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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
  
              ภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มนุษยสรางสรรคข้ึนมาเพื่อใชในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งถายทอดประสบการณ อารมณ ความรูสึกนึกคิดของคนในสังคมผาน
กระบวนการในการสื่อสาร ศิลปะในการสรางสรรคทางภาษาเพื่อใชในการสื่อสารนั้น รูปภาษา
อยางหนึ่งที่นิยมนํามาเพิ่มสีสันใหภาษามีชีวิตชีวา และอธิบายภาษาเพื่อใหเห็นภาพพจนไดอยาง
ชัดเจนมากขึ้นก็คือ รูปภาษาที่เรียกวา “อุปลักษณ” (Metaphor) 
  อุปลักษณ หมายถึง รูปภาษาที่เกิดจากการนําความหมายของรูปภาษาหนึ่งไปใช
เปรียบเทียบเปนอีกความหมายหนึ่ง เพื่อใชประโยชนในการสื่อสารและเปนการอธิบายความหมาย
ของภาษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนั้น  ผูใชภาษาจึงนิยมนําอุปลักษณมาใชในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันตลอดจนการสรางสรรคงานวรรณกรรมประเภทตางๆ ไดอีกดวย  
 Lakoff & Johnson (1980) ไดกลาวถึงอุปลักษณวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ระบบความคิด และเกิดขึ้นกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน กลาวคือ ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
นั้นอยูในรูปของการเปรียบเทียบเปนอุปลักษณ เรียกวา “อุปลักษณเชิงมโนทัศน” (Conceptual 
metaphor) ซึ่งสัมพันธกับระบบความคิดของผูใชภาษา การใชภาษาที่อยูในรูปของอุปลักษณ
เกิดขึ้นในลักษณะที่เปนธรรมชาติ และไดจากประสบการณของผูใชภาษานั้น 
 แนวทางการศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนเปนการศึกษาอุปลักษณในแงมุมใหม และ
ไดรับความสนใจจากนักภาษาปจจุบันเปนอยางมาก Lakoff & Johnson (1980 : 4)  กลาววา  
มโนทัศนหนึ่งสามารถกําหนดอีกมโนทัศนหนึ่งในรูปภาษาที่เปนอุปลักษณไดดวยการถายโยง
ความหมาย (Mappings) จากวงความหมายตนทาง (Source domain) ไปยังวงความหมาย
ปลายทาง (Target domain) โดยทั่วไปแลววงความหมายตนทางมักจะเปนรูปธรรม และวง
ความหมายปลายทางมักจะเปนนามธรรม (Kövecses 2000 : 4)  
 ตัวอยางการศกึษาของ Lakoff & Johnson (1980 : 7 – 8) แสดงใหเหน็วาภาษาที่ใชใน
ชีวิตประจําวันเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน ดังการใชภาษาของชาวอเมริกันซึง่ใชภาษาองักฤษเปน
ภาษาแมพบวามีมโนทัศนเกีย่วกับเวลาเปนเงนิทอง (TIME IS MONEY) ดังตัวอยาง 
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     You’re wasting my time. 
 This gadget will save you hours. 
 I don’t have the time to give you. 
 How do you spend your time these days? 
 That flat tire cost me an hour. 
 I’ve invested a lot of time in her. 
 I don’t have enough time to spare for that. 
 Put aside some time for ping pong. 
 He’s living on borrowed time. 
 You don’t use your time profitably. 
 I lost a lot of time when I got sick. 

    Lakoff & Johnson (1980 : 7-8) 
 
 จากตัวอยางขางตนสามารถอธิบายไดวารูปภาษาดังกลาวเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน 
ซึ่งมีการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางไปยังวงความหมายปลายทาง โดยคําที่ขีด
เสนใตลวนจัดอยูในวงความหมายของเงินทอง ไมวาจะเปน wasting, save, have, give, spend, 
cost, invested, have, enough, spare, put aside, borrowed, use, profitably และ lost คํา
เหลานี้ปรากฏรวมกันกับคําวา time และ hour ซึ่งจัดอยูในวงความหมายปลายทางคือเวลา ดังนั้น 
รูปภาษาดังกลาวจึงสามารถสะทอนใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาเกี่ยวกับเวลาเปนเงินทอง 
 นอกจากการศึกษามโนทัศนเวลาดังกลาวขางตนแลว นักภาษาศาสตรปริชานยังมี
การศึกษามโนทัศนอ่ืนๆ จากการใชอุปลักษณดวยเชนกัน ดังการศึกษาของ Kövecses (2000 : 
20) ไดเสนอแนวคิดที่วาอุปลักษณกับประสบการณในการรบัรูทางอารมณมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดซึ่งสามารถที่จะแสดงลักษณะสําคัญ ตลอดจนสรางความเขาใจถึงกระบวนการในการรับรู
ทางอารมณ และประสบการณทางอารมณของมนุษยไดจากการแสดงออกทางรูปภาษาที่เปน    
อุปลักษณ  
 Lakoff (1987) กลาววา ภาษา ระบบความคิด และประสบการณทางรางกายมี
ความสัมพันธกับการศึกษาเกี่ยวกบัเร่ืองอารมณซึ่งสามารถที่จะโยงไปสูความเขาใจรูปภาษาที่เปน
อุปลักษณแสดงอารมณได ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงความสมัพนัธระหวางรางกายและอารมณในรูปภาษาที่เปนอุปลักษณ 
 

Physiological effect (source) Emotion (target) Example 
Increase in body temperature 
Drop in body temperature         
Redness in face and neck area 
Erect posture, chest out 
Inability to move 
Jumping up and down 
Hugging 

ANGER, JOY, LOVE 
FEAR 
ANGER, JOY 
PRIDE 
FEAR  
 JOY 
 JOY, LOVE 

Don’t get hot under the collar. 
I was chilled to the bone. 
She was flushed with anger. 
He swelled with pride. 
She was paralyzed with fear. 
He was jumping for joy. 
I could hug you all. 

 
ที่มา : Kövecses, Davitz (1969) และ Shaver and et al. (1987) อางใน Ungerer & Schmid 
An Introduction to Cognitive Linguistics (London : Longman, 1999), 132. 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางประสบการณทางรางกายกับ
ประสบการณทางอารมณของมนุษยที่สะทอนออกมาในรูปของภาษาที่เปนอุปลักษณ เชน 
อุณหภูมิของรางกายสูงขึ้นบอกถึงอารมณโกรธ อารมณสนุกสนาน และอารมณรัก อวัยวะรางกาย
ตํ่าลงบอกถึงอารมณกลัว สีแดงบริเวณใบหนาและลําคอบอกถึงอารมณโกรธ การยืดอกสามารถ
บอกถึงอารมณภูมิใจ การเคลื่อนไหวรางกายไมได บอกถึงอารมณกลัว การกระโดดขึ้น-ลง บอกถึง
อารมณสนุกสนาน และการสวมกอดบอกถึงอารมณสนุกสนานและอารมณรัก ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
ผลกระทบทางรางกายหรือปฏิกิริยาที่แสดงออกมาทางรางกายเปนเครื่องบงชี้ และชวยในการ
กําหนดโครงสรางมโนทัศนอารมณของผูใชภาษา เชน เกิดอารมณความรูสึกภูมิใจเวลาที่ไดรับขาว 
ดี รางกายเกิดอาการขนลุกหรือยืดอกขึ้น อารมณความรูสึกดังกลาวปรากฏในรูปประโยคที่เปน  
อุปลักษณเชนประโยคที่วา “He swelled with pride.” สามารถถอดความไดวา “เขาภูมิใจจนรูสึก
วารางกายพองโต” เปนตน 
 ส่ิงที่กอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการศึกษาอุปลักษณแสดงอารมณก็คือ อุปลักษณแสดง
อารมณสามารถแสดงออกมาทางรางกาย ซึ่งการแสดงออกทางรางกายนั้นไมไดหมายความวาเมือ่
หนาแดงจะตองจํากัดวาเปนอารมณใดอารมณหนึ่งเทานั้น แตบอกถึงหลายๆ อารมณ เพราะการ
แสดงออกมาทางรางกายอยางหนึ่งอาจเกิดไดกับหลายอารมณ เชน รางกายเกิดมีเลือดขึ้นหนาจน
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ดูมีสีแดง ไมไดหมายความวา ขณะนั้นเกิดอารมณโกรธเพียงเทานั้น แตอาจจะเปนอารมณกลัวก็
ได ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่ใชแสดงอารมณตางๆ ของมนุษยจะตองพิจารณาจากรูป
ภาษาและปริบทการสื่อสารรวมดวย จึงจะสามารถที่จะอธิบายวาในขณะนั้นผูใชภาษาเกิดอารมณ
ความรูสึกอยางไร เชน เมื่อเกิดอารมณโกรธ อารมณสนุกสนาน และอารมณรัก จะพบวารางกายมี
อุณหภูมิสูงขึ้น เชน โลหิตสูบฉีดขึ้นสูใบหนาทําใหรูสึกรอนขึ้นมาทันที เปนตน  
 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ภาษา อารมณ และผลกระทบทางรางกายสามารถที่
จะเชื่อมโยงใหเห็นถึงมโนทัศนของมนุษยตามแนวคิดที่ Kövecses (1986 : 12) เสนอวาภาษา
แสดงอารมณสามารถสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาได ดังตัวอยางรูปภาษาเกี่ยวกับ
อารมณโกรธของผูใชภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 
         ANGER IS FIRE 
     Those are inflammatory remarks. 
   She was doing a slow burn. 
   What you said inflamed him. 
   He was breathing fire. 
   Boy. Am I burned up! 
   He was consumed by his anger. 

            (Kövecses 1986 : 19) 
 

 จากตัวอยางประโยคขางตนเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธเปนไฟ ซึง่จะ
เห็นไดวารูปภาษาที่ขีดเสนใตเปนอุปลักษณที่จัดอยูในวงความหมายของไฟ ปรกติส่ิงที่จะติดไฟ
หรือใชในการจุดไฟมักจะเปนน้าํมนั กาซ ถาน ไม ฯลฯ เปนตน แตตัวอยางขางตนพบวา ไดมกีาร
นําเอารูปภาษาดังกลาวมาใชกับอารมณโกรธของมนษุยซึ่งหมายความวาอารมณโกรธสามารถที่
จะจุดใหลุกเปนไฟ หรือสามารถที่จะเผาไหม และ คุกรุนขึ้นมาไดเชนเดียวกนักับการเผาไหมของไฟ  
 ในภาษาไทยพบวามีการใชภาษาในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับอารมณโกรธของมนุษยใน
ลักษณะนี้เชนกัน ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการใชภาษาที่แตกตางกัน อาจอยูในรูปของการใช
ภาษาโดยตรงหรืออยูในรูปของการใชภาษาเชิงเปรียบเทียบ อีกทั้งยังพบวาการศึกษาอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนแสดงอารมณในภาษาไทยยังมีผูศึกษาไวนอย และไมปรากฏการศึกษาอุปลักษณเชิง
มโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยอยางเปนระบบ  
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 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย 
เนื่องจากเห็นวาอารมณโกรธเปนอารมณพื้นฐานของมนุษย ทุกชาติทุกภาษาตางมีอารมณโกรธ 
เมื่อนํามาใชกับรูปภาษาที่เปนอุปลักษณแลว สามารถที่จะเห็นถึงความชัดเจนของรูปภาษาเชิง
เปรียบเทียบไดเปนอยางดี ผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาเกี่ยวกับอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณ
โกรธในภาษาไทยตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตรปริชาน สามารถสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนหรือ
ระบบความคิดของผูใชภาษาในสังคมไทยได และเปนแนวทางในการพัฒนาและขยายผล
การศึกษาทางดานอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณอ่ืนๆ ของผูใชภาษาในสังคมตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อวิเคราะหรูปภาษาที่เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย 
 2.  เพื่อวิเคราะหระบบมโนทัศนของคนไทยจากรูปภาษาทีเ่ปนอุปลักษณแสดงอารมณ
โกรธ 
 
1.3  สมมตฐิานของการวจิัย   
 
 อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในการใชภาษาไทยมหีลายประเภท และ
สามารถแสดงมโนทัศนของผูใชภาษาในสงัคม 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจยั 
 
 1.  ศึกษาเฉพาะรูปภาษาแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยมาตรฐานเทานั้น 
 2.  ศึกษาเฉพาะขอมูลที่ไดมาจากนวนยิายไทย  
 3.  ไมศึกษานวนิยายแปล เนื่องจากอาจจะไดรับอิทธิพลจากการแปลภาษาตนฉบบัมา
เปนภาษาไทย  
 4.  ไมศึกษานวนิยายยอนยคุ เนื่องจากตองการขอมูลภาษาที่มกีารใชในภาษาปจจบัุน 
  5. ไมวิเคราะหคําอุทานและคําสบถ เนื่องจากไมสามารถบอกไดวาแสดงอารมณใด
อยางชัดเจน และไมมีเหตุผลที่สามารถสนบัสนุนวาเปนอารมณประเภทไหน เชน คําวา “ฉิบหาย!” 
อาจเปนอารมณโกรธหรืออาจเปนอารมณเบื่อหนายก็ได หรือ คําวา “ใหตายซ!ิ” อาจเปนอารมณ
โกรธหรือไมโกรธก็ได  
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1.5  นิยามศพัท 
 
 1. อุปลักษณ (Metaphor) หมายถึง รูปภาษาที่เกิดจากการใชภาษาในเชิงเปรียบเทียบ 
ซึ่งอาจมีหรือไมมีคําแสดงการเปรียบเทียบก็ได 
 2. อุปลักษณเชิงมโนทัศน (Conceptual metaphor) หมายถึง รูปภาษาเชิง
เปรียบเทียบซึ่งสะทอนใหเห็นถึงระบบความคิดของผูใชภาษาที่ไดจากการเรียนรูจากประสบการณ
ตางๆ ของมนุษย 
 3. มโนทัศน (Concept) หมายถึง ภาพหรือความคิดที่เกิดขึ้นในใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการในการเรียนรูจากประสบการณตางๆ ของมนุษย มีลักษณะที่เปนนามธรรม ความคิด
ดังกลาวนี้มีความสัมพันธกับส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัว 
 4.  การถายโยงความหมาย (Mappings) หมายถึง กระบวนการถายโยงความหมาย
จากวงความหมายหนึ่งไปสูอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยงความหมายจะตองถายโยงจาก
วงความหมายตนทางไปยังวงความหมายปลายทางเทานั้น 
  5.  วงความหมาย (Semantic domain) หมายถึง ขอบเขตความหมายของรูปภาษา 
ประกอบดวย วงความหมายตนทาง (Source domain) หมายถึง ขอบเขตความหมายของรูป
ภาษากอนนําไปใชในเชิงเปรียบเทียบ (สวนใหญมักจะเปนรูปธรรม) และ วงความหมายปลายทาง 
(Target domain) หมายถึง ขอบเขตความหมายของรูปภาษาที่เกิดขึ้นหลังจากเปรียบเทียบแลว 
(สวนใหญมักจะเปนนามธรรม) 
 6. การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ (Ontological correspondences) 
หมายถึง การถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตนทางไปยังวงความหมายปลายทาง โดย
ความสัมพันธแบบภวสัมพันธจะเปนความสัมพันธกันแบบ “หนึ่งตอหนึ่ง” โดยสภาวะหนึ่งตรงกับ
อีกสภาวะหนึ่งระหวางองคประกอบของสรรพสิ่งหนึ่งในวงความหมายตนทางและองคประกอบ
ของสรรพสิ่งหนึ่งในวงความหมายปลายทาง 
  7. การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ (Epistemic correspondences) 
หมายถึง การถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตนทางกับวงความหมายปลายทาง โดย
ความสัมพันธแบบญาณสัมพันธจะมีความสัมพันธระหวางสภาวะตางๆ ภายในวงความหมาย
เดียวกันกอน แลวจึงถายโยงไปสูอีกวงความหมายหนึ่งซึ่งประกอบดวยความสัมพันธในสภาวะ
ตางๆ ในลักษณะของธรรมชาติของสิ่งหนึ่งไปเปนธรรมชาติของอีกสิ่งหนึ่ง Kövecses (อางใน 
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Lakoff 1987 : 387) กลาววาการถายโยงแบบญาณสัมพันธเปนการอธิบายความสัมพันธระหวาง
ความรูของวงความหมายตนทางกับวงความหมายปลายทาง 
 8.  แผนภูมิภาพ (Image-schemas หรือ Image-schemata) หมายถึง ภาพที่อยูใน
ระบบความคิดของมนุษยซึ่งเปนตัวแทนของภาพ จะมีลักษณะเปนองครวมและเปนภาพที่ไม
ซับซอน เมื่อกลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมนุษยสามารถที่จะเขาใจส่ิงนั้นๆ ไดทันที โดยแผนภูมิภาพจะ
ข้ึนอยูกับประสบการณตางๆ ของมนุษย 
 9.  การสรางรูป (Embodiment) หมายถึง การทําใหเกิดเปนรูปจากการสรางความ
เขาใจที่มาจากประสบการณทางรางกายของมนุษยที่สามารถพบเห็นไดจากการดํารง
ชีวิตประจําวัน โดยสามารถที่จะทําใหเกิดความเขาใจสรรพสิ่งตางๆ จากสิ่งที่มีลักษณะนามธรรม
ใหเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น Gibbs (2006) 
 
1.6  วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหอุปลักษณ  
 2. ในการคัดเลือกเอกสารในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดเลือกขอมูลจากบทสนทนาที่
ปรากฏในนวนิยายไทย เนื่องจากรูปภาษาในนวนิยายมีลักษณะภาษาที่เลียนแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
       2.1  รวบรวมรายชื่อนวนิยายไทยที่ปรากฏการตีพิมพระหวาง ป พ.ศ. 2542 – 2546 
จากบัตรรายการหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) หอสมุด
ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหอสมุด
แหงชาติ โดยตัดรายชื่อนวนิยายที่มีชื่อตรงกันออก ผลปรากฏวานวนิยายในป พ.ศ. 2542 มี 40 
เลม ป พ.ศ. 2543 มี 44 เลม ป พ.ศ. 2544 มี 44 เลม ป พ.ศ. 2545 มี 39 เลม และ ป พ.ศ. 2546 
มี 44 เลม รวมจํานวนทั้งสิ้น 211 เลม 
        2.2  การคัดเลือกขอมูลเพื่อเปนตัวแทนของการใชภาษาในสังคมไทย ผูวิจัยเลือก 
นวนิยายจํานวนรอยละ 10 ของนวนิยายแตละป ไดจํานวนเฉลี่ยปละ 4 เลม โดยผูวิจัยไดจับสลาก 
รวมจํานวนนวนิยายที่นํามาใชในการวิเคราะหทั้งหมด 20 เลม มีรายชื่อดังตอไปนี้  
  

พ.ศ. 2542 ดอกสมสีทอง 
ใตเงาตะวัน 

ของ      ถายเถา สุจริตกุล 
ของ      ปยะพร  ศักดิ์เกษม 
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ใบหนาอื่น  
หองสีน้ําเงิน  

ของ      นิวัต พุทธประสาท 
ของ      เสาวรี 

พ.ศ. 2543  
 

ผูดีเยาวราช 
ลางลิขิต  
เสนทางที่วางเปลา 
อลหมานลานเจ็ด 

ของ      ภราดร ศักดา 
ของ      กิ่งฉัตร 
ของ      ภาตา 
ของ      ประภัสสร เสวิกุล 

พ.ศ. 2544  
 

ดาวหลงฟา ภูผาสีเงิน  
เรือนไมสีเบจ 
สะใภไรศักดินา  
อะไรจะดีไปกวานี้ 

ของ      เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ 
ของ      ว. วินิจฉัยกุล 
ของ      เพ็ญศิริ 
ของ      ดํารง อารีกุล 

พ.ศ. 2545  
 

จันทรขามคืน 
บุษบาสามชา 
พรายปรารถนา 
ลับแลลายเมฆ  

ของ      วีรวัฒน กนกนุเคราะห 
ของ      เพ็ญศิริ 
ของ      กิ่งฉัตร 
ของ      ปยะพร  ศักดิ์เกษม 

พ.ศ. 2546 เสือ 
กุหลาบเลนไฟ  
เจานายวัยกระเตาะ  
ไฟในวายุ 

ของ      พรรณวดี 
ของ      เทพิตา 
ของ      บุตรรัตน  พรหมบุตร 
ของ      ดวงตะวัน 

 
 3.  การเก็บขอมูลและคัดเลือกขอมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
                     3.1  ใหเกณฑการคัดเลือกคําแสดงอารมณโกรธ ดวยวธิีการหาคุณสมบัติที่เปน
ตนแบบของอารมณโกรธ ดังนี ้
        3.1.1 พิจารณาจากสถานการณตนแบบและปฏิกิริยาตนแบบของอารมณโกรธ
ตามแนวคิดของ Wierzbicka (1992)  
    3.1.2 นําผลที่ไดจาก 3.1.1 มาประยุกตใชกับภาษาไทย ซึ่งจะไดคุณสมบัติที่
เปนตนแบบของอารมณโกรธ เนื่องจากสถานการณตนแบบและปฏิกิริยาตนแบบสามารถที่จะ
เชื่อมโยงความสัมพันธของคําที่จัดอยูในหมวดหมูของ “อารมณโกรธ” ได   
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        3.2 นําคุณสมบัติที่เปนตนแบบมาใชในการคัดเลือกคําแสดงอารมณโกรธ หากพบ
รูปภาษาใดที่มีคุณสมบัติรวมกันกับคุณสมบัติที่เปนตนแบบ ผูวิจัยถือวาคํานั้นเปนคําแสดง
อารมณโกรธ 
         3.3 เก็บขอมูลอุปลักษณแสดงอารมณโกรธจากการปรากฏรวมกันของคําแสดง
อารมณโกรธ 
         3.4 ในการที่ไมมีคําแสดงอารมณโกรธ แตในปริบทมีการกลาวถึงความหมายเปน
นัยหมายถงึอารมณโกรธ ผูวิจัยจะนํารูปภาษาดงักลาวมาวิเคราะหรวมดวย  
        3.5 บันทึกขอมูลทั้งหมดลงในคอมพวิเตอร โดยมีรายละเอียดขอมูล ไดแก ชื่อนว-
นิยาย ชื่อผูแตง หนาทีพ่บขอมูล และ ปที่พมิพ 
 4.  การวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
                     4.1 ใหคุณสมบัติของคําแสดงอารมณโกรธแตละคําที่ปรากฏในขอมูล 
        4.2 จัดกลุมทางความหมายของอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ 
        4.3 วิเคราะหอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ 
        4.4 วิเคราะหมโนทัศนจากรูปภาษาที่ใชเปนอุปลักษณ 
        4.5 วิเคราะหการถายโยงความหมายของอุปลักษณตามการปรากฏในขอมูล 
 5.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 
1.7  แหลงขอมูล 
 

 1.  หอสมุดมหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวังทาพระ 
 2.  หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 3.  หอสมุดคณะอักษรศาสตร และหอสมดุกลาง จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 4.  หอสมุดแหงชาต ิ
 5.  หอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
1.8  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.  ทําใหทราบถึงรูปภาษาที่ใชเปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย 
 2.  ทําใหทราบถึงมโนทัศนอารมณโกรธของคนไทย 
 3.  เปนแนวทางสําหรับประยุกตใชในการเรียนการสอนภาษาไทยใหแกชาวตางชาต ิ
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 4.  เปนแนวทางในการศึกษาอุปลักษณเชงิมโนทัศนเร่ืองอื่นๆ ตอไป 
 
19.  สัญลักษณที่ใชในการวิจัย 
 

1. (       ,      :   ) ใชแสดงแหลงที่มาของตัวอยาง โดยปรากฏอยูในเครื่องหมายวงเล็บ
ตามลําดับดังนี้ (ชื่อนวนิยาย, ป พ.ศ. ที่พิมพ : หนาที่ปรากฏขอมูล) ตัวอยาง (ดาวหลงฟา ภูผาสี
เงิน, 2544 : 291) จากตัวอยาง ดาวหลงฟา ภูผาสีเงิน เปนชื่อนวนิยาย, 2544 เปน ป พ.ศ. ที่พิมพ
และ 291 เปน เลขหนาที่ปรากฏขอมูล 

2. (                 ) ใชแสดงมโนทัศนของอุปลักษณที่มาจากภาษาตางประเทศ โดยเขียน
ดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญอยูในวงเล็บ  เชน (ANGER IS HEAT) จากตัวอยาง หมายถึง 
มโนทัศนอารมณโกรธเปนความรอน 

3. <                > ใชแสดงคุณสมบัติตนแบบของอารมณโกรธ โดยประกอบไปดวยหนวย
ทางความหมาย ซึ่งอยูในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม เชน <ส่ิงที่อยูภายใน> หมายถึง องคประกอบ
ของคุณสมบัติตนแบบ คือ ส่ิงที่อยูภายใน 

4. ใชแสดงการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตนทางไปยงัวงความหมาย
ปลายทาง 

5.                    . ใชขีดเสนใตตัวอยางคําที่เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน 
6.                    . ใชขีดเสนใตตัวอยางคําแสดงอารมณโกรธ 
7.                    . ใชขีดเสนใตตัวอยางคําที่แสดงการถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 

และการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในบทนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา “อุปลักษณเชิง
มโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย” โดยแบงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของออกเปน 3 กลุม 
คือ (1) แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ทฤษฎีภาษาศาสตรปริชาน (Cognitive 
linguistics theory) ทฤษฎีตนแบบ (Prototype theory) มโนทัศน (Concept) แผนภูมิภาพ 
(Image-schemas) และ การสรางรูป (Embodiment) (2) คําแสดงอารมณและการจัดหมวดหมูคํา
แสดงอารมณ ไดแก อารมณพื้นฐาน และการจัดกลุมทางความหมายของคําแสดงอารมณ (3)    
อุปลักษณกับการศึกษาตามแนวทฤษฎีตางๆ ไดแก อุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาและ
ภาษาศาสตรแนวเดิม (Traditional Theory) และอุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตรปริชาน 
(Cognitive Linguistics Theory) มีรายละเอียดดังนี้  
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีี่ใชในการวิเคราะห 
   
 2.1.1  ทฤษฎภีาษาศาสตรปริชาน 
 
 ทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานเปนการศึกษาและอธิบายความสมัพนัธระหวางภาษากบั
มโนทัศนของมนุษย โดยนาํแนวคิดจากศาสตรตางๆ ไดแก จิตวิทยา ภาษาศาสตร มานษุยวทิยา 
ปรัชญา และ คอมพิวเตอร มาประยกุตใชในการวิเคราะหภาษา (Lakoff 1987 : xi) 
 วัตถุประสงคสําคัญของการศึกษาตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานคือ การอธิบาย
การใชภาษาของมนุษยซึ่งเปนผลมาจากความสามารถในการเรียนรู การคิดหาเหตุผล ตลอดจน
กระบวนการในการเรียนรูและรับรูที่สัมพันธกับระบบการคิดของมนุษยซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ประสบการณที่อยูรอบตัว โดยกระบวนการเรียนรูและการรับรูดังกลาวนี้จะแตกตางกันไปตาม
ประสบการณหรือความสนใจของแตละบุคคล เชน เมื่อมองภาพที่ 1 แตละบุคคลอาจมีการรับรู
ของการมองภาพที่แตกตางกันไป ดังตัวอยางภาพแสดงการรับรูประหวางภาพเปดหรือภาพ
กระตาย ดังนี้ 
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ภาพที ่1 แสดงการรับรูภาพเปดหรือกระตาย  
ที่มา : Wittgenstein, อางใน ชลลดา  ทองทวี ทีทรรศนเกี่ยวกับเร่ืองกระบวนทรรศน [ออนไลน] 
เขาถึงเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 สืบคนจาก http://midnightuniv.rog/midnight2545/ducumtnt 
9773.hlml 
 
 จากภาพที่ 1 บางคนอาจมองเห็นเปนภาพเปดหรือภาพที่มีลักษณะคลายๆ เปด เชน 
นก เปนตน หรือบางคนอาจมองเห็นเปนภาพกระตาย โดยปจจัยที่ทําใหแตละคนมองภาพเดียวกัน
แตกตางกันขึ้นอยูกับประสบการณในการรับรูหรือความสนใจในการรับรูที่แตกตางกัน  
 ชัชวดี ศรลัมพ (2543) ไดสรุปแนวทางการศึกษาตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานไว 
3 ประการ คือ มุมมองเกี่ยวกับประสบการณ (Experiential view) มุมมองเกี่ยวกับความเดน 
(Prominence view) และมุมมองเกี่ยวกับความใสใจ (Attentional view) ซึ่งมุมมองทั้งสาม
ประการนี้จะมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอระบบความคิดของมนุษยซึ่งสะทอนออกมาในรูปของ
การใชภาษาในชีวิตประจําวัน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) มุมมองเกี่ยวกับประสบการณ หมายถึง การนําขอมูลทางภาษามาอธิบายดวย
ประสบการณที่เกี่ยวของกับผูใชภาษา โดยใหความสําคัญกับขอมูลภาษามากกวาการอธิบายดวย
กฎหรือสูตร เพื่อใหผูใชภาษาตอบคําถามในขณะที่พูดวาสมองคิดอะไรอยู ซึ่งคําตอบของแตละ
บุคคลจะขึ้นอยูกับประสบการณเปนสําคัญ เชน ใหอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับรถยนตพบวาผูใชภาษา
ไมไดอธิบายความหมายของคําเพียงเทานั้น แตยังอธิบายถึงคุณสมบัติและสวนประกอบตางๆ 
ของรถยนตอีกดวย ไมวาจะเปนความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว หรือแมกระทั่งมีการเชื่อมโยงไป
ถึงระดับชั้นทางสังคม เปนตน 
  2) มุมมองเกี่ยวกับความเดน หมายถึง การนําขอมูลทางภาษามาอธิบายโดย
มุงเนนถึงความเดน กลาวคือ ความเดนจะมีอิทธิพลตอการใชภาษาและรูปประโยคของมนุษย ดัง
ตัวอยางภาพโตะและหนังสือในภาพที่ 2 ดังนี้ 
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ภาพที ่2 แสดงภาพโตะและหนงัสือ 
ที่มา : Ungerer & Schmid, An Introduction to Cognitive Linguistics (London : Longman, 
1999), 158. 
 
 ภาพที่ 2 ผูใชภาษาแตละคนอาจมีการเรียงประโยคที่ไมเหมือนกัน เชนอาจจะเรียง
ประโยควา “หนังสืออยูบนโตะ” หรือ “หนังสือถูกวางไวบนโตะ” ประโยคดังกลาวนี้ผูใชภาษา
มองเห็นภาพหนังสือกอนเห็นโตะเพราะหนังสือมีความเดนมากกวาจึงสะทอนมาในรูปประโยคการ
ใชภาษาขางตน แตหากพบวาผูใชภาษาเห็นภาพโตะกอนเห็นหนังสือเพราะโตะมีความเดนกวา
อาจมีการเรียงประโยคใหมวา “โตะอยูใตหนังสือ” หรือ “โตะมีหนังสือวางไว” เปนตน ดังนั้น
ประโยคดังที่กลาวมานี้มีการวางรูประโยคที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความเดนของหนังสือหรือโตะ
มากกวากัน  
  3) มุมมองเกี่ยวกับความใสใจ หมายถึง การนําเอาความใสใจกับสถานการณของการ
ใชภาษามาอธิบายปรากฏการณของการใชภาษาซึ่งทําใหเกิดรูปภาษาที่แตกตางกัน สาเหตุมา
จากเหตุการณและความใสใจที่แตกตางกัน เชน เหตุการณการซื้อขายสินคาจะมีกรอบความคิดที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับความใสใจของผูใชภาษา ดังเหตุการณการใชภาษาของผูซื้อและผูขายเสื้อ
เกา ดังรูปประโยคตอไปนี้  
 

(1) David bought an old shirt from John for ten pounds. 
(2) John sold an old shirt to David for ten pounds. 
(3) John charged David ten pounds for an old shirt. 
(4) David paid ten pounds to John for an old shirt.  

Fillmore (อางใน Ungerer & Schmid 1999 : 206 – 207) 
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ประโยคขางตนอยูในกรอบการขายสินคา ดังแผนภูมิที่ 1 
 
    
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบความคิดการขายสินคา 
ที่มา : Fillmore อางใน Ungerer & Schmid, An Introduction to Cognitive Linguistics 
(London : Longman, 1999), 207. 
 
 จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นไดวามีส่ิงที่เกี่ยวของในกรอบความคิดการซื้อขายสินคา มีดังนี้ 
(1) ผูซื้อ คือ เดวิด (2) ผูขาย คือ จอหน (3) สินคา คือ เสื้อเกา และ (4) ราคาของสินคา คือ เงิน 10 
ปอนด ประโยคดังกลาวนี้เกิดจากองคประกอบคือผูใชภาษาจะเลือกใชกริยาใดก็ไดข้ึนอยูกับความ
ใสใจของผูใชภาษาที่มีตอเหตุการณนั้น ถาเปนกริยา “ซื้อ” จะอยูในกรอบความคิดของผูซื้อไปยัง
ผูขาย แตถาเปนกริยา “ขาย” จะอยูในกรอบความคิดของผูขายไปยังผูซื้อ เปนตน  
 ตอไปผูวิจัยจะกลาวถึงทฤษฎีที่นํามาใชในการคัดเลือกคําแสดงอารมณโกรธใน
ภาษาไทย ซึ่งผูวิจัยไดนําเอาทฤษฎีตนแบบมาประยุกตใชในการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 2.1.2  ทฤษฎตีนแบบ 
 
 ทฤษฎีตนแบบเปนการจําแนกสรรพสิ่งตางๆ ออกเปนกลุมหรือประเภทตางๆ โดย
นําเอาลักษณะรวมของสรรพสิ่งตางๆ หรือนําเอาสิ่งที่เปนตัวอยางที่ดีที่สุดของกลุมมาจัดอยูใน
กลุมเดียวกัน ซึ่ง Eleanor Rosch (1975) เรียกลักษณะดังกลาวนี้วา “ตนแบบ” (Prototype)  
 Rosch (1975) ไดจําแนกตนแบบของนก โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อศึกษาถึง
ความสามารถของมนุษยในเรื่องของการจําแนกประเภทของสรรพสิ่งตางๆ Rosch ใช
แบบสอบถามจํานวน 10 หนา โดยแตละหนามีชื่อประเภทของสิ่งตางๆ เชน นก ผลไม ผัก 
ยานพาหนะ อาวุธ เปนตน และในแตละประเภทมีรายการตัวอยางประมาณ 50 รายการ โดย

B 
(goods) 

      A                                                 D 
  (buyer)                                           (seller) 

C 
(money) 
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พิจารณาวาสิ่งใดเปนตัวแทนที่ดีที่สุดของกลุมสมาชิก (prototypical members) ผูวิจัยจะ
ยกตัวอยางการจัดประเภทนกซึ่งสามารถสรุปได ดังภาพที่ 3 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 แสดงภาพตนแบบของนก 
ที่มา : Rosch อางใน Goddard, Semantic Analysis : A Practical Introduction (New York : 
Oxford University Press, 1998), 72. 
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 จากภาพที่ 3 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ ผลที่ไดจากการสอบถามพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหคําตอบที่คอนขางตรงกัน โดยใหคะแนนระหวาง 1-7 ซึ่ง 1 หมายถึง ตัวแทนที่ดี
ที่สุดของกลุม สวน 7 หมายถึง ตัวแทนที่จัดอยูในกลุมสมาชิกที่นอยที่สุดหรืออาจจะไมควรจัดอยู
ในกลุมสมาชิก Ungerer & Schmid (1999 : 13) ไดสรุปวานกรอบบิ้น (Robin) เปนตัวแทนที่ดี
ที่ สุดในกลุมสมาชิกนกและถือวาเปนตนแบบที่ ดีที่ สุดของนก สวนนกกระจอก  (Sparrow)      
นกบลูเจย (Blue jay) นกบลูเบิรด (Bluebird) นกขมิ้น (Canary) นกแบล็คเบิรด (Blackbird) 
นกพิราบ (Dove) และนกลารก (Lark) จัดอยูในระดับที่รองๆ ลงมา ตามดวยระดับกลางไดแก 
เหยี่ยว (Hawk) อีกา (Raven) นกโกลดฟนช (Goldfinch) นกแกว (Parrot) และ นกอีกอย 
(Sandpiper) สวน 5 ลําดับสุดทาย คือ นกกระจอกเทศ (Ostrich) นกกระจิบ (Titmouse)          
นกอีมู (Emu) นกเพนกวิน (Penguin) และคางคาว (Bat) ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาของ Rosch ตองการแสดงใหเห็นวามนุษยสามารถที่จะจัดสรรพสิ่งตางๆ 
เขาดวยกัน โดยใชตัวแทนที่ดีที่สุดของกลุม มาเปนตนแบบในการจัดประเภทสรรพสิ่งตางๆ ดังภาพ
ที่ 3 มนุษยจัดใหนกเพนกวินอยูในกลุมของนก เนื่องจากนกเพนกวินมีคุณสมบัติที่รวมกันกับ
ตนแบบของความเปน “นก” วิธีการศึกษาในลักษณะนี้ Ungerer & Schmid (1999) ไดขยายความ
วาเปนวิธีการที่ไมไดนําเอาหลักทางวิทยาศาสตรมาชวยในการจัดสรรพสิ่งตางๆ แตอยางใด แต
เปนการนําเอาวิธีการหรือแนวทางการจัดสรรพสิ่งแบบงายๆ (Naive way) โดยใชความสามารถ
ของมนุษยในการจินตนาการหรือวาดภาพและเกิดการเปรียบเทียบขึ้นในใจ ซึ่งในบางครั้งการ
จําแนกประเภทของสรรพสิ่งตางๆ ไมสามารถระบุขอบเขตของสรรพสิ่งแตละประเภทไดอยาง
ชัดเจน แตอยางไรก็ตามมนุษยสามารถกําหนดขอบเขตและประเภทตางๆ ได โดยอาศัย
ประสบการณมาชวยในการตัดสิน  
 การศึกษาโดยใชตนแบบมาศึกษาเริ่มแพรหลายมากขึ้น และมีผูที่นําเอาแนวทาง
การศึกษาเกี่ยวกับตนแบบมาใชในการหาตนแบบที่เกี่ยวกับส่ิงที่มีลักษณะเปนรูปทรง (Shape) 
เพื่อหาตนแบบที่ดีที่สุดของกลุมสมาชิก ดังการทดลองของ Labov อางใน Ungerer & Schmid 
(1999) ไดนําเอาทฤษฎีตนแบบมาศึกษาตนแบบของวัตถุที่มีลักษณะคลายถวย ซึ่งถวยที่นํามา
สอบถามนี้จะมีรูปรางลักษณะที่แตกตางกันออกไป โดย Labov ไดใหผูที่ทดลองจินตนาการวามี
ถวยใสมันบด และถวยใสกาแฟวางอยูบนโตะ หลังจากใหคําแนะนําแลวจึงใหผูทดลองไดนิยาม
วัตถุที่เรียกวาถวยใหมอีกครั้ง ผลที่ไดจากการทดลองพบวาลักษณะของถวยที่มีปากกวางมีความ
เปนถวยลดลง ในขณะที่ถวยที่มีปากแคบมีความเปนชามเพิ่มข้ึน กลาวคือวัตถุที่ใสมันบดมี
แนวโนมเรียกวา “ชาม” สวนวัตถุที่ใสกาแฟมีแนวโนมเรียกวา “ถวย” ดังภาพที่ 4 
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ภาพที ่4 แสดงภาพตนแบบของถวย 
ที่มา : Labov อางใน Ungerer & Schmid, An Introduction to Cognitive Linguistics (London 
: Longman, 1999), 17. 
 
 จากภาพที่ 4 แสดงภาพถวยในลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือวัตถุหมายเลข 2 – 5 มี
ลักษณะที่เปนชามมากกวาเปนถวยคือมีปากกวางขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ สวนถวยหมายเลข 6 – 9 
มีลักษณะที่เปนถวยมากวาเปนชามคือมีขนาดความกวางของปากแคบแตมีขนาดความสูงขึ้น
เร่ือยๆ ตามลําดับ ดังนั้น วัตถุหมายเลข 1 เปนตนแบบของถวยหรือเปนตัวแทนที่ดีที่สุดของถวย 
 นอกจากนี้ Berlin & Kay อางใน Ungerer & Schmid (1999) ไดศึกษาคําเรียกสีและ
การรับรูสี โดยศึกษาสีที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุดของกลุมสีซึ่งเรียกวา สีใจกลาง (focal color) โดย
นําเอาสีใจกลางไปถามผูบอกภาษา ผลที่ไดจากการศึกษาพบวาวิธีการดังกลาวนี้สามารถใช
ทดสอบไดกับทุกๆ ภาษา ตอมา Rosch (1973) ไดทดลองการรับรูสีกับกลุมตัวอยางเด็ก โดยนําสี
ที่เหมือนกันมาถามเด็ก แตสีจะแตกตางกันตรงที่ความเขมและความสวาง ผลที่ไดจาการทดลอง
คร้ังนี้พบวา กลุมเด็กเลือกสีที่เปนสีใจกลางมากกวาสีที่ไมเปนสีใจกลาง ดังนั้น จึงสามารถที่จะ
สรุปไดวาสีใจกลางเปนสีตนแบบหรือเปนตัวแทนที่ดีที่สุดของสีกลุมสมาชิกของสีเหลานั้น   
 จากตัวอยางที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา การนําเอาทฤษฎีตนแบบมาใชในการ
จําแนกประเภทของสรรพสิ่งตางๆ ไดหลากหลาย ไมวาจะเปน ส่ิงมีชีวิต วัตถุที่เปนรูปราง รวมไป
ถึงสีสันตางๆ ดวยการหาตนแบบหรือตัวแทนที่ดีที่สุดของกลุม ในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดนําเอา
ทฤษฎีตนแบบมาประยุกตใชในการคัดเลือกคําแสดงอารมณโกรธ ซึ่งจะกลาวรายละเอียดตอไปใน
การจัดกลุมคําแสดงอารมณ  
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2.1.3 มโนทัศน 
 
  การศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการอธิบายความหมายของคํา 
แนวคิดดังกลาวนี้เปนของออกเดน และริชารด (Ogden & Richards อางใน ชัชวดี ศรลัมพ 2538) 
ไดอธิบายมโนทัศนไววาความหมายของคําเปนความสัมพันธระหวางรูปภาษา ความคิด และสิ่งที่
อางถึง ดังแผนภูมิที่ 2 

THOUGHT 
 
 
 
 
  SYMBOL        REFERENT 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงสามเหลี่ยมของ Ogden & Richards 
ที่มา : ออกเดน และ รีชารด (Ogden & Richards) อางใน ชัชวดี ศรลมัพ, “การศึกษามโนทัศนของ
คําวาเขา” (วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2538), 25. 
 
 จากแผนภูมทิี่ 2 อธิบายไดวาคําไมไดมีความหมายโดยตรงกับส่ิงที่อางถึง กลาวคือคําจะ
มีความหมายไดโดยผานมโนทัศนซึ่งเปนความคิดของภาษา และนํารูปภาษาทีม่ีความหมายตาม
มโนทัศนมาอางถงึสิ่งที่ปรากฏวามีอยูจริงบนโลก  
 แนวคิดของออกเดนและริชารดดังกลาวนีถู้กคัดคานเกี่ยวกับมโนทัศนวาจะตองอางถึง
เฉพาะสิง่ที่มีจริงอยูบนโลกเทานั้น แตในความเปนจริงบางมโนทัศนไมไดอางถงึสิ่งที่ปรากฏจริงบน
โลกแตสามารถเขาใจมโนทศันนัน้ได  
 แจ็คเคนดอฟ (Jackendoff) (อางใน อุษา  พฤฒิชัยวิบูลย 2544 : 21) กลาวถึง      
มโนทัศนวาเปนตัวแทนของความคิดที่มีความหมายในการใชภาษา และมีลักษณะ 2 ประการ คือ   
มโนทัศนที่มีอยูจริงในโลก และมโนทัศนที่อยูในความคิด โซวา (Sowa) (อางใน อุษา  พฤฒิชัย-
วิบูลย 2544 : 21) กลาววามโนทัศนเปนสิ่งที่มีลักษณะนามธรรมและเปนหนวยพื้นฐานในการ
แสดงความคิด มโนทัศนเปนหนวยที่แยกออกจากกันโดยอิสระ โดยยกตัวอยางการที่มนุษยเห็น
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ภาพแมวนั่งอยูบนเสื่อวาเปนผลมาจากการรับรูภาษากับมโนทัศน ซึ่งแสดงออกมาเปนถอยคําใน
ภาษาตางๆ คําในประโยคนั้นเปนมโนทัศนที่เปนหนวยยอยและรวมกันเปนมโนทัศนของประโยค 
“แมวนั่งอยูบนเสื่อ” 
 นอกจากนี้มโนทัศนที่ไดจากการศึกษาในระดับคําแลว ยังสามารถที่จะศึกษามโนทัศน
ไดจากรูปภาษาในเชิงเปรียบเทียบ ดังการศึกษาของ Lakoff & Johnson (1980) ไดกลาวถึงระบบ
มโนทัศนวาประกอบไปดวยการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆ ซึ่งสัมพันธกับประสบการณที่อยูแวดลอม
ของผูใชภาษา ซึ่งระบบมโนทัศนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความหมายตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน โดย Lakoff & Johnson (1980) กลาววามโนทัศนเปนสิ่งที่เกี่ยวกับรูปภาษาเชิง
เปรียบเทียบที่ใชสนทนาในชีวิตประจําวันหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “อุปลักษณเชิงมโนทัศน” 
กลาวคือ อุปลักษณสามารถที่จะสะทอนมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดจากรูปภาษาที่มีการ
สนทนาในชีวิตประจําวัน ดังตัวอยางผูใชภาษาอังกฤษพบวาความคิดเปนอาหาร (IDEAS ARE 
FOOD) เชนประโยคที่วา “That’s food for thought.” และ “She devoured the book.” 
(Kövecses 2002 : 5) ทั้งสองประโยคนี้เปนการกลาวถึงความคิดเปนอาหาร คําวา  food (อาหาร) 
และ devoured (กลืน) นั้นเปนคําที่เกี่ยวของกับอาหารโดยตรงแตในที่นี้มีการนํามาใชกับความคิด 
การใชภาษาในเชิงเปรียบเทียบในลักษณะนี้สามารถที่จะสะทอนระบบความคิดของผูใชภาษาใน
สังคมวามีมโนทัศนเกี่ยวกับเร่ืองความคิดเปนอาหาร 
 การศึกษาเกี่ยวกับอุปลักษณเชิงมโนทัศนเกี่ยวของกับประสบการณของมนุษย โดย
ประสบการณดังกลาวนี้ไมไดหมายถึงประสบการณจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปน
ประสบการณที่เกิดกับบุคคลทั่วๆ ไป เชน ประสบการณทางรางกายถือวาเปนประสบการณ
พื้นฐานที่อยูใกลตัวมนุษย ประสบการณตางๆ ลวนมาจากประสบการณทางรางกายทั้งสิ้น ซึ่ง
ประสบการณชวยในการสรางภาพในระบบความคิดของมนุษยได โดยมโนทัศนจะเกี่ยวของกับ
แผนภูมิภาพและการสรางรูปซึ่งเปนการเชื่อมโยงภาษาสูมโนทัศน   
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับมโนทัศนในภาษาไทย ผูวิจัยขอยกตัวอยางการศึกษาคําวา 
“เขา” และ “ออก” ในภาษาไทยมีดังนี้  
 ชัชวดี  ศรลัมพ (2538) ศึกษามโนทัศนของคําวา “เขา” ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาพบวา 
คําวา “เขา” มีองคประกอบพื้นฐาน 3 ประการ คือ ลักษณะการเคลื่อนที่ (Motion) ส่ิงที่เคลื่อนที่ 
(Trajector) และที่หมาย (Landmark) ที่เปนบริเวณปดลอม โดยสิ่งที่เคลื่อนที่ไปตามลักษณะการ
เคลื่อนที่จากภายนอกสูภายในที่เปนที่หมายที่เปนบริเวณปดลอม นอกจากนี้พบวาคําวาเขามี
ความหมายดวยกัน 11 ความหมาย แตจะแตกตางกันไปตามปริบทของคําวา “เขา” ที่ปรากฏรวม 
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 กาจบัณฑิต วงศศรี (2547) ศึกษาเครือขายความหมายของคําวา ‘ออก’ ในภาษาไทย : 
การศึกษาตามแนวอรรถศาสตรปริชาน ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาพบวา คําวา “ออก” มี
องคประกอบพื้นฐาน 3 ในลักษณะเชนเดียวกันกับคําวา “เขา” แตจะแตกตางกันตรงการเคลื่อนที่ 
องคประกอบพื้นฐานของคําวา “ออก” มี 3 ประการคือ ส่ิงโคจร (Trajector) ส่ิงอางอิง (Landmark) 
และเสนทาง (Path) โดยสิ่งโคจรเคลื่อนที่ตามเสนทางจากภายในสูภายนอกสิ่งอางอิง โดย
องคประกอบพื้นฐานนี้จะขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไปไมไดเพราะจะทําใหสูญเสีย
ความเปนเอกภาพของคํานั้นไป 
 
 กลาวโดยสรุป มโนทัศนเปนความคิดที่เกิดขึ้นในใจ เกิดจากกระบวนการในการเรยีนรู
จากประสบการณตางๆ ของมนษุย ซึง่โดยธรรมชาติของมโนทัศนจะมีลักษณะที่เปนนามธรรม 
และมีความสมัพันธระหวางภาษา ความคดิ และประสบการณตางๆ ของมนษุย  
 

2.1.4 แผนภูมิภาพ  
 
 การศึกษาเกี่ยวกับแผนภูมิภาพ (Image-schemas หรือ Image-schemata) ไมได
จํากัดเฉพาะการศึกษาทางดานภาษาศาสตรเพียงเทานั้น แตยังรวมไปถึงการศึกษาทดลองจาก
ความเปนจริงเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย เชน การศึกษาดานภาษาศาสตรจิตวิทยา (Psycho-
linguistics) จิตวิทยาปริชาน (Cognitive psychology) และจิตวิทยาพัฒนา (Developmental 
psychology) เพื่อที่จะเขาใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับแผนภูมิภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น Gibbs & Colston 
(1995)  
 ภาพ (Image) กับ แผนภูมิภาพ (Image-schemas) มีความแตกตางกัน กลาวคือ ภาพ
จะสามารถรับรูไดจากประสาทสัมผัส เชน การมองเห็น (visual images) การไดยิน (auditory 
images) การไดกลิ่น (olfactory images) เปนตน (Lakoff 1987 : 444) และภาพจะมีรายละเอียด
ของภาพตามโลกแหงความเปนจริง สวนแผนภูมิภาพนั้นจะมีลักษณะที่ไมไดกลาวถึงรายละเอียด
ของภาพเหมือนกับภาพที่ปรากฏในโลกแหงความเปนจริง แตแผนภูมิภาพจะปรากฏเปนนามธรรม
จากการแสดงการรับรูดวยการเห็นภาพ และการสรางรูปจากประสบการณตางๆ ซึ่งอาจเปน
ประสบการณรางกาย ฯลฯ แผนภูมิภาพจะปรากฏในลักษณะของแผนภูมิ (Schematic) เชน เปน
ภาชนะ (Containers) เปนเสนทาง (Paths) เปนการเชื่อมโยง (Links) เปนแรงผลัก (Forces) และ 
เปนความสมดุล (Balance) เปนตน 
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 แผนภูมิภาพนํามาใชในการศึกษาอุปลักษณได ดังการศึกษาของ Kövecses (2000) ซึ่ง
ไดศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณอารมณโกรธในภาษาตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน และภาษาฮังกาเรียน พบวาทุกภาษาที่กลาวมานี้มีมโนทัศนอารมณโกรธเปนแรงดัน
ในภาชนะ (THE ANGRY PERSON IS A PRESSURISED CONTAINER) ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
แผนภูมิภาพอารมณโกรธในลักษณะสากลเกี่ยวกับภาชนะและการบรรจุ Yu (1998) ไดศึกษา    
อุปลักษณอารมณโกรธภาษาจีนพบวา คนจีนมีมโนทัศนอารมณโกรธเปนแรงดันในภาชนะ 
นอกจากนี้ Yu ยังไดเปรียบเทียบกับอุปลักษณแสดงอารมณโกรธในภาษาอังกฤษซึ่งพบวาผูใช
ภาษาอังกฤษมีแผนภูมิภาพอารมณโกรธเปนภาชนะเชนกัน แตมีรายละเอียดที่แตกตางกัน
เล็กนอย กลาวคือ ผูใชภาษาอังกฤษมองวาอารมณโกรธเปนของเหลวรอนในภาชนะ (ANGER IS 
A HOT FLUID IN A CONTAINER) สวนคนจีนมองอารมณโกรธได 2 ลักษณะ คือ อารมณโกรธ
เปนแรงดันแกสที่อยูภายในภาชนะ (ANGER IS PRESSURISED GAS (QI) A CONTAINER) 
และ อารมณโกรธเปนไฟในรางกาย (ANGER IS FIRE IN A BODILY ORGAN) สาเหตุที่
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีมโนทัศนที่แตกตางกันแตมีแผนภูมิภาพการบรรจุภาชนะที่เหมือนกัน 
Dirven (1999) ไดเสนอความคิดวาสาเหตุหนึ่งมาจากมโนทัศนของผูใชภาษาอังกฤษและผูใช
ภาษาจีนมีมโนทัศนที่แตกตางกัน โดยผูใชภาษาจีนคิดวาไฟเปนสิ่งที่ออกมาจากอวัยวะรางกาย 
เพราะฉะนั้นจึงทําใหมโนทัศนอารมณโกรธของคนจีนที่เกี่ยวกับไฟจึงเปนแผนภูมิภาพของการ
บรรจุในภาชนะ  
 แผนภูมิภาพจะมีองคประกอบที่ไมซับซอน กลาวคือ แผนภูมิภาพจะไมสามารถที่จะ
แยกองคประกอบใดองคหนึ่งออกจากกันได หากองคประกอบไมครบจะทําใหสูญเสียความเปน
แผนภูมิภาพได ดังตัวอยางประโยคแสดงการเคลื่อนที่คําวา “COME” ในประโยคภาษาอังกฤษ
ที่วา “I have COME all the way from the past.” มีแผนภูมิภาพดังนี้  
 
  

 
 
    อดีต               ปจจุบัน        อนาคต 

 
ภาพที่ 5 แสดงแผนภูมิภาพการเดินทางของเวลา 
ที่มา : Yu, The Contemporary Theory of Metaphor : a Perspective from Chinese 
(Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, 1998), 105. 
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 จากตัวอยางรูปประโยค “I have COME all the way from the past.” ประกอบไปดวย 
องคประกอบที่เปนแผนภูมภิาพคือ จุดเริม่ตน การเคลือ่นที ่และพืน้ที ่ 
 
 ดังนัน้แผนภูมภิาพจึงเปนพืน้ฐานที่สําคัญในการเชื่อมโยงไปสูมโนทัศนของผูใชภาษาที่
สามารถสะทอนออกมาจากรูปภาษาที่เปนอุปลักษณ โดยอาศัยความรู ประสบการณ และ
กระบวนการเรยีนรูของแตละบุคคลรวมดวย   
 

2.1.5 การสรางรูป  
 
 Gibbs (2006 : 1) และ Strathern (2004 : 181) กลาววา การสรางรูป (Embodiment) 
เปนความรูทางดานปริชานศาสตรที่อางถึงบทบาทตัวแทนที่มาจากรางกายของตนเองในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน และสถานการณทางปริชาน (Situated cognitive) นอกจากนี้ยังเปนพื้นฐาน
สําคัญในการเชื่อมโยงการสรางมโนทัศนของผูใชภาษาไดอีกดวย แนวคิดดังกลาวนี้มาจาก 
Johnson (1987) ซึ่ง Johnson ไดพิสูจนความสัมพันธทางความหมายกับเหตุผลตามแนวคิด
ปรัชญายุโรปคือการสรางรูปจากแนวคิดสิ่งที่เปนวัตถุ (Objectivist Theories) ไปสูแนวคิดสิ่งที่ไม
เปนวัตถุ (Nonobjectivist Theories) ผลที่ไดจากการศึกษาพบวาสาเหตุสําคัญมาจากการสรางรูป 
(Embodiment) และ จินตนาการ (Imagination) กลาวคือ การสรางรูปเปนการสรางสิ่งที่เปนวัตถุ
ไปสูจินตนาการคือส่ิงที่ไมเปนวัตถุ โดยการสรางรูปนี้จะสัมพันธกับส่ิงที่มีอยูจริงตามโลกแหงความ
เปนจริงซึ่งอาศัยความสัมพันธระหวางสิ่งของกับชื่อของสรรพสิ่ง (Neutral labeling) ซึ่งสิ่งดังกลาว
นี้นํามาชวยในการลดความซับซอนทางภาษา 
 ส่ิงที่นาสนใจเกี่ยวกับการสรางรูปก็คือ สามารถที่จะนํามาใชในการอธิบายรูปภาษาที่
เปนอุปลักษณโดยเฉพาะอยางยิ่งรูปภาษาที่ไมสามารถที่จะอธิบายไดดวยแผนภูมิภาพ เชน 
อุณหภูมิเปนตน กลาวคือ แผนภูมิภาพมักอธิบายวงความหมายที่เกี่ยวของกับพื้นที่ของวัตถุ แตไม
สามารถอธิบายวงความหมายที่เกี่ยวกับอุณหภูมิได ซึ่งการสรางรูปสามารถที่จะอธิบายไดดวย
ประสบการณทางรางกาย โดย Clausner & Croft (1999 : 22) กลาววา วงความหมายอุณหภูมิ
ไมไดเปนแผนภูมิภาพ เนื่องจากไมใชพื้นฐานทั้งหมดแตการสรางรูปเปนสวนหนึ่งของวง
ความหมายที่เปนบอเกิดไปสูวงความหมายอื่นๆ โดยการสรางรูปจะอางถึงพื้นฐานของแผนภูมิ
ภาพในลักษณะรูปธรรมที่มาจากประสบการณทางรางกาย ไมวาจะเปน การกิน หรือการวางเสื้อ 
หรือการเคลื่อนที่ภายในหอง ประสบการณทั้งหมดนี้ทําใหเห็นไดจากแผนภูมิภาพ “ภาชนะ”  
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 โดยทั่วไป วงความหมายเหลานี้เชน ความคิด ความตาย เวลา การนอนไมหลับ และ
การมีชีวิต มักจะเปนวงความหมายที่ไมมีภาพจึงมีลักษณะที่เปนนามธรรม ซึ่งวงความหมายที่เปน
นามธรรมจะถูกสรางแทนดวยอีกสิ่งหนึ่งมีเปนรูปธรรม เรียกวารูปที่ถูกสรางขึ้น (Embodied) ซึ่ง
โยงไปสูประสบการณทางรางกาย (Johnson 1987 : xxxvi) โดย Johnson (1987 : 29) และ 
Lakoff (1987 : 267) กลาววาประสบการณทางรางกายเปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางมโนทัศน
ไมวาจะเปนประสบการณจากการเคลื่อนที่ ประสบการณจากการกระทําตอวัตถุที่อยูรอบตัวมนุษย 
รวมไปถึงประสบการณในการรับรูตางๆ ซึ่งประสบการณตางๆ เหลานี้เมื่อเกิดขึ้นซ้ําบอยๆ จะ
กลายเปนลักษณะองครวม (Gestalt) ซึ่งมีการจัดเรียงและเชื่อมโยงประสบการณเขาดวยกันจน
เปนโครงสรางจินตนาการ และการเกิดซ้ํานี้จะเปนโครงสรางประสบการณซึ่งเปนแผนภูมิภาพที่อยู
ในระบบความคิด 
 
2.2  คําแสดงอารมณและการจัดหมวดหมูคําแสดงอารมณ 
  

2.2.1 อารมณพืน้ฐาน 
 

 อารมณ หมายถึง “ความรูสึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเรา” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 1367) ดังนั้น อารมณพื้นฐาน หมายถึง ความรูสึกทางใจที่เปลี่ยนไปตามสิ่งเราซึ่งทุกภาษา
และทุกสังคมมีเหมือนกัน  
 Fehr & Russell (1984); Shaver Schwartz, Kirson, และ O’ Connor (1987) อางใน 
Kövecses (2000 : 3) ไดใชวิธีการหาอารมณพื้นฐานของมนุษย โดยการแบงระดับคําแสดง
อารมณ (Emotion terms) กอน โดยพบวาอารมณมนุษยสามารถแบงออกได 3 ระดับ คือ ระดับสูง 
(Superordinate level) ระดับกลางหรือระดับพื้นฐาน (Middle (basic) level) และ ระดับรอง 
(Subordinate level) ดังนี้ 
 

        ระดับสูง        อารมณ 
 
        ระดับพื้นฐาน        โกรธ 
 
        ระดับรอง         รําคาญ 
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงการแบงระดับอารมณของมนษุย 
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ที่มา : Kövecses, Metaphor and Emotion : Language, Culture, and Body in Human 
Feeling (Cambridge : Cambridge University Press, 2000), 3. 
 
 แผนภูมิที่ 3 จะเห็นไดวา “อารมณ” จัดอยูใน ระดับสูง (Superordinate level) หาก
นํามาใชในการแบงจะมีความชัดเจนนอย และหากนําเอาระดับรองมาใชในการแบงก็จะไมชัดเจน
อีกเชนกันเพราะถือวาเปนอารมณยอยเกินไป ดังนั้น ส่ิงที่ดีที่สุดที่ควรนํามาใชในการจัดอารมณ
พื้นฐานของมนุษยควรอยูในระดับพื้นฐาน ซึ่ง Croft & Cruse (2004 : 84) ไดเห็นพองกับ 
Kövecses เชนกันคือการแบงประเภทในระดับสูงจะมีความชัดเจนนอยกวาในระดับพื้นฐาน โดย
ระดับพื้นฐานคืออารมณโกรธสามารถแบงออกเปนสวนยอยๆ เปนรําคาญได ดังนั้น การจัดคํา
แสดงอารมณพื้นฐานของมนุษยจึงนําเอาระดับพื้นฐานมาใชในการหาอารมณพื้นฐานของมนุษย 
ดังแผนภูมิที่ 4 
 
 
       อารมณ 
  
 
ระดับพื้นฐาน (basic level)       หวัง    ภูมใิจ         โกรธ     กลัว   เศรา      ใคร    ประหลาดใจ 
 
                                 รําคาญ 
 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงคําแสดงอารมณตนแบบและไมใชตนแบบของการจัดประเภทมโนทศัน 
ที่มา : Kövecses, Metaphor and Emotion : Language, Culture, and Body in Human 
Feeling (Cambridge : Cambridge University Press, 2000), 4. 
 
 จากแผนภูมทิี ่ 4 แสดงการจัดประเภทอารมณระดับของอารมณโดยใชทฤษฎีตนแบบ 
มาชวยในการจัดประเภทซึ่งอารมณที่อยูในเครื่องหมายวงรีเปนตัวแทนที่ดีที่สุดหรือเปนตนแบบ
ของกลุมคําแสดงอารมณ คือ อารมณโกรธ อารมณกลวั และอารมณเศรา สวนอารมณ หวัง ภูมิใจ 
ใคร และประหลาดใจ เปนตัวแทนที่ไมดีในการจัดคําแสดงอารมณเพราะไมพบทุกภาษา และไมได
จัดอยูในอารมณพื้นฐานของมนุษย 
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 นอกจากนี้ Kövecses (2000 : 4) ไดสรุปผลการศึกษาของอารมณพื้นฐานของมนุษย
จากการศึกษาขามวัฒนธรรมของภาษาตางๆ 11 ภาษา จากผลงานการศึกษาของ Fehr and 
Russell (1984) Frijda, Markan, Sato & Wiers (1995) พบวาอารมณพื้นฐานของมนุษย ไดแก 
อารมณสุข อารมณเศรา อารมณโกรธ อารมณกลัว และอารมณรัก 
 จากการศึกษาดังกลาวนี ้สามารถกลาวไดวาอารมณพื้นฐานทั้ง 5 อารมณ สามารถที่
จะเกิดไดกับทกุๆ ชนชาติ ทกุๆ ภาษา ซึง่ในสังคมไทยก็เปนสังคมหนึ่งที่ปรากฏคําแสดงอารมณ
พื้นฐานดงัทีก่ลาวมาแลวนีด้วย 
 

2.2.2 การจัดกลุมทางความหมายของคําแสดงอารมณ 
 
 การจัดกลุมทางความหมายของคําแสดงอารมณมีวิธีการจัดกลุมที่หลากหลาย ซึ่ง
ผูวิจัยไดยกตัวอยางมา 3 วิธีดวยกัน ไดแก 1) การกําหนดสถานการณตนแบบและปฏิกิริยา
ตนแบบ 2) การกําหนดตามวงความหมาย 3) การจัดโดยอาศัยคลังขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 
   1)  การกําหนดสถานการณตนแบบและปฏิกิริยาตนแบบ 
 
 Wierzbicka (1996 : 161) ไดกําหนดสถานการณตนแบบและปฏิกิริยาตนแบบซึ่งเปน
วิธีการคัดเลือกคําโดยการจัดกลุมของคําแสดงอารมณ ผูวิจัยจะยกตัวอยางสถานการณตนแบบ
และปฎิกิริยาตนแบบของคําแสดงอารมณคือคําวา “Envy” ซึ่งหมายถึง อิจฉา ดังนี้ 
 
 “X feels envy = 
  Sometime a person thinks something like this : 
   something good happened to this other person 
   it didn’t happen to me 
   I want things like this to happen to me 
  Because of this, this person feels something bad 
  X feels something like this” 
       Wierzbicka (1996 : 161) 
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 จากตัวอยางที่กลาวมานี้ไมไดเปนนิยามความหมายของ Envy แตเปนสถานการณ
ตนแบบและปฏิกิริยาตนแบบซึ่งสามารถที่จะโยงความสัมพันธของคําที่จัดอยูในหมวดหมูของ 
Envy ได ไมวาจะเปนคําวา “Envy” “Jealousy” “Hatred” “Contempt” “Pity” “Admiration” และ
คําอื่นๆ เปนตน   
 นอกจากนี้ Wierzbicka (1992) ไดใหแนวทางเกี่ยวกับความหมายของอารมณโกรธใน
ภาษาอังกฤษไวอยางนาสนใจ ดังนี้ 
 
 X thinks something like this : 
  This person (Y) did something bad 
   I don’t want this 
  I would want to do something bad to this person 
  Because of this, X feels something bad 
  Because of this, X want to do something 

     Wierzbicka (1992 : 147) 
 
 จากสถานการณตนแบบอารมณโกรธขางตน Wierzbicka ไดอางถึงความเปนสากล
ทางความหมายดวยการนําเอาสถานการณตนแบบและปฏิกิริยาตนแบบมาใชในการคัดเลือกคํา
แสดงอารมณ กลาวคือสถานการณตนแบบและปฏิกิริยาตนแบบจะมีลักษณะกลางๆ สามารถที่จะ
ใชไดกับทุกๆ ภาษาทั่วโลก โดย Wierzbicka อางวาการพิจารณาความหมายจากคําแสดงอารมณ
โกรธเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอตอการคัดเลือกคําแสดงอารมณโกรธแตจะตองดูสถานการณ
ของอารมณโกรธรวมดวย  
 
  2)  การกําหนดตามวงความหมาย 
 
 Sandström (2006) ไดจัดกลุมคําแสดงอารมณตางๆ ตามวงความหมายของคาํแสดง
อารมณเศรา อารมณโกรธ อารมณเกลียด อารมณกลวั อารมณสุข และอารมณรัก ซึ่งคําแสดง
อารมณเหลานี้สามารถจัดกลุมทางความหมายไดดังแผนภูมิที ่5 
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                                                           EMOTION 
 

SADNESS      ANGER/FURY   DISGUST/HATE      FEAR         JOY/HAPPINESS   DESIRE/LOVE 
DESPAIR 
DESPERATION 
DISSATISFAC-
TION 
DISTRESS 
GLOOMINESS 
GRIEF 
GUILT 
HEARTACHE 
LAMENTATION 
MOURN 
REGRET 

ANNOYANCE 
BILE 
BITTERNESS 
DISPLEASURE 
IMPATIENCE 
INDIGNATION 
IRRITATION 
RAGE 
RESENTMENT 
SPLEEN 
VEXATION 
WRATH 

ABHORRENCE 
ABOMINATION 
ANTAGONISM 
AVERSION 
CONTEMPT 
DETESTATION 
DISLIKE 
HATRED 
HOSTILITY 
REPUGNANCE 
REKPULSION 

AGORAPHOBIA 
ALARM 
ANXIETY 
CLAUSTROPHOBIA 
DREAD 
FRIGHT 
HOMOPHOBIA 
HORROR 
PANIC 
SCARE 
TERROR 
XENOPHOBIA 
WORRY 

BLISS 
BONUS 
CHEERFULNESS 
DELIGHT 
ECSTASY 
FELICITY 
GLEE 
INDULGENCE 
MIRTH 
PLEASURE 
RAPTURE 
REJOICING 
TREAT 

ADORE 
APPETITE 
CAPRICE 
CHERISH 
CRAVING 
CRUSH 
INFATUATION 
LONGING 
LUST 
NEED 
TEMPTATION 
WORSHIP 
YEARNING 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงการจัดกลุมคําแสดงอารมณตามวงความหมาย 
ที่มา : Sandström, When Motion Becomes Emotion : A Study of Emotion Metaphor 
Derived from Motion Verbs (Department of Languages and Culture Luleå University of 
Technology, 2006), 13. 
 
 จากแผนภูมิที่ 5 แสดงการจัดกลุมคําแสดงอารมณตามวงความหมาย ซึ่งจะเห็นไดวา
คําแสดงอารมณในภาษาอังกฤษมีความหลากหลาย และสามารถจัดกลุมใหอยูในหมวดหมู
เดียวกันได 
  

3) การจัดโดยอาศัยคลังขอมูล 
 
 การศึกษาการจัดคําแสดงอารมณในภาษาอังกฤษของ Johnson – Laird &  Oatley 
(1989) ไดจัดคําแสดงอารมณ โดยอาศัยการพิจารณาจากคลังขอมูล (Corpus) ซึ่งผลที่ไดพบวา
รูปภาษาแสดงอารมณมีจํานวนทั้งสิ้น 590  คํา นอกจากนี้ Wierzbicka อางใน Ungerer & 
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Schmid (1999 : 138) ไดวิเคราะหรูปภาษาแสดงอารมณกลัววา รูปภาษาแสดงอารมณกลัวมีคําที่
จัดอยูในกลุมทางความหมาย  ดังนี้ 
 
 Fear / Afraid 
 

 Scared, fright, frightened, terrified, petrified, horrified, dread, 
alarmed, panic, anguish, anxiety, worried, concerned, apprehension, 
shame embarrassment 

Wierzbicka (อางใน Ungerer & Schmid 1999 : 138) 
 
 ภาษาไทยไดมีคณะผูดําเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาระบบชวยแปลภาษา
อังกฤษเปนภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําหนังสือที่ชื่อวา 
“อรรถภิธาน THAI THESAURUS” ซึ่งในหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมรูปภาษาที่มีความหมายของคํา
ในลักษณะเชนเดียวกันกับการศึกษาที่กลาวไวขางตน ดังตัวอยาง คําแสดงอารมณโกรธใน
ภาษาไทยมีดังนี้ 
 
 โกรธ 1 (น.) ความโกรธ ความโมโหราย ความโมโหโทโส ความไมพอใจ ความเดือด

ดาล การบันดาลโทสะ ความแคนเคือง ความโกรธเคือง โทสะ ความขุนเคือง 
  โกรธ 2 (ก.) อารมณเสีย ทําหนาบึ้ง ขึงตา บ้ึง บ้ึงตึง กร้ิว [ร] ข้ึงโกรธ พื้นเสีย       

ทําหนาหงิก [พ] โมโห อารมณไมดี ทําหนาบึ้งตึง ถมึงทึง ทําหนาบอกบุญไมรับ [สํา] 
ทําหนางอ หัวเสีย [พ] พูดบึ้ง ทําหนาหงิกหนางอ [พ] โกรธา [เฉพาะ] เสียอารมณ 
ปนปง โมโหโทโส โกรธกริ้ว พิโรธ [ร] ลมเสีย [พ] ทําหนามุย ทําตาเขียว [พ] 

  โกรธ 3 (ก.) คุมแคน เรารอน โกรธเปนฟนเปนไฟ (สํา) รุมรอน คุกรุน รอนรุม กร้ิว 
[ร] เดือด ปนปวน แคน ฉุน [พ] ปน [พ] พลุงพลาน เดือดดาล ขุนเคือง เคือง เปน
เดือดเปนแคน เดือดแคน 

  โกรธ 4 (ก.) เกรี้ยวกราด ฉุนเฉียว กราดเกรี้ยว เกิดโทสะ อารมณปะทุ โกรธหัวฟด
หัวเหวียง โมโหราย ออกฤทธิ์ออกเดช [พ] ออกฤทธิ์ พิโรธ [ร] โมโหโกรธา โกรธา [ฉ] 
บันดาลโทสะ พาลรีพาลขวาง [พ] โกรธเกรี้ยว ระเบิด (อารมณ) โกรธเปนฟนเปนไฟ 
[พ] โมโหโทโส [พ] เลือดขึ้นหนา [สํา] 
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 โกรธ 5 (ก.) อารมณไมดี ขุนของหมองใจ ขุนเคืองใจ เคือง บจอย [พ] โมโห 
ฉุนเฉียว อารมณเสีย เดือดดาล ฉุน หัวเสีย   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (2535 : 65) 
 
 วิธีการจัดกลุมทางความหมายของคําแสดงอารมณที่ไดยกตัวอยางมาทั้ง 3 วิธีนี ้จะเห็น
ไดวามีการยึดแนวทางการศกึษาที่ตางกนั กลาวคือ วธิีแรกจะมุงเนนที่สถานการณมากกวาภาษา 
วิธีที่สองและสามจะมุงเนนในตัวภาษามากกวาสถานการณ ดังนัน้ การคัดเลือกคําแสดงอารมณ
โกรธในงานวิจยัฉบับนี ้ผูวจิยัจึงไดประมวลความรูทัง้ 3 วิธีเขาดวยกนั โดยผูวิจัยจะใชการพิจารณา
จากคุณสมบติัที่เปนตนแบบของคําแสดงอารมณโกรธ โดยหาคุณสมบัติตัวแทนที่ดีที่สุด โดยยึด
หลักคุณสมบติัที่เปนเงื่อนไขที่จําเปนตองมีซึ่งขาดไมได เพื่อนํามาใชในการอธิบายและจัดสิ่งตางๆ 
ใหเปนกลุม  
 การวิเคราะหการเลือกคําแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย ผูวิจัยจะเสนอการวิเคราะหไว
ในบทที่ 3 ในหัวขอ “คําแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย”   
 
2.3 อุปลักษณกับการศึกษาตามแนวทฤษฎีตางๆ 
 
 การศึกษาอุปลักษณตามแนวทฤษฎีตางๆ ผูวิจัยไดใชแนวทางการแบงของ ชัชวดี    
ศรลัมพ (2548) ซึ่งแบงแนวทางการศึกษาอุปลักษณไว 2 แนวทางใหญๆ ไดแก อุปลักษณตามแนว
ทฤษฎีภาษาและภาษาศาสตรแนวเดิม (Traditional Theory) และ อุปลักษณตามแนวทฤษฎี
ภาษาศาสตรปริชาน (Cognitive Linguistics Theory) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 2.3.1  อุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาและภาษาศาสตรแนวเดิม 
 
 แนวทางการศึกษาอุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาและภาษาศาสตรแนวเดิมมุง
ความสนใจไปที่การแสดงอัจฉริยภาพทางภาษาของกวีเปนสําคัญ โดยมุงเนนโครงสรางคําเชื่อม
ของภาษา ซึ่งการศึกษาอุปลักษณดังกลาวนี้เปนเรื่องของการแทนที่กับการเปรียบเทียบ โดยมี
แนวความคิดสําคัญวา อุปลักษณเปนความสัมพันธระหวางรูปภาษาที่นํามาเปรียบเทียบกับ
ความหมายที่ตองการเปรียบเทียบ  
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 Ullmann (1962) ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับอุปลักษณวาเปนการขยายความหมาย
ของคําออกไปจากความหมายตรง โดยการพิจารณาวารูปภาษาใดเปนอุปลักษณหรือไมนั้นจะ
พิจารณาจากการปรากฏรวมกันของคําแสดงการเปรียบเทียบกับรูปภาษาที่นํามาใชเปรียบเทียบ 
โดย Ullmann (1962 : 212 – 218) ไดแบงโครงสรางของอุปลักษณออกเปน 2 สวน คือ สิ่งที่ถูก
เปรียบ (Tenor) และ แบบเปรียบ (Vehicle) กลาวคือ ส่ิงที่ถูกเปรียบ หมายถึง ความคิดที่ตองการ
นําเสนอหรือเนื้อหาที่นํามาเปรียบเทียบ สวนแบบเปรียบ หมายถึง รูปภาษาที่ใชเปรียบเทียบเพื่อ
ส่ือใหเห็นถึงความคิดที่นําเสนอ  
 ชุมสาย สุวรรณชมภู (2548) กลาววาอุปลักษณเปนสวนหนึ่งของการศึกษาภาษา
ภาพพจน ดังนี้ 
 

     ภาพพจนตรงกับภาษาอังกฤษวา Figure of speech คือถอยคําที่ทําใหเกิด
ภาพในใจ โดยใชกลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงถอยคําใหมีพลังที่จะสัมผัส
อารมณของผูอานจนเกิดความประทับใจ เกิดความเขาใจลึกซึ้ง และเกิดอารมณ
สะเทือนใจมากกวาถอยคําที่กลาวอยางตรงไปตรงมา 

ชุมสาย สุวรรณชมภู (2548 : 53) 
 
 วิภา กงกะนันทน (2537 : 20 - 23) ชุมสาย สุวรรณชมภู (2548 : 53 – 56) กลาวถึง
การศึกษาภาษาภาพพจนหรือโวหารตางๆ สามารถแบงแนวการศึกษาไดหลายประเภท สามารถ
สรุปไดดังนี้ 
   1)  อุปลักษณ / สมนัย (Metaphor) หมายถึง การเปรียบเทียบดวยการกลาวถึง
ส่ิงหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง โดยใชคําวา “เปน คือ” บางตํารารวมเอาคําวา “เทา เสมอ” ไวดวย มาใชใน
การเปรียบเทียบ เชน ถนนเละเปนสังขยา รักเธอเทาลมหายใจ ปญญาคือดาบสูดัสกร แสงสวาง
เสมอดวยปญญาไมมี เปนตน นอกจากนี้ยังพบอุปลักษณอีกประเภทหนึ่งที่นิยมใชกันมากใน
วรรณคดีและสํานวนไทยคือ อุปลักษณโดยนัย (Implicit Metaphor) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบคลาย
อุปลักษณ แตตางกันตรงที่อุปลักษณโดยนัยจะไมปรากฏคําเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบ “เปน คือ 
เทา เสมอ” อยูในขอความ โดยยกมาแตส่ิงที่นําไปเปรียบเทียบใหผูอานตีความเอาเองวาสิ่งที่นําไป
เปรียบนั้นคืออะไร โดยสังเกตจากเนื้อความในปริบท เชน เขาไมยอมทํางานอะไรเลย รอใหราชรถ
มาเกยหรืออยางไร คําวา ราชรถมาเกย หมายถึง โชคดีมาถึงเขาเอง โชคดีมาถึงโดยไมรูตัว 
ประสบโชคดีทั้งๆ ที่ไมไดขวนขวายหรือไมไดทําอะไรเลย ซึ่งความเปนมาของราชรถมาเกยนั้นมา
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จากราชประเพณีโบราณ เมื่อพระเจาแผนดินสวรรคตไมมีผูรับราชสมบัติ เสนาอํามาตยก็พรอม
กันเอาราชรถมาเสี่ยงใหราชรถแลนไป ราชรถไปหยุดที่บุคคลผูใดก็เชิญผูนั้นมาครองราชยสมบัติ
เปนพระเจาแผนดินสืบไป โดยถือวาผูนั้นเปนผูมีบุญบารมีสมควรที่จะไดเปนกษัตริยตอไป เร่ืองเลา
เกี่ยวกับราชรถมาเกยมีหลายสํานวน ผูวิจัยขอยกตัวอยางจากสํานวนเขมรและจากสํานวน
พงศาวดารเหนือซึ่งคัดมาจาก สงา กาญจนาคพันธุ (2539 : 476) มาเปนตัวอยางพอสังเขป ดังนี้ 
 

    1. พงศาวดารเขมรโบราณมีเร่ืองหนึ่งวาตาเคเหเก็บกุมารมาเลี้ยงไว “ฝาย
พระมหากษัตริยทรงประชวรหนักถึงแกพิราลัย เสนาพฤฒามาตยราชปุโรหิต ก็
ประชุมพรอมกันใหหาโหรทํานายดูก็รูวาผูมีบุญนั้นยังอยู จึงปรึกษากันเสี่ยงราช
รถไป ราชรถก็ตรงไปยังฝงแมน้ําก็หยุดอยู ฝายอํามาตยราชปุโรหิต ซึ่งตามราช
รถไปนั้นก็ชวนกันเอาราชรถนั้นขามแมน้ําไปถึงฟากขางโนน ราชรถตรงไปถึงที่
ใกลพระกุมาร เสนาอํามาตยราชปุโรหิตเห็นพระราชกุมารตองดวยลักษณะควร
จะเปนพระมหากษัตริยครอบครองราชยสมบัติ...ก็ใหประโคมดุริยางคดนตรีข้ึน
พรอมกัน เชิญเสด็จพระกุมารข้ึนทรงราชรถ แหแหนไปสูยังพระนครจัตรมุขพนม
เพ็ญเปนสมมติกษัตริย ทรงพระนาม พระเจาปกษีจํากรง” ตามศิลาจารึกของ
เขมร พระเจาปกษีจํากรงนี้ คือ พระเจาไชยวรมันที่ 4 ทรงราชยเมื่อ พ.ศ. 1471 
ถึง พ.ศ. 1484 ตามพงศาวดารเขมรตอไปก็มีอีก กษัตริยสืบวงศจากพระเจาปกษี
จํากรงองคหนึ่ง เสด็จไปขโมยแตงเขากิน เจาของพุงดวยหอกสวรรคต ไมมีผูรับ
ราชสมบัติ เสนาอํามาตยเสี่ยงราชรถราชรถตรงไปหยุดที่เจาของไรแตงที่พุงหอก
ถูกพระเจาแผนดินก็เชิญเจาของแตงนั้นมาใหครอบครองราชสมบัติใหเปนพระ
เจาแผนดิน มีพระนามวา พระเจาแตงหวาน 
     2. ในพงศาวดารเหนือมีเร่ืองเสี่ยงเรือเอกไชยไปหยุดที่เด็กเลี้ยงงัวเลยเชิญ
เด็กเลี้ยงงัวนั้นมาเปนพระเจาแผนดิน คือพระเจาสายน้ําผึ้ง ที่ไปไดนางสรอย
ดอกหมากพระราชธิดาพระเจากรุงจีน แลวมาทํากระบิดกระบวนกลั้นใจตาย จน
ไดสรางวัด พนัญเชิงคือพระนางเชิง ที่กรุงเกานั้น  
 

สงา  กาญจนาคพันธุ (2539 : 476) 
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 จะเห็นไดวาอุปลักษณโดยนัยนอกจากจะอาศัยการตีความจากปริบทแลว ผูอานหรือ
ผูฟงจะตองมีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของคําหรือสํานวนนั้นดวย จึงจะเขาใจอุปลักษณ
โดยนัยไดอยางแทจริง 
  2)  อุปมา / อุปนัย (Simile) หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดย
ธรรมชาติและมีสภาพที่แตกตางกัน แตมีลักษณะเดนรวมกัน โดยใชคําวา “เหมือน คลาย ดุจ ดูราว 
กล ประหนึ่ง เพียง ด่ัง ราวกับ เฉก ปาน” ฯลฯ เชน คุณเอกแกเปนคนยุติธรรมเหมือนเปาบุนจิ้น 
เพลงนี้ไพเราะราวกับเพลงสวรรค หวานปานน้ําผึ้งเดือนหา เปนตน 
  3)  สัญลักษณ (Symbol) หมายถึง การเปรียบเทียบที่เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยใชคําอื่น
แทน คําที่ใชเรียกนั้นเกิดจากการเปรียบและตีความ ซึ่งใชกันมานานจนเปนที่เขาใจโดยทั่วไป เชน 
สิงโต หรือ สิงห หมายถึง ผูมีอํานาจ ตราชู หมายถึง ความยุติธรรม สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
และ ดอกกุหลาบสีแดง หมายถึง ความรัก เปนตน 
  4)  นามนัย (Metonymy) หมายถึง การกลาวถึงสิ่งหนึ่งแตใหมีความหมายเปนอยาง
อ่ืนหรือการใชคําหรือวลีที่บงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแสดงความหมายแทนสิ่ง
นั้น เชน ฉันทนา หมายถึง สาวโรงงาน มงกุฎ หมายถึง กษัตริย มือขวา หมายถึง คนสนิทที่
ไววางใจ ดาราจอแกว หมายถึง ดาราทางโทรทัศน ดาราจอเงิน หมายถึง ดาราภาพยนตร เปนตน 
การใชนามนัยอีกลักษณะหนึ่ง คือการกลาวถึงชื่อของสถานที่แตหมายถึงคน เชน ไมมีคําตอบจาก
ทับแกว คําวา ทับแกว หมายถึง อาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร เปนตน นอกจากนั้นยังมีการใชนามนัยอีกลักษณะหนึ่งที่กลาวถึงชื่อคนแต
หมายถึงผลงานของเขา เชน ฉันชอบทมยันตีมากกวาบุษยมาส หมายถึง ฉันชอบอานนวนิยายของ
ทมยันตีมากกวานวนิยายของบุษยมาส เปนตน 
  5)  อติพจน (Hyperbole) หมายถึง การกลาวเกินจริงเพื่อเนนความรูสึก มิใชเพื่อ
หลอกลวง ซึ่งเปนความรูสึกหรือความคิดของผูกลาวที่ตองการย้ําความหมายใหผูฟงรูสึกวาหนัก
แนน จริงจัง เชน ฉันหิวไสจะขาดแลวนะ, ชาติหนาตอนบายๆ จึงจะไดพบคุณเชนนี้อีก, ฉันรอ
คุณตั้งโกฏิปแลว เปนตน 
  6)  บุคลาธิษฐาน / บุคคลวัต (Personification) หมายถึง สมมติใหส่ิงที่ไมมีชีวิต ไมมี
ความคิด ส่ิงที่เปนนามธรรมหรือสัตว หรือสรรพสิ่งทั้งหลายที่ไมใชมนุษยใหมีสติปญญา อารมณ 
หรือแสดงอากัปกิริยาตางๆ ราวกับเปนมนุษย เชน เห็นไอกานยาวคนนั้นไหม ตูไปรษณียหันมา
ถาม... เสาไฟฟาพูดถึงชายหนุมผูเปนทายาทโคตรเศรษฐี, ทะเลไมเคยหลับใหล เธอตอบไดไหม
ไฉนจึงต่ืน เปนตน 
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  7)   ปฏิทรรศน / ปฏิภาคพจน (Paradox) หมายถึง ขอความที่มีความหมายขดักนัมา
กลาวเปรียบเทียบเพื่อใหเกิดความชัดเจน โดยผูใชภาษาจะจงใจหรือไมก็ตาม เปนขอความที่
กลาวถึงสิ่งที่แปลกแตจริงหรือไมนาเปนไปไดแตเปนไปแลว เชน “ดิฉันเปนคนที่แอนตี้การพูด
ภาษาไทยปนฝรั่ง, คุณโทแกเปนเศรษฐีอนาถา, เปนความมืดที่เวิ้งวางสวางไสว, โอพอใจบุญ
ของเมียเอย แปดค่ําพอเคยเฉียดคอไก เปนตน 
  8)  ปฏิพจน / ปฏิวาทะ (Oxymoron) หมายถึง การใชคําที่ผสมข้ึนดวยการนําคําที่มี
ความหมายตรงขามหรือคานกันมารวมกันเพื่อใหเกิดคําซึ่งมีความหมายใหมหรือมีความหมายที่
ใหความรูสึกขัดแยงหรือเพิ่มน้ําหนักใหแกความหมายของคําแรก เชน นอยมาก ไอศกรีมรอน ไฟ
เย็น ชัยชนะของผูแพ เปนตน 
  9)  คําถามเชิงวาทศิลป / ปฏิปุจฉา (Rhetorical question) หมายถึง ศิลปะของการ
ใชคําถามคือ เปนคําถามที่มิไดหวังคําตอบ ผูถามมีเจตนาจะมีคําตอบ คําตอบนั้นก็มักจะเปน
คําตอบปฏิเสธ แมผูที่นิยมใชโวหารประเภทนี้คือ นักการเมือง แตคนทั่วไป กวีและนักประพันธก็ใช
ดวยเหมือนกัน เชน   
 
   “เห็นแกวแวววับที่จับจิต  ใยไมคิดอาจเอื้อมใหถึงที่  
  เมื่อไมเอื้อมจะไดอยางไรมี   อันมณีฤๅจะโลดไปถึงมือ”  

     (ทาวแสนปม อางใน ชุมสาย สุวรรณชมภ ู: 55) 
 

  10) การเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia) หมายถึง การใชคําที่เลียนเสียง
ธรรมชาติ เชน เสียงดนตรี เสียงรองของสัตว หรือเลียนเสียงกิริยาอาการตางๆ ของมนุษย เชน 
เสียงระฆังดังหงางเหงงวังแวงแวว เปนตน 
   11)  สมพจนัย (Synecdoche) หมายถึง การกลาวถึงสวนยอยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต
ตองการใหมีความหมายถึงสวนเต็มหรือทั้งหมด เชน เขากินหมาก คําวา หมาก รวมถึง พลู ปูน 
และมีสวนผสมอื่นๆ รวมอยูดวย ไมใชกินหมากเพียงอยางเดียว, ในหมูบานนี้ทุกหลังคาเรือนมีแต
คนแก คําวา หลังคาเรือน หมายถึง บานทั้งหลังมิใชแตหลังคาบาน เปนตน 
  12)  ปฏิรูปพจน / การกลาวอางถึง(Allusion) หมายถึง การใชขอความที่ดัดแปลงมา
จากขอความอันเปนที่รูจักกันดีอยูแลว เชน วาทะของนักปราชญ รัฐบุรุษ กวี หรือสุภาษิต คํา
พังเพย หรือผลงานของผูอ่ืน เชน “ในเมืองพิสดาระ ในน้ําไมมีปลา ในนามีสนามกอลฟ ใครใครคา
ชางคา คามาคา คาเฮโรอีนคา คาคนคา” จากตัวอยางเปนการกลาวอางถึงหลักศิลาจารึกหลักที่
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หนึ่งของพอขุนรามคําแหง หรือ “อยาถามวามหาวิทยาลัยจะใหอะไรกับทาน แตจงถามวาทานจะ
ใหอะไรกับมหาวิทยาลัย” เปนการกลาวอางถึงสุนทรพจนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่วา “อยาก
ถามวาสหรัฐฯจะใหอะไรกับทาน แตจงถามวาทานจะใหอะไรแกสหรัฐฯ” เปนตน 
  13)  อาวัตพากย (Synesthesia) หมายถึง การใชคําแทนผลของสัมผัสที่ผิดไปจาก
ธรรมดา เชน รสเปนผลของสัมผัสดวยลิ้น กลิ่นเปนผลของการสัมผัสจากจมูก การใชโวหารแบบนี้
จะใชขอความ เชน “รสของความสุข” โดยปรกติความสุขเปนผลของสัมผัสดวยใจ ซึ่งคําเหลานี้พบ
มาก เชน คําหวาน ปากหวาน เสนหวาน เสียงหวาน คนหัวแหลม สีออนโยน เสียงเขียว กลิ่น
สะอาด คําคม นิสัยเปรี้ยว กินใจ เปนตน 
  14)  อุทาหรณ (Analogy) หมายถึง วิธีการเปรียบเทียบเรื่องราว เหตุการณหรือ
ความคิดสองอยางที่ไมจําเปนตองเปรียบกันวาคลายกัน โดยการยกขอความที่เชื่อวางายแกการ
เขาใจเปรียบเทียบกับส่ิงที่ผูเขียนหรือผูพูดตองการจะอธิบาย ดูคลายวิธีใชอุปมา ความแตกตางอยู
ที่วาอุปมาเปนการเปรียบเทียบถอยคําขณะที่อุทาหรณเปนการเปรียบเทียบขอความ คําที่ใชในการ
เปรียบวิธีนี้ที่คุนเคยคือคําวา “อุปมา” กับ “อุปไมย” ซึ่งมักใชคูกัน เชน  
 

  อันวานายชางผูเชี่ยวชาญ กอสรางปราสาทมโหฬารยอมเพิ่มรูปศิลาจําหลักไว
ในที่สมควรตามทํานอง มิใชจะใชเปนเครื่องประดับเทานั้น แตยังใชประโยชน
รองรับหรือคํ้าจุนที่บางแหงนั้นไวดวย ความขอนี้อุปมาฉันใด พระศาสดาในบาง
คราวยอมทรงชักเอาเรื่องเปรียบเทียบเปนภาษิตที่นาฟงและสมดวยกาลสมัยขึ้น
แสดง ก็อุปไมยฉันเดียวกัน”  

(กามนิต อางใน ชุมสาย สุวรรณชมภู 2548 :156)  
 
 กลาวโดยสรุป การศึกษาอุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาและภาษาศาสตรแนวเดิมจะ
มุงความสนใจไปที่สุนทรียภาพทางภาษาและชั้นเชิงในการประพันธของกวีเปนสําคัญ โดยจะ
กลาวถึงอุปลักษณในแงมุมของภาษาภาพพจน อุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาและภาษาศาสตร
แนวเดิมสามารถสรุปแนวคิดออกเปน 2 กลุม คือ แนวคิดของ Ullmann (1962) และแนวคิดของ 
วิภา กงกะนันทน (2537) ชุมสาย สุวรรณชมภู (2548) กลาวคือ อุปลักษณตามแนวคิดของ 
Ullmann ไดรวมเอา อุปลักษณ (Metaphor) และ อุปมา (Simile) เขาดวยกัน และเรียกรูปภาษานี้
วา อุปลักษณ หรือ “Metaphor” ซึ่ง Ullmann (1962) กลาวถึง “อุปลักษณ” หมายถึง ขอความที่
แสดงการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่เหมือนและตางกัน สวนแนวคิดของ 
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วิภา กงกะนันทน (2537) ชุมสาย สุวรรณชมภู (2548) จะแยกระหวางอุปลักษณ (Metaphor) กับ 
อุปมา (Simile) ออกจากกันโดยเด็ดขาด ซึ่งพิจารณาจากการปรากฏคําเชื่อมแสดงการ
เปรียบเทียบคือ อุปมาจะปรากฏคําเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบ “เหมือน คลาย ดุจ ดูราว กล 
ประหนึ่ง เพียง ด่ัง ราวกับ เฉก ปาน ฯลฯ” สวน อุปลักษณจะปรากฏคําเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบ 
“เปน คือ เทา เสมอ" เปนตน 
 

2.3.2 อุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตรปริชาน 
 
 นอกจากการศึกษาอุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาและภาษาศาสตรแนวเดิมแลว 
ปจจุบันมีการขยายความหมายของการศึกษาอุปลักษณใหม โดยกลุมนักภาษาศาสตรปริชานคือ 
Lakoff & Johnson (1980) โดยเรียกการศึกษาอุปลักษณในลักษณะนี้วา “อุปลักษณเชิงมโนทัศน” 
โดยไมไดพิจารณาโครงสรางของรูปภาษาเปนหลัก แตจะสนใจระบบความคิด เหตุผล และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกับแบบเปรียบทางภาษาเปนสําคัญ  
 ดังตัวอยางรูปภาษาของผูใชภาษาอังกฤษในปจจุบันพบวามีมโนทัศนเกี่ยวกบัการ
แสดงความคดิเห็นเปนสงคราม (ARGUMENT IS WAR) ดังตัวอยาง 
           
    Your claims are indefensible. 

 He attacked every weak point in my argument. 
 His criticisms were right on target. 
 I demolished his argument. 
 I’ve never won an argument with him. 
 You disagree? Okay, shoot! 
 If you use that strategy, he’ll wipe you out. 
 He shot down all of my arguments. 

        (Lakoff & Johson 1980 : 4) 
  
 จากตัวอยาง แสดงใหเห็นวาผูใชภาษาอังกฤษมีมโนทัศนเกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็นเปนสงคราม โดยวิเคราะหจากรูปภาษาที่ปรากฏในปริบทของประโยคการแสดงความ
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คิดเห็นพบวา คําที่ขีดเสนใตจากตัวอยางเปนคําศัพทที่ใชเกี่ยวกับสงครามหรือการสูรบกันใน
สมรภูมิ  
 Lakoff & Johnson (1980) อธิบายวา ภาษาสามารถที่จะสะทอนการรับรู ความเขาใจ
โลก ซึ่งสัมพันธกับประสบการณตางๆ ของมนุษย โดยประสบการณที่ใกลตัวมากที่สุดก็คือ 
ประสบการณทางรางกาย ประสบการณทางประสาทสัมผัส ประสบการณทางอารมณความรูสึก 
ประสบการณทางสังคม และประสบการณทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอา
ประสบการณทางรางกายมาใชเปนอุปลักษณ ซึ่ง Kövecses (2002 : 16) เรียกวา อุปลักษณที่เกิด
จากการสรางรูป (Embodiment metaphor) นํามาอธิบายถึงมโนทัศนหรือระบบความคิดของผูใช
ภาษา King (1989 : 10 - 13) Johnson & Lakoff (2002 : 249) ไดอธิบายเกี่ยวกับการสรางรูปวา 
การสรางรูปเปนการทําใหส่ิงที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม โดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณที่
ปรากฏอยูจริงมาใช เชน อวัยวะรางกาย วัตถุ ส่ิงแวดลอม เปนตน ส่ิงเหลานี้สามารถสรางความ
เขาใจอุปลักษณไดอยางเปนกระบวนการและเปนลําดับ คือ ประสบการณ ความหมาย และ
ความคิด ซึ่งจะเห็นวาประสบการณเปนที่มาของความรู แตไมไดหมายถึงความรูเปนที่มาของ
ประสบการณ  
 นอกจากนี้แนวคิดสําคัญของการศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนตามแนวภาษาศาสตร
ปริชานจะมุงเนนไปที่การถายโยงความหมาย (Mappings) ระหวางวงความหมายตนทาง 
(Source domain) และวงความหมายปลายทาง (Target domain) ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ภาษาที่จะโยงความสัมพันธไปสูมโนทัศนของผูใชภาษาที่สะทอนออกมาจากการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.3.2.1  กระบวนการการถายโยงความหมาย (Mapping process)  
 
 กระบวนการถายโยงความหมาย (Mapping process) จะพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางวงความหมายตนทาง (Source domain) และ วงความหมายปลายทาง (Target domain) 
ซึ่งทั้งสอง วงความหมายนี้มีความสัมพันธระหวางกันโดยการถายโยงจากวงความหมายตนทางไป
ยังวงความหมายปลายทาง เพื่อที่จะใหเขาใจวงความหมายหนึ่งจากอีกวงความหมายหนึ่ง 
  กระบวนการถายโยงความหมาย มีองคประกอบที่จะตองพิจารณาหลายประการ 
เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับอุปลักษณคนสวนใหญมักจะนึกถึงการพรรณนาหรือการวิเคราะห
โครงสรางทางภาษาเทานั้น แมกระทั่งปราชญทางภาษาไดพยายามแบงการศึกษาอุปลักษณใน
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ลักษณะที่กวางๆ และกลาวถึงอุปลักษณในลักษณะภาษาภาพพจน แตก็ยังไมเปนที่ลงตัว 
(Goodman 1968, Levin 1977, Lodge 1977, Genette 1980) ปจจุบันการศึกษาอุปลักษณได
ขยายกวางเพิ่มข้ึนไป กลาวคือ นอกจากจะพิจารณาจากโครงสรางภาษาแลวยังใหความสนใจ
เกี่ยวกับการถายโยงความหมาย เนื่องจากการถายโยงความหมาย มีความสัมพันธไปถึงภาษาใน
ระดับมโนทัศน หรือในระดับแผนภูมิภาพ (level - Image-schemas) ดังนั้น การที่จะเขาใจถึง
ภาษาในระดับมโนทัศนไดนั้นจะตองเขาใจถึงกระบวนการถายโยงความหมายกอน องคประกอบ
ของการถายโยงความหมายอุปลักษณเชิงมโนทัศนตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานสามารถ
แบงองคประกอบออกเปน 2 สวน คือ วงความหมายตนทาง และวงความหมายปลายทาง 
 การที่จะเขาใจถึงอุปลักษณนั้นปจจัยหลักของการศึกษาอุปลักษณตามแนวทฤษฎี
ภาษาศาสตรปริชานจะตองทําความเขาใจถึงกระบวนการการถายโยงความหมาย ซึ่งพิจารณา
จากรูปภาษาที่มีการใชในปจจุบันมักจะมีการเปรียบเทียบทั้งที่อาศัยโครงสรางทางภาษาที่มี
คําเชื่อมและไมอาศัยโครงสรางเปนตัวเชื่อม ซ่ึงประเด็นแรกนั้นสามารถตัดปญหาไปไดเพราะ
สามารถเขาใจไดโดยดูจากโครงสรางของอุปลักษณจากคําเชื่อมที่แสดงถึงการเปรียบเทียบ แต
สวนหลังซึ่งไมปรากฏโครงสรางอุปลักษณที่แสดงการเปรียบเทียบ ดังนั้น ตองอาศัยกระบวนการ
ถายโยงความหมาย เขามาชวยในการอธิบายและการตัดสินวาเปนอุปลักษณหรือไม ดังนั้น เพื่อให
เกิดความเขาใจรูปภาษาที่เปนอุปลักษณในงานวิจัยฉบับนี้ใหอยางชัดเจน ผูวิจัยจะยกตัวอยาง
การศึกษาของ Kövecses (2002 : 7) ซึ่งอธิบายรูปภาษาที่เกี่ยวกับอารมณรักเปนการเดินทาง ดัง
ตารางที่ 4 นี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงการถายโยงความหมาย ของอุปลักษณอารมณรักเปนการเดนิทาง 
 

Source : JOURNEY Target : LOVE 
          the travelers  the lovers 
          the vehicle  the love relationship itself 
          the journey  events in the relationship 
          the distance covered  the progress made 
          the obstacles encountered  the difficulties experienced 
          decisions about which way to go  choices about what to do 
          the destination of the journey  the goal (s) the relationship 
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ที่มา : Kövecses, Metaphor : A Practical Introduction (Oxford : Oxford University press, 
2002), 7. 
 
 จากตัวอยางในตารางที่ 2 การถายโยงความหมายแบบอุปลักษณเชิงมโนทัศนจะมี
ลักษณะของการถายโยงความหมายไดทิศทางเดียว คือ จะตองถายโยงจากวงความหมายตนทาง
ไปยังวงความหมายปลายทางเพียงเทานั้น ดังตัวอยางในตารางจะเห็นไดวาวงความหมายตนทาง
จัดอยูในกลุมความหมายที่เกี่ยวกับการเดินทางและเปนรูปภาษาที่เปนนามธรรม สวนวง
ความหมายปลายทางคืออารมณรักซึ่งเปนรูปภาษาที่มีลักษณะเปนนามธรรม ดังนั้นจึงเปนการ
ถายโยงทางความหมายจากวงความหมายตนทางไปยังวงความหมายปลายทางอธบิายไดดังนี ้คือ 
ผูเดินทาง (Travelers) ถายโยงความหมายไปยังคนรัก (Lovers) ยานพาหนะ (Vehicle) ถายโยง
ความหมายไปยังรักดวยตนเอง (Love relationship itself) การเดินทาง (Journey) ถายโยง
ความหมายไปยังเหตุการณในความสัมพันธ (Events in the relationship) ระยะครอบคลุม
สัมพันธ (Distance covered) ถายโยงความหมายไปยังทําใหกาวหนา (Progress made) การพบ
กับอุปสรรค (Obstacles encountered) ถายโยงความหมายไปยังประสบการณแหงความ
ยากลําบาก (Difficulties experienced) การตัดสินใจดําเนินเกี่ยวกับวิธีที่จะเดินทางตอไป 
(Decisions about which way to go) ถายโยงความหมายไปยังตัวเลือกเกี่ยวกับการตัดสินใจวา
จะสรางความสัมพันธตอไปหรือไม (Choices about what to do) และ จุดหมายปลายทาง 
(Destination of the journey) ถายโยงความหมายไปยังเปาหมายของการพัฒนาความสัมพันธ 
(Goal (s) the relationship)  

 จากตัวอยางการอธิบายการถายโยงความหมายขางตนนี้จะเห็นไดวา อารมณรักเปนวง
ความหมายปลายทางคือเปนสิ่งที่ตองการจะสื่อ และการเดินทางเปนวงความหมายตนทาง คือ
เปนมโนทัศนของอารมณรัก โดยองคประกอบทั้งสองนี้มีการถายโยงความหมาย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้       
 

 1)  วงความหมายตนทาง 
 
 วงความหมายตนทาง (Source domain) เปนศัพทนี้มีลักษณะที่ใกลเคียงกับ
การศึกษาที่ผานมาของ Ullmann (1962 : 213) โดยไดอธิบายถึงอุปลักษณวามีองคประกอบ
สําคัญอยู 2 สวน คือ ส่ิงที่ถูกเปรียบ (Tenor) หมายถึง ความคิดที่ตองการนําเสนอ กับ แบบเปรียบ 
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(Vehicle) หมายถึง ส่ิงที่ส่ือใหเห็นถึงความคิดที่นําเสนอ ดังตัวอยางประโยคภาษาอังกฤษที่วา 
“Life is a walking shadow” ส่ิงที่ถูกเปรียบ คือ life (ชีวิต) สวน แบบเปรียบ คือ walking shadow 
(เงาตามตัว) เปนตน สวนอุปลักษณตามแนวคิดของ Lakoff (1993 : 209) อางใน Haser (2005 : 
13) จะกลาวถึงอุปลักษณในลักษณะของระดับการถายโยงความหมาย ซึ่งเปนกระบวนการทาง 
ปริชาน กลาวคือ อุปลักษณของ Lakoff มีความสัมพันธกับมโนทัศนของผูใชภาษา ดังนั้น จึงเรียก
ส่ิงที่ถูกเปรียบวาวงความหมายปลายทาง และเรียกแบบเปรียบวาวงความหมายตนทาง 
 Kövecses (2002 : 252) ไดอธิบายความหมายของวงความหมายตนทางวา วง
ความหมายตนทางสามารถสรางความเขาใจวงความหมายปลายทาง กลาวคือ ลักษณะทั่วไปของ
วงความหมายปลายทางสวนใหญจะมีลักษณะรูปภาษาที่เปนนามธรรมซึ่งยากตอความเขาใจ 
และวงความหมายตนทางจะมีรูปภาษาเปนรูปธรรม ดังนั้นวงความหมายตนจึงสามารถลดความ
ซับซอนและสรางความเขาใจวงความหมายปลายทางได  
 

2) วงความหมายปลายทาง 
 
  วงความหมายปลายทาง (Target domain) ธรรมชาติของภาษาเมื่อผูใชภาษากลาวถึง
รูปภาษาทีม่ีลักษณะเปนนามธรรมซึ่งยากตอความเขาใจ ดังนั้นวิธกีารหนึ่งที่จะลดความซับซอน
ทางภาษาและอธบิายภาษาใหเขาใจไดมากขึ้นก็คือการเปรียบกับรูปภาษาที่เปนรูปธรรม 
 ดังนั้น การอธิบายภาษาที่มีลักษณะนามธรรมจึงตองใชกระบวนการทางความหมาย
เขามาชวยในการอธิบาย Kövecses (2002 : 252) ไดอธิบายความหมายของวงความหมาย
ปลายทางไววา วงความหมายปลายทางเปนวงความหมายในระดับมโนทัศนที่สรางความเขาใจ
โดยการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางที่ไปยังวงความหมายปลายทาง ซึ่งวง
ความหมายปลายทางจะมีลักษณะทั่วไปคือ เปนนามธรรมและอัตวิสัยมากกวาวงความหมายตน
ทาง 
 นอกจากนี ้ การศึกษาเกี่ยวกับวงทางความหมายปลายทางมกัจะเปนการอางถงึมโน-
ทัศน (described concept) เชน รูปประโยคภาษาอังกฤษที่วา He cooked up a story that 
nobody believed. จากประโยคนี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนอยางหนึง่ โดยพิจารณาจากการ
ปรากฏรวมของคําวา story คือ “cooked up” ดังนัน้ วงความหมายปลายทางในที่นีคื้อ story ซึ่ง
แสดงมโนทัศนวาความคิดเปนอาหาร เนือ่งจากคาํวา “cooked up” นั้นจัดอยูในรูปภาษาที่อยูใน
วงความหมายของอาหาร เปนตน 
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 การอธิบายถึงวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางนั้นยังไมเพียงพอ 
นักภาษาศาสตรปริชานไดนําความรูจากศาสตรตางๆ มาประกอบการศึกษาและอธิบายรูปภาษาที่
เปนอุปลักษณ โดยนําความรูทางปรัชญามาประยุกตกับการศึกษาภาษาซึ่งเปนการพิจารณาถึง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางความหมายของวงความหมายตนทางและวงความหมาย
ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 2.3.2.2  ประเภทของการถายโยงความหมาย  
 
 ประเภทของการถายโยงความหมายเปนการอธิบายความสัมพันธระหวางวง
ความหมายตนทางและวงความหมายปลายทาง โดยการนําเอาความรูทางปรัชญามาใชในการ
วิเคราะห      อุปลักษณ ไดแก ภววิทยา (Ontology) และ ญาณวิทยา (Epistemology) ซึ่งแนวทาง
การศึกษาดังกลาวนี้เปนการแสวงหาความรูซึ่งสัมพันธกับสรรพสิ่งที่ปรากฏจริงในธรรมชาติ 
กลาวคือ 
 ภววิทยา เปนการศึกษาความแทจริงที่มีอยู หรือศึกษาธรรมชาติของความจริงวาอะไร
คือส่ิงที่เปนจริง โดยการศึกษาความรูดังกลาวนี้จะตองเปนความรูสากลไมใชความรูเฉพาะ ปญหา
ที่ภววิทยาพยายามตอบคําถามคือ ส่ิงที่แทจริงคืออะไร นักปรัชญาไดใชวิธีการหลายอยางตางๆ 
กันในการที่จะตอบปญหาดังกลาว วิธีการตางๆ เหลานี้ไดกลายมาเปนทฤษฎีของภววิทยา สวน  
 ญาณวิทยา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge) เปน
ศัพทที่บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษวา Epistemology ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือคําวา 
“Episteme” หมายถึง ความรู และ Logos หมายถึง วิชา ดังนั้นหากแปลตามรากศัพท หมายถึง 
วิชาที่วาดวยความรูหรือทฤษฎีความรู โดยขอบเขตในการศึกษานั้นจะเปนการอธิบายถึงปญหา
เกี่ยวกับที่มาของความรู แหลงกําเนิดของความรู ธรรมชาติของความรู และเหตุแหงความรูที่
แทจริง 
 อยางไรก็ตาม เมื่อนําเอาความรูทางปรัชญามาใชในการวิเคราะหรูปภาษาที่เปน      
อุปลักษณนั้น ภววิทยาและญาณวิทยาที่นํามาใชในการวิเคราะหมีความหมายที่แตกตางจากภว-
วิทยาและญาณวิทยาของปรัชญา โดย Johnson & Lakoff (2002) ไดเขียนอธิบายไวในบทความที่
ชื่อวา “Why cognitive linguistics requires embodied realism” เอาไว และเรียกใหมวาภว-
สัมพันธ (Ontological correspondences) และญาณสัมพันธ (Epistemic correspondences) 
โดยสิ่งที่มีอยูจริงในที่นี้คือส่ิงที่มีอยูจริงในระบบมโนทัศน แตไมใชส่ิงที่มีอยูจริงในโลกอยางเชน
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การศึกษาของปรัชญา Lakoff กลาววา ภววิทยามโนทัศน (Conceptual ontology) เปนมโนทัศน
ของการอางอุปลักษณเชิงมโนทัศนวาเกิดจากการถายโยงภววิทยาจากวงความหมายตนทางไปยัง
ภววิทยาของวงความหมายปลายทางซึ่งเปนการสรางแนวคิดมโนทัศนใหมของสิ่งที่มีอยูจริงดวย
กระบวนการทางเหตุผล ตัวอยางเชนคําวา อนันต (Infinity) เปนสิ่งที่มีตัวตน โดย Lakoff & Núñez 
(อางใน Lakoff & Johnson : 2002) ไดทดลองดวยพื้นฐานอุปลักษณของคําวาอนันต มโนทัศน
ดังกลาวนี้เปนสิ่งที่มีอยูจริงโดยไมไดอยูในรูปของวัตถุที่อยูในโลกและคําวาอนันตนี้ถูกตองอยาง
สมบูรณในรูปแบบทางคณิตศาสตร ซึ่งภววิทยาตามแนวทางปรัชญาไมไดกลาวเอาไว ดังนั้น การ
อธิบายรูปภาษาที่เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนโดยนําเอาแนวคิดทางภววิทยาและญาณวิทยามาใช
อธิบายภาษาโดยการถายโยงความหมาย ระหวางวงความหมายตนและวงความหมายปลายทาง 
สามารถสรุปสาระสําคัญและแนวทางในการวิเคราะหทางภาษาไดดังนี้ 
 

1) การถายโยงแบบภวสัมพนัธ 
 
 การถายโยงแบบภวสัมพันธ (Ontological correspondences) หมายถึง การถายโยง
ความหมาย ระหวางวงความหมายตนทางไปยังวงความหมายปลายทาง โดยวงความหมายตน
ทางนั้นจะเกี่ยวของกับการมีอยูของความจริงซึ่งเปนความจริงที่สามารถมองเห็นและรับรูไดจาก
ประสบการณตางๆ ของมนุษย เชน ประสบการณทางรางกาย ประสบการณทางการรับรู 
ประสบการณทางประสาทสัมผัส ประสบการณทางสังคม และประสบการณทางวัฒนธรรม       
เปนตน หรืออาจจะเปนสิ่งที่มีอยูจริงในระดับมโนทัศนก็ได สวนวงความหมายปลายทางจะ
เกี่ยวของกับความรูซึ่งสัมพันธกับการมีอยูจริงของสรรพสิ่งตางๆ อาจจะเปนสิ่งที่มีอยูจริงที่เปนวตัถุ
ที่มีอยูในโลกหรืออยูในมโนทัศนก็ได โดยความสัมพันธดังกลาวนี้จะมีความสัมพันธกันแบบ “หนึ่ง
ตอหนึ่ง” ระหวางองคประกอบทางความหมายของวงความหมายตนทางและองคประกอบทาง
ความหมายของวงความหมายปลายทาง  ซึ่งองคประกอบทางความหมายจะหมายถึง กลุม
ความหมายที่มีอยูหรือเปนจริงซึ่งเปนความจริงที่อยูในมโนทัศน เชน มโนทัศนอารมณรักเปนการ
เดินทาง องคประกอบทางความหมายของการเดินทาง คือ ผูเดินทาง พาหนะ การเดินทาง 
ระยะทาง เปาหมายการเดินทาง เปนตน สวนองคประกอบทางความหมายของอารมณรัก คือ คน
รัก  ความสัมพันธ  เหตุการณในการสัมพันธ  เปาหมายการพัฒนาความสัมพันธ  เปนตน 
ความสัมพันธดังกลาวนี้จะตองสอดคลองกันและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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 การถายโยงแบบภวสัมพันธเปนการนําเอาพื้นฐานจากประสบการณในการดํารงชีวิต
มาใชในการอธิบายรูปภาษาที่เปนอุปลักษณ เพื่อกอใหเกิดความเขาใจรูปภาษาที่มีลักษณะที่เปน
นามธรรมมากขึ้น และเปนการถายโยงความรูเกี่ยวกับส่ิงที่มนุษยคุนเคยหรือส่ิงที่มีอยูในธรรมชาติ
หรือส่ิงแวดลอมมาใชประโยชนในการสื่อความหมาย การอธิบายการถายโยงความหมายของ    
อุปลักษณในลักษณะนี้เกี่ยวของกับมโนทัศนของผูใชภาษา ผูวิจัยขอยกตัวอยางการถายโยงแบบ
ภวสัมพันธของอุปลักษณในมโนทัศนอารมณโกรธเปนของเหลวรอนที่บรรจุในภาชนะ (HEAT OF 
FLUIT IN CONTAINER) สามารถอธิบายดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงการถายโยงแบบภวสัมพนัธมโนทัศนของเหลวรอนทีบ่รรจุในภาชนะ 
 

Source : 
HEAT OF FLUID IN CONTAINER 

 Target : 
ANGER 

     Container          Body 
     Heat of fluid         Anger 
     Heat scale         Anger scale 
     Container heat         Body heat 
     Pressure in container        Experienced pressure 
     Limit of container’s resistance       Limit of person’s ability to suppress anger 
     Limit of container’s resistance       Limit of person’s ability to suppress anger 
     Explosion       Loss of control 
     Danger of explosion       Danger of loss of control 
     Coolness in the fluid       Lack of anger 
     Calmness of the fluid       Lack of agitation 
 
ที่มา : Kövecses อางใน Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things : What categories 
Reveal about the Mind (Chicago : University of Chicago Press, 1987), 387. 
 
 จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวาวงความหมายตนทางเปนกระบวนการของการตมน้ําใน
กาน้ําหรือในภาชนะที่ปดฝาพอน้ําเริ่มเดือดอุณหภูมิเร่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหฝาภาชนะนั้นระเบิดหรือ
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เปดออกมาเพราะความกดอากาศในภาชนะ หากน้ําในภาชนะเย็นลงทําใหน้ําที่เดือนในภาชนะ
สงบลง ความสัมพันธดังกลาวนี้ไดโยงไปสูกระบวนการเกิดอารมณโกรธของมนุษยซึ่งมีความ
เหมือนหรือมีลักษณะที่คลายคลึงกับการตนน้ําในภาชนะ โดยสามารถจับคูความสัมพันธระหวาง
วงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางไดหนึ่งตอหนึ่ง คือ ภาชนะ (Container) คูกับ 
รางกาย (Body) น้ํารอน (Heat of fluid) คูกับ อารมณโกรธ (Anger) ระดับความรอน (Heat 
scale) คูกับ ระดับอารมณโกรธ (Anger scale) ภาชนะรอน (Container heat) คูกับ รางกายรอน 
(Body heat) แรงดันในภาชนะ (Pressure in container) คูกับ แรงอัดจากประสบการณ 
(Experienced pressure) ขีดจํากัดความตานทานที่จุอยูในภาชนะ (Limit of container’s 
resistance) คูกับ ขีดจํากัดระดับอารมณโกรธ (Limit of person’s ability to suppress anger) 
ระเบิด (Explosion) คูกับ สูญเสียการควบคุม (Loss of control) อันตรายของระเบิด (Danger of 
explosion) คูกับ อันตรายของการสูญเสียการควบคุม (Danger of loss of control) ของเหลวเย็น
ลง (Coolness in the fluid) คูกับ ปราศจากอารมณโกรธ (Lack of anger) ความเงียบสงบ
ของเหลว (Calmness of the fluid) คูกับ ปราศจากการสั่น (Lack of agitation) วิธีการอธิบายใน
ลักษณะดังกลาวนี้ Kövecses (อางใน Lakoff & 1987 : 387) กลาววา เปนการอธิบาย
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่มีอยูจริง (Entities) ของวงความหมายตนทาง กับส่ิงที่มีอยูจริงของวง
ความหมายปลายทาง  
 กลาวโดยสรุป การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ เปนการถายโยงความหมาย
ระหวางวงความหมายตนทางไปยังวงความหมายปลายทาง โดยความสัมพันธแบบ ภวสัมพันธจะ
เปนความสัมพันธกันแบบ “หนึ่งตอหนึ่ง” โดยสภาวะหนึ่งตรงกับอีกสภาวะหนึ่งระหวาง
องคประกอบของสรรพสิ่งหนึ่งในวงความหมายตนทางและองคประกอบของสรรพสิ่งหนึ่งในวง
ความหมายปลายทาง  
 

 2)  การถายโยงแบบญาณสมัพันธ  
 
 การถายโยงแบบญาณสัมพันธ  (Epistemic correspondences) หมายถึง การถาย
โยงทางความหมายระหวางวงความหมายตนทางกับวงความหมายปลายทาง โดยความสัมพันธ
แบบญาณสัมพันธจะมีความสัมพันธระหวางสภาวะตางๆ ภายในวงความหมายเดียวกันกอนแลว
จึงถายโยงไปสูอีกวงความหมายหนึ่งซึ่งประกอบดวยความสัมพันธในสภาวะตางๆ ในลักษณะของ
ธรรมชาติของสิ่งหนึ่งไปเปนธรรมชาติของอีกสิ่งหนึ่ง Kövecses (อางใน Lakoff 1987 : 387) 
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กลาววา การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธเปนการอธิบายความสัมพันธระหวางความรู
เกี่ยวกับสรรพสิ่งตางๆ ของวงความหมายตนทางกับวงความหมายปลายทาง ดังตัวอยางการถาย
โยงทางความหมายของอารมณโกรธเปนของเหลวรอนที่บรรจุในภาขนะ (HEAT OF FLUIT IN 
CONTAINER) ดังนี้ 
 
Epistemic correspondences: 
 Source : The effect of intense fluid heat is container heat, internal pressure, and 
agitation. 
 Target : The effect of intense anger is body heat, internal pressure, and 
agitation. 
 Source : When the fluid is heated past a certain limit, pressure increases to the 
point at which the container explodes. 
 Target : When anger increases past a certain limit, pressure increases to the 
point at which the person loses control. 
 Source : An explosion is damaging to the container and dangerous to by 
standers. 
 Target : A loss of control is damaging to an angry person and dangerous to 
other people. 
 Source : An explosion may be prevented by the application of sufficient force 
and energy to keep the fluid in. 
 Target : A loss of control may be prevented by the application of sufficient 
force and energy to keep the anger in. 
 Source : It is sometimes possible to control the release of heated fluid for either 
destructive or constructive purposes; this has the effect of lowering the level of heat and 
pressure. 
 Target : It is sometimes possible to control the release of anger for either 
destructive or constructive purposes; this has the effect of lowering the level of anger 
and internal pressure. 

Kövecses อางใน Lakoff (1978 : 387-388) 
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ขอความขางตนสามารถถอดความไดดังนี้ 
 
 การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพนัธของมโนทัศนอารมณโกรธเปนของเหลวรอนที่
บรรจุในภาชนะ 

• วงความหมายตนทาง : ปฏิกิริยาของเหลวรอนเพิม่ข้ึน ทาํใหภาชนะรอน ขางใน
ภาชนะมีแรงดนัและน้าํกระเพื่อม 

• วงความหมายปลายทาง : ปฏิกิริยาอารมณโกรธเพิม่ทําใหรางกายรอน ขางใน
รางกายมีแรงดันและปนปวน 

• วงความหมายตนทาง : เมื่อของเหลวที่รอนผานจุดขีดจํากัด แรงดนัเพิ่มข้ึนสูจุด
ระเบิดในภาชนะ 

• วงความหมายปลายทาง : เมื่ออารมณโกรธเพิ่มข้ึนผานจุดขีดจํากัด แรงดันเพิ่มข้ึน 
รางกายสูญเสยีการควบคุม 

• วงความหมายตนทาง : ระเบิดสรางความเสียหายแกภาชนะ และเปนอันตรายกับส่ิง
ที่อยูใกลเคียง 

• วงความหมายปลายทาง : การสูญเสียการควบคุมสรางความเสียหายแกรางกาย 
และเปนอันตรายตอบุคคลรอบขาง 

• วงความหมายตนทาง : ระเบิดอาจจะปองกันไดโดยใชแรงดันและพลังงานใน
ปริมาณทีพ่อเหมาะกับของเหลวที่อยูในภาชนะ 

• วงความหมายปลายทาง : การสูญเสียการควบคุมอาจปองกันโดยใชแรงดันและ
พลังงานทีพ่อเหมาะกับอารมณโกรธที่อยูในรางกาย 

• วงความหมายตนทาง : ในบางครั้งอาจเปนไปไดที่จะควบคุมของเหลวที่รอนให
ลดลงโดยการสรางหรือทําลายวัตถปุระสงค ส่ิงเหลานี้จะทําใหปฏิกิริยาระดับความ
รอนและแรงดันลดลง 

• วงความหมายปลายทาง : ในบางครั้งอาจเปนไปไดที่จะควบคุมอารมณโกรธให
ลดลงโดยการสรางหรือทําลายวัตถปุระสงคส่ิงเหลานี้จะทําใหปฏิกิริยาระดับอารมณ
โกรธและแรงดันลดลง 
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 การอธิบายการถายโยงแบบญาณสัมพันธสามารถเขาใจถึงการเกิดอารมณไดชัดเจน
และมีกระบวนการอยางเปนลําดับข้ัน ต้ังแตการเกิดไปจนถึงจุดสิ้นสุด ทําใหเขาใจและอธิบายสิ่งที่
เปนนามธรรมใหเห็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
 ในภาษาไทยเริ่มมีการศึกษาโดยนําเอาทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานมาใชเปนเครื่องมือ
ในการศึกษารูปภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปภาษาที่เปนอุปลักษณ ดังตัวอยางการศึกษา          
อุปลักษณโดยใชแนวทฤษฎีภาษาศาสตรปริชาน มีดังนี้ 
 
   1) จิตติมา จารยะพันธ (2539) ศึกษาเรื่อง “อุปลักษณสงครามในขาวกีฬาใน
หนังสือพิมพภาษาไทย” โดยศึกษาจากกีฬาประเภทตางๆ คือ มวย บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟนดาบ 
รักบี้ ตะกรอ วอลเลยบอล เทนนิส ยูโด และ กอลฟ ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา คนไทยมีมโนทัศน
เกี่ยวกับกีฬาเปนสงคราม โดยปรากฏความถี่ของการใชรูปภาษาที่เปนอุปลักษณสงครามมากนอย
แตกตางกันไปตามการกระทบกระทั่งของชนิดกีฬาแตละประเภท และการแขงขันแบบเปนทีมก็มี
ผลตอการใชอุปลักษณสงครามดวย ดังตัวอยาง “ไทยถลมพมายับเยิน” โดยคําวา “ถลม” มี
ความหมายเปนเรื่องเกี่ยวกับสงคราม หมายถึง การใชกําลังทําใหเสียสภาพ แตความหมายใน
ปริบท หมายถึง การใชกําลัง ฝมือความสามารถในการทําคะแนนเพื่อใหมีชัยชนะเหนือทีมฝายตรง
ขามอยางเต็มที่ สวน “ยับเยิน” ความหมายที่เปนเรื่องเกี่ยวกับสงคราม หมายถึง สภาพของการ
ทําลายใหเกิดความเสียหายหมดสภาพ แตความหมายในปริบท หมายถึง สภาพของการทํา
คะแนนมีชัยชนะเหนือทีมฝายตรงขามอยางเต็มที่ ความหมายที่วิเคราะหไดจากปรบิทของขาวกฬีา
ดังตัวอยาง ชวยแสดงใหเห็นวากีฬาเปนสงครามในระบบปริชานของคนไทย   
 
   2) อุทุมพร มีเจริญ (2542) ศึกษาเรื่อง “ความหมายเปรียบเทียบของคําศัพท
อวัยวะรางกายในภาษาไทย” ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะรางกายจํานวน 
19 คํา มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบนอกเหนือไปจากความหมายประจําคํา ไดแก หัว หนา ตา 
ปาก คอ หู ไหล อก นม แขน มือ นิ้ว เนื้อ ผิว ทอง หลัง ขา กน และ ตีน อุทุมพร มีเจริญกลาววา 
ความเปรียบตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการเทียบประสบการณพื้นฐานของมนุษยที่มีอยูหรือที่มี
ความคุนเคย มาโยงเขากับประสบการณใหมที่ยังไมคุนเคยมากอน ประสบการณเร่ืองหนึ่งที่มนุษย
มีความใกลชิด มีความคุนเคยและนํามาเปนแนวทางในการกลาวถึงสิ่งที่ไมคุนเคยหรือแสดง
ความคิดในเร่ืองที่เปนนามธรรม ไดแก ประสบการณเร่ืองรางกายของมนุษย โดยมนุษยจะมีความ
เขาใจในรางกายของตน รูหนาที่ของอวัยวะรางกายแตละสวน และรูตําแหนงของอวัยวะรางกายที่
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สัมพันธกับโลกภายนอก เชน มโนทัศนเร่ืองรางกายเปนพื้นที่ (BODY IS SPACE) ดังตัวอยาง 
“เมื่อทําเสร็จแลว เทียนไขที่ละลายจะจับที่กนกระปอง” จากตัวอยาง คําวา “กน” เปนตําแหนงที่
อยูดานลางของกระปอง ตําแหนงนี้เปนการบอกตําแหนงที่แนนอนไดจากคุณสมบัติของกระปอง ที่
มีดานของกระปองที่ชัดเจน สามารถบอกไดวาดานใดคือดานลางของกระปอง หรือ กนกระปอง คํา
วา “กน” แสดงความสัมพันธของพื้นที่โดยใชคําศัพทอวัยวะรางกายในการบอกตําแหนง โดยมี
แนวคิดพื้นฐานที่วา “กน” ซึ่งเปนอวัยวะสวนลางของรางกายมาเปนแนวทางพื้นฐานในการเรยีกชือ่
ดานลางของกระปอง ซึ่งทําใหทราบมโนทัศนของผูใชภาษาไทยในเรื่องพื้นที่วารางกายเปนพื้นที่ 
(BODY IS SPACE) เปนตน 
 
   3) อุษา พฤฒิชัยวิบูลย (2544) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาอุปลักษณเร่ืองการเมืองใน
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตรปริชาน” ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา คนไทยมีการใชอุปลักษณ
การเมืองและมีมโนทัศนทางการเมือง 10 ประเภท คือ สงคราม แขงขัน พนัน ธุรกิจ การแสดง 
การศึกษา การเดินทาง การโจรกรรม เครื่องเรือน และ ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอยาง อุปลักษณการเมือง
เปนสงคราม เชน “พรรคความหวังใหมจึงกลายสภาพเปนเหมือนกองทัพที่มีผูนําแตก็เหมือนไมมี
ผูนํา” จากตัวอยางแสดงใหเห็นมโนทัศนทางการเมืองของคนไทยวา สถาบันทางการเมืองเปน
กองทัพ โดย กองทัพ หมายถึง พรรคการเมืองซึ่งเปนสถาบันทางการเมือง และการนําคําวา 
“กองทัพ” มาใชในปริบทขาวการเมือง เนื่องจากมีการถายโยงความหมายจากวงความหมาย     
ตนทางซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามไปยังวงความหมายปลายทางซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการเมือง 
เปนตน  
 
   4) วรรณา ชินวิกัย (2546) ศึกษาเรื่อง “ความหมายเปรียบ ‘หนา’ เปรียบเทียบ
ภาษาไทยกับภาษาญี่ปุน” ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา คําวา “หนา” ในภาษาไทยนอกจากจะแปล
เปน kao แลว ยังสามารถแปลจากคําอื่นๆ ไดอีก เชน tsura,  men, mentsu และ menmoku เมื่อ
นําคําวา “หนา” ของทั้งสองภาษามาเปรียบเทียบกันพบวามโนทัศนของคนไทยและคนญี่ปุนสวน
ใหญมีความคลายคลึงกัน คือ มีการใชตีความขยายจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปจนถึงสิ่งที่เปน
นามธรรม โดยมโนทัศนแสดงความรูสึกปรากฏมากที่สุด สวนสาเหตุที่มโนทัศนมีความแตกตางกัน
เนื่องมาจากความแตกตางทางดานวัฒนธรรมทางความคิดของคนที่อยูตางสังคม เชน มโนทัศน
แสดงความรูสึกของสํานวนที่วา “หนาใส” ในภาษาไทย  และ “harebare toshita kao” ใน
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ภาษาญี่ปุนพบวา คนไทยเปรียบหนาใสเหมือนกับกระจก สวนคนญี่ปุนเปรียบหนาใสเหมือนกับ
ทองฟา เปนตน  
 
   5) มิรินดา บูรรุงโรจน (2548) ศึกษาเรื่อง “อุปลักษณเชิงมโนทัศนเกี่ยวกับผูหญิง
ในบทเพลงลูกทุงไทย” ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา อุปลักษณเกี่ยวกับผูหญิงที่ปรากฏในเพลง
ลูกทุงไทยมีจํานวน 528 อุปลักษณ แบงเปนอุปลักษณผูหญิงในเพลงที่ขับรองโดยนักรองชาย
จํานวน 360 อุปลักษณ และอุปลักษณผูหญิงในเพลงที่ขับรองโดยนักรองหญิงจํานวน 168         
อุปลักษณ จากอุปลักษณทั้งหมดสามารถจัดประเภทตามความหมายของอุปลักษณเปน 4 
ประเภท คือ อุปลักษณส่ิงมีชีวิต อุปลักษณส่ิงไมมีชีวิต อุปลักษณธรรมชาติ และอุปลักษณการ
เดินทาง เชน อุปลักษณผูหญิงเปนสิ่งมีชีวิตซึ่งจัดประเภทยอยเปนสัตว ดังตัวอยาง “เจาผูวาสนา
ชาตาสูงสง เธอเปนหงสอยูฟา พี่เปนหญาอยูดิน” จากตัวอยาง “หงส” ความหมายตามรูปศัพท
หมายถึง ชื่อนกจําพวกเปด ลําตัวใหญ คอยาว เปนนกในนิยาย ถือวาเปนนกในตระกูลสูงมีเสียง
ไพเราะ เปนพาหนะของพระพรหม ตัวอยางที่ยกมานี้เปนการกลาวเปรียบเทียบผูหญิงกับหงส ซึ่ง
หมายถึง ผูหญิงที่มีลักษณะบางประการเหมือนกับหงสคือ มีวาสนาอยูในตระกูลที่สูงศักดิ์ เปนตน 
นอกจากนี้ยังพบวาอุปลักษณเกี่ยวกับผูหญิงดังกลาวนี้สามารถที่จะสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนของ
ผูใชภาษาได โดยผลที่ไดจากการศึกษาพบวามโนทัศนที่สะทอนออกมา ไดแก มโนทัศนผูหญิงเปน
ส่ิงมีชีวิต  มโนทัศนผูหญิงเปนสิ่งไมมีชีวิต มโนทัศนผูหญิงเปนธรรมชาติ และมโนทัศนผูหญิงเปน
การเดินทาง ดังตัวอยางมโนทัศนผูหญิงเปนสิ่งมีชีวิตประเภทพืช กลาวคือ อุปลักษณที่นําเอาพืช
มาใชในการเปรียบเทียบที่กลาวถึงผูหญิง ไมวาจะเปนชนิดของพืช สวนประกอบของพืช ลักษณะ
ของพืช และอาการที่เกี่ยวกับพืช ในงานวิจัยฉบับนี้ปรากฏการเปรียบเทียบผูหญิงเปนพืชจําพวก
ดอกไมเปนสวนใหญ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะของผูหญิงวา ผูหญิงคือส่ิงที่สวยงาม เชน  
“กุหลาบเวียงพิงคดอกนี้บมีเจาของ เพิ่งแรกแยมบมีไผจอง เปนเจาของครองใครเด็ดดม” เปนตน   
 
   6) Ukosakul (1999) ศึกษาเรื่อง “มโนอุปลักษณ∗ ซึ่งเปนที่มาของการใชคําวา 
‘หนา’ ในภาษาไทย” (Conceptual Metaphor Motivating the Use of Thai ‘Face’) โดย
การศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับสํานวนที่มีคําวาหนานั้นไมสามารถที่จะวิเคราะหไดอยางมีหลักเกณฑ 
ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้สามารถที่จะอธิบายไดโดยใชทฤษฎีทางภาษาศาสตรปริชานมาอธิบาย กลาวคือ 
                                                           

* มโนอุปลักษณ มาจากภาษาอังกฤษคือคําวา Conceptual metaphor ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยใชคํา
วา “อุปลักษณเชิงมโนทัศน” ซึ่งมีความหมายตรงกัน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49

Ukosakul ไดอธิบายวาสิ่งที่เปนที่มาของความสัมพันธระหวางความหมายตามตัวอักษรกับ
ความหมายของสํานวนนั้น สวนหนึ่งเปนเพราะมโนอุปลักษณ  (Conceptual metaphor)  โดย  
มโนอุปลักษณนี้เปนพื้นฐานของการรางรูปแบบของกระบวนความคิดจากขอบเขตหนึ่ง สูกระบวน
ความคิดของอีกขอบเขตหนึ่ง หรือเรียกวา วงความหมาย (Domain) กลาวคือ วงความหมายตน
ทางเปนความหมายเดิมกอนที่จะนํารูปภาษาไปใชในการเปรียบเทียบในความหมายใหมซึ่งเรียก 
วา วงความหมายปลายทาง เชน สํานวนไทยที่วา ลอยหนา เสนอหนา หนาตัวเมยี หนาเปน หนา
มา ซึ่งคําวา “ลอย เสนอ ตัวเมีย เปน มา” เมื่อปรากฏกับคําวา “หนา” ซึ่งเปนสํานวนแลว ทําให 
“หนา” หมายถึง บุคลิกภาพ (The Face Stands for One’s Personality) เปนตน สําหรับที่มาของ
สํานวนไทยเกี่ยวกับคําวา “หนา” มาจากไหนนั้น Ukosakul ไดอธิบายโดยใชรูปวัฒนธรรม (Folk 
model) ซึ่งเปนการอธิบายภาษาโดยใชศาสตรทางดานมานุษยวิทยามาใชในอธิบายถึงกระบวน
ความคิดที่เกี่ยวกับความละอาย (shame) ของคนไทย โดยสาเหตุสําคัญที่คนไทยมีสํานวนปรากฏ
เกี่ยวกับคําวา “หนา” จํานวนมาก สามารถสรุปได 5 ข้ันตอน ดังนี้     
   (1)  สาเหตุของความละอาย (Offending Events) ซึ่งเกิดจากการกระทําของ
ตนเองหรือการกระทําของผูอ่ืน ปรากฏสํานวนในลักษณะนี้ เชน ฉีกหนา ขามหนา หักหนา เสีย
หนา เปนตน 
   (2)  การสูญเสียเกียรติยศ (Loss of Honor) ซึ่งเกิดภายหลังจากเหตุการณที่
ทําใหรูสึกละอาย ปรากฏสํานวนในลักษณะนี้ เชน หนาแตก หนาหงาย หนาเกอ หนาแหก เปนตน  
   (3)  แสดงการโตตอบ (Recovering Honor) เปนการแสดงการโตตอบเมื่อ
เกิดความรูสึกละอาย ปรากฏสํานวนในลักษณะนี้ เชน มองหนากันไมติด ไมกลาสูหนา ลูบหนาลูบ
ตา ตีหนาตาย เปนตน 
   (4)  รักษาเกียรติยศ (Preservation of Honor) เปนการรักษาเกียรติยศ 
ชื่อเสียงของตนเองใหกลับคือมา ปรากฏสํานวนในลักษณะนี้ เชน กูหนา แกหนา ซื้อหนา เปนตน 
   (5)  หันเหสูภาวะปรกติ (Deviations from the Norm) เปนการเรียกเกียรติยศ 
ชื่อเสียงของตนเองกลับคืนมาเพื่อใหไดรับการยอมรับคงเดิมหรือมากขึ้น ปรากฏสํานวนในลกัษณะ
นี้ เชน ไดหนาไดตา เชิดหนาชูตา มีหนามีตา เปนหนาเปนตา เปนตน 
 Ukosakul ไดเปรียบหนาเหมือนกับภาชนะที่ใชบรรจุเกียรติยศ ชื่อเสียง (THE FACE IS 
THE CONTAINER FOR HONOR) กลาวคือ เมื่อภาชนะไดรับความเสียหาย ยอมสงผลกระทบ
ตอส่ิงที่บรรจุอยูภายใน ทําใหเจาของภาชนะเกิดความละอาย แตเมื่อภาชนะไดรับการซอมแซม ผู
เปนเจาของภาชนะก็จะไดรับส่ิงที่บรรจุอยูในภาชนะกลับคืนมา (ภาชนะ คือ “หนา” ของที่บรรจุ
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ภายใน คือ “เกียรติยศ” ภาชนะเสียหาย คือ หนาเสียหาย ซอมภาชนะ คือ ซอมหนาหรือไดรับ
เกียรติยศคืนมา) การแสดงออกถึงความรูสึกละอาย พฤติกรรมที่ปรากฏที่แสดงความละอาย การ
ปกปองความละอาย หรือปฏิกิริยาตอบสนองตอความละอาย ส่ิงเหลานี้เปนความหมายที่มี
รากฐานมาจากประสบการณของคนในสังคมซึ่งมีนัยวา ภาษาและความคิดมีความสัมพันธกัน 
 
   7)  Kvalheim (2000) ศึกษาเรื่อง “อุปลักษณเกี่ยวกับมโนทัศนเร่ืองเวลาใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” (Conceptual Metaphor of Time in Thai and English) โดยเก็บ
ขอมูลจาก    นวนิยายภาษาอังกฤษเรื่อง 3001 : A Space Odyssey ของ Arthur C. Clarke 
สวนขอมูลภาษาไทยเปนฉบับแปลของลักษณรงค ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา อุปลักษณกับเวลา
ของคนไทยและคนอังกฤษมีอุปลักษณเหมือนและแตกตางกัน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบอุปลักษณเวลาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

อุปลักษณเวลา ตัวอยางภาษาไทย ตัวอยางภาษาอังกฤษ 
 ผูสังเกตการณที่เคลื่อนที ่
 ภาชนะบรรจุส่ิงของ 
 ทรัพยากร 
 ผูครอบครอง 
 สถานที ่
 เงินทอง 

- 
ในศตวรรษทีย่ี่สิบเอ็ด 
เวลาที่เสยีไป 
บันทกึอมตะของยุคอวกาศ 
ถึงยุคโบราณ 

- 

“…transported across the centuies” 
“…in my own time…” 
“…takes weeks.” 
“…the people of 2001…” 
“…at the same time…” 
“…spend much time together…” 

 
ที่มา : Kvalheim, “Conceptual Metaphor of Time in Thai and English” (M.A. Thesis 
Department of Linguistics, Chulalongkorn University, 2000), 115 – 165. 
 
 จากงานวิจัยขางตนพบวาภาษาไทยไมปรากฏมโนทัศนเวลาเปนเงินทอง ซึ่งเกิดจาก
การแปลภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยคือ รูปศัพทที่แสดงมโนทัศนเวลาเปนเงินทองในคําวา use 
และ spend เมื่อแปลเปนภาษาไทยจะใชคําวา “ใช” ดังตัวอยาง “use time to stay together” 
แปลเปนไทยคือ “ใชเวลาอยูดวยกัน” จึงทําใหมโนทัศนเวลาเปนเงินทองในภาษาอังกฤษ (TIME IS 
MONEY) กลายมาเปน เวลาเปนทรัพยากร (T 
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IME IS RESOURCE) ในภาษาไทย จากมโนทัศนเร่ืองเวลาพบวา เวลาเปนภาชนะบรรจุส่ิงของพบ
ความถี่ในการใชมากที่สุดในภาษาไทย สวนมโนทัศนเร่ืองเวลาของภาษาอังกฤษคือ เวลาเปนวัตถุ
เคลื่อนที่ได ซึ่งแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมที่ตางกัน ประสบการณที่ตางกันมีอิทธิพลตอมโนทัศนของ
ผูใชภาษาแตกตางกันไปดวย 
 
   8)  Ngamjitwongsakul (2003) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาอุปลักษณความรักจากบท
เพลงไทยสากล” (A Study of Love Metaphor in Modern Thai Songs) โดยนําทฤษฎี
ความหมายโดยนัยของ Grice (1975) และอุปลักษณเชิงมโนทัศนของ Lakoff  (1987, 1993) 
Lakoff & Johnson (1980) Lakoff & Turner (1989) ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา ทฤษฎี
ความหมายโดยนัยมีบทบาทสําคัญในการจําแนกอุปลักษณภาษาตามตัวอักษร และชวยในการ
อธิบายความหมายใหมีความสัมพันธกับปริบทนั้นๆ ซึ่งเปนผลมาจากการละเมิดหลักเกณฑของ 
Grice โดยนักแตงเพลงมีเจตนาที่จะสื่อความหมายนอกเหนือจากความหมายตามตัวอักษร สวน
ทฤษฎีอุปลักษณเชิง   มโนทัศนชวยอธิบายการถายโยงความหมาย ระหวางวงความหมายตนทาง
และวงความหมายปลายทาง อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงความรักที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล 
เชน ความรักเปนภาชนะ ความรักเปนตนทางเปาหมาย และความรักเปนสายสัมพันธ เปนตน 
 
 สรุป อุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาและภาษาศาสตรแนวเดิม และอุปลักษณตาม
ทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานมีความเหมือนและแตกตางคือ แนวทางการศึกษาอุปลักษณทั้งสอง
แนวคิดนี้ตางศึกษารูปภาษาในเชิงเปรียบเทียบเหมือนกัน แตมีส่ิงที่แตกตางกันสามารถแบง
ออกเปนสองประการหลักๆ คือ ประการแรก อุปลักษณแบบภาษาศาสตรไดรวมเอา อุปลักษณ 
อุปมา บุคลาธิษฐาน อาวัตพากย ฯลฯ รวมเขาเปนอุปลักษณแบบภาษาศาสตรดวย โดยไมได
คํานึงถึงคําเชื่อมที่แสดงการเปรียบเทียบ ประการที่สองคือ มุงความสนใจตางกัน กลาวคือ       
อุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาและภาษาศาสตรแนวเดิมจะมุงความสนใจไปที่ภาษาเชิง
ภาพพจนหรือโวหาร ซึ่งเปนกลวธิีในการใชถอยคําใหมีพลังเพื่อใหผูอานไดสัมผัสถึงสุนทรียภาพอัน
งดงามของภาษาและกอใหเกิดอารมณสะเทือนใจ สวนอุปลักษณตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร    
ปริชานจะมุงความสนใจไปที่รูปภาษาที่มีการใชสนทนาในชีวิตประจําวันซึ่งสามารถแสดงมโนทัศน
หรือระบบความคิดของผูใชภาษาในสังคม โดยนําภาษา วัฒนธรรม ประสบการณ การรับรู การ
มองโลกมาเชื่อมโยงกัน  
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บทที่ 3 

 

อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ 
 
 อุปลักษณ หมายถึง รูปภาษาที่เกิดจากการใชภาษาในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งอาจมีหรือไม
มีคําแสดงการเปรียบเทียบก็ได สวนอุปลักษณเชิงมโนทัศน หมายถึง รูปภาษาเชิงเปรียบเทียบซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงระบบความคิดของผูใชภาษาที่ไดจากการเรียนรูจากประสบการณตางๆ ของตน  

 ในบทนี้ผูวิจัยจะเสนอการวิเคราะหอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธใน
ภาษาไทยตามทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานของ Lakoff & Johnson (1980) Lakoff (1987) และ 
Kövecses (1986, 2000, 2002, 2005) ซึ่งสามารถแบงการวิเคราะหออกไดดังนี้ 
 

3.1  การวเิคราะหคําแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย 
3.2 ประเภทของอปุลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย  

 
มีรายละเอยีดดังตอไปนี้   
 
3.1 การวิเคราะหคําแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย   
 
 คําแสดงอารมณโกรธ (Emotion terms) หมายถึง คําหรือถอยคําที่มีความหมายแสดง
ใหเห็นถึงอารมณความรูสึกที่ไมพอใจหรือความรูสึกโกรธ และเปนการอางถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับ
อารมณความรูสึกโกรธ การที่จะทราบวารูปภาษาใดเปนคําแสดงอารมณโกรธนั้น ผูวิจัยไดใช
วิธีการพิจารณาจากเปรียบเทียบรูปภาษากับคุณสมบัติที่เปนตนแบบและปฏิกิริยาตนแบบของ
อารมณโกรธ (ดูรายละเอียดเรื่องตนแบบในบทที่ 2) 
 คุณสมบัติที่เปนตนแบบของอารมณโกรธ หมายถึง คุณลักษณะที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุด
ของกลุมอารมณโกรธ ซึ่งคุณสมบัติตนแบบของอารมณโกรธในภาษาไทยนั้น ผูวิจัยพิจารณาจาก 
“ตนแบบ” ของอารมณโกรธ ซึ่งมีวิธีการดังตอไปนี้ 

 1. พิจารณาจากสถานการณตนแบบ และปฏิกิริยาตนแบบ ตามแนวคิดของ 
Wierzbicka (1992 : 147) ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดดังกลาวมาใชกับการศึกษาคําแสดงอารมณ
โกรธในภาษาไทย  ซึ่งสถานการณตนแบบ และปฏิกิริยาตนแบบของ Wierzbicka มีลักษณะเปน
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สากลจึงสามารถที่จะนํามาใชกับภาษาใดๆ ก็ไดทั่วโลก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6 แสดงสถานการณและปฏิกิริยาตนแบบของอารมณโกรธ  
ที่มา : Wierzbicka, Semantics Culture, and Cognition : Universal Human Concepts in 
Culture -  Specific Configurations (New York : Oxford University Press, 1992), 147. 
 
 2.  จากการกําหนดสถานการณและปฏิกิริยาตนแบบของอารมณโกรธจากแนวคิดของ 
Wierzbicka สามารถที่จะประยุกตความสัมพันธไปสูคุณสมบัติที่เปนตนแบบของอารมณโกรธใน
ภาษาไทยได กลาวคือ จากการพิจารณาพบวาภาษาไทยมีคุณสมบัติที่เปนตนแบบของอารมณ
โกรธ ดังนี้ 
 

• <อารมณ>  
• <ความรูสึกภายใน> 
• <ไมพอใจ> 
• <รุนแรง>  
• <กาวราว>  

 
มีรายละเอยีดดังนี ้
 

 
 X thinks something like this : 
  This person (Y) did something bad 
   I don’t want this 
  I would want to do something bad to this person 
  Because of this, X feels something bad 
  Because of this, X want to do something 
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 ประการที่หนึ่งคือ <อารมณ> หมายถึง ความรูสึกที่เกิดจากสิ่งเราภายนอกและสงไป
ยังสมองเพื่อใหเกิดการรับรูและสงผลกระทบตอจิตใจ สงผลใหมีความรูสึกหรืออารมณเกิดขึ้น  
 ประการที่สองคือ <ความรูสึกภายใน> หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษย  
 ประการที่สามคือ <ไมพอใจ> หมายถึง ความรูสึกที่ไมเปนไปดังที่ใจตองการหรือ
ความรูสึกที่ตรงกันขามกับความตองการของจิตใจ  
 ประการที่ส่ีคือ <รุนแรง> หมายถึง ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากอารมณโกรธ ไมวาจะ
เปนความรุนแรงที่เกี่ยวของกับภายในจิตใจหรือความรุนแรงที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมภายนอก 
อยางไรก็ตาม ความรุนแรงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ รวมดวย  
 ประการสุดทายคือ <กาวราว> ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการระรานผูอ่ืนหรือผู
ที่อยูใกลชิดอันเนื่องมาจากความโกรธ  
 
 คุณสมบัติตนแบบทั้ง 5 ประการนี้ ผูวิจัยไดนํามาใชในการคัดเลือกคําแสดงอารมณ
โกรธ โดยหากพบวาคําหรือถอยคําใดที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติดังกลาว ผูวิจัยจัดวาเปนคํา
แสดงอารมณโกรธ โดยคําแสดงอารมณโกรธจะตองมีคุณสมบัติที่ขาดไมไดคือ <อารมณ> 
<ความรูสึกภายใน> และ <ไมพอใจ> เปนคุณสมบัติพื้นฐาน  
 จากการวิเคราะหจากฐานขอมูลพบวา คําแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยพบ 20 คํา 
ไดแกคําวา โกรธ, โกรธเกรี้ยว, ขัดเคืองใจ, ข้ึง, ข้ึงโกรธ, ขุนเคือง, ค่ังแคน, เคียดแคน, เคือง, แคน, 
แคนใจ, เจ็บแคน, เจ็บใจ, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โทสะ, โมโห, ไมพอใจ, หงุดหงิด และอาฆาต  
 คําตางๆ เหลานี้มีคุณสมบัติทั้งที่ตรงกับคุณสมบัติตนแบบ และมีคุณสมบัติประจําคํา
อ่ืนๆ รวมดวย สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมที่มีคุณสมบัติรวมกับคุณสมบัติตนแบบ 3 
ประการคือ <อารมณ> <ความรูสึกภายใน> <ไมพอใจ> ไดแกคําวา หงุดหงิด เคือง ขัดเคืองใจ 
และไมพอใจ 2) กลุมที่มีคุณสมบัติรวมกับคุณสมบัติตนแบบ 5 ประการ คือ <อารมณ> 
<ความรูสึกภายใน> <ไมพอใจ> <รุนแรง> <กาวราว> ไดแกคําวา ฉุนเฉียว โกรธ โมโห โทสะ 
โกรธเกรี้ยว ข้ึงโกรธ เดือดดาล เจ็บใจ แคน แคนใจ เคียดแคน เจ็บแคน ค่ังแคน และอาฆาต  
 อนึ่ง ผูวิจัยไดคุณสมบัติและความหมายของคําแสดงอารมณโกรธจากคุณสมบัติ
ตนแบบและความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546), คลังคํา ของ 
นววรรณ พันธุเมธา (2544) และพจนานุกรมฉบับมติชน (2547) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 1.  หงุดหงิด หมายถึง “มีอารมณเสียอยูเสมอ มีอารมณเสียเพราะไมไดดังใจ หรือไม
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เปนไปตามกําหนด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1239) “อารมณไมดีพรอมที่จะโกรธ” (นววรรณ 
พันธุเมธา 2544 : 54) “ไมสบอารมณ ฉุนเฉียว” (มติชน 2547 : 899) จากนิยามดังกลาวสามารถที่
จะใหคุณสมบัติของ “หงุดหงิด” ไดดังนี้  
 
 “หงุดหงิด” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
     [ไมไดดังใจ] 
     [เกิดขึ้นงาย]  
     [เกิดขึ้นเร็ว] 

[เร่ิมรูสึก] 
 
 2.  เคือง หมายถึง “ไมพอใจและเริ่มรูสึกโกรธ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) จาก
นิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “เคือง” ไดดังนี้  
 
 “เคือง” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]  
     [เร่ิมรูสึก]  
 
   3.  ขัดเคืองใจ หมายถึง “ไมพอใจอยางมาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “โกรธ
เพราะถูกขัดใจ” (มติชน 2547 : 126) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “ขัดเคือง
ใจ” ไดดังนี้  
 
 “ขัดเคืองใจ” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
     [เร่ิมรูสึก]  
     [ขัดใจ] 
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 4.  ขุนเคือง หมายถึง “โกรธกรุนๆ อยูในใจ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 195) “โกรธ
อยูไมวายเพราะมีผูที่ทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “โกรธกรุนอยูใน
ใจ” (มติชน 2547 : 141) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “ขุนเคือง” ไดดังนี้  
 
 “ขุนเคือง” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
     [เร่ิมรูสึก] 
     [ไมหาย] 
 
 5.  ไมพอใจ หมายถึง “รูสึกวาไมเปนดังที่ใจตองการ” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 60) 
จากนิยามดังกลาวนี้สามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “ไมพอใจ” ไดดังนี้  
 
 “ไมพอใจ” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
     [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
     [ไมไดดังใจ]   
     [เร่ิมรูสึก]   
 
 6.  ฉุนเฉียว หมายถึง “ฉุนจัด โกรธงาย โกรธเร็ว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 338) 
“โกรธงาย และพรอมจะเขาตอสู” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 75) “ฉุน” หมายถึง “รูสึกชักโกรธ
ข้ึนมาทันที” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 338) “โกรธขึ้นมาโดยพลัน, โกรธเร็ว โกรธงาย” (มติชน 
2547 : 251) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “ฉุนเฉียว” ไดดังนี้  
 
 “ฉุนเฉียว” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง] 
     [กาวราว] 
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     [เกิดขึ้นงาย]  
     [เกิดขึ้นเร็ว] 
     [โตตอบ] 
 
 7.  โกรธ หมายถึง “ขุนเคืองใจอยางแรง ไมพอใจอยางแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 
: 156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 
2547 : 109) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “โกรธ” ไดดังนี้  
 
 “โกรธ” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
     [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
     [รุนแรง]   
     [กาวราว]   
 
 8.  โมโห หมายถึง “โกรธ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 883) (มติชน 2547 : 696) “ไม
พอใจอยางมาก ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) จากนิยามดังกลาว
สามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “โมโห” ไดดังนี้  
 
 “โมโห” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
     [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
     [รุนแรง]   
     [กาวราว] 
 
 9.  โทสะ หมายถึง “ความโกรธ ความฉุนเฉียว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 547),  
(มติชน 2547 : 443)  “โทสะราย” หมายถึง “โกรธและทําการตางๆ โดยไมยับยั้งอาจทําลายขาว
ของ หรือผูอ่ืน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 75) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ 
“โทสะ” ไดดังนี้  
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 “โทสะ”  มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง] 
     [กาวราว] 
     [เกิดขึ้นงาย] 
     [เกิดขึ้นเร็ว] 
      
 10.  โกรธเกรี้ยว หมายถึง “โกรธจัด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “โกรธและ
แสดงความโกรธอยางรุนแรง” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะให
คุณสมบัติของ “โกรธเกรี้ยว” ไดดังนี้  
 
 “โกรธเกรี้ยว” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
     [รุนแรง]   
     [กาวราว] 
     [โตตอบ] 
 
  11.  ขึ้ง หมายถึง “แคน เคือง โกรธ มักใชเขาคูกับคําอื่นๆ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
193) “โกรธ แคน เคือง” (มติชน 2547 : 138) เพื่อใหเห็นถึงคุณสมบัติของคําวา “ข้ึง” ผูวิจัยจึงหา
ความหมายของ “ข้ึง” มาประกอบดวย ไดแกคําวา โกรธ แคน และเคือง ซึ่งมีความหมายดังนี้  
 โกรธ หมายถึง “ขุนเคืองใจอยางแรง ไมพอใจอยางแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 
2547 : 109)  
 แคน หมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) 
“ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194) และ  
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 เคือง หมายถึง “ไมพอใจและเริ่มรูสึกโกรธ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) จาก
นิยามดังกลาวนี้สามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “ข้ึง” ไดดังนี้  
 
 “ข้ึง” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  

      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง] 
     [กาวราว] 

     [ไมหาย] 
     [เจ็บใจ] 

 
 12.  ขึ้งโกรธ หมายถึง “โกรธเอาจริงเอาจัง โกรธมาก” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
193) “โกรธอยูนาน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โกรธ เคืองใจ” (มติชน 2547 : 138) จาก
นิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “ข้ึงโกรธ” ไดดังนี้  
 
 “ข้ึงโกรธ” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง] 
     [กาวราว] 
     [ไมหาย] 
     [เจ็บใจ] 
     [เอาจริงเอาจัง] 
 
 13.  เดือดดาล หมายถึง “โกรธมาก โกรธพลุงพลาน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
416) “โกรธขึ้นมาทันทีและโกรธมาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โกรธพลุงพลานมาก” (มติ-
ชน 2547 : 330) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “เดือดดาล” ไดดังนี้  
 
 “เดือดดาล” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
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      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง]  
     [กาวราว] 
     [เกิดขึ้นเร็ว] 
     [พลุงพลาน] 
      
 14.  เจ็บใจ หมายถึง “ช้ําใจ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 321) “โกรธเพราะสาเหตุที่
เกี่ยวของกับตน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 73) “คับแคนในใจ ช้ําใจ” (มติชน 2547 : 237) จาก
นิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “เจ็บใจ” ไดดังนี้  
 
 “เจ็บใจ” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง] 
     [กาวราว] 
     [ช้ําใจ] 
     [คับแคนใจ] 
 
 15.  แคน หมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชน แคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวายเพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 
72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ 
“แคน” ไดดังนี้  
 
 “แคน” มีคุณสมบัติคือ  [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง] 
     [กาวราว]  
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     [ไมหาย] 
     [เจ็บใจ] 
 
 16.  แคนใจ หมายถึง “โกรธเนื่องดวยตนเองหรือผูใกลชิดอยูไมวาย” (นววรรณ พันธุ-
เมธา 2544 : 72) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “แคนใจ” ไดดังนี้  
 
 “แคนใจ” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง]  
     [กาวราว] 
     [ไมหาย] 
     
 17.  เคียดแคน หมายถึง “โกรธแคน เคืองแคน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 264) 
“แคนและชิงชัง” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 73) “โกรธแคน” (มติชน 2547 : 193) จากนิยาม
ดังกลาวนี้สามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “เคียดแคน” ไดดังนี้  
 
 “เคียดแคน” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง] 
     [กาวราว] 
     [ไมหาย] 
     [ชิงชัง] 
 
 18.  เจ็บแคน หมายถึง “ผูกใจเจ็บ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 321) “เสียใจ และ
แคน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 73) เคืองใจ (มติชน 2547 : 237) จากนิยามดังกลาวนี้สามารถ
ที่จะใหคุณสมบัติของ “เจ็บแคน” ไดดังนี้  
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 “เจ็บแคน” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง] 
     [กาวราว] 
     [ไมหาย] 
     [ผูกใจเจ็บ] 
     [เสียใจ] 
 
 19.  ค่ังแคน หมายถึง “โกรธอัดอั้นอยูในใจ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 234), (มติ-
ชน 2547 : 178) “โกรธอยูไมวายเพราะมีผูที่ทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 
: 61) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ “ค่ังแคน” ไดดังนี้  
 
 “ค่ังแคน” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
      [รุนแรง] 
     [กาวราว] 
     [ไมหาย] 
     [อัดอั้นใจ] 
 
 20.  อาฆาต หมายถึง “ผูกใจเจ็บและอยากแกแคน พยาบาท” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 1360) “ผูกใจเจ็บและอยากแกแคน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 73) “ผูกพยาบาท 
ปรารถนาจะแกแคน” (มติชน 2547 : 967) จากนิยามดังกลาวสามารถที่จะใหคุณสมบัติของ 
“อาฆาต” ไดดังนี้  
 
 “อาฆาต” มีคุณสมบัติคือ [อารมณ]  
      [ความรูสึกภายใน]   
     [ไมพอใจ]   
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      [รุนแรง] 
     [กาวราว] 
     [ไมหาย] 
     [ผูกใจเจ็บ]  
     [พยาบาท] 
  
 จากการวิเคราะหคําแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยสามารถสรุปคุณสมบัติตางๆ ของ
คําแสดงอารมณโกรธไดดังตารางที่ 5 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ตารางที่ 5 แสดงการสรุปคุณสมบัติของคําแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย 

 

คุณสมบัติของคําแสดงอารมณในภาษาไทย 
 

 

คุณสมบัติที่เปนตนแบบ 
 

คุณสมบัติอื่นๆ  

 
คําแสดง 

อารมณโกรธ 
 
 
 
 
 

อารมณ 
รูสึกภายใน 
ไมพอใจ 
รุนแรง 
กาวราว 
ไมไดดังใจ 
เกิดขึ้นงาย 
เกิดขึ้นเร็ว 
เร่ิมรู สึก 
ขัดใจ 
ไมหาย 
โตตอบ 
เจ็บใจ 
เอาจริงเอาจัง 
พล ุงพลาน 
ช้ําใจ 
คับแคนใจ 
อึดอัดใจ 
โตตอบไมได 
ชิงชัง 
ผูกใจเจ็บ 
เสียใจ 
อยากแกแคน 
พยาบาท 
อัดอั้นใจ 

1.  หงุดหงิด    - -     - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.  เคือง    - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.  ขัดเคืองใจ    - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - 

4.  ขุนเคือง    - - - - -  -  - - - - - - - - - - - - - - 

5.  ไมพอใจ     - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

6.  ฉุนเฉียว      -   - - -  - - - - - - - - - - - - - 

7.  โกรธ      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8.  โมโห       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9.  โทสะ       -   - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10.โกรธเกรี้ยว      - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

 

คุณสมบัติของคําแสดงอารมณในภาษาไทย 
 

 

คุณสมบัติที่เปนตนแบบ 
 

คุณสมบัติอื่นๆ  

 
คําแสดง 

อารมณโกรธ 
 
 
 
 

อารมณ 
รูสึกภายใน 
ไมพอใจ 
รุนแรง 
กาวราว 
ไมไดดังใจ 
เกิดขึ้นงาย 
เกิดขึ้นเร็ว 
เร่ิมรู สึก 
ขัดใจ 
ไมหาย 
โตตอบ 
เจ็บใจ 
เอาจริงเอาจัง 
พล ุงพลาน 
ช้ําใจ 
คับแคนใจ 
อึดอัดใจ 
โตตอบไมได 
ชิงชัง 
ผูกใจเจ็บ 
เสียใจ 
อยากแกแคน 
พยาบาท 
อัดอั้นใจ 

11.  ขึ้ง      - - - - -  -  - - - - - - - - - - - - 

12.   ขึ้งโกรธ      - - - - -  -   - - - - - - - - - - - 

13.   เดือดดาล         - -  - - - - - -  - - - - - - - - - - 

14.   เจ็บใจ      - - - - - - - - - -   - - - - - - - - 

15.   แคน      - - - - -  -  - - - - - - - - - - - - 

16.   แคนใจ      - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

17.   เคียดแคน      - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - 

18.   เจ็บแคน      - - - - -  - - - - - - - - -   - - - 

19.   คั่งแคน      - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  
20.   อาฆาต      - - - - -  - - - - - - - - -  - -  - 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 หัวขอตอไป ผูวิจัยจะกลาวถึงการวิเคราะหรูปภาษาที่เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดง
อารมณโกรธในภาษาไทย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 
3.2 ประเภทของอุปลักษณเชิงมโนทศันแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย 
   
 จากการวิเคราะหพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย มีการ
เปรียบเทียบกับสรรพสิ่งตางๆ ที่หลากหลาย สามารถจําแนกประเภทตามวงความหมาย 
(Semantic domain) ของอุปลักษณแสดงอารมณโกรธได 13 ประเภท ไดแก  
 

3.2.1   อุปลักษณไฟ 
3.2.2   อุปลักษณของเหลว 
3.2.3   อุปลักษณแกส 
3.2.4   อุปลักษณมนุษย 
3.2.5   อุปลักษณสัตว 
3.2.6   อุปลักษณพืช 
3.2.7   อุปลักษณสี 
3.2.8   อุปลักษณอาหาร 
3.2.9   อุปลักษณโรค 
3.2.10 อุปลักษณทรัพยสิน  
3.2.11 อุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติ 
3.2.12 อุปลักษณสงคราม 
3.2.13 อุปลักษณวัตถุ 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 3.2.1 อุปลักษณไฟ 
 

 อุปลักษณไฟ หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “ไฟ” ซึ่งเปนการนําคํา
หรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับไฟมาใชในเชิงเปรียบเทยีบกับอารมณโกรธ ผล
การวิเคราะหพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของไฟ มีดังนี้ 
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(1) ดังนั้นพอจึงไดแตกดกับอารมณฉุนเฉียวอยางไมไยดี โดยปลอยใหอารมณ
มอดดับลงตามธรรมชาติ  

(ใบหนาอื่น, 2542 : 51) 
 
 ตัวอยาง (1) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “อารมณฉุนเฉียว” ซึ่งคําวา “ฉุนเฉียว”    
หมายถึง “ฉุนจัด โกรธงาย โกรธเร็ว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 338) “โกรธงาย และพรอมจะเขา
ตอสู” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 75) “โกรธขึ้นมาโดยพลัน, โกรธเร็ว โกรธงาย” (มติชน 2547 : 
251)  
  ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศน ไดแก คําวา “มอด” และ “ดับ” ตามลําดับ คําวา 
“มอด” หมายถึง “จวนจะดับ (ใชแกไฟ)” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 842) สวนคําวา “ดับ” 
หมายถึง “ส้ินแสง, ทําใหส้ินแสง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 401) เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้ 
หมายถึง อารมณฉุนเฉียวสูญสิ้นไป หายไปหรือหมดไป “มอด” และ “ดับ” ตางเปนคําที่จัดอยูในวง
ความหมายของไฟ แสดงอาการของไฟที่หมดแสงลง การนําคําทั้งสองมาใชแสดงอารมณโกรธคือ
คําวา “ฉุนเฉียว” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของไฟ ดังนั้น คําวา “มอด” และ 
“ดับ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการจบสิ้นของอารมณโกรธ จัดเปนอุปลักษณเชิง
มโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณไฟ  
 

(2) เยนหลิงจมอยูกับเพลิงแคนที่ลุกไหมอยูในใจจนผายผอม  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 300) 

 
 ตัวอยาง (2) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” ซึ่งหมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไมหาย 
เชน แคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือ
ผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194) ในปริบทนี้
อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “เพลิง” “ลุก” และ “ไหม” ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้  

 คําวา “เพลิง” หมายถึง “ไฟ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 800)  
 คําวา “ลุก” หมายถึง “ไหมโพลงขึ้น” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1019) และ  
 คําวา “ไหม” หมายถึง “ติดเชื้อไฟ, ลุก, เผา (ใชแกไฟหรือความรอน) ถูกความรอนจน

เกรียมหรือจนเปนถาน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1317)  
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 ทั้งสามคําเมื่อปรากฏรวมกันในตัวอยางขางตน หมายถึง อารมณแคนที่แผขยายไป
อยางรวดเร็ว คําวา “เพลิง” “ลุก” และ “ไหม” ตางเปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของไฟ แสดง
อาการของไฟที่ลุกลามอยู การนําคําทั้งสามมาใชแสดงอารมณโกรธรวมกับคําแสดงอารมณโกรธ
คือ คําวา “แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของไฟ ดังนั้น คําวา “เพลิง” “ลุก” 
และ “ไหม” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการเพิ่มอารมณโกรธที่รุนแรงและรวดเร็วเปน
อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณไฟ 
 

(3) เด็กหนุมขับรถตรงไปยังบานเพื่อน ในใจสุมและรอนไปดวยไฟแคน  
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 141) 

 
 ตัวอยาง (3) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” ซึ่งหมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไมหาย 
เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือ
ผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194) ในปริบทนี้
อุปลักษณเชิงมโนทัศน ไดแก คําวา “สุม” “รอน” และ “ไฟ” ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “สุม” หมายถึง “เอาฟนหรือแกลบเปนตนทับลงบนกองไฟเพื่อใหไฟติดกรุนอยู
เสมอ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 815 - 816)  

 คําวา “รอน” หมายถึง “มีความรูสึกตามผิวหนังเหมือนถูกไฟเปนตน” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 929) และ 

 คําวา “ไฟ” หมายถึง “ผลจากปฏิกิริยาเคมีซึ่งกอใหเกิดความรอน แสงสวางและเปลว 
คือ กลุมแกสที่กําลังลุกไหม ทําใหไหมส่ิงตางๆ ได” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 815 - 816)  

 ทั้งสามคําเมื่อปรากฏรวมกันในตัวอยางขางตน หมายถึง ความแคนความเจ็บใจที่ยัง
ไมหายแตเก็บไวในใจอยางทรมาน คําวา “สุม” “รอน” และ “ไฟ” ตางเปนคําที่จัดอยูในวง
ความหมายของไฟ แสดงอาการของไฟที่รอนระอุอยูขางในซึ่งยังไมดับ การนําคําทั้งสามคํามาใช
แสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของไฟ ดังนั้น คําวา 
“สุม” “รอน” และ “ไฟ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการเก็บอาการความโกรธแคน
เอาไวภายในใจเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณไฟ 
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(4) พยนตยังตองมนตรูปและเสียงของเด็กสาวชุดขาวของบานหลังนัน้ หากโพยม
ใจคุค่ังดวยความแคนที่ถูกไลเหมือนหมูหมาจรจัด 

(อะไรจะดีไปกวานี,้ 2544 : 175) 
 
 ตัวอยาง (4) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความแคน” ซึ่งคําวา “แคน” หมายถึง 
“โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชน แคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย 
เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 
2547 : 194) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “คุ” และ “ค่ัง” ตามลําดับ อธิบายได
ดังนี้ 

 คําวา “คุ” หมายถึง “ไหมระอุอยูขางในอยางไฟที่ไหมขอนไมระอุอยูขางใน” (ราช 
บัณฑิตยสถาน 2546 : 252) เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้หมายถึง ความแคนความเจ็บใจที่เก็บ
เอาไวในใจกําลังที่จะแสดงอารมณโกรธออกมา “คุ” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของไฟ แสดง
อาการของไฟที่รอนระอุอยางเชนไฟที่สุมขอนและเกิดการปะทุความรอนออกมา การนําคําวา “คุ” 
มาใชแสดงอารมณโกรธรวมกับคําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณ
โกรธกับอาการของไฟ ดังนั้น คําวา “คุ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการเก็บความรูสึก
โกรธแคนไวในใจโดยไมสามารถที่จะระงับอารมณโกรธเอาไวไดจนตองแสดงอารมณโกรธออกมา
เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณไฟ 
 

(5) นายของกิรณาเปดประตูเขามาดวยความโกรธริษยากรุนในหัวใจไดยิน
เสียงตึงตังในหอง  

(พรายปรารถนา, 2545 : 453) 
 
 ตัวอยาง (5) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความโกรธ” ซึ่งคําวา “โกรธ” หมายถึง 
“ขุนเคืองใจอยางแรง, ไมพอใจอยางรุนแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยาง
มาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 2547 : 109)  
 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “กรุน” ซึ่งหมายถึง “อาการของไฟที่ยังไมดับ
แตไมถึงกับลุกโพลง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 71) เมื่อ “กรุน” ปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง 
อารมณโกรธที่ยังไมหายแตยังคงโกรธอยูในใจโดยไมแสดงอาการโกรธออกมา “กรุน” เปนคําที่จัด
อยูในวงความหมายของไฟ แสดงอาการของไฟที่ยังไมดับแตไมถึงกับลุกโพลงขึ้นมา การนําคําวา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 70

“กรุน” มาใชแสดงอารมณโกรธเปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของไฟ ดังนั้น “กรุน” ใน
ที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอารมณโกรธที่ยังไมหายแตไมแสดงอาการโกรธออกมาให
เห็นเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณไฟ 
 

(6) ต้ังแตวินาทีแรกที่เขากาวขึ้นนั่งเคียงขางอยูบนรถ หญิงสาวจึงยังไมยอมดับ
ความโกรธของตนเองงายๆ 

 (ใตเงาตะวัน, 2542 : 147) 
 
  ตัวอยาง (6) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความโกรธ” ซึ่งคําวา “โกรธ” หมายถึง 
“ขุนเคืองใจอยางแรง, ไมพอใจอยางรุนแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยาง
มาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 2547 : 109)  
  ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “ดับ” ซึ่งหมายถึง “ส้ินแสง, ทําใหส้ินแสง” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 401) เมื่อ “ดับ” ปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง อารมณโกรธสูญสิ้นไป 
หายไปหรือหมดไป “ดับ” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของไฟ แสดงอาการของไฟที่หมดแสงลง 
การนําคําวา “ดับ” มาใชแสดงอารมณโกรธเปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของไฟ 
ดังนั้น คําวา “ดับ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการจบสิ้นของอารมณโกรธเปนอุป-
ลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณไฟ 
 

(7) ทวาหญิงสาวรูอยูแกใจวาความโกรธที่มีอยูกําลังจะดับเหมือนไฟที่ขาดเชื้อ 
เธอพยายามรั้งมันไวอยางสุดกําลังดวยการขูฟอ  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 480-481) 
 
 ตัวอยาง (7) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความโกรธ” ซึ่งคําวา “โกรธ” หมายถึง 
“ขุนเคืองใจอยางแรง, ไมพอใจอยางรุนแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยาง
มาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 2547 : 109) ในปริบทนี้อุป-
ลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “ดับ” “ไฟ” และ (ขาด) “เชื้อ” ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “ดับ” หมายถึง “ส้ินแสง, ทําใหส้ินแสง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 401)  
 คําวา “ไฟ” หมายถึง “ผลจากปฏิกิริยาเคมีซึ่งกอใหเกิดความรอน แสงสวางและเปลว 

คือ กลุมแกสที่กําลังลุกไหม ทําใหไหมส่ิงตางๆ ได” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 815 - 816) และ 
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 คําวา ขาด หมายถึง “มีไมครบ, มีไมเต็ม” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 182) 
 และ คําวา “เชื้อ” หมายถึง “ส่ิงที่เปนตนเหตุทําใหเกิดสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะทํานอง

เดียวกัน เชน เชื้อไฟ เชื้อเหลา” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 372)  
 เมื่อคําดังกลาวปรากฏรวมกันในตัวอยาง หมายถึง อารมณโกรธสูญสิ้นไป หายไปหรือ

หมดไปเนื่องจากขาดสิ่งที่ทําใหโกรธ คําวา “ดับ” “ไฟ” และ “ขาดเชื้อ” ตางเปนคําที่จัดอยูในวง
ความหมายของไฟ แสดงอาการของไฟที่กําลังหมดแสงเนื่องจากขาดเชื้อเพลิงที่จะทําใหเกิดการ
เผาไหม การนําคําทั้งสามมาใชแสดงอารมณโกรธเปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของ
ไฟ ดังนั้น “ดับ” “ไฟ” และ “ขาดเชื้อ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการจบสิ้นของ
อารมณโกรธเนื่องจากขาดสาเหตุที่ทําใหเกิดความโกรธเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณ
โกรธประเภทอุปลักษณไฟ 
 

(8) เปลวสุดทายแหงความโกรธของหญิงสาวดับวูบไปพรอมๆ กับประโยค
สุดทายของการขมขู  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 481) 
 
 ตัวอยาง (8) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความโกรธ” ซึ่งคําวา “โกรธ” หมายถึง 
“ขุนเคืองใจอยางแรง, ไมพอใจอยางรุนแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยาง
มาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 2547 : 109) ในปริบทนี้อุป-
ลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “เปลว” และ “ดับวูบ” ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “เปลว” หมายถึง “เรียกไฟที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุงขึ้นวา เปลวไฟ, เรียกควัน
ที่พลุงๆ ข้ึนไปวา เปลวควัน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 710) และ 

 คําวา “ดับวูบ” โดยคําวา “ดับ” หมายถึง “ส้ินแสง, ทําใหส้ินแสง” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 401) คําวา “วูบ” หมายถึง “อาการที่เปนไปอยางรวดเร็ว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
1084) ดังนั้น “ดับวูบ” หมายถึง การสิ้นแสงอยางรวดเร็ว 

 เมื่อคําวา “เปลว” ปรากฏรวมกันกับ “ดับวูบ” ในปริบทนี้ หมายถึง อาการแสดงความ
โกรธที่จะสูญสิ้นไป หายไปหรือหมดไป “เปลว” และ “ดับวูบ” ตางเปนคําที่จัดอยูในวงความหมาย
ของไฟ แสดงอาการของไฟที่ลุกแลบออกมาซึ่งกําลังจะหมดแสงลงอยางรวดเร็ว การนําคํา/ถอยคํา
ทั้งสองมาใชแสดงอารมณโกรธเปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของไฟ ดังนั้น “เปลว” 
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และ “ดับวูบ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการจบสิ้นของอารมณโกรธเปนอุปลักษณ
ประเภทอุปลักษณไฟ 
 

(9) และแลวอารมณของรัญชติาที่กาํลังคุกรุนไดที่อยูก็ยิง่ปะทุเพิ่มมากขึ้น เมื่อพร
พิมลทีย่ืนดูเหตุการณอยูนัน้ชวยเพิ่มเชื้อเพลิงในใจของรัญชิตาใหลกุฮือข้ึนอีก  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 356) 
 
 ตัวอยาง (9) ในปริบทนี้ไมปรากฏคําแสดงอารมณโกรธอยางชัดเจน แตอาศัยการ
พิจารณาจากคําวา “อารมณ” ซึ่งเปนคํากลางๆ ไมไดระบุวาอยูในอารมณใด “อารมณ” หมายถึง 
“ความรูสึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเรา เชน อารมณรัก อารมณโกรธ อารมณดี อารมณ
ราย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1367) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “คุกรุน” 
“ปะทุ” “เชื้อเพลิง” และ “ลุกฮือ” โดยมีคําวา (ใน) “ใจ” ทําหนาที่เปนภาชนะที่ปดลอมไฟ สามารถ
อธิบายความหมายไดตามลําดับ ดังนี้ 

 คําวา “คุ” หมายถึง “ไหมระอุอยูขางในอยางไฟที่ไหมขอนไมระอุอยูขางใน” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 252) คําวา “กรุน” หมายถึง “อาการของไฟที่ยังไมดับแตไมถึงกับลุก
โพลง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 71) ดังนั้น คําวา “คุกรุน” หมายถึง ไฟที่รอนระอุอยูขางในโดย
ไมดับ 

 คําวา “ปะทุ” หมายถึง “แตกหรือผุดออกมาดวยแรงเบงดัน เชน ภูเขาไฟปะทุ ถาน
ปะทุ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 684)  

 คําวา “เชื้อเพลิง” หมายถึง “ส่ิงที่ทําใหไฟติดงายเชนกระดาษหรือไมที่เกรียกเปนชิ้น
เล็กๆ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 372) และคําวา “ลุกฮือ” หมายถึง “ไหมโพลงขึ้นลุกลามอยาง
รวดเร็ว เชน ไฟไหมพอมีลมพัดก็ลุกฮือ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1019)  

 คําวา (ใน) “ใจ” หมายถึง “ส่ิงที่ทําหนาที่รู รูสึก นึก และคิด, หัวใจ, จุดสําคัญบางสิ่ง
บางอยาง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 329) 

 คําดังกลาว เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้ หมายถึง อารมณโกรธที่อยูในใจกําลังจะ
แสดงอาการโกรธออกมา โดยในที่นี้มีผูที่คอยยั่วยุใหความโกรธทวีความรุนแรงมากขึ้น “คุ” “กรุน” 
“ปะทุ” “เชื้อเพลิง” และ “ลุกฮือ” ตางเปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของไฟ แสดงอาการของไฟที่
รอนอยูภายในและกําลังจะปะทุออกมาโดยมีผูที่คอยเติมเชื้อไฟใหเผาไหมและลุกลามเพิ่มมากขึ้น
เร่ือยๆ การนําคําเหลานี้มาใชแสดงอารมณซึ่งหมายถึงโกรธ เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับ
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อาการของไฟ ดังนั้น “คุ” “กรุน” “ปะทุ” “เชื้อเพลิง” และ “ลุกฮือ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน
ที่แสดงอาการของอารมณโกรธเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณไฟ 
 

(10)   อารมณโกรธเกรี้ยวคลายดั่งจะปะทุข้ึนมาอีกครั้ง  
(ไฟในวาย,ุ 2546 : 317) 

 
 ตัวอยาง (10) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “อารมณโกรธเกรี้ยว” ซึ่งคําวา “โกรธ
เกรี้ยว” หมายถึง “โกรธจัด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “โกรธและแสดงความโกรธอยาง
รุนแรง”  (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “ปะทุ” ซึ่ง
หมายถึง “แตกหรือผุดออกมาดวยแรงเบงดัน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 684) เมื่อปรากฏใน
ปริบทนี้ หมายถึง การแสดงความโกรธออกมาอยางรุนแรงเนื่องจากความโกรธที่ทวีข้ึนจนไม
สามารถที่จะระงับความรูสึกนั้นเอาไวได คําวา “ปะทุ” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของไฟ 
แสดงอาการของไฟที่เกิดการเผาไหมอยางรอนระอุอยูขางในจนเกิดแรงดันพุงออกมาทําใหเกิดการ
แตกกระจายหรือผุดขึ้นมาสูภายนอก การนําเอาคําวา “ปะทุ” มาใชแสดงอารมณโกรธเปนการ
เปรียบเทียบอารมณโกรธที่รุนแรงและรวดเร็วจนไมสามารถระงับไวได ดังนั้น “ปะทุ” ในที่นี้เปนอุป-
ลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอาการของอารมณโกรธออกมาอยางรุนแรงเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน
แสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณไฟ 
 

(11)  “ลํายอง…อีลํายอง” เยนหลิงกรีดเสียงไฟแคนซึ่งมอดไปกับกาลเวลากลับ
ลุกฮือข้ึนอีกเมื่อเห็นสาวใชผูทรยศ  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 289) 
 
 ตัวอยาง (11) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” ซึ่งหมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไม
หาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอตน
หรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194) ใน
ปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “ไฟ” “มอด” และ “ลุกฮือ” ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้ 
 คําวา “ไฟ” หมายถึง “ผลจากปฏิกิริยาเคมีซึ่งกอใหเกิดความรอน แสงสวางและเปลว 
คือ กลุมแกสที่กําลังลุกไหม ทําใหไหมส่ิงตางๆ ได” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 815 - 816)  
 คําวา “มอด” หมายถึง “จวนจะดับ (ใชแกไฟ)” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 842)  
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 คําวา “ลุกฮือ” หมายถึง “ไหมโพลงขึ้นลุกลามอยางรวดเร็ว เชน ไฟไมพอมีลมพัดก็ลุก
ฮือ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1019)  
 ทั้งสามคําเมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้ หมายถึง ความโกรธที่หายไปกลับเกิดขึ้นมา
ใหมอยางรวดเร็วและรุนแรง “ไฟ” “มอด” และ “ลุกฮือ” ตางเปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของไฟ 
แสดงอาการของไฟที่ดับลงและกลับลุกโพลงขึ้นมาใหม การนําคําทั้งสามมาใชแสดงอารมณโกรธ
รวมกับคําแสดงอารมณโกรธคือ “แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของไฟ ดังนั้น 
“ไฟ” “มอด” และ “ลุกฮือ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอาการโกรธที่หายไปกลับรุนแรง
มากขึ้นจนยากที่จะระงับความโกรธเอาไว จัดเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ
ประเภทอุปลักษณไฟ 
 

(12)  พนัสขับรถตรงไปที่บานเอกซึ่งเปนเพื่อนสนิท ระหวางทางเขามองกระจกดู
หนาตาของตัวเองดวยความเจ็บแคน ในหนาบวมและเขียวช้ํา อาการ
เจ็บปวดทางกายยังไมมากมายสาหัสเทาทางใจ ความแคนสุมอยูในอก
รอวันที่จะไดปลดปลอย  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 143) 
 
 ตัวอยาง (12) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความแคน” ซึ่งหมายถึง “โกรธเจ็บใจอยู
ไมหาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอ
ตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194)  
 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “สุม” และ “อก” ซึ่งคําวา “สุม” หมายถึง 
“เอาฟนหรือแกลบเปนตนทับลงบนกองไฟเพื่อใหไฟติดกรุนอยูเสมอ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
815 - 816) สวน “อก” หมายถึง “สวนของรางกายดานหนาอยูระหวางคอกับทอง” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 1319) เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้ หมายถึง ความโกรธแคนที่อยูในใจอยาง
ทรมาน “สุม” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของไฟ แสดงอาการของไฟที่ไมดับแตระอุรอนอยูขาง
ใน การนําคําวา “สุม” มาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธ
กับอาการของไฟ ดังนั้น “สุมอยูในอก” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอาการโกรธที่มีอยู
ตลอดเวลาโดยไมปลอยใหความโกรธนั้นหายไปเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ
ประเภทอุปลักษณไฟ 
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(13)  ความเปนคนตรงและซื่อไรเลหเหลี่ยมของปลิวลมดับความขุนเคืองของ
เขาไดอยางดี  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 121)  
 
 ตัวอยาง (13) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความขุนเคือง” ซึ่ง “ขุนเคือง” หมายถึง 
“โกรธกรุนๆ อยูในใจ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 195) “โกรธอยูไมวายเพราะมีผูที่ทําไมดีตอตน
หรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “โกรธกรุนอยูในใจ” (มติชน 2547 : 141)  
 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “ดับ” ซึ่งหมายถึง “ส้ินแสง, ทําใหส้ินแสง” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 401) เมื่อปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง ความโกรธเคืองที่มีอยูตลอดมา
หายไป สูญไป หรือส้ินไป “ดับ” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของไฟ แสดงอาการของไฟที่
หายไป สูญไป การนําคําวา “ดับ” มาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ขุนเคือง” เปนการ
เปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของไฟ ดังนั้น คําวา “ดับ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่
แสดงอาการโกรธที่หายไปเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณไฟ 
 
 กลาวโดยสรุป อุปลักษณไฟมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 5 คํา ไดแกคําวา 
“โกรธ” “โกรธเกรี้ยว” “ขุนเคือง” “แคน” และ “ฉุนเฉียว” นอกจากนี้ยังพบสวนที่ไมปรากฏอปุลักษณ
คําแสดงอารมณโกรธแตอาศัยความหมายจากปริบทมาชวยในการพิจารณา อุปลักษณไฟถือวา
เปนประสบการณใกลตัวมนุษยสามารถพบเห็นไดจากสิ่งแวดลอมหรือการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่ง
ไฟนั้นโดยธรรมชาติจะมีคุณสมบัติคือใหความรูสึกที่รอน รุนแรง และเปนอันตราย ฯลฯ โดยมนุษย
ไดเชื่อมโยงการรับรูจากประสาทสัมผัสเมื่อพบวารางกายรอนหรือมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเหมือนกับไฟ
แสดงถึงความรูสึกโกรธหรือไมพอใจ สําหรับอุปลักษณไฟที่นํามาใชเปนอุปลักษณนี้มีลําดับและ
กระบวนการโดยเริ่มต้ังแตการจุดไฟ การเผาไหม การลุกไหม ไปจนถึงการดับของไฟ ซึ่งลวนแต
สามารถที่จะแสดงใหเห็นถึงอารมณโกรธได นอกจากนี้ในบางปริบทพบอวัยวะรางกายของมนุษย
มาใชปดลอมไฟเพื่อใหไฟรอนระอุอยูขางใน เชนคําวา “หัวใจ ใจ อก” เปนตน มาใชแสดงการกัก
เก็บความรูสึกของอารมณโกรธ เนื่องจาก”ไฟ”เปนประสบการณใกลตัวมนุษย ดังนั้น ผูใชภาษาจึง
มีแนวโนมที่จะนําเอาประสบการณเกี่ยวกับไฟมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ  
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3.2.2 อุปลักษณของเหลว 
 

 อุปลักษณของเหลว หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “ของเหลว” ซึ่ง
เปนการนําคําหรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับของเหลวมาใชในเชิง
เปรียบเทียบกับอารมณโกรธ ผลการวิเคราะหพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของ
ของเหลว มีดังนี้ 
 

(14) ความรูสึกโกรธที่คาคางอยูในใจมานานเนิ่น ระคนกับความเกลียด
ขยะแขยง ความชิงชังที่นอนตัวตกตะกอน เพียงลูกนอยถามถึงพอ 
ความรูสึกเหลานัน้เหมือนถกูกวนใหขุนข้ึนมาอกีครั้งอยางรุนแรง  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 1) 
 
 ตัวอยาง (14) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความรูสึกโกรธ” ซึ่งคําวา “โกรธ” 
หมายถึง “ขุนเคืองใจอยางแรง, ไมพอใจอยางรุนแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “โกรธอยู
ไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” 
(มติชน 2547 : 109) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “นอนตัวตกตะกอน” และ “ขุน” 
ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “นอนตัวตกตะกอน” มีความหมายเชนเดียวกันกับ “นอนกน” ซึ่งหมายถึง 
“อาการที่ผงหรือตะกอน ในของเหลวตกลงไปอยูกนที่รองรับของเหลวนั้น เชน ตะกอนนอนกน” 
ราชบัณฑิตยสถาน 2542 (2546 : 567)  

 คําวา “ขุน” หมายถึง “มีลักษณะมัว ไมใส ไมชัดเจน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 195)  
 เมื่อ “นอนตัวตกตะกอน” ปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง อาการโกรธที่ไมแสดงออกแต

เก็บเอาไวในใจ ซึ่งความรูสึกโกรธนี้ยังไมหาย “ขุน” หมายถึง ความโกรธที่คางคาอยูในใจกลับโกรธ
ข้ึนมาอีกครั้ง สวนคําวา  “นอนตัวตกตะกอน” และ “ขุน” ตางเปนคําที่จัดอยูในวงความหมาย
ของเหลว แสดงอาการของเหลวถูกกวนทําใหตะกอนที่นอนกนลอยขึ้นมาทําใหเกิดการขุนขึ้นมา  

 การนําคําหรือถอยคําทั้งสองมาใชแสดงอารมณโกรธเปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธ
กับอาการของเหลวที่มีลักษณะที่ขุน ดังนั้น “นอนตัวตกตะกอน” และ “ขุน” ในที่นี้เปนอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนที่แสดงอาการโกรธที่เก็บเอาไวในใจ เมื่อมีส่ิงที่ไปกระตุนความรูสึกดังกลาวใหกลับคืน
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มา ทําใหความโกรธที่เก็บเอาไวนั้นกลับมาโกรธเหมือนเดิมซึ่งเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดง
อารมณโกรธประเภทอุปลักษณของเหลว 
 

(15) พลันใบหนากงัขาของนางพรมก็พลนัเปนขุนขึ้งเหมือนกําลังโกรธใครสัก
รอยปข้ึนมาทนัท ี 

(สะใภไรศักดินา, 2542 : 310) 
 
 ตัวอยาง (15) คําแสดงอารมณโกรธไดแกคําวา “โกรธ” และ “ข้ึง” ซึ่งคําวา “โกรธ” 
หมายถึง “ขุนเคืองใจอยางแรง, ไมพอใจอยางรุนแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “โกรธอยู
ไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” 
(มติชน 2547 : 109) สวนคําวา “ข้ึง” หมายถึง “แคน, เคือง, โกรธ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
193) “โกรธ แคน เคือง” (มติชน 2547 : 138) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “ขุน” 
หมายถึง “มีลักษณะมัว ไมใส ไมชัดเจน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 195) เมื่อปรากฏรวมกันใน
ปริบทนี้ หมายถึง อาการความไมพอใจที่กําลังไปสูความโกรธแตยังไมถึงกับเปนความโกรธที่
รุนแรง  

 คําวา “ขุน” หมายถึง “มีลักษณะมัว ไมใส ไมชัดเจน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 195) 
เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของเหลว แสดงอาการของเหลวที่มีตะกอนหรือเศษผงตกตะกอน
นอนกนสูภาชนะทําใหตะกอนที่ถูกกวนลอยขึ้น สงผลใหของเหลวมีลักษณะมัวหรือขุน การนําคํา
วา “ขุน” มาใชแสดงอารมณโกรธเปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับของเหลวที่ขุน ดังนั้น คําวา 
“ขุน” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอาการความไมพอใจซึ่งกําลังจะไปสูความโกรธแต
ไมถึงกับรุนแรงมากเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณของเหลว 
 

(16)   สายตาทุกคนหนัขวับมามองหนาคนพูดที่เรียบเฉย แถมยังปนเปรอยิม้ผอง
บนใบหนาออนเยาวนั้น ไมมีรองรอยประชดประชันขุนแคนผูใดแทรกแซง
มาดวยเลยแมแตนอย  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 150)  
 
 ตัวอยาง (16) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” ซึ่งหมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไม
หาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอตน
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หรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194) ใน
ปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “ขุน” ซึ่งหมายถึง “มีลักษณะมัว ไมใส ไมชัดเจน” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 195)  
 คําวา “ขุน” เมื่อปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง โกรธอยูตลอดเวลาเนื่องจากมีผูที่ทําให
โกรธ  “ขุน” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของเหลว แสดงสภาพของเหลวที่มีตะกอนนอนกน
ลอยข้ึนมาทําใหของเหลวมีลักษณะที่ไมใสหรือขุน การนําคําวา “ขุน” มาใชแสดงอารมณโกรธคือ
คําวา “แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับสภาพของของเหลวที่ขุนในภาชนะ ดังนั้น คําวา 
“ขุน” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการโกรธซึ่งกําลังไปสูความแคนเปนอุปลักษณเชิง
มโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณของเหลว 
 

(17) สลักในดวงจิตของเธอคงถูกถอดออกดวยถอยคําบางคําของเขา ความคั่ง
แคน ความกลัวรุนแรงทะลักทลายยิ่งกวากระแสน้ําที่ไหลบาผานชองที่
แตกราวเปนโพรงของเขื่อนหิน  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 223) 
 
 ตัวอยาง (17) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความคั่งแคน” ซึ่งคําวา “ค่ังแคน” 
หมายถึง “โกรธอัดอั้นอยูในใจ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 234), (มติชน 2547 : 178) “โกรธอยู
ไมวายเพราะมีผูที่ทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) ในปริบทนี้อุป-
ลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “ทะลักทลาย” “กระแสน้ํา” และ “ไหลบา” ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “ทะลักทลาย” หมายถึง “อาการที่ส่ิงที่แออัดกันอยูหรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุด
ออกมาโดยแรง เมื่อส่ิงกีดกั้นแตกหรอืพังทลายลง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 515)  

 คําวา “กระแสน้ํา” หมายถึง “สายน้ําที่ไหลตอเนื่องกันไป” (นววรรณ 2544 : 538) และ 
 คําวา “ไหล” หมายถึง “เคลื่อนที่ไปอยางของเหลวเชนน้ํา, เลื่อนไป” (ราชบัณฑิตย-

สถาน 2546 : 1317) คําวา “บา” หมายถึง “อาการที่น้ําไหลลนมาโดยเร็ว” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 619) เพราะฉะนั้น คําวา “ไหลบา” หมายถึง อาการเคลื่อนที่ของเหลวที่ไหลลนตอกันอยาง
รวดเร็ว 

 เมื่อคําหรือถอยคําดังกลาวปรากฏรวมกันในปริบทนี้ หมายถึง โกรธอัดอั้นอยูในใจจน
ไมสามารถระงับความโกรธเอาไวได “ทะลักทลาย” “กระแสน้ํา” และ “ไหลบา” จัดอยูในวง
ความหมายของของเหลว แสดงสภาพของภาชนะที่มีของเหลวที่เต็มเปยมและมีแรงดันจนไหล
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ทะลักออกมาทําใหของเหลวที่อยูดานในเกิดการพุงออกมาจากภาชนะอยางรุนแรง การนําคํา
ดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธรวมกับคําแสดงอารมณโกรธคือ คําวา “ค่ังแคน” เปนการ
เปรียบเทียบอารมณโกรธกับการทะลักของของเหลว ดังนั้น คําวา “ทะลักทลาย” “กระแสน้ํา” และ  
“ไหลบา” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงความรุนแรงของอารมณโกรธเปนอุปลักษณเชิง
มโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณของเหลว 

(18) ดวงตาเขาบรรจุดวยความผิดหวังและเจ็บแคนเต็มเปยม  
(พรายปรารถนา, 2545 : 322) 

 
 ตัวอยาง (18) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “เจ็บแคน” ซึ่งหมายถึง “ผูกใจเจ็บ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 321) “เสียใจ และแคน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 73) “เคืองใจ” 
(มติชน 2547 : 237) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “เต็มเปยม”  

 “เต็ม” หมายถึง “มีส่ิงใดสิ่งหนึ่งบรรจุอยูจนไมมีที่วาง, ไมพรอง” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 474) สวนคําวา “เปยม” หมายถึง “เต็มถึงขอบ, เกือบจะลน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
715)  

 “เต็มเปยม” เมื่อปรากฏในปริบทนี้หมายถึง การแสดงความไมพอใจในอยางเต็มที่ 
“เต็มเปยม” จัดอยูในวงความหมายของของเหลว แสดงสภาพของของเหลวที่บรรจุในภาชนะอยาง
เต็มเปยม การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธรวมกับคําแสดงอารมณ คือคําวา “เจ็บแคน” 
เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับการบรรจุของเหลวในภาชนะ ดังนั้น คําวา “เต็มเปยม” ในที่นี้
เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงปริมาณของอารมณโกรธเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดง
อารมณโกรธประเภทอุปลักษณของเหลว 
 

(19) ทามกลางความฉุนเฉียวที่พลุงพลานอยูในใจ ปารีณาปฏิเสธไมไดเลย
วาความอบอุนเกิดขึ้นบางเบาที่กนบึ้ง... ก็ดีอยูหรอกที่จะมีใครสักคนอยู
เคียงขาง ถึงจะเปนคนที่ ‘ไมไดเร่ือง’ เชนนี้!  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 127) 
 
 ตัวอยาง (19) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความฉุนเฉียว” ซึ่งคําวา “ฉุนเฉียว” 
หมายถึง “ฉุนจัด โกรธงาย โกรธเร็ว“ (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 338) “โกรธงาย และพรอมจะเขา
ตอสู” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 75) “โกรธขึ้นมาโดยพลัน, โกรธเร็ว โกรธงาย” (มติชน 2547 : 
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251) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “พลุง” และ “พลาน” สวนคําวา “ในใจ” ในที่นี้ทํา
หนาที่เปนภาชนะใหกับของเหลวที่บรรจุในภาชนะซึ่งทํากริยา “พลุงพลาน” 

 คําวา “พลุง” หมายถึง “อาการที่ไอน้ําหรือควันดันตัวพุงออกมาโดยแรง” ราชบัณฑิตย-
สถาน 2542 (2546 : 773) สวนคําวา “พลาน” หมายถึง “อาการเปนไปในลักษณะปวน วุน สับสน 
ลนลาน ซาน หรืออยางอื่นที่คลายกัน เชน เดือดพลาน วิ่งพลาน เดินพลาน” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 772) ดังนั้น “พลุงพลาน” หมายถึง อาการที่ไอน้ําหรือควันดันตัวพุงออกมาในลักษณะ
ปนปวน สับสน ลนลาน หรือซานออกมา 
 เมื่อ “ความฉุนเฉียว” ปรากฏรวมกันกับ ”พลุงพลาน” ในปริบทนี้ หมายถึง การแสดง
ความโกรธในลักษณะที่ไมอยูกับที่ และมีการเคลื่อนที่ไปมาอยางวุนวาย “พลุงพลาน” จัดอยูในวง
ความหมายของของเหลวแสดงอาการเดือดพลาน การนําคําดังกลาวนี้มาใชแสดงอารมณโกรธ
รวมกับคําแสดงอารมณโกรธคือ “ฉุนเฉียว” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของเหลว
รอน ดังนั้น “พลุงพลาน” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอาการของอารมณโกรธซึ่งเปน
อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณของเหลว 
 

(20) ส้ินคําตอบคนพูดก็มองออกไปนอกหนาตาง ชมนกชมไมชมทิวทัศนอยาง
เพลิดเพลินใหสมคําวา ‘จะนั่งรถเลน’ …ปลอยใหสาวนอยคนที่นั่งเคียงจม
อยูกับความเดือดดาลคลายน้ํารอนที่เร่ิมเดือดปุดๆ อยูบนเตาไฟแต
เพียงคนเดียว  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 131) 
 
 ตัวอยาง (20) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความเดือดดาล” ซึ่ง “เดือดดาล” 
หมายถึง “โกรธมาก, โกรธพลุงพลาน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 416) “โกรธขึ้นมาทันทแีละโกรธ
มาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โกรธพลุงพลานมาก” (มติชน 2547 : 330) ในปริบทนี้อุป-
ลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “น้ํารอนที่เดือดปุดๆ อยูบนเตาไฟ”  

 คําวา “น้ํารอน” และ “เดือด” คําวา “น้ํารอน” มีความหมายตรง หมายถึง อาการของ
น้ําที่เร่ิมเดือดซึ่งอยูในภาชนะที่อยูบนเตาไฟ เมื่อปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง ความโกรธที่รุนแรง 
“น้ํารอน” และ “เดือด” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของเหลว แสดงอาการของของเหลวที่เดือด 
การนําของเหลวที่เดือดมาใชแสดงอารมณโกรธรวมกับคําแสดงอารมณโกรธคือ “เดือดดาล” เปน
การเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของเหลวรอน ดังนั้น “น้ํารอน” และ “เดือด” ในที่นี้เปนอุป-
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ลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอาการของอารมณโกรธที่รุนแรงเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดง
อารมณโกรธประเภทอุปลักษณของเหลว 
 
 กลาวโดยสรุป อุปลักษณของเหลวมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 7 คํา ไดแกคํา
วา “โกรธ” “ข้ึง” “ค่ังแคน” “แคน” “เจ็บแคน” “ฉุนเฉียว” และ “เดือดดาล” นอกจากนีย้งัพบสวนทีไ่ม
ปรากฏอุปลักษณคําแสดงอารมณโกรธแตอาศัยความหมายจากปริบทมาชวยในการพิจารณา   
อุปลักษณของเหลวที่บรรจุในภาชนะเปนการนําเอาประสบการณรางกายของมนุษยมาใชในการ
เปรียบเทียบ โดยในที่นี้ปรากฏวาอวัยวะรางกายเปนภาชนะเพื่อบรรจุอารมณโกรธคือของเหลว 
นอกจากนี้แลวยังนําเอาประสบการณจากการับรูจากประสาทสัมผัสมาชวยในการอธิบายอารมณ
โกรธ กลาวคือ เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้นมา มนุษยไดโยงไปสูการเดือดของน้ําที่อยูในภาชนะ เมื่อ
รางกายรอนเนื่องจากอารมณโกรธก็จะหมายถึงการแสดงอารมณโกรธได ซึ่งความรอนในรางกาย
นี้เกิดจากความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในรางกาย สําหรับอุปลักษณของเหลวมีลักษณะการนําของเหลว
มาใชแตกตางกัน 2 ลักษณะคือ ของเหลวที่มีสภาพขุน ของเหลวที่มีอุณหภูมิรอน ซึ่งลักษณะของ
ของเหลวดังกลาวนี้เปนประสบการณพื้นฐานทั่วไปของมนุษย สามารถพบเห็นไดจากการดํารง
ชีวิตประจําวันหรือในสังคมและสิ่งแวดลอมที่มนุษยอาศัย นอกจากนี้พบวาอวัยวะรางกายที่นํามา
เปรียบเปนภาชนะ ไดแก “ใจ” “ตา” และ “หนา” มาใชแสดงการเก็บความรูสึกหรืออารมณโกรธ 
ดังนั้น ผูใชภาษาจึงมีแนวโนมที่จะนําเอาประสบการณเกี่ยวกับของเหลวมาใชในการเปรียบเทียบ
กับอารมณโกรธ 
 

3.2.3  อุปลักษณแกส 
 

 อุปลักษณแกส หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “แกส” ซึ่งเปนการนํา
คําหรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับแกสมาใชในเชิงเปรียบเทียบกับอารมณ
โกรธ ผลการวิเคราะหพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของแกส มีดังนี้ 

 
(21) ไกรกูณฑตวาดกราว เบี่ยงตัวออกมาจากดานหลังวายุ มองหญิงสาว

เขม็ง… ใกลขนาดนั้น วายุรับรูไดถึงความขึ้งโกรธเครงเครียดที่แผซาน
ออกมาจากตัวนองชายไดดี ด่ังกระไอผะผาวรอน แตแลวจูๆ ละมาย
หมอกเย็นจัดพัดวูบมา ไกรกูณฑเปลี่ยนไปในฉับพลัน  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 407) 
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 ตัวอยาง (21) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ข้ึงโกรธ” ซึ่งหมายถึง “โกรธเอาจริงเอา
จัง โกรธมาก” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 193) “โกรธอยูนาน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) 
“โกรธ เคืองใจ” (มติชน 2547 : 138) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “กระไอผะผาว
รอน” และ “หมอกเย็น” สามารถอธิบายไดตามลําดับ ดังนี้ 
 คําวา “กระไอ” ในปริบทนี้มีความหมายเชนเดียวกันกับคําวา “ไอ” หมายถึง “ส่ิงที่มี
ลักษณะเชนควันลอยออกมาจากของที่ถูกความรอนทําใหระเหย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
1403) 
 คําวา “ผาว” หมายถึง “อาการรูสึกรอนแรง เมื่อมีไอรอนมากระทบ” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 794) 
 คําวา “รอน” หมายถึง “มีความรูสึกตามผิวหนังเหมือนถูกไฟเปนตน” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 929) 
 คําวา “หมอก” หมายถึง “ละอองน้ําขนาดเล็กมากที่มองเห็นไดดวยตาเปลา เกิดจาก
การกลั่นตัวของไอน้ําลอยอยูในอากาศ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1255) และ 
 คําวา “เย็น” หมายถึง “ความรูสึกตามผิวหนังถูกน้ําแข็ง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
913) 
 เมื่อ “กระไอผะผาวรอน” และ “หมอกเย็น” ปรากฏในปริบทนี้ สามารถอธิบายไดสอง
สวนคือ “กระไอผาวรอน” หมายถึง ความรูสึกโกรธที่รุนแรง สวน “หมอกเย็น” หมายถึง อารมณ
โกรธหายไป ซึ่งถอยคําดังกลาวเหลานี้ลวนจัดอยูในวงความหมายของแกสที่แสดงถึงอุณหภูมิของ
แกส กลาวคือ อุณหภูมิแกสที่รอนหมายถึงมีอารมณโกรธ และอุณหภูมิแกสที่เย็นหมายถึงหาย
โกรธ 
 การนําเอาคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธรวมกับคําแสดงอารมณโกรธคือคําวา 
“ข้ึงโกรธ” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอุณหภูมิของแกส ดังนั้น “กระไอผาวรอน” และ 
“หมอกเย็น” ในที่นี้จัดเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงปริมาณการเพิ่มข้ึนและลดลงของอารมณ
โกรธจัดเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณประเภทอุปลักษณแกส 
 

(22) นี่เขาคงโทร.คุยกับนายหลอนแลว แตไมรู ‘จัดการ’ กันทาไหน คุณภูมิถึง
ไดโกรธจนเหมือนควันจะออกหูแบบนั้น  

(พรายปรารถนา, 2545 : 248) 
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  ตัวอยาง (22) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โกรธ” ซึ่งหมายถงึ “ขุนเคอืงใจอยางแรง, 
ไมพอใจอยางรุนแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” (นววรรณ พนัธ-ุ
เมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 2547 : 109)  

 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “ควัน” (จะออกหู) ซึ่งหูในที่นี้ทําหนาที่เปน
ภาชนะที่ปดลอมควัน คําวา “ควัน” หมายถึง “ส่ิงที่เห็นเปนสีดําหรือขาวคลายหมอกลอยออกมา
จากของที่กําลังไหมไฟ หรือจากการเผาไหม, ส่ิงที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 230) เมื่อคําวา “ควัน” ปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง การแสดงอาการโกรธออกมา “ควัน” 
เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของแกส การนําคําวา “ควัน” มาใชแสดงอารมณโกรธเปนการ
เปรียบเทียบอารมณโกรธกับแกส ดังนั้น “ควัน” ในที่นี้จึงเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงผลของ
อารมณโกรธที่เปนอุปลักษณประเภทอุปลักษณแกส 
 

(23) ชายหนุมผุดลุกขึ้นยืนเกาะขอบโตะชะโงกหนาเขาไปใกล ดวงตาดําคม
ของเขาเปนประกายจัดและความโมโหฉุนเฉียวก็เร่ิมกลับมาคลายกับ
ควันกรุนๆ ที่ลอยเรี่ยอยูบนผิวน้ําที่กําลังจะเริ่มเดือด  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 188) 
 
 ตัวอยาง (23) คําแสดงอารมณโกรธไดแกคําวา “ความโมโห” และ “ฉุนเฉียว” คําวา 
“โมโห” หมายถึง “โกรธ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 883) “ไมพอใจอยางมาก ไมพอใจผูอ่ืนอยาง
มาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “ฉุนเฉียว” หมายถึง “ฉุนจัด โกรธงาย โกรธเร็ว” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 338) “โกรธงาย และพรอมจะเขาตอสู” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 
75) “โกรธขึ้นมาโดยพลัน, โกรธเร็ว โกรธงาย” (มติชน 2547 : 251) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิง      
มโนทัศนไดแกคําวา “ควัน” และ “กรุนๆ” ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “ควัน” หมายถึง “ส่ิงที่เห็นเปนสีดําหรือขาวคลายหมอกลอยออกมาจากของที่
กําลังไหมไฟ หรือจากการเผาไหม, ส่ิงที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น” ราชบัณฑิตยสถาน 2542 
(2546: 230) 

 คําวา “กรุน” หมายถึง “อาการของไฟที่ยังไมดับแตไมถึงกับลุกโพลง” ราชบัณฑิตย-
สถาน 2542 (2546: 71) และ 

 เมื่อ “ควันกรุนๆ” ปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง การแสดงอาการเริ่มเกิดความโกรธหรือ
ความไมพอใจขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งเปนลักษณะของอารมณโกรธที่มีความรุนแรงมากกวาเดิม “ควัน-
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กรุน” หมายถึงอาการที่เร่ิมจะโกรธหรือเร่ิมไมพอใจ สวน “เดือด” หมายถึง ความโกรธที่รุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น ถอยคําดังกลาวนี้เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของแกสซึ่งเปนไอหรือควันลอยซึ่งเกิด
จากการเผาไหมของของเหลว แสดงอาการของเหลวที่รอนซึ่งอยูในภาชนะและกลายเปนไอหรือ
ควันลอยอยูเหนือผิวน้ําที่กําลังจะเดือด  

 การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธรวมกับคําแสดงอารมณโกรธคือ “ความ
โมโห” และ “ฉุนเฉียว” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของเหลวที่รอนในภาชนะและ
สภาพเปนไอหรือควันลอยขึ้นมา ดังนั้น “ควันกรุนๆ” ในที่นี้จึงเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงผล
ของอารมณโกรธที่เปนอุปลักษณประเภทอุปลักษณแกส 

 
(24) ขณะที่กิรณาขบฟน ความโกรธที่อยูในใจแทบกลั่นเปนไอใหผูรวมโตะ

สัมผัสไดทีเดียว  
(ลับแลลายเมฆ, 2544 : 484) 

 
 ตัวอยาง (24) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความโกรธ” ซึ่งคําวา “โกรธ” หมายถึง 
“ขุนเคืองใจอยางแรง, ไมพอใจอยางรุนแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “โกรธอยูไมวาย 
เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 
2547 : 109) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “กลั่น” และ “ไอ” ตามลําดับ อธิบายได
ดังนี้ 

 คําวา “กลั่น” หมายถึง “คัดเอาแตสวนหรือส่ิงที่สําคัญหรือที่เปนเนื้อแทดวยวิธีตมให
ออกเปนไอ แลวใชความเย็นบังคับใหเปนของเหลว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 78)  

 สวนคําวา “ไอ” หมายถึง “ส่ิงที่มีลักษณะเชนควัน ลอยออกมาจากของที่ถูกความรอน
ทําใหระเหย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1403) 

 ทั้งสองคําเมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้ หมายถึง อารมณโกรธ ความไมพอใจ “กลั่น” 
ในที่นี้หมายถึง  การคัดเลือกเอาแตอารมณโกรธออกมาโดยไมไดนําเอาอารมณ อ่ืนๆ  ที่
นอกเหนือจากอารมณโกรธแสดงออกมาดวย “ไอ” ในที่นี้หมายถึง การเริ่มโกรธและไปสูความโกรธ
ที่รุนแรงมากขึ้น คําวา “ไอ” จัดอยูในวงความหมายของแกส ซึ่งแสดงอาการของเหลวที่รอนใน
ภาชนะที่กลายเปนไอและกําลังจะเดือด การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธเปนการ
เปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของเหลวที่มีอุณหภูมิรอนและกลายเปนไอ ดังนั้น คําวา “กลั่น” 
และ “ไอ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการคัดเลือกเอาแตอารมณโกรธเพียงอยางเดียว
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ออกมา และอารมณโกรธนั้นเริ่มไปสูความโกรธที่รุนแรงมากขึ้นเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดง
อารมณโกรธประเภทอุปลักษณแกส 

 
 กลาวโดยสรุป อุปลักษณแกสมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 3 คํา ไดแกคําวา 
“โกรธ” “ฉุนเฉียว” และ “โมโห” อุปลักษณแกสเปนการนําเอาประสบการณที่อยูในสิ่งแวดลอมมา
เปรียบเทียบกับอารมณโกรธ ซึ่งการกําเนิดแกสในที่นี้มีสาเหตุมาจากผลของไฟ และการแปรสภาพ
จากของเหลว ผูวิจัยไดต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับอุปลักษณแกสที่นํามาใชแสดงอารมณโกรธเนื่องจาก 
แกสมีความเกี่ยวกับกับอุณหภูมิที่รอน เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้นมา มนุษยจึงโยงความสัมพันธ
ระหวางแกสกับอารมณโกรธเพื่อที่จะอธิบายอารมณโกรธไดอยางเปนรูปธรรม 
 

3.2.4 อุปลักษณมนุษย 
 

 อุปลักษณมนุษย หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “มนุษย” ซึ่งเปนการ
นําคําหรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับมนุษยมาใชในเชิงเปรียบเทียบกับ
อารมณโกรธ อนึ่ง อุปลักษณมนุษยที่แสดงอารมณโกรธในงานวิจัยฉบับนี้พบ 2 ลักษณะ คือ 
อวัยวะรางกายมนุษย และผลผลิตจากอวัยวะรางกายมนุษย มาใชแสดงอารมณโกรธของมนุษย 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 1.  อวัยวะรางกายมนุษย 
 
 อุปลักษณอวัยวะรางกายมนุษย หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ 
“อวัยวะรางกายมนุษย” โดยนํามาใชในเชิงเปรียบเทียบ การนําเอาคําที่อยูในวงความหมายของ
มนุษยมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธนั้นอาจจะเปนสภาพของอวัยวะรางกายมนุษย อาการของ
อวัยวะรางกายมนุษย และสีของอวัยวะรางกายมนุษย ซึ่งสภาพ อาการ และสี จะตองมีสาเหตุมา
จากอารมณโกรธหรือปรากฏรวมกับคําแสดงอารมณโกรธเทานั้น อุปลักษณอวัยวะรางกายมนุษย
ปรากฏดังตัวอยาง ดังนี้ 
 

1) สภาพของอวัยวะรางกายมนุษย 
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(25) ภูผาเพียงแตกราดตามองดูสมาชิกทุกคนที่นั่งรวมโตะแวบเดียวเขาปราด
เขาไป หาเกาอี้ตัวที่ยังวาง แลวทรุดกายลง ทําทาจะตักอาหารใสปาก แต
ถูกคุณรัตนาตีมือซึ่งกระดํากระดางเลอะเทอะนั้นพลางทําตาขุนเขาใสอีก  

(บุษบาสามชา, 2545 : 37) 
 
 ตัวอยาง (25) คําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้ไมปรากฏอยางชัดเจน แตอาศัยการ
พิจารณาจากปริบทจะเห็นไดวาเปนการกลาวถึงการแสดงความไมพอใจโดยตัวละครคือคุณรัตนา
ตีมือภูผาแลวทําตาขุนเขาใส ซึ่งในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “ตาขุน” 

 “ตา” หมายถึง “สวนหนึ่งของรางกายคนและสัตว ทําหนาที่เปนเครื่องดูรูป” (ราช-
บัณฑิตยสถาน 2546 : 454)  

 สวนคําวา “ขุน” หมายถึง “มีลักษณะมัว ไมใส ไมชัดเจน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
195) มีลักษณะมัวหมอง เปนฝามัวไมใสไมชัด (มติชน 2547 : 141) ดังนั้นถาพิจารณาจาก
ความหมายตรงของคําวา “ตาขุน” จะหมายถึงตาหรือดวงตาที่มัว ไมใส ไมชัดเจน  

 “ตา” เมื่อปรากฏเดี่ยวๆ ไมไดทําหนาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ แตในที่นี้ “ตา”
ปรากฏรวมกันกับ “ขุน” เปน “ตาขุน” ซึ่งหมายถึง การแสดงความไมพอใจทางตาในลักษณะที่เร่ิม
ไปสูความโกรธ ดังนั้นในปริบทนี้คําวา “ตาขุน” เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน ซึ่งคําวา “ตา” เปน
อวัยวะรางกายอยางหนึ่งที่แสดงสภาพของดวงตาที่มีลักษณะขุน ดังนั้น คําวา “ตาขุน” เมื่อปรากฏ
รวมกันในปริบทนี้จะเปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
 

(26) ลูกชายเขายืนหนาซีดดวยความแคนเคืองอยูขางเตียง...  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 255) 

 
 ตัวอยาง (26) คําแสดงอารมณโกรธไดแกคําวา “ความแคน” และ “เคือง” คําวา “แคน” 
หมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยู
ไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” 
(มติชน 2547 : 194) สวนคําวา “เคือง” หมายถึง “ไมพอใจและเริ่มรูสึกโกรธ” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 265) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “หนาซีด”  

 คําวา “หนา” หมายถึง “สวนของศีรษะตั้งแตหนาผากลงมาจดคาง” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2545 : 1246)  
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 คําวา “ซีด” หมายถึง “ไมสดใสเพราะสีจางไป” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 381)  
 “หนา” เมื่อปรากฏเดี่ยวๆ ไมไดทําหนาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ แตในที่นี้ 

“หนา”ปรากฏรวมกันกับ “ซีด” ซึ่งหมายถึง เกิดความไมพอใจอยูไมวายจนทําใหใบหนาซีด “หนา” 
เปนอวัยวะรางกายอยางหนึ่งซึ่งแสดงสภาพของใบหนา สวนคําวา “ซีด” เปนสีที่แสดงใหเห็นถึง
ความไมสดใส เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้นมาใบหนามักจะไมสดใสราเริง การนําคําดังกลาวมาใช
แสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความแคนเคือง” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธในที่นี้เปนอุป-
ลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงสภาพของอารมณโกรธจัดเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณ
โกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
 จากการศึกษาเบื้องตนผูวิจัยพบวา คําวา “หนาซีด” มักปรากฏกับอารมณกลัว เชน 
“เขากลัวผีจนหนาซีด” แตในที่นี้ผูวิจัยไดจัดให “หนาซีด” เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณ
โกรธ เนื่องจากคําวา “หนาซีด” ปรากฏรวมกับคําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความแคนเคือง” 
ดังนั้น “หนาซีด” จึงจัดอยูในเกณฑเบื้องตนของอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ อยางไร
ก็ตามผูวิจัยไดต้ังขอสังเกตวา “หนาซีดดวยความโกรธ” อาจไดรับอิทธิพลจากการแปลมาจาก
สํานวนตางประเทศ  
   

(27)   “บา! พี่จามรทําไมพูดยังงั้น” จลาจนัทรหนาตึงไมชอบใจพี่ชายที่ใชคําหนกั  
(ผูดีเยาวราช, 2543 : 179) 

 
 ตัวอยาง (27) คําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้ไมปรากฏอยางชัดเจน แตอาศัยการ
พิจารณาจากปริบทจะเห็นไดวาเปนการกลาวถึงความโกรธ โดยพิจารณาจากรูปภาษาที่เปนอุป-
ลักษณอวัยวะรางกายมนุษยที่แสดงอารมณโกรธ ในปริบทนี้คือคําวา “หนา” และ “ตึง” ตามลําดับ 
อธิบายไดดังนี้  

 “หนา” หมายถึง “สวนของศีรษะต้ังแตหนาผากลงมาจดคาง” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 1245) สวนคําวา “ตึง” หมายถึง “ไมหยอน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 470) เมื่อ “หนา
ตึง” ปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง การแสดงความไมพอใจหรือความโกรธออกมาทางสีหนาโกรธ 
ดังนั้น ในปริบทนี้คําวา “หนาตึง” เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน ซึ่งคําวา “หนา” จัดอยูในวง
ความหมายของอวัยวะรางกาย “ตึง” เปนคําขยายแสดงสภาพที่ผิดปรกติของใบหนา ซึ่งรวมกัน
แลวเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
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(28) ลักษณวิไลหนางอทันที เมื่อเห็นรีลงจากบันไดมายืนขางลาง  
(ผูดีเยาวราช, 2543 : 490)  

 
 ตัวอยาง (28) คําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้ไมปรากฏอยางชัดเจน แตอาศัยการ
พิจารณาจากปริบทจะเห็นไดวาเปนการกลาวถึงความโกรธ โดยพิจารณาจากรูปภาษาที่เปนอุป-
ลักษณอวัยวะรางกายมนุษยที่แสดงอารมณโกรธ ในปริบทนี้คือคําวา “หนา” และ “งอ” ตามลําดับ 
อธิบายไดดังนี้ 

 “หนา” หมายถึง “สวนของศีรษะต้ังแตหนาผากลงมาจดคาง” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 1245) สวนคําวา “งอ” หมายถึง “ลักษณะที่มีสวนปลายหักโคงเขาหาตัวมันเองเชนรูป
อยางขอ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 275) เมื่อ “หนางอ” ปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง การแสดง
ความไมพอใจออกทางใบหนาในลักษณะที่ไมไดดังใจ ดังนั้น ในปริบทนี้คําวา “หนางอ” เปน      
อุปลักษณเชิงมโนทัศน คําวา “หนา” จัดอยูในวงความหมายของอวัยวะรางกาย “งอ” เปนคําขยาย
แสดงสภาพที่ผิดปรกติของหนา เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดง
อารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 

 
(29) “หนาบูดมาอยางนี้พอท็อปเขาทําใหไมพอใจอีกใชไหม แมกับคุณปา

อุตสาหเปดทางดวยการแยกตัวกลับมากอนเพื่อจะใหเขามาสงลูกที่บาน
ตามคํากําชับของคุณปา”  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 291)  
 
 ตัวอยาง (29) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ไมพอใจ” ซึ่งหมายถึง “รูสึกวาไมเปน
ดังที่ใจตองการ” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 60) ในปริบทนี้ อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา 
“หนา” และ “บูด” ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้ 

 “หนา” หมายถึง “สวนของศีรษะต้ังแตหนาผากลงมาจดคาง” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 1245) สวนคําวา “บูด” หมายถึง “มีรสเปร้ียวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงวาเสียใหแก
อาหาร” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 634) เมื่อ “หนาบูด” ปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง ความรูสึกไม
พอใจและความเบื่อหนายที่แสดงออกทางใบหนา ดังนั้น ในปริบทนี้คําวา “หนาบูด” เปนอุปลักษณ
เชิงมโนทัศน ซึ่งคําวา “หนา” จัดอยูในวงความหมายของอวัยวะรางกาย สวน “บูด” ทําหนาที่ขยาย 
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“หนา” ซึ่งแสดงสภาพของที่เนาเสีย เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้จะเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน
แสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
 

(30) “มันเปนไปไมไดหรอกที่จะยับยั้งโรครายนี้ไดนะ” กฤษดากลาวอยางหัว
เสีย เหมือนกับวาเขาพูดมันไปอยางไรเหตุผล   

(หองสนี้ําเงิน, 2542 : 35) 
 
 ตัวอยาง (30) ในปริบทนี้ไมปรากฏคําแสดงอารมณโกรธอยางชัดเจน แตอาศัยการ
พิจารณาจากปริบท คือคําวา “หัวเสีย” คําวา “หัว” หมายถึง ”สวนบนสุดของรางกายของคนและ
สัตว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1281) สวนคําวา “เสีย” มีความหมายหลายนัย ไดแก “เสื่อมลง
ไป, ทําใหเลวลงไป” “สูญไป, หมดไป, ส้ินไป” “ชํารุด” “ใชไมได” “ยับเยิน ยอยยับ” “บูด” “ไมดี” 
“จายเงิน, ชําระเงิน” “หมดทรัพยสินไปเพราะการพนัน” “ทิ้ง” “ที่ไมดี” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
1220) หากพิจารณาความหมายโดยรวมของคําวา “เสีย” จะเห็นไดวา “เสีย” เปนความหมายใน
ดานลบ เมื่อปรากฏรวมกับ “หัว” ในคําวา “หัวเสีย” ในปริบทนี้จะหมายถึง การแสดงสภาพของ
อารมณโกรธหรือไมพอใจหรืออารมณโกรธที่ยังคางคาอยูในความคิด โดย “หัว” จัดอยูในวง
ความหมายของอวัยวะรางกาย “เสีย” เปนคําขยายแสดงสภาพของสิ่งใชการไมได เมื่อปรากฏ
รวมกันในปริบทนี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย  
 

2) อาการของอวัยวะรางกายมนุษย 
 

(31) “อี…อี…อีเกี้ยมซึงตี” พุมโกรธจนปากคอสั่น  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 16) 

 
 ตัวอยาง (31) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โกรธ” ซึ่งหมายถึง “ขุนเคืองใจอยางแรง, 
ไมพอใจอยางรุนแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือผู
ใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 2547 : 109)  ในปริบทนี้ 
อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “ปากคอ” หมายถึง “ปาก เชน ปากคออยูไมสุข” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 1165) “ส่ัน” หมายถึง “ไหวถี่ๆ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1165)  
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 เมื่อ “ปากคอสั่น” ปรากฏรวมกับ “โกรธ” ในปริบทนี้ หมายถึง การแสดงความขุนเคือง
ใจในลักษณะที่ไมพอใจอยางรุนแรง ซึ่งแสดงออกทางอวัยวะรางกายคือส่ัน ซึ่งเปนอาการที่สืบ
เนื่องมาจากอารมณโกรธ  “ปากคอ” จัดอยูในวงความหมายของอวัยวะรางกาย “ส่ัน” เปนคาํขยาย
ปากคอซึ่งแสดงอาการผิดปรกติของรางกาย คือ การสั่น ซึ่งรวมกันแลวเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน
แสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
 

(32) ฉันกัดริมฝปากแนนดวยความแคนเคือง  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 239) 

 
 ตัวอยาง (32) คําแสดงอารมณโกรธไดแกคําวา “ความแคน” และ “เคือง” คําวา “แคน” 
หมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยู
ไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” 
(มติชน 2547 : 194) สวนคําวา “เคือง” หมายถึง ไมพอใจและเริ่มรูสึกโกรธ (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 265) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแก “กัดริมฝปากแนน” สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “กัด” หมายถึง “เอาฟนกดไวโดยแรง เพื่อไมใหส่ิงที่กดไวหลุดไป” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 178)  

 “ริมฝปาก” หมายถึง “เนื้อสวนที่เปนขอบรอบปาก สวนบนเรียกวา ริมฝปากบน 
สวนลางเรียกริมฝปากลาง มีเสนขอบรอบที่เรียกวา เสนขอบริมฝปาก” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
958)  

 “ริมฝปาก” เมื่อปรากฏเดี่ยวๆ ไมไดทําหนาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ แตใน
ที่นี้ “ริมฝปาก”ปรากฏรวมกันกับ “กัด” ซึ่งในปริบทนี้หมายถึง การแสดงความโกรธหรือเจ็บใจอยาง
รุนแรงดวยการกัดริมฝปากซึ่งเปนการแสดงออกทางอารมณโกรธอยางหนึ่งเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น  
“ริมฝปาก” จัดอยูในวงความหมายของอวัยวะรางกาย “กัด” เปนคํากริยาแสดงอาการ ซึ่งเมื่อ
ปรากฏรวมกันกับคําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ
ประเภทอุปลักษณมนุษย 
 

(33) ชาวิสาเมมริมฝปากอยางขัดเคืองใจ หลอนทรุดกายลงนั่งที่เดิมก็พอดี
เสียง ว. จากวิทยุตํารวจดังขึ้น  

(บุษบาสามชา, 2545 : 58) 
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 ตัวอยาง (33) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ขัดเคืองใจ” ซึ่งหมายถึง “ไมพอใจอยาง
มาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “โกรธเพราะถูกขัดใจ” (มติชน 2547 : 126) ในปริบทนี้อุป-
ลักษณเชิงมโนทัศนไดแก “เมมริมฝปาก” สามารถอธิบายไดดังนี้  

 คําวา “เมม” หมายถึง “ปดริม, พับริม” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 873)  
 “ริมฝปาก” หมายถึง “เนื้อสวนที่เปนขอบรอบปาก สวนบนเรียกวา ริมฝปากบน 

สวนลางเรียกริมฝปากลาง มีเสนขอบรอบที่เรียกวา เสนขอบริมฝปาก” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
958)  

 เมื่อ “ริมฝปาก” ปรากฏรวมกับ “เมม” คือคําวา “เมมริมฝปาก” ในปริบทนี้ หมายถึง 
การแสดงความไมพอใจอยางมากดวยการเมมริมฝปาก โดย “ริมฝปาก” จัดอยูในวงความหมาย
ของอวัยวะรางกาย “เมม” เปนคํากริยาแสดงอาการ เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้เปนอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
 

(34) ชาวิสากัดฟนแนนอยางแคนใจ ไมรูวาหลอนกับผูกองบวรรัตนทําเวร
กรรมอะไรกันไวถึงตองตามมาผจญลางผลาญกันไมจบส้ินเสียที  

(พรายปรารถนา, 2545 : 487) 
 
 ตัวอยาง (34) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคนใจ” ซึ่งหมายถึง “โกรธเนื่องดวย
ตนเองหรือผูใกลชิดอยูไมวาย” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศน
คือคําวา “กัดฟน” ซึ่งอธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “กัด” หมายถึง “เอาฟนกดไวโดยแรงเพื่อไมใหส่ิงที่กดไวหลุดไป” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 178) สวนคําวา “ฟน” หมายถึง “กระดูกเปนซี่ๆ อยูในปากสําหรับกัด ฉีกเคี้ยว
อาหาร” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 811) 

 เมื่อ “กัด” ปรากฏรวมกันกับ “ฟน” คือคําวา “กัดฟน” ในปริบทนี้ หมายถึง อาการแสดง
ความโกรธหรือไมพอใจอยางรุนแรงอันเนื่องมาจากสาเหตุของความโกรธ โดย “ฟน” จัดอยูในวง
ความหมายของอวัยวะรางกาย “กัด” เปนคํากริยาแสดงอาการของฟน เมื่อปรากฏรวมกันในปริบท
นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
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(35) สิบพรนิ่งขรึม กมหนากัดกรามอยางเคียดแคน ขณะที่นภนภางคแทบ
น้ําตาตก เธอวาดภาพตามคําพูดของอีกฝายไดอยางชัดเจนทีเดียว 

 (ลับแลลายเมฆ, 2545 : 394-395) 
 
 ตัวอยาง (35) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “เคียดแคน” หมายถึง “โกรธแคน เคือง
แคน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 264) “แคนและชิงชัง” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 73) “โกรธ
แคน” (มติชน 2547 : 193) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “กัด” และ “กราม” 
ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “กัด” หมายถึง “เอาฟนกดไวโดยแรง เพื่อไมใหส่ิงที่กดไวหลุดไป” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 178) และ 

 คําวา “กราม” หมายถึง “ฟนที่ใชบดเคี้ยวอาหาร” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 67)  
 เมื่อ “กัด” ปรากฏรวมกันกับ “กราม” คือคําวา “กัดกราม” ในปริบทนี้ หมายถึง การ

แสดงอาการกัดกรามอันเนื่องมาจากสาเหตุมาจากความโกรธแคนอยางรุนแรง โดย “กราม” จัดอยู
ในวงความหมายของอวัยวะรางกาย “กัด” เปนคํากริยาแสดงอาการ ซึ่งรวมกันแลวเปนอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
 

(36) อคิราภซึ่งกล้ํากลืนความรูสึกเจ็บราวแทนพี่ชายลงคออยางยากลําบาก 
มือที่สั่นดวยความโกรธกดลงกับเนื้อไมของเกาอี้เพื่อระงับอารมณ  

(ลางลิขิต, 2543 : 132) 
 
 ตัวอยาง (36) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โกรธ” ซึ่งหมายถึง “ขุนเคืองใจอยางแรง, 
ไมพอใจอยางรุนแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือผู
ใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “มือ” และ 
“ส่ัน” ซึ่ง “มือ” หมายถึง “อวัยวะสวนหนึ่งของรางกายอยูตอจากปลายแขนประกอบดวยฝามือและ
นิ้วมือ สําหรับจับเปนตน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 865) สวนคําวา “ส่ัน” หมายถึง “ไหวถี่ๆ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1165)  

 เมื่อ “มือ” ปรากฏรวมกับ “ส่ัน” ในปริบทนี้ หมายถึง อาการสั่นของมืออันเนื่องมาจาก
ความไมพอใจหรือโกรธอยางรุนแรง “มือ” จัดอยูในวงความหมายของอวัยวะรางกาย “ส่ัน” เปน
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คํากริยาแสดงอาการของมือ เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณ
โกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
 

3) สีของอวัยวะรางกายมนุษย 
 

(37) เรยาถลันเขาไปกลางวง หนาแดงก่ําดวยฤทธิ์โมโห  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 56) 

 
 ตัวอยาง (37) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โมโห” ซึ่งหมายถึง “โกรธ” (ราช-
บัณฑิตยสถาน 2546 : 883) (มติชน 2547 : 696) “ไมพอใจอยางมาก ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” 
(นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “หนาแดงก่ํา”  

 คําวา “หนา” หมายถึง สวนของศีรษะตั้งแตหนาผากลงมาจดคาง (ราชบัณฑิตยสถาน 
2545 : 1246)  

 “แดง” หมายถึง “สีอยางสีเลือดหรือสีชาด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 427) สวน 
“ก่ํา” เปนคําขยาย หมายถึง “สุกใส, เขม, จัด, (มักใชแกสีแดงหรือทองที่สุก)” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2545 : 120) ดังนั้น แดงก่ํา หมายถึง สีแดงจัด สีแดงเขม หรือสีแดงมาก เปนตน  

 เมื่อ “โมโห” ปรากฏรวมกันกับ “หนาแดงก่ํา” ในปริบทนี้ หมายถึง อาการแสดงความ
ไมพอใจอยางมากจนทําใหใบหนามีสีแดงก่ํา เมื่อเกิดความโกรธขึ้นมารางกายจะรอนและมีแรงดัน
ภายในทําใหเลือดเกิดการไหลเวียนขึ้นสูใบหนาซึ่งเปนอาการอยางหนึ่งเมื่อเกิดความโกรธ ดังนั้น 
มนุษยจึงนําเอาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสีหนานี้มาอธิบายโดยการเปรียบเทียบหมายถึง
อารมณโกรธ ดังนั้น “หนาแดงก่ํา” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอาการโกรธจัดเปน     
อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
 

(38) เมงฮวยทําทาเหมือนอกจะระเบิดนัยนตายิบหยีเหลือกถลน ใบหนาขาว
เหลืองเทียนเกาๆ เปลี่ยนเปนแดงอมมวง  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 115) 
 
 ตัวอยาง (38) ในปริบทนี้ไมปรากฏคําแสดงอารมณโกรธอยางชัดเจน แตอาศัยการ
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสีของใบหนา กลาวคือ ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา 
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“ใบหนาแดงอมมวง” คําวา “ใบหนา” หมายถึง “สวนของศีรษะตั้งแตหนาผากลงมาจดคาง” (ราช-
บัณฑิตยสถาน 2545 : 1246) “แดง” หมายถึง “สีอยางสีเลือดหรือสีชาด” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2545 : 427) “อม” หมายถึง “กลมกลืน, ปนกัน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 836) และ “มวง” 
หมายถึง “สีน้ําเงินปนแดง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 427) ดังนั้น แดงอมมวง หมายถึง สีแดง
กลมกลืนกับสีมวง หรือสีแดงปนกับสีมวง  
 “ใบหนา” เมื่อปรากฏเดี่ยวๆ ไมไดทําหนาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ แตในที่นี้ 
“ใบหนา”ปรากฏรวมกันกับ “แดงอมมวง” อีกทั้งในประโยคกอนหนานี้คือ “อกจะระเบิด” ซึ่งแสดง
ถึงความอัดอั้นในใจ หากพิจารณาโดยรวมจะเห็นวาเปนการกลาวถึงอารมณโกรธ  
 “ใบหนาแดงอมมวง” เมื่อปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง การแสดงความไมพอใจ หรือ
โกรธเคืองอยางรุนแรงจนทําใหใบหนามีสีแดงอมมวง “ใบหนา” เปนอวัยวะรางกายในที่นี้ทําหนาที่
แสดงอาการของอวัยวะรางกายซึ่งเกิดจากอารมณโกรธ การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ 
เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับการเปลี่ยนแปลงของสีหนา คือจากเดิมเปนสีขาวเหลือง
เปลี่ยนเปนสีแดงอมมวง ดังนั้น “ใบหนาแดงอมมวง” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดง
อาการโกรธจัดเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 
 

(39) หนานวลเปลี่ยนเปนสีชมพูเขมดวยความโกรธ นัยนตากลมโตมองหนา
คมเขม พลางถามเสียงแข็ง 

 (ดาวหลงฟา ภูผาสีเงิน, 2544 : 152) 
 
 ตัวอยาง (39) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความโกรธ” ซึ่งคําวา “โกรธ” หมายถึง 
“ขุนเคืองใจอยางแรง ไมพอใจอยางแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยาง
มาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 2547 : 109)  
 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “หนา…สีชมพูเขม” คําวา “หนา” หมายถึง 
“สวนของศีรษะตั้งแตหนาผากลงมาจดคาง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 1246) “สีชมพู” หมายถึง 
“สีแดงออน, สีแดงเจือขาว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 345) สวนคําวา “เขม” หมายถึง แรงกลา, 
แก, จัด (มักใชแกสีและรส เชน สีเขม) (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 198) ดังนั้น สีชมพูเขม หมายถึง 
สีชมพูเกือบแดง  

 “หนา” เมื่อปรากฏเดี่ยวๆ ไมไดทําหนาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ แตในที่นี้ 
“หนา”ปรากฏรวมกันกับ “สีชมพูเขม” ซึ่งในปริบทนี้หมายถึง การแสดงความไมพอใจหรือแสดง
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อาการโกรธเคืองทางใบหนา คําวา “หนา” เปนอวัยวะรางกายอยางหนึ่งในที่นี้ทําหนาที่เปนภาชนะ
ใหกับของเหลวคือเลือดที่อยูในรางกาย สวนคําวา “สีชมพูเขม” เปนสีที่เกิดจากความโกรธซึ่ง
ปรากฏอยูบนใบหนาเปนการแสดงอาการโกรธจัด การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ เปน
การเปรียบเทียบอารมณโกรธกับสีชมพูเขม ดังนั้น “หนาสีชมพูเขม” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโน
ทัศนแสดงอาการโกรธจัดเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณมนุษย 

 ในปริบทนี้ผูวิจัยสังเกตวา กอนที่จะเกิดความโกรธใบหนาของผูที่โกรธจะมีสภาพผิวที่
นวลซึ่งหมายถึงมีสีหนาผุดผองเปนน้ําเปนนวล (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 1247) โดยสวนใหญ
การแสดงสีหนาที่มีลักษณะของโทนสีออนๆ เชน สีขาวนวล สีเหลืองนวล สีชมพู มักจะปรากฏกับ
การแสดงอารมณที่มีลักษณะเชิงบวก เชน อารมณรัก อารมณสนุกสนาน เปนตน แตในปริบทนี้สี
ชมพูเกิดกับคําวาเขมเปนการแสดงใหเห็นวาในขณะนี้อยูในอารมณโกรธ ดังนั้น เมื่อเกิดความโกรธ
ข้ึนมาใบหนาจึงมีสีแดง แตเนื่องจากผูที่โกรธมีสภาพใบหนาเปนสีนวล จึงทําใหการแสดงความ
โกรธทางสีหนาเปนสีชมพูเขม  
 

2. ผลผลิตจากอวัยวะรางกายมนุษย 
 
 อุปลักษณผลผลิตจากอวัยวะรางกายมนุษย หมายถึง รูปภาษาที่เกิดจาการใชภาษาใน
เชิงเปรียบเทียบ โดยนําเอาคําที่อยูในวงความหมายผลผลิตจากอวัยวะรางกายมนุษยมาใชในการ
เปรียบเทียบกับอารมณโกรธ เหมือนอารมณโกรธเปนผลผลิตจากอวัยวะรางกายมนุษย อุปลักษณ
ผลผลิตจากอวัยวะรางกายมนุษยในภาษาไทย ปรากฏเพียงตัวอยางเดียวคือคําวา “เสียง” ซึ่ง
ปรากฏดังตัวอยาง ดังนี้ 
 

(40) ลุงนอมหันไปดุเสียงเขียว  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 237) 

 
 ตัวอยาง (40) คําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้ไมปรากฏอยางชัดเจน แตอาศัยการ
พิจารณาจากปริบทจะเห็นไดวาเปนการกลาวถึงความโกรธ โดยพิจารณาจากรูปภาษาที่เปน      
อุปลักษณผลผลิตจากอวัยวะรางกายมนุษยที่แสดงอารมณโกรธ ในปริบทนี้คือคําวา “เสียง” และ 
“เขียว” ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้  
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 “เสียง” หมายถึง “ส่ิงที่รับรูไดดวยหู” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1245) สวนคําวา 
“เขียว” หมายถึง “มีสีอยางสีใบไมสด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 204) ดังนั้นถาพิจารณาจาก
ความหมายตรงของคําวา “เสียงเขียว” จะหมายถึง เสียงที่มีสีเขียว ซึ่งในความเปนจริงนั้นเปนไป
ไมได  

 คําวา “เสียงเขียว” ถือวาเปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธอยางหนึ่ง เมื่อปรากฏใน
ปริบทนี้ หมายถึง การแสดงความโกรธดวยการทําเสียงที่แสดงถึงอารมณโกรธ โมโห หรือไมพอใจ 
“เสียงเขียว” จัดอยูในวงความหมายของผลผลิตจากอวัยวะรางกายมนุษย แสดงอาการเปลงเสียง
ดวยความไมพอใจ การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน
ประเภทอุปลักษณมนุษย 
 
 กลาวโดยสรุป อุปลักษณมนุษยมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 8 คํา ไดแกคําวา 
“โกรธ” “ขัดเคืองใจ” “เคียดแคน” “เคือง” “แคน” “แคนใจ” “ไมพอใจ” และ “โมโห” นอกจากนี้ยัง
พบสวนที่ไมปรากฏอุปลักษณคําแสดงอารมณโกรธแตอาศัยจากปริบทมาชวยในการพิจารณา   
อุปลักษณมนุษยถือวาเปนประสบการณใกลตัวมนุษยมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอา
อวัยวะรางกายมาใชเปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ การเชื่อมโยงประสบการณทางรางกายของ
มนุษยเกิดจากการนําเอาปฏิกิริยาทางรางกายที่เกิดจากอารมณโกรธ โดยนําเอาอาการของอวัยวะ
รางกาย สภาพของอวัยวะรางกายซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปจากปรกติ เชน การเปลี่ยนแปลง
สภาพของสีหนาสามารถแสดงใหเห็นถึงอารมณโกรธได ดังนั้น ผูใชภาษาจึงมีแนวโนมที่จะนําเอา
ประสบการณเกี่ยวกับมนุษยมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ 
 

3.2.5 อุปลักษณสัตว 
 

 อุปลักษณสัตว หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “สัตว” ซึ่งเปนคําหรือ
ถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสัตวมาใชในเชิงเปรียบเทียบ โดยนําคําที่อยูในวง
ความหมายของสัตวมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ จากการศึกษาครั้งนี้พบวา คําที่จัดอยูในวง
ความหมายของสัตวที่นํามาใชเปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธมีจํานวน 1 คํา คือคําวา “คําราม” 
ซึ่ง “คําราม” ถือวาเปนพฤติกรรมของสัตวอยางหนึ่ง ตอไปผูวิจัยจะกลาวถึงอุปลักษณเชิงมโนทัศน
แสดงอารมณโกรธเปนสัตวซึ่งปรากฏตามตัวอยาง ดังนี้ 
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(41) “นี่เธอคิดจะรุมฉันเหรอ” พรพิมลคํารามดวยความโกรธ  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 61) 

 
(42) ภาคความสนิทสนมของคนทั้งคูทําใหรัญชิตาทนดูตอไปไมได โดยคําราม

ดวยความแคนกอนขึ้นรถกลับไป  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 267)  

 
(43) ไมพันผาในมือวิรตีไดผลกวามีดโปรงใสในมือจุลจันทร เกริกเจ็บจนตองละ

มือจากเดนภูมิ ปลอยใหรางชายหนุมครูดลงกับกําแพงราวตุกตาเกาๆ 
แลวหันไปคํารามดวยความโกรธแคนกับหญิงสาว  

(พรายปรารถนา, 2545 : 456) 
 
(44) คําถามของสาลินีที่ขัดขึ้นวา “เดี๋ยวๆ แลวนายจิมมาเกี่ยวของอะไรดวย” ไมได

รับความสนใจจากคูสนทนาในเมื่อกฤตเองก็ไมทันไดจบประโยคที่ตนเองกําลัง
พูด ดวงตาของเขารับภาพในรานเขาเต็มเปา แลวเสียงคํารามอยางโกรธ
เกรี้ยวก็ดังขึ้นมาแทน  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 496) 
 
(45) “ถาเธอคิดจะเลนกับฉันแบบนี้ก็ได ฉันพรอมจะสูกับเธอไดทุกที่ทุกเวลา” 

รัญชิตาคํารามดวยความเจ็บใจ  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 176) 

 
 ตัวอยาง (41 – 45) คําแสดงอารมณโกรธไดแกคําวา “ความโกรธ” “ความแคน” “โกรธ
เกรี้ยว” และ “ความเจ็บใจ” ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “คําราม” ซึ่งหมายถึง “ทํา
เสียงขู” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 251) เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้ จะแปรไปตามปริบทดังนี้ 

 โกรธ หมายถึง “ขุนเคืองใจอยางแรง ไมพอใจอยางแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 
2547 : 109) เมื่อปรากฏกับคําวา “คําราม” เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ หมายถึง การแสดง
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ความขุนเคืองใจอยางแรงหรือไมพอใจอยางแรงโดยการแสดงเสียงขูคลายพฤติกรรมกาวราวของ
สัตวออกมา 

 แคน หมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) 
“ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194) เมื่อปรากฏกับคําวา “คําราม” เปนอุปลักษณแสดง
อารมณโกรธ หมายถึง การแสดงอารมณโกรธเจ็บใจอยูไมหายโดยการแสดงเสียงขูคลาย
พฤติกรรมกาวราวของสัตวออกมา 

 โกรธเกรี้ยว หมายถึง “โกรธจัด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “โกรธและแสดง
ความโกรธอยางรุนแรง” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) เมื่อปรากฏกับคําวา “คําราม” เปนอุป-
ลักษณแสดงอารมณโกรธ หมายถึง การแสดงอารมณโกรธอยางรุนแรงโดยการแสดงเสียงขูคลาย
พฤติกรรมกาวราวของสัตวออกมา 

 เจ็บใจ หมายถึง “ช้ําใจ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 321) “โกรธเพราะสาเหตุที่
เกี่ยวของกับตน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 73) “คับแคนในใจ ช้ําใจ” (มติชน 2547 : 237) 
เมื่อปรากฏกับคําวา “คําราม” เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ หมายถึง การแสดงอารมณโกรธ
หรือช้ําใจโดยการแสดงเสียงขูคลายพฤติกรรมกาวราวของสัตวออกมา 
 “คําราม” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของสัตว แสดงอาการทําเสียงขู การนําคําวา 
“คําราม” มาใชแสดงอารมณโกรธเปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของสัตว ดังนั้น 
“คําราม” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการอาการโกรธดวยการทําเสียงขูเปนอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณสัตว 
  
 กลาวโดยสรุป อุปลักษณสัตวมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 4 คํา ไดแกคําวา 
“โกรธ” “โกรธเกรี้ยว” “แคน” “และ เจ็บใจ” อุปลักษณสัตวที่ปรากฏในขอมูลนี้พบเพียงคําวา 
“คําราม” ซึ่งเปนเสียงขูอยางหนึ่งมักใชกับสัตวในขณะที่ตองการขูฝายตรงขาม ดังนั้นมนุษยจึง
นําเอาประสบการณที่เกี่ยวกับสัตวมาใชแสดงถึงอารมณโกรธ ในภาษาตางประเทศพบอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในลักษณนี้เชนกัน ดังประโยคภาษาอังกฤษที่วา don’t snarl at 
me! หมายถึง อยางคํารามใสฉัน! เสียงคํารามโดยธรรมชาติจะมีคุณสมบัติ คือแสดงความไม
พอใจหรือตองการที่จะขมขูฝายตรงขาม โดยมนุษยไดเชื่อมโยงการรับรูจากสิ่งแวดลอม เมื่อเกิด
อารมณโกรธจึงนํารูปภาษาที่ใชกับสัตวมาแสดงถึงอารมณโกรธของมนุษย ดังนั้น ผูใชภาษาจึงมี
แนวโนมที่จะนําเอาประสบการณเกี่ยวกับสัตวมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ 
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3.2.6 อุปลักษณพืช 

 
 อุปลักษณพืช หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “พืช” ซึ่งเปนการนําคํา

หรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับพืชมาใชในเชิงเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ 
ผลการวิเคราะหพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของพืช มีดังนี้ 
 

(46) รักษยอมรับวาเขาทั้งรักทั้งแคนทศวรรษ แตความแคนมีมากกวาและฝง
รากหยั่งลึกเกินกวาจะลืมได  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 29) 
 
 ตัวอยาง (46) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความแคน” ซึ่งคําวา “แคน” หมายถึง 
“โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชน แคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย 
เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิง      
มโนทัศนไดแกคําวา “ราก” ซึ่งหมายถึง “สวนของตนไม ตามปรกติอยูในดิน มีหนาที่ดูดอาหาร
เลี้ยงลําตน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 946) รากถือวาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งของตนไม
ปรกติจะอยูในดินซึ่งแสดงถึงสิ่งที่อยูภายใน  

คําวา “ราก” เมื่อปรากฏรวมกันกับคําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้ หมายถึง การแสดง
อารมณโกรธ อาฆาต พยาบาทอยางรุนแรง เนื่องจากเปนอารมณโกรธที่อยูในระดับลึกภายใน
จิตใจ “ราก” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของพืช แสดงอาการของพืชที่ฝงแนนอยูในดิน การนํา
คําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับ
สวนประกอบของพืช ดังนั้น “ราก” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอารมณโกรธใน
ลักษณะที่อยูภายในจิตใจและยากจะลืมความรูสึกนั้น เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณ
โกรธประเภทอุปลักษณพืช 

 
(47) ถมยาตางหาก โตเปนผูใหญ มีการมีงานทําเพียบพรอมกลับเปนฝายสราง

ปญหา…ปญหาที่เด็กชายไกลกังวลบมเพาะความเคียดแคนสะสมไวใน
ใจอยางเงียบๆ ลําพัง  

(จันทรขามคนื, 2545 : 44-45) 
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 ตัวอยาง (47) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความเคียดแคน” ซึ่งคําวา “เคียดแคน” 
หมายถึง “โกรธแคน เคืองแคน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 264) “แคนและชิงชัง” (นววรรณ   
พันธุเมธา 2544 : 73) “โกรธแคน” (มติชน 2547 : 193) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคํา
วา “บมเพาะ” สามารถที่จะอธิบายไดดังนี้ 
 คําวา “บม” หมายถึง “ทําใหสุกหรือใหแหงดวยความอบอุน” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 603) สวนคําวา “เพาะ” หมายถึง “ทําใหงอก ทําใหเกิด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 801) 
ซึ่ง “บม” มีเคามาจากวิธีการบมพืชดวยวิธีความรอน สวน “เพาะ” มีเคามาจากการขยายพันธุพืช 
เมื่อ“บมเพาะ” ปรากฏรวมกันในปริบทนี้จะหมายถึง การทําใหอารมณโกรธคอยๆ เพิ่มข้ึนหรือ
รุนแรงขึ้น “บมเพาะ” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของพืชแสดงการขยายพันธุพืช การนําคํา
ดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความเคียดแคน” เปนการเปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนของ
อารมณโกรธเหมือนกับการขยายพันธุพืช ดังนั้น คําวา “บมเพาะ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโน-
ทัศนที่แสดงการคอยๆ เพิ่มความโกรธแคนใหมากขึ้นเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ
ประเภทอุปลักษณพืช 
 

(48) โทสะเด็กหนุมเร่ิมเพาะบางๆ  
(จันทรขามคนื, 2545 : 342) 

 
 ตัวอยาง (48) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โทสะ” ซึ่งหมายถึง “ความโกรธ ความ
ฉุนเฉียว” ราชบัณฑิตยสถาน 2542 (2546: 547), (มติชน 2547: 443) “โทสะราย” หมายถึง “โกรธ
และทําการตางๆ โดยไมยับยั้งอาจทําลายขาวของ หรือผูอ่ืน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544: 75)  

 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “เพาะ” ซึ่งหมายถึง “ทําใหงอก ทําใหเกิด” 
ราชบัณฑิตยสถาน 2542 (2546: 801) คําวา “เพาะ” มีเคามาจากการขยายพันธุพืช    

 เมื่อ “เพาะ” ปรากฏในปริบทนี้ หมายถึง การทําใหอารมณโกรธ ฉุนเฉียว คอยๆ เพิ่ม
ระดับมากขึ้นจนถึงรุนแรงมากขึ้นกวาเดิม คําวา “เพาะ” เปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของพืช 
แสดงการขยายพันธุพืช การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โทสะ” เปนการ
เปรียบเทียบอารมณโกรธกับการขยายพันธุพืช ดังนั้น “เพาะ” จัดอยูในวงความหมายของพืช ใน
ที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการเพิ่มอารมณโกรธใหมากขึ้นเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน
แสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณพืช 
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 กลาวโดยสรุป อุปลักษณพืชมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 3 คํา ไดแกคําวา 
“ความเคียดแคน” “ความแคน” และ “โทสะ” อุปลักษณพืชถือวาเปนประสบการณใกลตัวมนุษย
สามารถพบเห็นไดจากสิ่งแวดลอมหรือการดํารงชีวิตของมนุษย อุปลักษณที่ปรากฏในขอมูลนี้เปน
การนําเอาสวนตางๆ ของพืชและการขยายพันธุพืชมาเปรียบกับความโกรธ เนื่องจากพืชเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย เพราะมนุษยนําเอาพืชมาประกอบอาหาร ใชเปนที่อยู
อาศัย เปนตน ดังนั้น มนุษยจึงมีแนวโนมที่จะนําพืชมาใชเปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธได   
 

3.2.7 อุปลักษณสี 
 
 อุปลักษณสี หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “สี” ซึ่งเปนการนําคําหรือ
ถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสี มาใชในเชิงเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ จาก
การศึกษาพบวาคําที่จัดอยูในวงความหมายของสีที่นํามาใชเปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ 
ไดแก สีแดง สีแดงอมมวง และสีชมพู ซึ่งเกิดขึ้นกับ “หนา” โดยผูวิจัยไดกลาวไปแลวในอุปลักษณ
มนุษย เหตุที่ผูวิจัยจัดใหอยูในกลุมของอุปลักษณมนุษย เนื่องจากรูปภาษาดังกลาวมีคุณสมบัติที่
เกี่ยวกับอุปลักษณมนุษยมากกวาการแสดงสี สวนอื่นๆ ที่พบวาแสดงถึงอารมณโกรธของมนุษยคือ 
“สีเขียว” ซึ่งปรากฏกับ “เสียง” ในคําวา “เสียงเขียว” ผูวิจัยพิจารณาแลววามีความเกี่ยวของกับ  
อุปลักษณมนุษย เนื่องจากเสียงเปนผลผลิตจากอวัยวะรางกายมนุษย ดังที่ไดกลาวไวแลวในหัวขอ
อุปลักษณมนุษย 
 สําหรับอุปลักษณสีที่แสดงถึงความโกรธ ไดแกคําวา เขม และ จาง ซึ่งคําทั้งสองนี้ไมได
แสดงถึงสีโดยตรง แตจัดอยูในวงความหมายของสีที่แสดงปริมาณความมากนอยของสี อุปลักษณ
สีที่แสดงถึงอารมณโกรธมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

(49) ปรุงใจอยากจะหัวเราะเยาะออกมาแตนางก็ทาํไมได คร้ังหนึ่งนางเคยรัก
ผูชายคนนีห้มดหัวใจ และเดี๋ยวนีก้็ยงัรักอยูไมจืดจาง เพยีงแตมันปนดวย
สขีองความแคนมันจงึไดเขมข้ึน 

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 416) 
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 ตัวอยาง (49) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความแคน” ซึ่งคําวา “แคน” หมายถึง 
“โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย 
เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 
2547 : 194) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “สีเขม” สามารถอธิบายไดตามลําดับ 
ดังนี้ 
 คําวา “สี” หมายถึง “ลักษณะของแสงสวางปรากฏแกตาใหเห็นเปนสีขาว ดํา แดง 
เขียว เปนตน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 846) สวนคําวา “เขม” หมายถึง แรงกลา, แก, จัด (มัก
ใชแกสีและรส เชน สีเขม) (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 198)  

 เมื่อ “เขม” ปรากฏรวมกันกับ “ความแคน” ในปริบทนี้ หมายถึง อารมณโกรธที่ฝงแนน
อยูในใจทวีความรุนแรงมากขึ้น “สี” และ “เขม” ตางเปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของสีแสดง
สภาพของสีที่เขมขนหรือแก การนําคําทั้งสองมาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” เปนการ
เปรียบเทียบอารมณโกรธกับความเขมของสี ดังนั้น “เขม” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดง
ปริมาณของอารมณโกรธที่รุนแรงเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณ
สี 
 

(50) ความเคืองขุนเดียดฉันทเลือดในอกผูถือกําเนิดจากหญิงแพศยาคอย
จางกลายเปนความอาทรที่ฝงใจอยูลึกๆ  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 371) 
 
 ตัวอยาง (50) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความเคืองขุน” ซึ่งคําวา “เคืองขุน” 
หมายถึง “โกรธกรุนๆ อยูในใจ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโน-
ทัศนไดแกคําวา “จาง” ซึ่งหมายถึง “นอยลง, ลดลง, ไมเขม” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 303) เมื่อ
ปรากฏรวมกันในปริบทนี้ หมายถึง อารมณโกรธที่อยูในใจลดนอยลง “จาง” จัดอยูในวง
ความหมายของสี แสดงสภาพของสีที่มีความเขมขนนอยลง การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณ
โกรธ “เคืองขุน” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับความเขมของสีที่ลดลง ดังนั้น “จาง” ในที่นี้
เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธที่ลดลง เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณ
โกรธประเภทอุปลักษณสี 
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 กลาวโดยสรุป อุปลักษณสีมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 2 คํา คือคําวา “เคือง
ขุน” และ “แคน” อุปลักษณสีถือวาเปนเรื่องสําคัญ กลาวคือสีสามารถที่จะแสดงใหเห็นถึงความ
โกรธของมนุษยโดยปรากฏรวมกับอวัยวะรางกาย เชน หนาแดง ตาเขียว เปนตน นอกจากนี้สภาพ
ของสีก็สามารถแสดงถึงอารมณโกรธไดเชนกัน ดังในตัวอยางขางตนพบวา ”เขม” แสดงถึงความ
โกรธที่รุนแรงมากกวาคําวา “จาง”  
 

3.2.8 อุปลักษณอาหาร 
 

 อุปลักษณอาหาร หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “อาหาร” ซึ่งเปนการ
นําคําหรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับอาหารมาใชในเชิงเปรียบเทียบกับ
อารมณโกรธ ผลการวิเคราะหพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของอาหาร มีดังนี้ 
 

(51) เธอรุนแรงเกินไป และนายจิมก็เพิ่งกลายเปนกระโถนใหเธอทุมอารมณบูด
เนาที่ระงับไวนานเขาใส  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 134) 
 
 ตัวอยาง (51) คําแสดงอารมณโกรธในตัวอยางนี้ไมปรากฏเดนชัด แตอาศัยจากการ
พิจารณาจากปริบทแสดงใหเห็นวากําลังอยูในภาวะของอารมณโกรธ โดยใชความรูสึกมาใชในการ
อธิบาย คือ จากอารมณปรกติเปลี่ยนเปนอารมณบูด ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา 
“อารมณบูดเนา” คําวา “อารมณ” หมายถึง “ความรูสึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเรา” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 1367) “บูด” หมายถึง “มีรสเปร้ียวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงวาเสีย 
(ใชแกอาหาร) เชน ขาวบูด แกงบูด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 634) สวนคําวา “เนา” หมายถึง 
“เสียและมีกลิ่นเหม็น” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 596) 

 เมื่อ “อารมณ” ปรากฏรวมกันกับ “บูดเนา” ในคําวา “อารมณบูดเนา” ในปริบทนี้ 
หมายถึง อารมณไมดีอยางมากหรือโกรธจัด “บูด” และ “เนา” ตางเปนคําที่จัดอยูในวงความหมาย
ของอาหาร แสดงสภาพของอาหารที่นํามารับประทานไมได โดยการนําคําทั้งสองมาใชแสดง
อารมณโกรธคือ “อารมณบูด” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับสภาพของอาหารที่เนาเสีย 
ดังนั้น คําวา “บูดเนา” ในที่นี้จึงเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอารมณโกรธจัดหรือโกรธมาก
เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณอาหาร 
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(52) เอ.อี.สาวฟงแลวแนใจรอยเปอรเซ็นต วันนี้เดนภูมิอารมณบูดมาก…มากๆ 
ดวย เขาอาจะดุ อาจจะตําหนิลูกนอง ถามีใครทําอะไรไมถูกใจ  

(พรายปรารถนา, 2545 : 204) 
 

 ตัวอยาง (52) คําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้ไมปรากฏเดนชัด แตอาศัยจากการ
พิจารณาจากปริบทแสดงใหเห็นวากําลังอยูในภาวะของอารมณโกรธ โดยใชความรูสึกมาใชในการ
อธิบาย คือ จากอารมณปรกติเปลี่ยนเปนอารมณบูด ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา 
“อารมณบูด” คําวา “อารมณ” หมายถึง “ความรูสึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเรา” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 1367) “บูด” หมายถึง “บูด” หมายถึง “มีรสเปร้ียวและมีกลิ่นเหม็น
เปร้ียวแสดงวาเสีย (ใชแกอาหาร) เชน ขาวบูด แกงบูด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 634) เมื่อ 
“อารมณ” ปรากฏรวมกันกับ “บูด” ในปริบทนี้ หมายถึง อารมณไมดีแตไมมากเทากับคําวาบูดเนา 
คําวา “บูด” จัดอยูในวงความหมายของอาหาร แสดงสภาพของอาหารที่นํามารับประทานไมได 
การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ “อารมณบูด” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับ
สภาพของอาหารที่มีรสเปร้ียวหรือเสีย ดังนั้น คําวา “บูด” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดง
อารมณโกรธเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณอาหาร 
 

(53) …โถ! นึกวาเรื่องอะไรที่ทําใหพี่ชายอารมณเสียถึงขนาดมาพาลมาจับผิด
เอากับเขาทั้งๆ ที่ไมเคยทํามากอน...ที่แทก็เร่ืองลูกชังลูกนอกคอก คนที่
มองเพียงผิวเผิน เหมือนกับวาเกียรติชิงชังนักคนนั้นหายหนาไป  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 375) 
 
 ตัวอยาง (53) คําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้ไมปรากฏเดนชัด แตอาศัยจากการ
พิจารณาจากปริบทแสดงใหเห็นวากําลังอยูในภาวะของอารมณโกรธ โดยใชความรูสึกมาใชในการ
อธิบาย คือ จากอารมณปรกติเปลี่ยนเปนอารมณเสีย ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา 
“อารมณเสีย” คําวา “อารมณ” หมายถึง “ความรูสึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเรา” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 1367) “เสีย” หมายถึง หมายถึง “บูด เชน แกงหมอนี้เสียหมดทั้งหมอ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1220)  

 เมื่อ “อารมณ” ปรากฏรวมกันกับ “เสีย” ในคําวา “อารมณเสีย” ในปริบทนี้ หมายถึง 
อารมณไมดี แตไมมากเทากับบูด คําวา “เสีย” จัดอยูในวงความหมายของอาหาร แสดงสภาพของ
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อาหารที่บูด การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธคือ “อารมณเสีย” เปนการเปรียบเทียบ
อารมณโกรธกับสภาพของอาหารที่เสีย ดังนั้น คําวา “เสีย” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่
แสดงถึงอาการโกรธที่ไมรุนแรงมากนัก เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุป-
ลักษณอาหาร 

 กลาวโดยสรุป อุปลักษณอาหารไมปรากฏคําแสดงอารมณโกรธจึงตองอาศัยจากการ
ตีความในปริบทซึ่งแสดงใหเห็นถึงอารมณโกรธ อุปลักษณอาหารที่ปรากฏในขอมูลนี้จะเห็นไดวามี
ระดับความโกรธอยูสามระดับ โดยผูวิจัยจะเทียบกับสภาพของอาหาร คือ อาหารบูดเนา อาหาร
บูด และอาหารเสีย ทั้งสามระดับนี้มีสภาพของอาหารที่แตกตางกันเริ่มต้ังแตมากไปจนถึงนอย คือ 
“บูดเนา” มากที่สุด “บูด” ปานกลาง และ “เสีย” นอยที่สุด เมื่อคําดังกลาวนี้มีเปรียบเทียบกับความ
โกรธก็มีลักษณะคลายๆ กัน คือ อารมณบูดเนาจะมีระดับความโกรธมากที่สุด อารมณบูดมีระดับ
ความโกรธปานกลาง และอารมณเสียมีระดับความโกรธนอยที่สุด อาหารนั้นเปนสิ่งที่อยูใกลตัว
มนุษยและเปนหนึ่งในปจจัยสี่ซึ่งมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต มนุษยจึงนําเอาอุปลักษณอาหาร
มาใชเปรียบเทียบกับการแสดงอารมณโกรธ 
 

3.2.9 อุปลักษณโรค 
 

 อุปลักษณโรค หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “โรค” ซึ่งเปนการนําคํา
หรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับโรคมาใชในเชิงเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ 
ผลการวิเคราะหพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของโรค มีดังนี้ 

 
(54) ความแคนอันยิ่งใหญของเยนหลิงคางคาซ้ําซอนเกาะกนิหวัใจดัง

เนื้อราย  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 329) 

 
 ตัวอยาง (54) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความแคน” ซึ่ง คําวา “แคน” หมายถึง 
“โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชน แคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย 
เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 
2547 : 194) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “เนื้อราย” อธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “เนื้อราย” หมายถึง “เนื้อเปนโรค เกิดแก คน สัตว และตนไม หรือแผลที่เปน
มะเร็ง มีอาการตางๆ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 597)  
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 เมื่อ “ความแคน” ปรากฏรวมกันกับ “เนื้อราย” ในปริบทนี้ หมายถึง อาการโกรธแคนที่
เหมือนกับโรคที่รักษาไมหาย “เนื้อราย” จัดอยูในวงความหมายของโรค แสดงอาการของโรคที่
ลุกลามจนรักษาไมหาย การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธคือ “แคน” เปนการเปรียบเทียบ
อารมณโกรธกับอาการของโรคซึ่งเปนที่ทราบกันวารักษาไมหาย หรือหายไดยาก ดังนั้น คําวา 
“เนื้อราย” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอารมณโกรธที่ไมมีทางหายและสรางผลกระทบ
ตอจิตใจของผูที่โกรธ เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณโรค 
 

(55) หัวใจเขายังระบมดวยความรักความแคน  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 317) 

 
 ตัวอยาง (55) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความแคน” ซึ่งคําวา “แคน” หมายถึง 
“โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย 
เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 
2547 : 194) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “ระบม” อธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “ระบม” หมายถึง “อาการเจ็บราวที่เกิดจากความเมื่อยขัดหรือบอบช้ําเปนตน” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 597) เมื่อปรากฏรวมกันกับ “ความแคน” ในปริบทนี้ หมายถึง อาการ
โกรธเจ็บใจไมหายสงผลใหสภาพจิตใจบอบช้ํา “ระบม” จัดอยูในวงความหมายของโรค แสดงผล
ของอารมณโกรธทําใหเกิดการบอบช้ําภายในจิตใจ การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธคือ 
คําวา “แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของแผลที่เกิดการระบม ดังนั้น คําวา  
“ระบม” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอารมณโกรธเจ็บใจที่สงผลใหเกิดความบอบช้าํตอ
สภาพจิตใจของผูที่โกรธ เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณโรค 
 

(56) หมอนั่นอาจจะค่ังแคนเขาแทบบาที่ไปขวางโอกาสงามในครั้งนั้นเอาไว  
(ไฟในวาย,ุ 2546 :  130) 

 
 ตัวอยาง (56) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ค่ังแคน” ซึ่งหมายถึง “โกรธอัดอั้นอยูใน
ใจ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 234), (มติชน 2547 : 178) “โกรธอยูไมวายเพราะมีผูที่ทําไมดีตอ
ตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา 
“บา”  
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 คําวา “บา” หมายถึง “เสียสติ, วิกลจริต, สติฟนเฟอน, หลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ 
จนผิดปรกติ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 619)  

 เมื่อ “ค่ังแคน” ปรากฏรวมกันกับ “บา” ในปริบทนี้ หมายถึง อาการโกรธเจ็บแคนจน
แทบเปนบา “บา” จัดอยูในวงความหมายของโรค ซึ่งเปนอาการอยางหนึ่งของโรคทางจิต แสดง
อาการวิกลจริต การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ “ค่ังแคน” ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ
อารมณโกรธกับอาการของโรคทางจิต ดังนั้น คําวา “บา” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดง
อารมณโกรธซึ่งอัดแนนอยูในใจ เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณ
โรค 
 

(57) เขาไมควรอยูบาน ไมอยากใหพริมเพราตื่นขึ้นมาแลวพบเขาอยูในหอง
เดียวกัน รอใหอารมณโกรธลดทุเลาลงเสียกอน แลวคอยพูดคุยกันใหม  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 13) 
 
 ตัวอยาง (57) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “อารมณโกรธ” ซึ่งคําวา “โกรธ” หมายถึง 
“ขุนเคืองใจอยางแรง ไมพอใจอยางแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยาง
มาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 2547 : 109) ในปริบทนี้      
อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “ทุเลา” สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 คําวา “ทุเลา” หมายถึง “คอยยังชั่ว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 536) เมื่อปรากฏ
รวมกันในปริบทนี้ หมายถึง อาการไมพอใจหรือโกรธลดความรุนแรงลง “ทุเลา” จัดอยูในวง
ความหมายของโรค แสดงอาการของโรคที่ลดลงหรือคอยยังชั่ว การนําคําดังกลาวมาใชแสดง
อารมณโกรธคือคําวา “โกรธ” ซึ่งเปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับอาการของโรค ดังนั้น “ทุเลา” 
ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอารมณโกรธลดลงเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดง
อารมณโกรธประเภทอุปลักษณโรค 
 
 กลาวโดยสรุป อุปลักษณโรคมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 3 คํา คือคําวา 
“โกรธ” “ค่ังแคน” และ “แคน” อุปลักษณโรคเปนประสบการณที่เกี่ยวของกับประสบการณทาง
รางกายของมนุษย ความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นมักจะสรางความทรมานใหกับรางกายและจิตใจ ดังนั้น 
เมื่อมีอารมณโกรธเกิดขึ้นมนุษยจึงโยงไปสูความเจ็บปวย ซึ่งในที่นี้ไดนําเอาชื่อโรค และอาการ
ตางๆ ที่เกี่ยวกับโรคมาแสดงใหเห็นถึงความรูสึกโกรธ นอกจากนี้โดยธรรมชาติของโรคสามารถที่
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จะรักษาใหหายหรือไมหายไดข้ึนอยูกับความกาวหนาทางการแพทย ตัวอยางที่ยกมาขางตน
ไดเปรียบเทียบความโกรธเปนเนื้อราย ซึ่งเปนโรคที่รักษาใหหายไดยาก เมื่อนํามาใชเปรียบเทียบ
กับอารมณโกรธจึงหมายถึงอารมณโกรธที่หายไดยาก ดังนั้น ผูใชภาษาในสังคมจึงมีแนวโนมที่จะ
นําเอาชื่อโรคหรืออาการของโรคมาใชเปนอุปลักษณ  
 

3.2.10 อุปลักษณทรัพยสิน 
 

 อุปลักษณทรัพยสิน หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “ทรัพยสิน” ซึ่ง
เปนการนําคําหรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับทรัพยสินมาใชในเชิง
เปรียบเทียบกับอารมณโกรธ ผลการวิเคราะหพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของ
ทรัพยสิน มีดังนี้ 
 

(58) ‘กูไมไดดา กูจะเอาความจริง’ พอใชอารมณ กอนจะเขาไปกระชากรางซูบ
นั้นดวยเรี่ยวแรงมหาศาล  

(ใบหนาอื่น, 2542 : 51) 
 
 ตัวอยาง (58) คําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้ไมปรากฏเดนชัด แตอาศัยจากการ
พิจารณาจากปริบทแสดงใหเห็นวาโกรธ เพราะในประโยคตอมาแสดงสถานการณที่ทําใหทราบได
วาโกรธ คือเขาไปกระชากรางของอีกคนหนึ่งอยางแรง ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคํา
วา “ใชอารมณ” คําวา “อารมณ” หมายถึง “ความรูสึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเรา” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 1367) สวนคําวา“ใช” หมายถึง “จับจาย, เอามาทําใหเกิดประโยชน, 
ชําระ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 374) คําวาอารมณเปนคํากลางๆ ที่ไมไดระบุอยูในอารมณใด 
แตเมื่อปรากฏกับคําวา ”ใช” ในคําวา “ใชอารมณ” จะหมายถึง การแสดงอารมณโกรธโดยไมมี
เหตุผล แสดงใหเห็นวาความโกรธเหมือนทรัพยสินที่มีคาสามารถที่จะใชจายได “ใช” จัดอยูในวง
ความหมายของทรัพยสิน แสดงความโกรธวาสามารถที่จะทําใหเกิดประโยชนได การนําคํา
ดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ “ใชอารมณ” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับการจับจายใช
สอย ดังนั้น “ใช” ซึ่งจัดอยูในวงความหมายของทรัพยสิน ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดง
วาอารมณโกรธเปนสิ่งที่มีคา เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณ
ทรัพยสิน 
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(59) สาวใชจีนทําใหคุณนายที่สองหงุดหงิดและมีโมโหไดทุกวัน  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 28) 
 
 ตัวอยาง (59) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โมโห” ซึ่งหมายถึง “โกรธ” (ราช- 
บัณฑิตยสถาน 2546: 883) (มติชน 2547: 696) “ไมพอใจอยางมาก ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” 
(นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “มี” สามารถอธิบายได
ดังนี้ 
 คําวา “มี” หมายถึง “รวย (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 862) “เปนเจาของ เชน มีเงิน” 
(นววรรณ 2544 : 791) เมื่อ “โมโห” ปรากฏรวมกันกับ “มี” ในปริบทนี้ หมายถึง อุดมไปดวย
อารมณโกรธ “มี” จัดอยูในวงความหมายของทรัพยสิน แสดงความมั่งมีของอารมณโกรธหรือแสดง
ใหเห็นวาอารมณโกรธเปนสิ่งที่มีคา การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โมโห” 
เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับความร่ํารวย ดังนั้น คําวา “มี” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโน-
ทัศนแสดงอารมณโกรธเปนสิ่งทีมีคา เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุป-
ลักษณทรัพยสิน 
 

(60) บัดนี้ ปนไดมาอยูในมือของพนัสแลว แผนการที่คิดไวเสร็จไปอีกขั้นตอน ที่
เหลือนั้นคือหนี้แคนที่ตองชําระใหหมดสิ้น ไมเชนนั้นพนัสไมอาจนอน
หลับตาไดสนิท 

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 148) 
 
 ตัวอยาง (60) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” ซึ่งหมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไม
หาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอตน
หรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194) ใน
ปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “หนี้” และ “ชําระ” สามารถอธิบายไดดังนี้ 

คําวา “หนี้” หมายถึง “เงินที่ผูหนึ่งติดคางอยูจะตองใหแกอีกผูหนึ่ง” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 1251) สวนคําวา “ชําระ” หมายถึง “สะสาง, ใชในคําวาชําระหนี้” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 362)  
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เมื่อ “หนี้” และ “ชําระ” ปรากฏรวมกันกับ “แคน” ในถอยคําที่วา “หนี้แคนที่ตองชําระ” ใน
ปริบทนี้ หมายถึง อารมณโกรธแคนเคืองใจเหมือนกับเปนหนี้สินที่สามารถชําระหนี้อารมณโกรธให
หายไปได “หนี้” และ “ชําระ” ซึ่งตางก็จัดอยูในวงความหมายของทรัพยสิน แสดงอารมณโกรธเปน
ทรัพยสินสามารถที่จะยืมหรือคืนได การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “แคน” 
เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับหนี้สินที่สามารถชําระได ดังนั้น คําวา “หนี้ และ ชําระ” ในที่นี้
เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงอารมณโกรธเปนสิ่งทีมีคา สามารถชดใชหรือชําระใหหายไปได
เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณทรัพยสิน 
 

(61) เสียงหลอนสั่นทั้งๆ ที่พยายามแลวจะไมใหเปนเชนนั้นเขาหัวเราะระรื่น 
ชางร่ํารวยอารมณกวนโทสะอวัยวะเบื้องต่ําชาวบานเหลือเกิน  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 246) 
 
 ตัวอยาง (61) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “อารมณ…โทสะ” ซึ่งคําวา “โทสะ” 
หมายถึง “ความโกรธ ความฉุนเฉียว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 547), (มติชน 2547 : 443) ใน
ปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “รํ่ารวย” ซึ่งหมายถึง “ไดมาก” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 927) เมื่อ “รํ่ารวย” ปรากฏรวมกันกับ “อารมณกวนโทสะ” ในปริบทนี้ หมายถึง เต็มไปดวย
ความกวนโมโห หรือยั่วใหผูอ่ืนเกิดอารมณโกรธ “รํ่ารวย” จัดอยูในวงความหมายของทรัพยสิน 
แสดงถึงอารมณโกรธเปนสิ่งที่มีคา การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ “โทสะ” เปนการ
เปรียบเทียบอารมณโกรธกับทรัพยสินที่มีมากและมีคา ดังนั้น คําวา “รํ่ารวย” ในที่นี้เปนอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนที่แสดงอารมณโกรธในปริมาณที่มากหรืออุดมไปดวยอารมณโกรธ เปนอุปลักษณเชิง
มโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณทรัพยสิน 
 

(62) ...วันนี้เจอแตเร่ืองไมเขาหู หงุดหงิดลึกๆ เปนทุนเดิมอยูแลว หากพอ
ไดรับคําหวานลอมชี้แจง อาศัยความเปนคนเย็นๆ เรียบๆ มาแตไหนแต
ไร…ความรอนในอารมณจึงลดลงอยางรวดเร็ว  

(ลางลิขิต, 2543 : 150) 
 
 ตัวอยาง (62) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “หงุดหงิด” ซึ่งหมายถึง “มีอารมณเสียอยู
เสมอ มีอารมณเสียเพราะไมไดดังใจ หรือไมเปนไปตามกําหนด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
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1239) “อารมณไมดีพรอมที่จะโกรธ” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 54) “ไมสบอารมณ ฉุนเฉียว” 
(มติชน 2547 : 899) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “ทุน” สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 คําวา “ทุน” หมายถึง “ของเดิมหรือเงินเดิมที่มีไว ลงไว กําหนดไว จัดตั้งไว เพื่อ
ประโยชนใหงอกงาม” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 534) เมื่อปรากฏรวมกันกับ “หงุดหงิด” ใน
ปริบทนี้ หมายถึง มีอารมณโกรธหรืออารมณเสียอยูกอนหนานี้แลว “ทุน” จัดอยูในวงความหมาย
ของทรัพยสิน แสดงสิ่งที่มีอยูกอนหนานี้ของอารมณโกรธ การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณ
โกรธคือคําวา “หงุดหงิด” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับส่ิงที่มีอยูกอนแลว คือ “ทุน” ซึ่งเปน
ทรัพยสินอยางหนึ่ง ดังนั้น คําวา “ทุน” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงถึงอารมณโกรธที่
ยังคงมีอยูเดิมเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณทรัพยสิน   
 
 กลาวโดยสรุป อุปลักษณทรัพยสินมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 4 คํา ไดแกคํา
วา “แคน” “โทสะ” “โมโห” และ “หงุดหงิด” อุปลักษณทรัพยสินที่นํามาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ
แสดงจากขอมูลพบวามีการนําเอาวงความหมายเกี่ยวกับทรัพยสินมาใชแสดงอารมณโกรธที่
สามารถจับจายใชสอยหรือนําไปชําระหนี้ได  
 

3.2.11 อุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติ 
 

 อุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติ หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ 
“ปรากฏการณธรรมชาติ” ซึ่งเปนการนําคําหรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับ
ปรากฏการณธรรมชาติมาใชในเชิงเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ ผลการวิเคราะหพบวา อุปลักษณ
เชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของปรากฏการณธรรมชาติ มีดังนี้ 
 

(63) ทุกคนยืนนิ่งดวยความหวาดกลัว ไมรูจะทาํอยางไรจึงจะรอดชีวิตไปได 
พรหมพยัคฆมองณจันทรดวยความโมโหที่คุกรุนราวลาวารอนที่รอ
การปะทุออกมาจากปลองภูเขาไฟ  

(เสือ, 2546 : 181) 
 
 ตัวอยาง (63) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความโมโห” ซึ่งหมายถึง “โกรธ” (ราช-
บัณฑิตยสถาน 2546 : 883) (มติชน 2547 : 696) “ไมพอใจอยางมาก ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” 
(นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “ภูเขาไฟ” ซึ่งทํา
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อาการภูเขาไฟระเบิด โดยปรากฏรวมกับกลุมคําตางๆ ที่แสดงใหเห็นวากําลังระเบิด ไดแกคําวา “คุ
กรุน” “ลาวารอน” “ปะทุ”  “ปลองภูเขาไฟ” ตามลําดับ อธิบายไดดังนี้ 
  คําวา “ภูเขาไฟ” หมายถึง “ภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการปะทุของหินหนืดรอนแรงดันสูงใต
เปลือกโลก” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 825)  
  คําวา “คุกรุน” แยกออกเปน คําวา “คุ” หมายถึง ไหมระอุอยางขางในอยางไฟที่ไหม
ขอนไมระอุอยูขางใน (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 252)  “กรุน” หมายถึง อาการของไฟที่ยังไมดับ
แตไมถึงกับลุกโพลง (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 71) ดังนั้น คุกรุน หมายถึง อาการไหมที่รอนระอุ
อยูขางในโดยไมลุกโพลงขึ้นมา  
  คําวา “ลาวา” หมายถึง “หินหนืดใตเปลือกโลกที่พุพุงไหลออกมาจากปลองภูเขาไฟ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1010)  
  คําวา “รอน” หมายถึง “มีความรูสึกตามผิวหนังเหมือนถูกไฟเปนตน, ตรงขามกับเย็น” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 929)  
  คําวา “ปะทุ” หมายถึง “แตกหรือผุดออกมาดวยแรงเบงดัน เชน ภูเขาไฟปะทุ ถาน
ปะทุ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 684)  
  เมื่อ “คุกรุน” “ลาวารอน” “ปะทุ”  “ปลองภูเขาไฟ” ปรากฏรวมกันกับ “ความโมโห” ใน
ตัวอยางนี้ หมายถึง โกรธจัดหรือไมพอใจอยางมาก “คุกรุน” “ลาวารอน” “ปะทุ”  “ปลองภูเขาไฟ” 
เมื่ออยูในปริบทนี้ตางเปนคําที่จัดอยูในวงความหมายของปรากฏการณธรรมชาติ แสดงอาการของ
ภูเขาไฟระเบิด การนําคําเหลานี้มาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โมโห” เปนการเปรียบเทียบ
อารมณโกรธกับปรากฏการณภูเขาไฟระเบิด ดังนั้น คําวา “คุกรุน” “ลาวารอน” “ปะทุ”  “ปลอง
ภูเขาไฟ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการเก็บสะสมอารมณโกรธไวในใจทําใหปริมาณ
เพิ่มข้ึนจนไมสามารถที่จะระงับอาการโกรธเอาไวได โดยในปริบทนี้เปนการรอเวลาที่จะแสดง
อารมณโกรธออกมา  เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณ
ปรากฏการณธรรมชาติ  
 

(64) คุณชัญญาแทบจะเหาะจากภูเก็ตมาเมื่อรูขาวจากโทรศัพททางไกล เธอ
มาถึงบาน ดวยโทสะยิ่งกวาภูเขาไฟระเบิด  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 218) 
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 ตัวอยาง (64) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โทสะ” ซึ่งหมายถึง “ความโกรธ ความ
ฉุนเฉียว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 547), (มติชน 2547 : 443)  “โทสะราย” หมายถึง “โกรธและ
ทําการตางๆ โดยไมยับยั้งอาจทําลายขาวของ หรือผูอ่ืน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 75)  
 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “ภูเขาไฟระเบิด” คําวา “ภูเขาไฟ” 
หมายถึง “ภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการปะทุของหินหนืดรอนแรงดันสูงใตเปลือกโลก” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 825) “ระเบิด” หมายถึง “ปะทุแตกออกไป (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 934)  
 เมื่อ “โทสะ” ปรากฏรวมกันกับ “ภูเขาไฟระเบิด” ในปริบทนี้ หมายถึง การแสดงอารมณ
โกรธจัดหรือไมพอใจอยางมากออกมา “ภูเขาไฟระเบิด” จัดอยูในวงความหมายของปรากฏการณ
ธรรมชาติ แสดงอาการระเบิดออกมา การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โทสะ” 
เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับปรากฏการณภูเขาไฟระเบิด ดังนั้น คําวา “ภูเขาไฟระเบิด” ใน
ที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการแสดงอารมณโกรธออกมาอยางรุนแรง เปนอุปลักษณเชิง
มโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติ  
 

(65) มันคงกินเวลาไมกี่นาทนีักหรอก ที่พายุแหงความฉุนเฉยีวของเธอคอย
สงบลง พาเอารางกายที่รูสึกคลายพองโตจนคับหองกลับมากลายเปน
ปกติดังเดิม  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 207) 
 
 ตัวอยาง (65) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความฉุนเฉียว” ซึ่งหมายถึง “ฉุนจัด 
โกรธงาย โกรธเร็ว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 338) “โกรธงาย และพรอมจะเขาตอสู” (นววรรณ 
พันธุเมธา 2544 : 75) “โกรธขึ้นมาโดยพลัน, โกรธเร็ว โกรธงาย” (มติชน 2547 : 251)  
 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “พายุ” ซึ่งหมายถึง “ลมแรง” (ราชบัณฑิตย- 
สถาน 2546 : 784) เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้ หมายถึง อารมณฉุนเฉียวรุนแรง โมโหราย โกรธ
อยางมาก “พายุ” จัดอยูในวงความหมายของปรากฏการณธรรมชาติ แสดงอาการของลมที่มีกําลัง
แรงกวาลมทั่วๆ ไป การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ “ความฉุนเฉียว” เปนการ
เปรียบเทียบอารมณโกรธกับกําลังแรงลม ดังนั้น คําวา “พายุ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่
แสดงความรุนแรงหรือระดับความโกรธในปริมาณที่มากเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณ
โกรธประเภทอุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติ 
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(66) พี่อารมลุกมายึดมือฉันไวเปนการเตือนสติไมใหตอบ แตถึงเขาไมถึงมือฉัน
ไวฉันก็ไมคิดจะตอบคุณแมอยูแลว ไมเคยมีใครทานไตฝุนอารมณของ
คุณแมไดนอกจากคุณยา เมื่อไมมีคุณยาเสียคนหนึ่ง อะไรๆ ที่คุณแมเก็บ
กดไวก็ระเบิดออกมาตอเนื่องและยาวนาน  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 167) 
 
 ตัวอยาง (66) คําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้ไมปรากฏชัดเจน แตอาศัยจากการ
พิจารณาจากปริบทแสดงใหเห็นวากําลังอยูในภาวะของอารมณโกรธ ในปริบทนี้อุปลักษณเชิง-   
มโนทัศนไดแกคําวา “ไตฝุน” หมายถึง “ชื่อพายุหมุนที่มีกําลังแรงจัด ทําใหมีฝนตกหนักมาก 
เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกและในทะเลจีน มีความเร็วลมใกลบริเวณ
ศูนยกลางตั้งแต 65 นอต หรือ 120 กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 483) 
“อารมณ” หมายถึง “ความรูสึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเรา” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 
1367) เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้ หมายถึง โกรธอยางรุนแรง โมโหจัด และสงผลกระทบตอผูที่
อยูรอบขาง คําวา “ไตฝุน” จัดอยูในวงความหมายของปรากฏการณธรรมชาติ แสดงอาการของลม
ที่มีกําลังแรง 
 คําที่แสดงความรุนแรงของอารมณโกรธนั้นหากพิจารณาจากชื่อของลมพายุอาจ
สามารถที่จะทราบความรุนแรงของอารมณมโกรธได เชน พายุโซนรอน พายุไซโคลน พายุ
ดีเปรสชัน พายไตฝุน พายุทอรนาโด ซึ่งแตละชื่อมีความรุนแรงตางกัน ซึ่งจะขอยกพอเปนตัวอยาง 
ดังนี้ 
 “พายุโซนรอน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 784) หมายถึง “พายุหมุนที่มีกําลังปาน
กลางกอตัวขึ้นในบริเวณทะเลหรือมหาสมุทรโซนรอนใกลเสนศูนยสูตร มีความเร็วลมรอบบริเวณ
ศูนยกลางตั้งแต 34 นอต หรือ 63 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตไมถึง 46 นอต หรือ 118 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง แตไมถึง 64 นอต หรือ 118 กิโลเมตรตอชั่วโมง” 
 “พายุดีเปรสชัน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 784) หมายถึง “พายุหมุนที่มีกําลังออน 
ทําใหฝนตกปานกลางถึงตกหนักเกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มีความเร็วลมสูงสุดใกล
บริเวณศูนยกลางไมเกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรตอชั่วโมง” เปนตน 
 การนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ “ไตฝุนอารมณ” เปนการเปรียบเทียบ
อารมณโกรธกับกําลังแรงลม ดังนั้น คําวา “ไตฝุน” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงความ
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รุนแรงหรือระดับความโกรธในปริมาณที่มาก เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ
ประเภทอุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติ 
 

(67) เมื่อเมฆรายแหงอารมณฉุนเฉียวและหวาดหวั่นผานพนไป กฤตก็กลาย 
เปนคนออนโยน ชางเอาใจ เปยมไปดวยการกระทําที่เปนขั้นเปนตอน
ดังเดิม  

(ลับแลลายเมฆ, 2544 : 233) 
 
 ตัวอยาง (67) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “อารมณฉุนเฉียว” คําวา “ฉุนเฉียว” 
หมายถึง “ฉุนจัด โกรธงาย โกรธเร็ว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 338) “โกรธงาย และพรอมจะเขา
ตอสู” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 75) “โกรธขึ้นมาโดยพลัน, โกรธเร็ว โกรธงาย” (มติชน 2547 : 
251)  
 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “เมฆ” และ “ราย” คําวา “เมฆ” หมายถึง 
“ไอน้ําที่รวมตัวกันเปนกลุมกอนลอยอยูในอากาศ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 871) สวนคําวา 
“ราย” หมายถึง “ดุ ชั่ว ไมดี เปนอันตราย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 942) 
 เมื่อ “อารมณฉุนเฉียว” ปรากฏรวมกันกับ “เมฆราย” ในปริบทนี้ หมายถึง อารมณ
ฉุนเฉียวสูญสิ้นไป หายไปหรือหมดไป “เมฆ” จัดอยูในวงความหมายของปรากฏการณธรรมชาติ 
“ราย” เปนคําที่ชวยเสริมใหทราบความหมายของสิ่งที่ไมดี การนําคําทั้งสองมาใชแสดงอารมณ
โกรธ “ฉุนเฉียว” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับเมฆ ดังนั้น “เมฆ” และ “ราย” ซึ่งตางจัดอยู
ในวงความหมายหนึ่งในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงความหมายของอารมณโกรธที่ไมดี
หรือเปนอันตรายหายไป (ดูปริบทประกอบ) เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภท
อุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติ  
 กลาวโดยสรุป อุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 
3 คํา ไดแกคําวา “ฉุนเฉียว” “โมโห” และ “โทสะ” นอกจากนี้ยังพบสวนที่ไมปรากฏอุปลักษณคํา
แสดงอารมณโกรธแตอาศัยจากปริบทมาชวยในการพิจารณา อุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติที่
ปรากฏในขอมูลนี้ไดแกปรากฏการณภูเขาไฟระเบิด และปรากฏการณเกี่ยวกับ พายุ ไตฝุน และ 
เมฆ ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่อยูในสิ่งแวดลอมที่ปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมักจะเปนปรากฏการณ
ที่ทําใหเกิดความเสียหายเปนสวนใหญ ดังนั้นมนุษยเมื่อเกิดความโกรธขึ้น จึงโยงลักษณะของ
ความโกรธไปสูปรากฏการณทางธรรมชาติที่กอใหเกิดความเสียหาย ดังตัวอยางที่ปรากฏ 
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3.2.12 อุปลักษณสงคราม 

 
 อุปลักษณสงคราม หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “สงคราม” ซึ่งเปน

การนําคําหรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสงครามมาใชในเชิงเปรียบเทียบกับ
อารมณโกรธ ผลการวิเคราะหพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของสงคราม มีดังนี้ 
 

(68) เรยาไมรู หลอนอยูเพียงอยางเดียววา มนัเรารอนทรมานอยางนาโมโห 
แตหลอนตองเอาชนะมนัใหได  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 204) 
 
 ตัวอยาง (68) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โมโห” ซึ่งหมายถึง “โกรธ” (ราช-
บัณฑิตยสถาน 2546 : 883) (มติชน 2547 : 696) “ไมพอใจอยางมาก ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” 
(นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “เอาชนะ” คําวา 
“เอาชนะ” หมายถึง “ทําใหอีกฝายหนึ่งแพ” (ราชบัณฑิตยขสถาน 2546 : 1395) 

 เมื่อ “โมโห” ปรากฏรวมกันกับ “เอาชนะ” ในปริบทนี้ หมายถึง ทําใหอารมณโกรธ
หายไป “เอาชนะ” จัดอยูในวงความหมายของสงครามแสดงการทําใหอีกฝายแพ การนําคํา
ดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธคือคําวา “โมโห” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับการตอสู
เพื่อที่จะชนะ ดังนั้น “เอาชนะ” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการตอสูเพื่อที่จะชนะกับ
อารมณโกรธ เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณสงคราม 
 
 กลาวโดยสรุป อุปลักษณสงครามมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 1 คํา คือคําวา 
“โมโห” อุปลักษณสงครามจะแสดงใหเห็นถึงการตอสูระหวางสองฝาย โดยมีฝายใดฝายหนึ่งเปนผู
ชนะและอีกฝายหนึ่งเปนผูแพ อุปลักษณสงครามที่นํามาเปรียบกับอารมณโกรธจากตัวอยางนี้
ไดแก เอาชนะ และ สู ซึ่งทั้งสองคํานี้จัดอยูในวงความหมายของสงคราม ดังนั้น ผูใชภาษาจึง
เปรียบความโกรธเหมือนกับศัตรูที่จะตองเอาชนะใหได 
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3.2.13 อุปลักษณวัตถุ 

 
 อุปลักษณวัตถุ หมายถึง รูปภาษาที่จัดอยูในวงความหมายของ “วัตถุ” ซึ่งเปนการนํา

คําหรือถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวของหรือสัมพันธกับวัตถุมาใชในเชิงเปรียบเทียบกับอารมณ
โกรธ ผลการวิเคราะหพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของวัตถุ มีดังนี้ 

 
(69) “แตปลิวลมก็เปนคนดี มีเมตตามาโดยตลอด ตอนนี้วางความโกรธ

ความแคนเอาไวกอนไมไดหรือ เมื่อมีจังหวะ เราคอยสะสางเรียกคืนกลับ
จะงดงามกวา”  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 236) 
 
 ตัวอยาง (69) คําแสดงอารมณโกรธไดแกคําวา “ความโกรธ” และ “ความแคน” ซึ่งคํา
วา “โกรธ” หมายถึง “ขุนเคืองใจอยางแรง ไมพอใจอยางแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 156) 
“ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 2547 : 
109) สวนคําวา “แคน” หมายถึง “โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 
: 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194)   

 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “วาง” ซึ่งหมายถึง “ทําใหส่ิงใดสิ่งหนึ่งพน
จากมือหรือบาเปนตน ดวยอาการกิริยาตางๆ ตามที่ตองการ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1065) 
เมื่อปรากฏรวมกันกับคําแสดงอารมณโกรธทําใหในปริบทนี้ หมายถึง หยุดหรือพักความโกรธแคน
เอาไวกอน “วาง” จัดอยูในวงความหมายของวัตถุ แสดงการวางหรือหยุดการกระทํานั้นๆ การนํา
คําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ ไดแกคําวา “โกรธ” และ “แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณ
โกรธกับการปลอยวางอารมณโกรธ “วาง” ในที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการพักหรือ
หยุดอารมณโกรธเอาไว เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณวัตถุ 
 

(70) และที่สุดก็ยึดจับเอาอารมณโกรธเกลียดอาฆาตแคนชิงชัง  
(ไฟในวาย,ุ 2546 : 445) 
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 ตัวอยาง (70) คําแสดงอารมณโกรธไดแกคําวา “อารมณโกรธ” “อาฆาต” และ “แคน” 
ซึ่งคําวา “โกรธ” หมายถึง “ขุนเคืองใจอยางแรง ไมพอใจอยางแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
156) “ไมพอใจผูอ่ืนอยางมาก” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 61) “โมโห ไมพอใจมาก” (มติชน 
2547 : 109) สวนคําวา “อาฆาต” หมายถึง “ผูกใจเจ็บและอยากแกแคน พยาบาท” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1360) “ผูกใจเจ็บและอยากแกแคน” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 73) 
“ผูกพยาบาท ปรารถนาจะแกแคน” (มติชน 2547 : 967) และ คําวา “แคน” หมายถึง “โกรธเจ็บใจ
อยูไมหาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย เพราะทําไมดี
ตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 2547 : 194)  
 ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “ยึดจับ” ซึ่งคําวา “ยึด” หมายถึง “ถือเอาไว” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 908) สวนคําวา “จับ” หมายถึง “อาการที่ใชมือแตะตองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตลอดจนกําไวยึดไว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 301) เมื่อปรากฏรวมกันในปริบทนี้ หมายถึง 
ถือเอาอารมณโกรธแคนอาฆาตเปนหลัก “ยึด” และ “จับ” ตางจัดอยูในวงความหมายของวัตถุ 
แสดงการยืดเอาไวหรือกระทําสิ่งนั้นๆ เปนหลักการนําคําดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธ “โกรธ 
อาฆาต แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับการยึดจับอารมณโกรธ “ยึด และ จับ” ในที่นี้
เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงการยึดเอาอารมณโกรธเปนหลัก เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน
แสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณวัตถุ  
 

(71) พลศิษฏทิ้งใหรัญชิตาสะสมความแคนมากขึ้นที่ทุกอยางไมเปนอยางที่
ตัวเองวางแผนเอาไวเลย  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 288) 
 
 ตัวอยาง (71) คําแสดงอารมณโกรธคือคําวา “ความแคน” ซึ่งคําวา “แคน” หมายถึง 
“โกรธเจ็บใจอยูไมหาย เชนแคนใจ แคนเคือง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 265) “โกรธอยูไมวาย 
เพราะทําไมดีตอตนหรือผูใกลชิด” (นววรรณ พันธุเมธา 2544 : 72) “ขัด กลืนไมลง เจ็บใจ” (มติชน 
2547 : 194) ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนไดแกคําวา “สะสม” ซึ่งหมายถึง “ส่ังสม, รวบรวมให
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1155)  

 เมื่อ “ความแคน” ปรากฏรวมกันกับ “สะสม” ในปริบทนี้ หมายถึง ความแคนที่เพิ่มมาก
ข้ึน “สะสม” จัดอยูในวงความหมายของวัตถุ แสดงการรวบรวมความแคนใหเพิ่มข้ึน การนําคํา
ดังกลาวมาใชแสดงอารมณโกรธในคําวา “แคน” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธกับการสะสม
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เหมือนกับวาอารมณโกรธนั้นเปนวัตถุที่สะสมได ดังนั้น “สะสม” ซึ่งจัดอยูในวงความหมายวัตถุ ใน
ที่นี้เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่แสดงวาอารมณโกรธเปนสิ่งทีมีคาควรแกการสะสม เปนอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณวัตถุ 
 

(72) “…แมแกไมเคยรักครอบครัวเราเลย” ผมสะดุงเฮือกเพราะพอระเบิด
อารมณข้ึนมาทันที  

(ใบหนาอื่น, 2542 : 45) 
 
 ตัวอยาง (72) คําแสดงอารมณโกรธในปริบทนี้ไมปรากฏเดนชัด แตอาศัยจากการ
พิจารณาจากปริบทแสดงใหเห็นวาโกรธ ในปริบทนี้อุปลักษณเชิงมโนทัศนคือคําวา “ระเบิด” 
หมายถึง “ปะทุแตกออกไป, ทําใหปะทุแตกออกไป” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 1367) สวนคําวา
“ใช” หมายถึง “จับจาย, เอามาทําใหเกิดประโยชน, ชําระ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 934) คําวา
อารมณเปนคํากลางๆ ที่ไมไดระบุอยูในอารมณใด แตเมื่อปรากฏกับคําวา ”ระเบิด” ในคําวาคือ 
“ระเบิดอารมณ” จะหมายถึง การสูญเสียการควบคุมเนื่องมาจากอารมณโกรธหรือระงับอารมณ
โกรธไวไมได แสดงใหเห็นวาอารมณโกรธเหมือนกับการระเบิดของวัตถุซึ่งเกิดการปะทุแตกออกมา
ได “ระเบิด” จัดอยูในวงความหมายของวัตถุที่สามารถเกิดการระเบิดออกมาได การนําคําดังกลาว
มาใชแสดงอารมณโกรธคือ “ระเบิดอารมณ” เปนการเปรียบเทียบอารมณโกรธวัตถุที่เกิดการ
ระเบิดออกมา ดังนั้น “ระเบิด” ซึ่งจัดอยูในวงความหมายของวัตถุ ในที่นี้เปนอุปลักษณเชงิมโนทศัน
ที่แสดงวาอารมณโกรธเปนวัตถุ เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธประเภทอุปลักษณ
วัตถุ 
 
 กลาวโดยสรุป อุปลักษณวัตถุมีการใชคําแสดงอารมณโกรธจํานวน 3 คํา ไดแกคําวา 
“โกรธ” “แคน” และ “อาฆาต” อุปลักษณวัตถุเปนการนําเอาประสบการณที่อยูในสิ่งแวดลอมมา
เปรียบเทียบกับความโกรธ โดยสามารถที่จะวางหรือจับความโกรธไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้
ยังเปรียบความโกรธเปนวัตถุที่สามารถที่จะแตกกระจายหรือระเบิดออกมาได ดังนั้น ผูใชภาษาจึง
มีแนวโนมที่จะนําเอาวัตถุมาใชเปรียบเทียบกับอารมณโกรธเพื่อใหภาษามีลักษณะเปนรูปธรรม
มากขึ้น 
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 จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับประเภทของอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธใน
ภาษาไทยจะเห็นไดวา คนไทยมีการใชอุปลักษณที่หลากหลายซึ่งรูปภาษาที่นํามาใชในการ
เปรียบเทียบนั้นลวนมาจากประสบการณตางๆ ของมนุษยที่ไดจากสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม 
และอวัยวะรางกายของมนุษย ซึ่งสามารถสรุปประเภทของอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณ
โกรธในภาษาไทยไดดังแผนภูมิที่ 7 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงประเภทของอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย 
 

10.  อุปลักษณทรัพยสิน 

11.  อุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติ 

12.  อุปลักษณสงคราม 

9.  อุปลักษณโรค 

8.  อุปลักษณอาหาร 

7.  อุปลักษณสี 

6.  อุปลักษณพืช 

5.  อุปลักษณสัตว 

4.  อุปลักษณมนุษย 

3.  อุปลักษณแกส 

2.  อุปลักษณของเหลว 

1.  อุปลักษณไฟ 

 

ประเภทของอปุลักษณเชิงมโนทัศน 
แสดงอารมณโกรธในภาษาไทย 

 

13.  อุปลักษณวัตถุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122

 ในบทนี้ ผูวิจัยไดเสนอการวิเคราะหอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย โดยใช
เกณฑการคัดเลือกคําแสดงอารมณโกรธดวยวิธีการพิจารณาจากคุณสมบัติที่เปนตนแบบของอารมณโกรธ ไดแก 
<อารมณ> <ความรูสึกภายใน> <ความไมพอใจ> <ความรุนแรง> และ <ความกาวราว> ซึ่งผลที่ไดจากเกณฑ
ดังกลาวนี้ทําใหไดคําแสดงอารมณโกรธจากฐานขอมูลจํานวน 20 คํา ไดแกคําวา “โกรธ, โกรธเกรี้ยว, ขัดเคืองใจ, 
ขึ้ง, ขึ้งโกรธ, ขุนเคือง,        คั่งแคน, เคียดแคน, เคือง, แคน, แคนใจ, เจ็บแคน, เจ็บใจ, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โทสะ
, โมโห,      ไมพอใจ, หงุดหงิด และอาฆาต ซึ่งคําแสดงอารมณโกรธเหลานี้มีการนําไปใชในเชิงเปรียบเทียบกับส่ิง
ตางๆ 13 ประเภท ไดแก อุปลักษณไฟ อุปลักษณของเหลว อุปลักษณแกส อุปลักษณมนุษย      อุปลักษณสัตว 
อุปลักษณพืช อุปลักษณสี อุปลักษณอาหาร อุปลักษณโรค อุปลักษณทรัพยสิน       อุปลักษณปรากฏการณ
ธรรมชาติ อุปลักษณสงคราม และอุปลักษณวัตถุ ซึ่งส่ิงที่นํามาใชเปรียบเทียบนี้ลวนแตเปนส่ิงที่อยูรอบตัวของ
มนุษย ไมวาจะเปนอวัยวะรางกาย สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม นอกจากจะปรากฏคําแสดงอารมณโกรธ
กับส่ิงที่นําไปเปรียบแลว ยังพบวาบางปริบทไมปรากฏคําแสดงอารมณโกรธแตสามารถที่จะพิจารณาจากปริบท
ไดวาหมายถึงอารมณโกรธ ซึ่งสวนใหญจะเปนคําที่มาจากปฏิกิริยาทางกายที่เกิดจากอารมณโกรธ 
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บทที่ 4 

 

มโนทัศนอารมณโกรธ 
 

 ในบทที่ 3 เปนการวิเคราะหคําแสดงอารมณโกรธ และรูปภาษาที่ใชเปนอุปลักษณเชิง-
มโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย ซึ่งการใชภาษาในรูปของอุปลักษณนั้น จะสะทอนใหเห็น
ถึงระบบความคิดหรือมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไทย Lakoff & Johnson (1980) เรียก      
อุปลักษณในลักษณะนี้วา “อุปลักษณเชิงมโนทัศน” (Conceptual metaphors)  
 ในบทนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงการวิเคราะหมโนทัศนของอารมณโกรธ จากรูปภาษาที่เปน
อุปลักษณ ที่เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมาย (Mapping processes) ระหวางวง
ความหมายตนทาง (Source domain) ไปยังวงความหมายปลายทาง (Target domain) ซึ่ง 
Lakoff (1987) ไดแบงความสัมพันธของการถายโยงความหมายออกเปน 2 แบบ คือ การถายโยง
ความหมายแบบภวสัมพันธ และการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1)  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ (Ontological correspondences) 
หมายถึง การถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตนทางไปยังวงความหมายปลายทาง โดย
ความสัมพันธแบบภวสัมพันธจะเปนความสัมพันธกันแบบ “หนึ่งตอหนึ่ง” โดยสภาวะหนึ่งตรงกับ
อีกสภาวะหนึ่งระหวางองคประกอบของสรรพสิ่งหนึ่งในวงความหมายตนทางและองคประกอบ
ของสรรพสิ่งหนึ่งในวงความหมายปลายทาง  
  2)  การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ (Epistemic correspondences) 
หมายถึง การถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตนทางกับวงความหมายปลายทาง โดย
ความสัมพันธแบบญาณสัมพันธจะมีความสัมพันธระหวางสภาวะตางๆ ภายในวงความหมาย
เดียวกันกอนแลวจึงถายโยงไปสูอีกวงความหมายหนึ่งซึ่งประกอบดวยความสัมพันธในสภาวะ
ตางๆ ในลักษณะของธรรมชาติของสิ่งหนึ่งไปเปนธรรมชาติของอีกสิ่งหนึ่ง Kövecses (อางใน 
Lakoff 1987 : 387) กลาววาการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธเปนการอธิบาย
ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับสรรพสิ่งตางๆ ของวงความหมายตนทางกับวงความหมาย
ปลายทาง 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย
พบวา ผูใชภาษาไทยมีมโนทัศนเกี่ยวกับอารมณโกรธ 13 มโนทัศน ไดแก  
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4.1   อารมณโกรธเปนไฟ 
4.2   อารมณโกรธเปนของเหลว 
4.3   อารมณโกรธเปนแกส 
4.4   อารมณโกรธเปนมนุษย 
4.5   อารมณโกรธเปนสัตว 
4.6   อารมณโกรธเปนพืช 
4.7   อารมณโกรธเปนส ี
4.8   อารมณโกรธเปนอาหาร 
4.9   อารมณโกรธเปนโรค 
4.10   อารมณโกรธเปนทรพัยสิน 
4.11   อารมณโกรธเปนปรากฏการณธรรมชาติ 
4.12   อารมณโกรธเปนสงคราม 
4.13   อารมณโกรธเปนวัตถ ุ

 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1  อารมณโกรธเปนไฟ 
 
 ไฟ หมายถึง “ผลจากปฏิกิริยาเคมีซึ่งกอใหเกิดความรอน แสงสวางและเปลว คือ กลุม
แกสที่กําลังลุกไหม ทําใหไหมส่ิงตางๆ ได” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 815 - 816)  
 มโนทัศนไฟ หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของไฟ  
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณไฟ” กับ “อารมณ
โกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 1 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ ดังนี้ 
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 4.1.1  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนไฟ     พบวามีการถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยง
ความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนไฟ การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนไฟมีรายละเอียดดงันี้ 
 

4.1.1.1 สภาพของไฟกับสภาพของอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(73) ในใจสุมและรอนไปดวยไฟแคน  
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 141) 

 
 จากตัวอยาง (73) คําวา “ไฟ” หมายถึง “ผลจากปฏิกิริยาเคมีซึ่งกอใหเกิดความรอน 
แสงสวาง และเปลว คือ กลุมแกสที่กําลังลุกไหม ทําใหไหมส่ิงตางๆ ได” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 
: 815 - 816) จัดเปนอุปลักษณไฟ ซึ่งอยูในวงความหมายของไฟและแสดงสภาพของไฟที่ทําใหเกิด
ความรอน แสงสวางและเปลวขึ้นมา การนําเอาอุปลักษณไฟมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้
เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “ไฟ” ไปยังวงความหมาย
ปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “ไฟ” ถายโยง
ความหมายเปน “อารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมี
ความหมายที่ตรงกันคือ “ทําใหเกิดอุณหภูมิที่รอน”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางสภาพของไฟไปยังสภาพของอารมณโกรธ และเลือกใช
รูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับไฟเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําให
เห็นไดวาอารมณโกรธกับไฟสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวา
อารมณโกรธเปนไฟ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 126

วงความหมายตนทาง : ไฟ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
ไฟ  อารมณโกรธ 

(สภาพของไฟ)  (สภาพของอารมณโกรธ) 
 

4.1.1.2 อาการของไฟที่ยังไมดับกับอาการของอารมณโกรธที่ยงัไมหาย 
 
ดังตัวอยาง 

(74) นายของกิรณาเปดประตูเขามาดวยความโกรธริษยากรุนในหัวใจ…  
(พรายปรารถนา, 2545 : 453) 

 
 จากตัวอยาง (74) คําวา “กรุน” เปนอุปลักษณไฟ หมายถึง “อาการของไฟที่ยังไมดับ
แตไมถึงกับลุกโพลง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 71) “กรุน” จัดอยูในวงความหมายของไฟ ซึ่ง
แสดงอาการของไฟที่ยังไมดับ การนําเอาอุปลักษณไฟมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิด
จากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “ไฟ” ไปยังวงความหมาย
ปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “กรุน” ถายโยง
ความหมายเปน “อารมณโกรธที่ยังไมหาย” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมาย
ปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “อาการของไฟและอารมณโกรธที่ยังไมดับหรือยังไมหาย”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของไฟที่ยังไมดับไปยังอาการของอารมณโกรธที่
ยังไมหาย และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับไฟเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับไฟสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงให
เห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนไฟ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : ไฟ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
กรุน  อารมณโกรธทีย่ังไมหาย 

(อาการของไฟ)  (อาการของอารมณโกรธ) 
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4.1.1.3 อาการของไฟกับอาการของอารมณโกรธทีรุ่นแรง 
 
ดังตัวอยาง 

(75) วิโรจนชี้ไปที่ประตูจองมองเขม็ง พิมลกลัน้สะอื้นและโกรธเจ็บเก็บกลนืไว 
เดินกมหนาออกไปทั้งที่ไฟแคนยังลุกรอนอยูทั่วราง  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 421) 
 
 จากตัวอยาง (75) คําวา “ลุกรอน” เปนอุปลักษณไฟ คําวา “ลุก” หมายถึง “ไหมโพลง
ข้ึน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1019) สวนคําวา “รอน” หมายถึง “มีความรูสึกตามผิวหนัง
เหมือนถูกไฟเปนตน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 929) ดังนั้น “ลุกรอน” หมายถึง ไหมโพลงดวย
ความรูสึกรอน “ลุกรอน” จัดอยูในวงความหมายของไฟ ซึ่งแสดงอาการของไฟที่ไหมโพลงและมี
ความรูสึกรอน การนําเอาอุปลักษณไฟมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการ
ถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “ไฟ” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณ
โกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “ลุกรอน” ถายโยงความหมายเปน “อารมณ
โกรธที่รุนแรง” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกัน
คือ “อุณหภูมิที่รอน”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของไฟไปยังอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับไฟเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถ
ทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับไฟสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใช
ภาษาวาอารมณโกรธเปนไฟ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : ไฟ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
ลุกรอน  อารมณโกรธทีรุ่นแรง 

(อาการของไฟ)  (อาการของอารมณโกรธ) 
 

4.1.1.4 การลุกไหมของไฟกับการเกดิอารมณโกรธอยางเตม็ที ่
 
ดังตัวอยาง 
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(76) น้ําเสยีงนั้นบอกถึงความเหยยีดหยนัดูแคลนในที มนัเหมอืนมีอะไรไปจุด
ไฟในใจของปลิวลมใหลุกโชนข้ึนมา… 

 (สะใภไรศักดินา, 2544 : 28) 
 
 จากตัวอยาง (76) คําวา “ลุกโชน”  เปนอุปลักษณไฟ  คําวา  “ลุก”  หมายถึง “ไหม
โพลงขึ้น” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1019) “โชน” หมายถึง “อาการที่ไหมทั่วเต็มที่” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 374) ดังนั้น “ลุกโชน” หมายถึง อาการไหมโพลงอยางทั่วเต็มที่ “ลุก
โชน” จัดอยูในวงความหมายของไฟซึ่งแสดงอาการลุกไหมของไฟอยางทั่วเต็มที่  การนําเอาอุป-
ลักษณไฟมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวง
ความหมายตนทางคือ “ไฟ” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยง
กันทางความหมายทําให “ลุกโชน” ถายโยงความหมายเปน “การเกิดอารมณโกรธอยางเต็มที่” 
เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ทําใหเกิด
อุณหภูมิรอนจนทั่ว”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของไฟไปยังอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับไฟเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถ
ทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับไฟสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใช
ภาษาวาอารมณโกรธเปนไฟ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : ไฟ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
ลุกโชน  การเกิดอารมณโกรธอยางเต็มที ่

(อาการของไฟ)  (อาการของอารมณโกรธ) 
 

4.1.1.5 อาการของไฟที่ไหมอยางรวดเร็วกับอารมณโกรธที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
 

(77)   “ลํายอง…อีลํายอง” เยนหลิงกรีดเสียงไฟแคนซึ่งมอดไปกับกาลเวลากลับ
ลุกฮือข้ึนอีกเมื่อเห็นสาวใชผูทรยศ  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 289) 
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 จากตัวอยาง (77) คําวา “ลุกฮือ” เปนอุปลักษณไฟ หมายถึง “ไหมโพลงขึ้นลุกลาม
อยางรวดเร็ว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1019) “ลุกฮือ” จัดอยูในวงความหมายของไฟ ซึ่งแสดง
อาการของไฟที่เคยมอดไปแลวกลับไหมลุกลามอยางรวดเร็วอีกครั้ง (ดูจากปริบทประกอบ) การ
นําเอาอุปลักษณไฟมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมาย
จากวงความหมายตนทางคือ “ไฟ” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการ
ถายโยงกันทางความหมายทําให “ลุกฮือ” ถายโยงความหมายเปน “อารมณโกรธที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ 
“การแพรขยายไปอยางรวดเร็ว”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของไฟไปยังอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับไฟเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถ
ทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับไฟสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใช
ภาษาวาอารมณโกรธเปนไฟ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : ไฟ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
ลุกฮือ  อารมณโกรธทีเ่กิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

(อาการของไฟ)  (อาการของอารมณโกรธ) 
 

4.1.1.6 อาการมอดดบัของไฟกับอาการโกรธเริ่มจะหาย 
 
ดังตัวอยาง 

(78) ดังนัน้พอจงึไดแตกดกับอารมณฉุนเฉียวอยางไมไยด ีโดยปลอยให
อารมณมอดดับลงตามธรรมชาติ  

(ใบหนาอื่น, 2542 : 51) 
 

 จากตัวอยาง (78) คําวา “มอดดับ” เปนอุปลักษณไฟ คําวา “มอด” หมายถึง “จวนจะ
ดับ (ใชแกไฟ)” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 842) สวนคําวา “ดับ” หมายถึง “ส้ินแสง, ทําใหส้ิน
แสง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 401) “มอดดับ” จัดอยูในวงความหมายของไฟ ซึ่งแสดงอาการ
ของไฟที่จวนจะดับ การนําเอาอุปลักษณไฟมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้ เกิดจาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 130

กระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “ไฟ” ไปยังวงความหมายปลายทาง
คือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “มอดดับ” ถายโยงความหมาย
เปน “อาการโกรธเริ่มจะหายไป” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมี
ความหมายที่ตรงกันคือ “เร่ิมจะดับไปหรือเร่ิมจะหายไป”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของไฟไปยังอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับไฟเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถ
ทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับไฟสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใช
ภาษาวาอารมณโกรธเปนไฟ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : ไฟ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
มอดดับ  อาการโกรธเริ่มจะหาย 

(อาการของไฟ)  (อาการของอารมณโกรธ) 
 

4.1.1.7 อาการดับอยางรวดเร็วของไฟกับอาการโกรธหายไปอยางรวดเร็ว 
 
ดังตัวอยาง 

(79) …ความโกรธของหญิงสาวดับวูบไปพรอมๆ กับประโยคสุดทายของ    
การขมขู  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 481) 
 
 จากตัวอยาง (79) คําวา “ดับวูบ” เปนอุปลักษณไฟ คําวา “ดับ” หมายถึง “ส้ินแสง, ทํา
ใหส้ินแสง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 401) สวนคําวา “วูบ” หมายถึง “อาการที่เปนไปอยาง
รวดเร็ว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1084) ดังนั้น “ดับวูบ” หมายถึง อาการสิ้นแสงอยางรวดเร็ว 
“ดับวูบ” จัดอยูในวงความหมายของไฟ ซึ่งแสดงอาการของไฟที่ดับไปอยางรวดเร็ว การนําเอา    
อุปลักษณไฟมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวง
ความหมายตนทางคือ “ไฟ” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยง
กันทางความหมายทําให “ดับวูบ” ถายโยงความหมายเปน “หายโกรธอยางรวดเร็ว” เนื่องจากวง
ความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ดับไปหรือหายไป”  
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 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของไฟไปยังอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับไฟเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถ
ทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับไฟสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใช
ภาษาวาอารมณโกรธเปนไฟ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : ไฟ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
ดับวูบ  หายโกรธอยางรวดเร็ว 

(อาการของไฟ)  (อาการของอารมณโกรธ) 
 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณไฟมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณ
โกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 1 แบบ คือ การถายโยงแบบภวสัมพันธ 
ดังนี้ 
 
 1)  การถายโยงแบบภวสัมพนัธของมโนทัศนไฟ 
 
ตารางที่ 6 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพนัธของมโนทัศนไฟ 

 
แวดวงความหมายตนทาง : 

ไฟ 
 แวดวงความหมายปลายทาง : 

อารมณโกรธ 
                 ไฟ                  อารมณโกรธ 
                 กรุน                 อารมณโกรธยงัไมหาย 
                 ลุกรอน                 อารมณโกรธที่รุนแรง 
                 ลุกโชน                 โกรธอยางเต็มที ่
                 ลุกฮือ                 โกรธอยางรวดเร็ว 
                 มอดดับ                 อาการโกรธเริ่มจะหาย 
                 ดับวูบ                 หายโกรธอยางรวดเร็ว 
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 จากตารางจะเห็นไดวา การถายโยงความหมายของมโนทัศนอารมณโกรธเปนไฟ มีการ
นําเอาความหมายของไฟมาใชกับอารมณโกรธ ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงลําดับข้ัน ของการเกิด
อารมณโกรธ ดังนี้    
 

•   ข้ันที่ 1  :  อารมณโกรธยังคงมีอยู ไดแกคําวา ไฟ กรุน 
•   ข้ันที่ 2  :  อารมณโกรธกําลังจะเพิ่มข้ึน ไดแกคําวา ลุกรอน ลุกโชน และ ลุกฮือ 
•   ข้ันที่ 3  :  อารมณโกรธเริ่มจะหาย ไดแกคําวา มอด 
•   ข้ันที่ 4  :  อารมณโกรธหายแลว ไดแกคําวา ดับ 

 
 ลําดับข้ันของการเกิดความโกรธกับลําดับข้ันของการเกิดไฟนั้นมีความสัมพันธกัน 
กลาวคือ เมื่อมีไฟที่กรุนอยูขางใน แสดงความสัมพันธวาความโกรธยังมีอยู เมื่อไฟลุกไหมเพิ่มข้ึน 
ไมวาจะเปนลุกรอน ลุกโชน หรือ ลุกฮือ แสดงใหเห็นถึงปริมาณของไฟที่กําลังเพิม่ข้ึน ซึง่สมัพนัธกนั
กับความโกรธที่กําลังเพิ่มข้ึน ในทางกลับกัน เมื่อไฟที่เร่ิมจะมอดแสดงถึงปริมาณไฟลดลง ซึ่ง
สัมพันธกันกับความโกรธเริ่มจะหาย และเมื่อไฟเกิดการดับแสดงวาอุณหภูมิความรอนของไฟ
หายไป ซึ่งสัมพันธกันกับรูปภาษาที่เปนอุปลักษณคือ การดับ แสดงวาความโกรธนั้นหายไป 
ความสัมพันธดังกลาวนี้เปนความสัมพันธระหวางรูปภาษาที่เปนอุปลักษณ กับส่ิงที่ปรากฏจริงใน
ธรรมชาติ ในที่นี้คือ “ไฟ” ซึ่งแสดงเหตุผลของการเกิดไฟกับอารมณโกรธอยางเปนลําดับข้ัน และมี
ความสอดคลองซึ่งกันและกัน สามารถแสดงดวยแผนภูมิภาพ ดังนี้ 
          
             
 
  
 
              
               Ø 
 

  ข้ันที่ 1       ข้ันที่ 2                 ข้ันที่ 3               ข้ันที่ 4      
 
ภาพที่ 6 แสดงแผนภูมิภาพลําดับข้ันของมโนทัศนไฟ 
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 จากแผนภูมิภาพลําดับข้ันของมโนทัศนไฟจะเห็นไดวา ข้ันที่ 1 แสดงการมีสภาพของไฟ 
ข้ันที่ 2 แสดงไฟที่กําลังเพิ่มข้ึน ข้ันที่ 3 แสดงปริมาณไฟลดลง และ ข้ันที่ 4 แสดงการดับของไฟ 
 
4.2  อารมณโกรธเปนของเหลว 
 
 ของเหลว หมายถึง “ของที่ไมแข็งมีลักษณะไหลไดอยางน้ํา ; (วิทยา) สถานะหนึ่งของ
สสารซึ่งมีปริมาตรคงตัว แตรูปรางเปลี่ยนไปไดตามภาชนะที่รองรับ, สถานะระหวางแกสกับ
ของแข็ง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 174) 
 มโนทัศนของเหลว หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของของเหลว  
 คุณสมบัติที่ สําคัญของของเหลวที่ปรากฏในขอมูลที่ เกี่ยวของกับอุปลักษณเชิง        
มโนทัศนแสดงอารมณโกรธ คือ อุณหภูมิของของเหลว คือ เย็นและรอน และสภาพของของเหลว 
คือ ใสและขุน อนึ่ง จากการวิเคราะหขอมูลพบวาอุณหภูมิที่หมายถึงอารมณโกรธจะเกี่ยวของกัน
อุณหภูมิของของเหลวที่รอนเทานั้น และของเหลวที่มีสภาพขุนเทานั้นที่จะสามารถแสดงใหเห็นถึง
อารมณโกรธ  
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณของเหลว” กับ 
“อารมณโกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 2 แบบ คือ การถายโยง
ความหมายแบบภวสัมพันธ และการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธดังนี้  
 
 4.2.1 การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนของเหลว พบวามีการถายโยงความหมายแบบ 
ภวสัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยง
ความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนของเหลว การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนของเหลวมี
รายละเอยีดดังนี้ 
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4.2.1.1 สภาพของของเหลวขุนกับอาการของอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(80) สายตาทุกคนหันขวบัมามองหนาคนพูดทีเ่รียบเฉย แถมยังปนเปรอยิ้ม
ผองบนใบหนาออนเยาวนัน้ ไมมีรองรอยประชดประชันขุนแคนผูใด
แทรกแซงมาดวยเลยแมแตนอย  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 150)  
 
 จากตัวอยาง (80) คําวา “ขุน” เปนอุปลักษณของเหลว หมายถึง “มีลักษณะมัว ไมใส 
ไมชัดเจน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 195) “ขุน” จัดอยูในวงความหมายของของเหลว ซึ่งแสดง
สภาพของเหลวที่มีลักษณะที่มัว ไมใส ไมชัดเจน การเปรียบเทียบ “ขุน” กับ “อารมณโกรธ” ใน
กรณีนี้เปนการถายโยงความหมายจาก “ของเหลวที่มีสภาพขุน มัว ไมใส” กับ “สภาพของอารมณ
โกรธ”  เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “ขุน” ถายโยงความหมายเปน “อาการของ
อารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกัน
คือ “ไมแจมใส”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางสภาพของของเหลวขุนไปยังอาการของอารมณโกรธ 
และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับของเหลวเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้น 
จึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับของเหลวสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเหน็มโน-
ทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนของเหลว ดังนี้ 
 
วงความหมายตนทาง : ของเหลว  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 

ขุน  อารมณโกรธ 
(สภาพของของเหลว)  (อาการของอารมณโกรธ) 

 
4.2.1.2 สภาพการตกตะกอนของของเหลวกับสภาพของอารมณโกรธ 

 
ดังตัวอยาง 
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(81) ความรูสึกโกรธที่คาคางอยูในใจมานานเนิน่ ระคนกับความเกลยีด
ขยะแขยง ความชิงชังที่นอนตัวตกตะกอน…  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 1) 
 
 จากตัวอยาง (81) คําวา “นอนตัวตกตะกอน” เปนอุปลักษณของเหลว มีความหมาย
เชนเดียวกันกับ “นอนกน” ซึ่งหมายถึง “อาการที่ผงหรือตะกอนเปนตนในของเหลวตกลงไปอยูกนที่
รองรับของเหลวนั้น เชน ตะกอนนอนกน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 567) “นอนตัวตกตะกอน” 
จัดอยูในวงความหมายของเหลว ซึ่งแสดงสภาพของเหลวที่มีตะกอนนอนกน การเปรียบเทียบ 
“นอนตัวตกตะกอน” กับ “อารมณโกรธ” ในกรณีนี้เปนการถายโยงความหมายจาก “การตกตะกอน
ของของเหลว” กับ “สภาพของอารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “นอน
ตัวตกตะกอน” ถายโยงความหมายเปน “อารมณโกรธลดลง” เนื่องจากวงความหมายตนทางและ
วงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ไมแจมใส”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางการตกตะกอนของของเหลวไปยังสภาพของอารมณ
โกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับของเหลวเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้น จึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับของเหลวสอดคลองและสัมพันธกัน อัน
แสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนของเหลว ดังนี้ 
 
วงความหมายตนทาง : ของเหลว  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 

นอนตัวตกตะกอน  อารมณโกรธลดลง 
(สภาพของเหลว)  (สภาพของอารมณโกรธ) 

 
4.2.1.3 อาการที่ของเหลวเดือดพลานกับอาการโกรธลักษณะไมอยูกับที่ 

 
ดังตัวอยาง 

(82) เขารูตัวเองดีวาไมอาจหักหามใจระงับยับยัง้ไมใหบางสิง่บางอยางเกิดขึ้น
ได… ราวกับในรางกายของเขามีน้ํารอนทีก่ําลงัเดือดพลานอยู  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 318) 
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 จากตัวอยาง (82) คําวา “น้ํารอนที่กําลังเดือดพลาน” เปนอุปลักษณของเหลว คําวา 
“น้ํารอน” มีความหมายตรง หมายถึง น้ําที่มีอุณหภูมิรอน “เดือด” หมายถึง “อาการที่ของเหลวพลุง
ข้ึนเพราะความรอนจัด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 416) “พลาน” หมายถึง “อาการเปนไปใน
ลักษณะปวย วุน สับสน ลนลาน ซาน หรืออยางอื่นที่คลายกัน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 772) 
คําวา “น้ํารอนที่กําลังเดือดพลาน” จัดอยูวงความหมายของเหลว และแสดงอาการของเหลวที่มี
สภาพรอนจัดและทําอาการเดือดในลักษณะปนปวน สับสน ลนลาน เนื่องจากแรงดันของของเหลว
ที่เกิดจากความรอนภายในภาชนะ การนําเอาอุปลักษณของเหลวมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ
ในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ ของเหลวรอนที่บรรจุ
ในภาชนะไปยังวงความหมายปลายทางคือ อารมณโกรธ เมื่อมีการถายโยงกันทางความหมายทํา
ให “น้ํารอนที่กําลังเดือดพลาน” ถายโยงความหมายเปน “อารมณโกรธลักษณะไมอยูกับที่” ใน
กรณีนี้เปนการถายโยงความหมายจาก “อาการของของเหลวเดือดพลาน” กับ “อาการโกรธมาก” 
นอกจากนั้นวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ 
“อุณหภูมิที่รอนจัด”  
   ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางน้ํารอนกําลังเดือดพลานไปยังอาการโกรธลักษณะไม
อยูกับที่ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับของเหลวเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับของเหลวสอดคลองและสัมพันธกัน อัน
แสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนของเหลว ดังนี้ 
 
วงความหมายตนทาง : ของเหลว  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 

น้ํารอนที่กาํลังเดือดพลาน  อาการโกรธลกัษณะไมอยูกบัที ่
(อาการของของเหลวรอน)  (อาการของอารมณโกรธ) 

 
4.2.1.4 สภาพของของเหลวรอนกับสภาพของอารมณโกรธ 

 
ดังตัวอยาง 

(83) อารมณของทศวรรษเดือดข้ึนมาทนัท ี 
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 :  56) 
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 จากตัวอยาง (83) คําวา “เดือด” เปนอุปลักษณของเหลว หมายถึง “อาการที่ของเหลว
พลุงขึ้นเพราะความรอนจัด  เชน  “น้ําเดือด”  (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 416) “เดือด”  จัดอยูใน
วงความหมายของเหลว  และแสดงอาการของของเหลวที่พลุงขึ้นเพราะความรอนจัด  การนําเอา
อุปลักษณของเหลวมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมาย
จากวงความหมายตนทางคือ ของเหลวรอนที่บรรจุในภาชนะไปยังวงความหมายปลายทางคือ 
อารมณโกรธ เมื่อมีการถายโยงกันทางความหมายทําให “เดือด” ถายโยงความหมายเปน “อารมณ
โกรธมาก” นอกจากนั้นวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางยังมีความหมายที่
ตรงกันคือ “อุณหภูมิที่รอนจนถึงจุดเดือด”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ  จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของเหลวรอนจัดไปยังสภาพอารมณโกรธ  และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับของเหลวเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ  เพราะฉะนั้นจึง
สามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับของเหลวสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโน-
ทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนของเหลว ดังนี้ 
 
วงความหมายตนทาง : ของเหลว  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 

เดือด  อารมณโกรธมาก 
(อาการของของเหลวรอน)  (สภาพของอารมณโกรธ) 

 
 4.2.2  การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนของเหลว พบวามีการถายโยงความหมายแบบ
ญาณสัมพันธ คือ วงความหมายตนทางจะมีมากกวาหนึ่งวงความหมายและมีความสัมพันธกัน
ภายในวงความหมาย กอนที่จะเกิดการถายโยงความหมายไปยังวงความหมายปลายทาง โดยการ
ถายโยงความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศน
เกี่ยวกับอารมณโกรธเปนของเหลว การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธของมโนทัศน
ของเหลวมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.2.2.1 ของเหลวรอนเกิดการระเบิดกับการสูญเสยีการควบคุมอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(84) ความโกรธและสิ้นหวังมากมายรุนแรง เจือดวยความเสียหนาอับอายอัน
แสนแปลกพลุงพลานอยูภายใน จนราวกับศีรษะของหญิงสาวระเบิด
ออกแลวระเหยกลายเปนไอ...  

(ใตเงาตะวนั, 2542: 370) 
 
 จากตัวอยาง (84) คําวา “พลุงพลาน” เปนอุปลักษณของเหลวซึ่งมีความหมายเปนนัย
เชิงอุปลักษณที่แสดงอารมณโกรธ มีลักษณะของการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 เมื่อพิจารณาความหมายของคําที่ใชเปนอุปลักษณของเหลวจะประกอบดวย “พลุง
พลาน” “ระเบิด” และ “ระเหยกลายเปนไอ” มีความหมายดังนี้ 
 “พลุง” หมายถึง “อาการที่ไอน้ําหรือควันดันตัวพุงออกมาโดยแรง” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 773)  
 “พลาน” หมายถึง “อาการเปนไปในลักษณะปวย วุน สับสน ลนลาน ซาน หรืออยางอื่น
ที่คลายกัน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 772)  
 “ระเบิด” หมายถึง “ปะทุแตกออกไป, ทําใหปะทุแตกออกไป” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 934)  
 “ระเหย” หมายถึง “อาการที่ของเหลวกลายเปนไอ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1403)  
 “ไอ” หมายถึง “ส่ิงที่มีลักษณะอยางควัน ลอยออกมาจากของที่ถูกความรอนทําให
ระเหย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1403) 
 แตละคําจัดอยูในวงความหมายตางๆ คือ “พลุงพลาน” จัดอยูในวงความหมาย
ของเหลว “ระเบิด” จัดอยูในวงความหมายของวัตถุที่สามารถระเบิดขึ้นได และ “ระเหยกลายเปน
ไอ” จัดอยูในวงความหมายของแกส ซึ่ง “พลุงพลาน” “ระเบิด” “ระเหยกลายเปนไอ” ตางจัดอยูใน
วงความหมายตนทางของมโนทัศนของเหลวที่ขยายความหมายแสดงอาการสูญเสียการควบคุม
ของของเหลว 
 ลักษณะความสัมพันธของมโนทัศนของเหลวกับมโนทัศนอารมณโกรธในตัวอยางนี้
เปนญาณสัมพันธ  ซึ่งมีการถายโยงความหมายจากของเหลวรอนที่บรรจุในภาชนะและเกิดการ
ระเบิดพุงออกมาสูภายนอกเปนการสูญเสียการควบคุมอารมณโกรธ ดังนี้ 
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วงความหมายตนทาง :  
ของเหลว 

 วงความหมายปลายทาง :  
          อารมณโกรธ 

        พลุงพลาน           ระเบิด       ระเหยกลายเปนไอ 
 (อาการของของเหลว) (การระเบิด) (แปรสภาพของเหลว) 

            อารมณโกรธ 
(สูญเสียการควบคุมอารมณโกรธ) 

 
 จะเห็นไดวา ในวงความหมายตนทางจะประกอบดวยวงความหมายมากกวาหนึ่งวง
ความหมายที่มีความสัมพันธกันภายในกอนที่จะเกิดการถายโยงความหมาย กลาวคือ ของเหลว
คือพลุงพลานเกิดอุณหภูมิที่รอนจัดภายในภาชนะซึ่งเกิดแรงดันทําใหสูญเสียการควบคุมเกิดการ
ระเบิดพุงออกมาสูภายนอกและเกิดการแปรสภาพจากของเหลวที่พุงออกมาระเหยกลายเปนไอ 
แลวจึงถายโยงความหมายไปเปนวงความหมายปลายทางคือ การสูญเสียการควบคุมอารมณโกรธ 
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของของเหลว การระเบิด และ การแปรสภาพ
จากของเหลวกลายเปนไอไปยังอารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับ
ของเหลวเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้น จึงทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับของเหลว
สอดคลองและสัมพันธกันอันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนของเหลว 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณของเหลวมาใชในการเปรียบเทียบกับ
อารมณโกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได  2 แบบ คือการถายโยง
ความหมายแบบภวสัมพันธ และการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ ดังนี้ 
 
 1)  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนของเหลว 
 
ตารางที่ 7 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพนัธของมโนทัศนของเหลว 
 

แวดวงความหมายตนทาง : 
ของเหลว 

 แวดวงความหมายปลายทาง : 
อารมณโกรธ 

                   ขุน           อาการโกรธ 
                   นอนตัวตกตะกอน           อาการโกรธลดลง 
                   น้ํารอนกําลงัเดือดพลาน           อาการโกรธลักษณะไมอยูกับที ่
                   เดือด           อาการโกรธมาก 
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2)   การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพนัธของมโนทัศนของเหลว 
 

• วงความหมายตนทาง : เมื่อของเหลวในภาชนะเกิดความรอนพลุงพลานขึ้นมา
ทําใหเกิดแรงดันภายในจนไมสามารถควบคุมไดจึงเกิดการระเบิดของเหลวออกมา และของเหลว
ไดเกิดการแปรสภาพกลายเปนไอ 

• วงความหมายปลายทาง : เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้นมาสงผลใหเกิดแรงขับ
ภายในรางกายจนไมสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมไดจึงเกิดการแสดงพฤติกรรมออกมา โดย
อารมณโกรธที่อยูภายในรางกายไดแปรเปนพฤติกรรมอันเนื่องมาจากอารมณโกรธ 
 
 นอกจากนี้จะเห็นไดวารูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวกับของเหลวสามารถที่จะสะทอน
ใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาได โดยมโนทัศนของเหลวจะมีลักษณะเปนแผนภูมิภาพซึ่ง
ประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ ภาชนะบรรจุของเหลว สภาพของของเหลว คือ 
ขุน และ รอน และพื้นที่ภายนอกภาชนะ องคประกอบทั้ง 3 ประการนี้ จะเกิดขึ้นอยูในระบบ
ความคิดของมนุษย เมื่อกลาวถึงของเหลวมนุษยสามารถที่จะเขาใจความหมายและลักษณะทั่วๆ 
ไป ของของเหลวได ดังภาพที่ 8  
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 แสดงแผนภูมิภาพของเหลวที่บรรจุในภาชนะ 
 
 เครื่องหมายสี่เหลี่ยม หมายถึง ภาชนะ สวนสิ่งที่อยูในภาชนะ หมายถึง ของเหลว ซึ่งมี
สภาพตางๆ ไมวาจะเปน สภาพของเหลวที่ขุน และอุณหภูมิของของเหลวที่รอน จะสังเกตไดวา
แผนภูมิภาพของเหลวจะมีลักษณะองครวมและเปนภาพที่ไมซับซอน กลาวคือ แผนภูมิภาพ
ของเหลวจะเปนตัวแทนทั้งหมดของสิ่งที่เกี่ยวกับของเหลว เมื่อกลาวถึงของเหลวมนุษยจะสามารถ
เขาใจถึงความหมายและคุณลักษณะของเหลวไดทันที ความเขาใจดังกลาวนี้เกิดจากกระบวนการ
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ทางปริชานของมนุษยที่เกี่ยวกับการเรียนรูที่มาจากประสบการณหรือส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปน
ของเหลวในลักษณะตางๆ เชน น้ํา น้ํามัน เปนตน และภาชนะนี้อาจจะเปน กระปอง ขวด แกว หรือ
ส่ิงใดๆ ที่มีลักษณะเปนภาชนะ ดังนั้น จากการยกตัวอยางมโนทัศนอารมณโกรธเปนของเหลวจะ
เห็นไดวาผูใชภาษามีมโนทัศนเกี่ยวกับอวัยวะรางกายเปนภาชนะที่สามารถบรรจุอารมณโกรธได 
 
4.3  อารมณโกรธเปนแกส 
 
 แกส หมายถึง “อากาศธาตุ, (วิทยา) สถานะหนึ่งของสสาร รูปรางและปริมาตรไมคงที่ 
ข้ึนอยูกับภาชนะที่บรรจุ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 153)  
 มโนทัศนแกส หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของแกส 
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณแกส” กับ “อารมณ
โกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 2 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ และการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ ดังนี้ 
 
 4.3.1  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนแกส พบวามีการถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยง
ความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนแกส การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนแกสมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.3.1.1 แกสกับการแสดงอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(85) นี่เขาคงโทร.คุยกับนายหลอนแลว แตไมรู ‘จัดการ’ กันทาไหน คุณภูมิถึง
ไดโกรธจนเหมือนควันจะออกหูแบบนัน้  

(พรายปรารถนา, 2545 : 248) 
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 จากตัวอยาง (85) คําวา “ควัน” หมายถึง “ส่ิงที่เห็นเปนสีดําหรือขาวคลายหมอกลอย
ออกมาจากของที่กําลังไหมแกส หรือจากการเผาไหม, ส่ิงที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 230) จัดเปนอุปลักษณแกส ซึ่งอยูในวงความหมายของแกสและแสดง
สภาพของแกสที่กําลังเคลื่อนที่ออกจากที่กําบัง การนําเอาอุปลักษณแกสมาเปรียบเทียบกับ
อารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “แกส” 
ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงความหมายทําให “ควัน” 
ถายโยงความหมายเปน “การแสดงอารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวง
ความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ทําใหเห็น”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางสภาพของแกสไปยังอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับแกสเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึง
สามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับแกสสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศน
ของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนแกส ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : แกส  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
ควัน  การแสดงอารมณโกรธ 

(สภาพของแกส)  (อาการของอารมณโกรธ) 
 
 4.3.2  การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนแกส พบวามีการถายโยงความหมายแบบญาณ
สัมพันธ คือ วงความหมายตนทางจะมีมากกวาหนึ่งวงความหมายและมีความสัมพันธกันภายใน
วงความหมาย กอนที่จะเกิดการถายโยงความหมายไปยังวงความหมายปลายทาง โดยการถาย
โยงความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนแกส การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธของมโนทัศนแกสมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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4.3.2.1  การแปรสภาพของแกสกับอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(86) ความโกรธที่อยูในใจแทบกลั่นเปนไอใหผูรวมโตะสัมผัสไดทีเดียว  
(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 484) 

 
 จากตัวอยาง (86) คําวา “กลั่นเปนไอ” เปนอุปลักษณแกสซึ่งมีความหมายเปนนัยเชิง
อุปลักษณ (Metaphorical entailments) ที่แสดงอารมณโกรธ มีลักษณะของการถายโยง
ความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 เมื่อพิจารณาความหมายของคําที่ใชเปนอุปลักษณแกสจะประกอบดวย “กลั่น” และ 
“ไอ” มีความหมายดังนี้ 
 คําวา “กลั่น” หมายถึง “คัดเอาแตสวนหรือส่ิงที่สําคัญหรือที่เปนเนื้อแทดวยวิธีตมให
ออกเปนไอ แลวใชความเย็นบังคับใหเปนของเหลว เชน กลั่นน้ํา” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 78) 
 คําวา “ไอ” หมายถึง “ส่ิงที่มีลักษณะอยางควัน ลอยออกมาจากของที่ถูกความรอนทํา
ใหระเหย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1403) 
 แตละคําจัดอยูในวงความหมายตางๆ คือ “กลั่น” จัดอยูในวงความหมายของเหลว 
และ “ไอ” จัดอยูในวงความหมายของแกส ซึ่ง “กลั่น” และ “ไอ” ตางจัดอยูในวงความหมายตนทาง
ของมโนทัศนแกสที่ขยายความหมายแสดงการคัดเลือกของเหลวโดยการแปรสภาพเปนไอ 
 ลักษณะความสัมพันธของมโนทัศนของเหลวกับมโนทัศนอารมณโกรธในตัวอยางนี้
เปนญาณสัมพันธ  ซึ่งมีการถายโยงความหมายจากของเหลวรอนที่บรรจุในภาชนะและเกิดการ
แปรสภาพเปนไอแลวใชอุณหภูมิความเย็นใหกลายเปนของเหลวอีกทีหนึ่ง ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง :  
แกส 

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

                 กลั่น                                    ไอ 
 (วิธีการแปรสภาพของของเหลว)     (สภาพของแกส) 

อารมณโกรธ 
(สภาพของอารมณโกรธ) 

 
 จะเห็นไดวา ในวงความหมายตนทางจะประกอบดวยวงความหมายมากกวาหนึ่งวง
ความหมายที่มีความสัมพันธกันภายในกอนที่จะเกิดการถายโยงความหมาย กลาวคือ การแปร
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สภาพของแกสคือกลั่นเกิดการแปรสภาพดวยวิธีการคัดเลือกเอาแตสวนที่เปนเนื้อแทใหแปรสภาพ
เปนไอ แลวจึงถายโยงความหมายไปเปนวงความหมายปลายทาง คือ อารมณโกรธ 
 อนึ่ง การกลั่นเปนวิธีการแปรสภาพจากแกสเปนของเหลว แตตัวอยางที่ยกมาดังกลาว
นี้ผูวิจัยไดต้ังขอสังเกตวาลักษณะตัวอยางที่กลาวมานี้เปนลีลาเฉพาะของนักเขียนจึงใชการกลั่น
เปนไอแทน เนื่องจากตองการใหเกิดการรับรูและสัมผัสถึงอารมณโกรธ ซึ่งตามความจริงการกลั่น
จะเกิดจากการแปรสภาพไอไปเปนของเหลว   
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางวิธีการแปรสภาพของแกสไปเปนไอ หลังจากนั้นจึงโยง
ไปยังอารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับแกสเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับแกสสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงให
เห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนแกส 
 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณแกสมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณ
โกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 2 แบบ คือ การถายโยงแบบภวสัมพันธ 
และการถายโยงแบบญาณสัมพันธ ดังนี้ 
 
 1)  การถายโยงแบบภวสัมพนัธของมโนทัศนแกส 
 
ตารางที่ 8 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพนัธของมโนทัศนแกส 

 
แวดวงความหมายตนทาง : 

แกส 
 แวดวงความหมายปลายทาง : 

อารมณโกรธ 
ควัน  การแสดงอารมณโกรธ 

 
 2)  การถายโยงแบบญาณสมัพันธของมโนทัศนแกส 
 

• วงความหมายตนทาง : วิธีการกลัน่เปนการคัดเอาเฉพาะสวนที่สําคญัออกมา 
• วงความหมายปลายทาง : วิธกีารกลัน่อารมณเปนการคัดเฉพาะอารมณใด

อารมณหนึ่งออกมา (ในทีน่ีคื้ออารมณโกรธ) 
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 จากการถายโยงความหมายของมโนทัศนแกส จะเห็นไดวาคนไทยไดนําเอาความหมาย
ที่เกี่ยวกับการกลั่นดวยการแปรสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่งมาใชกับอารมณโกรธ ซึ่งการ
กลั่นนี้เปนวิธีการหนึ่งในการคัดเลือกเฉพาะสวนสําคัญมาใช เชนเดียวกันกับความโกรธเมื่อผูใช
ภาษาตองการคัดเลือกสวนที่สําคัญหรือส่ิงที่เปนเนื้อแทจึงไดนําเอาวิธีการกลั่นมาใชกับอารมณ
โกรธ เพื่อที่จะอธิบายอารมณโกรธไดอยางเปนรูปธรรม 
 
4.4  อารมณโกรธเปนมนษุย 
 
 มนุษย หมายถึง “สัตวที่รูจักใชเหตุผล, สัตวที่มีจิตใจสูง, คน” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 832)  
 มโนทัศนมนุษย หมายถึง ความคิดที่ เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของมนุษยไมวาจะเปนอวัยวะรางกายมนุษย พฤติกรรมตางๆ ของมนุษย หรือการ
เคลื่อนที่ของมนุษย เชน การวิ่ง การเดิน 
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณมนุษย” กับ “อารมณ
โกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 1 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบ
ญาณสัมพันธ อนึ่ง มโนทัศนมนุษยที่แสดงถึงอารมณโกรธ อวัยวะรางกายของมนุษย ไดแก สภาพ
ของอวัยวะรางกาย อาการของรางกาย และ สีของอวัยวะรางกาย นอกจากนี้ปรากฏกับผลผลิตที่
เกิดจากจากอวัยวะรางกายมนุษย คือ เสียง มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 4.4.1  การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนมนุษย พบวามีการถายโยงความหมายแบบ
ญาณสัมพันธ คือ วงความหมายตนทางจะมีมากกวาหนึ่งวงความหมายและมีความสัมพันธกัน
ภายในวงความหมาย กอนที่จะเกิดการถายโยงความหมายไปยังวงความหมายปลายทาง โดยการ
ถายโยงความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศน
เกี่ยวกับอารมณโกรธเปนมนุษย การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธของมโนทัศนมนุษยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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4.4.1.1 สภาพของอวัยวะรางกาย 
 

4.4.1.1.1 พื้นที่อวยัวะรางกายผิดปรกติกับอารมณโกรธ 
ดังตัวอยาง 

(87) ลักษณวิไลหนางอทนัท ีเมือ่เห็นรีลงจากบันไดมายนืขางลาง  
(ผูดีเยาวราช, 2543 : 490)  

 
 จากตัวอยาง (87) คําวา “หนางอ” เปนอุปลักษณอวัยวะรางกายซึ่งมีความหมายเปน
นัยเชิงอุปลักษณที่แสดงอารมณโกรธ มีลักษณะของการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 เมื่อพิจารณาความหมายของคําที่ใชเปนอุปลักษณอวัยวะรางกายจะประกอบดวย 
“หนา” และ “งอ” มีความหมายดังนี้ 
 คําวา “หนา” หมายถึง “สวนของศีรษะตั้งแตหนาผากลงมาจดคาง” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2545 : 1246) 
 คําวา “’งอ” หมายถึง “ลักษณะที่มีปลายปกโคงเขาหาตัวมันเองเชนรูปอยางขอ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 275) 
 แตละคําจัดอยูในวงความหมายตางๆ คือ “หนา” จัดอยูในวงความหมายของอวัยวะ
รางกาย และ “งอ” จัดอยูในวงความหมายของสิ่งที่มีลักษณะโคงเขาหาตัวเองทําหนาที่ขยายคําวา 
“หนา” คําวา “หนา” และ “งอ” ตางจัดอยูในวงความหมายตนทางของมโนทัศนมนุษยคืออวัยวะ
รางกายที่ขยายความหมายแสดงสภาพที่ผิดปรกติของหนา 
 ลักษณะความสัมพันธของมโนทัศนอวัยวะรางกายกับมโนทัศนอารมณโกรธในตวัอยาง
นี้เปนญาณสัมพันธ ซึ่งมีการถายโยงความหมายจากอวัยวะรางกายที่มีการเปลี่ยนสภาพที่
ผิดปรกติไปจากเดิมเปนอารมณโกรธ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง :  
อวัยวะรางกาย (มนุษย) 

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

          หนา                         งอ อารมณโกรธ 
(อวัยวะรางกาย)  (สภาพของอวัยวะรางกาย)  (สภาพของอารมณโกรธ) 
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 จะเห็นไดวา ในวงความหมายตนทางจะประกอบดวยวงความหมายมากกวาหนึ่งวง
ความหมายที่มีความสัมพันธกันภายในกอนที่จะเกิดการถายโยงความหมาย กลาวคือ อวัยวะ
รางกายคือหนาเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ผิดปรกติเปนสภาพโคงงอ แลวจึงถายโยงความหมาย
ไปเปนวงความหมายปลายทางคือ อารมณโกรธแสดงออกทางหนา 
 อารมณโกรธมีการเปลี่ยนแปลงออกทางหนา สภาพของหนาบอกนัยใหรูวาอารมณมี
การเปลี่ยนแปลงเปนอารมณโกรธ 
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอวัยวะรางกายกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพหนาไป
ยังอารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับอวัยวะรางกายเพื่อแสดงถึง
อารมณโกรธ เพราะฉะนั้น จึงทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับอวัยวะรางกายสอดคลองและสัมพันธ
กันอันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนมนุษย 
 

4.4.1.2 อาการของอวัยวะรางกาย 
 

4.4.1.2.1 อวัยวะรางกายที่ใชการไมไดกับการสูญเสียการควบคมุ  
 
ดังตัวอยาง 

(88) “มันเปนไปไมไดหรอกที่จะยบัยั้งโรครายนีไ้ดนะ” กฤษดากลาวอยางหวั
เสีย เหมือนกบัวาเขาพูดมนัไปอยางไรเหตผุล   

(หองสนี้ําเงิน, 2542 : 35) 
 
 จากตัวอยาง (88) คําวา “หัวเสีย” เปนอุปลักษณอวัยวะรางกายซึ่งมีความหมายเปน
นัยเชิงอุปลักษณที่แสดงอารมณโกรธ มีลักษณะของการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 เมื่อพิจารณาความหมายของคําที่ใชเปนอุปลักษณอวัยวะรางกายจะประกอบดวย 
“หัว” และ “เสีย” มีความหมายดังนี้ 
 คําวา “หัว” หมายถึง “สวนบนสุดของรางกายของคนหรือสัตว” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 1281)  
 คําวา “เสีย” หมายถึง “เสื่อมลงไป, ทําใหเลวลงไป” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1220) 
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 แตละคําจัดอยูในวงความหมายตางๆ คือ “หัว” จัดอยูในวงความหมายของอวัยวะ
รางกาย และ “เสีย” จัดอยูในวงความหมายของสิ่งที่ใชการไมได คําวา “หัว” และ “เสีย” ตางจัดอยู
ในวงความหมายตนทางของมโนทัศนมนุษย คืออวัยวะรางกายที่ตองปรากฏรวมกับความหมาย
แสดงสภาพของสรรพสิ่ง และตองเปนสภาพที่ใชการไมได จึงจะบอกมโนทัศนโกรธ  
 ลักษณะความสัมพันธของมโนทัศนอวัยวะรางกายกับมโนทัศนอารมณโกรธในตวัอยาง
นี้เปนญาณสัมพันธ ซึ่งมีการถายโยงความหมายจากอวัยวะรางกายที่มีการเปลี่ยนสภาพที่
ผิดปรกติไปจากเดิมเปนอารมณโกรธ ดังนี้ 
  

วงความหมายตนทาง :  
อวัยวะรางกาย (มนุษย) 

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

             หัว                           เสีย อารมณโกรธ 
(อวัยวะรางกาย)       (สภาพของสรรพสิ่ง)  (สภาพของอารมณโกรธ) 

 
 จะเห็นไดวา ในวงความหมายตนทางจะประกอบไปดวยวงความหมายมากกวาหนึ่งวง
ความหมายที่มีความสัมพันธกันภายในวงความหมายตนทาง กอนที่จะเกิดการถายโยง
ความหมาย กลาวคือ อวัยวะรางกาย คือ “หัว” เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใชคําแสดงสภาพของ
สรรพสิ่งที่ใชการไมไดมาแสดงอาการของหัว คือ “เสีย” แลวจึงถายโยงความหมายไปเปนวง
ความหมายปลายทางคือ อารมณโกรธ  
 การแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพของหัวโดยใชคําแสดงสภาพของสรรพสิ่งที่ใชการ
ไมได บอกนัยใหรูวาอารมณปรกติมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนอารมณโกรธ 
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอวัยวะรางกายกับสภาพการของสรรพสิ่งที่ใชการไมได
ไปยังอารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับอวัยวะรางกายเพื่อแสดงถึง
อารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับอวัยวะรางกายสอดคลองและ
สัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนมนุษย 
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4.4.1.3 สีของอวัยวะรางกาย 
 

4.4.1.3.1 ปริมาณของสีที่เกิดกับอวัยวะรางกายเพิ่มข้ึนกับอารมณ
โกรธเพิ่มข้ึน 

 
ดังตัวอยาง 

(89) หนานวลเปลี่ยนเปนสีชมพูเขมดวยความโกรธ นัยนตากลมโตมองหนา
คมเขม พลางถามเสียงแข็ง 

 (ดาวหลงฟา ภูผาสีเงิน, 2544 : 152) 
 
 จากตัวอยาง (89) คําวา “หนา…สีชมพูเขม” เปนอุปลักษณอวัยวะรางกายซึ่งมี
ความหมายเปนนัยเชิงอุปลักษณที่แสดงอารมณโกรธ มีลักษณะของการถายโยงความหมายแบบ
ญาณสัมพันธ 
 เมื่อพิจารณาความหมายของคําที่ใชเปนอุปลักษณอวัยวะรางกายจะประกอบดวย 
“หนา” “สีชมพู” และ “เขม” มีความหมายดังนี้ 
 คําวา “หนา” หมายถึง “สวนของศีรษะตั้งแตหนาผากลงมาจดคาง” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2545 : 1246) 
 คําวา “สีชมพู” หมายถึง “สีแดงออน, สีแดงเจือขาว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 345)  
 คําวา “เขม” หมายถึง แรงกลา, แก, จัด (มักใชแกสีและรส เชน สีเขม) ราชบัณฑิตย-
สถาน 2542 (2546 : 198) 
 แตละคําจัดอยูในวงความหมายตางๆ คือ “หนา” จัดอยูในวงความหมายของอวัยวะ
รางกาย และ “สีชมพูเขม” จัดอยูในวงความหมายของสี ซึ่ง “หนาสีชมพูเขม” ตางจัดอยูในวง
ความหมายตนทางของมโนทัศนมนุษยคืออวัยวะรางกายที่ขยายความหมายแสดงปริมาณของสี 
 ลักษณะความสัมพันธของมโนทัศนอวัยวะรางกายกับมโนทัศนอารมณโกรธในตวัอยาง
นี้เปนญาณสัมพันธ ซึ่งมีการถายโยงความหมายจากอวัยวะรางกายที่มีการเปลี่ยนปริมาณความ
เขมของสีเปนอารมณโกรธที่มีปริมาณเพิ่มข้ึน ดังนี้ 
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วงความหมายตนทาง :  
อวัยวะรางกาย (มนุษย) 

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

       หนา (นวล)              สีชมพู (เขม) 
     (อวัยวะรางกาย)        สี (ปริมาณ) 

 อารมณโกรธ 
(เพิ่มระดับอารมณโกรธ) 

 
 จะเห็นไดวา ในวงความหมายตนทางจะประกอบดวยวงความหมายมากกวาหนึ่งวง
ความหมายที่มีความสัมพันธกันภายในกอนที่จะเกิดการถายโยงความหมาย กลาวคือ อวัยวะ
รางกายคือใบหนาเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมของสีจากสีปรกติ (สีชมพู) เพิ่มปริมาณ
ข้ึนเปนสีชมพูเขม แลวจึงถายโยงความหมายไปเปนวงความหมายปลายทางคือ อารมณโกรธที่
เพิ่มปริมาณขึ้น โดยอารมณโกรธจะแสดงออกทางใบหนา 
 อารมณโกรธมีการเปลี่ยนแปลงออกทางใบหนา ปริมาณสีบอกนัยใหรูวาอารมณมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนซึ่งเปนการเพิ่มระดับของอารมณโกรธ 
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอวัยวะรางกายกับปริมาณของสีไปยังอารมณโกรธ 
และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับอวัยวะรางกายเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับอวัยวะรางกายสอดคลองและสัมพันธกัน 
อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนมนุษย 
 

4.4.1.4  ผลผลิตจากอวัยวะรางกาย 
 
            4.4.1.4.1  สีของผลผลิตที่เกิดจากอวัยวะรางกายกับอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(90) ลุงนอมหนัไปดุเสียงเขียว  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 237) 

 
 จากตัวอยาง (90) คําวา “เสียงเขียว” เปนอุปลักษณอวัยวะรางกายซึ่งมีความหมาย
เปนนัยเชิงอุปลักษณที่แสดงอารมณโกรธ มีลักษณะของการถายโยงความหมายแบบญาณ
สัมพันธ 
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 เมื่อพิจารณาความหมายของคําที่ใชเปนอุปลักษณอวัยวะรางกายจะประกอบดวย 
“เสียง” และ “เขียว” มีความหมายดังนี้ 
 คําวา “เสียง” หมายถึง “ส่ิงที่รับรูไดดวยหู” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1224)  
 คําวา “เขียว” หมายถึง “มีสีอยางสีใบไมสด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 204)  
 แตละคําจัดอยูในวงความหมายตางๆ คือ “เสียง” จัดอยูในวงความหมายของผลผลิต
จากอวัยวะรางกายมนุษย และ “เขียว” จัดอยูในวงความหมายของสี ซึ่ง “เสียง” และ “เขียว” ตาง
จัดอยูในวงความหมายตนทางของมโนทัศนมนุษยคืออวัยวะรางกายที่ขยายความหมายแสดง
สภาพของสี 
 ลักษณะความสัมพันธของมโนทัศนอวัยวะรางกายกับมโนทัศนอารมณโกรธในตวัอยาง
นี้เปนการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ ซึ่งมีการถายโยงความหมายของผลผลิตจาก
อวัยวะรางกายที่มีการเปลี่ยนสภาพเปนสี (เขียว) เปนอารมณโกรธ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง :  
ผลผลิตจากอวัยวะรางกาย (มนุษย) 

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

                  เสียง                            เขียว 
 (ผลผลิตจากอวัยวะรางกาย)    (สภาพของสี) 

 อารมณโกรธ 
(สภาพของอารมณโกรธ) 

 
 จะเห็นไดวา ในวงความหมายตนทางจะประกอบดวยวงความหมายมากกวาหนึ่งวง
ความหมายที่มีความสัมพันธกันภายในกอนที่จะเกิดการถายโยงความหมาย กลาวคอื ผลผลิตจาก
อวัยวะรางกายคือเสียงเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเปนสีเขียว แลวจึงถายโยงความหมายไปเปนวง
ความหมายปลายทางคือ สภาพของอารมณโกรธ โดยอารมณโกรธจะแสดงออกทางเสียง 
 อารมณโกรธมีการเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งแสดงออกทางเสียง สภาพของเสียงบอกนัยให
รูวาอารมณมีการเปลี่ยนแปลงจากอารมณปรกติเปนอารมณโกรธ 
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางผลผลิตจากอวัยวะรางกายกับสภาพของสีไปยัง
อารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับอวัยวะรางกายเพื่อแสดงถึงอารมณ
โกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับอวัยวะรางกายสอดคลองและสัมพันธ
กัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนมนุษย 
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 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณมนุษยมาใชในการเปรียบเทียบกับ
อารมณโกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 1 แบบ คือการถายโยง
ความหมายแบบญาณสัมพันธ ดังนี้ 
 
 1)  การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธของมโนทัศนมนุษย 
 
 การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธของมโนทัศนมนุษยนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะที่
แตกตางจากขออ่ืนๆ คือ จะเปนการนําเอาปฏิกิริยาทางรางกายมาใชแสดงอารมณโกรธรวมกับวง
ความหมายอื่นๆ ซึ่งเปนการแสดงนัยเชิงอุปลักษณที่สามารถเขาใจถึงอารมณโกรธของมนุษยได 
กลาวคือ ความรูเร่ืองปฏิกิริยาทางรางกายนี้เปนเรื่องที่ผูใชภาษาในสังคมทราบกันโดยทั่วไปและ
เปนความรูที่รูกันอยูแลว โดยนักภาษาศาสตรปริชาน เชน Kövecses กลาวเกี่ยวกับการนําเอา
ปฏิกิริยาทางรางกายมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณของมนุษยวาเปนสากลลักษณ สามารถ
เกิดกับภาษาตางๆ ไดทั่วโลก เชน รางกายรอน หมายถึง อารมณโกรธ ดังในตัวอยางภาษาตางๆ 
ดังนี้ ภาษาอังกฤษ Billy’s a hothead. ภาษาจีน Wo qide lianshang huolalade. หมายถึง My 
face was pepperily hot with anger. ภาษาญี่ปุน Watashi-no atama-ga katto atsuku-natta 
หมายถึง My head got hot. ภาษาฮังกาเรียน felhevűlt vita หมายถึง heated argument และ 
ภาษาวูลูฟ Tangal na sama xol หมายถึง He upset me, made me angry. Kövecses (2002 : 
156 – 157) เมื่อเกิดความรูสึกโกรธขึ้นมาทําใหเกิดการโยงความคิดจากรางกายไปสูความโกรธ  
 
4.5  อารมณโกรธเปนสัตว 
 
 สัตว หมายถึง “ส่ิงมีชีวิตซึ่งแตกตางไปจากพรรณไม สวนมากมีความรู สึกและ
เคลื่อนไหวยายที่ไปไดเอง, ความหมายที่ใชกันเปนสามัญหมายถึงสัตวที่ไมใชคน, เดรัจฉาน” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1164 - 1165)  
 มโนทัศนสัตว หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของสัตว  
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณสัตว” กับ “อารมณ
โกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 2 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ และการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธดังนี้  
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 4.5.1 การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนของสัตว พบวามีการถายโยงความหมายแบบ  
ภวสัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง การถายโยง
ความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนสัตว การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนสัตวมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.5.1.1 อาการเปลงเสยีงของสัตวกับอาการเปลงเสยีงเพื่อแสดงอารมณโกรธ 
ดังตัวอยาง 

(91) “นี่เธอคิดจะรุมฉันเหรอ” พรพิมลคํารามดวยความโกรธ  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 61) 

 
 จากตัวอยาง (91) คําวา “คําราม” หมายถึง “ทําเสียงขู” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 
251) ) จัดเปนอุปลักษณสัตว ซึ่งอยูในวงความหมายของสัตวและแสดงอาการการเปลงเสียงของ
สัตวในลักษณะของการทําเสียงขู การนําเอาอุปลักษณสัตวมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้
เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “สัตว” ไปยังวงความหมาย
ปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “คําราม” ถายโยง
ความหมายเปน “อารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมี
ความหมายที่ตรงกันคือ “การแสดงออกทางการเปลงเสียงขู”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการเปลงเสียงของสัตวไปยังอาการเปลงเสียงของ
มนุษย  และเลือกใช รูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับสัตว เพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับสัตวสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงให
เห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนสัตว ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : สตัว  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
คําราม  อาการเปลงเสยีงเพื่อแสดงอารมณโกรธ 

(อาการเปลงเสียงของสัตว)  (อาการเปลงเสียงของมนุษย) 
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 4.5.2 การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนสัตว พบวามีการถายโยงความหมายแบบญาณ
สัมพันธ คือ วงความหมายตนทางจะมีมากกวาหนึ่งวงความหมายและมีความสัมพันธกันภายใน
วงความหมาย กอนที่จะเกิดการถายโยงความหมายไปยังวงความหมายปลายทาง โดยการถาย
โยงความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนสัตว การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธของมโนทัศนสัตวมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

4.5.2.1 อาการเปลงเสยีงของสัตวกับอาการเปลงเสยีงแสดงอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(92) “มึงตายแน…อีสม” จูคํารามลอดไรฟนออกมาดวยความอาฆาตแคน
กอนทิง้ตัวลงพื้นหองดงัโครม  

(เจานายวัยกระเตาะ, 2546 : 35) 
 
 จากตัวอยาง (92) คําวา “คํารามลอดไรฟน” เปนอุปลักษณสัตวที่แสดงอารมณโกรธ มี
ลักษณะของการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 เมื่อพิจารณาความหมายของคําที่ใชเปนอุปลักษณสัตวจะประกอบดวย “คําราม” 
(ลอด) “ไรฟน” มีความหมายดังนี้ 
 คําวา “คําราม” หมายถึง “ทําเสียงขู” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 251)  
 คําวา “ไรฟน” หมายถึง “แนวฟนตอนที่เหงือกหุม” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 981) 
 แตละคําจัดอยูในวงความหมายตางๆ คือ “คําราม” จัดอยูในวงความหมายของสัตว 
และ “ไรฟน” จัดอยูในวงความหมายของอวัยวะรางกาย ซึ่ง “คํารามลอดไรฟน” ตางจัดอยูในวง
ความหมายตนทางของมโนทัศนสัตวที่ขยายความหมายแสดงอาการเปลงเสียงขูออกมา 
 ลักษณะความสัมพันธของมโนทัศนสัตวกับมโนทัศนอารมณโกรธในตัวอยางนี้เปน
ญาณสัมพันธ ซึ่งมีการถายโยงความหมายจากการเปลงเสียงของสัตวที่แสดงอาการขูออกมาเปน
การเปลงเสียงเพื่อแสดงอารมณโกรธ ดังนี้ 
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วงความหมายตนทาง :  
สัตว 

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

            คําราม                   (ลอด) ไรฟน 
 (การเปลงเสียงของสัตว) (อวัยวะรางกาย)  

เสียงแสดงอารมณโกรธ 
(การเปลงเสยีงเพื่อแสดงอารมณโกรธ) 

 
 จะเห็นไดวา ในวงความหมายตนทางจะประกอบดวยวงความหมายมากกวาหนึ่งวง
ความหมายที่มีความสัมพันธกันภายในกอนที่จะเกิดการถายโยงความหมาย กลาวคือ การเปลง
เสียงของสัตวคือคํารามเกิดการเปลงเสียงลอดไรฟนซึ่งทําหนาที่ปดกั้นเสียงใหออกมาในลักษณะ
ของการทําเสียงขูของสัตว แลวจึงถายโยงความหมายไปเปนวงความหมายปลายทางคือ การเปลง
เสียงเพื่อแสดงอารมณโกรธ โดยอารมณโกรธจะแสดงออกทางการเปลงเสียง 
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางการเปลงเสียงของสัตวกับอวัยวะรางกายไปยังการ
เปลงเสียงเพื่อแสดงอารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับสัตวเพื่อแสดง
ถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับสัตวสอดคลองและสัมพันธ
กัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนสัตว 
 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณสัตวมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณ
โกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 2 แบบ คือ การถายโยงความหมาย
แบบภวสัมพันธ และการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ ดังนี้ 
 
 1)  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนสัตว 
 
ตารางที่ 9 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพนัธของมโนทัศนสัตว 
 

แวดวงความหมายตนทาง : 
สัตว 

 แวดวงความหมายปลายทาง : 
อารมณโกรธ 

คําราม  อาการเปลงเสยีงเพื่อแสดงอารมณโกรธ 
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 2)  การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธของมโนทัศนสัตว 
 

• วงความหมายตนทาง : เมื่อสัตวเกิดอารมณโกรธขึ้นมาเพื่อปองกนัตนเองหรือ
ตองการใหอีกฝายหนึง่ทราบมักจะทําเสยีงขูออกมา 

• วงความหมายปลายทาง : เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้นเพื่อปองกันตนเองหรือ
ตองการใหอีกฝายหนึง่ทราบมักจะทําเสยีงขูออกมา 
 
 มโนทัศนสัตวที่ปรากฏอยูในรูปภาษาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย
จะเห็นไดวา คนไทยไดนําเอาประสบการณในการเรียนรูทางสังคม และวัฒนธรรมที่อยูในสิ่ง-
แวดลอมมาชวยในการอธิบายความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจรูปภาษาที่เปนนามธรรมใหเขาใจ
มากยิ่งขึ้น มโนทัศนสัตวถือวาเปนประสบการณพื้นฐาน ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้นมามนุษย
จึงโยงความสัมพันธทางความหมายระหวาง “อุปลักษณสัตว” กับ “อารมณโกรธ” เพื่อนํามาใชใน
การทางอธิบาย และสรางความเขาใจทางภาษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
4.6  อารมณโกรธเปนพืช 
 
 พืช หมายถึง “เมล็ดพันธพืช, ส่ิงที่จะเปนพันธุตอไป, พืชพันธุก็ใช; พรรณไมที่งอกอยู
ตามที่ตางๆ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 793)  
 มโนทัศนพืช หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของพืช 
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณพืช” กับ “อารมณ
โกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 1 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ ดังนี้ 
 
 4.6.1  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนพืช พบวามีการถายโยงความหมายแบบ           
ภวสัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยง
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ความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนพืช การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนพืชมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.6.1.1 สวนประกอบของพืชกับอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(93) แตความแคน...ฝงรากหยัง่ลกึเกินกวาจะลมืได  
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 29) 

 
 จากตัวอยาง (93) คําวา “ราก” หมายถึง “สวนของตนไม ตามปรกติอยูในดิน มีหนาที่
ดูดอาหารเลี้ยงลําตน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 946) จัดเปนอุปลักษณพืช ซึ่งอยูในวง
ความหมายของพืชและแสดงสภาพของรากที่ยึดจับลําตนไมใหลม การนําเอาอุปลักษณพืชมา
เปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตน
ทางคือ “พืช” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทาง
ความหมายทําให “ราก” ถายโยงความหมายเปน “อารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทาง
และวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “อยูภายใน” รากอยูภายในดิน สวนอารมณ
โกรธอยูภายในรางกาย ตางมีลักษณะที่อยูในระดับ “ลึก” รวมกัน  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางสวนประกอบของพืชไปยังอารมณโกรธ และเลือกใชรูป
ภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับพืชเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็น
ไดวาอารมณโกรธกับพืชสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวา
อารมณโกรธเปนพืช ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง :พืช  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
ราก  อารมณโกรธ 

(สวนประกอบของพืช)  (สภาพของอารมณโกรธ) 
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4.6.1.2 การขยายพนัธุพืชกับการเริ่มเกิดขึ้นของอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(94) โทสะเด็กหนุมเร่ิมเพาะบางๆ  
(จันทรขามคนื, 2545 : 342) 

 
 จากตัวอยาง (94) คําวา “เพาะ” หมายถึง “ทําใหงอก, ทําใหเกิด” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 801) จัดเปนอุปลักษณพืช และอยูในวงความหมายของพืชที่แสดงสภาพของการเกิดขึ้น
ของพืชดวยวิธีการเพาะ การนําเอาอุปลักษณพืชมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจาก
กระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “พืช” ไปยังวงความหมายปลายทาง
คือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “เพาะ” ถายโยงความหมายเปน 
“การเริ่มเกิดขึ้นของอารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมี
ความหมายที่ตรงกันคือ “การทําใหเกิด”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางการขยายพันธุพืชไปยังการเพิ่มข้ึนของอารมณโกรธ 
และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับพืชเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงทํา
ใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับพืชสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษา
วาอารมณโกรธเปนพืช ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : พชื  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
เพาะ  การเริ่มเกิดขึ้นของอารมณโกรธ 

(การขยายพันธุพืช)  (สภาพของอารมณโกรธ) 
 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณพืชมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณ
โกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 1 แบบ คือ การถายโยงความหมาย
แบบภวสัมพันธ ดังนี้ 
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 1)  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนพืช 
 
ตารางที่ 10 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนพืช 
 

แวดวงความหมายตนทาง : 
พืช 

 แวดวงความหมายปลายทาง : 
อารมณโกรธ 

                   ราก                 อารมณโกรธ 
                   เพาะ                 การเกิดข้ึนของอารมณโกรธ 
 
 มโนทัศนพืชที่ปรากฏอยูในรูปภาษาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยจะ
เห็นไดวา คนไทยไดนําเอาประสบการณในการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมที่อยูในสิ่งแวดลอม
มาชวยในการอธิบายทางความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจรูปภาษาที่เปนนามธรรมใหเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น มโนทัศนพืชถือวาเปนประสบการณพื้นฐาน ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้นมามนุษยจึงโยง
ความสัมพันธทางความหมายระหวาง “พืช” กับ “อารมณโกรธ” เพื่อนํามาใชในการอธิบายและ
สรางความเขาใจทางภาษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

 
4.7  อารมณโกรธเปนส ี
 
 สี หมายถึง “ลักษณะของแสงสวาง ปรากฏแกตาใหเห็นเปนขาว ดํา แดง เขียว เปนตน; 
ส่ิงที่ทําใหตาเห็นเปน ขาว ดํา แดง เขียว เปนตน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1197)  
 มโนทัศนสี หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของสี  
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณสี” กับ “อารมณโกรธ” 
มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 1 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ ดังนี้ 
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 4.7.1  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนสี พบวามีการถายโยงความหมายแบบภวสมัพนัธ 
คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยงความหมาย
ดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับอารมณโกรธเปน
สี การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนสีมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.7.1.1 ปริมาณของสีเขมข้ึนกับโกรธเพิ่มข้ึน 
 
ดังตัวอยาง 

(95) …เพียงแตมันปนดวยสีของความแคนมนัจึงไดเขมข้ึน 
(สะใภไรศักดินา, 2544 : 416) 

 
 จากตัวอยาง (95) คําวา “เขม” หมายถึง “แรงกลา; แก, จัด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 
: 198) จัดเปนอุปลักษณสี ซึ่งอยูในวงความหมายของสีและแสดงสภาพของสีที่เพิ่มปริมาณความ
เขมข้ึน การนําเอาอุปลักษณสีมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยง
ความหมายจากวงความหมายตนทางคือ (สี) “เขม” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณ
โกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “เขม” ถายโยงความหมายเปน “โกรธเพิ่มข้ึน” 
เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ทําให
เพิ่มข้ึน”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางปริมาณของสีไปยังปริมาณของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับสีเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถ
ทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับสีสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษา
วาอารมณโกรธเปนสี ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : ส ี  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
เขม  โกรธเพิม่ข้ึน 

(ปริมาณของสี)  (ปริมาณของอารมณโกรธ) 
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4.7.1.2 ปริมาณของสจีางลงกับโกรธนอยลง 
 
ดังตัวอยาง 

(96) เมื่อความแคน...จางหายไป  
(สะใภไรศักดินา, 2544 : 494)  

 
 จากตัวอยาง (96) คําวา “จาง” หมายถึง “นอย, ลดไป, ไมเขม” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 303) จัดเปนอุปลักษณสี ซึ่งอยูในวงความหมายของสีและแสดงสภาพของสีที่ลดปริมาณ
ความเขมลง การนําเอาอุปลักษณสีมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถาย
โยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “จาง” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณ
โกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “จาง” ถายโยงความหมายเปน “โกรธลดลง” 
เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ทําให
ลดลง”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางปริมาณของสีไปยังปริมาณของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับสีเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถ
ทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับสีสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษา
วาอารมณโกรธเปนสี ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : ส ี  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
จาง  โกรธนอยลง 

(ปริมาณของสี)  (ปริมาณของอารมณโกรธ) 
 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณสีมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณ
โกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 1 แบบ คือ การถายโยงความหมาย
แบบภวสัมพันธ ดังนี้ 
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 1)  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนสี 
 
ตารางที่ 11 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนสี 
 

แวดวงความหมายตนทาง : 
สี 

 แวดวงความหมายปลายทาง : 
อารมณโกรธ 

                 เขม                 โกรธมากขึน้ 
                 จาง                 โกรธนอยลง 
 
 นอกจากนี้จะเห็นไดวารูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวกับสีสามารถที่จะสะทอนใหเหน็ถงึ
มโนทัศนของผูใชภาษาได โดยมโนทัศนสีที่ปรากฏในขอมูลที่เกี่ยวกับอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ
จะเห็นไดมีลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางความเขมและความจางของสี โดยลักษณะของ
การเปลี่ยนสภาพปริมาณความเขมของสีจากสภาพสีหนึ่งไปเปนอีกสภาพหนึ่ง ดังแผนภูมิภาพของ
สี ดังนี้  
 

ก 
 
 
 

ข 
 
 
ภาพที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพสี 
 
 เครื่องหมายวงกลม หมายถึง ตัวอยางสี ซึ่งประกอบไปดวยคุณสมบัติของสี สวน
เครื่องหมายลูกศร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพ จากสีหนึ่งไปเปนอีกสีหนึ่ง จากตัวอยางภาพที่ 
9 ก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพจากสภาพสีที่จางไปยังสภาพสีที่เขมข้ึน สวนภาพที่ 9 ข แสดง
การเปลี่ยนแปลงสภาพจากสภาพสีที่เขมไปยังสภาพสีที่จางลง 
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 อุปลักษณสีที่นํามาใชกับการแสดงอารมณโกรธ จากการตั้งขอสังเกตของผูวิจัยพบวาสี
ที่มีลักษณะสีเขมจะเปนสีที่แสดงอารมณโกรธ สวนสีที่มีลักษณะออนจะเปนสีที่แสดงการหายโกรธ 
โดยสีที่พบกับการแสดงอารมณโกรธ ไดแก สีแดง สีชมพู สีแดงอมมวง เขียว ซึ่งสีเหลานี้จะปรากฏ
กับวงความหมายอวัยวะรางกายหรือผลผลิตจากอวัยวะรางกาย เชน “ใบหนาแดงก่ํา ตาเขียว 
เสียงเขียว” เปนตน   
 
4.8  อารมณโกรธเปนอาหาร 
 
 อาหาร หมายถึง “ของกิน, เครื่องค้ําจุนชีวิต, เครื่องหลอเลี้ยงชีวิต” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 1371)  
 มโนทัศนอาหาร หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือคุณ- 
สมบัติของอาหาร  
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณอาหาร” กับ “อารมณ
โกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 1 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ ดังนี้ 
 
 4.8.1  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนอาหาร พบวามีการถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยง
ความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนอาหาร การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนอาหารมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

4.8.1.1 สภาพของอาหารเสียกับสภาพของอารมณโกรธ 
ดังตัวอยาง 

(97) …โถ! นึกวาเรือ่งอะไรที่ทาํใหพี่ชายอารมณเสียถงึขนาดมาพาลมาจบัผิด
เอากับเขาทั้งๆ ที่ไมเคยทํามากอน... 

 (ใตเงาตะวัน, 2542 : 375) 
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 จากตัวอยาง (97) คําวา “เสีย” หมายถึง “บูด เชน แกงหมอนี้เสียหมดทั้งหมอ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1220) คําวา “เสีย” จัดเปนอุปลักษณอาหาร ซึ่งอยูในวงความหมาย
ของอาหารและแสดงสภาพของอาหารที่นํามารับประทานไมได การนําเอาอุปลักษณอาหารมา
เปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตน
ทางคือ “อาหาร” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทาง
ความหมายทําให “อาหาร” ถายโยงความหมายเปน “อารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตน
ทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ใชไมได”   
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางสภาพของอาหารไปยังสภาพของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับสภาพของอาหารเสียเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับอาหารสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดง
ใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนอาหาร ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : อาหาร  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
เสีย  อารมณโกรธ 

(สภาพของอาหาร)  (สภาพของอารมณโกรธ) 
 

4.8.1.2 สภาพของอาหารบูดกับสภาพของอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(98) วันนี้เดนภูมิอารมณบูดมาก…มากๆ ดวย เขาอาจะดุ อาจจะตําหนิ
ลูกนอง ถามีใครทําอะไรไมถูกใจ  

(พรายปรารถนา, 2545 : 204) 
 

 จากตัวอยาง (98) คําวา “บูด” หมายถึง “มีรสเปร้ียวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงวา
เสีย (ใชแกอาหาร)” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 634) คําวา “บูด” จัดเปนอุปลักษณอาหาร ซึ่งอยู
ในวงความหมายของอาหารและแสดงสภาพของอาหารที่นํามารับประทานไมได การนําเอาอุป-
ลักษณอาหารมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจาก
วงความหมายตนทางคือ “อาหาร” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการ
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ถายโยงกันทางความหมายทําให “อาหาร” ถายโยงความหมายเปน “อารมณโกรธ” เนื่องจากวง
ความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ใชไมได”   
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางสภาพของอาหารไปยังสภาพของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับสภาพของอาหารบูดเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับอาหารสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดง
ใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนอาหาร ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : อาหาร  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
บูด  อารมณโกรธ 

(สภาพของอาหาร)  (สภาพของอารมณโกรธ) 
 

4.8.1.3 สภาพของอาหารเนากับสภาพของโกรธมาก 
 
ดังตัวอยาง 

(99) เธอรุนแรงเกนิไปและนายจมิก็เพิง่กลายเปนกระโถนใหเธอทุมอารมณบูด
เนาที่ระงับไวนานเขาใส  

(ลับเลลายเมฆ, 2545 : 134) 
 
 จากตัวอยาง (99) คําวา “บูดเนา” กลาวคือ “บูด” หมายถึง “มีรสเปร้ียวและมีกลิ่น
เหม็นเปรี้ยวแสดงวาเสีย (ใชแกอาหาร)” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 634) สวนคําวา “เนา” 
หมายถึง “เสียและมีกลิ่นเหม็น” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 596) คําวา “บูดเนา” จัดเปนอุป-
ลักษณอาหาร ซึ่งอยูในวงความหมายของอาหารและแสดงสภาพของอาหารที่ไมสามารถที่จะ
นํามารับประทาน และอาจเกิดอันตรายกับผูที่รับประทานเขาไป การนําเอาอุปลักษณอาหารมา
เปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตน
ทางคือ “อาหาร” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทาง
ความหมายทําให “บูดเนา” ถายโยงความหมายเปน “อารมณโกรธมาก” เนื่องจากวงความหมาย
ตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ใชไมได”   
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 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางสภาพของอาหารไปยังสภาพของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับสภาพของอาหารเนาเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับอาหารสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดง
ใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนอาหาร ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : อาหาร  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
บูดเนา  อารมณโกรธมาก 

(สภาพของอาหาร)  (สภาพของอารมณโกรธ) 
 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณอาหารมาใชในการเปรียบเทียบกับ
อารมณโกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 1 แบบ คือการถายโยง
ความหมายแบบภวสมัพันธ ดังนี้ 
 
 1)  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนอาหาร  
 
ตารางที่ 12 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนอาหาร 

 
แวดวงความหมายตนทาง : 

อาหาร 
 แวดวงความหมายปลายทาง : 

อารมณโกรธ 
เสีย                   อารมณโกรธ 
บูด                   อารมณโกรธ 
เนา  อารมณโกรธมาก 

 
 นอกจากนี้จะเห็นไดวารูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวกับอาหารสามารถที่จะสะทอนให
เห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาได โดยมโนทัศนอาหารที่ปรากฏในขอมูลที่เกี่ยวกับอุปลักษณ
อารมณโกรธจะเห็นไดวามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพของอาหาร ดังภาพ 
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               ดี                                                                                                                       เนา 
        ระดับ 1                   ระดับ 2                     ระดับ 3 
 
ภาพที่ 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพอาหารจากอาหารเสีย บูด และเนา ตามลําดับ  
 เครื่องหมายเสนจุดไขปลา ซึ่งอยูในระดับ 1 หมายถึง อาหารเสีย เครื่องหมายเสนประ 
ซึ่งอยูในระดับ 2 หมายถึง อาหารบูด และ เครื่องหมายเสนทึบ ซึ่งอยูในระดับ 3 หมายถึง อาหาร
เนา 
 
 จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับมโนทัศนอาหารที่ปรากฏอยูในรูปภาษาที่เปนอุป-
ลักษณแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยจะเห็นไดวา คนไทยไดนําเอาประสบการณเกี่ยวกับสภาพ
ของอาหารมาใชเปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ โดยในที่นี้เปนการนําเอาสภาพของการ
เปลี่ยนแปลงของอาหารมาใชในการอธิบายถึงระดับของอารมณโกรธ กลาวคือ สภาพของอาหาร
จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากอาหารที่เสีย บูด ไปจนถึงการบูดเนาซึ่งสัมพันธกับอารมณโกรธที่
เรียงลําดับจากนอยไปหามาก  
 
4.9  อารมณโกรธเปนโรค 
 
 โรค หมายถึง “ภาวะที่รางกายทํางานไดไมเปนปรกติเนื่องจากเชื้อโรคเปนตน” (ราช-
บัณฑิตยสถาน 2546 : 979)  
 มโนทัศนโรค หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของโรค  
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณโรค” กับ “อารมณ
โกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 2 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ และการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ ดังนี้ 
 
 4.9.1  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนโรค พบวามีการถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยง
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ความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนโรค การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนโรคมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.9.1.1 อาการของโรคกับอาการโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(100) หมอนัน่อาจจะคั่งแคนเขาแทบบาที่ไปขวางโอกาสงามในครั้งนัน้เอาไว  
(ไฟในวาย,ุ 2546 :  130) 

 
 จากตัวอยาง (100) คําวา “บา” หมายถึง “เสียสติ, วิกลจริต, สติฟนเฟอน, หลงใหล
หรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปรกติ; อาการที่สัตวบางชนิดเชนหมาเปนโรคกลัวน้ําเรียกวา หมาบา” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 619) คําวา “บา” จัดเปนอุปลักษณโรค ซึ่งอยูในวงความหมายของโรค
และแสดงอาการของโรคทางจิตประสาท การนําเอาอุปลักษณโรคมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ
ในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “โรค” ไปยังวง
ความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “บา” ถาย-
โยงความหมายเปน “อาการของอารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมาย
ปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “อาการทางจิต”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของโรคไปยังอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับโรคเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถ
ทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับโรคสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใช
ภาษาวาอารมณโกรธเปนโรค ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : โรค  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
บา  อาการโกรธ 

(อาการของโรค)  (อาการของอารมณโกรธ) 
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4.9.1.2 อาการของโรคลดลงกับอาการโกรธลดลง 
 
ดังตัวอยาง 

(101) รอใหอารมณโกรธลดทุเลาลงเสียกอน แลวคอยพูดคุยกนัใหม  
(ภาตา, 2543: 13) 

 จากตัวอยาง (101) คําวา “ทุเลา” หมายถึง “คอยยังชั่ว เชน ไขทุเลา” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 536) คําวา “ทุเลา” จัดเปนอุปลักษณโรค ซึ่งอยูในวงความหมายของโรคและแสดง
อาการของโรคลดลง การนําเอาอุปลักษณโรคมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจาก
กระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “โรค” ไปยังวงความหมาย
ปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “ทุเลา” ถายโยง
ความหมายเปน “อาการของอารมณโกรธลดลง” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวง
ความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ลดลงหรือทําใหดีข้ึน”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของโรคลดลงไปยังอาการของอารมณโกรธ
ลดลง และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับโรคเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้น 
จึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับโรคสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศน
ของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนโรค ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : โรค  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
ทุเลา  อาการโกรธลดลง 

(อาการของโรค)  (อาการของอารมณโกรธ) 
 
 4.9.2  การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนโรค พบวามีการถายโยงความหมายแบบญาณ
สัมพันธ คือ วงความหมายตนทางจะมีมากกวาหนึ่งวงความหมายและมีความสัมพันธกันภายใน
วงความหมาย กอนที่จะเกิดการถายโยงความหมายไปยังวงความหมายปลายทาง โดยการถาย
โยงความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
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อารมณโกรธเปนโรค การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธของมโนทัศนโรคมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

4.9.2.1 อาการของโรคกับอาการของอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(102) หัวใจเขายังระบมดวย...ความแคน  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 317) 

 
 จากตัวอยาง (102) คําวา “หัวใจระบม” เปนอุปลักษณโรคที่แสดงอารมณโกรธ มี
ลักษณะของการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 เมื่อพิจารณาความหมายของคําที่ใชเปนอุปลักษณโรคจะประกอบดวย “หัวใจ” และ 
“ระบบ” มีความหมายดังนี้ 
 คําวา “หัวใจ” หมายถึง “อวัยวะภายในสําหรับฉีดเลือดใหหมุนเวียนเลี้ยงรางกาย” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1283)  
 คําวา “ระบม” หมายถึง “อาการเจ็บราวที่เกิดจากความเมื่อยขัดหรือบอบช้ําเปนตน” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 933) 
 แตละคําจัดอยูในวงความหมายตางๆ คือ “หัวใจ” จัดอยูในวงความหมายของอวัยวะ
รางกาย และ “ระบม” จัดอยูในวงความหมายของโรค ซึ่ง “หัวใจระบม” ตางจัดอยูในวงความหมาย
ตนทางของมโนทัศนโรคคืออวัยวะรางกายเกิดความบอบช้ํา 
 ลักษณะความสัมพันธของมโนทัศนโรคกับมโนทัศนอารมณโกรธในตัวอยางนี้เปน
ญาณสัมพันธ ซึ่งมีการถายโยงความหมายจากโรคที่มีอาการบอบช้ําเปนอาการของอารมณโกรธ 
ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง :  
โรค 

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

         หัวใจ                          ระบม 
 (อวัยวะรางกาย)         (อาการของโรค) 

 อาการของอารมณโกรธ 
(อาการของอารมณโกรธ) 
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 จะเห็นไดวา ในวงความหมายตนทางจะประกอบดวยวงความหมายมากกวาหนึ่งวง
ความหมายที่มีความสัมพันธกันภายในกอนที่จะเกิดการถายโยงความหมาย กลาวคือ อวัยวะ
รางกายคือหัวใจเกิดอาการระบมทําใหบอบช้ํา แลวจึงถายโยงความหมายไปเปนวงความหมาย
ปลายทางคือ อาการของอารมณโกรธ  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอวัยวะรางกายกับอาการของโรคไปยังอาการของ
อารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับโรคเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับโรคสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงให
เห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนโรค 
 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณโรคมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณ
โกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 2 แบบ คือการถายโยงความหมายแบบ
ภวสัมพันธ และการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ ดังนี้ 
 
 1)  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนโรค 
 
ตารางที่ 13 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนโรค 

 
แวดวงความหมายตนทาง : 

โรค 
 แวดวงความหมายปลายทาง : 

ความโกรธ 
                 บา                  อาการโกรธ 
                 ทุเลา                อาการโกรธลดลง 
 
 2)  แบบญาณสัมพันธของมโนทัศนโรค 
 

• วงความหมายตนทาง : เมื่ออวัยวะรางกายไดรับการกระทบกระเทือนจนทําให
เกิดการเจ็บปวดซึ่งเปนอาการของโรคสงผลใหอวัยวะรางกายไมสามารถทํางานไดอยางปรกติ  

• วงความหมายปลายทาง : เมื่อเกิดอารมณโกรธจิตใจไดรับผลกระทบกระเทือน
จนทําใหเกิดความรูสึกไมพอใจซึ่งเปนอาการที่แสดงออกมาสงผลใหอารมณไมเปนไปอยางปรกติ 
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 นอกจากนี้จะเห็นไดวารูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวกับโรคสามารถที่จะสะทอนใหเห็น
ถึงมโนทัศนของผูใชภาษาได โดยมโนทัศนโรคจะมีลักษณะเปนแผนภูมิภาพซึ่งจะเกิดขึ้นในระบบ
ความคิดของมนุษย เมื่อกลาวถึงโรคสามารถที่จะเขาใจความหมายและลักษณะทั่วๆ ไป ของโรค
ไดทันที ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 แสดงแผนภูมิภาพของโรคซึ่งอยูในรางกายของมนุษย 
 
 วงกลม หมายถึง รางกายเปนที่ปดลอมที่สามารถบรรจุสรรพสิ่งตางๆ ลงไปได สวน
เครื่องหมาย X หมายถึง เชื้อโรค จะสังเกตเห็นวาแผนภูมิภาพโรคจะมีลักษณะองครวมและเปน
ภาพที่ไมซับซอน กลาวคือ แผนภูมิภาพโรคจะเปนตัวแทนทั้งหมดของสิ่งที่เกี่ยวกับโรค เมื่อ
กลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวกับโรคจะสามารถเขาใจถึงความหมายและคุณลักษณะของโรคไดทันที ความ
เขาใจดังกลาวนี้ เกิดจากกระบวนการทางปริชานของมนุษยที่เกี่ยวกับการเรียนรูที่มาจาก
ประสบการณหรือส่ิงแวดลอม 
 มโนทัศนโรคที่ปรากฏอยูในรูปภาษาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยจะ
เห็นไดวา คนไทยไดนําเอาประสบการณในการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมที่อยูในสิ่งแวดลอม
มาชวยในการอธิบายทางความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจรูปภาษาที่เปนนามธรรมใหเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น มโนทัศนโรคถือวาเปนประสบการณพื้นฐาน ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้นมามนุษยจึงโยง
ความสัมพันธทางความหมายระหวาง “โรค” กับ “อารมณโกรธ” เพื่อนํามาใชในการอธิบาย และ
สรางความเขาใจทางภาษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
 

 
X 
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4.10  อารมณโกรธเปนทรัพยสนิ 
 
 ทรัพยสิน หมายถึง “วัตถุทั้งที่มีรูปรางและไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 503)  
 มโนทัศนทรัพยสิน หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของทรัพยสิน  
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณทรัพยสิน” กับ 
“อารมณโกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 1 แบบ คือ การถายโยง
ความหมายแบบภวสัมพันธ ดังนี้ 
 

4.10.1 การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนทรัพยสิน พบวามีการถายโยงความหมายแบบ  
ภวสัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยง
ความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนทรัพยสิน การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนทรัพยสินมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

4.10.1.1 ปริมาณของทรัพยสินเพิ่มข้ึนกับอารมณโกรธมาก 
 
ดังตัวอยาง 

(103) เขาหัวเราะระรื่นชางร่ํารวยอารมณกวนโทสะอวยัวะเบือ้งต่ําชาวบาน
เหลือเกนิ  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 246) 
 
 จากตัวอยาง (103) คําวา “รํ่ารวย” หมายถึง “รวยมาก, มั่งคั่ง” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 957) คําวา  “รํ่ารวย” จัดเปนอุปลักษณทรัพยสิน ซึ่งอยูในวงความหมายของทรัพยสินและ
แสดงปริมาณของทรัพยสินที่มีจํานวนมาก การนําเอาอุปลักษณทรัพยสินมาเปรียบเทียบกับ
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อารมณโกรธในที่นี้ เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ 
“ทรัพยสิน” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทาง
ความหมายทําให “รํ่ารวย” ถายโยงความหมายเปน “ปริมาณของอารมณโกรธเพิ่มข้ึน” เนื่องจาก
วงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “มีจํานวนมาก”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางปริมาณของทรัพยสินไปยังปริมาณของอารมณโกรธ 
และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับทรัพยสินเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ  เพราะฉะนั้น 
จึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับทรัพยสินสอดคลองและสัมพันธกัน   อันแสดงใหเห็น
มโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนทรัพยสิน ดังนี้ 
 
วงความหมายตนทาง : ทรัพยสนิ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 

รํ่ารวย  อารมณโกรธมาก 
(ปริมาณของทรัพยสิน)  (ปริมาณของอารมณโกรธ) 

 
4.10.1.2 การใชจายทรพัยสินกับการแสดงอารมณโกรธ 

 
ดังตัวอยาง 

(104) ‘กูไมไดดา กูจะเอาความจรงิ’ พอใชอารมณ กอนจะเขาไปกระชากรางซูบ
นั้นดวยเรี่ยวแรงมหาศาล  

(ใบหนาอื่น, 2542 : 51) 
 
 จากตัวอยาง (104) คําวา “ใช” หมายถึง “จับจาย; เอามาทําใหเกิดประโยชน; ชําระ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 374) คําวา  “ใช” จัดเปนอุปลักษณทรัพยสิน ซึ่งอยูในวงความหมาย
ของทรัพยสินและแสดงการจับจายทรัพยสินเพื่อทําใหเกิดประโยชน การนําเอาอุปลักษณทรัพยสิน
มาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมาย
ตนทางคือ “ทรัพยสิน” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกัน
ทางความหมายทําให “ใช” ถายโยงความหมายเปน “แสดงอารมณโกรธออกมา” เนื่องจากวง
ความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ทําประโยชนแกตน”  
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 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางการใชจายทรัพยสินไปยังการแสดงอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับทรัพยสินเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึง
สามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับทรัพยสินสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโน-
ทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนทรัพยสิน ดังนี้ 
 
วงความหมายตนทาง : ทรัพยสนิ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 

ใช  การแสดงอารมณโกรธ 
(การใชจายทรพัยสิน)  (อาการของอารมณโกรธ) 

 
4.10.1.3 ตนทนุกับอารมณโกรธทีม่ีอยูแตเดิม 

 
ดังตัวอยาง 

(105) ...วันนี้เจอแตเร่ืองไมเขาหู หงุดหงิดลึกๆ เปนทุนเดิมอยูแลว…  
(ลางลิขิต, 2543 : 150) 

 
 จากตัวอยาง (105) คําวา “ทุน” หมายถึง “ของเดิมหรือเงินเดิมที่มีไว ลงไว กําหนดไว 
จัดตั้งไว เพื่อประโยชนใหงอกงาม” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 534) คําวา  “ทุน” จัดเปนอุป-
ลักษณทรัพยสิน ซึ่งอยูในวงความหมายของทรัพยสินและแสดงถึงทรัพยสินที่มีอยูแตเดิม การ
นําเอาอุปลักษณทรัพยสินมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยง
ความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “ทรัพยสิน” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณ
โกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “ทุน” ถายโยงความหมายเปน “อารมณโกรธที่
มีอยูแตเดิม” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกัน
คือ “ของเดิมที่มีอยูแลว”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางทรัพยสินที่มีอยูแตเดิมไปยังอาการของอารมณโกรธ 
และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับทรัพยสินเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้น 
จึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับทรัพยสินสอดคลองและสัมพันธกัน   อันแสดงใหเห็น
มโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนทรัพยสิน ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 176

วงความหมายตนทาง : ทรัพยสนิ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
ทุน  อารมณโกรธทีม่ีอยูแตเดิม 

(ทรัพยสินทีม่อียูแตเดิม)  (อาการของอารมณโกรธ) 
 

4.10.1.4 การชําระหนี้สินกับอารมณโกรธหายไป 
 
ดังตัวอยาง 

(106) …แผนการที่คิดไวเสร็จไปอีกขั้นตอน ที่เหลือนั้นคือหนี้แคนที่ตองชําระ
ใหหมดสิ้น… 

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 148) 
 
 จากตัวอยาง (106) คําวา “ชําระหนี้” หมายถึง คําวา “ชําระ” หมายถึง “ใช ในคําวา 
ชําระหนี้” (ราชบัณฑิตยสถาน 2539 : 268) สวนคําวา “หนี้” หมายถึง “เงินที่ผูหนึ่งติดคางอยู
จะตองใชใหแกอีกผูหนึ่ง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1251) ดังนั้น “ชําระหนี้” จัดเปนอุปลักษณ
ทรัพยสิน ซึ่งอยูในวงความหมายของทรัพยสินและแสดงการทําใหหนี้สินที่เคยติดคางเอาไวหายไป 
การนําเอาอุปลักษณทรัพยสินมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยง
ความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “ทรัพยสิน” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณ
โกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “ชําระหนี้” ถายโยงความหมายเปน “อารมณ
โกรธหายไป” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกัน
คือ “ทําใหหมดไป”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางการใชจายทรัพยสินไปยังอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับทรัพยสินเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึง
สามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับทรัพยสินสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโน
ทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนทรัพยสิน ดังนี้ 
 
วงความหมายตนทาง : ทรัพยสนิ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 

ชําระหนี ้  อารมณโกรธหายไป 
(การใชจายทรพัยสิน)  (อาการของอารมณโกรธ) 
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 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณทรัพยสินมาใชในการเปรียบเทียบกับ
อารมณโกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 1 แบบ คือการถายโยง
ความหมายแบบภวสัมพันธ ดังนี้ 
 1)  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนทรัพยสิน 
 
ตารางที่ 14 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนทรัพยสิน 

 
แวดวงความหมายตนทาง : 

ทรัพยสิน 
 แวดวงความหมายปลายทาง : 

อารมณโกรธ 
                  รํ่ารวย                อาการโกรธมาก 
                  ใช                การแสดงอารมณโกรธ 
                  ทนุ                อาการโกรธทีม่ีอยูแตเดิม 
                  ชาํระหนี ้                อาการโกรธหายไป  
 
 มโนทัศนทรัพยสินที่ปรากฏอยูในรูปภาษาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธใน
ภาษาไทยจะเห็นไดวา คนไทยไดนําเอาประสบการณเกี่ยวกับทรัพยสินมาใชเปนอุปลักษณแสดง
อารมณโกรธ โดยในที่นี้เปนการนําเอาทรัพยสิน และ การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทรัพยสินมาใชเปน
อุปลักษณแสดงอารมณโกรธ โดยการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางไปยังวง
ความหมายปลายทาง สามารถอธิบายรูปภาษาที่เกี่ยวกับอารมณโกรธไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 
4.11  อารมณโกรธเปนปรากฏการณธรรมชาต ิ
 
 ปรากฏการณธรรมชาติ หมายถงึ ส่ิงที่เกิดขึ้งเองตามธรรมชาติโดยมนษุยไมไดผานการ
ปรุงแตงดวยฝมือของมนษุย เชน ฝนตก ฟารอง ภูเขาไฟระเบิด เปนตน 
 มโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติ หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับ
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของปรากฏการณธรรมชาติ  
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติ” 
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กับ “อารมณโกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 2 แบบ คือ การถายโยง
ความหมายแบบภวสัมพันธ และการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ ดังนี้ 
 
 4.11.1 การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติ พบวามีการถายโยง
ความหมายแบบภวสัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง 
โดยการถายโยงความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโน-
ทัศนเกี่ยวกับอารมณโกรธเปนปรากฏการณธรรมชาติ การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของ
มโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.11.1.1  ความรนุแรงของปรากฏการณธรรมชาติกบัความรุนแรงของอารมณ
โกรธ 

 
ดังตัวอยาง 

(107) …ไมเคยมีใครทานไตฝุนอารมณของคุณแมไดนอกจากคุณยา  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 167) 

 
 จากตัวอยาง (107) คําวา “ไตฝุน” หมายถึง “ชื่อพายุหมุนที่มีกําลังแรงจัด ทําใหมีฝน
ตกหนักมาก เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกและในทะเลจีน มีความเร็วลม
ใกลบริเวณศูนยกลางตั้งแต 65 นอต หรือ 120 กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 483) คําวา “ไตฝุน” จัดเปนอุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งอยูในวงความหมายของ
ปรากฏการณธรรมชาติและแสดงสภาพความรุนแรงของพายุชนิดหนึ่งที่สามารถสรางความ
เสียหายได การนําเอาอุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิด
จากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “ปรากฏการณธรรมชาติ” ไปยัง
วงความหมายปลายทาง คือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “ไตฝุน” 
ถายโยงความหมายเปน “ความรุนแรงของอารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวง
ความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “กําลังแรงจัด”  
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 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางสภาพของปรากฏการณธรรมชาติไปยังสภาพของ
อารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับปรากฏการณธรรมชาติก็คือลมพายุ 
(ไตฝุน) เพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับ
ปรากฏการณธรรมชาติสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวา
อารมณโกรธเปนปรากฏการณธรรมชาติ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง :  
ปรากฏการณธรรมชาต ิ

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

ไตฝุน  ความรุนแรงของอารมณโกรธ 
(สภาพของปรากฏการณธรรมชาต)ิ  (สภาพของอารมณโกรธ) 

 
4.11.1.2   ปรากฏการณธรรมชาติที่ไมดีหายไปกับอารมณโกรธ 

 
ดังตัวอยาง 

(108) เมื่อเมฆรายแหงอารมณฉุนเฉียวและหวาดหวั่นผานพนไป กฤตก็กลาย 
เปนคนออนโยน ชางเอาใจ เปยมไปดวยการกระทําที่เปนขั้นเปนตอน
ดังเดิม  

(ลับแลลายเมฆ, 2544: 233) 
 
 จากตัวอยาง (108) คําวา “เมฆราย” กลาวคือ คําวา “เมฆ” หมายถึง “ไอน้ําที่รวมตัว
กันเปนกลุมกอนลอยอยูในอากาศ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 871) สวนคําวา “ราย” หมายถึง 
“ดุ ชั่ว ไมดี เปนอันตราย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 942) “เมฆราย” จัดเปนอุปลักษณ
ปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งอยูในวงความหมายของปรากฏการณธรรมชาติและแสดงสภาพของ
ปรากฏการณธรรมชาติที่มีลักษณะไมดีกําลังจะหายไป (ดูปริบทประกอบ) การนําเอาอุปลักษณ
ปรากฏการณธรรมชาติมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยง
ความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “ปรากฏการณธรรมชาติ” ไปยังวงความหมายปลายทาง
คือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “เมฆราย” ถายโยงความหมาย
เปน “อารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่
ตรงกันคือ “ส่ิงที่ไมดี”  
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 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางสภาพของปรากฏการณธรรมชาติไปยังอาการของ
อารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับปรากฏการณธรรมชาติในลักษณะที่
ไมดีหรือสรางความเสียหายเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวา
อารมณโกรธกับปรากฏการณธรรมชาติสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของ
ผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนปรากฏการณธรรมชาติ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง :  
ปรากฏการณธรรมชาต ิ

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

เมฆราย  อารมณโกรธ 
(สภาพของปรากฏการณธรรมชาต)ิ  (อาการของอารมณโกรธ) 

 
 4.11.2  การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติ พบวามีการถายโยง
ความหมายแบบญาณสัมพันธ คือ วงความหมายตนทางจะมีมากกวาหนึ่งวงความหมายและมี
ความสัมพันธกันภายในวงความหมาย กอนที่จะเกิดการถายโยงความหมายไปยังวงความหมาย
ปลายทาง โดยการถายโยงความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคม
ไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับอารมณโกรธเปนปรากฏการณธรรมชาติ การถายโยงความหมายแบบ
ญาณสัมพันธของมโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติมรีายละเอียดดังนี้ 
 

4.11.2 ภูเขาไฟระเบิดกับอาการสูญเสียการควบคมุ 
 
ดังตัวอยาง 

(109) คุณชัญญาแทบจะเหาะจากภูเก็ตมาเมื่อรูขาวจากโทรศพัททางไกล เธอ
มาถงึบาน ดวยโทสะยิ่งกวาภูเขาไฟระเบดิ  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 218) 
 
 จากตัวอยาง (109) คําวา “ภูเขาไฟระเบิด” เปนอุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติที่
แสดงอารมณโกรธ มีลักษณะของการถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
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 เมื่อพิจารณาความหมายของคําที่ใช เปนอุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติจะ
ประกอบดวย “ภูเขาไฟ” และ “ระเบิด” มีความหมายดังนี้ 
 คําวา “ภูเขาไฟ” หมายถึง “ภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการปะทุของหินหนืดรอนแรงดันสูงใต
เปลือกโลก” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 825)  
 คําวา “ระเบิด” หมายถึง “ปะทุแตกออกไป” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 934) 
 แตละคําจัดอยูในวงความหมายตางๆ คือ “ภูเขาไฟ” จัดอยูในวงความหมายของ
ปรากฏการณธรรมชาติ และ “ระเบิด” จัดอยูในวงความหมายของวัตถุที่สามารถระบิดได ซึง่ “ภูเขา
ไฟระเบิด” ตางจัดอยูในวงความหมายตนทางของมโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติคือภูเขาไฟที่
ระเบิดออกมาเนื่องจากอุณหภูมิที่รอนกอปรกับแรงดันที่อยูภายในภูเขาไฟ 
 ลักษณะความสัมพันธของมโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติกบัมโนทัศนอารมณโกรธใน
ตัวอยางนี้เปนญาณสัมพันธ ซึ่งมีการถายโยงความหมายจากปรากฏการณธรรมชาติที่มีสภาพการ
ปะทุของลาวาที่รอนอยูภายในเปนอาการของอารมณโกรธ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง :  
ปรากฏการณธรรมชาต ิ

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

         ภูเขาไฟ                                ระเบิด 
 (สภาพปรากฏการณธรรมชาติ)  (อาการปะท)ุ 

การแสดงความโกรธแบบสญูเสียการควบคุม 
(อาการของอารมณโกรธ) 

 
 จะเห็นไดวา ในวงความหมายตนทางจะประกอบดวยวงความหมายมากกวาหนึ่งวง
ความหมายที่มีความสัมพันธกันภายในกอนที่จะเกิดการถายโยงความหมาย กลาวคือ ภูเขาไฟคือ
สภาพของปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดการระเบิด แลวจึงถายโยงความหมายไปเปนวงความหมาย
ปลายทางคือ การแสดงความโกรธแบบสูญเสียการควบคุม  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางปรากฏการณธรรมชาติกับอาการปะทุไปยังอาการของ
อารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับปรากฏการณธรรมชาติเพื่อแสดงถึง
อารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับปรากฏการณธรรมชาติ
สอดคลองและสัมพันธกัน  อันแสดงให เห็นมโนทัศนของผู ใชภาษาวาอารมณโกรธเปน
ปรากฏการณธรรมชาติ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 182

4.11.2.2  อาการปะทุของภูเขาไฟระเบิดกับความรนุแรงของอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(110) …พรหมพยัคฆมองณจนัทรดวยความโมโหที่คุกรุนราวลาวารอนทีร่อ
การปะทุออกมาจากปลองภูเขาไฟ  

(เสือ, 2546 : 181) 
 
 จากตัวอยาง (110) คําวา “คุกรุนราวลาวารอนที่รอการปะทุออกมาจากปลองภูเขาไฟ” 
เปนอุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติที่อาการปะทุของลาวาที่อยูในปลองภูเขาไฟ มีลักษณะของ
การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ 
 เมื่อพิจารณาความหมายของคําที่ใชเปนอุปลักษณโรคจะประกอบดวย “คุ” “กรุน” 
“ลาวา” “รอน” “ปะทุ”  และ (ปลอง) “ภูเขาไฟ” มีความหมายดังนี้ 
 คําวา “คุ” หมายถึง “ไหมระอุอยูขางในอยางไฟที่ไหมขอนไมระอุอยูขางใน” (ราช- 
บัณฑิตยสถาน 2546 : 252)  
 คําวา “กรุน” หมายถึง “อาการของไฟที่ยังไมดับแตไมถึงกับลุกโพลง” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 71) 
 คําวา “ลาวา” หมายถึง “หินหนืดใตเปลือกโลกที่พุงไหลออกมาจากปลองภูเขาไฟ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1010) 
 คําวา “รอน” หมายถึง “มีความรูสึกตามผิวหนังเหมือนถูกไฟเปนตน” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 929) 
 คําวา “ปะทุ” หมายถึง “แตกหรือผุดออกมาดวยแรงเบงดัน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 
: 684) 
 คําวา “ภูเขาไฟ” หมายถึง “ภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการปะทุของหินหนืดรอนแรงดันสูงใต
เปลือกโลก” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 825)  
 แตละคําจัดอยูในวงความหมายตางๆ คือ “คุกรุน” จัดอยูในวงความหมายของไฟ 
“ลาวารอน” “ปะทุ” และ “ภูเขาไฟ” จัดอยูในวงความหมายของปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่ง “คุกรุน
ราวลาวารอนที่รอการปะทุออกมาจากปลองภูเขาไฟ” ตางจัดอยูในวงความหมายตนทางของมโน-
ทัศนปรากฏการณธรรมชาติที่กําลังจะระเบิดออกมา 
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 ลักษณะความสัมพันธของมโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติกับมโนทัศนอารมณโกรธใน
ตัวอยางนี้เปนญาณสัมพันธ ซึ่งมีการถายโยงความหมายจากปรากฏการณธรรมชาติที่มีอาการ
ของลาวาที่รอนอยูภายในเปนอาการของอารมณโกรธ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง :  
ปรากฏการณธรรมชาต ิ

 วงความหมายปลายทาง :  
อารมณโกรธ 

      คุกรุน              ลาวารอน ปะท(ุปลอง) ภูเขาไฟ 
 (อาการของไฟ)    (สภาพของปรากฏการณธรรมชาติ) 

ความรุนแรงของอารมณโกรธ 
(อาการของอารมณโกรธ) 

 
 จะเห็นไดวา ในวงความหมายตนทางจะประกอบดวยวงความหมายมากกวาหนึ่งวง
ความหมายที่มีความสัมพันธกันภายในกอนที่จะเกิดการถายโยงความหมาย กลาวคือ คุกรุน 
ลาลารอน ปะทุ คืออาการของไฟซึ่งเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติ แลวจึงถายโยงความหมายไป
เปนวงความหมายปลายทางคือ ความรุนแรงของอารมณโกรธ 
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของไฟกับสภาพของปรากฏการณธรรมชาติไป
ยังอาการของอารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับปรากฏการณ
ธรรมชาติเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้น จึงทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับปรากฏการณ
ธรรมชาติสอดคลองและสัมพันธกันอันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปน
ปรากฏการณธรรมชาติ 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติมาใชในการ
เปรียบเทียบกับอารมณโกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 2 แบบ คือการ
ถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ  
 
 1)  แบบภวสมัพันธของมโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติ 
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ตารางที่ 15 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติ 
 

แวดวงความหมายตนทาง : 
ปรากฏการณธรรมชาติ 

 แวดวงความหมายปลายทาง : 
อารมณโกรธ 

                  ไตฝุน                อารมณโกรธ 
                  เมฆราย                อารมณโกรธ 
 
 2)  การถายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธของมโนทัศนปรากฏการณธรรมชาต ิ
 

• วงความหมายตนทาง : เมื่อความรอนคกุรุนภายในภูเขาไฟทาํใหลาวาที่อยูใน
ภูเขาไฟเกิดการปะทุออกมา 

• วงความหมายปลายทาง : เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้นมาทําใหของเหลวในรางกาย
เกิดการเคลื่อนที ่
 
 นอกจากนี้จะเห็นไดวารูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ
สามารถที่จะสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาได โดยมโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติใน
กรณีภูเขาไฟระเบิดจะมีลักษณะเปนแผนภูมิภาพซึ่งจะเกิดขึ้นในระบบความคิดของมนุษย เมื่อ
กลาวถึงปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟสามารถที่จะเขาใจความหมาย
และลักษณะทั่วๆ ไป ของปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดไดทันที ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงแผนภูมิภาพปรากฏการณธรรมชาติของการระเบิดของภูเขาไฟ 
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 จากภาพที่ 12 จะเห็นไดวาแผนภูมิภาพของการระเบิดของภูเขาไฟจะประกอบไปดวย
องคประกอบของภาพพื้นที่ภายใน พื้นที่ภายนอก และการเคลื่อนที่ กลาวคือ รูปทรงกระบอก 
หมายถึง พื้นที่ภายใน สวนนอกรูปทรงกระบอกเปนพื้นที่ภายนอก และ ลูกศร หมายถึง ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของลาวาหรือวัตถุที่รอนพุงขึ้นสูงภายนอก จะสังเกตเห็นวาแผนภูมิภาพปรากฏการณ
ธรรมชาติคือภูเขาไฟระเบิดจะมีลักษณะองครวมและเปนภาพที่ไมซับซอน กลาวคือ แผนภูมิภาพ
ปรากฏการณธรรมชาติของการระเบิดของภูเขาไฟจะเปนตัวแทนทั้งหมดของสิ่งที่เกี่ยวกับการ
ระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อกลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดจะสามารถเขาใจถึงความหมายและ
คุณลักษณะของสัตวไดทันที ความเขาใจดังกลาวนี้เกิดจากกระบวนการทางปริชานของมนุษยที่
เกี่ยวกับการเรียนรูที่มาจากประสบการณหรือส่ิงแวดลอม 
 มโนทัศนปรากฏการณธรรมชาติที่ปรากฏอยูในรูปภาษาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณ
โกรธในภาษาไทย จะเห็นไดวาการนําเอาปรากฏการณธรรมชาติในลักษณะที่เปนปรากฏการณ
ธรรรมชาติที่สรางอันตรายใหแกผูที่อยูในบริเวณใกลเคียง เชน ภูเขาไฟระเบิด เปนตน ถึงแมวา
ภูเขาไฟระเบิดไมไดเปนประสบการณโดยตรงของผูใชภาษาในสังคมไทย แตผูใชภาษาไดนําเอา
ประสบการณที่คุนเคย เชน  ไฟ ซึ่งมีอุณหภูมิที่รอน และคุณสมบัติรวมกับคุณสมบัติของภูเขาไฟ
คืออุณหภูมิที่รอน ดังนั้น ผูใชภาษาจึงนําเอาประสบการณที่เกี่ยวกับอุณหภูมิที่รอนมาใชแสดง
อารมณโกรธในรูปภาษาที่เปนอุปลักษณ เพื่อสรางความเขาใจในการสื่อสารและอธิบายอารมณ
โกรธไดอยางเปนรูปธรรม 
 
4.12  อารมณโกรธเปนสงคราม 
 
 สงคราม หมายถึง “การรบใหญที่มีคนจํานวนมากตอสูฆาฟนกนั” (ราชบัณฑิตยสถาน 
2546 : 1112)  
 มโนทัศนสงคราม หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสงคราม 
 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณสงคราม” กับ “อารมณ
โกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 1 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ ดังนี้ 
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 4.12.1  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนสงคราม พบวามีการถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยง
ความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนสงคราม การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนสงครามมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 

4.12.1.1  ผลของการตอสูกบัทําใหอารมณโกรธหายไป 
ดังตัวอยาง 

(111) เรยาไมรู หลอนอยูเพียงอยางเดียววา มนัเรารอนทรมานอยางนาโมโห แต
หลอนตองเอาชนะมันใหได  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 204) 
 
 จากตัวอยาง (111) คําวา “เอาชนะ” หมายถึง “ทําใหอีกฝายหนึ่งแพ” (ราชบัณฑิตย-
สถาน 2546 : 1395) จัดเปนอุปลักษณสงคราม ซึ่งอยูในวงความหมายของสงครามและแสดงตอสู
กับฝายตรงขามเพื่อทําใหอีกฝายหนึ่งแพ การนําเอาอุปลักษณสงครามมาเปรียบเทียบกับอารมณ
โกรธในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “สงคราม” ไปยัง
วงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให 
“เอาชนะ” ถายโยงความหมายเปน “ทําใหอารมณโกรธหายไป” เนื่องจากวงความหมายตนทาง
และวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “ทําใหอีกฝายหนึ่งแพ”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางผลของการตอสูในสงครามไปยังอาการของอารมณ
โกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับสงครามเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับสงครามสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดง
ใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนสงคราม ดังนี้ 
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วงความหมายตนทาง : สงคราม  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
เอาชนะ  ทําใหอารมณโกรธหายไป 

(ผลของการตอสูในสงคราม)  (อาการของอารมณโกรธ) 
 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณสงครามมาใชในการเปรียบเทียบกับ
อารมณโกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 1 แบบ คือ การถายโยง
ความหมายแบบภวสัมพันธ ดังนี้ 
 
 1)  แบบภวสมัพันธของมโนทัศนสงคราม 
 
ตารางที่ 16 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนสงคราม 
 

แวดวงความหมายตนทาง : 
สงคราม 

 แวดวงความหมายปลายทาง : 
ความโกรธ 

                 เอาชนะ                ทําใหอารมณโกรธหายไป 
 

 จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับมโนทัศนสงครามที่ปรากฏอยูในรูปภาษาที่เปนอุป-
ลักษณแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยจะเห็นไดวา คนไทยไดนําเอาประสบการณเกี่ยวกับสงคราม 
คือ การตอสูมาใชเปรียบเทียบกับอารมณโกรธของมนุษย ซึ่งสงครามเปนสิ่งที่พบเห็นหรือเปน
ประสบการณที่ไดจากสิ่งแวดลอมของมนุษย และสงครามมีคุณสมบัติที่สอดคลองกับสภาวะของ
ความโกรธ ดังนั้นเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมามนุษยไดถายโยงทางความหมายจากวงความหมายตน
ทาง คือ สงครามยังวงความหมายปลายทางคือความโกรธซึ่งสามารถอธิบายอารมณโกรธไดอยาง
เปนรูปธรรม 
 
4.13  อารมณโกรธเปนวตัถุ 
 
 วัตถุ หมายถงึ “ส่ิงของ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1059) 
 มโนทัศนวัตถุ หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของวัตถุ 
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 หากพิจารณาดานความสัมพันธของการถายโยงความหมายระหวางวงความหมายตน
ทางกับวงความหมายปลายทาง ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวา “อุปลักษณวัตถุ” กับ “อารมณ
โกรธ” มีการถายโยงความหมายตามความสัมพันธกัน 1 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ ดังนี้ 
 
 4.13.1  การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ 
 
 การถายโยงความหมายของมโนทัศนวัตถุ พบวามีการถายโยงความหมายแบบภว-
สัมพันธ คือ การถายโยงจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีกวงความหมายหนึ่ง โดยการถายโยง
ความหมายดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคมไดวามีมโนทัศนเกี่ยวกับ
อารมณโกรธเปนวัตถุ การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนวัตถุมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.13.1.1  การยึดจับวัตถุกับการมีอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(112) และที่สุดก็ยึดจับเอาอารมณโกรธเกลียดอาฆาตแคนชงิชัง… 
(ไฟในวาย,ุ 2546 : 445) 

 
 จากตัวอยาง (112) คําวา “ยึด” หมายถึง “ถือเอาไว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 908) 
สวนคําวา สวนคําวา “จับ” หมายถึง “อาการที่ใชมือแตะตองสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกําไวยึดไว” 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 301) “ยึดจับ” จัดเปนอุปลักษณวัตถุ ซึ่งอยูในวงความหมายของวัตถุ
และแสดงการใชมือจับ ถือ หรือยืดเอาไว การนําเอาอุปลักษณวัตถุมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ
ในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “วัตถุ” ไปยังวง
ความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “ยึดจับ” 
ถายโยงความหมายเปน “มีอารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมาย
ปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “การยึดติด”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการยึดจับวัตถุไปยังมีอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับวัตถุเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนัน้จงึสามารถ
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ทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับวัตถุสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใช
ภาษาวาอารมณโกรธเปนวัตถุ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : วตัถุ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
ยึดจับ  การมีอารมณโกรธ 

(อาการยึดจับวัตถ)ุ  (อาการของอารมณโกรธ) 
 

4.13.1.2  การวางวัตถุกบัอารมณโกรธหายไป 
 
ดังตัวอยาง 

(113) “ตอนนีว้างความโกรธความแคนเอาไวกอนไมไดหรือ เมือ่มีจังหวะ เรา
คอยสะสางเรียกคืนกลบัจะงดงามกวา”  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 236) 
 
 จากตัวอยาง (113) คําวา “วาง” หมายถึง “ทําใหส่ิงใดสิ่งหนึ่งพนจากมอืหรือบาเปนตน 
ดวยอาการกิริยาตางๆ ตามที่ตองการ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1065) คําวา “วาง” จัดเปนอุป-
ลักษณวัตถุ ซึ่งอยูในวงความหมายของวัตถุและแสดงการปลอยสิ่งของใหพนจากมือหรือบา การ
นําเอาอุปลักษณวัตถุมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้ เกิดจากกระบวนการถายโยง
ความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “วัตถุ” ไปยังวงความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” 
เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “วาง” ถายโยงความหมายเปน “อารมณโกรธหายไป” 
เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “พนจาก
หรือปราศจาก”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการยึดจับวัตถุไปยังมีอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับวัตถุเพื่อแสดงถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนัน้จงึสามารถ
ทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับวัตถุสอดคลองและสัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใช
ภาษาวาอารมณโกรธเปนวัตถุ ดังนี้ 
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วงความหมายตนทาง : วตัถุ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
วาง  อารมณโกรธหายไป 

(อาการปลอยวัตถ)ุ  (อาการของอารมณโกรธ) 
 

4.13.1.3   การเพิ่มข้ึนของวตัถุกับการเพิ่มข้ึนของอารมณโกรธ 
 
ดังตัวอยาง 

(114) พลศิษฏทิง้ใหรัญชิตาสะสมความแคนมากขึ้นทีทุ่กอยางไมเปนอยางที่
ตัวเองวางแผนเอาไวเลย  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 288) 
 จากตัวอยาง (114) คําวา “สะสม” เปนอุปลักษณวัตถุ หมายถึง “ส่ังสม, รวบรวมให
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1155) “สะสม” จัดอยูในวงความหมายของวัตถุ
แสดงการรวบรวมวัตถุใหเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ การนําเอาอุปลักษณวัตถุมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ
ในที่นี้เกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “วัตถุ” ไปยังวง
ความหมายปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “สะสม” 
ถายโยงความหมายเปน “การเพิ่มข้ึนของอารมณโกรธ” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวง
ความหมายปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “การเพิ่มข้ึน”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางการทําใหเพิ่มข้ึนของวัตถุไปยังมีการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณของอารมณโกรธ และเลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับวัตถุเพื่อแสดงถึง
อารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับวัตถุสอดคลองและสัมพันธกัน
อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนวัตถุ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง : วตัถุ  วงความหมายปลายทาง : อารมณโกรธ 
สะสม  การเพิม่ข้ึนของอารมณโกรธ 

(การรวบรวมวตัถุใหเพิม่ข้ึน)  (ปริมาณของอารมณโกรธ) 
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4.13.1.4  วัตถุเกิดการระเบิดกับการเกิดความโกรธแบบสูญเสียการควบคุม 
 
ดังตัวอยาง 

(115) “…แมแกไมเคยรักครอบครัวเราเลย” ผมสะดุงเฮือก เพราะพอระเบิด
อารมณข้ึนมาทันที  

(ใบหนาอื่น, 2542 : 45) 
 จากตัวอยาง (115) คําวา “ระเบิด” เปนอุปลักษณวัตถุ หมายถึง “ปะทุแตกออกไป, ทํา
ใหปะทุแตกออกไป” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 934) “ระเบิด” จัดอยูในวงความหมายวัตถุซึ่ง
แสดงอาการที่วัตถุเกิดการระเบิดหรือการปะทุจากแรงดันที่อยูภายในทําใหเกิดการแตกกระจาย
ออกมาภายนอก การนําเอาอุปลักษณวัตถุมาเปรียบเทียบกับอารมณโกรธในที่นี้ เกิดจาก
กระบวนการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือ “วัตถุ” ไปยังวงความหมาย
ปลายทางคือ “อารมณโกรธ” เมื่อเกิดการถายโยงกันทางความหมายทําให “ระเบิด” ถายโยง
ความหมายเปน “สูญเสียการควบคุม” เนื่องจากวงความหมายตนทางและวงความหมาย
ปลายทางมีความหมายที่ตรงกันคือ “การแสดงออกมาสูภายนอก”  
 ดังนั้น เมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้น และผูใชภาษาตองการถายทอดความคิดและอารมณ
ความรูสึกโกรธ จึงโยงความสัมพันธระหวางอาการของวัตถุไปยังมีอาการของอารมณโกรธ และ
เลือกใชรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวของกับวัตถุซึ่งทํากริยาระเบิดหรือแตกปะทุออกมาเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงอารมณโกรธ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทําใหเห็นไดวาอารมณโกรธกับวัตถุสอดคลองและ
สัมพันธกัน อันแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาอารมณโกรธเปนวัตถุ ดังนี้ 
 

วงความหมายตนทาง :  
วัตถุ 

 วงความหมายปลายทาง :  
   อารมณโกรธ  

ระเบิด  การเกิดความโกรธแบบสูญเสียการควบคมุ 
(อาการของวตัถุ)  (อาการของอารมณโกรธ) 

 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่นําเอาอุปลักษณวัตถุมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณ
โกรธ สามารถที่จะสรุปกระบวนการถายโยงความหมายได 1 แบบ คือ การถายโยงแบบภวสัมพันธ 
ดังนี้ 
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 1)  แบบภวสมัพันธของมโนทัศนวัตถ ุ
 
ตารางที่ 17 สรุปการถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธของมโนทัศนวัตถ ุ

 
แวดวงความหมายตนทาง : 

วัตถ ุ
 แวดวงความหมายปลายทาง : 

ความโกรธ 
                 ยึดจับ  มีอารมณโกรธ 
                 วาง  อารมณโกรธหายไป 
                 สะสม  การเพิม่ข้ึนของอารมณโกรธ 
                 ระเบิด  การเกิดความโกรธแบบสูญเสียการควบคมุ 
 
 จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับมโนทัศนวัตถุที่ปรากฏอยูในรูปภาษาที่เปนอุปลักษณ
แสดงอารมณโกรธในภาษาไทยจะเห็นไดวา คนไทยไดนําเอาประสบการณเกี่ยวกับวัตถุ คือ การ
จับวางวัตถุไปจนถึงการแตกระเบิดของวัตถุที่สามารถระเบิดมาใชเปรียบเทียบกับอารมณโกรธของ
มนุษย ซึ่งวัตถุเปนสิ่งที่พบเห็นหรือเปนประสบการณที่ไดจากสิ่งแวดลอมของมนุษย และวัตถุมี
คุณสมบัติที่สอดคลองกับสภาวะของอารมณโกรธ ดังนั้นเมื่อเกิดอารมณโกรธขึ้นมามนุษยไดถาย
โยงทางความหมายจากวงความหมายตนทาง คือ วัตถุไปยังวงความหมายปลายทางคืออารมณ
โกรธซึ่งสามารถอธิบายอารมณโกรธไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 สรุป อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยสามารถสรุปมโนทัศน
อารมณโกรธในภาษาไทยไดดังแผนภูมิที่ 8 ดังนี้ 
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13.  อารมณโกรธเปนวัตถ ุ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
แผนภูมิที่ 8 แสดงมโนทัศนอารมณโกรธในภาษาไทย 

1.  อารมณโกรธเปนไฟ 2.  อารมณโกรธเปนของเหลว 

3.  อารมณโกรธเปนแกส 

5.  อารมณโกรธเปนสัตว 

7.  อารมณโกรธเปนส ี

9.  อารมณโกรธเปนโรค 

11.  อารมณโกรธเปนปรากฏการณธรรมชาติ 

4.  อารมณโกรธเปนมนุษย 

6.  อารมณโกรธเปนพชื 

8.  อารมณโกรธเปนอาหาร 

10.  อารมณโกรธเปนทรัพยสิน 

12.  อารมณโกรธเปนสงคราม 

มโนทัศนอารมณโกรธ 
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 ผลที่ไดจากการวิเคราะหพบวาคนไทยมีมโนทัศนแสดงอารมณโกรธทั้งสิ้น 13 มโนทัศน 
ซึ่งมโนทัศนทั้งหมดนี้มาจากประสบการณการณทางรางกาย ประสบการณจากการรับรูประสาท
สัมผัส ประสบการณจากสิ่งแวดลอม ตลอดจนประสบการณจากการเรียนรูทางสังคมและ
วัฒนธรรมของผูใชภาษา ซึ่งมโนทัศนนี้เปนความคิดที่อยูในใจดวยการนึกคิด โดยหนึ่งมโนทัศนจะ
มีเพียงหนึ่งเทานั้น แตหนึ่งมโนทัศนอาจจะประกอบไปดวยหลายๆ เหตุการณ หลายๆ คํา หรือ
หลายๆ ปริบท ที่สําคัญมโนทัศนนั้นเปนเพียงแผนภูมิภาพ (Image-schemas) เทานั้นไมไดเปน
ภาพที่ปรากฏชัดเจน โดยมนุษยสามารถที่จะเขาใจมโนทัศนนั้นๆ ได เชน มโนทัศนของเหลวใน
ภาชนะ มนุษยจะมีแผนภูมิภาพอยูในใจ ซึ่งแผนภูมิภาพนี้จะไมเฉพาะเจาะจงวาเปนภาพใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง แตเปนแผนภูมิภาพที่เกิดขึ้นในใจสามารถเขาใจได  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 195

 
บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวจิัย 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหรูปภาษาที่เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดง
อารมณโกรธในภาษาไทย และวิเคราะหระบบมโนทัศนของคนไทย จากรูปภาษาที่เปนอุปลักษณ
แสดงอารมณโกรธ โดยใชทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานตามแนวคิดของ Lakoff & Johnson (1980) 
Lakoff (1987) และ Kövecses (1986, 2000, 2002, 2005) ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ไดจาก  
นวนิยายไทยที่ตีพิมพคร้ังแรกในป พ.ศ. 2542 – 2546 จากการสุมตัวอยางจํานวนปละ 4 เลม รวม
จํานวนทั้งสิ้น 20 เลม 
 ผลการวิเคราะหคําแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยพบวา คําแสดงอารมณโกรธใน
ภาษาไทยมีคุณสมบัติที่เปนตนแบบของอารมณโกรธ ประกอบไปดวยคุณสมบัติ 5 ประการ ไดแก 
<อารมณ> <ความรูสึกภายใน> <ความไมพอใจ> <ความรุนแรง> <ความกาวราว> และพบคํา
แสดงอารมณโกรธทั้งหมด 20 คํา ไดแก โกรธ, โกรธเกรี้ยว, ขัดเคืองใจ, ข้ึง, ข้ึงโกรธ, ขุนเคือง,     
ค่ังแคน, เคียดแคน, เคือง, แคน, แคนใจ, เจ็บแคน, เจ็บใจ, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โทสะ, โมโห,     
ไมพอใจ, หงุดหงิด, และ อาฆาต  
 คําแสดงอารมณโกรธที่ไดจากการวิเคราะหทั้ง 20 คําขางตน ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะห
อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย ดังนี้ 
 
 5.1.1  อุปลักษณเชงิมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ 
 
 จากการวิเคราะหรูปภาษาที่เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย 
พบวา รูปภาษาที่นํามาใชเปรียบเทียบกับอารมณโกรธสามารถจัดกลุมได 13 ประเภท ไดแก          
อุปลักษณไฟ อุปลักษณของเหลว อุปลักษณแกส อุปลักษณมนุษย อุปลักษณสัตว อุปลักษณพืช 
อุปลักษณสี อุปลักษณอาหาร อุปลักษณโรค อุปลักษณทรัพยสิน อุปลักษณปรากฏการณ
ธรรมชาติ อุปลักษณสงคราม และ อุปลักษณวัตถุ ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ แสดงใหเห็นชัดเจนวา
ส่ิงที่นํามาใชในการเปรียบเทียบนั้นมาจากประสบการณมนุษย ไมวาจะเปนประสบการณที่มาจาก
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ส่ิงแวดลอม ประสบการณทางรางกายมนุษย ประสบการณจากประสาทสัมผัส ประสบการณทาง
สังคม และประสบการณทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนที่นาสังเกตวารูปแบบของอุปลักษณเชิงมโนทศันนัน้
จะมุงเนนไปที่การสรางรูป (Embodiment) จากสิ่งหนึ่งใหเปนอีกสิ่งหนึ่ง กลาวคือ การสรางรูป
ดังกลาวนี้จะมีลักษณะของการแทนที่จากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปเปนนามธรรม  
 นอกจากนี้ยังพบวา อุปลักษณเชิงมโนทัศนมีความแตกตางจากอุปลักษณที่มี
การศึกษาในทางวรรณคดี กลาวคือ อุปลักษณเชิงมโนทัศนจะมีหรือไมมีคําเชื่อมแสดงการ
เปรียบเทียบหรือไมก็ได และยังสามารถพิจารณาไดจากการปรากฏรวมกับคําแสดงอารมณโกรธ 
แมวาบางตัวอยางจะไมปรากฏรวมกับคําแสดงอารมณโกรธ แตก็จัดวาเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน
แสดงอารมณโกรธ เชน รูปภาษาที่นําเอาปฏิกิริยาทางรางกายที่มีสาเหตุมาจากอารมณโกรธ เชน 
หนาแดง ปากคอสั่น กัดกราม เปนตน ซึ่งสวนใหญจะเปนอวัยวะรางกายที่สามารถเห็นไดอยาง
ชัดเจน เชน ใบหนา มาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ   
 การอธิบายอุปลักษณในลักษณะนี้เปนผลมาจากการที่มนุษยเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางอาการทางรางกายที่เกิดจากอารมณโกรธ ไปสูรูปภาษาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธ 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Kövecses (2005) ที่กลาววาปฏิกิริยาทางรางกายสามารถทําให
เขาใจอารมณของผูใชภาษาได ซึ่งการนําเอาปฏิกิริยาทางรางกายมาใชเปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน
แสดงอารมณโกรธไมไดปรากฏในเฉพาะภาษาไทยเทานั้น แตยังปรากฏกับภาษาอื่นๆ ทั่วโลกได
ดวย เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาฮังกาเรียน ภาษาโปแลนด ภาษาซูลู 
ภาษาวูลูฟ เปนตน Kövecses (2002) กลาววาการนําเอาปฏิกิริยาทางรางกายมาใชเปน            
อุปลักษณดังกลาวนี้เปนการลดความซับซอนทางภาษาและสรางความเขาในรูปภาษาที่เปน
นามธรรมใหเขาใจไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูวิจัยถือวาอุปลักษณดังกลาวนี้เปนสากลลักษณ
ทางภาษาอยางหนึ่งที่จะชวยลดปญหาการสื่อสารรูปภาษาที่เปนนามธรรมไดเปนอยางดี 
 
 5.1.2  มโนทศันอารมณโกรธ 
 
 ผลการวิเคราะหระบบมโนทัศนของคนไทยจากรูปภาษาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณ
โกรธพบวา คนไทยหรือผูใชภาษาไทยมีมโนทัศนเกี่ยวกับอารมณโกรธจํานวนทั้งสิ้น 13 มโนทัศน  
ไดแก อารมณโกรธเปนไฟ อารมณโกรธเปนของเหลว อารมณโกรธเปนแกส อารมณโกรธเปน
มนุษย อารมณโกรธเปนสัตว อารมณโกรธเปนพืช อารมณโกรธเปนสี อารมณโกรธเปนอาหาร 
อารมณโกรธเปนโรค อารมณโกรธเปนทรัพยสิน อารมณโกรธเปนปรากฏการณธรรมชาติ อารมณ
โกรธเปนสงคราม และอารมณโกรธเปนวัตถุ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 197

 มโนทัศนดังกลาวนี้สามารถสะทอนระบบความคิดของผูใชภาษาในสังคมไดจากรูป
ภาษาที่เปนอุปลักษณ ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้พบวามโนทัศนอารมณโกรธมีการถายโยงความหมาย
จากวงความหมายตนทางไปยังวงความหมายปลายทาง โดยวงความหมายตนทางจะใชรูปภาษา
ที่มีลักษณะเปนรูปธรรมซึ่งสามารถเขาใจ และพบเห็นไดจากการดํารงชีวิตประจําวัน หรืออยูใน
ส่ิงแวดลอมที่ผูใชภาษาอาศัยอยู  
 มโนทัศนนั้นจะเปนภาพตัวแทนที่มีลักษณะเปนองครวม โดยมีองคประกอบสําคัญที่
รวมกันเปนมโนทัศน เชนมโนทัศนภาชนะประกอบไปดวยพื้นที่ภายใน พื้นที่ภายนอกและสิ่งปด
ลอม หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะไมสามารถเปนมโนทัศนภาชนะได เปนตน โดยมโนทัศนนี้จะมี
ลักษณะเปนแผนภูมิภาพซึ่งไมมีความซับซอน สามารถเขาใจไดทันที และไมเฉพาะเจาะจงกับส่ิง
ใดสิ่งหนึ่ง เชน เมื่อกลาวถึงตนไมจะไมใชตนไมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือพันธุใดพันธุหนึ่ง แตจะ
เปนตนไมที่อยูในระบบความคิดเมื่อกลาวถึงตนไมก็จะสามารถเขาใจไดทันที 
 อุปลักษณที่นํามาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณโกรธนั้น  เปนการนําเอา
ความสัมพันธของสรรพสิ่งตางๆ มาเชื่อมโยงความสัมพันธกัน ในงานวิจัยฉบับนี้พบวามโนทัศน
เกิดจากกระบวนการถายโยงทางความหมายจากวงความหมายตนทางไปยังวงความหมาย
ปลายทาง ซึ่งมี 2 แบบ คือ การถายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ และการถายโยงความหมาย
แบบญาณสัมพันธ ดังตาราง 
 
ตารางที่ 18 สรุปการถายโยงความหมายของอุปลักษณแสดงอารมณโกรธแตละประเภท 
 

การถายโยงทางความหมาย มโนทัศนอารมณโกรธ 
แบบภวสัมพนัธ แบบญาณสมัพันธ 

     1.   ไฟ  - 
     2.   ของเหลว   
     3.   แกส   
     4.   มนุษย -  
     5.   สัตว   
     6.   พืช  - 
     7.   สี  - 
     8.   อาหาร  - 
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ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

การถายโยงทางความหมาย มโนทัศนอารมณโกรธ 
แบบภวสัมพนัธ แบบญาณสมัพันธ 

     9.   โรค   
   10.   ทรัพยสิน  - 
   11.   ปรากฏการณธรรมชาติ   
   12.   สงคราม  - 
   13.   วัตถุ  - 
 
 จากตารางที่ 18 จะเห็นไดวา มโนทัศนอารมณโกรธมีการถายโยงความหมายแบบ    
ภวสัมพันธเกือบทุกมโนทัศน ยกเวนมโนทัศนมนุษย สวนการถายโยงความหมายแบบญาณ
สัมพันธไมปรากฏในมโนทัศนไฟ พืช สี อาหาร สงคราม และวัตถุ  
 นอกจากนี้ยังพบวามโนทัศนที่นํามาใชในเชิงเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ 3 อันดับแรก
จากขอมูลทั้งหมด 279 คํา/ถอยคํา คือ อารมณโกรธเปนไฟมีการนํามาใชในเชิงเปรียบเทียบมาก
ที่สุดคือ 76 คํา/ถอยคํา รองลงมาคือ อารมณโกรธเปนของเหลวพบ 59 คํา/ถอยคํา และอารมณ
โกรธเปนมนุษยพบ 63 คํา/ถอยคํา   
  
5.2  อภิปรายผล 
 
 จากการวิจัย “อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย” พบประเด็นที่
นาสนใจซึ่งนํามาอภิปราย ดังนี้ 
 

5.2.1 อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ 
 
 นักจิตวิทยาจัดใหอารมณโกรธอยูในอารมณเชิงลบ และผูวิจัยมีขอสังเกตวารูปภาษา
สวนมากที่นํามาใชในการเปรียบเทียบก็มีความหมายเปนไปในเชิงที่ไมดี อาจแสดงทัศนคติที่เปน
ลบตอส่ิงที่พูดนั้น เชน ไฟ ของเหลวเดือด ภูเขาไฟระเบิด แสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิที่รอนและเปนสิ่ง
ที่เปนอันตราย สามารถสรางความเสียหายใหแกผูที่อยูใกลชิดได นอกจากนี้ยังนําการคํารามของ
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สัตว โรค รวมทั้งการบูดเนาของอาหาร หรือแมกระทั่งการตอสูในสงครามมาใชเปนอุปลักษณ
แสดงอารมณโกรธ ซึ่งจะเห็นไดวาสิ่งที่นํามาเปรียบกับอารมณโกรธนั้นจะเปนไปในทางที่ไมดี  
 สวนสิ่งที่นํามาเปรียบที่มีลักษณะกลางๆ เชน มนุษย พืช และวัตถุ ทั้งสามชนิดนี้จะ
มุงเนนไปที่การเคลื่อนที่หรือการขยายผลเพื่อแสดงปริมาณอารมณโกรธที่เพิ่มข้ึน เชน การยึดจับ 
และการเพาะพันธุ เมื่อนํามาใชในการเปรียบกับอารมณโกรธแลวจะทําใหเกิดความหมายในเชิงไม
ดีซึ่งแสดงทัศนคติที่เปนลบตออารมณโกรธ  
 นอกจากนี้ยังพบวามีการนําทรัพยสิน ซึ่งเปนสิ่งที่มีคา ถือวาเปนความหมายใน
ทางบวกมาใชในการเปรียบเทียบกับอารมณโกรธ ผูวิจัยไดต้ังขอสังเกตวาอาจเนื่องมาจากการ
ไดรับอิทธิพลภาษาตางประเทศ ไมวาจะเปยการแปลหรือยืมสํานวนมาจากภาษาตางประเทศ เชน 
คําวา ใชอารมณ มีโมโห หนี้แคนตองชําระ รํ่ารวยอารมณกวนโทสะ จากตัวอยางที่ยกมานี้ ผูวิจัย
เห็นวามีความเปนไปไดที่จะมีการยืมสํานวนมาจากตางประเทศ แตเนื่องจากวิทยานิพนธฉบับนี้
เก็บขอมูล จากนวนิยายเพียงอยางเดียว หากมีการศึกษาจากขอมูลอ่ืนรวมดวย เชน จากสื่อ
ส่ิงพิมพอ่ืนๆ หรือจากการใชภาษาในชีวิตประจําวัน หรือศึกษาจากเอกสารโบราณในสมัยตางๆ 
เชน สุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร อาจจะสามารถตอบคําถามนี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น  
 ส่ิงที่นํามาใชในการเปรียบเทียบเปนรูปภาษาที่เปนอุปลักษณแสดงอารมณโกรธสวน
ใหญจะมีความหมายในแงลบ และเกี่ยวของกับอุณหภูมิที่รอน ส่ิงที่เปนอันตราย ความรุนแรง และ
ส่ิงที่ใชการไมได หากเปรียบเทียบกับอุปลักษณอารมณในดานบวก เชน อารมณรัก จากการศึกษา
ของ สินีนาฏ วัฒนสุข (2549) จะเห็นไดวามนุษยหรือผูใชภาษานั้น มีการเปรียบเทียบอารมณรัก
กับความหมายในลักษณะกลางๆ เชน อารมณรักเปนสิ่งมีชีวิต อารมณรักเปนสิ่งไมมีชีวิต อารมณ
รักเปนธรรมชาติ อารมณรักเปนสิ่งเหนือธรรมชาติ อารมณรักเปนการเดินทาง อารมณรักเปนความ
เจ็บปวย อารมณรักเปนการเรียน อารมณรักเปนการแข็งขัน อารมณรักเปนธุรกิจ อารมณรักเปน
การแสดง อารมณรักเปนการพนัน และอารมณรักเปนการกระทํา ซึ่งแสดงใหเห็นวาอารมณรักมี
การเปรียบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบใกลเคียงกัน แตส่ิงที่นํามาเปรียบกับอารมณโกรธจะมี
ความหมายในเชิงลบเปนสวนใหญ   
 

5.2.2 มโนทัศนอารมณโกรธ 
 
 จากที่กลาวขางตน รูปภาษาที่เปนอุปลักษณสามารถที่จะสะทอนมโนทัศนของผูใช
ภาษาได และผลจากการวิเคราะหพบวา มโนทัศนอารมณโกรธของคนไทยมีพื้นฐานมาจาก 
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ประสบการณที่มนุษยไดประสบพบเห็น หรือมีความสัมพันธเกี่ยวของ เชน ประสบการณทาง
รางกาย ประสบการณจากประสาทสัมผัส ประสบการณทางสังคม และประสบการณทาง
วัฒนธรรม เปนตน โดยอาจจะเปนประสบการณทางตรงหรือประสบการณทางออมก็ได เชน      
อุปลักษณปรากฏการณธรรมชาติที่อางถึงอารมณโกรธเปนภูเขาไฟระเบิด ผูใชภาษาอาจไมมี
ประสบการณตรงเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟ แตสามารถที่จะรับรูไดวาภูเขาไฟระเบิดมี
อุณหภูมิที่รอน มีประกายไฟ ปะทุออกจากปลองภูเขาไฟ และเปนอันตรายตอผูที่อยูในบริเวณนั้น 
การที่มนุษยรับรูวาภูเขาไฟระเบิดมีอันตรายและมีอุณหภูมิที่รอนนั้นเนื่องจากมีการโยงไปสู
ประสบการณที่เกี่ยวกับไฟ ซึ่งคุณสมบัติของภูเขาไฟประการหนึ่ง คือมีไฟรวมอยูในนั้นดวย ดังนั้น 
มนุษยจึงโยงความสัมพันธระหวางภูเขาไฟระเบิดกับประสบการณที่เกี่ยวกับไฟเขาดวยกัน จึงทํา
ใหทราบวาภูเขาไฟมีอุณหภูมิที่รอนและเปนอันตราย เปนตน 
 ส่ิงที่นาสนใจเกี่ยวกับมโนทัศนที่มาจากประสบการณตางๆ ของมนุษยในการอางถึง
อารมณโกรธนั้น ผลการวิจัยฉบับนี้แสดงเห็นวามโนทัศนมีความเปนอิสระ สามารถที่จะเชื่อมโยง
เขากับประสบการณตางๆ ของมนุษยไดอยางกวางขวาง เชน มโนทัศนของเหลวรอนที่บรรจุใน
ภาชนะ อาจจะมาจากประสบการณการตมน้ําในภาชนะ หรืออาจจะมาจากประสบการณของ
ภูเขาไฟระเบิดก็ได โดยภาชนะนั้นอาจจะเปน หมอ กาตมน้ํา กระทะ กระปอง จับเจี๋ยว ภูเขาไฟ 
หรือส่ิงอื่นๆที่สามารถใชบรรจุของเหลวที่รอนได สวนของเหลวที่อยูในภาชนะนั้นสวนใหญจะเปน
น้ําหรือของเหลวประเภทอื่น หรือส่ิงใดๆ ที่มีลักษณะเปนของเหลว โดยภาชนะและของเหลวนี้จะ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล  
 
 5.2.3  สากลลักษณของอปุลักษณเชงิมโนทัศนแสดงอารมณโกรธ 
 
 ผลที่ไดจากการศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยพบวามี
ลักษณะที่เปนสากลลักษณ โดยผูวิจัยจะเปรียบเทียบจากผลการศึกษาที่ผานมาในภาษาจีน ของ 
King (1989) และ Yu (1998) ภาษาญี่ปุน ของ Matsuki (1995 อางใน Kövecses 2002, 2005) 
ภาษาอังกฤษ ของ Lakoff (1987) ภาษาฮังกาเรียน ของ Bokor (1997 อางใน Kövecses 2002, 
2005) และภาษาอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธที่ทุกๆ ภาษามีเหมือนกัน ไดแก อุปลักษณ
ภาชนะ โดยจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันเพียงเล็กนอย กลาวคือ ในภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ 
ภาษาฮังกาเรียนจะเปนมโนทัศนอารมณโกรธเปนของเหลวที่บรรจุในภาชนะ สวนภาษาจีนนั้นจะ
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เปนอารมณโกรธเปนของเหลว/แกสที่บรรจุในภาชนะ (ANGER IS A SUBSTANCE (FLUID / 
GAS) IN A CONTAINER) ซึ่งภาชนะดังกลาวนี้ทุกๆ ภาษามีลักษณะการนําเอาอวัยวะรางกายมา
เปนภาชนะเพื่อบรรจุอารมณ (THE BODY IS THE CONTAINER FOR THE EMOTIONS) 
รวมทั้งภาษาไทยดวย  
 ส่ิงที่นาสนใจเกี่ยวกับมโนทัศนภาชนะก็คือ ในภาษาไทยนั้นปรากฏอารมณโกรธเปน
ของเหลวและเปนแกสที่บรรจุในภาชนะ ดังในตัวอยาง “ดวงตาเขาบรรจุดวยความผิดหวังและเจ็บ
แคนเต็มเปยม” (พรายปรารถนา, 2545 : 322) จากรูปภาษาดังกลาวจะเห็นไดวาอารมณโกรธเปน
ของเหลวที่บรรจุในภาชนะ สวนอีกตัวอยางหนึ่งคือ “นี่เขาคงโทร.คุยกับนายหลอนแลว แตไมรู 
‘จัดการ’ กันทาไหน คุณภูมิถึงไดโกรธจนเหมือนควันจะออกหูแบบนั้น” (พรายปรารถนา, 2545 : 
248) ตัวอยางดังกลาวนี้จะแสดงถึงอารมณโกรธเปนแกสซึ่งนําเอาอวัยวะรางกายคือหูมาเปน
ภาชนะซึ่งบรรจุความโกรธ แตส่ิงที่ผูวิจัยสังเกตวามโนทัศนแกสที่แสดงถึงอารมณโกรธระหวาง
ภาษาไทยกับภาษาจีนนั้นมีการปรากฏที่แตกตางกัน กลาวคือ ในภาษาไทยปรากฏการนําเอา
อวัยวะรางกายคือหูซึ่งเปนอวัยวะภายนอกของรางกายมาใชเปนภาชนะที่บรรจุอารมณโกรธ สวน
ในภาษาจีนนั้นจะปรากฏกับอวัยวะรางกายภายในซึ่งทําหนาที่เปนภาชนะใชบรรจุอารมณโกรธใน
ลักษณะที่หลากหลาย ไดแก อก หัวใจ ทอง และ มาม นอกจากนี้ยังพบวา คําวาแสดงอารมณ
ภาษาจีนในคําวา “qi” ซึ่งเปนพลังงานอยางหนึ่งที่มีลักษณะเปนของเหลวและแกสที่ไหวเวียน
ภายในอวัยวะรางกายของมนุษยโดยทําหนาที่แสดงอารมณโกรธในภาษาจีน กลาวคือ qi ใน
ภาษาจีนจะไมเหมือนกับของเหลวหรือแกสในภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ ภาษาฮังกาเรียน และ
ภาษาไทย ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่รอน แต qi ในภาษาจีนจะเปนการรวมตัวของแรงดันภายใน
อวัยวะรางกายจนทําใหเกิดการระเบิดออกมาซึ่งแสดงถึงอารมณโกรธ สาเหตุดังกลาวนี้มาจาก
วัฒนธรรมและแนวคิดปรัชญาของจีนเกี่ยวกับเร่ือง Yin และ Yang ซึ่งเปนประวัติศาสตรทางความ
เชื่อที่มีมานานของจีนจึงทําใหการแสดงอารมณโกรธของคนจีนแตกตางจากชาติอ่ืนๆ ที่กลาวมา 
 ผูวิจัยขอตัวอยางรูปภาษาที่เปนอุปลักษณอารมณโกรธเปนของเหลว/แกสที่บรรจุใน
ภาชนะในภาษาตางๆ พอสังเขป ดังนี้ ภาษาจีน (อารมณโกรธเปนของเหลว/แกสที่บรรจุใน
ภาชนะ) Ta nu – qi chong – tian “His angry gas is gushing into the sky.” ภาษาญี่ปุน 
(อารมณโกรธเปนของเหลวที่บรรจุในภาชนะ) Ikari  o  uchi  ni  himeta “I contained my 
anger.” ภาษาอังกฤษ (อารมณโกรธเปนของเหลวที่บรรจุในภาชนะ) He was filled with anger. 
และ ภาษาฮังกาเรียน (อารมณโกรธเปนของเหลวที่บรรจุในภาชนะ) Tele van dühvel “He is full 
of anger.” 
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 อุปลักษณที่เกี่ยวกับภาชนะดังกลาวนี้จะเห็นไดวามีความสัมพันธกับสภาพของ
ของเหลวหรือแกสที่ใชบรรจุในภาชนะ กลาวคือ ในภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ และภาษาฮังกาเรียน 
จะตองเปนเหลวที่รอนเทานั้นที่จะแสดงใหเห็นถึงอารมณโกรธ ดังตัวอยาง อารมณโกรธเปน
ของเหลวรอนที่บรรจุในภาชนะ (ANGER IS A HOT FLUID IN A CONTAINER) ดังนี้ 
ภาษาญี่ปุน hara ga tatsu “get angry.” ภาษาอังกฤษ “You make my blood boil.” ภาษาฮัง
กาเรียน Forrt benne a düh “Anger was boiling inside him.” 
 ในภาษาไทยพบวามีทั้งที่ของเหลวที่รอนและของเหลวที่ไมรอนแตสามารถที่จะแสดง
ถึงอารมณโกรธได ดังตัวอยาอุปลักษณของเหลวรอน “…ปลอยใหสาวนอยคนที่นั่งเคียงจมอยูกับ
ความเดือดดาลคลายน้ํารอนที่เริ่มเดือดปุดๆ อยูบนเตาไฟแตเพียงคนเดียว” (ใตเงาตะวัน, 2542 : 
131) ในปริบทนี้ส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงอารมณโกรธคือ น้ํารอน และ เดือดปุดๆ สวนของเหลวที่ไมรอน
ที่แสดงถึงอารมณโกรธ ดังตัวอยาง “ความรูสึกโกรธที่คาคางอยูในใจมานานเนิ่น ระคนกับความ
เกลียดขยะแขยง ความชิงชังที่นอนตัวตกตะกอน เพียงลูกนอยถามถึงพอ ความรูสึกเหลานั้น
เหมือนถูกกวนใหขุนขึ้นมาอีกครั้งอยางรุนแรง” (เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 1) ในปริบทนีจ้ะเหน็ได
วา รูปภาษาดังกลาวนี้ไดนําเอาสภาพของเหลวที่มีลักษณะขุนมาแสดงถึงอารมณโกรธ แมวาใน
ภาษาจีนจะมีการนําเอาลักษณะของสภาพของของเหลวที่ไมรอนมาแสดงอารมณโกรธ แตก็ไม
ปรากฏรูปภาษาในลักษณะเชนเดียวกันกับในภาษาไทย กลาวคือ ภาษาไทยจะมุงเนนไปที่สภาพ
ของเหลวที่ขุนหรือไมใสซึ่งแสดงถึงอารมณโกรธ สวนในภาษาจีนจะมุงเนนไปที่แรงดันภายใน
อวัยวะซึ่งแสดงถึงอารมณโกรธ  
 ในภาษาอื่นๆ นั้น เชน ภาษาตาฮิเตียน มีการนําเอาภาชนะมาเปรียบกับอารมณโกรธ
เชนเดียวกันกับภาษาอื่นๆ ดังที่ solomon (อางใน Kövecses 2002 : 154) กลาววา “The 
Tahitians say that an angry man is like a bottle. When he gets filled up he will begin to 
spill over” นอกจากนี้ภาษาวูลูฟที่พูดกันในแถบแอฟริกาพบวาประเทศเซเนกัล (Senegal) และ
ประเทศแกมเบีย (Gambia) ซึ่งตั้งอยูแถบแอฟริกาตะวันตกมีการใชคําวา “bax” ซึ่งหมายถึง “to 
boil” มาใชเปนอุปลักษณที่แสดงถึงอารมณโกรธของผูใชภาษาในชุมชนดังกลาวดวย (Munro อาง
ใน Kövecses 2002: 145)  
 นอกจากมโนทัศนภาชนะดังที่กลาวมาแลวขางตนยังพบวา มีการนําเอาปฏิกิริยาทาง
รางกายที่เกิดจากอารมณโกรธมาใชแสดงถึงอารมณโกรธในภาษาของตนนั้นอีกดวย ไมวาจะเปน 
อุณหภูมิรางกายสูงขึ้น แรงดันภายใน ใบหนาแลลําคอมีสีแดง ผูวิจัยขอยกตัวอยางพอสังเขปดังนี้  
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  1) อุณหภูมิรางกายสูงขึ้น ภาษาไทย “…วายุรับรูไดถึงความขึ้งโกรธเครงเครียดที่
แผซานออกมาจากตัวนองชายไดดี ด่ังกระไอผะผาวรอน…” (ไฟในวายุ, 2546 : 407) ภาษาจีน 
Wo qide lianshang houlalade. “My face was peperily hot with anger.” ภาษาญี่ปุน 
Watashi no atama ga katto atsuku natta “My head get hot.” ภาษาอังกฤษ “Billy’s a 
hothead.” ภาษาฮังกาเรียน forrófejü “hotheaded” ภาษาตาฮิเตียน ไมปรากฏในขอมูล 
ภาษาวูลูฟ Tangal na sama xol “He upset me, made me angry.”  
  2) แรงดันภายใน ภาษาไทย “พี่อารมไดยินแนนอน ฉันเห็นเขาชะงักนิดหนึ่ง สี
เลือดวิ่งขึ้นใตผิวหนาจนเห็นชัด แตเขาก็กลั้นอารมณไว ไมลุกมาตอบ ทั้งที่ฉันแนใจวาเขาคงจะลุก
มาแนถาหากวาไมใชงานของคุณยา (เรือนไมสีเบจ, 2544 : 239) ภาษาจีน qi po du pi “to 
break the stomach skin from qi.” ภาษาญี่ปุน kare no okage de ketsuatsu ga 
agarippanashi da “My blood pressure keeps going up because of him.” ภาษาอังกฤษ 
“When I found out, I almost burst a blood vessel.” ภาษาฮังกาเรียน felment a 
vérnyomása “His blood pressure went up.” ภาษาตาฮิเตียน และภาษาวูลูฟ ไมปรากฏใน
ขอมูล  
  3) ใบหนาและลําคอมีสีแดง ภาษาไทย “เรยาถลันเขาไปกลางวง หนาแดงก่ํา
ดวยฤทธิ์โมโห” (ดอกสมสีทอง, 2542 : 56) ภาษาจีน yin fa nu er zhang hong le lian “one’s 
face turns red with anger.” ภาษาญี่ปุน kare wa makka ni natte okotta “He turned red 
with anger.” ภาษาอังกฤษ “He got red with anger.” ภาษาฮังกาเรียน Vörös lett a feje “His 
head turned red.” ภาษาตาฮิเตียน และภาษาวูลูฟ ไมปรากฏในขอมูล 
 นอกจากนี้ยังพบวายังมีการนําเอาอุปลักษณลักษณะอื่นๆ มาใชในการเปรียบเทียบกับ
อารมณโกรธที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน จากตัวอยางที่พบ เชน อารมณโกรธเปนไฟ เชนใน
ภาษาจีน ดังตัวอยาง Bie re wo fa – huo “Don’t set me on fire.” หรือในภาษาอังกฤษ เชน 
“He’s doing a slow burn.” หรือในภาษาไทยเชน “เปลวสุดทายแหงความโกรธของหญิงสาวดับ
วูบไปพรอมๆ กับประโยคสุดทายของการขมขู” (ใตเงาตะวัน, 2542 : 481) เปนตน สวนภาษาอื่นๆ 
นั้นไมปรากฏในขอมูลจึงไมไดมานําเสนอในที่นี้  
 จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะเห็นไดวาอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธใน
ภาษาไทยเปนสากลลักษณ โดยปจจัยที่ทําใหผูใชภาษาแตละภาษามีมโนทัศนที่เหมือนกันหรือ
คลายคลึงกันก็คือ “ประสบการณ” โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณที่เกี่ยวกับอวัยวะรางกาย ซึ่ง
ปรากฏกับทุกภาษา อยางไรก็ตามอุปลักษณบางประการอาจจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันบาง
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ข้ึนอยูกับการระบบความคิด ส่ิงแวดลอม ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ของภาษานั้นๆ 
ดังนั้น การเรียนรูภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาที่สองนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เรียนรูถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการคิดของสังคมนั้นๆ ดวยจึงจะสามารถเขาใจภาษา
นั้นไดอยางแทจริง ผลที่ไดจากการการศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธใน
ภาษาไทยครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ภาษา อารมณ ความคิด และประสบการณมีความสัมพันธกัน
อยางเปนระบบ และรูปภาษาที่เปนอุปลักษณนี้สามารถที่จะสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใช
ภาษาในสังคมไดอีกดวย 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
   
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเบื้องตนเพียงเทานั้น โดยผูวิจัยพบวายังมีประเด็นที่
นาสนใจที่ควรจะศึกษาตอไป ดังนี้ 
 5.3.1  ควรศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธจากขอมูลที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น เชน เกบ็จากขอมูลทีม่ีการใชสนทนาจริงในชีวิตประจําวนั เก็บขอมูลจากสื่อตางๆ เชน บท
ภาพยนตรหรือบทละครโทรทัศน เปนตน  
 5.3.2  ควรศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทยตั้งแตอดีต
จนถงึปจจุบัน เพื่อใหทราบวามโนทัศนอารมณโกรธในอดีตกับปจจุบันมีความเหมือนหรือแตกตาง
กันอยางไร 
 5.3.3  ควรศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธของกลุมชนที่มวีัฒนธรรม
เดียวกนัแตส่ิงแวดลอมตางกัน เชน คนไทในประเทศและนอกประเทศ เปนตน  
 5.3.4  ควรศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณเชงิมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในลักษณะของ
การศึกษาขามวัฒนธรรม เชน กลุมภาษาตะวนัตกกับกลุมภาษาตะวันออก เปนตน 
 5.3.5  ควรศึกษาคํากรยิาแสดงการเคลื่อนที่ของอารมณโกรธ เนื่องจากงานวจิัยฉบบันี้
พบวาอุปลักษณอารมณมีการแสดงการเคลื่อนทีท่ี่นาสนใจ เชน จม พุง ระเบิด ซึง่คําเหลานี้
สามารถที่จะแสดงถึงระบบปริชานของผูใชภาษาในสังคมได      
 5.3.6  ควรศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณอ่ืนๆ เชน อารมณกลัว อารมณ
สุข อารมณเศรา ฯลฯ 
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 5.3.7  ควรศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนในคําแสดงการรบัรูพื้นฐานทั้ง 5 เชน ตา 
(เกี่ยวกับการมองเหน็) ห ู(เกี่ยวกบัการไดยิน) จมูก เกี่ยวกับกลิน่) ล้ิน (เกี่ยวกับรสชาติ) กาย 
(เกี่ยวกับการสัมผัส) ใจ (เกี่ยวกับอารมณตางๆ) เปนตน   
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ตัวอยางขอมลูภาษาที่ใชในการวิเคราะห 
 
อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
1.  อุปลักษณไฟ 
     1.1    กรุน,กรุนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 “เพราะอะไรละ เพราะแมเขาไมสูใชมั้ย? เพราะแมคิดวาให 

ยกยองเขาไวในตําแหนง ใหตังคเขาใช เอาใจเขาบางกพ็อ 
แลว” รูสึกวาความโกรธและนอยใจจะมากรุนๆ เหมือน ไอน้ํา
เดือด...  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 28) 
1.1.2 ชายหนุมผุดลกุขึ้นยนืเกาะขอบโตะชะโงกหนาเขาไปใกล

ดวงตาดําคมของเขาเปนประกายจัดและความโมโหฉุนเฉียวก็
เร่ิมกลับมาคลายกับควันกรุนๆ ที่ลอยเรี่ยอยูบนผิวน้าํทีก่ําลัง
จะเริ่มเดือด  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 188) 
1.1.3 อารมณโกรธรนุแรงอยางคนถูกตามใจปะทุคุกรุนเหมือนภูเขา

ไฟกอนจะระเบิดตูมตามออกมา 
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 116) 

1.1.4 การตัดสินเริ่มข้ึนจากลาํดับลางๆ ไตข้ึนมาสูอันดับหนึง่ แตไม
มีชื่อของปลิวลมติดทําเนียบอยูดวย คนชนะเดินขึน้เวทรัีบ
รางวัลใบหนาปรีด์ิเปรมยินด ีขณะที่คนแพอยางปลวิลมไม
พอใจกรุนๆ ข้ึนมา  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 85) 
1.1.5 พี่บอกอยางอารมณดีข้ึนนิดหนอย...เสแสรงทําเปนแจมใสใน

ใจเดือดดาล คุกรุน รูสึกวาชนดวงเปลี่ยนไปมาก ไมตามใจ
เขาอยางเคย  

(จันทรขามคนื, 2545 : 218) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     1.1    กรุน (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.6 ชาวิสาไดแตเก็บความกรุนของอารมณทีพ่ลุงพลานเอาไวใน 
สีหนาที่เรียกไดวาไมอาจจะปกปดความรูสึกเหลานัน้ไดเอา
เสียเลย  

(บุษบาสามชา, 2545 : 2) 
1.1.7 ความพลุงพลานที่ยังกรุนอยูในจิตใจพุงจี๊ดขึ้นมา ชาวิสาเงย

หนาขึ้นจองใบหนายิ้มอยางสงสารเธอของผูกองบวรรัตน ซึ่ง
ยืนกอดอกมองชาวิสาดวยแววตาสมเพชยิ้มหยันในที  

(บุษบาสามชา, 2545 : 4) 
1.1.8 นายของกริณาเปดประตูเขามาดวยความโกรธริษยากรุนใน

หัวใจไดยินเสียงตึงตังในหอง  
(พรายปรารถนา, 2545 : 453) 

1.1.9 พรหมพยัคฆหัวเราะเยาะเบาๆ ขณะที่ณจันทรหนาเผือดสีไป 
ปกษะเริ่มโมโหกรุนข้ึนมา  

(เสือ, 2546 : 123) 
1.1.10 “อยางใชคําวากบดานไดไหม คุณณจันทรเขาไมใชผูรายที่

ไหนหนา..ถาแกไป ฉันก็จะไปดวย” ปกษะกรุนดวยความ
โมโห  

(เสือ, 2546 : 149) 
1.1.11 ทุกคนยืนนิ่งดวยความหวาดกลัว ไมรูจะทําอยางไรจึงจะรอด

ชีวิตไปได พรหมพยัคฆมองณจันทรดวยความโมโหที่คุกรุน
ราวลาวารอนที่รอการปะทุออกมาจากปลองภูเขาไฟ  

(เสือ, 2546 : 181) 
1.1.12 ผมเชื่อมั่นวาความรักของผมที่มีตอลูกสาวคุณไมไดนอยไป

กวาคุณแมเลย คําพูดของปริเทพทําใหอารมณของคุณ      
พัชรินทรคุกรุนข้ึน  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 49) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 214

อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     1.1    กรุน (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.13 และแลวอารมณของรัญชิตาที่กําลังคุกรุนไดที่อยูก็ยิ่งปะทุ
เพิ่มมากขึ้น เมื่อพรพิมลที่ยืนดูเหตุการณอยูนั้นชวยเพิ่ม
เชื้อเพลิงในใจของรัญชิตาใหลุกฮือข้ึนอีก  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 356) 
1.1.14 แมรัญชิตาจะยกชื่อรัฐมนตรีพิชัยมาขมขูแตไมสามารถดับ

อารมณตัณหาบวกกับความโกรธที่คุกรุนของสมภพได  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 397) 

1.1.15 วายุจําไดวา ภายหลังมรณกรรมของบิดาไดไมนาน เขาโกรธ
เกรี้ยวเหลือเกินเมื่อรูขาววา   ไกรกูณฑกําลังจะตั้งบริษัททํา
ธุรกิจของตัวเอง ชายหนุมเพียงระงับยับยั้งอารมณคุกรุน
อยางยากเย็น ขณะพูดกับนองชาย  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 125) 
1.1.16 “บอกวาไดก็ไดสิ เอ...คุณนี่ พูดกันไมรูเร่ืองหรือไง” ดวงตาที่

ตวัดมองหนุมใหญเต็มไปดวยความโกรธกรุนที่เจาตัวไมคิด
จะระงับซอนเรน  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 211) 
1.1.17 อุศเรนบอกตัวเองดวยอารมณที่เ ร่ิมจะกรุนรอนขึ้นมาอีก  

คํารบ  
(ไฟในวาย,ุ 2546 : 375) 

     1.2  คุ 1.2.1 อารมณโกรธรุนแรงอยางคนถูกตามใจปะทุคุกรุนเหมือนภูเขา
ไฟกอนจะระเบิดตูมตามออกมา  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 116) 
1.2.2 พยนตยังตองมนตรูปและเสียงของเด็กสาวชุดขาวของบาน

หลังนั้น หากโพยมใจคุค่ังดวยความแคนที่ถูกไลเหมือนหมู
หมาจรจัด  

(อะไรจะดีไปกวานี,้ 2544 : 175) 
1.2.3 น้ําเสียงโพยมคุค่ังดวยแรงเดือดดาล  

(อะไรจะดีไปกวานี,้ 2544 : 237)  
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     1.2  คุ (ตอ) 1.2.4 พี่บอกอยางอารมณดีข้ึนนิดหนอย...เสแสรงทําเปนแจมใสใน

ใจเดือดดาล คุกรุน รูสึกวาชนดวงเปลี่ยนไปมาก ไมตามใจ
เขาอยางเคย  

(จันทรขามคนื, 2545 : 218) 
1.2.5 ทุกคนยืนนิ่งดวยความหวาดกลัว ไมรูจะทําอยางไรจึงจะรอด

ชีวิตไปได พรหมพยัคฆมองณจันทรดวยความโมโหที่คุกรุน
ราวลาวารอนที่รอการปะทุออกมาจากปลองภูเขาไฟ  

(เสือ, 2546 : 181) 
1.2.6 ผมเชื่อมั่นวาความรักของผมที่มีตอลูกสาวคุณไมไดนอยไป

กวาคุณแมเลย คําพูดของปริเทพทําใหอารมณของ                
คุณพัชรินทรคุกรุนขึ้น  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 49) 
1.2.7 และแลวอารมณของรัญชิตาที่กําลังคุกรุนไดที่อยูก็ยิ่งปะทุ

เพิ่มมากขึ้น เมื่อพรพิมลที่ยืนดูเหตุการณอยูนั้นชวยเพิ่ม
เชื้อเพลิงในใจของรัญชิตาใหลุกฮือข้ึนอีก  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 356) 
1.2.8 แมรัญชิตาจะยกชื่อรัฐมนตรีพิชัยมาขมขูแตไมสามารถดับ

อารมณตัณหาบวกกับความโกรธที่คุกรุนของสมภพได  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 397) 

1.2.9 วายุจําไดวา ภายหลังมรณกรรมของบิดาไดไมนาน เขาโกรธ
เกรี้ยวเหลือเกินเมื่อรูขาววา   ไกรกูณฑกําลังจะตั้งบริษัททํา
ธุรกิจของตัวเอง ชายหนุมเพียงระงับยับยั้งอารมณคุกรุนอยาง
ยากเย็น ขณะพูดกับนองชาย  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 125) 
     1.3    เชื้อเพลิง 1.3.1 และแลวอารมณของรัญชิตาที่กําลังคุกรุนไดที่อยูก็ยิ่งปะทเุพิม่

มากขึ้น เมื่อพรพิมลที่ยืนดูเหตุการณอยูนั้นชวยเพิ่มเชื้อเพลิง
ในใจของรัญชิตาใหลุกฮือข้ึนอีก  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 356) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     1.4    ดับ 1.4.1 ต้ังแตวินาทีแรกที่เขากาวขึ้นนั่งเคียงขางอยูบนรถ หญิงสาวจึง

ยังไมยอมดับความโกรธของตนเองงายๆ  
(ใตเงาตะวนั, 2542 : 147) 

1.4.2 ทวาหญิงสาวรูอยูแกใจวาความโกรธที่มีอยูกําลังจะดับ
เหมือนไฟที่ขาดเชื้อ เธอพยายามรั้งมันไวอยางสุดกําลังดวย
การขูฟอ  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 480-481) 
1.4.3 เปลวสุดทายแหงความโกรธของหญิงสาวดับวูบไปพรอมๆ 

กับประโยคสุดทายของการขมขู  
(ใตเงาตะวนั, 2542 : 481) 

1.4.4 ...นี่เราตั้งใจจะเกลี้ยกลอมใหแมออนขอใหพอบาง ต้ังใจจะ
ดับเปลวไฟแหงความฉุนเฉียวเกรี้ยวโกรธในใจของแมไมใช
หรือ?  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 616) 
1.4.5 ดังนั้นพอจึงไดแตกดกับอารมณฉุนเฉียวอยางไมไยดี โดย

ปลอยใหอารมณมอดดับลงตามธรรมชาติ  
(ใบหนาอื่น, 2542 : 51) 

1.4.6 ความเปนคนตรงและซื่อไรเลหเหลี่ยมของปลิวลมดับความ
ขุนเคืองของเขาไดอยางดี  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 121) 
1.4.7 แมรัญชิตาจะยกชื่อรัฐมนตรีพิชัยมาขมขูแตไมสามารถดับ

อารมณตัณหาบวกกับความโกรธที่คุกรุนของสมภพได  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 397) 

     1.5    ปะทุ 1.5.1 อารมณโกรธรุนแรงอยางคนถูกตามใจปะทุคุกรุนเหมือนภูเขา
ไฟกอนจะระเบิดตูมตามออกมา 

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 116) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     1.5    ปะทุ (ตอ) 
      
      
 
 
 
 
           
      

1.5.2 ทุกคนยืนนิ่งดวยความหวาดกลัว ไมรูจะทําอยางไรจึงจะรอด
ชีวิตไปได พรหมพยัคฆมองณจันทรดวยความโมโหที่คุกรุน
ราวลาวารอนที่รอการปะทอุอกมาจากปลองภูเขาไฟ  

(เสือ, 2546 :  181) 
1.5.3 และแลวอารมณของรัญชิตาที่กําลังคุกรุนไดที่อยูก็ยิ่งปะทุ

เพิ่มมากขึ้น เมื่อพรพิมลที่ยืนดูเหตุการณอยูนั้นชวยเพิ่ม
เชื้อเพลิงในใจของรัญชิตาใหลุกฮือข้ึนอีก  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 356) 
1.5.4 รัญชิตาขับรถกลับบานดวยอารมณที่ยังปะทุอยูเพราะนึกถึง

คําพูดของพรพิมลที่วารัฐมนตรีพิชัยและพลศิษฏเคยนอนกับ
เธอมาแลว ยิ่งนึกก็ยิ่งโมโหเลยตัดสินใจตอโทรศัพทหาพอเพื่อ
ชวนใหมารับประทานขาวเย็นที่บานเพื่อสอบถามเอาความ
จริง  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 357) 
1.5.5 อารมณโกรธเกรี้ยวคลายดั่งจะปะทุข้ึนมาอีกครั้ง  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 317) 
1.5.6 คิดมาถึงตรงนี้ ความแคนก็ดูจะปะทุข้ึนมาในใจอีกครั้ง  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 355) 
1.5.7 ...หลงลืมไปเสียสนิทถึงอีกดานหนึ่งในตัวเขาที่หลอนเคยพบ

เจอ ไมวาจะเปนความโกรธเกรี้ยวที่ปะทุข้ึนมาไดอยางรวดเร็ว  
(ไฟในวาย,ุ 2546 :398) 

     1.6    เปลว 1.6.1 เปลวสุดทายแหงความโกรธของหญิงสาวดับวูบไปพรอมๆ 
กับประโยคสุดทายของการขมขู  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 481) 
1.6.2 ...นี่เราตั้งใจจะเกลี้ยกลอมใหแมออนขอใหพอบาง ต้ังใจจะ

ดับเปลวไฟแหงความฉุนเฉียวเกรี้ยวโกรธในใจของแมไมใช
หรือ?  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 616) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     1.7  เพลิง 1.7.1 เยนหลิงจมอยูกับเพลิงแคนที่ลุกไหมอยูในใจจนผายผอม  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 300) 
1.7.2 คุณนายศรีสอางคหนาบึ้งขึน้มาทนัท ีหวัใจนางรอนผาวยิ่ง

กวาถูกสุมดวยเพลงิกองใหญ นี่ลูกชายของนางไป
หลงใหลนงันกัรองลูกทุงคนนัน้จริงละหรือ  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 489) 
     1.8    ไฟ 1.8.1 “ลํายอง…อีลํายอง” เยนหลิงกรีดเสียงไฟแคนซึ่งมอดไปกับ

กาลเวลากลับลุกฮือข้ึนอีกเมื่อเห็นสาวใชผูทรยศ  
(ดอกสมสีทอง, 2542 :  289) 

1.8.2 “ฉันไมไดตองการเพื่อน” หญิงสาวบอกอยางชาเย็น จองมอง
อีกฝายดวยดวงตาลุกวาวราวจุดไฟ...และสายตาของเธอก็
แทบจะเผาดวงหนาอันประกอบดวยคิ้วเขม ดวงตาดําคมและ
ปลายจมูกแหลมๆ ของเขาใหไหมเปนจุณไปทีเดียวเมื่อกรณ
ตอบคําของเธอทันควันเหมือนยั่ว  

(ใตเงาตะวนั, 2542 :  127) 
1.8.3 ทวาหญิงสาวรูอยูแกใจวาความโกรธที่มีอยูกําลังจะดับเหมอืน

ไฟที่ขาดเชื้อ เธอพยายามรั้งมันไวอยางสุดกําลังดวยการขูฟอ  
(ใตเงาตะวนั, 2542 :  480-481) 

1.8.4 ...นี่เราตั้งใจจะเกลี้ยกลอมใหแมออนขอใหพอบาง ต้ังใจจะ
ดับเปลวไฟแหงความฉุนเฉียวเกรี้ยวโกรธในใจของแมไมใช
หรือ?  

(ใตเงาตะวนั, 2542 :  616) 
1.8.5 เด็กหนุมขับรถตรงไปยังบานเพื่อน ในใจสุมและรอนไปดวย

ไฟแคน  
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 141) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     1.8    ไฟ (ตอ) 
      
 
 

1.8.6 น้ําเสยีงนั้นบอกถึงความหยยีดหยนัดูแคลนในที มนัเหมอืนมี
อะไรไปจุดไฟในใจของปลิวลมใหลุกโชนขึน้มา ดวงตาเด็ก
สาวลุกจัดจนรุงใจคอไมสูดี  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 28) 
1.8.7 มลุลีหนาแดงก่ําหัวใจแทบจะเปนผุยผงดวยไฟอันเรารอนใน

อก หลอนกระแทกหูลงไปบนแปนดังสนั่น นี่มลุลีจะตองไปพบ
กับเจาหมอนั่นตามที่เขาบงการดีไหมหนอ  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 248) 
1.8.8 “ไมหรอกนา” หลอนวา ถาเปนเมื่อกอน น้ําเสียงคงมั่นใจกวา

นี้มาก แตทวาภาพจุลจันทรที่โกรธจนเหมือนมีประกายไฟลุก
เมื่อคืนยังติดหูติดตาอยู  

(พรายปรารถนา, 2545 : 275) 
     1.9   มอด 
 
 
 
 
 

1.9.1 “ลํายอง…อีลํายอง” เยนหลิงกรีดเสียงไฟแคนซึ่งมอดไปกับ
กาลเวลากลับลุกฮือข้ึนอีกเมื่อเห็นสาวใชผูทรยศ  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 289) 
1.9.2 ดังนั้นพอจึงไดแตกดกับอารมณฉุนเฉียวอยางไมไยดี โดย

ปลอยใหอารมณมอดดับลงตามธรรมชาติ  
(ใบหนาอื่น, 2542, 51) 

     1.10   รอน 
 

1.10.1 ...อะไรหรือใครกันแนที่ทําใหเขาเรารอนพลุงพลานปาน
นี้?... คงโมโหกานตละมังที่ไมยอมกระทําในส่ิงที่เขาเห็นวา
ควรกระทํากอนสิ่งอื่นใด หรืออาจโมโหเหตุการณที่ผลักดัน
ใหเขาตองมาแบงปนเวลา อารมณ และความคิดรวมกับใคร
คนหนึ่งอยางคาดไมถึง?...  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 183-184) 
1.10.2 เธอไมรูเสียดวยซ้ําวารางสูงบางที่ผละเดินดุมๆ แทรกผูคน

หายไปนั้น อยูในอารมณพลุงพลาน รอนเราเพียงใด  
(ใตเงาตะวนั, 2542 : 205) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     1.10   รอน (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.3 ฝายที่เดินจากมาเดินตรงแนว...รูและมั่นใจยิ่งกวาครั้งใดๆ 
ในชีวิตวาจะตามหาตัวผูเปนบิดาที่ไหน ความเดือดดาลที่อัด
แนนอยูในอกทําใหผิวหนังของเด็กหญิงรอนผะผาว  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 205) 
1.10.4 ความตกอกตกใจของเธอคอยเจือจาง หากความโกรธและ

ความอายก็เพิ่มระดับข้ึนมาแทนที่พาเอากระแสโลหิตรอน
ระอุวิ่งพลานไปทั่วราง  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 476) 
1.10.5 ...วันนี้เจอแตเร่ืองไมเขาหู หงุดหงิดลึกๆ เปนทุนเดิมอยูแลว 

หากพอไดรับคําหวานลอมชี้แจง อาศัยความเปนคนเย็นๆ 
เรียบๆ มาแตไหนแตไร…ความรอนในอารมณจึงลดลง
อยางรวดเร็ว  

(ลางลิขิต, 2543 : 150) 
1.10.6 “จะใหชั้นเชื่อคุณอีกงั้นหรือ ชั้นหลงเชื่อคุณมาแตแรก และก็

หลงผิดมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ แลวจะใหชั้นเชื่อคุณอีก คุณ
มีความยุติธรรมอยูในใจบางหรือเปลา” อารมณหลอนเริ่ม
รอนข้ึนทีละนิดๆ  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 8) 
1.10.7 “จะดับรอนก็ตองดับที่ตัวเอง วิ่งไปใหวัดชวยดับ แลวกลับมา

รอนอยางเกา จะไปทําไม ถารอนเพราะโกรธใครก็หายโกรธ
เขาเสีย ถารอนเพราะอยากไดก็เลิกอยาก”  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 279) 
1.10.8 มลุลีหนาแดงก่ําหัวใจแทบจะเปนผุยผงดวยไฟอันเรารอน

ในอก หลอนกระแทกหูลงไปบนแปนดังสนั่น นี่มลุลีจะตอง
ไปพบกับเจาหมอนั่นตามที่เขาบงการดีไหมหนอ  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 248) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     1.10  รอน (ตอ) 1.10.9 ความรักกลายเปนความแคนเรารอน เมื่อรักมากหวงัมากก็

ยอมจะเจ็บและแคนมาก 
(สะใภไรศักดินา, 2544 : 462) 

1.10.10 ความแคนรอนแรงอัดแนนหนา…รอเวลาระเบิด  
(จันทรขามคนื, 2545 : 210) 

1.10.11 ทุกคนยืนนิ่งดวยความหวาดกลัว ไมรูจะทําอยางไรจึงจะ
รอดชีวิตไปได พรหมพยัคฆมองณจันทรดวยความโมโหที่คุ
กรุนราวลาวารอนที่รอการปะทุออกมาจากปลองภูเขาไฟ  

(เสือ, 2546 : 181) 
1.10.12 ณจันทรยังคงยืนนิ่งไมไหวติง พรหมพยัคฆเร่ิมโมโห ดวงตา

เร่ิมกราวตามอารมณรอนที่ระอุข้ึนมา  
(เสือ, 2546 : 384) 

1.10.13 เขารูตัวเองดีวาไมอาจหักหามใจระงับยับยัง้ไมใหบางสิง่
บางอยางเกิดขึ้นได ราวกับในรางกายของเขามีน้าํรอนที่
กําลังเดือดพลานอยู มิอาจปดกั้นไมใหมนัพวยพุงทัง้กระไอ
รอนแรงและกระเซ็นน้ําเดือดนั้นออกมาได บางครั้งมัน
กระเซ็นราดรดคนอื่นใหปวดแสบปวดรอนไปตามๆ กนั แต
บางหน มนัก็ลวกรอนตัวเองใหด้ินพลานอยูบอยไป  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 318) 
1.10.14 ความหนาวเย็นยามค่ําคืนของบานริมชายน้ํา กลางหุบเขา

ไมไดทําใหความโกรธขึ้งอันแรงรอนของอุศเรนจางลงไปเลย 
(ไฟในวาย,ุ 2546 : 353) 

1.10.15 อุศเรนบอกตัวเองดวยอารมณที่เร่ิมจะกรุนรอนข้ึนมาอีกคํา
รบ  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 375) 
1.11  ลุกไหม 1.11.1 เยนหลิงจมอยูกับเพลิงแคนที่ลุกไหมอยูในใจจนผายผอม  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 300) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     1.12  ลุกฮือ 1.12.1 “ลํายอง…อีลํายอง” เยนหลิงกรีดเสียงไฟแคนซึ่งมอดไปกับ

กาลเวลากลับลุกฮือข้ึนอีกเมื่อเห็นสาวใชผูทรยศ  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 289) 

1.12.2 และแลวอารมณของรัญชิตาที่กําลังคุกรุนไดที่อยูก็ยิ่งปะทุ
เพิ่มมากขึ้น เมื่อพรพิมลที่ยืนดูเหตุการณอยูนั้นชวยเพิ่ม
เชื้อเพลิงในใจของรัญชิตาใหลุกฮือข้ึนอีก  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 356) 
     1.13  สุม 1.13.1 เด็กหนุมขับรถตรงไปยังบานเพื่อน ในใจสุมและรอนไปดวย

ไฟแคน  
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 141) 

1.13.2 พนัสขับรถตรงไปที่บานเอกซึ่งเปนเพื่อนสนิท ระหวางทางเขา
มองกระจกดูหนาตาของตัวเองดวยความเจ็บแคน ในหนา
บวมและเขียวช้ํา อาการเจ็บปวดทางกายยังไมมากมายสาหสั
เทาทางใจ ความแคนสุมอยูในอกรอวันที่จะไดปลดปลอย  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 143) 
1.13.3 “นี่พี่เวง… ผมจะบอกพี่วาผมจะเลิกยุงกับไอเร่ืองบาบอนี่เสีย

ทีแลวนะ” เขากรอกเสียงลงไปทันทีที่ไดยินละเวงรับสาย ราว
กับวาถอยคําที่พูดออกไปนั้นจะนําเอาความรูสึกโกรธเกรี้ยวที่
สุมอยูในอกในใจของเขาออกไปดวย  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 354) 
2.  ของเหลว 
     2.1  กระแสน้ํา 

 
2.1.1 สลักในดวงจิตของเธอคงถกูถอดออกดวยถอยคําบางคําของ

เขา ความคั่งแคน ความกลวัรุนแรงทะลกัทลายยิง่กวา
กระแสน้าํที่ไหลบาผานชองที่แตกราวเปนโพรงของเขื่อนหนิ  

(ลับแลลายเมฆ, 2545, 223) 
     2.2  ขุน 2.2.1 แตกาลเวลาเปนประหนึ่งน้ําใสบริสุทธิ์ที่ละลายความเครียด

แคนที่ขุนขนใหเจือจางไดอยางประหลาด  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 371) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     2.2  ขุน (ตอ) 
   

2.2.2 ความเคืองขุนเดียดฉันทเลือดในอกผูถือกําเนิดจากหญิง
แพศยาคอยจางกลายเปนความอาทรที่ฝงใจอยูลึกๆ  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 371) 
2.2.3 …รีบปรับหนาและดวงตาขุนเขียวใหอยูในสภาพปกติ หญิง

สาวบอกอยางสุภาพเรียบรอย ออนโยนและเอื้อเฟออยางที่ลูก
สาวคนดีของพอควรทํา  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 7) 
2.2.4 หลังจากอาการนิ่งวนัผานไปเธอก็มีสีหนาขึ้งโกรธพูดเสียง

กระดาง ประกายตาขุนมวัวา “ไมจริง”  
(หองสนี้ําเงิน, 2542 : 50) 

2.2.5 ความรูสึกโกรธที่คาคางอยูในใจมานานเนิ่น ระคนกับความ
เกลียดขยะแขยง ความชิงชังที่นอนตัวตกตะกอน เพียงลูก
นอยถามถึงพอ ความรูสึกเหลานั้นเหมือนถูกกวนใหขุนข้ึนมา
อีกครั้งอยางรุนแรง  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 1) 
2.2.6 “ยัง หากเขากวนรักษ กฤชจะมาชวยอยางงั้นหรือ” รักษยัง

โตตอบกับวิกฤช แตสายตายังจองมองไปที่ทศวรรษ ฝายนั้น
อมยิ้มทาทางทะเลน แมจริงๆ แลวในใจจะขุนมัวไมพอใจนัก  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 82) 
2.2.7 “ขอรองเถอะ ชั้นขอใหคุณออกไปเดี๋ยวนี้” รักษเร่ิมเสียงแข็ง 

แลวทศวรรษก็เดินออกจากหองไปดวยอารมณขุนมัว  
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 140) 

2.2.8 คุณแมตาขุนเขียว ฉันพูดออกไปแลวก็ถึงไดรูวาไมมีอะไรดีข้ึน  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 239) 

2.2.9 คุณสมบัติพรอมไปหมดทุกอยาแบบนี้หาไดงายๆ ที่ไหน แต
วันนี้จะดวยเขาหงุดหงิดมาแตไหนก็ไมรู หรือไมเราก็คุนเคย
กันจนหมดความเกรงใจ เขาจึงตอบเสียงขุน…  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 277) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     2.2  ขุน (ตอ) 
   

2.2.10 อาชาจงึตองกลาวขอตัวกับคนสําคัญคนนั้น แลววางหู หันมา
เจรจากับ มลุลี ทัง้ที่ในใจกาํลังเดือดปุดๆ ขุนมวักับการไม
รูจักกาลเทศะของหลอน  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 55) 
2.2.11 ความเปนคนตรงและซื่อไรเลหเหลี่ยมของปลิวลมดับความ

ขุนเคืองของเขาไดอยางดี  
(สะใภไรศักดินา, 2544 : 121) 

2.2.12 สายตาทุกคนหันขวับมามองหนาคนพูดที่เรียบเฉย แถมยังปน
เปรอยิ้มผองบนใบหนาออนเยาวนั้น ไมมีรองรอยประชด
ประชันขุนแคนผูใดแทรกแซงมาดวยเลยแมแตนอย  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 150) 
2.2.13 หลอนแหวไปตามสาย ชักจะอารมณขุนเปนร้ิวขึ้นมา  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 206) 
2.2.14 เปนจริงอยางที่มลุลีคาดหวงัเอาไว ทนัทีทีน่ักรองหนุม

รับทราบขาวคราวหรือจะเรียกวาขาวสุดคาวของเขาจากหนา
หนงัสือพมิพทัง้หลาย ใบหนาของเขากก็ลายเปนสีแดงกอนจะ
คอยๆ คล้ําสีเขียวขุน  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 207) 
2.2.15 เจาอนสะกิดศอกหญิงสาวหลายครั้งจนปลิวลมสะดุง หันมา

ทําตาขุนเขาใส  
(สะใภไรศักดินา, 2544 : 261) 

2.2.16 พลันใบหนากังขาของนางพรมก็พลันเปนขุนข้ึงเหมือนกําลัง
โกรธใครสักรอยปข้ึนมาทันที  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 310) 
2.2.17 “นังนองมุก” ชนดวงขบกรามกรอด กอนที่จะเดินเขาไปดานใน

ดวยอารมณอันขุนมัว  
(จันทรขามคนื, 2545 : 155) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     2.2  ขุน (ตอ) 
 
   

2.2.18 คําบอกของชนดวง ทําเอาอารมณดีนิดหนอยของพี่กลับขน
ขุนคลั่กไปดวยตะกอนขึ้นมาอีก 

(จันทรขามคนื, 2545 : 218) 
2.2.19 อารมณที่กําลังดี กลับขุนมัวเมื่อเขาตองเผชิญหนากับนุดล

อยางไมคาดคิด  
(จันทรขามคนื, 2545 : 378) 

2.2.20 ภูผาเพียงแตกราดตามองดูสมาชิกทุกคนทีน่ั่งรวมโตะแวบ
เดียวเขาปราดเขาไป หาเกาอี้ตัวที่ยงัวาง แลวทรุดกายลง 
ทําทาจะตัดอาหารใสปาก แตถูกคุณรัตนาตีมือซึ่ง
กระดํากระดางเลอะเทอะนัน้พลางทําตาขุนเขาใสอีก  

(บุษบาสามชา, 2545 : 37) 
2.2.21 ภูวนถยิ้มหยันๆ ที่มุมปากออกมา แตวาจายังราบเรียบนุมๆ 

เหมือนไมไดคิดอะไรขณะที่ตอบคําถามพาซื่อของบุหลัน แต
คนที่ฟงนึกขุนปุดๆ ข้ึนมาอยูในใจยิ่งขึ้นทุกที  

(บุษบาสามชา, 2545 : 208) 
2.2.22 ชาวิสาเงยหนาขึ้นมองเขาตาเขียวขุน ภูผาเคี้ยวบะหมี่

สําเร็จรูปหนับๆ พยักหนาไปดวย  
(บุษบาสามชา, 2545 : 252) 

2.2.23 ...ละเวงสูดลมหายใจเขาปอดอยางแรงหวังจะใหมันเขาไป
ชวยเจือจางอารมณขุนคลั่กในใจหลอนใหเจือจางบางเบาลง
บาง แตดูจะไมเปนผล ทุกอารมณ ความรูสึกที่เครียดเครงใน
เนื้อตัวบอกหลอนวา นี่คือเร่ืองจริง !  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 180) 
      2.3  เดือด 2.3.1 อารมณคุณนายใหญเร่ิมเดือดปุดๆ เมื่อเห็นเยนหลิงขบขัน

นักหนา  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 188) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     2.3  เดือด (ตอ) 
   

2.3.2 ภายใตกิริยาวางเฉยงามสงาสมลักษณะสตรีมีสกุลริมฝปาก
บางกิริยาแยมดังระบายรอยยิ้มอยูเปนนิจ ขัดกับแววตาใน
หนวยตาเรียวยาวแข็งกราวดุจมานสีดําสนิทบดบังดวงใจที่
กําลังเดือดด้ิน  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 219) 
2.3.3 “เพราะอะไรละ เพราะแมเขาไมสูใชมั้ย? เพราะแมคิดวาใหยก

ยองเขาไวในตาํแหนง ใหตังคเขาใช เอาใจเขาบางก็พอแลว” 
รูสึกวาความโกรธและนอยใจจะมากรุนๆ เหมือนไอน้ําเดือด 

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 28) 
2.3.4 ส้ินคําตอบคนพูดก็มองออกไปนอกหนาตาง ชมนกชมไมชม

ทิวทัศนอยางเพลิดเพลินใหสมคําวา ‘จะนั่งรถเลน’ …ปลอย
ใหสาวนอยคนที่นั่งเคียงจมอยูกับความเดือดดาลคลายน้ํา
รอนที่เร่ิมเดือดปุดๆ อยูบนเตาไฟแตเพียงคนเดียว  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 131) 
2.3.5 ชายหนุมผุดลุกขึ้นยืนเกาะขอบโตะชะโงกหนาเขาไปใกล

ดวงตาดําคมของเขาเปนประกายจัดและความโมโหฉุนเฉียวก็
เร่ิมกลับมาคลายกับควันกรุนๆ ที่ลอยเรี่ยอยูบนผิวน้ําที่กําลัง
จะเริ่มเดือด  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 188) 
2.3.6 กลิการองเอ็ดอึงกับตนเองกอนเขมนมองผูเปนบิดาแลวภาพที่

เห็นก็ทําใหอารมณพุงปรูดเหมือนปรอทที่วิ่งดันจนกระเปาะ
แกวแตก เหมือนลาวาเดือดพลั่งพุงขึ้นสูอากาศเมื่อพบรอย
ปริของผิวโลก  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 206) 
2.3.7 รักษพยายามขมอารมณเดือดที่กําลังพุงสูงขึ้นในทุกขณะ 

หากที่นี่ไมใชรานอาหารหรือที่สาธารณชน เขาจะไมปลอยให
อีกฝายตอปากตอคําไดอยางสบายหรือเถียงแบบขางๆ คูๆ ได  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 42) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     2.3  เดือด (ตอ) 
   

2.3.8 พริมเพรารูตัววาไมอาจควบคุมสติอารมณที่กําลังเดือดพลาน
ไดในขณะนี้หลอนเหมือนคนที่ขับรถแลวเบรกแตกไมอาจจะ
บังคับควบคุมสถานการณไดหรือหยุดรถที่กําลังแลนลิ่วไป
ขางหนา แมแตจะชะลอใหชาลงก็ไมอาจจะยับยั้งได  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 52) 
2.3.9 อารมณของทศวรรษเดือดข้ึนมาทันที  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 56) 
2.3.10 “เดี๋ยวก็ตองเจ็บตัวหรอก อยามาแสหาเรื่องของคนอื่นจะ

ดีกวา หัดสงบปากสงบคําไวบางไมงั้นก็ออกจากหองนี้ไปเลย” 
ทศวรรษชี้หนาอารมณเร่ิมเดือดปุดๆ  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 138) 
2.3.11 “นองของเมยไมเห็นเหมือนพี่สาว ชอบอาบแดดเหรอ เห็นผิว

คนละสีกับเมย” “ไมเหมือนคะ” มุกตอบ สะกดเสียงเอาไวทัง้ที่
เดือดพลาน “เราเปนตัวของเราเอง”  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 62) 
2.3.12 เร่ืองมันชักไปกันใหญ ผมรูวาแมของมุกเริ่มเดือดจัด ถาเปน

วัวกระทิง ผมก็คือนักสูวัวที่ใชผาแดงลอใหเธอตรงเขาขวิด
อยางบาคลั่ง  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 176) 
2.3.13 อารมณฉันเดือดพลานขึ้นมาทันทีเมื่อไดยิน  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 281) 
2.3.14 “ก็พออยูบานนี้ เขาไมใหคาจางคาออนพอบางเรอะ หรือวาใช

งานฟรีๆ งั้นพอไปอยูกับฉันดีกวา” ลูกชายยอน เร่ิมเดือดปุดๆ 
ที่ผิดความคาดหมาย  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 300) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
      2.3  เดือด (ตอ) 
   

2.3.15 อาชาจึงตองกลาวขอตัวกับคนสําคัญคนนั้น แลววางหู หันมา
เจรจากับมลุลี ทั้งที่ในใจกําลังเดือดปุดๆ ขุนมัวกับการไมรูจัก
กาลเทศะของหลอน  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 55) 
2.3.16 ชายหนุมพยายามบอกเปนทางนยัวาเขาไมชอบการ

แสดงออกคอนขางจะเหยียดหยามของมลุลีแบบนี้เลย หญิง
สาวจงึจําตองขมใจทั้งที่ในใจเดือดพลานไปหมดแลว  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 56) 
2.3.17 ประโยคนี้เหมือนไมขีดไฟที่จุดกระตุนอารมณของชายหนุมให

เดือดพลาน  
(จันทรขามคนื, 2544 : 166) 

2.3.18 เสียงของชายหนุมเพิ่มคียเขมข้ึนอีก จอมขวัญชักจะเดือด 
หญิงสาวจงึเชดิหนาขึน้  ทัง้ๆ ที่ใจระมัดระวังไมให
ความเครียดของเขามาคุกคามประสาทของหลอนได  

(บุษบาสามชา, 2545 : 85) 
2.3.19 จอมขวัญเดือดปุดๆ ในใจ นับวันเดือนฉายก็จะลามปาม

ละลาบละลวงก้ําเกินหลอนโดยไรความเกรงอกเกรงใจยิ่งขึ้น
ทุกที  

(บุษบาสามชา, 2545 : 111) 
2.3.20 มือที่ยุมยามและเกินขอบเขตแหงการยอมรับของเขาพาความ

โกรธอยางรุนแรงมาดวย มันพลุงขึ้นมาแบบเดียวกับไอน้ํา
เดือดรุนแรงจนเกินควบคุม  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 131) 
2.3.21 ‘นี่...นี่หมายความวา’ ไกรกูณฑกํามือแนน รางสูงสะโอดสะอง

ของเขาสั่นเทิ้มดวยอารมณเดือดพลานภายใน  
(ไฟในวาย,ุ 2546 : 129) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     2.3  เดือด (ตอ) 
   

2.3.22 เขารูตัวเองดีวาไมอาจหักหามใจระงับยับยัง้ไมใหบางสิง่
บางอยางเกิดขึ้นได ราวกับในรางกายของเขามีน้าํรอนทีก่ําลัง
เดือดพลานอยู มิอาจปดกั้นไมใหมันพวยพุงทั้งกระไอ
รอนแรงและกระเซ็นน้ําเดือดนั้นออกมาได บางครั้งมัน
กระเซ็นราดรดคนอื่นใหปวดแสบปวดรอนไปตามๆ กนัแตบาง
หน มนัก็ลวกรอนตัวเองใหด้ินพลานอยูบอยไป  

(ไฟในวาย,ุ 2546 :  318) 
2.3.23 หัวใจธราขนคลั่กและเดือดพลานยากจะทําใหมันสงบใสเย็น

ไดดังเดิม  
(ไฟในวาย,ุ 2546 : 429 

     2.4  ตกตะกอน 2.4.1 ความรูสึกโกรธที่คาคางอยูในใจมานานเนิ่น ระคนกับความ
เกลียดขยะแขยง ความชิงชังที่นอนตัวตกตะกอน 

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 1) 
    2.5  เต็มเปยม 2.5.1 หญิงสาวนิ่งไป ไมกลาโกรธ นิมมานจึงยิ้มเหยียด ดวงตาเขา

บรรจุดวยความผิดหวังและเจ็บแคนเต็มเปยม  
(พรายปรารถนา, 2545 : 322) 

     2.6  ทะลักทลาย 
     

2.6.1 สลักในดวงจิตของเธอคงถกูถอดออกดวยถอยคําบางคําของ
เขา ความคั่งแคน ความกลวัรุนแรงทะลกัทลายยิ่งกวา
กระแสน้ําที่ไหลบาผานชองที่แตกราวเปนโพรงของเขื่อนหิน  

(ลับแลลายเมฆ, 2545, 223) 
     2.7  น้ํารอน 
      

2.7.1 ส้ินคําตอบคนพูดก็มองออกไปนอกหนาตาง ชมนกชมไมชม
ทิวทัศนอยางเพลิดเพลนิใหสมคําวา ‘จะนัง่รถเลน’ …ปลอย
ใหสาวนอยคนทีน่ั่งเคียงจมอยูกับความเดอืดดาลคลายน้ํา
รอนที่เร่ิมเดือดปุดๆ อยูบนเตาไฟแตเพียงคนเดียว  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 131) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     2.7  น้ํารอน (ตอ) 2.7.2 เขารูตัวเองดีวาไมอาจหักหามใจระงับยับยัง้ไมใหบางสิง่

บางอยางเกิดขึ้นได ราวกับในรางกายของเขามีน้ํารอนที่
กําลังเดือดพลานอยู มิอาจปดกั้นไมใหมนัพวยพุงทัง้กระไอ
รอนแรงและกระเซ็นน้ําเดือดนั้นออกมาได บางครั้งมัน
กระเซ็นราดรดคนอื่นใหปวดแสบปวดรอนไปตามๆ กนัแตบาง
หน มนัก็ลวกรอนตัวเองใหด้ินพลานอยูบอยไป  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 318) 
     2.8  พลุงพลาน 
      

2.8.1 อารมณพลุงพลานของเรายามเมื่อบังเกิดขึ้นแลวยากนัก
ที่จะระงับ  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 134) 
2.8.2 ความรักทําใหเรืองยศตองฝนใจ เขาทนเก็บกดความรูสึก

ที่พลุงพลานจวนเจียนจะระเบิดก็เพื่อกองเกียรติ  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 175) 

2.8.3 ดวงตาสองคูมองตามดวยความเปนหวงและอัดอั้นตันใจ
หากทั้งกานตและกรณก็รูดีวาในวาระเชนนี้ เธอปฏิเสธ
ความหวังดีของทุกคนโดยสิ้นเชิงเสียแลว ยิ่งอารมณที่
พลุงพลานอยูภายใจคงคลายลาวาใตปากปลองภูเขาไฟ
...ไมควรมีใครเสนอหนาเขาไปยืนขวาง!  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 84) 
2.8.4 ทามกลางความฉุนเฉียวที่พลุงพลานอยูในใจ ปารีณา

ปฏิเสธไมไดเลยวาความอบอุนเกิดขึ้นบางเบาที่กนบึ้ง...ก็
ดีอยูหรอกที่จะมีใครสักคนอยูเคียงขาง ถึงจะเปนคนที่ 
‘ไมไดเร่ือง’ เชนนี้!  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 127) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
   2.8  พลุงพลาน (ตอ) 
    
 
 
 
 
   

2.8.5 ...อะไรหรือใครกันแนที่ทําใหเขาเรารอนพลุงพลานปาน
นี้?... คงโมโหกานตละมังที่ไมยอมกระทําในสิ่งที่เขาเห็น
วาควรกระทํากอนสิ่งอื่นใด หรืออาจโมโหเหตุการณที่
ผลักดันใหเขาตองมาแบงปนเวลา อารมณ และความคิด
รวมกับใครคนหนึ่งอยางคาไมถึง?...  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 183-184) 
2.8.6 เธอไมรูเสียดวยซ้ําวารางสูงบางที่ผละเดนิดุมๆ แทรกผู 

คนหายไปนัน้ อยูในอารมณพลุงพลาน รอนเราเพียงใด  
(ใตเงาตะวนั, 2542 : 205) 

     2.9 ไหลบา 2.9.1 สลักในดวงจิตของเธอคงถูกถอดออกดวยถอยคําบางคําของ
เขา  ความคั่งแคน  ความกลัวรุนแรงทะลักทลายยิ่งกวา
กระแสน้ําที่ไหลบาผานชองที่แตกราวเปนโพรงของเขื่อนหิน  

(ลับแลลายเมฆ, 2545, 223) 
3.  แกส 
     3.1  กระไอ,ไอ 
      
 
      

 
3.1.1 เขารูตัวเองดีวาไมอาจหักหามใจระงับยับยัง้ไมใหบางสิง่

บางอยางเกิดขึ้นได ราวกับในรางกายของเขามีน้าํรอนทีก่ําลัง
เดือดพลานอยู มิอาจปดกั้นไมใหมันพวยพุงทั้งกระไอ
รอนแรงและกระเซ็นน้ําเดือดนั้นออกมาได บางครั้งมัน
กระเซ็นราดรดคนอื่นใหปวดแสบปวดรอนไปตามๆ กนัแตบาง
หน มนัก็ลวกรอนตัวเองใหด้ินพลานอยูบอยไป  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 318) 
3.1.2 “เพราะอะไรละ เพราะแมเขาไมสูใชมั้ย? เพราะแมคิดวาใหยก

ยองเขาไวในตําแหนง ใหตังคเขาใช เอาใจเขาบางก็พอแลว” 
รูสึกวาความโกรธและนอยใจจะมากรุนๆ เหมือนไอน้ําเดือด...  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 28) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
3.1  กระไอ,ไอ (ตอ) 3.1.3 ความโกรธและสิ้นหวังมากมายรุนแรง เจือดวยความเสียหนา

อับอายอันแสนแปลกพลุงพลานอยูภายใน จนราวกับศีรษะ
ของหญิงสาวระเบิดออกแลวระเหยกลายเปนไอ...  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 370) 
3.1.4 มือที่ยุมยามและเกินขอบเขตแหงการยอมรับของเขาพาความ

โกรธอยางรุนแรงมาดวย มันพลุงขึ้นมาแบบเดียวกับไอน้ํา
เดือดรุนแรงจนเกินควบคุม  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 131) 
3.1.5 ขณะที่จีรณาขบฟน ความโกรธที่อยูในใจแทบกลั่นเปนไอใหผู

รวมโตะสัมผัสไดทีเดียว  
(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 484) 

3.1.6 ไกรกูณฑตวาดกราว เบี่ยงตัวออกมาจากดานหลังวายุ มอง
หญิงสาวเขม็ง… ใกลขนาดนั้น วายุรับรูไดถึงความขึ้งโกรธ
เครงเครียดที่แผซานออกมาจากตัวนองชายไดดี ด่ังกระไอผะ
ผาวรอน แตแลวจูๆ ละมายหมอกเย็นจัดพัดวูบมา ไกรกูณฑ
เปลี่ยนไปในฉับพลัน  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 407) 
     3.2  ควัน 
     

3.2.1 ชายหนุมผุดลุกขึ้นยืนเกาะขอบโตะชะโงกหนาเขาไปใกล
ดวงตาดําคมของเขาเปนประกายจัดและความโมโหฉุนเฉียวก็
เร่ิมกลับมาคลายกับควันกรุนๆ ที่ลอยเรี่ยอยูบนผิวน้ําที่กําลัง
จะเริ่มเดือด  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 188) 
3.2.2 นี่เขาคงโทร.คุยกับนายหลอนแลว แตไมรู ‘จัดการ’ กันทาไหน 

คุณภูมิถึงไดโกรธจนเหมือนควันจะออกหูแบบนั้น  
(พรายปรารถนา, 2545 : 248) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     3.3  หมอก 
      

3.3.1 ไกรกูณฑตวาดกราว เบี่ยงตัวออกมาจากดานหลังวายุ มอง
หญิงสาวเขม็ง… ใกลขนาดนั้น วายุรับรูไดถึงความขึ้งโกรธ
เครงเครียดที่แผซานออกมาจากตัวนองชายไดดี ด่ังกระไอผะ
ผาวรอน แตแลวจูๆ ละมายหมอกเย็นจัดพัดวูบมา ไกรกูณฑ
เปลี่ยนไปในฉับพลัน  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 407) 
4.  มนุษย 
      4.1  กราม 
       
      

 
4.1.1 “นังนองมุก” ชนดวงขบกรามกรอด กอนที่จะเดินเขาไปดาน

ในดวยอารมณอันขุนมัว  
(จันทรขามคนื, 2545 : 155) 

4.1.2 สิบพรนิง่ขรึม กมหนากัดกรามอยางเคียดแคน ขณะที ่      
นภนภางคแทบน้ําตาตก เธอวาดภาพตามคําพูดของอกีฝาย
ไดอยางชัดเจนทีเดียว  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 395) 
4.1.3 เมษขบกรามแนนจนนูนเปนสันดวยความโกรธ แตกอนที่ทั้งคู

จะตัดสินใจทําอะไรลงไป ชัยยศก็ใชพานทายปนกระแทก
กระจกแตกละเอียด  

(เจานายวัยกระเตาะ, 2546 : 37) 
      4.2  ตา,ดวงตา 

 
4.2.1 เรยาลุกขึ้นยืนเทาเอวกังกา หนาตาแดงก่ําดวยโทสะเพียงแค

นึกถึงเมียตามกฎหมายของเขา  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 349) 

4.2.2 …รีบปรับหนาและดวงตาขุนเขียวใหอยูในสภาพปกติ หญิง
สาวบอกอยางสุภาพเรียบรอย ออนโยนและเอื้อเฟออยางที่ลูก
สาวคนดีของพอควรทํา  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 7) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     4.2  ตา,ดวงตา (ตอ) 
       

4.2.3 “พวกคุณควรชวยกันมองหาคนที่ฆาพอของฉัน ไมใชมามอง
หาสมมุติฐานบาๆ แบบนั้น” เธอเปนฝายกาวหนีไปยืนฝงตรง
ขามอีกครั้ง...ดวยเสียงแข็ง ดวยคํา ‘พวกคุณ’ และดวงตา
ฉุนเฉียววาวโรจน  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 82) 
4.2.4 “ฉันไมไดตองการเพื่อน” หญิงสาวบอกอยางชาเย็น จองมอง

อีกฝายดวยดวงตาลุกวาวราวจุดไฟ...และสายตาของเธอก็
แทบจะเผาดวงหนาอันประกอบดวยคิ้วเขม ดวงตาดําคมและ
ปลายจมูกแหลมๆ ของเขาใหไหมเปนจุณไปทีเดียวเมื่อกรณ
ตอบคําของเธอทันควันเหมือนยั่ว  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 127) 
4.2.5 กลิกาเงยหนามองแลวก็พบวาพบตนเองยืนเผชิญหนาสบตา

อยูกับผูเปนบิดาที่หนาแดงก่ํา ดวงตาลุกวาว ดวยความโกรธ
เกรี้ยวและอับอาย...นี่ไมใชเกรียงคนที่ เธอรูจักมาตลอด
ชีวิต!...  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 208) 
4.2.6 หลังจากอาการนิ่งวันผานไปเธอก็มีสีหนาขึ้งโกรธพูดเสียง

กระดาง ประกายตาขุนมัววา “ไมจริง”  
(หองสนี้ําเงิน, 2542 :  50) 

4.2.7 “อยาดูถูกนองใหมากไดไหม นายจามร !” มารดาชักโกรธทีลู่ก
ชายมาขัดคอ ตาที่จองมองเขียวปด  

(ผูดีเยาวราช, 2543 : 180) 
4.2.8 สองสีเหลียวมาทําตาเขียวกับจิตประจักษแลวเหลือบแลไปที่

ลูกชายคนโต  
(ผูดีเยาวราช, 2543 : 442) 

4.2.9 “อยาเหยียบย่ํากันใหมากนักนะคุณ” จิตราหยุดยืนขางๆ ลูก
สาวนัยนตาเขียวปดโกรธจัด  

(ผูดีเยาวราช, 2543 : 492) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     4.2  ตา,ดวงตา (ตอ) 4.2.10 นรีตัวสั่น สายตาเยยหยันของอีกฝายสรางความไมพอใจให

อยางรุนแรง  
(ผูดีเยาวราช, 2543 : 492) 

4.2.11 จามรหยุดกึก หันขวับไปตาเขียวปด  
(ผูดีเยาวราช, 2543 : 512) 

4.2.12 “ไมยอม กูไมยอมเด็ดขาด” ทศวรรษทุบโตะเสียงดังปง 
ดวงตามีแววประกายเคียดแคน  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 100) 
4.2.13 กุกกิ๊กหันไปมองเพื่อนตาเขียว แตอีกฝายทําหนาไมรูไมชี้  

(อลหมานลานเจ็ด, 2543 : 114) 
4.2.14 โองมองดูเพื่อนตาเขียว  

(อลหมานลานเจ็ด, 2543 : 179) 
4.2.15 คุณแมตาขุนเขียว ฉันพูดออกไปแลวก็ถึงไดรูวาไมมีอะไรดีข้ึน  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 239) 
4.2.16 ปลิวลมตาเขียวปดเขาใส ปดมือเจาแทงออกไปจากไมคาน 

แมคาสาวนอยวางหาบลงแลวเงื้องาไมคานจะฟาดหัวหนุม
แทงทองที่รีบยกมือปดปองพัลวัล  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 13) 
4.2.17 เจาอนสะกิดศอกหญิงสาวหลายครั้งจนปลิวลมสะดุง หันมา

ทําตาขุนเขาใส  
(สะใภไรศักดินา, 2544 : 261) 

4.2.18 หลอนหันไปทําตาเขียวปดใสเขา ซึ่งทําทีไมรูไมชี้  
(สะใภไรศักดินา, 2544 : 361) 

4.2.19 ภูผาเพียงแตกราดตามองดูสมาชิกทุกคนทีน่ั่งรวมโตะแวบ
เดียวเขาปราดเขาไป หาเกาอี้ตัวที่ยงัวาง แลวทรุดกายลง 
ทําทาจะตัดอาหารใสปาก แตถูกคุณรัตนาตีมือซึ่ง
กระดํากระดางเลอะเทอะนัน้พลางทําตาขุนเขาใสอีก  

(บุษบาสามชา, 2545 : 37) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     4.2  ตา, ดวงตา (ตอ) 4.2.20 ภูผาที่นั่งเทาคางฟงอยางสนใจ เกิดอาการคันคอขึ้นมาจน

ตองกระแอมไอขึ้น คุณรัตนาชะงักชวงเวลาการโปรโมตวาที่
หลานสะใภคนดีในฝนของเธอลง แลวทําตาเขียวปดขูหลาน
ชังอีกครั้ง ภูผาจึงทําเปนไมรูไมชี้ฟงตอไป  

(บุษบาสามชา, 2545 : 229) 
4.2.21 ชาวิสาเงยหนาขึ้นมองเขาตาเขียวขุน ภูผาเคี้ยวบะหมี่

สําเร็จรูปหนับๆ พยักหนาไปดวย  
(บุษบาสามชา, 2545 : 252) 

 
4.2.22 ชาวิสาเอยเสียงเขม ตาเขียวเรืองๆ อยางเอาเรื่องขึ้นมา ภูผา

รีบชี้แจงเพื่อเอาตัวรอดไดตามเคย  
(บุษบาสามชา, 2545 : 313) 

4.2.23 นายภูษาผูเปนนองชายของคุณรัตนาเอยแยงขึ้น จึงถูกสาว
ใหญหันมามองดวยดวงตาเขียวปดดั่งไมพอใจเต็มที่  

(บุษบาสามชา, 2545 : 378) 
4.2.24 อุไรทิพยรองออกมาดวยเสียงคอนขางดัง เดือนฉายทําตา

เขียวใสแม เพราะคําพูดของสาวใหญเปนความจริงทั้งหมด  
(บุษบาสามชา, 2545 : 607) 

4.2.25 “กิ๊บเกนะยะหลอน มาพรอมกับคุณนิม คุณภูมิงี้ตาเขียว... 
ไหนวากลัวคุณภูมิเลนงานหัวขาด อยากไปจอยสมาคมคนตก
งานเหมือนพี่นุชหรือไง?”  

(พรายปรารถนา, 2545 : 297) 
4.2.26 หญิงสาวนิ่งไป ไมกลาโกรธ นิมมานจึงยิ้มเหยียด ดวงตาเขา

บรรจุดวยความผิดหวังและเจ็บแคนเต็มเปยม  
(พรายปรารถนา, 2545 : 322) 
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     4.2  ตา (ตอ) 4.2.27 “แนใจหรือ หนาคุณชักซีดนะคุณกี้ สุมเสียงคนถามออนโยน

และสนิทสนมอยูในที ทําเอาคนเจ็บรูสึกปาวปนในทอง ไม
กลาสบตาผีภรรยาเขาที่มองมาดวยสายตาลุกราวไฟ”  

(พรายปรารถนา, 2545 : 399) 
4.2.28  ทันทีที่หญิงสาวรูตัว ดวงตาของเธอก็เต็มไปดวยความโกรธ

เกรี้ยวกอนตบหนาเขา…ไมแรงนักหรอก แคแสบๆ คันๆ แตก็
ทําใหเร่ืองที่กําลังจะกาวลึกยุติลงไป  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 54) 
4.2.29 ณจันทรเร่ิมโกรธจนตาลุกวาว  

(เสือ, 2546 : 105) 
4.2.30 “ไปยุงอะไรกับเขา ไมไดเกี่ยวกับเราซักหนอย” จูวาพลางทํา

ตาเขียวใสอยางไมพอใจ  
(เจานายวัยกระเตาะ, 2546 : 58) 

4.2.31 “ใครสั่งใหล็อกหอง เปดเดี๋ยวนี้นะ” นัญญาหันมาทําตาเขียว
ใส สุวัจนกลับเชิดหนาอยางไมสะทกสะทาน  

(เจานายวัยกระเตาะ, 2546 : 64) 
4.2.32 “ละครก็มาจากเรื่องจริงนั่นแหละ” จูหันไปทําตาเขียวใส  

(เจานายวัยกระเตาะ, 2546 : 69) 
4.2.33 “เปนบอดี้การดประสาอะไร แคนี้ก็คิดไมออก” จูบนอยาง

ผิดหวัง สหัสชยัหนัมาทําตาเขียวใสอยางไมพอใจ  
(เจานายวัยกระเตาะ, 2546 : 215) 

4.3 ปาก, ปากคอ, ริม
ฝปาก 

 
 

4.3.1 “อี…อี…อีเกี้ยมซึ่งตี” พุมโกรธจนปากคอสั่น  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 16) 

4.3.2 ฉันกัดริมฝปากแนนดวยความแคนเคือง  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 239) 
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       4.3  ปาก, ปากคอ,  
              ริมฝปาก (ตอ) 
 
      

4.3.3 ภายใตกิริยาวางเฉยงามสงาสมลักษณะสตรีมีสกุลริมฝปาก
บางกิริยาแยมดังระบายรอยยิ้มอยูเปนนิจ ขัดกับแววตาใน
หนวยตาเรียวยาวแข็งกราวดุจมานสีดําสนิทบดบังดวงใจที่
กําลังเดือดดิ้น  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 219) 
4.3.4 ฉันกัดริมฝปากแนนดวยความแคนเคือง  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 239) 
4.3.5 ชาวิสาเมมริมฝปากอยางเคืองใจ หลอนทรุดกายนั่งที่เดิมก็

พอดีเสียง ว. จากวิทยุตํารวจดังขึ้น 
(บุษบาสามชา, 2545 : 58) 

 
      4.4  ฟน 4.4.1 ชาวิสากัดฟนแนนอยางแคนใจ ไมรูวาหลอนกับผูกอง        

บวรรัตนทาํเวรกรรมอะไรกันไวถงึตองตามมาผจญลางผลาญ
กันไมจบส้ินเสยีที  

(บุษบาสามชา, 2545 : 487) 
     4.5  มือ 
      
 

4.5.1 อคิราภซึ่งกล้ํากลืนความรูสึกเจ็บราวแทนพี่ชายลงคออยาง
ยากลําบาก มือที่ส่ันดวยความโกรธกดลงกับเนื้อไมของเกาอี้
เพื่อระงับอารมณ  

(ลางลิขิต, 2543 : 132) 
 

     4.6  เสียง 
      

4.6.1 “ใครบอกวาฉันหายโกรธนาย” เด็กสาวเสียงเขียว  
(อลหมานลานเจ็ด, 2543 : 171) 

4.6.2 ลุงนอมหันไปดุเสียงเขียว  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 237) 

4.6.3 “วอนซะแลว เลนกับใครไมเลน” คนที่ดูจะเปนหัวหนาสงเสียง
ลอดไรฟนออกมาอยางเคียดแคน  

(เจานายวัยกระเตาะ, 2546 : 147) 
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     4.7  หนา 4.7.1 เรยาถลันเขาไปกลางวง หนาแดงก่ําดวยฤทธิ์โมโห  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 56) 
4.7.2 เมงฮวยทําทาเหมือนอกจะระเบิดนัยนตายิบหยีเหลือกถลน

ใบหนาขาวเหลืองเทียนเกาๆ เปลี่ยนเปนแดงอมมวง  
 (ดอกสมสีทอง, 2542 : 115) 

4.7.3 บา! พี่จามรทําไมพูดยังงั้น” จลาจันทรหนาตึงไมชอบใจพี่ชาย
ที่ใชคําหนัก  

(ผูดีเยาวราช, 2543 : 179) 
4.7.4 ลักษณวิไลหนางอทันที เมื่อเห็นรีลงจากบันไดมายืนขางลาง  

(ผูดีเยาวราช, 2543 : 490) 
4.7.5 หนานวลเปลี่ยนเปนสีชมพูเขมดวยความโกรธ นัยนตากลมโต

มองหนาคมเขม พลางถามเสียงแข็ง  
(ดาวหลงฟา ภูผาสีเงิน, 2544 : 152) 

4.7.6 ลูกชายเขายืนหนาซีดดวยความแคนเคืองอยูขางเตียง...  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 255) 

4.7.7 หนาบูดมาอยางนี้พอท็อปเขาทําใหไมพอใจอีกใชไหม แมกับ
คุณปาอุตสาหเปดทางดวยการแยกตัวกลับมากอนเพื่อจะให
เขามาสงลูกที่บานตามคํากําชับของคุณปา”  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 291) 
4.7.8 กองเกียรติพยักหนา ใบหนาเกลี้ยงเกลาของเรืองยศซึ่งเคย

บมสีชมพูอยูเปนนิจเปล่ียนเปนแดงจัดแลวซีดขาวเหมือน
กระดาษ  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 158) 
4.7.9 เรยาลุกขึ้นยืนเทาเอวกังกา หนาตาแดงก่ําดวยโทสะเพียงแค

นึกถึงเมียตามกฎหมายของเขา  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 349) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     4.7 หนา (ตอ) 4.7.10 กองเกียรติรีบกลบเกลื่อนเมื่อเห็นใบหนาอวนฟูของมารดา

เปลี่ยนจากสีซาลาเปาเปนแดงอมมวง  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 367) 

4.7.11 …รีบปรับหนาและดวงตาขุนเขียวใหอยูในสภาพปกติ หญิง
สาวบอกอยางสุภาพเรียบรอย ออนโยนและเอื้อเฟออยางที่ลูก
สาวคนดีของพอควรทํา  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 7) 
4.7.12 กลิกาเงยหนามองแลวกพ็บวาพบตนเองยนืเผชิญหนาสบตา

อยูกับผูเปนบดิาที่หนาแดงก่ํา ดวงตาลกุวาว ดวยความโกรธ
เกรี้ยวและอับอาย...นี่ไมใชเกรียงคนที่เธอรูจักมาตลอด
ชีวิต!...  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 208) 
4.7.13 “บา! แกนี้ก็เปนไปอีกคน !” จลาจันทรเอ็ดหนาแดง  

(ผูดีเยาวราช, 2543 : 204) 
      4.8  หัว 4.8.1 “มันเปนไปไมไดหรอกที่จะยับยั้งโรครายนี้ไดนะ” กฤษดา

กลาวอยางหัวเสีย เหมือนกับวาเขาพูดมันไปอยางไรเหตุผล   
(หองสนี้ําเงิน, 2542 : 35) 

4.8.2 ทศวรรษเกิดอาการหัวเสีย หยิ่งนักหรือ เขาจะตองเอาชนะให
ไดและจะไมยอมเปนผูแพ  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 36) 
4.8.3 คร้ันชาวิสาหันหนาไปใหเพื่อทั้งสองก็พากันหัวเราะขําออกมา

ยิ่งทําใหชาวิสาหัวเสียยิ่งขึ้น  
(บุษบาสามชา, 2545 : 357) 

4.8.4 “ปาวาเรากลับกันเถอะ พี่เขาอาจมีธุระสําคัญก็ไดถึงกลับไป
กอน” คุณหญิงเสาวลักษณพยายามปลอบใจรัญชิตาที่หัว
เสียอยู  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 208) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
5.  สัตว 

5.1  คําราม 
 
5.1.1 ไมพันผาในมือวิรตีไดผลกวามีดโปรงใสในมือจุลจันทร เกริก

เจ็บจนตองละมือจากเดนภูมิ ปลอยใหรางชายหนุมครูดลงกับ
กําแพงราวตุกตาเกาๆ แลวหันไปคํารามดวยความโกรธแคน
กับหญิงสาว  

(พรายปรารถนา, 2545 : 456) 
 

5.1.2 คําถามของสาลินีที่ขัดขึ้นวา “เดี๋ยวๆ แลวนายจิมมาเกี่ยวของ
อะไรดวย” ไมไดรับความสนใจจากคูสนทนาในเมื่อกฤตเองก็
ไมทันไดจบประโยคที่ตนเองกําลังพูด ดวงตาของเขารับภาพ
ในรานเขาเต็มเปา แลวเสียงคํารามอยางโกรธเกรี้ยวก็ดัง
ข้ึนมาแทน  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 496) 
5.1.3 “นี่เธอคิดจะรุมฉันเหรอ” พรพิมลคํารามดวยความโกรธ  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 61) 
5.1.4 “ถาเธอคิดจะเลนกับฉันแบบนี้ก็ได ฉันพรอมจะสูกับเธอไดทุก

ที่ทุกเวลา” รัญชิตาคํารามดวยความเจ็บใจ  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 176) 

5.1.5 ภาคความสนิทสนมของคนทั้งคูทําใหรัญชิตาทนดูตอไปไมได 
โดยคํารามดวยความแคนกอนขึ้นรถกลับไป  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 267) 

6.  พืช 
     6.1 บม 
 

 
6.1.1 ถมยาตางหาก โตเปนผูใหญ มีการมีงานทําเพียบพรอมกลับ

เปนฝายสรางปญหา…ปญหาที่เด็กชายไกลกังวลบมเพาะ
ความเคียดแคนสะสมไวในใจอยางเงียบๆ ลําพัง  

(จันทรขามคนื, 2545 : 44-45) 
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     6.2  เพาะ 
   

6.2.1 ถมยาตางหาก โตเปนผูใหญ มีการมีงานทําเพียบพรอมกลับ
เปนฝายสรางปญหา…ปญหาที่เด็กชายไกลกังวลบมเพาะ
ความเคียดแคนสะสมไวในใจอยางเงียบๆ ลําพัง  

(จันทรขามคนื, 2545 : 44-45) 
6.2.2 โทสะเด็กหนุมเร่ิมเพาะบางๆ  

(จันทรขามคนื, 2545 : 342) 
     6.3  ราก 6.3.1 รักษยอมรับวาเขาทั้งรักทั้งแคนทศวรรษ แตความแคนมี

มากกวาและฝงรากหยั่งลึกเกินกวาจะลืมได  
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 29) 

7.  สี 
7.1 เขม 

  

 
7.1.1 หนานวลเปลี่ยนเปนสีชมพูเขมดวยความโกรธ นัยนตากลม

โตมองหนาคมเขม พลางถามเสียงแข็ง  
(ดาวหลงฟา ภูผาสีเงิน, 2544 : 152) 

7.1.2 ปรุงใจอยากจะหัวเราะเยาะออกมาแตนางก็ทําไมได คร้ังหนึ่ง
นางเคยรักผูชายคนนี้หมดหัวใจ และเดี๋ยวนี้ก็ยังรักอยูไมจืด
จาง เพียงแตมันปนดวยสีของความแคนมันจึงไดเขมข้ึน  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 416) 
   7.2  จาง 7.2.1 แตกาลเวลาเปนประหนึ่งน้ําใสบริสุทธิ์ที่ละลายความเครียด

แคนที่ขุนขนใหเจือจางไดอยางประหลาด  
(ดอกสมสีทอง, 2542 :  371) 

7.2.2 ความเคืองขุนเดียดฉันทเลือดในอกผูถือกําเนิดจากหญิง
แพศยาคอยจางกลายเปนความอาทรที่ฝงใจอยูลึกๆ  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 371) 
 

8.  อาหาร 
8.1 บูด 

 

 
8.1.1 หากเมื่อการเดินทางผานไปนานพอสมควรและคนที่นั่งหนา

บูดก็หลับสนิทยืดยาวจนนาสงสาร... 
(ใตเงาตะวนั, 2542 : 312) 
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8.1  บูด (ตอ) 

 
8.1.2 เอ.อี.สาวฟงแลวแนใจรอยเปอรเซ็นต วนันี้เดนภูมิอารมณบูด

มาก…มากๆ ดวย เขาอาจะดุ อาจจะตาํหนิลูกนอง ถามใีคร
ทําอะไรไมถูกใจ  

(พรายปรารถนา, 2545 : 204) 
8.1.3 อรินพูดดวยน้ําเสียงเรียบ หากแววตาบอกใหรูวาเจาตัวเริ่ม

รําคาญกับการโวยวายแลว ศลิษาฟงอยางเคืองแคน หนาสวย
กลายเปนบูดบ้ึง เธอเริ่มเปดเผยนิสัยที่แทจริงของตนเอง
ออกมาโดยไมรูตัว  

(ดาวหลงฟา ภูผาสีเงิน, 2544 : 236) 
8.2 เนา 

 
8.2.1 เธอรุนแรงเกินไป และนายจิมก็เพิ่งกลายเปนกระโถนใหเธอ

ทุมอารมณบูดเนาที่ระงับไวนานเขาใส  
(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 134) 

     8.3  เสีย 4.8.5 ...โถ! นึกวาเรื่องอะไรที่ทําใหพี่ชายอารมณเสียถึงขนาดมา
พาลมาจับผิดเอากับเขาทั้งๆ ที่ไมเคยทํามากอน...ที่แทก็เร่ือง
ลูกชังลูกนอกคอก คนที่มองเพียงผิวเผิน เหมือนกับวาเกียรติ
ชิงชังนักคนนั้นหายหนาไป  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 375) 
4.8.6 “นั่นใครพูด” ทศวรรษชักจะอารมณเสียข้ึนมาบาง  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 99) 
4.8.7 “คุณไมเกี่ยว ไมตองมายุงกับผม ทศวรรษกลาวอยางอารมณ

เสีย”  
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 134) 

4.8.8 “ฉันจะไปรูไดยังไง” ดิฉันตอบอยางอารมณเสีย  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 292) 

4.8.9 ชาวิสาขับรถออกสูถนนใหญดวยอาการกราดเกรี้ยวอารมณ
เสียสุดๆ  

(บุษบาสามชา, 2545 : 7) 
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  8.3  เสีย (ตอ) 

 
      

4.8.10 ภูเบศวรสบถออกมาอยางอารมณเสียสุดๆ ก็กระดาษ
เหลานั้นมันมขีอมูลที่เขายงัไมทันเก็บใสเครื่องคอมพิวเตอร
เลย 

(บุษบาสามชา, 2545 : 95) 
4.8.11  “พูดนะมันพูดงายนะลูก แตคนที่บานละ โดยเฉพาะคุณปา

อารมณเสียใสทุกคนในบาน งานการที่โรงแรมก็เสียหายไป
ดวย”  

(บุษบาสามชา, 2545 : 410) 
4.8.12 ชายหนุมรีบโทรศัพทกลับเขาเครื่องของรังรองหลงัจากที่หญงิ

สาววางสายลงแลวทาํใหนายดํารงคต้ังทาจะควารางหลอน
เขามาเคลาเคลียตองชะงัก ชักมือกลับไปอยางอารมณเสียไม
นอย  

(บุษบาสามชา, 2545 : 458) 
 

9. โรค 
9.1 ทุเลา 

 

 
9.1.1 เขาไมควรอยูบาน ไมอยากใหพริมเพราตื่นขึ้นมาแลวพบเขา

อยูในหองเดียวกัน รอใหอารมณโกรธลดทุเลาลงเสียกอน 
แลวคอยพูดคุยกันใหม  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 13) 
9.2 เนื้อราย 

 
9.2.1 ความแคนอันยิ่งใหญของเยนหลิงคางคาซ้ําซอนเกาะกินหัวใจ 

ดังเนื้อราย  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 329) 

9.3 บา 
 

9.3.1 หมอนั่นอาจจะคั่งแคนเขาแทบบาที่ไปขวางโอกาสงามในครั้ง
นั้นเอาไว  

(ไฟในวาย,ุ 2546 : 130) 
     9.4  ระบม 9.4.1 หัวใจเขายังระบมดวยความรักความแคน  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 317) 
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10.  ทรัพยสนิ 
       10.1  ชําระ 

 
10.1.1 บัดนี้ ปนไดมาอยูในมือขอพนัสแลว แผนการที่คิดไวเสร็จไป

อีกขั้นตอน  ที่ เหลือนั้นคือหนี้แคนที่ตองชําระใหหมดสิ้น 
ไมเชนนั้นพนัสไมอาจนอนหลับตาไดสนิท  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 148) 
 

     10.2  ใช 
 

10.2.1 ‘กูไมไดดา กูจะเอาความจริง’ พอใชอารมณ กอนจะเขาไป
กระชากรางซูบนั้นดวยเรี่ยวแรงมหาศาล  

(ใบหนาอื่น, 2542 : 51) 
10.2.2 “ถูกตองแลว ดาว ตองควบคุมสติใหดี อยามีโมโห อยาใช

อารมณ” สิบพรบอกเรียบๆ และจริงจัง  
(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 307) 

     10.3  ทุน 
 
 

10.3.1 วันนี้เจอแตเร่ืองไมเขาหู หงุดหงิดลึกๆ เปนทุนเดิมอยูแลว 
หากพอไดรับคําหวานลอมชี้แจง อาศัยความเปนคนเย็นๆ 
เรียบๆ มาแตไหนแตไร…ความรอนในอารมณจึงลดลง
อยางรวดเร็ว  

(ลางลิขิต, 2543 : 150) 
     10.4  มี 

 
10.4.1 สาวใชจีนทําใหคุณนายที่สองหงุดหงิดและมีโมโหไดทุกวัน  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 28) 
10.4.2 เกรียงจึงมิไดรูสึกและสังเกตเลยวา กลิกาเดินผละจากไป

โดยที่ไมไดหันกลับมามองเขาสักแวบหนึ่ง ทั้งยังมีความ
โกรธแคนเหินหางมากมาแฝงอยูในทาทีเหมือนสงบและ
ยอมจํานน  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 213) 
10.4.3 “มันมีอะไรใหพี่ตองมีโมโหอีกละ? ก็ไมเห็นจะเปนไร ถามัน

จะไปๆ และมาๆ แบบเดียวกับผม”  
(ใตเงาตะวนั, 2542 : 374) 
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     10.4  มี (ตอ) 
      
 

10.4.4 ...หากจะมีความโกรธ ผิดหวัง นอยใจหรือโหยหาแทรกเขา
มา หญิงสาวก็ตัดสินอยางมั่นใจวามันเปนแคความเครียด
และตื่นเตนที่ เกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อกําลังเดินเขาใกล
จุดหมายปลายทาง...  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 416) 
10.4.5 คุณนายกมลงใชนิ้วจิ้มหนาผากสาวนอยจนหงายหลังกน

กระแทกพื้นจ้ําเบา อาชามองวาแมทํากับปลิวลมเกินไป
แลว เขาไมอยากเห็นมารดาตองมีอารมณโกรธแคนมีใจ
อาฆาตอยางที่เปนนี้อยูเลย  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 193) 
10.4.6 เด็กสาวผิวคล้ําตาคมกอดอกยักไหลมองหนามีโทสะของ

หนุมทุงแกมเยาะหยัน...  
(สะใภไรศักดินา, 2544 : 230) 

10.4.7 แลวก็พบวาทุกคนตางมีสีหนาขึ้งโกรธหลอนเหมือนกัน  
(สะใภไรศักดินา, 2544 : 294) 

10.4.8 “ถูกตองแลว ดาว ตองควบคุมสติใหดี อยามีโมโห อยาใช
อารมณ” สิบพรบอกเรียบๆ และจริงจัง  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 307) 
10.4.9 “ก็เขาบอกวายังไงเขาก็ตองมาใหทัน แตทําไมเขาไมทําตาม

สัญญา” ปทมาศเริ่มมอีารมณโกรธ  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 166) 

     10.5  รํ่ารวย 
 

10.5.1 เสียงหลอนสั่นทั้งๆ ที่พยายามแลวจะไมใหเปนเชนนั้นเขา
หัวเราะระรื่น ชางร่ํารวยอารมณกวนโทสะอวัยวะเบื้องต่ํา
ชาวบานเหลือเกิน  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 246) 
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       10.6  หนี้ 10.6.1 บัดนี้ ปนไดมาอยูในมือของพนัสแลว แผนการที่คิดไวเสร็จไป

อีกขั้นตอน ที่เหลือนั้นคือหนี้แคนที่ตองชําระใหหมดสิ้น 
ไมเชนนั้นพนัสไมอาจนอนหลับตาไดสนิท  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 148) 
10.6.1 พนัสจะรอจังหวะที่ชายหนุมไมทันระวังตัว แลวเขาจะเหนี่ยว

ไกปน เทานั้นหนี้แคนก็จะไดสะสางกันเสียที  
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 149) 

 
11. ปรากฏการณ

ธรรมชาต ิ
 11.1  ไตฝุน 

 

 
 
11.1.1 พี่อารมลุกมายึดมือฉันไวเปนการเตือนสติไมใหตอบ แตถึง

เขาไมถึงมือฉันไวฉันก็ไมคิดจะตอบคุณแมอยูแลว ไมเคยมี
ใครทานไตฝุนอารมณของคุณแมไดนอกจากคุณยา เมื่อไม
มีคุณยาเสียคนหนึ่ง อะไรๆ ที่คุณแมเก็บกดไวก็ระเบิด
ออกมาตอเนื่องและยาวนาน  

(ไตฝุนอารมณ, 2544 : 167) 
      11.2  พายุ 
 
 

11.2.1 “ฉันไมไดคิดคดโกงบริษัทและญาติโยมของคุณ...คุณรูดีวา
ฉันไมมีสิทธิ์ขอใชหองชุดที่นี่” ความโกรธทําใหในอกของเธอ
ปนปวนราวกับกําลังมีพายุลูกใหมกอตัวอยูภายใน... 

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 130) 
11.2.2 มันคงกินเวลาไมกี่นาทีนักหรอก ที่พายุแหงความฉุนเฉียว

ของเธอคอยสงบลง พาเอารางกายที่รูสึกคลายพองโตจนคับ
หองกลับมากลายเปนปกติดังเดิม  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 207) 
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      11.3  ภูเขาไฟ 
 

11.3.1 ดวงตาสองคูมองตามดวยความเปนหวงและอัดอั้นตันใจหาก
ทั้งกานตและกรณก็รูดีวาในวาระเชนนี้ เธอปฏิเสธความหวังดี
ของทุกคนโดยสิ้นเชิงเสียแลว ยิ่งอารมณที่พลุงพลานอยูภาย
ใจคงคลายลาวาใตปากปลองภูเขาไฟ...ไมควรมีใครเสนอ
หนาเขาไปยืนขวาง! 

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 84) 
11.3.2 อารมณโกรธรุนแรงอยางคนถูกตามใจปะทุคุกรุนเหมือนภูเขา

ไฟกอนจะระเบิดตูมตามออกมา  
(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 116) 

11.3.3 คุณชัญญาแทบจะเหาะจากภูเก็ตมาเมื่อรูขาวจากโทรศัพท
ทางไกล เธอมาถึงบาน ดวยโทสะยิ่งกวาภูเขาไฟระเบิด  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 218) 
11.3.4 ทุกคนยืนนิ่งดวยความหวาดกลัว ไมรูจะทําอยางไรจึงจะรอด

ชีวิตไปได พรหมพยัคฆมองณจันทรดวยความโมโหที่คุกรุน
ราวลาวารอนที่รอการปะทุออกมาจากปลองภูเขาไฟ  

(เสือ, 2546 : 181) 
       11.4  เมฆ 
 

11.4.1 เมื่อเมฆรายแหงอารมณฉุนเฉียวและหวาดหวั่นผานพนไป 
กฤตก็กลายเปนคนออนโยน ชางเอาใจ เปยมไปดวยการ
กระทําที่เปนขั้นเปนตอนดังเดิม  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 233) 
     11.5  ลาวา 11.5.1 ดวงตาสองคูมองตามดวยความเปนหวงและอัดอั้นตันใจหาก

ทั้งกานตและกรณก็รูดีวาในวาระเชนนี้ เธอปฏิเสธความหวังดี
ของทุกคนโดยสิ้นเชิงเสียแลว ยิ่งอารมณที่พลุงพลานอยูภาย
ใจคงคลายลาวาใตปากปลองภูเขาไฟ...ไมควรมีใครเสนอ
หนาเขาไปยืนขวาง!  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 84) 
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11.5  ลาวา 11.5.2 กลิการองเอ็ดอึงกับตนเองกอนเขมนมองผูเปนบิดาแลวภาพที่

เห็นก็ทําใหอารมณพุงปรูดเหมือนปรอทที่วิ่งดันจนกระเปาะ
แกวแตก เหมือนลาวาเดือดพลั่งพุงขึ้นสูอากาศเมื่อพบรอยปริ
ของผิวโลก  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 206) 
11.5.3 ทุกคนยืนนิ่งดวยความหวาดกลัว ไมรูจะทําอยางไรจึงจะรอด

ชีวิตไปได พรหมพยัคฆมองณจันทรดวยความโมโหที่คุกรุน
ราวลาวารอนที่รอการปะทุออกมาจากปลองภูเขาไฟ  

(เสือ, 2546 : 181) 
12. สงคราม 

12.1  เอาชนะ 
 
12.1.1 เรยาไมรู หลอนอยูเพียงอยางเดียววา มันเรารอนทรมาน

อยางนาโมโห แตหลอนตองเอาชนะมันใหได  
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 204) 

12.1.2 ทศวรรษเกิดอาการหัวเสีย หยิ่งนักหรือ เขาจะตองเอาชนะ
ใหไดและจะไมยอมเปนผูแพ  

(เสนทางที่วางเปลา, 2543 : 36) 
 

13. วัตถุ 
13.1  ยึดจับ 

 

 
13.1.1 และที่สุดก็ยึดจับเอาอารมณโกรธเกลียดอาฆาตแคนชิงชัง  

(ไฟในวาย, 2546 : 445) 
     13.2  ระเบิด 
     

13.2.1 คุณชายใหญแหงตระกูลเชงรูตัวดีวาใกลจะถึงจุดระเบิด ถา
ตองทนฟงเรื่องยศพูดพลามดวยความหึงหวงตอไปไมนาน
จะตองบันดาลโทสะจนสุดระงับ  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 105) 
13.2.2 เมงฮวยทําทาเหมือนอกจะระเบิดนัยนตายิบหยีเหลือกถลน

ใบหนาขาวเหลืองเทียนเกาๆ เปลี่ยนเปนแดงอมมวง 
(ดอกสมสีทอง, 2542 : 115) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 250

อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
     13.2  ระเบิด (ตอ) 
      

13.2.3 ความรักทําใหเรืองยศตองฝนใจ เขาทนเก็บกดความรูสึกที่
พลุงพลานจวนเจียนจะระเบิดก็เพื่อกองเกียรติ  

(ดอกสมสีทอง, 2542 : 175) 
13.2.4 ความโกรธพุงปรูดรวดเร็วและรุนแรงราวแรงระเบิด อยางไม

รูเนื้อรูตัว    กลิกาถลันเขาไปหาเมื่อไดยินเสียงตนเองรอง
กรีดตามดวยคําดาทอหยาบคายชนิดที่ตัวคนดาเองก็ยังงง
วาตนเองไปเก็บไดมาจากไหน  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 207) 
13.2.5 ความโกรธและสิ้นหวังมากมายรุนแรง เจือดวยความเสีย

หนาอับอายอันแสนแปลกพลุงพลานอยูภายใน จนราวกับ
ศีรษะของหญิงสาวระเบิดออกแลวระเหยกลายเปนไอ...  

(ใตเงาตะวนั, 2542 : 370) 
13.2.6 เพราะเมื่อคืนที่บานของเราเกิดศึกครั้งใหญมีการทลายขาว

ของและรางกายจนแมระเบิดอารมณทุมเถียงพออยางไม
เคยเกิดขึ้น  

(ใบหนาอื่น, 2542 : 29) 
13.2.7 …แมแกไมเคยรักครอบครัวเราเลย” ผมสะดุงเฮือก เพราะ

พอระเบิดอารมณข้ึนมาทันที  
(ใบหนาอื่น, 2542 : 45) 

13.2.8 สีหนาเมยแสดงวาเธออดกลั้นโทสะ อันจวนเจียนจะระเบิด
อยูรอมรอ  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 206) 
13.2.9 คุณชัญญาแทบจะเหาะจากภูเก็ตมาเมื่อรูขาวจากโทรศัพท

ทางไกล เธอมาถึงบาน ดวยโทสะยิ่งกวาภูเขาไฟระเบิด  
(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 218) 
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อุปลักษณเชงิมโนทศัน ตัวอยางขอมลูที่พบ 
13.2  ระเบิด (ตอ) 13.2.10 พี่อารมลุกมายึดมือฉันไวเปนการเตือนสติไมใหตอบ แตถึง

เขาไมถึงมือฉันไวฉันก็ไมคิดจะตอบคุณแมอยูแลว ไมเคยมี
ใครทานไตฝุนอารมณของคุณแมไดนอกจากคุณยา เมื่อไมมี
คุณยาเสียคนหนึ่ง  อะไรๆ  ที่ คุณแมเก็บกดไวก็ระเบิด
ออกมาตอเนื่องและยาวนาน  

(เรือนไมสีเบจ, 2544 : 167) 
13.2.11 ทุกคนเกรงวาเขาจะระเบิดอารมณพลุงพลานรุนแรง  

(จันทรขามคนื, 2545 : 55) 
13.2.12 ความแคนรอนแรงอัดแนนหนา...รอเวลาระเบิด  

(จันทรขามคนื, 2545 : 210) 
13.2.13 เมื่อพี่ยื่นคําขาด ราวกับเขาเปนสินคาชั้นต่ํา ไรราคา ตอง

เชื่อฟงคําสั่งของพี่โดยไมมีอิดออดหรือปฏิเสธใดๆ เขาอดรน
ทนไมได จึงระเบิดอารมณออกขึ้นมาอยางเหลืออด  

(จันทรขามคนื, 2545 : 416) 
13.2.14 ในที่สุดมันก็ระเบิดออกมาเปนคําผรุสวาทยืดยาว หยาบ

คายชนิดที่เจาตัวเองก็ไมคิดวาตนเองจะพูดออกมาได หาก
แมเมื่อมันผานริมฝปากออกมาแลว ความเคียดขึ้ง รุนแรงใน
ใจเธอก็ยังไมจางหาย  

(ลับแลลายเมฆ, 2545 : 445-446) 
13.2.15 ณจันทรด้ินหนีจากออมกอดแนนอยางสุดแรงและเริ่มโกรธ

มากขึ้นทุกที ปากตะโกนรองขอใหปลอย อารมณโกรธโมโห
รุนแรงขึ้นเรื่อยจนถึงจุดระเบิด  

(เสือ, 2546 : 56) 
13.2.16 ปทมาศระเบิดความโกรธของตัวเองดวยการตบเขาที่

ใบหนาของรัญชิตาฉาดใหญ สรางความตกใจใหทุกคน แลว
หันมาสบตากับธิปไตยกอนจะพูดออกมา พรอมน้ําตาที่ไหล
เปนทาง  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 222) 
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     13.2  ระเบิด (ตอ) 13.2.17 งานเดินแบบผานไปหลายชุด ปริตาทําหนาที่ของตัวเองได

อยางดี ถึงแมจะไมเขาขั้นมืออาชีพแตดวยความสดใสเปน
ธรรมชาติทําใหเปนที่จับตามองของบรรดาชางภาพและแขก
ในงานไมนอย ทําใหรัญชิตาควบคุมอารมณไมอยูเพราะทุก
อยางที่ดีดูจะเขาทางปริตาไปหมด เจาตัวกําหมัดแนนดวย
ความโกรธและระเบิดอารมณออกมา  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 282) 
13.2.18 ส้ินเสียงเจื้อยแจวของพรพิมล รัญชิตาระเบิดความแคนใจ

ทั้งหมดดวยการบุกเขาไปตบตีพรพิมล  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 356) 

     13.3  วาง 
 

13.3.1 “แตปลิวลมก็เปนคนดี มีเมตตามาโดยตลอด ตอนนี้วางความ
โกรธความแคนเอาไวกอนไมไดหรือ เมื่อมีจังหวะ เราคอย
สะสางเรียกคืนกลับจะงดงามกวา”  

(สะใภไรศักดินา, 2544 : 236) 
     13.4  สะสม 13.4.1 ถมยาตางหาก โตเปนผูใหญ มีการมีงานทําเพียบพรอมกลับ

เปนฝายสรางปญหา…ปญหาที่เด็กชายไกลกังวลบมเพาะ
ความเคียดแคนสะสมไวในใจอยางเงียบๆ ลําพัง  

(จันทรขามคนื, 2545 : 44-45) 
13.4.2 ชาลดาเดินจากไป ปลอยใหรัญชิตาสะสมความแคนเพิ่มข้ึน

ไปอีก  
(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 276) 

13.4.3 พลศิษฏทิ้งใหรัญชิตาสะสมความแคนมากขึ้นที่ทุกอยางไม
เปนอยางที่ตัวเองวางแผนเอาไวเลย  

(กุหลาบเลนไฟ, 2546 : 288) 
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