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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาถ้อยค�าอุปลักษณ์และวิเคราะห์อุปลักษณ์

เชิงมโนทศัน์จากค�าเรยีกส่ิงของเครือ่งใช้ในภาษาไทพวนตามแนวคดิทฤษฎภีาษาศาสตร์

ปริชาน โดยศึกษาจากรายการสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวไทพวนต�าบลหาดเสี้ยว 

อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 ผลการศึกษาพบว่ามีการขยายความหมายแบบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ สามารถจัดหมวดหมู่ความหมายได้เป็น ๑๐ ประเภท เป็นการ

ถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ์ จ�านวน ๔ ประเภท ได้แก่ อุปลักษณ์ผู้หญิง

อุปลักษณ์อาการของมนุษย์ อุปลักษณ์สัตว์ และอุปลักษณ์วัตถุ (ต่างวงความหมาย) 

และการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพนัธ์ จ�านวน ๖ ประเภท ได้แก่ อุปลกัษณ์วัตถุ 

+ อาการของมนุษย์ อุปลักษณ์วัตถุ + อวัยวะของมนุษย์ อุปลักษณ์วัตถุ + สภาพของ

มนุษย์ อุปลักษณ์อาการของมนุษย์ + วัตถุ อุปลักษณ์สัตว์ + อาการของมนุษย์ และ

อุปลักษณ์ที่อาศัยของมนุษย์ + วัตถุ
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Abstract

 The objective of this article is to study conceptual metaphors of 

equipment terms in Tai Phuan, derived from the use of metaphors using

a cognitive linguistics approach. This study is based on lexical words of 

local instruments of the Tai Phuan people in Hat Siao, Si Satchanalai 

District, Sukhothai Province.

 The results of the study showed that there is an amplification of 

meaning in conceptual metaphors accounted for 35.71 percent. The semantics 

can be categorized into 10 categories, divided into four types of ontological 

correspondence processes: female; human symptoms; animal; and material

(different categories). In addition, there are six types of epistemic correspondence 

processes: material + human symptoms; material + human organ; material + 

human condition; human symptoms + material; animal + human symptoms; 

and human habitat + material.

Keywords: Conceptual Metaphor, Tai Phuan, Equipment Terms
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 “ชาวพวน” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหน่ึงที่พูดภาษาตระกูลไท จากเอกสาร

ทางวิชาการต่าง ๆ ได้กล่าวว่ากลุ่มชาติพันธุ์พวนน้ันตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้หลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทย โดยในประเทศไทย

มีผู้เรียกชาวพวนว่า “พวน” “ไทพวน” “ไทยพวน” และ “ลาวพวน” แต่ในการศึกษา

ทางด้านภาษาศาสตร์ทั้งในด้านเสียงและค�าของพิณรัตน์ อัครวัฒนากุล (Akharawat-

thanakun, 2019, p. 1-31) ท�าให้ทราบว่า แม้ภาษาพวน ภาษาลาว และภาษาไทยจะ

จัดอยู่ในตระกูลภาษาไทเหมือนกันแต่ก็ถือว่าไม่ใช่ชาติพันธุ์เดียวกัน ซ่ึงในบทความ

ฉบับนี้จะเรียกว่า “ไทพวน”

 กลุ่มชาติพันธุ์พวนมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่แถบลุ่มแม่น�้าพวน ต่อมามีการย้าย

ถิ่นฐานไปอยู ่ที่เมืองเชียงขวางซ่ึงปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์พวนได้

ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนถึงช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ 

โดยกระจายตวัอยูต่ามจังหวัดต่าง ๆ  ของประเทศไทย เช่น สุโขทยั หนองคาย อุดรธานี 

ลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก และได้กลายเป็นราษฎรไทยโดยสมบูรณ์ 

(Department of Cultural Promotion, 2016, p. 49-50) แต่ก็ยังคงปรากฏลักษณะ

เฉพาะทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานและภาษา

ตระกูลไทอื่น ๆ

 ภาษาไทพวนเป็นภาษาที่สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับร้อยปีใน

กลุ่มชาวไทพวน ซ่ึงนอกจากจะมีคุณค่าในการเป็นเครื่องมือส่ือสารกันในชุมชน

ชาวไทพวนแล้ว ยังสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของ

ชาวไทพวน อันเป็นการสืบสานภูมิปัญญา วรรณกรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของ

กลุ่มชาติพันธุ์ที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

 จากการศึกษาสถานภาพการศึกษาภาษาไทพวนของเพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์ 

(Singsawat, 2018, p. 475-486) ได้รวบรวมผลงานการศึกษาภาษาไทพวนของ

นักวิชาการไทยจ�านวน ๒๓ ผลงาน โดยผลงานเกือบทั้งหมดเป็นการศึกษาระบบเสียง 

ค�าศพัท์ และลักษณะทางวากยสัมพนัธ์ของภาษาไทพวนในถิน่ต่าง ๆ  แต่การศกึษาภาษา
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ไทพวนเชิงอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ที่แสดงถึงมโนทัศน์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

ไทพวนที่สะท้อนผ่านภาษายังไม่เป็นที่ชัดเจนเท่าใดนัก

 ผลงานการศึกษาภาษาไทพวนเชิงสังคมในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นภาพ

รวมของภาษาไทพวนว่าก�าลังอยูใ่นวงล้อมของความเปล่ียนแปลงและเส่ียงทีจ่ะสูญหาย

ได้ โดยเฉพาะการใช้ภาษาและทัศนนคติต่อภาษาไทพวนในกลุ่มผู้พูดอายุน้อย ที่แสดง

ความเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากการสัมผัสกับภาษาอ่ืนมากขึ้น และการตระหนัก

ในคุณค่าของภาษาชาติพันธุ์ของตนเองน้อยลง ดังเช่นการศึกษาการแปรของเสียง

พยัญชนะในภาษาไทพวน อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีของศิริชัย หอมดวง และ

ศุภกิต บัวขาว (Homduang & Buakaw, 2016, p.122-137) การศึกษาการแปร

ค�าศัพท์ในภาษาไทพวนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีของฐิติกาญจน์ ใจไมตรี และอุมาภรณ์ 

สังขมาน (Jaimaitee & Sungkaman, 2016, p. 245-262) การศึกษาค�าบุรุษสรรพนาม

ในภาษาไทพวนภาคอีสานของกัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช (Phongphiriyawanit, 2016, 

p. 2139-2155) การศกึษาทศันคตทิางภาษาของกลุ่มชาตพินัธุไ์ททีม่ต่ีอภาษาของตนเอง

ในเขตภาคเหนือตอนล่างของสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ อัญชลี สิงห์น้อย และอรทัย 

ชินอัครพงศ์ (Jirananthanaporn, Singnoi & Chinakkhrapong, 2008) และการศกึษา

เกี่ยวกับค�าบุรุษสรรพนามของชาวไทพวนภาคอีสานตามปัจจัยทางสังคมของณชากุญ 

สิงห์เสนา และจารุวรรณ เบญจาทิกุล (Singsena & Benjathikul, 2015, p. 67-88) 

ส่วนการศึกษาภาษาไทพวนในเชิงความหมายน้ันยังปรากฏจ�านวนน้อย พบเพียง

การศกึษาวงจรศพัท์ในวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทพวนของสุพตัรา จิรนันทนาภรณ์ 

(Jirananthanaporn, 1993) และการศึกษาช่ือและระบบการทอซ่ินมัดหมี่ดั้งเดิมของ

คนไทพวน อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ของพิจิตรา 

พานิชย์กุล (Panichakul, 2004) ที่ศึกษาภาษาเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ

ชาวไทพวน

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ้วิจัยพบว่าการศึกษาภาษาไทพวนด้าน

ความหมายเชิงมโนทัศน์ยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะการศึกษาภาษาไทพวนที่ใช้กรอบ

แนวคิดทางอรรถศาสตร์ปริชานซ่ึงถือว่าเป็นการศึกษาในทัศนะใหม่น้ันยังไม่ปรากฏ

ผู้ศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งอัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา (Wongwattana, 2020, p.31-48) 

ได้กล่าวถึงมุมมองของทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ปริชานว่าให้ความส�าคัญกับการจัด
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หมวดหมู่ของส่ิงต่าง ๆ โดยรวมเอาประสบการณ์การรับรู้ต่าง ๆ ของผู้ใช้ภาษามา

แสดงออกเชิงอุปลักษณ์หรือนามนัย โดยภาษาที่มีลักษณะเป็นจินตภาพเหล่าน้ีเปรียบ

เสมือนแก่นของการศึกษาความหมาย ดังน้ัน การศึกษาทางอรรถศาสตร์ปริชานจึง

ไม่ใช่เพียงการศึกษาหาความหมายจากค�าศัพท์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการศึกษาถึง

กระบวนการคิดและสร้างถ้อยค�าเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งยัง

หมายรวมไปถงึกระบวนการเช่ือมโยงทางความหมายของส่ิงทีอ่ยูต่่างหมวดหมูก่นัด้วย 

ซึ่งตัวอย่างการศึกษาเฉพาะค�าศัพท์หรือชื่อเรียกสิ่งต่าง ๆ ในแนวอรรถศาสตร์ปริชาน 

ได้แก่ การศึกษาความหมายเชิงอุปลักษณ์และนามนัยจากค�าเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้าน

ไทยของอัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา (Wongwattana, 2014, p. 70-89) และการศึกษา

ระบบค�าเรียกช้ินส่วนและอะไหล่รถยนต์ไทยในมุมมองภาษาศาสตร์ปริชานของอัญชลี 

สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา (Wongwattana, 2020, p.31-48)

 ภาษาศาสตร์ปรชิาน (cognitive linguistics) เป็นแนวคดิทีเ่น้นการศกึษาเพือ่

ท�าความเข้าใจและอธิบายภาษาและระบบความคิดของมนุษย์ โดยเลคอฟ (Lakoff, 

1987, p. xi) กล่าวว่าทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานเป็นการน�าแนวคิดจากศาสตร์ต่าง ๆ 

ได้แก่ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา ปรชัญา และคอมพวิเตอร์มาปรบัใช้วิเคราะห์

และอธบิายความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัมโนทศัน์ของมนุษย์ โดยอรรถศาสตร์ปรชิาน 

(cognitive semantics) เป็นสาขาหน่ึงของภาษาศาสตร์ปริชาน ซ่ึงนันทนา วงษ์ไทย 

(Wongthai, 2019, p. 6) ได้กล่าวว่าอรรถศาสตร์ปริชานเชื่อว่าการอธิบายความหมาย

ต้องอาศัยความเข้าใจ ประสบการณ์ และบริบทต่าง ๆ มาประกอบในการพิจารณา 

ดังน้ัน ส่ิงที่ภาษาสะท้อนออกมาก็คือผลจากความคิดของมนุษย์น่ันเอง อรรถศาสตร์

ปริชานจึงรวมความหมายทางอรรถศาสตร์และความหมายทางวัจนปฏิบัติศาสตร์เข้า

ด้วยกัน

 อีวานส์และกรีน (Evans & Green, 2006, p. 157-163) กล่าวถึงหลักการ

ส�าคัญของอรรถศาสตร์ปริชานไว้ ๔ ประการ คือ โครงสร้างมโนทัศน์เกี่ยวข้องกับ

ร่างกาย (conceptual structure is embodied) โครงสร้างความหมายคือโครงสร้าง

มโนทัศน์ (semantic structure is conceptual structure) รูปแทนทางความหมายเป็น

ความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว (meaning representation is encyclopedic) และการ

สร้างความหมายคอืการสร้างมโนทศัน์ (meaning construction is conceptualization) 
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 อุปลักษณ์ (metaphor) เป็นกระบวนการเปรียบเทียบโดยใช้ภาษาเช่ือมโยง

สิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งอุปลักษณ์ตามวิธีคิดแนวเดิมนั้นมุ่งเน้นการประดิษฐ์ภาษา

ในวรรณกรรมเพื่อสร้างจินตนาการและจินตภาพให้เกิดขึ้นในใจผู้อ่านหรือผู้ฟัง ซึ่งเป็น

การใช้ภาษาที่ไม่ใช่ปกติธรรมดาทั่วไป แต่อุปลักษณ์ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานมีอยู่

ในชีวิตประจ�าวันตลอดเวลา เป็นเรือ่งธรรมดาของการใช้ภาษา การคดิ และการกระท�า

ของมนุษย์ โดยเราจะเข้าใจภาษาที่เป็นอุปลักษณ์ได้ก็เมื่อมีการน�าไปใช้เปรียบเทียบกับ

การใช้ภาษากล่าวถึงสิ่งอื่น ๆ

 โคเวกเซส (Kövecses, 2010 in Wongthai, 2019, p. 111-112) กล่าวว่า 

ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ปริชานน้ัน อุปลักษณ์จะเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้วง

มโนทัศน์ที่เป็นรูปธรรมกว่ามากล่าวถึงวงมโนทัศน์ที่เป็นนามธรรมที่เราต้องการท�า

ความเข้าใจ โดยวงมโนทัศน์ที่เราต้องการท�าความเข้าใจจะเรียกว่า “วงมโนทัศน์

ปลายทาง” (target domain) ส่วนวงมโนทัศน์ตั้งต้นที่น�ามาเป็นส่ิงเปรียบน้ันเรียกว่า 

“วงมโนทัศน์ต้นทาง” (source domain) เรียกกลวิธีขยายความหมายนี้ว่า “อุปลักษณ์

เชิงมโนทัศน์” (conceptual metaphor) และเรียกภาษาที่ใช้เป็นสิ่งกระตุ้นว่า “ถ้อยค�า

อุปลักษณ์” (metaphorical linguistic expressions)

 โดยเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff & Johnson, 1980, p. 4) ได้ยกตัวอย่าง

อุปลักษณ์ “การโต้แย้งคือสงคราม” ดังต่อไปนี้

 ARGUMENT IS WAR

 (การโต้แย้งคือสงคราม)

 Your claims are indefensible.

 (ข้อเรียกร้องของคุณไม่มีใครป้องกันได้)

 He attacked every weak point in my argument.

 (เขาโจมตีทุกจุดอ่อนในการโต้แย้งของฉัน)

 His criticisms were right on target.

 (ค�าวิพากษ์วิจารณ์ของเขาตรงเป้าหมาย)

 I demolished his argument.

 (ฉันท�าลายการโต้แย้งของเขา)
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 นันทนา วงษ์ไทย (Wongthai, 2019, p. 112-115) กล่าวถึงประเภทของ

อุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์ตามแนวคดิของเลคอฟและจอห์นสัน ว่าจ�าแนกได้เป็น ๓ ประเภท 

ดังนี้

 ๑) อุปลักษณ์เชิงโครงสร้าง (structural metaphors) เป็นการสร้างมโนทัศน์

หน่ึงแล้วเช่ือมโยงไปยงัโครงสร้างของอีกมโนทศัน์หน่ึงอย่างเป็นระบบ เช่น “การโต้แย้ง

คอืการเดนิทาง” เป็นการท�าความเข้าใจมโนทศัน์ของ “การโต้แย้ง” ด้วยการเปรยีบเทยีบ

กับมโนทัศน์ “การเดินทาง” ว่าประกอบไปด้วยจุดเริ่มต้น เส้นทาง จุดหมายปลายทาง

เหมือนกัน

 ๒) อุปลักษณ์เชิงทิศทาง (orientational metaphors) เป็นการเชื่อมโยง

ประสบการณ์ด้านทิศทางและพื้นที่เพื่อให้เข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ โดยใช้

ถ้อยค�าอุปลักษณ์ที่สะท้อนมาจากประสบการณ์ทางร่างกายของมนุษย์ เช่น ขึ้น-ลง

ใน-นอก หน้า-หลัง กลาง-ขอบ ลึก-ตื้น เช่น ปลอดภัยขึ้น น�้าหนักลง ในความ

เปลี่ยนแปลง นอกกระแส กลำงเมือง คนชายขอบ

 ๓) อุปลักษณ์เชิงสรรพสิ่ง (ontological metaphors) เป็นการท�าความเข้าใจ

มโนทัศน์ของส่ิงที่มีความเป็นนามธรรม เช่น อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ด้วยการ

เปรียบเทียบให้เป็นวัตถุหรือส่ิงของ เช่น “ฉันก�าลังเผชิญหน้ำกับความส้ินหวัง”

“เราต้องเอำชนะความห่างไกลให้ได้”

 จะเห็นได้ว่าอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เป็นการใช้ภาษาที่เกิดจากกระบวนการ

ถ่ายโยงความหมายที่จะท�าให้สามารถรับรู้ความหมายของค�าเรียกสิ่งต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้นเพราะผนวกรวมทั้งส่วนที่เป็นประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์ไว้ด้วยกัน 

โดยแนวความคิดดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ค�าศัพท์ในชีวิตประจ�าวันเป็นกลไก

ส�าคัญทางปริชานอันเกิดข้ึนในกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่มนุษย์

ได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงรอบตัว และน�าส่ิงที่คุ ้นเคยใกล้ตัวมาใช้ในการ

เปรียบเทียบเพื่อแสดงออกทางภาษา ซ่ึงส่ิงของเครื่องใช้น้ันเกี่ยวข้องกับกิจกรรม

พื้นฐานในชีวิตประจ�าวันของชาวไทพวน ดังน้ันการศึกษามโนทัศน์จากค�าศัพท์ใน

หมวดส่ิงของเครื่องใช้ในภาษาไทพวน จึงจะท�าให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจระบบคิด

ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนได้เป็นอย่างดี
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 อนึ่ง ผู้วิจัยเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนไทพวนและคุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทพวน

มาตัง้แต่ก�าเนิด แม้อยูใ่นต่างพืน้ทีก่บัแหล่งข้อมลูของงานวิจัย แต่กส็ามารถเข้าถงึแก่น

ของความหมายและมโนทัศน์ของชาวไทพวนในภาพรวมได้มากพอสมควร ผู้วิจัยได้

สังเกตเห็นว่าช่ือเรียกส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวันของชาวไทพวนน้ันประกอบ

สร้างค�าได้อย่างน่าสนใจ คือใช้วิธีการเชื่อมโยงวงมโนทัศน์จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพื่อ

น�าไปสูก่ารเรยีกเครือ่งใช้ต่าง ๆ  ดงัน้ันจึงประสงค์ทีจ่ะใช้แนวคดิทฤษฎทีางอรรถศาสตร์

ปริชาน คืออุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ มาศึกษาค�าเรียกส่ิงของเครื่องใช้ในภาษาไทพวน

บนพื้นฐานความคิดที่ว่าการเป็นหมวดหมู่เดียวกันน้ัน ไม่ใช่เพียงการหาคุณสมบัติที่มี

ร่วมกันหรือศึกษาเฉพาะองค์ประกอบทางความหมายตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

เท่าน้ัน แต่ความหมายน้ันมคีวามซับซ้อนและมกีารปรบัเปลีย่นคณุสมบัตกิารเป็นสมาชิก

ของหมวดหมู่อย่างเป็นพลวัต อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์จึงเป็นการรวมทั้งประสบการณ์

และจินตนาการของผู้ใช้ภาษาที่หลอมรวมเป็นระบบคิดที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาษาไทพวนตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานจึงจะเป็นเสมือน

การศกึษาการมองโลกและระบบความคดิของชาวไทพวนอย่างเป็นธรรมชาต ิอันจะน�า

ไปสู่การธ�ารงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และภาษาของชาวไทพวน ซึ่งถือ

เป็นหน่ึงในองค์ความรู้ส�าคัญที่เป็นแหล่งศึกษาเพื่ออธิบายความเป็นมาของภาษาของ

ชาติไทย ภาษาไทย และภาษาตระกูลไท อีกทั้งยังจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษา

ไทพวนในแนวภาษาศาสตร์ปรชิานซ่ึงเป็นแนวทางศกึษาภาษาในทศันะใหม่ให้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 เพื่อวิเคราะห์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชานจากค�า

เรียกสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาไทพวน

ขอบเขตกำรวิจัย

 ๑. ศึกษาเฉพาะค�าเรียกส่ิงของเครื่องใช้ในภาษาไทพวนที่ได้มาจากการลง

พื้นที่เก็บข้อมูลจริง โดยใช้การเก็บรายการค�าศัพท์จากส่ิงของเครื่องใช้พื้นบ้านของ

ชาวไทพวนที่จัดไว้ ณ ส่วนจัดแสดงเรือนโบราณในสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�า ต�าบล
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หาดเส้ียว อ�าเภอศรสัีชนาลัย จังหวัดสุโขทยัเท่าน้ัน ไม่น�าข้อมลูค�าศพัท์จากเอกสารหรอื

การบันทึกที่มีเพียงลายลักษณ์อักษรมาประกอบ

 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้แนวคิดทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ปริชาน (cognitive 

semantics) ในประเด็นที่เกี่ยวกับอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (conceptual metaphor) 

เป็นพื้นฐานในการศึกษา

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย

 ๑.  เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมาย

ต้นทางไปยังวงความหมายปลายทาง (Tawichai, 2006, p. 10)

 ๒.  เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมาย

ต้นทางไปยังวงความหมายปลายทางเช่นกัน แต่เน่ืองจากผู้วิจัยต้องการเน้นให้เห็นว่า

วงความหมายปลายทางอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน คือ “ส่ิงของเครื่องใช้” จึงใช้ลูกศร

กลับด้านในส่วนของหัวข้อใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจน

 ๓. [_____] เป็นสัญลักษณ์แสดงขอบเขตความหมายของถ้อยค�าอุปลักษณ์ 

ซ่ึงอาจแสดงร่วมกับสัญลักษณ์ (_____) ที่เป็นการแสดงความหมายเทียบเคียงกับ

ภาษาไทยมาตรฐาน

กรอบแนวคิด

 ใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานตามแนวคิดของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff

& Johnson, 1980) เลคอฟ (Lakoff, 1987) และโคเวกเซส (Kövecses, 2005,

Kövecses, 2010) มาใช้วิเคราะห์ถ้อยค�าที่เป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ๑. แหล่งข้อมูล 

 จากข้อมูลแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยของสุวิไล 

เปรมศรีรัตน์ และคณะ (Premsrirat, et al., 2004) ที่ระบุว่าพื้นที่ชุมชนที่มีจ�านวนผู้พูด
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ภาษาไทพวนอยู่ในระดับหนาแน่นที่สุด และเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ 

ชุมชนไทพวนอ�าเภอศรสัีชนาลัย จังหวัดสุโขทยั ผู้วิจัยจึงลงพืน้ทีส่อบถามผู้น�าชุมชนและ

คนในชุมชน สรุปได้ว่าสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�าเป็นสถานที่ที่รวมส่ิงของเครื่องใช้

พื้นบ้านของชาวไทพวนไว้จ�านวนมากที่สุดและสามารถถ่ายภาพได้โดยสะดวก 

จึงคัดเลือกส่วนจัดแสดงเรือนโบราณในสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�าเป็นแหล่งข้อมูล

 ๒. กำรเตรียมกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล

  ๒.๑ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�าทั้งจากในเว็บไซต์

และสอบถามคนในพื้นที่เกี่ยวกับพื้นที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวไทพวน

  ๒.๒ อุปกรณ์ในการจดบันทกึ ได้แก่ กระดาษบันทกึ ปากกา ดนิสอ ยางลบ

  ๒.๓ อุปกรณ์ในการบันทกึภาพ ได้แก่ โทรศพัท์เคล่ือนทีท่ีส่ามารถถ่ายภาพ

ได้อย่างชัดเจนพร้อมการ์ดหน่วยความจ�า และแบตเตอรี่ส�ารอง

  ๒.๔ อุปกรณ์ในการบันทึกเสียง ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล และ

แบตเตอรี่ส�ารอง

  ๒.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมจัดการข้อมูล

  ๒.๖ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (Office of the Royal Society, 

2013) พจนานุกรมภาษาไทพวนของมูลนิธิไทยพวน (Thai Phuan Foundation, 1989) 

พจนานุกรมภาษาไทพวนของยุพิน เข็มมุกด์ และคณะ (Khemmuk, et al., 2015) 

รวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และการสนทนากับชาวไทพวนเพื่อใช้

ในการหาความหมายของค�าศัพท์เพิ่มเติม

 ๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

  ๓.๑ เดนิทางไปยงัสาธรพพิธิภณัฑ์ผ้าทองค�าและตดิต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวไทพวน

  ๓.๒ ถ่ายภาพส่ิงของเครือ่งใช้พืน้บ้านของชาวไทพวนในส่วนจัดแสดงเรอืน

โบราณ โดยจะเก็บค�าศัพท์จากสิ่งของที่มีป้ายชื่อติดก�ากับไว้เพื่อจะได้เห็นลักษณะของ

ส่ิงของเครื่องใช้น้ันได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากรูปลักษณะของเครื่องใช้จริงน้ัน

จ�าเป็นต่อการวิเคราะห์จินตภาพและการถ่ายโยงความหมาย
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  ๓.๓ บันทึกเสียงบรรยายข้อมูลลักษณะของส่ิงของเครื่องใช้แต่ละ

ประเภท พร้อมทั้งจดรายช่ือส่ิงของและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พบ โดยถอดถ่ายเสียง

เทียบเคียงกับภาษาไทพวนอ้างอิงจากค�าอ่านออกเสียงตามพจนานุกรมภาษาไทพวน 

(Khemmuk, et al., 2015) เช่น ถ่ายถอดเสียงเป็นค�าว่า “เข้า” ซ่ึงมีความหมายว่า

“ข้าว” ไม่ได้เป็นค�ากริยา “เข้า” ในภาษาไทยมาตรฐาน

  ๓.๔ เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึก ถอดความจากเครื่องบันทึก

เสียงและอุปกรณ์บันทึกภาพ น�ามาจัดท�าเป็นรายการค�าศัพท์ค�าเรียกสิ่งของเครื่องใช้

ในภาษาไทพวนได้จ�านวน ๕๖ ค�า เพื่อน�าไปวิเคราะห์ในล�าดับต่อไป

 ๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

  ๔.๑ น�าค�าศพัท์ค�าเรยีกสิง่ของเครือ่งใช้ในภาษาไทพวนมาวิเคราะห์วิธกีาร

ขยายความหมายโดยตรวจสอบความหมายของค�าจากพจนานุกรมภาษาไทพวน 

พจิารณาภาพถ่ายทีบั่นทกึจากแหล่งข้อมลู และข้อมลูประกอบอ่ืน ๆ  ทัง้จากการสนทนา

กับชาวไทพวนและจากอินเทอร์เน็ต เพื่อจ�าแนกเป็นความหมายตรง ความหมายเชิง

นามนัย และความหมายเชิงอุปลักษณ์

  ๔.๒ วิเคราะห์ขอบเขตความหมายและรูปแบบการถ่ายโยงความหมาย

ของถ้อยค�าอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของค�าเรียกส่ิงของเครื่องใช้ในภาษาไทพวน เพ่ือ

จ�าแนกเป็นถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ์และแบบญาณสัมพันธ์

  ๔.๓ วิเคราะห์ขอบเขตความหมายของถ้อยค�าอปุลักษณ์ และความหมาย

เทียบเคียงกับภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อจัดหมวดหมู่ความหมายของอุปลักษณ์เชิง

มโนทัศน์ว่าอยู่ในวงความหมายใด มีการถ่ายโยงความหมายที่สัมพันธ์กันอย่างไร 

จากนั้นน�าเสนอโดยการอธิบายในตารางโดยใช้ภาพถ่ายและแผนภูมิประกอบ

ผลกำรวิจัย

 การน�าเสนอผลการวิเคราะห์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของค�าเรียกส่ิงของ

เครื่องใช้ในภาษาไทพวน จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ถ้อยค�าอุปลักษณ์ของค�าเรียกสิ่งของ

เครื่องใช้ในภาษาไทพวน และประเภทของการถ่ายโยงความหมายอุปลักษณ์เชิง
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มโนทัศน์ของค�าเรียกสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาไทพวน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ของค�ำเรียกสิ่งของเครื่องใช้ในภำษำไทพวน

  จากข้อมลูรายการค�าเรยีกส่ิงของเครือ่งใช้ในภาษาไทพวน จ�านวน ๕๖ ค�า 

เมื่อน�ามาวิเคราะห์ในเบ้ืองต้น พบว่าเป็นค�าศัพท์ที่มีลักษณะการใช้กลวิธีขยาย

ความหมายแบบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์จ�านวนทั้งส้ิน ๒๐ ค�า คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๑ 

จากข้อมูลทั้งหมด โดยมีรายการค�า ได้แก่ กะต่าย เคื่องต้มน�้าอ้อย เคื่องวีเข้า

เคื่องหีบอ้อย ซ้องตะโพน ไซสองหี นางกวั๋ก พ้าซอยยา ม้าซอยยา ม้าฟัดเข้า ไม้ฟัดเข้า 

หม้อแกงสาว สุ่ม สูบ หาบกะจาด อีจู้ อีโต่ง อีแปะ โฮงเข้าล่องซ่อง โฮงไม้ไต้

 การอธบิายอุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์ของค�าเรยีกส่ิงของเครือ่งใช้ในภาษาไทพวน

พบการถ่ายโยงความหมาย ๒ แบบ คือ ภวสัมพันธ์และญาณสัมพันธ์ โดยพิจารณา

จากความสัมพันธ์ระหว่างหมวดหมู่ความหมายต้นทาง เช่น สัตว์ ผู้หญิง อาการของ

มนุษย์ กับหมวดหมู่ความหมายปลายทางคือส่ิงของเครื่องใช้ ซ่ึงจะเป็นการถ่ายโยง

ทางความหมายแบบภวสัมพันธ์ (ontological correspondence) คือเป็นการถ่ายโยง

ความหมายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

 นอกจากน้ียังมีการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ (epistemic 

correspondence) คือ จะเป็นการถ่ายโยงความหมายที่มีความซับซ้อน กล่าวคือ

หมวดหมูค่วามหมายต้นทางจะมมีากกว่าหน่ึงหมวดหมูค่วามหมาย และมคีวามสัมพนัธ์

กันภายในหมวดหมู่ความหมายก่อนที่จะเกิดการถ่ายโยงความหมายไปยังหมวดหมู่

ความหมายปลายทาง

 จากการวิเคราะห์ถ้อยค�าอุปลักษณ์ของค�าเรียกส่ิงของเครื่องใช้ในภาษา

ไทพวนจ�านวน ๒๐ ค�า สามารถจัดหมวดหมู่ความหมายได้เป็น ๑๐ ประเภท แบ่งเป็น

กระบวนการถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ์ (ontological correspondence) 

จ�านวน ๔ ประเภท ได้แก่ อุปลักษณ์สัตว์ อุปลักษณ์ผู้หญิง อุปลักษณ์อาการของมนุษย์ 

และอุปลักษณ์วัตถ ุ(ต่างวงความหมาย) และการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพนัธ์ 

(epistemic correspondence) จ�านวน ๖ ประเภท ได้แก่ อุปลักษณ์อาการของมนุษย์ + 

วัตถุ อุปลักษณ์วัตถุ + อาการของมนุษย์ อุปลักษณ์วัตถุ + อวัยวะของมนุษย์ อุปลักษณ์
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วัตถุ + สภาพของมนุษย์ อุปลักษณ์สัตว์ + อาการของมนุษย์ และอุปลักษณ์ที่อาศัย

ของมนุษย์ + วัตถุ ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภำพที่ ๑ แผนภูมิแสดงการถ่ายโยงความหมายของค�าเรียกส่ิงของเครื่องใช้ในภาษา

 ไทพวน

 ผลการศึกษาพบว่าค�าเรียกส่ิงของเครื่องใช้ในภาษาไทพวนประกอบด้วย

ถ้อยค�าอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ๑๐ ประเภท ได้แก่

 ๑. อุปลักษณ์สัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๕ ได้แก่ กะต่าย

 ๒. อุปลักษณ์ผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ได้แก่ อีจู้ อีโต่ง อีแปะ

 ๓. อุปลักษณ์อาการของมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ได้แก่ นางกวั๋ก สูบ สุ่ม

 ๔. อุปลักษณ์วัตถุ (ต่างวงความหมาย) คิดเป็นร้อยละ ๕ ได้แก่ ซ้องตะโพน

 ๕. อุปลักษณ์อาการของมนุษย์ + วัตถุ คิดเป็นร้อยละ ๕ ได้แก่ หาบกะจาด

 ๖. อุปลักษณ์วัตถุ + อาการของมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ได้แก่ เคื่องต้มน�้า

อ้อย เคื่องวีเข้า เคื่องหีบอ้อย พ้าซอยยา ไม้ฟัดเข้า

 ๗. อุปลักษณ์วัตถุ + อวัยวะของมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ ๕ ได้แก่ ไซสองหี 

 ๘. อุปลักษณ์วัตถุ + สภาพของมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ ๕ ได้แก่ หม้อแกงสาว

 ๙. อุปลักษณ์สัตว์ + อาการของมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ได้แก่ ม้าซอยยา 

ม้าฟัดเข้า

ค�าเรียนกสิ่งของ

เครื่องใช้ใน

ภาษาไทพวน

กระบวนการถ่ายโยง

ความหมายแบบภวสัมพันธ์

กระบวนการถ่ายโยง

ความหมายแบบญาณสัมพันธ์

สัตว์ ผู้หญิง

อาการของ

มนุษย์

วัตถุ (ต่างวง

ความหมาย

วัตถุ+อวัยวะ

ของมนุษย์

อาการของ

มนุษย์+วัตถุ

สัตว์+อาการ

ของมนุษย์

วัตถุ+สภาพ

ของมนุษย์

วัตถุ+อาการ

ของมนุษย์

ที่อาศัยของ

มนุษย์+วัตถุ
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 ๑๐. อุปลักษณ์ที่อาศัยของมนุษย์ + วัตถุ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ได้แก่ โฮงเข้า

ล่องซ่อง โฮงไม้ไต้

 ๒. ประเภทของกำรถ่ำยโยงควำมหมำยอปุลกัษณ์เชงิมโนทัศน์ของค�ำเรียก

สิ่งของเครื่องใช้ในภำษำไทพวน

  ๑) สิ่งของเคร่ืองใช้  ผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ได้แก่ อีจู้ อีโต่ง 

อีแปะ เป็นกระบวนการถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพนัธ์ โดยใช้วงความหมายต้นทาง

จากมโนทัศน์ “ผู้หญิง” คือมีค�าน�าหน้าช่ือที่ใช้เรียกสตรีมาใช้ในการเรียกส่ิงของ

เครื่องใช้ต่าง ๆ 

ภำพที่ ๒ แผนภูมิแสดงร้อยละประเภทของถ้อยค�าอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่ปรากฏ

 ในค�าเรียกสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาไทพวน

ภำพที่ ๓ อีจู้ อีโต่ง อีแปะ (บันทึกภาพเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ที่อยู่มนุษย์+วัตถุ

๑๐%

วัตถุ+สภาพของมนุษย์

๕%

วัตถุ+อวัยวะมนุษย์

๕%

อาการมนุษย์+วัตถุ

๕%

อาการมนุษย์

๑๕%

สัตว์

๕%

ผู้หญิง

๑๕%
สัตว์+อาการมนุษย์

๑๐%

วัตถุ+อาการมนุษย์

๒๕%

วัตถุ

๕%
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วงควำมหมำยต้นทำง วงควำมหมำยปลำยทำง

ผู้หญิง สิ่งของเครื่องใช้

อีจู้  อีจู้

[ค�าน�าหน้าชื่อ  

ใช้เรียกสตรีหรือสัตว์เพศเมีย, ชื่อ]

[เครื่องใช้ส�าหรับดักปลาไหล]

อีโต่ง  อีโต่ง

[ค�าน�าหน้าชื่อ  

ใช้เรียกสตรีหรือสัตว์เพศเมีย, ชื่อ]

[เครื่องใช้ส�าหรับดักกบ]

อีแปะ  อีแปะ

[ค�าน�าหน้าชื่อ  

ใช้เรียกสตรีหรือสัตว์เพศเมีย, ชื่อ]

[เครื่องใช้คล้ายตะหลิวด้ามยาว  

ใช้ส�าหรับกวนอาหาร]

  ๒) สิ่งของเคร่ืองใช้  อำกำรของมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ได้แก่

นางกว๋ัก สูบ สุ่ม เป็นกระบวนการถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ์ โดยใช้วง

ความหมายต้นทางจากมโนทัศน์ “อาการของมนุษย์” ได้แก่ การกวักฝ้าย การสูบยา

สูบน�้า และการกระท�าแบบไม่เจาะจง มาใช้ในการเรียกสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีวิธี

การใช้งานเทียบเคียงกับอาการของมนุษย์

ภำพที่ ๔ นางกวั๋ก สูบ สุ่ม (บันทึกภาพเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
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วงควำมหมำยต้นทำง วงควำมหมำยปลำยทำง

อำกำรของมนุษย์ สิ่งของเครื่องใช้

นางกวั๋ก  นางกวั๋ก

[ค�าใช้เรียกมนุษย์เพศหญิง,  

อาการของมนุษย์ที่ใช้มือม้วนเส้น

ด้าย]

[อุปกรณ์กวักฝ้ายที่น�ามาตกแต่งเพื่อ

ประกอบการละเล่นทางจิตวิญญาณใน

เทศกาลก�าฟ้าของชาวไทพวน]

สูบ  สูบ

[อาการที่มนุษย์ดูดอากาศ 

หรือน�้าเข้าทางปาก]

[เครื่องใช้ส�าหรับอดัลมในเตาเผาเหล็ก

ให้ไฟแรง]

สุ่ม  สุ่ม

[อาการที่มนุษย์ท�าอะไรแบบไม่

เจาะจงว่าจะได้ผลหรือไม่]

[เครื่องใช้ส�าหรับจับปลา ใช้วิธีการปัก

ลงไปในน�้าตื้นแบบไม่เจาะจงต�าแหน่ง]

  ๓) สิ่งของเคร่ืองใช้  สัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๕ ได้แก่ กะต่าย เป็น

กระบวนการถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ์ โดยใช้วงความหมายต้นทางจาก

มโนทัศน์ “สัตว์” มาใช้เรียกส่ิงของเครื่องใช้ที่มีรูปร่างลักษณะหรือจุดเด่นบาง

ประการคล้ายกับสัตว์ชนิดนั้น

ภำพที่ ๕ กะต่าย (บันทึกภาพเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
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วงควำมหมำยต้นทำง วงควำมหมำยปลำยทำง

สัตว์ สิ่งของเครื่องใช้

กะต่าย  กะต่าย

[สัตว์ชนิดหนึ่ง มีจุดเด่นอยู่ที่

ฟันหน้าใช้กัดแทะ (กระต่าย)]

[เครื่องใช้มีแผ่นเหล็กแหลมคม

ไว้ใช้ขูดเนื้อมะพร้าว]

  ๕) สิ่งของเคร่ืองใช้  วัตถุ (ต่ำงวงควำมหมำย) คิดเป็นร้อยละ ๕ 

ได้แก่ ซ้องตะโพน เป็นกระบวนการถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ์ โดยใช้วง

ความหมายต้นทางจากมโนทศัน์ “วัตถทุีต่่างวงความหมาย” มาใช้เรยีกส่ิงของเครือ่งใช้

ที่มีรูปร่างลักษณะหรือจุดเด่นบางประการคล้ายกับวัตถุอีกชนิดหนึ่ง

ภำพที่ ๖ ซ้องตะโพน (บันทึกภาพเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

วงควำมหมำยต้นทำง วงควำมหมำยปลำยทำง

วัตถุ (ต่ำงวงควำมหมำย) สิ่งของเครื่องใช้

ซ้องตะโพน  ซ้องตะโพน

[ชื่ออุปกรณ์ส�าหรับใส่สัตว์น�้าที่จับได้, 

ตะโพน อยู่ในวงความหมายเครื่อง

ดนตรี]

[เครื่องใช้ส�าหรับใส่สัตว์น�้าที่จับ

ได้ อยู่ในวงความหมายการท�า

ประมง]

  ๕) สิ่งของเครื่องใช้  วัตถุ + อำกำรของมนุษย ์คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

ได้แก่ เคื่องต้มน�้าอ้อย เคื่องวีเข้า เคื่องหีบอ้อย พ้าซอยยา ไม้ฟัดเข้า เป็นกระบวนการ

ถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ โดยผสานวงความหมายต้นทางจากมโนทัศน์ 
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“วัตถุ” และ “อาการของมนุษย์” มาใช้เรียกส่ิงของเครื่องใช้ที่มีวิธีการใช้งานคล้าย

กับการกระท�าบางอย่างของมนุษย์ อาจมีลักษณะเป็นเครื่องผ่อนแรงหรือเพื่อท�าให้

การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภำพที่ ๗ เคื่องต้มน�้าอ้อย เคื่องวีเข้า เคื่องหีบอ้อย พ้าซอยยา ไม้ฟัดเข้า (บันทึกภาพ

 เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

วงควำมหมำยต้นทำง วงควำมหมำยปลำยทำง

วัตถุ + อำกำรของมนุษย์ สิ่งของเครื่องใช้

เคื่อง + ต้มน�้าอ้อย  เคื่องต้มน�้าอ้อย

[อุปกรณ์ (เครื่อง) + อาการของ

มนุษย์ในการประกอบอาหาร, 

ของเหลว, พืชที่เป็นอาหาร]

[เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับต้มน�้าอ้อย]

เคื่อง + วีเข้า  เคื่องวีเข้า

[อุปกรณ์ (เครื่อง) + อาการของ

มนุษย์ในการกระพือลม, พืชที่เป็น

อาหาร]

[เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับแยกข้าว

เปลือกเมล็ดลีบออกจากข้าว

เปลือกที่สมบูรณ์]

เคื่อง + หีบอ้อย  เคื่องหีบอ้อย

[อุปกรณ์ (เครื่อง) + อาการของ

มนุษย์ในการบีบวัตถุ, พืชที่เป็น

อาหาร]

[เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับหนีบต้นอ้อย

เพื่อสกัดเอาน�้าอ้อย]
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พ้า + ซอยยา  พ้าซอยยา

[วัตถุมีคมใช้ตัดสิ่งของ (พร้า) + 

อาการของมนุษย์ในการหั่นวัตถุให้

เป็นชิ้นเล็กๆ, พืชที่รักษาโรค หรือ

ใบยาสูบ]

[มีด (พร้า) ขนาดใหญ่ที่ใช้ส�าหรับ

หั่นใบยาสูบ]

ไม้ฟัดเข้า  ไม้ฟัดเข้า

[ท่อนไม้ + อาการของมนุษย์ในการ

หวดหรือเหวี่ยง, พืชที่เป็นอาหาร 

(ข้าว)]

[ท่อนไม้ที่ใช้ส�าหรับหนีบฟ่อนข้าว

เพื่อยกฟาดให้เมล็ดข้าวหลุดจาก

รวง]

  ๖) สิ่งของเครื่องใช้  วัตถุ + อวัยวะของมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ ๕

ได้แก่ ไซสองหี เป็นกระบวนการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ โดยผสานวง

ความหมายต้นทางจากมโนทัศน์ “วัตถุ” และ “อวัยวะของมนุษย์” มาใช้เรียกสิ่งของ

เครื่องใช้ที่มีรูปร่างหรือหน้าที่การใช้งานของส่วนประกอบบางอย่างคล้ายกับลักษณะ

หรือการท�างานของอวัยวะของมนุษย์

ภำพที่ ๘ ไซสองหี (บันทึกภาพเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

วงควำมหมำยต้นทำง วงควำมหมำยปลำยทำง

วัตถุ + อวัยวะของมนุษย์ สิ่งของเครื่องใช้

ไซ + สองหี  ไซสองหี

[วัตถุที่สานขึ้นจากไม้ + จ�านวน, 

อวัยวะของสตรี มีลักษณะเป็นรู]

[เครื่องใช้ส�าหรับจับสัตว์น�้า  

มีทางเข้าให้สัตว์เข้าได้ ๒ ทาง

ตามกระแสน�้าที่เปลี่ยน]
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  ๗) สิง่ของเครือ่งใช้  วตัถ ุ+ สภำพของมนุษย์ คดิเป็นร้อยละ ๕ ได้แก่ 

หม้อแกงสาว เป็นกระบวนการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพนัธ์ โดยผสานวงความ

หมายต้นทางจากมโนทัศน์ “วัตถุ” และ “สภาพของมนุษย์” มาใช้เรียกสิ่งของเครื่องใช้

ที่มีลักษณะบางอย่างเทียบเคียงได้กับสภาพร่างกายของมนุษย์

วงควำมหมำยต้นทำง วงควำมหมำยปลำยทำง

วัตถุ + สภำพของมนุษย์ สิ่งของเครื่องใช้

หม้อแกง + สาว  หม้อแกงสาว

[ภาชนะที่มีขอบสูง, อาหาร

ที่มีลักษณะเหลวเป็นน�้า + สภาพ

ของผู้หญิงที่พ้นวัยเด็กแต่ยังไม่ถึง

วัยผู้ใหญ่]

[หม้อดินเผาที่ใช้ส�าหรับปรุงอาหาร 

มีขนาดกลาง ๆ พอเหมาะ ไม่ใหญ่ 

ไม่เล็กจนเกินไป]

  8) สิง่ของเครือ่งใช้  อำกำรของมนุษย์ + วตัถุ คดิเป็นร้อยละ ๕ ได้แก่ 

หาบกะจาด เป็นกระบวนการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ โดยผสานวง

ความหมายต้นทางจากมโนทัศน์ “อาการของมนุษย์” และ “วัตถุ” มาใช้เรียกส่ิงของ

เครื่องใช้ที่มีลักษณะการใช้สอยเทียบเคียงกับกิริยาอาการของมนุษย์ที่กระท�ากับส่ิง

ของนั้น

ภำพที่ ๙ หม้อแกงสาว (บันทึกภาพเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
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วงควำมหมำยต้นทำง วงควำมหมำยปลำยทำง

อำกำรของมนุษย์ + วัตถุ สิ่งของเครื่องใช้

หาบ + กะจาด  หาบกะจาด

[อาการที่มนุษย์แบกสิ่งของไว้ที่บ่าให้

มีความสมดุลทั้งสองฝั่ง + ภาชนะใส่

สิ่งของ (กระจาด)]

[(กระจาด) เครื่องใช้ส�าหรับใส่

สิ่งของ เป็นงานจักสานที่ต้องมี

เป็นคู่ มีสายห้อยและใช้ไม้คานสอด

ให้คนแบกเพื่อเคลื่อนย้าย]

  ๙) สิ่งของเครื่องใช้  สัตว์ + อำกำรของมนุษย ์คิดเป็นร้อยละ ๑๐

ได้แก่ ม้าซอยยา ม้าฟัดเข้า เป็นกระบวนการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ 

โดยผสานวงความหมายต้นทางจากมโนทัศน์ “สัตว์” และ “อาการของมนุษย์” คือมี

รปูร่างลักษณะบางอย่างคล้ายกบัสตัว์ เช่น มหีวั มขีา มลี�าตวัขนานกบัพืน้ และสามารถ

ท�ากิริยาอาการต่าง ๆ ได้อย่างมนุษย์ แล้วน�ามาใช้เรียกส่ิงของเครื่องใช้ส�าหรับช่วย

ในการท�างาน

ภำพที่ ๑๐ หาบกะจาด (บันทึกภาพเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ภำพที่ ๑๑ ม้าซอยยา ม้าฟัดเข้า (บันทึกภาพเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
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วงควำมหมำยต้นทำง วงควำมหมำยปลำยทำง

สัตว์ + อำกำรของมนุษย์ สิ่งของเครื่องใช้

ม้า + ซอยยา  ม้าซอยยา

[สัตว์ ๔ ขา ใช้ขี่ได้ + อาการของ

มนุษย์ในการหั่นวัตถุให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ, 

พืชที่รักษาโรคได้ หรือใบยาสูบ]

[เครื่องใช้ส�าหรับรองหั่นใบยาสูบ 

โดยวางใบยาไว้บนหลังของอุปกรณ์

ให้โผล่ออกมาด้านหน้า]

ม้า + ฟัดเข้า  ม้าฟัดเข้า

[สัตว์ 4 ขา ใช้ขี่ได้ + อาการของ

มนุษย์ในการหวดหรือเหวี่ยง, 

พืชที่เป็นอาหาร (ข้าว)]

[เครื่องใช้มีขาตั้งส�าหรับฟาดรวงข้าว

ให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวง]

  ๑๐) สิ่งของเครื่องใช้  ที่อำศัยของมนุษย์ + วัตถุ คิดเป็นร้อยละ ๑๐

ได้แก่ โฮงเข้าล่องซ่อง โฮงไม้ไต้ เป็นกระบวนการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพนัธ์ 

โดยผสานวงความหมายต้นทางจากมโนทัศน์ “ที่อาศัยของมนุษย์” และ “วัตถุ” คือมี

ลักษณะกลวงและมีช่องให้มนุษย์เข้าไปอาศัยอยู่ได้ น�ามาใช้เรียกส่ิงของเครื่องใช้ที่มี

ลักษณะการใช้สอยคือส่วนกลางกลวง เป็นช่อง และสามารถน�าวัตถุบางส่ิงบรรจุลง

ไปได้

ภำพที่ ๑๒ โฮงเข้าล่องซ่อง โฮงไม้ไต้ (บันทึกภาพเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
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วงควำมหมำยต้นทำง วงควำมหมำยปลำยทำง

ที่อำศัยของมนุษย์ + วัตถุ สิ่งของเครื่องใช้

โฮง + เข้าล่องซ่อง  โฮงเข้าล่องซ่อง

[(โรง) สิ่งปลูกสร้างที่ส่วนกลาง

กลวง มนุษย์เข้าไปอาศัยได้ + พืชที่

เป็นอาหาร, ไหลผ่าน, ที่ว่าง]

[เครื่องกดแป้งเพื่อท�าตัวขนมลอด

ช่อง มีลักษณะเป็นกระบะส่วนกลาง

กลวงเพื่อบรรจุแป้งขนม แล้วมีแผ่น

ไม้กดลงไปในช่อง]

โฮง + ไม้ไต้  โฮงไม้ไต้

[(โรง) สิ่งปลูกสร้างที่ส่วนกลาง

กลวง มนุษย์เข้าไปอาศัยได้ + ส่วน

ของต้นไม้, เครื่องมือให้แสงสว่าง]

[กระบะไม้มีเสาส�าหรับตั้งท่อนไต้ไฟ 

มีพื้นที่รอบ ๆ ส�าหรับรองรับเศษเถ้า

ที่ไหม้แล้ว]

บทสรุป กำรอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ

 จากการเกบ็ข้อมลูพบรายการค�าเรยีกส่ิงของเครือ่งใช้ในภาษาไทพวน จ�านวน 

๕๖ ค�า เมื่อน�ามาวิเคราะห์ในเบ้ืองต้นพบว่าเป็นค�าศัพท์ที่มีลักษณะการใช้กลวิธีขยาย

ความหมายแบบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์จ�านวน ๒๐ ค�า เป็นการใช้กลวิธีขยาย

ความหมายแบบอ่ืนจ�านวน ๒๒ ค�า และเป็นการให้ความหมายตรงอยู่เพียง ๑๔ ค�า

เท่าน้ัน ซ่ึงหากน�าจ�านวนทั้งหมดมาวิเคราะห์ในภาพรวมจะแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

ชาตพินัธุไ์ทพวนน้ันใช้กลวิธขียายความหมายของค�ามากกว่าการให้ความหมายโดยตรง 

คิดเป็นสัดส่วนถึง ๗๕ : ๒๕ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 การใช้อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ขยายความหมายน้ัน ถือเป็นกระบวนการ

ทางปริชานที่มนุษย์ใช้ในการท�าความเข้าใจโลกและท�าความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงใน

ผลงานการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์จ�านวนมากในประเทศไทยมักจะเป็นการศึกษา

เกี่ยวกับสิ่งนามธรรม เนื่องจากเป็นการถ่ายโยงข้ามวงความหมายที่มองเห็นได้ชัดเจน 

สอดคล้องกบัการศกึษาสถานภาพงานวิจัยอุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์ในภาษาไทยของศภุชยั

ต๊ะวิชัย (Tawichai, 2018, p. 202-254) ที่กล่าวว่าการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ใน

ภาษาไทยนยิมน�าถอ้ยค�าอปุลกัษณ์ทีม่ีลกัษณะเป็นนามธรรมมาศึกษา เพราะการศึกษา
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อุปลักษณ์มโนทัศน์จากส่ิงที่เป็นรูปธรรมน้ันมีประเด็นที่ขัดแย้งกับทฤษฎีอุปลักษณ์

เชิงมโนทัศน์ของเลคอฟและจอห์นสัน แต่ก็มีผู้ให้เหตุผลแก้ต่างไว้อย่างน่าสนใจว่า

เมื่ออุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ตามทฤษฎีน้ันมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ทางกายและ

ทางวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษา จึงอาจสรุปได้ว่าการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์จาก

ส่ิงที่เป็นรูปธรรมน้ัน หากสามารถสะท้อนถึงมโนทัศน์และการถ่ายโยงระหว่าง

วงความหมายได้ ก็ไม่น่าจะผิดไปจากทฤษฎีแต่อย่างใด โดยในการศึกษาอุปลักษณ์

เชิงมโนทัศน์จากค�าเรียกส่ิงของเครื่องใช้ในภาษาไทพวนในครั้งน้ีพบว่า มีการใช้

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ถึงร้อยละ ๙๐ ซ่ึง

สามารถยืนยันได้ว ่ามีลักษณะความสัมพันธ์กับประสบการณ์ทางกายและทาง

วัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาถูกต้องตามทฤษฎีเช่นกัน

 อน่ึง ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้พบว่ากลวิธีการถ่ายโยงความหมายของ

ค�าเรียกส่ิงของเครื่องใช้ในภาษาไทพวนแบบญาณสัมพันธ์ปรากฏมากกว่าแบบ

ภวสัมพันธ ์ และข ้อมูลบางส ่วนซับซ ้อนและทับซ ้อนกันระหว ่างกลวิธีขยาย

ความหมายแบบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์กับกลวิธีอ่ืนตามแนวคิดทางปริชาน ซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับมุมมองเรื่องการจัดหมวดหมู่ (categorization) ทฤษฎี

ต้นแบบ (prototype theory) ความเป็นต้นแบบ และการลดความเป็นต้นแบบซึ่งถือว่า

เป็นลักษณะอันเป็นธรรมชาติของภาษาที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มี

ความหมายที่ชัดเจนยั่งยืนตลอดกาล ดังข้อสรุปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ปริชานของ

อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา (Wongwattana, 2014, p. 15) ที่ว่าการท�าความเข้าใจ

สิ่งต่าง ๆ ในโลกต้องมีการท�าความเข้าใจทั้งหมวดหมู่ ไม่ใช่เข้าใจเพียงแค่สิ่งนั้นเพียง

อย่างเดียว ดังน้ันหากต้องการศึกษาธรรมชาติของภาษา ก็ควรต้องใช้วิธีการที่เป็น

ธรรมชาติมาศึกษาด้วย

 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาภาษาชาติพันธุ์

ในหมวดค�าอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ืองและศึกษาให้ครอบคลุมไปถึงกลวิธีการทางปริชาน

อ่ืน ๆ ด้วย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาษาของชาติพันธุ์

ในมุมมองอันเป็นกระแสของการศึกษาภาษาในปัจจุบันให้มีความกว้างขวางและลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น
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