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ทฤษฎียอย: ทฤษฎีกํากับ (Government Theory)
ทฤษฎีกํากับ (Government Theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับเงื่อนไขความสัมพันธในเชิงโครงสราง
ภายในหนวยภาษา โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางสวนหลัก(head) กับสวนเติมเต็มหรือหนวยอื่นๆที่
เกี่ยวของกับสวนหลักนั้นๆ

4.1 ความสัมพันธแบบกํากับ (Government)
ความสัมพันธแบบกํากับ นับวาเปนความสัมพันธพื้นฐานที่สําคัญยิ่งตามแนวคิดหลักการและกรอบคา
เนื่องจากเปนความสัมพันธหลัก ที่เปนเงื่อนไขขอกําหนดของหลักการและทฤษฎียอยอื่นๆ เชน การ
กําหนดการกนามธรรม (Case Assignment), การกําหนดบทบาททีตา (Theta-role assignment), เงื่อนไขการ
เกิดของประเภทไรรูป (Empty category), เงื่อนไขความสัมพันธผูกยึดระหวางรูปหลัก (antecedent)กับรูปอาง
ตาม (anaphor) เปนตน ความสัมพันธแบบกํากับนี้จึงจัดเปนทฤษฎียอยที่สําคัญของแนวคิดหลักการและกรอบ
คา
ความสัมพันธแบบกํากับ เปนความสัมพันธของหนวยตางๆที่อยูในขอบเขตเดียวกัน เชนเดียวกับ
ความสัมพันธแบบบัญชา(command) แตความสัมพันธแบบกํากับนี้ นับวาเปนความสัมพันธที่เฉพาะที่ (local)
และมีเงื่อนไขจํากัด มากกวาความสัมพันธแบบบัญชา กลาวคือ เปนความสัมพันธระหวางสวนหลักกับสวนเติม
เต็มเทานั้น
แนวคิดเรื่องความสัมพันธแบบกํากับนี้ เปนแนวคิดที่ชอมสกีรับมาจากแนวคิดไวยากรณดั้งเดิมที่ใช
กลาวถึงความสัมพันธระหวาง กริยา กับสวนเติมเต็มของกริยานั้นๆ (เชน หนวยที่ทําหนาที่เปนกรรมตรง และ
กรรมรอง), ความสัมพันธระหวางบุพบท กับ สวนเติมเต็มของบุพบทนั้นๆ เปนตน ซึ่งชอมสกี
(Chomsky1981: 162) ไดนํามาสรุปเปนนิยามลักษณะเงื่อนไขลักษณะคุณสมบัติของหนวย และเงื่อนไขในเชิง
โครงสรางของหนวยที่จะมีความสัมพันธทึ่จะนับไดวาเปนความสัมพันธแบบกํากับ โดยมีการแกไขปรับปรุง
นิยามดังกลาวโดยตัวชอมสกีเอง และโดยนักไวยากรณเพิ่มพูนตางๆ ตลอดมา
เราอาจกลาวถึงลักษณะของความสัมพันธแบบกํากับโดย หลักการกวางๆวา
“หนวย 2 หนวยมีความสัมพันธแบบกํากับกัน โดยหนวย ก กํากับ หนวย ข ตามเงื่อนไขตอไปนี้
1. หนวย ก บัญชา หนวย ข
2. หนวย ก มีคุณสมบัติเปนหนวยผูกํากับ (governor)ได
3. หนวยโพรเจ็กชันระดับใหญที่สุด (maximal projection) ทุกหนวยที่คุม หนวย ก ยอมคุม
หนวย ข ดวย (กลาวคือ หนวย ก และ หนวย ข มีความสัมพันธแบบบัญชาซึ่งกันและกัน
(mutual command))
4. ไมมีหนวยขวางกั้น (barrier) ระหวาง หนวย ก และ หนวย ข”
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการนิยามหรือกําหนดลักษณะคุณสมบัติของหนวยหรือความสัมพันธที่
เกี่ยวของ อันไดแก ลักษณะของการบัญชา, คุณสมบัติของหนวยที่สามารถเปนหนวยผูกํากับ (governor),
คุณสมบัติของหนวยที่สามารถเปน หนวยขวางกั้น (barrier) ก็มีการตีความกันไปตางๆกัน ดังนี้
• ลักษณะของการบัญชา อาจกําหนดเปน การบัญชาการปรากฏรวม (strict c-command)ก็ได หรือเปนการ
บัญชาสูงสุด (m-command)ก็ได (ดูรายละเอียดใน บทที่ 3) แตนับตั้งแตชอมสกีเสนอไวในป ค.ศ.
1986 (Chomsky1986) คําวา “บัญชา” มักจะใชในความหมายการบัญชาระดับสูงสุด (m-command) ใน
กรณีที่กลาวถึงความสัมพันธแบบกํากับ
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• คุณสมบัติของหนวยที่สามารถเปน หนวยผูกํากับ (governor) โดยทั่วไปถือกันวา คือหนวยที่เปนสวน
หลัก (head) ได อันไดแก คําประเภทคําศัพท (lexical category) เชน V, N, P, A สําหรับในบางนิยาม ก็
จะรวมถึงคําประเภทไวยากรณที่เปนสวนหลัก ได เชน คําประเภท INFL)ที่มีกาล (tensed) ซึ่งจะกํากับ
ประธานของประโยค เปนตน ซึ่งในกรณีนี้ ชอมสกี (Chomsky 1986:162) ในเหตุผลวา INFL มี
คุณสมบัติไวยากรณคือ พจน บุรุษ และ เพศ จึงนับวาเปนหนวยผูกํากับได โดยกํากับประธานของประโยค
และมีคุณสมบัติทางไวยากรณรวมกับประธาน ซึ่งอธิบายลักษณะความคลอยตาม (การที่กริยามีคุณสมบัติ
พจน บุรุษ เพศ สอดคลองกับคุณสมบัติไวยากรณของประธาน)ได
• คุณสมบัติของหนวยขวางกั้น (barrier) : โดยทั่วไป ถือกันวา หนวยขวางกั้นคือ หนวยโพรเจ็กชัน
ระดับสูงที่สุด (maximal projection) ที่ไมใชสวนเติมเต็มของหนวยผูกํากับ
คุณสมบัติที่ปรากฏแตกตางกันของหนวยตางๆที่เกี่ยวของกับความสัมพันธแบบกํากับนั้น ก็จัดไดวา
เปนความแตกตางหลากหลายที่แสดงถึงการกําหนดคาที่ตางกันในภาษาตางๆ (Parametric variation)
ตัวอยางตอไปนี้แสดงความสัมพันธแบบกํากับ
ตัวอยางที่ 1 (จาก Cook1988: 152) ในแผนภูมิ เสนประแนวขวางแสดงจุดแตกกิ่งที่จัดเปนหนวยโพรเจ็กชัน
ระดับสูงสุด อันไดแก หนวยที่เปนหนวยวลีที่เปนหนวยระดับที่สอง (X"))

จากโครงสรางนี้ หนวยนาม Peter กํากับ หนวย VP (V") แตไมกํากับ หนวย NP the book ซึ่งอยู
ภายใตหนวย VP เพราะ
1) หนวยนาม Peter เปนหนวยที่บัญชาการปรากฏรวม (c-command) หนวยอื่นๆที่อยูภายใตหนวยอนุพากย
S (I") รวมทั้งหนวย VP ดวย (แสดงโดยเสนไขปลามีลูกศร)
2) หนวย Peter เปนหนวยนาม ซึ่งเปนหนวยที่เปนหนวยผูกํากับได
3) หนวยอนุพากย S (I") เปนหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุด (maximal projection) ที่คุมทั้งหนวย Peter (N")
และคุมหนวย V" ดวย เปนไปตามเงื่อนไขการกํากับเงื่อนไขที่ 3 ที่วา “หนวยโพรเจ็กชันระดับใหญที่สุด
(maximal projection) ทุกหนวยที่คุม หนวย ก ยอมคุมหนวย ข ดวย”
ดังนั้น หนวยนาม Peter จึงกํากับ หนวย VP เพราะมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังกลาว และไมมีหนวย
โพรเจ็กชันระดับสูงที่สุด หนวยใดมาขวางกั้นไมใหหนวยนาม Peter กํากับหนวย VP
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4) อยางไรก็ตาม สําหรับความสัมพันธระหวาง หนวยนาม Peter กับหนวยนาม The book นั้น แมวาหนวยนาม
Peter จะบัญชาหนวยนาม the book ก็ตาม แต หนวยนามวลี the bookมีหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงที่สุด คุม
อยูถึง 2 หนวยคือ หนวย S(I") และ หนวย VP แตมีเพียงหนวยเดียวที่คุมทั้งหนวย Peter และหนวย NP
the bookคือ หนวย S(I") ดังนั้นในกรณีนี้ ความสัมพันธระหวางหนวย Peter และ หนวย the bookจึงขัด
เงื่อนไขการกํากับ ขอ 3. ที่วา “หนวยโพรเจ็กชันระดับใหญที่สุด (maximal projection) ทุกหนวยที่คุม
หนวย ก ยอมคุมหนวย ข ดวย” โดยเราอาจกลาวไดวา หนวย VP นับเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงที่สุด
ที่เปนหนวยขวางกั้นไมใหหนวย Peter กํากับ หนวย NP the book
ในโครงสรางดังกลาว มีความสัมพันธแบบกํากับอื่นๆอีกดังนี้
• หนวยกริยา V กํากับ หนวยนาม N" the book โดยที่หนวย V เปนหนวยศัพทที่เปนหนวยผู
กํากับได และ c-command หนวย N" the book โดย ทั้ง 2 หนวยอยูภายใตหนวยโพรเจ็กชัน
ระดับใหญสุดหนวยเดียวกับ คือ หนวย V" และหนวย I" โดยไมมีหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุด
อื่นๆมาขวางกั้น
• หนวยกาล tense (INFL) กํากับ หนวยนาม N’’ Peter โดยที่หนวย I เปนหนวยที่มคี ุณสมบัติเปน
หนวยผูกํากับได และ m-command หนวยนาม N’’ Peter โดยที่ ทั้ง 2 หนวยอยูภายใตหนวยโพร
เจ็กชันระดับใหญสุดหนวยเดียวกัน คือ หนวย I’’ โดยไมมีหนวยโพรเจ็กชันระดับใหญสุดอื่นๆมา
ขวางกั้น

4.2 นิยามตางๆของการกํากับ
สําหรับคํานิยามของความสัมพันธแบบกํากับนั้น ไดกลาวไวขางตนแลววา มีขอเสนอรายละเอียด
แตกตางกันไป ในที่นี้จะขอยกคํานิยามที่เปนที่รูจักกันดี มากลาวเปนตัวอยาง
• คํานิยามของ อาอูน และสปอรทิช (Aoun and Sportiche 1981)
A governs B iff for all X, X a maximal projection, X dominates A iff X dominates B.
หนวย A กํากับ หนวย B ถาสําหรับทุกหนวย X ที่เปนหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุด หนวย X คุม
หนวย A ก็ตอเมื่อ หนวย X คุมหนวย B ดวย
• คํานิยามของ ชอมสกี(Chomsky 1982: 19)
α governs β if α = X0 (in the sense of X-Bar theory), α c-commands β and β is not
protected by a maximal projection.
หนวย α กํากับ หนวย β ถาหนวย α คือหนวยศัพท (หนวยระดับ 0 ตามทฤษฎีเอ็กซบาร), หนวย
α บัญชาการปรากฏรวมของหนวย β และไมมีหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุดหนวยใดที่มากั้นหนวย β
ไว
• คํานิยามของ ชอมสกี (Chomsky 1996: 79)
α governs β if α c-commands β and there is no category γ that "protects" β from
government by α. γ protects β if it is c-commanded by α and either
a.) γ is a barrier dominating β
b.) γ intervenes between α and β
หนวย α กํากับ หนวย β ถาหนวย α บัญชาการปรากฏรวมของหนวย β และไมมีหนวย γ หนวย
ใดที่มา “ปกปอง” หนวย β ไวจากการกํากับของ หนวย α.
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หนวย γ “ปกปอง” หนวย β ถาหนวย α บัญชาการปรากฏรวมของหนวย β และเปนไปตาม
เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตอไปนี้
ก) หนวย γ เปนหนวยขวางกั้นที่ คุมหนวย β
ข) หนวย γ ขวาง ระหวาง หนวย α และหนวย β
โดยชอมสกี (Chomsky 1996: 80) กลาวถึงคุณสมบัติของ “หนวยขวางกั้น” ไววา คือหนวยที่ไมใช
สวนเติมเต็ม ของสวนหลักและไมใชหนวยสวนขยายเฉพาะ (specifier) ของสวนเติมเต็มของสวนหลัก และ
กลาวถึงลักษณะที่นับวาเปนการ “ขวาง” (intervene) โดยใชแนวคิดของ “เงื่อนไขระยะใกล” (Minimality
Condition) ซึ่งมีหลักวา หนวยผูกํากับ α หนวยใดๆจะไมกํากับ หนวย β ถามีหนวยผูกํากับ γ ที่ใกลหนวย β
กวาอยูแลว แมวา หนวยผูกํากับ α จะมีคุณสมบัติครบถวนที่จะกํากับหนวย β ไดก็ตาม ซึ่งแนวคิดนี้มีผลใน
การกันไมใหหนวยใดหนวยหนึ่งมีหนวยผูกํากับมากกวาหนึ่งหนวย
________________

แบบฝกหัด (บทที่ 4)
1. จากแผนภูมิตนไมตอไปนี้ (ดัดแปลงจาก Haegeman 1991: 137)
หนวยใดบางที่ I, V, P และ N(สุดา) กํากับ ตามนิยามการกํากับในหัวขอ 4.1 มีหนวยใดบางเปนหนวยขวาง
กั้น (barrier) จงใหคําชี้แจงประกอบ และพิจารณาทั้งกรณีที่ใชนิยามการบัญชาการปรากฏรวม (c-command)
และการบัญชาแบบสูงสุด (m-command)
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ทฤษฎียอย: ทฤษฎีการก (Case Theory)
5.1 การกนามธรรมในทฤษฎีการก
ทฤษฎีการก (Case Theory) เปนเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการกําหนดรูปการกนามธรรมแกหนวยใน
โครงสราง สําหรับแนวคิดเรื่อง “การกนามธรรม” (abstract Case)1 นั้นพัฒนามาจากขอสังเกตที่วาในบางภาษา
ไดแก ภาษาละติน สันสกฤต เยอรมัน จะปรากฏรูปการก หรือการผันคํานาม เพื่อบอกความสัมพันธทาง
ไวยากรณตางๆเชน ประธาน กรรมตรง กรรมรอง โดยประธานจะสัมพันธกับหนวยนามที่ผันรูปกรรตุการก
(Nominative), กรรมตรงจะสัมพันธกับหนวยนามที่ผันรูปกรรมการก (Accusative), กรรมรองจะสัมพันธกับ
หนวยนามที่ผันรูปการกกรรมรอง (Dative) เปนตน ซึ่งอาจตั้งขอสรุปไดวา การปรากฏรูปของคํานามนั้น
เปนไปตามเงื่อนไขที่สอดคลองกับหนาที่ของหนวยนามนั้นๆ ในภาษาดังกลาว และเมื่อพิจารณาลักษณะ
เงื่อนไขการเกิดของคํานามในภาษาตางๆ ที่ไมมีการผันรูปการก ก็ปรากฏวาหนวยนามที่ปรากฏรูปนั้นสามารถ
ปรากฏไดเฉพาะในบางเงื่อนไขและในบางตําแหนงเทานั้น ตัวอยางเชน หนวยนาม Susan และ Bill ใน
ประโยคภาษาอังกฤษ ตอไปนี้
2a) *it seems [Susan to be here] 2b) It seems that [Susan is here]
3a) *I am proud [Bill to be here] 3b) I am proud [that Bill is here].
ดังนั้นแวรโนด (Vernaud 1982) (อางใน Chomsky 1996: 16 Note 1) จึงเสนอแนวคิดที่จะใช
การกนามธรรม (abstract case) ในการอธิบายกรณีดังกลาว กลาวคือ เสนอวา หนวยนามทุกหนวยจะถูกกําหนด
บทบาททางไวยากรณ ซึ่งจะเปนเงื่อนไขในการปรากฏไดเฉพาะบางตําแหนงเทานั้น ซึ่งในบางภาษาจะแสดง
ออกมาในรูปการกหนวยคํา (Morphological Case) และในบางภาษาก็ไมปรากฏรูปดังกลาว และแนวคิดนี้ก็จะ
ชวยอธิบายไดวา เหตุใด รูปการกในภาษาที่มีการผันรูปการกหนวยคํา จึงสอดคลองกับตําแหนงและหนาที่ของ
นามนั้นๆในประโยค ตัวอยางเชน หนวยนามที่มีรูปกรรตุการกเทานั้น จึงจะปรากฏในตําแหนงประธานของ
ประโยคได หนวยนามที่มีรูปกรรมการกเทานั้น จึงจะปรากฏในตําแหนงกรรมตรงของประโยคได ตัวอยางจาก
รูปสรรพนาม ในภาษาอังกฤษ ซึ่งยังแสดงลักษณะการแสดงรูปการกอยู เชน
1 a) He is sleeping
1 b)* Him is sleeping
2 a) I admire her
2 b) I admire *she
จากตัวอยางขางตน หนวยนามที่มีรูปกรรตุการก คือ He และ She เทานั้นจึงปรากฏในตําแหนง
ประธานได และ หนวยนามที่มีรูปกรรมการก คือ him และ her เทานั้นจึงปรากฏในตําแหนงกรรมได

5.2 การกําหนดการกนามธรรม
แวรโนด (Vernaud 1982) (อางใน Chomsky 1996: 16 Note 1) เสนอไววา การกําหนดการก
นามธรรมนี้ สัมพันธเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธแบบกํากับ โดยพิจารณาจากลักษณะความสัมพันธระหวางหนวย
บุพบท กับหนวยนามซึ่งเปนกรรมของบุพบท ซึ่งในบางภาษาที่มีรูปการกมักจะกําหนดรูปการกเฉพาะสําหรับ
หนวยนามที่ปรากฏเปนกรรมของบุพบทนั้น
ชอมสกี ประมวลความคิดดังกลาวไววา “นามทุกตัวที่ปรากฏรูปทางเสียง ตองมีการกนามธรรม” และ
นิยามหลักการเกี่ยวกับการกนามธรรม ในลักษณะหลักการเงื่อนไขสําหรับระดับรูปสัทศาสตร (Phonetic Form)

1

สําหรับคําวา Case เมื่อใชสําหรับการเรียกการกนามธรรม ตามแนวคิดนี้ นี้ จะใช C ตัวใหญเสมอ ตามที่ชอม
สกี (Chomsky1986: 206) เสนอไวในเชิงอรรถทายบทหมายเลข 17
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ของโครงสรางเอส ไว โดยเรียกหลักการนี้วา หลักการกรองโดยใชการก (Case Filter) ซึ่งมีใจความดังนี้
(Chomsky1986: 74)
“Every phonetically realized NP must be assigned (abstract) Case.”
หนวยนามทุกหนวยที่ปรากฏรูปทางเสียง ตองมีการกนามธรรม
ตัวอยางการอธิบายปรากฏการณภาษาโดย หลักการกรองโดยใชการกนี้ เชน กรณีหนวยนามที่เปน
ประธานของอนุพากยในโครงสรางกริยากลาง (Infinitival Construction) ในภาษาอังกฤษ ดังประโยคตอไปนี้
a. I was happy [ e to go]
b. * I was happy [*I/me/myself to go]
หากตําแหนงประธานของอนุพากยโครงสรางกริยากลาง [to go] ซึ่งเปนอนุพากยที่เปนสวนเติมเต็ม
ของคุณศัพท happy เปนหนวยนามที่ปรากฏรูปทางเสียง ไมวาจะเปน I หรือ me หรือ myself ดังเชนในประโยค
b. ก็จะผิดไวยากรณ แต ประโยค a. ซึ่งเปนประโยคถูกไวยากรณจะมีหนวยนามที่เปนประเภทไรรูปคือเปน
หนวยที่ไมปรากฏรูปทางเสียงใดๆ ปรากฏในตําแหนงประธานของอนุพากยที่เปนสวนเติมเต็ม (แสดงดวย e ใน
ประโยค a.) กรณีนี้อธิบายไดวา สืบเนื่องจากการที่ตําแหนงหนวยนามที่เปนประธานของอนุพากยโครงสราง
กริยากลางซึ่งไมมีกาลนั้นไมไดรับการกนามธรรม (ซึ่งปกติแลว ตําแหนงประธานของอนุพากยจะไดรับการก
นามธรรมจาก หนวย INFLที่มีกาล ดังจะไดอธิบายละเอียดในหัวขอตอไป)
นอกจากนั้น การกําหนดการกนามธรรมยังเปนเงื่อนไขที่สัมพันธเกี่ยวเนื่องกับการกําหนด
การกสัมพันธ หรือบทบาททีตา ตาม เกณฑบทบาททีตา (Theta-Criterion)2 ดวย กลาวคือ ชอมสกี
(Chomsky 1986, 1996) รับแนวคิดของ โจเซฟ อาอูน ที่วา ในการกําหนดบทบาททีตานั้น จะกําหนดให
เฉพาะหนวยที่ “มองเห็นได” (visible) ซึ่งหนวยที่ “มองเห็นได” ไดในที่นี้ ก็คือหนวยที่มีการกนามธรรม
กลาวคือ หนวยที่มีการกนามธรรมเทานั้นจึงจะจัดวาเปนหนวยที่หนวยกําหนดบทบาททีตา “มองเห็น”ไดและ
กําหนดบทบาททีตาใหหนวยนี้ได
เงื่อนไขดังกลาวเปนที่รูจักกันในนาม “เงื่อนไขการมองเห็น” (Visibility Condition)ในการกําหนด
บทบาททีตา ซึ่งชอมสกี กลาวไวดังนี้ (Chomsky1986: 94)
“An element is visible for θ-marking only if it is assigned Case.”
หนวยใดๆจะจัดเปนหนวยที่มองเห็นไดสําหรับการกําหนดใหบทบาททีตา ก็ตอเมื่อหนวยนั้นๆไดรับ
การกนามธรรม
ดังนั้น จากนิยามนี้ หนวยนามใดๆจะไดรับบทบาททีตาก็ตอเมื่อหนวยนั้นๆปรากฏในตําแหนงที่จะ
ไดรับการกนามธรรม หรือปรากฏในตําแหนงที่เชื่อมโยงกับตําแหนงที่ไดรับการกนามธรรม

5.3 เงื่อนไขอื่นๆในการกําหนดการกนามธรรม
นอกจากเงื่อนไขในการกําหนดการกนามธรรมที่กลาวมาแลวคือ หลักการกรองโดยใชการก (Case
Filter) และ เงื่อนไขการมองเห็น (Visibility Condition) การกําหนดการกนามธรรมยังมีเงื่อนไขอื่นๆ
ดังตอไปนี้
2

มีใจความวา "อารกิวเมนตแตละอารกิวเมนตจะมีบทบาททีตาเพียงบทบาทเดียวเทานั้น และบทบาททีตาแตละบทบาทก็จะถูก
กําหนดใหแกอารกิวเมนตเพียงอารกิวเมนตเดียวเทานั้น" ดูรายละเอียดใน บทที่ 2
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• ความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางหนวยกําหนดการก และ หนวยไดรับการก: ในการกําหนดการกนั้น
หนวยกําหนดการก ตองกํากับหนวยที่ไดรับการก
• คุณสมบัติของหนวยกําหนดการกนามธรรม (Case Assigner) และการกําหนดการก:
แตละภาษาจะกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของหนวยกําหนดการก ตางๆกัน ชอมสกี (Chomsky1981
และในงานตอๆมา) เสนอตาม แวรโนด ที่วา ในภาษาอังกฤษ หนวยที่จะกําหนดการกได ตองมีลักษณทาง
ไวยากรณ เปน [-N] ซึ่งประเภทไวยากรณที่มคี ุณสมบัติดังกลาวไดแก หนวยกริยา และบุพบทนั่นเอง
นอกจากนั้น หนวย INFL ที่มีกาล ก็จะจัดเปนหนวยกําหนดการกดวยในภาษาอังกฤษ

5.4 ตัวอยางการกําหนดการก
5.4.1 การกําหนดการกในภาษาอังกฤษ
ชอมสกี (Chomsky 1981, 1986 และในงานตอๆมา) กลาวถึง การกําหนดการกในภาษาอังกฤษ ไว
วามีได 2 ลักษณะคือ
1) การกําหนดการกโครงสราง (Structural Case) เปนการกําหนดการก จากความสัมพันธทางโครงสรางใน
ลักษณะกํากับระหวาง หนวยกําหนดการก กับหนวยรับการก จากตําแหนงที่ปรากฏในโครงสราง เอส (SStructure) ซึ่งกรณีนี้ไดแก การกําหนดการก ของหนวยกริยา และ หนวย INFL ดังตอไปนี้
• หนวย INFL ที่ผันกาล กําหนดใหกรรตุการก (Nominative) แก หนวย NP
• หนวยกริยา V ใหกรรมการก(Accusative)แก หนวย NP ที่เปนสวนเติมเต็ม ถาหนวย
กริยานั้น เปนสกรรมกริยา
ตัวอยางตอไปนี้แสดงแผนภูมิตนไมของประโยค John likes Mary. และการกําหนดการกโครงสรางโดยหนวย
INFL และหนวยกริยาของประโยค (แสดงโดยเสนประ) ประโยคนี้เปนประโยคมีกาล ซึ่งแสดงโดยลักษณ
[+AGR, +Tense] ของหนวยINFL หนวย INFL ใหกรรตุการก (คือ Nomในแผนภูมิ) แกหนวยนาม John
โดยหนวย INFL เปนหนวยผูกํากับของหนวยนาม John สวนหนวยกริยา like ในฐานะหนวยผูกํากับของหนวย
นาม Mary ใหกรรมการก (คือ Acc ในแผนภูมิ) แกหนวยนาม Mary

2.) การกําหนดการกประจํา (Inherent Case) เปนการกําหนดการก ในระดับโครงสราง ดี (D-Structure) จาก
คุณสมบัติบทบาททีตาที่ หนวยกําหนดการก สามารถกําหนดใหแก หนวยรับการกนั้นๆ และจากความสัมพันธ
ทางโครงสรางในลักษณะกํากับระหวาง หนวยกําหนดการก กับหนวยรับการก ตัวอยาง การกําหนดการก
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ประจําในลักษณะแรก ไดแก การที่กริยาในภาษาเยอรมันกําหนดการกใหแกสวนเติมเต็มโดยเปนคุณสมบัติ
ประจําของศัพทนั้นๆ ดังเชนในประโยคภาษาเยอรมันตอไปนี้
a. Sie hilft ihm.
การกกรรมรอง (Dative)
She helped him
ในประโยคนี้ กริยา hilft (รูปผันของกริยา helfen) ใหการกกรรมรอง (Dative) แกหนวยนามที่เปน
สวนเติมเต็ม ซึ่งนับเปนคุณสมบัติเฉพาะของกริยาตัวนี้ ซึ่งสัมพันธกับบทบาททีตาที่กริยานี้กําหนดใหแกหนวย
นามสวนเติมเต็ม
สําหรับกรณีการกําหนดการกประจําในลักษณะที่สอง เชน การใหการกดังตอไปนี้ในภาษาอังกฤษ
• หนวย บุพบท P ใหการกออม (Oblique) แก หนวย NP
• หนวยนาม ใหัการกเจาของ (Genitive) แกหนวย NP ที่เปนสวนเติมเต็ม
• หนวยคุณศัพท ใหการกเจาของ แกหนวย NP ที่เปนสวนเติมเต็ม
ชอมสกี (Chomsky1981, 1986) เสนอวา ในภาษาอังกฤษ หนวยนาม หนวยคุณศัพท กําหนด การก
เจาของในฐานะการกประจําใหแก หนวยนาม NP ที่เปนสวนเติมเต็มของนาม และ คุณศัพทนั้นๆ และใน
ภาษาอังกฤษคุณสมบัติของการกเจาของในโครงสรางดังกลาว ก็จะแสดงโดยเติมรูปบุพบท ซึ่งไรความหมายเชิง
ศัพท ประกอบเขากับหนวยนามนั้นๆ เชน รูปบุพบท of เปนตน ดังตัวอยางโครงสรางตอไปนี้
จากโครงสราง-ดี
i. [N' destruction [NP the city]]
ii. [A' proud [NP she]
โดยหนวยนาม the city เปน สวนเติมเต็มของหนวยนาม destruction และ หนวยนาม she
เปนสวนเติมเต็มของหนวยคุณศัพท proud ซึ่งสวนเติมเต็มในตัวอยางนี้จะไดรับ การกเจาของจาก
หนวยนามและหนวยคุณศัพทอันเปนสวนหลัก ซึ่งเปนทั้งหนวยผูกํากับและหนวยกําหนดบทบาททีตา
ใหแกสวนเติมเต็ม
เราจะไดรูปในโครงสราง-เอส ดังนี้
the destruction of the city
John is proud of her
ชอมสกีตั้งขอสังเกตุวา บุพบท of นับเปนกรณีรูปแกขัด ในกรณีที่ไมมีรูปบุพบทอื่นกําหนดไวแลว แต
กริยา หรือ นาม บางตัวก็อาจระบุเลือกใชรูปบุพบทตัวอื่นก็ได ตัวอยางเชน
our promise to John
โดย หนวยนาม John เปนสวนเติมเต็มของหนวยนาม promise และมีรูปบุพบท to กํากับแสดงการก
ของหนวยนาม John
ชอมสกี(1986: 193) ไดกลาวสรุปการกําหนดการกประจําทั้ง 2 ลักษณะไววา
"Inherent Case is assigned by α to NP if and only if α θ-marks NP, while structural Case is
assigned independently of θ-marking.
หนวย α เปนหนวยกําหนดการกคุณสมบัติ ใหแก หนวย NP ก็ตอเมื่อ หนวย α กําหนดบทบาททีตา
ใหแกหนวย NP แต การกําหนดการกโครงสรางนั้น กําหนดโดยไมเกี่ยวกับ การกําหนดบทบาททีตา
ตัวอยางแสดงการกําหนดการกทั้ง 2 ประเภท คือ การกโครงสราง และ การกประจํา ในภาษาอังกฤษ (จาก
Chomsky 1981: 171)
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John gave Bill a book.
หนวยนาม Bill ไดรับการกโครงสรางกรรมการก จาก กริยา ‘give’ หนวยนาม John ไดรับการก
โครงสรางกรรตุการก จากหนวยกาล INFL ในโครงสราง แตสําหรับหนวยนาม a book นั้น ไดรับการกประเภท
ประจําจากการที่ไดรับบทบาททีตาจาก หนวยกริยา ‘give’

5.4.2 ลักษณะอื่นๆที่นาสนใจเกี่ยวกับการกําหนดการกในภาษาอังกฤษ
5.4.2.1 เงื่อนไขการกประชิด (Case Adjacency Condition)
เงื่อนไขการกประชิด เปนเงื่อนไขที่วา ในการกําหนดการกนั้น หนวยกําหนดการกจะตองอยูติดกับ
หนวยรับการก ดังตัวอยาง
a) * Bill believed sincerely Susan
b) Bill sincerely believed Susan
โครงสรางในประโยค a) นั้น กริยา believe ซึ่งเปนหนวยกําหนดการกนั้นไมไดอยูติดกับหนวยนาม
สวนเติมเต็ม Susan ซึ่งเปนหนวยรับการก เรื่องจากมีคําวิเศษณ sincerely มาคั่น สวนเติมเต็ม Susan จึงไมได
รับการก จึงเปนประโยคผิดตาม หลักการกรองโดยใชการก (Case Filter)
5.4.2.2 การกําหนดการกแบบยกเวน (Exceptional Case Marking (ECM)
สําหรับในภาษาอังกฤษ จะมีกรณี การกําหนดการกแบบยกเวน กลาวคือ โดยปกติแลว ประโยค/อนุ
พากย จะมีสถานะเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับใหญสุด ซึ่งจะเปนหนวยขวางกั้นการกํากับ แตปรากฏวา มี
โครงสรางในภาษาอังกฤษ ที่ดูเหมือนวา กริยาบางตัวที่มีสวนเติมเต็มเปนประโยค/อนุพากย สามารถกํากับ
หนวยในประโยคยอย/อนุพากยได เชน กริยา believe, consider
ฺBill believed [ her/ * she to be here].
John considers [ her/* she to be a good student].
ในประโยคขางตน [ her to be there] จัดวาเปนหนวยอนุพากย ที่ไมผันกาล (infinitival clause) มี
สถานภาพเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุดในระดับประโยค (I") ที่ทําหนาที่เปนสวนเติมเต็มของกริยา believe
การที่ประธานของอนุพากยดังกลาว ปรากฏเปนรูป her แสดงวา เปนหนวยที่ไดรับการก และการกนั้นไมใช
กรรตุการก โดยอาจจะเปนกรรมการก หรือการกออม และเนื่องจากหนวย INFL ที่ไมผันกาล จะไมสามารถ
ใหการกแกประธานของประโยค/อนุพากย ได ดังนั้น จึงสรุปไดวา การกที่ตําแหนงประธานของอนุพากยนั้น
เปนการกที่ไดรับมาจากกริยา believe ซึ่งอยูในโครงสรางที่จะกํากับตําแหนงนั้นๆ ได ซึ่งแสดงวา สําหรับกริยา
believe นี้สามารถกํากับและใหการก แกหนวยประธานของหนวยประโยคยอยซึ่งเปน หนวยโพรเจ็กชันระดับ
ใหญสุดได ลักษณะการใหการกเชนนี้ จึงจัดวา เปนการกําหนดการกแบบยกเวน เนื่องจากโดยปกติแลวหนวย
โพรเจ็กชันระดับสูงสุดจะเปนหนวยขวางกั้นการกํากับและการใหการก
โครงสรางอื่นๆในภาษาอังกฤษที่แสดงลักษณะการกําหนดการกแบบยกเวน ไดแก กรณีที่อนุพากย
ยอยเปนอนุพากยที่ไมปรากฏรูปกริยา ซึ่งเรียกกันวา อนุพากยไรกริยา (Verbless Clause) หรือ ประโยคยอย
เล็ก (small clause) เชน อนุพากยยอย [her a good student] ที่เปนสวนเติมเต็มของกริยาหลักในประโยค
ตอไปนี้
John considers [ [NPher] [NP a good student]]
ในอนุพากยยอยดังกลาว หนวยนาม her เปนประธานของหนวยนาม a good student ซึ่งทําหนาที่เปน
ภาคแสดง และตาม หลักการกรองโดยใชการก (Case Filter) หนวยนามประธานของอนุพากยจะตองไดรับ
การก แตในอนุพากยไมมีหนวยใดที่จะเปนผูกําหนดการกได การที่ประธานของอนุพากยดังกลาว ปรากฏเปน
รูป her แสดงวา เปนหนวยที่ไดรับการก จึงสรุปไดวา การกที่ตําแหนงประธานของอนุพากยนั้น เปนการกที่ได
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รับมาจากกริยาของอนุพากยหลัก consider โดยการกําหนดการกแบบยกเวนในลักษณะเดียวกันกับโครงสราง
อนุพากยที่ไมผันกาล (infinitival clause) ที่กลาวมาแลว

5.5 กรอบคา (parameter)และการแปรคาในกรอบคา (Parametric Variation)ของการกใน
ภาษาตางๆ
เราจะเห็นไดวา ตามแนวคิดหลักการและกรอบคานี้ ทุกภาษาจะมีการกําหนดการกนามธรรม แสดง
ความสัมพันธทางไวยากรณของหนวยนามในแตละประโยค กรอบคาที่จะเกี่ยวของกับการกนามธรรมในภาษา
ตางๆ ไดแก
1) เงื่อนไขการกประชิด (Case Adjacency Condition)
2) ทิศทางในการกําหนดการก
3) การกําหนดการกแบบยกเวน (Exceptional Case Marking (ECM)
5.5.1 กรอบคาเงื่อนไขการกประชิด
ภาษาตางๆจะกําหนดเงื่อนไขการประชิดระหวางหนวยกําหนดการกกับหนวยรับการกไดตางกัน บาง
ภาษา ดังเชนภาษาอังกฤษ มีเงื่อนไขวา ในการกําหนดการกนั้น กริยาที่เปนหนวยกําหนดการกจะตองอยูติดกับ
หนวยรับการกที่เปนหนวยนาม ดังตัวอยางที่แสดงไวในหัวขอ 5.4.2.1 แตในบางภาษา หนวยกําหนดการกไม
จําเปนตองอยูติดกับหนวยรับการกก็ได เชน ภาษาฝรั่งเศสเปนตน ตัวอยางเชน
a. J’aime beaucoup Marie.
* I like very much Mary
b. J’aime Marie beaucoup.
I like Mary very much
ทั้งสองประโยคเปนประโยคถูกไวยากรณในภาษาฝรั่งเศส โดยในประโยค a. มีคําวิเศษณ ‘beaucoup’
มาคั่นระหวาง กริยา ‘aime’ ซึ่งเปนหนวยกําหนดการก และ หนวยนาม ‘Marie’ ซึ่งเปนหนวยรับการกจาก
กริยา ซึ่งประโยค a) ในภาษาอังกฤษนี้เปนประโยคผิดไวยากรณตามเงื่อนไขการกประชิดภาษาอังกฤษ
5.5.2 ทิศทางในการกําหนดการก
โดยทั่วไป ทิศทางในการกําหนดการกของหนวยกําหนดการกในภาษาตางๆวาจะใหการกไปที่หนวย
ทางซายหรือทางขวาของหนวยกําหนดการกนั้น จะสัมพันธกับกรอบคาสวนหลักที่กําหนดลําดับของสวนหลัก
และสวนเติมเต็มในภาษานั้นๆ เชน ในภาษาแบบสวนหลักนําหนา (Head Initial Language) เชน ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย ซึ่งสวนหลักนําหนาสวนเติมเต็ม สวนหลักที่มีเปนหนวยกําหนดการกดวย ก็จะใหการกไปที่หนวยรับ
การกที่อยูทางขวา เชน ในกรณี หนวยกริยา และ หนวยนามที่เปนกรรมตรง ในภาษากลุมนี้ หนวยกริยา จะเปน
หนวยกําหนดการกใหแกหนวยนามที่ตามหลัง คืออยูทางขวาของหนวยกริยา สวนในภาษาแบบสวนหลัก
ตามหลัง (Head Final Language) เชน ภาษาญี่ปุน ซึ่งสวนหลักอยูตามหลังสวนเติมเต็ม สวนหลักซึ่งเปนหนวย
กําหนดการก ก็จะใหการกไปที่หนวยรับการกทางซาย คือหนวยนามกรรมตรงที่อยูนําหนาสวนหลัก
อยางไรก็ตาม ก็อาจจะมีกรณีที่ทิศทางการกําหนดการกในภาษาใดภาษาหนึ่งมีลักษณะตาง(marked)
จากกรณีทั่วไป ที่กลาวมาแลวขางตนก็ได เชน คูปแมน (Koopman 1984) (อางจาก Cook and Newson 1996
หนา 232) วิเคราะหวา ภาษาจีน เปนภาษาแบบสวนหลักตามหลัง แตหนวยนามที่เปนสวนเติมเต็มของกริยา
กลับอยูทางขวาของกริยา ดังตัวอยางขางลาง ทั้งนี้ คูปแมนใหเหตุผลวา เปนเพราะภาษาจีนมีการตั้งคาทิศ
ทางการกําหนดการก เปนทางขวาของสวนหลัก ดังนั้นหนวยนามที่เปนกรรมของกริยา คือ Lisi จึงตองยาย
ตําแหนงจากตําแหนงหนากริยา ไปรับการกที่ตําแหนงหลังกริยา
Zhangsan zuotain zai xuexiao kanjian-le Lisi
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Zhangsan yesterday at school see-ASP Lisi
“Zhangsan saw Lisi at school yesterday”
5.5.3 การกําหนดการกแบบยกเวน
ในบางภาษาก็อาจมีการตั้งคาใหมีการกําหนดการกแบบยกเวนได ดังเชน ภาษาอังกฤษ ที่หนวย
ประธานของอนุพากยรูปกริยากลาง(อนุพากยไมผันกาล) ไดรับกรรมการกจากกริยาในอนุพากยหลัก ที่กลาวไว
แลวในหัวขอ 5.4.2.2
________________

แบบฝกหัด (บทที่ 5)
1. จงอธิบายความสัมพันธระหวาง การกนามธรรม(abstract Case) บทบาททีตา (Theta-role)
2. จงกลาวถึงเงื่อนไขตางๆที่เกี่ยวของกับการกําหนดการกนามธรรม
3. จงพิจารณาประโยคตอไปนี้ และระบุวาหนวยนาม NP ในแตละประโยคมีการกนามธรรมอะไร และไดรับ
การกนั้นในลักษณะใด (การกโครงสราง(structural case) หรือ การกประจํา(inherent case) หรือ การก
แบบยกเวน)
1)

2)
3)
4)
5)

He thinks that Van Goh’s picture of the sunflower is very beautiful.
She expects him to be the next prime minister.
Jane gave her book to Bill.
ครูใหรางวัลนักเรียน

