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บทคัดย่อ

บทนำ�

บทความวิจัยนี้ศึกษาถ้อยคำ�อุปลักษณ์ความสุขของผู้ใช้
ภาษาไทยในเว็บบล็อกโดยมุ่งตอบคำ�ถามว่าถ้อยคำ�อุปลักษณ์ที่ใช้
สะท้อนมโนทัศน์เกีย่ วกับความสุขอย่างไร ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษารวบรวม
จากบทความในเว็บบล็อกสามแห่งได้แก่ บล็อกแก็งค์ (bloggang)
เอ็กซ์ทีนบล็อก (exteenblog) และโอเคเนชั่นบล็อก (oknationblog)
ในระหว่าง เดือนมกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2553 ผลการศึกษา
พบว่ า ผู้ ใ ช้ ภาษาใช้ ถ้ อ ยคำ � อุ ป ลั ก ษณ์ ความสุ ข สะท้ อ นมโนทั ศ น์
ต่อความสุขว่าความสุขคือสิง่ จำ�เป็นทีท่ กุ คนปรารถนาและครอบครอง
และความสุขคือสิ่งที่มีสภาวะไม่คงทนและไม่แน่นอน มโนทัศน์
ทั้งสองลักษณะนี้มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมและหลักคำ�สอน
ในพระพุทธศาสนา

ความสุ ข เป็ น สภาวะทางกายและใจที่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คน
ปรารถนา แสวงหาและพยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างหรือเพิ่มพูน
ให้ได้มากยิ่งขึ้น แต่หากให้ทุกคนนิยามความสุขจะพบว่าความสุข
เป็นนามธรรมที่อธิบายและให้นิยามได้ยาก หลายคนจึงกล่าวถึง
ความสุขในลักษณะต่างๆ กัน เช่น ความสุขคือการให้ ความสุข
คือความสบายใจ ความสุขคือความพอใจ ความสุขคือความมั่งคั่ง
ฯลฯ การอธิบายความหมายและลักษณะของ “ความสุข” ให้ชัดเจน
จึงมีความซับซ้อน และแตกต่างหลากหลายซึ่งอาจมีปัจจัยมาจาก
ความคิดที่แตกต่างกันของคนต่างวัฒนธรรมและสังคม

คำ�สำ�คัญ : อุปลักษณ์ความสุข บล็อกไทย

Abstract
This article aims to examine metaphorical expressions
used by people who access Thai blog websites. The research
question is “What is the happiness concept reflected in
metaphorical expressions?” The data used in this study were
derived from the happiness articles in the three Thai Blogs,
‘Bloggang’, ‘Exteenblog’ and ‘Oknationblog’ during 2008-2010.
The study result reveals that Thai Blog users tend to convey
‘metaphorical expressions’ that is reflected in the two main
concepts of happiness, those are “Happiness is the desirable
things that everyone need” and “Happiness is not sustainable
things. These concepts has related with their lifestyle and the
doctrine of Buddhist teaching.
Keywords : happiness metaphor, Thai blog

นั ก ภาษาศาสตร์ ป ริ ช านมี ความเชื่ อ พื้ น ฐานว่ า ภาษา
เป็นส่วนหนึ่งของระบบวิธีคิด กล่าวคือ เรามีวิธีคิดหรือมุมมอง
ต่อสิง่ ต่างๆ เช่นไรเราก็มกั จะมีพฤติกรรม การแสดงออก รวมถึงการ
ใช้ภาษาที่สอดคล้องกับระบบวิธีคิดเหล่านั้นด้วย เช่น หากเราคิด
และมีทัศนคติว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำ�คัญและมีอยู่อย่างจำ�กัด เราก็จะใช้
เวลาทุกๆ นาทีอย่างคุ้มค่าและไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยไม่เกิด
ประโยชน์ ทำ�งานต่างๆ อย่างรวดเร็วและเราก็มักจะใช้ภาษา
หรือพูดถึงเวลาทีส่ ะท้อนมุมมองว่าเวลาเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ เป็นต้น เลคอฟ
และจอห์นสัน (Lakoff & Johnson) [1] เป็นผู้ที่ศึกษาระบบวิธีคิด
และมุมมอง ที่ผู้ใช้ภาษามีต่อสิ่งต่างๆ ในโลกตามแนวทางของ
ภาษาศาสตร์ปริชานโดยวิเคราะห์จากการใช้ “อุปลักษณ์” (metaphor)
ซึ่งเป็นลักษณะการใช้ภาษาแบบเปรียบเทียบ โดยกล่าวว่าอุปลักษณ์
ซึ่ ง เป็ น ถ้ อ ยคำ � เปรี ย บเที ย บที่ ผู้ ใ ช้ ภาษาใช้ ใ นการสื่ อ สารในชี วิ ต
ประจำ�วันหรือเรียกอีกอย่างได้วา่ “ถ้อยคำ�อุปลักษณ์” (metaphorical
expressions) นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาจากระบบวิธีคิดหรือมโนทัศน์ที่ผู้ใช้
ภาษาได้รบั มาจากการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ วัฒนธรรมและสังคม
ของผู้ใช้ภาษานั้นๆ เลคอฟและจอห์นสันเรียกอุปลักษณ์ ในระดับ
มโนทัศน์ว่า “มโนอุปลักษณ์” (conceptual metaphor) กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ ถ้อยคำ�อุปลักษณ์เป็นผลผลิตที่ได้จากมโนอุปลักษณ์
ในระบบวิธีคิด ดังนั้นหากเราต้องการเข้าใจมโนทัศน์ที่ผู้ใช้ภาษา
มีต่อสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เราสามารถศึกษาได้จากการใช้ถ้อยคำ�
อุปลักษณ์ที่ผู้ใช้ภาษาใช้ในการสื่อสารทั่วๆ ไปได้
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แนวคิดการศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน
ของเลคอฟและจอห์นสันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและได้มี
ผู้สนใจนำ�แนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาอุปลักษณ์
เพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาได้ มีงานวิจัยที่นำ�แนวคิดนี้มาใช้ในการศึกษา
มุมมองของผู้ใช้ภาษาที่มีต่อ “ความสุข” ในกลุ่มผู้ใช้ภาษาต่างๆ
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก และภาษาจีน ผลจากการศึกษา
ทำ�ให้ทราบว่าผูพ้ ดู ภาษาต่างๆ มีมมุ มองหรือระบบวิธคี ดิ ต่อความสุข
ที่เหมือน และต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของการใช้อุปลักษณ์และวัฒนธรรม กล่าวคือ การใช้
อุปลักษณ์เป็นสิ่งที่ ได้มาจากระบบวิธีคิดของผู้ใช้ภาษาซึ่งมาจาก
ประสบการณ์พน้ื ฐานของมนุษย์และสังคมวัฒนธรรมของผูใ้ ช้ภาษานัน้ ๆ
น่ า สนใจว่ า แนวคิ ด ดั ง กล่ า วนี้ ห ากนำ � มาวิ เ คราะห์ การใช้ ถ้ อ ยคำ �
อุ ป ลั ก ษณ์ ข องผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยจะทำ � ให้ ท ราบวิ ธี คิ ด หรื อ มุ ม มอง
ที่มีต่อความสุขซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมและซับซ้อนอย่างไร
ในภาษาไทยเราสามารถพบข้ อ ความหรื อ ถ้ อ ยคำ � ที่
ใช้ สื่ อ สารในชี วิ ต ประจำ � วั น ของผู้ ใ ช้ ภ าษาที่ ก ล่ า วถึ ง ความสุ ข
ในลักษณะต่างๆ เช่น “ถ้าเราคิดดีๆ เราจะพบว่ามีความสุขเล็กๆ
แอบซ่อนอยู่” “วันที่ความสุขเบ่งบาน” “เติมเต็มความสุข” “เส้นทาง
แห่งความสุข” และ “4ปี ความสุขทีห่ ายไป 4ปี มาร่วมสร้างความสุข
กันใหม่เพื่อไทยทุกคน” เป็นต้น จากตัวอย่างจะเห็นว่าผู้ใช้ภาษา
ไทยกล่าวถึงความสุขโดยการใช้ถ้อยคำ�อุปลักษณ์เปรียบเทียบความ
สุขกับสิ่งต่างๆ ที่หลากหลาย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้พูดภาษาไทย
กล่ า วถึ ง ความสุ ข ด้ ว ยการเปรี ย บความสุ ข กั บ วั ต ถุ ที่ มี ข นาด
หรือปริมาณ ความสุขเป็นดอกไม้ที่เบ่งบาน เป็นพื้นที่หรือบริเวณ
เป็นเส้นทางหรือจุดหมายของการเดินทางและเป็น สิ่งที่สร้างขึ้นได้
ตามลำ�ดับ การเปรียบเทียบดังกล่าวนำ�ไปสู่การสะท้อนความคิด
และมุมมองที่ผู้ใช้ภาษาไทยมีต่อความสุขได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถ้อยคำ�อุปลักษณ์ความสุขจากการใช้ภาษา
ในเว็บบล็อกไทย
2. เพื่อศึกษามโนอุปลักษณ์ความสุขที่สะท้อนจากถ้อยคำ�
อุปลักษณ์ความสุขของคนไทยในเว็บบล็อกไทย

ขอบเขตของข้อมูล
งานวิ จั ย นี้ จ ะรวบรวมข้ อ มู ล ถ้ อ ยคำ� อุ ป ลั ก ษณ์ จากเว็ บ
บล็อก 3 แห่ง ได้แก่ เอ็กซ์ทีนบล็อก (exteenblog) บล็อกแก็งค์
(bloggang) และโอเคเนชั่นบล็อก (oknationblog) ซึ่งเป็นเว็บบล็อก
ของคนไทยที่มีสมาชิกทุกระดับอายุจ�ำ นวนมาก ทรูฮิต (Truehits)
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมของเว็บต่างๆ ในประเทศไทย
ได้แสดงผลการจัดลำ�ดับให้เป็นเว็บบล็อกทั้งสามชื่อดังกล่าวเป็น
เว็บยอดนิยมของคนไทย
ในงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากข้ อ ความใน
บล็อกในระหว่างเดือนมกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2553 ที่กล่าว
ถึงความสุขโดยจำ�แนกถ้อยคำ�อุปลักษณ์ความสุขจากข้อความทั่วไป
ตามนิยามอุปลักษณ์ กล่าวคือ อุปลักษณ์ หมายถึงข้อความหรือ
ถ้อยคำ�ที่แสดงการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ต่างวง
ความหมายกันในการเปรียบเทียบอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏคำ�
เชื่อมแสดงการเปรียบเทียบก็ได้ เช่น
(1) คนเราเกิดมาเหมือนกันแต่ปริมาณความสุขมักไม่เท่ากัน
(2) ความสุข คือ ทรัพย์สิน เงินทอง เกียรติยศ

ปัจจุบันนับว่าโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย่างมาก
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างคนต่างภาษา
ต่างวัฒนธรรมและสังคมส่งผลให้วิถีการดำ�เนินชีวิตของผู้คนในโลก
เปลี่ยนแปลงไปด้วย มีผู้กล่าวว่าความเจริญก้าวหน้าของโลกสมัย
ใหม่อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ระดับความสุขของคนเราลดน้อยลง
โดยเฉพาะในสังคมไทย น.พ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช [2] กล่าวว่า
“คนไทยทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคขาดแคลนความสุข ไม่ว่าจะไป
แห่งหนตำ�บลใดก็จะพบแต่ผู้คนที่มีสีหน้าแววตาเคร่งเครียด ไม่ยิ้ม
ไม่เป็นสยามเมืองยิม้ เหมือนในอดีต ความสุขของคนไทยหายไปไหน
และหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำ�ไมคนไทยในปัจจุบันจึงทุกข์ง่าย
สุขยากและอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสังคมไทยเป็นสังคมอมทุกข์
ความสุขของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างไร”

ตัวอย่าง (1) ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ความสุขที่เปรียบเทียบ
ความสุขกับสสารที่มีปริมาณซึ่งไม่ปรากฏคำ�เชื่อม เช่น เป็น เหมือน
หรือ คือ ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้มีสสารที่มีปริมาณสามารถวัด
หรือตวงได้เป็นแบบเปรียบ (source domain) และความสุขเป็นสิง่ ที่
ถูกเปรียบ (target domain)

จากคำ�กล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจว่าคนไทยในยุคสมัยใหม่
มีมโนทัศน์หรือมุมมองเกี่ยวกับความสุขอย่างไร บทความวิจัยนี้
จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษาอุ ป ลั ก ษณ์ ความสุ ข ของผู้ ใ ช้ ภาษาไทยตามแนวทาง
ภาษาศาสตร์ปริชานโดยจะรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอุปลักษณ์
ความสุขจากเว็บบล็อก (Weblog) ซึ่งเป็นแหล่งรวมรวบบทความ
ประเภทต่างๆ ของคนยุคใหม่ที่สามารถเข้าถึงและก้าวตามทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า
ผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยใช้ ถ้ อ ยคำ � อุ ป ลั ก ษณ์ ค วามสุ ข ใดและอุ ป ลั ก ษณ์
เหล่านั้นสะท้อนมุมมองของคนไทยที่มีต่อความสุขเช่นไร

ผู้ศึกษาอุปลักษณ์ส่วนหนึ่งอาจมีความเข้าใจว่าอุปลักษณ์
เป็นโวหารภาพพจน์ (Figure of speech) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ ความงามทางภาษาหรื อวรรณศิ ล ป์ ใ นงาน
ประพันธ์ ทีผ่ า่ นมาการศึกษาอุปลักษณ์ จึงมุง่ เน้นวิเคราะห์อปุ ลักษณ์
ในเชิงที่เป็นศิลปะของการประพันธ์หรือมุ่งวิเคราะห์ความสามารถ
เฉพาะตัวของนักประพันธ์หรือกวี ปัจจุบนั ได้มผี สู้ นใจศึกษาอุปลักษณ์
ในมุมมองที่ต่างไป กล่าวคือมีผู้สนใจศึกษาอุปลักษณ์ ในมุมมอง
ด้านภาษาศาสตร์ ปริชาน (cognitive linguistics) มากขึ้น

ตัวอย่าง (2) ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ความสุขที่ปรากฏคำ�เชื่อม
“คือ” ที่แสดงการเปรียบ ความสุข กับ ทรัพย์สิน เงินทอง เกียรติยศ
โดย ทรัพย์สิน เงินทอง เกียรติยศ เป็น แบบเปรียบ (source
domain) และ ความสุขเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบ (source domain)

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาอุปลักษณ์
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เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff & Johnson) เป็นผูท้ ่ไี ด้เสนอ
มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน
โดยกล่าวว่าอุปลักษณ์ ไม่ได้เป็นเพียงศิลปะในการประพันธ์หรือเป็น
ความสามารถเฉพาะของนักประพันธ์เท่านั้น หากแต่อุปลักษณ์
มีอยู่ทั่วไปในการใช้ภาษาในชีวิตประจำ�วัน และเป็นความสามารถ
ที่คนธรรมดาทั่วไปมี เนื่องจากพื้นฐานระบบความคิดของเรามี
ลักษณะเป็นอุปลักษณ์ ดังนัน้ อุปลักษณ์จงึ ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำ�หรือ
รูปภาษา หากแต่ความคิดของเราก็เป็นการเปรียบแบบอุปลักษณ์ดว้ ย
“Metaphor is pervasive in everyday life, not just in language
but in thought and action. Our ordinary conceptual system,
in term of which we both think and act, is fundamentally
metaphorical in nature.” (Lakoff & Johnson) [1]
ถ้ อ ยคำ � อุ ป ลั ก ษณ์ ที่ เ ราใช้ สื่ อ สารกั น ในชี วิ ต ประจำ� นั้ น
จึงเป็นผลผลิตที่ได้มาจากมโนทัศน์ของเรา การใช้อุปลักษณ์ท�ำ ให้
เราเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม สิ่งไกลตัว หรือสิ่งที่เราไม่
คุ้นเคยหรือไม่มีประสบการณ์มาก่อนได้ชัดเจนขึ้นโดยนำ�สิ่งที่เป็น
รูปธรรมมาเปรียบกับสิ่งที่เป็นนามธรรม นำ�สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาเปรียบ
กับสิ่งที่อยู่ไกลตัวและนำ�สิ่งที่เราคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มากกว่า
มาเปรี ย บกั บ สิ่ ง ที่ เ ราไม่ คุ้ น เคยหรื อ ไม่ มี ป ระสบการณ์ ม าก่ อ น
ทัง้ นี้ มโนทัศน์เป็นสิง่ ทีก่ �ำ หนดการใช้ถอ้ ยคำ�อุปลักษณ์ทเ่ี ราใช้สอ่ื สาร
ในชีวิตประจำ�วัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เรามีมโนทัศน์เช่นไร เราก็จะ
ใช้ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนทัศน์เช่นนั้น
เลคอฟและจอห์นสันจำ�แนกอุปลักษณ์เป็น 2 ระดับ คือ
(1) อุปลักษณ์ในระดับถ้อยคำ�เรียกว่าถ้อยคำ�อุปลักษณ์
(metaphorical expressions) หมายถึง ถ้อยคำ�ที่เป็นการเปรียบ
เทียบซึ่งผู้ใช้ภาษาใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน
(2) อุปลักษณ์ ในระดับมโนทัศน์เรียกว่ามโนอุปลักษณ์
(conceptual metaphor) หมายถึง ความคิดซึ่งมีลักษณะเป็นความ
เปรียบที่อยู่ในระบบการรับรู้หรือระบบปริชานของผู้ใช้ภาษา
อุปลักษณ์ทั้งสองระดับมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ
โดยพื้นฐานมนุษย์มีระบบวิธีคิดที่เป็นแบบอุปลักษณ เมื่อเรามี
ระบบวิธีคิดเช่นนี้ การคิด การมองโลกและการแสดงออกในชีวิต
ประจำ�วันของเราซึ่งรวมถึงการใช้ภาษาใน การสื่อสารด้วยนั้นจึงมี
ลักษณะเป็นการเปรียบแบบอุปลักษณ์ด้วย ดังนั้นถ้อยคำ�อุปลักษณ์
ที่เราใช้สื่อสารในชีวิตประจำ�วัน จึงนับเป็นหลักฐานสำ�คัญที่สามารถ
สะท้อนระบบวิธีคิดหรือมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษา ตัวอย่างเช่น
ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมี มโนทัศน์ที่สะท้อนจากถ้อยคำ�อุปลักษณ์ว่า
ARGUMENT IS WAR ดังปรากฏในคำ�กริยาที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
เลือกใช้ เมื่อกล่าวถึงการโต้แย้ง (Argument) ดังนี้
a. Your claims are indefensible.
b. He attacked every weak point in my argument.
c. His criticisms were right on target.
d. I demolished his argument.
e. I’ve never won an argument with him.
f. You disagree? Okey, shoot!
g. If you use that strategy, he’ll wipe you out.
h. He shot down all of my arguments.
				
(Lakoff & Johnson) [1]

ตัวอย่างข้างต้น (a.) - (h.) เป็นถ้อยคำ�อุปลักษณ์
(metaphorical expressions) ที่สะท้อนให้เห็นมโนอุปลักษณ์
(conceptual metaphor) ว่า [ARGUMENT IS WAR] การนำ�คำ�ศัพท์
indefensible, attacked every weak point, right on target,
demolished, won, shoot, strategy, wipe out และ shot down
ซึ่งเดิมอยู่ ในวงความหมายของ WAR มาใช้ในการกล่าวถึง
ARGUMENT นั้นแสดงให้เห็นว่า WAR มีลักษณะหรือคุณสมบัติ
บางประการที่สอดคล้องกับ ARGUMENT ในมุมมองของผู้พูด
ภาษาอังกฤษ
ที่ผ่านมาได้มีผู้ศึกษาอุปลักษณ์ความสุขในภาษาต่างๆ
โดยใช้แนวคิดภาษาศาสตร์ปริชานอย่างกว้างขวางและได้นำ�เสนอ
ผลการวิจัยที่น่าสนใจแต่ในภาษาไทยยังไม่มีผู้ศึกษามากนัก โคเวค
เซส (Kovecses) [3] กล่าวว่า ความสุขเป็นอารมณ์ของมนุษย์ที่มี
ความเป็นรูปธรรม เมื่อกล่าวถึงความสุขจึงสามารถใช้อุปลักษณ์ที่
สะท้อนมโนทัศน์และความเข้าใจความสุขได้หลายมิติแตกต่างไป
ตามแบบเปรียบ(source domain) ที่ต่างกัน เช่น “HAPPY IS UP”
สะท้อนมุมมองว่าเป็นสิง่ ทีด่ ที ย่ี ง่ิ มีความสุขมาก ความสุขก็ยง่ิ เพิม่ ขึน้
และ “HAPPINESS IS LIGHT” สะท้อนมุมมองว่าความสุขเป็น
พลังงานและความมีชวี ติ เป็นต้น ในงานวิจยั ของนิง ยู (Ning Yu) [4]
เรื่อง “Metaphorical Expressions of Anger and Happiness in
English and Chinese” พบว่าแม้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน
สะท้อนมโนอุปลักษณ์ความสุขผ่านแบบเปรียบ “UP” “LIGHT” และ
“CONTAINER” เช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะของแบบเปรียบที่ต่าง
กันเนื่องจากมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน กล่าวคือ ภาษาจีน
จะเน้นการเปรียบกับอวัยวะภายในร่างกายมากกว่าภาษาอังกฤษ
เนื่องจากความเชื่อเรื่องหยิน-หยางและการแพทย์แผนจีน
อัล-อเบด อัล-ฮัค และ อาห์เมด เอล-ชารีฟ (Al-Abed
Al-Haq & Ahmad El-Sharif) [5] ได้ศึกษาอุปลักษณ์เรื่อง
“A Comparative Study for the Metaphors use in Happiness
and Anger in English and Arabic” ผลจากการศึกษาพบว่าทั้งภาษา
อารบิกและภาษาอังกฤษมีการใช้อุปลักษณ์ ในระดับพื้นฐานร่วมกัน
แต่มีการใช้อุปลักษณ์ย่อย ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะ
ของทั้งสองภาษา เช่น อากาศ องค์ประกอบทางธรรมชาติ
และการดำ�เนินชีวิต
ในทำ�นองเดียวกัน เพ่ยเหลย เฉิน (Peilei Chen) [6]
ได้ศกึ ษาอุปลักษณ์ความสุขเรือ่ ง “A Cognitive Study of “Happiness”
Metaphors in English and Chinese Idioms” โดยมุ่งเน้นการใช้
อุ ป ลั ก ษณ์ ความสุ ข ในสำ� นวนโดยเปรี ย บเที ย บระหว่ า งภาษาจี น
และภาษาอังกฤษ ผลจากการศึกษาพบว่าอุปลักษณ์ความสุข
ในสำ�นวนภาษาจีนและสำ�นวนภาษาอังกฤษมีมโนทัศน์ความสุข
ที่คล้ายกันได้แก่ “HAPPY IS UP” “HAPPINESS IS FLUID IN
A CONTAINER” และ “HAPPINESS IS THE PHYSIOLOGY
REACTION OF HAPPINESS” นอกจากนี้ยังพบว่าในภาษา
อังกฤษมีมโนทัศน์ความสุข “BEING HAPPY IS BEING OFF THE
GROUND” ซึ่งไม่ปรากฏในภาษาจีน ในขณะที่พบว่าในภาษาจีน
มีมโนอุปลักษณ์ความสุข “HAPPINESS IS REACTIONS IN
EYES AND BROWS” แต่ในภาษาอังกฤษพบมโนอุปลักษณ์
“HAPPINESS IS REACTIONS IN EYES” เท่านั้น สำ�หรับ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มโนอุปลักษณ์ที่พบเฉพาะในภาษาจีนคือ “HAPPINESS IS THE
FLOWER IN ONE’S HEART” ความเหมือนของมโนอุปลักษณ์
เกิดจากการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่และร่างกายซึ่งเป็น
มโนทัศน์พื้นฐานของมนุษยชาติ ในขณะที่ความแตกต่างของ
มโนทัศน์เกิดจากความแตกต่างของวัฒนธรรม
จากงานวิจยั อุปลักษณ์ความสุขดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าว
ได้ ว่ า มโนทั ศ น์ ค วามสุ ข ที่ พ บจะมี ค วามแตกต่ า งกั น ตามแต่
วัฒนธรรมซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นวิธีคิด ระเบียบแบบแผนหรือ
วิถีปฏิบัติของวัฒนธรรมนั้นๆได้			

ผลการศึกษา
ในการรายงานผลการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย จะเสนอผล
การวิ เ คราะห์ เ ป็ น สองส่ ว นได้ แ ก่ ถ้ อ ยคำ � อุ ป ลั ก ษณ์ ค วามสุ ข
และมโนทัศน์ที่สะท้อนจากแบบเปรียบ ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์
มุมมองที่ผู้ใช้ภาษาไทยมีต่อความสุข ตามลำ�ดับ

1. ถ้อยคำ�อุปลักษณ์กับมโนอุปลักษณ์ความสุข
จากการศึกษาพบถ้อยคำ�อุปลักษณ์ รวม 210 ถ้อยคำ�
อุปลักษณ์ ซึ่งเปรียบความสุขกับสิ่งต่างๆ และสะท้อนเป็นมโนทัศน์
ได้ 7 ชุดมโนทัศน์ เรียงตามลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ [ความสุข
คือ วัตถุสิ่งของที่มีมูลค่า] [ความสุข คือ สิ่งที่ต้องค้นหา] [ความสุข
คือ สสารที่มีปริมาณ] [ความสุข คือ วัตถุสร้างได้] [ความสุข คือ สิ่งมี
ชีวิต] [ความสุข คือ อาหาร] และ [ความสุข คือ ธุรกิจ] ตามลำ�ดับ
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ [ ] เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงสิ่งที่เป็น
ความคิดหรือมโนทัศน์ที่ผู้ใช้ภาษามี ในระบบวิธีคิดซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้จากวัฒนธรรมในสังคมที่ผู้ใช้ภาษาร่วม
เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ดังนั้นถ้อยคำ� อุปลักษณ์ที่อยู่ในเครื่องหมาย
ดังกล่าวจึงไม่ได้แสดงความหมายเฉพาะของรูปภาษา
1.1 [ความสุข คือ วัตถุสิ่งของที่มีมูลค่า]
จากการวิ เ คราะห์ พ บถ้ อ ยคำ � อุ ป ลั ก ษณ์ ที่ เ ปรี ย บความ
สุขกับทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุสิ่งของที่มีมูลค่า จำ�นวน 56 ถ้อยคำ�
ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวเปรียบความสุขกับวัตถุสิ่งของที่มีคุณค่า
และเงินซึ่งสะท้อนให้เห็นมุมมองต่อความสุขว่าเป็นสิ่งมีราคาที่ผู้ใช้
ภาษาปรารถนาครอบครอง มีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อชีวิต
ตัวอย่าง
ความสุขนั้นมีค่า
ใครนะทีข่ โมยความสุขของเราไป
ทุกคนมีกล่องความสุขที่บรรจุสิ่งล้ำ�ค่าที่เรียกว่าความสุข
ขอความสุขที่หายไปจงกลับคืนมา
ขอแค่ให้ความสุขในบัญชีเพิม่ พูน ไม่อยากได้อะไรมากมาย...
ขอรวยความสุข
ธนาคารความสุข
ความสุข 20 จ่ายค่าความสุขที่เรามอบให้นั้น
เป็นการซื้อความสุขให้ตัวเองเป็นรางวัลชีวิต

ในตัวอย่างมีการใช้คำ� มีค่า ขโมย หาย สิ่งล้ำ�ค่า บัญชี
รวย ธนาคาร จ่าย ค่า และ ซื้อ แสดงให้เห็นการเปรียบความสุข
กับสิ่งที่มีมูลค่าและราคา ผู้ใช้ภาษาไทยมองความสุขผ่านทรัพย์สิน
และเงินทองซึ่งทุกคนปรารถนาและอยากได้ไว้ครอบครอง
1.2 [ความสุข คือ สิ่งที่ต้องค้นหา]
ผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยกล่ า วถึ ง ความสุ ข โดยการเปรี ย บแบบ
อุปลักษณ์ซง่ึ มองความสุขเป็นเหมือนสิง่ ทีต่ อ้ งค้นหา เป็นสิง่ ทีท่ กุ คน
เชื่อว่ามีอยู่จริงหากแต่ไม่ปรากฏแหล่งที่อยู่ที่ชัดเจน ดังนั้นทุกคน
จึงต้องค้นหาเพื่อที่จะได้พบและได้ครอบครอง ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ท่ี
สะท้อนมุมมองเกีย่ วกับความสุขคือสิง่ ทีต่ อ้ งค้นหามีทง้ั สิน้ 56 ถ้อยคำ�
ตัวอย่าง
ความสุขที่เฝ้าติดตามหาอยู่ที่ใจเรานี่เอง
ความสุขอยู่หนใด... เราต้องออกไปหาความสุข
คุณพบความสุขในใจเสมอถ้าเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน
คุณสามารถหาความสุขให้ตัวเองได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้
ความสุ ข ที่ ค้ น พบท่ า มกลางอากาศที่ ห นาวเหน็ บ
ในกรุงเบอร์ลินและร้อนอบอ้าวในกรุงปารีส
อยากมีความสุขไหม ออกไปไล่ล่ามันซิ
ในตัวอย่างมีถ้อยคำ�อุปลักษณ์ความสุขที่เปรียบความสุข
กับสิ่งที่ต้องค้นหา ซึ่งแสดงได้จากการใช้ค�ำ เฝ้า ติดตามหา หา พบ
ค้นพบ และ ไล่ล่า ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนมุมมองของ
ผู้ใช้ภาษาที่มีต่อความสุขว่าเป็น สิ่งที่ทุกคนต้องการแม้ไม่มีแหล่ง
ที่อยู่ที่ชัดเจน แต่เชื่อว่ามีอยู่จริงดังนั้นหากต้องการความสุขจึง
จำ�เป็นต้องค้นหา ความสุขจึงเป็นสิ่งที่อยู่ปลายทางของการค้นหา
เป็นเหมือนความหวังที่ทุกคนอยากพบ สัมผัสหรือได้ครอบครอง
ในที่สุด
1.3 [ความสุข คือ สสารที่มีปริมาณ]
ถ้อยคำ�ที่สะท้อนมโนอุปลักษณ์ [ความสุข คือ สสารที่มี
ปริมาณ] มีจ�ำ นวน 41 ถ้อยคำ� ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ดังกล่าวเปรียบ
ความสุขกับสสารที่มีมวลเป็นของเหลวหรือแข็งที่มาสามารถวัด
ปริมาณหรือนับจำ�นวนได้ การเปรียบนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองของ
ผู้ ใ ช้ ภ าษาว่ า ความสุ ข เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถสะสมหรื อ เพิ่ ม พู น ให้ มี
ปริมาณที่มากขึ้นได้ กล่าวคือ ยิ่งมีปริมาณมากเท่าใดความสุข
ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่าง
เติมความสุขอีกครั้ง @ spring field @sea
จงตักตวงความสุขนั้นไว้
ปั้นความสุข รอยยิ้ม หยอกล้อกับชีวิตซะบ้าง
คนเราเกิดมาเหมือนกันแต่ปริมาณความสุขมักจะไม่เท่ากัน
เมื่อเราแบ่งปันความสุข ความสุขจะเพิ่มพูนกำ�ลังสอง
รอยยิ้มเล็กๆ ของเรามันมีอำ�นาจมหาศาลที่จะกอบโกย
ความสุขมาให้เราได้
มันปลื้มจนมันก่อตัวเป็นความสุขก้อนใหญ่เชียว
สุขก็สุขนะแต่จะไม่ยอมให้ความสุขทับถมลงบนจิตใจจน
มองไม่เห็นความทุกข์อีก
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จากตัวอย่างปรากฏการใช้ค�ำ เติม ตักตวง ปั้น ปริมาณ
แบ่งปัน เพิ่มพูน กอบโกย ก่อตัวเป็นก้อน และ ทับถม เพื่ออธิบาย
ความสุข การใช้ค�ำ ดังกล่าวเหล่านี้แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบ
ความสุขกับสิ่งที่มีปริมาณ และหากพิจารณาจากบริบทของถ้อยคำ�
แสดงความหมายที่สะท้อนว่าผู้ใช้ภาษามองความสุขว่าเป็นสิ่งที่มี
ปริมาณสามารถสะสมและหามาเพิ่มเติมเมื่อพร่องได้
1.4 [ความสุข คือ วัตถุสร้างได้]
จากข้ อ มู ล พบถ้ อ ยคำ � อุ ป ลั ก ษณ์ ที่ ส ะท้ อ นมุ ม มองว่ า
ความสุขคือวัตถุที่สร้างได้มีทั้งสิ้น 37 ถ้อยคำ� ผู้ใช้ภาษาเปรียบ
ความสุขนำ�สิ่งก่อสร้างที่มีโครงสร้างและฐานมาเป็นแบบเปรียบ
การเปรียบนี้แสดงให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาต่อความสุขว่าเป็น
สิ่งที่สามารถสร้างและเสริมให้มั่นคงได้ ในขณะเดียวกันความสุข
ก็เป็นสิ่งที่มีวันสั่นคลอนและไม่แข็งแรงด้วยเช่นกัน
ตัวอย่าง
คุณภาพประชากรเกิดจากการมีความสุขเป็นพื้นฐาน
ความสุขสร้างได้
สะสมอารมณ์สร้างสุขให้ได้ทุกวัน
สคส. เสริมความสุขวันนี้
การเสริมสร้างความสุขในการทำ�งาน
แล้วจะมีสกั กีค่ นทีร่ ถู้ งึ วิธสี ร้างความสุขอย่างแท้จริงให้แก่ชวี ติ
ฉั น ยั ง คงเป็ น เด็ ก คนหนึ่ ง ที่ ม องเห็ น เพี ย งประตู แ ห่ ง
ความสุขบานที่อยู่ตรงหน้า
จากตัวอย่างเป็นถ้อยคำ�อุปลักษณ์ความสุขที่ผู้ใช้ภาษา
ใช้ค�ำ พืน้ ฐาน สร้าง เสริม และ ประตู เพือ่ กล่าวถึงความสุข การใช้ค�ำ
เหล่านี้แสดงการเปรียบความสุขกับสิ่งก่อสร้างที่มีฐานสามารถ
สร้างและเสริมให้มั่นคงแข็งแกร่งขึ้นได้ การใช้อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้
สะท้ อ นมุ ม มองของผู้ ใ ช้ ภ าษาว่ า ความสุ ข เป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า งได้
และสามารถเสริมสร้างให้มน่ั คงขึน้ ได้ อย่างไรก็ดกี ารสะท้อนมุมมอง
ต่อความสุขว่าสร้างได้ยังสะท้อนภาพในอีกด้านหนึ่งว่าความสุข
ก็เป็นสิ่งที่ไม่มั่นคง สั่นคลอนหรือล่มสลายลงได้
1.5 [ความสุข คือ สิ่งมีชีวิต]
ผู้ ใ ช้ ภ าษาเปรี ย บความสุ ข กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ส ามารถ
เคลื่อนไหว เติบโตได้ การเปรียบเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าความสุข
เป็นสิ่งที่ ไม่อยู่นิ่งนานและมีธรรมชาติที่มีเวลาของการมาและไป
ที่ไม่แน่นอน จากข้อมูลพบถ้อยคำ�อุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนทัศน์
[ความสุข คือ สิ่งมีชีวิต] 15 ถ้อยคำ�
ตัวอย่าง
แล้วความสุขที่แท้และยั่งยืนจะงอกงามตามวิถี
วันหนึ่งความสุขก็มาเคาะประตูบ้าน
ความสุขนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าแค่เอื้อมมือ
คนในโลกนี้จึงได้ไล่กวดความสุข แต่ไม่ทันความสุขซักที
ความสุขวิ่งหนีไปข้างหน้าเรื่อยๆ
ความสุขเกิดใหม่ สวัสดีปีกระต่าย
ความสุขของชีวิตอยู่ ณ ช่วงเวลาขณะนี้ ช่วงเวลาปัจจุบัน
ไม่ต้องรอให้ความสุขมาหาเราในอนาคต
ฉันได้ยินเสียงของความสุขแว่วผ่านมาในทุ่งนายามเย็น
บทความของผมน่าจะทำ�ให้เพื่อนๆหาเจ้าความสุขเจอ

จากตัวอย่างจะพบว่ามีการใช้ถ้อยคำ� งอกงาม เคาะ ยืน
วิ่งหนี เกิด มาหา และเสียง เป็นกลุ่มถ้อยคำ�ที่ใช้อธิบายกิริยา
หรือการกระทำ�หรือคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ การใช้
คำ�ว่า เจ้า ยังเป็นการใช้คำ�นำ�หน้าเพื่อเรียกสิ่งที่มีชีวิตที่แสดง
ในนัยยะทางความรู้สึกของผู้พูดว่าเอ็นดูด้วย การใช้ถ้อยคำ�ดังกล่าว
แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบความสุขกับสิ่งที่มีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้
หากพิจารณาจากบริบทของถ้อยคำ�ความสุขเป็นสิง่ มีชวี ติ ที่ไม่หยุดนิง่
และอาจจะมาพบหรื อ จากไปได้ โ ดยที่ ไ ม่ ส ามารถกำ � หนด
หรือควบคุมได้
1.6 [ความสุข คือ อาหาร]
ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ความสุขที่เปรียบความสุขกับอาหาร
มีจ�ำ นวนไม่มาก กล่าวคือ ปรากฏใช้เพียง 3 ถ้อยคำ� ผูใ้ ช้ภาษามองว่า
ความสุขเป็นสิ่งที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิตที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ชีวิต
ดำ�รงอยู่ได้ มุมมองดังกล่าวนี้ช่วยเน้นย้ำ�ว่าความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์
ทุกคนปรารถนาและต้องการครอบครองเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไป
ตัวอย่าง
เมือ่ คุณหิวก็ทกุ ข์ พออิม่ ก็สขุ สักนิดเดียวกับหิวทุกข์อกี แล้ว...
ก็ต้องหาความสุขมาป้อนเรื่อยๆ
ความสุขคำ�โต๊โต
ชีวิตอยู่กับเศษความสุขเล็กน้อยที่คนรอบข้างทำ�ตกไว้
จากตั ว อย่ า งถ้ อ ยคำ � อุ ป ลั ก ษณ์ จ ะพบการใช้ ถ้ อ ยคำ �
ป้อนคำ�โต๊โต และเศษ ซึง่ เป็นถ้อยคำ�ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารหรือของที่
สามารถบริโภคได้และเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้ชวี ติ อยูไ่ ด้ การใช้ถอ้ ยคำ�เหล่านี้
สะท้อนมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาว่าความสุขเป็นสิง่ จำ�เป็นทีห่ ล่อเลีย้ งชีวติ
1.7 [ความสุข คือ ธุรกิจ]
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีถ้อยคำ�อุปลักษณ์ความสุข
ที่สะท้อนให้เห็นว่าความสุขเปรียบเหมือนการทำ�ธุรกิจ 3 ถ้อยคำ�
ถ้อยคำ�ทัง้ สามแสดงให้เห็นนัยยะของมุมมองทีผ่ ใู้ ช้ภาษามีตอ่ ความสุข
ว่าเป็นเหมือนการทำ�ธุรกิจที่จะต้องมีการลงทุนซึ่งกำ�ไรหรือสิ่งที่
ได้มาจากการลงทุนก็คือความสุข อย่างไรก็ดีมุมมองนี้ช่วยเน้นย้ำ�
มุมมองว่าความสุขคือสิ่งที่มีมูลค่าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง
ถ้าเรานิยามความสำ�เร็จคือความสุขแล้ว เราลดต้นทุน
ความสุขลงมาโอกาสที่เราจะสำ�เร็จก็มากขึ้นตามไปด้วย
มันเป็นความสุขทีห่ าได้งา่ ยดายโดยไม่ตอ้ งลงทุนอะไรเลย
หุ้นส่วนแห่งความสุข
จากตั ว อย่ า งเป็ น ถ้ อ ยคำ � อุ ป ลั ก ษณ์ ค วามสุ ข ที่ ใ ช้ คำ �
ต้นทุน ลงทุน และหุ้นส่วน ซึ่งเป็นถ้อยคำ�ที่อยู่ในวงความหมาย
ของการทำ�ธุรกิจ การนำ�คำ�จากแวดวงทางธุรกิจมาใช้เปรียบเทียบ
ความสุขแสดงให้เห็นมุมมองทีผ่ ใู้ ช้ภาษามีตอ่ ความสุขว่าเป็นเหมือน
ผลกำ�ไรหรือสิง่ ที่ได้มาจากธุรกิจ มุมมองดังกล่าวนีช้ ว่ ยย้�ำ ให้มโนทัศน์
ความสุขเป็นสิ่งที่มีมูลค่าที่มนุษย์ทุกคนต้องการครอบครองได้อย่าง
ชัดเจน
จากการวิ เ คราะห์ ถ้ อ ยคำ � อุ ป ลั ก ษณ์ ที่ พ บแสดงให้ เ ห็ น
มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับความสุข 7 ชุด มโนอุปลักษณ์ดังกล่าว

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เปรียบความสุขกับแบบเปรียบหลายลักษณะ ซึ่งสะท้อนมุมมอง
ที่ผู้ใช้ภาษามีต่อความสุขหลายมิติ ทั้งนี้ การเปรียบความสุขซึ่งเป็น
สิ่งที่ถูกเปรียบ (target domain) กับแบบเปรียบ (source domain)
หลายลักษณะนั้นแสดงให้เห็นว่าความสุขเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม
และมีความซับซ้อน สามารถนำ�ลักษณะเด่นมาเปรียบเทียบกับ
สิ่งต่างๆ ได้หลายแง่มุม อย่างไรก็ดี มโนอุปลักษณ์ที่พบทั้ง 7 ชุด
สามารถวิเคราะห์ลักษณะร่วมที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับความสุขได้

ตาราง แสดงมโนทัศน์ความสุขของผู้ใช้ภาษาไทย

2. มุมมองความสุขของผู้ใช้ภาษาไทยในบล็อก
จากการวิเคราะห์มโนอุปลักษณ์ทง้ั 7 ชุด สามารถวิเคราะห์
ลักษณะร่วมของมโนอุปลักษณ์ที่สะท้อน มโนทัศน์หรือมุมมองที่
เด่นชัดของผู้เขียนใช้ภาษา 2 มุมมอง ได้แก่
2.1 ความสุขเป็นสิง่ จำ�เป็นทีท่ กุ คนปรารถนาและครอบครอง
ผู้ใช้ภาษามีมุมมองว่าความสุขเป็นสิ่งที่จำ�เป็นในการ
ดำ�เนินชีวิตเป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตอยู่รอดซึ่งสะท้อนจากมโนทัศน์
[ความสุข คือ อาหาร] ซึ่งผู้ใช้ต้องบริโภคเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด
ในทำ�นองเดียวกันมโนอุปลักษณ์ [ความสุข คือ วัตถุสิ่งของที่มีค่า]
และมโนอุปลักษณ์ [ความสุข คือ สสารทีม่ ปี ริมาณ] ก็สะท้อนให้เห็นว่า
ความสุขเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่มีค่าซึ่งทุกคนปรารถนา
และต้องการมีไว้ครอบครองเพราะยิ่งมีปริมาณหรือจำ�นวนมาก
เท่าใดก็สะท้อนให้เห็นว่า มีความสุขมากเท่านั้น นอกจากนี้การมี
มโนทัศน์ว่า [ความสุข คือ การลงทุน] ยังสะท้อนว่าความสุขเป็นสิ่ง
ที่มีมูลค่าเปรียบได้กับผลกำ�ไรอีกด้วย
2.2 ความสุขเป็นสิ่งที่มีสภาวะไม่คงทนและไม่แน่นอน
จากการวิเคราะห์มโนอุปลักษณ์ทั้ง 7 ชุด พบว่านอกจาก
ลักษณะร่วมของมุมมองทีผ่ ใู้ ช้ภาษามีตอ่ ความสุขจะสะท้อนให้เห็นว่า
ความสุขเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับชีวิตดังกล่าวแล้วข้างต้น ลักษณะร่วม
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ผู้ ใ ช้ ภาษามองว่ า ความสุ ข เป็ น สิ่ ง ที่ มี ส ภาวะ
ไม่คงทนและไม่แน่นอน มุมมองนีส้ ะท้อนจากมโนอุปลักษณ์ [ความสุข
คือ สิ่งที่ต้องค้นหา] ซึ่งผู้ใช้ภาษามองความสุขว่าไม่ปรากฏเป็น
รูปธรรมชัดเจน หาแหล่งทีเ่ กิดและรูปพรรณสันฐานได้แต่ทกุ คนเชือ่ ว่า
ความสุขมีอยูจ่ ริงทุกคนสามารถค้นหาและสัมผัสได้ ในทำ�นองเดียวกัน
มโนอุปลักษณ์ [ความสุข คือ สิ่งมีชีวิต] ก็เป็นอุปลักษณ์ที่น�ำ
ลักษณะเด่นของการเคลื่อนที่ การไม่อยู่นิ่งของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นไป
ตามธรรมชาติที่ไม่มีผู้ใดสามารถควบคุมหรือกำ�หนดให้เป็นไปตาม
ต้ อ งการได้ ม าเป็ น แบบเปรี ย บนั้ น ช่ ว ยเน้ น สภาวะของความสุ ข
ที่มีลักษณะไม่แน่นอน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้มโนอุปลักษณ์
[ความสุข คือวัตถุที่สร้างได้] ก็ยังช่วยเน้นสภาวะที่ไม่แน่นอนของ
ความสุขด้วยเนื่องจากการใช้ความเปรียบความสุขว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
สร้างหรือเสริมให้แข็งแรงขึน้ เหมือนสร้างอาคารหรือบ้านให้มน่ั คงนัน้
สะท้อนสภาวะของการไม่มีอยู่เดิมของความสุขหรืออาจมีอยู่แต่ก็
อ่อนไหวต่อการหายหรือพังทลายลงไป ความสุขจึงเป็นเสมือนสิ่งที่
สามารถสร้างหรือทำ�ให้มีขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันความสุขก็อาจ
สั่นคลอน ไม่แข็งแรงหรือพังทลายลงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ความสุขเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แม้ว่าจะสามารถสร้างได้ เกิดขึ้นได้
ในขณะเดียวกันก็สลายไปได้โดยไม่มีผู้ใดสามารถกำ�หนดให้เป็นไป
ตามความต้องการของตนเอง

ที่มา : ตารางจัดทำ�ขึ้นโดยผู้วิจัย

สรุปและอภิปรายผล
บทความวิจัยนี้เสนอผลการวิเคราะห์ถ้อยคำ�อุปลักษณ์
ความสุ ข ของผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยโดยรวบรวมข้ อ มู ล จากเว็ บ บล็ อ ก
ภาษาไทย 3 แห่ง ได้แก่ เอ็กซ์ทีนบล็อก (exteenblog) บล็อกแก็งค์
(bloggang) และโอเคเนชั่นบล็อก (oknationblog) ในระหว่าง
เดือนมกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2553 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
วิเคราะห์ถ้อยคำ�อุปลักษณ์เพื่อให้ทราบว่าว่าผู้ใช้ภาษาไทยเปรียบ
ความสุขกับสิ่งใดและถ้อยคำ�อุปลักษณ์เหล่านั้นสะท้อนมโนทัศน์
หรือมุมมอง ที่ผู้ใช้ภาษามีต่อความสุขอย่างไร
ผลจากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยใช้ ถ้ อ ยคำ �
อุปลักษณ์ความสุขที่สะท้อนมโนอุปลักษณ์ 7 ชุด คือ [ความสุข
คือ วัตถุสิ่งของที่มีมูลค่า] [ความสุข คือ สิ่งที่ต้องค้นหา] [ความสุข
คือ สสารที่มีปริมาณ] [ความสุข คือ สิ่งก่อสร้าง] [ความสุข
คือ สิ่งมีชีวิต] [ความสุข คือ อาหาร] และ [ความสุข คือ ธุรกิจ]
มโนอุปลักษณ์เหล่านี้มีลักษณะร่วมกันที่สามารถสะท้อนมุมมอง
ของผู้ใช้ภาษาไทยที่มีต่อความสุขได้ 2 ลักษณะ คือ สิ่งจำ�เป็นที่
ทุ ก คนปรารถนาและครอบครองและความสุ ข เป็ น สิ่ ง ที่ มี ส ภาวะ
ไม่คงทนและไม่แน่นอน
เมื่ อ พิ จ ารณามุ ม มองทั้ ง สองลั ก ษณะบนพื้ น ฐานของ
แนวคิดทางด้านภาษาศาสตร์ปริชานที่มีความเชื่อพื้นฐานว่าระบบ
วิธีคิดได้มาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์และการหล่อหลอมจาก
วัฒนธรรมและสังคมแล้ว ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ามุมมองต่อความสุข
ของผู้ใช้ภาษาไทยมีความสัมพันธ์กับวิถีของสังคมไทยและแนวคิด
ของพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ในสังคมปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่
ให้ความสำ�คัญกับวัตถุ สิ่งของที่จับต้องได้และดำ�เนินชีวิตแบบ
วัตถุนิยม มองว่าทรัพย์สินเงินทองหรือการได้ครอบของสิ่งต่างๆ
เป็นสาระสำ�คัญของชีวิต วิถีชีวิตแบบวัตถุนิยมอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ ส่ ง ผลให้ ผู้ ใ ช้ ภ าษามองความสุ ข เป็ น วั ต ถุ แ ละสิ่ ง ที่ มี มู ล ค่ า
และปรารถนาจะได้ครอบครอง
ในขณะที่ การมองความสุ ข เป็ น สิ่ ง ที่ มี ส ภาวะไม่ ค งทน
และไม่แน่นอนนั้นก็สอดคล้องกับคำ�สอนในพระพุทธศาสนากล่าว
คือ หลักคำ�สอนของพระพุทธศาสนากล่าวว่าความสุขมีหลายระดับ
แต่ความสุขทีแ่ ท้จริงคือความว่างจากความอยากทัง้ มวล ทัง้ ทีอ่ ยากได้
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อยากมี อยากเป็น และไม่อยากได้ ไม่อยากมีและไม่อยากเป็น
สำ�หรับปุถุชนทั่วไปความสุขเป็นเพียงมายา มีอยู่แต่ไม่ใช่ของจริง
เพราะความสุ ข ของคนทั่ ว ไปคื อ ความสุ ข ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ฎของ
ไตรลักษณ์ กล่าวคือมีความเกิดขึน้ ดำ�รงอยูแ่ ละสูญไปตามธรรมชาติ
ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ตามที่มนุษย์ต้องการ การมองความสุข
ด้วยมุมมองดังกล่าวนีจ้ งึ อาจมีปจั จัยมาจากวิถชี าวพุทธทีห่ ยัง่ รากลึก
ในสังคมไทย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า มโนทัศน์หรือมุมมองที่ผู้ใช้
ภาษาไทยมี ต่ อ ความสุ ข มี ความสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ธี ก ารดำ � เนิ น ชี วิ ต
ในยุ ค สมั ย ใหม่ แ ละสะท้ อ นความคิ ด ที่ ม าจากหลั ก คำ � สอน
ในพระพุทธศาสนาด้วย
ผู้ วิ จั ย พบว่ า การวิ จั ย นี้ มี ผ ลการวิ เ คราะห์ แ ตกต่ า งจาก
ผลการศึกษาของ นิง ยู (Ning Yu) ที่พบว่าทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนสะท้อนมโนอุปลักษณ์ความสุขผ่านแบบเปรียบ “UP”
“LIGHT” และ “CONTAINER” และงานวิจัยของ เพ่ยเหลย เฉิน
(Peilei Chen) ที่พบว่าอุปลักษณ์ความสุขในสำ�นวนภาษาจีน
และสำ � นวนภาษาอั ง กฤษมี ม โนทั ศ น์ ความสุ ข ที่ ค ล้ า ยกั น ได้ แ ก่
“HAPPY IS UP” “HAPPINESS IS FLUID IN A CONTAINER”
และ “HAPPINESS IS THE PHYSIOLOGY REACTION OF
HAPPINESS” ในขณะทีถ่ อ้ ยคำ�อุปลักษณ์ความสุขของผูใ้ ช้ภาษาไทย
ไม่ปรากฏแบบเปรียบความสุขกับ “UP” “LIGHT” และ “CONTAINER”
หรือปฏิกริยาที่แสดงออกทางร่างกายเช่นเดียวกับผลการศึกษา
ของทัง้ สองเรือ่ งดังกล่าว แต่พบว่ามโนอุปลักษณ์ความสุข [ความสุข
คือ สสารทีม่ ปี ริมาณ] สะท้อนว่าร่างกายเป็นเหมือนภาชนะทีม่ พี น้ื ที่
และความสุขเป็นสิ่งที่เติมเต็มเข้าไปภายในได้ เช่น “บางคนไปเพื่อ
เติมเต็มความสุข” “...มีเวลาหาความสุขใส่ตัว” ที่เป็นเช่นนี้เพราะใน
งานวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากการปรากฏใช้ค�ำ ว่า “ความสุข” แต่ไม่ได้
รวบรวมอารมณ์หรือความรูส้ กึ ของความสุข หรือการแสดงออกต่างๆ
อันเนื่องมาจากการมีความสุข เช่นตัวอย่างถ้อยคำ�อุปลักษณ์ในงาน
วิจัยของ นิง ยู ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นการแสดงออกของสภาวะ
อารมณ์ ที่มีความสุขด้วย เช่น Ta hen gao-xing. (He is very
high-spirited/happy) หรือ Ta xiao zhu yan kai. (He smiled,
which caused his face to beam./ He beamed with smiled.)
เป็นต้น
นอกจากนี้ ม โนอุ ป ลั ก ษณ์ ความสุ ข ของผู้ ใ ช้ ภาษาไทย
ยังแตกต่างจากมโนอุปลักษณ์ความสุขในภาษาอารบิกซึ่งเป็นผล
จากการศึกษาของ อัล-อเบด อัล-ฮัค และ อาห์เมด เอล-ชารีฟ
(Al-Abed Al-Haq & Ahmad El-Sharif) ที่พบว่าผู้ใช้ภาษาอารบิก
ใช้ถ้อยคำ�อุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนอุปลักษณ์ ความสุขคือความเย็น
“HAPPINESS IS COLDNESS” และความสุขคือบรรยากาศ
“HAPPINESS IS AN ATMOSPHERE” แต่ไม่พบในภาษาไทย
แต่ พ บว่ า บางถ้ อ ยคำ � อุ ป ลั ก ษณ์ ความสุ ข ในภาษาไทยมี ลั ก ษณะ
ใกล้เคียงกับมโนอุปลักษณ์ความสุขคือบรรยากาศ เช่น “ความสุข
อยู่รอบๆ ตัวเรา” เป็นต้น กล่าวได้ว่าความแตกต่างของแบบเปรียบ
อาจสะท้อนลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้ตามแต่วัฒนธรรม
ของผู้ใช้ภาษานั้นๆ
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยดำ�เนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูลใน
ช่วงระยะเวลา 3 ปี คือระหว่าง พ.ศ.2550-2553 ผลการศึกษาที่ได้
จึงเป็นมาจากข้อมูลของช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการรวบรวม

มากขึ้ น หรื อ ดำ � เนิ น การวิ จั ย อี ก ในอนาคตผลจากการศึ ก ษา
อาจเหมื อ นหรื อ แตกต่ า งไปตามสภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่
เปลี่ยนแปลงได้

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความสุขในช่วงยุค
สมัยที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจมุมมองและความคิดของคนไทยว่า
มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
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