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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่ อศึก ษาลักษณะการขยายความหมายของคํ ากริยาแสดงการเคลื่อนที่
“ผาน” และทํ าความเขาใจกระบวนการทางปริชานของคนไทย ดวยทฤษฎีการยายผังภาพเหตุ การณ ของ
อรรถศาสตรปริชาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากคลังขอมูลภาษาไทยแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา คําวา “ผาน”
มีแนวโนมการขยายความหมาย 3 แนวโนมหลักที่เกิดจากการกลายเปนฉากหนา (foregrounding) ไดแก (1)
การทํ าให “สิ่งเคลื่อนที่ ” กลายเป น ฉากหน า (2) การทํ าให “ที่ หมาย” กลายเป น ฉากหนา (3) การทํ าให
“เสนทาง” กลายเปนฉากหนาบนพื้นฐานแนวโนมดังกลาวสวนประกอบแตละสวนของผังภาพเหตุการณซึ่งอยู
ในวงมโนทั ศ น ห นึ่ งจะมี ก ารถ ายโยง ไปยังวงมโนทั ศ น อื่ น ๆ ดว ยกลไกทางปริช านที่ เรียกวา “อุ ป ลักษณ ”
การศึกษาครั้งนี้ชวยใหเขาใจการสรางมโนทัศนและระบบปริชานของคนไทยไดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีสวนชวย
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คําสําคัญ ผาน, คํากริยาแสดงการเคลื่อนที่, การยายผังภาพเหตุการณ, การกลายเปนฉากหนา, การถายโยงเชิง
อุปลักษณ
Abstract
This study aims to study the characteristics of meaning extension of motion verb
‘phà an (pass)’ in Thai, and to analyze the cognitive process of Thai native speakers which
use the prototype passing motion event schema to express abstract concepts in
conceptualization. Cognitive semantics is applied to the analysis, namely event schema
expansion. Thai language data is collected from TNCs. The result of the study shows that
meaning extension of motion verb ‘phà an (pass)’ can be divided into three directions
caused by foregrounding, i.e. (1) foregrounding of moving object (2) foregrounding of
landmark (3) foregrounding of moving path. Based on each direction, meaning extension was
caused by metaphorical mapping between source domain and target domain. This study can
increase understanding of Thai people’s conceptualization and cognitive structure, and then
this study is expected to help improve the efficiency of teaching Thai as a foreign language.
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ความสําคัญของปญหา
คํากริยาแสดงการเคลื่อนที่ (motion verb) ถือเปนคําศัพทพื้นฐานที่แสดงประสบการณทางกายของ
มนุษย มนุษยจะเรียนรูคําศัพทป ระเภทดังกลาวเปน ลําดับ ที่หนึ่งในการเรียนรูภาษา อีกทั้งคําดังกลาวยังมี
ลักษณะโดดเดนในระบบมโนทัศนของมนุษย (George A & Johnson-Lard, 1977 : 527, Stolova, 2015 :
89) จึงมีแนวโนมที่จะทําหนาที่เปนมโนทัศนตนทางในการสรางมโนทัศนที่เปนนามธรรมกวาบนพื้นฐานของ
ประสบการณ ทางกาย (embodiment) 1 ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหคํากริยาแสดงการเคลื่อนที่บางคําสามารถแสดง
ความหมายไดมากกวาหนึ่งความหมาย เชน ไป มา เขา ออก เดินและผาน ปรากฏการณทางภาษาดังกลาว
เรียกวา ปรากฏการณพหุนัย (polysemy) หมายถึง คําที่มีรูปภาษาเพียงรูปเดียวเทานั้น แตแสดงความหมาย
มากกวาหนึ่งความหมายและความหมายตาง ๆ สามารถโยงหาความสัมพันธระหวางกันได (Lu & Park, 2019)
โดยเฉพาะคํ าวา ผ าน เป น คํ ากริยาแสดงการเคลื่อนที่ที่ แ สดงความหลากหลายทางความหมาย พิ จ ารณา
ตัวอยางตอไปนี้
(1) วันนี้ฉันผานหนาบานเธอ
ตัวอยาง (1) แสดงการเคลื่อนที่ของประธาน “ฉัน” ซึ่งเปนผูรวมในเหตุการณการเคลื่อนที่หรือสิ่ง
เคลื่อนที่ โดยผูรวมในเหตุการณการเคลื่อนที่ไดเคลื่อนที่พนจากขอบเขตของ “หนาบาน” ซึ่งเปนการเคลื่อนที่ที่
มองเห็นและสัมผัสได นอกจากนี้แลว คําวา ผาน ยังปรากฏใชรวมกับประธานที่เปนสิ่งนามธรรม เชน
(2) เวลาผานไปเทาไหรก็ไมรู
(3) ปญหาและวิกฤติตาง ๆ ที่ผานเขามาในชีวิต
(4) หลังสงครามผานพนไป
ตัวอยาง (2) - (4) “เวลา” “ปญหา” “วิกฤติ”และ “สงคราม” ปรากฏในตําแหนงประธานซึ่งเปน
นามธรรมที่เคลื่อนที่ไมได มนุษยไมสามารถมองเห็นและจับตองสิ่งดังกลาวได แตกลับใชคําวา ผาน ที่แสดงการ
เคลื่อนที่เชิงรูปธรรมกับสิ่งที่เปนนามธรรม นอกจากนี้ คําวา ผาน ยังปรากฏใชรวมกับขอบเขตที่มองไมเห็น
และสัมผัสไมได ตัวอยางเชน
(5) เมื่อคืนที่ผานมาตื่นตาไปแตหัวรุงราวเวลานี้ กลางวันผานมาไมไดหลับนอนชดเชย
(6) ผูอื่นไดผานอุปสรรคและดําเนินชีวิตไดตามวิถีของตนเอง
(7) การหมั้นที่จะสมบูรณไดนอกจากจะตองผานขั้นตอนเรื่องอายุและไดรับความยินยอมจาก
บุคคล

การสรางมโนทัศนจากประสบการณทางกายหรือการสรางความหมายจากประสบการณทางกายเปนจุดเริ่มตนของการรับรูของ
มนุษยและเปนตนเหตุของการขยายความหมายตลอดจนเปนหลักเกณฑ ที่ทําใหเกิดความเขาใจกับ เป าหมายที่มีลักษณะเชิง
นามธรรม เนื่ อ งจากประสบการณ ท างกายเป น ประสบการณ ดั้งเดิ ม ที่ เกิ ด ก อ นประสบการณ อื่น ๆ จึ งมี อิ ท ธิ พ ลอย างยิ่ งต อ
ความหมาย (อางจาก Lim, 2008 : 78)
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จะเห็นไดวา ตัวอยาง (5) - (7) ขางตน สิ่งเคลื่อนที่เปนมนุษย แตขอบเขตที่มนุษยเคลื่อนพนเปน
ขอบเขตที่มีลักษณะเชิงนามธรรม ไดแก “เวลา” “อุปสรรค” และ “ขั้นตอน” ตัวอยางทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา
คําวา ผาน เปนคําพหุนัยที่มีการขยายความหมายอยางกวางขวาง อีกทั้งการที่คําวา ผาน แสดงลักษณะทาง
ความหมายดังกลาว จึงทําใหผูเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ซึ่งมีระบบมโนทัศนที่แตกตางไปจาก
คนไทยนั้ น เกิดความสับ สนในการใช คําวา ผาน เปน อยางยิ่ง ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็น วา การศึกษาการขยาย
ความหมายของคําวา ผาน ตามแนวคิดอรรถศาสตรปริชานอาจสามารถเกิดประโยชนในการทําความเขาใจกับ
กระบวนการคิดและกระบวนการสรางมโนทัศนของคนไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถนําไปประยุกตใช
ในการสรางการเรียนรูภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศสําหรับผูเรียนที่เปนชาวตางประเทศอีกดวย
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการขยายความหมายของคําวา ผาน จากคลังขอมูลภาษาและ
ทําความเขาใจกระบวนการทางปริชานในการสรางมโนทัศนของคนไทย
ทฤษฎีที่ใชในการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยนําแนวคิดตาง ๆ ของแนวคิดอรรถศาสตรปริชานมาประยุกตใชในการศึกษาคนควา ไดแก
1. การจัดกลุมแบบตนแบบและโครงสรางความหมายของคําพหุนัย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธระหวา งความหมายต า ง ๆ ที่ อ ยู ในโครงสรา งความหมายของคํ า พหุ นั ย
(structures of polysemy) มัก อิงกับ การจัดกลุมแบบตน แบบ (prototype categorization) (Kim, 2017)
อธิบายคือ โครงสรางความหมายของคําพหุนัยเทากับหนึ่งกลุมทางมโนทัศนที่ซับซอน ไมเพียงมีแตความหมาย
เดียวเทานั้น แตยังมีความหมายอื่นที่เกี่ยวของกัน ความหมายตาง ๆ เชื่อมโยงกันผานการจัดกลุมที่เกิดขึ้นโดย
ต น แบบ ดั งนั้ น การศึ ก ษาดั งกล า วจึ งเป น การศึ ก ษาเพื่ อ อธิ บ ายความสั ม พั น ธระหว างความหมายต น แบบ
(prototypical meaning) และความหมายที่ขยาย (extension meaning) (Lim, 2008) โดยสามารถอธิยาย
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความหมายโดยแบ ง แยกเป น สองเส น ทาง ได แ ก 1) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผั ง ภาพ
(schema) และตัวยางที่เปนตัวแทน (instantiations) ซึ่งเรียกวา “elaboration” 2) ความสัมพันธระหวาง
ตนแบบ (prototypical) และรอบนอก (peripheral values) ซึ่งเรียกวา “extension” (Langacker, 1987,
2000, 2007) ความสัมพันธดังกลาวสามารถแสดงเปนแผนภูมิสามเหลี่ยมดังรูปที่ 1 ตอไป ลูกศรเสนทึบแสดง
ความสัมพันธแบบ “elaboration” กลาวคือ C เปนผังภาพ A กับ B เปนตัวอยางที่เปนตัวแทน สามารถใช A
กับ B มาอธิบาย C สวนลูกศรเสนประแสดงความสัมพันธแบบ “extension” กลาวคือ A มีลักษณะความเปน
ตนแบบ B มีลักษณะความเปนรอบนอก B สามารถขยายออกไปจาก A โดยผานความคลายคลึงกันหรือความ
ใกลชิด
C:

A: protoyp
B:
รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางความหมาย (Lim, 2008)
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2. การยายผังภาพของเหตุการณ
ความหมายของคําสามารถแสดงเปนผังภาพเหตุการณ (event schema) ที่เปนแบบจําลองปริชาน
ที่อยูในระบบความคิดของมนุษย เปนที่เก็บบันทึกความรูตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมจากประสบการณทางกายของ
มนุษยซึ่งไดมาจากการปฏิสัมพันธกับโลก โดยประกอบดวยกรอบมโนทัศน (frame) ซึ่งเปนโครงสรางมโนทัศน
แบบรวมโดยมี ก ารประกอบของส วนที่ มี ค วามสั ม พั น ธกั น ในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ งเขา ดวยกั น และฉาก
สถานการณ (script) ซึ่งเปนโครงสรางที่มีพลวัตสามารถทําใหสวนประกอบของกรอบแสดงบทบาทไดในแตละ
สถานการณที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา (Lim, 2008 : 111; Kim, 2017 : 31-32) ผังภาพเหตุการณมีลักษณะที่แปร
ได หากโครงสรางผังภาพเหตุการณตนแบบเกิดการยายสวนประกอบใดของเหตุการณ ซึ่งอยูในวงมโนทัศนหนึ่ง
ไปยังโครงสรางรูปแบบอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันแตมีสวนประสอบที่อยูในอีกวงมโนทัศนหนึ่งโดยอุปลักษณ
เชิ ง มโนทั ศ น การขยายความหมายจึ ง เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เรี ย กว า การย า ยผั ง ภาพเหตุ ก ารณ (event schema
expansion) (Kim, 2017) โดยสามารถสรุปเปนหลักการการขยายความหมายดังนี้
1) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งส ว นประกอบในกรอบมโนทั ศ น ส ว นประกอบบางส ว นอาจเด น กว า
สวนประกอบอื่น สวนประกอบใดอาจเดนกวาอีกสวนประกอบหนึ่ง สวนประกอบที่โดดเดนมากกวาและไดรับ
การ ใสใจจากผูสรางมโนทัศนมากกวา เรียกวา ฉากหนา สวนสวนประกอบอื่นที่เดนนอยกวาฉากหนาและทํา
หน าที่ เป น จุ ด อ างอิ งของฉากหน า เรี ยกว า ฉากหลั ง การทํ าให ส วนประกอบใดมี ค วามเด น หรื อ การทํ า ให
สวนประกอบใดกลายเปนฉากหนา (foregrounding) จะใหเกิดแนวโนมการขยายความหมายที่ตางกัน (Lee,
2001; Radden & Dirven, 2007) แต ทั้ ง หมดนี้ ขึ้ น อยู กั บ การเลื อ กมุ ม มอง (perspective) ในการตี ค วาม
เหตุการณของผูสรางมโนทัศน ซึ่งเกี่ยวกับปรากฏการณที่เรียกวา การพลิกผันของฉากหนากับฉากหลัง (figureground reversal) (Ungerer & Schmid, 2006 : 164; Lim, 2008 : 421)
2) การย า ยส วนประกอบใดของเหตุ ก ารณ ซึ่ งอยู ในวงมโนทั ศ น ห นึ่ งไปยั งอี ก วงมโนทั ศ น ห นึ่ ง ที่
แตกตางกับวงมโนทัศนเดิมโดยการถายโยงเชิงอุปลักษณ (metaphorical mapping) ระหวางกัน จึงกอใหเกิด
การขยายความหมายเชิงเปรียบเทียบ อุปลักษณ หมายถึง การเขาใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คอนขางซับซอนและอยูใน
วงมโนทัศนปลายทาง (target domain) ที่มีลักษณะเชิงนามธรรม ในรูปแบบของอีกสิ่งหนึ่งที่มีความซับซอน
นอยกวาและอยูในวงมโนทัศนตนทาง (source domain) ที่มีลักษณะเชิงรูปธรรมโดยมีการถายโยงเพื่อจัดคู
ระหวางวงมโนทัศนสองวง ซึ่งเปนการการถายโยงเพียงบางสวนเทานั้น ไมใชการถายโยงองคประกอบทุกสวน
และวงความหมายทั้งสองไมจําเปนตองมีองคประกอบเหมือนกันทุกสวน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ที่ผานมา มีงานวิจัยเกี่ยวกับคํากริยาแดสงการเคลื่อนที่ในภาษาไทยที่ศึกษาตามแนวอรรถศาสตรปริ
ชานค อนขางนอย เชน การศึก ษาคําวา เขา ของชัชวดี ศรลัมพ (2538) ไดพบวา คํ าวา เขา มีความหมาย
แตกตางไปตามบริบทตาง ๆ แตมีความหมายมโนทัศนซึ่งเปนความหมายที่ทุกความหมายมีอยูรวมกัน ไดแก
การเคลื่ อ นที่ ไปอยู ในที่ ห มายซึ่ ง เป น บริ เวณที่ ป ด ล อ มโดยมี ทิ ศ ทางของการเคลื่ อ นที่ ที่ มุ ง สู ที่ ห มาย ส ว น
ความหมายที่แตกตางไปตามบริบทนั้นเรียกวา ความหมายตามบริบท โดยความหมายตาง ๆ ของคําวา เขา นั้น
สามารถแสดงความสัมพันธแบบโครงสรางที่มีลักษณะรัศมี
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สวนการศึกษาคําวา ออก ของกาจบัณฑิต วงศศรี (2547) พบวา คําวา ออก แสดงความหมายตาง ๆ
เชน การเคลื่อนที่จากภายในสูภายนอก การเริ่มตนการกระทํา การเลิกสมาคม การพนสภาพ การทําใหเกิดชีวิต
ใหม การสร า งให เกิ ด ขึ้ น ฯลฯ โดยใช ท ฤษฎี อุ ป ลั ก ษณ แ ละนามนั ย ในการอธิ บ ายความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ความหมายตาง ๆ ดังกลาว พบวา ความหมายทั้งหมดมีความสัมพันธกันเปนเครือขายโดยมีความหมายพื้นฐาน
และความหมายที่ขยายออกจากความหมายพื้นฐาน
นอกจากนี้ การศึกษาเปรียบเทียบระหวางคําวา ไป ในภาษาไทยและคําวา /gada/ ในภาษาเกาหลี
ของ คฺยองอึน ปารค (2554) ก็เปนอีกเรื่องที่นาสนใจดวย ซึ่งพบวา คําวา ไป ในภาษาไทยกับ /gada/ ใน
ภาษาเกาหลี มีความหมายเหมือนในความหมายตนแบบ ลักษณะการขยายความหมายและความหมายของ
สภาพเปลี่ยน สวนสองคํานี้มีความแตกตางในลักษณะการปรากฏ ในดานการขยายความหมายเปนสํานวนและ
ลักษณของการกลายเปนคําไวยากรณ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษาคํากริยาแสดงการเคลื่อนที่คําวา ผาน
ตามแนวอรรถศาสตรปริชาน แตพบงานวิจัยของ Thepkanjana (1986) ซึ่งมีกลาวถึงคําวา ผาน ที่ปรากฏใน
หนวยสรางกริยาเรียงบอกทิศทาง (directional serial verb) กลาวคือ คําวา ผาน เมื่อปรากฏในหนวยสราง
กริยาเรียงแสดงทิศทางที่สัมพันธกับวัตถุในโลกภายนอก (direction with respect to an object located
in the outside world) ดั งนั้ น การศึก ษาเกี่ยวกับ การขยายความหมายของคํ ากริยาแสดงการเคลื่ อนที่ ใน
ภาษาไทย ผูวิจัยไมพบงานวิจัยที่ศึกษาคําวา ผาน ที่นําแนวคิดอรรถศาสตรปริชานมาเปนกรอบทฤษฎีในการ
วิเคราะห จึ งสมควรจะศึ ก ษาเพื่ อ เป น ประโยชน ต อวงการศึ ก ษาภาษาไทยและวงการการสร างการเรียนรู
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
ระเบียบวิธีวิจัยและขอมูล
ในการศึกษาการขยายความหมายของคํากริยาแสดงการเคลื่อนที่ ผาน จากแนวอรรถศาสตรปริชาน
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขนตอนตอไปนี้
1. ทบทวนเอกสารและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของในอดีต
2. การเก็บและรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห การศึกษาการขยายความหมายของคําวา ผาน ของ
ผูวิจัยเปนการศึกษาคนควาบนพื้นฐานคลังขอมูลภาษา (based on the sentences extracted
from a corpus) ศึกษาเฉพาะความหมายที่ปรากฏในคลังขอมูลภาษาเทานั้นดังกลาว การวิจัยนี้
จึงเก็บรวบรวมขอมูลจากคลังขอมูลภาษาไทยแหงชาติ (Thai National Corpus) ซึ่งไดรวบรวม
ขอมูลภาษาจํานวนทั้งสิ้น 1,000 ประโยค ยกเวนคําวา ผาน ในคําประสม เชน บัตรผานประตู
และคําวา ผาน ที่ปรากฏในสํานวนไทย เชน ผานรอนผานหนาว ตามลําดับการแสดงผลการ
คนหา
3. วิเคราะหขอมูลที่คัดเลือกแลวตามทฤษฎีอรรถศาสตรปริชาน
4. สรุปผลการวิเคราะห

12

การขยายความหมายของคํากริยาแสดงการเคลื่อนที่ “ผาน”: การศึกษาตามแนวคิดอรรถศาสตรปริชาน

ผลการศึกษา
ลักษณะการขยายความหมายของคําวา ผาน
ความหมายตน แบบของคําวา ผาน แสดงเหตุการณ การเคลื่อนที่อยางตอเนื่องของสิ่งเคลื่อนที่ ที่
สามารถเคลื่อนที่ดวยตนเองจนพนจากขอบเขตที่กําหนดตามเสนทางการเคลื่อนที่ไมสมบูรณ โดยสามารถแสดง
เป น ผั งภาพเหตุ ก ารณ ก ารเคลื่ อ นที่ ต น แบบซึ่ งมี ส วนประกอบต า ง ๆ ประกอบด วย ได แ ก 1) สิ่ ง เคลื่ อ นที่
(trajector, TR) เปน สรรพสิ่งที่มีชีวิตสามารถเคลื่อนที่ ดวยตนเองอยางตอเนื่ องได 2) ที่ ห มาย (landmark,
LM) 2 ที่ ป ระกอบด ว ยเส น แบ ง เขต (boundary line) 3 ซึ่ ง เป น ขอบเขตที่ กํ า หนด (defined scope) ที่ สิ่ ง
เคลื่อนที่ตองเคลื่อนพ น มีลักษณะเชิงรูปธรรมและทําหนาที่สัมพั นธกับ สิ่งเคลื่อนที่ 3) เสนทาง(path) เปน
เส น ทางที่ สิ่ ง เคลื่ อ นที่ เคลื่ อ นย า ยตามและระยะทางการเคลื่ อ นที่ ที่ ไม ส มบู รณ (imperfective path) โดย
สัมพันธกับที่หมาย 4) จุดหมายปลายทาง (destination point) เปนจุดหมายที่สิ่งเคลื่อนที่ตองการไปใหถึง
เปนจุดสิ้นสุดของเหตุการณการเคลื่อนที่ ซึ่งอาจระบุชัดเจนหรือไมชัดเจนก็ได (+marked) ดังรูปตอไปนี้
boundary line

LM

TR

DP

temporal line
รูปที่ 4 ผังภาพเหตุการณการเคลื่อนที่แบบตนแบบ
ดังแนวคิดการยายผังภาพเหตุการณที่กลาวมาขางตน การทําใหสวนประกอบใดในผังภาพเหตุการณ
การเคลื่อนที่กลายเปนฉากหนา จะทําใหเกิดแนวโนมการขยายความหมายที่ตางกัน อีกทั้งในแตละแนวโนม
ขยายความหมายมีการถายโยงเชิงอุปลักษณเกิดขึ้น จึงกอใหเกิดการขยายความหมาย จากการวิเคราะห ผูวิจัย
พบวา คําวา ผาน มีการขยายความหมายเกิดขึ้นโดยการทําให “สิ่งเคลื่อนที่” “ที่หมาย” และ “เสนทาง” ตาง
กลายเปนฉากหนา ดังรายละเอียดตอไปนี้

2

figure-ground กับ TR-LM ถือวาเปนมโนทัศนเดียวกัน แตในงานวิจัยนี้ใชคําวา figure-ground โดยเน น
องค ป ระกอบที่ มี ค วามเด น มากกว า กั บ องค ป ระกอบที่ มี ค วามเด น น อ ยกว า ส ว น TR-LM เป น คํ า เรี ย ก
องคประกอบของเหตุการณที่เปนสิ่งเคลื่อนที่และที่หมายที่เปนขอบเขตที่สิ่งเคลื่อนที่ตองเคลื่อนพน
3 ที่หมายในความหมายตนแบบเปนขอบเขตที่กําหนดซึ่งประกอบดวยเสนแบงเขตที่ทําหนาที่ในการชวยตัดสิน
วา TR เคลื่อนเขามาดานในของขอบเขตของที่หมายและเคลื่อนพนออกจากขอบเขตของที่หมายไปอยูทางดาน
นอกของที่หมายหรือไม ซึ่งประกอบเสนแบงเขตที่เปนจุดเริ่มตน (beginning of landmark) และเสนแบงเขต
ที่เปนจุดสิ้นสุด (ending of landmark)
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1. การทําให “สิ่งเคลื่อนที่ (TR)” กลายเปนฉากหนา
1.1 สิ่งเคลื่อนที่ ในผังภาพเหตุการณ ตนแบบเปนสรรพสิ่งที่มีชีวิต (animate moving object)
สามารถเคลื่อนที่ดวยตนเองอยางตอเนื่องกอนที่เคลื่อนยายไปถึงจุดหมายปลายทาง ตัวอยางเชน
วันนี้ฉันผานหนาบานเธอ
1.2 สิ่ งเคลื่ อนที่ ที่ เป น สรรพสิ่ งที่ มี ชี วิ ตสามารถยา ยไปสู มโนทั ศ น ที่ อ างถึ งสรรพสิ่ งที่ ไม มีชี วิต
(inanimate moving object) ที่มีลักษณะเชิงรูปธรรมและมองเห็นตัวตนได ตัวอยางเชน
และเมื่อขบวนเสด็จฯ ผานหมดแลวประชาชนตางทยอยเดินทางกลับ
1.3 เมื่ อสิ่งเคลื่ อนที่ ที่เป น ตน แบบซึ่งมีลักษณะเชิงรูป ธรรม (concrete moving objects) ที่
สามารถรับรูไดจริงถูกถายโยงไปยังมโนทัศนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเชิงนามธรรม (abstract entities) จะกอใหเกิด
การขยายความหมายเชิงอุปลักษณ จากการวิเคราะหผูวิจัยพบวา วงมโนทัศนปลายทางที่ไดถายโยงจากวงมโน
ทัศนตนทาง ไดแก เวลา เหตุการณหรือสถานการณ ปญหาหรือเรื่องและอารมณความรูสึก
[เวลา คือ สิ่งเคลื่อนที่เคลื่อนพนจากเราไป]
เวลาเปรียบเสมือนสรรพสิ่งที่มีพลวัต เชน สายพานขนสงที่ เคลื่อนที่อยางตอเนื่อง โดยสรรพสิ่ง
ดังกลาวสามารถเคลื่อนพนจากผูสังเกต (observer) ที่อยูในสภาพหยุดนิ่ง (stationary) จากอนาคตไปสูอดีต
(McGlone & Harding, 1998 : 1211) ในกรณีนี้อนาคตอยูตําแหนงขางหลัง อดีตอยูตําแหนงขางหนาของผู
สังเกต (Gentner et, al, 2002 : 539) โดยมีผูสังเกตที่หันหนาไปทางอดีตเนื่องจากอดีตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลว
และรูแลววา เกิดเหตุการณใดขึ้นจึงสามารถมองเห็นได แตอนาคตเปนสิ่งที่ยังไมไดเกิดขึ้น ไมรูลวงหนาไดวาจะ
เกิดเหตุการณใด จากการวิเคราะหอุปลักษณที่เกี่ยวกับเวลา สามารถแบงเปนสองกรณียอยตามคําชวยหลัง
กริยาที่ปรากฏในหนวยสรางกริยาเรียง ไดแก ไป และ มา กรณี “เวลา+ผาน +ไป” เชน
1. สวนแฟนหนุมของตนนั้นบอกวาจะเดินตามเขาไปทีหลัง จนเวลาผานไปกวา 30 นาที
2. และนับแตนั้นก็ไมมีใครไดยินขาวของเขาอีกเลยจนกระทั่งผานไปสิบกวาป
เวลาในฐานะที่เปน TR เคลื่อนที่จากอนาคตไปยังอดีตอยางตอเนื่อง สวนผูสังเกตที่ไมปรากฏใน
ปริบทนั้นทําหนาหนาที่เปน LM ซึ่งอยูในสภาพหยุดนิ่งเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของเวลาและนับจํานวนเวลาที่
เคลื่อนพนจากตนเองไปสูขางหนา เวลาที่อยูหนาสุดเปนเวลาที่หางไกลจากผูสังเกตมากที่สุดดังรูปตอไปนี้
LM=observer (present)
หลัง

หนา

TR
อนาคต
รูปที่ 5 ผังภาพแสดง เวลา คือ สิ่งเคลื่อนที่

อดีต
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สวนในกรณี “เวลา+ผาน+มา” ตัวอยางเชน
1. เวลาลวงผานมาหลายเดือน กระทั่งถึงวันนี้บายวันตนเดือนมีนาคม ๒๕๔๙
2. ...แตก็ออกจะเลอะเลือน เพราะเวลาผานมานานมาก
แตในกรณีนี้ เวลา (TR) จะเคลื่อนที่จากอดีตมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงผูสังเกต (LM) ที่เปน
จุดอางอิงซึ่งเปนเวลาที่อยูในปจจุบัน ระยะทางที่เวลาเคลื่อนที่มาเปนเวลาที่ไดจบลงแลว ซึ่งสามารถแสดง
ออกมาเปนผังภาพดังรูปตอไปนี้
LM= observer (present)
หลัง

หนา
TR

อดีต
อนาคต
รูปที่ 6 ผังภาพแสดงอุปลักษณ เวลา คือ สิ่งเคลื่อนที่
[เหตุการณหรือสถานการณ คือ สิ่งเคลื่อนที่]
เหตุการณการเคลื่อนที่ของเหตุการณหรือสถานการณประกอบดวยเหตุการณหรือสถานการณที่เปน
สิ่งเคลื่อนที่ (TR) และผูรวมเหตุการณ (participant of event) ที่ทําหนาที่เปนที่หมาย (LM) ซึ่งอยูในสภาพ
ไมเคลื่อนที่ (stationary) เหตุการณหรือสถานการณทําหนาที่เปนสิ่งเคลื่อนที่นั้นจะเคลื่อนที่โดยมีการเคลื่อน
พนจากผูรวมเหตุการณไปยังเวลาที่อยูในอดีตดังรูปที่ 6 ตัวอยางเชน
1. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณระเบิดที่เพิ่งผานไป
2. เหตุการณหลายเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นในบานเมืองของเราบัดนี้ไดผานไปแลว หลายคนลืมเลือนไปแลว
[ปญหาหรือเรื่อง คือ สิ่งเคลื่อนที่]
ปญหาหรือเรื่องเปนมโนทัศนเชิงนามธรรม ซึ่งเปนเปาหมายที่จับตองหรือมองเห็นไมได แตผูสราง
มโนทัศนนําสิ่งเคลื่อนที่เชิงรูปธรรมที่มีรูปรางลักษณะชัดเจนเปรียบเทียบกับปญ หาหรือเรื่องโดยอุปลักษณ
MATTER OR PROBLEM IS A MOVING OBJECT ทําใหปญหาหรือเรื่องดังกลาวมีสถานะเสมือนสิ่งเคลื่อนที่
เชิงกายภาพ ในกรณีที่ปญหาหรือเรื่องเปนสิ่งเคลื่อนที่มักปรากฏในหนวยสรางกริยาเรียงโดยจําแนกเปนสอง
หนวยสราง ไดแก 1) ปญหาหรือเรื่อง+ผาน+เขา+มา (ในชีวิต) และ 2) ปญหาหรือเรื่อง+ผาน+ไป (ออกจาก
ชี วิ ต ) แสดงให ถึ ง อุ ป ลั ก ษณ ที่ ซั บ ซ อ น (mixed metaphor) คื อ MATTER OR PROBLEM IS A MOVING
OBJECT (ปญหาหรือเรื่อง คือ สิ่งเคลื่อนที่) LIFE IS SPACE (ชีวิต คือ พื้นที่) และ LIFE IS A JOURNEY (ชีวิต
คือ การเดินทาง) โดยสามารถแสดงดังรูปตอไปนี้
TR stops off in life
TR=problem or matter TR enters
LM=life
TR goes out
TR
รูปที่ 7 ผังภาพแสดง ปญหาหรือเรื่อง เปนสิ่งเคลื่อนที่
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ผังภาพ (รูปที่ 7) แสดงใหเห็นวา ชีวิตเปรียบเสมอพื้นที่ที่มีขอบเขตและมีการแบงเปนขอบเขตขาง
นอกของชีวิตและขอบเขตขางในของชีวิต โดยมีเสนแบงเขตเปนจุดอางอิงที่ตัดสินวาเขามาขางในหรือออกไป
ขางนอก เมื่อปญหาในฐานะที่เปน TR อยูขางนอกของพื้นที่ชีวิต การดําเนินชีวิตจะไมเผชิญกับปญหาหรือเรื่อง
ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความกลุมใจหรือความทุกข พอปญหาเคลื่อนที่จากขางนอกเขาสูขางในของชีวิต โดยเคลื่อน
พนเสนแบงเขตเขามา ปญหาดังกลาวจะอยูในชีวิตซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอชีวิต ปญหาดังกลาวอาจคงอยูนิ่ง
หรือเคลื่อนที่ตอเนื่องไปจนพนออกไปจากขอบเขตของชีวิตตอก็ได กลาวคือ ปญหาหรือเรื่องตาง ๆ ไดเขามาใน
ชีวิตเพื่อแวะเยี่ยมแลวสามารถออกไปจากชีวิต ตัวอยางเชน
1. เมื่อตกอยูในความลําบากก็ตั้งสติและใชปญญาพิจารณาหาทางออก ไมตื่นตระหนกไปกับเรื่อง
ตาง ๆ ทีผ่ านเขามา
2. แตละคนปลอยใหปญหาสิ่งแวดลอมผานเขามาในชีวิต และผานไปตามยถากรรม
[อารมณความรูสึก คือ สิ่งเคลื่อนที่]
อารมณความรูสึกเปนมโนทัศนที่เกี่ยวกับความคิด จิตใจของมนุษย ผูสรางมโนทัศนมีการทําความ
เขาใจอารมณความรูสึกที่เปนสิ่งไมเคลื่อนที่ดังผานมโนทัศนเชิงรูปธรรมที่เปนสิ่งเคลื่อนที่โดยอุปลักษณ ไดแก
EMOTION OR FEELING IS A MOVING OBJECT ทําใหอารมณความรูสึกดังกลาวมีสถานะเสมือนสิ่งเคลื่อนที่
เชิงกายภาพ ในกรณีนี้จะปรากฏอยูในหนวยสรางกริยาเรียง ไดแก อารมณความรูสึก+ผาน+เขา+มา (ตัวผูพูด)
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอุปลักษณที่ซับซอน ซึ่งประกอบดวย EMOTION IS A MOVING OBJECT (อารมณความรูสึก
คือ สิ่งเคลื่อนที่), BODY IS A CONTAINER THAT CAN CONTAIN THE EMOTION (รางกาย คือ ภาชนะที่
บรรจุอารมณความรูสึกได) กลาวคือ ตัวผูพูดไดรับสิ่งเราจากภายนอกจนทําใหเกิดอารมณความรูสึกบางอยาง
แลวเคลื่อนที่ เขามาภายในรางกายจนปรากฏเป น อารมณ ค วามรูสึกที่ ชัด เจน กลาวอีกนั ยหนึ่งวา อารมณ
ความรูสึกใดปรากฏออกมาในตัวมนุษย แตอารมณความรูสึกดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอตัวผูพูดตลอดเวลา
ซึ่งจะหายไปจากตัวผูพูดไปโดยสามารถแสดงออกมาเปนผังภาพดัง (รูปที่ 8) ตัวอยางเชน
1. เราใชเวลาพูดคุยกับชายคนนี้ไมนานนัก สิ่งที่เราสัมผัสคือ ความอิ่มเอมที่ไหลเวียนมุงผานเขาตน
ขั้วของหัวใจ
2. สวนอารมณปรมัตถนั้น เปนการกําหนดอารมณที่ผานเขามากําหนดสิ่งที่เห็นตามสภาวธรรม
เห็นสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริงไมปลอยใหเลยไปถึงบัญญัติ
RP=speaker
Stimulus

TR= emotion

TR

รูปที่ 8 ผังภาพแสดงอุปลักษณ อารมณความรูสึก คือ สิ่งเคลื่อนที่
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2. การทําให “ที่หมาย (LM)” กลายเปนฉากหนา
ที่หมายในผังภาพเหตุการณตนแบบเปนขอบเขตที่กําหนดที่มีลักษณะเชิงรูปธรรม ซึ่งมีรูปรางลักษณะ
ชัดเจนและสามารถรับ รูไดจ ริง (delineated physical or concrete landmark) ทํ าหน าที่ สั มพั น ธกั บ TR
และเปนขอบเขตที่ TR ตองเคลื่อนพน ในเหตุการณการเคลื่อนผาน TR อาจเคลื่อนพนบริเวณนอกที่หมาย ซึ่ง
เปน
การเคลื่อนที่แบบประชิด (adjacency) เชน เราผานอาคารที่คลายโบสถเล็ก ๆ หรือการเคลื่อนพน
โดยทะลุที่หมาย ซึ่งเปนการเคลื่อนที่แบบสัมผัส (contact) เชน เพราะเขาไมสามารถทําอะไรไดถาไมผานไทย
อีกทั้งการเคลื่อนผานเปนเหตุการณการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในเสนทางไมสมบูรณตามกาลเวลาที่ผานไป ดังนั้น
กอนที่ไปถึงจุดหมายปลายทาง ในเสนทางที่ไมสมบูรณนั้นอาจมีที่หมายหลาย ๆ เรียงเปนแถว ๆ ตามลําดับ
(sequential arrangement) ดังผังภาพเหตุการณดัง (รูปที่ 9)
LM1

LM2

LM3

TR
t3
t2
t1
รูปที่ 9 ผังภาพเหตุการณที่หมายหลายที่หมาย
เมื่อที่หมายในผังภาพเหตุการณตนแบบถูกถายโยงไปยังมโนทัศนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเชิงนามธรรมและ
ไมสามารถจับตองหรือสัมผัสได (undelineated non-physical or abstract) จะเกิดการขยายความหมายเชิง
อุป ลัก ษณ จากการวิเคราะห ผูวิจั ยพบวา วงมโนทัศ น ป ลายทางที่ไดถายโยงจากวงมโนทั ศน ตน ทาง ได แ ก
ขอบเขตเวลา เหตุการณ อุปสรรค วิกฤต ขั้นตอน กระบวนการและเกณฑที่กําหนด
[ขอบเขตเวลา คือ ที่หมาย]
เวลาเปรียบเสมือนสิ่งที่ไมเคลื่อนที่ดังเชนถนน โดยผูสังเกตจะเคลื่อนที่ตามเวลาจากอดีตไปยังอนาคต
(McGlone & Harding, 1998 : 1211) กล า วคื อ ผู สั ง เกตเป น สิ่ ง เคลื่ อ นที่ (TR) ที่ เคลื่ อ นที่ ต ามเส น ทางที่
สัมพันธกับขอบเขตเวลาโดยมีการเคลื่อนพนจากที่หมาย (LM) ที่เปนเวลาที่มีกําหนดชวงระยะเวลาที่ชัดเจนวา
เวลาเริ่ ม ต น ที่ ใดและจบที่ ใด อุ ป ลั ก ษณ ดั ง กล า วเรี ย กว า MOVING OBSERVER METHAPHOR (Lakoff &
Johnson, 1999 : 145-147) ในกรณีนี้ผูสังเกตหันหนาไปทางอนาคและหันหลังไปทางอดีต (Gentner et. al,
2002 : 539) สามารถแสดงเปนผังภาพดัง (รูปที่ 10)
LM=time range

RP

TR
อดีต

อนาคต

รูปที่ 10 ผังภาพอุปลักษณ เราเปนสิ่งเคลื่อนที่ผานเวลา

TR=observer
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ผูสังเกตทําหนาที่เปน TR ซึ่งเคลื่อนที่ตามเสนทางที่สัมพันธกับ LM จากอดีตไปยังอนาคต โดยเคลื่อน
พนจากที่หมายที่เปนชวงระยะเวลา ขอบเขตเวลาที่ผูสังเกตเคลื่อนพนมาเปนเวลาที่ไดจบลง ตัวอยางเชน
1. เมื่อคืนที่ผานมาตื่นตาไปแตหัวรุงราวเวลานี้ กลางวันผานมาไมไดหลับนอนชดเชย
2. จากการที่ไดซื้อของจากลูลูเมื่อ 56 ปที่ผานมา ทําใหไดรูจักกับอาหมิ่นและอาซาน กับครอบครัวของเขา
[เหตุการณ คือ ที่หมาย]
ผูสรางมโนทัศนนําเหตุการณมาเปรียบเทียบกับที่หมายเชิงรูปธรรม ที่มีขอบเขตพื้นที่ที่เปนระยะทาง
ที่กําหนดไว ซึ่งรวมถึงจุดเริ่มตนเหตุการณและจุดสิ้นสุดของเหตุการณ สวนผูรวมเหตุการณทําหนาที่เปนสิ่ง
เคลื่ อ นที่ ที่ เคลื่ อ นพ น จากขอบเขตของเหตุ ก ารณ ที่ เป น LM โดยอุ ป ลั ก ษณ PARTICIPATOR IS MOVING
OBJECT TROUGH EVENT OR SITUATION ตัวอยางเชน
1. ในเหตุ การณ น้ํ าทวมที่ผานมา ขาวสารที่ไดรับ ทั้งจากทางโทรทัศน หนังสือพิมพ และผานสื่อ
อินเตอรเน็ตจํานวนมาก ซึ่งตางก็หลั่งไหลเขามาถึงประชาชนโดยไมมีการกลั่นกรอง
2. เปนการทําใหหลายคนตองปรับตัวเพื่อใหอยูรอดจนผานสถานการณนี้ไปได
[อุปสรรคและวิกฤต คือ ที่หมาย]
อุ ป สรรคและวิ ก ฤตเป น เป า หมายที่ ม องไม เห็ น จั บ ต อ งไม ได ผู ส รา งมโนทั ศ น ทํ า ความเข า ใจกั บ
เปาหมายดังกลาวใหเปนที่หมายที่มีรูปรางลักษณชัดเจนหรือจับตองไดโดยอุปลักษณ ไดแก OBSTACLE OR
CRISIS ARE IMPEDIMENT (อุปสรรคและวิกฤต เปน สิ่งขีดขวาง) เมื่อคําวา ผาน ปรากฏรวมกับที่หมายที่มี
ลักษณะความเปนนามธรรมดังกลาว จะเกิดการขยายความหมายไปกลายเปนความหมายเชิงนามธรรมได
เชนกันโดยอุปลักษณเชิง มโนทัศน ไดแก SURMOUNTING OBSTACLE OR CRISIS IS PASING เชน
1. เพื่อนสนิทที่คอยเปนกําลังใจสําคัญชวยใหเธอผานอุปสรรคตาง ๆ ไปได
2. รัฐบาลไดมีมาตรการแกไขปญหาอยางชัดเจน บูรณการทุกภาคสวน สงผลใหผานวิกฤตมาได
[ขั้นตอนและกระบวนการ คือ ที่หมาย]
ขั้นตอนและกระบวนการเปนมโนทัศนที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือ กระบวนการคือ
การดําเนิน งานที่เชื่อมตอเนื่องเปน หนึ่งเดียวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะบรรลุผลสําเร็จที่เฉพาะเพาะจงจง
สวนขั้นตอนเปนสวนหนึ่งของชวงเวลากระบวนการและการกระทํา ดังนั้นขั้นตอนตาง ๆ จึงเปนองคประกอบ
ยอยของกระบวนการและกระบวนการสามารถแบงออกเปนหลายขั้นตอน โดยสามารถแสงเปนผังภาพดังรูป
ตอไปนี้
LM=process
lm1

lm2

lm3

Destination=

Stage

Stage

Stage

Completion
TR

t1

t2

t3

รูปที่ 11 ผังภาพแสดง ขั้นตอนและกระบวนการ
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ในเสนทางการดําเนินกิจการ การทํางานหรือการกระทําที่สัมพันธกับกระบวนการที่ประกอบดวย
ขั้นตอนตาง ๆ (lm 1 , lm 2 , lm 3 ) TR เปนสิ่งเคลื่อนที่ที่สมมุติซึ่งอาจเปนการกระทํา การงานหรือกิจการที่ไม
สํ า เร็ จ หรื อ ไม ส มบู ร ณ (incompletion) ซึ่ ง มุ ง หมายที่ จ ะไปถึ ง จุ ด หมายปลายทาง (destination) ที่ เป น
ความสําเร็จลุลวง (completion) โดยจําเปนตองเคลื่อนพนจากกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ในเสนทางการ
ดําเนินการ การทํางานหรือการกระทํา ดังนั้นการเคลื่อนพนจากขั้นตอนหรือกระบวนดังกลาวจึงถือวา เปน การ
ผาน ตัวอยางเกี่ยวกับ ขั้นตอน เชน
1. การหมั้นที่จะสมบูรณไดนอกจากจะตองผานขั้นตอนเรื่องอายุดังที่ระบุไวในมาตรา 1435 และ
ไดรับความยินยอมจากบุคคลดังที่กําหนดไวในมาตรา 1436
2. มีความพรอมในการจัดหาที่ดินสําหรับกอสรางระบบโดยจะตองผานการจัดทําประชาพิจารณและ
ไดรับความเห็นชอบจากชุมชน
ตั ว อย า ง (30) การหมั้ น ที่ ไม ส มบู ร ณ ทํ า หน า ที่ เป น TR ซึ่ ง มุ ง มั่ น ไปยั ง จุ ด หมายปลายทางที่ เป น
ความสําเร็จ แตตองเคลื่อนพนจากขั้นตอนตาง ๆ ไดแก เรื่องอายุ ความยินยอมจากบุคคล สวนตัวอยาง (31)
การจัดหาที่ดินที่ยังไมสําเร็จทําหนาที่เปน TR ความสําเร็จลุลวงของการจัดหาที่ดินจําเปนตองผานการจัดทํา
ประชาพิจารณและไดรับความเห็นชอบจากชุมชน สวนในกรณีที่คําวา ผาน ปรากฏรวมใชกับที่หมายที่เปน
กระบวนการ หมายถึ ง เป า หมายดํ า เนิ น ไปอย า งต อ เนื่ อ งตามกระบวนการจนกระทั่ ง เป า หมายประสบ
ความสําเร็จลุลวง ตัวอยางเชน
1. การทําใหเชื้อหรือสารพิษหมดฤทธิ์ระหวางการผลิต ตองมีมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของ
การปนเปอนระหวางผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการแลวกับผลิตภัณฑที่ยังไมผานกระบวนการ
[เกณฑที่กําหนด คือ เสนแบงเขต]
ที่หมายในความหมายตนแบบเปนขอบเขตที่กําหนดซึ่งประกอบดวยเสนแบง ซึ่งประกอบเสนแบง
เขตที่เปนจุดเริ่มตน (beginning of landmark) และเสนแบงเขตที่เปนจุดสิ้นสุด (ending of landmark) ใน
กรณี TR เคลื่อนพนจากจุดเริ่มตนมาถึงจุดสิ้นสุดเสน ถา TR ไดบรรลุเปาหมายหรือเกณฑที่ถูกกําหนดไว จึง
สามารถพนออกจากเสนแบงเขต ถาไมสามารถบรรลุจะไมสามารถพนจากเสนแบงเขตและอยูในดานในของที่
หมาย กลาวคือ TR ไดพนจากเสนแบงเขตที่เปนจุดสิ้นสุดของที่หมาย หลังจากพนจากเสนแบงเขต TR จะ
อยูใน “สภาพผาน (Passed state)” เนื่องจากเสนแบงเขตดังกลาวทําหนาที่เปนตัวกําหนดวา สิ่งเคลื่อนที่พน
หรือ ไม กรณี ดังกลาวเน น เส น แบ งเขตเท านั้น ไดแ ก มาตรฐาน การคั ดเลือก การฝก อบรม โดยอุป ลักษณ
GETTING THROUGHT IS PASSING สามารถแสดงออกเปนผังภาพ (รูปที่ 12) ตัวอยางเชน
1. ในการผลิตสินคาตาง ๆ จึงตองมีการทําใหผานมาตรฐานตามที่ไดมีการกําหนดไว และเปนการ
กระตุนใหธุรกิจพยายามจะผลักดันธุรกิจของตนใหอยูในมาตรฐานระดับหาดาว
2. พูดตอไปวา เห็นรางกายเขาแข็งแรง ครบสามสิบสอง ไมมีสวนใดพิการจนเปนอุปสรรคของการ
เรียน ผมเลยใหผาน
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BL=STANDARD or CONDITION
TR

Passed state
รูปที่ 12 ผังภาพแสดง เกณฑที่กําหนด
3. การทําให “เสนทาง (path)” กลายเปนฉากหนา
เสนทางเปนระยะทางการเคลื่อนที่ที่ไมสมบูรณแบบ (imperfective path) ซึ่งสัมพันธกับขอบเขต
ที่กําหนดและเปนเสนทางที่ส่ิงเคลื่อนที่เคลื่อนยายตาม ซึ่งมีลักษณะที่มองเห็นและสัมผัสตัวตนได เมื่อเสนทาง
ในผังภาพเหตุการณตนแบบมีการมีการถายโยงไปยังวงมโนทัศนอื่น ๆ จะกอใหเกิดการขยายความหมาย ดัง
รายละเอียดตอไป
[เสนทางการดําเนินชีวิต]
ในอุปลักษณ “ชีวิต คือ การเดินทาง (LIFE IS JORNEY)” นั้น ผูสรางมโนทัศนมีการนําเปรียบเทียบ
ระหวางนักทองเที่ยวกับผูดําเนินชีวิต ซึ่งทําหนาที่เปน TR ผูดําเนินชีวิตจะเคลื่อนที่ตามเสนทางที่เปนเสนทาง
การดําเนินชีวิต (way of life) ซึ่งเริ่มตนจากการเกิด (birth) ที่เปนจุดตนทางของการเดินทางไปยังการตาย
(death) ที่ เป น จุ ด หมายปลายของการเดิ น ทาง ระยะทางระหวา งจุ ด ทั้ งสองเป น ช วงเวลาที่ ยั ง มี ชี วิต อยู
(whole life “ตลอดชีพ”) อีกทั้งระยะทางที่ TR ไดเคลื่อนพนมาเปนระยะทางที่ผูดําเนินชีวิตไดดําเนินชีวิตมา
เปนชวงระยะชีวิตที่ไดจบลงและไมสามารถยอนกลับไปอีกได สามารถแสดงเปนผังภาพดัง (รูปที่ 13) ตอไป
ตัวอยางประโยคเชน
1. ผูไดผานการใชชีวิตคลุกคลีกับชาวบานทั้งที่เปนกรรมกรและชาวนา
2. ที่นี่เองทําใหผมไดรูวาชางภาพเกง ๆ นี่ตอง ผานการใชชีวิตมานานพอสมควร เห็นอะไรมามาก
จนเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขา
Current time
TR
เกิด(birth)

One’s whole life

ตาย(death)

รูปที่ 13 ผังภาพแสดง เสนทางการดําเนินชีวิต
[เครื่องมือ]
การนําเสนทางมาเปรียบเทียบกับเคลื่อนมือโดยอุปลักษณ MEANS ARE PATHS มีลักษณะความเปน
สากล ซึ่งพบในภาษาไทยดวยเชนการ ในกรณีนี้ ผาน ปรากฏหนาคํานาม ซึ่งทําหนาที่เปนคําบุพบทซึ่งเกิดจาก
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การกลายเปนคําไวยากรณจากแตเดิมที่เปนคํากริยาหลักหรือคํากริยารองในหนวยสรางกริยาเรียง ซึ่งทําหนาที่
การกแสดงเครื่องมือ (instrumental case) เปนการแสดงความสัมพันธทางความหมายระหวางคํานามกับ
คํากริยา ซึ่งมีความหมายวา การใชวิธีใดวิธีหนึ่งในการบรรลุเปาหมายหรือการกระทําบางสิ่งบางอยางโดยใชคน
หรือสิ่งของเปนสื่อกลาง
1. รัฐบาลสามารถออกขอจํากัดตาง ๆ ผานตัวบทกฎหมาย ทั้งในเรื่องของการกําหนดเพดานเงินกู
สําหรับผูใชบริการเพื่อไมใหกูเงินไปเลนในบอนมากจนเกินไปรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่
2. มารยาเป น ศาสตรอ ย า งหนึ่ ง ที่ มี อ ยู ในตั ว มนุ ษ ย ทุ ก คนเป น ศิ ล ปะที่ ถู ก ถ า ยทอดออกมาผ า น
การแสดงออกทั้งดานกาย วาจา และความคิดอาน
สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการขยายความหมายของคํากริยาแสดงการเคลื่อนที่
ผาน และทําความเขาใจกระบวนการทางปริชานของคนไทยที่ใชผังภาพเหตุการณที่แสดงเคลื่อนผานแบบ
ตนแบบในการสรางมโนทัศนที่มีลักษณะนามธรรมมากกวา
จากผลการศึกษาพบวา คําวา ผาน เปนคําพหุนัยที่แสดงความหมายหลายความหมาย ซึ่งเกิดจา
การขยายความหมายโดยการยายผั งภาพเหตุ การณ กลาวคือ คําวา ผาน สามารถแสดงผังภาพเหตุการณ
ตนแบบที่ประกอบดวยสวนประกอบหลายประการ การทําใหสวนประกอบใดกลายเปนฉากหนา จะกอใหเกิด
ทิศทางการขยายความหมายที่แตกตางกัน ไดแก การทําให “สิ่งเคลื่อน” ที่กลายเปนฉากหนา การทําให “ที่
หมาย” กลายเปนฉากหนา การทําให “เสนทาง” กลายเปนฉากหนา อีกทั้งสวนประกอบของผังภาพเหตุการณ
ที่เปนตนแบบจะมีการถายโยงเชิงอุปลักษณเกิดขึ้นระหวางวงมโนทัศนสองวง เพื่อสรางมโนทัศนมีลักษณะ
ความเปนนามธรรมมากวา ในกรณีที่ สิ่งเคลื่อนที่ กลายเปนฉากหนา สิ่งเคลื่อนที่เปนตนแบบ จะถูกยายไปสูวง
มโนทัศนอื่น ๆ ไดแก [เวลา คือ สิ่งเคลื่อนที่เคลื่อนพนจากเราไป] [เหตุการณหรือสถานการณ คือ สิ่งเคลื่อนที่]
[ปญหาหรือเรื่อง คือ สิ่งเคลื่อนที่] [อารมณความรูสึก คือ สิ่งเคลื่อนที่] สวนในกรณี ที่หมาย กลายเปนฉากหนา
ที่หมายที่เปนตนแบบ จะถูกยายไปสูวงมโนทัศนอื่น ๆ ไดแก [ขอบเขตเวลา คือ ที่หมาย] [เหตุการณ คือ ที่
หมาย] [อุปสรรคและวิกฤต คือ ที่หมาย] [ขั้นตอนและกระบวนการ คือ ที่หมาย] [เกณฑที่กําหนด คือ เสนแบง
เขต] กรณีสุดทายที่ เสนทาง กลายเปนฉากหนา จะถูกยายไปสูวงมโนทัศนอื่น ๆ ไดแก [เสนทางการดําเนิน
ชีวิต] [เครื่องมือ]
จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางปริชานในการสรางมโนทัศนของ
คนไทยได ม ากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สามารถนํ า มาใช ใ ห เกิ ด ประโยชน ใ นการสร า งการเรี ย นรู ภ าษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศเกี่ยวกับปรากฏการณหลายความหมาย ซึ่งเปนประเด็นหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความสับสน
เนื่องจากปรากฏการณพหุนัยเปนเรื่องที่ซับซอนและยุงยาก ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบมโนทัศนของมนุษย อีกทั้ง
ผูเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศกับเจาของภาษามีระบบมโนทัศนที่ตางกัน การทําความเขาใจกับ
ปรากฏการณดังกลาว ยอมทําใหเกิดความสลับซับซอน จึงเปนอุปสรรคที่กีดขวางตอผูเรียนภาษาไทย ดังนั้น
การทําความเขาใจกับคําพหุนัย จึงควรเขาใจการสรางมโนทัศนของเจาของภาษา จะมีสวนชวยในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
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