
 
บทที่ 4 

สภาวะเกิดกอน (Presupposition) 
 
1. ความหมายของสภาวะเกิดกอน 
2.  ความแตกตางระหวางสภาวะเกิดกอนและความหมายโดยนัยหรือการอนุมาน 

(implication หรือ inference) และความหมายชี้บงเปนนัยในบทสนทนา 
(Conversational Implicature) 

3. ลักษณะทางไวยากรณที่กําหนดสภาวะเกิดกอน (presupposition triggers) 
4. คุณสมบัติเดนของสภาวะเกิดกอน 
5. บทสรุป 
6. กิจกรรมทายบท 
จุดประสงคของการเรียนรู 
หลังจากเรียนบทนี้แลวผูเรียนจะ 
1. บอกไดวาสภาวะเกิดกอนคืออะไร 
2. บอกไดวาสภาวะเกิดกอนแตกตางไปจากการอนุมานและความหมายชิ้บงเปนนัยใน

บทสนทนาอยางไร 
3.  ระบุลักษณะทางไวยากรณที่สภาวะเกิดกอนกําหนดได 
4.  บอกไดวาคุณสมบัติเดนของสภาวะเกิดกอนคืออะไร และสามารถยกตัวอยางไดทั้ง

ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
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บทนํา 
 ในการสนทนาวิสาสะหรือการอานเพื่อใหเขาใจเรื่องนั้นทั้งผูพูด/ผูเขียน และ
ผูฟง/ผูอานจะตองมีความรูภูมิหลังรวมกัน (mutual knowledge) หรือมีขอสมมติ 
(assumptions) รวมกัน  มิฉะน้ันผูฟงก็จะฟงไมเขาใจและผูอานก็จะอานไมเขาใจ ชนิด
ของความรูภูมิหลังรวมกันระหวางผูพูด/ผูเขียน  และผูฟง/ผูอานที่จะกลาวถึงในบทน้ี
คือสภาวะเกิดกอน (presupposition)    สภาวะเกิดกอนแตกตางไปจากการอนุมาน
(implication หรือ inference) และความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนา 
(Conversational implicature) ที่นักศึกษาเรียนมาแลวในบทที่ 3      สําหรับความ
แตกตางนี้จะกลาวถึงอยางละเอียดในตอน 2 

 
1. สภาวะเกิดกอน คืออะไร 

นักปรัชญาและนักภาษาศาสตรหลายทานไดใหคําจํากัดความของสภาวะเกิด
กอนไว   ซึ่งผูเขียนจะนํามาเสนอไว 3 ทาน ดังตอไปนี้ 

Frege (1952:69) เปนนักปรัชญาชาวเยอรมันทานแรกที่ไดกลาวถึงคุณสมบัติ
บางประการของสภาวะเกิดกอน โดย Frege เขียนไววา “ถอยคําที่เปลงออกมาจะตองมี 
สภาวะเกิดกอน โดยเฉพาะเมื่อผูพูดเอยถึงวิสามัญนาม   วิสามัญนามน้ันจะตองอางอิง
ไปถึงผูหน่ึงผูใดหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด  ทั้งน้ีจะเห็นไดจากประโยคท่ีวา Kepler died in 
misery.  ชื่อ Kepler นั้นจะตองอางอิงไปถึงคนท่ีชื่อ Kepler        Frege กลาวไววา
ประโยคเชนนี้ไมวาจะเปนประโยคบอกเลาหรือปฏิเสธจะตองมีสภาวะเกิดกอน 
รวมกัน ผูเขียนขอยกขอความท่ี Frege เขียนไวดังตอไปนี้ 

If anything is asserted there is always an obvious 
presupposition that the simple or compound proper names used have 
a reference.  If one therefore asserts “Kepler died in misery, there is a 
presupposition that the name  ‘Kepler’ designates something.  The 
name ‘Kepler’ designates something is just as much a presupposition 
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of the assertion ‘Kepler died in misery, as for the contrary  [i.e. 
negative] assertion. 

                                     (Frege, (1952:69) คัดจาก Levinson, 1983:169)  
 
ถาจะพูดสั้น ๆ ก็คือสภาวะเกิดกอนของ (1) และ (2) คือ (3)  

(1)   Kepler died in misery  -   สภาวะรวม  

(2)   Kepler didn’t die in misery - สภาวะรวม  
(3)   There was a person called Kepler -  สภาวะเกิดกอน 
 ในแงของการนําเอาปริบทมาชวยพิจารณาน้ัน  Lakoff (1970:175) กลาวไววา  
 “ภาษาธรรมชาติใชสําหรับการสื่อสารในปริบทและทุกครั้งท่ีผูพูด

ใชประโยคในภาษา  เขาสรางขอสมมติ (assumptions)  บางอยาง
เกี่ยวกับปริบทนั้น” 

  (ศ. อุดม  วโรฒมลิกขดิตถ, 2533: 251) 
 

และในทํานองเดียวกัน Keeman (1971: 51) ก็ไดใหขอคิดที่บงชี้ถึงความสําคัญของ
สภาวะเกิดกอน ในแงของภาษาศาสตรเชิงปฏิบัติไวเมื่อทานยกตัวอยางเปนภาษา
ฝรั่งเศสวา                   
                      Tu es Napoleon (You are Napolaon) 
คํา Tu เปนคําสรรพนามบุรุษที่สองที่ทําหนาท่ีประธาน  มีความหมายไดหลาย
ความหมายในภาษาไทยคือ tu แปลวา เธอ  เจา  เอ็ง  แก  มึง  ตัวเอง  ลูก  หลาน ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับปริบทและความสัมพันธทางสังคมระหวางผูพูดและผูฟง  
 สรุปไดวา สภาวะเกิดกอน คือขอสมมติรวมระหวางผูพูดและผูฟงและสภาวะ
เกิดกอน ก็ข้ึนอยูกับปริบทเชนเดียวกับในกรณีของดรรชนียพจน (deixis) และที่สําคัญ
สภาวะเกิดกอน จะไมเปลี่ยนแปลงไมวามูลบทรวมจะเปนบอกเลาหรือปฏิเสธ  ดัง
ตัวอยางขางตน (1), (2) และ (3) 
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2. ความแตกตางระหวางสภาวะเกิดกอน  การอนุมาน  และ ความหมายชี้บงเปนนัยใน

การสนทนา 
 ความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนามิไดข้ึนอยูกับโครงสรางทางไวยากรณ
เชนเดียวกับสภาวะเกิดกอน (ดูรายละเอียดตอน 3ของบทน้ี)    กลาวคือการแปล
ความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนาน้ันข้ึนอยูกับปริบท และในการแปลความหมาย
ชี้บงเปนนัย   นั้นผูฟง/ผูอานจะตองพิจารณาหลักความรวมมือ 4 ประการของ Grice 
(1975) ดวย (พลิกกลับไปทบทวนบทท่ี 3) 
 
 สภาวะเกิดกอน แตกตางไปจากการอนุมานคือ   สภาวะเกิดกอน จะอยูคงเดิม 
ไมวาสภาวะรวมจะเปนบอกเลาหรือปฏิเสธ     สวนการอนุมานน้ันจะแปรเปลี่ยนไป
เมื่อประโยคเดิมเปนบอกเลาหรือปฏิเสธ  ตัวอยางเชน 
(4) The chief constable arrested three men. 
(5) The chief constable didn’t arrest three men. 
(6) There is a chief constable. 
(7) The three men were in prison. / The police were competent. 
(8) The three men were still at large. / The police were not competent. 
 

นักศึกษาจะเห็นวา(6) เปนสภาวะเกิดกอนของ (4) และ (5) ซึ่งเปนประโยค
บอกเลาและปฏิเสธตามลําดับ    และที่สภาวะเกิดกอนคือ (6) มิใช (7) และ (8) ก็เพราะ
ใน (4) และ (5) มีคําวา The chief constable ทั้งนี้เปนเพราะในภาษาอังกฤษน้ันเม่ือใช 
the อยูหนาคํานามในประโยคเชน (4) และ (5) คํา the chief constable อางอิงไปถึง a 
chief constable   นั่นก็คือ จะตองมีหัวหนาตํารวจชั้นประทวนอยูกอนแลวผูหนึ่ง  จึงจะ
ใชคํา the chief constableได   หรือพูดอีกอยางก็คือ the chief constable อางอิงไปถึง a 
chief constable เปนครั้งท่ีสอง 
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สวนการอนุมานจะเพงเล็งไปท่ีขอความ (information) ที่อยูในประโยค ดวย
เหตุนี้ (7) คือการอนุมานของ (4) และการอนุมานของ (5) ก็คือ (8)  จากตัวอยาง (4) -
(8) นี้นักศึกษาจะเห็นวาการอนุมานแปรเปลี่ยนไป  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวาประโยคที่มี
ขอความน้ันเปนประโยคบอกเลาหรือปฏิเสธ    สวนสภาวะเกิดกอนจะคงเดิมไมวา
สภาวะรวมจะเปนบอกเลาหรือปฏิเสธ  และสภาวะเกิดกอนข้ึนอยูกับโครงสรางทาง
ไวยากรณของสภาวะรวม     สวนการอนุมานข้ึนอยูกับขอความในประโยค 
 ตอไปเปนอีกตัวอยางหน่ึงที่แสดงถึงความแตกตางระหวางการอนุมานและ
สภาวะเกิดกอน 
(9)  Jim managed to come in time. 
(10)  Jim didn’t manage to come in time. 
(11)  Jim tried to come in time. 
(12)  Jim came. 
(13)  Jim didn’t come. 
จากตัวอยาง (9) - (13) นี้ นักศึกษาจะเห็นวา (11) คือสภาวะเกิดกอน ของ (9) และ (10) 
ทั้งนี้เปนเพราะ (9) และ (10) มีโครงสราง manage + to + verb ดังนั้น สภาวะเกิดกอน 
ก็คือ try + to + verb (ดูรายละเอียด 3) ดวยเหตุนี้นักศึกษาจะเห็นวาสภาวะเกิดกอน 
(11) จะคงอยูเดิม    ไมวาสภาวะรวมจะเปนบอกเลาหรือปฏิเสธ   สวนการอนุมาน (12) 
และ (13) นั้นแปรเปลี่ยนไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวาประโยคท่ีมีขอความคือ (9) และ (10) 
เปนบอกเลาและปฏิเสธ  นั่นก็คือ (12) เปนการอนุมาน ของ (9)   และ (13) เปนการ
อนุมานของ (10) 
 

3.  ลักษณะทางไวยากรณที่กําหนดสภาวะเกิดกอน (presupposition triggers) 
 ตามท่ี Levinson (1983: 179-185) ไดสรุปไวสภาวะเกิดกอน ข้ึนอยูกับ
โครงสรางทางไวยากรณบางโครงสราง พรอมกันน้ี Levinson ก็ไดรวมโครงสรางตาง 
ๆ ที่กําหนดสภาวะเกิดกอน ไว    ซึ่งขอมูลเหลาน้ีมาจากการสังเกตและการวิจัยของ
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3.1 การใช the ในความหมายเจาะจง (definite descriptions)  

(Strawson, 1980, 1952) 
(14)   John saw/didn’t see the man with two heads. 
         >> there exists a man with two heads 

3.1 กริยาท่ีบงบอกวาเหตุการณที่ตามมาเปนความจริงท่ีเกิดขึ้นแลว (factive verbs)  
(Kiparsky & kiparsky, 1971) 

(15) Martha regrets/doesn’t regret drinking John’s home brew 
>> Martha drank John’s home brew. 

(16) Frankenstein was/wasn’t aware that Dracula was there.  
>> Dracula was there. 

(17) John realized/didn’t realize that he was in debt. 
>> John was in debt. 

(18) It was odd/it wasn’t odd how proud he was 
>> he was proud 

(19) กริยาอ่ืน ๆทีบ่งบอกวาเหตุการณที่ตามมาเปนความจริงที่เกิดข้ึนแลวคือ:  
            know; be sorry that; be proud that; be indifferent that; be glad that; be   
             sad that 

3.2 กริยาที่สื่อความหมายโดยนัย (Implicative verbs) (Karttumen, 1971b):  
(20) John managed /didn’t manage to open the door. 

>>  John tried to open the door. 
(21)  John forgot/didn’t forget to lock the door.  
         >> John ought to have locked, or intended to lock, the door. 
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โครงสรางท่ีมีกริยาท่ีสื่อความหมายโดยนัยอ่ืน ๆ คือ 
(i) John happened/didn’t happen to visit Tim. 
 >> John didn’t plan or intend to visit Tim. 
(ii) Tom avoided/didn’t avoid riding a horse. 
 >> Tom was expected to ride a horse. 
 >> Tom usually rides a horse. 
 >> Tom ought to ride a horse. 
 

 3.4  กริยาอดีตกาลที่แสดงถึงการเปล่ียนสภาพ (Change of state verbs) 
         (Sellars,1954; Karttumen, 1973): 
(22)   John stopped/didn’t stop beating his wife. 
          >> John had been beating his wife. 
(23)   John began/didn’t begin to beat her husband. 
          >> John hadn’t been beating her husband. 
(24)  Kissinger continued/didn’t continue to rule the world. 
         >>  Kissinger had been ruling the world. 
กริยาอดีตกาลท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนสภาพนอกเหนือไปจาก (22), (24)  คือ 
start, finish, carry on, cease, leave, enter, come, go, arrive นอกจากน้ียังมี  take ใน   
ความหมายวา x took y from z ดังใน (i) – (iii) 
(i)   His ex-wife took/didn’t take his child away from him. 
       >>His child was with him. 
(ii)  The mother took/didn’t take the child from the playground. 
       >> The child was at the playground.  
(ii)  TG752 took/didn’t take the President from Bangkok. 
       >> The President was in Bangkok. 
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3.5  กริยาทีบ่งบอกถึงการกระทําที่เกิดซํ้าขึ้นมาอีก (Iterative): 
(25) The flying saucer came/didn’t come again. 

 >> The flying saucer came before. 
(26)  You can’t get gobstoppers anymore.  
         >> You once could get gobstoppers. 
(27)  Carter returned/didn’t return to power. 
         >> Carter held power before. 
นอกเหนือไปจากคําและกริยาที่แสดงถึงการกระทําท่ีเกิดซ้ําข้ึนมาอีกในประโยค (25-
27) แลว ยังมีคําและกริยาอ่ืน ๆ อีกเชน another time, to come back, restore, repeat, for 
the nth time 

3.6  กริยาที่บงบอกถึงความคิดเห็นหรือการพิจารณา (Verbs of judging) 
          (Fillmore, 1971a) 
(28) Agatha accused/didn’t accuse Ian of plagiarism 
         >> (Agatha thinks) plagiarism is bad 
(29)  Ian criticized/didn’t criticize Agatha for running away 
         >> (Ian thinks) Agatha ran away 

3.7 อนุประโยคที่มีคําบงบอกเวลา (Temporal clauses)  (Frege, 1892:1952); 
Heinamaki, (1972):        

(30) Before Sstrawson was even born, Frege noticed/didn’t notice presuppositions  
                >>  Strawson was born 

(31) While Chomsky was revolutionizing linguistics, the rest of social science 
was/wasn’t asleep. 

         >> Chomsky was revolutionizing linguistics.  
(32) Since Churchill died, we’ve lacked/we haven’t lacked a leader. 

>> Churchill died.  
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(33) คําอ่ืน ๆ ที่บงบอกเวลา:  after; during; whenever; as (as in As John was getting 
up, he slipped) 

 
3.8 ประโยคที่เนนความสําคัญของประธาน  กรรม และสวนขยายโดยนําสวน

เหลาน้ีมาไวหนาประโยค  
 (Cleft sentences) Halvorsen, 1978; Prince, 1978a; Atlas & Levinson, 1981): 

(34) It was/wasn’t Henry that kissed Rosie 
>> Someone kissed Rosie. 

(35) What john lost/didn’t lose was his wallet. 
>> John lost something. 
 

3.9 ประโยคที่แสดงความสําคัญของคํานามที่ผูพูดตองการเนน  (Implicit clefts 
        with stressed constituents) (Chomsky, 1972: Wilson & Sperber, 1979): 
 ประโยคชนิดน้ีคลายกันกับประโยคท่ีเนนความสําคัญของประธานและกรรม 
(ดูขอ 8) เชน 
(36)  Linguistics was/wasn’t invented by Chomsky. 
        (It was/wasn’t Chomsky that invented linguistics) 
         >> Someone invented linguistics. 
(37)  John did/didn’t compete in the OLYMPICS. 
         (It was/wasn’t in the Olympics that John competed) 
          >> John did compete somewhere. 

  
3.10 การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันหรือตางกันโดยการเนน (comparisons and 

contrasts) (G. Lakoff, 1971): โครงสรางชนิดนี้มักมีคํา too, back, in 

return หรือโครงสรางที่แสดงการเปรียบเทียบ ตัวอยางเชน 
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(38)   Marianne called Adolph a male chauvinist, and then HE insulted HER  
         >> For Marianne to call Adolph a male chauvinist would be to insult him 
(39) Adolph called Marianne a Valkyrie, and she complimented him back/in     

Return / too.  
>>To call someone (or at least Marianne) a Valkyrie is to compliment them 

(40) Carol is/isn’t a better linguist than Barbara. 
         >> Barbara is a linguist. 
(41)   Jimmy is/isn’t as unpredictably gauche as Billy.  
          >> Billy is unpredictably gauche. 
 

3.11   ประโยคที่ไมจําเปนตองมีอนุประโยคที่เชือ่มดวยสัมพันธสรรพนาม 
 (Non-restrictive relative clauses): 

(42)  The Proto-Harrappans, who flourished in 2800-2650 B.C., were/were not  
         great temple builders 

>>  The Proto-Harrappans flourished in 2800-2650 B.C., 
 

3.12  ประโยคท่ีสมมติขอความท่ีตรงกันขามกับความจริงในอดีต (Counterfactual    
          conditionals) 

(43)   (If Hannibal had only had twelve more elephants, the Romance languages      
would / would not this day exist.  
>>  Hannibal didn’t have twelve more elephants, the Romance languages       

                would/would not this day exist. 
          >>  Hannibal didn’t have twelve more elephants. 
(44) If the notice had only said ‘mine-field’ in English as well as Welsh, we 

would/would never have lost poor Llevellyn 
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>> The notice didn’t say mine-field in English 
 

3.13  ประโยคคําถาม (Questions)  (Katz, 1972, 201; Lyons, 1977a; 597, 712) 
          คําถามท่ีบรรจุเอามูลบทความจริงไวมี 3 ชนิดดวยกันคือ 

(1) คําถามท่ีตองการคําตอบ Yes/No (Yes/No questions) เชน (45) 
(2) คําถามท่ีมีตัวเลือก (Alternative questions) เชน (46)  
(3) คําถามท่ีข้ึนตนดวย when, where, why, how (WH-questions) เชน (47) 

(45)  Is there a professor of linguistics at MIT? 
         >> Either there is a professor of linguistics at MIT or there isn’t. 
(46)  Is Newcastle in England or is it in Australia? 
         >> Newcastle is in England or Newcastle is in Australia. 
(47)   Who is the professor of linguistics at MIT? 
         >> Someone is the professor of linguistics at MIT. 

 
4.   คุณสมบัติเดนของสภาวะเกิดกอน 
 คุณสมบัติเดนของสภาวะเกิดกอนมีดังน้ีคือ 

(1) การส้ินสุดลง (defeasibility) ของสภาวะเกิดกอนในบางปริบท 
(2) สภาวะเกิดกอนน้ันมักจะข้ึนอยูกับโครงสรางทางไวยากรณบางโครงสราง   

 
คุณสมบัติแรกของสภาวะเกิดกอนน้ันแสดงให เห็นชัดวาสภาวะเกิดกอนทาง
อรรถศาสตรแตกตางไปจากสภาวะเกิดกอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร    สวนคุณสมบัติที่
สองนั้นทําใหสภาวะเกิดกอนแตกตางไปจากความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนา  
และการอนุมาน 
 ในปริบทบางปริบทสภาวะเกิดกอนอาจสิ้นสุดลงไดเชนประโยคที่มีกริยา 
regret ตามปกติแลว regretเปน factive verb (Kiparsky & Kiparsky, 1971) (ดูตัวอยาง 
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 Matha regrets/doesn’t regret drinking John’s home brew. 
 >>  Matha drank John’s home brew. 
แตถากริยา regret มิใช simple present tense หรือ simple past tense แลวขอความหลัง 
regret ซึ่งตามปกติถือเปนความจริงท่ีเกิดข้ึนแลวก็จะส้ินสุดลง  เมื่อเปนเชนนี้สภาวะ
เกิดกอนก็แปรเปลี่ยนไปดวย  เชน 

(48)  At least John won’t have to regret that he did a Ph.D.  
         >> John didn’t do a Ph.D. 
สําหรับปริบทของ (48)  นั้นอาจจะเปนในกรณีที่ผูพูดตองการพูดปลอบใจ John ผูซึ่ง
ไมผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาปริญญาเอกวาไมตองเสียใจ 
 
 ขอใหนักศึกษาดูอีกตัวอยางหน่ึงในโครงสรางของประโยคท่ีมีคํา before ถา
กริยาในประโยคท่ีนําหนา before และหลัง before เปน simple past tense แลว  
ขอความในสภาวะเกิดกอนยอมต้ังอยูบนเหตุการณที่เกิดข้ึนแลวดวย  แตใน (50) นั้น
เมื่อกริยาหนา before คือ died สภาวะเกิดกอนที่ตามหลัง before มาก็ยอมจะส้ินสุดลง
ดวย  ดูตัวอยาง (49) และ (50) แลวเปรียบเทียบสภาวะเกิดกอนใน (49) และความ
สิ้นสุดของสภาวะเกิดกอนใน (51) เมื่อกริยาหนา before เปลี่ยนไป 
(49)  Sue cried before she finished her thesis 
         >> She finished her thesis. 

  (50)   She died before she finished her thesis. 
(51)   She never finished her thesis. 
ใน (50) นั้นสภาวะเกิดกอนมิใช Sue finished her thesis.  แตในทางตรงกันขาม (50) 
สื่อความหมายดังใน (51) นักศึกษาจะเห็นวาการท่ีสภาวะเกิดกอนส้ินสุดไปน้ันเปน
เพราะผูฟงหรือผูอานตีความหมายจาก (50) โดยอาศัยความรูภูมิหลังของคนที่เกี่ยวกับ
คนที่ตายแลว  นั่นก็คือคนเราเม่ือตายไปแลวก็ทําอะไรอีกไมได  ทุกส่ิงทุกอยางยอม
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(52) She lost her interest in doing her Ph.D. before she finished her thesis. 
(53) She disappeared and nobody knew where she was before she finished her thesis. 

(54) She chose to work rather than doing a Ph.D. before she finished her thesis. 
(55)  She married and devoted all her time to her family before she finished her 
thesis. 
   

ตัวอยาง (58) เปนตัวอยางของการสิ้นสุดลงของสภาวะเกิดกอนในสัมพันธสาร 
(discourse) ที่เปนบทสนทนา  กอนอ่ืนใหนักศึกษาดูประโยค (56) ซึ่งสภาวะเกิดกอน
คือ (57)  

 
            (56)  It isn’t Luke who will betray you. 
            (57) >>Someone will betray you. 

แตถาโครงสรางเชน (56) มาอยูในบทสนทนาเชน (58) ที่ใหความกระจางวาไมมีใครท่ี
จะทรยศตอเขาแลว  มูลบทความจริงเชน  (57) ก็จะสิ้นสุดลงไปดังในสัมพันธสารซ่ึง
เปนบทสนทนา (58) ซึ่ง  Levinson คัดมาจาก Keenan (1971) และ Wilson (1975:20): 
 
(58) You say that someone in the room will betray you.  Well may be son. But it 

won’t be Luke who will betray you, it won’t be Paul, it won’t be Mattew, and 
it certainly won’t be John.  Therefore, no one in this room is actually going to 
betray you. 

 
จุดประสงคของผูพูดใน (58) นั้นเพ่ือชักชวนใหผูฟงเชื่อวาไมมีใครจะหักหลังเขาตามท่ี
ผูพูดไดสรุปในประโยคสุดทายของ (58)   ดวยเหตุนี้สภาวะเกิดกอนท่ีวา Someone 
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 อีกตัวอยางท่ีแสดงการส้ินสุดลงของสภาวะเกิดกอนในกรณีที่หลักฐานของความ
จริงท่ีเปนสื่อน้ันไดรับการพิจารณาไตรตรองแลว   แตวาไมเพียงพอที่จะยอมรับวาเปน
ความจริง 
(59) A:  Well, we’ve simply got to find out if Serge is a KGB infiltrator. 
  B:   Who if anyone would know? 
        C:  The only person who would know for sure is Alexis; I’ve talked to him and 

he isn’t aware that Serge is on the KGB payroll. 
    So, I think Serge can be trusted. 
ตามปกติแลวขอความท่ีตามหลัง is/isn’t aware that……….  (ดูตัวอยาง (16)) จะตอง
เปนความจริง กลาวคือ Serge is on the KGB payroll.  นั่นก็คือ Serge เปนสายลับ 
KGB แตทวาหลักฐานตามคําพูดท่ีวา Alexis เทาน้ันจะรูอยางแนนอนวา Serge เปน
สายลับของ KGB ปฏิเสธวาตนไมรูเรื่องน้ี    ดวยเหตุนี้สภาวะเกิดกอนท่ีวา Serge is on 
the KGB payroll.  ก็สิ้นสุดลงไปในที่สุด 
 นอกเหนือไปจากการส้ินสุดลงของสภาวะเกิดกอนท่ีเกิดจากความเชื่อถือหรือ
จุดประสงคของผูพูดที่ประกอบกันเปนปริบทแลว  ความหมายท่ีเชื่อมในประโยคท่ี
ตอเนื่องกัน (intra-sentence contexts) ก็สามารถทําใหสภาวะเกิดกอนส้ินสุดลงไปได
เชนกัน  กลาวคือตามปกติแลวเมื่อพูดประโยค (60) ประโยค (61) ก็คือสภาวะเกิดกอน 
(ดูตัวอยาง (20) 
(60)   John didn’t manage to pass his exams. 
(61)   John tried to pass his exams. 
จากตัวอยางขางตนนี้ประโยคเชน (60) ซึ่งเปนเอกัตถประโยค หาไดเปนเอกัตถ
ประโยคตลอดไปไม   ผูพูด/ผู เขียนสามารถเปลี่ยนเอกัตถประโยคใหเปนสังกร
ประโยคได  ดวยเหตุนี้สภาวะเกิดกอน  เชน (61) จึงสิ้นสุดลงได   ตัวอยางตอไปนี้เปน
สังกรประโยคที่มิไดมีประโยค (61) เปนสภาวะเกิดกอน 
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 John didn’t manage to pass his exams, in fact he didn’t even try. 
(62) John didn’t manage to pass his exams, if indeed he even tried. 
(63) Either John never tried to pass his exams, or he tried but he never managed to 

pass them. 
(64) John did manage to pass his exams; he got through without even trying. 
 Levinson, 1983:190) ไดสรุปเหตุไว 3 ประการที่สภาวะเกิดกอน  สิ้นสุดลงได        
ดังตอไปนี้ 
   (i)  ในกรณีของคําพูดท่ีไมไดต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความจริงแลวไซร   ผูพูดก็ไม

จําเปนจะตองยึดถือความหมายท่ีคําพูดนั้นสื่อ 
   (ii) เมื่อใดก็ตามส่ิงท่ีพูดกับขอสมมติซึ่งเปนความรูภูมิหลังของผูพูดและผูฟงไม     

สอดคลองกันกับความจริงท่ีเปนพ้ืนฐานของสภาวะเกิดกอน   สภาวะเกิดกอน   
นั้น ๆ ก็จะส้ินสุดลงไปได 

(iii) ในกรณีที่เปนบทสนทนา เชน  ถาเปนการพูดเชิงถกเถียงเพ่ือหาความจริง  และ
ถาผูพูดอางหลักฐานขัดกับความจริงท่ีสภาวะเกิดกอนตองการส่ือแลวไซร  
สภาวะเกิดกอนน้ันก็จะสิ้นสุดลงไปได 

 
5.  บทสรุป 
 มูลบทความจริงแตกตางไปจากการอนุมาน  และลักษณะบงบอกความหมาย
โดยนัยในการสนทนาดังตารางหนาตอไป   
                                            

ลักษณะของ
ภาษา 

ขึ้นอยูกับโครง-
สรางทาง

ไวยากรณชั้น
ผิว 

ความหมาย
เปล่ียนแปลงเม่ือ
โครงสรางทาง
ไวยากรณชั้นผิว
เปนบอกเลาหรือ

ปฏิเสธ 

ส้ินสุดลงไปได
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
ปริบทหรือ

ประโยคเชื่อมโยง
ท่ีใกลเคียง 

ขึ้นอยูกับ   
ขอความ

ใน   
สัมพันธ
สาร 

ความหมายช้ี ไม เปล่ียน ใช ใช-ใน
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การอนุมาน 
(implication/ 

inference) 

 เปล่ียน  ใช 

สภาวะเกิด
กอน 

 
(presupposi-  

tion) 

ใช ไมเปล่ียน ใช ใช 

 
6.  กิจกรรมทายบท 

     1.  จงระบุวาขอความตอไปนี้ถูกหรือผิด   ถาผิดจงแกใหถูก 
(1)  สภาวะเกิดกอนจะเปลี่ยนไปถามูลบทรวมเปนปฏิเสธ 
(2)   ในการตีความหมายของความหมายชี้บงเปนนัยนั้นจะตองตีความหมายตาม 
         ที่ผูพูดพูดเสมอไป 
(3) สภาวะเกิดกอนและความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนาเหมือน     
       กันในแงที่วาประโยคทั้งสองชนิดสิ้นสุดลงไดหรือไมข้ึนอยูกับปริบท 
(4) โครงสรางทางไวยากรณทุกโครงสรางมีสภาวะเกิดกอน 
(5) ภาษาธรรมชาติมักจะใชพูดข้ึนมาลอย ๆ โดยไมมีปริบท 

       2.  จงระบุวาขอความใน (i) และ (ii) ของปริบทเหลาน้ีเปนการอนุมานหรือเปน
สภาวะเกิดกอน 

(1) Tom stopped smoking. 
(i) Tom had been smoking. / Tom used to smoke. 
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(ii) Tom was a smoker. 
(2) Jane regrets not buying books when there was a sale 

(i)     There was a sale 
(ii)    Jane didn’t buy books when there was a sale 

(3) The music was repeated. 
(i)   The music was played before. 
(ii)    The audience enjoyed it a lot.  

(4) You can’t get fresh air in Bangkok anymore. 
(i)   You once could get fresh air in Bangkok. 
(ii)   Air in Bangkok is polluted now. 

(5) What Malee needed was news from her family. 
(i) Malee needed something. 
(ii)   Malee was away from home. 

   3.  จงเขียนมูลบทความจริงของขอความตอไปนี้ 
    (1)   It wasn’t Edison who invented the telephone. 
                       >>………………………………………………………………. 
     (2)   Joe continued to type. 
           >>  ……………………………………………………………….. 
   (3)   Ian accused Jim of cheating during the exam. 
                      >>  ……………………………………………………………… 
   (4)  Mattana’s English is as impeccable as Sunee’s 
                      >>………………………………………………………………… 

(5)  If there had not been The World War II., Hiroshima would not have been 
bombed. 
>>………………………………………………………………….. 

  (6)   Jane stopped going out with John. 
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          >>………………………………………………………………….. 
   (7)   You can’t see prawns swimming on the surface of the river in Bangkok  
                    anymore.   
          >>…………………………………………………………………. 

(8)  Joe regrets not exercising regularly. 
          >>…………………………………………………………………. 

(9)  Mr. Brown isn’t aware that the meeting was held in August, 1994. 
          >>…………………………………………………………………. 
  (10)  Mary avoided having spicy food. 
          >>………………………………………………………………… 
  4.  จงแตงประโยคภาษาอังกฤษ 5 ประโยคพรอมสภาวะเกิดกอนของประโยค

เหลาน้ันดวย 
   5.  จงแตงประโยคภาษาไทย 5 ประโยคพรอมสภาวะเกิดกอนของประโยค

เหลาน้ันดวย 
   6.  จงสรางบทสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาไทยข้ึนมาอยางละบทพรอมท้ัง
แสดงใหเห็นการสิ้นสุดลงของสภาวะเกิดกอน 
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