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“ความจน คือ โรค” : อุปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ ของผู้ใช้ ภาษาไทย
ทีส่ ะท้อนผ่านการใช้ ภาษาบนเว็บไซต์ พนั ทิปดอทคอม 1
“POVERTY IS ILLNESS”: Conceptual Metaphor of Thai reflected through Language Used
in the Pantip.com Website
ธนพล เอกพจน์ 2
Thanapon Eakapont
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปคาอุปลักษณ์ที่สะท้อนอุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ของ
ผูใ้ ช้ภาษาไทยที่เปรี ยบความจนเป็ นโรค ตามแนวทางการศึกษาอุปลักษณ์ในมุมมองภาษาศาสตร์
ปริ ช านที่ เลคอฟและจอห์ นสัน (1980) เสนอไว้ โดยเก็ บ ข้อมู ล จากทุ ก หมวดหมู่ห้องสนทนาใน
“Search Engine Smart Office” บนเว็บไซต์พนั ทิปดอทคอม ผลการศึกษาพบรู ปคาอุปลักษณ์โรค
จานวน 21 รู ปคา สะท้อนให้เห็ นอุปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาไทยที่เปรี ยบความจนเป็ น
โรคภัยไข้เจ็บที่สร้ างความไม่สบายกายไม่สบายใจ และเป็ นอุปสรรคในการดาเนินชี วิตของมนุ ษย์
โดยมุมมองดังกล่าวเกิดจากการที่ผใู ้ ช้ภาษานามโนทัศน์รูปธรรมซึ่ งหล่อหลอมจากประสบการณ์ ที่
รับรู ้ทางร่ างกายอย่างการเจ็บป่ วยมาทาความเข้าใจ ความจนที่เป็ นนามธรรม ซับซ้อนให้รับรู ้ง่ายขึ้น
ในฐานะโรคชนิ ด หนึ่ ง ทั้ง นี้ จากผลการศึ ก ษายัง ชี้ ให้ เ ห็ น มุ ม มองเชิ ง ลบและเชิ ง บวกของผูใ้ ช้
ภาษาไทยที่ มี ต่ อ ความจน โดยมองว่ า ความจนเป็ นสิ่ ง ไม่ ดี ที่ จ ะต้อ งก าจัด ให้ สิ้ น ไปจากชี วิ ต
เฉกเช่นเดี ยวกับการเจ็บป่ วยที่จะต้องทาการรักษาให้โรคนั้นหายไป ในขณะเดี ยวกัน ความจนเป็ น
เสมือนภูมิตา้ นทานที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางกายและใจแก่มนุษย์
คาสาคัญ: ความจน, โรค, รู ปคาอุปลักษณ์, อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์, ภาษากับความคิด
Abstract
The objectives of this research were to analyze metaphorical expressions and conceptual
metaphors of “POVERTY IS ILLNESS” in Thai language. The study adopted the metaphor
framework presented by Lakoff and Johnson (1980). Data was collected from all kinds of chat
rooms in search engine smart office on Pantip.com website. The results of the study found 21
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บทความฉบับนี้ ปรับปรุ งและขยายความคิดจากบทความวิจยั เรื่ อง อุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ความจนในภาษาไทย : กรณี ศึกษาการใช้
ภาษาไทยบนเว็บไซต์ของพันทิปดอทคอม (Conceptual Metaphors on Poverty in Thai Language : A Case of Thai Language Used in
the Pantip.com Website) ผูว้ ิจยั กราบขอบพระคุณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชยั เป็ นอย่างสู งที่กรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจยั นี้ ตลอดทั้งน้ าใจและกาลังใจที่มีให้ศิษย์เสมอมา
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metaphorical expressions, revealing Thai people compared poverty as an illness and obstacle in
life, affecting their body and mind unhealthy. As a result of these opinions, Thai language users
brought the abstract concept through their bodily perceptional experiences about Illnesses in order
to understand the concrete concept of poverty as a kind of illness. According to the results also
reflected the negative and positive opinions of Thai people about the poverty which was the bad
thing and had to be dispelled from their life. Similarly, illnesses had also to be cured. Meanwhile,
the poverty was the antibody, healing their body and mind healthy.
Keywords: Poverty, Illness, Metaphorical Expressions, Conceptual Metaphor, Language and
Thought
บทนา
“ภาษาศาสตร์ ปริ ชาน” (Cognitive Linguistics) เป็ นการศึกษาภาษาที่มีแนวคิดพื้นฐานว่า
ภาษาเป็ นภาพสะท้อนความนึกคิดและการประมวลผลความคิดของมนุ ษย์ กล่าวคือ การใช้ภาษาของ
มนุ ษย์เป็ นผลมาจากกระบวนการคิดที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ ต่าง ๆ ทั้งในด้านสังคม อารมณ์
การรับรู ้ทางร่ างกาย ประสาทสัมผัส รวมถึงวัฒนธรรม การอธิ บายปรากฏการณ์ที่สาคัญในภาษาจะ
ทาให้สามารถอธิ บายความนึ กคิด รวมทั้งการประมวลผลความคิดว่ามนุ ษย์คิดเห็ นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
นั้นอย่างไร อาจกล่าวได้วา่ ในมุมมองของภาษาศาสตร์ ปริ ชานนั้น ภาษาเปรี ยบได้กบั หน้าต่างที่เปิ ด
ให้เห็นถึงการทางานในระบบปริ ชานของ ผูใ้ ช้ภาษา (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2548, 2550; รุ่ งทิพย์ รัตนภานุ
ศร, 2550; ปิ ยภรณ์ อบแพทย์, 2552) การศึกษาภาษาตามทฤษฎีน้ ีมีการศึกษาในหลายประเด็นด้วยกัน
แนวคิดหนึ่งที่มีการศึกษาอย่างแพร่ หลายคือ อุปลักษณ์
การศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ ปริ ชาน เป็ นการศึกษาอุปลักษณ์ในมุมมองใหม่
ที่เสนอโดยเลคอฟและจอห์นสัน (1980) ตามแนวคิ ดนี้ อุปลัก ษณ์ หมายถึ ง รู ปภาษาที่แสดงการ
เปรี ย บเที ย บสิ่ ง หนึ่ งให้ เ ป็ นอี ก สิ่ ง หนึ่ ง โดยเป็ นการน าสิ่ ง ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมซึ่ งหล่ อ หลอมจาก
ประสบการณ์ในชีวิตประจาวันมาทาความเข้าใจสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้ชดั เจนขึ้น ซึ่ งผลจากการใช้
อุปลักษณ์ จะช่ วยให้รับรู ้ เข้าใจและเห็นภาพมโนทัศน์หนึ่ งที่มีความซับซ้อนกระจ่างชัด เช่ น มีคา
กล่าวว่า “ความทุกข์ จริ ง ๆ แล้วมันก็คือ ไฟ ที่แผดเผามนุษย์” จากตัวอย่างปรากฏ รู ปคาอุปลักษณ์ที่
แสดงการเปรี ยบเทียบความทุกข์เป็ นไฟ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจะพบว่าความทุกข์คือ สิ่ งที่เป็ นนามธรรม
การนารู ปคาที่ มีความหมายเกี่ ยวกับไฟมาเปรี ยบ แสดงให้เห็ นถึ งกระบวนการทาความเข้าใจเชิ ง
เปรี ย บเที ย บในระบบปริ ช านของผูใ้ ช้ภาษาด้วยการผูกโยงประสบการณ์ ที่ รับ รู ้ ทางร่ า งกายและ
ประสาทสัมผัสเกี่ยวกับไฟมาอธิ บายให้เห็นผลเสี ยจากการเป็ นทุกข์ อุปลักษณ์จึงเป็ นการใช้ภาษา

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 95

ลักษณะหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นระบบวิธีคิดของผูใ้ ช้ภาษาซึ่ งเป็ นไปตามการศึกษาภาษาตาม
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริ ชาน
เลคอฟและจอห์นสัน (1980) อธิ บายว่าอุปลักษณ์ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่พบในการใช้ภาษาเท่านั้น
แต่อุปลักษณ์เป็ นกระบวนการในระบบความคิด เพราะก่อนที่ผใู ้ ช้ภาษาจะมีการถ่ายทอดภาษาในเชิ ง
อุ ปลักษณ์ ออกมาจะต้องผ่า นกระบวนการคิ ดเชิ งเปรี ยบเที ย บในระบบปริ ชานก่ อน อุ ป ลักษณ์ จึง
จาแนกได้ 2 ระดับ คือ อุปลักษณ์ระดับรู ปคาเรี ยกว่า “รู ปคาอุปลักษณ์ ” (Metaphorical Expressions)
คื อ รู ปภาษาที่ แ สดงการเปรี ยบเที ย บสิ่ งหนึ่ งให้ เ ป็ นอี ก สิ่ งหนึ่ งที่ ผู ้ใ ช้ ภ าษาสื่ อสารกั น ใน
ชี วิ ต ประจ าวัน และอุ ป ลัก ษณ์ ใ นระดับ ความคิ ด เรี ย กว่า “อุ ป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศ น์ ” (Conceptual
Metaphor) หมายถึงความคิดเชิงเปรี ยบเทียบใน ระบบปริ ชาน3 ของผูใ้ ช้ภาษา เกิดจากกระบวนการ
ทาความเข้าใจมโนทัศน์ที่เป็ นนามธรรม ซับซ้อนด้วย มโนทัศน์ที่เป็ นรู ปธรรมมากกว่า ทั้งนี้ ความคิด
เชิ งเปรี ยบเทียบจะสะท้อนผ่าน “รู ปคาอุปลักษณ์ ” ดังจากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการนารู ปคาที่ มี
ความหมายเกี่ยวกับไฟมาเปรี ยบกับความทุกข์จึงสะท้อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความทุกข์ คือ ไฟ]4
อนึ่ง กระบวนการอุปลักษณ์ในมโนทัศน์น้ ี เป็ นการเปรี ยบเทียบด้วยการถ่ายโยงความหมาย
หรื อเชื่ อมโยงคุ ณสมบัติ (Mappings) บางประการที่ ค ล้ายคลึ ง กันระหว่างวงมโนทัศน์รูปธรรมที่
เรี ยกว่า “แบบเปรี ยบ” หรื อ “วงความหมายต้นทาง” (Source Domain)” กับ วงมโนทัศน์นามธรรมที่
เรี ยกว่า “สิ่ งที่ถูกเปรี ยบ” หรื อ “วงความหมายปลายทาง”(Target Domain) ดังเช่นงานวิจยั ของ ธน
พล เอกพจน์ (2558) ที่ศึกษาอุปลักษณ์ความทุกข์ในภาษาไทย พบอุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ของผูใ้ ช้
ภาษาที่เปรี ยบ [ความทุกข์ คือ ไฟ] การที่มีมุมมองเช่นนี้ เนื่ องจากผูใ้ ช้ภาษามองเห็นสิ่ งที่สอดคล้อง
กันบางประการใน มโนทัศน์ไฟกับมโนทัศน์ความทุกข์จึงทาให้มีการเชื่ อมโยงคุ ณลักษณะระหว่างกัน
ดังภาพ

3

ระบบปริ ชาน (Cognitive system) คือ องค์ความรู ้ ซ่ ึ งประกอบด้วยมโนทัศน์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ (อมรา ประสิ ทธิ์ รัฐ
สิ นธุ์, 2549) ทั้งนี้ มโนทัศน์ (Concept) หมายถึ ง ความคิดที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ต่างๆของมนุ ษย์...(ชัชวดี ศรลัมพ์,
2550) เช่น มโนทัศน์โรค เกิดจากการรับรู ้ และมีประสบการณ์เกี่ ยวกับโรค เช่ น ชนิ ดของโรค สาเหตุของโรค อาการเจ็บป่ วย วิธีการ
รักษา ฯลฯ
4

ในภาษาอังกฤษ เมื่อจะเขียนแสดงหรื อกล่าวถึ งอุปลักษณ์เกี่ ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง จะต้องทาให้คาหรื อข้อความเหล่านั้นโดดเด่นและ
แตกต่างไปจากปกติ โดยทัว่ ไปจะใช้วิธีการพิมพ์คาหรื อข้อความภาษาอังกฤษที่ แสดงอุปลักษณ์ มโนทัศน์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
ทั้งหมดทุกคา แต่ในภาษาไทยไม่มีตวั อักษรพิมพ์เล็กหรื อตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนในภาษาอังกฤษ เมื่ อจะเขี ยนแสดงข้อความที่ เป็ นอุป
ลักษณ์เชิงมโนทัศน์จะใช้เครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม […] คร่ อมข้อความนั้นไว้ (สุ รเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า, 2553)
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วงความหมายต้ นทาง
ไฟ
สิ่ งที่มีสภาพร้อนหรื อไฟ
การจุดไฟ
อาการของไฟ
(ลุกไหม้ เผาผลาญ ฯลฯ)
ผลกระทบที่ได้รับจากไฟ
การดับของไฟ

วงความหมายปลายทาง
ความทุกข์
ความทุกข์
การนาเรื่ องไม่สบายกาย
ไม่สบายใจมาครุ่ นคิด
ความทุกข์แผ่ขยายครอบงามนุษย์
อาการของมนุษย์ที่ไม่เป็ นสุ ข
ลุกลี้ลุกลนเพราะเป็ นทุกข์
มนุษย์ต้ งั สติ ทาใจสงบ

ภาพที่ 1 แบบจาลองแสดงกระบวนการถ่ ายโยงความหมายระหว่าง“มโนทัศน์ไฟ” กับ
“มโนทัศน์ ความทุกข์” ในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา5
จากตัวอย่างเกิ ดจากการนามโนทัศน์ที่รับรู ้ และเข้าใจง่ายอันสะท้อนจากรู ปคาที่จดั อยู่ใน
วงความหมาย “ไฟ” มาเป็ นแบบเปรี ยบเพื่ออธิ บายมโนทัศน์ปลายทางอย่าง “ความทุกข์” ให้เข้าใจ
ง่ าย โดยมี กระบวนการเที ยบหรื อถ่ ายโยงคุ ณสมบัติที่ค ล้า ยกันของวงมโนทัศน์ ท้ งั สองในระบบ
ความคิด กล่าวคือ สิ่ งที่มีสภาพร้อนหรื อไฟ ถ่ายโยงความหมายไปยัง ความทุกข์ การจุดไฟ ถ่ายโยง
ความหมายไปยังการนาเรื่ องไม่สบายกายไม่สบายใจมาครุ่ นคิด อาการของไฟ (ดังสะท้อนจากรู ปคา
ลุกลาม ลุกไหม้ เผาผลาญกายใจ) ถ่ายโยงความหมายไปยัง ความทุกข์แผ่ขยายครอบงามนุ ษย์ หรื อ
ผลกระทบที่ ไ ด้รั บ จากไฟ (ร้ อ นรน) ถ่ า ยโยงความหมายไปยัง อาการของมนุ ษ ย์ที่ ไ ม่ เ ป็ นสุ ข
ลุกลี้ ลุกลนเพราะเป็ นทุกข์ การถ่ายโยงความหมายในแต่ละคุณสมบัติน้ นั สะท้อนให้เห็นจากรู ปคา
อุปลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์กบั มโนทัศน์น้ นั ๆ ทั้งนี้การถ่ายโยงความหมายเป็ นกระบวนการสาคัญใน
ระบบปริ ชานเพื่อทาความเข้าใจสรรพสิ่ งต่าง ๆ
ในวงวิชาการไทยการศึกษาอุปลักษณ์ ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ ปริ ชานได้รับความสนใจ
อย่างมาก ปรากฏงานวิจยั หลายเรื่ องทั้งที่เหมือนหรื อแตกต่างกันในประเด็นที่ศึกษา รวมถึงนาทฤษฎี
อื่นมาประยุกต์ร่วมด้วย พบว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่อาศัยแนวทางการศึกษาตามแนวคิดของ เลคอฟ และ
จอห์นสัน (1980) เป็ นพื้นฐานเพื่อเข้าถึ งระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา เช่ น งานของ ศุภชัย ต๊ะวิชยั
5

ลู กศร เป็ นสัญลักษณ์ ที่ใช้แสดงกระบวนการถ่ ายโยงความหมายจากวงความหมายต้นทางไปยังวงความหมายปลายทางในระบบ
ปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา (ธนพล เอกพจน์, 2558) และในการถ่ายโยงความหมายจะมี การถ่ ายโยงแบบทิ ศทางเดี ยวคื อถ่ ายโยงจากวง
ความหมายต้นทางไปยังวงความหมายปลายทาง (ศุภชัย ต๊ะวิชยั , 2554)
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(2549) ชัชวดี ศรลัมพ์ (2550) วรวรรณา เพ็ชรกิ จ (2551) ปิ ยภรณ์ อบแพทย์ (2552) สุ รเชษฐ์ พิชิต
พงศ์เผ่า (2553) นันทนา วงษ์ไทย (2555) รัชนี ยญ
์ า กลิ่ นน้ าหอม (2551, 2556) วุฒินนั ท์ แก้วจันทร์
เกตุ (2555) เชิดชัย อุดมพันธ์ (2555) ธนพล เอกพจน์ (2558) อัษฎาวุธ ไสยรส (2558) ยิ่งยศ กันจินะ
(2559) ฯลฯ งานวิจยั เหล่ านี้ มุ่ งศึ กษาอุ ปลักษณ์ ที่ส ะท้อนมโนทัศ น์ใ นประเด็ นต่า ง ๆ ทั้งนี้ ก็ เพื่ อ
พิจารณาว่าคนในสังคมคิดเห็นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอย่างไร
งานวิจยั นี้ ศึ ก ษาระบบความคิ ดเชิ ง เปรี ย บเที ย บของผูใ้ ช้ภาษาไทยที่ มี ต่อความจน 6 ตาม
แนวคิดการศึกษาอุปลักษณ์ของเลคอฟ และจอห์นสัน (1980) โดยมุ่งศึกษากระบวนการทาความเข้า
ใจความจน7 ที่มีความเป็ นนามธรรม ซับซ้อนด้วยมโนทัศน์รูปธรรมอย่างโรค ซึ่ งเป็ นภาวะที่ร่างกาย
ทางานได้ไม่เป็ นปรกติเนื่ องจากเชื้ อโรค (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) มโนทัศน์ดงั กล่าวเป็ นสิ่ งที่มา
จากประสบการณ์ โดยตรงของมนุ ษย์ อาจแตกต่างกันไปตามชนิ ด อาการและความรุ นแรงของโรค
ผูว้ ิจยั พบว่าในภาษาไทยมีการนารู ปคาที่มีความหมายเกี่ ยวกับโรคมากล่าวถึงความจนหลายคา จึง
เป็ นเครื่ องยืนยันและสะท้อนให้เห็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาไทยที่มองว่า [ความจน คือ
โรค] ดังตัวอย่าง
“...ความจนก็เหมือนโรคร้ าย ที่เราติดเชื้อมาจากรุ่ นสู่ร่ ุ น”
(ห้องเฉลิมไทย)
“...ความจน รักษาให้ หายได้ ”
(บางรัก)
“เกษตรกร ก็เหมือนคนป่ วย ป่ วยด้ วยความจน โรคที่ใคร ๆ ไม่ อยากเป็ นค่ ะ...” (กรี นโซน)
“...สมมติโครงการได้ ดาเนินจนครบแล้ ว จะทายังไงต่ อครั บ แล้ วชาวนาจะหายจากโรคร้ าย
ความจนนีไ้ ด้ ยงั ไง...”
(ราชดาเนิน)
ข้อความข้า งต้น ปรากฏการน ารู ป ค าที่ อยู่ใ นวงความหมายโรคไม่ ว่า จะเป็ นชื่ อโรค
คนไข้ การแพร่ กระจายของเชื้ อโรค ผลของโรค การรักษาและผลจากการรั กษาโรคมาเปรี ยบกับ
ความจน รู ป ค าอุ ป ลัก ษณ์ เ หล่ า นี้ เป็ นหลัก ฐานทางภาษาที่ ช้ ี ให้ เ ห็ น การน ามโนทัศ น์ ที่ ม าจาก
ประสบการณ์ในชีวติ ประจาวันมาช่วยอธิ บายให้เห็นภาพความจน อย่างไรก็ตาม ข้อความข้างต้นเป็ น
เพียงตัวอย่างเบื้องต้น จากการสื บค้นพบว่าในภาษาไทยปรากฏรู ปคาอุปลักษณ์ที่เปรี ยบความจนเป็ น
โรคหลายคา พิจารณาว่าหากศึกษาอย่างจริ งจัง จะทาให้เห็นลักษณะที่สอดคล้องกันระหว่างโรคและ
6

บทความนี้ ปรับปรุ งและขยายความคิด มาจากบทความวิจยั เรื่ อง อุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ความจนในภาษาไทย : กรณี ศึกษาการใช้
ภาษาไทยบนเว็บไซต์ของพันทิปดอทคอม โดยผลการศึกษาพบอุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาไทยที่เปรี ยบความจนเป็ นสิ่ งต่าง
ๆ ใน 4 มโนทัศน์ ได้แก่ [ความจน คือ ศัตรู ] [ความจน คือ โรค] [ความจน คือ วัตถุ] และ[ความจน คือ พื้นที่]
7
จน หรื อ ความจน เป็ นคาหนึ่ งในภาษาไทยที่หมายถึง อัตคัดขัดสน, ฝื ดเคือง, มีเงินไม่พอยังชี พ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 300)
แม้วา่ รู ปภาษาดังกล่าวจะมีการกาหนดคานิ ยามไว้ชดั เจน แต่คานิ ยามดังกล่าวมีความซับซ้อน เพราะไม่สามารถระบุได้ชดั เจนถึง สภาพ
ระดับของความจน อีกทั้งสภาพอย่างไรจึงเรี ยกว่าความจน ความจนเป็ นสิ่ งที่วดั ยากเพราะเป็ นสิ่ งที่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนด้วย
ลักษณะเช่นนี้ ปรากฏให้มีการเปรี ยบเทียบความจนกับมโนทัศน์อื่นที่เป็ นรู ปธรรมมากกว่า เพื่อให้เข้าใจรับรู ้ง่ายขึ้นดังเช่น โรค
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ความจนในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษาไทยชัดเจนขึ้น อนึ่ง งานวิจยั นี้เก็บข้อมูลการใช้ภาษาจากห้อง
สนทนาใน “Search Engine Smart Office” บนเว็บไซต์พนั ทิ ปดอทคอม (www.pantip.com) เนื่อง
ด้วยแหล่งข้อมูลดังกล่าว เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ประเภทหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยม อีก
ทั้งมี ขอ้ มูลการใช้ภาษาที่หลากหลาย เข้าถึ งผูใ้ ช้ภาษาทุกเพศทุกวัย จึงสามารถเป็ นตัวแทนการใช้
ภาษาไทยในปั จจุบนั และสะท้อนปรากฏการณ์ทางภาษาอย่างการใช้อุปลักษณ์ได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์รูปคาอุปลักษณ์ที่สะท้อนอุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาไทยที่เปรี ยบ
ความจนเป็ นโรค
วิธีการศึกษา
ผูว้ ิจยั ดาเนินการศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ การเลือกแหล่งข้อมูล การเก็บข้อมูล
รู ปคาอุปลักษณ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีรายละเอียดดังนี้
1. การเลือกแหล่ งข้ อมูล
งานวิจยั นี้เลือกเก็บข้อมูลภาษาจากฐานข้อมูล “Search Engine Smart Office”บนเว็บไซต์พนั
ทิ ป ดอทคอม (www.pantip.com) ซึ่ งเป็ นเว็บ ไซต์ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มและมี ชื่ อ เสี ย ง เพราะเป็ น
สื่ อกลางการแสดงออกทางภาษาที่กว้างขวาง สาหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย รวมถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าว
เป็ นตัวแทนการใช้ภาษาจริ ง เพราะมี ก ารสื่ อสารในรู ปแบบการตั้ง กระทู ้ ถาม ตอบ แสดงความ
คิดเห็ นในประเด็นต่าง ๆ โดยมีการแบ่งเป็ นห้องสนทนาตามเนื้ อหาความสนใจ จานวน 36 ห้อง
ได้แก่ ก้นครัว กล้อง แกลเลอรี่ จตุจกั ร เฉลิมไทย ชายคา โต๊ะเครื่ องแป้ ง บลูแพลนเน็ต บางรัก
กรี นโซน การ์ ตูน ไกลบ้าน เฉลิ ม กรุ ง ชานเรื อน ซิ ลิคอนวัลเลย์ ถนนนักเขีย น บางขุนพรหม
พรหมชาติ พันทิป มาบุญครอง รั ชดา ไร้ สังกัด ศาสนา คลับ สยามสแควร์ สิ นธร หว้ากอ หอ
ศิลป์ ภูมิภาค ราชดาเนิน ศาลาประชาคม ศุภชลาศัย สวนลุมพินี สี ลม ดิโอลด์สยาม และห้องสมุด
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีความน่ าสนใจ สามารถนามา
ศึกษาได้ เพราะปั จจุบนั เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นศูนย์กลางการใช้ภาษาที่เข้าถึ งผูใ้ ช้ภาษาได้อย่าง
รวดเร็ ว และยังสามารถสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ ทางภาษาในสังคมได้อีกด้วย ผูว้ ิจยั พบว่า การ
ศึ ก ษาวิจยั ทางด้า นภาษาไทยมี ก ารนาข้อมู ล ภาษาที่ เผยแพร่ ทางอิ นเทอร์ เน็ ตมาศึ ก ษาหลายเรื่ อง
เช่ นงานของฉิ น ตงตง, ธนานันท์ ตรงดี และจางเสี่ ยว เค่อ (2553) รัชนี ยญ
์ า กลิ่ นน้ าหอม (2556)
วุฒินันท์ แก้วจันทร์ เกตุ (2555) ศุ ภชัย ต๊ะวิชัย (2556) ธนพล เอกพจน์ (2558) ฯลฯ แหล่ งข้อมูล
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ดังกล่าวจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งสาหรับการศึกษาวิจยั ทางด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ท้ งั ในปั จจุบนั
และอนาคต
2. การเก็บข้ อมูลรู ปคาอุปลักษณ์
2.1 งานวิจยั นี้สืบค้นรู ปคาอุปลักษณ์จากห้องสนทนาทุกห้องบนฐานข้อมูล “Search Engine
Smart Office” ของเว็บไซต์พนั ทิปดอทคอม (www.pantip.com) ด้วยคาว่า “ความจน” ซึ่ งหมายถึง
อัตคัดขัดสน, ฝื ดเคือง, มีเงินไม่พอยังชี พ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) รู ปคาดังกล่าวเป็ นคาที่สื่อถึ ง
สภาพที่มีความเป็ นนามธรรม ซับซ้อนยากที่จะอธิ บายให้กระจ่างชัดโดยจะพิจารณารู ปภาษาที่จดั อยู่
ในวงความหมายเกี่ยวกับโรคที่แสดงการเปรี ยบเทียบกับความจน
2.2 การคัดเลื อกรู ป ค าอุ ป ลัก ษณ์ จะพิ จารณาจากองค์ประกอบของอุ ปลัก ษณ์ คื อจะต้อ ง
ปรากฏ “แบบเปรี ยบ/วงความหมายต้นทาง” และ “สิ่ งที่ถูกเปรี ยบ/วงความหมายปลายทาง” แบบ
เปรี ยบในบทความนี้ คือ รู ปคาที่จดั อยูใ่ นวงความหมายโรคอันเป็ นมโนทัศน์ที่รับรู ้เข้าใจทัว่ กัน และ
มีความเป็ นรู ปธรรมในการที่จะอธิ บายสิ่ งที่ถูกเปรี ยบหรื อความจนที่ซบั ซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น และใน
การพิ จารณาไม่ จ าเป็ นต้องปรากฏค าเชื่ อ มแสดงการเปรี ย บเที ย บอย่า งค าว่า คื อ หรื อ เป็ น ก็ ไ ด้
เนื่องจากในบางบริ บทแม้จะไม่ปรากฏคาเชื่ อม รู ปคาที่อยูใ่ นวงความหมายทั้งสองสามารถยืนยันให้
เห็นกระบวนการเปรี ยบเทียบของผูใ้ ช้ภาษาได้ เช่น
“ความจนเป็ นวัคซีนดี ๆ นี่เองที่จะสร้ างภูมิค้ มุ กันไม่ ให้ เราหมดแรงกับชี วิต” (สยามสแควร์ )
“...แล้ วชาวนาจะหายจากโรคร้ ายความจนนีไ้ ด้ ยงั ไง...”

(ราชดาเนิน)

จากตัวอย่าง รู ปคาอุปลักษณ์ “วัคซีน” “สร้างภูมิคุม้ กัน” “หาย” “โรคร้ายความจน” คือ แบบ
เปรี ยบ ส่ วนคาว่า “ความจน” คือ สิ่ งที่ถูกเปรี ยบ และคาว่า “เป็ น” คือคาเชื่ อมเพื่อแสดงว่าข้อความ
นั้นมีการใช้ อุปลักษณ์ แต่อย่างไรก็ตาม รู ปคาที่จดั เป็ นอุปลักษณ์ไม่จาเป็ นต้องปรากฏคาเชื่ อมเสมอ
ไป เพราะถ้าในข้อความนั้นปรากฏแบบเปรี ยบ และสิ่ งที่ถูกเปรี ยบก็ถือว่าเป็ นคาอุปลักษณ์ เช่ นใน
ตัวอย่างที่สองชี้ให้เห็นว่าความจนในมุมมองของผูใ้ ช้ภาษาคือโรคนัน่ เอง
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.2 นารู ปคาอุปลักษณ์โรคที่พบมาจัดกลุ่มความหมาย เช่น ภูมิตา้ นทาน ยารักษาโรคความจน
รักษา (โรคความจน) บาบัด และหาย จัดอยูใ่ นหมวดหมู่ความหมายรู ปคาอุปลักษณ์ ที่เกี่ ยวกับการ
รักษา และผลจากการรักษาโรค อนึ่ งการจัดกลุ่มรู ปคาผูว้ ิจยั นับรู ปคาอุปลักษณ์ ที่ปรากฏ 1 ครั้ ง
นับเป็ น 1 คา โดยไม่นบั ซ้ า
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3.2 วิเคราะห์ความหมายประจาของรู ปคาที่นามาใช้เป็ นอุปลักษณ์ พิจารณาความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556) หนังสื อคลังคาของ นววรรณ พันธุ เมธา (2555)
รวมทั้งการวิเคราะห์หรื อตีความรู ปภาษาบางรู ปในฐานะเจ้าของภาษาผูว้ ิจยั จะเป็ นผูใ้ ห้คาอธิ บายด้วย
ตนเอง โดยพิจารณาจากคาแวดล้อม และบริ บท
3.3 อธิ บายถึ งการนารู ปค ามาใช้เป็ นอุ ปลักษณ์ โรค โดยพิจารณาคุ ณลักษณะเด่ นที่ มีความ
เหมือนกันระหว่างแบบเปรี ยบและสิ่ งที่ ถูกเปรี ยบ เพื่อเชื่ อมโยงไปสู่ การทาความเข้าใจความจนใน
ระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา เช่ น ปรากฏรู ปค าอุ ปลัก ษณ์ ก ารรั ก ษาโรค “รั ก ษา (โรคความจน)”
“หาทางรั ก ษา(โรคความจน)” เป็ นการเปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ว่ า ความจนกับ โรคมี ล ัก ษณะเด่ น
เหมือนกันคือ เป็ นสิ่ งที่สามารถทาให้หายไปได้ กล่าวคือ มนุษย์สามารถรักษาร่ างกายให้หายจากโรค
ได้ อาจด้วยวิธีการรับประทานยา หรื อฉี ดวัคซี น ในขณะเดียวกันโรคความจนสามารถหายไปได้ดว้ ย
เพราะความขยันหมัน่ เพียรทางานเก็บออมเพื่อให้สินทรัพย์เพิ่มพูน
3.4 รู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏสะท้อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความจน คือ โรค] ในขั้นนี้ จะ
วิเคราะห์กระบวนการถ่ายโยงความหมายระหว่างวงความหมายต้นทาง (โรค) และวงความหมาย
ปลายทาง (ความจน) โดยพิจารณาจากกลุ่มความหมายต่าง ๆ ของรู ปคาอุปลักษณ์โรค เพื่อแสดงการ
เชื่ อมโยงเชิ ง เปรี ย บเที ย บคู่ คุ ณสมบัติที่ ค ล้า ยคลึ ง กันของทั้ง สองมโนทัศ น์ ใ นระบบปริ ชานผูใ้ ช้
ภาษาไทย
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูใ้ ช้ภาษาไทยมองความจนเป็ นโรคภัยที่เบียดเบียนทาให้กายและใจ
มนุ ษย์อ่อนแอ ไม่เป็ นสุ ขจึงต้องหาหนทาง รักษาเพื่อให้โรคความจนทุเลาและหายขาด การที่ผใู ้ ช้
ภาษามีมุมมองดังกล่าวเกิดจากการนาประสบการณ์ใกล้ตวั ที่รับรู ้เกี่ยวกับการเจ็บป่ วยเพราะเป็ นโรค
มาอธิ บายความจน ระบบความคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นจากการใช้ภาษาในชี วิตประจาวัน อย่าง
การนาคาที่อยูใ่ นวงความหมายโรคมาเปรี ยบกับความจน ผูว้ จิ ยั พบรู ปคาอุปลักษณ์โรคจานวน 21 รู ป
คา โดยมีความหมายเกี่ยวข้องกับโรคใน 6 ลักษณะ ได้แก่ รู ปคาที่หมายถึงผูป้ ่ วย รู ปคาที่หมายถึงชื่อ
โรค รู ปคาที่หมายถึ งตัวนาโรค รู ปคาที่มีความหมายแสดงการแพร่ กระจายของเชื้ อโรคในร่ างกาย
มนุ ษย์ รู ปคาที่ หมายถึงอาการของโรค และรู ปคาที่มีความหมายเกี่ ยวกับการรักษาและผลจากการ
รักษาโรค รู ปคาอุปลักษณ์ในวงความหมายต่าง ๆ ของโรคเป็ นกุญแจสาคัญในการเข้าถึงการทาความ
เข้าใจความจนผ่านมโนทัศน์โรคในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา ดังจะอธิ บายต่อไปนี้
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1. รู ปคาอุปลักษณ์ ที่หมายถึงผู้ป่วย หมายถึง อุปลักษณ์ ที่เกิดจากการนารู ปคาที่มีความหมาย
เกี่ยวกับผูป้ ่ วย คือ “คนป่ วย” มากล่าวในบริ บทที่เปรี ยบความจนเป็ นโรค ดังตัวอย่าง
“เกษตรกร ก็เหมือนคนป่ วย ป่ วยด้ วยความจน โรคที่ใคร ๆ ไม่ อยากเป็ นค่ ะ...”
(กรี นโซน)
รู ปคาที่ปรากฏคือ “คนป่ วย” หมายถึง ผูท้ ี่เจ็บป่ วย (นววรรณ พันธุ เมธา, 2555) เมื่อปรากฏ
ในบริ บทนี้ช้ ีให้เห็นว่า ผูใ้ ช้ภาษาไทยมองความจนโรคประเภทหนึ่งที่ทาให้มนุษย์เกิดความไม่สบาย
กายไม่สบายใจ โดยเป็ นการนาลักษณะเด่นของคนป่ วย คือ ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากโรค มาเชื่อมโยง
ให้เห็นว่าความจน เป็ นสภาวะที่ส่งผลเสี ยต่อตัวมนุ ษย์ มนุ ษย์จึงเปรี ยบได้กบั ผูป้ ่ วย ซึ่ งป่ วยด้วยโรค
ความจน
2. รู ปคาอุปลักษณ์ ที่หมายถึงชื่ อโรค หมายถึง อุปลักษณ์ ที่เกิ ดจากการนาคาว่า “โรค” ซึ่ งเป็ น
คานามที่ใช้กล่าวถึงโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงคาเรี ยกชื่ อโรคที่พบทัว่ ไปมากล่าวในเชิ งเปรี ยบเทียบกับ
ความจน เป็ นการทาให้รับรู ้และเห็นภาพความจนเด่นชัด ผลการศึกษาปรากฏรู ปคาอุปลักษณ์จานวน
3 รู ปคา ได้แก่ โรคร้าย(ความจน)โรคติดต่อทางพันธุ กรรมและโรค(ความจน) ดังตัวอย่าง
“...ในความคิ ดของผมเมื่ อทางานเหนื่ อยแล้ ว ก็ควรหาสิ่ งอานวยความสะดวก ความสุ ข
ให้ กับตัวเองบ้ าง ดีกว่ าทนลาบาก อดอยาก เพื่อดูตัวเลขในบัญชี ที่เพิ่มขึ น้ ทุกเดือน ผมถึงยังไม่ รวยสั ก
ที เป็ นโรคความจนเรื ้อรั งที่รักษาไม่ หาย อิอิ”
(ไร้สังกัด)
“...แล้ วชาวนาจะหายจากโรคร้ ายความจนนีไ้ ด้ ยงั ไง”

(ราชดาเนิน)

“เอาใจช่ วยนะคะ ความจนไม่ ใช่ โรคติ ดต่ อทางพันธุ กรรม พ่ อแม่ จน แต่ เราก็รวยได้ ค่ะ ”
(ชานเรื อน)
รู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏคือ “โรค” “โรคร้าย” และ“โรคติดต่อทางพันธุ กรรม”โดย “โรค”
หมายถึ ง ภาวะที่ ร่า งกายทางานได้ไ ม่เป็ นปรกติ เนื่ องจากเชื้ อโรค...(ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2556)
ส่ วนคาว่า “ร้าย” เมื่อปรากฏในบริ บทนี้ร่วมกับคาว่า “โรค” จึงเป็ นคาที่แสดงสภาพให้เห็นลักษณะ
ของโรคภัย ไข้เ จ็ บ ที่ น่ า กลัว รั ก ษายาก นอกจากนี้ ยัง ปรากฏชื่ อ โรคทั่ว ไป คื อ “โรคติ ด ต่ อ ทาง
พันธุ กรรม” หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปรกติและสื บทอดจากบิดามารดา โดยรู ปคาอุปลักษณ์
ดังกล่าวทาให้เห็นภาพที่ชดั เจนของความจน
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จากรู ปคาอุปลักษณ์สะท้อนให้เห็นว่า ผูใ้ ช้ภาษาเปรี ยบความจนเป็ นโรค ด้วยการนาลักษณะ
เด่ น ของโรค คื อ ภาวะที่ ร่ า งกายอ่ อ นแอ เจ็ บ ป่ วย เพราะเชื้ อ โรคท าลายระบบภู มิ คุ ้ม กัน มา
เปรี ยบเทียบกับความจน กล่าวคือ เมื่อเจ็บป่ วยจากโรคบางชนิ ด ผูป้ ่ วยจะเกิ ดความทรมานทางกาย
และส่ งผลถึงจิตใจ เพราะกังวลว่าโรคที่เป็ นอยูต่ อ้ งใช้เวลานานเพียงใดจึงจะหาย หรื อเมื่อรักษาแล้ว
โรคนั้นจะหายขาดหรื อไม่ เช่นเดี ยวกับผูท้ ี่ตกอยู่ในภาวะความจน กายและใจจะไม่เป็ นสุ ข คิดมาก
จนไม่เป็ นอันทาอะไรส่ งผลให้สุขภาพทรุ ดโทรม ไม่แข็งแรง เห็ นได้ว่าผลกระทบที่ได้รับจากโรค
จึงไม่ต่างอะไรกับผลเสี ยที่ได้รับจากความจน ความจนจึงเปรี ยบได้กบั โรคที่สร้ างความทรมานแก่
มนุ ษ ย์ นอกจากนี้ มี ก ารนาโรคติ ดต่อพันธุ ก รรมมากล่ า วเปรี ย บเที ย บกับ ความจน แต่ ในบริ บ ท
ปรากฏคาว่า “ไม่” แสดงให้เห็ นว่าในระบบความคิ ดของผูใ้ ช้ภาษามองว่าความจนเป็ นโรคที่ เกิ ด
ขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สืบทอดทางสายเลือดหรื อพันธุกรรม
3. รู ปคาอุปลักษณ์ ที่หมายถึงตัวนาโรค หมายถึง อุปลักษณ์ที่เกิดจากการนารู ปคาที่มีความหมาย
เกี่ ยวกับสิ่ งที่ก่อให้เกิ ดความผิดปกติในร่ างกายหรื อเชื้ อโรค (ตัวนาโรค) มาเปรี ยบเทียบให้เห็ นว่า
ความจนคือเชื้อโรคที่ทาให้มนุษย์เจ็บป่ วย ดังปรากฏรู ปคา “พาหะ” ความว่า
“ความจนคือพาหะ ที่ทาให้ มนุษย์ ป่วยไม่ หายสักที โรคความจนน่ ะค่ ะ”

(สิ นธร)

รู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏคือ “พาหะ” นววรรณ พันธุ เมธา (2555) จัดให้รูปคาดังกล่าวอยูใ่ น
หมวดหมู่ความหมายสิ่ งที่ทาให้เกิดโรคและตัวนาโรค หมายถึง ตัวนา เมื่อปรากฏในบริ บทนี้ เป็ นการ
เปรี ยบเทียบให้เห็นว่าความจนเป็ นเสมือนเชื้ อโรคชนิ ดหนึ่ งที่ส่งผลทาให้มนุ ษย์เจ็บไข้ไม่สบาย ด้วย
การนาลักษณะเด่นของการเป็ นโรคคือ มีพาหนะหรื อตัวนาที่ก่อให้เกิดโรคในร่ างกาย มาเชื่ อมโยง
เพื่ออธิ บายให้เห็นลักษณะนามธรรมของความจนให้รับรู ้ง่ายขึ้นในฐานะเชื้ อโรคหรื อสิ่ งที่ทาให้ชีวิต
มนุษย์ไม่เป็ นสุ ข ไม่สบายกายไม่สบายใจ
4. รู ปคาอุปลักษณ์ ที่มีความหมายแสดงการแพร่ กระจายของเชื้อโรค หมายถึง อุปลักษณ์ที่เกิด
จากการนารู ป ค าที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วข้องกับ การแพร่ ก ระจายของเชื้ อโรคในร่ า งกายมนุ ษ ย์ มา
เปรี ยบเทียบเพื่ออธิ บายลักษณะของความจน ปรากฏรู ปคาอุปลักษณ์จานวน 3 รู ปคา ได้แก่ ติดเชื้ อ
(โรคความจน)เรื้ อรัง ภาวะความจนแทรกซ้อน ดังตัวอย่าง
“ความจนก็เหมือนโรคร้ าย ที่เราติดเชื้อมาจากรุ่ นสู่ร่ ุ น”

(เฉลิมไทย)

“...ผมถึงยังไม่ รวยสักที เป็ นโรคความจนเรื้อรังที่รักษาไม่ หาย อิ อิ ”

(ไร้สังกัด)
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“วัคซี นป้ องกันความจนแทรกซ้ อนของคุณ คื อ อะไร ???...ความสมถะ ครั บ สงบจิ ตสงบใจ
ไม่ เดือดร้ อนวุ่นวาย อยากได้ ในสิ่ งที่ ไม่ จาเป็ น อยากได้ ไม่ ผิด แต่ ต้องระวัง ภาวะความจนแทรกซ้ อน
กันด้ วยนะครั บ”
(สิ นธร)
รู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏคือ “ติดเชื้อ” “เรื้ อรัง” “ภาวะแทรกซ้อน (ความจน)” โดย “ติดเชื้ อ”
หมายถึ ง รั บ เชื้ อโรคเข้ า สู่ ร่ างกายและเชื้ อนั้ นเจริ ญในร่ างกายมั ก แสดงการการเจ็ บ ป่ วย
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ส่ วนรู ปคา “เรื้ อรัง” นววรรณ พันธุ เมธา (2555) จัดให้อยู่ในหมวดหมู่
ความหมายการเจ็บป่ วย อาการของโรค หมายถึง ยืดเยื้อไม่หายโดยง่าย และ “ภาวะแทรกซ้อน” เป็ น
ศัพท์ที่มกั ใช้ในวงการแพทย์ที่บ่ง ชี้ ให้เห็ นอาการของโรคอื่ นที่ เพิ่ มขึ้ นจากที่ เป็ นอยู่เดิ ม รู ปคาอุ ป
ลักษณ์ ดงั กล่าวจัดเป็ นรู ปคาอุปลักษณ์โรคเนื่ องด้วยปรากฏรู ปคาอื่นที่อยู่ในวงความหมายของโรค
ร่ วมอยูด่ ว้ ย
เมื่อปรากฏในบริ บทนี้ เป็ นการเปรี ยบเทียบให้เห็ นว่า ความจนไม่ต่างอะไรกับโรคที่อยู่ใน
ร่ างกายและโรคความจนสามารถแพร่ กระจาย เรื้ อรัง หรื อแทรกซ้อนทาให้อาการที่เป็ นอยูก่ าเริ บหรื อ
รักษายากขึ้นได้ โดยเป็ นการนาลักษณะเด่นของโรคที่พบเห็นได้ในชีวิตประจาวัน คือ หากผูป้ ่ วยไม่
ดูแลรักษาตัวเอง เช่น ทานยาไม่ตรงเวลา ไม่ปฏิ บตั ิตามที่แพทย์สั่ง โรคที่เป็ นอยูส่ ามารถติดเชื้ อและ
ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้ อรัง หายขาดได้ยาก อีกทั้งบางโรค หากไม่รีบรักษาอาจติดต่อถึงบุคคล
อื่ นได้ เฉกเช่ นเดี ยวกับ ความจนถ้าหากไม่ตระหนักรู ้ ถึ งคุ ณค่า ของเงิ นทอง ขยันท างานเก็บออม
สถานะทางการเงินก็จะยิง่ ย่าแย่ลงและส่ งผลทาให้ชีวิตลาบาก ทรมานทางกายและใจอยูร่ ่ าไป และผู ้
ที่อยูร่ อบกายหรื อคนในครอบครัวก็จะได้รับผลกระทบจากความจนอีกด้วย
5. รู ปคาอุปลักษณ์ ที่หมายถึงอาการของโรค หมายถึ ง อุ ปลักษณ์ ที่เกิ ดจากการนารู ปคาที่มี
ความหมายเกี่ ยวกับอาการผิดปรกติซ่ ึ งเป็ นผลจากโรคมากล่ าวเปรี ยบเที ยบให้เข้าใจผลกระทบที่
มนุษย์ได้รับจากความจน ดังปรากฏรู ปคา “ป่ วย” ความว่า
“เกษตรกร ก็เหมือนคนป่ วย ป่ วยด้ วยความจน โรคที่ใคร ๆ ไม่ อยากเป็ นค่ ะ...” (กรี นโซน)
รู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏคือ “ป่ วย” หมายถึง รู ้สึกไม่สบายเพราะโรคหรื อความไข้หรื อเหตุ
อื่ น ๆ ที่ ท าให้รู้ สึ ก เช่ น นั้น (ราชบัณฑิ ต ยสถาน, 2556) เมื่ อ “ป่ วย” ปรากฏในบริ บ ทนี้ เป็ นการ
เปรี ยบเทียบด้วยการนาลักษณะอาการของผูท้ ี่เจ็บ ไข้ไม่สบาย เช่ น รู ้ สึกครั่ นเนื้ อครั่ นตัว ปวดหัว
ร่ างกายอ่อนแรง จิตใจหม่นหมองวิตกเพราะกลัวอาการที่เป็ นอยูไ่ ม่ดีข้ ึน มาอธิ บายให้เห็นสภาพของ
บุคคลที่ตกอยูใ่ นสภาวะความจน คือ กายและใจไม่สงบ ฟุ้ งซ่ านกังวล ชี วิตไม่มีความสุ ข จึงเป็ นการ
ทาความเข้าใจผลกระทบที่ได้รับจากความจนผ่านประสบการณ์ป่วยไข้
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6. รู ปคาอุปลักษณ์ ทมี่ ีความหมายเกีย่ วกับการรั กษาและผลจากการรั กษาโรค หมายถึง อุปลักษณ์
ที่เกิดจากการนาคาที่มีความหมายเกี่ยวกับการบาบัด ป้ องกัน รักษาโรค ตลอดจนรู ปคาที่หมายถึงผล
จากการรักษามากล่าวเปรี ยบเทียบกับความจน เพื่อให้เห็นภาพของความจนในฐานะโรคชนิ ดหนึ่ งที่
มนุษย์สามารถรักษาให้หายได้ ปรากฏรู ปคาอุปลักษณ์ จานวน 12 รู ปคา ได้แก่ วัคซี น หาทางรักษา
(โรคความจน) ภูมิตา้ นทาน หาย(จากโรคความจน) ภูมิคุม้ กันความจน บาบัดความจน ยารักษาโรค
ความจน รักษา (โรคความจน) เยียวยา ทุเลา ความจนเป็ นวัคซี น และ(โรคความจน)หายขาด
ดังตัวอย่าง
“ยาหลาย ๆ ชนิดซึ่ งรั กษาโรคต่ างๆ เช่ น ยารั กษาโรคความรั ก ยารักษาโรคความจน ยารั กษา
โรคทาอย่ างไรจะให้ รวย...”
(ศาลาประชาคม)
“ความจนเป็ นวัคซีนดีๆ นี่เองที่ จะสร้ างภูมิค้ ุมกันไม่ ให้ เราหมดแรงกับชี วิต ไม่ ให้ ย่อท้ อต่ อ
อุปสรรค ต่ อให้ ไม่ มีกห็ าใหม่ ”
(ชานเรื อน)
“ความจน รักษาให้หายได้”

(บางรัก)

“ได้ ฟั ง แล้ วพอจะเข้ า ใจละว่ า ทาไมคนจนหลาย ๆ คนก็ยังจนต่ อไป เพราะไม่ เคยคิ ดจะ
หาทางรักษาความจนเลยนี่สิ”
(หว้ากอ)
รู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏคือ “ยา” “วัคซีน” “ภูมิคุม้ กัน” “หาทางรักษา” “รักษา” “หาย” โดย
“ยา” หมายถึง สิ่ งที่ใช้แก้หรื อป้ องกันโรค หรื อบารุ งร่ างกาย...(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) “วัคซี น”
หมายถึง ผลิตผลที่ประกอบด้วยเชื้ อไวรัสหรื อแบคทีเรี ยที่ถูกฆ่าหรื อทาให้มีฤทธิ์ อ่อนแรงจนไม่เป็ น
อัน ตราย ส าหรั บ ฉี ด เข้ า สู่ ร่ างกายเพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ภู มิ คุ ้ ม กั น โรคซึ่ งเกิ ด จากเชื้ อนั้ น ๆ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) “ภูมิคุม้ กัน” หมายถึง สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ ร่างกาย,
ภูมิตา้ นทานก็เรี ยก (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2556) “รักษา” หมายถึง ทาให้โรคหาย หรื อทาให้หายจาก
โรค (นววรรณ พันธุเมธา, 2555) และ “หาย” เป็ นคาที่บอกสภาพผูป้ ่ วยที่พน้ จากโรค
จากรู ปคาอุปลักษณ์สะท้อนให้เห็นว่าในมุมมองผูใ้ ช้ภาษา ความจนเป็ นโรคที่เกิดขึ้นและส่ ง
ผลร้ายต่อตัวมนุษย์ที่ตอ้ งทาการรักษาให้หายไป จากการศึกษาปรากฏการนาลักษณะเด่นของโรคคือ
สิ่ งที่สามารถสู ญสลายไปจากร่ างกายมนุ ษย์ได้ อาจด้วยการรับประทานยา หรื อฉี ดวัคซี น ทั้งนี้ ก็เพื่อ
ทาลายเชื้อโรคให้สุขภาพฟื้ นฟู แข็งแรง มาเปรี ยบให้เข้าใจลักษณะของความจนที่สามารถหายไปได้
เช่นกัน ด้วยการขยันทางาน เก็บออมเพื่อให้ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนและไม่จน ในขณะเดียวกันเชื้ อโรคแม้
จะเป็ นสิ่ งที่ส่งผลร้ายต่อมนุษย์ แต่เชื้อโรคบางชนิดสามารถนามาสกัดเป็ นวัคซี นและฉี ดเข้าสู่ ร่างกาย
เพื่อสร้างภูมิตา้ นทานไม่ให้เจ็บป่ วยง่าย เมื่อนามาเปรี ยบกับความจนจึงชี้ให้เห็นว่า ผูใ้ ดที่เคยประสบ
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กับความจนมาก่อนและผ่านจุดนั้นมาได้ จะตระหนักรู ้ วา่ ความยากจนเป็ นสภาพที่ไม่พึงปรารถนา
จึงยึดมัน่ ในความพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยหมัน่ เพียรทางานทาให้ทรัพย์สินเพิ่มพูน การคิดเช่นนี้
เปรี ยบได้กบั การได้รับภูมิคุม้ กันที่ดีซ่ ึงเป็ นผลมาจากความจน
รู ป ค าอุ ป ลัก ษณ์ ที่ อยู่ใ นวงความหมายโรคเมื่ อนามาเปรี ย บกับ ความจนในบริ บ ทต่ า ง ๆ
ข้า งต้น สะท้อนให้เห็ นว่า ผูใ้ ช้ภาษาพยายามท าความเข้า ใจความจนด้วยการนามโนทัศ น์ ที่ รับ รู้
เกี่ยวกับโรคมาใช้เป็ นวงความหมายต้นทางเพื่ออธิบาย “ความจน” ซึ่งเป็ นวงความหมายปลายทาง จึง
สะท้อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความจน คือ โรค] ความคิดเชิ งเปรี ยบเทียบดังกล่าวเกิดจากการนา
คุ ณ สมบัติ บ างประการในมโนทัศ น์ โ รคที่ ส ะท้อ นจากกลุ่ ม ความหมายของรู ป ค าอุ ป ลัก ษณ์ ม า
เชื่อมโยงเชิงเปรี ยบเทียบกับลักษณะบางประการของความจนในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา ดังภาพ
วงความหมายต้ นทาง
โรค
ผูป้ ่ วย
เชื้อโรคที่ทาให้มนุษย์เจ็บป่ วย
การแพร่ กระจายของเชื้อโรค
(ติดเชื้อ)
การเจ็บไข้ ไม่สบายเป็ นผลมาจากเชื้อโรค
การรักษาโรค
ฉีดวัคซี น
สภาพร่ างกาย แข็งแรงมีภูมิตา้ นทาน

วงความหมายปลายทาง
ความจน
คนจน
ความจน
สภาพของความจนหรื อความไม่มี
ที่สามารถเกิดขึ้นกับมนุษย์คนหนึ่ง
และส่ งผลต่อคนรอบข้างได้
มนุษย์ไม่สบายกายไม่สบายใจ
มีความกังวล เพราะขัดสนเงินทอง
การขยันทางาน เก็บออมสร้างทรัพย์สิน
เพื่อให้ความจนหายไป
การวางแผนไม่ให้เกิดความจนโดยการ
ตระหนักรู ้ในการใช้จ่ายเก็บออมและไม่ประมาท
สถานะทางการเงินมัน่ คงชี วติ จึงสุ ขสบาย

ภาพที่ 2 แบบจาลองแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหว่าง “มโนทัศน์โรค” กับ
“มโนทัศน์ความจน” ในระบบปริ ชานผูใ้ ช้ภาษาไทย
กระบวนการถ่ า ยโยงความหมายในอุ ป ลัก ษณ์ เชิ ง มโนทัศ น์น้ ี แสดงให้เห็ นว่า ผูใ้ ช้ภาษา
เปรี ยบผูป้ ่ วยเป็ นมนุษย์ที่ประสบกับความจน เชื้อโรคที่ทาให้มนุษย์เจ็บป่ วยเปรี ยบเป็ นความจน การ
แพร่ กระจายของเชื้อโรคเปรี ยบเป็ นสภาพของความจนหรื อความไม่มีที่สามารถเกิดขึ้นกับมนุ ษย์คน
หนึ่งและส่ งผลต่อคนรอบข้างได้ การเจ็บไข้ไม่สบายเป็ นผลมาจากเชื้อโรคเปรี ยบเป็ นมนุษย์ไม่สบาย
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กายไม่สบายใจมีความกังวล เพราะขัดสนเงินทอง การรักษาโรคเปรี ยบเป็ นการขยันทางาน เก็บออม
สร้างทรัพย์สินเพื่อให้ความจนหายไป การฉี ดวัคซี นเปรี ยบเป็ นการวางแผนไม่ให้เกิดความจนโดย
การตระหนักรู ้ในการใช้จ่ายเก็บออมและไม่ประมาท และเมื่อสภาพร่ างกาย แข็งแรงมีภูมิตา้ นทานจึง
เปรี ยบเป็ นสถานะทางการเงินมัน่ คงชีวติ จึงสุ ขสบาย
อภิปรายผล
งานวิจยั นี้ มุ่งศึกษารู ปคาอุปลักษณ์ ที่สะท้อนอุปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาไทยที่
เปรี ยบความจนเป็ นโรค ตามแนวทางการศึกษาอุปลักษณ์ ที่เสนอโดย เลคอฟและจอห์นสัน (1980)
ผลการศึกษาพบรู ปคาอุปลักษณ์ที่เปรี ยบความจนเป็ นโรคจานวน 21 รู ปคา สะท้อนให้เห็นอุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาที่เปรี ยบ [ความจน คือ โรค] ผูว้ ิจยั พบว่า การที่ผใู ้ ช้ภาษามีระบบคิดเช่นนี้
เป็ นเพราะมีการนามโนทัศน์ที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ ตรงอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิ ดจาก
โรคมาทาความเข้าใจ เชิงเปรี ยบเทียบกับความจน ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาภาษา
ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปริ ชานที่วา่ ประสบการณ์มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของมนุษย์
การที่ผใู้ ช้ภาษามองความจนเป็ นโรค เนื่ องด้วยโรคคือภาวะที่ร่างกายทางานไม่เป็ นปรกติ
เพราะเชื้ อโรคแพร่ เข้าสู่ ร่างกาย ผลจากการเจ็บป่ วยไม่เพียงแต่ทาให้การดาเนิ นชี วิตไม่เป็ นสุ ขแล้ว
หากรั กษาไม่ทนั อาจก่ อให้เกิ ดอันตรายถึ งชี วิต ตามการรับรู้ ของผูใ้ ช้ภาษาจึ งมองว่าโรคเป็ นสิ่ งที่
ส่ ง ผลกระทบด้า นลบแก่ ม นุ ษ ย์ ซึ่ งไม่ ต่า งอะไรกับ ความจน เพราะเป็ นสิ่ ง ที่ เมื่ อ เกิ ด ขึ้ น กับ ใคร
ความเครี ยด ความกังวล ความกลัว ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจจะเกิดแก่ผนู ้ ้ นั แต่สภาพดังกล่าว
ยากที่จะเข้าใจหรื อเห็นภาพได้ชดั เจน การนามโนทัศน์โรคมาช่วยอธิ บายจึงช่วยให้ผใู้ ช้ภาษารับรู้ได้
ง่ ายขึ้ น อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั พบว่าผูใ้ ช้ภาษาไม่ได้มองเพียงว่าความจนคื อสิ่ งไม่ดีเท่า นั้น แต่จาก
หลักฐานทางภาษาพบว่า บางรู ปคาสะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกต่อความจน โดยมองว่า ความจนคือสิ่ ง
ดีที่ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันและความเข้มแข็งแก่มนุ ษย์ ความว่า “ความจนเป็ นวัคซีนดีๆนี่เองที่ จะสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันไม่ ให้ เราหมดแรงกับชี วิต ไม่ ให้ ย่อท้ อต่ ออุปสรรค ต่ อให้ ไม่ มีกห็ าใหม่ ” (ชานเรื อน) เป็ น
การเปรี ยบเทียบความจนเป็ นวัคซี นชั้นดีที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ ซึ่ งทาให้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
ชี้ นาให้มีสติในการใช้จ่าย เก็บออม ขยันทางานเพื่อให้เงิ นทองเพิ่มพูน เพราะถ้าหากไม่เห็ นคุ ณค่า
ของเงิ นใช้จ่ายสุ รุ่ยสุ ร่ายหรื อไม่หาเพิ่ม มนุ ษย์ก็จะประสบกับความยากจนทุกข์กายทุกข์ใจไม่มี
ความสุ ข จึงเห็นได้วา่ ผลจากการเป็ นโรคความจนสามารถช่วยสร้างทัศนคติหรื อมุมมองการใช้ชีวิตที่
ดีแก่มนุษย์ได้
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวิจยั ที่ ศึ กษาอุ ปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ในภาษาไทย
หลายเรื่ อง ปรากฏการศึกษาที่สะท้อนให้เห็นว่า ผูใ้ ช้ภาษามีการนามโนทัศน์เกี่ยวกับโรคมาเป็ นแบบ
เปรี ยบเพื่อทาความเข้าใจในหลายมโนทัศน์ไม่เฉพาะแต่ความจนเท่านั้น อาทิ รัชนี ยญ์ า กลิ่นน้ าหอม
(2551) ทาวิจยั เรื่ อง “อุปลักษณ์ที่นกั การเมืองไทยใช้: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ ปริ ชานและวัจน
ปฏิ บตั ิศาสตร์ ” ผลการศึ กษาพบว่าในมุ มมองของนักการเมื องเปรี ยบ [การเมือง คือ การรักษาโรค]
วุฒินนั ท์ แก้วจันทร์ เกตุ (2555) เสนอบทความวิจยั เรื่ อง “กิเลส: การศึกษาอุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ใน
ภาษาไทย” พบว่าผูใ้ ช้ภาษาไทยเปรี ยบ [กิเลส คือ โรค] และธนพล เอกพจน์ (2558) ทาวิจยั เรื่ อง “อุป
ลักษณ์ความทุกข์ในภาษาไทย” พบว่า ผูใ้ ช้ภาษามอง [ความทุกข์ คือ โรค] ทั้งนี้ อุปลักษณ์เชิ งมโน
ทัศน์ที่พบสะท้อนให้เห็นจากกุญแจสาคัญที่ไขความคิดของผูใ้ ช้ภาษาคือ รู ปคาอุปลักษณ์ ดังตัวอย่าง
“บางครั้ งเราทาการวินิจฉั ยเหมือนกับการแก้ ปัญหาทางการเมือง เราดูอาการก่ อนว่ าเป็ นไงเสร็ จแล้ ว
เราก็ทาการวินิจฉัย เราก็ต้องทาการรักษา...ถ้ าวินิจฉัยถูกต้ องก็รักษาถูก..จากนั้นแล้ วเราค่ อย ๆ มาดูว่า
ถ้ ายังไม่ หายก็วินิจฉัยใหม่ ....” (รัชนียญ์ า กลิ่นน้ าหอม, 2551, หน้า 93) “โรคกิเลสกาลังระบาดอยู่ใน
วัดเหล่ านี”้ (วุฒินนั ท์ แก้วจันทร์ เกตุ, 2555, หน้า 35) “เราเป็ นโรคทุกข์ กันทุกคน” (ธนพล เอกพจน์,
2558, หน้า 15) จึงเห็นได้วา่ ทั้ง “การเมือง” “กิเลส” และ “ความทุกข์” คือโรคที่ส่งผลเสี ยและต้องรี บ
รักษาให้หายไป อนึ่ ง จากงานวิจยั ที่กล่าวมานั้น ชี้ ให้เห็นว่าโรค เป็ นมโนทัศน์พ้ืนฐานใกล้ตวั และมี
ความสาคัญต่อระบบความคิดมนุษย์ในการเชื่อมโยงเพื่อทาความเข้าใจสรรพสิ่ งต่าง ๆที่ซบั ซ้อน เป็ น
นามธรรม เฉกเช่นความจน
ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาที่ทาให้เห็นปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคม และยังสะท้อนให้เห็น
ระบบการคิด การมองโลกที่สัมพันธ์กบั ประสบการณ์ ในชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ ผลการวิจยั นี้ จึง
ช่ วยขยายขอบเขตการศึ กษาอุปลักษณ์ ตามแนวคิ ดภาษาศาสตร์ ปริ ชานให้กว้างขวางยิ่งขึ้ น อี กทั้ง
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั ไปเติมเต็มกระบวนการวิจยั และการจัดการเรี ยนการสอน
ทางด้านอรรถศาสตร์ ต่อไป อย่างไรก็ตาม การวิจยั ครั้งนี้ เก็บข้อมูลภาษาจากสื่ อออนไลน์ หากมี
การศึกษาจากตัวบทอื่นที่เฉพาะมากขึ้น เช่น หนังสื อแนะนาการใช้ชีวิตที่นาเสนอเกี่ยวกับเรื่ องความ
จน อาจพบรู ป ค าอุ ป ลัก ษณ์ ที่ เ ปรี ย บความจนเป็ นโรคหลากหลายยิ่ ง ขึ้ น หรื อ หากมี ก ารศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบ โดยพิจารณาจากตัวบทในกลุ่มประเทศต่าง ๆ อาจทาให้เห็นอุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ของ
ผูใ้ ช้ภาษาที่เหมือนหรื อแตกต่างกันออกไปตามระบบสังคมและวัฒนธรรม
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