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บทคัดย่อ
 บทความนี้มุ่งนำาเสนออุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (ontological metaphor) ที่ปรากฏในภาษาไทยที่ใช้ในชีวิต
ประจำาวัน 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 สามารถจำาแนก
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ได้แก่ อุปลักษณ์วัตถุสิ่งของ อุปลักษณ์ตึก อุปลักษณ์เชือก อุปลักษณ์สะพาน และอุปลักษณ์นำ้า
 (1) อุปลักษณ์วัตถุส่ิงของ จำาแนกมโนอุปลักษณ์ได้เป็น [ภาระ คือ วัตถุส่ิงของ] [ความผิด คือ วัตถุส่ิงของ] [ความลับ
คือ วัตถุสิ่งของ] [อธิปไตย คือ วัตถุสิ่งของ] [โอกาส คือ วัตถุสิ่งของ] [อำานาจ คือ วัตถุสิ่งของ] [ความรู้ คือ วัตถุสิ่งของ] 
[ศักดิ์ศรี คือ วัตถุสิ่งของ] [ตำาแหน่ง คือ วัตถุสิ่งของ] (2) อุปลักษณ์ตึก จำาแนกมโนอุปลักษณ์เป็น [สถิติ คือ ตึก] [เรทติ้ง 
คือ ตึก] (3) อุปลักษณ์เชือก พบมโนอุปลักษณ์ [ปัญหา คือ เชือก] [สัมพันธไมตรี คือ เชือก] (4) อุปลักษณ์สะพาน พบมโน
อุปลักษณ์ [ความสัมพันธ์ คือ สะพาน] และ (5) อุปลักษณ์นำ้า พบมโนอุปลักษณ์ [อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด คือ นำ้า] 
 ส่วนอุปลักษณ์พื้นที่บรรจุ (container metaphor) จำาแนกมโนอุปลักษณ์ได้เป็น [ชีวิต คือ พื้นที่บรรจุ] 
[เวลา คือ พื้นที่บรรจุ] [สายตา คือ พื้นที่บรรจุ] [สมอง คือ พื้นที่บรรจุ] และ [จิตใจ คือ พื้นที่บรรจุ]
 การศกึษาครัง้นีจ้ะแสดงใหเ้หน็วา่ผูใ้ชภ้าษาไทยรบัรู-้เขา้ใจสรรพสิง่ท่ีเปน็นามธรรมซึง่ทำาความเขา้ใจไดย้าก โดย
อาศัยประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งทำาความเข้าใจได้ง่ายกว่า
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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 
ความนำา
 “อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอย”
 “เธอเข้ามาในชีวิตของฉัน”

 ถ้อยคำาดังกล่าวเป็นถ้อยคำาที่เราใช้สื่อสารกันใน
ชีวิตประจำาวันอย่างเป็นปกติ ไม่รู้สึกว่ามีการเปรียบเทียบ
สิ่งใดกับสิ่งใด แต่แท้จริงแล้ว เรามักอาศัยคุณสมบัติของ
บางสิ่งมาทำาความเข้าใจบางสิ่งท่ีมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน 
แตอ่ยูค่นละวงความหมายกนั อาท ิจากตวัอยา่งถอ้ยคำาแรก
มีการถ่ายโอนคุณสมบัติของวัตถุซึ่งจับต้องครอบครองได้
มาใช้กับ  “โอกาส”  ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องทางกายภาพไม่ได้

หรือในตัวอย่างที่สอง เราได้สมมติให้ “อดีต” ซึ่งเป็น
นามธรรมสามารถทำากริยา “สอน” ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ 
จะเหน็ไดว้า่ไดม้กีารถา่ยโอนคณุสมบตับิางประการของส่ิงที่
เขา้ใจไดง้า่ยกวา่ เปน็รปูธรรมมากวา่มาอธบิายหรอืทำาความ
เข้าใจสิง่ทีเ่ปน็นามธรรมอยา่ง “อดตี” เราเรยีกกระบวนการ
นี้ว่า กระบวนการอุปลักษณ์ 
 อุปลักษณ์ (metaphor) หมายถึง การเปรียบ
เทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยที่สิ่งที่นำามาเปรียบนั้นมา
จากวงความหมายต่างกนั (ณฐัพร พานโพธิท์อง, 2542) โดย
เรียกสิ่งที่เป็นต้นแบบในการเปรียบเทียบว่า “ส่ิงเปรียบ” 
หรือ “แบบเปรียบ” (Source domain) และเรียกสิ่งที่ถูก
นำาไปเปรียบว่า “สิ่งที่ถูกเปรียบ” (target domain) โดย
สิ่งที่เป็น “แบบเปรียบ” นั้นจะมีความเป็นรูปธรรมชัดเจน
มากกว่า “สิ่งที่ถูกเปรียบ” ซึ่งโดยมากมักจะเป็นนามธรรม 
อุปลักษณ์บางอย่างถูกใช้บ่อยจนไม่รู้สึกว่ามีการเปรียบ
เทยีบ หรอืมกีารถา่ยโอนคณุสมบตัแิกก่นั เชน่ “ขอโอกาส” 
“ฉวยโอกาส” “ใหโ้อกาส” จากถอ้ยคำาอปุลกัษณ ์1 ดงักลา่ว
นีจ้ะเหน็ไดว้า่ มีการถา่ยโอนคุณสมบัตขิอง “ส่ิงมค่ีา” ไปยัง 
“โอกาส” สะท้อนมโนอุปลักษณ์ 2 ของผู้ใช้ภาษาว่า “โอกาส” 
เป็นวัตถุท่ีควรค่าแก่การครอบครอง รักษา ซ่ึง เลคอฟฟ์ และ
จอนห์สัน (Lakoff and Johnson, 1980 : 25-33) เรียก
อุปลักษณ์แบบน้ีว่า อุปลักษณ์เชิงรูปธรรม หรือ “ontological
metaphor” 3 
 อุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (Ontological metaphor)
หมายถึง อุปลักษณ์ที่ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” (target domain) 
เปน็สิง่นามธรรม เชน่ กจิกรรม อารมณ ์ความรูส้กึ ความคดิ 
แต่ถูกแทนด้วย “แบบเปรียบ” (source domain) ที่เป็น
รูปธรรม เช่น วัตถุ สสาร สิ่งบรรจุ 
 อุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (Ontological metaphor)
ตามแนวคิดเลคอฟฟ์และจอนห์สัน (อ้างแล้ว, 1980) กล่าว
ถงึอปุลักษณช์นิดนีโ้ดยแบง่เปน็ 2 จำาพวกกวา้ง ๆ  ไดแ้ก ่อปุ
ลักษณ์วัตถุ-สสาร (entity and substance metaphor) 
เป็นอุปลักษณ์ที่ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” ซึ่งเป็นนามธรรมถูก
นำาเสนอราวกับว่าเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็น สัมผัสได้ทาง
กายภาพ ซึ่งอาจหมายถึง วัตถุ, สิ่งของ, สสาร หรือกระทั่ง

1 ถ้อยคำาอุปลักษณ์ (metaphorical expressions) หมายถึง รูปภาษาแสดงการเปรียบเทียบท่ีสะท้อนมโนอุปลักษณ์
2 มโนอุปลักษณ์ (conceptual metaphors) หมายถึง ชุดความคิดหรือมโนทัศน์ของมนุษย์ที่สะท้อนการเปรียบเทียบนั้นอย่างเป็นระบบ
3 ตรงกับคำาว่าอุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน, 2550)
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มนุษย์ ฯลฯ  และอุปลักษณ์พื้นที่บรรจุ  (container 
metaphor)4 หมายรวมถึง สิ่งปิดล้อม, พ้ืนท่ีปิดล้อม, 
ภาชนะ ฯลฯ เปน็อปุลกัษณที์ ่“สิง่ทีถ่กูเปรยีบ” ถกูนำาเสนอ
ในฐานะสิง่ทีส่ามารถบรรจ,ุ รองรบัเกบ็กกั, เตมิเตม็, บรรทกุ 
ฯลฯ สิ่งต่างๆ ได้ (อ้างแล้ว, 1980 : 29–30, 51) 
 ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า การใช้ภาษาไทยในชีวิต
ประจำาวันของผู้ใช้ภาษาไทยมีถ้อยคำาอุปลักษณ์ประเภทนี้
จำานวนมาก กล่าวคือ มีการนำาเอาประสบการณ์เกี่ยวกับ
สิง่ทีจั่บตอ้งได้มาใชก้บัสิง่ทีจ่บัต้องไมไ่ด้ บางคร้ังไมส่ามารถ
มองเห็นการถ่ายโอนคุณสมบัติของสิ่งหน่ึงมายังสิ่งหน่ึงได้
อย่างชัดเจน เช่น “เขาโยนภาระให้ลูกน้องเสมอ” “คณะ
รัฐบาลชุดนี้ยึดครองอำานาจมาหลายปี” “ฉันต้องการ
คลี่คลายปัญหานี้ด้วยตัวเอง” ฯลฯ ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษาจึง
สนใจรวบรวมและจัดหมวดหมู่ถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่สะท้อน
มโนอุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (ontological metaphor) 
ในภาษาไทย โดยมุ่งศึกษาเฉพาะอุปลักษณ์แบบขนบ 
(conventional metaphor) คือ อุปลักษณ์ที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจำาวันจนไม่รู้สึกถึงการเปรียบ โดยเก็บข้อมูลจาก
ภาษาทีใ่ชจ้รงิในภาษาไทย ท้ังภาษาพดูและภาษาท่ีใช้จรงิใน
ชีวิตประจำาวันทั้งหมดจากโปรแกรม Thai Concordance 
ซึ่งเป็นคลังข้อมูลภาษาไทยที่รวบรวมตัวอย่างของการใช้
ภาษาไทยที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลภาษาท่ีสามารถสืบค้นได้
มีหลากหลาย เช่น ข้อมูลภาษาเฉพาะทาง ภาษาไทยถิ่น 
ข่าว บทความทั่วไป นิตยสาร สารคดี ภาษาเก่า บทความ
วิชาการ กฎหมาย 
อุปลักษณ์วัตถุ-สสาร	(entity	and	substance	
metaphor)	:	การทำาความเข้าใจสรรพสิ่งราวกับว่า
มองเห็น	สัมผัสได้
 อุปลักษณ์วัตถุ-สสาร (entity and substance 
metaphor) เป็นอุปลักษณ์ที่มโนทัศน์ของ “สิ่งที่ถูก
เปรยีบ” ซึง่เปน็นามธรรมถกูนำาเสนอราวกบัวา่สิง่นัน้เปน็สิง่
ที่สามารถมองเห็น สัมผัสได้ทางกายภาพ เช่นเดียวกับวัตถุ
สิง่ของ สสาร ทัง้ๆ ทีค่วามจรงิแลว้สิง่เหลา่นัน้เปน็นามธรรม 
 จากการเก็บข้อมูลจากโปรแกรม  Thai 
concordance เพื่อศึกษาอุปลักษณ์ท่ีพบในภาษาท่ีใช้ใน

4 ดูเพิ่มเติมใน อ้างแล้ว, 1980 : 29–30, 51

ชีวิตประจำาวัน พบว่ามีการถ่ายโยงคุณสมบัติของ “วัตถุ
สิ่งของ” (material) ไปใช้ทำาความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ซี่งส่วน
มากเป็นนามธรรม เช่น ภาระ ความผิด ความลับ อธิปไตย 
โอกาส ความรู ้ศักดิศ์รี อำานาจ ตำาแหนง่ สถติ ิเรทติง้ ปญัหา 
ความสัมพันธ์ ฯลฯ จากการรวบรวมถ้อยคำาอุปลักษณ์ 
สามารถจดัหมวดหมูอ่ปุลกัษณไ์ดห้ลากหลาย  ไดแ้ก ่
1) อปุลกัษณว์ตัถสุิง่ของ 2) อปุลกัษณต์กึ 3) อปุลกัษณเ์ชอืก 
4) อุปลักษณ์สะพาน 5) อุปลักษณ์นำ้า ดังนี้
	 1)	อุปลักษณ์วัตถุสิ่งของ
 อุปลักษณ์วัตถุสิ่งของ ในที่นี้หมายถึง อุปลักษณ์
ที่มโนทัศน์ของ “ส่ิงที่ถูกเปรียบ” ซ่ึงเป็นนามธรรมถูก
นำาเสนอราวกับว่าสิ่งนั้นเป็นส่ิงที่สามารถมองเห็น สัมผัส
ได้ทางกายภาพ เช่นเดียวกับวัตถุส่ิงของ ซึ่งเป็น “แบบ
เปรียบ” จากการรวบข้อมูลพบว่ามีถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่นำา
เอาประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่าง “วัตถุ” 
ไปใชก้บัสิง่ทีม่องเหน็และสมัผสัเชิงกายภาพได้ยากกวา่อยา่ง
สถานการณ์ เหตุการณ์ กิจกรรม อารมณ์ ความรู้สึก ความ
คิด จากการศึกษา พบมโนอุปลักษณ์หลายชนิด ดังนี้ 
 	 [ภาระ	คือ	วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำา
อุปลักษณ์
 • “เลิศรัตน์" ค้านขึ้นภาษีนำ้ามัน โยนภาระให้
ประชาชน
 • จี-20 ซัมมิต ปัดภาระให้ประเทศยากจน
 • คุณคิดว่าวินโดว์7จะลงเอยเหมือนวิสต้าหรือ
ไม่ เขาจะทิ้งภาระให้ผู้บริโภคอีกหรือป่าว
 • มาตรการลดภาระคา่ครองชพีของประชาชน
 โดยปกติแล้วคำาว่า โยน, ปัด, ทิ้ง, ลด, แบก ฯลฯ 
จะปรากฏร่วมกับส่ิงที่เป็นรูปธรรมอย่างวัตถุส่ิงของโดย
เฉพาะสิ่งของที่ไม่เป็นที่ต้องการ เช่น โยนของทิ้ง, ปัดสวะ, 
ทิ้งสิ่งปฏิกูล, ลดขยะ แต่จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้
จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติของวัตถุส่ิงของไปยัง 
“ภาระ” เปน็การสะทอ้นมโนทศันข์องผูใ้ชภ้าษาวา่ “ภาระ” 
เป็น “วัตถุสิ่งของ” ไร้ค่า
	 [ความผิด	คือ	วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำา
อุปลักษณ์
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 • สเุทพปดัโยนความผดินมบดูใหร้ฐับาลชุดก่อน
 • "แพท"ปรี๊ดแตกนักข่าวยัดเยียดความผิด!
 • หนังสือ ความดีงามย่อมลบล้างความผิด
พลาด 
 • ‘สุวโรช' ติง 'รัฐบาล' อย่าเบี่ยงประเด็น เพื่อ
ล้างความผิดกรณี 'CTX'
 โดยปกติแล้วคำาว่า โยน, ยัดเยียด, ลบ, ล้าง ฯลฯ 
จะปรากฏร่วมกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของโดย
เฉพาะสิ่งของที่ไม่เป็นที่ต้องการ เช่น โยนของทิ้ง, ยัดเยียด
ยาบ้าให้กับผู้ต้องหา, ลบคำาผิด, ล้างสิ่งสกปรก เป็นต้น แต่
จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอน
คุณสมบัติของวัตถุสิ่งของไปยัง “ความผิด” สะท้อนมโน
ทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า “ความผิด” เป็นสิ่งของที่ไม่มีใคร
ต้องการ 
	 [ความลับ	คือ	วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำา
อุปลักษณ์
 • ผู้หญิงโดยเฉลี่ยไม่สามารถเก็บความลับได้
ยาวนานเกินกว่า 47 ชั่วโมง
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ
 • วศิวกรปลอมตวัมาขโมยความลบัทางการคา้
 • พม่าส่ังประหาร 2 ข้าราชการ ฐานขายความลับ
 โดยปกติแล้วคำาว่า เก็บ, รักษา, ขโมย, ขาย ฯลฯ 
จะปรากฏร่วมกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของโดย
เฉพาะสิ่งของที่มีค่าซ่ึงเป็นท่ีต้องการ ดังตัวอย่างถ้อยคำา 
เก็บเงิน, รักษาหนังสือ, ขโมยสินค้า, ขายทอง เป็นต้น แต่
จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่าย
โอนคุณสมบัติของวัตถุสิ่งของโดยเฉพาะ “สิ่งมีค่า” ไปยัง 
“ความลับ” ซึ่งสะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า “ความ
ลับ” เป็นวัตถุสิ่งของที่มีค่า 
 [อธิปไตย	คือ	วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำา
อุปลักษณ์
 • พันธมิตรฯ เมืองพ่อขุนฯ เตรียมยกทีมร่วม
ทวงคืนอธิปไตยเหนือเขาพระวิหาร
 • ยังมีชาวไทใหญ่ส่วนหน่ึงท่ียังคงหวงแหน
อธิปไตยเหนือดินแดนของตน
 • คล่ีคลายการปะทะท่ีเขาพระวิหาร รักษา
อธิปไตยด้วยสันติวิธี

 โดยปกตแิลว้คำาวา่ ทวงคนื, หวงแหน, รกัษา ฯลฯ 
จะปรากฏร่วมกับส่ิงที่เป็นรูปธรรม สัมผัสได้ทางกายภาพ
อยา่งวตัถสุิง่ของโดยเฉพาะส่ิงของทีมี่ค่า เปน็ทีต่อ้งการ เชน่ 
ทวงหนี,้ หวงแหนของรกั, รกัษาของ เป็นตน้ แตจ่ากถอ้ยคำา
อปุลกัษณด์งักลา่วนีจ้ะเหน็ไดว้า่มกีารถา่ยโยงคณุสมบตัขิอง
วตัถสุิง่ของโดยเฉพาะ “สิง่มคีา่” ไปยงั “อธปิไตย” เป็นการ
สะทอ้นมโนทศันข์องผูใ้ชภ้าษาวา่ “อธปิไตย” เปน็สิง่ควรคา่
แก่การรักษา 
 [โอกาส	คือ	วัตถุสิ่งของ]	ดังตัวอย่างถ้อยคำาอุป
ลักษณ์
 • “คว้าโอกาสให้ถูกจังหวะ” เคล็ดสำาคัญเจาะ
ตลาดอีเบย์
 • คนฉลาดคือคนท่ีไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป 
 • แบ่งปันโอกาสแก่เด็กยากไร้ "ทำาบุญวันเกิด" 
เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กไทย
 • ไทยจะฉกฉวยโอกาสอย่างไร เมื่อเอเชียกลับ
มาผงาดอีกครั้ง
 โดยปกตแิลว้คำาวา่ ควา้, ปลอ่ย, แบง่ปนั, ฉกฉวย 
ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของ
โดยเฉพาะสิ่งของที่มีค่า เป็นที่ต้องการ เช่น แบ่งปันของใช้, 
คว้ารางวัล, ฉกฉวยของมีค่า ฯลฯ จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ดัง
กล่าวนี้จะเห็นได้ว่ามีการถ่ายโยงคุณสมบัติของวัตถุส่ิงของ
โดยเฉพาะ “สิ่งมีค่า” ไปยัง “โอกาส” 
 [อำานาจ	คอื	วตัถสุิง่ของ]	ดงัตวัอยา่งถอ้ยคำาอปุ
ลักษณ์
 • CNN เผยหญิงจะเป็นผู้กุมอำานาจทาง
เศรษฐกิจโลก
 • ผู้ถือครองอำานาจรัฐรุ่นใหม่ ๆ ในหลาย
ประเทศยังคงต้องการอนุรักษ์อุดมการณ์เก่าแก่
 • เค้ารัฐประหารแย่งอำานาจประชาชน 
 • สมัมนาเชงิปฏบิติัการ เรือ่ง “การมอบอำานาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด”
 • ผู้ที่ยึดอำานาจ จะต้องมีคำาตอบชัดเจนให้
ประชาชน
 • นกัวเิคราะหอ์อกมาวจิารณว์า่การเลือกตัง้ยงั
คงเป็นการใช้เงินช่วงชิงอำานาจ
 โดยปกติแล้วคำาว่า กุม, มอบ, ถือครอง, ยึด, 
ยึดครอง, ช่วงชิง, แย่ง ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็น
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รูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของโดยเฉพาะสิ่งของที่มีค่า เป็นที่
ต้องการ เช่น มอบของขวัญ, ถือครองที่ดิน, ชิงทรัพย์, 
ยึดบ้าน, ทรัพย์สินในครอบครอง ฯลฯ แต่จากถ้อยคำา
อุปลักษณ์ดังกล่าว สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า 
“อำานาจ” เป็นสิ่งของมีค่า
 [ความรู	้คอื	วตัถสุิง่ของ]	ดงัตวัอยา่งถ้อยคำาอปุ
ลักษณ์
 • เทคนิคการกอบโกยความรู้และแสวงหาผล
ประโยชน์จากบันทึกที่ประทับใจ
 • โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับวิธี
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 • ขอความรูเ้รื่องโสมเกาหลีค่ะ
 • ผมรู้สึกดีใจมากครับ ที่ได้มีส่วนในการ มอบ
ความรูใ้ห้กับเยาวชน
 โดยปกติแล้วคำาว่า กอบโกย, มอบ, ให้, ได้รับ, 
ขอ ฯลฯ จะปรากฏรว่มกบัสิง่ทีเ่ปน็รปูธรรมอย่างวตัถุสิง่ของ
โดยเฉพาะสิง่ของทีม่คีา่ เปน็ท่ีตอ้งการ เชน่ ใหข้องขวญั, ได้
รับรางวัล, กอบโกยเงินทอง, ขอทาน ฯลฯ แต่จากถ้อยคำา
อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติ
ของ “สิ่งมีค่า” ไปยัง “ความรู้” สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้
ภาษาว่า “ความรู้” เป็นสิ่งวัตถุสิ่งของที่มีคุณค่า มีราคา 
	 [ศกัดิศ์ร	ีคอื	วตัถสุิง่ของ] ดงัตวัอยา่งถ้อยคำาอปุ
ลักษณ์
 • ถงึเงนิจะดลบนัดาลใหค้ณุไดท้กุสิง่ แตเ่งนิไม่
สามารถซื้อศักดิ์ศรไีด้
 • อย่าแลกศักดิ์ศรี	 เพียงเพื่อการได้มาซ่ึงช่ือ
เสียง
 • "เฉลิมชัย"ลั่น!! ไม่ขายศักดิ์ศรีคนประจวบฯ 
แลกเก้าอี้ รมต.
 • อภิสิทธิ์" ยันท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อเขมร
เพื่อรักษาศักดิ์ศรแีละผลประโยชน์ของไทย
 โดยปกติแล้วคำาว่า แลก, ซื้อ, ขาย, เสีย, รักษา 
ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมอย่างวัตถุสิ่งของ
โดยเฉพาะสิ่งของที่มีค่า  เป็นที่ต้องการ  เช่น  แลกเงิน,
ซื้อสินค้า, ขายทอง, เสียทรัพย์ ฯลฯ แต่จากถ้อยคำา
อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้ สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า 
“ศักดิ์ศรี” เป็นสิ่งมีค่า ควรรักษาไว้ในครอบครอง 

 [ตำาแหน่ง	คือ	วัตถุสิ่งของ] ดังตัวอย่างถ้อยคำา
อุปลักษณ์
 • มาดริดขำากลิ้งถึงข่าวที่บอกว่าดานิเอเล่ 
เด รอสซี่จะเข้ามาแย่งตำาแหน่งของเขาไปในฤดูกาลหน้า 
 • กสิกรไทยตั้งเป้าปี 53 ยึดตำาแหน่งผู้นำาธุรกิจ
ตลาดทุนต่อเนื่อง
 • เกาหลีใต้ครองตำาแหน่งผู้ผลิตยานยนต์ราย
ใหญ่อันดับ 5 ของโลกเป็นที่ 5
 • กลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย ของฟิลิปปินส์ 
ยื่นใบสมัครชิงตำาแหน่งวุฒิสมาชิก
 โดยปกติแล้วคำาว่า แย่ง, ชิง, ยึด, ครอง ฯลฯ 
จะปรากฏรว่มกบัสิง่ท่ีเป็นรปูธรรมอยา่งสิง่ของทีม่คีา่ เปน็ที่
ต้องการ เช่น แย่งสมบัติ, ยึดบ้าน, ชิงทรัพย์ แต่จากถ้อยคำา
อุปลักษณ์ดังกล่าวน้ีจะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติ
ของ “ส่ิงมีค่า” ไปยัง “ตำาแหน่ง” สะท้อนมโนทัศน์ว่า 
“ตำาแหน่ง” เป็นสิ่งของที่มีค่า ควรรักษา และแย่งชิง 
 2)	อุปลักษณ์ตึก
 อุปลักษณ์ตึก เป็นอุปลักษณ์ที่มโนทัศน์ของ
สิง่ทีถ่กูเปรยีบซึง่เปน็สิง่จบัตอ้งไมไ่ด ้เช่น “สถติ”ิ “เรทติง้” 
ถูกนำาเสนอราวกับว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ โดยจะเห็นได้จาก
ถ้อยคำาอุปลักษณ์ต่าง ๆ  เช่น สร้าง, ทุบ, ทำาลาย, ถล่ม ฯลฯ 
มาใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านั้น จากการรวบรวมและ
ศึกษาถ้อยคำาอุปลักษณ์ พบตัวอย่างมโนอุปลักษณ์ ดังนี้
 [สถิติ	คือ	ตึก]	ดังตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • อวตาร" ทำาลายสถิต ิทำารายได้สูงสุดในเมือง
ไทย
 • ไทยทุบสถิติโลกเมืองเบียร์ มหกรรมค้นหาคู่รัก
 • โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นอีก
หลังจากคว้าแชมป์ออสเตรเลียน โอเพ่น
 • เดอะ โฮสท์ ถล่มสถิตหินังทุกเรื่องในเกาหลี 
5 สัปดาห์ 100 ล้าน US
	 [เรทติ้ง	คือ	ตึก]	ดังตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • ซูเปอร์โบว์ลทุบเรทติ้งทีวี
 • CEO โต้ผ่านสื่อ ยำ้ารายการ AF5 เรตติ้งถล่ม
ทลาย ทะลุทุก Season!
 • เรื่องชู้สาว อย่าหวังสร้างเรทติ้ง
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 โดยปกติแล้วคำาว่า ทำาลาย, ทุบ, ถล่ม, สร้าง ฯลฯ 
จะปรากฏร่วมกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมอย่างอาคาร สถานท่ี เช่น 
ทุบตึก, สร้างอาคาร, ห้างถล่ม เป็นต้น แต่จากถ้อยคำาอุป
ลักษณ์ดังกล่าวน้ีจะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติของ 
“ตึก” ไปยัง “สถิติ” และ “เรทต้ิง” เป็นการสะท้อนมโนทัศน์
ของผู้ใช้ภาษาว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างและทำาลายได้
	 3)	อุปลักษณ์เชือก	
 อุปลักษณ์เชือก เป็นอุปลักษณ์ท่ีมโนทัศน์ของ
สิ่งที่ถูกเปรียบซึ่งเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ ถูกนำาเสนอราวกับว่า
เป็นสิ่งที่จับต้องได้ คือ “เชือก” โดยจะเห็นได้จากถ้อยคำา
อุปลักษณ์ต่างๆ เช่น แก้, คลี่, คลาย, ยุ่งเหยิง, ตัด ฯลฯ มา
ใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมน้ันๆ จากการรวบรวมและศึกษา
ถ้อยคำาอุปลักษณ์ พบตัวอย่างมโนอุปลักษณ์ ดังนี้
 [ปญัหา	คอื	เชอืก]	ดงัตวัอยา่งถอ้ยคำาอปุลกัษณ์
 • ทุกซอกทุกมุม กับ N93i คลี่คลายปัญหาที่
หลายคนสงสัย
 • ผ่ายุทธศาสตร์ การบินไทย (2) เบื้องหลัง
ต้นตอปัญหายุ่งเหยิง
 • รมต.ถาวร แจกโฉนดที่ดินคลายปมปัญหา
ที่ดินรอบเขาบูโด
 • “สายป่าน” ไม่รับงานตัดปัญหาสัญญา 
“โกโก้” พร้อมแฉพฤติกรรมอีกฝ่าย
 • สามารถแกป้ัญหาไปได้แล้วหนึ่งเปลาะ
 [สมัพนัธไมตร	ีคอื	เชอืก] ดงัตวัอยา่งถ้อยคำาอปุ
ลักษณ์
 • ซึ่งองค์ดาไลลามะประกาศตัดสัมพันธ์กับ
ไต้หวันในตอนนั้น
 • คลอด'เบ่ง'ในนำ้า สานสัมพันธแ์ม่-ลูก
 • ธุรกิจ 5 บริษัทสัมพันธโ์ยงใยเป็นญาติพี่น้อง
กันหรือไม่
 • "อุด้ง" & "โซบะ" สายสัมพันธ์ แห่งความ
ยืนยาว
 • เขาเชือ่วา่คนอเมรกินัจำานวนมากตอ้งการผกู
มิตรกับคนเกาหลีเหนือ
 • ผู้ปกครอง...จะต้องผูกไมตรีกับท้าวพระยา
ต่างประเทศผู้มีความฉลาด...
 โดยปกติแล้วคำาว่า แก้, ปม, เปลาะ, คลี่, คลาย, 
ยุ่งเหยิง, ตัด, สาน, โยง, สาย, ผูก, ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับ

ส่ิงทีเ่ปน็รปูธรรมอยา่งทีม่ลัีกษณะเปน็เกลียวอยา่ง “เชอืก” 
จากข้อมูลตัวอย่างภาษาจะเห็นว่ามีการถ่ายโอนคุณสมบัติ
จาก “เชือก” ไปยงั “ปญัหา” และ“สมัพนัธไมตร”ี เปน็การ
สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า สิ่งเหล่านี้คือเส้นใยที่ถูก
นำามาฟัน่เกลียว สำาหรบัผูกหรอืมัด แต่กส็ามารถคลาย หรอื
ตัดออกได้ 
	 4)	อุปลักษณ์สะพาน
 อปุลกัษณส์ะพาน เปน็อปุลกัษณท์ีม่โนทศันข์อง
สิ่งที่ถูกเปรียบซึ่งเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ ถูกนำาเสนอราวกับว่า
เปน็สิง่ทีจ่บัตอ้งได้ คอื “สะพาน” โดยจะเหน็ไดจ้ากถอ้ยคำา
อุปลักษณ์ต่างๆ เช่น เชื่อม, ขาด, ตัด, ต่อ ฯลฯ มาใช้กับสิ่ง
ทีเ่ปน็นามธรรมนัน้ๆ จากการรวบรวมและศกึษาถอ้ยคำาอุป
ลักษณ์ พบเพียงตัวอย่างมโนอุปลักษณ์เดียว ได้แก่
 [ความสัมพันธ์	คือ	สะพาน] ดังตัวอย่างถ้อยคำา
อุปลักษณ์
 • นายกฯ ไปกาตารเ์ชือ่มความสัมพนัธ-์ดลูู่ทาง
การค้าการลงทุน 24-26 พ.ย.
 • รายงานพิเศษเรื่อง “ความสัมพันธ์ “รัฐ-พัน
ธมติรฯ” ขาดสะบัน้ กอ่เกดิสภาพสามกก๊การเมอืงเดน่ชดั”
 • ไทยประกาศตัดความสัมพันธ์เขมรเรียกทูตกลับ
 • อาร์ ไม่พร้อมหักดิบพร้อมต่อสัมพันธ์ เป้ย
 โดยปกติแล้วคำาว่า เชื่อม, ขาด, ตัด, ต่อ ฯลฯ จะ
ปรากฏร่วมกบัสิง่ทีเ่ปน็รปูธรรมอยา่ง “สะพาน” เชน่ เชือ่ม
สะพาน, ตัดสะพาน, สะพานขาด เป็นต้น แต่จากถ้อยคำา
อุปลักษณ์ดังกล่าวน้ีจะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติ
จาก “สะพาน” ไปยัง “ความสัมพันธ์” ซึ่งเป็นนามธรรม 
เปน็การสะทอ้นมโนทัศนข์องผูใ้ชภ้าษาวา่ “ความสมัพนัธ”์ 
เป็นสิ่งที่เชื่อมไปสู่จุดหมายปลายทาง
	 5)	อุปลักษณ์นำ้า
 อุปลักษณ์นำ้า เป็นอุปลักษณ์ที่มโนทัศน์ของสิ่งที่
ถูกเปรียบซึ่งเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ ถูกนำาเสนอราวกับว่าเป็น
สิ่งที่จับต้องได้ คือ “นำ้า” หรือ “สายนำ้า” โดยจะเห็นได้จาก
ถ้อยคำาอุปลักษณ์ต่างๆ เช่น กระแส, ห้วง, ขุ่นมัว ฯลฯ มา
ใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้น ๆ จากการรวบรวมและศึกษา
ถ้อยคำาอุปลักษณ์ พบตัวอย่างมโนอุปลักษณ์ ดังนี้
 [อารมณ์/ความรู้สึกนึกคิด	คือ	นำ้า] ดังตัวอย่าง
ถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • กระแสความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
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 • จนจุด กระแสความกังวลเก่ียวกับการเผชิญ
ศึก 2 ด้าน
 • จนกระทั่งมองเห็นหน้าชายหนุ่มคนหน่ึงใน
ห้วงนึก
 • เงาอดีตแจ่มใสจะผลุดแวบเข้ามา ในห้วง
สำานึกยามชรา
 • กระทบจติใจหรือกอ่ใหเ้กดิอารมณค์วามรูส้กึ
ขุ่นมัวก็ตาม
 • เป็นคดีที่เขย่าความรู้สึกของประชาชนอย่าง
รุนแรง
 โดยปกติแล้วคำาว่า กระแส, ห้วง, ขุ่น, เขย่า ฯลฯ 
จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่าง “นำ้า” หรือสิ่งซึ่ง
มสีถานะเป็นของเหลว เช่น กระแสนำ้า, ห้วงทะเล, นำ้าขุ่น,
เขย่ายานำ้า เป็นต้น แต่จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวน้ี
จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอนคุณสมบัติจาก “นำ้า” ไปยัง 
“อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด” ซ่ึงเป็นนามธรรม เป็นการ
สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่ามองว่า “อารมณ์ ความ
รู้สึก ความคิด” เป็นสิ่งที่ที่มีสถานะเป็นของเหลว ลื่นไหล 
บางครั้งใส บางครั้งขุ่นมัว
 มโนอปุลกัษณว์ตัถส่ิุงของดงัทีน่ำาเสนอมาขา้งตน้
นัน้มกัเปน็มโนอปุลกัษณท์ีป่รากฏถ้อยคำาอปุลกัษณห์รอืรปู
ภาษาแสดงการเปรียบเทยีบทีส่ะทอ้นมโนอปุลกัษณห์รอืชดุ
ความคดิของมนษุยท์ีส่ะทอ้นการเปรยีบเทยีบนัน้อยา่งเปน็
ระบบ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาพบว่ามีมโนอุปลักษณ์อีก
จำานวนไม่น้อย ที่ปรากฏถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่ไม่หลากหลาย 
ไม่เป็นระบบ อาจพบเพียงหรือสองถ้อยคำา เช่น มโนอุป
ลกัษณ ์[ความสมัพันธ ์คอื วตัถทุีแ่ตกงา่ย] [ความสมัพนัธ ์คอื 
วัตถุที่แตกง่าย] [การเมือง คือ วัตถุที่แตกง่าย] ดังตัวอย่าง
ถ้อยคำาอุปลักษณ์ว่า “ความสัมพันธ์เปราะบาง” เศรษฐกิจ
ไทยฟ้ืนตัวเปราะบางโตไม่ถึง 4% การเมืองไร้เสถียรภาพ 
รัฐบาลก็ยังจะต้องพบปัญหาความ "เปราะบาง" ทางการ
เมือง 
อุปลักษณ์พ้ืนท่ีบรรจุ	(container	metaphor)	:
การทำาความเข้าใจสรรพส่ิงในฐานะส่ิงท่ีมีอาณาเขต
 อุปลักษณ์พื้นที่บรรจุ (Container metaphor)
ในทีน่ี ้หมายรวมถงึ สิง่ปดิลอ้ม, พืน้ทีป่ดิล้อม, ภาชนะตา่งๆ 
เปน็อปุลกัษณท์ี ่“สิง่ทีถ่กูเปรยีบ” ถกูนำาเสนอในฐานะสิง่ที่
สามารถบรรจุ, รองรับ, เก็บกัก, เติมเต็ม, บรรทุก ฯลฯ สิ่ง

ต่าง ๆ ได้ จากการศึกษารวมรวมการใช้ภาษาไทย พบว่า
มีการถ่ายโยงคุณสมบัติของ “พื้นที่บรรจุ” ไปใช้ทำาความ
เข้าใจส่ิงต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ส่วนมากเป็นสิ่งที่เป็น
นามธรรม จับต้องทางกายภาพไม่ได้ เช่น ชีวิต เวลา สมอง 
สายตา จติใจ จากการศกึษารวบรวมพบมโนอปุลกัษณ์ ดงัน้ี
 [ชีวิต	 คือ	 พื้นที่บรรจุ] ดังตัวอย่างถ้อยคำาอุป
ลักษณ์
 • สิง่เดยีวทีเ่หลอื คอืชวีติวา่งเปลา่	ทีเ่ดมิทีเ่คย
มีเราสองคนหายไป
 • ออกจากชวีติฉันไป ออกไปไดไ้หม จะอยูท่ำาไม 
เมื่อเธอไม่รัก
 • มีคนเข้ามาในชีวิต ครอบครัวแบบน้ีควรจะ
ทำายังไงดีคะ
 • ชีวิตอาจเต็มไปด้วยทุกข์ แต่ก็เต็มไปด้วย
สิ่งงดงามน่าอัศจรรย์ด้วย
 โดยปกติแล้วคำาว่า ออกจาก, ว่างเปล่า, เข้ามา, 
อยู่ใน, เต็ม, เหลือ..ใน ฯลฯ จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูป
ธรรมอย่าง ภาชนะหรือพื้นที่ปิดล้อมอื่น ๆ เช่น ออกจาก
บ้าน, อยู่ในขวด, เต็มแก้ว, เข้ามาในอาคาร เป็นต้น แต่
จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอน
คุณสมบัติของ “พื้นที่ปิดล้อม” หรือ“ภาชนะ” ที่สามารถ 
บรรจุ, รองรับ, เก็บกัก, เติมเต็ม ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ ได้ ไปยัง 
“ชีวิต” ซึ่งเป็นนามธรรม เป็นการสะท้อนมโนทัศน์ของ
ผู้ใชภ้าษาวา่ “ชวีติ” เปน็พืน้ท่ีมอีาณาเขตปดิล้อม มทีางเขา้
ออก เหมือนห้อง หรือที่อยู่อาศัยต่าง ๆ รวมถึงมีลักษณะ
คล้ายภาชนะ
 [เวลา	 คือ	 พื้นที่บรรจุ] ดังตัวอย่างถ้อยคำาอุป
ลักษณ์
 • อาจารยค์วรทำาใหเ้สรจ็ภายในเวลาทีก่ำาหนด
 • บทบันทึกห้วงเวลาอันงดงามของนาฏศิลป์
บาหลี
 • คุณจะมีสิทธิทำางานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ในขณะที่คุณกำาลังเรียนหลักสูตรของคุณ 
 โดยปกติแล้วคำาว่า ภายใน, ใน, ห้วง, นอก ฯลฯ 
จะปรากฏร่วมกับส่ิงที่เป็นรูปธรรมอย่างภาชนะหรือพ้ืนที่
ปิดล้อม เช่น ในแก้ว, ห้วงเหว, ภายในอาคาร เป็นต้น จาก
ถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษา
ว่า “เวลา” เป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตสามารถบรรจุสรรพสิ่งใส่
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เข้าไป หรือนำาสิ่งนั้น ๆ ออกมาได้ 
	 [สายตา	คือ	พื้นที่บรรจุ] ดังตัวอย่างถ้อยคำา
อุปลักษณ์
 • อยูน่อกสายตา ของเธอตั้งไกล ฉันนั้นก็ทำาได้ 
แค่มองจากตรงนี้
 • คา่ตอบแทน เรือ่งไขห้วดั 2009 ไม่มี เภสชักร
อยูใ่นสายตา มีแต่วิชาชีพอื่น
 • เมียผมเป็นคนท่ีมีสายตากว้างไกล มีความ
สามารถที่จะมองเห็นการณ์ไกล 
 โดยปกติแล้วคำาว่า ใน, นอก, กว้าง ฯลฯ จะ
ปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างพื้นที่ปิดล้อม เช่น 
นอกรถ, ในลิ้นชัก, ห้องกว้าง เป็นต้น แต่ผู้ใช้ภาษาได้มีการ
ขยายขอบเขตความหมายของคำาเหล่าน้ันมาใช้กับสิ่งท่ีเป็น
นามธรรมอย่างสายตา สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า 
“สายตา” เป็นพื้นที่ที่มีขอบเขต
 [สมอง	คือ	พื้นที่บรรจุ] ดังตัวอย่างถ้อยคำา
อุปลักษณ์
 • อยากรู้ไหมในสมองผู้ชายมีอะไร??? มาดูกัน
 • ในสมองของผมบดันีมี้แตเ่พยีงความวา่งเปลา่
 • การลา้งสมองคน...ทำางา่ยแคป่อ้นข้อมลูให้ฟัง
ให้ดูไปทุกๆวัน
 • มแีฟนรกสมอง เมย ์เข็ดโปรโมช่ันเลฟิขอโสด
เลือกได้
 โดยปกติแล้วคำาว่า ใน, ว่างเปล่า, รก, ล้าง 
ฯลฯ มักจะปรากฏร่วมกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมอย่างพื้นท่ีท่ีมี
อาณาเขต สามารถเข้าออกหรือกระทั่งทำาความสะอาดได้ 
เชน่ เขา้มาในบ้าน, หอ้งวา่ง, รกบา้น, ลา้งพืน้ เปน็ตน้ แสดง
ให้เห็นว่ามีการถ่ายโอนคุณสมบัติของ “พื้นที่บรรจุ” ไปยัง 
“สมอง” สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า “สมอง” เป็น
พื้นที่ที่มีอาณาเขตล้อมรอบ และสามารถเก็บ หรือบรรจุ
สิ่งต่าง ๆ ได้
 [จิตใจ	 คือ	พื้นที่บรรจุ]	ดังตัวอย่างถ้อยคำาอุป
ลักษณ์
 • รักเพิ่มพูนเต็มหัวใจจนไม่กล้าที่จะบอกไป 
ฟัง “รักล้นใจ” วง MILD
 • แต่ว่าขอโทษทีลืมไปว่าใจน้ีมีเธออยู่เต็มหมด
แล้ว
 • ความรักของเรานั้นยังอยู่ ฉันจะเก็บเธอไว้ 

ในใจอย่างนี้
 • หวัใจวา่งเปลา่ไมม่เีธอเหมอืนเก่าไมม่เีธออกี
ต่อไป
 จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า
มกีารถา่ยโอนคุณสมบตัขิอง “ภาชนะ” หรอืพืน้ทีท่ีส่ามารถ
บรรจุ, รองรับ, เก็บกัก, เติมเต็ม ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ ไปยัง 
“จติใจ” ซึง่เปน็นามธรรม อนัเปน็การสะทอ้น มโนทศันข์อง
ผู้ใช้ภาษาว่า “จิตใจ” เป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตสามารถรองรับ 
เก็บกักวัตถุ-สสารใด ๆ ได้

บทสรุป
 จากการศึกษาภาษาไทยท่ีใช้จริงในชีวิตประจำาวัน
เพ่ือรวบรวมและจัดหมวดหมู่ถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่สะท้อน
มโนอุปลักษณ์เชิงรูปธรรม  (ontological metaphor)
ในภาษาไทย พบวา่ผูใ้ชภ้าษาไทยไดถ้า่ยโยงความหมายจาก 
“วัตถุ-สสาร” (entity and substance) ไปยังส่ิงที่เป็น
นามธรรมต่าง ๆ เช่น ภาระ ความผิด ความลับ อธิปไตย 
โอกาส อำานาจ ความรู้ศักดิ์ศรี สถิติ ปัญหา ความสัมพันธ์ 
อารมณค์วามรูส้กึนกึคิด และถ่ายโยงความหมายจาก “พืน้ที่
บรรจุ” (container) ไปยังสิ่งที่กำาหนดขอบเขตได้ยากกว่า 
เช่น ชีวิต สายตา สมอง จิตใจ
 การศึกษาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้ภาษาไทย
มักถ่ายโยงคุณสมบัติของวัตถุ สสาร หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
จับต้องได้มาใช้กับสิ่งที่มีความซับซ้อนกว่า เข้าใจยากกว่า 
หรอืจบัตอ้งทางกายภาพไมไ่ด ้กระบวนการนีท้ำาให้สามารถ
มองเห็น  มโนทัศน์ ของผู้ใช้ภาษา 
 อุปลักษณ์ช่วยให้เราเข้าใจสรรพส่ิงที่เข้าใจยาก 
ผ่านมุมมองของสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายกว่า ช่วยให้เราหยิบเอา
ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำาความเข้าใจวัตถุสสารซึ่งเป็น
สิง่ทีม่องเหน็ไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมไปใชก้บัสิง่อืน่ทีไ่มส่ามารถ
มองเหน็ไดช้ดัในเชงิกายภาพไดง้า่ยขึน้ อปุลกัษณต์วัอยา่งที่
นำาเสนอในบทความนีเ้ปน็เพยีงส่วนเล็ก ๆ  ส่วนเดยีวเทา่นัน้
ของปรากฏการณ์ทางภาษาที่เต็มไปด้วยอุปลักษณ์ ดังที่
เลคอฟฟ์และจอนห์สัน (Lakoff and Johnson, 1980) 
อธิบายว่าอุปลักษณ์ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำาวัน 
และยังอยู่ในระบบคิดของมนุษย์
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