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บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งนำ�เสนออุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (ontological metaphor) ที่ปรากฏในภาษาไทยที่ใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดของเลคอฟฟ์และจอนห์สัน (Lakoff and Johnson, 1980) เรื่อง “อุปลักษณ์
วัตถุ-สสาร” (entity and substance metaphor) และ “อุปลักษณ์พื้นที่บรรจุ” (container metaphor) ข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ข้อมูลภาษาไทยที่เกิดขึ้นจริงซึ่งได้รวบรวมไว้ในโปรแกรม Thai Concordance
จากการศึกษาอุปลักษณ์วัตถุ-สสาร (entity and substance metaphor) ที่พบในภาษาไทย สามารถจำ�แนก
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ได้แก่ อุปลักษณ์วัตถุสิ่งของ อุปลักษณ์ตึก อุปลักษณ์เชือก อุปลักษณ์สะพาน และอุปลักษณ์นํ้า
(1) อุปลักษณ์วตั ถุสง่ิ ของ จำ�แนกมโนอุปลักษณ์ได้เป็น [ภาระ คือ วัตถุสง่ิ ของ] [ความผิด คือ วัตถุสง่ิ ของ] [ความลับ
คือ วัตถุสิ่งของ] [อธิปไตย คือ วัตถุสิ่งของ] [โอกาส คือ วัตถุสิ่งของ] [อำ�นาจ คือ วัตถุสิ่งของ] [ความรู้ คือ วัตถุสิ่งของ]
[ศักดิ์ศรี คือ วัตถุสิ่งของ] [ตำ�แหน่ง คือ วัตถุสิ่งของ] (2) อุปลักษณ์ตึก จำ�แนกมโนอุปลักษณ์เป็น [สถิติ คือ ตึก] [เรทติ้ง
คือ ตึก] (3) อุปลักษณ์เชือก พบมโนอุปลักษณ์ [ปัญหา คือ เชือก] [สัมพันธไมตรี คือ เชือก] (4) อุปลักษณ์สะพาน พบมโน
อุปลักษณ์ [ความสัมพันธ์ คือ สะพาน] และ (5) อุปลักษณ์นํ้า พบมโนอุปลักษณ์ [อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด คือ นํ้า]
ส่วนอุปลักษณ์พื้นที่บรรจุ (container metaphor) จำ�แนกมโนอุปลักษณ์ได้เป็น [ชีวิต คือ พื้นที่บรรจุ]
[เวลา คือ พื้นที่บรรจุ] [สายตา คือ พื้นที่บรรจุ] [สมอง คือ พื้นที่บรรจุ] และ [จิตใจ คือ พื้นที่บรรจุ]
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะแสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้ภาษาไทยรับรู-้ เข้าใจสรรพสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมซึง่ ทำ�ความเข้าใจได้ยาก โดย
อาศัยประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งทำ�ความเข้าใจได้ง่ายกว่า
คำ�สำ�คัญ : อุปลักษณ์, อุปลักษณ์เชิงรูปธรรม, อุปลักษณ์วัตถุ-สสาร, อุปลักษณ์พื้นที่บรรจุ

Abstarct

This article aimed to study ontological metaphor as appeared in the Thai daily usage, the
framework of which was derived from the work of lakof and Johnson entitled ‘entity and substance
metaphor and container metaphor’. The data used for this study was the Thai lexicon that collected
in the Thai Concorance program. According to the data, entity and substance metaphor could be
categorized to serveral groups, namely, material metaphor, building metaphor, string metaphor, bridge
metaphor and water metaphor. (1) In terms of material metaphor, there were conceptual
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metaphors, namely, [Undertaking is Material] ;
[Mistake is Material] ; [Secret is Material] ; [Sovereignty
is Material] ; [Opportunity is Material] ; [Power is
Material] ; [Knowledge is Material] ; [Dignity is Material] ;
[Position is Material]. (2) Building metaphor which
consisted of conceptual metaphors namely
[Statistic is Building]; [Rating is Building]. (3) String
metaphor which consisted of conceptual
metaphors namely [Trouble is String]; [Relation
is String]. (4) Bridge Metaphor which consisted of
concept, namely, [Relation is Bridge]. (5) Water
Metaphor which consisted of conceptual metaphors,
namely, [Emotion/ Sentiment is Water]. In terms of
container Metaphor, there were several conceptual
Metaphors namely [Life is Container]; [Time is
Container] ; [Eyesight is Container]; [Brains is
Container]; [Mind is Container]. This study showed
that Thai language user perceived and understood
abstract objects, which were complicated to
comprehend through experiences of the concrete
objects, which were easier to understand.
Keywords : metaphor, ontological metaphor,
entity and substance metaphor, container metaphor

ความนำ�

“อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอย”
“เธอเข้ามาในชีวิตของฉัน”

ถ้อยคำ�ดังกล่าวเป็นถ้อยคำ�ที่เราใช้สื่อสารกันใน
ชีวิตประจำ�วันอย่างเป็นปกติ ไม่รู้สึกว่ามีการเปรียบเทียบ
สิ่งใดกับสิ่งใด แต่แท้จริงแล้ว เรามักอาศัยคุณสมบัติของ
บางสิ่งมาทำ�ความเข้าใจบางสิ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน
แต่อยูค่ นละวงความหมายกัน อาทิ จากตัวอย่างถ้อยคำ�แรก
มีการถ่ายโอนคุณสมบัติของวัตถุซึ่งจับต้องครอบครองได้
มาใช้กับ “โอกาส” ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องทางกายภาพไม่ได้

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2559		

หรือในตัวอย่างที่สอง เราได้สมมติให้ “อดีต” ซึ่งเป็น
นามธรรมสามารถทำ�กริยา “สอน” ได้เช่นเดียวกับมนุษย์
จะเห็นได้วา่ ได้มกี ารถ่ายโอนคุณสมบัตบิ างประการของสิง่ ที่
เข้าใจได้งา่ ยกว่า เป็นรูปธรรมมากว่ามาอธิบายหรือทำ�ความ
เข้าใจสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมอย่าง “อดีต” เราเรียกกระบวนการ
นี้ว่า กระบวนการอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ (metaphor) หมายถึง การเปรียบ
เทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยที่สิ่งที่นำ�มาเปรียบนั้นมา
จากวงความหมายต่างกัน (ณัฐพร พานโพธิท์ อง, 2542) โดย
เรียกสิ่งที่เป็นต้นแบบในการเปรียบเทียบว่า “สิ่งเปรียบ”
หรือ “แบบเปรียบ” (Source domain) และเรียกสิ่งที่ถูก
นำ�ไปเปรียบว่า “สิ่งที่ถูกเปรียบ” (target domain) โดย
สิ่งที่เป็น “แบบเปรียบ” นั้นจะมีความเป็นรูปธรรมชัดเจน
มากกว่า “สิ่งที่ถูกเปรียบ” ซึ่งโดยมากมักจะเป็นนามธรรม
อุปลักษณ์บางอย่างถูกใช้บ่อยจนไม่รู้สึกว่ามีการเปรียบ
เทียบ หรือมีการถ่ายโอนคุณสมบัตแิ ก่กนั เช่น “ขอโอกาส”
“ฉวยโอกาส” “ให้โอกาส” จากถ้อยคำ�อุปลักษณ์ 1 ดังกล่าว
นีจ้ ะเห็นได้วา่ มีการถ่ายโอนคุณสมบัตขิ อง “สิง่ มีคา่ ” ไปยัง
“โอกาส” สะท้อนมโนอุปลักษณ์ 2 ของผูใ้ ช้ภาษาว่า “โอกาส”
เป็นวัตถุทค่ี วรค่าแก่การครอบครอง รักษา ซึง่ เลคอฟฟ์ และ
จอนห์สัน (Lakoff and Johnson, 1980 : 25-33) เรียก
อุปลักษณ์แบบนีว้ า่ อุปลักษณ์เชิงรูปธรรม หรือ “ontological
metaphor” 3
อุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (Ontological metaphor)
หมายถึง อุปลักษณ์ที่ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” (target domain)
เป็นสิง่ นามธรรม เช่น กิจกรรม อารมณ์ ความรูส้ กึ ความคิด
แต่ถูกแทนด้วย “แบบเปรียบ” (source domain) ที่เป็น
รูปธรรม เช่น วัตถุ สสาร สิ่งบรรจุ
อุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (Ontological metaphor)
ตามแนวคิดเลคอฟฟ์และจอนห์สัน (อ้างแล้ว, 1980) กล่าว
ถึงอุปลักษณ์ชนิดนีโ้ ดยแบ่งเป็น 2 จำ�พวกกว้าง ๆ ได้แก่ อุป
ลักษณ์วัตถุ-สสาร (entity and substance metaphor)
เป็นอุปลักษณ์ที่ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” ซึ่งเป็นนามธรรมถูก
นำ�เสนอราวกับว่าเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็น สัมผัสได้ทาง
กายภาพ ซึ่งอาจหมายถึง วัตถุ, สิ่งของ, สสาร หรือกระทั่ง

1 ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ (metaphorical expressions) หมายถึง รูปภาษาแสดงการเปรียบเทียบที่สะท้อนมโนอุปลักษณ์
2 มโนอุปลักษณ์ (conceptual metaphors) หมายถึง ชุดความคิดหรือมโนทัศน์ของมนุษย์ที่สะท้อนการเปรียบเทียบนั้นอย่างเป็นระบบ
3 ตรงกับคำ�ว่าอุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน, 2550)
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มนุษย์ ฯลฯ และอุปลักษณ์พื้นที่บรรจุ (container
metaphor)4 หมายรวมถึง สิ่งปิดล้อม, พื้นที่ปิดล้อม,
ภาชนะ ฯลฯ เป็นอุปลักษณ์ที่ “สิง่ ทีถ่ กู เปรียบ” ถูกนำ�เสนอ
ในฐานะสิง่ ทีส่ ามารถบรรจุ, รองรับเก็บกัก, เติมเต็ม, บรรทุก
ฯลฯ สิ่งต่างๆ ได้ (อ้างแล้ว, 1980 : 29–30, 51)
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า การใช้ภาษาไทยในชีวิต
ประจำ�วันของผู้ใช้ภาษาไทยมีถ้อยคำ�อุปลักษณ์ประเภทนี้
จำ�นวนมาก กล่าวคือ มีการนำ�เอาประสบการณ์เกี่ยวกับ
สิง่ ทีจ่ บั ต้องได้มาใช้กบั สิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ บางครัง้ ไม่สามารถ
มองเห็นการถ่ายโอนคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งมายังสิ่งหนึ่งได้
อย่างชัดเจน เช่น “เขาโยนภาระให้ลูกน้องเสมอ” “คณะ
รั ฐ บาลชุ ด นี้ ยึ ด ครองอำ � นาจมาหลายปี ” “ฉั น ต้ อ งการ
คลี่คลายปัญหานี้ด้วยตัวเอง” ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึง
สนใจรวบรวมและจัดหมวดหมู่ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ที่สะท้อน
มโนอุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (ontological metaphor)
ในภาษาไทย โดยมุ่ ง ศึ ก ษาเฉพาะอุ ป ลั ก ษณ์ แ บบขนบ
(conventional metaphor) คือ อุปลักษณ์ที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจำ�วันจนไม่รู้สึกถึงการเปรียบ โดยเก็บข้อมูลจาก
ภาษาทีใ่ ช้จริงในภาษาไทย ทัง้ ภาษาพูดและภาษาทีใ่ ช้จริงใน
ชีวิตประจำ�วันทั้งหมดจากโปรแกรม Thai Concordance
ซึ่งเป็นคลังข้อมูลภาษาไทยที่รวบรวมตัวอย่างของการใช้
ภาษาไทยที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลภาษาที่สามารถสืบค้นได้
มีหลากหลาย เช่น ข้อมูลภาษาเฉพาะทาง ภาษาไทยถิ่น
ข่าว บทความทั่วไป นิตยสาร สารคดี ภาษาเก่า บทความ
วิชาการ กฎหมาย
อุปลักษณ์วัตถุ-สสาร (entity and substance
metaphor) : การทำ�ความเข้าใจสรรพสิ่งราวกับว่า
มองเห็น สัมผัสได้
อุปลักษณ์วัตถุ-สสาร (entity and substance
metaphor) เป็ น อุ ป ลั ก ษณ์ ที่ ม โนทั ศ น์ ข อง “สิ่ ง ที่ ถู ก
เปรียบ” ซึง่ เป็นนามธรรมถูกนำ�เสนอราวกับว่าสิง่ นัน้ เป็นสิง่
ที่สามารถมองเห็น สัมผัสได้ทางกายภาพ เช่นเดียวกับวัตถุ
สิง่ ของ สสาร ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงแล้วสิง่ เหล่านัน้ เป็นนามธรรม
จากการเก็บข้อมูลจากโปรแกรม Thai
concordance เพื่อศึกษาอุปลักษณ์ที่พบในภาษาที่ใช้ใน
4 ดูเพิ่มเติมใน อ้างแล้ว, 1980 : 29–30, 51
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ชีวิตประจำ�วัน พบว่ามีการถ่ายโยงคุณสมบัติของ “วัตถุ
สิ่งของ” (material) ไปใช้ทำ�ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ซี่งส่วน
มากเป็นนามธรรม เช่น ภาระ ความผิด ความลับ อธิปไตย
โอกาส ความรู้ ศักดิศ์ รี อำ�นาจ ตำ�แหน่ง สถิติ เรทติง้ ปัญหา
ความสัมพันธ์ ฯลฯ จากการรวบรวมถ้อยคำ�อุปลักษณ์
สามารถจัดหมวดหมูอ่ ปุ ลักษณ์ได้หลากหลาย ได้แก่
1) อุปลักษณ์วตั ถุสงิ่ ของ 2) อุปลักษณ์ตกึ 3) อุปลักษณ์เชือก
4) อุปลักษณ์สะพาน 5) อุปลักษณ์นํ้า ดังนี้
1) อุปลักษณ์วัตถุสิ่งของ
อุปลักษณ์วัตถุสิ่งของ ในที่นี้หมายถึง อุปลักษณ์
ที่มโนทัศน์ของ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” ซึ่งเป็นนามธรรมถูก
นำ�เสนอราวกับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็น สัมผัส
ได้ทางกายภาพ เช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของ ซึ่งเป็น “แบบ
เปรียบ” จากการรวบข้อมูลพบว่ามีถ้อยคำ�อุปลักษณ์ที่นำ�
เอาประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่าง “วัตถุ”
ไปใช้กบั สิง่ ทีม่ องเห็นและสัมผัสเชิงกายภาพได้ยากกว่าอย่าง
สถานการณ์ เหตุการณ์ กิจกรรม อารมณ์ ความรู้สึก ความ
คิด จากการศึกษา พบมโนอุปลักษณ์หลายชนิด ดังนี้
[ภาระ คือ วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�
อุปลักษณ์
• “เลิศรัตน์" ค้านขึ้นภาษีนํ้ามัน โยนภาระให้
ประชาชน
• จี-20 ซัมมิต ปัดภาระให้ประเทศยากจน
• คุณคิดว่าวินโดว์7จะลงเอยเหมือนวิสต้าหรือ
ไม่ เขาจะทิ้งภาระให้ผู้บริโภคอีกหรือป่าว
• มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
โดยปกติแล้วคำ�ว่า โยน, ปัด, ทิ้ง, ลด, แบก ฯลฯ
จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของโดย
เฉพาะสิ่งของที่ไม่เป็นที่ต้องการ เช่น โยนของทิ้ง, ปัดสวะ,
ทิ้งสิ่งปฏิกูล, ลดขยะ แต่จากถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้
จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติของวัตถุสิ่งของไปยัง
“ภาระ” เป็นการสะท้อนมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาว่า “ภาระ”
เป็น “วัตถุสิ่งของ” ไร้ค่า
[ความผิด คือ วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�
อุปลักษณ์
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พลาด

• สุเทพปัดโยนความผิดนมบูดให้รฐั บาลชุดก่อน
• "แพท"ปรี๊ดแตกนักข่าวยัดเยียดความผิด!
• หนั ง สื อ ความดี ง ามย่ อ มลบล้ า งความผิ ด

• ‘สุวโรช' ติง 'รัฐบาล' อย่าเบี่ยงประเด็น เพื่อ
ล้างความผิดกรณี 'CTX'
โดยปกติแล้วคำ�ว่า โยน, ยัดเยียด, ลบ, ล้าง ฯลฯ
จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของโดย
เฉพาะสิ่งของที่ไม่เป็นที่ต้องการ เช่น โยนของทิ้ง, ยัดเยียด
ยาบ้าให้กับผู้ต้องหา, ลบคำ�ผิด, ล้างสิ่งสกปรก เป็นต้น แต่
จากถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอน
คุณสมบัติของวัตถุสิ่งของไปยัง “ความผิด” สะท้อนมโน
ทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า “ความผิด” เป็นสิ่งของที่ไม่มีใคร
ต้องการ
[ความลับ คือ วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�
อุปลักษณ์
• ผู้หญิงโดยเฉลี่ยไม่สามารถเก็บความลับได้
ยาวนานเกินกว่า 47 ชั่วโมง
• ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ
• วิศวกรปลอมตัวมาขโมยความลับทางการค้า
• พม่าสัง่ ประหาร 2 ข้าราชการ ฐานขายความลับ
โดยปกติแล้วคำ�ว่า เก็บ, รักษา, ขโมย, ขาย ฯลฯ
จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของโดย
เฉพาะสิ่งของที่มีค่าซึ่งเป็นที่ต้องการ ดังตัวอย่างถ้อยคำ�
เก็บเงิน, รักษาหนังสือ, ขโมยสินค้า, ขายทอง เป็นต้น แต่
จากถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่าย
โอนคุณสมบัติของวัตถุสิ่งของโดยเฉพาะ “สิ่งมีค่า” ไปยัง
“ความลับ” ซึ่งสะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า “ความ
ลับ” เป็นวัตถุสิ่งของที่มีค่า
[อธิปไตย คือ วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�
อุปลักษณ์
• พันธมิตรฯ เมืองพ่อขุนฯ เตรียมยกทีมร่วม
ทวงคืนอธิปไตยเหนือเขาพระวิหาร
• ยังมีชาวไทใหญ่ส่วนหนึ่งที่ยังคงหวงแหน
อธิปไตยเหนือดินแดนของตน
• คลี่คลายการปะทะที่เขาพระวิหาร รักษา
อธิปไตยด้วยสันติวิธี
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โดยปกติแล้วคำ�ว่า ทวงคืน, หวงแหน, รักษา ฯลฯ
จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม สัมผัสได้ทางกายภาพ
อย่างวัตถุสงิ่ ของโดยเฉพาะสิง่ ของทีม่ คี า่ เป็นทีต่ อ้ งการ เช่น
ทวงหนี,้ หวงแหนของรัก, รักษาของ เป็นต้น แต่จากถ้อยคำ�
อุปลักษณ์ดงั กล่าวนีจ้ ะเห็นได้วา่ มีการถ่ายโยงคุณสมบัตขิ อง
วัตถุสงิ่ ของโดยเฉพาะ “สิง่ มีคา่ ” ไปยัง “อธิปไตย” เป็นการ
สะท้อนมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาว่า “อธิปไตย” เป็นสิง่ ควรค่า
แก่การรักษา
[โอกาส คือ วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุป
ลักษณ์
• “คว้าโอกาสให้ถูกจังหวะ” เคล็ดสำ�คัญเจาะ
ตลาดอีเบย์
• คนฉลาดคือคนทีไ่ ม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป
• แบ่งปันโอกาสแก่เด็กยากไร้ "ทำ�บุญวันเกิด"
เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กไทย
• ไทยจะฉกฉวยโอกาสอย่างไร เมื่อเอเชียกลับ
มาผงาดอีกครั้ง
โดยปกติแล้วคำ�ว่า คว้า, ปล่อย, แบ่งปัน, ฉกฉวย
ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของ
โดยเฉพาะสิ่งของที่มีค่า เป็นที่ต้องการ เช่น แบ่งปันของใช้,
คว้ารางวัล, ฉกฉวยของมีค่า ฯลฯ จากถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดัง
กล่าวนี้จะเห็นได้ว่ามีการถ่ายโยงคุณสมบัติของวัตถุสิ่งของ
โดยเฉพาะ “สิ่งมีค่า” ไปยัง “โอกาส”
[อำ�นาจ คือ วัตถุสงิ่ ของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุป
ลักษณ์
• CNN เผยหญิ ง จะเป็ น ผู้ กุ ม อำ � นาจทาง
เศรษฐกิจโลก
• ผู้ ถื อ ครองอำ � นาจรั ฐ รุ่ น ใหม่ ๆ ในหลาย
ประเทศยังคงต้องการอนุรักษ์อุดมการณ์เก่าแก่
• เค้ารัฐประหารแย่งอำ�นาจประชาชน
• สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การมอบอำ�นาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด”
• ผู้ ที่ ยึ ด อำ � นาจ จะต้ อ งมี คำ � ตอบชั ด เจนให้
ประชาชน
• นักวิเคราะห์ออกมาวิจารณ์วา่ การเลือกตัง้ ยัง
คงเป็นการใช้เงินช่วงชิงอำ�นาจ
โดยปกติแล้วคำ�ว่า กุม, มอบ, ถือครอง, ยึด,
ยึดครอง, ช่วงชิง, แย่ง ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็น
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รูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของโดยเฉพาะสิ่งของที่มีค่า เป็นที่
ต้องการ เช่น มอบของขวัญ, ถือครองที่ดิน, ชิงทรัพย์,
ยึดบ้าน, ทรัพย์สินในครอบครอง ฯลฯ แต่จากถ้อยคำ�
อุ ป ลั ก ษณ์ ดั ง กล่ า ว สะท้ อ นมโนทั ศ น์ ข องผู้ ใช้ ภ าษาว่ า
“อำ�นาจ” เป็นสิ่งของมีค่า
[ความรู้ คือ วัตถุสงิ่ ของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุป
ลักษณ์
• เทคนิคการกอบโกยความรู้และแสวงหาผล
ประโยชน์จากบันทึกที่ประทับใจ
• โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
• ขอความรูเ้ รื่องโสมเกาหลีค่ะ
• ผมรู้สึกดีใจมากครับ ที่ได้มีส่วนในการ มอบ
ความรูใ้ ห้กับเยาวชน
โดยปกติแล้วคำ�ว่า กอบโกย, มอบ, ให้, ได้รับ,
ขอ ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างวัตถุสงิ่ ของ
โดยเฉพาะสิง่ ของทีม่ คี า่ เป็นทีต่ อ้ งการ เช่น ให้ของขวัญ, ได้
รับรางวัล, กอบโกยเงินทอง, ขอทาน ฯลฯ แต่จากถ้อยคำ�
อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติ
ของ “สิ่งมีค่า” ไปยัง “ความรู้” สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้
ภาษาว่า “ความรู้” เป็นสิ่งวัตถุสิ่งของที่มีคุณค่า มีราคา
[ศักดิศ์ รี คือ วัตถุสงิ่ ของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุป
ลักษณ์
• ถึงเงินจะดลบันดาลให้คณ
ุ ได้ทกุ สิง่ แต่เงินไม่
สามารถซื้อศักดิ์ศรีได้
• อย่าแลกศักดิ์ศรี เพียงเพื่อการได้มาซึ่งชื่อ
เสียง
• "เฉลิมชัย"ลั่น!! ไม่ขายศักดิ์ศรีคนประจวบฯ
แลกเก้าอี้ รมต.
• อภิสิทธิ์" ยันท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อเขมร
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของไทย
โดยปกติแล้วคำ�ว่า แลก, ซื้อ, ขาย, เสีย, รักษา
ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของ
โดยเฉพาะสิ่งของที่มีค่า เป็นที่ต้องการ เช่น แลกเงิน,
ซื้ อ สิ น ค้ า , ขายทอง, เสี ย ทรั พ ย์ ฯลฯ แต่ จ ากถ้ อ ยคำ �
อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้ สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า
“ศักดิ์ศรี” เป็นสิ่งมีค่า ควรรักษาไว้ในครอบครอง

อุปลักษณ์

[ตำ�แหน่ง คือ วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�

• มาดริดขำ�กลิ้งถึงข่าวที่บอกว่าดานิเอเล่
เด รอสซี่จะเข้ามาแย่งตำ�แหน่งของเขาไปในฤดูกาลหน้า
• กสิกรไทยตั้งเป้าปี 53 ยึดตำ�แหน่งผู้นำ�ธุรกิจ
ตลาดทุนต่อเนื่อง
• เกาหลีใต้ครองตำ�แหน่งผู้ผลิตยานยนต์ราย
ใหญ่อันดับ 5 ของโลกเป็นที่ 5
• กลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย ของฟิลิปปินส์
ยื่นใบสมัครชิงตำ�แหน่งวุฒิสมาชิก
โดยปกติแล้วคำ�ว่า แย่ง, ชิง, ยึด, ครอง ฯลฯ
จะปรากฏร่วมกับสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างสิง่ ของทีม่ คี า่ เป็นที่
ต้องการ เช่น แย่งสมบัติ, ยึดบ้าน, ชิงทรัพย์ แต่จากถ้อยคำ�
อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติ
ของ “สิ่งมีค่า” ไปยัง “ตำ�แหน่ง” สะท้อนมโนทัศน์ว่า
“ตำ�แหน่ง” เป็นสิ่งของที่มีค่า ควรรักษา และแย่งชิง
2) อุปลักษณ์ตึก
อุปลักษณ์ตึก เป็นอุปลักษณ์ที่มโนทัศน์ของ
สิง่ ทีถ่ กู เปรียบซึง่ เป็นสิง่ จับต้องไม่ได้ เช่น “สถิต”ิ “เรทติง้ ”
ถูกนำ�เสนอราวกับว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ โดยจะเห็นได้จาก
ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ต่าง ๆ เช่น สร้าง, ทุบ, ทำ�ลาย, ถล่ม ฯลฯ
มาใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านั้น จากการรวบรวมและ
ศึกษาถ้อยคำ�อุปลักษณ์ พบตัวอย่างมโนอุปลักษณ์ ดังนี้
[สถิติ คือ ตึก] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุปลักษณ์
• อวตาร" ทำ�ลายสถิติ ทำ�รายได้สูงสุดในเมือง
ไทย
• ไทยทุบสถิตโิ ลกเมืองเบียร์ มหกรรมค้นหาคูร่ กั
• โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นอีก
หลังจากคว้าแชมป์ออสเตรเลียน โอเพ่น
• เดอะ โฮสท์ ถล่มสถิตหิ นังทุกเรื่องในเกาหลี
5 สัปดาห์ 100 ล้าน US
[เรทติ้ง คือ ตึก] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุปลักษณ์
• ซูเปอร์โบว์ลทุบเรทติ้งทีวี
• CEO โต้ผ่านสื่อ ยํ้ารายการ AF5 เรตติ้งถล่ม
ทลาย ทะลุทุก Season!
• เรื่องชู้สาว อย่าหวังสร้างเรทติ้ง
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โดยปกติแล้วคำ�ว่า ทำ�ลาย, ทุบ, ถล่ม, สร้าง ฯลฯ
จะปรากฏร่วมกับสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างอาคาร สถานที่ เช่น
ทุบตึก, สร้างอาคาร, ห้างถล่ม เป็นต้น แต่จากถ้อยคำ�อุป
ลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติของ
“ตึก” ไปยัง “สถิต”ิ และ “เรทติง้ ” เป็นการสะท้อนมโนทัศน์
ของผูใ้ ช้ภาษาว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ ามารถสร้างและทำ�ลายได้
3) อุปลักษณ์เชือก
อุปลักษณ์เชือก เป็นอุปลักษณ์ที่มโนทัศน์ของ
สิ่งที่ถูกเปรียบซึ่งเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ ถูกนำ�เสนอราวกับว่า
เป็นสิ่งที่จับต้องได้ คือ “เชือก” โดยจะเห็นได้จากถ้อยคำ�
อุปลักษณ์ต่างๆ เช่น แก้, คลี่, คลาย, ยุ่งเหยิง, ตัด ฯลฯ มา
ใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นๆ จากการรวบรวมและศึกษา
ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ พบตัวอย่างมโนอุปลักษณ์ ดังนี้
[ปัญหา คือ เชือก] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุปลักษณ์
• ทุกซอกทุกมุม กับ N93i คลี่คลายปัญหาที่
หลายคนสงสัย
• ผ่ายุทธศาสตร์ การบินไทย (2) เบื้องหลัง
ต้นตอปัญหายุ่งเหยิง
• รมต.ถาวร แจกโฉนดที่ดินคลายปมปัญหา
ที่ดินรอบเขาบูโด
• “สายป่ า น” ไม่ รั บ งานตั ด ปั ญ หาสั ญ ญา
“โกโก้” พร้อมแฉพฤติกรรมอีกฝ่าย
• สามารถแก้ปัญหาไปได้แล้วหนึ่งเปลาะ
[สัมพันธไมตรี คือ เชือก] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุป
ลักษณ์
• ซึ่ ง องค์ ด าไลลามะประกาศตั ด สั ม พั น ธ์ กั บ
ไต้หวันในตอนนั้น
• คลอด'เบ่ง'ในนํ้า สานสัมพันธ์แม่-ลูก
• ธุรกิจ 5 บริษัทสัมพันธ์โยงใยเป็นญาติพี่น้อง
กันหรือไม่
• "อุด้ง" & "โซบะ" สายสัมพันธ์ แห่งความ
ยืนยาว
• เขาเชือ่ ว่าคนอเมริกนั จำ�นวนมากต้องการผูก
มิตรกับคนเกาหลีเหนือ
• ผู้ปกครอง...จะต้องผูกไมตรีกับท้าวพระยา
ต่างประเทศผู้มีความฉลาด...
โดยปกติแล้วคำ�ว่า แก้, ปม, เปลาะ, คลี่, คลาย,
ยุ่งเหยิง, ตัด, สาน, โยง, สาย, ผูก, ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2559		

สิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างทีม่ ลี กั ษณะเป็นเกลียวอย่าง “เชือก”
จากข้อมูลตัวอย่างภาษาจะเห็นว่ามีการถ่ายโอนคุณสมบัติ
จาก “เชือก” ไปยัง “ปัญหา” และ“สัมพันธไมตรี” เป็นการ
สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า สิ่งเหล่านี้คือเส้นใยที่ถูก
นำ�มาฟัน่ เกลียว สําหรับผูกหรือมัด แต่กส็ ามารถคลาย หรือ
ตัดออกได้
4) อุปลักษณ์สะพาน
อุปลักษณ์สะพาน เป็นอุปลักษณ์ทมี่ โนทัศน์ของ
สิ่งที่ถูกเปรียบซึ่งเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ ถูกนำ�เสนอราวกับว่า
เป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ คือ “สะพาน” โดยจะเห็นได้จากถ้อยคำ�
อุปลักษณ์ต่างๆ เช่น เชื่อม, ขาด, ตัด, ต่อ ฯลฯ มาใช้กับสิ่ง
ทีเ่ ป็นนามธรรมนัน้ ๆ จากการรวบรวมและศึกษาถ้อยคำ�อุป
ลักษณ์ พบเพียงตัวอย่างมโนอุปลักษณ์เดียว ได้แก่
[ความสัมพันธ์ คือ สะพาน] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�
อุปลักษณ์
• นายกฯ ไปกาตาร์เชือ่ มความสัมพันธ์-ดูลทู่ าง
การค้าการลงทุน 24-26 พ.ย.
• รายงานพิเศษเรื่อง “ความสัมพันธ์ “รัฐ-พัน
ธมิตรฯ” ขาดสะบัน้ ก่อเกิดสภาพสามก๊กการเมืองเด่นชัด”
• ไทยประกาศตัดความสัมพันธ์เขมรเรียกทูตกลับ
• อาร์ ไม่พร้อมหักดิบพร้อมต่อสัมพันธ์ เป้ย
โดยปกติแล้วคำ�ว่า เชื่อม, ขาด, ตัด, ต่อ ฯลฯ จะ
ปรากฏร่วมกับสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่าง “สะพาน” เช่น เชือ่ ม
สะพาน, ตัดสะพาน, สะพานขาด เป็นต้น แต่จากถ้อยคำ�
อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติ
จาก “สะพาน” ไปยัง “ความสัมพันธ์” ซึ่งเป็นนามธรรม
เป็นการสะท้อนมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาว่า “ความสัมพันธ์”
เป็นสิ่งที่เชื่อมไปสู่จุดหมายปลายทาง
5) อุปลักษณ์นํ้า
อุปลักษณ์นํ้า เป็นอุปลักษณ์ที่มโนทัศน์ของสิ่งที่
ถูกเปรียบซึ่งเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ ถูกนำ�เสนอราวกับว่าเป็น
สิ่งที่จับต้องได้ คือ “นํ้า” หรือ “สายนํ้า” โดยจะเห็นได้จาก
ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ต่างๆ เช่น กระแส, ห้วง, ขุ่นมัว ฯลฯ มา
ใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้น ๆ จากการรวบรวมและศึกษา
ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ พบตัวอย่างมโนอุปลักษณ์ ดังนี้
[อารมณ์/ความรู้สึกนึกคิด คือ นํ้า] ดังตัวอย่าง
ถ้อยคำ�อุปลักษณ์
• กระแสความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
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• จนจุด กระแสความกังวลเกี่ยวกับการเผชิญ
• จนกระทั่งมองเห็นหน้าชายหนุ่มคนหนึ่งใน

• เงาอดีตแจ่มใสจะผลุดแวบเข้ามา ในห้วง
สำ�นึกยามชรา
• กระทบจิตใจหรือก่อให้เกิดอารมณ์ความรูส้ กึ
ขุ่นมัวก็ตาม
• เป็นคดีที่เขย่าความรู้สึกของประชาชนอย่าง
รุนแรง
โดยปกติแล้วคำ�ว่า กระแส, ห้วง, ขุ่น, เขย่า ฯลฯ
จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่าง “นํ้า” หรือสิ่งซึ่ง
มีสถานะเป็นของเหลว เช่น กระแสนํ้า, ห้วงทะเล, นํ้าขุ่น,
เขย่ายานํ้า เป็นต้น แต่จากถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้
จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติจาก “นํ้า” ไปยัง
“อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด” ซึ่งเป็นนามธรรม เป็นการ
สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่ามองว่า “อารมณ์ ความ
รู้สึก ความคิด” เป็นสิ่งที่ที่มีสถานะเป็นของเหลว ลื่นไหล
บางครั้งใส บางครั้งขุ่นมัว
มโนอุปลักษณ์วตั ถุสงิ่ ของดังทีน่ �ำ เสนอมาข้างต้น
นัน้ มักเป็นมโนอุปลักษณ์ทปี่ รากฏถ้อยคำ�อุปลักษณ์หรือรูป
ภาษาแสดงการเปรียบเทียบทีส่ ะท้อนมโนอุปลักษณ์หรือชุด
ความคิดของมนุษย์ทสี่ ะท้อนการเปรียบเทียบนัน้ อย่างเป็น
ระบบ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาพบว่ามีมโนอุปลักษณ์อีก
จำ�นวนไม่น้อย ที่ปรากฏถ้อยคำ�อุปลักษณ์ที่ไม่หลากหลาย
ไม่เป็นระบบ อาจพบเพียงหรือสองถ้อยคำ� เช่น มโนอุป
ลักษณ์ [ความสัมพันธ์ คือ วัตถุทแี่ ตกง่าย] [ความสัมพันธ์ คือ
วัตถุที่แตกง่าย] [การเมือง คือ วัตถุที่แตกง่าย] ดังตัวอย่าง
ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ว่า “ความสัมพันธ์เปราะบาง” เศรษฐกิจ
ไทยฟื้นตัวเปราะบางโตไม่ถึง 4% การเมืองไร้เสถียรภาพ
รัฐบาลก็ยังจะต้องพบปัญหาความ "เปราะบาง" ทางการ
เมือง
อุปลักษณ์พน้ื ทีบ่ รรจุ (container metaphor) :
การทำ�ความเข้าใจสรรพสิง่ ในฐานะสิง่ ทีม่ อี าณาเขต
อุปลักษณ์พื้นที่บรรจุ (Container metaphor)
ในทีน่ ี้ หมายรวมถึง สิง่ ปิดล้อม, พืน้ ทีป่ ดิ ล้อม, ภาชนะต่างๆ
เป็นอุปลักษณ์ที่ “สิง่ ทีถ่ กู เปรียบ” ถูกนำ�เสนอในฐานะสิง่ ที่
สามารถบรรจุ, รองรับ, เก็บกัก, เติมเต็ม, บรรทุก ฯลฯ สิ่ง
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ต่าง ๆ ได้ จากการศึกษารวมรวมการใช้ภาษาไทย พบว่า
มีการถ่ายโยงคุณสมบัติของ “พื้นที่บรรจุ” ไปใช้ทำ�ความ
เข้ า ใจสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ห ลากหลาย ส่ ว นมากเป็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น
นามธรรม จับต้องทางกายภาพไม่ได้ เช่น ชีวิต เวลา สมอง
สายตา จิตใจ จากการศึกษารวบรวมพบมโนอุปลักษณ์ ดังนี้
[ชีวิต คือ พื้นที่บรรจุ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุป
ลักษณ์
• สิง่ เดียวทีเ่ หลือ คือชีวติ ว่างเปล่า ทีเ่ ดิมทีเ่ คย
มีเราสองคนหายไป
• ออกจากชีวติ ฉันไป ออกไปได้ไหม จะอยูท่ �ำ ไม
เมื่อเธอไม่รัก
• มีคนเข้ามาในชีวิต ครอบครัวแบบนี้ควรจะ
ทำ�ยังไงดีคะ
• ชีวิตอาจเต็มไปด้วยทุกข์ แต่ก็เต็มไปด้วย
สิ่งงดงามน่าอัศจรรย์ด้วย
โดยปกติแล้วคำ�ว่า ออกจาก, ว่างเปล่า, เข้ามา,
อยู่ใน, เต็ม, เหลือ..ใน ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูป
ธรรมอย่าง ภาชนะหรือพื้นที่ปิดล้อมอื่น ๆ เช่น ออกจาก
บ้าน, อยู่ในขวด, เต็มแก้ว, เข้ามาในอาคาร เป็นต้น แต่
จากถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอน
คุณสมบัติของ “พื้นที่ปิดล้อม” หรือ“ภาชนะ” ที่สามารถ
บรรจุ, รองรับ, เก็บกัก, เติมเต็ม ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ ได้ ไปยัง
“ชีวิต” ซึ่งเป็นนามธรรม เป็นการสะท้อนมโนทัศน์ของ
ผูใ้ ช้ภาษาว่า “ชีวติ ” เป็นพืน้ ทีม่ อี าณาเขตปิดล้อม มีทางเข้า
ออก เหมือนห้อง หรือที่อยู่อาศัยต่าง ๆ รวมถึงมีลักษณะ
คล้ายภาชนะ
[เวลา คือ พื้นที่บรรจุ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุป
ลักษณ์
• อาจารย์ควรทำ�ให้เสร็จภายในเวลาทีก่ �ำ หนด
• บทบันทึกห้วงเวลาอันงดงามของนาฏศิลป์
บาหลี
• คุณจะมีสิทธิทำ�งานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ในขณะที่คุณกำ�ลังเรียนหลักสูตรของคุณ
โดยปกติแล้วคำ�ว่า ภายใน, ใน, ห้วง, นอก ฯลฯ
จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างภาชนะหรือพื้นที่
ปิดล้อม เช่น ในแก้ว, ห้วงเหว, ภายในอาคาร เป็นต้น จาก
ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษา
ว่า “เวลา” เป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตสามารถบรรจุสรรพสิ่งใส่
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เข้าไป หรือนำ�สิ่งนั้น ๆ ออกมาได้
[สายตา คือ พื้นที่บรรจุ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�
อุปลักษณ์
• อยูน่ อกสายตา ของเธอตั้งไกล ฉันนั้นก็ทำ�ได้
แค่มองจากตรงนี้
• ค่าตอบแทน เรือ่ งไข้หวัด 2009 ไม่มี เภสัชกร
อยูใ่ นสายตา มีแต่วิชาชีพอื่น
• เมียผมเป็นคนที่มีสายตากว้างไกล มีความ
สามารถที่จะมองเห็นการณ์ไกล
โดยปกติแล้วคำ�ว่า ใน, นอก, กว้าง ฯลฯ จะ
ปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างพื้นที่ปิดล้อม เช่น
นอกรถ, ในลิ้นชัก, ห้องกว้าง เป็นต้น แต่ผู้ใช้ภาษาได้มีการ
ขยายขอบเขตความหมายของคำ�เหล่านั้นมาใช้กับสิ่งที่เป็น
นามธรรมอย่างสายตา สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า
“สายตา” เป็นพื้นที่ที่มีขอบเขต
[สมอง คือ พื้นที่บรรจุ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�
อุปลักษณ์
• อยากรู้ไหมในสมองผู้ชายมีอะไร??? มาดูกัน
• ในสมองของผมบัดนีม้ แี ต่เพียงความว่างเปล่า
• การล้างสมองคน...ทำ�ง่ายแค่ปอ้ นข้อมูลให้ฟงั
ให้ดูไปทุกๆวัน
• มีแฟนรกสมอง เมย์ เข็ดโปรโมชัน่ เลิฟขอโสด
เลือกได้
โดยปกติแล้วคำ�ว่า ใน, ว่างเปล่า, รก, ล้าง
ฯลฯ มักจะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างพื้นที่ที่มี
อาณาเขต สามารถเข้าออกหรือกระทั่งทำ�ความสะอาดได้
เช่น เข้ามาในบ้าน, ห้องว่าง, รกบ้าน, ล้างพืน้ เป็นต้น แสดง
ให้เห็นว่ามีการถ่ายโอนคุณสมบัติของ “พื้นที่บรรจุ” ไปยัง
“สมอง” สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า “สมอง” เป็น
พื้นที่ที่มีอาณาเขตล้อมรอบ และสามารถเก็บ หรือบรรจุ
สิ่งต่าง ๆ ได้
[จิตใจ คือ พื้นที่บรรจุ] ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุป
ลักษณ์
• รักเพิ่มพูนเต็มหัวใจจนไม่กล้าที่จะบอกไป
ฟัง “รักล้นใจ” วง MILD
• แต่ว่าขอโทษทีลืมไปว่าใจนี้มีเธออยู่เต็มหมด
แล้ว
• ความรักของเรานั้นยังอยู่ ฉันจะเก็บเธอไว้
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ในใจอย่างนี้
• หัวใจว่างเปล่าไม่มเี ธอเหมือนเก่าไม่มเี ธออีก
ต่อไป
จากถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า
มีการถ่ายโอนคุณสมบัตขิ อง “ภาชนะ” หรือพืน้ ทีท่ สี่ ามารถ
บรรจุ, รองรับ, เก็บกัก, เติมเต็ม ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ ไปยัง
“จิตใจ” ซึง่ เป็นนามธรรม อันเป็นการสะท้อน มโนทัศน์ของ
ผู้ใช้ภาษาว่า “จิตใจ” เป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตสามารถรองรับ
เก็บกักวัตถุ-สสารใด ๆ ได้

บทสรุป

จากการศึกษาภาษาไทยทีใ่ ช้จริงในชีวติ ประจำ�วัน
เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ที่สะท้อน
มโนอุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (ontological metaphor)
ในภาษาไทย พบว่าผูใ้ ช้ภาษาไทยได้ถา่ ยโยงความหมายจาก
“วัตถุ-สสาร” (entity and substance) ไปยังสิ่งที่เป็น
นามธรรมต่าง ๆ เช่น ภาระ ความผิด ความลับ อธิปไตย
โอกาส อำ�นาจ ความรู้ศักดิ์ศรี สถิติ ปัญหา ความสัมพันธ์
อารมณ์ความรูส้ กึ นึกคิด และถ่ายโยงความหมายจาก “พืน้ ที่
บรรจุ” (container) ไปยังสิ่งที่กำ�หนดขอบเขตได้ยากกว่า
เช่น ชีวิต สายตา สมอง จิตใจ
การศึกษาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้ภาษาไทย
มักถ่ายโยงคุณสมบัติของวัตถุ สสาร หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม
จับต้องได้มาใช้กับสิ่งที่มีความซับซ้อนกว่า เข้าใจยากกว่า
หรือจับต้องทางกายภาพไม่ได้ กระบวนการนีท้ �ำ ให้สามารถ
มองเห็น มโนทัศน์ ของผู้ใช้ภาษา
อุปลักษณ์ช่วยให้เราเข้าใจสรรพสิ่งที่เข้าใจยาก
ผ่านมุมมองของสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายกว่า ช่วยให้เราหยิบเอา
ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ�ความเข้าใจวัตถุสสารซึ่งเป็น
สิง่ ทีม่ องเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมไปใช้กบั สิง่ อืน่ ทีไ่ ม่สามารถ
มองเห็นได้ชดั ในเชิงกายภาพได้งา่ ยขึน้ อุปลักษณ์ตวั อย่างที่
นำ�เสนอในบทความนีเ้ ป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนเดียวเท่านัน้
ของปรากฏการณ์ทางภาษาที่เต็มไปด้วยอุปลักษณ์ ดังที่
เลคอฟฟ์และจอนห์สัน (Lakoff and Johnson, 1980)
อธิบายว่าอุปลักษณ์ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน
และยังอยู่ในระบบคิดของมนุษย์

Vol. 14, No. 1 (January - April) 2016

ROMMAYASAN 73

เอกสารอ้างอิง
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2552). หน้าที่ของอุปลักษณ์จากมุมมองของผู้พูดภาษาไทย, วารสารภาษาและวรรณคดีไทย,
249-268.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์
จำ�กัด.
วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน. (2550.) อุปลักษณ์ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Lakoff, George and Johnson, Mark. (1980). Metaphors We Live By. Chicago : The University of Chicago
Press.

