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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษามโนทัศน์ของค�ำ
ว่า눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입
[ ip] ‘ปาก’ ในภาษาเกาหลี โดยเก็บข้อมูลค�ำในประโยค
จ�ำนวน 8,410 ประโยค จากคลังข้อมูลภาษาเกาหลีของสถาบัน
ภาษาเกาหลีแห่งชาติ และส�ำนวนเกาหลีจากพจนานุกรม
ส�ำนวนเกาหลีที่มี눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho]
‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ จ�ำนวน 225 ส�ำนวน โดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์หาคุณสมบัติร่วมของ눈 [nun] ‘ตา’ 귀
[kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ พบว่ามี
คุณสมบัตริ ว่ มกับสถานที่ สิง่ ของ และสิง่ มีชวี ติ และวิเคราะห์
ความเป็นอุปลักษณ์โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้แนวคิด
ทฤษฎีการวิเคราะห์อุปลักษณ์ของ Lakoff and Johnson
(1980) ผลการศึกษาพบถ้อยค�ำอุปลักษณ์จ�ำนวน 1,100
ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ โดยสามารถจ�ำแนกเป็น 3 อุปลักษณ์
มโนทัศน์ ได้แก่ (1) อุปลักษณ์สถานที่ มีอปุ ลักษณ์มโนทัศน์
5 กลุ่ม ได้แก่ สถานที่ปิดล้อม สถานที่มีบริเวณ สถานที่
สว่าง สถานที่มีระยะทาง และสถานที่มีความหนาแน่น
(2) อุปลักษณ์สิ่งของมีอุปลักษณ์มโนทัศน์ 8 กลุ่ม ได้แก่
ของใช้ สิ่งของเปลี่ยนการครอบครองได้ บรรจุภัณฑ์
สิง่ ของเสียหายได้ สิง่ ทอ เครือ่ งมือ สิง่ ของส่องแสงได้ และ
เครื่องจักร (3) อุปลักษณ์สิ่งมีชีวิต มีอุปลักษณ์มโนทัศน์
2 กลุ่ม ได้แก่ คน และ สัตว์ ผลของการศึกษานี้ท�ำให้

เข้าใจระบบความคิดของคนเกาหลีผา่ นอุปลักษณ์มโนทัศน์
ของอวัยวะในร่างกาย และเป็นประโยชน์ในการเรียนการ
สอนภาษาเกาหลีและการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมซึง่ ผูท้ ศี่ กึ ษา
ภาษาเกาหลียอ่ มต้องน�ำความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ภาษาในเชิง
อุปลักษณ์ประกอบกับการศึกษาภาษาเกาหลีเพือ่ สือ่ สารกับ
ชาวเกาหลีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : อุปลักษณ์มโนทัศน์ / ภาษาเกาหลี / ตา หู
จมูก ปาก

Abstract

The purposes of this research were to study
the Conceptual Metaphor of the words 눈 [nun]
‘eyes’ 귀 [kwi] ‘ears’ 코 [kho] ‘nose’ and 입
[ ip] ‘mouth’ in Korean language. The words in
8,410 sentences were collected from the Korean
language national corpus of The National Institute
of the Korean Language, and 225 Korean idioms
with the words 눈 [nun] ‘eyes’ 귀 [kwi] ‘ears’ 코
[kho] ‘nose’ and 입 [ ip] ‘mouth’ were taken from
the Korean idiom dictionary. The analysis started
from finding the attribute of 눈 [nun] ‘eyes’ 귀
[kwi] ‘ears’ 코 [kho] ‘nose’ and 입 [ ip]. There were
3 attributes. They were place, things and living things,
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in addition to analysing metaphorical meaning by
conceptual metaphor theory developed by Lakoff and
Johnson (1980). The results were found that there
are 1,100 metaphorical meanings. They were divided
into three kinds of Conceptual Metaphor namely (1)
Conceptual Metaphor of place consisting of five concepts.
They were PLACE WITH BOUNDARY, PLACE
WITH AREA, PLACE WITH BRIGHTNESS, PLACE
WITH DISTANCE and PLACE WITH DENSITY. (2)
Conceptual Metaphor of things consisting of eight
concepts. They were APPLIANCES, THINGS WHICH
CAN HAVE THEIR OWNERS CHANGE, PACKAGES,
THINGS WHICH CAN BE DAMAGED. TEXTILES,
EQUIPMENT, THINGS THAT CAN SHINE, and
MACHINES. (3) Conceptual Metaphor of living things,
consisting of two concepts. They were HUMANS
and ANIMALS. This research outcome leads us to
understand the conceptual system of Korean through
organs metaphor. The benefit of this research also
supports Korean study and cross cultural comunication
that is neccessary to Korean learners for effectively
communicating with native Korean.
Keyword : conceptual metaphors / Korean/ eyes,
ears, nose, mouth

บทนำ�

อุปลักษณ์มโนทัศน์ (conceptual metaphor) เป็น
มุมมองอุปลักษณ์ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชานซึง่ เกิดจาก
โครงสร้างทางความคิดและการรับรู้ของมนุษย์ที่สะท้อน
ออกมาในลักษณะความเปรียบของภาษา การศึกษาเรื่อง
อุปลักษณ์ประเภทนี้จึงท�ำให้เราเข้าใจและระบบมโนทัศน์
ของผูใ้ ช้ภาษา ซึง่ ระบบความคิดของมนุษย์ในสังคมเดียวกัน
ที่มีมุมมองเกี่ยวกับกับสิ่งๆ หนึ่งเหมือนกันเกิดเป็นระบบ
มโนทัศน์ อุปลักษณ์จึงเป็นภาพสะท้อนของระบบวิธีคิด
ของมนุษย์ในแต่ละสังคมที่มีอยู่ร่วมกัน
Lakoff (1987) มองว่าภาษาสะท้อนการรับรูโ้ ลกของ
มนุษย์ ซึ่งจะสัมพันธ์กับประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์
ได้แก่ ประสบการณ์ทางร่างกาย (bodily experience)
และประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทีม่ นุษย์พบเจอ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของโครงสร้างมโนทัศน์ (conceptual structure) ของมนุษย์
ซึ่งแตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรม มนุษย์เข้าใจ

สังคมและถ้อยค�ำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้โดยการใช้
ระบบมโนทัศน์ (conceptual system) ซึ่งอุปลักษณ์ถือ
ได้ว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างมโนทัศน์ ซึ่งเราจะเข้าใจ
ความหมายปลายทางได้ย่อมต้องใช้วงความหมายต้นทาง
เป็นเครื่องมือ ทั้งนี้จากความเกี่ยวข้องกันของอุปลักษณ์
กับมโนทัศน์ดังกล่าวข้างต้น การศึกษาการใช้รูปภาษาใน
เชิงเปรียบเทียบสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ ซึ่งมุ่งเน้นอยู่
3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่งคือประสบการณ์ซึ่งเป็น
“ต้นแบบ” ทีท่ ำ� ให้เกิดมโนทัศน์ ประเด็นทีส่ องคือการเชือ่ มโยง
มโนทัศน์หรือความหมายมโนทัศน์ของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง
หนึ่งโดยเฉพาะคุณสมบัติที่เป็นลักษณะเด่น และประเด็น
ที่สามคือ ภาษากับการสะท้อนสังคม วัฒนธรรม และ
โลกทัศน์หรือทัศนคติของผู้ใช้ภาษา (เชิดชัย อุดมพันธ์,
2555: 19 - 20)
อุปลักษณ์มโนทัศน์เป็นการถ่ายโยงความหมายระหว่าง
วงความหมาย (conceptual domain) จากวงความหมาย
ต้นทาง (source domain) ไปยังวงความหมายปลายทาง
(target domain) ซึ่ง Kövecses (2002: 16) ได้กล่าวว่า
ความหมายในเชิงอุปลักษณ์สว่ นใหญ่เกิดจากประสบการณ์
ทางร่างกายของผูพ้ ดู แสดงให้เห็นว่าร่างกายเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการแสดงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษานั้น ๆ การศึกษาการ
เปรียบใช้อวัยวะร่างกายในเชิงอุปลักษณ์จงึ เกิดขึน้ ในหลาย
ภาษา การศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการน�ำอวัยวะร่างกายมาเปรียบ
ใช้มีการศึกษาในหลายภาษา ส�ำหรับการศึกษาการน�ำค�ำ
อวัยวะร่างกายในภาษาอังกฤษ ได้แก่ Ungerer and Schmid
(1996: 116-117) ซึง่ ได้นำ� อุปลักษณ์ของค�ำในภาษาอังกฤษ
ที่ Wilkinson (1993) ได้รวบรวมไว้เกีย่ วกับอวัยวะร่างกาย
ส่วนบนของมนุษย์ที่น�ำมาใช้ในเชิงอุปลักษณ์ ในภาษา
ไทยมี อุทุมพร มีเจริญ (2542) Ukosakul (1999) และ
สุกัญญา รุ่งแจ้ง (2548) ซึ่งเป็นการศึกษามโนทัศน์ของ
ชาวไทยที่แสดงออกมาจากการใช้ภาษาไทย โดย อุทุมพร
มีเจริญ (2542) ได้ศึกษาเรื่องความหมายเปรียบอวัยวะ
ร่างกายในภาษาไทย สุกญ
ั ญา รุง่ แจ้ง (2548) ศึกษาเรือ่ ง
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของการใช้ค�ำว่า “ใจ” ในภาษาไทย
Ukosakul (1999) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับอุปลักษณ์การใช้คำ� ว่า
“หน้า” ในภาษาไทย ซึ่งค�ำว่า “หน้า” นอกจากจะมีความ
หมายโดยตรงเป็นอวัยวะส่วนหนึง่ ทีอ่ ยูภ่ ายนอกร่างกายแล้ว
ค�ำว่า “หน้า” ยังปรากฏความหมายในแวดวงความหมาย
อื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยหน้าคือภาชนะบรรจุเกียรติยศ ซึ่ง
แสดงความละอาย หรือการสูญเสียเกียรติยศได้
จากการส�ำรวจเบือ้ งต้นพบว่าในภาษาเกาหลีมกี ารใช้
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ตา หู จมูก และปากในส�ำนวนเกาหลีอยู่จ�ำนวนมากโดย
Wang (2009: 10-12) ได้รวบรวมและจัดแบ่งส�ำนวน
เกาหลีจากพจนานุกรมส�ำนวนเกาหลี พบว่าในส�ำนวน
เกาหลีมกี ารน�ำสิง่ ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบใช้ตามล�ำดับดังนี้
คือ ร่างกายมนุษย์ ร้อยละ 59.89 สัตว์และพืช ร้อยละ
4.29 ธรรมชาติ ร้อยละ 3.81 และอาหาร ร้อยละ 2.22
ทั้งนี้ Wang ได้พบว่ามีการน�ำอวัยวะร่างกายส่วนศีรษะมา
ใช้เปรียบมากที่สุดคือ ร้อยละ 51.85 ถึงแม้ว่าการศึกษา
ของ Wang จะเป็นการศึกษาเฉพาะในส�ำนวนภาษาเกาหลี
แต่ได้แสดงให้เห็นว่าชาวเกาหลีให้ความส�ำคัญกับส่วนต่าง
ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะร่างกายส่วนศีรษะซึ่งถือว่าเป็น
ส่วนทีอ่ ยูบ่ นสุดของร่างกายและมีความส�ำคัญทีส่ ดุ ในร่างกาย
มนุษย์ ทั้งนี้ในอวัยวะส่วนศีรษะทั้งหมด ตา หู จมูก และ
ปาก เป็นอวัยวะส่วนที่มีการน�ำมาเปรียบใช้ในส�ำนวนมาก
ทีส่ ดุ ซึง่ ตา หู จมูก และปาก เป็นอวัยวะอายตนะทีม่ คี วาม
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเป็นสื่อเชื่อมต่อ
ในตัวคนกับอายตนะภายนอก อีกทั้งเป็นทวารในการน�ำ
สิ่งต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย กล่าวคือ ตาเป็นอวัยวะในการรับ
รู้ด้านการมองเห็น หูเป็นอวัยวะที่รับรู้ด้านการฟัง จมูก
เป็นอวัยวะในการรับรู้กลิ่น และปากเป็นอวัยวะในการ
พูดและการรับอาหารเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้อวัยวะทั้ง
4 ส่วนยังเป็นส่วนทีส่ ามารถแสดงความรูส้ กึ และบอกความ
นึกคิดของตนเองได้ เมื่อพิจารณารูปภาษาที่น�ำมาใช้กับ
อวัยวะทั้งสี่ส่วนนี้ผู้วิจัยสังเกตพบว่ารูปภาษาบางรูปไม่ได้
ให้ความหมายโดยตรงของอวัยวะทัง้ สี่ แต่เป็นการใช้อวัยวะ
ทั้งสี่ส่วนนี้ในเชิงอุปลักษณ์ซึ่งสามารถแสดงมโนทัศน์ของ
คนเกาหลีได้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาการน�ำค�ำว่า ตา
หู จมูก และปาก ซึ่งภาษาเกาหลีคือ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀
[kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ มาใช้
ในการสือ่ สารซึง่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลภาษา
เกาหลีและพจนานุกรมส�ำนวนเกาหลี จากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จะท�ำให้เข้าใจมุมมองของคนเกาหลีเกี่ยวกับค�ำ
เรียกอวัยวะ ตา หู จมูก และปาก ซึ่งแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและความคิดจากการใช้ภาษาจากลักษณะการ
ใช้คำ� เรียกอวัยวะทัง้ สีส่ ว่ นมาใช้ในความหมายเชิงอุปลักษณ์
ต่าง ๆ อีกทั้งเป็นข้อมูลประกอบการเรียนการสอนภาษา
เกาหลีให้แก่ผเู้ รียนชาวไทยซึง่ ในการเรียนภาษาต่างประเทศ
ย่อมต้องเรียนรู้ทั้งหลักภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมในแง่ของการติดต่อสือ่ สารเพือ่ เสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติความเป็นอุปลักษณ์ของ
눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입
[ ip] ‘ปาก’
2. เพือ่ วิเคราะห์อปุ ลักษณ์มโนทัศน์ของ눈 [nun] ‘ตา’
귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’

วิธีดำ�เนินการวิจัย

งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นงานวิจยั อิงคลังข้อมูล (Corpus-based
Study) ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลส่วนแรก
เก็บจากฐานข้อมูลของสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ (The
National Institute of the Korean Language) และส่วน
ที่ 2 เก็บรวบรวมจากพจนานุกรมส�ำนวนเกาหลี จากนั้น
น�ำข้อมูลทั้งสองส่วนมาบันทึกข้อมูลแบ่งตามอวัยวะ ตา
หู จมูก และปาก ซึ่งมีการระบุแหล่งที่มา ประเภท และ
ล�ำดับของข้อมูลทีป่ รากฏ ขัน้ ตอนต่อไปคือวิเคราะห์เพือ่ หา
คุณสมบัติร่วมของค�ำว่า눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코
[kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ และวิเคราะห์ถ้อยค�ำ
อุปลักษณ์ ทัง้ นีก้ ารวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้แนวทางการวิเคราะห์
อุปลักษณ์ตามแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์อุปลักษณ์ของ
Lakoff และ Johnson (1980) โดยการตีความความ
หมายเชิงอุปลักษณ์ของค�ำว่า 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi]
‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ซึ่งพิจารณา
จากความหมายของค�ำปรากฏร่วมกับค�ำว่า 눈 [nun] ‘ตา’
귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ โดย
ในการตีความหมายอ้างอิงความหมายค�ำศัพท์ต่างๆ จาก
พจนานุกรมภาษาเกาหลี ของสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ
เมื่อวิเคราะห์ความหมายเชิงอุปลักษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้สรุป
กระบวนการถ่ายโยงทางความหมายของอุปลักษณ์ของตา
หู จมูก และปาก และสรุปมโนทัศน์ของตา หู จมูก และ
ปากในภาษาเกาหลีที่ได้จากข้อมูลการใช้ภาษา

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนที่ 1
เป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติร่วมของค�ำว่า 눈 [nun] ‘ตา’
귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’และ
ส่วนที่ 2 เป็นอุปลักษณ์มโนทัศน์ของ 눈 [nun] ‘ตา’
귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติร่วมของ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi]
‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’

ในการวิเคราะห์คุณสมบัติร่วมของ 눈 [nun] ‘ตา’
귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดจากการทดลอง
การคัดเลือกตัวแทนกลุ่มของสรรพสิ่งต่าง ๆ ของ Rosch
(1975 อ้างถึงใน Ungerer, F. และ H.J. Schmid, 1996:
13) ที่ได้จัดประเภทของสรรพสิ่งต่าง ๆ และจัดคุณสมบัติ
ของสรรพสิง่ ซึง่ หากมีคณ
ุ สมบัตริ ว่ มกันก็ถอื ว่าเป็นประเภท
เดียวกัน ทั้งนี้ Ungerer และ Schmid ได้กล่าวถึง
แนวคิดนีว้ า่ เราสามารถจัดค�ำต่าง ๆ ไว้ในประเภทเดียวกัน
โดยใช้การวิเคราะห์คุณสมบัติร่วม (artribute) จะท�ำให้
ทราบว่ากลุม่ ค�ำศัพท์นนั้ อยูใ่ นกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นประเภทหรือกลุม่
เดียวกันได้ ในการวิเคราะห์คุณสมบัติร่วมของตา หู จมูก
และปาก เริ่มจากการศึกษาความหมายพื้นฐานหรือความ
หมายโดยตรงของค�ำก่อน จากนัน้ จึงไปสูก่ ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือ่ หาความหมายขยายซึง่ น�ำไปสูค่ วามเป็นอุปลักษณ์ โดย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้ภาษาทีเ่ ก็บรวบรวมท�ำให้จดั
คุณสมบัติของ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho]
‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ได้ ดังต่อไปนี้
National Institute of the Korean Language (2012)
ได้ให้ความหมายโดยตรงของค�ำว่า 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi]
‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ คือ 눈 [nun]
‘ตา’ ว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่ท�ำให้มนุษย์หรือ
สัตว์มองเห็นสิ่งต่าง ๆ บนโลกได้ เป็นสายตาหรือความ
สามารถในการมองเห็น ส่วนความหมายที่เกิดจากการ
ขยายความซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของค�ำว่า 눈 [nun]

‘ตา’ คือ มุมมองหรือทัศนคติในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวได้ 귀 [kwi] ‘หู’ เป็นอวัยวะทีอ่ ยูด่ า้ นข้างของศีรษะ
ทั้งสองข้างท�ำหน้าที่รับฟังเสียงต่าง ๆ ส่วนความหมายที่
เกิดจากการขยายความซึง่ เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของค�ำว่า
귀 [kwi] ‘หู’ คือ ส่วนที่จับทั้งสองด้านของโอ่งหรือถ้วย
ส่วนปลายของเสือ้ ผ้าเกาหลีโบราณ ส่วนในสุดของกระเป๋า
พกพาเกาหลีโบราณ 코 [kho] ‘จมูก’ เป็นอวัยวะที่อยู่ตรง
กลางของใบหน้าซึ่งมีหน้าที่หายใจและรับรู้กลิ่นและช่วย
ในการออกเสียงด้วย ส่วนความหมายที่เกิดจากการขยาย
ความซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของค�ำว่า 코 [kho] ‘จมูก’
คือ ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้าโบราณ และ 입
[ ip] ‘ปาก’ ว่าเป็นอวัยวะส่วนทีจ่ ากริมฝีปากจนถึงหลอดลม
มีหน้าทีบ่ ริโภคอาหารและเปล่งเสียง ส่วนความหมายทีเ่ กิด
จากการขยายความซึง่ เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของค�ำว่า 입
[ ip] ‘ปาก’ คือ จ�ำนวนคนที่กิน และค�ำพูด
จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀
[kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ที่พบ
ในข้อมูลการใช้ภาษา แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอื่น ๆ
ของแต่ละอวัยวะที่นอกเหนือจากคุณสมบัติในความหมาย
พื้นฐานหรือความหมายโดยตรง เมื่อน�ำอวัยวะทั้ง 4 ส่วน
มาเทียบกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ โดยหากอวัยวะนั้นมี
คุณสมบัตินั้นก็ใส่เครื่องหมาย + และหากไม่มีคุณสมบัติ
นัน้ ใส่เครือ่ งหมาย – และหากมีหรือไม่มคี ณ
ุ สมบัตนิ นั้ ก็ได้
ใส่เครื่องหมาย +/- ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 คุณสมบัติร่วมของ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
눈 (ตา)

귀 (หู)

코 (จมูก)

입 (ปาก)

1

คุณสมบัติ
คุณสมบัติสถานที่
มีสภาวะเปิดหรือปิด

+

+

-

+

2

มีบริเวณเข้าออก

+

+

-

+

3

มีบริเวณที่สามารถกระท�ำสิ่งต่างๆ

+

-

+

+

4

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นข้างใน

+

-

+

+

5

คุณสมบัติสิ่งของ
มีการใช้งาน

-

-

-

+

6

มีการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

-

+

-

+

7

มีมูลค่า

+

+

+

+

8

มีน�้ำหนัก

-

-

-

+

9

มีขนาด

-

+

-

+

ลำ�ดับ
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ลำ�ดับ
10

คุณสมบัติ
มีการเจาะทะลุได้

눈 (ตา)
-

귀 (หู)
+

코 (จมูก)
-

입 (ปาก)
-

11

มีการเปลี่ยนการครอบครอง

+

+

-

+

12

มีการหมุนหรือพลิกกลับ

+

-

-

-

13

ใช้เป็นเครื่องมือ

+

-

-

+

14

มีสภาพความเสียหาย

-

-

+

-

15

มีการส่องแสง

+

-

-

+

16

มีระบบเครื่องจักร

-

-

-

+

17

มีการขัดข้องของระบบเครื่องจักร

-

-

-

+

18

มีการเย็บหรือร้อย

-

-

+

+

19

สามารถน�ำไปห่อหุ้มได้

+

-

-

-

20

มีสภาพการบรรจุ

+

-

-

+

21

มีการรั่วซึม

+

-

-

+

22

คุณสมบัติสิ่งมีชีวิต
มีการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ

+

+

-

+

23

มีสภาพอาการต่าง ๆ

+

+

-

-

จากตารางแสดงคุณสมบัติข้างต้น อธิบายตามกลุ่ม
ของคุณสมบัติได้ดังนี้
คุณสมบัติของสถานที่ National Institute of the
Korean Language (2012) ได้ระบุว่า สถานที่คือ พื้นที่ที่
มีการกระท�ำหรือเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึง่ การจะมีการก
ระท�ำต่าง ๆ ได้ตอ้ งมีการเข้าไปในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ และบรรยาย
สภาพของพื้นที่นั้น ๆ ได้ จากความหมายของสถานที่ข้าง
ต้นท�ำให้สรุปได้ว่า การมีคุณสมบัติของสถานที่จัดกลุ่มได้
เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ มีสภาวะเปิดหรือปิด การมีบริเวณเข้า
ออก มีบริเวณที่สามารถกระท�ำสิ่งต่างๆ และมีเหตุการณ์
เกิดขึ้นข้างใน จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าค�ำที่มีคุณสมบัติ
ของสถานที่ครบทุกคุณสมบัติได้แก่ 눈 [nun] ‘ตา’ และ
입 [ ip] ‘ปาก’ ส่วน 귀 [kwi] ‘หู’ และ 코 [kho] ‘จมูก’
มีคุณสมบัติร่วมกับคุณสมบัติของสถานที่ 2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของสิ่งของ National Institute of the
Korean Language (2012) ได้ระบุว่า สิ่งของคือ เป็นสิ่ง
ทีม่ รี ปู ร่างต่าง ๆ เป็นสิง่ ทีซ่ อื้ และขายเปลีย่ นถ่ายการครอบ
ครองได้ นอกจากนี้ Lim (2001) ได้แบ่งประเภทของ
สิง่ ของเพือ่ แสดงขอบข่ายทีช่ ดั เจนขึน้ โดยแบ่งตามสภาพของ
สิ่งของซึ่ง ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และแบ่งตามบทบาท
หน้าทีห่ รือการใช้งานสิง่ ของ ได้แก่ เป็นสิง่ ของทีช่ ว่ ยเคลือ่ น
ย้าย สิ่งของที่ใช้งานด้านต่างๆ ท�ำให้สรุปได้ว่า สิ่งของมี
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คุณสมบัติ คือการมีความหนาแน่นมีรูปร่าง มีน�้ำหนัก มี
การใช้งาน และการเปลี่ยนถ่ายการครอบครองได้อีกทั้งมี
การเปลี่ยนสภาพต่าง ๆ ซึ่งในการวิเคราะห์คุณสมบัติของ
눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입
[ ip] ‘ปาก’ ท�ำให้ได้คุณสมบัติร่วมกับสิ่งของ โดยหากมี
คุณสมบัตขิ องสิง่ ของหนึง่ คุณสมบัตขิ นึ้ ไปก็ถอื ว่าอวัยวะนัน้
มีคุณสมบัติร่วมกับสิ่งของ ทั้งนี้คุณสมบัติที่ 5 - 21 เป็น
คุณสมบัติสิ่งของ จัดกลุ่มได้เป็น 10 กลุม่ ได้แก่ สิง่ ของทีม่ ี
การใช้งาน มีการเสื่อมสภาพ มีมูลค่า มีน�้ำหนักและขนาด
เจาะทะลุได้ มีการเปลี่ยนการครอบครอง หมุนหรือพลิก
กลับได้ เป็นเครื่องมือต่างๆ เป็นต้น จากข้อมูลแสดงให้
เห็นว่า 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’
และ 입 [ ip] ‘ปาก’ มีคุณสมบัติการเป็นสิ่งของ입 [
ip] ‘ปาก’ มีคุณสมบัติการเป็นสิ่งของ 13 คุณสมบัติ 눈
[nun] ‘ตา’ มีคุณสมบัติการเป็นสิ่งของ 8 คุณสมบัติ 귀
[kwi] ‘หู’ มีคุณสมบัติการเป็นสิ่งของ 5 คุณสมบัติ และ
코 [kho] ‘จมูก’ มีคุณสมบัติการเป็นสิ่งของ 3 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของสิ่งชีวิต National Institute of the
Korean Language (2012) ได้ระบุว่า สิ่งมีชีวิต คือ สิ่ง
ต่าง ๆ ทีม่ ชี วี ติ อยู่ มีการเจริญเติบโตขยายจ�ำนวน โดยแบ่ง
ออกเป็นคน สัตว์ พืช และเซลล์ต่าง ๆ จากความหมายดัง
กล่าวนี้ น�ำไปวิเคราะห์หาคุณสมบัตใิ นข้อมูลท�ำให้พบว่าสิง่

มีชวี ติ มีคณ
ุ สมบัติ คือ มีพฤติกรรม และอาการต่าง ๆ แบ่ง
ได้เป็น คน สัตว์ และส่วนของร่างกาย ท�ำให้ได้คุณสมบัติ
ร่วมกับสิง่ มีชวิ ติ หากมีคณ
ุ สมบัตขิ องสิง่ มีชวิ ติ หนึง่ คุณสมบัติ
ขึ้นไปก็ถือว่าอวัยวะนั้นมีคุณสมบัติร่วมกับสิ่งมีชิวิต ทั้งนี้
คุณสมบัติที่ 22 - 23 เป็นคุณสมบัติสิ่งมีชีวิต จากข้อมูล
พบว่า 눈 [nun] ‘ตา’ และ 귀 [kwi] ‘หู’ มีคุณสมบัติ
สิ่งมีชีวิตทั้งสองคุณสมบัติคือมีการแสดงพฤติกรรมและมี
สภาพอาการ 입 [ ip] ‘ปาก’ มีคุณสมบัติสิ่งมีชีวิตเพียง
คุณสมบัติเดียวคือมีการแสดงพฤติกรรม ส่วน 코 [kho]
‘จมูก’ ไม่มีคุณสมบัติสิ่งมีชีวิต
จากการวิเคราะห์การมีคณ
ุ สมบัตริ ว่ มระหว่าง눈 [nun]
h
‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [k o] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
กับสถานที่ สิ่งของ และสิ่งมีชีวิตสามารถวิเคราะห์ได้จาก
คุณสมบัตทิ างความหมาย และคุณสมบัตทิ างวากยสัมพันธ์
ซึ่งมีการใช้ค�ำบ่งชี้ และค�ำกริยา ซึ่งการที่눈 [nun] ‘ตา’
귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ มี
คุณสมบัติอื่นแสดงให้เห็น눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’
코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ถูกมองว่าเป็นสิ่ง
อื่นที่มีคุณสมบัติร่วมบางประการคล้ายคลึงกัน จึงท�ำให้
ปรากฎข้อมูลการใช้ภาษาที่มีค�ำว่า 눈 [nun] ‘ตา’ 귀
[kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ในวง
ความหมายที่ตรงกับคุณสมบัติของ สถานที่ สิ่งของ และ
สิ่งมีชีวิต สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษา 눈 [nun]
(1)

그

사람은

‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
ตามรายละเอียดในหัวข้อต่อไป
2. อุปลักษณ์มโนทัศน์ของ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀
[kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
อุปลักษณ์สถานที่
2.1 อุปลักษณ์สถานที่ช่วยในการอธิบายเกี่ยวกับ
อวัยวะทั้งสี่ส่วนซึ่งมีคุณสมบัติบางประการที่คล้ายคลึงกับ
คุณสมบัติของสถานที่จึงท�ำให้เชื่อมโยงคุณสมบัติที่มีร่วม
กันบางประการของมโนทัศน์ทั้งสองในระบบปริชานของผู้
ใช้ภาษา ทั้งนี้ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ที่พบสามารถวิเคราะห์ได้
จากการปรากฏร่วมของค�ำ ได้แก่ ค�ำบ่งชี้ และค�ำกริยา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 อุปลักษณ์สถานทีจ่ ากการปรากฏร่วมของค�ำบ่งชี้
ในภาษาเกาหลีมีค�ำบ่งชี้ที่ใช้กับสถานที่แต่มีการน�ำ
มาใช้กับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’
และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า 눈
[nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [
ip] ‘ปาก’ มีคุณสมบัติของสถานที่ ซึ่งค�ำบ่งชี้ที่พบการใช้
ในข้อมูล ได้แก่ ค�ำบ่งชี้ –에 [ e] ‘ที่’ –에서 [ es ]
‘ที่’ หรือ ‘จาก’ และ -(으)로 [ ro] ‘ทาง’ โดยถ้อยค�ำ
อุปลักษณ์สถานทีท่ ไี่ ด้จากการวิเคราะห์คำ� บ่งชี้ ยกตัวอย่าง
ได้ดังนี้

너희들

눈밖에

있느니라.

k
saram n
n hid l
nunpak’e
นั้น
คน
เธอ พวก
ตา.นอก.ที่
คนนั้นอยู่ที่นอกตาพวกเธอ (พวกเธอไม่ได้สนใจคนนั้นสินะ)			
(2)

듣고 싶지 않은

t tko sip i an n
ได้ยินอยากไม่.ที่

얘기는

j kin n
เรื่อง

아예

aje
โดยสิ้นเชิง

itn nira
อยู่

귀 밖으로

kwipak’ ro
หู.นอก.ทาง

เรื่องที่ไม่อยากได้ยินก็ปล่อยให้ไหลทิ้งไปนอกหู (เรื่องที่ไม่อยากได้ยินก็ไม่ต้องสนใจฟัง)
ตัวอย่าง (1) - (2) เป็นประโยคทีใ่ ช้คำ� กริยาทัว่ ไปกับ
ค�ำบ่งชี้ –에 [ e] ‘ที่’ –에서 [ es ] ‘ที่’ หรือ ‘จาก’
และ -(으)로 [ ro] ‘ทาง’ ท�ำให้ตัวอย่าง (1) แปล
ว่า ‘อยู่ที่’ ตัวอย่าง (2) แปลว่า ‘ไหลไปที่’ ซึ่งความหมาย
เหล่านี้ท�ำให้เห็นว่ามีบางอย่างหรือมีการกระท�ำเกิดขึ้นใน
สถานหรือพื้นที่ใดที่หนึ่ง เมื่อน�ำมาใช้กับ 눈 [nun] ‘ตา’

(CEy : 3, 212 )

흘려버리는
h llj p rin n
ไหลทิ้งที่

(CEa: 3, 105 )

귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ท�ำให้เห็น
ว่าผู้ใช้ภาษามองว่าคุณสมบัติบางประการของตา หู จมูก
และปาก สัมพันธ์กบั สถานทีค่ อื เป็นทัง้ จุดหมายปลายทาง
พืน้ ทีท่ มี่ กี ารเข้าและออก และมีการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
จากข้อมูลการใช้ภาษาดังกล่าวจึงท�ำให้สรุปได้วา่ ความเป็น
สถานที่ถูกแสดงให้เห็นโดยค�ำบ่งชี้สถานที่ที่ใช้
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12) ก.ค. - ธ.ค. 61 / 99

2.1.2 อุปลักษณ์สถานที่จากการปรากฏร่วมของค�ำ
กริยา
จากข้อมูลถ้อยค�ำอุปลักษณ์ที่พบอุปลักษณ์มโนทัศน์
สถานที่มีการใช้วงความหมายต้นทางที่เกี่ยวกับมโนทัศน์
สถานที่มาใช้ในวงความหมายของ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀
[kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] เมื่อน�ำค�ำกริยา
ที่ปรากฏในข้อมูลที่ใช้กับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’
코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] มาเปรียบเทียบกัน ท�ำให้
มองเห็นว่าค�ำกริยาบางค�ำปรากฏใช้กับอวัยวะร่วมกัน แต่
(3)

ค�ำกริยาบางค�ำใช้เฉพาะกับบางอวัยวะเท่านั้น จากข้อมูล
ท�ำให้สรุปค�ำกริยาที่ปรากฏร่วมกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀
[kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ดังต่อไปนี้
ก. กลุม่ ค�ำกริยาแสดงการเคลือ่ นทีเ่ ข้าออกสถานที่
เมื่อน�ำค�ำกริยากลุ่มนี้ใช้ร่วมกับค�ำบ่งชี้ –에 [ e]
‘ที่’ –에서 [ es ] ‘ที่’ หรือ ‘จาก’ และ - (으)로 [
ro] ‘ทาง’ ซึ่งเป็นค�ำบ่งชี้สถานที่ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

등대가

눈에

들어왔어요.

ประภาคาร

ตา.ที่

เข้ามา

t d ka

nune

t l wats jo

ประภาคารเข้ามาที่ตา (เห็นประภาคาร)						
(4)
귀에

들어가다

t ll kada
kwi e
หู.ที่
เข้าไป
เข้าไปที่หู (ได้ยิน)									
(5)

코 앞에

kho aphe
จมูก.หน้า.ที่
มาใกล้ที่หน้าจมูก (มาใกล้มาก)
(6)
말을

(CEy : 3, 213)

(DEa : 32)

다가온다.

taka onda

มาใกล้

				

입에

mall l
ibe
คำ�พูด
ปาก.ที่
ได้เริ่มเอาค�ำพูดขึ้นที่ปาก (เริ่มพูด)

올리기

(CN : 3, 171)

시작했다.

si akh tt’a
olliki
เอาขึน้
เริม่
					

ตัวอย่าง (3) - (6) แสดงให้เห็นว่าเมื่อค�ำกริยาที่
แสดงการเคลื่อนที่เข้าหรือออกมาใช้กับ 눈 [nun] ‘ตา’
귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
ท�ำให้อวัยวะทั้งสี่ส่วนถูกมองเป็นสถานที่ที่มีการเคลื่อนที่
เข้าออกหรือมีบางสิ่งผ่านไปมา โดยโยงกับความหมาย
หลักของอวัยวะ ท�ำให้ทราบมโนทัศน์ของอวัยวะทั้งสี่ส่วน
ได้แก่ เมื่อมีบางสิ่งเคลื่อนเข้าที่ตามีความหมายคือ การ
มองเห็น หรือสิ่งต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในมุมมอง เมื่อมีบางสิ่ง
เคลื่อนที่เข้าสู่หูจะมีความหมายถึงการได้ยินหรือรับข้อมูล
ทางการได้ยนิ เมือ่ มีบางสิง่ เข้าหรือออกจากปากจะมีความ
หมายถึง การพูดหรือการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา ส่วน
จมูกจะมีความหมายแตกต่างกับอวัยะวะส่วนอืน่ เนือ่ งจาก
จมูกไม่มีข้อมูลของการเคลื่อนที่เข้าหรือออก แต่มีข้อมูลที่
100 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

		

(CM : 3,1384)

แสดงการเคลื่อนที่มาใกล้ ๆ ซึ่งจมูกเป็นอวัยวะบนใบหน้า
ส่วนที่ยื่นออกมาตรงกลางใบหน้า เมื่อมีบางอย่างเคลื่อน
มาใกล้จมูกแสดงว่าสิ่งนั้นเคลื่อนมาในระยะที่ประชิดมาก
จากการวิเคราะห์ข้อมูล 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’
코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ที่น�ำมาใช้ร่วม
กับค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่และค�ำบ่งชี้สถานที่สะท้อน
มโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่า 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’
코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ เป็นเหมือนสถาน
ที่ที่มีการน�ำเข้าหรือส่งออก ได้แก่ มุมมอง ความรู้สึก
ความนึกคิดต่างๆ
ข. กลุม่ ค�ำกริยาแสดงการกระท�ำต่างๆหรือแสดงการ
เกิดเหตุการณ์ในสถานที่
จากข้อมูลพบว่ามีการใช้ค�ำกริยาที่แสดงการกระท�ำ

ต่าง ๆ หรือแสดงการเกิดเหตุการณ์ในสถานที่กับอวัยวะ
ตา หู จมูก และปาก ซึ่งค�ำกริยาเหล่านี้ปกติแล้วเป็นค�ำ
กริยาทั่ว ๆ ไปสามารถใช้ในการอธิบายความหมายด้าน
อื่น ๆ ได้ แต่เมื่อน�ำค�ำกริยากลุ่มแสดงการกระท�ำต่าง ๆ
นี้มาใช้ร่วมกับค�ำบ่งชี้ –에 [ e] ‘ที่’ –에서 [ es ]
‘ที่’ ซึ่งเป็นค�ำบ่งชี้สถานที่ โดยเมื่อค�ำบ่งชี้เหล่านี้ตามหลัง
(7)

책이

ค�ำนามจะบ่งชี้ว่าค�ำนามค�ำนั้นเป็นสถานที่ซึ่งมีการกระท�ำ
ต่าง ๆ อยู่ในบริเวณสถานที่นั้น ๆ จึงท�ำให้ข้อมูลข้างต้น
เป็นการแสดงให้เห็นว่า 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코
[kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ถูกมองว่าเป็นสถานที่
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

눈앞에

나타난다.
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หนังสือ
ตา.หน้า.ที่
ปรากฏตัว
หนังสือปรากฏตัวที่หน้าตา (มองเห็นหนังสือ)				
(8)
h

h

귀에

못이

(CEy : 5, 1626)

박히다

mosi
pakhida
ตะปู
ถูกตอก
หู.ที่
ตะปูถูกตอกที่หู (ถูกท�ำให้จ�ำได้)								
(9)

(DEa : 25)

k lda
kho e
จมูก.ที่
แขวน
แขวนที่จมูก (ติดตัวไว้ด้วยความภาคภูมิใจ) 				
(10)

(DN : 15)

kwi e

코에

입에

ibe
ปาก.ที่
ล็อกกุญแจที่ปาก (ไม่พูด)

걸다

자물쇠를

채우다

h
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กุญแจ
ล็อค
						

ตัวอย่าง (7) – (10) เป็นการใช้คำ� กริยากลุม่ ทีแ่ สดง
การกระท�ำในสถานที่และปรากฏร่วมกับค�ำบ่งชี้ ซึ่งแสดง
ความเป็นสถานที่จึงมีความหมายใช้ในวงความหมายของ
สถานที่แสดงการกระท�ำหรือการเกิดเหตุการณ์ในสถาน
ที่ นั้น ๆ ตัวอย่าง (7) แสดงความเป็นสถานที่มีความ
หมายว่ามีการปรากฏตัว ในที่นี้เมื่อน�ำมาใช้กับ 눈 [nun]
‘ตา’ ท�ำให้ 눈 [nun] ‘ตา’ ถูกมองว่าเป็นสถานที่ จึงมี
ความหมายถึงการมองเห็นหรือปรากฏในขอบเขตระยะ
การมองเห็น ตัวอย่าง (8) แสดงความเป็นสถานที่ที่มี
การตอกตะปูลงไปเป็นการกระท�ำซ�้ำ ๆ ย�้ำไปเรื่อย ๆ เมื่อ
ตอกตะปูทหี่ แู สดงให้เห็นถึงการทีต่ อ้ งฟังเรือ่ งเดิม ๆ จนจ�ำ
ได้ ตัวอย่าง (9) แสดงความเป็นสถานที่ที่มีการแขวนบาง
อย่าง ซึ่งเมื่อแขวนไว้ที่ 코 [kho] ‘จมูก’ แสดงให้เห็นถึง
การมีความภาคภูมใิ จ และเมือ่ มีบางอย่างแขวนอยูแ่ สดงให้

(DM : 33)

เห็นถึงการมีบางอย่างในครอบครองหรือติดตัวไว้ดว้ ยความ
ภาคภูมิใจ ตัวอย่าง (10) แสดงให้เห็นว่า 입 [ ip] ‘ปาก’
เป็นสถานทีท่ มี่ ปี ระตูปดิ ล็อกได้ซงึ่ หมายความถึง 입 [ ip]
‘ปาก’ ไม่ได้ท�ำหน้าที่พดู จากตัวอย่างข้างต้นท�ำให้สะท้อน
มโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาว่า 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코
[kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ เป็นสถานที่ที่ปิดล้อม
มีบริเวณด้านในเพือ่ กระท�ำเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ส่วนจมูกเป็น
อวัยวะส่วนทีย่ นื่ ออกมาจากกลางใบหน้า ในมโนทัศน์ของผู้
ใช้ภาษามองว่าสามารถแขวนหรือห้อยสิ่งของได้ ซึ่งเมื่อมี
การแขวนหรือห้อยไว้ย่อมท�ำให้ผู้อื่นเห็นได้ชัด ซึ่งเจ้าของ
ย่อมมีความภาคภูมิใจในการแขวนหรือห้อยสิ่ง ๆ นั้น
ค. กลุ่มค�ำกริยาแสดงการบอกสภาพของสถานที่ ซึ่ง
พบข้อมูลเฉพาะ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho]
‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
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(11)

왠지

눈앞이

막막했다

wen i
nunap i
ma makh tt’a
ไม่รู้ท�ำไม
ตา.หน้า
มืดมัว
ไม่รู้ท ำ� ไมหน้าตามืด มัว (มองไม่เห็น อนาคต)						
(12)

(CEy : 3, 1184)

kwipak’e
m lda
so mi
เสียงดัง
หู.นอก.ที่
ไกล
เสียงดังไกลที่นอกหู (ไม่ค่อยได้ยิน) 							
(13)

(CEa : 3, 272)

소음이

입이

h

귀밖에

멀다.

질다

ilda
ibi
ปาก
แฉะ
ปากแฉะ (พูดไม่ระวัง) 								
ตัวอย่าง (11) - (13) เป็นการใช้ค�ำกริยาที่มีความ
หมายเกี่ยวกับการบอกสภาพของสถานที่ที่เกี่ยวกับความ
มืดและสว่าง ตัวอย่าง (11) เมื่อมีการบอกสภาพที่มืด
สลัวท�ำให้ตาไม่สามารถท�ำหน้าที่มองเห็นได้ เมื่อตามืด
ย่อมแสดงว่ามองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ ด้านหน้า โดยด้านหน้า
เปรียบเหมือนสิง่ ทีย่ งั ไม่พบซึง่ หมายถึงอนาคตได้ ดังนัน้ จึง
มีการโยงความหมายความมืดทีห่ น้า ‘ตา’ จึงมีความหมาย
ว่า มองไม่เห็นอนาคต และในอีกความหมายหนึ่งเมื่อมอง
ไม่เห็นอนาคตผลทีต่ ามมาคือท�ำให้ไม่มกี ำ� ลังใจในการกระ
ท�ำสิ่งต่าง ๆ ได้ ตัวอย่าง (12) การที่หูไกลหมายถึงความ
สามารถในการได้ยิน เมื่อเสียงอยู่ไกลจากหูทำ� ให้ไม่ค่อย
ได้ยิน และตัวอย่าง (13) การที่ปากแฉะ หมายถึง ปาก
ขยับไปได้อย่างง่ายโดยไม่มีสิ่งใดยึดไว้ ท�ำให้ปากสามารถ
ท�ำหน้าที่ได้โดยง่ายและว่องไวโดยไม่ยั้งคิด
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ในส่วนของการปรากฏร่วม
ของค�ำบ่งชีแ้ ละค�ำกริยาต่าง ๆ ท�ำให้สามารถสรุปภาพรวม
ของอุปลักษณ์มโนทัศน์สถานที่ของอวัยวะตา หู จมูก
และปากในภาษาเกาหลีได้ว่า อุปลักษณ์มโนทัศน์สถานที่
จ�ำแนกอุปลักษณ์มโนทัศน์ยอ่ ยออกได้ 5 อุปลักษณ์มโนทัศน์
คือ สถานทีป่ ดิ ล้อม สถานทีม่ บี ริเวณ สถานทีส่ ว่าง สถานที่
มีระยะทาง และ สถานที่มีความหนาแน่น โดยมโนทัศน์
สถานที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้ภาษามอง눈 [nun] ‘ตา’ 귀
[kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ เป็น
สถานที่ที่มีการเคลื่อนที่เข้าออก มีบริเวณที่จะการกระท�ำ
บางอย่างภายในได้ เป็นที่ตั้งสิ่งของบางอย่าง อีกทั้งบอก
สภาพของสถานที่ ทั้งนี้ผู้ใช้ภาษาใช้ร่างกายตนเองเป็น
ศูนย์กลางเมื่อมีการเข้ามาหรืออยู่หรือมีการกระท�ำบาง
102 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

(DM: 85)

อย่างแสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมโยงกับลักษณะหรือหน้าที่
ของ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ
입 [ ip] ‘ปาก’ คือ 눈 [nun] ‘ตา’ มีหน้าที่ในการมอง
สิ่งต่าง ๆ การเคลื่อนที่เข้าสู่ 눈 [nun] ‘ตา’ คือการมอง
เห็น 귀 [kwi] ‘หู’ มีหน้าที่ในการฟัง การเคลื่อนที่เข้าสู่
귀 [kwi] ‘หู’ คือ การได้ยิน 입 [ ip] ‘ปาก’ มีหน้าที่ใน
การบริโภค การเคลื่อนที่เข้าสู่ 입 [ ip] ‘ปาก’ คือ การ
บริโภคอาหาร ส�ำหรับ 코 [kho] ‘จมูก’ ไม่มีข้อมูลการ
ใช้ภาษาแสดงการเคลื่อนที่เข้าหรือออก แต่มีข้อมูลการใช้
ค�ำกริยาแสดงการเคลื่อนที่มาใกล้ๆ ซึ่ง 코 [kho] ‘จมูก’
เป็นอวัยวะทีย่ นื่ ออกมาจากใบหน้าเมือ่ เคลือ่ นเข้ามาใกล้ 코
[kho] ‘จมูก’ คือ การเข้ามาในระยะที่ใกล้มาก นอกจาก
นี้การใช้ค�ำกริยาอื่นๆกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’
코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ท�ำให้ถูกมองเป็น
สถานที่เนื่องจากมีการใช้ค�ำบ่งชี้สถานที่ ซึ่งมองว่าอวัยวะ
แต่ละส่วนมีพื้นที่หรือบริเวณในการกระท�ำสิ่งต่าง ๆ ซึ่ง
มีการโยงการกระท�ำเหล่านั้นเข้ากับหน้าที่ของอวัยวะส่วน
ต่าง ๆ สรุปแล้วมโนทัศน์สถานที่ช่วยในการอธิบายเกี่ยว
กับ눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ
입 [ ip] ‘ปาก’ ได้ในแง่ของการรับเข้าหรือน�ำออกข้อมูล
การแสดงระยะทาง ความสนใจ และความรู้สึก
2.2 อุปลักษณ์สิ่งของ
อุปลักษณ์สงิ่ ของช่วยในการอธิบายเกีย่ วกับอวัยวะทัง้
สีส่ ว่ นซึง่ มีคณ
ุ สมบัตบิ างประการทีค่ ล้ายคลึงกับคุณสมบัติ
ของสิ่งของ ซึ่งอุปลักษณ์สิ่งของนี้สามารถจ�ำแนกออก
เป็นการบอกสภาพต่าง ๆ ของสิง่ ของ และการใช้งานสิง่ ของ
ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งมีการเชื่อมโยงคุณสมบัติที่มีร่วมกัน

บางประการของมโนทัศน์สิ่งของกับตา หู จมูก และปาก
ในระบบปริชานของผู้ใช้ภาษา ทั้งนี้ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ที่พบ
สามารถวิเคราะห์ได้จากการปรากฏร่วมของค�ำ ได้แก่ ค�ำ
บ่งชี้ และค�ำกริยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 อุปลักษณ์สงิ่ ของจากการปรากฏร่วมของค�ำบ่งชี้
ในการวิเคราะห์ความเป็นอุปลักษณ์สิ่งของการใช้
ค�ำบ่งชี้มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้จ�ำแนกถ้อยค�ำอุปลักษณ์

ระหว่างสถานที่และสิ่งของได้ โดยในภาษาเกาหลีมีค�ำ
บ่งชี้ประธานได้แก่ -이/-가 [ i/ka] และ -은/-는
[ n/n n] และค�ำบ่งชี้กรรม ได้แก่ -을/-를 [ l/r l]
และค�ำบ่งชี้เครื่องมือ -(으)로 [ ro] ‘ทาง’ หรือ ‘โดย’
ซึ่งค�ำบ่งชี้เหล่านี้เมื่อน�ำไปเติมหลังค�ำนามก็จะแสดงความ
เป็นประธานและกรรม หรือเครื่องมือให้แก่ค�ำนามนั้นๆ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(14)

눈이
빠지도록
기다렸다
kidarj tt’a
nuni
p’a idorok
ตา
หลุด.จน
รอ
รอจนตาหลุด (รอนานมาก)
			
		
(15)
귀가
뚫리다
kwika
t’ullida
หู
ถูกเจาะ
หูถูกเจาะ (ฟังรู้เรื่อง)									
(16)
코를
걸다
k lda
khor l
จมูก
แขวน
แขวนจมูก (พกติดตัวด้วยความภาคภูมิใจ) 				
(17)
이번에도
입으로
치울래?
ihur
ib nedo
ib ro
ครัง้ นี.้ ใน.ก็
ปาก.โดย
ทำ�ความสะอาด.หรือ
ในครั้งนี้ก็ท�ำความสะอาดด้วยปากหรือ(ในครั้งนี้ก็จะจัดการด้วยค�ำพูดหรือ)		
ตัวอย่าง (14) - (17) เป็นการใช้ค�ำบ่งชี้ช่วยในการ
พิจารณาความเป็นอุปลักษณ์สิ่งของโดยค�ำบ่งชี้ แสดงให้
เห็นมโนทัศน์ว่าใช้ตาท�ำหน้าที่ในการมองมากเกินไปจน
หลุดออกมา ตัวอย่าง (15) แสดงมโนทัศน์ให้เห็นว่าหูมี
ช่องทีข่ อ้ มูลเข้าไปดังนัน้ การทีถ่ กู เจาะจึงเปรียบเสมือนการ
ทีข่ อ้ มูลได้เจาะเข้าไปในหูทำ� ให้ฟงั เข้าใจได้อย่างดี ตัวอย่าง
(16) จมูกเป็นอวัยวะที่เปรียบถึงความภาคภูมิใจ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าเมือ่ แขวนจมูกไว้หมายถึงการมีหรือพกพาบางอย่าง
ไว้ด้วยความภาคภูมิใจ และตัวอย่าง (17) เมื่อน�ำปากมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการท�ำความสะอาดหรือการช�ำระล้าง
แสดงให้เห็นมโนทัศน์ว่าการท�ำหน้าที่ของปากสามารถแก้
ปัญหาต่าง ๆ ได้
2.2.2 อุปลักษณ์สิ่งของจากการปรากฏร่วมของ
ค�ำกริยา

(CEy : 3, 2438)

(DEa : 6)

(DN: 6)

(CM: 3, 2450)

จากข้อมูลถ้อยค�ำอุปลักษณ์ที่พบอุปลักษณ์มโนทัศน์
สิง่ ของ ซึง่ มีการใช้วงความหมายต้นทางทีเ่ กีย่ วกับมโนทัศน์
สิง่ ของมาใช้ในวงความหมายของ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi]
‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ เมื่อน�ำค�ำกริยา
ที่ปรากฏในข้อมูลที่ใช้กับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’
코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ มาเปรียบเทียบกัน
ท�ำให้มองเห็นว่าค�ำกริยาบางค�ำปรากฏใช้กับอวัยวะร่วม
กัน แต่ค�ำกริยาบางค�ำใช้เฉพาะกับบางอวัยวะเท่านั้น จาก
ข้อมูลท�ำให้สรุปค�ำกริยาที่ปรากฏร่วมกับ 눈 [nun] ‘ตา’
귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ดัง
ต่อไปนี้
ก. ค�ำกริยาทีป่ รากฏร่วมกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi]
‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ที่แสดงการ
บอกสภาพของสิ่งของ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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(18)

눈이

높다

nuni
nopt’a
ตา
สูง
ตาสูง (รสนิยมสูง)		
(19)

(DEy : 68)

kwika
talda
หู
สึก
หูสึก (ฟังหลายครั้งจนเบื่อ)
(20)

(DEa : 3)

귀가

닳다

코가

세다

khoka
seda
จมูก
แรง
จมูกแรง (ดื้อเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังผู้อื่น) (DN: 4)
(21)
입이

가볍다

kapj pta
ibi
ปาก
เบา
ปากเบา (เปิดเผยความลับง่าย ๆ)
(22)

문학을

(DM: 58)

보는

ตัวอย่าง (18) – (21) เป็นการใช้ค�ำกริยาที่แสดง
สภาพของสิ่งของกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코
[kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ โดยตัวอย่าง (18) ตา
สูงแสดงการมองเห็นแต่สงิ่ ทีอ่ ยูท่ สี่ งู หมายถึง การมีรสนิยม
สูง ตัวอย่าง (19) การที่หูสึกแสดงให้เห็นถึงการที่ใช้งาน
หูมากซึง่ หูทำ� หน้าทีฟ่ งั เมือ่ หูสกึ จึงหมายถึงการทีฟ่ งั มาก ๆ
หลาย ๆ ครั้ง ตัวอย่าง (20) การที่จมูกมีแรงมากแสดง
ให้เห็นว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองมากจึงไม่ค่อยรับฟังผู้
อื่น ตัวอย่าง (21) ปากมีน�้ำหนักเบาย่อมเหมือนสิ่งของที่
มีน�้ำหนักเบา ท�ำให้มีความง่ายในการยกหรือขนย้าย การ
ทีป่ ากเบาจึงท�ำให้ขยับปากได้งา่ ยน�ำไปสูก่ ารพูดได้มากหรือ
พูดได้งา่ ยขึน้ และเมือ่ มีความลับก็จะพูดต่อให้คนอืน่ ฟังโดย
ง่าย
ข. ค�ำกริยาทีป่ รากฏร่วมกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi]
‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ที่เกี่ยวกับการ
ใช้งานสิ่งของดังตัวอย่างต่อไปนี้

새로

눈으로

munhak l
ponun
s ro
nun ro
วรรณกรรม
มอง.ที่
ใหม่
ตา.โดย
เจาะทะลุวรรณกรรมโดยตาที่มองใหม่ (เข้าใจวรรณกรรมด้วยมุมมองใหม่) 		
(23)
귀를

뚫어주는

꿰뚫어보겠다

k’wet’ul pokett’a
เจาะทะลุ
(CEy: 2, 2757)

노래

kwir l
t’ul un n
nir
หู
เจาะให้.ที่
เพลง
เพลงที่เจาะหูให้ (เพลงที่ท�ำให้ได้ยิน) 							
(24)

(CEa : 4, 155)

nn
i e
khok’we tta
เธอ
ตอนนี้
ถูกร้อยจมูกแล้ว
ตอนนี้เธอถูกร้อยจมูกแล้ว (ตอนนี้เธอถูกชักจูงแล้ว) 					
(25)

(CN: 1, 278)

넌

이제

그들은

코꿰었다

또

k d l n
t’o
พวกเขา
อีก
พวกเขาปิดผนึกปากอีก (พวกเขาไม่พูดอีก)			
ตัวอย่าง (22) – (25) เป็นการใช้ค�ำกริยาที่เกี่ยวกับ
การใช้งานสิ่งของมาใช้กับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’
코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ท�ำให้แต่ละอวัยวะ
ถูกมองเป็นสิ่งของที่ถูกน�ำมาใช้งานในด้านต่าง ๆ ตัวอย่าง
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입을

봉했다.

ib l
ปาก

po h tt’a
ปิดผนึก
(CM : 4,641)

(22) ตาถูกมองว่าเป็นสิง่ ของซึง่ น�ำมาหมุนไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึง่ ได้ ตัวอย่าง (23) ท�ำให้หถู กู มองว่าเป็นสิง่ ของ
ทีถ่ กู เจาะได้ การทีห่ ถู กู เจาะแสดงให้เห็นว่าหูได้ทำ� หน้าทีใ่ น
การได้ยินและรับฟังอย่างชัดเจนท�ำให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง (24) ท�ำให้จมูกถูกมองว่าเป็นสิ่งทอที่มีการร้อย
หรือเย็บได้ การถูกร้อยจมูกแสดงให้เห็นถึงการถูกชักจูงให้
ปฏิบัติหรือคิดไปในทิศทางที่จูงไป ตัวอย่าง (25) ปากถูก
มองว่าเป็นสิง่ ของทีป่ ดิ ผนึกได้ การทีป่ ากท�ำให้ปากปิดไว้ไม่
ว่าจะเป็นการปิดผนึกเหมือนปิดซองจดหมายหรือการเย็บ
(26)

병식이형은

그녀에게

ร้อยให้ปากติดกันแสดงให้เห็นถึงการท�ำให้ปากไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่เปล่งเสียงหรือพูดออกมาได้
ค. ค�ำกริยาทีป่ รากฏร่วมกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi]
‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนถ่ายการครอบครองสิ่งของ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
눈

한번

주지 않았다

nun
hanb n
pj sikihj n
kunj eke
พย็องซิก.พี่
หล่อน.แก่
ตา
สักครั้ง
พี่พย็องซิกไม่ให้ตาแก่หล่อนสักครั้ง (พี่พย็องซิกไม่ส่งสายตาว่าเข้าใจหล่อนสักครั้ง)
(27)
귀를

		

팔다

kwir l
phalda
หู
ขาย
ขายหู (ทิ้งความสนใจและสติไว้ที่อื่น)							
(28)
소설은

작가의

입을

빌려

ตัวอย่าง (26) – (28) เป็นการใช้ค�ำกริยาที่เกี่ยว
กับการเปลี่ยนถ่ายการครอบครองสิ่งของกับ 눈 [nun]
‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
ตัวอย่าง (26) ตาถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ให้ผู้อื่นได้ การให้ตา
แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้ตาท�ำหน้าที่มองจนเข้าใจสิ่งที่เห็น
แล้วน�ำไปให้แก่ผู้อื่น หมายถึง การส่งความเข้าใจให้ผู้อื่น
ตัวอย่าง (27) ท�ำให้หูถูกมองว่าเป็นสิ่งของที่สามารถขาย
두

눈

가득

malha i ann nda
พูด.ไม่
(CM: 3, 4417)

ต่อกันได้การขายหูแสดงให้เห็นถึงการให้ผู้อื่นน�ำหูไปท�ำ
หน้าที่ได้ยินหรือรับฟังแทนตนเอง ตัวอย่าง (28) ปากถูก
มองว่าเป็นสิ่งของที่หยิบยืมกันได้ การยืมปากจึงหมายถึง
การให้ผู้อื่นพูดหรือแสดงความคิดเห็นแทน
ง. ค�ำกริยาทีป่ รากฏร่วมกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi]
‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ทีเ่ กีย่ วกับสภาพ
การบรรจุดังตัวอย่างต่อไปนี้
정겨움을

tu
nun
kad k
kj um l
สอง
ตา
เต็ม
ความผูกพัน
สองตาใส่ความผูกพันเต็มแล้ว (สองตาเปี่ยมด้วยความผูกพัน) 				
(30)
귀에

(DEa: 22)

말하지 않는다.

pillj
sos l n
akk’a e
ib l
นวนิยาย
นักเขียน.ของ
ปาก
ยืม
นวนิยายไม่ยืมปากของนักเขียนพูด (นวนิยายไม่ได้พูดแทนนักเขียน)

(29)

u i anatt’a
ให้.ไม่
(CEy: 3, 413)

담고서

tamkos
หลังจากใส่แล้ว
(CEy: 3, 366)

담다

tamda
kwi e
ที่หู
ใส่
ใส่ที่หู (ฟังอย่างละเอียด)								

(DEa : 31)
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(31)

왜

하필

어머니라는

단어가

그때

w
ทำ�ไม

hap il
ท�ำไมต้อง

m miran n
แม่.ว่า

tan ka
ค�ำศัพท์

k t’
ตอนนั้น

내 입에서

h

새어나왔을까?

n ibes
s nawats lk’a
ของฉัน.ปาก.จาก รั่วออกมา.กันนะ
ท�ำไมตอนนั้นค�ำศัพท์ว่าแม่ต้องรั่วออกมาจากปากของฉันนะ (ท�ำไมตอนนั้นฉันจึงพูดค�ำว่าแม่ออกมากันนะ)
										
(CM: 3, 1888)
ตัวอย่าง (29) – (31) เป็นการใช้ค�ำกริยาที่เกี่ยวกับ
สภาพการบรรจุกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ และ 입
[ ip] ‘ปาก’ ตัวอย่าง (29) – (30) เป็นการใช้ค�ำกริยา
ที่เกี่ยวกับสภาพการบรรจุของภาชนะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งของ
กับตาและหู โดยค�ำว่า 담다 [tamda] ‘ใส่’ ใช้เฉพาะใส่
หรือบรรจุลงในภาชนะเท่านัน้ เมือ่ ใช้กบั หูทำ� ให้หถู กู มองว่า
เป็นภาชนะ โดยหูซงึ่ เป็นอวัยวะทีเ่ กีย่ วกับการได้ยนิ หรือการรับ
ข้อมูลทางการได้ยิน การใส่หรือบรรจุบางอย่างที่หูแสดง
ให้เห็นถึงการท�ำหน้าที่ใส่ข้อมูลลงไปที่หูซึ่งมีหน้าที่ในการ
ฟัง ดังนั้นค�ำว่า 귀 [kwi] ‘หู’ จึงหมายถึง การได้ฟังแล้ว
อย่างละเอียด ตัวอย่าง (31) ปากถูกมองเป็นภาชนะในการ
บรรจุซงึ่ มีการรัว่ ซึม การรัว่ ออกจากปากจึงหมายถึงการพูด
จากข้อมูลข้างต้นพบว่ามีการใช้ค�ำกริยาที่ปกติใช้กับ
สิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสภาพของสิ่งของ การใช้
งานสิ่งของ การเปลี่ยนถ่ายการครอบครองสิ่งของ และ
การบอกสภาพการบรรจุ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าใน
ภาษาเกาหลีมกี ารใช้ปากในเชิงอุปลักษณ์เป็นสิง่ ของ จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ในส่วนของการปรากฏร่วมของค�ำบ่ง
ชี้และค�ำกริยาต่าง ๆ ท�ำให้สามารถสรุปภาพรวมของอุป
ลักษณ์มโนทัศน์สิ่งของของ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’
코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ในภาษาเกาหลีได้
(32)

눈이

빠른

nuni
p’ar n
ตา
เร็ว.ที่
พวกคนที่ตาเร็ว (พวกคนที่ช่างสังเกต)
(33)

귀를

kwir l
หู
สงสัยหู (รู้สึกว่าฟังผิด)

사람들

saramd l
พวกคน
			

의심하다

isimhada
สงสัย
(DEa : 20)
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ว่า อุปลักษณ์มโนทัศน์สิ่งของ จ�ำแนกย่อยออกเป็น 8 อุป
ลักษณ์มโนทัศน์คือ ของใช้ สิ่งของเปลี่ยนการครอบครอง
ได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ สิง่ ของเสียหายได้ สิง่ ทอ เครื่องมือ สิง่ ของ
ส่องแสงได้ และ เครื่องจักร สรุปแล้วมโนทัศน์สิ่งของช่วย
ในการอธิบายเกี่ยวกับ 입 [ ip] ‘ปาก’ ได้ในแง่ของการ
ท�ำงานตามหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ความสามารถใน
การพูด การมองเห็น การรับรู้ทางสมอง
2.3 อุปลักษณ์สิ่งมีชีวิต
อุปลักษณ์สิ่งมีชีวิตช่วยในการอธิบายเกี่ยวกับ 눈 [nun]
‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ซึ่งมีคุณสมบัติ
บางประการที่คล้ายคลึงกับคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต จึง
ท�ำให้เชื่อมโยงคุณสมบัติท่ีมีร่วมกันบางประการของมโน
ทัศน์ทั้งสองในระบบปริชานของผู้ใช้ภาษา ทั้งนี้ถ้อยค�ำอุป
ลักษณ์ที่พบสามารถวิเคราะห์ได้จากการปรากฏร่วมของ
ค�ำกริยาซึ่งเป็นค�ำที่ปกติใช้ในวงความหมายของสิ่งมีชีวิต
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.3.1 อุปลักษณ์สิ่งมีชีวิตจากการปรากฏร่วมของ
ค�ำกริยา
ก. ค�ำกริยาทีป่ รากฏร่วมกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi]
‘หู’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ที่แสดงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(34)

입이

(CEy: 3, 3476)
심심하다

simsimhada
ibi
ปาก
เซ็ง
ปากเซ็ง (อยากทานอาหารว่าง)
(DM : 62)

ตัวอย่าง (32) – (34) เป็นการใช้ค�ำกริยาที่เกี่ยวกับ
การแสดงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่าง (32) การที่
ตาเร็วแสดงให้เห็นถึงการที่ตาท�ำหน้าที่มองเห็นได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นจึงหมายถึงการช่างสังเกต ตัวอย่าง (33)
การสงสัยหูแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ได้ยินมาอาจไม่ใช่ความ
จริง จึงมีความสงสัยเกิดขึ้น ดังนั้นจึงหมายถึงการไม่เชื่อ
สิ่งที่ได้ฟัง ตัวอย่าง (34) ท�ำให้ปากซึ่งเป็นอวัยวะในการ
บริโภคอาหารหรือพูดถูกมองว่ามีพฤติกรรมต่างๆ ของสิ่ง
มีชีวิต ในที่นี้ ได้แก่ คน การที่ปากเซ็งแสดงให้เห็นว่าปาก
(36)

ไม่ได้ทำ� หน้าทีบ่ ริโภคอาหาร ดังนัน้ จึงหมายถึงความอยาก
บริโภคอาหาร
ข. ค�ำกริยาที่ปรากฏร่วมกับ 눈 [nun] ‘ตา’ และ 입
[ ip] ‘ปาก’ ทีแ่ สดงอาการทีเ่ กิดกับร่างกาย ดังตัวอย่างต่อ
ไปนี้
(35)
눈이

삐다

nuni
p’ida
ตา
เคล็ด
ตาเคล็ด (มองอย่างละเอียดไม่ได้) (DEy : 37)

애들을

얼마나

지저분하게

내버려두면

입으로

d l n
พวกนั้น

lmana
เท่าไร

i bunhake
รกรุงรัง

n b rj dumj n
ถ้าปล่อยไว้

ib ro
ทางปาก

회충이

다

나오나?

hwa hu i
ta
na ona
พยาธิ
ทั้งหมด
ออกมาเหรอ
ถ้าปล่อยพวกนั้นให้สกปรกเท่าไรพยาธิก็จะออกมาจากปากได้
(ถ้าปล่อยเด็กพวกนั้นให้รกอยู่อย่างนั้นจะสกปรกมากนะ)					
ตัวอย่าง (35) – (36) เป็นการใช้ค�ำกริยาที่เกี่ยวกับ
การแสดงอาการที่เกิดกับร่างกายกับ 눈 [nun] ‘ตา’ และ
입 [ ip] ‘ปาก’ ตัวอย่าง (35) เป็นการใช้ค�ำกริยาที่ใช้
ในวงความหมายของสิ่งมีชีวิตมาใช้กับตา ซึ่งเป็นอวัยวะ
ในการรับรู้ด้วยการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ถูกมองว่าเป็นสิ่ง
มีชีวิต ซึ่งมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นตามร่างกายได้ ในที่นี้
เมื่อตามีอาการเคล็ดแสดงให้เห็นถึงอาการผิดรูปท�ำให้ตา
ท�ำหน้าทีซ่ งึ่ ในการมองเห็นได้ไม่ดี ท�ำให้มองเห็นไม่ชดั ดัง
นั้นตาเคล็ดจึงหมายถึง การมองได้อย่างไม่ละเอียดถี่ถ้วน
ตัวอย่าง (36) ปากถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอาการเกิด
ขึ้นในร่างกาย ในที่นี้คือ การมีพยาธิ ซึ่งถูกมองว่าเป็นสิ่ง
ทีส่ กปรกน่าขยะแขยง เมือ่ มีพยาธิออกมาจากปากจึงแสดง
ให้เห็นว่าร่างกายนั้นสกปรกมาก
จากข้อมูลข้างต้นพบว่ามีการใช้ค�ำกริยาที่ปกติใช้กับ
สิง่ มีชวี ติ ไม่วา่ จะเป็นในด้านของการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
หรืออาการต่าง ๆ รวมถึงการบอกสภาพ และลักษณะต่าง ๆ
ซึ่งเมื่อน�ำค�ำเหล่านี้มาใช้กับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi]
‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ มีคุณสมบัติ
บางประการที่ท�ำให้ผู้ใช้ภาษามองว่า 눈 [nun] ‘ตา’ และ
입 [ ip] ‘ปาก’ เป็นสิ่งมีชีวิต ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้
ว่าในภาษาเกาหลีมีการใช้ 눈 [nun] ‘ตา’ และ입 [ ip]
‘ปาก’ ในเชิงอุปลักษณ์สงิ่ มีชวี ติ จึงสามารถสรุปภาพรวมของ

(CM: 3, 2419)

อุปลักษณ์มโนทัศน์สิ่งมีชีวิต ได้ว่า อุปลักษณ์มโนทัศน์สิ่ง
มีชีวิต จ�ำแนกย่อยออกเป็น มี 2 อุปลักษณ์มโนทัศน์คือ
คน และสัตว์ มโนทัศน์สงิ่ มีชวี ติ สะท้อนให้เห็นว่าผูใ้ ช้ภาษา
มอง눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะพฤติกรรม อาการต่าง ๆ และมี
สภาพทัว่ ไปทีส่ งิ่ มีชวี ติ มี โดยอวัยวะเหล่านีส้ ามารถรับรูท้ งั้
มองเห็นและฟัง จึงเป็นเหมือนจิตใจของมนุษย์ที่สามารถ
พิจารณาสรรพสิง่ ต่าง ๆ และสามารถแทนความรูส้ กึ ต่าง ๆ
ได้ อาการต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับร่างกายสะท้อนให้เห็นว่าผูใ้ ช้
ภาษามอง 입 [ ip] ‘ปาก’ เป็นเหมือนร่างกายของสิ่งมี
ชีวิตซึ่งมีการขับถ่ายพยาธิ สรุปแล้วมโนทัศน์สถานที่ช่วย
ในการอธิบายเกี่ยวกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ และ
입 [ ip] ‘ปาก’ ในแง่ของการท�ำงานตามหน้าทีข่ องอวัยวะ
ต่าง ๆ เช่น ลักษณะการมอง มุมมอง ลักษณะการบริโภค
การพูด และการแสดงความคิดเห็น

สรุปผล

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติร่วมของ 눈 [nun] ‘ตา’
귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
ท�ำให้ได้อุปลักษณ์มโนทัศน์ของค�ำภาษาเกาหลี 눈 [nun]
‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho] ‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’
จ�ำนวน 3 อุปลักษณ์ ได้แก่ อุปลักษณ์สถานที่ อุปลักษณ์
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สิ่งของ และอุปลักษณ์สิ่งมีชีวิต และพบว่าผู้ใช้ภาษามี
มโนทัศน์เกี่ยวกับ 눈 [nun] ‘ตา’ 귀 [kwi] ‘หู’ 코 [kho]
‘จมูก’ และ 입 [ ip] ‘ปาก’ ดังนี้
1. 눈 [nun] ‘ตา’ นอกจากจะท�ำหน้าที่หลักคือการ
มองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ตาเป็นอวัยวะทีร่ บั รูด้ ว้ ยการมองเห็น อีก
ทั้ง Lim (2017: 144) ได้กล่าวว่า ตาเป็นอวัยวะที่รับการ
กระตุ้นจากแสงท�ำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากการรับแสงดัง
กล่าวนีท้ ำ� ให้ผใู้ ช้ภาษามีมโนทัศน์เกีย่ วกับตาว่าเมือ่ มีการรับ
เอาแสงสว่างเข้ามาท�ำให้ตาสามารถมองเห็นได้ชัดขึ้น แต่
เมื่อตาไม่สามารถรับแสงได้แสดงว่าตาจะมองไม่เห็น จึง
มีการใช้ตาเปรียบกับการมองเห็น และความสว่างที่ได้ตา
ได้รับเป็นความสามารถในการมองเห็น หากตามืดก็ย่อม
แสดงว่าตาบอดสนิท นอกจากนี้ผู้ใช้ภาษายังมีมโนทัศน์
ว่าตาเป็นสถานทีซ่ งึ่ มีพนื้ ทีแ่ ละมีกลไกในการแสดงทิศทาง
ในทีน่ ผี้ ใู้ ช้ภาษามีความคิดเกีย่ วกับตาว่าเป็นมุมมอง ความ
ฉลาดหลักแหลม อีกทัง้ แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ความสนใจ
รสนิยม และสติ นอกจากนี้อวัยวะตาเป็นภาชนะที่บรรจุ
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ
2. 귀 [kwi] ‘หู’ นอกจากจะท�ำหน้าที่หลักคือการ
ได้ยินหรือรับฟังสิ่งต่าง ๆ หูยังมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
กล่าวคือการจดจ�ำเรื่องราวต่าง ๆ ความดื้อรั้น ความสนใจ
และสติ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ท�ำให้ทราบว่าผู้ใช้ภาษามี
มโนทัศน์เกีย่ วกับหูวา่ สามารถเก็บและจ�ำสิง่ ต่าง ๆ ส�ำหรับ
มโนทัศน์เกี่ยวกับระยะทางแสดงให้เห็นว่าระยะทางมีสว่ น
ส�ำคัญในการรับฟังหรือรับรู้เรื่องราว
3. 코 [kho] ‘จมูก’ นอกจากจะท�ำหน้าที่หลักคือการ
รับรู้กลิ่นต่าง ๆ จมูกยังเป็นระยะของสถานที่ที่อยู่ใกล้จน
ประชิด กล่าวคือ เมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นบริเวณใกล้จมูก
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แสดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นในระยะที่ใกล้มาก จากการศึกษา
ครั้งนี้ท�ำให้ทราบว่า ผู้ใช้ภาษามีมโนทัศน์เกี่ยวกับจมูก
ว่าเป็นสถานที่ และนอกจากนี้ผู้ใช้ภาษามีมุมมองว่าจมูก
เปรียบเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติยศ เมื่อจมูกเกิด
ความเสียหายเหมือนรู้สึกสูญเสียความมั่นใจ ความภาค
ภูมิใจ ซึ่งเน้นเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ซึ่งเน้นใน
เพศชายมากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับสังคมเกาหลี
เป็นสังคมที่ให้ความส�ำคัญกับเพศชายดังที่ปริศวร์ ยิ้นเสน
(2555: 118-119) ได้สรุปไว้ว่าผู้หญิงในสังคมเกาหลีเมื่อ
เด็กต้องพึง่ พาพ่อ เมือ่ แต่งงานต้องพึง่ พาสามี และเมือ่ ชรา
ต้องพึ่งพาบุตรชาย
4. 입 [ ip] ‘ปาก’ นอกจากจะท�ำหน้าทีห่ ลักคือการ
บริโภคอาหารและการพูด ปากยังเป็นสถานทีท่ ใี่ ช้สง่ ต่อเรือ่ ง
ราวข่าวสารต่าง ๆ จากการศึกษาครั้งนี้ท�ำให้ทราบว่า ผู้ใช้
ภาษามีมโนทัศน์เกี่ยวกับปากในแง่ของการแสดงรสนิยม
และลักษณะของค�ำพูดหรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า อุปลักษณ์มโนทัศน์ที่พบในการ
วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Lakoff and Johnson
(1980) ทีว่ า่ ประสบการณ์ของมนุษย์เป็นพืน้ ฐานท�ำให้เกิด
อุปลักษณ์ โดยเฉพาะประสบการณ์ทางร่างกายซึ่งเป็น
ประสบการณ์ที่ช่วยสร้างภาพในระบบความคิดของมนุษย์
และน�ำเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ในการสื่อสารเพื่อ
แสดงความหมายและความรูส้ กึ ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ในการศึกษา
ครัง้ นีจ้ งึ สามารถสรุปได้วา่ การใช้อปุ ลักษณ์จากอวัยวะตา หู
จมูก และปากในภาษาเกาหลีสะท้อนมุมมองของชาวเกาหลี
ซึง่ ผูท้ ศี่ กึ ษาภาษาเกาหลียอ่ มต้องน�ำความรูเ้ กีย่ วกับการใช้
ภาษาในเชิงอุปลักษณ์ประกอบกับการศึกษาภาษาเกาหลี
เพื่อสื่อสารกับชาวเกาหลีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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