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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบทางวากยสัมพันธ์และความหมายของค�ำว่า ទៅ
/tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมรปัจจุบัน โดยเก็บข้อมูลจากนวนิยายภาษาเขมรจ�ำนวน 2
เรื่อง ซึ่งเผยแพร่ในช่วงปี ค.ศ. 1938 - 2006 ผลการศึกษาพบว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/
‘มา’ ในภาษาเขมรปรากฏในกริยาวลีและบุพบทวลี มีความหมายแสดงการเคลือ่ นทีท่ งั้ เชิงกายภาพและเชิง
นามธรรม แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ ทิศทางการสื่อสาร ทิศทางการมองเห็น การเปลี่ยนแปลงและหายไป
และแสดงความสัมพันธ์เชิงเวลาและปริมาณ
ค�ำส�ำคัญ วากยสัมพันธ์ ความหมาย ค�ำหลายความหมาย
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/mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมรกับส�ำนวนแปลภาษาไทย”
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Abstract

The aim of this article is to investigate syntactic patterns and meanings of ទៅ /tɨv/
‘go’ and មក /mɔɔk/ ‘come’ in Modern Khmer. The data were collected from two Khmer
novels, published between 1938 and 2006. The findings show that ទៅ /tɨv/ ‘go’ and មក
/mɔɔk/ ‘come’ in Khmer appear in verb phrases and prepositional phrases. There are
various meanings, depending on their position in sentences. When they occur in sentences,
they indicate physical movement, abstract movement, direction of movement, direction
of communication, direction of looking, changing and disappearance, relation in time, and
relation in quantity.
Keywords: Syntax, Meaning, Polysemy

บทน�ำ

‘ไป’ และ ‘มา’ เป็นค�ำกริยาแสดงการเคลือ่ นทีซ่ งึ่ พบในทุกภาษา ค�ำทัง้ สองเป็นคูค่ ำ�
ที่มีความหมายตรงข้ามกัน ‘ไป’ แสดงการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางออกห่างจากผู้พูด ขณะที่ ‘มา’
เแสดงการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางเข้าหาผู้พูด ในภาษาไทย ค�ำว่า ไป และ มา สามารถปรากฏได้
หลายต�ำแหน่งในประโยค โดยมีความหมายต่างกันไปตามต�ำแหน่งที่ปรากฏ (พ. นววรรณ,
2527; ชาฎินี มณีนาวาชัย, 2551) ปัจจัยหนึ่งที่เอื้อให้ ไป และมา ในภาษาไทยมีลักษณะ
เช่นนี้คือการที่ภาษาไทยอนุญาตให้ค�ำกริยาปรากฏเรียงต่อเนื่องกันได้ นักภาษาศาสตร์เรียก
ลักษณะทางภาษาประเภทนีว้ า่ “หน่วยสร้างกริยาเรียง (serial verb construction)” ลักษณะ
ดังกล่าวยังเป็นลักษณะร่วมประการหนึง่ ของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อกี ด้วย (ธีระพันธ์
เหลืองทองค�ำ, 2557)
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ภาษาเขมรเป็นภาษาหนึ่งที่พูดกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดอยู่ในตระกูลภาษา
ออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) แม้ว่าภาษาเขมรจะเป็นภาษาคนละตระกูลกับภาษาไทย
ซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาขร้า - ไท (Kra - Dai) แต่ภาษาเขมรก็เป็นภาษาที่มีหน่วยสร้าง
กริยาเรียง (Clark, 1992) ลักษณะทางภาษานี้ท�ำให้ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/
‘มา’ ในภาษาเขมรสามารถปรากฏได้หลายต�ำแหน่งในประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทย
นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาเขมร 3 คน คือ ฆึน สก (ឃឹន សុខ, 2007), จอห์น
ไฮแมน (Haiman, 2011) และวัลเทอร์ บิซัง (Bisang, 2015) เห็นพ้องกันว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/
‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ นอกจากจะปรากฏเดี่ยว ๆ ในฐานะกริยาหลักแล้วยังปรากฏ
ร่วมกับค�ำกริยาอื่นได้ ฆึน สก (ឃឹន សុខ, 2007) ยังเสนอไว้ในหนังสือไวยากรณ์ภาษาเขมร
ของเขาว่าค�ำทั้งสองเป็นสมาชิกของหมวดค�ำอื่นนอกเหนือจากค�ำกริยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) សារ�ឿនទៅសាលារ�ៀន។
			 /saarɨən
tɨv
saalaariən/1
			 สาเรือน
ไป
โรงเรียน
			 สาเรือนไปโรงเรียน
(2)		 ស្អែកគាត់មកផ្ទះវ ិញ?
			 /sʔaek
koat mɔɔk pteah vɨɲ/
			 พรุ่งนี้
เขา
มา
บ้าน
กลับ
			 พรุ่งนี้เขามาบ้าน?
(3)		 សារ�ឿនដ�ើរទៅសាលារ�ៀន។
			 /saarɨən
daə
tɨv
saalaariən/
			 สาเรือน
เดิน
ไป
โรงเรียน
		 สาเรือนเดินไปโรงเรียน			
(4)		 សារ�ឿនដ�ើរមកសាលារ�ៀន។
			 /saarɨən
daə
mɔɔk saalaariən/
			 สาเรือน
เดิน
มา
โรงเรียน
			 สาเรือนเดินมาโรงเรียน
1

การถ่ายถอดเสียงของค�ำภาษาเขมรในบทความนีใ้ ช้ตามระบบของเฮดลียแ์ ละคณะ (Headley, Chim, & Soeum, 1997)
ในหนังสือ Modern Cambodian-English Dictionary
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(5)		 មានក្មេង ៗ ពីប្រាំទៅប្រាំមួយនាក់។
			 /mien kmeeŋ-kmeeŋ pii
			 neak/
			 มี
เด็ก ๆ		
ตั้งแต่
			 คน
			 มีเด็ก ๆ 5 ถึง 6 คน
						

pram

tɨv		

prammuəy

ห้า		

ไป

หก			

(ឃឹន សុខ, 2007, pp. 299-371)

ในตัวอย่าง (1) และ (2) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏเป็น
ค�ำกริยาเดี่ยวแสดงการเคลื่อนที่ทางกายภาพ แสดงทิศทางออกห่างจากตัวผู้พูดและเข้าหา
ตัวผู้พูดตามล�ำดับ
ในตัวอย่าง (3) และ (4) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏร่วม
กับค�ำกริยาอืน่ ซึง่ ไฮแมนและบิซงั จัดว่าอยูใ่ นหน่วยสร้างกริยาเรียง ไฮแมน (Haiman, 2011)
เห็นว่าค�ำทั้งสองเป็นค�ำกริยาแสดงทิศทาง (directional verbs) และบิซัง (Bisang, 2015)
จัดให้เป็นค�ำกริยาแสดงทิศทางแสดงการเคลือ่ นทีใ่ นแนวนอน ขณะที่ ฆึน สก (ឃឹន សុខ, 2007)
จัดให้เป็นค�ำบุพบท2 จากตัวอย่างทั้ง (1) - (2) และ (3) - (4) เห็นได้ว่าเมื่อค�ำว่า ទៅ /tɨv/
‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏเป็นค�ำกริยาเดี่ยวจะมีความหมายทั้งแสดงการเคลื่อนที่
เชิงกายภาพและแสดงทิศทางที่มีจุดอ้างอิงต่างกัน แต่เมื่อค�ำทั้งสองปรากฏร่วมกับค�ำกริยา
แสดงการเคลื่อนที่คือค�ำว่า ដ�ើរ /daə/ ‘เดิน’ ความหมายแสดงการเคลื่อนที่เชิงกายภาพได้
ปรากฏอยู่ในค�ำกริยานี้แล้ว ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ที่ปรากฏตามมา
จึงไม่จ�ำเป็นต้องมีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ซ�้ำอีก ความหมายแสดงทิศทางการเคลื่อนที่
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความหมายที่ปรากฏร่วมในค�ำทั้งสองจึงเด่นชัดกว่า ด้วยเหตุน้ีเองจึงอาจเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้นักวิชาการมีมุมมองในการพิจารณาค�ำทั้งสองแตกต่างกัน
ในตัวอย่าง (5) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ปรากฏร่วมกับค�ำบุพบท ពី /pii/ ‘จาก’ โดย
ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ แสดงจุดหมาย ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ มี
ความหมายอืน่ นอกเหนือจากความหมายทีแ่ สดงการเคลือ่ นทีแ่ ละทิศทาง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ฆึน สก (ឃឹន សុខ, 2007) ที่จัดให้ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ เป็นได้
ทั้งค�ำกริยาและค�ำบุพบท
2

ฆึน สก (ឃឹន សុខ, 2007, p. 357) นิยามค�ำว่า ស្នៀត ซึ่งเทียบได้กับค�ำบุพบทว่าหมายถึงค�ำที่ใช้เชื่อมเนื้อความใน
ประโยคเพื่อบอกสถานที่ เวลา ความเป็นเจ้าของ และความประสงค์
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ตัวอย่าง (1) - (5) ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’
มีบริบทการปรากฏทีห่ ลากหลาย ทัง้ ปรากฏเดีย่ ว ๆ ปรากฏร่วมกับค�ำกริยาอืน่ และปรากฏใน
บุพบทวลี โดยมีความหมายต่างกันไปตามต�ำแหน่งและค�ำทีป่ รากฏร่วม อย่างไรก็ดี การศึกษา
ของนักวิชาการด้านไวยากรณ์ภาษาเขมรทัง้ สามยังไม่ได้เป็นการศึกษาค�ำทัง้ สองอย่างเจาะลึก
ลงไปในรายละเอียด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ใน
ภาษาเขมรสามารถปรากฏในต�ำแหน่งใดได้บ้างในประโยค มีการปรากฏได้มากกว่านี้หรือไม่
และมีความหมายอย่างไรบ้าง โดยจะศึกษารูปแบบทางวากยสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น และพิจารณา
ความหมายตามรูปแบบทางวากยสัมพันธ์ที่ปรากฏ
ในการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเฉพาะภาษาเขมรปัจจุบนั 3 จากนวนิยาย 2 เรือ่ ง โดย
เลือกเก็บจากนวนิยายที่มีการแปลเป็นภาษาไทย ด้วยเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
เปรีย บเที ยบข้ามภาษาต่อไป นวนิยายเรื่องแรกที่ผู ้วิจัยเลือ กเก็ บข้อมู ล คือ นวนิยาย
เรื่อง สูผาต (សូផាត) ของ รีม กีน (រ ីម គីន, 1965) ซึ่งเป็นนวนิยายสมัยอาณานิคม
ฝรั่งเศส อันเป็นยุคเริ่มต้นของงานวรรณกรรมปัจจุบันในกัมพูชา สูผาต (សូផាត) ตีพิมพ์
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1938 แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 12 ซึ่งตีพิมพ์ในปี
ค.ศ. 1965 เนือ่ งจากเป็นฉบับทีไ่ ด้รบั การแปลเป็นภาษาไทย นวนิยายเรือ่ งทีส่ องทีเ่ ลือกใช้ คือ
นวนิยายเรื่อง เมฆจุะอับฺบ (មេឃចុះអ័ប្ប) ของ คงฺค บุนเฌือน (គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន) ตีพิมพ์เมื่อ
ค.ศ. 2006 ข้อมูลจากนวนิยายทัง้ สองเรือ่ ง นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ
ข้ามภาษาต่อไปแล้ว ยังเป็นตัวอย่างข้อมูลภาษาในบริบทที่แตกต่างกันทั้งภาษาที่ใช้ในการ
บรรยาย การพรรณนา และการสนทนา จึงท�ำให้เห็นแง่มุมการใช้ที่หลากหลาย นอกจากนั้น
การเลือกนวนิยายที่แต่งขึ้นในช่วงเวลาที่ห่างกันเกือบ 70 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กัมพูชามีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและวัฒนธรรมสูงมาก ยังอาจช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบทางวากยสัมพันธ์และความหมายของค�ำทั้งสองได้อีกด้วย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
1. แนวคิดเรื่องค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่
ค�ำกริยาในภาษาหนึ่ง ๆ อาจจ�ำแนกได้หลายประเภทตามความหมายและการใช้
ค�ำกริยาประเภทหนึ่งที่พบได้ในทุกภาษาคือค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ (motion verb)
3

ภาษาเขมรปัจจุบัน หมายถึง ภาษาเขมรที่ปรากฏใช้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน (อุไรศรี วรศะริน,
2553)
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ค�ำกริยาในกลุม่ นีม้ คี วามหมายแสดงการเคลือ่ นทีใ่ นทิศทางต่าง ๆ เช่น ค�ำกริยา ‘ไป’ และ ‘มา’
ซึ่งแสดงการเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกห่างจากผู้พูดหรือจุดอ้างอิงของผู้พูด แสดงการเคลื่อนที่
ของนามวลีจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด (Fillmore, 1971a, pp. 254–258 อ้างถึงใน จินดา
เฮงสมบูรณ์, 2528, น. 24) โดยทั่วไป ค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ เช่น ค�ำกริยา ‘ไป’ และ
‘มา’ แสดงการเคลื่อนที่ในเชิงกายภาพ เป็นความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด แต่ในบางภาษา ค�ำกริยากลุ่มนี้สามารถแสดงความสัมพันธ์ใน
เชิงเวลาได้ด้วย เช่น ในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ค�ำกริยาที่มีความหมายว่า ‘ไป’ และ
‘มา’ สามารถแสดงกาล (tense) และการณ์ลักษณะ (aspect) ได้ (Givon, 1973, as cited
in Rangkupan, 1992, p. 19)
บทความนี้จะน�ำกรอบแนวคิดข้างต้นมาใช้พิจารณาค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក
/mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมรในเชิงทิศทางการเคลือ่ นทีท่ มี่ จี ดุ เริม่ ต้นและจุดสิน้ สุด การเคลือ่ นที่
เชิงพื้นที่ และการเคลื่อนที่เชิงเวลา
2. แนวคิดเรื่องหน่วยสร้างกริยาเรียง
กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (2553, น. 66-67) อธิบายลักษณะของหน่วยสร้าง
กริยาเรียง (serial verb construction) ไว้วา่ เป็นหน่วยสร้างในภาษารูปแบบหนึง่ ทีป่ ระกอบ
ด้วยค�ำกริยาตั้งแต่ 2 ค�ำขึ้นไปปรากฏเรียงต่อเนื่องกันโดยไม่มีค�ำเชื่อมใด ๆ คั่นกลาง พบ
ในภาษาหลายกลุ่ม เช่น ภาษาเอเชียตะวันออก ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาษา
ออสโตรนีเซียน มักพบในภาษาที่มีการเรียงล�ำดับค�ำแบบประธาน - กริยา - กรรม (SVO)
นั ก ภาษาศาสตร์ จ� ำ นวนหนึ่ ง ได้ ศึ ก ษาหน่ ว ยสร้ า งกริ ย าเรี ย งอย่ า งละเอี ย ดและ
เห็นว่าหน่วยสร้างนีม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ นี่ า่ สนใจหลายประการ ไอเคนวาลด์และดิกซอน (Aikhenvald
& Dixon, 2006) กล่าวถึงคุณสมบัติของหน่วยสร้างนี้ไว้ว่าเป็นหน่วยสร้างที่มีคุณสมบัติเป็น
ประโยคเดี่ยว (monoclausal) ท�ำหน้าที่ภาคแสดงหนึ่งหน่วย ค�ำกริยาที่เรียงกันในหน่วย
สร้างแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการหลอมรวมกันเป็นหน่วยเดียว
เช่นนี้ ค�ำกริยาในหน่วยสร้างจึงมีขั้วบอกเล่า – ปฏิเสธ (polarity) กาล (tense) และ
การณ์ลกั ษณะ (aspect) ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ค�ำกริยาในหน่วยสร้างไม่จำ� เป็นต้องมีประธานร่วมกัน
เสมอไป แต่จะต้องมีอาร์กิวเมนต์4 ซึ่งอ้างถึงหน่วยร่วมเหตุการณ์ในระนาบของอรรถศาสตร์
4

อาร์กิวเมนต์ (argument) คือ ส่วนประกอบมูลฐานของประโยคที่เกิดร่วมกับค�ำกริยาและมีบทบาททางความหมายที่
แสดงความสัมพันธ์กับค�ำกริยาในภาคแสดง เช่น ประโยค He kissed Mary. มีนามวลี He และ Mary เป็นประธานและ
กรรมของประโยค นามวลีทั้งสองจึงจัดเป็นอาร์กิวเมนต์ในประโยคนี้ เนื่องจากต้องเกิดร่วมกับค�ำกริยา kissed เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ทางความหมาย คือ He มีบทบาทเป็นผูก้ ระท�ำ (agent) และ Mary มีบทบาทเป็นผูร้ บั การกระท�ำ (patient)
(ราชบัณฑิตยสภา, 2560)
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ร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์
บทความนีจ้ ะน�ำกรอบแนวคิดเรือ่ งหน่วยสร้างกริยาเรียงมาใช้พจิ ารณาค�ำว่า ទៅ /tɨv/
‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมรที่ปรากฏร่วมกับค�ำกริยาอื่น ทั้งในแง่คุณสมบัติ
และความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยา
จากตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ยกมาข้างต้น ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’
ในภาษาเขมร นอกจากจะเป็นค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่แล้ว นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ไวยากรณ์ภาษาเขมร เช่น ฆึน สก ยังจัดให้คำ� ทัง้ สองท�ำหน้าทีเ่ ป็นค�ำบุพบทด้วย กระบวนการ
หนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีหน้าทีท่ างไวยากรณ์เพิม่ ขึน้ ของค�ำ คือ การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของ
ค�ำกริยา
การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์เป็นปรากฏการณ์ทางภาษาทีค่ ำ� ค�ำหนึง่ พัฒนามามีหน้าที่
ทางไวยากรณ์เพิ่มขึ้น จนเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นค�ำไวยากรณ์ การเปลี่ยนแปลงนี้มีกลไก
ทางภาษาเป็นตัวช่วยส�ำคัญ กลไกทางภาษาทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การเทียบแบบ (analogy) และ
การวิเคราะห์ใหม่ (reanalysis) (กิง่ กาญจน์ เทพกาญจนา, 2559) ตัวอย่างหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์กบั กลไกทางภาษา คือ การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์
ของค�ำว่า ถึง ในภาษาไทย
ค�ำว่า ถึง เมือ่ ปรากฏในประโยค เขาเดินถึงบ้าน จะพิจารณาให้เป็นค�ำกริยาในหน่วย
สร้างกริยาเรียง ปรากฏร่วมกับค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ เดิน แสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์
ต่อเนือ่ งกัน คือ การเดิน และการถึง (บ้าน) เมือ่ พิจารณาจากต�ำแหน่งจะเห็นว่าค�ำว่า ถึง ปรากฏ
อยูห่ น้าค�ำนาม บ้าน ซึง่ เป็นสถานที่ ต�ำแหน่งดังกล่าวคล้ายกับต�ำแหน่งของค�ำบุพบททีป่ รากฏ
หน้าค�ำนามในบุพบทวลี แต่ทงั้ นีค้ ำ� ว่า ถึง ก็ยงั วิเคราะห์ให้เป็นค�ำกริยา ไม่ใช่คำ� บุพบท ต่อมาเมือ่
เวลาผ่านไปได้เกิดการเทียบแบบขึ้น ค�ำว่า ถึง ปรากฏในประโยค เขาพูดถึงเธอ แม้จะปรากฏ
ในต�ำแหน่งเดิม แต่คำ� กริยาทีป่ รากฏร่วมได้เปลีย่ นจากค�ำกริยาแสดงการเคลือ่ นทีเ่ ป็นค�ำกริยา
แสดงการสื่อสาร ค�ำว่า ถึง ในประโยคนี้จึงเกิดการวิเคราะห์ใหม่ให้เป็นค�ำกึ่งกริยากึ่งบุพบท
เนื่องจากมีคุณสมบัติบางประการที่แตกต่างไปจากเมื่อครั้งปรากฏร่วมกับค�ำกริยาแสดงการ
เคลือ่ นทีค่ อื ไม่สามารถปรากฏร่วมกับค�ำปฏิเสธได้ ดังประโยค *เขาพูดไม่ถงึ เธอ (กรองกานต์
รอดพันธ์, 2555, น. 61)
จากตัวอย่างข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดทีก่ งิ่ กาญจน์ เทพกาญจนา (2559, น. 185)
ได้กล่าวถึงลักษณะของค�ำไวยากรณ์จำ� นวนหนึง่ ไว้วา่ ค�ำไวยากรณ์ทมี่ คี ำ� กริยาเป็นค�ำต้นแหล่ง
ส่วนใหญ่มักเคยปรากฏในหน่วยสร้างกริยาเรียง ค�ำเหล่านี้อาจพัฒนาไปเป็นค�ำไวยากรณ์ได้
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หลายประเภท เช่น ค�ำบุพบท (preposition), ค�ำวิเศษณ์ (adverb), ค�ำกริยาช่วย (auxiliary)
และค�ำสันธาน (conjunction)
กรอบแนวคิดเรือ่ งการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ขา้ งต้นนีจ้ ะช่วยยืนยันการเกิดหน้าทีเ่ พิม่
ของค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ได้ว่าเป็นผลมาจากกระบวนการกลายเป็น
ค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยา
รูปแบบทางวากยสัมพันธ์และความหมายของค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/
‘มา’ ในภาษาเขมร
จากการเก็บข้อมูลค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมร
พบว่าค�ำทั้งสองสามารถปรากฏได้ในต�ำแหน่งต่าง ๆ โดยปรากฏได้ทั้งในกริยาวลีและบุพบท
วลี ความหมายของค�ำทั้งสองจะแตกต่างกันไปตามบริบท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปรากฏในกริยาวลี
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1 กริยาวลีที่ประกอบด้วยกริยาเดี่ยว
จากการเก็บข้อมูลพบประโยคทีม่ คี ำ� ว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏ
เป็นกริยาเดี่ยวดังตัวอย่างต่อไปนี้
(6)		 ខ្ញុំមិនទៅភ្នំពេញទេ។
			 /kɲom mɨn tɨv
pnumpɨɲ
tee/
			 ฉัน		
ไม่
ไป
พนมเปญ
ค�ำแสดงการปฏิเสธ
			 ฉันไม่ไปพนมเปญหรอก
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 54)
(7) ខ្ញុំទៅសិនហ�ើយ។
			 /kɲom tɨv
sən
			 ฉัน		
ไป
ก่อน
			 ฉันไปก่อนนะ
						

haəy/
แล้ว
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 81)
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(8)		 ឯងមកពីស្រុកណា?
			 /ʔaeŋ
mɔɔk pii
srok naa/
5
			 เอ็ง		
มา
จาก เมือง ไหน
			 เอ็งมาจากเมืองไหน?
						

(រ ីម គីន, 1965, p. 13)

ตัวอย่าง (6), (7) และ (8) สามารถเขียนเป็นรูปแบบทางวากยสัมพันธ์ได้ ดังนี้
[นามวลีประธาน + ទៅ/មក + (นามวลี/บุพบทวลี)]
ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในตัวอย่างข้างต้นท�ำหน้าทีเ่ ป็นกริยาหลัก
ของประโยค ปรากฏเป็นกริยาเดีย่ วแสดงการเคลือ่ นทีเ่ ชิงกายภาพจากสถานทีห่ นึง่ ไปยังสถาน
ทีห่ นึง่ และมีทศิ ทางทีต่ รงข้ามกัน โดยมีตวั ผูพ้ ดู เป็นจุดอ้างอิง ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ในตัวอย่าง
(6) แสดงการปฏิเสธการเคลือ่ นทีอ่ อกห่างจากตัวผูพ้ ดู โดยมีจดุ หมายเป็นนามวลีอา้ งอิงชัดเจน
ขณะที่ตัวอย่าง (7) แสดงการเคลื่อนที่ออกห่างจากจุดอ้างอิง คือ แสดงการเคลื่อนที่ของผู้พูด
ที่ก�ำลังจะเคลื่อนที่ออกจากจุดเดิม แต่ละจุดหมายที่เป็นนามวลีไว้ และในตัวอย่าง (8) ค�ำว่า
មក /mɔɔk/ ‘มา’ แสดงการเคลื่อนที่เข้าหาจุดอ้างอิงคือแสดงการเคลื่อนที่ของบุรุษที่ 2 ซึ่ง
เคลื่อนเข้ามาหาผู้พูด
1.2 กริยาวลีที่ประกอบด้วยค�ำกริยาหลายค�ำ
1.2.1 ปรากฏหน้าค�ำกริยาอื่นในกริยาวลี
จากการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั พบว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ สามารถ
ปรากฏเป็นกริยาน�ำ น�ำหน้าค�ำกริยาอืน่ ๆ ในหน่วยสร้างกริยาเรียงได้ เมือ่ ปรากฏเป็นกริยาน�ำ
ค�ำทั้งสองจะแสดงความหมายทั้งการเคลื่อนที่เชิงกายภาพและการเคลื่อนที่ในภาพความคิด
ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่เชิงนามธรรม ไม่มีการเคลื่อนที่จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งจริง
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

5

ค�ำว่า ពី /pii/ ‘จาก’ ท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบทในภาษาเขมร (Headley et al., 1997)
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(9)		 ឯងទៅរកលោកចុះ។
			 /ʔaeŋ
tɨv
rɔɔk look coh/
			 เอ็ง		
ไป
หา
ท่าน เถอะ
			 เอ็งไปหาท่านเถอะ
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 11)
(10) វ ិល�ៀមមកបបួលខ្ញុំទៅស្ទូចត្រី។
		 /viʔliəm mɔɔk bɑbuəl kɲom tɨv
stuuc trəy/
			 วิลเลียม มา
ชวน ฉัน ไป
ตก ปลา
			 วิลเลียมมาชวนฉันไปตกปลา
						
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 81)
(11) នាងម៉ា នយ៉ា នមកគិតថាសេចក្ដីបំណងរបស់អញមិនឲ្យបាត់បង់ទេ។
		 /nieŋ
maanyaan mɔɔk kɨt
thaa səckdəybɑmnɑɑŋ
rɔbɑh ʔaɲ mɨn ʔaoy batbɑŋ tee/
			 นาง
มานยาน
มา
คิด ว่า
ความปรารถนา		
			 ของ
กู
ไม่
ให้
สูญสิ้น ค�ำแสดงการปฏิเสธ
		 นางมานยานมาคิดว่าความตั้งใจของฉันจะไม่ให้สูญสิ้นไปหรอก
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 43)
ตัวอย่าง (9), (10) และ (11) สามารถเขียนเป็นรูปแบบทางวากยสัมพันธ์ได้ ดังนี้
[นามวลีประธาน + ទៅ/មក + ค�ำกริยา + นามวลี/อนุพากย์]
ในตัวอย่าง (9) และ (10) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏเป็น
กริยาน�ำ น�ำหน้าค�ำกริยาอื่น ๆ ในหน่วยสร้างกริยาเรียง แสดงการเคลื่อนที่ทางกายภาพและ
แสดงทิศทางการเคลือ่ นเข้าหาหรือออกห่างจากตัวผูพ้ ดู อย่างชัดเจน ในตัวอย่าง (9) ค�ำว่า ទៅ /
tɨv/ ‘ไป’ ปรากฏน�ำหน้าค�ำว่า រក /rɔɔk/ ‘หา’ แสดงให้เห็นการเคลือ่ นทีแ่ ละมีทศิ ทางออกห่าง
จากผู้พูดเพื่อออกไปหาบางสิ่ง ขณะที่ตัวอย่าง (10) ค�ำว่า មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏน�ำหน้า
បបួលខ្ញុំទៅស្ទូចត្រី /bɑbuəl kɲom tɨv stuuc trəy/ ‘ชวนฉันไปตกปลา’ แสดงให้เห็นการ
เคลื่อนที่เพื่อเดินทางของประธานและมีทิศทางเข้าหาตัวผู้พูดที่เป็นจุดอ้างอิง
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เมือ่ พิจารณาตัวอย่าง (11) แม้คำ� ว่า មក /mɔɔk/ ‘มา’ จะปรากฏในต�ำแหน่งเดียวกัน
คือปรากฏเป็นกริยาน�ำในหน่วยสร้างกริยาเรียง แต่ค�ำกริยาที่ปรากฏตามมากลับไม่ใช่กริยาที่
แสดงการเคลือ่ นที่ ค�ำว่า មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏน�ำหน้าค�ำว่า គិត /kɨt/ ‘คิด’ ซึง่ เป็นค�ำกริยา
แสดงความรู้สึกนึกคิด เมื่อปรากฏร่วมกันจึงแสดงภาพการเคลื่อนที่ทางความคิดที่สัมพันธ์
กับเวลา มีทิศทางเข้าหาผู้พูด ไม่ใช่การเคลื่อนที่ทางกายภาพที่มีการเคลื่อนย้ายตนเองจาก
สถานทีห่ นึง่ ไปยังอีกสถานทีห่ นึง่ อาการคิดทีผ่ พู้ ดู กระท�ำอยูเ่ ป็นเหตุการณ์ทกี่ ำ� ลังเกิดขึน้ และ
เป็นจุดอ้างอิงทีเ่ ป็นจุดหมาย เมือ่ ผูพ้ ดู คิดถึงความปรารถนาทีเ่ คยตัง้ ไว้แล้วในอดีต ความคิดนี้
จึงมีจุดตั้งต้นในอดีตที่เชื่อมโยงเข้าหาสิ่งที่กระท�ำอยู่ในปัจจุบันอันเป็นจุดหมาย การใช้ค�ำว่า
មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในตัวอย่างนี้จึงช่วยแสดงความสัมพันธ์เชิงเวลาที่เกิดขึ้น ท�ำให้เห็นความ
เป็นไปของเหตุการณ์
1.2.2 ปรากฏระหว่างค�ำกริยาอื่นในกริยาวลี
จากการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยพบว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ เมื่อ
ปรากฏในหน่วยสร้างกริยาเรียง นอกจากจะปรากฏน�ำหน้าค�ำกริยาอื่น ๆ ในกริยาวลีแล้วยัง
สามารถปรากฏระหว่างค�ำกริยาอืน่ ในกริยาวลีทำ� หน้าทีเ่ ชือ่ มระหว่างค�ำกริยาทีป่ รากฏน�ำหน้า
และตามหลังแสดงให้เห็นการเคลือ่ นทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งชัดเจน ตัวอย่างของค�ำทัง้ สองทีป่ รากฏใน
ต�ำแหน่งดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
(12) ខ្ញុំចេញទៅលក់ត្រីសិន។
			 /kɲom cəɲ tɨv
lʊək trəy sən/
			 ฉัน
ออก ไป
ขาย ปลา ก่อน
			 ฉันออกไปขายปลาก่อน
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 50)
(13) ពនេចរបែរទៅសម្លឹងម�ើលន�ឿនជាម្តាយ។
		 /peaʔneecɑɑ bae tɨv
samləŋ məəl nɨən cie
mdaay/
			 พเนจร		
หัน ไป
จ้อง มอง เนือน เป็น
			 แม่
			 พเนจรหันไปจ้องมองเนือนผู้เป็นแม่
						
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 51)
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(14) ខ្មោចទឹកណាហ៊ានមកទាញមនុស្ស។
			 /kmaoc
tɨk
naa hien
			 ผี			
น�้ำ	 ไหน กล้า
			 ผีน�้ำที่ไหนกล้ามาดึงคน
						
(15) មីងន�ឿនដ�ើរមកឈរក្បែរពនេចរ។
			 /miiŋ nɨən daə mɔɔk chɔɔ
			 น้า		
เนือน เดิน มา
ยืน
			 น้าเนือนเดินมายืนใกล้พเนจร
						

mɔɔk tieɲ
มา
ดึง

mɔnuh/
คน

(រ ីម គីន, 1965, p. 46)
kbae peaʔneecɑɑ/
ใกล้ พเนจร
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 83)

ตัวอย่าง (12) - (15) สามารถเขียนเป็นรูปแบบทางวากยสัมพันธ์ได้ ดังนี้
[นามวลีประธาน + ค�ำกริยา + ទៅ/មក + ค�ำกริยา + นามวลี/บุพบทวลี]
ในตัวอย่าง (12) – (15) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏอยู่
ระหว่างค�ำกริยา คือ ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ปรากฏอยู่ระหว่างค�ำกริยา ចេញ /cəɲ/ ‘ออก’
และ លក់ /lʊək/ ‘ขาย’ ในตัวอย่าง (12) และปรากฏอยู่ระหว่างค�ำกริยา បែរ /bae/ ‘หัน’
และ សម្លឹង /samləŋ/ ‘จ้อง’ ในตัวอย่าง (13) ส่วนค�ำว่า មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏอยู่
ระหว่างค�ำกริยา ហ៊ាន /hien/ ‘กล้า’ และ ទាញ /tieɲ/ ‘ดึง’ ในตัวอย่าง (14) และปรากฏอยู่
ระหว่างค�ำกริยา ដ�ើរ /daə/ ‘เดิน’ และ ឈរ /chɔɔ/ ‘ยืน’ ในตัวอย่าง (15) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/
‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในตัวอย่างทัง้ สีม่ คี วามหมายแสดงทิศทางของค�ำกริยาทีป่ รากฏ
น�ำหน้า และมีการเคลือ่ นทีเ่ พือ่ กระท�ำอาการของค�ำกริยาต่อไป ค�ำทัง้ สองในบริบทนีจ้ งึ แสดง
การเคลื่อนที่ที่มีทิศทางเข้าหาหรือออกห่างเพื่อไปท�ำกริยาที่อยู่ข้างหลัง จึงท�ำให้เห็นความ
ต่อเนื่องของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากริยาวลีที่มีค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’
และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏอยู่ จะพบว่าหลังกริยาวลีเหล่านี้มีนามวลีปรากฏตามมา
นามวลีเหล่านีอ้ าจมีสว่ นขยายปรากฏตามมาได้ เช่น ในตัวอย่าง (13) ปรากฏส่วนขยาย ជាម្តាយ
/cie mdaay/ ‘เป็นแม่’ ที่ละค�ำเชื่อม ដែល /dael/ ‘ผู้’ ปรากฏตามหลังค�ำว่า ន�ឿន /nɨən/
‘เนือน’ ซึ่งเป็นค�ำนามวิสามัญ
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1.2.3 ปรากฏหลังค�ำกริยาอื่นในกริยาวลี
จากการเก็บข้อมูล ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ สามารถปรากฏ
หลังค�ำกริยาอืน่ ในกริยาวลีได้ ค�ำทัง้ สองสามารถปรากฏร่วมกับค�ำกริยาแสดงการเคลือ่ นที่ ค�ำ
กริยาแสดงการสือ่ สาร ค�ำกริยาแสดงการมองเห็น ค�ำกริยาแสดงการเปลีย่ นแปลงและการหาย
ไป และค�ำกริยาแสดงเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(16) នាងលោតទៅក្នុងទឹកទន្លេ។
			 /nieŋ loot    tɨv knoŋ tɨk
tʊənlee/
				 นาง กระโดด ไป ใน
น�้ำ	 แม่น�้ำ
				 นางกระโดดไปในแม่น�้ำ
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 47)
(17) បុគ្គលិកក្រុមព្រះនគរបាលចូលមកក្នុងផ្ទះ។
			 /bokkeaʔlɨk krom preah nɔkɔɔbaal
cool mɔɔk		
knoŋ pteah/
				 เจ้าหน้าที่
กรม พระ ต�ำรวจ		
เข้า มา
				 ใน
บ้าน
				 เจ้าหน้าที่กรมต�ำรวจเข้ามาในบ้าน
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 33)
(18)		 ចៅជ័យរត់មក។
			 /cavcey    rʊət
mɔɔk/
				 เจ้าชัย วิ่ง		
มา
				 เจ้าชัยวิ่งมา
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 33)
(19) យប់បន្តិច ប្រាកដជាបងខ្ញុំត្រឡប់មកវ ិញហ�ើយ។
				 /yup
bɑntəc
praakɑt
cie bɑɑŋ
kɲom trɑlɑp mɔɔk vɨɲ haəy/
				 กลางคืน		
เล็กน้อย		
ควรจะ, น่าจะ เป็น พี่		
				 ฉัน กลับ มา
กลับ แล้ว
				 หัวค�่ำหน่อย พี่ของฉันน่าจะกลับมาแล้ว
						
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 77)
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ในตัวอย่าง (16) - (19) จะเห็นว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’
ปรากฏตามหลังค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ ในตัวอย่างที่ (16) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ปรากฏ
ตามหลังค�ำกริยา លោត /loot/ ‘กระโดด’ ช่วยแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ในเชิงกายภาพ
ออกห่างจากตัวผู้พูด โดยมีบุพบทวลีปรากฏร่วมท�ำให้เห็นจุดหมายของการเคลื่อนที่ชัดเจน
เมื่อพิจารณาตัวอย่างที่ (17) - (19) ค�ำว่า មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏตามหลังค�ำกริยา ចូល
/cool/ ‘เข้า’, រត់ /rʊət/ ‘วิ่ง’ และ ត្រឡប់ /trɑlɑp/ ‘กลับ’ ซึ่งเป็นค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่
เช่นเดียวกัน เมื่อปรากฏตามหลังค�ำกริยาเหล่านี้ ค�ำว่า មក /mɔɔk/ ‘มา’ ช่วยแสดงทิศทาง
การเคลือ่ นทีใ่ นเชิงกายภาพซึง่ มีทศิ ทางเข้าหาตัวผูพ้ ดู ทิศทางดังกล่าวอาจละจุดหมายปรากฏ
ร่วมในประโยคได้ ดังตัวอย่าง (18) ค�ำว่า មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏร่วมกับค�ำกริยาแสดงการ
เคลื่อนที่โดยไม่มีนามวลีหรือบุพบทวลีปรากฏตามหลัง แต่ยังแสดงภาพทิศทางการเคลื่อนที่
เข้าหาตัวผู้พูดได้เช่นเดิม
(20) ណារ ិននិយាយទៅសូផាត។
			 /naarin
niʔyiey
tɨv
soophaat/
				 ณาริน		
พูด		
ไป
สูผาต
				 ณารินพูดกับสูผาด
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 20)
(21) ឪពុកខ្ញុំបានទាក់ទងសួរទៅសាលារ�ៀនហ�ើយ។
			 /ʔəvpuk  kɲom
baan teaktɔɔŋ
suə tɨv		
saalaariən
haəy/
				 พ่อ
ฉัน		ได้
ติดต่อ		
ถาม ไป
				 โรงเรียน		แล้ว
				 พ่อฉันได้ติดต่อถามไปยังโรงเรียนแล้ว
						
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 27)
(22) កញ្ញាមាលតីតបមកបងវ ិញដោយញញឹម។
				 /kaɲɲaa mieleaʔdəy tɑɑp mɔɔk bɑɑŋ vɨɲ daoy
ɲɔɲɨm/
				 นางสาว มาลตี		
ตอบ มา
พี่
กลับ โดย
				 ยิ้ม
				 มาลตีตอบมาอย่างยิ้มแย้ม
						
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 71)
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ในตัวอย่าง (20) - (22) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏ
ตามหลังค�ำกริยาแสดงการสือ่ สาร กล่าวคือ ปรากฏตามหลังค�ำกริยา និយាយ /niʔyiey/ ‘พูด’
และ សួរ /suə/ ‘ถาม’ ในตัวอย่าง (20) และ (21) เพือ่ แสดงทิศทางการสือ่ สารระหว่างคูส่ นทนา
ตัวอย่างทัง้ สองแสดงให้เห็นว่าผูพ้ ดู วางตัวเองไว้ในต�ำแหน่งเดียวกับประธานของประโยค เมือ่
ประธานท�ำกริยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สาร สารทีส่ ง่ ไปจึงมีทศิ ทางออกห่างจากประธานซึง่ อยู่
ในต�ำแหน่งเดียวกับผูพ้ ดู ทีเ่ ป็นจุดอ้างอิง ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ในประโยคทัง้ สองจึงช่วยแสดง
ทิศทางที่เกิดขึ้น ส่วนในตัวอย่าง (22) ผู้พูดวางตัวเองไว้ในต�ำแหน่งตรงข้ามกับประธานของ
ประโยค ค�ำว่า មក /mɔɔk/ ‘มา’ ที่ปรากฏตามหลังค�ำว่า តប /tɑɑp/ ‘ตอบ’ จึงช่วยแสดง
ทิศทางของสารทีป่ ระธานของประโยคส่งเข้ามาหาผูร้ บั สารซึง่ อยูใ่ นต�ำแหน่งเดียวกับผูพ้ ดู จาก
ตัวอย่างทั้งสามจะเห็นได้ว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ที่ปรากฏร่วมกับค�ำ
กริยาแสดงการสือ่ สาร แสดงทิศทางการส่งสารซึง่ สัมพันธ์กบั ต�ำแหน่งทีผ่ พู้ ดู วางตัวเองไว้ และ
ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ทางกายภาพของตัวผู้พูด
(23) ពនេចរឃ�ើញហ�ើយក៏ដកភ្នែកក្រឡេកទៅទីទៃវ ិញ។
/peaʔneecɑɑ khəəɲ haəy kɑɑ dɑɑk pnɛɛk
krɑleek
tɨv
tiitey vɨɲ/
				 พเนจร		
เห็น แล้ว ก็
ถอน ตา
				 เหลือบมอง
ไป
ที่อื่น กลับ
				 พเนจรเห็นแล้วก็ถอนสายตาเหลือบมองไปที่อื่น
						
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 23)
(24) អ្នកដ�ើរបណ្ដើ រងាកម�ើលមកប្រពន្ធបណ្ដើ រ។
				 /neak daə bɑndaə
ŋiek məəl mɔɔk			
prɑpʊən
bɑndaə/
				 เขา เดิน ขณะเดียวกัน หัน มอง มา
				 ภรรยา		
ขณะเดียวกัน
				 เขาเดินไปพลางมองภรรยาไปพลาง
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 53)
ในตัวอย่าง (23) - (24) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏตามหลัง
ค�ำกริยาแสดงการมองเห็น ในตัวอย่าง (23) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ปรากฏร่วมกับค�ำว่า ក្រឡេក
/krɑleek/ ‘เหลือบ’ แสดงทิศทางการมองเห็นที่ออกห่างจากผู้พูด และตัวอย่าง (24) ค�ำว่า
52

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 38, 2 (JULY - DECEMBER 2020)

/mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏตามหลังค�ำว่า ម�ើល /məəl/ แสดงทิศทางการมองเห็นที่เข้าหา
ตัวผูพ้ ดู จากตัวอย่างทัง้ สองจะเห็นว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ช่วยแสดง
ทิศทางที่สัมพันธ์กับตัวผู้พูด ท�ำให้ทราบว่าผู้พูดวางตนเองไว้ที่ต�ำแหน่งใด
(25) ឪពុកនាងក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅ។
			 /ʔəvpuk      nieŋ
kɑɑ tɔtuəl ʔaʔnɨccaʔkam   tɨv/
				 พ่อ
นาง
ก็
รับ
ตาย
ไป
				 พ่อนางก็ตายไป
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 5)
(26) ទោះបីអូនស្លា ប់ទៅក៏អូនបិទភ្នែកជិតដែរ។
		
/tʊəhbəy
ʔoon slap tɨv
kɑɑ ʔoon bət
pnɛɛk cɨt
dae/
				 ถึงแม้ว่า		
น้อง ตาย ไป
ก็
น้อง ปิด
				 ตา
ชิด เช่นกัน
				 แม้ว่าน้องตายไป น้องก็ตายตาหลับแล้ว
						
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 93)
(27) ស្រីខ្មែរបានប្ដីណកច្រើនណាស់បង មានអ្វីប្លែកទៅ។
		
				 /srəy kmae baan pdəy nɑɑk craən nah bɑɑŋ
mien ʔvəy plaek tɨv/
				 หญิง เขมร ได้
สามี นอร์เวย์ มาก มาก พี่		
				 มี
อะไร แปลก ไป
				 หญิงเขมร ได้สามีนอร์เวย์มากมายนักพี่ มีอะไรแปลกหรือ
						
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 81)
មក

ในตัวอย่าง (25) - (27) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ปรากฏตามหลังค�ำกริยาแสดงการ
เปลี่ยนแปลงและการหายไป คือในตัวอย่าง (25) และ (26) ปรากฏร่วมกับค�ำว่า អនិច្ចកម្ម /
ʔaʔnɨccaʔkam/ ‘ตาย’ และ ស្លា ប់ /slap/ ‘ตาย’ แสดงสถานภาพปัจจุบันของประธานซึ่ง
เสียชีวิตไปแล้ว และในตัวอย่าง (27) ปรากฏร่วมกับค�ำว่า ប្លែក /plaek/ ‘แปลก’ ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบสภาพสองสภาพที่แตกต่างกัน ตัวอย่างทั้งสามแสดงให้เห็นว่า ค�ำว่า ទៅ /tɨv/
‘ไป’ สามารถใช้แสดงจุดหมายซึ่งเป็นสถานภาพใหม่ได้ และไม่จ�ำเป็นต้องแสดงจุดหมายซึ่ง
เป็นพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ น่าสนใจว่าค�ำกริยาในกลุม่ นีป้ รากฏร่วมกับค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ เท่านัน้ ไม่มี
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การปรากฏร่วมกับค�ำว่า មក /mɔɔk/ ‘มา’ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะในการเปรียบเทียบ ผูพ้ ดู มักใช้
สถานภาพเก่าเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อกล่าวถึงสถานภาพใหม่ซึ่งเป็นจุดหมายจึงใช้ค�ำว่า ទៅ /tɨv/
‘ไป’ เพื่อแสดงทิศทางที่ออกห่างจากตัวผู้พูด
(28) រ�ឿងនេះកន្លងទៅច្រើនខែហ�ើយ។		
				 /rɨəŋ nih kɑnlɑɑŋ tɨv
craən khae haəy/
				 เรื่อง นี้ ผ่าน (เวลา) ไป
มาก เดือน แล้ว
				 เรื่องนี้ผ่านไปหลายเดือนแล้ว
						
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 43)
ในตัวอย่าง (28) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ปรากฏตามหลังค�ำว่า កន្លង /kɑnlɑɑŋ/ ‘ผ่าน
(เวลา)’ แสดงทิศทางที่ออกห่างจากอดีตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น มีปัจจุบันหรืออนาคตเป็นจุดหมาย
จะเห็นได้ว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ในบริบทนี้แสดงทิศทางที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ที่เป็น
นามธรรมมากขึน้ คือ แสดงความสัมพันธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับเวลา ซึง่ ไม่ใช่การเคลือ่ นทีเ่ ชิงกายภาพ
จากตัวอย่าง (16) - (28) ที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วข้างต้น สามารถสรุปรูปแบบทาง
วากยสัมพันธ์เมื่อค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏหลังค�ำกริยาอื่นใน
กริยาวลีได้ ดังนี้
[นามวลีประธาน + ค�ำกริยา + ទៅ/មក + (นามวลี/บุพบทวลี)]
2. ปรากฏในบุพบทวลี
ผู้วิจัยพบว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมร สามารถ
ปรากฏในบุพบทวลี ใช้เชือ่ มเนือ้ ความหรือนามวลีเพือ่ แสดงความสัมพันธ์ในมิตติ า่ ง ๆ จากการ
เก็บข้อมูล พบบริบทที่ค�ำทั้งสองปรากฏได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(29) តាំងពីថ្ងៃនេះទៅ អញឱ្យបន្ទប់ឯងមួយនៅល�ើផ្ទះ។
			 /taŋpii tŋay nih tɨv
ʔaɲ ʔaoy bɑntup
ʔaeŋ muəy nɨv ləə pteah/
				 ตั้งแต่ วัน นี้
ไป
ข้า
ให้
ห้อง
				 เอ็ง หนึ่ง อยู่ บน บ้าน
				 ตั้งแต่วันนี้ไป ฉันให้ห้องแกหนึ่งห้องอยู่ข้างบนบ้าน
						
(រ ីម គីន, 1965, p. 24)
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(30) 	ហេតុម្ដេចក៏តាំងពីព្រឹកមក ខ្ញុំបានជួបនាងច្រើនដងហ�ើយនាងបែរជា		

				

មិនព្រមនិយាយរកខ្ញុំមួយម៉ា ត់។

/haetmdəc kɑɑ taŋpii prɨk mɔɔk kɲom baan
cuəp nieŋ craən dɑɑŋ haəy nieŋ bae cie
mɨn prɔɔm niʔyiey rɔɔk kɲom muəy mat/
				 เหตุใด		
ก็
ตั้งแต่ เช้า มา
ฉัน ได้
				 พบ นาง หลาย ครั้ง แล้ว นาง กลับ เป็น
				 ไม่
ยอม พูด หา
ฉัน หนึ่ง ค�ำ	
				 ท�ำไมตั้งแต่เช้ามา ผมได้พบคุณหลายครั้งแล้วคุณกลับท�ำเป็นไม่ยอมพูดกับ
				 ผมสักค�ำ
						
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 27)
(31) រលកកំណាចដែលមានកំពស់ពី ៥ ទៅ ៦ ម៉ែត្រ បានបក់បោកមកដល់
			

			ហ�ើយ។

				 /rɔlɔɔk kɑmnaac dael mien kɑmpʊəh pii 5 tɨv 6 maet baan
				 bɑk
baok mɔɔk dɑl
haəy/
				 คลื่น ร้าย
ที่
มี ความสูง ตั้งแต่ 5 ไป 6 เมตร ได้
				 พัด ซัด
มา
ถึง
แล้ว
				 คลื่นร้ายที่มีความสูง 5 ถึง 6 เมตร ก็ได้ถาโถมเข้ามาถึงแล้ว
					
(គង្គ ប៊ុនឈ�ឿន, 2006, p. 49)
ตัวอย่าง (29) - (31) สามารถเขียนเป็นรูปแบบทางวากยสัมพันธ์ได้ ดังนี้
[ค�ำบุพบท + นามวลีจุดเริ่มต้น + ទៅ/មក + (นามวลีจุดหมาย)]
จากตัวอย่าง (29) - (31) ผู้วิจัยพบค�ำบุพบท តាំងពី /taŋpii/ ‘ตั้งแต่’ และ ពី /pii/
‘ตั้งแต่’ ท�ำหน้าที่เชื่อมนามวลีที่ปรากฏตามหลังให้เข้ากับเนื้อความในประโยค จากเกณฑ์
ของอรวรรณ บุญยฤทธิ์ (2562, น. 260) ที่เสนอว่าบุพบทวลีในภาษาเขมรสามารถท�ำหน้าที่
ขยายนามวลีหรือกริยาวลีได้ โดยมีค�ำบุพบทและค�ำนามที่ปรากฏตามหลังเป็นส่วนประกอบ
ค�ำบุพบทและเนื้อความที่ปรากฏร่วมกันในตัวอย่างทั้งสามนี้ จึงอาจพิจารณาให้เป็นบุพบท
วลีได้
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จากตัวอย่างทั้งสาม ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ใช้เชื่อมความ
หรือนามวลีในประโยค โดยอาจละเนื้อความที่เป็นจุดหมายในกรณีที่ผู้พูดไม่ได้ต้องการระบุ
จุดหมายของเหตุการณ์อย่างชัดเจน ตัวอย่าง (29) และ (30) แสดงความสัมพันธ์เชิงเวลาเชือ่ ม
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งไม่อาจระบุวันและเวลาที่แน่ชัดได้ ความไม่แน่ชัดนี้จึงท�ำให้
ไม่ปรากฏนามวลีซงึ่ เป็นจุดหมายตามมา ตัวอย่าง (29) ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ปรากฏในบุพบท
วลี តាំងពីថ្ងៃនេះទៅ /taŋpii tŋay nih tɨv/ ‘ตั้งแต่วันนี้ไป’ แสดงความสัมพันธ์เชิงเวลาที่มี
จุดเริ่มต้นเป็นปัจจุบันและด�ำเนินออกห่างจากตัวผู้พูดไปเรื่อย ๆ ไม่มีจุดสิ้นสุดหรือจุดหมาย
ที่ชัดเจน และตัวอย่าง (30) ค�ำว่า មក /mɔɔk/ ‘มา’ ปรากฏในบุพบทวลี តាំងពីព្រឹកមក
/taŋpii prɨk mɔɔk/ ‘ตั้งแต่เช้ามา’ แสดงความสัมพันธ์เชิงเวลาซึ่งมีจุดเริ่มต้นคืออดีตด�ำเนิน
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ผู้พูดก�ำลังพูดอยู่ ขณะที่ตัวอย่าง (31) ค�ำว่า ពី /pii/ ‘ตั้งแต่’ ซึ่งเป็น
ค�ำบุพบทในภาษาเขมรท�ำหน้าที่ขยายนามวลี កំពស់ /kɑmpʊəh/ ‘ความสูง’ และมีค�ำนาม
แสดงปริมาณปรากฏร่วมด้วย ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ในตัวอย่างนี้ช่วยเชื่อมเนื้อความอีกส่วน
เข้ากับเนื้อความก่อนหน้าเพื่อช่วยแสดงความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างปริมาณหนึ่งซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นกับปริมาณหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมาย
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสังเกตเห็นว่า ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ ในตัวอย่าง (31) เป็นคู่ค�ำที่
ต้องปรากฏร่วมกับค�ำว่า ពី /pii/ ‘ตัง้ แต่’ เสมอ เกิดเป็นกลุม่ ค�ำบุพบททีม่ กี ารปรากฏร่วมเป็น
โครงสร้าง ពី...ទៅ.... /pii...tɨv.../ ‘ตั้งแต่...ถึง...’
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย ผู้วิจัยพบว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ
មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมร ปรากฏในกริยาวลีและบุพบทวลี โดยสามารถจ�ำแนกรูปแบบ
ทางวากยสัมพันธ์ที่พบได้ดังนี้
1) [นามวลีประธาน + ទៅ/មក + (นามวลี/บุพบทวลี)]
2) [นามวลีประธาน + ទៅ/មក + ค�ำกริยา + นามวลี/อนุพากย์]
3) [นามวลีประธาน + ค�ำกริยา + ទៅ/មក + ค�ำกริยา + นามวลี/บุพบทวลี]
4) [นามวลีประธาน + ค�ำกริยา + ទៅ/មក + (นามวลี/บุพบทวลี)]
5) [ค�ำบุพบท + นามวลีจุดเริ่มต้น + ទៅ/មក + (นามวลีจุดหมาย)]
เมื่อพิจารณาด้านความหมายพบว่าความหมายของค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក
/mɔɔk/ ‘มา’ จะแตกต่างกันไปตามบริบทที่ปรากฏ สามารถแสดงการเคลื่อนที่และทิศทาง
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การเคลื่อนที่ในเชิงกายภาพ แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ที่มีความสัมพันธ์กับค�ำที่ปรากฏร่วม
และแสดงความสัมพันธ์เชิงนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเวลาหรือการบ่งปริมาณ
ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ จะแสดงการเคลื่อนที่และทิศทางการ
เคลื่อนที่ในเชิงกายภาพเมื่อปรากฏเป็นค�ำกริยาเดี่ยวในกริยาวลี แสดงการเคลื่อนที่ทั้งทาง
กายภาพและนามธรรมพร้อมกับทิศทางการเคลื่อนที่เมื่อปรากฏน�ำหน้าค�ำกริยาอื่นใน
กริยาวลี แสดงทิศทางการเคลื่อนที่เพื่อเชื่อมความต่อเนื่องของเหตุการณ์เมื่อปรากฏระหว่าง
ค�ำกริยาในกริยาวลี แสดงทิศทางการเคลือ่ นทีท่ งั้ ในเชิงกายภาพและเชิงนามธรรมเมือ่ ปรากฏ
ตามหลังค�ำกริยาในกริยาวลี และแสดงความสัมพันธ์เชิงนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับเวลาและ
ปริมาณเมื่อปรากฏในบุพบทวลี
จากข้อมูลที่พบ ค�ำว่า ទៅ /tɨiv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมรปรากฏ
ในกริยาวลีและบุพบทวลี การปรากฏในบริบทเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน เมื่อ
ปรากฏเป็นกริยาเดี่ยวในกริยาวลี ค�ำทั้งสองแสดงความหมายทั้งการเคลื่อนที่เชิงกายภาพ
และทิศทางการเคลื่อนที่ สอดคล้องกับแนวคิดที่นักวิชาการได้กล่าวไว้เกี่ยวกับค�ำกริยาแสดง
การเคลือ่ นที่ เมือ่ ค�ำทัง้ สองปรากฏร่วมกับค�ำอืน่ ๆ มากขึน้ โดยเฉพาะการปรากฏร่วมกับค�ำกริยา
อืน่ ๆ ในหน่วยสร้างกริยาเรียงหากค�ำกริยาทีป่ รากฏร่วมเป็นค�ำกริยาแสดงการเคลือ่ นที่ ความ
หมายของค�ำทั้งสองที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ก็จะค่อย ๆ เจือจางลง ขณะที่ความหมาย
ทีแ่ สดงทิศทางการเคลือ่ นทีย่ งั คงเด่นชัดอยู่ ความหมายทีแ่ สดงทิศทางการเคลือ่ นทีน่ ยี้ งั ปรากฏ
ในบริบทอื่น ๆ ได้ แม้ว่าค�ำกริยาที่ปรากฏร่วมจะไม่ใช่ค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ เช่น ใน
การปรากฏร่วมกับค�ำกริยาแสดงการสื่อสารที่มีผู้รับสารและผู้ส่งสารหรือค�ำกริยาแสดงการ
มองเห็นที่มีจุดเริ่มต้นและจุดหมาย ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ช่วยแสดง
ทิศทางทีส่ มั พันธ์กบั มุมมองของผูพ้ ดู ทีม่ ตี อ่ เหตุการณ์นนั้ ๆ นอกจากนีค้ วามหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับจุดเริม่ ต้นและจุดหมายยังเชือ่ มโยงได้กบั ความสัมพันธ์เชิงเวลา ซึง่ อาจมีจดุ เริม่ ต้นเป็นอดีต
หรือปัจจุบัน และมีจุดหมายเป็นปัจจุบันหรืออนาคต ความหมายที่แสดงความสัมพันธ์เชิง
เวลานี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึงการแสดงความสัมพันธ์ของค�ำกริยา
‘ไป’ และ ‘มา’ ในภาษาต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’
และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมรไม่สามารถปรากฏได้เหมือนกันในทุกบริบท เช่น การ
ปรากฏร่วมกับค�ำกริยาแสดงการเปลี่ยนแปลงและการหายไปที่มีเฉพาะค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’
ปรากฏร่วมเท่านัน้ บริบทดังกล่าวอาจเกีย่ วกับกับมุมมองของผูพ้ ดู ทีว่ างเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ไว้
ในอดีตและกล่าวถึงสิ่งที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน ทิศทางที่เกิดขึ้นจึงมีทิศทางออกห่างจาก
อดีตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ท�ำให้ค�ำที่ปรากฏร่วมมีเพียงแค่ค�ำว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ เท่านั้น
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นอกจากการปรากฏเป็นค�ำกริยาเดี่ยว การปรากฏร่วมกับค�ำกริยาอื่น ๆ ในกริยาวลี
ความหมายทีแ่ สดงการเคลือ่ นที่ ทิศทางการเคลือ่ นที่ และความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ของค�ำว่า
ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ยังแสดงให้เห็นถึงการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ของ
ค�ำกริยา ดังตัวอย่างทีค่ ำ� ทัง้ สองปรากฏในบุพบทวลีเพือ่ ใช้เชือ่ มเนือ้ ความ จะเห็นได้วา่ เมือ่ ค�ำว่า
ទៅ /tɨv/ ‘ไป’ และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ แสดงทิศทางที่มีจุดเริ่มต้นและจุดหมายจะสามารถใช้
เชือ่ มเนือ้ ความทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงปริมาณได้ดว้ ย เนือ่ งจากความสัมพันธ์นมี้ ปี ริมาณทีเ่ ป็นจุด
ตัง้ ต้นและปริมาณทีเ่ ป็นจุดหมาย การใช้ในบริบทดังกล่าวจึงให้ภาพทีแ่ สดงทิศทางได้ชดั เจนขึน้
ผูว้ จิ ยั ยังสังเกตเห็นว่าความสัมพันธ์เชิงปริมาณนี้ ปรากฏเฉพาะในข้อมูลจาก นวนิยาย
เรื่อง เมฆจุะอับฺบ (មេឃចុះអ័ប្ប) ซึ่งให้ข้อมูลภาษาเขมรในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา อาจเป็นไปได้
ว่าความหมายทีเ่ กิดขึน้ นีเ้ ป็นความหมายใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในภาษาเขมรปัจจุบนั อันเป็นผลมาจาก
พัฒนาการของค�ำที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างและหลากหลาย ประกอบกับตั้งแต่ ค.ศ. 1975
เป็นต้นมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมในกัมพูชาหลายประการซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อภาษาเขมรอย่างมาก นี่จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ภาษาเขมรในยุคปัจจุบันมี
ลักษณะการใช้ภาษาบางประการที่ต่างไปจากภาษาเขมรในช่วงก่อน ค.ศ. 1975
จากข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกเก็บนัน้ เห็นได้วา่ ข้อมูลภาษาทีใ่ ช้ในการบรรยาย การพรรณนา
และการสนทนา ต่างให้ขอ้ มูลภาษาทีห่ ลากหลาย ท�ำให้เห็นบริบทการใช้คำ� ว่า ទៅ /tɨv/ ‘ไป’
และ មក /mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมรทีค่ รอบคลุม นอกจากนีข้ อ้ มูลจาก นวนิยายทีแ่ ต่งขึน้ ใน
ช่วงเวลาที่ห่างกันเกือบ 70 ปี ยังช่วยให้ผู้วิจัยเห็นพัฒนาการบางอย่างของค�ำทั้งสองในภาษา
เขมร อาทิ การมีหน้าที่ทางไวยากรณ์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
จากกลุม่ ข้อมูลเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ หากพิจารณากลุม่ ข้อมูลทีม่ ากขึน้ อาจน�ำไปสูข่ อ้ สรุปหรือ
ข้อค้นพบใหม่ทนี่ า่ สนใจเกีย่ วกับค�ำทัง้ สองเพิม่ เติม นอกจากนี้ หากพิจารณาข้อมูลจะพบว่ายัง
มีลักษณะบางประการที่ค�ำทั้งสองมีการใช้แตกต่างจากค�ำว่า ไป และ มา ในภาษาไทย เช่น
การปรากฏร่วมกับค�ำกริยาบางกลุม่ และการใช้เชือ่ มความเพือ่ แสดงความสัมพันธ์บางประการ
ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาเปรียบเทียบข้ามภาษาเพื่อหาค�ำตอบให้ลึกซึ้งต่อไป
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