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 งานวิจยันี > มุ่งวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์และวากยสมัพนัธ์ โดยวิเคราะห์ความแตกตา่ง
ทางความหมายของภาคแสดงคณุศพัท์ที-ปรากฏลําพงัและปรากฏร่วมกับ เป็น และวิเคราะห์การทํา
หน้าที-ทางวากยสมัพนัธ์ของ เป็น ที-ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงนามและ เป็น ที-ปรากฏร่วมกบัภาคแสดง
คุณศัพท์ ผู้ วิจัยวิเคราะห์ความแตกต่างทางความหมายตามกรอบการปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลี        
บ่งช่วงเวลา ตวับ่งชี >การณ์ลกัษณะ กําลงั และตวับ่งชี >การณ์ลักษณะ แล้ว ผลการวิจัยพบว่า เป็น ที-
ปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศพัท์ทําให้ความหมายแสดงสภาพที-เป็นสภาพปกติทั-วไปเปลี-ยนเป็น
แสดงการเปลี-ยนแปลงสภาพ ที-มีลกัษณะชั-วคราว จึงสามารถปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา   
ตัวบ่งชี >การณ์ลักษณะ กําลัง และตัวบ่งชี >การณ์ลักษณะ แล้ว ได้ และในส่วนของการทําหน้าที-        
ทางวากยสัมพนัธ์ เป็น ที-ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนามเป็นสัมพนัธกริยา ไม่มีความหมายในตวัเอง  
เป็นเพียงตวัเชื-อมระหว่างนามวลีอ้างถึงและภาคแสดงนามเท่านั >น ซึ-งมีตําแหน่งที- Predo ของ PredP 
(Bowers.  1993; & Baker.  2003) ในขณะที- เป็น ที-ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ เป็นกริยา       
มีความหมายแสดงการเปลี-ยนแปลงสภาพ และกริยา เป็น จะย้ายจากตําแหน่ง Predo ไปที-ตําแหน่ง Vo 
ของ VP เพื-อให้ลักษณ์กริยาที-ไม่มีความหมาย [�V] ได้รับการตรวจสอบลักษณ์ตามข้อบงัคับ          
การตรวจสอบลกัษณ์ เพราะกริยา เป็น มีลกัษณ์กริยา[+V] ที-สอดคล้องกบัลกัษณ์ [�V] ของ Vo 
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 This paper aims to analyze the semantics and syntax of pen in Thai. Semantically, 
the impingement on sentence meaning with the presence of pen with an adjectival 
predicate is analyzed based on the compatibility with adverbial phrases of time, the 

aspectual markers: the progressive kamlaŋ and the perfective læw (Mutsui. 2007 & 2009; & 
Van Valin.  2005). Moreover, the different syntactic functions of pen which co-occur with a 
nominal predicate and an adjectival predicate are analyzed. It reveals that, due to its 
transitory property showing an inchoative-stative alternation, a sentence in which an 
adjectival predicate co-occurs with pen construing an inchoative-stative interpretation is 

more compatible and acceptable with adverbial phrases of time, the progressive kamlaŋ 
and the perfective læw. Syntactically, pen co-occurring with a nominal predicate functions 
as a meaningless copula mediating the relationship between DPreferent and its DPpredicate and 
generates under PredP as a head Pred (Bowers. 1993; & Baker. 2003). While pen co-
occurring with an adjectival predicate functions as a verb construing an inchoative 
interpretation. Because of its [+V] feature, the verb pen moves from head Pred to the head V 
in order to have the [µV] feature of head V checked to satisfy syntactic Agree. 
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ประกาศคุณูปการ 

  
 ปริญญานิพนธ์นี >สําเร็จได้เพราะผู้ วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ-งจากผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. สกุญัญา เรืองจรูญ  ซึ-งเสียสละเวลาอันมีค่ายิ-งแม้กระทั-งเวลานอกราชการ ในการให้คําปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และแนวคิดที-เป็นประโยชน์ในการทําปริญญานิพนธ์ทกุขั >นตอน พร้อมทั >งอ่าน 
ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องในปริญญานิพนธ์ฉบบันี >อย่างถี-ถ้วน รวมทั >งให้ความเมตตา ความเอ็นด ู
และให้กําลงัใจแก่ผู้ วิจยัตลอดระยะเวลาของการทําปริญญานิพนธ์ฉบบันี > ผู้ วิจยัรู้สึกซาบซึ >งเป็นอย่างยิ-ง 
และขอกราบขอบพระคณุมา ณ ที-นี > 

 ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ ที-สละเวลาและช่วยให้
คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และแนะนําแหลง่ค้นคว้าข้อมลูที-เป็นประโยชน์ตอ่การทําปริญญานิพนธ์ฉบบันี > 
รวมทั >งแนะนําหนงัสือที-มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาให้กับผู้ วิจยั และช่วยอ่าน ตรวจทาน 
และแก้ไขข้อบกพร่องในปริญญานิพนธ์ฉบบันี >อยา่งถี-ถ้วน 

 นอกจากนี > ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. สุพัตรา ทองกัลยา อาจารย์ญาณิสา    
บรูณชยัทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร   
ที-ให้คําปรึกษาทกุด้านในการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พร้อมทั >งปพืู >นฐานความรู้เกี-ยวกบัภาษาศาสตร์
ในทุกแขนง ทําให้ผู้ วิจยัมีความรู้ความเข้าใจเกี-ยวกับภาษาศาสตร์มากยิ-งขึ >น รวมทั >งฝึกฝนให้ผู้ วิจัย    
เกิดการเรียนรู้อย่างยั-งยืน และขอขอบพระคณุอาจารย์ Nicole Lasas ที-ให้คําปรึกษาด้านภาษาองักฤษ
อย่างดียิ-ง ผู้ วิจัยขอปณิธานตนว่าจะนําความรู้ด้านภาษาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม      
และการเรียนการสอนภาษาตอ่ไป  

 พร้อมกันนี > ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน ที-ช่วยให้
ข้อเสนอแนะและข้อแนะนําเพื-อแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ และทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันี >สมบรูณ์มากยิ-งขึ >น 

 ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคณุคณุแม่บุบผา บํารุงไร่และคณุพ่อศภุชัย ตลาดเงิน ที-ให้กําเนิด
เลี >ยงดูและเอาใจใส่ผู้ วิจัยเป็นอย่างดี ท่านเป็นทั >งกําลงัใจและเพื-อนคู่คิดที-ดีที-สุดให้กับผู้ วิจัย ผู้ วิจัย
ขอบคณุพี-ชาย พี-สาว-พี-เขย และหลานสาว สําหรับกําลงัใจที-ดีและความเข้าใจที-มีให้กบัผู้ วิจยัเสมอมา 

 สุดท้าย ขอบคุณพี- น้อง และผองเพื-อน สําหรับมิตรไมตรี และกําลังใจที-มีให้กันเสมอมา     
และเป็นแรงผลกัดนัให้ผู้ วิจยัฝ่าฟันและก้าวไปข้างหน้าได้อยา่งเตม็ภาคภมูิ 

    อุน่อารี ตลาดเงิน 



 
สารบัญ 

 
   
บทที� หน้า 

1 บทนํา......................................................................................................... 1 
  ภมูิหลงั..................................................................................................... 1 
  ความมุง่หมายของการวิจยั......................................................................... 5 
  ความสําคญัของการวิจยั............................................................................ 5 
  ขอบเขตของการวิจยั.................................................................................. 5 
  นิยามศพัท์เฉพาะ...................................................................................... 6 
  กรอบแนวคดิในการวิจยั............................................................................. 6 
  สมมตฐิานในการวิจยั................................................................................ 7 
   

2 เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง................................................................. 8 
  สมัพนัธกริยา............................................................................................ 8 
   ความหมายของสมัพนัธกริยา........................................................... 8 
   สมัพนัธกริยา เป็น และ คือ ในภาษาไทย........................................... 12 
   โครงสร้างวากยสมัพนัธ์ของสมัพนัธกริยา.......................................... 15 
  คําคณุศพัท์............................................................................................... 17 
  ความหมายแสดงสภาพและความหมายแสดงการเปลี-ยนแปลงสภาพ............ 21 
  กรอบแนวคดิ PredP (Predication Phrase Structure)…............................. 26 
  งานวิจยัที-เกี-ยวข้อง.................................................................................... 30 
   

3 วิธีดาํเนินการวิจัย...................................................................................... 38 

  การสร้างเครื-องมือที-ใช้ในการวิจยั............................................................... 38 

  การเก็บรวบรวมข้อมลู................................................................................ 38 

  การวิเคราะห์ข้อมลู.................................................................................... 39 



 
สารบัญ (ต่อ) 

 

   
บทที� หน้า 

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................... 44 
  การวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์............................................................ 44 
  การวิเคราะห์ เป็น ด้านวากยสมัพนัธ์........................................................... 52 
   สมัพนัธกริยา เป็น และ คือ............................................................... 52 
   เป็น สมัพนัธกริยาที-ตําแหนง่ Predo................................................... 60 
   เป็น กริยาที-ตําแหนง่ Vo.................................................................... 62 
    

5 สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ.......................................................... 67 
  ความมุง่หมายของการวิจยั......................................................................... 67 
  วิธีดําเนินการวิจยั...................................................................................... 67 
  สรุปผลการวิจยั......................................................................................... 73 
  อภิปรายผลการวิจยั................................................................................... 73 
  การคาดคะเนการใช้ภาษาจากผลการวิจยั................................................... 76 
  ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั >งตอ่ไป........................................................... 81 
   

บรรณานุกรม.......................................................................................................... 83 

  
ประวัตย่ิอผู้วิจัย...................................................................................................... 88 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีตาราง 

 

   

ตาราง  หน้า 

 1 ความเป็นไปได้ของการปรากฏร่วมระหวา่งสมัพนัธกริยา เป็น กบัคําคณุศพัท์.... 3 
 2 ภาคแสดงคณุศพัท์ที-ปรากฏลําพงัและปรากฏร่วมกบั เป็น และตวัอย่างประโยค 40 
 3 ภาคแสดงคณุศพัท์ที-ปรากฏลําพงัและปรากฏร่วมกบั เป็น และตวัอย่างประโยค 69 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีภาพประกอบ 

 

   
ภาพประกอบ หน้า 

1 โครงสร้างวากยสมัพนัธ์ของสมัพนัธกริยาตามกรอบของสโตเวล....................... 15 
2 โครงสร้างวากยสมัพนัธ์ของสมัพนัธกริยาตามกรอบของบาวเวอร์..................... 16 
3 โครงสร้างวากยสมัพนัธ์ของสมัพนัธกริยาตามกรอบของเดน ดกิเคน................. 17 
4 โครงสร้างของภาคแสดงกริยา....................................................................... 27 
5 โครงสร้างของภาคแสดงนามและภาคแสดงคณุศพัท์....................................... 27 
6 ภาคแสดงคณุศพัท์และการแสดงความหมาย................................................. 45 
7 โครงสร้างลกึของ Predicational sentence และ Specificational sentence)... 53 
8 โครงสร้างภายในของประโยค Predicational sentence.................................. 55 
9 โครงสร้างภายในของประโยค Specificational sentence................................ 56 

10 โครงสร้างภายในของประโยค Characterizational sentence ในภาษาไทย...... 58 
11 โครงสร้างภายในของประโยค Identificational sentence ในภาษาไทย............ 59 
12 ตําแหนง่ของ เป็น ที- Predo............................................................................ 60 
13 (26) นกัเรียนคนนีBเป็นคนบา้......................................................................... 61 
14 (27ก) สิตานนัท์ซืBอรองเทา้เป็นของขวญัวนัเกิดของน้องสาว............................. 62 
15 (28) นกัเรียนคนนีBบ้า แสดงสภาพ................................................................. 63 
16 (29) นกัเรียนคนนีBเป็นบา้ แสดงการเปลี-ยนแปลงสภาพ................................... 64 
17 (30ก) การฟังเพลงทําใหฉ้นัเป็นสขุ................................................................ 65 
18 (16ข) เธอกลายเป็นหม้าย............................................................................. 80 

 
 
 
 
 
 
 

 



คาํ/วลีที�ใช้ในงานวจิยั 

 
PredP      Predication Phrase 
การย้ายประธาน    Subject raising 
การย้ายภาคแสดง    Predicate raising 
การเลือกอาร์กิวเมนต์ทางอรรถศาสตร์  Semantic selection: S-selection 
ความหมายแสดงการเปลี-ยนแปลงสภาพ Inchoative-stative interpretation 
ความหมายแสดงสภาพ   Stative interpretation 
ภาคแสดงกริยา   Verbal predicate 
ภาคแสดงคณุศพัท์   Adjectival predicate 
ภาคแสดงนาม    Nominal predicate 
ลกัษณ์ที-ไมมี่ความหมาย   Uninterpretable feature 
วลีภาคแสดง     XPpredicate 
วลีอ้างถึง      XPreferent 

สมัพนัธกริยา     Copula (COP) 
 



 

บทที� 1 
บทนํา 

 

ภมูิหลัง 

 นกัภาษาศาสตร์หลายท่าน เช่น อิวาซากิและอิงคาภิรมย์ (Iwasaki; & Ingkaphirom.  2005: 221-
229) คโุนะและวงษ์ขมทอง (Kuno; & Wongkhomthong.  1981: 65-109) และทาคาฮาชิและชินซาโตะ 
(Takahashi; & Shinzato.  2003: 131-145) จดัให้คําว่า เป็น ทําหน้าทีKกริยา และเรียกคํากริยา เป็น ว่า 
สัมพันธกริยา มีตําแหน่งการปรากฏทีKตําแหน่งกริยาหลักของประโยค โดยโครงสร้างการปรากฏ       
ของสมัพนัธกริยา เป็น มีโครงสร้างดงันี P 

นามวลี1   เป็น นามวลี2 

พิจารณาตวัอยา่ง (1ก-ค) 

 (1)  ก. คนนั Pนเป็นบคุคลทีKคณุต้องเอาเป็นตวัอยา่ง 
   ข.  นีKเป็นเครืKองพิมพ์ดีด 
   ค.  ภาษาศาสตร์เป็นแขนงวิชาทีKศึกษาเกีKยวกับโครงสร้างของภาษาอย่างเป็น

วิทยาศาสตร์ 
(Kuno; & Wongkhomthong.  1981: 65) 

 จากโครงสร้างการปรากฏของสมัพนัธกริยา เป็น ทีKมีโครงสร้างแบบ นามวลี1 เป็น นามวลี2 
แสดงให้เห็นว่า สัมพันธกริยา เป็น มีส่วนเติมเต็มทีKเป็นได้เฉพาะนามวลีเท่านั Pน ไม่สามารถปรากฏ 
ร่วมกบัส่วนเติมเต็มทีKเป็นคําคณุศพัท์ ซึKงตรงกบัข้อเสนอของมสัซึอิ (Matsui.  2007: 73; & 2009: 85) 
อมรา ประสิทธิ[รัฐสินธุ์ (Prasithrathsint.  2000) พระยาอปุกิตศลิปสาร (2545: 88) และ อดุม วโรตม์สิกขดิตถ์ 
(2545: 173) ทีKวา่ ในภาษาไทยเมืKอภาคแสดงของประโยคเป็นคําคณุศพัท์ไม่จําเป็นต้องมีสมัพนัธกริยา 
เป็น หรือ คือ เข้ามาประกอบ ดงัตวัอยา่ง 

 (2)  ก. นกัเรียนคนนี P*1เป็น/*คือฉลาด 
   ข. พีKสาวฉนั*เป็น/*คือสวย 
   ค. เดก็ ๆ กินขนมเยอะจน*เป็น/*คืออ้วน 

                                                           

 
1เครืKองหมายดอกจนั (*) หน้าประโยคหมายความวา่ ประโยคนั Pนผิดไวยากรณ์ 
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 อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยพบข้อมูลภาษาทีKน่าสนใจเกีKยวกับการปรากฏร่วมของคําคณุศพัท์กับ 
สัมพันธกริยา เป็น ทีKแสดงให้เห็นว่า สัมพันธกริยา เป็น สามารถปรากฏร่วมกับคําคุณศัพท์ได้           
ดงัตวัอยา่ง 

 (3)  ก. นกัเรียนคนนี Pบ้า 
   ข. นกัเรียนคนนี Pเป็นบ้า 

 (4)  ก. พอ่แมทุ่กข์เพราะลกู ๆ ไมรั่กกนั 
   ข. พอ่แมเ่ป็นทุกข์เพราะลกู ๆ ไมรั่กกนั 

 (5)  ก. ผู้ชายคนนี Pโสด 
   ข. ผู้ชายคนนี Pเป็นโสด 

 (6)  ก. นกัเรียนคนนี Pใบ้ 
   ข. นกัเรียนคนนี Pเป็นใบ้ 

 (7)  ก. เรืKองทีKเขาลือกนันะ่จริงนะ 
   ข. เรืKองทีKเขาลือกนัเป็นจริงนะ 

 (8)  ก. ?2ฉนัสุขทกุครั PงทีKได้อยูก่บัครอบครัว 
   ข. ฉนัเป็นสุขทกุครั PงทีKได้อยูก่บัครอบครัว 

 (9)  ก. *หลอ่นหม้าย 
   ข. หลอ่นเป็นหม้าย 

 เมืKอพิจารณาความแตกต่างของการปรากฏร่วมกับคําคุณศพัท์ของสมัพันธกริยา เป็น ใน
ตวัอย่างทีK (3-9) พบว่า ตวัอย่าง (3-7) คําคณุศพัท์ บ้า ทุกข์ โสด ใบ้ และ จริง สามารถปรากฏร่วม  
หรือไมป่รากฏร่วมกบัสมัพนัธกริยา เป็น ก็ได้ ในทางกลบักนั ตวัอยา่ง (8-9) คําคณุศพัท์ สขุ และ หม้าย 
ไม่สามารถปรากฏลําพังได้ ต้องปรากฏร่วมกับสัมพันธกริยา เป็น ผู้ วิจัยแสดงตารางความเป็นไปได้    
ของการปรากฏร่วมระหวา่งสมัพนัธกริยา เป็น กบัคําคณุศพัท์ ดงัตาราง 1  

 
 
 

                                                           

 2เครืKองหมายปรัศนี (?) หน้าประโยค หมายความวา่คํา ประโยคนั Pนเจ้าของภาษายงัไมย่อมรับ (less acceptable)  
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ตาราง 1 ความเป็นไปได้ของการปรากฏร่วมระหวา่งสมัพนัธกริยา เป็น กบัคําคณุศพัท์  
 

คาํคุณศัพท์ 
การปรากฏร่วมกับ เป็น     

ตัวอย่าง ไม่ปรากฏ
ร่วมกับ เป็น  

ปรากฏร่วมกับ
เป็น  

1. บ้า ✓ ✓ ก. นกัเรียนคนนี Pบ้า 
ข. นกัเรียนคนนี Pเป็นบ้า 

2. ทกุข์ ✓ ✓ ก. พอ่แมทุ่กข์เพราะลกู ๆ ไม่รักกนั 
ข. พอ่แมเ่ป็นทุกข์เพราะลกู ๆ ไมรั่กกนั 

3. โสด ✓ ✓ ก. ผู้ชายคนนี Pโสด 
ข. ผู้ชายคนนี Pเป็นโสด 

4. ใบ้ ✓ ✓ ก. นกัเรียนคนนี Pใบ้ 
ข. นกัเรียนคนนี Pเป็นใบ้ 

5. จริง ✓ ✓ ก. เรืKองทีKเขาลือกนันะ่จริงนะ 
ข. เรืKองทีKเขาลือกนัเป็นจริงนะ 

6. สขุ ? ✓ ก. ?ฉนัสุขทกุครั PงทีKได้อยูก่บัครอบครัว       
ข. ฉนัเป็นสุขทกุครั PงทีKได้อยู่กบัครอบครัว      

7. หม้าย X ✓ ก. *หล่อนหม้าย 
ข. หล่อนเป็นหม้าย 

8. ฉลาด ✓ X ก. นกัเรียนคนนี Pฉลาด 
ข. *นกัเรียนคนนี Pเป็นฉลาด 

9. สวย ✓ X ก. พีKสาวของฉนัสวย 
ข. *พีKสาวของฉนัเป็นสวย 

10. อ้วน ✓ X ก. เดก็ ๆ กินขนมเยอะจนอ้วน 
ข. *เด็ก ๆ กินขนมเยอะจนเป็นอ้วน 

 

 จากตาราง 1 แสดงความเป็นไปได้ของการปรากฏร่วมกบัสมัพนัธกริยา เป็น ของคําคณุศพัท์
บางคําในภาษาไทย แสดงให้เห็นว่า สมัพันธกริยา เป็น สามารถปรากฏร่วมกับคําคุณศพัท์ได้ ไม่ได้
จํากัดอยู่ทีKการปรากฏร่วมกับคํานามเท่านั Pน และคําคุณศพัท์สามารถทําหน้าทีKภาคแสดงคุณศพัท์   
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ของประโยคโดยปรากฏลําพัง หรือปรากฏร่วมกับสัมพันธกริยา เป็น และทําหน้าทีKภาคแสดงของ
ประโยคได้3  

 ผู้ วิจยัเกิดคําถามว่าการปรากฏหรือไม่ปรากฏของ เป็น กับภาคแสดงคุณศพัท์นั Pน มีผลต่อ
ลักษณะด้านความหมายและลักษณะด้านวากยสัมพันธ์ของประโยคหรือไม่ เช่น ประโยค นักเรียน       
คนนี"บ้า มีความหมายตา่งจากประโยค นกัเรียนคนนี"เป็นบ้า หรือไม่ เพราะการปรากฏหรือไม่ปรากฏ
ของ เป็น ยอ่มต้องมีเหตแุละผล ไม่ใช่ปรากฏขึ Pนมาลอย ๆ รวมทั Pง เป็น ทีKปรากฏร่วมกบัภาคแสดงนาม 
(Nominal predicate) และ เป็น ทีKปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ (Adjectival predicate) มีหน้าทีK
ทางวากยสัมพันธ์ต่างกันหรือไม่ เพราะผู้ วิจัยมีความเห็นว่าหาก เป็น ทีKปรากฏร่วมกับภาคแสดง
คณุศพัท์แล้วทําให้ความหมายของประโยคแตกตา่งจากประโยคทีKมีภาคแสดงคณุศพัท์ทีKปรากฏลําพงั 
ย่อมสะท้อนถึงลักษณะทางวากยสมัพันธ์ทีKต่างกัน เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมเกีKยวกับ เป็น 
พบว่า เป็น จดัเป็นสมัพนัธกริยาทีKไม่มีความหมายในตวั เพียงแคแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่างประธาน 
และภาคแสดงทีKเป็นนามเท่านั Pน (กําชยั ทองหล่อ.  2550: 23;    ไขสิริ ปราโมช ณ อยธุยา.  2539:  268-
269; บรรจบ พนัธุเมธา.  2514: 162-163; และ พระยาอุปกิตศิลปสาร.  2545: 84-85) ดงันั Pน เป็น ทีK
ปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศัพท์น่าจะมีหน้าทีKทางวากยสัมพันธ์ทีKต่างจากสัมพันธกริยา เป็น ทีK
ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงนาม  

 ในงานวิจยัชิ Pนนี P ผู้ วิจยัจึงสนใจศกึษาลกัษณะความแตกตา่งทางความหมายของภาคแสดง
คุณศัพท์ทีKปรากฏลําพัง และภาคแสดงคุณศัพท์ทีKปรากฏร่วมกับ เป็น พร้อมทั Pงศึกษาหน้าทีK              

                                                           

 3นอกจากข้อมลูภาษาไทยมาตรฐานทีKแสดงการปรากฏร่วมของสมัพนัธกริยา เป็น กับคําคุณศัพท์แล้ว ผู้ วิจัยยงัพบข้อมลูภาษาไทยถิKนเหนือ ซึKง
คําคณุศพัท์ ว้อ (มีความหมายวา่ บ้า ในภาษาไทยมาตรฐาน) ต้องปรากฏร่วมกบัสมัพนัธกริยา เป๋น (เป็น ในภาษาไทยมาตรฐาน) ไม่สามารถปรากฏและทําหน้าทีK
ภาคแสดงคณุศพัท์ลําพงัได้ ดงัตวัอยา่ง 
 (10) ก. มนัเป๋นว้อบดี่เข้าใกล้ 
   มนัเป็นบ้า อยา่เข้าใกล้ 

  ข. *มนัว้อบดี่เข้าใกล้ 
   มนับ้าอยา่เข้าใกล้ 

สวุฒันา เลี%ยมประวติั.  2554: https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/130a753941ca9bf3. 

 ในขณะทีK ภาษาถิKนอีสานคําคุณศัพท์ ป่วง ซึKงมีความหมายว่า ไม่ปกติ บ้า ๆ บอ ๆ นิสยัแปลก ๆ สามารถปรากฏลําพังหรือปรากฏร่วมกับ     
สมัพนัธกริยา เป็น ก็ได้ ดงัตวัอยา่ง 
 (11) ก. แมใ่หญ่ลิบร้าเราป่วงแท้ๆมกักินข้าวกบัผงชรูสดี Pดี เราบย้่านเป็นเบาหวานบ ่
   ยายลิบร้า แกบ้า ๆ บอ ๆ ชอบกินผงชรูสมาก แกไมก่ลวัเป็นเบาหวานหรือไง 

  ข. มื Pอนี P บแ่มนอ้ายบญุโฮม กินยาบส่ัKนขวดบ ่ลาวคือมาเป็นป่วง ๆ จัKงซี P เอาลาวไปปัวถะแหม 
   วนันี P พีKบญุโฮมกินยาไมไ่ด้เขยา่ขวดเหรอ ท่านทําไมเป็นบ้า ๆ บอ ๆ อยา่งนี P รีบเอาท่านไปรักษาเร็ว 

ชมรมศิลปวฒันธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  2554: http://www.isan.clubs.chula.ac.th 
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ทางวากยสัมพันธ์ของ เป็น ทีKปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม และ เป็น ทีKปรากฏร่วมกับภาคแสดง
คณุศพัท์  วา่มีหน้าทีKทางวากยสมัพนัธ์แตกตา่งกนัหรือไม ่และแตกตา่งกนัอยา่งไร  

  
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1.  เพืKอศึกษาความแตกต่างทางความหมายของภาคแสดงคุณศพัท์ทีKปรากฏลําพัง และ   
ภาคแสดงคณุศพัท์ทีKปรากฏร่วมกบั เป็น  

 2.  เพืKอศกึษาความแตกต่างของการทําหน้าทีKทางวากยสมัพนัธ์4ของ เป็น ทีKปรากฏร่วมกับ
ภาคแสดงนาม และ เป็น ทีKปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศัพท์ ภายใต้กรอบทฤษฎีมินิมัลลิซึม 
(Minimalism Theory) ของชอมสกี P (Chomsky.  1995) 

 
ความสาํคัญของการวิจัย 

 1.  เพืKออธิบายและให้ความรู้และความเข้าใจเกีKยวกับความแตกต่างทางความหมาย      
ของภาคแสดงคณุศพัท์ทีKปรากฏลําพงั และภาคแสดงคณุศพัท์ทีKปรากฏร่วมกบั เป็น 

 2.  เพืKออธิบายความแตกตา่งของการทําหน้าทีKทางวากยสมัพนัธ์ของ เป็น ทีKปรากฏร่วมกับ
ภาคแสดงนาม และ เป็น ทีKปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์  

 โดยประเดน็ทั Pง 2 ประเด็นทีKผู้ วิจยัสนใจศกึษานั Pน ยงัไม่พบนกัภาษาศาสตร์ท่านใดอธิบายไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นการปรากฏร่วมของภาคแสดงคุณศัพท์กับ เป็น หรือการทําหน้าทีKทางวากยสัมพันธ์           
ทีKต่างกันของ เป็น ทีKปรากฏร่วมกับภาคแสดงนามและ เป็น ทีKปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศพัท์ ทั Pงนี P 
เพราะนกัภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่ มุ่งประเด็นไปทีKการศกึษาความแตกต่างของการใช้สมัพนัธกริยา เป็น 
และ คือ เป็นหลกั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้ วิจัยจะวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์ โดยวิเคราะห์ลักษณะทางความหมายของ        
ภาคแสดงคณุศพัท์ทีKปรากฏลําพงัและภาคแสดงคณุศพัท์ทีKปรากฏร่วมกบั เป็น จากนั Pนวิเคราะห์ เป็น 
ด้านวากยสมัพนัธ์ โดยวิเคราะห์การทําหน้าทีKทางวากยสมัพนัธ์ทีKแตกตา่งกนัของ เป็น ทีKปรากฏร่วมกบั

                                                           

 4หน้าทีKทางวากยสมัพนัธ์ในงานวิจยัชิ Pนนี P หมายถึง การทําหน้าทีKทางไวยากรณ์ของคําในประโยค เช่น คําวา่ ขนั ในประโยค ไก่ขันแต่เช้า มีหน้าทีKทาง
วากยสมัพนัธ์เป็น กริยา ในขณะทีK ขนั ในประโยค หยิบขันใบนั"นให้หน่อย มีหน้าทีKทางวากยสมัพนัธ์เป็นกรรมตรงของกริยา หยิบ 
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ภาคแสดงนาม และ เป็น ทีKปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศพัท์ การศึกษาครั Pงนี P ผู้ วิจัยใช้ข้อมูลภาษา  
เชิงประจกัษ์ (Empirical Data) ทีKเป็นข้อมูลภาษาไทยมาตรฐาน ทีKเจ้าของภาษาใช้สืKอสารจริงและ
ปรากฏอยูจ่ริงในปัจจบุนั 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพืKอให้เกิดความเข้าใจตรงกนั ผู้ วิจยัได้กําหนดนิยามศพัท์เฉพาะทีKพบบ่อยในงานวิจยัชิ Pนนี P 
ดงัตอ่ไปนี P  

 1.  สัมพันธกริยา เป็น หมายถึง สัมพันธกริยา เป็น ทีKไม่มีความหมายในตวั เป็นเพียง
ตวัเชืKอมความสมัพนัธ์ระหวา่งประธานและภาคแสดงนาม 

 2.  กริยา เป็น หมายถึง กริยา เป็น ให้ความหมายแสดงการเปลีKยนแปลงสภาพ ปรากฏ
ระหวา่งประธานและภาคแสดงคณุศพัท์ 

 3.  ความหมายแสดงสภาพ (Stative Interpretation) ให้ความหมายแสดงสภาพทีKเป็น
สภาพหรือลกัษณะปกตทิัKวไป ไมป่รากฏการเปลีKยนแปลงสภาพ (Matsui.  2007: 78) 

 4.  ความหมายแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ (Inchoative-stative Interpretation) ให้
ความหมายแสดงถึงการเปลีKยนแปลงสภาพ จากสภาพทีKเป็นอยู่ไปสู่สภาพใดสภาพหนึKง (Matsui.  
2007: 77-78) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างทางความหมายของ    
ภาคแสดงคณุศพัท์ทีKปรากฏลําพงัและภาคแสดงคณุศพัท์ทีKปรากฏร่วมกบั เป็น โดยใช้กรอบการวิเคราะห์
ความแตกต่างทางความหมายของมสัซึอิ (Matsui.  2007; & 2009) และแวน วาลิน (Van Valin.  
2005) ซึKงได้แก่ การปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา การปรากฏร่วมกับตวับ่งชี Pการณ์ลกัษณะ 
กําลงั  และการปรากฏร่วมกับตวับง่ชี Pการณ์ลกัษณะ แล้ว ทีKแสดงถึงการกระทําทีKพึKงเสร็จสิ Pนหรือผ่าน
พ้นไป จากนั Pนวิเคราะห์ เป็น ด้านวากยสมัพนัธ์ โดยวิเคราะห์การทําหน้าทีKทางวากยสมัพนัธ์ทีKต่างกัน
ของ เป็น ทีKปรากฏร่วมกบัภาคแสดงนามและ เป็น ทีKปรากฏร่วมกับภาคแสดงคณุศพัท์ พร้อมทั Pงวาด
แผนภาพต้นไม้ประกอบตามกรอบแนวคิด PredP (Predication Phrase Framework) ของบาวเวอร์ 
(Bowers.  1993) และ เบเกอร์ (Baker.  2003)  
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สมมตฐิานในการวิจัย 

 ผู้ วิจยัตั Pงสมมตฐิานในการวิจยั ดงันี P 

 1.  ภาคแสดงคณุศพัท์ทีKปรากฏลําพงั ให้ความหมายแสดงสภาพ ทีKเป็นสภาพปกติทัKวไป 
ในขณะทีKภาคแสดงคุณศพัท์ทีKปรากฏร่วมกับ เป็น ให้ความหมายแสดงการเปลีKยนแปลงสภาพ ทีKมี
ลกัษณะชัKวคราว 

 2.  เป็น ทีKปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม ทําหน้าทีKสมัพนัธกริยา ไม่มีความหมายในตวัเอง 
ในขณะทีK เป็น ทีKปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ ทําหน้าทีKกริยา มีความหมายแสดงการเปลีKยนแปลง
สภาพ 

 



 

บทที� 2 
เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 

 การศกึษาครั 
งนี 
 ผู้ วิจยัได้ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง และนําเสนอ
ในแตล่ะหวัข้อ ดงันี 
 

 1.  สมัพนัธกริยา  
  1.1  ความหมายของสมัพนัธกริยา   
  1.2   สมัพนัธกริยา เป็น และ คือ ในภาษาไทย  
  1.3  โครงสร้างวากยสมัพนัธ์ของสมัพนัธกริยา 
 2.  คําคณุศพัท์   
 3.  ความหมายแสดงสภาพและความหมายแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 
 4. กรอบแนวคดิ PredP (Predication Phrase Structure) (Bower.  1993; & Baker.  2003) 
 5. งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 
1. สัมพันธกริยา  

  1.1 ความหมายของสัมพันธกริยา 

 สัมพันธกริยา หรือ Copula verb หมายถึง กริยาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประธาน 
(Subject) และภาคแสดง (Predicate) ในประโยค โดยสัมพนัธกริยาไม่ได้เพิ�มความหมายให้กับ
เนื 
อความในประโยค (Pustet.  2005: 4) ในภาษาไทย สมัพนัธกริยายงัหมายถึงวิกตรรถกริยา1 
(ราชบณัฑิตยสถาน.  2546: 22) ซึ�งเป็นกริยาที�ไม่มีเนื 
อความในตวั ต้องอาศยัเนื 
อความของบทวิกัติ
การกหรือบทขยายความจึงจะได้ความครบถ้วน (กําชัย ทองหล่อ.  2550: 23; ไขสิริ ปราโมช             
ณ อยธุยา.  2539:  268-269; บรรจบ พนัธุเมธา.  2514: 162-163; และ พระยาอุปกิตศิลปสาร.  
2545: 84-85) ทั 
งนี 
 อาจกล่าวได้ว่าสมัพนัธกริยามีความเป็นสากล (Universal) แตอ่าจมีลกัษณะทาง
วากยสมัพนัธ์ที�แตกตา่งกนั 3 กรณีดงัตอ่ไปนี 
 

 กรณีแรก สมัพนัธกริยาที�ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม ภาคแสดงคณุศพัท์ และบุพบทวลี 
เชน่ในภาษาองักฤษ ภาษาสเปน และภาษาฝรั�งเศส เป็นต้น 

                                                           

 1อ่านวา่ ว-ิกะ-ตดั-ถะ-กริ-ยา 
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  สมัพนัธกริยา be ในภาษาองักฤษ ดงัตวัอยา่ง 
 (1)  ก. John is [DPa teacher]. 
   ข. John is [APtall]. 
   ค. John is [PPin the house]. 

  สมัพนัธกริยา ser และ estar ในภาษาสเปน (Zagona.  2003: 47) ดงัตวัอยา่ง 
 (2)  ก.  Maria es [DPdoctora]. 
    Maria is (a) doctor. 

   ข. Susan es/está [APalta].  
    Susan is tall. 

   ค. La reunió es [PPa las ocho].  
    The meeting is at eight o’clock. 

   ง. El lápiz está [PPen la mesa].  
    The pencil is on the table. 

  สมัพนัธกริยา être ในภาษาฝรั�งเศส (Laura K. Lawless.  2011: Online) ดงัตวัอยา่ง 
 (3)  ก. Je suis [DPétudiant]. 
    I am a student. 

   ข. Il est [APbeau]. 
    He is handsome. 

   ค. Je suis [PPà Paris]. 
    I am in Paris. 

 อีกกรณีหนึ�ง สัมพันธกริยาสามารถปรากฏร่วมกับภาคแสดงนามและภาคแสดงคุณศพัท์   
แต่ไม่สามารถปรากฏร่วมกับบุพบทวลีได้ เช่น สัมพันธกริยา da และ desu ในภาษาญี�ปุ่ น              
โดยพนัธกริยา da ใช้ในภาษาพดูทั�วไป ในขณะที�สมัพนัธกริยา desu แสดงถึงภาษาสภุาพ (Narahara.  
2002: 3-6) ดงัตวัอยา่ง 
 (4)  ก. Tanka-si        wa      [DPbengosi]   da. 
    Tanaka.Mr.   TOP    lawyer     COP 
    Mr. Tanaka is a lawyer. 
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   ข. Kyoo    wa      [DPdoyoobi]   desu. 
    today   TOP    Saturday      COP-POL 
    Today is Saturday. 

   ค. Kore wa     [APhen]    da. 
    This  TOP  strange   COP 
    This is strange. 

 และกรณีสุดท้าย สัมพันธกริยาที�ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนามเท่านั 
น ไม่ปรากฏร่วมกับ  
ภาคแสดงคณุศพัท์ เชน่ในภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาพมา่ และภาษาจีน เป็นต้น 

  สมัพนัธกริยา k�� และ ciə ในภาษาเขมร (Paus.  1997: 119-131) ดงัตวัอยา่ง 
 (5)  ก. Si�wphəw    thom.ciən.kεε    k��      [DPsiəwphəw   p�a       khiew]. 
    book             biggest             COP       book          colour    blue 
    The biggest book is the blue book. 

   ข. Tidaa   k�� /ciə    [DPnea?.kruu   knuŋ    phum     nih]. 
    Tidaa   COP           teacher        in        village   this 
    Tidaa is the/a teacher in this village. 

   ค. Tidaa   (?k��)     [APl?aa]. 
    Tidaa    COP     good. 
    Tidaa is good. 

  สมัพนัธกริยา hpyi' ในภาษาพมา่ (Soe.  1999: 250-251) ดงัตวัอยา่ง 
 (6)  ก. Thu.=hka.ka na-me=co [DPdayai'ta] hypi' te. 
    Name SUB famous  director      be    RLS 
    Thuka is a famous director. 

  สมัพนัธกริยา là ในภาษาเวียดนาม (Vuong; & Moore.  1994: 16-17) ดงัตวัอยา่ง    

 (7)  ก. Bạn    tôi        là      [DPcô  giáo]. 
    friend  I.POSS    COP         a   teacher 
    My friend is a teacher. 
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   ข. Tôi   [APmê�t]. 
    I         tired 
    I am tired. 
   ค. *Tôi   là      [APmê�t]. 
      I      COP       tired 
     I am tired. 

  สมัพนัธกริยา shì ในภาษาจีน (Handel.  2011: 8) ดงัตวัอยา่ง 
 (8)  ก. W�   shì   [DPxuésheng]. 
    I      COP     student 
    I am a student. 

   ข. W�  hěn  [APgāoxìng]. 
    I       very     happy 
    I am very happy. 

   ค. * W�  shì     hěn   [APgāoxìng]. 
     I      COP     very        happy 
     I am very happy. 

 แม้วา่สมัพนัธกริยาในแตล่ะภาษาจะมีลกัษณะทางวากยสมัพนัธ์ที�ตา่งกนั เช่น สมัพนัธกริยา 
be ในภาษาองักฤษ ser และ estar ในภาษาสเปน être ในภาษาฝรั�งเศส สามารถปรากฏร่วมกับ   
ภาคแสดงนาม ภาคแสดงคุณศัพท์ และบุพบทวลีได้ ในขณะที�สัมพันธกริยา da และ desu ใน
ภาษาญี�ปุ่ น  ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนามและภาคแสดงคุณศัพท์เท่านั 
น ไม่ปรากฏร่วมกับบุพบทวลี 
และสมัพนัธกริยา k��  และ ciə ในภาษาเขมร hpyi' ในภาษาพม่า là ในภาษาเวียดนาม และ shì ใน
ภาษาจีนที�ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนามเท่านั 
น ไม่สามารถปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศพัท์หรือ    
บพุบทวลีได้ แตส่มัพนัธกริยามีลกัษณะทางอรรถศาสตร์ร่วมกนัคือ สมัพนัธกริยาไม่ได้เพิ�มความหมาย
ให้กบัประโยค เพียงแตเ่ป็นตวัเชื�อมความสมัพนัธ์ระหวา่งประธานและภาคแสดงของประโยคเทา่นั 
น  

 สําหรับสมัพนัธกริยา เป็น และ คือ ในภาษาไทย เป็นที�เข้าใจกนัว่าถกูจดัไว้ในกลุ่มที� 3 นั�นคือ 
ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนามเท่านั 
น ไม่สามารถปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศพัท์ได้ ทั 
งนี 
 ในงานวิจัย  
ชิ 
นนี 
 ผู้ วิจัยจะแสดงให้เห็นว่าสัมพันธกริยา เป็น จัดอยู่ในกลุ่มที� 2 นั�นคือ สามารถปรากฏร่วมกับ     
ภาคแสดงนามและภาคแสดงคณุศพัท์ได้ 
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 1.2 สัมพันธกริยา เป็น และ คือ ในภาษาไทย 

 ในภาษาไทยมีสมัพนัธกริยา 2 คํา คือสมัพนัธกริยา เป็น และ คือ ซึ�งมีลกัษณะทางวากยสมัพนัธ์ 
ที�แตกตา่งกนั ดงันี 
  

 สมัพนัธกริยา เป็น แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งประธานกบัภาคแสดง โดย สมัพนัธกริยา เป็น 
ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม ที�บ่งลักษณะของประธาน โดย เป็น มีโครงสร้างประโยค (Kuno; & 
Wongkhomthong.  1981: 65-109) ดงันี 
 
 

นามวลี1  เป็น  นามวลี2 
  
 ทั 
งนี 
 นามวลี1 ที�ตําแหนง่ประธานไม่สามารถสลบัตําแหน่งกบั นามวลี2 ที�ทําหน้าที�ภาคแสดง
นามได้ (Kuno; & Wongkhomthong.  1981: 65; & Iwasaki; & Ingkaphirom.  2005: 221)           
ดงัตวัอยา่ง 

 (9)  ก. เดก็คนนี 
เป็นคนดี 
   ข. *คนดีเป็นเดก็คนนี 
 

 (10) ก. สายฝนเป็นคนที�เพื�อน ๆ รัก 
   ข. *คนที�เพื�อน ๆ รักเป็นสายฝน 

 (11) ก. นกัเรียนที�มาใหมเ่ป็นลกูครึ�งไทย-องักฤษ 
   ข. *ลกูครึ�งไทย-องักฤษเป็นนกัเรียนที�มาใหม ่

 จากตวัอย่าง (9-11ก) นามวลีในแต่ละคู่อนัได้แก่ เด็กคนนี"-คนดี สายฝน-คนที(เพื(อน ๆ รัก 
และ นกัเรียนที(มาใหม่-ลูกครึ(งไทยองักฤษ มีความสัมพันธ์กันแบบประธานกับภาคแสดง (Subject-
predicate) โดยนามวลีหลงั เป็น เป็นสว่นขยายความแสดงลกัษณะของนามวลีหน้า เป็น 

 ในทางกลบักนั สมัพนัธกริยา คือ จะปรากฏในประโยคที�ผู้พดูต้องการระบหุรือชี 
ชดัว่าบคุคล
หรือสิ�งที�ผู้พดูกลา่วถึงนั 
นคือใคร สิ�งใด หรือ อะไร หรือให้คําจํากดัความ (Identify) บคุคลหรือสิ�งที�ผู้พดู
กลา่วถึง (Kuno; & Wongkhomthong.  1981: 65-109) มีโครงสร้างประโยคดงันี 
  
 

นามวลี1     คือ     นามวลี2   หรือ    นามวลี2   คือ   นามวลี1 
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 จากโครงสร้างประโยคข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ประโยคที�ปรากฏสมัพนัธกริยา คือ นามวลี1 
สามารถสลบัตําแหน่งกบั นามวลี2 ได้ ทั 
งนี 
เพราะ นามวลี1 และ นามวลี2 หมายความถึงบคุคลหรือสิ�ง
เดียวกนั ดงัตวัอยา่ง  

 (12) ก.  คนที�ฉนัรักคือจอห์น 
   ข.  จอห์นคือคนที�ฉนัรัก 

 (13) ก.  ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคือคาร์เตอร์ 
   ข.  คาร์เตอร์คือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 

(Kuno; & Wongkhomthong.  1981: 69) 

 เนื�องจากสมัพนัธกริยา คือ ปรากฏในประโยคที�ใช้ระบหุรือชี 
ชดัว่าผู้พดูต้องการระบหุรือชี 
ชดั
วา่เป็นบคุคลหรือสิ�งใด หรือให้คําจํากดัความกบัสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ดั 
งนั 
น ในประโยคที�ปรากฏสมัพนัธกริยา 
เป็น จึงสามารถใช้สัมพันธกริยา คือ แทนได้ โดยที�ประโยคไม่ผิดไวยากรณ์ เมื�อผู้ พูดต้องการสื�อ
ความหมายให้เห็นถึงการระบหุรือชี 
ชดัเจน (Iwasaki; & Ingkaphirom.  2005: 221-229; & Kuno; & 
Wongkhomthong.  1981: 65-109) ดงัตวัอยา่ง 

 (14) ก.  คนนั 
นเป็นบคุคลที�คณุต้องเอาเป็นตวัอยา่ง 
   ข. คนนั 
นคือบคุคลที�คณุต้องเอาเป็นตวัอยา่ง 

 (15) ก. นี�เป็นเครื�องพิมพ์ดีด 
   ข.  นี�คือเครื�องพิมพ์ดีด 

 (16)  ก. ภาษาศาสตร์เป็นแขนงวิชาที�ศกึษาเกี�ยวกบัโครงสร้างของภาษาอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ 
   ข.  ภาษาศาสตร์คือแขนงวิชาที�ศกึษาเกี�ยวกบัโครงสร้างของภาษาอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ 

(Kuno; & Wongkhomthong.  1981: 65) 

 เมื�อพิจารณาคุณสมบตัิทางวากยสัมพันธ์ของสัมพันธกริยา เป็น และ คือ กับการปรากฏ
ร่วมกับหน่วยคําปฏิเสธ ไม่ การปรากฏร่วมกับกริยาช่วยแสดงทัศนภาวะ (Modality) การปรากฏ
ร่วมกับตวับ่งชี 
การณ์ลกัษณะ (Aspectual marker) และการเป็นคําตอบแบบสั 
นให้กับคําถามแบบ
ตอบรับ-ปฏิเสธ (Prasithrathsint.  2000; & Visonyanggoon.  2000) พบว่า สมัพนัธกริยา เป็น มี
คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์เช่นเดียวกับคํากริยา ในทางกลับกัน สัมพันธกริยา คือ ขาดคุณสมบัต ิ    
ของคํากริยา เพราะไม่สามารถปรากฏร่วมกับหน่วยคําปฏิเสธ ไม่ กริยาช่วยแสดงทศันภาวะ ตวับ่งชี 

การณ์ลกัษณะ หรือการเป็นคําตอบแบบสั 
นให้กบัคําถามตอบรับ-ปฏิเสธได้ ดงัตวัอยา่ง 
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 การปรากฏร่วมกบัหนว่ยปฏิเสธ ไม่ 
 (17) ก. เดก็คนนี 
ไม่กินข้าว 
   ข.  เดก็คนนี 
ไม่เป็นคนดี 
   ค. *เดก็คนนี 
ไม่คือคนดี 

 การปรากฏร่วมกบักริยาชว่ยแสดงทศันภาวะ 
 (18) ก. นกัเรียนที�เข้าใหมน่่าจะวิ�งเร็ว 
   ข. นกัเรียนที�เข้าใหมน่่าจะเป็นลกูครึ�งไทย-องักฤษ 
   ค. *นกัเรียนที�เข้าใหมน่่าจะคือลกูครึ�งไทย-องักฤษ 

 การปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ 
 (19) ก. สายฝนยังคงกินข้าวคนเดียว 
   ข. สายฝนยังคงเป็นคนที�เพื�อน ๆ รัก 
   ค. *สายฝนยังคงคือคนที�เพื�อน ๆ รัก 

 การเป็นคําตอบแบบสั 
นให้กบัคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ 
 (20) ก. ถาม: สายฝนกินข้าวไหม 
    ตอบ: กิน 

   ข. ถาม: เดก็คนนี 
เป็นเดก็ดีไหม 
    ตอบ:  เป็น 

   ค. ถาม: จอห์นคือคนที�คณุรักไหม 
    ตอบ: *คือ 

 จากตวัอย่าง (17-20) พบว่า สมัพนัธกริยา เป็น มีคณุสมบตัิทางวากยสมัพนัธ์เช่นเดียวกับ
คํากริยา แต่สิ�งที�ทําให้สัมพันธกริยา เป็น แตกต่างจากกริยาทั�วไปคือ สัมพันธกริยา เป็น ไม่ได้เพิ�ม
ความหมายให้กบัประโยค ในขณะที�สมัพนัธกริยา คือ ไมมี่คณุสมบตัทิางวากยสมัพนัธ์ของคํากริยา  

 คโุนะและวงษ์ขมทอง (Kuno; & Wongkhomthong:  1981: 65) สรุปความแตกต่าง
ระหว่างสมัพนัธกริยา เป็น และ คือ ไว้ว่า สมัพนัธกริยา เป็น ปรากฏในประโยค Chracterizational 
sentence ที�ภาคแสดงนามแสดงลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งของประธาน ในขณะที�สมัพนัธกริยา คือ 
ปรากฏในประโยค Identificational sentence ที�ภาคแสดงนามระบหุรือชี 
ชดัเจนว่าบคุคลหรือสิ�งที�ผู้พดู
กลา่วถึงคือบคุคลใด สิ�งใด หรืออะไร หรือให้คําจํากดัความ (Identify) สิ�งที�ผู้พดูกลา่วถึง 
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  1.3 โครงสร้างวากยสัมพันธ์ของสัมพันธกริยา 

  นกัวิจยัหลายทา่นได้วิเคราะห์โครงสร้างทางวากยสมัพนัธ์ของประโยคซึ�งปรากฏสมัพนัธกริยา
และเสนอโครงสร้างที�แตกตา่งกนั ดงันี 
  

  สโตเวล (Moro.  1997: 31; & Mikkelsen.  2005: 7; อ้างอิงจาก Stowell.  1978) และ
เฮกกี 
 (Mikkelsen.  2005: 7; อ้างอิงจาก Heggie.  1988a) เสนอว่า ประโยคที�ปรากฏสมัพนัธกริยา 
be มีส่วนเติมเต็มที�เป็นอนพุากย์ย่อย (Small Clause) โดยนามวลีที�อยู่ตําแหน่งซ้ายมือของอนพุากย์
ยอ่ยทําหน้าที�ประธานของประโยค สามารถแสดงโครงสร้างได้ ดงัภาพประกอบ 1 
 
 
           VP 

        V' 

         V              SC 

        DPsubject           XPpredicate 
 

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างวากยสมัพนัธ์ของสมัพนัธกริยาตามกรอบของสโตเวล 
 

 จากโครงสร้างตามกรอบของสโตเวลดงัภาพประกอบ 1 บาวเวอร์ (Bowers.  1993) ให้
ความเห็นวา่กรอบแนวคดิ SC ของสโตเวลยงัขดักบักรอบทฤษฎีเอ็กซ์บาร์ (X'-Theory) ดงันั 
น บาวเวอร์  
จงึวิเคราะห์ประโยคซึ�งปรากฏสมัพนัธกริยา be และเสนอไว้ว่า สมัพนัธกริยา be มีส่วนเติมเต็มที�เรียกว่า 
Predication Phrase (PredP2) โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งวลีหน้าและหลงัสมัพนัธกริยามีความสมัพนัธ์
แบบสว่นอ้างถึง (Referent) และภาคแสดง (Predicate) ซึ�งสามารถแสดงโครงสร้างได้ ดงัภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 

                                                           

 2บาวเวอร์ (Bowers.  1993) ใช้ตวัยอ่ PrP แทน Predication Phrase  
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               VP 

                  V' 

      V        PredP         

          DPreferent          Pred' 

                 Pred           XPpredicate 
 

ภาพประกอบ 2 โครงสร้างวากยสมัพนัธ์ของสมัพนัธกริยาตามกรอบของบาวเวอร์ 
 

 PredP ไมเ่พียงเป็นสว่นเตมิเตม็ของสมัพนัธกริยา be เท่านั 
น แต ่PredP ยงัเป็นส่วนเติมเต็ม 
ของกริยา consider (consider-type complement) เช่น They consider [PredPJohn crazy]. ที�นามวลี 
John และคณุศพัท์วลี crazy อยูภ่ายใต้การโพรเจ็กชนั PredP ของคําหลกั Pred เชน่กนั  

 เบเกอร์ (Baker.  2003) เสนอเพิ�มเติมจากบาวเวอร์ว่า คําหลกั Pred ในภาษาองักฤษมี
ลกัษณะไร้รูป (Covert Predo) เพราะหากพิจารณาประโยค They consider [PredPJohn crazy]. พบว่า
ไม่ปรากฏสมัพนัธกริยา be แต่การที�ประโยคต้องการการโพรเจ็กชนั PredP ก็เพื�อกําหนด (License) 
สเปกซิฟายเออร์ [Spec, PredP] ซึ�งทําหน้าที�ประธานของประโยคให้กับภาคแสดงนามและภาคแสดง
คุณศัพท์ เพราะภาคแสดงนามและภาคแสดงคุณศัพท์มีคุณสมบัติต่างจากภาคแสดงกริยา              
คือไมส่ามารถกําหนดเสปกซิฟายเออร์ได้เองโดยตรง  

 นอกจากนี 
 เดน ดิกเคน (den Dikken.  2006) เสนอว่าประโยคที�ปรากฏสมัพนัธกริยา         
มีโครงสร้างอยู่ภายใต้การโพรเจ็กชนั RP (Relator Phrase) ซึ�งคําหลกั Relator สามารถเป็นคําหน้าที� 
(Functional category) ใดก็ได้ที�ช่วยเชื�อมความสมัพนัธ์ระหว่างวลีหน้าและหลังตวัเชื�อมนั 
น เช่น 
สมัพนัธกริยา คําบพุบท หรือ กาล สามารถแสดงโครงสร้างได้ดงัภาพประกอบ 3  
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      RP 

           Subject            R'   

                                 Relator      Predicate 
 

ภาพประกอบ 3 โครงสร้างวากยสมัพนัธ์ของสมัพนัธกริยาตามกรอบของเดน ดิกเคน 
 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า กรอบแนวคิด RP ของเดน ดิกเคนอนญุาตให้คําหลกั Ro 
เป็นได้ทั 
งสมัพันธกริยา คําบุพบท หรือ กาล ซึ�งกว้างเกินไป เมื�อเทียบกับกรอบแนวคิด PredP ของ  
บาวเวอร์และเบเกอร์ ดงันั 
น ในงานวิจยัชิ 
นนี 
 ผู้ วิจยัวิเคราะห์โครงสร้างทางวากยสมัพนัธ์ของ เป็น ที�
ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงนามและภาคแสดงคณุศพัท์บนกรอบแนวคดิ PredP ของบาวเวอร์และเบเกอร์
เป็นหลกั เพราะเมื�อเปรียบเทียบกันระหว่างกรอบแนวคิด SC PredP และ RP แล้ว กรอบแนวคิด 
PredP สามารถวิเคราะห์ เป็น ได้ครอบคลมุมากที�สดุ 

   
2. คาํคุณศัพท์  

 คําคุณศพัท์ (Adjective) คือ คําเนื 
อหา (Lexical category) ปรากฏร่วมกับคํานามเพื�อบอก
คณุสมบตัิและลกัษณะของคํานาม (Fromkin; Rodman; & Hyams.  2007: 74; &  Radford.  2008: 33)      
ในทางอรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ คําคุณศัพท์จะบอกลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ�งที�อ้างถึง 
(Referent) ด้วยการขยายความคํานาม (Attributive adjective) หรือการเป็นภาคแสดงในประโยค 
(Predicative adjective) (Dixon.  2004; & Post.  2008) สําหรับคําคณุศพัท์ในภาษาไทย ยงัเป็นที�
ถกเถียงกันว่ามีคําคณุศพัท์หรือไม่ ทั 
งนี 
 นกัภาษาศาสตร์หลายท่านได้แสดงความเห็นเกี�ยวกับคําซึ�ง
เรียกกนัวา่ คําคณุศพัท์ ในภาษาไทยไว้แตกตา่งกนั ดงันี 
 

 วิจินต์ ภานพุงศ์ (2520) ใช้เกณฑ์ตําแหน่งการปรากฏ (Distribution) จดัให้คําว่า เก่า ใหม่ 
อ้วน ผอม สวย ฉลาด เป็นคําคณุศพัท์ เมื�อคําเหล่านี 
ทําหน้าที�ขยายความคํานาม ปรากฏที�ตําแหน่ง
หลังคํานาม แต่คําเหล่านี 
จะถูกจัดเป็นคําอกรรมกริยาย่อยเมื�อทําหน้าที�ภาคแสดงของประโยค         
ดงัตวัอยา่ง 

 (24) ก. เดก็อ้วนคนนั 
นโดนรถชน  อว้น ทําหน้าที�คณุศพัท์ 
   ข. พี�สาวของฉนัอ้วน   อว้น ทําหน้าที�อกรรมกริยายอ่ย 
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 (25) ก. เอารองเท้าคูเ่ก่าไปทิ 
งซะ  เก่า ทําหน้าที�คณุศพัท์ 
   ข. บ้านหลงันี 
เก่าแล้ว   เก่า ทําหน้าที�อกรรมกริยายอ่ย 

 จากตวัอยา่ง (24ก) และ (25ก) คําว่า อ้วน และ เก่า มีตําแหน่งปรากฏหลงัคํานาม เด็ก และ 
รองเท้า ดงันั 
น เมื�อพิจารณาจากตําแหน่งการปรากฏหลังคํานาม คําว่า อ้วน และ เก่า จะทําหน้าที�
คณุศพัท์ขยายความคํานามที�อยู่ข้างหน้า ในทางกลบักนั คําว่า อ้วน และ เก่า ในตวัอย่าง (24ข) และ 
(25ข) ทําหน้าที�ภาคแสดงของประโยค จงึจดัเป็นคําอกรรมกริยายอ่ย  

 เชน่เดียวกนั ประภา สขุเกษม (Sookgasem.  1996) จดัให้ภาษาไทยมีคําคณุศพัท์ แตต่า่งกนัที� 
ประภา สุขเกษมใช้เกณฑ์ทางอรรถศาสตร์ (Semantic criterion) ในการจดัประเภทของคําคณุศพัท์ 
และแบง่คําคณุศพัท์ออกเป็น 2 ประเภท คือ คําคณุศพัท์บอกคณุลกัษณะ (Attributive adjective) และ
คําคณุศพัท์ภาคแสดง (Predicative adjective) คําคณุศพัท์ที�แบง่ตามเกณฑ์อรรถศาสตร์ของประภา   
สุขเกษม นั 
นได้แก่ คําคุณศัพท์ที�บอกคุณภาพ สี รูปร่าง ขนาด อายุ อุณหภูมิ ระยะทาง เวลา และ    
ต้นกําเนิด ดังนั 
น หากพิจารณาคําว่า อ้วน และ เก่า ในตัวอย่าง (24ก) และ (25ก) ตามเกณฑ์        
ด้านอรรถศาสตร์ของประภา สุขเกษม คําว่า อ้วน และ เก่า จัดเป็นคําคณุศพัท์บอกคณุลกัษณะของ
คํานาม ในทางกลบักนั คําวา่ อว้น และ เก่า ในตวัอยา่ง (24ข) และ (25ข) จดัเป็นคําคณุศพัท์ภาคแสดง 

 ในทางกลบักัน อมรา ประสิทธิ�รัฐสินธุ์ (Prasithrathsint.  2000) จดัให้คําว่า เก่า ใหม่ อ้วน 
ผอม สวย ฉลาด เป็นคํากริยาคุณศัพท์ (Adjectival verb) เนื�องจากคําเหล่านี 
มีคุณสมบัต ิ             
ทางวากยสมัพนัธ์เชน่เดียวกบัคํากริยา นั�นคือ สามารถทําหน้าที�เป็นภาคแสดงของประโยคได้ สามารถ
ทําให้เป็นปฏิเสธด้วยการเตมิหนว่ยคําปฏิเสธ ไม่ ได้ และสามารถปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ      
และกริยาชว่ยแสดงทศันะได้ ดงัตวัอยา่ง 

 (26) ก. พี�สาวของฉนัอ้วน   อว้น ทําหน้าที�ภาคแสดงคณุศพัท์ 
   ข. พี�สาวของฉนัไม่อ้วน  อว้น ปรากฏกบัหนว่ยคําปฏิเสธ ไม่ 
   ค. พี�สาวของฉนัอ้วนแล้ว  อว้น ปรากฏกบัตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ แลว้ 
   ง. พี�สาวของฉนัคงจะอ้วน  อว้น ปรากฏกบักริยาชว่ยแสดงทศันะ คงจะ 

 แม้อมรา ประสิทธิ�รัฐสินธุ์ จะใช้เกณฑ์ที�คําคณุศพัท์มีลกัษณะทางวากยสมัพนัธ์เช่นเดียวกบั
คํากริยาในการจดัให้ คําคณุศพัท์ เป็น คํากริยาคณุศพัท์ แตม่สัซึอิ (Matsui.  2007: 83-91) เสนอว่า
ภาษาไทยควรจดัให้มีคําคุณศพัท์ เพราะแม้คําคุณศพัท์จะมีลักษณะทางวากยสมัพนัธ์เช่นเดียวกับ
คํากริยา แต่มีเกณฑ์ทางวากยสมัพนัธ์อื�นที�แสดงให้เห็นว่าคําคณุศพัท์มีคุณสมบตัิทางวากยสมัพนัธ์
แตกต่างจากคํากริยาอย่างชัดเจน และควรจัดให้มีคําคุณศัพท์ในภาษาไทย เกณฑ์ดังกล่าวได้แก่     
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การปรากฏในโครงสร้างประโยคแบบต่อเนื�องหรือกําลงัดําเนินอยู่ การปรากฏในโครงสร้างประโยค
คําสั�ง และ การทําหน้าที�กริยาวิเศษณ์ รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
 

 การปรากฏในโครงสร้างประโยคแบบตอ่เนื�องหรือกําลงัดําเนินอยู่ (Progressive construction) 
คํากริยาสามารถทําให้อยู่ในรูปของการกําลังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื�องได้ ในขณะที�คําคุณศัพท์            
ไมส่ามารถทําได้ ดงัตวัอยา่ง 

 (27) ก. ณรงค์กําลังพูด 
   ข. ณรงค์กําลังเมา 
   ค. *ณรงค์กําลังฉลาด 

(Matsui.  2007: 83-84) 

 การปรากฏในโครงสร้างประโยคคําสั�ง แม้ว่าทั 
งคํากริยาและคําคณุศพัท์สามารถทําให้เป็น
ประโยคคําสั�งได้ด้วยการเติมหน่วยสร้างคําสั�ง (Imperative particle) จง และมีลักษณะทาง
ความหมายและวากยสมัพนัธ์ไมต่า่งกนั (Prasithrathsint.  2000) ดงัตวัอยา่ง 

 (28) ก. จงพูดเมื�อมีคนถาม 
   ข. จงดีตลอดไป 

 มัสซึอิแย้งว่า คํากริยาและคําคุณศัพท์ที�ทําให้เป็นประโยคคําสั�งด้วยการเติมหน่วยสร้าง
ประโยคคําสั�ง สิ ให้ลกัษณะทางความหมายที�ตา่งกนั ดงัตวัอยา่ง 

 (29) ก. พดูสิ 
   ข. เมาสิ 
   ค. ดีสิ 

(Matsui.  2007: 84-85) 

  จากตวัอย่าง (29ก-ข) สามารถสื�อความหมายได้ 2 แบบ คือ เป็นการสั�งให้พดูและสั�งให้
เมา และเป็นการเน้นยํ 
าว่า พูดจริง ๆ และ เมาจริง ๆ ในขณะที�ตัวอย่าง (29ค) ให้ความหมายว่า      
เป็นการเน้นยํ 
าวา่ ดีจริง ๆ เทา่นั 
น ไมส่ามารถให้ความหมายวา่เป็นการสั�งได้  

  การทําหน้าที�กริยาวิเศษณ์ (Adverb) คําคณุศพัท์สามารถทําหน้าที�กริยาวิเศษณ์แสดง
อาการ (Adverb of manner) ได้โดยตรง ไม่ต้องปรากฏร่วมกับหน่วยแปลงเป็นกริยาวิเศษณ์ อย่าง 
รวมทั 
ง การซํ 
าคําคณุศพัท์ก็สามารถทําให้คําคณุศพัท์นั 
นทําหน้าที�กริยาวิเศษณ์ได้ ในขณะที�คํากริยา                
ไม่สามารถทําหน้าที�กริยาวิเศษณ์ได้โดยตรงหรือด้วยการซํ 
าคํา แต่หากจะใช้คํากริยาอย่างคํากริยา
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วิเศษณ์ คํากริยานั 
นต้องปรากฏร่วมกับหน่วยคําแปลงเป็นกริยาวิเศษณ์ อย่าง หรือ ด้วยความ          
ดงัตวัอยา่ง 

 (30) ก. ณรงค์เต้นรําสวย   
   ข. ณรงค์เต้นรําส้วยสวย 
   ค. ณรงค์เต้นรําอย่างสวย 

 (31) ก. *ณรงค์ขบัรถเมา 
   ข. *ณรงค์ขบัรถเม้าเมา 
   ค. ณรงค์ขบัรถอย่างเมา/ด้วยความเมา 

(Matsui.  2007: 88) 

 จากการทําหน้าที�กริยาวิเศษณ์โดยไม่ต้องปรากฏร่วมกับหน่วยคําแปลงเป็นกริยาวิเศษณ์ 
อย่าง หรือ ด้วยความ หรือการทําหน้าที�ขยายความคํานามได้โดยตรง ผู้ วิจัยเสนอว่า คําที�บอก
คุณลักษณะของคํานามด้วยการขยายความ หรือการเป็นภาคแสดงของประโยคคือ คําคุณศัพท์        
ในภาษาไทย เช่นเดียวกับวิจินต์ ภานุพงศ์ ประภา สุขเกษม และมัสซึอิ และเมื�อย้อนกลบัไปในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พบว่า ในหนงัสือแบบเรียนเร็ว เล่ม 3 บทที� 15 มีหมวด
คําคุณศพัท์ที�ทําหน้าที�ขยายความคํานามแต่ต่างกันที�ในหนังสือแบบเรียนเร็วเรียก คําคุณศพัท์ ว่า    
คําคณุ (นววรรณ พนัธุเมธา.  2009: 228) ดงัตวัอยา่ง 

บทที� 15 
คําซึ�งอยู่กลางบอกว่าม้าอะไรวิ�งนั 
น เรียกวา่ คําคณุ 

ให้นกัเรียนสงัเกตไว้ 
 ม้า-วิ�ง     ม้า-ดํา-วิ�ง   ม้า-ขาว-วิ�ง 
 ม้า-ผอม-วิ�ง   ม้า-ดี-วิ�ง   ม้า-เทด-วิ�ง 
 ม้า-ไทย-วิ�ง   ม้า-กะเรียว-วิ�ง   ม้า-แดง-วิ�ง 

   (แบบเรียนเร็ว เลม่ 3 บทที� 15) 

 ดงันั 
น ในงานวิจยัชิ 
นนี 
 ผู้ วิจยัแบ่งคําคณุศพัท์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) คําคณุศพัท์ทํา
หน้าที�ขยายความคํานาม มีตําแหน่งปรากฏหลังคํานาม เช่น คําคุณศพัท์ โสด หม้าย และ บ้า ที�
ปรากฏในนามวลี สาวโสด หญิงหม้าย และ คนบ้า เป็นต้น และ 2) คําคณุศพัท์ทําหน้าที�ภาคแสดง
ของประโยค โดยแบ่งย่อยเป็น 2.1) ภาคแสดงคณุศพัท์ที�ปรากฏลําพงั เช่น ภาคแสดงคณุศพัท์ อ้วน 
สวย และ ฉลาด ที�ปรากฏในประโยค พี(สาวฉนัอ้วน บ้านหลงันี"สวย และ เด็กคนนี"ฉลาดจริง ๆ และ 
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2.2) ภาคแสดงคณุศพัท์ที�ปรากฏร่วมกับ เป็น ดงัตวัอย่าง เด็กคนนี"เป็นบ้า ชายคนนี"เป็นโสด และ 
ข่าวลือเป็นจริง เป็นต้น 

  

3. ความหมายแสดงสภาพ (Stative Interpretation) และ ความหมายแสดงการเปลี�ยนแปลง
สภาพ (Inchoative-stative Interpretation) ของภาคแสดง 

 หลงัจากที�ผู้ วิจยัแบ่งภาคแสดงคณุศพัท์ตามกรอบวากยสมัพนัธ์แล้ว ลําดบัต่อไป ผู้ วิจยัจะ
แบง่ภาคแสดงคณุศพัท์ตามกรอบการให้ความหมายของมสัซึอิ (Matsui.  2007; & 2009) ซึ�งจาก
ข้อมลูภาษา ภาคแสดงคณุศพัท์แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาคแสดงคณุศพัท์ที�ไม่ปรากฏร่วมกับ 
เป็น   2) ภาคแสดงคณุศพัท์ที�ปรากฏหรือไม่ปรากฏร่วมกบั เป็น ก็ได้ และ 3) ภาคแสดงคณุศพัท์ที�ต้อง
ปรากฏร่วมกับ เป็น ทั 
งนี 
 ผู้ วิจยัจะมุ่งประเด็นไปที�ภาคแสดงคณุศพัท์กลุ่มที� 2 คือสามารถปรากฏร่วม
หรือไม่ปรากฏร่วมกบั เป็น ก็ได้ โดยผู้ วิจยัตั 
งสมมติฐานเกี�ยวกบัการปรากฏหรือไม่ปรากฏร่วมกบั เป็น 
ของภาคแสดงคุณศัพท์ไว้ว่า ภาคแสดงคุณศพัท์ที�ปรากฏลําพัง ให้ความหมายแสดงสภาพ ที�เป็น
สภาพปกติทั�วไป ในขณะที�ภาคแสดงคุณศัพท์ที�ปรากฏร่วมกับ เ ป็น  ใ ห้ความหมายแสดง                
การเปลี�ยนแปลงสภาพ ที�มีลกัษณะชั�วคราว ซึ�งได้มีนกัภาษาศาสตร์ 2 ท่านที�ให้ข้อเสนอที�สอดคล้อง
กบัสมมติฐานของผู้ วิจยันั�นคือ มสัซึอิ (Matsui.  2007) และแวน วาลิน (Van Valin.  2005) ซึ�งมี
รายละเอียดตอ่ไปนี 
 

 มสัซึอิ (Matsui.  2007: 91) เสนอว่า ในภาษาไทย การให้ความหมายแสดงสภาพหรือแสดง
การเปลี�ยนแปลงสภาพขึ 
นอยู่กับภาคแสดงของประโยค โดยภาคแสดงบ่งสภาพ (State-denoting 
predicate) แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กริยาแสดงสภาพ (Stative verb) กริยาแสดง การเปลี�ยนแปลง
สภาพ (Inchoative-stative verb) และ คณุศพัท์ (Adjective) และภาคแสดง 3 ประเภทนี 
 ให้ความหมาย
แตกต่างกัน โดยกริยาแสดงสภาพและคุณศัพท์ให้ความหมายแสดงสภาพ ในขณะที�กริยาแสดง      
การเปลี�ยนแปลงสภาพจะให้ความหมายแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ  

  3.1 ความหมายแสดงสภาพ (Stative Interpretation) เป็นการให้ความหมายแสดง
สภาพ ซึ�งเป็นสภาพปกตทิั�วไป ไมป่รากฏการเปลี�ยนแปลงสภาพ (Matsui.  2007: 75-78) ดงัตวัอยา่ง 

 (32) ก. ฝ้ายรู้ความจริง 
   ข. ณรงค์เชื�อภรรยาของเขา 
   ค. เธอสวย 



22 

 คํากริยาแสดงสภาพ รู้ และ เชื(อ และ คําคุณศพัท์ สวย จากตัวอย่าง (32ก-ค) แสดงสภาพ   
ของ ฝ้าย ณรงค์ และ เธอ ตามลําดบั ซึ�งเป็นสภาพปกตทิั�วไป ไมแ่สดงให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 
(State change)  

  3.2 ความหมายแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ (Inchoative-stative Interpretation) 
เ ป็นการให้ความหมายแสดงถึงการเปลี�ยนแปลงสภาพของบุคคลหรือสิ� ง ใดสิ� งหนึ�ง  ซึ� ง มี                  
การเปลี�ยนแปลงจากสภาพที�เป็นอยู่ไปสู่อีกสภาพหนึ�งที�ต่างจากสภาพก่อนหน้า โดยสภาพก่อนหน้า 
เป็นสภาพที�ชั�วคราว เปลี�ยนแปลงได้ (Matsui.  2007: 73-94; & 2009: 91) ดงัตวัอยา่ง 

 (33) ก.  สนัตเิมา 
   ข. แดงเมื�อย 

 จากตวัอย่าง (33ก-ข) คํากริยา เมา และ เมื(อย เป็นคํากริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 
โดยก่อนที� สนัติ และ แดง จะอยู่ในสภาพ เมา และ เมื(อย ย่อมมีสภาพหรืออยู่ในสภาพที� ไม่เมา และ 
ไม่เมื(อย มาก่อน และการเปลี�ยนแปลงสภาพ (Inchoative-stative alternation) ของ สนัติ และ แดง เป็น
ผลอนัเกิดมาจากการดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์และการทํากิจกรรมที�ส่งผลให้เกิดอาการเมาและเมื�อย
ตามลําดบั 

 อยา่งไรก็ตาม การให้ความหมายแสดงสภาพหรือแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพในภาษาไทย
ยงัมีความคลุมเครือ ทั 
งนี 
ขึ 
นอยู่กับบริบทแวดล้อม แต่สามารถแสดงให้เห็นความชัดเจนของการให้
ความหมายแสดงสภาพและความหมายแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพได้ ดงันี 
 

 มสัซิอิ (Matsui.  2007; & 2009) อธิบายเพิ�มเติมว่า การปรากฏของวิเศษณ์วลีบง่ช่วงเวลา 
เช่น ใน...ชั(วโมง และ ใน...ปี เป็นต้น สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างของการให้ความหมายแสดง
สภาพและแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพได้ชดัเจนขึ 
น โดยภาคแสดงคณุศพัท์และกริยาแสดงสภาพจะให้
ความหมายที�แปลกไป (Semantically anomalous) เมื�อปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลีบง่ช่วงเวลา แม้ประโยค 
จะไม่ผิดไวยากรณ์ก็ตาม ในขณะที�กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพสามารถปรากฏร่วมกบัวิเศษณ์
วลีบง่ชว่งเวลาได้ และชว่ยแสดงให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลงสภาพได้ชดัเจนมากยิ�งขึ 
น ดงัตวัอยา่ง 

 (34) ก. สนัตฉิลาด    ภาคแสดงคณุศพัท์ 
   ข. ?สนัตฉิลาดใน 1 ชั�วโมง 

  (35) ก. ณรงค์เชื�อภรรยาของเขา   กริยาแสดงสภาพ 
   ข. ?ณรงค์เชื�อภรรยาของเขาใน 1 ชั�วโมง 
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 (36) ก. สนัตเิมา     กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 
   ข. สนัตเิมาใน 1 ชั�วโมง 

 เช่นเดียวกนั แวน วาลิน (Van Valin.  2005: 35-37) ใช้เกณฑ์การปรากฏร่วมกบั in-phrase 
เช่น in an hour เพื�อจดัประเภทของคํากริยาในภาษาองักฤษ โดยคําคณุศพัท์ เช่น tired tall good 
หรือกริยาแสดงสภาพ เช่น hate love believe ไม่สามารถปรากฏร่วมกบั in-phrase ได้ แต่กริยา  
แสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ เช่น melt dry freeze เป็นต้น สามารถปรากฏร่วมกับ in-phrase ได้    
ดงัตวัอยา่ง 

 (37) ก. Max was tired.    ภาคแสดงคณุศพัท์ 
   ข. *Max was tired in an hour. 

 (38) ก. Max hates Susan.   กริยาแสดงสภาพ 
   ข. *Max hates Susan in an hour. 

 (39) ก. The snow melted.   แสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 
   ข. The snow melted in an hour. 

 นอกจากการปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลาแล้ว การปรากฏร่วมกับตัวบ่งชี 
        
การณ์ลักษณะ กําลงั ที�แสดงความต่อเนื�องหรือกําลังดําเนินอยู่ของเหตุการณ์หนึ�ง ๆ (Progressive 
aspectual marker) ก็สามารถแสดงให้เห็นความแตกตา่งของการให้ความหมายแสดงสภาพและแสดง
การเปลี�ยนแปลงสภาพ โดยภาคแสดงคณุศพัท์และกริยาแสดงสภาพไม่สามารถปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี 

การณ์ลกัษณะ กําลงั ได้ เพราะภาคแสดงคณุศพัท์และกริยาแสดงสภาพให้ความหมายแสดงสภาพ
เป็นสภาพปกติทั�วไป ในขณะที�กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพสามารถปรากฏร่วมกับตัวบ่งชี 
  
การณ์ลกัษณะ กําลงั ได้ เพราะแสดงถึงการเปลี�ยนแปลงสภาพ (Matsui.  2009: 89-90) ดงัตวัอยา่ง 

 (40) ก. ณรงค์ฉลาด   ภาคแสดงคณุศพัท์ 
   ข. ?ณรงค์กําลังฉลาด 

 (41) ก. ณรงค์เชื�อภรรยาของเขา   กริยาแสดงสภาพ 
   ข. ?ณรงค์กําลังเชื�อภรรยาของเขา    

 (42) ก. ณรงค์เมา     กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 
   ข. ณรงค์กําลังเมา   



24 

 เช่นเดียวกับภาคแสดงคุณศพัท์และกริยาแสดงสภาพในภาษาไทย ภาคแสดงคุณศพัท์และ
กริยาแสดงสภาพในภาษาองักฤษ ก็ไม่สามารถปรากฏในโครงสร้างแบบต่อเนื�องหรือกําลงัดําเนินอยู ่
(Progressive structure) ได้ ในขณะที�กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ สามารถปรากฏในโครงสร้าง
แบบตอ่เนื�องหรือกําลงัดําเนินอยูไ่ด้ ดงัตวัอยา่ง 

 (43) ก. Dana is tall.    ภาคแสดงคณุศพัท์ 
   ข. *Dana is being tall. 

 (44) ก. She hates spinach.   กริยาแสดงสภาพ 
   ข. *She is hating spinach. 

 (45) ก. The snow melts.    กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 
   ข. The snow is melting in the sun.  

 นอกจากนั 
น ภาคแสดงคณุศพัท์และกริยาแสดงสภาพจะไม่สามารถปรากฏร่วมกบัตวับ่งชี 

การณ์ลกัษณะสมบรูณ์ พึ(ง/เพิ(ง (Perfective aspectual marker) ในขณะที�กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลง
สภาพสามารถปรากฏร่วมกับตวับ่งชี 
การณ์ลกัษณะ พึ(ง/เพิ(ง ได้ ทั 
งนี 
เนื�องจากตวับ่งชี 
การณ์ลกัษณะ
สมบูรณ์ พึ(ง/เพิ( ง ให้ความหมายว่าเหตุการณ์นั 
นพึ�งจบลงหรือผ่านพ้นไป ซึ�งนั�นแสดงให้เห็นถึง         
การเปลี�ยนแปลงสภาพและพึ�งสิ 
นสดุลง จึงสามารถปรากฏร่วมกับกริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ได้ ดงัตวัอยา่ง 

 (46) ก. ณรงค์ฉลาด    ภาคแสดงคณุศพัท์ 
   ข. ?ณรงค์พึ�ง/เพิ�งฉลาด 

 (47) ก.  ณรงค์เชื�อภรรยาของเขา   กริยาแสดงสภาพ 
   ข. ?ณรงค์พึ�ง/เพิ�งเชื�อภรรยาของเขา  

 (48) ก. ณรงค์เมา     กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 
   ข.  ณรงค์พึ�ง/เพิ�งเมา   

 แม้วา่มสัซอิึจะให้ความเห็นวา่ พึ(ง/เพิ(ง เป็นตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะสมบรูณ์ แสดงว่าเหตกุารณ์
พึ�งจบลงหรือผา่นพ้นไป แตผู่้ วิจยัมีความเห็นวา่ ตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ พึ(ง/เพิ(ง สามารถให้ความหมาย
แสดงถึงการเริ�มต้นหรือพึ�งเกิดขึ 
นก็ได้ ผู้ วิจยัจึงเสนอว่า ควรใช้ตวับ่งชี 
การณ์ลกัษณะ แล้ว ที�แสดงถึง
เหตกุารณ์พึ�งจบลงหรือสิ 
นสดุลงที�ชดัเจนมากกว่าตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ พึ(ง/เพิ(ง ดงัที� คเชนทร์ ตญัสิริ 
(2548: 139-168) ได้เสนอไว้ว่า ตวับ่งชี 
การณ์ลักษณะ แล้ว สามารถแสดงความหมายได้หลาย
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ความหมาย ซึ�งสามารถจดัประเภทเป็นได้ทั 
ง ความหมายการณ์ลกัษณะทางไวยากรณ์แบบสมบรูณ์ 
(Perfective) และความหมายความสมบรูณ์ของเหตกุารณ์ (Perfect) อย่างไรก็ตาม ทกุ ๆ ความหมาย
ที� แล้ว แสดงนั 
นต่างมีความหมายโดยนยัร่วมกันคือ การเปลี�ยนแปลงสภาพ (Change of state)       
ดงัตวัอยา่ง 

 (49) ก. ณรงค์ฉลาด    ภาคแสดงคณุศพัท์ 
   ข. ?ณรงค์ฉลาดแล้ว 

 (50) ก.  ณรงค์เชื�อภรรยาของเขา   กริยาแสดงสภาพ 
   ข. ?ณรงค์เชื�อภรรยาของเขาแล้ว  

 (51) ก. ณรงค์เมา     กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 
   ข.  ณรงค์เมาแล้ว 

 จากการที�ภาคแสดงคุณศพัท์และกริยาแสดงสภาพไม่สามารถปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลี    
บง่ช่วงเวลา ตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ กําลงั และตวับ่งชี 
การณ์ลกัษณะ พึ(ง/เพิ(ง และตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ 
แล้ว ซึ�งตา่งจากกริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพที�สามารถปรากฏร่วมได้ มสัซึอิ (Matsui.  2007; & 
2009) สรุปได้วา่ ภาคแสดงคณุศพัท์และกริยาแสดงสภาพให้ความหมายแสดงสภาพที�เป็นสภาพปกติ
ทั�วไป ไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลง ในทางกลบักนั กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ จะแสดง 
การเปลี�ยนแปลงสภาพจากสภาพก่อนหน้ามาอยู่ในสภาพปัจจบุนั ดงันั 
น กริยาแสดงการเปลี�ยนแปลง
สภาพจึงสามารถปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา ตวับ่งชี 
การณ์ลกัษณะ กําลงั ตวับ่งชี 
การณ์
ลักษณะ พึ(ง/เพิ(ง และตวับ่งชี 
การณ์ลักษณะ แล้ว ได้ แต่กริยาแสดงสภาพและภาคแสดงคุณศพัท์     
ไมส่ามารถปรากฏได้ 

 ดงันั 
น ผู้ วิจยัจึงนํากรอบการวิเคราะห์ความแตกต่างทางความหมายของภาคแสดงคุณศพัท์ 
กริยาแสดงสภาพ และกริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ ซึ�งได้แก่ การปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลี         
บง่ช่วงเวลา ตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ กําลงั และตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ แล้ว3 มาวิเคราะห์ความแตกตา่ง
ทางความหมายของภาคแสดงคณุศพัท์ที�ปรากฏลําพงั และภาคแสดงคณุศพัท์ที�ปรากฏร่วมกับ เป็น 
เนื�องจากผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ภาคแสดงคุณศัพท์ที�ปรากฏร่วมกับ เป็น ให้ความหมายแสดง           
การเปลี�ยนแปลงสภาพเชน่เดียวกบักริยาแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 

                                                           

 3ในสว่นของการวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์ ซึ�งวิเคราะห์ความแตกต่างทางความหมายของภาคแสดงคุณศัพท์ที�ปรากฏลําพงั และภาคแสดง
คณุศพัท์ที�ปรากฏร่วมกบั เป็น ผู้วิจยัใช้กรอบการปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ แล้ว แทนตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ พึ(ง/เพิ(ง เนื�องจากตัวบ่งชี 
การณ์ลกัษณะ แล้ว 
ให้ความหมายวา่เหตกุารณ์เพิ�งผ่านพ้นไปหรือเพิ�งจบลงที�ชดัเจนมากกวา่ตวับง่ชี 
การณ์ลกัษณะ พึ(ง/เพิ(ง       
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4. กรอบแนวคิด PredP (Predication Phrase Structure) (Bowers.  1993; & Baker.  
2003) 

 การวิเคราะห์ เป็น ด้านวากยสัมพันธ์นี 
อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด PredP ของบาวเวอร์ 
(Bowers.  1993) และเบเกอร์ (Baker.  2003: 31) ซึ�งเสนอไว้ว่า คํานามและคําคณุศพัท์ไม่สามารถ      
ทําหน้าที�ภาคแสดงของประโยคได้โดยตรง ซึ�งต่างจากคํากริยาที�สามารถทําหน้าที�ภาคแสดงหลัก    
ของประโยคได้โดยตรง ดงันั 
นในบางภาษาเช่น ภาษาองักฤษ จําเป็นต้องมีคํากริยา be เพื�อช่วยให้
คํานามและคําคณุศพัท์สามารถทําหน้าที�ภาคแสดงหลกัของประโยคได้ ดงัตวัอยา่ง 

 (52) ก. Chris hungers.     
   ข. Chris *hungry/*a skier. 
   ค.  Chris is hungry/a skier. 

(Baker.  2003: 31) 

 จากตวัอย่าง (52ก) คํากริยา hunger สามารถทําหน้าที�ภาคแสดงกริยาของประโยคได้
โดยตรงโดยไม่ต้องอาศยัคํากริยา be ในทางกลบักนั ตวัอย่าง (52ข) คําคณุศพัท์ hungry และคํานาม 
a skier ไม่สามารถทําหน้าที�ภาคแสดงหลกัของประโยคได้ ต้องอาศยัคํากริยา be เพื�อช่วยให้คําทั 
ง 2 
คําทําหน้าที�ภาคแสดงของประโยคได้ ดงัตวัอยา่ง (52ค) be hungry และ be a skier ตามลําดบั 

 นอกจากความต้องการสมัพนัธกริยา be เพื�อทําหน้าที�ภาคแสดงของประโยคแล้ว เบเกอร์ 
(Baker.  2003: 31, 34-35) กล่าวว่า ภาคแสดงนามและภาคแสดงคณุศพัท์มีโครงสร้างที�แตกตา่ง  
จากภาคแสดงกริยา โดยภาคแสดงนามและภาคแสดงคณุศพัท์อยู่ภายในโครงสร้าง PredP ซึ�งเป็น  
การโพรเจ็กชนัของ Predo ที�เป็นคําหลกัหน้าที� (Functional head) โดยภาคแสดงนามและภาคแสดง
คณุศพัท์ทําหน้าที�แสดงลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งของประธาน ในขณะที�ภาคแสดงกริยาอยู่ภายใน
การโพรเจ็กชนั VP ของ Vo ซึ�งคํากริยาเป็นคําเนื 
อหา (Lexical head) โดยเบเกอร์ได้เสนอโครงสร้าง 
ทางวากยสัมพันธ์ PredP ของประโยคที�มีภาคแสดงนามและภาคแสดงคุณศพัท์ ซึ�งแตกต่างจาก
ประโยคที�มีภาคแสดงกริยา ดงัภาพประกอบ 4 และ 5 ตามลําดบั 
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      TP 

              DPi   T' 

      T   VP 

                           ti           V' 

                        V          XP 
 

ภาพประกอบ 4 โครงสร้างของภาคแสดงกริยา (ดดัแปลงจากเบเกอร์ (Baker.  2003: 35)) 
 
 
       TP 

              DPi  T' 

       T        PredP 

           ti        Pred' 

               Pred      DP/AP 
 
ภาพประกอบ 5 โครงสร้างของภาคแสดงนามและภาคแสดงคณุศพัท์ (ดดัแปลงจากเบเกอร์ (Baker.  

2003: 35)) 
 
 การที�ภาคแสดงนามและภาคแสดงคณุศพัท์ต้องการคําหลกั Pred ก็เพื�อให้ภาคแสดงนาม
และภาคแสดงคณุศพัท์ทําหน้าที�ภาคแสดงของประโยคได้ ทั 
งนี 
เพราะภาคแสดงนามและภาคแสดง
คุณศัพท์ไม่สามารถทําหน้าที�ภาคแสดงของประโยคได้โดยตรง และไม่สามารถกําหนด (License) 
สเปกซิฟายเออร์ (Specifier) ที�ทําหน้าที�ประธานของประโยคได้เอง จึงต้องอาศยัคําหลกั Pred เป็น
ตวักําหนดสเปกซิฟายเออร์ [Spec, PredP] ที�ทําหน้าที�ประธานของประโยคให้ โดยนามวลีที�ตําแหน่ง 
[Spec, PredP] จะทําหน้าที�ประธานของประโยค  

 เบเกอร์ (Baker.  2003: 36) อ้างว่าความสมัพนัธ์ระหว่างนามวลีที�ตําแหน่ง [Spec, PredP] 
กับภาคแสดงนามและภาคแสดงคุณศัพท์ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นอาร์กิวเมนต์ภายใน (Internal 
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Argument) ในทางกลับกัน นามวลี และคุณศัพท์วลีที� เป็นส่วนเติมเต็มของ Predo มีค่าเท่ากับ 
(Semantically equivalent) นามวลีที�ปรากฏ  ที�ตําแหน่ง [Spec, PredP] แตค่วามสมัพนัธ์ของวลีทั 
ง 2 
มีลกัษณะเป็นส่วนอ้างถึงกบัภาคแสดง (Referent and its predicate) โดยนามวลีที�ตําแหน่ง [Spec, 
PredP] เป็นนามวลีอ้างถึง (DPreferent) ในขณะที�นามวลีและคุณศพัท์วลีที�ตําแหน่งส่วนเติมเต็ม        
ของ Predo เป็นภาคแสดงนามและภาคแสดงคณุศพัท์ (DP/APpredicate)  

 นอกจากนี 
 เบเกอร์กล่าวว่า ในภาษาองักฤษ คําหลกั Pred อาจอยู่ในลกัษณะไม่ปรากฏรูป
ให้เห็น (Covert Pred) แตใ่นบางภาษา เช่น ภาษาเอโด (Edo)4 เป็นภาษาที�คําหลกั Pred ปรากฏรูป 
ให้เห็น (Overt Pred) ซึ�งคําหลัก Pred ในภาษาเอโดมีลักษณะทางวากยสัมพนัธ์แตกต่างจาก   
สมัพนัธกริยา be ในภาษาองักฤษ ดงันี 
 

 สมัพนัธกริยา yé และ rè ในภาษาเอโดทําหน้าที�เป็นคําหลกั Pred ซึ�งแตกตา่งจากสมัพนัธกริยา 
be ในภาษาองักฤษ โดย yé ปรากฏเมื�อภาคแสดงของประโยคเป็นภาคแสดงคณุศพัท์ และ rè จะ
ปรากฏเมื�อภาคแสดงของประโยคเป็นแสดงนาม 

 (53) ก. Èmèrí    yé   mòsèmòsè.     
    Mary   PRED  beautifulA 
    Mary is beautiful. 

   ข. Úyì    rè        òkhaèmwèn.    
    Uyi    PRED    chiefN 
    Uyi is a chief. 

(Baker.  2003: 40) 

 สิ�งที�ทําให้สมัพนัธกริยา yé และ rè แตกตา่งจากสมัพนัธกริยา be คือ yé และ rè ไมส่ามารถทํา
หน้าที�กริยาช่วย (Auxiliary) ในโครงสร้างแสดงการกระทําตอ่เนื�องได้ แตส่มัพนัธกริยา be สามารถทํา
หน้าที�กริยาชว่ยได้ ดงัตวัอยา่ง 

 (54) ก. Ozo is shouting.   be ทําหน้าที�กริยาชว่ย 

 

 
                                                           

 4ภาษาเอโด (Edo) เป็นภาษาตระกูลโวลต้า-ไนเจอร์ (Volta-Niger) เป็นภาษาที�ใช้สื�อสารในรัฐเอโด ประเทศไนจีเรีย (Wikipedia.  2011: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Edo_language)  
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   ข. *Òzó   yé /rè     sò.   yé และ rè ไมส่ามารถทําหน้าที�กริยาชว่ยได้ 
    Ozo      PRED   shout 
    Ozo is shouting. 

(Baker.  2003: 40) 

 จากตัวอย่าง (54ข) ในภาษาเอโดจะไม่ใช้สัมพันธกริยา yé หรือ rè ในประโยคแสดง        
การกระทําต่อเนื�องหรือกําลงัดําเนินอยู่ (Progressive structure) แต่จะใช้คํากริยาช่วย ghá (Baker.  
2003: 40-41) ดงัตวัอยา่ง (55) 

 (55) Òzó     gháááá       sò. 
   Ozo    PROG   shout. 
   Ozo is shouting. 

(Baker.  2003: 41) 

 ในโครงสร้างประโยคแสดงเหต ุ(Causative sentence) ที�มีกริยา ya ‘make’ เป็นกริยา      
ก่อเหตุที�ต้องการส่วนเติมเต็มที�เป็นกริยาวลีเท่านั 
น ดงันั 
นเมื�อคุณศัพท์วลีหรือนามวลีที�ไม่ปรากฏ
ร่วมกบั yé  หรือ rè ปรากฏในประโยคจงึทําให้ประโยคแสดงเหตผุิดไวยากรณ์ ดงัตวัอยา่ง 

 (56) ก. Úyì    yá        èmátòn    pèrhé. 
    Uyi    make     metal       be.flatV  
    Uyi made the metal be flat. 

   ข. *Úyì     yá       èmátòn    pèrhè. 
    Uyi    make       metal        flatA 
    Uyi made metal flat. 

   ค. Úyì    yá     [PredP èmátò�n   ?(dòó)   yéééé    [AP pèrhè]] 
    Uyi    make          metal     INCEP    be         flat 
    Uyi made the metal to be flat.  

(Baker.  2003: 41-42) 

 จากตวัอย่าง (56ข) ประโยคผิดไวยากรณ์เพราะคําคณุศพัท์ pèrhè ‘flatA’ ปรากฏลําพงั แต่
เมื�อเติม yé ซึ�งเป็นคําหลกั Pred เข้าไปดงัตวัอย่าง (56ค) yé APpèrhè ‘be flat’ จึงทําให้ประโยคที�ได้    
ถกูไวยากรณ์  
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 ดงันั 
น ในภาษาเอโด yé และ rè  จดัเป็นคําหลกั Pred ที�มีลกัษณะปรากฏรูปให้เห็น (Overt 
Pred)  

 

5. งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

  ผู้ วิจยัศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวข้องกับงานวิจยัชิ 
นนี 
 และนําเสนอ 2 ส่วน โดยส่วนแรกนําเสนอ 
งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัสมัพนัธกริยา เป็น และ คือ และส่วนที� 2 นําเสนองานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการให้
ความหมายแสดงสภาพและแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ ดงันี 
 

  จากการศึกษาที�ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากของคุโนะและวงษ์ขมทอง (Kuno; & 
Wongkhomthong.  1981: 65-109) ซึ�งทําการศกึษาเกี�ยวกบัความแตกตา่งของการใช้สมัพนัธกริยา 
เป็น และ คือ เรื�อง Characterizational and Identificational Sentences in Thai และสรุปไว้      
อย่างน่าสนใจว่า สมัพนัธกริยา เป็น จะปรากฏในประโยค Characterizational sentence ซึ�งนามวลี
หลัง เป็น แสดงลักษณะของนามวลีหน้า เป็น ในขณะที�สัมพันธกริยา คือ จะปรากฏในประโยค 
Identificational sentence ที�นามวลีหลงั คือ ระบุอย่างชดัเจนหรือให้คําจํากัดความว่าบุคคลหรือสิ�ง  
ที�ผู้พดูกล่าวถึงคือใครหรืออะไร และอีก 22 ปีตอ่มา ทาคาฮาชิและชินซาโต (Takahashi; & Shinzato.  
2003: 131-145) ได้ทําการศกึษาเกี�ยวกบัสมัพนัธกริยา เป็น และ คือ เช่นกนั แตทํ่าการศกึษาความแตกตา่ง
ของประโยคซึ�งปรากฏสมัพนัธกริยา เป็น และ คือ ตามแนวปริชาน (Cognitive approach) เรื�อง On Thai 
Copulas, khUU1 and pen1: A Cognitive Approach พบประเดน็ที�นา่สนใจดงันี 
 

 จากการศึกษาของทาคาฮาชิและชินซาโต พบว่า การใช้สมัพนัธกริยา เป็น ในประโยคแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการเสมือนเป็นการแสดงความคิด ซึ�ง เ ป็นกระบวนการที� เ กิดขึ 
นอย่างช้าๆ 
(Slow/Thought-like Processing)5 โดยหลกัฐานที�แสดงให้เห็นถึงกระบวนการนี 
คือ สมัพนัธกริยา เป็น 
สามารถปรากฏร่วมกบักริยาช่วยแสดงทศันภาวะบอกความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้ (Epistemic 
modals) ได้ สามารถใช้กับประโยคที�เป็นการคาดเดาเหตุการณ์ได้ และสามารถปรากฏร่วมกับ
หนว่ยคําปฏิเสธ ไม่ ได้ ดงัตวัอยา่ง  

 (57) ก.  คนนั 
นคงเป็นคณุยะมะดะ 
   ข.  ถ้าเขาเป็นโจรจะทําอยา่งไร 
   ค.  เขาไม่เป็นครู 

(Takahashi; & Shinzato.  2003: 135-137) 

                                                           

 5 เนื�องจากไม่พบการบญัญติัศพัท์ภาษาไทยของคําวา่ Slow/Thought-like Processing ผู้วิจยัจึงแปลคําศัพท์ภาษาไทยของคําศัพท์นี 
ตามความเข้าใจ 
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 จากตวัอย่าง (57ก) กริยาช่วยแสดงทศันภาวะ คง แสดงถึงความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็น
ว่าบุคคลที�ผู้ พูดกล่าวถึงน่าจะเป็น คุณยะมะดะ และมีความเป็นไปได้ว่าผู้ พูดอาจจะกล่าวถูกต้อง 
ในขณะที�คําว่า ถ้า ในตวัอย่าง (57ข) แสดงให้เห็นถึงการคาดเดาเหตกุารณ์ที�ยงัไม่เกิดขึ 
นของผู้พูด 
และตวัอยา่ง (57ค) มีการปรากฏของหนว่ยคําปฏิเสธ ไม่ หน้าสมัพนัธกริยา เป็น เพื�อทําให้เป็นปฏิเสธ 

 ในขณะที�ประโยคที�ปรากฏสมัพนัธกริยา คือ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเสมือนเป็นการแสดง
ความรู้สึก ซึ�งเป็นกระบวนการที�เกิดขึ 
นอย่างรวดเร็ว (Fast/Sensation-like Process)6 ผู้พูดมีความ
มั�นใจในเหตกุารณ์ที�เขากล่าวถึง โดยหลกัฐานที�แสดงให้เห็นถึงกระบวนการนี 
คือ สมัพนัธกริยา คือ ไม่
สามารถปรากฏร่วมกบักริยาชว่ยแสดงทศันภาวะแสดงความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้ (Epistemic 
Modals) ได้ ไม่สามารถใช้สัมพันธกริยา คือ ในการกล่าวถึงเหตุการณ์ที�เป็นการคาดเดา และไม่
สามารถทําเป็นปฏิเสธด้วยหนว่ยคําปฏิเสธ ไม่ ได้ ดงัตวัอยา่ง  

 (58) ก.  *คนนั 
นคงคือคณุยะมะดะ 
   ข.  *ถ้าเขาคือโจรจะทําอยา่งไร 
   ค.  *เขาไม่คือครู 

(Takahashi; & Shinzato.  2003: 135-137) 

 จากการศกึษาความแตกตา่งของการใช้สมัพนัธกริยา เป็น และ คือ ตามแนวปริชาน ทาคาฮาชิ
และชินซาโต (Takahashi; & Shinzato.  2003: 131-145) ยงัคงสรุปไว้อย่างสอดคล้องกบัการศกึษา
ตามคณุสมบตัิทางอรรถศาสตร์และวากยสมัพนัธ์ของคโุนะและวงษ์ขมทอง (Kuno; & Wongkhomthong.  
1981: 65-109) นั�นคือ สมัพนัธกริยา เป็น จะใช้ในประโยค Characterizational sentence ในขณะ
ที�สมัพนัธกริยา คือ จะใช้ในประโยค Identificational sentece ดงัตวัอยา่ง  

 (59) ก.  จอห์นเป็นคนที�ฉนัรัก  Characterizational sentence 
   ข.  คนที�ฉนัรักคือจอห์น  Identificational sentence 

 เช่นเดียวกัน สุกญัญา เรืองจรูญ (Ruangjaroon.  2007: 129) เสนอว่า ในประโยคเคลฟท์ต่าง 
(Contrastive Cleft) จะปรากฏสัมพันธกริยา เป็น ทําหน้าที�กริยาหลักของอนุพากย์เคลฟท์ และมี   
สว่นเตมิเตม็ที�เป็นนามวลีซึ�งผา่นการแปลงเป็นนามด้วยหนว่ยแปลงเป็นนาม คน ดงัตวัอยา่ง 

 (60) นิกที�เป็นคนทําจานแตก 
(Ruangjaroon.  2007: 128) 

                                                           

 6 เนื�องจากไม่พบการบญัญติัศพัท์ภาษาไทยของคําวา่ Fast/Sensation-like Processing ผู้วิจยัจึงแปลคําศพัท์ภาษาไทยของคําศพัท์นี 
ตามความเข้าใจ 
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 จากตวัอย่าง (60) ที( เป็นตวับง่ชี 
เฉพาะ (Definite marker) จะปรากฏร่วมกบัสมัพนัธกริยา 
เป็น เทา่นั 
น ซึ�งสกุญัญากลา่ววา่ประโยคดงัตวัอย่าง (60) จะปรากฏในบริบทตวัอย่างเช่น แม่รู้สึกโกรธ
และอยากรู้มากว่าลูกชาย 3 คน ได้แก่ นิก นดั และ นิว ใครเป็นคนที�ทําจานแตก จึงมองหน้าลูกชาย  
ทั 
ง 3 คนด้วยความโกรธ จนในที�สดุ นดัก็ตะโกนออกมาว่า นิก(นั(นแหละ)ที(เป็นคนทําจานแตก เพื�อบอก
ให้แมท่ราบวา่ ใน 3 คนนี 
 นิกเป็นคนทําไมใ่ชเ่ขาหรือนิว เป็นต้น 

 หรือในบริบทที�ผู้พูดและคู่สนทนากล่าวถึงบคุคลที� 3 ที�ชื�อ นิก แต ่นิก ซึ�งผู้พูดและคูส่นทนา
รู้จกัมี 2 คน คือคนหนึ�งเป็นอาจารย์และอีกคนเป็นนกัเรียนชั 
นมธัยมปลาย เพื�อให้แน่ใจว่า นิก ที�ผู้พูด
และคูส่นทนากลา่วถึงเป็น นิก คนเดียวกนั คําตอบ1 จะเป็นคําตอบของบริบทนี 
 (Ruangjaroon.  2007: 
127) ดงัตวัอยา่ง 

 (61) ถาม: คณุพดูถึงนิกไหน 
   ตอบ1: นิกที�เป็นอาจารย์ 
   ตอบ2: *นิกเป็นอาจารย์ 

 นอกจากนี 
 ในประโยคเคลฟท์ที�ระบุชดัเจนว่าบุคคลหรือสิ�งที�ผู้พูดกล่าวถึงคือใครหรืออะไร 
(Identificational Cleft) จะปรากฏสมัพนัธกริยา คือ ซึ�งมีนามวลี (Cleftee) เป็นประธานของสมัพนัธกริยา 
คือ ในขณะที�อนุพากย์เคลฟท์ (Cleft clause) เป็นคณุานุประโยค (Relative clause) ที�มีนามวลี     
เป็นคําหลักของอนุพากย์และตามด้วยตวันําเติมเต็ม (Complementizer) ที( (Ruangjaroon.  2007: 
141) ดงัตวัอยา่ง 

  (62) รอนคือคนที�นิดแอบชอบ 

(Ruangjaroon.  2007: 141) 

 จากตวัอยา่ง (62) นามวลี รอน เป็นประธานของสมัพนัธกริยา คือ ในขณะที�นามวลี คน เป็น
คําหลกัของอนพุากย์เคลฟท์ตามด้วย ที( ซึ�งเป็นตวันําสว่นเตมิเตม็ของคณุานปุระโยค ที(นิดแอบชอบ 

 จากการศกึษาเกี�ยวกบัสมัพนัธกริยา เป็น และ คือ ของนกัภาษาศาสตร์ทั 
ง 2 ท่าน แม้จะผ่าน
มาถึง 22 ปี แสดงให้เห็นว่า การศึกษาเกี�ยวกับสัมพันธกริยา เป็น และ คือ ยังคงมุ่งประเด็นไปที�      
การพยายามอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการใช้สัมพันธกริยา เป็น และ คือ ซึ�งปรากฏร่วมกับ   
ภาคแสดงนามเท่านั 
น ไม่สามารถปรากฏร่วมกับคําคณุศพัท์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลภาษาใน
ปัจจบุนั ผู้ วิจยัพบวา่สมัพนัธกริยา เป็น สามารถปรากฏร่วมกบัคําคณุศพัท์ได้ แตไ่ม่พบว่าสมัพนัธกริยา 
คือ สามารถปรากฏร่วมกบัคําคณุศพัท์ได้  
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 ดงันั 
น ผู้ วิจยัจึงมีความเห็นว่าควรวิเคราะห์ต่อในส่วนของการปรากฏร่วมระหว่างภาคแสดง
คณุศพัท์กบัสมัพนัธกริยา เป็น เพราะในฐานะนกัภาษาศาสตร์ทําให้ไม่อาจมองข้ามหรือปฏิเสธได้ว่า 
ภาคแสดงคณุศพัท์ในภาษาไทยสามารถปรากฏร่วมกบัสมัพนัธกริยา เป็น ได้ และการปรากฏของ เป็น ไม่
ทําให้ประโยคผิดไวยากรณ์  

 ในสว่นของงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการให้ความหมายแสดงสภาพและแสดงการเปลี�ยนแปลง
สภาพ ผู้ วิจยัพบว่า ในแต่ละภาษาเลือกโครงสร้างประโยคที�แสดงสภาพและแสดงการเปลี�ยนแปลง
สภาพที�แตกต่างกนั เช่นในภาษาไทยความหมายแสดงสภาพและแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพแสดง
ให้เห็นได้จากภาคแสดงของประโยค ซึ�งตา่งจากภาษาฝรั�งเศส และภาษาวาโช ดงันี 
 

 ผู้ วิจยัพบการศกึษาของรอย (Roy.  2004: 30-56) ที�ทําการศกึษาเรื�อง Predicate Nominals in 
Eventive Predication จากการศกึษาของรอยพบว่า ในภาษาฝรั�งเศส ภาคแสดงนามที�ปรากฏร่วมกับ
คํานําหน้านาม (Variant with article) จะให้ความหมายแสดงสภาพที�มีลกัษณะถาวร (Permanent 
property) ในขณะที� ภาคแสดงนามที�ไม่ปรากฏร่วมกบัคํานําหน้านาม (Bare predicate) ให้ความหมาย
แสดงสภาพที�มีลกัษณะชั�วคราว (Transitory property) เปลี�ยนแปลงได้ แตภ่าคแสดงนามทั 
ง 2 ชนิด  
ก็ยงัต้องปรากฏร่วมกบัสมัพนัธกริยา être ไม่สามารถละได้ รอยได้แสดงให้เห็นความแตกตา่งของการ
ให้ความหมายแสดงสภาพถาวรและสภาพชั�วคราว ด้วยเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 
 

 การปรากฏร่วมกับส่วนขยายความบอกช่วงเวลา (Temporal modification) ภาคแสดงนาม           
ที�ปรากฏร่วมกับคํานําหน้านาม ให้ความหมายแสดงสภาพที�มีลักษณะถาวร จะไม่สามารถปรากฏ
ร่วมกับส่วนขยายความบอกช่วงเวลา ในขณะที� ภาคแสดงนามที�ไม่ปรากฏร่วมกับคํานําหน้านาม      
ให้ความหมายแสดงสภาพที�มีลกัษณะชั�วคราว สามารถปรากฏร่วมกบัสว่นขยายความบอกช่วงเวลาได้ 
ดงัตวัอยา่ง 

 (63) ก. *Paul  est   un méééédecin   le    jour,   et      un  chanteur   la      nuit. 
    Paul  is      a  doctor       the  day,  and    a    singer       the    night 
    Paul is a doctor by day and a singer by night. 

   ข. Paul  est   méééédecin    le    jour,   et      chanteur   la      nuit. 
    Paul   is     doctor      the  day,  and    singer     the    night 
    Paul is a doctor by day and a singer by night. 

 (Roy.  2004: 33) 
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 จากตัวอย่าง (63ก) คํานาม médecin และ chanteur ปรากฏร่วมกับคํานําหน้านาม un 
แสดงถึงลักษณะถาวร จึงไม่สามารถใช้กับประโยคที�มีส่วนขยายความบอกช่วงเวลาที�มีลักษณะ
ชั�วคราว le jour และ la nuit ได้ ในทางกลบักนั ตวัอย่าง (63ข) คํานาม médecin และ chanteur ไม่
ปรากฏร่วมกับคํานําหน้านามให้ความหมายแสดงถึงลักษณะชั�วคราว จึงใช้กับประโยคที�ปรากฏ       
สว่นขยายความบอกชว่งเวลา le jour และ la nuit ได้ 

 ในโครงสร้างประโยคอดีตกาล ภาคแสดงนามที�ปรากฏร่วมกบัคํานําหน้านาม un me�decin 
ในตวัอย่าง (64ก) จะให้ความหมายบอกเป็นนยัว่า Paul เคยเป็นหมอและได้เสียชีวิตแล้ว ในขณะที� 

ภาคแสดงนาม me�decin ที�ไม่ปรากฏร่วมกับคํานําหน้านามในตวัอย่าง (64ข) ไม่ได้บอกเป็นนยัว่า 
Paul เสียชีวิต แตเ่ขาเคยเป็นหมอในอดีต และในปัจจบุนัไมไ่ด้เป็นหมอแล้ว อาจเกษียณอายก็ุเป็นได้  

 (64) ก. Paul     était          un   médecin. 
    Paul     be.PAST   a     doctor 
    Paul was a doctor. (now he is dead.) 

   ข. Paul     était          médecin. 
    Paul     be.PAST   doctor 
    Paul was a doctor. (he is now retired, etc…)  

 (Roy.  2004: 34) 

 ภาคแสดงนามที�ปรากฏร่วมกบัคํานําหน้านามจะไมส่ามารถปรากฏได้ในประโยคที�ให้ความหมาย
แสดงการขัดจังหวะ หรือความไม่ต่อเนื�องของเหตุการณ์ (Interruptive reading) แต่ภาคแสดงนาม                
ที�ไมป่รากฏร่วมกบัคํานําหน้านามสามารถปรากฏได้ ดงัตวัอยา่ง 

 (65) ก. *Paul  sera       un   professeur   trois      fois    dans   sa     vie. 
     Paul   be.FUT    a     professor    three   times    in      his    life 
    Paul will be a professor three times in his life. 

   ข. Paul    sera       professeur   trois      fois    dans   sa     vie. 
     Paul    be.FUT  professor     three     times  in       his    life 
    Paul will be a professor three times in his life. 

 (Roy.  2004: 34) 
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 จากตวัอย่าง (65ก) คํานาม professeur ปรากฏร่วมกับคํานําหน้านาม un ซึ�งแสดงถึง
ลักษณะถาวร จึงไม่สามารถใช้กับประโยคที�แสดงถึงความไม่ต่อเนื�องของเหตุการณ์ ซึ�งสังเกตได้    
จากการปรากฏของวิเศษณ์วลี trois fois dans sa vie ‘tree times in his life’ ที�แสดงให้เห็นว่า Paul 
ไม่ได้มีอาชีพเป็นอาจารย์ แต่จะทําหน้าที�เป็นอาจารย์เพียง 3 ครั 
งในชีวิต ซึ�งอาจเป็นเพราะเขาได้รับ
เชิญให้เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษก็ได้ ในทางกลบักนั คํานาม professeur ไม่ปรากฏร่วมกบัคํานําหน้า
นามให้ความหมายแสดงถึงลกัษณะชั�วคราว จงึใช้กบัประโยคที�แสดงถึงความไมต่อ่เนื�องของเหตกุารณ์ 
ดงัตวัอยา่ง (65ข) ได้ 

 จากการศึกษาของรอย สามารถสรุปได้ว่าการปรากฏหรือไม่ปรากฏของคํานําหน้านามใน
ภาษาฝรั�งเศสมีผลตอ่ความหมายของภาคแสดงนาม นั�นคือ ภาคแสดงนามที�ปรากฏร่วมกบัคํานําหน้า
นามให้ความหมายแสดงสภาพที�มีลกัษณะถาวร ในขณะที�ภาคแสดงนามที�ไมป่รากฏร่วมกบัคํานําหน้า
นามให้ความหมายแสดงสภาพที�มีลักษณะชั�วคราว ซึ�งผู้ วิจยัมีความเห็นว่าสอดคล้องกับการศึกษา 
ของผู้ วิจยัในส่วนของการวิเคราะห์ความแตกต่างทางความหมายระหว่างการแสดงสภาพและแสดง
การเปลี�ยนแปลงสภาพของภาคแสดงคณุศพัท์ที�ปรากฏลําพงั กับภาคแสดงคณุศพัท์ที�ปรากฏร่วมกับ 
เป็น แตต่่างกันที�ในภาษาไทย การปรากฏของ เป็น มีผลทําให้ภาคแสดงคณุศพัท์เปลี�ยนความหมาย
จากแสดงสภาพเป็นแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ 

 นอกจากนี 
 ในงานวิจยัของ บอชนกั กรินเซล และ หย ู(Bochnak; Grinsell; & Yu.  2011: 
Online) ได้ทําการศกึษาเรื�อง Copula Agreement and the Stage-level/Individual-level Distinction in 

Washo7 ในภาษาวาโช พบว่า ภาษาวาโชมีสมัพนัธกริยา 2 รูป คือ สมัพนัธกริยา é� ปรากฏร่วมกับ

หน่วยเติมหน้า k- เช่น k’é�i ‘it is’ และ สมัพนัธกริยา é� ไม่ปรากฏของหน่วยเติมหน้า k- เช่น �é�i   

‘it is’ ซึ�งการปรากฏหรือไม่ปรากฏของ k- กับสมัพนัธกริยา é� นกัวิจยัทั 
ง 3 ท่านได้ใช้เกณฑ์             
ทางวากยสมัพนัธ์และเกณฑ์ทางอรรถศาสตร์ในการอธิบาย ดงันี 
 

 เกณฑ์ทางวากยสมัพนัธ์ หน่วยเติมหน้าสมัพนัธกริยา k- จะปรากฏร่วมกบัสมัพนัธกริยา é� 
ในประโยคที�มีภาคแสดงนาม โดยรวมถึงคํานามที�ได้จากการแปลงเป็นนาม ด้วยหน่วยแปลงเป็นนาม 

de- และ t’- ดงัตวัอย่าง (66ก) แตห่น่วยเติมหน้าสมัพนัธกริยา k- จะไม่ปรากฏร่วมกบัสมัพนัธกริยา é� 
ในประโยคที�มีภาคแสดงคณุศพัท์ ดงัตวัอยา่ง (66ข) 

 (66) ก. t'é�liwhu       dókto     k’éééé�i 
                                                           

 
7ภาษาวาโช (Washo) เป็นภาษาอินเดียนแดง (Native American) ที�พดูโดยชาววาโชในแถบชายฝั�งแคลิฟอร์เนีย-เนวาดา (California-Nevada) 

บริเวณลุ่มแม่นํ 
าทรักกี 
 (Truckee) และลุ่มแม่นํ 
าคาร์สัน (Carson) โดยเฉพาะบริเวณทะเลสาบทาโฮ (Tahoe Lake) (Wikipedia.  2011: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Washo_language) 
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    T'é�liwhu     dokto     k-�-e�-i 
    man     doctor    K-3.SBJ-COP-IPFV 
    The man is a doctor. 

   ข. t'é�liwhu       �ilkááááykayi�i 

    t'é�liwhu      �il-kááááykay-i�-i 
    man      ATTR-tall-ATTR-IPFV 
    The man is tall. 

(Bochnak; Grinsell; & Yu.  2011: Online) 

 การปรากฏของหนว่ยเตมิหน้าสมัพนัธกริยา k- ร่วมกบัสมัพนัธกริยา é� ในภาษาวาโชแสดง
ให้เห็นว่า k- จะปรากฏก็ต่อเมื�ออาร์กิวเมนต์ของประโยคเป็นนามวลีทั 
งประธานและภาคแสดง ซึ�ง    
บอชนัก กรินเซล และ หยู สรุปว่าในทางวากยสัมพันธ์การปรากฏหรือไม่ปรากฏของหน่วยเติมหน้า     
สมัพนัธกริยา k- จะสมัพนัธ์กบัการเลือกอาร์กิวเมนต์ (Argument selection) ซึ�ง k- จะเลือกปรากฏร่วมกบั 

สมัพนัธกริยา é� เฉพาะในประโยคที�อาร์กิวเมนต์เป็นนามหรือนามวลีเทา่นั 
น 

 เกณฑ์ทางอรรถศาสตร์ หน่วยเติมหน้าสมัพนัธกริยา k- จะปรากฏร่วมกบัสมัพนัธกิรยา é� 
เมื�อภาคแสดงของประโยคให้ความหมายที�แสดงสภาพ หรือลกัษณะถาวรของบคุคลหนึ�ง (Individual-
level predication) ดงัตวัอย่าง (67ก) ในขณะที�หน่วยเติมหน้าสมัพนัธกริยา k- จะไม่ปรากฏร่วมกับ 

สัมพันธกริยา é� เมื�อภาคแสดงให้ความหมายลักษณะชั�วคราว เปลี�ยนแปลงได้ (Stage-level 
predication) ดงัตวัอยา่ง (67ข)  

 (67) ก.  Tim         rinuwas �ilew     k’éééé�i                        / *�éééé�i 

    Tim         rinu- was �ilew  k-�-e�-i                   / *�-éééé�-i    
    Tim Reno-from      K-3.SBJ-COP-IPFV / *3.SBJ-COP-IPFV 
    Tim is from Reno. 

   ข. Tim         rinuya        �éééé�i                         / * k’éééé�i 

    Tim         rinu- a        �-éééé�-i                     / * k-�-e�-i 
    Tim         Reno-LOC  3.SBJ-COP-IPFV  / *K-3.SBJ-COP-IPFV 
    Tim is in Reno. 

(Bochnak; Grinsell; & Yu.  2011: Online) 
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 จากการศึกษาของบอชนัก กรินเซล และหยู สามารถสรุปได้ว่า การปรากฏของหน่วยเติม

หน้าสมัพนัธกริยา k- ร่วมกบัสมัพนัธกริยา é� จะแสดงสภาพที�มีลกัษณะถาวร ในขณะที�สมัพนัธกริยา 

é� ที�ปรากฏลําพงัให้ความหมายแสดงลกัษณะที�ชั�วคราว 

 จากงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกับการให้ความหมายแสดงสภาพหรือแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ
พบว่า แม้ในแต่ละภาษาจะเลือกโครงสร้างที�แสดงให้เห็นถึงความหมายแสดงสภาพหรือแสดง        
การเปลี�ยนแปลงสภาพที�ต่างกนั แต่ลกัษณะที�ประโยคแสดงสภาพและแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ   
มีร่วมกันคือความสามารถในการปรากฏร่วมหรือไม่ปรากฏร่วมกับส่วนขยายความที�บอกช่วงเวลา
ชั�วคราวได้ โดยประโยคแสดงสภาพไมส่ามารถปรากฏร่วมกบัส่วนขยายความบอกช่วงเวลาได้ ในขณะ
ที�ประโยคที�แสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพสามารถปรากฏร่วมกบัสว่นขยายความบอกชว่งเวลาได้       

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี�ยวกับการให้ความหมายแสดงสภาพและแสดงการเปลี�ยนแปลง
สภาพจะเห็นได้ว่า ในแต่ละภาษาเลือกโครงสร้างประโยคที�ให้ความหมายแสดงสภาพและแสดง          
การเปลี�ยนแปลงสภาพที�แตกต่างกัน เช่น การปรากฏของคํานําหน้านามไม่ชี 
เฉพาะ un หรือ une 
ร่วมกบัคํานามในภาษาฝรั�งเศสแสดงถึงสภาพที�มีลกัษณะถาวร ในทางกลบักนั นามวลีที�ปรากฏลําพงั
ไม่ปรากฏร่วมกับคํานําหน้านามแสดงถึงลกัษณะชั�วคราว หรือในภาษาวาโช การปรากฏของหน่วย 

เติมหน้า k- (Prefix k-) ร่วมกับสมัพนัธกริยา e�� แสดงถึงสภาพที�มีลกัษณะถาวร ในทางกลบักัน 

สมัพนัธกริยา e�� ที�ปรากฏลําพงัจะแสดงถึงลกัษณะหรือสภาพที�ชั�วคราว  

 สําหรับภาษาไทย ผู้ วิจยัเสนอว่า ภาคแสดงคณุศพัท์บางคําสามารถเปลี�ยนจากความหมาย
แสดงสภาพทั�วไปเป็นแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพได้ เมื�อปรากฏร่วมกบั เป็น ดงัจะได้อภิปรายตอ่ไป 

 



 

บทที� 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

 ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขั นตอนดงันี  

 1. การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

 งานวิจัยนี แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ซึ�งเครื�องมือที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
แตล่ะสว่นมีดงันี  

 สว่นที� 1 ผู้ วิจยัวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสาตร์ โดยวิเคราะห์ความแตกตา่งทางความหมาย
ของประโยคที�ภาคแสดงคณุศพัท์ที�ปรากฏลําพงั และประโยคที�ภาคแสดงคณุศพัท์ปรากฏร่วมกบั เป็น 
ตามกรอบวิเคราะห์ความแตกตา่งทางความหมายแสดงสภาพและความหมายแสดงการเปลี�ยนแปลง
สภาพของมสัซึอิ (Matsui.  2007; & 2009) และ แวน วาลิน (Van Valin.  2005) ได้แก่ การปรากฏ
ร่วมกบัวิเศษณ์วลีบง่ช่วงเวลา การปรากฏร่วมกบัตวับ่งชี การณ์ลกัษณะ กําลงั และการปรากฏร่วมกับ
ตวับง่ชี การณ์ลกัษณะ แลว้ 

 ส่วนที� 2 วิเคราะห์ เป็น ด้านวากยสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของการทําหน้าที�  
ทางวากยสัมพันธ์ของ เป็น ที�ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม และ เป็น ที�ปรากฏร่วมกับภาคแสดง
คณุศพัท์ ตามกรอบแนวคิด PredP ของบาวเวอร์ (Bowers.  1993) และเบเกอร์ (Baker.  2003) พร้อมทั ง
วาดแผนภาพต้นไม้แสดงโครงสร้างวากยสมัพนัธ์ประกอบ 
 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลภาษาเชิงประจกัษ์ (Empirical Data) ที�เป็นภาษาไทย
มาตรฐาน ซึ�งเจ้าของภาษาใช้สื�อสารจริง และเป็นข้อมลูภาษาที�ปรากฏอยู่จริงในปัจจบุนั โดยใช้วิธีการ 
Direct elicitation ซึ�งตวัอย่างประโยคที�นํามาใช้ในการวิเคราะห์มาจากตวัผู้ วิจัยเป็นอันดบัแรก 
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ในฐานะที�ผู้ วิจยัเป็นเจ้าของภาษาและใช้ภาษาไทยในการสื�อสารในชีวิตประจําวนั จากนั น ผู้ วิจยันํา
ตวัอย่างประโยคที�ได้มาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั งกับเจ้าของภาษา จํานวน 10 คน นอกจากนี  
ผู้ วิจัยได้ใช้ข้อมูลภาษาที�เป็นตวัอย่างประโยคที�ได้จากแหล่งข้อมูลอื�น เช่น หนังสือหรือสื�อสิ�งพิมพ์   
ต่าง ๆ บทความออนไลน์ หรือข้อความแสดงความคิดเห็นของผู้ ใช้บล็อก (Blog) และบทสนทนาที�
ปรากฏในชีวิตประจําวนั เป็นต้น เพื�อให้เห็นความชดัเจนในการใช้ภาษามากยิ�งขึ น  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูภาษาตามสมมตฐิานการวิจยัที�วา่   

 1.  ภาคแสดงคุณศพัท์ที�ปรากฏลําพัง ให้ความหมายแสดงสภาพที�เป็นสภาพปกติทั�วไป 
ในขณะที� ภาคแสดงคุณศพัท์ที�ปรากฏร่วมกับ เป็น ให้ความหมายแสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพ ที�มี
ลกัษณะชั�วคราว 

 2.  เป็น ที�ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม ทําหน้าที�สมัพนัธกริยา ไม่มีความหมายในตวัเอง 
ในขณะที� เป็น ที�ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ ทําหน้าที�กริยา มีความหมายแสดงการเปลี�ยนแปลง
สภาพ 

 โดยผู้ วิจยัแบง่ขั นตอนการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  

 ขั นที� 1 เก็บข้อมูลภาษาเชิงประจกัษ์ โดยใช้วิธีการ Direct elicitation ซึ�งตวัอย่างประโยค    
ที�นํามาใช้ในการวิเคราะห์มาจากตวัผู้ วิจัยเป็นอันดบัแรกในฐานะที�ผู้ วิจัยเป็นเจ้าของภาษาและใช้
ภาษาไทยในการสื�อสารในชีวิตประจําวนั จากนั น ผู้ วิจัยนําตวัอย่างประโยคที�ได้มาตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั งกับเจ้าของภาษา จํานวน 10 คน นอกจากนี  ผู้ วิจัยได้ใช้ข้อมูลภาษาที�เป็นตวัอย่าง
ประโยคที�ได้จากแหล่งข้อมูลอื�น เช่น หนังสือหรือสื�อสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ บทความออนไลน์ หรือข้อความ
แสดงความคิดเห็นของผู้ ใช้บล็อก (Blog) และบทสนทนาที�ปรากฏในชีวิตประจําวนั เป็นต้น โดยพบว่า
ภาคแสดงคณุศพัท์สามารถปรากฏร่วมกบั เป็น ได้ ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ภาคแสดงคณุศพัท์ที�ปรากฏลําพงัและปรากฏร่วมกบั เป็น และตวัอยา่งประโยค 
 

คาํคุณศัพท์ 
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25421 

ลักษณะด้านวากยสัมพันธ์ 

ภาคแสดงคุณศัพท์ เป็น + ภาคแสดงคุณศัพท์ 

ง่อย ว.2 อาการที�แขนหรือขาพิการ
เคลื�อนไหวไมไ่ด้อยา่งปรกติ 

มือและเท้าของสมศกัดิ[ง่อย  มือและเท้าของสมศกัดิ[เป็นง่อย  

เงา ว. เป็นมนั  สีของรถคนันี เงาวับ สีของรถคนันี เป็นเงาวับ 
จริง ว. เป็นอย่างนั นแนแ่ท้ ไมก่ลบัเป็น

อยา่งอื�น 
เรื�องที�เขาลือกนันะ่จริง เรื�องที�เขาลือกนันะ่เป็นจริง 

ทกุข์ ว. ไมส่บายกายไมส่บายใจ พอ่แมข่องเขาทุกข์ พอ่แมข่องเขาเป็นทุกข์ 
นวล ว. ผอ่งเป็นยองใย งามผดุผอ่ง ผิวหน้าของเธอนวลและผดุผ่อง ใบเหลียงใช้ตําพอกใบหน้าช่วยลอกฝ้าให้

ใบหน้าเป็นนวลใย 
บ้า ว. เสียสติ วิกลจริต นกัเรียนคนนี บ้า นกัเรียนคนนี เป็นบ้า 
ใบ้ ว. ไมส่ามารถจะพดูเป็นถ้อยคําที�คน

ทั�ว ๆ ไปเข้าใจได้ นิ�ง ไมพ่ดู 
ผู้ชายคนนั นใบ้ ผู้ชายคนนั นเป็นใบ้ 

 

                                                           

 1ภาษาไทยเป็นภาษาคําโดด และคําหนึ�งคําสามารถมีความหมายได้หลายความหมาย ผู้ วิจัยจึงตรวจสอบความหมายของคําคุณศัพท์ที�นํามาใช้ในงานวิจัยชิ นนี กับพจนานุกรมฉับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน.  2546)
เพื�อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจตรงกนั  
 2ในพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน.  2546) ตวัยอ่ ว. หมายถึงคําวิเศษณ์ แต่คําวิเศษณ์ในที�นี หมายรวมถึงคําวิเศษณ์ที�ขยายความกริยา และคําคณุศพัท์ที�ทําหน้าที�ขยายความคํานาม   
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

คาํคุณศัพท์ 
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ลักษณะด้านวากยสัมพันธ์ 

ภาคแสดงคุณศัพท์ เป็น + ภาคแสดงคุณศัพท์ 

ปกติ ว. ธรรมดา เป็นไปตามเคย ไมแ่ปลก
ไปจากธรรมดา 

อาการของเขาปกติดี 
 

อาการของเป็นปกติ 

เปลี ย ว. ขาดกําลงัที�จะเคลื�อนไหวได้   
ตามปรกติ 

แขนขาของเขาเปลี�ย แขนขาของเขาเป็นเปลี�ย 

ฝ้า ว. ขุน่มวัไมผ่อ่งใส กระจกบานนี ฝ้ามาก  กระจกบานนี เป็นฝ้ามาก 
มนัวาว ว. เป็นเงา สกุใส มีแสงกลอกกลิ ง 

อยูข่้างใน 
พื นของบ้านไม้หลงันี มันวาว พื นของบ้านไม้หลงันี เป็นมันวาว 

โมฆะ ว. ไมม่ีผล ?ข้อตกลงนี โมฆะ ข้อตกลงนี เป็นโมฆะ 
รอง ว. ด้อยกวา่ เกมการเล่นของทีมเอรอง (จากทีมบี) อยูม่าก เกมการเลน่ของทีมเอเป็นรอง (จากทีมบี) อยูม่าก 
ลาย ว. เป็นจดุ ๆ เป็นแต้ม ๆ เป็นดวง ๆ 

หรือเป็นเส้น ๆ 
แขนของเดก็ ๆ ลายไปหมด เพราะยงุกดั เด็ก ๆ เกาแขนจนเป็นลาย เพราะคนัที�ยงุกดั 

สขุ ว. สบายกาย สบายใจ ?นกัเรียนคนนี สุข นกัเรียนคนนี เป็นสุข 
โสด ว. เดี�ยว โดด ไมม่ีคู ่ยงัไมม่ีสามีหรือ

ภรรยา 
ผู้ชายคนนั นโสด ผู้ชายคนนั นเป็นโสด 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

คาํคุณศัพท์ 
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ลักษณะด้านวากยสัมพันธ์ 

ภาคแสดงคุณศัพท์ เป็น + ภาคแสดงคุณศัพท์ 

หม้าย ว. ไร้คูค่รองเพราะผวัหรือเมียตาย
จากไปและยงัไมไ่ด้แตง่งานใหม ่
และรวมถึงเพราะหยา่ขาดจากกนั 

- ผู้หญิงคนนั นเป็นหม้าย 

ใหญ่ ว. มีอํานาจ มีอิทธิพล เขาใหญ่ในซอยนี  เขาเป็นใหญ่ในซอยนี  
อิสระ ว. เป็นไทแก่ตวั ไมข่ึ นแก่ใคร         

ไมส่งักดัใคร 
เขาอิสระ 
 

เขาเป็นอิสระ 

กงัวล** ก. หว่งใย มีใจพะวงอยู่ จรูญศรีกังวล เพราะกลวัวา่ลกูจะลําบาก จรูญศรีเป็นกังวล เพราะกลวัวา่ลกูจะลําบาก 
งง** ก. ฉงน คดิไมอ่อกเพราะยุง่ยาก

ซบัซ้อน  
ทกุคนงงกบัพฤติกรรมแปลก ๆ ของเขามาก ทกุคนเป็นงงกบัพฤติกรรมแปลก ๆ ของเขามาก 

หว่ง** ก. กงัวลถึง มีใจพะวงอยู่ จรูญศรีห่วงลกูสาวมาก จรูญศรีเป็นห่วงลกูสาวมาก 
 
หมายเหต ุ**คําวา่ กงัวล งง และ ห่วง ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะจดัให้ 3 คําเป็นคํากริยา แต่ผู้วิจยัพบว่า ผู้พดูเจ้าของภาษาใช้คํากริยา กงัวล งง และ ห่วง 

ร่วมกบัคํากริยา เป็น อยา่งแพร่หลาย ดงันั นผู้วิจยัจึงนําคําทั ง 3 มาวิเคราะห์ลกัษณะความแตกตา่งทางความหมายด้วย 



43 

 ขั นที� 2 วิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างทางความหมายของ
ภาคแสดงคุณศัพท์ที�ปรากฏลําพัง และภาคแสดงคุณศัพท์ที�ปรากฏร่วมกับ เป็น โดยภาคแสดง
คณุศพัท์ที�ปรากฏลําพงัแสดงสภาพที�เป็นสภาพปกติทั�วไป ส่วนภาคแสดงคุณศพัท์ที�ปรากฏร่วมกับ 
เป็น แสดงการเปลี�ยนแปลงสภาพจากสภาพก่อนหน้าไปสู่สภาพปัจจุบนั ที�มีลกัษณะชั�วคราว โดยใช้
กรอบการวิเคราะห์ความแตกตา่งทางความหมายของภาคแสดงทั ง 2 ประเภท ได้แก่ การปรากฏร่วมกบั
วิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา การปรากฏร่วมกับตวับ่งชี การณ์ลกัษณะ กําลงั และการปรากฏร่วมกับตวับ่งชี 
การณ์ลกัษณะ แลว้ 

 ขั นที� 3 วิเคราะห์ เป็น ด้านวากยสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของการทําหน้าที�   
ทางวากยสัมพันธ์ของ เป็น ที�ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม และ เป็น ที�ปรากฏร่วมกับภาคแสดง
คณุศพัท์ ตามกรอบแนวคิด PredP ของบาวเวอร์ (Bowers.  1993) และเบเกอร์ (Baker.  2003)  
พร้อมทั งแสดงแผนภาพต้นไม้ประกอบ 

 ขั นที� 4 สรุปการวิเคราะห์ข้อมลู อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั งตอ่ไป 



 

บทที� 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในบทนี � ผู้ วิจัยเสนอการวิเคราะห์สัมพันธกริยา เป็น 2 ประเด็นหลักและนําเสนอในแต่ละ
ประเดน็ ดงันี � 

 1. การวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์ ในส่วนนี � เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่าง        
ด้านความหมายของภาคแสดงคุณศัพท์ที,ปรากฏลําพังและภาคแสดงคุณศัพท์ที,ปรากฏร่วมกับ เป็น  
ผู้ วิจยัวิเคราะห์วา่ภาคแสดงคณุศพัท์ที,ปรากฏลําพงัแสดงสภาพปกติทั,วไป ในขณะที,ภาคแสดงคณุศพัท์
ที,ปรากฏร่วมกบั เป็น แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ ที,มีลกัษณะชั,วคราว  

 2. การวิเคราะห์ เป็น ด้านวากยสัมพันธ์ ในส่วนนี � ผู้ วิจัยวิเคราะห์ความแตกด้าน
วากยสมัพนัธ์ของ เป็น ที,ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงนาม และ เป็น ที,ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ 
เสนอว่า เป็น ที,ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนามทําหน้าที,สัมพันธกริยา ที,ไม่มีความหมายในตัวเอง มี
ตําแหนง่ปรากฏที, Predo ของโพรเจ็กชนั PredP ชว่ยเชื,อมความสมัพนัธ์ระหว่างนามวลีอ้างถึงและภาค
แสดงนามเท่านั �น โดยภาคแสดงนามบอกลกัษณะ (Characteristic property) ของนามวลีอ้างถึง 
ในขณะที, เป็น ที,ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ ทําหน้าที,กริยา ให้ความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลง
สภาพ และกริยา เป็น จะปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์เท่านั �น โดยกริยา เป็น จะย้ายจากตําแหน่ง 
Predo ไปที,ตําแหน่ง Vo เพื,อให้ลกัษณ์กริยาที,ไม่มีความหมาย [�V] (Uninterpretable feature) ของ Vo 
ได้รับการตรวจสอบลกัษณ์ตามข้อบงัคบัการตรวจสอบลกัษณ์ ทั �งนี �เพราะกริยา เป็น มีลกัษณ์กริยา[+V] 
ที,สอดคล้องกบัลกัษณ์  [�V] ของ Vo (Chomsky.  2000) 

 รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่ะสว่น ดงันี � 

 
1. การวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์ 

 จากข้อมูลภาษาที,ภาคแสดงคุณศพัท์สามารถปรากฏร่วมกับ เป็น ได้ ผู้ วิจัยวิเคราะห์ว่า  
ภาคแสดงคุณศัพท์ที,ปรากฏลําพังให้ความหมายแสดงสภาพที,เป็นลักษณะปกติทั,ว ๆ ไป ในทาง
กลบักนั ภาคแสดงคณุศพัท์บางตวัที,ปรากฏร่วมกับ เป็น ให้ความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ  
ที,มีลกัษณะชั,วคราว สามารถแสดงแผนภาพความสมัพนัธ์ระหว่างภาคแสดงคณุศพัท์ที,ปรากฏลําพงั
กบัภาคแสดงคณุศพัท์ที,ปรากฏร่วมกบั เป็น กบัการแสดงความหมาย ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 ภาคแสดงคณุศพัท์และการแสดงความหมาย 

 

 ผู้ วิจัยใช้กรอบการวิเคราะห์ความแตกต่างทางความหมายซึ,งได้แก่ การปรากฏร่วมกับ
วิเศษณ์วลีบง่ชว่งเวลา การปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี �การณ์ลกัษณะ กําลงั และ การปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี �
การณ์ลกัษณะ แล้ว (Matsui.  2007; & 2009; & Van Valin.  2005) ในการวิเคราะห์ความแตกตา่ง 
ของการให้ความหมายของภาคแสดงคณุศพัท์ที,ปรากฏลําพงั และภาคแสดงคณุศพัท์ที,ปรากฏร่วมกบั 
เป็น ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี � 

การปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา   

 วิเศษณ์วลีบง่ช่วงเวลา (Adverbial phrases of time) เช่น ในตอนเช้า/สาย/คํ�า ช่วงเช้า/สาย/คํ�า 
หรือ อีกไม่นาน แสดงช่วงระยะเวลาที,เป็นจุดเริ,มต้นแสดงถึงการเปลี,ยนแปลงแบบชั,วคราว ดงันั �น    
เมื,อปรากฏวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลาในประโยคที,ภาคแสดงคุณศพัท์ที,ปรากฏลําพัง ซึ,งให้ความหมาย       
ที,แสดงสภาพปกตทิั,วไป ไมไ่ด้แสดงให้เห็นวา่มีการเริ,มต้นเปลี,ยนแปลงสภาพ ประโยคที,ได้จึงมีลกัษณะ
ทางความหมายที,แปลก แม้จะไม่ผิดหลกัไวยากรณ์ ในขณะที,วิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา สามารถปรากฏ
ร่วมกับประโยคที,ภาคแสดงคุณศัพท์ที,ปรากฏร่วมกับ เป็น และให้ความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลง
สภาพ โดยวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลาแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี,ยนแปลงสภาพของบุคคลหนึ,งบุคคลใด 
ในชว่งเวลานั �น พิจารณาตวัอยา่ง 

 (1)  ก. นกัเรียนคนนี �บ้า    แสดงสภาพ 
   ข. ?นกัเรียนคนนี �บ้าในตอนเช้า 

 (2)  ก. ผู้หญิงคนนี �โสด    แสดงสภาพ 
   ข. ?อีกไม่นานผู้หญิงคนนี �จะโสด 

ภาคแสดงคณุศพัท์ เป็น + ภาคแสดงคณุศพัท์ 

แสดงสภาพ แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ 
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 (3)  ก. นกัเรียนคนนี �เป็นบ้า   แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ 
   ข. นกัเรียนคนนี �มักเป็นบ้าในตอนเช้า 

 (4)  ก. ผู้หญิงคนนี �เป็นโสด   แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ 
   ข. อีกไม่นานผู้หญิงคนนี �จะเป็นโสด 

 ตวัอย่าง (1-2ก) ภาคแสดงคณุศพัท์ บ้า และ โสด ปรากฏลําพงั ให้ความหมายแสดงสภาพ 
โดยนามวลี นักเรียนคนนี  และ ผู้หญิงคนนี  อยู่ในสภาพ บ้า และ โสด ซึ,งเป็นสภาพปกติทั,วไป         
ของบุคคลทั �ง 2 โดยการให้ความหมายแสดงสภาพจะไม่เกี,ยวข้องกับช่วงระยะเวลาหรือระยะเวลาที,
เปลี,ยนแปลงไป นั,นคือ ไมว่า่จะปัจจบุนันี �หรือตอ่ไปในอนาคต สภาพของ นกัเรียนคนนี  และ ผู้หญิงคนนี  
ก็คือ บา้ และ โสด นอกจากนี � ดงันั �น เมื,อปรากฏร่วมกบัวิเศษณ์วลีบง่ช่วงเวลา ในตอนเช้า และ อีกไม่นาน 
ดงัตวัอยา่ง (1-2ข) จงึทําให้ประโยคมีลกัษณะทางความหมายที,แปลกแม้จะไมผ่ิดไวยากรณ์ก็ตาม  

 ในทางกลบักัน ตวัอย่าง (3-4ก) ภาคแสดงคุณศพัท์ บ้า และ โสด ปรากฏร่วมกับ เป็น คือ 
เป็นบ้า และ เป็นโสด แล้วให้ความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ ซึ,งการเปลี,ยนแปลงสภาพ
สมัพนัธ์กบัชว่งระยะเวลาที,แสดงวา่มีการเริ,มเปลี,ยนแปลงสภาพในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันั �น วิเศษณ์วลี 
ในตอนเช้า และ อีกไม่นาน ที,ปรากฏในตวัอยา่ง (3-4ข) จงึชว่ยให้ลกัษณะความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลง
สภาพชดัเจนมากยิ,งขึ �น  

 นอกจากนี � การแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพของภาคแสดง เป็นบ้า และ เป็นโสด ยงัสามารถ
อธิบายได้ว่า จากตวัอย่าง (3ข) ภาคแสดง เป็นบ้า ปรากฏร่วมกบัวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา ในตอนเช้า 
แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนคนนี  อาจมีอาการของโรคจิตชนิดหนึ,ง และผู้พดูคาดเดาเหตกุารณ์ได้ว่าอาการ
เป็นบ้าของนกัเรียนคนนี �จะกําเริบขึ �นได้ เช่นเดียวกบัตวัอย่าง (4ข) ภาคแสดง เป็นโสด ปรากฏร่วมกบั
วิเศษณ์วลีบง่ช่วงเวลา อีกไม่นาน ซึ,งเป็นไปได้ว่า ผู้หญิงคนนี  จะเป็นโสดในเร็ว ๆ นี �เพราะว่าเธอกําลงั
จะเลิกกบัแฟนหนุม่ ไมไ่ด้หมายถึงสถานภาพการสมรสที,มีสถานะ โสด มาตั �งแตเ่กิด  

 พิจารณาภาคแสดงคุณศัพท์ที,ปรากฏร่วมกับ เป็น และแสดงถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพ   
จากบริบท (Discourse context) ดงัตอ่ไปนี �  
 

...คนทั�วไปมีโอกาสเป็นบ้าจากโรคจิตที�พบบ่อยที�สดุ คือ โรคจิตเภท (schizophrenic) เท่ากบั 0.7% 
(1/100 หรือ 100 คนเป็นโรค 1 คน) คนที�ถูกข่มเหงทางเพศ มีโอกาสเป็นโรคจิตเภทเกือบเท่ากบั 1.9% (2/100 
หรือ 100 คนเป็นโรค 2 คน)... 

วลัลภ พรเรืองวงศ์.  2553: http://health2u.exteen.com/20101103/entry. 
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 จากบริบทข้างต้น ผู้ วิจัยพบว่า แม้ไม่ปรากฏวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา แต่ปรากฏกริยาวลี       
มีโอกาส ที,แสดงถึงความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพของภาคแสดง เป็นบ้า ที,มีความชดัเจน
มากยิ,งขึ �น จากบริบทมีความหมายว่าคนทั,วไปไม่ได้เกิดมาแล้วมีลกัษณะหรือสภาพ บ้า แต่มีโอกาส   
ที,จะเปลี,ยนแปลงสภาพมาเป็นบ้าด้วยปัจจัยหลายประการ ผู้ เขียนบทความจึงใช้กริยาวลี เป็นบ้า 
เพราะหากผู้ เขียนบทความใช้ภาคแสดงคุณศัพท์ บ้า ลําพัง จะให้ความหมายที,บอกว่าคนทั,วไป          
มีลกัษณะหรือสภาพ บา้ อยูแ่ล้ว ดงัตวัอยา่ง 
 

...คนทั�วไป*มีโอกาสบ้าจากโรคจิตที�พบบ่อยที�สดุ คือ โรคจิตเภท (schizophrenic) เท่ากบั 0.7% 
(1/100 หรือ 100 คนเป็นโรค 1 คน) คนที�ถูกข่มเหงทางเพศ มีโอกาสเป็นโรคจิตเภทเกือบเท่ากบั 1.9% 
(2/100 หรือ 100 คนเป็นโรค 2 คน)... 

 

 นอกจากนี � บริบทจากบทความออนไลน์อีกหนึ,งบริบทที,แสดงให้เห็นว่าภาคแสดงคุณศพัท์   
ที,ปรากฏร่วมกบั เป็น แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ ดงันี � 
  

...เป็นโสดรักษายงัไงดีครับ คือว่าผมเป็นโสดมานานแล้ว เกิดจากสาเหตอุะไรก็ไม่ทราบอาการ
เหงาเป็นบางครั ง โดยเฉพาะตอนที�อยู่คนเดียว แต่หากอาการกําเริบจะเหงามากเป็นพิเศษ หมอที�รักษา
บอกว่า โรคนี โอกาสหายยากหมอก็สดุปัญญาจะรักษา ผมยงัมีความหวงัอีกไหมครับ ใครทราบวิธีรักษา 
รบกวนแนะนําหน่อยครบั... 

Anupak.  2554: http://www.pantip.com/cafe/siam/topic/F11298367/F11298367.html. 

  

 จากบริบทข้างต้น ภาคแสดง เป็นโสด แสดงถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพว่า การเป็นโสด ของ
ผู้ เขียนไม่ใช่สถานภาพโสดที,ติดตวัมาแตกํ่าเนิด แตห่มายความว่า ปัจจุบนัได้เปลี,ยนสถานภาพจากมี
แฟนมา เป็นโสด เนื,องจากเลิกกับแฟนและเมื,อปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลี มานานแล้ว ทําให้
ความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพชดัเจนยิ,งขึ �น 

การปรากฏร่วมกับตัวบ่งชี ,การณ์ลักษณะ กําลัง 

 ตวับ่งชี �การณ์ลกัษณะ กําลงั (Progressive aspectual marker) แสดงว่าเหตกุารณ์หนึ,ง
กําลังดําเนินหรือเกิดขึ �นในช่วงเวลาหนึ,ง นอกจากนี � ตัวบ่งชี �การณ์ลักษณะ กําลัง ยังแสดงให้เห็นว่า
เหตกุารณ์ที,เกิดขึ �นยงัไมส่มบรูณ์ (Visonyanggoon. 2000: 195-196)  
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 เนื,องจากภาคแสดงคณุศพัท์ที,ปรากฏลําพงั แสดงสภาพปกติทั,วไป เมื,อปรากฏร่วมกบั กําลงั 
จะทําให้ลกัษณะทางความหมายแปลก ทั �งนี � เพราะการให้ความหมายแสดงสภาพ ไม่สามารถอยู่ในรูป
ของการกําลังดําเนินอยู่หรือการกระทําที,ต่อเนื,องได้ รวมทั �งภาคแสดงคณุศพัท์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
การเคลื,อนไหว (Movement) ในขณะนั �น ดงัตวัอยา่ง 

 (5)  ก. พอ่แมข่องเขาทุกข์    แสดงสภาพ 
   ข. ?พอ่แมข่องเขากําลังทุกข์1 

 (6)  ก. ผู้ชายคนนี �ใหญ่2ในซอยนี �   แสดงสภาพ 
   ข. ?ผู้ชายคนนั �นกําลังใหญ่ในซอยนี � 

 ในทางกลบักัน ภาคแสดงคณุศพัท์ปรากฏร่วมกับ เป็น3 แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี,ยนแปลง 
ในช่วงเวลานั �น ดงันั �น จึงสามารถปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี �การณ์ลกัษณะ กําลงั ได้ เพราะการเปลี,ยนแปลง
สภาพสมัพนัธ์กบัการดําเนินอยูห่รือการดําเนินอยา่งตอ่เนื,องของเหตกุารณ์ ดงัตวัอยา่ง 

 (7)  ก. พอ่แมข่องเขาเป็นทุกข์   แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ 
   ข. พอ่แมข่องเขากําลังเป็นทุกข์ 

 (8)  ก. ผู้ชายคนนี �คนนี �เป็นใหญ่ในซอยนี �  แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ 
   ข. ผู้ชายคนนี �กําลังเป็นใหญ่ในซอยนี � 

 จากตวัอย่าง (7-8) ภาคแสดง เป็นทุกข์ และ เป็นใหญ่ ให้ความหมายแสดงสภาพชั,วคราว 
และมีการเปลี,ยนแปลงสภาพ จึงสามารถปรากฏร่วมกับตวับ่งชี �การณ์ลกัษณะ กําลงั ได้ จากบริบท 
(7ข) อธิบายได้วา่ ผู้พดูกลา่วในทํานองที,ว่า เขารู้จกักบัพ่อแม่ของนกัเรียนชายคนหนึ,งซึ,งเป็นเด็กที,เกเร
และหนีเรียนอยู่บ่อย ๆ นกัเรียนชายคนนี �ไม่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลยัได้ ผู้พดูจึง
กล่าวว่า พ่อแม่ของเขากําลงัเป็นทุกข์ เพราะลูกชายคนเดียวไม่ได้ดงัใจ เช่นเดียวกัน ตวัอย่าง (8ข) 
ภาคแสดง เป็นใหญ่ ให้ความหมายว่า ผู้ชายคนนี  เปลี,ยนแปลงจากคนที,ไม่มีอํานาจหรือไม่มีอิทธิพล
มา เป็นใหญ่ในซอยนี  คือมีอิทธิพลและมีอํานาจ 

                                                           

 1 ประโยคตวัอยา่ง (5ข) เจ้าของภาษายอมรับได้ แต่ความหมายไมไ่ด้แสดงถึงการกําลงัดําเนินอยู่หรือความต่อเนื,องของเหตุการณ์ แต่กลบัแสดงถึง
สภาพที,เป็นอยูปั่จจบุนั ณ ขณะที,ผู้พดูกําลงัพดู ดงันั �น ประโยคตวัอยา่ง (5ข) จึงไมไ่ด้แสดงถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพ แต่แสดงถึงสภาพที,เป็นอยู ่ณ ปัจจบุนั 
 2 ใหญ่ ในบริบทนี �หมายความวา่ มีอํานาจ มีอิทธิพล (ราชบณัฑิตยสถาน.  2546) 
 3 อดุม วโรฒม์สิกขดิตถ์ (2548: 178) กลา่วไว้วา่ โดยปกติ กําลงั ไมส่ามารถปรากฏร่วมกบั เป็น ได้ แต่ในกรณีที,มีการเติม กําลงั เข้าไปข้างหน้า เป็น 
นั,นแสดงให้เห็นวา่สภาพที,เป็นอยูน่ั �นมีลกัษณะชั,วคราว  
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 พิจารณาบริบทซึ,งผู้ เขียนบทความใช้กริยาวลี กําลงัเป็นสุข เพื,อแสดงให้เห็นว่าความรู้สึก     
ที, กําลงัเป็นสขุ นั �นแสดงถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพ ดงันี �    

 
...ยิ มเป็นภาษาสากล ทุกชาติ ทกุภาษา ไม่ว่าใครก็ตามเมื�อได้ยิ ม ย่อมเป็นเครื�องหมายแสดงถึง

มิตรภาพ และความรู้สึกที�กําลังเป็นสุข ไม่ว่าจะยิ มเอง หรือไดเ้ห็นรอยยิ มของใครก็ตาม… 

6 เคล็ดลบัร่าเริงสดใสทําได้ไม่ยาก.  2550: http://www.jobjob.co.th/th/Hot_Guide/148/6.  

 
การปรากฏร่วมกับตัวบ่งชี ,การณ์ลักษณะ แล้ว 

 ตวับ่งชี �การณ์ลกัษณะ แล้ว (Perfective aspectual marker) ให้ความหมายว่าเหตกุารณ์  
พึ,งจบหรือผ่านพ้นไป ผู้ วิจยัวิเคราะห์ว่าการปรากฏของตวับ่งชี �การณ์ลักษณะสมบูรณ์ แล้ว แสดงถึง                  
การเปลี,ยนแปลงสภาพที,พึ,งสิ �นสุดลง ดงันั �น ภาคแสดงคณุศพัท์ที,ปรากฏลําพงัให้ความหมายแสดง
สภาพที,แสดงสภาพปกติทั,วไป เมื,อปรากฏร่วมกับ แล้ว จึงให้ความหมายที,แปลก ในทางกลับกัน         
ภาคแสดงคณุศพัท์ที,ปรากฏร่วมกับ เป็น แสดงถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพ เมื,อปรากฏร่วมกบั แล้ว จึง
ให้ความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพที,ชดัเจน ดงัตวัอยา่ง 

 (9)  ก. ผู้ชายคนนั �นทุกข์    แสดงสภาพ 
   ข. ?ผู้ชายคนนั �นทุกข์แล้ว 

 (10) ก. เรื,องที,เขาลือกนันะ่จริง   แสดงสภาพ 
   ข. ?เรื,องที,เขาลือกนันะ่จริงแล้ว 

 (11) ก. ผู้ชายคนนั �นเป็นทุกข์   แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ 
   ข. ผู้ชายคนนั �นเป็นทุกข์แล้ว 

 (12) ก. เรื,องที,เขาลือกนันะ่เป็นจริง   แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ 
   ข. เรื,องที,เขาลือกนันะ่เป็นจริงแล้ว 

 จากตวัอย่าง (9ก) ภาคแสดงคุณศพัท์ ทุกข์ แสดงสภาพที, ผู้ชายคนนั น เป็นอยู่ และเป็น
สภาพที,ปกติมาตั �งแตต้่น ไม่ได้แสดงถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพ ดงันั �นการปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี �การณ์
ลกัษณะ แล้ว ดงัตวัอย่าง (9ข) จะแสดงถึงความสมบูรณ์ของเหตกุารณ์ และในตวัอย่าง (10) ภาค
แสดงคณุศพัท์ จริง ที,แสดงว่าเป็นที,ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เรื,องที,เขาลือกันนั �นเป็นเรื,องจริงโดยไม่ต้อง
พิสจูน์อะไร ในทางกลบักัน ภาคแสดง เป็นทกุข์ ดงัตวัอย่าง (11) จะให้ความหมายที,ว่า ผู้ชายคนนั น 
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ไมไ่ด้เป็นทกุข์มาก่อน แตพ่ึ,งเปลี,ยนแปลงมาสูส่ภาวะที,เป็นทกุข์จงึปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี �การณ์ลกัษณะ
สมบรูณ์ แลว้ ได้ และตวัอยา่ง (12) ภาคแสดง เป็นจริง ปรากฏร่วมกบั แลว้ แสดงให้เห็นว่าข่าวที,ลือกนั
นั �นอาจยงัไมแ่นใ่จวา่เป็นจริงหรือไม ่แตต่อนนี �กลายเป็นจริงไปเสียแล้ว พิจารณาบริบทประกอบ ดงันี � 

  นกัข่าวสายบนัเทิงคนหนึ�งได้ไปสมัภาษณ์ดาราชายชื�อดงัคนหนึ�งเกี�ยวกบั
เรื�องความรัก  

  นกัข่าว: ตอนนี เรื�องความรักเป็นยงัไงคะ 
  ดาราชาย: ผมเป็นโสดแล้วครับ ผมเลิกกบัแฟนมาได้ไม่นาน ก็ยงัไม่มี

ใคร ผมทํางานตลอด ถามว่าเหงาไหม...ก็เหงา แต่ก็ต้อง
เลือกระหว่างงานกบัความรัก... 

 จากบริบทตวัอย่าง ภาคแสดง เป็นโสด ไม่ได้แสดงสภาพหรือสถานภาพสมรสของผู้พูด     
แตแ่สดงถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพจากการมีแฟนมาเป็นโสด เพราะเลิกรากบัแฟนสาว เมื,อไมน่านมานี � 

 จากการปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา ตัวบ่งชี �การณ์ลักษณะแสดงการกระทํา
ต่อเนื,อง กําลัง และตัวบ่งชี �การณ์ลักษณะสมบูรณ์ แล้ว ที,แสดงว่าเหตุการณ์พึ,งจบหรือผ่านพ้นไป   
ของภาคแสดงคุณศพัท์ที,ปรากฏร่วม เป็น ผู้ วิจัยสรุปว่า เมื,อ เป็น ปรากฏร่วมกับภาคแสดงคณุศพัท์  
ทําให้ความหมายแสดงสภาพที,สภาพหรือลกัษณะปกติทั,วไปเปลี,ยนเป็นแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ 
จึงสามารถปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา ตัวบ่งชี �การณ์ลักษณะ กําลงั และตัวบ่งชี �การณ์
ลักษณะสมบูรณ์ แล้ว ได้ พร้อมทั �งบริบทแวดล้อมช่วยแสดงให้เห็นการเปลี,ยนแปลงสภาพ 
(Inchoative-stative alternation) ที,ชดัเจนมากยิ,งขึ �น ซึ,งการแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพจะแสดงให้
เห็นความไม่ปกติของสถานการณ์หนึ,งมีการเปลี,ยนแปลงเกิดขึ �น ซึ,งผู้พูดและผู้ ฟังสงัเกตได้ สามารถ
คาดเดาได้ หรือเชื,อมโยงความ (Presuppose) ได้จากเหตกุารณ์ที,เกิดก่อนหน้า  

 นอกจากนี � เมื,อพิจารณาภาษาที,ใช้กนัเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษาเกย์ ผู้ วิจยัพบคําที,น่าสนใจคือ
คําวา่ เงือก ในภาษาไทยมาตรฐาน เงือก หมายถึง สตัว์นํ �าในนิยาย เล่ากนัว่าท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็น
ปลา (ราชบณัฑิตยสถาน.  2542: ออนไลน์) แต่ในภาษาเกย์ คําว่า เงือก หมายความว่า หน้าตาไม่ดี      
ดไูม่ได้ ไม่หล่อ ไม่สวยซะเลย หรือเป็นคณุศพัท์อธิบายและขยายความถึงหน้าของผู้หญิงหรือกะเทย   
ที,แต่งหน้าจัดแล้วโดนแดดจนหน้าเป็นมัน เครื,องสําอางลอกเป็นคราบ บางกลุ่มเรียก สังขยา 
(www.pantip.com.  2552: Online) ดงัตวัอยา่ง 

 (13) ก. น้องคนนี �หน้าเงือกเชียว  
   ข. ไปตากแดดที,ไหนมาหน้าเป็นเงือกหมดแล้ว 
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 จากตวัอย่าง (13ก) คําว่า เงือก แสดงสภาพที,บอกว่าผู้ ที,ถูกกล่าวถึงหน้าตาไม่สวย หรือ
แต่งหน้าจัด แต่ในตวัอย่าง (13ข) คําว่า หน้าเป็นเงือก ให้ความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ   
จากที,แตง่หน้าสวยงาม พอโดนแดดหน้าก็เป็นมนั เครื,องสําอางหลดุลอก เป็นต้น 

 เช่นเดียวกัน ภาษาของวัยรุ่นหรือผู้ ใช้บล็อก (Blog) ทางอินเตอร์เนตในการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏการใช้ เป็น ร่วมกับภาคแสดงคุณศัพท์ ที,แสดงถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพ          
ดงัตวัอยา่ง 

 (14) ก. แอบเห็นแววตาซมึตอนแรกเป็นแบ๊ว ๆ และมีรอยยิ �มที,มมุปาก 
(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=641303.) 

   ข. กระทู้ออ่นด้อยจนเป็นง่อย เลยต้องถอยไปตั �งหลกัใหม ่
(http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2010/01/A8790750/A8790750.html.) 

   ค. แฟนไปเที,ยวเชียงใหม่หลายวนัก็เลยเป็นนอย ๆ เพราะกลวัว่าแฟนจะไปปิw ง 
เดก็ดอย  

(http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7adce9e13203afdd.) 

   ง. พกันี �รัมออกจะเรื,อยเฉื,อยจนเลยเป็นเนือย ๆ มากเหมือนไมมี่อะไรจะเขียน 
(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=493856) 

   จ. ปัญหาขาดสารไอโอดีนจนเป็นเอ๋อหรือคอพอก สามารถป้องกนัได้ด้วยการกิน
อาหารทะเล หรือใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารเป็นประจํา 

(http://www.oknation.net/blog/diamond/2010/10/09/entry-3.) 

   ฉ. ผมเองตอนถูกเธอบอกเลิกใหม่ๆ ก็มีอาการสะเบิwกสะเจิ �งไปพักหนึ,ง ตอนนี �  
เป็นเวิ,นเว้อแทน 

(http://myemptyworld.blogspot.com/2005/05/blog-post_24.html) 

 เมื,อพิจารณาตวัอยา่ง (14ก-ฉ) จะพบวา่ มีตวับง่ชี �ที,แสดงให้เห็นว่าการปรากฏของกริยา เป็น 
ร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์แสดงถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพ ซึ,งได้แก่ แลว้ จน และ ก็เลย เป็นต้น 

 ลําดับต่อไป ผู้ วิจัยพิจารณาการทําหน้าที,ทางวากยสัมพันธ์ที,ต่างกันของ เป็น ที,ปรากฏ
ร่วมกบัภาคแสดงนาม และ เป็น ที,ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ ซึ,งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
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2.  การวิเคราะห์ เป็น ด้านวากยสัมพันธ์ 

 ก่อนที,ผู้ วิจยัจะวิเคราะห์การทําหน้าที,ทางวากยสมัพนัธ์ของ เป็น ที,ปรากฏร่วมกบัภาคแสดง
นามและ เป็น ที,ปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศัพท์ ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ความแตกต่างของโครงสร้าง   
ทางวากยสมัพันธ์ของ เป็น และ คือ เพื,ออธิบายถึงสาเหตุที,สัมพนัธกริยา คือ ไม่เคยปรากฏร่วมกับ       
ภาคแสดงคุณศพัท์เลย แม้ว่าภาคแสดงคุณศพัท์เหล่านั �นจะสามารถปรากฏร่วมกับ เป็น ได้ก็ตาม 
รายละเอียดดงันี � 

 2.1 สัมพันธกริยา เป็น และ คือ  

 พิจารณาตวัอยา่งข้อมลูภาษา (15-21ก) ที,แสดงให้เห็นวา่สมัพนัธกริยา เป็น สามารถปรากฏ
ร่วมกับภาคแสดงคุณศัพท์ได้ ในทางกลับกัน เมื,อพิจารณาตัวอย่างข้อมูลภาษา (15-21ข) กลับ
พบวา่สมัพนัธกริยา คือ ไมส่ามารถปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ได้ 

 (15) ก. นกัเรียนคนนี �เป็นบ้า 
   ข. *นกัเรียนคนนี �คือบ้า 

 (16) ก. พอ่แมเ่ป็นทุกข์เพราะลกู ๆ ไมรั่กกนั 
   ข. *พอ่แมคื่อทุกข์เพราะลกู ๆ ไมรั่กกนั  

 (17) ก.   ผู้ชายคนนี �เป็นโสด 
   ข.  *ผู้ชายคนนี �คือโสด 

 (18) ก. นกัเรียนคนนี �เป็นใบ้ 
   ข. *นกัเรียนคนนี �คือใบ้ 

 (19) ก. เรื,องที,เขาลือกนันะ่เป็นจริงนะ 
   ข. *เรื,องที,เขาลือกนัคือจริงนะ 

 (20) ก. ฉนัเป็นสุขทกุครั �งที,ได้อยูก่บัครอบครัว       
   ข. *ฉนัคือสุขทกุครั �งที,ได้อยูก่บัครอบครัว  

 (21) ก.  หลอ่นเป็นหม้าย 
   ข. *หลอ่นคือหม้าย 
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 ผู้ วิจยันําข้อเสนอของมิกเกลเซน่ (Mikkelsen.  2005: 169-185) เกี,ยวกบัการเลือกอาร์กิวเมนต์ทาง
อรรถศาสตร์ (Semantic selection: S-selection) ของ เป็น ที,ปรากฏในประโยค Predicational sentence หรือ 
Characterizational sentence และ คือ ที,ปรากฏในประโยค Specificational sentence หรือ   
Identificational sentence4 ที,สมัพนัธ์กบักรอบการย้ายภาคแสดง (Predicate raising) ซึ,งมิกเกลเซ่นเสนอ    
ไว้ว่า Predicational sentence และ Specificational sentence มีโครงสร้างลึกเดียวกัน                            
ดงัภาพประกอบ 7 
 
 
      PredP 

        XPreferent        Pred' 

      Pred             XPpredicate 
 
ภาพประกอบ 7 โครงสร้างลึกของ Predicational sentence และ Specificational sentence 

(Mikkelsen.  2005: 167) 
 

 ความแตกต่างของ ประโยค Predicational sentence และ ประโยค Specificational 
sentence ตา่งกนัที,การเลือกอาร์กิวเมนต์ทางอรรถศาสตร์ ซึ,งมีรายละเอียดดงันี � 

 ประโยค Predicational sentence วลีอ้างถึง (XPreferent) จะเลือกอาร์กิวเมนต์ที,เป็นนามวลี 
(DPreferent) เท่านั �น ในขณะที, วลีภาคแสดง (XPpredicate) สามารถเป็นได้ทั �ง นามวลี (DPpredicate) คณุศพัท์
วลี (APpredicate) และ  บพุบทวลี (PPpredicate) ดงัตวัอยา่ง 

 (22) ก. John is a teacher. 
   ข. John is tall. 
   ค. John is in his house. 

                                                           

 4ผู้ วิจัยไม่แปลประโยค Predicational sentence และประโยค Specificational sentence เป็นภาษาไทย เนื,องจากไม่พบการบญัญัติศัพท์ทั �ง 2 คํา
ในพจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน.  2546) แต่เป็นที,เข้าใจกันดีว่า ประโยคดังตัวอย่าง (a) เรียกว่าประโยค 
Predicational sentence หรือ Characterizational sentence และประโยค (b) เรียกวา่ประโยค Specificational sentence หรือ Identificational sentence 

a. John is a teacher. Predicational sentence หรือ Characterizational sentence 
b. The teacher is John Specificational sentence หรือ Identificational sentence 
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 ในทางกลบักนั ประโยค Specificational sentence ทั �งวลีอ้างถึงและวลีภาคแสดงจะเลือก
อาร์กิวเมนต์ที,เป็นนามวลีเทา่นั �น ดงัตวัอยา่ง 

 (23) ก. The teacher is John. 
   ข. *tall is John. 
   ค. *In the house is John. 

 จากความแตกต่างของการเลือกอาร์กิวเมนต์ทางอรรถศาสตร์ของประโยค Predicational 
sentence และประโยค Specificational sentence ในภาษาอังกฤษ สัมพันธ์กับกรอบการย้าย      
ภาคแสดงของโมโรว่า5 ประโยค Predicational sentence และ Specification sentence ตา่งกนั   ตรง
ที,ว่าระหว่างวลีอ้างถึงและวลีภาคแสดงส่วนใดเป็นส่วนที,ย้ายไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] เพื,อทําหน้าที,
ประธานของประโยค มิกเกลเซน่ (Mikkelsen.  2005: 169-185) อธิบายไว้อยา่งละเอียด ดงันี � 

 ในประโยค Predicational sentence นามวลีอ้างถึงเป็นส่วนที,ย้ายไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] 
เพื,อทําหน้าที,ประธานของประโยค และเพื,อตอบสนองความต้องการของกาล (T) ที,มีลกัษณ์ (Feature) 
[EPP, �nom] และเพื,อให้ลกัษณ์ทั �ง 2 ลกัษณ์ของกาลได้รับการตรวจสอบลกัษณ์ ดงันั �น นามวลีอ้างถึง
ซึ,งเป็นนามวลีที,อยู่ใกล้กาลมากที,สดุจึงต้องเป็นส่วนที,ย้ายไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] ซึ,งสามารถแสดง
โครงสร้างได้ดงัภาพประกอบ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 5ในงานของโมโร (Moro.  1997) เรียก Predicational sentence ว่า Canonical copular sentence และเรียก Specificational sentence ว่า 
Inverse copular sentence 
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     TP 

   DPreferent[�nom]          T' 

 Johni     T[EPP, �nom]      VP        

         isj                  V' 

              V     PredP      

              tj  DPreferent [�case:]    Pred'     

         ti      Pred                DP/APpredicate[�case:] 

              a teacher. 
 

ภาพประกอบ 8 โครงสร้างภายในของประโยค Predicational sentence 
 

 สัญลักษณ์ [�nom] หมายถึง ลักษณ์กรรตุการกที, ไม่ มีความหมาย (Uninterpretable 
nominative case) [EPP] หมายถึง ลักษณ์การโพรเจ็กชันแบบขยาย (Extended Projection 
Principle) จากโครงสร้างต้นไม้ในภาพประกอบ 8 ตําแหน่งกาลมีลกัษณ์ [EPP, �nom] ที,ยงัไม่ได้รับ
การตรวจสอบลกัษณ์ จึงต้องการวตัถุที,มีลกัษณ์สอดคล้องกบัลกัษณ์ [EPP, �nom] ของกาล ดงันั �น 
นามวลีอ้างถึงซึ,งเป็นนามวลีที,อยูใ่กล้กาลมากที,สดุจงึเป็นวตัถทีุ,เหมาะสมที,สดุที,ย้ายไปผสาน (Merge) 
กบัลกัษณ์ [�nom] ของกาล จากนั �นนามวลีอ้างถึงจึงย้าย (Move) ไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] เพื,อทํา
ให้ลกัษณ์ [EPP] ของกาลได้รับการตรวจสอบลกัษณ์ เมื,อลกัษณ์ได้รับการตรวจสอบแล้ว มิกเกลเซ่น 
ใช้สญัลกัษณ์ [EPP, �nom] เพื,อลบลกัษณ์ทั �ง 2 ออกจากขั �นตอนการปฏิบตัิการ ประโยคลกัษณะ
เชน่นี �เรียกวา่ การย้ายประธาน (Subject Raising) 

 ที,ตําแหน่งภาคแสดง (DP/APpredicate) ของประโยค Predicational sentence พบว่า ยงัมีลกัษณ์
ที,ไม่มีความหมาย [�case:] มิกเกลเซ่นเสนอว่า ภาคแสดงของประโยคให้มีลกัษณ์การกปริยาย (Default 
case) นั,นคือ กรรมการก (Accusative case)  

 ในทางกลบักัน ประโยค Specificational sentence มิกเกลเซ่นเสนอว่า ที,ตําแหน่งกาล       
มีลกัษณ์ [EPP, �nom, �top] และเนื,องจากประโยค Specificational sentence ภาคแสดงนาม    
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เป็นตวัระบแุละบง่ชี �ถึงสิ,งที,ผู้พดูกล่าวถึง จึงมีลกัษณ์หวัเรื,อง [top]6 ดงันั �น เพื,อให้ลกัษณ์ทั �ง 3 ลกัษณ์
ของกาลได้รับการตรวจสอบลกัษณ์ ภาคแสดงนามจงึต้องเป็นสว่นที,ไปผสานกบัลกัษณ์ [�nom, �top] 
ของกาล จากนั �นภาคแสดงนามจึงย้ายไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] เพื,อทําให้ลกัษณ์ [EPP] ของกาล
ได้รับการตรวจสอบลกัษณ์ และสาเหตทีุ,นามวลีอ้างถึงไม่สามารถย้ายไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] ได้
เพราะนามวลีอ้างถึงไม่มีลกัษณ์หัวเรื,อง [-top] ดงันั �น แม้ว่านามวลีอ้างถึงจะอยู่ใกล้กาลมากกว่า   
ภาคแสดงนาม ก็ไม่สามารถย้ายไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] ได้ เพราะมีลกัษณ์ไม่สอดคล้องกบัลกัษณ์ 
[�top] ของกาล ประโยคลกัษณะเช่นนี �เรียกว่า การย้ายภาคแสดง (Predicate Raising) สามารถ
แสดงโครงสร้างได้ดงัภาพประกอบ 9  
 
 
       TP 

   DPpredicate[�nom, top]        T' 

The teacheri    T[EPP, �top, �nom]     VP  

       isj                     V' 

          V         PredP         

         tj            DPreferent[�case:]  Pred' 

           John  Pred                         DPpredicate 
                   ti 
 

ภาพประกอบ 9 โครงสร้างภายในของประโยค Specificational sentence 
 

 มิกเกลเซ่นอธิบายเพิ,มเติมไว้ด้วยว่า ภาคแสดงคณุศพัท์ไม่สามารถผสานกับลกัษณ์ [EPP, 
�nom, �top] ของกาลและไม่สามารถย้ายไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] ได้ แม้ว่าภาคแสดงคณุศพัท์จะมี
ลกัษณ์หวัเรื,อง [top] ก็ตาม นั,นเป็นเพราะภาคแสดงคณุศพัท์มีลกัษณ์ที,ไม่สอดคล้องกบัลกัษณ์ [EPP] 

                                                           

 6[top] หมายความวา่มีลกัษณ์หวัเรื,อง (Topic) นั,นคือ เป็นสว่นที,เป็นใจความหลกัของประโยค 
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ของกาล เพราะลกัษณ์ [EPP] ต้องการวตัถทีุ,มีลกัษณ์ [+นาม]7 เท่านั �น แตค่ณุศพัท์มีลกัษณ์ [-นาม] 
จงึไมส่ามารถย้ายไปที,ตําแหนง่ [Spec, TP] ได้  

 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ประโยค Characterizational sentence และประโยค Identificational 
sentence ในภาษาไทย เทียบเคียงกับการวิเคราะห์ประโยค Predicational sentence และ 
Specificational sentence ของมิกเกลเซน่ และเสนอวา่  

 ประโยค Characterizational sentence ในภาษาไทย ซึ,งปรากฏ เป็น เป็นกริยาหลักของ
ประโยคมีความคล้ายคลึงกับประโยค Predicational sentence8 ในภาษาองักฤษ นั,นคือ วลีอ้างถึง
เลือกเฉพาะอาร์กิวเมนต์นามวลี ในขณะที, วลีภาคแสดงเลือกทั �งอาร์กิวเมนต์นามวลีและคณุศพัท์วลี 
แตไ่มเ่ลือกอาร์กิวเมนต์บพุบทวลี ดงัตวัอยา่ง 

 (24) ก. [นามวลีอ้างถึงดํา] เป็น [ภาคแสดงนามคนบ้า] 
   ข. [นามวลีอ้างถึงดํา] เป็น [ภาคแสดงคณุศพัท์บ้า] 
   ค. [นามวลีอ้างถึงดํา] เป็น *[บพุบทวลทีี,บ้าน] 

 เหตุผลที,วลีอ้างถึงของประโยค Characterizational sentence ต้องเป็นนามวลีเท่านั �น 
สามารถอธิบายได้ว่า ในภาษาไทย ที,ตําแหน่งกาลมีลกัษณ์ [EPP, �nom] ที,ไม่มีความหมายและยงั
ไมไ่ด้รับการตรวจสอบลกัษณ์เชน่เดียวกบักาลในภาษาองักฤษ จึงต้องการวตัถทีุ,มีลกัษณ์สอดคล้องกบั
ลกัษณ์ [EPP, �nom] ของกาล ดงันั �น นามวลีอ้างถึงจึงเป็นวตัถุที,เหมาะสมที,สุดที,ย้ายไปผสานกับ
ลกัษณ์ [�nom] ของกาล จากนั �นนามวลีอ้างจึงย้ายถึงไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] เพื,อทําให้ลกัษณ์ 
[EPP] ของกาลได้รับการตรวจสอบลักษณ์ ในทางกลับกัน ภาคแสดงของประโยคไม่ได้ย้ายไปที,
ตําแหน่งใด แตย่งัคงปรากฏในตําแหน่งเดิม (in-situ) จึงเป็นได้ทั �งนามวลีและคณุศพัท์วลี ที,ทําหน้าที,
แสดงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ, งของนามวลี อ้างถึง สามารถแสดงโครงสร้างของประโยค 
Characterizational sentence ในภาษาไทยได้ดงัภาพประกอบ 10 
 
 
 
 

                                                           

 7มิกเกลเซน่ (Mikkelsen.  2005) เปรียบวา่ลกัษณ์ [EPP] ของกาลมีลกัษณะช่างเลือก (Picky) คือจะเลอืกเฉพาะวตัถทีุ,มีลกัษณ์ [+นาม] เท่านั �น  
 8คุโนะและวงษ์ขมทอง (Kuno & Wongkhomthong.  1981) เสนอว่า ในภาษาไทย ประโยคที,ปรากฏสัมพันธกริยา เป็น หมายถึงประโยค 
Characterizational sentence หรือ Predicational sentence ในขณะที,ประโยคที,ปรากฏสมัพนัธกริยา คือ หมายถึงประโยค Identificational sentence หรือ 
Specificational sentence    
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                       TP 

  DP9
นามวลีอ้างถึง[�nom]          T' 

 ดําj       T [EPP, �nom]        PredP 

                         tj        Pred' 

            Pred  DP/APภาคแสดงนาม[�case:] 

            เป็น  คนบ้า 
          บ้า  
 

ภาพประกอบ 10 โครงสร้างภายในของประโยค Characterizational sentence ในภาษาไทย 
 

 ในทางกลับกัน ประโยค Identificational sentence ในภาษาไทยที,ปรากฏ คือ เป็น
กริยาหลกัของประโยค มีลกัษณะคล้ายกบัประโยค Specificational sentence ในภาษาองักฤษ นั,นคือ 
วลีอ้างถึงและวลีภาคแสดงจะเลือกเฉพาะอาร์กิวเมนต์ที,เป็นนามวลีเท่านั �น ไม่สามารถเป็นคณุศพัท์วลี
หรือบพุบทวลีได้ ดงัตวัอยา่ง 

 (25) ก. [นามวลีอ้างถึงขาว] คือ [ภาคแสดงนามคนบ้าที,ฆา่แดง]  
   ข. [ภาคแสดงนามคนบ้าที,ฆา่แดง] คือ [นามวลีอ้างถึงขาว] 
   ค. *[ภาคแสดงคณุศพัท์บ้า] คือ [นามวลีอ้างถึง ขาว] 
   ง. *[บพุบทวลทีี,บ้าน] คือ [นามวลีอ้างถึงขาว] 

 ในภาษาไทย ประโยค Identificational sentence ที,ตําแหน่งกาลมีลกัษณ์ [EPP, �nom, 
�top] เช่นเดียวกบัประโยค Specificational sentence ในภาษาองักฤษ ดงันั �น เพื,อให้ลกัษณ์ทั �ง 3 
ลักษณ์ของกาลได้รับการตรวจสอบลักษณ์ วัตถุที,มีลักษณ์ [nom, top] ต้องไปผสานกับลักษณ์ 
[�nom, �top] ของกาลก่อนที,จะย้ายไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] เพื,อให้ลกัษณ์ [EPP] ของกาลได้รับ
                                                           

 9จากทฤษฎีตัวกําหนดวลี (Determiner Phrase-Hypothesis: DP-Hypothesis) เสนอว่า หมวดคําหน้าที, (Functional categories) เช่น คํานําหน้า
นาม (determiner) สามารถเป็นคําหลกัของการโพรเจ็กชันระดับวลี DP เช่นเดียวกับกาลวลี (TP) และ ตัวนําส่วนเติมเต็มวลี (CP) โดยตัวกําหนดวลีมีส่วนเติมเต็ม    
เป็นคํานาม โครงสร้างลกึสากล (Universal underlying structure) ของตัวกําหนดวลีคือ Dem > Num > A > N (Piriyawiboon.  2009; อ้างอิงจาก Cinque,  2005) 
แต่ในภาษาไทยโครงสร้างผิวของตัวกําหนดวลีคือ N > A > Num + CL > Dem เช่น เด็กอ้วน 2 คนนั น ซึ,งเกิดจากการย้ายคําหลกัไปที,ตําแหน่งสเปกซิฟายเออร์       
และย้ายแต่ละโพรเจ็กชันตามกันไป (Piped-piping) จนได้โครงสร้างผิวแบบ N > A > Num + CL > Dem รายละเอียดเพิ,มเติมในงานวิจัยของณัฐยา พิริยะวิบูลย์ 
(Piriyawiboon.  2009) เรื,อง On the Structure of Classifiers in Non-Quantified Contexts in Mandarin and Thai      
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การตรวจสอบลกัษณ์ แต่ประโยค Identificational sentence ในภาษาไทย ทั �งนามวลีอ้างถึงและ   
ภาคแสดงนามมีลกัษณ์หวัเรื,อง [+top] เหมือนกนั เพราะนามวลีทั �ง 2 วลี สามารถสลบัตําแหน่งกนัได้ 
เนื,องจากนามวลีทั �ง 2 วลีหมายความถึงบคุคลเดียวกนัหรือสิ,งเดียวกนั ดงันั �นการที,นามวลีใดทําหน้าที,
ประธานของประโยคหมายความวา่ผู้พดูต้องการเน้นยํ �าไปที,สิ,งนั �น และวลีนั �นจะมีลกัษณ์หวัเรื,อง [top] 
สามารถแสดงโครงสร้างของประโยค Identificational sentence ในภาษาไทยได้ดงัภาพประกอบ 11 
 
 
            TP 

           DPภาคแสดงนาม[�nom, top]           T' 

คนบ้าที,ฆา่แดงi  T[EPP, �top, �nom]     PredP 

                ti       Pred' 

       Pred         Pred' 

        คือ    DPนามวลีอ้างถึง[�case:] DPpredicate[top] 
           ขาว               ti 
 

ภาพประกอบ 11 โครงสร้างภายในของประโยค Identificational sentence ในภาษาไทย 
 

 จากภาพประกอบ 11 ภาคแสดงนาม คนบ้าที�ฆ่าแดง ทําหน้าที,ประธานของประโยคที,ตําแหน่ง 
[Spec, TP] นั,นหมายความว่าประโยคนี �ผู้พดูต้องการเน้นไปที, คนบ้าที�ฆ่าแดง ดงันั �น ภาคแสดงนาม 
จึงมีลกัษณ์หวัเรื,อง [top] และเป็นส่วนที,ผสานกับลกัษณ์ [�nom, �top] ของกาลแล้วจึงย้ายไปที,
ตําแหนง่ [Spec, TP] เพื,อให้ลกัษณ์ [EPP] ของกาลได้รับการตรวจสอบลกัษณ์  

 จากการที,ทั �งวลีอ้างถึงและภาคแสดงของประโยค Identificational sentence มีลกัษณ์หวัเรื,อง 
[top] และสามารถผสานกบัลกัษณ์ [�nom, �top] ของกาลและย้ายไปที,ตําแหน่ง [Spec, TP] เพื,อทํา
หน้าที,ประธานของประโยคได้ ผู้ วิจัยสรุปว่า ทั �งวลีอ้างถึงและภาคแสดงจึงต้องเป็นคํานามหรือนามวลี
เท่านั �น ไม่สามารถเป็นคณุศพัท์ได้ เพราะลกัษณ์ [EPP]  ของกาลต้องการวตัถทีุ,มีลกัษณ์ [+นาม] เท่านั �น 
แต่คุณศพัท์มีลักษณ์ [-นาม] ซึ,งไม่สอดคล้องกับความต้องการของลักษณ์ [EPP] ของกาล ดงันั �น 
สมัพนัธกริยา คือ จงึไมเ่คยปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ 
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 2.2 เป็น สัมพันธกริยาที�ตาํแหน่ง Predo  

 เบเกอร์ (Baker.  2003) เสนอว่า ภาคแสดงนามและภาคแสดงคณุศพัท์ มีโครงสร้างทาง
วากยสัมพันธ์แตกต่างจากภาคแสดงกริยา โดยภาคแสดงนามและภาคแสดงคุณศัพท์อยู่ภายใน          
การโพรเจ็กชันระดบัวลีของ Predo ที,เรียกว่า PredP โดย คําหลกัที,ตําแหน่ง Predo เป็นคําหน้าที, 
(Functional category) ผู้ วิจยันํากรอบแนวคิดเกี,ยวกับ PredP  ของเบเกอร์มาพิจารณา เป็น ที,ปรากฏ
ร่วมกบัภาคแสดงนามในภาษาไทย พบวา่  

 เป็น ที,ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงนาม เป็นสมัพนัธกริยา ที,ไม่มีความหมายในตวัเอง เป็นเพียง
ตวัเชื,อมความสัมพนัธ์ระหว่างนามวลีอ้างถึง และภาคแสดงนามเท่านั �น โดยสัมพนัธกริยา เป็น จะ
ปรากฏที, Predo ของ PredP และแม้ว่าสมัพนัธกริยา เป็น จะมีลกัษณะทางวากยสมัพนัธ์เช่นเดียวกบั
คํากริยา แต่สัมพันธกริยา เป็น ไม่มีความหมายในตัวเอง ดังนั �น ผู้ วิจัยจึงจัดให้สัมพันธกริยา เป็น      
เป็นเพียงคําไวยากรณ์ (Functional category) ซึ,งแตกต่างจากคํากริยาที,เป็นคําเนื �อหา (Lexical 
category) และมีความหมายในตวัเอง สามารถวาดแผนภาพต้นไม้แสดงโครงสร้างของสมัพนัธกริยา 
เป็น ที,ตําแหนง่ Predo ได้ดงัภาพประกอบ 12 
 
 
      TP 

         T' 

                  T           PredP 

             DPreferent     Pred' 

              Pred         DPpredicate 

                 เป็น                   
 

ภาพประกอบ 12 ตําแหนง่ของ เป็น ที, Predo 
 

 จากโครงสร้างต้นไม้ในภาพประกอบ 12 สมัพนัธกริยา เป็น ปรากฏที,ตําแหน่ง Predo ทํา
หน้าที,เป็นตวัเชื,อมความสมัพนัธ์ระหว่างนามวลีอ้างถึงและภาคแสดงนามเท่านั �น พิจารณาโครงสร้าง
ต้นไม้ของประโยค (26) ซึ,งสมัพนัธกริยา เป็น ปรากฏที, Predo ของ PredP ดงัภาพประกอบ 13 
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 (26) นกัเรียนคนนี �เป็นคนบ้า 
 
 
                                 TP 

          DPนามวลีอ้างถึง     T' 

             นกัเรียนคนนี �i        T       PredP 

         ti                      Pred' 

            Pred    DPภาคแสดงนาม 

                 เป็น                     คนบ้า   
 

ภาพประกอบ 13 (26) นกัเรียนคนนี เป็นคนบ้า 
 

 พิจารณาประโยคที,มีคํากริยาเช่น พิจารณาให้ เลือก แต่งตั ง ใช้ หรือ เอา เป็นกริยาหลัก   
ของประโยค และมีส่วนเติมเต็มที,ซบัซ้อน (Complex complement) ที,ประกอบด้วยกรรมตรง (Direct 
object) และส่วนขยายกรรมตรง (Object predicate) โดยระหว่างกรรมตรงและส่วนขยายความกรรมตรง
ปรากฏ สมัพนัธกริยา เป็น คั,นอยู ่ดงัตวัอยา่ง (27ก-ค) 

 (27) ก. สิตานนัท์เลือกร้องเท้าเป็นของขวญัวนัเกิดของน้องสาว 
   ข. ครูประจําชั �นพิจารณาให้ปิยพงษ์เป็นหวัหน้าห้อง 
   ค. สมาชิกชมรมรําไทยแต่งตั1งกุ้งนางเป็นหวัหน้าชมรม 

 จากตวัอย่าง (27ก-ค) นามวลี รองเท้า ปิยพงษ์ และ กุ้งนาง เป็นกรรมตรงของกริยา เลือก 
พิจารณาให้ และ แต่งตั ง ตามลําดบั ในขณะที,นามวลี ของขวญัวนัเกิดของน้องสาว หวัหน้าห้อง และ 
หวัหน้าชมรม เป็นส่วนขยายความกรรมตรง เมื,อพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างนามวลีแตล่ะคู ่ได้แก่ 
รองเท้า-ของขวัญวันเกิดของน้องสาว ปิยพงษ์-หัวหน้าห้อง และ กุ้งนาง-หัวหน้าชมรม พบว่ามี
ความสมัพันธ์และมีค่าเท่ากัน (Semantically equivalent) โดยมีสัมพนัธกริยา เป็น เป็นตวัเชื,อม
ความสมัพนัธ์ระหว่างนามวลีแต่ละคู่ แต่เมื,อพิจารณาลกัษณะทางความหมาย พบว่า สมัพนัธกริยา 
เป็น ไมไ่ด้เพิ,มความหมายให้กบัประโยค ผู้ วิจยัจดัให้สมัพนัธกริยา เป็น ในประโยค (26ก-ค) มีตําแหน่ง
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ที, Predo ที,เป็นเพียงตวัเชื,อมความสมัพันธ์ระหว่างนามวลีหน้าและหลงัสมัพันธกริยา เป็น เท่านั �น 
สามารถวาดแผนภาพต้นไม้แสดงโครงสร้างของสมัพนัธกริยา เป็น  ที,ตําแหน่ง Predo ในประโยคที,มี
สว่นเตมิเตม็ซบัซ้อน โดยเลือกแสดงแผนภาพต้นไม้ของประโยค (27ก) ดงัภาพประกอบ 14 
 
 
  TP 

     DPi      T' 

สิตานนัท์  T    VP 

     ti     V' 

      V   PredP 

               เลือก DPนามวลีอ้างถึง   Pred' 

                รองเท้า  Pred       DPภาคแสดงนาม 

          เป็น    ของขวญัวนัเกิดของน้องสาว 
 

ภาพประกอบ 14 (27ก) สิตานนัท์เลือกร้องเทา้เป็นของขวญัวนัเกิดของน้องสาว 
 

 2.3 เป็น กริยาที�ตาํแหน่ง Vo 

 ภาคแสดงคณุศพัท์โดยปกติแล้วไม่ปรากฏร่วมกับสมัพนัธกริยา เป็น ที,ตําแหน่ง Predo มี
ลกัษณะไม่ปรากฏรูปให้เห็น10 (Covert Predo) แตภ่าคแสดงคณุศพัท์ก็ยงัคงอยู่ภายในการโพรเจ็กชนั 
PredP ของ Predo โดยมี Predo ช่วยเชื,อมความสมัพนัธ์ระหว่างนามวลีอ้างถึงและภาคแสดงคณุศพัท์ 
โดยภาคแสดงคณุศพัท์แสดงลกัษณะหรือสภาพของนามวลีอ้างถึง จากตวัอย่าง (28) สามารถแสดง
แผนภาพต้นไม้ได้ดงัภาพประกอบ 15  

 (28) นกัเรียนคนนี �บ้า    แสดงสภาพ 

                                                           

 10เบเกอร์ (Baker.  2003: 39-40) กลา่ววา่คําหลกั Pred ในประโยคในบางภาษาอาจปรากฏรูปให้เห็น (Overt Pred) แต่ในบางภาษาก็อยู่ในลกัษณะไม่
ปรากฏรูป (Covert Pred) ซึ,งหากคําหลกั Pred ปรากฏรูปให้เห็นในประโยคก็จะสามารถสงัเกตได้เพราะคําหลกั Pred จะปรากฏร่วมกับคํานามและคําคุณศัพท์
เท่านั �น 
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                                           TP 

                DPนามวลีอ้างถึง           T' 

                  นกัเรียนคนนี �i       T            PredP 

                ti             Pred' 

      Pred         APภาคแสดงคณุศพัท์ 

         ø                  บ้า    
 

ภาพประกอบ 15 (28) นกัเรียนคนนี บ้า แสดงสภาพ 
 

 จากประโยคตวัอยา่ง (28) นกัเรียนคนนี บ้า ที,ภาคแสดงคณุศพัท์ บ้า ปรากฏลําพงั แสดงสภาพ 
แต่เมื,อภาคแสดงคุณศพัท์ บ้า ปรากฏร่วมกับ เป็น ดงัประโยค (29) ทําให้ความหมายของประโยค
เปลี,ยนไป โดยประโยคใหมใ่ห้ความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ ดงัตวัอยา่ง 

 (29) นกัเรียนคนนี �เป็นบ้า    แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ 

 จากประโยค (29) การปรากฏของ เป็น ทําให้ประโยคเปลี,ยนจากแสดงสภาพเป็นแสดง    
การเปลี,ยนแปลงสภาพ ผู้ วิจยักําหนดให้ เป็น ที,ปรากฏในประโยค (29) เป็นกริยา มีความหมายแสดง
การเปลี,ยนแปลงสภาพ ที,มีลกัษณ์กริยา[+V] ดงันั �น ในโครงสร้างวากยสมัพนัธ์ กริยา เป็น จึงย้ายจาก
ตําแหน่ง Predo ไปที,ตําแหน่ง Vo ของ VP สามารถแสดงแผนภาพต้นไม้แสดงการย้ายคํากริยา เป็น 
จากตําแหนง่ Predo ไปยงัตําแหนง่ Vo ดงัภาพประกอบ 16 
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      TP 

    DPนามวลีอ้างถึง          T' 

นกัเรียนคนนี �i      T                   VP 

         ti            V' 

              V[�V]           PredP 

                                             [+V]เป็น         ti               Pred' 

                   Pred       APภาคแสดงคณุศพัท์ 

          tj                  บ้า  
 
 

ภาพประกอบ 16 (29) นกัเรียนคนนี เป็นบ้า แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ 
 

 จากภาพประกอบ 16 กริยา เป็น ซึ,งมีความหมายแสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ ย้ายจาก
ตําแหน่ง Predo ไปที,ตําแหน่ง Vo สามารถอธิบายได้ว่า ที,ตําแหน่ง Vo มีลกัษณ์กริยาที,ไม่มีความหมาย 
[�V] จงึต้องการวตัถทีุ,มีลกัษณ์สอดคล้องกนัมาผสานเพื,อให้ลกัษณ์ [�V] ของ Vo ได้รับการตรวจสอบ
ลกัษณ์ ตามข้อบงัคบัการตรวจสอบลกัษณ์ (Checking requirement) ดงันั �น กริยา เป็น ซึ,งมีลกัษณ์
กริยา[+V] สอดคล้องกบัลกัษณ์ [�V] ของ Vo จงึย้ายจากตําแหนง่ Predo ไปที,ตําแหนง่ Vo 

 เมื,อเปรียบเทียบโครงสร้างต้นไม้ดงัภาพประกอบ 15 และ 16 จะเห็นได้ว่าในภาษาไทย
ประโยคที,ปรากฏภาคแสดงคุณศพัท์ ที,ตําแหน่ง Predo มีลักษณะทั �งที,ปรากฏรูปและไม่ปรากฏรูป 
ดงันั �น ผู้ วิจัยจึงเสนอว่า Predo ของภาคแสดงคุณศัพท์จะมีลักษณะไม่ปรากฏรูปเมื,อภาคแสดง
คณุศพัท์นั �นแสดงสภาพทั,วไป แต่เมื,อภาคแสดงคุณศพัท์นั �นปรากฏร่วมกับ เป็น และให้ความหมาย
แสดงการเปลี,ยนแปลงสภาพ ที,ตําแหน่ง Predo จะมีลักษณะปรากฏรูป เป็น และเนื,องจาก เป็น มี
ลกัษณะกริยา[+V] จงึต้องย้ายไปที,ตําแหนง่ V

o ดงัภาพประกอบ 16 ข้างต้น  

 นอกจากนี � ในประโยคก่อเหตุที,ปรากฏกริยาก่อเหตุ เช่น ทําให้ ซึ,งต้องการส่วนเติมเต็ม        
ที,แสดงถึงการเปลี,ยนสภาพ (Causative-inchoative sentence) ดงันั �น ภาคแสดงคณุศพัท์ที,ปรากฏ
ร่วมกบั เป็น จงึเป็นสว่นเตมิเตม็ของกริยา ทําให ้ที,เหมาะสมที,สดุ ดงัตวัอยา่ง  
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 (30)  ก. การฟังเพลงทาํให้ฉนัเป็นสุข 
   ข. ?การฟังเพลงทาํให้ฉนัสุข 

 ดงันั �น จากตวัอย่าง (30ก) อนพุากย์ ฉนัเป็นสขุ ซึ,งเป็นส่วนเติมเต็มของกริยาก่อเหต ุทําให ้
อยู่ภายใต้การโพรเจ็กชนั PredP ของ Predo โดยกริยา เป็น เป็นกริยารับผลจากกริยาก่อเหต ุทําให ้
และแสดงถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพ ดงันั �น กริยา เป็น จึงย้ายจากตําแหน่ง Predo ไปที,ตําแหน่ง Vo 
สามารถแสดงแผนภาพต้นไม้ของประโยค (30ก) ได้ดงัภาพประกอบ 17 
 
 
       TP 

      DP            T' 

การฟังเพลงi  T              vP 

    ti           v' 

             v          VP                       

           ทําให้      DPนามวลีอ้างถึง         V' 

                   ฉนัj         V[�V]              PredP   

                                    [+V]เป็นk    tj     Pred' 

           Pred        APภาคแสดงคณุศพัท์ 

             tk                  สขุ   
 
 

ภาพประกอบ 17 (30ก) การฟังเพลงทําใหฉ้นัเป็นสขุ 
 

 จากการวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์และด้านวากยสมัพนัธ์ พบว่าการปรากฏของ เป็น 
ร่วมกบัภาคแสดงนามหรือภาคแสดงคณุศพัท์ สอดคล้องกบัการทําหน้าที,ทางวากยสมัพนัธ์ของ เป็น ที,
ตา่งกนั ดงันี � 
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 เป็น ที,ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม ทําหน้าเป็นสมัพนัธกริยา ที,ไม่มีความหมายในตวัเอง 
เป็นเพียงตวัเชื,อมที,ช่วยเชื,อมความสมัพนัธ์ระหว่างนามวลีอ้างถึงและภาคแสดงนามเท่านั �น ในโครงสร้าง
วากยสมัพนัธ์ สมัพนัธกริยา เป็น เป็นคําหน้าที, และปรากฏที,ตําแหนง่ Predo ของ PredP   

 ในทางกลบักนั เป็น ที,ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ ทําหน้าที,กริยา มีความหมายแสดง
การเปลี,ยนแปลงสภาพ โดยกริยา เป็น มีลกัษณ์กริยา[+V] ในโครงสร้างวากยสมัพนัธ์ กริยา เป็น เป็นคํา
เนื �อหา และย้ายจากตําแหน่ง Predo ไปที,ตําแหน่ง Vo ของ VP ซึ,งสามารถอธิบายปรากฏการณ์การย้าย
กริยา เป็น จาก Predo ไปที, Vo ได้ว่า ที,ตําแหน่ง Vo มีลกัษณ์กริยาที,ไม่มีความหมาย [�V] จึงต้องการ
วตัถุที,มีลกัษณ์สอดคล้องกนัมาผสานเพื,อให้ลกัษณ์ [�V] ของ Vo ได้รับการตรวจสอบลกัษณ์ ดงันั �น 
กริยา เป็น ซึ,งมีลกัษณ์กริยา[+V] สอดคล้องกบัลกัษณ์ [�V] ย้ายจากตําแหน่ง Predo ไปที,ตําแหน่ง Vo 
และทําให้ลกัษณ์ [�V] ของ Vo ได้รับการตรวจสอบลกัษณ์ตามข้อบงัคบัการตรวจสอบลกัษณ์ 

 



บทที� 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 งานวิจยันี � ผู้ วิจยัแบง่การวิเคราะห์ข้อมลูภาษาออกเป็น 2 เรื#องหลกั ได้แก่  

 1.  การวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างทางความหมาย           
ของภาคแสดงคณุศพัท์ที#ปรากฏลําพังและปรากฏร่วมกับ เป็น ตามกรอบการวิเคราะห์ความแตกต่าง  
ทางความหมายของมสัซอิึ (Matsui.  2007; & 2009) และแวน วาลิน (Van Valin.  2005)  

 2.  การวิเคราะห์ เป็น ด้านวากยสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของการทําหน้าที#
วากยสมัพนัธ์ของ เป็น ที#ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงนาม และ เป็น ที#ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ 
โดย เป็น ที#ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนามทําหน้าที#สมัพนัธกริยา ที#ไม่มีความหมาย มีตําแหน่งปรากฏที# 
Predo ของ PredP เป็นตวัเชื#อมความสัมพันธ์ระหว่างนามวลีอ้างถึงและภาคแสดงนามเท่านั �น   
ในขณะที# เป็น ที#ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ ทําหน้าที#กริยา มีความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลง
สภาพ และกริยา เป็น จะปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศพัท์เท่านั �น และในโครงสร้างวากยสัมพันธ์ 
กริยา เป็น จะย้ายจากตําแหน่ง Predo ไปที#ตําแหน่ง Vo ของ VP เพื#อให้ลกัษณ์กริยาที#ไม่มีความหมาย
ของ [�V] ของ Vo ได้รับการตรวจสอบลกัษณ์ เนื#องจากกริยา เป็น มีลกัษณ์กริยา[+V] สอดคล้องกับ
ลกัษณ์ [�V]  

 
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1.  เพื#อศึกษาความแตกต่างทางความหมายของภาคแสดงคุณศพัท์ที#ปรากฏลําพัง และ
ภาคแสดงคณุศพัท์ที#ปรากฏร่วมกบั เป็น 

 2.   เพื#อศึกษาความแตกต่างของการทําหน้าที#ทางวากยสมัพนัธ์ของ เป็น ที#ปรากฏร่วมกับ
ภาคแสดงนาม และ เป็น ที#ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์  

 
2. วิธีดาํเนินการวิจัย 

 ผู้ วิจยัดําเนินการวิจยัตามขั �นตอนตา่ง ๆ ดงันี � 

  2.1 การสร้างเครื#องมือที#ใช้ในการวิจยั 
  2.2  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
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  2.3  การวิเคราะห์ข้อมลู 
  2.4  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 2.1 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

 เครื#องมือที#ใช้ในงานวิจยันี �ประกอบด้วย  

  1.  กรอบการวิเคราะห์ความแตกต่างทางความหมายของภาคแสดงคณุศพัท์ที#ปรากฏ
ลําพงั และภาคแสดงคณุศพัท์ที#ปรากฏร่วมกบั เป็น ของมสัซึอิ (Matsui.  2007; & 2009) และแวน     
วาลิน (Van Valin.  2005) ซึ#งได้แก่ การปรากฏร่วมกบักริยาวิเศษณ์บง่ช่วงเวลา การปรากฏร่วมกบั  
ตวับง่ชี �การณ์ลกัษณะ กําลงั และการปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี �การณ์ลกัษณะ แลว้ 

  2. กรอบการวิเคราะห์การทําหน้าที#ทางวากยสมัพนัธ์ที#แตกต่างกันของ เป็น ที#ปรากฏ
ร่วมกบัภาคแสดงนาม และ เป็น ที#ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ ได้แก่ กรอบแนวคิด PredP ของ
บาวเวอร์ (Bowers.  1993) และเบเกอร์ (Baker.  2003) พร้อมทั �งวาดแผนภาพต้นไม้แสดงโครงสร้าง
วากยสมัพนัธ์ประกอบ 
 
 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจยัเก็บข้อมูลภาษาเชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการ Direct elicitation ซึ#งตวัอย่างประโยค       
ที#นํามาใช้ในการวิเคราะห์มาจากตวัผู้ วิจัยเป็นอันดบัแรกในฐานะที#ผู้ วิจัยเป็นเจ้าของภาษาและใช้
ภาษาไทยในการสื#อสารในชีวิตประจําวัน จากนั �น ผู้ วิจัยนําตัวอย่างประโยคที#ได้มาตรวจสอบ       
ความถกูต้องอีกครั �งกบัเจ้าของภาษา จํานวน 10 คน นอกจากนี � ผู้ วิจยัได้ใช้ข้อมลูภาษาที#เป็นตวัอย่าง
ประโยคที#ได้จากแหล่งข้อมูลอื#น เช่น หนังสือหรือสื#อสิ#งพิมพ์ต่าง ๆ บทความออนไลน์ หรือข้อความ
แสดงความคิดเห็นของผู้ ใช้บล็อก (Blog) และบทสนทนาที#ปรากฏในชีวิตประจําวนั เป็นต้น โดยพบว่า 
เป็น สามารถปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ได้ ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ภาคแสดงคณุศพัท์ที#ปรากฏลําพงัและปรากฏร่วมกบั เป็น และตวัอยา่งประโยค 
 

คาํคุณศัพท์ 
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25421 

ลักษณะด้านวากยสัมพันธ์ 
ภาคแสดงคุณศัพท์ เป็น + ภาคแสดงคุณศัพท์ 

ง่อย ว.2 อาการที#แขนหรือขาพิการ
เคลื#อนไหวไมไ่ด้อยา่งปรกติ 

มือและเท้าของสมศกัดิ]ง่อย  มือและเท้าของสมศกัดิ]เป็นง่อย  

เงา ว. เป็นมนั  สีของรถคนันี �เงาวับ สีของรถคนันี �เป็นเงาวับ 
จริง ว. เป็นอย่างนั �นแนแ่ท้ ไมก่ลบัเป็น

อยา่งอื#น 
เรื#องที#เขาลือกนันะ่จริง เรื#องที#เขาลือกนันะ่เป็นจริง 

ทกุข์ ว. ไมส่บายกายไมส่บายใจ พอ่แมข่องเขาทุกข์ พอ่แมข่องเขาเป็นทุกข์ 
นวล ว. ผอ่งเป็นยองใย งามผดุผอ่ง ผิวหน้าของเธอนวลและผดุผ่อง ใบเหลียงใช้ตําพอกใบหน้าช่วยลอกฝ้าให้

ใบหน้าเป็นนวลใย 
บ้า ว. เสียสติ วิกลจริต นกัเรียนคนนี �บ้า นกัเรียนคนนี �เป็นบ้า 
ใบ้ ว. ไมส่ามารถจะพดูเป็นถ้อยคําที#คน

ทั#ว ๆ ไปเข้าใจได้ นิ#ง ไมพ่ดู 
ผู้ชายคนนั �นใบ้ ผู้ชายคนนั �นเป็นใบ้ 

 

                                                           

 1 ภาษาไทยเป็นภาษาคําโดด และคําหนึ#งคําสามารถมีความหมายได้หลายความหมาย ผู้วิจยัจึงตรวจสอบความหมายของคําคณุศพัท์ที#นํามาใช้ในงานวิจยัชิ �นนี �กบัพจนานกุรมฉับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน.  2546)
เพื#อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจตรงกนั 
 2ในพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน.  2546) ตวัยอ่ ว. หมายถึงคําวิเศษณ์ แต่คําวิเศษณ์ในที#นี �หมายรวมถึงคําวิเศษณ์ที#ขยายความกริยา และคําคณุศพัท์ที#ทําหน้าที#ขยายความคํานาม   
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

คาํคุณศัพท์ 
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ลักษณะด้านวากยสัมพันธ์ 
ภาคแสดงคุณศัพท์ เป็น + ภาคแสดงคุณศัพท์ 

ปกติ ว. ธรรมดา เป็นไปตามเคย ไมแ่ปลก
ไปจากธรรมดา 

อาการของเขาปกติดี 
 

อาการของเป็นปกติ 

เปลี �ย ว. ขาดกําลงัที#จะเคลื#อนไหวได้   
ตามปรกติ 

แขนขาของเขาเปลี�ย แขนขาของเขาเป็นเปลี�ย 

ฝ้า ว. ขุน่มวัไมผ่อ่งใส กระจกบานนี �ฝ้ามาก  กระจกบานนี �เป็นฝ้ามาก 
มนัวาว ว. เป็นเงา สกุใส มีแสงกลอกกลิ �ง 

อยูข่้างใน 
พื �นของบ้านไม้หลงันี �มันวาว พื �นของบ้านไม้หลงันี �เป็นมันวาว 

โมฆะ ว. ไมม่ีผล ?ข้อตกลงนี �โมฆะ ข้อตกลงนี �เป็นโมฆะ 
รอง ว. ด้อยกวา่ เกมการเล่นของทีมเอรอง (จากทีมบี) อยูม่าก เกมการเลน่ของทีมเอเป็นรอง (จากทีมบี) อยูม่าก 
ลาย ว. เป็นจดุ ๆ เป็นแต้ม ๆ เป็นดวง ๆ 

หรือเป็นเส้น ๆ 
แขนของเดก็ ๆ ลายไปหมด เพราะยงุกดั เด็ก ๆ เกาแขนจนเป็นลาย เพราะคนัที#ยงุกดั 

สขุ ว. สบายกาย สบายใจ ?นกัเรียนคนนี �สุข นกัเรียนคนนี �เป็นสุข 
โสด ว. เดี#ยว โดด ไมม่ีคู ่ยงัไมม่ีสามีหรือ

ภรรยา 
ผู้ชายคนนั �นโสด ผู้ชายคนนั �นเป็นโสด 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

คาํคุณศัพท์ 
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ลักษณะด้านวากยสัมพันธ์ 
ภาคแสดงคุณศัพท์ เป็น + ภาคแสดงคุณศัพท์ 

หม้าย ว. ไร้คูค่รองเพราะผวัหรือเมียตาย
จากไปและยงัไมไ่ด้แตง่งานใหม ่
และรวมถึงเพราะหยา่ขาดจากกนั 

- ผู้หญิงคนนั �นเป็นหม้าย 

ใหญ่ ว. มีอํานาจ มีอิทธิพล เขาใหญ่ในซอยนี � เขาเป็นใหญ่ในซอยนี � 
อิสระ ว. เป็นไทแก่ตวั ไมข่ึ �นแก่ใคร         

ไมส่งักดัใคร 
เขาอิสระ 
 

เขาเป็นอิสระ 

กงัวล** ก. หว่งใย มีใจพะวงอยู่ จรูญศรีกังวล เพราะกลวัวา่ลกูจะลําบาก จรูญศรีเป็นกังวล เพราะกลวัวา่ลกูจะลําบาก 
งง** ก. ฉงน คดิไมอ่อกเพราะยุง่ยาก

ซบัซ้อน  
ทกุคนงงกบัพฤติกรรมแปลก ๆ ของเขามาก ทกุคนเป็นงงกบัพฤติกรรมแปลก ๆ ของเขามาก 

หว่ง** ก. กงัวลถึง มีใจพะวงอยู่ จรูญศรีห่วงลกูสาวมาก จรูญศรีเป็นห่วงลกูสาวมาก 
 
หมายเหต ุ**คําวา่ กงัวล งง และ ห่วง ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะจดัให้ 3 คําเป็นคํากริยา แต่ผู้วิจยัพบว่า ผู้พดูเจ้าของภาษาใช้คํากริยา กงัวล งง และ ห่วง 

ร่วมกบัคํากริยา เป็น อยา่งแพร่หลาย ดงันั �นผู้วิจยัจึงนําคําทั �ง 3 มาวิเคราะห์ลกัษณะความแตกตา่งทางความหมายด้วย 
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 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูภาษาตามสมมตฐิานการวิจยัที#วา่   

 1.  ภาคแสดงคณุศพัท์ที#ปรากฏลําพงั ให้ความหมายแสดงสภาพ ที#เป็นสภาพปกติทั#วไป 
ในขณะที#ภาคแสดงคุณศพัท์ที#ปรากฏร่วมกับ เป็น ให้ความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ ที#มี
ลกัษณะชั#วคราว 

 2.  เป็น ที#ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม ทําหน้าที#สมัพนัธกริยา ไม่มีความหมายในตวัเอง 
ในขณะที# เป็น ที#ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ ทําหน้าที#กริยา มีความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลง
สภาพ 

 โดยผู้ วิจยัแบง่ขั �นตอนการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี � 

 ขั �นที# 1 เก็บข้อมูลภาษาเชิงประจกัษ์ โดยใช้วิธีการ Direct elicitation ซึ#งตวัอย่างประโยค    
ที#นํามาใช้ในการวิเคราะห์มาจากตวัผู้ วิจัยเป็นอันดบัแรก ในฐานะที#ผู้ วิจัยเป็นเจ้าของภาษาและใช้
ภาษาไทยในการสื#อสารในชีวิตประจําวัน จากนั �น ผู้ วิจัยนําตัวอย่างประโยคที#ได้มาตรวจสอบ       
ความถกูต้องอีกครั �งกบัเจ้าของภาษา จํานวน 10 คน นอกจากนี � ผู้ วิจยัได้ใช้ข้อมลูภาษาที#เป็นตวัอย่าง
ประโยคที#ได้จากแหล่งข้อมูลอื#น เช่น หนังสือหรือสื#อสิ#งพิมพ์ต่าง ๆ บทความออนไลน์ หรือข้อความ
แสดงความคิดเห็นของผู้ ใช้บล็อก (Blog) และบทสนทนาที#ปรากฏในชีวิตประจําวนั เป็นต้น โดยพบว่า 
เป็น สามารถปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ได้ ดงัตาราง 3 ข้างต้น 

 ขั �นที# 2 วิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์ พบว่า เป็น ที#ปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศพัท์   
ทําให้ความหมายแสดงสภาพของภาคแสดงคณุศพัท์ที#ปรากฏลําพงัเปลี#ยนเป็นให้ความหมายแสดง
การเปลี#ยนแปลงสภาพที#มีลกัษณะชั#วคราว โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ความแตกต่างทางความหมาย
ของประโยคทั �ง 2 ประเภท ได้แก่ การปรากฏร่วมกบัวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา การปรากฏร่วมกับตวับง่ชี �   
การณ์ลกัษณะ กําลงั และการปรากฏร่วมกบัตวับง่ชี �การณ์ลกัษณะ แลว้ 

 ขั �นที# 3  วิเคราะห์ เป็น ด้านวากยสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของการทําหน้าที#   
ทางวากยสัมพันธ์ของ เป็น ที#ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม และ เป็น ที#ปรากฏร่วมกับภาคแสดง
คณุศพัท์ ตามกรอบแนวคิด PredP ของบาวเวอร์ (Bowers.  1993) และเบเกอร์ (Baker.  2003)  
พร้อมทั �งวาดแผนภาพต้นไม้แสดงโครงสร้างวากยสมัพนัธ์ประกอบ 
 
 2.4 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 



73 

3. สรุปผลการวิจัย 

 ผู้ วิจยัวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์และด้านวากยสัมพนัธ์ พบว่า ความหมายของ เป็น 
สอดคล้องกับการปรากฏของ เป็น ร่วมกับภาคแสดงนามหรือภาคแสดงคุณศพัท์ และสอดคล้องกับ 
การทําหน้าที#ทางวากยสมัพนัธ์ของ เป็น ที#ตา่งกนั สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี � 

  3.1 เป็น ที#ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม ทําหน้าเป็นสมัพนัธกริยา ที#ไม่มีความหมาย  
ในตวัเอง เป็นเพียงตวัเชื#อมความสมัพนัธ์ระหว่างนามวลีอ้างถึงและภาคแสดงนามเท่านั �น ในโครงสร้าง
วากยสมัพนัธ์ สมัพนัธกริยา เป็น เป็นคําหน้าที# และปรากฏที#ตําแหนง่ Predo ของ PredP   

  3.2  เป็น ที#ปรากฏร่วมกับภาคแสดงคุณศัพท์ ทําหน้าที#กริยา มีความหมายแสดง       
การเปลี#ยนแปลงสภาพ โดยกริยา เป็น มีลกัษณ์กริยา[+V] ในโครงสร้างวากยสมัพนัธ์ กริยา เป็น เป็นคํา
เนื �อหา และย้ายจากตําแหน่ง Predo ไปที#ตําแหน่ง Vo ของ VP ซึ#งสามารถอธิบายได้ว่า ที#ตําแหน่ง Vo มี
ลกัษณ์กริยาที#ไม่มีความหมาย [�V] จึงต้องการวตัถุที#มีลกัษณ์สอดคล้องกนัมาผสานเพื#อให้ลกัษณ์ 
[�V] ของ Vo ได้รับการตรวจสอบลกัษณ์ ดงันั �น กริยา เป็น ซึ#งมีลกัษณ์กริยา[+V] สอดคล้องกบัลกัษณ์ 
[�V] จึงย้ายจากตําแหน่ง Predo ไปที#ตําแหน่ง Vo และทําให้ลกัษณ์ [�V] ของ Vo ได้รับการตรวจสอบ
ลกัษณ์ตามข้อบงัคบัการตรวจสอบลกัษณ์ 

 เนื#องจากกริยา เป็น ให้ความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ ดงันั �น ภาคแสดงคณุศพัท์   

ที#ปรากฏร่วมกับ เ ป็น  จึงสามารถปรากฏร่วมกับวิ เศษณ์วลีบ่งช่วงเวลาที#แสดงให้ เห็นถึง                  

การเปลี#ยนแปลงในชว่งเวลาหนึ#ง ตวับง่ชี �การณ์ลกัษณะ กําลงั ที#แสดงถึงการดําเนินอย่างตอ่เนื#องหรือ

กําลงัเกิดขึ �นของเหตกุารณ์ และตวับ่งชี �การณ์ลกัษณะ แล้ว ที#แสดงให้เห็นว่าเหตกุารณ์นั �นพึ#งจบลง

หรือผ่านพ้นไป ทั �งนี �เพราะการปรากฏของกริยา เป็น สมัพนัธ์กบัการเปลี#ยนแปลงของเวลา และแสดง

ถึงการเคลื#อนไหวหรือการเคลื#อนเข้าสู่การมีสภาพใดสภาพหนึ#ง (Entering into state) และการปรากฏ

ของ เป็น ร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ยงัแสดงถึงเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ#งเป็นพิเศษ ที#ผู้พูดและผู้ ฟัง

สามารถคาดเดาเหตกุารณ์ได้ และสามารถเข้าใจได้ตรงกนั  

 
4. อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์ ผู้ วิจัยเสนอว่า ภาคแสดงคุณศัพท์บางตัว
สามารถปรากฏร่วมกับกริยา เป็น ได้ และมีความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ ซึ#งต่างจาก    
ภาคแสดงคุณศพัท์ที#ปรากฏลําพัง ที#ให้ความหมายแสดงสภาพปกติทั#ว ๆ ไป ดังนั �น จึงกล่าวได้ว่า   
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การให้ความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพของภาคแสดงคุณศพัท์บางตวัในภาษาไทยเป็นผล   
มาจากการปรากฏร่วมกบักริยา เป็น ซึ#งตา่งจากการแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพในภาษาองักฤษ ที#มี
โครงสร้างที#แสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพโดยตรงจากกริยาแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ (Inchoative 
verb) เช่น dry melt freeze break ripen age tan solidify darken blacken shrink burn purify 

rust decay evaporate bleach rot soften become เป็นต้น 

 นอกจากนั �น จากการวิเคราะห์ เป็น ด้านวากยสมัพนัธ์ จะเห็นได้ว่า เป็น ที#ปรากฏร่วมกับ            
ภาคแสดงนามทําหน้าที#สมัพนัธกริยา ไม่มีความหมายในตวัเอง ปรากฏที#ตําแหน่ง Predo ของ PredP 
ในขณะที# เป็น ที#ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ ทําหน้าที#กริยา มีความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลง
สภาพ และย้ายจากตําแหนง่ Predo ไปที#ตําแหนง่ Vo เพราะกริยา เป็น มีลกัษณ์กริยา[+V]  

 ในสว่นของการวิเคราะห์ เป็น ด้านอรรถศาสตร์ ยงัมีภาคแสดงคณุศพัท์ 1 ตวัที#ผู้ วิจยัยงัไม่ได้
เอย่ถึงในบทที# 4 นั#นคือภาคแสดง เป็นใบ ้ที#นกัภาษาศาสตร์หลายท่านอาจมีความเห็นขดัแย้งกบัผู้ วิจยั
ว่า ภาคแสดง เป็นใบ้ แสดงถึงความหมายที#แสดงสภาพมากกว่าแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ และ
ภาคแสดง เป็นใบ้ สามารถปรากฏร่วมกับวิเศษณ์วลีบ่งช่วงเวลา ตวับ่งชี �การณ์ลักษณะ กําลงั และ 
แลว้ ได้ดงัตวัอยา่ง 

 (1)  ก. ?นกัเรียนคนนี �ใบ้  
   ข. นกัเรียนคนนี �เป็นใบ้ 
   ค. อีกไม่นานนกัเรียนคนนี �จะเป็นใบ้ 
   ง. นกัเรียนคนนี �กําลังเป็นใบ้ 
   จ. นกัเรียนคนนี �เป็นใบ้แล้ว 

 ซึ#งเมื#อเปรียบเทียบกับภาคแสดงในกลุ่มเดียวกับ เป็นใบ้ ได้แก่ หูหนวก ตาบอด ซึ#งแสดง
สภาพและไมเ่คยปรากฏร่วมกบั เป็น เลย ดงัตวัอยา่ง 

 (2)  ก. นกัเรียนคนนี �หูหนวก 
   ข. นกัเรียนคนนี �*หนวก/*เป็นหนวก/*เป็นหูหนวก 

 (3)  ก. นกัเรียนคนนี �ตาบอด 
   ข. นกัเรียนคนนี �*บอด/*เป็นบอด/*เป็นตาบอด 

 ผู้ วิจัยเสนอว่า การที#ภาคแสดง หูหนวก และ ตาบอด ไม่สามารถปรากฏร่วมกับ เป็น นั �น  
เป็นเพราะภาคแสดง หูหนวก และ ตาบอด เป็นภาคแสดงนาม (Predicative nominal) นั#นคือ นามวลี 
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หูหนวก และ ตาบอด ทําหน้าที#ภาคแสดงของประโยค โดยภายในวลีนั �น หนวก เป็นภาคแสดงของ
คํานาม ห ูและ บอด เป็นภาคแสดงของคํานาม ตา 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจยัได้ค้นคว้าเพิ#มเติมในส่วนของภาษาถิ#นอีสาน พบว่า ภาคแสดง ปากกืก 
ในภาษาถิ#นอีสาน ซึ#งมีความหมายวา่ เป็นใบ ้คําคณุศพัท์ กืก ‘ใบ้’ สามารถปรากฏร่วมกบัคํานาม ปาก 
ได้ ดงัตวัอยา่ง 

 (4)  พอ่ใหญ่อําเภอเลาพ้อสาวผู้หนึ#ง ง๊าม งาม ดีเหมิด เสียอยา่งเดียว ปากกืกเว้าบไ่ด้  
   พ่อเฒ่าอําเภอ (ชื#ออําเภอ) แกไปเจอผู้หญิงคนหนึ#งสวยมาก ดีทกุอย่าง เสียอย่าง

เดียวเป็นใบ้พดูไมไ่ด้ 
ชมรมศิลปวฒันธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  2554: http://www.isan.clubs.chula.ac.th 

 จากตวัอย่าง (4) การที#ภาคแสดง ปากกืก หรือ เป็นใบ้ ในภาษาไทยมาตรฐาน ยงัคงปรากฏ
คํานาม ปาก ร่วมกับคําคุณศพัท์ กืก แต่ในภาษไทยมาตรฐานกลับไม่ปรากฏคํานาม ปาก ร่วมกับ
คําคณุศพัท์ ใบ้ ดงัตวัอย่าง (1ก-ข) ซึ#งผู้ วิจยัสนันิษฐานว่า มีความเป็นไปได้ที#ในอดีตอาจมีการปรากฏ
ของคําว่า ปากใบ้ แต่เมื#อระยะเวลาผ่านไปคํานาม ปาก อาจเลือนหายไป เหลือเพียงแค่คําคณุศพัท์  
ใบ้ ที#สามารถปรากฏร่วมกับคํากริยา เป็น ได้ ซึ#งในส่วนนี �สัมพันธ์กับแนวคิดเรื#องของภาษาศาสตร์   
เชิงประวตัศิาสตร์ที#ต้องทําการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป   

 นอกจากนี � คําคุณศัพท์ หม้าย เป็นคําคุณศัพท์ที#ต้องปรากฏร่วมกับกริยา เป็น เสมอ ไม่
สามารถปรากฏและทําหน้าที#ภาคแสดงคณุศพัท์ลําพงัได้ ทั �งนี �ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า คําคณุศพัท์ หม้าย 
จดัเป็นคําคณุศพัท์เสมือนนาม (Noun-like Adjective) ดงัที# โพสต์ (Post.  2008) ได้เสนอไว้ ซึ#ง
คําคณุศพัท์เสมือนนาม มีลกัษณะทางวากยสมัพนัธ์ที#แตกต่างจากคณุศพัท์ทั#วไป ได้แก่ ไม่สามารถ
ปรากฏในโครงสร้างแสดงการเปรียบเทียบได้ (Comparative structure) ได้ ไม่สามารถแปลงเป็นนาม
ด้วยหน่วยแปลงเป็นนาม ความ และไม่สามารถทําให้เป็นปฏิเสธด้วยการเติมหน่วยคําปฏิเสธ ไม่ ได้ 
รายละเอียดดงันี � 

 การปรากฏในโครงสร้างแสดงการเปรียบเทียบ คําคุณศพัท์ หม้าย ไม่สามารถปรากฏใน
โครงสร้างแสดงการเปรียบเทียบเชน่เดียวกบัคําคณุศพัท์คําอื#น ดงัตวัอยา่ง 

 (5)  ก. นรีสวยกว่านภา 
   ข. นรีสวยที,สุดในกลุม่ 

 (6)  ก. *เสื�อกว่ากางเกง 
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   ข. *เสื�อที,สุด 

 (7)  ก. *นรีหม้ายกว่านภา 
   ข. *นรีหม้ายที,สุดในกลุม่ 

 และเมื#อต้องการแปลงคําคุณศพัท์ หม้าย ให้เป็นคํานามไม่สามารถแปลงได้ด้วยการเติม
หน่วยแปลงเป็นนาม ความ ได้ ในขณะที#คําคุณศพัท์อื#นสามารถแปลงเป็นนามด้วยหน่วยแปลงเป็น
นาม  ความ ได้ ดงัตวัอยา่ง 

 (8)  ก. สวย  ความสวย 
   ข. อ้วน  ความอ้วน 
   ค. เสื �อ  *ความเสื �อ 
   ง. หม้าย  *ความหม้าย 

 คําคุณศพัท์ หม้าย ซึ#งเป็นคุณศพัท์เสมือนนาม ไม่สามารถทําให้เป็นปฏิเสธด้วยการเติม
หน่วยคําปฏิเสธ ไม่ ได้ ในขณะที#คําคุณศัพท์อื#นสามารถปรากฏร่วมกับหน่วยคําปฏิเสธ ไม่ ได้          
ดงัตวัอยา่ง 

 (9)  ก. สวย  ไมส่วย 
   ข. อ้วน  ไมอ้่วน 
   ค. เสื �อ  *ไมเ่สื �อ 
   ง. หม้าย  *ไมห่ม้าย 

 ดงันั �น การที#คําคณุศพัท์ หม้าย เป็นคําคณุศพัท์เสมือนนาม จึงต้องปรากฏร่วมกบักริยา เป็น 
เสมอ และความหมายประจํารูปของคําคณุศพัท์ หม้าย แสดงถึงการเปลี#ยนแปลงสภาพ จากที#แตง่งาน
มีสามี-ภรรยา กลายมาเป็นหม้าย  

 
5. การคาดคะเนการใช้ภาษาจากผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู สามารถคาดคะเนการใช้กริยา เป็น ร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์ ที#
แสดงถึงการเปลี#ยนแปลงสภาพ ดงัจะเห็นได้จากการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษาเกย์ 
ภาษาในห้องสนทนา (Chatroom) และภาษาของผู้ใช้บล็อก (Blog) ในการแสดงความคดิเห็น ดงันี � 
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 คําว่า เงือก ในภาษาเกย์ หมายความว่า หน้าตาไม่ดี ดไูม่ได้ ไม่หล่อ ไม่สวยซะเลย หรือเป็น
คณุศพัท์อธิบายและขยายความถึงหน้าของผู้หญิงหรือกะเทยที#แตง่หน้าจดั แล้วโดนแดดจนหน้าเป็น
มนั เครื#องสําอางลอกเป็นคราบ บางกลุม่เรียก สงัขยา (www.pantip.com.  2552: Online) ดงัตวัอยา่ง 

 (10) ก. น้องคนนี �หน้าเงือกเชียว  
   ข. ไปตากแดดที#ไหนมาหน้าเป็นเงือกหมดแล้ว 

 จากตวัอย่าง (10ก) คําว่า เงือก แสดงสภาพที#บอกว่าผู้ ที#ถูกกล่าวถึงหน้าตาไม่สวย หรือ
แต่งหน้าจัด แต่ในตวัอย่าง (10ข) คําว่า หน้าเป็นเงือก ให้ความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ   
จากที#แตง่หน้าสวยงาม พอโดนแดดหน้าก็เป็นมนั เครื#องสําอางหลดุลอก เป็นต้น 

 เช่นเดียวกัน ภาษาของวัยรุ่นหรือผู้ ใช้บล็อก (Blog) ทางอินเตอร์เนตในการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏการใช้ เป็น ร่วมกับภาคแสดงคุณศัพท์ ที#แสดงถึงการเปลี#ยนแปลงสภาพ          
ดงัตวัอยา่ง 

 (11) ก. แอบเห็นแววตาซมึตอนแรกเป็นแบ๊ว ๆ และมีรอยยิ �มที#มมุปาก 
(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=641303.) 

   ข. กระทู้ออ่นด้อยจนเป็นง่อย เลยต้องถอยไปตั �งหลกัใหม ่
(http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2010/01/A8790750/A8790750.html.) 

   ค. แฟนไปเที#ยวเชียงใหม่หลายวนัก็เลยเป็นนอย ๆ เพราะกลวัว่าแฟนจะไปปิw ง 
เดก็ดอย  

(http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7adce9e13203afdd.) 

   ง. พกันี �รัมออกจะเรื#อยเฉื#อยจนเลยเป็นเนือย ๆ มากเหมือนไมมี่อะไรจะเขียน 
(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=493856) 

   จ. ปัญหาขาดสารไอโอดีนจนเป็นเอ๋อหรือคอพอก สามารถป้องกนัได้ด้วยการกิน
อาหารทะเล หรือใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารเป็นประจํา 

(http://www.oknation.net/blog/diamond/2010/10/09/entry-3.) 

   ฉ. ผมเองตอนถูกเธอบอกเลิกใหม่ๆ ก็มีอาการสะเบิwกสะเจิ �งไปพักหนึ#ง ตอนนี �  
เป็นเวิ,นเว้อแทน 

(http://myemptyworld.blogspot.com/2005/05/blog-post_24.html) 
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 อีกประเดน็หนึ#งที#นา่สนใจเกี#ยวกบัการให้ความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพของกริยา 
เป็น ซึ#งสามารถสงัเกตได้จากการปรากฏของกริยา เป็น ในประโยคคําถามตอบรับ-เนื �อความ ที#ใช้คํา
แสดงคําถาม อะไร และ อย่างไร ร่วมกบักริยา เป็น เสมอ 

 คําแสดงคําถาม อะไร และ อย่างไร เป็นคําแสดงคําถามตอบรับ-เนื �อความ ที# ไม่มี
ความหมายในตวั ทําหน้าที#เป็นเพียงตวัแปรที#แปรไปตามตวักําหนด (Ruangjaroon.  2007) ดงันั �น 
เมื#อคําแสดงคําถาม อะไร และ อย่างไร ปรากฏร่วมกับ เป็น จะมี เป็น เป็นตวักําหนดว่าคําตอบที#ได้
เป็นคําตอบเกี#ยวกบัการแสดงลกัษณะ หรืออาการ ดงัตวัอยา่ง 

 (12) เอ้เดนิเข้ามาในห้องเห็นพทัทําหน้ามุย่ เอ้จงึถามกุ้งนางวา่ 
   เอ้: นี#กุ้ งนาง พัทเป็นอะไรอ่ะ / *พัทอะไรอ่ะ นั#งหน้ามุย่เชียว 
   กุ้ งนาง: กําลังจะเป็นบ้าแล้วพี# แคแ่ฟนหนีเที#ยวแคนี่ �เอง เนี#ย ตะกี �ก็ยงัคยุกนัอยู่ดี ๆ 

เลย  

 (13) จิwบได้ข่าวว่าพระมหาธวัชชัยมีอาการอาพาธ และพัทก็ไปเยี#ยมท่านมาเมื#อวานนี �     
จิwบจงึถามอาการอาพาธของพระมหาธวชัชยัจากพทั 
   จิwบ: พทั หลวงพี,เป็นไง3บ้าง / *หลวงพี,ไงบ้าง ดีขึ �นหรือยงั 
   พทั: ออ๋ ทา่นไมเ่ป็นไรมากหรอก เป็นหวดันิดหนอ่ย พกัซกัวนัสองวนัก็คงหาย 
   จิwบ: ออ งั �นเหรอ 

 บริบท (12) เอ้ถามกุ้ งนางว่า พทัเป็นอะไร ซึ#งคําตอบที#เอ้คาดหวงัไว้ในใจไม่ใช่คําตอบที#ว่า  
พทัเป็นนิสิต มศว หรือ พทัเป็นเจ้าหนา้ทีZเทคโนโลยีสารสนเทศ แตคํ่าตอบที#เอ้คาดว่าจะได้รับคืออาการ
ผิดปกติที#พทัเปลี#ยนไปจากเดิม และบริบท (13) จิwบถามข่าวอาการอาพาธของพระมหาธวชัชยัโดยใช้
คําแสดงคําถาม เป็นไง โดยคาดหวงัว่าคําตอบที#ได้ต้องบอกว่าอาการอาพาธของพระมหาธวชัชยัดีขึ �น
หรือแยล่ง โดยผู้พดูไมใ่ช้คําแสดงคําถาม อะไร และ อย่างไร กบัสมัพนัธกริยา คือ อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจยั
มีความเห็นว่า หากคําแสดงคําถามตอบรับ-เนื �อความ อะไร และ อย่างไร ปรากฏร่วมกบั คือ จะใช้กับ
ประโยคที#ผู้ถามต้องการคําตอบที#ระบชีุ �ชดั ไมไ่ด้ถามถึงอาการที#เปลี#ยนแปลงไป ดงัตวัอยา่ง (14-15) 

 (14) ถาม: ใครก็ได้ชว่ยบอกหนอ่ยวา่ความรักคืออะไร 
   ตอบ: ความรักก็คือสิ,งสวยงามไง 

 (15) ถาม: อาการของโรคไตคืออย่างไร 
                                                           

 3คําแสดงคําถาม เป็นไง เป็นคําแสดงคําถามอยา่งยอ่ของคําวา่ เป็นอย่างไร ที#เกิดจากการกลืนเสียงของคําวา่ อย่าง + ไร เหลือเป็นคําวา่ ยงัไง และ
ลดรูปเหลือเพียงคําวา่ ไง ตามลําดบั 
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   ตอบ: อาการขั �นต้นคือจะปวดเอว เคลื#อนไหวก็เจ็บ ปัสสาวะแล้วเจ็บ และปัสสาวะ
ได้นิดเดียว 

 นอกจากนี � เมื#อพิจารณาการปรากฏร่วมของกริยา เป็น กบักริยาแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ 
กลาย ที#แม้ว่ากริยาแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ กลาย จะมีความหมายประจําคําที#แสดงการเปลี#ยนแปลง
สภาพ แตก็่ไมส่ามารถปรากฏลําพงัได้ ต้องปรากฏร่วมกบักริยา เป็น ดงัตวัอยา่ง 

 (16) ก. *เธอกลายหม้าย 
   ข. เธอกลายเป็นหม้าย   

 จากตวัอย่าง (16ข) การปรากฏร่วมของกริยา กลาย กับกริยา เป็น สนบัสนุนการวิเคราะห์
ข้อมลูของผู้ วิจยัที#ว่า การปรากฏของกริยา เป็น ร่วมกบัคําคณุศพัท์ให้ความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลง
สภาพ เพราะแม้แต่กริยา กลาย ที#มีความหมายประจําคําแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพก็ต้องปรากฏ
ร่วมกบักริยา เป็น   

 ผู้ วิจยัเคราะห์โครงสร้างวากยสมัพนัธ์ของกริยาแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ กลาย ที#ปรากฏ
ร่วมกบักริยา เป็น วา่มีโครงสร้างซึ#งกริยา กลาย ที#มีความหมายประจําคําแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ 
ปรากฏที#ตําแหน่ง vo ของ vP และกริยา เป็น ซึ#งมีลกัษณ์กริยา[+V] ย้ายจากตําแหน่ง Pred

o ของ PredP 
ไปที#ตําแหนง่ Vo ของ VP ดงัแผนภาพประกอบ 18 
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           TP 

                DPi                 T' 

          เธอ       T               vP 

                   ti              v' 

                           v             VP 

                             กลาย      ti      V' 

                              V[µV]          PredP 

                            [+V]เป็นj ti       Pred' 

                                      Pred               AP 

                                          tj                 หม้าย 

 

ภาพประกอบ 18 (16ข) เธอกลายเป็นหม้าย 

 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูภาษาและผู้ วิจยัได้สรุปไว้ว่า กริยา เป็น ปรากฏร่วมกบัภาคแสดง
คณุศพัท์ แล้วทําให้ภาคแสดงคณุศพัท์นั �นเปลี#ยนความหมายจากแสดงสภาพที#เป็นสภาพปกติทั#วไป 
เป็นแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ ทําให้ผู้ วิจัยสามารถคาดคะเนได้อีกว่า คําดงัเช่น เสียใจ ดีใจ เมา 
เมืZอย และ เบืZอ ที#มีความหมายเช่นเดียวกบัคําคณุศพัท์ในภาษาองักฤษคือคําว่า sad happy drunk 
tired และ bored ตามลําดบั จะถกูจดัเป็นคําคนละประเภทกบัคําคณุศพัท์ sad happy drunk tired  
และ bored ทั �งนี �เพราะความหมายประจําคําของคําว่า เสียใจ ดีใจ เมา เมืZอย และ เบืZอ แสดง                    
การเปลี#ยนแปลงสภาพ แตคํ่าทั �ง 5 คําไมส่ามารถปรากฏร่วมกบักริยา เป็น ได้ ดงัตวัอยา่ง 

 (16) ก. ฉนัดีใจ/*เป็นดีใจ 
   ข. น้อยเสียใจ/*เป็นเสียใจ 
   ค. หนุม่เมา/*เป็นเมา 
   ง. นิ#มเมื,อย/*เป็นเมื,อย 
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   จ. นิดเบื,อมาก/*เป็นเบื,อมาก 

 ดงันั �น จากเกณฑ์ที#ผู้ วิจยัสรุปไว้วา่คําคณุศพัท์จะให้ความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ
เมื#อปรากฏร่วมกบัคํากริยา เป็น จึงช่วยให้ผู้ วิจยัสามารถคาดคะเนได้ว่า คําว่า เสียใจ ดีใจ เมา เมืZอย 
และ เบืZอ จดัเป็นคํากริยาแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ (Inchoative verb) ไม่ใช่คําคณุศพัท์แม้ว่าจะมี
ความหมายเชน่เดียวกบัคําคณุศพัท์ sad happy drunk tired และ bored ในภาษาองักฤษก็ตาม 

 
6. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครั:งต่อไป 

  งานวิจัยชิ �นนี � มุ่งประเด็นไปที#การศึกษา เป็น ด้านอรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ โดย
วิเคราะห์ความแตกตา่งทางความหมายของภาคแสดงคณุศพัท์ที#ปรากฏลําพงัและภาคแสดงคณุศพัท์
ที#ปรากฏร่วมกับ เป็น และการทําหน้าทางวากยสมัพนัธ์ที#ตา่งกนัของ เป็น ที#ปรากฏร่วมกับภาคแสดง
คณุศพัท์และ เป็น ที#ปรากฏร่วมกับภาคแสดงนาม ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า ควรทําการศึกษาการปรากฏ
ร่วมของภาคแสดงคณุศพัท์กับ เป็น ตามกรอบวจันปฏิบตัิศาสตร์ (Pragmatics) เนื#องจากกมลวนิก
และซะวาดะ (Takahashi.  2001; 243-244; อ้างอิงจาก Kamolwanig; & Sawada.  1993: 96) เสนอว่า
ในทางวจันปฏิบตัิศาสตร์ สมัพนัธกริยา เป็น และ คือ ปรากฏในประโยคที#แตกต่างกัน โดยสมัพนัธกริยา 
เป็น ทําหน้าที#ในระดบัวจันปฏิบตัิศาสตร์เป็นตวักําหนดสมมติมาลา (Subjective) และทศันะ (Modal 
attitude) ของผู้พดูในขณะนั �น รวมทั �งแสดงให้เห็นว่าผู้พดูมีความเกี#ยวข้องกบัเหตกุารณ์ [+Speaker’s 
commitment] โดยผู้พดูอาจเป็นผู้ให้ข้อมลูที#เกี#ยวข้อง (Relevant information) กบัเหตกุารณ์นั �น ดงันั �น 
สมัพนัธกริยา เป็น จึงปรากฏในประโยคหรือข้อความที#ผู้พดูคาดคิด (Supposition) ไว้ หรือสามารถ
อนุมานความ (Inference) ได้ ในทางกลบักัน การปรากฏของ สมัพนัธกริยา คือ ในประโยคหรือข้อความ
ไมไ่ด้แสดงให้เห็นวา่ผู้พดูมีส่วนเกี#ยวข้องกบัการให้ข้อมลู [-Speaker’s commitment] และไม่ได้อ้างถึง
หรือสื#อความโดยนยั (Connotation) แตเ่ป็นการระบถึุงสิ#งหนึ#งสิ#งใดอยา่งชดัเจน 

  ดังนั �น จึงควรทําการศึกษาว่า การปรากฏของภาคแสดงคุณศัพท์ร่วมกับ เป็น และให้
ความหมายแสดงการเปลี#ยนแปลงสภาพ สัมพันธ์กับแนวคิดเรื# องวัจนปฏิบัติศาสตร์หรือไม่ และ
สมัพนัธ์อยา่งไร เพื#อให้ผู้ใช้ภาษาสามารถใช้ภาษาในการสื#อสารได้อยา่งดียิ#งขึ �น 

  นอกจาก เป็น จะปรากฏร่วมกับภาคแสดงนามและภาคแสดงคุณศพัท์ และมีหน้าที#ทาง
วากยสัมพันธ์ที#ต่างกันแล้ว ผู้ วิจัยพบข้อมูลภาษาที# เป็น ปรากฏร่วมกับกริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ 
ตอ้ง ดงัตวัอยา่ง 
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 (17)  ก. เขาเป็นต้องอารมณ์เสียเมื#อเห็นหน้าเธอ 
   ข. แดงเป็นต้องโดนตีทกุครั �งที#แอบหนีไปเลน่นํ �า 
   ค. ดําเป็นต้องโวยวายแน ่ๆ ถ้ารู้วา่ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ไปทศันะศกึษากบัเพื#อน ๆ 

 แต่ เป็น จะไม่ปรากฏร่วมกับกริยาช่วยแสดงทศันะอื#น เช่น อาจ อาจจะ จะ คง คงจะ น่า 
และ น่าจะ ดงัตวัอยา่ง 

 (18) ก. เขา*เป็นอาจ/*เป็นอาจจะ/*เป็นจะอารมณ์เสียเมื#อเห็นหน้าเธอ 
   ข. แดง*เป็นคง/*เป็นคงจะโดนตีทกุครั �งที#แอบหนีไปเลน่นํ �า  
   ค. ดํา*เป็นน่า/*เป็นน่าจะโวยวายแน่ ๆ ถ้ารู้ว่าไม่ได้รับอนญุาตให้ไปทศันะศกึษา

กบัเพื#อน ๆ 

 ดังนั �น ผู้ วิจัยมีความเห็นว่าควรทําการศึกษาลักษณะทางความหมายและการทําหน้าที#    
ทางวากยสัมพันธ์ของ เป็น ที#ปรากฏร่วมกับกริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ ต้อง ดงัตัวอย่าง (14ก-ค) 
ต่อไปว่ามีลักษณะทางความหมายและหน้าที#ทางวากยสัมพันธ์แตกต่างจากสัมพันธกริยา เป็น           
ที#ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงนามและกริยา เป็น ที#ปรากฏร่วมกบัภาคแสดงคณุศพัท์หรือไม ่และอยา่งไร 
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