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หน้าที่ทางไวยากรณ์และความหมายของคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าที่ทางไวยากรณ์และความหมายของคาว่า “นา” ในภาษาไทย
ถิ่น อีส าน โดยเป็น การศึกษาภาษาเฉพาะสมัย ผู้ วิจัย รวบรวมข้อมูล จากเอกสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ และ
ภาษาไทยถิ่ น อี ส านที่ ใ ช้ ส นทนาในชี วิ ต ประจ าวั น สมั ย รั ช กาลที่ 9 - ปั จ จุ บั น (พ.ศ. 2489-2563) ผู้ วิ จั ย
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2536) ในการจาแนกหน้าที่ของคา และใช้
แนวคิดของนววรรณ พันธุเมธา (2554) เพื่ออธิบายความหมายของคา
ผลการศึกษาหน้าที่ทางไวยากรณ์ และความหมายของคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสานพบว่า คาว่า
“นา” ทาหน้าที่เป็นคากริยา คาบุพบท คาขยายกริยา และคาเชื่อมอนุพากย์ ด้านความหมายของคาว่า “นา”
ได้แก่ 1. คากริยา มีความหมาย คือ 1) แสดงอาการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายที่เป็นรูปธรรม ปรากฏร่วมกับนามวลี
ที่เป็นสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ สัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังปรากฏร่วมกับนามวลีที่เป็นสถานที่ หรือวัตถุสิ่งของ มี
ความหมายเทียบได้กับคาว่า “ตาม” “ติดตาม” “ตามหา” ในภาษาไทยมาตรฐาน 2) แสดงอาการเลียนแบบ
2. คาบุพบท มีความหมายย่อย 3 ความหมาย คือ 1) แสดงความหมายบอกผู้ร่วมที่เป็นการกระทาต่อกัน หรือ
ความหมายบอกผู้ร่วมที่เป็นการไปกระทาร่วมกับผู้ใดผู้หนึ่ง มีความหมายเทียบได้กับคาว่า “กับ” “ด้วย” ใน
ภาษาไทยมาตรฐาน 2) แสดงจุดหมายที่เป็นรูปธรรม 3) แสดงจุดหมายที่เป็นนามธรรม โดยคาว่า “นา” ที่
แสดงจุดหมายที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมีความหมายเทียบได้กับคาว่า “ตาม” ในภาษาไทยมาตรฐาน
3. คาขยายกริยา มีความหมาย คือ 1) เจ้าของกริยาได้ทากริยาร่วมกับบุคคลอื่นหรือต่อบุคคลอื่น 2) เจ้าของ
กริยาทากริยาร่วมกับอีกกริยาหนึ่ง มีความหมายเทียบได้กับคาว่า “ด้วย” ในภาษาไทยมาตรฐาน คาขยาย
กริยา “นา” สามารถปรากฏเป็นส่วนขยายหลังคากริยาเพียงลาพัง ส่วนคาบุพบท “นา” นั้นจะต้องมีคานาม
หรือนามวลีเป็นส่วนประกอบท้ายเสมอ 4. คาเชื่อมอนุพากย์ มีความหมายย่อย 2 ความหมาย คือ 1) แสดง
เหตุ 2) แสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ โดยมีความหมายเทียบได้กับคาว่า “เพราะ” ในภาษาไทยมาตรฐาน
และมักจะปรากฏหลังคาว่า “เป็น”
คาสาคัญ: หน้าที่ทางไวยากรณ์ คาหลายความหมาย คากริยา ภาษาไทยถิ่นอีสาน การศึกษาภาษาเฉพาะสมัย
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Grammatical Functions and Meanings of the word /nam/ in Northeastern
Thai dialect
Sumalee Phonkhunsap3
Itsarate Dolphen4
Abstract
The objectives of this article are to study grammatical functions and meanings of the
word “//” in northeastern Thai dialect. This article is a synchronic study. The data are
complied from document, online database, and northeastern Thai dialect spoken in daily life
since King Rama IX – present (1946-2020). The structural grammar of Vichin Panupong (1993)
and Navavan Bandhumedha framework (2011) are adopted to categorize word functions and
discuss word meanings respectively.
The results of grammatical functions and meanings of the word “//” in
northeastern Thai dialect are found that “//” is functionally used as verb, preposition,
adverb and conjunction. Semantically, “//” is interpreted as 1. to arrive concrete
movement, distributing not only to noun phrases such as human, animal but place and object
also. The meaning is compared with “//” “//” “//” in standard Thai.
2) Imitation 2. Preposition containing three sub group meanings are 1) coordinative agent or
coordinative agent with another one, doing actions each other interpretated as “//”
“//” in standard Thai. 2) to arrive concrete movement 3) to arrive abstract movements
referred to // can be compared semantically as “//” in standard Thai. 3. Adverb
containing two sup group meanings are 1) coordinative agent with another one, doing actions
each other. 2) coordinative agent with another action which is meant “//” in standard
Thai.// adverb is capable of distributing as a modifier after verb individually. //
preposition consisting of noun and noun phrase has to be distributed obligately and usually
at the final position. 4. Conjunction containing two sup group meanings are1) to show rationale
2) to reveal relation of event which is interpreted equally as “//” in standard Thai,
occurring constantly after the word “//”.
Keywords: Grammatical Function, Polyseme, Verb, Northeastern Thai dialect, Synchronic study
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บทนา
ผู้วิจัยสังเกตว่า คาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสานสามารถทาหน้าที่ทางไวยากรณ์ได้หลายหน้าที่ใน
ประโยคโดยไม่มี การเปลี่ ย นแปลงรูป คา เช่น คาว่า “นา” ปรากฏเป็น คากริยา คาบุพบท คาขยายกริยา
ดังตัวอย่าง
(1) ข้อยนาเจ้าหลายมื้อแล้ว
(ฉันตามเธอหลายวันแล้ว)
จากตัวอย่างที่ (1) คาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นกริยาของประโยค หมายถึง ตาม ปรากฏหลัง
คานาม “ข้อย” ซึ่งเป็นผู้กระทากริยา
(2) ข้อยไปเก็บเห็ดนาหมู่เด้อ
(ฉันไปเก็บเห็ดกับเพื่อนนะ)
จากตัวอย่างที่ (2) คาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นบุพบท หมายถึง กับ ปรากฏหน้าคานาม “หมู่”
หมายถึง เพื่อน เพื่อแสดงความหมายบอกผู้ร่วมทาอาการ
(3) เขาตอบสั้นปานได๋ กะวาเขาอยากเว้านา
(เขาตอบสั้นขนาดไหน ก็ว่าเขาอยากพูดด้วย)
จากตัวอย่างที่ (3) คาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นคาขยายกริยาของประโยค หมายถึง ด้วย ปรากฏ
หลังคากริยาอกรรม “เว้า” หมายถึง พูด เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น
ตัวอย่างข้างต้นสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาไทยถิ่นที่สอดคล้องกับภาษาไทยมาตรฐานว่า
คารูปเดียวกันสามารถทาหน้าที่ทางไวยากรณ์ได้มากกว่าหนึ่งหน้าทีแ่ ละมีหลายความหมาย พจนานุกรมอีสานกลาง ฉบับ มข.-สวอ. ให้ความหมายของคาว่า “นา” ไว้ดังนี้ (1) เป็นคากริยา หมายถึง ตาม, ตามติด (2) เป็น
คากริยา หมายถึง เลียนแบบ, เอาอย่าง (3) เป็นคาวิเศษณ์ หมายถึง ร่วมด้วย (4) เป็นคาสันธาน หมายถึง
เพราะ, เพราะว่า (Liewphenwong, S.et.al.,1989, p. 132) การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของความหมายของคา
ในลักษณะนี้ Wongwiphanan (2003, p. 312) แสดงความคิดเห็นว่า เป็นปกติ ของการใช้คาในภาษาที่จะใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ได้มากที่สุด Bundhumedha (2011) กล่าวว่า ภาษาไทยไม่จาแนกคาอย่าง
เคร่งครัด คาที่เคยใช้ทาหน้าที่อย่างหนึ่ง อาจนาไปใช้ทาหน้าที่อย่างอื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปคา สอดคล้องกับ
Jaemniyom (2003) กล่าวว่า คาหนึ่ง ๆ สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในประโยคได้ จึงไม่นิยมสร้างคา
ใหม่ แต่จะนาคาที่มีอยู่เดิมนั้นมาปรับเปลี่ยนความหมายและหน้าที่ ลักษณะเช่นนี้ทาให้เกิดเป็นคาหลายหน้าที่
ซึ่งมิได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคาในภาษาไทยมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับคาในภาษาไทยถิ่น อีสานด้วย คาว่า
“นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสานสามารถทาหน้าที่เป็นคาบอกเนื้อหา (content word) และต่อมาได้กลายมาเป็ น
ค าไวยากรณ์ (grammatical word) โดยค ารู ป เดี ย วกั น สามารถท าหน้ า ที่ ไ ด้ ม ากกว่ า หนึ่ ง อย่ า งและยั ง มี
ความหมายที่สัมพันธ์กัน เช่น คาบุพบทที่เปลี่ยนแปลงมาจากคากริยาจะมีความหมายสัมพันธ์กับความหมาย
เดิมของคากริยาที่เป็นแหล่งเดิม
Tharithian (2013) กล่ า วว่ า การศึ ก ษาระบบค าและไวยากรณ์ ภ าษาไทยถิ่ น อี ส านยั ง ขาดการ
ค้นคว้าวิจัยอย่างลึกซึ้งและจริงจังจากนักวิเคราะห์ภาษา การศึกษาภาษาไทยถิ่นอีสานควรได้รับความสนใจ
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จากนักวิจัยเพื่อขยายฐานความรู้ด้านภาษาไทยถิ่นอีสานให้กว้างขวางออกไป ทั้งนี้การศึกษาคาว่า “นา” ใน
ภาษาไทยถิ่นอีสานจะช่วยให้เห็นลักษณะภาษาที่มีปัจจัยมาจากความต้องการใช้คาในการพูดหรือการสื่อสารจึง
ทาให้มีการใช้คาคาหนึ่งในตาแหน่งหรือความหมายที่ต่างไปจากเดิม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า คาว่า “นา”
ในภาษาไทยถิ่นอีส านว่าทาหน้าที่ทางไวยากรณ์ ได้ กี่ห น้าที่ และมีความหมายอย่างไร โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาไทยถิ่นอีสานจากคัมภีร์ยาใบลานอีสาน นวนิยายและการ์ตูนที่แต่งโดยใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานปนภาษาไทย
มาตรฐาน ฐานข้อมูลออนไลน์ ภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใช้สนทนาในชีวิตประจาวัน ผลการวิจัยครั้งนี้จะแสดงให้
เห็นถึงหน้าที่ทางไวยากรณ์ และความหมายของคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานรวมถึงภาษาไทยถิ่นอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาหน้าที่ทางไวยากรณ์ และความหมายของคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
กรอบแนวคิดของการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างของ Panupong (1993) ในการจาแนกหมวดคา
โดยคาที่ปรากฏในตาแหน่งเดียวกันที่อาจจะปรากฏหน้าหรือหลั งหมวดคาชนิดต่าง ๆ จะจัดเป็นหมวดคา
เดียวกัน ตามแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างที่มีวิธีการจาแนกโดยใช้กรอบประโยคทดสอบ และใช้ แนวคิดของ
Bundhumedha (2011) ซึ่งจ าแนกหมวดคาโดยใช้เกณฑ์ห น้ าที่ในการสื่ อสารและเกณฑ์ความหมายเพื่ อ
อธิบายความหมายของคาบุพบทและคาขยายกริยา
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจั ยรวบรวมงานวิจั ยที่เกี่ย วกับ การศึกษาคากริยาที่มีการเปลี่ ยนแปลงหน้าที่ ทางไวยากรณ์ และ
ความหมาย ดังนี้
Intratat (1996) ศึกษากระบวนการที่คากริยากลายเป็นคาบุพบทในภาษาไทยจากข้อมูลภาษาเขียน
ในวารสาร และนิตยสารที่ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2537 ผลการศึกษาพบว่า คาที่มีลักษณะดังกล่าวมี 23
คา แสดงให้ เห็ น ว่า คากริ ย ามีความน่ าสนใจศึกษาได้ทั้งเชิงภาษาเฉพาะสมัยและเชิงประวัติ สามารถนา
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของคากริยาบางคาที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
กลายเป็นคาไวยากรณ์ประเภทใด ตั้งแต่สมัยใด ส่วน Jaemniyom, (2003) ศึกษาเชิงประวัติของคาจานวน 23
คา ได้แก่ “ใกล้” “ข้าม” “ขึ้น” “เข้า” “คล้าย” “จาก” “ตรง” “ต่อ” “ตาม” “ถึง” “ประจา” “เป็น ”
“ผ่าน” “ยัง” “ลง” “ลอด” “เลย” “สู่” “เหนือ” “เหมือน” “ให้” “อยู่” “ออก” โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 9 ผลการศึกษาพบว่า คาจานวน 23 คาดังกล่าวสามารถทา
หน้าที่เป็นคาหมวดต่าง ๆ ได้แก่ คากริยา คาบุพบท คาวิเศษณ์ คาช่วยกริยา และคาสันธาน เมื่อนาคาเหล่านี้
มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหน้าที่พบว่า การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคาสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1)
คากริยาต้นแบบ 2) คาบุพบทต้นแบบ 3) คากริยาต้นแบบ 4) คาบุพบทต้นแบบ 5) คากริยารอบนอก 6) คาบุพ
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บทรอบนอก ส่วนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของคาบุพบท พบว่า คาบุพบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความหมายมี 5 คา ได้แก่ “เข้า ” “จาก” “ตาม” “ถึง ” และ “ประจา” นอกจากนี้ยังพบว่า คาบุพบทที่
เปลี่ยนแปลงมาจากคากริยาจะมีความหมายสัมพันธ์กับคากริยาที่เป็นแหล่งเดิม งานวิจัยดังกล่าวมีสมมติฐาน
เกี่ยวกับคาหลายหน้าที่ในภาษาไทยว่า คาที่มีรูปเดียวแต่สามารถทาหน้าที่ ทางไวยากรณ์ได้หลายหน้าที่ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์สาหรับผู้วิจัยทั้งในด้านการศึกษาหน้าที่ และความหมายของคากริยา ตลอดจนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากคากริยาเป็นคาบุพบท และผู้วิจัยจะประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง การจาแนกอรรถลักษณ์ของ
คากริยาและคาบุพบทที่ราตรี แจ่มนิยม จัดทาไว้ในรูปแบบแผนภูมิแสดงอรรถลักษณ์ของคาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาครั้งนี้
Jaratjarungkiat (2008) ศึกษาหน้าที่ทางไวยากรณ์และความหมายของคาว่า “ยัง” ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงปัจจุบัน พบว่า คาว่า “ยัง” ทุกสมัย ทาหน้าที่ทางไวยากรณ์ได้ 4 หน้าที่ ได้แก่ คากริยา คาช่วยหน้ากริยา
คาบุพบท และคาเชื่อมอนุพากย์ โดยคาว่า “ยัง ” มีความหมาย หน้าที่ทางไวยากรณ์ และปริบทการใช้ที่
แตกต่างกันในแต่ละสมัย ส่วน Rotphan (2012) ศึกษาคาว่า “ถึง” ในเชิงประวัติ ผลการวิจัยพบว่า ในสมัย
สุโขทัย คาว่า “ถึง” พบ 2 หมวดคา ได้แก่ คากริยา และคากึ่งกริยากึ่งบุพบท จากนั้นในสมัยอยุธยาคาว่า
“ถึง” พบ 3 หมวดคา ได้แก่ คากริยา คากึ่งกริยากึ่งบุพบท และคาเชื่อมอนุพากย์ และในสมัยรัตนโกสินทร์ คา
ว่า “ถึง” พบ 5 หมวดคา ได้แก่ คากริยา คากึ่งกริยากึ่งบุพบท คาบุพบท คาเชื่อมอนุพากย์ และคาขยาย ด้าน
ความหมาย คาว่า “ถึง” มีความหมายเชิงศัพท์และความหมายเชิงไวยากรณ์ รวมทั้งสิ้น 8 ความหมาย ได้แก่
(1) บรรลุจุดหมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม) (2) บรรลุจุดหมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็นนามธรรม) (3) นับถือ
(4) ค าแสดงจุ ดหมาย (ของความรู้ สึ กนึ กคิ ด) (5) ค าแสดงจุ ดหมาย (ของสถานที่ และเวลา) (6) ค าบอก
ความสาคัญ (7) คาเชื่อมบอกผล (8) คาเชื่อมบอกความขัดแย้ง ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลง
หมวดคาและความหมายของคากริยาว่า มีการเพิ่มหมวดคามากขึ้นในแต่ละสมัย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง คือ Sane (2013) ศึกษาหมวดคาและความหมายเชิงไวยากรณ์ของคาว่า “ด้ว ย” ในภาษาไทย
ผลการศึกษาพบว่า คาว่า “ด้วย” ปรากฏใช้ในหมวดคาต่าง ๆ ได้แก่ คาเชื่อมอนุพากย์ คาบุพบท คาเชื่อมนาม
คากริยาวิเศษณ์ และคาลงท้าย ผู้วิจัยจะนามาเป็นแนวทางในการศึกษา เนื่องจากคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่น
อีสานมีความหมายพ้องกับคาว่า “ด้วย” ในภาษาไทยมาตรฐานและมีหน้าที่ทางไวยากรณ์หลายหน้าที่ ส่วน
Weerayut (2013) ศึกษาการกลายเป็นคาไวยากรณ์ของคาว่า “ไป” ในภาษาไทย รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น และนิตยสารที่ตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2489-2552 ผลการศึกษาพบว่า คาว่า “ไป” ที่
เป็นคากริยาและคาว่า “ไป” ที่เป็นคาวิเศษณ์มีคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และแสดงความหมายแตกต่างกัน
คากริยา “ไป” มีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ ในขณะที่คาวิเศษณ์ “ไป” ปรากฏร่วมกับคากริยาชนิดต่าง ๆ
และแสดงความหมายแตกต่างกัน ตามชนิ ดของกริยาที่ป รากฏร่ว ม ความหมายที่แตกต่างกันนี้ส ะท้อนถึง
ทัศนคติของผู้ใช้ภาษาไทย จึงแสดงให้เห็นว่าทัศนคติของผู้พูดส่งผลต่อการใช้ภาษา นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่
ศึกษาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความหมายของคากริยา เช่น Saralamba (1995) ศึกษาคาว่า “เข้า” ที่เป็น
การศึกษาภาษาเฉพาะสมัย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหมายตามปริบทและวิเคราะห์ความหมายมโน
ทัศน์ ของคาว่า “เข้า ” ผลการศึ กษาชี้ใ ห้ เห็ นปรากฏการณ์ ของคาหลายความหมาย โดยค าว่า “เข้า ” มี
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ความหมายเปลี่ยนไปตามปริบทที่ปรากฏ แต่ละความหมายมีความสัมพันธ์กันและมีมโนทัศน์ร่วมกัน คือ แสดง
ลักษณะของการเคลื่อนที่ไปอยู่ในที่หมายซึ่งเป็นบริเวณที่ปิดล้อมโดยทิศทางของการเคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมาย แนว
ทางการวิเคราะห์นี้สามารถนาไปใช้ได้กับการวิเคราะห์ความหมายของคาอื่น ๆ ที่ปรากฏในตาแหน่งต่าง ๆ
และอยู่ในปริบทที่หลากหลาย
Khamsuwan, Khachen & Sangkhaman (2019) ศึกษาคาว่า “ตาม” ในภาษาไทย ในปัจจุบันจาก
มุมมองภาษาศาสตร์ปริชาน ผลการศึกษาพบว่า คาว่า “ตาม” ในภาษาไทยเป็นคาหลายความหมาย สามารถ
แสดงความหมายได้ 5 ความหมาย คือ 1) ความหมายเหตุการณ์การเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่
เคลื่อนที่นาหน้า 2) ความหมายเหตุการณ์การเรียกตัว 3) ความหมายบ่งชี้ทิศทางของเหตุการณ์การเคลื่อนที่
4) ความหมายบ่งชี้การเลียนแบบ การเอาอย่าง 5) ความหมายบ่งชี้ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ แถว แนว อยู่ แสดง
ให้ เห็ นว่าคาว่า “ตาม” ในภาษาไทยมีความหมายได้หลากหลายเมื่อปรากฏในปริบททางวากยสั มพันธ์ที่
แตกต่างกัน โดยคาดังกล่าวมีความหมายพื้นฐานแสดงการเคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่เชิง รูปธรรม
เช่นเดียวกับคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน และได้ผ่านกระบวนการอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (conceptual
metaphor) จากความหมายแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรมไปสู่ทิศทางการเคลื่อนที่เชิงนามธรรม
งานวิจัยข้างต้นสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาไทยว่าคาหนึ่งคาทาหน้าที่เป็นได้ทั้งคากริยา
คาบุ พบท คาขยายกริ ย า และคาเชื่ อมอนุ พากย์ โดยแสดงให้ เห็ นถึ งลั กษณะของคาในภาษาไทยที่มี การ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่จากคาบอกเนื้ อหา (content word) กลายเป็นคาไวยากรณ์ (grammatical word) และ
คาสามารถแสดงความหมายได้หลายความหมาย
ข้อมูลและวิธีการวิจัย
1. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวมข้อมูลภาษาไทยถิ่นอีสานจากเอกสารที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 9 จนถึง
สมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2489 - 2563) โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ตาราโหราศาสตร์พ่อจารย์บัวศรี ศรีสูง พ.ศ. 2493
1.2 คัมภีร์ยาใบลานอีสานฉบับวัดบ้านท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1.3 นวนิยายที่แต่งโดยใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานปนกับภาษาไทยมาตรฐาน จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1) นวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน ของคาพูน บุญทวี พ.ศ. 2519
2) นวนิยายเรื่อง คาอ้าย ของยงค์ ยโสธร พ.ศ. 2532
3) นวนิยายเรื่อง ฮัก ณ อีสาน ของพิมพ์ญา พ.ศ. 2558
เกณฑ์การเลือกนวนิยายเพื่อใช้เป็นข้อมูล ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยคัดเลือกเฉพาะนวนิยายที่มีการปรากฏคาว่า “นา” และมีการใช้คาว่า “นา”
ใกล้เคียงกับภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใช้สนทนาโดยทั่วไปในกลุ่มผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานใน
ชีวิตประจาวันซึง่ ผู้แต่งได้แปลคาภาษาไทยถิ่นอีสานเป็นภาษาไทยมาตรฐานพร้อมทั้งอธิบาย
ความหมายของคา และยกตัวอย่างปริบทในการปรากฏของคาไว้ด้วย
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1.4 การ์ตูนที่แต่งโดยใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานปนกับภาษาไทยมาตรฐาน เรื่อง หนูหิ่นอินเตอร์ ของผดุง
ไกรศรี พ.ศ. 2560-2562 จานวน 24 เล่ม ตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560-เดือนธันวาคม 2562
เกณฑ์การเลือกการ์ตูนเพื่อใช้เป็นข้อมูล ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยคัดเลือกเฉพาะการ์ตูนที่มกี ารปรากฏคาว่า “นา” และมีการใช้คาว่า “นา” ใกล้เคียง
กับภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใช้สนทนาโดยทั่วไปในกลุ่มผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน และ
ผู้แต่งได้แปลคาภาษาไทยถิ่นอีสานเป็นภาษาไทยมาตรฐานพร้อมทั้งอธิบายความหมายของคาไว้ด้วย
1.5 ฐานข้อมูลออนไลน์ “ภาษาอีสานวันละคา” ซึ่งใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานในการสื่อสารทางเว็บไซต์
ของชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.isan.clubs.chula.ac.th.
1.6 ฐานข้อมูลออนไลน์จากหนังสือสารานุกรมภาษาอีสาน - ไทย - อังกฤษ โดย ปรีชา พิณทอง
www.isangate.com
1.7 Facebook page ใต้เตียงมข. https://www.facebook.com/underbedKKU.
1.8 ข้อมูลจากบทสนทนาของผู้พูดที่ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์หน้าที่ทางไวยากรณ์ และความหมายของคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน โดยใช้กรอบ
แนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างของ Panupong (1993) และประยุกต์ใช้กรอบประโยคทดสอบจากงานวิจัยของ
Rotphan (2012) เป็น เกณฑ์ในการจาแนกหมวดคา ใช้แนวคิดการจาแนกหมวดคาบุพบทตามเกณฑ์ ทาง
วากยสัมพันธ์ของ Intratat (1996) และแนวคิดของ Bundhumedha (2011) ซึง่ จาแนกหมวดคาโดยใช้เกณฑ์
หน้าที่ในการสื่อสารและเกณฑ์ความหมายเพื่ออธิบายความหมายของคาบุพบทและคาขยายกริยา
3. การน าเสนอข้อมูล ผู้ วิจั ยน าเสนอข้อมูลผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ รูปแบบของการพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description)
4. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1. การจาแนกหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคา
ว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน 2. ความหมายของคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน จากข้อมูลตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 9 จนถึงสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2489-2563) พบคาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นคากริยา คาบุพบท คาขยาย
กริยา และคาเชื่อมอนุพากย์ โดยมีหน้าที่ทางไวยากรณ์และความหมายตามปริบท ดังนี้
1. คาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นคากริยา
1.1 การจาแนกหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคากริยา “นา” ตามเกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์
คาว่า “น า” ในภาษาไทยถิ่น อีส าน เมื่อจาแนกตามเกณฑ์ทางวากยสั มพันธ์ พบว่า คาว่า “นา”
ปรากฏในโครงสร้างของคากริยาเดี่ยว และคากริยาเรียง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1) คากริยาแรกในหน่วย
สร้างกริยาเรียง 2) คากริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง 3) คากริยาระหว่างกริยาอื่นในหน่วยสร้างกริยา
เรียง ดังนี้
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1.1.1 คากริยาเดี่ยว
ผู้ วิ จั ย ประยุ กต์ ใช้ ก รอบแนวคิด ไวยากรณ์ โ ครงสร้ า งของ Panupong (1993) และกรอบประโยค
ทดสอบจากงานวิจัยของ Rotphan (2012) ทั้งนี้ได้ปรับเพิ่มรายละเอียดของกรอบประโยคทดสอบให้เข้ากั บ
ลักษณะของภาษาไทยถิ่นอีสานที่ปรากฏตามเอกสารและปริบทการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ของผู้ใช้ภาษาไทย
ถิ่นอีสานเพื่อจาแนกหมวดคากริยา “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน ดังนี้
พยาบาลนาคุณหมอ
(พยาบาลตามหมอ)
นามวลี 1 ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
พยาบาล นา คุณหมอ
คาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสานสามารถแทนที่ในช่องว่าง ___ ของกรอบประโยคทดสอบนี้ได้ จึง
จัดเป็นคากริยาสกรรมที่มีคานามปรากฏต่อท้าย โดยสังเกตว่า คาว่า “นา” ที่ปรากฏในกรอบประโยคทดสอบ
นี้จะเป็นคากริยาเดี่ยว คือ คากริยาที่ปรากฏตัวเดียวในประโยค
คากริยาเดี่ยว หมายถึง คาที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบคากริยา
นามวลี 1 ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าวประกอบด้ว ย นามวลี 1 คากริยาเดี่ยวจะเป็นคาที่ส ามารถปรากฏใน
ช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบและปรากฏหน้านามวลี 2 ซึ่งเป็นจุดหมายของประโยค
จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่าคาว่า “นา” ปรากฏในโครงสร้างของหมวดคากริยาเดี่ยว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) แม่นเจ้าสิหนีอ้ายไปอยู่หม่องได๋ อ้ายสินาเจ้า
(แม้น้องจะหลบหนีพี่ไปอยู่ที่ใด พี่จะตามน้อง)
(ภาษาอีสานวันละคา, www.isan.clubs.chula.ac.th)
นามวลี 1 ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
อ้าย (สิ) นา เจ้า
ตัวอย่างที่ (1) คาว่า “นา” เป็นคากริยาเดี่ยว สามารถปรากฏแทนที่ในช่องว่างของกรอบประโยค
ทดสอบ มีคาว่า “สิ” เป็นคาช่วยหน้ากริยา หมายถึง จะ โดยมีนามวลี 1 คือ “อ้าย” และนามวลี 2 คือ “เจ้า”
คาว่า “นา” เป็นคากริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายที่เป็นรูปธรรม คือ บุคคล
(2) ตารวจนาบักหอบ กะยังบ่เห็นอยู่ พ่อกะห่วงมันอยู่เด๊ะบักหอบหั่น
(ตารวจตามไอ้หอบ ก็ยังไม่เห็นเลย พ่อก็ห่วงมันอยู่นะไอ้หอบน่ะ)
(ฮัก ณ อีสาน, 2558)
นามวลี 1 ___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
ตารวจ นา บักหอบ
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ตัว อย่ างที่ (2) ค าว่า “น า” เป็ น คากริยาเดี่ ยว โดยมีนามวลี 1 คือ “ตารวจ” และนามวลี 2 คื อ
“บักหอบ” เป็นจุดหมายของกริยาในประโยค คาว่า “นา” เป็นคากริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายที่
เป็นรูปธรรม คือ บุคคล
อย่างไรก็ตาม นามวลี 2 หรือจุดหมายของกรอบประโยคทดสอบคากริยาเดี่ยว มีการแสดงลักษณะ
ของการเคลื่อนที่มีความหมายแตกต่างกัน มีทั้งนามวลี 2 หรือจุดหมายที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับนามวลี 1 เช่น
ประโยค “ครูนาผู้อานวยการโรงเรียน” และจุดหมายที่นาหน้านามวลี 1 โดยนามวลี 1 จะต้องเคลื่อนที่เข้าไป
หาหรือไปถึง เช่น ประโยค “ป้าสีนารถ”
1.1.2 คากริยา “นา” ในหน่วยสร้างกริยาเรียง
Chuwicha (1993, p. 19) ให้ความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงว่า เป็นกลุ่มคากริยาหรือกริยาวลี
ตั้งแต่ 2 คา หรือ 2 วลีขึ้น ไปปรากฏเรีย งกันโดยไม่มีคาเชื่อมใด ๆ ปรากฏคั่นกลางระหว่างคากริยานั้น ๆ
ยกเว้นคานามที่ทาหน้าที่เป็นกรรมของกริยาที่อยู่ข้างหน้า และคากริยานั้น ๆ ต้องสามารถปรากฏอิสระใน
ประโยคเดี่ยวได้โดยมีความหมายคงเดิม
1) คากริยาแรกในหน่วยสร้างกริยาเรียง
คาว่า “นา” ที่ปรากฏในโครงสร้างคากริยาแรกในหน่วยสร้างกริยาเรียงจะปรากฏหน้ากริยาที่แสดง
การเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรมซึ่งกริยาดังกล่าว แบ่งเป็นกริยาบอกทิศทาง และกริยาแสดงอาการ
คากริยาแรกในหน่ว ยสร้างกริยาเรียง หมายถึง คาที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยค
ทดสอบ ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบกริยาเรียง
นามวลี 1 ___ กริยาวลีแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม นามวลี 2 (จุดหมาย)
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าว ประกอบด้วยนามวลี 1 คากริยาแรกในหน่วยสร้างกริยาเรียงจะเป็นคา
ที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบและปรากฏหน้ากริยาแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม
และนามวลี 2 ซึ่งเป็นจุดหมายของกริยาในประโยค โดยกริยาวลีที่ปรากฏในกรอบประโยคทดสอบของงานวิจัย
นี้ หมายถึง คากริยาคาเดียว หรือกลุ่มคาที่มีกริยานาหน้า
จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่า คาว่า “นา” ปรากฏในโครงสร้างของคากริยาแรกในหน่วยสร้างกริยาเรียง
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(3) ข้อยนาไปเบิ่งเจ้า
(ฉันตามไปดูเธอ)
(หนูหิ่นอินเตอร์, 2562)
นามวลี 1 ___ กริยาวลีแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม
นามวลี 2 (จุดหมาย)
ข้อย
นา ไปเบิ่ง
เจ้า
ตัว อย่ างที่ (3) คาว่า “น า” ปรากฏเป็นคากริยาตัวแรกในหน่ว ยสร้างกริยาเรียง “นาไปเบิ่ง ” ซึ่ง
ประกอบด้วย คากริยาแรกในหน่วยสร้างกริยาเรียง “นา” กริยาบอกทิศทาง “ไป” และคากริยาแสดงอาการ
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“เบิ่ง” โดยมีนามวลี 1 คือ “ข้อย” และนามวลี 2 คือ“เจ้า” เป็นจุดหมายของกริยาในประโยคที่เป็นรูปธรรม
คือ บุคคล
(4) บ่าวหน่อเลานาไปซอกหาไหหมักเหล้าโทจนพ้อ
(หนุ่มหน่อตามไปค้นหาไหหมักเหล้าสาโทจนพบ)
(ภาษาอีสานวันละคา, www.isan.clubs.chula.ac.th)
นามวลี 1 ___ กริยาวลีแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม นามวลี 2 (จุดหมาย)
บ่าวหน่อเลา นา ไปซอกหา
ไหหมักเหล้าโท
ตัวอย่างที่ (4) จะเห็นได้ว่า คาว่า “นา” ปรากฏเป็นคากริยาแรกในหน่วยสร้างกริยาเรียง “นาไปซอก
หา” ซึ่งประกอบด้วย คากริยาแรกในหน่วยสร้างกริยาเรียง “นา” คากริยาบอกทิศทาง “ไป” ตามด้วยคากริยา
แสดงอาการคือ คาว่า “ซอก” และ “หา” โดยมีนามวลี 1 คือ “บ่าวหน่อเลา” และนามวลี 2 คือ “ไหหมัก
เหล้าโท” เป็นจุดหมายของกริยาในประโยคที่เป็นรูปธรรม
2) คากริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง
ข้อมูลภาษาไทยถิ่นอีสานสมัยปัจจุบันพบคาว่า “นา” ที่ปรากฏในโครงสร้างคากริยาสุดท้ายในหน่วย
สร้างกริยาเรียง โดยปรากฏหลังกริยาแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม
คากริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง หมายถึง คาที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยค
ทดสอบ ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบกริยาเรียง
นามวลี 1 กริยาวลีแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม___นามวลี 2 (จุดหมาย)
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าวประกอบด้วย นามวลี 1 คากริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียงจะเป็น
คาที่ส ามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบและปรากฏหลั งกริยาแสดงการเคลื่ อนที่ที่เป็น
รูปธรรม และปรากฏหน้านามวลี 2 ซึ่งเป็นจุดหมายของกริยาในประโยค
จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่าคาว่า “นา” ปรากฏในโครงสร้างของคากริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(5) เฮาจักโคจรดั้นเดินนาน้องนาถ
(เราจะเดินไปตามน้องนาถ)
(สารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ ฉบับ ปรีชา พิณทอง, 2532)
นามวลี 1 กริยาวลีแสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม___นามวลี 2 (จุดหมาย)
เฮา
จักโคจรดั้นเดิน
นา น้องนาถ
ตัวอย่างที่ (5) คาว่า “นา” ปรากฏเป็นคากริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง “จักโคจรดั้นเดินนา”
ซึ่งประกอบด้วย คาช่วยหน้ากริยา “จัก” หมายถึง จะ คากริยาแสดงอาการ “โคจร” “ดั้น” “เดิน” และ
คากริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง “นา” โดยมีนามวลี 1 คือ “เฮา” และนามวลี 2 คือ “น้องนาถ”
จุดหมายของกริยาในประโยคซึ่งเป็นบุคคล แสดงการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายที่เป็นรูปธรรม
(6) อ้ายบัติฟ้าวย่างไปไว ๆ แท้จนอ้ายดลย่างนาอ้ายบัตบิ ่ทัน
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(อ้ายบัติรีบเดินอย่างรวดเร็วจนอ้ายดลเดินตามอ้ายบัติไม่ทัน)
(ภาษาอีสานวันละคา, www.isan.clubs.chula.ac.th)
นามวลี 1 กริยาที่แสดงการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรม___ นามวลี 2 (จุดหมาย)
อ้ายดล ย่าง
นา อ้ายบัติ
ตัว อย่ า งที่ (6) ค าว่ า “น า” ปรากฏเป็ นค ากริย าสุ ด ท้ า ยในหน่ ว ยสร้ า งกริ ย าเรี ย ง “ย่า งน า” ซึ่ ง
ประกอบด้วยคากริยาแสดงอาการ “ย่าง” และคากริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง “นา” โดยมีนามวลี 1
คือ “อ้ายดล” และนามวลี 2 คือ “อ้ายบัติ” เป็นจุดหมายของกริยาในประโยคที่เป็นรูปธรรม
3) คากริยาระหว่างกริยาอื่นในหน่วยสร้างกริยาเรียง
คาว่า “นา” ปรากฏในหน่วยสร้างคากริยาระหว่างกริยาอื่นในหน่วยสร้างกริยาเรียง โดยปรากฏหลัง
กริยาแสดงอาการหรือกริยาบอกทิศทางและปรากฏหน้ากริยาแสดงอาการหรือกริยาบอกทิศทางก็ได้
คากริยาระหว่างกริยาอื่นในหน่วยสร้างกริยาเรียง หมายถึง คาที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบ
ประโยคทดสอบ ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบกริยาเรียง
นามวลี 1 กริยาแสดงอาการ/กริยาบอกทิศทาง ___กริยาแสดงอาการ/กริยาบอกทิศทาง นามวลี 2
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าวประกอบด้วย นามวลี 1 คากริยาระหว่างกริยาอื่นในหน่วยสร้างกริยา
เรียงจะเป็นคาที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ จะปรากฏหลังกริยาแสดงอาการหรือ
กริยาบอกทิศทางและปรากฏหน้ากริยาแสดงอาการหรือกริยาบอกทิศทางและนามวลี 2
จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่า คาว่า “นา” ปรากฏในหน่วยสร้างของคากริยาระหว่างกริยาอื่นในหน่วยสร้าง
กริยาเรียง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(7) เจ้าไปหานาเก็บเหรียญในกระทงพุ่นเปี๋ยง
(เธอไปหาตามเก็บเหรียญในกระทงนู่น)
(ใต้เตียงมข., 29 ตุลาคม 2562)
นามวลี 1 กริยาแสดงอาการ กริยาแสดงอาการ ___กริยาแสดงอาการ นามวลี 2
เจ้า
ไป
หา
นา เก็บ
เหรียญในกระทง
ตัวอย่างที่ (7) คาว่า “นา” ปรากฏเป็นคากริยาระหว่างกริยาอื่นในหน่วยสร้างกริยาเรียง “ไปหานา
เก็บ” ซึ่งประกอบด้วยคากริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ “ไป” กริยาแสดงอาการ “หา” โดยมีคาว่า “นา” เป็น
คากริยาระหว่างกริยาอื่นในหน่วยสร้างกริยาเรียง ตามด้วยคากริยาแสดงอาการ “เก็บ” โดยมีนามวลี 1 คือ
“เจ้า” เป็นผู้กระทากริยาและนามวลี 2 คือ “เหรียญในกระทง” เป็นกรรมของประโยค
(8) พ่อใหญ่ดลไปใส่เบ็ดกบ ได้กบเอ้บใหญ่โตหนึ่ง ปลดออกจากเบ็ดแล้ว กาลังสิหักขา กบผัดหลูดมือ
เต้นลงป่าข้าว พ่อใหญ่ดลโดดนาไปคุบกบ
(พ่อใหญ่ดลไปวางเบ็ดดักกบ ได้กบตัวใหญ่ตั วหนึ่ง ปลดออกจากเบ็ดแล้ว กาลังจะหักขา กบดัน
หลุดมือกระโดดลงไปในป่าข้าว พ่อใหญ่ดลกระโดดตามไปตะครุบกบ)
(ภาษาอีสานวันละคา, www.isan.clubs.chula.ac.th)
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นามวลี 1 กริยาแสดงอาการ___กริยาบอกทิศทาง กริยาแสดงอาการ นามวลี 2
พ่อใหญ่ดล โดด
นา ไป
คุบ
กบ
ตัวอย่างที่ (8) คาว่า “นา” ปรากฏเป็นคากริยาระหว่างกริยาอื่นในหน่วยสร้างกริยาเรียง “โดดนาไป
คุบ” ซึ่งประกอบด้วย คากริยาแสดงอาการ “โดด” โดยมีคาว่า “นา” เป็นคากริยาระหว่างกริยาอื่นในหน่วย
สร้างกริยาเรียง ตามด้วยคากริยาบอกทิศทาง “ไป” และคากริยาแสดงอาการ “คุบ”โดยมีนามวลี 1 คือ “พ่อ
ใหญ่ดล” เป็นผู้กระทากริยาและนามวลี 2 คือ “กบ” เป็นผู้ถูกกระทาหรือเป็นกรรมของประโยค
1.2 ความหมายของคากริยา “นา”
คาว่า “น า” ที่ปรากฏในหมวดคากริยา มีความหมายย่อย 2 ความหมาย ได้แก่ 1) แสดงอาการ
เคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายที่ เป็นรูปธรรม โดยทาหน้าที่เป็นคาบอกเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ปรากฏร่วมกับ
นามวลีที่เป็นสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ สัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังปรากฏร่วมกับนามวลีที่เป็นสถานที่ หรือวัตถุ
สิ่ ง ของซึ่ง เป็ น จุ ดหมายที่ เป็ น รู ป ธรรม มี ความหมายเทีย บได้ กั บค าว่า “ตาม” “ติ ดตาม” “ตามหา” ใน
ภาษาไทยมาตรฐาน 2) แสดงอาการเลียนแบบ เอาอย่าง ทาตาม
จากข้อมูลผู้วิจัยพบความหมายของคากริยา “นา” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(9) หมู่นาไปสนามฟุตบอล
(เพื่อนตามไปสนามฟุตบอล)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน, 2563)
นา [+กริยา+การเคลื่อนที่] +[__สถานที่]
สนามฟุตบอล [+นามวลี+สถานที่+รูปธรรม]
ตัวอย่างที่ (9) คาว่า “นา” เป็นคากริยาแรกในหน่วยสร้างกริยาเรียง “นาไป” มีความหมายแสดง
อาการเคลื่อนที่ของประธาน คือ นามวลี 1 “หมู่” ไปสู่จุดหมายที่เป็นสถานที่ คือ นามวลี 2 “สนามฟุตบอล”
เพื่อแสดงจุดหมายที่เป็นรูปธรรม
(10) หลานสาวข้อยเฮ็ดนาลิซ่า
(หลานสาวฉันทาเลียนแบบลิซ่า)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน, 2562)
นา [+กริยา-การเคลื่อนที่]+[__มนุษย์]
ลิซ่า [+ นามวลี+มนุษย์+รูปธรรม]
ตัวอย่างที่ (10) คาว่า “นา” เป็นคากริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง “เฮ็ดนา” มีความหมายว่า
นามวลี 1 คือ “หลานสาวข้อย” ที่มีพฤติกรรมเลียนแบบ เอาอย่าง นามวลี 2 คือ “ลิซ่า” แสดงจุดหมายที่เป็น
รูปธรรม คือ มนุษย์
คากริยา “นา” ที่มีความหมายแสดงอาการเลียนแบบ เอาอย่าง สามารถปรากฏในปริบทที่คล้ายคลึง
กับคาบุพบท โดยปรากฏหน้านามวลีที่เป็นกรรมเพื่อแสดงจุดหมายของประโยค และนามวลีที่ปรากฏร่วมด้วย
ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของบุพบทวลี อย่างไรก็ตามลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคากริยา “นา” เริ่มสูญ
ลักษณะของหมวดคาและเริ่มจะกลายเป็นคาบุพบท
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2. คาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นคาบุพบท
2.1 การจาแนกหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคาบุพบท “นา” ตามเกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์
Panupong (1993) กล่ าวว่า หมวดคาบุพบท อาจจะปรากฏหน้าคานาม หรือปรากฏอยู่ระหว่าง
คากริย ากับคานามก็ได้ ส่ วน Intratat (1996, p. 25) ได้กล่ าวถึง หมวดคาบุพบทตามทฤษฎีต้นแบบไว้ว่า
คาบุพบทมีลักษณะประจาหมวดคา ดังต่อไปนี้
[+ ปรากฏร่วมกับนามวลีเสมอ]
[+ ไม่ปรากฏร่วมกับคาปฏิเสธ]
[+ ความสัมพันธ์เชิงการกระหว่างนามวลีกับกริยาวลี]
ผู้วิจัยนาแนวคิดของ Panupong (1993) และ Intratat (1996) ซึง่ อธิบายเกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ของ
คาบุพบทว่า คาบุพบทจะปรากฏร่วมกับคานามเสมอ โดยคานามที่ปรากฏหลังคาบุพบทจะแยกห่างจากคาบุพ
บทไม่ได้ คาบุพบทอาจจะปรากฏอยู่ระหว่างคากริยากับคานามก็ได้ และไม่สามารถปรากฏร่วมกับคาปฏิเสธ
มาใช้ในการจาแนกคาบุพบท ส่วนของกรอบประโยคทดสอบผู้วิ จัยประยุกต์ใช้กรอบประโยคทดสอบคาบุพบท
ของ Rotphan (2012) ศึ ก ษาค าว่ า “ถึ ง ” ในเชิ ง ประวั ติ และสร้ า งกรอบประโยคทดสอบขึ้ น มาเพื่ อ ให้
ครอบคลุมโครงสร้างประโยคของข้อมูล ทั้งนี้ได้นาแนวคิด ไวยากรณ์โครงสร้างของ Panupong (1993) มา
ประยุกต์ใช้ร่วมด้วย
ข้อมูลภาษาไทยถิ่นอีส านพบว่า คาบุพบทจะมีความสัมพันธ์ระหว่างคากริยากับนามวลี ที่ปรากฏ
ร่วมกันในประโยค เช่น ประโยค “ผักตานินเกิดนาฮั้ว” หมายถึง ผักตาลึงเกิดตามรั้ว จะเห็นว่า คาบุพบท
“นา” มีความสัมพันธ์กับคากริยา “เกิด” และนามวลีที่ปรากฏตามหลัง “ฮั้ว” ซึ่งเป็นสถานที่ หรือประโยค
“หนูหิ่นอยู่นาอ้ายทอง” หมายถึง หนูหิ่นอยู่กับพี่ทอง จะเห็นว่า คาบุพบท “นา” มีความสัมพันธ์กับคากริยา
“อยู่” และมีนามวลีที่ปรากฏร่วมกันในประโยค “อ้ายทอง” ซึ่งเป็นผู้ร่วม (comitatives)
คาว่า “นา” ปรากฏเป็นคาบุพบทในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 ถึงสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2489–
2563) ปรากฏร่วมกับนามวลี มีความสัมพันธ์กับนามวลี และปรากฏหลังคากริยาแสดงอาการอาการอยู่กับที่
หรือไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่
คาบุพบท หมายถึง คาที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบคาบุพบท
นามวลี 1 กริยาวลีที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ ____ นามวลี 2
กรอบประโยคทดสอบดังกล่ า วประกอบด้ว ย นามวลี 1 คาบุพบทจะเป็นค าที่ส ามารถปรากฏใน
ช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ ปรากฏหลังกริยาวลีที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ และปรากฏหน้านามว ลี 2
หรือมีการละนามวลีในฐานที่เข้าใจ
จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่าคาว่า “นา” ปรากฏในโครงสร้างของหมวดคาบุพบท ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(11) กะฮู้ว่าอ้ายอยูน่ าเขา
(ก็รู้ว่าพี่อยู่กับเขา)
(หนูหิ่นอินเตอร์ ฉบับที่ 237, 2561)
243

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

นามวลี 1 กริยาวลีที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่____ นามวลี 2
อ้าย
อยู่
นา เขา
ตัวอย่างที่ (11) คาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นคาบุพบท ปรากฏหลังนามวลี 1 คือ “อ้าย” คากริยาที่ไม่ได้
แสดงอาการเคลื่อนที่ “อยู่” และปรากฏหน้านามวลี 2 คือ “เขา” เพื่อบอกผู้ร่วมที่เป็นการกระทาต่อกัน
(12) คนผู้ใดจักไป ตั้งบ้านใหม่เมืองใหม่ ให้พิจารณาดูโนนที่จักตั้งนั้นแล พิจารณานาฮูบนี้เทิน ฮ้ายดี
ดังกล่าวไว้นี้แลเจ้าเฮย
(คนผู้ใดจะไป ตั้งบ้านใหม่เมืองใหม่ ให้พิจารณาดูโนนที่จะตั้งนั้นแล พิจารณาตามรูปนี้เทิน ร้ายดี
ดังกล่าวไว้นี้แลเจ้าเฮย)
(ตาราโหราศาสตร์พ่อจารย์บัวศรี ศรีสูง, 2493)
คาชี้แจงจากผู้เขียน (ตัวอย่างนี้คาว่า “นา” มีความหมายแสดงจุดหมายที่เป็นรูปธรรม มีความหมาย
เทียบได้กับคาว่า “ตาม” ในภาษาไทยมาตรฐาน ไม่ได้มีความหมายแสดงความสัมพันธ์ของนามวลี 1 และ
นามวลี 2 ในสถานะของผู้ร่วม (Comitative) ซึ่งเป็นมนุษย์ ดังทีผ่ ู้ทรงคุณวุฒิตั้งข้อสังเกตในข้อที่ 14 )
กริยาวลีที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่____นามวลี 2
พิจารณา
นา ฮูบ
ตัวอย่างที่ (12) คาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นคาบุพบท ปรากฏหลังคากริยาที่ไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนที่
“พิจารณา” และปรากฏหน้านามวลี 2 คือ “ฮูบ” ซึ่งเป็นจุดหมายที่เป็นรูปธรรม
2.2 ความหมายของคาบุพบท “นา”
คาว่า “นา” ที่ปรากฏเป็นคาบุพบท มีความหมายย่อย 3 ความหมายได้แก่ 1) แสดงความสัมพันธ์ของ
นามวลี 1 และนามวลี 2 ในสถานะของผู้ร่วม (Comitative) ซึ่งคานามนั้นจะเป็นมนุษย์โดย Bundhumedha,
(2011) กล่าวถึงคานาม “ผู้ร่วม” ว่าเป็นผู้ร่วมทาอาการหรือสภาพในความสัมพันธ์ระหว่างคานามกับคากริยา
คากริยาจะแสดงให้เห็นว่าคานามนั้น ๆ เป็นผู้ร่วมทาอาการ ร่วมสภาพ หรือร่วมความรู้สึก ผู้ร่วมจาเป็นจะต้อง
ปรากฏร่วมกับคากริยาแสดงอาการที่ร่วมทากับผู้อื่น และคากริยาแสดงสภาพทานองเดียวกัน สรุปได้ว่า คาว่า
“นา” มีความหมายบอกผู้ร่วมที่เป็นการกระทาต่อกัน หรื อบอกผู้ร่วมที่เป็นการไปกระทาร่วมกับผู้ใดผู้หนึ่ง มี
ความหมายเที ย บได้กับ คาว่ า “กับ ” “ด้ ว ย” ในภาษาไทยมาตรฐาน 2) แสดงจุด หมายที่เ ป็นรู ปธรรม มี
ความหมายเทียบได้กับคาว่า “ตาม” ในภาษาไทยมาตรฐาน 3) แสดงจุดหมายที่เป็นนามธรรมมีความหมาย
เทียบได้กับคาว่า “ตาม” ในภาษาไทยมาตรฐาน
ผลการศึกษาปรากฏว่า คาว่า “นา” ที่มีความหมายดังกล่าวเป็นคาบุพบทที่แสดงจุดหมาย จะปรากฏ
หน้านามวลีที่มีความหมายบอกตาแหน่งแหล่งที่เพื่อแสดงจุดหมายที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม และอาจจะ
ปรากฏน าหน้ านามวลี ที่มีความหมายที่ส ามารถถือเป็นวิถีที่เกิดคากริยาได้ นามวลี ที่มีความหมายเป็นวิถี
ตั ว อย่ า งเช่ น “ร้ า นค้ า เรี ย งรายน าถนน” (ร้ า นค้ า เรี ย งรายตามถนน) ค าว่ า “น า” เป็ น ค าบุ พ บทบอก
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีระหว่า งคากริยา “เรียงราย” กับนามวลี “ถนน” มีความหมายในเชิงพื้นที่ แถว แนว
โดย Intratat (1996, p. 83) กล่าวว่า อรรถลักษณ์ของคาบุพบทที่อยู่ในชุดความหมายใหญ่บอกตาแหน่งแหล่ง

244

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

ที่ +[ __ตาแหน่ งแหล่ งที่ ] สามารถน ามาจ าแนกตามอรรถลั กษณ์ย่อยได้อีก 5 ชุด ความหมาย คือ +[ __
สถานที]่ +[ __จุดหมาย] +[ __จุดเริ่มต้น] +[ __วิถ]ี และ +[ __ทิศทาง]
จากข้อมูลผู้วิจัยพบความหมายของคาบุพบท “นา” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(13) มีผู้บ่าวสิไปขอนอนนาข้อยทีหนึ่ง
(มีชายหนุ่มจะไปขอนอนกับฉันครั้งหนึ่ง)
(ลูกอีสาน, 2538)
นา [+บุพบท]+[ __จุดหมาย]
ข้อย [+นามวลี+จุดหมาย+รูปธรรม]
ตัวอย่างที่ (13) คาว่า “นา” เป็นคาบุพบท มีความหมายแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างนามวลี 1 คือ
“ผู้บ่าว” และนามวลี 2 คือ “ข้อย” ในสถานะของผู้กระทาร่วม
(14)เห็ดบดมักเกิดนาขอนดอก
(เห็ดกระด้างมักเกิดตามขอนไม้ผุ)
(ภาษาอีสานวันละคา, www.isan.clubs.chula.ac.th)
นา [+บุพบท ]+[ __วิถี]
ขอนดอก [+นามวลี+วิถี+รูปธรรม]
ตัว อย่ างที่ (14) ค าว่า “น า” เป็ น ค าบุพ บทมี ความหมายเทียบได้กั บคาว่า “ตาม” ในภาษาไทย
มาตรฐาน ปรากฏหน้านามวลีที่มีความหมายเป็นวิถีที่เกิดคากริยาได้ คือ นามวลี 2 “ขอนดอก” เพื่อแสดง
จุดหมายที่เป็นรูปธรรม
(15) ให้จานาฮีตคลองอันนี้ อย่าหลงลืมหากจักเห็นเมื่อหน้า
(ให้จาตามจารีตประเพณีอันนี้ อย่าหลงลืมหากจะเห็นภายหน้า)
(ตารายาวัดบ้านท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เล่มที่ 2,2553)
นา [+บุพบท] +[ __จุดหมาย]
ฮีตคลอง [+นามวลี+จุดหมาย+นามธรรม]
ตัว อย่ างที่ (15) คาว่า “น า” เป็ น คาบุพบทมีความหมายเที ยบได้กับค าว่า “ตาม” ในภาษาไทย
มาตรฐาน ปรากฏหน้านามวลี 2 คือ “ฮีตคลอง” เพื่อแสดงจุดหมายที่เป็นนามธรรม
3. คาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นคาขยายกริยา
3.1 การจาแนกหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคาขยายกริยา “นา” ตามเกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์
Panupong (1993, p. 63) กล่าวถึงลักษณะทางวากยสัมพันธ์ของหมวดคากริยาวิเศษณ์ว่า เป็นคาที่
ปรากฏหลังคากริยา ทาหน้าที่ขยายกริยา และสามารถแสดงในกรอบประโยคทดสอบ ดังนี้
นาม กริยาอกรรม ____
คาที่ปรากฏหลังกริยาอกรรมในกรอบประโยคทดสอบนี้มีเงื่อนไขอยู่ว่า จะต้องไม่ใช่คาลงท้าย จึงจะถือ
ว่าเป็นคาขยายกริยา เช่น จัง เหลือเกิน ก่อน ด้วย อีก มาก เป็นต้น
Panupong (1993) ยกตัวอย่างคาว่า “ด้วย” ในหมวดกริยาวิเศษณ์ ดังนี้
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เพื่อน มา ด้วย
โดยทั่วไปแล้ว คากริยาอกรรมในประโยคสามารถปรากฏตามลาพังหรือเรียงต่อกับกริยาอื่น ๆ ได้
หลายคา โดยกริยาที่เรียงกันนั้นล้วนมีความหมายในตัวเองและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีประธานร่วมกัน และไม่
ปรากฏคาปฏิเสธคั่นระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้อาจทาให้ไม่สามารถตัดสินได้ว่าคาที่ปรากฏท้ายกริยาอกรรมเป็นคา
ใด ระหว่างคากริ ย าในกริ ย าเรี ย งกับ คาขยายกริย า อย่างไรก็ตามวิจินตน์ให้ ห ลั กทดสอบด้ว ยการนาคาที่
ตามหลังกริยามาใช้กับคาซึ่งทาหน้าที่เป็นหน่วยประธานของประโยค และพิจารณาว่ามีความหมายเหมือนเดิม
หรือไม่ ถ้ามีความหมายเดิมก็เป็นคากริยาอกรรม ถ้าความหมายไม่เหมือนเดิมหรือไม่ได้ความก็เป็นคาขยาย
กริยา
ภาษาไทยถิ่นอีสานคาว่า “นา” ปรากฏเป็นคาขยายกริยาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Panupong (1993)
ตัวอย่างเช่น
น้องอั้มมิดอิ่มซิ่ม บ่มาเล่นนา
(น้องอั้มหายเงียบไปเลย ไม่มาเล่นด้วย)
ประโยค “น้องอั้มคือมิดอิ่มซิ่มบ่มาเล่นนา” สามารถใช้ว่า “น้องอั้มมิดอิ่มซิ่ม” “น้องอั้มบ่มา” น้องอั้ม
บ่เล่น” ได้ คาว่า “เล่น” จึงเป็นคากริยาอกรรมและมีลักษณะของกริยาเรียง “มาเล่น” กล่าวคือ มีประธาน
ร่วมกันกับกริยา “มา” มีลักษณะการกระทาต่อเนื่องกัน แต่ “น้องอั้มนา” ไม่ได้ความ ดังนั้นคาว่า “นา” จึง
เป็นคาขยายกริยา
ดังนั้น ผู้วิจัยนาแนวคิดของ Panupong (1993, p. 63) มาประยุกต์ใช้ในการจาแนกหมวดคาขยาย
กริยา”นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสานโดยกาหนดว่า คาขยายกริยาหมายถึง คาที่สามารถปรากฏในช่องว่างของ
กรอบประโยคทดสอบ ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบคาขยายกริยา
นามวลี กริยาอกรรม ____
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าวประกอบด้วย นามวลี1 โดยคาขยายกริยาจะเป็นคาที่สามารถปรากฏใน
ช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบและปรากฏหลังกริยาอกรรม
จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่าคาว่า “นา” ปรากฏในโครงสร้างของหมวดคาขยายกริยาดังตัวอย่างต่อไปนี้
(16) แม่นล่ะคับ เป็นความจริง ตอนยายไหมเขียนจดหมายผมอยูน่ า ในจดหมายทั้งเบิดหั่นเป็น
ลายมือยายไหม พิสูจน์ได้คับ
(ใช่แล้วครับ เป็นความจริง ตอนยายไหมเขียนจดหมายผมอยู่ด้วย ในจดหมายทั้งหมดนั่น
เป็นลายมือยายไหม พิสูจน์ได้ครับ)
(ฮัก ณ อีสาน, 2558)
นามวลี กริยาอกรรม ____
ผม
อยู่
นา
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ตัวอย่างที่ (16) คาว่า “นา” ปรากฏหลังนามวลี คือ “ผม” และคากริยา “อยู่” ดังนั้นคาว่า “นา” จึง
เป็นคาขยายกริยาเพื่อแสดงการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น
(17) ยามฝนตกเป็นห่วงอีพ่อเฒ่าแท้เด้ อยู่บ้านหลังคาเพิง ข้อยคิดนา
(เวลาฝนตกเป็นห่วงพ่อมาก ๆ อยู่บ้านหลังคาเพิง ฉันคิดด้วย)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน, 2563)
นามวลี กริยาอกรรม ____
ข้อย คิด
นา
ตัวอย่างที่ (17) คาว่า “นา” ปรากฏหลังนามวลี คือ “ข้อย” และคากริยาอกรรม “คิด” ดังนั้นคาว่า
“นา” จึงเป็นคาขยายกริยาเพื่อแสดงการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น
3.2 ความหมายของคาขยายกริยา “นา”
คาว่า “นา” ที่ปรากฏเป็นคาขยายกริยามีความหมายพ้องกับคาว่า “ด้วย” ในภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่ง
Bundhumedha (2011, p. 63) กล่าวถึงความหมายของคาว่า “ด้วย” ว่าสามารถใช้บอกการเข้าร่วม การมี
ส่วนร่วม แสดงความหมายว่า เจ้าของกริยาได้ทากริยานั้น ๆ ร่วมกับผู้อื่นหรือต่อผู้อื่น เจ้าของกริยาทากริยา
ร่วมกับอีกกริยาหนึ่งและในบางกรณีกริยาที่ร่วมกระทานั้นอาจเป็นกริยาเดียวกันแต่ต่างเพียงสิ่งที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามคาว่า “นา” ที่ทาหน้าที่เป็นคาขยายกริยานั้น แม้จะมีความหมายบอกผู้ร่วมที่เป็นการ
กระทาต่อกั น และความหมายบอกผู้ ร่ ว มที่เ ป็น การไปกระทาร่ว มกับ ผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ง คล้ า ยค าว่า “นา” ที่ เป็ น
คาบุพบท แต่คาขยายกริยา “นา” ปรากฏในตาแหน่งที่ต่างจากกรอบประโยคทดสอบของคาบุพบท เนื่องจาก
คาขยายกริยาสามารถปรากฏเป็นส่วนขยายหลังคากริยาเพียงลาพัง ส่วนคาบุพบทนั้นจะต้องมีคานามหรือ
นามวลีเป็นส่วนประกอบท้ายเสมอ
ดังนั้นคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสานจึงแบ่งเป็นความหมายย่อย 2 ความหมาย คือ 1) เจ้าของ
กริยาได้ทากริยาร่วมกับบุคคลอื่นหรือต่อบุคคลอื่น 2) เจ้าของกริยาทากริยาร่วมกับอีกกริยาหนึ่ง
จากข้อมูลผู้วิจัยพบความหมายของคาขยายกริยา “นา” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(18) คูนิลกะไปนาเด้อ
(ครูนิลก็ไปด้วยนะ)
(ฮัก ณ อีสาน, 2558)
นา [+ขยายกริยา+การเข้าร่วม+การเคลื่อนที่]
ตัวอย่างที่ (18) คาว่า “นา” เป็นคาขยายกริยาแสดงความหมายว่า เจ้าของกริยาได้ทากริยาร่วมกับ
ผู้อื่นโดยมีนามวลี 1 คือ “คูนิล” เป็นผู้กระทากริยา คือ “ไป” ซึ่งเป็นคากริยาแสดงอาการเคลื่อนที่
(19) ถ้ากูนั่งกินหมูกระทะ ดูประกวดดาวเดือนปีนี้ไปนา กูว่ากูท้องแตกตายก่อน
(ถ้านั่งกินหมูกระทะ ดูประกวดดาวเดือนปีนี้ไปด้วย กูว่ากูท้องแตกตายก่อน)
(ใต้เตียงมข., 8 กันยายน 2562)
นา [+ขยายกริยา+แสดงการกระทา-การเคลื่อนที่]
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ตัวอย่างที่ (19) คาว่า “นา” เป็นคาขยายกริยาแสดงความหมายว่า เจ้าของกริยาได้ทากริยาร่วมกับอีก
กริยาหนึ่ง คนเดียวทากริยาสองอย่าง โดยมีนามวลี 1 คือ “กู” เป็นผู้กระทากริยา คือ กริยาวลี “นั่งกิน (หมู
กระทะ)” และ “ดู (ประกวดดาวเดือนปีนี้)”
4. คาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นคาเชื่อมอนุพากย์
4.1 การจาแนกหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคาเชื่อมอนุพากย์ “นา” ตามเกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์
Panupong (1993, p. 76) กล่ าวว่า คาเชื่อมอนุพากย์ เป็นคาที่ไม่ปรากฏในประโยคสามัญ แต่จ ะ
ปรากฏในประโยคผสมหรือประโยคซับซ้อน ซึ่ง Panupong (1993, p. 76) ไม่ได้สร้างกรอบประโยคทดสอบ
เพื่อใช้ตัดสินหมวดคาเชื่อมอนุพากย์ไว้ ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดของ Rotphan (2012, p. 104) มาประยุกต์ใช้ใน
การจาแนกหมวดคาเชื่อมอนุพากย์
คาว่า “นา” สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบคาเชื่อมอนุพากย์ ในตาแหน่งที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) ปรากฏระหว่างอนุพากย์ 1 และอนุพากย์ 2 2) ปรากฏหน้าอนุพากย์ 1 และอนุพากย์ 2
คาเชื่อมอนุพากย์ หมายถึง คาที่สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ ต่อไปนี้
กรอบประโยคทดสอบคาเชื่อมอนุพากย์
อนุพากย์ 1 ____ อนุพากย์ 2
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าวประกอบด้วย อนุพากย์ 2 อนุพากย์ โดยคาเชื่อมอนุพากย์ จะเป็นคาที่
สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ คือ ปรากฏหลังอนุพากย์ 1 และปรากฏหน้าอนุพากย์ 2
(20) ข้อยซีเรียสนาเงินบ่พอใช้
(ฉันซีเรียสเพราะเงินไม่พอใช้)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน, 2561)
อนุพากย์ 1
____
อนุพากย์ 2
ข้อยซีเรียส
นา
เงินบ่พอใช้
ตัวอย่างที่ (20) คาว่า “นา” ทาหน้าที่เป็นคาเชื่อมอนุพากย์โดยปรากฏเชื่อมอนุพากย์ 1 คือ “ข้อย
ซีเรียส” และอนุพากย์ 2 คือ “เงินบ่พอใช้” เพื่อแสดงสาเหตุของเหตุการณ์
กรอบประโยคทดสอบคาเชื่อมอนุพากย์
____ อนุพากย์ 1 อนุพากย์ 2
กรอบประโยคทดสอบดังกล่าวประกอบด้วยอนุพากย์ 2 อนุพากย์ โดยคาเชื่อมอนุพากย์ จะเป็นคาที่
สามารถปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบ คือ ปรากฏหน้าอนุพากย์ 1 และอนุพากย์ 2
จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่าคาว่า “นา” ปรากฏในโครงสร้างของหมวดคาเชื่อมอนุพากย์ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(21) เป็นนาเศรษฐกิจบ่ดี ข้อยเลยต้องประหยัด
(เป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดี ฉันเลยต้องประหยัด)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน, 2562)
____
อนุพากย์ 1 อนุพากย์ 2
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เป็นนา
เศรษฐกิจบ่ดี ข้อยเลยต้องประหยัด
ตัวอย่างที่ (21) คาว่า “เป็นนา” ประกอบด้วยคากริยา “เป็น” ประสมกับคาเชื่อมอนุพากย์ “นา” ทา
หน้าที่เป็นคาเชื่อมอนุพากย์ประสม โดยปรากฏหน้าอนุพากย์ 1 คือ “เศรษฐกิจบ่ด”ี และอนุพากย์ 2 คือ “ข้อย
เลยต้องประหยัด” เพื่อแสดงเหตุที่ทาให้เกิดผลคล้อยตาม
4.2 ความหมายของคาเชื่อมอนุพากย์ “นา”
คาว่า “นา” ที่ปรากฏในหมวดคาเชื่อมอนุพากย์มีความหมายเทียบได้กับคาว่า “เพราะ” ในภาษาไทย
มาตรฐาน มักจะปรากฏหลังคาว่า “เป็น” กลายเป็นคาเชื่อมอนุพากย์ประสม “เป็นนา” มีความหมายว่า เป็น
เพราะ เกิดขึ้นจาก ซึ่งทาหน้าที่เชื่อมอนุพากย์ 2 อนุพากย์ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเพื่อแสดงเหตุที่ทาให้เกิดผล
คล้อยตาม ตลอดจนแสดงความสอดคล้องสัมพันธ์กันของเหตุการณ์
จากข้อมูลผู้วิจัยพบความหมายของคาเชื่อมอนุพากย์ “นา” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(22) เป็นนาทองขึ้นราคา คนกะเลยพากันเอาทองมาขาย
(เป็นเพราะทองขึ้นราคา คนก็เลยพากันเอาทองมาขาย)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน, 2562)
นา [เชื่อมอนุพากย์]+[อนุพากย์ที่เป็นเหตุ__+ __อนุพากย์ที่เป็นผล]
ตัวอย่างที่ (22) คาว่า “เป็นนา” เป็นคาเชื่อมอนุพากย์มีความหมายเทียบได้กับคาว่า “เป็นเพราะ” ใน
ภาษาไทยมาตรฐาน การประสมของค าว่า “เป็ น ” และคาว่า “น า” กลายเป็นคาเชื่อมอนุพากย์ประสม
“เป็นนา” ปรากฏหน้าอนุพากย์ที่เป็ นเหตุ คือ “ทองขึ้นราคา” และอนุพากย์ที่เป็นผล คือ “คนกะเลยพา
กันเอาทองมาขาย” คาเชื่อมอนุพากย์ “เป็นนา” มีความหมายแสดงสาเหตุของเหตุการณ์
(23) ข้อยปวดหัวนาเงินบ่พอจ่ายค่าเทอมลูก
(ฉันปวดหัวเพราะเงินไม่พอจ่ายค่าเทอมลูก)
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน, 2563)
นา [เชื่อมอนุพากย์]+[__อนุพากย์ที่เป็นผล]+[อนุพากย์ที่เป็นเหตุ__]
ตั ว อย่ า งที่ (23) ค าว่ า “น า” เป็ น ค าเชื่ อ มอนุ พ ากย์ มี ค วามหมายเที ย บได้ กั บ ค าว่ า “เพราะ”
“เพราะว่า” ในภาษาไทยมาตรฐาน โดยเชื่อมโยงอนุพากย์จากที่เป็นผล คือ “ข้อยปวดหัว” ไปสู่อนุพากย์ที่เป็น
สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คื อ “เงิน บ่ พอจ่ายค่าเทอมลูก ” เพื่อแสดงความสอดคล้ องสั มพันธ์กันของ
เหตุการณ์
คาเชื่อมอนุพากย์ “นา” ต่างจากคาบุพบท “นา” เนื่องจากมีหน้าที่และความหมายต่างกัน เมื่อคาว่า
“นา” ปรากฏเป็นคาเชื่อมอนุพากย์จะปรากฏหน้าอนุพากย์หรือปรากฏระหว่างอนุพากย์ มีความหมายแสดง
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ แสดงความเป็นเหตุเป็นผล ส่วนคาว่า “นา” ที่เป็นคาบุพบทจะปรากฏหน้านามวลี
มีความสัมพันธ์กับนามวลีหรือกริยาที่ปรากฏร่วมเพื่อแสดงจุดหมาย ตาแหน่ง หน้าที่ ความเกี่ยวข้อง ตลอดจน
แสดงการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม ทั้งนี้ไม่สามารถแยกคาบุพบท “นา” ออกจากนามวลีที่ตามหลังได้
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาหน้าที่ทางไวยากรณ์ และความหมายของคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสานที่ปรากฏใน
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 ถึงสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2489 - 2563) พบว่า คาว่า “นา” ปรากฏเป็นคากริยา
คาบุพบท คาขยายกริยา และคาเชื่อมอนุพากย์ สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์และความหมายของคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
หมวดคา
คากริยา

หน้าที่ทางไวยากรณ์
องค์ประกอบหลักของ
หน่วยสร้างกริยาวลีใน
ประโยค

ความหมาย
แสดงอาการเคลื่อนที่ไปสู่
จุดหมายที่เป็นรูปธรรม
แสดงอาการเลียนแบบ
เอาอย่าง

คาบุพบท

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
คาบอกเนื้อหากับนามวลี

คาขยาย
กริยา

ขยายกริยาวลี

คาเชื่อม
อนุพากย์
(เดี่ยว)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อนุพากย์ 2 อนุพากย์

คาเชื่อม
อนุพากย์
ประสม
(เป็นนา)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อนุพากย์ 2 อนุพากย์

แสดงความหมายบอกผู้ร่วมที่
เป็นการกระทาต่อกัน หรือผู้
ร่วมที่เป็นการไปกระทา
ร่วมกับผู้ใดผู้หนึ่ง
แสดงจุดหมายที่เป็นรูปธรรม

ตัวอย่าง
ย่างนาผู้เถ้า ผีเป้าบ่จกกินตับกินไต
(สารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย- อังกฤษ ฉบับ ปรีชา
พิณทอง, 2532)
ลาวเฮ็ดนาข้อย
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน,
2563)
บักหาน้อยไปนานาแม่เด้อ
(ภาษาอีสานวันละคา,
www.isan.clubs.chula.ac.th)

น้องแตงโมตั้งแต่น้อย ๆ คือสิเป็นตาขี่ดื้อเนาะ
นาขามีแต่แป้วขาลายอาอ่ายอยู่
(ภาษาอีสานวันละคา,
www.isan.clubs.chula.ac.th)
แสดงจุดหมายที่เป็นนามธรรม ให้จานาฮีตคลองอันนี้ อย่าหลงลืมหากจักเห็นเมื่อ
หน้า
(ตารายาวัดบ้านท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เล่มที่ 2 หน้า 154)
เจ้าของกริยาได้ทากริยาที่
พอดีบักหอบมันผ่านมาอ้ายจ่อยเลาล่ะบังคับให้มันนั่ง
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือต่อ
กินเหล้านา
บุคคลอื่น
(ฮัก ณ อีสาน, 2558)
เจ้าของกริยาทากริยาร่วมกับ ถ้ากูนั่งกินหมูกระทะ ดูประกวดดาวเดือนปีนี้ไปนา
อีกกริยาหนึ่ง
กูว่ากูท้องแตกตายก่อน
(ใต้เตียงมข., 8 กันยายน 2562)
แสดงเหตุ
ปีนี้พ่อค้าแม่ค้าทุกข์หลายนาขายของบ่ดี
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน
,2562)
แสดงความสอดคล้องสัมพันธ์ ข้อยคิดยากนาลูกชายมักโดดเรียน
ของเหตุการณ์
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน,
2562)
แสดงเหตุ
คนบ่อยากเข้าโรงหนังเป็นนาย่านติดโควิด
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน
,2563)
แสดงความสอดคล้องสัมพันธ์ หัวหน้าบ่มาเฮ็ดงานหลายมื่อ เป็นนาลาวไปเก็บ
ของเหตุการณ์
ข้อมูลวิจัย
(บทสนทนาภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน
,2562)
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จากตารางดังกล่าว คาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสานสมัยปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และ
ความหมาย โดยสามารถทาหน้าที่เป็น คากริยาซึ่งจัดเป็นคาบอกเนื้อหาที่สามารถสื่อความหมายได้โดยลาพัง
และเป็นคาบุพบท คาขยายกริยา และคาเชื่อมอนุพากย์ ซึ่งจัดเป็นคาไวยากรณ์ที่ไม่สามารถสื่อความหมายที่
เป็ น ใจความหลั ก ของประโยครวมทั้ ง ไม่ ส ามารถปรากฏตามล าพั ง ต้ อ งอาศั ย ค าหลั ก หรื อ ปริ บ ทมาช่ ว ย
ด้านความหมายของคาว่า “นา” พบว่า มีความหมายแสดงอาการเคลื่อนที่ที่เป็นรูปธรรมเมื่อทาหน้าที่เป็น
“คากริ ยา” มี ความหมายที่เป็น นามธรรมมากขึ้น เมื่อทาหน้าที่ เป็น “คาบุพบท” นอกจากนี้เมื่อทาหน้าที่
“คาขยายกริยา” มีความหมายว่าเจ้าของกริยาได้ทากริยาร่วมกับบุคคลอื่นหรือต่อบุคคลอื่น และมีความหมาย
ว่าเจ้าของกริยาทากริยาร่วมกับอีกกริยาหนึ่ง และเมื่อทาหน้าที่เป็น “คาเชื่อมอนุพากย์” จะมีความหมายแสดง
ความเป็นเหตุเป็นผล
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า คาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสานเมื่อปรากฏในปริบทที่แตกต่างกันจะทา
หน้าที่ทางไวยากรณ์แตกต่างกัน แต่คาดังกล่าวยังคงมีความหมายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ โดยสื่อความหมาย
ของการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมาย การเคลื่อนที่จากเหตุการณ์หนึ่งไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่ง แสดง
จุดหมายที่เป็นตาแหน่งแหล่งที่รวมถึงจุดหมายที่เป็นนามธรรม ทั้งนี้ยังคงมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
จุดหมาย
การศึกษาหมวดคาและความหมายของคาในภาษาไทยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ เช่น Sane
(2013) ศึกษาหมวดคาและความหมายเชิงไวยากรณ์ของคาว่า “ด้วย” ในภาษาไทย แสดงให้เห็นว่าภาษาไทย
ถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานมีลักษณะการใช้คาที่ต่างกันบางประการ เช่น ประโยคภาษาไทยมาตรฐาน “เขา
ต้อนรับแขกด้ วยความยินดี” คาว่า “ด้วย” ปริบทนี้เป็นคาบุพบทมีความหมายบอกการก “ลักษณะ” แต่
ประโยคในภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ ได้พูดว่า “เขาต้อนรับแขกนาความยินดี” และคาว่า “นา” นอกจากนี้
ภาษาไทยถิ่นอีส านที่ใช้ในปั จ จุบั น ยั งไม่ได้ปรากฏเป็นคาลงท้ายเช่นคาว่า “ด้ว ย” เป็นต้น Khamsuwan,
Khachen & Sangkhaman (2019) ศึก ษาค าว่ า “ตาม” ในภาษาไทยในปั จจุบั น พบว่ า ความหมายของ
คากริ ยา “ตาม” แสดงอาการเคลื่อนที่ที่ มีความเป็นรูปธรรมสูงที่สุ ด และเมื่อเป็นคาบุพบทจะมีการขยาย
ความหมายออกโดยเพิ่มความหมายแสดงทิศทางของเหตุการณ์เคลื่อนที่เชิงนามธรรม เช่นเดียวกับคากริยา
“น า” ในภาษาไทยถิ่น อีส านมี ความหมายพื้น ฐาน คื อ แสดงอาการเคลื่ อ นที่ไปสู่ จุดหมายที่เป็น รูปธรรม
เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันสิ่งรูปธรรมที่นาหน้า และมีความหมายอื่นเพิ่มขึ้นเมื่อปรากฏเป็นคาบุพบท คา
ขยายกริยา และคาเชื่อมอนุพากย์
การสนทนาในชีวิตประจาวันของผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานพบว่า มีการใช้คาว่า “นา” ในปริบทการ
สื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนแต่พบมากในภาษาพูด โดยปัจจัยที่ทาให้คาว่า “นา” มีการปรากฏหลาย
หมวดคาและหลายความหมายมาจากการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้ส่งสารและผู้รับสารพยายามที่จะ
เข้าใจเนื้อหาของสารร่วมกัน ผู้รับสารเข้าใจความหมายของคาว่า “นา” ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร เมื่อคาว่า
“นา” ซึ่งแต่เดิมทาหน้าที่เป็นคากริยาหรือคาบอกเนื้อหาถูกนาไปใช้ในบริบทการสื่อสารที่ต่างไปส่งผลทาให้คา
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความหมาย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติ
ของภาษาและเป็ น สิ่ ง เกิดขึ้น ได้ ตลอดเวลาทั้งในช่ว งเวลาหนึ่ง ๆ ที่อยู่ในสมัยเดียวกั นหรือข้ามสมัย ดังที่
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Chamniroksan (1983) กล่ าวว่ า ภาษาแต่ล ะภาษามี ความแตกต่ างกัน แม้ ใ นภาษาเดี ยวกั นก็ ยัง มี ความ
แตกต่างกันตามสมัย และในสมัยเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกัน ในถิ่นเดียวกันภาษาก็มีความแตกต่างกันไป
ตามสังคมและกลุ่มบุคคล การเปลี่ยนแปลงของภาษาเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปทาให้คนในสมัยเดียวกันยัง
เข้าใจกันได้ แต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปความแตกต่างจะมีมากขึ้น ความหมายของคาก็ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพี้ยน
ไปจากเดิม
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคาว่า “นา” ในภาษาไทยถิ่นอีสานปรากฏอยู่หลายหมวดคาทั้ง คากริยา
คาขยายกริยา คาบุพบท และคาเชื่อมอนุพากย์ ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวมีกระบวนการทางปริชานเป็นปัจจัย
ผลักดัน Thepkanjana (2016) กล่าวว่า กระบวนการทางปริชานเป็นปัจจัยผลักดันกลไกทางภาษาที่ก่อให้เกิด
กระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ ประกอบด้วย 2 กระบวนการใหญ่ ๆ ได้แก่ กระบวนการอุปลักษณ์และ
กระบวนการนามนั ย กระบวนการอุป ลั กษณ์เ ป็นการเคลื่ อ นย้ายความหมายข้ ามวงความหมายที่ ต่างกั น
โดยทั่วไปอุปลักษณ์เป็นการย้ายความหมายจากวงความหมายรูปธรรมไปยังวงความหมายนามธรรม จะเห็นได้
ว่า คาว่า “นา” เมื่อเปลี่ย นจากคากริ ยาเป็นคาบุพบทนั้น มีการขยายความหมายเชิงอุปลักษณ์ จากกลุ่ ม
มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ มาสู่กลุ่มมโนทัศน์เกี่ยวกับพื้นที่ และกลุ่มมโนทัศน์ที่เป็นนามธรรม กล่าวคือ มีการ
ขยายความหมายแสดงอาการเคลื่ อนที่ไปสู่ จุดหมายที่เป็นรูปธรรมไปสู่ ความหมายแสดงทิศทางของการ
เคลื่อนที่ที่มีเป็นนามธรรม ส่วนกระบวนการนามนัยเป็นกระบวนการอนุมานทางวัจนปฏิบัติ กระบวนการนาม
นัยก่อให้เกิดความหมายชี้บ่งเป็นนัยที่เป็นความหมายที่อยู่เคียงข้างความหมายประจารูปในวงความหมาย
เดียวกัน และความหมายชี้บ่งเป็นนัยนั้นก็ได้กลายเป็นความหมายประจารูปในที่สุด นอกจากนี้กระบวนการ
อนุมาน (inference) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้ความหมายของคามีการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารบาง
สถานการณ์ผู้ฟังสรุปหรือคาดเดาความหมายจากสิ่งที่ผู้พูดได้ส่งสารออกไป ซึ่งอาจจะเกินกว่าสิ่งที่ผู้พูดต้องการ
สื่อสาร รวมถึงตีความหมายตามที่ผู้ฟังเข้าใจ ตัวอย่างเช่น คาว่า “นา” เป็นคากริยาในภาษาไทยถิ่นอีสานที่มี
การเปลี่ยนแปลงความหมายเมื่อเป็นคาขยายกริยา ดังประโยค “ยายไหมรวยคักอีหลี มีรถเบนซ์นา” (ยายไหม
รวยมาก มีรถเบนซ์ด้วย) ในปริบทนี้ผู้พูดอาจมีเจตนาชื่นชมว่า ยายไหมรวยมากสามารถซื้อรถเบนซ์ได้ ด้วย
สาหรับผู้ฟังอาจอนุมานว่าผู้พูดต้องการสื่อความหมายว่า ทาไมยายไหมถึงรวยขนาดนี้ มีรถเบนซ์ด้วย และอาจ
ตีความไปไกลกว่าเจตนาที่แท้จริงของผู้พูด หรือประโยค “เช็คสถานการณ์น้าแล้ว กะเช็คสถานะนักศึกษาจะ
ของน าแหน่ หละเหยง (เช็คสถานการณ์น้าแล้ วก็เช็ค สถานะนักศึกษาตัวเองด้ว ยนะหญิง) (ใต้เตียงมข., 2
กันยายน 2562) คาว่า “นา” ในปริบทนี้เป็นคาขยายกริยาและยังมีการสร้างความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาษาโดย
ผู้ฟังอาจจะตีความตามที่ตนเองเข้าใจว่าผู้พูดบอกให้ ทากริยาหนึ่งร่วมกับกริยาหนึ่ง เพราะความเป็นห่วงหรือ
แฝงไว้ซึ่งการเสียดสีก็ได้
นอกจากนี้ยังมีประโยคที่น่าสนใจเช่น “เอ้า ก็เอื้อยคากองยั่นทิดจุ่นแล่น นาผู้สาวนั่นน่ะ” (ลูกอีสาน
,2538) ประโยคดังกล่าวคาว่า “นา” เป็นคากริยาแสดงอาการเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมาย คือ ผู้สาว อย่างไรก็ ตาม
คาว่า “นา” ที่ปรากฏเป็นคากริยาสุดท้ายในหน่วยสร้างกริยาเรียง “แล่นนา” มีความหมายโดยตรงคือ “วิ่ง
ตาม” และแฝงความหมายโดยนัยหมายถึง “หนีตาม” จึงกล่าวได้ว่า ทัศนคติของผู้ใช้ภาษามีอิทธิพลทาให้
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คาบอกเนื้อหาในภาษาไทยถิ่นอีสานมีการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นคาไวยากรณ์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้ภาษา
ตลอดจนเหตุการณ์แวดล้อมของผู้ส่งสาร
ผู้วิจัยพบว่า ภาษาไทยถิ่นอีสานยังมีคาบอกเนื้อหาทั้งคากริยาและคานามอีกหลายคาที่น่าสนใจศึกษา
ทั้งแบบข้ามสมัยและแบบเฉพาะสมัย สามารถเก็บข้อมูลจากใบลานและเอกสารที่มีผู้ปริวรรตไว้ ศึกษาจาก
วรรณกรรม พจนานุกรม ผู้บอกภาษาและบทสนทนาของผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานในชีวิตประจาวัน ซึ่งการวิจัย
ทางด้านนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ อย่ างยิ่ งต่อผู้ ส นใจศึกษาปรากฏการณ์ของภาษาไทยถิ่น ตลอดจนสามารถนา
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดทาพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นอีสานได้ด้วย

254

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

เอกสารอ้างอิง
Bundhumedha, N. (2011). Waiyakorn Thai [Thai Grammar Sixth Edition]. Bangkok:
Chulalongkorn University Press.
______. (1991). Kan jamnaek kham nai phasathai [Word Classification in Thai]. Language
Journal. 8(1).11-16.
Bunthawee, K. (1995). Look isan [A Child of the Northeast]. Bangkok: Bannakit trading.
Chamniroksarn, D. (1983). phasasat choengprawat lae phasathai priaptiap [Historical
Linguistics and Comparative Thai]. Bangkok: Chulalongkorn.
Chuwicha, Y. (1993). Khwam pen prayok khong nuay sang kriya riang nai phasathai [Clausehool
in Serial Verb Constructions in Thai]. (Doctorial’s thesis, Chulalongkorn University).
Intratat, C. (1996). Krabuankan thee kham kriya klay pen kham bupphabot nai phasathai
[Grammaticalization of verbs into prepositions in Thai] (Doctorial’s thesis,
Chulalongkorn University).
Jaemniyom, R. (2003). Kan suksa kham bupphabot thee klay ma jak kham kriya nai pasathai
[A study of preposition converted from verbs in Thai]. (Master’s thesis, Silpakorn
University).
Jannawech, C. (2010). Tamra ya wat thamuang lem 2 [Wat thamuang pharmacopeia, volume
2]. Mahasarakham: Mahasarakham University Press.
Jaratjarungkiat, S. (2008). Yang: kan suksa choeng prawat [/jaŋ/ : A diachronic study]. (Master’s
thesis, Chulalongkorn University).
Khamsuwan, P., Khachen T., Sangkhaman, U. (2019). Suksa kham wa “tam” nai phasathai [A
Study of /taam/ in Thai]. Vannavidas Journal. 19(2). 179-207.
Kraisri, P. (2017). Noohin inter [Noohin Inter]. Bangkok: Banluesat Press.
______. (2018). Noohin inter [Noohin Inter]. Bangkok: Banluesat Press.
______. (2019). Noohin inter [Noohin Inter]. Bangkok: Banluesat Press.
Liewphenwong, S. et al. (1989). Pochananukom isan-klang chabap mokho-sowotho [IsanKlang Dictionary, KKU-UCI Manuscript]. Khonkaen: Siriphan Press.
Pagetaitiang, A. (2020). face book tai tiang mokho [Fcaebook Taitiang Mokho]. Retrieved from
https://www.facebook.com/underbedKKU.
Phanupong, W. (1993). Khrongsang phasathai: rabop waiyakorn [The structure of Thai:
Grammatical system. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press.
255

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

Phasaisanwanlakham, A. (2019) Phasa isan wan la kham [one day one Isan word]. Retrieved
from www.isan.clubs.chula.ac.th.
Phinthong, P. (1989). Saranukom phasa isan-thai-anglish chabup preecha phinthong [IsanThai-English Encyclopedia, Preecha Phinthing manuscript]. Retrieved from
www.isangate.com.
Pimya, A. (2015). Hak na Isan [Love Isan]. Bangkok: Pimyabook Press.
Rotphan, K. (2012). Thueng: kan suksa choengprawat [/thun/: a historical study] (Master of arts
thesis, Chulalongkorn University).
Sane, N. (2013). Kan klay pen kham waiyakorn khong “duay” [Grammaticalization of “du:ay”].
(Master of arts thesis, Chulalongkorn University).
Saralamba, C. (1995). Kan suksa manothat khong kham wa “khao” nai phasathai [A
conceptual study of Khaw]. (Doctorial’s thesis, Chulalongkorn University).
Tharithian, C. (2013). Kham kriya kuenkham nai phasathai thin isan [Incorporated verbs in
Northeastern Thai Dialect]. Humanities Journal. 17(2). 89-108.
Thepkanjana, K. (2016). Krabuankan klay pen kham waiyakorn [Grammaticalization]. Bangkok:
Chulalongkorn University Press.
Wannaudorn, S. (2017). Tam ra horasat phojarn buasri srisung [Astrology of Ajarn Buasri
Srisung, Second Edition]. Mahasarakham: Research institute of Isan arts and cultures,
Mahasarakham University Press.
Weerayut, W. (2013). Kan klay pen kham waiyakorn khong kham wa pai nai phasathai [The
grammaticalization of the word /paj/ ‘go’ in Thai]. Humanities Journal. 20(1): 108-132.
Jaratjarungkiat, S. (2008). Yang : kan suksa choeng prawat [/jaŋ/ : A diachronic study].
(Master’s thesis, Chulalongkorn University).
Wongwiphanan, P. (2003). Nuaythee 13 khwammay ekkasan prakop kanson chut wicha
phasathai 3 [Unit 13 Meaning, Thai course materials part 3]. Nonthaburi. Faculty of
Education, Sukhothai Thammathirat Open University.
Yasothin, Y. (2012). Kham ai [Kham ai Seventh Edition]. Bangkok: Mingmit Press.

256

