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ทฤษฎียอย: ทฤษฏีจํากัดการยายที่ (Bounding Theory)
และการยายตําแหนงหนวยตางๆ (Movement)
ทฤษฎีจํากัดการยายที่ (Bounding Theory) เปนทฤษฎียอยที่กลาวถึง เงื่อนไขขอจํากัด
เกี่ยวกับขอบเขตในการยายตําแหนงหนวยตางๆ

6.1 การยายตําแหนงหนวยตางๆ
สําหรับการยายตําแหนงหนวยตางๆ จากตําแหนงในโครงสราง ดี ตามที่ปรากฏในโครงสรางเอส นั้น
ทางทฤษฏีหลักการและกรอบคา เห็นวา เปนไปตามกระบวนการของภาษาทั่วๆไป คือ หนวยตางๆสามารถยาย
ไปยังตําแหนงตางๆได ซึ่งทางทฤษฎีนี้กลาวเรียกขอสรุปนี้วา กฏยายหนวย หรือ กฏยายอัลฟา (Move α,
Move Alpha)หรือ กฏเปลี่ยนแปลงหนวย (Affect α) ตามขอเสนอของ ลาสนิกและไซโต
(Lasnik and Saito 1984) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆของหนวยนอกจากการยาย
ตําแหนง เชน การแทรกหนวย การลบหนวย เปนตน สวนเงื่อนไขขอจํากัดของการโยกยายหรือเปลี่ยนแปลง
หนวยนี้ จะเปนผลมาจากหลักการและเงื่อนไขตางๆในภาษา
การยายหนวยตางๆ จัดตามประเภทของหนวยที่ยาย และลักษณะการยาย เปน 3 กลุม คือ
1. การยายหนวยนาม (NP Movement)
2. การยายสวนหลัก (Head to Head Movement)
3. การยายหนวยสรรพนามคําถาม (Wh-Movement)

6.1.1. การยายหนวยนาม (NP Movement)
เปนการยายหนวยนามจากตําแหนงอารกิวเมนตหนึ่ง ไปยัง อีกตําแหนงอารกิวเมนตหนึ่ง
ตัวอยางเชน โครงสรางกรรม (Passive) และโครงสรางยก (raising) ในภาษาอังกฤษ
• โครงสรางกรรม (Passive)
1a. Bill was seen (by John).
• โครงสรางยกประธาน (Subject Raising)
2a. John seems to be happy.
ตามแนวคิดหลักการและกรอบคา โครงสราง ดี ของประโยคขางตน คือ
1b. e be-PAST see-en Bill (by John).
2b. e seem-PRES [John to be happy].
ดังนั้น ในโครงสรางเอส หนวยนาม Bill ใน 1a จึงยายจากตําแหนงหลังกริยา see ไปยังตําแหนง
หนากริยาชวย be-PAST, หนวยนาม John ใน 2a ยายตําแหนงไปจากประธานของประโยคซอนที่ไม
ผันกาล ไปยังตําแหนงประธานของกริยา seem ของประโยคหลัก (ซึ่งผันกาล)
การยายตําแหนงหนวยนามดังกลาว เปนการยายที่จําเปนตองยาย กลาวคือ หากไมยาย ก็จะเปนรูป
ผิดไวยากรณของภาษาอังกฤษ ซึ่งเราจะอธิบายไดวา เปนการยายตําแหนงโดยมีสาเหตุ คือเปนไปตามเงื่อนไข
ของภาษา และ ตําแหนงที่ยายไปนั้น ก็เปนตําแหนงที่กําหนดโดยเงื่อนไขของภาษาเชนกัน ในกรณีนี้ เงื่อนไข
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สําคัญที่เปนสาเหตุของการยายคือเงื่อนไขเกี่ยวกับการกนามธรรม นอกจากนั้น ก็ยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวของ
เชน ขอกําหนดของศัพท เปนตน
ตอไปนี้ จะขอกลาวถึงโครงสรางกรรม และโครงสรางยก ตามมุมมองของแนวคิดหลักการและกรอบ
คา ในรายละเอียด เกี่ยวกับหลักการและเงื่อนไขตางๆที่เกี่ยวของกับโครงสรางดังกลาว
• โครงสรางของประโยค Bill was seen (by John) (โครงสรางกรรม)
ในระดับโครงสราง ดี ในดานคุณสมบัติของศัพท กริยา see มีเงื่อนไขการเลือกสรรทางประเภท
ทางไวยากรณ (C-selection) และ เงื่อนไขการเลือกสรรทางอรรถศาสตร (S-selection) ดังนี้
C-selection:
NP, NP
S-selection:
Agent, Patient
กลาวคือ กริยา see เกิดรวมกับหนวยนาม 2 หนวย โดยหนวยหนึ่งนั้นสัมพันธกับบทบาททีตา
ผูกระทํา (Agent) ซึ่งสัมพันธกับตําแหนงอารกิวเมนตวงนอกของประโยค อันไดแกตําแหนงประธาน และ
หนวยนามอีกหนวยหนึ่งนั้น สัมพันธกับบทบาททีตา ผูรับ ซึ่งสัมพันธกับตําแหนงอารกิวเมนตวงใน อันไดแก
ตําแหนงสวนเติมเต็มของประโยค
ในดานคุณสมบัติทางการกนามธรรม กริยา see จะกําหนดการกกรรม (Accusative) ใหแก
ตําแหนงหนวยนามที่เปนสวนเติมเต็ม นับเปนการกโครงสราง
อยางไรก็ตาม สําหรับในภาษาอังกฤษ กริยา ที่มีหนวยคําแสดงกรรมวาจก (Passive
Morphology) จะมีคุณสมบัติตางไปจากกริยาปกติ คือ (Chomsky 1981: 124)
1) ตําแหนงอารกิวเมนตวงนอกของกริยา (ตําแหนงหนวยนามประธานของประโยค) จะไมไดรับ
บทบาททีตา
2) ตําแหนงหนวยนามสวนเติมเต็มของกริยาจะไมไดรับการกนามธรรม (ซึ่งในกรณีนี้คือ กรรม
การก) ดังนั้น ในดานคุณสมบัติทางการก กริยาที่เปนกรรมวาจก จึงมีคุณสมบัติเหมือนกริยา
อกรรม คือ ไมกําหนดการกนามธรรมใดๆ
เหตุผลที่กริยากรรมวาจก ในภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติดังกลาว ก็คือ รูปกรรมวาจกนั้น “ดูดซับ”
(absorb) 1การก และบทบาททีตา กลาวคือ รูปกรรมวาจกนั้นมีคุณสมบัติเปนหนวยที่รับบทบาททีตา
ผูกระทําที่กริยากําหนด และรับการกนามธรรมกรรมการก ที่กริยากําหนด ดังนั้นหนวยนามที่เกี่ยวของจึงไมได
รับบทบาททีตา และการกดังกลาวตามที่ควรจะเปน
ดังนั้น โครงสรางดี ของประโยค Bill was seen คือ

ตามคุณสมบัติการเกิดรวม กริยา see เกิดรวมกับหนวยนาม 2 หนวย หนวยนามหนวยหนึ่งนั้นอยู
ในตําแหนงอารกิวเมนตวงนอก อีกหนวยหนึ่งนั้นเปนตําแหนงอารกิวเมนตวงใน โดยในประโยคขางตน ปรากฏ
รูปเพียงหนวยนามเดียวคือ Bill ซึ่งปรากฏในตําแหนงอารกิวเมนตวงใน คือตามหลังหนวยกริยา สวน
ตําแหนงหนวยนามที่เปนอารกิวเมนตวงนอกนั้นไมปรากฏรูป ซึ่งแสดงดวย e
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สําหรับบทบาททีตา กริยา see จะใหบทบาทผูกระทําแกอารกิวเมนตวงนอก และ ใหบทบาทผูถูกแก
อารกิวเมนตวงใน แตในประโยคขางตน เนื่องจากกริยามีรูปกรรมวาจก (แสดงโดยรูป -en) ซึง่ รับบทบาท
ผูกระทําไปแทนตําแหนงอารกิวเมนตวงนอก ตําแหนงหนวยนามดังกลาว ([NP e ] )จึงเปนตําแหนงที่ไมมี
บทบาททีตา สําหรับหนวยนาม Bill นั้นไดรับบทบาททีตาผูถูกจากกริยา
สําหรับการกนามธรรม หนวยกาลใน INFL จะใหกรรตุการกแกตําแหนงประธานของประโยค อัน
ไดแก [NP e ] ในประโยคดังกลาว สําหรับกริยา see อันเปนกริยาสกรรมนั้นปกติแลวจะใหการกกรรม แก
สวนเติมเต็มอันไดแกหนวยนาม แตเนื่องจากมีรูปกรรมวาจกมา “ดูดซับ” กรรมการกดังกลาวไปแทน ดังนั้น
หนวยนาม Bill ในประโยคดังกลาวจึงไมไดรับการก
จะเห็นไดวา โครงสราง ดี ขางตน ขัดกับเงื่อนไขหลักการกรองโดยการก (Case Filter) ที่วา
หนวยนามที่ปรากฏรูปทุกหนวยตองมีการกนามธรรม กลาวคือ ในโครงสรางขางตน มีรูปนาม Bill ที่ไมมี
การกนามธรรม
ดังนั้น โดยกลไกของภาษา จึงมีการยายตําแหนง หนวยนาม Bill ไปยังตําแหนงหนวยนามที่มีการก
ซึ่งไมมีรูปปรากฏ ซึ่งในกรณีนี้ คือตําแหนง [NP e ] ประธานของประโยคนั่นเอง ซึ่งเมื่อยายไปแลว หนวย
นาม Bill ก็จะปรากฏในตําแหนงนามที่มีการก เปนไปตามเงื่อนไขของหลักการกรองโดยการก
ในแงมุมของเงื่อนไขเกี่ยวกับบทบาททีตา ตําแหนง [NP e ] เปนตําแหนงอารกิวเมนต ที่ไมมี
บทบาททีตาอยู ดังนั้น การที่หนวยนาม Bill ซึ่งมีบทบาททีตาผูถูกยายไปสวมตําแหนงของ [NP e ] จึงไม
ขัดกับหลักเกณฑบทบาททีตา (Theta-Criterion)ที่วา
" อารกิวเมนตแตละอารกิวเมนตจะมีบทบาททีตาเพียงบทบาทเดียวเทานั้น และบทบาทที
ตาแตละบทบาทก็จะถูกกําหนดใหแกอารกิวเมนตเพียงอารกิวเมนตเดียวเทานั้น"
ดังนั้น โครงสราง เอส ของประโยคขางตน คือ
[NP Bill ] be-PAST see-en [NP e ]
โดย [NP e ] ในประโยคขางตน มีสถานะแสดงรองรอย (trace) ของตําแหนงทางโครงสรางของ
หนวยนาม Bill กอนการยายตําแหนง ซึ่งเรียกวา รองรอยหนวยนาม (NP-Trace) โดยรองรอยนี้ยังคง
สัมพันธกับหนวยนามนั้นๆอยู กลาวคือ มีคุณสมบัติทางไวยากรณ (เชน บทบาททีตา การกนามธรรม) ของ
หนวยนามนั้นๆ เราอาจกลาวถึงความสัมพันธระหวางหนวยนามกับตําแหนง
อารกิวเมนตที่เปนรองรอยของมันไดวาเปน “โซอารกิวเมนต” (A-Chain) โดยหนวยนามที่ยายไป เปน
รูปหลัก (antecedent) ของตําแหนงรองรอย ตางๆของมัน จึงเรียกวาหนวยนามนั้นเปนตําแหนง หัวโซ
(head of Chain) ทฤษฎีหลักการและกรอบคา นิยมแสดงความสัมพันธทางไวยากรณตางๆของหนวยใน
โซอารกิวเมนต โดยการใชดัชนีรวมกัน (co-index) เชน เราอาจแสดง โซอารกิวเมนต 2ฺ ของ Bill (คือ
<Bill, e>) ในประโยคขางตนไดดังนี้
[NP Bill ] j be-PAST see-en [NP e ] j
สําหรับ กรณีที่ รูปประโยคกรรมวาจก อาจมีหนวยนามปรากฏ เพื่อแสดงบทบาททีตาอื่นๆได หาก
เปนไปตามเงื่อนไข เชน หนวยนาม John ในประโยคตัวอยางภาษาอังกฤษขางตน โดยที่ตองเกิดรวมกับบุพ
บท by ซึ่งทําหนาที่เปนผูกําหนดการกนามธรรมในลักษณะการกคุณสมบัติใหแกหนวยนาม John เพื่อให
ไมขัดกับเงื่อนไขการกรองโดยการก
2

ชอมสกี (1986: 95) กลาววา “โซ” นี้คือการแสดงประวัติการยายตําแหนงของหนวยใดหนวยหนึ่งใหปรากฏไวในโครงสรางเอส
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• โครงสรางของประโยค John seems to be happy (ประโยคยกประธาน)
ในระดับโครงสราง ดี ในดานคุณสมบัติของศัพท กริยา seem มีเงื่อนไขการเลือกสรรทางประเภท
ทางไวยากรณ (C-selection) และ เงื่อนไขการเลือกสรรทางอรรถศาสตร (S-selection) ดังนี้
S-selection:
Proposition
C-selection:
S
กลาวคือ กริยา seem เกิดรวมกับหนวยอนุพากย/ประโยค (Clause) 1 หนวย โดยหนวยอนุ
พากยเปนสวนเติมเต็มซึ่งนับเปนอารกิวเมนตวงในของกริยา นอกจากนั้น หลักการโพรเจ็กชันเสริม
(Extended Projection Principle) ที่เปนเงื่อนไขวา ทุกประโยคตองมีหนวยประธานนั้น ก็จะ
กําหนดใหมีตําแหนงหนวยนามประธานในประโยคที่มีกริยา seem โดยตําแหนงนั้นจัดเปนตําแหนงอารกิว
เมนตวงนอกของประโยค และไมมีบทบาททีตากําหนดไว
ในดานคุณสมบัติทางการกนามธรรม กริยา seem จะมีคุณสมบัติเหมือนกริยาอกรรมคือ ไม
สามารถใหการกนามธรรมได
ดังนั้น โครงสรางดี ของประโยค John seems to be happy คือ
[NP e ] seem-PRES [S John to be happy]
ตําแหนง [NP e ] เปนตําแหนงที่ไมมีบทบาททีตา แตไดรับการกนามธรรม กรรตุการกจากหนวย
กาลใน INFL ของประโยค ซึ่งนับเปนการกโครงสราง สําหรับในอนุพากย [S John to be happy]
นั้น ตําแหนงหนวยนาม John ซึ่งเปนตําแหนงอารกิวเมนตวงนอกของอนุพากย ไมไดรับการกนามธรรม
เนื่องจาก INFL ในอนุพากยนี้ไมไดผันกาล แตในฐานะที่หนวยนาม John อยูในตําแหนงอารกิวเมนตวง
นอกของอนุพากย จึงไดรับบทบาททีตาจากกริยา (ในกรณีนี้ John ไดรับบทบาทผูประสบ
(Experiencer)) แตอยางไรก็ตาม โครงสรางนี้ขัดกับเงื่อนไขการกรองโดยการก เพราะหนวยนาม John
ไมไดรับการก ดังนั้น จึงมีการยายตําแหนงหนวยนาม John ไป ซึ่งตําแหนงที่หนวยนามนี้จะไปลงไดก็คือ
ตําแหนงหนวยนามประธานของกริยา seem ซึ่งเปนตําแหนงที่ไดรับการกนามธรรม ซึ่งเมื่อหนวยนาม
John ยายไปยังตําแหนงนี้ซึ่งเปนตําแหนงที่มีการกนามธรรม ก็จะเปนไปตามเงื่อนไขกรองโดยการก
โครงสราง เอส ของประโยคดังกลาวคือ
[NP John ]j seem-PRES [S [NP e ] j to be happy]
โดยมี โซอารกิวเมนต <John, e> ที่นําโดยหนวยนาม John และตามดวยหนวยนามไรรูป ที่มี
คุณสมบัติไวยากรณเชนเดียวกับหนวยนาม John ในตําแหนงดังกลาว
การยายหนวยนามจากตําแหนงในอนุพากยยอยไปยังตําแหนงในประโยคหลักนี้ เรียกวา การยก
หนวยนาม (NP-raising) และกริยาดังเชน กริยา seem ทีสัมพันธกับการยกหนวยนามนี้ เรียกวา
กริยายก (Raising Verb)
ในกรณีท่อี นุพากยที่เปนสวนเติมเต็ม นั้นเปนอนุพากยที่มีการผันกาล ตําแหนง NP ประธานของ
อนุพากย ก็จะไดรับการกจากหนวยกาลของอนุพากย นอกเหนือไปจากไดรับบทบาททีตาจากกริยา to be
และตําแหนง [NP e ] ประธานของประโยคหลัก ก็จะไดรับการกจากหนวยกาลของกริยาหลัก (seem)
ดังเชนในโครงสราง ดี ตอไปนี้
[NP e ] seem-PRES [S John be-PRES happy]
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ดังนั้น จะเห็นไดวา โครงสรางนี้ ไมจําเปนตองมีการโยกยายตําแหนง เนื่องจากเปนไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑตางๆที่กลาวมาแลว
อยางไรก็ตาม ภาษาอังกฤษมีเงื่อนไขเฉพาะภาษาวาประธานของประโยคตองปรากฏเปนรูป ดังนั้น ใน
โครงสราง เอส จึงปรากฏสรรพนามที่ไรเนื้อหาเชิงศัพท (เรียกวา สรรพนามเติมตําแหนง (pleonastic
pronoun หรือ expletive pronoun) ที่ปรากฏในตําแหนงดังกลาวเพื่อไมใหตําแหนงดังกลาววาง
เปลา ซึ่งตําแหนงดังกลางเปนตําแหนงที่ไดรับการกแต ไรบทบาททีตา สําหรับรูปสรรพนามเติมตําแหนงใน
ภาษาอังกฤษที่ทําหนาที่ดังกลาว คือ it ดังโครงสรางเอส ขางลาง
[NP it ] seem-PRES [S John be-PRES happy]
ซึ่งปรากฏเปนรูปประโยควา
It seems John is happy.
จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา การโยกยายตําแหนงของหนวยนามในประโยคนั้น มิไดมาจากเงื่อนไข
การยายเฉพาะกิจใดๆ หากแตเปนผลสืบเนื่องมาจากเงื่อนไข หลักการตางๆในภาษานั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เงื่อนไขเกี่ยวกับการกนามธรรม
กลาวโดยสรุปแลว ลักษณะของการยายหนวยนามมีดังนี้
• เปนการยายหนวยนาม จากตําแหนงอารกิวเมนตหนึ่ง ไปยังอีกตําแหนงอารกิวเมนตหนึ่ง
• ตําแหนงปลายทางที่ยายไป เปนตําแหนงที่ไมมีบทบาททีตากําหนดไว
• ตําแหนงปลายทางที่ยายไป เปนตําแหนงที่มีการกนามธรรมกําหนดไว
• ตําแหนงตนทาง เปนตําแหนงที่ไมไดรับการกําหนดการกนามธรรม
• การโยกยายจากตําแหนงตนทางนั้น จะแสดงโดย รองรอยหนวยนาม (NP-Trace) ในตําแหนงตน
ทาง
• เปนการยายตําแหนงที่จําเปน (obligatory movement) เนื่องจาก หากไมยายตําแหนง ก็จะเปน
โครงสรางที่ละเมิดเงื่อนไขทางไวยากรณ

6.1.2. การยายสวนหลัก (Head to Head Movement)
เปนการยาย หนวย จากตําแหนงสวนหลัก(Head) หนึ่ง ไปยังอีกตําแหนงสวนหลักหนึ่ง
ตัวอยางเชน การยายตําแหนงคําชวยกริยา ในประโยคคําถามแบบยืนยัน (yes/No Question) ใน
ภาษาอังกฤษ เปนตน
1. Will John go?
โครงสราง ดี ของประโยคขางตนคือ
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โครงสราง เอส คือ

สําหรับลักษณะรูปประโยคคําถามแบบยืนยัน ในภาษาอังกฤษนั้น ก็คือการสลับตําแหนงระหวาง
ประธานและกริยาชวย ซึ่งเราจะอธิบายไดวา จริงๆแลวเปนการยายตําแหนงกริยาชวย ซึ่งจะปรากฏในตําแหนง
ของ INFL ซึ่งระบุกาลและพจนที่เกี่ยวของ (ซึ่งถือวา เปน สวนหลัก (head) ของหนวยประโยค S
(หนวย IP) ไปยังตําแหนงของหนวยตัวนําสวนเติมเต็ม (Complementiser) (C) หนาหนวย IP อัน
เปนสวนหลักของหนวยประโยค S' (CP)
ชอมสกี (Chomsky 1986: 68-74)ใชแนวคิดเรื่อง การยายสวนหลักนี้ อธิบายการที่หนวย
กริยาในภาษาอังกฤษไดรับขอมูล กาล และพจน จากหนวย INFL โดยอธิบายวา เปนการยายตําแหนงเพื่อ
กริยาจะไดรับขอมูลกาล และพจนจากหนวย INFL ซึ่งก็จัดเปนการยายสวนหลัก เพราะ กริยา (V) เปน
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สวนหลักของ VP และ หนวย INFL (I) เปนสวนหลักของหนวย IP ดังตัวอยาง โครงสราง เอส
ตอไปนี้

6.1.3. การยายหนวยสรรพนามคําถาม(WH Movement)
เปนการยายหนวยนามจากตําแหนงอารกิวเมนตที่ไดรับบทบาททีตา ไปยัง ตําแหนงไมใชอารกิวเมนต
ซี่งไมไดรับบทบาททีตา
ในภาษาอังกฤษ หนวยนามที่มีปรากฏการยายตําแหนงในลักษณะนี้ ก็คือ หนวยสรรพนามคําถาม เชน
what, who, where, when และหนวยที่เปนคําเชื่อมใน คุณานุประโยก/อนุพากยสัมพัทธ เชน
who, which ซึ่งหนวยเหลานี้สวนมากแลว ขึ้นตนดวย Wh- ทั้งสิ้น จึงเรียก ลักษณะการยายหนวยใน
ลักษณะนี้วา การยายหนวยสรรพนามคําถาม (Wh-Movement)
6.1.3.1 ตัวอยางการยายหนวยสรรพนามคําถาม
6.1.3.1.1 การยายตําแหนงหนวยสรรพนามคําถามในการตั้งคําถามโดยใชหนวยสรรพนามคําถามใน
ภาษาอังกฤษ
เชนประโยค What will John buy?
โครงสราง ดี ของประโยคดังกลาวคือ
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ในระดับโครงสรางดี ในดานคุณสมบัติของศัพท กริยา buy มีเงื่อนไขการเลือกสรรทางประเภททาง
ไวยากรณ (C-selection) และ เงื่อนไขการเลือกสรรทางอรรถศาสตร (S-selection) ดังนี้
c-selection
NP, NP
s-selection Agent, patient
สําหรับประโยคดังกลาว หนวยนามที่ไดรับการกําหนดบทบาททีตาผูกระทํา คือ John และหนวย
นาม What ไดรับบทบาททีตา ผูรับ ซึ่งตําแหนงที่หนวยทั้งสองปรากฏ ก็จัดเปนตําแหนงอารกิวเมนตดวย
ดังนั้น เมื่อจะมีการยายตําแหนงของหนวยสรรพนามคําถามไปหนาประโยค ตําแหนงที่หนวยนี้จะไป
สวมแทนได ซึ่งจะไมละเมิดเงื่อนไขใดๆ ก็คือ จะตองเปนตําแหนงที่ไมมีบทบาททีตา และเปนตําแหนงสุญรูป
(ไมมีรูปปรากฏอยู) ซึ่งก็ไดแกตําแหนงไมใชอารกิวเมนต หนาหนวยประโยค IP (S) นั่นเอง ซึ่งตําแหนงที่
หนวยสรรพนามคําถามจะยายไปสวมแทนไดนี้ ก็ไดแก ตําแหนงสวนขยายเฉพาะ ของ หนวยประโยค C"
(S’) ซึ่งเปนตําแหนงของหนวยระดับวลี (XP) ในการยายตําแหนงนี้ ก็จะทิ้งรองรอย (แสดงในโครงสราง
ดวย t) ไวยังตําแหนงเดิม (สวน ตําแหนง C ที่เปนตําแหนงสวนหลักของ C" นั้น เปนตําแหนงของหนวย
ระดับหนวยศัพท X0 ดังนั้นจึงไมใชตําแหนงที่ หนวยสรรพนามคําถามซึ่งเปนหนวยระดับวลี (N") จะไป
สวมแทนได)
นอกจากนั้น ในโครงสราง เอส ยังมีการยายตําแหนงกริยาชวย ไปยังตําแหนง C ซึ่งเปน การยายสวน
หลักไปยังสวนหลัก (head to head movement)ที่เปนลักษณะรูปประโยคคําถามของภาษาอังกฤษ
ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอขางตน
โครงสราง เอส ของประโยคขางตน คือ
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6.1.3.1.2 การยายตําแหนงหนวยสรรพนามคําถาม ในคุณานุประโยค
หนวยนาม The man whom John will meet ซึ่งมีคุณานุประโยคเปนสวนขยาย จะแสดง
โครงสรางเอส ไดดังนี้

จะเห็นไดจากโครงสรางวา อนุพากยคุณานุประโยคที่ขยายหนวยนามสวนหลักก็คือหนวยประโยค
(C") ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสรางภายในของอนุพากย จะเห็นวา คําเชื่อม whom นั้น เปนหนวยที่ยายมาจาก
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ตําแหนงหนวยนามที่เปนกรรมของกริยา meet ในอนุพากยที่ขยาย (โดยตําแหนงเดิมของ Whom แสดง
รองรอย t ไว) ซึ่งจัดเปนตําแหนงอารกิวเมนตของกริยา และเปนตําแหนงที่ไดรับบทบาททีตา (ผูรับ) และ
เชนเดียวกับกรณีการยายหนวยสรรพนามคําถาม(Wh)ที่เปนคําถาม ตําแหนงที่จะยายหนวยสรรพนามคําถาม
ที่เปนกรรมของกริยาในอนุพากยคุณานุประโยคไปสวมแทนไดโดยไมละเมิดเงื่อนไขใดๆนั้นก็คือ ตําแหนงสวน
ขยายเฉพาะของอนุพากย ซึ่งเปนตําแหนงที่ไมใชอารกิวเมนต ไมมีบทบาททีตา และไมมีรูปใดๆปรากฏอยูกอน

6.1.3.2 คุณสมบัติการยายทางไกล (Long Distance Movement)หรือ การ
ยายโดยไมจํากัด (Unbounded Movement) ของหนวยสรรพนามคําถาม
คุณสมบัติเฉพาะที่สําคัญประการหนึ่งของหนวยสรรพนามคําถาม ก็คือ เปนหนวยที่ยายตําแหนง
ระยะไกลได กลาวคือ หนวยสรรพนามคําถามสามารถยายตําแหนงขามอนุพากย (หนวยระดับ C")ไดโดยไม
จํากัดจํานวนอนุพากย
ตัวอยางเชน

จากตัวอยางประโยคนี้ จะเห็นวา หนวยสรรพนามคําถาม ยายจากตําแหนงกรรมของกริยา solved
ซึ่งแสดงโดย รองรอย t ขามอนุพากย (C")อยางนอย 3 อนุพากย
ดังนั้นจะเห็นไดวา หนวยสรรพนามคําถามเปนหนวยที่มีการยายตําแหนงทางไกล (Long
Distance Movement)ตางจากหนวยประเภทอื่นๆ เพราะหนวยประเภทอื่นๆ (เชนหนวยนามปกติ)
จะยายตําแหนงไดเฉพาะภายในขอบเขตของอนุพากยนั้นๆ เทานั้น ซึ่งเรียกวาเปนการยายเฉพาะที่ (local
movement) ดังเชนกรณีการยายหนวยนาม เปนตน
สําหรับการยายตําแหนงระยะไกลของหนวยสรรพนามคําถามนี้ ในไวยากรณเพิ่มพูนมาตรฐานฉบับ
ขยายจะอธิบายวาเปนการผานกฏปริวรรตยายตําแหนงสรรพนามคําถาม ซึ่งเปนกฏวัฏจักร (cyclic rule)
กลาวคือ สําหรับกฏปริวรรตยายตําแหนงสรรพนามคําถามนั้น ในแตละวัฏจักรเปนการยายตําแหนงภายในแต
ละอนุพากย (S’) โดยเริ่มจากอนุพากยที่ซอนอยูขางในสุด ซึ่งก็หมายความวา แมวา จะดูเหมือนวาหนวย
สรรพนามคําถาม ยายตําแหนงไดโดยไมจํากัดขอบเขต แตที่จริงแลว เปนการยายตําแหนงแบบเฉพาะที่แบบวัฏ
จักร โดยในแตละวัฏจักร จะมีตําแหนง ที่หนวยสรรพนามคําถาม ยายไปอยูชั่วคราว คือ ตําแหนงตัวนําสวนเติม
เต็ม (COMP) ซึ่งนําหนาประโยค และหนวยสรรพนามคําถาม นี้จะยายจากตําแหนง COMP ของอนุ
พากยที่ซอนอยูไปยังตําแหนง COMP ของอนุพากยที่อยูเหนือขึ้นไปได เรียกวา เปนการยายจากตําแหนง
COMP ไปยังตําแหนง COMP (COMP to COMP Movement) ซึ่งนับเปนคุณสมบัติ
เฉพาะของหนวยสรรพนามคําถาม ซึ่งตอมาภายหลังในทฤษฎีหลักการและกรอบคา เรียกตําแหนง COMP
ดังกลาว วาเปนตําแหนงสวนขยายเฉพาะ(Spec) ของหนวยระดับ C" ตามกรอบของทฤษฎีเอ็กซบาร
ดังนั้น เราจะแสดงโครงสราง เอส ของประโยคขางตนอยางสังเขป เพื่อแสดงใหเห็นขั้นตอนการยาย
ตําแหนงหนวยสรรพนามคําถาม ตามแนวคิดขางตน ไดดังนี้ (โครงสรางภายในของประโยคซอนในวัฏจักรที่
1 และ 2 แสดงอยางคราวๆ)
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จะเห็นไดวา ขอบเขตในการโยกยายตําแหนงของหนวย สรรพนามคําถาม ในแตละวัฏจักร คืออนุ
พากย (C") โดยเริ่มจากอนุพากยที่ซอนขางในสุด คืออนุพากย (1) โดยยายจากตําแหนงกรรมของกริยา
solved ไปยังตําแหนง สวนขยายเฉพาะ ของอนุพากย นับเปนวัฏจักรที่ 1 จากนั้น ในวัฏจักรที่ 2 ก็เปน
การยายจากตําแหนง สวนขยายเฉพาะ ของอนุพากย (1) ไปยัง สวนขยายเฉพาะ ของอนุพากย (2) ซึ่งเปน
อนุพากยที่อยูเหนือขึ้นไป เปนดังนี้ตอไปเรื่อยๆ และในวัฏจักรสุดทาย ซึ่งในกรณีประโยคนี้เปนวัฏจักรที่ 4
ตําแหนงสุดทายของหนวย สรรพนามคําถาม ก็คือ ตําแหนง สวนขยายเฉพาะ ของอนุพากยหลัก ซึ่งอยูขางบน
สุดในแผนภูมิตนไม

•
•
•
•

กลาวโดยสรุปแลว การยายหนวย สรรพนามคําถาม มีคุณสมบัติดังนี้
เปนการยายหนวยนามจากตําแหนงอารกิวเมนตไปยัง ตําแหนงไมใชอารกิวเมนต
ตําแหนงตนทางเปนตําแหนงที่ไดรับบทบาททีตา และการกนามธรรม
ตําแหนงปลายทางเปนตําแหนงที่ไมไดรับบทบาททีตาและการกนามธรรม
การโยกยายจากตําแหนงตนทางแสดงโดย รองรอยหนวยสรรพนามคําถาม (Wh-Trace) ใน
ตําแหนงตนทาง

สําหรับการยายตําแหนงหนวย สรรพนามคําถาม ในโครงสรางเอสนั้น เปนเงื่อนไขของแตละภาษาวา
จะกําหนดใหเปนการยายตําแหนงที่จําเปนหรือไม นับเปนความแตกตางในเรื่องการกําหนดคาของกรอบคา
หรือที่เรียกวา การแปรคาในกรอบคา(Parametric Variation) ของแตละภาษา ซึ่งในกรณีกรอบ
คาของการยายหนวยสรรพนามคําถามนี้ ในภาษาอังกฤษกําหนดวา หนวยสรรพนามคําถามที่เปนหนวยคําถาม
จะยายไปหนาประโยคหลักเสมอ ซึ่งแตกตางไปจากภาษากลุมที่มิไดมีเงื่อนไขดังกลาว เชน ภาษาไทย ภาษาจีน
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ซึ่งหนวยคําถามที่เทียบไดกับหนวยสรรพนามคําถาม นั้นจะอยูประจําที่(in situ) ไมมีการยายตําแหนงใน
โครงสรางเอส
ตัวอยางเชน ในประโยคภาษาไทย ตอไปนี้
1. สุดาชอบใคร
2. ใครชอบสุดา
ตําแหนงของ หนวยสรรพนามคําถาม ใคร ที่เปนกรรม ในประโยคที่ 1 และ เปนประธาน ในประโยคที่ 2 จะ
ปรากฏในตําแหนงที่หนวยนามที่ทําหนาที่เปนประธาน และเปนกรรม ปรากฏในประโยค คือ หลังหนวยกริยา
และ หนาหนวยกริยา ตามลําดับ

6.2 ทฤษฎีจํากัดการยายที่: เงื่อนไขบังคับของกฏยายอัลฟา
ตามแนวคิดทฤษฎีหลักการและกรอบคานั้น ไดสรุปรวมการยายหนวยประเภทตางๆในภาษาตามที่
กลาวมาแลว วาเปนกฏปริวรรตเกี่ยวกับการยายหนวยทั่วๆไป เรียกวา กฏยายอัลฟา (Move α) กลาวคือ
หนวยตางๆสามารถยายไปยังตําแหนงตางๆได โดยหลักการและเงื่อนไขตางๆของภาษา เชน ทฤษฎีการก
นามธรรม ทฤษฎีบทบาททีตา ทฤษฎีกํากับ ฯลฯ ลวนเปนเงื่อนไขจํากัดการยายของหนวยแตละประเภทไปโดย
ปริยาย ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน และนอกจากนั้นก็จะมีทฤษฎีจํากัดการยายที่ (Bounding
Theory) ซึ่งวาดวยหลักการจํากัดการยายหนวยโดยเฉพาะ โดยเปนหลักการเกี่ยวกับขอบเขตของการยาย
หนวย
ซึ่งลักษณะดังกลาวของกฏยายอัลฟานั้น ชอมสกี 1981 สรุปดังนี้
1) ตําแหนงปลายทางไมใชตําแหนงที่ไดรับบทบาททีตา
2) การยายตําแหนงเปนไปตามเงื่อนไขหนวยภายใต/หนวยเบื้องลาง (Subjacency
Condition)
3) หนวยรองรอย (trace) ที่ปรากฏในตําแหนงเดิม (ตําแหนงตนทาง) จะตองถูกกํากับ
(Chomsky 1981:56)

6.2.1 เงื่อนไขหนวยเบื้องลาง (Subjacency Condition)
หลักการสําคัญของทฤษฎีจํากัดการยายที่ ก็คือ เงื่อนไขหนวยภายใต/หนวยเบื้องลาง
(Subjacency Condition) ซึ่งเปนเงือ่ นไขกฏปริวรรตที่เสนอโดยชอมสกีตั้งแตป ค.ศ. 1973
(Chomsky 1973, 1977) และเปนที่ยอมรับกันตามที่ ชอมสกี (1977) เสนอวา เปนเงื่อนไขกฏ
ปริวรรตที่ครอบคลุมเงื่อนไขบังคับกฏปริวรรตตางๆเกี่ยวกับการยายตําแหนงที่มีผูเสนอในชวงทศวรรษ 1970
เชน เงื่อนไขบังคับนามวลีซับซอน (Complex NP Constraint, CNPC), เงื่อนไขบังคับนามานุ
ประโยคประธาน (Sentential Subject Constraint) (ดูรายละเอียดในอมรา ประสิทธิรัฐสินธุ และ
คณะ 2544 บทที่ 10 หัวขอ 10.2.1)
ใจความหลักของ เงื่อนไขหนวยภายใต/หนวยเบื้องลาง (Subjacency Condition) คือ
การยายตําแหนงหนวยตางๆนั้น จะยายขามจุดแตกกิ่งขอบเขต (bounding
node) เกิน 1 จุดไมได
ซึ่งเงื่อนไขนี้ ชอมสกี 1977 ไดนําเสนอไวในรูปแบบรูปนัยไววา
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ในโครงสราง X ...[.α...[β.Y ......]] หรือ [ α.....[β.....Y ........] ]...X.....
ซึ่ง α และ β คือ จุดแตกกิ่งขอบเขต (bounding node) จะไมมีกฎปริวรรตใดที่เกี่ยวของกับ
ตําแหนงหนวย X และ ตําแหนงหนวย Y

6.2.2 กรอบคาจุดแตกกิ่งขอบเขต
สําหรับเงื่อนไขหนวยเบื้องลางนี้ ซึ่งจัดวาเปนเงื่อนไขสากลของภาษา ก็จะมีกรอบคา
(parameter) ที่เกี่ยวของก็คือ การกําหนดจุดแตกกิ่งขอบเขต (bounding node) ในแตละภาษา ซึ่ง
แตละภาษาอาจจะกําหนดจุดแตกกิ่งขอบเขตตางกัน สําหรับในภาษาอังกฤษนั้น ชอมสกี
(Chomsky1973 และในงานภายหลัง) เสนอวา หนวยนาม (NP) และอนุพากยระดับ IP เปนจุดแตก

กิ่งขอบเขต ดังตัวอยางตอไปนี้
(ตัวอยาง คัดและดัดแปลงจาก Ouhalla 1994: 237)

คําอธิบาย
ในประโยค a) หนวย Which car ยายจากตําแหนงเดิม คือตําแหนงกรรมของ กริยา fix โดย
ตําแหนงที่ยายไปในวัฏจักรแรก คือ ตําแหนงสวนขยายเฉพาะ ของ อนุพากย (CP)ซอน นั้นเอง จากนั้น
ในวัฏจักรตอไปจึงเปนการยายไปยังตําแหนง สวนขยายเฉพาะ ของอนุพากยหลัก โดยแสดงตําแหนงในวัฏจักร
แรก โดย รองรอยระหวางกลาง (Intermediate Trace) การยายตําแหนงของประโยคนี้ เปนไป
ตามเงื่อนไขตางๆ ดังนั้น ประโยคดังกลาวจึงเปนประโยคถูกไวยากรณ
สําหรับประโยค b) ซึ่งเปนประโยคผิดไวยากรณนั้น การยายตําแหนงหนวย Which car นั้น ไม
สามารถยายไปยังตําแหนง สวนขยายเฉพาะ ของอนุพากย CP ที่เปนอนุพากยซอนได เพราะเปนตําแหนงที่ไม
วาง เนื่องจากเปนตําแหนงที่ถูกครอบครองโดย หนวย When (ซึ่งยายมาจากตําแหนงหนวยขยายในอนุ
พากยซอน) ดังนั้น ตําแหนงสวนขยายเฉพาะ ตําแหนงตอไปที่ หนวย Which car จะยายไปไดก็คือ
ตําแหนงสวนขยายเฉพาะ ของอนุพากยหลัก ซึง่ การที่จะยายไปตําแหนงนี้ ปรากฏวาขามขอบเขตอนุพากย IP
2 อนุพากยในการยายตําแหนงคราวเดียว ดังนั้น จึงสรุปไดวา การที่ประโยคนี้ผิดไวยากรณ เมื่อเทียบกับ
ประโยค a) เปนเพราะวา หนวยสรรพนามคําถาม ยายขามขอบเขต IP เกิน 2 อนุพากย ดังนั้น อนุพากย
IP จึงนับเปนจุดแตกกิ่งขอบเขตของการยายหนวยในภาษาอังกฤษ
สําหรับประโยค c) หนวย Which car ยายจากตําแหนงเดิม คือตําแหนงกรรมของ กริยา fix
โดยตําแหนงที่ยายไปในวัฏจักรแรก คือ ตําแหนงสวนขยายเฉพาะ ของ อนุพากย (CP)ซอน ตามที่ปรากฏ
เปน รองรอยระหวางกลาง เมื่อยายไปยังตําแหนง สวนขยายเฉพาะ ของอนุพากยหลักในวัฏจักรตอไป ซึ่งใน
การยายครั้งนี้ เปนการยายขามหนวย NP และ IP แตการที่ประโยค c) นั้นผิดไวยากรณ จึงทําใหสรุปไดวา
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เนื่องมาจากการที่ หนวย NP ก็นับเปนหนวยขอบเขตในภาษาอังกฤษเชนเดียวกับหนวย IP ดังนั้นการยาย
ดังกลาว จึงนับเปนการยายขาม 2 หนวยขอบเขต
แตสําหรับในภาษาอิตาเลียน ริซซี (Rizzi 1982) เสนอวา หนวยนาม (NP) และอนุพากย
ระดับ CP เปนจุดแตกกิ่งขอบเขต ดังตัวอยางตอไปนี้
d) tuo fratello, [CP [a cui] i [IP mi domando [CP [che storie] j [IP abbiano
your brother
to whom myself I-ask
which stories
they
raccontato t j t i ]]]]
have-told.
e) * tuo fratello, [CP [a cui] i [IP temo [NP la possibilita [CP t i che
your brother
to whom
I fear
the possibility
that
[IP abbiano raccontato t i tutto ]]]]]
they
have-told.
everything

(จาก Rizzi 1982: 50) อางใน Haegeman 1992: 374-6)

คําอธิบาย
ประโยค d) ซึ่งเปนประโยคถูกไวยากรณในภาษาอิตาเลียนมีลักษณะโครงสรางเชนเดียวกับ
โครงสรางในประโยค b) (ซึ่งเปนประโยคผิดไวยากรณในภาษาอังกฤษ) กลาวคือ หนวยสรรพนามคําถาม "a
cui" ยายจากตําแหนงกรรมของกริยา "raccontato" ในอนุพากยซอนในสุด ไปยังตําแหนงสวนขยาย
เฉพาะ ของอนุพากยหลัก โดยในการยายนี้ ขามหนวย IP 2 หนวย แตประโยคนี้เปนประโยคถูกไวยากรณ
ในภาษาอิตาเลียน ดังนั้น จึงสรุปไดวา หนวย IP ไมนับเปนหนวยขอบเขตในภาษาอิตาเลียน
สวนประโยค e) นั้น เปนประโยคผิดไวยากรณในภาษาอิตาเลียน ประโยคนี้ มีโครงสรางเชนเดียวกับ
ประโยค c) ภาษาอังกฤษขางตน กลาวคือ หนวย สรรพนามคําถาม "a cui" ยายจากอนุพากยในสุด โดย
ในวัฏจักรแรก ยายไปที่ตําแหนง สวนขยายเฉพาะ ของอนุพากย CP ดังปรากฏเปนรองรอยระหวางกลาง
เมื่อยายตําแหนงในวัฏจักรตอไป สวนในวัฏจักรที่ 2 นั้น หนวยสรรพนามคําถาม นี้ ยายขามหนวย CP,
หนวย NP และหนวย IP เนื่องจากหนวย IP ไมใชหนวยขอบเขตในภาษาอิตาเลียน ดังนั้น จึงสรุปไดวาการ
ที่ประโยคผิดไวยากรณก็เนื่องมาจาก การยายขามหนวย NP และ CP ซึ่งหมายความวา หนวย CP และ
หนวย NP นับเปนหนวยขอบเขตในภาษาอิตาเลียนนั่นเอง
___________________

แบบฝกหัด (บทที่ 6)
1. จงวิเคราะหวาประโยคตอไปนี้มีการยายหนวยประเภทใด และเขียนแผนภูมิตนไมแสดงการยายที่ของหนวย
ตางๆในประโยค พรอมคําอธิบายประกอบ
1) The prisoners have been arrested.
2) Jane appears to like the countryside.
3) When will Jane marry Tom?
4) She wore the dress which she made.
2. ในภาษาไทยมีการยายหนวยนามหรือไม จงอภิปรายประเด็นนี้จากการวิเคราะหประโยคโครงสรางกรรม
ภาษาไทยตอไปนี้
1) นิพนธถูกหมากัด
2) สุดาไดรับเชิญจากอธิการบดี
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3. ในภาษาไทยมีการยายหนวยในประโยคแกนความ (Topicalized sentence) และคุณานุประโยค
หรือไม และเปนไปตามเงื่อนไขตางๆของทฤษฎีจํากัดการยายที่ เชน เงื่อนไขหนวยเบื้องลาง
(Subjacency Condition) หรือไม จงอภิปรายโดยพิจารณาจากประโยคตอไปนี้ (คําวา ‘นะ’
จัดเปนตัวบงแกนความ (topic marker) คําวา‘ที่’ ใน คุณานุประโยค ใหจัดวาเปน ตัวนําสวนเติม
เต็ม (Complementizer))
1) สุดานะ นิดบอกฉันวา สมชายพาไปโรงพยาบาลเมื่อเชานี้
2) รัฐมนตรีคนนั้นนะ ฉันไดยินขาววารัฐบาลปลดไปเมื่อเชานี้
3) วันนี้ฉันเห็นนักเขียนที่สุดากําลังอานหนังสือที่วิจารณ
[หมายเหตุ: อานรายละเอียดการวิเคราะหและอภิปรายประเด็นนี้ ความเห็นหนึ่งไดจาก
Hoonchamlong 1991 บทที่ 3.3 และ 3.4]

