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ไวยากรณเพิ่มพูนปจจุบัน: ตัวแบบหลักการและกรอบคา
1.1 แนวคิดของไวยากรณเพิ่มพูนปจจุบัน
แนวคิดของไวยากรณเพิ่มพูนในปจจุบัน นับตั้งแตชวงทศวรรษ ค.ศ. 1980 เปนตนมานับวายังคงพัฒนา
สืบเนื่องมาจากแนวคิดทฤษฎีปริวรรตเพิ่มพูน ที่ชอมสกีเสนอไวในหนังสือ Syntactic Structure ตั้งแตป ค.ศ.
1957 (Chomsky 1957) มาจนถึงทฤษฎีฉบับมาตรฐานในป 1965 โดยมุงพัฒนาเปนทฤษฏีที่พยายามจะ
อธิบายไวยากรณสากล (Universal Grammar) เปนทฤษฎีที่จะสามารถใหคําอธิบายในเรื่องกระบวน
ความคิดในเชิงภาษาและกระบวนการเรียนรูภาษาของมนุษย ซึ่งหากบรรลุจุดประสงคขอนี้ได ทฤษฎีนี้ก็จะจัดวาเปน
ทฤษฎีที่มีความสมบูรณ(adequacy) ในระดับอธิบาย (explanatory adequacy) คือระดับที่อธิบายได
วาเหตุใดภาษามนุษยจึงมีลักษณะในรูปแบบดังที่ปรากฎอยู (ดูรายละเอียดของแนวคิดเหลานี้ใน อมรา ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ และคณะ (2544: 159-188))
การพัฒนาแนวคิดไวยากรณเพิ่มพูนปจจุบันไปในทิศทางดังกลาว เริ่มเดนชัดตั้งแตการเสนอทฤษฎีที่เปนที่
รูจักกันในนาม “ทฤษฎีกํากับและผูกยึด” ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษวา Government - Binding Theory
เรียกยอๆวา “GB” (จีบี) ในชวงทศวรรษ 1980
ชอมสกี (Chomsky 1996:5) กลาววา แมวาจุดประสงคดังกลาวจะเปนจุดประสงคหลักของทฤษฎี
ไวยากรณเพิ่มพูนมาตลอดตั้งแตที่เขาเสนอไวในป 1965 แตแนวทางการเขาถึงปญหาของทฤษฎีไวยากรณเพิ่มพูน
นับตั้งแตชวงทศวรรษ 1980 เปนตนมานั้น เปนการแหวกแนวทางการวิเคราะหวิจัยทางภาษาศาสตรอยางสิ้นเชิง
กลาวคือ แตเดิมนั้นไวยากรณเพิ่มพูนนับตั้งแตป 1965 เปนตนมา ยังคงวิเคราะหวิจัยภาษาตามแนวทางดั้งเดิมที่
ปฏิบัติกันมา กลาวคือพยายามหาขอสรุปหรือหลักกวางๆจากระบบของกฎเกณฑตางๆที่ซับซอนที่ปรากฎในภาษา
ตางๆแตละภาษา แตนับแตชวง ทศวรรษ 1980 นักไวยากรณเพิ่มพูนก็ไดเริ่มเปลี่ยนแนวทางการวิเคราะห โดย
เปลี่ยนไปเปนแนวคิดที่วา ในภาษาตางๆนั้นไมมีกฎเกณฑเฉพาะสําหรับแตละโครงสรางในภาษา แตเราจะอธิบาย
ลักษณะของทุกภาษาไดดวย หลักการทางภาษา (Principles)ที่เปนสากล ซึ่งจะกําหนดกรอบคา (Parameters)
สําหรับแตละหลักการนั้นๆ ความแตกตางที่ปรากฎในแตละภาษาเปนเพราะแตละภาษาอาจจะกําหนดคาภายใน
แตละกรอบคาตางกัน จึงทําใหเกิดลักษณะเฉพาะภาษาขึ้น แนวคิดนี้ปจจุบันเปนที่รูจักกันในนาม “ตัวแบบ
หลักการและกรอบคา” (Principle and Parameters Model) ซึ่งเรียกกันโดยยอวา “P&P”
ชอมสกีไดเคยกลาวเปรียบแนวคิดนี้ไวในการบรรยายในชวงป ค.ศ. 1986 วา ถาจะเปรียบเทียบความรูเชิง
ภาษาที่มนุษยมีมาแตเกิด เหมือนเชนกับแผงสวิตช มนุษยทุกคนจะมีแผงสวิตชติดตัวมาประเภทเดียวกัน โดยมี
จํานวนสวิตชเทากันหมด แตวาคาของสวิตชตา งๆที่อยูในแผงนั้น ก็อาจจะปรับใหแตกตางกันในแตละภาษา ขึ้นอยู
กับขอมูลภาษาที่ไดเรียนรู แผงสวิตชนี้ก็คือ กรอบคา (Parameter)ของภาษา การปรับคาสวิตชในแตละภาษา ก็คือ
การกําหนดคาของแตละกรอบคา (Parameter Setting) ในภาษา ดังนั้นความแตกตางที่ปรากฎในภาษาตางๆจึงเปน
เรื่องการแปรคาในกรอบคา (Parametric Variation)
ชอมสกี กลาวสรุปแนวคิด “ตัวแบบหลักการและกรอบคา” (Principle and Parameters
Model) ไวดังตอไปนี้ (Chomsky and Lasnik 1996: 25-26)
"The P&P approach aims to reduce descriptive statements to
two categories; language-invariant, and language-particular. The
language-invariant statements are principles (including the parameters,
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each on a par with a principle of UG); the language-particular ones are
specifications of particular values of parameters. The notion of
construction, in the traditional sense, effectively disappears; it is
perhaps useful for descriptive taxonomy but has no theoretical status.
Thus, there are no such constructions as Verb Phrase, or interrogative
and relative clause, or passive and raising constructions. Rather, there
are just general principles that interact to form these descriptive
artifacts."
“แนวคิดตัวแบบหลักการและกรอบคานี้มุงลดการบรรยาย(ภาษา)ใหเหลือเพียง 2 ประการ คือ
ลักษณะทั่วไปของภาษา และลักษณะเฉพาะของภาษา คําบอกเลาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษานั้น คือ
หลักการ (ซึ่งรวมถึง กรอบคา ดวย โดยแตละกรอบคาจะเทียบไดกับหลักการหนึ่งของไวยากรณสากล) คํา
บอกเลาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะภาษานั้นคือคุณสมบัติเฉพาะของคาเฉพาะของกรอบคาตางๆ แนวคิดเรื่อง
หนวยสรางตามความหมายดั้งเดิมนั้นถือวาไมมีอีกตอไป แนวคิดเรื่องหนวยสรางนี้อาจจะมีประโยชนสําหรับ
การจัดหมวดหมูเชิงพรรณนา แตก็จะไมมีสถานภาพในทฤษฎีไวยากรณใหมนี้ ดังนั้น จึงไมมีหนวยสรางตางๆ
เชน หนวยสรางกริยาวลี หรือ หนวยสรางประโยคคําถาม และหนวยสรางคุณานุประโยค หรือ หนวยสราง
ประโยคกรรม และหนวยสรางยกประธาน แตจะมีเพียงหลักการทั่วไปที่ปฏิสัมพันธกันเพื่อสรางรูปแบบของ
หนวยที่พรรณนาในรูปตางๆเหลานี้”
จุดประสงคหลักในการศึกษาภาษาของตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ มิใชการศึกษาลักษณะของภาษาใดภาษา
หนึ่ง หากแตเปนการศึกษาลักษณะสากลของภาษา (ไวยากรณสากล) การศึกษากรอบคา หรือ หลักการกวางๆทั่วไปที่
ปรากฎในภาษาตางๆ กลาวคือ ในการศึกษาภาษาแตละภาษา จะมุงศึกษาลักษณะภาษาเพื่อจะดูวามีลักษณะใดที่
เปนลักษณะรวมที่มีปรากฎในภาษาอื่นๆดวยหรือไม หากมีความแตกตาง จะสามารถอธิบายไดวาเปนความแตกตาง
ของคาในกรอบคาอยางไรบาง
ชอมสกี (Chomsky 1996) เสนอองคประกอบของภาษาตามแนวคิด "ตัวแบบหลักการและกรอบ
คา" (Principles and Parameters Model)" ไววาประกอบดวยองคประกอบหลักๆ 2 องคประกอบ คือ
1. องคประกอบโครงสราง (Phrase Structure) และ 2. คลังศัพท (Lexicon)
สําหรับองคประกอบโครงสรางนั้น ถือวาเปนระบบที่กําหนด (generate) ลักษณะโครงสรางของรูปภาษา
หรือที่ชอมสกีเรียกวา SD (Structural Description) ซึ่งจะระบุคุณสมบัติทุกประการของหนวยภาษา
คลังศัพท คือ รายการศัพททั้งหมดในภาษา และคุณสมบัติตางๆในเชิงภาษาของศัพท
สําหรับแนวคิด “ตัวแบบหลักการและกรอบคา”เกี่ยวกับเรื่องระดับของรูปแทนของภาษา (representation)นี้
ยังคงสืบเนื่องมาจากแนวคิดตามทฤษฎีไวยากรณเพิ่มพูนฉบับขยาย คือ เห็นวาภาษามีรูปแทน ระดับตางๆดังนี้
1. โครงสรางดี (D-Structure) เปนระดับโครงสรางที่เปนรูปแทนการเรียบเรียงศัพทตามเงื่อนไขลักษณะ
โครงสรางรูปภาษา และความสัมพันธทางอรรถศาสตร และไวยากรณของหนวยตางๆที่เปนองคประกอบของโครงสราง
นี้ ชอมสกีเสนอวาทุกๆภาษาจะมีความเหมือนกันในโครงสรางระดับนี้ และในระดับรูปตรรกะ
(Chomsky1996:26)
2. ระดับรูปเสียง (Phonetic Form หรือ PF) เปนระดับที่เกี่ยวกับรูปเสียง
3. ระดับรูปตรรกะ (Logical Form หรือ LF) เปนระดับรูปแทนความหมายในเชิงตรรกะ ชอมสกีเสนอ
วาทุกๆภาษาจะมีความเหมือนกันในโครงสรางระดับนี้ และในระดับโครงสราง-ดี (Chomsky 1996:26)
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4. โครงสรางเอส (S-Structure) เปนระดับโครงสรางตัวกลาง (Intermediate Level)ที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางระดับโครงสราง-ดี และระดับรูปเสียง และระดับรูปตรรกะ
หนวยตางๆในโครงสราง-ดี นั้นอาจมีการโยกยายเปลี่ยนแปลงตําแหนงได ซึ่งตามแนวคิดนี้ เห็นวาเปนไป
ตามกระบวนการการเคลื่อนยายหนวยทั่วไป ซึ่งกลาวสรุปเปนกฎกลางๆไวเพียงวาเปน กฎยายหนวย (Move-α) ซึ่ง
ก็คือกลาววาหนวยตางๆนั้นสามารถยายไปในตําแหนงตางๆได (Move anything anywhere) ผลของการโยกยาย
หนวยตางๆจะปรากฎใหเห็นในโครงสรางเอส สําหรับเงื่อนไขตางๆของการยายหนวย เชน หนวยใดบางที่ยายได
ตําแหนงใดบางที่ยายได นั้นจะไมมีเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง แตจะเปนผลที่กําหนดโดยหลักการและเงื่อนไขตางๆใน
ภาษา
สําหรับหลักการและเงื่อนไขตางๆของภาษานั้น ชอมสกี (1982) ไดกลาวไวเปนกลุมทฤษฎียอย (Modules)
ดังนี้
1. ทฤษฎีเอ็กซบาร (X-Bar Theory) เปนเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสรางทั่วไปของหนวยในภาษา ในดาน
องคประกอบและการเรียบเรียงองคประกอบเปนหนวยสรางระดับตางๆ
2. ทฤษฎีทีตา (θ-Theory) เปนเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบทบาทความสัมพันธทางอรรถศาสตรและไวยากรณ
ของหนวยในโครงสราง
3. ทฤษฎีการก (Case Theory) เปนเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการกําหนดรูปการกนามธรรมแกหนวยใน
โครงสราง
4. ทฤษฎีกํากับ (Government Theory) เปนเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเงื่อนไขความสัมพันธในเชิงโครงสราง
ภายในหนวยภาษา
5. ทฤษฎีผูกยึด (Binding Theory เปนเงื่อนไขเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรูปอาง (anaphors) และรูป
หลักที่ถูกแทน (antecedents)
6. ทฤษฎีจํากัดการยายที่ (Bounding Theory) เปนเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขตของการเคลื่อนยายหนวย
7. ทฤษฎีควบคุม (Control Theory) เปนเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดรูปหลักที่ถูกแทนของหนวยไรรูป
PRO
ความสัมพันธของรูปแทนภาษาระดับตางๆ และหลักการและเงื่อนไขของภาษาตามแนวคิดนี้แสดงไดตาม
แผนภูมิตอไปนี้
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(ดัดแปลงจาก รูป 2.6 ใน Cook 1988: 33)
ชอมสกีไดเริ่มเสนอแนวคิด “ตัวแบบหลักการและกรอบคา” ตั้งแตตนทศวรรษ 1980 แตในชวงแรกๆ
แนวคิดนี้เปนที่รูจักกันในนาม ทฤษฎีกํากับและผูกยึด (Government- Binding Theory) ตามชื่อ
หนังสือ Lectures on Government and Binding ซึ่งตีพิมพในป ค.ศ. 1981 ในหนังสือเลมนี้
(Chomsky 1981) ชอมสกี นําเสนอแนวคิดโดยรวมของ “ตัวแบบหลักการและกรอบคา” เปนครั้งแรก โดย
กลาวถึงทฤษฎียอย 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีกํากับ และทฤษฎีผูกยึด เปนพิเศษ แตก็ไมไดหมายความวา 2 ทฤษฎียอยนี้มี
บทบาทและความสําคัญมากกวาทฤษฎียอยอื่นๆ ในงานเขียนตางๆของชอมสกีเองหลังจากปค.ศ. 1981 ก็ไดเรียก
ทฤษฏีนี้วา “หลักการและกรอบคา” มาตลอด ซึ่งสําหรับกรณีเรื่อง “ชื่อ” นี้ ชอมสกีเองก็มีความเห็นวาชื่อ “ทฤษฎี
กํากับและผูกยึด” อาจทําใหเกิดความเขาใจผิด (Chomsky1996: 29, 162) และควรจะเลิกใช ดังนั้นในระยะ
หลังๆตั้งแตชวงทศวรรษ 1990 เปนตนมา จึงนิยมเรียกแนวคิดนี้วา “ตัวแบบหลักการและกรอบคา”
ในบทตอๆไปนี้ จะกลาวถึงกลุมทฤษฎียอยซึ่งเปนองคประกอบและหลักการเงื่อนไขตามแนวคิด “ตัวแบบ
หลักการและกรอบคา” เปนรายทฤษฎี
_____________________

แบบฝกหัด (บทที่ 1)
1. จงกลาวถึง “แนวคิดหลักการและกรอบคา” โดยสังเขป ในประเด็นเรื่อง จุดประสงคการศึกษาภาษา ไวยากรณ
สากล และ ไวยากรณเฉพาะภาษา
2. จงอธิบายความคิดเรื่อง รูปแทนภาษา ตามแนวคิดหลักการและกรอบคา
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ทฤษฎียอย: คลังศัพท (Lexicon) และทฤษฎีทีตา (θ-Theory)
คลังศัพท คือคลังขัอมูลรายละเอียดตางๆของคุณสมบัติทุกประการที่เกี่ยวของกับศัพท (lexical item) ใน
ภาษานั้นๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะของศัพท ที่ไมสามารถทํานายไดจากหลักการตางๆของไวยากรณสากล หรือจาก
กรอบคาใดๆที่เกี่ยวของกับหมวดไวยากรณประเภทนั้นๆ รายละเอียดคุณสมบัติของศัพทที่ระบุไวไดแก คุณสมบัติ
ทางเสียง คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ เชน หมวดไวยากรณ ลักษณะเงื่อนไขการเกิดรวมกับศัพทหรือหนวยภาษาอื่นๆ
ในกรณีที่ศพั ทนั้นๆสามารถปรากฎเปนสวนหลัก (head) ของโครงสรางได ในกรณีของหมวดคําประเภทคํานาม ก็จะ
มีการระบุลักษณ (feature) ที่เกี่ยวของกับนาม อันไดแก ลักษณที่บอก บุรุษ พจน เพศ (เรียกวา ลักษณฟาย (Φfeatures /Phi-features) และคุณสมบัติทางความหมาย เปนตน สําหรับคุณสมบัติตางๆของศัพทนี้ จะระบุไวเปนชุด
ของลักษณตางๆ (feature set) ซึ่งตามทฤษฎีแลว สําหรับศัพทบางตัวลักษณเหลานี้บางลักษณอาจจะขาดหายไปได
ตัวอยางเชน ในกรณีที่ชุดของลักษณที่เปนลักษณทางเสียงของศัพทใดศัพทหนึ่งขาดหายไป ศัพทนั้นก็จะไมปรากฎรูป
เรียกวาเปน ประเภทไรรูป (Empty Category) เปนตน
ชอมสกี(Chomsky 1986a,1996) แบงศัพทออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามเนื้อหาเชิงศัพท ไดแก
1. คําศัพท (lexical) ไดแก ศัพทที่มีความหมายเชิงเนื้อหา ไดแกศัพทตางๆที่เปนหมวดคําประเภทที่เปน
สวนหลัก (head) ของโครงสรางได เชน N (Noun), V (Verb), A (Adjective), P (Pre/Post –
position)
2. คําไวยากรณ หรือ คําหนาที่ (non-lexical/functional) ไดแก ศัพทที่ไมมีความหมายเชิงเนื้อหา เชน
ศัพทที่ปรากฎในหมวดคําประเภท I (Inflection) หรือ INFL อันไดแกหนวยชวยกริยา ที่แสดงกาลและการณลักษณะ
ของภาคแสดง เชน ศัพท would, might, can ในภาษาอังกฤษ รวมทั้งหนวยที่ระบุลักษณะสอดคลองทางไวยากรณ
(agreement) 1, ศัพทในหมวดคําประเภทตัวนําสวนเติมเต็ม Comp (Complementizer) เชน if, whether เปนตน
กรณีคําศัพทนั้น จะมี เงื่อนไขการเกิดรวม ที่เรียกวา คุณสมบัติการเลือกสรร (selectional properties)ของ
ศัพทได 2 ลักษณะ (Chomsky 1986a: 86-7) คือ
1) การเลือกสรรเชิงอรรถศาสตร (Semantic Selection หรือ S-selection)2 ระบุวาศัพทนั้นจะเกิด
รวมกับหนวยที่มีบทบาทความสัมพันธทางอรรถศาสตร 3ใดบาง ตัวอยางเชน ศัพท hit จะมีเงื่อนไขการเกิดรวมกับ
บทบาทอรรถศาสตร 2 บทบาทคือ Agent (ผูกระทํา) และ Patient (ผูรับ) เปนตน
2) การเลือกสรรเชิงประเภทไวยากรณ (Category Selection หรือ C-selection) ระบุวา ศัพทนั้นจะ
เกิดรวมกับประเภทไวยากรณ (Category) ใดไดบาง ตัวอยางเชน
ศัพทวา hit จะมีเงื่อนไขเกิดรวมกับ หนวยนาม (NP) 2 หนวย โดยหนวยนามหนวยหนึ่งนั้น เปนสวนเติม
เต็ม (complement) ดังเชนในประโยค [NPThe man] hit [NP the ball]

1

เชน หนวยที่ผันกริยาใหสอดคลองตามเพศ หรือ พจนของประธาน หรือ หนวยที่ผันรูปคุณศัพทใหสอดคลองตามเพศ หรือ พจน ของ
นามหลัก
2
ในชวงทศวรรษ 1980 ตนๆ นิยมใชคําวา θ-marking (การบงชี้บทบาททีตา)
3
สําหรับศัพทภาษาอังกฤษที่ใชเรียกบทบาทความสัมพันธทางอรรถศาสตรนั้นมีหลากหลาย ไดแก Semantic Role, Thematic Role, θRole, Theta-Role
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ศัพท think จะมีเงื่อนไขเกิดรวมกับหนวยประเภท NP และ ประโยคยอย (S') โดย ประโยคยอย (S') เปน
สวนเติมเต็ม ดังเชน ในประโยค [NPThe man] think [S' that dinner is ready].เปนตน
นอกจากแตละศัพทจะระบุเงื่อนไขการเกิดรวมทั้ง 2 ลักษณะแลว ก็ยังมีหลักในการระบุความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางหนวยที่เงื่อนไขทั้ง 2 ประเภทกําหนดไว เชน ในกรณี ศัพท hit บทบาทอรรถศาสตร ผูรับ (Patient)
ของศัพท จะสัมพันธกับ สวนเติมเต็มที่เปน หนวยนาม (NP) และบทบาทผูกระทํา (Agent) นั้นจะสัมพันธกับหนวย
นาม (NP) อีกหนวยหนึ่ง เปนตน ซึ่งตามตัวอยางประโยคที่ใหไวขางตน บทบาทผูรับการกระทํา ของ hit จะ
สัมพันธกับหนวยนาม The ball และ บทบาทผูกระทํา ของ hit สัมพันธกับหนวยนาม The man.
สําหรับความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเงื่อนไขทั้ง 2 ลักษณะ (บทบาททางอรรถศาสตร กับ ประเภททาง
ไวยากรณ)นั้น ชอมสกี (Chomsky1986a: 87, 1996:32) เห็นวา อธิบายไดในลักษณะสูตรคูความสัมพันธเชิง
โครงสราง (Canonical Structure Realization หรือ CSR) ตามแนวคิดของกริมชอว (Grimshaw1981) เชน
บทบาททีตา Agent มักจะสัมพันธกับนามวลี (NP) ดังนั้นจึงสรุปเปนสูตรคูความสัมพันธเชิงโครงสราง CSR ไดวา
CSR(Agent)=NP กลาวคือ คูความสัมพันธของ Agent คือ นามวลี (NP) ตัวอยาง สูตร CSR อื่นๆที่ชอมสกีกลาวถึง
ไดแก CSR(proposition)=S กลาวคือ คูความสัมพันธของประพจน ก็คือ ประโยค ชอมสกี (Chomsky
1996: 30) เห็นวา คูความสัมพันธลักษณะนี้เปนสิ่งที่ทํานายได ไมใชลกั ษณะเฉพาะของศัพทตัวใดตัวหนึ่ง จึงไม
ควรจะระบุไวเปนคุณสมบัติของศัพท หากแตนาจะเปนสวนหนึ่งของไวยากรณสากล
สําหรับศัพทในชนิดของ คําประเภทกริยาที่มีคุณสมบัติเปนสวนหลัก (head)นั้น เงื่อนไขการเกิดรวมทั้ง 2
ลักษณะ เรียกรวมไดวา เปน โครงสรางอารกิวเมนต (argument structure) ของกริยา ตามอิทธิพลแนวคิดของ
ตรรกวิทยาสัญญลักษณที่กลาวไวแลวใน อมราและคณะ (2544) บทที่ 9 ตามแนวคิดนี้จะใชคําวา โครงสรางอาร
กิวเมนต สําหรับ เรียกรูปแทนความหมายของประพจน (proposition) หรือประโยคตรรกวิทยา อันประกอบไปดวย
ภาคแสดง (predicate) และ อารกิวเมนต อารกิวเมนต คือ รูปแทนที่ใชอางอิงถึงสิ่งตางๆ (referring expression)
และ ภาคแสดง ก็คือ ความสัมพันธระหวางอารกิวเมนตในประพจนนั้นๆ ตัวอยางเชน จากรูปประโยค John loves
Mary และ John runs. จะเขียนเปนรูปแบบโครงสรางอารกิวเมนตไดดังนี้
Love (j, m)
Run (j)
กลาวคือ Run เปนภาคแสดงที่มีอารกิวเมนต 1 หนวย ซึ่งในรูปแทนดังกลาว แสดงดวยสัญญลักษณ j คําวา
'Run" จึงจัดเปนภาคแสดงประเภทอารกิวเมนตเดี่ยว (one-place predicate) Love เปนภาคแสดงที่มีอารกิวเมนต 2
หนวย ซึ่งในรูปแทนดังกลาว แสดงดวยสัญญลักษณ j แลt m คําวา ‘love’ จึงจัดเปนภาคแสดงประเภทสองอารกิว
เมนต (two-place predicate)
สําหรับแนวคิดตัวแบบหลักการและกรอบคา นั้นใชคําวา อารกิวเมนต หมายถึง หนวยที่มีบทบาททีตา หรือ
หนวยที่มีแนวโนมจะไดรับบทบาททีตา (potential θ-position) และเรียกตําแหนงของหนวยในโครงสรางที่ไดรับการ
ระบุบทบาททีตาวา ตําแหนงอารกิวเมนต (Argument position) หรือ ตําแหนงเอ (A-Position) และเรียกตําแหนง
ของหนวยที่ไมมีบทบาททีตาวา ตําแหนงไมใชอารกิวเมนต (Non-Argument position) หรือ ตําแหนงเอ-บาร (ĀPosition หรือA-bar Position) ตําแหนงที่จัดวาเปนตําแหนงอารกิวเมนต ไดแก สวนเติมเต็มของ สวนหลัก
(head) ตําแหนงที่จัดวาเปนตําแหนงไมใชอารกิวเมนต ไดแก ตําแหนงสวนขยายรวม (adjunct) กริยาจะเปนตัว
บงชี้บทบาททีตา (θ-mark) ใหแกหนวยตางๆที่เปนหนวยประกอบของกริยานั้นๆ
นอกจากนั้น แนวคิดตัวแบบหลักการและกรอบคายังถือวา อารกิวเมนตมี 2 ประเภท ตามแนวคิดเรื่องภาค
แสดง (predication) ของวิลเลียมส (Williams 1980) คือ อารกิวเมนตวงใน (Internal Argument) ซึ่งไดแก
หนวยที่เปนสวนเติมเต็ม ของสวนหลัก และอารกิวเมนตวงนอก (External Argument) ซึ่งใชเรียก หนวยประธาน
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ของประโยค ที่จัดวาเปนหนวยที่ไดรับการกําหนดบททีตาทางออมจากกริยา(ภาคแสดง) เนื่องจากเปนหนวยที่มิไดเปน
กิ่ง (node) ที่เปน กิ่งพี่นอง (sister node) หรือ หนวยประชิด 4 ของ หนวยกริยา โดยตรง หากแตเปน กิ่งที่สัมพันธกับ
หนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุด 5(Maximal Projection) ของกริยา ดังเชนในตัวอยางตอไปนี้

ในประโยคขางตน อารกิวเมนตวงในของกริยา hit ก็คือ หนวยนาม the ball ที่เปนสวนเติมเต็ม ในฐานะ
หนวยกรรมของกริยา สวน อารกิวเมนตวงนอกของกริยา hit ก็คือ หนวยนาม the man ซึ่งมิใชสวนเติมเต็ม แตมี
ความสัมพันธทางออมกับหนวยกริยา ในฐานะประธานของกริยานั้นๆ
ความแตกตางกันอีกประการหนึ่งระหวาง อารกิวเมนตวงใน และ อารกิวเมนตวงนอก ก็คือ สําหรับกริยาแต
ละตัว จะมี อารกิวเมนตวงนอกไดเพียงหนวยเดียว ในขณะที่ไมมีขอจํากัดเรื่องจํานวนของอารกิวเมนตวงใน เชน
กริยา hit มีอารกิวเมนตวงใน ตัวเดียว คือ อารกิวเมนตที่มีบทบาทของผูรับ (Patient) กริยา give มีอารกิวเมนตวง
ในสองตัว คือ อารกิวเมนตที่มีบทบาทของผูรับ/ผูกระทบ (Patient/Theme) และ จุดหมาย/ผูรับประโยชน
(Goal/Benefactive) ในขณะที่ กริยา run ไมมีอารกิวเมนตวงในเลย
เงื่อนไขและขอกําหนดตางๆเกี่ยวกับโครงสรางอารกิวเมนตของศัพท ตามแนวคิด ตัวแบบหลักการและกรอบ
คา ดังกลาวขางตนนี้ รวมเรียกวา ทฤษฎีทีตา (θ-Theory) เราอาจกลาวไดวา ทฤษฎีทีตา เปนเงื่อนไขที่เกี่ยวกับ
บทบาทความสัมพันธทางอรรถศาสตรของหนวยในโครงสราง
ชอมสกี (Chomsky 1981: 36)กําหนดเงื่อนไขสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดบทบาททีตา หรือที่เรียกกันวา
เกณฑบทบาททีตา (Theta-Criterion, θ- criterion)ไวดังนี้
"each argument bears one and only one θ-role, and each θ-role is
assigned to one and only one argument"
"อารกิวเมนตแตละอารกิวเมนตจะมีบทบาททีตาเพียงบทบาทเดียวเทานั้น และบทบาททีตาแตละบทบาทก็
จะถูกกําหนดใหแกอารกิวเมนตเพียงอารกิวเมนตเดียวเทานั้น"
เงื่อนไขนี้ เปนเงื่อนไขที่ระบุความสัมพันธระหวางเงื่อนไขการเกิดรวม 2 ลักษณะที่กําหนดโดยศัพท อันไดแก
การเลือกสรรเชิงอรรถศาสตร(Semantic Selection หรือ S-selection) และ การเลือกสรรเชิงประเภทไวยากรณ

4

นิยมเรียก ความสัมพันธของกิ่งในลักษณะนี้วา เปน กิ่งพี่นอง (sister node) โดยใชศัพทความสัมพันธทางเครือญาติมาเรียก
ความสัมพันธของกิ่งตางๆในแผนภูมิตนไม
5
หนวยโพรเจ็กชัน นี้เปนหนวยโครงสรางตามหลักการโพรเจ็กชัน (Projection Principle) ที่จะกลาวในรายละเอียดในหัวขอ
ตอไป ในที่นี้ หนวยโพรเจ็กชนระดับสูงสุดของกริยา คือ หนวยโครงสรางที่ ประกอบดวยสวนประกอบตามโครงสรางอารกิวเมนตวงใน
ของกริยาโดยครบถวน ซึ่งก็คือ หนวยกริยาวลีนั่นเอง
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(Category- Selection หรือ C-selection) ที่กลาวมาแลวขางตน กลาวคือ ความสัมพันธระหวางประเภทไวยากรณ
และบทบาททีตา ตามที่กําหนดโดยศัพท ในแตละประโยคนั้น ตองเปนความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง
ตัวอยางการแสดงคุณสมบัติทางวากยสัมพันธดังกลาวของศัพท hit มีดังนี้
hit

[ +V, -N]
Agent, Patient
[NP, NP]

[+V, -N] (แสดงคุณสมบัติประเภทไวยากรณ โดยใชวากยสักษณ 6)
Agent, Patient (แสดงการเลือกสรรเชิงอรรถศาสตร บทบาททีตาที่ขีดเสนใตแสดงวาเปน อารกิว
เมนตวงนอก)
[NP, NP]
(แสดงการเลือกสรรเชิงประเภทไวยากรณ)
จากตัวอยางนี้ บทบาททีตาผูกระทํา (Agent) สัมพันธกับอารกิวเมนตวงนอกที่เปนหนวยนาม และ
บทบาททีตาผูรับ (Patient)สัมพันธกับอารกิวเมนตวงในที่เปนหนวยนาม
นับวาเงื่อนไขการเกิดรวม/การเลือกสรร (selectional properties)ของศัพทนี้ก็ยังคงสืบทอดแนวคิดเดิม
จากทฤษฎีไวยากรณเพิ่มพูนฉบับมาตรฐาน ฉบับปค.ศ. 1965 ซึ่งขณะนั้นแสดงไวในรูปของกฎจําแนกประเภทยอย
(Subcategorization Rules) (ดูรายละเอียด ใน อมรา ประสิทธิรัฐสินธุและคณะ (2544: 189-209 โดย การ
เลือกสรรเชิงประเภทไวยากรณ (Category Selection หรือ C-Selection) ตามแนวคิด ตัวแบบหลักการและกรอบคา
ในปจจุบัน จะเทียบเทาไดกับกฎจําแนกประเภทยอยเขมงวด (Strict Subcategorization) ในทฤษฎีฉบับป ค.ศ.
1965 แตการเลือกสรรเชิงประเภทไวยากรณ ตามแนวคิด ตัวแบบหลักการและกรอบคา จะครอบคลุมไปถึงหนวยที่
เกิดรวมอื่นๆดวย ไมไดจํากัดเฉพาะหนวยที่เปน สวนเติมเต็มเทานั้น
สําหรับ บทบาทความสัมพันธทางอรรถศาสตรใน การเลือกสรรเชิงอรรถศาสตร (Semantic Selection หรือ
S-selection) นั้น นับวาเปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลมาจาก แนวคิดเรื่องความสัมพันธระหวางกริยาและหนวยนามตาม
แนวคิดของไวยากรณดั้งเดิมที่ไดนํามาพัฒนาเพิ่มเติมโดยนักภาษาศาสตรรุนหลังๆ เชน แนวคิด การกสัมพันธ (case
relations) ของฟลมอร (Fillmore 1968) และแนวคิด Thematic relations ของ กรูเบอร (Gruber 1965) และ แจ็ค
เคนดอฟ (Jackendoff 1972) เปนตน (Chomsky 1981: 35)
สําหรับ คําไวยากรณ /คําหนาที่(functional item) นั้นก็มี ลักษณแสดงคุณสมบัติเชนกัน และก็จะมี
เงื่อนไขการเกิดรวมเชนกัน แตคํากลุมนี้จะไมมีการกําหนดบทบาททีตา (θ-Role) ตัวอยางของคําไวยากรณ หรือ คํา
หนาที่ ไดแก
• คําประเภทตัวนําสวนเติมเต็ม (Complementizer) แนวคิด ตัวแบบหลักการและกรอบคา
ถือวา หนวยระดับประโยคนั้นเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับใหญท่สี ุดของตัวนําสวนเติมเต็ม โดยมี ตัวนําสวนตัวเติมเต็ม
เปนสวนหลัก จึงแสดงหนวยระดับประโยคในแผนภูมิตนไมวา CP (Complementizer Phrase) คํา
ประเภทตัวนําสวนเติมเต็มในฐานะ สวนหลัก จะเกิดรวมกับ สวนเติมเต็ม ซึ่งเปน หนวยระดับประโยค IP เชน
คุณสมบัติของ คําตัวนําสวนเติมเต็ม whether อาจแสดงไดดังนี้
whether [COMP, +Q]
IP
6

ชนิดของคําตางๆมีวากยลักษณดังนี้ N(oun) = [+N, -V], V(erb)= [-N, +V], A(djective) = [+N, +V],
P(reposition)= [-N, -V]
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• คําประเภท INFL (Inflection) แนวคิด ตัวแบบหลักการและกรอบคา ถือวา หนวยระดับอนุ
พากย นั้นเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับใหญที่สุดของคําประเภท INFL โดยมี INFL เปนสวนหลัก จึงแสดงหนวย
ระดับอนุพากยในแผนภูมิตนไมวา IP (Inflection Phrase) คําประเภท INFL ในฐานะ สวนหลัก จะเกิด
รวมกับ สวนเติมเต็มซึ่งเปนหนวยกริยาวลี (VP) เชน คุณสมบัติของ คําประเภท INFL ที่แสดงปจจุบันกาล และ
ความคลอยตามทางไวยากรณของบุรุษที่ 3 เอกพจนในภาษาอังกฤษ อาจแสดงไดดังนี้
-s
INFL
[+ present,
+singular]
VP
7

____________________

แบบฝกหัด (บทที่ 2)
1. จงอธิบายศัพทหรือแนวคิดตอไปนี้ พรอมยกตัวอยางประกอบ: ลักษณฟาย(Φ-features) ตําแหนงอารกิวเมนต
(A-position) ตําแหนงไมใชอารกิวเมนต (A̅ -position) อารกิวเมนตวงใน(Internal
Argument) อารกิวเมนตวงนอก (External Argument)
2. โครงสรางอารกิวเมนตของกริยาคืออะไร สัมพันธกับ การเลือกสรรเชิงอรรถศาสตร (S-selection) และ การ
เลือกสรรเชิงไวยากรณ (C-selection) อยางไร ยกตัวอยาง กริยาภาษาไทย 2 คํามาประกอบคําอธิบาย
3. จงวิเคราะหโครงสรางอารกิวเมนตของกริยาที่ปรากฏในประโยคตอไปนี้ ตามตัวอยางการวิเคราะหกริยา hit ในบท
นี้ โดยเลือกใชบทบาททีตาหรือบทบาทอรรถศาสตรที่นิยามไวตามกรอบการกของฟลมอร ตามที่ปรากฏใน อมราและ
คณะ บทที่ 12 หนา 316-317
1) อาหารรานนี้อรอยดี
2) ครูใหรางวัลเด็ก
3) เขาดีใจที่เขาสอบได
4) เขาบอกเธอวา เขาจะไปเชียงใหมพรุงนี้
5) เขาเดินไปโรงเรียน
6) เขาอยูที่เชียงใหม
7) The thunder scared the baby.
8) I received the books yesterday.
9) I want coffee.
10) He promised Jane the job last week.

7

คําประเภท Inflection คือ หนวยไวยากรณที่ระบุกาลและ ความคลอยตามทางไวยากรณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอตอไป
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3
ทฤษฎียอย: ทฤษฎีเอ็กซบาร (X-Bar Theory)

และ หลักการโพรเจ็กชัน

(Projection Principle)
3.1 ทฤษฎีเอ็กซบาร (X̅

Theory)

แนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎีเอ็กซบาร (X̅ Theory หรือ X-Bar Theory) อันเปนทฤษฎีเกี่ยวกับ
หนวยโครงสรางระดับตางๆ ไดกลาวถึงไปโดยละเอียดแลวใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ และคณะ (2544, บทที่ 10)
ในสวนนี้จึงจะขอกลาวถึงทฤษฎีนี้แตเพียงสังเขป
ทฤษฎีเอ็กซบาร เปนทฤษฏีเกี่ยวกับองคประกอบของหนวยในภาษาทุกระดับ มีหลักการวา
• หนวยทุกหนวยนั้นเปนหนวยสรางแบบเขาศูนย (Endocenric) กลาวคือ หนวยสรางทุกหนวยประกอบดวย สวน
หลัก (head) และสวนเติมเต็มและสวนขยายเฉพาะของ สวนหลัก และหนวยสรางนั้นจะมีหนวยสรางไวยากรณ
เดียวกันกับ สวนหลัก
นอกจากนั้น ก็ยังมีหลักยอยๆเกี่ยวกับคุณสมบัติขององคประกอบของหนวยสรางดังนี้
• สวนหลักของหนวยสรางใดๆ ตองเปน คําศัพท (lexical)
• สวนเติมเต็ม (complement) และสวนขยายเฉพาะ (specifier) ที่มาประกอบสวนหลักนั้น กําหนดโดย
เงื่อนไขการเกิดรวม ของแตละศัพทที่เปน สวนหลัก ดังนั้น โครงสรางของหนวยสราง ที่ประกอบไปดวย
สวนประกอบตามที่ศัพทที่เปน สวนหลัก กําหนด จึงเรียกวา เปน หนวยโพรเจ็กชัน (Projection) ของ
สวนหลัก
• หนวยโพรเจ็กชันระดับที่ใหญที่สุด (Maximal Projection) คือหนวยระดับวลี (Phrase)
• หนวยที่เปนสวนเติมเต็ม หรือ สวนขยายเฉพาะของ สวนหลัก (head) นั้นจะตองเปนหนวยโพรเจ็กชัน
ระดับใหญที่สุด (Maximal Projection) เทานั้น
สําหรับจํานวนระดับหนวยโพรเจ็กชันของ สวนหลัก (head) นั้น นักไวยากรณเพิ่มพูนสวนมากถือเอาวา มี
สองระดับ
หลักการนี้จะสรุปในรูปของสูตรสัญลักษณไดดังตอไปนี้ โดยใช X แทนประเภทของประเภททางไวยากรณ
และแสดงระดับโดย ตัวยก (0,1,2) หรือโดยจํานวนขีดขางบน X หรือขางๆ X ดังตอไปนี้
• หนวยระดับศัพท ซึ่งเปนหนวยที่เล็กที่สุด แสดงโดย X ที่ไมมีขีด หรือตัวยกเลข 0 ดังนี้: X หรือ X0
• หนวยระดับที่ใหญกวาศัพท หนึ่งระดับ แสดงโดย X ที่มีขีดขางบน หรือขีดขางๆ ขีดเดียว หรือ ตัวยกเลข 1
ดังนี้: X̅ หรือ X' หรือ X1
• หนวยระดับที่ใหญกวาศัพทสองระดับ แสดงโดย X ที่มีขีดขางบน หรือขีดขางๆสองขีด หรือ ตัวยกเลข 2
ดังนี้:

X̿

หรือ X'' หรือ X2
สําหรับหนวยระดับที่ใหญกวาหนวยระดับศัพทสองระดับ ในแนวคิดตัวแบบหลักการและกรอบคาถือกันวา
เปน XP คือ หนวยระดับวลี ซึ่งนับเปนหนวยโพรเจ็กชันที่มีระดับใหญที่สุด มีองคประกอบโครงสรางดังนี้
X'' --> สวนขยายเฉพาะ (Specifier) X'
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X' --> X สวนเติมเต็ม (Complement)
โดยสวนขยายเฉพาะและสวนเติมเต็ม ก็เปนหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุด คือหนวยที่สูงกวาศัพท 2 ระดับ เชนกัน
องคประกอบโครงสรางดังกลาวแสดงไดเปนแผนภูมิตนไมดังนี้

สําหรับ X' ซี่งเปนระดับระหวางกลาง (Immediate Level) นั้น เปนระดับที่จะมีหนวยขยายที่ไมใชสวนเติม
เต็ม (สวนขยายรวม (Adjunct) หรือ สวนขยาย (Modifier)) ได ซึ่งจะสรุปตามรูปแบบสูตรสัญญลักษณ แบบเกิดซ้ํา
ไดดังนี้
X' ---> X' สวนขยายรวม (Adjunct)
สําหรับสวนขยายรวม (Adjunct) นี้ ก็จะตองเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับใหญที่สุด (Maximal projection)
เชนกัน
ตัวอยางของโครงสรางของหนวยระดับวลีประเภทตางๆ (ดัดแปลงจาก Haegeman 1991: 78-105)
1. กริยาวลี V'' (VP) เชน วลี all read the letters in the garden จากประโยค They all read the
letters in the garden

2. นามวลี N'' (NP) The students of physics from America
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3. คุณศัพทวลี A''(AP) very proud of Mary

4. บุพบทวลี P''(PP) right across the bridge

3.2 กรอบคา (Parameter) ที่สัมพันธกับทฤษฏีเอ็กซบาร
เมื่อพิจารณาจากมุมมองของทฤษฎีหลักการและกรอบคา ที่วา ทฤษฎีเอ็กซบาร อันเปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
องคประกอบและระดับโครงสรางนี้ เปนหลักการหนึ่งของไวยากรณสากลแลว กรอบคา (parameter) ที่สัมพันธกับ
หลักการนี้ ก็คือ ตําแหนงและการเรียงลําดับของหนวยตางๆ โดยเฉพาะการเรียงลําดับของ สวนหลัก (head) กับสวน
เติมเต็ม, การเรียงลําดับของสวนหลักและสวนขยายเฉพาะ(specifier) และ การเรียงลําดับของสวนหลักและสวนขยาย
รวม (Adjunct) ซึ่งแตละภาษาอาจจะกําหนดไวตางกันได กรอบคาเกี่ยวกับการเรียงลําดับของ สวนหลัก กับ
สวนประกอบตางๆของ สวนหลักนี้ เปนที่รูจักกันในนาม กรอบคาสวนหลัก (Head Parameter) บางภาษาอาจจะตั้ง
คาไววา สวนหลัก นําหนา สวนเติมเต็ม เชน ในภาษาอังกฤษ ตามที่ปรากฎในตัวอยางขางตน กลาวคือ กริยา
นําหนา กรรม และ นามหลัก นําหนา นามขยาย เปนตน ภาษาที่มีลักษณะเชนนี้ เรียกวา ภาษาแบบสวนหลัก
นําหนา (Head-initial language) บางภาษา อาจตั้งคาไววา สวนหลัก ตามหลังสวนเติมเต็ม เชน กริยา ตามหลัง
กรรม ดังเชนใน ภาษาญี่ปุน เปนตน ภาษาที่มีลักษณะเชนนี้ เรียกวา ภาษาแบบสวนหลักตามหลัง (Head-final
language)
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3.3 โครงสรางของหนวยประโยคตามตัวแบบหลักการและกรอบคา
สําหรับหนวยประโยคนั้น ในฐานะที่เปนหนวยในภาษา ก็ยอมมีโครงสรางขององคประกอบตามหลักการ
ทฤษฎีระดับขยายเชนกัน กลาวคือ เปนโครงสรางแบบเขาศูนย (endocentric) ที่ประกอบไปดวย สวนหลักและหนวย
ประกอบตางๆของสวนหลัก สําหรับประเด็นในเรื่องที่วาอะไรคือ สวนหลักของประโยค ก็เปนที่ศึกษากันอยาง
กวางขวางในหมูนักไวยากรณเพิ่มพูน
สําหรับแนวคิดของ ตัวแบบหลักการและกรอบคา นั้น สืบทอดมาจากแนวคิดของโครงสรางประโยคตาม
ทฤษฎีมาตรฐานฉบับขยาย ที่วา โครงสรางประโยคก็คือ
S' -----> Comp S
และ
S -----> NP INFL VP
หนวย INFL (Inflection) คือหนวยไวยากรณที่ระบุกาล และลักษณะคลอยตามทางไวยากรณ
(agreement) หนวย INFL นี้ แสดงไดดวยลักษณทางไวยากรณ 2 ลักษณคือ [± Tense] และ [± Agreement]
ชอมสกี (Chomsky1986a: 3) เสนอวา โครงสรางของหนวยประโยค S' และหนวยอนุพากย S ตาม
แนวคิดของทฤษฎีมาตรฐานฉบับขยาย นี้แสดงองคประกอบตามทฤษฏีเอ็กซบาร ไดวา S' เปนโครงสรางระดับ
Complementizer Phrase (CP) หรือ C'' ซึ่งเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุดของตัวนําสวนเติมเต็ม และ
S ก็เปนโครงสรางระดับ Inflection Phrase (IP) หรือ I'' ซึ่งเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุดของหนวย
INFL กลาวคือ ชอมสกีถือวา คําประเภทตัวนําสวนเติมเต็ม คือ สวนหลักของหนวยประโยค S' และ หนวย
INFL คือ สวนหลักของหนวยอนุพากย S นั่นเอง
ดังนั้น โครงสรางของประโยคตามแนวคิดนี้ ดังที่เสนอในชวงทศวรรษ ค.ศ. 1980 คือ
[C'' X'' [C' C [I'' NP [I' I V''….]]]]
ซึ่งจะแสดงเปนแผนภูมิตนไมไดดังนี้

จะเห็นไดวา ตามแนวคิดนี้ โครงสรางระดับประโยคและอนุพากยจัดเปนหนวยระดับวลีประเภทที่มีสวน
หลักเปนคําไวยากรณ หรือคําหนาที่ ซึ่งเรียกกันวา วลีคําหนาที่ (Functional Phrase) นั่นเอง
ตามแนวคิดหลักการและกรอบคา สวนขยายเฉพาะที่เปนหนวยประกอบของหนวยระดับวลีโดยทั่วไปนั้นเปน
หนวยประกอบแบบเลือกได (optional) เชนในกรณีสวนขยายเฉพาะที่เปนหนวยประกอบของหนวยระดับวลี CP
จะปรากฏเปนองคประกอบของ CP หรือไมก็ได และโดยทั่วๆไปตําแหนงสวนขยายเฉพาะของ C''(CP) ก็คือ
ตําแหนง ที่คําในหมวดคําถามประเภท Wh- ยายมาลง เมื่อมีกระบวนการโยกยายตําแหนงเกิดขึ้น
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อยางไรก็ตาม สําหรับหนวยระดับวลี IP นั้นมีเงื่อนไขพิเศษ ที่ ระบุวาสวนขยายเฉพาะ เปนหนวยบังคับที่
จะตองปรากฏเปนหนวยองคประกอบของหนวยวลี IP โดยหนวยนี้ก็คือหนวยนามวลี ที่มีบทบาทความสัมพันธ
ไวยากรณเปนหนวยประธานของหนวยอนุพากย IP
ตัวอยางแผนภูมิตนไมแสดงโครงสรางหนวยประโยค whether John will meet Bill

นับตั้งแตชวงทศวรรษค.ศ. 1990 เปนตนมา ก็ไดมีขอเสนอตางๆเพิ่มเติมที่หลากหลายเกี่ยวกับโครงสราง
ของประโยค และ อนุพากย ตามหลักการในทฤษฎีเอ็กซบาร ขอเสนอโครงสรางเหลานี้กย็ ังไมเปนที่ยุติ ยังคงมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตลอด ตัวอยางเชน อนุพากย John will meet Bill จะแสดงเปนแผนภูมิตนไมตาม
ขอเสนอโครงสรางอนุพากยของ Chomsky and Lasnik 1996: 61 ไดดังนี้

8

เงื่อนไขนี้เรียกวา หลักการโพรเจ็กชันเสริม (Extended Projection Principle) ดูรายละเอียดเรื่อง
หลักการโพรเจ็กชันในหัวขอตอไป
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ตัวอยางอีกตัวอยางหนึ่งคือ โครงสรางภายในของหนวย I' ตามที่ปรากฏในงานของชอมสกีและลาสนิก
(Chomsky and Lasnik 1996: 60) ซึ่งแสดงตามขอเสนอของ พอลล็อค (Pollock 1989) และ
เบลเล็ตติ (Belletti 1990) เปนดังนี้

เนื่องจากขอเสนอโครงสรางใหมๆตางๆดังกลาว สวนมากยังเปนที่ถกเถียงกันยังไมเปนที่ยุติ มีการ
เปลี่ยนแปลงไมหยุดนิ่ง และในบางกรณีก็มีความสลับซับซอนเชิงทฤษฎีมาก ดังนั้น ในการนําเสนอโครงสราง
หนวยตางๆประกอบการนําเสนอและอธิบายแนวคิดและทฤษฎียอยตางๆตามตนแบบหลักการและกรอบคาใน
บทตอๆไปนี้ ผูเขียนจึงยึดตามทฤษฎีฉบับชวงทศวรรษ 1980 ซึ่งนับวาเปนทฤษฎีฉบับที่เปนรากฐานสําคัญของ
แนวคิดหลักการและกรอบคา

3.3 ความสัมพันธเชิงโครงสรางของหนวย
ทฤษฎีเอ็กซบารนั้น กลาวถึงองคประกอบของโครงสรางของหนวยประเภทตางๆ ซึ่งสําหรับการแสดง
องคประกอบของหนวยนี้ นิยมแสดงในรูปแผนภูมิตนไม ดังนั้นในการบรรยายหรือกลาวถึงความสัมพันธในเชิง
โครงสรางของหนวยตางๆจึงเปนการนิยามจากตําแหนงตางๆในแผนภูมิตนไม
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สําหรับความสัมพันธในเชิงโครงสรางของหนวยตางๆนั้น มีความสัมพันธหลักๆดังตอไปนี้
1.) ความสัมพันธแบบคุม (Dominance Relation) เปนความสัมพันธเชิงลําดับชั้น (hierarchical relation)
ระหวางหนวยสราง กับหนวยที่เปนองคประกอบของหนวยสรางนั้นๆ เชน จากตัวอยางแผนภูมิตนไมขางลาง จุด
แตกกิ่ง (node) A คุม (dominate) ทุกกิ่ง ที่อยูภายใต จุดแตกกิ่ง A ซึ่งไดแก กิ่ง B และ กิ่ง C สําหรับ จุดแตกกิ่ง
B คุม (dominate) กิ่ง D และ กิ่ง E สวน จุดแตกกิ่ง C คุม (dominate) กิ่ง F และ G
A
C

B
D

E

F

G

2.) ความสัมพันธแบบเชิงเสน (linearity) เปนความสัมพันธการเรียงลําดับแนวนอน ระหวางหนวยตางๆ
ที่เปนองคประกอบของหนวยใดหนวยหนึ่ง สําหรับความสัมพันธแบบเชิงเสน ไดแก ความสัมพันธแบบ นําหนา
(precedence) ระหวางหนวย เชน จากแผนภูมิตนไมขางตน หนวย B นําหนา (precede) หนวย C และ F และ G
หนวย D นําหนา หนวย E, C, F และ G เปนตน
3.) ความสัมพันธแบบบัญชา (Command หรือ c-command )
การบัญชา (command หรือ constituent-command หรือ c-command) เปน
ความสัมพันธระหวางหนวยใดหนวยหนึ่ง กับหนวยอื่นๆที่อยูในขอบเขตหรือวิสัย (domain) ของหนวยใหญเดียวกัน
โดยที่หนวยนั้นๆมีสถานภาพ "เหนือกวา" หนวยอื่นในเชิงโครงสราง แตไมได "คุม" (dominate) หนวยอื่นๆ
ตัวอยาง เชน ในแผนภูมิขางลางแสดงความสัมพันธและทิศทางของการบัญชาระหวางหนวยจุดแตกกิ่งตางๆดังตอไปนี้
โดยใชลูกศรประ
จุดแตกกิ่ง B บัญชา จุดแตกกิ่ง C, F และ G
จุดแตกกิ่ง C บัญชา จุดแตกกิ่ง B, D และ E
จุดแตกกิ่ง D บัญชา จุดแตกกิ่ง E
จุดแตกกิ่ง E บัญชา จุดแตกกิ่ง D
จุดแตกกิ่ง F บัญชา จุดแตกกิ่ง G
จุดแตกกิ่ง G บัญชา จุดแตกกิ่ง F

แนวคิดเรื่องความสัมพันธแบบบัญชา (command หรือ c-command) นี้ เดิมเปนแนวคิดที่ใชอธิบาย
ความสัมพันธระหวางรูปหลัก (antecedent) และรูปอางตาม (anaphora) ในการศึกษาเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแทน
ตางๆ ซึ่งนักภาษาศาสตรหลายๆทานก็เห็นพองตองกันวา จะตองมีเงื่อนไขวา รูปหลักและรูปอางตามนั้นควรจะอยูใน
ขอบเขตอนุพากย (clause) เดียวกัน ซึ่งเดิมเงื่อนไขนี้เรียกกันวา เงื่อนไขหนวยรวมอนุพากย (clausemate
condition) ตอมามีการนิยามเงื่อนไขนี้ในลักษณะความสัมพันธในเชิงโครงสรางของหนวยตางๆ และเรียกกันวา การ
บัญชา (command หรือ c-command) นักภาษาศาสตรที่เสนอแนวคิดดังกลาวไดแก แลงแอ็คเคอร (Langacker
1969), ไรนฮารท (Reinhart 1976/1983), ลาสนิก (Lasnik 1976) เปนตน
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ชอมสกี (Chomsky1986a: 8) นิยามการบัญชา(c-command) ไววา
"หนวยα บัญชา หนวยβ ในกรณีที่ หนวยα ไมไดคุม (dominate) หนวยβและ หนวยγ ทุกๆหนวย ที่คุม
หนวย α ยอมคุม หนวยβ ดวย" 9
ตัวอยางเชน จากแผนภูมิตนไมขางตน ความสัมพันธการบัญชาระหวาง หนวย D และ หนวย E เปนไป
ตามคํานิยามขางตนดังนี้ (คําอธิบายเพิ่มเติมจากคํานิยามใหไวในวงเล็บ)
“หนวย D บัญชา หนวย E เพราะหนวย D ไมไดคุมหนวย E (เนื่องจากเปนจุดแตกกิ่งพี่นองกัน) และ
หนวยทุกหนวยที่คุมหนวย D (คือ หนวย B, หนวย A) ก็คุมหนวย E ดวย”
หากนับวาความสัมพันธนี้เปนความสัมพันธที่เปนสวนหนึ่งของไวยากรณสากล เราก็กลาวไดวา เปน
ความสัมพันธที่เปนกรอบคา (parameter) โดยคาที่จะตองกําหนดคือคาของหนวย γ วาเปนหนวยที่มีคุณสมบัติ
อยางไร ซึ่งมีขอเสนอวาจะมีการกําหนดคาของหนวย γ ได 2 ลักษณะคือ
1) หนวย γ คือ หนวยใดๆที่แตกกิ่ง(branching node) ซึ่งก็คือหนวยใดๆที่ประกอบดวยหนวยยอย 2
หนวยขึ้นไป ขอเสนอนี้ตามนิยามของการบัญชา(c-command) ที่เสนอโดยไรนฮารท (Reinhart 1976).
2) หนวย γ คือ หนวยที่เปนหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุด (Maximal Projection) ตามขอเสนอของ อาอูน
และ สปอรทิช (Aoun and Sportiche 1981) ความสัมพันธลักษณะนี้ เรียกวา การบัญชาสูงสุด (m-command)
(m มาจากคําวา maximal หมายถึงระดับสูงสุด)
เราจะเห็นผลจากความแตกตางของการกําหนดคา หนวย γ ทั้ง 2 ลักษณะ เมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ
บัญชาของหนวย V กับหนวยอื่นๆในแผนภูมิตนไมตอไปนี้
V'' (VP)
V'
V

P'' (PP)
N'' (NP)

ตามการกําหนดคาให หนวย γ ตองมีคุณสมบัติเปนหนวยแตกกิ่ง หนวย V' และ V'' ก็จะเปน หนวย γ
ตามคํานิยามได เนื่องจากทั้งสองหนวยเปนหนวยแตกกิ่ง คือ ประกอบดวยหนวยยอยมากกวาหนึ่งหนวย ดังนั้น หาก
เราพิจารณาหนวยกริยา (V)ในฐานะที่เปน หนวย α ตามคํานิยามขางตน หนวยกริยาV ก็จะบัญชา (c-command)
หนวย NP แตไมนับวาบัญชา หนวย PP เนื่องจาก หนวยแตกกิ่งซึ่งมี 2 หนวย (คือ V' และ V'') นั้น ทั้ง 2 หนวย
คุมทั้ง V และ NP หนวยกริยา V จึงบัญชา NP เพราะเปนไปตามเงื่อนไขในคํานิยามที่วาหนวยแตกกิ่งทุกหนวยที่
คุม V ก็คุม NP ดวย แตมีเพียงหนวยแตกกิ่ง V'' เทานั้นที่คุมทั้ง V และ PP หนวยแตกกิ่ง V' ไมได คุม PP ดวย
ดังนั้น หนวย V จึงไมได บัญชาหนวย PP
หากกําหนดคาให หนวย γ ตองมีคุณสมบัติเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับใหญที่สุด จากแผนภูมิตนไม
ขางตน หนวย V'' ก็จะเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับใหญท่สี ุด ที่คุม ทั้ง V และ NP และ PP ดังนั้น หนวยกริยา V จึง
บัญชาสูงสุด (m-command) ทั้งหนวย NP และ PP
ความสัมพันธแบบบัญชา(c-command) และ บัญชาสูงสุด(m-command) ทั้ง 2 แบบตาม
ตัวอยางที่กลาวมาแลวขางตน แสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้
9

α c-commands β iff α does not dominate β and every γ that dominates α
dominates β
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4.) ความสัมพันธแบบกํากับ (Government)
ความสัมพันธแบบกํากับ (government) เปนความสัมพันธของหนวยตางๆที่อยูในขอบเขตเดียวกัน
เชนเดียวกับความสัมพันธแบบบัญชา แตความสัมพันธแบบกํากับนี้ นับวาเปนความสัมพันธที่เฉพาะที่ (local) และมี
เงื่อนไขจํากัด มากกวาความสัมพันธแบบบัญชา กลาวคือ เปนความสัมพันธระหวางสวนหลัก (head) กับหนวยเติม
เต็ม (complement) เทานั้น
ความสัมพันธแบบกํากับนี้ นับวาเปนความสัมพันธที่สําคัญอยางยิ่งตามแนวคิดแบบ ตัวแบบหลักการและ
กรอบคา เนื่องจากเปนความสัมพันธหลัก ที่เปนเงื่อนไขขอกําหนดของหลักการและทฤษฎียอยอื่นๆ เชน การ
กําหนดการก เงื่อนไขการเกิดของประเภทไรรูป (Empty category) เงื่อนไขความสัมพันธผูกยึดระหวางรูปหลัก
(antecedent)กับรูปอางตาม (anaphor)เปนตน ความสัมพันธแบบกํากับนี้จึงจัดเปนทฤษฎียอยที่สําคัญของ
แนวคิดตัวแบบหลักการและกรอบคา
เราจะกลาวถึงทฤษฏีกํากับโดยละเอียดตอไป ใน บทที่ 4

3.4 หลักการอื่นๆที่เกี่ยวของกับทฤษฎีเอ็กซบาร: หลักการโพรเจ็กชัน (Projection
Principle)
เราจะเห็นไดวา ตามแนวคิด ตัวแบบหลักการและกรอบคา ทฤษฎีเอ็กซบารเปนทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสราง
หนวยทั่วๆไปที่กลาวถึงเฉพาะองคประกอบของหนวยตางๆวาประกอบดวยสวนหลัก หนวยประกอบอยางไร และมี
ความสัมพันธระหวางสวนหลักกับหนวยประกอบอยางไร แตทฤษฏีเอ็กซบารนั้น มิไดมีการระบุแจกแจงในเรื่อง
เงื่อนไขเกี่ยวกับหมวดไวยากรณของหนวยประกอบตางๆของสวนหลักวาจะเปนประเภททางไวยากรณประเภทใด
องคประกอบโครงสรางของหนวยระดับวลีประเภทตางๆตามทฤษฎีเอ็กซบาร สรุปไดตามแผนภูมิตนไมตอ ไปนี้

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติดานประเภททางไวยากรณของหนวยประกอบตางๆของสวนหลักนั้น เปน
ขอมูลที่ไดจากศัพทที่เปนสวนหลัก กลาวคือเปนขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเกิดรวมของศัพทนั้นวาจะเกิดรวมกับหนวย
ประเภทใด และมีความสัมพันธทางอรรถศาสตรกันอยางไร (ดูรายละเอียดใน บทที่ 2 คลังศัพทและทฤษฎีทีตา)
เงื่อนไขนี้จะเปนเงื่อนไขที่คงไวในหนวยสรางทุกระดับ กลาวคือ หนวยสรางทุกระดับจะนับวาเปนหนวยคาดการณ
หรือหนวยโพรเจ็กชัน(projection) ที่เปนไปตามเงื่อนไขการเกิดรวมของศัพทที่เปนสวนหลัก ซึ่งลักษณะ
เงื่อนไขของโครงสรางของหนวยในลักษณะนี้ เรียกกันวา หลักการโพรเจ็กชัน (Projection Principle)
ชอมสกี (Chomsky 1981: 29) กลาวถึงหลักการนี้ไวดังนี้
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Projection Principle
"Representations at each syntactic level (i.e. LF, and D- and Sstructure) are projected from the lexicon, in that they observe the
subcategorization properties of lexical items"
หลักการโพรเจ็กชัน
“รูปแทนในระดับทางวากยสัมพันธแตละระดับ (คือ ระดับรูปตรรกะ, ระดับโครงสราง-ดี และ
ระดับโครงสราง-เอส) นั้นเปนการกําหนดคาดการณจากคลังศัพท ในลักษณะที่เปนไปตาม
คุณสมบัติเงื่อนไขการเกิดรวมของศัพทแตละศัพท”
ตัวอยางเชน ศัพท hit ในภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติทางวากยสัมพันธดังตอไปนี้: เปนศัพทประเภทกริยาสก
รรม โดยหนวยที่ทําหนาที่เปนสวนเติมเต็มทําหนาที่กรรมนั้นเปนหนวยนาม (NP) คุณสมบัติทางวากยสัมพันธระบุ
เงื่อนไขการเกิดรวมนี้ระบุในรูปแบบกรอบการจําแนกประเภทยอย(subcategorization frame) ไดดังนี้
hit V, [ ___NP]
โครงสรางคาดการณ หรือโครงสรางโพรเจ็กชันระดับสูงสุดของกริยานี้ เปนโครงสรางในระดับกริยาวลี โดยจะ
แสดงองคประกอบโครงสรางในทุกระดับโครงสรางตามทฤษฎีเอ็กซบาร ไดดังนี้

โดย Y’’ ในแผนภูมิคือ ตําแหนงของหนวยวลีที่เปนสวนขยายเฉพาะของกริยา hit ที่ยังไมมีการระบุคาวา
เปนประเภทไวยากรณใด ซึ่งสวนขยายเฉพาะนี้เปนหนวยแบบเลือกได ไมจําเปนตองปรากฏรวมกับกริยาเสมอไป
สําหรับกรณี เงื่อนไขของหนวยในระดับประโยคที่วา ทุกประโยคตองมีหนวยที่ทําหนาที่เปนประธานของ
ประโยคนั้น ชอมสกีก็ไดเสนอไวเปน หลักการโพรเจ็กชันเสริม (Extended Projection Principle หรือ
EPP) โดยกวางๆวา
“ทุกประโยคตองมีประธาน”
หรือตามที่ ชอมสกี (Chomsky 1996:55) เสนอไววา
“หนวยอนุพากย ทุกหนวยตองมีสวนขยายเฉพาะ”
"[Spec, IP] is obligatory."
โดยถือวาหนวยสวนขยายเฉพาะ (Specifier) ของหนวยอนุพากย IP (I”) มีหนาที่ไวยากรณเปนประธาน
ของหนวยอนุพากยนั่นเอง ซึ่งหลักการนี้ นับเปนหลักการที่เพิ่มเติมไปจากหลักการโพรเจ็กชัน เนื่องจากวาหนวยที่ทํา
หนาที่เปนประธานของอนุพากย นับวาเปนหนวยอารกิวเมนตวงนอกของกริยา(หนวยที่กําหนดบทบาทโดยออมจาก
กริยา) และอยูนอกขอบเขตของหนวยโพรเจ็กชันระดับใหญที่สุด (maximal projection) ของกริยา ซึ่งก็คือ
หนวยกริยาวลี (V'') จึงมิใชหนวยที่เปนไปตามเงื่อนไขหลักการหนวยโพรเจ็กชันโดยตรง (ดูแผนภูมิ ตนไมของ
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โครงสรางประโยคขางลางประกอบ) จะเห็นไดวาหนวยสวนขยายเฉพาะของหนวยอนุพากย IP ซึ่งในแผนภูมิตนไม
ขางลางคือ หนวย N" The man มิไดเปน กิ่งพี่นอง (sister node) ของ กริยาหลักโดยตรง
ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของหนวยอารกิวเมนตวงนอกคือ ในแตละประโยคจะมีหนวยอารกิวเมนตวง
นอกไดเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น ในขณะที่ อารกิวเมนตวงในจะมีจํานวนเทาใดก็ได ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกริยาที่เปนสวน
หลัก เชน กริยากลุมทวิกรรม ก็จะมีจํานวนอารกิวเมนตวงใน 2 หนวย เปนตน
____________________

แบบฝกหัด (บทที่ 3)
1. จงเขียนแผนภูมิตนไมของประโยคตอไปนี้ (โดยใชโครงสรางตามทฤษฎีเอ็กซบารฉบับ 1980 ตามแผนภูมิ
ตนไมขางลาง)
1) สมชายสั่งหนังสือจากตางประเทศทางอินเทอรเน็ต
2) สมชายชอบเฟอรนิเจอรจากตางประเทศที่หางเซ็นทรัล
3) She cleaned the glass carefully with a towel.
4) Jane is very interested in Thai music.
5) Jane will meet the new boss in the lobby of the building.
6) The announcement of the news surprised all the employees of the firm.
2. จากแผนภูมิตนไมตอไปนี้ (ดัดแปลงจาก Haegeman 1991: 137)
1) หนวยใดบางที่ C, I และ V บัญชา (c-command)
2) หนวยใดบางที่ C, I และ V บัญชาสูงสุด (m-command)
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3. จงระบุความสัมพันธเชิงโครงสรางตางๆของหนวยในแผนภูมิตนไมตามทฤษฎีเอ็กซบาร ของคูหนวยตอไปนี้ตามที่
ปรากฏในแผนภูมิตนไมขางบน (ความสัมพันธ เชน นําหนา (precede) คุม (dominate) บัญชา (ccommand) บัญชาสูงสุด (m-command) พี่นอง(sister) แม(mother) ฯลฯ)
1) VP และ PP(ที่รานนายอินทร)
2) PP (ที่รานนายอินทร) และ NP(หนังสือ)
3) NP (สุดา) และ VP
4) NP (สุดา) และ NP(หนังสือ)
5)
6)
7)
8)
9)

IP และ C'
C และ I
C และ NP (สุดา)
I และ NP(หนังสือ)
V และ NP (สุดา)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

V' และ PP(ที่รานนายอินทร)
P และ NP(รานนายอินทร)
V และ P
C และ VP
VP และ NP(รานนายอินทร)
I และ NP(รานนายอินทร)
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