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การวิเคราะห์ ทางอรรถวากยสัมพันธ์ ของคําว่ า “ถึง” ในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยปั จจุบัน
The semantico-syntactic analysis of the word /tɯng/ in the Sukhothai period,
the Ayudhaya period and the present.
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางอรรถวากยสัมพันธ์ ของคําว่า “ถึง”ในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัย
ปั จจุบนั โดยใช้ ข้อมูลจากเอกสารที่ตีพิมพ์แล้ วทัง้ 3 สมัย แล้ วนํามาวิเคราะห์ทงในด้
ั ้ านวากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์
ตามแนวคิดของนักไวยากรณ์ พบว่า คําว่า “ถึง”ในสมัยสุโขทัยทําหน้ าที่ได้ 3 หน้ าที่ ได้ แก่ คํากริ ยา คํากึ่งกริ ยากึ่งบุพ
บท และคําบุพบท จากนันในสมั
้
ยอยุธยาคําว่า”ถึง”ทําหน้ าที่ได้ 4 หน้ าที่ ได้ แก่ คํากริ ยา คํากึ่งกริ ยากึ่งบุพบท คําบุพ
บท และ คําเชื่อมอนุพากย์ และในสมัยปั จจุบนั คําว่า “ถึง”ทําหน้ าที่ได้ 5 หน้ าที่ ได้ แก่ คํากริ ยา คํากึ่งกริ ยากึ่งบุพ
บท คําบุพบท คําเชื่อมอนุพากย์ และคําขยาย หน้ าที่ตา่ งๆ เหล่านี ้ ยังมีความหมายย่อยๆ หลากหลาย รวมทังสิ
้ ้น 11
ความหมาย ได้ แก่ (1) บรรลุจดุ หมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม) (2) บรรลุจุดหมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)
(3) นับถือ (4) เท่า, ทัดเทียม (5) บรรลุจดุ หมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม) ปรากฏในตําแหน่งคําบุพบท (6) บรรลุ
จุดหมาย (การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม) ปรากฏในตําแหน่งคําบุพบท (7) คําแสดงจุดหมาย (ของความรู้ สึกนึกคิด)
(8) คําแสดงจุดหมาย(ของเวลาและสถานที่) (9) คําแสดงการเน้ นยํา้ ว่ามาก (10) คําแสดงเงื่อนไขที่เป็ นเหตุเป็ นผล
และ (11) คําแสดงเงื่อนไขที่ขดั แย้ งกับความเป็ นจริ งหรื อสิ่งที่คาดการณ์ไว้

ABSTRACT
According to the semantico-syntactic analysis of the word /tɯng/ in the Sukhothai period, the
Ayudhaya period and the present. The data were collected from the published documents in all 3
periods. According to the theory of grammarian, these data were then analysed from syntactic and
semantic approaches. It is found that in the Sukhothai period, the word /tɯng/ can be categorized into 3
grammatical categories. These include verbs, coverbs and prepositions. Then, in the Ayudhaya period,
the word /tɯng/ had one more grammatical categories. These include verbs, coverbs, prepositions and
conjunctions. In the present - day Thai, the word /tɯng/ can be categorized into 5 categories. These
include verbs, coverbs, prepositions, conjunctions and adverbs. The word /tɯng/ also had the various
lexical meanings and grammatical meanings, namely (1) to reach somewhere (abstract movement), (2) to
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reach somewhere (concrete movement), (3) to esteem (4) to be equal (5) to reach somewhere (abstract
movement), occurring in the preposition slot (6) to reach somewhere (abstract movement), occurring in
the preposition slot (7) concerning, about, related to (8) to, until (9) to be as much as (10) so, then and
(11) even though.
Key Words : tɯng, the Sukhothai period ,the Ayudhaya period, the present
e-mail address : phaii_93@hotmail.com

คํานํา
ภาษาไทยเป็ นภาษาคําโดด และมีจํานวนจํากัด จึงพบคําจํานวนหนึง่ ที่สามารถทําหน้ าที่ได้ หลายหน้ าที่โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปคํา เช่น คําว่า “ถึง” ที่สามารถปรากฏในบริ บทที่แตกต่างกันดังต่อไปนี ้
(1) เขาถึงบ้ าน เมื่อคืนนี ้
(2) เขาเอ่ยถึงแม่
(3) ราคานํ ้ามันได้ ขยับขึ ้น ถึง ๑ ดอลลาร์ สหรัฐ
(4) เขามารับฉัน ถึง จะไป
จากตัวอย่างข้ างต้ น คําว่า”ถึง”สามารถทําหน้ าที่ได้ แตกต่างกัน เช่น ในตัวอย่างที่ (1) คําว่า “ถึง”ทํา
หน้ าที่เป็ น คํากริ ยา ตัวอย่างที่ (2) คําว่า “ถึง”ทําหน้ าที่เป็ นคําบุพบท ตัวอย่างที่ (3)คําว่า”ถึง”ทําหน้ าที่เป็ นคําขยาย
และ ตัวอย่างที่ (4)คําว่า “ถึง”ทําหน้ าที่เป็ นคําเชื่อมอนุพากย์
อย่างไรก็ต าม เมื่อพิ จ ารณาคําว่า “ถึง” ซึ่ง สามารถทํ าหน้ าที่ ได้ ห ลายหน้ าที่ ใ นปั จจุบัน ดังที่ ได้ แสดง
ตัวอย่างไว้ ในข้ างต้ น โดยแต่ละหน้ าที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั ทังนี
้ ้อาจสืบเนื่องมาจากกระบวนการกลายเป็ นคํา
ไวยากรณ์ ซงึ่ เกิดขึ ้นกับคําว่า “ถึง” ซึง่ ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวนี ้สามารถหาหลักฐานได้ จากการศึกษาภาษาเชิงประวัติ
ผู้วิจยั จึงสนใจจะทราบที่มาและการเปลี่ยนแปลงของคําว่า “ถึง”แต่ละสมัยทางด้ านอรรถศาสตร์ ว่ามีการปรากฏใน
ลักษณะใดบ้ าง

อุปกรณ์ และวิธีการ

ในการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้ เลือกเก็บข้ อมูล จากเอกสารที่ตีพิมพ์ แล้ ว ตังแต่
้ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและ
สมัยปั จจุบนั โดยเอกสารที่นํามาใช้ ในการวิเคราะห์คําว่า “ถึง”นัน้ มีลกั ษณะที่แตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั รู ปแบบการบันทึก
ข้ อมูลหรื อเอกสารในแต่ละยุคสมัย เช่นในสมัยสุโขทัยจะพบหลักฐานที่เป็ นศิลาจารึ กโดยทัว่ ไป ส่วนสมัยอยุธยา เช่น
ประชุมจดหมายเหตุ บันทึกการเดินทาง พระราชสาส์น และหนังสือออก และในสมัยปั จจุบนั เช่น นวนิยาย บันเทิง
คดี สารคดี โดยแต่ละสมัยใช้ เอกสารจํานวน 5 เล่ม หากเอกสารใดมีไม่ถึง 200 หน้ า ผู้วิจยั จะเลือกศึกษาทังหมด
้
แต่หากเอกสารใดมีจํานวน 200 หน้ าขึน้ ไป ผู้วิจัยจะเลือกศึกษาเฉพาะ 200 หน้ าแรก สําหรั บหลักเกณฑ์ ในการ
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จําแนกหมวดคําว่า“ถึง”ในครัง้ นี ้ มีการพิจารณาทังในด้
้ านหน้ าที่และความหมาย ตามเกณฑ์ที่นกั ไวยากรณ์ ได้ จดั แบ่ง
ไว้ เช่น แนวคิดของ วิจินตน์ ภาณุพงศ์ ( 2532 )และ นววรรณ พันธุเมธา(2549 )

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. หน้ าที่และความหมายของคําว่ า “ถึง”ในสมัยสุโขทัย
1.1 คํากริ ยา
คํากริ ยา หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดังนี ้
นามวลี___นามวลี (บางกรณีอาจมีสว่ นขยายอื่นหรื อมีการละนามวลีไว้ ในฐานที่เข้ าใจได้ )
เช่น มานี ถึง บ้าน
คําว่า “ถึง” ที่เป็ นคํากริ ยามีความหมายว่า “บรรลุจดุ หมาย” และมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้ แก่
1.1.1 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม)
เช่น (นบ) รอยฝาตี (น) พระพุทธ) เจา เราเถิงเหนื (อจอม) เขาสุมนกูฎ
บรรพตนีดวยใจอนนส(ร)
(ศิลาจารึกภูเขาสุมนกูฏ หน้ า 131)
1.1.2 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)
เช่น วันท่านเป็ นเจ้าจักเถิงวันนัน้ ตนท่านพญาธรรมิ กราชบริ พาร
(จารึกวัดช้ างล้ อม 1 : ประชุมจารึกภาคที่ 4)
1.2 คํากึง่ กริ ยากึง่ บุพบท (coverb)
คํากึง่ กริ ยากึง่ บุพบท หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดังนี ้
นามวลี กริ ยาวลีแสดงการเคลื่อนที่____นามวลี (บางกรณี อาจมีส่วนขยายอื่นหรื อมีการละนามวลีไว้ ใน
ฐานที่เข้ าใจได้ ) เช่น มานีไปถึงบ้าน
คําว่า “ถึง”ที่เป็ นคํากึง่ กริ ยากึง่ บุพบทมีความหมายว่า “บรรุ ลจุ ดุ หมาย” เช่นเดียวกับคํากริ ยา แต่คํากึง่
กริ ยากึง่ บุพบทจะปรากฏหลังกริ ยาวลีในตําแหน่งเดียวกันกับคําบุพบทและมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้ แก่
1.2.1 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม)
เช่น ดบบหนทางแตเมื องสุโขไทมาเถิงจอมเขานีงามหนกกหนา
(ศิลาจารึกภูเขาสุมนกูฏ หน้ า 132)
1.2.2 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)
เช่น เราไดเปนพระพุทธในใตต๋นพระศรี มหาโพธิ มาเถิงวนนสถาปนาพระ
ศรี รดดนธาตุไดเทา
(ศิลาจารึกนครชุม หน้ า 88)
1.3 คําบุพบท
คําบุพบท หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดังนี ้
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นามวลี กริ ยาวลีแสดงการสื่อสารหรื อความรู้ สกึ นึกคิด ___นามวลี (บางกรณีอาจมีส่วนขยายอื่นหรื อมีการ
ละนามวลีไว้ ในฐานที่เข้ าใจได้ ) เช่น มานีพูดถึงมานะ
คําว่า “ถึง”ที่เป็ นคําบุพบทมีความหมายทางไวยากรณ์ (grammatical meaning)เป็ น “คําแสดงจุดหมาย”
และมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้ แก่
1.3.1 คําแสดงจุดหมาย (ของการสื่อสารหรื อความรู้ สกึ นึกคิด)
เช่น มี ถอ้ ยมี ความ เจบท้องข้องใจ มันจักกล่าวเถืงเจ้าเถืองขุนบ่ไร้
ไปลันกดีงอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามเจ้าเมื องได้
(ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง หน้ า53)
1.3.2 คําแสดงจุดหมาย(ของเวลาและสถานที่)
เช่น เบื อ้ งตะวันตกเท้าเมื อฉอด รอดแดนพัลเบื อ้ งข้างตะวันหนออก
รอดเถิงลุมบาจาย รอดสายยโสธร
(จารึกวัดบูรพาราม ด้ านที่ 1)
2. หน้ าที่และความหมายของคําว่ า “ถึง”ในสมัยอยุธยา
2.1 คํากริ ยา
คํากริ ยา หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามที่แสดงไว้ ในหัวข้ อ 1.1
คําว่า “ถึง” ที่เป็ นคํากริ ยามีความหมายว่า “บรรุ ลจุ ดุ หมาย” และมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้ แก่
2.1.1 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม)
เช่น รถทูตานุทูตสยามถึงประตูพระราชวังโปปนัน้ มี ชาวกรุงโรมมาคอยดูราชทูตตามถนน
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1 หน้ า 22)
2.1.2 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)
เช่น วรมุขมนตรี พิริธา ขึ้นมายกชะลอพระพุทธไสยาศน ณ อารามตําบลป่ าโมค
ซึ่งจะเถิงแก่อทุ กอันตรายขึ้นจากฝั่ งงคงคา
(ชะลอพระพุทธไสยาศน์และสร้ างพระวิหาร)
2.2 คํากึง่ กริ ยากึง่ บุพบท
คํากึง่ กริ ยากึง่ บุพบท หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามที่แสดงไว้ ในหัวข้ อ 1.2
คําว่า “ถึง”ที่เป็ นคํากึง่ กริ ยากึง่ บุพบทมีความหมายว่า “บรรลุจดุ หมาย” เช่นเดียวกับคํากริ ยา แต่คํากึง่ กริ ยา
กึง่ บุพบทจะปรากฏหลังกริ ยาวลีในตําแหน่งเดียวกันกับคําบุพบทและมีความหมายย่อย 1 ความหมายได้ แก่
2.2.1 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นรูปธรรม)
เช่น เมื อ่ แรกลูกค้านัน้ เข้ามาถึงเสนาบดีจะสัง่ ชาวคลังให้แบ่งส่วน
ให้สมควรด้วยกิ จของกุมบันหญี
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1 หน้ า 13)
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2.3 คําบุพบท
คําบุพบท หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามที่แสดงไว้ ในหัวข้ อ 1.3
คําว่า “ถึง”ที่เป็ นคําบุพบทมีความหมายทางไวยากรณ์ (grammatical meaning)เป็ น “คําแสดงจุดหมาย” และ
มีความหมายย่อย 1 ความหมายได้ แก่
2.3.1 คําแสดงจุดหมาย (ของการสื่อสารหรื อความรู้ สกึ นึกคิด)
เช่น เมื อ่ ออกขุนชํานาญได้เห็นแหลมนัน้ ก็ระลึกถึงการเก่าซึ่งได้มีความลําบากในที น่ ีเ้ ป็ นอันมาก
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1 หน้ า 21)
2.4 คําเชื่อมอนุพากย์
คําเชื่อมอนุพากย์ หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดังนี ้
# ___อนุพากย์ อนุพากย์ เช่น ถึงฝนจะตก มานีก็จะออกไปข้างนอก
คําว่า “ถึง”ที่เป็ นคําเชื่อมอนุพากย์มีความหมายทางไวยากรณ์ (grammatical meaning)เป็ น “คําแสดง
เงื่อนไข” และมีความหมายย่อย 1 ความหมายได้ แก่
2..4.1 คําแสดงเงื่อนไขที่ขดั แย้ งกับความเป็ นจริ งหรื อสิง่ ที่คาดการณ์ไว้
เช่น แลอัตโนยังรับคุณของท่านอยู่จนเท่าทุกวันนี ้ ถึงว่าท่าทางนัน้
จะมิ สะดวกก็ดี อัตโนก็จะมิ ได้รู้เป็ นทุกข์ เลย
(ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1 หน้ า 17)
3. หน้ าที่และความหมายของคําว่ า “ถึง”ในสมัยปั จจุบัน
3.1 คํากริ ยา
คํากริ ยา หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามที่แสดงไว้ ในหัวข้ อ 1.1
คําว่า “ถึง” ที่เป็ นคํากริ ยามีความหมายย่อย 3 ความหมายได้ แก่
3.1.1 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม)
เช่น “อะไร?” “เอกสารฉบับนัน้ ” “ฉบับไหน?” “อย่าไก๋ เอกสารถึงรู้ธ”
ไม่มีประโยชน์ทีจ่ ะปฏิ เสธ ในเมื อ่ เขากลายเป็ นลูกไก่ในกํามื อ
(ประชาธิปไตยบนเส้ นขนาน หน้ า 113)
3.1.2 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)
เช่น เหมื อนดังว่าเขาจะเป็ นสุขมากถ้าถึงวันที ล่ าจากโลกนี ้
(ปูนปิ ดทอง หน้ า 114)
3.1. 3 เท่า,ทัดเทียม
เช่น ผมก็พร้อมจะตําหนิ เธอในใจว่า ประสบการณ์ การอ่านไม่ถงึ
ยังอ่อนหัดนักต่อวรรณกรรมเริ่ องยิ่ งใหญ่
(เขียนฝั นด้ วยชีวิต หน้ า 169)
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3.2 คํากึง่ กริ ยากึง่ บุพบท
คํากึง่ กริ ยากึง่ บุพบท หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามที่แสดงไว้ ในหัวข้ อ 1.2
คําว่า “ถึง”ที่เป็ นคํากึง่ กริ ยากึง่ บุพบทมีความหมายว่า “บรรลุจดุ หมาย” เช่นเดียวกับคํากริ ยา แต่คํากึง่ กริ ยากึง่
บุพบทจะปรากฏหลังกริ ยาวลีในตําแหน่งเดียวกันกับคําบุพบทและมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้ แก่
3.2.1 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม)
เช่น ผมกลับถึงหอเกื อบสีท่ ่มุ เดิ นผ่านกําแพงที ส่ งู เลยหัว เลาะเลี ยบริ มบึงเล็กๆ
(เขียนฝั นด้ วยชีวิต หน้ า 96)
3.2.2 บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)
เช่น คนที จ่ ะถูกตามทันที มกั ได้แก่สภาและนางลําพู แต่มาถึงวันนี ้
เขากลับเอ่ยถึงบาลี ก่อนใคร
(ปูนปิ ดทอง หน้ า 183)
3.3 คําบุพบท
คําบุพบท หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามที่แสดงไว้ ในหัวข้ อ 1.3
คําว่า “ถึง”ที่เป็ นคําบุพบทมีความหมายทางไวยากรณ์ (grammatical meaning)เป็ น “คําแสดงจุดหมาย” และมี
ความหมายย่อย 2 ความหมายได้ แก่
3.3.1 คําแสดงจุดหมาย (ของการสื่อสารหรื อความรู้ สกึ นึกคิด)
เช่น ตัง้ แต่เฟื ่ องเจอะเขาก็ยงั ไม่เคยได้ยินเขาเอ่ยถึงแม่เขาเลยเพิ่ งวันนีแ้ หละ
(ปูนปิ ดทอง หน้ า 23)
3.3.2 คําแสดงจุดหมาย(ของเวลาและสถานที่)
เช่น จากวันนัน้ ถึงวันนี ้ เจ้าส้มเช้งเป็ นเสือ้ นอนที ซ่ ื ่อสัตย์ กบั นาที มาโดยตลอด
(ความน่าจะเป็ น หน้ า 178)
3.4 คําเชื่อมอนุพากย์
คําเชื่อมอนุพากย์ หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดังนี ้
กรอบที่1 อนุพากย์ ___ อนุพากย์ หรื อ กรอบที่ 2 __ อนุพากย์ อนุพากย์
เช่น มานีนิสยั ดี เพือ่ นในห้อง ถึง ชอบเขา (กรอบที่1)
ถึงมานีจะไม่ชอบ แต่เขาก็จะทํา (กรอบที่ 2)
คําว่า “ถึง”ที่เป็ นคําเชื่อมอนุพากย์มีความหมายทางไวยากรณ์ (grammatical meaning)เป็ น “คําแสดง
เงื่อนไข” และมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้ แก่
3.4.1 คําแสดงเงื่อนไขที่เป็ นเหตุเป็ นผล (กรอบที่1)
เช่น แกเครี ยดมาก ทํ าไมคนมี เงิ นเป็ นหมื น่ ล้านถึงเครี ยดขนาดนี ้
763

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

(มองลึก นึกไกล ใจกว้ าง หน้ า 64)
3.4.2 คําแสดงเงื่อนไขที่ขดั แย้ งจากความเป็ นจริ งหรื อสิ่งที่คาดการณ์ไว้ (กรอบที่2)
เช่น พ่อค้าไม้ยิ้ม “ถึงผมจะถูกปล้น พวกมันก็คงไม่ได้อะไรมากมายไปจากผมหรอก”
(ประชาธิปไตยบนเส้ นขนาน หน้ า 142)
3.5 คําขยาย
คําขยาย หมายถึง คําที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดังนี ้
นามวลี กริ ยาวลี ___ นามวลี
เช่น มานะเป็ นถึงหัวหน้าห้อง
คําว่า “ถึง”ที่เป็ นคําขยายมีความหมายย่อย 1 ความหมายได้ แก่
3.5.1 คําแสดงการเน้ นยํ ้าว่ามาก
เช่น แกสอนหนังสือโดยไม่มีความสุขอยู่ถงึ 2-3 ปี คิ ดถึงแต่เรื ่อง 40,000 บาท
(มองลึก นึกไกล ใจกว้ าง หน้ า 60)

สรุ ป
เมื่อวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ ของคําว่า “ถึง” ในสมัยสุโขทัย อยุธยา และปั จจุบนั พบว่าในสมัยสุโขทัยคําว่า
“ถึง ”ในสมัย สุโขทัย มีความหมาย 6 ความหมายได้ แก่(1) บรรลุจุด หมาย(การเคลื่ อนที่ ที่เป็ นรู ปธรรม) (2)บรรลุ
จุดหมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม) (3)บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นรู ปธรรม)ปรากฏในตําแหน่งคําบุพบท(4)
บรรลุจดุ หมาย(การเคลื่อนที่ที่เป็ นนามธรรม)ปรากฏในตําแหน่งคําบุพบท (5)คําแสดงจุดหมาย (ของความรู้ สกึ นึกคิด
และการแสดงออกของความรู้ สึกนึกคิด)และ(6)คําแสดงจุดหมาย(ของเวลาและสถานที่) ส่วนในสมัยอยุธยาพบ
ทัง้ หมด 5 ความหมายเช่นกัน แต่ไม่พบความหมายที่ 4 และ 6 ในสมัยสุโขทัย และพบความหมายเพิ่มขึน้ มา 1
ความหมายได้ แก่ คําแสดงเงื่อนไขที่ขดั แย้ งจากความเป็ นจริ งหรื อสิ่งที่คาดการณ์ไว้ และสมัยปั จจุบนั พบคําว่า “ถึง”มี
ความหมาย 10 ความหมาย เป็ นความหมายที่พบในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาทังหมด
้
7 ความหมาย อีกทังยั
้ งพบ
ความหมายเพิ่มขึน้ อีก 3 ความหมาย ได้ แก่ (1)เท่า,ทัดเทียม และ (2)คําแสดงเงื่อนไขที่เป็ นเหตุเป็ นผล และ (3)คํา
แสดงการเน้ นยํ ้าว่ามาก
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