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บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ลั ก ษณะของค� ำ ในภาษาไทยถิ่ น อี ส านที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหน้าที่และความหมาย โดยมุ่งศึกษาค�ำว่า “ฮอด” ซึ่งมีลักษณะการกลายจากค�ำบอกเนื้อหา
ไปเป็นค�ำไวยากรณ์เมื่อปรากฏในปริบทที่ต่างกัน ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้รวบรวมจากเอกสาร ฐานข้อมูล
ออนไลน์ และภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใช้สนทนาในชีวิตประจ�ำวัน สมัยรัชกาลที่ 9 - ปัจจุบัน (พ.ศ. 2489 2563)
ผลการศึกษาหมวดค�ำ หน้าที่ทางไวยากรณ์ และความหมายของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทย
ถิ่นอีสานพบว่า ค�ำว่า “ฮอด” ปรากฏในหมวดค�ำกริยา ค�ำบุพบท และค�ำเชื่อมอนุพากย์ ด้านความหมาย
ของค�ำว่า “ฮอด” แบ่งตามหมวดค�ำ ได้แก่ 1. หมวดค�ำกริยา มีความหมายย่อย 2 ความหมาย คือ 1) การ
บรรลุจุดหมายที่เป็นรูปธรรม 2) การบรรลุจุดหมายที่เป็นนามธรรม 2. หมวดค�ำบุพบท มีความหมายย่อย
2 ความหมาย คือ 1) แสดงจุดหมายทีเ่ ป็นรูปธรรม คือ สถานที่ สิง่ มีชวี ติ และสิง่ ไม่มชี วี ติ 2) แสดงจุดหมาย
ที่เป็นนามธรรม คือ เวลา 3. หมวดค�ำเชื่อมอนุพากย์ มีความหมายย่อย 4 ความหมาย คือ 1) แสดงความ
สัมพันธ์ของเหตุการณ์ 2) แสดงจุดต่อเนื่องของการกระท�ำหรือระยะเวลา 3) แสดงความเป็นเหตุเป็นผล
4) แสดงความขัดแย้ง
ด้านกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน พบการกลาย
เป็นค�ำไวยากรณ์ ดังนี้ 1. กระบวนการกลายจากค�ำกริยาไปเป็นค�ำบุพบท แบ่งเป็น 1.1 กระบวนการทาง
วากยสัมพันธ์ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ใหม่ 2) การน�ำค�ำไปใช้ในปริบทใหม่ 3) การสูญลักษณะของหมวด
ค�ำเดิม 1.2 กระบวนการทางความหมาย ได้แก่ 1) ความหมายเดิมจางลง 2) การคงเค้าความหมายเดิม
3) การเกิดความหมายทั่วไป 4) การขยายความหมายเชิงอุปลักษณ์ 2. กระบวนการกลายจากค�ำกริยา
ไปเป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์ แบ่งเป็น 2.1 กระบวนการทางวากยสัมพันธ์ ได้แก่ 1) การบังคับการปรากฏ
2) การสูญลักษณะของหมวดค�ำเดิม 2.2 กระบวนการทางความหมาย ได้แก่ การเกิดความหมายทั่วไป
ค�ำส�ำคัญ การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ ค�ำกริยา ภาษาไทยถิ่นอีสาน การศึกษาภาษาเฉพาะสมัย
*
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Abstract

The objective of this research is to reveal word patterns in the Northeastern Thai
dialect which have changed syntactically and semantically. The research aims to study
the word “ฮอด” /hØ:t1/ that has grammaticalized from content word into grammatical
form when appearing in distinguished contexts. The data were collected from documents,
online databases and Northeastern Thai dialect communication in daily life employed
during the reign of King Rama IX – present (1946-2020).
The findings from studying word classes in terms of syntactic and semantic
contributions of the word “ฮอด”/hØ:t1/ in the Northeastern Thai dialect are that it is
functionally used as a verb, preposition, and conjunction. Semantically, the word “ฮอด”
/hØ:t1/ is divided into word classes: 1. A verb containing two sub-groups of meaning;
that is, a) to arrive as in concrete movement, b) to arrive as in abstract movement, 2. A
preposition containing two sub-groups of meaning: a) showing destination of place and
time, b) showing destination of living and non–living things, 3. A conjunction containing
four sub-groups of meaning: a) showing relation of circumstance, b) showing continuous
acts or time, c) showing rationale, d) showing conflict.
Therefore, we conclude that the process of grammaticalization of the word
“ฮอด” /hØ:t1/ in Northeastern Thai dialect is as follows: 1. grammaticalization of a verb
into a preposition. 1.1 syntactic processes are: a) reanalysis, b) recontextualization, and
c) decategorialization. 1.2 semantic processes are: a) desemanticization, b) persistence,
and c) generalization. 2. grammaticalization of verb into conjunction dividing. 2.1 syntactic
processes are: a) obligatorification, and b) decategorialization. 2.2 The semantic process is
generalization.
Keywords:		 Grammaticalization, Verb, Northeastern Thai dialect, Synchronic study

2

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

1. บทน�ำ
ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า ค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสานสามารถท�ำหน้าที่ได้หลาย
หน้าที่ในประโยคโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปค�ำ ได้แก่ หน้าที่เป็นค�ำกริยา ค�ำบุพบท และ
ค�ำเชื่อมอนุพากย์ แต่ละหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังตัวอย่าง
(1) ข้อยฮอดขอนแก่นแต่โดนแล้ว
		 (ฉันถึงขอนแก่นตั้งนานแล้ว)

จากตัวอย่างที่ (1) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นกริยาของประโยค ปรากฏหลังค�ำนาม
คือ “ข้อย” ซึ่งเป็นผู้กระท�ำกริยา และปรากฏหน้าค�ำนาม คือ “ขอนแก่น” โดยค�ำว่า “ฮอด”
เป็นค�ำกริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายที่เป็นรูปธรรม คือ สถานที่
(2) เจ้ามีแต่นอน บ่ลุกกินฮอดข้าว
		 (เธอเอาแต่นอน ไม่ลุกขึ้นมากินกระทั่งข้าว)

จากตัวอย่างที่ (2) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นบุพบทของประโยค ปรากฏหลังกริยา
วลี คือ “ลุกกิน” และปรากฏหน้าค�ำนาม คือ “ข้าว” โดยค�ำว่า “ฮอด” มีความหมายแสดง
จุดหมายที่เป็นรูปธรรม
(3) งานหลายคักฮอดอยากลาออก
		 (งานเยอะมากจนอยากลาออก)

จากตัวอย่างที่ (3) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์ปรากฏระหว่าง
อนุพากย์ทเี่ ป็นเหตุ คือ “งานหลายคัก” และอนุพากย์ทเี่ ป็นผล คือ “อยากลาออก” เพือ่ แสดง
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เป็นเหตุไปสู่อีกเหตุการณ์ซึ่งเป็นผล
ตัวอย่างข้างต้นสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาไทยถิ่นที่สอดคล้องกับภาษา
ไทยมาตรฐานว่า ค�ำรูปเดียวกันสามารถท�ำหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งอย่างและมีความหมายที่
สัมพันธ์กัน โดยค�ำว่า “ฮอด” ที่ปรากฏในหมวดค�ำกริยา ค�ำบุพบท และค�ำเชื่อมอนุพากย์
มีความหมายเกี่ยวข้องกับการบรรลุจุดหมายท�ำให้มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของค�ำ
ได้อย่างชัดเจน
การศึกษาค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสานจะช่วยให้เห็นปรากฏการณ์ในการใช้
ภาษา ดังที่ ไพทยา มีสัตย์ (2540, น. 214) แสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะค�ำในภาษาไทยมี
ข้อน่าสนใจประการหนึ่ง คือ มีลักษณะเอื้อต่อการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ ค�ำหนึ่ง ๆ สามารถ
เพิม่ หรือเปลีย่ นแปลงหน้าทีใ่ นประโยคได้ ดังนัน้ จึงไม่นยิ มสร้างค�ำขึน้ ใหม่ นอกจากนีค้ ำ� ภาษา
ไทยมักเป็นค�ำโดด ๆ ไม่มที สี่ งั เกตแน่นอนว่าเป็นค�ำชนิดใด และภาษาไทยมีการใช้เกณฑ์จำ� แนก
หมวดค�ำที่แตกต่างกัน กลุ่มค�ำบางกลุ่มค�ำสามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างหลายท�ำให้เกิดปัญหา
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ในการจ�ำแนกหมวดค�ำ นววรรณ พันธุเมธา (2534, น. 11-16) กล่าวว่า ภาษาไทยไม่จำ� แนกค�ำ
อย่างเคร่งครัด ค�ำทีเ่ คยใช้ทำ� หน้าทีอ่ ย่างหนึง่ อาจน�ำไปใช้ทำ� หน้าทีอ่ ย่างอืน่ โดยไม่ตอ้ งเปลีย่ น
รูปค�ำ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าสาเหตุสำ� คัญประการหนึง่ ของการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์มาจากรูปแบบการ
สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันซึ่งเป็นลักษณะที่แท้จริงของภาษา ความต้องการใช้ค�ำในการพูดหรือ
การสือ่ สารทีท่ ำ� ให้มกี ารใช้คำ� ค�ำหนึง่ ในต�ำแหน่งหรือความหมายทีต่ า่ งไปจากเดิม จนต่อมาการ
ใช้คำ� ในลักษณะนัน้ ได้กลายเป็นหน่วยสร้างแบบหนึง่ ทางวากยสัมพันธ์ขนึ้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาค�ำกริยาในภาษาไทยถิ่นอีสาน ค�ำว่า “ฮอด” ซึ่งเป็นค�ำบอกเนื้อหาประเภทค�ำกริยาได้
สูญความหมาย และมีหน้าทีท่ างไวยากรณ์เพิม่ ขึน้ ในบางปริบทจนพัฒนากลายเป็นค�ำไวยากรณ์
ปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาหมวดค�ำ หน้าที่ทาง
ไวยากรณ์ และความหมายของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิน่ อีสาน 2) เพือ่ ศึกษากระบวนการ
กลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยรวบรวม
ข้อมูลค�ำกริยาในภาษาไทยถิน่ อีสานจากคัมภีรย์ าใบลานอีสาน นวนิยายและการ์ตนู ทีแ่ ต่งโดย
ใช้ภาษาไทยถิน่ อีสานปนภาษาไทยมาตรฐาน ฐานข้อมูลออนไลน์ และภาษาไทยถิน่ อีสานทีใ่ ช้
สนทนาในชีวติ ประจ�ำวัน ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ ความหมาย และการกลาย
เป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิน่ อีสาน ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูส้ นใจศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานรวมถึงภาษาไทยถิ่นอื่น ๆ
2. กรอบแนวคิดของการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษากระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิน่ อีสาน
ครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ กรอบแนวคิดของการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผู้วิจัยได้รวบรวมกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด ดังนี้
2.1.1 แนวคิดเรื่องการจ�ำแนกหมวดค�ำ (Word Classification)
ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างของวิจนิ ตน์ ภาณุพงศ์ (2525) ใน
การจ�ำแนกหมวดค�ำ โดยค�ำที่ปรากฏในต�ำแหน่งเดียวกันที่อาจจะปรากฏหน้าหรือหลังหมวด
ค�ำชนิดต่าง ๆ จะจัดเป็นหมวดค�ำเดียวกัน ตามแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างที่มีวิธีการจ�ำแนก
โดยใช้กรอบประโยคทดสอบ และใช้แนวคิดของนววรรณ พันธุเมธา (2554) ซึ่งจ�ำแนกหมวด
ค�ำโดยใช้เกณฑ์หน้าที่ในการสื่อสารและเกณฑ์ความหมายเพื่ออธิบายความหมายของค�ำ
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2.1.2 แนวคิดเรื่องการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ (Grammaticalization)
แนวคิ ด เรื่ อ งการกลายเป็ น ค� ำ ไวยากรณ์ ที่ ผู ้ วิ จั ย ใช้ เ ป็ น หลั ก ในการวิ เ คราะห์
กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยา “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน คือ แนวคิด
ของ Hopper and Traugott (1993) ซึ่งแบ่งกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์เป็น 5
ประเภท ได้แก่ 1) กระบวนการท�ำให้เกิดความหมายทัว่ ไป (generalization) 2) กระบวนการ
สู ญ ลั ก ษณะของหมวดค�ำ เดิ ม (decategorialization) 3) กระบวนการเจาะจงเลื อ ก
(specialization) 4) กระบวนการแยกตัว (divergence) 5) กระบวนการน�ำมาใช้ใหม่
(renewal) และแนวคิดของ Bybee, Perkins and Pagliuaca (1994) ที่เสนอกระบวนการ
กลายเป็นค�ำไวยากรณ์ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1) การขยายความหมายเชิงอุปลักษณ์ (metaphorical
extension) 2) การอนุมาน (inference) 3) การเกิดความหมายทั่วไป (generalization)
4) การกลมกลืนความหมาย (harmony) 5) การดูดซับความหมายปริบท (absorption of
contextual meaning) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้แนวคิดของ Lehmann (1985) ซึ่งเสนอ
หลักการของการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ไว้ 6 ประเภท ได้แก่ 1) การกร่อน (attrition) 2) การลด
ฐานะความเป็นส่วนประกอบของหน่วยสร้าง (condensation) 3) การรวมเป็นชุดหน่วยภาษา
เดียวกัน (paradigmaticity) 4) การรวมเป็นค�ำเดียวกันหรือการรวมเสียง (coalescence) 5)
การบังคับการปรากฏ (obligatorification) 6) การมีต�ำแหน่งเฉพาะ (fixation) และแนวคิด
ของ Heine and Kuteva (2002) ที่เสนอกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ไว้ 4 ประเภท
ได้แก่ 1) ความหมายเดิมจางลง (bleaching) 2) การน�ำค�ำไปใช้ในปริบทใหม่ (extension:
context generalization) 3) การสูญลักษณะของหมวดค�ำเดิม (decategorialization)
4) การกร่อนของเสียง (erosion)
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั เรือ่ งกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์มผี สู้ นใจศึกษาอย่างแพร่หลาย ผูว้ จิ ยั
รวบรวมเฉพาะงานวิจัยที่การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยาที่สัมพันธ์กับงานวิจัยนี้ โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยาในภาษาไทยมาตรฐาน
2) การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยาในภาษาไทยถิ่นอีสาน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวมีทั้งการ
ศึกษาภาษาเฉพาะสมัย (synchronic study) และการศึกษาภาษาข้ามสมัย (diachronic
study) ดังนี้
2.2.1 งานวิจัยการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยาในภาษาไทยมาตรฐาน
งานวิจัยการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยาในภาษาไทยมาตรฐานที่เป็นการ
ศึกษาภาษาเฉพาะสมัย เช่น จรัสดาว อินทรทัศน์ (2539) ศึกษากระบวนการที่ค�ำกริยา
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กลายเป็นค�ำบุพบทในภาษาไทย ข้อมูลทีน่ ำ� มาศึกษามาจากภาษาเขียนในวารสารและนิตยสารที่
ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2537 โดยจ�ำแนกหมวดค�ำของค�ำที่มีรูปเดียวกับค�ำกริยาว่าอยู่
ในหมวดใด และสรุปเป็นเกณฑ์จำ� แนกหมวดค�ำได้ 3 เกณฑ์ ได้แก่ 1. เกณฑ์ความสัมพันธ์ของ
ค�ำนัน้ กับนามวลี 2. เกณฑ์การปรากฏร่วมกับค�ำปฏิเสธ 3. เกณฑ์การแยกนามวลีออกจากหน่วย
องค์ประกอบ ผลของงานวิจยั นีส้ นับสนุนแนวคิดว่า ค�ำกริยาสามารถกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ได้
ไม่เพียงแต่ค�ำกริยาจะมีค�ำรูปเดียวกันปรากฏเป็นค�ำบุพบทเท่านั้น ยังอาจปรากฏเป็นค�ำช่วย
กริยา หรือค�ำสันธานได้ วรลักษณ์ วีระยุทธ (2556) ศึกษาการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า
“ไป” ในภาษาไทย ข้อมูลทีใ่ ช้ในรวบรวมจากเอกสารทีต่ พี มิ พ์ในช่วง พ.ศ. 2489 - 2552 (สมัย
รัชกาลที่ 5 - สมัยรัชกาลที่ 9) ผลการศึกษาพบว่า ค�ำวิเศษณ์ “ไป” มีความถี่ในการปรากฏ
สูงที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 9 จึงคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตจะมีการใช้ค�ำวิเศษณ์ “ไป” มากขึ้น
เรื่อย ๆ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็น
ค่อยไป และเป็นกระบวนการทีย่ งั ไม่เสร็จสมบูรณ์ ชาฎินี มณีนาวาชัย และกิง่ กาญจน์ เทพกาญจนา
(2559) ได้ศกึ ษาการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยา “ไป” เป็นค�ำบ่งชีท้ ศั นภาวะ ส�ำหรับ
การศึกษาภาษาเฉพาะสมัยนัน้ หาก ผูศ้ กึ ษาอยูร่ ว่ มในเหตุการณ์ทางสังคมและอยูใ่ นฐานะผูใ้ ช้
ภาษาสื่อสารจะเอื้อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากยิ่งขึ้น
ด้านงานวิจยั การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยาในภาษาไทยมาตรฐานโดยศึกษา
ในแนวข้ามสมัย เช่น ไพทยา มีสตั ย์ (2540) ศึกษาค�ำช่วยหน้ากริยาในภาษาไทยในเชิงประวัติ
ได้แก่ ค�ำว่า “คง” “ควร” “ต้อง” “ได้” “น่า” “อาจ” โดยใช้เอกสารประวัติศาสตร์ที่ตีพิมพ์
แล้ว ในช่วงปี พ.ศ. 1826 - 2537 เพือ่ วิเคราะห์กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์จากหมวด
ค�ำกริยาเป็นค�ำช่วยกริยา ราตรี แจ่มนิยม (2546) ศึกษาเชิงประวัติของค�ำจ�ำนวน 23 ค�ำ โดย
ใช้เอกสารที่ตีพิมพ์แล้วในสมัยสุโขทัยถึงสมัยปัจจุบัน เป็นการศึกษาภาษาเชิงประวัติของค�ำ
บุพบทที่กลายมาจากค�ำกริยาในภาษาไทย ด้านกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์พบว่า
ค�ำบุพบทกลายมาเป็นค�ำกริยาโดยผ่านกระบวนการทางอรรถศาสตร์ ได้แก่ การเกิดความหมาย
ทั่ ว ไป การคงเค้าความหมายเดิม การที่ความหมายเดิ ม จางลง การขยายขอบเขตเชิ ง
อุปลักษณ์ และผ่านกระบวนการทางวากยสัมพันธ์ ได้แก่ การบังคับการปรากฏ และการ
วิเคราะห์ใหม่ กระบวนการเหล่านี้มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบทิศทางเดียวและต่อเนื่อง
แบบค่อยเป็นค่อยไป อิศเรศ ดลเพ็ญ (2550) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของค�ำว่า
“เอา” ในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยปัจจุบัน พบว่า สมัยปัจจุบันการใช้ค�ำว่า “เอา”
วางไว้หลังกริยา ท�ำหน้าที่เป็นค�ำช่วยหลังกริยามีปริมาณมากขึ้นกว่าสมัยสุโขทัยและสมัย
อยุธยา และการใช้ค�ำดังกล่าวท�ำให้เกิดการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ คือ จากเดิมที่เป็นค�ำ
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กริยาหลักกลายเป็นค�ำช่วยหลังกริยา ส่วนสุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ (2551) ศึกษาหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์และความหมายของค�ำว่า “ยัง” ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน งานวิจัยดังกล่าว
ท�ำให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงหน้าทีจ่ ากค�ำกริยาไปสูค่ ำ� ช่วยหน้ากริยา คาํ บุพบท และค�ำเชือ่ ม
อนุพากย์ แสดงถึงพัฒนาการของค�ำว่า “ยัง” จากค�ำบอกเนื้อหากลายเป็นค�ำที่มีหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์เพิ่มขึ้น และประเด็นที่น่าสนใจคือ ค�ำกริยา “ยัง” เหลือเพียงความหมายเดียวใน
สมัยปัจจุบัน ด้านกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์พบว่า ค�ำว่า “ยัง” เข้าสู่กระบวนการ
กลายเป็นค�ำไวยากรณ์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย และในสมัยปัจจุบันได้สูญเสียความเป็นค�ำกริยาไป
อย่างสมบูรณ์ กรองกานต์ รอดพันธ์ (2555) ศึกษาค�ำว่า “ถึง” ในเชิงประวัติ ผลการวิจัยพบ
ค�ำว่า “ถึง” ปรากฏในหมวดค�ำต่าง ๆ แต่ละสมัยดังนี้ ในสมัยสุโขทัยพบ 2 หมวดค�ำ ได้แก่
ค�ำกริยา และค�ำกึ่งกริยากึ่งบุพบท ในสมัยอยุธยาพบ 3 หมวดค�ำ ได้แก่ ค�ำกริยา ค�ำกึ่งกริยา
กึ่งบุพบท และค�ำเชื่อมอนุพากย์ และในสมัยรัตนโกสินทร์พบ 5 หมวดค�ำ ได้แก่ ค�ำกริยา
ค�ำกึง่ กริยากึง่ บุพบท ค�ำบุพบท ค�ำเชือ่ มอนุพากย์ และค�ำขยาย การทีค่ ำ� กริยา “ถึง” ได้พฒ
ั นา
ไปมีหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่าง ๆ ได้นั้น เกิดจากกระบวนการทางอรรถศาสตร์ เช่น การที่
ความหมายเดิมจางลง การคงเค้าความหมายเดิม และการเกิดความหมายทัว่ ไป กระบวนการ
ทางวากยสัมพันธ์ เช่น การวิเคราะห์ใหม่ และการสูญลักษณะของหมวดค�ำเดิม เนื่องจาก
ค�ำกริยา “ฮอด” ในภาษาไทยถิน่ อีสานมีความหมายพ้องกับค�ำว่า “ถึง” ในภาษาไทยมาตรฐาน
งานวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงหมวดค�ำ หน้าที่ทางไวยากรณ์
ความหมาย และกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ได้เป็นอย่างดี
2.2.2 งานวิจัยการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยาในภาษาไทยถิ่นอีสาน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยาในภาษาไทยถิน่ อีสานพบว่า
มีงานวิจยั ทีเ่ ป็นการศึกษาภาษาแบบเฉพาะสมัย ได้แก่ ชมพูนทุ ธาริเธียร (2556) ศึกษาตัวน�ำ
ส่วนเติมเต็มในภาษาไทยถิ่นอีสานพบว่า ค�ำกริยา “ว่า” และ “ให้” ในภาษาไทยถิ่นอีสานมี
การเปลี่ยนแปลงจากค�ำกริยากลายเป็นค�ำไวยากรณ์ โดยท�ำหน้าที่เป็นตัวน�ำส่วนเติมเต็มเช่น
เดียวกันกับในภาษาไทยมาตรฐาน การปรากฏของตัวน�ำส่วนเติมเต็มค�ำว่า “ว่า” และ “ให้”
อาจปรากฏหลังสกรรมกริยาหรืออกรรมกริยา งานวิจัยดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดเรื่องการ
กลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยาในภาษาไทยถิน่ อีสาน นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ของ ธนานันท์
ตรงดี (2553) ที่ศึกษาความหมาย และหน้าที่ของค�ำว่า “คือ” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน ผลการ
ศึกษาพบว่า ค�ำว่า “คือ” ในภาษาไทยถิน่ อีสาน มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากค�ำว่า “คือ” ในภาษา
ไทยมาตรฐาน ได้แก่ 1. ค�ำว่า “คือ” ในฐานะค�ำกริยาซึ่งมีความหมายว่า “เหมือน” 2. ค�ำว่า
“คือ” ในฐานะค�ำคุณศัพท์ ซึ่งมีความหมายว่า “เข้าท่า” “เป็นไปได้” และ “เสแสร้ง” 3. ใน
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ฐานะค�ำแสดงค�ำถามซึง่ มีความหมายว่า “ท�ำไม” งานวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ค�ำว่า “คือ”
ในภาษาไทยถิ่นอีสานเป็นค�ำหลายความหมายและจากเดิมเป็นค�ำบอกเนื้อหาและต่อมามี
หน้าที่ทางไวยากรณ์เพิ่มขึ้น สามารถปรากฏในปริบทที่แตกต่างกัน และแปรตามสถานการณ์
ในการสื่อสารของผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสาน จะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่ใช้แนวคิดการกลายเป็น
ค�ำไวยากรณ์ในภาษาไทยถิน่ อีสานมีปริมาณไม่มากเมือ่ เปรียบเทียบกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการ
กลายเป็นค�ำไวยากรณ์ในภาษาไทยมาตรฐาน
งานวิจัยการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของหมวดค�ำกริยาในภาษาไทยมาตรฐาน พบว่า
ผลการศึกษาของงานวิจัยหลายเรื่องมีความสอดคล้องกันในประเด็นที่ค�ำกริยาเปลี่ยนแปลง
หน้าที่และความหมายจนกลายเป็นค�ำบุพบท ค�ำช่วยกริยา ค�ำวิเศษณ์ ค�ำเชื่อม ซึ่งสัมพันธ์
กับงานวิจัยกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ในภาษาตระกูลไทของ Diller (1994) ที่
กล่าวถึงเส้นทางของการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยา 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) ค�ำกริยา (Verb)
กลายเป็นค�ำบุพบท (preposition) 2) ค�ำกริยากลายเป็นค�ำเชือ่ ม (conjunction) 3) ค�ำกริยา
กลายเป็นค�ำช่วย (auxiliary verb) นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ว่า ค�ำบุพบทหลายค�ำในภาษาไทย
มีท่ีมาจากค�ำกริยา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอว่า กระบวนการเป็นค�ำไวยากรณ์ในภาษาตระกูลไท
ไม่ได้เป็นไปอย่างตายตัวหรือมีผลการศึกษาที่ตรงตามลักษณะสากล แต่มีกระบวนการกลาย
เป็นค�ำไวยากรณ์ที่แตกต่างกันในภาษาย่อยแต่ละภาษา ควรจะมีการศึกษาในแนวร่วมสมัย
และการศึกษาในแนวข้ามสมัยเพื่อจะได้ทราบว่าผลการศึกษาจะมีลักษณะอย่างไร
การรวบรวมงานวิจยั การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของหมวดค�ำกริยา แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความหมาย การเปลี่ยนแปลงทางวากยสัมพันธ์ และทิศทางของพัฒนาการ
ที่สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ตรงกัน 2 ประเด็น คือ
1) ค�ำกริยาจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์ใหม่ กระบวนการนามนัย และกระบวนการอุปลักษณ์
2) การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์มที ศิ ทางจากหมวดค�ำกริยาไปเป็นหมวดค�ำไวยากรณ์อนื่ ๆ เป็น
ทิศทางเดียว และเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ค�ำบางค�ำยังพัฒนากลายเป็นค�ำ
ไวยากรณ์ในลักษณะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ งานวิจัยข้างต้นมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะช่วยให้
ผู้วิจัยเห็นแนวทางการวิเคราะห์กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำกริยาภาษาไทย
ถิ่นอีสาน

8

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

3. ข้อมูลและวิธีการวิจัย
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เก็บรวมข้อมูลภาษาไทยถิน่ อีสานจากเอกสารทีป่ รากฏในสมัย
รัชกาลที่ 9 จนถึงสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2489 - 2563) โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
3.1.1 คัมภีร์ยาใบลานอีสาน จ�ำนวน 9 เล่ม ดังนี้
1) ต�ำรายาวัดมหาชัย เล่ม 1 อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปริวรรตโดย
สมัย วรรณอุดร พ.ศ. 2549
2) ต�ำรายาวัดมหาชัย เล่ม 2 อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปริวรรตโดย
อภิชาต จันนาเวช พ.ศ. 2549
3) ต�ำรายาวัดมหาชัย เล่ม 3 อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปริวรรตโดย
อธิราชย์ นันขันตี พ.ศ. 2550
4) ต�ำรายาวัดมหาชัย เล่ม 4 อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปริวรรตโดย
วีณา วีสเพ็ญ พ.ศ. 2550
5) ต�ำรายาวัดมหาชัย เล่ม 5 อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปริวรรตโดย
อภิชาต จันนาเวช พ.ศ. 2550
6) ต� ำ รายาวั ด ท่ า ม่ ว ง เล่ ม 1 อ� ำ เภอเสลภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ปริ ว รรตโดย
ชวนากร จันนาเวช พ.ศ. 2552
7) ต� ำ รายาวั ด ท่ า ม่ ว ง เล่ ม 2 อ� ำ เภอเสลภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ปริ ว รรตโดย
ชวนากร จันนาเวช พ.ศ. 2553
8) ต�ำรายาฉบับวัดศรีสมพร บ้านแบก ต�ำบลนาทอง อ�ำเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ปริวรรตโดย สมัย วรรณอุดร พ.ศ. 2548
9) ต�ำรายา อ�ำเภอโกสุมพิสัย อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปริวรรตโดย
วีณา วีสเพ็ญ พ.ศ. 2550
3.1.2 นวนิยายที่แต่งโดยใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานปนกับภาษาไทยมาตรฐานจ�ำนวน 3
เรื่อง ดังนี้
1) นวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน ของค�ำพูน บุญทวี พ.ศ. 2519
2) นวนิยายเรื่อง ค�ำอ้าย ของยงค์ ยโสธร พ.ศ. 2532
3) นวนิยายเรื่อง ฮัก ณ อีสาน ของพิมพ์ญา พ.ศ. 2558
3.1.3 การ์ตนู ทีแ่ ต่งโดยใช้ภาษาไทยถิน่ อีสานปนกับภาษาไทยมาตรฐาน เรือ่ ง หนูหนิ่
อินเตอร์ ของผดุง ไกรศรี ตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - เดือนธันวาคม 2562 จ�ำนวน
24 เล่ม
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3.1.4 ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ “ภาษาอี ส านวั น ละค� ำ ” ซึ่ ง ใช้ ภ าษาไทยถิ่ น อี ส าน
ในการสื่ อ สารทางเว็ บ ไซต์ ข องชมรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมอี ส าน จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย
www.isan.clubs.chula.ac.th
3.1.5 ฐานข้อมูลออนไลน์จากหนังสือสารานุกรมภาษาอีสาน - ไทย - อังกฤษ
โดย ปรีชา พิณทอง www.isangate.com
3.1.6 Facebook ใต้เตียง มข.https://www.facebook.com/underbedKKU/
3.1.7 ข้อมูลจากบทสนทนาของผู้พูดที่ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.2.1 วิเคราะห์หมวดค�ำ หน้าที่ทางไวยากรณ์ และความหมายของค�ำว่า “ฮอด”
ในภาษาไทยถิ่นอีสาน โดยใช้แนวคิดของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2525) เป็นเกณฑ์ในการจ�ำแนก
หมวดค�ำ และแนวคิดของ นววรรณ พันธุเมธา (2554) ในการอธิบายความหมายของค�ำ
3.2.2 วิเคราะห์กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทย
ถิ่นอีสาน โดยใช้แนวคิดเรื่องการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของ Hopper and Traugott (1993)
Bybee et al. (1994) Lehmann (1985) และ Heine and Kuteva (2002)
3.3 การน�ำเสนอข้อมูล ผู้วิจัยน�ำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ รูปแบบของ
การพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
3.4 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาที่ได้โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลการศึกษาว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ตลอดจนมีการอภิปรายผล
และให้ข้อเสนอแนะ
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1. การจ�ำแนกหน้าที่ทางไวยากรณ์ และ
ความหมายของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน 2. กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์
ของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
4.1 การจ�ำแนกหน้าที่ทางไวยากรณ์ และความหมายของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษา
ไทยถิ่นอีสาน
การศึกษาค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิน่ อีสานจากข้อมูลตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 9 จนถึง
สมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2489 - 2563) พบว่า ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา ค�ำบุพบท และ
ค�ำเชื่อมอนุพากย์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ทางไวยากรณ์และความหมายตามปริบท
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4.1.1 ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา
1) การจ� ำ แนกหน้ า ที่ ท างไวยากรณ์ ข องค� ำ กริ ย า “ฮอด” ตามเกณฑ์ ท าง
วากยสัมพันธ์
ค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน เมื่อจ�ำแนกตามเกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ พบว่า
ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา ปรากฏในโครงสร้างของค�ำกริยาเดี่ยว และปรากฏเป็น
ค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง ดังนี้
ค�ำกริยาเดี่ยว
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2525)
ที่ใช้กรอบประโยคทดสอบในการจ�ำแนกหมวดค�ำ และประยุกต์ใช้กรอบประโยคทดสอบจาก
งานวิจยั ของกรองกานต์ รอดพันธ์ (2555) เพือ่ จ�ำแนกหมวดค�ำกริยา “ฮอด” ในภาษาไทยถิน่
อีสาน เนื่องจากมีความครอบคลุมโครงสร้างประโยคของข้อมูล ดังนี้
ค�ำกริยาสกรรม คือ ค�ำทีส่ ามารถแทนทีใ่ นช่องว่าง ___ ของกรอบประโยคทดสอบที่
มีต�ำแหน่งของค�ำ 4 ต�ำแหน่งนี้ได้
เช่น

1ก นาม
1ข นาม
1ก เขา
1ข เขา

___
ก�ำลัง
ฮอด
ก�ำลัง

นาม
___
บ้าน
ฮอด

แล้ว
นาม
แล้ว
บ้าน

ค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิน่ อีสานสามารถแทนทีใ่ นช่องว่าง ___ ของกรอบประโยค
ทดสอบทัง้ 2 นีไ้ ด้ จึงจัดเป็นค�ำกริยาสกรรม และปรากฏในกรอบประโยคทดสอบเป็นค�ำกริยา
เดี่ยว คือ ค�ำกริยาที่ปรากฏตัวเดียวในประโยค
ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำกริยาแสดงอาการเคลือ่ นที่ (motion verb) หมายถึง ค�ำทีแ่ สดง
อาการเคลือ่ นทีเ่ ข้าไปหาหรือไปสูจ่ ดุ หมาย อาจมีหน่วยนามทีห่ มายถึงจุดหมายหรือแหล่งเดิม
ของกริยาปรากฏร่วมด้วย โดยจะแสดงการเคลื่อนที่ของนามวลีที่เป็นรูปธรรม โดยผู้วิจัยใช้
กรอบประโยคทดสอบ ดังนี้
ค�ำกริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ คือ ค�ำที่สามารถแทนที่ในช่องว่าง ___ ของกรอบ
ประโยคทดสอบที่มีต�ำแหน่งของค�ำ 3 ต�ำแหน่งนี้ได้
เช่น

นามวลี 1 ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
ข้อย
ฮอด ราชบุรี
(ฉันถึงราชบุรี)
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ค�ำว่า “ฮอด” สามารถแทนที่ในช่องว่าง ___ ของกรอบประโยคทดสอบนี้ได้ จึง
จัดเป็นค�ำกริยาแสดงอาการเคลื่อนที่โดยมีนามวลี 2 “ราชบุรี” เป็นจุดหมาย
ค�ำกริยาเดี่ยว หมายถึง ค�ำที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ
ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบค�ำกริยาเดี่ยว
นามวลี 1 ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าวประกอบด้วย นามวลี 1 ค�ำกริยาเดี่ยวจะเป็นค�ำ
ที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบและปรากฏหน้านามวลี 2 ซึ่งเป็น
จุดหมายของประโยค ในบางกรณีอาจมีส่วนขยายหรือค�ำเชื่อมหน้านามวลี และ/หรือ มีการ
ละนามวลี 1 หรือนามวลี 2 ไว้ในฐานที่เข้าใจได้
จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่าค�ำว่า “ฮอด” ปรากฏในโครงสร้างของหมวดค�ำกริยาเดี่ยว
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1)		 บ่าวหน่อฮอดเฮือนผู้สาวแล้ว
			 (หน่อถึงบ้านแฟนสาวแล้ว)
(ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562)
นามวลี 1 ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
บ่าวหน่อ ฮอด เฮือนผู้สาว

ตัวอย่างที่ (1) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำกริยาเดี่ยว โดยมีนามวลี 1 คือ “บ่าวหน่อ”
และนามวลี 2 คือ “เฮือนผูส้ าว” ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำกริยาแสดงอาการเคลือ่ นทีไ่ ปสูจ่ ดุ หมาย
ที่เป็นรูปธรรม คือ สถานที่
(2)		 จั๊กนอยกะฮอดยามไถนาหว่านข้าว
			 (สักหน่อยก็ถึงฤดูไถนาหว่านข้าว)

(พิมพ์ญา, 2558, น. 31)

อย่างไรก็ตามกรอบประโยคทดสอบค�ำกริยา นามวลี 1 ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
อาจมีการละนามวลี 1 ไว้ในฐานที่เข้าใจได้ โดยขึ้นอยู่กับปริบทในการสื่อสาร ดังนี้
___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
ฮอด ยามไถนาหว่านข้าว
ตัวอย่างที่ (2) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำกริยาเดีย่ ว ปรากฏหน้านามวลี 2 คือ “ยามไถนา
หว่านข้าว” จะเห็นได้ว่า ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำกริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายที่เป็น
นามธรรม คือ เวลา
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หน่วยสร้างกริยาเรียง
หน่วยสร้างกริยาเรียง ให้ความหมายแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม ค�ำว่า “ฮอด”
ที่เป็นกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง เกี่ยวข้องกับค�ำกริยาที่ปรากฏข้างหน้า ดังที่
กิง่ กาญจน์ เทพกาญจนา (2549) เรียกว่า หน่วยสร้างกริยาเรียงต้นแบบ ซึง่ ค�ำกริยาค�ำแรกแสดง
การกระท�ำหรือแสดงกระบวนการ และค�ำกริยาที่ตามมาแสดงการกระท�ำหรือสภาพ เป็น
ลักษณะหนึง่ ของภาษาไทยทีก่ ริยาเกิดขึน้ ต่อเนือ่ งกันได้และสอดคล้องกับการใช้ภาษาสือ่ สาร
ในสถานการณ์จริงที่กริยานั้นจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียงจัดเป็นค�ำกริยาประเภทหนึง่ สามารถปรากฏ
ในกรอบประโยคทดสอบที่กรองกานต์ รอดพันธ์ (2555) สร้างขึ้นโดยดัดแปลงมาจากกรอบ
ประโยคทดสอบตามแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2525) เนื่องจากค�ำ
กริยาเดีย่ วหรือค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียงต่างก็แสดงการเคลือ่ นทีท่ เี่ ป็นรูปธรรม
ค�ำที่ปรากฏในต�ำแหน่งค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียงจะตามหลังค�ำกริยาที่มีการ
เคลื่อนที่ที่สามารถมองได้ชัดเจน ซึ่งค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียงจัดเป็นค�ำกริยา
ที่ยังมีความหมาย “บรรลุจุดหมาย” (การเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม) อยู่
ค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง หมายถึง ค�ำทีส่ ามารถปรากฏในช่องว่างของ
กรอบประโยคทดสอบ ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบกริยาเรียง
นามวลี 1 กริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าวประกอบด้วย นามวลี 1 ค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วย
สร้างกริยาเรียงจะเป็นค�ำที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบและปรากฏ
หลังกริยาแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม และปรากฏหน้านามวลี 2 ซึ่งเป็นจุดหมายของ
ประโยค ในบางกรณีอาจมีส่วนขยายหรือค�ำเชื่อมหน้านามวลี และ/หรือ มีการละนามวลีไว้
ในฐานที่เข้าใจได้
จากข้อมูลผูว้ จิ ยั พบว่าค�ำว่า “ฮอด” ปรากฏในโครงสร้างของค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วย
สร้างกริยาเรียง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(3)		 ผิว่าฝนลงฮอดเครื่อง
			 (แม้ว่าฝนลงถึงสิ่งของเครื่องใช้)

(อธิราชย์ นันขันตี, 2550, น. 153)
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นามวลี 1 กริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
ฝน
ลง 			
ฮอด เครื่อง
ตัวอย่างที่ (3) ค�ำว่า”ฮอด”ปรากฏเป็นค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง
“ลงฮอด” ซึ่งประกอบด้วย ค�ำกริยาบอกทิศทาง “ลง” และค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้าง
กริยาเรียง “ฮอด” โดยมีนามวลี 1 คือ “ฝน” และ มีนามวลี 2 คือ “เครื่อง” เป็นจุดหมาย
ของกริยาในประโยคที่เป็นรูปธรรม
(4)		 เจ้าขึ้นฮอดห้องหอราชปรางค์ทอง
			 (เธอขึ้นถึงห้องหอราชปรางค์ทอง)

(ปรีชา พิณทอง, 2562)

นามวลี 1 กริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
เจ้า
ขึ้น 			
ฮอด ห้องหอราชปรางค์ทอง
ตัวอย่างที่ (4) ค�ำว่า “ฮอด” ปรากฏเป็นค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง
“ขึ้นฮอด” ซึ่งประกอบด้วย ค�ำกริยาบอกทิศทาง “ขึ้น” และค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้าง
กริยาเรียง “ฮอด” โดยมีนามวลี 1 คือ “เจ้า” และนามวลี 2 คือ “ห้องหอราชปรางค์ทอง”
เป็นจุดหมายของกริยาในประโยคที่เป็นรูปธรรม
(5)		 ปากฉีกฮอดแก้ม
			 (ปากฉีกถึงแก้ม)

(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

นามวลี 1 กริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
ปาก
ฉีก					
ฮอด แก้ม
ตัวอย่างที่ (5) ค�ำว่า “ฮอด” ปรากฏเป็นค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง
“ฉีกฮอด” ซึ่งประกอบด้วย ค�ำกริยาแสดงอาการ “ฉีก” และค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้าง
กริยาเรียง “ฮอด” โดยมีนามวลี 1 คือ “ปาก” และนามวลี 2 คือ “แก้ม” เป็นจุดหมายของ
กริยาในประโยคที่เป็นรูปธรรม
2) ความหมายของค�ำกริยา “ฮอด”
ค�ำว่า “ฮอด” ทีป่ รากฏเป็นหมวดค�ำกริยา หมายถึง อาการเคลือ่ นทีเ่ ข้าไปหาหรือไปสู่
จุดหมาย มีความหมายย่อย 2 ความหมาย ได้แก่ 1) การบรรลุจุดหมายที่เป็นรูปธรรม จะเห็น
ได้ว่า ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำหลัก ปรากฏเป็นค�ำกริยาเดี่ยว ปรากฏร่วมกับประธาน
ที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ 2) การบรรลุจุดหมายที่เป็นนามธรรม ซึ่งจุดหมายของค�ำว่า
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“ฮอด” จะเป็นการเคลือ่ นทีข่ องวันและเวลาซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ โดยจุดหมายที่
เป็นนามธรรมเปรียบเทียบเวลาว่าเป็นการเดินทางและเป็นสิ่งมีค่า
จากข้อมูลผู้วิจัยพบความหมายของค�ำกริยา “ฮอด” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(6)		 ผิไข้บ่ฮอดตีน เอาน�้ำมันงา ฮากนมงัว ฝนตัดยาพังคากินดีแลฯ
			 (แม้ไข้ไม่ถึงตีน เอาน�้ำมันงา รากนมงัว ฝนตัดยาพังคากินดีแลฯ )
(ชวนากร จันนาเวช, 2553, น. 151)

ฮอด [ + กริยา + การเคลื่อนที่] + [ __อวัยวะภายนอก ]
ตีน [ + นามวลี + อวัยวะภายนอก+ รูปธรรม]
ตัวอย่างที่ (6) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำกริยาที่มีความหมายแสดงอาการเคลื่อนที่ของ
ประธาน คือ นามวลี 1 “ไข้” ไปสู่จุดหมาย คือ นามวลี 2 คือ “ตีน” เพื่อแสดงการบรรลุ
จุดหมายที่เป็นรูปธรรม
(7)		 ปิดเทอมแล้ว ข้อยฮอดเวลาโบยบิน
			 (ปิดเทอมแล้ว ฉันถึงเวลาโบยบิน)

(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ฮอด [ + กริยา + การเคลื่อนที่] + [ __เวลา]
เวลาโบยบิน [ + นามวลี + เวลา+ นามธรรม]
ตัวอย่างที่ (7) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำกริยาที่มีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ของเวลา
ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ คือ “เวลาโบยบิน” เป็นการใช้ภาษาภาพพจน์เพือ่ แสดงการ
บรรลุจุดหมายที่เป็นนามธรรม
4.1.2 ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท
1) การจ� ำ แนกหน้ า ที่ ท างไวยากรณ์ ข องค� ำ บุ พ บท “ฮอด” ตามเกณฑ์ ท าง
วากยสัมพันธ์
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2525) กล่าวว่า หมวดค�ำบุพบท อาจจะปรากฏหน้าค�ำนาม
หรือปรากฏอยู่ระหว่างค�ำกริยากับค�ำนามก็ได้ ส่วนจรัสดาว อินทรทัศน์ (2539, น. 25) ได้
กล่าวถึง หมวดค�ำบุพบทตามทฤษฎีตน้ แบบไว้วา่ ค�ำบุพบทมีลกั ษณะประจ�ำหมวดค�ำ ดังต่อไปนี้
[+ ปรากฏร่วมกับนามวลีเสมอ]
[+ ไม่ปรากฏร่วมกับค�ำปฏิเสธ]
[+ ความสัมพันธ์เชิงการกระหว่างนามวลีกับกริยาวลี]
ผู้วิจัยน�ำแนวคิดของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2525) และจรัสดาว อินทรทัศน์ (2539) มา
ใช้ในการจ�ำแนกค�ำบุพบท ส่วนของกรอบประโยคทดสอบผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบประโยค
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ทดสอบค�ำบุพบทของ กรองกานต์ รอดพันธ์ (2555) ที่ศึกษาค�ำว่า “ถึง” ในเชิงประวัติ และ
สร้างกรอบประโยคทดสอบขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมโครงสร้างประโยคของข้อมูล ทั้งนี้ได้น�ำ
แนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2525) มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย
ค�ำว่า “ฮอด” ปรากฏเป็นค�ำบุพบทในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 ถึงสมัยปัจจุบัน
(พ.ศ. 2489 – 2563) โดยปรากฏร่วมกับนามวลี มีความสัมพันธ์กับนามวลี ปรากฏหลังค�ำ
กริยาแสดงอาการอาการอยู่กับที่หรือไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ และปรากฏหน้านามวลี 2 ซึ่ง
เป็นจุดหมายของประโยค
ค�ำบุพบท หมายถึง ค�ำที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ
ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบค�ำบุพบท
นามวลี 1 กริยาวลีที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ ____ นามวลี 2
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าวประกอบด้วย นามวลี 1 ค�ำบุพบทจะเป็นค�ำทีส่ ามารถ
ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ ปรากฏหลังกริยาวลีที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่
และปรากฏหน้านามวลี 2 ในบางกรณีอาจมีสว่ นขยายอืน่ หรือค�ำเชือ่ มหน้านามวลี หรือมีการ
ละนามวลีในฐานที่เข้าใจ
จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่าค�ำว่า “ฮอด” ปรากฏในโครงสร้างของหมวดค�ำบุพบท
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(8)		 ข้อยบ่เห็นฮอดทาง มืดกะมืด
			 (ฉันไม่เห็นแม้แต่ทาง มืดก็มืด)

(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

นามวลี 1 กริยาวลีที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ ____ นามวลี 2
ข้อย
(บ่) เห็น			
ฮอด ทาง
ตัวอย่างที่ (8) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นค�ำบุพบท ปรากฏหลังนามวลี 1 คือ “ข้อย”
ค�ำปฏิเสธ “บ่” หมายถึง ไม่ ค�ำกริยาที่ไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนที่ “เห็น” และปรากฏหน้า
นามวลี 2 คือ “ทาง” แสดงจุดหมายของประโยคที่เป็นรูปธรรม คือ สถานที่
(9)		 เพิ่นว่าสิเก็บเงินย้ายประเทศพะนะ ตะเงินสิใช้ฮอดสิ้นเดือนกะบ่พอ
			 (เขาว่าจะเก็บเงินย้ายประเทศอะ ขนาดเงินจะใช้ถึงสิ้นเดือนก็ไม่พอ)
(ใต้เตียงมข., 20 พฤศจิกายน 2562)

นามวลี 1 กริยาวลีที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ ____ นามวลี 2
เงิน
(สิ) ใช้ 			
ฮอด สิ้นเดือน
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ตัวอย่างที่ (9) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นค�ำบุพบท ปรากฏหลังนามวลี 1 คือ “เงิน”
ค�ำช่วยหน้ากริยา “สิ” หมายถึง จะ ค�ำกริยาที่ไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนที่ “ใช้” และปรากฏ
หน้านามวลี 2 คือ “สิ้นเดือน” เพื่อแสดงจุดหมายของเวลา
2) ความหมายของค�ำบุพบท “ฮอด”
ค�ำว่า “ฮอด” ที่ปรากฏในหมวดค�ำบุพบท มีความหมายย่อย 2 ความหมาย ได้แก่
1) มีความหมายแสดงจุดหมายทีเ่ ป็นรูปธรรม คือ สถานที่ สิง่ มีชวี ติ และสิง่ ไม่มชี วี ติ 2) มีความ
หมายแสดงจุดหมายที่เป็นนามธรรม
ผลการศึกษาพบว่า ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบทจะใช้เพื่อแสดงจุดหมาย
ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล วัตถุ สิ่งของ สถานที่และเวลา ดังที่ กรองกานต์ รอดพันธ์ (2555, น. 66)
กล่าวว่า เมือ่ พิจารณาทางด้านความหมายของค�ำบุพบทจะมีความสัมพันธ์ระหว่างค�ำกริยากับ
นามวลีที่ปรากฏร่วมกันในประโยค
จากข้อมูลผู้วิจัยพบความหมายของค�ำบุพบท “ฮอด” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(10) อ้ายทศพลเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ลืมฮอดเมีย
			 (พี่ทศพลเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ลืมกระทั่งเมีย)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ฮอด [ + บุพบท ] +[ __จุดหมาย]
เมีย [ + นามวลี + จุดหมาย + รูปธรรม]
ตัวอย่างที่ (10) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำบุพบท มีความหมายแสดงจุดหมายที่เป็น
รูปธรรม คือ นามวลี 2 “เมีย” นอกจากนี้ยังมีการแฝงความหมายโดยนัยเพื่อแสดงทัศนคติ
ของผู้พูดที่มีต่อต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่ามีความส�ำคัญในสังคมท้องถิ่น และยังเป็นการเปรียบ
เทียบว่าเมื่อมีต�ำแหน่งแล้วไม่สนใจคนใกล้ชิด

(11) บักบุญกี้มักเฮ็ดโตอื้ดหลื้ดมาตั้งแต่เกิดจนฮอดซุมื่อนี้
			 (นายบุญกี้ชอบท�ำตัวสกปรกมอมแมมมาตั้งแต่ก�ำเนิดจนกระทั่งทุกวันนี้)
(ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562)

ฮอด [ + บุพบท ] +[__เวลา]
ซุมื่อนี้ [ + นามวลี + เวลา + นามธรรม]
ตัวอย่างที่ (11) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำบุพบทที่มีความหมายแสดงเวลา คือ “ซุมื่อนี้”
ซึ่งเป็นจุดหมายที่เป็นนามธรรม
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4.1.3 ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์
1) การจ�ำแนกหน้าที่ทางไวยากรณ์ของค�ำเชื่อมอนุพากย์ “ฮอด” ตามเกณฑ์ทาง
วากยสัมพันธ์
ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์ 2 อนุพากย์ โดยปรากฏระหว่าง
อนุพากย์ 1 และอนุพากย์ 2 ค�ำเชื่อมอนุพากย์ หมายถึง ค�ำที่สามารถปรากฏในช่องว่างของ
กรอบประโยคทดสอบ ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบค�ำเชื่อมอนุพากย์
อนุพากย์ 1 ____ อนุพากย์ 2
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าวประกอบด้วย อนุพากย์ 2 อนุพากย์ โดยค�ำเชื่อม
อนุพากย์จะเป็นค�ำที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ คือ ปรากฏหลัง
อนุพากย์ 1 และปรากฏหน้าอนุพากย์ 2
จากข้อมูลผูว้ จิ ยั พบว่าค�ำว่า “ฮอด” ปรากฏในโครงสร้างของหมวดค�ำเชือ่ มอนุพากย์
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(12) ข้อยมาเข้าเวรทุกมื่อฮอดบ่เคยลาพักผ่อน
			 (ฉันมาเข้าเวรทุกวันจนไม่เคยลาพักผ่อน)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

อนุพากย์ 1 		
____ อนุพากย์ 2
ข้อยมาเข้าเวรทุกมื่อ
ฮอด บ่เคยลาพักผ่อน
ตัวอย่างที่ (12) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์โดยปรากฏระหว่าง
อนุพากย์ 1 คือ “ข้อยมาเข้าเวรทุกมื่อ” และอนุพากย์ 2 คือ “บ่เคยลาพักผ่อน” ค�ำว่า
“ฮอด” ช่วยเชือ่ มอนุพากย์ 1 ซึง่ เป็นสาเหตุและอนุพากย์ 2 ทีเ่ ป็นผล เพือ่ แสดงความต่อเนือ่ ง
เชื่อมโยงของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์
(13) ข้อยเมื่อยฮ้ายฮอดบ่มีแฮงสิขนข้าว
			 (ฉันเหนื่อยมากจนไม่มีแรงจะขนข้าว)

(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

อนุพากย์ 1 ____ อนุพากย์ 2
ข้อยเมื่อยฮ้าย ฮอด บ่มีแฮงสิขนข้าว
ตัวอย่างที่ (13) ค�ำว่า “ฮอด” หน้าที่เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์ โดยปรากฏระหว่าง
อนุพากย์ 1 คือ “ข้อยเมือ่ ยฮ้าย” และอนุพากย์ 2 คือ “บ่มแี ฮงสิขนข้าว” ค�ำว่า “ฮอด” ช่วยเชือ่ ม
อนุพากย์ 1 ซึ่งเป็นสาเหตุและอนุพากย์ 2 ซึ่งเป็นผล เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
18

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

2) ความหมายของค�ำเชื่อมอนุพากย์ “ฮอด”
ค�ำว่า “ฮอด” ในหมวดค�ำเชื่อมอนุพากย์ในภาษาไทยถิ่นอีสานอาจเทียบได้กับค�ำ
ภาษาไทยมาตรฐาน ได้แก่ ค�ำว่า “เลย” “ก็เลย” “จน” “จนกระทั่ง” “กระทั่ง” “แต่”
มีความหมายย่อย 4 ความหมาย ได้แก่ 1) แสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ 2) แสดงจุด
ต่อเนื่องของการกระท�ำหรือระยะเวลา 3) แสดงความเป็นเหตุเป็นผล 4) แสดงความขัดแย้ง
จากข้อมูลผู้วิจัยพบความหมายของค�ำเชื่อมอนุพากย์ “ฮอด” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(14) ข้อยคาแต่เฮ็ดเวียกฮอดบ่เคยได้ไปเที่ยวไส
			 (ฉันมัวแต่ท�ำงานจนไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ฮอด [เชื่อมอนุพากย์] + [อนุพากย์ที่เป็นเหตุ__+__อนุพากย์ที่เป็นผล]
ตัวอย่างที่ (14) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์มีความหมายเทียบได้กับ ค�ำว่า
“จน” “จนกระทั่ง” ในภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อเชื่อมโยงอนุพากย์ที่เป็นสาเหตุ คือ “ข้อยคา
แต่เฮ็ดเวียก” และอนุพากย์ทเี่ ป็นผล คือ “บ่เคยได้ไปเทีย่ วไส” เพือ่ แสดงความสัมพันธ์กนั ของ
เหตุการณ์
(15) ตอนเช้าข้อยยากน�ำเฮ็ดงานบ้านฮอดยังบ่ได้กินข้าว สิเที่ยงแล้ว
			 (ตอนเช้าฉันยุ่งอยู่กับท�ำงานบ้านเลยยังไม่ได้กินข้าว จะเที่ยงแล้ว)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ฮอด [เชื่อมอนุพากย์] + [อนุพากย์ที่เป็นเหตุ__+__อนุพากย์ที่เป็นผล]
ตัวอย่างที่ (15) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์มีความหมายเทียบได้กับค�ำว่า
“เลย” “ก็เลย” ในภาษาไทยมาตรฐาน ท�ำหน้าที่เชื่อมระหว่างอนุพากย์ที่เป็นเหตุ คือ “ตอน
เช้าข้อยยากน�ำเฮ็ดงานบ้าน” และอนุพากย์ที่เป็นผล คือ “ยังบ่ได้กินข้าวสิเที่ยงแล้ว”
แสดงถึงจุดต่อเนื่องของระยะเวลาที่กระท�ำตั้งแต่ตอนเช้าจนเกือบเที่ยง
(16) มหาวิทยาลัยอื่นเปิดเทอมแต่โดนฮอดเขาเลิกรับน้องแล้ว
			 (มหาวิทยาลัยอื่นเปิดเทอมตั้งนานจนเขาเลิกรับน้องแล้ว)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ฮอด [เชื่อมอนุพากย์] + [อนุพากย์ที่เป็นเหตุ__+__อนุพากย์ที่เป็นผล]
ตัวอย่างที่ (16) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์มีความหมายเทียบได้กับค�ำว่า
“จน” “จนกระทั่ง” ในภาษาไทยมาตรฐาน ท�ำหน้าที่เชื่อมระหว่างอนุพากย์ที่เป็นเหตุและ
อนุพากย์ทเี่ ป็นผล ตลอดจนแสดงอาการเคลือ่ นทีข่ องเวลาทีเ่ ป็นนามธรรมและเรียงตามล�ำดับ
เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์แรก “มหาวิทยาลัยอืน่ เปิดเทอมแต่โดน” และเหตุการณ์ทสี่ อง “เขา
เลิกรับน้องแล้ว”
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(17) อยากไปเที่ยวเกาะพีพีฮอดบ่เคยได้ไป
			 (อยากไปเที่ยวเกาะพีพีแต่ไม่เคยได้ไป)

ขัดแย้ง]

(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ฮอด [เชื่อมอนุพากย์] + [อนุพากย์ที่เป็นเหตุ__+__อนุพากย์ที่เป็นผล/อนุพากย์ที่

ตัวอย่างที่ (17) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์มีความหมายเทียบได้กับค�ำว่า
“แต่” ในภาษาไทยมาตรฐาน ท�ำหน้าที่เชื่อมระหว่างอนุพากย์ที่เป็นเหตุ คือ “อยากไปเที่ยว
เกาะพีพี” และอนุพากย์ที่เป็นผลหรืออนุพากย์ที่ขัดแย้ง คือ “บ่เคยได้ไป” เพื่อแสดงความ
ขัดแย้งของอนุพากย์ 2 อนุพากย์
4.2 กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
4.2.1 กระบวนการทางวากยสัมพันธ์จากค�ำกริยาไปเป็นค�ำบุพบท
กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ทางวากยสัมพันธ์จากกริยาไปเป็นค�ำบุพบทของ
ค�ำว่า “ฮอด” พบว่ามี 3 กระบวนการ คือ การวิเคราะห์ใหม่ การน�ำค�ำไปใช้ในปริบทใหม่
และการสูญลักษณะของหมวดค�ำเดิม ดังนี้
1) การวิเคราะห์ใหม่ (reanalysis) หมายถึง การที่ค�ำซึ่งแต่เดิมมีฐานะเป็น
องค์ประกอบ (constituent) ของหน่วยหนึ่ง ต่อมามีฐานะไปเป็นองค์ประกอบของหน่วยอื่น
หรือกลายเป็นส่วนหนึง่ ขององค์ประกอบหน่วยอืน่ ท�ำให้หน้าทีท่ างวากยสัมพันธ์ของค�ำค�ำนัน้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (จรัสดาว อินทรทัศน์, 2539, น. 129) โดย Hopper and Traugott
(1993) กล่าวว่า การวิเคราะห์ใหม่เป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้ภาษาเปลี่ยนแปลง เช่น การที่ค�ำ
กริยาและค�ำบุพบทที่แม้จะมีรูปเดียวกัน แต่จะมีความหมาย วากยสัมพันธ์ และการปรากฏ
ร่วมกับค�ำอืน่ ต่างกัน การเปลีย่ นแปลงนีท้ ำ� ให้คำ� กริยาสามารถขยายหน้าทีท่ างไวยากรณ์และ
ท�ำให้การปรากฏของค�ำดังกล่าวที่ปรากฏร่วมกับค�ำอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไป
ค�ำกริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ในภาษาไทยถิ่นอีสานค�ำว่า “ฮอด” เข้าสู่กระบวนการ
กลายเป็นค�ำไวยากรณ์ จากเดิมที่ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยาและมีฐานะเป็นหน่วย
องค์ประกอบของประโยค เมื่อมีการวิเคราะห์ใหม่ท�ำให้ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท
มีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยองค์ประกอบบุพบทวลี ดังตัวอย่าง
ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา เป็นองค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาวลี
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(18) มือ่ นีอ้ า้ ยเห็นหมาอีดา่ งมันคาบกระดูกมาแต่ตลาดพูน้ คันมาฮอดตะพาน มันเห็นเงามีกระดูก
ใหญ่กว่า มันเลยซิดกระดูกนั่นทิ้ม แล้วกระโดดลงน�้ำต้าม
			 (วันนี้พี่เห็นหมาอีด่างมันคาบกระดูกมาจากตลาดนู่น เมื่อมาถึงสะพาน มันเห็นเงามีกระดูก
ใหญ่กว่า มันเลยสะบัดกระดูกนั้นทิ้ง แล้วกระโดดลงน�้ำไปเลย)
(ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562)

สามารถแสดงโครงสร้างประโยคได้ ดังนี้
[คัน มา] [ฮอด ตะพาน]
ตัวอย่างที่ (18) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง
“มาฮอด” ซึ่งค�ำว่า “ฮอด” มีฐานะเป็นหน่วยองค์ประกอบส�ำคัญของประโยค
ค�ำว่า “ฮอด” มีการวิเคราะห์ใหม่เป็นค�ำบุพบท

(19) เจ้าเห็นฮอดเทวดาพุ่นบ่ โอย แม่นคัก ๆ เลขโตหนิ จดไว้ ๆ ซุมเฮา 59 เด้อ
			 (เธอเห็นแม้แต่เทวดาเลยเหรอ ใช่แน่ ๆ เลขตัวนี้ จดไว้ ๆ พวกเรา 59 นะ)
(พิมพ์ญา, 2558, น. 209)

สามารถแสดงโครงสร้างประโยคได้ ดังนี้
[เจ้า เห็น [ฮอดเทวดาพุ่นบ่]]
ตัวอย่างที่ (19) ค�ำว่า “ฮอด” ได้กลายเป็นค�ำไวยากรณ์และท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท
ของประโยค ปรากฏหน้านามวลี “เทวดา” โดยค�ำว่า “ฮอด” ถูกวิเคราะห์ใหม่เป็นบุพบท
ของประโยค ซึ่งค�ำว่า “เห็น” เป็นองค์ประกอบหลักของหน่วยสร้างกริยาวลี ท�ำหน้าที่เป็น
ค�ำกริยาหลักของประโยค จะเห็นได้ว่าค�ำว่า “ฮอด” เมื่อปรากฏในต�ำแหน่งสุดท้ายในหน่วย
สร้างกริยาเรียงที่เป็นต�ำแหน่งเดียวกันกับค�ำบุพบทจะเกิดการวิเคราะห์ใหม่ให้เป็นค�ำชนิด
ดังกล่าว
2) การน�ำค�ำไปใช้ในปริบทใหม่ (extension: context generalization) หมายถึง
การที่ค�ำบอกเนื้อหาเมื่อผ่านกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์แล้วสามารถปรากฏใน
ปริบทใหม่และเกิดร่วมกับค�ำอื่นได้หลากหลายมากขึ้น Heine and Kuteva (2002) อธิบาย
ว่า การน�ำค�ำไปใช้ในปริบทใหม่ เป็นกระบวนการที่ทำ� ให้ค�ำสูญเสียความหมายเดิมที่มีความ
ซับซ้อนหรือมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมามีความหมายกลาง ๆ ท�ำให้สามารถใช้ค�ำได้ในปริบท
ที่กว้างขึ้นและเกิดร่วมกับค�ำอื่น ๆ ได้หลากหลายขึ้น
ในกรณีทคี่ ำ� กริยา”ฮอด”ได้กลายเป็นค�ำบุพบทได้ผา่ นกระบวนการน�ำไปใช้ในปริบท
ใหม่ เมื่อค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยาจะมีความหมายเดียว คือ การบรรลุจุดมุ่งหมาย
จึงปรากฏที่เฉพาะเจาะจง เป็นแก่นหรือภาคแสดงของประโยค แต่เมื่อค�ำว่า “ฮอด”
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เปลี่ยนแปลงหน้าที่เป็นค�ำบุพบทจะสามารถปรากฏในปริบทใหม่และเกิดร่วมกับค�ำอื่นได้
หลากหลายมากขึน้ ซึง่ ค�ำว่า”ฮอด”ไม่จำ� เป็นต้องปรากฏน�ำหน้าเฉพาะนามวลีบอกสถานทีเ่ ท่านัน้
ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา เป็นองค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาวลี
(20) พ่อฮอดธนาคารแล้ว
			 (พ่อถึงธนาคารแล้ว)

(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน

ฮอด [ + กริยา + การเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม ] +[__สถานที่ ]
ตัวอย่างที่ (20) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นค�ำกริยา แสดงการเคลือ่ นทีท่ เี่ ป็นรูปธรรม
มีความหมายว่า บรรลุจุดหมาย ซึ่งจุดหมายของประโยค คือ “ธนาคาร”
ค�ำว่า “ฮอด” มีการน�ำไปใช้ในปริบทใหม่เป็นค�ำบุพบท

(21) ข่อยเว่าฮอดสาเหตุมันให้ฟังซือ ๆ
			 (ฉันพูดถึงสาเหตุมันให้ฟังเฉย ๆ)

(พิมพ์ญา, 2558, น. 287)

ฮอด [ + บุพบท - การเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม ] + [__กิจกรรม ]
ตัวอย่างที่ (21) ค�ำว่า “ฮอด” มีการน�ำไปใช้ในปริบทใหม่เป็นค�ำบุพบท ได้ท�ำหน้าที่
ทางไวยากรณ์เชื่อมระหว่างกริยาวลี “เว่า” กับนามวลีที่เป็นกิจกรรม “สาเหตุ” ไม่ได้ปรากฏ
น�ำหน้าเฉพาะนามวลีแสดงสถานที่เท่านั้น แต่ยังสามารถปรากฏหน้านามวลีประเภทอื่นได้
ค�ำว่า “ฮอด” จากเดิมที่เป็นค�ำกริยาหลักมีการน�ำไปใช้ในปริบทใหม่แล้วได้กลายเป็นค�ำ
ไวยากรณ์ คือ ค�ำบุพบท
3) การสูญลักษณะของหมวดค�ำเดิม (decategorialization) หมายถึง การที่
ค�ำบอกเนื้อหาได้สูญเสียคุณสมบัติหรือหน้าที่ทางวากยสัมพันธ์ของค�ำบอกเนื้อหากลายเป็น
ค�ำที่มีคุณสมบัติของกลุ่มรอง และมีหน้าที่ทางไวยากรณ์
ค�ำว่า “ฮอด” เมื่อท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยาจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของหน่วยสร้าง
กริยาวลีของประโยค แต่เมื่อค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท จะไม่ได้เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของหน่วยสร้างกริยาวลีที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคได้ระหว่างนามวลี 1 และ
นามวลี 2 เช่น “ข้อยฮอดเฮือน” (ฉันถึงบ้าน) ปรากฏหลังค�ำเชือ่ ม เช่น “เมือ่ ฮอดเฮือน” (เมือ่ ถึง
บ้าน) ปรากฏหลังค�ำช่วยหน้ากริยา เช่น “ข้อยสิฮอดเฮือน” (ฉันจะถึงบ้าน) และปรากฏหลัง
ค�ำว่า “บ่” หมายถึง “ไม่” ได้ เช่น “ข้อยบ่ฮอดเฮือน” (ฉันไม่ถึงบ้าน) ต่อมาได้สูญลักษณะ
ของหมวดค�ำเดิมกลายเป็นค�ำบุพบทสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบเฉพาะ ไม่ปรากฏ
ในต�ำแหน่งที่หลากหลายเช่นเดียวกับค�ำว่า “ฮอด” ที่ท�ำหน้าที่ค�ำกริยา
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ค�ำว่า “ฮอด” สูญลักษณะของหมวดค�ำเดิมกลายเป็นค�ำบุพบท

(22) ข้อยกะบ่อยากเชื่อคือกันว่ามีคนมาเบิ่งสามพันฮอดห้าพันคน
			 (ฉันก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่ามีคนมาดูสามพันถึงห้าพันคน)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ตัวอย่างที่ (22) ค�ำว่า “ฮอด” เมือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นค�ำบุพบทจะปรากฏระหว่างนามวลี 2
นามวลี โดยนามวลีที่ปรากฏหน้าค�ำว่า “ฮอด” เป็นจุดเริ่มต้น เป็นนามวลีบอกจ�ำนวน
“สามพัน” และนามวลีทปี่ รากฏหลังค�ำว่า “ฮอด” จะเป็นจุดหมาย “ห้าพันคน” ดังนัน้ ค�ำว่า “ฮอด”
เมื่อท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท จึงสูญลักษณะของหมวดค�ำเดิมจากค�ำที่ปรากฏในต�ำแหน่งที่
หลากหลาย เมือ่ กลายเป็นค�ำบุพบทจะปรากฏในปริบทเฉพาะ โดยจะปรากฏร่วมกับนามวลีเท่านัน้
4.2.2 กระบวนการทางความหมายจากค�ำกริยาไปเป็นค�ำบุพบท
กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ทางความหมายจากค�ำกริยาไปเป็นค�ำ บุพบทของ
ค�ำว่า “ฮอด” พบว่ามี 4 กระบวนการ คือ ความหมายเดิมจางลง การคงเค้าความหมายเดิม
การเกิดความหมายทั่วไป และการขยายความหมายเชิงอุปลักษณ์ ดังนี้
1) ความหมายเดิมจางลง (bleaching) หมายถึง กระบวนการที่ค�ำบอกเนื้อหา
ที่กลายเป็นค�ำไวยากรณ์ มีการรวบความหมายประจ�ำค�ำของค�ำนั้น ๆ (condensation) ที่
เคยมีความหมายซับซ้อน หรือมีหลายความหมาย ท�ำให้คงเค้าความหมายเดิมเพียงบางส่วน
ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ Heine and Kuteva (2002) อธิบายว่า กระบวนการดังกล่าวเป็น
การทีค่ ำ� ทีม่ คี วามหมายเชิงบอกเนือ้ ความ (lexical meaning) ค่อย ๆ สูญความหมายดังกล่าวไป
และเริ่มเป็นค�ำที่ไม่มีความหมายเพื่อบอกเนื้อความในประโยค และได้ความหมายจากปริบท
ใหม่มาแทน
ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา เป็นองค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาวลี
(23) แล้วถ่ายผ้าเสด็จฮอดเฮือนขวาง
			 (แล้วถ่ายผ้าเสด็จถึงเฮือนขวาง)

(ปรีชา พิณทอง, 2562)

ฮอด [ + กริยา + การเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม ] + [__นามวลี,สถานที่ ]
ตัวอย่างที่ (23) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำกริยามีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็น
รูปธรรมไปสู่จุดหมายที่เป็นสถานที่ คือ เฮือนขวาง
ค�ำว่า “ฮอด” มีความหมายเดิมจางลงท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท
(24) มื่อนี้สอนบ่ายโมงฮอดสี่โมงแลง
			 (วันนี้ฉันสอนบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น)

(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)
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ฮอด [ + บุพบท - การเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม ] + [__นามวลี,กาลวลี ]
ตัวอย่างแสดงการท�ำให้ความหมายจางลง
ฮอด (กริยา) 		
→ ฮอด (บุพบท)
+ [__สถานที่ ] 			
+ [__กาลวลี ]
[ + การเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม ] [ - การเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม ]
ตัวอย่างที่ (24) ค�ำว่า “ฮอด” เมื่อท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท ความหมายของค�ำบอก
เนื้อหาจากเดิมที่เป็นค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรมไปสู่จุดหมาย คือ สถานที่จะ
จางลงแต่ยังคงเหลือความหมายที่แสดงการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายที่เป็นนามธรรม คือ เวลา
สามารถน�ำไปใช้ในปริบทอื่น ๆ ได้ เช่น ปรากฏหน้านามวลีที่บอกเวลา เช่น “มื่อนี้ข้อยสอน
บ่ายโมงฮอดสี่โมงแลง” ซึ่งค�ำว่า “ฮอด” ในปริบทดังกล่าวท�ำหน้าที่เป็นค�ำไวยากรณ์เชื่อม
ระหว่างนามวลีทแี่ สดงจุดเริม่ ต้นจนถึงจุดสิน้ สุดของเวลา ค�ำว่า “ฮอด” จึงสูญเสียความหมาย
เดิมของค�ำบอกเนื้อหา เมื่อท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยาจะแสดงความหมาย คือ การเคลื่อนที่ที่เป็น
รูปธรรมไปสูจ่ ดุ หมายไปจากอรรถลักษณ์ของค�ำจึงสามารถปรากฏในปริบททีแ่ ตกต่างจากเดิม
ได้
2) การคงเค้าความหมายเดิม (persistence) หมายถึง กระบวนการที่เค้า
ความหมายเดิมของค�ำเดิมยังคงมีอยูใ่ นค�ำใหม่นนั้ ถึงแม้ได้ผา่ นกระบวนการเปลีย่ นแปลงหน้าทีจ่ าก
ค�ำบอกเนือ้ หามาเป็นค�ำไวยากรณ์แล้วก็ตาม โดยค�ำบอกเนือ้ หาทีก่ ลายเป็นค�ำไวยากรณ์ยงั คง
มีความหมายเดิม ลักษณะที่ค�ำไวยากรณ์ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่ ท�ำให้เห็นความสัมพันธ์
ทางความหมายระหว่างค�ำบอกเนือ้ หาทีเ่ ป็นแหล่งเดิมกับค�ำไวยากรณ์ทเี่ กิดขึน้ ใหม่ (Hopper,
1991 อ้างถึงใน จรัสดาว อินทรทัศน์, 2539, น. 38) ในการศึกษานี้แม้ว่าค�ำกริยาจะเปลี่ยน
หน้าที่เป็นค�ำบุพบทแต่ยังมีความหมายคล้ายคลึงกับค�ำต้นก�ำเนิดซึ่งเป็นค�ำกริยา
ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา เป็นองค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาวลี
(25) พระค่อยเยื้อนฮอดห้องหอราชมะฮามหลวง
			 (พระค่อยเยื้อนถึงห้องหอราชมะฮามหลวง)

(ปรีชา พิณทอง, 2562)

ฮอด [ + กริยา + การเคลื่อนที่] + [ __สถานที่ ]
ห้องหอราชมะฮามหลวง [ + นามวลี + สถานที่]
ตัวอย่างที่ (25) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำกริยามีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ไปสู่
จุดหมายที่เป็นสถานที่ คือ ห้องหอราชมะฮามหลวง
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ค�ำว่า “ฮอด” คงเค้าความหมายเดิมท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท

(26) กกซุมบานเท่าฮอดปาย มันเปื่อยขาดเซาเสียดีแล
			 (ต้นจ�ำพวกที่บานจรดถึงปลาย มันเปื่อยขาดรักษาหายดีแท้)
(อธิราชย์ นันขันตี, 2550, น. 7)

บาน [ + ค�ำกริยา + สภาพ ]
ฮอด [ + ค�ำบุพบท + การเคลื่อนที่ ] + [ __สถานที่ ]
ปาย [ + นามวลี ]
ตัวอย่างที่ (26) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท ปรากฏร่วมกับค�ำว่า “เท่า”
ในภาษาไทยถิ่นอีสาน เป็นบุพบทประสม “เท่าฮอด” หมายถึง จรดถึง เพื่อแสดงจุดหมายที่
เป็นสถานที่ คือ ปาย จึงคงเค้าความหมายเดิมจากค�ำกริยา “ฮอด” ซึ่งแสดงความหมายมุ่งสู่
จุดหมายปลายทางเช่นเดียวกัน จะเห็นว่าแม้คำ� ว่า “ฮอด” เกิดการเปลีย่ นแปลงหน้าทีจ่ ากค�ำ
กริยาเป็นค�ำบุพบท แต่ยงั มีความหมายทีส่ ามารถเชือ่ มโยงไปสูค่ ำ� ต้นก�ำเนิดได้ มีความหมายที่
เป็นลักษณะเฉพาะร่วมกันเป็นความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่
3) การเกิดความหมายทั่วไป (generalization) หมายถึง กระบวนการที่ท�ำให้
ค�ำสูญเสียความหมายเดิมที่มีความซับซ้อนหรือมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมาเป็นความหมาย
ทั่วไป และท�ำให้สามารถใช้ค�ำได้ในปริบทที่กว้างขึ้น Hopper and Traugott (2003) ได้แบ่ง
กระบวนการท�ำให้มีความหมายทั่วไปเป็น 2 กระบวนการย่อย คือ กระบวนการท�ำให้มีความ
หมายทั่วไป และกระบวนการท�ำให้มีหน้าที่ทางไวยากรณ์ทั่วไปเป็นการท�ำให้ค�ำเปลี่ยนแปลง
ความหมายและหน้าที่ไปในลักษณะกว้างขึ้น
ผู้วิจัยพบว่า กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ทางความหมายจากค�ำกริยาไปเป็น
ค�ำบุพบทของค�ำว่า “ฮอด” ทีม่ ี 4 กระบวนการ คือ 1) ความหมายเดิมจางลงเริม่ เป็นค�ำทีไ่ ม่มี
ความหมายเพื่อบอกเนื้อความในประโยค 2) การคงเค้าความหมายเดิมเป็นการที่ค�ำมีความ
หมายคล้ายคลึงกับค�ำต้นก�ำเนิด 3) การเกิดความหมายทั่วไปเป็นการที่ค�ำมีความหมายกว้าง
ขึ้น 4) การขยายความหมายเชิงอุปลักษณ์ กระบวนการทางความหมายดังกล่าวมีลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน และแสดงให้เห็นว่าแม้ค�ำบอกเนื้อหาได้ผ่านกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์
แล้วก็ยังเหลือความหมายเดิมปรากฏอยู่ยังมิได้สูญความหมายของค�ำเดิมไปจนหมด
การเกิ ด ความหมายทั่ ว ไปเป็ น การที่ ค� ำ เปลี่ ย นแปลงความหมายในลั ก ษณะที่
กลายเป็นค�ำทีม่ คี วามหมายกว้างขึน้ จากเดิม สามารถปรากฏในปริบทต่าง ๆ ได้มากขึน้ โดยผูว้ จิ ยั
ประยุกต์ใช้แนวคิดของกรองกานต์ รอดพันธ์ (2555, น. 156) ในการศึกษาการเกิดความหมาย
ทั่วไปของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน ดังนี้
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ถึง (กริยา ) 		
→
ถึง (บุพบท)
+ [__สถานที่ ] 				
+/- [__สถานที่ ]
ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยาเรียง

(27) โอ๋ย เจ้ากะเดย ซัวซิขับรถมาฮอดบ้านเจ้ามันกะบ่แม่นใกล้ ๆ เด้อ”
			 (โอ๊ย เธอก็นะ กว่าจะขับรถมาถึงบ้านเธอมันก็ไม่ใช่ใกล้ ๆ นะ)
(พิมพ์ญา, 2558, น. 281)

ฮอด [ + กริยา ] + [__สถานที่ + รูปธรรม ]
บ้านเจ้า [ + นามวลี + สถานที่ + รูปธรรม ]
ตัวอย่างที่ (27) ค�ำว่า “ฮอด” เป็นค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง “ขับรถ
มาฮอด” และเป็นค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ปรากฏร่วมกับนามวลี “บ้านเจ้า” ซึ่งเป็น
สถานที่และมีความเป็นรูปธรรม
ค�ำว่า “ฮอด” เกิดความหมายทั่วไปท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท
(28) นางกล่าวแล้วระนึกฮอดผัวขวัญ
			 (นางกล่าวแล้วระลึกถึงสามีผู้เป็นที่รัก)

ฮอด [ + บุพบท ] + [__บุคคล + รูปธรรม ]
ผัวขวัญ [ + นามวลี + บุคคล + รูปธรรม ]

(ปรีชา พิณทอง, 2562)

(29) อันเหล้าหนิผุลังคนม่วนกว่าหมู่ บ่ออกฮอดเงิน
			 (เรื่องเหล้าเนี่ยคนบางคนสนุกกว่าเพื่อน ไม่จ่ายแม้แต่เงิน)
(ใต้เตียงมข., 16 สิงหาคม 2562)

ฮอด [ + บุพบท ] + [ __วัตถุ + รูปธรรม ]
เงิน [ + นามวลี + วัตถุ + รูปธรรม ]

(30) เว้าฮอดเรื่องในอดีต กะม่วนตั้วล่ะ
			 (พูดถึงเรื่องในอดีต ก็สนุกดีนะ)

(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ฮอด [ + บุพบท ] + [ __กิจกรรม + นามธรรม ]
เรื่องในอดีต [ + นามวลี + กิจกรรม + นามธรรม ]
ตัวอย่างที่ (28) - (30) แสดงให้เห็นว่า ค�ำว่า “ฮอด” ที่เป็นค�ำบุพบทนั้นได้ผ่าน
กระบวนการเกิดความหมายทั่วไป กล่าวคือ สามารถปรากฏร่วมกับนามวลีทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม มีความหมายแสดงจุดหมายปลายทางโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นสถานที่
เท่านั้น
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4) การขยายความหมายเชิงอุปลักษณ์ (metaphorical extension) หมายถึง
การที่ค�ำบอกเนื้อหาที่มีความหมายเป็นรูปธรรมได้กลายมาเป็นความหมายที่เป็นนามธรรม
มากขึน้ กระบวนการทีแ่ สดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ของมนุษย์ทเี่ ริม่ จากสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั
มนุษย์ไปสูค่ วามเป็นนามธรรมซึง่ อยูไ่ กลตัว โดยค�ำว่า “ฮอด” เปลีย่ นจากกริยาเป็นค�ำบุพบท
นั้น มีการขยายความหมายเชิงอุปลักษณ์ ดังนี้
ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา เป็นองค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาวลี
(31) แล้วตู้ลิวพาเลาไปฮอดโรงบาลบ่หนิ
			 (แล้วตู้ลิวพาเขาไปถึงโรงพยาบาลหรือไม่)

(พิมพ์ญา, 2558, น. 308)

ฮอด [ + กริยา + การเคลื่อนที่ + [ __สถานที่]
โรงบาล [ + ค�ำกริยา + การเคลื่อนที่ ]
ตัวอย่างที่ (31) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง
“พา(เลา)ไปฮอด” ในที่นี้ค�ำว่า “เลา” เป็นกรรมที่ปรากฏในหน่วยสร้างกริยาเรียง แสดงการ
เคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายที่เป็นสถานที่ คือ โรงบาล
ค�ำว่า “ฮอด” มีการขยายความหมายเชิงอุปลักษณ์ท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบท
(32) ฝูงนี้ให้กินดูก่อนมันฮ้อนฮอดหัว
			 (ฝูงนี้ให้กินดูก่อนมันร้อนถึงหัว)

(สมัย วรรณอุดร, 2549, น. 99)

ฮอด [+บุพบท] + [__จุดหมาย]
หัว [ + นามวลี + จุดหมาย + รูปธรรม]
ตัวอย่างที่ (32) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นบุพบทของประโยค ปรากฏร่วมกับ
นามวลี “หัว” แสดงจุดหมายที่เป็นรูปธรรม
(33) กูท้อน�ำร้านขายของ บ่ตอบฮอดแชทกู
		 (ฉันท้อกับร้านขายของ ไม่ตอบกระทั่งแชทกู)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ฮอด [+บุพบท] + [__จุดหมาย ]
แชทกู [ + นามวลี + จุดหมาย + รูปธรรม ]
ตัวอย่างที่ (33) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบทของประโยค ปรากฏร่วมกับ
นามวลี “แชทกู” แสดงจุดหมายที่เป็นรูปธรรม
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(34) ข้อยนัง่ เล่นกับตาเฒ่าแล้วเว้าฮอดเรือ่ งพ่อกับแม่ ปากบ่ออกเลยว่าพ่อแม่ทกุ ข์ยากส�ำ่ ใดกว่า
สิส่งข้อยเรียนจนจบ
			 (ฉันนั่งเล่นกับตาเฒ่าแล้วพูดถึงเรื่องพ่อกับแม่ พูดไม่ออกเลยว่าพ่อแม่ทุกข์ยากขนาดไหน
กว่าจะส่งฉันเรียนจนจบ)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ฮอด [+บุพบท] + [__จุดหมาย]
เรื่องพ่อกับแม่ [ + นามวลี + จุดหมาย + นามธรรม ]
ตัวอย่างที่ (34) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำบุพบทของประโยค ปรากฏร่วมกับ
นามวลี “เรื่องพ่อกับแม่” แสดงจุดหมายที่เป็นนามธรรม
จากตัวอย่างที่ (31) - (34) แสดงให้เห็นว่ามีการขยายความหมายเชิงอุปลักษณ์ของ
นามวลีจากกลุ่มมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ กลุ่มมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับพื้นที่ มาสู่กลุ่มมโนทัศน์ที่
เกี่ยวกับนามธรรม
4.2.3 กระบวนการทางวากยสัมพันธ์ของค�ำกริยาไปเป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์
ค�ำว่า “ฮอด” ผ่านกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์จากค�ำกริยาไปเป็นค�ำเชื่อม
อนุพากย์ มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่จากค�ำบอกเนื้อหากลายเป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์และไม่ได้
เป็นหน่วยองค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาวลี และสามารถปรากฏในบางปริบทเท่านั้น
ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางความหมายได้ผ่านกระบวนการเกิดความหมายทั่วไป
กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ทางวากยสัมพันธ์จากค�ำกริยาไปเป็นค�ำเชื่อม
อนุพากย์ของค�ำว่า “ฮอด” พบว่ามี 2 กระบวนการ คือ การบังคับการปรากฏ และการสูญ
ลักษณะของหมวดค�ำเดิม ดังนี้
1) การบังคับการปรากฏ (obligatorification) หมายถึง ค�ำเดิมซึ่งเป็นค�ำบอก
เนือ้ หา สามารถเลือกปรากฏในทุกปริบทได้ตามความต้องการในการสือ่ สาร เมือ่ กลายเป็นค�ำ
ไวยากรณ์จะถูกบังคับการปรากฏ ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ Lehmann (1985) ได้กล่าวถึง
การบังคับการปรากฏว่า การทีค่ ำ� เดิมซึง่ เป็นค�ำหลัก มีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ามารถปรากฏได้ทกุ ปริบท
แต่เมื่อกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ก็ถูกบังคับให้ปรากฏได้เฉพาะบางปริบทเท่านั้น (สุรีเนตร
จรัสจรุงเกียรติ, 2551, น. 27) ค�ำว่า “ฮอด” ซึ่งเป็นค�ำบอกเนื้อหา สามารถเลือกปรากฏใน
ทุกปริบทได้ตามความต้องการในการสื่อสาร แต่เมื่อกลายเป็นค�ำไวยากรณ์จะถูกบังคับการ
ปรากฏในต�ำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงในประโยค
การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” จากค�ำกริยาเป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์
ได้ผ่านกระบวนการบังคับการปรากฏ โดยค�ำว่า “ฮอด” ที่เป็นค�ำกริยาสามารถปรากฏใน
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ปริบททีห่ ลากหลาย คือ ปรากฏหลังนามวลี ปรากฏหน้านามวลี ต่อมาค�ำว่า “ฮอด” สามารถ
ปรากฏหน้านามวลีที่มีขนาดยาวขึ้นได้ จนกระทั่งเป็นอนุพากย์ และกลายเป็นค�ำเชื่อม
อนุพากย์ได้ ดังตัวอย่าง
ค�ำว่า “ฮอด” มีการบังคับการปรากฏท�ำหน้าที่เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์
(35) ย่านคักอ้ายฮอดจอบมาเบิ่งข้อย
			 (กลัวมากพี่กระทั่งแอบมาดูฉัน)

(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ตัวอย่างที่ (35) ค�ำว่า “ฮอด” มีการปรากฏในต�ำแหน่งทีเ่ ฉพาะเจาะจงท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ค�ำเชื่อมอนุพากย์ โดยเชื่อมอนุพากย์ 1 คือ “ย่านคักอ้าย” และอนุพากย์ 2 คือ “จอบมาเบิ่ง
ข้อย” เพื่อแสดงความเป็นเหตุเป็นผล
2) การสูญลักษณะของหมวดค�ำเดิม (decategorialization) หมายถึง ค�ำที่ผ่าน
กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์จะสูญเสียลักษณะวากยสัมพันธ์ของหมวดค�ำเดิมที่เคยมี
ค�ำว่า “ฮอด” ที่เป็นค�ำกริยา เมื่อกลายเป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์ได้สูญเสียหน้าที่ทาง
วากยสัมพันธ์ของค�ำบอกเนื้อหากลายเป็นค�ำที่มีคุณสมบัติของกลุ่มรอง โดยท�ำหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์เชื่อมอนุพากย์ ไม่ได้เป็นหน่วยองค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาวลี
ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา เป็นองค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาวลี
(36) ไปกับอ้ายน�ำทางชิได้ม่วน ฮอดฮ่มไม้ยังชิได้หยอกกัน
			 (ร่วมทางไปกับพี่สิจะได้สนุก ถึงร่มไม้จะได้หยอกล้อกัน)

(ปรีชา พิณทอง, 2562)

ตัวอย่างที่ (36) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นค�ำกริยาอยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของหน่วยสร้างกริยาวลีหรือเป็นหน่วยแก่นของประโยค
ค�ำว่า “ฮอด” มีการสูญลักษณะของหมวดค�ำเดิม ท�ำหน้าที่เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์
(37) ข้อยปวดหัวแฮงฮอดอยากร้องไห้
			 (ฉันปวดหัวมากจนอยากร้องไห้)

(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ตัวอย่างที่ (37) เมื่อค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์ จะไม่ปรากฏใน
ต�ำแหน่งองค์ประกอบหลักของหน่วยสร้างกริยาวลีแต่ท�ำหน้าที่ทางไวยากรณ์เชื่อมอนุพากย์
2 อนุพากย์ ได้แก่ อนุพากย์ 1 คือ “ข้อยปวดหัวแฮง” และอนุพากย์ 2 คือ “อยากร้องไห้”
ให้ตอ่ เนือ่ งกันเพือ่ แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน จึงสูญเสียลักษณะของหมวดค�ำเดิมทีเ่ คยเป็น
ค�ำกริยา
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4.2.4 กระบวนการทางความหมายจากค�ำกริยาไปเป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์
กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ทางความหมายจากค�ำกริยาไปเป็นค�ำเชื่อม
อนุพากย์ของค�ำว่า “ฮอด” พบว่า มีการเกิดความหมายทั่วไป ดังนี้
1) การเกิดความหมายทัว่ ไป (generalization) หมายถึง การทีส่ ญ
ู เสียความหมาย
เดิมทีม่ คี วามซับซ้อนมาเป็นความหมายกลาง ๆ และใช้ได้ในปริบททีก่ ว้างขึน้ โดยลดข้อจ�ำกัด
ในการปรากฏร่วมทางความหมายของค�ำเดิม
ค�ำว่า “ฮอด” ที่เป็นค�ำกริยาจะมีความหมายเฉพาะเจาะจง เช่น การบรรลุจุดหมาย
การเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมาย ต่อมาได้ขยายความหมายกว้างขึ้น
ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา เป็นองค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาวลี
(38) มาฮอดเฮือนเจ้า คือแปนดีแท้ สงสัยลูกสาวถึกสั่งสอนมาดี
			 (มาถึงบ้านเธอ ท�ำไมสะอาดดีจัง สงสัยลูกสาวได้รับการสั่งสอนมาดี)
(ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562)

ฮอด [ + กริยา + การเคลื่อนที่] + [__สถานที่]
เฮือนเจ้า [ + นามวลี + จุดหมาย + สถานที่ ]
ตัวอย่างที่ (38) ค�ำว่า “ฮอด” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาวลีรว่ ม
กับค�ำว่า “มา” ในรูปแบบของกริยาเรียง แสดงการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมาย คือ เฮือนเจ้า
ค�ำว่า “ฮอด” เกิดความหมายทั่วไปท�ำหน้าที่เป็นค�ำเชื่อมอนุพากย์

(39) เบิ่งหนังเรื่องไททานิคหลายฮอดฝันว่าเรือล่ม
			 (ดูหนังเรื่องไททานิคบ่อยมากจนกระทั่งฝันว่าเรือล่ม)
		
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจ�ำวัน)

ฮอด [ เชื่อมอนุพากย์ ] + [__อนุพากย์ที่เป็นเหตุ] + [อนุพากย์ที่เป็นผล__]
ตัวอย่างที่ (39) แสดงให้เห็นว่า ค�ำว่า “ฮอด” ในประโยคนี้ได้ผ่านกระบวนการ
เกิดความหมายทั่วไป สามารถปรากฏร่วมกับอนุพากย์ที่มีเนื้อความเป็นนามธรรมได้ และ
มีความหมายแสดงจุดเชื่อมต่อเหตุการณ์สองเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลกัน จะเห็นได้ว่า
ความหมายของค�ำว่า “ฮอด” ทีเ่ ป็นค�ำกริยามีความหมายเฉพาะจงเจาะ คือ แสดงการเคลือ่ นที่
ไปสูจ่ ดุ หมาย เมือ่ ปรากฏเป็นค�ำเชือ่ มอนุพากย์ “ฮอด” มีการขยายความหมายกว้างขึน้ แสดง
การเคลื่อนที่จากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นผล โดยยังมีความหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุจุดหมายอยู่
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5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาหน้าทีท่ างไวยากรณ์ และความหมายของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิน่
อีสานที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 ถึงสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2489 - 2563) พบว่า
ค�ำว่า “ฮอด” ปรากฏเป็นค�ำกริยา ค�ำบุพบท และค�ำเชื่อมอนุพากย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)
ตารางที่ 1
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 38, 2 (JULY – DECEMBER 2020)
แสดงหน้าที่และความหมายของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
ตารางที่ 1 แสดงหน้าทีแ่ ละความหมายของคาว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
หน้าที่
ความหมาย
ตัวอย่าง

คากริยา

คาบุพบท

การบรรลุจดุ หมายทีเ่ ป็น
รูปธรรม
การบรรลุจดุ หมายทีเ่ ป็น
นามธรรม
แสดงจุดหมายที่เป็น
รูปธรรม
แสดงจุดหมายที่เป็น
นามธรรม
แสดงความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์
แสดงถึงจุดต่อเนื่องของ
ระยะเวลา

คาเชื่อม
อนุพากย์

แสดงความเป็นเหตุ
เป็นผล
แสดงความขัดแย้ง

กระแตฮอดเฮือนยามเมื่อแลง
(ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562)
ปิดเทอมแล้ว ข้อยฮอดเวลาโบยบิน
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน)
เอ๋า โตกะอย่าเว่าฮอดเลาแบบนั้น
(พิมพ์ญา, 2558, น. 338)
เพิ่นว่าสิเก็บเงินย้ายประเทศพะนะ ตะเงินสิใช้ฮอด
สิ้นเดือนกะบ่พอ
(ใต้เตียงมข., 20 พฤศจิกายน 2562)
อ้ายสนใจแต่งานฮอดบ่มีเวลาจีบผู้สาว
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน)
ตอนเช้าข้อยยากนาเฮ็ดงานบ้านฮอดยังบ่ได้กินข้าว
ใกล้สิเที่ยงแล้ว
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน)
บ่าวหน่อเพิ่นย่านหลายฟ่าวโตนเฮือนเปิดอาดหลาด
ฮอดบ่ได้เว่ากับผู้สาวจ้อย
(ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562)
ย่างเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวฮอดบ่เห็นแม่ค้า
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน)

จากตารางที่ 1 คาว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่น อีส านสมัยปัจจุบัน สามารถ
จากตารางที
า “ฮอด”
ในภาษาไทยถิ
สานสมัเป็ยนปัทัจ้งจุคบาบอกเนื
ัน สามารถท�
ำหน้าที่
ทาหน้ าที่เป็ น คากริ่ 1ย าค�ำคว่าบุ
พบท และค
าเชื่อมอนุ่นพอีากย์
้ อหาและ
เป็คนาไวยากรณ์
ค�ำกริยา ค�ำบุกล่
พบท
ำเชืยอ่ ามอนุ
พากย์ ซึเป็่งนเป็ทันง้ ค�คำาบอกเนื
บอกเนือ้ ้อหาและ
กล่าวคือ
าวคืและค�
อ คากริ
“ฮอด”
หานั้นมีค�คำไวยากรณ์
วามหมายแสดง
ค�ำใจความหลั
กริยา “ฮอด”
ซึ่งเป็นค�ำบอกเนื
อหานั
้นมีความหมายแสดงใจความหลั
กของประโยค
ก ของประโยค
ส่ ว นค้าบุ
พ บทและค
าเชื่ อ มอนุ พ ากย์ มี ก ารเปลี
่ ย นแปลง
ความหมายจากเดิมที่เคยเป็นคาบอกเนื้อหากลายเป็นคาที่มีหน้าที่ทางไวยากรณ์
สาหรับผลการศึกษากระบวนการกลายเป็
31 นคาไวยากรณ์ของคาว่า “ฮอด” ตามข้อมูล
ที่ปรากฏในภาษาไทยถิ่นอีสานสมัยปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ
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ส่วนค�ำบุพบทและค�ำเชื่อมอนุพากย์มีการเปลี่ยนแปลงความหมายจากเดิมที่เคยเป็นค�ำบอก
เนื้อหากลายเป็นค�ำที่มีหน้าที่ทางไวยากรณ์
ส�ำหรับผลการศึกษากระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ตามข้อมูล
ที่ปรากฏในภาษาไทยถิ่นอีสานสมัยปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการทาง
วากยสัมพันธ์และกระบวนการทางความหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)
ตารางที
่2
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แสดงกระบวนการกลายเป็
นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน

ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์ของคาว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
กระบวนการกลายเป็น กระบวนการทางวากยสัมพันธ์ กระบวนการทางความหมาย
คาไวยากรณ์
คากริยาไปเป็นคา
การวิเคราะห์ใหม่
ความหมายเดิมจางลง
บุพบท
การนาคาไปใช้ในปริบทใหม่
การคงเค้าความหมายเดิม
การสูญลักษณะของหมวดคาเดิม การเกิดความหมายทั่วไป
การขยายความหมายเชิง
อุปลักษณ์
คากริยาไปเป็นคาเชื่อม การบังคับการปรากฏ
การเกิดความหมายทั่วไป
อนุพากย์
การสูญลักษณะของหมวดคาเดิม

จากตารางที
แสดงให้เเห็ห็นนว่ว่าาคค�ากริ
ำ กริย าย า“ฮอด”
“ฮอด”เมื่อเมืกลายเป็
่ อ กลายเป็
พ บท
จากตารางที่ ่ 22 แสดงให้
น คนาบุค� พำ บุบท
มีมีกกระบวนการทางวากยสั
มพันมธ์พัโดยผ่
านกระบวนการวิ
เคราะห์เใคราะห์
หม่ซงึ่ กิใง่ หม่
กาญจน์
ระบวนการทางวากยสั
น ธ์ โดยผ่
านกระบวนการวิ
ซึ่ง กิ่งเทพกาญจนา
กาญจน์
(2559,
น. 42) (2559,
กล่าวว่าน.การวิ
เป็นกลไกที
ในกระบวนการกลายเป็
เทพกาญจนา
42)เคราะห์
กล่ าวว่ใาหม่การวิ
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นรูปไวยากรณ์
เนื่องจากในการเปลี่ยนแปลงทางความหมายใด
เกิการวิ
ดขึ้นเก่คราะห์
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นแปลงอื
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ำค�ำไปใช้้ไ ด้ในปริ
ใหม่จ่ยาเป็
น ต้ องเกิ
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ญลักษณะของหมวดคาเดิามค�ำส่บุวพนบท
ใหม่
และการสูญลักษณะของหมวดค�
เดิม ส่วและการสู
นกระบวนการทางความหมายพบว่
กระบวนการทางความหมายพบว่
า คาบุ
พบท “ฮอด”
เกิดกระบวนการความหมายเดิ
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พบททีเ่ ปลีย่ นแปลงมาจาก
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พบทที่เปลี่ยนแปลงมาจากค
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ค�อุำปกริลักยษณ์
าจะมีอย่ความหมายสั
มพันาธ์กคับาบุความหมายเดิ
มของค�ำกริยาที่เากริ
ป็นแหล่
งเดิคมวามหมาย
สัมพันธ์กค�ับำความหมายเดิ
ากริยาทีน่เค�ป็ำนเชืแหล่
งเดิพมากย์มีกระบวนการทางวากยสัมพันธ์
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าเชื่ อ มอนุ พ ากย์
ได้แก่ การบั
งคัยบาการปรากฏ
มีข้อจ�ำกันดคในการปรากฏร่
วมกัมบี กค�ระบวนการทาง
ำอื่น ๆ และเกิดการ
วากยสั
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บคาอื่น ๆ
สูญลักษณะของหมวดค�ำเดิมจากค�ำบอกเนื้อหาได้กลายเป็นค�ำที่ใช้แสดงลัวกมกัษณะไวยากรณ์
และเกิดการสูญลักษณะของหมวดคาเดิมจากคาบอกเนื้อหาได้กลายเป็นคาที่ใช้แสดง
ลั ก ษณะไวยากรณ์ หรื อ บอกความสั ม พั น ธ์ ท างไวยากรณ์ ร ะหว่ า ง อนุ พ ากย์ ส่ ว น
กระบวนการทางความหมายพบว่า คาเชื่อมอนุพากย์ “ฮอด” มีความหมายทั่วไปและ
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หรือบอกความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ระหว่างอนุพากย์ ส่วนกระบวนการทางความหมายพบว่า
ค�ำเชื่อมอนุพากย์ “ฮอด” มีความหมายทั่วไปและใช้ได้ในปริบทที่กว้างขึ้น
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ข้อมูลทีเ่ ก็บจากภาษาไทยถิน่ อีสานในปัจจุบนั
เกิดกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” สอดคล้องกับแนวคิดการกลายเป็น
ค�ำไวยากรณ์โดยมีทิศทางการเปลี่ยนแปลง แบบทิศทางเดียว เริ่มจากเป็นค�ำบอกเนื้อหาหรือ
ค�ำที่มีความเป็นไวยากรณ์น้อย ได้แก่ ค�ำกริยา แล้วกลายไปเป็นค�ำที่มีความเป็นไวยากรณ์
มากขึน้ คือ ค�ำบุพบทและค�ำเชือ่ มอนุพากย์ อย่างไรก็ตามค�ำว่า “ฮอด” ปรากฏเป็นค�ำไวยากรณ์
เฉพาะในบางปริบท ยังไม่ได้เป็นค�ำไวยากรณ์โดยสมบูรณ์ เนื่องจากในสมัยปัจจุบันยังพบ
การใช้ค�ำดังกล่าวที่เป็นค�ำกริยาอยู่
งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาภาษาเฉพาะสมัยเน้นการบรรยายสภาวะของภาษาทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่นอีสานที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 9 ถึงสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2489 - 2563) ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงของแต่ละค�ำ
ขึน้ อยูก่ บั เอกสารทีน่ ำ� มาศึกษาว่าจะปรากฏลักษณะของค�ำทีม่ กี ารกลายเป็นค�ำไวยากรณ์มาก
น้อยเพียงใด และพบการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนหรือไม่ ดังนัน้ เพือ่ ให้ได้ผลการศึกษาทีส่ มบูรณ์
และน่าเชือ่ ถือ ผูว้ จิ ยั ได้สำ� รวจเอกสารภาษาไทยถิน่ อีสานสมัยปัจจุบนั และพบว่า มีแหล่งข้อมูล
จ�ำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริบทของสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันซึ่งมีข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลดี
ต่อการวิเคราะห์ผลการศึกษา
การสนทนาในชีวติ ประจ�ำวันของผูใ้ ช้ภาษาไทยถิน่ อีสานพบว่า มีการใช้คำ� ว่า “ฮอด”
ในปริบทการสื่อสารที่หลากหลายทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนแต่พบมากในภาษาพูดโดย
ปัจจัยที่ท�ำให้ค�ำว่า “ฮอด” กลายเป็นค�ำไวยากรณ์มาจากการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารพยายามที่จะเข้าใจเนื้อหาของสารร่วมกัน ผู้รับสารเข้าใจความหมาย
ของค�ำว่า “ฮอด” ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร เมื่อค�ำว่า “ฮอด” ซึ่งแต่เดิมท�ำหน้าที่เป็นค�ำ
กริยาหรือค�ำบอกเนื้อหาถูกน�ำไปใช้ในปริบทการสื่อสารที่ต่างไปส่งผลท�ำให้ค�ำดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ โดยท�ำหน้าที่ใหม่และมีความหมายใหม่
การใช้คำ� ในภาษาไทยถิน่ อีสานมีการเปลีย่ นแปลงหน้าทีแ่ ละความหมายเช่นเดียวกับ
ภาษาไทยมาตรฐานรวมถึงภาษาไทยถิ่นอื่น ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของภาษา โดยผลการศึกษา
การกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสานมีประเด็นที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกรองกานต์ รอดพันธ์ (2555) ที่วิเคราะห์กระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์
ของค�ำว่า “ถึง” จากค�ำกริยากลายเป็นค�ำไวยากรณ์ ผลการวิเคราะห์หมวดค�ำ “ถึง” ในสมัย
ปัจจุบันพบว่า ปรากฏในหมวดค�ำกริยา ค�ำกึ่งกริยากึ่งบุพบท ค�ำบุพบท ค�ำเชื่อมอนุพากย์
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และค�ำขยาย ด้านกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ถึง” พบว่า ยังมิได้เป็นค�ำ
ไวยากรณ์โดยสมบูรณ์ เนื่องจากในสมัยปัจจุบันยังพบค�ำว่า “ถึง” ที่เป็นค�ำกริยาอยู่ ส่วน
ค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิน่ อีสานเป็นค�ำกริยาทีม่ คี วามหมายต้นเค้าคล้ายคลึงกับค�ำว่า “ถึง”
ในภาษาไทยมาตรฐาน และสมัยปัจจุบันยังใช้เป็นค�ำกริยาเช่นเดียวกัน งานวิจัยนี้จึงมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกรองกานต์ รอดพันธ์ (2555) โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
จากค�ำบอกเนือ้ หาสูก่ ารกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ โดยเริม่ ต้นจากค�ำกริยาจากนัน้ ได้กลายเป็นค�ำ
ทีม่ หี น้าทีท่ างไวยากรณ์และมีความหมายเพิม่ ขึน้ มีการปรากฏอยูใ่ นหมวดค�ำประเภทเดียวกัน
ได้แก่ ค�ำกริยา ค�ำบุพบท และค�ำเชื่อมอนุพากย์ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาค�ำว่า “ฮอด” มี
ความแตกต่างจากผลการศึกษาค�ำว่า “ถึง” ในประเด็นความหมายย่อยของค�ำรวมถึงปริบท
ในการปรากฏบางปริบท
ผลการศึกษาการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ของค�ำว่า “ฮอด” ในภาษาไทยถิ่นอีสานได้
แสดงให้เห็นถึงพลวัตของภาษาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า ค�ำว่า “ฮอด”
ในภาษาไทยถิ่นอีสานมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นค�ำไวยากรณ์อื่นตามหน้าที่ในการสื่อสารของ
ภาษาและเส้นทางการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์ที่มีจุดเริ่มต้นของเส้นทางเป็นค�ำกริยา ดังที่
จรัสดาว อินทรทัศน์ (2539, น. 37) กล่าวถึงพัฒนาการของค�ำกริยาในการกลายเป็นค�ำ
ไวยากรณ์ว่า สามารถมาถึงขั้นค�ำช่วยกริยา ค�ำบุพบท และค�ำสันธาน ซึ่งค�ำกริยา “ฮอด” มี
การใช้ในชีวิตประจ�ำวันของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน โดยความหมายของค�ำถูกตีความตามคู่
สนทนา ซึ่งความหมายทางไวยากรณ์อาจเริ่มต้นจากความหมายโดยนัยของการสนทนา เมื่อ
ความหมายโดยนัยถูกใช้บอ่ ย ๆ ความหมายโดยนัยดังกล่าวก็จะพัฒนาไปเป็นความหมายประจ�ำ
ค�ำ ซึง่ เป็นความหมายใหม่ตอ่ ไป (Hopper & Traugott, 2003, p. 79) ดังตัวอย่างประโยคทีว่ า่
“เจ้าเป็นฮอดอาจารย์มหาวิทยาลัย ข้อยบ่กล้าจีบเจ้าดอก” (เธอเป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย
ฉันไม่กล้าจีบเธอหรอก) ค�ำว่า “ฮอด” อาจมีความหมายโดยนัยเพื่อแสดงทัศนคติว่า อาจารย์
มหาวิทยาลัยเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่อง มีความสามารถและน่านับถือ ผู้พูดประเมินอาชีพ
นี้ว่าอยู่ในสถานภาพทางสังคมที่สูงหรือเหนือกว่าตนเอง
ผู้วิจัยพบว่า ภาษาไทยถิ่นอีสานยังมีค�ำบอกเนื้อหาอีกหลายค�ำที่น่าสนใจศึกษาทั้ง
แบบข้ามสมัยและแบบเฉพาะสมัย สามารถเก็บข้อมูลจากศิลาจารึก ใบลานและเอกสารที่มี
ผู้ปริวรรตไว้ ศึกษาจากวรรณกรรม พจนานุกรม ตลอดจนผู้บอกภาษาซึ่งการวิจัยทางด้านนี้
จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจภาษาไทยมาตรฐานได้และเข้าใจหลักการตลอดจนแนวคิดการ
วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นอีสาน นอกจากนี้ยังเป็นการขยายฐานความรู้ด้านภาษาไทย
ถิ่นอีสานอีกทางหนึ่งด้วย
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