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1. บทนา
คำว่ำ ของ ในภำษำไทยเป็นคำหลำยควำมหมำย 1 (polysemy) ที่สำมำรถเป็นได้ทั้ง
คำนำม ซึ่งหมำยถึงสิ่งของ (thing) และคำบุพบทซึ่งรู้โดยทั่วกันในหมู่ผู้ใช้ภำษำไทยและ
ระบุในตำรำไวยำกรณ์ว่ำใช้ทำหน้ำที่แสดงควำมเป็นเจ้ำของ เนื่องจำกควำมเป็นเจ้ำของมี
ลักษณะสำกล ทุกภำษำในโลกจึงมีรูปภำษำที่แสดงออกถึงมโนทัศน์นี้ด้วยรูปภำษำหรือ
กลวิธีที่แตกต่ำงกันออกไป (Heine 1997b, 1; Dixon 2010, 262) ตัวบ่งชี้ในภำษำอื่นที่
มีหน้ำที่คู่ขนำนไปกับคำว่ำ ของ ในภำษำไทย เช่น ’s หรือ of ในภำษำอังกฤษ 的 (de)
ในภำษำจีน của ในภำษำเวียดนำม เป็นต้น
ควำมหมำยของคำว่ำ ของ ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 (The
Royal Institute, Thailand 2013) ในฐำนะคำบุพบท คือ “แห่ง (ใช้สำหรับนำหน้ำนำม
ที่เป็นผู้ครอบครอง)” ซึ่งมีนัยที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นเจ้ำของ อย่ำงไรก็ดี เมื่อกล่ำวถึงคำ
ว่ำ “ควำมเป็นเจ้ำของ” แล้ว โดยทั่วไป ผู้ใช้ภำษำไทยมักนึกถึงกำรครอบครองหรือกำรมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันที่จริงแล้ว ควำมเป็นเจ้ำของ (possession) ในมโนทัศน์ทำง
ภำษำศำสตร์มีควำมหมำยครอบคลุมกว้ำงกว่ำนั้น คำดังกล่ำวอำจใช้ครอบคลุมไปถึง
ควำมสัมพันธ์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ควำมสัมพันธ์เชิงเครือญำติ ควำมสัมพันธ์
แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ เป็นต้น
เนื่องจำกในภำษำไทยไม่มีคำศัพท์เฉพำะเพื่อเรียกหน่วยสร้ำงที่ใช้แสดงควำมสัมพันธ์
เหล่ำนี้ จึงขอบัญญัติศัพท์ว่ำ “แสดงควำมเป็นเจ้ำของ” (ซึ่งแปลมำจำกคำว่ำ possessive
ในภำษำอังกฤษ) เพื่อเรียกหน่วยสร้ำงที่แสดงควำมสัมพันธ์ดังที่กล่ำวมำ
1

คำหลำยควำมหมำย (polysemy) คือ รูปภำษำที่มีสองควำมหมำยหรือมำกกว่ำสองควำมหมำยขึ้นไป
และควำมหมำยเหล่ำนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกัน หรือสำมำรถหำควำมเชื่อมโยงกันได้ (Taylor 2007, 102-3)
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นักภำษำศำสตร์หลำยคน (Heine 1997b, 1; Herslund and Baron 2001, 1; Langacker
2009, 81) เห็ น พ้ อ งตรงกั น ว่ ำ ควำมเป็ น เจ้ ำ ของเป็ น มโนทั ศ น์ ที่ ก ว้ ำ ง (vague) และมี
ขอบเขตคลุมเครือ (fuzzy) แลงแอกเคอร์ (Langacker 2009, 81) กล่ำวว่ำ กำรนิยำม
ควำมหมำยของคำว่ำ “แสดงควำมเป็นเจ้ำของ” (possessive) ทำได้ยำก แต่สำมำรถ
อธิบำยควำมหมำยของคำดังกล่ำวในทำงภำษำศำสตร์แบบกว้ำง ๆ ว่ำเป็นกำรมีอยู่ของ
ควำมเกี่ยวโยง (association) หรือ ควำมสัมพันธ์ (relationship) บำงอย่ำงระหว่ำงสอง
สิ่ ง ที่ ถู ก ก ำหนดให้ เ ป็ น “ผู้ ค รอบครอง” (possessor) และ “สิ่ ง ที่ ถู ก ครอบครอง”
(possessed, possessee หรือ possessum) โดยประเภทควำมสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่ำง
สองสิ่ง (ผู้ครอบครองและสิ่งที่ถูกครอบครอง) จะขึ้นอยู่กับกำรตีควำมจำกบริบท
(1) surgeon’s knife
(2) the trunk of the tree

(Dixon 2010, 262)

จำกตัวอย่ำง (1) และ (2) ในภำษำอังกฤษ knife และ the trunk คือสิ่งที่ถูกครอบครอง
ขณะที่ surgeon และ the tree คือผู้ครอบครอง โดยมี ’s และ of เป็นตัวบ่งชี้แสดง
ควำมเป็นเจ้ำของตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ครอบครองและสิ่งที่
ถูกครอบครองของทั้ง (1) และ (2) จะพบว่ำทั้งสองมีควำมแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ตัวอย่ำง
(1) แสดงควำมสัมพันธ์แบบกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กำรเรียกว่ำ knife เป็นสิ่งที่ถูก
ครอบครอง และ surgeon เป็นผู้ครอบครองจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ เนื่องจำกคำว่ำ “สิ่งที่
ถูกครอบครอง” และ “ผู้ครอบครอง” อำจชี้นำให้ผู้ใช้ภำษำนึกถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตและมนุษย์
ตำมลำดับ ขณะที่ตัวอย่ำง (2) แสดงควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ กำรเรียก the
trunk ว่ำเป็นสิ่งที่ถูกครอบครอง และ the tree เป็นผู้ครอบครองจึงอำจทำให้เกิดควำมสับสน
หรื อ เข้ ำ ใจผิ ด เนื่ อ งจำก the tree ไม่ ใ ช่ ม นุ ษ ย์ ที่ ส ำมำรถกระท ำกำรครอบครองได้
เพียงแต่รับรู้ได้ว่ำเป็นเหมือนผู้ครอบครอง ดังนั้น ในบทควำมนี้กำรเรียกว่ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เป็น “สิ่งที่ถูกครอบครอง” และ “ผู้ครอบครอง” จะไม่คำนึงถึงควำมมีชีวิตของคำนำมนั้น ๆ
แต่จะเรียกตำมตำแหน่งที่คำนำมนั้นอยู่ ตำมกรอบ [Xสิ่งที่ถูกครอบครอง ของ Yผู้ครอบครอง]
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แวน วำลิน (Van Valin 2004, 87) กล่ำวว่ำเมื่อสองสิ่งหรือมำกกว่ำสองสิ่งปรำกฏ
ร่วมกันในโครงสร้ำง สิ่งเหล่ำนั้นจะมีสถำนะไม่เท่ำกันหรือเกิด “ควำมสัมพันธ์แบบพึ่งพำ”
(dependency) ขึ้น ในควำมสัมพันธ์จะมีสิ่งหนึ่ งที่เด่ นกว่ำ ซึ่งเรียกว่ำ “หน่วยหลั ก ”
(head) และสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือจะกลำยเป็น “หน่วยพึ่งพำ” (dependent) สำเหตุที่หน่วยหลัก
มีลักษณะเด่นกว่ำ เนื่องจำกว่ำมันสำมำรถเลือก (select) ว่ำหน่วยพึ่งพำใดจะปรำกฏ
ร่วมกับมันได้ หรืออำจเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติทำงสัทอรรถวำกยสัมพันธ์ (morphosyntactic
properties) ในบำงภำษำ โดยทั่วไปแล้ว หน่วยพึ่งพำจะเป็นส่วนขยำย (modifier) ที่ทำ
หน้ำที่ขยำยหน่วยหลัก ดังนั้นในบทควำมนี้จึงขอเรียกผู้ครอบครองหรือสิ่งที่รับรู้ได้ว่ำเป็น
ผู้ ค รอบครองว่ ำ เป็ น “หน่ ว ยพึ่ งพำ” (dependent) เนื่ อ งจำกท ำหน้ ำ ที่ ข ยำยสิ่งที่ถูก
ครอบครองซึ่งเป็น “หน่วยหลัก” (head) ของหน่วยสร้ำง
ควำมเป็นเจ้ำของในภำษำควรเป็นประเด็นในกำรศึกษำ เนื่องจำกว่ำควำมเป็นเจ้ำของ
เป็นมโนทัศน์ที่สำมำรถวิเครำะห์แยกย่อยต่อไปอีกได้ มันไม่ได้เป็นมโนทัศน์พื้นฐำนทำง
อรรถศำสตร์ (semantic primitive) ที่ไม่สำมำรถวิเครำะห์องค์ประกอบทำงควำมหมำย
แยกย่อยออกไปได้อีก (Taylor 2007, 228) มีนักภำษำศำสตร์หลำยคน (Taylor 2007;
Nikiforidou 1991; Mitkovska 2004) ได้ศึกษำเกี่ยวกับควำมเป็นเจ้ำของในอดีตด้วย
แนวทำงปริชำน (cognitive approach) ในบทควำมนี้ ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดเรื่องควำมเป็น
ต้นแบบเข้ำมำช่วยในกำรจัดประเภทโดยใช้แนวคิดของเทเลอร์ (Taylor 2007) เป็นหลัก
เทเลอร์เชื่อว่ำควำมเป็นเจ้ำของประกอบด้วยคุณสมบัติต่ำง ๆ กำรปรำกฏร่วมกันของ
คุณสมบัติเหล่ำนั้นในตัวอย่ำง เช่น John’s car, the year’s work เป็นต้น ทำให้เกิด
สถำนะควำมเป็นต้นแบบที่มำกน้อยต่ำงกันไป
ดังนั้น จุดประสงค์หลักของบทควำมนี้คือ เพื่อชี้ให้เห็นว่ำคำว่ำ ของ ในฐำนะคำบุพบทสำมำรถ
ใช้แสดงควำมสัมพันธ์ทำงอรรถศำสตร์อะไรได้บ้ำงโดยศึกษำจำกกำรใช้จริงของผู้ใช้ภำษำ
ผ่ำนคลังข้อมูลภำษำไทยแห่งชำติในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี (Thai National Corpus)
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2. หน่วยสร้างนามวลีแสดงความเป็นเจ้าของ
ดังที่กล่ำวมำแล้วว่ำควำมเป็นเจ้ำของเป็นมโนทัศน์ที่มีลักษณะสำกล เห็นได้จำกทุกภำษำ
ในโลกมีรูปภำษำที่แสดงออกถึงมโนทัศน์นี้เช่นเดียวกัน แต่มีกลวิธีในกำรแสดงออกที่
แตกต่ำงกันไปในแต่ละภำษำ (Heine 1997b, 1; Dixon 2010, 262) ไฮเนอ (Heine 1997a,
87) ชี้ว่ำ ทุกภำษำแบ่งหน่วยสร้ำงแสดงควำมเป็นเจ้ำของออกเป็นสองประเภทหลัก คือ
1) หน่วยสร้ำงนำมวลีแสดงควำมเป็นเจ้ำของ (attributive หรือ nominal possessive
construction) ดังตัวอย่ำงที่กล่ำวมำแล้วใน (1) กับ (2) และ 2) หน่วยสร้ำงกริยำแสดง
ควำมเป็นเจ้ำของ (predicative หรือ verbal possessive construction) เช่น Ron has a
dog. The dog is Ron’s. เป็นต้น ในบทควำมนี้จะเน้นไปที่หน่วยสร้ำงนำมวลีแสดง
ควำมเป็นเจ้ำของที่มีตัวบ่งชี้ ของ ในภำษำไทย
จำกตัวอย่ำงที่นำเสนอโดยไอเคนวำลด์ (Aikhenvald 2013, 6-8) และนักภำษำศำสตร์
คนอื่น ภำษำต่ำง ๆ ใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมเป็นเจ้ำของแตกต่ำงกัน ดังต่อไปนี้
2.1 การเรียงคาติดกัน (juxtaposition) ดังตัวอย่ำง
(3) ภำษำตูกำโน (Tucano)

(4) ภำษำคำม (Kam)

Yɨˈɨ̂ pa-ko

səm³¹ jau¹¹

I parent-FEM
‘my mother’
(Aikhenvald 2013, 6)

room I
‘my room’
(Yang and Edmondson 2008, 521
อ้ำงถึงใน Aikhenvald 2013, 7)
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2.2 การใช้หน่วยสัทอรรถ (morpheme) เพื่อบ่งชี้ว่ำคำนำมใดเป็นหน่วยพึ่งพำ และ
คำนำมใดเป็นหน่วยหลัก วิธีนี้สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
2.2.1 การใช้หน่วยสัทอรรถระบุที่หน่วยพึ่ งพา เช่น ในภำษำเยอรมัน (German) ที่
ผู้ครอบครองถูกระบุด้วยสัทอรรถที่บ่งชี้สัมพันธกำรก (genitive case)
(5) das
Buch [meines
Vaters]
ART.NEUTER.SG book my.GEN.SG.MASC father-GEN.SG
‘my father’s book’
(Aikhenvald 2013, 7)
2.2.2 การใช้หน่วยสัทอรรถระบุที่หน่วยหลัก เช่น ในภำษำโลโลโวลิ (Lolovoli)
สิ่งที่ถูกครอบครองถูกระบุด้วยตัวบ่งชี้ที่แสดงกำรถูกครอบครอง (pertensive marker1)
(6)

gamali-ni
Robert
club.house-PERTENSIVE Robert
‘Robert’s club house’
(Hyslop 2001, 167 อ้ำงถึงใน Aikhenvald 2013, 7)

2.2.3 การใช้หน่วยสัทอรรถระบุทั้งหน่วยพึ่งพาและหน่วยหลัก เช่น ในภำษำตุรกี
(Turkish)

1

ไอเคนวำลด์ (Aikhenvald 2013, 7) อธิบำยว่ำ คำว่ำ ‘pertensive’ บัญญัติขึ้นโดยดิกสัน (Dixon
2010) จำกคำกริยำในภำษำละติน pertinēre ‘belong’ ที่มีควำมหมำยสอดคล้องกับหน้ำที่ของตัวบ่งชี้
เพื่อใช้บ่งชี้ว่ำคำนำมนั้นถูกครอบครองโดยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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(7)

ev-in
sahib-i
house-PERTENSIVE
owner/master-his
‘the house’s owner’
(Lewis 2000, 41 อ้ำงถึงใน Aikhenvald 2013, 7)

2.3 การใช้ตัวบ่งชี้อิสระ (independent marker) หรือคำเพื่อแสดงควำมเป็นเจ้ำของ
เช่น ในภำษำจีน (Chinese)
(8)

wǒ

de

shū

1SG POSS book
‘my book’
(Luo 2013, 187)

3. หน่วยสร้างนามวลีแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาไทยที่มีตัวบ่งชี้ “ของ”
จำกตัวอย่ำง (3) – (8) ในข้อ 2. กลวิธีหนึ่งที่ใช้แสดงควำมเป็นเจ้ำของในภำษำไทยคือ
กำรใช้ตัวบ่งชี้อิสระ “ของ” เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยหลักและหน่วยพึ่งพำ
หรือสิ่งที่ถูกรับรู้ว่ำเป็นสิ่งที่ถูกครอบครองและผู้ครอบครองตำมลำดับ [Xหน่วยหลัก [ของ Y
่ี
หน่วยพึ่งพำ]]นำมวลี เช่น รถยนต์ของฉัน จำกตัวอย่ำง ฉัน เป็นหน่วยพึ่งพำหรือผู้ครอบครองทีม
ควำมสัมพันธ์บำงอย่ำงกับ รถยนต์ ซึ่งเป็นหน่วยหลักหรือสิ่งที่ถูกครอบครอง
ค ำว่ ำ ของ อำจถู ก จั ด อยู่ ใ นหมวดค ำที่ แ ตกต่ ำ งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ มุ ม มองหรื อ เกณฑ์ที่
นักภำษำศำสตร์แต่ละคนใช้ พระยำอุปกิตศิลปสำร (Upakit 2005) จัดคำว่ำ ของ เป็น
คำบุพบท พระยำอุปกิตศิลปสำรนิยำมว่ำ “บุพบท” คือคำชนิดหนึ่งที่ใช้นำหน้ำนำม
สรรพนำม หรือกริยำสภำวะมำลำ เพื่อบอกตำแหน่งของคำเหล่ำนั้นว่ำมีหน้ำที่เป็นอะไร
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คำบุพบทสำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ จำพวกที่ไม่เชื่อมกับคำอื่น1และจำพวกที่เชื่อม
กับคำอื่น ส่วนคำว่ำ ของ เป็นคำบุพบทจำพวกที่เชื่อมกับคำอื่นและบอกตำแหน่งว่ำคำที่
ตำมมำนั้นเป็นเจ้ำของ ในขณะที่วิจินตน์ ภำณุพงศ์ (Vichin 1987) กำหนดให้คำว่ำ ของ
อยู่ในหมวดคำเชื่อมนำม ไม่ได้อยู่ในหมวดคำบุพบทเหมือนกำรจัดประเภทของพระยำ
อุป กิ ต ศิ ล ปสำร (Upakit 2005) วิ จิ น ตน์ ภำณุ พ งศ์ อำศั ย ต ำแหน่ งของค ำเป็ น เกณฑ์
เนื่องจำก ของ จะปรำกฏระหว่ำงคำนำมสองคำ และจะไม่ลงเสียงหนัก (unstressed)
เวลำอ่ำนออกเสียง เช่น ปากกาของน้อง ต่ำงจำกคำบุพบทที่ปรำกฏข้ำงหน้ำคำนำม หรือ
ปรำกฏอยู่ระหว่ำงคำกริยำกับคำนำมก็ได้ เช่น เรือกาลังแล่นคากริยาใต้สะพานคานาม เด็กเพิ่ง
ขึ้นคากริยาจากน้าคานาม
นันทกำ พหลยุทธ (Nanthakaa 1983, 78-9) ได้ศึกษำเปรียบเทียบกำรใช้คำบุพบท
ในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยำ จำกศิลำจำรึก และเอกสำรในสมัยสุโขทัยและอยุธยำ และกำรใช้
คำบุพบทในสมัยปัจจุบันจำกตำรำหรือบทควำมทำงวิชำกำร พบว่ำคำบุพบท ของ ใช้
นำหน้ำนำมบอกเจ้ำของทั้งในสมัยสุโขทัย อยุธยำ และปัจจุบัน ดังตัวอย่ำง
(9) สมัยสุโขทัย: “ด้วยบุญของลูกอ่อนนั้นก็บังเกิดเป็นน้านมไหลออกมาแต่
ปลายนิ้วมือเขา” (ไตรภูมิ, 89)
(10) สมัยอยุธยำ: “แลอัตโนยังรับ คุณของท่านอยู่จนเท่าทุกวันนี้ ” (ประชุม
จดหมำยเหตุ, 17)
(11) สมัยปัจจุบัน: “การเรียนของเขาไม่สู้จะดีนัก” (ลักษณะภำษำ, 211)
(Nanthakaa 1983)
1

บุพบทจำพวกที่ไม่เชื่อมกับคำอื่น มีหน้ำที่นำหน้ำคำอื่นเท่ำนั้น แต่ไม่ได้เชื่อมกับคำข้ำงหน้ำเลย เช่น
ดูกร ข้าแต่ ที่นำหน้ำคำนำมของผู้ถูกเรียกร้อง (คำอำลปน์) “ดูกร สงฆ์ ข้าแต่ ท่ำน” ซึ่งไม่เชื่อมกับคำใด
เลย อำจเรียกว่ำ “คำหน้ำบท” ซึ่งบทในที่นี้มีควำมหมำยกว้ำง ได้แก่ คำวลี หรือประโยคก็ได้ (Upakit
2005)
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กำรใช้คำว่ำ ของ เพื่อเป็นตัวบ่งชี้แสดงควำมเป็นเจ้ำของในภำษำไทยสอดคล้องกับ
ที่ดิลเลอร์ (Diller 2001, 145-6) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกระบวนกำรกลำยเป็นรูปไวยำกรณ์
(grammaticalization) ในภำษำตระกู ลไท พบว่ ำ ค ำที่ มีควำมหมำยเนื้ อหำ (content
meaning) ว่ ำ “สิ่ งของ” (thing) มี แ นวโน้ มที่ จะกลำยเป็น คำไวยำกรณ์ และมีหน้ำที่
เพิ่มขึ้นในฐำนะตัวบ่งชี้แสดงควำมเป็นเจ้ำของ (possessive markers)
นอกจำกนี้ ข้อค้นพบของดิลเลอร์ (Diller 2001) ยังสอดคล้องกับสิ่งที่เอนฟิลด์ (Enfield
2003, 52-3) ได้ ศึ ก ษำไว้ เกี่ ยวกั บ ลัก ษณะประจ ำพื้ นที่ ภ ำษำ (areal feature) ในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภำคพื้นทวีป เอนฟิลด์พบว่ำภำษำเขมร (Khmer), ภำษำลำว
(Laos) และภำษำเวียดนำม (Vietnamese) ก็ใช้ตัวบ่งชี้แสดงควำมเป็นเจ้ำของซึ่งเป็น
คำไวยำกรณ์ที่มำจำกคำที่มีควำมหมำยเนื้อหำว่ำ stuff, things เช่นกัน ดังตัวอย่ำง
(12) ภำษำเขมร (Khmer)
ptjèh rebòh
kñom
house things(‘of’) I
‘my house’

(13) ภำษำเวียดนำม (Vietnamese)
nhà của
tôi
house things(‘of’) I
‘my house’
(Enfield 2003, 53)

4. มุมมองเรื่องความเป็นเจ้าของตามทฤษฎีต้นแบบ
เทเลอร์ (Taylor 2007, 228-9) มองว่ำควำมเป็นเจ้ำของ (possession) เป็นรูปแบบ
อย่ำงหนึ่งที่เกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์ (experiential gestalt) รูปแบบนั้นเป็นส่วนรวม
ของคุณสมบัติต่ำง ๆ เมื่อคุณสมบัติเหล่ำนั้นปรำกฏร่วมกันมำก จะเกิดลักษณะที่เป็น
ต้นแบบมำก ในทำงกลับกัน ถ้ำหำกคุณสมบัติเหล่ำนั้นปรำกฏร่วมกันน้อย จะเกิดสิ่งที่มี
ลักษณะห่ำงไกลจำกควำมเป็นต้นแบบ คุณสมบัติเหล่ำนั้น ได้แก่
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(ก) 1 ผู้ครอบครองเป็นมนุษย์ซึ่งระบุได้ว่ำเป็นใคร ส่วนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์และ
สิ่งไม่มีชีวิตไม่สำมำรถครอบครองสิ่งของได้
2 สิ่ง ที่ถูก ครอบครองเป็น สิ่งรูป ธรรม (มัก จะไม่มีชีวิต ) หรือ เป็น กลุ่ม ของ
สิ่งรูปธรรม ไม่ใช่เป็นสิ่งนำมธรรม
3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทั้งสองสิ่งเป็นแบบกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว (exclusive)
กล่ ำ วคื อ สิ่ งที่ ถู ก ครอบครองแต่ละอย่ ำงมี ผู้ครอบครองได้เพี ย งหนึ่งคน
เท่ำนั้น
4 ผู้ครอบครองมีสิทธิ์ในกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่งที่ถูกครอบครอง บุคคลอื่น
สำมำรถใช้สิ่งที่ถูกครอบครองนั้นได้ เมื่อได้รับกำรอนุญำตจำกผู้ครอบครอง
เท่ำนั้น
5 ผู้ครอบครองสำมำรถโอนย้ำยกรรมสิทธิ์กำรครอบครองไปให้ผู้อื่นได้โดย
กำรทำธุรกรรม (transaction) เช่น กำรซื้อ กำรบริจำค กำรรับมอบมรดก
และสิทธิ์จะอยู่จนกระทั่งมีกำรทำธุรกรรมครั้งต่อไป (กำรขำย กำรให้เป็น
ของขวัญหรือพินัยกรรม)
6 ผู้ครอบครองมีหน้ำที่รับผิดชอบสิ่งที่ถูกครอบครอง กล่ำวคือผู้ครอบครอง
ถูกคำดหวังให้ดูหรือรักษำให้สิ่งนั้นอยู่ในสภำพดี
7 ผู้ครอบครองและสิ่งที่ถูก ครอบครองจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือ
ใกล้ชิดกัน (close spatial proximity)
8 ควำมสัมพันธ์ในกำรเป็นเจ้ำของต้องเป็นแบบระยะยำว วัดได้เป็นเดือนหรือ
ปีมำกกว่ำเป็นนำทีหรือวินำที
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5. การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แสดงด้วยตัวบ่งชี้แสดงความเป็นเจ้าของ
นักภำษำศำสตร์หลำยคนได้ศึกษำเกี่ยวกับตัวบ่งชี้แสดงควำมเป็นเจ้ำของในหลำย
ภำษำจำกหลำยมุ มมอง เพำท์ ส มำ (Poutsma 1914, 40-1) ได้ ชี้ใ ห้ เ ห็ น ประเภทของ
genitive1 ในภำษำอังกฤษ ได้แก่
(ข) 1
2
3
4
5
6

genitive of possession: my brother’s books, the earth’s crust;
genitive of origin: the pheasant’s nest, nature’s work;
the subjective genitive2: Elizabeth’s reign, the horse’s breathing;
the objective genitive3: Gordon’s murder, their kingdom’s loss;
the genitive of measure: an hour’s interval, a shilling’s worth;
the genitive of apposition4: Tweed’s fair river, treason’s charge

1

เพำท์สมำ (Poutsma 1914, 40-1) คำดว่ำกำรใช้คำว่ำ possessive แทนกำรใช้คำว่ำ genitive ใน
ภำยหลัง เกิดจำกควำมแพร่หลำยของควำมสัมพันธ์แบบ possession (genitive of possession) ที่ใช้
ในควำมถี่สูง จึงเกิดกำรนำชื่อควำมสัมพันธ์นี้มำเรียกครอบคลุมควำมสัมพันธ์อื่น ๆ ด้วย;
2

เรียกชื่อตำมควำมสัมพันธ์ทำงอรรถศำสตร์ระหว่ำงผู้ครอบครองและสิ่งที่ถูกครอบครอง ที่สำมำรถ
เทีย บแบบได้ว่ำผู้ครอบครองคือประธำน (subject) ของกริย ำที่ถู กทำให้เป็ นนำมวลีแปลง (สิ่งที่ถูก
ครอบครอง);
3

เรียกชื่อตำมควำมสัมพันธ์ทำงอรรถศำสตร์ระหว่ำงผู้ครอบครองและสิ่งที่ถูกครอบครอง ที่สำมำรถ
เทียบแบบได้ว่ำผู้ครอบครองคือกรรมตรง (direct object) ของสกรรมกริยำ (transitive verb) ที่ถูกทำ
ให้เป็นนำมวลีแปลง (สิ่งที่ถูกครอบครอง);
4

เรียกตำมควำมสัมพันธ์ที่ทั้งผู้ครอบครองและสิ่งที่ถูกครอบครองอยู่แนบชิดติดกัน มีลักษณะคล้ำย
partitive genitive ตำมกำรจั ด ประเภทของเคิ ร์ ก และคณะ (Quirk et al. 1985, 321-2) เช่ น the
baby’s eyes (the baby has (blue) eyes.)
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เพำท์สมำไม่ได้อธิบำยถึงคุณลักษณะหรือขอบเขตของควำมสัมพันธ์แต่ละประเภทว่ำ
เป็นอย่ำงไร เช่น (ข)1 genitive of possession จำกตัวอย่ำงทั้งสอง ควำมมีชีวิตของ
หน่ ว ยพึ่ ง พำหรื อ ผู้ ค รอบครองแตกต่ ำ งกั น ซึ่ ง เป็ น ได้ ทั้ ง มนุ ษ ย์ (my brother) และ
สิ่ งไม่ มี ชีวิ ต (the earth) จึ งท ำให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ว่ ำ ทั้ งสองตั ว อย่ ำ งมี ค วำมเหมื อ นหรือ
แตกต่ำงกันอย่ำงไร เนื่องจำกว่ำหำกพิจำรณำเกณฑ์ที่เทเลอร์ (Taylor 2007, 228-9)
ตั้งไว้เกี่ยวกับควำมเป็นเจ้ำของที่เป็นต้นแบบ หนึ่งในคุณสมบัตินั้นคือผู้ครอบครองเป็นมนุษย์
และสิ่งที่ถูกครอบครองเป็นรูปธรรมตำม (ก)1 แต่ the earth มีฐำนะเสมือนผู้ครอบครองแต่
ไม่ได้เป็นมนุษย์ นำไปสู่คำถำมว่ำกำรจัด the earth’s crust ให้อยู่ประเภทเดียวกันกับ
my brother’s books เป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่ เนื่องจำก my brother’s books มี
คุณสมบัติของควำมเป็นต้นแบบมำกกว่ำ
กำรจัดประเภทของเพำท์ส มำ (Poutsma 1914, 40-1) มีลักษณะคล้ำยกับกำรจัด
ประเภทของเคิร์กและคณะ (Quirk et al. 1985, 321-2) ที่แบ่งควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ ได้ 8
แบบ เคิร์กและคณะได้เพิ่มประเภท descriptive genitive เช่น a woman’s college
(a college for woman) แ ล ะ genitive of attribute เ ช่ น the victim’s courage
(the victim had courage หรื อ the victim was courageous) เคิ ร์ ก และคณะได้ ใ ช้
กำรเทียบระหว่ำงประโยคกับวลีแสดงควำมเป็นเจ้ำของ พวกเขำมองว่ำนำมวลีแสดง
ควำมเป็นเจ้ำของเหล่ำนี้มีควำมหมำยเทียบเท่ำกับประโยคแสดงควำมเป็นเจ้ำของที่มี
กริยำ have เช่น
ประเภท POSSESSIVE GENITIVE
(14) my wife’s father
เทียบกับ My wife has a father.
(15) Mrs Johnson’s passport เทียบกับ Mrs Johnson has a passport.
(16) the earth’s gravity
เทียบกับ The earth has (a certain) gravity.
(the gravity of the earth)
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ประเภท PARTITIVE GENITIVE
(17) the baby’s eyes
เทียบกับ The baby has (blue) eyes.
(18) the earth’s surface เทียบกับ The earth has a (rough) surface.
(the surface of the earth)
ประเภท GENITIVE OF ATTRIBUTE
(19) the victim’s courage เทียบกับ The victim had courage. /
The victim was courageous.
(Quirk et al. 1985, 321-2)
ตัวอย่ำง (14) - (19) สำมำรถใช้เทียบกับประโยคที่มีกริยำ have ได้เช่นเดียวกัน หำก
ตัวอย่ำงจำกทั้งสำมประเภทสำมำรถใช้เทียบกับประโยคที่มีกริยำ have ได้เหมือนกัน
ตัวอย่ำงจำกทั้งสำมประเภทที่ยกมำจึงอำจพิจำรณำว่ำเหมือนกันได้ อีกทั้งเคิร์กและคณะ
ไม่ได้อธิบำยว่ำประเภททั้งสำมที่ยกมำมีควำมแตกต่ำงทำงควำมหมำยอย่ำงไร นอกจำกนี้
ควำมเป็นต้นแบบของตัวอย่ำงที่ยกมำยังมีสถำนะแตกต่ำงกัน เช่น ประเภท POSSESSIVE
GENITIVE ตัวอย่ำง (14) – (16) ที่ยกมำมีสถำนะไม่เท่ำกัน เนื่ องจำกหน่วยพึ่งพำหรือ
ผู ้ค รอบครองของ my wife’s father และ Mrs Johnson’s passport เป็ น มนุ ษ ย์
ในขณะที่หน่วยพึ่งพำหรือผู้ครอบครองของ the earth’s gravity (the gravity of the earth)
ไม่ใช่มนุษย์
นอกจำกนี้ มิลเลอร์และจอห์นสัน แลร์ด (Miller and Johnson-Laird 1976, 558-65)
จำแนกควำมเป็นเจ้ำของออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(ค) 1 ความเป็นเจ้าของโดยเนื้อแท้ (inherent possession) คือกำรมีสิทธิ์ในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งตำมกฎหมำยและกำรมีสิทธิ์ในกำรอนุญำตให้ผู้อื่นใช้สิ่ง ๆ นั้นได้
อย่ำงแท้จริง
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2 ความเป็นเจ้าของโดยบังเอิญ (accidental possession) คือกำรครอบครอง
ในสิ่งที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่ง ๆ นั้นโดยแท้จริงตำมกฎหมำย หรือได้สิทธิ์
ครอบครองเพียงชั่วครำว
3 ความเป็นเจ้าของโดยกายภาพ (physical possession) คือ กำรที่ผู้ครอบครอง
และสิ่งที่ถูกครอบครองอยู่ใกล้หรือติดกันเชิงกำยภำพ
ทั้งสำมประเภทดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยด้วยตัวอย่ำง (20) - (22)
(20) “He owns an umbrella
(21) but she’s borrowed it,
(22) though she doesn’t have it with her.”
(Miller and Johnson-Laird 1976, 565)
ตั ว อย่ ำ ง (20) แสดงความเป็ น เจ้ า ของโดยเนื้ อ แท้ เนื่ อ งจำก He มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพย์สินของตนเอง นั้นคือ an umbrella ขณะที่ตัวอย่ำง (21) แสดงความเป็นเจ้าของ
โดยบังเอิญ โดยที่ she แค่ถือครอง it (an umbrella ใน (20)) เพียงชั่วขณะเท่ำนั้น แต่
ไม่มีสิทธิ์ตำมกฎหมำยในกำรถือครองร่ม เนื่องจำกไม่ใช่เจ้ำของตัวจริงเหมือน He ใน (20)
และตัวอย่ำง (22) แสดงความเป็นเจ้าของโดยกายภาพ โดยตัวอย่ำงที่ยกมำแสดงให้เห็น
ควำมใกล้ชิดระหว่ำงผู้ครอบครอง she และสิ่งที่ถูกครอบครอง it (an umbrella ในข้อ
(20)) เห็นได้จำกกำรใช้บุพบทวลี with her
ในลักษณะเดียวกัน ไฮเนอ (Heine 1997b, 33-5) แบ่งควำมเป็นเจ้ำของออกเป็น
ประเภทต่ำง ๆ ที่มี 3 ประเภทแรก ((ง)1-3) คล้ำยกับกำรจัดประเภทของมิลเลอร์และ
จอห์นสัน แลร์ด (Miller and Johnson-Laird 1976, 558-65) และได้เพิ่มประเภทอืน่ ๆ
เข้ำมำด้วย ดังนี้
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(ง) 1 การเป็นเจ้าของโดยกายภาพ (physical possession) ผู้ครอบครองและสิ่งที่
ถูกครอบครองมีควำมสัมพันธ์กันทำงกำยภำพซึ่งกันและกัน ณ จุดเวลำใด
เวลำหนึ่ง เช่น I want to fill in the form; do you have a pen?
2 การเป็นเจ้าของชั่วคราว (temporary possession) ผู้ครอบครองไม่มีสทิ ธิ์
ตำมกฎหมำยในสิ่งที่ตนเองครอบครอง เช่น I have a car that I use to
go to the office but it belong to Judy.
3 การเป็นเจ้าของถาวร (permanent possession) ผู้ครอบครองมีสิทธิ์ตำม
กฎหมำยในสิ่งที่ถูกครอบครอง เช่น Judy has a car but I use it all the
time.
4 การเป็ น เจ้ า ของสิ่ ง ที่ ไ ม่ แ ปลกแยก (inalienable possession) สิ่ ง ที่ ถู ก
ครอบครองถูกรับรู้ว่ำไม่สำมำรถแบ่งแยกไปจำกผู้ครอบครองได้ เช่น I have
blue eyes/ two sisters.
5 การเป็นเจ้าของสิ่งนามธรรม (abstract possession) สิ่งที่ถูกครอบครอง
ไม่สำมำรถจับต้องได้ เช่น He has no time/ no mercy.
6 การเป็นเจ้าของสิง่ ที่ไม่แปลกแยกโดยมีผคู้ รอบครองเป็นสิง่ ไม่มีชีวิต (inanimate
inalienable possession) ผู้ครอบครองเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ผู้ครอบครองและ
สิ่งที่ถูกครอบครองถูกรับรู้ว่ำไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้โดยง่ำยหรือเกิด
ขึ้นมำพร้อมกัน เช่น That tree has few branches.
7 การเป็นเจ้าของสิ่งที่แปลกแยกโดยมีผู้ครอบครองเป็นสิ่งไม่มีชีวิต (inanimate
alienable possession) ผู้ครอบครองเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ผู้ครอบครองและสิ่งที่
ถูกครอบครองถูกรับรู้ว่ำสำมำรถแยกออกจำกกันได้ เช่น That tree has
crows on it.
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กำรจั ด ประเภทของ มิ ล เลอร์ แ ละจอห์ น สั น แลร์ ด (Miller and Johnson-Laird
1976) และ ไฮเนอ (Heine 1997b) บำงส่วนสำมำรถเทียบได้กับแนวคิดเรื่องควำมเป็น
เจ้ำของที่เป็นต้นแบบตำมทัศนะของเทเลอร์ (Taylor 2007, 228-9) ทั้งสำมประเภทที่ยก
มำในตารางที่ 1 ถือว่ำมีควำมเป็นต้นแบบสูงซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ได้แก่ ผู้ครอบครอง
เป็ น มนุ ษ ย์ ตำม (ก)1 สิ่ ง ที่ ถู ก ครอบครองเป็ น สิ่ ง รู ป ธรรม ตำม (ก)2 และสิ่ ง ที่ ถู ก
ครอบครองนั้ น ต้ อ งมี ลั ก ษณะที่ แ ปลกแยกไปจำกตั ว ผู้ ค รอบครองด้ ว ยเพื่ อ ที่ จ ะได้ ใ ช้
ประโยชน์จำกมันได้อย่ำงสูงสุดรวมไปถึงสำมำรถถ่ำยโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วย
ตารางที่ 1 มิติของเวลาในการเป็นเจ้าของที่ผู้พูดใส่ใจ
มิลเลอร์และจอห์นสัน แลร์ด
(Miller and
Johnson-Laird 1976)
(ค)1
ความเป็นเจ้าของโดยเนื้อแท้
(inherent possession)

ไฮเนอ (Heine 1997b)

มิติของเวลำ
ในกำรเป็นเจ้ำของ
ที่ผู้พูดใส่ใจ

(ง)3
การเป็นเจ้าของถาวร
(permanent possession)

xxxxxxXxxxxxx

(ค)2
ความเป็นเจ้าของโดยบังเอิญ
(accidental possession)
(ค)3
ความเป็นเจ้าของโดยกายภาพ
(physical possession)

(ง)2
การเป็นเจ้าของชั่วคราว
(temporary possession)
(ง)1
การเป็นเจ้าของโดยกายภาพ
(physical possession)

หมำยเหตุ

t

xXxx

t

X

t

สิ่งที่ถูก
ครอบครอง
อยู่ติดหรือ
ใกล้กับผู้
ครอบครอง

x แสดงควำมเป็นเจ้ำของ X แสดงควำมเป็นเจ้ำของในขณะปัจจุบัน t แสดงเวลำที่กำลังดำเนินอยู่
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ควำมเหมือนกันระหว่ำง (ค)1 ความเป็นเจ้าของโดยเนื้อแท้ และ (ง)3 การเป็นเจ้ าของ
ถาวร คือ เป็นควำมสัมพันธ์แบบกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว (exclusive) ตำม (ก)3 ผู้ครอบครอง
เป็นผู้มีสิทธิ์ขำดในกำรอนุญำตให้ผู้อื่นใช้สิ่งนั้น ตำมข้อ (ก)4 และมีสิทธิ์ในกำรโอนถ่ำย
กรรมสิทธิ์ ตำมข้อ (ก)5 และควำมสัมพันธ์ในกำรเป็นเจ้ำของต้องเป็นแบบระยะยำว ตำม
ข้อ (ก)8 ขณะที่ (ค)2 ความเป็นเจ้าของโดยบังเอิญ และ (ง)2 การเป็นเจ้าของชั่วคราว
เป็ น ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งทั้ ง สองสิ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แบบกรรมสิ ท ธิ์ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วแล้ ว
เนื่องจำกผู้ครอบครองอำจจะต้องใช้สิ่งที่ถูกครอบครองร่วมกับผู้อื่น (อย่ำงน้อยคือเจ้ำของ
สิ่งนั้นตัวจริง) อำจกล่ำวได้ว่ำผูค้ รอบครองชั่วครำวเป็นผูไ้ ด้รับโอกำสในกำรใช้สิ่งนั้น ดังนั้น ผู้
ครอบครองชั่วครำวจึงไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์ขำดในกำรอนุญำตให้ผู้อื่นใช้สิ่งนั้นและไม่มีสิทธิ์ใน
กำรโอนถ่ ำ ยกรรมสิท ธิ์ และที่ ส ำคั ญ กำรครอบครองเป็ น เพี ยงระยะสั้น เท่ ำ นั้น และ
สุดท้ำย (ค)3 และ (ง)1 ความเป็นเจ้าของโดยกายภาพ จะเน้นกำรครอบครอง ณ จุดเวลำ
ที่ผู้พูดอ้ำงถึง สิ่งที่ถูกครอบครองต้องอยู่ติดหรือใกล้ชิดกับผู้ครอบครอง ตำมข้อ (ก)7 และ
กำรครอบครองอำจเป็นเพียงระยะสั้นเท่ำนั้น
ไฮเนอ (Heine 1997b) ได้ใช้คุณสมบัติของควำมเป็นต้นแบบของเทเลอร์ (Taylor
2007, 228-9) บำงข้อมำวิเครำะห์ว่ำประเภทควำมสัมพันธ์ใดมีควำมเป็นต้นแบบมำกที่สุด
ไฮเนอใช้เกณฑ์ข้อ (ก)1 ผู้ครอบครองเป็นมนุษย์ (ก)2 สิ่งที่ถูกครอบครองเป็นรูปธรรม
(ก)4 ผู้ครอบครองมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์จำกสิ่งที่ถูกครอบครอง (ก)7 ผู้ครอบครองและ
สิ่งที่ถูกครอบครองอยู่ใกล้กันในเชิงพื้นที่ และ (ก)8 กำรครอบครองไม่ได้จำกัดระยะเวลำ
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ตารางที่ 2 ความเป็นต้นแบบของความสัมพันธ์แต่ละประเภท โดย ไฮเนอ (Heine 1997b, 39)

(ก)1
(ก)2
(ก)4
(ก)7
(ก)8

กายภาพ

ชั่วคราว

ถาวร

ไม่แปลก
แยก

นามธรรม

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+/+/+

+
+
+/-

ไม่แปลกแยก
/ผู้ครอบครอง
ไม่มีชีวิต
+
+
+

แปลกแยก/
ผู้ครอบครอง
ไม่มีชีวิต
+
+
-

จำกตารางที่ 2 การเป็นเจ้าของถาวร (permanent possession) ถือเป็นควำมสัมพันธ์
ที่มีต้นแบบมำกที่สุดจำกควำมสัมพันธ์ทั้งหมด 7 แบบ กำรจัดประเภทของไฮเนอทำให้
เห็นภำพกว้ำงว่ำประเภทควำมสัมพันธ์ที่แสดงด้วยหน่วยสร้ำงแสดงควำมเป็นเจ้ำของเป็น
อะไรได้บ้ำง แต่ในกรณีของภำษำไทย บำงตัวอย่ำงอำจจะไม่สำมำรถจัดอยู่ในประเภทใด
ได้ตำมตารางที่ 2 เช่น ความยะเยือกของอากาศ ซึ่งมีผู้ครอบครองที่ไม่ใช่มนุษย์และเป็น
นำมธรรม (อากาศ) ทั้งผู้ครอบครองและสิ่งที่ถูกครอบครองถือว่ำไม่แปลกแยกจำกกัน
ดังนั้นตัวอย่ำงนี้สำมำรถจัดให้อยู่ในประเภท การเป็นเจ้าของสิ่งที่ไม่แปลกแยกโดยมี
ผู้ครอบครองเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ที่มีเงื่อนไขว่ำผู้ครอบครองไม่เป็นมนุษย์ แต่ไม่สำมำรถจัดอยู่
ในประเภทนี้ได้ เนื่องจำกเงื่อนไขอีกข้อของประเภทนี้คือสิ่งที่ถูกครอบครองเป็นรูปธรรม
แต่สิ่งที่ถูกครอบครองของตัวอย่ำงที่ยกมำเป็นนำมธรรม (ความยะเยือกเย็น)
อีกมุมมองหนึ่งของกำรศึกษำเรื่องนี้ คือ กำรมองว่ำควำมหมำยย่อยของควำมเป็น
เจ้ำของแต่ละอันมีควำมสัมพันธ์กัน นิกิโฟริโด (Nikiforidou 1991, 149-205) ได้ศึกษำ
นัย (senses) ที่แตกต่ำงกันของสัมพันธกำรก (genitive case) ในภำษำตระกูลอินโดยูโรเปียน (Indo-European languages) พบว่ำหน้ำที่ของสัทอรรถ (morpheme) แสดง
กำรกดังกล่ำวมีขอบเขตที่กว้ำง ตั้งแต่ใช้แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยหลักและหน่วย
พึ่งพำที่เป็นรูปธรรมไปจนถึงที่เป็นนำมธรรม หรือมีลักษณะหลำยควำมหมำย (polysemy)
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ควำมหมำยเหล่ำนั้นสัมพันธ์กันผ่ำนกระบวนกำรอุปลักษณ์ (metaphor) และสำมำรถ
นำมำเขียนเป็นเครือข่ำยแสดงกำรถ่ำยโยงเชิงอุปลักษณ์ (metaphorical mapping) ได้
ในลักษณะเดียวกัน มิทคอฟสกำ (Mitkovska 2004, 1-22) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัด
ประเภททำงอรรถศำสตร์ของหน่วยสร้ำงแสดงควำมเป็นเจ้ำของที่มีตัวบ่งชี้ na ในภำษำ
มำซิโดเนียน (Macedonian) ตำมแนวทำงปริชำน (cognitive approach) ที่วิเครำะห์ว่ำ
ตัวบ่งชี้ดังกล่ำวมีลักษณะเป็นคำหลำยควำมหมำย มิทคอฟสกำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ที่
แสดงโดยตัวบ่งชี้ na โดยอำศัยแนวคิดของแลงแอคเคอร์ (Langacker 1995) ผู้ซึ่งเสนอ
แนวคิดเรื่องจุดอ้ำงอิง1 (reference point model) เพื่อใช้อธิบำยควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ ที่
แสดงผ่ำนหน่วยสร้ำงแสดงควำมเป็นเจ้ำของ มิทคอฟสกำตั้งต้นจำกกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(ownership) อวัยวะของร่ำงกำย (body part relations) และควำมสัมพันธ์เชิงเครือญำติ
(kinship relations) ซึ่งมีลักษณะที่เด่นชัด (salient) เนื่องจำกสำมำรถพบได้ทั่วไปในชีวิต
นอกจำกนี้ควำมสัมพันธ์ทั้งสำมประเภทยังสำมำรถอธิบำยได้ด้วยแนวคิดเรื่องจุดอ้ำงอิงได้
อย่ำงลงตัว ควำมสัมพันธ์แต่ละประเภทสำมำรถแยกย่อยไปเป็นควำมสัมพันธ์ที่มีลักษณะ
นำมธรรม และยังเป็นจุดกำเนิดของควำมสัมพันธ์แบบอื่น ๆ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์แบบ
ส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ (part-whole relations) และควำมสัมพันธ์แบบผู้กระทำ-กำรกระทำ
(participant-predication relations) ซึ่ งเป็ น ควำมหมำยที่ ข ยำยออกมำห่ำ งไกลจำก
ควำมหมำยที่อยู่ตรงศูนย์กลำง หรือเป็นสมำชิกชำยขอบ (peripheral members)

1

แนวคิดเรื่องจุดอ้ำงอิง (reference point model) ซึ่งเสนอโดยแลงแอคเคอร์ (Langacker 1995) คือ
กำรใช้สิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเด่นเป็นจุดอ้ำงอิงเพื่อที่จะสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยง (mental contact) ไปยัง
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้ำหมำยได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ บำงสิ่งไม่สำมำรถรับรู้ได้โดยปรำศจำกกำรรับรู้อีกสิ่งหนึ่ง
มำก่อน เช่น ข้อศอก ไม่สำมำรถรับรู้แยกเดี่ยวออกมำได้ กำรรับรู้ถึงกำรมีอยู่ของข้อศอกจำเป็นต้องรับรู้
ว่ำ มันเป็นส่วนหนึ่งของร่ำงกำยก่อน ดังนั้น ร่ำ งกำยจึงเปรียบเสมือ นเป็นจุ ดอ้ำงอิง ให้ผู้นึก คิดสร้ำง
ควำมเชื่อมโยงไปยังข้อศอกซึ่งเป็นเป้ำหมำย
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เกณฑ์สำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรจัดประเภทของ มิทคอฟสกำ (Mitkovska 2004, 1-22)
คือควำมเป็นมนุษย์ของผู้ครอบครองหรือหน่วยพึ่งพำ เกณฑ์นี้เป็นตัวแบ่งควำมสัมพันธ์
แบบกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ownership) อวัยวะของร่ำงกำย (body part relations)
และควำมสัมพันธ์เชิงเครือญำติ (kinship relations) ออกจำกควำมสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เหลือ
สอดคล้องกับนักภำษำศำสตร์หลำยคน (Taylor 2007; Nikiforidou 1991; Heine 1997b)
ที่กำหนดว่ำควำมเป็นเจ้ำของต้นแบบจะมีผู้ครอบครองเป็นมนุษย์ ควำมมีชีวิตจึงเป็น
ลั ก ษณ์ ส ำคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ เ ครำะห์ ควำมมี ชี วิ ต ของค ำนำมไม่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะตำยตั ว
(Rosenbach 2008, 153) เช่ น ค ำว่ ำ “บริ ษั ท ” ซึ่ งเป็ น สมุ ห นำม (collective noun)
หรือคำนำมที่ใช้เรียกกลุ่ม สำมำรถตีควำมได้ว่ำเป็นองค์ กร (คำนำมที่ ไม่มีชีวิต) เช่น
บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ หรือเป็นกลุ่มคนที่ทำงำนอยู่ในองค์กร (คำนำมที่มี
ชีวิต) เช่น บริษัทประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ ดังนั้นกำรวิเครำะห์ว่ำคำนำมตัวไหนเป็น
มนุษย์ หรือมีชีวิตหรือไม่นั้น ต้องอำศัยบริบท
ในภำษำไทย มีผู้ศึกษำเกี่ยวกับหน่วยสร้ำงที่มีตัวบ่งชี้ ของ เช่น อัญชลี สิงห์น้อย
(Singnoi 2000) ผู้ศึกษำเกี่ยวกับวำกยสัมพัน ธ์ของหน่วยสร้ำงนำมวลีแสดงควำมเป็น
เจ้ำของซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง Nominal Constructions in Thai (หน่วยสร้ำงนำมวลี
ในภำษำไทย) และหวงและเจงส์ (Huang and Jenks 2014) ได้ ศึ ก ษำเปรี ย บเที ย บ
นำมวลีในภำษำจีนและภำษำไทย (Nominal Modification in Chinese and Thai) เป็น
ต้น แต่ยังไม่พบผู้ศึกษำเรื่องควำมสัมพันธ์ทำงอรรถศำสตร์ระหว่ำงผู้ครอบครองกับสิ่งที่
ถูกครอบครองที่แสดงด้วยคำบุพบท ของ ว่ำแสดงควำมสัมพันธ์อะไรได้บ้ำง ซึ่งจะเป็น
จุดประสงค์หลักของบทควำมนี้
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6. วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่นำมำวิเครำะห์ได้จำกคลังข้อมูลภำษำไทยแห่งชำติ ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หมวด
หลัก ได้แก่ เรื่องแต่ง (FICTION) หนังสือพิมพ์ (NEWSPAPER) งำนวิชำกำร (ACADEMIC)
งำนที่ไม่ใช่วิชำกำร (NON-ACADEMIC) กฎหมำย (LAW) และอื่น ๆ (MISC)
จำกกำรสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ “ของ” มีกำรปรำกฏทั้งสิ้น 482,308 ตัวอย่ำง ผู้วิจัย
ใช้ วิ ธี ก ำรสุ่ ม จำนวนหมวดละ 500 ตั ว อย่ ำ ง จำกทั้ งหมด 6 หมวด รวมทั้ งสิ้ น 3,000
ตัวอย่ำง จำกนั้นคัดตัวอย่ำงที่ซ้ำและตัวอย่ำงที่มีคำว่ำ ของ ซึ่งทำหน้ำที่เป็นคำนำมที่
หมำยถึง “สิ่งต่ำง ๆ” (The Royal Institute 2013) ออกทั้งสิ้น 300 ตัวอย่ำง ในกำรจำแนก
ค ำนำม ผู้ วิ จั ย ใช้เ กณฑ์ข องวิ จิน ตน์ ภำณุ พ งศ์ (Vichin 1987) ซึ่ งจ ำแนกคำโดยอำศัย
ตำแหน่งของคำเป็นเกณฑ์ ลักษณะเด่นของคำนำมมีหลำยข้อ เช่น สำมำรถปรำกฏหน้ำ
ประโยคในฐำนะประธำน ดัง (23) และตำมหลังคำกริยำสกรรมได้ในฐำนะกรรม ดัง (24)
เป็นต้น
(23) ของสองอย่างนี้เป็นของโชว์
(24) เราก็เป็นลูกมือช่วยเขาหั่น ตักของขาย
(Thai National Corpus)
ดังนั้น ตัวอย่ำงเพื่อกำรวิเครำะห์จะเหลือทั้งสิ้น 2,700 ตัวอย่ำง ที่มีคำบุพบท ของ อยู่
ระหว่ำงคำนำมซึ่งเป็นหน่วยหลักและหน่วยพึ่งพำ เช่น
(26) ไดร์ฟถอด [เสื้อสูทสีครีมตัวนอกหน่วยหลัก ของ เขาหน่วยพึ่งพา] ออกวาง
ลงบนชิงช้าตัวนั้นหน้าตาเฉย
(27) [ความรู้สึกผิด หน่วยหลัก ของ ฉันหน่วยพึ่งพา] ก็ค่อย ๆ ถูกเติมเต็มด้วย
ความโล่งใจ
(28) แหม่มคิดและพินิจมอง [ใบหน้าหน่วยหลัก ของ แฟรงค์หน่วยพึ่งพา]
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(29) กรพินธุ์เดินช้า ๆ ชม [ความงามหน่วยหลัก ของ สุสานหน่วยพึ่งพา]
(30) พวกเขาอยู่ภายใต้ [การอารักขาหน่วยหลัก ของ ตารวจหน่วยพึ่งพา]
(Thai National Corpus)

7. ความสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่แสดงด้วยคาบุพบท ของ
ควำมสัมพันธ์ทำงอรรถศำสตร์ระหว่ำงผู้ครอบครองกับสิ่งที่ถูกครอบครองที่แสดงด้วย
คำบุพบท ของ สำมำรถแบ่งได้อย่ำงน้อย 7 แบบ ได้แก่ 1) กรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2) ส่วน-ร่ำงกำย 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 4) ควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่
5) คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 6) ควำมสัมพันธ์แบบกำรกระทำ-ผู้กระทำ และ 7) หัวข้อ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
7.1 กรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ควำมสัมพันธ์แบบกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ครอบครองซึง่
เป็นมนุษย์และสิ่งที่ถูกครอบครองซึ่งมีลักษณะที่จับต้องได้ สิ่งที่ถูกครอบครองนั้นเป็นสิ่งที่
สำมำรถแยกออกจำกผู้ครอบครองได้ (alienable) หรือถูกรับรู้ว่ำมีควำมแปลกแยก1 ไป
จำกตัวผู้ครอบครอง เนื่องจำกไม่ได้รับสิ่งดังกล่ำวติดตัวมำแต่กำเนิด โดยผู้ครอบครองจะ
มีสิทธิ์ในกำรใช้และควบคุมดูแลสิ่งนั้นได้ ดังตัวอย่ำง (31) และ (32) ที่มีผู้ครอบครองเป็น
มนุษย์และสิ่งที่ถูกครอบครองคือบัตรประชำชนและโทรศัพท์ตำมลำดับ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุม
1

เส้นแบ่งของควำมแปลกแยกและไม่แ ปลกแยก ((in)alienability) เป็นเรื่อ งของวัฒนธรรม หรือ
เรื่อ งเฉพำะภำษำที่แต่ละภำษำอำจแบ่งไม่เหมือนกันเลยทีเดียว เบื้องต้นผู้ใช้หลำย ๆ ภำษำอำจรับรู้ว่ำ
ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครือญำติ เป็นสิ่งที่ไม่แปลกแยกไปจำกผู้ครอบครอง ใน
บำงภำษำ คำนำมที่ไม่แปลกแยกไปจำกตัวผู้ครอบครองยังอำจรวมไปถึงสภำพทำงกำยและจิตใจ (physical
and mental states) เช่น ควำมแข็งแรง ควำมกลัว หรือคุณสมบัติเฉพำะของแต่ละบุคคล หรืออัตลักษณ์
บำงอย่ำง เช่น ชื่อ เสียงพูด เป็นต้น และบำงภำษำก็เหมำรวมสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรดำรงชีวิต เช่น เตียง บ้ำน เพื่อนบ้ำน เป็นต้น เข้ำเอำไว้ด้วย (Perniss and Zeshan 2008, 8)
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ของผู้ครอบครอง ทั้งสองสิ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้และถือเป็นคนละสิ่งกับผู้ครอบครอง ดังนั้น
จึงสำมำรถแยกหรือตัดควำมสัมพันธ์จำกผู้ครอบครองได้ด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง
(31) ถ้าคนต่างด้าวสมรสกับคนไทย ให้แนบบัตรประชาชนของคู่สมรส
(32) โทรศัพท์ของเธอถูกไวรัส และส่ง MMS หาคนอื่นโดยที่เธอไม่รเู้ รื่อง
(Thai National Corpus)
ลั ก ษณะกำรครอบครองดั งตั ว อย่ำ ง (31) และ (32) ตรงตำมคุ ณ สมบั ติค วำมเป็น
เจ้ำของต้นแบบ (ก) ของเทเลอร์ (Taylor 2007, 228-9) ดังต่อไปนี้ ผู้ครอบครองเป็นมนุษย์
ตำม (ก)1 ครอบครองสิ่งที่เป็นรูปธรรม ตำม (ก)2 ผู้ครอบครองมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แต่เพียงผู้เดียว (exclusive) ตำม (ก)3 ผู้ครอบครองสำมำรถใช้ประโยชน์จำกสิ่งนั้นได้
และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ครอบครองสำมำรถใช้สิ่งนั้นเมื่อได้รับกำรอนุญำตจำกผู้ครอบครอง
เท่ำนั้น ตำม (ก)4 เช่น ตัวอย่ำง (31) ในบริบทของกำรยืมบัตรประชาชนเพื่อทำธุรกรรม
อะไรบำงอย่ำง คู่สมรส (ผู้ครอบครอง) ถือเป็นผู้อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวยืม บัตรประชาชน
ของตนไปใช้หรือไม่ก็ได้ คนต่ำงด้ำวไม่มีสิทธิ์นำบัตรประชาชนของคู่สมรสไปใช้หำกไม่ได้
รับอนุญำต ดังนั้น คู่สมรส (ผู้ครอบครองบัตรประชำชน) ถือว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์กำรครอบครองไปอยู่ในมือของผู้อื่นได้ ตำม (ก)5 และถือเป็นผู้ที่ต้องดูแลบัตร
ประชำชนให้อยู่ในสภำพที่ดี ตำม (ก)6 โดยที่คู่สมรสและบัตรประชำชนจะอยู่ใกล้ชิด
ติดกันมำกกว่ำผู้อื่น ตำม (ก)7 และกำรครอบครองเป็นกำรครอบครองในระยะยำว ตำม
(ก)8 ดังนั้นตัวอย่ำงที่ยกมำถือว่ำมีคุณสมบัติของควำมเป็นต้นแบบครบทุกประกำร
ควำมสัมพันธ์แบบกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำมำรถเป็นไปได้ทั้ง ความเป็นเจ้าของ
โดยเนื้อแท้ (inherent possession) หรือ การเป็นเจ้าของถาวร (permanent possession)
ตำมกำรจัดประเภทของมิลเลอร์และจอห์นสัน แลร์ด (Miller and Johnson-Laird 1976,
558-65) และไฮเนอ (Heine 1997, 33-5) ดังตัวอย่ำง (31) และ (32) ในกรณีที่ผู้ครอบครอง
เป็นเพียงผู้ที่ได้รับโอกำสในกำรครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะเวลำอันสั้น ผู้ครอบครอง
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ไม่มีสิทธิ์ขำดในกำรอนุญำตให้ผู้อื่นใช้สิ่ง ๆ นั้น เนื่องจำกผู้ครอบครองอำจกำลังครอบครอง
สิ่งนั้นร่วมกับผู้อื่นอยู่ ควำมสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่ำวจะพิจำรณำว่ำเป็น ความเป็นเจ้าของ
โดยบังเอิญ (accidental possession) หรือ การเป็นเจ้าของชั่วคราว (temporary possession)
เช่นตัวอย่ำง (33) หมอเป็นเพียงผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกำรใช้ห้องตรวจเพียงชั่วครำวเท่ำนั้น เมื่อ
มีกำรเปลี่ยนเวร กรรมสิทธิ์ในห้องตรวจต้องเปลี่ยนไปอยู่ในมือของหมอท่ำนอื่น และหมอ
ไม่มีอำนำจเด็ดขำดในกำรเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์กำรครอบครองไปให้ผู้อื่น เช่น กำรขำย
เป็นต้น เนื่องจำกหมอไม่ใช่ผู้ครอบครองที่แท้จริงและต้องใช้ห้องตรวจนี้ร่วมกับหมอท่ำน
อื่น ในกรณีที่ผู้ครอบครองไม่ได้เป็นมนุษย์ ดัง (34) และครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (แหล่ง
พักพิง) เป็นเวลำชั่วครำว ก็จะถือว่ำเป็นควำมสัมพันธ์ที่เริ่มห่ำงออกมำจำกควำมเป็น
ต้นแบบที่กำหนดว่ำผู้ครอบครองเป็นมนุษย์
(33) มิกต้องเริ่มต้นด้วยการให้หมอนูตรวจใหม่ โดยใช้เครื่องมือในห้อง
ตรวจของหมอ
(34) กุดทิงและบึงโขงหลงยังมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือเป็น แหล่งพัก
พิงของนกอพยพ
(Thai National Corpus)
มิลเลอร์และจอห์นสัน แลร์ด (Miller and Johnson-Laird 1976, 558-65) และไฮเนอ
(Heine 1997, 33-5) ได้กล่ำวถึง ความเป็นเจ้าของโดยกายภาพ (physical possession) ที่
เน้นกำรเป็นเจ้ำของ ณ ขณะนั้นที่ผู้พูดอ้ำงถึง สิ่งที่ถูกครอบครองต้องอยู่ ใกล้หรือติดกัน
เชิงกำยภำพกับผู้ครอบครอง เช่น (35) เสื้อผ้าของคุณ ในบริบทของกำรสอนแต่งหน้ำ ผู้พูด
ที่เป็นคนสอนอ้ำ งถึงเสื้อผ้า ที่ผู้ฟังกำลังใส่อยู่ (จำก เสื้อผ้าที่คุณแต่งทอ) ผู้ครอบครอง
และเสื้อผ้าจึงอยู่ติดกันในขณะนั้น กำรอยู่ติดกันนี้ทำให้ผู้ครอบครองมีอำนำจในกำรควบคุม
สิ่งที่ถูกครอบครองโดยอัตโนมัติแม้ว่ำสิ่งที่กำลังครอบครองอยู่นั้นไม่ใช้ของผู้ครอบครอง
ตำมกฎหมำยหรือในควำมเป็นจริง
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(35) สีน้าตาลเป็นสีที่ใช้ได้กับผิวทุกสี และใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืน ถ้า
จะให้มีเงาของสีเสื้อผ้าที่คุณแต่งทอติดอยู่ที่เปลือกตาบ้าง หลังจาก
ทาเปลือกตาด้วยสีน้าตาลแล้ว ให้แตะอายแชโดว์สีเขียวหรือฟ้าหรือ
สีตามเสื้อผ้าของคุณ อย่างแผ่วเบาที่ปลายเปลือกตาแล้วเกลี่ยให้
กลมกลืน
(Thai National Corpus)
อีกตัวอย่ำงหนึ่งของควำมสัมพันธ์ที่ไกลจำกต้นแบบ คือ เมื่อสิ่งที่ถูกครอบครองเป็น
สิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไฮเนอ (Heine 1997, 33-5) เรียกควำมสัมพันธ์นี้ว่ำ การเป็นเจ้าของสิ่ง
นามธรรม (abstract possession) ตำม (ง)5 ไฮเนอจัดให้สิ่งที่แปลกแยกไปจำกตัวผู้ครอบครอง
(time) และไม่แปลกแยกไปจำกตัวผู้ครอบครอง (mercy) อยู่ในประเภทนี้ แต่ในบทควำมนี้
ผู้ วิ จั ย จะจั ดสิ่งที่มี ควำมแปลกแยกอยู่ใ นควำมสัมพั น ธ์แ บบกรรมสิท ธิ์ ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เนื่องจำกผู้ครอบครองเป็นมนุษย์ที่มีหน้ำที่ในกำรควบคุม ดูแล จัดกำรสิ่งที่ถูกครอบครอง
สิ่งนั้นเสมือนสิ่งรูปธรรมที่จับต้องได้ และมันสำมำรถแบ่งแยกไปจำกตัวผู้ครอบครองได้
เช่น (36) และ (37) หำกสิ่งที่ถูกครอบครองไม่สำมำรถแบ่งแยกไปจำกตัวผู้ครอบครองได้ สิ่งนั้น
จะถูกจัดอยู่ในประเภทอื่นแทน
(36) ใครอยากศึกษาวัฒนธรรมศิลปะของเราเอง หรือรากของเราเอง
ควรไปเยี่ยมยลได้ทั้งที่นี่
(37) ปัญหาของเราไม่ได้อยู่ตรงที่รถโค้ชพาไปไหน แต่อยู่ตรงที่ไม่มีรถ
โค้ชวิ่งผ่านแล้ว
(Thai National Corpus)
หำกสิ่งที่ถูกครอบครองเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นโดยผู้ครอบครองเอง ทั้งจำกกำรกระทำ
กำรคิด กำรประดิษฐ์ เป็นต้น ผู้ครอบครองสำมำรถแสดงกรรมสิทธิ์ในสิ่งนั้นได้เช่นกัน
เช่น (38) - (40)
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(38) ชมภาพวาดของจิต รกรดัง ที่คัดสรรมาให้อิ่มตาอิ่ม ใจถึงใจกลาง
เมืองหลวงของไทย
(39) ลายเซ็นของคุณภูริมาศมีลักษณะเป็นอักษรย่อ
(40) หนังสือรับรองของนายจ้างแสดงเหตุผลที่จาเป็นจะต้องจ้างผู้ขอ
ทางานต่อไป
(Thai National Corpus)
เพำท์สมำ (Poutsma 1914, 40-1) อำจจะจัดตัวอย่ำง (38) - (40) ให้อยู่ในประเภท
(ข)2 genitive of origin เช่น the pheasant’s nest, nature’s work เมื่อพิจำรณำถึง
คุณสมบัติของควำมเป็นเจ้ำของที่เป็นต้นแบบ ที่เสนอโดยเทเลอร์ (Taylor 2007) แล้ว ก็
พบว่ำตัวอย่ำง (38) - (40) ยังคงสำมำรถจัดให้อยู่ในประเภทกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อยู่ เนื่องจำกเทเลอร์ไม่ได้กล่ำวถึงวิธีกำรได้สิ่งที่ถูกครอบครอง ว่ำจะต้องได้มำโดยกำรซื้อ
หำ กำรผลิตเอง หรือกำรได้รับมำ ดังนั้น ในบทควำมนี้จึงขอจัดให้ตัวอย่ำงที่กล่ำวมำอยู่ใน
ประเภทนี้ โดยทั้งกำรที่ได้รับมำหรือผลิตขึ้นเองถือเป็นกระบวนกำรก่อนที่จะมีกรรมสิทธิ์
และสำมำรถเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้ ดังภาพที่ 1
เช่น ให้ยืม
ได้รับมำ
ผลิตขึ้นเอง

มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งนั้น
(สำมำรถเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้)

ชั่วครำว

เปลี่ยนกรรมสิทธิ์
เช่น ให้ ขำย

ภาพที่ 1 การมีกรรมสิทธิใ์ นสิ่งใดสิ่งหนึ่งและการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์

ถำวร

276 | สรณ์ แอบเงิน และ กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

7.2 ส่วน-ร่างกาย
ควำมสัมพันธ์ประเภทนี้คือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตมักเป็นมนุษย์และสิ่งที่อยู่
ภำยในตัวมนุษย์เอง ผู้ใช้ภำษำบำงภำษำมองว่ำอวัยวะในร่ำงกำยไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกไป
จำกตัวมนุษย์ เนื่องจำกมันเป็นสิ่งที่ได้รับมำโดยกำเนิดหรือโดยธรรมชำติ โดยเบื้องต้นถือ
ว่ำเป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถแยกออกไปจำกร่ำงกำยได้ (inalienable) ซึ่งตรงข้ำมกับกำรเป็น
เจ้ำของสิ่งที่สำมำรถแยกหรือตัดควำมสัมพันธ์ (alienable) ไปจำกผู้ครอบครองได้ด้วย
วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง เช่น กำรหำย กำรขำย กำรขโมย เป็นต้น จำกข้อมูล พบว่ำ ของ ใช้
แสดงควำมเป็นเจ้ำของอวัยวะ เช่น (41) และ (42)
(41) ใบหน้าขาวของชายหนุ่มเริ่มมีสีเลือดฝาด
(42) ดวงตาของเธอเปี่ยมไปด้วยความรัก
(Thai National Corpus)
ตำมแนวคิดของเทเลอร์ (Taylor 2007) ตัวอย่ำง (41) และ (42) มีผู้ครอบครองเป็น
มนุษย์ ตำม (ก)1 ซึ่งครอบครองสิ่งที่เป็นรูปธรรม ตำม (ก)2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทั้งสอง
สิ่งเป็นแบบกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว (exclusive) ตำม (ก)3 เนื่องจำกแทบจะเป็นไป
ไม่ได้ที่ผู้อื่นจะมำใช้อวัยวะต่ำง ๆ ร่วมกับผู้ครอบครองอวัยวะ ผู้ครอบครองจึงเป็นผู้ที่
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกอวัยวะได้อย่ำงสูงสุดและเป็นผู้มีสิทธิ์ขำดในกำรอนุญ ำตให้ผู้อื่น
ตำม (ก)4 อย่ำงไรก็ดีอวัยวะหรือส่วนของร่ำงกำยไม่สำมำรถแบ่งแยกไปจำกตัวผู้ครอบครอง
ได้โดยง่ำย ตำม (ก)5 ยกเว้นกรณีของกำรกระทำที่เป็นผลมำจำกควำมเจริญทำงกำรแพทย์
และเทคโนโลยี เช่น กำรบริจำคอวัยวะต่ำง ๆ เป็นต้น นอกจำกนี้ ผู้ครอบครองถือเป็นผู้ที่
ต้องดูแลรักษำอวัยวะต่ำง ๆ ให้อยู่ในสภำพที่ดี ตำม (ก)6 ทำงกำยภำพ อวัยวะติดกับ
มนุษย์โดยธรรมชำติ ตำม (ก)7 และกำรครอบครองเป็นแบบระยะยำว ตำม (ก)8 ดังนั้น
ตัวอย่ำงที่ยกมำนี้ถือว่ำมีคุณสมบัติของควำมเป็นต้นแบบของเทเลอร์ (Taylor 2007)
น้อยลงมำจำกตัวอย่ำงของควำมสัมพันธ์แบบกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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ในภำษำญี่ปุ่น ซึจิโอกะ (Tsujioka 2002) ชี้ให้เห็นว่ำ แนวคิดเรื่องควำมแบ่งแยกไม่ได้
(inalienability) ไม่ได้มีผลกับกำรเลือกใช้รูปภำษำเพื่อแสดงควำมเป็นเจ้ำของในระดับ
หน่วยสร้ำงนำมวลี โดยทั่วไป ผู้ใช้ภำษำจะใช้ no ต่อท้ำยนำมวลีที่เป็นผู้ครอบครองเพื่อ
แสดงควำมเป็นเจ้ำของอวัยวะ (แบ่งแยกไม่ได้) ดัง (43) เช่นเดียวกับสิ่งที่ไม่ใช่อวัยวะ
(แบ่งแยกได้) ดัง (44)
(43) John no me
John GEN eye
‘John's eye’ (แบ่งแยกไม่ได้)

(44) John no kuruma
John GEN car
‘John's car’ (แบ่งแยกได้)
(Tsujioka 2002, 122)

อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดเรื่องควำมแบ่งแยกได้หรือไม่ได้จะมีผลเมื่อผู้ใช้ภำษำต้องกำรแสดง
ควำมเป็นเจ้ำของในระดับประโยคในภำษำญี่ปุ่น เมื่อผู้ใช้ภำษำต้องกำรสื่อควำมหมำยว่ำ
“ใครมีอวัยวะ” จะไม่สำมำรถใช้โครงสร้ำงเดียวกับที่ต้องกำรสื่อว่ำ “ใครมีสิ่งของ” ได้
ต้องใช้โครงสร้ำงที่แตกต่ำงกัน เช่น หำกจะสื่อควำมหมำยว่ำจอห์นมีตำสีฟ้ำ ดัง (45) จะ
ไม่สำมำรถใช้โครงสร้ำงเดียวกันกับที่จะสื่อว่ำจอห์นมีบ้ำนหลังใหญ่ ดัง (46) ได้
(45) *John ni aoi me ga ar-u
(46) John ni ookina ie ga ar-u
John DAT blue eye NOM be-PRES
John DAT big house NOM be-PRES
‘John has blue eyes.’ (แบ่งแยกไม่ได้)
‘John has a big house.’ (แบ่งแยกได้)
(Tsujioka 2002, 121)

นอกจำกอวัยวะที่จับต้องได้แล้ว มิทคอฟสกำ (Mitkovska 2004, 5) ได้จัดให้บุคลิกลักษณะ
(personality features) ในภำษำมำซิโดเนียน ทั้งที่เป็นด้ำนกำยภำพ เช่น izgledot na
Ana ‘Ana’s look’ หรื อ ที่ เ ป็ น ด้ ำ นจิ ต ใจ เช่ น karakterot na Ana ‘Ana’s character’
และสภำวะทำงกำยและจิต (psycho-physiological states/ experiences) เช่น lutinata
na Ana ‘Ana’s anger’ อยู่ในประเภทย่อยของส่วน-ร่ำงกำย ซึ่งมีควำมเป็นรูปธรรม
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น้อยกว่ำส่วนร่ำงกำยที่จับต้องได้เช่น (41) และ (42) แม้ว่ำจะมีควำมเป็นรูปธรรมน้อยกว่ำ
หรือจับต้องไม่ได้แต่ทั้งสองสิ่งถือว่ำไม่สำมำรถแยกออกจำกร่ำงกำยได้และเป็นส่วนหนึ่ง
ของบุคคลที่มีควำมสำคัญเสมือนกับอวัยวะ เช่น น้ำเสียง (47) เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่
สำมำรถใช้บ่งบอกอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลได้ หรือ สติ (48) ซึ่งเป็นควำมรู้สึกที่แต่ละ
บุคคลพึงมี
(47) น้าเสียงของเขากลับจริงจัง
(48) เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ เ ราให้ ส ติ ข องเราอยู่ กั บ ใจของเรา ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ น
อิริยาบถใด คือเป็นการภาวนาทั้งสิ้น
(Thai National Corpus)
7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวมนุษย์และมนุษย์ด้วยกันเอง
สำมำรถแบ่งแยกย่อยได้หลำยรูปแบบ ในบทควำมนี้ แบ่งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุ คคล
ออกเป็นสองประเภทใหญ่ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์เชิงเครือญำติ และ ควำมสัมพั นธ์ที่ไม่ใช่
เครือญำติ หำกนำเกณฑ์เรื่องควำมแบ่งแยกได้หรือไม่ได้ ((in)alienability) หรือควำมแปลก
แยกไปจำกตัวผู้ครอบครองมำใช้พิจำรณำ จะพบว่ำเมื่อสิ่งที่ถูกครอบครอง (ซึ่งเป็นมนุษย์)
ถูกรับรู้ว่ำไม่สำมำรถตัดควำมสัมพันธ์ไปจำกผู้ครอบครองได้ หรือไม่แปลกแยกไปจำก
ตัวผู้ครอบครอง ควำมสัมพันธ์นั้นจะเป็น “ควำมสัมพันธ์เชิงเครือญำติ” ซึ่งแลงแอคเคอร์
(Langacker 1995) ถือว่ำเป็นหนึ่งในประเภทควำมสัมพันธ์ที่มีลักษณะที่เด่นชัด (salient)
ในชีวิตของมนุษย์ ผู้ที่เป็นเครือญำติกันจะมีควำมสัมพันธ์กันได้ทั้งจำกทำงสำยเลือดและ
จำกกำรแต่งงำน ดัง (49) และ (50) ตำมลำดับ
(49) พ่อของพีเ่ ป็นคนไทย
(50) เธอไม่รู้ว่าสามีของเธอนั้นกาลังคิดอะไรอยู่
(Thai National Corpus)
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ตำมแนวคิดของเทเลอร์ (Taylor 2007) ตัวอย่ำง (49) และ (50) มีผู้ครอบครองเป็น
มนุษย์ ตำม (ก)1 ครอบครองสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่เป็นมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่ลักษณะต้นแบบ ตำม
(ก)2 ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งทั้ งสองสิ่งอำจจะไม่ ใ ช่ เ ป็ น แบบหนึ่ งต่ อ หนึ่ ง หรื อ สิ่ งที่ ถู ก
ครอบครองมีผู้ครองครองได้เพียงคนเดียว (exclusive) ตำม (ก)3 เช่น (49) พ่อของพี่ ใน
กรณีของควำมสัมพันธ์ สิ่งที่ถูกครอบครอง (พ่อ) อำจจะมีลูกมำกกว่ำ 1 คน ดังนั้น พี่
อำจจะไม่ใช่ผู้ครอบครองคนเดียว แต่ลูกคนอื่นก็ถือเป็นผู้ครอบครองด้วย กำรที่สิ่งที่ถูก
ครอบครองเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งรูปธรรมทำให้คุณสมบัติข้ออื่น ๆ อำจจะไม่สำมำรถ
นำมำพิจำรณำได้ เช่น (ก)4 กำรที่ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์จำกสิ่งนั้นและกำรอนุญำตให้
ผู้อื่นใช้ประโยชน์ (ก)5 กำรเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์กำรครอบครองไปอยู่ในมือคนอื่น
รวมถึง (ก)6 กำรรักษำสภำพให้สิ่งที่ถูกครอบครองอยู่ในสภำพดี โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่มี
ควำมสัมพันธ์ต่อกันมักจะเข้ำมำอยู่ใกล้กันแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลำ ตำม
(ก)7 และควำมสัมพันธ์มักจะยำวนำนหรือตลอดชีวิต ตำม (ก)8
หำกสิ่งที่ถูกครอบครอง (ซึ่งเป็นมนุษย์) ถูกรับรู้ว่ำสำมำรถตัดควำมสัมพันธ์ไปจำก
ผู้ครอบครองได้ หรือมีควำมแปลกแยก ควำมสัมพันธ์นั้นจะพิจำรณำว่ำเป็นควำมสัมพันธ์
ทำงสังคมอื่น ๆ เช่น มิตร (51) ศัตรู (52) หรือควำมสัมพันธ์เชิงอำชีพ และกำรงำน เช่น
เจ้ำนำย-ลูกน้อง (53) ผู้สนับสนุน-ผู้ได้รับกำรสนับสนุน (54) เป็นต้น
(51)
(52)
(53)
(54)

เพื่อนรักของฉันเกลียดฉันแล้ว
คู่อริของเราก็ต้องตายจากกันไปเสวยวิบากของแต่ละคน
เขาก็จะมีเงินโบนัสให้กับทุกคน รวมทั้งเลขาฯของเขา
เขาคือแฟนตัวยงของแบร็ต แพ็ค
(Thai National Corpus)
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7.4 ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่
ควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสองสิ่งซึ่งเรีย กว่ำ
“ส่วนย่อย” (part) และ “ส่วนใหญ่” (whole) ที่มักจะรับรู้ว่ำไม่มีชีวิต หำกจะรับรู้กำรมี
อยู่ของส่วนย่อยได้ต้องรับรู้กำรมีอยู่ของส่วนใหญ่ก่อน มิทคอฟสกำ (Mitkovska 2004,
7) กล่ำวว่ำควำมสัมพันธ์นี้มีลักษณะคล้ำยกับควำมสัมพันธ์แบบส่วน-ร่ำงกำย เนื่องจำก
เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสองสิ่งที่สิ่งหนึ่งไม่สำมำรถมีอยู่โดยปรำศจำกอีกสิ่งหนึ่งได้
ยกตั ว อย่ ำ ง หั ว (ส่ ว น) จะเกิ ด ขึ้ น หรื อ มี อ ยู่ ไ ม่ ไ ด้ ถ้ ำ ปรำศจำกกำรมี อ ยู่ ข องมนุ ษ ย์
ควำมสัมพันธ์แบบส่วน-ร่ำงกำยจะประกอบด้วยผู้ครอบครองที่เป็นมนุษย์ แต่ผู้ครอบครอง
ของควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแทน
วินส์ตันและคณะ (Winston et al. 1987, 420-6) ได้จำแนกประเภทของควำมสัมพันธ์
แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ โดยใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ (functional) ควำมเหมือน
หรือคล้ำยกันระหว่ำงส่วนใหญ่ กับส่วนย่อย (homeomerous) และควำมแบ่งแยกกันได้
ระหว่ำงทั้งสองสิ่ง (separable) แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ประเภทของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ เสนอโดยวินส์ตันและคณะ
(Winston et al. 1987, 421)

ควำมสัมพันธ์

ตัวอย่ำง

Component/
Integral Object
Member/
Collection

handle-cup
punchline-joke
tree-forest
card-deck
slice-pie
grain-salt
gin-martini
steel-bike
paying-shopping
dating-adolescence
Everglades-Florida
oasis-desert

Portion/ Mass
Stuff/ Object
Feature/
Activity
Place/ Area

องค์ประกอบของควำมสัมพันธ์
ส่วนย่อยมี
ส่วนย่อยแบ่งแยก
เหมือนหรือคล้ำย
คุณค่ำเชิง
ออกจำกส่วน
กับส่วนใหญ่
หน้ำที่
ใหญ่ได้
+

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

คำบุพบท ของ สำมำรถใช้แสดงควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ตำมทีเ่ สนอโดย
วินส์ตันและคณะ (Winston et al. 1987, 421) ได้ดังต่อไปนี้ ส่วนประกอบ-วัตถุทั้งก้อน
(component-integral object) ดั ง เช่ น (55) สมำชิ ก -กลุ่ ม (member-collection)
ดังเช่น (56) ส่วน-มวลทั้งหมด (portion-mass) ดังเช่น (57) เนื้อใน-วัตถุ (stuff-object)
ดังเช่น (58) ส่วน-กิจกรรม (feature-activity) ดังเช่น (59) และสถำนที่-พื้นที่ (placearea) ดังเช่น (60)
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(55) เพลาของเรือขนาด 380 มิลลิเมตร หมุนด้วยความเร็ว 90 รอบ/นาที
(56) ผู้ตรวจพิสูจน์อาจดาเนินการร่วมกับข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
(57) โคลนงาเกิ ด จากการหี บ งาเอาน้ ามั น ออกไปแล้ ว ๓ รอบ แต่ ยั งมี
ส่วนผสมของน้ามัน เนื้อตะกอนของงา
(58) นิวไคลด์ของธาตุหนักจับแกมมาที่มีพลังงานมากกว่า 2.21 MeV หรือ
มากกว่าแล้วให้นิวตรอน
(59) ขั้นตอนของการดูแลผิวพรรณที่ถูกต้องคือการทาความสะอาดผิว
(60) เขาจูงมือเธอไปเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน
(Thai National Corpus)
ตำมแนวคิดของเทเลอร์ (Taylor 2007) ตัวอย่ำง (55) และ (60) มีผู้ครอบครองที่
ไม่ได้เป็นต้นแบบหรือไม่ได้เป็นมนุษย์ ตำม (ก)1 แต่สิ่งที่ถูกครอบครองเป็นสิ่งรูปธรรม
ตำม (ก)2 นอกจำกนี้ ส่วนย่อยและส่วนใหญ่มีลักษณะใกล้ชิดติดกันในระยะยำว ตำม (ก)
7 และ (ก)8
7.5 คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
วินส์ตันและคณะ (Winston et al. 1987, 428-9) ชี้ให้เห็นว่ำ แม้ว่ำคุณลักษณะของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่จะดูเหมือนกัน แต่ที่จริงแล้วทั้งสอง
มีควำมต่ำงกัน พวกเขำยกตัวอย่ำงคำว่ำ height (ควำมสูงของตึก) ที่คนอำจจะสับสนว่ำ
ควรจัดอยู่ประเภทใด พวกเขำอธิบำยว่ำมันควรจะเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของตึก เนื่อง
ด้วยมันไม่ใช่ส่วน (is a part of) ของตึก สอดคล้องกับแชฟฟินและเฮอร์มันน์ (Chaffin
and Herrmann 2009, 298-9) ชี้ ว่ ำ ควำมสั ม พั น ธ์ แ บบส่ ว นส่ ว นย่ อ ย-ส่ ว นใหญ่ แ ละ
คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประเภทที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นในบทควำมนี้จึงขอแยก
คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจำกควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่
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ในภำษำไทย คำบุพบท ของ สำมำรถใช้แสดงคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังตัวอย่ำง
(70)
(71)
(72)
(73)

ดวงตากลมโตจ้องมองความบริสุทธิ์ของผีเสื้อตัวนั้น
กรพินธุ์เดินช้า ๆ ชมความงามของสุสานแต่ละจุดด้วยความสนใจ
ผมจึงเดินเท้าเปล่าอาบความยะเยือกของอากาศไปตามถนน
เขาประสานแนวคิดทางศาสนาเข้ากับการจ้องมองสรรพสิ่งที่อยู่
รอบกาย ชี้ให้เห็นความซับซ้อนของจิต
(Thai National Corpus)

ตำมแนวคิดของเทเลอร์ (Taylor 2007) ผู้ครอบครองของตัวอย่ำงไม่ได้เป็นมนุ ษย์
ตำม (ก)1 โดยที่ผู้ครอบครองของ (70) และ (71) เป็นสิ่งรูปธรรมซึ่งมีควำมเป็นต้นแบบ
มำกกว่ำของ (72) และ (73) ทุกตัวอย่ำงมีสิ่งที่ถูกครอบครองที่เป็นนำมธรรมซึ่งไม่ใช่
ต้นแบบ ตำม (ก)2 เช่นกัน นอกจำกนี้ ลักษณะที่คล้ำยคลึงกับควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนใหญ่ คือ ผู้ครอบครองและสิ่งที่ถูกครอบครองอยู่ใกล้ชิดติดกันในระยะยำว ตำม (ก)7
และ (ก)8
7.6 ความสัมพันธ์แบบการกระทา-ผู้กระทา
ในประเภทควำมสัมพันธ์นี้ ผู้ครอบครองถือเป็นประธำน (subject) ของกริยำที่ถูก
แปลงเป็นนำมวลีแปลง หรือสำมำรถเรียกว่ำเป็นควำมสัมพันธ์แบบกริยำ-ประธำน (verbsubject relationship) เพำท์สมำ (Poutsma 1914, 40-1) และเคิร์กและคณะ (Quirk
et al. 1985, 321) เรี ย กควำมสัม พัน ธ์ ป ระเภทนี้ว่ ำ subjective genitive ดั งตั ว อย่ำง
(61) และ (62)
(61) the boy’s application มำจำก The boy applied for. . .
(62) her parents’ consent มำจำก Her parents consented.
(Quirk et al. 1985, 321)
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ลูรำกี (Luraghi 2014, 131) อธิบำยว่ำควำมสัมพันธ์นี้เกิดจำกกระบวนกำรอุปลักษณ์
(metaphor) “ผู้ กระท ำคือผู้ครอบครองเหตุกำรณ์ ” (AGENTS ARE POSSESSORS OF
EVENTS) และ “เหตุกำรณ์คือสิ่งที่ถูกครอบครอง” (EVENTS ARE THINGS POSSESSED)
กล่ ำ วคื อ กริย ำที่ ถู ก แปลงเป็ น นำมวลีแ ปลงจะถู ก รับ รู้ว่ำ เป็ น สิ่งที่ ถูก สะกดให้อยู่กับที่
เสมือนสิ่งของที่สำมำรถครอบครองและควบคุมได้
จำกข้อมูล พบว่ำนอกจำกมนุษย์สำมำรถเป็นผู้กระทำได้แล้ว สิ่งที่สำมำรถอยู่ในตำแหน่ง
ผู้กระทำ ได้แก่ สิ่งที่ไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม ตำมลำดับ (63) - (65)
(63) พวกเขาอยู่ภายใต้การอารักขาของตารวจ
(64) การไหลเวียนของเลือดที่ส่วนล่างของอุ้งเชิงกรานและก้นจะดีขึ้น
(65) การเดินทางของความรักระหว่างคุณกับเขามาถึงทางแยกแล้ว
(Thai National Corpus)
ในมุมมองของเทเลอร์ (Taylor 2007) ตำม (ก)1 ผู้ครอบครองของ (63) ถือว่ำมีควำมเป็น
ต้ นแบบมำกที่ สุ ด เนื่ อ งจำกเป็ น มนุ ษ ย์ ตรงกั น ข้ ำ มกั บ ผู้ ค รอบครองของ (65) ที่ เ ป็ น
นำมธรรม ทั้งสำมตัวอย่ำงครอบครองสิ่งที่เป็นนำมธรรม ซึ่งไม่ได้เป็นสิง่ ที่ถูกครองต้นแบบ
ตำม (ก)2
ในภำษำอังกฤษ จะพบควำมสัมพันธ์ที่เรียกว่ำ objective genitive (Quirk et al. 1985,
322) ซึ่งคล้ำยกับ subjective genitive แต่ผู้ครอบครองจะถือเป็นกรรม (object) ของ
กริยำที่ถูกแปลงเป็นนำมวลีแปลง เช่น
(66) the family’s support มำจำก (. . .) supports the family.
(67) the boy’s release
มำจำก (. . .) released the boy.
(Quirk et al. 1985, 322)
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จำกข้อมูล พบลักษณะที่คล้ำยกับ objective genitive เพียง 3 ตัวอย่ำง (1.13%)
จำกจำนวนทั้งหมด 266 ตัวอย่ำง (0.1% จำกจำนวนทั้งหมด) ดังตัวอย่ำง
(68) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้องจัดทาแผนการใช้งาน ระยะเวลาการใช้
ของเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
(69) การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่นได้รับ
การลดให้เหลือต่าที่สุด
(Thai National Corpus)
โดยทั่วไป หำกต้องกำรจะสื่อควำมหมำยในทำนองเดียว สำมำรถนำกรรมของกริยำ
มำเรียงต่อท้ำยกริยำแปลงตัวนั้ นได้เลย โดยไม่ต้องใช้ตัวบุพบท ของ เช่น the family's
support มำจำก (. . .) supports the family. สำมำรถเขียนเป็น กำรสนับสนุนครอบครัว
หรือ the boy’s release มำจำก (. . .) released the boy. สำมำรถเขียนเป็น กำรปล่อย
ตัวเด็ก เป็นต้น
7.7 หัวข้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มิทคอฟสกำ (Mitkovska 2004, 13) เรียกควำมสัมพันธ์ลักษณะนี้ในภำษำมำซิโดเนียน
ว่ำ “whole-contents” ซึ่งเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็นชุดกับอีกสิ่งหนึ่ง
ซึ่งทำหน้ำที่เป็นตัวบอกข้อมูลว่ำสิ่งที่เป็นชุดนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร ในแง่ของผู้ฟัง ใจควำม
ที่ตำมหลังตัวบ่งชี้ ของ ซึ่งไม่ได้เป็นหน่วยหลักของหน่วยสร้ำงถือว่ำเป็นข้อมูลสำคัญ เช่น
(74) ต้องมีความแรงเพียงพอและออกกาลังกายนานพอจึงจะได้ผลในแง่
ของการเพิ่มภูมิต้านทาน
(75) เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพรหมลิขิต อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
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(76) ปิโตรเลียมที่ผลิตได้ทั้งในรูปของน้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซ
ธรรมชาติเหลว
(77) ด้วยหลักของการดาเนินชีวิตที่ให้ความเคารพยกย่องผู้อื่น เขาจึง
ได้รับเลือกให้เป็นทูตของบริติช เคาน์ซิล
(Thai National Corpus)
ควำมสัมพันธ์นี้จะมีลักษณะคล้ำยกับควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ ควำมคล้ำยคลึง
กันระหว่ำงทั้งสองควำมสัมพันธ์สำมำรถสรุปได้ดังตารางที่ 4 โครงสร้ำงของควำมสัมพันธ์
แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย “ส่วนย่อย” และ “ส่วนใหญ่” ที่ถูกคั่นด้วยตัวบ่งชี้
ของ ขณะที่โครงสร้ำงของควำมสัมพันธ์แบบหัวข้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะประกอบไปด้วย
“ส่วนย่อย” ที่เป็นหัวข้อย่อย และ “ส่วนใหญ่” ที่มีลักษณะเป็นขอบเขตหรือภำชนะที่
หัวข้อย่อยนั้นอยู่ ทั้งสองส่วนนั้นเป็นสิ่งนำมธรรม
ตารางที่ 4 ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ และ หัวข้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่
หัวข้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ส่วนย่อยรูปธรรม
ส่วนย่อยนำมธรรม
ที่เป็นหัวข้อย่อย

ของ

ส่วนใหญ่รูปธรรม
ส่วนใหญ่นำมธรรม
บอกขอบเขต

ในประเภทหัวข้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนที่ตำมหลังคำบุพบท ของ ถือเป็น “ส่วนเติมเต็ม”
(complement) ของส่วนที่อยู่ข้ำงหน้ำ ของ ในขณะที่ควำมสัมพันธ์แบบอื่น ๆ ส่วนที่
ตำมมำมักจะเป็น “ส่วนเสริม” (adjunct) ซึ่งไม่จำเป็นต้องปรำกฏก็ได้ แต่ส่วนเติมเต็มจะ
บังคับปรำกฏ
ตำมคุณสมบัติของควำมเป็นเจ้ำของที่เป็นต้นแบบที่เสนอโดยเทเลอร์ (Taylor 2007)
ผู้ครอบครองไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไป และสิ่งที่ถูกครอบครองมักจะเป็นสิ่งนำมธรรม ทั้ง
ผู้ครอบครองและสิ่งที่ถูกครอบครองไม่ได้เป็นต้นแบบตำม (ก)1 และ (ก)2 จำกประเภท
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ควำมสัมพันธ์ทั้งหมดที่พบมำ ควำมสัมพันธ์แบบหัวข้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งถือว่ำมีควำมเป็น
ต้นแบบน้อย เนื่องจำกสิ่งที่อยู่ในตำแหน่งผู้ครอบครองไม่ได้มีอำนำจในกำรควบคุมอีกต่อไป
ในควำมเป็นจริง ควำมหมำยที่เกี่ยวกับอำนำจในกำรแสดงควำมเป็นเจ้ำของก็จะลดน้อยลง
และกลำยเป็นตัวทำหน้ำที่ขยำยหรือเติมเต็มสิ่งที่เป็นหน่วยหลักที่อยู่ข้ำงหน้ำคำบุพบท ของ
เท่ำนั้น

8. ผลการวิเคราะห์
ตำมตารางที่ 5 ควำมสัมพันธ์แบบกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถือว่ำมีควำมเป็นต้นแบบ
มำกที่สุด เนื่องจำกว่ำตัวอย่ำงของควำมสัมพันธ์นี้มีคุณสมบัติของควำมเป็นเจ้ำของต้นแบบ
ครบตำมที่เทเลอร์ (Taylor 2007) กำหนด อย่ำงไรก็ดี ควำมสัมพันธ์แบบกรรมสิทธิ์ในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งสำมำรถแบ่งแยกย่อยไปได้อีก กำรนำวิธีกำรจัดประเภทของมิลเลอร์และจอห์นสัน
แลร์ด (Miller and Johnson-Laird 1976) และไฮเนอ (Heine 1997, 33-5) เข้ำมำช่วยพิจำรณำ
ทำให้สำมำรถระบุอย่ำงละเอียดว่ำ กรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบเนื้อ แท้ (inherent
possession) หรือ ถาวร (permanent possession) มีควำมเป็นต้นแบบมำกกว่ำประเภท
อื่น ๆ
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ส่วน-ร่างกาย

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

เหตุการณ์-ผู้ร่วมเหตุการณ์

ส่วนย่อย-ส่วนใหญ่

คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

(ก)1 ผู้ครอบครองเป็นมนุษย์

+

+

+

+

-

-

(ก)2 สิ่งที่ถูกครอบครองเป็นสิ่งรูปธรรม (มักจะไม่มีชีวิต)

+

+

-**

-

+

***

****

+

+

+

+

+

+

-

+

+*

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

ประเภทความสัมพันธ์
คุณสมบัติความเป็นต้นแบบ

(ก)3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทั้งสองสิ่งเป็นแบบกรรมสิทธิ์
แต่เพียงผู้เดียว
(ก)4 ผู้ครอบครองมีสิทธิ์ในกำรใช้ประโยชน์และอนุญำต
ให้ผู้อื่นใช้สิ่งที่ถูกครอบครอง
(ก)5 ผู้ ค รอบครองมี สิ ท ธิ์ ใ นกำรลงทุ น กั บ สิ่ ง ที่ ถู ก
ครอบครองผ่ำนกำรทำธุรกรรม
(ก)6 ผู้ครอบครองมีหน้ำที่รับผิดชอบหรือดูแลสิ่ งที่ถู ก
ครอบครองให้อยู่ในสภำพดี
(ก)7 ผู้ครอบครองและสิ่งที่ถูกครอบครองจำเป็นต้องอยู่
ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้ชิดกัน
(ก)8 ควำมสัมพันธ์ในกำรเป็นเจ้ำของต้องเป็นแบบระยะ
ยำว
สิ่งที่ถูกครอบครองมีควำมแปลกแยก

หมายเหตุ *สิ่งที่ถูกครอบครองสำมำรถเข้ำถึงได้ แต่ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่
**สิ่งที่ถูกครอบครองเป็นมนุษย์
***สิ่งที่ถูกครอบครองเป็นสิ่งนำมธรรม
****หำกเป็นมนุษย์หรือสิ่งรูปธรรมจะไม่สำมำรถระบุตัวตนได้

หัวข้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

กรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตารางที่ 5 ความเป็นต้นแบบของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่เสนอโดยเทเลอร์ (Taylor, 2003)

****

-
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จำกปริมำณกำรใช้งำนตำมภาพที่ 2 พบว่ำมีกำรใช้ ของ เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์
ต้นแบบหรือควำมสัมพันธ์แบบกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมำกที่สุด (30.19%) ซึ่งคิดเป็น
เกือบหนึ่งในสำมของทั้งหมด สอดคล้องกับเพำท์สมำ (Poutsma 1914, 40-1) ที่กล่ำวว่ำ
ประเภทควำมสัมพันธ์ genitive of possession (เพำท์สมำจัดตัวอย่ำงที่มีควำมสัมพันธ์
แบบกรรมสิ ท ธิ์ ใ นสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เช่ น my brother’s books เข้ ำ อยู่ ป ระเภทนี้ ) ใช้ ใ น
ควำมถี่ที่สูง จนทำให้เกิดกำรใช้คำว่ำ possessive แทนกำรใช้คำว่ำ genitive ในภำยหลัง
เพื่อเรียกครอบคลุมควำมสัมพันธ์อื่น ๆ ในภำษำอังกฤษ
นอกจำกนี้ ปริมำณกำรใช้ตัวบ่งชี้ ของ เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เหลือรวมกัน
สูงกว่ำกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นควำมสัมพันธ์ต้นแบบ ควำมสัมพันธ์ที่สูงเป็นอันดับ
สอง คือ ส่วนย่อย-ส่วนใหญ่ (20.61%) และอันดับสำม คือ ส่วน-ร่ำงกำย (14.51%)
ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวสะท้อนควำมมีผลิตภำวะ (productivity) ของหน่วยสร้ำงนี้
ทั้งนี้ ข้อค้นพบในบทควำมนี้ อำจไม่ได้เป็นประเภททั้งหมดที่สำมำรถแสดงด้วยคำบุพบท
ของ เนื่องจำกอำจจะถูกจำกัดด้วยประเภทของข้อมูลที่มำจำกงำนเขียนเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี
ควำมสัมพันธ์ที่พบถือเป็นควำมสัมพันธ์ที่มีลักษณะเด่นและสำมำรถพบเจอในภำษำอื่น ๆ
ได้เช่นกัน

จานวน (ตัวอย่าง)

ปริมาณการใช้ ของ เพื่อแสดงความสัมพันธ์แต่ละประเภท
1000
800
600
400
200
0

813
558
393

(ก)

(ข)

251

(ค)

117
(ง)

(จ)

ประเภทความสัมพันธ์

266

302

(ฉ)

(ช)

(ก) กรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(ข) ส่วน-ร่ำงกำย
(ค) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
(ง) ส่วนย่อย-ส่วนใหญ่
(จ) คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(ฉ) เหตุกำรณ์-ผู้ร่วมเหตุกำรณ์
(ช) หัวข้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ภาพที่ 2 แสดงปริมาณการใช้ ของ เพือ่ แสดงความสัมพันธ์แต่ละประเภท
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9. บทสรุป
ควำมสัมพันธ์ทำงอรรถศำสตร์ระหว่ำงผู้ครอบครองกับสิ่งที่ถูกครอบครองที่แสดงด้วย
คำบุพบท ของ สำมำรถแบ่งได้อย่ำงน้อย 7 แบบ ได้แก่ 1) กรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2) ส่วน-ร่ำงกำย 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 4) ควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนใหญ่
5) คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 6) ควำมสัมพันธ์แบบกำรกระทำ-ผู้กระทำ และ 7) หัวข้อ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ควำมสัมพันธ์ทำงอรรถศำสตร์ที่เสนอขึ้นมำเป็นเสมือนภำพร่ำง ที่ทำให้เห็นขอบเขต
หรือควำมเป็นไปได้ว่ำหน่วยสร้ำงนำมวลีที่มีคำบุพบท ของ สำมำรถใช้แสดงควำมสัมพันธ์
ใดได้บ้ำง ควำมสัมพันธ์เหล่ำนั้นยังสำมำรถช่วยกำหนดควำมเป็นไปได้ว่ำคำนำมใดจะ
สำมำรถปรำกฏในตำแหน่งสิ่งที่ถูกครอบครอง (หน่วยหลัก) และตำแหน่งผู้ครอบครอง
(หน่วยพึ่งพำ) ได้
กำรนำแนวคิดเรื่องควำมเป็นเจ้ำของ (possession) ซึ่งเป็นรูปแบบทำงประสบกำรณ์
(experiential gestalt) ที่เสนอโดยเทเลอร์ (Taylor 2007) มำใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วย
อธิบำย ทำให้เห็นว่ำควำมสัมพันธ์แต่ละประเภทมีควำมเป็นต้นแบบมำกน้อยแตกต่ำงกัน
โดยที่ควำมสัมพันธ์อื่น ๆ จะขยำยมำจำกควำมสัมพันธ์ที่เป็นต้ นแบบ ลักษณะเด่นของ
ควำมเป็นเจ้ำของที่เป็นต้นแบบคือ กำรที่ผู้ครอบครองซึ่งเป็นมนุษย์ครอบครองสิ่งรูปธรรม
ภำยใต้เงื่อนไขเรื่องระยะเวลำในกำรครอบครองและควำมใกล้ชิดกันเชิงพื้นที่ ลักษณะนี้
จะขยำยไปสู่มโนภำพที่ใกล้เคียงกัน ที่ผู้ครอบครองจะไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไป จึ งทำให้
นัยที่เกี่ยวกับกำรครอบครองนั้นอ่อนลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับระยะเวลำและพื้นที่เด่น
ขึ้นมำแทน ขณะที่ควำมสัมพันธ์แต่ละประเภทมีควำมเป็นต้นแบบแตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงที่
อยู่ในควำมสัมพันธ์แต่ละประเภทก็มีควำมเป็นต้นแบบแตกต่ำงกันด้วย กล่ำวคือ ตัวอย่ำง
หนึ่งจะเป็นตัวแทนของประเภทควำมสัมพันธ์นั้น ๆ ได้ดีกว่ำอีกตัวอย่ำงหนึ่ง
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ข้อค้นพบในบทควำมนี้อำจนำไปสู่กำรศึกษำเพิ่มเติมตำมแนวทำงแบบลักษณ์ภำษำว่ำ
คำไวยำกรณ์ที่มำจำกคำที่มีควำมหมำยเนื้อหำว่ำ stuff หรือ things ในภำษำอื่น ๆ ใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภำคพื้นทวีปสำมำรถใช้แสดงควำมสัมพันธ์ทำงอรรถศำสตร์
อะไรได้บ้ำง และควำมสัมพันธ์เหล่ำนั้นมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่ำงจำกควำมสัมพันธ์
ที่แสดงด้วยคำว่ำ ของ อย่ำงไรบ้ำง
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