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8
ประเภทไรรูป (Empty Categories)
และทฤษฎีควบคุม (Control Theory)
8.1 ทฤษฎีผูกยึด และประเภทไรรูป
ทฤษฎีผูกยึด เปนทฤษฎียอยที่กลาวถึง เงื่อนไขคุณสมบัติและความสัมพันธระหวางหนวยนาม (Nominal
Expressions) ที่เปนหนวยแทน (anaphora) และหนวยนามที่เปนรูปหลัก (antecedents) ที่หนวยแทนนั้นๆอางถึง
ซึ่งหนวยนามในที่นี้มิไดจํากัดอยูแตเพียงหนวยที่ปรากฏรูป หรือที่เรียกวา ประเภทเปดเผย (Overt Categories)
เทานั้น หากแตยังครอบคลุมไปถึงหนวยที่ไมปรากฏรูป ซึ่งเรียกวา ประเภทไรรูป (Empty Categories) อีกดวย
เราไดเห็นตัวอยางของหนวยนามไรรูปประเภทตางๆแลว ในเรื่องการยายตําแหนงของหนวยตางๆ ในบทที่
6 ในการยายตําแหนงนี้ จะเห็นไดวา ตําแหนงตนทางที่หนวยตางๆยายออกไป ซึ่งเรา เรียกวา รองรอย (trace) นั้น
ก็ยังคงคุณสมบัติทางไวยากรณที่จะเปนไปตามเงื่อนไขทางไวยากรณตางๆ เพียงแตไมปรากฏรูปศัพทเทานั้น
ความสัมพันธระหวาง หนวยไรรูปในตําแหนงรองรอย กับ หนวยศัพทปรากฏรูปที่ยายออกไปจากตําแหนงรองรอย
นั้น เปนไปในลักษณะเชนเดียวกันกับ ความสัมพันธระหวางหนวยรูปแทน (anaphora) กับ หนวยนามนํา
(antecedent) โดย หนวยไรรูป ก็คือ หนวยรูปแทน และ หนวยปรากฏรูปที่ยายออกไปยังตําแหนงอื่น ก็คือ รูป
หลัก ของหนวยรูปแทน ในตําแหนงรองรอย และหนวยทั้งสองก็ตองมีความสัมพันธผูกยึดตอกัน คือ อางถึงกัน ซึ่ง
แสดงโดยการมีดัชนีรวมกัน ในโครงสราง
เราจะพิจารณาวาหนวยไรรูปประเภทตางๆนั้น เขาขายหลักการผูกยึดหลักการใดบาง จึงขอยกหลักการผูก
ยึดมากลาวไวอีกครั้งหนึ่ง
หลักการผูกยึด (Binding Principles)
หลักการ A: รูปอางตาม ถูกผูกยึดในวิสัยเฉพาะที่ (local domain)
หลักการ B: รูปสรรพนาม เปนอิสระในวิสัยเฉพาะที่
หลักการ C: รูปภาษาแทนสิ่งอางถึง เปนอิสระ
สําหรับนิยามของการผูกยึดในที่นี้ ถือวาเปนหลักการการผูกยึดระหวางหนวยในตําแหนงอารกิวเมนต หรือ
ที่เรียกวา ตําแหนง A (A-Position) เทานั้น (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงอารกิวเมนต ไดในหัวขอ คลังศัพท
และทฤษฎีทีตา บทที่ 2) การผูกยึดชนิดนี้ ชอมสกี (Chomsky 1982: 20) เรียกวา การผูกยึดในตําแหนง อาร
กิวเมนต (A-Bind)

8.2 ประเภทไรรูปชนิดหนวยรองรอย
ใน บทที่ 6 เราไดกลาวถึง ประเภทไรรูปที่เปน หนวยรองรอย 2 ประเภทคือ
1) หนวยรองรอยนามวลี (NP- Trace) จากการยายรูปศัพทนามวลีออกไป ดังเชน ในโครงสรางกรรม(Passive)
หรือ โครงสรางยก (Raising) ในภาษาอังกฤษ เปนตน
2) หนวยรองรอยหนวยสรรพนามคําถาม (WH-Trace) จากการยายรูปศัพทคําถาม WH ออกไปไวในตําแหนง
หนาอนุพากย ในโครงสรางคําถาม WH ตางๆในภาษาอังกฤษ เปนตน
หนวยรองรอยนามวลี
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จะเห็นไดในตัวอยางโครงสรางเอส ของประโยคกรรม ตอไปนี้
[NP Bill ] j be-PAST see-en [NP e ] j
จะเห็นไดวา หนวยรองรอยหนวยนาม [NP e ] j "ผูกยึด" กับรูปหลัก [NP Bill ] j กลาวคือ อางอิงรวมกัน
ซึ่งแสดงโดยการมีดัชนีรวมกัน และ รูปหลัก บัญชาการปรากฏรวมของหนวยรองรอย ทั้งนี้ภายในหนวยกํากับ
เดียวกัน ซึ่งในที่นี้ก็คือหนวยประโยคนั่นเอง ดังนั้นความสัมพันธระหวางรูปหลักและหนวยรองรอย ในประโยค
นี้ ก็เปนไปตามหลักการผูกยึดหลักการ A จึงกลาวไดวา หนวยรองรอยหนวยนาม มีคุณสมบัติของรูปแทน
ประเภทรูปอางตาม และการตีความเปนไปตามหลักการผูกยึดหลักการ A
หนวยรองรอยหนวยสรรพนามคําถาม
ปรากฏในตัวอยาง โครงสรางเอส ตอไปนี้
[CP [SPEC What] j will [IP John buy [e] j ] ]

จะเห็นไดวา หนวยสรรพนามคําถาม What ยายออกจากตําแหนงกรรมของประโยค ซึ่งแสดงโดยหนวย
รองรอยสรรพนามคําถาม [e] ไปยังตําแหนงสวนขยายเฉพาะ(Specifier) ของ C" ซึ่งเปน ตําแหนงไมใชอารกิว
เมนต (Non-Argument position) หรือ ตําแหนง Ā (A-Bar Position) อยูหนาประโยค นอกขอบเขตประโยค
ถึงแมวาหนวยสรรพนามคําถาม ในตําแหนงสวนขยายเฉพาะของ C" จะมีดัชนีรวมกับ หนวยรองรอยสรรพนาม
คําถาม นี้ และยังบัญชาการปรากฏรวม(c-command) หนวยรองรอยสรรพนามคําถาม ก็ตาม แตเนื่องจาก
ตําแหนงสวนขยายเฉพาะ ของ C" ไมใชตําแหนงอารกิวเมนต และหนวยรองรอยสรรพนามคําถาม ไมไดถูกผูกยึด
กับหนวยใดๆที่อยูในตําแหนงอารกิวเมนต ดังนั้น หนวยรองรอยสรรพนามคําถาม นี้ จึงถือวา เปนอิสระจากหนวย
ในตําแหนงอารกิวเมนตหนวยใดๆก็ตาม ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามหลักการผูกยึด ซึ่งเปนหลักการความสัมพันธเชิง
อางถึงของหนวยในตําแหนงอารกิวเมนตแลว หนวยรองรอยสรรพนามคําถาม จึงมีคุณสมบัติสอดคลองเปนไปตาม
หลักการผูกยึดหลักการ C (รูปภาษาแทนสิ่งอางถึงเปนอิสระ)
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จึงกลาวไดวา หนวยรองรอย สรรพนามคําถาม มีคุณสมบัติของรูปแทนประเภทนามอางอิง (RExpression) และการตีความเปนไปตามหลักการผูกยึด C

8.3 หนวยไรรูปประเภทอื่น: หนวยสรรพนามไรรูป (pro) และ หนวยกึ่งสรรพนามไรรูป (PRO)
8.3.1 หนวยสรรพนามไรรูป (pro, little pro)
ลักษณะกรอบคาที่มีความแตกตางกันไดในภาษาตางๆที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กรอบคาการละสรรพ
นาม (Pro-drop Parameter) กลาวคือ บางภาษาจะมีการละรูปสรรพนาม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีสรรพนามที่
ไมปรากฏรูปได โดยสรรพนามที่ละไดหรือสรรพนามที่ไมปรากฏรูปนั้นมักจะเปนสรรพนามที่ทําหนาที่เปนประธาน
ของประโยค ดังเชน ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอิตาเลียน เปนตน ดังตัวอยางภาษาอิตาเลียนตอไปนี้ ซึ่งจะ
แสดงสรรพนามที่ไมปรากฏรูป โดยใช [NP pro ] ในประโยคชุด b. เทียบกับการใชสรรพนามมีรูปปกติในประโยคชุด
a. (ตัวอยางดัดแปลงจาก Haegemann 1991: 413-416)
ภาษาอิตาเลียน
1a. lei ha telefonato.
He (3rd. per, sg) has telephoned
1b. [NP pro ] ha telefonato.
(3rd per., sg) has telephoned. (= He has telephoned)
2a. io ho telefonato.
I (1st per, sg) have telephoned.
2b. [NP pro ] ho telefonato.
I (1st per, sg) have telephoned. (= I have telephoned)
3 Giacomo i ha detto che [IP pro i, j ha telefonato]
Giacomo has said that he (3rd per., sg) has telephoned.
4 Giacomo ha detto che [IP pro ho telefonato]
Giacomo has said that I (1st per., sg) have telephoned.
จะเห็นไดวา สําหรับกรณีภาษาอิตาเลียนนี้ สรรพนามไรรูป (pro) จะปรากฏในตําแหนงประธานของ
ประโยคได ซึ่งในกรณีนี้ เราทราบไดวา แมวาในตําแหนงประธานของประโยคจะไมปรากฏรูปศัพทใดๆ แตประโยค
นั้นก็ตองมีประธาน จาก หลักการหนวยโพรเจ็กชันเพิ่มเติม (Extended Projection Priciple (EPP)) ซึ่งกําหนด
วา "ทุกประโยคตองมีประธาน" ดังนั้น ในกรณีประโยค 1b., 2b., 3, 4 ขางตน ในตําแหนงสวนขยายเฉพาะของ
หนวย IP (ตําแหนงประธานของประโยค) ก็ตองมีหนวยนามในตําแหนงนั้นซึ่งไมปรากฏรูป
นอกจากนั้น เราก็ยังเห็นขอยืนยันไดวา มีหนวยนาม(ซึ่งไมปรากฏรูป)ในตําแหนงประธานดังกลาว
กลาวคือ หนวยนามดังกลาวมีคุณสมบัติไวยากรณในเรื่อง บุรุษ และ พจน ซึ่งจะแสดงในรูปกริยาซึ่งมีการผันรูป
สอดคลองกับ บุรุษ และ พจน ของหนวยนามในตําแหนงประธาน ดังตัวอยางในประโยค 1b และ 2b
จะเห็นไดวาหนวยนามไรรูปดังกลาวมีคณ
ุ สมบัติของสรรพนามอยางชัดเจน กลาวคือ ไมไดแสดงคุณสมบัติ
วาเปนรองรอยของหนวยนาม (NP Trace) เพราะไมปรากฏรูปหลัก และนอกจากนั้น หนวยนามไรรูปดังกลาวก็ยังมี
เปนอิสระภายในวิสัยเฉพาะที่ ซึ่งจะเห็นไดจากประโยคที่ 3 และ 4 วา หนวยสรรพนามไรรูป(pro) ในอนุพากยซอน
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ไมจําเปนตองอางถึงหนวยนามที่นําหนาในอนุพากยหลัก ซึ่งก็คือ หนวยสรรพนามไรรูปเปนอิสระในอนุพากยซอน
ซึ่งเปนวิสัยเฉพาะที่ หรือ หนวยกํากับของหนวยสรรพนามไรรูปนั้น นั่นเอง
ภาษาไทย
5. [NP pro ] โทรศัพทแลว
6. เขาบอกวา [IP [NP pro ] โทรศัพทแลว ]
เนื่องจากภาษาไทยเปนภาษาที่ไมมีการบงชี้รูปบุรุษ พจนของประธาน ในรูปกริยา จะเห็นไดวา ในประโยคที่
5 ประธานของประโยค จะอางถึงประธานที่เปนบุรุษ พจน ใดๆก็ได ซึ่งไมไดปรากฏในวิสัยเฉพาะที่ ซึ่งในกรณีนี้คือ
ประโยคใน ตัวอยาง 5 และ อนุพากยซอนใน ตัวอยาง 6 เชน รูปประโยค 5,6 อาจตีความวา เขาโทรศัพทแลว, ฉัน
โทรศัพทแลว, คุณโทรศัพทแลว ก็ไดทั้งนั้น ขึ้นอยูกับบริบทการใชประโยคนั้นๆ
ดังนั้น จึงกลาวไดวา หนวยสรรพนามไรรูป (pro) มีคุณสมบัติของหนวยสรรพนาม และการตีความ
เปนไปตามหลักการผูกยึดหลักการ B
จากหนวยนามไรรูป 3 ประเภทที่กลาวถึงแลวขางตน จะเห็นไดวา มีคุณสมบัติทางไวยากรณ ในดานการผูก
ยึด เทียบเคียงไดกับ หนวยนามที่ปรากฏรูป 3 ประเภท และหากเราใชัลักษณ [+ anaphor] แสดงคุณสมบัติเดนของ
รูปอางตาม (anaphor) และ ใชลักษณ [+ pronominal] แสดงคุณสมบัติเดนของหนวยสรรพนาม จะแสดงเปน
แผนภูมิของประเภทตางๆของหนวยแทนได ดังนี้
หนวยนามปรากฏรูป
รูปอางตาม

หนวยนามไมปรากฏรูป
รองรอยหนวยนาม
(NP-Trace)
หนวยสรรพนามไรรูป (pro)

ลักษณ
หลักการผูกยึดที่มีผล
[+ anaphor,
หลักการ A
- pronominal]
สรรพนาม
[- anaphor,
หลักการ B
+ pronominal]
รูปภาษาแทนสิ่งอางถึง รองรอยหนวยสรรพนามคําถาม [- anaphor,
หลักการ C
(R-Expressions)
(WH-Trace)
- pronominal]
กลาวคือ รองรอยหนวยนาม มีคุณสมบัติในเชิงผูกยึดเชนเดียวกับ รูปอางตาม ตามหลักการ A และหนวย
สรรพนามไรรูป มีคุณสมบัติในเชิงผูกยึดเชนเดียวกับสรรพนาม ตามหลักการ B และสําหรับ รองรอยหนวยสรรพ
นามคําถามนั้น มีคุณสมบัติในเชิงผูกยึดเชนเดียวกับรูปภาษาแทนสิ่งอางถึง กลาวคือ จะตองเปนอิสระ ไมมีการผูก
ยึดกับรูปหลักใดๆทั้งสิ้น ตามหลักการ C
8.3.2 หนวยกึ่งสรรพนามไรรูป (PRO, Big PRO) และ ทฤษฎีควบคุม (Control Theory)
ในทุกภาษา ในอนุพากยซอนประเภทกริยาไมแทหรือกริยากลาง กลาวคือเปนอนุพากยไมมีกาล อาจจะมี
หนวยนามไรรูปในตําแหนงประธานของอนุพากยซอนนั้น ดังตัวอยางภาษาอังกฤษตอไปนี้
7. John asked [IP [NP e ] to go]
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ในประโยค 7. อนุพากยซอนถึงแมวา จะไมมีกาลก็จะตองมีตําแหนงประธาน ตามหลักการโพรเจ็กชันเสริม
(Extended Projection Principle) ที่กําหนดวา "ทุกประโยค (IP) ตองมีประธาน" แตสําหรับตําแหนงประธานของอนุ
พากยซอนไมมีกาลในกรณีนี้ เปนหนวยนามที่ไมมีรูปปรากฏ ซึ่งในตําแหนงดังกลาว จะมี หนวยนามมีรูป ก็ได เชน
8. John wanted [IP [NP Mary] to go]
สําหรับหนวยนามไรรูปประเภทนี้ เปนอีกประเภทหนึ่งแตกตางจาก หนวยรูปแทนไรรูป 3 ประเภทที่กลาว
มาแลวขางตน กลาวคือ เปนหนวยไรรูปที่เกิดขึ้นในอนุพากยไมมีกาลเสมอ ซึ่งตางจากหนวยรูปแทน 3 ประเภท
ขางตน จึงจัดใหเปนหนวยรูปแทนไรรูปอีกประเภทหนึ่ง เรียกวา หนวยกี่งสรรพนามไรรูป (PRO, Big PRO)
สําหรับคุณสมบัติของ หนวยกี่งสรรพนามไรรูป (PRO) นี้ เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการผูกยึดจะเห็นวา
จะมีคุณสมบัติรวมของทั้ง หนวยสรรพนาม และ รูปอางตาม ดังตัวอยางเพิ่มเติมตอไปนี้
7a. John i asked [IP [NP PRO i ] to go]
9. John told Mary i [IP [NP PRO i ] to go]
10. It is time [IP [NP PRO ] to go]
ในประโยค 7a. และ 9. PRO ตองอางถึงรูปหลัก ใน วิสัยเฉพาะที่ ซึ่งในกรณีนี้ หากวิสัยเฉพาะที่ คือ อนุ
พากยหลัก ซึ่งเปนอนุพากยกริยาแท คือเปนอนุพากยมีกาล โดยรูปหลักของ PRO ในประโยค 7a ก็คือ ประธานของ
อนุพากยหลัก (John) และรูปหลักของ PRO ในประโยค 9 คือ กรรมของอนุพากยหลัก (Mary) ดังนั้น เมื่อ
พิจารณา ประโยค 7a. และ 9 ก็จะเห็นวา PRO มีคุณสมบัติของรูปอางตาม คือ ตองถูกผูกยึดภายในวิสัยเฉพาะที่
อยางไรก็ตาม ในประโยค ที่ 10 PRO แสดงคุณสมบัติที่เหมือนกับสรรพนามไมชี้เฉพาะ กลาวคือ เปน
อิสระ (ไมตองอางถึงรูปหลักใดๆ) เพราะในประโยคที่ 10 PRO นั้นจะตีความวา ใครโดยทั่วไป มิไดเฉพาะเจาะจง
ดังนั้นจึงกลาวไดวา PRO มีคุณสมบัติทั้งเปนสรรพนาม และเปนรูปอางตาม ซึ่งแสดงเปนลักษณไดวา [+
pronominal, + anaphor]
ชอมสกี (Chomsky 1986a:127) ยกตัวอยางประโยคที่จะตีความ PRO ไดทั้ง 2 ลักษณะดังนี้
11 . They asked me [how PRO to rig the boat]
ซึ่งสําหรับประโยคนี้ PRO อาจจะตีความไดวา อางถึง รูปหลักในอนุพากยหลัก คือ They ซึ่งเปนการ
ตีความตามหลักการผูกยึด A หรืออาจจะตึความ PRO วาหมายถึง คนทั่วๆไป ซึ่งเปนการตีความตามหลักการผูก
ยึด B
การตีความ PRO ตองเปนไปทั้งตามหลักการผูกยึด A และ หลักการผูกยึด B แตเนื่องจากอันที่จริง
หลักการผูกยึด A และหลักการผูกยึด B กลาวถึงคุณสมบัติการผูกยึดที่ขัดแยงกันภายใน "วิสัยเฉพาะที่" เดียวกัน
กลาวคือ PRO จะตองทั้งถูกผูกยึดในวิสัยเฉพาะที่ ตามหลักการ A และตองเปนอิสระ ภายในวิสัยเฉพาะที่ ตาม
หลักการ B ซึ่ง"วิสัยเฉพาะ"นี้นิยามไววา เปน "หนวยกํากับ" (Governing Category) ดังไดกลาวแลวใน บทที่ 7
ดังนั้น การที่ PRO จะตีความไดทั้งตามหลักการ A และ หลักการ B โดยไมเกิดความขัดแยง ก็คือ PRO จะตองไมมี
หนวยกํากับ ซึ่งก็หมายความวา PRO จะตองเปนหนวยที่ไมถูกกํากับโดยหนวยผูกํากับใดๆ ขอสรุปนี้ เปนที่รูจัก
กันในนาม หลักการของ PRO (PRO Theorem) ตามที่เสนอไวใน Chomsky 1981 ซึ่งมีใจความวา
หนวย PRO จะตองไมถูกกํากับ
PRO is ungoverned. (Chomsky 1986a: 183)
คุณสมบัติขอนี้ของ PRO เปนตัวกําหนดตําแหนงที่ PRO จะเกิดได ซึ่งก็คือเฉพาะในตําแหนงประธานของ
อนุพากยกริยาไมแทที่ไมมีกาลเทานั้น ซึ่งเปนตําแหนงที่จะไมมีหนวยนามปรากฏรูปใดๆปรากฏได ทั้งนี้เพราะ
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ตําแหนง PRO ซึ่งไมถูกกํากับนั้นก็จะเปนตําแหนงที่ไมมีการกนามธรรม (Case) เนื่องจากตามเงื่อนไขการกําหนด
การกนามธรรม หนวยกําหนดการกตองกํากับหนวยที่ไดรับการก และนอกจากนั้นตามหลักการกรองโดยใชการก
(Case Filter) แลว หนวยนามทุกหนวยที่ปรากฏรูป ตองมีการกนามธรรม (ดูรายละเอียดเรื่องทฤษฎีกํากับ ใน บท
ที่ 4 และทฤษฏีการก ใน บทที่ 5)
การที่หนวย PRO ในตําแหนงประธานของอนุพากยกริยาไมแทนั้นไมถูกกํากับ เปนเพราะในอนุพากยกริยา
ไมแท นั้น หนวย INFL จะเปนกริยากลาง คือ ไมมีกาล (tense) และ ไมมีลักษณะสอดคลองทางไวยากรณ
(Agreement (AGR))(แสดงคาลักษณโดยใหลักษณ tense และ AGR มีคาเปนลบ) ซึ่งทําใหหนวย INFL ไม
สามารถเปนหนวยผูกํากับของตําแหนงประธานของอนุพากยได
สําหรับการตีความของหนวย PRO นั้น ซึ่งในฐานะหนวยรูปแทน ก็มีทั้งตองอางถึงรูปหลักตามคุณสมบัติ
ของ PRO ที่เหมือนกับ รูปอางตาม และตองเปนอิสระ ไมอางถึงรูปหลักใดๆ ตามคุณสมบัติของ PRO ที่เหมือนกับ
หนวยสรรพนาม จะเปนไปตามเงื่อนไขที่สรุปไวในทฤษฎีควบคุม (Control Theory) ซึ่งเปนเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
กําหนดรูปหลักของหนวยไรรูป PRO โดยเฉพาะ
8.4 ทฤษฎีควบคุม (Control Theory)
คําวา ควบคุม (Control) นี้ เปนคําที่ใชเรียกความสัมพันธในเชิงอางถึง ระหวางหนวยประธานที่ไมปรากฏ
รูปในอนุพากยซอนซึ่งถือวา เปนหนวย"ถูกควบคุม"(Controlled) กับหนวยอื่นๆ ไมวาจะปรากฏรูปหรือไมปรากฏ
รูป ซึ่งถือวาเปน "หนวยควบคุม" (Controller) ซึ่งก็เปนลักษณะความสัมพันธระหวางหนวย PRO (ในฐานะเปน
หนวยถูกควบคุม กับหนวยอื่นๆ(ในฐานะหนวยควบคุม) นั่นเอง
เงื่อนไขการควบคุมของหนวย PRO นั้นมีได 3 ลักษณะ ตามลักษณะการตีความของ PRO ที่จะเปนอิสระ
หรือ ถูกควบคุมโดยรูปหลัก
1. หนวย PRO ตองอางถึงรูปหลัก กรณีนี้เรียกวา การควบคุมบังคับ (Obligatory Control)
2. หนวย PRO ไมอางถึงรูปหลักใดๆ และจะตีความวา เปนสรรพนามไมชี้เฉพาะ กลาวถึงคนทั่วไป หรือสิ่งของ
ทั่วๆไป กรณีนี้ เรียกวา การควบคุมไมชี้เฉพาะ (Arbitrary Control)
3. หนวย PRO อาจจะตีความไดทั้ง อางถึงรูปหลัก หรือ ไมอางถึงรูปหลัก แตหมายถึงคนหรือสิ่งทั่วๆไป กรณีนี้
เรียกวา การควบคุมแบบเลือกได (Optional Control)
8.4.1 การควบคุมบังคับ (Obligatory Control)
ในการควบคุมแบบบังคับ หนวย PRO ซึ่งอยูในตําแหนงประธานของอนุพากยซอนกริยากลาง (ไมมีกาล) ตอง
อางถึงหนวยนามในอนุพากยหลัก ซึ่งจะมีการควบคุมได 2 กรณีคือ
1.1 ควบคุมโดยหนวยประธาน (Subject Control) หนวย PRO ตองอางถึง (ถูกควบคุมโดย)หนวย
ประธานของอนุพากยหลัก ตัวอยางเชน
7a. John i asked [IP [NP PRO i ] to go]
13. John i was eager [IP [NP PRO i ] to go]
1.2 ควบคุมโดยหนวยกรรม (Object Control) หนวย PRO ตองอางถึง (ถูกควบคุมโดย)หนวยกรรมของ
อนุพากยหลัก ตัวอยางเชน
9. John told Mary i [IP [NP PRO i ] to go]
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13. John ordered Mary i [IP [NP PRO i ] to behave herself i]
คุณสมบัติ"การควบคุมโดยประธาน" หรือ "การควบคุมโดยกรรม" นี้ เปนคุณสมบัติที่กําหนดโดยกริยา
กริยาเชน try, promise เปนตัวอยางของกลุมกริยาที่กําหนดใหประธานของอนุพากยหลักควบคุมหนวย PRO
เรียกวา กริยาประธานควบคุม (Subject Control Verb) กริยา เชน order, tell, allow เปนตัวอยางของกลุมกริยา
ที่กําหนดใหกรรมของอนุพากยหลักควบคุมหนวย PRO เรียกวา กริยากรรมควบคุม (Object Control Verb)
สําหรับในการควบคุมบังคับนี้ มีเงื่อนไขวา หนวยในอนุพากยหลักที่ควบคุม PRO ไมวาจะเปนหนวย
ประธานหรือกรรม จะตองอยูในตําแหนงที่ บัญชาการปรากฏรวมของ หนวย PRO ซึ่งเงื่อนไขนี้ก็เชนเดียวกับ
เงื่อนไขของการผูกยึดที่วา รูปหลักที่ผูกยึดหนวยรูปแทน ตอง บัญชาการปรากฏรวมของ หนวยรูปแทน
ดังแสดงในตัวอยางตอไปนี้
14. John's sister i promised Mary [IP [NP PRO i to behave herself i /*himself.
15. John ordered Jack's sister i [IP [NP PRO i to behave herself i. /*himself.
ในประโยค 14 กริยา promise เปน "กริยาประธานควบคุม" ดังนั้นหนวยประธานของอนุพากยหลักจึง
เปนตัวควบคุมหนวย PRO (หนวย PRO อางถึง) และเนื่องจาก หนวยนาม John แมวาจะอยูในตําแหนงหนวยนาม
ประธาน (John's sister) แตก็เปนหนวยขยาย (Spec) ของหนวยนามประธาน จึงไมใชตําแหนงที่ บัญชาการปรากฏ
รวมของ หนวย PRO แตหนวยหลักของหนวยนามประธาน ซึ่งก็คือ คําวา “sister” อยูในตําแหนงที่ บัญชาการ
ปรากฏรวมของ หนวย PRO ดังนั้น หนวยนาม “sister” จึงเปนหนวยที่ควบคุม หนวย PRO (เปนหนวยที่ หนวย
PRO อางถึง)
ในประโยค 15 กริยา order เปน "กริยากรรมควบคุม" ดังนั้นหนวยกรรมของอนุพากยหลักจึงเปนตัว
ควบคุมหนวย PRO (หนวย PRO อางถึง) และเนื่องจาก หนวยนาม Jack แมวาจะอยูในตําแหนงหนวยนามกรรม
(Jack's sister) แตก็เปนหนวยขยาย (Spec) ของหนวยนามกรรม จึงไมใชตําแหนงที่ บัญชาการปรากฏรวมของ
หนวย PRO แตหนวยหลักของหนวยนามกรรม ซึ่งก็คือ sister อยูในตําแหนงที่ บัญชาการปรากฏรวมของ หนวย
PRO ดังนั้น หนวยนาม 'sister" จึงเปนหนวยที่ควบคุม หนวย PRO (เปนหนวยที่ หนวยPRO อางถึง)
8.4.2. การควบคุมไมเฉพาะเจาะจง (Arbitrary Control)
ในการควบคุมไมเฉพาะเจาะจง หนวย PRO ซึ่งอยูในตําแหนงประธานของอนุพากยซอนกริยากลาง (ไมมี
กาล) ตองเปนอิสระ ไมอางถึงรูปหลักใดๆ โดยจะมีความหมายเปนสรรพนามไมชี้เฉพาะ กลาวถึงคนทั่วไป
สําหรับหนวย PRO ที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจงเชนนี้ อาจจะแสดงในโครงสรางเอสวา เปน หนวย PRO ที่ไม
เฉพาะเจาะจง (Arbitrary PRO) โดยใชตัวหอยลาง arb ตัวอยางเชน
10. It is time [IP [NP PROarb ] to go]
16. [IP [NP PRO arb ] to leave early] would annoy the boss.
8.4.3. การควบคุมแบบเลือกได (Optional Control)
การ"เลือกได" ในกรณีนี้ คือ การที่ หนวย PRO มีการควบคุมไดทั้ง 2 ลักษณะขางตน ขึ้นอยูกับบริบทและ
การตีความ วาจะเปนการควบคุมโดยประธาน หรือ กรรม (อางถึงหนวยนามรูปหลัก)หรือ จะเปนการควบคุมแบบ
ไมชี้เฉพาะ (PRO เปนสรรพนามชี้เฉพาะ ไมมีรูปหลัก อางถึงคนทั่วๆไป) ตัวอยางเชน ประโยค 11. ที่ไดอธิบายไว
แลวขางตน
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11a . They i asked me [how PRO i to rig the boat]
11b. They asked me [how PRO arb to rig the boat]
ประโยค 11a. แสดงการตีความแบบควบคุมโดยประธาน สวนประโยค 11b. แสดงการควบคุมแบบไมชี้
เฉพาะ
8.5 สรุปคุณสมบัติของหนวยไรรูปประเภทตางๆ
แผนภูมิตอไปนี้จะแสดงคุณสมบัติของหนวยไรรูป (Empty categories)ประเภทตางๆเทียบกับหนวยนาม
ปรากฏรูปที่มีคุณสมบัติในเชิงอางถึงเชนเดียวกัน
หนวยนามปรากฏรูป
รูปอางตาม
สรรพนาม
หนวยนามอางอิง (RExpressions)
-

หนวยนามไมปรากฏรูป
รองรอยหนวยนาม
(NP-Trace)
หนวยสรรพนามไรรูป ("little"
pro)
รองรอยหนวย สรรพนาม
คําถาม
(WH-Trace)
หนวยกึ่งสรรพนาม
("big" PRO)

ลักษณ
[+ anaphor,
- pronominal]
[- anaphor,
+ pronominal]
[- anaphor,
- pronominal]
[+ anaphor,
+ pronominal]

หลักการตีความ
หลักการผูกยึด A
หลักการผูกยึด B
หลักการผูกยึด C

ทฤษฎีควบคุม

กลาวคือ หนวยไรรูปประเภทรองรอยหนวยนาม จะมีคุณสมบัติเชิงผูกยึดเหมือนกับรูปอางตาม คือ ตองถูก
ผูกยึดในวิสัยเฉพาะที่ ตามหลักการ A ของการผูกยึด สวนหนวยไรรูปประเภทหนวยสรรพนามไรรูป จะมีคุณสมบัติ
เชิงผูกยึดเหมือนกับสรรพนาม คือ ตองเปนอิสระ (ไมถูกผูกยึด) ในวิสัยเฉพาะที่ ตามหลักการ B ของการผูกยึด
และ หนวยไรรูปประเภทรองรอยหนวยสรรพนามคําถาม จะมีคุณสมบัติเชิงผูกยึดเหมือนกับหนวยนามอางอิง คือ
ตองเปนอิสระเสมอ ถูกผูกยึดไมได แตสําหรับหนวยไรรูปประเภทหนวยกึ่งสรรพนามนั้น เปนหนวยไรรูปที่ไมมี
หนวยปรากฏรูปใดๆมีคุณสมบัติเทียบเคียงได เนื่องจาก เงื่อนไขตําแหนงของหนวยกึ่งสรรพนามนั้นเปนตําแหนงที่
ไมมีหนวยปรากฏรูปใดๆปรากฏได ดังนั้น การอางถึงของหนวยกึ่งสรรพนามจึงไมเกี่ยวของกับหลักการผูกยึดใดๆ
ทั้งสิ้น โดยการอางถึงของหนวยกึ่งสรรพนามนี้จะอธิบายไดดวยทฤษฎีการควบคุม
8.6 เงื่อนไขการปรากฏของหนวยนามไรรูป (Empty categories)
8.6.1 หลักการหนวยไรรูป (Empty Category principle, ECP)
เราจะเห็นไดวา หนวยไรรูปประเภทตางๆนั้น มีคุณสมบัติ เงื่อนไขทางไวยากรณเฉพาะประเภท และไมได
ปรากฏในประโยคตางๆอยางไมมีหลักไมมีเกณฑ ในภาษาก็จะตองมีระเบียบหลักเกณฑกําหนดไวโดยชัดเจนวา
1) หนวยไรรูปจะปรากฏในเงื่อนไขทางไวยากรณลักษณะใด
2) หนวยไรรูปจะมีการตีความอยางไร
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ในแผนภูมิขางตน เราไดเห็นหลักเกณฑสําหรับการตีความหนวยไรรูปแตละประเภทแลว สําหรับเงื่อนไข
การปรากฏของหนวยไรรูปโดยรวมนั้น ชอมสกี (Chomsky 1986b: 17 และงานตอๆมา) ไดเสนอเงื่อนไขไว โดย
สรุปจากลักษณะรวมของหนวยไรรูปประเภทตางๆ ดังนี้
หลักการหนวยไรรูป (Empty Category Principle,ECP)
หนวยไรรูปที่ไมมีคุณสมบัติสรรพนาม ตองถูกกํากับอยางสมบูรณ
A nonpronominal empty category must be properly governed.
หนวยไรรูปที่ไมมีคุณสมบัติสรรพนาม (มีลกั ษณ -pronominal) ก็คือ รองรอยหนวยนาม (NPTrace)และรองรอยหนวยสรรพนามคําถาม (WH-Trace) ซึ่งกลาวโดยรวมก็คือ หนวยไรรูปที่เปนผลจากการ
โยกยายตําแหนงของนามตางๆทั้งหนวยนามปกติ และหนวยสรรพนามคําถาม ซึ่งจะมีเงื่อนไขวาจะตองถูกกํากับใน
ลักษณะพิเศษ ซึ่งชอมสกีเรียกวา การกํากับอยางสมบูรณ (Proper Government) ซึ่งมี 2 ประเภทคือ (Chomsky
1986b: 17)
1. การกํากับโดยหนวยคําศัพท (Lexical Government) หรือ การกํากับโดยหนวยกําหนดบทบาททีตา
(Theta Government)
2. การกํากับโดยรูปหลัก (Antecedent Government)
8.6.2 การกํากับอยางสมบูรณ
8.6.2.1 การกํากับอยางสมบูรณโดยหนวยคําศัพท
มีนิยามดังตอไปนี้
หนวย α กํากับ หนวย β โดยสมบูรณ ก็ตอเมื่อ หนวย α กํากับ หนวย β และหนวย α
เปนหนวยคําศัพท
α properly governs β if and only if α governs β and α ia a lexical category.
(Chomsky 1981: 73)
สําหรับนิยามของ "กํากับ" ไดกลาวไวแลวโดยละเอียดในหัวขอทฤษฎีกํากับ (บทที่ 4 ) ซึ่งก็ไดกลาวถึง
หนวยผูกํากับไววา มี 2 ประเภท คือ
1) หนวยคําศัพท (Lexical category) ไดแก หนวยกริยา (V) หนวยนาม(N) หนวยบุพบท(P) หนวยคุณศัพท (A)
ซึ่งจะเปนสวนหลัก (head) ที่จะกํากับหนวยอื่นได
2) หนวยคําไวยากรณ (Non-lexical category) ไดแก หนวยทางไวยากรณที่ไมมีเนื้อหาเชน หนวยเชื่อมสวนเติม
เต็ม (Complementizer) เปนตน
อยางไรก็ตาม หนวยทางไวยากรณที่มีเนื้อหา ก็อาจมีสถานภาพเปนหนวยคําศัพทได เชน หนวย INFL ที่มี
การระบุคุณสมบัติที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะสอดคลองทางไวยากรณ ดาน เพศ พจน บุรุษ เปนตน
ตอมา ชอมสกี (Chomsky 1986b: 17) ก็ไดใหนิยามการกํากับสมบูรณโดยหนวยคําศัพท โดยอางถึง
คุณสมบัติของหนวยคําศัพทในการกําหนดบทบาททีตาแทน และเรียกวา การกํากับโดยหนวยกําหนดบทบาททีตา
(Theta Government) ดังนี้
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หนวย α กํากับโดยกําหนดบทบาททีตาให หนวย β ก็ตอเมื่อ หนวย α กํากับหนวย β และ
หนวย α กําหนดบทบาททีตาให หนวย β
α theta-governs β if and only if α governs β and α theta-marks β
หนวยที่จะกําหนดบทบาททีตาใหหนวยอื่นๆนั้น ก็จะตองมีสถานภาพเปนหนวยหลัก (head) ซึ่งจะกําหนด
บทบาททีตาใหสวนเติมเต็มตางๆ
8.6.2.2. การกํากับอยางสมบูรณโดยรูปหลัก
นิยามของการกํากับอยางสมบูรณประเภทนี้ เปนการขยายนิยามของการกํากับโดยสมบูรณออกไป เพื่อให
ครอบคลุมบางกรณีที่หนวยผูกํากับไมใชหนวยคําศัพท โดยมีนิยามดังนี้
การกํากับโดยรูปหลัก (Antecedent Government)
หนวย α กํากับหนวย β โดยรูปหลัก ก็ตอเมื่อ หนวย α กํากับหนวย β และ หนวย α มี
ดัชนีรวมกับหนวย β
α antecedent-governs β if and only if α governs β and α is co-indexed with β
ตัวอยางประโยคตอไปนี้แสดงลักษณะการกํากับโดยสมบูรณทั้ง 2 ประเภท (ดัดแปลงจาก Haegeman 1991:
403)
17a. Whom i do [ IP1 you think [ CP t' i that [ IP2 John will invite t i ]]]] ?
17b. Whom i do [ IP1 you think [ CP t' i [ IP2 John will invite t i ]]]] ?
18 a. . * Who i do [ IP1 you think [ CP t' i that [ IP2 t i will invite John ]]]] ?
18 b. Who i do [ IP1 you think [ CP t' i [ IP2 t i will invite John ]]]] ?

ในประโยค 17a และ 17b หนวยไรรูปซึ่งแสดงโดย t คือ รองรอยของหนวยสรรพนามคําถาม หนวย t
ใน IP2 ถูกกํากับโดยกริยา invite ซึ่งเปนหนวยคําศัพท และกําหนดบทบาททีตาให t ซึ่งอยูในตําแหนงกรรม ดังนั้น
จึงนับเปนการกํากับโดยสมบูรณโดยหนวยคําศัพท (หนวยกําหนดบทบาททีตา)
ในประโยค 18b หนวยไรรูปซึ่งแสดงโดย t คือ รองรอยของหนวยสรรพนามคําถาม หนวย t ใน IP2 อยู
ในตําแหนงประธานของอนุพากย (IP2) ในตําแหนงนี้ แมวาจะถูกกํากับโดยหนวย INFL ของ IP2 แตเนื่องจาก
หนวย INFL ไมใชหนวยคําศัพท และไมสามารถกําหนดบทบาททีตาได ดังนั้น หนวย t จึงไมถูกกํากับโดยสมบูรณ
โดยหนวย INFL แตอยางไรก็ตาม หนวย t นี้ มีรูปหลักที่กํากับหนวย t และมีดรรชนีรวม ซึ่งก็คือ รองรอยระหวาง
(Intermediate Trace) t' ในตําแหนงสวนขยายเฉพาะของ CP ดังนั้น จึงถือวาหนวย t ถูกกํากับโดยสมบูรณโดย
รูปหลัก
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ในกรณีประโยค 18a เชนเดียวกับในประโยค 18b หนวยไรรูปซึ่งแสดงโดย t คือ รองรอยของหนวย
สรรพนามคําถาม หนวย t ใน IP2 อยูในตําแหนงประธานของอนุพากย (IP2) ในตําแหนงนี้ แมวาจะถูกกํากับโดย
หนวย INFL ของ IP2 แตเนื่องจากหนวย INFL ไมใชหนวยคําศัพท และไมสามารถกําหนดบทบาททีตาได ดังนั้น
หนวย t จึงไมถูกกํากับโดยสมบูรณโดยหนวย INFL แตโครงสรางของประโยค 18 a ตางกับประโยค 18b ตรงที่
ประโยค 18 a มีหนวยเชื่อมสวนเติมเต็ม that ปรากฏในตําแหนงหนวยหลักของ C" (CP) (ดูแผนภูมิตนไมขางบน)
ซึ่งหนวยนี้แทรกระหวาง รองรอยระหวาง t' กับหนวยรองรอย t โดย t' เปนรูปหลัก(antecedent) ที่มีดัชนีรวมกับ
หนวยรองรอย t หนวยแทรกนี้ เปนหนวยขวางกั้น (Barrier) ไมให หนวยรอยรอยระหวาง กํากับหนวยรองรอย t
(ดูรายละเอียดเรื่องหนวยขวางกั้น ในทฤษฎีการกํากับ บทที่ 4) ดังนั้น หนวยรองรอย t ใน 18 a.จึงไมถูกกํากับโดย
รูปหลัก ซึ่งไมเปนไปตาม หลักการหนวยไรรูป (ECP) จึงทําใหประโยค 18a ผิดไวยากรณ
___________________

แบบฝกหัด (บทที่ 8)
1. จงระบุตําแหนงของหนวยกึ่งสรรพนามไรรูป (PRO) ในประโยคตอไปนี้ พรอมทั้งใหเหตุผลวาทําไมตําแหนงนั้น
จึงมีคุณสมบัติของ PRO พรอมทั้งบอกดวยวา การตีความของ PRO ในแตละตําแหนงนั้นเปนการควบคุม
(Control) ประเภทใด (การควบคุมบังคับ หรือ การควบคุมไมเฉพาะเจาะจง หรือ การควบคุมแบบเลือกได)
และควบคุมโดยหนวยใด
1) When in doubt, ask a policeman.
2) Jane was happy to accept the offer.
3) To err is human, to forgive is divine.
4) Jane preferred to go to Chiangmai.
5) The teacher allowed the students to go to the meeting.
6) The students promised the teacher to behave.
7) Jane hired Jack to clean the office.
8) It is important to complete all the exercises.
2. จากประโยคแบบฝกหัด บทที่ 6 ตอไปนี้ จงอธิบายวาในแตละประโยค มีประเภทไรรูป (Empty Categories)ที่
เปนหนวยรองรอย (trace)ประเภทใดบาง และมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักการผูกยึดอยางไร
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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.
3. ในประโยคตางๆขางตน มีหนวยไรรูปใดบางที่เปนหนวยไรรูปที่ไมมีคุณสมบัติสรรพนาม จงอธิบายวา หนวย
ดังกลาวมีการกํากับอยางสมบูรณประเภทใด
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