมายที่
แตกต่างกัน
๓.๓.๒ บรรลุจุดหมาย (การเคลื่อนที่ท่ เี ป็ นนามธรรม)
คาว่า “ถึง” ที่มีความหมาย “บรรลุจดุ หมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)” โดยคาว่า
”ถึง” อาจปรากฏหลังคาเชื่อม และตามหลังด้ วยคาบอกเวลาที่จะระบุเวลาที่เป็ นจุดสิน้ สุดหรื อ
กาหนดการ จึงจัดได้ ว่าคาว่า “ถึง” ในความหมายนี ้ ได้ แสดงความหมาย คือ การบรรลุจดุ หมาย
เช่นเดียวกับ ความหมายที่ ๑ แต่ในความหมายที่การเคลื่อนที่เป็ นรูปธรรมสามารถรับรู้ได้ ด้วยการ
มองเห็น แต่สาหรับการเคลื่อนที่ของเวลานี ้ เป็ นการเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรมไม่สามารถจับต้ องได้
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(๒๒) ครัน้ ทูตานุทตู สยาม ได้ ทราบพระราชดารัสพระเจ้ ากรุง
ฝรั่งเศสนันแล้
้ ว เมื่อถึงวันที่ ๕ เดือนโนเวมเบอร์ คือเดือน
พฤศจิกายนตรงกับเดือน ๑๑ แรม ๑๑ ค่าในปี นัน้
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค ๑ หน้ า๒๑)

๘๐

(๒๓) เมืองสงขลาได้ ทาติดพันมาอยูแ่ ล้ ว ก็ให้ พระยาสงขลา
ทาไปปี หนึง่ ก่อน ถ้ าถึงปี วอกจัตวาศกจึงให้ เมืองนคร
ทาสืบต่อไป
(จดหมายหลวงอุดมสมบัติ หน้ า ๒๑)
(๒๔) เหมือนดังว่าเขาจะเป็ นสุขมากถ้ าถึงวันที่ลาจากโลกนี ้
(ปูนปิ ดทอง หน้ า ๑๑๔)
จากประโยคข้ างต้ น คาว่า ถึง ปรากฏในตาแหน่งกริ ยา โดยมีคาเชื่อม “เมื่อ” “ถ้ า”
ปรากฏนาหน้ า คาว่า “ถึง” และตามด้ วยคานามที่บอกเวลา เช่นในตัวอย่างที่ ๒๒) คือ “วันที่ ๕
เดือนโนเวมเบอร์ ” ตัวอย่างที่ ๒๓) คือ “ปี วอกจัตวาศก” และตัวอย่างที่ ๒๔) คือเหตุการณ์ “วันที่ลา
จากโลกนี ้” โดยคาว่า ”ถึง” นันมี
้ ความหมายแสดงจุดสิ ้นสุดของเวลา ซึ่งสามารถแสดงเป็ นภาพ
ร่างได้ ดงั ต่อไปนี ้

สิ่งที่เคลื่อนที่
(เหตุการณ์)

ที่หมาย
(เวลาหรื อเหตุการณ์ ณ จุดใดจุดหนึง่ )

จากภาพร่ า งข้ า งต้ น เป็ นภาพร่ า งที่ แ สดงความหมายของค าว่ า “ถึ ง ” ที่ แ สดง
จุดสิ ้นสุดของเวลา ซึ่งจัดเป็ นการบรรลุจุดหมาย ดังนัน้ การเคลื่อนที่ (Motion) ของคาว่า “ถึง” ใน
ปริ บทนี ้ จึงเป็ นการเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม (ดังเส้ นประในภาพร่าง) เพราะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุก ารณ์ ที่ เ ปรี ย บได้ ว่ า มี ก ารเดิ น ทางตามวัน เวลา โดยมี สิ่ ง ที่ เ คลื่ อ นที่ (Trajector) คื อ
เหตุการณ์ที่อาจเริ่ มต้ นจากวันเวลที่ผ้ พู ูดกล่าวประโยคดังกล่าว และมีที่หมาย (Landmark) เป็ น
จุดสิ ้นสุดหรื อจุดนัดหมายของเหตุการณ์ซึ่งเป็ นวันเวลาที่ผ้ พู ดู ได้ กาหนดโดยจะปรากฏตามหลังคา
ว่า “ถึง” ดังนัน้ การเคลื่อนที่ของวันเวลาดังกล่าว จึงเป็ นเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถ

๘๑

มองเห็นได้ ด้วยสายตา แต่ผ้ ูใช้ ภาษาสามารถเข้ าถึงความหมายของ คาว่า “ถึง” นีไ้ ด้ โดยการ
เปรี ยบเทียบปรากฏทางภาษาดังกล่าวว่าเป็ นการขยายแวดวงความหมายโดยใช้ วิธีการอุปลักษณ์
(metaphor) เพื่ออธิบายสิ่งที่เป็ นนามธรรมเช่น “เวลา” ให้ เป็ นรูปธรรมมากขึน้ เป็ น การแสดง
มโนทัศน์ ( concept) ของมนุษย์ที่คดิ ว่า “เวลา” เปรี ยบเหมือนการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึง่ แต่เป็ นการเคลื่อนที่ในเชิงนามธรรม

๓.๓.๓ นับถือ
คาว่า “ถึง” ที่มีความหมายว่า “นับถือ” เป็ นคากริ ยา ซึ่งปรากฏหลังนามวลีที่มกั เป็ น
บุคคล และคาว่า “ถึ ง ” ยัง ตามด้ ว ยนามวลี ที่มักหมายถึง ที่ ระลึก ,ที่ พึ่ง ทางใจ ซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ เป็ น
นามธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(๒๕) ผู้ปฏิบตั โิ ดยชอบ, ผู้ใดถึงพระรัตนตรัยว่าเปนสรณะแล้ ว ,
มาเห็นอริยสัจทังสี
้ ่ด้วยปั ญญาอันชอบ , นับว่าได้ ประสพ
สรณะอันทาให้ สบายใจอย่างยิ่ง
(พระพุทธเจ้ าตรัสรู้อะไร หน้ า ๔๖)
จากตัวอย่างข้ างต้ น “ถึง” ที่มีความหมายว่า “นับถือ” สามารถเชื่อมโยงความหมาย
โดยวิธีการนามนัย (metonymy) ได้ ว่า “การมุ่งไปสู่ที่หมาย” ซึ่งมีลกั ษณะร่ วมทางความหมาย
เช่นเดียวกับคาว่า “ถึง” ที่เป็ นความหมายรู ปธรรมแสดงการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
แต่การเคลื่อนที่ของคาว่า “ถึง” ในความหมายดังกล่าวไม่สามารถจับต้ องได้ เนื่องจากการ “นับถือ”
นันต้
้ องใช้ แรงศรัทธา และ ความเชื่อเพื่อมุง่ ไปสูก่ ารบรรลุเช่นเดียวกัน สามารถเขียนเป็ นภาพร่าง
ได้ ดงั นี ้

๘๒

สิ่งที่เคลื่อนที่
(แรงศรัทธา)

ที่หมาย
(การนับถือพระรัตนตรัย)

จากภาพร่างข้ างต้ นเป็ นภาพร่างที่แสดงความหมายของคาว่า “ถึง” คือ “นับถือ” ซึ่ง
มีความหมายมโนทัศน์ (Conceptual meaning) คือ การเคลื่อนที่ส่ทู ี่หมาย ดังนัน้ การเคลื่อนที่
(Motion) ของคาว่า “ถึง” ในปริ บทนี ้ จึงเป็ นการเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม ซึ่งอาจเป็ นการเคลื่อนที่
ของแรงศรัทธาภายในใจคน และมีสิ่งที่เคลื่อนที่ (Trajector) ที่ไม่สามารถมองเห็นตัวตนได้ อย่าง
ชัดเจน (ดังเส้ นประในภาพร่าง) และมีที่หมาย (Landmark) เป็ นพระรัตนตรัยหรื อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
อันสูงสุด ความหมาย “นับถือ” เชื่อมโยงกับการเคลื่อนที่ดงั กล่าวเป็ นเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรมโดย
อาศัยนามนัยว่าการนับถือ มักเกิดควบคู่กับการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายหรื อการบรรลุจุดหมาย
นัน่ เอง โดยมีที่หมายเป็ นสิ่งที่นามธรรมคือ พระรัตนตรัย แต่สามารถเข้ าถึงได้ ด้วยใจของผู้ที่นบั ถือ
หรื ออาจกล่าวได้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากบุคคลที่ยังไม่เข้ าถึง พระรัตนตรั ยเป็ นบุคคลที่
เข้ าถึง พระรัตนตรั ยเป็ นสรณะ การเปลี่ ยนแปลงสภาพดังกล่าว เปรี ยบได้ กับการเคลื่อนที่จ าก
ตาแหน่งหนึง่ ไปยังอีกตาแหน่งหนึง่
๓.๓.๔ คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้ สึกนึกคิด)
คาว่า “ถึง” ที่มีความหมาย “คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้สกึ นึกคิด)” จัดเป็ นคากึ่ง
กริ ยากึ่งบุพบท ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(๒๖) ปากปตูมีกดีงอันณื่งแขวนไว้ หนั ้ ไพร่ฝ้าหน้ าปก กลางบ้ านกลางเมือง
มีถ้อยมีความ เจบท้ องข้ องใจ มันจักกล่าวเถืงเจ้ าเถืองขุนบ่ไร้
ไปลันกดีงอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามเจ้ าเมืองได้
(ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหง หน้ า๕๓)

๘๓

(๒๗) ถ้ าคนต่างบ้ านมาถามหาถึงห่อสิ่งของฤาจะให้
ใช้ นี่บลิ แล้ วบ่าวคนใช้ ไม่ควรจะให้ ฤาใช้ ไป เว้ นไว้
แต่ได้ รับคาสัง่ เท่านัน้
(ประติทินบัตรแลจดหมายเหตุ หน้ า๑๘๗)
(๒๘) เมื่อออกขุนชานาญได้ เห็นแหลมนันก็
้ ระลึกถึงการเก่าซึง่ ได้ มี
ความลาบากในที่นี ้เป็ นอันมาก
(จดหมายเหตุ สมัยกรุงศรี อยุธยา
ว่าด้ วยทูตสยามออกไปเจริญทางพระราชไมตรี กบั กรุงโรม)
(๒๙) กรมนครชัยศรี จงึ่ ได้ บอกข่าวให้ ฉนั ทราบเมื่อวันที่ ๑๒. ตามที่
กรมนครชัยศรี ได้ เล่าถึงการสนทนากับราชทูตอังกฤษนัน้ ก็
พอเปนทางที่จะให้ เดาได้ อยู่วา่ เขาได้ พดู กับน้ องชายเล็กอย่างไร
(ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ หน้ า๒๔)
จากตัวอย่างที่ ๒๖-๒๙ คาว่า ถึง จะปรากฏหลังกริ ยาไม่การเคลื่อนที่ หรื อ แสดง
การสื่อสารและความรู้สึกนึกคิด เช่นในตัวอย่างที่ ๒๖). คือ “กล่าว” , ตัวอย่างที่ ๒๗). คือ “ถาม
หา” , ตัวอย่างที่ ๒๘). คือ “ระลึก” และ ตัวอย่างที่ ๒๙). คือ “เล่า” คาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เชื่อม
ระหว่างคากริ ยาดังกล่าวกับนามวลีที่ตามหลัง นามวลีดงั กล่าวมีทงั ้ นามวลีที่เป็ นรู ปธรรมและ
นามธรรม นามวลีประเภทที่ ๑).ได้ แก่ นามวลีจดุ หมายที่เป็ นรูปธรรม ได้ แก่ ในตัวอย่างที่ ๒๖).
คือ “เจ้ า” และ ตัวอย่างที่ ๒๗).คือ “ห่อสิ่งของ” และ นามวลีประเภทที่ ๒). ได้ แก่นามวลีจดุ หมายที่
เป็ นนามธรรม ที่อาจเป็ นรายละเอียดของเรื่ องราวต่าง ๆ เช่น ในตัวอย่างที่ ๒๘). “การเก่า” และ
ตัวอย่างที่ ๒๙). “การสนทนากับราชทูตอังกฤษ” จึงสามารถแสดงเป็ นภาพร่ างได้ ๒ ภาพร่ าง
เป็ น ๑). ภาพร่างนามวลีจดุ หมายที่เป็ นรูปธรรม และ ๒). ภาพร่างนามวลีจดุ หมายที่เป็ นนามธรรม
ได้ ดงั ต่อไปนี ้

๘๔

๑). ภาพร่างนามวลีจดุ หมายที่เป็ นรูปธรรม

สิ่งที่เคลื่อนที่

ที่หมาย

๒). ภาพร่างนามวลีจดุ หมายที่เป็ นนามธรรม

สิ่งที่เคลื่อนที่

ที่หมาย

(การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)
จากภาพร่างข้ างต้ นเป็ นภาพร่างที่แสดงความหมายของคาว่า “ถึง” ที่แสดงจุดหมาย
(ของความรู้ สึกนึกคิด ) ดัง นัน้ การเคลื่ อนที่ (Motion) ของคาว่า “ถึง ” ในปริ บทนี จ้ ึงเป็ นการ
เคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรมเพราะไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของสารนัน้ ได้ อีกทัง้ ยัง มีสิ่ง ที่
เคลื่อนที่ (Trajector) ก็เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นตัวตนได้ อย่างชัดเจน (ดังเส้ นประในภาพร่ าง)
เพราะค าว่า “ถึ ง ” ในความหมายนี ้ เป็ นคาเชื่ อ มระหว่า งกริ ย าซึ่ง อาจจะเป็ นการสื่ อสารหรื อ
ความรู้สกึ นึกคิดของประธานในประโยคดังกล่าวกับเรื่ องราวที่เป็ นนามวลีที่ประธานนันสื
้ ่อสารหรื อ
รู้สึกนึกคิด ซึ่งอาจมีจุดหมายปลายทางหรื อที่หมาย (Landmark) ที่เป็ นจุดหมายของการสื่อสาร
และความรู้สกึ นึกคิดที่อาจเป็ นรูปธรรมหรื อนามธรรมก็ได้

ดังตัวอย่างที่ยกไว้ ข้างต้ น

๓.๓.๕ คาแสดงจุดหมาย(ของสถานที่และเวลา)
คาว่า “ถึง” ที่มีความหมาย “คาแสดงจุดหมาย (ของสถานที่และเวลา)” จัดเป็ นคา
บุพบท ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

๘๕

(๓๐) ถ้ าทางรถไฟจะได้ สร้ างขึ ้นตังแต่
้ เมืองตุงเจา ถึงเมืองจิงเกียงฟู
การที่สง่ ไปมาโดยคนเดินสารฤาระวางสินค้ า
(ประติทินบัตรแลจดหมายเหตุ, หน้ า ๕๐)
(๓๑) พระผู้เปนเจ้ าเลี ้ยงให้ มีศกั ดิแต่นา ๔๐๐ ขึ ้นไป ถึงนา๑๐๐๐๐
ได้ รับพระราชทานเครื่ องพัทยา แลผู้มีบนั ดาศักดิถึงแก่อนิจกรรม
จึง่ ทามรกฎกหลวง
(กฎหมายตราสามดวง หน้ า ๑๐๙)
(๓๒) งานกาหนดว่าจะมีวนั ที่ ๗ เดือนมกราคมเปนต้ นไป
กาหนดที่จะนาของมาส่ง ขอให้ นามาตังแต่
้ วนั ที่ ๓๐
ธันวาคมตังแต่
้ เวลาเช้ า ๕ โมง ถึงบ่าย ๕ โมง
ต่อนันไปจะรั
้
บไม่ได้
(สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๑ หน้ า ๖๙)
ในตัวอย่างที่ (๓๐) คาบุพ บท “ถึง ” มี ความหมายเป็ น “คาแสดงจุดหมาย (ของ
สถานที่)” ปรากฏร่ วมกับกริ ยาวลีที่ไม่แสดงการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมาย “สร้ างขึ ้น” และคาบุพบท
“ตังแต่
้ ” อีกทังยั
้ งปรากฏระหว่างนามวลีที่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของสถานที่ “เมืองตุงเจา” และจุดสิ ้นสุด
ของสถานที่ “เมืองจิงเกี ยงฟู, ในตัวอย่างที่ (๓๑) คาบุพบท “ถึง” ปรากฏร่ วมกับคากริ ยาที่ไม่
แสดงการเคลื่อนที่ไปสูจ่ ดุ หมาย “มีศกั ดิแต่นา” และมีจดุ หมายคือ นามวลี “นา ๑๐๐๐๐” ศักดินา
จัด เป็ นต าแหน่ ง ฐานะของผู้ค นในสมัย อดี ต และในตัว อย่ า งที่ (๓๒) ค าบุพ บท “ถึ ง ” มี
ความหมายเป็ น “คาแสดงจุดหมาย(ของเวลา)” ปรากฏร่ วมกับคา บุพบท “ตังแต่
้ ” ตามด้ วย
นามวลีที่แสดงจุดเริ่ มต้ นซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้ นเวลา “เช้ า ๕ โมง” ต่อจากนันมี
้ คาว่า “ถึง” เป็ นคาบุพ
บทที่แสดงจุดสิ ้นสุดของเวลา ในที่นี ้นามวลีแสดงเวลาดังกล่าวได้ แก่ “บ่าย ๕ โมง” คาว่า “ถึง” ที่
มีความหมายดังกล่าว สามารถเขียนเป็ นภาพร่างได้ ดงั นี ้

๘๖

สิ่งที่เคลื่อนที่

ที่หมาย

จากภาพร่ า งข้ า งต้ น เป็ นภาพร่ า งที่ แ สดงความหมายของค าว่ า “ถึ ง ” ที่ แ สดง
จุดหมาย (ของสถานที่และเวลา) ดังนัน้ การเคลื่อนที่ (Motion) ของคาว่า “ถึง” ในปริ บทนี ้ จึง
เป็ นการเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรมเพราะไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของสารนันได้
้ อีกทังยั
้ งมี
สิ่งที่เคลื่อนที่ (Trajector) ก็เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นตัวตนได้ อย่างชัดเจน (ดังเส้ นประในภาพ
ร่ าง) เพราะคาว่า “ถึง” ในความหมายนี ้ เป็ นคาเชื่อมระหว่างกริ ยาที่ ไม่แสดงการเคลื่อนที่กับ
นามวลีที่อาจเป็ นสถานที่ หรื อ เวลาโดยอาจมีจุดหมายปลายทางหรื อที่หมาย (Landmark) เป็ น
จุดหมายที่เป็ นสิ่งที่เป็ นรูปธรรมได้ เช่น สถานที่ และเวลา
๓.๓.๖ คาบอกความสาคัญ
คาว่า “ถึง” ที่มีความหมายเป็ น “คาบอกความสาคัญ ” ทาหน้ าที่เป็ นคาขยาย ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
(๓๓) สมเด็จพระอัยกา เจ้ าฟ้ากษัตริย์ศกึ เสด็จอยู่
กรุงกัมพูชา ถอยมาประทับด่านกระบินทร์
ทราบว่ากรุงธนข้ นเข็ญ เป็ นศึกขึ ้นกลางเมือง
ถึง ๒ ครัง้ จึงเสด็จกลับพระนคร
(จดหมายเหตุความทรงจากรมหลวงนรินทรเทวี หน้ า ๑๕)
(๓๔) ผู้ที่จะว่ากล่าวนันต้
้ องเปนน่าที่เสนาบดี ดูเขา
ออกเคืองๆในข้ อนี ้บอกถึง ๒ ครัง้ ๓ ครัง้

๘๗

ว่าถ้ าเช่นนันก็
้ งดเสียอย่ากล่าวอีกต่อไป
(ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั หน้ า ๖๖)
จากตัวอย่างที่ ๓๓-๓๔ คาว่า ถึง จะปรากฏร่ วมกับกริ ยา เช่นในตัวอย่างที่ ๓๓).
คือ “เป็ นศึก” และ ตัวอย่างที่ ๓๔). คือ “บอก” และคาว่า “ถึง” ยังตามด้ วยนามวลีที่เป็ นคา
บอกจานวน เช่นในตัวอย่างที่ ๓๓) คือ “๒ ครัง้ ” และ ตัวอย่างที่ ๓๔) คือ “ ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ” คาว่า
“ถึง ” ในที่ นีจ้ ึง ทาหน้ าที่ บอกความส าคัญของนามวลี ดัง กล่าว โดยช่วยเน้ นยา้ ว่านามวลี บอก
จานวนนันเป็
้ นจานวนที่มาก โดยมีการขยายความหมายของคาว่า “ถึง” ด้ วยวิธีการนามนัย เพราะ
จัดเป็ นการเคลื่อนที่เปลี่ยนระดับจากระดับหนึ่งไปยังที่หมายที่อาจเกินความคาดหมาย สามารถ
เขียนภาพร่างได้ ดงั ต่อไปนี ้

สิ่งที่เคลื่อนที่

ที่หมาย

จากภาพร่างข้ างต้ นเป็ นภาพร่ างที่แสดงความหมายของคาว่า “ถึง” ที่มีความหมาย
เป็ นคาบอกความสาคัญ ดังนัน้ การเคลื่อนที่ (Motion) ของคาว่า “ถึง” ในปริ บทนี ้ จึงเป็ นการ
เคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม เพราะไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่นนั ้ ๆ ได้ ด้วยตา อีกทังยั
้ งมีสิ่งที่
เคลื่อนที่ (Trajector) ก็เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นตัวตนได้ อย่างชัดเจน (ดังเส้ นประในภาพร่ าง)
แต่มีที่หมาย (Landmark) เป็ นจานวนที่ชดั เจนจึงมีความเป็ นรูปธรรม ดังภาพร่างที่ได้ แสดงไว้

๘๘

๓.๓.๗ คาเชื่อมบอกผล
คาว่า “ถึง” ที่มีความหมายเป็ น “คาเชื่อมบอกผล” ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
(๓๕) อยูข่ ้ างจะกระดากๆในการรับแขก ถึงบ่นออกมาว่า
ไม่ชอบราคาญ
(ไกลบ้ าน หน้ า๔๗)
(๓๖) ระยะแค่นี ้ไม่มีใครยิงพลาด ตอนนี ้เขาจึงเข้ าใจว่าทาไมจ่าเอก
และคนพวกนันถึ
้ งเลือกคืนจันทร์ เต็มดวงหลอกให้ เขาหนี
และยิงทิ ้งโดยไม่ผิดกฎหมาย
(ประชาธิปไตยบนเส้ นขนาน หน้ า ๑๑๗)
จากตัวอย่างที่ ๓๕-๓๖ คาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์เชื่อมอนุพากย์ ๒
อนุพากย์ให้ อนุพากย์ดงั กล่าวเป็ นเหตุเป็ นผลกัน โดยอนุพากย์เหตุ ในตัวอย่างที่ ๓๕) ได้ แก่ ”คือ
อยูข่ ้ างจะกระดาก ๆ ในการรับแขก” และ ตัวอย่างที่ ๓๖) ได้ แก่ “ทาไม” อนุพากย์ดงั กล่าวนี ้เป็ น
คาถามที่หาเหตุที่ก่อให้ เกิดผล อนุพากย์ผล ในตัวอย่างที่ ๓๕). คือ “บ่นออกมาว่าไม่ชอบราคาญ”
และ ตัวอย่าง ๓๖) คือ
”คนพวกนันเลื
้ อกคืนจันทร์ เต็มดวงหลอกให้ เขาหนีและยิงทิ ้งโดยไม่
ผิดกฎหมาย” อนุพากย์ดงั กล่าวมีคาว่า “ถึง” เป็ นคาเชื่อมโยงอนุพากย์ให้ เกี่ยวเนื่องกัน โดยมีอนุ
พากย์ แ รกเป็ นเหตุก ารณ์ เ หตุ และอนุพ ากย์ ที่ ส อง เป็ นผลลัพ ธ์ ข องเหตุก ารณ์ เ หตุ โดยเมื่ อ มี
เหตุการณ์เหตุจงึ มีผลให้ เกิดเหตุการณ์ผลดังกล่าว ดังนันค
้ าว่า “ถึง” จึงสามารถเขียนเป็ นภาพร่าง
ได้ ดงั ต่อไปนี ้

สิ่งที่เคลื่อนที่
(เหตุการณ์เหตุ)

ที่หมาย
(เหตุการณ์ผล)

๘๙

จากภาพร่ างข้ างต้ นเป็ นภาพร่ างที่แสดงความหมายของคาว่า “ถึง” ซึ่งจัดเป็ นคา
ไวยากรณ์ ทาหน้ าที่เชื่อมอนุพากย์ให้ เป็ นเหตุเป็ นผลกัน ดังนัน้ การเคลื่อนที่ (Motion) ของคาว่า
“ถึง” ในปริ บทนี ้จึงเป็ นการเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม เพราะไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่นนั ้ ๆ
ได้ ด้วยตา อีกทังยั
้ งมีสิ่งที่เคลื่อนที่ (Trajector) ก็เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นตัวตนได้ อย่างชัดเจน
(ดังเส้ นประในภาพร่าง) และมีที่หมาย (Landmark) เป็ นสิ่งที่เป็ นนามธรรมเพราะเป็ นอนุพากย์ที่
เป็ นเหตุการณ์ ผ ล โดยการที่ ใช้ คาว่า “ถึ ง ”เชื่ อ มเหตุการณ์ ใ นอนุพ ากย์ สองอนุพ ากย์ ดัง กล่า ว
เนื่องจากเมื่อมีเหตุการณ์หรื อเงื่อนไขเหตุเกิดขึ ้นจึงเป็ นที่มาหรื อผลต่อเนื่องมาให้ เกิดเหตุ การณ์ที่
สอง ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ผล ในทางตรงกันข้ ามถ้ าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ ้น เหตุการณ์ผลก็จะไม่เกิดขึ ้น
คาว่า “ถึง” จึงแสดงการบรรลุจุดหมาย คือมีเหตุการณ์หรื อเงื่อนไขที่เป็ นที่มา ให้ เกิดจุดหมายซึ่ง
เป็ นเหตุการณ์ผล และคาว่า “ถึง” ในความหมายนี ้ ในบางกรณีสามารถใช้ คาว่า “จึง” แทนที่ได้
๓.๓.๘ คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง
คาว่า “ถึง” ที่มีความหมายเป็ น “คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง“ ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อม
อนุพากย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(๓๗) แลอัตโนยังรับคุณของท่านอยูจ่ นเท่าทุกวันนี ้
ถึงว่าท่าทางนันจะมิ
้ สะดวกก็ดี อัตโนก็จะ
มิได้ ร้ ูเป็ นทุกข์เลย
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค ๑ หน้ า ๑๗)
(๓๘)

ถึงมาทคะดีผ้ นู นจะแพ้
ั้
ก็กดขี่ผ้ นู ้ อยนาศักดิแลผู้หา
วิทยาคมกาลังกายมิได้ ซึง่ มีคดีควรชะนะนัน้
(กฎหมายตราสามดวง หน้ า ๒๐๓)

(๓๙)

แต่ฉนั ต้ องรับสารภาพว่า ถึงฉันจะได้ นกึ กลัวผีอยู่
สักเท่าใดก็ยงั กลัวทูลกระหม่อมมากกว่า ฉันจึง่ ได้

๙๐

สู้แข็งใจเข้ าไปตามที่ทลู กระหม่อมทรงใช้
(ประวัตติ ้ นรัชกาลที่ ๖ หน้ า ๗๘)
จากตัวอย่างที่ ๓๗-๓๙ คาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ นาหน้ าอนุ
พากย์ ๒ อนุพากย์ที่มีเหตุการณ์หรื อเงื่อนไขที่ขดั แย้ งกัน เช่น ในตัวอย่างที่ ๓๗) มีอนุพากย์ที่
เป็ นเงื่อนไขแรก คือ “ท่าทางนันจะมิ
้
สะดวกก็ดี” และมีอนุพากย์สองที่เป็ นเงื่อนไขต่อมาที่ขดั แย้ ง
กับเงื่อนไขแรก คือ “อัตโนก็จะมิได้ ร้ ูเป็ นทุกข์เลย” , ในตัวอย่างที่ ๓๘) มีอนุพากย์ที่เป็ นเงื่อนไขแรก
คือ “คะดีผ้ นู นจะแพ้
ั้
” และมีอนุพากย์ ที่สองเป็ นเงื่อนไขต่อมาที่ขดั แย้ งกับเงื่อนไขแรก คือ “กดขี่
ผู้น้อยศักดิแล ผู้หาวิทยาคมกาลังกายมิได้ ” และในตัวอย่างที่ ๓๙) มีอนุพากย์ที่เป็ นเงื่อนไขแรก
คือ “ฉันจะได้ นึกกลัวผีอยู่สกั เท่าใด” และมีอนุพากย์ที่สองเป็ นเงื่อนไขต่อมาที่แสดงความหมาย
มากกว่าเงื่อนไขแรก คือ “ยังกลัวทูลกระหม่อมมากกว่า” โดยมีคาว่า “ถึง” นาหน้ าอนุพากย์ที่เป็ น
เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขแรกหรื อเงื่อนไขทังสองที
้
่ความขัดแย้ งกัน คาว่า “ถึง” จึงยังแฝงความหมาย
ว่า “บรรลุจุด หมาย” ที่ ใ นที่ นี ้ คือการที่ เมื่ อ บรรลุจุด หมายในเหตุก ารณ์ หรื อ เงื่ อ นไขแรก จะมี
เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขที่ขดั แย้ งตามมา ดังนันค
้ าว่า “ถึง” จึงสามารถเขียนเป็ นภาพร่างได้ ดงั ต่อไปนี ้

สิ่งที่เคลื่อนที่

ที่หมาย

(เหตุการณ์ที่เป็ นเงื่อนไขที่มีความขัดแย้ งกัน)
จากภาพร่างข้ างต้ นเป็ นภาพร่างที่แสดงความหมายของคาว่า “ถึง” ซึ่งเป็ นคาเชื่อม
อนุพากย์ โดยมีการเคลื่อนที่ (Motion) เป็ นการเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม เพราะไม่สามารถมองเห็น
การเคลื่อนที่นนั ้ ๆได้ ด้วยตา อีกทังยั
้ งมีสิ่งที่เคลื่อนที่ (Trajector) ก็เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็น
ตัวตนได้ อย่างชัดเจน

(ดังเส้ นประในภาพร่ าง) และมีที่หมาย (Landmark) เป็ นสิ่งที่เป็ น

นามธรรมเพราะเป็ นเหตุการณ์ที่ประกอบเงื่อนไขสองเงื่อนไขที่มีความขัดแย้ งกัน เช่นในประโยค
“ถึงฝนจะตก ฉันก็จะออกไปข้ างนอก” มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นคือ “ฉันออกไปข้ างนอกขณะฝนตก” แต่
มีเงื่อนไขสองเงื่อนไข ได้ แก่ เงื่อนไขแรก คือ “ฝนตก” และเงื่อนไขที่สอง คือ “ฉันออกไปข้ างนอก”

๙๑

โดยมีคาว่า “ถึง” เชื่อมทังสองเงื
้
่อนไขให้ เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั โดยคาว่า “ถึง” ยังแสดงการบรรลุ
จุดหมาย คือเมื่อถึงเงื่อนไขแรก จะเกิดเงื่อนไขที่สองที่ขดั แย้ งกับเงื่อนไขที่หนึ่งตามมา หรื อขัดแย้ ง
กับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ เช่น โดยทัว่ ไป “ถ้ าฝนตก ถ้ าไม่มีเหตุจาเป็ นจะไม่คอ่ ยมีคนออกไปข้ างนอก”
แต่ ”ฉัน” ในประโยคที่ยกตัวอย่าง “จะออกไปข้ างนอก” คาว่า “ถึง” จึงแสดงความหมายว่าเมื่อ
บรรลุเงื่อนไขที่หนึ่งแล้ ว จะมีเงื่อนไขที่มีความขัดแย้ งตามมา อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ ภาษาจะสามารถ
นาว่า “แม้ ” ซึง่ เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์แสดงเงื่อนไขที่ขดั แย้ งกัน แทนที่คาว่า “ถึง” ในบางกรณีได้

๙๒

บทที่ ๔
การวิเคราะห์ ทางวากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์
ของคาว่ า “ถึง” ตัง้ แต่ สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปั จจุบัน

ในบทนี ้ ผู้วิจยั ได้ นำคำว่ำ ”ถึง” ที่พบในสมัยต่ำง ๆ มำวิเครำะห์ในด้ ำนหมวดคำ
และควำมหมำยว่ำในแต่ละสมัยได้ แก่ สมัยที่ ๑ คือ สมัยสุโขทัย สมัยที่ ๒ คือ สมัยอยุธยำถึงสมัย
ธนบุรี สมัยที่ ๓ คือ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ ๑-๓ สมัยที่ ๔ คือ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่
๔-๕ สมัยที่ ๕ คือ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ ๖-๘ และสมัยที่ ๖ คือ สมัยปั จจุบนั เมื่อรวบรวม
ข้ อมูล กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ในแต่ละสมัยแล้ ว ผู้วิจยั จึงนำข้ อมูลมำวิเครำะห์หมวดคำและ
ควำมหมำยตำมที่ปรำกฏในปริบทต่ำง ๆ หลังจำกนันจึ
้ งพิจำรณำหำค่ำควำมถี่ของแต่ละหมวดคำ
ในแต่ล ะสมัยว่ำมี พัฒ นำกำรสอดคล้ องกับทฤษฏี ก ระบวนกำรกลำยเป็ นค ำไวยำกรณ์ ห รื อไม่
ผู้วิจยั แบ่งกำรอธิบำยออกเป็ น ๒ หัวข้ อ ได้ แก่ ๔.๑ ลักษณะทำงวำกยสัมพันธ์และทำงอรรถศำสตร์
ของคำว่ำ “ถึง” ตังแต่
้ สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปั จจุบนั และ ๔.๒ ควำมถี่ของกำรปรำกฏของคำว่ำ
“ถึง” ในแต่ละสมัย

๔.๑ ลักษณะทางวากยสัมพันธ์ และทางอรรถศาสตร์ ของคาว่ า “ถึง”
๔.๑.๑ สมัยสุโขทัย
๔.๑.๑.๑ หมวดคากริยา
ก. คากริยาเดี่ยว
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์ ๑

ในที่นี ้ผู้วิจยั หมำยถึง โครงสร้ ำงของประโยคว่ำมีองค์ประกอบ และมีลำดับองค์ประกอบอย่ำงไร

๙๓

คำกริยำ(เดี่ยว) หมำยถึง คำที่สำมำรถปรำกฏในช่องว่ำงของกรอบประโยคทดสอบ
ต่อไปนี ้
นามวลี ๑ __ นามวลี ๒
(ในบำงกรณี อำจมีส่วนขยายหรือคาเชื่อมหน้ านามวลี และ/ หรื อ มีกำรละนำมวลี
ไว้ ในฐำนที่เข้ ำใจได้ ๒)
เช่น มานี ถึงบ้าน
มานี ถงึ แล้วหรื อยัง
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำกริ ยำ เช่น
(๑) เมื่อที่แลวก่จกกได....เปน สบดดินนนแลบ่อยำเลยผู้ใดไดขิน
(นบ) รอยฝำตี (น) พระพุทธ) เจำ เราเถิงเหนื (อจอม) เขาสุมนกูฎ
บรรพตนีดวยใจอนนส(ร)
(ศิลำจำรึกภูเขำสุมนกูฏ หน้ ำ ๑๓๑)
(๒) วนนนน๋นแลแลวจิงอเญชญมหำ (สำมีส)งฆรำชดวยเถรำ
นุเถรภิก(สุ)สงฆ ทง (งหลำ) ยขืนเมื่อเถิงราชมนทีร...องจิง...
บวสเปนสำมเณรทีนน๋นเมิอจกก...สีลนันพรญำศรี สรู พงศรำมธรมม
(ศิลำจำรึกวัดป่ ำมะม่วง หน้ ำ ๑๑๔)
(๓) ข้ ำพเจ้ ำเกิดมำชำติใดๆ ขอพระสัทธรรมทัง้ ๓ พระคัมภีร์นี ้
เถิงด้ วยปั ญญาข้ าพเจ้ าทุกชำติเถิด แลเกิดมำภพชำติเถิด
แลเกิดมำภพใดๆ อย่ำล่วงประเวณีแห่งบุคคลและผู้อื่น
(ศิลำจำรึกวัดหินตัง้ หน้ ำ๖๖)

ในกรณีที่มีคำเชื่อมที่เป็ นคำบุพบทนำหน้ ำนำมวลีนนั ้ จะเรี ยกนำมวลีนนเป็
ั ้ นบุพบทวลีก็ได้

๙๔

ในตัวอย่ำงที่ (๑) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลี ๑ “เรำ” และนำมวลี “เหนื
(อจอม) เขำสุมนกูฎ” (มีคำเชื่อม “เหนือ” หน้ ำนำมวลี) ในตัวอย่ำงที่ (๒) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏ
หน้ ำนำมวลี ๒ ในตัวอย่ำงนี ้ มีกำรละนำมวลี ๑ ทำให้ คำกริ ยำ “ถึง ” ปรำกฏระหว่ำงคำเชื่อม
“เมื่อ” และนำมวลี “รำชมนทีร” และในตัวอย่ำงที่ (๓) คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลี ๑ “พระ
สัทธรรมทัง้ ๓ พระคัมภีร์นี ้” และนำมวลี ๒ “ปั ญญำข้ ำพเจ้ ำ” โดยมีคำบุพบท “ด้ วย” ปรำกฏเชื่อม
คำกริยำ “ถึง” กับนำมวลี ๒ ด้ วย
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยสุโขทัย คำว่ำ “ถึง” ที่ ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกริ ยำ มี ควำมหมำยย่อย ๒
ควำมหมำย ได้ แก่ (๑) “บรรลุจุดหมำย(รู ปธรรม)” และ (๒) “บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” ซึ่งทำ
หน้ ำที่เป็ นคำหลัก มีควำมหมำยแสดงกำรเคลื่อนที่อย่ำงเป็ นรูปธรรมชัดเจน และสำมำรถปรำกฏ
ร่วมกับประธำนที่เป็ นสิ่งมีชีวิต ถ้ ำเป็ นควำมหมำย “บรรลุจดุ หมำย(กำรเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม)”
นำมวลี ๒ มัก หมำยถึง สถำนที่ และถ้ ำ เป็ นควำมหมำย “บรรลุจุด หมำย (กำรเคลื่ อนที่ ที่เป็ น
นำมธรรม)” นำมวลี ๒ มักหมำยถึงเวลำ เช่น
(๔) (วนนนน๋นแลแลวจิงอเญชญมหำ (สำมีส)งฆรำชดวยเถรำนุเถรภิก(สุ)สงฆ
ทง (งหลำ) ยขืนเมื่อเถิงราชมนทีร...องจิง... บวสเปนสำมเณรทีนน๋น
เมื่อจกก...สีลนันพรญำศรี สรู พงศรำมธรมม
(ศิลำจำรึกวัดป่ ำมะม่วง หน้ ำ ๑๑๔ บรรทัดที่ ๑๓)
(๕) เพียรภำวนำเมื่อท่ำนเป็ นเจ้ ำมำนัน้ ในปี ระกำเดือนเจียง
วันศุกร์ วันท่ านเป็ นเจ้ าจักเถิงวันนัน้ ตนท่ำนพญำธรรมิก
รำชบริพำร ด้ วยฝูงรำชโยธำมหำชนพลลูก เจ้ ำขุนลูกมนตรี
(จำรึกวัดช้ ำงล้ อม ๑ : ประชุมจำรึกภำคที่ ๔)
ในตัวอย่ำงที่ (๔) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกริ ยำ มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย
(รู ปธรรม)” ซึ่งแสดงกำรเคลื่อนที่ที่ชดั เจนสำมำรถมองเห็นได้ ด้วยตำและในที่นี ้ได้ เคลื่อนที่ไปยัง
“รำชมนทีร (รำชมณเฑียร)” ซึ่งเป็ นสถำนวลีที่มีควำมหมำยเป็ นรู ปธรรม และในตัวอย่ำงที่ (๕)

๙๕

คำกริ ยำ “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” ซึ่งกำรเคลื่อนที่ดงั กล่ำวเกิดขึ ้น
จำกกำรเปรี ยบเทียบหรื อกำรอุปลักษณ์ เช่นมโนทัศน์ที่มองว่ำเวลำเหมือนสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ และมี
จุดหมำยของกำรเคลื่อนที่เป็ นจุดอ้ ำงอิงสุดท้ ำยของเวลำ “วันนัน”
้
ข. คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่ วยสร้ างกริยาเรี ยง
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริยำเรี ยง หมำยถึง คำที่สำมำรถปรำกฏในช่องว่ำง
กรอบประโยคทดสอบต่อไปนี ้
นามวลี๑ กริยาวลีแสดงการเคลื่อนที่____นามวลี๒
(ในบำงกรณี อำจมีส่วนขยายหรื อคาเชื่อมหน้ านามวลี และ/หรื อ มีกำรละนำมวลี
ไว้ ในฐำนที่เข้ ำใจได้ )
เช่น มานีไปถึงบ้าน
มานีมาถึงในบ้าน
มานี มำถึงแล้วหรื อยัง
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริยำเรี ยง เช่น
(๖) วดดปำแดงนีจิงอรำธนำมหำกลยำณเถรมำ ...สี
โพนดวยฝูงชีผำขำวบนนจะพระเจ๋ำเรำมิได...(สกก
รำช) ได 723 ปี ฉลูเรำจิงไดไปนบทานเถิงสุโ(ขไท)
(ขไท)...กลอย ทำนมีพยำธิมหำกลยำณเถรแลเรำ
(จำรึกวัดป่ ำแดง หน้ ำ ๑๔๐)
(๗) ... จึงเข้ ำมำสูพ่ ระเจดีย์พอดังเผิ ้ง พ่ำนเข้ ำสูร่ ังนันแล
้ กูจึงลุกขึน้
อัญชุลีค่อยมาเถิงในที่นี ้ โยธำพระศรี รัตนมหำธำตุเจ้ ำกู ลูกหนึง่
มีพรรณงำมดังทองรัสมัเท่ำลูกหมำก...เสด็จมำแต่กลำงหำว

๙๖

ลงมำฉวัดรอบตนท่ำนแล
(ศิลำจำรึกวัดศรี ชมุ หน้ ำ ๓๖)
ในตัวอย่ำงที่ (๖) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง” ปรำกฏระหว่ำง
กริ ยำวลี “ไปนบทำน” และนำมวลี “สุโ(ขไท)” และในตัวอย่ำงที่ (๗) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วย
สร้ ำงกริยำเรี ยง “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริยำวลี “มำ” และบุพบทวลี “ในที่นี ้”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยสุโขทัย คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำ
เรี ยง พบควำมหมำยย่อย ๒ ควำมหมำย ได้ แก่ (๑) “บรรลุจดุ หมำย (รู ปธรรม)” และ (๒) “บรรลุ
จุดหมำย (นำมธรรม)” ดังตัวอย่ำง
(๘) ดบบหนทำงแต่เมืองสุโขไทมาเถีงจอมเขานีงำมหนกกหนำแก
กสองขอกหนทำงญอมตงงกลลบพฤกษใสรยวลดอกไมตำม
ไตทยนปรทีบ
(ศิลำจำรึกภูเขำสุมนกูฏ หน้ ำ ๑๓๒ บรรทัดที่ ๑๒ )
(๙) เมื่อเจ้ ำศรี ศรัทธำรำชจุฬำมุนียงั น้ อย แม่ให้ กินนมได้
สองปี ปลำย คำนึงในที่แท้ ครำนันมาเถิ
้
งสิบเจ็ดปี สิบแปดปี
มีจำบัง ด้ วยขุนผู้หนึง่ ชื่อท้ ำวมน...งจำบังด้ วยอีกมันผู้หนึ่ง
ชื่อท้ ำวอีจำนมาเถิงยี่สิบหกปี มีจำบังหนักหนำ ต่อหัวช้ ำงด้ วยขุน
(ศิลำจำรึกวัดศรี ชมุ หน้ ำ ๒๓ บรรทัดที่ ๑)
ในตัวอย่ำงที่ (๘) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง ” (ในที่ นีเ้ ขี ยน
“เถีง”) มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย(รู ปธรรม)” ตำมหลังคำกริ ยำที่แสดงกำรเคลื่อนที่ที่
เป็ นรูปธรรม “มำ” ในโครงสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “มำเถีง” ซึ่งมีจดุ มุ่งหมำยของกำรเคลื่อนที่เป็ นสถำนที่
“จอมเขำ” และในตัวอย่ำงที่ (๙) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง” (ในที่นี ้เขียน
“เถิง”) มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจดุ หมำย(นำมธรรม)” ตำมหลังคำกริ ยำที่แสดงกำรเคลื่อนที่

๙๗

“มำ” ในโครงสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “มำเถิง” ตำมด้ วยหน่วยเวลำ เช่น “สิบเจ็ดสิบแปดปี ” และ “ยี่สิบหก
ปี ” ซึง่ เป็ นกำรเปรี ยบเทียบสิ่งที่เป็ นนำมธรรมกับสิ่งที่เป็ นรูปธรรม โดยมีวิธีอปุ ลักษณ์เชื่อมโยงมโน
ทัศน์ กำรเคลื่ อนที่ ของเวลำกับกำรเดินทำงของสิ่ ง มี ชี วิต และมี จุดหมำยของกำรเคลื่ อนที่ เป็ น
จุดอ้ ำงอิงสุดท้ ำยของเวลำ
๔.๑.๑.๒ หมวดกึ่งกริยากึ่งบุพบท
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
คำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท หมำยถึง คำที่สำมำรถปรำกฏในช่องว่ำงของกรอบประโยค
ทดสอบต่อไปนี ้
นามวลี๑ กริยาวลีท่ มี ิได้ แสดงการเคลื่อนที่ ___นามวลี๒
(ในบำงกรณี อำจมีส่วนขยายหรื อคาเชื่อมหน้ านามวลี และ/หรื อ มีกำรละนำมวลี
ไว้ ในฐำนที่เข้ ำใจ)
วิธีพิสจู น์ว่ำคำว่ำ “ถึง” เป็ นหมวดคำนี ้ ทำได้ โดยกำรย้ ำยนำมวลี๒ ไปอยู่ต้นประโยค
แล้ วยังสำมำรถสื่อสำรระหว่ำงผู้ใช้ ภำษำได้ จะจัดเป็ นคำกึ่งกริยำกึ่งบุพบท
เช่น มานี พดู ถึงมานะ ย้ ำยนำมวลี๒ เช่น “มำนะนี่เองที่มำนีพดู ถึง”
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำกึ่ง
กริยำกึ่งบุพบท เช่น
(๑๐) ปำกปตูมีกดีงอันณื่งแขวนไว้ หนั ้ ไพร่ฝ้ำหน้ ำปก กลำงบ้ ำนกลำงเมือง
มีถ้อยมีควำม เจบท้ องข้ องใจ มันจักกล่ าวเถืงเจ้ าเถืองขุนบ่ไร้
ไปลันกดีงอันท่ำนแขวนไว้ พ่อขุนรำมเจ้ ำเมืองได้
(ศิลำจำรึกพ่อขุนรำมคำแหง หน้ ำ๕๓)
ในตัวอย่ำงที่ (๑๐) คำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพ บท “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลี แสดงกำร
สื่อสำร “กล่ำว” (ซึง่ เป็ นกริยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่) และนำมวลี “เจ้ ำ”

๙๘

ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยสุโขทัย คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกึ่งกริ ยำบุพบท พบควำมหมำยย่อย
๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำแสดงจุดหมำย (ของควำมรู้ สึกนึกคิด )” ทำหน้ ำที่เชื่อมคำกริ ยำที่ไม่ได้
แสดงกำรเคลื่อนที่ กับนำมวลีที่ตำมหลัง ตัวอย่ำงเช่น
(๑๑)

ดิเรกอเนกไมตรี ศรี สกั ยะ เพื่อจักใคร่ข้ำมจำกสงสำร
เมื่อ เนียรพำนที่มนั่ อันพรรณนาเถิงศีลเพียรประหาญา
มหำสังฆรำชำสุกลุ มำสัง่ สอนสมเด็จมหำธรรมรำชำ
มหำธรรมรำชำงอร
(จำรึกวัดช้ ำงล้ อม หน้ ำ ๑๒๕ บรรทัดที่ ๑๑)

ในตัวอย่ำงที่ (๑๑) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพ บท มีควำมหมำยย่อยคื อ “คำ
แสดงจุดหมำย (ของควำมรู้สึกนึกคิด)” ปรำกฏร่วมกับกริ ยำที่ มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่ “พรรณนำ”
ซึง่ เป็ นกริยำแสดงกำรสื่อสำร และมีจดุ หมำยของกำรสื่อสำร คือ นำมวลี “ศีลเพียรประหำญำ”
๔.๑.๒ สมัยอยุธยา
๔.๑.๒.๑ หมวดคากริยา
ก. คากริยาเดี่ยว
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำ เช่น
(๑๒) มีชำวกรุงโรมมำคอยดูรำชทูตสยำมตำมถนนเป็ นอันมำก
เหลือที่จะประมำณ รถทูตานุทูตสยามถึงประตูพระราชวัง
โปปนัน้ มีชำวกรุงโรมมำคอยดูรำชทูตตำมถนน
(ประชุมจดหมำยเหตุสมัยอยุธยำ ภำค ๑ หน้ ำ ๒๒)

๙๙

(๑๓) ครัน้ ทูตำนุทตู สยำม ได้ ทรำบพระรำชดำรัสพระเจ้ ำกรุง
ฝรั่งเศสนันแล้
้ ว เมื่อถึงวันที่ ๕ เดือนโนเวมเบอร์ คือเดือน
พฤศจิกำยนตรงกับเดือน ๑๑ แรม ๑๑ ค่ำในปี นัน้
(ประชุมจดหมำยเหตุสมัยอยุธยำ ภำค ๑ หน้ ำ๒๑)
(๑๔) ครัน้ ณ วันจันทร์ เดือน ๓ ขึ ้นค่ำหนึง่ ถึงที่ตรงเกำะไผ่
เกำะตรน ยังประมำณ ๒๐๐ เส้ นจะถึงเกาะมัน
นำยกำปั่ นต้ นหนว่ำมำทุกครัง้ ต่อถึงเกำะมันแล้ วจึง
ข้ ำมไปเมืองไยกะตรำ
(ประชุมจดหมำยเหตุสมัยอยุธยำ ภำค ๑ หน้ ำ๕๙)
(๑๕) ข้ ำพเจ้ ำจึงให้ เงินแก่ต้นหน ๑๒ บำท ครัน้ รุ่งขึ ้น ณ
วันอำทิตย์เดือน ๓ แรมค่ำหนึง่ ถึงเกาะบูลูโอดเพลา
เช้ ำ ๕โมง แลใช้ ใบไปแต่เกำะไผ่เกำะตรน ณ วันจันทร์
เดือน๓ ขึ ้น ๑๐ ค่ำ ถึงเกาะบูลูโอด ณ วันอาทิตย์ เดือน ๓
(ประชุมจดหมำยเหตุสมัยอยุธยำ ภำค ๑ หน้ ำ๖๐)
(๑๖) แลท่ำนจงละเสียอย่ำผูกจิตรไว้ ในสังขำรธรรม คือขันธะ
ธำตุอำยตนะ อันมีในอดีตอนำคตปั จจุบนั ท่ านจงถึงซึง่
ฝั่ งแห่ งภวสาครด้ วยปั ญญา ๓ ประการ คือ ญำตปริญญำ
ติรณปริญญำ ปหำนปริญญำ ท่ำนจงอย่ำถึงชำติทกุ ข์
ชรำทุกข์ พยำธิทกุ ข์ มรณทุกข์ สืบไปเบื ้องหน้ ำกว่ำนันเลย
้
(ประชุมจดหมำยเหตุสมัยอยุธยำ ภำค ๑ หน้ ำ๔๗)
ในตัวอย่ำงที่ (๑๒) คำกริยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลี ๑ “รถทูตำนุทตู สยำม” และ
นำมวลี ๒ “ประตูพระรำชวังโปป” ในตัวอย่ำงที่ (๑๓) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏหน้ ำนำมวลี ๒ ใน

๑๐๐

ตัวอย่ำงนี ้ มี กำรละนำมวลี ๑ ทำให้ คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำเชื่ อม “เมื่อ” และนำมวลี
“วันที่ ๕ เดือนโนเวมเบอร์ ” ในตัวอย่ำงที่ (๑๔) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำช่วยหน้ ำกริ ยำ
“จะ” และนำมวลี “เกำะมัน” ในตัวอย่ำงที่ (๑๕)คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำหรื อวลีที่บอกเวลำ
“ครัน้ รุ่ งขึ ้น ณ วันอำทิตย์ เดือน ๓ แรมค่ำหนึ่ง”,วันจันทร์ เดือน ๓ ขึ ้น ๑๐ ค่ำ” ตำมลำดับ และ
นำมวลี “เกำะบูลโู อด” และในตัวอย่ำงที่ (๑๖) คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลี ๑ “ท่ำน” และ
นำมวลี ๒ “ฝั่ งแห่งภวสำครด้ วยปั ญญำ ๓ ประกำร” โดยมีคำบุพบท “ซึ่ง” ปรำกฏเชื่อมคำกริ ยำ
“ถึง” กับนำมวลี ๒ ด้ วย
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัย อยุธ ยำ ค ำว่ำ “ถึ ง ” ที่ ป รำกฏอยู่ใ นหมวดค ำกริ ย ำ พบควำมหมำยย่อ ย ๒
ควำมหมำย ได้ แก่ (๑) “บรรลุจุดหมำย(รู ปธรรม)” และ (๒)“บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” ซึ่งทำ
หน้ ำที่เป็ นคำหลัก มีควำมหมำยแสดงกำรเคลื่อนที่อย่ำงเป็ นรูปธรรมชัดเจน และสำมำรถปรำกฏ
ร่ วมกับประธำนที่ เ ป็ นสิ่ ง มี ชี วิต ถ้ ำเป็ นควำมหมำย “บรรลุจุดหมำย(รู ปธรรม)” นำมวลี ๒ มัก
หมำยถึงสถำนที่ และถ้ ำเป็ นควำมหมำย “บรรลุจุดหมำย (นำมธรรม)” นำมวลี ๒ มักหมำยถึง
เวลำ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้
(๑๗) “กาปั่ นรบที่รับทูตานุทูตสยามใช้ ใบไปประมำณ ๒ เดือนเศษ
จึงถึงหน้ าแหลมเข็มซึง่ กำปั่ นรบโปรตุเกศได้ มำแตกที่ตรงนี ้”
(จดหมำยเหตุ สมัยกรุงศรี อยุธยำว่ำด้ วย
ทูตสยำมออกไปเจริญทำงพระรำชไมตรี กบั กรุงโรม)
(๑๘) เศรษฐีธิดาผู้นนได้
ั ้ ฟังถ้ อยคำบุรุษนันบอกก็
้
บงั เกิด
ควำมทุกขเวทนำนักหนำ หำสติสมฤดีมิได้ แลผ้ ำนุง่ ผ้ ำ
ห่ม ตกออกจำกกำยอำตมำก็ไม่ร้ ูสกึ ตัว ก็ถึงซึ่ง
สภาวเปนบ้ าก็ร่ ำร้ องไห้ แล่นไปถึงพระเชตุพนมหำ
วิหำร คนทังหลำยก็
้
ห้ำมมิให้ เข้ ำไป
( พระรำชปุจฉำของสมเด็จพระเพทรำชำ)

๑๐๑

ในตัวอย่ำงที่ (๑๗) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกริ ยำ มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย
(รูปธรรม)” ซึ่งแสดงกำรเคลื่อนที่ที่เป็ นกำรเคลื่อนที่ที่ชดั เจนสำมำรถมองเห็นได้ ด้วยตำและในที่นี ้
ได้ เคลื่อนที่ไปยัง “หน้ ำแหลม” ซึ่งเป็ นสถำนวลีที่มีควำมหมำยที่เป็ นรู ปธรรม และในตัวอย่ำงที่
(๑๘) คำกริ ยำ “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” มีประธำนของประโยค
“เศรษฐี ธิดำ” ซึ่งมี กำรเปลี่ ยนแปลงจำกสภำพหนึ่ง สู่สภำพหนึ่ง โดยมีคำกริ ยำ “ถึง”นำไปสู่จุด
สุดท้ ำยของสภำพนันคื
้ อ “สภำวะเป็ นบ้ ำ”
ข. คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่ วยสร้ างกริยาเรียง
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริยำเรี ยง เช่น
(๑๙) ขณะนันบาทหลวงล่
้
ามผู้กากับจึงเดินเข้ ำไปตรงพระแท่น
ในหน้ ำท้ องพระโรง ก็คกุ เข่ำลงถวำยคำนับครัง้ หนึง่ แลลุก
เดินเข้ าไปถึงกลางท้ องพระโรง ก็คกุ เข่ำลงถวำยคำนับเป็ น
ครัง้ ที่ ๒
(ประชุมจดหมำยเหตุสมัยอยุธยำ ภำค ๑ หน้ ำ ๒๓)
(๒๐) ข้ ำพเจ้ ำว่ำ มีหนังสือคนเร็วถือลงมำแต่เมืองปำรี ส
แลว่ำราชทูตฝรั่ งเศสขึน้ ไปเถีง ณ เมืองแล้ ว แล
พระมหำกษัตริย์เจ้ ำสัง่ ว่ำให้ มีหนังสือมำเถิง
มูสอู ีนตันนัง
(ประวัติโกษำปำนเดินทำงไปฝรั่งเศส หน้ ำ ๑๑๕)
ในตัวอย่ำงที่ (๑๙) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง” ปรำกฏระหว่ำง
กริยำวลี “ลุกเดินเข้ ำไป” และนำมวลี “กลำงท้ องพระโรง” และในตัวอย่ำงที่ (๒๐) คำกริยำตัว
สุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลี “ขึ ้นไป” และ บุพบทวลี “ณ เมือง”

๑๐๒

ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยอยุธยำ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยูใ่ นหมวดคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำง
กริยำเรี ยง พบควำมหมำยย่อย ๑ ควำมหมำย ได้ แก่ ควำมหมำยย่อย “บรรลุจดุ หมำย (รูปธรรม)”
ดังตัวอย่ำง
(๒๑) ครัน้ แลไปเถีงท่ำ จึงฝี ดำวู ๘ คน สำหรับรักษำตึกคลังนัน้
ลงมำรับข้ ำพเจ้ ำเถีงท่ำ ครัน้ ข้ าพเจ้ าขึน้ ไปเถีงตึก
ซึง่ ทำขนมปั งนัน้ แลคนซึง่ ทำขนมปั งอยู่ ณ ตึกนัน้
(ประวัติโกษำปำนเดินทำงไปฝรั่งเศส)
ในตัวอย่ำงที่ (๒๑) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง มี
ควำมหมำยย่อ ยคือ “บรรลุจุดหมำย(รู ป ธรรม)” ตำมหลัง คำกริ ย ำที่ แ สดงกำรเคลื่ อนที่ ที่เป็ น
รูปธรรม “ขึ ้นไป” กลำยเป็ นคำกริยำเรี ยง “ขึ ้นไปเถีง” ซึง่ มีจดุ มุง่ หมำยของกำรเคลื่อนที่เป็ นสถำนที่
“ตึก”
๔.๑.๒.๒ หมวดคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
กึ่งกริยำกึ่งบุพบท เช่น
(๒๒) ออกไปทำง ๔ โยชน์ให้ กรมกำรสำมคน ลงมำทัก
ข้ ำพเจ้ ำ แลว่ำรำชทูตฝรั่งเศส ขึ ้นไปเถิง เมืองลันดอระนอ แลบอกว่ำท่ำนจาทูนพระราชสารเถิง
เมืองแบรศนี ้
(ประวัตโิ กษำปำนเดินทำงไปฝรั่งเศส หน้ ำ ๓๑)

๑๐๓

(๒๓) แล ฯข้ ำฯ ว่ำบำตรี สำเปำโลซึง่ เข้ ำไป ณ กรุงศรี
อยุธยำย่อมสรรเสริญเถิงคุณแห่ งท่ านให้ อตั โนฟั ง
อัตโนยินดีตอ่ ท่ำนนักหนำ แลพอเวลำเที่ยงจะรับ
พระทำนอำหำร แลฯข้ ำฯ ก็ชวนบำตรี สำเปำโลรับ
พระทำนอำหำรด้ วย
(ประวัตโิ กษำปำนเดินทำงไปฝรั่งเศส หน้ ำ ๑๒๕)
ในตัวอย่ำงที่ (๒๒) คำกึ่งกริ ยำกึ่ง บุพ บท “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลีแสดงกำร
สื่อสำร “จำทูนพระรำชสำร” (ซึ่งเป็ นกริ ยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่) และนำมวลี “เมืองแบรศ” ใน
ตัว อย่ำ งที่ (๒๓) ค ำกึ่ ง กริ ย ำกึ่ ง บุ พ บท “ถึ ง ” ปรำกฏระหว่ำ งกริ ย ำวลี แ สดงควำมรู้ สึก นึ ก คิ ด
“สรรเสริญ” (ซึง่ เป็ นกริยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่) และนำมวลี “คุณแห่งท่ำน”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยอยุธยำ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท พบควำมหมำย
ย่อย ๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำแสดงจุดหมำย (ของควำมรู้ สึกนึกคิด)” ทำหน้ ำที่เชื่อมกริ ยำที่ ไม่
แสดงกำรเคลื่อนที่ กับ คำนำมที่ตำมหลัง ดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้
(๒๔) เมื่อออกขุนชำนำญได้ เห็นแหลมนันก็
้ ระลึกถึงการเก่ าซึง่ ได้ มี
ควำมลำบำกในที่นี ้เป็ นอันมำก
( จดหมำยเหตุ สมัยกรุงศรี อยุธยำ
ว่ำด้ วยทูตสยำมออกไปเจริญทำงพระรำชไมตรี กบั กรุงโรม)
ในตัวอย่ำงที่ (๒๔) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท มีควำมหมำยย่อยคือ “คำ
แสดงจุดหมำย (ของควำมรู้สึกนึกคิด)” ปรำกฏร่วมกับกริ ยำที่แสดงควำมรู้สึกนึกคิด “ระลึก” (ซึ่ง
เป็ นคำกริ ยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่) และมีจดุ หมำยของควำมรู้สึกนึกคิด คือ นำมวลี “กำรเก่ำ...
เป็ นอันมำก”

๑๐๔

๔.๑.๒.๓ หมวดคาเชื่อมอนุพากย์
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
คำเชื่อมอนุพำกย์ หมำยถึง คำที่สำมำรถปรำกฏในช่องว่ำงของกรอบประโยคทดสอบ
ดังนี ้
# ___อนุพากย์ ๑ อนุพากย์ ๒
เช่น ถึงฝนจะตก มานีก็จะออกไปข้างนอก
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำเชื่อมอนุพำกย์ เช่น
(๒๕) แลควำมคิดทังปวงนี
้
้มิได้ ออกจำกปั ญญำอัตโน
จนเท่ำบัดนี ้ เหตุฉะนี ้ ถึงว่ าใกล้ ไปทุกวันจะถึง
เมืองอัตโนแลเห็นมิช้ามินานจะถึงทัง้ นัน้ ก็ดี
อัตโนยังคิดถึงบ้ านเมืองแต่ น้อยหนึ่ง
(ประชุมจดหมำยเหตุสมัยอยุธยำ ภำค ๑ หน้ ำ ๑๗)
ในตัวอย่ำงที่ (๒๕) คำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง” อำจปรำกฏร่วมกับคำว่ำ “ว่ำ” และนำหน้ ำ
อนุพำกย์๑ “ว่ำใกล้ ไปทุกวันจะถึง เมืองอัตโนแลเห็นมิช้ำ มินำน” แล้ ว ตำมด้ วย คำเชื่อม “ถึงทังนั
้ น้
ก็ดี” จำกนันจึ
้ งตำมด้ วยอนุพำกย์ ๒ “อัตโนยังคิดถึงบ้ ำนเมืองแต่น้อยหนึง่ ”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยอยุธยำ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยูใ่ นหมวดคำเชื่อมอนุพำกย์ พบควำมหมำยย่อย
๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำเชื่อมบอกควำมขัดแย้ ง” ซึง่ พบในสมัยอยุธยำเป็ นสมัยแรก เช่น

๑๐๕

(๒๖) แลอัตโนยังรับคุณของท่ำนอยูจ่ นเท่ำทุกวันนี ้
ถึงว่ าท่ าทางนัน้ จะมิสะดวกก็ดี อัตโนก็จะ
มิได้ ร้ ูเป็ นทุกข์ เลย
(ประชุมจดหมำยเหตุสมัยอยุธยำ ภำค ๑ หน้ ำ ๑๗)
ในตัวอย่ำงที่ (๒๖) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำเชื่อมอนุพำกย์ มีควำมหมำยเชิงไวยำกรณ์คือ
“คำเชื่อมบอกควำมขัดแย้ ง” โดยมีเงื่อนไข ๒ เงื่อนไขในประโยคตัวอย่ำงได้ แก่ อนุพำกย์ ๑ “ท่ำทำง
นันจะมิ
้
สะดวกก็ดี ” ขัดแย้ งกับสิ่งที่คำดกำรณ์ ไว้ คือ “อัตโนควรจะรู้ เป็ นทุกข์เลย” แต่ในที่นี ้ อนุ
พำกย์๒ กลับปรำกฏควำมเป็ น “อัตโนก็มิได้ ร้ ูเป็ นทุกข์เลย” ซึ่งคำเชื่อม “ถึง” ยังปรำกฏร่วมกับคำ
ว่ำ “ว่ำ ” เป็ นค ำว่ำ “ถึง ว่ำ ” แล้ ว นำไปเชื่ อมประโยคที่ มี ควำมขัด แย้ ง ดัง กล่ำ วทำให้ ป ระโยคมี
ใจควำมสมบูรณ์
๔.๑.๓ สมัยรัชกาลที่๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ แห่ งกรุงรัตนโกสินทร์
๔.๑.๓.๑ หมวดคากริยา
ก. คากริยาเดี่ยว
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำ เช่น
(๒๗) ทัพน่ำเจ้ าพระยาจักรี ถงึ เมืองเถิน ทัพหลวงตังก
้ ำแพงเพ็ชร
ก็ได้ ขำ่ วพม่ำตำมครัวมอญ
(จดหมำยเหตุควำมทรงจำกรมหลวงนริ นทรเทวี หน้ ำ ๑๒๘)
(๒๘) เมืองสงขลำได้ ทำติดพันมำอยูแ่ ล้ ว ก็ให้ พระยำสงขลำ
ทำไปปี หนึง่ ก่อน ถ้ าถึงปี วอกจัตวาศกจึงให้ เมืองนคร
ทำสืบต่อไป
(จดหมำยหลวงอุดมสมบัติ หน้ ำ ๒๑)

๑๐๖

(๒๙) กำหนดพระสงฆ์ ๑๖ รูป จะได้ ตงสวดพระอภิ
ั้
ธรรม
ณ วันเดือน ๖ แรม ๑๕ ค่ำ เพลำค่ำ ครัน้ ถึง ณ วัน
เดือน ๗ ขึน้ ๓ ค่า เพลำเช้ ำพระสงฆ์ในเกณฑ์สวด
(ประชุมหมำยรับสัง่ ภำค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกำลพระบำทสมเด็จพระนัง่ เกล้ ำเจ้ ำอยูห่ วั หน้ ำ ๑๕)
ในตัวอย่ำงที่ (๒๗) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลี ๑ “พระยำจักรี ” และนำมวลี
๒ “เมืองเถิน” ในตัวอย่ำงที่ (๒๘) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏหน้ ำนำมวลี ๒ ในตัวอย่ำงนี ้ มีกำรละ
นำมวลี ๑ ทำให้ คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำเชื่อม “ถ้ ำ” และนำมวลี “ปี วอกจัตวำศก” ใน
ตัวอย่ำงที่ (๒๙) คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏหน้ ำบุพบทวลี “ ณ วันเดือน ๗ ขึ ้น ๓ ค่ำ”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๑-๓ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกริ ยำ มีควำมหมำยย่อย ๒
ควำมหมำย ได้ แก่ (๑) “บรรลุจุดหมำย(รู ปธรรม)” และ (๒) “บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” ซึ่งทำ
หน้ ำที่เป็ นคำหลัก มีควำมหมำยแสดงกำรเคลื่อนที่อย่ำงเป็ นรูปธรรมชัดเจน และสำมำรถปรำกฏ
ร่ วมกับ ประธำนที่ เ ป็ นสิ่ ง มี ชี วิต ถ้ ำ เป็ นควำมหมำย “บรรลุจุดหมำย(รู ปธรรม)” นำมวลี ๒ มัก
หมำยถึงสถำนที่ และถ้ ำเป็ นควำมหมำย “บรรลุจุดหมำย (นำมธรรม)” นำมวลี ๒ มักหมำยถึง
เวลำ เช่น
(๓๐) ย่ำฆ้ องรุ่งจะได้ แห่พระบรมศพขึ ้นมำหน้ ำพระที่นงั่ สุทธำสวรรย์
ครัน้ ถึงประตูพระเมรุฝ่ำยบุรพทิศ หยุดพระมหำพิไชยรำชรถ
เชิญพระบรมโกศลงทรงพระยำนุมำศ
(ประชุมหมำยรับสัง่ ภำค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกำลพระบำทสมเด็จพระนัง่ เกล้ ำเจ้ ำอยูห่ วั หน้ ำ
๑๐๗)

๑๐๗

(๓๑) เมืองสงขลำได้ ทำติดพันมำอยูแ่ ล้ ว ก็ให้ พระยำสงขลำ
ทำไปปี หนึง่ ก่อน ถ้ ำถึงปี วอกจัตวาศกจึงให้ เมืองนคร
ทำสืบต่อไป
(จดหมำยหลวงอุดมสมบัติ)
ในตัวอย่ำงที่ (๓๐) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกริ ยำ มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจดุ หมำย
(รูปธรรม)” ซึ่งแสดงกำรเคลื่อนที่ที่เป็ นกำรเคลื่อนที่ที่ชดั เจนสำมำรถมองเห็น ได้ ด้วยตำและในที่นี ้
ได้ เคลื่อนที่ไปยัง “ประตู” ซึ่งเป็ นสถำนวลีที่มีควำมหมำยเป็ นรู ปธรรม และในตัวอย่ำงที่ (๓๑)
คำกริ ยำ “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” ซึ่งกำรเคลื่อนที่ดงั กล่ำวเกิดขึ ้น
จำกกำรเปรี ยบเทียบหรื อกำรอุปลักษณ์ เช่นมโนทัศน์ที่มองว่ำเวลำเหมือนสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ และมี
จุดหมำยของกำรเคลื่อนที่เป็ นจุดอ้ ำงอิงสุดท้ ำยของเวลำ “ปี วอกจัตวำศก”
ข. คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่ วยสร้ างกริยาเรี ยง
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริยำเรี ยง เช่น
(๓๒) ณ หัวเมืองปั กษ์ใต้ มำยื่น ณ กรุงฯ ให้ เสร็จสิ ้นเชิงจะได้
รู้จกั จำนวนกรมได้ มำกน้ อยเท่ำใด แลกองสักออกมา
ถึงเมืองใด ให้ นำยหมวดนำยกองซึง่ คุมเลกข้ ำเจ้ ำ
ต่ำงกรม หำกรมมิได้
(จดหมำยหลวงอุดมสมบัติ หน้ ำ๒๗)
ในตัวอย่ำงที่ (๓๒) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง” ปรำกฏระหว่ำง
กริยำวลี “ออกมำ” และนำมวลี “เมืองใด”

๑๐๘

ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๑-๓ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วย
สร้ ำงกริยำเรี ยง พบควำมหมำยย่อย ๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “บรรลุจดุ หมำย (รูปธรรม)” เช่น
(๓๓)ควำมปรำกฏว่ำเจ้ ำพระนครฯ อุดหนุนข้ ำงตนกูปัศนูได้ พำ
ทังตนกู
้ ปะแงรันแลตนกูปัศนูเข้ ามาเฝ้าถึงกรุงเทพฯ แต่
พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
( จดหมำยหลวงอุดมสมบัติ หน้ ำ ๗)
ในตัวอย่ำงที่ (๓๓)คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง มี
ควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจดุ หมำย(รูปธรรม)” ตำมหลังคำกริยำที่แสดงกำรเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม
“เข้ ำมำเฝ้ำ” กลำยเป็ นคำกริยำเรี ยง “เข้ ำมำเฝ้ำถึง” ซึ่งมีจดุ มุ่งหมำยของกำรเคลื่อนที่เป็ นสถำนที่
“กรุงเทพฯ”
๔.๑.๓.๒ หมวดคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
กึ่งกริยำกึ่งบุพบท เช่น
(๓๔) ผู้สำเร็จรำชกำรเมืองสวรรคโลก ลงมำกรุงธนบุรี
แต่งเถ้ ำแก่เข้ ำไปขอน้ องสำวเจ้ ำจอมมำรดำฉิม
ความทราบถึงพระเจ้ ากรุ งธนบุรี ทรงพิโรธว่ำ
เจ้ ำพระยำพิชยั รำชำบังอำจจะมำตังตั
้ วเป็ น
เขยน้ อย เขยใหญ่
(จดหมำยหลวงอุดมสมบัติ หน้ ำ ๙)

๑๐๙

(๓๕) พระมหากรุ ณาธิคุณที่ปรำกฏในพระรำชกำหนดใหม่
ฉบับนี ้ได้ แสดงถึงหลักการปกครองที่ถือหลักนิตกิ รรม
(The Rule Law) ที่ชดั เจนอีกฉบับหนึง่
(กฏหมำยตรำสำมดวง หน้ ำ ๖๖)
ในตัวอย่ำงที่ (๓๔) คำกึ่งกริ ยำกึ่ง บุพ บท “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลีแสดงกำร
สื่อสำร “ทรำบ” (ซึ่งเป็ นกริ ยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่ ) และนำมวลี “พระเจ้ ำกรุ งธนบุรี” และใน
ตัวอย่ำงที่ (๓๕) คำกึ่งกริยำกึ่งบุพบท “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลีแสดงควำมรู้สึกนึกคิด “แสดง”
(ซึง่ เป็ นกริยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่) และนำมวลี “หลักกำรปกครองที่ถือหลักนิตกิ รรม”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรั ช กำลที่ ๑-๓ คำว่ำ “ถึง ” ที่ ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกึ่ง กริ ยำกึ่ง บุพ บท พบ
ควำมหมำยย่อย ๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำแสดงจุดหมำย (ของควำมรู้สกึ นึกคิด)” เช่น
(๓๖) แลกระแสพระรำชดำริซงึ่ ทรงตรัสรำชกำรเมืองไทรนี ้
ตังแต่
้ เพลำค่ำ ณ วันเดือน ๑๐ แรม ๑๑ ค่ำ ไปจน
ณ วันเดือน ๑๑ ขึ ้นค่ำ ๑ สงบอยูห่ ำได้ ทรงตรั สถึง
ราชการเมืองไทรไม่ฯ
(จดหมำยหลวงอุดมสมบัติ หน้ ำ ๓๗)
ในตัวอย่ำงที่ (๓๖) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท มีควำมหมำยย่อยคือ “คำ
แสดงจุดหมำย (ของควำมรู้ สึกนึกคิด)” ปรำกฏร่ วมกับกริ ยำที่แสดงแสดงกำรสื่อสำร “ตรัส” (ซึ่ง
เป็ นกริยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่) และมีจดุ หมำยของกำรสื่อสำร คือ นำมวลี “รำชกำรเมืองไทร”

๑๑๐

๔.๑.๓.๓ หมวดคาบุพบท
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
คำบุพบท หมำยถึง คำที่สำมำรถปรำกฏในช่องว่ำงของกรอบประโยคทดสอบต่อไปนี ้
นามวลี๑ กริยาวลีท่ มี ิได้ แสดงการเคลื่อนที่ ___นามวลี๒
(บำงกรณีอำจมีสว่ นขยำยอื่นหรื อคำเชื่อมหน้ ำนำมวลี และ/หรื อมีกำรละนำมวลีไว้
ในฐำนที่เข้ ำใจได้ )
วิธีพิสจู น์วำ่ คำว่ำ “ถึง” เป็ นหมวดคำนี ้ ทำได้ โดยกำรย้ ำยนำมวลี๒ ไปอยู่ต้น
ประโยคแล้ วไม่สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงผู้ใช้ ภำษำได้ จะจัดเป็ นคำบุพบท
เช่น มานี อ่านหนังสือตัง้ แต่สามทุ่มถึงเทีย่ งคื น
ย้ ำยนำมวลี๒ได้ เป็ น * เทีย่ งคืน มานีอ่านหนังสือตัง้ แต่สามทุ่มถึง (ประโยค
ดังกล่ำวไม่เป็ นที่ยอมรับในผู้ใช้ ภำษำ)
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
บุพบท เช่น
(๓๗) ไอยการอายัดแต่ ป้อมท้ ายสนม ถึง ประตูฉนวน
ประจำท่ำเปนหน้ ำที่ (พนักงำนตำรวจในซ้ ำย,
พนักงำนตำรวจในขวำ)
(กฎหมำยตรำสำมดวง หน้ ำ ๗๖)
ในตัว อย่ำ งที่ (๓๗) ค ำบุพ บท “ถึ ง ”ปรำกฏร่ ว มกับ กริ ย ำที่ ไ ม่แ สดงกำรเคลื่ อ นที่
“อำยัด” และนำมวลี แสดงสถำนที่เริ่ มต้ น “ป้อมท้ ำยสนม” โดยมีนำมวลีที่เป็ นสถำนที่จุดหมำย
ปรำกฏตำมหลัง คำว่ำ “ถึ ง ” คื อ “ประตูฉ นวน” ดัง นัน้ ค ำบุพ บท “ถึ ง ” มี ค วำมหมำยบ่ง กำรก
“สถำนที่”

๑๑๑

ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๑-๓ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำบุพบท พบควำมหมำยย่อย
๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำแสดงจุดหมำย(ของสถำนที่และเวลำ)” ทำหน้ ำที่เชื่อมกริ ยำที่ไม่แสดงกำร
เคลื่อนที่ กับ คำนำมที่ตำมหลัง เช่น
(๓๘) ณ วันเดือน ๔ แรม ๔ ค่ำ แล้ วให้ สนมตำรวจเอำแผงไปกันริ
้ ม
พระมหำปรำสำทข้ ำงตะวันออก แต่ มุมโรงช้ างถึงกาแพงแก้ ว
พระมหาปราสาท
(ประชุมหมำยรับสัง่ ภำค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกำลพระบำทสมเด็จพระนัง่ เกล้ ำเจ้ ำอยูห่ วั หน้ ำ ๘๑)
ในตัวอย่ำงที่ (๓๘) คำบุพบท “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “คำแสดงจุดหมำย(ของ
สถำนที่และเวลำ)” ปรำกฏร่ วมกับคำกริ ยำที่ไม่แสดงกำรเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมำย “กัน”
้ และคำบุพ
บท “ถึง ” ยังปรำกฏร่ วมกับคำบุพ บท “แต่” และปรำกฏระหว่ำงนำมวลี ซึ่งเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้ นของ
สถำนที่ ๑ “มุมโรงช้ ำง” และนำมวลีแสดงสถำนที่ ๒ “กำแพงแก้ วพระมหำปรำสำท” ดังนัน้ คำบุพ
บท “ถึง” ในที่นี ้จึงมีควำมหมำยบ่งกำรก “สถำนที่”
๔.๑.๓.๔ หมวดคาเชื่อมอนุพากย์
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
คำเชื่อมอนุพำกย์ ในที่นี ้ หมำยเอำเฉพำะคำเชื่อมอนุพำกย์แสดงเหตุผล ซึง่ หมำยถึง
คำที่สำมำรถปรำกฏในช่องว่ำงของกรอบประโยคทดสอบต่อไปนี ้
อนุพากย์ ๑ ___ อนุพากย์ ๒
เช่น มานีนิสยั ดี เพือ่ นในห้อง ถึง ชอบเขา
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำเชื่อมอนุพำกย์ เช่น

๑๑๒

(๓๙) เหตุด้วยพระยาอภัยนุราชจะขอเอาตาบลกวาลามุดา
เป็ นบ้ านส่ วยของตน เจ้ าพระยาไทรจะให้ ท่ อี ่ ืนก็ไม่ เอา
ถึงโปรดให้ พระยาพัทลุงเป็ นข้ าหลวงออกไปไกล่ เกลี่ย
เมื่อปี ระกำศก จุลศักรำช ๑๑๗๕
(จดหมำยหลวงอุดมสมบัติ หน้ ำ ๑๐)
ในตัวอย่ำงที่ (๓๙) คำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงอนุพำกย์ ๒ อนุพำกย์ อนุ
พำกย์แรกคือ อนุพำกย์๑ “เหตุด้วยพระยำอภัยนุรำชจะขอเอำตำบลกวำลำมุดำเป็ นบ้ ำนส่วยของ
ตน เจ้ ำพระยำไทรจะให้ ที่อื่นก็ไม่เอำ” ซึง่ เป็ นอนุพำกย์แสดงเหตุ และตำมหลังด้ วย อนุพำกย์ ๒
“โปรดให้ พระยำพัทลุงเป็ นข้ ำหลวงออกไปไกล่เกลี่ย” ซึง่ เป็ นอนุพำกย์ผล
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัย รั ช กำลที่ ๑-๓ ค ำว่ ำ “ถึ ง ” ที่ ป รำกฏอยู่ใ นหมวดค ำเชื่ อ มอนุพ ำกย์ พบ
ควำมหมำยย่อย ๒ ควำมหมำย ได้ แก่ (๑) “คำเชื่ อมบอกผล” และ (๒) “คำเชื่ อมบอกควำม
ขัดแย้ ง” ดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้
(๔๐) เมื่ออังกฤษชนะพม่ า ถึงทาสัญญายอมแพ้ กัน

อังกฤษกำหนดให้ พม่ำทำสัญญำให้ แก่องั กฤษข้ อ ๑
ว่ำไทยเป็ นพวกเดียวกับอังกฤษ
(จดหมำยหลวงอุดมสมบัติ หน้ ำ ๑๙)
(๔๑) ถึงมาทคะดีผ้ ูนัน
้ จะแพ้ ก็กดขี่ผ้ ูน้อยนาศักดิแลผู้หา
วิทยาคมกาลังกายมิได้ ซึง่ มีคดีควรชะนะนัน้
(กฎหมำยตรำสำมดวง หน้ ำ ๒๐๓)
ในตัวอย่ำงที่ (๔๐) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำเชื่อมอนุพำกย์ มีควำมหมำยย่อยคือ “คำเชื่อม
บอกผล” โดยมีอนุพำกย์ ๑ เป็ นอนุพำกย์เหตุ คือ “เมื่ออังกฤษชนะพม่ำ” และอนุพำกย์ ๒ เป็ นอนุ
พำกย์ผล คือ “ทำสัญญำยอมแพ้ กนั ” โดยมีคำเชื่อม “ถึง” เชื่อมอนุพำกย์ทงสอง
ั้
และในตัวอย่ำง
ที่ (๔๑) ค ำเชื่ อ มอนุพ ำกย์ “ถึ ง ” มี ค วำมหมำยย่ อ ยคื อ “ค ำเชื่ อ มบอกควำมขัด แย้ ง ” โดยมี

๑๑๓

เหตุก ำรณ์ ๒ เหตุก ำรณ์ ที่ ขัด แย้ ง กัน ในประโยคตัว อย่ำ งได้ แก่ อนุพ ำกย์ ๑ “คะดีผ้ ูนัน้ จะแพ้ ”
ขัดแย้ งกับสิ่งที่คำดกำรณ์ไว้ คือ “กดขี่ผ้ นู ้ อยนำศักดิแลผู้หำวิทยำคมกำลังกำยได้ ” แต่ในที่นี ้ อนุ
พำกย์๒ กลับปรำกฏควำมเป็ น “กดขี่ผ้ นู ้ อยนำศักดิแลผู้หำวิทยำคมกำลังกำยมิได้ ” ซึ่งคำเชื่อม
“ถึง” ยังปรำกฏร่วมกับคำว่ำ “มำท” แล้ วนำไปเชื่อมประโยคที่มีควำมขัดแย้ งดังกล่ำวทำให้ ประโยค
มีใจควำมสมบูรณ์
๔.๑.๓.๕ หมวดคาขยาย
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
คำขยำย หมำยถึง คำที่สำมำรถปรำกฏในช่องว่ำงของกรอบประโยคทดสอบต่อไปนี ้
นามวลี กริยาวลี ___ นามวลี หรือ นามวลีบอกจานวน
(ในบำงกรณีอำจมีสว่ นขยำยอื่น)
เช่น มานีเป็ นถึงหัวหน้าห้อง
มานีมีเงิ นถึงหนึ่งพันบาท
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
ขยำย เช่น
(๔๒) สมเด็จพระอัยกำ เจ้ ำฟ้ำกษัตริ ย์ศกึ เสด็จอยู่
กรุงกัมพูชำ ถอยมำประทับด่ำนกระบินทร์
ทรำบว่ำกรุงธนข้ นเข็ญ เป็ นศึกขึน้ กลางเมือง
ถึง ๒ ครัง้ จึงเสด็จกลับพระนคร
(จดหมำยเหตุควำมทรงจำกรมหลวงนริ นทรเทวี หน้ ำ ๑๕)
(๔๓) แลข่มขืนมิได้ ถึงชำเรำก็ดีทุบถองตบตีด้วยไม้
ด้ วยมือมิได้ ถึงสาหัศ กู้นี่ยืมสีนซื ้อขำยสิ่งของ
สิ่งใดๆก็ดีรำษฎรทังหลำยไปมำอำไศรย
(กฎหมำยตรำสำมดวง หน้ ำ ๑๑๐)

๑๑๔

(๔๔) มิได้ ประพฤติกำรให้ ชอบโดยขนบบุรำณ ตังให้
้ เปน
ถึงเจ้ านคร มีอรรคมหำเสนำจตุสดมภ์มหำดเล็ก
(จดหมำยเหตุควำมทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี หน้ ำ ๑๕๙)
ในตัวอย่ำงที่ (๔๒) คำขยำย “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลี “เป็ นศึกขึ ้น” และนำมวลี
บอกจำนวน “๒ครัง้ ” , ในตัวอย่ำงที่ (๔๓)คำขยำย “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำกริ ยำวลีทงสอง
ั้
ได้ แก่
กริยำ ๑ “ทุบถองตบตี” และ กริ ยำ ๒ “สำหัศ” และ ตัวอย่ำงที่ (๔๔) คำขยำย “ถึง”ปรำกฏระหว่ำง
กริยำแสดงสภำพ “เปน” และนำมวลี “เจ้ ำนคร”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๑ - ๓ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำขยำย พบควำมหมำย
ย่อย ๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำบอกควำมสำคัญ” เช่น
(๔๕) สำแดงพระบำรมีลงมำให้ เห็นประจักษ์ ที่แผ่ นดินไหว
ถึง ๒ ครัง้ เป็ นอัศจรรย์เทพยุดำรักษำพระศำสนำ
จึงสำแดงให้ ประจักษ์ตำโลกทังปวง
้
(จดหมำยเหตุควำมทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี หน้ ำ ๔๐)
ในตัว อย่ ำ งที่ (๔๕) ค ำว่ ำ “ถึ ง ” เป็ นค ำขยำย มี ค วำมหมำยย่ อ ยคื อ “ค ำบอก
ควำมสำคัญ” ปรำกฏร่วมกับคำกริ ยำ “แผ่นดินไหว” และนำหน้ ำนำมวลี “ ๒ ครัง้ ” ซึ่งคำว่ำ “ถึง”
ในประโยคดังกล่ำวสำมำรถสำมำรถตัดออกไป แต่ยงั เข้ ำใจถึงควำมหมำยหลักของประโยคได้ คำ
ว่ำ “ถึง”จึง จัดเป็ นคำขยำย

๑๑๕

๔.๑.๔ สมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕ แห่ งกรุงรัตนโกสินทร์
๔.๑.๔.๑ หมวดคากริยา
ก. คากริยาเดี่ยว
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำ เช่น
(๔๖) เวลำทุม่ หนึง่ รถไฟถึงสเตชั่น เจ้ ำแผ่นดินและ
รำชตระกูล ลงมำรับที่สเตชัน่
(ไกลบ้ ำน หน้ ำ๕)
(๔๗) เมื่อถึงท่ าเวลำ ๔ โมงไปในทเลสำบอีกชัว่ โมงหนึง่
จึงถึงที่สาหรับขึน้ บกเรี ยกว่ำ มินเดรซุนด ทเลสำบนี ้
กว้ ำงไม่มำกนัก
(ไกลบ้ ำน หน้ ำ๑๘๒)
(๔๘) เมื่อจวนจะถึงโครนาเบรน มีเขำข้ ำงฝั่ งซ้ ำยสูง
ประมำณสักพันเมเตอร์
(ไกลบ้ ำน หน้ ำ๑๙๔ )
(๔๙) เวลำบ่ำย ๑ โมง ถึง ฟริสนอค เคำนตฟริส
ลงมำคอยรับอยูท่ ี่สเตชัน่
(ไกลบ้ ำน หน้ ำ๒๔)
(๕๐) มนุษยชาติบำงเหล่ำนี ้ก็ถงึ ซึ่งอาการอันสาราญ
ทำกำรเพำะปลูกนันกำรที
้
่ลำดับดีขึ ้นเปนชันมำ
้
จนปรัตยุบนั นี ้

๑๑๖

(ประติทินบัตรแลจดหมำยเหตุ หน้ ำ ๕๘)
ในตัวอย่ำงที่ (๔๖) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลี ๑ “รถไฟ” และนำมวลี ๒
“สเตชัน่ ” ในตัวอย่ำงที่ (๔๗) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏหน้ ำนำมวลี ๒ ในตัวอย่ำงนี ้ มีกำรละนำมวลี
๑ ทำให้ คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำเชื่อม “เมื่อ”, “จึง” และนำมวลี “ท่ำ”, “ที่สำหรับขึ ้นบก”
ตำมลำดับ , ในตัวอย่ำงที่ (๔๘) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำช่วยหน้ ำกริ ยำ “จะ”และนำมวลี
“โครนำเบรน”,ในตัวอย่ำงที่ (๔๙) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏหน้ ำนำมวลี “ฟริ สนอค” (มีกำรละนำมวลี
๑) และในตัวอย่ำงที่ (๕๐) คำกริยำ “ถึง” ปรำกฏร่วมกับ นำมวลี “มนุษยชำติบำงเหล่ำนี ้” และตำม
ด้ วยบุพบทวลี “ซึง่ อำกำรอันสำรำญ” โดยมีคำว่ำ “ซึง่ ” เชื่อมนำมวลีดงั กล่ำว
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๔ – ๕ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกริ ยำ มีควำมหมำยย่อย
๒ ควำมหมำย ได้ แก่ (๑) “บรรลุจดุ หมำย(รูปธรรม)” และ (๒) “บรรลุจดุ หมำย(นำมธรรม)” ซึ่งทำ
หน้ ำที่เป็ นคำหลัก มีควำมหมำยแสดงกำรเคลื่อนที่อย่ำงเป็ นรูปธรรมชัดเจน และสำมำรถปรำกฏ
ร่ วมกับ ประธำนที่ เ ป็ นสิ่ ง มี ชี วิต ถ้ ำ เป็ นควำมหมำย “บรรลุจุดหมำย(รู ปธรรม)” นำมวลี ๒ มัก
หมำยถึงสถำนที่ และถ้ ำเป็ นควำมหมำย “บรรลุจุดหมำย (นำมธรรม)” นำมวลี ๒ มักหมำยถึง
เวลำ เช่น
(๕๑) เรือออกจำกท่ำ ๒ ชัว่ โมงจึงได้ ถงึ กีเซอ ซึง่ เปนเกำะอันหนึง่
ในเดนมำร์ ก มีคลื่นเปนละลอกเล็กน้ อย
(ไกลบ้ ำน, หน้ ำ๔)
(๕๒) เกิดมีเกิดเปนเจริญขึ ้นแล้ ว มนุษยชาติบางเหล่ านี ้
ก็ถึงซึ่งอาการอันสาราญทำกำรเพำะปลูกนัน้
(ประติทินบัตรแลจดหมำยเหตุ, หน้ ำ ๒)
ในตัวอย่ำงที่ (๕๑) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกริ ยำ มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจดุ หมำย
(รูปธรรม)” ซึ่งแสดงกำรเคลื่อนที่ที่ชดั เจนสำมำรถมองเห็นได้ ด้วยตำ และในที่นี ้ได้ เคลื่อนที่ไปยัง

๑๑๗

“กี เ ซอ” ซึ่ง เป็ นสถำนวลี ที่มี ควำมหมำยเป็ นรู ปธรรม และในตัวอย่ำงที่ (๕๒) คำกริ ยำ “ถึง ” มี
ควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” ซึ่งเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดหมำยคือสภำวะ
“อำกำรอันสำรำญ” ซึง่ เป็ นสภำวะที่เป็ นนำมธรรม โดยมีคำว่ำ “ซึง่ ” ปรำกฏเป็ นคำเชื่อม
ข. คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่ วยสร้ างกริยาเรี ยง
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริยำเรี ยง เช่น
(๕๓) ถ้ ำสงเครำะห์สำเร็จควำมปรำรถนำครัง้ นี ้แล้ วไม่ลืม
คุณเลย เมื่อกลับถึงเคหะสถานเวลำกลำงคืน
ก็ผกู พันธุ์มนั่ หมำยแต่ผ้ำแลสิ่งของนันๆ
้
(ประติทินบัตรแลจดหมำยเหตุ หน้ ำ ๑๘๐)
(๕๔) อันจะแนะนำรำษฎรทังหลำยให้
้
ร้ ูสิ่งซึง่ จะมาถึง
ในระหว่ างตนเองจะมิได้ ทำให้ รำษฎรกระจัด
กระจำยเหมือนดังคนขอทำนที่ไม่มีถิ่นถำนตังอยู
้ ่
(ประติทินบัตรแลจดหมำยเหตุ หน้ ำ ๕๖)
ในตัวอย่ำงที่ (๕๓) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง” ปรำกฏระหว่ำง
กริ ยำวลีแสดงกำรเคลื่อนที่ “กลับ” และนำมวลี “เคหะสถำน” และในตัวอย่ำงที่ (๕๔) คำกริ ยำตัว
สุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลีแสดงกำรเคลื่อนที่ “มำ” และบุพบท
วลี “ในระหว่ำงตนเอง”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๔-๕ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วย
สร้ ำงกริยำเรี ยง พบควำมหมำยย่อย ๒ ควำมหมำย ได้ แก่ “บรรลุจดุ หมำย (รูปธรรม)” และ“บรรลุ
จุดหมำย (นำมธรรม)” เช่น

๑๑๘

(๕๕) และพระสงฆ์เดินไปกลำงทำงก็ล้มลงขำดใจตำย
ที่กลับมาถึงบ้ าน แล้ วจึงตำยก็มีมำก และตังแต่
้ ตงพิ
ั ้ ธีแล้ ว
(พระรำชพิธีสิบสองเดือน หน้ ำ ๑๔๑)
(๕๖) ด้ วยกลัวว่ำจะเป็ นอวมงคล ความร้ ายความอุบาทว์
จะพลอยตามมาถึงตัวด้ วยดังนี ้ก็ผ้ ถู ือควำมสะอำดดังว่ำนี ้
(ประชุมประกำศรัชกำลที่๔ หน้ ำ ๑๙๑)
ในตัวอย่ำงที่ (๕๕) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง มี
ควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจดุ หมำย(รูปธรรม)” ตำมหลังคำกริ ยำที่แสดงกำรเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม
“กลับมำ” เป็ นโครงสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “กลับมำถึง” ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยของกำรเคลื่อนที่เป็ นสถำนที่
“บ้ ำน” และในตัวอย่ำงที่ (๕๖) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง” มีควำมหมำย
ย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” ตำมหลังคำกริ ยำที่แสดงกำรเคลื่อนที่ “มำ”เป็ นกริ ยำเรี ยง
“มำถึง ” โดยปรำกฏร่ ว มกับ นำมวลี “อวมงคล ควำมร้ ำยควำมอุบำทว์ ” ซึ่ง เป็ นสภำวะที่ เป็ น
นำมธรรม กำรเคลื่อนที่ดงั กล่ำวจึงเป็ นกำรเคลื่อนที่ที่เป็ นนำมธรรม
๔.๑.๔.๒ หมวดคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
กึ่งกริยำกึ่งบุพบท เช่น
(๕๗) ถ้ ำคนต่ำงบ้ ำนมำถามหาถึงห่ อสิ่งของฤำจะให้
ใช้ นี่บลิ แล้ วบ่ำวคนใช้ ไม่ควรจะให้ ฤำใช้ ไป เว้ นไว้
แต่ได้ รับคำสัง่ เท่ำนัน้
(ประติทินบัตรแลจดหมำยเหตุ หน้ ำ๑๘๗)
(๕๘) สัง่ พ่อแล้ วๆเล่ำๆเปนหลำยหน ให้ มำบอกข่ำวรฤก
ถึงกวีนลงวันหลังก็วำ่ ได้ เขียนหนังสือมำแล้ ว

๑๑๙

(ไกลบ้ ำน หน้ ำ ๔๘)
ในตัวอย่ำงที่ (๕๗) คำกึ่งกริ ยำกึ่ง บุพ บท “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลีแสดงกำร
สื่อสำร “ถำมหำ” (ซึ่งเป็ นกริ ยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่ ) และนำมวลี “ห่อสิ่งของ” ในตัวอย่ำงที่
(๕๘) คำกึ่งกริ ยำกึ่ง บุพบท “ถึง”ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลีแสดงควำมรู้ สึกนึกคิด “รฤก” (ซึ่งเป็ น
กริยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่) และนำมวลี “กวีน”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัช กำลที่ ๔-๕ คำว่ำ “ถึง ” ที่ ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกึ่ง กริ ยำกึ่ง บุพบท พบ
ควำมหมำยย่อย ๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำแสดงจุดหมำย (ของควำมรู้สกึ นึกคิด)” เช่น
(๕๙) ครัง้ นี ้ทรงพระปรารพถึงเรื่องอากรส่ วนใหญ่ ไล่เลียงเจ้ ำพนักงำน
ทรำบกำรถ้ วนถี่แล้ ว จึง่ ทรงพระรำชดำริห์วำ่ รำษฎรที่มีสวนอุตส่ำห
ทำที่สวนปลูกต้ นผลไม้ ตำ่ งๆ
(ประติทินบัตรแลจดหมำยเหตุ หน้ ำ ๗๘)
ในตัวอย่ำงที่ (๕๙) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท มีควำมหมำยย่อยคือ “คำ
แสดงจุดหมำย (ของควำมรู้ สึกนึกคิด )” ปรำกฏร่ วมกับกริ ยำที่ มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่ “ทรง
พระปรำรพ” ซึ่งเป็ นกริ ยำแสดงกำรสื่อสำร และมีจดุ หมำยของกำรสื่อสำร คือ นำมวลี “เรื่ องอำกร
ส่วนใหญ่”
๔.๑.๔.๓ หมวดคาบุพบท
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
บุพบท เช่น
(๖๐) แล้ วจึง่ ให้ เอำน ้ำใส่คอ่ ยๆต้ มไปตัง้ แต่ ครึ่งชั่วโมง
ถึง ๓ เสีย้ วของโมงตักมันที่ลอยขึ ้นนันออกเสี
้
ย

๑๒๐

(ประติทินบัตรแลจดหมำยเหตุ หน้ ำ๑๘๕)
ในตัวอย่ำงที่ (๖๐) คำบุพบท “ถึง” ปรำกฏร่วมกับคำบุพบท “ตังแต่
้ ” และคำว่ำ “ถึง”
ยังปรำกฏระหว่ำงนำมวลีที่แสดงจุดเริ่มต้ นของเวลำ “ครึ่งชัว่ โมง” และนำมวลีที่แสดงจุดสิ ้นสุดของ
เวลำ “๓ เสี ้ยวของโมง” ดังนัน้ คำบุพบท “ถึง” ในปริบทนี ้จึงมีควำมหมำยบ่งกำรก “เวลำ”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๔-๕ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำบุพบท พบควำมหมำยย่อย
๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำแสดงจุดหมำย(ของสถำนที่และเวลำ)” ทำหน้ ำที่เชื่อมกริ ยำที่ไม่แสดง
กำรเคลื่อนที่ กับ คำนำมที่ตำมหลัง เช่น
(๖๑) เอำออกมำเทลงในจำนยกไปตังให้
้ รับประธำนกับน ้ำตำลทรำย
ป่ น เวลายี่สิบนาทีถงึ ครึ่งชั่วโมง ภอรับประทำน
(ประติทินบัตรแลจดหมำยเหตุ หน้ ำ ๔)
ในตัวอย่ำงที่ (๖๑) คำบุพบท “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “คำแสดงจุดหมำย(ของ
สถำนที่และเวลำ)” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลีซงึ่ เป็ นจุดเริ่มต้ นของเวลำ “ยี่สิบนำที” และนำมวลี
แสดงเวลำที่เป็ นจุดหมำยของคำว่ำ “ถึง” คือ “ครึ่งชัว่ โมง” ดังนัน้ คำบุพบท “ถึง” ในที่นี ้จึงมี
ควำมหมำยบ่งกำรก “เวลำ”
๔.๑.๔.๔ หมวดคาเชื่อมอนุพากย์
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
คำเชื่อมอนุพำกย์ หมำยถึง คำที่สำมำรถปรำกฏในช่องว่ำงของกรอบประโยคทดสอบ
ดังนี ้
# ___อนุพากย์ ๑ อนุพากย์ ๒

หรื อ
อนุพากย์ ๒ # ___อนุพากย์ ๑

เช่น ถึงฝนจะตก มานีก็จะออกไปข้างนอก

๑๒๑

มานีก็จะออกไปข้างนอก ถึงฝนจะตก
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำเชื่อม

อนุพำกย์ เช่น
(๖๒) ใครอย่ำมำสมโภชพระเจ้ ำลูกเธอเป็ นเงินทองสิ่งของ
ผ้ ำผ่อนแต่สกั สิ่งหนึง่ เลยเป็ นอันขำดทีเดียว ถึงใคร
เอามาก็จะไม่ รับไม่ ให้ รับ
(ประชุมประกำศรัชกำลที่ ๔ หน้ ำ ๗๗)
(๖๓) เหตุฉะนี ้ ถ้ ำมีที่รำบแห่งใดที่ริมห้ วงน ้ำนี ้ ถึงเปนที่เปลี่ยว
มีแต่ เรือนหนึ่งสองเรือนก็มีคนไปตัง้ เกี่ยวหญ้ า
(ไกลบ้ ำน หน้ ำ ๑๙๓)
ในตัวอย่ำงที่ (๖๒) คำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง” ปรำกฏนำหน้ ำอนุพำกย์๑ “ใครเอำมำ”

แล้ วจึงตำมด้ วยอนุพำกย์ ๒ “จะไม่รับไม่ให้ รับ” โดยมีคำว่ำ “ก็”เชื่อมเหตุกำรณ์ ๒ เหตุกำรณ์ให้
ต่อเนื่องกัน เช่นเดียวกับ ในตัวอย่ำงที่ (๖๓) คำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง” ปรำกฏนำหน้ ำอนุพำกย์ ๑
“เปนที่เปลี่ยว มีแต่เรื อนหนึง่ สองเรื อน” และตำมด้ วยอนุพำกย์ที่ขดั แย้ งที่ปรำกฏต่อเนื่องเป็ นอนุพำกย์ ๒
คือ “มีคนไปตังเกี
้ ่ยวหญ้ ำ”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัย รั ช กำลที่ ๔-๕ ค ำว่ ำ “ถึ ง ” ที่ ป รำกฏอยู่ใ นหมวดค ำเชื่ อ มอนุพ ำกย์ พบ
ควำมหมำยย่อย ๒ ควำมหมำย ได้ แก่ (๑) “คำเชื่ อมบอกผล” และ (๒) “คำเชื่ อมบอกควำม
ขัดแย้ ง” ดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้
(๖๔) อยู่ข้างจะกระดากๆในการรับแขก ถึงบ่ นออกมาว่ า
ไม่ ชอบราคาญ
(ไกลบ้ ำน หน้ ำ๔๗)

๑๒๒

(๖๕) ถ้ ำยังเกิดเป็ นกำยเป็ นใจอยูต่ รำบใด ก็ยงั คงอยู่ภำยใต้

อำนำจควำมตำย จะประหำรอยู่ตรำบนันไม่
้ มีพ้นเลย
ถึงใครอายุยืนมากแล้ วก็ไม่ ไกลกว่ าคนอายุสัน้ นัก เหมือน
ไม้ แก่นไกลกว่ำต้ นกล้ วย ต้ นอ้ อย ทำนนัน้
(ประชุมประกำศรัชกำลที่ ๔ หน้ ำ ๑๓)
ในตัวอย่ำงที่ (๖๔) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำเชื่อมอนุพำกย์ มีควำมหมำยย่อยคื อ “คำเชื่อม
บอกผล” โดยมีอนุพ ำกย์ ๑ เป็ นอนุพำกย์ เหตุ คือ “อยู่ข้ำงจะกระดำกๆในกำรรับแขก” และอนุ
พำกย์ ๒ เป็ นอนุพำกย์ผล คือ “บ่นออกมำว่ำไม่ชอบรำคำญ” โดยมีคำเชื่อม “ถึง” เชื่อมอนุพำกย์
ทัง๒
้ และในตัวอย่ำงที่ (๖๕) คำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “คำเชื่อมบอกควำม
ขัดแย้ ง” โดยมีอนุพำกย์ ๒ อนุพำกย์ที่ขดั แย้ งกันในประโยคตัวอย่ำงได้ แก่ อนุพำกย์ ๑ “ใครอำยุยืน
มำกแล้ ว” ขัดแย้ งกับสิ่งที่คำดกำรณ์ไว้ คือ “ไกลกว่ำคนอำยุสนนั
ั ้ ก” แต่ในที่นี ้ อนุพำกย์ ๒ กลับ
ปรำกฏควำมเป็ น “ไม่ไกลกว่ำคนอำยุสนนั
ั ้ ก” โดยมีคำว่ำ “ก็” เป็ นคำเชื่อมอนุพำกย์ร่วมซึ่งปรำกฏ
ในอนุพำกย์ที่ ๒ ในขณะที่ คำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง”ได้ ปรำกฏหน้ ำอนุพำกย์ ๑และ ๒ เพื่อเชื่อม
ประโยคที่มีควำมขัดแย้ งดังกล่ำวให้ มีใจควำมสมบูรณ์
๔.๑.๔.๕ หมวดคาขยาย
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
ขยำย เช่น
(๖๖) ผู้ที่จะว่ำกล่ำวนันต้
้ องเปนน่ำที่เสนำบดี ดูเขำ
ออกเคืองๆในข้ อนี ้บอกถึง ๒ ครัง้ ๓ ครัง้
ว่ำถ้ ำเช่นนันก็
้ งดเสียอย่ำกล่ำวอีกต่อไป
(ประชุมพระรำชหัตถเลขำ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ ำเจ้ ำอยูห่ วั หน้ ำ ๖๖)

๑๒๓

ในตัวอย่ำงที่ (๖๖) คำขยำย “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลี “บอก” และนำมวลีบอก
จำนวน “๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๔-๕ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำขยำย พบควำมหมำยย่อย
๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำบอกควำมสำคัญ” เช่น
(๖๗) ทองที่ปิดนัน้ ก็ได้ ทำจำกทองที่แข็งตีแผ่ออกไปจนบำง
ได้ ถงึ สามแสนแผ่ น ประมำณทองหนำเพียงนิ ้วเดียว
ดังนี ้แล
(ประติทินบัตรแลจดหมำยเหตุ หน้ ำ๘๓)
ในตัว อย่ ำ งที่ (๖๗) ค ำว่ ำ “ถึ ง ” เป็ นค ำขยำย มี ค วำมหมำยย่ อ ยคื อ “ค ำบอก
ควำมสำคัญ” ปรำกฏร่วมกับคำกริ ยำ “ได้ ” และนำหน้ ำนำมวลี “ สำมแสนแผ่น” ซึ่งคำว่ำ “ถึง” ใน
ประโยคดังกล่ำวสำมำรถตัดออกไปโดยประโยคยังถูกไวยำกรณ์ และยังเข้ ำใจควำมหมำยหลักของ
ประโยคได้ คำว่ำ “ถึง”จึง จัดเป็ นคำขยำย
๔.๑.๕ สมัยรัชกาลที่๖ ถึงรัชกาลที่ ๘ แห่ งกรุงรัตนโกสินทร์
๔.๑.๕.๑ หมวดคากริยา
ก. คากริยาเดี่ยว
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำ เช่น
(๖๘) พอฉันถึงเมืองบอมเบย์ ก็ได้ รับโทรเลขของเจ้ ำประเทศหลำยองค์
คือมหำรำชำในผู้ครองนครไฮเดอระบัดองค์หนึง่

๑๒๔

(นิทำนโบรำณคดี หน้ ำ ๔๐)
(๖๙) เมื่อถึงโฮเต็ลแล้ วจึงได้ ทรำบควำมอย่ำงประหลำดใจว่ำพระเจ้ ำ
ติวฟิ กซึง่ เป็ นเคดิฟครองประเทศอียิปต์
(นิทำนโบรำณคดี หน้ ำ ๓๙)
(๗๐) ด้ วยได้ หยิบหมวกกับร่มเตรี ยมไว้ แล้ ว แต่อีก ๕ นำทีจะถึงเวลา
ครัน้ นำฬกิ ำตีเป๋ งที่สำมก็ถึงบันไดขันล่
้ ำงเสียแล้ ว
(จดหมำยจำงวำงหร่ ำ หน้ ำ ๔๕)
ในตัวอย่ำงที่ (๖๘) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลี ๑ “ฉัน” และนำมวลี ๒
“เมืองบอมเบย์ ” ในตัวอย่ำงที่ (๖๙) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏหน้ ำนำมวลี ๒ ในตัวอย่ำงนี ้ มีกำรละ
นำมวลี ๑ ทำให้ คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำเชื่อม “เมื่อ” และนำมวลี “โฮเต็ล” ในตัวอย่ำงที่
(๗๐) คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำช่วยหน้ ำกริยำ “จะ” และ นำมวลี ๒ “เวลำ”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๖-๘ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกริ ยำ มีควำมหมำยย่อย ๓
ควำมหมำย ได้ แก่(๑) “บรรลุจดุ หมำย(รู ปธรรม)” (๒) “บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” ซึ่งทำหน้ ำที่
เป็ นคำหลัก มีควำมหมำยแสดงกำรเคลื่อนที่อย่ำงเป็ นรูปธรรมชัดเจน และสำมำรถปรำกฏร่วมกับ
ประธำนที่เป็ นสิ่งมีชีวิต และ(๓) “นับถือ” เช่น
(๗๑) เมื่อถึงโฮเต็ลแล้ วจึงได้ ทรำบควำมอย่ำงประหลำดใจว่ำพระ
เจ้ ำติวฟิ กซึง่ เป็ นเคดิฟครองประเทศอียิปต์
(นิทำนโบรำณคดี, หน้ ำ๗๗)
(๗๒) ฉันเข้ ำไปทูลปลอบก็ยงั ไม่ใคร่ทรงสงบ , จนเสด็จลุงเข้ ำไปทูลด้ วยเสียง
แน่นแฟ้น ว่ำยังไม่ถงึ เวลา , และจะทำให้ คนตื่นกันมำกไป , จึง่
เปนอันทรงกลันพระกรรแสงได้
้
(ประวัตติ ้ นรัชกำลที่ ๖ หน้ ำ ๓๔)

๑๒๕

(๗๓) ผู้ปฏิบตั ิโดยชอบ , ผู้ใดถึงพระรัตนตรัยว่ำเปนสรณะแล้ ว ,
มำเห็นอริยสัจทังสี
้ ่ด้วยปั ญญำอันชอบ , นับว่ำได้ ประสพ
สรณะอันทำให้ สบำยใจอย่ำงยิ่ง
(พระพุทธเจ้ ำตรัสรู้อะไร หน้ ำ ๔๖)
ในตัวอย่ำงที่ (๗๑) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกริ ยำ มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย
(รู ปธรรม)” ซึ่งแสดงกำรเคลื่อนที่ที่ชดั เจนสำมำรถมองเห็นได้ ด้วยตำและในที่นี ้ได้ เคลื่อนที่ไปยัง
“โฮเต็ล ” ซึ่ง เป็ นสถำนวลี ซึ่ง มี ควำมหมำยเป็ นรู ปธรรม, ในตัว อย่ำงที่ (๗๒) คำกริ ยำ “ถึง ” มี
ควำมหมำยย่ อ ยคื อ “บรรลุจุ ด หมำย(นำมธรรม)” ซึ่ ง กำรเคลื่ อ นที่ ดัง กล่ ำ วเกิ ด ขึ น้ จำกกำร
เปรี ยบเทียบหรื อกำรอุปลักษณ์เช่นมโนทัศน์ที่มองว่ำเวลำเหมือนสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ และมีจดุ หมำย
ของกำรเคลื่อนที่เป็ นจุดอ้ ำงอิงสุดท้ ำยของเวลำ คือ ”เวลำที่ได้ นดั หมำยไว้ ” ,ในตัวอย่ำงที่ (๗๓)
คำกริยำ “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “นับถือ” ซึ่งจำกประโยคที่ยกตัวอย่ำงมีนำมวลี “พระรัตนตรัย
“ที่เป็ นจุดหมำยที่ “ผู้ใด”ในประโยค ไป “ถึง” ซึ่งเกิดจำกควำมหมำยพืน้ ฐำนที่มีมโนทัศน์ว่ำ กำร
เข้ ำใจ เข้ ำถึงพระรัตนตรัย เปรี ยบเหมือนกำรเดินทำง จำกที่ไม่เข้ ำใจ ไม่เข้ ำถึง ไปถึงควำมเข้ ำใจ
เข้ ำถึงพระรัตนตรัย ซึง่ นำไปสู่ “ควำมนับถือ”
ข. คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่ วยสร้ างเรียง
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริยำเรี ยง เช่น
(๗๔) ทรงตอบเช่นนันแล้
้ วก็สิ ้นปั ญหำเมื่อมองสิเออโรลัง
ยัคมินส์เข้ ามาถึงกรุ งเทพฯ ใน พ.ศ. ๒๔๓๕
พอสมเด็จฯกรมพระยำเทวะวงศ์ฯ
(นิทำนโบรำณคดี หน้ ำ ๑๓๑)

๑๒๖

ในตัวอย่ำงที่ (๗๔) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง” ปรำกฏระหว่ำง
กริยำวลี แสดงกำรเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม “เข้ ำมำ” และนำมวลีแสดงสถำนที่ “กรุงเทพฯ”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๖-๘ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วย
สร้ ำงกริยำเรี ยง พบควำมหมำยย่อย ๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “บรรลุจดุ หมำย (รูปธรรม)” เช่น
(๗๕) เรื อจรสมุทรกลับมาถึงวันนี ้ ได้ ทรำบข่ำวว่ำได้ ไปส่งเจ้ ำลงเรื อ
เมล์ออกจำกสิงคโปร์ ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
(จดหมำยจำงวำงหร่ ำ หน้ ำ ๑๒)
ในตัวอย่ำงที่ (๗๕) คำว่ำ “ถึง ” เป็ นคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยงมี
ควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจดุ หมำย(รูปธรรม)” ตำมหลังคำกริยำที่แสดงกำรเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม
“กลับมำ” กลำยเป็ นคำกริ ยำเรี ยง “กลับมำถึง” โดยในประโยคดังกล่ำวมีกำรละจุดมุ่งหมำยของ
กำรเคลื่อนที่ที่อำจเป็ นสถำนที่
๔.๑.๕.๒ หมวดคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
กึ่งกริยำกึ่งบุพบท เช่น
(๗๖) กรมนครชัยศรี ตอบว่ำพระองค์ทำ่ นเองเสด็จไม่ได้ ,
เพรำะมีรำชกำรอยูม่ ำก , แต่บำงทีจะมีเจ้ ำนำยองค์
อื่นเสด็จไปได้ แล้ วกรมนครชัยศรี ได้ มีลายพระหัตถ์
กราบบังคมทูลถึงการสนทนากับราชทูตอังกฤษ,
และได้ ทรงแสดงควำมเห็นว่ำ ควรให้ ฉนั หรื อสมเด็จ
พระเจ้ ำลูกยำเธอองค์ ๑ ออกไป
(ประวัตติ ้ นรัชกำลที่ ๖ หน้ ำ ๒๓)

๑๒๗

(๗๗) ฉนันเมื
้ ่อทรงพระรำชปรำรภที่จะเสด็จไปประทับ
อยูท่ ี่เพ็ชรบุรี จึง่ ได้ ทรงคานึงถึงเสด็จแม่ และมี
พระรำชดำรัสชวนให้ เสด็จออกไปเพ็ชรบุรีด้วย
(ประวัตติ ้ นรัชกำลที่ ๖ หน้ ำ ๑๕)
ในตัวอย่ำงที่ (๗๖) คำกึ่งกริ ยำกึ่ง บุพบท “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลีแสดงกำร
สื่อสำร “มี ลำยพระหัตถ์ กรำบบังคมทูล ” (ซึ่ง เป็ นกริ ยำที่ มิ ได้ แสดงกำรเคลื่อนที่ ) และนำมวลี
“กำรสนทนำกับรำชทูตอังกฤษ” ซึ่งเป็ นจุดหมำยที่เป็ นกิจกรรม และในตัวอย่ำงที่ (๗๗) คำกึ่ง
กริ ยำกึ่งบุพบท “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลีแสดงควำมรู้ สึกนึกคิด “ทรงคำนึง” (ซึ่งเป็ นกริ ยำที่
มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่) และนำมวลี “เสด็จแม่” ซึง่ มีจดุ หมำยเป็ นบุคคล
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัย รั ช กำลที่ ๖-๘ ค ำว่ำ “ถึ ง ” ที่ ป รำกฏอยู่ใ นหมวดค ำกึ่ง กริ ย ำกึ่ ง บุพ บท พบ
ควำมหมำยย่อย ๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำแสดงจุดหมำย (ของควำมรู้สกึ นึกคิด)” เช่น
(๗๘) กรมนครชัยศรี จงึ่ ได้ บอกข่ำวให้ ฉนั ทรำบเมื่อวันที่ ๑๒. ตำมที่
กรมนครชัยศรี ได้ เล่ าถึงการสนทนากับราชทูตอังกฤษนัน้ ก็
พอเปนทำงที่จะให้ เดำได้ อยู่วำ่ เขำได้ พดู กับน้ องชำยเล็กอย่ำงไร
(ประวัตติ ้ นรัชกำลที่ ๖ หน้ ำ๒๔)
ในตัวอย่ำงที่ (๗๘) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท มีควำมหมำยย่อยคือ “คำ
แสดงจุดหมำย (ของควำมรู้สึกนึกคิด)” ปรำกฏร่วมกับกริ ยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่ “เล่ำ” ซึ่งเป็ น
กริยำแสดงกำรสื่อสำร และมีจดุ หมำยของกำรสื่อสำร คือ นำมวลี “กำรสนทนำกับรำชทูตอังกฤษ”

๑๒๘

๔.๑.๕.๓ หมวดคาบุพบท
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
บุพบท เช่น
(๗๙) ในยุโรปอีกหลำยแห่งกว่ำจะเสร็จธุระจะตกถึงปลายเดือน
ธันวาคม ไปอเมริกำในวันเวลำนันเป็
้ นฤดูหนำว
(นิทำนโบรำณคดี หน้ ำ ๗๕)
(๘๐) สมุหแสงเห็นว่ำควรสร้ ำงพระเจดีย์ปิดทองทังองค์
้
แล้ วแขวนไฟฟ้า
เป็ นสายๆตัง้ แต่ ยอดถึงฐานล่ างอย่ำงในเมืองพม่ำ
(จดหมำยจำงวำงหร่ ำ หน้ ำ ๗๖)
ในตัวอย่ำงที่ (๗๙) คำบุพบท “ถึง” ปรำกฏร่ วมกับกริ ยำไม่แสดงกำรเคลื่อนที่ “เสร็ จ
ธุระ” และนำมวลีแสดงเวลำ “ปลำยเดือน” ซึ่งเป็ นจุดหมำยของคำว่ำ “ถึง” ดังนัน้ คำบุพบท “ถึง”
มีควำมหมำยบ่ง กำรก “จุดหมำยที่ เป็ นเวลำ” และในตัวอย่ำงที่ (๘๐) คำบุพบท “ถึง” ปรำกฏ
ร่วมกับคำบุพบท “ตังแต่
้ ” ตำมด้ วยนำมวลีที่แสดงจุดเริ่ มต้ น คือ “ยอด” ต่อจำกนันมี
้ คำว่ำ “ถึง”
เป็ นคำบุพบทที่แสดงจุดสิ ้นสุดของสถำนที่คือ “ฐำนล่ำง” ดังนัน้ คำบุพบท “ถึง” มีควำมหมำยบ่ง
กำรก “สถำนที่”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๖-๘ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำบุพบท พบควำมหมำยย่อย
๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำแสดงจุดหมำย(ของสถำนที่และเวลำ)” ทำหน้ ำที่เชื่อมกริ ยำที่ไม่แสดงกำร
เคลื่อนที่ กับ คำนำมที่ตำมหลัง เช่น
(๘๑) ด้ วยมีหนังสือจดหมำยไว้ ตรงตอนอำสำแลสัง่ เมือง ว่ำ
ข้ ำงประตูฉนวนด้ านตวันตกถึงมุม ๓ ห้ อง แต่กำรเขียน
พระระเบียงนัน้ ได้ เขียนมำถึง ๓ ครำว คือ ในรัชกำลที่ ๓
ครำวหนึง่ รัชกำลที่ ๕ สองครำว
(สำส์นสมเด็จ หน้ ำ ๗๖)

๑๒๙

ในตัวอย่ำงที่ (๘๑) คำบุพบท “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “คำแสดงจุดหมำย(ของ
เวลำและสถำนที่)” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลีที่เป็ นจุดเริ่มต้ นของสถำนที่ “ประตูฉนวนด้ ำนตวันตก”
และจุดสิ ้นสุดของสถำนที่ “มุม ๓ ห้ อง” ดังนัน้ คำบุพบท “ถึง” มีควำมหมำยบ่งกำรก “สถำนที่”
๔.๑.๕.๔ หมวดคาเชื่อมอนุพากย์
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำเชื่อมอนุพำกย์ เช่น
(๘๒) แต่ฉนั ต้ องรับสำรภำพว่ำ ถึงฉันจะได้ นึกกลัวผีอยู่
สักเท่ าใดก็ยังกลัวทูลกระหม่ อมมากกว่ า ฉันจึง่ ได้
สู้แขงใจเข้ ำไปตำมที่ทลู กระหม่อมทรงใช้
(ประวัตติ ้ นรัชกำลที่ ๖ หน้ ำ ๗๘)
ในตัวอย่ำงที่ (๘๒) คำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง” ปรำกฏนำหน้ ำอนุพำกย์ ๑ “ฉันจะได้ นึก
กลัว ผี อ ยู่ สั ก เท่ ำ ใด” จำกนั น้ ตำมด้ ว ยค ำเชื่ อ ม “ก็ ” แล้ วจึ ง ตำมด้ วยอนุ พ ำกย์ ๒ “ยั ง กลั ว
ทูลกระหม่อมมำกกว่ำ”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัย รั ช กำลที่ ๖-๘ ค ำว่ ำ “ถึ ง ” ที่ ป รำกฏอยู่ใ นหมวดค ำเชื่ อ มอนุพ ำกย์ พบ
ควำมหมำยย่อย ๒ ควำมหมำย ได้ แก่ (๑) “คำเชื่อมบอกผล” และ (๒) “คำเชื่ อมบอกควำม
ขัดแย้ ง” เช่น
(๘๓) ได้ นึกคาดอยู่แต่ ก่อนแล้ ว ว่ าจะพอพระไทย เรื่ องพระ
อุบาฬีไปลังกาถึงได้ พยายามอ่ านพงษาวดารลังกา
หำหลักควำมรู้ทกุ วันมำกกว่ำ ๗ วัน

๑๓๐

( สำส์นสมเด็จ, หน้ ำ ๑๖)
(๘๔) ถ้ ำเจ้ ำเข้ ำใจเช่นนันไม่
้ ช้ำเจ้ ำจะได้ ควำมลำบำกนัก เพรำะข้ ำ
ไม่ได้ ตงใจจะทนให้
ั้
เจ้ ำสุรุ่ยสุร่ำยเช่นนันเลย
้
ถึงข้ าจะมั่งมีสัก
ร้ อยเท่ ารอธสะไชลด์ เมืองไทยข้ าก็คงไม่ ทนเปนแน่
เพรำะฉะนันถ้
้ ำเจ้ ำมีประสงค์จะหลบหลีกควำมลำบำก
(จดหมำยจำงวำงหร่ ำ หน้ ำ ๒๙)
ในตัวอย่ำงที่ (๘๓) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำเชื่อมอนุพำกย์ มีควำมหมำยย่อยคือ “คำเชื่อม
บอกผล” โดยมีอนุพำกย์ ๑ เป็ นเหตุกำรณ์เหตุ คือ “ได้ นึกคำดอยู่แต่ก่อนแล้ ว ว่ำจะพอพระไทย
เรื่ องพระอุบำฬีไปลังกำ” และอนุพำกย์ ๒ เป็ นเหตุกำรณ์ ผล คือ “ได้ พยำยำมอ่ำนพงษำวดำร
ลังกำหำหลักควำมรู้ทกุ วันมำกกว่ำ ๗ วัน” โดยมีคำเชื่อม “ถึง” เชื่อมอนุพำกย์ที่เป็ นเหตุเป็ นผล
ไว้ และในตัวอย่ำงที่ (๘๔) คำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “คำเชื่อมบอกควำม
ขัดแย้ ง” โดยมีอนุพำกย์ ๒ อนุพำกย์ที่ขดั แย้ งกันในประโยคตัวอย่ำงได้ แก่ อนุพำกย์ ๑ “ข้ ำจะมัง่ มี
สักร้ อยเท่ำรอธสะไชลด์เมืองไทย” ขัดแย้ งกับสิ่งที่คำดกำรณ์ไว้ คือ “คงทนเปนแน่” แต่ในที่นี ้ อนุ
พำกย์๒ กลับปรำกฏควำมเป็ น “คงไม่ทนเปนแน่” ซึ่งคำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง” ได้ ปรำกฏหน้ ำอนุ
พำกย์ ๑ และ ๒ เพื่อเชื่อมประโยคที่มีควำมขัดแย้ งดังกล่ำวให้ มีใจควำมสมบูรณ์
๔.๑.๕.๕ หมวดคาขยาย
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
ขยำย เช่น
(๘๕) ได้ ลองนับที่ต้องขึ ้นเขำและลงข้ ำมไหล่เขำมีถึง ๓๑ แห่ ง
ข้ ำมลำธำร ๕๓ แห่ง ลุยไปตำมลำธำร ๒๑ แห่ง
(นิทำนโบรำณคดี หน้ ำ๕๘)
(๘๖) ฉันต้ องพูดไกล่เกลี่ยเสียขนำนโตจึง่ ได้ เปนอันระงับ
ควำมลงได้ , หำไม่ทำ่ นพี่ชำยทัง้ ๒ องค์นนอาจจะถึ
ั้
ง

๑๓๑

วางมวยกันขึ ้นได้ .ต่อนันฉั
้ นจะกระดิกไปทำไหนท่ำน
๒ องค์นนก็
ั ้ คอยคุมเชิงกันและกันอยู่ตลอด
(ประวัตติ ้ นรัชกำลที่ ๖ หน้ ำ ๓๗)
ในตัวอย่ำงที่ (๘๕) คำขยำย “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลี “มี ” และนำมวลีบอก
จำนวน “๓๑แห่ง” และ ในตัวอย่ำงที่ (๘๖) คำขยำย “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำช่วยหน้ ำกริ ยำ “จะ”
และ กริยำ “วำงมวยกัน”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยรัชกำลที่ ๖-๘ คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยูใ่ นหมวดคำขยำย พบควำมหมำยย่อย ๑
ควำมหมำย ได้ แก่ “คำบอกควำมสำคัญ” เช่น
(๘๗) เวลำประทับอยูท่ ี่โน่น หม่อมฉันมีเรื อยนต์สำหรับถวำย
ให้ ประพำศจะไปชัว่ วันหรื อค้ ำงคืนในเรื อนันก็
้ ได้ หม่อมฉันไปเที่ยว
เคยเอาลูกไปด้ วยถึง ๔ คน จนเมืองสิงห์แลเมืองลพบุรี
(สำสนสมเด็จ, หน้ ำ ๑๗๒)
ในตัว อย่ ำ งที่ (๘๗) ค ำว่ ำ “ถึ ง ” เป็ นค ำขยำย มี ค วำมหมำยย่ อ ยคื อ “ค ำบอก
ควำมสำคัญ” ปรำกฏร่วมกับกริ ยำวลี “เอำลูกไปด้ วย” และนำหน้ ำนำมวลี “๔ คน” ซึ่งคำว่ำ “ถึง”
ในประโยคดังกล่ำวสำมำรถสำมำรถตัดออกไป แต่ยั งเข้ ำใจถึงใจควำมสำคัญได้ คำว่ำ “ถึง” จึง
จัดเป็ นคำขยำย
๔.๑.๖ สมัยปั จจุบัน
๔.๑.๖.๑ หมวดคากริยา
ก. คากริยาเดี่ยว
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำ เช่น

๑๓๒

(๘๘) “อะไร?” “เอกสำรฉบับนัน”
้ “ฉบับไหน?” “อย่ำไก๋ เอกสารถึงรู้ธ”
ไม่มีประโยชน์ที่จะปฏิเสธ ในเมื่อเขำกลำยเป็ นลูกไก่ในกำมือ
(ประชำธิปไตยบนเส้ นขนำน หน้ ำ ๑๑๓)
(๘๙) "พี่เมือง" หล่ อนเดินฉับๆ มำหำเขำ พอถึงตัว หล่อนฉวยมือเขำไปกุมไว้ มนั่
(ปูนปิ ดทอง หน้ ำ ๓๔)
(๙๐) อาตมาอยูเ่ ชียงรำยนะ ต้ องเชียงใหม่ ลำพูน จึงจะถึงลำปำง นี่ห่ำงกัน
ตังหลำยจั
้
งหวัด เขำรวมเป็ นพวกหมดเลย
(มองลึก นึกไกล ใจกว้ ำง หน้ ำ ๔๒)
ในตัวอย่ำงที่ (๘๘) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลี ๑ “เอกสำร” และนำมวลี ๒
“รู้ ธ” ในตัวอย่ำงที่ (๘๙) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏหน้ ำนำมวลี ๒ ในตัวอย่ำงนี ้ มีกำรละนำมวลี ๑
“หล่อน” ทำให้ คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงคำเชื่อม “พอ” และนำมวลี “ตัว” ในตัวอย่ำงที่ (๙๐)
คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลี ๑ “อำตมำ” และนำมวลี ๒ “ลำปำง” และในตัวอย่ำงที่ (๙๐)
นี ้ หน้ ำคำกริยำ “ถึง” มีคำช่วยหน้ ำกริยำ “จะ” ปรำกฏอยูด่ ้ วย
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยปั จจุบนั คำว่ำ “ถึง ” ที่ ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกริ ยำ มีควำมหมำยย่อย ๒
ควำมหมำย ได้ แก่ (๑) “บรรลุจุดหมำย(รูปธรรม)” และ (๒) “บรรลุจดุ หมำย(นำมธรรม)” ซึ่งทำ
หน้ ำที่เป็ นคำหลัก มีควำมหมำยแสดงกำรเคลื่อนที่อย่ำงเป็ นรูปธรรมชัดเจน และสำมำรถปรำกฏ
ร่ วมกับ ประธำนที่ เ ป็ นสิ่ ง มี ชี วิต ถ้ ำ เป็ นควำมหมำย “บรรลุจุดหมำย(รู ปธรรม)” นำมวลี ๒ มัก
หมำยถึงสถำนที่ และถ้ ำเป็ นควำมหมำย “บรรลุจุดหมำย (นำมธรรม)” นำมวลี ๒ มักหมำยถึง
เวลำ เช่น
(๙๑) เขำยังต้ องเดินทำงต่อไปทำงเรื ออีกรำว ๔๐ กิโลเมตรกว่ำจะถึง
เกำะนรกนำมตะรุเตำ
(ประชำธิปไตยบนเส้ นขนำน หน้ ำ ๑๐๑)

๑๓๓

(๙๒) เหมือนดังว่ำเขำจะเป็ นสุขมำกถ้ ำถึงวันที่ลาจากโลกนี ้
(ปูนปิ ดทอง หน้ ำ ๑๑๔)
ในตัวอย่ำงที่ (๙๑) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกริ ยำ มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย
(รู ปธรรม)” ซึ่งแสดงกำรเคลื่อนที่ที่ชดั เจนสำมำรถมองเห็นได้ ด้วยตำและในที่นี ้ได้ เคลื่อนที่ไปยัง
“เกำะนรกนำมตะรุ เตำ” ซึ่งเป็ นสถำนวลี ที่มีควำมหมำยเป็ นรู ปธรรม และ ในตัวอย่ำงที่ (๙๒)
คำกริ ยำ “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” ซึ่งกำรเคลื่อนที่ดงั กล่ำวเกิดขึ ้น
จำกกำรเปรี ยบเทียบหรื อกำรอุปลักษณ์ เช่นมโนทัศน์ที่มองว่ำเวลำเหมือนสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ และมี
จุดหมำยของกำรเคลื่อนที่เป็ นจุดอ้ ำงอิงสุดท้ ำยของเวลำ คือ “วันที่ลำจำกโลกนี ้”
ข. คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่ วยสร้ างกริยาเรียง
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริยำเรี ยง เช่น
(๙๓) ผมกลับถึงหอเกือบสี่ทมุ่ เดินผ่ำนกำแพงที่สงู เลยหัว
เลำะเลียบริมบึงเล็กๆ
(เขียนฝั นด้ วยชีวิต หน้ ำ ๙๖)
(๙๔) สนำมพำคนทังสองลึ
้
กเข้ าไปถึงด้ านในซึง่ มีคบู วั ยำว
(ปูนปิ ดทอง หน้ ำ ๖๐)
ในตัวอย่ำงที่ (๙๓) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริยำเรี ยง “ถึง” ปรำกฏระหว่ำง
กริยำวลี “กลับ” และนำมวลี “หอ” ซึง่ โครงสร้ ำงดังกล่ำวเป็ นโครงสร้ ำงของกริยำเรี ยง เช่นเดียวกับ
ในตัวอย่ำงที่ (๙๔) คำกริ ยำ “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริยำวลี “เข้ ำไป” และนำมวลี “ด้ ำนใน”
จำกตัวอย่ำงข้ ำงต้ น กริ ยำวลีที่ปรำกฏเป็ นกริยำวลีแสดงกำรเคลื่อนที่ และกำร
เคลื่อนที่นนอำจเป็
ั้
นกำรเคลื่อนที่ที่รูปธรรม (กำยภำพ)และกำรเคลื่อนที่ที่เป็ นนำมธรรมก็ได้ เช่น

๑๓๔

ในตัวอย่ำงที่ (๙๔) กริ ยำวลี “ลึกเข้ ำไปถึงด้ ำนใน” เป็ นกำรเคลื่อนที่ที่เป็ นนำมธรรมโดยเกี่ยวข้ อง
กับกำรมองเห็น (Visual Emanation Event)
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยปั จ จุบนั คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำง
กริ ยำเรี ยง พบควำมหมำยย่อย ๒ ควำมหมำย ได้ แก่ “บรรลุจุดหมำย (รู ปธรรม)” และ “บรรลุ
จุดหมำย (นำมธรรม)” เช่น
(๙๕) ลิฟต์พำคนทังสองลงมาถึ
้
งข้ างล่ าง คุณสำยทองจึง
บอกเขำว่ำ "ดิฉนั ขึ ้นแท็กซี่ไปเองก็ได้ คะ่ ”
(ปูนปิ ดทอง หน้ ำ ๑๓๕)
(๙๖) คนที่จะถูกตำมทันทีมกั ได้ แก่สภำและนำงลำพู แต่มาถึงวันนี ้
เขำกลับเอ่ยถึงบำลีก่อนใคร
(ปูนปิ ดทอง หน้ ำ ๑๘๓)
ในตัวอย่ำงที่ (๙๕)คำว่ำ “ถึง ” เป็ นคำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง มี
ควำมหมำยย่อยคือ “บรรลุจดุ หมำย(รูปธรรม)” ตำมหลังคำกริยำที่แสดงกำรเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม
“ลงมำ” กลำยเป็ นค ำกริ ย ำเรี ย ง “ลงมำถึ ง ” ซึ่ง มี จุด มุ่ง หมำยของกำรเคลื่ อ นที่ เ ป็ นสถำนที่
“ข้ ำงล่ำง” และในตัวอย่ำงที่ (๙๖) คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง “ถึง” มีควำมหมำย
ย่อยคือ “บรรลุจุดหมำย(นำมธรรม)” ตำมหลังคำกริ ยำที่แสดงกำรเคลื่อนที่ “มำ” เป็ นโครงสร้ ำง
กริ ย ำเรี ย ง “มำถึ ง ” ซึ่ง กำรเคลื่ อ นที่ ดัง กล่ำ วเกิ ด ขึน้ จำกกำรเปรี ย บเที ย บหรื อ กำรอุป ลัก ษณ์
(metaphor) เช่นมโนทัศน์ที่มองว่ำเวลำเหมือนสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ และมีจุดหมำยของกำรเคลื่อนที่
เป็ นจุดอ้ ำงอิงสุดท้ ำยของเวลำ “วันนี ้”

๑๓๕

๔.๑.๖.๒ หมวดคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
กี่งกริยำกึ่งบุพบท เช่น
(๙๗) ตังแต่
้ เฟื่ องเจอะเขำก็ยงั ไม่เคยได้ ยินเขำเอ่ ยถึงแม่ เขำเลยเพิ่งวันนี ้แหละ
(ปูนปิ ดทอง หน้ ำ๒๓)
(๙๘) เขำนึกถึงคุณหญิงวารุณีขึ ้นมำในทันทีนนั ้ จึงแวะโทรศัพท์ถำมเบอร์ อีกเช่น
เคย
(ปูนปิ ดทอง หน้ ำ ๑๒๑)
ในตัวอย่ำงที่ (๙๗) และ (๙๘) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกึ่งกริ ยำกึ่ง บุพบท มีควำมหมำย
ย่อยคือ “คำแสดงจุดหมำย (ของควำมรู้สึกนึกคิด)” ปรำกฏร่วมกับกริ ยำแสดงกำรสื่อสำร “เอ่ย”
(ซึ่งเป็ นกริ ยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่) ในตัวอย่ำงที่(๙๗)และกริ ยำแสดงควำมรู้ สึกนึกคิด “นึก”
(ซึง่ เป็ นกริยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่) ในตัวอย่ำงที่ (๙๘)และมีนำมวลีตำมหลังที่เป็ นคำว่ำ “ถึง”
ที่เป็ นบุคคลเหมือนกัน เช่น “แม่” และ “คุณหญิงวำรุณี” ตำมลำดับ
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยปั จจุบนั คำว่ำ “ถึง”ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท พบควำมหมำย
ย่อย ๑ ควำมหมำย ได้ แก่ “คำแสดงจุดหมำย (ของควำมรู้สกึ นึกคิด)” เช่น
(๙๙) คือสักแต่ทำให้ ดเู ป็ นบ้ ำนขึ ้นมำ ไม่ได้ คานึงถึงมาตรฐาน
อะไรเอำปริมำณเข้ ำว่ำ
(ปูนปิ ดทอง หน้ ำ ๑๖๕)
ในตัวอย่ำงที่ (๙๙) คำว่ำ “ถึง” เป็ นคำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท มีควำมหมำยย่อยคือ “คำ
แสดงจุดหมำย (ของควำมรู้สึกนึกคิด)” ปรำกฏร่ วมกับกริ ยำที่มิได้ แสดงกำรเคลื่อนที่ “คำนึง” ซึ่ง
เป็ นกริยำแสดงควำมรู้สกึ นึกคิด และมีจดุ หมำยของกำรสื่อสำร คือ นำมวลี “มำตรฐำน”

๑๓๖

๔.๑.๖.๓ หมวดคาบุพบท
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
บุพบท เช่น
(๑๐๐) กว่ำเนื ้อแดงจะกลำยเป็ นลูกชิ ้นไปหมดทุกกระจำดก็กินเวลำถึงบ่ ายสามโมง
(เขียนฝั นด้ วยชีวิต หน้ ำ๘๒)
(๑๐๑) จากวันนัน้ ถึงวันนี ้ เจ้ ำส้ มเช้ งเป็ นเสื ้อนอนที่ซื่อสัตย์กบั นำทีมำโดยตลอด
(ควำมน่ำจะเป็ น หน้ ำ ๑๗๘)
ในตัวอย่ำงที่ (๑๐๐) คำบุพบท “ถึง” ปรำกฏร่วมกับคำกริ ยำวลีแสดงกำรเคลื่อนที่ที่
เป็ นนำมธรรม ในที่นี ้คือกำรเคลื่อนที่ของเวลำ คำกริ ยำดังกล่ำวมีรูปภำษำเปรี ยบเทียบแบบอุป
ลักษณ์ ว่ำ ในกำรใช้ เวลำกระทำกระบวนกำรใดกระบวนหนึ่ง ซึ่ง ในที่นี ้ คือ “กำรเปลี่ ยนแปลง
สภำพจำกเนื ้อแดงกลำยเป็ นลูกชิ ้น” มีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำที่เหมือนกำรเคลื่อนที่จำกเวลำใน
จุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่ ดังนัน้ คำว่ำ “ถึง” ในที่นี ้จึงเป็ นคำบุพบทบ่งกำรกเวลำ เพรำะมีนำมวลีที่
มีควำมหมำยเป็ นเวลำ ในที่นีค้ ือ “บ่ำยสำมโมง” ปรำกฏร่ วมด้ วย และในตัวอย่ำงที่ (๑๐๑)
ประโยคดังกล่ำวสำมำรถสลับกำรปรำกฏได้ เป็ น “เจ้ ำส้ มเช้ งเป็ นเสื ้อนอนที่ซื่อสัตย์กบั นำทีมำโดย
ตลอด จำกวันนันถึ
้ งวันนี ้” คำบุพบท “ถึง” ปรำกฏร่วมกับคำกริยำ “เป็ น” และคำบุพบท”จำก” ที่
แสดงจุดเริ่มต้ นของวันเวลำ “วันนัน”
้ มีคำว่ำ “ถึง”เป็ นคำบุพบทบ่งกำรกเวลำที่แสดงจุดสิ ้นสุดวัน
เวลำ คือ นำมวลี “วันนี ้”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยปั จ จุบนั คำว่ำ “ถึง ” ที่ ปรำกฏอยู่ในหมวดคำบุพ บท พบควำมหมำยย่อย ๑
ควำมหมำย ได้ แก่ “คำแสดงจุดหมำย(ของสถำนที่และเวลำ)” ทำหน้ ำที่เชื่อมกริ ยำที่ไม่แสดงกำร
เคลื่อนที่ กับ คำนำมที่ตำมหลัง เช่น

๑๓๗

(๑๐๒) เพรำะบ้ ำนของฉันขยับเขยื ้อนไปไหนไม่ได้ มันก็อยูข่ องมันอย่ำงนัน้
จะใช้ เวลำมำก หรื อน้ อยจำกปากซอยถึงตัวบ้ าน
(ควำมน่ำจะเป็ น หน้ ำ ๕๙)
ในตัวอย่ำงที่ (๑๐๒) คำบุพบท “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “คำแสดงจุดหมำย(ของ
เวลำและสถำนที่)” ปรำกฏระหว่ำงนำมวลีที่เป็ นจุดเริ่มต้ นของสถำนที่ “ปำกซอย” และจุดสิ ้นสุด
ของสถำนที่ “ตัวบ้ ำน” ดังนัน้ คำบุพบท “ถึง” จึงมีควำมหมำยบ่งกำรก “สถำนที่”
๔.๑.๖.๔ หมวดคาเชื่อมอนุพากย์
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวด
คำเชื่อมอนุพำกย์ เช่น
(๑๐๓) ระยะแค่นี ้ไม่มีใครยิงพลำด ตอนนี ้เขำจึงเข้ ำใจว่ำทาไมจ่ าเอก
และคนพวกนัน้ ถึงเลือกคืนจันทร์ เต็มดวงหลอกให้ เขาหนี
และยิงทิง้ โดยไม่ ผิดกฎหมาย
(ประชำธิปไตยบนเส้ นขนำน หน้ ำ ๑๑๗)
(๑๐๔) ชำยหนุม่ ยังไม่ลดละ ถึงผมจะเกรี ยมเป็ นตอตะโก
ก็ม่ ุงมั่นจะพิชิตมารร้ ายให้ ได้
(ควำมน่ำจะเป็ น หน้ ำ ๒๖)
ในตัวอย่ำงที่ (๑๐๓) คำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง” อำจปรำกฏร่ วมกับคำปฤจฉำวิเศษณ์
“ทำไม” และนำมวลี “จ่ำเอกและคนพวกนัน”
้ ตำมด้ วยคำว่ำ “ถึง”และอนุพำกย์ “เลือกคืนจันทร์
เต็มดวงหลอกให้ เขำหนี และยิงทิ ้งโดยไม่ผิดกฎหมำย” และในตัวอย่ำงที่ (๑๐๔) คำเชื่อมอนุพำกย์
“ถึง” นำหน้ ำอนุพำกย์ ๑ “ผมจะเกรี ยมเป็ นตอตะโก” ตำมด้ วยคำเชื่อม “ก็ ” แล้ วจึงตำมด้ วยอนุ
พำกย์ ๒ “มุง่ มัน่ จะพิชิตมำรร้ ำยให้ ได้ ”

๑๓๘

ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยปั จจุบนั คำว่ำ “ถึง” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดคำเชื่อมอนุพำกย์ พบควำมหมำย
ย่อย ๒ ควำมหมำย ได้ แก่ (๑) “คำเชื่อมบอกผล” และ (๒) “คำเชื่อมบอกควำมขัดแย้ ง” เช่น
(๑๐๕) แกเครี ยดมำก ทาไมคนมีเงินเป็ นหมื่นล้ านถึงเครียดขนาดนี ้
โดยเพื่อนบีบมำก ๆ เข้ ำ วันหนึง่ พอถึงห้ ำโมงเย็น แกบอกว่ำ
ถ้ ำอย่ำงนันพวกคุ
้
ณรอแป๊ บหนึง่ นะ
(มองลึก นึกไกล ใจกว้ ำง หน้ ำ๖๔)
(๑๐๖) พ่อค้ ำไม้ ยิ ้ม “ถึงผมจะถูกปล้ น พวกมันก็คงไม่ ได้
อะไรมากมายไปจากผมหรอก”
(ประชำธิปไตยบนเส้ นขนำน หน้ ำ ๑๔๒)
ในตัว อย่ ำ งที่ (๑๐๕) ค ำว่ำ “ถึ ง ” เป็ นค ำเชื่ อ มอนุพ ำกย์ มี ค วำมหมำยย่ อ ยคื อ
“คำเชื่อมบอกผล” โดยมีอนุพำกย์๑ เป็ นอนุพำกย์เหตุ คือ “ทำไมคนมีเงินเป็ นหมื่นล้ ำน” และอนุ
พำกย์ ๒ เป็ นอนุพ ำกย์ ผ ล คื อ “เครี ย ดขนำดนี ”้ โดยมี ค ำเชื่ อ ม “ถึ ง ” เชื่ อ มเหตุก ำรณ์ ทัง้ ๒
เหตุกำรณ์ ไว้ และในตัวอย่ำงที่ (๑๐๖) คำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง” มีควำมหมำยย่อยคือ “คำเชื่อม
บอกควำมขัดแย้ ง” โดยเหตุกำรณ์ ๒ เหตุกำรณ์ ที่ขดั แย้ งกันในประโยคตัวอย่ำงได้ แก่ อนุพำกย์ ๑
“ผมจะถูกปล้ น” ที่มีควำมหมำยบอกอนำคต ขัดแย้ งกับสิ่งที่คำดกำรณ์ไว้ คือ “พวกมันคงได้ อะไร
มำกมำย” แต่ในที่นี ้ อนุพำกย์ ๒ กลับปรำกฏควำมเป็ น “พวกมันคงไม่ได้ อะไรมำกมำยไปจำกผม
หรอก” ซึ่งคำเชื่อมอนุพำกย์ “ถึง”ได้ ปรำกฏหน้ ำอนุพำกย์ ๑ และ ๒ เพื่อเชื่อมประโยคที่มีควำม
ขัดแย้ งดังกล่ำวให้ มีใจควำมสมบูรณ์
๔.๑.๖.๕ หมวดคาขยาย
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์
จำกข้ อมูล ผู้วิจยั พบตัวอย่ำงประโยคที่คำว่ำ “ถึง” ปรำกฏในโครงสร้ ำงของหมวดคำ
ขยำย เช่น

๑๓๙

(๑๐๗) แกสอนหนังสือโดยไม่ มีความสุขอยู่ถงึ ๒-๓ ปี
คิดถึงแต่เรื่ อง ๔๐,๐๐๐ บำท
(มองลึก นึกไกล ใจกว้ ำง หน้ ำ ๖๐)
(๑๐๘) โชคร้ ำยเสียจริงที่เขำบังเอิญมีลูกผู้หญิงถึงสามคน ถ้ ำเสียสกรรจ์
ไปก็เท่ำกับว่ำเขำมีลกู สำวล้ วนๆ
(ปูนปิ ดทอง หน้ ำ๑๕๕)
(๑๐๙) ศำสตรำจำรย์เสถียรพงษ์ วรรณปก รำชบัณฑิต เห็นไหม
เป็ นถึงราชบัณฑิต มีผลงำนเขียนหนังสือกว่ำ 100 เล่ม
(มองลึก นึกไกล ใจกว้ ำง หน้ ำ ๒๘)
ในตัวอย่ำงที่ (๑๐๗) คำขยำย “ถึง” ปรำกฏระหว่ำงกริ ยำวลี “สอนหนังสือโดยไม่มี
ควำมสุข” และนำมวลีบอกจำนวน “๒-๓ ปี ” , ในตัวอย่ำงที่ (๑๐๘) คำขยำย “ถึง” ปรำกฏระหว่ำง
กริ ยำวลี”มีลกู ผู้หญิง”และนำมวลีบอกจำนวน “สำมคน” และในตัวอย่ำงที่ (๑๐๙) คำขยำย “ถึง”
ปรำกฏระหว่ำงกริยำแสดงสภำพ “เป็ น” และนำมวลี “รำชบัณฑิต”
ลักษณะทางอรรถศาสตร์
ในสมัยปั จ จุบัน คำว่ำ “ถึง ” ที่ ปรำกฏอยู่ในหมวดคำขยำย พบควำมหมำยย่อย ๑
ควำมหมำย ได้ แก่ “คำบอกควำมสำคัญ” เช่น
(๑๑๐) ขำลงแบกลังขวดเปล่ำ บำงร้ ำนต้ องแบกถึง
ห้ าหกเที่ยวผมพยำยำมแข็งใจเต็มที่
(เขียนฝั นด้ วยชีวิต หน้ ำ๖๒)
ในตัว อย่ ำ งที่ (๑๑๐) ค ำว่ ำ “ถึ ง ” เป็ นค ำขยำย มี ค วำมหมำยย่ อ ยคื อ “ค ำบอก
ควำมสำคัญ” ปรำกฏร่วมกับกริ ยำวลี “แบก”และปรำกฏหน้ ำนำมวลีบอกจำนวน “ห้ ำหกเที่ยว”

๑๔๐

ซึ่งคำว่ำ “ถึง” ในประโยคดังกล่ำวสำมำรถตัดออกไป แต่ยงั เข้ ำใจถึ งควำมหมำยหลักของประโยค
ได้ คำว่ำ “ถึง” จึง จัดเป็ นคำขยำย
๔.๒ ความถี่ของการปรากฏของคาว่ า “ถึง” ในแต่ ละสมัย
เมื่อผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลกำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง”ในแต่ละสมัย แล้ วจึงนับ
จำนวนครัง้ กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ในแต่ละควำมหมำย จำกนันจึ
้ งนำมำคำนวณเป็ นร้ อยละได้
ผลสรุปดังตำรำงต่อไปนี ้
หมวดคาของคาว่ า ความหมายของ สุโขทัย อยุธยา
“ถึง”
คาว่ า “ถึง”
ร้ อยละ ร้ อยละ
( ควำมหมำยเชิง
ศัพท์และ
ควำมหมำยเชิง
ไวยำกรณ์ )
๑.คำ ก.
บรรลุจดุ หมำย
กริยำ คำกริ ยำ (กำรเคลื่อนที่ที่
๑๓.๒ ๒๗.๙
(เดี่ยว)
เป็ นรูปธรรม)
บรรลุจดุ หมำย
(กำรเคลื่อนที่ที่
๑๘.๔ ๑๓.๑
เป็ นนำมธรรม)
นับถือ
_
ข.
บรรลุจดุ หมำย
คำกริ ยำ (กำรเคลื่อนที่ที่
๔๔.๗ ๕๓.๖
ตัวสุดท้ ำย เป็ นรูปธรรม)
ในหน่วย
สร้ ำง
กริยำเรี ยง

รัชกาล รัชกาล รัชกาล ปั จจุบัน
ที่ ๑-๓ ที่ ๔-๕ ที่๖– ๘ ร้ อยละ
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

๑๐.๒

๙.๔

๕.๗

๖.๙

๗.๕

๔.๔

๕.๒

๔.๕

-

๐.๔

-

๑๕.๙

๙.๖

๑๖.๗

๔๑.๕

๑๔๑

หมวดคาของคาว่ า ความหมายของ สุโขทัย อยุธยา รัชกาล รัชกาล รัชกาล ปั จจุบัน
“ถึง”
คาว่ า “ถึง”
ที่๑-๓ ที่ ๔-๕ ที่๖– ๘
( ควำมหมำยเชิง
ศัพท์และ
ควำมหมำยเชิง
ไวยำกรณ์ )
บรรลุจดุ หมำย
๔.๔
๓.๙
(กำรเคลื่อนที่ที่
๑๓.๒
๔.๑
๔.๒
เป็ นนำมธรรม)

๒. คำกึ่งกริยำกึ่ง
บุพบท
๓. คำบุพบท

๔. คำขยำย
๕. คำเชื่อมอนุ
พำกย์
รวม

คำแสดงจุดหมำย
(ของควำมรู้สกึ นึก ๑๐.๕
คิด)
คำแสดงจุดหมำย
(ของสถำนที่และ
เวลำ)
คำบอก
ควำมสำคัญ
คำเชื่อมบอกผล
คำเชื่อมบอกควำม ขัดแย้ ง
๑๐๐

๔.๒

๑๔.๓

๑๕.๒

๔๒.๔

๒๘.๔

-

๔.๗

๑๕.๙

๕.๗

๙.๙

-

๑๓.๖

๑๗.๓

๑๐.๕

๘.๔

-

๓.๔

๒.๖

๐.๔

๖.๙

๑.๒
๑๐๐

๐.๗
๑๐๐

๑๔.๙
๑๐๐

๑๖.๒
๑๐๐

๑๔.๑
๑๐๐

ตำรำงที่ ๒ แสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง”ในแต่ละควำมหมำย ตังแต่
้ สมัยสุโขทัยจนถึงปั จจุบนั

จำกตำรำงข้ ำงต้ นเป็ นตำรำงที่ แ สดงให้ เห็ น ควำมถี่ ข องค ำว่ ำ “ถึ ง ” ในแต่ ล ะ
ควำมหมำย ซึ่งหำกจะพิจำรณำให้ เห็นกำรเปลี่ยนแปลงจำกคำหลักไปเป็ นคำไวยำกรณ์ของคำว่ำ
“ถึง”สำมำรถพิจำรณำควำมถี่ในระดับหมวดคำได้ ดงั ตำรำงต่อไปนี ้

๑๔๒

หมวดคาของ สุโขทัย
คาว่ า “ถึง”
๑.คำกริ ยำ
(คำกริ ยำเดี่ยว ๘๙.๕%
รวมกับ
คำกริ ยำตัว
สุดท้ ำยใน
หน่วยสร้ ำง
กริยำเรี ยง)
และนับถือ

อยุธยา

รัชกาลที่
๑-๓

รัชกาลที่
๔-๕

รัชกาลที่
๖– ๘

ปั จจุบัน

๙๔.๖%

๖๓.๓%

๓๔.๑%

๒๔.๘%

๓๒.๓%

๔.๒%

๑๔.๓%

๑๕.๒%

๔๒.๔ %

๒๘.๔%

๒. คำกึ่งกริยำ
กึ่งบุพบท

๑๐.๕%

๓. คำบุพบท

-

-

๔.๗%

๑๕.๙%

๕.๗%

๙.๙%

๔. คำขยำย

-

-

๑๓.๖%

๑๗.๓%

๑๐.๕ %

๘.๔%

๕. คำเชื่อมอนุ
พำกย์

-

๑.๒%

๔.๑%

๑๗.๕%

๑๖.๖ %

๒๑.๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

รวม

ตำรำงที่ ๓ แสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง”ในแต่ละหมวดคำ ตังแต่
้ สมัยสุโขทัยจนถึง
ปั จจุบนั

๑๔๓

จำกข้ อมูลข้ ำงต้ นแสดงให้ เห็นว่ำ ในสมัยสุโขทัย พบกำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” เพียง
๒ หมวดคำ ได้ แก่ (๑)คำกริ ยำ และ (๒) คำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท โดยมีคำกริ ยำ เป็ นคำหลักมีจำนวน
ควำมถี่ที่มำกกว่ำคำกึ่งกริยำกึ่งบุพบทคือ ๘๙.๕ % เพื่อให้ เห็นผลกำรปรำกฏที่ชดั เจนขึ ้นผู้วิจยั ได้
แสดงเป็ นแผนภูมิดงั ต่อไปนี ้
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บท

แผนภูมิที่ ๓ แสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง”ในแต่ละหมวดคำในสมัยสุโขทัย
กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ที่พบในสมัยอยุธยำถึงสมัยธนบุรี พบกำรปรำกฏเพิ่มขึน้
เป็ น ๓ หมวดคำ ได้ แก่ (๑) คำกริ ยำ (๒) คำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพบท และ (๓) คำเชื่อมอนุพำกย์ โดยพบ
หมวดคำที่มีจำนวนมำกที่สุดคือหมวดคำกริ ยำเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัย คือ ๙๔.๖% และพบคำ
ไวยำกรณ์เช่น คำเชื่อมอนุพำกย์ที่พบเป็ นครัง้ แรกในสมัยนี ้ในจำนวนควำมถี่ที่น้อยที่สดุ คือ ๑.๒ %
ดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้
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แผนภูมิที่ ๔ แสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ในแต่ละหมวดคำในสมัยอยุธยำถึงสมัยธนบุรี

๑๔๔

กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ ๑ – ๓ พบกำรปรำกฏเป็ น ๕
หมวดคำ โดยพบหมวดคำบุพบทและหมวดคำขยำยเพิ่มขึ ้นมำ ในส่วนหมวดคำที่มีจำนวนมำก
ที่สุดคือหมวดคำกริ ยำ คือ ๖๓.๓% ซึ่งหมวดคำดังกล่ำวยังจัดเป็ นคำหลักและพบคำไวยำกรณ์
เช่น คำเชื่อมอนุพำกย์ในจำนวนควำมถี่ ที่น้อยที่สุด คือ ๔.๑% เช่นเดียวกับสมัยอยุธยำถึงสมัย
ธนบุรี ซึง่ สำมำรถแสดงกำรปรำกฏได้ ดงั แผนภูมิตอ่ ไปนี ้
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แผนภูมิที่ ๕ แสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง”ในแต่ละหมวดคำในสมัยรัชกำลที่๑ ถึง
รัชกำลที่๓
กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ ๔-๕ พบกำรปรำกฏเป็ น ๕
หมวดคำ เช่นเดียวกับสมัยรัตนโกสินทร์ รั ชกำลที่ ๑-๓ โดยหมวดคำที่พบจ ำนวนมำกที่ สุด คือ
หมวดคำกริ ยำในจำนวนควำมถี่ ๓๔.๑% หมวดคำที่พบน้ อยที่ สุด คือ คำไวยำกรณ์ เช่น คำกึ่ง
กริยำกึ่งบุพบท ในจำนวนควำมถี่ ๑๕.๒% ซึง่ สำมำรถแสดงกำรปรำกฏได้ ดงั แผนภูมิตอ่ ไปนี ้
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แผนภูมิที่ ๖ แสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ในแต่ละหมวดคำในสมัยรัชกำลที่๔ ถึง
รัชกำลที่๕

๑๔๕

กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ ๖-๘ พบกำรปรำกฏเป็ น ๕
หมวดคำ เช่นเดียวกับสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ ๑-๕ โดยหมวดคำที่พบจำนวนมำกที่สดุ คือ คำ
ที่มีควำมหมำยเชิง ไวยำกรณ์ เช่น คำกึ่งกริ ยำกึ่ง บุพบท ในจำนวนควำมถี่ ๔๒.๔% และพบคำ
ไวยำกรณ์ เช่น คำบุพบทในจำนวนควำมถี่ที่น้อยที่สุด คือ ๕.๗% ซึ่งสำมำรถแสดงกำรปรำกฏได้
ดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้
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แผนภูมิที่ ๗ แสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ในแต่ละหมวดคำในสมัยรัชกำลที่๖ ถึง
รัชกำลที่๘

กำรปรำกฏของค ำว่ ำ “ถึ ง ” ในสมั ย ปั จจุ บัน พบกำรปรำกฏเป็ น ๕ หมวดค ำ
เช่นเดียวกับสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ ๑-๘ โดยหมวดคำที่พบจำนวนมำกที่สดุ คือ คำหลัก เช่น
คำกริ ยำ ในจำนวนควำมถี่ ๓๒.๓% และพบคำไวยำกรณ์ เช่น คำขยำยในจำนวนควำมถี่ที่น้อย
ที่สดุ คือ ๘.๔ ซึง่ สำมำรถแสดงกำรปรำกฏได้ ดงั แผนภูมิตอ่ ไปนี ้

๑๔๖
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แผนภูมิที่ ๘ แสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ในแต่ละหมวดคำในสมัยปั จจุบนั
จำกข้ อมูลควำมถี่ของกำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ในแต่ละสมัย ทำให้ พบข้ อสังเกตใน
ประเด็นต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
ประกำรแรก คำว่ำ “ถึง” ในสมัยสุโขทัย พบทังหมด
้
๒ หมวดคำ คือ คำกริ ยำ และคำ
กึ่งกริยำกึ่งบุพบท จำกผลกำรปรำกฏดังกล่ำวแสดงให้ เห็นว่ำ คำว่ำ “ถึง” พบทังค
้ ำที่มีควำมหมำย
เชิงศัพท์ และควำมหมำยเชิงไวยำกรณ์ ตงแต่
ั ้ สมัยสุโขทัย หมวดคำที่พบในจำนวนที่มำกที่สุดคือ
หมวดคำกริยำในจำนวนควำมถี่ ๘๙.๕ % เช่นเดียวกับสมัยอยุธยำที่พบคำกริ ยำในจำนวนควำมถี่
๙๔.๖ % ซึง่ เป็ นหมวดคำที่พบควำมถี่ในจำนวนที่มำกที่สดุ เมื่อเทียบกับหมวดคำอื่น แสดงให้ เห็น
ว่ำค ำว่ำ “ถึง ” เริ่ ม ที่ จ ะกลำยเป็ นค ำไวยำกรณ์ ตงั ้ แต่ส มัย สุโขทัย ทัง้ นี ้ เนื่ องด้ วยภำษำไทยมี
โครงสร้ ำงทำงวำกยสัมพันธ์ที่อนุญำตให้ คำกริยำปรำกฏในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยงได้ ตงแต่
ั ้ สมัยอดีต
คำว่ำ “ถึง”จึงเริ่มกลำยเป็ นที่มีควำมหมำยเชิงไวยำกรณ์คือ คำกึ่งกริยำกึ่งบุพบท ตังแต่
้ สมัยสุโขทัย
ดังที่ได้ เสนอข้ อมูลไว้ ในข้ ำงต้ น
ประกำรที่สอง เมื่อพิจำรณำผลควำมถี่ของกำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” โดยภำพรวม
แล้ ว มี ทัง้ ผลที่ ส อดคล้ องและไม่ส อดคล้ องกับ ทฤษฎี ก ำรกลำยเป็ นค ำไวยำกรณ์ ที่ เ มื่ อมี ก ำร
กลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ คำหลักหรื อคำบอกเนื ้อควำมจะค่อยๆลดจำนวนควำมถี่ลง ในทำงกลับกัน
คำไวยำกรณ์จะเพิ่มจำนวนควำมถี่ มำกขึน้ ซึ่ งคำว่ำ”ถึง”ที่มีกำรจำแนกเป็ น ๕ หมวดคำ จัดเป็ น
คำหลักหรื อคำบอกเนื ้อควำม ๓ หมวดคำย่อย คือ คำกริยำเดี่ยว ,คำกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำง

๑๔๗

กริ ยำเรี ยง และนับถื อ ที่หำกจะเรี ยงล ำดับผลของควำมถี่ ของคำหลักในแต่ละสมัยจะมี ผลกำร
ปรำกฏ ดังตำรำงต่อไปนี ้
สุโขทัย
๘๙.๕ %

อยุธยำ
๙๔.๖ %

ร. ๑-ร. ๓
๖๓.๓ %

ร.๔-ร.๕
๓๔.๑ %

ร.๖-ร.๘
๒๔.๘ %

ปั จจุบนั
๓๒.๓ %

ตำรำงที่ ๔ แสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง”ทีเ่ ป็ นคำหลัก

จำกตำรำง จะเห็นได้ ว่ำผลกำรวิจยั มีบำงส่วนที่สอดคล้ องกับทฤษฎีกำรกลำยเป็ นคำ
ไวยำกรณ์ คือ ตังแต่
้ สมัยอยุธยำเป็ นต้ นไป คำหลักจะเริ่มลดจำนวนน้ อยลงเรื่ อยๆ ในขณะที่ผลกำร
ปรำกฏที่ไม่สอดคล้ องกับทฤษฎี คือ สมัยสุโขทัยที่มีจำนวนควำมถี่ของคำหลัก ๘๙.๕ % และเพิ่ม
จำนวนขึ ้นเป็ น. ๙๔.๖ % ซึง่ จะเห็นได้ ว่ำ หำกไม่นำข้ อมูลสมัยสุโขทัยมำประกอบกำรพิจำรณำ คำ
ว่ำ “ถึง” ที่เป็ นคำหลักจะมีผลสอดคล้ องกับทฤษฎี กำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ ที่มีจำนวนควำมถี่
น้ อ ยลงเรื่ อ ยๆเมื่ อเข้ ำ ใกล้ ส มัย ปั จ จุบัน ซึ่ง สำเหตุดัง กล่ำ วสำมำรถสัน นิ ษฐำนได้ ว่ำ เกิ ด จำก
หลัก ฐำนข้ อ มูล ทำงประวัติ ศ ำสตร์ ในส่ ว นที่ มี ข้ อ คิด เห็ น ว่ำ ภำษำไทยสมัย อยุธ ยำ ไม่ ไ ด้ สื บ
เนื่องมำจำกสมัยสุโขทัย
ปรี ชำ ช้ ำงขวัญยืน (๒๕๑๕ : ๕) ได้ กล่ำวถึง กำรแบ่งสมัยของภำษำไว้ ดงั ต่อไปนี ้
“ในกำรศึกษำควำมเป็ นมำของภำษำไทยนัน้ มีหลักฐำนซึ่งเขียนด้ วยตัวอักษรไทยที่เก่ำ
ที่สุดได้ แก่ จำรึกพ่อขุนรำมคำแหง พ.ศ. ๑๘๒๖ ซึ่งจำรึกในสมัยสุโขทัย เรำจึงน่ำจะถือว่ำสมัยที่
หนึ่ง ภำษำไทยตังต้
้ นในตอนนี ้แล้ วสืบลงมำถึงสมัยอยุธยำ และสมัยรัตนโกสินทร์ โดยลำดับ แต่
เมื่อพิจำรณำโดยถ่องแท้ แล้ ว ผู้เขียนเห็นว่ำไม่อำจแบ่งภำษำไทยออกเป็ นสมัย ต่ำงๆได้ อย่ำงง่ำยๆ
ตำมสมัยทำงประวัติศำสตร์ ได้ แม้ เรำจะยอมรับว่ำภำษำสมัยกรุ งสุโขทัยนันเก่
้ ำกว่ำสมัยกรุ งศรี
อยุธยำตำมเวลำทำงประวัตศิ ำสตร์ ก็ตำม แต่หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ก็มิอำจทำให้ เรำสรุปได้ ว่ำ
ภำษำสมัยกรุงศรี อยุธยำนันสื
้ บเนื่องมำจำกภำษำสมัยกรุงสุโขทัย”
สำเหตุดงั กล่ำวอำจเป็ นส่วนหนึ่งให้ ผลกำรวิจัยควำมถี่ กำรปรำกฏคำว่ำ “ถึง” สมัย
สุโขทัย และสมัยอยุธยำ ไม่เป็ นไปตำมทฤษฎี เนื่องด้ วยเมื่อผู้วิจยั พิจำรณำหลักฐำนที่ปรำกฏใน

๑๔๘

กำรเก็ บข้ อมูล ส่ง ผลให้ ผ ลกำรวิ จัยออกมำดัง ที่ แ สดงไว้ ในข้ ำงต้ น คำว่ำ “ถึง ” ในสมัยอยุธ ยำ
ปรำกฏเป็ นคำหลักมำกกว่ำในสมัยสุโขทัย
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำคำว่ำ “ถึง” ที่ทำหน้ ำเป็ นคำไวยำกรณ์ ได้ แก่ คำว่ำ “ถึง”
ในหมวดคำกึ่งกริยำกึ่งบุพบท ,หมวดคำบุพบท,หมวดคำขยำย และหมวดคำเชื่อมอนุพำกย์ พบว่ำ
เมื่อพิจำรณำในแต่ละสมัย มีจำนวนควำมถี่ที่แตกต่ำงกัน ดังตำรำงต่อไปนี ้
สุโขทัย
๑๐.๕

อยุธยำ
๕.๔

ร. ๑-ร. ๓
๓๖.๗

ร.๔-ร.๕
๖๕.๙

ร.๖-ร.๘
๗๕.๒

ปั จจุบนั
๖๗.๗

ตำรำงที่ ๕ แสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง”ทีเ่ ป็ นคำไวยำกรณ์

เมื่อเปรี ยบเทียบตำรำงที่ ๔ (ตำรำงแสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ที่เป็ น
คำหลัก) และตำรำงที่ ๕ (ตำรำงแสดงควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง”ที่เป็ นคำไวยำกรณ์)จึง
สำมำรถแสดงเป็ นแผนภูมิแสดงควำมถี่ของคำว่ำ “ถึง”ที่ปรำกฏเป็ นคำหลักและคำไวยำกรณ์ในแต่
ละสมัยได้ ดงั แผนภูมิตอ่ ไปนี ้
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แผนภูมิที่ ๙ แสดงกำรเปรี ยบเทียบควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ที่เป็ นคำหลักและคำ
ไวยำกรณ์

๑๔๙

เมื่อพิจำรณำแผนภูมิแสดงกำรเปรี ยบเทียบควำมถี่กำรปรำกฏของคำว่ำ “ถึง” ที่เป็ น
คำหลักและคำไวยำกรณ์ จะเห็นได้ ว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว มีทงลั
ั ้ กษณะที่สอดคล้ องและไม่
สอดคล้ องกับทฤษฎีกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ หำกพิจำรณำในช่วงยุคต้ นของกำรศึกษำ จะพบ
คำหลักในจำนวนควำมถี่ ที่มำก แต่เมื่ อเข้ ำสู่สมัยปั จจุบัน ควำมถี่ ของคำหลักจะลดจำนวนลง
เรื่ อยๆ ในทำงตรงกันข้ ำมในยุคอดีตในกำรศึกษำจะพบคำไวยำกรณ์จำนวนน้ อย แต่เมื่อเข้ ำสู่สมัย
ปั จจุบนั ควำมถี่ ของคำไวยำกรณ์นนั ้ จะมีจำนวนมำกขึ ้น ซึ่งลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงของคำว่ำ
“ถึง”ที่สอดคล้ องกับแนวคิดนี ้จะเห็นได้ ตงแต่
ั ้ สมัยอยุธยำถึงสมัย รัชกำลที่ ๘ จำกแผนภูมิจะเห็นได้
ว่ำ คำว่ำ “ถึง” มีควำมถี่ของคำหลักน้ อยลง ในขณะที่มีคำไวยำกรณ์เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ นอกจำกนัน้ คำ
ว่ำ “ถึง”ยังพบลักษณะที่ไม่สอดคล้ องกับทฤษฎีกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ เช่นในส่วนของยุคแรก
ของกำรศึกษำ คือสมัยสุโขทัย และยุคสุดท้ ำย คือ ยุคปั จจุบนั สำมำรถอธิบำยกำรปรำกฏของคำว่ำ
“ถึง”ในยุคแรกที่พบคำว่ำ “ถึง” ที่เป็ นคำหลักน้ อยกว่ำในสมัยอยุธยำ ทังนี
้ ้ อำจเป็ นด้ วยเหตุผลของ
ยุคสมัยของข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ยังไม่สำมำรถสรุปได้ วำ่ ภำษำยุคสมัยอยุธยำสืบเนื่องมำจำกสมัยสุโขทัย
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจึงไม่เป็ นไปตำมทฤษฎีกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ และในส่วนของยุค
สมัยปั จจุบนั ที่พบคำว่ำ “ถึง”เป็ นคำหลักมำกกว่ำสมัยรัชกำลที่ ๖-๘ ซึ่งไม่สอดคล้ องกับทฤษฎี ที่
ควรมีควำมถี่ของคำหลักลดลง เนื่องจำกคำว่ำ “ถึง”ยังมีเส้ นทำงกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ที่ไม่
สมบูรณ์ คือยังมีกำรพบคำว่ำ “ถึง”ที่ทำหน้ ำที่เป็ นคำหลักในควำมถี่ร้อยละ ๓๒.๓ เนื่องด้ วยใน
ปั จจุบนั คำว่ำ “ถึง”ที่เป็ นกริ ยำ ทังค
้ ำกริ ยำเดี่ยวและกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง ยังมี
ผู้ใช้ ภำษำใช้ คำนี ้โดยทัว่ ไป โดยเฉพำะคำว่ำ “ถึง” ที่เป็ นคำกริยำตัวสุดท้ ำยในหน่วยสร้ ำงกริ ยำเรี ยง
เช่น “เดินถึง” “ไปถึง ” พบหมวดคำนีใ้ นควำมถี่ที่มีจำนวนมำกในปั จจุบนั คือ ร้ อยละ ๑๖.๗ คำ
ดัง กล่ำ วยัง ใช้ สื่ อ ควำมหมำย “บรรลุจุด หมำย”ได้ อ ย่ำ งดี ใ นสมัย ปั จ จุบัน แต่ค ำว่ำ “ถึ ง ”ใน
ควำมหมำยดังกล่ำวยังมีควำมถี่น้อยกว่ำ คำว่ำ “ถึง” ที่เป็ นคำไวยำกรณ์เช่น คำกึ่งกริ ยำกึ่งบุพ บท
ที่ มี ร้ อยละ ๒๘.๔ แม้ คำว่ำ “ถึง ” ที่ เ ป็ นค ำหลัก ในสมัย ปั จ จุบัน ที่ พ บจ ำนวนควำมถี่ ในระดับ ที่
มำกกว่ำสมัย ร.๖-ร.๘ ก็ตำม แต่ก็เป็ นควำมถี่ ที่มำกกว่ำสมัยเดียวคือ สมัย ร.๖-ร.๘ สมัยเดียว
ไม่ได้ มำกกว่ำสมัยอื่นๆ นอกจำกนี ้ คำว่ำ “ถึง” ที่เป็ นคำหลักยังมีควำมหมำยย่อยในสมัยปั จจุบนั
หลำยควำมหมำย ได้ แก่ คำกริ ยำเดี่ยวที่เป็ นรูปธรรมและนำมธรรม และกริ ยำตัวสุดท้ ำยในหน่วย

๑๕๐

สร้ ำงกริ ยำเรี ยงที่เป็ นรูปธรรมและนำมธรรม เหตุผลเหล่ำนี ้ต่ำงส่งผลให้ คำว่ำ “ถึง” ยังคงทำหน้ ำที่
เป็ นคำหลักในสมัยปั จ จุบัน และมีควำมถี่ ในจำนวนที่ มำกกว่ำ ควำมถี่ ของคำว่ำ “ถึง ” ในสมัย
รัชกำลที่ ๖-๘

๑๕๑

บทที่ ๕
กระบวนการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของคาว่ า “ถึง”

การกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคาว่า “ถึง” ในบทนี ้จะพิจารณาร่วมกับหมวดคาของคาว่า “ถึง”
ในบทที่ ๔ ซึ่งประกอบด้ วย คาหลัก ได้ แก่ คากริ ยา ทังค
้ ากริ ยาเดี่ยวและคากริ ยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ าง
กริยาเรี ยง และคาไวยากรณ์ ได้ แก่ คากึ่งกริยากึ่งบุพบท คาบุพบท คาขยาย และคาเชื่อมอนุพากย์ การ
กลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคากริยา “ถึง” น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงก่อนสมัยสุโขทัย เนื่องจากสมัย
สุโขทัยพบคาว่า “ถึง” มี ๒ หมวดคาแล้ ว คือ คากริ ยา และคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท ต่อมาในสมัยอยุธยา คา
ว่า “ถึง”พบหมวดคาปรากฏเพิ่มขึ ้น ๑ หมวดคาได้ แก่ คาเชื่อมอนุพากย์ และสมัยรัชกาลที่ ๑-๓ พบหมวด
คาปรากฏเพิ่มขึ ้น ๒ หมวดคา ได้ แก่ คาบุพบท และคาขยาย ดังนัน้ ทุกช่วงสมัยในสมัยรัตนโกสินทร์ พบ
หมวดคาทังหมด
้
๕ หมวดคา
ผู้วิจยั ได้ แบ่งเส้ นทางการกลายเป็ นคาไวยากรณ์เป็ น ๔ เส้ นทางโดยมีคากริ ยา “ถึง” เป็ นคาต้ น
กาเนิด ได้ แก่ ๑) การกลายจากคากริ ยา “ถึง” เป็ นคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท “ถึง” ๒) การกลายจากคากริ ยา
“ถึง ”เป็ นคาบุพ บท “ถึง ” ๓) การกลายจากคากริ ยา “ถึง” เป็ นคาขยาย “ถึง” และ ๔) การกลายจาก
คากริยา “ถึง”เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ “ถึง” มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๕.๑ กระบวนการกลายจากคากริยา “ถึง” ไปเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท “ถึง”
๕.๑.๑ กระบวนการทางวากยสัมพันธ์ : คากริยา “ถึง” กลายเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
“ถึง”
๕.๑.๑.๑ การวิเคราะห์ ใหม่ (reanalysis)
การกลายเป็ นคาไวยากรณ์คาว่า “ถึง” จากคากริยามาเป็ นคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท เป็ นการแสดง
ให้ เห็นการเชื่อมโยงของคาว่า “ถึง” จากคากริ ยาไปเป็ นคาบุพบท การที่ผ้ ูวิจัยได้ จดั หมวดคากึ่งกริ ยากึ่ง
บุพบทออกจากคากริ ยาเพื่อแสดงให้ เห็นจุดเริ่ มต้ นของการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของ คาว่า “ถึง” ที่เริ่ ม
จากคากริยาต้ นแบบ เช่นคาว่า “ถึง” ที่เป็ นกริยาเดี่ยวหรื อคาว่า “ถึง”ที่เป็ นคากริ ยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ าง

๑๕๒

กริ ยาเรี ยง ได้ เริ่ มมีการกลายไปเป็ นคากริ ยาที่เริ่ มจะกลายเป็ นคาบุพบท คาดังกล่าวจึงมีคณ
ุ สมบัติของ
คากริ ยาและคาบุพบท แต่ไม่ครบถ้ วนทัง้ ๒ หมวด ในส่วนที่มีลักษณะเหมือนคากริ ยาก็คือสามารถแยก
นามวลีที่ตามหลังคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท “ถึง” ได้ และมีลกั ษณะที่เหมือนคาบุพบทคือ คากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท
“ถึง” ไม่สามารถปรากฏร่วมกับคาปฏิเสธได้ ดงั ตัวอย่างต่อไปนี ้
คาว่ า “ถึง” ที่เป็ นคากริยา
(๑) แม่ของเจ้ าสัง่ ให้ ข้าเตือนว่า เมื่อเจ้ าไปถึงเมืองนอกแล้ ว อย่าร่ าเรี ยน
ให้ มนั เหลือบ่ากว่าแรงไปนัก
(จดหมายจางวางหร่ า , หน้ า ๑๒)
ประโยคที่ (๑) สามารถทดสอบว่ามีคณ
ุ สมบัติของคากริ ยา ได้ โดยการแยกนามวลีหลังคาว่า
“ถึง”ไปไว้ ต้นประโยคได้ เป็ น “เมืองนอก เมื่อเจ้ าไปถึงแล้ ว” ได้ นอกจากนี ้ คาว่า “ถึง” ยังสามารถปรากฏ
ร่วมกับคาปฏิเสธได้ เช่นในประโยค “เจ้ าไปไม่ ถึงเมืองนอก” ดังนันค
้ าว่า “ถึง”ในประโยคดังกล่าวจัดเป็ น
คากริ ยา เพราะมีลกั ษณะคุณสมบัติของคากริ ยาครบถ้ วน อีกทังยั
้ งสามารถทดสอบด้ วยการแยกประโยค
ออกเป็ น ๒ ประโยค ได้ ดงั นี ้ (๑) เจ้ าไปเมืองนอก (๒) เจ้ าถึงเมืองนอก ได้ อีกด้ วย ดังนัน้ ประโยค (๑) จึง
สามารถแสดงโครงสร้ างประโยคได้ ดงั ต่อไปนี ้

[ เจ้ า ไป] [ถึง เมืองนอก]
คาว่ า “ถึง” ที่เป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
(๒) ตังแต่
้ เฟื่ องเจอะเขาก็ยงั ไม่เคยได้ ยินเขาเอ่ ยถึงแม่ เขาเลยเพิ่งวันนี ้แหละ
(ปูนปิ ดทอง หน้ า๒๓)
ประโยค (๒) สามารถทดสอบว่ามี คุณสมบัติของคากริ ยาครบถ้ วนหรื อไม่ ได้ โดยการแยก
นามวลีหลังคาว่า “ถึง” ไปไว้ ต้นประโยคได้ เป็ น “แม่ เขาเอ่ยถึง” ซึง่ การทดสอบแสดงให้ เห็นว่าคาว่า “ถึง”
ที่เป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท มีคณ
ุ สมบัตขิ องกริยาคุณสมบัตนิ ี ้ แต่ไม่มีคณ
ุ สมบัติของคากริ ยาครบถ้ วน คือไม่
มีคณ
ุ สมบัตเิ รื่ องการปรากฏร่วมกับคาปฏิเสธ เช่นในประโยค *“เขาเอ่ย ไม่ ถึงแม่” อีกทังยั
้ งไม่สามารถแยก

๑๕๓

ประโยคเป็ น ๒ ประโยคได้ ดงั เช่นในตัวอย่าง (๒) เขาเอ่ ย และ*เขาถึงแม่ เพราะคาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่ทาง
ไวยากรณ์ จึงไม่มีความหมายบอกเนื ้อความ คาว่า “ถึง” ในประโยคนี ้จึงไม่ใช่คากริ ยาต้ นแบบ ผู้วิจยั จึงจัด
ให้ เป็ นหมวดคาใหม่เช่น คากึ่งกริยากึ่งบุพบท ซึง่ สามารถเขียนโครงสร้ างประโยคได้ ดงั ต่อไปนี ้

[ เขา เอ่ย [ถึง แม่]]
จากโครงสร้ างประโยคของคากึ่งกริยากึ่งบุพบทจะเห็นได้ วา่ คาว่า “ถึง” ได้ ถกู วิเคราะห์ใหม่ ทา
ให้ คาว่า “ถึง” ในปริ บทดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นองค์ประกอบหลักของประโยค โดยมีคาว่า “เอ่ย” ที่ทาหน้ าที่เป็ น
คากริ ยา เป็ นองค์ ประกอบหลักของประโยค และมีคาว่า “ถึง” ที่เป็ นคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบททาหน้ าที่เ ชื่อม
ระหว่างกริ ยาวลี “เอ่ย” และ นามวลี “แม่” ให้ มีความสัมพันธ์ กัน แต่คาว่า “ถึง”ในปริ บทนี ้ยังจัดเป็ นคากึ่ง
กริ ยากึ่งบุพบท ยังไม่จดั เป็ นคาบุพบทต้ นแบบ เนื่องจากนามวลีที่ตามหลังคาว่า “ถึง” มิได้ ปรากฏร่ วมกับ
คาว่า “ถึ ง ” เสมอ คื อ สามารถแยกค าว่า “ถึง ” และนามวลี ที่ ตามหลัง ออกจากกันได้ จึง จัดให้ คาที่ มี
คุณสมบัตดิ งั กล่าวเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบทและไม่ได้ มีฐานะเป็ นหน่วยองค์ประกอบสาคัญของประโยค
๕.๑.๑.๒ การสูญลักษณะของหมวดคาเดิม (Decategorization)
การสูญลักษณะของหมวดคาเดิม (Decategorization) คือ การสูญลักษณะเฉพาะของหมวด
คาเมื่อพิจารณาทางวากยสัมพันธ์ เช่น คาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยาจะเป็ นหน่วยองค์ประกอบสาคัญ
ของประโยค แต่เมื่อคาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท คาว่า “ถึง” ในหมวดคาดังกล่าวจะมิได้
เป็ นกริ ยาสาคัญหรื อกริ ยาเดี่ยวๆ ในประโยค แต่จะปรากฏระหว่างกริ ยาวลีและนามวลีที่ตามหลังคาว่า
“ถึง”เท่านัน้ ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า คาว่า “ถึง” จากเดิมที่เป็ นคากริ ยาได้ สญ
ู ลักษณะทางวากยสัมพันธ์ ไป ซึ่ง
เมื่อคาว่า “ถึง” เป็ นคากริยาจะสามารถปรากฏในปริบทที่หลากหลาย เช่น
(๑) คาว่า “ถึง”ปรากฏหลังนามวลี เช่น “เขาถึงบ้ าน” มีคาว่า “เขา” เป็ นประธานซึง่ เป็ น
นามวลี
(๒) คาว่า “ถึง”ปรากฏหลังคาเชื่อม เช่น “เมื ่อถึงบ้ าน”
(๓) คาว่า “ถึง” ปรากฏหลังคาช่วยหน้ ากริยา เช่น “ฉันจะถึงบ้ านแล้ ว”
(๔) คาว่า “ถึง”ปรากฏหน้ าคาบุพบท เช่น “เขาถึงแก่อนั ตราย”

๑๕๔

ต่อมา เมื่อคาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาไวยากรณ์ จะมีข้อจากัดในการปรากฏ คือ คากึ่งกริยา
กึ่งบุพบท “ถึง”ที่จะปรากฏระหว่างคากริยากับคานาม ซึง่ เป็ นปริ บทที่จากัดกว่าการปรากฏเมื่อคาว่า “ถึง”
ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยา
๕.๑.๑.๓ การนาคาไปใช้ ในปริบทใหม่ (Extension: Context Generalization)
ไฮเน่และ คุเทว่า( Heine and Kuteva ,๒๐๐๒) กล่าวถึง การนาคาไปใช้ ในปริ บทใหม่ เป็ น
กระบวนการที่ ทาให้ คาสูญเสียความหมายเดิมที่ มีความซับซ้ อนหรื อมี ลักษณะเฉพาะเจาะจงมาเป็ นมี
ความหมายกลางๆ เพียงความหมายเดียว ทาให้ สามารถใช้ คาได้ ในปริ บทที่กว้ างขึ ้น เช่นคาว่า “ถึง” เมื่อ
เป็ นคากริ ยาจะมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง คือ มีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรมเท่านัน้ แต่เมื่อ
กลายเป็ นคาไวยากรณ์ เช่น คากึ่ง กริ ยากึ่ง บุพ บท จะสามารถนาไปใช้ ในความหมายทั่ว ไปได้ ม ากขึน้
กล่าวคือสามารถใช้ คาได้ ในปริ บทที่กว้ างขึ ้นและเกิดร่วมกับคาอื่น ๆ ได้ หลากหลายขึ ้น เช่น
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๓) พอเลี ้ยวข้ างขวาก็ถึงร้ านตาเจ๊ กสมบุญ แต่ที่นี่เปนฟาเมซี
แต่ก็ขายของอะไรๆ ตีปาถะ
(ไกลบ้ าน หน้ า ๙๒)
ถึง [ +กริยา + การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ สถานที่ ]
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
(๔) กรมนครชัยศรี จงึ่ ได้ บอกข่าวให้ ฉนั ทราบเมื่อวันที่ ๑๒. ตามที่
กรมนครชัยศรี ได้ เล่าถึงการสนทนากับราชทูตอังกฤษนัน้
ก็พอเปนทางที่จะให้ เดาได้ อยูว่ า่ เขาได้ พดู กับน้ องชายเล็กอย่างไร
(ประวัตติ ้ นรัชกาลที่ ๖ หน้ า ๒๔)
ถึง [ +กึ่งกริ ยากึง่ บุพบท – การเคลือ่ นที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [กริ ยาแสดงการสือ่ สาร_ _ ]
+ [_ _ เหตุการณ์]

๑๕๕

(๕) ฉะนันเปนข้
้
อควรเชื่อได้ วา่ พระพุทธเจ้ าคงจะได้ เคย
ทรงทราบถึงลัทธิ และกิจการของพวกนิรครนถ์
อยูแ่ ล้ วแต่ก่อนเสด็จออกบรรพชา
(พระพุทธเจ้ าตรัสรู้อะไร หน้ า ๑๓)
ถึง [ +กึ่งกริ ยากึ่งบุพบท – การเคลือ่ นที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [กริ ยาแสดงการสือ่ สาร_ _ ] + [_ _
กิจกรรม]

(๖) ฉันได้ นอนตรองถึงปั ญหานันเกื
้ อบตลอดทังคื
้ น
(ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ หน้ า ๙๙)
ถึง [ +กึ่งกริยากึง่ บุพบท – การเคลือ่ นที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [กริ ยาแสดงความรู้สกึ นึกคิด_ _ ] + [_ _กิจกรรม]

(๗) พูดถึงการส่งลูกไปเมืองนอก ทาให้ ระลึกขึ ้นได้ ถงึ
เจ้ าสัวแก้ ว แต่เดิมเคยขายหมู หรื อแลกเข้ าพอง
อะไรอันหนึง่ ก็จาไม่ได้
(จดหมายจางวางหร่ า หน้ า ๒๓)
ถึง [ +กึ่งกริยากึง่ บุพบท – การเคลือ่ นที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [กริ ยาแสดงความรู้สกึ นึกคิด_ _ ]
+ [_ _ บุคคล]

จากตัวอย่าง เมื่อคาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยา จะมีความหมายว่า “บรรลุจดุ หมาย แสดง
การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม” แต่ตอ่ มาคาว่า “ถึง”ผ่านกระบวนการเกิดความหมายทัว่ ไป ได้ ทาหน้ าที่เป็ นคา
กึ่งกริ ยากึ่งบุพบท สามารถปรากฏหลังคากริ ยาแสดงการสื่อสาร หรื อคากริ ยาแสดงความรู้สึกนึกคิดได้ คา
ว่า “ถึง” จึงเกิดความหมายทัว่ ไป และสูญเสียลักษณะเด่นของคากริ ยา (การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม) แต่
ในทางกลับกัน คาว่า “ถึง ”สามารถปรากฏปริ บทที่ กว้ างขึน้ เช่น คาที่ ปรากฏหลัง คาว่า “ถึง ” เมื่ อเป็ น
คากริ ยาจะเป็ นจุดหมายที่เป็ นสถานที่เท่านัน้ เช่นในตัวอย่างที่ (๓) คือ “ร้ านตาเจ๊ กสมบุญ” แต่เมื่อเป็ นคา

๑๕๖

กึ่งกริ ยากึ่งบุพบท คาที่ปรากฏหลังคาว่า “ถึง” จะเป็ นจุดหมายที่เป็ นนามวลีที่มีความหลากหลายขึ ้น ไม่
จาเพาะว่าเป็ นสถานที่เท่านัน้ เช่นในตัวอย่างที่ (๔) คือ “การสนทนากับราชทูตอังกฤษ”, ตัวอย่างที่ (๕) คือ
“ลัทธิ และกิจการของพวกนิรครนถ์ ”, ตัวอย่างที่ (๖) คือ “ปั ญหานัน”
้ และ ตัวอย่างที่ (๗) คือ “เจ้ าสัวแก้ ว”
นามวลีดงั กล่าวคือจุดหมายที่เป็ น บุคคล , เหตุการณ์ หรื อ กิจกรรมที่มีความเป็ นนามธรรมมากขึ ้นได้ จัดได้
ว่าเป็ นการนาคาไปใช้ ในปริบทใหม่
๕.๑.๒ กระบวนการทางความหมาย: คากริยา “ถึง” กลายเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
“ถึง”
การที่ คาว่า “ถึง ” เปลี่ ยนแปลงด้ านความหมาย โดยผ่านกระบวนการเปลี่ ยนแปลง ได้ แก่
การเกิดความหมายทัว่ ไป, การคงเค้ าความหมายเดิม และการขยายขอบเขตเชิงอุปลักษณ์ นอกจากนัน้ ยัง
มีแนวคิดของไฮเน่และ คุเทว่า( Heine and Kuteva, ๒๐๐๒) ในเรื่ องการที่ความหมายเดิมจางลง ประกอบ
กับทาให้ คาว่า “ถึง” ผ่านกระบวนการดังกล่าว ดังนี ้
๕.๑.๒.๑ การเกิดความหมายทั่วไป (generalization)
ไบบี และปากลิยูคา (Bybee and Pagliuca, ๑๙๙๔:๒๙๐-๒๙๒) กล่าวว่า การเกิด
ความหมายทั่วไป เป็ นการสูญ เสี ยความหมายเฉพาะเจาะจงของคากริ ยาที่เป็ นแหล่งเดิม ซึ่ง ทาให้ คา
ไวยากรณ์มีความหมายกลาง ๆ และใช้ ในปริ บทต่าง ๆ ได้ กว้ างขวางขึ ้น (จรัสดาว อินทรทัศน์ ,๒๕๓๙:
๑๐๗)
ในกรณีคาว่า “ถึง” เมื่อผ่านกลไกการเกิดความหมายทัว่ ไป จะเริ่ มต้ นด้ วยคากริ ยา “ถึง” ที่มี
ความหมายเฉพาะเจาะจง เช่นมีความหมายว่า “บรรลุจดุ หมาย” และปรากฏในปริ บทที่จากัด ต่อมาได้ เพิ่ม
ขยายความหมายให้ มีความหมายทั่วไปมากขึน้ สามารถปรากฏในปริ บทที่ กว้ างขึน้ มี ข้อจากัดในการ
ปรากฏร่วมกับคาอื่นน้ อยลง เช่นเมื่อคากริยา “ถึง” กลายเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท “ถึง” ดังต่อไปนี ้
ลักษณะการเกิดความหมายทัว่ ไปของ ถึง
ถึง ( กริยา)
+ [_ _สถานที่]

ถึง (กึ่งกริ ยากึ่งบุพบท)
+/- [_ _สถานที่]

๑๕๗

คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๘) เวลาทุม่ หนึ่งรถไฟถึงสเตชัน่ เจ้ าแผ่นดินและราชตระกูล
ลงมารับที่สเตชัน่
(ไกลบ้ าน หน้ า ๕)
ถึง [+กริยา]+[ _ _ สถานที่+รู ปธรรม]
สเตชัน่ [+นามวลี+สถานที่+รู ปธรรม]

คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
(๙) สัง่ พ่อแล้ ว ๆ เล่า ๆ เปนหลายหน ให้ มาบอกข่าวรฤก
ถึงกวีนลงวันหลังก็ว่าได้ เขียนหนังสือมาแล้ ว
(ไกลบ้ าน หน้ า ๔๘)
ถึง [+กึ่งกริยากึ่งบุพบท]+[ _ _ บุคคล+รู ปธรรม]
กวีน [+นามวลี+บุคคล+รู ปธรรม]
(๑๐) ถ้ าคนต่างบ้ านมาถามหาถึงห่อสิ่งของฤาจะให้
ใช้ นี่บลิ แล้ วบ่าวคนใช้ ไม่ควรจะให้ ฤาใช้ ไป เว้ นไว้
แต่ได้ รับคาสัง่ เท่านัน้
(ประติทินบัตรแลจดหมายเหตุ หน้ า๑๘๗)
ถึง [+กึ่งกริยากึ่งบุพบท]+[ _ _ วัตถุ+รู ปธรรม]
ห่อสิ่ งของ่ [+นามวลี+วัตถุ+รู ปธรรม]

๑๕๘

(๑๑) ส่วนจดหมายขุนหลวงหาวัด ซึง่ มิได้ กล่าวถึงการสระสนาน
หรื อคเชนททรัศวสนานนันเล่
้ า
(พระราชพิธีสิบสองเดือน หน้ า ๑๙๓)
ถึง [+กึ่งกริยากึ่งบุพบท]+ [ _ _ กิจกรรม+นามธรรม]
การสระสนาน [+นามวลี+กิจกรรม+นามธรรม]
จะเห็นได้ ว่า จากตัวอย่างที่ (๘) คาว่า “ถึง” เป็ นคากริ ยาแสดงการเคลื่อนที่ ปรากฏร่ วมกับ
นามวลี ซึ่ง มี อ รรถลัก ษณ์ เ ป็ นสถานที่ ดัง ในตัว อย่างที่ (๘) “ถึ ง ” ปรากฏร่ ว มกับนามวลี สเตชั่น ที่ มี
ความหมายเป็ นรูปธรรม ซึง่ ถือว่าเป็ นสถานที่เท่านัน้
ส่ว นค าว่า “ถึ ง ” ที่ เ ป็ นค ากึ่ ง กริ ย ากึ่ ง บุพ บท ได้ ผ่า นกระบวนการเกิ ด ความหมายทั่ว ไป
กล่าวคือสามารถปรากฏในปริ บทที่กว้ างขึ ้น สามารถปรากฏร่วมกับนามวลี ทงที
ั ้ ่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม
มีความหมายเป็ นจุดหมายปลายทางโดยไม่จาเป็ นต้ องเป็ นสถานที่ เพราะพบว่า คากึ่งกริ ยากึ่ง บุพบท
สามารถแสดงความสัมพันธ์ ของกริ ยาและจุดหมายได้ จุดหมายในที่นีจ้ ึงเป็ นได้ ทงรู
ั ้ ปธรรม และนามธรรม
เช่ น ในตัว อย่ า งที่ (๙) ค ากึ่ ง กริ ย ากึ่ ง บุ พ บท “ถึ ง ” ปรากฏร่ ว มกั บ นามวลี “กวี น ” ซึ่ ง เป็ นบุ ค คล มี
ความสัมพันธ์เป็ นจุดหมายที่เป็ นรูปธรรมของคากึ่งกริยากึ่งบุพบทได้ , ในตัวอย่างที่ (๑๐) คากึ่งกริ ยากึ่งบุพ
บท “ถึง”ปรากฏร่วมกับนามวลี “ห่อสิ่งของ” ซึ่งเป็ นวัตถุ และเป็ นจุดหมายของคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบทนี ้ และ
ในตัวอย่างที่ (๑๑) คากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท “ถึง”ปรากฏร่ วมกับนามวลี “การสระสนาน” ซึ่งเป็ นนามวลีที่เป็ น
กิจกรรม และมีความเป็ นนามธรรม จึงเห็นได้ ว่าคากริ ยา “ถึง” จากเดิมที่มีความหมายเจาะจง เช่น ใน
ตัวอย่างที่ (๘) คาว่า “ถึง” มีความหมาย “บรรลุจุดหมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม)” และปรากฏใน
ปริ บ ทที่ จ ากัด คือ ค าว่า “ถึ ง ” จะตามหลัง ด้ วยนามวลี ที่ เ ป็ นสถานที่ เ ท่า นัน้ ได้ ขยายความหมายให้ มี
ความหมายทัว่ ไปมากขึ ้น และสามารถปรากฏในปริ บทที่หลากหลายมากขึ ้นเมื่อเป็ นคาบุพบท กล่าวคือ
สามารถปรากฏกับนามวลีที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมก็ได้ ดังที่กล่าวไว้ ในข้ างต้ น

๑๕๙

๕.๑.๒.๒ การที่ความหมายเดิมจางลง (Desemanticization )
ไฮเน่และคุเทว่า (Heine and Kuteva, ๒๐๐๒) กล่าวถึง การที่ความหมายเดิมจางลง คือ
การที่คาหลักค่อย ๆ สูญความหมายที่ เป็ นคาบอกเนื ้อความหรื อความหมายเชิงศัพท์ไป เช่นคาว่า “ถึง” ใน
หมวดคากริยา มีความหมายบอกเนื ้อความแสดงการเคลื่อนที่ไป เพื่อบรรลุจดุ หมายซึ่งเป็ นรูปธรรมได้ มีการ
ถูกทาให้ ความหมายจางลงเมื่อกลายเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท ดังตัวอย่าง
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยา
(๑๒) เวลาทุม่ หนึง่ รถไฟถึงสเตชัน่ เจ้ าแผ่นดินและราชตระกูล
ลงมารับที่สเตชัน่
(ไกลบ้ าน หน้ า ๕)
ถึง [ +กริยา + การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ นามวลี ,สถานที่ ]
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
(๑๓) เมื่อกล่าวขึ ้นถึงเรื่ องเอาน้ องสาวเปนเมียนี ้ ฉันอดไม่ได้
ต้ องขอเล่าถึงกิจการของน้ องชายเล็กอีกเรื่ อง ๑ ซึง่
แสดงลักษณะเห็นแก่ตวั ของเธอ
(ประวัตติ ้ นรัชกาลที่ ๖ หน้ า ๒๗)
ถึง [ +คากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท - การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ นามวลี, กิจกรรม ]
ตัวอย่างแสดงการทาให้ ความหมายจางลง
ถึง (กริ ยา)
+ [_ _ สถานที่ ]
[+ การเคลือ่ นที่ที่เป็ นรูปธรรม ]

ถึง (กึ่งกริ ยากึ่งบุพบท)
+ [_ _ นามวลี ]
[- การเคลือ่ นที่ที่เป็ นรูปธรรม ]

จากตัวอย่าง เมื่อคาว่า “ถึง” ปรากฏเป็ นคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบทจะสูญความหมายของคาบอก
เนื ้อความไปซึ่งในที่นีค้ ือ การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรมดังตัวอย่างที่แสดงไว้ ข้างต้ น เช่นในตัวอย่าง (๑๓)

๑๖๐

ประโยค “ฉันอดไม่ไ ด้ ต้องขอเล่า ถึงกิจการของน้ องชายเล็ก ” คาว่า “ถึง” เมื่ อทาหน้ าที่ดงั กล่าว ได้ เป็ น
คาเชื่อม ซึง่ เชื่อมกริยาวลีกบั นามวลี จึงสูญเสียความหมายที่หมายถึง “การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม” ไป โดย
ความหมายดังกล่าว ได้ จางลง เมื่อคาว่า “ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
๕.๑.๒.๓ การคงเค้ าความหมายเดิม (persistence)
ฮอปเปอร์ (Hopper ๑๙๙๑ อ้ างถึงใน จรัสดาว อินทรทัศน์, ๒๕๓๙: ๓๘) ได้ กล่าวถึง การ
คงเค้ าความหมายเดิม (persistence) ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่เค้ าความหมายเดิมของคาเดิมยังคงมีอยู่
ในคาใหม่นนั ้ ถึงแม้ ได้ ผา่ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่จากคาหลัก มาเป็ นคาไวยากรณ์แล้ วก็ตาม โดย
คาหลักที่กลายเป็ นคาไวยากรณ์ จะมีความหมายจางลง แต่ก็ยังคงมีความหมายเดิมที่เคยเป็ นคาหลัก
ลักษณะที่ คาไวยากรณ์ ยัง คงเค้ าความหมายเดิม อยู่ ทาให้ เ ห็นความสัม พันธ์ ทางความหมายระหว่า ง
คาหลักที่ เ ป็ นแหล่ง เดิม กับคาไวยากรณ์ ที่เกิ ดขึน้ ใหม่ โดยสามารถแสดงตัวอย่ าง กระบวนการคงเค้ า
ความหมายเดิมของว่า “ถึง” ที่กลายเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบทได้ ดังต่อไปนี ้
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๑๔) ราษฎรใช้ กนั เปนพื ้น ทางไปประมาณชัว่ โมงหนึง่ ถึงสกาลเคน
เปนหมูบ่ ้ านย่อมๆจากสเตชัน่ สกาลเคน
(ไกลบ้ าน, หน้ า๑๑)
ถึง [+ คากริยา + เคลื่อนที่ ]+ [_ _ สถานที่]
สกาลเคน [+ นามวลี+สถานที่]
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท
(๑๕) ในจดหมายคาให้ การขุนหลวงหาวัดเล่าถึงตารา
พระราชพิธีนี ้ว่าพระจันทกุมารเป็ นผู้ฉลองพระองค์
ออกไปทาการพิธี
(พระราชพิธีสิบสองเดือน หน้ า ๑๐๖)

๑๖๑

ถึง [+ คากึ่งกริยากึ่งบุพบท - เคลื่อนที่ ]+ [_ _ รูปธรรม]
ตาราพระราชพิธี[+ นามวลี+รู ปธรรม]
ตัวอย่างที่ (๑๔) คาว่า “ถึง” เป็ นคากริ ยามีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่เป็ น
สถานที่ ในที่นี ้ คือ “สกาลเคน” ในตัวอย่างที่ (๑๕) คาว่า “ถึง” ยังคงเค้ าความหมายเดิม แม้ จะปรากฏหลัง
คากริ ยาแสดงการสื่อสาร “เล่า” แต่คาว่า “ถึง” ในที่นี ้จะไม่ใช่การเคลื่อนที่จริ งๆ ก็ยงั มีเค้ าความหมายของ
การเคลื่อนที่ ในที่นี ้คือการเคลื่อนที่ไปยังเรื่ องที่จะสื่อสาร นัน่ คือจุดหมายของการ “เล่า” ซึ่งในตัวอย่างนี ้ คือ
เรื่ อง “ต าราพระราชพิธี ” คาว่า “ถึง ” เมื่ อเป็ นค ากริ ยา จะแสดงการเคลื่ อ นที่ ไ ปยัง จุดหมาย และเมื่ อ
เปลี่ยนแปลงเป็ นคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบทจะแสดงความสัมพันธ์กบั จุดหมายปลายทาง โดยคาดังกล่าว แม้ จะ
อยู่ใ นหมวดค าที่ ต่า งกัน เช่น คากริ ย ากับค ากึ่ง กริ ยากึ่ ง บุพ บท แต่ก็ เ น้ น ความหมายที่ “มุ่ง สู่จุดหมาย
ปลายทาง” เช่นเดียวกัน ดังนัน้ คาว่า “ถึง” ที่เป็ นคากึ่งกริ ยากึ่งบุพบทที่ ยงั คงมีเค้ าความหมายของคาว่า
“ถึง” เมื่อเป็ นคากริยาแฝงอยู่ คือ “บรรลุจดุ หมาย” ที่มีความหมายคล้ ายคลึงกัน
๕.๒ กระบวนการกลายจากคากริยา “ถึง” ไปเป็ นคาบุพบท “ถึง”
๕.๒.๑ กระบวนการทางวากยสัมพันธ์ : คากริยา “ถึง” กลายเป็ นคาบุพบท “ถึง”
๕.๒.๑.๑ การวิเคราะห์ ใหม่ (reanalysis)
กลไกการวิเคราะห์ใหม่เป็ นกลไกทางวากยสัมพันธ์ หมายถึง การที่คาซึ่งแต่เดิมมีฐานะเป็ น
องค์ประกอบ(constituent) ของหน่วยหนึ่ง ต่อมามีฐานะไปเป็ นองค์ประกอบของหน่วยอื่น หรื อกลายเป็ น
ส่วนหนึง่ ขององค์ประกอบหน่วยอื่น ทาให้ หน้ าที่ทางวากยสัมพันธ์ของคานันๆเปลี
้
่ยนไปจากเดิม (จรัสดาว
อินทรทัศน์, ๒๕๓๙: ๑๒๙)
คาว่า “ถึง” เมื่อผ่านกลไกการวิเคราะห์ใหม่ จะเปลี่ยนหน้ าที่มาเป็ นคาไวยากรณ์ ปรากฏใน
ปริบทที่อยูใ่ นโครงสร้ างใหม่ของประโยค คืออาจลดฐานะมาเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของหน่วยองค์ประกอบของ
ประโยค จากเดิมที่เมื่อเป็ นคาหลักเช่น คากริยา คานันจะเป็
้
นหน่วยองค์ประกอบสาคัญของประโยค
ฮอปเปอร์ และทรอก็อต ( Hopper and Traugott , ๑๙๙๓) กล่าวว่าการวิเคราะห์ใหม่เป็ น
กลไกสาคัญที่ ทาให้ ภ าษาเปลี่ยนแปลง เช่นการที่คากริ ยาและคาบุพ บท ที่ แม้ จะมี รูปเดียวกัน แต่จ ะมี

๑๖๒

ความหมาย, วากยสัมพันธ์ และการปรากฏร่ วมกับคาอื่ นต่างกัน และการเปลี่ ยนแปลงดัง กล่าว ทาให้
คากริ ยาสามารถขยายหน้ าที่ทางไวยากรณ์ และทาให้ การปรากฏของคาดังกล่าวที่ปรากฏร่ วมกับคาอื่น ๆ
เปลี่ยนแปลงไป
การกลายเป็ นคาไวยากรณ์คาว่า “ถึง” จากคากริ ยามาเป็ นบุพบทได้ ผ่านกลไกการวิเคราะห์
ใหม่ เมื่อคาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท ได้ ลดฐานะลงเป็ นพียงส่วนหนึ่งของหน่วยองค์ประกอบบุพบท
วลี ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากคาว่า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยา ที่มีฐานะเป็ นหน่วยองค์ประกอบสาคัญ
ของประโยค ดังตัวอย่าง
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๑๖) เมื่อแลท่านรู้ว่าอัตโนทังปวงมาถึ
้
งสถานที่นี ้เป็ นสุขสนุก
สบายอยู่ แลอันมานี ้เสมอใจนึก
(สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์แล
หนังสือออกพระวิสตู รสุนทร หน้ า ๑๘)
สามารถแสดงโครงสร้ างประโยคได้ ดงั ต่อไปนี ้

[อัตโนทังปวง
้
มา] [ถึง สถานที่นี]้
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท
(๑๗) ถ้ าทางรถไฟจะได้ สร้ างขึ ้นตังแต่
้ เมืองตุงเจา ถึงเมืองจิงเกียงฟู
การที่สง่ ไปมาโดยคนเดินสารฤาระวางสินค้ า
(ประติทินบัตรแลจดหมายเหตุ หน้ า ๕๐)
สามารถแสดงโครงสร้ างประโยคได้ ดงั ต่อไปนี ้

[ทางรถไฟ จะ ได้ สร้ างขึ ้น [ตังแต่
้ เมืองตุงเจา ถึง เมืองจิงเกียงฟู] ]
จากตัวอย่างที่ (๑๖) คาว่า “ถึง”ปรากฏเป็ นส่วนหลักของกริ ยาวลี มีฐานะเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของประโยค ร่วมกับคาว่า “มา” อีกทัง้ คาว่า “ถึง”ยังเป็ นคากริ ยาในหน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยง ในขณะที่

๑๖๓

ในตัวอย่างที่ (๑๗) คาว่า “ถึง” ได้ ถูกวิเ คราะห์ใหม่เป็ นเพียงองค์ประกอบของบุพบทวลี ซึ่งมีกริ ยาวลี
“สร้ างขึน้ ” เป็ นกริ ยาที่เป็ นองค์ประกอบหลักของประโยค โดยมีคาว่า “ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบทบอก
จุดสิ ้นสุดของสถานที่ ปรากฏร่วมกับ คาบุพบท “ตังแต่
้ ”ที่บอกจุดเริ่ มต้ นของสถานที่

ดังนัน้ คาว่า “ถึง”

จึงมีความหมายบ่งการกสถานที่ ทาหน้ าที่เชื่อมระหว่างคากริยาวลี “สร้ าง”และ สถานวลี “เมืองจิงเกียงฟู”
๕.๒.๑.๒ การสูญลักษณะของหมวดคาเดิม (Decategorization)
การสูญลักษณะของหมวดคาเดิม (Decategorization) คือ การสูญลักษณะเฉพาะของ
หมวดคาเมื่อพิจารณาทางวากยสัมพันธ์ เช่น คาว่า “ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยาจะเป็ นหน่วยองค์ประกอบ
สาคัญของประโยค แต่เมื่อคาว่า”ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท คาว่า “ถึง” ในหมวดคาดังกล่าวจะมิได้ เป็ น
องค์ประกอบสาคัญของประโยค จากเดิมที่คาว่า “ถึง”ที่เป็ นคากริ ยา จะปรากฏได้ ทงั ้ ระหว่างนามวลี ๑
และนามวลี ๒ เช่น “เขาถึงบ้ าน” ,ปรากฏหลังคาเชื่อม เช่น “เมื ่อถึงบ้ าน ,ปรากฏหลังคาช่วยหน้ ากริ ยา เช่น
“ฉันจะถึงบ้ าน” และ ปรากฏหน้ าคาบุพบท เช่น “เขาถึงแก่ อันตราย” แต่เมื่อคาว่า “ถึง”ปรากฏเป็ นคา
บุพบท คาว่า “ถึง” จะสูญลักษณะของหมวดคาเดิม คือไม่ปรากฏในปริ บทที่หลากหลาย ดังเช่นเมื่อทา
หน้ าที่เป็ นคากริ ยาดังตัวอย่างที่ยกไว้ ข้างต้ น แต่เมื่อคาว่า “ถึง” ปรากฏเป็ นคาบุพบท คาว่า “ถึง” จะมี
ปริบทการปรากฏเช่นในตัวอย่าง ต่อไปนี ้
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท
(๑๘) บทสรุปสุดท้ าย มีคนตายอยูใ่ นหลักแปดแสน ถึงหนึง่ ล้ านคน
ก่อนที่องค์การสหประชาชาติจะยื่นมือไปยุตสิ งครามได้ สาเร็จ
( มองลึก นึกไกล ใจกว้ าง หน้ า ๑๐๓)
คาว่า “ถึง” เมื่อทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท จะปรากฏร่วมกับกริ ยาวลี เช่นในตัวอย่างนี ้ คือ “มีคน
ตาย” และคาว่า “ถึง” ยังปรากฏระหว่างนามวลี ๒ นามวลี โดยนามวลีที่ปรากฏหน้ าคาว่า “ถึง” จะเป็ น
จุดเริ่มต้ น เช่นในตัวอย่าง คือ นามวลีบอกจานวน “แปดแสน” และนามวลีที่ปรากฏหลังคาว่า “ถึง” จะเป็ น
จุดหมาย เช่น นามวลี บอกจานวน “หนึ่งล้ านคน” ดังนัน้ คาว่า “ถึง” เมื่อทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท จึงสูญ
ลักษณะของหมวดคาเดิม เช่น คาว่า “ถึง” ที่เป็ นคากริ ยาที่สามารถปรากฏในปริ บทที่หลากหลาย เพราะ

๑๖๔

เมื่อปรากฏเป็ นคาบุพบทจะมีข้อจากัดของการปรากฏเพราะคาว่า “ถึง”ได้ เปลี่ยนหน้ าที่เป็ นคาไวยากรณ์
หรื อเป็ นคาเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างกริยาวลีและนามวลีประโยค ดังที่ยกตัวอย่างไว้ ข้างต้ น
๕.๒.๑.๓ การนาคาไปใช้ ในปริบทใหม่ (Extension: Context Generalization)
การนาคาไปใช้ ในปริ บทใหม่ คือ การที่คาว่า”ถึง”จากเดิมมีความหมายเป็ นคาบอกเนื ้อความ
เช่น คาว่า “ถึง ”ที่ ทาหน้ าที่ เ ป็ นคากริ ยา จึง ปรากฏในปริ บทที่ เป็ นลักษณะเฉพาะ แต่ต่อมาเมื่ อเป็ นค า
ไวยากรณ์ เช่น คาบุพบท จึงปรากฏในปริบทที่กว้ างขึ ้น เช่นคาว่า “ถึง”ไม่ต้องปรากฏนาหน้ าเฉพาะนามวลีที่
บอกสถานที่เท่านัน้ เช่น
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๑๙) แลนายกาปั่ นผู้ใหญ่แลแลศรี ผ้ ใู หญ่ลงสาปั น้ ไปด้ วย
ข้ าพเจ้ า ครัน้ แลไปเถิงท่า จึงฝี ดาวู ๘ คน สาหรับรักษาตึก
คลังนันลงมารั
้
บข้ าพเจ้ าเถีงท่า
(ประวัตโิ กษาปานเดินทางไปฝรั่งเศส หน้ า ๑๐๗)
ถึง [ +กริยา + การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ สถานที่ ]
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท
(๒๐) ไปยุโรปอีกหลายแห่งกว่าจะเสร็จธุระจะตกถึงปลายเดือน
ธันวาคม ไปอเมริกาในวันเวลานันเป็
้ นฤดูหนาว
(นิทานโบราณคดี กรมพระยาดารงราชานุภาพ ๒๔๘๗ หน้ า ๗๕)
ถึง [ +บุพบท – การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ เวลา]
(๒๑) แล ๘ อักษรเปนพื ้น มาถึงรัชกาลที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๘
อักษรเปนพื ้น แลมากขึ ้นถึง ๙ อักษร มาถึงรัชกาลที่ ๕
มีตงแต่
ั ้ ๘ ถึง ๑๑ อักษรก็ถึง คาที่เรี ยกกลอนแปด
(สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๑ หน้ า ๑๐๐)

๑๖๕

ถึง [ +บุพบท – การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ จานวนนับ]
จากตัว อย่า งที่ (๒๙) เมื่ อค าว่า “ถึ ง ” ท าหน้ า ที่ เ ป็ นค ากริ ย า จะมี ค วามหมายว่า “บรรลุ
จุดหมายแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม” แต่ต่อมาคาว่า “ถึง” ได้ ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท คาว่า “ถึง” มี
ความหมายกลางๆและสามารถปรากฏเป็ นคาเชื่อมนามวลีได้ จึงปรากฏในปริ บทใหม่ ที่คาว่า “ถึง” มิได้
ปรากฏนาหน้ าเฉพาะนามวลีแสดงสถานที่เท่านัน้ แต่สามารถปรากฏหน้ านามวลีประเภทอื่นได้ เช่นใน
ตัวอย่างที่ (๓๐) คาว่า “ถึง”ปรากฏหน้ านามวลีที่บอกจุดสิ ้นสุดของเวลา เช่น “ปลายเดือนธันวาคม” และใน
ตัวอย่างที่ (๓๑)คาว่า “ถึง”ปรากฏหน้ านามวลีที่บอกจุดสิ ้นสุดของจานวนนับ เช่น “ ๑๑” เนื่องด้ วยคาว่า
“ถึง”เมื่อเป็ นคาบุพบท จะกลายเป็ นคาไวยากรณ์ โดยความหมายที่เป็ นคาบอกเนื ้อความได้ จางลงจึงมี
ความเป็ นนามธรรมมากขึ ้น ดังนัน้ คาว่า “ถึง” จึงถูกนาไปใช้ ในปริบทใหม่ซงึ่ เปลี่ยนแปลงจากปริบทเก่าได้
๕.๒.๒ กระบวนการทางความหมาย : คากริยา ”ถึง” กลายเป็ นคาบุพบท “ถึง”
๕.๒.๒.๑ การที่ความหมายเดิมจางลง (Desemanticization )
การท าให้ ค วามหมายจางลง คือ การที่ ค าหลัก ค่อ ยๆ สูญ ความหมายที่ เป็ นเนื อ้ ความไป
กลายเป็ นคาไวยากรณ์ เช่นคาว่า “ถึง”ในหมวดคากริ ยามีความหมายบอกเนื ้อความแสดงการเคลื่อนที่ไป
เพื่อบรรลุจุดหมายซึ่งมีความเป็ นรู ปธรรม ได้ มีการถูกทาให้ ความหมายจางลงเมื่อกลายเป็ นคาบุพบท ดัง
ตัวอย่าง
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๒๒) เรื อออกจากท่า ๒ ชัว่ โมงจึงได้ ถงึ กีเซอ ซึง่ เปนเกาะอันหนึง่
ในเดนมาร์ ก มีคลื่นเปนละลอกเล็กน้ อย
(ไกลบ้ าน หน้ า ๔)
ถึง [ +กริยา + การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ สถานที่ ]

๑๖๖

คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท
(๒๓) เอาออกมาเทลงในจานยกไปตังให้
้ รับประธานกับน ้าตาลทรายป่ น
เวลายี่สิบนาทีถงึ ครึ่งชัว่ โมง ภอรับประทาน
(ประติทินบัตรแลจดหมายเหตุ หน้ า ๔)
ถึง [ +คาบุพบท - การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ กาลวลี ]
ตัวอย่ างแสดงการทาให้ ความหมายจางลง
ถึง (กริ ยา)
+ [_ _ สถานที่ ]
[+ การเคลือ่ นที่ที่เป็ นรูปธรรม ]

ถึง (บุพบท)
+ [_ _ กาลวลี ]
[- การเคลือ่ นที่ที่เป็ นรูปธรรม ]

จากตัว อย่า งที่ (๒๓) ค าว่า “ถึ ง ” เมื่ อ ปรากฏเป็ นคาบุพ บทแล้ ว ความหมายของคาบอก
เนือ้ ความจากเดิมที่ เป็ นคากริ ยาจะจางลง ทาให้ สามารถนาไปใช้ ในปริ บทอื่ นๆได้ เช่นปรากฏระหว่าง
นามวลีที่บอกเวลา เช่นในตัวอย่าง คือ “เวลายี่สิบนาที ถึงครึ่ งชัว่ โมง” ซึ่งคาว่า “ถึง”ในปริ บทดังกล่าวทา
หน้ าที่เป็ นคาไวยากรณ์ ที่เชื่อมระหว่างนามวลีเพื่อแสดงจุดเริ่ มต้ นจนถึงจุดสิ ้นสุดของเวลา ดั งนัน้ คาว่า
“ถึง” จึงสูญเสียความหมายของคาบอกเนือ้ ความ เมื่อครัง้ ทาหน้ าที่เป็ นกริ ยาที่จะแสดงความหมายคือ
“การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรมไปยังจุดหมาย”ไปจากอรรถลักษณ์ของคาจึงสามารถปรากฏในปริ บทที่แตกต่าง
จากเดิมได้
๕.๒.๒.๒ การคงเค้ าความหมายเดิม (persistence)
การคงเค้ าความหมายเดิม คือ การที่คาใดคาหนึง่ ได้ เปลี่ยนแปลงหน้ าที่ จากคาหลัก มาเป็ นคา
ไวยากรณ์ แต่ค าไวยากรณ์ นัน้ ยัง มี เ ค้ า ความหมายเดิม ของค าอยู่ และท าให้ เ ห็ น ความสัม พัน ธ์ ท าง
ความหมายจากคาหลักที่เป็ นคาต้ นกาเนิดกับคาไวยากรณ์ที่ปรากฏในปริ บทใหม่ และในส่วนของคาบุพบท
คือ การที่ คาใดคาหนึ่ง เมื่อเป็ นคากริ ยาจะมี ความหมายบอกเนื อ้ ความ เพื่อระบุชีช้ ัดว่ามีความหมาย
อย่างไร บางความหมายอาจเป็ นความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับพื ้นที่ เช่น ใกล้ จาก ผ่าน เข้ า ออก เป็ นต้ น ซึ่ง
คาดังกล่าวที่ยกตัวอย่างมานี ้ เมื่อเปลี่ยนหน้ าที่เป็ นคาบุพบทจะยังเค้ าความหมายเดิม ที่คล้ ายคลึงคาต้ น

๑๖๗

กาเนิ ด ที่ เ ป็ นค ากริ ย า เช่น ค าว่า ใกล้ จาก ผ่า น เข้ า ออก เป็ นต้ น จะปรากฏร่ ว มกับ ค านามสถานที่
เช่นเดียวกับคากริยา เช่น ตัวอย่าง ๑ก. และ ๑ข.
๑ก. บ้ าน ใกล้ วัด (คาว่า “ใกล้ ” เป็ น คากริยา)
๑ข. ฉันอาศัยอยู่ ใกล้ วัด (คาว่า “ใกล้ ”เป็ น คาบุพบท)
๒ก. ฉันจากบ้ านมาหลายวัน (คาว่า “จาก” เป็ น คากริยา)
๒ข. นักเรี ยนรับรางวัลจากครู (คาว่า “จาก”เป็ น คาบุพบท)
นอกจากนัน้ คาใดก็ตามที่กลายจากคากริ ยาเป็ นคาบุพบท จะยังคงเค้ าความหมายเดิมคือมี
ความหมายที่เป็ นความหมายที่เป็ นลักษณะเฉพาะร่วมกันเช่น คาว่า “จาก” มีความหมายเฉพาะคือ “ออก
พ้ นไป” “อ้ างอิงที่มา”หรื อ “เปลี่ยนตาแหน่ง ที่มา ณ ที่หนึง่ ไปยังที่อื่นๆ” ดังนัน้ เมื่อ คาว่า “จาก”เป็ นคาบุพ
บท ก็ ยัง มี เ ค้ าความหมายเดิม เช่น ในตัว อย่าง ๒ก. และ ๒ข. คาว่า “จาก” ในตัวอย่าง ๒ข จะมี เค้ า
ความหมายเดิมเมื่อเป็ นคากริยา คือ “การอ้ างถึงที่มา”เช่นในตัวอย่าง ๒ข. คือ “ครู ” ซึ่งเป็ นที่มาของนามวลี
“รางวัล” และมีการเปลี่ยนตาแหน่ง หรื อในที่นี ้คือ การเปลี่ยนตาแหน่งของรางวัลจากครูไปสู่นกั เรี ยน และ
สาหรับคากริยา “ถึง”สามารถแสดงกระบวนการคงเค้ าความหมายเดิม ได้ ดงั ต่อไปนี ้
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๒๔) รถไฟใช้ จกั รต่อไปจนบ่าย ๔ นาฬิกาเศษถึงบางปะอิน
ลงเรื อไปที่พระราชวัง
(ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ หน้ า ๑๖๙)
ถึง [+ คากริ ยา + เคลื่อนที่ ]+ [_ _ สถานที่]
บางประอิน [+ นามวลี+สถานที่]

๑๖๘

คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาบุพบท
(๒๕) สมุหแสงเห็นว่าควรสร้ างพระเจดีย์ปิดทองทังองค์
้
แล้ ว
แขวนไฟฟ้าเป็ นสายๆตังแต่
้ ยอดลงมาถึงฐานล่างอย่าง
ในเมืองพม่า
(จดหมายจางวางหร่ า , หน้ า ๗๖)
แขวน [+ คากริ ยา + อาการ ]
ถึง [+ คากึ่งกริยากึ่งบุพบท - เคลื่อนที่ ]+ [_ _ สถานที่]
ฐานล่าง [+ นามวลี+สถานที่]
ตัวอย่างที่ (๒๔) คาว่า “ถึง” เป็ นคากริ ยามีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ไปยัง จุดหมายที่เป็ น
สถานที่ ในที่นี ้ คือ “บางปะอิน” ส่วนในตัวอย่างที่ (๒๕) คาว่า “ถึง” เป็ นคาบุพบท มีความหมายบ่งการก
จุดหมายที่ เ ป็ นสถานที่ ในที่ นี ้ คือ “ฐานล่าง” คาว่า “ถึง ”จึง คงเค้ าความหมายเดิม จากคากริ ยาที่ มี รูป
เดียวกัน ซึ่งต่างแสดงความหมายที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางเช่นกัน จากตัว อย่างข้ างต้ นจึงแสดงให้ เห็น
ลัก ษณะการกลายเป็ นไวยากรณ์ ของค าว่า “ถึง ”ที่ แ ม้ จ ะเปลี่ ย นหน้ า ที่ แต่ยัง มี ความหมายที่ สามารถ
เชื่อมโยงไปถึงคาต้ นกาเนิดได้

๕.๓ กระบวนการกลายจากคากริยา “ถึง” ไปเป็ นคาขยาย “ถึง”
๕.๓.๑ กระบวนการทางวากยสัมพันธ์ : คากริยา ”ถึง” กลายเป็ นคาขยาย “ถึง”
๕.๓.๑.๑ การวิเคราะห์ ใหม่ (reanalysis)
การกลายเป็ นค าไวยากรณ์ ข องค าว่ า “ถึ ง ” จากค ากริ ย าเป็ นค าขยายได้ ผ่ า นกลไกการ
วิเคราะห์ใหม่ โดยเมื่อคาว่า “ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคาขยาย ได้ ลดฐานะลงเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของกลุ่มคาขยาย
ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากคาว่า “ถึง”ที่เป็ นคากริยาที่มีฐานะเป็ นส่วนสาคัญของประโยค ดังตัวอย่าง

๑๖๙

คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๒๖) ฉันไปยุโรปครัง้ หลัง พ.ศ. ๒๔๗๓ ไปถึงกรุงบรุงบรุสเซลล์ราชธานี
ของประเทศเบลเยียม
(นิทานโบราณคดี หน้ า ๑๓๓)
สามารถแสดงโครงสร้ างประโยคได้ ดงั ต่อไปนี ้

[ฉัน ไป] [ถึง กรุงบรุงบรุสเซลล์]
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาขยาย (คาบอกความสาคัญ)
(๒๗) แกสอนหนังสือโดยไม่มีความสุขอยู่ถึง ๒-๓ ปี
คิดถึงแต่เรื่ อง ๔๐,๐๐๐ บาท
(มองลึก นึกไกล ใจกว้ าง หน้ า ๖๐)
สามารถแสดงโครงสร้ างประโยคได้ ดงั ต่อไปนี ้

[แกสอนหนังสือโดยไม่มีความสุขอยู่ [ถึง ๒-๓ ปี ] ]
จากตัวอย่างที่ (๒๖) คาว่า “ถึง ” ปรากฏเป็ นคากริ ยา มีฐ านะเป็ นองค์ประกอบส าคัญของ
ประโยค ส่ ว นตัว อย่า งที่ (๒๗)ค าว่ า “ถึ ง ” ถูก วิ เ คราะห์ ใ หม่ เ ป็ นค าขยายค าบอกจ านวน 1 (ค าบอก
ความสาคัญ) แต่เมื่อคาว่า “ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคาขยาย คาว่า “ถึง” จะปรากฏร่ วมกับคาบอกจานวนเวลา
เช่น “๒ -๓ปี ” ในตัวอย่างข้ างต้ น คาว่า “ถึง” จึงถูกวิเคราะห์ใหม่ไม่ได้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของประโยค
ดังเช่น คากริ ยาอีกต่อไปและ คาว่า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นขยายได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มคา “ถึง ๒ -๓

๑

นววรรณ พันธุเมธา (๒๕๕๔ :๑๕๖) ได้ กล่าวได้ คาบอกจานวนที่ใช้ ขยายคากริยาที่เป็ นหน่วยหลักในกริยาวลีจะอยูห่ ลัง

คากริยา คาบอกจานวนที่ใช้ ขยายคากริยามี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งต้ องใช้ ร่วมกับคาแยกประเภท อีกชนิดหนึ่งไม่ใช้ ร่วมกับคาแยกประเภท
นอกจากนันอาจมี
้
คาขยายคาบอกจานวน เช่นคาบอกความสาคัญ (ยกตัวอย่างเช่น คาว่า “ถึง”ในประโยคดังกล่าว)

๑๗๐

ปี ” ที่ ทาหน้ าที่ ขยายกริ ยาวลี “สอนหนัง สื อ “เพื่ อ แสดงให้ ทราบจ านวนช่วงเวลาของกริ ยานัน้ ๆ โดยมี
คากริยา “สอน” เป็ นหน่วยแก่นของประโยค
๕.๓.๑.๒ การสูญลักษณะของหมวดคาเดิม (Decategorization)
การกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคาว่า “ถึง” จากคากริ ยาเป็ นคาขยายได้ ผา่ นกลไกการสูญ
ลักษณะของหมวดคาเดิม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาแนกได้ เป็ น ๓ ประการ
ประการที่ ๑ การสูญลักษณะของหมวดคาเดิมนีเ้ กี่ยวเนื่องกับหัวข้ อที่ ๕.๒.๑.๑ กลไกการ
วิเคราะห์ใหม่ (reanalysis)จากคากริ ยา “ถึง” เป็ นคาขยาย “ถึง” โดยการที่คากริ ยา “ถึง” ถูกวิเคราะห์ใหม่
ให้ เป็ นคาขยาย “ถึง” ซึ่งแต่เดิม คาว่า”ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยาซึ่งเป็ นส่วนหลักของประโยค ได้ ลดฐานะ
เป็ นส่วนหนึ่ง ของกลุ่ม คาขยาย ไม่ไ ด้ มี ฐ านะเป็ นส่วนหลักของประโยคดัง เช่นคากริ ยา แต่เป็ นเพี ยง
องค์ประกอบหนึง่ ของหน่วยที่ทาหน้ าที่ขยายในประโยค
ประการที่ ๒ การสูญลักษณะของหมวดคาเดิมนี ้ จะเป็ นลักษณะพิเศษของคาว่า “ถึง” เมื่อ
เปลี่ยนแปลงหน้ าที่เป็ นคาขยายคือจะสามารถตัดทิ ้งออกจากประโยคได้ โดยไม่ทาให้ ความหมายหลักของ
ประโยคเปลี่ยนแปลง หรื อทาให้ ประโยคผิดไวยากรณ์ ดังตัวอย่าง
(๑ก) ภูเขาซึง่ สูงที่สดุ ในพิภพนี ้จะไม่มากกว่า ๒๐๐ เส้ น
ดังนี ้ ลมอากาศสูงกว่ายอดเขาขึ ้นไปถึง ๔โยชน์
ลมอากาศนี ้ได้ กระทาแก้ พิภพโดยความกดอย่างมาก
(ประติทินบัตรแลจดหมายเหตุ หน้ า ๘๔)
(๑ข) ภูเขาซึง่ สูงที่สดุ ในพิภพนี ้จะไม่มากกว่า ๒๐๐ เส้ น
ดังนี ้ ลมอากาศสูงกว่ายอดเขาขึ ้นไป ๔โยชน์
ลมอากาศนี ้ได้ กระทาแก้ พิภพโดยความกดอย่างมาก

๑๗๑

(๒ก) มิได้ ประพฤติการให้ ชอบโดยขนบบุราณ ตังให้
้ เปน
ถึงเจ้ านคร มีอรรคมหาเสนาจตุสดมภ์มหาดเล็ก
(จดหมายเหตุความทรงจากรมหลวงนรินทรเทวี หน้ า ๑๕๙)
(๒ข) มิได้ ประพฤติการให้ ชอบโดยขนบบุราณ ตังให้
้ เปน
เจ้ านคร มีอรรคมหาเสนาจตุสดมภ์มหาดเล็ก
จากตัวอย่างประโยค(๑ก) และ (๒ก) เป็ นประโยคที่ประกอบด้ วยคาว่า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาขยายแสดง
ความหมายว่า “คาบอกความสาคัญ” ซึ่งเป็ นคาที่แสดงทัศนคติจึงสามารถตัดทิ ้งออกจากประโยคได้ โดย
ความหมายหลักของประโยคไม่เปลี่ยนแปลงและประโยคไม่ผิดไวยากรณ์ ดังเช่นในประโยค (๑ข) และ
(๒ข) เนื่องจากคาว่า”ถึง”เมื่อทาหน้ าที่เป็ นคาขยายนัน้ ไม่ได้ เป็ นองค์ประกอบหลักของประโยค
ประการที่ ๓ การสูญลักษณะของหมวดคาเดิมนี ้ จะเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงการปรากฏ
จากแต่เดิมเมื่อคาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยา จะสามารถปรากฏได้ ในปริ บทที่หลากหลาย เช่น ปรากฏ
หลังนามวลี เช่น เขาถึงบ้ าน, หลังคาเชื่อม เช่น เมื่อถึงบ้ าน ,หลังคาช่วยหน้ ากริ ยา เช่น เขาน่าจะถึงบ้ าน
แล้ ว และปรากฏหน้ า บุพ บท เช่น เขาถึง แก่ อัน ตราย แต่เ มื่ อ ค าว่า “ถึ ง ”ท าหน้ า ที่ เ ป็ นขยายได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการปรากฏโดยมีข้อจากัดมากขึ ้น เช่น ปรากฏระหว่างคากริ ยาและนามวลีบอกจานวน หรื อ
ปรากฏระหว่างกริยาแสดงสภาพ”เป็ น”และนามวลี ไม่สามารถปรากฏหลังประธานได้ อีกต่อไปเป็ นต้ น
๕.๓.๒ กระบวนการทางความหมาย : คากริยา ”ถึง” กลายเป็ นคาขยาย “ถึง”
๕.๓.๒.๑ การนาคาไปใช้ ในปริบทใหม่ (Extension: Context Generalization)
การนาคาไปใช้ ในปริ บทใหม่ ในกรณี ที่คากริ ยา “ถึง ”ได้ กลายเป็ นคาขยาย “ถึง ” ได้ ผ่าน
กระบวนการนาคาไปใช้ ในปริ บทใหม่ กล่าวคือ เมื่อคาว่า “ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยาจะมีความหมายเพียง
ความหมายเดียว คือ “บรรลุจดุ หมาย”จึงปรากฏในตาแหน่งที่เฉพาะเจาะจง เป็ นหน่วยแก่นของประโยค แต่
เมื่อคาว่า “ถึง” ได้ เปลี่ยนแปลงไปเป็ นคาขยายจะสามารถปรากฏได้ ในปริ บทใหม่และเกิดร่วมกับคาอื่นๆได้
หลากหลายขึ ้น ดังตัวอย่าง

๑๗๒

คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๒๘) โป มยุง่วน ถึง เมืองเชียงใหม่ จะเส็จขึ ้นไปตี ประการหนึง่
(จดหมายเหตุความทรงจากรมหลวงนรินทรเทวี หน้ า ๑๘๙)
ถึง [ +กริยา + การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ สถานที่ ]
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาขยาย
(๒๙) เวลานี ้มองสิเออรเบลโฮมได้ รับพระราชทานอยู่
เดือนละ ๙๐๐ บาทจะขึ ้นถึง ๑,๑๐๐ บาท
สูงเกินไปกระทาให้ ฝรั่งกรมอื่นๆพากันถือเอา
เป็ นตัวอย่างได้
(ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั หน้ า ๑๔)
ถึง [ +ขยาย - การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ จานวน ]
(๓๐) มิได้ ประพฤติการให้ ชอบโดยขนบบุราณ ตังให้
้ เปน
ถึงเจ้ านคร มีอรรคมหาเสนาจตุสดมภมหาดเล็ก
(จดหมายเหตุความทรงจากรมหลวงนรินทรเทวี หน้ า ๑๕๙)
ถึง [ +ขยาย - การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ ตาแหน่ง ]
(๓๑) หากันว่าจับหอกดาบ ฆ่าฟั นแทงกันถึงตายตีกนั
ตายกลางวันกลางคืนก็ดีใช้ ไปณหัวเมืองเลกทังปวง
้
(กฎหมายตราสามดวง หน้ า ๑๑๔)
ถึง [ +ขยาย - การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม ] + [_ _ กริยา ]
จากตัวอย่างที่ (๒๘) เมื่อคาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา จะมีความหมายว่า “บรรลุจดุ หมาย
แสดงการเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม” และมีจดุ หมายเป็ นสถานที่เท่านัน้ แต่ตอ่ มาคาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคา

๑๗๓

ขยาย จึงสามารถปรากฏในปริ บทใหม่ที่หลากหลายขึน้ เช่นในตัวอย่างที่ (๒๙) นามวลีที่ตามหลังคาว่า
“ถึง” คือ “๑,๑๐๐ บาท” ซึ่งเป็ นจานวนเงิน , ในตัวอย่างที่ (๓๐) นามวลีที่ตามหลัง คือ “เจ้ านคร” ซึ่งเป็ น
ตาแหน่งหน้ าที่ และ ในตัวอย่างที่ (๓๑) นามวลีที่ตามหลัง คือ “ตาย” ซึง่ เป็ นกริยา การปรากฏดังกล่าวต่าง
จากคาว่า “ถึง”ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นกริ ยา ที่มีนามวลีที่ตามหลังเป็ นสถานที่เท่านัน้ จึงจัดได้ ว่าคาว่า “ถึง”ถูก
นาไปใช้ ในปริบทใหม่ที่หลากหลายมากขึ ้น

๕.๓.๒.๒ การคงเค้ าความหมายเดิม ( persistence)
ลัก ษณะการคงเค้ า ความหมายเดิ ม ของค าขยาย คื อ การที่ ค าขยายยัง คงรั ก ษาเค้ า
ความหมายของคากริ ยาที่เป็ นแหล่งเดิม เช่น คากริ ยา “ถึง”ที่มีความหมายว่า “บรรลุจดุ หมาย”แสดงการ
เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง เมื่อเปลี่ยนหน้ าที่ไปเป็ นคาขยายจะยังคงรักษาเค้ าความหมายเดิมนันอยู
้ ่
ดังตัวอย่าง
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๓๒) เมื่อคืนนี ้เรื อถึง เมร็อก เวลา ๑๐ ทุม่ ตื่นเวลาโมงเศษ
(ไกลบ้ าน หน้ า๑๕๓)
ถึง [+ กริยา + เคลื่อนที่ ]+ [_ _ สถานที่]
สกาลเคน [+ นามวลี+สถานที่]
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาขยาย
(๓๓) แกสอนหนังสือโดยไม่มีความสุขอยู่ถึง ๒-๓ ปี คิดถึง
แต่เรื่ อง ๔๐,๐๐๐ บาท
(มองลึก นึกไกล ใจกว้ าง หน้ า ๖๐)
ถึง [+ ขยาย - เคลื่อนที่ ]+ [_ _ คาบอกจานวน]
๒-๓ ปี [+ นามวลี+คาบอกจานวน]

๑๗๔

(๓๔) ศาสตราจารย์เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต เห็นไหม
เป็ นถึงราชบัณฑิต มีผลงานเขียนหนังสือกว่า 100 เล่ม
(มองลึก นึกไกล ใจกว้ าง หน้ า ๒๘)
ถึง [+ ขยาย - เคลื่อนที่ ]+ [_ _ตาแหน่ง]
ราชบัณฑิ ต [+ นามวลี+ตาแหน่ง]
ตัวอย่างที่ (๓๒) คาว่า “ถึง” เป็ นคากริ ยามีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่เป็ น
สถานที่ ซึ่งในที่นี ้ คือ “เมร็ อก” ส่วนในตัวอย่างที่ (๓๓)คาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาขยายมีความหมายเป็ น
คาบอกความสาคัญ ในที่นีค้ ือการแสดงทัศนคติว่า ๒-๓ ปี เป็ นจานวนที่ มาก คาว่า “ถึง”จึงยังคงมีเค้ า
ความหมายเดิม จากคากริ ยาที่ มี รูปเดี ยวกัน คือ การเคลื่ อนที่ เ ปลี่ ยนระดับ ไปสู่ระดับที่ ม ากกว่าความ
คาดหมายซึ่งเป็ นจุดหมายของการเคลื่อนที่ เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ (๓๔) คาว่า “ถึง”แสดงทัศนคติขยาย
นามวลี”ราชบัณฑิต”ว่าอยู่ในตาแหน่งที่สงู จึงยังคงมีเค้ าความหมายเดิมคือการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายใน
ตาแหน่งที่เกินความคาดหมาย ดังนันค
้ าว่า “ถึง” ที่เป็ นคาขยายจึงยังคงมีความหมายของคาว่า “ถึง”ซึ่งเป็ น
คากริยาแฝงอยู่
๕.๔ กระบวนการกลายจากคากริยา “ถึง” เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ “ถึง”
๕.๔.๑ กระบวนการทางวากยสัมพันธ์ : คากริยา “ถึง” กลายเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์
“ถึง”
๕.๔.๑.๑ การบังคับการปรากฏ
การกลายเป็ นคาไวยากรณ์คาว่า “ถึง” จากคากริยามาเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ ได้ ผา่ น
กระบวนการการบังคับการปรากฏ ดังตัวอย่าง ที่คาว่า “ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา เช่น
(๓๕)มีชาวกรุงโรมมาคอยดูราชทูตสยามตามถนนเป็ นอันมาก
เหลือที่จะประมาณ รถทูตานุทตู สยามถึงประตูพระราชวัง
โปปนัน้ มีชาวกรุงโรมมาคอยดูราชทูตตามถนน
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค ๑ หน้ า ๒๒)

๑๗๕

(๓๖)ครัน้ ทูตานุทตู สยาม ได้ ทราบพระราชดารัสพระเจ้ ากรุง
ฝรั่งเศสนันแล้
้ ว เมื่อถึงวันที่ 5 เดือนโนเวมเบอร์ คือเดือน
พฤศจิกายนตรงกับเดือน 11 แรม 11 ค่าในปี นัน้
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค ๑ หน้ า๒๑)
(๓๗)ครัน้ ณ วันจันทร์ เดือน ๓ ขึ ้นค่าหนึง่ ถึงที่ตรงเกาะไผ่
เกาะตรน ยังประมาณ ๒๐๐ เส้ นจะถึงเกาะมัน
นายกาปั่ นต้ นหนว่ามาทุกครัง้ ต่อถึงเกาะมันแล้ วจึง
ข้ ามไปเมืองไยกะตรา
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค ๑ หน้ า๕๙)
จากตัวอย่างที่ (๓๕)-(๓๗) คาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา จึงสามารถปรากฏในปริบทที่
หลากหลายคือ ปรากฏหลังนามวลี ,คาเชื่อม และคาช่วยหน้ ากริยา และปรากฏหน้ านามวลี นอกจากนันค
้ า
ว่า “ถึง”ยังสามารถปรากฏหน้ านามวลีที่มีขนาดยาวขึ ้นได้ จนกระทัง่ เป็ นอนุพากย์ เป็ นที่มาให้ คาว่า “ถึง”
เปลี่ยนแปลงหน้ าที่ไปอยูห่ น้ าอนุพากย์และทาหน้ าที่เป็ นคาที่เชื่อมโยงอนุพากย์ได้ ดงั ตัวอย่าง
(๓๘)ถ้ ายังเกิดเป็ นกายเป็ นใจอยูต่ ราบใด ก็ยงั คงอยูภ่ ายใต้
อานาจความตายจะประหารอยูต่ ราบนันไม่
้ มีพ้นเลย
ถึงใครอายุยืนมากแล้ วก็ไม่ไกลกว่าคนอายุสนนั
ั้ ก
เหมือนไม้ แก่นไกลกว่าต้ นกล้ วย ต้ นอ้ อย ทานนัน้
(ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ หน้ า ๑๓)
จากตัวอย่างที่ (๓๘) คาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ จึงปรากฏหน้ าอนุพากย์ ซึ่ง
เป็ นการปรากฏในตาแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ไม่มีอิสระในการปรากฏ เช่น คากริ ยาที่เป็ นคาหลักซึ่งสามารถ
ปรากฏในปริบทที่หลากหลายมากกว่า เนื่องจากคาว่า “ถึง” ได้ ผา่ นกระบวนการบังคับการปรากฏแล้ ว

๑๗๖

๕.๔.๑.๒ การสูญลักษณะของหมวดคาเดิม (Decategorization)
การสูญลักษณะของหมวดคาเดิมจากคากริ ยามาเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์จะไม่เป็ นหน่วย
องค์ประกอบของประโยค เช่น
(๓๙) ย่าฆ้ องรุ่งจะได้ แห่พระบรมศพขึ ้นมาหน้ าพระที่นงั่ สุทธาสวรรย์
ครัน้ ถึงประตูพระเมรุฝ่ายบุรพทิศ หยุดพระมหาพิไชยราชรถ
เชิญพระบรมโกศลงทรงพระยานุมาศ
(ประชุมหมายรับสัง่ ภาค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั หน้ า ๑๐๗)
(๔๐) เหตุด้วยพระยาอภัยนุราชจะขอเอาตาบลกวาลามุดา
เป็ นบ้ านส่วยของตน เจ้ าพระยาไทรจะให้ ที่อื่นก็ไม่เอา
ถึงโปรดให้ พระยาพัทลุงเป็ นข้ าหลวงออกไปไกล่เกลี่ย
เมื่อปี ระกาศก จุลศักราช ๑๑๗๕
(จดหมายหลวงอุดมสมบัติ หน้ า ๑๐)
จากตัวอย่างที่ (๓๙) คาว่า “ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยาอยู่ในตาแหน่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ของประโยคหรื อเป็ นหน่วยแก่นของประโยค แต่เมื่อคาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่ อมอนุพ ากย์ เช่นใน
ตัวอย่างที่ (๔๐) คาว่า “ถึง” กลับไม่ได้ ทาหน้ าที่เป็ นหน่วยองค์ประกอบของประโยคเลย คือไม่ได้ เป็ นหน่วย
แก่นหน่วยใดประโยค แต่ทาหน้ าที่ทางไวยากรณ์เพียงเชื่อมโยงอนุพากย์ ๒ อนุพากย์ให้ ต่อเนื่องกัน เช่น
จากตัวอย่างคือเชื่อมอนุพากย์ “เจ้ าพระยาไทรจะให้ ที่อื่นก็ไม่เอา” และอนุพากย์ “โปรดให้ พระยาพัทลุงเป็ น
ข้ าหลวงออกไปไกล่เกลี่ย ” ให้ ทงั ้ ๒ อนุพากย์เป็ นเหตุผลกัน คาว่า “ถึง” จึงสูญลักษณะของหมวดคาเดิม
ครัง้ เมื่อทาหน้ าที่เป็ นคากริยา

๑๗๗

๕.๔.๒ กระบวนการทางความหมาย : คากริยา ”ถึง” กลายเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ “ถึง”
๕.๔.๒.๑ การเกิดความหมายทั่วไป (generalization)
ค าว่ า “ถึ ง ”เมื่ อ ผ่ า นกลไกการเกิ ด ความหมายทั่ว ไป จะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยค ากริ ย า “ถึ ง ” ที่ มี
ความหมายเฉพาะเจาะจง เช่นมีความหมายว่า “บรรลุจุดหมาย” และปรากฏในปริ บทที่จากัด ต่อมาได้
ขยายความหมายให้ มีความหมายทั่วไปมากขึน้ สามารถปรากฏในปริ บทที่ กว้ างขึน้ มี ข้อจากัดในการ
ปรากฏร่วมกับคาอื่นน้ อยลง เช่นเมื่อคากริยา “ถึง” กลายเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ “ถึง” ดังต่อไปนี ้
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๔๑) ปั กเครื่ องสูงที่มมุ ร้ านม้ าทัง้ ๔ ทิศ จึงถึงแว่นฟ้าตังโกษฐ
้
จึงมีราชวัตรทึบ แลราชวัตรเลวตามอย่างงานเมรุทงปวง
ั้
(จดหมายเหตุความทรงจากรมหลวงนรินทรเทวี หน้ า ๑๔๑)
ถึง [+กริยา]+[ _ _ สถานที่+รูปธรรม]
คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์
(๔๒) ฝ่ ายเมืองนครหามีที่ตงเป็
ั ้ นกาลังราชการฝ่ ายฝั่ งตะวันตกไม่
และอ้ ายพม่า ซึง่ ยกมากระทาแก่เมืองถลางถึงเสียทัพกลับไป
ก็เพราะกาลังพระบารมีหากให้ วิบตั ิตา่ งๆ
(จดหมายหลวงอุดมสมบัติ หน้ า ๒๐)
ถึง[เชื่อมอนุพากย์] + [เหตุการณ์เหตุ _ _] + [ _ _ เหตุการณ์ผล]
(๔๓) ถ้ าผู้ใดต้ องคดีผ้ ใู ดเปนคนผิดกับตนในก่อนแล้ ว
ถึงมาทว่าผู้นนจะชะนะก็
ั้
กดขี่ให้ พา่ ยแพ้ ด้วยกาลัง
พยาบาทจองเวร
(กฎหมายตราสามดวง หน้ า ๒๐๓)
ถึง[เชื่อมอนุพากย์] + [_ _อนุพากย์+(ก็) + อนุพากย์ที่ขดั แย้ ง]

๑๗๘

(๔๔) เมื่อได้ รับคาตอบอันไม่เข้ าใจเช่นนัน้ อาจจะนึก
เสียว่าถึงหากจะซักต่อไปก็คงได้ รับคาอธิบาย
อันเต็มไปด้ วยภาษาที่ไม่เข้ าใจอีก
(พระพุทธเจ้ าตรัสรู้อะไร หน้ า๒)
ถึง[เชื่อมอนุพากย์] + [_ _อนุพากย์+(ก็) + อนุพากย์ที่ขดั แย้ ง]
จะเห็นได้ ว่า จากตัวอย่างที่ (๔๑) คาว่า ”ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยา แสดงความหมายว่า
”บรรลุจุดหมาย” จุดหมายในที่นี ้ คือ “แว่นฟ้ าตังโกษฐ”
้
เป็ นจุดหมายที่เป็ นรู ปธรรมเท่านัน้ จึง เป็ นการ
ปรากฏในปริบทที่จากัด แต่เมื่อคาว่า “ถึง”ได้ ผา่ นกระบวนการการเกิดความหมายทัว่ ไป จะสามารถปรากฏ
ในปริ บทที่กว้ างขึ ้น คือสามารถปรากฏร่วมกับ “อนุพากย์” ที่มีเนื ้อความเป็ นนามธรรมได้ เช่น ในตัวอย่าง
ที่ (๔๒) คาว่า “ถึง”ตามด้ วยอนุพากย์ที่มีกริ ยานาหน้ า คือ “เสียทัพกลับไป” นอกจากนัน้ คาว่า “ถึง” ยัง
ปรากฏร่วมกับคาเชื่อมอนุพากย์อื่นๆได้ เช่นในตัวอย่างที่ (๔๓) และ (๔๔) ที่ปรากฏร่วมกับคาว่า “มาทว่า”
และ “หาก” ตามลาดับ และยังตามด้ วยคาเชื่อมระหว่างอนุพากย์ “ก็” การที่คาว่า “ถึง” สามารถปรากฏใน
ปริบทที่หลากหลายนี ้ ส่งผลให้ คาว่า”ถึง”เพิ่มขยายความหมายให้ มีความหมายทัว่ ไปมากขึ ้น เช่น จากเดิม
ทาหน้ าที่เชื่อมอนุพากย์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน เช่นในตัวอย่างที่ (๔๒) ต่อมาจึงมีทาหน้ าที่เชื่อมอนุพากย์ที่มี
เนื ้อความขัดแย้ งกันเช่นในตัวอย่างที่ (๔๓) และ (๔๔) ได้
๕.๔.๒.๒ การคงเค้ าความหมายเดิม (persistence)
ลักษณะการคงเค้ าความหมายเดิมของคาเชื่อมอนุ พากย์ คือ การที่คาเชื่อมอนุพากย์ ยังคง
รักษาเค้ าความหมายของคากริ ยาที่เป็ นแหล่งเดิม เช่น ความหมายเดิม ของคาว่า “ถึง”เมื่อทาหน้ าที่เป็ น
คากริยา จะมีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมาย เมื่อคาว่า “ถึง”เปลี่ยนแปลงหน้ าที่เป็ นคาเชื่อม
อนุพากย์ก็ยงั คงมีความหมายเดิมแฝงอยู่ ที่มีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายเช่นเดียวกัน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้

๑๗๙

คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคากริยา
(๔๕) ย่าฆ้ องรุ่งจะได้ แห่พระบรมศพขึ ้นมาหน้ าพระที่นงั่ สุทธาสวรรย์
ครัน้ ถึงประตูพระเมรุฝ่ายบุรพทิศ หยุดพระมหาพิไชยราชรถ
เชิญพระบรมโกศลงทรงพระยานุมาศ
(ประชุมหมายรับสัง่ ภาค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั หน้ า ๑๐๗)
ถึง [+ กริยา + เคลื่อนที่ ]+ [_ _ รูปธรรม]
ประตูพระเมรุฝ่ายบุรพทิศ [+ นามวลี+รูปธรรม]
(๔๖) แลมนุษย์ทงหลายติ
ั้
ฉินนินทามะโนสารอามาตย์วา่
ถึงแก่อะคติ ๔ ปรการบังคับ คดีมิเปนธรรม
(กฎหมายตราสามดวง หน้ า ๑๕)
ถึง [+ กริยา - เคลื่อนที่ ]+ [_ _ นามธรรม]
อะคติ ๔ ปรการ[+ นามวลี+นามธรรม]

คาว่ า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์
(๔๗) เมื่ออังกฤษชนะพม่า ถึงทาสัญญายอมแพ้ กนั
อังกฤษกาหนดให้ พม่าทาสัญญาให้ แก่องั กฤษข้ อ ๑
ว่าไทยเป็ นพวกเดียวกับอังกฤษ
(จดหมายหลวงอุดมสมบัติ หน้ า ๑๙)
ถึง [+ เชื่อมอนุพากย์ - เคลื่อนที่ ]+ [_ _ อนุพากย์]
ทาสัญญายอมแพ้ กนั [+อนุพากย์ผล]

๑๘๐

(๔๘) ถ้ าผู้ใดต้ องคดีผ้ ใู ดเปนคนผิดกับตนในก่อนแล้ ว
ถึงมาทว่าผู้นนจะชะนะก็
ั้
กดขี่ให้ พา่ ยแพ้ ด้วยกาลัง
พยาบาทจองเวร
(กฎหมายตราสามดวง หน้ า ๒๐๓)
ถึง [+ เชื่อมอนุพากย์ - เคลื่อนที่ ]+ [_ _ อนุพากย์]
ผู้นนจะชะนะก็
ั้
กดขี่ให้ พา่ ยแพ้ ด้วยกาลังพยาบาทจองเวร[+อนุพากย์ที่ขดั แย้ งกัน]
จากตัวอย่า งที่ (๔๕) และ (๔๖) คาว่า “ถึ ง ” ท าหน้ า ที่ เป็ นค ากริ ยา มี ความแตกต่า งกัน ที่
ความหมายของตัวอย่ างที่ (๔๕) เป็ นการเคลื่ อนที่ ไปยัง จุดหมายที่ เป็ นรู ปธรรม แต่ตัวอย่างที่ (๔๖) มี
ความหมายเป็ นการเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม และปรากฏร่ วมกับนามวลีขนาดยาวซึ่งเอื ้อให้ ต่อมาคาว่า
“ถึง” สามารถขยายความไปปรากฏร่วมกับอนุพากย์ได้ เช่นในตัวอย่างที่ (๔๗) และ (๔๘) ซึ่งคาว่า “ถึง” ทา
หน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์

ในตัวอย่างที่ (๔๗) คาว่า “ถึง” มีความหมายเป็ น “คาเชื่อมบอกผล” แต่

ยังคงรักษาเค้ าความหมายของคากริ ยาที่แสดงการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมาย คือได้ มีการขยายความหมาย
เป็ นการแสดงการเคลื่อนที่จากเหตุการณ์หนึ่งไปสู่ผลลัพธ์ ของอีกเหตุก ารณ์หนึ่ง ซึ่งถื อเป็ นจุดหมายของ
เหตุการณ์แรก โดยมีเหตุการณ์เหตุคือ “เมื่ออังกฤษชนะพม่า” นาสู่เหตุการณ์ที่เป็ นผลลัพธ์ อนั เป็ นที่สดุ ใน
ที่นี ้คือ “ทาสัญญายอมแพ้ กัน” ในส่วนตัวอย่างที่ (๔๘) คาว่า “ถึง” มีความหมายเป็ น “คาเชื่อมบอกความ
ขัดแย้ ง” แต่ยังคงเค้ าความหมายเดิมเหมื อนเมื่ อเป็ นคากริ ยา คือแสดงการเคลื่อนที่ ไปสู่ “ข้ อแม้ ” หรื อ
“เงื่อนไข” ในที่นี ้ คาว่า “ถึง” ปรากฏร่วมกับคาว่า “มาทว่า” ก็หมายถึงว่า มีการเคลื่อนที่ไปสู่ข้อแม้ ที่ว่า “ผู้
นันจะชะนะ”
้
๕.๕ สรุป
ผลการศึกษาการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของคาว่ า “ถึง” พบเส้ นทางการเปลี่ยนแปลงมี ๔
เส้ นทางโดยมีคากริ ยา “ถึง” เป็ นคาต้ นกาเนิด ได้ แก่ (๑). การกลายจากคากริ ยา “ถึง” เป็ นคากึ่งกริ ยากึ่ง
บุพบท “ถึง” โดยมีกลไกสาคัญที่อยูเ่ บื ้องหลังเส้ นทางนี ้ได้ แก่ การวิเคราะห์ใหม่ การสูญลักษณะของหมวด
คาเดิม การนาคาไปใช้ ในปริ บทใหม่ การเกิดความหมายทัว่ ไป การที่ความหมายเดิมจางลง การคงเค้ า
ความหมายเดิม (๒). การกลายจากคากริ ยา “ถึง”เป็ นคาบุพบท “ถึง” โดยมีกลไกสาคัญที่อยู่เบื ้องหลัง

๑๘๑

เส้ นทางนี ้ได้ แก่ การวิเคราะห์ใหม่ การสูญลักษณะของหมวดคาเดิม การนาคาไปใช้ ในปริ บทใหม่ การที่
ความหมายเดิมจางลง การคงเค้ าความหมายเดิม ๓). การกลายจากคากริ ยา “ถึง”เป็ นคาขยาย “ถึง” โดย
มีกลไกสาคัญที่อยู่เบื ้องหลังเส้ นทางนี ้ได้ แก่ การวิเคราะห์ใหม่ การสูญลักษณะของหมวดคาเดิม การนา
คาไปใช้ ในปริ บทใหม่ การคงเค้ าความหมายเดิม และ ๔).การกลายจากคากริ ยา “ถึง” เป็ นคาเชื่อมอนุ
พากย์ “ถึง” ในส่วนกลไกสาคัญที่อยู่เบื ้องหลังเส้ นทางนี ้ได้ แก่ การวิเคราะห์ใหม่ การบังคับการปรากฏ การ
สูญลักษณะของหมวดคาเดิม การเกิดความหมายทัว่ ไป การคงเค้ าความหมายเดิม ซึ่งการกลายเป็ นคา
ไวยากรณ์ของคาดังกล่าวยังเป็ นไปในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากปั จจุบนั เรายังพบคาว่า “ถึง” ที่ปรากฏ
เป็ นคากริยาอยู่

๑๘๒

บทที่ ๖
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในบทนี ผ้ ้ ูวิจัยจะได้ ส รุ ปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และสมมติฐ านของการวิจัย
พร้ อมทังอภิ
้ ปรายประเด็นที่นา่ สังเกต และเสนอแนะแนวทางการวิจยั ต่อเนื่อง ดังนี ้
๖.๑ สรุปผลการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาคาว่า “ถึง” ในเชิงประวัติ โดยมุ่งศึกษา ๒ ประเด็นหลัก ได้ แก่
๑) ศึกษาหมวดคา ความหมายเชิงศัพท์ ความหมายเชิงไวยากรณ์ และปริ บทการปรากฏของคาว่า
“ถึง ” ในเอกสารสมัย สุโขทัยต่อเนื่ องมาจนถึง ปั จ จุบัน ๒) ศึก ษากระบวนการกลายเป็ นค า
ไวยากรณ์ของคาว่า “ถึง” ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้ องตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ คือ คาว่า “ถึง” มีหมวด
ค า ความหมายเชิ ง ศัพ ท์ ความหมายเชิ ง ไวยากรณ์ และปริ บ ทการปรากฏ ที่ แ ตกต่า งกัน ใน
ภาษาไทยแต่ละสมัย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาบางส่วนก็บง่ ชี ้ด้ วยว่า มีหมวดคา ความหมาย
และปริบทการปรากฏบางประการที่เหมือนกันในบางสมัยอีกด้ วย ดังผลการวิเคราะห์ตอ่ ไปนี ้
๖.๑.๑ หน้ าที่และความหมายของคาว่ า “ถึง”ในแต่ ละสมัย
๖.๑.๑.๑ คาว่ า “ถึง” ในสมัยสุโขทัย
ผลการศึกษาพบว่าคาว่า “ถึง ”ในสมัยสุโขทัย ปรากฏทัง้ หมด ๒ หมวดคา ได้ แก่
คากริยาและ คากึ่งกริยากึ่งบุพบท
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยูใ่ นหมวดคากริยา มีความหมายย่อย ๒ ความหมาย ได้ แก่ (๑)
บรรลุจดุ หมาย(รูปธรรม) เช่น “เมื่อเถิงราชมนทีร” และ (๒)บรรลุจดุ หมาย(นามธรรม) เช่น “วัน
ท่านเป็ นเจ้ าจักเถิงวันนัน”
้
ค าว่า “ถึ ง ” ที่ ป รากฏอยู่ใ นหมวดค ากึ่ ง กริ ย ากึ่ ง บุพ บท พบความหมายย่ อ ย ๑
ความหมาย ซึ่งเป็ นความหมายเชิงไวยากรณ์ ได้ แก่ (๑) คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้สึกนึกคิด)
เช่น “เมื่อเนียรพานที่มนั่ อันพรรณนาเถิงศีลเพียรประหาญา”

๑๘๓

๖.๑.๑.๒ คาว่ า “ถึง” ในสมัยอยุธยาถึงสมัยธนบุรี
ผลการศึกษาพบว่าคาว่า “ถึง” ในสมัยอยุธยาถึงสมัยธนบุรี ปรากฏทังหมด
้
๓ หมวด
คา ได้ แก่ คากริยา, คากึ่งกริยากึ่งบุพบท และคาเชื่อมอนุพากย์
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยูใ่ นหมวดคากริยา พบความหมายย่อย ๒ ความหมาย ได้ แก่
(๑) บรรลุจดุ หมาย(รูปธรรม) เช่น “ประมาณ ๒ เดือนเศษจึงถึงหน้ าแหลมเข็ม” และ (๒)บรรลุ
จุดหมาย(นามธรรม) เช่น “เศรษฐี ธิดา ...ตกออกจากกายอาตมาก็ไม่ร้ ูสกึ ตัว ก็ถึงซึง่ สภาวเปนบ้ า”
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยูใ่ นหมวดคากึ่งกริยากึ่งบุพบท พบความหมายย่อย ๑
ความหมาย ได้ แก่ คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้สกึ นึกคิด) เช่น “เห็นแหลมนันก็
้ ระลึกถึงการ
เก่า”
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยูใ่ นหมวดคาเชื่อมอนุพากย์ พบความหมายย่อย ๑
้ สะดวกก็ดี อัตโนก็จะมิได้ ร้ ู
ความหมาย ได้ แก่ คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง เช่น “ ถึงว่าท่าทางนันจะมิ
เป็ นทุกข์เลย”
๖.๑.๑.๓ คาว่ า “ถึง” ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๓
ผลการศึกษาพบว่าคาว่า “ถึง” ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๓ ปรากฏทังหมด
้
๕
หมวดคา ได้ แก่ คากริยา, คากึ่งกริยากึ่งบุพบท , คาบุพบท , คาเชื่อมอนุพากย์ และ คาขยาย
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดคากริ ยา มีความหมายย่อย ๒ ความหมาย ได้ แก่
(๑) บรรลุจุดหมาย(รู ปธรรม) เช่น “ครัน้ ถึงประตูพระเมรุ ฝ่ายบุรพทิศ” และ (๒)บรรลุจุดหมาย
(นามธรรม) เช่น “ถ้ าถึงปี วอกจัตวาศกจึงให้ เมืองนครทาสืบต่อไป”
ค าว่า “ถึ ง ” ที่ ป รากฏอยู่ใ นหมวดค ากึ่ ง กริ ย ากึ่ ง บุพ บท พบความหมายย่ อ ย ๑
ความหมาย ได้ แก่ คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้สกึ นึกคิด) เช่น “ได้ ทรงตรัสถึงราชการเมืองไทร”
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดคาบุพบท พบความหมายย่อย ๑ ความหมาย
ได้ แ ก่ “ คาแสดงจุด หมาย(ของสถานที่ แ ละเวลา) เช่น “แต่มุม โรงช้ า งถึง ก าแพงแก้ ว พระมหา
ปราสาท”

๑๘๔

ค าว่ า “ถึ ง ” ที่ ป รากฏอยู่ ใ นหมวดค าเชื่ อ มอนุ พ ากย์ พบความหมายย่ อ ย ๒
ความหมาย ได้ แก่ (๑) คาเชื่อมบอกผล เช่น “ เมื่ออังกฤษชนะพม่า ถึงทาสัญญายอมแพ้ กนั ” และ
ั้
ก็กดขี่ผ้ นู ้ อยนาศักดิแลผู้หาวิทยาคม
(๒) คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง เช่น “ ถึงมาทคะดีผ้ นู นจะแพ้
กาลังกายมิได้ ซึง่ มีคดีควรชะนะนัน”
้
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดคาขยาย พบความหมายย่อย ๑ ความหมาย ได้ แก่
คาบอกความสาคัญ เช่น “แผ่นดินไหว ถึง ๒ ครัง้ เป็ นอัศจรรย์เทพยุดารักษาพระศาสนา”
๖.๑.๑.๔ คาว่ า “ถึง” ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึง รัชกาลที่ ๕
ผลการศึกษาพบว่าคาว่า “ถึง” ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึง รัชกาลที่ ๕ ปรากฏทังหมด
้
๕
หมวดคา ได้ แก่ คากริ ยา, คากึ่งกริยากึ่งบุพบท , คาบุพบท , คาเชื่อมอนุพากย์ และ คาขยาย
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดคากริ ยา มีความหมายย่อย ๒ ความหมาย ได้ แก่
(๑) บรรลุจดุ หมาย (รูปธรรม) เช่น “ เรื อออกจากท่า ๒ ชัว่ โมงจึงได้ ถงึ กีเซอ” และ (๒) บรรลุ
จุดหมาย(นามธรรม) เช่น “มนุษยชาติบางเหล่านี ้ ก็ถงึ ซึ่งอาการอันสาราญ”
ค าว่ า “ถึ ง ” ที่ ป รากฏอยู่ ใ นหมวดค ากึ่ ง กริ ย ากึ่ ง บุ พ บท พบความหมายย่ อ ย ๑
ความหมาย ได้ แก่ คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้ สึกนึกคิด ) เช่น “ครัง้ นีท้ รงพระปรารพถึงเรื่ อง
อากรส่วนใหญ่”
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดคาบุพบท พบความหมายย่อย ๑ ความหมาย ได้ แก่
คาแสดงจุดหมาย(ของสถานที่และเวลา) เช่น “เวลายี่สิบนาทีถงึ ครึ่งชัว่ โมง”
ค าว่ า “ถึ ง ” ที่ ป รากฏอยู่ ใ นหมวดค าเชื่ อ มอนุ พ ากย์ พบความหมายย่ อ ย ๒
ความหมาย ได้ แก่ (๑) คาเชื่อมบอกผล เช่น “อยู่ข้างจะกระดากๆในการรับแขก ถึงบ่นออกมาว่า
ไม่ชอบราคาญ” และ
(๒) คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง เช่น “ถึงใครอายุยืนมากแล้ วก็ไม่ไกลกว่าคนอายุสนนั
ั ้ ก”
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยูใ่ นหมวดคาขยาย พบความหมายย่อย ๑ ความหมาย ได้ แก่
คาบอกความสาคัญ เช่น “ทองที่ปิดนัน้ ก็ได้ ทาจากทองที่แข็งตีแผ่ออกไปจนบางได้ ถงึ สามแสน
แผ่น”

๑๘๕

๖.๑.๑.๕ คาว่ า “ถึง” ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ถึง รัชกาลที่ ๘
ผลการศึกษาพบว่าคาว่า “ถึง”ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ถึง รัชกาลที่ ๘ ปรากฏทังหมด
้
๕
หมวดคา ได้ แก่ คากริ ยา, คากึ่งกริยากึ่งบุพบท , คาบุพบท , คาเชื่อมอนุพากย์ และ คาขยาย
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดคากริ ยา มีความหมายย่อย ๓ ความหมาย ได้ แก่
(๑) บรรลุจุดหมาย(รู ปธรรม) เช่น “เมื่อถึงโฮเต็ล” (๒)บรรลุจุดหมาย(นามธรรม) เช่น “ยังไม่ถึง
เวลา” และ(๓)“นับถือ” เช่น “ผู้ใดถึงพระรัตนตรัยว่าเปนสรณะ”
ค าว่ า “ถึ ง ” ที่ ป รากฏอยู่ใ นหมวดค ากึ่ ง กริ ย ากึ่ ง บุ พ บท พบความหมายย่ อ ย ๑
ความหมาย ได้ แก่ คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้ สึกนึกคิด ) เช่น “กรมนครชัยศรี ได้ เล่า ถึงการ
สนทนากับราชทูตอังกฤษนัน”
้
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดคาบุพบท พบความหมายย่อย ๑ ความหมาย ได้ แก่
คาแสดงจุดหมาย(ของสถานที่และเวลา) เช่น “ข้ างประตูฉนวนด้ านตวันตกถึงมุม ๓ ห้ อง”
ค าว่ า “ถึ ง ” ที่ ป รากฏอยู่ ใ นหมวดค าเชื่ อ มอนุ พ ากย์ พบความหมายย่ อ ย ๒
ความหมาย ได้ แก่ (๑) คาเชื่อมบอกผล เช่น “ได้ นึกคาดอยู่แต่ก่อนแล้ ว ว่าจะพอพระไทย เรื่ อง
พระอุบาฬีไปลังกาถึงได้ พยายามอ่านพงษาวดารลังกา” และ (๒) คาเชื่อมบอกความขัดแย้ งเช่น “
ถึงข้ าจะมัง่ มีสกั ร้ อยเท่ารอธสะไชลด์เมืองไทยข้ าก็คงไม่ทนเปนแน่”
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยูใ่ นหมวดคาขยาย พบความหมาย ๑ ความหมาย ได้ แก่ คา
บอกความสาคัญ เช่น “หม่อมฉันไปเที่ยว เคยเอาลูกไปด้ วยถึง ๔ คน”
๖.๑.๑.๖ คาว่ า “ถึง” ในสมัยปั จจุบัน
ผลการศึกษาพบว่าคาว่า “ถึง” ในสมัยปั จจุบนั ปรากฏทัง้ หมด ๕ หมวดคา ได้ แก่
คากริยา, คากึ่งกริยากึ่งบุพบท , คาบุพบท , คาเชื่อมอนุพากย์ และ คาขยาย
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดคากริ ยา มีความหมายย่อย ๒ ความหมาย ได้ แก่
(๑) บรรลุจดุ หมาย(รูปธรรม) เช่น “อีกราว ๔๐ กิโลเมตรกว่าจะถึงเกาะนรกนามตะรุเตา” และ (๒)
บรรลุจดุ หมาย(นามธรรม) เช่น “เขาจะเป็ นสุขมากถ้ าถึงวันที่ลาจากโลก”
ค าว่ า “ถึ ง ” ที่ ป รากฏอยู่ ใ นหมวดค ากึ่ ง กริ ย ากึ่ ง บุ พ บท พบความหมายย่ อ ย ๑
ความหมาย ได้ แก่ คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้สึกนึกคิด) เช่น “ไม่ได้ คานึงถึงมาตรฐานอะไร
เอาปริมาณเข้ าว่า”
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดคาบุพบท พบความหมายย่อย ๑ ความหมาย ได้ แก่
คาแสดงจุดหมาย(ของสถานที่และเวลา)เช่น “จะใช้ เวลามาก หรื อน้ อยจากปากซอยถึงตัวบ้ าน”

๑๘๖

ค าว่ า “ถึ ง ” ที่ ป รากฏอยู่ ใ นหมวดค าเชื่ อ มอนุ พ ากย์ พบความหมายย่ อ ย ๒
ความหมาย ได้ แก่ (๑) คาเชื่อมบอกผลเช่น “ ทาไมคนมีเงินเป็ นหมื่นล้ านถึงเครี ยดขนาดนี ้” และ
(๒) คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง เช่น “ถึงผมจะถูกปล้ น พวกมันก็คงไม่ได้ อะไรมากมายไปจากผม
หรอก”
คาว่า “ถึง” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดคาขยาย พบความหมายย่อย ๑ ความหมาย ได้ แก่
คาบอกความสาคัญ เช่น “บางร้ านต้ องแบกถึง ห้ าหกเที่ยว”

๑๘๗

การวิเคราะห์ทางความหมายของคาว่า “ถึง”แต่ละสมัย สามารถสรุปได้ ดังตาราง
ต่อไปนี ้

ปั จจุบัน
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รวม

ปั จจุบัน(ร้ อยละ)

๔. คาขยาย

รัชกาลที่ ๖– ๘(ร้ อยละ)

๓. คาบุพบท

รัชกาลที่ ๔-๕(ร้ อยละ)

๒. คากึ่งกริยากึ่ง
บุพบท

๔.๒

๑๔.๓

๑๕.๒

๔๒.๔

๒๘.๔

-

๔.๗

๑๕.๙

๕.๗

๙.๙

-

๑๓.๖

๑๗.๓

๑๐.๕

๘.๔

-

๓.๔

๒.๖

๐.๔

๖.๙

๑.๒
๑๐๐

๐.๗
๑๐๐

๑๔.๙ ๑๖.๒
๑๐๐ ๑๐๐

สุโขทัย
(ร้ อยละ)
อยุธยา(ร้ อยละ)

หมวดคาของคาว่ า ความหมายของ
“ถึง”
คาว่ า “ถึง”
(ความหมายเชิง
ศัพท์และ
ความหมายเชิง
ไวยากรณ์)

รัชกาลที่ ๑-๓(ร้ อยละ)

๑๘๘

คาแสดงจุดหมาย
(ของความรู้สกึ นึก ๑๐.๕
คิด)
คาแสดงจุดหมาย
(ของสถานที่และ
เวลา)
คาบอก
ความสาคัญ
คาเชื่อมบอกผล
คาเชื่อมบอกความ ขัดแย้ ง
๑๐๐

๑๔.๑
๑๐๐

จากตารางสามารถสรุ ป ผลการวิ จัย ได้ ว่ า เมื่ อ น าค าว่ า “ถึ ง ” ทัง้ ๖ สมัย มา
เปรี ยบเทียบกัน พบการศึกษาดังนี ้ ระยะแรกในสมัยสุโขทัย พบหมวดคากริ ยา และหมวดคากึ่งกริ ยา
กึ่งบุพบท รวม ๒ หมวดคา ระยะที่สองในสมัยอยุธยา พบหมวดคาเชื่อมอนุพากย์เพิ่มขึน้ รวม ๓
หมวดคา และระยะที่สาม ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทัง้ ๔ ช่วงสมัย พบหมวดคาบุพบท และคาขยาย
เพิ่มขึ ้น รวมทังสิ
้ ้น ๕ หมวดคา จากการปรากฏของคาว่า “ถึง”ดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า คาว่า “ถึง”
ในแต่ละสมัย มีการปรากฏที่แตกต่างกันสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเริ่ มพบคาไวยากรณ์
(คากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท) ตังแต่
้ ยุคเริ่ มต้ นที่ได้ เก็บข้ อมูลการวิจัย แสดงให้ เห็นว่าคาว่า “ถึง” ได้ เริ่ ม

๑๘๙

กลายเป็ นคาไวยากรณ์ตงแต่
ั ้ สมัยสุโขทัย และพบคาว่า “ถึง” ที่มีความหมายเชิงไวยากรณ์เพิ่มขึน้
เรื่ อยๆเมื่อเริ่ มเข้ าสู่สมัยปั จจุบนั เช่น ในสมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ มีการพบคาว่า “ถึง” ที่
เป็ นคาไวยากรณ์ เ พิ่ม ขึน้ ทัง้ ในด้ านหมวดคา และความหมาย และเมื่ อพิจ ารณาในเรื่ องความถี่
ผลการวิจัยพบว่ า คาว่า “ถึง ” มี ความถี่ ของการปรากฏ ในแต่ละความหมายของแต่ละยุคสมัย
แตกต่างกัน เช่น ในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ ๑-๓ จะพบคาว่า “ถึง” ซึ่งเป็ น
คาหลัก (คากริ ยา)ในจานวนความถี่ ที่มีจานวนมาก กล่าวคือ ในสมัยสุโขทัย พบร้ อยละ ๘๙.๕ ,
สมัยอยุธยา พบร้ อยละ ๙๔.๖ และสมัยรัชกาลที่ ๑-๓ แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ พบร้ อยละ๖๓.๓ ซึ่ง
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้ อยละ ๕๐)ของจานวนความถี่การปรากฏของคาว่า “ถึง” ในทุกหมวดคารวมกัน
ซึ่งเป็ นลักษณะการปรากฏของคาว่า “ถึง”ใน ๓สมัยแรก แต่เมื่อเข้ าสู่สมัยรัชกาลที่ ๔-๕ แห่งกรุ ง
รัตนโกสินทร์ กลับพบคาว่า “ถึง” ที่เป็ นคาหลัก(คากริ ยา)ในจานวนความถี่ ที่น้อยลงเพียงร้ อยละ
๓๔.๑ , สมัยรัชกาลที่ ๖-๘ พบร้ อยละ ๒๔.๘ และในสมัยปั จจุบนั พบร้ อยละ ๓๒.๓ ซึ่งเป็ นจานวน
ความถี่ ที่น้อยกว่าครึ่ ง หนึ่ง (ร้ อยละ ๕๐)ของจานวนความถี่ ของคาว่า “ถึง ” ทุกหมวดคารวมกัน
ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ที่ หากยุคสมัยเข้ าใกล้ ยุค
ปั จจุบนั แล้ ว ความถี่ของการปรากฏของคาที่เป็ นคาหลักจะลดจานวนลงเรื่ อยๆ ในขณะที่ ความถี่
ของคาไวยากรณ์จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเมื่อพิจารณาการปรากฏของคาว่า “ถึง” ที่เป็ นคาไวยากรณ์ใน
สมัยอดีตใน ๓ ยุคสมัยแรก คาว่า “ถึง” จะปรากฏน้ อยกว่าครึ่งหนึง่ (ร้ อยละ ๕๐) ของจานวนความถี่
การปรากฏของคาว่า “ถึง” ในทุกหมวดคารวมกัน เช่น ในสมัยสุโขทัย พบร้ อยละ ๑๐.๕ ,สมัยอยุธยา
พบร้ อยละ ๕.๔ และสมัยรัชกาลที่ ๑-๓ แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ พบร้ อยละ ๓๖.๗ ในกลับกัน การ
ปรากฏของคาว่า “ถึง” ที่เป็ นคาไวยากรณ์ เมื่อเข้ าใกล้ ยุคสมัยปั จจุบนั กลับพบจานวนความถี่ที่เพิ่ง
สูงขึ ้น โดยมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้ อยละ ๕๐)ของจานวนความถี่การปรากฏของคาว่า “ถึง”ในทุกหมวด
คารวมกัน เช่นในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พบร้ อยละ ๖๕.๙ ,สมัย ร.๖-ร.๘ พบร้ อย
ละ ๗๕.๒ และในสมัยปั จจุบนั พบร้ อยละ ๖๗.๗ ซึ่งตรงตามหลักการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคา
ใดคาหนึง่ ดังตารางต่อไปนี ้

๑๙๐

ประเภท
ของคา

สุโขทัย
ร้ อยละ

อยุธยา
ร้ อยละ

ร. ๑-ร. ๓
ร้ อยละ

ร.๔-ร.๕
ร้ อยละ

ร.๖-ร.๘
ร้ อยละ

ปั จจุบัน
ร้ อยละ

คาหลัก

๘๙.๕

๙๔.๖

๖๓.๓

๓๔.๑

๒๔.๘

๓๒.๓

คา
ไวยากรณ์

๑๐.๕

๕.๔

๓๖.๗

๖๕.๙

๗๕.๒

๖๗.๗

๖.๑.๒ ความสัมพันธ์ ทางความหมาย
คาว่า “ถึง”เมื่อปรากฏในปริ บทที่แตกต่างกันออกไป ก็จะทาหน้ าที่และความหมายที่
แตกต่างกัน ดังที่แสดงไว้ ในหัวข้ อที่ ๖.๑.๑ ซึ่งคาว่า “ถึง” ในความหมายต่างๆ เหล่านี ผ้ ้ ูวิจัย
สามารถตัดสินได้ วา่ คาว่า “ถึง” เป็ นคาหลายความหมาย (polysemes) เมื่อพิจารณาตามทฤษฎี
อรรถศาสตร์ ป ริ ช านที่ ส ามารถอธิ บ ายความเชื่ อ มโยงของความหมายเหล่า นัน้

เนื่ อ งจาก

ความหมายต่างๆของคาว่า “ถึง” นันมี
้ ความหมายเชิงมโนทัศน์ (conceptual meaning) แต่จะ
แปรความหมายไปเมื่ อปรากฏในปริ บ ทที่ แ ตกต่า งกัน เป็ นความหมายเชิ ง ปริ บท (contextual
meaning) ซึง่ สาหรับคาว่า “ถึง” มีความหมายปริบท ๘ ความหมาย ได้ แก่
(๑) บรรลุจดุ หมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม)
(๒) บรรลุจดุ หมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)
(๓) นับถือ
(๔) คาแสดงจุดหมาย (ของความรู้สกึ นึกคิด)
(๕) คาแสดงจุดหมาย(ของสถานที่และเวลา)
(๖) คาบอกความสาคัญ
(๗) คาเชื่อมบอกผล
(๘)คาเชื่อมบอกความขัดแย้ ง

๑๙๑

ความหมายปริ บททัง้ ๘ ความหมายนี ้ มี ความสัม พันธ์ เกี่ ยวเนื่ องกัน เนื่ องจากมี
ความหมายมโนทัศน์เดียวกัน คือ “การเคลื่อนที่จากที่ใดที่หนึ่งไปยังที่หมาย” ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓
ประการ ได้ แก่ (๑)การเคลื่ อนที่ (Motion) (๒) สิ่ง ที่ เคลื่ อนที่ (Trajector) และ (๓)ที่ หมาย
(Landmark) สามารถเขียนเป็ นภาพร่าง (image-schema) ได้ ดงั นี ้

สิ่งที่เคลื่อนที่

ที่หมาย

แม้ คาว่า “ถึง” จะมีความหมายระดับปริ บทแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีความหมายมโน
ทัศน์เดียวกัน คือ มีการเคลื่อนที่โดยเริ่ มจากสิ่งที่เคลื่อนที่ไปยังที่หมาย แต่ในความหมายระดับ
ปริ บท เมื่อคาว่า “ถึง”ปรากฏในปริ บทที่แตกต่างกันออกไป ภาพร่ างของการเคลื่อนที่จะแตกต่าง
กันไปด้ วย การเคลื่ อ นที่ จึง มี ทัง้ การเคลื่ อนที่ ที่ เป็ นรู ป ธรรมและนามธรรม การเคลื่ อนที่ ที่เป็ น
รูปธรรม เช่น เมื่อคาว่า “ถึง” ทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยาแสดงการบรรลุจดุ หมาย การเคลื่อนที่ดงั กล่าว
จะสามารถรับรู้ ได้ ด้วยสายตา (visual perception) คือสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ได้ อย่าง
ชัดเจน เช่น ในประโยค “เขาถึงบ้ าน” จะมีสิ่งที่เคลื่อนที่เป็ นบุคคลที่กระทาการเคลื่อนที่ไปสู่ ณ
จุดหมายอย่างประสบความสาเร็ จ คือ “บ้ าน” ซึ่งเป็ นสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้ เช่นกัน แต่เมื่อ
คาว่า “ถึง ” ไปปรากฏในบางปริ บท เช่นค าว่า “ถึง ”ที่ ท าหน้ าที่ เป็ นคากึ่ง กริ ย ากึ่ง บุพ บท จะมี
ความหมายเป็ นคาแสดงจุดหมาย (ของกริ ยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนที่ ได้ แก่ กริ ยาที่เกี่ยวการสื่อสาร
และความรู้ สึกนึกคิด ) เช่นในประโยค “เขาพูดถึง เธอ” ค าว่า “ถึ ง ” ในปริ บทดัง กล่าวจะมี การ
เคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม คือไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ดงั กล่าวด้ วยสายตาได้ และมีที่หมาย
ของการสื่อสารคือ “เธอ” ซึง่ เป็ นบุคคล สามารถเขียนเป็ นภาพร่าง (image-schema)ได้ ดงั นี ้

สิ่งที่เคลื่อนที่

ที่หมาย

๑๙๒

แนวคิดทางอรรถศาสตร์ ปริชานนี ้ จะช่วยอธิบายว่าความหมายของคาว่า “ถึง” ที่แม้ จะ
แปรความหมายไปตามปริบท แต่ความหมายต่างๆเหล่านันมี
้ ความสัมพันธ์กนั มีมโนทัศน์เดียวกัน
จึงถือว่า คาว่า “ถึง” เป็ นคาหลายความหมาย มิใช่เป็ นคาพ้ องรู ปพ้ องเสียง และในหัวข้ อต่อมา
ผู้วิจยั จะศึกษาว่า คาว่า “ถึง”กลายจากความหมายหนึ่งไปสู่อีกความหมายหนึ่งได้ อย่างไร โดยนา
แนวคิดการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ (grammaticalization ) มาใช้ เป็ นกรอบในการอธิบายข้ อสรุปนี ้

๖.๑.๓ กระบวนการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของคาว่ า “ถึง”
ผลการศึ ก ษาการกลายเป็ นค าไวยากรณ์ ข องค าว่ า “ถึ ง ” พบเส้ นทางการ
เปลี่ยนแปลงมี ๔ เส้ นทาง มีคากริ ยา “ถึง” เป็ นคาต้ นกาเนิด ๑). การกลายจากคากริ ยา “ถึง”เป็ น
คากึ่งกริยากึ่งบุพบท “ถึง” ๒). การกลายจากคากริ ยา “ถึง”เป็ นคาบุพบท “ถึง” ๓). การกลายจาก
คากริ ยา “ถึง”เป็ นคาขยาย “ถึง” และ ๔).การกลายจากคากริ ยา”ถึง”เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ “ถึง”
ทัง้ นี ้ การกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของคาว่า “ถึง” กล่าวได้ ว่า ยังเป็ นไปในลักษณะที่ไม่ ได้ เป็ นคา
ไวยากรณ์โดยสมบูรณ์ เนื่องจากปั จจุบนั เรายังพบคาว่า “ถึง” ที่ปรากฏเป็ นคากริ ยาอยู่ไม่น้อย การ
เปลี่ยนแปลงแต่ละเส้ นทางมีกลไกการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี ้
๖.๑.๓.๑ คากริยา ”ถึง” กลายเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท “ถึง”
เส้ นทางการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของค ากริ ยา “ถึง ” ที่ มี ความหมายว่า “บรรลุ
จุดหมาย” ไปเป็ นคาบุพบท “ถึง” เริ่มจากคากริยา “ถึง” ที่หมายถึง “บรรลุจดุ หมาย” ซึ่งปรากฏเป็ น
กริ ยาเดี่ยวเช่นในประโยค “เขาถึงบ้ าน” นอกจากนี ้คาว่า “ถึง”สามารถไปปรากฏร่ วมกับคากริ ยา
อื่นได้ ในหน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยง โดยมีกริ ยาที่ปรากฏนาหน้ าเป็ นกริ ยาที่มีความหมายแสดงการ
เคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม เช่นในประโยค “เขาไปถึงบ้ าน” , “เขากลับถึงบ้ าน” เพราะคาว่า “ถึง” ใน
ต าแหน่ ง ดัง กล่ า วยัง ให้ ค วามหมายคื อ “บรรลุจุด หมาย” เช่น เดี ย วกับ ค ากริ ย า แต่ ต าแหน่ ง
การปรากฏของค าว่า “ถึง ” นัน้ อยู่ระหว่างค ากริ ย า และค านาม ซึ่ง แสดงให้ เ ห็น รอยต่อ ของ
การเปลี่ยนแปลงจากคากริยาไปเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบทของคาว่า “ถึง” ต่อมาคาที่ปรากฏนาหน้ า

๑๙๓

คาว่า “ถึง”ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นคากริ ยาที่ แสดงการเคลื่อนที่ ที่เป็ นรู ป ธรรมอี กต่อไป แต่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็ นคากริ ยาประเภทอื่น ที่ไม่ได้ แสดงการเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม เช่น กริ ยาแสดงการ
สื่อสารหรื อกริยาแสดงความรู้สกึ นึกคิด เช่นในประโยค “เขาเขียนถึงเธอ” , “เขาระลึกถึงเธอ” คาว่า
“ถึง” มีปรากฏในโครงสร้ างดังกล่าวจึงจัดเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท
กลไกสาคัญที่อยู่เบื ้องหลังเส้ นทางนี ้ได้ แก่ การวิเคราะห์ใหม่ (reanalysis) การสูญ
ลักษณะของหมวดคาเดิม (decategorization) การนาคาไปใช้ ในปริ บทใหม่ (extension: Context
Generalization) การเกิ ด ความหมายทั่ว ไป (generalization) การที่ ค วามหมายเดิ ม จางลง
( bleaching ) การคงเค้ าความหมายเดิม ( persistence) ซึ่งทังหมดนี
้
้เป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้
คากริยา “ถึง” ซึง่ เป็ นคาหลัก กลายไปเป็ นคากึ่งกริยากึ่งบุพบท “ถึง”
๖.๑.๓.๒ คากริยา ”ถึง” กลายเป็ นคาบุพบท “ถึง”
เส้ น ทางการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของค ากริ ย า “ถึง ” ที่ มี ความหมายว่า “บรรลุ
จุดหมาย” ไปเป็ นคาบุพบท “ถึง” เริ่มจากคากริยา “ถึง” ที่หมายถึง “บรรลุจดุ หมาย” ซึ่งปรากฏเป็ น
กริ ยาเดี่ยวเช่นในประโยค “เขาถึงบ้ าน” ต่อมาคาว่า “ถึง”ยังปรากฏร่ วมกับคากริ ยาแสดงการ
เคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม คาว่า “ถึง”จึงเป็ นคากริ ยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยง และจากนัน้
คาว่า “ถึง”จึงปรากฏร่วมกับคากริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนที่ได้ เช่น เมื่อคาว่า “ถึง”ทาหน้ าที่เป็ นคา
กึ่งกริยากึ่งบุพบท ในตัวอย่าง “เขาพูดถึงเธอ” “เขาเขียนถึงเธอ” คาว่า “พูด” “เขียน” มีความหมาย
เป็ นกริ ยาแสดงการสื่อสาร และต่อมาคาว่า “ถึง”ยังสามารถปรากฏร่วมกับคากริ ยาที่ไม่แสดงการ
เคลื่อนที่เช่นกัน แต่กริยาในที่นี ้จะไม่ได้ แสดงการสื่อสารหรื อความรู้สึกนึกคิด เช่นในประโยค “ทาง
้ สามทุ่ม)ถึง
รถไฟจะสร้ าง(ตังแต่
้ เมืองเทียนจิ๋น )ถึงเมืองชันไฮก๋วน” และ “เขาอ่านหนังสือ(ตังแต่
เที่ยงคืน” จากตัวอย่าง คาว่า “ถึง”ปรากฏร่วมกับคากริ ยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนที่ เช่น “สร้ าง”และ
“อ่านหนังสือ” โดยคาว่า “ถึง” มีความหมายคือ “คาแสดงจุดหมาย(ของสถานที่และเวลา)” เช่น ใน
ตัวอย่าง คือ “เมืองชันไฮก๋วน” และ “เที่ยงคืน” ที่เป็ นจุดสิ ้นสุดของสถานที่และเวลาตามลาดับ คา
ว่า “ถึง”จึงทาหน้ าที่เชื่อมนามวลี (บอกสถานที่และนามวลี บอกเวลา) กับคากริ ยา(ที่ไม่แสดงการ
เคลื่อนที่) คาว่า “ถึง” ในโครงสร้ างดังกล่าวจึงจัดเป็ นคาบุพบท

๑๙๔

กลไกสาคัญที่อยู่เบื ้องหลังเส้ นทางนี ้ได้ แก่ การวิเคราะห์ใหม่ (reanalysis) การสูญ
ลักษณะของหมวดคาเดิม (decategorization) การนาคาไปใช้ ในปริ บทใหม่ (extension: Context
Generalization) การที่ ความหมายเดิม จางลง (bleaching)

การคงเค้ าความหมายเดิม

(persistence) ซึ่งทังหมดนี
้
้เป็ นกลไกสาคัญที่ ทาให้ คากริ ยา “ถึง” ซึ่งเป็ นคาหลัก กลายไปเป็ นคา
บุพบท “ถึง”
๖.๑.๓.๒ คากริยา ”ถึง” กลายเป็ นคาขยาย “ถึง”
เส้ นทางการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของค ากริ ยา “ถึง ” ที่ มี ความหมายว่า “บรรลุ
จุดหมาย” ไปเป็ นคาขยาย “ถึง” เริ่ มจากคากริ ยา “ถึง”ที่หมายถึง “บรรลุจุดหมาย” ซึ่งปรากฏเป็ น
กริ ยาเดี่ยวเช่นในประโยค “เขาถึงบ้ าน” ต่อมาคาว่า “ถึง”สามารถไปปรากฏร่วมกับคากริ ยาอื่นได้
ในหน่วยสร้ างกริยาเรี ยง โดยมีกริยาที่ปรากฏนาหน้ าเป็ นกริยาที่ให้ ความหมายแสดงการเคลื่อนที่ที่
เป็ นรู ปธรรม ส่งผลให้ พิจารณาได้ ว่ าคาว่า “ถึง”ในตาแหน่งดังกล่าวทาหน้ าที่เป็ น “คากึ่งกริ ยากึ่ง
บุพบท” เช่นในประโยค “เขาไปถึงบ้ าน” , “เขาเดินถึงบ้ าน” ซึง่ ต่อมาคาที่ปรากฏนาหน้ าคาว่า “ถึง”
ไม่จ าเป็ นต้ องเป็ นคากริ ยาที่แสดงการเคลื่ อนที่ ที่เป็ นรู ปธรรมอี กต่อไป แต่คาว่า “ถึง ”สามารถ
ปรากฏร่ วมกับคากริ ยาอื่ น ได้ หลากหลายประเภทขึน้ เช่น กริ ยาแสดงอาการ และ กริ ยาแสดง
สภาพ เช่ น ในประโยค “เขามี ลูก ถึง ห้ า คน” “เขาเป็ นถึง ราชบัณ ฑิ ต ”ค าว่ า “ถึ ง ”มี ป รากฏใน
โครงสร้ างดังกล่าวจึงจัดเป็ นคาขยาย
กลไกสาคัญที่อยู่เบื ้องหลังเส้ นทางนี ้ได้ แก่ การวิเคราะห์ใหม่ (reanalysis) การสูญ
ลักษณะของหมวดคาเดิม (decategorization) การนาคาไปใช้ ในปริ บทใหม่ (extension:Context
Generalization) การคงเค้ าความหมายเดิม (persistence) ซึ่งทังหมดนี
้
้เป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้
คากริยา “ถึง” ซึง่ เป็ นคาหลัก กลายไปเป็ นคาขยาย “ถึง” ซึง่ เป็ นคามีความเป็ นไวยากรณ์มากกว่า
๖.๑.๓.๒ คากริยา ”ถึง” กลายเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ “ถึง”
เส้ นทางการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของคากริ ยา “ถึง ” ที่ มีความหมายว่า “บรรลุ
จุดหมาย” ไปเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ “ถึง”เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการปรากฏจากเดิมที่

๑๙๕

คาว่า “ถึง” ที่เป็ นคากริ ยาจะปรากฏนาหน้ านามวลี ต่อมาได้ มีการขยายรู ปแบบการปรากฏไป
นาหน้ าอนุพากย์ จึงให้ ความหมายเป็ นการแสดงการเคลื่อนที่จากเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็ นเหตุ ไปสู่
อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็ นเหตุการณ์ผล เช่นในประโยค “เขาขยัน เขาถึงสอบผ่าน” คาว่า “ถึง” ใน
ที่นี ้ทาหน้ าที่เป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ โดยเชื่อมเหตุการณ์ที่ ๑ “เขาขยัน” และ เหตุการณ์ ที่ ๒ “เขา
สอบผ่าน” ให้ เป็ นเหตุเป็ นผลกัน โดยเหตุการณ์ที่ ๒ นันเป็
้ นจุดสิ ้นสุดที่เหตุการณ์ที่ ๑ ไปถึง คาว่า
“ถึ ง ” จึ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากค ากริ ย าเป็ นค าเชื่ อ มอนุ พ ากย์ ที่ เ ป็ นเหตุเ ป็ นผล โดยยัง มี
ความหมายเกี่ ยวข้ องกับ “การบรรลุจุดหมาย” อยู่ นอกจากนัน้ คาว่า “ถึง” ยังสามารถนาหน้ า
เหตุการณ์ ๒ เหตุการณ์ที่ขดั แย้ งกันได้ เช่น “ถึงฝนจะตก ฉันก็จะออกไปข้ างนอก” โดยคาว่า “ถึง”
น าหน้ า เหตุก ารณ์ ที่ เ ป็ นข้ อ แม้ ห รื อ เงื่ อ นไขดัง กล่า ว เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่า เมื่ อ มี เ หตุก ารณ์ ห นึ่ ง
เหตุการณ์ใดเกิดขึ ้น(หรื อเหตุการณ์มาถึง) เหตุการณ์ที่ขดั แย้ งกันจะเกิดขึ ้นตามมา คาว่า “ถึง” จึง
กลายเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ที่ขัดแย้ งกัน ในส่วนกลไกสาคัญที่อยู่เบื ้องหลังเส้ นทางนี ้ได้ แก่ การ
วิเคราะห์ใหม่ (reanalysis) การบังคับการปรากฏ (obligatoritication) การสูญลักษณะของหมวด
คาเดิม (decategorization) การเกิดความหมายทัว่ ไป (generalization) การคงเค้ าความหมาย
เดิม (persistence) ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้ คากริ ยา “ถึง” ซึ่งเป็ นคาหลัก กลายไปเป็ น
คาเชื่อมอนุพากย์ “ถึง” ซึง่ เป็ นคาไวยากรณ์

๖.๒ อภิปรายผล
นอกจากผลสรุปข้ างต้ นทาให้ เห็นโครงสร้ างและความหมายของคาว่า “ถึง” ในสุโขทัย
ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยปั จจุบนั และกระบวนการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคาว่า “ถึง” แล้ ว ผู้วิจยั
ยังพบว่ามีประเด็นที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการศึกษาคาว่า “ถึง”เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้

๑๙๖

๖.๒.๑ กระบวนการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของคาว่ า “ถึง” ยังไม่ เป็ นไปอย่ าง
สมบูรณ์
จากการศึกษาการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคาว่า “ถึง” จากอดีตถึงปั จจุบนั กล่าว
ได้ ว่าการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ดงั กล่าวยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังพบคาว่า “ถึง” ที่ทาหน้ าที่เป็ น
คากริยาอยูใ่ นสมัยปั จจุบนั โดยพบคากริยา “ถึง” ในจานวนความถี่ ร้ อยละ ๓๒.๓ ส่วนใหญ่จะพบ
เป็ นคากริ ยาตัว สุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริ ยาเรี ย งมากกว่าที่ จ ะเป็ นคากริ ยาเดี่ย ว กล่าวคือ พบ
คากริยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ างเรี ยง ร้ อยละ ๒๐.๙ และพบคากริยาเดี่ยวร้ อยละ ๑๑.๔ ซึ่งแสดง
ให้ เห็นว่าคากริยาเดี่ยวในปั จจุบนั ยังปรากฏอยู่ แต่ปรากฏในจานวนที่ไม่มากนัก แต่พบคาว่า “ถึง”
ที่เป็ นคากริ ยาตัวสุดท้ ายในหน่วยสร้ างกริ ยาเรี ยงเป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นโครงสร้ างที่ช่วยให้ เห็น
ช่วงเชื่อมต่อระหว่างคากริยา และ คาไวยากรณ์หลายๆ คา ในสมัยปั จจุบนั คาว่า “ถึง” ยังพบคากึ่ง
กริยากึ่งบุพบท ร้ อยละ๒๘.๔, คาบุพบท ร้ อยละ ๙.๙ , คาขยาย ร้ อยละ ๘.๔ และพบคาเชื่อมอนุ
พากย์ ร้ อยละ ๒๑ รวมเป็ นคาไวยากรณ์ ทงั ้ หมด ร้ อยละ ๖๗.๗ จึง จัดว่า

การกลายเป็ นคา

ไวยากรณ์ของคาว่า “ถึง” ยังไม่เป็ นไปในลักษณะที่สมบูรณ์ เพราะหากคาว่า “ถึง” มีการกลายเป็ น
คาไวยากรณ์อย่างสมบูรณ์จะต้ องพบคาว่า “ถึง” ที่เป็ นคาไวยากรณ์ทงหมด
ั้
คือพบร้ อยละ ๑๐๐
(ในที่นีพ้ บคาไวยากรณ์ “ถึง ” ร้ อยละ ๖๗.๗) แต่เมื่อศึกษาคาว่า “ถึง ” ผู้วิจัยพบว่า ยัง คงมี การ
ปรากฏคาต้ น กาเนิด ที่ เ ป็ นคากริ ย าใช้ อ ยู่ในสมัยปั จ จุบัน หากแต่ มี แนวโน้ ม การใช้ น้อยลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับสมัยอดีต ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั สันนิษฐานว่าการที่คาว่า “ถึง” ซึ่งเป็ นคากริ ยายังปรากฏอยู่
นัน้ เพราะภาษาไม่ได้ มีคาใหม่ที่จะมาแทนที่ คาว่า “ถึง” ที่เป็ นคากริ ยาได้ เช่นจะใช้ คาว่า “บรรลุ”
หรื อ “สู่” ที่ มี ค วามหมายคล้ ายคลึง ค าว่า “ถึง ” แทนที่ ใ นประโยคก็ ไ ม่ส ามารถแทนที่ ไ ด้ อย่า ง
เหมาะสมกับปริบท เช่น “*เขาบรรลุบ้าน” “*เขาสู่บ้าน” ผู้ใช้ ภาษาไทยจึงเลือกใช้ คาว่า “ถึง” ในที่
แทนความหมายว่า “บรรลุจดุ หมาย” โดยยังคงถูกนามาใช้ อย่างต่อเนื่องและสามารถปรากฏอยู่ได้
ในภาษาไทยจนถึงปั จจุบนั

๑๙๗

๖.๒.๒ การเปรี ยบเทียบการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของคาว่ า “ถึง” กับคา
ไวยากรณ์ อ่ ืนๆ ที่กลายมาจากคากริยาอื่น
เมื่อผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์การกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคากริ ยา “ถึง” พบความเหมือน
และความแตกต่าง จากผลการวิจยั การกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคากริยาในงานวิจยั อื่นๆ
ในส่วนที่เหมือนได้ แก่ คากริ ยาอื่น ๆ สามารถกลายเป็ นคาบุพบทได้ เช่นเดียวกับ
คากริยา “ถึง” ที่สามารถกลายเป็ นคาบุพบทได้ เช่นกัน โดยงานวิจยั ที่ศกึ ษาคาที่มีการกลายเป็ นคา
ไวยากรณ์ มี ศึกษาเป็ นชุดคา เช่นงานวิจัยของ จรัสดาว อินทรทัศน์ (๒๕๓๙) และงานวิจัยของ
ราตรี แจ่มนิยม (๒๕๔๖)ที่ศึกษาคาบุพบทที่กลายมาจากคากริ ยา ซึ่งมีด้วยกัน ๒๓ คา เช่น ใกล้
ข้ าม ขึ ้น เข้ า คล้ าย จาก เป็ นต้ น และหนึ่งในคาเหล่านี ้ มีคาว่า “ถึง”ปรากฏอยู่ด้วย โดยคาบุพบท
“ถึง” ในตัวอย่างที่จรัสดาวได้ กล่าวไว้ มีทงค
ั ้ าบุพบทที่มีความหมายบ่งการกจุดหมายสถานที่ และ
เวลา เช่น “สภาวะน ้าเน่าเสีย เริ่ มจากปากน ้า ถึงต้ นน ้า” และ “ประชาชนเผชิญสงคราม ถึง ปี
๒๕๘๘” เมื่อเปรี ยบเทียบคาบุพบท “ถึง” ในความหมายบ่งการกดังกล่าวกับคาอื่นๆที่มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกัน มีความหมายบ่งการกสถานที่ เช่น “ใกล้ ตรง ประจา เลย อยู่” และความหมายบ่ง
การกเวลา เช่น “ จาก ตรง เหมือน ประจา ผ่าน เลย “ ดังตัวอย่างเช่น “เจ้ าหน้ าที่ เตรี ยมแผนงาน
ประจำ กระทรวง” (การกสถานที่) และ “เขาอยูป่ ระเทศนี ้ เลย สิบปี แล้ ว” (การกเวลา)
คาว่า “ถึง” ที่เป็ นคาขยายที่กลายมาจากคากริ ยา “ถึง” เมื่อเปรี ยบเทียบกับคาอื่นที่
เป็ นคาวิเศษณ์ที่มาจากคากริยา ราตรี แจ่มนิยม (๒๕๔๖: ๗๘) ได้ รวบรวมคาชนิดดังกล่าวด้ วยกัน
๑๐ คา เช่น ใกล้ ขึ ้น เข้ า ตรง ต่อ ประจา เลย เป็ นต้ น แต่คาดังกล่าวเป็ นคาขยายคานาม คากริ ยา
เช่น “ฉันไม่มีเวลาว่างเลย” หรื อ “รถติ ดประจำ” แต่คาดังกล่าวไม่ได้ มีความหมายเป็ นคาบอก
ความส าคัญอย่างคาว่า “ถึง” (เช่นในประโยค “เขาเป็ นถึงนายกรั ฐมนตรี ”) ดัง นัน้ คาว่า “ถึง ”
อาจจะเป็ นคาไม่กี่คาในภาษาที่กลายจากคากริยามาเป็ นคาขยาย “บอกความสาคัญ”
นอกจากนี ้ คาว่า “ถึง” ได้ กลายจากคากริ ยาไปเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ เช่นเดียวกับ
คากริยาอื่น ๆ ที่กลายเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ (คาสันธาน) ได้ เช่นเดียวกัน เช่นในงานวิจยั ของราตรี
แจ่มนิยม (๒๕๔๖:๘๑) ได้ รวบรวมคาประเภทดังกล่าวไว้ เช่นกัน ได้ แก่ คาว่า ต่อ ถึง เลย เหมือน
ให้ เช่น ในประโยค “เขาไปแล้ว ฉันเลยไม่เจอเขา” หรื อ ในประโยค “ต้องคิ ดอ่านทาการงาน ให้
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บังเกิ ดประโยชน์ แก่ กนั และกัน ” ซึ่งผู้วิจยั สังเกตได้ ว่า คาว่า “ถึง” เมื่อทาหน้ าที่เป็ นคากริ ยาจะมี
ความหมายแสดงการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับคาว่า “เลย” เช่นในประโยค “รถเลยบ้านไปแล้ว“ และ
ต่อมาก็ได้ ทาหน้ าที่เป็ นคาไวยากรณ์ เช่น คาเชื่อมอนุพากย์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลเช่นเดียวกัน และ
ผู้วิจยั ยังพบ คาคาหนึง่ คือคาว่า “พอ” ที่สามารถทาหน้ าที่เป็ นได้ ทงค
ั ้ ากริ ยา เช่น “ทรัพยากรไม่ พอ
ชาวบ้านต้องแย่งกัน ” และได้ กลายเป็ นคาไวยากรณ์เช่น “พอเขามา เธอก็ จะไป” ซึ่งคาว่า “พอ”
ได้ แสดงจุดสาเร็จของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง นาหน้ าอนุพากย์แสดงลาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
ซึ่ ง คล้ ายคลึ ง กั บ ค าว่ า “ถึ ง ” ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นค าเชื่ อ มอนุพ ากย์ แ ละกลายมากจากค ากริ ย า
เช่นเดียวกัน
จากการเปรี ย บเที ยบค าว่า “ถึง ” กับค าอื่ น ๆ ที่ มี ก ารกลายเป็ นค าไวยากรณ์ โ ดย
เปลี่ ย นแปลงมาจากค ากริ ย า แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ค ากริ ย าเป็ นค าที่ มี แ นวโน้ มที่ จ ะกลายเป็ นค า
ไวยากรณ์ได้ ทงั ้ คาบุพบท คาขยาย หรื อคาเชื่อมอนุพากย์ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความหมายของคาต้ น
กาเนิดที่จะสามารถเอือ้ ให้ คาดังกล่าว ไปทาหน้ าที่ต่าง ๆ เมื่ อไปปรากฏในปริ บทที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น คาว่า “ถึง” ที่เป็ นคากริ ยา ที่มีความหมายแสดงการเคลื่ อนที่ไปยังจุดหมาย ซึ่งเป็ น
ความหมายที่เอือ้ ให้ สามารถนาคานันไปใช้
้
ในปริ บทใหม่ แล้ วทาให้ มีความหมายหรื อหน้ าที่ใหม่
(ซึ่งอาจทาหน้ าที่เป็ นคาไวยากรณ์ ) เช่นเดียวกับคาอื่น เช่นคาว่า “ตาม” “เลย” “สู่” “ จาก” “เข้ า”
“ออก” ที่มีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็ นความหมายที่เอื ้อให้ มีการขยายความหมายให้ ไป
ปรากฏในปริ บทที่แตกต่างกันออกไป แล้ วทาหน้ าที่หรื อความหมายใหม่ในประโยค แล้ วทาให้ คา
ดังกล่าวเป็ นคาหลายหน้ าที่หรื อคาหลายความหมาย
สุดท้ าย ส่วนที่แตกต่าง คือ คาใดก็ตามที่กลายจากคากริ ยาไปปรากฏเป็ นคาในหมวด
อื่น จัดเป็ นข้ อที่ แตกต่างกับ คาว่า “ถึง” เช่น คาว่า“คง” “ควร” “ต้ อง” “ได้ ” “น่า” “อาจ” “แล้ ว”
“อยู่” และ“ยัง” ที่ปรากฏเป็ นคาช่วยกริ ยา จะมีการปรากฏตาแหน่งและหน้ าที่แตกต่างกับคาว่า
“ถึง” เพราะคาว่า “ถึง” จะไม่ปรากฏคาหน้ ากริยา คาว่า “ถึง” จึงไม่กลายเป็ นคาไวยากรณ์ในหมวด
คาชนิดดังกล่าว

๑๙๙

๖.๒.๓ ลักษณะที่เป็ นสากลของคาว่ า “ถึง” เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาอื่น
เมื่อพิจารณาคากริ ยา “ถึง” ที่มีความหมายว่า “บรรลุจุดหมาย” ในภาษาไทย จะมี
ความหมายตรงกับภาษาอื่น ที่มีคาที่หมายถึง “ARRIVE” คาที่มีความหมายว่า “ARRIVE” ใน
หลาย ๆ ภาษา ได้ กลายเป็ นคาไวยากรณ์ได้ เช่นเดียวกัน Heine and Kuteva (๒๐๐๒: ๓๑๗) ได้
ศึกษาการกลายเป็ นค าไวยากรณ์ ของคาที่ มี ความหมายว่า “ARRIVE” ในภาษาต่า ง ๆ พบว่า
สามารถกลายเป็ นความหมายหรื อ หน้ า ที่ ท างไวยากรณ์ ต่า ง ๆ ในภาษาอื่ น ๆ ได้ ด้ ว ยกัน ๔
ความหมาย ได้ แก่ (๑) ABILITY

(๒) ALLATIVE (๓) SUCCEED และ (๔) UNTIL

(TEMPORAL) ทัง้ ๔ ความหมายหรื อหน้ าที่นี ้อาจกลายมาจากคาที่มีความหมายว่า “ARRIVE”
ได้ ปรากฏการณ์นีท้ าให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้ องกับคาว่า “ถึง” ในภาษาไทย ได้ แก่ (๑)
ABILITY หมายถึง ความสามารถ,ความมีทกั ษะ ตรงกับคาว่า “ถึง”ในภาษาไทยที่เป็ นคากริ ยา (ใช้
ในความหมายเปรี ยบ) เช่น “ฝี มื อไม่ ถึง” หรื อเป็ นคาขยาย เช่น ในประโยค “นักกี ฬาได้รับเหรี ยญ
ถึง ๓ เหรี ยญทอง” ความหมายของคาว่า “ถึง”ในที่นี ้ ได้ แสดงให้ เห็นความสามารถของ “นักกีฬา”
ที่ เ ป็ นประธานในประโยค , (๒) ALLATIVE หมายถึ ง ทิ ศ ทางการเคลื่ อนที่ ไ ปยัง จุด หมาย ใน
ภาษาไทย เช่น ที่ พ บในคากึ่ ง กริ ย ากึ่ ง บุพ บท “เขานึ ก ถึง บ้า น” ในกรณี นี ้ “ถึ ง ” เป็ นค าที่ แ สดง
จุดหมายของกริ ยา “นึก”, (๓) SUCCEED หมายถึง ประสบความสาเร็ จ เช่นคาว่า “ถึง” ที่เป็ นคา
กึ่งกริ ยากึ่งบุพบทแสดงความหมายว่า “บรรลุเป้าหมายอย่างประสบความสาเร็ จ” เช่นในประโยค
“เขาเข้าใจถึงสาระสาคัญของบทความนี ้ ” หรื อที่เป็ นคากริ ยา เช่น “เขาถึงพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ” และ (๔) UNTIL (TEMPORAL) หมายถึง “จนกระทัง่ ”(ใช้ กบั เวลา) ตรงกับคาว่า “ถึง”
ในภาษาไทยที่เป็ นคาบุพบท ที่แสดงจุดอ้ างอิงสุดท้ ายของเวลา เช่น “เขาอ่านหนังสื อตัง้ แต่สามทุ่ม
ถึงเทีย่ งคืน”
ดัง นัน้ เมื่อเปรี ยบเที ยบคาว่า “ถึง”ในภาษาไทยกับภาษาอื่ น จะพบลักษณะที่เป็ น
สากลดัง ที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ แ สดงลัก ษณะดัง กล่ า วไว้ ในข้ า งต้ น โดยได้ มี ก ารจ าแนกค าว่ า “ถึ ง ” ว่ า มี
ความหมายอย่างไรบ้ าง เมื่อกลายเป็ นคาไวยากรณ์ อย่างไรก็ ตาม ประเด็นที่ น่าสนใจ คือ ใน
ภาษาไทย ได้ พบลักษณะที่นอกเหนือจากการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ของคาว่า “ถึง” (“ARRIVE”)
ที่พบในภาษาต่างๆ กล่าวคือ คากริ ยา “ถึง” ที่กลายเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์ หน้ าที่ดงั กล่าวนี ้เป็ น
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หน้ าที่ที่ไฮเน่และคุเทว่ามิได้ กล่าวถึง ดังนัน้ การที่คาว่า “ถึง” กลายเป็ นคาเชื่อมอนุพากย์นี ้ จึงอาจ
เป็ นทิศทางการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ที่นา่ สนใจสาหรับนักแบบลักษณ์ภาษา

๖.๓ ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั พบประเด็นน่าสนใจที่สามารถนาไปศึกษาค้ นคว้ าต่อไป
ดังต่อไปนี ้
๖.๓.๑ การศึกษาความหมายของคาว่า “ถึง” ในงานวิจัยนี ้ มีการอ้ างถึงทฤษฎี
อรรถศาสตร์ ปริ ชานด้ วย เพียงเพื่อให้ เห็นว่าความหมายต่าง ๆ ของคาว่า “ถึง” นันมี
้ ความสัมพันธ์
กัน ไม่ใ ช่ค าพ้ อ งรู ป พ้ อ งเสี ย ง ซึ่ง เป็ นขัน้ ตอนที่ จ ะต้ อ งพิ สูจ น์ ก่ อ นที่ จ ะวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ
กลายเป็ นคาไวยากรณ์ ของคาว่า “ถึง”ต่อไป ดังนัน้ ผู้วิจยั ยังไม่ได้ มีการวิเคราะห์กระบวนการทาง
ปริ ชานอย่างละเอียด ซึ่งอาจต้ องเป็ นงานวิจยั ที่เป็ นเอกเทศอีกชิ ้นหนึ่ง อย่างที่ปรากฏในงานวิจยั
คาว่า “เข้ า” (ชัชวดี ศรลัมพ์ ๒๕๓๘) หรื อคาว่า “ออก” (กาจบัณฑิต วงศ์ศรี ๒๕๔๗) ดังนัน้ หากมี
การนาแนวคิดอรรถศาสตร์ ปริ ชานมาวิจยั คาว่า “ถึง” ก็จะเห็นกระบวนการทางปริ ชานละเอียด
ชัดเจนมากขึ ้น
๖.๓.๒ การศึ ก ษาค าอื่ น ๆ ที่ มี ก ารกลายเป็ นค าไวยากรณ์ ที่ มี ลัก ษณะทาง
วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ คล้ ายคลึงกับคาว่า “ถึง”แต่ยงั ไม่ได้ มีผ้ ใู ดศึกษามาก่อน เช่น คาว่า
“เลย” “สู่” “ตาม” “จาก” เพราะเป็ นคาที่ มี หน้ าที่เป็ นได้ ทัง้ คาบอกเนือ้ ความและคาไวยากรณ์
เช่นเดียวกัน และมีความหมายที่แสดงการเคลื่อนที่ เช่นเดียวกัน จึงน่าจะมีการศึกษาว่าคากริ ยา
แสดงการเคลื่อนที่กลุ่มนี ม้ ีลักษณะการปรากฏในแต่ละสมัยอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
และมีการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ในลักษณะใดบ้ าง
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๒๐๓

ประชุมหมายรับสัง่ ภาค ๔ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั .
๒๕๓๖, กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทย และจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี .
ประติทินบัตร แล จดหมายเหตุ. ๒๕๔๐. กรุงเทพฯ: บริษัทแสงไทยการพิมพ์.
ประวัติโกษาปานและบันทึกการเดินทางไปฝรั่งเศส. ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพิจารณา
และจัดพิมพ์ เอกสารทางประวัตศิ าสตร์ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี .
ปราบดา หยุน่ .๒๕๔๔ .ความน่าจะเป็ น. พิมพ์ครัง้ ที่๔. กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สานักพิมพ์.
ปิ่ นกาญจน์ วัชรปาณ. ๒๕๔๘. “อยาก” : การศึกษาเชิงประวัต.ิ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. ๒๕๑๔. จดหมายจางวางหร่ า.พระนคร : แพร่พิทยา
พิมพา บารุงสุข. ๒๕๑๕. คาหลายหน้ าที่ในภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์. ๒๕๔๕. ความหมาย. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย ๓. นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ไพทยา มีสตั ย์. ๒๕๔๐. การศึกษาคาช่วยหน้ ากริยาที่กลายมาจากคากริยาในภาษาไทย.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ. ๒๕๔๕. ประวัตติ ้ นรัชกาลที่ ๖. กรุงเทพฯ : มติชน.
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ. ๒๔๙๔. ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั . พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์ .
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ. ๒๔๖๗. พระพุทธเจ้ าตรัสรู้อะไร. พระนคร : โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร.
มิ่งมิตร ศรี ประสิทธิ์. ๒๕๔๖. การศึกษาเชิงประวัตขิ องคาว่า แล้ ว อยู่ อยู่แล้ ว. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: นาน
มีบ๊ คุ ส์ พับลิเคชัน่ .
ราตรี แจ่มนิยม. ๒๕๔๖. การศึกษาคาบุพบทที่กลายมาจากคากริยาในภาษาไทย.วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร. ๒๕๔๕. อนิยมสรรพนามและปฤจฉาสรรพนาม : การศึกษาเชิงประวัติ.
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๒๐๔

ว. วชิรเมธี.๒๕๕๒.มองลึก นึกไกล ใจกว้ าง.พิมพ์ครัง้ ที่ ๒.กรุงเทพฯ : ปราณ.
วิจินตน์ ภาณุพงศ์. ๒๕๓๒. โครงสร้ างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย รามคาแหง.
วินทร์ เลียววาริณ. ๒๕๓๗. ประชาธิปไตยบนเส้ นขนาน. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑.กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ า.
วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ. ๒๕๕๐. ภาษาไทยในกฎหมายตราสามดวง. กรุงเทพฯ:สาม
ลดา.
ั นาการภาษาไทยและ
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. ๒๕๒๖. ภาษาศาสตร์ เชิงประวัติ : วิวฒ
ภาษาอังกฤษ.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิลปากร, กรม. ๒๕๐๓. จดหมายเหตุความทรงจาของกรมหลวงนรินทรเทวี และพระราชวิจารณ์
ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั . กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.
ศิลปากร, กรม. ๒๕๒๖. จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
ศิลปากร,กรม. ๒๕๒๘. วรรณกรรมสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ .
ศิลปากร, กรม. ๒๕๓๐. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.
สาส์นสมเด็จ : คลังความรู้ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี. ๒๕๔๔ .กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพฯ และสมาคมประวัติศาสตร์ .
สิริลกั ษณ์ หุน่ ศรี งาม.๒๕๔๔. การศึกษาประโยคภาษาไทยที่มีคาว่า “ทาไม”ทางด้ านอรรถศาสตร์
และวัจน ปฏิบตั ิศาสตร์ . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ. ๒๕๕๑. “ยัง”: การศึกษาเชิงประวัติ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สานักนายกรัฐมนตรี . คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรมและโบราณคดี .
ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หัวที่ทรงบริหารราชการ
แผ่นดิน.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์และ คณะ. ๒๕๔๖. ทฤษฎีไวยากรณ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย .
อุปกิตศิลปสาร, พระยา. ๒๔๙๓, ๒๕๔๖. หลักภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๒. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช.
อุดมสมบัติ , หลวง.๒๕๓๐. จดหมายหลวงอุดมสมบัติ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร

๒๐๕

ภาษาอังกฤษ
Bisang, Walter. 1996. Areal typology and Grammaticalization : Processes of
Grammaticalization Based on Nouns and Verbs in East and Mainland South
East Asian Languages. Studies in Languages.
Bybee, J., Perkins, R., and Pagliuca, W. 1994. The Evolution of grammar : Tense,aspect
and modality in the languages of the world. Chicago : Chicago University press.
Clark, M. and Amara Prasithrathsint. 1985. "Synchronic lexical derivation in Southeast
Asian languages", in Southeast Asian Linguistic Studies Presented to André-G.
Haudricourt,. S. Ratanakul et al. (ed), pp. 34-81. Institute of Language and
Culture for Rural Development, Mahidol University
GivÓn, T. 1975. Serial verbs and syntactic change :Niger-Congo. In:Li , C.N.,Word
Order and Word Order Change. Austin: University of Texas Press.
Heine, Bernd, Uirike Claudi, and Friederike Hünnemeyer. 1991. Grammaticalization:
A conceptual framework. Chicago : Chicago University Press.
Heine and Kuteva. 2002. World Lexicon of Grammaticalization. Cambridge : Cambridge
University Press.
Hopper and Traugott. 2003. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University
Press.
Kurylowicz,J.1965. The Evolution of Grammatical Categories. Diogeness.57: 55-71.
Lehmann, C. 1985. Grammaticalization: Synchronic variation and diachronic change.
Lingua E stile 20: 303-318.

๒๐๖

Lyons, John. 1995. Linguistic Semantics : An Introduction. Cambridge: Cambridge
University Press.
R.R.K. Hartmann and F.C. Stork. 1972. Dictionary of language and linguistics. London:
Applied Science

๒๐๗

ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวกรองกานต์ รอดพัน ธ์ เกิ ดเมื่ อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่
จัง หวัด เพชรบุรี ส าเร็ จ การศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิ ต (เกี ย รตินิย มอันดับสอง) จากภาควิช า
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา ๒๕๕๑ และได้ เข้ าศึกษา
ต่อในระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา ๒๕๕๒ ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทย
ที่โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

