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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และความหมายของค�ำบุพบท “หลัง” ในภาษาไทยปัจจุบนั
ตัวอย่างข้อมูลภาษาน�ำมาจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติฯ ผลการศึกษาพบว่า ค�ำบุพบท “หลัง” มีรปู แบบ
การปรากฏ 2 รูปแบบใหญ่ ได้แก่ ค�ำบุพบท “หลัง” ที่ปรากฏหน้าค�ำนาม และค�ำบุพบท “หลัง” ที่ปรากฏ
หน้าค�ำกริยาในโครงสร้างบุพบทวลี โดยค�ำบุพบท “หลัง” ที่ปรากฏหน้าค�ำนามจะท�ำหน้าที่เป็นส่วนหลัก
ของบุพบทวลีร่วมกับค�ำนามดังกล่าว ค�ำบุพบท “หลัง” ที่ปรากฏหน้าค�ำนามสามารถแยกออกเป็น 2
รูปแบบย่อยคือ ค�ำบุพบท “หลัง” ที่ปรากฏหน้าค�ำนามสถานที่ แสดงความหมายเชิงพื้นที่ “ต�ำแหน่งหรือ
ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า” และอีกประเภทย่อยคือ ค�ำบุพบท “หลัง” ที่ปรากฏหน้าค�ำนามบอกเวลา
หรือเหตุการณ์ แสดงความหมายเชิง “ล�ำดับเวลา” ส่วนค�ำบุพบท “หลัง” ที่ปรากฏหน้าค�ำกริยามักจะ
ปรากฏต้นอนุประโยค ท�ำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมอนุประโยค แสดงความหมายเชิง “ล�ำดับเหตุการณ์”  
ค�ำส�ำคัญ  หลัง โครงสร้าง หน้าที่ ความหมาย

* บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และทางอรรถศาสตร์ของค�ำว่า “หลัง” ในภาษา
ไทย”
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Abstract

The objective of this study is to illustrate syntactic structures, functions, and
meanings of the word, /lǎŋ/, in Thai. The data were retrieved from the Thai National Corpus
(TNC). The results revealed two main patterns of the preposition, /lǎŋ/, that preceded
nouns and verbs. The preposition, /lǎŋ/, preceding nouns, functioned as the head of the
prepositional phrase in conjunction with the noun. It could be divided into two subtypes:
one that preceded the locational noun and one that preceded the temporal noun. The
first subtype conveyed spatial meaning; that is, “a position or side that is opposite to the
front,” and the latter subtype conveyed “time.” When it preceeded verbs, the preposition
/lǎŋ/ normally arose at the beginning of the clause. Here it functioned as a subordinator,
known as a connector, and conveyed “sequence.”
Keywords:  back, syntactic structures, functions, meanings
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1. บทน�ำ 
ค�ำว่า “หลัง” ในภาษาไทยเป็นหนึง่ ในค�ำนามพืน้ ฐานทีผ่ ใู้ ช้ภาษาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
โดยทัว่ ไปมักจะใช้คำ� ว่า “หลัง” แสดงส่วนของร่างกาย (body parts) ราชบัณฑิตสถาน (2554)
ได้ให้ความหมายค�ำว่า “หลัง” ไว้ว่า “น. ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหน้าอก” แต่ในปัจจุบันมี
การใช้ค�ำว่า “หลัง” ในหลายบริบทมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
(1) คุณพ่อตบหลังพีทเบา ๆ
(2) หลังวัดตะไกรเป็นป่าช้า
(3) หลังอาหารค�่ำ แม่เรียกมุกเข้าไปคุยอีกครั้ง
(4) หลังไอเดียขายได้ ก็ถึงคราวถกกันเรื่องรายละเอียด
(5) วันหลังได้ไหม

หากพิจารณาในแง่วากยสัมพันธ์และหน้าที่จะพบว่า ค�ำว่า “หลัง” สามารถปรากฏ
ได้ในหลายบริบท ตั้งแต่ระดับวลี ประโยคเดี่ยว ไปจนถึงประโยคซับซ้อน ค�ำว่า “หลัง” ใน
ตัวอย่างที่ (1) เป็นค�ำนาม ท�ำหน้าทีเ่ ป็นกรรมของค�ำกริยา ตบ ในตัวอย่างที่ (2) ค�ำว่า “หลัง”
เป็นค�ำบุพบท ซึ่งเป็นส่วนประกอบของบุพบทวลี หลังวัดตะไกร ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่
(2) น�ำหน้านามวลี วัดตะไกร เพื่อบอกความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ว่าสิ่งใดอยู่ที่ใดหรือต�ำแหน่งใด
ส่วนค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (3) หากพิจารณาตามมุมมองของพระยาอุปกิตศิลปสาร
(2546) พบว่าเป็นค�ำบุพบท น�ำหน้านามวลี อาหารค�่ำ หากพิจารณาตามมุมมองของ
วิจนิ ตน์ ภาณุพงศ์ (2520) กลับพบว่า ทัง้ วลี หลังอาหารค�ำ่ จัดเป็นค�ำบอกเวลา เพือ่ บอกเวลา
ของเหตุการณ์ในประโยคหลักว่าเกิดขึ้นในเวลาใด
ในตัวอย่างที่ (4) มีการใช้ค�ำว่า “หลัง” ในระดับประโยคที่มีความซับซ้อนขึ้น ค�ำว่า
“หลัง” ในตัวอย่างนี้จึงเป็นค�ำเชื่อม ซึ่งท�ำหน้าที่แสดงความสัมพันธ์หรือเชื่อมความเข้าด้วย
กัน ในมุมมองของพระยาอุปกิตศิลปสาร (2546) และอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ (2555) จะเรียก
ว่า ค�ำสันธาน (conjunction) ในมุมมองของนววรรณ พันธุเมธา (2549) เรียกว่า ค�ำเชื่อม
และในมุมมองวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2520) เรียกว่า ค�ำเชื่อมอนุพากย์ แต่อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
(2556) กลับมองค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างนี้เป็นค�ำบุพบท ท�ำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมอนุประโยค
(subordinator) ในประโยคความซ้อน
นามวลี วันหลัง ในตัวอย่างที่ (5) สามารถใช้เป็นค�ำบอกเวลาได้ ในมุมมองของวิจนิ ตน์
ภาณุพงศ์ (2520) สามารถจัดว่า วันหลัง เป็นค�ำบอกเวลา แต่ในมุมมองของพระยาอุปกิตศิลปสาร
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(2546) ค�ำว่า “หลัง” ที่ปรากฏในตัวอย่างที่ (5) จัดเป็นค�ำวิเศษณ์ (adjective และ adverb)
เนื่องจากสามารถขยายค�ำหลักให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ในแง่เกี่ยวกับลักษณะเวลาได้
เช่นเดียวกับอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2556) ที่จัดค�ำว่า “หลัง” ดังกล่าวเป็นค�ำคุณศัพท์
(adjective) ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นส่วนขยาย (modifier) ของค�ำนามหลัก วัน
เนือ่ งจากค�ำว่า “หลัง” ปรากฏในบริบททีแ่ ตกต่างกันไป ส่งผลให้คำ� ดังกล่าวสามารถ
แสดงความหมายได้หลากหลาย หรืออาจเรียกได้ว่า ค�ำว่า “หลัง” ในภาษาไทย เป็นค�ำหลาย
ความหมาย (polyseme) หมายถึงค�ำที่มีรูปเหมือนกัน ออกเสียงเหมือนกัน และมีมโนทัศน์
ความหมายเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน (Evans, 2005, pp. 33)
ความหมายของค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (1) เป็นความหมายพื้นฐาน คือซีกของ
ร่างกายที่ตรงข้ามกับหน้าอก ส่วนในตัวอย่างที่ (2) ค�ำว่า “หลัง” มีความหมายเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (spatial relation) ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่าง
พื้นที่ (space) กับจุดอ้างอิง (reference point) กล่าวคือสามารถใช้ค�ำว่า “หลัง” บอก
ต�ำแหน่งได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ที่ไหน (กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา, 2559, น. 151) ตัวอย่างที่
(3) บุพบทวลี หลังอาหารค�่ำ สามารถใช้แสดงเวลาได้ โดยใช้นามวลี อาหารค�่ำ เป็นจุดอ้างอิง
เวลาในการอธิบายความหมาย นั่นคือเวลาถัดจากเหตุการณ์อาหารค�่ำสิ้นสุดลง ซึ่งเป็น
ความหมายที่ราชบัณฑิตสถานไม่ได้กล่าวถึงหรือนิยามไว้ เมื่อค�ำว่า “หลัง” ปรากฏในบริบท
ตัวอย่างที่ (4) จะเหลือเพียงการบอกล�ำดับเหตุการณ์เท่านัน้ โดยเหตุการณ์ทอี่ ยูใ่ นอนุประโยค
ทีม่ คี ำ� ว่า “หลัง” จะเกิดขึน้ ก่อนและเป็นจุดอ้างอิงให้กบั เหตุการณ์ในอนุประโยคหลัก ส่วนใน
ตัวอย่างที่ (5) ค�ำว่า “หลัง” ในนามวลี วันหลัง แสดงความหมายเกีย่ วกับเวลา โดยใช้ปจั จุบนั
วันนี้ หรือวันทีก่ ล่าวประโยคนีเ้ ป็นจุดอ้างอิง วันหลัง จึงหมายถึงอนาคตซึง่ ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
ว่าเป็นเมื่อใด
จากตัวอย่างข้างต้น ค�ำว่า “หลัง” สามารถเป็นได้ทั้งค�ำนาม ค�ำบุพบท และ
ค�ำคุณศัพท์ อีกทัง้ ยังมีโครงสร้างและท�ำหน้าทีแ่ ตกต่างกันไป ความหมายทีแ่ สดงมีความหลาก
หลาย ผู้วิจัยมองว่าค�ำนาม “หลัง” มีโครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ไม่ซับซ้อนมากนัก เนื่องจาก
ในภาษาไทยค�ำนามสามารถปรากฏได้ในโครงสร้างระดับวลี โดยค�ำนามสามารถปรากฏตาม
ล�ำพังหรือปรากฏร่วมกับส่วนขยาย อีกทัง้ ค�ำนาม “หลัง” ยังแสดงความหมายพืน้ ฐานเกีย่ วกับ
ส่วนของร่างกายที่ผู้ใช้ภาษามีความคุ้นเคยอยู่แล้ว จึงสนใจที่จะศึกษาค�ำว่า “หลัง” ใน
โครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นอย่างค�ำบุพบท โดยเฉพาะค�ำว่า “หลัง” ในบริบทตัวอย่างที่ (2) - (4)
ที่สามารถแสดงความหมายได้ถึง 3 ความหมายที่แตกต่างกัน นั่นคือความหมายเชิงพื้นที่
ความหมายเชิงเวลา และความหมายที่เกี่ยวกับล�ำดับเหตุการณ์ ถึงแม้จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
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มโนทัศน์พื้นที่ของค�ำว่า “หลัง” ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2556) แล้ว แต่เป็นการศึกษาที่เน้นในแง่
ความหมายเท่านั้น ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับโครงสร้างและหน้าที่ของค�ำดังกล่าว ผู้วิจัยมีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และความหมายของค�ำว่า “หลัง” ทีเ่ ป็นค�ำบุพบท เนือ่ งจาก
ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าโครงสร้าง หน้าที่ และความหมายมีความสัมพันธ์กนั จึงน�ำทัง้ 3 ประเด็นดังกล่าว
มาศึกษาไปด้วยกันเพื่อต่อยอดงานวิจัยในอดีต
ผู้วิจัยมุ่งหาค�ำตอบว่าในเชิงโครงสร้างค�ำบุพบท “หลัง” มีรูปแบบการปรากฏที่
แตกต่างกันไปตามบริบทต่าง ๆ ได้กรี่ ปู แบบ อะไรบ้าง แต่ละรูปแบบการปรากฏของค�ำว่า “หลัง”
ท�ำหน้าที่อะไร และค�ำบุพบท “หลัง” สามารถแสดงความหมายได้กี่ความหมาย อะไรบ้าง
ท�ำให้วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยนี้ คือวิเคราะห์โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ หน้าที่ และ
ความหมายของค�ำบุพบท “หลัง” ในภาษาไทยปัจจุบัน
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาค�ำบุพบท “หลัง” ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 การจ�ำแนกชนิดค�ำ
ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การจ�ำแนกชนิดค�ำของ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2556) ตามแนวคิด
ทฤษฎีไวยากรณ์ศัพทการก (lexicase grammar) ทฤษฎีไวยากรณ์ศัพทการกเป็นไวยากรณ์
พึง่ พาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์แบบพึง่ พาของค�ำแต่ละค�ำในประโยคหรือวลี การจ�ำแนกชนิดค�ำ
ตามแนวคิดทฤษฎีไวยากรณ์ศพั ทการกจะใช้เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ ได้แก่ เกณฑ์การปรากฏ
ร่วม (co-occurrence) และเกณฑ์การกระจายค�ำ  (word distribution) โดยพิจารณาว่า
ค�ำนั้นสามารถปรากฏร่วมกับค�ำใดได้ หรือต้องปรากฏต�ำแหน่งใดของประโยค โดยวิเคราะห์
จากรูปภาษาที่ปรากฏ โดยพิจารณาตัวอย่างภาษาจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติฯ
จากเกณฑ์ข้างต้น อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2556) ได้จ�ำแนกชนิดค�ำออกเป็น 8 ชนิด
ได้แก่ ค�ำกริยา ค�ำนาม ค�ำคุณศัพท์ ค�ำบุพบท ค�ำวิเศษณ์ ค�ำสันธาน ค�ำปริมาณ และค�ำอนุภาค
ดังนี้
ค�ำกริยา (verb) คือค�ำที่ปรากฏหลังค�ำว่า ไม่ ได้ เช่น เดิน สวย กิน เข้าใจ
ค�ำนาม (noun) คือค�ำที่ไม่ปรากฏกับค�ำว่า ไม่ เช่น *ไม่คน *ไม่บ้าน ค�ำนามสามารถ
ปรากฏหน้าคุณศัพท์ นี้ ได้ เช่น คนนี้ บ้านนี้ อีกทั้งยังสามารถปรากฏหน้าค�ำกริยา หลังค�ำ
กริยา หรือหลังค�ำบุพบทได้ เช่น พ่อตัดต้นไม้ แม่อยู่ในครัว
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ค�ำคุณศัพท์ (adjective) คือค�ำทีป่ รากฏหลังค�ำนามเสมอ เช่น ข้อสรุปนัน้ ภาษาต่าง ๆ
ค�ำคุณศัพท์ไม่สามารถปรากฏกับค�ำว่า ไม่ ได้ เช่น *ไม่นั้น *ไม่ต่าง ๆ *ไม่อื่น ๆ และปรากฏ
กับค�ำว่า นี้ ไม่ได้ เช่น *นั้นนี้ *อื่น ๆ นี้ *ใดนี้
ค�ำบุพบท (preposition) จะปรากฏหน้าค�ำนามหรือค�ำกริยาในหน่วยสร้างไร้ศูนย์
หมายถึงหน่วยสร้างที่ส่วนประกอบมีน�้ำหนักเท่ากัน ไม่มีส่วนใดเป็นส่วนหลักและส่วนใดเป็น
ส่วนขยาย ทั้งสองส่วนมีความส�ำคัญเท่ากัน เช่น วางอยู่บนโต๊ะ เมื่อคุณมาถึง ละอายต่อบาป
และค�ำบุพบทปรากฏกับค�ำว่า ไม่ ไม่ได้ เช่น *ไม่บน *ไม่เมื่อ *ไม่ส�ำหรับ
ค�ำวิเศษณ์ (adverb) สามารถปรากฏหน้าหรือหลังค�ำกริยา เช่น ไม่ชอบ คงต้องไป
ร้องไห้ทันที แต่ค�ำวิเศษณ์จะไม่ปรากฏกับค�ำว่า ไม่ เช่น *ไม่จะ *ไม่คง *ไม่กัน และไม่ปรากฏ
กับตัวก�ำหนด นี้ เช่น *ไม่นี้ *คงนี้ *จะนี้
ทั้งนี้ ค�ำเชื่อมสัมพันธสาร (discourse connector หรืออาจเรียกว่า transitional
word) เช่น แล้ว ดังนั้น อย่างไรก็ตาม ฉะนั้น จัดเป็นค�ำวิเศษณ์ เนื่องจากกลุ่มค�ำดังกล่าว
ปรากฏหน้าค�ำกริยาที่เป็นส่วนหลักของประโยค และท�ำหน้าที่เป็นส่วนขยายของภาคแสดง
ค�ำสันธาน (conjunction) ปรากฏระหว่างหน่วยภาษา 2 หน่วยที่มีน�้ำหนักเท่ากัน
อาจเป็นระดับค�ำ วลี หรือประโยค ค�ำสันธาน ได้แก่ ค�ำว่า แต่ และ หรือ เช่น หน่วยเชื่อมที่
ตรงข้ามกัน ตื่นเช้าแต่มาสาย หน่วยเชื่อมที่คล้ายกัน ชอบสีแดงและสีชมพู และหน่วยเชื่อมที่
ให้เลือก จะกินหรือจะเที่ยว ค�ำสันธานไม่ปรากฏกับค�ำว่า ไม่ เช่น *ไม่แต่ *ไม่และ *ไม่หรือ
และไม่ปรากฏกับตัวก�ำหนด นี้ เช่น *แต่นี้ *และนี้ *หรือนี้
ค�ำปริมาณ (quantifier) คือค�ำที่ปรากฏหน้าค�ำนามในหน่วยสร้างเข้าศูนย์ หมายถึง
หน่วยสร้างที่ประกอบด้วยส่วนหลักและส่วนขยาย ค�ำปริมาณ เช่น ครี่งอัน ฝูงชน ทั้งเมือง
ค�ำปริมาณปรากฏกับค�ำว่า ไม่ ไม่ได้ เช่น *ไม่ครึ่ง *ไม่ฝูง *ไม่ทั้ง และไม่ปรากฏหน้าค�ำกริยา
หลังค�ำกริยา หรือหลังค�ำบุพบท เช่น *ครึ่งเดิน *มองทั้ง *บนฝูง
ค�ำอนุภาค (particle) คือค�ำทีไ่ ม่ปรากฏกับค�ำว่า ไม่ เช่น *ไม่เหอะ *ไม่โธ่ ค�ำอนุภาค
มักปรากฏหน้าสุดหรือหลังสุดของถ้อยความ โดยไม่สัมพันธ์กับค�ำใด ๆ ในถ้อยความ แต่ท�ำ
หน้าที่ทางสัมพันธสาร หรือที่เรียกว่า ค�ำลงท้ายประโยค และค�ำอุทาน เช่น เฮ้ แหม นะ ค่ะ
ครับ หรอก เหรอ
การจ�ำแนกชนิดค�ำในภาษาไทยโดยใช้เกณฑ์ทางศัพทการกมีจดุ เด่น คือการใช้เกณฑ์
ทางวากยสัมพันธ์เป็นเกณฑ์หลักในการจ�ำแนกชนิดค�ำ และมุง่ พิจารณารูปภาษาทีใ่ ช้จริง อีกทัง้
ยังให้ความส�ำคัญกับบริบท ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลการปรากฏของค�ำว่า หลัง ทีส่ ามารถปรากฏ
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ได้ในหลากหลายบริบท จึงเห็นว่าเกณฑ์การจ�ำแนกชนิดค�ำดังกล่าวเหมาะสมกับการวิเคราะห์
ข้อมูลค�ำว่า “หลัง” ในภาษาไทย
เมื่อจ�ำแนกชนิดค�ำของค�ำว่า “หลัง” ตามเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ค�ำว่า “หลัง” ที่เป็น
ค�ำบุพบท คือค�ำที่ปรากฏหน้าค�ำนามหรือค�ำกริยาในหน่วยสร้างไร้ศูนย์ (exocentric
construction) และไม่ปรากฏกับค�ำว่า ไม่ (อมรา ประสิทธิร์ ฐั สินธุ,์ 2556, น. 53) ยกตัวอย่าง
เช่น
(6) บ้านน้องค�ำพันก็อยูห่ ลังพระธาตุหลวง (*ไม่หลังพระธาตุหลวง)
(7) หลังเกิดเหตุเขาถูกส่งรักษาตัวในโรงพยาบาลใกล้เคียง (*ไม่หลังเกิดเหตุ)

ตัวอย่างที่ (6) - (7) ค�ำว่า “หลัง” จัดเป็นค�ำบุพบท เนื่องจากปรากฏหน้าค�ำนาม
พระธาตุหลวง และค�ำกริยา เกิดเหตุ ในหน่วยสร้างไร้ศูนย์ และไม่สามารถปรากฏกับค�ำว่า
ไม่ ได้ตามเกณฑ์ที่กล่าวไปข้างต้น
2.2 ค�ำหลายความหมาย
Tyler and Evans (2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ค�ำหลายความหมาย
โดยมุ่งวิเคราะห์ความหมายของค�ำว่า “over” แนวคิดค�ำหลายความหมายอย่างมีหลักการ
(principled polysemy) ถูกพัฒนาและมีบทบาทมากขึ้น แนวคิดค�ำหลายความหมายอย่าง
มีหลักการมองว่ารูปภาษาหนึ่งสามารถมีความหมายที่แตกต่างกันได้หลายความหมาย โดย
ความหมายเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันในรูปของเครือข่ายความหมาย Tyler and Evans จึง
ได้แนะน�ำว่าจะต้องมีการก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้แยกความหมายต่าง ๆ ของรูปภาษาออกจากกัน
เกณฑ์ในการระบุความหมายต้นแบบมี 3 เกณฑ์ (Evans & Green, 2006, pp. 344345; นพดล นันทสุขเกษม, 2556, น. 20; นันทนา วงษ์ไทย, 2562, น. 94-101) ดังนี้
1. เกณฑ์ความดั้งเดิม (diachronic primacy) เป็นความหมายแรกที่พบในประวัติ
ของค�ำนั้น ๆ (earliest attested meaning) โดยพิจารณาจากหลักฐานเชิงประวัติของความ
หมายนัน้ ๆ ความหมายทีด่ งั้ เดิมทีส่ ดุ จะถือว่าเป็นความหมายต้นแบบ เช่น ค�ำว่า “over” เมือ่
สืบข้อมูลเชิงประวัติแล้วพบว่ามีความสัมพันธ์กับค�ำว่า “upan” ในภาษาสันสกฤต ‘higher’
ทั้งสองค�ำล้วนมีความสัมพันธ์กับสิ่งโคจรที่อยู่สูงกว่าสิ่งอ้างอิง ท�ำให้สามารถระบุได้ว่า
ความหมาย ‘above’ เป็นความหมายต้นแบบของค�ำว่า “over”
2. เกณฑ์ความสามารถท�ำนายความหมายอื่น (ease of predicting sense
extensions) นั่นคือสามารถคาดการณ์การขยายความหมายไปสู่ความหมายอื่น ๆ ได้ง่าย
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หากความหมายใดง่ายต่อการคาดการณ์ความหมายที่ขยายออกไปได้มาก ความหมายนั้นยิ่ง
มีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นความหมายต้นแบบ
3. เกณฑ์ความโดดเด่นในเครือข่ายความหมาย (predominance in the semantic
network) ความหมายต้นแบบต้องเป็นความหมายทีส่ มั พันธ์หรือเกีย่ วข้องกับความหมายอืน่ ๆ
ในเครือข่ายความหมาย เช่น ค�ำว่า “over” มีความหมายแตกต่างกัน 15 ความหมาย ได้แก่
เหนือ อีกด้านหนึง่ ของ เหนือและเลยไป เสร็จสิน้ ส่งให้ เกีย่ วกับเวลา ปกคลุม ดูอย่างละเอียด
จุดสนใจ มากขึ้น เหนือและมากเกิน ควบคุม ชอบมากกว่า สะท้อนกลับ และซ�้ำ ความหมาย
เหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิ่งโคจรที่อยู่สูงกว่าสิ่งอ้างอิง ความหมายต้นแบบของค�ำว่า “over”
จึงหมายความว่า ‘above’
ส่วนเกณฑ์ในการจ�ำแนกความหมายขยายออกจากความหมายหลัก (Evans, 2005)
มีดังนี้
1. เกณฑ์ทางความหมาย (meaning criterion) ความหมายนัน้ จะเป็นความหมายที่
แตกต่างจากเดิมได้ตอ่ เมือ่ มีความหมายเพิม่ ขึน้ ซึง่ ความหมายทีเ่ พิม่ ขึน้ มานัน้ ไม่เด่นชัดในความ
หมายอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ค�ำนามนามธรรม (abstract noun) ค�ำว่า time ในประโยค
The time for a decision has arrived/come. ค�ำว่า time ในประโยคนี้ไม่ได้แสดงความ
หมายของระยะเวลา (duration) แล้ว แต่จะแสดงความหมายจุดของเวลาแทน ซึง่ ความหมาย
จุดของเวลาเป็นความหมายที่เพิ่มขึ้นมาและไม่พบในความหมายอื่น ๆ ของค�ำว่า time
2. เกณฑ์ทางการอธิบายมโนทัศน์ (concept elaboration criterion) รูปภาษามี
การเลือกค�ำที่มีความหมายบางประเภทมาปรากฏร่วม (semantic selection restriction)
โดยเลือกการปรากฏในโครงสร้างทางวากยสัมพันธ์หรือเลือกที่จะปรากฏร่วมกับโครงสร้าง
เฉพาะเท่านั้น เช่น
(a) Time flies when you’re having fun.
(b) Time ﬂows on forever.
(Evans, 2005, pp. 43, 50)

ค�ำว่า time ในประโยค (a), (b) มีลักษณะความยืดหยุ่นในเชิงเวลา (temporal
compression) ค�ำว่า time จึงเลือกที่จะปรากฏกับค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนไหว เช่น flies
และ ﬂows เพื่อใช้อธิบายลักษณะของเวลาในตัวอย่างดังกล่าว
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3. เกณฑ์ทางไวยากรณ์ (grammatical criterion) ค�ำนัน้ สามารถปรากฏในโครงสร้าง
ทางวากยสัมพันธ์ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากความหมายอื่น ๆ ได้ หรืออาจจะปรากฏภายใน
โครงสร้างเฉพาะบางโครงสร้าง เช่น
(a) Time flies when you’re having fun.
(c) Due to the volatile nature of the market, we left instructions to sell at an
appropriate time.
(Evans, 2005, pp. 50, 54)

ค�ำว่า time ในประโยค (a) ทีม่ คี วามหมายช่วงเวลา (moment sense) จะมีลกั ษณะ
ทางไวยากรณ์แตกต่างกับค�ำว่า time ในประโยค (c) ที่มีความหมายระยะเวลา (duration
sense) โดยค�ำว่า time ในประโยค (a) เป็นค�ำนามนับไม่ได้ (mass noun) ไม่สามารถปรากฏ
ร่วมกับค�ำก�ำกับนามไม่เจาะจง (indefinite article) ได้ ส่วนค�ำว่า time ในประโยค (c) เป็น
ค�ำนามนับได้ (count noun) สามารถปรากฏร่วมกับค�ำก�ำกับนามได้ จึงแยกต่างความหมาย
ออกเป็นสองความหมายได้
จากเกณฑ์ที่ Evans ได้เสนอมาข้างต้น เกณฑ์การแยกต่างทางความหมายข้อ 1
ถือว่ามีความส�ำคัญที่สุด ความหมายของรูปภาษานั้นจะถือว่าเป็นความหมายอีกความหมาย
หนึ่งที่แยกออกมาได้ จะต้องเป็นความหมายที่ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 1 เป็นส�ำคัญ นั่นคือเกณฑ์ทาง
ความหมาย ส่วนเกณฑ์ทเี่ หลือจะผ่านทัง้ หมดหรือเพียงข้อใดข้อหนึง่ ก็ได้ กล่าวคือถ้าผ่านเกณฑ์
ข้างต้นเพียงสองเกณฑ์ก็สามารถแยกต่างเป็นความหมายใหม่ได้
ในการวิเคราะห์ความหมายของค�ำว่า หลัง ตามแนวคิดค�ำหลายความหมายอย่างมี
หลักการ (principled polysemy) ที่เสนอโดย Tylers and Evans (2003) และพัฒนาโดย
Evans (2005) จะพิจารณาว่าความหมายหนึ่งแยกต่างจากอีกความหมายหนึ่งได้จะต้องผ่าน
เกณฑ์การวิเคราะห์ความหมายขยาย 2 เกณฑ์ขนึ้ ไป ยกตัวอย่างเช่น การแยกต่างความหมาย
ขยาย ‘ต�ำแหน่งที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า’ ออกจากความหมายต้นแบบ ‘ซีกของร่างกายที่
ตรงข้ามกับอก’ พิจารณาตัวอย่างที่ (8) - (9) ซึ่งน�ำตัวอย่างข้อมูลมาจากคลังข้อมูลภาษาไทย
แห่งชาติฯ
(8) ป้าปวดหลังมา 2-3 วันแล้ว
(9) บ้านของเขาอยู่หลังโรงเรียน
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จากตัวอย่าง ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (8) แสดงความหมาย ‘ซีกของร่างกายที่
ตรงข้ามกับอก’ ส่วนค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (9) ‘ต�ำแหน่งที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า’ เมื่อ
พิจารณาไปตามเกณฑ์การวิเคราะห์ความหมายขยาย ดังนี้
เกณฑ์ทางความหมาย ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (9) แสดงความหมายทีแ่ ตกต่างไป
จากความหมาย ‘ซีกของร่างกายทีต่ รงข้ามกับอก’ ซึง่ ถือเป็นความหมายดัง้ เดิม ทีป่ รากฏเป็น
ความหมายแรกของค�ำว่า “หลัง” โดยค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (9) แสดงความสัมพันธ์เชิง
พืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากความหมายดัง้ เดิม ซึง่ ต่างไปจากความหมายของค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่าง
ที่ (8) ที่แสดงความหมายเกี่ยวกับส่วนของร่างกาย จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ทางความหมาย
เกณฑ์ทางการอธิบายมโนทัศน์ ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (9) ที่แสดงความหมาย
‘ต�ำแหน่งที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า’ จะเลือกปรากฏกับนามวลีที่เป็นสถานที่ ซึ่งใช้เป็นจุด
อ้างอิงในการแสดงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เท่านั้น
เกณฑ์ทางไวยากรณ์ ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (9) แสดงความหมาย ‘ต�ำแหน่งทีอ่ ยู่
ตรงข้ามกับข้างหน้า’ เมื่อปรากฏในโครงสร้างบุพบทวลีเท่านั้น โดยค�ำว่า “หลัง” จะปรากฏ
หน้านามวลีที่เป็นสถานที่ การปรากฏในโครงสร้างวากยสัมพันธ์นี้ท�ำให้ค�ำว่า “หลัง” ไม่ใช่
ค�ำนามอีกต่อไป แต่จัดเป็นค�ำบุพบท
จะเห็นได้ว่า ความหมาย ‘ต�ำแหน่งที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า’ ของค�ำว่า “หลัง” ใน
ตัวอย่างที่ (9) ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ความหมายข้างต้นทัง้ 3 ข้อ จึงสามารถแยกความหมายนี้
ออกเป็นอีกความหมายหนึ่งได้ตามแนวคิดที่ใช้ศึกษา
3. ข้อมูลและวิธีการวิจัย
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะแบ่งวิธีวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเลือกแหล่งข้อมูล การเก็บ
ตัวอย่างข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การเลือกแหล่งข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เลือกเก็บตัวอย่างประโยคทีม่ คี ำ� ว่า “หลัง” ปรากฏอยู่ จากคลังข้อมูลภาษาไทย
แห่งชาติฯ (Thai National Corpus: TNC) เนือ่ งจากข้อมูลจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติฯ
เป็นภาษาปัจจุบนั มีความเป็นธรรมชาติ และเป็นภาษาทีใ่ ช้ในสถานการณ์จริงในโอกาสต่าง ๆ
ข้อมูลภาษาทีไ่ ด้มคี วามหลากหลายทัง้ ด้านเนือ้ หา และประเภทของข้อมูล อีกทัง้ ข้อมูลภาษา
ที่ปรากฏเป็นคลังข้อมูลมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ตั้งแต่ระดับทางการ กึ่งทางการ จนถึง
ระดับสนทนา ท�ำให้ข้อมูลที่ได้มีความหลากหลาย ส่งผลให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
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3.2 การเก็บข้อมูล
ข้อมูลภาษาทีใ่ ช้ศกึ ษาในบทความวิจยั นีเ้ ป็นตัวอย่างประโยคทีม่ คี ำ� ว่า “หลัง” ปรากฏ
อยู่ จ�ำนวน 1,680 ตัวอย่าง จากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติฯ (Thai National Corpus:
TNC) โดยสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ http://www.arts.chula.ac.th/~ling/tnc3/
เมือ่ ระบุคำ� ส�ำคัญ (keyword) “หลัง” ลงในช่องค้นหา (SEARCH) โปรแกรมจะแสดง
ข้อมูลทั้งหมดจากทุกหมวดเอกสารที่มีค�ำว่า “หลัง” ปรากฏ จ�ำนวนทั้งสิ้น 24,475 ตัวอย่าง
โดยข้อมูลข้างต้นจะแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ บันเทิงคดี (fiction) 7,661 ตัวอย่าง
หนังสือพิมพ์ (newspaper) 5,501 ตัวอย่าง เอกสารที่ไม่ใช่เชิงวิชาการ (non-academic)
4,109 ตัวอย่าง เอกสารวิชาการ (academic) 4,579 ตัวอย่าง เอกสารทางกฎหมาย (law)
124 ตัวอย่าง และเบ็ดเตล็ด (miscellaneous) 2,501 ตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลตัวอย่างประโยคจากทั้ง 6 ประเภทเอกสาร
ประเภทละ 1,000 ตัวอย่าง โดยเลือกจ�ำนวนทีจ่ ะแสดงผล Amount เป็น 1,000 แต่เนือ่ งจาก
ประเภทเอกสารทางกฎหมาย (law) มีเพียงแค่ 124 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลในหมวด
ดังกล่าวเท่าจ�ำนวนที่ปรากฏบนคลังข้อมูล
อย่างไรก็ตาม การแสดงผลของ TNC พบว่าในบางตัวอย่างประโยค ค�ำว่า “หลัง”
ปรากฏมากกว่า 1 ต�ำแหน่ง ผูว้ จิ ยั จึงใส่เครือ่ งหมายถูก (√) ไว้หน้า concord เพือ่ ให้โปรแกรม
สุ่มเลือกค�ำว่า “หลัง” เพียงหนึ่งต�ำแหน่งที่ปรากฏในตัวอย่างประโยคข้างต้น และคัดเลือก
ข้อมูลที่ไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาออก ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นชื่อเฉพาะหรือส�ำนวน
ผู้วิจัยค�ำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample) โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่
(Yamane, 1973, pp. 727-728) จ�ำนวนประชากร (population) ของค�ำว่า “หลัง” คือ
5,124 ตัวอย่าง และค่าความคลาดเคลือ่ น (e) ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดไว้ที่ 0.02 จากค่าความคลาดเคลือ่ น
0.01-0.05 เพื่อให้จ�ำนวนข้อมูลเหมาะสมกับการวิจัยนี้ จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บ
จึงเท่ากับ 1,680 ตัวอย่าง
การสุ่มข้อมูลตัวอย่างประโยคจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติฯ มีการแสดงข้อมูล
ประโยคซ�้ำจากหมวดหมู่เดียวกัน เช่น บ้านหลังเล็กหลังน้อย บ้านหลังเล็กหลังน้อย ข้อมูลที่
ได้จึงเกาะกลุ่ม ไม่กระจาย ท�ำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลค�ำว่า “หลัง” จากทุกประเภทได้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการแสดงข้อมูลที่ซ�้ำกันและสามารถเก็บข้อมูลได้จากทุกประเภท ผู้วิจัยจึงค�ำนวณ
ค่าการกระจายข้อมูล ดังนี้ ผลรวมทั้งหมดของข้อมูลทุกประเภท ÷ ผลการค�ำนวณหากลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ = 5,124 ÷ 1,680 = 3.05 (เมื่อปัดเศษทิ้งจะได้เท่ากับ 3) ดังนั้น
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ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลค�ำว่า “หลัง” ในทุกบรรทัดที่ 3 จากตัวอย่างประโยคทั้งหมด 5,124
ประโยค จนครบจ�ำนวนข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด 1,680 ประโยค
ผูว้ จิ ยั บันทึกตัวอย่างประโยคทุกประเภท รวมทัง้ หมด 5,124 ประโยค ไว้ในโปรแกรม
Microsoft Excel และคัดเลือกข้อมูลทุกประโยคที่ 3 เรียบร้อยแล้ว พบว่าข้อมูลที่มีค�ำว่า
“หลัง” ปรากฏทัง้ สิน้ 1,708 ตัวอย่าง ซึง่ มีจำ� นวนมากกว่าขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีก่ ำ� หนดไว้ นัน่
คือ 1,680 ตัวอย่าง จึงจ�ำเป็นต้องตัดทอนข้อมูล ผู้วิจัยจึงค�ำนวณล�ำดับบรรทัดที่จะตัดทอน
เพื่อให้การตัดทอนนั้นมีการกระจายข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยค�ำนวณ ดังนี้ จ�ำนวนข้อมูลที่
เก็บจากทุกประเภท ÷ จ�ำนวนที่จ�ำเป็นต้องตัดทอน = 1,680 ÷ 28 = 60 ผู้วิจัยจึงตัดทอน
ข้อมูลในทุกบรรทัดที่ 60 ออกเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 1,680 ตัวอย่างพอดี
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้าง หน้าที่ และ
ความหมายของค�ำว่า “หลัง” โดยการวิเคราะห์โครงสร้างจะจ�ำแนกชนิดค�ำของค�ำว่า “หลัง”
โดยใช้เกณฑ์การจ�ำแนกหมวดค�ำด้วยเกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
(2556) ภายใต้แนวคิดทฤษฎีไวยากรณ์พงึ่ พาศัพทการก (lexicase dependency grammar)
พร้อมพิจารณาหน้าที่ของค�ำว่า “หลัง” ในโครงสร้างต่าง ๆ ส่วนการวิเคราะห์ความหมาย
ของค�ำว่า “หลัง” จะแยกต่างความหมายโดยใช้แนวคิดค�ำหลายความหมายอย่างมีหลักการ
(principled polysemy) ที่เสนอโดย Tylers and Evans (2003) และพัฒนาโดย Evans
(2005) เพื่อจ�ำแนกความหมายต่าง ๆ ออกจากกัน
4. ผลการวิจัย
เมือ่ พิจารณาการจ�ำแนกชนิดค�ำของค�ำว่า “หลัง” ตามเกณฑ์การจ�ำแนกหมวดค�ำของ
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2556) สามารถจ�ำแนกได้ 4 ชนิดค�ำ  ได้แก่ ค�ำนาม ค�ำคุณศัพท์
ค�ำวิเศษณ์ และค�ำบุพบท โดยค�ำบุพบท “หลัง” จะปรากฏหน้าค�ำนามหรือหน้าค�ำกริยาในหน่วย
สร้างไร้ศูนย์ (exocentric construction) ซึ่งหน่วยสร้างไร้ศูนย์ หมายถึงหน่วยสร้างที่ส่วน
ประกอบมีความส�ำคัญเท่ากัน กล่าวคือไม่มสี ว่ นใดเป็นส่วนหลักและส่วนใดเป็นส่วนขยาย และ
ไม่สามารถตัดส่วนใดส่วนหนึง่ ออกได้ (อมรา ประสิทธิร์ ฐั สินธุ,์ 2556, น. 53) และเมือ่ ทดสอบ
จะพบว่าค�ำบุพบทไม่สามารถปรากฏกับค�ำว่า ไม่ ได้ เช่น ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่าง (10) - (11)
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(10) ดวงตาหลังกรอบแว่นทอประกายวับ
(11) มาริสาชอบเล่นอินเตอร์เน็ต1 หลังกลับจากโรงเรียน

ในตัวอย่างที่ (10) ค�ำบุพบท “หลัง” ปรากฏหน้าค�ำนาม กรอบแว่น ในบุพบทวลี
หลังกรอบแว่น มีคำ� บุพบท “หลัง” และค�ำนาม กรอบแว่น เป็นส่วนหลัก กล่าวคือไม่สามารถ
ตัดค�ำบุพบท “หลัง” (*ดวงตากรอบแว่นทอประกายวับ) หรือค�ำนาม กรอบแว่น (*ดวงตา
หลังทอประกายวับ) ออกได้ เนื่องจากผิดหลักไวยากรณ์หรืออาจท�ำให้ความหมายต่างออก
ไปจากเดิม หากทดสอบการปรากฏร่วม โดยเติมค�ำว่า ไม่ หน้าค�ำว่า “หลัง” ดังนี้ *ดวงตา
ไม่หลังกรอบแว่นทอประกายวับ พบว่าไม่สามารถปรากฏร่วมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การ
ทดสอบค�ำบุพบท
เช่นเดียวกับค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (11) ปรากฏในบุพบทวลี หลังกลับจาก
โรงเรียน โดยค�ำว่า “หลัง” ปรากฏหน้าค�ำกริยา กลับ ซึ่งในเกณฑ์ของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
(2556) ค�ำบุพบทสามารถปรากฏหน้าค�ำกริยาที่เป็นส่วนหลักของประโยคได้ เมื่อทดสอบ
ค�ำว่า “หลัง” ด้วยเกณฑ์การปรากฏร่วมกับค�ำว่า ไม่ ดังนี้ *มาริสาชอบเล่นอินเตอร์เน็ตไม่หลัง
กลับจากโรงเรียน พบว่าไม่สามารถปรากฏได้ เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบค�ำบุพบทข้างต้น
รูปแบบการปรากฏของค�ำบุพบท “หลัง” แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ปรากฏ
หน้าค�ำนาม และหน้าค�ำกริยา ซึ่งโครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ที่แตกต่างกันส่งผลให้ค�ำบุพบท
“หลัง” ท�ำหน้าที่แตกต่างกันไป ดังรายละเอียด
4.1 ค�ำว่า “หลัง” หน้าค�ำนาม
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ (2554, น. 115) ได้จัดหมวดหมู่ค�ำบุพบทที่ตาม
ด้วยค�ำนามในภาษาไทยตามรูปการก2 ทีป่ รากฏร่วม ซึง่ ค�ำว่า “หลัง” จัดเป็นค�ำบุพบทบ่งบอก
สถานที่ (locational) ประเภทระบุทตี่ ง้ั (terminus) โดยค�ำนามทีต่ ามมาจะได้รบั การกสัมพันธ์
สถานที่ ดังตัวอย่าง (12) - (13)
(12) ประตูทางเข้าท�ำอย่างลึกลับอยูห่ ลังชั้นหนังสือ
(13) เธอกลิ้งหลบไปหลังต้นไม้

1
2

ค�ำว่า “อินเตอร์เน็ต” ในตัวอย่างที่ (11) ผู้วิจัยสะกดตามต้นฉบับข้อมูลในฐานข้อมูลของคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติฯ
การก (case) หมายถึง ลักษณะทางไวยากรณ์ของค�ำนาม ที่ระบุหน้าที่ของค�ำนั้นในวลี อนุประโยค หรือ ประโยค
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บุพบทบ่งบอกสถานที่ (locational) ประเภทระบุที่ตั้ง (terminus) โดยคานามที่ตามมา
จะได้รับการกสัมพันธ์สถานที่ ดังตัวอย่าง (12) – (13)
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(12) ประตูทางเข้าทาอย่างลึกลับอยู่หลังชั้นหนังสือ
(13) เธอกลิ้งหลบไปหลังต้นไม้

ในตัวอย่าง (12) - (13) ค�ำบุพบท “หลัง” ปรากฏหน้าค�ำนาม [บุพบท “หลัง” + ค�ำ
นามสถานทีในตั
]่ ในบุ
า “หลั
ง”พในเชิ
โครงสร้
างจะท�ำหน้าาคทีานาม
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ในบุหลั
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น ทาหน้ตาที�ำแหน่
่เป็ นงส่ว่วานหลั
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นไม้ าว่า “หลัง” จะทาหน้าที่บอกสถานที่ด้วยการระบุตาแหน่งว่า อยู่ด้านหลัง
ของชั้นหนั
และอยู่ด้านหลั
ค�ำบุงสืพอบทในโครงสร้
างดังงของต้
กล่าวจึนไม้
งแสดงความหมาย “ต�ำแหน่งหรือด้านที่อยูต่ รงข้าม
ค
าบุ
พ
บทในโครงสร้
า
งดั
ง
กล่
า
วจึ
งแสดงความหมาย
อด้านทีษ่อย์ยู่ตศุรง
กับข้างหน้า” สามารถอธิบายความหมายได้
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ภชัย
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ายความหมายได้
โ
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ษ
ต๊ะวิชัย (2556, น. 144) ได้อธิบายว่าผู้ใช้ภาษาจะแปลงสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ให้เป็นมนุย์ษย์
ต๊ะ่ตวิั้งชฉากกั
ัย (2556,
น. 144)
ได้ออธิเปรี
บายว่
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างกายส่
เป็นมนุษย์ ซึ่งมีสรีระที่ตั้งฉากกับพื้นโลก กล่าวคือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ เป็นมนุษย์ ซีก
ที่เป็นอกจะเรียกว่า ด้านหน้า และส่วนซีกที่อยู่ตรงข้ามอกจะเรียกว่า ด้านหลัง ดังตัวอย่าง
ของร่างกายส่วนที่เป็นอกจะเรียกว่า ด้านหน้า และส่วนซีกที่อยู่ตรงข้ามอกจะเรียกว่า
(12) - (13)
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ประตูทางเข้า
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ปลักษณ์
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ซึ่งการเปรี
ยบข้างต้
นถือยเป็
ปลักษณ์ (metaphor)
(metaphor) กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมองเห็นความคล้ายคลึงบางประการ
กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมองเห็ นความคล้ า ยคลึ ง บางประการของสิ่ ง ที่ น�ำ มา
เปรียบเทียบ (กิง่ กาญจน์ เทพกาญจนา, 2559,14น. 159) ในตัวอย่างที่ (12) สามารถเปรียบเทียบ

ชัน้ หนังสือเป็นร่างกายมนุษย์ได้เนือ่ งจากมองเห็นความคล้ายคลึงระหว่างร่างกายมนุษย์ซกี อก
หรือซีกข้างหน้ากับด้านหน้าของชัน้ หนังสือ และซีกหลังของร่างกายกับด้านหลังของตูห้ นังสือ
ฉะนัน้ สิง่ ทีอ่ ยูถ่ ดั จากซีกอกหรือซีกหน้าจะถือว่าอยูด่ า้ นหน้าของชัน้ หนังสือ ส่วนสิง่ ทีอ่ ยูถ่ ดั จาก
127

ของสิ่งที่นามาเปรียบเทียบ (กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา, 2559, น. 159) ในตัวอย่างที่
(12) สามารถเปรี ย บเทีย บชั้น หนั ง สื อ เป็ น ร่ างกายมนุ ษ ย์ไ ด้เ นื่ องจากมองเห็ น ความ
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
คล้ายคลึงระหว่างร่างกายมนุษย์ซีกอกหรือซีกข้างหน้ากับด้านหน้าของชั้นหนังสือ และ
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ซีกหลังของร่างกายกับด้านหลังของตู้หนังสือ ฉะนั้น สิ่งที่อยู่ถัดจากซีกอกหรือซีกหน้าจะ
ถือว่าอยู่ด้านหน้าของชั้นหนังสือ ส่วนสิ่งที่อยู่ถัดจากซีกตรงข้ามหรือซีกหลังจะถือว่าอยู่
ซีกตรงข้ามหรือซีกหลังจะถือว่าอยูด่ า้ นหลังของชัน้ หนังสือ จากตัวอย่างข้างต้นจึงสามารถระบุ
ด้านหลังของชั้นหนังสือ จากตัวอย่างข้างต้นจึงสามารถระบุตาแหน่งของ ประตูทางเข้า
ต�ำแหน่งของประตูทางเข้าได้ว่าอยู่ถัดจากชั้นหนังสือไปทางด้านหลัง หรืออยู่หลังชั้นหนังสือ
ได้ว่าอยู่ถัดจากชั้นหนังสือไปทางด้านหลัง หรืออยู่หลังชั้นหนังสือนั่นเอง เช่นเดียวกับคา
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จุดอ้างอิง แล้วเปรียบเทียบต้นไม้เป็นร่างกายมนุษย์ สิ่งที่อยู่ถัดจากซีกหน้าจะถือว่หน้
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หน้าต้นไม้ ส่วนสิ่งที่อยู่ถัดจากซีกตรงข้ามหรือซีกหลังจะถือว่าอยู่ด้านหลังต้นไม้ เมื่อกล่าวว่ง า
ต้นไม้ เมื่อกล่าวว่า เธอกลิ้งหลบไปหลังต้นไม้ ตาแหน่งของ เธอ จึงอยู่ถัดจากซีกหลัง
เธอกลิ้งหลบไปหลังต้นไม้ ต�ำแหน่งของ เธอ จึงอยู่ถัดจากซีกหลังของต้นไม้ หรืออยู่ด้านหลัง
ของต้นไม้ หรืออยู่ด้านหลังต้นไม้นั่นเอง
ต้นไม้นั่นเองคาบุพบท “หลัง” นอกจากจะเป็นส่วนหลักในบุพบทวลีบ่งบอกสถานที่แล้ว ยัง
ค� ำ บุบพ่งบท
“หลั ง ” นอกจากจะเป็
น ส่ ว นหลั
ก ในบุ พ บทวลี
บ ่ งมบอกสถานที
สามารถใช้
ชี้บอกเวลาได้
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บ่งชี้บอกเวลาได้
อีกด้วนยเวลาปรากฏร่
ค�ำบุพบทบ่งวบอกเวลาจะมี
พันธ์–เวลา
วยคานามที
่มีความหมายเป็
มด้วย เช่น ตักวารกสั
อย่างม(14)
(15)เมื่อตาม
ด้วยค�ำนามที่มีความหมายเป็นเวลาปรากฏร่วมด้วย เช่น ตัวอย่าง (14) - (15)
(14) ให้เริ่มงานหลังปีใหม่เลยนะ
(14)
เริ่มงงานหลั
งปีนใหม่
เลยนะ
(15)ให้หลั
ห้าโมงเย็
ก็มาได้
นี่นา
(15) หลังห้าโมงเย็นก็มาได้นี่นา

ตัวอย่างที่ (14) ในแง่โครงสร้างบุพบทวลี หลังปีใหม่ มีคาบุพบท “หลัง” ทา
หน้าที่เตัป็วนอย่ส่าวงที
นหลั
ก และนามวลี
ที่ปรากฏตามมาท
่ เป็น“หลั
ส่ว นหลั
ร่ว มาที่
่ (14)
ในแง่โครงสร้ปีาใงบุหม่พบทวลี
หลังปีใหม่ มีาหน้
ค�ำบุพาทีบท
ง” ท�กำหน้
เป็นส่วนหลัก และนามวลี ปีใหม่ ที่ปรากฏตามมาท�
ำหน้าที่เป็นส่วนหลักร่วม เช่นเดียวกับ
15

บุพบทวลี หลังห้าโมงเย็น ในตัวอย่างที่ (15) ที่มีค�ำบุพบท “หลัง” ท�ำหน้าที่เป็นส่วนหลัก
ร่วมกับนามวลี ห้าโมงเย็น ท�ำให้สามารถแสดงความหมายในเชิงเวลาได้ นัน่ คือให้เริม่ งานเมือ่
ปีใหม่ผ่านพ้นไปแล้ว และสามารถมาได้เมื่อผ่านห้าโมงเย็นไปแล้ว ตามล�ำดับ
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เช่น เดียวกับ บุ พบทวลี หลังห้ าโมงเย็ น ในตัว อย่างที่ (15) ที่มีคาบุพบท “หลั ง ” ทา
หน้าที่เป็นส่วนหลักร่วมกับนามวลี ห้าโมงเย็น ทาให้สามารถแสดงความหมายในเชิง
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
นวาคม
2564)น
เวลาได้ นั่นคือให้เริ่มงานเมื่อวารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ปีใหม่ผ่านพ้นไปแล้ว และสามารถมาได้
เมื่อผ่-าธันห้
าโมงเย็
ไปแล้ว ตามลาดับ JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 39, 2 (JULY - DECEMBER 2021)
บุพบทวลีที่มีโครงสร้างเป็นคาบุพบท “หลัง” ตามด้วยคานามที่ใช้บอกเวลา
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การแสดงความหมายการบอกเวลาในตัวอย่างที่ (16) ยึดนามวลี สงครามโลก
ครั้งที 2 เป็นจุดอ้างอิงเวลา ฉะนั้น หลังสงครามโลกครั้งที 2 หมายถึงช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด129
ลงจนถึงปัจจุบัน เมื่อกล่าวว่า หลังสงครามโลกครั้ง
ที 2 ในปี พ.ศ. 2492 กรมโลหะกิจ กรมทรัพยากรธรณีในปัจจุบัน ได้ด่าเนินการส่ารวจ
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การแสดงความหมายการบอกเวลาในตัวอย่างที่ (16) ยึดนามวลี สงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นจุดอ้างอิงเวลา ฉะนั้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หมายถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงจนถึงปัจจุบัน เมื่อกล่าวว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน
ปี พ.ศ. 2492 กรมโลหะกิจ กรมทรัพยากรธรณีในปัจจุบัน ได้ด�ำเนินการส�ำรวจและขุดเจาะ
หลุมปิโตรเลียมในแหล่งฝาง แสดงว่า กรมโลหะกิจฯ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจและขุดเจาะหลุม
ปิโตรเลียมในช่วงเวลาที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2492 สิ้นสุดลงไปแล้ว
ความหมายการบอก “ล�ำดับเวลา” สามารถแยกเป็นอีกหนึง่ ความหมายทีต่ า่ งไปจาก
เดิมได้ เมือ่ พิจารณาตามเกณฑ์การจ�ำแนกความหมายของแนวคิดค�ำหลายความหมายอย่างมี
หลักการ (principled polysemy) (Evans, 2005; Tylers & Evans, 2003) โดยผู้วิจัยจะ
เปรียบเทียบความหมาย “ต�ำแหน่งหรือด้านทีอ่ ยูต่ รงข้ามกับข้างหน้า” ในตัวอย่างที่ (13) กับ
ความหมาย “ล�ำดับเวลา” ในตัวอย่างที่ (14) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เกณฑ์ทางความหมาย ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (13) แสดงความหมาย “ต�ำแหน่ง
หรือด้านทีอ่ ยูต่ รงข้ามกับข้างหน้า” ซึง่ เป็นความหมายในเชิงพืน้ ที่ แต่คำ� ว่า “หลัง” ในตัวอย่าง
ที่ (14) แสดงความหมาย “ล�ำดับเวลา” ซึ่งเป็นความหมายเชิงเวลา จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ทาง
ความหมาย
เกณฑ์ทางการอธิบายมโนทัศน์ ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (13) ปรากฏหน้าค�ำนาม
และเลือกปรากฏเฉพาะกับค�ำนามเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถใช้ในการบอกต�ำแหน่งได้ แตกต่างกับ
ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (14) ถึงแม้จะปรากฏหน้าค�ำนาม แต่เลือกปรากฏเฉพาะกับค�ำนาม
บอกเวลาและค�ำนามที่บอกเหตุการณ์เท่านั้น ซึ่งใช้เป็นวลีบอกเวลาได้ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์นี้
เกณฑ์ทางไวยากรณ์ เมือ่ พิจารณาตามเกณฑ์การจ�ำแนกชนิดค�ำทีก่ ล่าวมาแล้ว พบว่า
ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (13) และ (14) ต่างมีลักษณะเป็นค�ำบุพบท จึงถือว่าไม่มีความ
แตกต่างทางไวยากรณ์ ท�ำให้ไม่ผ่านเกณฑ์นี้
อย่างไรก็ตาม ความหมาย “ล�ำดับเวลา” ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดถึงสองเกณฑ์ ซึ่งเป็น
ไปตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ท�ำให้สามารถแยก “ล�ำดับเวลา” ออกมาเป็นอีกหนึง่ ความหมาย
ได้ หากเปรียบเทียบกับความหมายที่ผ่านเกณฑ์การแยกต่างทางความหมายทั้ง 3 เกณฑ์
ดังตัวอย่างที่ (9) ในหัวข้อ 2.2 จะพบว่าค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างที่ (9) ผ่านเกณฑ์ทางไวยากรณ์
ด้วย ซึง่ เกณฑ์ทางไวยากรณ์เป็นเกณฑ์ที่ Evans (2005) ให้ความส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ จึงไม่จำ� เป็น
ต้องผ่านเกณฑ์นี้ เพราะหากผ่านเกณฑ์นหี้ มายถึงมีการเปลีย่ นแปลงระดับไวยากรณ์ กล่าวคือ
ค�ำดังกล่าวปรากฏในโครงสร้างวากยสัมพันธ์ทแี่ ตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้ชนิดค�ำต่างไปจาก
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เดิมด้วย เกณฑ์ที่ส�ำคัญที่สุดในการแยกต่างทางความหมายคือเกณฑ์ทางความหมาย เพราะ
หากไม่ผ่านเกณฑ์นี้จะไม่สามารถแยกต่างออกมาเป็นความหมายใหม่ได้
4.2 ค�ำว่า “หลัง” หน้าค�ำกริยา
ค�ำบุพบท “หลัง” ทีป่ รากฏหน้าค�ำกริยาหรือกริยาวลี อมรา ประสิทธิร์ ฐั สินธุ์ (2556,
น. 53, 55) ได้อธิบายไว้วา่ ค�ำกริยาทีต่ ามหลังค�ำบุพบทอาจเป็นค�ำกริยาทีม่ ปี ระธานหรือส่วน
พึ่งพาอื่น ๆ ก็ได้ เนื่องจากค�ำกริยาถือเป็นส่วนหลักของประโยค ไม่จ�ำเป็นที่บุพบทจะต้อง
อยู่ติดกับค�ำกริยาที่ตามมาข้างหลัง ดังนั้นค�ำบุพบทที่น�ำหน้ากริยาเดี่ยวหรือค�ำกริยาที่อยู่ใน
ประโยคถือว่าเหมือนกัน เช่น ในตัวอย่างที่ (17) - (18)
(17) หลังเลิกเรียนก็กลับบ้านแล้วรีบท�ำการบ้าน
(18) ต�ำรวจสหรัฐฆ่าทิ้งสัตว์ป่าดุร้ายหลังเจ้าของปล่อยออกมา

ค�ำว่า “หลัง” ในตัวอย่างข้างต้นเป็นค�ำบุพบททีป่ รากฏร่วมกับกริยา เลิก ในตัวอย่างที่
(17) และกริยา ปล่อย ในตัวอย่างที่ (18) ตามทฤษฎีไวยากรณ์ศัพทการกมองว่า ทั้งค�ำบุพบท
“หลัง” และกริยาดังกล่าวล้วนเป็นส่วนหลักของประโยค โครงสร้างนี้แสดงความสัมพันธ์
ของเหตุการณ์ ซึ่งค�ำว่า “หลัง” ปรากฏหน้ากริยาวลีทั้งที่ไม่มีประธานในตัวอย่างที่ (17) นั่น
คือ หลังเลิกเรียน และมีประธานในตัวอย่างที่ (18) คือ หลังเจ้าของปล่อยออกมา โดยค�ำว่า
“หลัง” ในโครงสร้างข้างต้นจะปรากฏอยู่ต้นอนุประโยคท�ำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมอนุประโยค
(subordinator) เข้าด้วยกัน
ในตัวอย่างที่ (17) ค�ำบุพบท “หลัง” ปรากฏอยู่ต้นอนุประโยค หลังเลิกเรียน
ส่วนประโยคหลัก คือ กลับบ้าน เหตุการณ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันคือ เหตุการณ์ใน
อนุประโยคเกิดขึ้นก่อน และเป็นจุดอ้างอิงให้กับเหตุการณ์ในประโยคหลักที่เกิดตามมา เช่น
เดียวกับในตัวอย่างที่ (18) เหตุการณ์ในอนุประโยค เจ้าของปล่อยออกมา เกิดขึ้นก่อน แล้ว
ตามมาด้วยเหตุการณ์ ต�ำรวจสหรัฐฆ่าทิ้งสัตว์ป่าดุร้าย ในประโยคหลัก ซึ่งค�ำบุพบท “หลัง”
ในตัวอย่างดังกล่าวท�ำหน้าที่เชื่อมทั้งสองเหตุการณ์เข้าด้วยกัน ค�ำบุพบท “หลัง” จึงสามารถ
แสดงความหมายในการบอก “ล�ำดับเหตุการณ์” (sequence) โดยเหตุการณ์ในอนุประโยค
หลังค�ำว่า “หลัง” จะเกิดขึน้ เป็นอันดับแรกหรือเกิดก่อนเหตุการณ์ในประโยคหลักดังตัวอย่าง
ที่ (17) - (18)
ความหมาย “ล�ำดับเหตุการณ์” สามารถแยกต่างจากความหมาย “ล�ำดับเวลา” เมือ่
พิจารณาเกณฑ์การจ�ำแนกความหมายทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วพบว่า ผ่านเกณฑ์ทางความหมาย โดย
131

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 39, 2 (JULY - DECEMBER 2021)

ความหมาย “ล�ำดับเวลา” ใช้ในการบอกเวลา แต่ความหมาย “ล�ำดับเหตุการณ์” แสดงความ
สัมพันธ์หรือล�ำดับของเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน เหตุการณ์ใดเกิดตามมา ซึ่งทั้ง
สองความหมายมีความแตกต่างกัน ส่วนอีกเกณฑ์หนึ่งที่ความหมาย “ล�ำดับเหตุการณ์” มี
ความแตกต่างจากความหมาย “ล�ำดับเวลา” คือเกณฑ์ทางการอธิบายมโนทัศน์ กล่าวคือ
ค�ำว่า “หลัง” ทีแ่ สดงความหมาย “ล�ำดับเวลา” ปรากฏหน้าค�ำนามหรือนามวลีบอกเวลาและ
เหตุการณ์ ซึ่งแตกต่างกับค�ำว่า “หลัง” ที่แสดงความหมาย “ล�ำดับเหตุการณ์” จะปรากฏ
หน้ากริยาหรือกริยาวลีที่เป็นเหตุการณ์ จึงถือว่าความหมาย “ล�ำดับเหตุการณ์” ผ่านเงื่อนไข
ในการแยกต่างความหมาย
ผลการศึกษาพบว่า ค�ำบุพบท “หลัง” มีรูปแบบการปรากฏ 2 รูปแบบ คือ หน้า
ค�ำนาม และหน้าค�ำกริยา โดยค�ำบุพบทที่ตามด้วยค�ำนามใช้บ่งบอกสถานที่หรือเวลาได้
ค�ำบุพบท “หลัง” ที่ปรากฏหน้าค�ำนามสถานที่สามารถแสดงความหมายในเชิงพื้นที่ นั่นคือ
“ต�ำแหน่งหรือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า” และส่วนค�ำบุพบท “หลัง” ที่ตามด้วยค�ำนาม
เวลาหรือเหตุการณ์สามารถใช้เป็นวลีบอกเวลาได้ โดยจะแสดงความหมายในแง่ “ล�ำดับเวลา”
ค�ำบุพบท “หลัง” อีกรูปแบบหนึ่ง คือค�ำว่า “หลัง” ปรากฏหน้าค�ำกริยา โดยจะปรากฏต้น
อนุประโยค ท�ำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมอนุประโยค แสดงความหมายเชิง “ล�ำดับเหตุการณ์”
จะเห็นได้ว่าโครงสร้าง หน้าที่ และความหมายของค�ำว่า “หลัง” มีความสัมพันธ์กัน
เมื่อค�ำบุพบท “หลัง” ปรากฏในโครงสร้าง [บุพบท “หลัง” + ค�ำนามสถานที่] ในโครงสร้าง
บุพบทวลีบอกต�ำแหน่ง ค�ำว่า “หลัง” ในโครงสร้างนี้จะท�ำหน้าที่เป็นส่วนหลักของบุพบทวลี
บอกสถานที่ ท�ำให้คำ� ว่า “หลัง” ในโครงสร้างนีแ้ สดงความหมายเกีย่ วกับพืน้ ที่ นัน่ คือการบอก
ต�ำแหน่งว่าสิ่งนั้นอยู่ใน “ต�ำแหน่งหรือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า” แต่เมื่อค�ำว่า “หลัง”
ปรากฏในโครงสร้างที่ต่างออกไป หน้าที่และความหมายจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น ค�ำว่า
“หลัง” เปลี่ยนจากการปรากฏหน้าค�ำนามเป็นการปรากฏหน้าค�ำกริยา โดยปรากฏน�ำหน้า
อนุประโยค ท�ำให้หน้าที่ของค�ำว่า “หลัง” ดังกล่าวเปลี่ยนไปเป็นตัวเชื่อมอนุประโยค ซึ่งตัว
เชือ่ มอนุประโยคดังกล่าวแสดงความหมายเชิง “ล�ำดับเหตุการณ์” แทนความหมายทีแ่ ตกต่าง
ไปจากเดิม ในทางกลับกันอาจกล่าวได้ว่า ค�ำว่า “หลัง” จะแสดงความหมาย “ต�ำแหน่งหรือ
ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า” ได้นั้นต้องอยู่ในโครงสร้าง [บุพบท “หลัง” + ค�ำนามสถานที่]
เท่านัน้ หากอยูใ่ นโครงสร้างทีต่ า่ งออกไป ความหมายทีแ่ สดงออกมาจะเป็นคนละความหมาย
เช่นเดียวกับความหมายเชิง “ล�ำดับเหตุการณ์” ค�ำว่าบุพบท “หลัง” จะปรากฏหน้าค�ำกริยา
และปรากฏอยู่ต้นอนุประโยค
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5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
บทความนีศ้ กึ ษาโครงสร้าง หน้าที่ และความหมายของค�ำบุพบท “หลัง” ในภาษาไทย
โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติฯ พบว่า ค�ำว่า “หลัง” ที่เป็นค�ำ
บุพบทมีรูปแบบการปรากฏ 2 รูปแบบใหญ่ ได้แก่ ค�ำบุพบท “หลัง” ที่ปรากฏหน้าค�ำนาม
และค�ำบุพบท “หลัง” ที่ปรากฏหน้าค�ำกริยา โดยค�ำบุพบท “หลัง” ที่ตามด้วยค�ำนามจะ
ท�ำหน้าที่เป็นส่วนหลักของบุพบทวลี และค�ำนามที่ตามมาท�ำหน้าที่เป็นส่วนหลักร่วมของ
บุพบทวลีดงั กล่าว ค�ำบุพบท “หลัง” ทีต่ ามด้วยค�ำนามสามารถแยกออกเป็น 2 รูปแบบย่อยคือ
ค�ำบุพบท “หลัง” + ค�ำนามสถานที่ เช่น หลังโรงเรียน หลังบานประตู ค�ำว่า “หลัง” ในรูปแบบนี้
จึงแสดงความหมายเชิงพื้นที่ “ต�ำแหน่งหรือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า” เมื่อรวมเข้ากับ
ค�ำนามสถานที่ที่ตามมาจึงกลายเป็นบุพบทวลีที่ใช้บอกต�ำแหน่งหรือสถานที่ได้ โดยใช้ค�ำนาม
ทีต่ ามหลังค�ำบุพบท “หลัง” เป็นจุดอ้างอิงในการบอกต�ำแหน่ง เช่น หลังโรงเรียน หมายถึงอยู่
ถัดจากโรงเรียนไปทางด้านหลัง ส่วนอีกหนึง่ ประเภทย่อยคือ ค�ำบุพบท “หลัง” + ค�ำนามเวลา/
เหตุการณ์ บุพบทวลีรปู แบบนีส้ ามารถน�ำมาใช้เป็นวลีบอกเวลาได้ โดยค�ำว่า “หลัง” จะแสดง
ความหมายเชิง “ล�ำดับเวลา” เช่น หลังเที่ยง หลังสงครามเย็น หมายถึง เวลาที่ผ่านเที่ยงวัน
มาแล้ว และช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ตัง้ แต่สงครามเย็นจบลงจนถึงปัจจุบนั ส่วนค�ำบุพบท “หลัง”
ที่ตามด้วยค�ำกริยามักจะปรากฏต้นอนุประโยค ท�ำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมอนุประโยค แสดง
ความหมายเชิง “ล�ำดับเหตุการณ์” เช่น เราจะไปทะเลหลังสอบเสร็จ เหตุการณ์ในอนุประโยค
หลังสอบเสร็จ เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ เราจะไปทะเล ในประโยคหลัก
โครงสร้าง หน้าที่ และความหมายของค�ำว่า “หลัง” มีความสัมพันธ์กนั เมือ่ ค�ำบุพบท
“หลัง” ปรากฏในโครงสร้างที่ต่างออกไป หน้าที่และความหมายจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น
ค�ำบุพบท “หลัง” ปรากฏหน้าค�ำนามสถานทีใ่ นโครงสร้างบุพบทวลีบอกต�ำแหน่ง จะท�ำหน้าที่
เป็นส่วนหลักของบุพบทวลีบอกสถานที่ดังกล่าว พร้อมแสดงความหมาย “ต�ำแหน่งหรือด้าน
ที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า” แต่หากโครงสร้างเปลี่ยนไป ค�ำว่า “หลัง” ปรากฏหน้าค�ำกริยา
อยู่ต้นอนุประโยค จะท�ำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมอนุประโยค และแสดงความหมายเชิง “ล�ำดับ
เหตุการณ์” แทนความหมายเดิมที่กล่าวมาก่อนหน้า
ความหมายเชิงพืน้ ทีข่ องค�ำว่า “หลัง” ศุภชัย ต๊ะวิชยั (2556) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง มโนทัศน์
พื้นที่ของค�ำดังกล่าว พบว่า ค�ำว่า “หลัง” สามารถระบุต�ำแหน่งพื้นที่ได้ 4 มโนทัศน์ ได้แก่
มโนทัศน์หน้า มโนทัศน์หลัง มโนทัศน์บน และมโนทัศน์ล่าง โดยใช้การเปรียบเทียบในเชิง
มานุษยวิทยาในการอธิบายความหมายเชิงพื้นที่ของค�ำว่า “หลัง” กล่าวคือเป็นการอธิบาย
ความหมายเชิงพื้นที่โดยเปรียบเทียบวัตถุ สิ่งของ หรือสถานที่เป็นร่างกายมนุษย์หรือร่างกาย
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สัตว์ เมื่อมองวัตถุในแนวตั้งจะเปรียบวัตถุดังกล่าวให้เป็นมนุษย์ และเปรียบวัตถุให้เป็นสัตว์
เมื่อมองวัตถุในแนวระนาบ ความหมาย “ต�ำแหน่งหรือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า” จึง
สอดคล้องกับมโนทัศน์หลัง กล่าวคือเมื่อต้องการอธิบายความหมายค�ำบุพบท “หลัง” ใน
โครงสร้างบุพบทวลีบอกต�ำแหน่ง สามารถเปรียบเทียบจุดอ้างอิงเป็นมนุษย์ได้ เช่น บ้านฉัน
อยูห่ ลังโรงเรียน สามารถอธิบายต�ำแหน่งของ บ้าน ได้โดยเปรียบเทียบจุดอ้างอิงโรงเรียนเป็น
ร่างกายมนุษย์ หากบ้านอยูถ่ ดั จากซีกด้านหน้าจะถือว่าอยูด่ า้ นหน้าของโรงเรียน แต่ถา้ บ้านอยู่
ถัดจากซีกตรงข้ามหรือซีกหลังจะถือว่าอยู่ด้านหลังโรงเรียน
ส่วนการแสดงความหมาย “ล�ำดับเวลา” ปรากฏเฉพาะในรูปบุพบทวลีที่ค�ำว่า
“หลัง” ตามด้วยค�ำนามเวลาหรือเหตุการณ์เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ปราณี กุลละวณิชย์
(Kullavanijaya,
2003) ปีได้ที่ ศ39ึกษาเรื
วบ่งชี้เวลาในภาษาไทย
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ฉบับที่่อ2งตั
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JOURNAL OF
AND LINGUISTICS
39, 2 (JULY
ประเภทเป็
นรูLANGUAGE
ปแปรมาจากโครงสร้
างนามวลี
หรือบุ– พDECEMBER
บทวลี เช่2021)
น หลังจาก มาจากนามวลี

หลังจากนัน้ และ ก่อนหน้า มาจากนามวลี ก่อนหน้านัน้ อีกทัง้ การแสดงความหมาย “ล�ำดับเวลา”
สามารถใช้กระบวนการอุปลักษณ์ในการอธิบายเวลาที่มีการเคลื่อนที่ได้ โดยการอธิบาย
อธิบายความหมายเชิงพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับ Chen (2014, pp. 130) ที่แสดงความเห็น
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Chen
130) ่ ที5่แสดงความเห็นว่าสามารถใช้ความหมายเชิงพื้นที่ในการอธิบาย
จุดอ้า(2014,
งอิงเวลาpp.ดังภาพที
ความหมายเชิงเวลาได้ โดยการก�ำหนดจุดอ้างอิงเวลา ดังภาพที่ 5
ภาพที่ 5
ผังภาพแสดงความหมาย
“ล่าดับเวลา” ของค่าว่า “หลัง” ในตัวอย่าง (19) เราจะไปไหนกันดีหลัง
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่5
สงกรานต์
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เค้าพัฒนาไปเป็นคานามแสดงมโนทัศน์เชิงพื้นที่ (spatial concept) และมโนทัศน์เชิง
เวลา (temporal concept) ตามลาดับ เช่นเดียวกับคาว่า hòu ในภาษาจีนที่ Wu
(2008) ได้ศึกษาวิวัฒนาการของคาดังกล่าวที134
่มีการขยายความหมายจากคาต้นเค้า hòu
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ล�ำดับ เช่นเดียวกับค�ำว่า hòu ในภาษาจีนที่ Wu (2008) ได้ศึกษาวิวัฒนาการของค�ำดังกล่าว
ที่มีการขยายความหมายจากค�ำต้นเค้า hòu (後) ที่เป็นค�ำกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่ แสดง
ความหมาย “เดินตาม (to walk and follow (someone else) at a distance)” จะเห็นได้วา่
ความหมายของค�ำว่า “หลัง” มีการขยายความหมายออกไปจากตัวมนุษย์ ไปสูค่ วามหมายเชิง
พืน้ ที่ ไปจนถึงความหมายเชิงเวลา ซึง่ สอดคล้องกับห่วงโซ่อปุ ลักษณ์ (metaphorical chain)
ที่เสนอโดย Heine (Heine et al., 1991, p. 48, อ้างถึงใน นพดล นันทสุขเกษม, 2556,
น. 25) ดังนี้
PERSON > OBJECT > ACTIVITY > SPACE > TIME > QUALITY
มโนทัศน์ที่อยู่ซ้ายสุดมีความเป็นรูปธรรมมากที่สุด ส่วนมโนทัศน์ที่อยู่ขวาสุดมีความ
เป็นรูปธรรมน้อยที่สุด โดยมโนทัศน์แต่ละคู่จะเชื่อมกันด้วยสัญลักษณ์ > มโนทัศน์ที่อยู่ทาง
ซ้ายของลูกศรท�ำหน้าที่เป็น พาหะ (vehicle) และทางขวาของลูกศรเป็น หัวข้อ (topic) ใน
แต่ละอุปลักษณ์จะมีการใช้มโนทัศน์ทเี่ ป็นพาหะเพือ่ ท�ำความเข้าใจหัวข้อ กล่าวคือใช้มโนทัศน์
ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าในการท�ำความเข้าใจมโนทัศน์ที่เป็นรูปธรรมน้อยกว่า โดยหัวข้อของ
อุปลักษณ์ในห่วงโซ่กอ่ นหน้าสามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นพาหะของอุปลักษณ์ทอี่ ยูใ่ นห่วงโซ่ถดั ไปได้
และมีลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จึงเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า ห่วงโซ่อุปลักษณ์ (กิ่งกาญจน์
เทพกาญจนา, 2559, น. 64-65) ความสัมพันธ์ของประเภทมโนทัศน์ในห่วงโซ่อุปลักษณ์จะ
เป็นแบบทิศทางเดียว (unidirectionality) การขยายความหมายจะเคลื่อนจากซ้ายไปขวา
กล่าวคือจะขยายความหมายจากมโนทัศน์ที่มีความเป็นนามธรรมน้อยกว่าไปมโนทัศน์ที่มี
ความเป็นนามธรรมมากกว่า
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