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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ภาษาเปนเครื่องมือที่มนุษยใชติดตอส่ือสารกัน โดยการสื่อความหมายจากบุคคลหนึ่ง
ไปสูบุคคลหนึ่งหรือจากบุคคลไปสูสังคมอื่นๆ ในสมัยโบราณมีแตภาษาพูดซึ่งใชเสียงเปนสัญญาณ
ในการสื่อสารเทานั้น ตอมาเมื่อโลกเจริญกาวหนาขึ้น มนุษยจึงคิดภาษาเขียนขึ้นเปนสัญลักษณ
แทนเสียงพูดซึ่งทําใหมนุษยสามารถสื่อสารกันไดแมอยูหางไกลกัน หรืออยูตางเวลากันนับพันป 
ดังนั้นภาษาเขียนจึงกลายเปนเครื่องมือสําคญัทีม่นษุยเลอืกใชในการถายทอดและบนัทกึวฒันธรรม
ตลอดจนวิทยาการตางๆ เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดรับรูตอไป ดังปรากฏในเอกสารโบราณประเภท
จารึกซึ่งนักประวัติศาสตรถือวาเปนหลักฐานชั้นตนที่นาเชื่อถือที่สุด

จารึก ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1 วา “เขียนรอยลึกเปน
ตัวอักษรบนแผนศิลาหรือโลหะ” เปนการจดบันทึกเรื่องราวสมัยอดีตที่สําคัญๆ และแวดลอม
ตัวผูบันทึก ซึ่งอาจจะเปนเหตุการณที่ผูบันทึกเกี่ยวของโดยตรง ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้น หรือหลัง
เหตุการณนั้นไมนาน ลงในแผนหิน โลหะ งาชาง เขาวัวหรือควาย กระดองเตา แผนอิฐ หรือวัสดุ
คงทนอื่นๆ เพื่อแจงหรือประกาศเรื่องราวดังกลาวใหผูอ่ืนไดทราบ จึงเปนหลักฐานในรูปลายลักษณ
อักษรที่สําคัญ  นาเชื่อถือได และมีความคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริงนอย เพราะขอความสวนใหญ
ตรงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏในหลักฐานอื่นๆ นอกจากนี้ยังบงบอกถึงความเคลื่อนไหวของ
อารยธรรมและคานิยมแหงสังคมในกลุมชนโบราณตางๆ แตละยุคสมัย2 ดังนั้นขอความในจารึก
จึงมีความสําคัญและจําเปนที่จะตองนํามาใชเปนขอมูลในการศึกษาวิจัยทางดานศาสนา ศิลปะ 
โบราณคดี ประวัติศาสตร อักษรศาสตร ภาษาศาสตร อักขรวิทยา เปนตน โดยเฉพาะทาง
ดานภาษาศาสตร    ในปจจุบนัมผูีสนใจนาํจารกึมาเปนขอมลูในการศกึษามากขึน้    เชน  เครอืวัลย

                                                          
1 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525,  พิมพครั้งที่  6  (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน,

2539), 28.
2 กรมศิลปากร,  จารึกในประเทศไทยเลม 1  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, 2529), 1.
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2

จันทรสมวงษ ศึกษาหนวยเสียงภาษาสุโขทัยจากจารึก3  ชนิดา รอดอินทร ศึกษาการสืบสรางเสียง
พยัญชนะตนในศิลาจารึก 3 หลักชวงคริสตศตวรรษที่ 14 กับการเปรียบเทียบพยัญชนะตนใน
ศิลาจารึกหลักที่ 14  จุไรรัตน ลักษณะศิริ ศึกษาการสรางคําในภาษาไทยสมัยสุโขทัยจากจารึก
สุโขทัยและหนังสือไตรภูมิพระรวง5  ชวนพิศ อิฐรัตน ศึกษาการใชคําและสํานวนไทยในสมัยสุโขทัย
จากจารึกสุโขทัยและหนังสือไตรภูมิพระรวง6  ศิริวรรณ กาญจนโหติ ศึกษาการสรางคําใน 
ศิลาจารึกอีสานชวงพ.ศ.2073 - 24667  บัวหลวง วงศภักดี ศึกษาการเปรียบเทียบคําลักษณนาม
ในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา กับสมัยปจจุบันโดยในสมัยสุโขทัยใชขอมูลจากจารึกสุโขทัยและ
หนังสือไตรภูมิพระรวง สวนสมัยอื่นๆ ใชขอมูลจากเอกสารและหนังสือ8 รจเลข คลอวุฒิวัฒน 
ศึกษาคําไวยากรณในจารึกลานนา พ.ศ.1954 - 21009  วาสนา แสงสิทธิ์ ศึกษาคําไวยากรณและ
ลักษณะโครงสรางประโยคในจารึกสมัยสุโขทัย10 ทัศนีย เจริญพร ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยง

                                                          
3 เครือวัลย จันทรสมวงษ,  “หนวยเสียงภาษาสุโขทัยจากจารึก,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530).
4 ชนิดา รอดอินทร,  “การสืบสรางเสียงพยัญชนะตนในศิลาจารึก 3 หลักชวงคริสตศตวรรษที่ 14 กับ

การเปรียบเทียบพยัญชนะตนในศิลาจารึกหลักที่ 1,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534).

5 จุไรรัตน ลักษณะศิริ,  “การสรางคําในภาษาไทยสมัยสุโขทัย,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530).

6 ชวนพิศ อิฐรัตน,  “การใชคําและสํานวนไทยในสมัยสุโขทัย,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517).

7 ศิริวรรณ กาญจนโหติ,  “การสรางคําในศิลาจารึกอีสานชวงพ.ศ.2073 – 2466)”  (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530).

8 บวัหลวง วงศภกัด,ี  “การศกึษาเปรยีบเทยีบคาํลักษณนามในสมยัสุโขทยั สมัยอยธุยา กบัสมยั
ปจจุบนั,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528).

9 รจเลข คลอวุฒิวัฒน,  “คําไวยากรณในจารึกลานนา พ.ศ.1954 – 2100,”  (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539).

10 วาสนา แสงสิทธิ์,  “คําไวยากรณและลักษณะโครงสรางประโยคในจารึกสมัยสุโขทัย,”  (วิทยา
นิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2528).
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ความในศิลาจารึกอีสานระหวาง พ.ศ.1893 – 246611  ชลธิชา บํารุงรักษ ศึกษาภาษาสุโขทัย
ในฐานะภาษาอิงขอความ12  วิยะดา ตานี13 ศึกษาการเชื่อมโยงความในจารึกสุโขทัย จากงานวิจัย 
ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการศึกษาจารึกในดานภาษาศาสตรมีครบทั้งระบบโครงสรางภาษา
แลว ไดแก เสียง คํา ประโยค ความหมาย และขอความ อยางไรก็ตามการศึกษาจารึกในระดับ 
ขอความนั้นยังมีนอยมาก จากการสํารวจเบื้องตนพบผูศึกษาเพียง 3 คน คือ ทัศนีย เจริญพร  
ชลธิชา บํารุงรักษ  และวิยะดา  ตานี  ในขณะที่มีจารึกในประเทศไทยซึ่งคนพบ และถายถอดเปน
อักษรปจจุบัน ตีพิมพเผยแพรในหนังสือตางๆ แลวเปนจํานวนมาก นอกจากนี้การศึกษาภาษา
ระดบัขอความในปจจบุนัทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีนกไ็ดรับความนยิมมากขึน้  เพราะนกัภาษาศาสตร
เปนจํานวนไมนอยเชื่อวาการศึกษาไวยากรณระดับประโยคของภาษาจะทําไดดี หากมีการศึกษา
ไปถึงไวยากรณระดับขอความ ทั้งนี้เนื่องจากวาการใชภาษาในการสื่อสารของมนุษยนั้น  
ไมไดพูดทีละประโยคแตใชภาษาในลักษณะที่เปนประโยคที่อยูตอเนื่อง ขณะเดียวกันผูฟงจะเขาใจ
ส่ิงที่ไดยินไดฟงไดก็ตองอาศัยขอมูลบางอยางที่ไดรับจากภาษาระดับขอความซึ่งอาจสังเกตไมได
จากสิ่งที่ไดยินในแตละประโยค14  ดังนั้นหากจะอธิบายปรากฏการณวากยสัมพันธตางๆ ที่ปรากฏ
ในวลีและประโยค เชน  คําบุรุษสรรพนาม  นามวลีชี้เฉพาะ  นามวลีซ้ํารูป  นามวลีสุญญรูป   
กริยาวลีละรูป  คําเชื่อม  ฯลฯ  จะไมสามารถอธิบายไดหากศึกษาภาษาจํากัดแคประโยคๆ เดียว  
แตจะสามารถอธิบายไดหากศึกษาภาษาระดับที่สูงกวาประโยคหรือภาษาระดับขอความนั่นเอง 
เพราะปรากฏการณดังกลาว เปนกลไกทางภาษาที่แสดงการเชื่อมโยงความระหวางประโยคซึ่งเปน
บริบทหรือองคประกอบของภาษาระดับขอความ ดวยรูปภาษาตางๆ เพื่อใหมีเนื้อความเดียวกัน 
เชน การอางถึงดวยคําบุรุษสรรพนาม  การซ้ํารูปนามวลี  การละรูปกริยาวลี  ฯลฯ

                                                          
11 ทัศนีย เจริญพร,  “ลักษณะการเชื่อมโยงความในศิลาจารึกอีสาน ระหวางพุทธศักราช 1893 – 

2466,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534).
12 ชลธิชา บํารุงรักษ,  “ภาษาสุโขทัย : ภาษาอิงขอความ,”  วารสารภาษาและภาษาศาสตร  6, 2 

(มกราคม – มิถุนายน, 2531).
13 วิยะดา  ตานี  “การเชื่อมโยงความในจารึกสุโขทัย,”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร, 2544).
14 Gerald A. Sanders, 1970,  “On the Natural Domain of Grammar,”  Linguistics, 6, 3 : 51 – 

123.  อางจาก ชลธิชา บํารุงรักษ,  “ภาษาสุโขทัย : ภาษาอิงขอความ,”  วารสารภาษาและภาษาศาสตร,  6,  2 
(มกราคม – มิถุนายน, 2531) : 3.
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จากการศึกษาภาษาระดับขอความในจารึกลานนาเบื้องตน พบกลไกทางภาษาที่ 
แสดงการเชื่อมโยงความระหวางประโยค โดยการใชรูปภาษาตางๆ  ดังตอไปนี้

ตัวอยาง
(1) …ถานั้น เจามหาราช 1, 2, 3มหาเทว1ีมีใจใสสรทาดวยเจาสี่หมื่นดาย
(2) กลายØ1จึงจะหลอน้ํา4สูเหนือทกตกแผนดิน
(3) นรินทร2มีสรทาบขาด
(4) จึงจะอบพกาสใหนาแกพระสุวรรณวิหาร...
(5) เมื่อเจามหาราช3หยดน้ํา4

(6) ใหไรใหนาแกพระเจาในปใดเดือนใด5

(7) วา ดังอั้น5 ไซร…
(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 2/16-22, 3/11-13)

“…ถานั้น(คร้ังนั้น)เจามหาราชมหาเทวีมีใจใสศรัทธาดวยเจาสี่หมื่นดาย กลายจึง
จะหลอน้ําสูเหนืออุทกตกแผนดิน(หลั่งน้ําลงสูพื้นดิน) นรินทรมีสรทาบขาด(มีศรัทธาไมขาด) จึงจะ
อบประกาส(ประกาศ)ใหนาแกพระสุวรรณมหาวิหาร…เมื่อเจามหาราชหยดน้ําใหไรใหนาแก
พระเจาในปใดเดือนใด วาดังนั้นไซร... ”
จากตัวอยาง
 ∅1 ในประโยค 2 เปนการใชสุญญสรรพนามอางถึงนามวลี เจามหาราชมหาเทว1ี ใน
ประโยค 1 ที่นํามา

นรินทร2 ในประโยค 3 เปนการใชนามวลีทั่วไปอางถึงนามวลี  เจามหาราช2  ใน
ประโยค 1 ที่นํามา

เจามหาราช3ในประโยค 5 เปนการซ้ํารูปนามวลีทุกสวนอางถึง เจามหาราช  3  

ในประโยค 1 ที่นํามา
หยดน้ํา4 ในประโยค  5   เปนคําพองความหมายอางถึง   หลอน้ํา4   ในประโยค   2 ซึ่ง

ทั้งสองคํา มีความหมายสําคัญเหมือนกัน คือ อาการที่ทําใหน้ําไหลลงสูพื้น
   ดังอั้น5 ในประโยค  7  เปนนามวลีบงชี้อางถึงนามวลี  ปใดเดือนใด5  ในประโยค  6

ถานัน้  ในประโยค 1  เปนการใชคาํเชือ่มแสดงวาเหตกุารณในประโยค 1 เกดิพรอมกับ
เหตุการณที่นํามา
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จึง  ในประโยค 2  และ 4  เปนการใชคําเชื่อมแสดงผลของเหตุการณในประโยค 1
และ 3 ตามลําดับ

เมื่อ ในประโยค 5 เปนการใชคําเชื่อมแสดงเงื่อนไขของการเกิดเหตุการณในประโยค 7
ที่ตามมา

วา ในประโยค 7 เปนการใชคําเชื่อมแสดงการขยายความของเหตุการณในประโยค 6
ที่นํามา

จากความสําคัญของจารึก สภาพการศึกษาภาษาระดับขอความในปจจุบัน และ 
ผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในจารึกลานนาเพื่อให
ทราบวาผูแตงใชกลไกการเชื่อมโยงความลักษณะใดจึงทําใหขอความในจารึกมีเนื้อความเดียวกัน

วัตถุประสงคในการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง   การละ   การซ้ํา   และการใช

คําสัมพันธกันในภาษาระดับขอความในจารึกลานนา
2. ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อมในภาษาระดับขอความใน

จารึกลานนา

ขอตกลงเบื้องตน
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลจากคําอานจารึกลานนาที่พบบริเวณจังหวัด

แพร นาน พะเยา เชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง และแมฮองสอน ซึ่งเปนดินแดนของอาณาจักร
ลานนามาแตเดิม และจารึกเปนภาษาไทย ดวยอักษรฝกขาม อักษรธรรมลานนา และอักษรไทย
สุโขทัย ปรากฏศักราชในชวง พุทธศักราช 1954 – 2425 โดย ผูวิจัยกําหนดชวงพุทธศักราชของ
จารึกในงานวิจัยนี้ จากการสํารวจและศึกษางานวิจัยของผูเชี่ยวชาญซึ่งพบวาจารึกลานนาอักษร
ฝกขามที่ปรากฏศักราชและมีอายุเกาแกที่สุด ไดแก ศิลาจารึกกษัตริยราชวงศมังราย ลพ.9 ตรงกับ
พ.ศ.195415 จนถึง พ.ศ. 2425 ซึ่งเปนชวงที่มีอิทธิพลไทยกรุงเทพแผเขาไปในอาณาจักร

                                                          
15 จําปา เยื้องเจริญ และคณะ,  วิเคราะหศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย  

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2522),  76 – 78.
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ลานนา16 โดยจารึกหลักสุดทายของงานวิจัยนี้คือ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นลาน พ.ศ.2422 
รวมจํานวนขอมูลคําอานจารึกลานนาในงานวิจัยนี้ทั้งสิ้น 82 หลัก ประมาณ 1,372 บรรทัด จาก
แหลงขอมูลดังนี้

1.1 หนังสือประชุมจารึกภาคที่ 3
1.2 หนังสือประชุมจารึกภาคที่ 4
1.3 หนังสือประชุมจารึกภาคที่ 7
1.4 หนังสือจารึกลานนาภาค 1 เลม 1
1.5 หนังสืออักษรไทยภาคเหนือ
1.6 หนังสือวิเคราะหศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย
1.7 หนังสือประชุมจารึกเมืองพะเยา
1.8 หนงัสอืประชมุจารึกลานนาเลม 1 จารึกในพพิธิภณัฑสถานแหงชาติเชยีงแสน
1.9 หนังสือประชุมจารึกลานนาเลม 2 จารึกเจากาวิละ
1.10 หนังสือประชุมจารึกลานนาเลม 3 จารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติลําพูน
1.11 หนงัสอืประชมุจารึกลานนาเลม 4 จารกึในพพิธิภณัฑสถานแหงชาติเชยีงใหม
1.12 หนังสือคําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม
1.13 นิตยสารศิลปากร

2. ผูวิจัยคัดเลือกจารึกเฉพาะหลักที่มีขอความสมบูรณชัดเจน ความยาวตั้งแต        
2 ประโยคขึ้นไป โดยถือวาจารึก 1 หลักเปนภาษาระดับขอความ 1  ขอความ เนื่องจากมีเนื้อความ
เดียวกันแมบางครั้งพบวาจารึกแตละดานบันทึกในเวลาตางกัน แตขอความในจารึกสวนใหญยังคง
มีเนื้อความเดียวกันอยู ใหถือวาจารึกนั้นมี 1 ขอความเชนกัน และถามีขอความตอนใดชํารุดแต    
ผูเชี่ยวชาญไดอานสันนิษฐานไวสมบูรณแลว หรือหากชํารุดแตไมเปนอุปสรรคตอการวิเคราะห  
ผูวิจัยก็จะนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหตอไป

3. กรณีที่พบวาปศักราชใดมีจารึกหลายหลักแตมีขอความที่แตกตางกัน และเปน
ประโยชนตอการวิเคราะห ผูวิจัยจะนํามาเปนขอมูลทุกหลัก

4. ชื่อและหมายเลขทะเบียนของจารึกที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ อางอิงตามบัญชีจารึก
ของแผนกหนังสือตัวเขียนและจารึกหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเปนหลัก  
หากไมมีก็จะอางอิงตามบัญชีของหนวยงานที่คนพบ จัดเก็บและพิมพเผยแพรจารึกนั้น
                                                          

16 นยันา โปรงธรุะ,  “อกัษรธรรมลานนา,”  (วทิยานพินธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาจารกึภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525),  1.
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5. ศึกษาการเชื่อมโยงความในจารึกลานนาเฉพาะที่ปรากฏรูปภาษาซึ่งเปนกลไกแสดง 
การเชื่อมโยงความอยางเดนชัดในบริบทภาษาเทานั้น  ไมศึกษาถึงวิวัฒนาการ  จึงไมแบงยุคสมัย
ของจารึก

6. การอธิบายความหมายประจําคําของรูปภาษาที่ใชอางถึงและรูปภาษาที่ถูกอาง
ถึงนั้น ผูวิจัยอางอิงความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 17 และ
พจนานุกรมลานนาไทยฉบับแมฟาหลวง18

7. การแสดงตัวอยาง ผูวิจัยจะแยกเนื้อหาที่ปรากฏในจารึกออกเปนประโยค และ
แสดงเฉพาะกลุมประโยคที่มีกลไกการเชื่อมโยงความเชื่อมโยงถึงเทานั้น รวมทั้งแสดงที่มาของ
จารึกโดยเรียงจาก ชื่อ ดาน และบรรทัดที่จารึกนั้นปรากฏตามลําดับ  เชน  (จารึกกษัตริยราชวงศ
มังราย 2/16-20) หมายความวา ตัวอยางนํามาจาก จารึกกษัตริยราชวงศมังราย ดานที่ 2 บรรทัดที่ 
16-20

8. การหาความถี่ของการปรากฏลักษณะการเชื่อมโยงความ ผูวิจัยจะนับตามจํานวน
คร้ังที่ลักษณะการเชื่อมโยงความนั้นๆ ปรากฏ ไดแก

8.1 ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง การละ การซ้ําทุกสวน และการใช
คําเชื่อม จะนับตามจํานวนครั้งที่รูปภาษา ซึ่งใชอางถึง ใชแทน ใชซ้ํา หรือใชเชื่อม ปรากฏ เชน

ตัวอยาง 1
(1) ถานั้นเจามหาราชมหาเทวี1มีใจใสสรทาดวยเจาสี่หมื่นดาย
(2) กลายØ1จึงจะหลอน้ําสูเหนือทกตกแผนดิน
(3) นรินทร2มีสรทาบขาด
(4) จึงØ 2จะอบพกาสใหนาแกพระสุวรรณวิหาร…
(5) เมื่อเจามหาราช2หยดน้ํา
(6) Ø2ใหไรใหนาแกพระเจาในปใดเดือนใด
(7) วาดังอั้นไซร…

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 2/16-22, 3/11-13)

                                                          
17 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, พิมพครั้งที่ 6  (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 

2539), 28.
18 อุดม รุงเรืองศรี,  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง  (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ, 

2533).
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จากตัวอยาง ปรากฏลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึงนามวลีดวย 
สรรพนามสุญญรูปทั้งหมด 3 คร้ัง คือ ใน (2) (4) (6) และปรากฏลักษณะการเชื่อมโยงความ 
โดยการอางถึงนามวลีดวยนามวลีทั่วไป 1 คร้ัง คือ ใน (3)

8.2 ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการซ้ําบางสวน ซ้ําโครงสราง และการใชคํา
สัมพันธกัน จะนับเปนชุดตามความหมายของรูปภาษา ซึ่งใชซ้ํา หรือใชแสดงความสัมพันธ ที่
ปรากฏในแตละชุด

ตัวอยาง 2
(1) …หื้อนนเอาโกฐาสบุญเมือถวายแกมหาเทวีแลยายพระ…
(2) มหาเทวเีจาแลยายพระเจาหือ้พระทองคาํสาํริดตนหนึง่มาไวในวดับานปาน…
(3) มหาเทวีเจาแลยายพระเปนเจาหื้อไวคนกับวัดสิบครัว…

(จารึกวัดบานปาน 1/5-7, 10-11, 18-19)
จากตวัอยาง 2 ปรากฏลกัษณะการเชือ่มโยงความโดยซ้าํรูปนามวลทีีเ่ปนนามขยาย

บางสวน  มหาเทวีแลยายพระ  -  มหาเทวเีจาแลยายพระเจา  -  มหาเทวีเจาแลยายพระเปนเจา  
ใน (1)-(3) จํานวน 1 คร้ัง มีสวนที่ซ้ํารูป คือ “มหาเทวีแลยายพระ”

ตัวอยาง 3
(1) ไวที่หนวันออกฝงน้ําเปนแดน
(2) หนภายใตคือเวียงชั้นนอกเปนแดน
(3) หนวันตกรอยวาเปนแดน
(4) หนเหนือคือเวียงเปนแดน

(จารึกวัดปาใหม 1/14-16)
จากตัวอยาง ปรากฏลักษณะการเชื่อมโยงความโดยซ้ําโครงสราง “หน…เปน

แดน” ใน (1)-(4) จํานวน 1 คร้ัง และปรากฏลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน
แบบคําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน หนวันออก – หนภายใต – หนวันตก – หนเหนือ ใน (1)-(4)
เปนคําลูกกลุมของคําจากลุม “ทิศ” จํานวน 1 คร้ัง
 9. การนําเสนอผลการศึกษา ผูวิจัยจะนําเสนอเนื้อหาเรียงลําดับตามลักษณะกลไกที่
ใชเชื่อมโยงความในจารึกลานนา  ไดแก  การอางถึง  การละ  การซ้ํา  การใชคําสัมพันธกัน  การใช  
คําเชื่อม และในแตละกลไกจะนําเสนอหนวยภาษาที่ใชกลไกเรียงลําดับตามโครงสรางภาษาที่นํา
เสนอในตําราหลักภาษาไทย  ไดแก  นามวลี  กริยาวลี  ประโยค  และขอความ  เพื่อเปรียบเทียบให
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ผูอานเห็นถึงความแตกตางหรือความเหมือนในการใชกลไกเชื่อมโยงความแตละกลไกของหนวย
ภาษาแตละหนวยภาษา

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ศึกษาขอมูลจากคําอานจารึกลานนาที่จารึกเปนภาษาไทย ดวยอักษร 
ฝกขาม อักษรธรรมลานนา และอักษรไทยสุโขทัย ปรากฏศักราชในชวง พุทธศักราช 1954 – 2425 
จํานวน 82 หลัก  ดังนี้

ทะเบียนจารึก ชื่อจารึก อักษร ปที่จารึก
1. ลพ.9 จารึกกษัตริยราชวงศมังราย ฝกขาม พ.ศ.1954
2. นน.15 จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชางค้ํา ไทยสุโขทัย พ.ศ.1969
3. ชม.13 จารึกเจาหมื่นงั่วเชียง ฝกขาม พ.ศ.1988
4. พร.5 จารึกที่โรงเรียนแพรพิริยาลัย ฝกขาม พ.ศ.1999

5. พย.47 จารึกเจาหมื่นเลี้ยงเปนเจาสี่หมื่น ฝกขาม พ.ศ.2014
เมืองพยาว

6. ลพ.24 จารึกพระยาสองแคว ฝกขาม พ.ศ.2017
7. ลป.1 จารึกจังหวัดลําปาง ฝกขาม พ.ศ.2019
8. พย.45 จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราช ฝกขาม พ.ศ.2021
9. ชร.33 จารึกวัดบานยางหมากมวง ฝกขาม พ.ศ.2022
10. ชร.11 จารึกสรางพระพุทธรูปวัดดอนยาง ฝกขาม พ.ศ.2023
11. ชร.15 จารึกฐานพระพุทธรูปประทับรอย ฝกขาม พ.ศ.2024

พระบาท
12. ลพ.21 จารึกเจาเมืองทาวมุยเชียงราย ฝกขาม พ.ศ.2027

สรางพระพุทธรูป
13. ลพ.28 จารึกวัดปารวก ฝกขาม พ.ศ.2028
14. ชร.61 จารึกวัดพูขีง ฝกขาม พ.ศ.2030
15. ลพ.16 จารึกพันญากิตติ ฝกขาม-ธรรมลานนา พ.ศ.2031
16. ลพ.18 จารึกวัดเวฬุวันอาราม ฝกขาม พ.ศ.2031/

พ.ศ.2050
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17. พย.2 จารึกวัดดอนคราม ฝกขาม พ.ศ.2031
18. ชม.67 จารึกวัดมหาวัน ฝกขาม พ.ศ.2031
19. ลพ.23 จารึกวัดหนองหนาม ฝกขาม พ.ศ.2032
20. พย.3 จารึกเจาสี่หมื่นทําสีมาใหม ฝกขาม พ.ศ.2033
21. ชม.13 จารึกวัดพระสิงห ฝกขาม พ.ศ.2035
22. พย.6 จารึกวัดนางหมื่น ฝกขาม พ.ศ.2036
23. พย.26 จารึกวัดอารามปานอย ฝกขาม พ.ศ.2037
24. พย.7 จารึกอารามปาญะ ฝกขาม พ.ศ.2038
25. พย.39 จารึกวัดจอยแซ ฝกขาม พ.ศ.2038
26. ชม.16 จารึกวัดศรีบุญเรือง ฝกขาม พ.ศ.2039
27. ลป.2 จารึกที่วิหารวัดพระธาตุลําปางหลวง ฝกขาม พ.ศ.2039
28. พย.89 จารึกวัดบานปาน ฝกขาม พ.ศ.2039
29. ชร.3 จารึกวัดปราสาท ฝกขาม พ.ศ.2039
30. พย.8 จารึกวัดปาใหม ฝกขาม พ.ศ.2040
31. ชม.4 จารึกวัดแกวหลาด ฝกขาม พ.ศ.2040
32. ลพ.33 จารึกวัดกลางพยาว ฝกขาม พ.ศ.2042
33. ลพ.15 จารึกหริปุญชปุรี ฝกขาม พ.ศ.2043
34. พย.28 จารึกวัดหมื่นลอมงคล ฝกขาม พ.ศ.2044
35. ลป.7 จารึกถ้ําจอมธรรม ฝกขาม พ.ศ.2045
36. พย.10 จารึกมหาสามีเจาญาณเทพคุณ ฝกขาม พ.ศ.2046

วัดบานดอน
37. ชม.6 จารึกจังหวัดเชียงใหม ฝกขาม พ.ศ.2046
38. พย.29 จารึกเจาหัวแสนญาณกัลยา ฝกขาม พ.ศ.2047
39. ลพ.22 จารึกวัดวิสุทธาราม ฝกขาม พ.ศ.2049
40. พย.11 จารึกวัดพูปอ ฝกขาม พ.ศ.2051
41. ลพ.27 จารึกวัดเกายอด ฝกขาม พ.ศ.2055
42. ลพ.34 จารึกวัดสุวรรณาราม ฝกขาม พ.ศ.2055
43. พย.1 จารึกวัดหนองกวาง ฝกขาม พ.ศ.2056
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44. พย.13 จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีรฯ ฝกขาม พ.ศ.2058
วัดสิบสองหอง

45. พย.14 จารึกวัดหลวง ฝกขาม พ.ศ.2065
46. ลพ.29 จารึกเจาตนหลวงเมืองพยาว ฝกขาม พ.ศ.2066
47. พร.9 จารึกวัดบุพพาราม ฝกขาม พ.ศ.2072
48. ลพ.12 จารึกสรางมหามณฑป ฝกขาม พ.ศ.2078
49. นน.3 จารึกวัดชางค้ํา ฝกขาม พ.ศ.2091
50. ชม.7 จารึกกษัตริยลานชางลานนาไว ฝกขาม พ.ศ.2096

ขาพระมหาธาตุจอมทอง
51. ชม.17 จารึกพระธาตุศรีจอมทอง ฝกขาม พ.ศ.2099
52. ลพ.43 จารึกวัดชางค้ํา ฝกขาม พ.ศ.2100
53. ลพ.25 จารึกมหาเถรหลวงเจาปา  ฝกขาม-ธรรมลานนา พ.ศ.2102

และคณะสมมุติขันทสีมา
54. ชม.7 จารึกวัดหลวง ฝกขาม พ.ศ.2103
55. นน.4 จารึกสรางวัดสุทธอารามกลาง ฝกขาม พ.ศ.2108
56. ชม.1 จารึกวัดเชียงมั่น ฝกขาม พ.ศ.2124
57. 37/2531 จารึกวัดพระธาตุแชแหง ฝกขาม พ.ศ.2128
58. ลพ.17 จารึกจังหวัดลําพูน ฝกขาม พ.ศ.2153
59. ชร.7 จารึกวัดผาขาวปาน ฝกขาม พ.ศ.2158
60. ชร.8 จารึกบนฐานพระพุทธรูปพระเจา ธรรมลานนา พ.ศ.2269

ลานทอง
61. ชร.9 จารึกบนฐานปราสาทโลหะ ธรรมลานนา พ.ศ.2270
62. ชม.2   จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงมั่น ธรรมลานนา พ.ศ.2333
63.38/2516 จารึกวัดพระสิงห ธรรมลานนา พ.ศ.2337
64. ลพ.39 จารึกวัดพระนอน ฝกขาม พ.ศ.2338
65. ลป.5 จารึกวัดพระธาตุลําปางหลวง      ฝกขาม-ธรรมลานนา พ.ศ.2339
66. นน.6 จารึกวัดอัตถวรราชสรางวิหาร ฝกขาม พ.ศ.2341
67. ชม.14 จารึกวัดศรีเกิด ฝกขาม พ.ศ.2342
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68. ชม.8 จารึกบนแผนไมในพุทธสถาน ฝกขาม-ธรรมลานนา พ.ศ.2347
วัดเจดียหลวง

69. ชม.12 จารึกวัดพระสิงห ฝกขาม พ.ศ.2355
70. จารึกวัดดอยแทนพระ ฝกขาม พ.ศ.2357
71. นน.9 จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัด ฝกขาม พ.ศ.2363

พระธาตุแชแหง
72. ลพ.41 จารึกวัดพระธาตุหริภุญชัย ธรรมลานนา พ.ศ.2371
73. นน.58 จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ธรรมลานนา พ.ศ.2376

วัดสถารศ
74. นน.8 จารึกพระกัญจนะมหาเถร ธรรมลานนา พ.ศ.2380

สรางพระไตรปฎก
75. นน.57 จารึกหีบพระธรรมวัดสถารศ ธรรมลานนา พ.ศ.2383
76. นน.12 จารึกเจามหาวงศฯซอมพระธาตุ ธรรมลานนา พ.ศ.2389

แชแหง
77. ลพ.40 จารึกบนฆองวัดพระธาตุ ธรรมลานนา พ.ศ.2403
78. นน.32 จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ธรรมลานนา พ.ศ.2409
79. นน.42 จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ธรรมลานนา พ.ศ.2412
80. ชม.109 จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ธรรมลานนา พ.ศ.2415
81. ชม.111 จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวขวง ธรรมลานนา พ.ศ.2419
82. ชม.112 จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นลาน ธรรมลานนา พ.ศ.2422

วิธีการศึกษาวิจัย
 1. สํารวจเอกสาร บทความ งานวิจัย และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับการวิจัย

2. จัดระบบและหมวดหมูขอมูลจารึกลานนา พ.ศ.1954 – 2425 ทั้งหมดตามศักราช
กอนหลัง

 3. วิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฎในจารึกออกเปนประโยค
 4. วิเคราะหลักษณะการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในจารึกใน 5 ลักษณะ ดังนี้

4.1 การอางถึง
4.2 การละ
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4.3 การซ้ํา
4.4 การใชคําสัมพันธกัน
4.5 การใชคําเชื่อม  

5. หาอัตราความถี่การปรากฏลักษณะการเชื่อมโยงความ
6. ตีความและอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล
7. เสนอผลการศึกษาวิเคราะห
8. สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ฮัลลิเดยและฮะซัน19 กลาวถึงเรื่องการเชื่อมโยงความในภาษาอังกฤษ วาภาษา

ระดบัขอความ (discourse) เปนความเรยีง (text) ซึง่เปนหนวยภาษาทีสู่งกวาประโยค (sentence) 
ที่ประกอบดวยประโยคหลายประโยค แตละประโยคมีความสัมพันธกันทางความหมาย โดยมีการ
เชือ่มโยงความ (cohesion) เปนกลไกทางภาษาทีแ่สดงความสมัพนัธดงักลาวนัน้การเชือ่มโยงความ
จะเกิดขึ้นเมื่อการตีความ (Interpretation) องคประกอบหนึ่งตองอาศัยองคประกอบอื่น นั่นคือ 
องคประกอบหนึ่งเปนตัวแนะ  (presuppose)  อีกองคประกอบหนึ่ง โดยแบงประเภทของการเชื่อม
โยงความออกเปน 5 ประเภทไดแก
 1. การอางถึง (reference) คือ การแสดงความสัมพันธที่เกิดจากการที่รูปภาษาหนึ่ง  
ไมมีความหมายเปนอิสระในตัวเอง แตการตีความตองอาศัยหรืออางถึงความหมายของรูปภาษา
อ่ืนซึ่งอาจอยูในรูปคําหรือวลีก็ได   ความสัมพันธที่เกิดขึ้นเปนความสัมพันธทางความหมาย          
มี 3  ชนิด คือ
 1.1 การอางถึงดวยบุรุษ (personal  reference) คือ การใชบุรุษสรรพนาม (ที่1 
2 และ 3) อางถึงบุคคลหรือส่ิงที่กลาวไปแลว หรือที่กําลังจะกลาวถึงในบริบท แบงออกเปน 3 ชนิด
คือ บุรุษสรรพนาม (personal pronoun) ตัวบงชี้ที่เปนสวนขยายของนามที่แสดงความเปนเจาของ 
(possessive determiner) และสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (possessive pronoun)
 1.2 การอางถึงดวยการชี้เฉพาะ (demonstrative  reference) คือ การใช 
การกะระยะทั้งในแงเวลา  และระยะทางในการอางถึงบุคคล  หรือส่ิงของหรือสถานที่

                                                          
19 M.A.K.Halliday and Ruqaiya Hasan,  Cohesion in English  (London : Longman, 1976).
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 1.3 การอางถึงดวยการเปรียบเทียบ (comparative reference) คือการใชการ
เปรียบเทียบในแงความเหมือน  ความคลายคลึง  ความแตกตาง  ในแงปริมาณ  หรือคุณภาพ 
คุณลักษณะ

2. การแทนที่ (substitution)  คือ  การแสดงความสัมพันธที่เกิดจากการแทนที่      
รูปภาษาหนึ่งดวยอีกรูปภาษาหนึ่ง ความสัมพันธที่เกิดขึ้นเปนความสัมพันธทางไวยากรณระหวาง
รูปภาษาทั้งสอง การแทนสามารถแทนไดทั้งหนวยนาม กริยา และอนุพากย
 3. การละ (ellipsis)  คือ  การแสดงความสัมพันธที่เกิดจากการแทนที่รูปภาษาหนึ่ง
ดวยการละหรือการไมปรากฏรูปภาษาใดๆ การละสามารถละไดทั้งหนวยนาม กริยา และอนุพากย
 4. การเชื่อม (conjunction)  คือ  การแสดงความสัมพันธทางความหมายของ
ประโยคหรือขอความที่ปรากฏตอเนื่องกัน มี 4 ประเภท คือ

4.1 การคลอยตามกัน (additive)
4.2 การขัดแยงกัน (adversative)
4.3 การแสดงเหตุผล (causal)
4.4 การแสดงเวลา (temporal)

5. การเชื่อมโยงคําศัพท (lexical cohesion) คือ  การแสดงความสัมพันธโดยการใช
คําศัพทที่เกี่ยวของกัน มี 2 ชนิด คือ

5.1 การซ้ํา (reiteration)  คือ  การใชคําศัพทซ้ํารูปเดิมทั้งหมด(repetition)  
การใชคาํพองความหมาย (synonym)  การใชคาํจากลุม (superordinate word)  การใชคาํทีม่ ี
ความหมายทั่วไป (general word)

5.2 การใชคําเขาชุดกัน (collocation) คือ การใชคําศัพทที่มีความเกี่ยวพันกัน 
ทางความหมายที่มักปรากฏรวมกัน อาจเปนคําที่เขาชุดอยูในกลุมเดียวกัน หรือเปนสวนยอยของ 
สวนใหญ หรือเปนคําที่มีความหมายตรงขามกัน

เดอ  โบกรองดและเดรสเลอร20 กลาวถึงเรื่องการเชื่อมโยงความ วาเปนลักษณะที่
แสดงความตอเนื่องของเหตุการณ  ซึ่งแตละภาษาจะมีวิธีการอันเปนระบบบางประการ เพื่อแสดง
ลักษณะความสมัพนัธเหลานัน้ใหปรากฏในโครงสรางผวิในภาษา  แบงประเภทของการเชือ่มโยงความ
ออกเปน 8 ประเภท ไดแก

                                                          
20 Beaugrande,  Robert Alain de and Walfgang Ulrich Dressler,  Introduction to Text 

Linguistics  (London : Longman, 1981).
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1. การปรากฏซ้ํา (recurrence) คือ การใชหนวยภาษาเดิมทั้งหมดซ้ํา โดยจะมีทั้ง
การปรากฏซ้ําในระดับคํา วลี และประโยค
 2. การปรากฏซ้ําบางสวน (partial recurrence) คือ การใชสวนประกอบของรูปคํา
พื้นฐานเหมือนกันแตมีการเปลี่ยนประเภทของคําหรือหมวดคํา

3. การซ้าํโครงสราง (paralleism) คอื การใชรูปแบบโครงสรางเหมอืนกนั แตใชเนือ้หา
หรือรูปภาษาตางกัน

4. การซ้าํ ความหมาย (paraphrase) คอื การปรากฏซ้าํในดานเนือ้หาหรอืความหมาย 
แตใชรูปภาษาตางกัน

5. การใชรูปแทน (pro-form) คือ การแทนที่หนวยภาษาที่มีความหมายหรือเนื้อหา
ชัดเจนบรรจุอยู  ดวยรูปภาษาที่ไมมีความหมายหรือเนื้อหาชัดแจงเปนอิสระในตัวเอง แบงเปน     
2 ชนดิไดแก รูปแทนตาม (anaphora) และรปูแทนนาํ (cataphora) โดยสามารถใชเปนรูปแทนนาม
หรือนามวลี (pronoun) รูปแทนกริยา (proverb) รูปแทนสวนขยาย (pro-modifier) และรูปแทน
อนุพากย (pro-clause)

6. การละ (ellipsis) คือ การใชรูปภาษาซึ่งไมปรากฏรูปอางถึงรูปภาษาเดิมที่ได
กลาวถึงไปแลว ซึ่งปรากฏทั้งหนวยนามและหนวยกริยา

7. การเชื่อม (junction) คือ การใชคําเชื่อมลักษณะตางๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ
ระหวางเหตุการณหรือสถานการณในประโยคที่อยูตอเนื่องกัน มี 4 ลักษณะ คือ การเชื่อมแสดง
ความคลอยตามกัน (conjunction)  การเชื่อมแบบใหเลือก (disjunction)  การเชื่อมแบบขัดแยง 
(contrajunction)   และ  การเชื่อมอนุพากย  (subordination)  ซึ่งแบงออกเปน 4 ชนิด ไดแก 
เชื่อมแสดงผล  เชื่อมแสดงเหตุ  เชื่อมแสดงเวลา  และเชื่อมแสดงเงื่อนไข

วิภา  ฌานวังสะ21 ศึกษาการเชื่อมโยงความในภาษาไทย ตามแนวคิดของฮัลลิเดย
และฮะซัน  จากขอมูลทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน   โดยเก็บขอมูลภาษาพูดจากบทสนทนา     
การอภิปราย และการกลาวสุนทรพจน และเก็บขอมูลภาษาเขียนจากบทความ บทบรรณาธิการ      
จดหมาย งานเขียนที่เปนเรื่องเลา จดหมาย ขาว รายงาน และงานเขียนสารคดีทองเที่ยว พบการ
เชื่อมโยงความ 6 ประเภท ดังนี้

1. การอางถึง (reference) มี 3 ประเภทคือ การอางถึงดวยสรรพนาม การอางถึง
ดวยการชี้เฉพาะในเรื่องของเวลาและสถานที่ และการอางถึงดวยการเปรียบเทียบ
                                                          

21 Wipah  Chanawangsa, “Cohesion  in  Thai” ( Ph.D.Dissertation, Georgetown  University,
1986).
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1.1 การอางถงึดวยสรรพนาม (pronominal reference) ไดแก การใชบรุุษสรรพนาม 
การใชคํานามที่ทําหนาที่เหมือนสรรพนาม การใชสุญญสรรพนาม และการใชสรรพนามแสดง
ความเปนเจาของ

1.2 การอางถึงดวยการชี้เฉพาะในเรื่องของเวลา และสถานที่ (demonstrative 
reference)  คือ การใชคําชี้เฉพาะแสดงการอาง   เพื่อบอกกําหนดแนนอนวาอางถึงสิ่งใด    โดย
รูปภาษาที่ใชอางถึงจะสัมพันธกับรูปภาษาที่ถูกอางถึงในแงของเวลาและระยะทาง  มี  2  ชนิด    
ไดแก การใชคําชี้เฉพาะแสดงการอางถึงโดยตรง เชน นี่ นั่น นี้ นั้น และการใชคําชี้เฉพาะเปน   
สวนหนึ่งของสถานวลีหรือกาลวลีแสดงการอางถึง  เชน ที่นี่  ตอนนี้

1.3 การอางถึงดวยการเปรียบเทียบ (comparative reference) คือ การอางถึง
ที่ตองตีความรูปภาษาที่ใชอางถึงดวยการเปรียบเทียบกับรูปภาษาที่ถูกอางถึง เชน เหมือนกัน 
คลายกัน กวา เทากัน

2. การแทนที ่ (substitution) คอื การใชรูปภาษาหนึง่แทนทีรู่ปภาษาเดมิ ในภาษาไทย
ไมพบการแทนทีห่นวยนาม (nominal substitution) และการแทนทีห่นวยกรยิา (verbal substitution) 
แตพบการแทนที่อนุพากย (clausal substitution)

3. การละ (ellipsis) คือ การใชรูปภาษาที่ไมปรากฏรูปแทนที่รูปภาษาเดิม  ไดแก 
การละนาม (nominal ellipsis)  การละกรยิา (verbal ellipsis)  และการละอนพุากย (clausal ellipsis)

4. การซ้ํา (repetition) คือ การกลาวถึงรูปภาษาเดิมซ้ําอีกครั้ง ไดแก การซ้ําคําและ
วลี (repetition of  words and phrases) การซ้ําโครงสราง (repetition of structure) และการพอง 
ความหมาย (paraphrase)

5. การเชื่อมโยงความทางศัพท (lexical cohesion) ไดแก
5.1 การแสดงความสัมพันธของคําศัพทดวยการซ้ํารูปคํา (words repetition) 

 5.2 การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน หรือเปนไปใน
ทํานองเดียวกัน (synonymy)

5.3 การใชคําทั่วไป (general term)
5.4 การใชคําที่แสดงลักษณะเฉพาะ-ทั่วไป (hyponymy and co-hyponymy)

 5.5 การแสดงความสัมพันธระหวางสวนยอยและทั้งหมด (meronymy and
co-meronymy)
 5.6 การใชคําที่มีความหมายตรงขามกัน (antonymy)
 5.7 การใชคําที่ปรากฏรวมกัน (collocation)
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6. การใชคาํเชือ่ม (conjunction) แบงเปน 16 ประเภท ไดแก คาํเชือ่มแบบคลอยตาม   
(additive  relation)   คําเชื่อมแบบแจกแจง (enumerative  relation)  คําเชื่อมแบบตรงขาม 
(contrastive  relation)   คําเชื่อมแบบใหเลือก (alternative  relation)   คําเชื่อมแบบเปรียบเทียบ 
(comparative  relation)  คําเชื่อมแบบขัดแยง (concessive  relation)   คําเชื่อมแบบแสดง 
ตัวอยาง  (exemplificatory  relation) คําเชื่อมแบบขยายความ  (reformulatory  relation)       
คําเชื่อมแบบแสดงเหตุ (causal  relation)  คําเชื่อมแบบแสดงวัตถุประสงค  (relation  of  
purpose) คําเชื่อมแบบแสดงผล (relation  of  result)  คําเชื่อมแบบแสดงเงื่อนไข  (conditional  
relation)  คําเชื่อมแบบแสดงบทสรุป (inferential  relation)  คําเชื่อมแบบแสดงเวลา (temporal  
relation)  คําเชื่อมแบบแสดงการเปลี่ยนเรื่อง (transitional  relation) และคําเชื่อมแบบแสดง
ความตอเนื่อง (continuative   relation)

ชลธิชา บํารุงรักษ22 กลาวถึงการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในภาษาเขียนดังนี้
1. การอางถึง (reference)  คือ  การแสดงความสัมพันธระหวางรูปภาษาโดยการ   

ตีความรูปภาษาหนึ่ง (รูปแทน)  ตองอาศัยหรืออางถึงอีกรูปภาษาหนึ่ง (รูปหลัก)  ซึ่งความสัมพันธ
ดังกลาวเปนความสัมพันธแบบตาม (anaphoric  relation) เปนสวนมาก  แบงเปน  3  ประเภทคือ     
 1.1 การอางถึงหนวยนาม  ไดแก  บุรุษสรรพนาม  (personal pronoun)        
คําเรียกขาน คํานามและสวนขยายที่เปนคําบงชี้หรือคําแสดงลําดับที่หรือแสดงจํานวนนับ     
สุญญรูป
      1.2 การอางถึงอนุพากยหรือประโยค ไดแก คําบงชี้ คํานามและสวนขยายที่เปน
คําบงชี้ สุญญรูป
 1.3 การอางถึงขอความ ไดแก นามทั่วไป คําบงชี้ คํานามและสวนขยายที่เปน
คําบงชี้

2. การใชคําเชื่อม (conjunction)   คือ  การเชื่อมโยงความที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางเหตุการณหรือสถานการณที่ปรากฏในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องหรือใกลเคียงกัน  
แบงเปน  19   ประเภท   ไดแก    ความสัมพันธแบบคลอยตาม   ความสัมพันธแบบขัดแยง        
ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข    ความสัมพันธแบบใหเลือก   ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ  
ความสัมพันธแบบแสดงผล    ความสัมพันธแบบขยายความ    ความสัมพันธแบบแจกแจง       

                                                          
22 ชลธิชา    บํารุงรักษ, “ การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตางๆในภาษาไทย,” เอกสาร

ประกอบการศึกษาภาษาระดับขอความ  ภาควิชาภาษาศาสตร  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2539. (อัดสําเนา)
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รายละเอียด    ความสัมพันธแบบแสดงตัวอยาง     ความสัมพันธแบบตัดตอนหรือแยกสวน    
ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค     ความสัมพันธแบบแสดงวิธีการหรือกระบวนการ       
ความสมัพนัธแบบแสดงเวลา  ความสมัพนัธแบบแสดงจดุเริม่ตน  ความสมัพนัธแบบแสดงจดุสิน้สุด 
ความสัมพันธแบบแสดงลําดับข้ันตอน  ความสัมพันธแสดงการเปรียบเทียบ  ความสัมพันธแสดง
การกลาวถึงคําพูด  และความสัมพันธแบบสรุปความ

3. การซ้ํา  (repetition)  แบงเปน  3  ประเภท ไดแก
3.1 การซ้ํารูป (recurrence)  เกิดจากการที่บางสวนของขอความมีรูปภาษา

เหมือนกันอาจจะเปนการซ้ําบางสวน หรือซํ้าทุกสวนก็ได  พบเพียง  2  ชนิดคือ  ในระดับคํา  และ
ระดับวลีหรือกลุมคํา

3.2 การซ้ําความ (paraphrase) เปนการเชื่อมโยงความที่ใชรูปภาษาใหมที่มี
ความหมายคงเดมิหรือใกลเคยีงกบัรูปภาษาทีก่ลาวนาํมากอน  เรยีกอกีอยางหนึง่วา การพองความ  
พบการซ้ําความทั้งในระดับคํา   ระดับวลีหรือกลุมคํา   และระดับประโยคหรืออนุพากย

3.3 การซ้ําโครงสราง (parallel structure) เปนการเชื่อมโยงความที่แสดงความ
สัมพันธระหวางรูปภาษาที่ปรากฏในโครงสรางภาษาที่เหมือนกัน โครงสรางที่ซ้ํากันนี้อาจเปนวลี
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปนสวนใดสวนหนึ่งของประโยคก็ได
 ชลธิชา    บํารุงรักษ 23  กลาวถึงสุญญนามวลี ซึ่งเปนนามวลีที่ไมปรากฏรูปใหเห็น
ในโครงสรางผิว (surface structure) และในภาษาอังกฤษเรียกวา zero  noun  phrase  โดยยึด
นิยามที่ชอมสกีกําหนดไวเปนหลัก ดังนี้

1. สุญญนามวลี    เกิดขึ้นในตําแหนงที่กําหนดบทบาทเธตา (θ-role) แตไมมี      
รูปศัพทปรากฏใหเห็นในตําแหนงนั้น  ซึ่งโดยปกติ ตําแหนงที่มีบทบาทเธตากําหนดไว ไดแก 
ตําแหนงประธานและกรรม

2. ในขอบเขตประโยคหนึง่ๆ  หากประโยคใดไมมปีระธานปรากฏรปูใหเหน็ประโยคนั้น
ตองบรรจสุุญญนามวลไีวในตาํแหนงประธาน  และใหถอืสุญญนามวลเีปนประธานของประโยคนั้น

นววรรณ   พันธุเมธา24  ไดกลาววาประโยคที่สัมพันธกัน เกิดจากความคิดที่เรา 
แสดงออกมาเปนถอยคํามักไมใชประโยคๆ เดียว แตเปนประโยคที่กลาวติดตอกัน บางประโยค 
ก็เชื่อมตอกันเปนประโยคความรวม บางประโยคขยายประโยคอื่นเปนประโยคความซอน โดย

                                                          
23ชลธิชา   บํารุงรักษ, “ ภาษาไทยสมัยสุโขทัย : ภาษาอิงขอความ,”  ภาษาและภาษาศาสตร 6, 2 

(มกราคม – มิถุนายน  2531) : 3.
24นววรรณ   พันธุเมธา, ไวยากรณไทย (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2527),  215-230.
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ประโยคเหลานี้จะกลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวของกันหรือเหตุการณที่สัมพันธกัน จึงมักมีคําที่เกี่ยวของกัน
หรือซํ้ากัน และอาจมีคําเชื่อมชวยแสดงความสัมพันธของประโยค ประโยคที่สัมพันธกัน
มี  5 ลักษณะ คือ

1. การมีคําที่สัมพันธกัน  คือ  ประโยคที่สัมพันธกันจะมีคําที่สัมพันธกัน อาจเปนคํา
ที่มีความหมายอยูในประเภทเดียวกัน  ความหมายคลายคลึงกัน  ความหมายตรงขามกันหรือ 
เปนคูกัน  หรือคําหนึ่งรวมความหมายของอีกคําหนึ่งไวดวย

2. การซ้ําคํา คือ ประโยคที่สัมพันธกันมักมีคํานามวลีหรือคํากริยาวลีที่ซ้ํากัน
 3. การละคํา  คือ ประโยคที่สัมพันธกัน คําในประโยคอาจถูกละไปได โดยผูฟงหรือ
ผูอานจะสามารถเขาใจความหมายของประโยคนั้นได จากบริบทภาษาหรือสถานการณ  สามารถ
ละไดทั้งนามวลีและกริยาวลี

4. การแทนคํา คือ ประโยคที่สัมพันธกันอาจมีการใชคําอ่ืนแทนนามวลีหรือกริยาวลี
ที่เคยกลาวถึงไปแลวในประโยคใดประโยคหนึ่ง  คําที่ใชแทน ไดแก  คําบอกบุรุษ  คําบงชี้  และ  
คําบอกความแตกตาง

5. การใชคําเชื่อม คือ ประโยคที่สัมพันธกันมักมีคําเชื่อมแสดงความสัมพันธระหวาง
ประโยคในลักษณะตางๆ  ไดแก  สัมพันธกันทางเวลา  สัมพันธกันทางเหตุและผล  สัมพันธกัน 
ทางความหมายทํานองเดียวกัน  สัมพันธกันทางความหมายขัดแยงกัน  สัมพันธกันทางการ 
ขยายความ หรือสัมพันธกันโดยตางเปนตัวเลือก

นิตยสุดา  อภินันทาภรณ25 ศึกษาการเชื่อมโยงขอความโดยการอางถึงนามวลีและ
การใชคําเชื่อมในภาษาระดับขอความจากรายงานขาวอาชญากรรมของหนังสือพิมพไทยรัฐ  
ผลการศึกษาพบวา รูปภาษาที่ใชแสดงการอางถึงนามวลีในสวนตางๆ ของการรายงานขาว ไดแก  
 1. การละนามวลี คือ นามวลีที่ไมปรากฏรูปใหเห็นในโครงสรางผิว ในตําแหนง
ประธานและกรรมของประโยค

2. การใชคําสัมพันธกัน คือ การใชรูปภาษาอางถึงนามวลีที่มีความหมายอยูใน
ประเภทเดียวกัน หรือคําหนึ่งรวมความหมายของอีกคําหนึ่ง
 3. การใชคําแทน คือ การใชรูปภาษาอื่นอางถึงนามวลี โดยที่รูปภาษานี้ทําหนาที่ทาง
ไวยากรณเหมือนกับนามวลีที่ถูกอางถึง
                                                          

25นิตยสุดา  อภินันทาภรณ,  “ลักษณะการเชื่อมโยงในการรายงานขาวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ : การศึกษาภาษาระดับขอความ,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534).
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 4. การซ้าํรูป คอื การใชรูปภาษาเพือ่อางถงึนามวล ี โดยมรูีปภาษาเชนเดยีวกบันามวลี
ที่ถูกอางถึง แบงเปน 2 ประเภท ไดแก การซ้ํารูปทุกสวน  การซ้ํารูปบางสวน
 5. การซ้ําความหมาย คือ การใชรูปภาษาเพื่ออางถึงนามวลีโดยมีรูปภาษาตางจาก
นามวลีที่ถูกอางถึง แตมีความหมายเหมือนกันหรือความหมายใกลเคียงกัน
 6. การใชคําสรรพนาม คือ การใชรูปภาษาเพื่ออางถึงนามวลี ดวยคําสรรพนาม 
พบ 2 ลักษณะ ไดแก บุรุษสรรพนาม  สรรพนามบงชี้

7. การใชนามวลีบงชี้ คือ การใชรูปภาษาเพื่ออางถึงนามวลี ดวยคํานามวลีที่
ประกอบดวยนามวลีและคําบงชี้ พบคําบงชี้ที่ใชประกอบนามวลีอางถึง 2 คํา ไดแก นี้  ดังกลาว
    โดยรูปภาษาที่ใชอางถึงนามวลีนี้สัมพันธกับนามวลีที่ถูกอางถึง 2 ลักษณะ คือ 
ความสัมพันธแบบตามซึ่งเปนความสัมพันธที่รูปภาษาที่ใชอางถึงนามวลีปรากฏในประโยคที่อยู
ตามหลังประโยคที่มีนามวลีที่ถูกอางถึง และความสัมพันธแบบนําซึ่งเปนความสัมพันธที่รูปภาษาที่
ใชอางถึงนามวลีปรากฏในประโยคที่นําหนาประโยคที่มีนามวลีที่ถูกอางถึง
 ผลการศึกษาการเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม สรุปไดวาประโยคที่เรียงตอเนื่อง
กันนั้น มีคําเชื่อมที่แสดงการเชื่อมโยงความ 2 ประเภทคือ การเชื่อมโยงความโดยไมปรากฏ        
รูปภาษาที่เปนคําเชื่อมแสดงการเชื่อมประโยคและการเชื่อมความโดยการปรากฏคําเชื่อม        
โดยเฉพาะในสวนของวรรคนํานั้นมีการเชื่อมโยงความโดยไมปรากฏคําเชื่อม ซึ่งสามารถตีความ 
ความสัมพันธของประโยคที่ตอเนื่องกันไดถึง 9 ลักษณะ คือ แสดงลักษณะหรือวิธีการ แสดงความ
มุงหมาย แสดงการสรุปความหรือแสดงผล แสดงเหตุ แสดงการขยายความ แสดงการลําดับ     
เหตุการณ แสดงความคลอยตามกัน แสดงความขัดแยง และแสดงความเปนเจาของ จากการ
ศึกษาพบคําเชื่อมแสดงความสัมพันธของประโยคที่ตอเนื่องกัน 13 ลักษณะคือ แสดงลักษณะหรือ
วิธีการ แสดงความมุงหมาย แสดงผล แสดงเหตุ แสดงการขยายความ แสดงการลําดับเหตุการณ 
แสดงความคลอยตามกัน แสดงความขัดแยง แสดงความตางตอนกัน แสดงการเนนความ แสดง
เงื่อนไข แสดงการเลือก และแสดงสิ่งกําหนด ซึ่งมีตําแหนงปรากฏในประโยค 2 ลักษณะ คือ 
ตําแหนงตนประโยค และตําแหนงตนและกลางประโยค
 ยาใจ  ชูวิชา26 ศึกษาการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในเรื่องเลาในภาษาไทยกลาง 
 2 ประเภท คือ นิทาน (talk  tale) และเรื่องราวของผูเลาเอง (first – person narratives) ผลการ
ศึกษาปรากฏการเชื่อมโยงความ 3 ลักษณะ คือ

                                                          
26Yajai  Chuwicha, “Cohesion in Thai,” (Master s thesis Mahidol University, 1986).
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 1. การเชื่อมโยงตัวละคร เปนการอางถึงตัวละครในเรื่องหลังจากที่ไดมีการแนะนํา
หรือกลาวถึงตัวละครตัวนั้นไปแลว โดยใชกลไกทางภาษาแสดงการเชื่อมโยงความ 4 ประเภท     
ไดแก   

1.1 การอางถึงสิ่งเดียวกัน (reference) เปนการใชคําหรือกลุมคําอางถึง       
ตัวละครที่ไดกลาวถึงไปแลว ไดแก คําเรียกญาติ คํานามทั่วไป คําแสดงสถานภาพทางสังคม      
คําสรรพนาม และชื่อเฉพาะ
 1.2 การละ (deletion) เปนการอางถงึตวัละครทีก่ลาวถงึไปแลวโดยไมปรากฏรูป 
ไดแก การละนามหรือนามวลีที่กลาวไปแลว

1.3 การใชคําที่สัมพันธ (collocation) เปนการเชื่อมโยงความโดยใชคําศัพท  
ไดแก การใชคําตรงขาม การใชคําพองความหมาย และคําจากลุม

1.4 การซ้ํา (reiteration) เปนการใชนามวลี หรือสรรพนามที่อางถึงตัวละครใน
เร่ืองที่กลาวไปแลวซ้ํา
 2. การเชื่อมโยงความภายในยอหนา (internal linking) มีกลไกทางภาษาแสดงการ 
เชื่อมโยงดังนี้
 2.1  การอางถึงดวยคําบงชี้ (demonstrative reference)  ไดแก การใชคําบงชี้ 
นี้ นั้น นั่น อางถึงนามวลีที่ไดกลาวถึงแลวในบริบทภาษา
 2.2 การแทน (substitution) เปนการใชนามวลี เชน อยางนี้ อยางนั้น เชนนั้น 
งั้น  แทนขอความที่ไดกลาวถึงไปแลว
 2.3 การเชื่อม (conjunction) เปนการใชคําเชื่อม เชื่อมประโยคตางๆ ในยอหนา
เขาดวยกัน โดยคําเชื่อมจะแสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางประโยคในลักษณะตางๆ 
ไดแก ความสัมพันธแบบแสดงเหตุผล ความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ ความสัมพันธแบบ
แสดงเวลา ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข และความสัมพันธแบบแสดงความคลอยตามกัน 
 3. การเชือ่มโยงระหวางยอหนา (paragraph linking) กลไกทีแ่สดงการเชือ่มโยงความ
ระหวางยอหนามี 2 ประเภทคือ

3.1 การใชคําแสดงขอบเขตของยอหนา (boundary marker)
 3.2 การซ้าํโครงสราง (grammatical construction) เปนการเชือ่มโยงโดยสวนตน
หรือสวนทายของยอหนาที่จะจบจะมีโครงสรางทางไวยากรณซ้ํากับสวนตนของยอหนาถัดมา
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เพียรศิริ  วงศวิภานันท27   กลาวถึงความสัมพันธของขอความที่เรียกวาการ
เชื่อมโยงความ  (cohesion)  ในภาษาระดับขอความ วาหมายถึงการแสดงความสัมพันธของ     
ขอความดวยรูปภาษา ซึ่งจําแนกเปนกลไกยอยไดดังนี้

1. การอางถึง (reference)  คือ  การใชรูปแทนตางๆ เชน คําสรรพนาม คําไวพจน
(คําพองความหมาย) หรือการละไวในฐานที่เขาใจ

  การละไวในฐานที่เขาใจ  คือ การไมปรากฏรูปภาษาในครั้งแรก แตผูอานสามารถ
ตีความไดแมไมมีรูปภาษาเดิมหรือบริบทชวยในการตีความ มี 2 ประเภท คือ

1.1 การละรูปแทนนามวลี  (zero nominal anaphora)  ที่มีความหมายใน 
วงจํากัดทําใหสามารถตีความได
 1.2 การละรูปคําเชื่อม  (zero connector)  เปนการละคําเชื่อมที่ผูอานตอง       
ตีความเองวารูปภาษาอยูตอเนื่องกันในลักษณะใด

2. การเชื่อมตอ (conjunction) คือ การใชคํากลุมหนึ่งในภาษาเพื่อเชื่อมความแตละ
สวนเขาดวยกัน คํากลุมนี้เปนคําสันธานและคําวิเศษณบางประเภท

3. อรรถสัมพันธ (coherence) คือ ความสัมพันธทางดานความหมายของขอความที่
กลาวถึงสาระเรื่องเดียวกัน

วิยะดา  ตานี28 ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในภาษาระดับขอความในศิลา
จารึกสุโขทัย พบวา กลไกการเชื่อมโยงความในศิลาจารึกสุโขทัยมี 5 ลักษณะ ไดแก 
 1. การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง คือ การแสดงความสัมพันธทางความหมาย
ระหวางคําหรือวลี หรือขอความ กับรูปภาษาที่ใชอางถึง คือ การใชรูปภาษาอื่นกลาวถึงคําหรือวลี
หรือขอความที่เคยกลาวไปแลวหรือกําลังจะกลาวถึงตอไป โดยรูปภาษาที่ใชในการอางถึงนี้จะ
สามารถตีความไดจากบริบทภาษาและบริบทสถานการณวาหมายถึงสิ่งเดียวกันกับรูปภาษาที่  
ถูกอางถึง มี 2 ประเภท คือ

                                                          
27เพียรศิริ วงศวิภานันท, “ลักษณะเฉพาะของโครงสรางความเรียงในภาษาไทย ความถอยที    

ถอยเขาใจกันของผูเขียนและผูอาน,” ในความเปนไทยที่ควรธํารงไว, รวบรวมและจัดพิมพโดยสถาบันไทยศึกษา 
ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529. (เสนอในการสัมมนาทางวิชาการประจําปของมหาวิทยาลัย 
ระหวางวันที่ 29-31 มีนาคม 2529), 1-15
 28 วิยะดา  ตานี, “การเชื่อมโยงความในจารึกสุโขทัย,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร, 2544).
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1.1 การอางถึงหนวยนาม คือ การใชรูปภาษาอื่นอางถึงรูปภาษาเดิมหรืออางถึง
รูปภาษาที่กําลังจะกลาวถึงที่เปนนามวลีที่ปรากฏรูปในบริบทภาษา  แบงเปน  2 ประเภท คือ

1.1.1 การอางถึงหนวยนามดวยสรรพนาม คือ การใชคําแทนคํานาม 
อางถงึนามวลทีีเ่คยกลาวถงึไปแลว หรอืกาํลงัจะกลาวถงึตอไปในบริบทภาษา แบงเปน 2 ประเภท คือ

1.1.1.1 การอางถึงหนวยนามดวยบุรุษสรรพนาม คือ การใช  
คําบอกบุรุษอางถึงหนวยนามที่เปนบุคคล สัตว ส่ิงของ ที่เคยกลาวถึงมากอนแลวหรือกําลังจะ
กลาวถึงตอไปทั้งที่ปรากฏรูปในบริบทภาษาและไมปรากฏรูปในบริบทภาษา แบงเปน 2 ประเภท 
คือ

1.1.1.1.1 การอางถึงหนวยนามดวยบุรุษสรรพนาม
โดยหนวยนามที่ถูกอางถึงปรากฏรูปในบริบทภาษา คือ การใชคําบอกบุรุษอางถึงหนวยนามที่เปน
บุคคล สัตว ส่ิงของ ที่เคยกลาวถึงมากอนแลว หรือกําลังจะกลาวถึงตอไปที่ปรากฏรูปในบริบท
ภาษา แบงเปน 3 ประเภท คือ
 การอางถึงหนวยนามดวยสรรพนามบุรุษที่ 1 พบการ
อางถึงหนวยนามที่ปรากฏรูปในบริบทภาษาดวยสรรพนามบุรุษที่ 1 ทั้งสิ้น 4 คํา คือ กู  ตู  ขา  เรา

การอางถึงหนวยนามดวยสรรพนามบุรุษที่ 3  พบการ
อางถึงหนวยนามที่ปรากฏรูปในบริบทภาษาดวยสรรพนามบุรุษที่  3  ทั้งสิ้น  6  คํา  คือ มัน ทาน  
ธ  พระองคทาน  เพื่อน  เขา
 การอางถึงหนวยนามดวยสรรพนามไมชี้เฉพาะ พบการ
ใชสรรพนามไมชี้เฉพาะอางถึงหนวยนามที่เคยกลาวถึงไปแลวที่ปรากฏรูปในบริบทภาษา   ทั้งสิ้น 
2  คํา คือ ใคร  ผูใด

1.1.1.1.2 การอางถึงหนวยนามดวยบุรุษสรรพนาม
โดยหนวยนามที่ถูกอางถึงไมปรากฏรูปในบริบทภาษา แบงเปน 2 ประเภท คือ

การอางถึงหนวยนามดวยสรรพนามบุรุษที่ 1 พบการ
อางถึงหนวยนามที่ไมปรากฏรูปในบริบทภาษาดวยสรรพนามบุรุษที่ 1 ทั้งสิ้น 2 คํา คือ กูขา  เผือ

การอางถึงหนวยนามดวยสรรพนามบุรุษที่ 2 พบการ
อางถึงหนวยนามที่ไมปรากฏรูปในบริบทภาษาดวยสรรพนามบุรุษที่ 2 คือ สู 

1.1.1.2 การอางถึงหนวยนามดวยนามที่ใชเปนสรรพนาม คือ
การนําคํานามมาทําหนาที่เปนสรรพนาม เพื่ออางถึงสิ่งที่เคยปรากฏแลว หรือกําลังจะปรากฏตอไป
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ในบริบทภาษาเพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ โดยใชคํานามเหลานี้เสมือนคําสรรพนาม แบงเปน     
4  ประเภท คือ
 1.1.1.2.1 การอางถึงหนวยนามดวยคําเรียกตําแหนง 
คือ การใชรูปภาษาที่แสดงถึงสถานะ ตําแหนง หรือยศ อางถึงหนวยนามที่ไดกลาวถึงไปแลว หรือ
กําลังจะกลาวถึงตอไปในบริบทภาษา เชน  เจาเมือง  เสด็จแมอยูหัว สมเด็จแมออกทาน
 1.1.1.2.2 การอางถึงหนวยนามดวยคําลักษณนาม 
คือ การใชคําบอกลักษณะของคํานามเพื่ออางถึงหนวยนามที่ปรากฏนํามากอนในบริบทภาษาเพื่อ
แสดงการเชื่อมโยงความ มีองคประกอบคือ คําลักษณนาม+คําจํานวนนับ จากการศึกษาพบ 2 คํา 
คือ อันหนึ่ง และองคหนึ่ง

 1.1.1.2.3 การอางถึงหนวยนามดวยคําจํานวนนับ 
โดยคําจํานวนนับประกอบดวย คําหนาจํานวนนับ+คําจํานวนนับที่แสดงความเปนพหูพจน คือ    
ทั้งหลาย

1.1.1.2.4 สุญญรูป คือ การอางถึงนามวลีที่เคยกลาว
ถึงไปแลวหรือกําลังจะกลาวถึง ดวยการไมปรากฏรูปนามวลีนั้นใหเห็นในโครงสรางผิวในประโยคที่
อยูถัดไป หรือในประโยคที่นํามากอน ทั้งในตําแหนงประธานและกรรมของประโยค
 1.1.2 การอางถึงหนวยนามดวยการชี้เฉพาะ คือ การอางถึงหนวยนาม
โดยการใชนามวลีชี้เฉพาะ ซึ่งมีโครงสรางประกอบดวยนาม+คําชี้เฉพาะ โดยนามวลีที่เปน 
สวนประกอบของโครงสรางอาจมีรูปซ้ําหรือตางจากนามวลีที่ถูกอางถึง และอาจมีการใช            
คําลักษณะนามประกอบอยูดวยพบคําชี้เฉพาะที่ใชประกอบกับนามวลี ทั้งสิ้น 4 คํา คือ นี้  นั้น  หั้น 
และอ้ัน  จากการศึกษาพบโครงสรางของนามวลีชี้เฉพาะ 5 ลักษณะ คือ

1.1.2.1 คํานาม + คําชี้เฉพาะ เชน เขาอั้น
 1.1.2.2 คาํนาม + ลักษณนาม + คาํชีเ้ฉพาะ เชน ผีฝูงนี ้ขุนผูนั้น
 1.1.2.3 ชื่อเฉพาะ + คําชี้เฉพาะ เชน พอขุนรามคําแหงนั้น
 1.1.2.4 สรรพนาม + ลักษณนาม + คําชี้เฉพาะ เชน มันผูนั้น
 1.1.2.5 ลักษณนาม + คําชี้เฉพาะ เชน แหงนั้น ที่นั้น
 1.2 การอางถึงขอความ    คือ    การใชรูปภาษาอื่นแทนขอความที่ปรากฏนํามา
กอนในบรบิทภาษาเพือ่แสดงการอางถงึขอความนัน้อกีครัง้   พบรูปภาษาประเภทชีเ้ฉพาะทีใ่ชอางถึง  
2 ลักษณะ คือ การชี้เฉพาะดวยคําหลัก  ไดแก  ดังอั้น   และการชี้เฉพาะดวยนามวลีชี้เฉพาะ ไดแก  
คํานี้  คํากลาวนี้
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 2. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการละ คือ การไมปรากฏรูปภาษาในตําแหนงที่
ควรจะมีรูปภาษานั้นปรากฏอยูในโครงสรางผิว จากการศึกษาพบ 1 ประเภท คือ

 การละรูปกริยาวลี คือ การไมปรากฏรูปคํากริยา หรือสวนของคํากริยานั้นใหเห็น
ในโครงสรางผิวในประโยคที่อยูถัดมาหรือในประโยคที่นํามากอน กริยาวลีมีองคประกอบ             
2 ลักษณะ คือ
 กริยาวลีที่มีเพียงสวนกริยาหลัก คือ กริยาวลีที่มีลักษณะเปนคํากริยาเดี่ยว หรือ
กริยาเรียง เชน ผิดแผกแสกวาง  แตงเฝารักษา

 กริยาวลีที่มีสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม คือ กริยาวลีที่ปรากฏวามีกลุมคํา
กริยาแยกหางจากกัน เชน ให…ไปขาย

จากการศึกษาพบการละรูปกริยาวลี 2 ลักษณะ คือ
 2.1 การละรูปกริยาวลีในสวนของกริยาหลัก  คือ   การไมปรากฏรูปสวน    
กริยาหลักเพื่อแสดงการอางถึงเหตุการณหรือการกระทําประเภทเดียวกันซึ่งไดเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งแสดงโดยกริยาหลักของประโยคที่ไดกลาวถึงไปแลวหรือกําลังจะกลาวตามมา
ในบริบทภาษา
 2.2 การละรูปกริยาวลีในสวนของสวนเติมเต็ม คือ การไมปรากฏรูปของสวน 
เติมเต็มเพื่อแสดงการอางถึงเหตุการณหรือการกระทําเดียวกัน ซึ่งแสดงโดยสวนเติมเต็มของ
ประโยคที่ไดกลาวไปแลวในบริบทภาษา
 3. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา คือ การกลาวถึงรูปภาษา หรือการใช  
โครงสรางภาษา ที่เคยกลาวถึงไปแลวซ้ําอีกครั้งในประโยคที่เรียงตอเนื่องกัน เพื่อแสดงการเชื่อม
โยงความในภาษา จากการศึกษาแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
 3.1 การซ้ํารูป คือ การกลาวถึงรูปภาษา หรือบางสวนของรูปภาษาที่เคยกลาว
ถึงไปแลวซ้ําอีกครั้งในประโยคที่เรียงตอเนื่องกัน เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความในภาษา จากการ
ศึกษาพบ 3 ประเภท คือ
 3.1.1 การซ้าํรูปนามวล ี  คอื การกลาวถงึนามวลหีรือบางสวนของนามวลี
ที่เคยกลาวถึงไปแลวในประโยคที่นํามาขางหนาซ้ําอีกครั้ง แบงเปน 2 ประเภท คือ
 3.1.1.1 การซ้ํารูปนามวลีทุกสวน คือ การใชรูปนามวลีเดิมที่เคย
กลาวถึงกอนแลวทุกสวนซ้ําอีกครั้ง การซ้ํารูปนามวลีทุกสวนนี้ พบทั้งในคํานามเดี่ยว คําสรรพนาม 
และคํานามที่มีสวนขยาย
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 3.1.1.2 การซ้ํารูปนามวลีบางสวน คือ การใชรูปนามวลีซ้ํากับ
รูปนามวลีที่อางถึงเพียงบางสวน การซ้ํารูปนามวลีบางสวนนี้พบทั้งใน คํานามเดี่ยว และคํานามที่
มีสวนขยาย
 3.1.2 การซ้ํารูปกริยาวลี คือ การกลาวถึงกริยาวลีที่เคยกลาวถึงไปแลว
ในประโยคที่นํามาขางหนาซ้ําอีกครั้ง จากการศึกษาพบ การซ้ํารูปกริยาวลีบางสวน
 การซ้ํารูปกริยาวลีบางสวน คือ การใชสวนกริยาหลักเพียงบางสวนของ
ประโยคที่กลาวนํามากอนแลวซ้ําอีกครั้ง เพื่ออางถึงการกระทําประเภทเดียวกันที่แสดงโดยกริยา
ดังกลาว พบเฉพาะการซ้ําสวนของกริยาหลักเทานั้น
 3.1.3 การซ้ํารูปประโยค คือ การใชรูปประโยคที่ไดกลาวถึงแลวซ้ําอีกครั้ง
เพื่ออางถึงเหตุการณเดียวกัน จากการศึกษา พบการซ้ํารูปประโยคทุกสวน
 3.2 การเชื่อมโยงความโดยการซ้ําโครงสราง คือ การเชื่อมโยงความที่แสดง
ความสัมพันธระหวางรูปภาษาที่ปรากฏในโครงสรางที่เหมือนกัน เพื่อที่จะแสดงการเนนหรือย้ํา
ส่ิงที่กําลังกลาวถึงที่เปนเรื่องในทํานองเดียวกัน โดยเรียบเรียงใหอยูในโครงสรางลักษณะเดียวกัน 
เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ
 4. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน คือ การแสดงการเชื่อมโยง
ความโดยการใชกลุมคําที่มีความหมายสอดคลองสัมพันธกันกับรูปภาษาที่เคยกลาวถึงไปแลว เพื่อ
ใหความหมายของขอความนั้นๆ ประสานสอดคลองเปนเรื่องเดียวกัน การใชคําสัมพันธกันในการ
เชื่อมโยงความนี้ คําเหลานี้จะมีอรรถลักษณบางสวนเหมือนกัน ซึ่งอรรถลักษณที่เหมือนกันนี้
จะแสดงใหเห็นวาคําเหลานี้สัมพันธกัน แบงเปน 3 ประเภท คือ
 4.1 การใชคําพองความหมาย คือ การใชคําที่มีรูปภาษาตางกัน แตเปนคําชนิด
เดียวกันที่มีความหมายเหมือนหรือคลายกัน อางถึงรูปภาษาที่เคยกลาวถึงไปแลว เชน ขันคํา-
สุวรรณภาชน
 4.2 การใชคําแยงความหมาย คือ การใชคําที่มีความหมายตรงขามหรือแยงกัน 
อางถึงรูปภาษาที่เคยกลาวถึงไปแลว เพื่อแสดงความสัมพันธของคําในประโยคที่อยูตอเนื่องกัน  
เชน ออก - เขา
 4.3 การใชคําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน คือ การใชคําที่มีความหมาย  
หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่เปนสมาชิกในกลุมเดียวกันกับคําที่เคยกลาวถึงไปแลวในประโยคที่นํามา
ขางหนา เพื่อแสดงความสัมพันธของประโยคที่อยูตอเนื่องกัน เชน เบื้องตีนนอน –เบื้องหัวนอน -
เบื้องตะวันตก
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 5. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม มี 12 ลักษณะ คือ ความสัมพันธแบบ
คลอยตามกัน ความสัมพันธแบบแสดงผล ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ ความสัมพันธแบบแสดง
ลําดับเหตุการณ ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค ความสัมพันธแบบแสดงการเปรียบเทียบ 
ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข   ความสัมพันธแบบแสดงจุดเริ่มตน ความสัมพันธแบบ        
ขยายความ ความสัมพันธแบบแสดงการตัดตอนหรือแยกสวน ความสัมพันธแบบแสดงวิธีการ และ
ความสัมพันธแบบแสดงการกลาวถึงคําพูด
 ลักษณะการปรากฏใชคําเชื่อมมีการปรากฏใชคําเชื่อมคร้ังเดียว และการปรากฏใช
คําเชื่อมแบบตอเนื่อง
 วรวรรธน  ศรียาภัย29 ศึกษาการเชื่อมโยงความในภาษาถิ่นสุราษฎรธานี จากขอมูล
ภาษาระดับขอความ 5 ประเภท ไดแก เร่ืองเลา กระบวนการ ขอควรปฏิบัติ คําอธิบาย และ 
บทสนทนา จากการศึกษาพบลักษณะการเชื่อมโยงความ 6 ลักษณะ ดังนี้
 1. การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง  หมายถึง  การแสดงความสัมพันธกันทาง
ความหมาย ซึ่งเกิดจากรูปภาษาหนึ่งที่ไมมีความหมายสมบูรณในตัว การตีความหมายจึงตอง
อาศัยหรืออางถึงรูปภาษาอื่นที่กลาวถึงมากอนแลว และตองอางถึงสิ่งเดียวกันอยางตอเนื่อง โดย
รูปภาษาที่ใชแทนรูปภาษาที่ปรากฏนํามาขางหนาเรียกวา การใชรูปแทนตาม (anaphora) และ  
รูปภาษาที่ใชแทนรูปภาษาที่ปรากฏตามมาขางหลัง เรียกวา การใชรูปแทนนํา (cataphora) จาก
การศึกษาพบการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง 3 ประเภท คือ
  1.1 การอางถึงโดยสรรพนาม คือ การใชสรรพนามแสดงการอางถึงบุคคลหรือ
ส่ิงที่ไดกลาวแลวหรือกําลังจะกลาวถึงในปริบททางภาษา พบ 3 ลักษณะ คือ
 1.1.1 บุรุษสรรพนาม คือ การใชบุรุษสรรพนามแทนหนวยนามเพื่อแสดง
การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง ไดแก บุรุษที่ 1, 2, 3
 1.1.2 คําที่ทําหนาที่เหมือนคําสรรพนาม คือ การใชคําที่ทําหนาที่เหมือน
คําสรรพนามทําหนาที่เชื่อมโยงความโดยการอางถึง มี 4 ประเภท คือ คําเรียกญาติ คําเรียก        
ชื่ออาชีพ คําเรียกชื่อตําแหนง คําเรียกชื่อเฉพาะบุคคล
 1.1.3 รูปศูนย คือ หนวยภาษาที่ไมปรากฏรูปในโครงสรางผิว แตปรากฏ
ความหมายในโครงสรางลึก  การตีความหมายของรูปศูนย   ตองอางถึงหนวยภาษาที่ปรากฏ    
คร้ังหนึ่งแลวในปริบททางภาษา
                                                          
 29 วรวรรธน  ศรียาภัย,  “การเชื่อมโยงความในภาษาถิ่นสุราษฎรธานี,”  (วิทยานิพนธปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544).
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 1.1.3.1 รูปศูนยที่อางถึงหนวยนามที่ทําหนาที่เปนประธาน       
มี  2 ลักษณะ คือ

1.1.3.1.1 ประธานปรากฏรูปในปริบททางภาษา คือ  
รูปภาษาที่ทําหนาที่เปนประธานปรากฏรูปคร้ังหนึ่งแลวในปริบททางภาษา ในการพูดครั้งตอไป   
ไมจําเปนตองกลาวถึงประธานอีก แตความหมายของประธานไมไดหายไป
  1.1.3.1.2 ประธานไมปรากฏรูปในปริบททางภาษา 
คือ รูปภาษาที่ทําหนาที่เปนประธานมิไดปรากฏรูปในภาษาที่พูดเลย แตปรากฏอยูในปริบท เชน 
ประธานคือผูพูดเอง หรือผูที่พูดดวย หรือผูที่กลาวถึงหรือส่ิงที่กลาวถึง ดังนั้นในการพูดจึงไมจําเปน
ตองมีประธาน

1.1.3.2 รูปศูนยที่อางถึงหนวยนามที่ทําหนาที่ เปนกรรม  
สามารถจําแนกได 2 ลักษณะ คือ หนวยกรรมที่ปรากฏรูปในปริบททางภาษา และหนวยกรรมที่ 
ไมปรากฏรูปในปริบททางภาษา คือ

1.1.3.2.1 กรรมปรากฏรูปในปริบททางภาษา คือ  
รูปภาษาที่ทําหนาที่เปนกรรมไดปรากฏรูปคร้ังหนึ่งแลวในปริบททางภาษา ในการพูดครั้งตอไป 
จึงไมตองกลาวถึงรูปภาษานั้นอีก

1.1.3.2.2 กรรมไมปรากฏรูปในปริบททางภาษา คือ 
รูปภาษาที่ทําหนาที่เปนกรรมไมปรากฏรูปในปริบททางภาษาเลย เพราะรูปภาษาที่ทําหนาที่เปน
กรรมคือส่ิงที่ผูพูดกลาวถึงซึ่งปรากฏอยูในปริบทสถานการณ

1.2 การอางถึงเชิงบงชี้  คือ การอางถึงโดยการใชคําบงชี้ เชน นี่ นั่น โนน นี้ นั้น 
และโนน หรือคําบงชี้ไปประกอบหลังคํานามหรือคําสรรพนาม เชน ที่นี้ เขานั้น  การตีความหมาย
ของคําบงชี้ตองพิจารณาจากขอความที่นํามาขางหนาและตามมาขางหลังประกอบกัน                  
มี 2 ประเภท คือ
 1.2.1 การบงชี้ดวยคําสรรพนาม คือ การใชคําบงชี้ที่ทําหนาที่เปนคํา
สรรพนามแสดงการอางถึง ซึ่งเปนการใชรูปแทนตาม และรูปแทนนํา เชน นี่ นั่น

1.2.2 การบงชี้ดวยคําคุณศัพท คือ การใชคําคุณศัพทที่มีคําบงชี้ตามมา
ขางหลัง แสดงการอางถึงหนวยนามที่ปรากฏครั้งหนึ่งแลวในปริบททางภาษา

1.3 การอางถึงเชิงเปรียบเทียบ คือ การอางถึงโดยการเอาสิ่งหนึ่งไปเปรียบกับ
อีกสิ่งหนึ่ง เพื่อบอกความเหมือน ความคลายคลึง และความตาง เชน เหมือน กวา
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 2. การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา หมายถึง การปรากฏของหนวยภาษาหนวยเดิม    
ที่เคยปรากฏครั้งหนึ่งแลวในปริบททางภาษา หนวยภาษาเดิมอาจเปนรูปหรือความหมายก็ได 
จําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ
 2.1 การซ้ําหนวยนาม จําแนกตามหนาที่ของหนวยนามได 2 หนาที่
 2.1.1 หนวยนามที่ทําหนาที่เปนประธาน การซ้ําลักษณะนี้หนวยนามที่
ทําหนาที่เปนประธานในประโยคหลังจะมีรูปและความหมายเหมือนกับหนวยนามที่ทําหนาที่เปน
ประธานในประโยคหนา
 2.1.2 หนวยนามที่ทําหนาที่เปนกรรม การซ้ําหนวยนามที่ทําหนาที่
ลักษณะนี้หนวยนามที่ทําหนาที่เปนกรรมในประโยคหลัง จะมีรูปและความหมายเหมือนกับ 
หนวยนามที่ทําหนาที่เปนกรรมในประโยคหนา
 2.2 การซ้ําหนวยกริยา คือ ทั้งรูปและความหมายของหนวยกริยาที่ซ้ําใน
ประโยคหลังจะมีรูปและความหมายเหมือนกับหนวยกริยาที่ถูกซ้ําในประโยคหนา จําแนกเปน       
2 ลักษณะ คือ
 2.2.1 การซ้ําหนวยกริยาที่ปรากฏตอเนื่องกันหลายครั้ง
 2.2.2 การซ้ําหนวยกริยาที่ไมปรากฏตอเนื่องกัน
 2.3 การซ้ําหนวยคําเชื่อม เชน ก็  แลวก็  ถึง
 3. การเชื่อมโยงความโดยการแทน  หมายถึง  การที่หนวยภาษาหนึ่งใชแทนอีก
หนวยภาษาหนึ่ง เพื่อไมตองกลาวซ้ําคําตอคํา การตีความหนวยภาษาที่ใชแทนนั้นจะข้ึนอยูกับ
หนวยภาษาที่ถูกแทนหรือที่นํามาขางหนา จากการศึกษารูปภาษาที่ใชแทน คือ รูปแทนบงชื้        
ทาํหนาทีเ่ปนประโยค และขอความทีก่ลาวไปแลวในปรบิททางภาษา เชน อยางนัน้  อะไรอยางนัน้  นัน่ 
 4. การเชื่อมโยงความโดยการละ หมายถึง การไมปรากฏหนวยทางภาษาหนวยใด
หนวยหนึ่งซึ่งอาจเปนหนวยนาม หรือหนวยกริยา เพราะหนวยภาษานั้นเคยปรากฏครั้งหนึ่งแลวใน
ปริบททางภาษา พบวา มี 3 ลักษณะ คือ
 4.1 การละหนวยนาม คือ การไมปรากฏรูปของหนวยนาม แตปรากฏหนาที่
และความหมาย เพราะหนวยนามนั้นเคยปรากฏแลวในปริบททางภาษา จากการศึกษาพบ การละ
หนวยนามที่เปนคํา
 4.2 การละหนวยกริยา คือ การไมปรากฏรูปของหนวยกริยา แตปรากฏหนาที่
และความหมาย เพราะรูปกริยาเคยปรากฏมาแลวในปริบททางภาษา พบการละหนวยกริยา        
2 ลักษณะ คือ
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 4.2.1 การละคํากริยา คือ การไมปรากฏรูปของคํากริยา แตปรากฏหนาที่
และความหมายในประโยคหรือขอความ
 4.2.2 การละกริยาวลี คือ การละที่มีลักษณะเดียวกับการละคํากริยา 
คือ การไมปรากฏรูปของกริยาวลี แตปรากฏหนาที่และความหมายในประโยคหรือขอความ 
 4.3 การละหนวยประโยค คือ การละรูปประโยคที่เคยปรากฏครั้งหนึ่งแลวใน
ปริบททางภาษา
 5. การเชื่อมโยงความโดยการใชศัพท หมายถึง การใชคําศัพทเปนกลไกในการเชื่อม 
โยงทางความคิดเพื่อจะไดเขาใจความหมายของภาษาที่ใชในการสื่อสารแตละครั้งไดสัมฤทธิ์ผล 
จากการศึกษาพบการใชศัพท 3 ลักษณะ คือ
 5.1 การใชศัพทที่มีความหมายใกลเคียงกัน คือ การใชศัพทที่มีรูปตางกันแตมี
ความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันทดแทนกัน เพื่อความสละสลวยในการพูด อีกนัยหนึ่ง
เปนปรากฏการณที่เกิดจากการที่ภาษามีคําหลายคําที่ใชอางถึงหรือเรียกสิ่งเดียวกัน
 5.2 การใชศพัทลูกกลุม คอื ลักษณะความสมัพนัธกนัทางดานความหมายของคํา 
คือ การเปนคําลูกกลุมและจากลุม โดยมีความสัมพันธลดหล่ันกันไปไดหลายชั้น ซึ่งคําลูกกลุม
บางครั้งไมจําเปนตองปรากฏกับคําจากลุมก็ได
 5.3 การใชศัพทที่มีความสัมพันธกัน คือ การที่ศัพท 2 คํา มีความสัมพันธกันใน
ลักษณะของการตอเนื่อง ซึ่งสามารถจําแนกได 2 ชนิด คือ
 5.3.1 ความตอเนื่องของรูปภาษา คือ ศัพท 2 คํา มีความสัมพันธกันใน
ลักษณะของการตอเนื่อง คือ มีการซ้ํารูปภาษาในศัพทที่ 1 กับศัพทที่ 2 ซึ่งทําใหเกิดการเชื่อมโยง
ความระหวางศัพท จากการศึกษาพบวามีการซ้ํา 2 ลักษณะ คือ

5.3.1.1 การซ้ําทั้งหนวยคํา มี 3 ลักษณะ คือ
  5.3.1.1.1 ซ้าํหนวยคาํหนาของทัง้ 2 คาํการซ้าํลกัษณะนี้
พบมากกวาการซ้ําแบบอื่นๆ เชน ทํานาทําไร, สานโกรกสานเสื่อ
 5.3.1.1.2 ซ้ําหนวยคําหลังของทั้ง  2  คํา    เชน   พอผัว
แมผัว
 5.3.1.1.3 ซ้ําหนวยคําที่ปรากฏตอเนื่องกัน 2 คร้ัง คือ 
ทั้งคําแรกและคําที่สองตางก็เปนคําซ้ําดวยกัน  เชน  ผิดผิดถูกถูก
 5.3.1.2 การซ้ําบางสวนของหนวยคํา คือ หนวยเสียงสระของ
หนวยคําหลังในคําที่ 1 ซ้ํากับหนวยเสียงสระของหนวยคําแรกในคําที่ 2 เชน ทักหา  - ปราศรัย 
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 5.3.2 ความตอเนื่องของความหมาย หมายถึง การที่ความหมายของ   
คํา 2 คํา มีความเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะที่มีความหมายเหมือนกันหรือเปนไปในทํานองเดียวกัน 
และแสดงผลจากความหมายของคําที่ปรากฏนําหนา มี 2 ลักษณะ
 5.3.2.1 ความหมายเหมือนกันหรือเปนไปในทํานองเดียวกัน  
เชน ชอบ-รักใคร

5.3.2.2 ความหมายแสดงผลจากความหมายของคําที่นํามา
ขางหนา
 6. การเชื่อมโยงความโดยใชคําเชื่อม พิจารณาถึงการแสดงความสัมพันธโดยการใช
คําเชื่อม หนาที่ของคําเชื่อม และการปรากฏของคําเชื่อม
 6.1 การแสดงความสัมพันธโดยการใชคําเชื่อม พบวามี 14 ลักษณะ ไดแก 
ความสัมพันธแบบคลอยตามกัน ความสัมพันธแบบขัดแยงกัน ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข 
ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ   ความสัมพันธแบบแสดงผล   ความสัมพันธแบบขยายความ 
ความสัมพันธแบบแจกแจง ความสัมพันธแบบตัดตอนหรือแยกสวน ความสัมพันธแบบใหเลือก 
ความสัมพันธแบบแสดงตัวอยาง ความสัมพันธแบบแสดงเวลา ความสัมพันธแบบแสดงจุดเริ่มตน 
ความสัมพันธแบบแสดงจุดสิ้นสุด และความสัมพันธแบบแสดงการอางถึงคําพูด
  6.2 หนาที่ของคําเชื่อม จําแนกไดเปน 5 ประเภท คือ คําเชื่อมนามกับนาม 
กริยากับนาม ประโยคกับประโยค นามกับประโยคยอย และกริยากับประโยคยอย
  6.3 การปรากฏของคําเชื่อม ปรากฏได 4 ตําแหนง คือ ตนประโยค ตนและ
กลางประโยค กลางประโยค และทายประโยค

รจเลข  คลอวุฒิวัฒน30   ศึกษาลักษณะของคําเชื่อมอนุพากยในจารึกลานนา 
กลาววา อนุพากย (clause) หมายถึง ประโยคสามัญที่ลดฐานะลงเปนเพียงสวนหนึ่งของประโยค
ใหญที่ประกอบดวยประโยคสามัญตั้งแต 2 ประโยคขึ้นไป  และอนุพากยตั้งแต 2 อนุพากยข้ึนไป
จะมีความหมายตอเนื่องกันโดยการใชคําเชื่อมอนุพากย จากการศึกษา คําเชื่อมอนุพากยที่พบใน
จารึกลานนาที่มีความหมายทางโครงสรางแบบเชื่อมอนุพากยตั้งแต 2 อนุพากย ใหมีความหมาย 
ตอเนื่องกันนั้น แบงออกไดเปน 10 ชนิด ไดแก เชื่อมความบอกเวลา  เชื่อมความแบบรวมความที่มี
ความหมายคลอยตามกัน  เชื่อมความที่ขัดแยงกัน  เชื่อมความเปนเหตุเปนผลกัน  เชื่อมความ
เพื่อบอกจุดมุงหมาย  เชื่อมความเพื่อแสดงเงื่อนไข  เชื่อมความใหเนื้อความสมบูรณ  เชื่อมความ
                                                          

30 รจเลข คลอวุฒิวัฒน,  “คําไวยากรณในจารึกลานนา พ.ศ.1954 – 2100,”  (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539).
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เกี่ยวกับการประมาณโดยการเปรียบเทียบ  เชื่อมความเพื่อตอแตงใหสละสลวย  เชื่อมความและ
ทําหนาที่แทนนามที่นํามาขางหลัง
 ประภาพร  มณีโรจน 31 ไดศึกษาวิเคราะหรูปแทนคํานามเพื่อแสดงกระบวนการ
บอกความตอเนื่องในขอเขียนภาษาไทย จากบทความ 10 บทความในวารสารศิลปวัฒนธรรม พบ  
รูปแทนคํานาม 4 ประเภท ไดแก

1. รูปแทนประเภทอรปู    (ellipsis)     ไดแก   การอางถงึนามวลทีีม่รูีปเดมิปรากฏใน
บริบทภาษาดวยการละรูปหรือไมปรากฏ

2. รูปแทนประเภทซ้ํารูป   ไดแก รูปแทนที่ใชอางถึงนามวลีเดิม   โดยใชรูปเดิมซ้ํากับ
นามวลีที่ไดปรากฏนํามากอน หรือซํ้าเฉพาะหนวยหลักของนามวลีเดิม
 3. รูปแทนประเภทบงชี้ ไดแก รูปแทนที่ใชแทนนามวลีเดิมโดยมีคําบอกความเฉพาะ 
นี่ นี้ นั่น นั้น ประกอบนามวลีเพื่อแสดงความเฉพาะเจาะจงปรากฏอยูดวยเสมอ
 4. รูปแทนประเภทคําสรรพนาม ไดแก รูปแทนที่ใชแทนนามวลีเดิมดวยคําสรรพนาม
ประเภทบุรุษสรรพนามหรือนิยมสรรพนาม (สรรพนามใชแทนนามโดยใชคํา นี่ นี้ นั่น นั้น) 
 ทัศนีย  เจริญพร32 ศึกษาลักษณะกลไกทางภาษาที่ใชเชื่อมโยงความในภาษา
ระดับขอความในศิลาจารึกอีสาน ผลการศึกษาสรุปไดวา กลไกทางภาษาที่ใชเชื่อมโยงความใน
ภาษาระดับขอความในศิลาจารึกอีสานมี 2 ลักษณะคือ

. การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง มีกลไก 2 ลักษณะ คือ
 1. การเชื่อมโยงความโดยการอางถึงรูปภาษา พิจารณาตามการปรากฏหรือไม
ปรากฏรูปภาษาไดเปน 2 ลักษณะ คือ
 1.1 การเชื่อมโยงความโดยการอางถึงประเภทมีรูป มีกลไกแสดงการ   
เชื่อมโยงความ 2 ประเภท คือ
 1.1.1 การใชคําแทน 3 ประเภท ไดแก คําแทนหนวยนาม คําแทน
หนวยกริยา และคําแทนขอความ

                                                          
31 ประภาพร  มณีโรจน,  “การใชรูปแทนคํานามเพื่อบอกความตอเนื่องในขอเขียนภาษาไทย,” 

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2529).
 32 ทัศนีย เจริญพร,  “ลักษณะการเชื่อมโยงความในศิลาจารึกอีสาน ระหวางพุทธศักราช 1893 – 
2466,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534).
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 1.1.2 การซ้ํารูป 3 ประเภท ไดแก การซ้ํารูปนามวลี การซ้ํารูปกริยา
วลี และการซ้ํารูปประโยค
 1.2 การเชื่อมโยงความโดยการอางถึงประเภทไมปรากฏรูป 3 ประเภท คือ 
การไมปรากฏนามวลี การไมปรากฏรูปกริยาวลี และการไมปรากฏรูปประโยค
 2. การเชื่อมโยงความโดยการอางถึงทางความหมายของคํา มีกลไกแสดงการ
เชื่อมโยงความ 2 ลักษณะ คือ
 2.1 การซ้ําความหมายมี 2 ประเภท ไดแก การใชคําพองความหมาย และ
การใชโครงสรางทางภาษาที่แตกตางกัน
 2.2 การใชคําที่สัมพันธกันมี 2 ประเภท ไดแก การใชคําแยงความหมาย 
และการใชคําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน

ลักษณะความสัมพันธระหวางรูปภาษาที่ใชอางถึงกับรูปภาษาเดิมที่ถูกอางถึงมี         
2 ลักษณะ คือ
 1. ความสัมพันธแบบตาม คือ รูปภาษาที่ใชอางถึงปรากฏตามหลังรูปภาษาเดิม 
ที่ถูกอาง
 2. ความสัมพันธแบบนํา คือ ความสัมพันธที่เกิดกรณีที่รูปภาษาที่ใชอางถึงปรากฏ
นําหนารูปภาษาเดิมที่ถูกอางถึง
 ความตอเนื่องของการปรากฏใชรูปภาษาที่ใชเปนกลไกแสดงการอางถึงสิ่งเดียวกัน
เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความในภาษาระดับขอความ 1 ขอความ มี 2 ลักษณะ คือ

1. การปรากฏใชรูปภาษาเพื่อแสดงการอางถึงสิ่งเดียวกันครั้งเดียว
 2. การปรากฏใชรูปภาษาเพื่อแสดงการอางถึงสิ่งเดียวกันแบบลูกโซ มี 2 ประเภท 
คือ การปรากฏใชรูปภาษาประเภทเดียวกันเพื่อแสดงการอางถึงสิ่งเดียวกันแบบลูกโซ  และการ
ปรากฏใชรูปภาษาตางประเภทกันเพื่อแสดงการอางถึงสิ่งเดียวกันแบบลูกโซ
 ข. การเชือ่มโยงความโดยการใชคาํเชือ่ม พจิารณา 2 ลักษณะ คอื การเชือ่มโยงความ
โดยปรากฏรูปคําเชื่อม และการเชื่อมโยงความโดยไมปรากฏรูปคําเชื่อม พบวาแบบสัมพันธของ
การเชื่อมโยงความ มี 10 แบบ คือ ความสัมพันธแบบเงื่อนไข  ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ  
ความสัมพันธแบบแสดงผล  ความสัมพันธแบบคลอยตามกัน  ความสัมพันธแบบแสดง
ความขัดแยงกัน  ความสัมพันธแบบแสดงลําดับของเหตุการณ  ความสัมพันธแบบแสดงเวลา  
ความสัมพันธแบบการแสดงวัตถุประสงค  ความสัมพันธแบบขยายความ  ความสัมพันธแบบ
แสดงการแจกแจง
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 คําเชื่อมที่ปรากฏในประโยคอาจจะปรากฏในตําแหนงตางๆ 4 แหง คือ ตําแหนงหนา
ประโยคเชื่อม ตาํแหนงกลางประโยคเชื่อม ตาํแหนงทายประโยคเชื่อม ตาํแหนงขนาบประโยคเชื่อม 

ลักษณะการปรากฏใชคําเชื่อมเพื่อแสดงการเชื่อมโยงความมี 2 ประเภท คือ 
 1. การปรากฏคําเชื่อมคร้ังเดียว
 2. การปรากฏคําเชื่อมแบบลูกโซ มี 2 ลักษณะ ไดแก การปรากฏคําเชื่อมคําเดียวกัน
แบบลูกโซ และการปรากฏคําเชื่อมตางคํากันแบบลูกโซ
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะการเชื่อมโยงความในภาษาระดับ 
ขอความขางตนพบ กลไกทางภาษาที่สําคัญที่แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประโยค 
ในภาษาระดับขอความ ซึ่งสรุปไดดังนี้
 1. การอางถงึ หมายถงึ กลไกทางภาษาทีเ่กดิจากการทีรู่ปภาษาหนึง่ไมมคีวามหมาย
เปนอิสระในตัวเอง ตองตีความโดยอาศัยหรืออางถึงความหมายของรูปภาษาเดิมที่ปรากฏในบรบิท
ภาษาหรอืบริบทสถานการณ  การอางถงึนี ้ฮลัลิเดยและฮะซนั (1976)   วภิา ฌานวงัสะ (1986)    ชลธิ
ชา   บํารุงรักษ (2539)   ยาใจ  ชูวิชา (1986)  และเพียรศิริ  วงศวิภานันท (2529) เรียกวา  
reference  (การอางถึง)  ทัศนีย    เจริญพร (2534) วิยะดา  ตานี (2544) และวรวรรธน  ศรียาภัย 
(2544) เรียกวา  การอางถงึ  ประภาพร  มณีโรจน (2529)  เรียกวา รูปแทนประเภทบงชี ้ และรูปแทน
ประเภทคําสรรพนาม  นววรรณ   พันธุเมธา (2527) เรียกวา  การแทนคํา  และนิตยสุดา  
อภินันทาภรณ (2534) เรียกวา การอางถึงนามวลี  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะเรียกวา 
การอางถึง
 2. การแทน หมายถึง กลไกทางภาษาที่เกิดจากการใชรูปภาษาอื่นแทนรูปภาษาเดิม 
ที่ปรากฏในบริบททางภาษา การแทนนี้   ฮัลลิเดยและฮะซัน  (1976) วิภา ฌานวังสะ (1986)  และ
ยาใจ  ชูวิชา (1986) เรียกวา  substitution สวน เดอ โบกรองดและเดรสเลอร (1981)  
เรียกวา  pro-form  วรวรรธน  ศรียาภัย  เรียกวา  การแทน  และทัศนีย เจริญพร (2534) เรียกวา 
คําแทนหนวยกริยา  การเชื่อมโยงความประเภทนี้ไมปรากฏในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
 3. การละ หมายถึง กลไกทางภาษาที่เกิดจากการใชรูปภาษาที่ไมปรากฏรูปใน 
โครงสรางผวิ เพือ่แทนรปูภาษาเดมิทีเ่ปนหนวยนาม หนวยกรยิา หนวยประโยค หรือหนวยขอความ    ซึ่ง
ไดเคยกลาวถึงแลวในบริบทภาษา การละนี้   ฮัลลิเดยและฮะซัน  (1976) วิภา ฌานวังสะ (1986)   
และ เดอ โบกรองดและเดรสเลอร  (1981)  เรียกวา   ellipsis (การละ) ประภาพร  มณีโรจน (2529) 
เรียกวา  รูปแทนประเภทอรูป (ellipsis)  ชลธิชา  บํารุงรักษ (2539)  เรียกวา  สุญญรูป   นววรรณ  
พันธุเมธา (2527) เรียกวา  การละคํา  ยาใจ  ชูวิชา (1986)  เรียกวา  (deletion) การละ เพียรศิริ  
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วงศวิภานันท  (2529) เรียก การละนามวลี (zero nominal anaphara) และการละ      คาํเชือ่ม 
(zero connector) วยิะดา  ตาน ี(2544) และวรวรรธน  ศรียาภยั (2544)เรียกวา การละ  และทัศนีย  
เจริญพร (2534) เรียกวา  การไมปรากฏรูป  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะเรียกวา การละ
 4. การซ้ํา หมายถึง กลไกทางภาษาที่เกิดจากการใชรูปหนวยภาษาเดิมทุกสวนหรือ 
บางสวน และการใชรูปแบบโครงสรางภาษาเดิม ซ้ําอีกครั้งเมื่อตองการจะกลาวถึงอีกครั้ง  
ฮัลลิเดยและฮะซัน (1976)  ยาใจ  ชูวิชา (1986)  เรียกวา   reiteration (การกลาวซ้ํา) วิภา ฌาน
วังสะ (1986) ชลธิชา   บํารุงรักษ (2539) เรียกวา  repetition (การซ้ํา) เดอ โบกรองดและเดรส
เลอร  (1981)  เรียกวา  recurrence (การซ้ํา)  partial  recurrence (การซ้ําบางสวน)  parallelism 
(การซ้ํารูปแบบ)   นววรรณ  พันธุเมธา (2527)  เรียกวา  การซ้ําคํา  นติยสุดา  อภินันทาภรณ  
(2534) และทัศนีย  เจริญพร (2534) เรียกวา การซ้ํารูป วิยะดา  ตานี (2544) เรียกวา การซ้ํารูปคํา 
และการซ้ําโครงสราง  วรวรรธน  ศรียาภัย  เรียกวา การซ้ํา และประภาพร  มณีโรจน (2529) 
เรียกวา รูปแทนประเภทซ้ํารูป  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะเรียกวา การซ้ํา

5. การใชคําสัมพันธกัน หมายถึง กลไกทางภาษาที่เกิดจากการใชคําที่มีความหมาย 
สอดคลองสัมพันธกัน   เพื่อใหขอความมีเนื้อความตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน อาจเปนคําที่มี    
ความเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน ความหมายตรงขาม หรือเปนคําลูกกลุมของจากลุมเดียวกัน  
การใชคําสัมพันธกันนี้  ฮัลลิเดยและฮะซัน (1976)  ยาใจ  ชูวิชา (1968) เรียกวา  collocation   
(การใชคําสอดคลองกัน) วิภา ฌานวังสะ (1986) เรียกวา  lexical  cohesion (การเชื่อมโยงความ
ทางคําศัพท) นววรรณ  พันธุเมธา (2527) เรียกวา  การมีคําที่สัมพันธกัน นิตยสุดา  อภินันทาภรณ  
(2534) วิยะดา  ตานี (2544) ทัศนีย  เจริญพร (2534)  เรียกวา  การใชคําสัมพันธกัน และการซ้ํา
ความหมาย  เพียรศิริ  วงศวิภานันท (2529) เรียกวา coherence (อรรถสัมพันธ) วรวรรธน  
ศรียาภัย (2544) เรียก การใชศัพท  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะเรียกวา การใชคําสัมพันธกัน
 6. การใชคําเชื่อม หมายถึง กลไกทางภาษาที่เกิดจากการใชคําเชื่อมประเภทตางๆ  
แสดงความสัมพันธระหวางประโยคที่เรียงตอเนื่องกันในภาษาระดับขอความ การใชคําเชื่อมนี้ 
ฮัลลิเดยและฮะซัน (1976) วิภา ฌานวังสะ (1986) และ ชลธิชา   บํารุงรักษ (2539) ยาใจ  ชูวิชา 
(1968) เพียรศิริ  วงศวิภานันท  เรียกวา   conjunction (การเชื่อม) เดอ โบกรองดและเดรสเลอร
(1981)  เรียกวา  junction (การเชื่อม) นววรรณ  พันธุเมธา (2527) นิตยสุดา  อภินันทาภรณ  
(2534) วิยะดา  ตานี (2544) ทัศนีย  เจริญพร (2534) เรียกวา การใชคําเชื่อม วรวรรธน  ศรียาภัย 
(2544) เรียก การใชคําเชื่อม รจเลข  คลอวุฒิวัฒน (2539) เรียก คําเชื่อมอนุพากย  ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะเรียกวา การใชคําเชื่อม
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 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่กลาวมาขางตน ในการศึกษาการเชื่อมโยงความ 
ในจารึกลานนา ผูวิจัยปรับประยุกตใชแนวความคิดของ   ฮัลลิเดย และฮะซัน (1976)33 วิภา  ฌาน
วังสะ (1986)34   และ  ชลธิชา  บํารุงรักษ (2539)35 ดังนี้

1. การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง   ผูวิจัยประยุกตใชแนวความคิด ของ  ฮัลลิเดย
และฮะซัน (1976) วิภา  ฌานวังสะ (1986)  และชลธิชา  บํารุงรักษ (2531)36 (2539) ดังนี้ ชลธิชา 
บํารุงรักษ ไดกลาวถึง สุญญนามวลีในตําแหนงประธานและกรรมของประโยค เพื่ออางถึง     
หนวยนาม และในภาษาไทยมีการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง 3 ลักษณะ คือ การอางถึง    
หนวยนาม  การอางถึงอนุพากยหรือประโยค  และการอางถึงขอความ และฮัลลิเดยและฮะซัน  
และวิภา  ฌานวังสะ ไดกลาวถึง การอางถึงดวยสรรพนาม  และการอางถึงเชิงบงชี้  ผูวิจัยไดใช
แนวความคิดเหลานี้ มาเปนแนวทางในการศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง
นามวลี กริยาวลี ประโยค และขอความ รวมทั้งการพิจารณาการไมปรากฏรูป เพื่ออางถึงนามวลี 
ในตําแหนงประธานและกรรมของประโยคในจารึกลานนา

2. การเชื่อมโยงความโดยการละ ผูวิจัยประยุกตใชแนวความคิดฮัลลิเดยและฮะซัน
(1976) วิภา  ฌานวังสะ (1986)  ที่ไดกลาวถึงการละหนวยนาม  การละหนวยกริยา และการละ
หนวยอนุพากย มาเปนแนวทางในการศึกษาการเชื่อมโยงความโดยการละกริยาวลี ประโยค และ
ขอความในจารึกลานนา

3. การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา   ผูวิจัยประยุกตใชแนวความคิดของ  วิภา  ฌาน
วังสะ  (1986) และชลธิชา  บํารุงรักษ (2539)  ที่ไดกลาวถึง  การซ้ํารูป   และการซ้ําโครงสราง    
มาเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงความโดยการซ้ํารูปนามวลี กริยาวลี ประโยค และ
การซ้ําโครงสรางในจารึกลานนา
                                                          

33M.A.K.   Halliday  and  Rugaiya   Hasan,  Cohesion  in  English   ( London : Longman, 
1976), 304-320.

34 Wipah  Chanawangsa, “Cohesion  in  Thai” ( Ph.D dissertation, Georgetown  University, 
1986).

35ชลธิชา   บํารุงรักษ, “การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตางๆในภาษาไทย,” เอกสาร
ประกอบการศึกษาภาษาระดับขอความ  ภาควิชาภาษาศาสตร  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2539 . (อัดสําเนา)

36ชลธิชา   บํารุงรักษ, “ ภาษาไทยสมัยสุโขทัย : ภาษาอิงขอความ,”  ภาษาและภาษาศาสตร 6, 2 
(มกราคม – มิถุนายน  2531) : 3.
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4. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน ผูวิจัยประยุกตใชแนวความคิดของ  
วิภา  ฌานวังสะ (1986) ที่ไดแบงลักษณะความสัมพันธของคําศัพทออกเปน  การใชคําพอง
ความหมาย   การใชคําแยงความหมาย   และการใชคําเขาชุดกัน   มาเปนแนวทางในการศึกษา
เร่ืองการเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกันในจารึกลานนา

5. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม   ผูวิจัยประยุกตใชแนวความคิดของวิภา  
ฌานวังสะ  (1986) และชลธิชา  บํารุงรักษ (2539)  ที่ไดแบงประเภทของคําเชื่อมตามความ
สัมพันธของประโยคที่เรียงตอเนื่องกัน  ไดแก  ความสัมพันธแบบคลอยตาม ความสัมพันธแบบ  
ขัดแยง ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข  ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ  ความสัมพันธแบบแสดงผล  
ความสัมพันธแบบตัดตอนหรือแยกสวน  ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค  โดยผูวิจัยไดรวม
ความสัมพันธแบบแสดงการเปรียบเทียบ  ความสัมพันธแบบแสดงวิธีการหรือกระบวนการ  
ความสัมพันธแบบแจกแจงรายละเอียด ความสัมพันธแสดงการกลาวถึงคําพูด และความสัมพันธ
แบบขยายความ ไวในความสัมพันธแบบขยายความ และไดรวมความสัมพันธแบบแสดงเวลา  
ความสัมพันธแบบแสดงลําดับข้ันตอน ความสัมพันธแบบแสดงจุดเริ่มตน และความสัมพันธ
แบบแสดงจุดสิ้นสุด ไวในความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ

แหลงขอมูล
 1. ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาและจารึกลานนา

2. สํานักหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี
3. ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6. สํานักหอสมุด ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
7. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบถึงลักษณะกลไกทางภาษาที่ใชแสดงการเชื่อมโยงความ เพื่อนําไป
อธิบายลักษณะทางวากยสัมพันธของโครงสรางภาษาในจารึกลานนา ทั้งระดับวลี ประโยค และ 
ขอความ

2. ทําใหเขาใจลักษณะเนื้อหาในจารึกลานนา ที่ผูจารตองการสื่อสาร ซึ่งแสดงออก
ทางลกัษณะกลไกทางภาษาทีป่รากฏเชือ่มโยงความในภาษาระดบัขอความในจารกึลานนา
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 3. เปนแนวทางในการนําจารึกหรือเอกสารโบราณตางๆ มาศึกษาดวยวิธีการทาง
ภาษาศาสตร

นิยามศัพทเฉพาะ
 1. ภาษาระดับขอความ (discourse) หมายถึง หนวยภาษาที่มีประโยคตั้งแต          
2 ประโยคขึ้นไปเปนองคประกอบที่สําคัญ โดยประโยคเหลานี้จะตองมีความสัมพันธทางความ
หมาย คือ การมีเนื้อความเดียวกัน (coherence) และมีการเชื่อมโยงความ (cohesion) 

2. การเชื่อมโยงความ (cohesion) หมายถึง กระบวนการแสดงความสัมพันธทาง
ความหมายระหวางประโยคตางๆ ในภาษาระดับขอความ เกิดขึ้นเมื่อการตีความองคประกอบหนึ่ง
ตองอาศัยองคประกอบที่อยูขางเคียง โดยมีกลไกทางภาษาแสดงการเชื่อมโยงความ (cohesive 
devices) ปรากฏรูปในบริบทภาษา
 3. การมีเนื้อความเดียวกัน (coherence) หมายถึง กระบวนการแสดงความสัมพันธ
ทางความหมายของประโยคอันเปนองคประกอบของภาษาระดับขอความโดยใชกลไกทางภาษา 
ไดแก การใชคําสัมพันธกันแสดงเนื้อความเดียวกันของภาษาระดับขอความ
 4. กลไกทางภาษาที่แสดงการเชื่อมโยงความ (cohesive devices)  หมายถึง       
รูปภาษาที่ปรากฏและทําหนาที่แสดงความสัมพันธระหวางประโยค ซึ่งเปนองคประกอบของภาษา
ระดับขอความ รูปภาษาที่ปรากฏนั้น เชน การซ้ํา การละ การเชื่อม
 5. ประโยค หมายถึง หนวยภาษาที่มีโครงสรางหรือองคประกอบ 2 ชนิด คือ นามวลี
ซึ่งทําหนาที่เปนภาคประธาน และกริยาวลีซึ่งทําหนาที่เปนภาคแสดง โดยกริยาวลีอาจมีนามวลี
ทําหนาที่เปนกรรม (กรณีกริยาของประโยคเปนกริยาสกรรมหรือทวิกรรม) หรืออาจมีกริยาวลี     
ทําหนาที่เปนสวนขยาย (ในงานวิจัยนี้ เรียกวา สวนเติมเต็ม) และประโยคอาจมีการละนามวลี     
ที่ทําหนาที่เปนประธานและกรรมของประโยค กรณีที่กลาวถึงนามวลีนั้นแลวในบริบทภาษาหรือ   
ผูอานสามารถตีความไดในบริบทภาษา และอาจมีฐานะเปนอนุพากย(ประโยคยอย)ในประโยค
ความซอน

ตัวอยาง 1 (กริยาวลีไมมีกรรม)
เถาเมือง รู
ภาคประธาน ภาคแสดง
“เถาเมือง(ขาราชการผูดูแลเมือง)รู”

(จารึกวัดบานยางหมากมวง 1/13)
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ตัวอยาง 2 (กริยาวลีมีกรรม)
เจาไทผูใด มากิน เมืองเชียงรายนี้
ภาคประธาน ภาคแสดง
“เจาไท(เจานาย)ผูใดมากิน(มาครอง)เมืองเชียงรายนี้”

(จารึกวัดปารวก 2/5-6)

ตัวอยาง 3 (มีการละนามวลีที่ทําหนาที่ประธานและกรรมของประโยค)
(8)  ผูใด1อยาปาวเขา2ไปอ่ืนไปเสิก
(9) ซือแมนเสิกมาตกเมือง
(10) Ø 1ก็อยาปาว Ø 2มารบมารักษาเวียง
“ผูใดอยาปาว(บอก)เขาไปอื่นไปเสิก (ไปที่อ่ืนไปทําศึก) ซือแมน (แมน) เสิก (ขาศึก)     

มาตก (มาถึง) เมือง ก็อยาปาวมารบมารักษาเวียง(เมือง)”
(จารึกพระธาตุศรีจอมทอง 1/14-15)

Ø 1แสดงสุญญนามวลีในตําแหนงประธานอางถึงสรรพนามไมชี้เฉพาะ ผูใด1  และØ2

แสดงสุญญนามวลีในตําแหนงกรรมอางถึงสรรพนามบุรุษที่ 2 เขา2

ตัวอยาง 4 (กริยาวลีที่มีกริยาวลีเปนสวนขยาย)
ให∗ รจนารูปพระพุทธตนหนึ่ง
กริยาวลี กริยาวลีที่เปนสวนขยาย
“ใหรจนา(สราง)รูปพระพุทธตนหนึ่ง”

 (จารึกจังหวัดลําปาง 1/5-6)
จากตัวอยาง ประโยคดังกลาวเปนประโยคที่ละนามวลีในตําแหนงประธานและกรรม

ของกริยา “ให” ซึ่งผูอานสามารถตีความไดในบริบทภาษา

                                                          
∗ คํากริยา “ให” เมื่อทําหนาที่เปนกริยากรรตุวาจก คือ กริยาที่บอกวาประธานเปนผูใชให ผูใด

ผูหนึ่งทํากริยาที่ตามมา  ในงานวิจัยนี้ ถือวากริยา “ให” ดังกลาว เปนกริยาหลัก และกริยาที่ตามมาเปนกริยา
สวนเติมเต็ม
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ตัวอยาง 5 (ประโยคมีฐานะเปนอนุพากย(ประโยคยอย)ในประโยคความซอน)
(1) …ทํานายแมงหมาเตา
(2) วาจักไดเปนพญาทาวขากาน…
“…ทํานายแมงหมาเตา วาจะไดเปนพญาทาวขากาน…”

(จารึกวัดพระธาตุแชแหง 1/6-7)
6. นามวลี หมายถึง คํานามหรือคําสรรพนามเพียงคําเดียว คํานามและสวนขยาย

หรือคําสรรพนามกับสวนขยาย   เพื่อทําหนาที่เปนสวนของประโยคชนิดใดชนิดหนึ่ง   ไดแก        
หนวยประธาน หนวยกรรมตรง หนวยกรรมรอง

7. กริยาวล ีหมายถงึ คาํกรยิาเพยีงคาํเดยีว หรือคาํกรยิาและสวนขยาย  เพือ่ทาํหนาที่
เปนสวนของประโยคชนิดใดชนิดหนึ่ง ไดแก หนวยอกรรม หนวยสกรรม และหนวยทวิกรรม โดย
กริยาวลีจะปรากฏใชในประโยค 2 ลักษณะคือ กริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลัก ทั้งที่เปนคํา
กริยาเดี่ยวและกลุมคํากริยาที่เรียงตอเนื่องกัน และกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลักและ
สวนเติมเต็ม คือ กริยาวลทีี่นอกจากจะมีสวนกริยาหลักแลว ยังมีกริยาวลีทําหนาที่ขยายใหกริยา
หลักมีความหมายชัดเจนขึ้น

8. การอางถงึ หมายถงึ กลไกทางภาษาทีเ่กดิจากการทีรู่ปภาษาหนึง่ไมมคีวามหมาย
เปนอิสระในตัวเอง ตองตีความโดยอาศัยหรืออางถึงความหมายของรูปภาษาอื่นที่ปรากฏในบริบท
ภาษาหรือบริบทสถานการณ

9. การละ หมายถึง กลไกทางภาษาที่เกิดจากการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูปใน     
โครงสรางผิวแทนรูปภาษาเดิมที่เปน กริยาวลี ประโยค ขอความ

10. การซ้ํา หมายถึง กลไกทางภาษาที่เกิดจากการใชรูปภาษาหรือโครงสราง     
ภาษาเดมิ ทีเ่คยกลาวถงึแลวซ้าํอีกครัง้ในประโยคทีเ่รียงตอเนือ่งกนัมา เพือ่แสดงการเชือ่มโยงความ
โดยกลาวถึงรูปภาษาหรือโครงสรางเดิม

11. การใชคําสัมพันธกัน หมายถึง กลไกทางภาษาที่เกิดจากการใชคําที่มีความหมาย 
สอดคลองสัมพันธกัน เพื่อใหขอความมีเนื้อความตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน อาจเปนคําที่มีความ
เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน ความหมายตรงขาม หรือเปนคําลูกกลุมของจากลุมเดียวกัน  
 12. การใชคําเชื่อม หมายถึง กลไกทางภาษาที่เกิดจากการใชคําเชื่อมประเภทตางๆ  
แสดงความสัมพันธระหวางประโยคที่เรียงตอเนื่องกันในภาษาระดับขอความ
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เครื่องหมายที่ใชในการวิจัย
1.  (1)  (2)  (3) เครื่องหมายตัวเลขภายในเครื่องหมายนขลิขิตเปนเครื่องหมาย

หนาประโยคตัวอยางแสดงลําดับประโยคในขอความของ
ตัวอยางที่นํามาประกอบ

2.   .  .  .  เครื่องหมายจุดไขปลา  เมื่อปรากฏหนาขอความใด  หมายถึง
หนาขอความนั้นมีขอความนํามากอน   ถาจุดไขปลาปรากฏทาย
ขอความใด หมายถึงมีขอความตอจากขอความนั้นอีก

3.      Ø เครื่องหมายแสดงการละหนวยทางภาษา
4.   _____ เครื่องหมายขีดเสนใตเดี่ยวแสดงรูปเดิมของหนวยภาษาที่จะมี

กลไกการเชื่อมโยงความแสดงการเชื่อมโยงถึง
5.                   เครื่องหมายขีดเสนใตคู  แสดงกลไกการเชื่อมโยงความแสดง   

การเชื่อมโยงถึงรูปภาษาเดิมที่ปรากฏแลว หรือกําลังจะปรากฏ
6.  ( .  .  . ) เครือ่งหมายนขลขิิตใชกาํกบัขอความบางตอนในศลิาจารกึทีล่บเลือน

และใชแสดงความหมายของคําศัพทโบราณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง  การละ   การซํ้า และการใชคําสัมพันธกัน
ในจารึกลานนา

การเชือ่มโยงความ  (cohesion)  เปนกระบวนการแสดงความสมัพนัธทางความหมาย 
(semantic  relation)     ระหวางประโยคตางๆ   ในภาษาระดับขอความ  เกิดขึ้นเมื่อการตีความ
องคประกอบหนึง่ตองอาศยัองคประกอบทีอ่ยูขางเคยีง โดยมกีลไกทางภาษาแสดงการเชือ่มโยงความ 
(cohesive devices)  เพื่อใหประโยคเหลานั้นมีเนื้อความเดียวกัน (coherence) ทําให 
ส่ือสารกันไดใจความและมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงความในภาษาระดับขอความของจารึกลานนาในบทนี้  
มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาในหัวขอดังตอไปนี้คือ

1. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง
2. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการละ
3. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา
4. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน
จากการศึกษาการเชื่อมโยงความในจารึกลานนา  พบลักษณะกลไกทางภาษาที่แสดง

การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง  การละ  การซ้ํา  และการใชคําสัมพันธกัน ดังตอไปนี้

1. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง
การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง  คือ  การแสดงความสัมพันธทางความหมาย

ระหวางรูปภาษาที่ใชอางถึง กับรูปภาษาเดิม ที่ไดกลาวถึงไปแลวหรือกําลังจะกลาวถึง  
โดยรูปภาษาที่ใชอางถึงนี้ จะสามารถตีความไดจากบริบทภาษาหรือบริบทสถานการณวาหมายถึง
ส่ิงเดียวกันกับรูปภาษาเดิม

การศึกษาการเชื่อมโยงความโดยการอางถึงในจารึกลานนานี้  เปนการศึกษาความ
สัมพันธทางความหมาย   จึงตองมีการตีความรูปภาษาที่ใชอางถึงนั้นวาอางถึงรูปภาษาใดใน
บริบทภาษา โดยพิจารณาจากความสัมพันธทางความหมายระหวางรูปภาษาทั้งสอง ซึ่งผูวิจัยได 
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ใชหลักการตีความและวิเคราะหความหมายของคําตามแนวความคิดของ  เพียรศิริ   วงศวิภานนท  
(2525)1 ดังนี้

1. การพิจารณาตีความรูปภาษาที่ใชอางถึงนั้นวาอางถึงรูปภาษาใดในบริบทภาษา 
มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้คือ

1.1 พิจารณาจากบริบทภาษา ถึงความเปนไปไดที่รูปภาษาที่ใชอางถึงสามารถ
ปรากฏรวมกับรูปภาษาเดิม  เปนการตีความรูปภาษาจากความหมายของบริบทภาษา เชน

ตัวอยาง
(1) เจาหมื่นคําเพชรมากินเมืองนคร
(2) มาเลิกศาสนาพระธาตุเจาในลําปาง
(3) …ดวยบุญทั้งมวลนี้ ทาวธจะปรารถนาเปนพระพุทธตนหนึ่งในกาลอันจะมา

ภายหนานอ…
 (จารึกจังหวัดลําปาง 1/3-4,11-13)

“เจาหมื่นคําเพชรมากินเมืองนคร มาเลิก(ฟนฟู)ศาสนาพระธาตุเจาในลําปาง…ทาว
ธ จะปรารถนาเปนพระพุทธตนหนึ่งในกาลอันจะมาภายหนานอ…”

จากตัวอยางจะเห็นไดวา   เหตุการณใน   (2) เปนเหตุการณที่ตอเนื่องกับเหตุการณ
ใน(1) โดยมีคํากริยานุเคราะห “มา” ซ้ําหนาคํากริยา “กิน” ใน (1) และ”เลิก” ใน (2)  
ความตอเนื่องดังกลาวนี้ จึงแสดงใหเห็นวาบุคคลที่กระทําพฤติกรรม ใน (1) เปนบุคคลเดียวกับที่
กระทําพฤติกรรม ใน (2)

1.2 พิจารณาจากองคประกอบยอยทางความหมายของรปูภาษา (อรรถลักษณ)   
เพียรศิริ  วงศวิภานนท  กลาววา  วิธีการวิเคราะหศึกษาความหมายของคําที่ใชกันอยูมาก  คือ  
การนาํความหมายของคาํนัน้ๆ  มาแจกเปนสวนความหมายยอย   สวนยอยเหลานีเ้รียกวา  อรรถลักษณ  
(semantic  feature หรือ  semantic   component )   รูปภาษาที่ใชอางถึงตองมีองคประกอบยอย
ทางความหมาย  หรืออรรถลักษณ  สอดคลองกับรูปภาษาเดิม   เปนการตีความรูปภาษาจาก  
องคประกอบยอยทางความหมายของรูปภาษา

                                                          
1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา  ภาษาไทย  3 หนวยที่ 7-15 หนวยที่  13 

(กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2525), 319-323.
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ตัวอยาง
                        เจาหมื่นคําเพชร           ทาว

+   นามวลี +   นามวลี
+   ชื่อเฉพาะของขุนนาง                +   ตําแหนงทั่วไปของขุนนาง
+   บุรุษที่ 3 +   บุรุษที่ 3
+   เอกพจน  +   เอกพจน

จากตัวอยางอรรถลักษณที่แตกตางกันระหวาง  เจาหมื่นคําเพชร   และ  ทาว คือ มีอรรถลักษณ 
[+ชื่อเฉพาะของขุนนาง]  และ  [+ตําแหนงทั่วไปของขุนนาง]   ซึ่งสามารถใชแทนกันได  สวน  
อรรถลักษณอ่ืนๆ เหมือนกันทุกประการ จึงทําใหสามารถพิจารณาไดวา   คําวา  ทาว อางถึงชื่อ
เฉพาะของขุนนาง  เจาหมื่นคําเพชร

2.  การพิจารณาองคประกอบยอยทางความหมาย หรืออรรถลักษณ จะพิจารณา
จากความหมายประจํารูปคําในพจนานุกรม โดยพจนานุกรมที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงใน 
งานวิจัยนี้  ไดแก

1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.25252

  2.   พจนานุกรมลานนาไทย ฉบับแมฟาหลวง3

ในกรณีที่พบคําซึ่งไมปรากฏในแหลงขอมูลขางตนหรือมีความหมายไมครอบคลุม  
ผูวิจัยจะอธิบายความหมายโดยตีความจากบริบทภาษา  และกรณีที่คํานั้นยังเปนปญหาอยูผูวิจัย
จะขอใหผูเชี่ยวชาญดานจารึกลานนาชี้แนะ

3. การแสดงองคประกอบยอยของความหมายหรืออรรถลักษณ  ในงานวิจัยนี้จะ
แสดงเฉพาะองคประกอบยอยที่สําคัญ  และจําเปนตอการอธิบายถึงความสัมพันธทางความหมาย
เทานั้น

                                                          
2 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525,  พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2539).
3 อุดม รุงเรืองศรี,  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง  (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ,

2533).
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เนือ่งจากการศกึษาการเชือ่มโยงความในจารกึลานนา เปนการศกึษาการเชือ่มโยงความ
ที่เกิดขึ้นในภาษาเขียน    ชลธิชา    บํารุงรักษ4  ไดกลาวถึง ลักษณะการอางถึงในภาษาเขียน
โดยการใชบุรุษสรรพนาม เพื่ออางถึงนามหรือนามวลีที่ไดกลาวมาแลว วาในลักษณะนี้ หนวยนาม
เต็มรูปตองปรากฏมากอนในบริบทภาษา แตถาผูเขียนแนใจวาผูอานสามารถเขาใจไดวาบุรุษ
สรรพนามนั้นหมายถึงสิ่งใด  เชน ในขอเขียนที่ผูเขียนตองการกลาวถึงตัวผูเขียนเอง  ผูเขียนอาจใช
บุรุษสรรพนาม   เชน  ผม  และใชสรรพนามบุรุษที่  2   เชน  คุณ  เมื่อกลาวถึงผูอาน  ทั้งที่เปนการ
กลาวถึงครั้งแรกได  ลักษณะนี้เรียกวาการอางถึงในบริบทสถานการณ  ซึ่งในภาษาเขียนคอนขางมี
จํากัด นอกจากกรณีที่ผูเขียนกลาวถึงตนเองและผูอานแลว โดยทั่วไปการใชบุรุษสรรพนาม
เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความในการอางถึงจะพบเฉพาะในกรณีที่มีนามหรือนามวลีปรากฏ
นํามากอนเทานั้น ผูวิจัยจึงใชแนวความคิดนี้ในการศึกษาตีความบุรุษสรรพนาม

จากการศึกษาภาษาระดับขอความในจารึกลานนาพบกลไกทางภาษาที่แสดง 
การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง  4  ลักษณะ  คือ

1.1 การอางถึงนามวลี
1.2 การอางถึงกริยาวลี
1.3 การอางถึงประโยค
1.4 การอางถึงขอความ

1.1  การอางถึงนามวลี   คือ  การใชรูปภาษาอื่นอางถึงรูปภาษาเดิมที่เปน
นามวลี ซึ่งประกอบดวย คํานามหรือคําสรรพนามเพียงคําเดียว และคํานามกับสวนขยายหรือ
คําสรรพนามกับสวนขยาย เพื่อทําหนาที่เปนสวนของประโยคชนิดใดชนิดหนึ่งใน คือ หนวย
ประธาน หนวยกรรมตรง หนวยกรรมรอง ซึ่งไดกลาวถึงแลวหรือกําลังจะกลาวถึงในบริบทภาษา 
เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ  จากการศึกษาพบการอางถึงนามวลี  2  ประเภท  คือ

1.1.1   การอางถึงนามวลีดวยสรรพนาม
1.1.2  การอางถึงนามวลีดวยนามวลีบงชี้

                                                          
4 ชลธิชา   บํารุงรักษ, “การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตางๆ ในภาษาไทย,” เอกสาร

ประกอบการศึกษาภาษาระดับขอความ ภาควิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  
2539, 129. (อัดสําเนา)
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1.1.1  การอางถงึนามวลดีวยสรรพนาม  คอื  การใชคาํแทนคาํนามอางถึง
นามวลี ซึ่งไดกลาวถึงแลว หรือกําลังจะกลาวถึงในบริบทภาษา จากการศึกษาพบการอางถึง 
นามวลีดวยสรรพนาม  2  ประเภท คือ

1.1.1.1 การอางถึงนามวลีดวยบุรุษสรรพนาม
1.1.1.2 การอางถึงนามวลีดวยนามที่ใชเปนสรรพนาม

1.1.1.1 การอางถึงนามวลีดวยบุรุษสรรพนาม   คือการใช
คําบอกบุรุษอางถึงนามวลี ที่เปนบุคคล สัตว หรือ ส่ิงของ ซึ่งไดกลาวถึงแลวหรือกําลังจะกลาวถึง
ทั้งที่ปรากฏรูปในบริบทภาษาและไมปรากฏรูปในบริบทภาษา

จากการศึกษาพบการอางถึ งนามวลีด วยบุ รุษสรรพนาม   
2   ประเภท คือ

1.1.1.1.1 การอางถึงนามวลีดวยบุรุษสรรพนามโดย
นามวลีที่ถูกอางถึง ปรากฏรูปในบริบทภาษา

1.1.1.1.2 การอางถึงนามวลีดวยบุรุษสรรพนามโดย
นามวลีที่ถูกอางถึง ไมปรากฏรูปในบริบทภาษา

1.1.1.1.1 การอางถึงนามวลีดวยบุรุษสรรพนาม
โดยนามวลีที่ถูกอางถึง ปรากฏรูปในบริบทภาษา  คือ  การใชคําบอกบุรุษอางถึงนามวลี  
ทีเ่ปนบคุคล    สัตว   หรอื   ส่ิงของ  ซึง่ไดกลาวถงึแลว  หรอืกาํลงัจะกลาวถงึ ทีป่รากฏรปูในบริบทภาษา

จากการศึกษาพบการใชบุ รุษสรรพนามอ างถึ ง
นามวลี  ที่ปรากฏรูปในบริบทภาษา  3   ประเภท คือ การอางถึงนามวลีดวยสรรพนามบุรุษที่  1   
การอางถึงนามวลีดวยสรรพนามบุรุษที่ 3 ไมพบการใชสรรพนามบุรุษที่ 2 และการอางถึง
นามวลีดวยสรรพนามไมชี้เฉพาะ

การอางถึงนามวลีดวยสรรพนามบุรุษที่  1
จากการศกึษาพบการอางถงึนามวล ี ทีป่รากฏรปูในบริบทภาษาดวยสรรพนามบรุุษที ่ 1 ทัง้สิน้ 6 คาํ   
คือ  กู  ตู  ขา  ผูขา  เรา  เผือ  และพบวา  “ขา”  มีการปรากฏมากที่สุด  สวน  “เรา”  มีการปรากฏ
นอยที่สุด ตัวอยางดังนี้
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ตัวอยาง  1
(1) เจาหมื่นนอยไสลูกหมื่นฝางเถามากินบานออย
(2) มีใจยินดีในศาสนาพระพุทธเปนเจาหนักหนา
(3) จึงจักหื้อนา ๒๐ ขาว ๕,๐๐๐ เปนจังหันพระเจากับซาว(..)อันมาอยูในอาราม

วัดบานยางหมากมวงนี้แล  

(4) บุญอันกูไดหื้อนี้จุงหื้อเมือจําเริญแกพระเปนเจาเจาแผนดิน
 (จารึกวัดบานยางหมากมวง  1 / 3-9)

“เจาหมื่นนอยไสลูกหมื่นฝางเถามากิน(มาครอง)บานออย มีใจยินดีในศาสนา
พระพุทธเปนเจาหนักหนา จึงจักหื้อ(ให)นา ๒๐ ขาว ๕,๐๐๐ เปนจังหันพระเจากับซาว..อันมาอยู
ในอาราม  วดับานยางหมากมวงนีแ้ล  บญุอันกไูดหือ้(ให)นี ้ จุงหือ้เมอื(ใหไป)จาํเรญิ(งอกงาม)แก
พระเปนเจาเจาแผนดิน”

จากตัวอยาง  1  กู  ใน  (4)  เปนคําสรรพนามบุรุษที่  1  เอกพจน  ใชอางถึงนามวลี
ชื่อเฉพาะ  เจาหมื่นนอยไสลูกหมื่นฝางเถา   ใน  (1)   ที่นํามา

ตัวอยาง 2
(1) พอหญัวเจาไวขาพระพุทธเจา
(2) ยีทองเรือนหนึ่ง เมียมันผูหนึ่ง ครัวนี้เอาเงินสามรอย
(3) นางอามเรือนหนึ่งรอยหาบาท
(4) ยีบาเรือนหนึ่ง ญาณลังกาเรือนหนึ่ง เซียงดายเรือนหนึ่ง ทามสาเรือนหนึ่ง  

ทามกนเรือนหนึ่ง ขาวเพ็งเรือน สองเรือนนี้เกา
(5) ไวนา  ๘๒,๐๐๐  เบี้ย นาเกา ๕๐,๐๐๐  เกินหินปูน ๒๐,๐๐๐ เบี้ย  บานถ้ํา          

๗,๐๐๐ เบี้ย
(6) รอมได ๑๕๙,๐๐๐ เบี้ย
(7) ตูไวเปนของบูชาและรักษาพระพุทธเปนเจาในถ้ําที่นี้สืบไปส้ินหาพันป

               (จารึกเจาเมืองทาวมุยเชียงรายสรางพระพุทธรูป 1/7-16, 2/1-3)
“พอหญัวเจา(พออยูหัวเจา)ไวขาพระพุทธเจา(มอบคนไวใหดูแลพระ) ยีทองเรือนหนึ่ง 

เมยีมนัผูหนึง่ ครวันีเ้อาเงนิสามรอย นางอามเรอืนหนึง่รอยหาบาท ยบีาเรอืนหนึง่ ญาณลงักาเรอืนหนึ่ง 
เซียงดายเรือนหนึ่ง ทามสาเรือนหนึ่ง ทามกนเรือนหนึ่ง ขาวเพ็งเรือน สองเรือนนี้เกา ไว(มอบ)     
นา  ๘๒,๐๐๐ เบี้ย นาเกา ๕๐,๐๐๐ เกินหินปูน ๒๐,๐๐๐ เบี้ย บานถ้ํา ๗,๐๐๐ เบี้ย รอมได 
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(รวมได) ๑๕๙,๐๐๐ เบี้ย ตูไว(มอบ)เปนของบูชาและรักษาพระพุทธเปนเจาในถ้ําที่นี้สืบไป 
ส้ินหาพันป”

จากตัวอยาง 2 ตู ใน (7) เปนคําสรรพนามบุรุษที่ 1 เอกพจน ใชอางถึงนามวลีเรียก
ตําแหนง พอหญัวเจา ใน (1) ที่นํามา

ตัวอยาง  3
(1) เจาหมื่นงัวเชียงของหมื่นนอยรัดขาวแปลงวิหารหลวงแลว
(2) สมเด็จมหาราชมหาเทวีหื้ออนุญาตแกมหาเถรพุทธคําเพียรเจา
(3) หื้อต้ังอุโบสถ
(4) ตูแปลงแลว

 (จารึกเจาหมื่นงั่วเชียง  4-8)
“เจาหมื่นงัวเชียงของ หมื่นนอยวัดขาว แปลง(สราง)วิหารหลวงแลว สมเด็จมหาราช

มหาเทวีหื้อ(ให)อนุญาตแกมหาเถรพุทธคําเพียรเจา หื้อต้ัง(ใหสราง)อุโบสถ ตูแปลง(สราง)(อุโบสถ)
แลว”

จากตัวอยาง  3  ตู  ใน  (4)   เปนคําสรรพนามบุรุษที่  1  พหูพจน   ที่อางถึงนามวลี 
ชื่อเฉพาะ เจาหมื่นงัวเชียงของ   หมื่นนอยรัดขาวใน  (1)  ที่นํามา

ตัวอยาง  4
(1) อุบาสก อุบาสิกา มูลศรัทธาหมายมี ทาวพลเทพแลนางเขบแกวเปนประธานแก

พอแมพี่นองชูคน
(2) ไดสรางยังพุทธพิมพรูปเจาองคนี้ไวค้ําชูศาสนาพระโคตมเจาตราบ ๕,๐๐๐ 

พระวัสสา แทดีหลี…
(3) (...)อุบาสก อุบาสกิา ทาวพลเทพพรอมกบัดวยกนั จงึตัง้คาํวรประณธิานผาถนา
(4) วายามเมื่อขาจักจุติพรากจากอัตภาวะชาตินี้
(5) หื้อเทวดาทั้งหลายลงมานําเอาตัวขาขึ้นเมื่อเกิดในช้ันฟา
(6) หื้อปรากฏกลางหมูเทวดาทั้งหลาย
(7) เปนพระอาทิตยแลพระจันทรปรากฏแกคนทั้งหลายนั้น
(8) แลวขอหื้อเผือขามีสัตติประยา

                 (จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ 5-8)
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“อุบาสกอุบาสิกา มูลศรัทธา(ผูริเร่ิมชักชวนทําบุญ)หมายมี ทาวพลเทพแลนางเขบ
แกวเปนประธานแกพอแมพี่นองชูคน  ไดสรางยังพุทธพิมพรูปเจาองคนี้(พระพุทธรูปองคนี้)ไวค้ําชู
ศาสนาพระโคตมเจา(ศาสนาพุทธ)ตราบ(ถึง) ๕,๐๐๐ พระวัสสา(ป)แทดีหลี(ดีจริง)…(…)อุบาสก
อุบาสิกา ทาวพลเทพพรอมกับดวยกัน จึงตั้งคําวรประณิธานผาถนา(คําอธิษฐาน) วายามเมื่อขา
จักจุติพรากจากอัตภาวะชาตินี้(ตายจากชาตินี้) หื้อ(ให)เทวดาทั้งหลายลงมานําเอาตัวขาขึ้นเมือ
(ไป)เกิดในชั้นฟา หื้อ(ให)ปรากฏกลางหมูเทวดาทั้งหลาย เปนพระอาทิตยแลพระจันทรปรากฏแก
คนทั้งหลายนั้น แลวขอหื้อ(ให)เผือขามีสัตติประยา(สติปญญา)”

จากตัวอยาง  4  ขา  ใน  (4) (5)  เปนคําสรรพนามบุรุษที่  1  เอกพจน  ใชอางถึง
นามวลีชื่อเฉพาะ  ทาวพลเทพ ใน  (3) ที่นํามา โดยในประโยค (8) มีสรรพนามวลีบุรุษที่ 1 พหูพจน 
“เผือขา” อางถึง ทาวพลเทพ และอุบาสก อุบาสิกาคนอื่นๆ ไดแก นางเขบแกว พอแม
พี่นอง ดังนั้น “ขา” จึงไมไดหมายถึงบุคคลเหลานั้นทั้งหมด

ตัวอยาง 5
(1) พระญาหลวงเจามังพรสะแพกตนเสวยเมืองเชียงรายตนเปนโมระหววนหลวง

เมืองเชียงแสนแลบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญาแลเจาราชบุตรตนชื่อ
พระยอดงําเมืองทั้ง ๓ มีราชสัทธา

(2) ไดหลอปราสาทหลังนี้น้ําหนักเกาหมื่น ๖ พัน…
(3) ขอจุงเปนประจัยแกโลกียโลกุตตรมรรคผลนิพพานแกขาในอนาคตกาลแท

ดีหลีหลี…
(4) แลวหื้อขาไดออกบวชเถิงอรหันตาภิกขุณี
(5) แมนลูกขาทั้ง ๒ ก็หื้อไดเถิงอรหันตาชูคนในสํานักพระอริยเมตไตรยเที่ยงแท

ดีหลี
(จารึกบนฐานปราสาทโลหะ 1/2-4, 2/1-2, 3/4)

“พระญาหลวงเจามังพรสะแพกตนเสวยเมืองเชียงรายตนเปนโมระหววนหลวง
(ตําแหนงขุนนางพมาชั้นเจาเมือง)เมืองเชียงแสนและบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญาและ
เจาราชบุตรตนชื่อพระยอดงําเมืองทั้ง ๓ มีราชสัทธา ไดหลอ(สราง)ปราสาทหลังนี้น้ําหนัก
๙๖,๐๐๐…ขอจุงเปนปจจัยแกโลกียโลกุตตรมรรคผลนิพพานแกขาในอนาคตกาลแทดีหลี
(ดีจริง)…หื้อ(ให)ขาไดออกบวชถึงอรหันตาภิกขุณี แมนลูกขาทั้ง ๒ ก็หื้อได(ใหได)ถึงอรหันตาทุก
คนในสํานักพระอริยเมตไตรยเที่ยงแทดีหลี”
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ตัวอยาง 5 ขาทั้ง ๒ ใน (5) เปนสรรพนามวลีแสดงเจาของนามวลี “ลูก” ที่นํามา 
ประกอบดวยคําสรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจน “ขา” ตามดวยสวนขยาย “ทั้ง ๒” ใชอางถึงนามวลี 
พระญาหลวงเจามังพรสะแพกตนเสวยเมืองเชียงรายตนเปนโมระหววนหลวงเมืองเชียงแสน และ
บุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญา ใน (1) ที่นํามา นามวลีเหลานี้มีลักษณะของความเปนพหูพจน 
จึงทําใหสามารถตีความไดวา “ขา” เปนคําสรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจนดวย

ตัวอยาง 6
(1) ศรีสวัสติอภิวัทนเคารพ ผูขาจักนบพระพุทธาธิรัตนตรัย
(2) ในปถมมูลศรัทธาหมายมี หนานดวงเปนเคา แลภริยา บุตตาบุตตี ชูผูชูคน
(3) ไดปฏิสังขาริกสรางยังหรีดธรรมลูกนี้ไวเปนทานเปนทักขิโณทการ…
(4) ริจนาไวค้ําชูศาสนา
(5) ใหเปนโสมนัฏฐา
(6) ตราบสิ้นวิฏฐิติกาลยาวนานแทจริงแล
(7) เทพสรภิกขุเปนผูริจนาคําจอแทจริงแล
(8) ที่ไวเหลือเหตุบชาง

(จารึกหีบพระธรรมวัดสถารศ 1-2, 5-6)
“ศรีสวัสติอภิวัทนเคารพ ผูขาจักนบพระพุทธาธิรัตนตรัย ในปถมมูลศรัทธา(ผูที่ริเร่ิม 

ชักชวนใหผูอ่ืนรวมกันบําเพ็ญกุศล)หมายมีหนานดวงเปนเคา(เปนประธาน) แลภริยา บุตตาบุตตี 
ชู ผูชูคน(ทุกผูทุกคน) ไดปฏิสังขาริกสรางยังหรีดธรรมลูกนี้(หีบพระธรรม)ไวเปนทานเปน
ทักขิโณทการ(ไวเปนทานอุทิศสวนกุศล)…ริจนา(สราง)ไวค้ําชูศาสนา ใหเปนโสมนัฏฐา(ใหเปน 
ที่ยินดี) ตราบสิ้นวิฏฐิติกาล(ถึงสิ้นระยะเวลาที่ยาวนาน)ยาวนานแทจริงแล เทพสรภิกขุเปนผูริจนา
(เขียน)คําจอ(ขอความยอๆ)แทจริงแล ที่ไวเหลือเหตุบชาง(ขอความนอกเหนือจากนี้มิไดเขียนไว)”

จากตัวอยาง  6  ผูขา  ใน  (1) เปนคําสรรพนามบุรุษที่  1  เอกพจน  ใชอางถึง
นามวลีชื่อเฉพาะ  เทพสรภิกขุ ใน  (6) ซึ่งเปนผูเขียนจารึก ที่ตามมา

ตัวอยาง 7
(1) พระญาหลวงเจามงัพรสะแพกตนเสวยเมอืงเชยีงรายตนเปนโมระหววนหลวงเมือง

เชียงแสนแลบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญาแลเจาราชบุตรตนชื่อพระยอด
งําเมืองทั้ง ๓ มีราชสัทธา
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(2) ไดหลอปราสาทหลังนี้น้ําหนักเกาหมื่น ๖ พันไวเปนที่สถิตสําราญพุทธรูปและ
ธาตุเจาตราบหาพันพระวัสสา

(3) ขอจุงเปนประจยัแกโลกยีโลกตุตรมรรคผลนพิพานแกขาในอนาคตกาลแทดหีล…ี
(4) แลวหื้อผูขาทั้งหลายไดอยูอุปฏฐากพระเกศจุฬามณีเจาชูวันอยาขาด…

(จารึกบนฐานปราสาทโลหะ 1/2-4, 13-16)
“พระญาหลวงเจามังพรสะแพกตนเสวยเมืองเชียงรายตนเปนโมระหววนหลวง

(ตําแหนงขุนนางพมาชั้นเจาเมือง)เมืองเชียงแสนและบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญาและ 
เจาราชบุตรตนชื่อพระยอดงําเมืองทั้ง ๓ มีราชสัทธา ไดหลอ(สราง)ปราสาทหลังนี้น้ําหนัก
๙๖,๐๐๐ไวเปนที่สถิตสําราญ(ประดิษฐาน)พุทธรูปแลธาตุเจาตราบ(ถึง) ๕,๐๐๐ พระวัสสา(ป)  
ขอจงเปนปจจัยแกโลกียโลกุตตรมรรคผลนิพพานแกขาในอนาคตกาลแทดีหลี(ดีจริง)…แลวหื้อ
(ให)ผูขาทั้งหลายไดอยูอุปฏฐาก(ดูแล)พระเกศจุฬามณีเจาชูวัน(ทุกวัน)อยาขาด…”

จากตัวอยาง  7  ผูขาทั้งหลาย ใน  (4) ซึ่งประกอบดวย สรรพนามวลีบุรุษที่  1  
พหูพจน “ผูขา” ตามดวยสวนขยาย “ทั้งหลาย” ใชอางถึงนามวลี พระญาหลวงเจามังพรสะแพกตน
เสวยเมืองเชียงรายตนเปนโมระหววนหลวงเมืองเชียงแสน  บุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญา   
เจาราชบุตรตนชื่อพระยอดงําเมือง ใน (1) ที่นํามา นามวลีเหลานี้มีลักษณะของความเปนพหูพจน 
จึงทําใหสามารถตีความไดวา “ผูขา” เปนสรรพนามวลีบุรุษที่ 1 พหูพจน ดวย

ตัวอยาง  8
(1) สมเด็จบพิตรมหาราชเจาทั้งสองพระองคปลงพระราชอาชญาไว
(2) วาดังนี้
(3) นาแลคนทั้งปวงฝูงนี้ จุงไวใหเปนอุปการรักษาพระธรรมมณเฑียร
(4) ใหเสถียรสืบสายไป…
(5) เพื่อใหเปนอดุลยบุญญาภิสนทมากนักแกเราเทาวัน…

 (จารึกหริปุญชปุรี  2 / 2-2,7)
“สมเด็จบพิตรมหาราชเจาทั้งสองพระองค ปลง(มี)พระราชอาชญาไว วาดังนี้ นาและ

คนทั้งมวลฝูงนี้ จุงไวใหเปนอุปการรักษาพระธรรมมณเฑียร(หอไตร) ใหเสถียร(มั่นคง)สืบสายไป…
เพื่อใหเปนอดุลยบุญญาภิสัณฑ(บุญใหญหาที่เปรียบไมได)มากนักแกเราเทาวัน(ตลอดไป)”

จากตัวอยาง  8  เรา  ใน (5) เปนคําสรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจน  ใชอางถึงนามวลีเรียก
ตําแหนง สมเด็จบพิตรมหาราชเจาทั้งสองพระองค ใน (1) ที่นํามา
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ตัวอยาง 9
(1) อุบาสก อุบาสกิา มลูศรัทธาหมายม ี ทาวพลเทพแลนางเขบแกวเปนประธานแก

พอแมพี่นองชูคน
(2) ไดสรางยังพุทธพิมพรูปเจาองคนี้ไวค้ําชูศาสนาพระโคตมเจาตราบ ๕,๐๐๐ 

พระวัสสา แทดีหลี…
(3) (...)อุบาสก อุบาสกิา ทาวพลเทพพรอมกบัดวยกนั จงึตัง้คาํวรประณธิานผาถนา
(4) วายามเมื่อขาจักจุติพรากจากอัตภาวะชาตินี้
(5) หื้อเทวดาทั้งหลายลงมานําเอาตัวขาขึ้นเมื่อเกิดในช้ันฟา
(6) หื้อปรากฏกลางหมูเทวดาทั้งหลาย
(7) เปนพระอาทิตยแลพระจันทรปรากฏแกคนทั้งหลายนั้น
(8) แลวขอหื้อเผือขามีสัตติประยา

                 (จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ 5-8)
“อุบาสกอุบาสิกา มูลศรัทธา(ผูร่ิเร่ิมชักชวนทําบุญ)หมายมี ทาวพลเทพและนางเขบ

แกวเปนประธานแกพอแมพี่นองชูคน  ไดสรางยังพุทธพิมพรูปเจาองคนี้(พระพุทธรูปองคนี้)ไวค้ําชู
ศาสนาพระโคตมเจา(ศาสนาพุทธ)ตราบ(ถึง) ๕,๐๐๐ พระวัสสา(ป)แทดีหลี(ดีจริง)…(…)อุบาสก
อุบาสิกา ทาวพลเทพพรอมกับดวยกัน จึงตั้งคําวรประณิธานผาถนา(คําอธิษฐาน) วายามเมื่อขา
จักจุติพรากจากอัตภาวะชาตินี้(ตายจากชาตินี้) หื้อ(ให)เทวดาทั้งหลายลงมานําเอาตัวขาขึ้นเมือ
(ไป)เกิดในชั้นฟา หื้อ(ให)ปรากฏกลางหมูเทวดาทั้งหลาย เปนพระอาทิตยและพระจันทรปรากฏแก
คนทั้งหลายนั้น แลวขอหื้อเผือขามีสัตติประยา(สติปญญา)”

จากตัวอยาง  9  เผือขา  ใน  (8) ซึ่งประกอบดวย คําสรรพนามบุรุษที่ 1 ทวิพจน “เผือ”
หมายถึง เราทั้งสอง ตามดวยสวนขยาย “ขา” ใชอางถึงนามวลี ทาวพลเทพและนางเขบแกว ใน 
(1) ที่นํามา นามวลีเหลานี้มีลักษณะของความเปนทวิพจน จึงทําใหสามารถตีความไดวา “เผือ”  
เปนคําสรรพนามบุรุษที่ 1 ทวิพจนดวย

จากตัวอยาง 1 - 5 และ 7 - 9 เปนการใชสรรพนามบุรุษที่ 1 (สรรพนามที่ใชแทนตัว 
ผูพูด) อางถึงนามวลี (บุรุษที่ 3) การอางถึงนี้แมจะสามารถตีความไดวา หมายถึง นามวลีใดใน
บริบทภาษา แตถาพิจารณาถึงอรรถลักษณของรูปอางถึงกับรูปที่ถูกอางถึง จะมีเพียงอรรถลักษณ  
[+ สรรพนามทีใ่ชแทนผูพดู] แทนนามวลซีึง่มเีพยีงอรรถลกัษณ [+ นามวล]ี โดยไมมอีรรถลกัษณใด
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แสดงวาเปนผูพูด ที่ดูขัดแยงกันนี้ เนื่องจากตามระเบียบวิธีการบันทึกเนื้อหาศิลาจารึก5  
ซึ่งจะบันทึกเนื้อหาเปน 3 ตอน คือ ตอน “ปรารภจารึก” เปนตอนเริ่มตนบอกกาลสมัย และ 
ชื่อของเจาศรัทธาผูเปนเจาของกิจกรรมที่จะประกาศในจารึก และสวนของเนื้อหาหรือรายละเอียด
ในจารึก คือ ตอน “ประกาศกุศลกิจกรรม” เปนเนื้อหาสวนใหญของจารึก ที่เจาศรัทธาหรือผูสราง
ตองการประกาศกุลศลกิจกรรมของตนและคณะวา ไดสรางหรืออุทิศสิ่งใด หรือประสงคจะทํา    
กิจกรรมใดที่เกี่ยวของกับศาสนา และตอน “ประกาศเจตนา” เปนสวนทายของจารึก ที่เจาศรัทธา
หรือผูสรางตองการบอกเจตนา ประกอบดวย คําสาบแชงผูมาทําลายกุศลเจตนาเหลานั้น และ 
คําอธิษฐานของเจาศรัทธาผูประกอบกุศลกิจกรรมตอศาสนา โดยสวนของเนื้อหาทั้งสองตอนนี้   
จะจารึกตามคําบอกของผูสราง จึงปรากฏใชสรรพนามบุรุษที่ 1 เพื่ออางถึงนามวลีซึ่งไมไดระบุบุรุษ 

สวนตวัอยาง 5 เปนการใชสรรพนามบรุุษที ่ 1 อางถงึผูเขยีนหรอืผูทีเ่จาศรทัธาบอกให
เขียน ซึง่ไดบอกชือ่ไวในตอนทาย โดยสรรพนามบุรุษที่ 1 นี้ ปรากฏในขอความตอนตนของจารึก
กลาวถึงกอนนามวลีเต็มรูปของเจาศรัทธา จึงเปนขอความของผูเขียนโดยตรง

การอางถึงนามวลีดวยสรรพนามบุรุษที่  3
จากการศึกษาพบการอางถึงนามวลี ที่ปรากฏรูปในบริบทภาษาดวยสรรพนามบุรุษที่ 3 ทั้งส้ิน  
6 คํา คือ  ทาน  พระองค  สมเด็จพระองค  มัน  เขา  ตน  และพบวา “เขา” มีการปรากฏ 
มากที่สุด

ตัวอยาง  1
(1) ทั้งพระวรองคสมเด็จเสฐบรมบพิตรองคทรงพระนามวามหาวงศวรราชานรา

ธิบดี องคสถิตพิสัยในวรชัยนันทเทพบุรีนครราชธานีที่นี้วรองคทาน∗ก็มาเล็งหัน
ยอดพระมหาชินธาตุเจาหลังหลวง

(2) ก็หักพังตกหลัง
(3) พระแชแหงนอยก็คด

                                                          
5 ธวัช ปุณโณทก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2530),

92-96.
∗ คําสรรพนาม  “ทาน”  ใน  (พระ)วรองคทาน ใชเนน คํานาม (พระ)วรองค เพื่อแสดงความรูสึก

ยกยองของผูพูด
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(4) พระหารหลวงแลศาลาบาตรบริเวณพระธาตุแลประตูขงแลศาลานางอยอง
ก็เปนชราชิณเพพัง…

(5) ทานจึงมีพระราชอาชญาหาเอาตัวชางกอธาตุ ชางเหล็ก ชางชางเคิง ชางเงิน 
ชางคํา ชางไมทั้งหลายเขามา

(6) แลไดนิมนตคณะสงฆเจาในจักรวรรดิเมืองทั้งมวลเขามาเมตตาปฏิสังขรณสราง
แปลงซอมแซมยังพระมหาชินธาตุเจาทั้งสองหลัง…

(จารึกเจามหาวงศฯ ซอมพระธาตุแชแหง 1/20-23,26-28)
“…ทั้งพระวรองคสมเด็จเสฐบรมบพิตรองคทรงพระนามวามหาวงศวรราชานรา

ธิบดี องคสถิตพิสัยในวรชัยนันทเทพบุรีนครราชธานีที่นี้ วรองคทาน ก็มาเล็งหัน(เห็น)ยอด
พระมหาชินธาตุเจาหลังหลวง(หลังใหญ) ก็หักพังตกหลัง พระแชแหงนอยก็คด พระหารหลวง
(วิหารหลังใหญ)และศาลาบาตร(สถานที่วางบาตร)บริเวณพระธาตุและประตูขง(ประตูโคง)และ
ศาลานางอยองก็เปนชราชิณเพพัง(เกา พัง)…ทานจึงมีพระราชอาชญาหาเอาตัวชางกอธาตุ 
ชางเหล็ก ชางเคิง(เครื่อง) ชางเงิน ชางคํา(ทอง) ชางไมทั้งหลายเขามา แลไดนิมนตคณะสงฆเจาใน
จักรวรรดิเมือง(อาณาเขตเมือง)ทั้งมวลเขามาเมตตาปฏิสังขรณสรางแปลงซอมแซมยังพระมหาชิน
ธาตุเจาทั้งสองหลัง…”

จากตัวอยาง    1    ทาน     ใน    (5)    เปนคําสรรพนามบุรุษที่   3  ใชอางถึงนามวลี
พระวรองคสมเด็จเสฐบรมบพิตรองคทรงพระนามวามหาวงศวรราชานราธิบดี องคสถิตพิสัยใน
วรชัยนันทเทพบุรีนครราชธานีที่นี้ วรองคทาน (1) ที่นํามา ซึ่ง ทาน มีอรรถลักษณที่สําคัญที่ทําให
ทราบวาหมายถึง พระวรองคสมเด็จเสฐบรมบพิตรองคทรงพระนามวามหาวงศวรราชานรา
ธิบดี องคสถิตพิสัยในวรชัยนันทเทพบุรีนครราชธานีที่นี้ วรองคทาน ดังนี้

                    พระวรองคสมเด็จเสฐบรมบพิตร                  ทาน
           องคทรงพระนามวามหาวงศวรราชานราธิบดีฯ

+ นามวลีชื่อเฉพาะ + คําสรรพนาม   
+ พระมหากษัตริย +  แทนผูที่ไดรับการยกยอง
+ บุรุษที่ 3 + บุรุษที่ 3
+ เอกพจน + เอกพจน
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ตัวอยาง  2
(1) ปฐมมหามูลศรัทธาสมเด็จบรมบพิตราพระองคพระเจามหาหริภุญชัยราช

สุริยศักดิ์เอกอัครธิบดีศรีภิรมยราไชยสวรรคเจาสถิตคามเขตประเทศราชธานี
ศรีมหาสถาน

(2) บังเกิดดวยปุพพภาคเจตนาอันยิ่ง
(3) จึงไดคิดล่ําสางแปลงหลอยังพระพุทธรูปเจาองคนี้
(4) ดวยน้ําทองอันบริสุทธิ์หนัก ๑๔,๐๐๐
(5) เพื่ออันจักไวค้ําชูโชฏกวรพุทธศาสนา
(6) ใหเปนที่บูชาแกนรานรเทพคณาเจาทั้งหลายตราบตอเทา ๕,๐๐๐ พระวัสสา…
(7) ขอจงเปนปจจัยแกประยา สัพพัญุตญาณกับดวยพระองค

 (จารึกวัดพระธาตุหริภุญชัย 2-6)
“ปฐมมหามูลศรัทธา(ผูริเร่ิมทําบุญ) สมเด็จบรมบพิตราพระองคพระเจามหาหริภุญชัย

ราชสุริยศักดิ์เอกอัครธิบดีศรีภิรมยราไชยสวรรคเจาสถิตคามเขตประเทศราชธานีศรีมหาสถาน
บังเกิดดวยปุพพภาคเจตนาอันยิ่ง จึงไดคิดล่ําสางแปลงหลอ(สราง)ยังพระพุทธรูปเจาองคนี้ ดวย
น้ําทองอันบริสุทธิ์(ทองคําบริสุทธิ์)หนัก ๑๔,๐๐๐ เพื่ออันจักไวค้ําชูโชฏกวรพุทธศาสนา(ค้ําชูให
พุทธศาสนารุงเรือง)    ใหเปนที่บูชาแกนรานรเทพคณาเจาทั้งหลายตราบตอเทา   (จนกระทั่งถึง)
๕,๐๐๐ พระวัสสา(ป)…ขอจงเปนปจจัยแกประยา(ปญญา)สัพพัญุตญาณกับดวยพระองค”

จากตัวอยาง  2  พระองค   ใน  (7)   เปนคําสรรพนามบุรุษที่   3  ใชอางถึงนามวลี 
สมเดจ็บรมบพติราพระองคพระเจามหาหรภุิญชยัราชสริุยศกัดิเ์อกอัครธบิดีศรีภิรมยราไชยสวรรคเจา
(1) ทีน่าํมา ซึง่ พระองค มอีรรถลกัษณทีสํ่าคญัทีท่าํใหทราบวาหมายถงึสมเดจ็บรมบพติราพระองค
พระเจามหาหริภุญชัยราชสุริยศักดิ์เอกอัครธิบดีศรีภิรมยราไชยสวรรคเจา ดังนี้

      สมเด็จบรมบพิตรา                                                พระองค
     พระองคพระเจามหาหริภุญชัยราชสุริยศักดิ์ฯ
                 + นามวลีชื่อเฉพาะ      + คําสรรพนาม   

  + พระมหากษัตริย + แทนพระมหากษัตริย
                  + บุรุษที่ 3           + บุรุษที่ 3

  + เอกพจน + เอกพจน
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ตัวอยาง 3
(1) เหตุนั้นสมเด็จเสฏฐาบรมบพิตรราชาธิราชเจาตนชื่อพระบรมราชาธิบดี

ศรีสุริยวงศองคอินทสุรศักดิ์สมญามหาขัตติยราชชาติราชาไชยสวรรค
เจาขัณฑสีมาพิงตราเชียงใหมตนไดตามราชธรรมกับทั้งพระโอรส
บุตรอุตมสิเนหาและอรรคราชเทวีตนเปนเคาแกโอโรธะจุคน
มีญาณยุตวิสุทธศรัทธาใสในพุทธศาสนามากนัก

(2) มักใครใหรุงเรืองในศาสนา ๕,๐๐๐ ปบืน
(3) ก็บันดาลปสาทะ
(4) อวยโอดดวยวรสมบัติพัสถานแหงตน
(5) สมเด็จพระองคตรองตรัสอรรถธรรมดี
(6) มีพระหฤทัยอันบอ่ิมในอันบําเพ็ญทาน…

(จารึกบนแผนไมในพุทธสถานวัดเจดียหลวง 1/6-16)
“เหตุนั้นสมเด็จเสฏฐาบรมบพิตรราชาธิราชเจาตนชื่อพระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ 

องคอินทสุรศักดิ์สมญามหาขัตติยราชชาติราชาไชยสวรรคเจาขัณฑสีมาพิงตราเชียงใหม  
ตนไดตามราชธรรมกับทั้งพระโอรสบุตรอุตมสิเนหาและอรรคราชเทวีตนเปนเคา(เปนประธาน) 
แกโอโรธะจุคน(สนมทุกคน)มีญาณยุตวิสุทธศรัทธาใส(มีความศรัทธา)ในพุทธศาสนามากนัก 
มักใครใหรุงเรืองในศาสนา ๕,๐๐๐ ปบืน(ยืนยาว) ก็บันดาลปสาทะ(เกิดความเลื่อมใส) อวยโอด
ดวยวรสมบัติพัสถานแหงตน (ใหสมบัติของตน) สมเด็จพระองคตรองตรัสอรรถธรรมดี มีพระหฤทัย
อันบอ่ิมในอันบําเพ็ญทาน…”

จากตวัอยาง  3  สมเด็จพระองค  ใน  (5)   เปนคาํสรรพนามบรุุษที ่  3  ใชอางถงึนามวลี 
สมเด็จเสฏฐาบรมบพิตรราชาธิราชเจาตนชื่อพระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศองคอินทสุรศักดิ์สมญา
มหาขัตติยราชชาติราชาไชยสวรรคเจาขัณฑสีมาพิงตราเชียงใหมตนไดตามราชธรรม (1) ที่นํามา 
ซึ่ง สมเด็จพระองค มีอรรถลักษณที่สําคัญที่ทําใหทราบวาหมายถึง สมเด็จเสฏฐาบรมบพิตร
ราชาธิราชเจาตนชื่อพระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศองคอินทสุรศักดิ์สมญามหาขัตติยราชชาติราชา
ไชยสวรรคเจาขัณฑสีมาพิงตราเชียงใหมตนไดตามราชธรรม ดังนี้
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            สมเด็จเสฏฐาบรมบพิตรราชาธิราชเจา                           สมเด็จพระองค
ตนชื่อพระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศองคอินทสุรศักดิ์ ฯ
                 + นามวลีชื่อเฉพาะ      + คําสรรพนาม   

  + พระมหากษัตริย + แทนพระมหากษัตริย
                  + บุรุษที่ 3           + บุรุษที่ 3

  + เอกพจน + เอกพจน

ตัวอยาง  4
(1) ยังมีผู ๑ ชื่อพันจัน
(2) เมื่อจักตาย
(3) มันหยาดน้ํา
(4) ไวขามันหื้ออุปปฏฐากแกพระพุทธเจา…

(จารึกวัดหนองหนาม 1/11-12)
“ยงัมผูี ๑ ชือ่พนัจนั เมือ่จักตาย มนัหยาดน้าํ ไว(มอบ)ขามนัหือ้อุปปฏฐาก(ใหดแูล)แก

พระพทุธเจา…”
จากตัวอยาง  4   มัน   ใน  (3) และ (4) เปนคําสรรพนามบุรุษที่  3  ที่ใชอางถึงนามวลี

ชื่อเฉพาะ พันจัน ใน (1) ที่นํามา ซึ่ง มัน มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาหมายถึง 
พันจัน ดังนี้

          พันจัน           มัน
+ นามวลี + คําสรรพนาม
+ ชื่อเฉพาะ + แทนบุคคล
+ บุรุษที่ 3 + บุรุษที่ 3
+ เอกพจน + เอกพจน

ตัวอยาง 5
(1) สมเด็จมหาสวามีศรีวิมลโพธิญาณเจาตนเปนอธิบดีในปาแดงหลวงหื้อมหาเถร       

ชยบาลรัตนปญญาขออนุญาตแหงมหาธรรมราชาธิราช
(2) เพื่อจักหื้อฝงจารึกในวัดวิสุทธารามในเมืองพะเยา
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(3) หื้อถาวรในพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ป
(4) สมเด็จพระเปนเจาทั้งสองพระองคหื้ออนุญาตแกมหาสวามีเจา
(5) วาหื้อคนพวกญารัดดาบเรือนผูหนึ่งเอาพวกญารัด
(6) จึงจําทูลราชอาชญาไปวาแกเขา

(จารึกวัดวิสุทธาราม 1/3-10)
“สมเด็จมหาสวามีศรีวิมลโพธิญาณเจาตนเปนอธิบดีในปาแดงหลวงหื้อ(ให)มหาเถร

ชยบาลรัตนปญญาขออนุญาตแหงมหาธรรมราชาธิราช เพื่อจักหื้อ(ให)ฝงจารึกในวัดวิสุทธารามใน
เมืองพะเยา หื้อ(ให)ถาวรในพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ป สมเด็จพระเปนเจาทั้งสองพระองคหื้อ(ให)
อนุญาตแกมหาสวามีเจา วาหื้อ(ให)คนพวกญารัดดาบเรือนผูหนึ่งเอาพวกญารัด จึงจําทูล 
ราชอาชญาไปวาแกเขา(จึงนําพระราชอาชญาไปบอกเขา)”

จากตัวอยาง  5  เขา  ใน  (6) เปนคําสรรพนามบุรุษที่  3  ใชอางถึงนามวลี มหาสวามี
เจา  ใน (4) ที่นํามา ซึ่ง เขา มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาหมายถึง มหาสวามีเจา    ดังนี้

                  มหาสวามีเจา                   เขา
+ นามวลี            + คําสรรพนาม   
+ พระเถระผูใหญ     +  แทนบุคคล
+ บุรุษที่ 3  + บุรุษที่ 3
+ เอกพจน            + เอกพจน   

ตัวอยาง  6
(1) เจาแสนอานาหื้อชาวทิตนอยคนพวกญาดาบเรือนมาเอา
(2) วาคนอันเฝาปฎกก็ดีญาติมหาเถรเจาก็ดี
(3) ไผอยาใชการบานการเมิงแกเขาตามอาชญาพระเปนเจา

 (จารึกวัดวิสุทธาราม  1/15-17)
“เจาแสนอาณาหื้อ(ให)ชาวทิตนอยคนพวกญาดาบเรือนมาเอา วาคนอันเฝาปฎกก็ดี 

ญาติมหาเถรเจาก็ดี  ไผ(ใคร)อยาใชการบานการเมืองแกเขาตามอาชญาพระเปนเจา”
จากตัวอยาง  6   เขา ใน  (3) เปนคําสรรพนามบุรุษที่  3  ใชอางถึงนามวลี คนอันเฝา

ปฎก ญาติมหาเถรเจา ใน  (2)  ที่นํามา ซึ่ง เขา มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาหมายถึง 
คนอันเฝาปฎก ญาติมหาเถรเจา ดังนี้
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            คนอันเฝาปฎก ญาติมหาเถรเจา         เขา
   + นามวลี             + คําสรรพนาม   
   + บุคคลเฉพาะ   +  แทนบุคคล
   + บุรุษที่ 3   + บุรุษที่ 3
   + พหูพจน               + พหูพจน   

ตัวอยาง 7
(1) อันพระราชแมลูกไซรจะใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดี

มีแหงอาวเลี้ยงตนดาย
(2) กลายจึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีในเมืองพยาว
(3) ชื่ออาวตนไซรใหเรียกเจาสี่หมื่นแล

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 1/14-22)
“อันพระราชแมลูกไซรจะใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดีมีแหงอาวเลี้ยงตนดาย

(ปูนบําเหน็จตอบแทนความภักดีของอาวเลี้ยงตน) กลายจึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีใน
เมืองพยาว(พะเยา)  ชื่ออาวตนไซรใหเรียกเจาสี่หมื่นแล ”

จากตัวอยาง 7 ตน ใน (1)และ(3) เปนคําสรรพนามบุรุษที่ 3 ใชอางถึงคําเรียกญาติ 
พระราชลูก ใน (1)  ที่นํามา  ซึ่ง ตน มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา คือ พระราชลูก ดังนี้

      พระราชลูก             ตน
  +   นามวลี    + คําสรรพนาม
  +   ใชเรียกญาติราชาศัพทของลูก   + แทนบุคคล
  +   บุรุษที่ 3       + บุรุษที่ 3

    +    เอกพจน    + เอกพจน

การอางถึงนามวลีดวยสรรพนามไมชี้เฉพาะ คือ 
การใชคําสรรพนามที่ไมกําหนดแนนอนวาเปนสิ่งนั้นสิ่งนี้ เชน  ใคร  อะไร  ไหน  ผูใด อางถึงนามวลี
ซึ่งไดกลาวถึงแลว ที่ปรากฏรูปในบริบทภาษา จากการศึกษาพบการอางถึงนามวลีดวยสรรพนาม
ไมชี้เฉพาะ ที่ปรากฏรูปในบริบทภาษา  คือ ผูใด พบเพียง 2 คร้ัง
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ตัวอยาง
(1) ไผอยาราวี
(2) ผูใดหากมลางเสีย
(3) หื้อฉิบหาย
(4) ตกอวิจิ

 (จารึกวัดหลวง  2/19-20)
 “ไผ(ใคร)อยาราวี(ทําลาย) ผูใดหากมลางเสีย(ถาผูใดทําลายเสีย) หื้อ(ให)ฉิบหาย 
ตกอวิจิ(นรก)”

จากตัวอยาง  ผูใด ใน  (2)  เปนคําสรรพนามไมชี้เฉพาะ  ที่อางถึงคําสรรพนาม
ไมชี้เฉพาะ  ไผ   ใน  (1)   ที่นํามา โดยเหตุการณใน (2) แสดงเงื่อนไขตอเนื่องจากเหตุการณใน (1) 
ผูกระทําพฤติกรรม “อยาราวี” และ”หากมลางเสีย” จึงเปนบุคคลเดียวกัน

1.1.1.1.2 การอางถึงนามวลีดวยบุรุษสรรพนาม
โดยนามวลีที่ถูกอางถึง ไมปรากฏรูปในบริบทภาษา  คือ  การใชคําบอกบุรุษอางถึงผูเขียน 
(ในทีน่ีค้อืเจาศรทัธาหรอืผูใหจารจารกึ) โดยไมมนีามวลทีีใ่ชเรียกผูเขียนเตม็รูปปรากฏในบรบิทภาษา

จากการศึกษาพบการใชคําสรรพนามบุรุษที่ 1 เพียง
ประเภทเดียวเทานั้น  คือ  กู  ที่เปนเอกพจน พบเพียง 1 คร้ัง ดังนี้

ตัวอยาง
(1) กูหยาดน้ําตกแผนดิน          

(2) ไวเมยีกผููหนึง่ชือ่นางคาํลกูกหูญงิหนึง่ชือ่นางจาํปาเดก็หญงิสองคนขาชายผูหนึ่ง         

(3) ไวเขานี้หื้อรักษาพระพุทธรูปเจาทั้งเจดียในถานที่นี้แล
                        (จารึกวัดปารวก 1 /2-4)

“กูหยาดน้ําตกแผนดิน (หยาดน้ําลงสูแผนดิน) ไว (มอบ) เมียกูผู ๑ ชื่อ นางคํา         
ลูกกูหญิง ๑ ชื่อ นางจําปา เด็กหญิง ๒ คน ขาชายผู ๑ ไว(มอบ)เขานี้หื้อรักษาพระพุทธเจาทั้งเจดีย
ในสถานที่นี้แล”

จากตัวอยาง  กู   ใน  (1)  (2)  เปนคําสรรพนามบุรุษที่  1  เอกพจน  อางถึงเจา
ศรัทธาหรือผูใหจารจารึก
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1.1.1.2 การอางถึงนามวลีดวยนามที่ใชเปนสรรพนาม
คือ  การนํานามวลีเฉพาะคํานามคําเดียวหรือคํานามกับสวนขยาย หรือการนําการไมปรากฏรูป
นามวลี มาทําหนาที่เปนสรรพนาม  เพื่ออางถึงนามวลี  ซึ่งไดกลาวถึงแลว หรือกําลังจะกลาวถึงใน
บริบทภาษา  โดยผูจารใชนามวลีเหลานี้เสมือนคําบุรุษสรรพนาม

จากการศึกษาการอางถึงนามวลีดวยนามที่ใชเปนสรรพนามใน
จารึกลานนา  พบนามที่ใชเปนสรรพนามทั้งสิ้น   5   ประเภท  ดังนี้

1.1.1.2.1  การอางถึงนามวลีดวยนามวลีเรียก
ตําแหนง

                                                          1.1.1.2.2  การอางถึงนามวลีดวยนามวลี        
เรียกญาติ

                                                         1.1.1.2.3  การอางถึงนามวลีดวยสรรพนาม
                                                                           สุญญรูป

1.1.1.2.4  การอางถึงนามวลีดวยนามวลีแสดง
จํานวนจํากัด

1.1.1.2.5  การอางถึงนามวลีดวยนามวลีทั่วไป

1.1.1.2.1 การอางถึงนามวลีดวยนามวลีเรียก
ตําแหนง คือ การใชรูปภาษาที่แสดงถึงบทบาทหรือหนาที่การงาน ไดแก ฐานันดรศักดิ์ 
บรรดาศักดิ์  ยศ   อางถึงนามวลี  ซึ่งไดกลาวถึงแลว  หรือกําลังจะกลาวถึงในบริบทภาษา

จากการศึกษาการอางถึงนามวลีดวยนามวลีเรียก
ตําแหนง  พบเฉพาะนามวลีเรียกตําแหนงที่เปนบุรุษที่ 3 เอกพจน  ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) มหาพุกามเจาตนชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิอํามระเถรหื้อเจาหมื่นนอยในเกาเจารอย

คําเถิงหอหนาไมเจาตองแตมญาณคงคา
(2) เอาวัดจอยแซนี้เมือถวายเปนสวนบุญจําเริญแกพระมหาเทวีเจา
(3) ขอเอาคนไวกับวัดนี้ ๒๐ ครัว
(4) พระมหาเทวีเปนเจาก็ยินดีนัก
(5) รับเอาสวนบุญแลวัด
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(6) หื้อไวคน ๒๐ ครัวกับวัดนี้
(7) โดยคนมหาเถระพระเถระเจาขอนั้นแล

  (จารึกวัดจอยแซ  1/ 5-12)
“มหาพุกามเจาตนชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิอํามระเถรหื้อเจาหมื่นนอยในเกาเจารอยคํา 

เถิง(ถึง)หอหนาไมเจาตองแตมญาณคงคา เอาวัดจอยแซนี้เมือถวาย(ไปถวาย)เปนสวนบุญจําเริญ
(งอกงาม)แกพระมหาเทวีเจา ขอเอาคนไวกับวัดนี้ ๒๐ ครัว พระมหาเทวีเปนเจาก็ยินดีนัก รับเอา
สวนบุญและวัด หื้อ(ให)ไวคน ๒๐ ครัวกับวัดนี้ โดยคนมหาเถระพระเถระเจาขอนั้นแล”

จากตัวอยาง 1 มหาเถระพระเถระเจา ใน (7) เปนนามวลีเรียกตําแหนงพระเถระ 
ผูใหญ อางถึงนามวลี  มหาพุกามเจาตนชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิอํามระเถร  ใน (1) ที่นํามา มหาเถระ
พระเถระเจา มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาอางถึง  มหาพุกามเจาตนชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิ
อํามระเถร    ดังนี้

    มหาพุกามเจาตนชื่อ         มหาเถระพระเถระเจา
     ศรีสัทธรรมะพุทธิอํามระเถร  

+   นามวลี + นามวลี
+   ชื่อเฉพาะ        -  ชื่อเฉพาะ
+   ชื่อพระเถระผูใหญ +  ตําแหนงพระเถระผูใหญ
+   บุรุษที่ 3 +  บุรุษที่ 3
+   เอกพจน +  เอกพจน

ตัวอยาง  2
(1) พอหญัวเจาหัวแสนญาณกัลยาเจาเมืองพญาวหื้อฝงหินจารึกไว
(2) วาฉันนี้…
(3) ผูใดบฟงจารึกอันนี้
(4) คือบรักบยําเจาผูกินเมืองแล

 (จารึกเจาหัวแสนญาณกัลยา  1/ 6-9, 2/11-12)
“พอหญัว(พออยูหัว)เจาหัวแสนญาณกัลยา เจาเมืองพญาว(พะเยา) หื้อ(ให)ฝงหิน

จารึกไว วาฉันนี้…ผูใดบฟงจารึกอันนี้ คือบรักบยํา(ไมรักไมยําเกรง)เจาผูกินเมือง(เจาเมือง)แล”
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จากตัวอยางที่  2  เจาผูกินเมือง  ใน  (4)  เปนนามวลีใชเรียกตําแหนงทั่วไปของ 
พระมหากษัตริย อางถึงนามวลีชื่อเฉพาะของกษัตริยเมือง พอหญัวเจาหัวแสนญาณกัลยาเจาเมือง
พญาว   ใน (1)  โดย เจาผูกินเมือง มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาอางถึง พอหญัวเจาหัว
แสนญาณกัลยาเจาเมืองพญาว ดังนี้

พอหญัวเจาหัวแสนญาณกัลยา                              เจาผูกินเมือง
   เจาเมืองพญาว

+   นามวลี +  นามวลี
+   ชื่อเฉพาะ -  ชื่อเฉพาะ
+   ชื่อพระมหากษัตริยเมืองพะเยา         +  ตําแหนงพระมหากษัตริย
+ บุรุษที่ 3 +  บุรุษที่ 3
+ เอกพจน +  เอกพจน

ตัวอยาง  3
(1) เจาหมื่นคําเพชรมากินเมืองนคร
(2) มาเลิกศาสนาพระธาตุเจาในลําพาง…
(3) ดวยบุญทั้งมวลนี้ ทาวธจะปรารถนาเปนพระพุทธตนหนึ่งในกาลอันจะมาภาย

หนานอ…
 (จารึกจังหวัดลําปาง 1/3-4,11-13)

“เจาหมื่นคําเพชรมากินเมืองนคร(มาครองเมืองนคร) มาเลิก(ฟนฟู)ศาสนาพระธาตุ
เจาในลําพาง(ลําปาง)…ทาวธจะปรารถนาเปนพระพุทธตนหนึ่งในกาลอันจะมาภายหนานอ…”

จากตัวอยาง 3 ทาว ใน (3) เปนนามวลี ใชเรียกตําแหนงทั่วไปของขุนนาง อางถึง    
นามวลี  เจาหมื่นคําเพชร ใน (1) ที่นํามา โดย ทาว มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาหมายถึง 
เจาหมื่นคําเพชร ดังนี้

    เจาหมื่นคําเพชร                           ทาว
+ นามวลี          + นามวลี
+ ชื่อเฉพาะ                                      -  ชื่อเฉพาะ
+ ชื่อของขุนนาง                               + ตําแหนงทั่วไปของขุนนาง
+ บุรุษที่ 3 + บุรุษที่ 3
+  เอกพจน + เอกพจน
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1.1.1.2.2  การอางถึงนามวลีดวยนามวลีเรียก
ญาต ิ   คอื  การใชรูปภาษาทีแ่สดงความสมัพนัธทางสายเลอืด เชน พอ แม ลูก อา  อางถงึนามวลี  
ซึ่งไดกลาวถึงแลว หรือกําลังจะกลาวถึงในบริบทภาษา

จากการศึกษาการอางถึงนามวลีดวยนามวลีเรียกญาติ  
พบนามวลีเรียกญาติที่เปนบุรุษที่ 3 เอกพจน และพหูพจน  ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง   1
(1) จะตั้งแตอาทิ
(2) มังรายกินเมือง เนื่องมาเถิงคราม ตามตอเถิงทาวแสนภู คําฟู ผายู ทาวกลินา 

เจาแสนเมืองมา
(3) ในเมื่อเมี้ยนทาวทั้งเจ็ดชั่วนี้แลว
(4) แกวผูแกนขสัตราธิราชผูมีอํานาจหนักหนาอาศัยแกสุริยวงศพงศเปนเยิงเชิง

นักบุญ
(5) จึงจะพุลเกิดมา
(6) ไดสิบสามป
(7) ทั้งมหาเทวีผูแมจึงไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 1/5-16)
“จะตั้งแตอาทิ(จะเลาความตั้งแตตน) มังรายกินเมือง(ปกครองเมือง) (ตอ)เนื่องมาเถิง

(ถึง)คราม ตามตอเถิง(ถึง)ทาวแสนภู คําฟู ผายู ทาวกลินา เจาแสนเมืองมา ในเมื่อเมี้ยน(ส้ิน) 
ทาวทั้งเจ็ดชั่วนี้แลว แกว(หมายถึงพระเจาสามฝงแกน)ผูแกนขสัตราธิราช(ผูเปนเชื้อวงศกษัตรา 
ธิราช)ผูมีอํานาจหนักหนาอาศัยแกสุริยวงศพงศเปนเยิงเชิงนักบุญ(เปนดั่งเชนนักบุญ) จึงจะพุล
(เกิด)เกิดมา ไดสิบสามป ทั้งมหาเทวีผูแมจึงไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ”

จากตัวอยาง 1 พอ ใน (7) เปนนามวลีเรียกญาติทั่วไปของพอ อางถึงนามวลีชื่อ
เฉพาะ เจาแสนเมืองมา ใน (2) ที่นํามา โดยรูปภาษา ใน (2) และ (7) ดังกลาว มีความสัมพันธกับ
แกวในฐานะชายผูใหกําเนิดชายเหมือนกัน  นอกจากนี้  พอ ยังมีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบ
วาอางถึง เจาแสนเมืองมา ดวย  ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



65

             เจาแสนเมืองมา             พอ
+ นามวลี                            + นามวลี
+ ชื่อเฉพาะ            - ชื่อเฉพาะ
+ ชายผูใหกําเนิดพระเจาสามฝงแกน           + ใชเรียกญาติทั่วไปของพอ
+ บุรุษที่ 3  + บุรุษที่ 3
+ เอกพจน  + เอกพจน

ตัวอยาง 2
(1) ทั้งมหาเทวีผูแมจึงไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ
(2) ตามพงศประสงค
(3) ดวยชื่อวาเจามหาราช…
(4) คร้ันเสด็จเจาแมลูกแลไดเสวยสมบัติในนครเชียงใหมดังอั้น

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 1/14-22)
“ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ(เปนกษัตริยสืบตอ 

พระราชบิดา)  ตอตามพงคประสงค  ดวยชื่อวาเจามหาราช…ครั้นเสด็จเจาแมลูกแลไดเสวยสมบัติ
ในนครเชียงใหมดังนั้น”

จากตัวอยาง 2 เสด็จเจาแมลูก ใน (4) เปนนามวลีเรียกญาติราชาศัพทของแมและลูก 
อางถึงนามวลีเรียกตําแหนง มหาเทวีผูแม ใน (1) เจามหาราช ซึ่งเปนลูกของมหาเทวี ใน (3) ที่นํา
มา โดยรูปภาษา ใน (1) (3) และ(4) ดังกลาว แสดงความความสัมพันธกัน ดวยการปรากฏใน
บริบทภาษาที่เปนเหตุการณตอเนื่องกันมา  นอกจากนี้  เสด็จเจาแมลูก ยังมีอรรถลักษณสําคัญที่
ทําใหทราบวาอางถึง มหาเทวีผูแม เจามหาราช ดวย  ดังนี้

 มหาเทวีผูแม                 เจามหาราช                     เสด็จเจาแมลูก
 + นามวลี + นามวลี               + นามวลี

+ ใชเรียกตําแหนงแม     + ใชเรียกตําแหนงพระมหา         + ใชเรียกญาติราชาศัพท
    พระมหากษัตริย     กษัตริยผูเปนลูกมหาเทวี  ของแมและลูก
+ บุรุษที่ 3         + บุรุษที่ 3  + บุรุษที่ 3
+ เอกพจน + เอกพจน  + พหูพจน
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ตัวอยาง 3
(1) อันพระราชแมลูกไซรจะใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดี

มีแหงอาวเลี้ยงตนดาย
(2) กลายจึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีในเมืองพยาว
(3) ชื่ออาวตนไซรใหเรียกเจาสี่หมื่นแล

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 1/14-22)
“อันพระราชแมลูกไซรจะใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดีมีแหงอาวเลี้ยงตนดาย

(ปูนบําเหน็จตอบแทนความภักดีของอาวเลี้ยงตน) กลายจึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีใน
เมืองพยาว(พะเยา)  ชื่ออาวตนไซรใหเรียกเจาสี่หมื่นแล

จากตัวอยาง  3  อาวเลี้ยงตน ใน (1) เปนนามวลีเรียกญาติ บุรุษที่ 3 เอกพจน  
ซึ่งประกอบดวย นามวลีเรียกญาติ ที่เปนนองของแม(นา)6 “อาวเลี้ยง” ตามดวยสวนขยาย  
“ตน” อางถึงคํานามเรียกตําแหนง เจาสี่หมื่น ใน (3) ที่ตามมา และรูปภาษาทั้งสองแสดงความ
สัมพันธกัน ดวยการปรากฏในบริบทภาษาที่แสดงความหมายตอเนื่องกัน โดยเหตุการณใน 
(3) ขยายความเหตุการณใน (1)

ตัวอยาง 4
(1) พระญาหลวงเจามังพรสะแพกตนเสวยเมืองเชียงรายตนเปนโมระหววนหลวง

เมืองเชียงแสนแลบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญาแลเจาราชบุตรตนชื่อ
พระยอดงําเมืองทั้ง ๓ มีราชสัทธา

(2) ไดหลอปราสาทหลังนี้น้ําหนักเกาหมื่น ๖ พัน…
(3) ขอจุงเปนประจัยแกโลกียโลกุตตรมรรคผลนิพพานแกขาในอนาคตกาลแท

ดีหลีหลี…
(4) แลวหื้อขาไดออกบวชเถิงอรหันตาภิกขุณี
(5) แมนลูกขาทั้ง ๒ ก็หื้อไดเถิงอรหันตาชูคนในสํานักพระอริยเมตไตรยเที่ยงแท

ดีหลี
(จารึกฐานปราสาทโลหะ 1/2-4, 2/1-2, 3/4)

                                                          
6 สุจิตต วงศเทศ, ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : มติชน, 2538), 20.
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“พระญาหลวงเจามังพรสะแพกตนเสวยเมืองเชียงรายตนเปนโมระหววนหลวง
(ตาํแหนงขนุนางพมาชัน้เจาเมอืง)เมอืงเชยีงแสนและบษุบาสริิวฒันเทพาราชกญัญาและเจาราชบุตร
ตนชื่อพระยอดงําเมืองทั้ง ๓ มีราชสัทธา ไดหลอ(สราง)ปราสาทหลังนี้น้ําหนัก ๙๖,๐๐๐…
ขอจุงเปนปจจัยแกโลกียโลกุตตรมรรคผลนิพพานแกขาในอนาคตกาลแทดีหลี(ดีจริง)…หื้อ(ให)ขา
ไดออกบวชถึงอรหันตาภิกขุณี แมนลูกขาทั้ง ๒ ก็หื้อได(ใหได)ถึงอรหันตาทุกคนในสํานักพระอริย 
เมตไตรยเที่ยงแทดีหลี(ดีจริง)”

จากตัวอยาง 4 ลูกขาทั้ง ๒ ใน (5) เปนนามวลีเรียกญาติ ซึ่งประกอบดวย นามวลี
เรียกญาติ “ลูก” ตามดวยสวนขยาย “ขาทั้งสอง”  อางถึงนามวลี เจาราชบุตรตนชื่อพระยอดงํา
เมือง ใน (1) ที่นํามา โดยรูปภาษาทั้งสองแสดงความสัมพันธกัน ดวยการปรากฏในบริบทภาษาที่
แสดงความหมายตอเนื่องกัน โดยเหตุการณใน (3) - (5) เปนวัตถุประสงคของเหตุการณใน (2) 
ที่เปนผลของเหตุการณใน (1) นอกจากนี้ ลูก ยังมีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาอางถึง 
เจาราชบุตรตนชื่อพระยอดงําเมือง  ดวย  ดังนี้

                เจาราชบุตรตนชื่อพระยอดงําเมือง                                     ลูก
  +   นามวลี  +  นามวลี
  +  ชื่อเฉพาะ                          -  ชื่อเฉพาะ

        +  ใชเรียกตําแหนงลูกพระมหากษัตริย   +  ใชเรียกญาติทั่วไปของลูก
  +  บุรุษที่ 3  +  บุรุษที่ 3
  +   เอกพจน  +  เอกพจน

1.1.1.2.3 การอางถงึนามวลดีวยสรรพนามสญุญรปู  
คือ การไมปรากฏรูปในโครงสรางผิว เพื่ออางถึงนามวลี ที่เปนบุคคล สัตว หรือ ส่ิงของ 
ในตําแหนงประธานและกรรมของประโยค ซึ่งไดกลาวถึงแลวในบริบทภาษา และเนื่องจากการ 
ไมปรากฏรูปดังกลาว มีคุณสมบัติเหมือนคําสรรพนาม จึงเรียกการไมปรากฏรูปนี้วา สรรพนาม 
สุญญรูป

จากการศึกษาการอางถึงนามวลีดวยสรรพนามสญุญรปู
พบสรรพนามสุญญรูป ที่เปนบุรุษที่ 3 เอกพจน และพหูพจน และมีการปรากฏมากที่สุด 
ตัวอยางดงันี้
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ตัวอยาง   1
(1) สมเด็จบพิตรพระสวัสดิศรีธัมมจักกวัตติมหาราชเจากับราชมาตามหาเทวี  

พระเจาแมลูกทั้งสองมีอุฬาระประสาทะในพระไตรรัตนเจา
(2) Ø ปลงราชอาณาแกมหามัตตะผูใหญปรากฏวาเจาหมื่นหนังสือติกผญา
(3) Ø หื้อหานาแลกที่เวฬุวันนะอารามอันงาม…

 (จารึกวัดเวฬุวันอาราม  2/5-10)
“สมเด็จบพิตรพระสวัสดิศรีธรรมจักกวัตติมหาราชเจากับราชมาตามหาเทวีพระเจาแม

ลูกทั้งสองมีอุฬาระประสาทะ(มีใจศรัทธา)ในพระไตรรัตนเจา  ปลงราชอาณา(มีพระราชอาชญาให)
แกมหามัตตะ(มหาอํามาตย)ผูใหญปรากฏวาเจาหมื่นหนังสือติกผยา  หื้อ(ให)หานาแลกที่
เวฬุวันอารามอันงาม…  ”

จากตัวอยาง 1  Ø   ใน   (2)   และ  (3)   เปนสรรพนามสุญญรูป ในตําแหนงประธาน 
อางถึงนามวลีชื่อเฉพาะของพระมหากษัตริยและตําแหนงเฉพาะของพระราชมารดา  บุรุษที่ 3 
พหูพจน  สมเด็จบพิตรพระสวัสดิศรีธัมมจักกวัตติมหาราชเจากับราชมาตามหาเทวีพระเจาแมลูก
ทั้งสอง  ใน  (1)  ที่นํามา  โดยเหตุการณใน (1) เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณใน (2) และ (3) 
และเหตุการณใน (1) มีนามวลีที่เปนผูแสดงอาการเพียงนามวลีเดียว ดังนั้นจึงทําใหสามารถ
ตีความไดวา สรรพนามสุญญรูป ใน  (2)  และ  (3) เปนบุรุษที่ 3 พหูพจน  เชนเดียวกับ  นามวลี  
สมเด็จบพิตรพระสวัสดิศรีธัมมจักกวัตติมหาราชเจากับราชมาตามหาเทวีพระเจาแมลูกทั้งสอง   
ใน   (1)

ตัวอยาง  2
(1) สมเด็จเจาพระยาสารผาสุมเสวยราชยในนันทปุร
(2) Øสถาบกสมเด็จพระเปนพระหาองค
(3) เพราะØจักใหคงในศาสนาหาพันปนี้

 (จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชางค้ํา 1-2)
“สมเด็จเจาพระยาสารผาสุมเสวยราชยในนันทปุร สถาบก(สถาปนา)สมเด็จพระ

เปนพระหาองค เพราะจักใหคงในศาสนา ๕,๐๐๐ ปนี้”
จากตัวอยาง  2  Ø   ใน   (2)  และ  (3)   เปนสรรพนามสุญญรูป ในตําแหนงประธาน

อางถึงนามวลีชื่อเฉพาะ บุรุษที่ 3 เอกพจน สมเด็จเจาพระยาสารผาสุม ใน (1) ที่นํามา โดย
เหตุการณใน (1) และ (2) เปนเหตุการณตอเนื่อง สวนเหตุการณใน (3) เปนสาเหตุของเหตุการณ
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ใน (2) และเหตุการณใน (1) มีนามวลีที่เปนผูแสดงอาการเพียงคําเดียว ดังนั้นจึงทําใหสามารถ
ตีความไดวาสรรพนามสุญญรูปใน  (2)  และ  (3) เปนบุรุษที่ 3 เอกพจน เชนเดียวกับนามวลี  
สมเด็จเจาพระยาสารผาสุม ใน (1)

ตัวอยาง  3
(1) เจาสี่หมื่นผูเปนปูเล้ียงพระเปนเจาเมืองพิงมากินเมืองพญาวสืบเจาสี่หมื่นผูเปน 

อาวเลี้ยงปูพระแตโบรา
(2) Øหันสีมาหักคร่ําหักเมินไป
(3) จึงØหื้อจามออก
(4) Øใสสีมาใหม
(5) คือØจักใครที่นี่เสถียร
(6) Øใหจําเนียรเมือหนาตอเทาศาสนาทั้งหาพันป

  (จารึกเจาสี่หมื่นทําสีมาใหม  1/8-16)
“เจาสี่หมื่นผูเปนปูเลี้ยงพระเปนเจาเมืองพิง(เมืองเชียงใหม)มากิน(มาครอง)เมือง

พญาว(เมืองพะเยา)สืบเจาสี่หมื่นผูเปนอาวเลี้ยงปูพระแตโบรา(แตโบราณ)  หัน(เห็น)สีมา(เสมา)
หักคร่ําหักเมินไป(หักพังไป)  จึงหื้อจามออก(ฟนออก)  ใสสีมาใหม  คือจักใครที่นี้เสถียร(ใครใหที่นี้
มั่นคง) หื้อจําเนียรเมือหนาตอเทาศาสนาทั้งหาพันป(ใหนานไปจนกระทั่งศาสนา ๕,๐๐๐ ป)”

จากตัวอยาง 3 Ø  ใน   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  เปนสรรพนามสุญญรูป ในตําแหนง
ประธาน อางถึงนามวลีเรียกตําแหนง บุรุษที่ 3 เอกพจน  เจาสี่หมื่นผูเปนปูเลี้ยงพระเปนเจาเมือง
พิง  ใน  (1) ที่นํามา โดยเหตุการณใน (1) และ (2) เปนเหตุการณตอเนื่อง สวนเหตุการณใน (3)  
(4) เปนผลของเหตุการณใน (2)  (5)  (6) และเหตุการณใน (1) มีนามวลีที่เปนผูแสดงอาการเพียง
นามวลีเดียว ดังนั้นจึงทําใหสามารถตีความไดวาสรรพนามสุญญรูปใน (2) (3) (4) (5) (6) เปน
บุรุษที่ 3 เอกพจน  เชนเดียวกับนามวลี  เจาสี่หมื่นผูเปนปูเลี้ยงพระเปนเจาเมืองพิง ใน (1)

ตัวอยาง  4
(1) เจาหมื่นคําเพชรมากินเมืองนคร
(2) มาเลิกศาสนาพระธาตุเจาในลําปาง
(3) ใหกอกําแพง
(4) แปลงวิหาร
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(5) ก็แลวเสร็จ
(6) ใหเรจนารูปพระพุทธตนหนึ่ง
(7) มีประมาณแสนยิบหมื่นน้ําทอง
(8) ใหฉลองØ
(9) ก็แลวทุกประการ
(10) ไวØในวิหาร
(11) ก็แลว
(12) ไวคนสี่ครัวหื้อรักษาØ

 (จารึกจังหวัดลําปาง  3-8)
“เจาหมื่นคําเพชรมากิน(มาครอง)เมืองนคร มาเลิก(มาฟนฟู)ศาสนาพระธาตุเจาใน

ลําพาง(ลําปาง) ใหกอกําแพง แปลง(สราง)วิหาร ก็แลวเสร็จ ใหเรจนา(สราง)รูปพระพุทธ
(พระพุทธรูป)ตนหนึ่ง มีประมาณแสนยิบ(สอง)หมื่นน้ําทอง(น้ําหนักทอง) ใหฉลอง ก็แลวทุก
ประการ  ไวในวิหาร  ก็แลว  ไว(มอบ)คนสี่ครัวหื้อรักษา”

จากตัวอยาง 4  Ø   ใน  (8)   (10)   (12) เปนสรรพนามสุญญรูป ในตําแหนงกรรม 
อางถึงนามวลีทั่วไป บุรุษที่ 3 เอกพจน  รูปพระพุทธตนหนึ่ง   ใน  (6) ที่นํามา  ซึ่ง Ø อยูในบริบท
ภาษาที่เปนเหตุการณตอเนื่องจากเหตุการณใน (6)  จึงทําใหสามารถตีความไดวาสรรพนามสุญญ
รูป ใน  (8)   (10)   (12) เปนบุรุษที่ 3 เอกพจน เชนเดียวกับนามวลี  รูปพระพุทธตนหนึ่ง ใน  (5)

ตัวอยาง  5
(1) บุญอันกูไดหื้อนี้จุงหื้อเมือจําเริญแกพระเปนเจาเจาแผนดิน
(2) หื้อØมีอายุมั่นยืนไดรอยซาวป

 (จารึกบานยางหมากมวง  8-10)
“บุญอันกูไดหื้อ(ให)นี้ จุงหื้อเมือจําเริญแกพระเปนเจาเจาแผนดิน(จงใหไปงอกงามแก 

พระมหากษัตริย) หื้อมีอายุมั่นยืนไดรอยซาวป(๑๒๐ ป)”
จากตัวอยาง  5  Ø ใน  (2) เปนสรรพนามสุญญรูปในตําแหนงกรรม อางถึงนามวลี

ทั่วไป บุรุษที่ 3 เอกพจน  พระเปนเจาเจาแผนดิน ใน (1) ที่นํามา โดย Ø อยูในบริบทภาษาที่ขยาย
ความเหตุการณใน (1) และเหตุการณใน (1) มีนามวลีที่เปนกรรมเพียงนามวลีเดียว จึงทําให
สามารถตีความไดวา สรรพนามสุญญรูป ใน  (2) เปนบุรุษที่ 3 เอกพจน เชนเดียวกับนามวลี  
พระเปนเจาเจาแผนดิน ใน (1)
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ตัวอยาง  6
(1) …ไวคน ๖ ครัวรักษาวดักบัมหาเถรเจา ชาย ๔ ครัว แมหมาย ๒ ครวั ชางโสมครวั ๑ 

ชางทองครวั ๑ ทดิหลานครวั ๑ ญาณมงคลครวั ๑ แมปอนครวั ๑ ยาองัครวั ๑…
(2) ผูใดมากินเมืองออย
(3) อยากลั้วเกลาเขา
(4) หากรุมหอมØ

 (จารึกวัดมหาวัน 1/6-8, 2/5-6)
“…ไวคน ๖ ครัวรักษาวัดกับมหาเถรเจา ชาย ๔ ครัว แมหมาย ๒ ครัว ชางโสมครัว ๑ 

ชางทองครัว ๑ ทิดหลานครัว ๑ ญาณมงคลครัว ๑ แมปอนครัว ๑ ยาอังครัว ๑…ผูใดมากิน
(มาครอง)เมืองออย อยากลั้วเกลาเขา(อยารบกวนคน ๖ ครัว) หากรุมหอม(แตดูแลรักษา)”

จากตัวอยาง  6  Ø ใน  (4)  เปนสรรพนามสุญญรูปในตําแหนงกรรม อางถึง
คําสรรพนามบุรุษที่ 3  พหูพจน  เขา  ใน (3) ที่นํามา โดย Ø อยูในบริบทภาษาที่ขยายความ
เหตุการณใน (3) และเหตุการณใน (3) มีนามวลีที่เปนกรรมเพียงคําเดียว จึงทําใหสามารถตีความ
ไดวา สรรพนามสุญญรูป ใน (4) เปนบุรุษที่ 3 พหูพจน เชนเดียวกับ  เขา  ใน (2)    

1.1.1.2.4 การอางถึงนามวลีดวยนามวลีแสดง
จํานวนจํากัด   คือ  การใชคําบอกกําหนดจํานวนของคํานามใหรูวาเพียงนั้น เพียงนี้ เชน ทั้งมวล 
ทั้งหมด ทั้งปวง ฯลฯ  อางถึงนามวลี  ซึ่งไดกลาวถึงแลวในบริบทภาษา

จากการศึกษาการอางถึงนามวลีดวยนามวลีแสดง
จํานวนจํากัด พบเพียงคําเดียว คือ  ทั้งมวล เฉพาะที่เปนบุรุษที่ 3 พหูพจน  ตัวอยางดังนี้
 

ตัวอยาง 1
(1) ก็ไดหื้อเขตกับอารามวัดเชียงสาในบานนางจัน บานเชียงสา บานกองแกว
(2) ทั้งมวลมีเขา ๘๑,๘๐๐ เบี้ย

                                (จารึกกษัตริยลานชางลานนาไวขาพระมหาธาตุจอมทอง 1/5-7)
“ก็ไดหื้อ(ให)เขตกับอารามวัดเชียงสาในบานนางจัน บานเชียงสา บานกองแกว

ทั้งมวลมีขาว ๘๑,๘๐๐ เบี้ย
จากตัวอยาง 1  ทั้งมวล  ใน (2) เปนนามวลีแสดงจํานวนจํากัด อางถึงนามวลี เขต ใน 

(1) ที่นํามา โดย ทั้งมวล มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาอางถึง เขต ดังนี้
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                      เขต                                           ทั้งมวล
     + นามวลี                             + นามวลี
                 + สถานที่          + แสดงจํานวนจํากัดของนาม

+ บุรุษที่ 3                            + บุรุษที่ 3
+ พหูพจน         + พหูพจน

ตัวอยาง 2
(1) มหาราชเจาจึงใหนํามาสถาปนาไวในพระธรรมมณเฑียรอันนี้...
(2) ทั้งเครื่องสักการะพรอมทุกอัน คือ
(3) กลวนน้ําเงินงามนัก หนัก ๔๙๒ ส่ิงบริสุทธิ์ดี
(4) มีทั้งเครื่องคําพรอมประดับ
(5) กับกลวน(...)หนึ่งทั้งมวลหนัก ๔๘๓ คํา
(6) กลวนน้ํานากประดับคําคูหนึ่งหนักรอยหนึ่ง
(7) น้ําตนเงินสองตนหนัก ๓๗
(8) น้ําซวยมือเงินตนหนึ่งหนัก ๕๐๐
(9) มาลาเงินหนึ่งหนัก ๕๐๐  
(10) เงี่ยงเงินหนึ่งหนัก ๓๐๐
(11) รวมทั้งมวล ๑,๖๗๐ เงิน

(จารึกหริปุญชบุรี 1/17-23)
“มหาราชเจาจึงใหนํามาสถาปนา(ตั้ง)ไวในพระธรรมมณเฑียรอันนี้(หอไตรอันนี้)...

ทั้งเครื่องสักการะพรอมทุกอัน คือ กลวนน้ําเงิน(ภาชนะใสน้ําทําดวยเงิน)งามนัก หนัก ๔๙๒ 
ส่ิงบริสุทธิ์ดี มีทั้งเครื่องคําพรอมประดับ กับกลวน(...)หนึ่งทั้งมวลหนัก ๔๘๓ คํา กลวนน้ํานาก
(ภาชนะใสน้ําทําดวยนาก)ประดับคําคูหนึ่งหนักรอยหนึ่ง น้ําตนเงิน(คนโททําดวยเงิน)สองตนหนัก 
๓๗ น้ําซวยมือ(ภาชนะเงินสําหรับใสน้ําลางมือ)เงินตนหนึ่งหนัก ๕๐๐ มาลาเงิน(ดอกไมเงิน)หนึ่ง
หนัก ๕๐๐  เงี่ยงเงิน(กระโถนเงิน)หนึ่งหนัก ๓๐๐ รวมทั้งมวล ๑,๖๗๐ เงิน”

จากตัวอยาง 2  ทั้งมวล  ใน (11) เปนนามวลีแสดงจํานวนจํากัด อางถึงนามวลี 
เครื่องสักการะพรอมทุกอัน ใน (2) ที่นํามา ซึ่งประกอบไปดวยนามวลี ใน (3) - (10) โดย ทั้งมวล 
มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาอางถึง เครื่องสักการะพรอมทุกอัน ดังนี้
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      เครื่องสักการะพรอมทุกอัน                                ทั้งมวล
           + นามวลี                               + นามวลี
                       + ส่ิงของ            + แสดงจํานวนจํากัดของนาม

      + บุรุษที่ 3 + บุรุษที่ 3
      + พหูพจน            + พหูพจน

1.1.1.2.5 การอางถึงนามวลีดวยนามวลีทั่วไป
คือ  การใชคําที่มีความหมายกลางๆ กวางๆ ทั้งที่มีการกําหนดใชจําแนกเปนพวกใหญๆ เชน 
พระบพิตร พระ พระเจา (เปนคําที่ใชกับผูที่ไดรับการยกยอง) ฯลฯ หรือเปนคําที่กลาวถึงสิ่งที่กลาว
มาแลวโดยรวม ไมมีกําหนดใชแนนอนวาเปนสิ่งนั้น ส่ิงนี้ เชน การ ฯลฯ เพื่ออางถึงนามวลี ซึ่งได
กลาวถึงแลว หรือกําลังจะกลาวถึงในบริบทภาษา

จากการศึกษาการอางถึงนามวลีดวยนามวลีทั่วไป  
พบนามวลีทั่วไปที่เปนบุรุษที่ 3 เอกพจน และพหูพจน   ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) มหาพกุามเจาตนชือ่ศรสัีทธรรมะพทุธอํิามระเถรหือ้เจาหมืน่นอยในเกาเจารอยคํา

เถิงหอหนาไมเจาตองแตมญาณคงคา
(2) เอาวัดจอยแซนี้เมือถวายเปนสวนบุญจําเริญแกพระมหาเทวีเจา
(3) ขอเอาคนไวกับวัดนี้ ๒๐ ครัว
(4) พระมหาเทวีเปนเจาก็ยินดีนัก
(5) รับเอาสวนบุญแลวัด
(6) หื้อไวคน ๒๐ ครัวกับวัดนี้
(7) โดยคนมหาเถระพระเถระเจาขอนั้นแล
(8) นาพระเปนเจาเจาหมื่นนอยในเจารอยคําแลเจาตองแตมรับเอาคํา

พระมหาเทวีเจา
  (จารึกวัดจอยแซ  1/ 5-12)

“มหาพุกามเจาตนชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิอํามระเถรหื้อ(ให)เจาหมื่นนอยในเกา  
เจารอยคําเถิง(ถึง)หอหนาไมเจาตองแตมญาณคงคา เอาวัดจอยแซนี้เมือถวาย(ไปถวาย) 
เปนสวนบุญจําเริญแกพระมหาเทวีเจา ขอเอาคนไวกับวัดนี้ ๒๐ ครัว พระมหาเทวีเปนเจา 
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ก็ยินดีนัก รับเอาสวนบุญแลวัด หื้อ(ให)ไว(มอบ)คน ๒๐ ครัวกับวัดนี้ โดยคนมหาเถระพระเถระเจา 
ขอนั้นแล นาพระเปนเจา เจาหมื่นนอยใน เจารอยคํา และเจาตองแตมรับเอาคําพระมหาเทวีเจา”

จากตัวอยาง 1 คน ใน (7) เปนนามวลีทั่วไป อางถึงนามวลีชื่อเฉพาะ เจาหมืน่นอยในเกา 
เจารอยคํา  เจาตองแตมญาณะคงคา ใน (1) ที่นํามา โดยรูปภาษาทั้งสองแสดงความสัมพันธกัน 
ดวยการปรากฏในบริบทภาษาที่เปนผูแสดงกริยา “ขอ” เหมือนกัน กลาวคือ  เจาหมื่นนอยในเกา 
เจารอยคํา  เจาตองแตมญาณะคงคา เปนกรรมของกริยา “ให” ซึ่งบงบอกวา ประธานของประโยค 
เปนผูส่ังใหแสดงกริยา ใน (2) และ (3)  นอกจากนี้  คน  ยังมีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา
อางถึง   เจาหมื่นนอยในเกา  เจารอยคํา  เจาตองแตมญาณะคงคา ดวย  ดังนี้

เจาหมื่นนอยในเกา  เจารอยคํา                คน
   เจาตองแตมญาณะคงคา

+ นามวลี  + นามวลี
+ ชื่อเฉพาะ          - ชื่อเฉพาะ
+ ผูแสดงกริยาขอ   + ผูแสดงกริยาขอ
+ บุรุษที่ 3   + บุรุษที่ 3
+ พหูพจน   + พหูพจน

ตัวอยาง  2
(1) มหาเทวีเจาแลยายพระเปนเจาหื้อไวคนกับวัดสิบครัว
(2) ไผอยากลั้วเกลา
(3) ตามอาชญาพระหื้อไว…

 (จารึกวัดบานปาน  1/18-20)
“มหาเทวีเจาแลยาย(ของ)พระเปนเจาหื้อ(ให)ไว(มอบ)คนกับวัดสิบครัว ไผ(ใคร)อยา

กลั้วอยาเกลา(ทําราย) ตามอาชญาพระหื้อไว…”
จากตัวอยาง 2 พระ ใน (3) เปนนามวลีทั่วไป อางถึงนามวลี มหาเทวีเจาแลยาย

พระเปนเจา ใน (1) ที่นํามา  ซึ่งประกอบดวย นามวลีเรียกตําแหนงทั่วไปของแมพระมหากษัตริย 
มหาเทวีเจา นามวลีเรียกญาติทั่วไปฝายแม ยาย และนามวลีแสดงเจาของ พระเปนเจา โดย พระ
มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาอางถึง  มหาเทวีเจาแลยายพระเปนเจา  ดังนี้
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      มหาเทวีเจาแลยายพระเปนเจา                   พระ
+  นามวลี +  นามวลี

   -  ชื่อเฉพาะ        -  ชื่อเฉพาะ
+  ใชเรียกแมและยายพระมหากษัตริย     +  ใชเรียกผูที่ยกยอง
+  บุรุษที่ 3 +  บุรุษที่ 3
+  พหูพจน +  พหูพจน

ตัวอยาง  3
(1) พระมหาเทวีเจาหื้อเงินมาสราง ๕๐๐ เงิน
(2) พระเปนเจาเทศนาแกเจาหมื่นลามนาโหราธิบดี
(3) จึงหื้อคนมาเถิงเจาพันศรีมงคลหนังสือตางเมิงเจาพันเพกพวกนํา

เจาพันโคดพวกขัน
(4) หื้อแตงนากับคนไวกับวัดนี้

 (จารึกวัดปาใหม  1/ 6-10)
“พระมหาเทวีเจาหื้อ(มอบ)เงินมาสราง ๕๐๐ เงิน พระเปนเจาเทศนา(ดํารัส)แก

เจาหมื่นลามนาโหราธิบดี จึงหื้อ(ให)คนมาเถิง(มาถึง)เจาพันศรีมงคล หนังสือตางเมือง 
เจาพันเพกพวกนํา เจาพันโคดพวกขัน หื้อ(ให)จัดหานากับคนไวกับวัดนี้”

จากตัวอยาง 3 พระเปนเจา ใน (2) เปนนามวลีทั่วไป อางถึงนามวลีเรียกตําแหนง  
พระมหาเทวีเจา ใน (1) ที่นํามา โดยเหตุการณใน (3) ซึ่ง พระเปนเจา  ยังมีอรรถลักษณสําคัญที่ทํา
ใหทราบวาอางถึง  พระมหาเทวีเจา ดวย  ดังนี้

                       พระมหาเทวีเจา                           พระเปนเจา
+  นามวลี +  นามวลี
-  ชื่อเฉพาะ -  ชื่อเฉพาะ
+  ใชเรียกตําแหนงแมพระมหากษัตริย +  ใชเรียกผูที่ยกยอง
+  บุรุษที่ 3 +  บุรุษที่ 3
+  เอกพจน +  เอกพจน
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1.1.2 การอางถึงนามวลีดวยนามวลีบงชี้  คือการใชคําบงชี้เพียง       
คําเดียวหรือคําบงชี้เปนสวนขยายนามวลี ทั้งนามเดี่ยวและนามขยาย ซึ่งอาจมีรูปซํ้าหรือตางจาก
นามวลีที่ถูกอางถึง และอาจมีการใชคําลักษณนามประกอบรวมดวย เพื่อบอกกําหนดแนนอนวา
อางถึงนามวลีใดในบริบทภาษา โดยรูปภาษาที่ใชอางถึงจะสัมพันธกับนามวลีที่ถูกอางถึงในแงของ
เวลาและระยะทาง
 จากการศึกษา พบคําบงชี้ที่ปรากฏในลักษณะนี้   2  คํา ไดแก นี้  นั้น   
และพบโครงสรางของนามวลีบงชี้  7 ลักษณะ ดังนี้

1.1.2.1 คําบงชี้
1.1.2.2 นาม + คําบงชี้
1.1.2.3 นาม + คําลักษณนาม + คําบงชี้
1.1.2.4 สรรพนาม + คําบงชี้
1.1.2.5 สรรพนาม + คําลักษณนาม + คําบงชี้
1.1.2.6 คําจํานวนจํากัด + คําลักษณนาม + คําบงชี้
1.1.2.7 คําลักษณนาม + คําบงชี้  

1.1.2.1 คําบงชี้  จากการศึกษาพบคําบงชี้  นี้  เพียงครั้งเดียว  
ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง    
(1) กอเจติยะ
(2) จุธาตุพระพุทธเจา ๓๕๕ องคในนี้

(จารึกวัดผาขาวปาน 16-17)
“กอเจติยะ(เจดีย)  จุ(บรรจุ)ธาตุพระพุทธเจา ๓๕๕ องคในนี้”
จากตัวอยาง  นี้ ใน (2) เปนคําบงชี้ อางถึงนามวลีทั่วไป เจติยะ ใน (1) ที่นํามา  

โดย “นี้”มีบุพบท “ใน”  ใชบอกสถานที่นําหนา “นี้” จึงหมายถึงสถานที่ และยังมีอรรถลักษณสําคัญ
ที่ทําใหทราบวา คือ เจติยะ ดังนี้

  เจติยะ                                  นี้

    + นามวลี   + คําบงชี้
              + ที่บรรจุธาตุ                    + แทนนามวลี
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1.1.2.2.1 นาม + คําบงชี้ จากการศึกษาพบนามใน
โครงสรางนี้ทั้งนามเดี่ยว  และนามขยาย   ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง   1
(1) เจาหมื่นลอเทพศรีจุฬามีใจสัทธาในพระศรีรัตนตรัยเจา
(2) จงึหือ้ไปราธนามหาเถรมธรุสเจาในสาํนกัมหาสามสีวรสหีะเจามาสรางวดัปาใหม
(3) เอาบุญทั้งมวลนี้เมือถวายเปนวัดพระเปนเจาทั้งสองพระองค
(4) พระมหาเทวีเจาหื้อเงินมาสราง ๕๐๐ เงิน
(5) พระเปนเจาเทศนาแกเจาหมื่นลามนาโหราธิบดี
(6) จึงหื้อคนมาเถิงเจาพันศรีมงคล หนังสือตางเมิงเจาพันเพกพวกนํา

เจาพันโคดพวกขัน
(7) หื้อแตงนากับคนไวกับวัดนี้

 (จารึกวัดปาใหม  1 /2-9)
“เจาหมื่นลอเทพศรีจุฬามีใจสัทธาในพระศรีรัตนตรัยเจา  จึงหื้อไปราธนา(อาราธนา)

มหาเถรมธุรสเจาในสํานักมหาสามีสวรสีหะเจามาสรางวัดปาใหม เอาบุญทั้งมวลนี้เมือถวาย 
(ไปถวาย)เปนวัดพระเปนเจาทั้งสองพระองค พระมหาเทวีเจาหื้อ(มอบ)เงินมาสราง ๕๐๐ เงิน 
พระเปนเจาเทศนา(ดํารัส)แกเจาหมื่นลามนาโหราธิบดี จึงหื้อ(ให)คนมาเถิง(ถึง)เจาพันศรีมงคล 
หนังสือตางเมืองเจาพันเพกพวกนํา เจาพันโคดพวกขัน หื้อแตงนากับคน(ใหจัดหานาและคน)ไวกับ
วัดนี้”

จากตัวอยาง 1 วัดนี้ ใน (7) เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามเดี่ยว+คําบงชี้  
อางถึงนามวลีชื่อเฉพาะ วัดปาใหม ใน (2) ที่นํามา โดยมีการซ้ํารูปภาษาเดิม “วัด” และเหตุการณ
ใน (7) เปนเหตุการณตอเนื่องจาก (2) คือ เมื่อสรางวัดแลว ก็ตองหานามาเปนจังหันพระและหาคน
มาไวดูแลรักษาวัดและพระตอไป  ซึ่ง วัดนี้ มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา คือ วัดปาใหม 
ดังนี้

วัดปาใหม                                  วัดนี้
    +  นามวลี      +  นามวลี
    +  ชื่อเฉพาะ       -  ชื่อเฉพาะ
    -  คําบงชี้      +  คําบงชี้
    +  สถานที่ทางศาสนา      +  สถานที่ทางศาสนา
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ตัวอยาง  2
(1) ปลงพระราชอาชญากรุณา
(2) วาสรางมนดกแลว
(3) หื้อชาวดาบเรือนเอาคนไวอยูเฝามนดก
(4) เปนขากับเฝาที่นั้นมี ๑๕ เรือน ๒๐ ชาย

 (จารึกสรางมหามณฑป 8-9)
“ปลงพระราชอาชญากรุณา(มีพระราชอาชญากรุณา)  วาสรางมนดก(มณฑป)แลว  

หื้อ(ให)ชาวดาบเรือนเอาคนไวอยูเฝามนดก(มณฑป)  เปนขากับเฝาที่นั้นมี ๑๕ เรือน ๒๐ ชาย”
จากตัวอยาง 2 ที่นั้น ใน (4) เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามเดี่ยว+คําบงชี้  

อางถึงนามวลี มนดก ใน (2) (3) ที่นํามา โดยเหตุการณใน (4) ขยายความเหตุการณใน (3) และ
รูปภาษาทั้งสองตางถูกกระทํากริยา “เฝา” นอกจากนี้ ที่นั้น มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา 
คือ มนดก ดังนี้

            มนดก                                  ที่นั้น
     +  นามวลี +  นามวลี
     -  ชื่อเฉพาะ -  ชื่อเฉพาะ
     -  คําบงชี้ +  คําบงชี้
     +  สถานที่ทางศาสนา +  สถานที่

ตัวอยาง  3
(1) ผูใดมากินเมืองออย
(2) อยากลั้วเกลาเขา…
(3) เจาไทยผูใดมากินเมืองนี้
(4) อยาเอาออกแด

 (จารึกวัดมหาวัน  2/5-6,11)
“ผูใดมากินเมืองออย  อยากลั้วเกลา(รบกวน)เขา…เจาไทย(เจานาย)ผูใดมากิน(มา

ครอง)เมืองนี้  อยาเอาออกแด”

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



79

จากตัวอยาง 3  เมืองนี้   ใน  (3)  เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามเดี่ยว+คําบงชี้
อางถึงนามวลีชื่อเฉพาะ  เมืองออย   ใน  (1)  ที่นํามา โดยการซ้ํารูปภาษาเดิมคือ  “เมือง”  ทําให
ทราบวาหมายถึงสิ่งเดียวกัน ซึ่ง เมืองนี้ มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา คือ เมืองออย ดังนี้

      เมืองออย                             เมืองนี้
   + นามวลี      + นามวลี
   + ชื่อเฉพาะ      - ชื่อเฉพาะ
   - คําบงชี้      + คําบงชี้
  + สถานที่      + สถานที่

1.1.2.3  นาม  +  คําลักษณนาม  +  คําบงชี้ จากการศึกษา
พบนามในโครงสรางนี้ทั้งนามเดี่ยว  และนามขยาย   ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) มีพระยาเจาตนชื่ออรรคราชภูมิบาลอันเปนหลาน
(2) แลไดแทนที่นั่งชื่อพระศรีสัทธธรรมมหาบรมจักรพรรดิ์ธรรมราชบพิตร
(3) เปนเจาเมืองพิงเชียงใหม อรรคมเหสีเจาตนชื่ออะตะปาเทวี…
(4) แลวอะตะปาเทวีก็ขออนุญาตแหงพระยาเจา
(5) พระยาเจาก็หื้ออนุญาต
(6) แลวหื้อสรางประเทศที่นี้
(7) ประดิษฐานไวแกวสามประการ
(8) ใสชื่อวาตะโปทารามแล…
(9) สมเด็จพระศรีสัทธรรมมหาบรมจักรวรรดิ์ธรรมราชาธิราชบพิตรเปนเจาเมืองพิง

เชียงใหม
(10) มีราชเขตทั้งหลายอันกฎหมายไวกับอารามอันนี้

 (จารึกวัดพระสิงห  1/8-11,16-19,  2/4-5)
“มีพระยาเจาตนชื่ออรรคราชภูมิบาลอันเปนหลาน และไดแทนที่นั่ง(ไดข้ึนครองราชย) 

ชื่อพระศรีสัทธธรรมมหาบรมจักรพรรดิ์ธรรมราชบพิตร เปนเจาเมืองพิงเชียงใหม อรรคมเหสีเจา 
ตนชื่ออะตะปาเทวี…แลวอะตะปาเทวีก็ขออนุญาตแหงพระยาเจา พระยาเจาก็หื้อ(ให)อนุญาต 
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แลวหื้อ(ให)สรางประเทศที่นี้ ประดิษฐานไวแกวสามประการ ใสชื่อวาตะโปทารามแล…สมเด็จพระ
ศรีสัทธรรมมหาบรมจักรวรรดิ์ธรรมราชาธิราชบพิตรเปนเจาเมืองพิงเชียงใหม มีราชเขตทั้งหลาย 
อันกฎหมายไวกับอารามอันนี้”

จากตัวอยาง 1  อารามอันนี้   ใน  (10)  เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามเดี่ยว+
คําลักษณนาม+คําบงชี้ อางถึงนามวลีชื่อเฉพาะ ตะโปทาราม ใน (8) ที่นํามา ซึ่ง อารามอันนี้ 
มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา คือ ตะโปทาราม ดังนี้

      ตะโปทาราม         อารามอันนี้
+  นามวลี                  +  นามวลี
+  ชื่อเฉพาะ                -  ชื่อเฉพาะ
+  สถานที่ทางศาสนา                  +  สถานที่ทางศาสนา
-   คําลักษณนาม                  +  คําลักษณนาม
-  คําบงชี้                  +  คําบงชี้

ตัวอยาง  2
(1) ไวนา ๒ ลานอันควรคํานับกับคน ๑๒ ครัวทั้งลูกหลานเหลนเขา
(2) นาฝูงนั้นไวเปนขาวบูชาพระธรรม ๕ แสน

 (จารึกหริปุญชปุรี  1/26-27)
“ไว(มอบ)นา ๒ ลานอันควรคํานับ(เปนหลักฐาน)กับคน ๑๒ ครัวทั้งลูกหลานเหลนเขา

นาฝูงนั้นไว(มอบ)เปนขาวบูชาพระธรรม ๕ แสน”
จากตัวอยาง 2 นาฝูงนั้น ใน (2) เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามเดี่ยว+ 

คําลักษณนาม+คําบงชี้ อางถึงนามวลีทั่วไป นา 2 ลานอันควรคานับ ใน  (1) ที่นํามา  โดยซ้ํารูป
ภาษาเดิม “นา”  ทําใหทราบวาหมายถึงสิ่งเดียวกัน ซึ่ง นาฝูงนั้น มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบ
วา คือ นา 2 ลานอันควรคานับ ดังนี้

นา 2 ลานอันควรคานับ                           นาฝูงนั้น
+  นามวลี    +  นามวลี
+  พื้นที่ปลูกขาว +  พื้นที่ปลูกขาว

    +  พหูพจน +  พหูพจน
-  คําลักษณนาม +  คําลักษณนาม
-  คําบงชี้ +  คําบงชี้
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ตัวอยาง  3
(1) พระเปนเจายินดีนัก
(2) ใหไวคนสิบครัว…
(3) ไวทั้งพี่นองลูกหลานเหลนเขาสืบสายไปหื้อรักษาพระพุทธเจา
(4) ไวนา ๕๐๐๐๐๐
(5) นาแลคนฝูงนี้เปนราชทานพระเปนเจาไวรักษาพระพุทธเจาแล

 (จารึกสุวรรณาราม  10-11, 14-16)
“พระเปนเจายินดีนัก ใหไว(มอบ)คน ๑๐ ครัว…ไว(มอบ)ทั้งพี่นองลูกหลานเขาสืบสาย

ไปหื้อ(ให)รักษาพระพุทธเจา ไว(มอบ)นา ๕๐๐,๐๐๐ นาและคนฝูงนี้เปนราชทานพระเปนเจาไว
รักษาพระพุทธเจาแล”

จากตัวอยาง 3 นาแลคนฝูงนี้  ใน (5) เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามขยาย+คํา
ลักษณนาม+คําบงชี้ อางถึงนามวลีทั่วไป คนสิบครัว ใน (2) พี่นองลูกหลานเหลนเขาใน (3) 
นา ๕๐๐,๐๐๐  ใน (4) ที่นํามา  โดยเหตุการณใน (5) ขยายความเหตุการณ ใน (2)-(4) และ
มีการซ้ํารูปภาษาเดิมคือ  “นาแลคน”  ทําใหทราบวาหมายถึงสิ่งเดียวกัน ซึ่ง นาแลคนฝูงนี้ 
มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา คือ  คน ๑๐ ครัว  พี่นองลูกหลานเหลนเขา  นา ๕๐๐๐๐๐  
ดังนี้

                    คน ๑๐ ครัว พี่นองลูกหลานเหลนเขา                        นาแลคนฝูงนี้
                   นา ๕๐๐๐๐๐

+  นามวลี +  นามวลี
+  บุคคลและพื้นที่ปลูกขาว +  พื้นที่ปลูกขาวและบุคคล
+  พหูพจน                                            +  พหูพจน
+  คําลักษณนาม                                  +  คําลักษณนาม

 -  คําบงชี้ +  คําชี้บงชี้

1.1.2.4 สรรพนาม + คําบงชี้ จากการศึกษาพบเฉพาะ
สรรพนามวลีบงชี้  คือ เขานี้  บุรุษที่ 3  พหูพจน   ตัวอยางดังนี้
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ตัวอยาง  1
(1) กูหยาดน้ําตกแผนดิน          

(2) ไวเมียกูผูหนึ่งชื่อนางคําลูกกูหญิงหนึ่งชื่อนางจําปาเด็กหญิงสองคนขาชาย
ผูหนึ่ง

(3) ไวเขานี้หื้อรักษาพระพุทธรูปเจาทั้งเจดียในถานที่นี้แล
                        (จารึกวัดปารวก 1 /2-4)

“กูหยาดน้ําตกแผนดิน(หยาดน้ําลงสูแผนดิน) ไว(มอบ)เมียกูผู 1 ชื่อ นางคํา ลูกกูหญิง 
1 ชื่อ นางจําปา เด็กหญิง 2 คน ขาชายผู 1 ไว(มอบ)เขานี้หื้อรักษาพระพุทธเจาทั้งเจดียในสถานที่
นี้แล”

จากตัวอยาง 1 เขานี้  ใน (3) เปนสรรพนามวลีบงชี้ อางถึงนามวลี เมียกูผูหนึ่งชื่อ
นางคํา ลูกกูหญิงหนึ่งชื่อนางจําปา เด็กหญิงสองคน ขาชายผูหนึ่ง ใน (2) ที่นํามา โดยรูปภาษา
ทั้งสองตางถูกกระทํากริยา “ไว” ซึ่ง เขานี้ มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา คือ เมียกูผูหนึ่งชื่อ
นางคําลูกกูหญิงหนึ่งชื่อนางจําปา เด็กหญิงสองคน ขาชายผูหนึ่ง ดังนี้

          เมียกูผูหนึ่งชื่อนางคํา ลูกกูหญิงหนึ่งชื่อนางจําปา                            เขานี้
    เด็กหญิงสองคน ขาชายผูหนึ่ง

+  นามวลี     +  สรรพนามวลี
+  ชื่อเฉพาะ                 -  ชื่อเฉพาะ
 -  คําบงชี้     +  คําบงชี้
+  บุรุษที่ 3                                                   +  บุรุษที่ 3
+  พหูพจน                                                     +  พหูพจน  

ตัวอยาง  2
(1) หมื่นบงหื้อกับวัดพูขีง นาเพิ่นถวาย ๒,๐๐๐ นาหนานหริ ๑,๐๐๐ นากวกาว   

๔,๐๐๐ นาพันหลวง ๒,๐๐๐ นากวาวมง ๖,๐๐๐ บานกง ๔๐๐ นากัง ๕๐๐  
นาหนานหรินอย ๑,๐๐๐ นาโพระ ๑,๐๐๐ นาหมาลาย ๑,๐๐๐ นากลาด  
๑,๐๐๐  คน ๔ ครัว

(2) หื้อ
(3) เมื่อเปนวัดลูกพระเจาแล
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(4) ไผอยากลั้วเกลา
(5) เขานี้ก็เปนลูกวัดบานรามแล

 (จารึกวัดพูขิง 1/8-15)
“หมื่นบงหื้อกับวัดพูขีง นาเพิ่นถวาย ๒,๐๐๐ นาหนานหริ ๑,๐๐๐ นากวกาว ๔,๐๐๐ 

นาพันหลวง ๒,๐๐๐ นากวาวมง ๖,๐๐๐ บานกง ๔๐๐ นากัง ๕๐๐ นาหนานหรินอย ๑,๐๐๐  
นาโพระ ๑,๐๐๐ นาหมาลาย ๑,๐๐๐ นากลาด ๑,๐๐๐  คน ๔ ครัว (หมื่นบง)หื้อ(นาและคน)  
เมื่อ(วัดพูขีง)เปนวัดลูกพระเจาแล ไผ(ใคร)อยากลั้วเกลา(อยารบกวน) เขานี้ก็เปนลูกวัดบานราม
แล”

จากตัวอยาง 2 เขานี้  ใน (5) เปนสรรพนามวลีบงชี้ อางถึงนามวลีทั่วไป คนสี่ครัว 
ใน (1) ที่นํามา โดยเหตุการณใน (5) คลอยตามเหตุการณใน (1)-(4) ซึ่ง เขานี้ มีอรรถลักษณ
สําคัญที่ทําใหทราบวา คือ คนสี่ครัว ดังนี้

คนสี่ครัว                                                                   เขานี้
+  นามวลี  +  สรรพนามวลี
-   คําบงชี้             +  คําบงชี้

 +  บุรุษที่ 3                                         +  บุรุษที่ 3
+  พหูพจน                         +  พหูพจน

1.1.2.5  สรรพนาม  +  คําลักษณนาม + คําบงชี้  จากการ
ศึกษาพบสรรพนามในโครงสรางนี้ทั้งสรรพนามเดี่ยว  และสรรพนามขยาย   ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) สมเด็จบพิตรพอครูพระเปนเจาเจาสี่หมื่นพยาวหื้อคนไวรักษาพระพุทธเจา

ในวัดอาราปานอยสองครัว หาคน ผูชายหนึ่ง ผูญิงสี่คน…
(2) เขาหมูนี้หากเปนคนมหาเถรเจานารอดปาเหียงแล

 (จารึกวัดอารามปานอย  1/ 4-6, 9)
“สมเด็จบพิตรผูเปนพอครูของพระเปนเจา คือ เจาสี่หมื่นพยาว(พะเยา)หื้อ(มอบ)คนไว

รักษาพระพุทธเจาในวัดอารามปานอยสองครัว หาคน ผูชายหนึ่ง ผูหญิงสี่คน…เขาหมูนี้หาก(เอง) 
เปนคนมหาเถรเจานารอดปาเหียงแล”
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จากตัวอยาง 1 เขาหมูนี้ ใน(2)เปนสรรพนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย สรรพนาม
เดี่ยว+คําลักษณนาม+คําบงชี้ อางถึงนามวลีทั่วไป คน... สองครัว หาคน ผูชายหนึ่ง ผูญิงสี่คน
ใน (1) ที่นํามา โดยเหตุการณใน (2) ขยายความเหตุการณใน (1) ซึ่ง เขาหมูนี้ มีอรรถลักษณ
สําคัญที่ทําใหทราบวา คือ คน... สองครัว หาคน ผูชายหนึ่ง ผูญิงสี่คน ดังนี้

               คน... สองครัว หาคน ผูชายหนึ่ง ผูญิงสี่คน                                  เขาหมูนี้
         +  นามวลี   +  สรรพนามวลี
         +  คําลักษณนาม                                           +  คําลักษณนาม
         -  คําบงชี้                                              +  คําชี้บงชี้
        +  บุรุษที่ 3                  +  บุรุษที่ 3

                          +  พหูพจน                                                +  พหูพจน

ตัวอยาง  2
(1) พระมหาราชเทวเีจาหือ้ไวคนกบั ๒๐ ครัวรักษาพระพทุธเจากบัทัง้พระมหาเถรเจา
(2) ไผอยากลั้วเกลาเขาขาพระทั้งหลายฝูงนี้

 (จารึกวัดดอนคราม  10-14)
“พระมหาราชเทวีเจาหื้อ(ให)ไว(มอบ)คนกับ(วัดดอนคราม) ๒๐ ครัวรักษาพระพุทธ

เปนเจากับทั้งพระมหาเถรเจา  ไผ(ใคร)อยากลั้วเกลา(รบกวน)เขาขาพระ(ผูดูแลพระ)ทั้งหลายฝูงนี้”
จากตัวอยาง 2 เขาขาพระทั้งหลายฝูงนี้  ใน (2) เปนสรรพนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบ

ดวยสรรพนามขยาย+คําลักษณนาม+คําบงชี้ อางถึงนามวลีทั่วไป คน…๒๐ ครัว ใน (1) ที่นํามา
โดยเหตุการณใน (2) เปนเหตุการณตอเนื่องกับเหตุการณใน (1) ซึ่ง เขาขาพระทั้งหลายฝูงนี้  
มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา คือ คน…๒๐ ครัว ดังนี้

                             คน…๒๐ ครัว                                                  เขาขาพระทั้งหลายฝูงนี้
+  นามวลี +  สรรพนามวลี
+  คําลักษณนาม                                                     +  คําลักษณนาม
 -  คําบงชี้                                              +  คําบงชี้
+  บุรุษที่ 3                                   +  บุรุษที่ 3

                   +  พหูพจน                                                 +  พหูพจน
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ตัวอยาง  3
(1) เจาเมืองจึงหื้อหาคนได ๕ ครัวนี้ พันเชิงผญาวิเศษคําตัน ญารัดเขานี้ครัวหนึ่ง

สวนผญาครัวหนึ่ง ญี่ท้ําครัวหนึ่ง พันดาบเรือนเทบอายนอยขานี้ครัวหนึ่ง
สุวรรณครัวหนึ่ง

(2) เขา ๕ ครัวนี้กับนาพันขาวไวกับพระพุทธเจาวัดบุพพารามที่นี้…
 (จารึกวัดบุพพาราม  14-21)

“เจาเมืองจึงหื้อ(ให)หาคนได ๕ ครัวนี้ พันเชิงผญาวิเศษคําตัน ญารัดเขานี้ครัวหนึ่ง  
สวนผญาครัวหนึ่ง  ญี่ท้ําครัวหนึ่ง  พันดาบเรือนเทบอายนอยขานี้ครัวหนึ่ง  สุวรรณครัวหนึ่ง  
เขา ๕ ครัวนี้กับนาพันขาวไวกับพระพุทธเจาวัดบุพพารามที่นี้…”

จากตัวอยาง 2 เขา ๕ ครัวนี้ ใน (2) เปนสรรพนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย สรรพนาม
ขยาย+คําลักษณนาม+คําบงชี้ อางถึงนามวลีเรียกตําแหนงและชื่อเฉพาะ พันเชิงผญาวิเศษคําตัน 
ญารัดเขานี้ครัวหนึ่ง สวนผญาครัวหนึ่ง ญี่ท้ําครัวหนึ่ง พันดาบเรือนเทบอายนอยขานี้ครัวหนึ่ง
สุวรรณครัวหนึ่ง ใน (1) ที่นํามา โดยเหตุการณใน (2) เปนเหตุการณตอเนื่องกับเหตุการณใน (1) 
ซึ่ง เขา ๕ ครัวนี้ มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา คือ พันเชิงผญาวิเศษคําตัน ญารัดเขานี้ครัว
หนึ่ง สวนผญาครัวหนึ่ง ญี่ท้ําครัวหนึ่ง พันดาบเรือนเทบอายนอยขานี้ครัวหนึ่ง สุวรรณครัวหนึ่ง  
ดังนี้

                พันเชิงผญาวิเศษคําตัน ญารัดเขานี้ครัวหนึ่ง                            เขา ๕ ครัวนี้
                       สวนผญาครัวหนึ่ง ญี่ท้ําครัวหนึ่ง
       พันดาบเรือนเทบอายนอยขานี้ครัวหนึ่ง สุวรรณครัวหนึ่ง

         +  นามวลี +  สรรพนามวลี
         +  คําลักษณนาม                             +  คําลักษณนาม

+  คําบงชี้                  +  คําบงชี้
                          +  บุรุษที่ 3                                                  +  บุรุษที่ 3
                                  +  พหูพจน        +   พหูพจน

1.1.2.6 คําจาํนวนจาํกดั + คําลกัษณนาม + คําบงชี้
จากการศึกษาพบ ทั้งมวลฝูงนี้ เพียงแหงเดียว ตัวอยางดังนี้
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ตัวอยาง  1
(1) คน ๑๒ ครัวนั้น นายนนทหน(.)นน ๑ พ(..)โพธิ ๑  พุทธรักขิตโพธิ ๑ แกวเสนา

พุด ๑ ญีหมื่นอินหน ๑ (...)หน ๑ นารอดอุดมมงคล ๑ โกวิทามงคล ๑ สอยสา
รอด ๑ พุทธคําเพียรสาม ๑ จินดาหนสาม ๑ ชางอุนสุวรรณแกว ๑ กับคนคบ
เขา มีเทาใดก็ดี

(2) พระราชทานทั้งมวลฝูงนี้
                        (จารึกวัดพระธาตุหริภุณไชย  1/26-32,2/1-3)

“คน ๑๒ ครัวนั้น นายนนทหน(.)นน ๑ พ(..)โพธิ ๑ พุทธรักขิตโพธิ ๑ แกวเสนาพุด ๑ 
ญีหมื่นอินหน ๑ (…)หน ๑ นารอดอุดมมงคล ๑ โกวิทามงคล ๑ สอยสารอด ๑ พุทธคําเพียรสาม 
๑ จินดาหนสาม ๑ ชางอุนสุวรรณแกว ๑ กับคนคบเขามีเทาใดก็ดี  พระราชทานทั้งมวลฝูงนี้

จากตัวอยาง 1   ทั้งมวลฝูงนี้  ใน (2)  เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย  คําจํานวน
จํากัด+คําลักษณนาม+คําบงชี้ อางถึงนามวลีทั่วไปและชื่อเฉพาะ คน ๑๒ ครัวนั้นฯ ใน (1)  
โดย ทั้งมวลฝูงนี้  มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา คือ คน ๑๒ ครัวนั้นฯ ดังนี้

           คน ๑๒ ครัวนั้นฯ                                                   ทั้งมวลฝูงนี้                        
        + นามวลี         + คําจํานวนจํากัด
        + คําลักษณนาม         + คําลักษณนาม
        + คําบงชี้         + คําบงชี้
        + บุรุษที่ 3         + บุรุษที่ 3
        + พหูพจน               + พหูพจน

1.1.2.7 คําลักษณนาม + คําบงชี้  จากการศึกษาพบเพียง  
2 แหง ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) เจาแสนอานาหื้อชาวทิตนอยคนพวกญาดาบเรือนมาเอา
(2) วาคนอันเฝาปฎกก็ดีญาติมหาเถรเจาก็ดี
(3) ไผรอยาใชการบานการเมืองแกเขาตามอาชญาพระเปนเจา
(4) เอาพุทธรักษาลูกศิษยมหาเถรชมหนานหนึ่ง
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(5) เอา หมื่นนาหลังแทนคําหนึ่ง เฒาเมืองสินหนึ่ง ปากมงคลพื้นเมืองหนึ่ง ปากเกิง
หมืน่เมอืงปากเทพแควนหนึง่ ขมคราวกลองหนึง่ พนัเชงิสมณะหนึง่ เฒาเมอืงเถงิ
แปลนหนึ่ง พันหนังสือสาคอนแปลนหนึ่ง

(6) เขาเอาฝูงนี้รูชูคนแลฯ
(จารึกวัดวิสุทธาราม  1/15-22)

“เจาแสนอาณาหื้อ(ให)ชาวทิตนอยคนพวกญาดาบเรือนมาเอา วาคนอันเฝาปฎกก็ดี 
ญาติมหาเถรเจาก็ดี ไผร(ใคร)อยาใชการบานการเมิง(ใชงาน)แกเขาตามอาชญาพระเปนเจา  
เอาพุทธรักษาลูกศิษยมหาเถรชมหนานหนึ่ง เอาหมื่นนาหลังแทนคําหนึ่ง เฒาเมืองสินหนึ่ง  
ปากมงคลพื้นเมืองหนึ่ง ปากเกิงหมื่นเมืองปากเทพแควนหนึ่ง ขมคราวกลองหนึ่ง พันเชิงสมณะ
หนึ่ง เฒาเมืองเถิงแปลนหนึ่ง พันหนังสือสาคอนแปลนหนึ่ง เขาเอาฝูงนี้รูชูคน(ทุกคน)แลฯ”

จากตัวอยาง 1 ฝูงนี้ ใน (6) ซึ่งประกอบดวย คําลักษณนาม + คําบงชี้  อางถึงนามวลี
ชื่อเฉพาะ พุทธรักษาลูกศิษยมหาเถรชมหนานหนึ่ง หมื่นนาหลังแทนคําหนึ่ง เฒาเมืองสินหนึ่ง 
ปากมงคลพื้นเมืองหนึ่ง ปากเกิงหมื่นเมืองปากเทพแควนหนึ่ง ขมคราวกลองหนึ่ง พันเชิงสมณะ
หนึ่ง เฒาเมืองเถิงแปลนหนึ่ง พันหนังสือสาคอนแปลนหนึ่ง ใน (4)และ(5) โดยรูปภาษาทั้งสองตาง
ถูกกระทํากริยา “เอา” ซึ่ง ฝูงนี้ มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวา คือ พุทธรักษาลูกศิษยมหาเถร
ชมหนานหนึ่ง หมื่นนาหลังแทนคําหนึ่ง เฒาเมืองสินหนึ่ง ปากมงคลพื้นเมืองหนึ่ง ปากเกิงหมื่น
เมืองปากเทพแควนหนึ่ง ขมคราวกลองหนึ่ง พันเชิงสมณะหนึ่ง เฒาเมืองเถิงแปลนหนึ่ง พันหนังสือ
สาคอนแปลนหนึ่ง  ดังนี้

               พุทธรักษาลูกศิษยมหาเถรชมหนานหนึ่งฯ                                          ฝูงนี้
+  นามวลี +  คําลักษณนาม
+  ชื่อเฉพาะ                                                 +  ลักษณนามของสิ่งมีชีวิต
-  คําบงชี้             +  คําบงชี้

                        + บุรุษที่ 3 +  บุรุษที่ 3
                      + พหูพจน                                                     +  พหูพจน

ตัวอยาง 2
(1) …ใสสีมาใหม
(2) คือจักใครที่นี่เสถียร
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(3) ใหจําเนียรเมือหนาตอเทาศาสนาทั้งหาพันป
(4) โดยดังมหาราชเทวีโอยทานหยาดน้ําสิโนทกตกแผนดิน
(5) ไวกับวัดเจา
(6) ไวปากนาทั้งบุตรกับญาณสุนทรกับอีแมทุนคนทานมหาเถรสียาทั้งนากลวย ๓๐

ขาวกับอันนี้
(7) เจาสี่หมื่นวาเขานี้คนทานดาย
(8) หื้อเขาอยูรักษาพระพุทธเจา
(9) เจาขุนผูใดอยาไดเอาคนกับนานี้ออกจากพระพุทธเจาสักอัน

(จารึกเจาสี่หมื่นทําสีมาใหม 1/13-18, 2/4-11)
“…ใสสีมาใหม คือจักใครที่นี่เสถียร(มั่นคง) ใหจําเนียรเมือหนาตอเทาศาสนา 

ทั้งหาพันป(ใหยาวนานไปภายหนาจนกระทั้งถึงศาสนา ๕,๐๐๐ ป) โดยดังมหาราชเทวีโอยทาน
หยาดน้ําสิโนทกตกแผนดิน(ใหทานหยาดน้ําลงสูแผนดิน) ไว(มอบ)(สีมา)กับวัดเจา…ไว(มอบ) 
ปากนาทั้งบุตรกับญาณสุนทรกับอีแมทุนคนทานมหาเถรสียาทั้งนากลวย ๓๐ ขาวกับอันนี้   
เจาสี่หมื่นวาเขานี้คนทานดาย(แท) หื้อ(ให)เขาอยูรักษาพระพุทธเจา เจาขุนผูใดอยาเอาคนกับนานี้
ออกจากพระพุทธเจาสักอัน(อยาเอาคนกับนาไปจากพระพุทธเจา)

จากตัวอยาง 2 อันนี้  ใน (6) เปนลักษณนามวลีบงชี้ อางถึงนามวลี สีมาใหม ใน (1) 
ที่นํามา โดยมีคําบุพบทบอกการคลอยตามกัน “กับ” ประกอบขางหนา เหมือนกับนามวลีอ่ืนๆ ใน
ประโยคเดียวกัน จึงหมายถึงสิ่งที่มอบไวกับวัดเชนเดียวกัน  ซึ่ง อันนี้ มีอรรถลักษณสําคัญที่ทําให
ทราบวา คือ  สีมาใหม  ดังนี้

     สีมาใหม                   อันนี้
+  นามวลี +  คําลักษณนาม
+  วัตถุที่บอกเขตของโบสถ +  ลักษณนามของวัตถุ
 -  คําบงชี้ +  คําบงชี้
+  บุรุษที่ 3 +  บุรุษที่ 3
+   เอกพจน +   เอกพจน
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1.2 การอางถึงกริยาวลี คือ การใชรูปภาษาอื่นอางถึงรูปภาษาเดิมที่เปนกริยา
วลี ซึ่งประกอบดวย คํากริยาคําเดียว และคํากริยากับสวนขยาย เพื่อทําหนาที่เปนสวนของประโยค
ชนิดใดชนิดหนึ่ง คือ หนวยอกรรม หนวยสกรรม หนวยทวิกรรม ซึ่งไดกลาวถึงแลวหรือกําลัง 
จะกลาวถึงในบริบทภาษา  จากการศึกษาพบการอางถึงกริยาวลี 2 ประเภท คือ
 1.2.1 การอางถึงกริยาวลีดวยกริยาวลีทั่วไป

1.2.2 การอางถึงกริยาวลีดวยนามวลีบงชี้

1.2.1 การอางถึงกริยาวลีดวยกริยาวลีทั่วไป คือ คําที่แสดง  
การกระทําทั่วไปไมกําหนดแนนอนวาหมายถึงการกระทําใด เพื่ออางถึงกริยาวลี ซึ่งไดกลาวถึงแลว
ในบริบทภาษา

จากการศึกษาพบการอางถึงกริยาวลีดวยกริยาวลีทั่วไป คือ ทํา เพียง 
คร้ังเดียว ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง
(1) พระองคเปนเจาเมืองนานตนทรงพระนามวาสุมนเทวราช(...)ชางแตงเปน

ประธาน
(2)  แลราชมูลสัทธาชูคนเสนาอํามาตยประชานราไดพรอมกันหลอเด็งใหญลูกนี้

   เสี้ยงทอง ๑๖๘,๐๐๐ไวตีบูชาพระมหาชินธาตุเจาตราบ ๕,๐๐๐ พระวัสสาดีหลี
(3) พระเมืองราชาผูหลานและขุนบุญสินธุเปนผูทํา
(4) รูการแล

                    (จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแชแหง 1-7)
“พระองคเปนเจาเมืองนานตนทรงพระนามวาสุมนเทวราช(...)ชางแตงเปนประธาน 

และราชมูลสัทธาชูคน(ผูริเร่ิมทําบุญทุกคน)เสนาอํามาตยประชานราไดพรอมกันหลอเด็งใหญ
(ระฆังใหญ)ลูกนี้ เสี้ยง(ส้ิน)ทอง ๑๖๘,๐๐๐ ไวตีบูชาพระมหาชินธาตุเจาตราบ ๕,๐๐๐ พระวัสสา
(ป)ดีหลี(ดีนัก) พระเมืองราชาผูหลานและขุนบุญสินธุเปนผูทํา รูการแล(รูวาเจาเมืองนานฯ(ให)
หลอระฆัง ส้ินทอง ๑๖๘,๐๐๐ ไวตีบูชาพระมหาชินธาตุเจา)”

จากตัวอยาง ทํา  ใน (4) เปนคํากริยาทั่วไป อางถึงกริยาวลี หลอเด็งใหญลูกนี้เสี้ยง
ทอง ๑๖๘,๐๐๐ไวตีบูชาพระมหาชินธาตุเจาตราบ ๕,๐๐๐ พระวัสสาดีหลี ใน (2) ที่นํามา ซึ่งเปน 
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กริยาวลีเดียวที่เกิดข้ึนแลว และนามวลีที่เปนประธานของกริยาวลีใน (2) ไมไดเปนผูทํากริยา 
ดังกลาวโดยตรง จึงไดบอกชื่อผูทํากริยาที่แทจริง อีกครั้งใน (3) คือ พระเมืองราชาผูหลานและ
ขุนบุญสินธุ จึงทําใหทราบวา ทํา อางถึง หลอเด็งใหญลูกนี้ฯ

1.2.2 การอางถึงกริยาวลีดวยนามวลีบงชี้ คือ การใชคําบงชี้เพียงคํา
เดียวหรือคําบงชี้เปนสวนขยายนามวลี ทั้งนามเดี่ยวและนามขยาย เพื่ออางถึงกริยาวลี ซึ่งไดกลาว
ถึงแลวหรือกําลังจะกลาวถึงในบริบทภาษา เพื่อบอกกําหนดแนนอนวาอางถึงสิ่งใด โดยรูปภาษาที่
ใชอางถึงจะสัมพันธกับกริยาวลีที่ถูกอางถึงในแงของเวลาและระยะทาง

จากการศึกษาพบการอางถึงกริยาวลีดวยนามวลีบงชี้ คือ นั้น เพียงคํา
เดียว และครั้งเดียว ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) มหาพุกามเจาตนชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิอํามระเถรหื้อเจาหมื่นนอยในเกาเจารอย

คําเถิงหอหนาไมเจาตองแตมญาณคงคา
(2) เอาวัดจอยแซนี้เมือถวายเปนสวนบุญจําเริญแกพระมหาเทวีเจา
(3) ขอเอาคนไวกับวัดนี้ ๒๐ ครัว
(4) พระมหาเทวีเปนเจาก็ยินดีนัก
(5) รับเอาสวนบุญแลวัด
(6) หื้อไวคน ๒๐ ครัวกับวัดนี้
(7) โดยคนมหาเถระพระเถระเจาขอนั้นแล

  (จารึกวัดจอยแซ  1/ 5-12)
“มหาพุกามเจาตนชื่อศรีสัทธรรมะพุทธิอํามระเถรหื้อเจาหมื่นนอยในเกาเจารอยคํา 

เถิง(ถึง)หอหนาไมเจาตองแตมญาณคงคา เอาวัดจอยแซนี้เมือถวาย(ไปถวาย)เปนสวนบุญจําเริญ
แกพระมหาเทวีเจา ขอเอาคนไวกับวัดนี้ ๒๐ ครัว พระมหาเทวีเปนเจาก็ยินดีนัก รับเอาสวนบุญ 
แลวัด หื้อ(ให)ไวคน ๒๐ ครัวกับวัดนี้ โดยคนมหาเถระพระเถระเจาขอนั้นแล”

จากตัวอยาง 2 นั้น  ใน (7) เปนนามวลีบงชี้ อางถึงกริยาวลีที่มีนามวลีทําหนาที่ 
เปนกรรม เอาคนไวกับวัดนี้ ๒๐ ครัว ใน (3) ที่นํามา โดยรูปภาษาทั้งสองตางถูกกระทํากริยา  
“ขอ”  จึงทําใหทราบวา “นั้น” อางถึง กริยาวลี ใน (3)
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1.3  การอางถึงประโยค   คือ  การใชรูปภาษาอื่นอางถึงรูปภาษาเดิมที่เปน
ประโยคหรืออนุพากย(ประโยคยอย) ซึ่งไดกลาวถึงแลวในบริบทภาษา โดยประโยคหรืออนุพากย
อาจมีการละนามวลีที่ทําหนาที่เปนประธาน ซึ่งไดกลาวถึงแลวในบริบทภาษา จากการศึกษาพบ
การอางถึงประโยคที่แสดงการเชื่อมโยงความในภาษาระดับขอความในจารึกลานนาดวยนามวลี
บงชี้เพียงประเภทเดียวเทานั้น

1.3.1 การอางถึงประโยคดวยนามวลีบงชี้ คือ การใชคําบงชี้เพียง
คําเดียวหรือการใชคําบงชี้เปนสวนขยายนามวลี ทั้งนามเดี่ยวและนามขยาย เพื่ออางถึงประโยค 
ซึ่งไดกลาวถึงแลวในบริบทภาษา เพื่อบอกกําหนดแนนอนวาอางถึงสิ่งใด โดยรูปภาษาที่ใชอางถึง
จะสัมพันธกับประโยคที่ถูกอางถึงในแงของเวลาและระยะทาง จากการศึกษาพบนามวลีบงชี้ 
ทีป่รากฏในลกัษณะนี ้ทัง้สิน้ 2 คาํ ไดแก  อ้ัน  นี ้  และพบโครงสรางของนามวลบีงชี ้ 2 ลักษณะดงันี้

1.3.1.1 คําบงชี้
1.3.1.2 นาม + คําบงชี้

1.3.1.1 คําบงชี้ จากการศึกษาพบคําบงชี้ในลักษณะนี้  เพียง
คําเดียว ไดแก  อ้ัน  ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) คําปรารถนาเจาเมืองนครหื้อเถิงสุขในเมืองฟา
(2) ที่สุดวาไดเปนอรหันตาตนวิเศษหนึ่งในสํานักพระอาริยเมตไตรยเจาใน

อนาคตกาลนี้
(3) วาอั้นแล

 (4) สัปปุริสะทั้งหลายจุงอนุโมทนาดวยทุกคนเทาวัน
(จารึกที่วิหารวัดพระธาตุลําปางหลวง  2/ 4-8)

“คําปรารถนาเจาเมืองนครหื้อ(ให)เถิง(ถึง)สุขในเมืองฟา ที่สุดวาไดเปนอรหันตาตน
วิเศษหนึ่งในสํานักพระอริยเมตไตรเจาในอนาคตกาลนี้ วาอั้น(นั้น)แล สัปปุริสะทั้งหลาย(ผูมีศรัทธา
ในศาสนาทั้งหลาย)จงอนุโมทนาดวยทุกคนเทาวัน(ตลอดไป)”

จากตัวอยาง 1 อ้ัน ใน (3) เปนคําบงชี้ อางถึงอนุพากยที่ละประธาน ใน (2) ที่นํามา 
โดยรูปภาษาทั้งสองตางก็เปนสวนขยายของคําเชื่อม “วา” จึงทําใหทราบวา “อ้ัน” อางถึงอนุพากย
ใน (2)
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ตัวอยาง 2
(1) มหาสามีสีลวิสุทธเจาสรางวัดแลอุโบสถแลปฎกปรีบวนแลว
(2) หื้อนนเอาโกฐาสบุญเมือถวายแกมหาเทวีแลยายพระ
(3) วาอั้น
(4) นนเอาเมื่อแหงลามศรียศดาบนอย
(5)  ลามศรียศไหวเจาพันรัดดาบนอยมหาเทวีมีชาย
(6) เจาพันหื้อลามเอาโกฐาสบุญเมือไหวมหาเทวีเจา

 (จารึกวัดบานปาน 1/4 -10)
“มหาสามีสีลวิสุทธเจาสรางวัดและอุโบสถและปฎกปรีบวน(เสร็จ)แลว  หื้อ(ให)นนเอา

โกฐาสบุญ(สวนบุญ)ไปถวายแกมหาเทวีและยายพระ วาอ้ัน(นั้น) นนเอาเมือแหง(เอาไปถึง) 
ลามศรียศดาบนอย ลามศรียศไหว(บอก)เจาพันรัดดาบนอยมหาเทวีมีชาย เจาพันหื้อ(ให)ลามเอา
โกฐาสบุญไปไหว(ไปถวาย)มหาเทวีเจา”

จากตัวอยาง อ้ัน ใน (3) เปนนามวลีบงชี้ อางถึงประโยคที่ละประธาน ใน (2) ที่นํามา 
โดย มีคําเชื่อม “วา” บอกการขยายความ นํา “อ้ัน” มา จึงทําใหทราบวา “อ้ัน” อางถึงประโยค  
ใน (2) เพื่อขยายความแบบซ้ําความ ใน (2)

1.3.1.2 นาม + คําบงชี้ จากการศึกษาพบนามในโครงสรางนี้
เฉพาะนามขยาย ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) ดวยกุศลกรรมไดกระทําเลิกยกยอพระพุทธรูปเจานี้
(2) จงใหเปนปจจัยแกติพิธสุข 3 ประการ
(3) ดวยกุศลบุญนี้หื้อไปรอดไปเถิง พอเถา แมเถา...

                (จารึกวัดเชียงมั่น ดานหลังกรอบไม/11-12, 17-18)
“ดวยกุศลกรรมไดกระทําเลิกยกยอ(บูรณะฟนฟู)พระพุทธรูปเจานี้  จงใหเปนปจจัยแก

ติพิธสุข ๓ ประการ…ดวยกุศลบุญนี้หื้อไปรอดเถิง(ใหไปถึง)พอเถาแมเถาพอ…”
จากตัวอยาง 2 กุศลบุญนี้ ใน (3) เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามขยาย+ 

คําบงชี้ อางถึงประโยคใน (1) ที่นํามา
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ตัวอยาง 2
(1) เจาหมื่นลอเทพศรีจุฬามีใจสัทธาในพระศรีรัตนตรัยเจา
(2) จึงหื้อไปราธนามหาเถรมธุรสเจาในสํานักมหาสามีสวรสีหะเจามาสราง

วัดปาใหม
(3) เอาบุญทั้งมวลนี้เมือถวายเปนวัดพระเปนเจาทั้งสองพระองค

 (จารึกวัดปาใหม  1 /2-6)
“เจาหมื่นลอเทพศรีจุฬามีใจสัทธาในพระศรีรัตนตรัยเจา  จึงหื้อ(ให)ไปราธนา

(อาราธนา)มหาเถรมธุรสเจาในสํานักมหาสามีสวรสีหะเจามาสรางวัดปาใหม เอาบุญทั้งมวนนี้เมือ
ถวาย(ไปถวาย)เปนวัดพระเปนเจาทั้งสองพระองค”

จากตัวอยาง 2 บุญทั้งมวลนี้ ใน (3) เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามขยาย+ 
คําบงชี้  อางถึงประโยคที่ละประธาน ใน (2) ที่นํามา

ตัวอยาง 3
(1) เจาหมื่นนอยไสลูกหมื่นฝางเถามากินบานออย
(2) มีใจยินดีในศาสนาพระพุทธเปนเจาหนักหนา
(3) จึงจักหื้อนา ๒๐ ขาว ๕,๐๐๐ เปนจังหันพระเจากับซาว(..)อันมาอยูในอาราม

วัดบานยางหมากมวงนี้แล
(4) บุญอันกูไดหื้อนี้จุงหื้อเมือจําเริญแกพระเปนเจาเจาแผนดิน

(จารึกวัดบานยางหมากมวง 4-9)
“เจาหมื่นนอยไส(ลูกคนที่ 4)ลูกหมื่นฝางเถามากิน(มาครอง)บานออย มีใจยินดีใน

ศาสนาพระพุทธเปนเจา(ศาสนาพุทธ)หนักหนา จึงจักหื้อ(ให)นา ๒๐ ขาว ๕,๐๐๐ เปนจังหัน    
พระเจากับซาว(..)อันมาอยูในอารามวัดบานยางหมากมวงนี้แล บุญอันกูไดหื้อ(ให)นี้จุงหื้อเมือ   
(ใหไป)จําเริญ(งอกงาม)แกพระเปนเจาเจาแผนดิน

จากตัวอยาง 3 บุญอันกูไดหื้อนี้ ใน (4) เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามขยาย+ 
คําบงชี้  อางถึงประโยคที่ละประธาน ใน (3) ที่นํามา

1.4  การอางถึงขอความ   คือ  การใชรูปภาษาอื่นอางถึงรูปภาษาเดิมที่เปน
ขอความ ซึ่งไดกลาวถึงแลว หรือกําลังจะกลาวถึงในบริบทภาษา จากการศึกษาพบการอางถึง
ขอความทีแ่สดงการเชือ่มโยงความในภาษาระดับขอความในจารึกลานนา 2 ประเภท คือ
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1.4.1 การอางถึงขอความดวยนามวลีทั่วไป
1.4.2 การอางถึงขอความดวยนามวลีบงชี้  

1.4.1 การอางถึงขอความดวยนามวลีทั่วไป คือ การใชคําที่มี
ความหมายกลางๆ กวางๆ ทั้งที่มีการกําหนดใชจําแนกเปนพวกใหญๆ เชน พระบพิตร พระ 
พระเจา (เปนคําที่ใชกับผูที่ไดรับการยกยอง) หรือเปนคําที่กลาวถึงสิ่งที่กลาวมาแลวโดยรวม ไมมี
กําหนดใชแนนอนวาเปนสิ่งนั้น ส่ิงนี้ เชน การ เพื่ออางถึงขอความ ซึ่งไดกลาวถึงแลวในบริบท
ภาษา จากการศึกษาพบเพียง 1 คํา คือ การ และพบเพียง 2 คร้ัง ตัวอยางดังนี้   

ตัวอยาง 1
(1) ผูขาทั้งหลายจึงมีฉันทะสมัครพรอมเพรียงกับดวยกัน
(2) มาปฏิสังขรณอยดอยาสรางกอตอแปลงยังเสาแลแป กอนลาด กานฝา

คร่ืองมุงบน ชอฟา ปานลมหนาหลัง ลําตายเหล็ก ไม
(3) ถายใหมไควรอบ
(4) กอบขนถมเติ๊ก
(5) เลิกลางสรางแปลงซอมยอมยษหดรดกวาดเผี้ยวขวงอาราม
(6) การแลวทั่วบัวรมวล

(จารึกวัดดอยแทนพระ  24-28)
“ผูขาทั้งหลายจึงมีฉันทะสมัครพรอมเพรียงกับดวยกัน มาปฏิสังขรณอยดอยา

(ซอมแซม)สรางกอตอแปลงยังเสา และแป กอนลาด กานฝา เครื่องมุงบน ชอฟา ปานลมหนาหลัง  
ลําตายเหล็กไม(ร้ัวเหล็กและไม)ถายใหมไควรอบ(เปลี่ยนรั้วเหล็กใหมโดยรอบ)  กอบขนถมเติ๊ก
(ฐาน)  เลกิลางสรางแปลงซอมยอมยษหดรดกวาดเผีย้วขวงอาราม(ซอมแซมทาํความสะอาดลานวัด)  
การแลวทั่วบัวรมวล(ทั่วทั้งหมด)”

จากตัวอยาง 1 การ ใน (6) เปนนามวลีทั่วไป  อางถึงขอความใน (2)-(5) ที่นํามา  
เพื่อบอกสิ่งที่กระทํา โดยมีกริยาวิเศษณ “แลวทั่วบัวรมวล” แสดงความตอเนื่องของขอความใน 
(2)-(5)
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ตัวอยาง 2
(1) พระองคเปนเจาเมืองนานตนทรงพระนามวาสุมนเทวราช(...)ชางแตงเปน

ประธาน
(2)  แลราชมูลสัทธาชูคนเสนาอํามาตยประชานราไดพรอมกันหลอเด็งใหญลูกนี้

เสี้ยงทอง ๑๖๘,๐๐๐ไวตีบูชาพระมหาชินธาตุเจาตราบ ๕,๐๐๐ พระวัสสาดีหลี
(3) พระเมืองราชาผูหลานแลขุนบุญสินธุเปนผูทํา
(4) รูการแล

                    (จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแชแหง 1-7)
“พระองคเปนเจาเมืองนานตนทรงพระนามวาสุมนเทวราช(...)ชางแตงเปนประธาน 

แลราชมูลสัทธาชูคน(ผูริเร่ิมทําบุญทุกคน)เสนาอํามาตยประชานราไดพรอมกันหลอเด็งใหญ
(ระฆังใหญ)ลูกนี้ เสี้ยง(ส้ิน)ทอง ๑๖๘,๐๐๐ ไวตีบูชาพระมหาชินธาตุเจาตราบ ๕,๐๐๐ พระวัสสา
(ป)ดีหลี(ดีนัก) พระเมืองราชาผูหลานและขุนบุญสินธุเปนผูทํา รูการแล(รูวาเจาเมืองนานฯ(ให)
หลอระฆัง ส้ินทอง ๑๖๘,๐๐๐ ไวตีบูชาพระมหาชินธาตุเจา)”

จากตัวอยาง 2 การ ใน (4) เปนนามวลีทั่วไป  อางถึงขอความใน (1)-(2) ที่นํามา  
เพื่อบอกสิ่งที่กระทําไปแลว

1.4.2 การอางถึงขอความดวยนามวลีบงช้ี คือ การใชคําบงชี้เพียง  
คําเดียวหรือการใชคําบงชี้เปนสวนขยายนามวลี ทั้งนามเดี่ยวและนามขยาย ซึ่งอาจมีการใชคํา
ลักษณนามประกอบรวมดวย  อางถึงขอความ ซึ่งไดกลาวถึงแลว หรือกําลังจะกลาวถึงในบริบท
ภาษา เพื่อบอกกําหนดแนนอนวาอางถึงสิ่งใด โดยรูปภาษาที่ใชอางถึงจะสัมพันธกับขอความ 
ที่ถูกอางถึงในแงของเวลาและระยะทาง จากการศึกษาพบนามวลีบงชี้ที่ปรากฏในลักษณะนี้  
5 คํา ไดแก  ดังนี้  ฉันนี้  ดังอั้น นี้  นั้น   และพบโครงสรางของนามวลีบงชี้  2  ลักษณะ   ดังนี้

1.4.2.1 คําบงชี้
1.4.2.2 นาม  +  คําบงชี้
1.4.2.3 นาม  +  คําลักษณนาม   +  คําบงชี้

1.4.2.1 คําบงชี้  จากการศึกษาพบคําบงชี้ ในลักษณะนี้  
ทั้งสิ้น 3 คํา ไดแก   ดังนี้  ฉันนี้  ดังอั้น ตัวอยางดังนี้
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ตัวอยาง 1
(1) สมเด็จบพิตรมหาราชเจาทั้งสองพระองค ปลงพระราชอาชญาไว
(2) วาดังนี้
(3) นาแลคนทั้งปวงฝูงนี้ จุงไวใหเปนอุปการรักษาพระธรรมมณเฑียร
(4) ใหเสถียรสืบสายไป
(5)  ใครอยากลั้วเกลาเอาใสเวียกงานการเมืองใชสอยไปมา
(6)  แมนทาวพญาในอนาคตกาลคือลูกหลานเหลนอันเปนราชปรัมปรามาก็ดี
(7)  จุงมีพระราชหฤทัยใสสุทธิ์ในพุทธศาสนา
(8) แลไดมาพิทักษรักษาสถานที่นี้ทุกเมื่อ
(9) เพื่อใหเปนอดุลยบุญญาภิสนทมากนักแกเราเทาวัน

             (จารึกวัดหริปุญชปุรี 2/1-7)
“สมเด็จบพิตรมหาราชเจาทั้งสองพระองคปลงพระราชอาชญาไว(มีพระราชอาชญา)  

วาดังนี้  นาและคนทั้งมวลฝูงนี้จุงไว(มอบ)ใหเปนอุปการรักษาพระธรรมมณเฑียร(หอไตร)  
ใหเสถียรสืบสายไป(ใหมั่นคงสืบไป)  ใครอยากลั้วเกลา(รบกวน)  เอาใสเวียกงานการเมืองใชสอย
ไปมา(ใชงาน)  แมนทาวพญาในอนาคตกาลคือลูกหลานเหลนอันเปนราชปรัมปรามาก็ดี  จุงมี
พระราชหฤทัยใสสุทธิ์ในพุทธศาสนา(มีศรัทธาในพุทธศาสนา)  และไดมาพิทักษรักษาสถานที่นี้
ทกุเมือ่  เพือ่ใหเปนอดลุยบญุญาภิสัณฑ(บญุใหญหาทีเ่ปรยีบไมได)มากนกัแกเราเทาวนั(ตลอดไป)“

จากตัวอยาง 1 ดังนี้  ใน (2) เปนนามวลีบงชี้ อางถึงขอความตั้งแต (3) - (9) ที่ตามมา
เพื่อขยายความใน (1) ที่นํามา โดยมีคําเชื่อม “วา” บอกการขยายความนํา “ดังนี้” มา

ตัวอยาง 2
(1) แตบานฝูงนี้นาฝูงนี้ยอมมีหินเสมาตราทุกอันแล
(2) แมคนตนใดจะใครรู
(3) วาดังนี้
(4) เมื่อเจามหาราชหยดน้ํา
(5) ใหไรใหนาแกพระเจาในปใดเดือนใด
(6) วาดังอั้นไซร
(7) ใหคนฝูงนี้รู
(8) วาดังนี้เทาวัน
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(9) หนเมื่อเจามหาราชมีสรทา
(10) หยดน้ําใหนาแกพระสุวรรณมหาวิหารไซร
(11) ใหพอปแปลงเวียงเจ็ดริน
(12) ผิจะถวิลดวยปไทยไซร ปรวงเหมาเขามาในเดิน ๑๑ ออก ๖ ค่ํา วันจันทร ทัน

ยามตะวัน   เที่ยงแท
(13) แมจะนับศาสนาอันพนไป
(14) ได  ๑๙๕๔ ป มีกําไร ๕ เดือน เลิ่นดวยวันสิบส่ีวันแล

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 3/8-22)
“แตบานฝูงนี้นาฝูงนี้ยอมมีหินเสมาตราทุกอันแล แมคนตนใดจะใครรู วาดังนี้ 

เมื่อเจามหาราชหยดน้ํา(หยาดน้ํา) ใหไรใหนาแกพระเจาในปใดเดือนใด วาดังอั้นไซร ใหคนฝูงนี้    
รู วาดังนี้เทาวัน(ตลอดไป) หนเมื่อเจามหาราชมีสรทา หยดน้ําใหนาแกพระสุวรรณมหาวิหารไซร
ใหพอปแปลงเวียงเจ็ดริน(ใหพอดีตรงกับปสรางเมืองเจ็ดริน) ผิจะถวิลดวย(หากจะเทียบกับ)ปไทย
ไซร ปรวงเหมาเขามาในเดิน ๑๑ ออก ๖ ค่ํา วันจันทร ทันยามตะวันเที่ยงแท (ตรงกับเวลาตะวัน
เที่ยง)   แมจะนับศาสนาอันพนไป ได  ๑๙๕๔ ป มีกําไร ๕ เดือน เลิ่นดวยวัน(เกินดวยวัน)สิบส่ีวัน
แล”

จากตัวอยาง 2 ดังนี้  ใน (3) เปนนามวลีบงชี้ อางถึงขอความตั้งแต (4) - (6) และ ดังนี้  
ใน (8) อางถึงขอความตั้งแต (9)-(14) ที่นํามา เพื่อขยายความใน (2) และ (7) ที่นํามา ตามลําดับ 
โดยมีคําเชื่อม “วา” บอกการขยายความนํา “ดังนี้” มา

ตัวอยาง 3
(1) พระมหาธรรมิกราชาธิราชเจามีศรัทธา
(2) ปลงราชทานอางอาบเงินลูกหนึ่งหนักสี่พันน้ําไวหื้อพญาหลวงสามลาน
(3) กับราชทานสรางวัดเชียงมั่น
(4) วาฉันนี้
(5) ในปดับเปลา ศักราช ๙๒๗ พระราชอาชญาหื้อเปนพญาแสนหลวง
(6) ในปรวงเม็ดศักราช ๙๓๓ ไดกอเจดียกวมทีหนึ่งเปนถวนสามที
(7) พญาแสนหลวงจําราชทานสรางแปลงกอเจดียวิหารอุโบสถปฎกฆระ
(8) สรางธรรมเสนาสนะกําแพงประตูขรงในอารามชูอัน
(9) เถิงปรวงไส ศักราช ๙๔๓ ไดรอมเงินกับบานสวนผูคนอันไวกับวัดชูอัน…

   (จารึกวัดเชียงมั่น 9-15)
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 “พระมหาธรรมิกราชาธิราชเจามีศรัทธา ปลงราชทาน(มีพระราชทาน)อางอาบเงิน 
ลูกหนึ่งหนักสี่พันน้ําไวหื้อ(ให)พญาหลวงสามลาน กับราชทานสรางวัดเชียงมั่น วาฉันนี้ ในป 
ดับเปลา ศักราช ๙๒๗ พระราชอาชญาหื้อเปน(เลื่อนตําแหนง)พญาแสนหลวง ในปรวงเม็ดศักราช 
๙๓๓ ไดกอเจดียกวม(ครอม)ทีหนึ่งเปนถวนสามที(เปนครั้งที่ 3) พญาแสนหลวงจําราชทานสราง
แปลงกอ(นําสิ่งที่พระราชทานไปสราง)เจดียวิหารอุโบสถปฎกฆระ(หอไตร) สรางธรรมเสนาสนะ
กําแพงประตูขรง(ประตูโคง)ในอารามชูอัน(ทุกอัน) เถิงปรวงไส ศักราช ๙๔๓ ไดรอม(รวม)เงินกับ
บานสวนผูคนอันไวกับวัดชูอัน(ทุกอัน)…”

จากตัวอยาง 3 ฉันนี้  ใน (4) เปนนามวลีบงชี้ อางถึงขอความตั้งแต (5) - (9) เพื่อ
ขยายความใน (3) ที่นํามา  โดยมีคําเชื่อม “วา” บอกการขยายความนํา “ฉันนี้” มา

ตัวอยาง 4
(1) แตบานฝูงนี้นาฝูงนี้ยอมมีหินเสมาตราทุกอันแล
(2) แมคนตนใดจะใครรู
(3) วาดังนี้
(4) เมื่อเจามหาราชหยดน้ํา
(5) ใหไรใหนาแกพระเจาในปใดเดือนใด
(6) วาดังอั้นไซร

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 3/8-13)
“แตบานฝูงนี้นาฝูงนี้ยอมมีหินเสมาตราทุกอันแล       แมคนตนใดจะใครรู        วาดังนี้

เมื่อเจามหาราชหยดน้ํา (หยาดน้ํา) ให (มอบ) ไรให (มอบ) นาแกพระเจาในปใดเดือนใด   วาดังอั้น
(ดังนั้น)ไซร”

จากตัวอยาง 4  ดังอั้น  ใน (6) เปนนามวลีบงชี้ อางถึงขอความตั้งแต (4) - (5) ที่นํามา
โดยมีคําเชื่อม “วา” บอกการขยายความนํา “ดังอั้น” มา จึงทําใหทราบวา “ดังอั้น” อางถึงขอความ
ใน (4) – (5) เพื่อขยายความแบบซ้ําความใน (4) – (5)

1.4.2.2 นาม + คําบงชี้ จากการศึกษาพบนามในโครงสรางนี้
ทั้งนามเดี่ยว และนามขยาย  ตัวอยางดังนี้
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ตัวอยาง 1
(1) เจาวิเชียรปญโญสรางเสร็จพระเจา
(2) ไวรอยตีน
(3) ดวยบุญนี้ขอหื้อพระเมตเจาทํานาย
(4) วาจะเปนพระตน ๑

              (จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท  5)
“เจาวิเชียรปญโญสรางเสร็จพระเจา(พระพุทธรูป) ไวรอยตีน(รอยพระพุทธบาท) 

ดวยบุณนี้ขอหื้อพระเมตเจาทํานาย วาจะเปนพระตน ๑“
จากตัวอยาง 1 บุญนี้  ใน (3) เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามเดี่ยว+คําบงชี้ 

อางถึงขอความใน (1) - (2) ที่นํามา

ตัวอยาง 2
(1) เจาหมื่นคําเพชรมากินเมืองนคร
(2) มาเลิกศาสนาพระธาตุเจาในลําปาง
(3) ใหกอกําแพง
(4) แปลงวิหาร
(5) ก็แลวเสร็จ
(6) ใหเรจนารูปพระพุทธตนหนึ่ง
(7) มีประมาณแสนยิบหมื่นน้ําทอง
(8) ใหฉลอง
(9) ก็แลวทุกประการ
(10) ไวในวิหาร
(11) ก็แลว
(12) ไวคนสี่ครัวหื้อรักษา
(13)  ใหแปลงศาลากับน้ําบอ
(14)  แผวทางตอพระเจดียศรีรัตนชินธาตุ
(15) ก็แลวบริบวรณ
(16) ดวยบุญทั้งมวลนี้ทาวธจะปรารถนาเปนพระพุทธตนหนึ่งในกาลอันจะมา

ภายหนานอ
             (จารึกจังหวัดลําปาง 3-13)
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“เจาหมื่นคําเพชรมากิน(มาครอง)เมืองนคร มาเลิก(ฟนฟู)ศาสนาพระธาตุเจาใน 
ลําปาง ใหกอกําแพง แปลง(สราง)วิหาร ก็แลวเสร็จ ใหเรจนา(สราง)รูปพระพุทธตนหนึ่งมีประมาณ
แสนยิบ(สอง)หมื่นน้ําทอง ใหฉลอง ก็แลวทุกประการ ไวในวิหาร ก็แลว ไว(มอบ)คนสี่ครัวหื้อ(ให)
รักษา ใหแปลงศาลากับน้ําบอ(บอน้ํา) แผวทางตอพระเจดียศรีรัตนชินธาตุ ก็แลวบริบวรณ 
ดวยบุญทั้งมวลนี้ ทาวธจะปรารถนาเปนพระพุทธตนหนึ่งในกาลอันจะมาภายหนานอ“

จากตัวอยาง 2 บุญทั้งมวลนี้  ใน (16) เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบดวย นามขยาย+ 
คําบงชี้ อางถึงขอความตั้งแต (2) - (15) ที่นํามา

1.4.2.3 นาม + คําลักษณนาม + คําบงชี้ จากการศึกษาพบ
นามในโครงสรางนี้ทั้งนามเดี่ยว และนามวลี   ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ทานหื้อคนทานไพกับขาผูหนึ่งชื่อพันเชิงมงคลเขาเจาเถร ๓ ตนนี้มาฝงจารึกไว

กับวัดเกายอดแล
(2) คําจารึกวา
(3) แตแดนวิหารวัดเกายอดเมือวันตกเอาคือเวียงเปนแดน
(4) มาวันออกเอาบานพญารวง บานหมอชางเปนแดน
(5) เมือเหนือเอาหนอง(.)อเปนแดน
(6) มาพายใตสุมกลาดวาแตชายคาวิหารไพ ๔๐ วาเปนแดน
(7) แลเขาเจาทั้งสามก็หื้อปลูกในรางไมไว
(8) (…)ฝูงอยูในบานเกายอดนี้ ผูใดบชอยสรางวัด
(9) หื้อผาขาวขีหยาดเรินมันเสีย
(10) ผูใดบฟงคําผาขาว
(11) บฟงคํามหาเถรเจาวัด
(12) หื้อขับหนีจากบานจากที่พระ
(13) ผูใดกินเหลากินยาราย
(14) มักผิดมักขอยทาน
(15) แรงดาทาน
(16) พาถอยพาคํามาเปนโทษเปนโพยกลั้วเกลานัก
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(17) พาโลโจเทผิดชาวเจาชีบามหาเถร
(18) มักขางที่ขางแดนขรางไมบหื้อเปนคุณแกวัด
(19) หื้อขับมันหนีจากบานจากที่พระ
(20) อยาหื้ออยูจํา
(21) มันบหนี
(22) ก็หื้อกลาวแกหมื่นแควนแสนขาวเฒาเมือง
(23) หื้อขับมันหนีตงได
(24) ผูใดจักมาอยู
(25) หื้อถามมหาเถรเจาวัดถามทั้งผูเฒาผูแกพรอมกัน
(26) วาดี
(27) เยียหื้ออยู…
(28) ผูใดบตามคําอันนี้
(29) หื้อมันฉิบหาย

 (จารึกวัดเกายอด  1/8-15, 2/1-10,17)
“ทานหื้อคนทานไปกับขาผูหนึ่งชื่อพันเชิงมงคลเขาเจาเถร ๓ ตนนี้  มาฝงจารึกไวกับ

วัดเกายอดนี้แล คําจารึกวา แตแดนวิหารวัดเกายอดเมือวันตก(ไปทิศตะวันตก)เอาคือเวียง
(คูเมือง)เปนแดน มาวันออก(ทิศตะวันออก)เอาบานพญารวงบานหมอชางเปนแดน เมือเหนือ
(ไปทิศเหนือ)เอาหนอง(.)อเปนแดน  มาพายใตสุมกลาด(หมูตลาด)วาแตชายคาวิหารไป ๔๐ วา
เปนแดน  แลเขาเจาทั้งสามก็หื้อปลูกในรางไมไว…ฝูงอยูในบานเกายอดนี้  ผูใดบชวยสรางวัด  
หื้อผาขาวขีหยาดเรือนมันเสีย(ใหผาขาวไลมันออกจากเรือน) ผูใดบฟงคําผาขาว บฟงคํามหาเถร
เจาวัด  หื้อขับหนี(ใหขับออก)จากบานจากที่พระ  ผูใดกินเหลากินยาราย  มักผิดมักขอย(อิจฉา)
ทาน  แรงดาทาน พาถอยพาคํามาเปนโทษเปนโพยกลั้วเกลานัก(กลาวโทษรบกวน) พาโลโจเทผิด
ชาวเจาชีบามหาเถร(เอานักบวชไปโพนทะนาแบบผิดๆ) มักขาง(หวง)ที่ขาง(หวง)แดนขาง(หวง)ไม
บหื้อเปนคุณแกวัด หื้อขับมันหนี(ใหไลออก)จากบานจากที่พระ อยาหื้ออยูจํา(ซ้ํา) มันบหนี  
ก็หื้อกลาวแกหมื่นแควนแสนขาวเฒาเมือง  หื้อขับหนีตงได(ใหขับไลจนกระทั่งได)  ผูใดจักมาอยู
หื้อถามมหาเถรเจาวัดถามทั้งผูเฒาผูแกพรอมกัน วาดี เยียหื้ออยู(จึงใหอยู)…ผูใดบตามคําอันนี้
(ไมทําตามคําอันนี้)  หื้อมันฉิบหาย…”
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จากตัวอยาง 1  คําอันนี้  ใน  (28)  เปนนามวลีบงชี้  ซึ่งประกอบดวย นามเดี่ยว+     
คําลักษณนาม+คําบงชี้  อางถึงขอความตั้งแต   (3) – (27)  ที่นํามาขางหนา ซึ่งขยาย “คําจาริก”  
ใน (2) โดย (2)และ(28)  มีการซ้ํา “คํา” กันดวย จึงทําใหทราบวา “คําอันนี้” อางถึงขอความ  
ใน (3)-(27)

ตัวอยาง  2
(1) สมเด็จบพิตรมหาราชเจา ตนเปนอธิบดีในศรีพิงคราษฎรเชียงใหม ตนได

ฐาปนาเหิงธรรมกับพระกรรโลงรักอรรคราชมาดา มีญาณยุตวิสุทธศรัทธา
ในพระศาสนามากนัก

(2) มักใหมั่นคงลงเปนเคาเปนมูลในหริปุญชบุรี เรืองดี หมื่นกาล ประมาณหาพัน
วรรษา

(3) ก็บันดาลปสาท
(4) อวยโอดวรสมบัติพัสตรทั้งหลายหมายมีตนวาสมบัติตนนองเนือง
(5) นํามาบูชาพระมหาธาตุเจดียเจาอันเปนเหงาเกลาพสุธาทุกปเดือนมาบมิขาด…
(6) จึงใหสรางพระธรรมมณเฑียรอันอาเกียรณดวยคํามาศดวยสุพรรณบุษบาผกา

วัลยเปนอัศจรรยอดิเรกเฉกไพชยนตปราสาท
(7) แลเสร็จ
(8) สมเด็จมหาราชเจาจึงใหสรางพระธรรมอันเปนพุทธวาจาตราได ๘ หมื่น

ส่ีพันขันธกับคันถันตรปกรณสาตถกถาฎีกานุฎีกาคณนาทั้งมวลได ๔๒๐ กัมป
(9) มีทั้งสุพรรณพุทธรูปเจา
(10) แลเสร็จจุประการ
(11) มหาราชเจาจึงใหนํามาสถาปนาไวในพระธรรมมณเฑียรอันนี้
(12) จึงสังขยา(...)ทั้งมวลได ๒ แสนเงินเปนประมาณ
(13) ทั้งเครื่องสักการะพรอมทุกอัน คือ
(14) กลวนน้ําเงินงามนักหนัก ๔๙๒ ส่ิงบริสุทธิ์ดี
(15) มีทั้งเครื่องคําพรอมประดับ…
(16) เงินจํานําไวเปนมูล
(17) ใหเอาดอกเปนคาหมากเมี่ยงบูชาพระธรรมพันรอยเงิน
(18) บาตรเงินลูกหนึ่งหนัก ๑,๘๖๓ เงิน
(19) เงิน ๕,๗๐๐ ไวเปนมูล
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(20) เอาดอกเปนขาวใสบาตรบูชาพระธรรมเจา
(21) ไวนา ๒ ลานอันควรคํานับกับคน ๑๒ ครัวทั้งลูกหลานเหลนเขา…
(22) นาแลคนทั้งปวงฝูงนี้ จุงไวใหเปนอุปการรักษาพระธรรมมณเฑียร…
(23) ดวยพระราชกุศลอนันตเจตนาฝูงนี้จุงใหสมเด็จมหาราชเจาทั้งสอง

พระองคทรงธนสาร ๒ ประการ คือ อัชฌัตติก พาหิรธนอันบริบูรณดี
    (จารึกหริปุญชปุรี 2/1-9)

“สมเด็จบพิตรมหาราชเจา ตนเปนอธิบดีในศรีพิงคราษฎรเชียงใหม(เปนกษัตริยเมือง
เชียงใหม)ตนไดฐาปนาเหิงธรรมกับพระกรรโลงรักอรรคราชมาดามีญาณยุตวิสุทธศรัทธาใน
พระศาสนามากนัก มักใหมั่นคงลงเปนเคาเปนมูลในหริปุญชบุรี เรืองดี หมื่นกาล ประมาณหาพัน
วรรษา(ป) ก็บันดาลปสาท(เกิดศรัทธา) อวยโอด(มอบ)วรสมบัติพัสตรทั้งหลายหมายมีตนวาสมบัติ
ตนนองเนือง นํามาบูชาพระมหาธาตุเจดียเจาอันเปนเหงาเกลาพสุธา(เปนบรรพบุรุษของคน 
ในแผนดิน)ทุกปเดือนมาบมิขาด…จึงใหสรางพระธรรมมณเฑียร(หอไตร)อันอาเกียรณดวยคํามาศ
(ประดับดวยทองคํา)ดวยสุพรรณบุษบาผกาวัลย(ลวดลายดอกไม)เปนอัศจรรยอดิเรก(พิเศษ)เฉก
ไพชยนตปราสาท(เหมือนปราสาทของพระอินทร) แลเสร็จ สมเด็จมหาราชเจาจึงใหสรางพระธรรม
อันเปนพุทธวาจาตราได ๘ หมื่น ส่ีพันขันธ กับคันถันตรปกรณ สาตถกถา(อรรถกถา) ฎีกานุฎีกา
คณนาทัง้มวลได ๔๒๐ กมัป(คมัภีร) มทีัง้สพุรรณพทุธรปูเจา(พระพทุธรปูทองคาํ) แลเสรจ็จุประการ
มหาราชเจาจงึใหนาํมาสถาปนาไวในพระธรรมมณเฑยีรอนันี ้ จงึสงัขยา(นบั)(...)ทัง้มวลได ๒ แสนเงนิ
เปนประมาณ ทั้งเครื่องสักการะพรอมทุกอัน คือ กลวนน้ํา(ภาชนะใสน้ํา)เงินงามนักหนัก ๔๙๒ 
ส่ิงบริสุทธิ์ดี มทีั้งเครื่องคําพรอมประดับ…เงินจํานํา(ประจํา)ไวเปนมูล(เงินตน) ใหเอาดอกเปนคา
หมากเมี่ยงบูชาพระธรรมพันรอยเงิน บาตรเงินลูกหนึ่งหนัก ๑,๘๖๓ เงิน เงิน ๕,๗๐๐ ไว(มอบ)เปน
มูล เอาดอกเปนขาวใสบาตรบูชาพระธรรมเจา ไวนา ๒ ลานอันควรคํานับ(เปนหลักฐาน)กับคน 
๑๒ ครัวทั้งลูกหลานเหลนเขา…นาและคนทั้งปวงฝูงนี้ จุงไว(มอบ)ใหเปนอุปการรักษาพระธรรม
มณเฑียร…ดวยพระราชกุศลอนันตเจตนา(พระราชกุศลอันเกิดจากเจตนาที่ยิ่งใหญ)ฝูงนี้จุงให
สมเด็จมหาราชเจาทั้งสองพระองคทรงธนสาร ๒ ประการ คือ อัชฌัตติก พาหิรธนอันบริบูรณดี
(สมบัติ ๒ อยาง คือ ทรัพยภายใน และภายนอก) “

จากตัวอยาง 2 พระราชกุศลอนันตเจตนาฝูงนี้ ใน (23) เปนนามวลีบงชี้ ซึ่งประกอบ
ดวย นามขยาย+คําลักษณนาม+คําบงชี้ อางถึงขอความตั้งแต (4) - (22) ที่นํามา
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ตัวอยาง  3
(1) สมเด็จบพิตรมหาราชเจาตนเปนอธิบดีในศรีพิงราษฎร สถิตเชียงใหม
(2) ตนเปนเจาแกนริศรทั้งหลายเปนเคา
(3) กับทั้งพระกรรโลงครรภอรรคราชมารดา แลพระราชกนิษฐา ตนเปนเจาแก

เมืองนครเขลางเปนเคา
(4) ถัดนั้นมีพระราชกนิษฐา 5 พระองคแลราชภคินี ตนเปนนองโดยลําดับกัน
(5) มีญาณยุตวิสุทธศรัทธาใสในพุทธศาสนามากนัก
(6) มักใครใหมั่นคงเปนเคาเปนมูลในพระวรชินธาตุเจาลามพะกะบุรีเรืองหมื่นกาล 

ประมาณหาพันพระวรรษา
(7) ก็บันดาลปสาท
(8) อวยโอดวรสมบัติพัสตรทั้งหลายมีตนวาสมบัติตนนองเนือง
(9) นํามาบูชาทุกปเดือนมาบมีขาด
(10) สมเด็จมหาราชเจาตนตรัสแจงดวยเญยธรรมอันดีมีพระหฤทัยบอ่ิมดวยอัน

บําเพ็ญสมภารอันยิ่ง
(11) จึงปกเตินเชินชอบประกอบดวยพระราชศรัทธา
(12) จึงไดสรางแปลงยังลําตายเหล็ก
(13) มาติดตอกอแปลงไวใหเปนที่ถาวรกวางขวางมั่นยืนยาวสืบสืบไปภายหนา 

ตราบ 5,000 ป
(14) แมนโยคาวจร นักปราชญ บัณฑิต ทาวพญา ฝูงลวงแลว อันทานไดสรางแปลง

พระมหาชินธาตุ สถูป วิหาร สืบสืบมาแลวก็ดี ทั้งพญาฝูงจักสืบไปภายหนา
คร้ันไดหัน

(15) ไดไหวสาบูชาคารวะที่นี้
(16) จงใหอนุโมทนาเอาโกฐาสนาบุญอันนี้จงนักเตอะ

(จารึกวัดพระธาตุลําปางหลวง  1/ 4-24, 2/ 1-4)
“สมเด็จบพิตรมหาราชเจาตนเปนอธิบดีในศรีพิงตราสถิตเชียงใหม(เปนกษัตริยเมือง

เชียงใหม) ตนเปนเจาแกนริศร(พระราชา)ทั้งหลายเปนเคา(เปนประธาน)  กับทั้งพระกรรโลงรัก
(พระราชมารดา)อรรคราชมารดาและพระราชกนิษฐาตนเปนเจาแกเมืองนครเขลาง(ลําปาง)เปน
เคา(เปนประธาน)  ถัดนั้นมีพระราชกนิษฐา ๕ พระองคและราชภคินีตนเปนนองโดยลําดับกัน      
มีญาณยุตวิสุทธศรัทธาใส(มีศรัทธาอันบริสุทธิ์)ในพุทธศาสนามากนัก  มักใครใหมั่นคงเปนเคาเปน
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มูลในพระวรชินธาตุเจาลามพะกะบุรีเรืองหมื่นกาลประมาณ ๕,๐๐๐ พระวรรษา(ป) ก็บันดาล
ปสาท(เกิดความเลื่อมใส)  อวยโอด(มอบ)วรสมบัติพัสตรทั้งหลายมีตนวาสมบัติตนนองเนือง  
นํามาบูชาทุกปเดือนมาบมีขาด  สมเด็จมหาราชเจาตนตรัสแจงดวยเญยธรรม(รูชัดในหลักธรรม)
อันดีมีพระหฤทัยบอ่ิมดวยอันบําเพ็ญสมภารอันยิ่ง  จึงปกเตือนเชินชอบ(ปาวรองชักชวน)ประกอบ
ดวยพระราชศรัทธา  จึงไดสรางแปลงยังลําตายเหล็ก(ร้ัวเหล็ก)  มาติดตอกอแปลง(สราง)ไวใหเปน
ที่ถาวรกวางขวางมั่นยืนยาวสืบๆ ไปภายหนาตราบ ๕,๐๐๐ ป  แมนโยคาวจร(ผูมีความเพียร) 
นักปราชญบัณฑิตทาวพญาฝูงลวงแลวอันทานไดสรางแปลงพระมหาชินธาตุสถูปวิหารสืบๆมา
แลวก็ดีทั้งพญาฝูงจักสืบไปภายหนาครั้นไดหัน(เห็น) ไดไหวสาบูชาคารวะ(ไหวบูชา)ที่นี้ จงให
อนุโมทนาเอาโกฐาสนาบุญอันนี้(สวนบุญอันนี้)จงนักเถอะ”

จากตัวอยาง 3  โกฐาสนาบุญอันนี้   ใน    (16)    เปนนามวลีบงชี้  ซึ่งประกอบดวย 
นามขยาย+คําลักษณนาม+คําบงชี้ อางถึงขอความตั้งแต (8) – (15)  ที่นํามา

2.  ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการละ
การละรูปภาษา คือ การใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูปในโครงสรางผิว แทนรูป

ภาษาเดมิ ทีเ่ปนกรยิาวล ี ประโยค หรือขอความ ซึง่ไดปรากฏแลวในบรบิทภาษา โดยรปูภาษาทัง้ 2
จะมีความสัมพันธกันแบบ ละไวในฐานที่เขาใจ7 จึงสามารถตีความไดวา ลักษณะภาษาที่ไม
ปรากฏรูปนั้น แทนรูปภาษาเดิมรูปใด โดยการพิจารณาจากบริบทภาษา ถึงความเปนไปไดที่จะมี
ลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูปอยู เชน อาจมีการซ้ํารูปภาษาเดิมบางรูป หรือคงรูปภาษาที่เปนสวน
ขยายไว หรือมีความตอเนื่องทางความหมายของประโยคที่เรียงตอเนื่องกันบางประการ

จากการศึกษาภาษาระดับขอความในจารึกลานนา พบกลไกทางภาษาที่แสดงการ
เชื่อมโยงความโดยการละ 3 ลักษณะ คือ

2.1 การละกริยาวลี
2.2 การละประโยค
2.3 การละขอความ

                                                          
7วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท,  ภาษาศาสตรเบื้องตน  (กรุงเทพ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,

2533), 107.
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2.1 การละกริยาวลี คือ การใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูปใน แทนกริยาวลี  
ที่ปรากฏแลว หรือกําลังจะปรากฏ ในบริบทภาษาโครงสรางผิว เพื่ออางถึงเหตุการณหรือ
การกระทําประเภทเดียวกัน

จากการศึกษาจารึกลานนาพบรูปแบบของกริยาวลี  2  ลักษณะ คือ
กรยิาวลทีีป่ระกอบดวยสวนกรยิาหลกั ทีเ่ปนทัง้คาํกรยิาเดีย่ว และกลุมคํากริยา

ที่เรียงตอเนื่องกันไป  เชน

ตัวอยาง  1
(1) พันหนังสือตางเมืองรับอาชญาพระเปนเจา

(จารึกพันญากิตติ 1/15)
“พันหนังสือตางเมืองรับอาชญา(รับคําสั่ง)พระเปนเจา”

ตัวอยาง  2
(1) จึงไดแรกปฏิสังขรณกอยอยกปกแปลงพระวิหารพระนอน

 (จารึกวัดพระนอน 18)
“จึงไดแรกปฏิสังขรณกอยอยกปกแปลง(ซอมแซม)พระวิหารพระนอน”
จากตัวอยาง สวนที่ขีดเสนใต ในตัวอยาง 1  คือ คํากริยาเดี่ยว และตัวอยาง 2 คือ

กลุมคํากริยาที่เรียงตอเนื่องกันไป ในการศึกษานี้ผูวิจัยขอเรียกกริยาที่มีลักษณะเปนคํากริยาเดี่ยว  
และกลุมคํากริยาที่เรียงตอเนื่องกันไปนี้วา  กริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลัก

กริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม คือ กริยาวลีที่นอกจาก
จะมีสวนกริยาหลักแลว ยังมีกริยาวลี ทําหนาที่ขยายใหกริยาหลักมีความหมายชัดเจนขึ้น   เชน

ตัวอยาง  1
(1) หื้อ∗ผูขาทั้งหลายไดอยูอุปฏฐากพระเกศจุฬามณีเจาชูวันอยาขาด

(จารึกฐานปราสาทโลหะ 2/4-5)
“หือ้ผูขาทัง้หลายไดอยูอุปฏฐาก(ดแูลรักษา)พระเกศจฬุามณเีจาชูวนั(ทกุวนั)อยาขาด”
ตัวอยาง  2

                                                          
∗ คํากริยา “ให” เมื่อทําหนาที่เปนกริยากรรตุวาจก คือ กริยาที่บอกวาประธานเปนผูใชให ผูใดผูหนึ่งทํา

กริยาที่ตามมา ในงานวิจัยนี้ ถือวากริยา “ให” ดังกลาว เปนกริยาหลัก และกริยาที่ตามมาเปนกริยาสวนเติมเต็ม
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(1) ไวเขานี้หื้อรักษาพระพุทธรูปเจาทั้งเจดียในถานที่นี้แล
 (จารึกวัดปารวก 1/3-4)

“ไว(มอบ)เขานี้ใหรักษาพระพุทธรูปเจาทั้งเจดียในสถานที่นี้แล”

ตัวอยาง 3
(1) เจาขุนผูใดอยาไดเอาคนกับนานี้ออกจากพระพุทธเจาสักอัน
“เจาขุนผูใดอยาไดเอาคนและนาออก(อยาเอาคนและนาไป)จากพระพุทธเจาสักอัน”

(จารึกเจาสี่หมื่นทําสีมาใหม 1/10-11)
จากตัวอยาง 1 - 3 สวนที่ขีดเสนใต คือ ตัวอยางกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลัก

และสวนเติมเต็ม สวนที่ 1 เรียกวา กริยาวลีสวนกริยาหลัก และสวนที่  2  ทําหนาที่เปนสวน
ขยายใหกริยาวลีมีความหมายชัดเจนขึ้น เรียกวา  กริยาวลีสวนเติมเต็ม ในการศึกษานี้ผูวิจัย
เรียกกริยากลุมนี้วา กริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม

จากการศึกษาพบการละกริยาวลี 2 ลักษณะ คือ
2.1.1 การละกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลัก

 2.1.2 การละกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม

2.1.1 การละกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลัก คือ การใช
ลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนที่กริยาวลีสวนกริยาหลัก ซึ่งไดปรากฎแลวในบริบทภาษา 
จากการศึกษาพบทั้งกริยาเดี่ยว และกริยาขยาย ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) พอหญัวเจาเมืองทาวมูยเชียงรายมาสรางรูปพระพุทธเจาในถ้ําที่นี้
(2) ชวนนักบุญทั้งหลายเปนตนวาเจาหมื่นขวาทอง เจาหมื่นซายอาย
(3) พอหญัวเจาไว ขาพระพุทธเจา
(4) ยีทองเรือนหนึ่งเมียมันผูหนึ่งครัวนี้เอาเงินสามรอย
(5) นางอามเรือนหนึ่งØรอยหาบาท

(จารึกเจาเมืองทาวมุยเชียงรายสรางพระพุทธรูป  1/3-10)
“พอหญัว(พออยูหัว)เจาเมืองทาวมูยเชียงรายมาสรางรูปพระพุทธเจา(พระพุทธรูป)ใน

ถ้ําที่นี้  ชวนนักบุญทั้งหลายเปนตนวาเจาหมื่นขวาทอง เจาหมื่นซายอาย พอหญัวเจาไว(มอบ) 
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ขาพระพุทธเจา(คนไวดูแลพระ) ยีทองเรือนหนึ่งเมียมันผูหนึ่งครัวนี้เอาเงินสามรอย นางอามเรือน
หนึ่งรอยหาบาท”

จากตัวอยาง 1   Ø  ใน  (5)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนกริยาวลี
สวนกริยาหลัก เอาเงิน ใน (4) ที่นํามา โดย (4)และ(5) เปนเหตุการณที่ตอเนื่องกันและมีสวนขยาย
เปนคําบอกจํานวนเหมือนกัน ซึ่งตางก็ขยายเหตุการณใน (3) วาไวขาพระพุทธเจาอยางไร จึงทําให
ทราบวา   Ø ปรากฏแทนกริยาวลี  “เอาเงิน”

ตัวอยาง  2
(1) ที่แทพระบพิตรธก็สรางเสี้ยงเงินทั้งคาไม คาคํา คาจาง คาแตมบริบูรณทั้งมวล

เปนเงิน ๔๕,๒๕๐ เงิน
(2) อันเปนเงินพระพุทธเจามี ๓,๒๗๐ เงิน
(3) อันเปนเงินพระญาเจาตนมีบุญØ๓๖,๙๙๐ เงิน

                           (จารึกวัดชางค้ํา  2/3-6)
“ที่แทพระบพิตร ธ ก็สรางเสี้ยง(ส้ิน)เงินทั้งคาไม คาคํา คาจาง คาแตม บริบูรณทั้งมวล

เปนเงิน ๔๕,๒๕๐ เงิน  อันเปนเงินพระพุทธเจามี ๓,๒๗๐ เงิน  อันเปนเงินพระญาเจาตนมีบุญ 
๓๖,๙๙๐ เงิน…”

 จากตัวอยาง 2 Ø  ใน  (3)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนกริยาวลี
สวนกริยาหลัก มี ใน (2) ที่นํามา โดย (2)และ(3) เปนเหตุการณที่ตอเนื่องกันและมีสวนขยายเปน
คําบอกจํานวนเหมือนกัน ซึ่งตางก็ขยายเหตุการณใน (1) เพื่อขยายความวาเงินที่ใชจายทั้งหมด
เปนของใครบาง  จึงทําใหทราบวา Ø ปรากฏแทนกริยาวลี มี

ตัวอยาง 3
(1) …ปลูกพระหาร
(2) จายเอาไมพันหกรอยเงิน
(3) Ø ตัดพันหกรอยเงิน
(4) Ø ตองสามรอยหาบาทเงิน
(5) ดินจี่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันกอน จายหารอยเงิน

(จารึกวัดพระธาตุแชแหง 1/21, 2/1-5)
“…ปลูกพระหาร จายเอาไมพันหกรอยเงิน ตัด(ตัดแตงไมในการสรางวิหาร)พันหกรอย

เงิน ตอง(แกะสลัก)สามรอยหาบาทเงิน ดินจี่(อิฐ)เจ็ดหมื่นเจ็ดพันกอน จายหารอยเงิน”
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จากตัวอยาง 3  Ø  ใน  (3) (4)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนกริยาวลี
สวนกริยาหลัก จาย ใน (2) ที่นํามา โดย (2) - (5) เปนเหตุการณที่ตอเนื่องกันและมีสวนขยายเปน
คําบอกจํานวนเหมือนกัน ซึ่งตางก็ขยายเหตุการณใน (1) เพื่อบอกคาใชจายในการปลูกวิหาร โดย 
(2) และ (6) ปรากฏรูปกริยาวลี “จาย”  จึงทําใหทราบวา Ø ปรากฏแทนกริยาวลี จาย

2.1.2 การละกรยิาวลทีีป่ระกอบดวยสวนกรยิาหลกัและสวนเติมเตม็
คอื การใชลักษณะภาษาทีไ่มปรากฏรปู แทนกรยิาวลทีีป่ระกอบดวยสวนกรยิาหลกัและสวนเตมิเตม็
ซึ่งไดปรากฏแลว หรือกําลังจะปรากฏในบริบทภาษา จากการศึกษาพบ 2 ลักษณะ คือ

2.1.2.1 การละเฉพาะสวนกริยาหลัก
 2.1.2.2 การละเฉพาะสวนเติมเต็ม

 2.1.2.1 การละเฉพาะสวนกรยิาหลกั คอื การใชลักษณะภาษา
ที่ไมปรากฏรูป แทนกริยาวลีสวนกริยาหลัก ซึ่งไดปรากฏแลว หรือกําลังจะปรากฏ ในบริบทภาษา 
ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ไสเหิรา Ø เมหนึ่ง ลูกชายหนึ่งกับพระพุทธเจาวัดหลวงทือขาวพระเจา
(2) ญาสีหื้อลูกชายหนึ่งกับพระพุทธเจาวัดหลวงทือขาวพระทองสมริด

   (จารึกวัดหลวง  2/16-19)
“ไสเหิรา(ลูกคนที่ส่ีชื่อเหิรา) เม(เมีย)หนึ่งลูกชายหนึ่งกับ(แก)พระพุทธเจาวัดหลวง

ทือ(ถวาย)ขาวพระเจา  ญาสีหื้อ(ให)ลูกชายหนึ่งกับ(แก)พระพุทธเจาวัดหลวงทือ(ถวาย)ขาว
พระทองสมริด”

จากตัวอยาง 1   Ø  ใน  (1)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนสวนกริยา
หลัก หื้อ ใน (2) ที่ตามมา โดย (1)และ(2) มีสวนเติมเต็ม “ทือขาวพระ” ซ้ํากัน จึงทําใหทราบวา Ø
ปรากฏแทนกริยาวลี หื้อ

ตัวอยาง  2
(1) ลูกขาอยาถอนออกจากพระมหาธาตุเจา
(2) อยาปาวเมือนั่งขวง
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(3) Ø ข้ึนดอย
(4) สังขารØสรงพระแกวพระสิงห
(5) การเมืองเยื่องใดก็ดีอยาหื้อปาวเขาสักอัน

(จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง  1/ 19-21)
“ลูกขาอยาถอนออกจากพระมหาธาตุเจา  อยาปาว(อยาประกาศหรือบอก)ไปนั่งขวง

(ลาน)  ข้ึนดอย สังขาร(วันสังขารลอง คือ วันสงกรานต)สรงพระแกวพระสิงห  การเมืองเยื่อง(เร่ือง)
ใดก็ดีอยาหื้อ(ให)ปาวเขาสักอัน”

จากตัวอยาง 2   Ø  ใน  (3) (4)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนสวน
กริยาหลัก ที่มีโครงสรางเปน กริยาชวย + กริยาหลัก  อยาปาว ใน (2) ที่นํามา  โดย (3) (4) 
เปนเหตุการณตอเนื่องใน (2) ซึ่งทั้ง (2) - (4) ตางก็เปนสวนหนึ่งของเหตุการณใน (5) ซึ่งกลาวถึง
การกระทํากริยา “อยาปาว” เหมือนกัน จึงทําใหทราบวา Ø ปรากฏแทนกริยาวลี อยาปาว

ตัวอยาง 3
(1) เจาหมื่นคําเพชรมากินเมืองนคร
(2) มาเลิกศาสนาพระธาตุเจาในลําพาง
(3) ใหกอกําแพง
(4) Ø แปลงวิหาร
(5) ก็แลวเสร็จ…
(6) ใหแปลงศาลากับน้ําบอ
(7) Ø แผวทางตอพระเจดียศรีรัตนชินธาตุ
(8) ก็แลวบริบวรณ 

(จารึกจังหวัดลําปาง 3-5, 9-10)
“เจาหมื่นคําเพชรมากิน(มาครอง)เมืองนคร มาเลิก(ฟนฟู)ศาสนาพระธาตุเจาใน 

ลําพาง(ลําปาง) ใหกอกําแพง แปลงวิหาร ก็แลวเสร็จ…ใหแปลง(สราง)ศาลากับน้ําบอ แผวทางตอ 
พระเจดีศรีรัตนชินธาตุ ก็แลวบริบวรณ”

จากตวัอยาง 3 Ø ใน (4) (7) เปนการใชลักษณะภาษาทีไ่มปรากฏรูปแทนสวนกรยิาหลกั
“ให” ใน (3) ที่นํามา เพื่อบอกสาเหตุของการเกิดกริยาวลีสวนเติมเต็ม “แปลงวิหาร” และ“แผวทาง
ตอพระเจดียศรีรัตนชินธาตุ” ใน (4) (7) ตามลําดับ
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2.1.2.2 การละเฉพาะสวนเติมเต็ม คือ การใชลักษณะภาษา
ที่ไมปรากฏรูป แทนกริยาวลีสวนเติมเต็ม ซึ่งไดปรากฏแลว หรือกําลังจะปรากฏในบริบทภาษา 
โดยมีสวนกริยาหลักซ้ํากันอยู จากการศึกษาพบเพียง 4 คร้ัง

ตัวอยาง  1
(1) ยังมีผู ๑ ชื่อพันจัน
(2) เมื่อจักตาย
(3) มันหยาดน้ํา
(4) ไวขามันหื้ออุปฏฐากแกพระพุทธเจา ๓ ครัว อายเทาครัว ๓ ศีลวาครัว ๑ เมีย

เถรชิบครัว ๑
(5) แมมหาเถรมังคลพุทธิมาเจาหยาดน้ํา
(6) ไวครัว ๑ Ø
(7) …เขาทั้งหลายฝูงนี้กับทั้งลูกทั้งหลานเขา หื้อเปนอุปฏฐากแกพระพุทธเจาใน

อารามที่นี้สืบๆ กันไพ…
(จารึกวัดหนองหนาม  1/ 11-14, 18-19)

“ยังมีผู ๑ ชื่อพันจัน  เมื่อจัก(จะ)ตาย  มันหยาดน้ํา ไว(มอบ)ขามันหื้อ(ให)อุปฏฐาก 
(ดูแล)แกพระพุทธเจา ๓ ครัว อายเทา ครัว ๑ สีละวา ครัว ๑ เมียเถาชิบ ครัว ๑ แมมหาเถรมังคล
พุทธิมาเจาหยาดน้ํา ไว(มอบ)ครัว ๑…เขาทั้งหลายฝูงนี้กับทั้งลูกหลานเขาหื้อเปนอุปฏฐาก
(ใหเปนผูดูแล)แกพระพุทธเจาในอารามที่นี้สืบสืบกันไป…”

จากตัวอยาง 1   Ø  ใน  (6)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนสวนเติมเต็ม 
หื้ออุปฏฐากแกพระพุทธเจา ใน (4) ที่นํามา โดย (4) และ (6) มีกริยาวลีสวนกริยาหลัก “ไว” 
ซ้ํากัน และมี (7) เปนเหตุการณที่สรุปความทั้งหมดวา คนที่ใหทั้งหมดนั้น เพื่อเปนอุปฏฐากแก
พระพุทธเจา จึงทําใหทราบวา Ø ปรากฏแทนกริยาวลีสวนเติมเต็ม หื้ออุปฏฐากแกพระพุทธเจา

ตัวอยาง  2
(1) พระเปนเจายินดีนัก
(2) ใหไวคนสิบครัว…
(3) ไวทั้งพี่นองลูกหลานเหลนเขาสืบสายไปหื้อรักษาพระพุทธเจา
(4) ไวนา ๕๐๐,๐๐๐Ø
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(5) นาและคนฝูงนี้เปนราชทานพระเปนเจาไวรักษาพระพุทธเจาแล
(จารึกวัดสุวรรณาราม  1/ 11,14-16)

“พระเปนเจายินดีนักใหไว(มอบ)คน ๑๐ ครัว…ไว(มอบ)ทั้งพี่นองลูกหลานเขาสืบสาย
ไปหื้อรักษาพระพุทธเจา   ไวนา ๕๐๐,๐๐๐   นาและคนฝูงนี้เปนราชทานพระเปนเจาไวรักษา
พระพุทธเจา”

จากตัวอยาง 2  Ø  ใน  (4)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนสวนเติมเต็ม 
หื้อรักษาพระพุทธเจา ใน (3) ที่นํามา  โดย (3)และ(4) มีกริยาวลีสวนกริยาหลัก “ไว” ซ้ํากัน และ 
(5) เปนเหตุการณที่สรุปความทั้งหมดตั้งแต (2) - (5) วา นาแลคนที่ใหทั้งหมดนั้น เพื่อรักษา
พระพุทธเจา  จึงทําใหทราบวา Ø ปรากฏแทนกริยาวลีสวนเติมเต็ม หื้อรักษาพระพุทธเจา

ตัวอยาง 3
(1) สมเด็จพระองคมหาราชเจาทั้งสอง ตรองตรัสอรรถธรรมอันอุดมดี
(2) มีพระราชหฤทัยบอ่ิมในอปนาเพงสภาวะอันยิ่ง
(3) จึงใหสรางพระธรรมมณเฑียรอันอาเกียรณดวยคํามาศดวยสุพรรณบุษบาผกา

วัลยเปนอัศจรรยอดิเรกเฉกไพชยนตปราสาท
(4) แลØเสร็จ

(จารึกหริปุญชบุรี 1/10-14)
“สมเด็จพระองคมหาราชเจาทั้งสองตรองตรัสอรรถธรรมอันอุดมดี มีพระราชหฤทัย

บอ่ิมในอปนาเพงสภาวะอันยิ่ง จึงใหสรางพระธรรมมณเฑียร(หอไตร)อันอาเกียรณดวยคํามาศ
(ประดับดวยทองคํา)ดวยสุพรรณบุษบาผกาวัลย(ลวดลายดอกไม)เปนอัศจรรยอดิเรก(พิเศษ) 
เฉกไพชยนตปราสาท(เหมือนวิมานของพระอินทร) แลเสร็จ”

จากตัวอยาง 3 Ø  ใน  (4)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนสวนเติมเต็ม
ของกริยาวลีสวนกริยาหลัก “ให” คือ สรางพระธรรมมณเฑียรอันอาเกียรณดวยคํามาศดวยสุพรรณ
บุษบาผกาวัลยเปนอัศจรรยอดิเรกเฉกไพชยนตปราสาท ใน (3) ที่นํามา  โดย (4) มีคําเชื่อมแสดง
การคลอยตามกันและกริยาวิเศษณบอกการสิ้นสุดของเหตุการณใน (3) “ก็แลว”  จึงทําใหทราบวา
Øปรากฏแทนกริยาวลีสวนเติมเต็ม ใน (3)
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ตัวอยาง 4
(1) เจาแสนอานาหื้อชาวทิตนอยคนพวกญาดาบเรือนมาเอา
(2) วาคนอันเฝาปฎกก็ดีญาติมหาเถรเจาก็ดี
(3) ไผรอยาใชการบานการเมืองแกเขาตามอาชญาพระเปนเจา
(4) เอาพุทธรักษาลูกศิษยมหาเถรชมหนานหนึ่งØ
(5) เอาหมื่นนาหลังแทนคําหนึ่ง เฒาเมืองสินหนึ่ง ปากมงคลพื้นเมืองหนึ่ง ปากเกิง

หมื่นเมืองปากเทพแควนหนึ่ง ขมคราวกลองหนึ่ง พันเชิงสมณะหนึ่ง เฒาเมือง
เถิงแปลนหนึ่ง พันหนังสือสาคอนแปลนหนึ่งØ

(6) เขาเอาฝูงนี้รูชูคนแลฯ
(จารึกวัดวิสุทธาราม  1/15-22)

“เจาแสนอาณาหื้อ(ให)ชาวทิตนอยคนพวกญาดาบเรือนมาเอา วาคนอันเฝาปฎกก็ดี 
ญาติมหาเถรเจาก็ดี ไผร(ใคร)อยาใชการบานการเมิง(ใชงาน)แกเขาตามอาชญาพระเปนเจา  
เอาพุทธรักษาลูกศิษยมหาเถรชมหนานหนึ่ง เอาหมื่นนาหลังแทนคําหนึ่ง เฒาเมืองสินหนึ่ง ปาก
มงคลพื้นเมืองหนึ่ง ปากเกิงหมื่นเมืองปากเทพแควนหนึ่ง ขมคราวกลองหนึ่ง พันเชิงสมณะหนึ่ง 
เฒาเมืองเถิงแปลนหนึ่ง พันหนังสือสาคอนแปลนหนึ่ง เขาเอาฝูงนี้รูชูคน(ทุกคน)แลฯ”

จากตัวอยาง 4 Ø ใน (4) และ (5) เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูปแทน
สวนเติมเต็มของกริยาวลีสวนกริยาหลัก “เอา” คือ รู ใน (6) ที่ตามมา โดย (4) และ (5) ปรากฏ
เฉพาะกริยาวลีสวนกริยาหลัก “เอา” ซึ่งซ้ํากับ “เอา” ใน (6) ดวย จึงทําใหทราบวา Ø ปรากฏแทน
กริยาวลีสวนเติมเต็ม ใน (6)

2.2  การละประโยค คือการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูปในโครงสรางผิว 
แทนประโยคหรืออนุพากย(ประโยคยอย) ซึ่งไดปรากฏแลวในบริบทภาษา เพื่ออางถึงเหตุการณ
หรือการกระทําประเภทเดียวกัน โดยประโยคอาจมีการละนามวลีที่ทําหนาที่เปนประธาน และใน
บริบทภาษาที่มีการละประโยค อาจมีการแสดงความตอเนื่องทางความหมายกับประโยคที่นํามา
บางประการ เชน การใชคําเชื่อมประโยค การคงวลีที่เปนสวนขยายไว จากการศึกษาพบเพียง  
1 คร้ัง ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง
(1) ใหเรจนารูปพระพุทธตนหนึ่ง
(2) มีประมาณแสนยิบหมื่นน้ํา
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(3) ใหฉลอง
(4) ก็แลวทุกประการ
(5) ไวในวิหาร
(6) ก็Øแลว

(จารึกจังหวัดลําปาง 6-8)
“ใหเรจนา(สราง)รูปพระพุทธตนหนึ่ง มีประมาณแสนยิบ(สอง)หมื่นน้ํา ใหฉลอง ก็แลว

ทุกประการ ไว ในวิหาร ก็แลว”
จากตัวอยาง  Ø  ใน  (6)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนประโยค (5)  

ที่ละประธาน ที่นํามา โดย (6) มีคําเชื่อมประโยคบอกความตอเนื่องของเหตุการณและกริยา
วิเศษณบอกการสิ้นสุดของเหตุการณ ใน (3)  “ก็แลว”  จึงทําใหทราบวา Øปรากฏแทนประโยค (5)

2.3 การละขอความ  คือ การใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูปในโครงสรางผิว 
แทนขอความ ซึง่ไดปรากฏแลวในบรบิทภาษา เพือ่อางถงึเหตกุารณหรือการกระทาํประเภทเดยีวกนั   
โดยในบริบทภาษาที่มีการละขอความ    อาจมีการแสดงความตอเนื่องทางความหมายกับประโยค
ที่เรียงตอเนื่องกันมาบางประการ เชน การใชคําเชื่อมประโยค การคงวลีที่เปนสวนขยายไว 
จากการศึกษาพบการละขอความ ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) สมเดจ็มหาราชเจาจงึใหสรางพระธรรมอนัเปนพทุธวาจาตราได ๘ หมืน่ ส่ีพนัขันธ

กับคันถันตรปกรณสาตถกถาฎีกานุฎีกาคณนาทั้งมวลได ๔๒๐ กัมป
(2) มีทั้งสุพรรณพุทธรูปเจา
(3) แลØ เสร็จจุประการ

                                                        (จารึกหริปุญชปุรี 1/14-17)
“สมเด็จมหาราชเจาจึงใหสรางพระธรรมอันเปนพุทธวาจาตราได ๘๔,๐๐๐ ขันธ 

กับคันถันตรปกรณ(หนังสือตางๆนอกจากพระไตรปฎก) สาตถกถา(อรรถกถา) ฎีกานุฎีกา
(คําอธิบายอรรถกถา) คณนา(นับ)ทั้งมวลได ๔๒๐ กัมป(คัมภีร) มทีัง้สพุรรณพทุธรปูเจา(พระพทุธรปู
ทอง)  แลเสร็จจุประการ(ทุกประการ)”

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115

จากตัวอยาง 1 Ø ใน (3) เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนขอความตั้งแต 
(1)-(2) ที่นํามา โดยในประโยคที่มี Ø นั้น จะปรากฏคําเชื่อมประโยค “แล” และวิเศษณวลี “เสร็จจุ
ประการ” บอกความตอเนือ่งของเหตกุารณ (1)-(2)  จงึทาํใหทราบวา Ø ปรากฏแทนขอความ (1) – (2)

ตัวอยาง 2
(1) ใหเรจนารูปพระพุทธตนหนึ่ง
(2) มีประมาณแสนยิบหมื่นน้ํา
(3) ใหฉลอง
(4) ก็Øแลวทุกประการ

(จารึกจังหวัดลําปาง 6-7)
“ใหเรจนา(สราง)รูปพระพุทธตนหนึ่ง มีประมาณแสนยิบ(สอง)หมื่นน้ํา ใหฉลอง ก็แลว

ทุกประการ”
จากตัวอยาง 2 Ø  ใน  (4)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนขอความ  

ใน (1) – (3) ที่นํามา โดย (4) มีคําเชื่อมประโยคบอกความตอเนื่องของเหตุการณและกริยาวิเศษณ
บอกการสิ้นสุดของเหตุการณ ใน (1) – (3)  “ก็แลวทุกประการ”  จึงทําใหทราบวา Øปรากฏแทน
ขอความ ใน (1) – (3)

ตัวอยาง 3
(1) พระยาเจาก็หื้ออนุญาต
(2) แลวหื้อสรางประเทศที่นี้
(3) ประดิษฐานไวแกวสามประการ
(4) ใสชื่อวาตะโปทารามแล
(5) มีราชมนตรีอันเปนหัตถกรรมเปนตนวา เจาเมืองเชียงรายชื่อวาเจาเมืองยี่ตน

เปนราชมาตุลเจาหมื่น หมื่นตินเชียงตนชื่ออติวิสุทธิ์ เจาหมื่นดามพรากลาง  
เจาหมื่นจาตนชื่อธรรมเสนาบดี เจาหมื่นหนังสือตนชื่อวิมลกิรติสิงหลราชมนตรี 
เจาพันเชิงคดีตนชื่อรัตนะปญโญ เจาหมื่นกัลยาณดาบเรือน เจาหมื่นโสมตน
เปนราชภัณฑาคาริกหากหื้อØสัมฤทธิบริบวรณแลวชูประการแล

(จารึกวัดพระสิงห 1/17-23, 2/1-4)
“พระยาเจาก็หื้อ(ให)อนุญาต แลวหื้อ(ให)สรางประเทศที่นี้ ประดิษฐานไวแกวสาม

ประการ ใสชื่อวาตะโปทารามแล มีราชมนตรี(ขาราชการชั้นผูใหญ)อันเปนหัตถกรรม(เปนชาง 
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ฝมือ)เปนตนวา เจาเมืองเชียงรายชื่อวาเจาเมืองยี่ตนเปนราชมาตุล(ลุง)เจาหมื่น หมื่นตินเชียง 
ตนชื่ออติวิสุทธิ์ เจาหมื่นดามพรากลาง เจาหมื่นจาตนชื่อธรรมเสนาบดี เจาหมื่นหนังสือตนช่ือ 
วิมลกิรติสิงหลราชมนตรี เจาพันเชิงคดีตนชื่อรัตนะปญโญ เจาหมื่นกัลยาณดาบเรือน เจาหมื่นโสม
ตนเปนราชภัณฑาคาริก(ผูรักษาคลังเก็บส่ิงของของสงฆ)หากหื้อสัมฤทธิบริบวรณแลวชูประการแล
(ราชมนตรีอันเปนหัตถกรรมนี้เองที่ทําใหสําเร็จบริบูรณทุกประการ)

จากตัวอยาง 3 Ø  ใน  (5)  เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนขอความ  
ใน (2) – (4) ที่นํามา โดย (5) มีกริยาวิเศษณบอกการสิ้นสุดของเหตุการณ ใน (2) – (4)  “สัมฤทธิ 
บริบวรณแลวชูประการแล”  จึงทําใหทราบวา Ø ปรากฏแทนขอความ ใน (2) – (4)

ตัวอยาง 4
(1) มหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีรสรปญ(…)วัด ๑๒ หองกับมหาเถรเจาญาณกิตติเจาตน

นองชักชวนชาวเจาสังฆเถรทั้งหลาย องคอุบาสกอุบาสิกาชูตนมาสรางพระพุทธ
เจาตนนี้แลว

(2) ดวยทองสังขยาได ๑,๔๐๐,๐๐๐ ทอง
(3) นักบุญทั้งหลายยินดีชวนกันไดเงิน ๔๐๐
(4) ซื้อคนไดสองครัวไวอุปฏฐากพระเปนเจา(…)
(5) หื้อชักพระเปนเจาตนนี้(…)อยพยาวแล
(6) แตหอมหญับทองมาในปกาเราเถิงปดับไกได ๓ ป
(7) จุงØบรบวน…
(8) แลวเจาเมืองสอยพญาวมาอภิเษกแล
(9) มหาเถรเจาตนเปนเคากับทั้งญาติไดทองแสน ๑
(10) ออกสาขาไดทองแสน ๑…

(จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีรฯ วัดสิบสองหอง 1 /8-10, 2 /3-4, 7-12)
“มหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีรสรปญ(…)วัด ๑๒ หองกับมหาเถรเจาญาณกิตติเจาตน

นองชักชวนชาวเจาสังฆเถรทั้งหลาย องคอุบาสกอุบาสิกาชูตนมาสรางพระพุทธเจาตนนี้แลว ดวย
ทองสังขยา(นับ)ได ๑,๔๐๐,๐๐๐ ทอง นักบุญทั้งหลายยินดีชวนกันไดเงิน ๔๐๐ ซื้อคนไดสองครัว
ไวอุปฏฐาก(ดูแล)พระเปนเจา(…)หื้อ(ให)ชักพระเปนเจาตนนี้(…)อยพยาวแล แตหอมหญับทองมา
(ตั้งแตรวบรวมทองมา)ในปกาเราเถิงปดับไกได ๓ ป จุงØบรบวน…แลวเจาเมืองสอยพญาว
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(พะเยา)มาอภิเษกแล มหาเถรเจาตนเปนเคา(เปนประธาน)กับทั้งญาติไดทองแสน ๑ ออกสาขาได
ทองแสน ๑…”

จากตัวอยาง 4 Ø ใน (7) เปนการใชลักษณะภาษาที่ไมปรากฏรูป แทนขอความ  
ใน (1) - (5) ที่นํามา โดย (7) มีคําเชื่อมแสดงความตอเนื่องของเหตุการณและกริยาวิเศษณบอก 
การสิ้นสุดของเหตุการณใน (1) - (5) “จุงบรบวน” และเหตุการณใน (9) – (10) บอกชื่อผูบริจาค
ทองและจํานวนทองซึ่งนํามาสรางพระใน (1) - (2) ดังนั้นเหตุการณที่ตอเนื่องจากการรวบรวมทอง 
ใน (6) จึงเปนเหตุการณใน (1) - (5) จึงทําใหทราบวา Ø ปรากฏแทนขอความ ใน (1) – (5)

3. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา
การซ้ํา  คือ  การใชรูปภาษาหรือโครงสรางภาษาเดิม ที่เคยกลาวถึงแลวซ้ําอีกครั้ง 

ในประโยคที่เรียงตอเนื่องกันมา เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความโดยการกลาวถึงรูปภาษาหรือ 
โครงสรางเดิม จากการศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความภาษาระดับขอความในจารึกลานนา  
พบกลไกทางภาษาที่แสดงการเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา 2 ลักษณะ คือ

3.1 การซ้ํารูป
3.2 การซ้ําโครงสราง

3.1  การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํารูป
การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํารูป    คือ  การใชรูปภาษาเดิมหรือบางสวน

ของรูปภาษาเดิม ซึ่งไดกลาวถึงแลว ซ้ําอีกครั้งในประโยคที่เรียงตอเนื่องกันมา จากการศึกษาพบ
การซ้ํารูป  3  ประเภท   ดังนี้
   3.1.1   การซ้ํารูปนามวลี
   3.2.1   การซ้ํารูปกริยาวลี
  3.3.1   การซ้ํารูปประโยค

3.1.1  การซ้าํรปูนามวล ี   คอื   การใชนามวลหีรอืบางสวนของนามวลเีดิม 
ซึ่งไดกลาวถึงแลว ซ้ําอีกครั้งในประโยคที่เรียงตอเนื่องกันมา เพื่อแสดงวานามวลีนั้นมีการ
กลาวถึงสืบเนื่องกันมา จากการศึกษาพบการซ้ํารูปนามวลี ทั้งรูปนามเดี่ยว นามที่มีสวนขยาย  
สรรพนามเดี่ยว  และสรรพนามที่มีสวนขยาย  โดยการซ้ํารูปนามวลีดังกลาวพบ  2 ลักษณะ คือ
 3.1.1.1   การซ้ํารูปนามวลีทุกสวน

3.1.1.2 การซ้ํารูปนามวลีบางสวน
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3.1.1.1    การซํ้ารูปนามวลีทุกสวน   คือ  การใชนามวลีเดิม 
ซึ่งไดกลาวถึงแลวทุกสวนซ้ําอีกครั้ง การซ้ํารูปนามวลีทุกสวนนี้ พบทั้งนามเดี่ยว สรรพนามเดี่ยว  
นามที่มีสวนขยาย และสรรพนามที่มีสวนขยาย  ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) แลวหื้อมีจารีตกับอารามอันนี้ลวงกวาง ๒๗ วา ลวงยาว ๖๐ วา
(2) ไวคนกับอารามอันนี้ส่ีครัว

(จารึกวัดเวฬุวันอาราม 1/12-14)
“แลวหื้อมีจารีต(ใหมีจารึก)กับอารามอันนี้ ลวงกวาง(ดานกวาง) ๒๗ วา ลวงยาว(ดาน

ยาว) ๖๐ วา  ไว(มอบ)คนกับอารามอันนี้ส่ีครัว”
จากตัวอยาง 1  อารามอันนี้ ใน  (2)  เปนการซ้ํารูปนามขยายทุกสวนกับ อารามอันนี้

ใน (1) ที่นํามา เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

 ตัวอยาง 2
(1) มหาราชเทวีเจาแผนดินหื้อลามบุญเด็กชายกับพันคําคนแมคีงพระกับคนเจา

หมื่นจาบานหื้อเอาตราหลาบคํามาเถิงนางเมืองพญาว
(2) นางเมืองพญาวหื้อพันนาหลังกับเถาเมืองกับพันเขิงคดีแควนกับพันเขิงคดี

หลวงกับพันฟอนกับนายหนังสือแควนกับคนพันหนังสือพื้นเมืองพิงกับคนเถา
เมืองนํามาไวกับวัดดอนครามแล

  (จารึกวัดดอนคราม 4-10)
  “พระมหาราชเทวีเจาแผนดินหื้อลามบุญเด็กชายกับพันคําคนแมคีง(ตัว)พระกับคน
เจาหมื่นจาบานหื้อ(ให)เอาตราหลาบคํา(ตราสารทองคํา)มาเถิง(มาถึง)นางเมืองพญาว(พะเยา)  
นางเมืองพญาว(พะเยา)หื้อ(ให)พันนาหลังกับเถาเมืองกับพันเขิงคดีแควนกับพันเขิงคดีหลวงกับ
พันฟอนกับนายหนังสือแควนกับคนพันหนังสือพื้นเมืองพิง(ตํานานเมืองเชียงใหม)กับคนเถาเมือง
นํามาไวกับวัดดอนครามแล”

จากตัวอยาง 2   นางเมืองพญาว ใน  (2)  เปนการซ้ํารูปนามขยายทุกสวนกับ  
นางเมืองพญาว  ใน (1)  เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ
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ตัวอยาง 3
(1) เจาหมื่นเลี้ยงมาเปนเจาสี่หมื่นในเมิงพยาว
(2) เจาสี่หมื่นใหกะทําพระเจาในปรวงเหมา เม็งวาปโถะ

ไวตอช่ัวลูกชั่วหลานเหลนอันเปนทาวเปนพระยามาภายหลัง
                                     (จารึกเจาหมื่นเลี้ยงมาเปนเจาสี่หมื่นเมืองพยาว 1-4)

“เจาหมื่นเลี้ยงมาเปนเจาสี่หมื่นในเมิงพยาว(เมืองพะเยา) เจาสี่หมื่นใหกะทําพระเจา
(สรางพระพุทธรูป)ในปรวงเหมาเม็งวาปโถะ(ปเถาะ)ไวตอชั่วลูกชั่วหลานเหลนอันเปนทาวเปน 
พระยามาภายหลัง(ไวตราบเทาถึงสมัยที่ลูกหลานมาเปนเจาครองเมือง)”

จากตัวอยาง  3   เจาสี่หมื่น ใน  (2)  เปนการซ้ํารูปนามเดี่ยวทุกสวนกับ เจาสี่หมื่น  
ใน (1)  ที่นํามา เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

ตัวอยาง 4
(1) ผูใดอยาไดจายเขาออกเมือง
(2) การบานมาใชสอยเจาไทยก็ดี
(3) อยาหื้อตกเขา

 (จารึกวัดนางหมื่น 1/9-12)
“ผูใดอยาไดจายเขาออกเมือง การบานมาใชสอยคนเจาไท(เจานาย)ก็ดี อยาหื้อตกเขา 

(อยามอบใหเขาทํา)”
จากตัวอยาง 4   เขา ใน  (3) ที่นํามา  เปนการซ้ํารูปสรรพนามเดี่ยวทุกสวนกับ  เขา

ใน (1)  เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

ตัวอยาง 5
(1) แลวหื้อผูขาทั้งหลายไดอยูอุปฏฐากพระเกศจุฬามณีเจาชูวันอยาขาด…
(2) แลวหื้อผูขาทั้งหลายคืนเมือเสวยทิพยสมบัติในตาวติงสาเทวโลกดังเกา

(จารึกฐานปราสาทโลหะ 2/4, 3/2 )
“แลวหื้อ(ให)ผูขาทั้งหลายไดอยูอุปฎฐาก(ดูแลรักษา)พระเกศจุฬามณีเจาทุกวัน 

อยาขาด…แลวหื้อ(ให)ผูขาทั้งหลายคืนเมือ(คืนกลับ)เสวยทิพยสมบัติในตาวติงสาเทวโลก(สวรรค
ที่อยูของเทวดา)ดังเกา”
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จากตัวอยาง 5   ผูขาทั้งหลาย ใน  (2)  เปนการซ้ํารูปสรรพนามขยายทุกสวนกับ  
ผูขาทั้งหลาย ใน  (1) ที่นํามา  เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

3.1.1.2  การซํ้ารูปนามวลีบางสวน   คือ   การใชนามวลีเดิม 
ซึ่งไดกลาวถงึแลวบางสวนซ้าํอีกครัง้ หรอืทกุสวนซ้าํอีกครัง้ แตเพิม่คําใหมเขาไปขยายนามวลเีดิม  
การซ้ํารูปนามวลีบางสวนนี้ พบทั้งนามเดี่ยว  และนามที่มีสวนขยาย   ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) ก็ไดหื้อเขตกับอารามวัดเชียงสาในบานนางจัน บานเชียงสา บานกองแกว
(2) ทั้งมวลมีเขา ๘๑,๘๐๐ เบี้ย…
(3) หื้อไดไวค้ําคุงวัดเชียงสา

 (จารึกกษัตริยลานชางลานนาไวขาพระมหาธาตุจอมทอง 1/5-7, 2/5-6)
“ก็ไดหื้อ(มอบ)เขตกับอารามวัดเชียงสาในบานนางจันบานเชียงสาบานกองแกว  

ทั้งมวลมีขาว ๘๑,๘๐๐ เบี้ย…หื้อ(มอบ)ไดไวค้ําคุง(ค้ําชู)วัดเชียงสา”
จากตัวอยาง 1   วัดเชียงสา ใน  (3)  เปนการซ้ํารูปนามขยายบางสวน โดยซ้ําเฉพาะ

สวนทายของนามขยายเดิม คือ อารามวัดเชียงสา ใน  (1) ที่นํามา เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

ตัวอยาง 2
(1) มหาราชเทวีตนมีบุญหื้อทองสักโกอันเกลือกดวยคําสิ้นรอยบาทเฟองคํามาใส

เปนยอดพระเจดียเจาในวัดขวงชุมแกวเมืองควกนี้แล
(2) มหาราชเทวีเจาตนมีบุญยินดีมีศรัทธามากนัก

        (จารึกวัดหนองหนาม 1/3-7)
“มหาราชเทวีตนมีบุญหื้อ(มอบ)ทองสักโก(ทองเหลืองที่ทําเปนแผน)อันเกลือกดวยคํา

ส้ินรอยบาทเฟอง มาใสเปนยอดพระเจดียเจาในวัดขวงชุมแกวเมืองควกนี้แล มหาราชเทวีเจาตนมี
บุญยินดีมีศรัทธามากนัก”

จากตัวอยาง 2   มหาราชเทวีเจาตนมีบุญ ใน  (2)  เปนการซ้ํารูปนามขยายบางสวน
โดยซ้ําเฉพาะสวนตนทุกสวนกับนามขยายเดิม คือ มหาราชเทวีตนมีบุญ ใน  (1) ที่นํามา แลวเพิ่ม
คํา “เจา” เขามาขยายนามขยายเดิม เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ
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ตัวอยาง 3
(1) หื้อนนเอาโกฐาสบุญเมือถวายแกมหาเทวีแลยายพระ
(2) วาอั้น…
(3) มหาเทวีเจาแลยายพระเจาหื้อพระทองคําสําริดตนหนึ่งมาไวในวัดบานปาน

          (จารึกวัดบานปาน 1/5-7,10-11 )
“หื้อนนเอาโกฐากบุญ(สวนบุญ)ไปถวายแกมหาเทวีและยายพระ วาอ้ัน(นั้น)… 

มหาเทวีเจาแลยายพระเจาหื้อ(มอบ)พระทองสําริดตนหนึ่งมาไวในวัดบานปาน”
จากตัวอยาง 3  มหาเทวีเจาแลยายพระเจา ใน (3) เปนการซ้ํารูปนามขยายบางสวน 

โดยซ้ําเฉพาะสวนตนทุกสวนกับนามขยายเดิม คือ มหาเทวีแลยายพระ ใน  (1) ที่นํามา แลวเพิ่ม
คํา “เจา” เขามาขยายนามขยายเดิม  เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

ตัวอยาง 4
(1) เอาวัดจอยแซนี้เมือถวายเปนสวนบุญจําเริญแกพระมหาเทวีเจา
(2) ขอเอาคนไวกับวัดนี้ ๒๐ ครัว
(3) พระมหาเทวีเปนเจาก็ยินดีนัก

                    (จารึกวัดจอยแซ 1/7-10)
“เอาวัดจอยแซนี้เมือถวาย(ไปถวาย)เปนสวนบุญจําเริญ(งอกงาม)แกพระมหาเทวีเจา 

ขอเอาคนไวกับวัดนี้ ๒๐ ครัว พระมหาเทวีเปนเจาก็ยินดีนัก”
จากตัวอยาง 4 พระมหาเทวีเปนเจา ใน (3) เปนการซ้ํารูปนามเดี่ยวบางสวน โดยซ้ํา

เฉพาะสวนตนทุกสวนกับนามเดี่ยวเดิม คือ พระมหาเทวีเจา ใน  (1) ที่นํามา แลวเพิ่มคํา “เปน”  
เขามาขยายนามเดี่ยวเดิม เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

3.1.2  การซํ้ารูปกริยาวลี   คือ   การใชรูปกริยาวลี ซึ่งไดกลาวถึงแลว 
ซ้ําทุกสวน หรือซํ้าบางสวนอีกครั้ง ในประโยคที่เรียงตอเนื่องกันมา เพื่อกลาวถึงการกระทําประเภท
เดียวกัน จากการศึกษาการซ้ํารูปกริยาวลี พบการซ้ํารูปกริยาวลี 2 ลักษณะ คือ

3.1.2.1 การซ้ํารูปกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลัก
3.1.2.2 การซ้ํารูปกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลักและ

สวนเติมเต็ม
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3.1.2.1 การซํ้ารูปกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลัก
จากการศึกษาพบทั้งการซ้ําทุกสวนและซ้ําบางสวน ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) มหาเถรเจาตนเปนเคากับทั้งญาติไดทองแสน ๑
(2) ออกสาขาไดทองแสน ๑
(3) ลามบุตราได ๑๐๐๐๐ …

         (จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีรฯ วัดสิบสองหอง 3/9-13)
“มหาเถรเจาตนเปนเคา(เปนประธาน)กับทั้งญาติไดทองแสน ๑ ออกสาขาไดทอง 

แสน ๑  ลามบุตราได ๑๐,๐๐๐…”
จากตัวอยาง 1 ได ใน (2)และ(3) เปนการซ้ํารูปสวนกริยาหลักทุกสวน  คือ ได ใน   

(1) ที่นํามา เพื่อกลาวถึงการกระทําประเภทเดียวกัน

ตัวอยาง 2
(1) หมากในบาน ๔,๐๐๐ หื้อไวกับวัดนี้แล
(2) เถาเมิงรู
(3) เจาพันหลวงบุญรู
(4) ปากอินรู

      (จารึกวัดบานยางหมากมวง 12-14)
“หมากในบาน ๔,๐๐๐ หื้อ(ให)ไวกับวัดนี้แล เถาเมิงรู เจาพันหลวงบุญรู  

ปากอินรู”
จากตัวอยาง 1 รู ใน (3)และ(4) เปนการซ้ํารูปสวนกริยาหลักทุกสวน  คือ รู ใน (2)  

ที่นํามา เพื่อกลาวถึงการกระทําประเภทเดียวกัน

ตัวอยาง 3
(1) เจาแสนดาบเรือนหมอแกวกับเจาพวกดาบเรือนลอรผญาลอรแหไหวพระเปน

เจายังโรงคํา…
(2) ยามไหวนั้น
(3) พระเจาตนเปนพระยังทรงอยูในสระดอกคํา

(จารึกวัดหลวง 1/2-6, 21-22)
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“เจาแสนดาบเรือนหมอแกวกับเจาพวกดาบเรือนลอรผญาลอรแหไหว(กราบทูล) 
พระเปนเจายังโรงคํา(ทองพระโรง)…ยามไหว(กราบทูล)นั้น พระเจาตนเปนพระยังทรงอยูใน 
สระดอกคํา”

จากตัวอยาง  3  ไหว ใน (2) เปนการซ้ํารูปทุกสวนกับกริยาหลักเดิม  คือ  ไหว  ใน (1)  
ที่นํามา เพื่อกลาวถึงการกระทําประเภทเดียวกัน

ตัวอยาง 4
(1) จึงไดแรกปฏิสังขรณกอยอยกปกแปลงพระวิหารพระนอน…
(2) แรกปกอุโบสถาคารเลา

      (จารึกวัดพระนอน  2/18, 24)
“จึงไดแรกปฏิสังขรณกอยอยกปกแปลง(ไดเร่ิมซอมแซมกอสราง)พระวิหารพระนอน…

แรกปก(เร่ิมสราง)อุโบสถาคารเลา”  
จากตัวอยาง 4 แรกปก ใน (2) เปนการซ้ํารูปสวนกริยาหลักบางสวน โดยซ้ําเฉพาะ

สวนตนและสวนทายของสวนกริยาหลักเดิม คือ ไดแรกปฏิสังขรณกอยอยกปกแปลง ใน (1)  
ที่นํามา เพื่อกลาวถึงการกระทําประเภทเดียวกัน

ตัวอยาง 5
(1) เทพยดาจุตนจงโมทนาบุญนี้เตอะ…
(2) ปูยาพอเถาแมเถาภายพอภายแมตระกูลวงศาญาติจุผูจุคนจงโมทนาเอาบุญนี้
      จุคนเตอะ

      (จารึกวัดพระธาตุลําปางหลวง  2/10, 13)

“เทพยดาจุตน(ทุกตน)จงโมทนาบุญนี้เตอะ(เถิด)…ปูยา พอเถา แมเถา ภายพอ  
ภายแม ตระกูลวงศา ญาติ จุผูจุคน(ทุกผูทุกคน)จงโมทนาเอาบุญนี้จุคนเตอะ(ทุกคนเถิด)”

จากตัวอยาง 5 จงโมทนาเอา ใน (2) เปนการซ้ํารูปสวนกริยาหลักบางสวน โดยซ้ํา 
เฉพาะสวนตนทุกสวนกับสวนกริยาหลักเดิม คือ จงโมทนา ใน (1) ที่นํามา แลวเพิ่มกริยา “เอา” 
เขามาขยาย เพื่อกลาวถึงการกระทําประเภทเดียวกัน
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3.1.2.2 การซํ้ารปูกรยิาวลทีีป่ระกอบดวยสวนกรยิาหลกัและ
สวนเตมิต็ม จากการศึกษาพบการซ้ํารูปกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม   
3  ลักษณะดังนี้
 3.1.2.2.1 การซ้ําเฉพาะสวนกริยาหลัก

3.1.2.2.2 การซ้ําเฉพาะสวนเติมเต็ม
 3.1.2.2.3 การซ้ําสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม

 3.1.2.2.1 การซํ้าเฉพาะสวนกริยาหลัก จากการ
ศึกษาพบทั้งการซ้ําทุกสวน และซ้ําบางสวน  ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) อันพระราชแมลูกไซรจะใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดี

มีแหงอาวเลี้ยงตนดาย
(2) กลายจึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีในเมืองพยาว
(3) ชื่ออาวตนไซรใหเรียกเจาสี่หมื่นแล

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 1/23, 2/1-6)
“อันพระราชแมลูกไซรจะใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดีมีแหงอาวเลี้ยง ตน ดาย

(ปูนบําเหน็จตอบแทนความภักดีของอาวเลี้ยง)  กลายจึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีใน
เมืองพยาว(พะเยา) ชื่ออาวตนไซรใหเรียกเจาสี่หมื่นแล

ตัวอยาง 1 ให ใน (3) เปนการซ้ํารูปเฉพาะสวนกริยาหลักทุกสวนกับ  ให ใน (2)
เพื่ออางถึงการกระทําประเภทเดียวกัน คือ ประธานเปนผูใชใหทํากริยาในสวนเติมเต็มที่ตามมา
ซึ่งแตกตางกันไป

ตัวอยาง 2
(1) พันญีเซากลุนสรางอารามอันนี้ชื่อเวฬุวันนะแลว
(2) แลราธนาชาวเจาสังฆะทั้งหลายหมายเปนตนวาพระครูเจาตนชื่อจุฬาไพยเถร

เจามาในอารามอันนี้
(3) แลวถวายหื้อเปนอารามมหาเทวีเจา
(4) แลถวายบุญทั้งมวลอันไดสรางอารามนี้หื้อรักษามหาราชและมหาเทวี
(5) ตนเปนเจาแกแผนดินตอหนาชาวเจาสังฆะทั้งหลาย

(จารึกวัดเวฬุวันอาราม 1/1-6)
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“พันญีเซากลุนสรางอารามอันนี้ชื่อเวฬุวันนะแลว แลราธนา(อาราธนา)ชาวเจา(พระ
สงฆ)สังฆะทั้งหลายหมายเปนตนวาพระครูเจาตนชื่อจุฬาไพยเถรเจามาในอารามอันนี้ แลวถวาย
หื้อ(ให)เปนอารามมหาเทวีเจา(มารดาของพระมหากษัตริย) และถวายบุญทั้งมวลอันไดสราง
อารามนี้หื้อ(ให)รักษามหาราชและมหาเทวีตนเปนเจาแกแผนดินตอหนาชาวเจา(พระสงฆ)สังฆะ
ทั้งหลาย”

ตัวอยาง 2 ถวาย ใน (4) เปนการซ้ํารูปเฉพาะสวนกริยาหลักทุกสวนกับ  ถวาย ใน (3) 
ที่นํามา เพื่ออางถึงการกระทําประเภทเดียวกัน คือ มอบบางสิ่งให เพื่อวัตถุประสงคในสวนเติมเต็ม 
ที่ตามมา ซึ่งแตกตางกันไป

ตัวอยาง 3
(1) ผูใดอยาปาวเขาไพอื่นไพเสิก
(2) ซือแมนเสิกมาตกเมือง
(3) ก็อยาปาวมารบมารักษาเวียง
(4) อยาปาวเวียกปาวการ

(จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง 1/14-15)
“ผูใดอยาปาว(อยาประกาศ)เขาไพอื่นไพเสิก(ไปศึกสงคราม) ซือแมน(แมวา)เสิกมา

ตกเมือง(ขาศึกมาประชิดเมือง) ก็อยาปาวมารบมารักษาเวียง(เมือง) อยาปาวเวียก(งาน)ปาวการ”
ตัวอยาง 3 อยาปาว ใน (3) (4) เปนการซ้ํารูปเฉพาะสวนกริยาหลักทุกสวนกับ   

อยาปาว ใน (1) ที่นํามา เพื่ออางถึงการกระทําประเภทเดียวกัน คือ อยาประกาศใหทํากริยาใน
สวนเติมเต็มที่ตามมา ซึ่งแตกตางกันไป

3.1.2.2.2 การซํ้าเฉพาะสวนเติมเต็ม จากการ
ศึกษาพบเฉพาะการซ้ําบางสวน ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) เงิน ๕,๗๐๐ ไวเปนมูล
(2) เอาดอกเปนขาวใสบาตรบูชาพระธรรมเจา
(3) ไวนา ๒ ลานอันควรคํานับกับคน ๑๒ ครัวทั้งลูกหลานเหลนเขา
(4) นาฝูงนั้นไวเปนขาวบูชาพระธรรม ๕ แสน

(จารึกหริปุญชปุรี 1/25-27)
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“เงิน ๕,๗๐๐ ไว(มอบ)เปนมูล(เงินตน) เอาดอกเปนขาวใสบาตรบูชาพระธรรมเจา ไว
(มอบ)นา ๒ ลานอันควรคํานับ(อันเปนหลักฐาน)กับคน ๑๒ ครัวทั้งลูกหลานเหลนเขา นาฝูงนั้นไว
(มอบ)เปนขาวบูชาพระธรรม ๕๐๐,๐๐๐”

จากตัวอยาง 1 เปนขาวบูชาพระธรรม ๕ แสน ใน (4) ซึ่งเปนสวนเติมเต็มของ 
กริยาหลัก “ไว(มอบ)” ซ้ํารูปบางสวนกับสวนเติมเต็ม เปนขาวใสบาตรบูชาพระธรรมเจา ของกริยา
หลัก “เอา” ใน (2) ที่นํามา โดยซ้ําเฉพาะสวนตนและสวนทาย  คือ “เปนขาว…บูชาพระธรรม” เพื่อ
กลาวถึงการกระทําประเภทเดียวกัน

ตัวอยาง 2
(1) พระเปนเจาแมลูกก็ยินดีดวยบุญ…
(2) หื้อพอเจาหมื่นยาดาบเรือนรับอาชญาพระเปนเจาทั้งสอง…
(3) เจาหมื่นยาดาบเรือนรับอาชญาพระเปนเจาแมลูก

 (จารึกพันญากิตติ 1/8,10,13)
“พระเปนเจาแมลูกก็ยินดีดวยบุญ…หื้อพอเจาหมื่นยาดาบเรือนรับอาชญา(รับคําสั่ง

ของ)พระเปนเจาทั้งสอง…เจาหมื่นยาดาบเรือนรับอาชญา(รับคําสั่งของ)พระเปนเจาแมลูก”
 จากตัวอยาง 2 รับอาชญาพระเปนเจาแมลูก ใน (3) เปนการซ้ํารูปบางสวนกับสวน
เติมเต็มของกริยาหลัก “ให” คือ รับอาชญาพระเปนเจาทั้งสอง ใน (2) ที่นํามา โดยซ้ําเฉพาะสวน
ตน คือ “รับอาชญาพระเปนเจา”  เพื่อกลาวถึงการกระทําประเภทเดียวกัน

 3.1.2.2.3 การซํ้าสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม 
จากการศึกษาพบทั้งการซ้ําทุกสวนและซ้ําบางสวน ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) โถงลอดรหนึ่ง เม ๑ สามีเจาซื้อกลางกวานจา ๕๕๐ เงินไวกับหอปฎก
(2) …อายมลานรหนึ่ง ลูก ๑ ญิง สามีเจาซื้อ ๑,๑๕๐ เงินไวกับหอปฎก

                                 (จารึกมหาสามีเจาญาณเทพคุณวัดบานดอน 1/6-9)
“โถงลอดร(เรือน)หนึ่ง เม(เมีย) ๑ สามีเจา(ตําแหนงพระสงฆ)ซื้อกลางกวาน(กลางบาน

กลางเมือง)จา(ราคา) ๕๕๐ เงินไวกับหอปฎก…อายมลานร(เรือน)หนึ่ง ลูก ๑ ญิง(หญิง)สามีเจา
ซื้อ ๑,๐๕๐ เงินไวกับหอปฎก ”
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 จากตัวอยาง 1 ซื้อ…..ไวกับหอปฎก ใน (2) เปนการซ้ํารูปทุกสวนกับกริยาหลักและ
สวนเติมเต็ม ใน (1) ที่นํามา เพื่อกลาวถึงการกระทําประเภทเดียวกัน

ตัวอยาง 2
(1) แตแดนวิหารวัดเกายอดเมือวันตกเอาคือเวียงเปนแดน
(2) มาวันออกเอาบานพญารวง บานหมอชางเปนแดน
(3) เมือเหนือเอาหนอง(.)อเปนแดน

 (จารึกวัดเกายอด 1/10-11)
“แต(ตั้งแต)แดนวิหารวัดเกายอดเมือ(ไป)วันตก(ทิศตะวันตก)เอาคือเวียง(คูเมือง)เปน

แดน มาวันออก(ทิศตะวันออก)เอาบานพญารวง บานหมอชางเปนแดน เมือ(ไป)เหนือ(ทิศเหนือ)
เอาหนอง(.)อเปนแดน”

จากตัวอยาง 2 เอา …เปนแดน ใน (2) (3) เปนการซ้ํารูปทุกสวนกับกริยาหลักและ 
สวนเติมเต็ม ใน (1) ที่นํามา เพื่อกลาวถึงการกระทําประเภทเดียวกัน

ตัวอยาง 3
(1) มหาราชเทวีเจาตนมีบุญยินดีมีศรัทธามากนัก
(2) จิ่งไวคนทั้งหลายเปนอุปฏฐากแกพระพุทธเจา ๑๐ ครัว…
(3) ยังมีผู ๑ ชื่อพันจัน
(4) เมื่อจักตาย
(5) มันหยาดน้ํา
(6) ไวขามันหื้ออุปฏฐากแกพระพุทธเจา ๓ ครัว

(จารึกวัดหนองหนาม 1/6-8, 11-12)
“มหาราชเทวีเจาตนมีบุญยินดีมีศรัทธามากนัก จิ่ง(จึง)ไว(มอบ)คนทั้งหลายเปน

อุปฏฐาก(ดูแล)แกพระพุทธเจา ๑๐ ครัว…ยังมีผู ๑ ชื่อพันจัน เมื่อจักตาย มันหยาดน้ํา ไว(มอบ)ขา
มันหื้ออุปฏฐาก(ดูแล)แกพระพุทธเจา ๓ ครัว”

จากตัวอยาง 3 ไว….หื้ออุปฏฐากแกพระพุทธเจา ใน (6) เปนการซ้ํารูปกริยาหลักทุก
สวน แตซ้ํารูปสวนเติมเต็มบางสวนกับ  ไว….เปนอุปฏฐากแกพระพุทธเจา ใน  (2) ที่นํามา  
เพื่อกลาวถึงการกระทําประเภทเดียวกัน
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ตัวอยาง 4
(1) เจาพวกคําพลอยหื้อลามวันเปนขาพระวัดแกวหลาด
(2) เจาพวกหื้อนายสินมงคลควานชางสาวหมายขาหมื่นดงเถาผูหนึ่ง ปากรัดนา

เรือนผูหนึ่ง ลามผญาผูหนึ่งมาสงลามวันไวเปนขาพระเจาวัดแกวหลาด
(จารึกวัดอารามปาญะ 1/7-8, 2/5-8)

“เจาพวกคําพลอยหื้อ(ให)ลามวันเปนขาพระ(ผูดูแลพระ)วัดแกวหลาด เจาพวกหื้อ
(ให)นายสินมงคลควานชางสาวหมายขาหมื่นดงเถาผูหนึ่ง ปากรัดนาเรือนผูหนึ่ง ลามผญาผูหนึ่ง
มาสงลามวันไวเปนขาพระเจา(ผูดูแลพระ)วัดแกวหลาด”

จากตัวอยาง  4  หื้อ…มาสงลามวันไวเปนขาพระเจาวัดแกวหลาด ใน (2) เปนการซ้ํา
รูปกริยาหลักและสวนเติมเต็มบางสวนกับ  หื้อ…เปนขาพระวัดแกวหลาด ใน (1) เพื่อกลาวถึง
การกระทําประเภทเดียวกัน

3.1.3   การซํ้ารูปประโยค   คือ   การใชประโยคเดิม ที่เปนประโยคหรือ
อนุพากย(ประโยคยอย) ซึ่งไดกลาวถึงแลวซ้ําอีกครั้ง เพื่อกลาวถึงเหตุการณเดียวกัน โดยประโยค
อาจมีการละนามวลีที่ทําหนาที่เปนประธาน จากการศึกษาภาษาระดับขอความในจารึกลานนาพบ
การซ้ํารูปประโยค 2 ลักษณะ คือ

3.1.3.1 การซ้ํารูปประโยคทุกสวน
 3.1.3.2 การซ้ํารูปประโยคบางสวน

3.1.3.1 การซํ้ารูปประโยคทุกสวน คือ การใชรูปประโยคเดิม 
ซึ่งไดกลาวถึงแลว ทุกสวนซ้ําอีกครั้ง  จากการศึกษาพบเพียงครั้งเดียว ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง
(1) หมื่นบงหื้อกับวัดพูขีง นาเพิ่นถวาย ๒,๐๐๐ นาหนานหริ ๑,๐๐๐ นากวกาว   

๔,๐๐๐ นาพันหลวง ๒,๐๐๐ นากวาวมง ๖,๐๐๐ บานกง ๔๐๐ นากัง ๕๐๐
นาหนานหรินอย ๑,๐๐๐ นาโพระ ๑,๐๐๐ นาหมาลาย ๑,๐๐๐ นากลาด      
๑,๐๐๐  คน ๔ ครัว…

(2) ไผอยากลั้วเกลา
(3) …คนมาอยูรักษาพระเจาเทาใดก็ดี
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(4) ไผอยากลั้วเกลาแด
                 (จารึกวัดพูขีง 1/12-14, 2/5-7)

“หมื่นบงหื้อ(มอบ)กับวัดพูขีง นาเพิ่นถวาย ๒,๐๐๐ นาหนานหริ ๑,๐๐๐ นากวกาว 
๔,๐๐๐ นาพันหลวง ๒,๐๐๐ นากวาวมง ๖,๐๐๐ บานกง ๔๐๐ นากัง ๕๐๐ นาหนานหรินอย     
๑,๐๐๐ นาโพระ ๑,๐๐๐ นาหมาลาย ๑,๐๐๐ นากลาด ๑,๐๐๐ คน ๔ ครัวสี่ครัว… 
ไผอยากลั้วเกลา(ใครอยารบกวน)…คนมาอยูรักษาพระเจาเทาใดก็ดี ไผอยากลั้วเกลาแด”
 จากตัวอยาง  ไผอยากลั้วเกลา ใน (4) เปนการซ้ํารูปประโยคทุกสวนกับประโยค (2) 
ที่นํามา เพื่อกลาวถึงเหตุการณเดียวกัน

3.1.3.2 การซํ้ารูปประโยคบางสวน  คือ  การใชประโยคเดิม 
ซึ่งไดกลาวถึงแลว บางสวนซ้ําอีกครั้ง หรือทุกสวนซ้ําอีกครั้ง แตเพิ่มคําหรือวลีใหมเขามาขยาย
หนวยใดหนวยหนึ่งในประโยคเดิม เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ โดยประโยคอาจมีการละนามวลี 
ที่ทําหนาที่เปนประธาน  ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) ผูใดมากินเมืองออย
(2) อยากลั้วเกลาเขา
(3) หากรุมหอม
(4) อยากลั้วเกลาเขาสักคน

                 (จารึกวัดมหาวัน 2/5-7)
“ผูใดมากินเมืองออย อยากลั้วเกลาเขา(อยารบกวนเขา) หากรุมหอม(แตดูแลรักษา)  

อยากลั้วเกลาเขาสักคน”
 จากตัวอยาง  1  อยากลั้วเกลาเขาสักคน ใน (4) เปนการซ้ํารูปประโยคที่ละประธาน 
โดยซ้ําบางสวน เฉพาะสวนตนทุกสวนกับประโยคเดิม คือ อยากลั้วเกลาเขา ใน (2) ที่นํามา  
แลวเพิ่มนามวลี “สักคน” เขามาขยายหนวยกรรมตรงในประโยคเดิม เพื่อกลาวถึงเหตุการณที่
คลายกัน

ตัวอยาง 2
(1) เจาขุนผูใดอยาไดเอาคนกับนานี้ออกจากพระพุทธเจาสักอัน1

(2) เจาขุนผูใดอาธรรมเอาคนกับนานี้ออกไซร1
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(3) เปนเจาขุนอยายืน2

(4) เจาขุนผูใดบเอาคนกับนานี้ออกไซร1
(5) หื้อเปนเจาขุนยืน2

(จารึกเจาสี่หมื่นทําสีมาใหม 2/9-5)
“เจาขุนผูใดอยาไดเอาคนกับนานี้ออกจากพระพุทธเจาสักอัน…เจาขุนผูใดอาธรรม(ไม

เปนธรรม)เอาคนกับนานี้ออกไซร เปนเจาขุนอยายืน(อยานาน) เจาขุนผูใดบเอาคนกับนานี้ออกไซร 
หื้อเปนเจาขุนยืน(นาน)”
 จากตัวอยาง 2 มีการซ้ํารูปประโยคบางสวน 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ เจาขุนผูใดอาธรรมเอา
คนกับนานี้ออกไซร1 ใน (2) และ (4) ซ้ํารูปประโยคบางสวนกับ เจาขุนผูใดอยาไดเอาคนกับนานี้
ออกจากพระพุทธเจาสักอัน1 ใน (1) ที่นํามา โดยซ้ําเฉพาะ “เจาขุนผูใด….เอาคนกับนานี้ออก”  
และชุดที่ 2 เปนการซ้ํารูปประโยคที่ละประธาน คือ เปนเจาขุนอยายืน2 ใน (3) ซ้ํารูปประโยค 
บางสวนกบั หือ้เปนเจาขนุยนื2 ใน (5) โดยซ้าํเฉพาะ “เปนเจาขนุ….ยนื” เพือ่กลาวถงึเหตกุารณทีค่ลายกนั

ตัวอยาง 3
(1) พอหญัวเจาหัวแสนญาณกัลยาเจาเมืองพญาวหื้อฝงหินจารึกไว
(2) วาฉันนี้…
(3) พอหญัวเจาหัวแสนพยาวหื้อฝงหินจารึกอันนี้ไว

 (จารึกเจาหัวแสนญาณกัลยา 1/6-9, 2/9-11)
“พอหญัว(พออยูหัว)เจาหัวแสนญาณกัลยาเจาเมืองพญาว(พะเยา)หื้อ(ให)ฝงหิน

จารึกไว วาฉันนี้…พอหญัว(พออยูหัว)เจาหัวแสนพยาวหื้อ(ให)ฝงหินจารึกอันนี้ไว ”
 จากตัวอยาง 3 พอหญัวเจาหัวแสนพยาวหื้อฝงหินจารึกอันนี้ไว ใน (3) เปนการซ้ํารูป
ประโยคบางสวนกบั พอหญวัเจาหวัแสนญาณกลัยาเจาเมอืงพญาวหือ้ฝงหนิจารึกไว ใน (1) ทีน่าํมา
โดยซ้าํเฉพาะ “พอหญวัเจาหวัแสนพยาว/พญาวหือ้ฝงหนิจารกึไว”  เพือ่กลาวถงึเหตกุารณทีค่ลายกนั

ตัวอยาง 4
(1) เอ็ดทาดครัวหนึ่ง ลูก ๒ ชาย หญิง ๑ อายสินครัวหนึ่ง ลูกหญิง ๑ สองครัวนี้

พระมหาสามีเจาหยาดน้ําไวกับพระพุทธเจา
(2) ไอขวาครัวหนึ่ง ลูกชาย ๑ หญิง ๑ หลานชาย ๑ หญิง ๑ ถวนสิ้น ๓๕

มหาสามีเจาหยาดน้ําไวกับพระพุทธเจา
 (จารึกวัดศรีบุญเรือง  14-17)
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“เอ็ดทาดครัวหนึ่ง ลูก ๒ ชาย หญิง ๑ อายสินครัวหนึ่ง ลูกหญิง ๑ สองครัวนี้
พระมหาสามีเจาหยาดน้ําไว(หยาดน้ํามอบให)กับพระพุทธเจา ไอขวาครัวหนึ่ง ลูกชาย ๑ หญิง ๑
หลานชาย ๑ หญิง ๑ ถวนสิ้น ๓๕ มหาสามีเจาหยาดน้ําไว(หยาดน้ํามอบให)กับพระพุทธเจา”

จากตัวอยาง …มหาสามีเจาหยาดน้ําไวกับพระพุทธเจา ใน (2) เปนการซ้ํารูปประโยค
บางสวนกับ …พระมหาสามีเจาหยาดน้ําไวกับพระพุทธเจา ใน (1) ที่นํามา โดยซ้ําเฉพาะ  
“มหาสามีเจาหยาดน้ําไวกับพระพุทธเจา”  เพื่อกลาวถึงเหตุการณที่คลายกัน

3.3 การเชื่อมโยงความโดยการซ้ําโครงสราง
การเชื่อมโยงความโดยการซ้ําโครงสราง  คือ   การใชโครงสรางภาษาเดิม 

ที่อาจเปนวลีประเภทใดประเภทหนึ่ง หรืออาจเปนสวนใดสวนหนึ่งของประโยค ซึ่งไดกลาวแลวใน
บริบทภาษา ซ้าํอกีครัง้ เพือ่แสดงความสมัพนัธระหวางรปูภาษาซึง่ปรากฏในโครงสรางทีเ่หมอืนกนันั้น 
ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) พระเจาตนเปนพระอยูในโรงดินจึงมีพระราชประสาทสัทธาในรัตนตรัย
(2) แลมีพระราชกรุณาในเจาเมือง

 (จารึกวัดบุพพาราม 7-9)

“พระเจาตนเปนพระอยูในโรงดินจึงมีพระราชประสาทสัทธา(มีศรัทธา)ในรัตนตรัย
แลมีพระราชกรุณาในเจาเมือง”

 จากตวัอยาง 1  มพีระราช…ใน ใน (2) เปนการซ้าํโครงสรางกรยิาวลกีบั  มพีระราช…ใน
ใน (1) ที่นํามา เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

ตัวอยาง 2
(1) พระมหาเถรเจาเจาวัดชื่อญาณมังคละรูหนึ่ง
(2) มหาเถรเจาวัดดอนทันชื่อสารมังสโพธิรูหนึ่ง
(3) เถรเจาวัดเชียงยมชื่อขนานพุทธาทิจรูหนึ่ง…

(จารึกวัดหลวง 2/9-12)
“พระมหาเถรเจาเจาวัดชื่อญาณมังคละรูหนึ่ง มหาเถรเจาวัดดอนทันชื่อสารมังสโพธิ

รูหนึ่ง เถรเจาวัดเชียงยมชื่อขนานพุทธาทิจรูหนึ่ง…”
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จากตัวอยาง 2  ชื่อ….รูหนึ่ง ใน (2) และ (3) เปนการซ้ําโครงสรางประโยคกับ  
ชื่อ….รูหนึ่ง ใน (1) ที่นํามา เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

ตัวอยาง 3
(1) เจาหมื่นทองยินดีดวยบุญ
(2) ไวบานเกลือกับ รี 40 วา กวาง 40 วา
(3) ไวปาอัน 1 ชื่อปาลาวอั้นกับวัดนี้ รี รอยหาสิบวา ลวงกวางไดรอยหาสิบวา

(จารึกวัดมหาวัน 2/7-10)
“เจาหมื่นทองยินดีดวยบุญ ไว(มอบ)บานเกลือกับ(กับวัดมหาวัน) รี(ยาว) 40 วา  

กวาง 40 วา ไว(มอบ)ปาอัน 1 ชื่อปาลาวอั้นกับวัดนี้ รี(ยาว)รอยหาสิบวา ลวง(ดาน)กวางได 
รอยหาสิบวา”

จากตัวอยาง 3  ไว…กับ…รี…กวาง ใน (3) เปนการซ้ําโครงสรางกริยาวลีของประโยค
ที่ละประธานกับ ไว…กับ…รี…กวาง ใน (2) ที่นํามา เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

ตัวอยาง 4
(1) เงินจํานําไวเปนมูล
(2) ใหเอาดอกเปนคาหมากเมี่ยงบูชาพระธรรมพันรอยเงิน…
(3) เงิน ๕,๗๐๐ ไวเปนมูล
(4) เอาดอกเปนขาวใสบาตรบูชาพระธรรมเจา

 (จารึกวัดหริปุญชปุรี 1/23-25)
“เงินจํานําไวเปนมูล(เปนเงินตน) ใหเอาดอกเปนคาหมากเมี่ยงบูชาพระธรรม ๑,๑๐๐ 

เงิน…เงิน ๕,๗๐๐ ไวเปนมูล(เปนเงินตน) เอาดอกเปนขาวใสบาตรบูชาพระธรรมเจา ”
 จากตัวอยาง 4  ไวเปนมูล เอาดอกเปน….บูชาพระธรรม  ใน (3)-(4) เปนการซ้ํา

โครงสรางขอความกับ  ไวเปนมูล  เอาดอกเปน…บูชาพระธรรม ใน (1)-(2) ที่นํามา เพื่อแสดง 
การเชื่อมโยงความ

ตัวอยาง 5
(1) ในขาพระธาตุเจาทั้งมวลมี ๔๑ ครัวทั้งชาววัดวัง…
(2) อาย ๑ ร เม ๑ ซือเคาขาบุญจําปา มาเอาเงินพระธาตุเจา ๕๐๐…
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(3) มงคล ๑ ร เม ๑ ลูก ๑ หญิงเคาขาอยูหมุนตกาน มาเอาเงินพระธาตุเจา ๕๐๐
(4) สามสอย ๑ ร เม ๑ ลูก ๒ ชาย ๑ เคาขาพระหนองดู มาเอาเงนิพระธาตเุจา ๕๐๐ …

                                      (จารึกพระธาตุศรีจอมทอง 1/23, 2/8, 13-15)
“ในขาพระธาตุเจาทั้งมวลมี ๔๑ ครัวทั้งชาววัดวัง…อาย ๑ ร(เรือน) เม(เมีย) ๑ ซือเคา

ขา(ตนตระกูลเปนขา)บุญจําปามาเอาเงินพระธาตุเจา ๕๐๐…มงคล ๑ ร(เรือน) เม(เมีย) ๑ ลูก ๑ 
หญิงเคาขา(ตนตระกูลเปนขา)อยูหมุนตกานมาเอาเงินพระธาตุเจา ๕๐๐  สามสอย ๑ ร(เรือน) เม
(เมีย) ๑ ลูก ๒ ชาย ๑ เคาขา(ตนตระกูลเปนขา)พระหนองดูมาเอาเงินพระธาตุเจา ๕๐๐”

 จากตัวอยาง 5 ๑ ร เม ๑…เคาขา…มาเอาเงินพระธาตุเจา ๕๐๐   ใน (3)-(4) เปน
การซ้ําโครงสรางประโยคกับ ๑ ร เม ๑…เคาขา…มาเอาเงินพระธาตุเจา ๕๐๐ ใน (2) ที่นํามา  
เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ

ตัวอยาง 6
(1) หมื่นยอดกินเมืองลอ
(2) ไวนารอยขาวหนึ่งเปนจังหันพระเจาแตกอน…
(3) หมื่นใสกินเมืองลอ
(4) ไวนาสองรอยขาวเปนจังหันพระเจา

(จารึกวัดปาใหม  2/12-13, 15-16)
“หมื่นยอดกิน(ครอง)เมืองลอ ไว(มอบ)นารอยขาวหนึ่งเปนจังหันพระเจาแตกอน…

หมื่นใสกิน(ครอง)เมืองลอไว(มอบ)นาสองรอยขาวเปนจังหันพระเจา”
 จากตัวอยาง 6 กินเมืองลอ ไว…เปนจังหันพระเจา ใน (3)-(4) เปนการซ้ํา

โครงสรางขอความกับ กินเมืองลอ ไว…เปนจังหันพระเจา ใน (1)-(2) ที่นํามา เพื่อแสดง 
การเชื่อมโยงความ

4.  ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน   
การเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน   คือ    การใชคําที่มีความหมายสัมพันธ

กับรูปภาษาเดิม อางถึงรูปภาษาเดิม ซึ่งไดกลาวถึงแลวในบริบทภาษา เพื่อเชื่อมโยงใหขอความ
มีความหมายสอดคลองเปนเรื่องเดียวกัน และคําเหลานี้จะแสดงความสัมพันธกันโดยการมี
อรรถลักษณบางสวนเหมือนกัน (ดูวิธีวิเคราะหอรรถลักษณใน  หัวขอที่  1  การเชื่อมโยงความโดย
การอางถึง)
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จากการศึกษาภาษาระดับขอความในจารึกลานนา พบกลไกทางภาษาที่แสดง 
การเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน 3 ลักษณะ คือ

4.1  การใชคําพองความหมาย
4.2  การใชคําแยงความหมาย
4.3  การใชคําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน

4.1   การใชคําพองความหมาย   คือ   การใชคําที่มีรูปภาษาตางกัน  แตเปน
คําชนิดเดียวกันที่มีความหมายเหมือนหรือคลายกัน     อางถึงรูปภาษาเดิม ซึ่งไดกลาวถึงแลวใน
บริบทภาษา โดยคําพองความหมายกันนี้ จะมีอรรถลักษณสําคัญเหมือนกัน  ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) หื้อเอาคนเอานาไวรักษาพระพุทธเจาในวัดอารามปาญะนี้แล
(2) …เขาหมูนี้ไวหื้ออุปฏฐากพระพุทธเจาในอารามอันนี้แล

 (จารึกวัดอารามปาญะ 1/7-8, 17-18)
“หื้อ(ให)เอาคนเอานาไวรักษาพระพุทธเจาในวัดอารามปาญะนี้แล…เขาหมูนี้ไวหื้อ

(ให)อุปฏฐาก(ดูแลรักษา)พระพุทธเจาในอารามอันนี้แล”
จากตัวอยาง 1 อุปฎฐาก ใน (2) เปนคําพองความหมายอางถึง รักษา ใน (1) ที่นํามา 

โดยรูปภาษาทั้งสองมีอรรถลักษณสําคัญเหมือนกัน ซึ่งทําใหทราบวาหมายถึงสิ่งเดียวกัน ดังนี้
       รักษา             อุปฏฐาก

      + ดูแลหรือบํารุง                                        + ดูแลหรือบํารุง
      + ใชกับบุคคลทั่วไป         + ใชกับนักบวช

ตัวอยาง 2
(1) หื้อปลูกมหามนดก…
(2) ปลงพระราชอาชญากรุณา
(3) วาสรางมนดกแลว
(4) หื้อชาวดาบเรือนเอาคนไวอยูเฝามนดก

(จารึกสรางมหามณฑป 6,8)
“หื้อ(ให)ปลูกมหามนดก(มณฑป)…ปลงพระราชอาชญากรุณา(มีพระราชอาชญา

กรุณา) วาสรางมนดก(มณฑป)แลว หื้อ(ให)ชาวดาบเรือนเอาคนไวอยูเฝามนดก(มณฑป)”
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จากตัวอยาง 2 สราง ใน (3) เปนคําพองความหมายอางถึง ปลูก ใน (1) ที่นํามา  
โดยรูปภาษาทั้งสองมีอรรถลักษณสําคัญเหมือนกัน ซึ่งทําใหทราบวาหมายถึงสิ่งเดียวกัน ดังนี้

       ปลูก             สราง
    + ทําใหมีข้ึน       + ทําใหมีข้ึน
    + ใชกับอาคารหรือพืช       + ใชกับอาคาร

ตัวอยาง 3
(1) ไผอยาราวี
(2) ผูใดหากมลางเสีย
(3) หื้อฉิบหายตายตกอะวีจี

 (จารึกวัดหลวง 2/19-20)
“ไผ(ใคร)อยาราวี ผูใดหากมลาง(ทําลาย)เสีย หื้อ(ให)ฉิบหายตายตกอเวจี(ตกนรก)”
จากตัวอยาง 3  มลาง ใน (2) เปนคําพองความหมายอางถึง ราวี ใน (1) ที่นํามา 

โดยรูปภาษาทั้งสองมีอรรถลักษณสําคัญเหมือนกัน ซึ่งทําใหทราบวาหมายถึงสิ่งเดียวกัน ดังนี้

       ราวี             มลาง
+ รบกวนใหรําคาญใจ + ทําลายใหหมดสิ้น
+ ใชกําลังสรางความเสียหาย + ใชกําลังสรางความเสียหาย

ตัวอยาง 4
(1) อนึ่งก็แปรปรายยังวรบุญกิริยานาบุญอันนี้
(2) จงใหไปรอดเถิงยังเทพยดา อินทร พรหม เทศบานเมือง วัดวาที่นี้เปนเคา
(3) เทพยดาจุตนจงโมทนาบุญนี้เตอะ
(4) อนึ่งก็อุทิศไปเถิงครูบาอาจารยเปนเคา

(จารึกวัดพระธาตุลําปางหลวง 2/7-12)
“อนึ่งก็แปรปรายยังวรบุญกิริยานาบุญอันนี้ จงใหไปรอดเถิง(ไปถึง)ยังเทพยดา อินทร 

พรหม เทศบานเมือง วัดวาที่นี้เปนเคา(เปนประธาน) เทพยดาจุตน(ทุกตน)จงโมทนาบุญนี้เตอะ
(เทอญ) อนึ่งก็อุทิศไปเถิง(ถึง)ครูบาอาจารยเปนเคา(เปนประธาน)”

จากตัวอยาง 4 อุทิศ ใน (4) เปนคําพองความหมายอางถึง แปรปราย ใน (1) ที่นํามา
โดยรูปภาษาทั้งสองมีอรรถลักษณสําคัญเหมือนกัน ซึ่งทําใหทราบวาหมายถึงสิ่งเดียวกัน ดังนี้
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แปรปราย             อุทิศ
  + แผ       + แผ
  + ใชกับรูปลักษณะตางๆ       + ใชกับสวนบุญ

4.2   การใชคําแยงความหมาย   คือ   การใชคําที่มีความหมายตรงขาม   หรือ
แยงกัน   อางถึงรูปภาษาเดิม  ซึ่งไดกลาวถึงแลว   เพื่อแสดงความสัมพันธของประโยคที่เรียงตอ
เนื่องกัน   โดยคําแยงความหมายกันนี้   จะมีอรรถลักษณสวนใหญเหมือนกันหรือเกี่ยวของกัน  
แตจะตางกันบางสวนในลักษณะตรงกันขาม   ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) พรหมจินดามีใจศรัทธา
(2) พอกพระเจาตนยืนพายซาย
(3) ทานเจาสมุทรมงคลรุจีพอกพระเจาตนยืนพายขวา

 (จารึกที่โรงเรียนแพรพิริยาลัย 7-10)
“พรหมจินดามีใจศรัทธา พอกพระเจาตนยืนพาย(ฝาย)ซาย ทานเจาสมุทรมงคลรุจี

พอกพระเจาตนยืนพาย(ฝาย)ขวา”
จากตัวอยาง 1 พระเจาตนยืนพายขวา ใน (3) เปนคําแยงความหมายอางถึง พระเจา

ตนยืนพายซาย ใน (2) ที่นํามา โดยรูปภาษาทั้งสองมีอรรถลักษณสําคัญที่เหมือนกัน และตางกัน
ในลักษณะตรงกันขามกัน  เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ ดังนี้

     พระเจาตนยืนพายซาย      พระเจาตนยืนพายขวา
       + บอกทิศทาง         + บอกทิศทาง
       + ตรงขามกับขวา         + ตรงขามกับซาย

ตัวอยาง 2
(1) หันสีมาหักคร่ําหักเมินไป
(2) จึงหื้อจามออก
(3) ใสสีมาใหม
(4) คือจักใครที่นี่เสถียร…
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(5) เจาขุนผูใดบเอาคนกับนานี้ออกไซร
(6) หื้อเปนเจาขุนยืน
(7) โดยดังคําโอยพรไวในสีมาเกานี้

(จารึกเจาสี่หมื่นทําสีมาใหม 1/12-14, 2/14-17)
“หัน(เห็น)สีมาหักคร่ําหักเมินไป(พังมาชานานไป) จึงหื้อจามออก(ใหฟนออก) ใสสีมา

ใหม คือจักใครที่นี่เสถียร(มั่นคง)...เจาขุนผูใดบเอาคนกับนานี้ออกไซร หื้อ(ให)เปนเจาขุนยืน(นาน) 
โดยดังคําโอยพร(คําอวยพร)ไวในสีมาเกานี้”

จากตัวอยาง 2 สีมาเกา ใน (7) เปนคําแยงความหมายอางถึง สีมาใหม ใน (3) ที่นํามา
โดยรูปภาษาทั้งสองมีอรรถลักษณสําคัญที่เหมือนกัน และตางกันในลักษณะตรงกันขามกัน  
เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ ดังนี้

     สีมาใหม      สีมาเกา
   + บอกลักษณะ            + บอกลักษณะ
   + ตรงขามกับเกา            + ตรงขามกับใหม

ตัวอยาง 3
(1) ในลกัขณะพระมหาธาตเุจาหลงัหลวงสงู  ๒๗ วา ๒ ศอก ปลาย ๕ นิว้ ลวงกวางได 

๑๑ วา ปลายศอก
(2) ลักขณะพระธาตุหลังนอยสูง ๑๓ วาปลาย ๕ แมใหญ ๕ วา ๒ ศอก

  (จารึกเจามหาวงศฯ ซอมพระธาตุแชแหง 2/2-3, 5-6)
“ในลักขณะ(ลักษณะ)พระมหาธาตุเจาหลังหลวง  สูง  ๒๗  วา  ๒  ศอก  ปลาย (เศษ) 

๕ นิ้ว ลวงกวาง(ดานกวาง)ได ๑๑ วา ปลาย(เศษ)ศอก…ลักขณะ(ลักษณะ)พระธาตุหลังนอยสูง 
๑๓ วา ปลาย(เศษ) ๕ แมใหญ ๕ วา ๒ ศอก”

จากตัวอยาง 3 พระธาตุหลังนอย ใน (1) เปนคําแยงความหมายอางถึง พระมหาธาตุ
เจาหลังหลวง ใน (3) ที่นํามา โดยรูปภาษาทั้งสองมีอรรถลักษณสําคัญที่เหมือนกัน และตางกันใน
ลักษณะตรงกันขามกัน  เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ ดังนี้

พระมหาธาตุเจาหลังหลวง          พระธาตุหลังนอย
       + บอกลักษณะ           + บอกลักษณะ
       + ตรงขามกับนอย           + ตรงขามกับใหญ
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ตัวอยาง 4
(1) มาวันออกเอาบานพญารวง บานหมอชางเปนแดน
(2) เมือเหนือเอาหนองเปนแดน

(จารึกวัดเกายอด 1/11-13)
“มาวันออก(ทิศตะวันออก)เอาบานพญารวง บานหมอชางเปนแดน เมือ(ไป)เหนือ 

(ทิศเหนือ)เอาหนองเปนแดน”
จากตัวอยาง 4 เมือ ใน (2) เปนคําแยงความหมายอางถึง มา ใน (1) ที่นํามา 

โดยรูปภาษาทั้งสองมีอรรถลักษณสําคัญที่เหมือนกัน และตางกันในลักษณะตรงกันขามกัน  
เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ ดังนี้

            มา      เมือ
    + เคลื่อนออกจากที่     + เคลื่อนออกจากที่
    + ตรงขามกับไป     + ตรงขามกับมา

4.3   การใชคําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน   คือ  การใชคําที่มีความหมาย 
หมายถึงสิ่งตางๆ ที่เปนสมาชิกในกลุมเดียวกันกับรูปภาษาเดิม ซึ่งไดกลาวถึงแลวในบริบทภาษา 
เพื่อแสดงความสัมพันธของประโยคที่เรียงตอเนื่องกัน โดยคําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกันนี้ จะมี
อรรถลกัษณสําคญัรวมกนัอยู จงึตคีวามไดวา เปนคาํลกูกลุมของคาํจากลุมเดยีวกนั   ตวัอยางดงันี้

ตัวอยาง 1
(1) ไวที่หนวันออกฝงน้ําเปนแดน
(2) หนภายใตคือเวียงชั้นนอกเปนแดน
(3) หนวันตกรอยวาเปนแดน
(4) หนเหนือคือเวียงเปนแดน

  (จารึกวัดปาใหม 14-16)
“ไวที่หนวันออก(ทิศตะวันออก)ฝงน้ําเปนแดน หนภายใต(ทิศใต)คือเวียง(คูเมือง) 

ชั้นนอกเปนแดน หนวันตก(ทิศตะวันตก)รอยวาเปนแดน หนเหนือ(ทิศเหนือ)คือเวียง(คูเมือง) 
เปนแดน”
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จากตัวอยาง 1 หนภายใต ใน (2) หนวันตก ใน (3) หนเหนือ ใน (4) เปนการใชคํา
สัมพันธกันกลาวถึง หนวันออก ใน (1) ที่นํามา ซึ่งรูปภาษาทั้งหมดนี้ ตางเปนคําลูกกลุมของคํา 
จากลุม คือ “ทิศทาง” เดียวกัน โดยมีอรรถลักษณสําคัญรวมกันอยู ซึ่งทําใหทราบวาเปนคําลูกกลุม
ของคําจากลุมเดียวกัน  ดังนี้

 หนวันออก หนภายใต                  หนวันตก หนเหนือ
+ ทิศทาง + ทิศทาง + ทิศทาง + ทิศทาง
+ ตะวันออก + ใต + ตะวันตก + เหนือ

ตัวอยาง 2
(1) หื้อชาวดาบเรือนเอาคนไวอยูเฝามนดก
(2) เปนขากับเฝาที่นั้นมี ๑๕ เรือน ๒๐ ชาย…
(3) อยาริบไรไพรเมือง

 (จารึกสรางมหามณฑป 8-9, 11)
“หื้อ(ให)ชาวดาบเรือนเอาคนไวอยูเฝามนดก(มณฑป) เปนขากับเฝาที่นั้นมี ๑๕ เรือน 

๒๐ ชาย…อยาริบไร(นําไปเปน)ไพรเมือง”
จากตัวอยาง 2 ไพรเมือง ใน (3) เปนการใชคําสัมพันธกันอางถึง ขา ใน (1) 

ที่นํามา ซึ่งรูปภาษาทั้งสองนี้ ตางเปนคําลูกกลุมของคําจากลุม คือ “ชนชั้น” เดียวกัน โดยมี 
อรรถลักษณสําคัญรวมกันอยู ซึ่งทําใหทราบวาเปนคําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน  ดังนี้

            ขา                                           ไพรเมือง
  + ชนชั้น + ชนชั้น
  + สังกัดนายเงิน + สังกัดมูลนาย
  + แรงงานทาส + แรงงานสามัญชน

ตัวอยาง 3
(1) เจาสี่หมื่นใหกะทําพระเจาในปรวงเหมา เม็งวาปโถะไวตอช่ัวลูกชั่วหลานเหลน

อันเปนทาวเปนพระยามาภายหลัง…
(2) ผิผูใดหากเอาออกจากพระเจา
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(3) อยาใหมันเปนเจาเปนขุนสักเทื่อ
 (จารึกเจาหมื่นเลี้ยงเปนเจาสี่หมื่นเมืองพยาว 1-5, 12-14)

“เจาสี่หมื่นใหกะทําพระเจา(สรางพระพุทธรูป)ในปรวงเหมา เม็งวาปโถะ(ปเถาะ)ไว 
ตอช่ัวลูกชั่วหลานเหลนอันเปนทาวเปนพระยามาภายหลัง ผิผูใดหาก(ถาหากผูใด)เอาออกจาก
พระเจา อยาใหมันเปนเจาเปนขุนสักเทื่อ(สักครั้ง)”

จากตวัอยาง 3 เจา…ขุน ใน (3) เปนการใชคาํสมัพนัธกนัอางถงึ  ทาว…พระยา ใน (1) 
ที่นํามา ซึ่งรูปภาษาทั้งสองนี้ ตางเปนคําลูกกลุมของคําจากลุม คือ “ตําแหนง” เดียวกัน โดยมี 
อรรถลักษณสําคัญรวมกันอยู ซึ่งทําใหทราบวาเปนคําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน  ดังนี้

      ทาว…พระยา                           เจา…ขุน
   + ตําแหนง   + ตําแหนง
   + ชนชั้นปกครอง   + ชนชั้นปกครอง
   + ในราชการ   + ในราชการ

จากการศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง  การละ  การซ้ํา  และการใช
คําสัมพันธกันในภาษาระดับขอความในจารึกลานนา พบลักษณะกลไกทางภาษาที่ใชแสดง 
การเชื่อมโยงความ ดังนี้

1. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง พบ 4 ลักษณะ  คือ การอางถึงนามวลี  
กริยาวลี ประโยค และขอความ โดยในแตละลักษณะ มีกลไกที่ใชเชื่อมโยงความดังนี้

1.1  การอางถึงนามวลี มีกลไกที่ใช  2 ประเภท คือ การอางถึงดวยสรรพนาม
ไดแก สรรพนามบุรุษที่ 1  สรรพนามบุรุษที่ 3   สรรพนามไมชี้เฉพาะ และนามที่ใชเปนสรรพนาม 
ไดแก นามวลีเรียกตําแหนง นามวลีเรียกญาติ สรรพนามสุญญรูป นามวลีแสดงจํานวนจํากัด และ
นามวลีทั่วไป และการอางถึงดวยนามวลีบงชี้

1.2  การอางถึงกริยาวลี มีกลไกที่ใช  2 ประเภท คือ การอางถึงดวยกริยาวลีทั่วไป 
และการอางถึงดวยนามวลีบงชี้

1.3  การอางถึงประโยค มีกลไกที่ใช เพียงประเภทเดียว คือ การอางถึงดวย
นามวลีบงชี้

1.4  การอางถึงขอความ มีกลไกที่ใช  2 ประเภท คือ การอางถึงดวยนามวลีทั่วไป  
และการอางถึงดวยนามวลีบงชี้
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2. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการละ พบ  3 ลักษณะ คือ การละกริยาวลี การละ
ประโยค และการละขอความ โดยในแตละลักษณะ มีกลไกที่ใชเชื่อมโยงความดังนี้

2.1 การละกริยากริยาวลี มีกลไกที่ใช  2 ประเภท คือ การละกริยาวลีที่ประกอบ
ดวยสวนกริยาหลัก และการละกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม

2.2 การละประโยค มีกลไกที่ใชเพียงประเภทเดียว คือ การละประโยคเดิมที่คง
คําเชื่อมและสวนขยายประโยคไว

2.3 การละขอความ มีกลไกที่ใชเพียงประเภทเดียว คือ การละขอความเดิมที่คง
คําเชื่อมและสวนขยายประโยคในขอความไว

3. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา  พบ  2  ลักษณะ  คือ  การซ้ํารูป และการซ้ํา
โครงสราง โดยในแตละลักษณะ มีกลไกที่ใชเชื่อมโยงความดังนี้

3.1 การซ้ํารูป  มีกลไกที่ใช 3 ประเภท ไดแก
3.1.1 การซ้ํารูปนามวลีทุกสวน ทั้งนามเดี่ยว นามที่มีสวนขยาย 

สรรพนามเดี่ยว สรรพนามที่มีสวนขยาย และการซ้ํารูปนามวลีบางสวน ทั้งนามเดี่ยว และนามที่มี
สวนขยาย

3.1.2 การซ้ํารูปกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลัก และการซ้ํารูป
กริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม ทั้งการซ้ําทุกสวนและซ้ําบางสวน

3.1.3 การซ้ํารูปประโยค ทั้งการซ้ําทุกสวนและซ้ําบางสวน
3.2 การซ้ําโครงสราง มีกลไกที่ใช ทั้งการซ้ําโครงสรางระดับวลี ประโยค และ 

ขอความ
4. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน มีกลไกที่ใช  3  ลักษณะ  คือ

การใชคําพองความหมาย  การใชคําแยงความหมาย  และการใชคําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน
5. อัตราความถี่การปรากฏกลไกแตละประเภท พบวา กลไกการอางถึงนามวลีดวย

สรรพนามสุญญรูปปรากฏมากที่สุด รองลงมาเปนกลไกการซ้ํารูปนามวลี สวนกลไกการละปรากฏ
นอยทีสุ่ด  โดยเฉพาะการละประโยคปรากฏเพยีง 1 คร้ัง
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บทที่  3

การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อมในจารึกลานนา

การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม (conjunction) คือ การแสดงความสัมพันธทาง
ความหมายระหวางประโยคที่อยูตอเนื่องกัน โดยใชคําเชื่อมเปนกลไก (cohesive devices) ในการ
เชื่อมโยงความ เพื่อใหความหมายของคําเชื่อมช้ีแนะความสัมพันธระหวางประโยคดังกลาว

วิภา ฌานวังสะ1 กลาววา การเชื่อมเปนการแสดงความสัมพันธทางความหมาย
ระหวางหนวยภาษา ที่อาจเปนอนุพากย ประโยค หรือยอหนา โดยใชคําเชื่อมเปนกลไก 
ในการเชื่อมโยง ซึ่งนอกจากจะทําหนาที่เชื่อมระหวางหนวยภาษาแลว ยังชี้แนะความสัมพันธ 
ทางความหมายระหวางหนวยภาษาดังกลาวดวย เชน

ตัวอยาง 1
“การที่เลือกไปประจําที่มาเลเซียนั้น ทําใหผมคิดวาทานยังคงมีความหวงใยสถาบันอยู

ไมนอย   เปรียบเสมือนผูเปนพอก็ยอมอยากเห็นลูกไดพึ่งตัวเองเมื่อเติบโตพอสมควร…”2

จากตัวอยาง ประโยคที่นํามาและประโยคที่ตามมามีความสัมพันธแบบเปรียบเทียบ
กัน โดยใชความหมายของคําเชื่อม เปรียบเสมือน ชี้แนะความสัมพันธดังกลาว

 ชลธิชา   บํารุงรักษ  (2539)3  กลาววา  การใชคําเชื่อมเปนการแสดงความสัมพันธ
ระหวางเหตุการณหรือสถานการณในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องกัน  หรือใกลเคียงกัน   
โดยมีคําเชื่อมเปนกลไกทางภาษาที่แสดงการเชื่อมโยงความในหลายลักษณะ  เชน

                                                          
1 Wipah  Chanawangsa, “Cohesion  in  Thai” ( Ph.D.Dissertation  of  Georgetown

University, 1986), 167.
2 Ibid., 182.
3 ชลธิชา    บํารุงรักษ,  “การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตาง ๆ ในภาษาไทย,”  เอกสาร

ประกอบการศึกษาภาษาระดับขอความ  ภาควิชาภาษาศาสตร  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2539. (อัดสําเนา)
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ตัวอยาง 2
“…มันสงเสียงรองคํารามและพยายามดิ้นอยางสุดชีวิต1  แตกไ็มสามารถหลุดออกมา

จากบวงของนายพรานนั้นได2 แตดวยเสียงของราชสีหทําใหหนูไดยินเขา3…”4

จากตัวอยาง แตก็ เปนคําเชื่อมแสดงความขัดแยงระหวางเหตุการณใน 1 (ซึ่งมีการละ
ประธานมัน)และ 2 สวน แต  แสดงถึงเหตุการณที่ไมเปนไปในทํานองเดียวกันระหวาง 2 และ 3

การศึกษาการเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อมนี้ ผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
1. ศึกษาคําเชื่อมที่ใชเชื่อมโยงความสัมพันธทางความหมายระหวางประโยค
2. คําเชื่อมที่ปรากฏในประโยคผสม หรือประโยคที่ประกอบดวยอนุพากยหลักตั้งแต

2  อนุพากยข้ึนไป5  ในการศึกษานี้ถือวา  อนุพากยแตละอนุพากยเปนประโยค  1  ประโยค   เชน

ตัวอยาง 3
“เมื่อหมื่นสามมากินบานออย  เอาออก”

(จารึกวัดหนองกวาง 1/4)
“เมื่อหมื่นสามมากิน(มาครอง)บานออย  เอาออก”
จากตัวอยาง 3   ถือวาประกอบดวยประโยค  2  ประโยค  คือ
(1) เมื่อหมื่นสามมากินบานออย
(2) เอาออก
3. คําเชื่อมที่ปรากฏในประโยคซับซอนหรือประโยคที่ประกอบดวยอนุพากยตางชนิด

กัน ตั้งแต 2 อนุพากยข้ึนไป โดยอนุพากยหนึ่ง(อนุพากยวิเศษณ) อาจทําหนาที่เปนสวนขยาย
หนวยกริยาของอนุพากยที่นํามากอน หรืออนุพากยหนึ่ง(อนุพากยนาม) อาจทําหนาที่ ทั้งเปนสวน
ขยายหนวยกริยา และเปนหนวยกรรมตรงของอนุพากยที่นํามากอน  และมีคําเชื่อม  เพื่อเชื่อม
อนุพากยทั้งสองเขาดวยกัน  ถือวา  อนุพากยแตละอนุพากยเปนประโยค 1 ประโยค  เชน

                                                          
4 เร่ืองเดียวกัน, 316.
5 วิจินตน  ภานุพงศ, โครงสรางของภาษาไทย:ระบบไวยากรณ (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2534), 17. ใหคําจํากัดความของ    อนุพากย   ไววา  อนุพากย    ไดแก   ประโยคสามัญที่ลดฐานะ
ลงเปนเพียงสวนหนึ่งของประโยคใหญ . . .
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ตัวอยาง 4
“พหญัวเจาหัวแสนพยาวหื้อฝงหินจารึกอันนี้ไว  เพื่อหื้อรักษาวัดนี้แล”

(จารึกเจาหัวแสนญาณกัลยา 2/8-11)
“พหญัว(พออยูหัว)เจาหัวแสนพยาว(พะเยา)หื้อ(ให)ฝงหินจารึกอันนี้ไว เพื่อหื้อ(ให)

รักษาวัดนี้แล”
จากตัวอยาง 4   ถือวาประกอบดวยประโยค  2  ประโยค  คือ
(1) พหญัวเจาหัวแสนพยาวหื้อฝงหินจารึกอันนี้ไว
(2) เพื่อหื้อรักษาวัดนี้แล
โดย (2) เปนอนุพากยวิเศษณที่ทําหนาที่ขยายหนวยกริยา “หื้อฝง…ไว” ในอนุพากย 

(1) เพื่อบอกวัตถุประสงค โดยมีคําเชื่อม เพื่อ เชื่อมระหวาง 2 อนุพากย

ตัวอยาง 5
“…ทํานายแมงหมาเตา  วาจะไดเปนพญาทาวขากาน…”

(จารึกวัดพระธาตุแชแหง 1/6-8)
จากตัวอยาง 5   ถือวาประกอบดวยประโยค  2  ประโยค  คือ
(1) …ทํานายแมงหมาเตา
(2) วาจะไดเปนพญาทาวขากาน…
โดย (2) เปนอนุพากยนามที่ทําหนาที่ขยายคํากริยา “ทํานาย” ในอนุพากย (1) เพื่อ

บอกขอมูลเพิ่มโดยมีคําเชื่อม วา เชื่อมระหวาง 2 อนุพากย

จากการศึกษาภาษาระดับขอความในจารึกลานนา สามารถพิจารณาลักษณะ 
การเชื่อมโยงความโดยใชคําเชื่อมได 2 ประการ คือ

1.ประเภทของความสัมพันธที่พิจารณาจากการใชคําเชื่อม
2.ลักษณะการใชคําเชื่อม
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1.  ประเภทของความสัมพันธที่พิจารณาจากการใชคําเชื่อม
คําเชื่อมเปนกลไกทางภาษาที่แสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางประโยคที่อยู

ตอเนื่องกันโดยอาศัยความหมายเฉพาะของคําเชื่อมนั้นๆ ชี้แนะความสัมพันธดังกลาวใหชัดเจนขึ้น  
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาประเภทของความสัมพันธที่พิจารณาจากการใชคําเชื่อม  
กลาวคือ  จะศึกษาวาคําเชื่อมที่ปรากฏเชื่อมระหวางประโยคในขอความนั้นเนน  หรือ  แสดงให
เห็นวาขอความดังกลาวมีความสัมพันธทางความหมายแบบใด  โดยจะพิจารณาจากความหมาย
เฉพาะของคําเชื่อมและความหมายของบริบทแวดลอมหรือความหมายของประโยคที่อยูตอเนื่อง
กันประกอบการตีความลักษณะความสัมพันธทางความหมายระหวางประโยคที่นํามาหรือตามมา 
กับประโยคที่มีคําเชื่อมในขอความนั้น

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางประโยคตางๆ  โดยใชคําเชื่อมเปนกลไกทางภาษา
แสดงการเชื่อมโยงความในภาษาระดับขอความของจารึกลานนา  พบวา  ประโยคตาง ๆ ในภาษา
ระดับขอความดังกลาวมีความสัมพันธกัน  แบงไดเปน     9    ประเภท   ดังนี้

1.1 ความสัมพันธแบบคลอยตามกัน
1.2 ความสัมพันธแบบขัดแยง
1.3 ความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ
1.4 ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ
1.5 ความสัมพันธแบบแสดงผล
1.6 ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค
1.7 ความสัมพันธแบบขยายความ
1.8 ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข
1.9 ความสัมพันธแบบตางตอน

1.1  ความสัมพันธแบบคลอยตามกัน     เปนความสัมพันธที่แสดงวาเหตุการณ
หรือสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องกัน มีความหมายเปนไปใน
ทํานองเดียวกัน หรือเร่ืองเดียวกัน ไมขัดกัน โดยเหตุการณที่คลอยตามจะมีคําเชื่อมแบบคลอยตาม
กันกํากับอยูในประโยค จากการศึกษาพบคําเชื่อมดังกลาวทั้งสิ้น  14 คํา   ไดแก   ก็   ก็ดี  ก็ดี…จึง  
แล   แล…ก ็  ทั้ง   ทั้ง…ก ็  ถัดนั้น…ก็   กับ   กับทั้ง  แมน…ก็ด ี  แมน…ก ็  ยามนั้น…ก ็ ซ้ํา
และ  ก็  ปรากฏมากที่สุด
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ตัวอยาง 1
(1) ใหกอกําแพง
(2) แปลงวิหาร
(3) ก็แลวเสร็จ
(4) ใหเรจนารูปพระพุทธตนหนึ่ง
(5) มีประมาณแสนยิบหมื่นน้ําทอง
(6) ใหฉลอง
(7) ก็แลวทุกประการ

(จารึกจังหวัดลําปาง  1/5-8)
“ใหกอกําแพง แปลง(สราง)วิหาร ก็แลวเสร็จ ใหเรจนา(สราง)รูปพระพุทธตนหนึ่ง   

มีประมาณแสนยิบ(สอง)หมื่นน้ําทอง  ใหฉลอง  ก็แลวทุกประการ”
จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน  (3) และ (7) มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน   ก็   แสดง

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1) - (2), (4) – (6)  แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 2
(1) เมื่อหนาเจาขุนผูใดมากินเมืองพยาวนี้ก็ดี
(2) กินพันนาดอนแปลนก็ดี
(3) จึงใหอนุโมทนาดวยบุญอันนี้

(จารึกวัดอารามปานอย  1/10-12)
“เมื่อหนาเจาขุนผูใดมากิน(มาครอง)เมืองพยาว(พะเยา)นี้ก็ดี  กิน(ครอง)พันนาดอน

แปลนก็ดี  จึงใหอนุโมทนาดวยบุญอันนี้”
จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน ก็ดี และใน (2) - (3)  

มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน ก็ดี…จึง แสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณใน  
(1) - (3)   แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 3
(1) จึงชักเชิญเอาศรัทธาหนภายนอก
(2) หมายมีสมเด็จเสฏฐาบรมบพิตรพระเปนเจา

เจาพระนครเชียงใหมตนไดยังน้ํามูรธาภิเษกวามหาสุริยวังสกษัตราธิราชเจา
เปนเคา
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(3) แลเทวีแมเมืองชื่อ วันทเทวีเปนประธานเทวีจุตน
(4) แลเจามหาอุปราช หอหนา เปนอธิบดี
(5) แลราชเทวีนางฟองแกวเปนเคาแกเทวีจุตน

(จารึกวัดศรีเกิด  1/8-15)
“จึงชักเชิญเอาศรัทธาหนภายนอก(ฆราวาส) หมายมีสมเด็จเสฏฐาบรมบพิตร 

พระเปนเจาเจาพระนครเชียงใหมตนไดยังน้ํามูรธาภิเษกวามหาสุริยวังสกษัตราธิราชเจา 
(พระเจากาวิละ)เปนเคา(เปนประธาน)  และเทวีแมเมืองชื่อวันทเทวีเปนประธานเทวีจุตน  และ 
เจามหาอุปราชหอหนาเปนอธิบดี(เปนใหญ)  และราชเทวีนางฟองแกวเปนเคา(เปนประธาน)แก
เทวีจุตน”

จากตัวอยาง 3  เหตุการณใน  (3) - (5) มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน  แล แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)  แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 4
(1) ทานหื้อคนทานไพกับขาผูหนึ่งชื่อพันเชิงมงคลเขาเจาเถรสามตนนี้มาฝงจารึกไวกับ

วัดเกายอดแล…
(2) แลเขาเจาทั้งสามกห็ื้อปลูกในรางไมไว…

(จารึกวัดเกายอด  1/8-9, 15)
“ทานหื้อ(ให)คนทานไพ(ไป)กับขาผูหนึ่งชื่อพันเชิงมงคลเขาเจาเถรสามตนนี้มาฝงจารึก

ไวกับวัดเกายอดแล…และเขาเจาทั้งสามก็หื้อ(ให)ปลูกในรางไมไว…”
จากตัวอยาง 4  เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน   แล…ก็   แสดง

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 5
(1) สมเด็จมหาราชเจาจึงใหสรางพระธรรมอันเปนพุทธวาจาตราได ๘ หมื่น ส่ีพันขันธ

กับคันถันตรปกรณสาต.ถกถาฎีกานุฎีกาคณนาทั้งมวลได ๔๒๐ กัมป
(2) มีทั้งสุพรรณพุทธรูปเจา
(3) แลเสร็จจุประการ
(4) มหาราชเจาจึงใหนํามาสถาปนาไวในพระธรรมมณเฑียรอันนี้
(5) จึงสังขยา(...)ทั้งมวลได ๒ แสนเงินเปนประมาณ
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(6) ทั้งเครื่องสักการะพรอมทุกอันคือ
(7) กลวนน้ําเงินงามนักหนัก ๔๙๒ ส่ิงบริสุทธิ์ดี

(จารึกหริปุญชปุรี 1/14-21)
“สมเด็จมหาราชเจาจึงใหสรางพระธรรมอันเปนพุทธวาจาตราได ๘ หมื่น ส่ีพันขันธ

กับคันถันตรปกรณ(หนังสือตางๆ นอกจากพระไตรปฎก)สาต.ถกถา(อรรถกถา)ฎีกานุฎีกา(คํา
อธิบายอรรถกถา)คณนา(นับ)ทั้งมวลได ๔๒๐ กัมป มีทั้งสุพรรณพุทธรูปเจา(พระพุทธรูปทองคํา)
แลเสร็จจุประการ(ทุกประการ) มหาราชเจาจึงใหนํามาสถาปนาไวในพระธรรมมณเฑียร(หอไตร)
อันนี้ จึงสังขยา(นับ)(...)ทั้งมวลได ๒ แสนเงินเปนประมาณ ทั้งเครื่องสักการะพรอมทุกอันคือ
กลวนน้ําเงิน(ภาชนะใสน้ําทําดวยเงิน)งามนักหนัก ๔๙๒ ส่ิงบริสุทธิ์ดี”

จากตัวอยาง 5 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน ทั้ง แสดงความสัมพันธ
แบบคลอยตามกันกับเหตุการณ ใน (1) และ (6) มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน ทั้ง แสดงความ
สัมพันธแบบคลอยตามกันกับเหตุการณ ใน  (4) – (5) และ(7)

ตัวอยาง 6
(1) มหาสามีญาณคัมภีรผญาเจาชักชวนอุบาสกอุบาสิกาจุคนสรางอุโบสถหลังนี้
(2) ทั้งชาวเจาเถรานุเถระทั้งหลายกม็าชวยสรางแล

(จารึกจังหวัดเชียงใหม  4-8)
“มหาสามีญาณคัมภีรผญาเจาชักชวนอุบาสกอุบาสิกาจุคน(ทุกคน)สรางอุโบสถหลังนี้  

ทั้งชาวเจาเถรานุเถระทั้งหลายก็มาชวยสราง”
จากตัวอยาง 6 เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน   ทั้ง…ก็   แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 7
(1) อันมาชุมนุมกันฝงจารีตปางนี้เปนประธานวา
(2) มหาพุกามเจาและมหาสามีศรีสุนันทกัลยาณะกับทั้งราชบัณฑิตรูแล
(3) ถัดนั้นพันนาหลังเชียงนอยกรู็

(จารึกวัดหนองหนาม  2/3 - 5)
“อันมาชุมนุมกันฝงจารีตปางนี้(จารึกหลักนี้)เปนประธานวา มหาพุกามเจาและมหา

สามีศรีสุนันทกัลยาณะกับทั้งราชบัณฑิตรูแล  ถัดนั้นพันนาหลังเชียงนอยก็รู”
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จากตัวอยาง 7 เหตุการณใน  (3)  มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน   ถัดนั้น…ก็   แสดง
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)  แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 8
(1) เขาฝูงนี้ไวหื้อรักษาพระพุทธเจา
(2) กับรักษาหอปฎก

(จารึกมหาสามีเจาญาณเทพคุณวัดบานดอน  2/6)
“เขาฝูงนี้ไว(มอบ)หื้อ(ให)รักษาพระพุทธเจา  กับรักษาหอปฎก”
จากตัวอยาง 8 เหตุการณใน  (2) มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน กับ แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 9
(1) สมเด็จบพิตรมหาราชเจาตนเปนอธิบดีในศรีพิงราษฎรสถิตเชียงใหม
(2) ตนเปนเจาแกนริศรทั้งหลายเปนเคา
(3) กับทั้งพระกรรโลงครรภอรรคราชมารดาแลพระราชกนิษฐาตนเปนเจาแก

เมืองนครเขลางเปนเคา
(จารึกวัดพระธาตุลําปางหลวง 1/4-8)

“สมเด็จบพิตรมหาราชเจาตนเปนอธิบดีในศรีพิงราษฎรสถิตเชียงใหม ตนเปนเจา
แกนริศร(กษัตริย)ทั้งหลายเปนเคา(เปนประธาน) กับทั้งพระกรรโลงครรภอรรคราชมารดา(แม)และ
พระราชกนิษฐา(นองสาว)ตนเปนเจาแกเมืองนครเขลาง(ลําปาง)เปนเคา(เปนประธาน)”

จากตัวอยาง 9 เหตุการณใน  (3)  มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน   กับทั้ง   แสดง
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)-(2)  แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 10
(1) ใครอยากลั้วเกลาเอาใสเวียกงานการเมืองใชสอยไปมา
(2) แมนทาวพญาในอนาคตกาลคือลูกหลานเหลนอันเปนราชปรัมปรามาก็ดี
(3) จุงมีพระราชหฤทัยใสสุทธิ์ในพุทธศาสนา

(จารึกหริปุญชปุรี  2/3-6)
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“ใครอยากลั้ ว เกลา (รบกวน ) เอาใส เวียกงานการเมืองใชสอยไปมา (ใชงาน )   
แมนทาวพญาในอนาคตกาลคือลูกหลานเหลนอันเปนราชปรัมปรามา(ลูกหลานที่เปนกษัตริย 
สืบตอมา)ก็ดี จุงมีพระราชหฤทัยใสสุทธิ์(มีศรัทธา)ในพุทธศาสนา”

จากตัวอยาง 10 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน แมน…ก็ดี แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณใน  (1) – (3)  แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 11
(1) แลวหื้อขาไดออกบวชเถิงอรหันตาภิกขุณี
(2) แมนลูกขาทั้ง ๒ กห็ื้อไดเถิงอรหันตาชูคนในสํานักพระอริยเมตไตรยเที่ยงแทดีหลี

(จารึกบนฐานปราสาทโลหะ 3/4)
“แลวหื้อ(ให)ขาไดออกบวชเถิง(ถึง)อรหันตาภิกขุณี แมนลูกขาทั้ง ๒ ก็หื้อ(ให)ไดเถิง

(ถึง)อรหันตาชูคน(ทุกคน)ในสํานักพระอริยเมตไตรยเที่ยงแทดีหลี”
จากตัวอยาง 11 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน แมน…ก็ แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณใน  (1)  แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 12
(1) พระเจาก็ปลงราชทานไวกับพระพุทธเจาวัดหลวงแล
(2) ยามนั้นพันกุมกามทั้ง ๕ คนก็รูจุคนแล

(จารึกวัดหลวง  1/22-24, 2/1)
“พระเจาก็ปลงราชทาน(มีพระราชทาน)ไวกับพระพุทธเจาวัดหลวงแล ยามนั้น 

พันกุมกามทั้ง ๕ คนก็รูจุคน(ทุกคน)แล”
จากตัวอยาง 12  เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน   ยามนั้น…ก็   แสดง

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง 13
(1) ไดปฏิสังขรณอภิเษกสรางแปลงยังมหาชินธาตุเจาแลวดวย…
(2) ซ้ําไดปฏิสังขรณยังจตุจุลพระเจดีย
(3) ซ้ําไดเลิกยกยอพระวิหารแลบริเวณแลศาลานางอยอง
(4) ก็บริบูรณบรมวลแลว

(จารึกเจามหาวงศฯซอมพระธาตุ 1/16-19)
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“ไดปฏิสังขรณอภิเษกสรางแปลงยังมหาชินธาตุเจาแลวดวย… ซ้ําไดปฏิสังขรณยัง
จตุจุลพระเจดีย ซ้ําไดเลิกยกยอ(ฟนฟูซอมแซม)พระวิหารแลบริเวณแลศาลานางอยอง  
ก็บริบูรณบรมวลแลว”

จากตัวอยาง 13  เหตุการณใน (2) และ (3) มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน  ซ้ํา  แสดง
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบคลอยตามกัน

1.2   ความสัมพันธแบบขัดแยง     เปนความสัมพันธที่แสดงวาเหตุการณหรือ
สถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องกัน มีความหมายไมเปนไปใน
ทํานองเดียวกัน หรือตรงขามกัน หรือเปนคนละเรื่องกัน โดยเหตุการณที่ขัดแยงมีคําเชื่อมแสดง
ความสัมพันธแบบขัดแยงกํากับอยูในประโยค

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบขัดแยง   ไดแก    เทา   หาก  
และปรากฏรวมเพียง 4 คร้ัง ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ตามยาเคามีในรอยตีนพระพุทธเจาอันบางพรอยเสียอันบเสียก็มีเทาสังเขปดวย

อันยอแคบ
(2) เทาพอหื้อเปนที่ไหวแลบูชาแกคนแลเทวดาทั้งหลาย

 (จารึกวัดพระสิงห  13-15)
“ตามยาเคา(ตามลวดลายเดิม)มีในรอยตีนพระพุทธเจา(รอยพระพุทธบาท)อันบาง

พรอยเสีย(อันชํารุดเสีย) อันบเสียก็มีเทาสังเขปดวยอันยอแคบ(อันไมเสียก็มีแตนอย) เทา(แต)พอ
หื้อเปนที่ไหวและบูชาแกคนและเทวดาทั้งหลาย”

จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแสดงการขัดแยง เทา แสดงความสัมพันธ
ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบขัดแยง โดยเหตุการณใน (2) ขัดแยงกับเหตุการณใน (1)

ตัวอยาง  2
(1) ผูใดมากินเมืองออย
(2) อยากลั้วเกลาเขา
(3) หากรุมหรอม

(จารึกวัดมหาวัน  2/5-6)
“ผูใดมากนิเมอืงออย  อยากลัว้เกลาเขา(อยารบกวนเขา)  หากรมุหรอม(แตดแูลรกัษา)”
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จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน (3) มีคําเชื่อมแสดงการขัดแยง  หาก  แสดงความสัมพันธ
ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) – (2) แบบขัดแยง โดยเหตุการณใน (3) ขัดแยงกับ 
เหตุการณใน   (1) – (2)

1.3  ความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ   เปนความสัมพันธที่แสดงวา 
เหตุการณหรือสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องกัน มีการเรียง
ลําดับเหตุการณกอนหลัง  โดยมีความหมายเกี่ยวพันกันทางเวลา

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ  
4 ประเภท คือ ความสัมพันธแบบแสดงเหตุการณเกิดกอนหรือเร่ิมตน  ความสัมพันธแบบแสดง
เหตุการณเกิดพรอมกัน  ความสัมพันธแบบเสดงระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ  และ 
ความสัมพันธแบบแสดงเหตุการณเกิดหลังหรือส้ินสุด พบคําเชื่อมทั้งสิ้น  29  คํา  ไดแก  
ในเมื่อ…แลว  ครั้นวา…แลว  แตนั้น  แตเมื่อ  หนเมื่อ  ในเมื่อ  ซีเมื่อ  เมื่อ  ถานั้น   
เมื่อนั้น…ก็  ยาม…นั้น  แต…เถิง ตั้งแต…เถิง ตั้งแรกแต…ตราบ  จึง   ทั้ง…จึง   แล   แลว   
แลว…ก็   แลวก็   แลวจึง   ถัดนี้  ถัดนั้น    ก ็    เถิง   เถิง…ก ็  ตราบตอเทา  ตราบ   ตอเทา  
และ  แลว  ปรากฏมากที่สุด

1.3.1 ความสัมพันธแบบแสดงเหตุการณเกิดกอนหรือเริ่มตน   
เปนความสัมพันธที่เหตุการณหนึ่งเกิดกอน ซึ่งแสดงโดยคําเชื่อมแสดงเหตุการณเกิดกอน หรือ 
เหตุการณหนึ่งแสดงเวลาเริ่มตนของอีกเหตุการณหนึ่ง ซึ่งแสดงโดยคําเชื่อมแสดงเวลาเริ่มตน โดย
ประโยคที่มีคําเชื่อมแสดงเหตุการณเกิดกอน จะแสดงการเกิดเหตุการณกอนประโยคที่ตามมา 
และประโยคที่มีคําเชื่อมแสดงเวลาเริ่มตน อาจแสดงเวลาเริ่มตนของประโยคที่นํามา หรือประโยค
ที่นํามาอาจแสดงเวลาเริ่มตนของประโยคที่มีคําเชื่อมก็ได จากการศึกษาพบคําเชื่อมดังกลาวทั้งสิ้น 
4 คาํ ไดแก  ในเมือ่…แลว  คร้ันวา…แลว  แตนัน้   แตเมือ่  และปรากฏรวมเพยีง 5 คร้ัง  ตวัอยางดงันี้

ตัวอยาง  1
(1) ในเมื่อเมี้ยนทาวทั้งเจ็ดชั่วนี้แลว
(2) แกวผูแกนขสัตราธิราชผูมีอํานาจหนักหนาอาศัยแกสุริยวงศพงศเปนเยิงเชิงนัก

บุญ
(3) จึงจะพุลเกิดมา

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย  1/ 9-14)
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“ในเมื่อเมี้ยน(ส้ิน)ทาวทั้งเจ็ดชั่วนี้แลว  แกวผูแกนขสัตราธิราชผูมีอํานาจหนักหนา
อาศัยแกสุริยวงศพงศเปนเยิงเชิงนักบุญ(เปนเหมือนนักบุญ)  จึงพุล(เกิด)เกิดมา”

จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน  (1)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ  ในเมื่อ…แลว
แสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณใน  (2) – (3)   แบบแสดงเหตุการณเกิดกอน  
โดยเหตุการณใน  (1)  เกิดกอนเหตุการณใน  (2) – (3)

ตัวอยาง  2
(1) คร้ันวาฉลองแลว
(2) พระมหาเถรเจาก็ยกเอาพระสธรรมเจาเมือ(...)โชตกพุทธศาสนาในเมืองแพร(...)

วันนั้นแล
(จารึกพระกัญจนะมหาเถรสรางพระไตรปฎก  11-12)

“ครั้นวาฉลองแลว  พระมหาเถรเจาก็ยกเอาพระสธรรมเจาเมือ(ไป)(…)โชตก(ค้ําชู) 
พุทธศาสนาในเมืองแพร(…)วันนั้นแล”

จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน  (1)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   คร้ันวา…แลว
แสดงความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)   แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  
(1)  เกิดกอนเหตุการณใน  (2)

ตัวอยาง 3
(1) กลายจึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีในเมืองพยาว
(2) ชื่ออาวตนไซรใหเรียกเจาสี่หมื่นแล
(3) แตนั้นเจาผูดีมีธรรมบขาด

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 2/3-7)
“กลายจึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีในเมืองพยาว(พะเยา) ชื่ออาวตนไซร

ใหเรียกเจาสี่หมื่นแล  แตนั้นเจาผูดีมีธรรมบขาด”
จากตัวอยาง 3 เหตุการณใน  (3)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   แตนั้น  แสดง

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) – (2) วาเหตุการณใน (1) – (2) ที่นํามาบอก
เวลาเริ่มตนของการเกิดเหตุการณใน (3)
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ตัวอยาง  4
(1) สรางหลอกังสดาลหนวยนี้
(2) แตเมื่อศักราชได ๑๒๒๒ ตัว ปกดสัน เดือน ๙ ออก ๓ ค่ํา วันอังคาร

(จารึกบนฆองวัดพระธาตุ 1-5)
“สรางหลอกังสดาล(ระฆัง)หนวยนี้  แตเมื่อศักราชได ๑๒๒๒ ตัว ปกดสัน เดือน ๙ ออก  

๓ ค่ํา วันอังคาร”
จากตัวอยาง 4 เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงเวลาเริ่มตน  แตเมื่อ  แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) วาเหตุการณใน (2) ที่ตามมาบอกเวลาเริ่มตน
ของการเกิดเหตุการณใน (1)

1.3.2 ความสัมพันธแบบแสดงเหตุการณเกิดพรอมกัน เปน  
ความสัมพันธที่แสดงวาขณะที่เหตุการณหนึ่งเกิดขึ้น อีกเหตุการณหนึ่งก็เกิดขึ้น โดยเหตุการณ 
ที่เกิดพรอมกันจะมีคําเชื่อมแสดงเหตุการณเกิดพรอมกันกํากับอยูในประโยค จากการศึกษาพบ 
คําเชื่อมดังกลาวทั้งสิ้น 7 คํา ไดแก หนเมื่อ  ในเมื่อ  ซือเมื่อ  เมื่อ  ถานั้น  เมื่อนั้น…ก ็  
ยาม…นั้น  และปรากฏเพียงคําละ 1 คร้ัง ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) หนเมื่อเจามหาราชมีสรทา
(2) หยดน้ํา
(3) ใหนาแกพระสุวรรณมหาวิหารไซร
(4) ใหพอปแปลงเวียงเจ็ดริน

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 3/14-17 )
“หนเมื่อเจามหาราชมีสรทา(มีศรัทธา) หยดน้ํา(หยาดน้ํา) ใหนาแกพระสุวรรณมหา

วิหารไซร ใหพอปแปลงเวียงเจ็ดริน(ใหในปเดียวกับปที่สรางเมืองเจ็ดริน)”
จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ  หนเมื่อ  แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (2) - (4) แบบแสดงเหตุการณเกิดพรอมกัน โดย 
เหตุการณใน (1) เกิดพรอมกับเหตุการณใน (2) – (4)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



155

ตัวอยาง 2
(1) ในเมื่อเจาหมื่นคําฉางมากินเมืองออย ศักขราชซะได ๘๗๕ ตัว ปกาเรา เดินยี่

ออก ๑๓ ค่ํา วันเปกยี เม็งวัน ๓
(2) เจาหมื่นมีใจยินดีในศาสนาพระเจา

(จารึกวัดหนองกวาง 5-7)
“ในเมื่อเจาหมื่นคําฉางมากิน(มาครอง)เมืองออย ศักขราชซะได ๘๗๕ ตัว

ปกาเรา เดินยี่ ออก ๑๓ ค่ํา วันเปกยี เม็งวัน ๓ เจาหมื่นมีใจยินดีในศาสนาพระเจา”
จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ  ในเมื่อ  แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (2) แบบแสดงเหตุการณเกิดพรอมกัน โดย 
เหตุการณใน (1) เกิดพรอมกับเหตุการณใน (2)

ตัวอยาง 3
(1) ซือเมื่อจะคณาตรา
(2) วาเจาพวกพรมหนังสือถือมิตรสันเถาเอาเจาพุทธิมาจารยเปนครูชูกุศลโกฐาสแด

สมเด็จบพิตรพระอัครราชมาดาพระมหาเทวีเจา
(จารึกถ้ําจอมธรรม 2/2-5)

“ซือเมื่อจะคณาตรา(มอบให) วาเจาพวกพรมหนังสือถือมิตรสันเถาเอาเจาพุทธิมา
จารยเปนครูชูกุศลโกฐาส(สวนกุศล)แดสมเด็จบพิตรพระอัครราชมาดาพระมหาเทวีเจา

จากตัวอยาง 3 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ  ซือเมื่อ  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (2) แบบแสดงเหตุการณเกิดพรอมกัน โดย 
เหตุการณใน (1) เกิดพรอมกับเหตุการณใน (2)

ตัวอยาง 4
(1) เมื่อหมื่นสามมากินบานออย
(2) เอาออก

(จารึกวัดหนองกวาง 1/4-5)
“เมื่อหมื่นสามมากิน(มาครอง)บานออย เอา(บาน หมาก นา)ออก(จากวัดหนองกวาง)”
จากตัวอยาง 4 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ  เมื่อ  แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (2) แบบแสดงเหตุการณเกิดพรอมกัน โดย 
เหตุการณใน (1) เกิดพรอมกับเหตุการณใน (2)
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ตัวอยาง 5
(1) ใชผูฉลาดกระทําพระสุวรรณมหาวิหารนี้แลว
(2) แกว จึงจะใหไปถามซื้อที่แหงเจามหาราชมหาเทวี
(3) มีดวยคํารอยหนึ่งเปนคา
(4) ถานั้นเจามหาราชมหาเทวีมีใจใสสรทาดวยเจาสี่หมื่นดาย

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 2/12-18)
“ใช ผูฉลาดกระทําพระสุวรรณมหาวิหารนี้แลว  แกวจึงจะใหไปถามซื้อที่แหง

เจามหาราชมหาเทวี มีดวยคํารอยหนึ่งเปนคา ถานั้นเจามหาราชมหาเทวีมีใจใสสรทา(มีศรัทธา)
ดวยเจาสี่หมื่นดาย”

จากตัวอยาง 5 เหตุการณใน (4) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ  ถานั้น  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (2) - (3) แบบแสดงเหตุการณเกิดพรอมกัน โดย 
เหตุการณใน (4) เกิดพรอมกับเหตุการณใน (2) – (3)

ตัวอยาง 6
(1) มีพระยาเจาตนชื่ออรรคราชภูมิบาลอันเปนหลาน
(2) แลไดแทนที่นั่งชื่อพระศรีสัทธธรรมมหาบรมจักรพรรดิ์ธรรมราชบพิตร
(3) เปนเจาเมืองพิงเชียงใหม อรรคมเหสีเจาตนชื่ออะตะปาเทวี
(4) เมื่อนั้นอะตะปาเทวีกห็ื้ออาราธนาสงฆทั้งหลาย…
(5) มาชุมนุมในฐานะที่นี้

(จารึกวัดพระสิงห 8-12, 16)
“มีพระยาเจาตนชื่ออรรคราชภูมิบาลอันเปนหลาน แลไดแทนที่นั่ง(ไดครองราชยสืบมา)

ชื่อพระศรีสัทธธรรมมหาบรมจักรพรรดิ์ธรรมราชบพิตร เปนเจาเมืองพิงเชียงใหม อรรคมเหสีเจา
ตนชื่ออะตะปาเทวี เมื่อนั้นอะตะปาเทวีก็หื้ออาราธนา(ใหอาราธนา)สงฆทั้งหลาย…มาชุมนุมใน
ฐานะที่นี้”

จากตัวอยาง 6 เหตุการณใน (4) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ  เมื่อนั้น…ก็  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) - (3) แบบแสดงเหตุการณเกิดพรอมกัน โดย 
เหตุการณใน (4) เกิดพรอมกับเหตุการณใน (1) – (3)
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ตัวอยาง  7
(1) ยามไหวนั้น
(2) พระเจาตนเปนพระยังทรงอยูในสระดอกคํา

(จารึกวัดหลวง  1/ 21-22)
“ยามไหวนั้น  พระเจาตนเปนพระยังทรงอยูในสระดอกคํา”
จากตัวอยาง 7 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   ยาม…นั้น  แสดง

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)   แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (1)  
เกิดพรอมกับเหตุการณใน  (2)

1.3.3 ความสัมพันธแบบแสดงระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ  
เปนความสัมพันธที่เหตุการณหนึ่งแสดงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด ของการเกิดอีกเหตุการณหนึ่ง 
โดยเหตุการณที่แสดงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดจะมีคําเชื่อมแสดงระยะเวลาดังกลาวกํากับอยูใน
ประโยค จากการศึกษาพบคําเชื่อมดังกลาวทั้งสิ้น 3 คํา ไดแก แต…เถิง ตั้งแต…เถิง  
ตั้งแรกแต…ตราบ  และปรากฏเพียงคําละ 1 คร้ัง ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) แตหอมหญับทองมาในปกาเราเถิงปดับไกได ๓ ป
(2) จุงบรบวน

(จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีรฯวัดสิบสองหอง  3/2-4)
“แตหอมหญับทอง(รวบรวมทอง)มาในปกาเราเถิง(ถึง)ปดับไกได ๓ ป จุงบรบวน

(บริบูรณ)”
จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงระยะเวลา แต…เถิง แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (2) วาเหตุการณใน (1) ที่นํามาบอกระยะเวลาของ
การเกิดเหตุการณใน  (2)

ตัวอยาง  2
(1) ในขณะยามเดียวนั้นที่นั้นลวดสรางเปนวัดหื้อทานแกแกวทั้งสาม
(2) ใสชื่อวาวัดเชียงมั่นตอบัดนี้
(3) ตั้งแตอันสรางมาเถิงปรวงเมาได ๑๗๕ ป ศักราช ๙๓๓

(จารึกวัดเชียงมั่น  1/5-7)
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“ในขณะยามเดียวนั้นที่นั้นลวดสราง(เลยสราง)เปนวัดหื้อทานแกแกวทั้งสาม  ใสชื่อวา
วัดเชียงมั่นตอบัดนี้  ตั้งแตอันสรางมาเถิง(ถึง)ปรวงเมาได ๑๗๕ ป ศักราช ๘๓๓”

จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน (3) มีคําเชื่อมแสดงระยะเวลา ตั้งแต…เถิง แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) และ(2) วาเหตุการณใน (3) ที่ตามมาบอกระยะ
เวลาของการเกิดเหตุการณใน  (1) และ(2)

ตัวอยาง  3

(1) ตั้งแรกแตกระทําเวียกสรางหางแปลงตราบจุอัน
(2) เบิกฉลองปองกระทําบุญใหทานแลว
(3) นานได ๒ เดือน ปลาย ๑๑ วัน เดือนวิสาขะเพ็ญ เม็งวัน ๔ ไทยกัดไส
(4) เสร็จแลวแกการกระทําบุญใหทานแลวแล

(จารึกวัดพระนอน  24-26)
“ตั้งแรกแตกระทําเวียก(งาน)สรางหางแปลงตราบจุอัน(ทุกอัน)  เบิกฉลองปองกระทํา

บุญใหทานแลว  นานได ๒ เดือน ปลาย(เศษ) ๑๑ วัน เดือนวิสาขะเพ็ญ เม็งวัน ๔ ไทยกัดไส   
เสร็จแลวแกการกระทําบุญใหทานแลวแล”

จากตัวอยาง 3  เหตุการณใน  (1) (2) และ(3) แสดงความสัมพันธทางความหมายกับ
เหตุการณใน (4) วาเหตุการณใน (1) (2) และ(3) ที่นํามาบอกระยะเวลาของการเกิดเหตุการณใน  
(4) โดยเหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงระยะเวลา ตั้งแรกแต…ตราบ กํากับในประโยค

1.3.4 ความสัมพันธแบบแสดงเหตุการณเกิดหลังหรือสิ้นสุด   
เปนความสัมพันธที่เหตุการณหนึ่งเกิดหลัง ซึ่งแสดงโดยคําเชื่อมแสดงเหตุการณเกิดหลัง หรือ 
เหตุการณหนึ่งแสดงเวลาสิ้นสุดของอีกเหตุการณหนึ่ง ซึ่งแสดงโดยคําเชื่อมแสดงเวลาสิ้นสุด   
โดยประโยคที่มีคําเชื่อมแสดงเหตุการณเกิดหลัง จะแสดงการเกิดเหตุการณตามหลังประโยคที่ 
นํามา และประโยคที่มีคําเชื่อมแสดงเวลาสิ้นสุด จะแสดงเวลาสิ้นสุดของประโยคที่นํามา จากการ
ศึกษาพบคําเชื่อมดังกลาวทั้งสิ้น 15  คํา ไดแก  จึง   ทั้ง…จึง   แล   แลว   แลว…ก็   แลวก็    
แลวจึง   ถัดนี้  ถัดนั้น  ก ็ เถิง   เถิง…ก็  ตราบตอเทา  ตราบ  ตอเทา  และพบวา ความสัมพันธนี้
เปนความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณที่ปรากฏมากที่สุด  โดยเฉพาะ แลว ตัวอยางดังนี้
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ตัวอยาง  1
(1) เจาเมืองนครสีทัตถะมหาสุรมนตรีมากินเมืองนครนี้ได ๖ เดือน
(2) จึงชวนชาวเจาสงฆกับเจาหมื่นเจาพันนักบุญทั้งหลายมาแรกกอตีน

พระมหาธาตุเจากวาง ๑๒ วากอนแล
(จารึกที่วิหารวัดพระธาตุลําปางหลวง  1/ 3-6)

“เจาเมืองนครสีทัตถะมหาสุรมนตรีมากิน(มาครอง)เมืองนครนี้ได ๖ เดือน จึงชวน 
ชาวเจาสงฆ(พระสงฆ)กับเจาหมื่นเจาพันนักบุญทั้งหลายมาแรกกอตีน(มาเริ่มสรางฐาน) 
พระมหาธาตุเจากวาง ๑๒ วากอนแล”

จากตัวอยาง  1  เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   จึง  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)   แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (2)  
เกิดหลังเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง 2
(1) แกวผูแกนขสัตราธิราชผูมีอํานาจหนักหนาอาศัยแกสุริยวงศพงศเปนเยิงเชิง

นักบุญ
(2) จึงจะพุลเกิดมา
(3) ไดสิบสามป
(4) ทั้งมหาเทวีผูแมจึงไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย 1/10-16)
“แกวผูแกนขสัตราธิราชผูมี อํานาจหนักหนาอาศัยแกสุริยวงศพงศเปนเยิงเชิง

นักบุญ(เปนเหมือนนักบุญ)  จึงจะพุล(เกิด)เกิดมา ไดสิบสามป ทั้งมหาเทวีผูแมจึงไดราชาภิเษก
เอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ(เปนกษัตริยสืบตอจากพอ)”

จากตัวอยาง  2  เหตุการณใน  (4)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   ทั้ง…จึง  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)-(3)   แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  
(4)  เกิดหลังเหตุการณใน  (2) - (3)

ตัวอยาง 3
(1) พันญีเชากลุนสรางอารามอันนี้ชื่อเวฬุวันนะแลว
(2) แลราธนาชาวเจาสังฆะทั้งหลายหมายเปนตนวาพระครูเจาตนชื่อจุฬาไพยเถรเจา

มาในอารามอันนี้
 (จารึกวัดเวฬุวันอาราม 1/2-4)
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“พันญีเชากลุนสรางอารามอันนี้ชื่อเวฬุวันนะแลว แลราธนาชาวเจาสังฆะ(อาราธนา
พระสงฆ)ทั้งหลายหมายเปนตนวาพระครูเจาตนชื่อจุฬาไพยเถรเจามาในอารามอันนี้”

จากตัวอยาง  3  เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   แล  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (2)  
เกิดหลังเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง 4
(1) พันญีเชากลุนสรางอารามอันนี้ชื่อเวฬุวันนะแลว
(2) แลราธนาชาวเจาสังฆะทั้งหลายหมายเปนตนวาพระครูเจาตนชื่อจุฬาไพยเถรเจา

มาในอารามอันนี้
(3) แลวถวายหื้อเปนอารามมหาเทวีเจา

(จารึกวัดเวฬุวันอาราม 1/2-4)
“พันญีเชากลุนสรางอารามอันนี้ชื่อเวฬุวันนะแลว แลราธนาชาวเจาสังฆะ(อาราธนา

พระสงฆ)ทั้งหลายหมายเปนตนวาพระครูเจาตนชื่อจุฬาไพยเถรเจามาในอารามอันนี้ แลวถวายหื้อ
(ให)เปนอารามมหาเทวีเจา”

จากตัวอยาง  4  เหตุการณใน  (3)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   แลว  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)  แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (3)  
เกิดหลังเหตุการณใน  (2)

ตัวอยาง 5
(1) เมื่อนั้นอะตะปาเทวีก็หื้ออาราธนาสงฆทั้งหลาย…
(2) มาชุมนุมในฐานะที่นี้
(3) แลวอะตะปาเทวีกข็ออนุญาตแหงพระยาเจา

(จารึกวัดพระสิงห 1/11-12, 16-17)
“เมื่อนั้นอะตะปาเทวีก็หื้อ(ให)อาราธนาสงฆทั้งหลาย… มาชุมนุมในฐานะที่นี้ แลว 

อะตะปาเทวีก็ขออนุญาตแหงพระยาเจา
จากตัวอยาง  5  เหตุการณใน  (3)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   แลว…ก็  แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)  แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (3)  
เกิดหลังเหตุการณใน  (2)
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ตัวอยาง 6
(1) จึงไดสรางจุลพระเจดีย ๔ หลัง ตางเหนือปลากออกหลวงพระธาตุทั้งสี่ดาน
(2) แลวก็ซอมแซมยังพระวิหารหลวงแลศาลาบาตรบริเวณพระธาตุประตูขงศาลา 

นางอยองเปนที่บริบูรณแลว
(จารึกเจามหาวงศฯซอมพระธาตุแชแหง 1/28-30)

“จึงไดสรางจุลพระเจดีย ๔ หลัง ตางเหนือปลากออกหลวงพระธาตุทั้งสี่ดาน แลวก็
ซอมแซมยังพระวิหารหลวงแลศาลาบาตรบริเวณพระธาตุประตูขง(โคง)ศาลานางอยองเปนที่
บริบูรณแลว”

จากตัวอยาง  6  เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   แลวก็  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (2)  
เกิดหลังเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง 7
(1) จึงสรางวัดบุพพาราม
(2) แลวจึงหื้อหมื่นนาหลังจอมสวรรคเอาบุญโกฐาสเมือหื้อเจาหมื่นญิงถวายแก 

พระเปนเจาตนเปนพระ
(จารึกวัดบุพพาราม 5-7)

“จึงสรางวัดบุพพาราม แลวจึงหื้อ(ให)หมื่นนาหลังจอมสวรรคเอาบุญโกฐาส(สวนบุญ)
เมือหื้อ(ไปให)เจาหมื่นญิงถวายแกพระเปนเจาตนเปนพระ”
 จากตัวอยาง  7  เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   แลวจึง  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (2)  
เกิดหลังเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง  8
(1) นายยีมีเขาหมื่นหนึ่งในนี้
(2) ไถคนไว ๗ ครัวเปนเงิน ๒๘๑๐ แล
(3) ถัดนี้ปรวงเรา เดือน ๓ ออก ๙ ค่ําวัน ๖ ไทยเตาสงา ฤกษ ๒๖ ยามตูดเชาแลว 

๒ นาที ปลกวิหาร
(จารึกที่วิหารวัดพระธาตุลําปางหลวง  1/17-21)
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“นายยีมีเขา(ขาว)หมื่นหนึ่งในนี้  ไถคนไว ๗ ครัวเปนเงิน ๒๘๑๐ แล  ถัดนี้ปรวงเรา 
เดือน ๓ ออก ๙ ค่ําวัน ๖ ไทยเตาสงา ฤกษ ๒๖ ยามตูดเชาแลว ๒ นาที ปลก(สราง)วิหาร”

จากตัวอยาง 8  เหตุการณใน  (3) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   ถัดนี้  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (2) แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (3) 
เกิดหลังเหตุการณใน  (2)

ตัวอยาง  9
(1) ผูใดจักมาอยู
(2) หื้อถามมหาเถรเจาวัดถามทั้งผูเฒาผูแกพรอมกัน
(3) วาดี
(4) เยียหื้ออยู
(5) ถัดนั้นเจาเหนือหัวหื้อไวหมากสวนหนึ่งคา ๕๕,๐๐๐ เบ พันนามวง
(6) ถัดนี้เจาสี่หมื่นพะเยายินดีดวยบุญเจาเหนือหัว
(7) ใครมักเปนจังหันแกพระพุทธเจา ๕๐๐ ขาว ยังพันนาเชียงดี

(จารึกวัดเกายอด  2/9-13)
“ผูใดจักมาอยู หื้อ(ให)ถามมหาเถรเจาวัดถามทั้งผูเฒาผูแกพรอมกัน วาดี เยียหื้ออยู

(จงใหอยู) ถัดนั้นเจาเหนือหัวหื้อ(ให)ไวหมากสวนหนึ่งคา ๕๕,๐๐๐ เบ(เบี้ย) พันนามวง ถัดนี้
เจาสี่หมื่นพะเยายินดีดวยบุญเจาเหนือหัว ใครมัก(ยินดี)เปนจังหันแกพระพุทธเจา ๕๐๐ ขาว  
ยังพันนาเชียงดี”

จากตัวอยาง 9  เหตุการณใน (5) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ ถัดนั้น และ ใน  
(6) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ ถัดนี้ แสดงความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  
(1) - (4) แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (5) และ (6) เกิดหลังเหตุการณใน  (1) - (4)

ตัวอยาง  10
(1) แลวก็ซอมแซมยังพระวิหารหลวงแลศาลาบาตรบริเวณพระธาตุประตูขงศาลา 

นางอยองเปนที่บริบูรณแลว
(2) อยูมาเถิงวันเดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ํา
(3) ก็ไดเชิญเอาแกนเหล็กขึ้นสนธิติดตอกอลูกหมากแลมานขาว

(จารึกมหาวงศฯ ซอมพระธาตุแชแหง  1/ 29-31)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



163

“แลวก็ซอมแซมยังพระวิหารหลวงแลศาลาบาตรบริเวณพระธาตุประตูขง(ประตูโคง)
ศาลานางอยองเปนที่บริบูรณแลว อยูมาเถิง(ถึง)วันเดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ํา  ก็ไดเชิญเอาแกนเหล็กขึ้น
สนธิติดตอกอลูกหมากแลมานขาว(พุมขาวบิน)”

จากตัวอยาง 10 เหตุการณใน (3) มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ ก็ แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน (3)  
เกิดหลังเหตุการณใน  (1) สวนเหตุการณใน (2) แสดงเวลาของการเกิดเหตุการณ ใน (3)

ตัวอยาง  11
(1) สรางธรรมเสนาสนะกําแพงประตูขรงในอารามชูอัน
(2) เถิงปรวงไส ศักราช ๙๔๓ ไดรอมเงินกับบานสวนผูคนอันไวกับวัดชูอัน

(จารึกวัดเชียงมั่น  1/14-15)
“สรางธรรม เสนาสนะ กําแพง ประตูขรง(ประตูโคง)ในอารามชูอัน(ทุกอัน) เถิง(ถึง)ป

รวงไส ศักราช ๙๔๓ ไดรอม(รวม)เงินกับบานสวนผูคนอันไวกับวัดชูอัน(ทุกอัน)”
จากตัวอยาง 10 เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   เถิง  แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)   แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (2)  
เกิดหลังเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง 12
(1) ติดคําใหมเปนปฐมกอน
(2) เถิงศักราช ๑๑๖๗ ตัว ปดับเปา เดือน ๙ ออก ๑๑ ค่ํา วัน ๖ กไ็ดปกพระวิหารหลัง

ข้ึน
                           (จารึกวัดศรีเกิด 2/3-5)

“ติดคํา(ทองคํา)ใหมเปนปฐมกอน เถิง(ถึง)ศักราช ๑๑๖๗ ตัว ปดับเปา เดือน ๙ ออก 
๑๑ ค่ํา วัน ๖ ก็ไดปก(สราง)พระวิหารหลังขึ้น”

จากตัวอยาง 12 เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงลําดับเหตุการณ   เถิง…ก็  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)   แบบลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  (2)  
เกิดหลังเหตุการณใน  (1)
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ตัวอยาง  13
(1) เขาทั้งหลายฝูงนี้กับทั้งลูกทั้งหลานเขาหื้อเปนอุปฏฐากแกพระพุทธเจาในอาราม

ที่นี้สืบสืบกันไพ
(2) ตราบตอเทาสิ้นศาสนา ๕,๐๐๐ ปแล

(จารึกวัดหนองหนาม  1/18-19, 2/1)
“เขาทั้งหลายฝูงนี้กับทั้งลูกทั้ งหลานเขาหื้อ(ให)เปนอุปฏฐาก(ดูแลรักษา)แก  

พระพุทธเจาในอารามที่นี้สืบๆ กันไพ(ไป)  ตราบตอเทาสิ้น(จนกระทั่งสิ้น)ศาสนา ๕,๐๐๐ ปแล”
จากตัวอยาง 13 เหตุการณใน  (2)   มีคําเชื่อมแสดงเวลาสิ้นสุด   ตราบตอเทา แสดง

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) วาเหตุการณใน (2) ที่ตามมาบอกเวลาสิ้นสุด
ของการเกิดเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง  14
(1) เทาพอหื้อเปนที่ไหวแลบูชาแกคนและเทวดา
(2) ตราบเมี้ยน ๕,๐๐๐ พระวรรษา

(จารึกวัดพระสิงห  14-15)
“เทาพอ(แตพอ)หื้อ(ให)เปนที่ไหวและบูชาแกคนและเทวดาทั้งหลาย  ตราบ(จนกระทั่ง)

เมี้ยน(ส้ิน) ๕,๐๐๐ พระวรรษา(ป)”
จากตัวอยาง 14 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแสดงเวลาสิ้นสุด ตราบ แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) วาเหตุการณใน (2) ที่ตามมาบอกเวลาสิ้นสุด
ของการเกิดเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง  15
(1) หื้อศาสนาพระพุทธเจารุงเรือง
(2) ตอเทาสิ้น ๕,๐๐๐ ป

(จารึกวัดศรีบุญเรือง  19)
“หื้อ(ให)ศาสนาพระพุทธเจารุงเรือง  ตอเทา(จนกระทั่ง)ส้ิน ๕,๐๐๐ ป”
จากตัวอยาง 15 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแสดงเวลาสิ้นสุด ตอเทา แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) วาเหตุการณใน (2) ที่ตามมาบอกเวลา 
ส้ินสุดของการเกิดเหตุการณใน  (1)
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1.4  ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ     เปนความสัมพันธที่แสดงวาเหตุการณหรือ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องกัน มีเหตุการณหนึ่งเปนสาเหตุให
อีกเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้น โดยเหตุการณที่เปนสาเหตุจะมีคําเชื่อมแสดงเหตุกํากับอยูในประโยค

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเหตุ ทั้งสิ้น 2 คํา    
ไดแก  ดวย   เพราะ   และปรากฏเพียง 4 คร้ัง ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ดวยกุศลกรรมไดกระทําเลิกยกยอพระพุทธรูปเจานี้
(2) จงใหเปนปจจัยแกติพิธสุข ๓ ประการ

(จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงมั่น  1/11-13)
“ดวยกุศลกรรมไดกระทําเลิกยกยอ(ฟนฟูซอมแซม)พระพุทธรูปเจานี้  จงใหเปนปจจัย

แกติพิธสุข ๓ ประการ”
จากตัวอยาง 1  เหตุการณใน   (1)   มีคําเชื่อมแสดงสาเหตุ   ดวย  แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)   แบบแสดงเหตุ   โดยเหตุการณใน  (1)  เปนสาเหตุที่ทําให
เกิดเหตุการณใน  (2)

ตัวอยาง  2
(1) แตนั้นเจาผูดีมีธรรมบขาด
(2) อาจใหทานแกภิกษุสงฆ
(3) บจงอันจะปวิงสิลจาย
(4) เพราะจะหวายหนายังสวรรคดาย

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย  2/6-10)
“แตนั้นเจาผูดีมีธรรมบขาด อาจ(กลาหาญ)ใหทานแกภิกษุสงฆ บจงอันจะปวิงสิลจาย

(ไมเคยหนวงเหนี่ยวที่จะจายทรัพยสิน) เพราะจะหวายหนา(หันหนา)ยังสวรรคดาย”
จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน (4) มีคําเชื่อมแสดงสาเหตุ   เพราะ  แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน  (1) – (3)    แบบแสดงเหตุ   โดยเหตุการณใน  (4)  เปนสาเหตุ 
ที่ทําใหเกิดเหตุการณใน  (1) – (3)
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1.5   ความสัมพันธแบบแสดงผล     เปนความสัมพันธที่แสดงวาเหตุการณหรือ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องกัน มีเหตุการณหนึ่งเปนผลที่เกิด
ข้ึนจากอีกเหตุการณหนึ่ง โดยเหตุการณที่เปนผลจะมีคําเชื่อมแสดงผลกํากับอยูในประโยค

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงผลทั้งสิ้น  4  คํา   ไดแก    
จึง   ก็จึง   ก ็  คร้ัน…แล   และ  จึง  ปรากฏมากที่สุด  จํานวน 46 คร้ัง  ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) เจาหมื่นลอเทพศรีจุฬามีใจสัทธาในพระศรีรัตนตรัยเจา
(2) จึงหื้อไปราธนามหาเถรมธุรสเจาในสํานักมหาสามีสวรสีหะเจามาสรางวัดปาใหม

 (จารึกวัดปาใหม 1/2-5)
“เจาหมื่นลอเทพศรีจุฬามีใจสัทธา(มีศรัทธา)ในพระศรีรัตนตรัยเจา จึงหื้อไปราธนา 

(ใหไปอาราธนา)มหาเถรมธุรสเจาในสํานักมหาสามีสวรสีหะเจามาสรางวัดปาใหม”
จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน   (2)   มีคําเชื่อมแสดงผล   จึง  แสดงความสัมพันธ 

ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบแสดงผล โดยเหตุการณใน (2) เปนผลจาก 
การเกิดเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง  2
(1) ก็ปลงคดีลงคําแกราชบัณฑิตชื่อญาณวิสารทะ
(2) หื้อมากับมหาพุกามเจา
(3) ก็จึงชุมนุมชาวเจาสังฆะทั้งหลายเปนตนวา มหาสามีศรีสุนันทกัลยาณะ

 (จารึกวัดหนองหนาม  2/11-15)
“ก็ปลงคดีลงคํา(มีคําสั่ง)แกราชบัณฑิตชื่อญาณวิสารทะ  หื้อ(ให)มากับมหาพุกามเจา  

ก็จึงชุมนุมชาวเจาสังฆะ(พระสงฆ)ทั้งหลายเปนตนวา มหาสามีศรีสุนันทกัลยาณะ”
จากตัวอยาง  2 เหตุการณใน   (3)   มีคําเชื่อมแสดงผล   ก็จึง  แสดงความสัมพันธ 

ทางความหมายกับเหตุการณใน  (1) – (2)  แบบแสดงผล   โดยเหตุการณใน  (3)  เปนผลจาก 
การเกิดเหตุการณใน  (1) – (2)

ตัวอยาง  3
(1) พระมหาเทวีเปนเจายินดีในพระพุทธเจาที่นี้
(2) ก็ไวคนครัว ๑ ชื่อ บุญรักษาหื้ออุปฏฐากรักษาพระพุทธรูปเปนเจาที่นี้แล

 (จารึกวัดแกวหลาด  2/4-7)
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“พระมหาเทวีเปนเจายินดีในพระพุทธเจาที่นี้  ก็ไว(มอบ)คนครัว ๑ ชื่อ บุญรักษาหื้อ
อุปฏฐาก(ใหดูแล)รักษาพระพุทธรูปเปนเจาที่นี้แล”

จากตัวอยาง 3 เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงผล  ก็  แสดงความสัมพันธ 
ทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบแสดงผล   โดยเหตุการณใน  (2)  เปนผลจากการเกิด
เหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง  4
(1) ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ
(2) ตามพงศประสงค
(3) ดวยชื่อวาเจามหาราช…
(4) คร้ันเสด็จเจาแมลูกแลไดเสวยสมบัติในนครเชียงใหมดังงัน

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย  1/14-22)
“ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ(เปนกษัตริยตอจาก

พอ) ตามพงศประสงค ดวยชื่อวาเจามหาราช…คร้ันเสด็จเจาแมลูกแลไดเสวยสมบัติในนคร
เชียงใหมดังงัน(ดังนั้น)”

จากตัวอยาง 4 เหตุการณใน  (4)  มีคําเชื่อมแสดงผล คร้ัน…แล แสดงความสัมพันธ
ทางความหมายกับเหตุการณใน  (1) – (3) แบบแสดงผล  โดยเหตุการณใน (4) เปนผลจาก 
การเกิดเหตุการณใน  (1) – (3)

1.6   ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค  เปนความสัมพันธที่แสดงวาเหตุการณ
หรือสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องกัน มีเหตุการณหนึ่งเปน
วัตถุประสงคของอีกเหตุการณหนึ่ง โดยเหตุการณที่ เปนวัตถุประสงคจะมีคําเชื่อมแสดง
วัตถุประสงคกํากับอยูในประโยค

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงคเพียง  
1  คํา  ไดแก   เพื่อ   และปรากฏเพียง 14 คร้ัง ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ก็ไดสรางพุทธรูปเจาไวค้ําชูศาสนา
(2) เพื่อหื้อเปนประไจยแกมรรค ผล นิพพานเจาเปนยอดแทดีหลี

(จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  6-8)
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“ก็ไดสรางพุทธรูปเจาไวค้ําชูศาสนา  เพื่อหื้อเปนประไจย(ใหเปนปจจัย)แกมรรคผล 
นิพพานเจาเปนยอดแทดีหลี(แทจริง)”

จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแสดงวัตถุประสงค เพื่อ แสดงความสัมพันธ
ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบแสดงวัตถุประสงค โดยเหตุการณใน (2) เปน 
วัตถุประสงคของเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง  2
(1) จึงมาริจนายังหรีดธรรมลูกนี้ไวอันขีดเขียนไปดวยรักหางอยาง
(2) เอาจิ่มใหมสุวรรณคําแดงแสงเรืองเรื่อ…
(3) เพื่อจักไวใหสถิตทรงธรรมกถา

 (จารึกหีบพระธรรมวัดสถารศ  4-5)
“จึงมาริจนา(สราง)ยังหรีดธรรม(หีบพระธรรม)ลูกนี้ไวอันขีดเขียนไปดวยรักหาง

(น้ํายางไมชนิดหนึ่งที่สําหรับใชทาลงพื้น)อยาง เอาจิ่มใหมสุวรรณคําแดงแสงเรืองเรื่อ(ปดทอง
ใหม)…เพื่อจักไวใหสถิตทรงธรรมกถา(เพื่อใหเปนที่เก็บรักษาพระธรรมคําสอน)”

จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน (3) มีคําเชื่อมแสดงวัตถุประสงค เพื่อ แสดงความสัมพันธ
ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) – (2) แบบแสดงวัตถุประสงค  โดยเหตุการณใน  (3)  เปน 
วัตถุประสงคของเหตุการณใน  (1) – (2)

ตัวอยาง  3
(1) จึงไดคิดล่ําสรางแปลงหลอยังพระพุทธรูปเจาองคนี้
(2) ดวยน้ําทองอันบริสุทธิ์หนัก ๑๕,๐๐๐
(3) เพื่ออันจักไวค้ําชูโชฏกวรพุทธศาสนาใหเปนที่บูชาแกนรานรเทพคณาเจา

ทั้งหลาย…
 (จารึกวัดพระธาตุหริภุญชัย  3-4)

“จึงไดคิดล่ําสรางแปลงหลอยังพระพุทธรูปเจาองคนี้  ดวยน้ําทองอันบริสุทธิ์(ทองคํา
บริสุทธิ์)หนัก๑๕,๐๐๐เพื่ออันจักไวค้ําชูโชฏกวรพุทธศาสนาใหเปนที่บูชาแกนรานรเทพคณา 
เจาทั้งหลาย…”

จากตัวอยาง 3 เหตุการณใน (3) มีคําเชื่อมแสดงวัตถุประสงค เพื่อ แสดงความสัมพันธ
ทางความหมายกับเหตุการณใน  (1) – (2)  แบบแสดงวัตถุประสงค  โดยเหตุการณใน  (3)  เปน 
วัตถุประสงคของเหตุการณใน  (1) – (2)
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1.7 ความสัมพันธแบบขยายความ เปนความสัมพันธที่แสดงวาเหตุการณหรือ 
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องกัน มีเหตุการณหนึ่งขยายความให
อีกเหตุการณหนึ่งมีความหมายชัดเจนขึ้น โดยไมไดทําใหเหตุการณดําเนินตอไป จากการศึกษาพบ
การใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบขยายความ 4 ประเภท คือ ความสัมพันธแบบใหขอมูลเพิ่ม 
ความสัมพันธแบบบอกส่ิงกําหนด ความสัมพันธแบบแสดงวิธีการ และความสัมพันธแบบ 
เปรียบเทียบ  พบคําเชื่อมทั้งสิ้น 9 คํา  ไดแก  วา   คือ   จึงวา  ตาม  โดย  ตามเมื่อ  ตามแต   ดวย
โดยดัง  และ  วา  ปรากฏมากที่สุด จํานวน 29 คร้ัง

1.7.1 ความสมัพนัธแบบใหขอมลูเพิม่เตมิ เปนความสมัพนัธทีเ่หตกุารณ
หนึ่งเปนขอมูลที่เพิ่มเติมข้ึนมา เพื่อไขความ อธิบายความ ย้ําความ หรือเปนรายละเอียดของคําพูด 
ในเหตุการณที่นํามา โดยเหตุการณที่ใหขอมูลเพิ่มเติมจะมีคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบให
ขอมูลเพิ่มเติมกํากับอยูในประโยค

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบใหขอมูลเพิ่มเติม  
ทั้งสิ้น 3 คํา  ไดแก  วา   คือ   จึงวา  และปรากฏรวม 32 คร้ัง ดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) เจาหมื่นมหาสรางวัดหนองกวางนี้
(2) เจาหมื่นกดหมาย
(3) วาดังนี้
(4) บานอันกูสราง หมากอันกูสราง นา ๓๐ ขาว คา ๙,๐๐๐ เบ กูหากปอกใหมดาย
(5) กูก็ไวกับวัดนี้แล

(จารึกวัดหนองกวาง  1/2-4)
“เจาหมื่นมหาสรางวัดหนองกวางนี้ เจาหมื่นกดหมาย(กําหนดไว) วาดังนี้ บานอันกู

สราง หมากอันกูสราง นา ๓๐ ขาว คา ๙,๐๐๐ เบ กูหาก(เอง)ปอก(สราง)ใหมดาย  กูก็ไวกับวัดนี้
แล”

จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน (3) มีคําเชื่อมแสดงการใหขอมูลเพิ่มเติม วา แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) – (2) แบบขยายความโดยการใหขอมูลเพิ่มเติม  
โดยเหตุการณใน  (3) – (5)  เปนขอมูลที่เพิ่มเขามา เพื่อแสดงคําพูดของบุคคลใน (2)
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ตัวอยาง  2
(1) พันญากิตติแลแมเจาสาวคํารอยนางยอแลงงายพระเปนเจาไหวพระเปนเจา
(2) วายังมีวัดพอตูขาพันตองแตมสรางในเมืองเชียงแสน
(3) นองขาพันญากิตติมาหื้อขาถวายหื้อเปนวัดพระเจาแมลูก

 (จารึกพันญากิตติ  1/ 5-8)
“พันญากิตติและแมเจาสาวคํารอย นางยอแลงงายพระเปนเจาไหว(กราบทูล) 

พระเปนเจา วายังมีวัดพอตูขาพันตองแตมสรางในเมืองเชียงแสน นองขาพันญากิตติมาหื้อ(ให)ขา
ถวายหื้อ(ให)เปนวัดพระเจาแมลูก”

จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแสดงการใหขอมูลเพิ่มเติม วา แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบขยายความโดยการใหขอมูลเพิ่มเติม โดย 
เหตุการณใน  (2) - (3)  เปนขอมูลที่เพิ่มเติมเขามา เพื่อแสดงคําพูดของบุคคลใน (1)

ตัวอยาง 3
(1) มหาสามีสีลวิสุทธเจาสรางวัดแลอุโบสถแลปฎกปรีบวนแลว
(2) หื้อนนเอาโกฐาสบุญเมือถวายแกมหาเทวีแลยายพระ
(3) วาอั้น

(จารึกวัดบานปาน 1/4 -7)
“มหาสามีสีลวิสุทธเจาสรางวัดและอุโบสถและปฎกปรีบวน(เสร็จ)แลว  หื้อ(ให)นนเอา 

โกฐาสบุญ(สวนบุญ)ไปถวายแกมหาเทวีและยายพระ  วาอั้น(นั้น)
จากตัวอยาง 3 เหตุการณใน (3) มีคําเชื่อมแสดงการใหขอมูลเพิ่มเติม วา แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (2) แบบขยายความโดยการใหขอมูลเพิ่มเติม โดย 
เหตุการณใน  (3)  เปนขอมูลที่เพิ่มเติมเขามา เพื่อย้ําความใน (2)

ตัวอยาง 4
(1) ทํานายแมงหมาเตา
(2) วาจะไดเปนพญาขากาน
(3) จะไดประจุธาตุตถาคตในที่นี้

(จารึกวัดพระธาตุแชแหง 1/6-9)
“ทํานายแมงหมาเตา(แมลงเตาทอง) วาจะไดเปนพญาขากาน จะไดประจุธาตุตถาคต

(จะไดบรรจุธาตุพระพุทธเจา)ในที่นี้”
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จากตัวอยาง 4 เหตุการณใน (3) มีคําเชื่อมแสดงการใหขอมูลเพิ่มเติม วา แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบขยายความโดยการใหขอมูลเพิ่มเติม โดย 
เหตุการณใน  (2) และ (3)  เปนขอมูลที่เพิ่มเติมเขามา เพื่อไขความ ใน (1)

ตัวอยาง  5
(1) หันสีมาหักคร่ําหักเมินไพ
(2) จึงหื้อจามออก
(3) ใสสีมาใหม
(4) คือจักใครที่นี้เสถียร
(5) หื้อจําเนียรเมือหนาตอเทาศาสนาทั้งหาพันป

(จารึกเจาสี่หมื่นทําสีมาใหม  1/12-16)
“หันสีมาหักคร่ําหักเมิน(นาน)ไป จึงหื้อจามออก(ใหฟนออก) ใสสีมาใหม  คือจักใครที่นี้

เสถียร(อยากใหที่นี้มั่นคง) หื้อจําเนียรเมือหนาตอเทาศาสนาทั้งหาพันป(ใหยืนนานไปภายหนา
จนกระทั่งศาสนาหาพันป)”

จากตัวอยาง  5  เหตุการณใน  (4)  มีคําเชื่อมแสดงการใหขอมูลเพิ่มเติม  คือ  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) – (3) แบบขยายความโดยการใหขอมูลเพิ่มเติม  
โดยเหตุการณใน  (4) – (5)  เปนขอมูลที่เพิ่มเติมเขามา เพื่ออธิบายความในเหตุการณ  (1) – (3)

ตัวอยาง  6
(1) พระจึงยังญาณเล็งดู
(2) จึงจากับเจาอานนท
(3) จึงวาดูราอานนท…

(จารึกจังหวัดลําพูน  12-14)
“พระจึงยังญาณเล็งดู  จึงจา(พูด)กับเจาอานนท  จึงวาดูรา(ดูกอน)อานนท…”
จากตัวอยาง 6 เหตุการณใน (3) มีคําเชื่อมแสดงการใหขอมูลเพิ่มเติม จึงวา แสดง

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (2) แบบขยายความโดยการใหขอมูลเพิ่มเติม  
โดยเหตุการณใน  (3)  เปนขอมูลที่เพิ่มเติมเขามา เพื่อแสดงคําพูดของบุคคลใน (1)
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1.7.2 ความสัมพันธแบบบอกสิ่งกําหนด เปนความสัมพันธที่เหตุการณ
หนึ่งกําหนดใหอีกเหตุการณเกิดขึ้นในลักษณะเชนนั้น โดยเหตุการณที่บอกสิ่งกําหนดจะมีคําเชื่อม
แสดงความสัมพันธแบบบอกสิ่งกําหนดกํากับอยูในประโยค

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบบอกสิ่งกําหนด  
ทั้งสิ้น  4  คํา   ไดแก  ตาม   โดย   ตามเมื่อ   ตามแต  และปรากฏรวมเพียง 6 คร้ัง ดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ใสรักหางแลสุวรรณคําแดงแสงงามเรื่อ
(2) เพื่อบหื้อผิด(…)
(3) ตามยาเคามีในรอยตีนพระพุทธเจาอันบางพรอยเสียอันบเสียก็มี…

(จารึกวัดพระสิงห  13-14)
“ใสรักหางและสุวรรณคําแดงแสงงามเรื่อ(ลงรักและปดทอง) เพื่อบหื้อผิด(เพื่อไมให

ผิด)(…)ตามยาเคา(ตามลวดลายเดิม)มีในรอยตีนพระพุทธเจา(รอยพระพุทธบาท)อันบางพรอย
เสีย(อันชํารุด)อันบเสียก็มี…”

จากตัวอยาง 1  เหตุการณใน   (3)   มีคําเชื่อมแสดงการบอกสิ่งกําหนด ตาม  แสดง
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) – (2) แบบขยายความโดยการบอกสิ่งกําหนด  
โดยเหตุการณใน  (3)  กําหนดใหเหตุการณใน (1) – (2) เกิดขึ้นในลักษณะเชนนั้น

ตัวอยาง  2
(1) ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ
(2) ตามพงศประสงค

 (จารึกกษัตริยราชวงศมังราย  1/14-17)
“ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ(เปนกษัตริยสืบตอ

จากพอ) ตามพงศประสงค(ตามที่บรรพบุรุษตองการ)”
จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแสดงการบอกสิ่งกําหนด  ตาม  แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบขยายความโดยการบอกสิ่งกําหนด  โดย
เหตุการณใน (2) กําหนดใหเหตุการณใน (1) เกิดขึ้นในลักษณะเชนนั้น
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ตัวอยาง  3
(1) หื้อไวคน ๒๐ ครัวกับวัดนี้
(2) โดยคนมหาเถระพระเถระเจาขอนั้นแล

 (จารึกวัดจอยแซ  1/11-12)
“หื้อ(ให)ไวคน ๒๐ ครัวกับวัดนี้  โดยคนมหาเถระพระเถระเจาขอนั้นแล”
จากตัวอยาง 3 เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงการบอกสิ่งกําหนด  โดย  แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบขยายความโดยการบอกสิ่งกําหนด โดย
เหตุการณใน  (2)  กําหนดใหเหตุการณใน (1) เกิดขึ้นในลักษณะเชนนั้น

ตัวอยาง  4
(1) จึงจักหื้อบานหื้อหมากหื้อนา ๓๐ ขาว คา ๙,๐๐๐ เบ
(2) ตามเมื่อเจาหมื่นมหาหื้อแตกอน

(จารึกวัดหนองกวาง  1/7-8)
“จึงจักหื้อ(ให)บานหื้อ(ให)หมากหื้อ(ให)นา ๓๐ ขาว คา ๙,๐๐๐ เบ(เบี้ย)  ตามเมื่อ 

เจาหมื่นมหาหื้อ(ให)แตกอน”
จากตัวอยาง 4  เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงการบอกสิ่งกําหนด  ตามเมื่อ  แสดง

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบขยายความโดยการบอกสิ่งกําหนด  โดย
เหตุการณใน  (2)  กําหนดใหเหตุการณใน (1) เกิดขึ้นในลักษณะเชนนั้น

ตัวอยาง  5
(1) กระทําสรางแปลงยังมหาอุโบสถาคารหลวงหลังนี้แลปราสาทคํา
(2) กระทําเลขประติมากรรมดวยสุวรรณกาญจนคําแดงแสงงาม
(3) ตามแตโบราณพระราชกษัตราเชนทาวแสนเมืองมาพระเมืองรัตนาเจา

หากสรางแตงไวเปนที่กระทําอุปสมบทกรรมแลอุโบสถกรรมแล
(จารึกวัดพระสิงห  1/13 -17)

“กระทําสรางแปลงยังมหาอุโบสถาคารหลวงหลังนี้และปราสาทคํา กระทําเลข
ประติมากรรมดวยสุวรรณกาญจนคําแดงแสงงาม(ประดับลวดลายดวยทองคํา)  ตามแตโบราณ
พระราชกษัตราเชน(ในสมัยของ)ทาวแสนเมืองมา พระเมืองรัตนาเจา หากสรางแตง(สรางเอง)ไว
เปนที่กระทําอุปสมบทกรรม(การบวช)และอุโบสถกรรม(การทําอุโบสถ)แล”
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จากตัวอยาง 5 เหตุการณใน (3) มีคําเชื่อมแสดงการบอกสิ่งกําหนด ตามแต แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) – (2) แบบขยายความโดยการบอกสิ่งกําหนด  
โดยเหตุการณใน (3) กําหนดใหเหตุการณใน (1) – (2) เกิดขึ้นในลักษณะเชนนั้น

1.7.3 ความสัมพันธแบบแสดงวิธีการ  เปนความสัมพันธที่เหตุการณ
หนึ่งแสดงวิธีการ ซึ่งใชดําเนินการใหอีกเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นในลักษณะเชนนั้น โดยวิธีการ 
อาจแสดงดวยกระบวนการ เครื่องมือ หรือวัสดุ ที่ใชดําเนินการ และเหตุการณที่แสดงวิธีการจะมี
คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวิธีการกํากับอยูในประโยค

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงวิธีการ  
เพียง 1 คํา  ไดแก  ดวย   และปรากฏเพียง 4 คร้ัง ดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) มหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีรสรปญ(…)วัด ๑๒ หองกับมหาเถรเจาญาณกิตติเจาตน

นองชักชวนชาวเจาสังฆเถรทั้งหลายองคอุบาสกอุบาสิกาชูตนมาสรางพระพุทธ
เจาตนนี้แลว

(2) ดวยทองสังขยาได ๑,๔๐๐,๐๐๐ ทอง
(จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีรฯ วัดสิบสองหอง  1/8-10, 2/1-8)

“มหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีรสรปญ(…)วัด ๑๒ หองกับมหาเถรเจาญาณกิตติเจาตนนอง
ชักชวนชาวเจาสังฆเถรทั้งหลายองคอุบาสกอุบาสิกาชูตน(ทุกคน)มาสรางพระพุทธเจาตนนี้แลว  
ดวยทองสังขยา(นับ)ได ๑,๔๐๐,๐๐๐ ทอง”

จากตัวอยาง  1  เหตุการณใน   (2)   มีคําเชื่อมแสดงวิธีการ ดวย แสดงความสัมพันธ
ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบขยายความโดยการบอกวิธีการ  โดยเหตุการณใน (2) 
แสดงวัสดุที่ใชดําเนินการไปแลวในเหตุการณ (1)

ตัวอยาง  2
(1) หื้อหานาแลกที่เวฬุวันนะอารามอันงาม
(2) ดวยปริจเฉจคณาดวยวา

(จารึกวัดเวฬุวันอาราม  2/10-11)
“หื้อหานาแลกที่เวฬุวันนะอารามอันงาม  ดวยปริจเฉจคณาดวยวา(วัดและนับเปนวา)”
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จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน  (2)  มีคําเชื่อมแสดงวิธีการ ดวย แสดงความสัมพันธ 
ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบขยายความโดยการบอกวิธีการ  โดยเหตุการณใน (2) 
แสดงวิธีที่จะดําเนินการในเหตุการณ (1)

ตัวอยาง  3
(1) ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ
(2) ตามพงศประสงค
(3) ดวยชื่อวาเจามหาราช

(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย  1/14-17)
“ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ(เปนกษัตริยสืบตอ

จากพอ) ตามพงศประสงค(ตามที่บรรพบุรุษตองการ)  ดวยชื่อวาเจามหาราช”
จากตัวอยาง 3 เหตุการณใน   (3)   มีคําเชื่อมแสดงวิธีการ ดวย แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) – (2) แบบขยายความโดยการบอกวิธีการ  โดยเหตุการณใน 
(3) แสดงเครื่องมือที่จะใชดําเนินการในเหตุการณ (1) กลาวคือพระนาม “เจามหาราช” นั้น เปน
ตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ปกครองบานเมือง ดังนั้นพระนาม “เจามหาราช” จึงเปรียบเสมือน
เครื่องมือที่ใชปฏิบัติหนาที่  “เปนพญาแทนพอตอ”

1.7.4 ความสัมพันธแบบเปรียบเทียบ เปนความสัมพันธที่เหตุการณ
หนึ่งถูกเปรียบเทียบวามีลักษณะเชนเดียวกันกับอีกเหตุการณหนึ่ง  โดยเหตุการณที่แสดงการ
เปรียบเทียบจะมีคําเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบกํากับอยูในประโยค

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบเปรียบเทียบ  
เพียง 1 คํา  ไดแก  โดยดัง  และปรากฏเพียง 2 คร้ัง ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ใสสีมาใหม
(2) คือจักใครที่นี้เสถียร
(3) หื้อจําเนียรเมื่อหนาตอเทาศาสนาทั้งหาพันป
(4) โดยดังมหาราชมหาเทวีโอยทานหยาดน้ําสิโนทกตกแผนดิน
(5) ไวกับวัดเจา

(จารึกเจาสี่หมื่นทําสีมาใหม  1/12-18)
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“ใสสีมาใหม  คือจักใครที่นี้เสถียร(อยากใหที่นี้มั่นคง)  หื้อจําเนียรเมื่อหนาตอเทา
ศาสนาทั้งหาพันป(ใหยืนนานจนกระทั้งถึงศาสนาทั้งหาพันป)  โดยดังมหาราชมหาเทวีโอยทาน
หยาดน้ําสิโนทกตกแผนดิน(ใหทานหยาดน้ําลงสูพื้นดิน) ไวกับวัดเจา”

จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน  (4)  มีคําเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบ  โดยดัง  แสดง
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) – (3) แบบขยายความโดยการเปรียบเทียบ  
โดยเหตุการณใน (4) แสดงการเปรียบเทียบ เพื่อขยายความเหตุการณใน (1) – (3)  
ใหมีความหมายชัดเจนขึ้น

ตัวอยาง  2
(1) เจาขุนผูใดบเอาคนกับนานี้ออกไซร
(2) หื้อเปนเจาขุนยืน
(3) โดยดังคําโอยพรไวในสีมาเกานี้

 (จารึกเจาสี่หมื่นทําสีมาใหม  2/14-17)
“เจาขุนผูใดบเอาคนกับนานี้ออกไซร  หื้อเปนเจาขุนยืน(ใหเปนเจาขุนยืนนาน)  โดยดัง

คําโอยพร(คําอวยพร)ไวในสีมาเกานี้”
จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน  (3)  มีคําเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบ  โดยดัง  แสดง

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) – (2) แบบขยายความโดยการเปรียบเทียบ  
โดยเหตุการณใน (4) แสดงการเปรียบเทียบ เพื่อขยายความเหตุการณใน (1) – (2) ให 
มีความหมายชัดเจนขึ้น

  1.8 ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข    เปนความสัมพันธที่แสดงวาเหตุการณหรือ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องกัน มีเหตุการณหนึ่งเปนเงื่อนไขที่
ทําใหอีกเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นในลักษณะเชนนั้น โดยเหตุการณที่เปนเงื่อนไขจะมีคําเชื่อมแสดง
ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไขกํากับอยูในประโยค

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข ทั้งสิ้น  11  คํา   
ไดแก ผิ   ผิวา   ซือแมน   แม  แมน  แมน…หาก   ผิ…หาก   หาก  คร้ัน  เมื่อ  เมื่อใด  และ  ผิ  
ปรากฏมากที่สุด ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ผิจะเขาเปนคา
(2) วาได  ๔๖๘

 (จารึกกษัตริยราชวงศมังราย  2/23)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



177

“ผิ(ถา)จะเขาเปนคา(ตีราคา)  วาได ๔๖๘”
จากตัวอยาง 1  เหตุการณใน  (1)   มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข   ผิ  แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน (2) แบบแสดงเงื่อนไขโดยเหตุการณใน (1) เปนเงื่อนไขของเหตุ
การณใน  (2)

ตัวอยาง  2
(1) ผิวาผูใดบสูอยูรักษาพระเจา
(2) บสูอยูรักษาหอปฎกอั้น
(3) หื้อเอาคาคิงมันผูนั้นออกมาไถคนไวแทนมันดังเกา

(จารึกมหาสามีเจาญาณเทพคุณวัดบานดอน  2/7-9)
“ผิวา(ถา)ผูใดบสูอยูรักษาพระเจา  บสูอยูรักษาหอปฎกอั้น(นั้น)  หื้อเอาคาคิงมันผูนั้น

ออกมาไถคนไวแทนมันดังเกา(ใหเอาคาตัวมันผูนั้นออกไถคนไวแทนมันเหมือนเดิม)”
จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน  (1)   มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข   ผิวา  แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน (3) แบบแสดงเงื่อนไข   โดยเหตุการณใน  (1) – (2)   เปนเงื่อนไข
ของเหตุการณใน   (3)

ตัวอยาง  3
(1) ซือแมนเสิกมาตกเมือง
(2) ก็อยาปาวมารบมารักษาเวียง

 (จารึกพระธาตุศรีจอมทอง  1/14-15)
“ซือแมนเสิกมาตกเมือง(แมนขาศึกบุกมาถึงเมือง)  ก็อยาปาว(อยาประกาศหรือบอก)

มารบมารักษาเวียง(เมือง)”
จากตัวอยาง 3 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข  ชือแมน  แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)  แบบแสดงเงื่อนไข   โดยเหตุการณใน  (1)   เปนเงื่อนไขของ
เหตุการณใน   (2)

ตัวอยาง  4
(1) แมจะนับหมากไซร
(2) ไดหมื่นลํ้าคํา

 (จารึกกษัตริยราชวงศมังราย  3/1-2)
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“แมจะนับหมากไซร  ไดหมื่นล้ําคํา(หมื่นคําเศษ)”
จากตัวอยาง 4  เหตุการณใน  (1)  มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข  แม  แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน (2) แบบแสดงเงื่อนไข โดยเหตุการณใน (1) เปนเงื่อนไขของ 
เหตุการณใน   (2)

ตัวอยาง  5
(1) แมนมีพอแมลูกเมียทาส
(2) ไดเปนดังใจ(…)แหงขานี้แทดีหลี

(จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดสถารศ  17-18)
“แมนมีพอแมลูกเมียทาส   ไดเปนดังใจ(…)แหงขานี้แทดีหลี(แทจริง)”
จากตัวอยาง 5 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข แมน แสดงความสัมพันธ 

ทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)  แบบแสดงเงื่อนไข   โดยเหตุการณใน  (1)  เปนเงื่อนไขของ 
เหตุการณใน   (2)

ตัวอยาง  6
(1) แมนมิตเตยยเทวบุตตแลเทพคณาอินทรพรหมหากถามดังอั้น
(2) ขอจึงหื้อขาไหวสาดวยพุทธศาสนา
(3) ดวยตนอันจะรักษาศีลฟงธรรมนี้ดวยประการใด ขอหื้อขาไดบอกกลาวถาม

อันไดรูไดหันชาติหนาอันเปนตนนี้แลว
 (จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดสถารศ  10-12)

“แมนมิตเตยยเทวบุตต(องคพระศรีอริยเมตตรัยโพธิสัตว)แลเทพคณา(เทวดาทั้งหลาย)
อินทรพรหมหากถามดังอั้น(ดังนั้น) ขอจึงหื้อขาไหวสา(ไหว)ดวยพุทธศาสนา ดวยตนอันจะรักษา
ศีลฟงธรรมนี้ดวยประการใด ขอหื้อขาไดบอกกลาวถาม(ไดตอบ)อันไดรูไดหันชาติหนาอันเปนตนนี้
แลว”

จากตัวอยาง 6 เหตุการณใน  (1)  มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข  แมน…หาก  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (2) - (3)  แบบแสดงเงื่อนไข   โดยเหตุการณใน  
(1)  เปนเงื่อนไขของเหตุการณใน   (2) - (3)
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ตัวอยาง  7
(1) หากไดกลั้วเกลาก็ดีคนในจาริดนี้
(2) ผูนั้นเรียกวาบยําอาชญาพระเปนเจาแผนดินแล

(จารึกวัดจอยแซ  2/11-13)
“หาก(ถา)ไดกล้ัวเกลา(รบกวน)ก็ดีคนในจาริด(จารึก)นี้ ผูนั้นเรียกวาบยําอาชญา(ไม

กลัวเกรงอาชญา)พระเปนเจาแผนดินแล”
จากตัวอยาง 7 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข  หาก  แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)  แบบแสดงเงื่อนไข   โดยเหตุการณใน  (1)   เปนเงื่อนไขของ
เหตุการณใน   (2)

ตัวอยาง 8
(1) ผิผูใดหากเอาออกจากพระเจา
(2) อยาใหมันเปนเจาเปนขุนสักเทื่อ

(จารึกเจาหมื่นเลี้ยงเปนเจาสี่หมื่น  12-14)
“ผิผูใดหากเอาออกจากพระเจา  อยาใหมันเปนเจาเปนขุนสักเทื่อ”
จากตัวอยาง 8 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข ผิ…หาก แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)  แบบแสดงเงื่อนไข   โดยเหตุการณใน  (1)   เปนเงื่อนไขของ
เหตุการณใน   (2)

ตัวอยาง 9
(1) คร้ันขามลางขันธทั้ง 5
(2) หื้อขาไดเอาอารมณอันประเสริฐ
(3) หื้อขาไดเมือเกิดในตาวติงสาเทวโลก

(จารึกบนฐานปราสาทโลหะ 2/ 2-3)
“คร้ันขามลางขันธทั้ง 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) หื้อขาไดเอาอารมณ 

อันประเสริฐ หื้อขาไดเมือเกิด(ไปเกิด)ในตาวติงสา(สวรรคชั้นดาวดึงส)เทวโลก(ภูมิที่สถิต 
ของเทวดา)”

จากตวัอยาง 9 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข คร้ัน แสดงความสัมพันธทาง
ความหมายกับเหตุการณใน  (2) – (3) แบบแสดงเงื่อนไข   โดยเหตุการณใน  (1)   เปนเงื่อนไขของ
เหตุการณใน   (2) – (3)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



180

ตัวอยาง 10
(1) เมื่อตาย
(2) ใหตกหมอเพจี

(จารึกเจาหมื่นเลี้ยงเปนเจาสี่หมื่นเมืองพยาว  14-15)
“เมื่อตาย  ใหตกหมอเพจี(ใหตกนรก)”
จากตัวอยาง 10 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข เมื่อ แสดงความสัมพันธทาง

ความหมายกับเหตุการณใน  (2)  แบบแสดงเงื่อนไข   โดยเหตุการณใน  (1)   เปนเงื่อนไขของเหตุ
การณใน   (2)

ตัวอยาง 11
(1) เมื่อไปไดเถิงนิพพานเตื้อนั้น
(2) เกิดมาในภวานุภวะอันใดใด
(3) จงใหไดเกิดในมงคลตระกูลทาวพญา

(จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงมั่น 1/14-15)
“เมื่อไปไดเถิง(ถึง)นิพพาน(ดับทุกข)เตื้อนั้น(คร้ังนั้น) เกิดมาในภวานุภวะ(ภพ)อันใดใด

จงใหไดเกิดในมงคลตระกูลทาวพญา”
จากตัวอยาง 11 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข เมื่อ แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายระหวางเหตุการณใน (3) แบบแสดงเงื่อนไข  โดยเหตุการณใน  (1) – (2)  
เปนเงื่อนไขของเหตุการณใน  (3)

ตัวอยาง 12
(1) เมื่อใดพระอริยเมตไตรยเจานิพพานไปแลว
(2) หื้อผูขาทั้งหลายแมลูกไดสรีระสงสการ

(จารึกบนฐานปราสาทโลหะ  4/1-2)
“เมื่อใดพระอริยเมตไตรยเจานิพพานไปแลว หื้อผูขาทั้งหลายแมลูกไดสรีระสงสการ 

(ไดรางไปทําพิธีศพ)”
จากตัวอยาง 12 เหตุการณใน (1) มีคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข เมื่อใด แสดงความสัมพันธ

ทางความหมายกับเหตุการณใน  (2)  แบบแสดงเงื่อนไข   โดยเหตุการณใน  (1)   เปนเงื่อนไขของ
เหตุการณใน   (2)
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1.9   ความสัมพันธแบบตางตอน     เปนความสัมพันธที่แสดงวาเหตุการณหรือ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องกัน มีเหตุการณหนึ่งกลาวถึง 
เนื้อหาใหม หรือเปลี่ยนไปกลาวถึงบุคคลอื่น หรือส่ิงอื่นแตเกี่ยวของกัน ซึ่งตางจากอีกเหตุการณ
หนึ่ง เพื่อเปนการเปลี่ยนประเด็น ใหเหตุการณดําเนินตอไป โดยเหตุการณที่มีความหมายตางตอน
จะมีคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบตางตอนกํากับอยูในประโยค

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบตางตอน  ไดแก
ประการหนึ่งโสด   อนึ่ง  อัน  แต  และปรากฏรวมเพียง 9 คร้ัง ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ดวยพระราชกุศลอนันตเจตนาฝูงนี้จุงใหสมเด็จมหาราชเจาทั้งสองพระองคทรง

ธนสารสองประการ คือ อัชฌัตติก พาหิรธนะอันบริบูรณดี…
(2) ประการหนึ่งโสดสมเด็จพระธรรมิกราชเจากับพระอรรคราชมาดาบพิตรก็อุทิศ

พระราชกุศลผลโกฐาสอันบอาจคณาไดใหแดสมเด็จพระบิดา มหาอัยยก อัยยิกา
แลเทพคณา…

 (จารึกหริปุญชปุรี  2/7-16)
“ดวยพระราชกุศลอนันตเจตนาฝูงนี้(พระราชกุศลอันเกิดจากเจตนาที่ยิ่งใหญ)จุงให

สมเด็จมหาราชเจาทั้งสองพระองคทรงธนสารสองประการ คือ อัชฌัตติก พาหิรธนะ(สมบัติ  
2 อยาง คือ ทรัพยภายใน ทรัพยภายนอก)อันบริบูรณดี…ประการหนึ่งโสด สมเด็จพระธรรมิกราช
เจากับพระอรรคราชมาดาบพิตรก็อุทิศพระราชกุศลผลโกฐาส(สวนบุญ)อันบอาจคณาไดใหแด
สมเด็จพระบิดา มหาอัยยก อัยยิกาและเทพคณา…”

จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแสดงการตางตอน ประการหนึ่งโสด     
แสดงความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  (1)  แบบตางตอน   โดยเหตุการณใน  (2)    
มีเนื้อหาตางจากเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง  2
(1) ดวยบุญราศีอันผูขาทั้งหลายไดกตาธิการเยื่องนี้ ขอจงเปนปกตูปนิสัยปจจัยค้ําชูไป

ตราบจูจอดรอดเนรพานแกผูขาทั้งหลาย
(2) อนึ่งก็แปรปรายยังวรบุญกิริยานาบุญอันนี้
(3) จงใหไปรอดเถิงยังเทพยดา อินทร พรหม เทศบานเมือง วัดวาที่นี้เปนเคา…
(4) อนึ่งก็อุทิศไปเถิงครูบาอาจารยเปนเคา…

(จารึกวัดพระธาตุลําปางหลวง  2/4-12)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



182

“ดวยบุญราศีอันผูขาทั้งหลายไดกตาธิการเยื่องนี้(ไดบําเพ็ญกุศลเพื่อนิพพานอยางนี้) 
ขอจงเปนปกตูปนิสัย(อุปนิสัยสงเสริม)ปจจัยค้ําชูไปตราบจูจอดรอดเนรพาน(ไปจนกระทั้งถึง
นิพพาน)แกผูขาทั้งหลาย  อนึ่งก็แปรปรายยังวรบุญกิริยานาบุญอันนี้(อุทิศบุญนี้) จงใหไปรอดเถิง
(ไปถึง)ยังเทพยดา อินทร พรหม เทศ(ประเทศ)บานเมือง วัดวาที่นี้เปนเคา(เปนประธาน)… อนึ่งก็
อุทิศไปเถิงครูบาอาจารยเปนเคา(เปนประธาน)…”

จากตัวอยาง 2 มีเหตุการณ 3 ตอน ไดแก เหตุการณใน (1)  เหตุการณใน (2) - (3) 
และเหตุการณใน(4) โดยใน (2) และ (4) มีคําเชื่อมแสดงการตางตอน อนึ่ง แสดงความสัมพันธ 
ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบตางตอน โดยเหตุการณใน (2)-(3) และ (4) เปลี่ยนไป
กลาวถึงบุคคลอื่น ซึ่งตางจากเหตุการณใน  (1)

ตัวอยาง  3
(1) ทั้งมหาเทวีผูแมจึงไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ…
(2) คร้ันเสด็จเจาแมลูกแลไดเสวยสมบัติในนครเชียงใหมดังงัน
(3) อันพระราชแมลูกไซรจะใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดีมีแหงอาวเลี้ยงตน

ดาย
(จารึกกษัตริยราชวงศมังราย  1/14-16, 20-23, 2/1-3)

“ทั้งมหาเทวีผูแมจึงไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ(เปนกษัตริยสืบตอจาก
พอ)…คร้ันเสด็จเจาแมลูกแลไดเสวยสมบัติในนครเชียงใหมดังงัน(ดังนั้น)  อันพระราชแมลูกไซรจะ
ใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดีมีแหงอาวเลี้ยงตนดาย”

จากตัวอยาง 3 มีเหตุการณ 2 ตอน ไดแก เหตุการณใน (1)-(2) และเหตุการณใน (3) 
โดยใน (3) มีคําเชื่อมแสดงการตางตอน อัน แสดงความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน  
(1)-(2)  แบบตางตอน   โดยเหตุการณใน  (3)  เปลี่ยนไปกลาวถึงการตอบแทนบุญคุณ ซึ่งตางจาก
เหตุการณใน (1)-(2)

ตัวอยาง  4
(1) จึงจะอบพกาสใหนาแกพระสุวรรณวิหาร
(2) มีประมาณ ๒๑,๖๘๕ เขา
(3) ผิจะเขาเปนคา
(4) วาได  ๔๖๘…
(5) แมจะนับหมากไซร
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(6) ไดหมื่นลํ้าคํา
(7) จะนับจะบานไซร
(8) ได ๑๘๗ บาน
(9) ยอมบานมีเรือน
(10)  ผิจะนับเรือน
(11)  วาไซรได ๒๔๖ เริน ยอมเรือนสกัด…
(12)  แตบานฝูงนี้นาฝูงนี้ยอมมีหินเสมาตราทุกอันแล
(13) แมคนตนใดจะใครรู
(14) วาดังนี้

 (จารึกกษัตริยราชวงศมังราย  2/20-23, 3/1-9)
“จึงจะอบพกาส(ประกาศ)ใหนาแกพระสุวรรณวิหาร  มีประมาณ ๒๑,๖๘๕ เขา 

(แปลงนา)  ผิจะเขาเปนคา(ถาจะตีราคา)  วาได ๔๖๘…แมจะนับหมากไซร  ไดหมื่นล้ําคํา(หมื่นคํา
เศษ)  จะนับจะบานไซร(จะนับบาน)  ได ๑๘๗ บาน  ยอมบานมีเรือน  ผิจะนับเรือน  วาไซรได 
๒๔๖ เรือน  ยอมเรือนสกัด(ครัวเรือนที่กําหนดไวใหสงจังหันวัด)…แตบานฝูงนี้นาฝูงนี้ยอมมี
หินเสมาตราทุกอันแล แมคนตนใดจะใครรู วาดังนี้”

จากตัวอยาง 4 มีเหตุการณ 2 ตอน ไดแก เหตุการณใน (1)-(11) และเหตุการณใน 
(12)-(14) โดยใน (12) มีคําเชื่อมแสดงการตางตอน แต แสดงความสัมพันธทางความหมายกับ 
เหตุการณใน  (1) – (11)  แบบตางตอน   โดยเหตุการณใน  (12)-(14)  เปลี่ยนไปกลาวถึงหินเสมา
ที่ตราไวในบานและนา ซึ่งตางจากเหตุการณใน (1) – (12) ที่กลาวถึงบานและนาที่ไดมอบใหวัด

2.ลักษณะการใชคําเชื่อม
การศึกษาลักษณะการใชคําเชื่อมเพื่อแสดงการเชื่อมโยงความในจารึกลานนา     

มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาวา ประโยคที่ เรียงตอเนื่องกันในขอความที่มีเนื้อความเดียวกัน
(coherence) นั้น มีการใชคําเชื่อมเช่ือมโยงความ เพื่อช้ีแนะความสัมพันธทางความหมายระหวาง
ประโยคดังกลาวอยางไร โดยจะพิจารณาจากการใชคําเชื่อมในประโยคที่เรียงตอเนื่องกันวามีการ
ใชคําเชื่อมตอเนื่องกันหรือไม และมีลักษณะการตอเนื่องกันอยางไร

จากการศึกษาภาษาระดับขอความในจารึกลานนาพบ ลักษณะการใชคําเชื่อม 
เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความ 2 ลักษณะ คือ

2.1 การใชคําเชื่อมครั้งเดียว
2.2 การใชคําเชื่อมแบบตอเนื่อง
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2.1  การใชคําเชื่อมครั้งเดียว    คือกลุมประโยคยอย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอความ 
จะเรียงตอเนื่องกัน เพื่อใหมีเนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมเชื่อมโยงความระหวางประโยคนั้นๆ 
เพียงคําเดียวและครั้งเดียวเทานั้น   ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง 1
(1) ทํานายแมงหมาเตา
(2) วาจะไดเปนพญาขากาน
(3) จะไดประจุธาตุตถาคตในที่นี้

(จารึกวัดพระธาตุแชแหง 1/6-9)
“ทํานายแมงหมาเตา(แมลงเตาทอง) วาจะไดเปนพญาขากาน จะไดประจุธาตุตถาคต

(จะไดบรรจุธาตุพระพุทธเจา)ในที่นี้”
จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน (2) มีคําเชื่อมแสดงการใหขอมูลเพิ่ม วา แสดง 

ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบขยายความโดยการใหขอมูลเพิ่ม โดย 
เหตุการณใน (2) และ (3) เปนขอมูลที่เพิ่มเขามา เพื่อไขความ ใน (1) ดังนั้นเหตุการณใน  
(1) – (3) จึงเปนกลุมประโยคที่มีเนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมเพียงคําเดียว เพื่อแสดงความ
สัมพันธแบบขยายความ

ตัวอยาง  2
(1) ปกัดเม็ด เดือน ๕ ออก ๓ ค่ํา เม็งวัน ๒ ไทยกัดไส เจาแสนดาบเรือนหมอแกวกับ

เจาพวกดาบเรือนลอนผญาลอนแห ไหวพระเปนเจายังโรงคํา
(2) บานหลวงอันหนึ่ง ชื่อ บานออกแพง
(3) พญาจาบานสุชาหื้อพันสวนชื้อลัวะคํามา
(4) ขายเอาเงิน ๑๒๒ เงินเขาเลมแลว
(5) ชาวดาบเรือนโพธิซื้อไว
(6) สรางแลว
(7) ถวายเปนราชทานกับนาเจาลามลีนพวกขัน ๕,๐๐๐ เบี้ยหนาวัดนี้
(8) พระเปนเจาก็มีพระราชศรัทธา
(9) หื้อทานแกพระพุทธเจาวัด…

(จารึกวัดหลวง  1/2-12)
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“ปกัดเม็ด เดือน ๕ ออก ๓ ค่ํา เม็งวัน ๒ ไทยกัดไส เจาแสนดาบเรือนหมอแกวกับเจา
พวกดาบเรือนลอนผญาลอนแหไหวพระเปนเจายังโรงคํา(ทองพระโรง) บานหลวงอันหนึ่งชื่อบาน
ออกแพง พญาจาบานสุชาหื้อพันสวนชื้อลัวะคํามา ขายเอาเงิน ๑๒๒ เงินเขาเลม(คลัง)แลว  
ชาวดาบเรือนโพธิซื้อไว สรางแลว ถวายเปนราชทานกับนาเจาลามลีนพวกขัน(พรอมกับนาของเจา
ลามลีน) ๕,๐๐๐ เบี้ยหนาวัดนี้ พระเปนเจาก็มีพระราชศรัทธา หื้อทานแกพระพุทธเจา(องคพระ
ประธาน)วัด…”

จากตัวอยาง 2  เหตุการณใน  (8)   มีคําเชื่อมแบบคลอยตาม   ก็  แสดงความสัมพันธ
ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) - (7) แบบคลอยตาม โดยเหตุการณใน (8) คลอยตาม 
เหตุการณใน (1) – (7) สวนเหตุการณใน (9) เปนผลจากการเกิดเหตุการณใน (8) ดังนั้นเหตุการณ
ใน (1) – (9) จึงเปนกลุมประโยคที่มีเนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมเพียงคําเดียว เพื่อแสดง
ความสัมพันธแบบคลอยตามกันหรือเปนไปในทํานองเดียวกัน

ตัวอยาง  3
(1) มาเล็งหันยังอารามพระหารแทนพระคีรีทีนี้
(2) เปนอันชราชินหลุครํ่าพร่ําเมินมาหลายป
(3) มีเสา แป กอนลาด กานฝา เครื่องมุงบนร่ัวโลง หักคร่ําพร่ําชาเมินนาน
(4) ผูขาทั้งหลายจึงมีฉันทะสมัครพรอมเพรียงกับดวยกัน
(5) มาปฏิสังขรณอยดอยาสรางกอตอแปลงยังเสาแลแป กอนลาด

กานฝา เครื่องมุงบน ชอฟา ปานลมหนาหลัง
(จารึกวัดดอยแทนพระ  21-26)

“มาเล็งหัน(เห็น)ยังอารามพระหาร(พระวิหาร)แทนพระคีรีทีนี้ เปนอันชราชินหลุคร่ํา
พรํ่าเมินมาหลายป(พระวิหารมีสภาพเกาและรั่วพังมานานหลายป) มีเสา แป(ไมเครื่องเรือนที่วาง
บนจันทันใหกลอนวางพาด) กอนลาด(หรือกลอน คือ ไมขนาดบางที่พาดบนแป สําหรับวางเครื่อง
มุงหลังคา) กานฝา(ระแนง) เครื่องมุงบนรั่วโลงหักคร่ําพร่ําชาเมินนาน(เครื่องมุงหลังคารั่วพังมาชา
นาน) ผูขาทั้งหลายจึงมีฉันทะสมัครพรอมเพรียงกับดวยกัน มาปฏิสังขรณอยดอยาสรางกอตอ
แปลง(ซอมแซมสราง)ยังเสาและแป กอนลาด กานฝา เครื่องมุงบน ชอฟา ปานลมหนาหลัง”

จากตัวอยาง 3 เหตุการณใน  (4)  มีคําเชื่อมแบบแสดงผล   จึง  แสดงความสัมพันธ
ทางความหมายกับเหตุการณใน (1) - (3) แบบแสดงผล โดยเหตุการณใน (4) เปนผลจากการเกิด
เหตุการณใน (1) – (3) สวนเหตุการณใน (5) เปนผลจากการเกิดเหตุการณใน (4) ดังนั้นเหตุการณ
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ใน (1) – (5) จึงเปนกลุมประโยคที่มีเนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมเพียงคําเดียว เพื่อแสดง
ความสัมพันธแบบแสดงผล

2.2 การใชคําเชื่อมแบบตอเนื่อง คือกลุมประโยคยอย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอความ 
จะเรียงตอเนื่องกัน เพื่อใหมีเนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมคําเดียวกันหรือตางคํากัน เชื่อมโยง
ความระหวางประโยคนั้นๆ แบบตอเนื่องกันไป เพื่อแสดงความสัมพันธแบบเดียวกัน หรือตางกัน   
เชน

จากการศึกษาลักษณะการใชคําเชื่อมแบบตอเนื่องกันในจารึกลานนาสามารถแบงได   
3   ประเภท  คือ

2.2.1 การใชคําเชื่อมคําเดียวกันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความสัมพันธแบบ
เดียวกัน

2.2.2 การใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความสัมพันธแบบ
เดียวกัน

2.2.3 การใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความสัมพันธ 
ตางกัน

  2.2.1 การใชคําเชื่อมคําเดียวกันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความ
สัมพันธแบบเดียวกัน  คือ  การใชคําเชื่อมคําเดียวกันเชื่อมโยงความในประโยคที่เรียงอยูตอเนื่อง
กัน  มากกวาหนึ่งครั้ง  เพื่อแสดงความสัมพันธแบบเดียวกัน

จากการศึกษา พบการใชคําเชื่อมคําเดียวกันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดง 
ความสัมพันธทางความหมายทั้งหมด  3  แบบ   คือ  คําเชื่อมแบบคลอยตามกัน  คําเชื่อมแบบ
แสดงลําดับเหตุการณ  คําเชื่อมแบบแสดงผล  ตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) เกิดมาในภวานุภวะอันใดใด
(2) จงใหไดเกิดในมงคลตระกูลทาวพญา
(3) ปราบสากลชมพูทวีปและทวีปทั้ง ๔ มีนอยสองพันเปนบริวาร
(4) แลประกอบดวยทิพพนุทิพยทั้งมวล
(5) แลมีบิดา มารดา พอแม และบริวาร ยศ สมบัติ

(จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงมั่น  1/14-17)
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“เกิดมาในภวานุภวะ(ภพ)อันใดใด  จงใหไดเกิดในมงคลตระกูลทาวพญา  ปราบสากล
ชมพูทวีปและทวีปทั้ง ๔ มีนอยสองพันเปนบริวาร และประกอบดวยทิพพนุทิพย(ทิพยสมบัติ) 
ทั้งมวล  และมีบิดา มารดา พอแม และบริวาร ยศ สมบัติ”

จากตัวอยาง 1 เหตุการณใน  (4) และ (5)  มีคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน   แล  แสดง
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) - (3) แบบคลอยตามกัน โดยเหตุการณใน  
(4) และ (5) คลอยตามเหตุการณใน (1) – (3) ดังนั้นเหตุการณใน (1) – (5) จึงเปนกลุมประโยคที่มี
เนือ้ความเดยีวกนั โดยใชคาํเชือ่มคําเดยีวกนัแบบตอเนือ่ง เพือ่แสดงความสมัพนัธแบบคลอยตามกนั

ตัวอยาง  2
(1) เมื่อพระเจาโคตมะมาโผดบริษัททั้งหลายตามลําดับ
(2) มาเถิงมอนดอยที่นี้เหมือนดังกระชิง
(3) จึงลงมาจากอากาศดวยอรหันตาเจาทั้งหลาย
(4) พระจึงยังญาณเล็งดู
(5) จึงจากับเจาอานนท

(จารึกจังหวัดลําพูน  10-13)
“เมื่อพระเจาโคตมะมาโผดบริษัททั้งหลาย(มาโปรดพุทธบริษัททั้งหลาย)ตามลําดับ 

มาเถิง(มาถึง)มอน(ใจกลาง)ดอยที่นี้เหมือนดังกระชิง(เครื่องเขากระบวนแหในการพระราชพิธี
บางอยาง เชน แรกนาขวัญ)  จึงลงมาจากอากาศดวยอรหันตาเจาทั้งหลาย  พระจึงยังญาณเล็งดู  
จึงจา(กลาว)กับเจาอานนท…”

จากตัวอยาง 2 เหตุการณใน  (3) – (5)  มีคําเชื่อมแบบแสดงลําดับเหตุการณ   จึง  
แสดงความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) - (2) แบบลําดับเหตุการณ โดยเหตุการณ
ใน (3) – (5) เกิดหลังเหตุการณใน (1) – (2) ดังนั้นเหตุการณใน (1) – (5) จึงเปนกลุมประโยคที่มี
เนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมคําเดียวกันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความสัมพันธแบบแสดง
ลําดับเหตุการณ

ตัวอยาง  3
(1) หื้อเขาไดอยูรักษาพระพุทธเจาในอารามอันนี้
(2) โกฐาสบุญอันนี้จึงใหไปจําเริญแกพระเปนเจาเจาแผนดินตนเสวยพระทศ

ราชธรรมอันชอบในเมืองเชียงใหมนั้นทิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



188

(3) สวนบุญอันนี้จึงใหเปนประไจยยะแกพอครูพระเปนเจาตนเปนภาระที่อันอุบัติให
ผากฏไวนี้ทุกชาติ

(4) สวนบุญอันนี้จึงใหแผไปเถิงอินทร พรหม เทพดา ทาวจัตุโลกบาล ชาวเจาภิกขุ
สมณพราหมณ ผูชายผูหญิง

(5) สัตวตัวนอยตัวใหญอันมีในอนันตจักราวาลนี้ก็ดีจึงใหอยูสูขดวยโกฐาสบุญอันนี้
ชูประการทึน

 (จารึกวัดอารามปานอย  1/12-15, 2/1-6)
“หื้อ(ให)เขาไดอยูรักษาพระพุทธเจาในอารามอันนี้  โกฐาสบุญอันนี้(สวนบุญอันนี้)จึง

ใหไปจําเริญ(งอกงาม)แกพระเปนเจาเจาแผนดินตนเสวยพระทศราชธรรมอันชอบในเมืองเชียงใหม
นั้นทิน(เทอญ)  สวนบุญอันนี้จึงใหเปนประไจยยะ(ปจจัย)แกพอครูพระเปนเจาตนเปนภาระที่อัน
อุบัติใหผากฏ(ปรากฏ)ไวนี้ทุกชาติ  สวนบุญอันนี้จึงใหแผไปเถิง(ถึง)อินทร พรหม เทพดา ทาว
จัตุโลกบาล ชาวเจาภิกขุสมณพราหมณ(นักบวช) ผูชายผูหญิง  สัตวตัวนอยตัวใหญอันมีใน 
อนันตจักราวาลนี้ก็ดีจึงใหอยูสูขดวยโกฐาสบุญอันนี้ชูประการทึน(ใหอยูสุขดวยสวนบุญอันนี้ 
ทุกประการเทอญ)”

จากตัวอยาง 3 เหตุการณใน  (2) – (5)  มีคําเชื่อมแบบแสดงผล  จึง  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) แบบแสดงผล โดยเหตุการณใน (2) – (5)  
เปนผลที่เกิดจากเหตุการณใน (1)  ดังนั้นเหตุการณใน (1) – (5) จึงเปนกลุมประโยคที่มีเนื้อความ
เดียวกัน โดยใชคําเชื่อมคําเดียวกันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความสัมพันธแบบแสดงผล

2.2.2 การใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความ
สัมพันธแบบเดียวกัน คือ การใชคําเชื่อมตางคํากันเชื่อมโยงความในประโยคที่เรียงอยู 
ตอเนื่องกัน  มากกวาหนึ่งครั้ง  เพื่อแสดงความสัมพันธแบบเดียวกัน

จากการศึกษา  พบการใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง  เพื่อแสดงความ
สัมพันธทางความหมายทั้งสิ้น 2 แบบ คือ คําเชื่อมแบบคลอยตามกัน และคําเชื่อมแบบแสดง
ลําดับเหตุการณ  ดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ขอจุงหื้อขาไดลงมาเกิดในอุตมสารกุลยอันใหม
(2) แลวจุงไดพําเพ็งวิปสสนา
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(3) แลวจุงหื้อทานแกสัตว  สมณ  พราหมณ  ทั้งหลาย
(4) แลหื้อทานแกคนขอทั้งหลายในชมพูทวีปทั้งมวล
(5) ก็อยาหื้อเสี้ยง

 (จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดสถารศ  15-17)
“ขอจุงหื้อขาไดลงมาเกิดในอุตมสารกุลยอันใหม(ตระกูลที่อุดมยิ่งอันใหม) แลวจุง

(แลวจึง)ไดพําเพ็งวิปสสนา(บําเพ็ญวิปสสนา)  แลวจุง(แลวจึง)หื้อทานแกสัตว  สมณ  พราหมณ  
ทั้งหลาย  และหื้อทานแกคนขอทั้งหลายในชมพูทวีปทั้งมวล  ก็อยาหื้อเสี้ยง(ก็อยาใหหมด)”

จากตัวอยาง 1 พบคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน  และ ใน (4)  และ ก็  ใน  (5)  แสดง 
ความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (3) แบบคลอยตามกัน โดยเหตุการณใน (4) – (5) 
เปนเหตุการณที่คลอยตามกันกับ (3) สวนเหตุการณใน (3) เกิดตอเนื่องจากเหตุการณใน (1)-(2)  
ดังนั้นเหตุการณใน (1) – (5) จึงเปนกลุมประโยคที่มีเนื้อความเดียวกัน โดยเหตุการณใน (4) – (5)
ใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความสัมพันธแบบคลอยตามกัน

ตัวอยาง  2
(1) ผูใดจักมาอยู
(2) หื้อถามมหาเถรเจาวัดถามทั้งผูเฒาผูแกพรอมกัน
(3) วาดี
(4) เยียหื้ออยู
(5) ถัดนั้นเจาเหนือหัวหื้อไวหมากสวนหนึ่งคา ๕๕,๐๐๐ เบ พันนามวง
(6) ถัดนี้เจาสี่หมื่นพะเยายินดีดวยบุญเจาเหนือหัว
(7) ใครมักเปนจังหันแกพระพุทธเจา ๕๐๐ ขาว ยังพันนาเชียงดี

(จารึกวัดเกายอด  2/9-13)
“ผูใดจักมาอยู หื้อ(ให)ถามมหาเถรเจาวัดถามทั้งผูเฒาผูแกพรอมกัน วาดี เยียหื้ออยู 

(จงใหอยู) ถัดนั้นเจาเหนือหัวหื้อ(ให)ไวหมากสวนหนึ่งคา ๕๕,๐๐๐ เบ(เบี้ย) พันนามวง ถัดนี้ 
เจาสี่หมื่นพะเยายินดีดวยบุญเจาเหนือหัว ใครมัก(ยินดี)เปนจังหันแกพระพุทธเจา ๕๐๐ ขาว  
ยังพันนาเชียงดี”

จากตัวอยาง 2 พบคําเชื่อมแบบแสดงลําดับเหตุการณ ถัดนั้น ใน (5) และ ถัดนี้  
ใน (6)  แสดงความสัมพันธทางความหมายกับเหตุการณใน (1) - (4) แบบแสดงลําดับเหตุการณ  
โดยเหตุการณใน (5) – (6) เปนเหตุการณที่เกิดหลังเหตุการณใน (1) - (4) ตามลําดับ ดังนั้น 
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เหตุการณใน (1) – (6) จึงเปนกลุมประโยคที่มีเนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมตางคํากันแบบ 
ตอเนื่อง  เพื่อแสดงความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ

ตัวอยาง  3
(1) คร้ันวาฉลองแลว
(2) พระมหาเถรเจาก็ยกเอาพระสธรรมเจาไป(…)โชตกพุทธศาสนาในเมืองแพร(…)

วันนั้นแล
 (จารึกพระกัญจนะมหาเถรสรางพระไตรปฎก  11-12)

“คร้ันวาฉลองแลว พระมหาเถรเจาก็ยกเอาพระสธรรมเจาไป(…)โชตก(ค้ําชู) 
พุทธศาสนาในเมืองแพร(…)วันนั้นแล”

จากตัวอยาง 3 พบคําเชื่อมแบบแสดงลําดับเหตุการณ   คร้ันวา…แลว  ใน (1) และ  
ก็ ใน (2)  แสดงความสัมพันธทางความหมายแบบแสดงลําดับเหตุการณ โดยเหตุการณใน (1)  
เปนเหตุการณที่เกิดกอนเหตุการณใน (2) ดังนั้นเหตุการณใน (1) – (2) จึงเปนกลุมประโยคที่มี 
เนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความสัมพันธแบบแสดงลําดับ
เหตุการณ

ตัวอยาง  4
(1) แลววรองคทานก็เสด็จยาตรามาสถิตอยูตําหนักทรงชางยีพรอมกับดวยอัครราช

เทวีศรีกัญญาขัตติยราชวงศา แลเสนาอํามาตยชูตนชูคน
(2)  ทานจึงมีพระราชอาชญาหาเอาตัวชางกอธาตุ ชางเหล็ก ชางชางเคิง ชางเงิน

ชางคํา ชางไมทั้งหลายเขามา
(3) แลไดนิมนตคณะสงฆเจาในจักรวรรดิเมืองทั้งมวลเขามาเมตตาปฏิสังขรณสราง

แปลงซอมแซมยังพระมหาชินธาตุเจาทั้งสองหลัง
(4) จึงไดสรางจุลพระเจดีย ๔ หลัง ตางเหนือปลากออกหลวงพระธาตุทั้งสี่ดาน
(5) แลวก็ซอมแซมยังพระวิหารหลวงแลศาลาบาตรบริเวณพระธาตุประตูขงศาลา 

นางอยองเปนที่บริบูรณแลว
 (จารึกเจามหาวงศฯซอมพระธาตุแชแหง  1/25-29)

“แลววรองคทานก็เสด็จยาตรามาสถิตอยูตําหนักทรงชางยีพรอมกับดวยอัครราชเทวี 
ศรีกัญญาขัตติยราชวงศา แลเสนาอํามาตยชูตนชูคน(ทุกคน)  ทานจึงมีพระราชอาชญาหาเอาตัว
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ชางกอธาตุ ชางเหล็ก ชางชางเคิง(ชางเครื่อง) ชางเงิน ชางคํา(ชางทอง) ชางไมทั้งหลายเขามา   
แลไดนิมนตคณะสงฆเจาในจักรวรรดิเมือง(อาณาเขตเมือง)ทั้งมวลเขามาเมตตาปฏิสังขรณสราง
แปลงซอมแซมยังพระมหาชินธาตุเจาทั้งสองหลัง  จึงไดสรางจุลพระเจดีย ๔ หลัง ตางเหนือปลาก
ออกหลวงพระธาตุทั้งสี่ดาน แลวก็ซอมแซมยังพระวิหารหลวงแลศาลาบาตรบริเวณพระธาตุประตู
ขง(ประตูโคง)ศาลานางอยองเปนที่บริบูรณแลว”

จากตัวอยาง 4 พบคําเชื่อมแบบแสดงลําดับเหตุการณ   แลว…ก็  ใน (1)  จึง  ใน  (2)   
แล  ใน (3)  จึง  ใน  (4)  แลวก ็  ใน  (5)  แสดงความสัมพันธทางความหมายแบบแสดงลําดับ 
เหตุการณ  โดยเหตุการณใน (1) – (5)  เปนเหตุการณที่เกิดตอเนื่องกันไปตามลําดับ ดังนั้น 
เหตุการณใน (1) – (5) จึงเปนกลุมประโยคที่มีเนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมตางคํากันแบบ 
ตอเนื่อง เพื่อแสดงความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ

ตัวอยาง 5
(1) สมเด็จพระองคมหาราชเจาทั้ง ๒ ตรองตรัสอรรถธรรมอันอุดมดี  มีพระราชหฤทัยบ

อ่ิมในอปนาเพงสภาวะอันยิ่ง
(2) จึงใหสรางพระธรรมมณเฑียรอันอาเกียรณเดียรดาษมาศดวยสุพรรณบุษบาผกา

วัลลีเปนอัศจรรยอดิเรกเฉกไพชยนตปราสาท
(3) แลเสร็จ
(4) สมเด็จมหาราชเจาจึงใหสรางพระธรรมอันเปนพุทธวาจาตราได ๘๔,๐๐๐ ขันธกับ

คันถันตรปกรณ สาตถะกถา ฎีกานุฎีกา คณนาทั้งมวลได ๔๒๐ กัมป
(5) มีทั้งสุพรรณพุทธรูปเจา
(6) แลเสร็จทุกประการ
(7) (…)เจาจึงใหนํามาสถาปนาไวในพระธรรมมนเฑียรอันนี้
(8) จึงสังขยา(…)ทั้งมวลได 2 แสนเงินเปนประมาณ

(จารึกหริปุญชปุรี 1/10-18)
“สมเด็จพระองคมหาราชเจาทั้ง ๒ ตรองตรัสอรรถธรรมอันอุดมดี  มีพระราชหฤทัยบ

อ่ิมในอปนาเพงสภาวะอันยิ่ง  จึงใหสรางพระธรรมมณเฑียร(หอไตร)อันอาเกียรณเดียรดาษมาศ
(ประดับดวยทองคํา)ดวยสุพรรณบุษบาผกาวัลลี(ลวดลายดอกไม)เปนอัศจรรยอดิเรกเฉกไพชยนต
ปราสาท(เปนอัศจรรยพิเศษเหมือนปราสาทของพระอินทร)   แลเสร็จ   สมเด็จมหาราชเจาจึงให
สรางพระธรรมอันเปนพุทธวาจาตราได ๘๔,๐๐๐ ขันธกับคันถันตรปกรณ(หนังสือนอกจากพระไตร
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ปฎก)สาตถะกถา(อรรถกถา)ฎีกานฎีุกา(คาํอธบิายอรรถกถา)คณนา(นบั)ทัง้มวลได ๔๒๐ กมัป(คมัภีร) 
มีทั้งสุพรรณพุทธรูปเจา(พระพุทธรูปทองคํา) แลเสร็จทุกประการ (มหาราช)เจาจึงใหนํามา
สถาปนาไวในพระธรรมมนเฑียรอันนี้(หอไตรอันนี้) จึงสังขยา(นับ)…ทั้งมวลได 2 แสนเงินเปน
ประมาณ”

จากตัวอยาง 5 พบคําเชื่อมแบบแสดงลําดับเหตุการณ แล ใน (3) (6) และ จึง ใน  
(4)  (7)  (8)  แสดงความสัมพันธทางความหมายแบบแสดงลําดับเหตุการณ  โดยเหตุการณใน  
(2) – (8) เปนเหตุการณที่เกิดตอเนื่องกันไปตามลําดับ สวนเหตุการณใน (2) เปนผลจากเหตุการณ
ใน (1) และเหตุการณใน (5) เปนสวนหนึ่งของเหตุการณใน (4) ดังนั้นเหตุการณใน (1) – (8) จึง
เปนกลุมประโยคที่มีเนื้อความเดียวกัน โดยเหตุการณใน (3) – (8) ใชคําเชื่อมตางคํากันแบบ 
ตอเนื่อง เพื่อแสดงความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ

2.2.3 การใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความ
สัมพันธตางกัน คือ การใชคําเชื่อมตางคํากันเชื่อมโยงความในประโยคที่เรียงอยูตอเนื่องกัน 
มากกวาหนึ่งครั้ง  เพื่อแสดงความสัมพันธตางกัน  ดังนี้

ตัวอยาง  1
(1) ไดสิบสามป
(2) ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ
(3) ตามพงศประสงค
(4) ดวยชื่อวาเจามหาราชในปเตาสงาคําจวา ปขอมไซรปมะเมีย ศักราชไซรได ๗๖๔  

ในเดิน ๗ แรม 6 ค่ํา วันจันทร
(5) คร้ันเสด็จเจาแมลูกแลไดเสวยสมบัติในนครเชียงใหมดังอั้น
(6) อันพระราชแมลูกไซรจะใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดีมีแหงอาวเลี้ยงตน

ดาย
(7) กลายจึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีในเมืองพยาว

 (จารึกกษัตริยราชวงศมังราช  1/14-23, 2/1-4)
“ไดสิบสามป ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอตอ 

(เปนกษัตริยสืบตอจากพอ) ตามพงศประสงค(ตามความตองการของบรรพบุรุษ) ดวยชื่อวา 
เจามหาราช  ในปเตาสงาคําจวา ปขอมไซรปมะเมีย ศักราชไซรได ๗๖๔ ในเดือน ๗ แรม 6 ค่ํา 
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วันจันทร คร้ันเสด็จเจาแมลูกแลไดเสวยสมบัติในนครเชียงใหมดังอั้น(ดังนั้น) อันพระราชแมลูกไซร
จะใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดีมีแหงอาวเลี้ยงตนดาย(ปูนบําเหน็จตอบแทนความภักดี
ของอาวเลี้ยงตน) กลายจึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีในเมืองพยาว(พะเยา)”

จากตัวอยาง 1 พบคําเชื่อมแสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณใน 
(1) – (7) แบบแสดงลําดับเหตุการณ ทั้ง…จึง ใน (2) แบบขยายความบอกสิ่งกําหนด ตาม ใน (3)  
แบบขยายความแสดงวิธีการ ดวย ใน (4)  แบบแสดงผล คร้ัน…แล ใน (5) และ จึง ใน (7)  แบบ
ตางตอน อัน ใน (6) โดยเหตุการณ (1) – (7) ที่อยูเรียงกันนั้นใชคําเชื่อมตางคํากัน ชี้แนะความ
สัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณในแบบตางๆ อยางตอเนื่องกันไป เพื่อใหเหตุการณ 
ทั้งหมดมีเนื้อความเดียวกัน

ตัวอยาง  2
(1) เจาหมื่นมีใจยินดีในศาสนาพระเจา
(2) จึงจักหื้อบานหื้อหมากหื้อนา ๓๐ ขาว คา ๙,๐๐๐ เบี้ย
(3) ตามเมื่อเจาหมื่นมหาหื้อแตกอน
(4) จึงหยาดน้ําตกแผนดินดวยบุญอันกูหื้อที่เปนทานแกพระพุทธเจานี้
(5) บุญอันนี้จึงจําเริญแกพระเปนเจาแมลูกทั้งสองจุงหนัก

 (จารึกวัดหนองกวาง  6-10)
“เจาหมื่นมีใจยินดีในศาสนาพระเจา จึงจักหื้อ(ให)บานหื้อ(ให)หมากหื้อ(ให)นา  

๓๐ ขาว คา ๙,๐๐๐ เบี้ย   ตามเมื่อเจาหมื่นมหาหื้อแตกอน   จึงหยาดน้ําตกแผนดิน(หยาดน้ําลงสู
แผนดิน)ดวยบุญอันกูหื้อที่เปนทานแกพระพุทธเจานี้ บุญอันนี้จึงจําเริญ(งอกงาม)แกพระเปนเจา
แมลูกทั้งสองจุงหนัก(จงหนัก)”

จากตัวอยาง 2 พบคําเชื่อมแสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณใน 
(1) – (5)  แบบแสดงผล  จึง  ใน (2) และ  (5)   แบบขยายความบอกสิ่งกําหนด  ตามเมื่อ ใน (3)  
แบบแสดงลําดับเหตุการณ  จึง ใน (4) โดยเหตุการณ (1) – (5) ที่อยูเรียงกันนั้นใชคําเชื่อม 
ตางคํากัน ชี้แนะความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณในแบบตางๆ อยางตอเนื่องกันไป 
เพื่อใหเหตุการณทั้งหมดมีเนื้อความเดียวกัน

ตัวอยาง  3
(1) เจาเมืองแพรอุนกับเจานางเมืองประกอบดวยประสาทสัทธาพรอมกัน
(2) จึงสรางวัดบุพพาราม
(3) แลวจึงหื้อหมื่นนาหลังจอมสวรรคเอาบุญโกฐาสไปหื้อเจาหมื่นญิงถวายแก

พระเปนเจาตนเปนพระ
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(4) พระเจาตนเปนพระอยูในโรงดินจึงมีพระราชประสาทสัทธาในรัตนตรัย
(5) แลมีพระราชกรุณาในเจาเมือง
(6) จึงเทศนาแกเจาพวกตองแตมญาณสุนทร

 (จารึกวัดบุพพาราม 5 - 10)
“เจาเมืองแพรอุนกับเจานางเมืองประกอบดวยประสาทสัทธาพรอมกัน จึงสรางวัด 

บุพพาราม  แลวจึงหื้อ(ให)หมื่นนาหลังจอมสวรรคเอาบุญโกฐาส(สวนบุญ)ไปหื้อ(ไปให)เจาหมื่น
ญิงถวายแกพระเปนเจาตนเปนพระ  พระเจาตนเปนพระอยูในโรงดินจึงมีพระราชประสาทสัทธาใน
รัตนตรัย   และมีพระราชกรุณาในเจาเมือง   จึงเทศนาแก(ดํารัสแก)เจาพวกตองแตมญาณสุนทร”

จากตัวอยาง 3 พบคําเชื่อมแสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณใน 
(1) – (6)  แบบแสดงผล  จึง  ใน (2)  (4)  (6)   แบบแสดงลําดับเหตุการณ  แลวจึง ใน (3)  แบบ
คลอยตามกัน  แล  ใน (5) โดยเหตุการณ (1) – (6) ที่อยูเรียงกันนั้นใชคําเชื่อมตางคํากัน  
ชี้แนะความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณในแบบตางๆ อยางตอเนื่องกันไป เพื่อให
เหตุการณทั้งหมดมีเนื้อความเดียวกัน

ตัวอยาง  4
(1) สมเด็จเสฏฐาบรมภูมินทาธิราชเจาตนชื่อมังราวิเชียรปราการเจาเปนเคาแกอรรค

ราชชายา นางพญาหลวง แลมเหสีเวสียาเรือนหลวงจุคน ถัดนั้นราชภาติกะองค
ประเสริฐทั้ง ๒ ราชโอโรธา ไวยาวัจการจุคน และราชปุโรหิตสิทธิสูงศักดิ์ บักนาม 
ชางจุผูจุคน

(2) ยินดีดวยพุทธพิมพารูปเจาองคประเสริฐ
(3) แลเกิดดวยมโนศรัทธา
(4) จึงพรอมกันปฏิสังขรณพุทธรูปเจา

 (จารึกวัดเชียงมั่น  1/6-9)
“สมเด็จเสฏฐาบรมภูมินทาธิราชเจาตนชื่อมังราวิเชียรปราการเจาเปนเคา(เปน

ประธาน)แกอรรคราชชายา นางพญาหลวง และมเหสีเวสียาเรือนหลวงจุคน(ทุกคน) ถัดนั้น 
ราชภาติกะองคประเสริฐทั้ง ๒ ราชโอโรธา(สนม) ไวยาวัจการจุคน และราชปุโรหิตสิทธิสูงศักดิ์  
บักนาม(คนที่มีชาติตระกูลสูง) ชางจุผูจุคน(ทุกผูทุกคน) ยินดีดวยพุทธพิมพารูปเจา(พระพุทธรูป)
องคประเสริฐ   และเกิดดวยมโนศรัทธา   จึงพรอมกันปฏิสังขรณ(ซอมแซม)พุทธรูปเจา”
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จากตัวอยาง 4 พบคําเชื่อมแสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณใน  
(1) – (4)  แบบคลอยตามกัน แล ใน (3) แบบแสดงผล  จึง ใน (4) โดยเหตุการณ (1) – (4)  
ที่อยูเรียงกันนั้นใชคําเชื่อมตางคํากัน ชี้แนะความสัมพันธทางความหมายระหวางเหตุการณใน
แบบตางๆ อยางตอเนื่องกันไป เพื่อใหเหตุการณทั้งหมดมีเนื้อความเดียวกัน

จากการศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม สามารถพิจารณา
ลักษณะกลไกการใชคําเชื่อมได 2 ประการ คือ
 1. ประเภทของความสัมพันธที่พิจารณาจากการใชคําเชื่อม แบงเปน 9 ประเภท ไดแก
ความสัมพันธแบบคลอยตามกัน ความสัมพันธแบบขัดแยง ความสัมพันธแบบแสดงลําดับ
เหตุการณ ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ ความสัมพันธแบบแสดงผล ความสัมพันธแบบแสดง
วัตถุประสงค ความสัมพันธแบบขยายความ ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข ความสัมพันธแบบ
ตางตอน  โดยความสัมพันธแบบคลอยตามกัน ไดแก ก็ และความสัมพันธแบบแสดงลําดับ
เหตุการณ ไดแก แลว ปรากฏมากที่สุด รองลงมาเปนความสัมพันธแบบแสดงผล และ 
ความสัมพันธแบบขยายความ สวนความสัมพันธแบบแสดงเหตุ และความสัมพันธแบบขัดแยง  
ปรากฏนอยที่สุด

2. ลักษณะการใชคําเชื่อม  พบ  2  ลักษณะ  คือ  การใชคําเชื่อมคร้ังเดียว และการใช
คําเชื่อมแบบตอเนื่อง  ซึ่งพบ  3  ประเภท  คือ การใชคําเชื่อมคําเดียวกันแบบตอเนื่องเพื่อแสดง
ความสัมพันธแบบเดียวกัน  พบ  3  แบบ  ไดแก  คําเชื่อมแบบคลอยตามกัน  คําเชื่อมแบบแสดง
ลําดับเหตุการณ  และคําเชื่อมแบบแสดงผล  การใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดง
ความสัมพันธแบบเดียวกัน  พบ  2  แบบ  ไดแก  คําเชื่อมแบบคลอยตามกัน และคําเชื่อมแบบ
แสดงลําดับเหตุการณ  และการใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความสัมพันธตางกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

บทสรุป

การศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในภาษาระดับขอความของจารึกลานนาที่มี
อายุชวงพุทธศักราช 1954 – 2425 จํานวน 82 หลัก ประมาณ 1,372 บรรทัด มีวัตถุประสงคดังนี้ 
คือ

1. ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง  การละ  การซ้ํา  และการใชคํา
สัมพันธกันในภาษาระดับขอความในจารึกลานนา

2.ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อมในภาษาระดับขอความใน 
จารึกลานนา

จากการศึกษา พบลักษณะกลไกทางภาษาที่แสดงการเชื่อมโยงความดังกลาว ดังนี้
1. การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง  การละ  การซํ้า  และการใชคําสัมพันธ

กันในภาษาระดับขอความในจารึกลานนา
1.1 การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง  พบ  4 ลักษณะ  คือ

1.1.1 การอางถึงนามวลี  แบงเปน  2  ประเภท  ไดแก
1.1.1 .1 การอางถึ งนามวลีดวยสรรพนาม  

แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1.1.1.1.1 การอางถึงนามวลีดวยบุรุษ

สรรพนาม พบทั้งที่นามวลีเดิมปรากฏรูปในบริบทภาษา และไมปรากฏรูปในบริบทภาษา ไดแก 
สรรพนามบุรุษที่ 1   สรรพนามบุรุษที่ 3   และสรรพนามไมชี้เฉพาะ

1.1.1.1.2 การอางถึงนามวลีดวยนาม
ที่ใชเปนสรรพนาม ไดแก นามวลีเรียกตําแหนง นามวลีเรียกญาติ สรรพนามสุญญรูป   
นามวลีแสดงจํานวนจํากัด   และนามวลีทั่วไป

1.1.1.2 การอางถึงนามวลีดวยนามวลีบงชี้
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1.1.2  การอางถึงกริยาวลี พบ 2 ประเภท ไดแก กริยาวลีทั่วไป 
และนามวลีบงชี้

1.1.3  การอางถึงประโยค พบเพียงประเภทเดียว ไดแก
นามวลีบงชี้

1.1.4  การอางถึงขอความ พบ 2 ประเภท ไดแก นามวลีทั่วไป  
และนามวลีบงชี้

1.2  การเชื่อมโยงความโดยการละ พบ 3 ลักษณะ คือ
1.2.1   การละกริยากริยาวลี แบงเปน 2 ลักษณะ คือ

การละกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลัก และกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลักและ 
สวนเติมเต็ม

1.2.2  การละประโยค พบการละประโยคเดิมที่คงคําเชื่อม
และสวนขยายประโยคไว

1.2.3  การละขอความ พบการละขอความเดิมที่คงคําเชื่อม
และสวนขยายประโยคในขอความไว

1.3 การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา  พบ   2   ลักษณะ   คือ
1.3.1  การซ้ํารูป  แบงเปน 3 ประเภท ไดแก

1.3.1.1   การซ้ํารูปนามวลี พบ 2 ลักษณะ คือ  
การซ้ํารูปนามวลีทุกสวน พบทั้งนามเดี่ยว นามที่มีสวนขยาย สรรพนามเดี่ยว สรรพนามที่มีสวน
ขยาย และการซ้ํารูปนามวลีบางสวน ที่พบทั้งนามเดี่ยว และนามที่มีสวนขยาย

1.3.1.2 การซ้ํารูปกริยาวลี พบ 2 ลักษณะ คือ  
การซ้ํารูปกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลัก พบทั้งการซ้ําทุกสวนและซ้ําบางสวน  และการซ้ํา
รูปกริยาวลีที่ประกอบดวยสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม พบทั้งการซ้ําทุกสวนและซ้ําบางสวน

1.3.1.3 การซ้ํารูปประโยค พบทั้งการซ้ําทุกสวน
และซ้ําบางสวน

1.3.2 การซ้ําโครงสราง คือ การใชโครงสรางภาษาเดิม ซึ่งได
กลาวแลวในบริบทภาษา ซ้ําอีกครั้ง เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางรูปภาษาซึ่งปรากฏใน 
โครงสรางที่เหมือนกัน วาเปนเหตุการณทํานองเดียวกัน

1.4 การเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน พบ  3  ลักษณะ คือ
การใชคําพองความหมาย  การใชคําแยงความหมาย  และการใชคําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน
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2. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อมในจารึกลานนา สามารถพิจารณา
ลักษณะกลไกการใชคําเชื่อมได 2 ประการ คือ

2.1 ประเภทของความสัมพันธที่พิจารณาจากการใชคําเชื่อม
แบงเปน 9 ประเภท ไดแก

2.1.1  ความสัมพันธแบบคลอยตามกัน พบ 14  คํา  ไดแก     
ก็   ก็ดี   ก็ดี…จึง  แล   แล…ก็   ทั้ง   ทั้ง…ก ็   ถัดนั้น…ก ็   กับ   กับทั้ง  แมน…ก็ด ี   แมน…ก ็  
ยามนั้น…ก็  ซ้ํา  

2.1.2 ความสัมพันธแบบขัดแยง พบ  2  คํา  ไดแก  เทา
หาก

2.1.3 ความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ พบ 4 ประเภท
คือ

2.1.3.1 ความสัมพันธแบบแสดงเหตุการณเกิด
กอนหรือเร่ิมตน พบ 4 คํา ไดแก  ในเมื่อ…แลว  คร้ันวา…แลว  แตนั้น   แตเมื่อ

2.1.3.2 ความสัมพันธแบบแสดงเหตุการณเกิด
พรอมกัน พบ 7 คํา ไดแก หนเมื่อ  ในเมื่อ  ซือเมื่อ  เมื่อ  ถานั้น  เมื่อนั้น…ก ็ ยาม…นั้น

2.1.3.3 ความสัมพันธแบบแสดงระยะเวลาของ
การเกิดเหตุการณ พบ 3 คํา ไดแก แต…เถิง ตั้งแต…เถิง ตั้งแรกแต…ตราบ

2.1.3.4 ความสัมพันธแบบแสดงเหตุการณเกิด
หลังหรือส้ินสุด พบ 15  คํา ไดแก  จึง   ทั้ง…จึง   แล   แลว   แลว…ก็   แลวก็   แลวจึง   ถัดนี้   
ถัดนั้น  ก็  เถิง   เถิง…ก ็ ตราบตอเทา  ตราบ  ตอเทา

2.1.4 ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ  พบ  2 คํา  ไดแก
ดวย   เพราะ
 2.1.5 ความสัมพันธแบบแสดงผล  พบ  4  คํา   ไดแก     
จึง   ก็จึง   ก ็  คร้ัน…แล

 2.1.6 ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค  พบ 1 คํา ไดแก
เพื่อ

 2.1.7 ความสัมพันธแบบขยายความ  พบ  4  ประเภท  ไดแก
2.1.7.1 ความสมัพนัธแบบใหขอมลูเพิม่เตมิ พบ 3 คาํ

ไดแก   วา   คือ   จึงวา
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2.1.7.2 ความสัมพันธแบบบอกสิ่งกําหนด พบ
4  คํา  ไดแก   ตาม   โดย   ตามเมื่อ   ตามแต

2.1.7.3 ความสัมพันธแบบแสดงวิธีการ พบ 1 คํา
ไดแก  ดวย

2.1.7.4 ความสัมพันธแบบเปรียบเทียบ พบ 1 คํา
ไดแก  โดยดัง

 2.1.8 ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข พบ  11  คํา  ไดแก
ผิ   ผิวา   ซือแมน   แม  แมน  แมน…หาก   ผิ…หาก   หาก  คร้ัน  เมื่อ  เมื่อใด

2.1.9 ความสัมพันธแบบตางตอน พบ  4  คํา  ไดแก
ประการหนึ่งโสด   อนึ่ง  อัน  แต

2.2 ลักษณะการใชคําเชื่อม  พบ  2  ลักษณะ  คือ
2.2.1 การใชคําเชื่อมครั้งเดียว คือ กลุมประโยคยอย ซึ่งเปน

สวนหนึ่งของขอความ จะเรียงตอเนื่องกัน เพื่อใหมีเนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมคําเดียว 
เชื่อมโยงความระหวางประโยคนั้นๆ เพียงครั้งเดียวเทานั้น

2.2.2  การใชคําเชื่อมแบบตอเนื่อง   คือ  กลุมประโยคยอย ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของขอความ จะเรียงตอเนื่องกัน เพื่อใหมีเนื้อความเดียวกัน โดยใชคําเชื่อมคําเดียว
กันหรือตางคํากัน เชื่อมโยงความระหวางประโยคนั้นๆ แบบตอเนื่องกันไป เพื่อแสดงความสัมพันธ
แบบเดียวกัน หรือตางกัน  แบงเปน  3  ประเภท  ไดแก

2.2.2.1 การใชคําเชื่อมคําเดียวกันแบบตอเนื่อง
เพื่อแสดงความสัมพันธแบบเดียวกัน  พบ  3  แบบ  ไดแก  คําเชื่อมแบบคลอยตามกัน  คําเชื่อม
แบบแสดงลําดับเหตุการณ  และคําเชื่อมแบบแสดงผล

2.2.2.2 การใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง 
เพื่อแสดงความสัมพันธแบบเดียวกัน  พบ  2  แบบ  ไดแก  คําเชื่อมแบบคลอยตามกัน และ 
คําเชื่อมแบบแสดงลําดับเหตุการณ

2.2.2.3 การใชคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง 
เพื่อแสดงความสัมพันธตางกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในภาษาระดับขอความของจารึกลานนา  

พบวา กลไกทางภาษาที่ใชเชื่อมโยงความที่ปรากฏมากที่สุด ไดแก การอางถึงนามวลีดวย 
สรรพนามสุญญรูป รองลงมา ไดแก การซ้ํารูป และการใชคําเชื่อม  และนอยที่สุด ไดแก การละ
นอกจากนี้ทําใหทราบลักษณะกลไกทางภาษาที่แสดงการเชื่อมโยงความ ดังนี้

1. ลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง
1.1 การอางถึงนามวลี ดวยกลไกการใชสรรพนาม  นามที่ใชเปนสรรพนาม และ

นามวลีบงชี้
1.1.1 การใชสรรพนาม ตองคํานึงถึงเงื่อนไขทางสังคมหลายประการ เชน 

ความคุนเคย ฐานทางสังคม วัยวุฒิและคุณวุฒิ สถานที่พูด ฯลฯ  จากการศึกษาจึงพบการใช 
สรรพนามในลักษณะตางๆ ไดแก

1.1.1.1 สรรพนามบุรุษที่ 1 กู ขา ตู เรา เผือ จะใชอางถึง 
เจาศรัทธาหรือผูใหจาร ที่มีนามวลีเต็มรูป ซึ่งประกอบดวย นามวลีเรียกตําแหนงและชื่อเฉพาะ เชน 
พระวรองคสมเด็จเสฐบรมบพิตรองคทรงพระนามวามหาวงศวรราชานราธิบดีฯ หรือเฉพาะนามวลี
เรียกตําแหนง เชน เจามหาราช ปรากฎอยูในเนื้อหา ตอน ปรารภจารึก ซึ่งเปนขอความที่เจาศรัทธา
บอกใหจารหรือเขียน และใชสรรพนามบุรุษที่ 1 อางถึงผูจาร(ผูที่เจาศรัทธาใหเปนผูเขียนจารึก) 
โดยในจารึกมีขอความที่กลาวถึงอยางชัดเจน จากการศึกษาพบเพียง 2 หลัก ไดแก จารึกหีบ 
พระธรรมวัดสถารศกลาววา “เทพสรภิกขุเปนผูริจนาคําจอ(ขอความสังเขป)” ในจารึกหลักนี้ 
ไดกลาวถึงสรรพนามบุรุษที่ 1 “ผูขา” เพียงครั้งเดียว ในบรรทัดแรกของจารึกกลาววา “ศรีสวัสดิ 
อภิวันทเคารพ ผูขาจักนบพระพุทธาธิรัตนตรัย” กอนกลาวถึงชื่อเจาศรัทธา และจารึกฐาน 
พระพุทธรูปวัดเชียงมั่นกลาววา “ดวยเดชกุศลอันขาทาวมหาพลนายกและคําภีรสิทธิมงคลหิตตา
ไดแตมจาเติ๊ก”  ในจารึกหลักนี้ ใชสรรพนามบุรุษที่ 1 กลาวถึงเจาศรัทธาดวย โดยปรากฏ 
ตามหลังนามวลีเต็มรูปของเจาศรัทธา และปรากฏในบริบทที่กลาวถึงการประกอบกุศลกิจกรรม  
ซึ่งเปนเนื้อหาสวนใหญของจารึก ดังนั้นในการใชสรรพนามบุรุษที่ 1 กลาวถึงผูจารในครั้งแรก  
จึงตองปรากฏรวมกับชื่อของผูจารดวย เพื่อไมใหเกิดความสับสน และถาสรรพนามบุรุษที่ 1  
หมายถึงผูเขียนหรือผูจารโดยตรงจะใชแบบแสดงออกถึงความเคารพดวย เชน ผูขา
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1.1.1.2 สรรพนามบุรุษที่ 2 ไมพบการใชสรรพนามบุรุษที่ 2  
แตหากพจิารณาจากงานวจิยัของวยิะดา ตาน1ี แมจะเปนการศกึษาภาษาระดบัขอความตางถิน่กนั
แตหากพิจารณาถึงระยะเวลาที่ผูจารและผูอานอยูหางกัน ซึ่งเปนเอกลักษณที่จารึกทุกภูมิภาค 
มีรวมกันแลว จึงสามารถนํามาประกอบการพิจารณาในขั้นตนได ในงานวิจัยดังกลาวพบการใช
สรรพนามบุรุษที่ 2 แตพบเพียงแหงเดียว โดยปรากฏรวมกับนามวลีที่อางถึง คือ “สูชาวเจาขุน 
มูนนายไพรไทยทุกคนฟงยังธรรมบุญอัน(ตนเทา)นั้นกลาวถึง” เปนการกลาวถึงผูอานหรือผูฟงที่ได
อานหรือฟงเรื่องราวที่ผูพูดหรือผูเขียน ไดพูดหรือเขียนไวนั้น แมในงานวิจัยนี้จะไมพบการใช 
สรรพนามบุรุษที่ 2 แตก็มีการกลาวถึงผูอานดวย โดยใชสรรพนามไมชี้เฉพาะ และนามวลีทั่วไป   
ที่ไมปรากฏนามวลีเต็มรูปในบริบทภาษา แทนการใชสรรพนามบุรุษที่ 2 โดยสวนใหญพบเฉพาะ
สวนทายของเนื้อหา ซึ่งเปนตอน “ประกาศเจตนา” เชน ในจารึกจังหวัดลําปางกลาววา  “ผูใดบฟง
จารึกอันนี้ คือบรักบยําเจาผูกินเมืองแล” และในจารึกเจาหัวแสนญาณกัลยากลาววา “สัปบุรุษ 
ทั้งหลายจุงอนุโมทนาดวยทุกคนเทอญ” การใชสรรพนามไมชี้เฉพาะและนามวลีทั่วไปอางถึงผูอาน
ดังกลาว สะทอนใหเห็นวาผูจารหรือผูเขียนไมตองการจํากัดกลุมผูอาน เพราะผูอานที่เปนบุคคลรุน
หลังอาจเปนใครก็ได ซึ่งบุรุษสรรพนามมีขอจํากัดในการใช ที่ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุม
บุคคลที่จะอางถึงดวย

1.1.1.3 สรรพนามบุรุษที่ 3 พบวาเมื่อผูเขียนหรือผูจารอางถึง 
คน สัตว ส่ิงของโดยทั่วไป จะใชสรรพนามบุรุษที่ 3  เชน มัน เขา  แตถาอางถึงเจาศรัทธา  จะใช
สรรพนามบุรุษที่ 3  แบบยกยอง  เชน  ทาน พระองค สมเด็จพระองค

1.1.2 การใชนามที่ใชเปนสรรพนามไดแก
1.1.2.1 นามวลีเรียกตําแหนง จะใชนามวลีเรียกตําแหนงรวมกับ

นามวลีชื่อเฉพาะ เมื่อปรากฏเปนนามวลีเต็มรูปคร้ังแรก เชน มหาพกุามเจาตนชือ่ศรีสัทธรรมพทุธิ
อํามระเถร ในจารึกวัดจอยแซ ในการอางถึงครั้งตอไปจะกลาวถึงเฉพาะนามวลีเรียกตําแหนง ไดแก 
มหาเถระพระเถระเจา โดยนามวลีเรียกตําแหนงอาจซ้ํากับนามวลีเรียกตําแหนงในนามวลีเต็มรูปที่
ปรากฏนํามาทุกสวนหรือบางสวนดวย หรืออาจเปนนามวลีเรียกตําแหนงทั่วไปซึ่งไมซ้ํากับนามวลี
เต็มรูปดังกลาวเลย เชน ทาว เจาผูกินเมือง การใชนามวลีเรียกตําแหนงสวนใหญใชกับ 
พระมหากษัตริย พระราชวงศ พระเถระผูใหญ และขาราชการชั้นผูใหญ เพื่อแสดงออกถึง 

                                                          
1 วิยะดา ตานี,  “การเชื่อมโยงความในจารึกสุโขทัย,”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 79.
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ความเคารพยกยอง แตถากลาวถึงขาราชการทั่วๆ ไป ซึ่งตําแหนงหนึ่งๆ มีผูปฏิบัติงานหลายคน  
จะใชนามวลีเรียกตําแหนงรวมกับชื่อเฉพาะ ในการกลาวถึงทุกครั้ง  เชน เจาหมื่นนอยใน(เกา)

1.1.2.2 นามวลีเรียกญาติ  จะใช  2 ลักษณะ คือ ถาเปนขอความ
ที่เจาศรัทธาบอกใหจาร นามวลีเรียกญาติจะเปนนามวลีเรียกญาติทั่วไป เชน พอ ลูก แตถาเปน 
ขอความของผูจารเอง จะใชแบบยกยองตามฐานะของบุคคลที่ใชนามวลีเรียกญาตินั้นอางถึง เชน 
พระราชแมลูก

1.1.2.3 สรรพนามสุญญรูป จะใชกับบุคคลทุกระดับชั้น รวมทั้ง
สัตว ส่ิงของ และนิยมใชมาก เพราะเนื้อหาในจารึกสวนใหญกลาวถึงกิจกรรมที่มีผูกระทําเพียง
บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวเทานั้น จึงมีการใชสรรพนามสุญญรูปอางถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้น  
ในการกลาวถึงกิจกรรมที่กระทําตอมา เพื่อเนนใหกิจกรรมมีความตอเนื่อง ชวยใหผูอานสามารถ
จดจํากิจกรรมอันเปนสาระสําคัญ  และผูกระทํากิจกรรมดังกลาวไดงายขึ้น   แตถาบุคคลหรือกลุม
บุคคลเหลานั้นเปลี่ยนจากผูกระทํากิจกรรมเปนผูรับสภาพจากกิจกรรมนั้น หรือตําแหนงการ
ปรากฏของสรรพนามสุญญรูปจะทําใหผูอานสับสน ผูเขียนจะใชนามหรือสรรพนามที่ปรากฏรูป
อางถึงแทน

1.1.2.4 นามวลีแสดงจํานวนจํากัด จะใชเฉพาะตอนที่มีการนับ
จํานวนรวมของนามวลีที่กลาวมาขางตน เพื่อไมตองแสดงนามวลีเหลานั้นซ้ําอีกครั้ง

1.1.2.5 นามวลีทั่วไป จะใชเพื่อแสดงออกถึงความเคารพ เชน
เดียวกับนามวลีเรียกตําแหนง เชน พระ พระเปนเจา

1.1.3 การใชนามวลีบงชี้ เปนการแสดงความสัมพันธทางความหมายกับ
นามวลีเดิมในแงของเวลา และสถานที่ เพื่อกําหนดแนนอนวาอางถึงสิ่งใด เชน วัดปาใหมนี้ อางถึง
นามวลีที่กลาวถึงไปไมนาน ซึ่งอยูใกลตัวผูพูด

1.2 การอางถึงกริยาวลี ประโยค และขอความ กลไกการอางถึงกริยาวลีดวย
กริยาวลทีัว่ไป ซึง่พบเพยีงแหงเดยีว และการอางถงึขอความดวยนามวลทีัว่ไป มลัีกษณะเหมอืนกนั
คือ เปนการใชคําที่แสดงการกระทําที่มีความหมายกลางๆ กวางๆ เพื่ออางถึงการกระทําที่ทํามา
แลวหรือทําเสร็จแลว สวนการอางถึงกริยาวลี ประโยค และขอความดวยนามวลีบงชี้ พบวาการใช
คาํบงชีเ้พยีงเดยีว โดยปรากฏหลงัคาํเชือ่ม “วา” เมือ่อางถงึกรยิาวล ี ประโยค และขอความทีน่าํมา  
จะเปนการขยายความแบบซ้ํากริยาวลี ประโยค และขอความนั้นอีกครั้ง แตถาอางถึงกริยาวลี 
ประโยค และขอความที่ตามมา จะเปนการขยายความ โดยการเพิ่มขอมูลใหมเขามา การใชคํา 
บงชี้เปนสวนขยายนามวลี ซึ่งเปนคําสามานยนามหรือคําที่กลาวถึงสิ่งที่กลาวมาแลวโดยรวมนั้น 
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จะอางถึงประโยค และขอความที่นํามาเทานั้น ซึ่งจะปรากฏในตอน ประกาศเจตนา เพื่อบอกถึง
การกระทําดีที่ไดกระทํามาทั้งหมด ซึ่งเปนประโยค และขอความที่นํามา และการกระทําดีดังกลาว
จึงเปนเหตุใหเจาศรัทธาอธิษฐานขอสิ่งที่ตองการดังกลาวในตอนนี้ กลไกการใชกริยาวลีทั่วไป  
นามวลีทั่วไป และนามวลีบงชี้ดังกลาว สวนใหญใชเมื่อตองการกลาวถึงกริยาวลี ประโยค และ 
ขอความซ้ําอีกครั้ง แตไมตองการใหปรากฏเต็มรูป เพื่อเปนการประหยัดเนื้อที่ และเวลาในการจาร 
ซึ่งในจารึกมีเนื้อที่ในการเขียนขอความจํากัด และมีความยากลําบากในการจารมาก

2. การเชื่อมโยงความโดยการละ กลไกการละเปนการแทนที่ไมปรากฏรูป ซึ่งอาจทํา
ใหผูอานเกิดความสับสนในเนื้อหาไดงาย จึงปรากฏการละในบริบทภาษาลักษณะเดียวเทานั้น คือ  
บริบทภาษาที่คงคําเชื่อมแสดงการคลอยตามกันหรือลําดับเหตุการณ และกริยาวิเศษณ เพื่อบอก
ความตอเนื่องของเหตุการณที่ละไวเทานั้น สวนที่คงไวนี้เปนขอมูลใหมที่เพิ่มเขามา และสวนใหญ
จะพบรูปภาษาเต็มรูปปรากฏนํามากอนการละ จากการศึกษาไมพบการละนามวลี เพราะเนื้อหา
ในจารึกไมคอยมีความหลากหลาย นามวลีที่นํามาใชกลาวถึงคน สัตว ส่ิงของ ตางๆ จึงมีไมมาก 
และไมสลับซับซอน การละกริยาวลีเฉพาะกริยาหลัก “ให” จะเกิดข้ึนกับการกระทําที่กลาวตอเนื่อง
จากการกระทําที่เปนผลของกริยา “ให” ที่นํามา ซึ่งผูอานสามารถพิจารณาการละดังกลาวได  
จากความหมายในบริบทภาษา วาการกระทํากริยาดังกลาว ประธานไมไดเปนผูกระทําเอง แตใช
ใหผูอ่ืนทําเหมือนกริยาที่นํามา เชน “ใหแปลงศาลากับน้ําบอ  Øแผวทางตอพระเจดียศรีรัตนชิน
ธาตุ” สวนการละกริยาวลีเฉพาะสวนเติมเต็ม จะมีกริยาวลีสวนเติมเต็มเต็มรูปปรากฏนํามากอน 
และในประโยคตอเนื่องจากประโยคที่มีการละ ก็จะปรากฏกริยาวลีสวนเติมเต็มเต็มรูปอีกครั้ง  
จึงทําใหรูวาประโยคที่ไมปรากฏกริยาวลีสวนเติมเต็ม ซึ่งอยูระหวางประโยคทั้งสองนั้น มีการละ
กริยาวลีสวนเติมเต็ม โดยคงเฉพาะกริยาวลีสวนกริยาหลัก ที่ซ้ํากับประโยคทั้งสองดังกลาวไว  
นอกจากนี้ยังพบวาการละกริยาวลีที่ปรากฏนํามากอนกริยาวลีเต็มรูป มีเพียงแหงเดียวเทานั้น

3. การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา กลไกการซ้ําเกิดขึ้น เนื่องจากการสื่อสารในอดีตใช
ภาษาพูดเปนเครื่องมือที่สําคัญ ดังนั้นการบันทึกเนื้อหาตางๆ ลงในจารึก จึงนํากลไกการซ้ําทั้ง 
นามวลี กริยาวลี ประโยค และการซ้ําโครงสรางมาใช เพื่อใหผูอานไดอานรูปภาษาดังกลาวซ้ําๆ  
กันหลายครั้ง ซึ่งจะทําใหจดจําเนื้อหาไดแมนยําขึ้น และเขาใจความหมายไดถูกตองไมสับสน   
เพื่อนําไปบอกเลาใหลูกหลานไดฟงสืบไป  โดยการซ้ํานามวลี นิยมซ้ํานามเดี่ยวทุกสวน เพราะใช
เนื้อที่ในการจารไมมาก การซ้ํากริยาวลีและประโยคทุกสวน หรือการซ้ําบางสวน โดยสวนที่ 
แตกตางกันไมแตกตางในประเด็นสําคัญ จะเปนการซ้ํา เพื่อบอกการกระทําประเภทเดียวกัน  
สวนการซ้ํากริยาวลีและประโยคบางสวน โดยสวนที่เพิ่มมาเปนประเด็นใหม จะเปนการซ้ํา  
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เพื่อใหขอมูลใหม ที่เปนการกระทําที่คลายกัน ซึ่งผูจารตองการใหผูอานทราบตอไป ไมพบการซ้ํา
ขอความ  สวนการซ้ําโครงสรางพบทั้งการซ้ําในระดับคํา วลี ประโยค และขอความ เพื่อบอก 
การกระทําประเภทเดียวกัน การซ้ําโครงสรางเปนการใหขอมูลใหม ในโครงสรางเดิม เพื่อย้ําหรือ
เนน ใหผูอานทราบวาเนื้อหาใหมนั้น เปนไปในทิศทางเดียวกับเนื้อหาเกา ทําใหผูอานเขาใจเนื้อหา
ใหมไดงายขึ้น

4. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน เปนกลไกของการใชคําพอง 
ความหมาย คําแยงความหมาย และลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน เชื่อมโยงความระหวางบริบท
ภาษาที่มีกลไกดังกลาวปรากฏ ทําใหขอความมีความหมายชัดเจนขึ้น และเปนการเนนย้ํา 
เหตุการณนั้นๆ อีกครั้ง เพราะคําเหลานั้นจะไขความซึ่งกันและกัน หรือกลาวถึงกันอีกครั้ง 
แตเปนในลักษณะตรงกันขาม ซึ่งนอกจากจะทําใหเขาใจขอความใหมชัดเจนขึ้นแลว ยังทําให 
เขาใจความหมายของคําเดิม และขอความเดิมไดดีข้ึนดวยเชนกัน เชน ราวี-มลาง มา-เมือ  
ขา-ไพรเมือง   แมบริบทที่แวดลอมคําเหลานั้น จะเปนขอมูลใหมที่เพิ่มเขามา ผูอานก็ยังเขาใจไดวา
เปนวงเรื่องเดียวกันอยู

5. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม กลไกการใชรูปคําเชื่อม เปนกลไกที่ชวย 
ชี้แนะความหมายของเนื้อหา  ซึ่งจะเปนไปในทํานองเดียวกับความหมายของคําเชื่อม  
โดยกลไกการใชคําเชื่อมแบบตอเนื่องกันไปนั้น จะแสดงใหเห็นวาประโยคเหลานั้นมีความสัมพันธ
ทางความหมายแบบคลอยตามกันไปกับความหมายของคําเชื่อมนั้นๆ หรือตามลักษณะเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น โดยพบเฉพาะที่แสดงความสัมพันธแบบคลอยตามกัน  แบบแสดงลําดับเหตุการณ   
ทั้งที่ใชรูปคําเชื่อมคําเดียวกัน และตางคํากัน เนื่องจากความสัมพันธทั้ง 2 แบบนี้ เปนความ
สัมพันธที่ทําใหเหตุการณดําเนินตอไป การใชรูปคําเชื่อมตอเนื่องกัน จึงชวยเนนใหเห็นวา 
เหตุการณกําลังดําเนินไปชัดเจนขึ้น สวนการใชรูปคําเชื่อมตางคํากันแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงความ
สัมพันธตางกันนั้น ความหมายเฉพาะของคําเชื่อมตางๆ ดังกลาว จะชี้แนะใหผูอานเขาใจความ
สัมพันธที่ตางกันของเหตุการณ ซึ่งอยูตอเนื่องกันไปไดชัดเจนขึ้น แตถาไมปรากฏรูปคําเชื่อม  
อาจทําใหผูอานสับสนได อยางไรก็ตามในงานวิจัยนี้พบวาประโยคที่เรียงตอเนื่องกันไปนั้น  
มีการปรากฏใชรูปคําเชื่อม เพื่อเชื่อมโยงความหมายระหวางประโยคในจํานวนที่นอยกวา  
การไมปรากฏใชรูปคําเชื่อม

สรุปลักษณะกลไกการอางถึง การละ การซ้ํา ที่ใชเชื่อมโยงความในภาษาระดับ 
ขอความของจารึกลานนานั้น สวนใหญใชเมื่อตองการกลาวถึงเนื้อหาเกา โดยใชรูปภาษาที่ 
ส้ันกระทัดรัด  เพื่อทําใหผูอานทราบวาเปนวงเรื่องเดียวกัน สวนการใชคําสัมพันธกัน และการใช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



205

คําเชื่อมนั้น เปนการใชความหมายของคําทั้งสองดังกลาวชี้แนะความหมายของบริบทภาษา 
ที่แวดลอมคําเหลานั้น ซึ่งจะชวยใหผูอานเขาใจความหมายของขอความไดงายขึ้น นอกจากนี้ยัง
พบลักษณะทางวากยสัมพันธบางอยางนอกเหนือจากที่ศึกษา คือ ไมนิยมใชบุพบทเชื่อมระหวาง
คํา เชน ลูก(ของ)ขาทั้งสอง อาชญา(ของ)พระ ซึ่งตองมีบุพบท “ของ” เชื่อมระหวางนามวลีทั้งสอง
ในแตละคํา และประโยคที่บอกอาณัติมาลา คือ ประโยคที่มีเนื้อความออนวอนหรือบังคับ  
ซึ่งมักปรากฏในตอน ประกาศกุศลเจตนา จะละประธาน เพื่อเนนกริยาที่บอกมาลาดังกลาวนั้น  
โดยประธานอาจเปนเจาศรัทธา หรือผูอาน หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เจาศรัทธาอธิษฐานขออยูนั้น  
เชน ในจารึกวัดเวฬุวันอารามกลาววา “Øอยาหื้อลิดหื้อมลาง” ในจารึกวัดนางหมื่นกลาววา  
“Øหื้อจําเริญบุญแกพระเจาเจาแผนดินฯ”

ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในภาษาระดับขอความ 

ของจารึกลานนา  ซึ่งผูวิจัยเห็นวายังมีภาษาระดับขอความจากแหลงขอมูล  และประเด็นอื่นๆ   
ที่นาสนใจ ซึ่งควรไดนํามาศึกษาอีก เพื่อใหการศึกษาภาษาระดับขอความมีความหลากหลาย และ
กวางขวางขึ้น ดังนี้

1. ศึกษาภาษาระดับขอความของจารึกลานนาในประเด็นอื่นๆ เชน การแสดงเนื้อหา
เกาและเนื้อหาใหม การแสดงหัวเรื่องและการเปลี่ยนหัวเรื่อง ประกอบเพิ่มเติม เพื่อนําไปศึกษา
เปรียบเทียบกับจารึกจากแหลงอื่นๆ ที่ไดมีการศึกษาไวแลว  เชน  จารึกอีสาน

2. ศึกษาภาษาระดับขอความจากขอมูลเอกสารโบราณอื่นๆ เชน จดหมายเหตุ  
พงศาวดาร
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ภาคผนวก ก
ตัวอยางการศกึษาลกัษณะการเชือ่มโยงความในจารกึลานนา
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ลพ.9 จารึกกษัตริยราชวงศมังราย

ดานที่ 1 บรรทัดที่ 1 – 23  ดานที่ 2 บรรทัดที่ 1 – 23 และดานที่ 3 บรรทัดที่ 1 - 22

(1) สุทธางคุลี ศรีบวรทสนขสําโมธาน สํามุขาวโรหิต สิรสิมีอภิวาทแกภวบาทสามอันคือ
พระพุทธ พระสงฆ อันคงดวยศีลสมาธิ

(2) จะตั้งแตอาทิ
(3) มังราย1กินเมิง เนิงมาเถิงคราม1 ตามตอเถิงทาวแสนภู1 คําฟู1 ผายู1 ทาวกลินา1

   เจาแสนเมิงมา1,3

(4) ในเมื่อเมี้ยนทาวทั้งเจ็ดชั่วนี1้ แลว
(5) แกวผูแกนขสัตราธิราชผูมีอํานาจหนักหนา2 อาศัยแกสุริยวงศพงศ4เปนเยิงเชิงนักบุญ
(6) Ø2 จึงจะพุลเกิดมา
(7) Ø2ไดสิบสามป
(8) ทั้ง มหาเทวีผูแม5 จึง ไดราชาภิเษกเอกจุฬาเปนพญาแทนพอ3 ตอ
(9) ตาม พงศ4ประสงค
(10) ดวยชื่อวาเจามหาราช2,5ในปเตาสงา คําจวา ปขอมไซรปมะเมีย ศักราชได ๗๖๔ ใน

เดือน ๗ แรม ๖ ค่ํา วันจันทร
(11) คร้ัน เสด็จเจาแมลูก5แล ไดเสวยสมบัติในนครเชียงใหมดังอั้น
(12) อัน พระราชแมลูก5ไซรจะใครแทนคุณปูนที่ยากลําบากอันภักดีมีแหง

อาวเลี้ยง ตน2          6ดาย
(13) กลายØ5จึง จะใหØ6มาเสวยสมบัติพิพัสถานอันดีมีในเมิงพยาว
(14) ชื่ออาวตน2      6ไซรØ5ใหเรียกเจาสี่หมื่น6แล
(15) แตนั้น เจาผูดี6 มีธรรมบขาด
(16) Ø6อาจใหทานแกภิกษุสงฆ
(17) Ø6บจงอันจะปวิงสิลจาย
(18) เพราะ Ø6จะหวายหนายังสวรรคดาย
(19) กลายØ6เอาพระมหาเถรพุทธเสน7เปนอาทิ
(20) Ø6ใชผูฉลาด7กระทําพระสุวรรณมหาวิหารนี8้แลว
(21) แกว6 จึง จะ ใหไปถามซื้อที่9แหงเจามหาราชมหาเทวี5
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(22) Ø9มีดวยคํารอยหนึ่งเปนคา
(23) ถานั้น เจามหาราชมหาเทว5ีมีใจใสสรทาดวยเจาสี่หมื่น6ดาย
(24) กลายØ5จึงจะหลอน้ําสูเหนือทกตกแผนดิน
(25) นรินทร2 มีสรทาบขาด
(26) จึง Ø2จะอบพกาสใหนา10,16แกพระสุวรรณวิหาร8

(27) Ø10มีประมาณ ๒๑,๖๘๕ ขาว
(28) ผิจะขาว11เปนคา
(29) วา Ø11ได ๔๖๘ (๖,๐๐๐) แล
(30) แม จะนับ หมาก12ไซร
(31) Ø12ไดหมื่นล้ําคํา
(32) จะนับจะบาน13,16ไซร
(33) Ø13ได ๑๘๗ บาน
(34) ยอมบาน13มีเรือน14

(35) ผิ จะนับ เรือน14

(36) วา Ø14ไซรได ๒๔๖ เรือน ยอมเรือนสกัด14

(37) ผิ จะนับลูกวัด15ไซร
(38) Ø15ได ๔๒
(39) ยอมØ15เปนของเจาสี่หมื่น6

(40) Ø2ใหสรางØ16ไวกับพระสุวรรณมหาวิหาร8แล
(41) แต บานฝูงนี้นาฝูงนี้16ยอมมีหินเสมาตราทุกอันแล
(42) แม คนตนใด19จะใครรู
(43) วา ดังนี้17

(44) เมื่อ เจามหาราช2หยดน้ํา 17,18

(45) Ø2ใหไรใหนาแกพระเจา8ในปใดเดือนใด 17,18

(46) วา ดังอั้น18ไซร    17

(47) ใหคนฝูงนี1้9รู
(48) วา ดังนี้20เทาวัน
(49) หนเมื่อ เจามหาราช2มีสรทา     20

(50) Ø2หยดน้ํา    20
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(51)  Ø2ใหนาแกพระสุวรรณมหาวิหาร8ไซร   20

(52) Ø2ให Ø10พอปแปลงเวียงเจ็ดริน    20

(53) ผิจะถวลิดวยปไทยไซร ปรวงเหมาเขามาในเดนิ ๑๑ ออก ๖ ค่าํ วนัจนัทร ทนัยามตะวนัเทีย่งแท20

(54) แมจะนับศาสนา21อันพนไป   20

(55) Ø21ได ๑๙๕๔ ป มีกําไร ๕ เดือน เลิ่นดวยวันสิบส่ีวันแล  20

(56) แมจะกลาวศาสนา21   20

จากตัวอยางจารึกกษัตริยราชวงศมังรายปรากฏลักษณะกลไกการเชื่อมโยงความ
ดังตอไปนี้
1. การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง

1.1 การอางถึงนามวลี
1.1.1 อางถึงนามวลีดวยนามวลีบงชี้

1) ทาวทั้งเจ็ดชั่วนี1้ ใน (4) อางถึงนามวลี ใน (3) มังราย คราม
ทาวแสนภู คําฟู ผายู ทาวกลินา เจาแสนเมิงมา

2) พระสุวรรณมหาวิหารนี้8 ใน (20) อางถึงนามวลี
พระสุวรรณวิหาร8 ใน (26) ที่ตามมา

3) บานฝูงนี้นาฝูงนี1้6ใน (41) อางถึงนามวลี นา16 ใน (26) และ
บาน16 ใน (32)

4) คนฝูงนี1้9 ใน (47) อางถึงนามวลี คนตนใด19ใน (42)
1.1.2 อางถึงนามวลีดวยนามวลีทั่วไป

        1)   แกวผูแกนขสัตราธิราชผูมีอํานาจหนักหนา2 ใน (5) อางถึง
นามวลี  เจามหาราช2 ใน (10)

2) นรินทร2  ใน (25) อางถึงนามวลี เจามหาราช2 ใน (10)
3)  แกว6ใน (21) อางถึงนามวลี เจาสี่หมื่น6 ใน (14)
4) เจาผูด6ี   ใน (15) อางถึงนามวลี เจาสี่หมื่น6ใน (14)
5) ผูฉลาด7 ใน (20) อางถงึนามวล ีพระมหาเถรพทุธเสน7 ใน (19)
6) พระเจา8ใน (45) อางถึงนามวลี พระสุวรรณวิหาร8ใน (26)
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1.1.3 อางถึงนามวลีดวยสรรพนามสุญญรูป
1) Ø2 ใน (6) (7) (26) (40) (45) (50) (51) (52) อางถึงนามวลี

เจามหาราช2 ใน (10)
2) Ø5 ใน (13) (14) (24) อางถึงนามวลี มหาเทวีผูแม5 ใน (8)

และ เจามหาราช5 ใน (10)
3) Ø6ใน (13) (16) (17) (18) (19) (20) อางถึง

นามวลี เจาสี่หมื่น6 ใน (14)
4) Ø9 ใน (22) อางถึงนามวลี ที่(นา)9ใน (21)
5) Ø10 ใน (27) (52) อางถึงนามวลี นา10 ใน (26)
6) Ø11 ใน (29) อางถึงนามวลี ขาว11ใน (28)
7) Ø12 ใน (31) อางถึงนามวลี หมาก12ใน (30)
8) Ø13 ใน (33) อางถึงนามวลี บาน13ใน (32)
9) Ø14 ใน (36) อางถึงนามวลี เรือน14ใน (35)
10) Ø15 ใน (38) (39) อางถึงนามวลี ลูกวัด15ใน (37)
11) Ø16 ใน (40) อางถึงนามวลี นา16 ใน (26) และ บาน16

ใน (32)
12) Ø21 ใน (55) อางถึงนามวลี (อายุ)ศาสนา21ใน (54)

1.1.4 อางถึงนามวลีดวยนามวลีเรียกญาติ
1) พอ3ใน (8) อางถึงนามวลี เจาแสนเมิงมา ใน (1)
2) เสด็จเจาแมลูก5ใน (11) อางถึงนามวลี มหาเทวีผูแม5 ใน (8)

และ เจามหาราช5 ใน (10)
3) พระราชแมลูก5ใน (12) อางถึงนามวลี มหาเทวีผูแม ใน (8)

และ เจามหาราช ใน (10)
4)  อาวเลี้ยงตน6ใน (12) อางถึงนามวลี เจาสี่หมื่น6 ใน (14)

1.1.5 อางถึงนามวลีดวยสรรพนามบุรุษที่ 3
1) ตน2 ใน (12) (14) อางถึงนามวลี เจามหาราช2 ใน (10)

1.1.6 อางถึงนามวลีดวยนามวลีเรียกตําแหนง
 1) เจามหาราชมหาเทวี5 ใน (21) อางถึงนามวลี  มหาเทวีผูแม5
ใน (8) และ เจามหาราช5 ใน (10)
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 1.2 การอางถึงขอความ
1.2.1 อางถึงขอความดวยนามวลีบงชี้

1) ดังนี้17ใน (43) อางถึงขอความ ใน (44) - (46)
2) ดังอั้น18 ใน (46) อางถึงขอความ  ใน (44)-(45)
3) ดังนี2้0ใน (48) อางถึงขอความ ใน (49) - (56)

2. การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา
2.1 การซ้ํารูป

  2.1.1 การซ้ํารูปนามวลี
2.1.1.1 การซ้ํารูปนามวลีบางสวน

1) พงศ4 ใน (9) ซ้ําบางสวนกับ สุริยวงศพงศ4 ใน (5)
2) พระราชแมลูก5 ใน (12)ซ้ําบางสวนกับ

เสด็จเจาแมลูก5ใน (11)
4) อาวตน6 ใน (14) ซ้าํบางสวนกบั อาวเลีย้งตน6ใน (12)
5) พระสุวรรณมหาวิหาร8 ใน (40) ซ้ําบางสวนกับ

พระสุวรรณวิหาร8ใน (26)
6) เรือนสกัด14ใน (36) ซ้ําบางสวนกับ เรือน14ใน (34)

 2.1.1.2 การซ้ํารูปนามวลีทุกสวน
1) เจามหาราชมหาเทวี5 ใน (21) ซ้ําทุกสวนกับ

เจามหาราชมหาเทวี5 ใน (23)
2) เจาสี่หมื่น6ใน(23) (39) ซ้ําทุกสวนกับ เจาสี่หมื่น6

ใน (14)
3) บาน13ใน(34) ซ้ําทุกสวนกับ บาน13ใน (32)
4) เรือน14ใน(35) ซ้ําทุกสวนกับ เรือน14ใน (34)
5) เจามหาราช2ใน(44) (49) ซ้ําทุกสวนกับ

เจามหาราช2ใน (10)
6) ดังนี2้0ใน(48) ซ้ําทุกสวนกับ ดังนี้17ใน (43)
7) พระสุวรรณมหาวิหาร8ใน (51) ซ้ําทุกสวนกับ

พระสุวรรณมหาวิหาร8 ใน (40)
8) ศาสนา21ใน (56) ซ้ําทุกสวนกับ ศาสนา21ใน (54)
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2.1.2 การซ้ํารูปกริยาวลี
2.1.2.1 การซ้ํารูปกริยาวลีที่มีเพียงสวนกริยาหลัก

1) มีสรทาบขาด ใน (25) - มีใจใสสรทา  ใน (23) –
มีสรทา ใน (50) ซ้ํารูปกริยาหลักบางสวนเฉพาะ “มีสรทา”

2) หยดน้ํา ใน (50) ซ้ํารูปกริยาหลักทุกสวนกับ
หยดน้ํา ใน (44)

3) อบพกาสให ใน (26) - อาจให ใน (16) ซ้ํารูป
กริยาหลักบางสวนเฉพาะ “ให”

4) ให ใน (52) ซ้ํารูปกริยาหลักทุกสวนกับ ให
ใน (51)

5) มี  ใน (27) (34) ซ้ํารูปกริยาหลักทุกสวนกับ
มี  ใน (22)

6) ได ใน (29) ซ้าํรูปกริยาหลกัทกุสวนกบั ได ใน (7)

2.1.2.2 การซ้ํารูปกริยาวลีที่มีสวนกริยาหลักและสวนเติมเต็ม
2.1.2.2.1 การซ้ํารูปกริยาวลีเฉพาะสวนกริยาหลัก

1) จะให ใน (21) ซ้ํารูปสวนกริยาหลัก
บางสวนกับ ให ใน (14)

2) ให ใน (40) (47) ซ้ํารูปสวนกริยาหลัก
ทุกสวนกับ ให ใน (14)

2.1.3  การซ้ํารูปประโยค
2.1.3.1 การซ้ํารูปประโยคบางสวน

1) ใหไรใหนาแกพระเจาในปใดเดือนใด ใน (45) –
ใหนาแกพระสุวรรณมหาวิหารไซร ใน (51) – จึงจะอบพกาสใหนาแกพระสุวรรณวิหาร ใน (26)
ซ้ําประโยคที่มีการละประธานบางสวนเฉพาะ “ใหนาแกพระ”

2.2 ซ้ําโครงสราง
1) มี…บขาด ใน(25) ซ้ําโครงสรางกริยาวลีกับ ม…ีบขาด ใน (15)
2) อัน…มี ใน (13) ซ้ําโครงสรางอนุพากยกับ อัน…มี ใน (12)
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3) จะนับ…ได ใน (32)-(33), (35)-(36), (37)-(38), (54)-(55)
ซ้ําโครงสรางขอความกับ จะนับ…ได (30)-(31)

4) จะ…ได (30)-(31) ซ้ําโครงสรางขอความกับ จะ…ได
ใน (28)–(29)

5)   ยอม ใน (41) (39) (36) ซ้ําโครงสรางคํากับ ยอม ใน (34)
3. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน

3.1 การใชคําพองความหมาย
1) หยดน้ํา ใน (44) และ (50) พองความหมายกับ หลอน้ํา ใน (24) คือ

อาการที่ทําใหน้ําไหลลงสูพื้นดิน
4. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม

จากการศึกษาพบการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางประโยค
6 แบบ ดังนี้

4.1 ความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ
4.1.1 แบบแสดงเหตุการณเกิดกอนหรือเร่ิมตน

1) ในเมื่อ…แลว ใน (4)
2) แตนั้น ใน (15)

4.1.2 แบบแสดงเหตุการณเกิดพรอมกัน
1) ถานั้น ใน (23) เกิดพรอมกับเหตุการณที่นํามา
2) เมื่อ ใน (44) เกิดพรอมกับเหตุการณที่ตามมา
3) หนเมื่อ ใน (49) เกิดพรอมกับเหตุการณที่ตามมา

4.1.3 แบบแสดงเหตุการณเกิดหลัง
1) ทั้ง…จึง ใน (8)
2) จึง ใน (6) (21)

4.2 ความสัมพันธแบบขยายความ
4.2.1 แบบบอกสิ่งกําหนด

1) ตาม ใน (9)
4.2.2 แบบแสดงวิธีการ

1) ดวย ใน (10)
 4.2.3 แบบใหขอมูลเพิ่ม

1)  วา ใน (29) (36) (43)(46) (48)
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 4.3 ความสัมพันธแบบแสดงผล
1) คร้ัน…แล ใน (11)
2) จึง ใน (24) (26)

4.4 ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ
1) เพราะ ใน (18)

4.5 ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข
1) ผิ ใน (28) (35) (37) (53)
2) แม  ใน (30) (42) (54) (56)

4.6 ความสัมพันธแบบตางตอน
1) อัน ใน (12)
2) แต ใน (41)
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ภาคผนวก ข
ตารางแสดงลักษณะและอัตราความถี่การปรากฏ
การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง การละ การซํ้า

การใชคําสัมพันธกัน และการใชคําเชื่อม
ในภาษาระดับขอความในจารึกลานนา
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ตารางแสดงลักษณะและอัตราความถี่การปรากฏการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง
การละ การซํ้า การใชคําสัมพันธกัน และการใชคําเชื่อม

ในภาษาระดับขอความในจารึกลานนา

ตารางที่   1    แสดงอัตราความถี่การปรากฏลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง
การละ การซ้ํา และการใชคําสัมพันธกัน

ลักษณะ ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง 987 63
การเชื่อมโยงความโดยการละ 31 2
การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา 480 30
การเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน 75 5

รวม 1573 100

ตารางที่  2  แสดงอัตราความถี่การปรากฏการอางถึงลักษณะตางๆ

ลักษณะ ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
การอางถึงนามวลี 945 95.8
การอางถึงกริยาวลี 2 0.2
การอางถึงประโยค 5 1
การอางถึงขอความ 35 3

รวม 987 100

ตารางที่  3  แสดงอัตราความถี่การปรากฏการอางถึงนามวลีประเภทตางๆ

ประเภท ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
การอางถึงดวยสรรพนาม 853 90
การอางถึงดวยการชี้เฉพาะ 92 10

รวม 945 100
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ตารางที่ 4 แสดงอัตราความถี่การปรากฏการอางถึงนามวลีดวยสรรพนามประเภทตางๆ

ประเภท ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
การอางถึงนามวลีดวยบุรุษสรรพนาม 76 9
การอางถึงนามวลีดวยนามที่ใชเปนสรรพนาม 782 91

รวม 853 100

ตารางที่  5  แสดงลักษณะและอัตราความถี่การปรากฏการอางถึงนามวลีดวยสรรพนาม          
บุรุษที่  1  ประเภทตางๆ

สรรพนามบุรุษที่ 1 พจน ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
กู เอกพจน 8 17
ตู เอกพจน/พหูพจน 4 9
ขา เอกพจน/พหูพจน 17 36
ผูขา เอกพจน/พหูพจน 11 23
เรา พหูพจน 3 6
เผือ ทวิพจน 4 9
รวม 47 100

ตารางที่  6  แสดงลักษณะและอัตราความถี่การปรากฏการอางถึงนามวลีดวยสรรพนาม
บุรุษที่  3  ประเภทตางๆ

บุรุษสรรพนาม พจน ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
ทาน เอกพจน 5 19

พระองค เอกพจน 1 4
สมเด็จพระองค เอกพจน 1 4

มัน เอกพจน 5 19
เขา
ตน

เอกพจน/พหูพจน
          เอกพจน

11
3

42
12

รวม 26 100
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ตารางที่ 7 แสดงอัตราความถี่การปรากฏการอางถึงนามวลีดวยนามที่ใชเปน
สรรพนามประเภทตางๆ

ประเภท ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
การอางถึงนามวลีดวยนามวลีเรียกตําแหนง 15 2
การอางถึงนามวลีดวยนามวลีเรียกญาติ 9 1
การอางถึงนามวลีดวยสรรพนามสุญญรูป 725 92.7
การอางถึงนามวลีดวยนามวลีแสดงจํานวนจํากัด 2 0.3
การอางถึงนามวลีดวยนามวลีทั่วไป 30 4

รวม 782 100

ตารางที่   8    แสดงอัตราความถี่การปรากฏการละลักษณะตางๆ

ลักษณะ ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
การละกริยาวลี 21 68
การละประโยค 1 3
การละขอความ 9 29

รวม 31 100

ตารางที่   9    แสดงอัตราความถี่การปรากฏการซ้ําลักษณะตางๆ

ลักษณะ ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
การซ้ํารูป 434 90
การซ้ําโครงสราง 46 10

รวม 480 100
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ตารางที่   10    แสดงอัตราความถี่การปรากฏการซ้ํารูปประเภทตางๆ

ลักษณะ ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
การซ้ํารูปนามวลี 335 77
การซ้ํารูปกริยาวลี 85 20
การซ้ํารูปประโยค 14 3

รวม 434 100

ตารางที่   11    แสดงอัตราความถี่การปรากฏใชคําสัมพันธกันลักษณะตางๆ

ลักษณะ ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
คําพองความหมาย 51 68
คําแยงความหมาย 7 9
คําลูกกลุมของคําจากลุมเดียวกัน 17 23

รวม 75 100
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ตารางที่ 12  แสดงประเภทของความสัมพันธที่พิจารณาจากการใชคําเชื่อมและอัตรา
ความถี่การปรากฏคําเชื่อมประเภทตางๆ

ประเภทของความสัมพันธที่พิจารณาจากการใชคําเชื่อม ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
ความสัมพันธแบบคลอยตามกัน 99 28
ความสัมพันธแบบขัดแยง 4 1
ความสัมพันธแบบแสดงลําดับเหตุการณ 100 29
ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ 4 1
ความสัมพันธแบบแสดงผล 54 15
ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค 14 4
ความสัมพันธแบบขยายความ 44 12
ความสัมพันธแบบแสดงเงื่อนไข 25 7
ความสัมพันธแบบตางตอน 9 3

รวม 353 100

ตารางที่ 13  แสดงอัตราความถี่การปรากฏคําเชื่อมแบบคลอยตามกัน

คํา ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
ก็ 39 40
ก็ดี 6 6

ก็ดี…จึง 1 1
แล 33 33

แล…ก็ 3 3
ทั้ง 4 4

ทั้ง…ก็ 2 2
ถัดนั้น…ก็ 1 1

กับ 3 3
กับทั้ง 1 1

แมน…ก็ดี 1 1
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คํา ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
แมน…ก็ 1 1
ยามนั้น…ก็ 1 1

ซ้ํา 3 3
รวม 99 100

ตารางที่ 14 แสดงอัตราความถี่การปรากฏคําเชื่อมแบบขัดแยง

คํา ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
เทา 2 50
หาก 2 50
รวม 4 100

ตารางที่ 15 แสดงอัตราความถี่การปรากฏคําเชื่อมแบบแสดงลําดับเหตุการณ

คํา ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
ในเมื่อ…แลว 1 1
คร้ันวา…แลว 2 2

แตนั้น 1 1
แตเมื่อ 1 1
หนเมื่อ 1 1
ในเมื่อ 1 1
ซีเมื่อ 1 1
เมื่อ 5 5
ถานั้น 1 1

เมื่อนั้น…ก็ 1 1
ยาม…นั้น 1 1
แต…เถิง 1 1
ตั้งแต…เถิง 1 1
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คํา ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
ตั้งแรกแต…ตราบ 1 1

จึง 17 17
ทั้ง…จึง 1 1
แล 10 10
แลว 24 24

แลว…ก็ 2 2
แลวก็ 1 1
แลวจึง 3 3
ถัดนี้ 5 5
ถัดนั้น 4 4
ก็ 3 3
เถิง 4 4

เถิง…ก็ 1 1
ตราบตอเทา 1 1

ตราบ 3 3
ตอเทา 2 2
รวม 100 100

ตารางที่ 16 แสดงอัตราความถี่การปรากฏคําเชื่อมแบบแสดงเหตุ

คํา ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
ดวย 2 50
เพราะ 2 50
รวม 4 100
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ตารางที่ 17 แสดงอัตราความถี่การปรากฏคําเชื่อมแบบแสดงผล

คํา ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
จึง 46 85
ก็จึง 1 2
ก็ 6 11

คร้ัน…แล 1 2
รวม 54 100

ตารางที่ 18  แสดงอัตราความถี่การปรากฏคําเชื่อมแบบขยายความ

คํา ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
วา 29 66
คือ 2 5
จึงวา 1 2
ตาม 3 7
โดย 1 2

ตามเมื่อ 1 2
ตามแต 1 2
ดวย 4 9
โดยดัง 2 5
รวม 44 100
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ตารางที่ 19 แสดงอัตราความถี่การปรากฏคําเชื่อมแบบแสดงเงื่อนไข

คํา ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
ผิ 5 20
ผิวา 1 4

ซือแมน 1 4
แม 3 12
แมน 1 4

แมน…หาก 1 4
ผิ…หาก 1 4
หาก 4 16
คร้ัน 2 8
เมื่อ 3 12
เมื่อใด 3 12
รวม 25 100

ตารางที่ 20 แสดงอัตราความถี่การปรากฏคําเชื่อมแบบตางตอน

คํา ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
ประการหนึ่งโสด 1 11

อนึ่ง 4 45
อัน 3 33
แต 1 11
รวม 9 100
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ตารางที่   21    แสดงอัตราความถี่การปรากฏลักษณะการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง
การละ การซ้ํา การใชคําสัมพันธกัน และการใชคําเชื่อม

ลักษณะ ความถี่การปรากฏ คิดเปนรอยละ
การเชื่อมโยงความโดยการอางถึง 987 51
การเชื่อมโยงความโดยการละ 31 2
การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา 480 25
การเชื่อมโยงความโดยการใชคําสัมพันธกัน 75 4
การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม 353 18

รวม 1926 100
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