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7
ทฤษฎียอย: ทฤษฏีผูกยึด (Binding Theory)
7.1 แนวคิดในทฤษฎีผูกยึด
ทฤษฏีผูกยึดเปนทฤษฎียอยที่กลาวถึง เงื่อนไขคุณสมบัติและความสัมพันธระหวางหนวยนาม
(Nominal Expressions)ประเภทตางๆ ที่ใชอางแทนหนวยนาม กับหนวยนามซึ่งเปนรูปหลัก (antecedents)ที่ถูก
หนวยนามประเภทตางๆเหลานี้แทน
ทฤษฏีนี้เสนอวา หนวยนามนั้นแบงไดเปน 3 ประเภท ตามคุณสมบัติของการอางถึง (reference) คือ
1) รูปอางตาม (Anaphors) คือ หนวยนามอางแทน ที่จําเปนตองมีรูปหลักหรือหนวยอางถึงปรากฏรวมอยูดวยใน
ขอบเขตประโยค ไดแก คําสะทอน (reflexives) และรูปตอบแทน (reciprocals)
2) สรรพนาม (Pronominals) คือ หนวยนามอางแทนที่อาจจะมีรูปหลักหรือหนวยอางถึงปรากฏรวมอยูดวย ไดแก
บุรุษสรรพนาม ตางๆ
3) รูปภาษาแทนสิ่งอางถึง (Referring Expressions) คือหนวยนามที่ไมใชหนวยนามอางแทน กลาวคือ เปนหนวยนาม
ที่มีสิ่งอางอิง (reference) ของตนเองโดยเอกเทศ ดังนั้นจึงไมสามารถมีรูปหลัก หรือหนวยที่อางถึงอื่นๆได รูปภาษา
แทนสิ่งอางถึง นี้ ไดแก หนวยนามทั่วๆไป ทั้งนามสามัญ และ ชื่อเฉพาะตางๆ
ตัวอยาง คําสะทอน เชน himself ในภาษาอังกฤษ ตัวเอง ในภาษาไทย และ ziji ในภาษาจีนกลาง
ตัวอยาง รูปตอบแทน เชน each other ในภาษาอังกฤษ กัน ในภาษาไทย
ตัวอยาง สรรพนาม เชน he, him ในภาษาอังกฤษ เขา ฉัน ฯลฯ ในภาษาไทย
หนวยนามทั้ง 3 ประเภทดังกลาวนั้น มีคุณสมบัติ และ เงื่อนไขในสวนที่เกี่ยวกับการอางถึงตางกัน ดังปรากฏ
ในตัวอยางภาษาอังกฤษตอไปนี้ (ดัชนีหอยลาง แสดงการอางอิง การที่หนวย 2 หนวยมีดัชนีรวมกัน (coindexed)
หมายถึงอางถึงสิ่งเดียวกัน)
1a) John i likes himselfi
1b) * John i likes himselfj
2a) * John i likes himi.
2b) John i likes himj.
3) * John i believes that [IP Mary likes himselfi ]
4) John i believes that [IP Mary likes himi,j ]
5) [NP Johni's mother] likes himselfi.
6) [NP Johni 's mother] likes himi,j.
7a) * Hei likes Johni.
7b) Hei likes Johnj.
8) * Johni likes Johni.
9) * [My neighbour]i likes [my neighbour]i.
10) * Johni thinks [IP Mary likes Johni ]
11) * Johni thinks [IP Johni likes Mary]

จะเห็นไดจากขอมูลภาษาอังกฤษขางตน วา หนวยนามกลุมรูปอางตาม (ซึ่งในตัวอยาง คือรูป himself)
และ หนวยนามกลุมสรรพนาม (ซึ่งในตัวอยาง คือรูป him) นั้น แมวาจะมีคุณสมบัติรวมกันคือเปนหนวยนามอางแทน
(หนวยที่ไมมีสิ่งอางอิงของตนเอง) แตก็จะมีการเกิดสับหลีกกัน ในแงของรูป และการอางอิง (reference)
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กลาวคือ ในประโยค (1a, 1b) และ (2a, 2b) มีโครงสรางเหมือนกัน แตประโยค 1a (ซึ่งเปนประโยค
ที่ "ถูกรูปแบบ" (well-formed)) และประโยค 1b (ซึ่งเปนประโยคที่ "ผิดรูปแบบ" (ill-formed)) นั้น
แสดงวา himself ซึ่งอยูในตําแหนงกรรมของประโยคนั้น ตองอางถึงสิ่งอางอิงเดียวกับ หนวยนาม John ซึ่งอยูใน
ประโยคเดียวกัน ในขณะที่ประโยค 2a (ซึ่งเปนประโยคที่ "ผิดรูปแบบ" (ill-formed)) และ 2b (ซึ่งเปน
ประโยคที่ "ถูกรูปแบบ" (well-formed)) แสดงใหเห็นวา him ซึ่งอยูในตําแหนงกรรมของประโยคนั้น ตองไม
อางถึงสิ่งอางอิงเดียวกับ หนวยนาม John ซึ่งอยูในประโยคเดียวกัน กลาวโดยสรุปก็คือ เงื่อนไขการอางอิงของรูป
อางตาม และรูปสรรพนาม ในฐานะหนวยนามอางแทน (anaphora)นั้น สับหลีกกัน คือ ในโครงสรางที่รูปอางตาม ตอง
อางอิงถึงสิ่งอางอิงเดียวกันกับรูปหลัก (antecedent) นั้น รูปสรรพนามตองไมอางอิงถึงสิ่งเดียวกันกับรูปหลักใน
โครงสรางเดียวกันนั้น ซึ่งจากขอมูลขอ 1,2 โครงสรางนั้นๆคือโครงสรางอนุพากยระดับประโยคความเดียว (IP, I")
ประโยค 3) และ 4) เปนประโยคความซอน ประโยคที่ 3 ซึ่งผิดรูปแบบ แสดงใหเห็นวา รูปอางตาม
himself นั้น ไมสามารถอางถึงรูปหลัก (ซึ่งในกรณีนี้ คือหนวยนาม John)ที่อยูนอกอนุพากย (clause/IP) ที่รูปอาง
ตาม นั้นๆปรากฏ เมื่อพิจารณาประกอบกับขอมูลประโยค 1a และ 2a แลวก็จะสรุปไดวา รูปอางตาม นั้น
จําเปนตองอางถึงรูปหลักที่ปรากฏอยูในอนุพากย (IP) เดียวกัน
สวนประโยคที่ 4 นั้น การที่รูปสรรพนาม him มีดัชนีรวมกับหนวยนาม John ได แสดงใหเห็นวา รูปสรรพ
นาม him สามารถอางถึงรูปหลัก (ซึ่งในกรณีนี้ คือหนวยนาม John) ซึ่งอยูนอกอนุพากยที่รูปสรรพนามนั้นปรากฏได
หรืออาจอางถึงรูปหลักอื่นๆก็ได (แสดงโดยการที่ รูปสรรพนาม him มีดัชนีตางจากรูปหลัก John) เมื่อพิจารณา
ประกอบกับขอมูลประโยค 2a, 2b แลวจะสรุปไดวา รูปสรรพนามนั้นตองไมอางอิงถึงรูปหลักที่ปรากฏอยูในอนุ
พากยเดียวกัน แต อาจอางถึงรูปหลักได หากรูปหลักนั้นไมปรากฏอยูในอนุพากยเดียวกันกับรูปสรรพนามนั้น
ประโยค 5) และ 6) แสดงใหเห็นวา ขอสรุปขางตน คือ อนุพากย (IP) เปนโครงสรางที่เปนขอบเขต
กําหนดและจํากัดความสัมพันธระหวางรูปแทน 2 ประเภท (รูปอางตาม และรูปสรรพนาม) กับรูปหลัก นั้น ไม
เพียงพอ กลาวคือ ในประโยค 5,6 เปนประโยคความเดียว เชนเดียวกับ ประโยคที่ 1 และ 2 แต รูปอางตาม himself
กลับไมสามารถอางถึงรูปหลัก John ที่ปรากฏในอนุพากยเดียวกันได ตามที่แสดงโดยประโยค 5) (ซึ่งเปนประโยคที่
ผิด) และ รูปสรรพนาม him ก็กลับสามารถอางถึงรูปหลัก John ที่ปรากฏในอนุพากยเดียวกันได ตามที่แสดงโดย
ประโยค 6)
สาเหตุที่เปนเชนนี้ เพราะโครงสรางภายในของหนวยในประโยคที่ 5, 6 ตางจาก หนวยในประโยคที่ 1, 2
แมวา ทั้งหมดจะเปนประโยคความเดียว กลาวคือ หนวยนาม John อันเปนรูปหลักในประโยค 1,2 นั้น เปนหนวย
เดี่ยวที่ไมมีหนวยขยาย ในขณะที่ หนวยนาม John's mother ในประโยคที่ 5,6 เปนหนวยนามที่มีหนวยขยายสวนหลัก
โดยหนวยนาม John นั้น เปนหนวยขยาย ดังแสดงในแผนภูมิตนไมตอไปนี้
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ความสัมพันธในเชิงโครงสรางระหวางหนวยนาม John ในประโยค 1, 2 ตางกับในประโยค 5,6 กลาวคือ
ในประโยค 1,2 หนวยนาม John บัญชาการปรากฏรวม (c-command)หนวย VP ซี่งหมายถึง บัญชาการปรากฏรวม
ของหนวย NP (him/himself) ที่อยูภายในหนวย VP ดวย เพราะกิ่งที่คุม (dominate) NP John (คือ กิ่ง IP) ทุกกิ่ง
ก็คุม VP ของประโยค (รวมถึง NP him/himself ดวย) แตในประโยค 5,6 หนวยนาม John นั้น ไมไดบัญชาการ
ปรากฏรวมของหนวย NP (him, himself) ภายใตหนวยVP เนื่องจาก หนวยนาม John นั้น เปนหนวยที่อยูภายใน
หนวย NP (john's mother) อีกทีหนึ่ง ดังนั้น กิ่งที่คุมหนวย NP John คือ กิ่ง NP John's mother และ กิ่ง IP แตมี
เพียง กิ่ง IP เทานั้นที่คุม VP ดังนั้น จึงผิดเงื่อนไขของการบัญชาการปรากฏรวม (ดูรายละเอียด และนิยามของ
ความสัมพันธแบบการบัญชาการปรากฏรวม (c-command) ในหัวขอ ___ ประกอบ)
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โดยสรุปก็คือ เงื่อนไขทางโครงสรางระหวางรูปหลัก กับหนวยตามนั้น มี 2 ประการ คือ เงื่อนไขในเรื่อง
ขอบเขตประเภทหนวย และ เงื่อนไขเรื่องความสัมพันธ การบัญชาการปรากฏรวม ระหวางรูปหลักกับหนวยตาม
ดังนั้น เราอาจสรุปคุณสมบัติของ รูปแทนทั้ง 2 ประเภทไดดังนี้
1) รูปอางตาม นั้นจําเปนตองอางถึงรูปหลักที่ปรากฏอยูในอนุพากย (IP) เดียวกัน โดยที่รูปหลักนั้นตอง
บัญชาการปรากฏรวมของรูปอางตามนั้นๆ
2) รูปสรรพนามนั้นตองไมอางถึงรูปหลักที่ปรากฏอยูในอนุพากยเดียวกัน และ บัญชาการปรากฏรวมของ
รูปสรรพนามนั้นๆ แต อาจอางถึงรูปหลักได หากรูปหลักนั้นไมปรากฏอยูในอนุพากยเดียวกันกับรูปสรรพนามนั้น
สําหรับประโยคขอ 7-11 นั้นแสดงคุณสมบัติของหนวยนามประเภทรูปภาษาแทนสิ่งอางอิง ซึ่งในตัวอยาง
ใช ชื่อเฉพาะ (John) และ หนวยนามสามัญ (my neighbour)
7a) * Hei likes Johni.
7b) Hei likes Johnj.
8) * Johni likes Johni.
9) * [My neighbour]i likes [my neighbour]i.
10) * Johni thinks [IP Mary likes Johni ]
11) * Johni thinks [IP Johni likes Mary]
ประโยค 7-9 แสดงใหเห็นวา หนวยรูปภาษาแทนสิ่งอางอิงทั้งประเภทชื่อเฉพาะ และหนวยนามสามัญนั้น
มีคุณสมบัติเชนเดียวกัน คือ ไมสามารถอางถึงรูปหลักใดๆได ไมวา รูปหลักนั้นจะปรากฏในอนุพากยเดียวกัน (เชนใน
ประโยค 7-9) หรือ ในอนุพากยอื่นๆในประโยคเดียวกัน เชน ในประโยค 10-11 ซึ่งในประโยคดังกลาว หนวยรูป
ภาษาแทนสิ่งอางอิงในอนุพากยซอนนั้นจะไมสามารถอางถึงรูปหลักในอนุพากยหลักได ไมวา หนวยรูปภาษาแทนสิ่ง
อางอิงจะเกิดในตําแหนงประธาน (ในประโยค 10) หรือตําแหนงกรรม (ในประโยค 11) ก็ตาม
เราจะสรุปคุณสมบัติของหนวยรูปภาษาแทนสิ่งอางถึง ซึ่งเปนรูปแทนประเภทที่ 3 ไดดังนี้
3) รูปหนวยรูปภาษาแทนสิ่งอางถึง นั้นตองไมอางถึงรูปหลักใดๆ ในทุกกรณีไมวารูปหลักนั้นจะอยูในอนุ
พากยเดียวกันหรือไมก็ตาม
จะเห็นไดวา เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขในเรื่องขอบเขตเฉพาะที่ซึ่งกําหนดความสัมพันธระหวางรูปหลัก และ
รูปแทน (ซึ่งในตัวอยางขางตน ขอบเขตเฉพาะที่นี้ก็คือ อนุพากย) และเงื่อนไขความสัมพันธในลักษณะการบัญชาการ
ปรากฏรวม ระหวางรูปหลักและรูปแทน โดยที่ทั้ง 2 เงื่อนไขเปนตัวกําหนดความสัมพันธการอางอิงรวม
(coreference) ระหวางรูปหลัก และรูปแทน ซึ่งเรียกวา การผูกยึด (Binding) แลว กลาวคือ หากรูปหลักและรูป
แทนอางถึงกันได ก็จะเรียกวา หนวยทั้ง 2 นั้น "ผูกยึด" (bind) กัน หากรูปหลักและรูปแทนอางถึงกันไมได คือ
ไมได "ผูกยึด"กัน ก็จะเรียกวา หนวยทั้ง 2 นั้น เปนอิสระ(free)กัน เราจะสรุปเปนหลักการ เรียกวา หลักการผูกยึด
(Binding Principles) ดังจะกลาวใน 7.2 ตอไป

7.2 หลักการผูกยึด (Binding Principles)
จากตัวอยางประโยค และขอสังเกตเงื่อนไขตางๆที่กําหนดความสัมพันธระหวางรูปหลักและรูปแทนที่ไดกลาว
มาแลว สรุปไดเปนหลักการผูกยึด ซึ่งประกอบดวย 3 หลักการกวางๆ ดังนี้คือ
Principle A. An anaphor is bound in a local domain.
Principle B. A pronominal is bound in a local domain.
Principle C. A referring expression is free.
(Chomsky 1986a: 166)
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หลักการ A: รูปอางตามถูกผูกยึดในวิสัยเฉพาะที่ (local domain)
หลักการ B: รูปสรรพนาม เปนอิสระในวิสัยเฉพาะที่
หลักการ C: รูปภาษาแทนสิ่งอางถึงเปนอิสระ
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สําหรับ ความสัมพันธการ "ผูกยึด" ระหวางหนวยตางๆนั้น มีนิยามดังตอไปนี้

นิยามการผูกยึด (Binding)
α binds β if and only if
a). α c-commands β
b). α and β are coindexed.
(Chomsky 1986a)
หนวย α ผูกยึด หนวย β ก็ตอเมื่อ
a). หนวย α บัญชาการปรากฏรวมของหนวย β
b). หนวย α และหนวย β มีดัชนีรวมกัน
จะเห็นไดวา เมื่อมองภาพรวมแลว หลักการผูกยึดนี้ เปนหลักการที่พยายามสรุปวา รูปแทนทั้ง 3 ประเภท
มีเงื่อนไขในการเกิดสับหลักกัน (complementary distribution) อยางไร โดยเฉพาะการเกิดสับหลีกกัน
ระหวาง รูปอางตาม และรูปสรรพนาม ซึ่งจะเกิดสับหลีกกันภายในขอบเขตใด ขอบเขตหนึ่ง
ประเด็นหลักในการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางรูปนําและรูปแทนก็คือการศึกษาวา "วิสัยเฉพาะที่"
(local domain) นี้มีคุณสมบัติลักษณะอยางไร

7.3 นิยามตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับวิสัยเฉพาะที่
7.3.1 นิยามวิสัยเฉพาะที่
จากตัวอยางประโยค 1 ถึง 11 ที่ยกมากลาวอธิบายขางตน จะสังเกตเห็นไดวา ขอบเขตที่เกี่ยวของกับการผูก
ยึดระหวางรูปหลักและรูปอางตามนั้น ดูเหมือนวา จะสัมพันธกับหนวยประโยค ไมวาจะเปน ประโยคยอย/อนุพากย
(clause) หรือ ประโยคใหญ (sentence) อยางไรก็ตาม ขอบเขตของการผูกยึดนั้น มิไดมีเพียงหนวยประโยคเทานั้น
ดังเชนในตัวอยางตอไปนี้
12) * Johni likes [NP Mary's picture of himselfi ]
13) Johni likes [NP Mary's picture of him i]
ในประโยค 12) และ 13) ขางตน จะเห็นไดวา รูปหลัก John อยูในประโยคเดียวกันกับรูปแทน
himself และ him ในทั้ง 2 ประโยคตัวอยาง แต himself ใน 12) จะไมสามารถอางถึง John ได
ในขณะที่ him ใน 13) จะสามารถอางถึง John ได ซึ่ง หมายความวา ในกรณีนี้ขอบเขตหรือ “วิสัย” ของการผูก
ยึด ก็คือนามวลี (NP) "Mary's picture of him/himself" นั่นเอง ดังแสดงในแผนภูมิตนไมขางลาง
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สําหรับนามวลีที่จะเปนวิสัยเฉพาะที่ไดนั้น ก็จะตองมีเงื่อนไขบางอยาง ตามที่ปรากฏในตัวอยางขางตน
เงื่อนไขก็คือนามวลีที่เปนวิสัยเฉพาะตองเปนนามวลีแสดงความเปนเจาของ ในประเด็นนี้ชอมสกี (Chomsky
1973) ซึ่งกลาวถึงเงื่อนไขตางๆของกฎปริวรรต ก็ไดเสนอไวแลววา ในกรณีนามวลีแสดงความเปนเจาของ นามที่
เปนเจาของก็จะทําหนาที่เปนประธานของนามวลีนั้น
ดังนั้น นิยามสําหรับ "วิสัยเฉพาะที่" นิยามหนึ่งที่ชอมสกีเสนอไว ก็คือการนําแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ
แบบกํากับ (government) มาใช (ดูรายละเอียดใน ทฤษฎีการกํากับ บทที่ 4) โดยการนิยามวา ขอบเขตหรือ “วิสัย”
ก็คือประเภทกํากับ (Governing Category) ซึ่งมีคุณสมบัติของประเภทกํากับนี้มีการนิยามไวตางๆกัน ดังจะยกบาง
นิยามที่เปนที่รูจักกันดีมากลาวถึงตอไปนี้

7.3.2 นิยามตางๆของประเภทกํากับ(Governing Category)
นิยามที่ 1
หนวยกํากับ(Governing Category) ของหนวย α ก็คือ หนวย NP หรือ S ที่เล็กที่สุดที่ประกอบไปดวย
หนวย α และ หนวยผูกํากับ(governor) ของหนวย α นั้น (ซึ่งหนวยผูกํากับในที่นี้คือ N, P, A, V และ
I)
A governing category for α is the minimal S or NP containing α and a governor of α
(Chomsky 1982: 20)
นิยามที่ 2
a) หนวยกํากับของหนวย α คือ หนวย NP หรือ S ที่เล็กที่สุด ที่ประกอบไปดวย α , หนวยผูกํากับของ α
และ "ประธานรวม" (SUBJECT) ที่หนวย α เขาถึงได
b) "ประธานรวม" (SUBJECT) ไดแก AGR หากปรากฎ หรือ หนวย NPที่เปนประธาน
c) หนวย α เขาถึงหนวย βได ก็ตอเมื่อหนวย β บัญชาการปรากฏรวมของ หนวย α and หนวย β ไม
มีดัชนีรวมกับหนวยใดๆที่มีหนวย α เปนหนวยประกอบ
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a) A governing category for α is the minimal category NP or S containing α , a governor of α ,
and a SUBJECT accessible to α.
b) SUBJECT = AGR where present, a subject NP otherwise
c) β is accessible to α iff β c-command α and β is not coindexed with any category containing
α
(Chomsky 1981)
นิยามที่ 3
หนวยกํากับของหนวย α คือ หนวยโพรเจ็กชันระดับสูงสุดที่มีทั้ง ประธาน และ หนวยศัพทที่กํากับหนวย α
(ดังนั้นจึงประกอบดวยหนวย α)
A governing category for α is a maximal projection containing both a subject and a lexical category
governing α (hence, containing α)
(Chomsky 1986a: 169)
สําหรับนิยามที่ 2 จุดประสงคที่นิยาม “ประธานรวม” ที่เขาถึงได (Accessible SUBJECT) ก็คือ เพื่อให
ครอบคลุมทั้งในกรณี นามวลีที่เปนประธานของประโยคมีกาล (ซึ่งในที่น้ใี ชการปรากฏของ AGR แสดงวาเปนประโยค
มีกาล) และ หนวยนามวลีที่เปนประธานของนามวลี ชอมสกี (Chomsky 1981:209) ใหเหตุผลวา “ประธาน” ของ
ประโยค ก็คือ ตําแหนงหนวยนามวลี (NP) ที่"เดน"ที่สุดของประโยค (IP) นั้นๆ ซึ่งโดยปกติแลวก็คือ ตําแหนง
นามวลี ที่บัญชาการปรากฏรวมของหนวยทุกหนวยในประโยคนั้น แตเนื่องจาก AGR นั้นเปนลักษณทางไวยากรณที่
ประกอบไปดวยลักษณของนาม อันไดแก บุรุษ และ พจน ที่เปนองคประกอบของหนวยไวยากรณศัพท INFL ซึ่ง
นับวาเปนสวนหลัก (head) ของหนวยประโยค (IP) และมีลักษณทางไวยากรณอันไดแก บุรุษ พจน รวมกับหนวย
ประธานของอนุพากย/ประโยค ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา AGR นั้น ก็มีความ"เดน" เชนกัน ถึงแมวาจะไมไดปรากฏ
ในตําแหนง NP ใดๆ ดังนั้น AGR จึงนับวามีลักษณะความเปนประธานรวมกับ NP ที่เปนประธาน ชอมสกีจึงรวม
เสนอไววา ทั้ง AGR และ หนวยNP ที่เปนประธาน ตางก็เปน ประธานรวม (SUBJECT)
สําหรับประโยคที่ไมมีกาล/ประโยครูปกริยากลาง (Non-Finite หรือ Infinitive sentence) หนวยที่จะเปน
ประธานรวมได ก็จํากัดเฉพาะ หนวยนามวลีที่เปนประธานของประโยค (IP) หรืออนุพากยเทานั้น
ตอไปนี้ เราจะพิจารณานิยามดังกลาวเปนรายนิยาม จากประโยคตัวอยาง
1a) John i likes himselfi
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ในประโยคนี้ หนวยกํากับ หรือ ขอบเขตของการผูกยึด ก็คือ ประโยคที่เล็กที่สุด ( I'' (S))
ดังนี้
ตามนิยามที่ 1:
หนวย I'' (S) เปนหนวยที่เล็กที่สุด ซึ่งประกอบไปดวย หนวย NP รูปแทน (himself/him) และหนวยผู
กํากับของ NP รูปแทน ซึ่งในที่นี้ หนวยผูกํากับ ก็คือ กริยา like
ตามนิยามที่ 2:
• หนวย I'' (S) เปนหนวยที่เล็กที่สุด
• หนวยผูกํากับของหนวย NP รูปแทน คือ หนวยกริยา like
• ประธานรวม (SUBJECT) ในกรณีนี้ คือ หนวย AGR ซึ่งนับเปนประธานที่หนวย NP รูปแทนเขาถึงได
เนื่องจาก หนวยนี้บัญชาการปรากฏรวมของ หนวย NP รูปแทน และหนวย AGR ไมมีดัชนีรวมกับหนวย
สรางใดๆที่มีหนวย NP รูปแทนเปนหนวยประกอบ
ดังนั้น หนวยประโยค I'' ประกอบไปดวย หนวย NP รูปแทน (him/himself), หนวยกริยา like ซึ่งเปน
หนวยผูกํากับ him/himself และ หนวย AGR ในฐานะประธานรวม ที่ him/himself เขาถึงได
ตามนิยามที่ 3
หนวยประธาน คือ หนวยนาม (NP) John
หนวยที่กํากับ หนวย NP รูปแทน him/himself คือ หนวยกริยา like ซึ่งจัดเปนหนวยกํากับแบบอรรถศัพท
(lexical category)
ดังนั้น หนวยประโยค I'' จึงเปนหนวยกํากับ เพราะเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงที่สุด คือมี เปนหนวย
ระดับที่สอง ที่มีทั้งประธาน John และ หนวยผูกํากับ like ซึ่งกํากับ หนวยรูปแทน him/himself
12) * Johni likes [NP Mary's picture of himselfi ]

binding theory
13) Johni likes [NP Mary's picture of him i]

สําหรับประโยคที่ 12,13 นี้ เปนตัวอยาง กรณีที่ นามวลีนั้นทําตัวเปนขอบเขตเฉพาะที่ หรือ "หนวย
กํากับ" ดูจากนิยามไดดังนี้
ตามนิยามที่ 1:
• หนวย NP รูปแทน คือ himself/him
• หนวยผูกํากับของ NP รูปแทน คือ บุพบท of
ดังนั้น หนวยกํากับ ก็คือ หนวยนามวลี Mary's picture of him/himself. เนื่องจากเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่
ประกอบไปดวย หนวย NP รูปแทน (himself/him) และหนวยผูกํากับ 'of'
ตามนิยามที่ 2:
• หนวย NP รูปแทน คือ himself/him
• หนวยผูกํากับของหนวย NP รูปแทน คือ หนวยบุพบท of
• ประธานรวม (SUBJECT) ในกรณีนี้ คือ หนวยนามวลี (Mary's) ซึ่งเปนประธานของนามวลี Mary's
picture of him/himself (เนื่องจากหนวยนี้ ไมมี AGR) หนวยนามวลี Mary's บัญชาการปรากฏรวมของ
หนวย NP รูปแทน him/himself และ ไมมีดัชนีรวมกับหนวยใดๆ จึงนับวาเปน ประธานรวมที่"เขาถึง"ได
ดังนั้น หนวยนามวลี Mary's picture of him/himself จึงเปนหนวยกํากับ ประกอบไปดวย หนวย NP รูป
แทน (him/himself), หนวยบุพบท 'of' ซึ่งเปนหนวยผูกํากับของ him/himself และ หนวยนาม Mary's ในฐานะ
ประธานรวม ที่ him/himself เขาถึงได
ตามนิยามที่ 3
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• หนวยที่กํากับ หนวย NP รูปแทน him/himself คือ หนวยบุพบท 'of' ซึ่งจัดเปนหนวยกํากับแบบ
อรรถศัพท (lexical category)
• หนวยประธานของนามวลี คือ หนวยนาม (NP) Mary's
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ดังนั้น หนวยประโยค I'' จึงเปนหนวยกํากับ เพราะเปนหนวยโพรเจ็กชันระดับสูงที่สุด คือมี เปนหนวย
ระดับที่สอง ที่มีทั้งประธาน Mary's และ หนวยผูกํากับ 'of' ซึ่งกํากับ หนวยรูปแทน him/himself
สําหรับนิยามที่ 2 นั้น เปนนิยามที่สามารถอธิบายความแตกตางระหวางประโยคซอนที่อนุพากยเปนอนุ
พากยแบบไมมีกาล/อนุพากยกริยากลาง (Infinitive clause) อันไดแก ประโยค 14/15 กับ ประโยคซอนที่อนุพากย
เปนอนุพากยแบบมีกาล/อนุพากยกริยาแท (Finite clause) อันไดแก ประโยค 16/17 ตอไปนี้ได
14) [IP1 Johni believes [IP2 himself i to be the candidate] ]
15) *[ IP1 Johni believes [IP2 him i to be the candidate] ]
16) * [IP1 Johni believes that [IP2 himself i is the candidate]
17) [IP1 John i believes that [IP2 hei is i the candidate]

ตามนิยามที่ 2 หนวยกํากับของ หนวย NP รูปแทน him/himself ในประโยค 14/15 ก็คือหนวยประโยค
หลัก IP1 เนื่องจาก
• หนวย NP รูปแทน คือ himself/him
• หนวยผูกํากับของ หนวย NP รูปแทน คือ หนวยกริยา believe
• ประธานรวม (SUBJECT) ในกรณีนี้ คือ หนวย AGR ของหนวยประโยคหลัก IP1 ซึ่งนับเปนประธานที่
หนวย NP รูปแทนเขาถึงได เนื่องจาก หนวยนี้ บัญชาการปรากฏรวมของ หนวย NP รูปแทน (ซึ่งอยูใน
ตําแหนงหนวยนามประธานของอนุพากยไมมีกาล IP2 ซึ่งเปนกรรมของกริยา believe) และหนวย AGR ไม
มีดัชนีรวมกับหนวยสรางใดๆที่มีหนวย NP รูปแทนเปนหนวยประกอบ
ดังนั้น ตามเงื่อนไขการผูกยึดหลักการ A (ดู 7.2) ในประโยคที่ 14 หนวย NP รูปแทน himself ซึ่งเปนรูป
อางตาม มีความสัมพันธแบบผูกยึดกับรูปหลัก John ในหนวยกํากับ IP1 กลาวคือ รูปหลัก John บัญชาการปรากฏ
รวมของ หนวย NP รูปแทน himself และอางถึงกัน(มีดัชนีรวมกัน) ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข จึงเปนประโยคที่ถูกตอง
แตสําหรับประโยค 15 นั้น หนวย NP รูปแทน him ซึ่งเปนรูปสรรพนาม มีความสัมพันธแบบผูกยึดกับรูป
หลัก John ในหนวยกํากับ IP1 กลาวคือ รูปหลัก John บัญชาการปรากฏรวมของ หนวย NP รูปแทน him และอางถึง
กัน(มีดัชนีรวมกัน) ซึ่งขัดกับเงื่อนไขการผูกยึดหลักการ B ที่วา สรรพนามตองเปนอิสระในหนวยกํากับ จึงเปน
ประโยคที่ "ผิดไวยากรณ"
ตามนิยามที่ 2 หนวยกํากับของ หนวย NP รูปแทน he ในประโยค 16 และ himself ในประโยค 17 ก็คือ
หนวยประโยคหลัก IP2 เนื่องจาก
• หนวย NP รูปแทน คือ himself/he (อยูในตําแหนงประธานของประโยค)
• หนวยผูกํากับของ หนวย NP รูปแทน คือ หนวย I(NFL) (เนื่องจาก INFL กํากับตําแหนงประธานของ
ประโยค/ อนุพากย ดูรายละเอียดในหัวขอทฤษฎีกํากับ)
• ประธานรวม (SUBJECT) ในกรณีนี้ คือ หนวย AGR ของหนวยอนุพากย IP2 ซึ่งนับเปนประธานที่
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หนวย NP รูปแทนเขาถึงได เนื่องจาก หนวย AGR นี้ บัญชาการปรากฏรวมของ หนวย NP รูปแทน (ซึ่งอยูใน
ตําแหนงหนวยนามประธาน) และหนวย AGR ไมมีดัชนีรวมกับหนวยสรางใดๆที่มีหนวย NP รูปแทนเปนหนวย
ประกอบ
ดังนั้น ตามเงื่อนไขการผูกยึดหลักการ A ในประโยคที่ 16 หนวย NP รูปแทน himself ซึ่งเปนรูปอางตาม มี
ความสัมพันธแบบผูกยึดกับรูปหลัก John ซึ่งอยูนอกหนวยกํากับ IP2 ซึ่งขัดกับเงื่อนไขการผูกยึดขอ A ที่วารูปอาง
ตามตองผูกยึดกับรูปหลักในหนวยกํากับ ประโยค 16 จึงเปนประโยคที่ "ผิดไวยากรณ"
แตสําหรับประโยค 17 นั้น หนวย NP รูปแทน he ซึ่งเปนรูปสรรพนาม มีความสัมพันธแบบผูกยึดกับรูป
หลัก John ในหนวยประโยค IP1 ซึ่งอยูนอกหนวยกํากับ IP2 แตมิไดผูกยึดกับหนวยใดภายในหนวยกํากับ อันไดแก
หนวย IP2 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขการผูกยึดขอ B ที่วา สรรพนามตองเปนอิสระภายในหนวยกํากับ ประโยค 17
จึงเปนประโยคที่ถูกตอง

7. 4 กรอบคาที่สัมพันธกับทฤษฎีผูกยึด
สําหรับทฤษฎีผูกยึดนี้ ภาษาตางๆอาจมีความแตกตางกันไดในเรื่องการตั้งกรอบคา (parameter) ที่แตกตาง
กันในประเด็นตอไปนี้
• ความแตกตางกันของคุณสมบัติของหนวยที่เปน "วิสัยเฉพาะที่" (local domain) ของการผูกยึด
• ความแตกตางกันในเรื่องเงื่อนไขในการผูกยึดของรูปแทนประเภทตางๆ
จะเห็นไดวา แมแตในภาษาเดียวกัน ดังเชนในตัวอยางภาษาอังกฤษ ที่ไดยกมาแสดง ก็มีการกําหนดคา
ตางกันสําหรับโครงสรางแตละลักษณะ ดังเชน ประโยค/อนุพากยประเภทมีกาล/กริยาแท (Finite) และประเภทไมมี
กาล/กริยากลาง (Non-Finite) แมวา จะนิยามหนวย "วิสัยเฉพาะที่" โดยใช หนวยประเภทกํากับ (Governing
category)เหมือนกัน แตประโยค/อนุพากย 2 ประเภทดังกลาว ก็ปรากฏมีคุณสมบัติในการเปนหนวยกํากับได
แตกตางกัน ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
สําหรับเงื่อนไขการผูกยึดของรูปแทนประเภทตางๆนั้น หากพิจารณาจาก ตัวอยางภาษาอื่นๆ เชนภาษาไทย
ก็จะเห็นวามีความแตกตางจากภาษาอังกฤษอยูบาง เชน
18. [IP1 หนอย i เชื่อวา [IP2 ตัวเอง i,*j. จะไดเปนผูแทน ] ]
19. [IP1 หนอย i เชื่อวา [IP2 เขา i, j. จะไดเปนผูแทน ] ]
16 )* [IP1 Johni believes that [IP2 himself i is the candidate]
17) [IP1 John i believes that [IP2 hei is i the candidate]
จะเห็นไดวามีความแตกตางกันระหวาง ขอบเขตในการผูกยึด ของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
โครงสรางของประโยค 16, 17, 18, 19 นั้นเหมือนกัน คือ เปนประโยคที่มีอนุพากยซอนที่เปนอนุพากยแบบมี
กาล/อนุพากยกริยาแท ทําหนาที่กรรมของกริยาของอนุพากยหลัก โดยในอนุพากยซอนนั้น ตําแหนงประธานมีรูป
แทนนามปรากฏ ไมวาจะเปนรูปสรรพนาม หรือ รูปอางตาม
สําหรับภาษาอังกฤษ ในกรณีประโยค 16 ที่ตําแหนงประธานของอนุพากยซอ นเปนรูปอางตาม ก็จะนับวาเปน
ประโยคที่ "ผิดรูปแบบ" เนื่องจากละเมิดเงื่อนไขการผูกยึดหลักการ A ดังที่ไดอธิบายไวแลวขางตน
แตสําหรับภาษาไทย ประโยคที่ 18 ซึ่งมีโครงสรางเหมือนกับประโยคภาษาอังกฤษประโยค 16 ทุกประการ
รวมทั้ง มีรูปอางตาม คือ "ตัวเอง" ปรากฏในตําแหนงประธานของอนุพากยซอน แตประโยคภาษาไทยนี้เปนประโยค
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ที่ใชได ไมผิดไวยากรณ ในกรณีการตีความวา "ตัวเอง" อางถึงหนวยนามในตําแหนงประธานของอนุพากยหลัก
(หนอย)
หากเราถือวา หลักการเงื่อนไขการผูกยึด (ความสัมพันธระหวางรูปแทนนามและรูปหลักที่อางอิงรวมกัน)
เปนหลักการสากล ที่ทุกภาษามีรวมกัน เราก็อาจจะอธิบายปรากฏการณความแตกตางระหวางภาษาไทย กับ
ภาษาอังกฤษ ในเรื่องของการผูกยึดนี้ ไดวา เปนเรื่องของการตั้งคาที่แตกตางกัน ในกรอบคาการผูกยึด คาที่ภาษา
ตางๆอาจจะตั้งไวแตกตางกันไดก็ไดแก การกําหนด "วิสัยของการผูกยึด" เปนตน โดยในตัวอยางขางตน เราอาจ
อธิบายไดวา สําหรับประโยค 18 ขอบเขตการผูกยึด หรือ หนวยกํากับ ในภาษาไทยนั้น คือ อนุพากยหลัก (IP1) ซึ่ง
แตกตางจาก หนวยกํากับ ของประโยคภาษาอังกฤษ ประโยค 16 คือ อนุพากยซอน (IP2)
สําหรับลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ในสวนที่เกี่ยวกับทฤษฎีผูกยึด อานรายละเอียดไดจากงานดังตอไปนี้
ชลธิชา (2531) สุปรียา (2534) ธีรวิทย (2534) และ Hoonchamlong (1991 บทที่ 2)
__________________

แบบฝกหัด (บทที่ 7)
1. จงหาตัวอยางจากภาษาอังกฤษและภาษาไทยมาแสดงหลักการผูกยึด A B และ C หลักการละ 3 ประโยค
พรอมคําอธิบายประกอบ
2. จงใชหลักการผูกยึด รวมทั้งนิยามวิสัยเฉพาะที่ และ นิยามประเภทกํากับที่เกี่ยวของ มาอธิบายประโยคที่ผิด
ไวยากรณตอไปนี้
1) * John bought myself a present.
2) * The meni consider themi to be responsible for the accident.
3) * Ii consider that myselfi am responsible for the accident.
4) * Wei expect that each otheri will win.
5) * Wei expect that Mary will admire each otheri.
6) * Each otheri admires usi.
7) *Theyi have read John’s books about each otheri.
8) * Hei says that Johni is leaving.
9) * I expect himselfi to invite Johni.
10)
* Hisi brother likes Johni very much.
3. จงพิจารณาประโยคภาษาไทยตอไปนี้ และ อภิปรายวา จะตองมีการปรับกรอบคาอยางไรบางในหลักการผูกยึด
(ตามที่กลาวไวในบทนี้) เพื่ออธิบายเรื่องการใชรูปหนวยนามประเภทตางๆในภาษาไทย
1) อาจารยiบอกวาอาจารยiจะไมวางพรุงนี้
2) นิดiบอกหนอยjวานิดiจะชวยหนอยj
3) นิดiบอกหนอยjวาพอkจะชวยนิดi
4) ลองถามสมศรีiดูซิวา แมตัวดีiไปไหนมา
5) หนอยiบอกวา นิดjเชื่อตัวเองj/*iมากกวาใคร
6) หนอยiบอกวา นิดjเชื่อตัวเขาเองi/jมากกวาใคร

