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บทคัดย่อ 

การศกึษาการเปลี่ยนแปลงทางอรรถวากยสมัพันธ์ของคําว่า “ถึง”ในสมยัสุโขทัย สมยัอยุธยาและสมยั

ปัจจบุนั โดยใช้ข้อมลูจากเอกสารท่ีตีพิมพ์แล้วทัง้ 3 สมยั แล้วนํามาวิเคราะห์ทัง้ในด้านวากยสมัพนัธ์และอรรถศาสตร์ 

ตามแนวคิดของนกัไวยากรณ์ พบวา่ คําวา่ “ถงึ”ในสมยัสโุขทยัทําหน้าท่ีได้ 3 หน้าท่ี ได้แก่ คํากริยา คํากึ่งกริยากึ่งบุพ

บท และคําบพุบท จากนัน้ในสมยัอยธุยาคําวา่”ถงึ”ทําหน้าท่ีได้ 4 หน้าท่ี ได้แก่ คํากริยา  คํากึ่งกริยากึ่งบุพบท  คําบุพ

บท   และ คําเช่ือมอนุพากย์  และในสมยัปัจจุบนัคําว่า “ถึง”ทําหน้าท่ีได้ 5 หน้าท่ี ได้แก่ คํากริยา  คํากึ่งกริยากึ่งบุพ

บท  คําบพุบท  คําเช่ือมอนพุากย์ และคําขยาย หน้าท่ีตา่งๆ เหลา่นี ้ยงัมีความหมายย่อยๆ หลากหลาย รวมทัง้สิน้ 11 

ความหมาย ได้แก่ (1) บรรลจุดุหมาย (การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นรูปธรรม)  (2) บรรลจุุดหมาย (การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นนามธรรม)  

(3) นบัถือ  (4) เท่า, ทดัเทียม  (5) บรรลจุดุหมาย (การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นรูปธรรม) ปรากฏในตําแหน่งคําบุพบท (6) บรรลุ

จุดหมาย (การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นนามธรรม) ปรากฏในตําแหน่งคําบุพบท (7) คําแสดงจุดหมาย (ของความรู้สกึนึกคิด) 

(8) คําแสดงจุดหมาย(ของเวลาและสถานท่ี) (9) คําแสดงการเน้นยํา้ว่ามาก (10) คําแสดงเง่ือนไขท่ีเป็นเหตุเป็นผล 

และ (11) คําแสดงเง่ือนไขท่ีขดัแย้งกบัความเป็นจริงหรือสิ่งท่ีคาดการณ์ไว้ 

                                           

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 
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คาํนํา 

               ภาษาไทยเป็นภาษาคําโดด และมีจํานวนจํากดั จงึพบคําจํานวนหนึง่ท่ีสามารถทําหน้าท่ีได้หลายหน้าท่ีโดย

ไมมี่การเปลี่ยนแปลงรูปคํา เชน่ คําว่า “ถงึ” ท่ีสามารถปรากฏในบริบทท่ีแตกตา่งกนัดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เขาถงึบ้าน เม่ือคืนนี ้                                                                                                                          

(2)  เขาเอย่ถงึแม ่                                                                                                                                    

(3)  ราคานํา้มนัได้ขยบัขึน้ ถงึ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ                                                                                              

(4)   เขามารับฉนั ถงึ จะไป 

จากตวัอย่างข้างต้น คําว่า”ถงึ”สามารถทําหน้าท่ีได้แตกตา่งกนั เช่น ในตวัอย่างท่ี (1) คําวา่ “ถงึ”ทํา

หน้าท่ีเป็น คํากริยา  ตวัอย่างท่ี (2) คําวา่ “ถงึ”ทําหน้าท่ีเป็นคําบพุบท ตวัอย่างท่ี (3)คําวา่”ถึง”ทําหน้าท่ีเป็นคําขยาย 

และ ตวัอย่างท่ี (4)คําวา่ “ถงึ”ทําหน้าท่ีเป็นคําเช่ือมอนพุากย์ 

                  อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาคําว่า “ถึง” ซึ่งสามารถทําหน้าท่ีได้หลายหน้าท่ีในปัจจุบัน ดังท่ีได้แสดง

ตวัอย่างไว้ในข้างต้น โดยแตล่ะหน้าท่ีมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั ทัง้นีอ้าจสืบเน่ืองมาจากกระบวนการกลายเป็นคํา

ไวยากรณ์ซึง่เกิดขึน้กบัคําว่า “ถึง” ซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าวนีส้ามารถหาหลกัฐานได้จากการศกึษาภาษาเชิงประวติั  

ผู้ วิจยัจึงสนใจจะทราบท่ีมาและการเปลี่ยนแปลงของคําว่า “ถึง”แต่ละสมยัทางด้านอรรถศาสตร์ว่ามีการปรากฏใน

ลกัษณะใดบ้าง                                   

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

                       ในการวิจัยนี ้ ผู้ วิจัยได้เลือกเก็บข้อมลู จากเอกสารท่ีตีพิมพ์แล้ว ตัง้แต่สมยัสุโขทยั สมยัอยุธยาและ

สมยัปัจจบุนั โดยเอกสารท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์คําวา่ “ถงึ”นัน้ มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัรูปแบบการบนัทึก

ข้อมลูหรือเอกสารในแตล่ะยคุสมยั เช่นในสมยัสโุขทยัจะพบหลกัฐานท่ีเป็นศิลาจารึกโดยทัว่ไป  ส่วนสมยัอยุธยา เช่น  

ประชมุจดหมายเหต ุ บนัทึกการเดินทาง  พระราชสาส์น และหนงัสือออก และในสมยัปัจจุบนั เช่น นวนิยาย บนัเทิง

คดี สารคดี โดยแต่ละสมยัใช้เอกสารจํานวน 5 เล่ม หากเอกสารใดมีไม่ถึง   200 หน้า   ผู้ วิจยัจะเลือกศกึษาทัง้หมด 

แต่หากเอกสารใดมีจํานวน 200 หน้าขึน้ไป ผู้ วิจัยจะเลือกศึกษาเฉพาะ 200 หน้าแรก  สําหรับหลักเกณฑ์ในการ



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

760 

จําแนกหมวดคําวา่“ถงึ”ในครัง้นี ้มีการพิจารณาทัง้ในด้านหน้าท่ีและความหมาย ตามเกณฑ์ท่ีนกัไวยากรณ์ได้จดัแบ่ง

ไว้  เช่น แนวคิดของ วิจินตน์  ภาณพุงศ์ ( 2532 )และ นววรรณ พนัธุเมธา(2549 ) 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. หน้าที่และความหมายของคําว่า “ถงึ”ในสมัยสุโขทยั 

   1.1 คํากริยา 

          คํากริยา หมายถงึ คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดงันี ้

                นามวลี___นามวลี (บางกรณีอาจมีสว่นขยายอ่ืนหรือมีการละนามวลีไว้ในฐานท่ีเข้าใจได้)  
             เช่น มานี ถงึ บา้น  
               คําวา่ “ถงึ” ท่ีเป็นคํากริยามีความหมายวา่ “บรรลจุดุหมาย” และมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้แก่  

1.1.1 บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นรูปธรรม) 

เช่น    (นบ) รอยฝาตี (น) พระพทุธ) เจา เราเถงิเหนื (อจอม) เขาสมุนกูฎ                                                       

บรรพตนีดวยใจอนนส(ร) 

                                                   (ศิลาจารึกภเูขาสมุนกฏู หน้า 131) 

1.1.2 บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นนามธรรม) 

เช่น วนัท่านเป็นเจ้าจกัเถงิวนันัน้ตนท่านพญาธรรมิกราชบริพาร      

                                             (จารึกวดัช้างล้อม 1 :  ประชมุจารึกภาคท่ี 4)                                                                                                                                                                           

1.2 คํากึง่กริยากึง่บพุบท (coverb) 

           คํากึง่กริยากึง่บพุบท หมายถงึ คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดงันี ้

   นามวลี  กริยาวลีแสดงการเคลื่อนท่ี____นามวลี (บางกรณีอาจมีส่วนขยายอ่ืนหรือมีการละนามวลีไว้ใน

ฐานท่ีเข้าใจได้)   เช่น มานีไปถงึบา้น 

                คําวา่ “ถงึ”ท่ีเป็นคํากึง่กริยากึง่บพุบทมีความหมายวา่ “บรรุลจุดุหมาย” เชน่เดียวกบัคํากริยา แตคํ่ากึง่

กริยากึง่บพุบทจะปรากฏหลงักริยาวลีในตําแหน่งเดียวกนักบัคําบพุบทและมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้แก่ 

           1.2.1  บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นรูปธรรม) 
                     เช่น  ดบบหนทางแตเมืองสโุขไทมาเถงิจอมเขานีงามหนกกหนา 
                                                                      (ศิลาจารึกภเูขาสมุนกฏู หน้า 132) 

                  1.2.2  บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นนามธรรม) 

                     เช่น เราไดเปนพระพทุธในใตต๋นพระศรีมหาโพธิมาเถงิวนนสถาปนาพระ 
                       ศรีรดดนธาตไุดเทา 
                                                                      (ศิลาจารึกนครชมุ หน้า 88) 
1.3   คําบพุบท                                                                                   

           คําบพุบท หมายถงึ คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดงันี ้
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   นามวลี กริยาวลีแสดงการสื่อสารหรือความรู้สกึนกึคิด ___นามวล ี(บางกรณีอาจมีส่วนขยายอ่ืนหรือมีการ

ละนามวลีไว้ในฐานท่ีเข้าใจได้)  เช่น มานีพูดถงึมานะ 

                คําวา่ “ถงึ”ท่ีเป็นคําบพุบทมีความหมายทางไวยากรณ์ (grammatical  meaning)เป็น “คําแสดงจดุหมาย” 

และมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้แก่ 
                1.3.1  คําแสดงจดุหมาย (ของการสื่อสารหรือความรู้สกึนกึคิด)  

   เช่น   มีถอ้ยมีความ เจบทอ้งขอ้งใจ  มนัจกักล่าวเถืงเจ้าเถอืงขนุบ่ไร้                                                              

ไปลนักดีงอนัท่านแขวนไว ้พ่อขนุรามเจ้าเมืองได ้                                                                          
                                                                           (ศิลาจารึกพ่อขนุรามคําแหง หน้า53)                                                                                 

              1.3.2   คําแสดงจดุหมาย(ของเวลาและสถานท่ี)  

               เชน่   เบือ้งตะวนัตกเทา้เมือฉอด รอดแดนพลัเบือ้งขา้งตะวนัหนออก 

                     รอดเถงิลมุบาจาย รอดสายยโสธร 

                                                                                       (จารึกวดับรูพาราม ด้านท่ี 1)   

2. หน้าที่และความหมายของคําว่า “ถงึ”ในสมัยอยุธยา 

2.1  คํากริยา 

       คํากริยา หมายถงึ คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามท่ีแสดงไว้ในหวัข้อ 1.1 

            คําวา่ “ถงึ” ท่ีเป็นคํากริยามีความหมายวา่ “บรรุลจุดุหมาย” และมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้แก่  
2.1.1 บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นรูปธรรม) 

                       เชน่ รถทูตานทูุตสยามถงึประตูพระราชวงัโปปนัน้  มีชาวกรุงโรมมาคอยดูราชทูตตามถนน                       

                                                                            (ประชมุจดหมายเหตสุมยัอยธุยา ภาค 1  หน้า 22)                        

2.1.2 บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นนามธรรม) 

เช่น วรมขุมนตรีพิริธา ข้ึนมายกชะลอพระพทุธไสยาศน ณ อารามตําบลป่าโมค 

       ซ่ึงจะเถงิแก่อทุกอนัตรายข้ึนจากฝ่ังงคงคา 

                                                         (ชะลอพระพทุธไสยาศน์และสร้างพระวิหาร) 

 2.2  คํากึง่กริยากึง่บพุบท 

             คํากึง่กริยากึง่บพุบท หมายถงึ คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามท่ีแสดงไว้ในหวัข้อ 1.2 
              คําวา่ “ถงึ”ท่ีเป็นคํากึง่กริยากึง่บพุบทมีความหมายวา่ “บรรลจุดุหมาย” เชน่เดียวกบัคํากริยา แตคํ่ากึง่กริยา

กึง่บพุบทจะปรากฏหลงักริยาวลีในตําแหน่งเดียวกนักบัคําบพุบทและมีความหมายย่อย 1 ความหมายได้แก่ 
               2.2.1  บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นรูปธรรม) 

            เช่น เมือ่แรกลูกคา้นัน้เขา้มาถงึเสนาบดีจะสัง่ชาวคลงัใหแ้บ่งส่วน                                                                            
ใหส้มควรดว้ยกิจของกมุบนัหญี 

                                                                   (ประชมุจดหมายเหตสุมยัอยธุยา ภาค 1  หน้า 13)                                 
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 2.3  คําบพุบท 

    คําบพุบท หมายถงึ คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามท่ีแสดงไว้ในหวัข้อ 1.3 

         คําวา่ “ถงึ”ท่ีเป็นคําบพุบทมีความหมายทางไวยากรณ์ (grammatical  meaning)เป็น “คําแสดงจดุหมาย” และ

มีความหมายย่อย 1 ความหมายได้แก่ 
         2.3.1  คําแสดงจดุหมาย (ของการสื่อสารหรือความรู้สกึนกึคิด)  

                    เช่น เมือ่ออกขนุชํานาญไดเ้ห็นแหลมนัน้ก็ระลึกถงึการเก่าซ่ึงไดมี้ความลําบากในทีนี่เ้ป็นอนัมาก 
                                                                  (ประชมุจดหมายเหตสุมยัอยธุยา ภาค 1  หน้า 21)  
2.4 คําเช่ือมอนพุากย์ 

     คําเช่ือมอนพุากย์  หมายถึง คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดงันี ้ 

        # ___อนพุากย์  อนพุากย์     เชน่  ถงึฝนจะตก มานีก็จะออกไปขา้งนอก                      

        คําวา่ “ถงึ”ท่ีเป็นคําเช่ือมอนพุากย์มีความหมายทางไวยากรณ์ (grammatical  meaning)เป็น “คําแสดง

เง่ือนไข” และมีความหมายย่อย 1 ความหมายได้แก ่

       2..4.1 คําแสดงเง่ือนไขท่ีขดัแย้งกบัความเป็นจริงหรือสิง่ท่ีคาดการณ์ไว้  

 เช่น  แลอตัโนยงัรบัคณุของท่านอยู่จนเท่าทกุวนันี ้ถงึว่าท่าทางนัน้                                                                              

จะมิสะดวกก็ดี อตัโนก็จะมิไดรู้้เป็นทกุข์เลย 
                   (ประชมุจดหมายเหตสุมยัอยธุยา ภาค 1  หน้า 17) 

3.  หน้าที่และความหมายของคาํว่า “ถงึ”ในสมัยปัจจุบัน 

3.1  คํากริยา 

  คํากริยา หมายถงึ คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามท่ีแสดงไว้ในหวัข้อ 1.1 

      คําวา่ “ถงึ” ท่ีเป็นคํากริยามีความหมายย่อย 3 ความหมายได้แก ่ 

 3.1.1  บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นรูปธรรม) 

                เช่น   “อะไร?” “เอกสารฉบบันัน้” “ฉบบัไหน?” “อย่าไก๋ เอกสารถงึรู้ธ”                                                                                   

ไม่มีประโยชน์ทีจ่ะปฏิเสธ ในเมือ่เขากลายเป็นลูกไก่ในกํามือ 

                                                                                 (ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน  หน้า 113)                                                                                                                                                            

        3.1.2  บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นนามธรรม)     

 เช่น เหมือนดงัว่าเขาจะเป็นสขุมากถา้ถงึวนัทีล่าจากโลกนี ้

                  (ปนูปิดทอง  หน้า 114) 

       3.1. 3  เท่า,ทดัเทียม 

  เช่น ผมก็พร้อมจะตําหนิเธอในใจว่า ประสบการณ์การอ่านไม่ถงึ 

ยงัอ่อนหดันกัต่อวรรณกรรมเร่ิองย่ิงใหญ่ 

                                                                                  (เขียนฝันด้วยชีวิต  หน้า 169) 
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3.2  คํากึง่กริยากึง่บพุบท 

       คํากึง่กริยากึง่บพุบท หมายถงึ คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามท่ีแสดงไว้ในหวัข้อ 1.2 
       คําวา่ “ถงึ”ท่ีเป็นคํากึง่กริยากึง่บพุบทมีความหมายวา่ “บรรลจุดุหมาย” เช่นเดียวกบัคํากริยา แตคํ่ากึง่กริยากึง่ 

บพุบทจะปรากฏหลงักริยาวลีในตําแหน่งเดียวกนักบัคําบพุบทและมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้แก่ 

  3.2.1  บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นรูปธรรม) 

                 เช่น  ผมกลบัถงึหอเกือบสีทุ่่ม เดินผ่านกําแพงทีส่งูเลยหวั เลาะเลียบริมบึงเล็กๆ     

                                                                                  (เขียนฝันด้วยชีวิต  หน้า 96) 

       3.2.2  บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นนามธรรม)                                                                                                                     

เช่น คนทีจ่ะถูกตามทนัทีมกัไดแ้ก่สภาและนางลําพู  แต่มาถงึวนันี ้

                   เขากลบัเอ่ยถึงบาลีก่อนใคร 

                                                                                   (ปนูปิดทอง หน้า 183)   

3.3 คําบพุบท  

 คําบพุบท หมายถงึ คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบตามท่ีแสดงไว้ในหวัข้อ 1.3 

      คําวา่ “ถงึ”ท่ีเป็นคําบพุบทมีความหมายทางไวยากรณ์ (grammatical  meaning)เป็น “คําแสดงจดุหมาย” และมี

ความหมายย่อย 2 ความหมายได้แก่ 
      3.3.1  คําแสดงจดุหมาย (ของการสื่อสารหรือความรู้สกึนกึคิด)  

                 เช่น  ตัง้แต่เฟ่ืองเจอะเขาก็ยงัไม่เคยไดยิ้นเขาเอ่ยถงึแม่เขาเลยเพ่ิงวนันีแ้หละ                                                                                                     

                                                                                                       (ปนูปิดทอง  หน้า 23) 

3.3.2 คําแสดงจดุหมาย(ของเวลาและสถานท่ี) 

เช่น   จากวนันัน้ถงึวนันี ้เจ้าสม้เชง้เป็นเสือ้นอนทีซื่่อสตัย์กบันาทีมาโดยตลอด 

                                                        (ความน่าจะเป็น  หน้า 178) 

 

3.4 คําเช่ือมอนพุากย์ 

      คําเช่ือมอนพุากย์  หมายถึง คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดงันี ้

              กรอบท่ี1 อนพุากย์ ___ อนพุากย์ หรือ กรอบท่ี 2 __ อนพุากย์ อนพุากย์   

               เช่น มานีนิสยัดี เพือ่นในหอ้ง ถงึ ชอบเขา  (กรอบท่ี1) 

                      ถงึมานีจะไม่ชอบ แต่เขาก็จะทํา  (กรอบท่ี 2)      

              คําวา่ “ถงึ”ท่ีเป็นคําเช่ือมอนพุากย์มีความหมายทางไวยากรณ์ (grammatical  meaning)เป็น “คําแสดง

เง่ือนไข” และมีความหมายย่อย 2 ความหมายได้แก่ 

             3.4.1 คําแสดงเง่ือนไขท่ีเป็นเหตเุป็นผล (กรอบท่ี1)                                                                                                              

             เช่น  แกเครียดมาก ทําไมคนมีเงินเป็นหมืน่ลา้นถงึเครียดขนาดนี ้                                                                          
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                                                                                                  (มองลกึ นกึไกล ใจกว้าง หน้า 64) 

             3.4.2 คําแสดงเง่ือนไขท่ีขดัแย้งจากความเป็นจริงหรือสิ่งท่ีคาดการณ์ไว้ (กรอบท่ี2) 

เช่น พ่อคา้ไมย้ิ้ม “ถงึผมจะถูกปลน้ พวกมนัก็คงไม่ไดอ้ะไรมากมายไปจากผมหรอก”                                                                                                                                                                                       

                             (ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน  หน้า 142)  

3.5 คําขยาย 

       คําขยาย หมายถงึ คําท่ีสามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบดงันี ้

       นามวลี  กริยาวล ี ___ นามวลี  

       เช่น มานะเป็นถงึหวัหนา้หอ้ง 

       คําวา่ “ถงึ”ท่ีเป็นคําขยายมีความหมายย่อย 1 ความหมายได้แก ่            

            3.5.1 คําแสดงการเน้นยํา้วา่มาก 

            เช่น  แกสอนหนงัสือโดยไม่มีความสขุอยู่ถงึ 2-3 ปี คิดถึงแต่เร่ือง 40,000 บาท 
                                                (มองลกึ นกึไกล ใจกว้าง  หน้า 60)  

       

สรุป 

          เม่ือวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ของคําวา่ “ถงึ” ในสมยัสโุขทยั อยุธยา และปัจจุบนั พบว่าในสมยัสโุขทยัคําว่า 

“ถึง”ในสมัยสุโขทัยมีความหมาย 6 ความหมายได้แก่(1) บรรลุจุดหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นรูปธรรม)  (2)บรรลุ

จดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นนามธรรม) (3)บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นรูปธรรม)ปรากฏในตําแหน่งคําบุพบท(4) 

บรรลจุดุหมาย(การเคลื่อนท่ีท่ีเป็นนามธรรม)ปรากฏในตําแหน่งคําบพุบท (5)คําแสดงจุดหมาย (ของความรู้สกึนึกคิด

และการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิด)และ(6)คําแสดงจุดหมาย(ของเวลาและสถานท่ี) ส่วนในสมยัอยุธยาพบ

ทัง้หมด 5 ความหมายเช่นกัน แต่ไม่พบความหมายท่ี 4 และ 6 ในสมยัสุโขทัย และพบความหมายเพ่ิมขึน้มา 1 

ความหมายได้แก่ คําแสดงเง่ือนไขท่ีขดัแย้งจากความเป็นจริงหรือสิ่งท่ีคาดการณ์ไว้  และสมยัปัจจบุนัพบคําว่า “ถึง”มี

ความหมาย 10 ความหมาย เป็นความหมายท่ีพบในสมยัสโุขทยัและสมยัอยุธยาทัง้หมด 7 ความหมาย อีกทัง้ยงัพบ

ความหมายเพ่ิมขึน้อีก 3 ความหมาย ได้แก่ (1)เท่า,ทัดเทียม และ (2)คําแสดงเง่ือนไขท่ีเป็นเหตเุป็นผล และ (3)คํา

แสดงการเน้นยํา้วา่มาก 
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