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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มโนอุปลักษณ์การเมืองในบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้าระหว่าง พ.ศ. 2546-
2554 จากหนังสือรวมเล่มผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ชนะการประกวดประจำาปี ที่จัดประกวดโดยรัฐสภา จำานวน 118 
เรื่อง ใช้แนวคิดอุปลักษณ์ทางภาษาศาสตร์ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) ผลการวิจัยพบ มโน
อุปลักษณ์การเมือง 8 แบบ ได้แก่ [การเมืองคือสงครามและการต่อสู้] [การเมืองคือการสูญเสียและความตาย] [การเมือง
คือการดูแลรักษา] [การเมืองคือการเดินทาง] [การเมืองคือการวาดภาพ] [การเมืองคือการแข่งขัน] [การเมืองคือการแสดง] 
และ [การเมืองคือการกักขังหน่วงเหนี่ยว] 

คำาสำาคัญ: อุปลักษณ์, มโนอุปลักษณ์, การเมือง, บทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า

Abstract
 This article aimed to analyze the conceptual metaphor on politics in the Phan Waen Fa Award 
Poem during 2003-2011 from the collection of the political literary works winning annual award organized
by Thai Parliament. 118 texts of poem had been used for analytical studies by using linguistic metaphor 
approach of Lacoff and Johnson. The result of research revealed that there were eight conceptual 
metaphors on politics, namely, [politics as war and fighting], [politics as loss and death], [politics as 
treatment], [politics as journey], [politics as drawing], [politics as competition], [politics as drama],
 [politics as detaining]. 
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บทนำา
 การเมืองเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กบัมนษุย ์เปน็ทกุสิง่ทกุอยา่งในชวิีตมนุษย ์เปน็เรือ่งทีม่นษุย์
ทุกคน มิอาจหลีกหนีพ้นหรือปฏิเสธจากการเมืองได้ ทั้งนี้ 
เพราะการเมืองจะไปเก่ียวข้องกับกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ทุกชีวิต แม้ไม่ปรารถนาจะเกี่ยวข้องก็ตาม กล่าวคือ 
หากเปรียบการเมืองเป็นบุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่าย
ปกครอง อีกฝ่ายหนึ่งเป็นอยู่ใต้ปกครอง ฝ่ายปกครองนั้น
มีหน้าที่ในการจัดการกับอำานาจและกำาหนดกติกา ให้ฝ่าย
อยู่ใต้ปกครองปฏิบัติตาม รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์
ตามที่ฝ่ายปกครองต้องการ ส่วนผู้อยู่ใต้ปกครองนั้น จะได้
รับผลประโยชน์อะไรหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับฝ่ายปกครอง 
การเมืองมคีวามสำาคญัยิง่ จงึกอ่ให้เกดิการสร้างวรรณกรรม 
ที่สะท้อนแง่มุมต่าง ๆ  ของการเมืองผ่านบทความ นวนิยาย 
เรื่องสั้น ตลอดจนบทกวี มีวรรณกรรมพานแว่นฟ้า เป็นต้น 
และในยุคสมัยที่การศึกษาภาษาในแนวภาษาศาสตร์
ก้าวหน้าไปมาก  การนำาทฤษฎีภาษาศาสตร์มาศึกษา
วรรณกรรมท่ีสะท้อนภาพการเมืองมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน
ดังจะกล่าวต่อไป

การเมืองกับวรรณกรรมพานแว่นฟ้า 
 การเมือง
 การเมือง เป็นงานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน 
การจัดส่วนแห่งรัฐ การดำาเนินการแห่งรัฐ การบริหาร
ประเทศเฉพาะที่เก่ียวกับนโยบายในการบริหารประเทศ 
เช่น การเมืองระหว่างประเทศ การดำาเนินนโยบายระหว่าง
ประเทศ กิจการอำานวย หรือควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน (ราชบัณฑิตสถาน, 2556: 117-118) การเมือง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐและการจัดระเบียบความ
สัมพันธ์ภายในรัฐระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง 
โดยเมื่อสังคมมนุษย์ยังมีความจำาเป็นที่จะต้องมีรัฐบาล 
คนเราจงึตอ้งแบง่ออกเป็นสองพวกใหญ ่ๆ  คอื ผูที้ท่ำาหนา้ที่
บังคับกับผู้ถูกบังคับเสมอ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2517: 61)
 ชลธิศ ธีระฐิติ (2554: 278-280) อธิบายถึง
ความหมายของ “การเมือง” ว่า ในความหมายที่ผูกติดกับ
ระบบการเมืองและ/หรือรัฐ การเมือง คือการจัดสรรสิ่งที่
มีคุณค่าหรือทรัพยากร โดยมีอำานาจท่ีเป็นท่ียอมรับกันมา

ทำาให้เกิดการปฏิบัติตาม หรือการเมืองเป็นเรื่องของการ
ที่มีคนกลุ่มหนึ่งใช้อิทธิพลต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม สิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมในที่นี้มีได้
หลายอย่าง เช่น อำานาจ ความศรัทธานับถือ ความยุติธรรม 
ความนิยมชมชอบ ความอยู่ดีกินดี ความมั่งคั่ง ความรอบรู้ 
ทักษะ เป็นต้น 
 รณฤทธ์ิ (2554) ได้รวบรวมและประมวลคำานิยาม
หรือความหมายของคำาว่าการเมือง โดยจำาแนกได้เป็น 6 
กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มแรก การเมืองเป็นเรื่องของอำานาจ โดยเป็น
การตอ่สูก้นัเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่อำานาจและอทิธพิลในการบรหิาร
กิจการบ้านเมือง (เพนนอคและสมิธ [Pennock and 
Smith, 1964 : 9]) การเมืองเป็นการต่อสู้ช่วงชิง การรักษา
ไวแ้ละการใชอ้ำานาจทางการเมอืง โดยท่ีอำานาจทางการเมอืง
หมายถึง อำานาจในการที่จะวางนโยบายในการบริหาร
ประเทศหรือสังคม  อำานาจที่จะแต่งตั้งบุคคลเพื่อช่วย
ในการนำานโยบายไปปฏิบัติ  และอำานาจที่จะใช้ข้าราชการ 
งบประมาณหรือเครือ่งมอือืน่ ๆ  ในการนำานโยบายไปปฏบิตั ิ
(ณรงค์ สินสวัสดิ์, 2539: 3) 
 กลุ่มที่สอง การเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐหรือส่ิงท่ีมีคุณค่าทางสังคม เป็นการใช้
อำานาจหน้าที่ในการจัดสรรแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าต่าง ๆ ให้
กับสังคมอย่างชอบธรรม (The authoritative allocation 
of values to society) ดังที่ ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2535: 
4-5) อธิบายว่า เราจะใช้ความหมายการเมืองดังกล่าวนี้ได้
ก็ต่อเมื่อ ในสังคมนั้น ๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงได้รับผลกระทบจากทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความ
เหน็พอ้งต้องกนัและยอมรบัในกตกิาทีก่ำาหนดการใชอ้ำานาจ
เพือ่แบง่ปนัส่ิงทีม่คีณุคา่เทา่นัน้ สว่นในสงัคมทีย่งัไม่มคีวาม
เห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับกติกาการกำาหนดส่ิงที่มีคุณค่าใน
สังคม ชัยอนันต์ อธิบายว่า การเมืองยังคงเป็นเรื่องของการ
แข่งขันกันเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันคุณค่าที่ให้
ประโยชน์แก่ฝ่ายตนมากที่สุด เท่าที่จะเป็นได้ หรือ “The 
competition for the authority to determine the 
authoritative allocation of values to society” 
 กลุ่มที่สาม การเมืองเป็นเรื่องของความขัดแย้ง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจำากัด ขณะที่
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ผูค้นซึง่ตอ้งการใชท้รพัยากรนัน้มอียูม่ากและความตอ้งการ
ใช้ไม่มีขีดจำากัด การเมืองจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่
คนในสังคมไม่อาจตกลงกันได้หรือเกิดมีความขัดแย้งขึ้น 
 กลุ่มท่ีส่ี การเมืองเป็นเร่ืองของการประนีประนอม
ผลประโยชน์ เพื่อหลีกเล่ียงมิให้เกิดความขัดแย้งจากการ
ดำาเนินงานทางการเมืองที่ไม่มีทางออก
 กลุ่มที่ห้า การเมืองเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับรัฐและ
การบริหารประเทศในกิจกรรมหลัก 3 ด้านคือ งานที่เกี่ยว
กับรัฐ การบริหารประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย และ
การอำานวยการบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงเป็นการควบคุม
ให้มีการดำาเนินงานตามนโยบาย 
 กลุ่มที่หก การเมืองเป็นเรื่องของการกำาหนด
นโยบายของรัฐ  กล่าวคือ  การเมืองคือกิจกรรมใดใดที่
เกีย่วกบัการกำาหนดนโยบาย หนว่ยงานและเครือ่งมอืตา่ง ๆ
ที่ใช้ในการกำาหนดนโยบาย โดยนัยหนึ่ง การเมืองก็คือ
กระบวนการกำาหนดนโยบายของรัฐ นั่นเอง
 อาจกลา่วไดว่้า การเมอืงมลีกัษณะหลายประการ
คือ การเมืองคือเร่ืองของการสร้างอำานาจและแบ่งปัน
อำานาจภายในรัฐ เป็นเรื่องของการแจกแจง หรือจัดสรร
สิ่งที่มีคุณค่าหรือทรัพยากรในสังคม โดยมีอำานาจที่เป็น
ที่ยอมรับกันมาทำาให้เกิดการปฏิบัติตาม เป็นการปฏิบัติ
การทางชนชั้นประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการรักษา หรือการ
เปลี่ยนแปลงดุลยภาพของพลังทางชนช้ันต่าง ๆ ท่ีเข้ามา
ตอ่สูก้นัในพืน้ทีข่องรฐัแตล่ะรปูแบบ การเมอืงคอืกลไกและ
กลยทุธใ์นการนำาความคดิและความรูม้าสรา้งเปน็อำานาจข้ึน
มาเพื่อใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน การเมือง
คือกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องกับความร่วมมือ
และความขัดแย้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
เปน็กจิกรรมทีอ่ารยชนหรอืเสรชีนใชใ้นการประนปีระนอม 
และแบ่งปันผลประโยชน์ภายในหน่วยปกครองหนึ่ง ๆ  
ตลอดจนการเมืองคือการใช้วาทกรรมเพื่อปฏิบัติการ
เชิงอำานาจในการครอบงำาผู้ใดผู้หนึ่งหรือเพื่อควบคุมพื้นที่
สาธารณะ 
 วรรณกรรมพานแว่นฟ้า
 รัฐสภาและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
ไดร้เิร่ิมจดัประกวดวรรณกรรมเรือ่งสัน้การเมอืงเปน็ครัง้แรก
ใน พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน

ได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมือง  อันเป็นการสนับสนุน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อสร้างสรรค์
วรรณกรรมการเมืองให้ประดับไว้ในวงวรรณกรรมของไทย
(สุวรรณ เคลือบสุวรรณ์, 2546 : 226) ต่อมาใน พ.ศ. 
2546 ได้จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองครั้งที่ 2 ขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนได้ส่งผลงานเร่ืองส้ันและบทกวีเข้าร่วมประกวด
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในหลายรูปแบบและเปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีน นกัศกึษา ไดม้สีว่นรว่มดว้ย จงึใหม้กีารประกวด
เรื่องสั้น และบทกวีการเมือง ทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา 
และระดับประชาชนทั่วไป  (รักษ์มนัญญา สมเทพ, 2547)
จากนัน้ ไดด้ำาเนนิการจัดประกวดขึน้ทกุป ีโดยมวีตัถปุระสงค์
สอดคล้องกันคือ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพ
แสดงออกทางการเมือง โดยใช้ศิลปะในการเขียนถ่ายทอด
ความรู้สกึสะทอ้นภาพการเมอืง หรือจนิตนาการถึงการเมอืง
ที่ต้องการ อันเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์
วรรณกรรมการเมอืงใหป้ระดบัไวใ้นวงวรรณกรรมไทย และ
แต่ละปีมีปริมาณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้น ๆ  ซึ่ง
น่าสนใจว่าประชาชนหันมาสนใจการเมืองโดยการ
แสดงออกทางความคิดด้วยการเขียน
 เสนอ ตรวีเิศษ (2548) ไดเ้ขยีนวจิารณว์รรณกรรม
เร่ืองส้ันและบทกวีการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 2 
ซ่ึงตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท
ประชาชน จากรัฐสภาไทย ข้อสรุปรวบยอดของบทวิจารณ์
ดังกล่าวสะท้อนว่า ปัญหาการเมืองการปกครองของไทย
มิได้อยู่ระบอบประชาธิปไตย หากสาเหตุหลักอยู่ที่ผู้คนใน
สังคมประชาธิปไตยที่ยังไม่รู้จักการกระทำาหน้าที่ตามสิทธิ 
เสรีภาพที่ตนเองมี วรรณกรรมดังกล่าวจึงเต็มไปด้วยเสียง
เรียกร้องจิตสำานึกจากผู้คน ให้หันมาสนใจการเมืองอย่าง
จริงจัง บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2550) ได้ศึกษาวิเคราะห์
วรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้า ระหว่างปี 2545-2548 
โดยมุ่งศึกษาจำาเพาะเรื่องส้ัน ในด้านเน้ือหาและวาทกรรม 
ผลการวจิยัดังกลา่ว สามารถสะทอ้นปญัหาสงัคมและระบบ
การเมืองการปกครองของไทยได้ชัดเจน  ผ่านมุมมอง
ของประชาชนที่ผลงานชนะการประกวด อย่างไรก็ตาม 
ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีบทกวีในภาพรวมที่ได้รางวัลพานแว่นฟ้า 
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ช่วงพ.ศ. 2546-2554 มีความน่าสนใจยิ่ง หากจะใช้
แนวคิดอุปลักษณ์ทางภาษาศาสตร์เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ กล่าวคือ ถึงแม้ว่าบทกวีเป็นข้อมูลภาษาที่เรียบ
เรียงในลักษณะบทร้อยกรอง แต่บทร้อยกรองดังกล่าวมิได้
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเสพความงามทางวรรณศิลป์เป็น
เป้าประสงค์หลัก หากแต่บทร้อยกรอง ที่มุ่งเสนอความคิด 
ปรากฏการณ์ทางสังคม การเมือง ฯลฯ ด้วยภาษาที่ผู้ใช้
ภาษาไทยใช้อย่างเป็นปกติในชีวิตประจำาวัน และสามารถ
สะทอ้นระบบมโนทศันข์องผูใ้ชภ้าษาได ้ซึง่แนวคดิดงักลา่ว
เป็นแนวคิดทางภาษาศาสตร์ที่เรียกว่า อุปลักษณ์

แนวคิดเกี่ยวกับอุปลักษณ์และมโนอุปลักษณ์
 อุปลักษณ์ (metaphor) เป็นปรากฏการณ์ทาง
ภาษาอย่างหนึ่ง เป็นการใช้รูปภาษาอ้างถึงสิ่งหน่ึงมาอ้าง
ถึงอีกสิ่งหนึ่ง โดยมีการถ่ายโยงความหมายของรูปภาษา
จากแวดวงความหมายหนึ่งไปยังอีกแวดวงความหมาย
หนึง่ ลกัษณะการใชภ้าษาแบบนีไ้ดร้บัความสนใจทัง้ในดา้น
วรรณคดีและภาษาศาสตร์ ในทางวรรณคดีจะใช้อุปลักษณ์
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ผู้แต่ง 
รวมทัง้ยงัชว่ยทำาใหง้านประพนัธน์ัน้มสีนุทรยีภาพมากยิง่ขึน้
แต่อุปลักษณ์ในเชิงภาษาศาสตร์นั้น ไม่เพียงมีบทบาท
สำาคัญเฉพาะในการใช้ภาษาเท่าน้ัน แต่ยังสามารถแสดง
ให้เห็นประเพณี ค่านิยม และความเชื่อในสังคมที่ใช้ภาษา
นั้นอีกด้วย
 เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 
1980) ไดอ้ธบิายถงึอปุลกัษณว์า่ อปุลกัษณส์ามารถสะทอ้น
ความคิดออกมาในรูปของภาษาได้ เช่น มโนทัศน์เรื่อง 
“เวลา” ในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง
 You don’t use your time profitably.
 Do you have much time left?
 I’ve invested a lot of time in her.
 You need to budget your time.
 I’ve invested a lot of time in her.
  (Lakoff and Johnson, 1980)
 จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า “เวลา” 
ในสังคมตะวันตกนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งสำาคัญ 
ฉะนั้นจึงมีมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของเวลาว่า “เวลา” เป็น

สิง่มคีา่ แนวคดิดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ อปุลกัษณไ์มใ่ชเ่พียง
ปรากฏการณท์างภาษาทีม่รูีปแบบเปรยีบสิง่หนึง่เปน็อีกสิง่
หนึง่เทา่นัน้ แตอ่ปุลกัษณเ์ปน็รูปภาษาทีเ่ราใชใ้นชวีติประจำา
วนั ในทางภาษาศาสตร์ อปุลกัษณ ์หมายถงึ คำาพดูท่ีเปรยีบ
ส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง ซ่ึงเกิดจากมโนทัศน์ ประกอบด้วย 
แบบเปรยีบ (source domain) และสิง่ทีถ่กูเปรยีบ (target 
domain) ทั้งนี้สิ่งที่นำามาเปรียบกันต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในวง
ความหมายต่างกัน  และในการเปรียบนั้นอาจจะปรากฏ
สิง่ทีถ่กูเปรยีบหรอืไมก่ไ็ด ้เชน่ time is money โดยรปูของ
คำาพูดนี้ มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เปรียบกัน เช่น ประโยค
I want to save time. He spend three hours talking 
to his advisor แสดงให้เห็นว่า มโนทัศน์ ของ time is 
money มีจริง เพราะใช้คำาว่า save และ spend กับคำาว่า 
time และ money เช่นเดียวกัน (Lakoff and Johnson, 
1980 ; ราชบัณฑิตยสถาน, 2553: 286-287)
 ดังที่กล่าวแล้วว่า โดยพื้นฐาน เราจะทำาความ
เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่ไม่คุ้นเคยผ่านสิ่งที่เป็น
รูปธรรมมากกว่าสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัว เมื่อเรามีประบวนการคิด
หรือระบบคิดเช่นน้ี ก็ย่อมส่งผลให้การใช้ภาษาของเรา
เป็นอุปลักษณ์ด้วย เลคอฟและจอห์นสัน เรียกอุปลักษณ์
ที่ปรากฏในภาษาว่า ถ้อยคำาอุปลักษณ์ หรือรูปภาษาแสดง
อุปลักษณ์ (metaphorical expression) และเรียกระบบ
คิดของเราว่า มโนอุปลักษณ์ หรืออุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 
conceptual metaphor (ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, 2556: 103) 
 อาจกล่าวได้ว่า ถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่เราใช้สื่อสาร
กันในชีวิตประจำาวันนั้นเป็นผลผลิตที่ได้มาจากมโนทัศน์
ของเราเอง อุปลักษณ์ทำาให้เราเข้าใจและเรียนรู้ส่ิงที่เป็น
นามธรรมมาเปรียบกับส่ิงที่เป็นรูปธรรม นำาส่ิงที่อยู่ไกลตัว
มาเปรียบกับส่ิงที่อยู่ใกล้ตัว และนำาส่ิงที่เราไม่คุ้นเคยหรือ
ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเปรียบเทียบกับส่ิงที่เราคุ้นเคย
หรือมีประสบการณ์มากกว่า ทั้งนี้ มโนทัศน์เป็นตัวกำาหนด
ถ้อยคำาอุปลักษณ์เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำาวัน  กล่าวอีก
นัยหน่ึง คือ ถ้าเรามีมโนทัศน์อย่างไรก็จะใช้ถ้อยคำาอุปลักษณ์
ที่สะท้อนมโนทัศน์อย่างนั้น ดังเช่น บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
(2559: 328-329) ศึกษามโนอุปลักษณ์เก่ียวกับประชาธิปไตย
ของผู้แต่งบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า แล้วพบว่า การใช้คำา
อุปลักษณ์เปรียบประชาธิปไตยเป็นต้นไม้  มากที่สุด  ทั้งนี้ 
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อาจเปน็เพราะ ผูแ้ตง่บทกวมีมีมุมองเก่ียวกบัประชาธปิไตย 
ว่ามีการพัฒนาช้ามาก  แม้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง
การปกครอง 84 ปี  มาแล้ว  ก็ตาม  หากประชาธิปไตย 
ยังคงเป็นเพียง “ต้นกล้า” หรือ “ต้นอ่อน” ที่ต้องการการ
บ่มเพาะ ดูแลรักษา อย่างตั้งใจ เพื่อให้งอกงามเติบโต มิให้
เหี่ยวเฉาโรยราไปมากกว่านี้ เป็นต้น
 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใชอ้ปุลกัษณใ์นภาษา
ไทยที่ผู้วิจัยได้สำารวจในเบื้องต้น พบว่า มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับ “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์” ดังนี้ ภัทรา งามจิตวงศ์สกุล 
(2546) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาอุปลักษณ์จาก
บทเพลงไทยสากล โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีที่ใช้ คือทฤษฎีอุปลักษณ์ระดับมโน
ทัศน์ (เลคอฟ, 1987; เลคอฟและจอห์นสัน, 1980; เลคอฟ
และเทอร์เนอร์, 1989) ต่อมา สินีนาฏ วัฒนสุข (2549) ได้
ศึกษาอุปลักษณ์ความรักเช่นกัน โดยได้ศึกษาเร่ือง อุปลักษณ์
แสดงอารมณ์รักในเพลงไทยสากลสำาหรับวัยรุ่นไทย ความ
แตกต่างของงานวิจัยท้ังสองเรื่อง คือ ภัทราใช้ข้อมูลเพลง
ไทยสากลที่ออกเผยแพร่ใน พ.ศ. 2526-2543 ส่วนสินีนาฏ
ใช้ข้อมูลเพลงไทยสากลท่ีเผยแพร่ใน พ.ศ. 2542-2546 
สำาหรับ มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ (2548) ได้ศึกษาอุปลักษณ์ใน
เพลงเช่นกัน แต่ได้มุ่งศึกษาที่เพลงลูกทุ่ง โดยได้ศึกษาเรื่อง 
อปุลกัษณเ์ชงิมโนทศันเ์กีย่วกบัผูห้ญงิในบทเพลงลกูทุง่ไทย
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเพลงลูกทุ่งไทยจำานวน 3,994 เพลง 
แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย คือ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน
 การศึกษาอุปลักษณ์ในนวนิยาย ได้แก่ การุญญ์ 
พนมสุข (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
อุปลักษณ์ในบทอัศจรรย์ของวรรณกรรมไทยจากวรรณกรรมไทย
4 สมัย จำานวน 232 เรื่อง ซึ่งจำาแนกได้เป็นวรรณกรรมไทย
สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่
รัชกาลที่ 1-3 สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 4-6 และ
สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 7 จนกระทั่งปัจจุบัน และ
ในปีเดียวกัน ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2549) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์
เรือ่ง อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันแ์สดงอารมณโ์กรธในภาษาไทย 
โดยศกึษาตามแนวทางการศกึษาของทฤษฎภีาษาศาสตรป์ริ
ชาน โดยศกึษาขอ้มลูการใชภ้าษาไทย จากนวนยิายไทยทีต่ี
พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546
 การศึกษาอุปลักษณ์จากพจนานุกรม  เช่น 

สุกัญญา รุ่งแจ้ง (2548) ได้ศึกษาเร่ือง อุปลักษณ์เชิงมโน
ทัศน์ของการใช้คำาว่า “ใจ” ในภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้ผู้
วิจัยนำาทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานและแนวคิดการจำาแนก
ประเภทของทฤษฎีต้นแบบมาใช้ในการวิเคราะห์ โดย
การรวบรวมข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน 2542 หนงัสอืรวบรวมคำาและสำานวนใน
ภาษาไทย คลังคำา (2544) และหนังสือรวบรวมคำาว่า “ใจ” 
ในภาษาไทยชื่อ Heart Talk (1998)
 นอกจากนี้ รัชนีย์ญา กลิ่นนำ้าหอม (2551) ได้
ศึกษามโนอุปลักษณ์ที่นักการเมืองใช้ โดยใช้ข้อมูลการ
วิเคราะห์คำาปราศรัยหาเสียง การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้
วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล การสัมภาษณ์ และรายการ 
“นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน” ผลการศึกษา พบอุปลักษณ์
ทีส่ะทอ้นมโนทศันข์องนกัการเมอืง โดยผลการวจิยั พบมโน
อุปลักษณ์ 9 แบบ ได้แก่ การเมืองคือการต่อสู้ การเมืองคือ
การเดนิทาง การเมอืงคอืการแขง่ขนั การเมอืงคอืครอบครวั 
การเมืองคือการรักษาโรค การเมืองคือการแสดง การเมือง
คอืธรุกจิ การเมอืงคอืการดแูลและทำานบุำารงุ และ การเมอืง
คือเกม โดยอุปลักษณ์ดังกล่าวได้สะท้อนมุมมองการเมือง
โดยนักการเมือง ในปี 2550 บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ ได้ศึกษา
วเิคราะหว์รรณกรรมการเมอืงพานแว่นฟา้ ระหวา่งป ี2545-
2548 โดยมุ่งศึกษาจำาเพาะเรื่องสั้น ในด้านเนื้อหาและ
วาทกรรม ผลการวจิยัดงักลา่ว สามารถสะทอ้นปญัหาสงัคม
และระบบการเมืองการปกครองของไทยได้ชัดเจน ผ่านมุม
มองของประชาชนทีผ่ลงานชนะการประกวด อยา่งไรกต็าม
ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีบทกวีในภาพรวมที่ได้รางวัลพานแว่นฟ้า 
ช่วงปี 2546-2554 มีความน่าสนใจมากว่า ในมุมมองของ
ผู้แต่งบทกวีกวีน้ัน มีมุมมองต่อการเมืองอย่างไรบ้าง ทั้งน้ี
เพ่ือประโยชน์แก่วงการภาษาไทยและภาษาศาสตร์ โดยจะได้
นำาแนวคิดของ เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff & Johnson, 
1980) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 

มโนอุปลักษณ์การเมืองในบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า
 จากการศกึษาบทกวรีางวลัพานแวน่ฟ้า ระหวา่ง
ป ีพ.ศ. 2546-2554 จากหนงัสือรวมเล่มผลงานวรรณกรรม
การเมืองที่ชนะการประกวดประจำาปี ท่ีจัดประกวดโดย
รัฐสภาไทย รวมวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้า จำานวน
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บทกวี 118 บท ใช้แนวคิดอุปลักษณ์ทางภาษาศาสตร์ของ เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) ในการ
วิเคราะห์ ผลการวิจัยพบ มโนอุปลักษณ์การเมือง 8 แบบ ได้แก่ [การเมืองคือสงครามและการต่อสู้] [การเมืองคือการสูญ
เสียและความตาย] [การเมืองคือการดูแลรักษา] [การเมืองคือการเดินทาง] [การเมืองคือการวาดภาพ] [การเมืองคือการ
แข่งขัน] [การเมืองคือการแสดง] และ [การเมืองคือการกักขังหน่วงเหนี่ยว] ดังต่อไปนี้

 1. [การเมืองคือสงครามและการต่อสู้] 
 จากการวเิคราะหพ์บถอ้ยคำาอปุลกัษณท์ีเ่ปรยีบการเมอืงกบัสงครามและการตอ่สู ้โดยถอ้ยคำาอปุลกัษณด์งักลา่ว
เปรยีบการเมอืงเป็นสงคราม มกีารตอ่สูช่้วงชิงเพือ่มชัียชนะเหนอืคูต่อ่สู ้สะท้อนใหเ้หน็มมุมองของผูใ้ชภ้าษาตอ่การเมอืงวา่ 
เป็นกิจกรรมสำาคัญท่ีต้องใช้เคร่ืองมือ และยุทธวิธีต่างๆ เพ่ือช่วงชิงครอบครองอำานาจทางการเมือง กิจกรรมดังกล่าวมีความสำาคัญ
และจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตในสังคม 

 ตัวอย่างที่ 1 
  ...นำ้าตาเลือดเชือดหลั่งสังเวยเซ่น  คือรอยเค้นเส้นธารของการฆ่า
  กว่าหมอกสางสว่างใสในมรรคา  เปลืองนำ้าตายับเยินเกินคะเน

(สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 224)

 ตัวอย่างที่ 2 
  ...จนถึงคราประชาธิปไตยทิ้งใบเหี่ยว กลางสงครามขับเคี่ยวไม่สุดสิ้น
  แล้วเพลงศึกแห่งความตายก็ร่ายริน  กล่อมแผ่นดินให้ปวดร้าวอีกยาวนาน
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ก : 209)

 ตัวอย่างที่ 3
  อาวุธกับมือเปล่าเข้าหำ้าหั่น  ยิ่งกดดันยิ่งเดือดธารเลือดไหล
  เหยื่อกระสุนร่วงหล่นคือคนไทย  ที่โชนไฟแลกชีวิตสิทธิ์เสรี
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 301)

 ตัวอย่างที่ 4
  ...ดูเถิดแผ่นดินทองใต้กองศพ  สร้างศึกสร้างสนามรบไม่จบสิ้น
  อ้างถูกผิดผลาญเหย้าเผาแผ่นดิน  กัดก้อนเกลือดื่มกินอุดมการณ์
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553ก : 189)

 
 ตัวอย่างที่ 5
  ...เพื่อนสนิท มิตรศัตรู คู่อาฆาต  ก็เผยธาตุ ประกาศตน คนละฝั่ง
  แยกชั่ว-ดี สี-พรรค แยกรัก-ชัง  ยกพลตั้งกระบวนท่า โยธาทัพ
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ค : 239)
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 จากตัวอย่างตัวอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวงความหมายต้นทางคือ “สงคราม” 
กับวงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

 วงความหมายต้นทาง  วงความหมายปลายทาง
 [สงคราม]    [การเมือง]
 สงคราม, สนามรบ   การเมือง
 สังเวย เชือด การฆ่า-    
 ขับเคี่ยว ผลาญ เผา-  กิจกรรมทางการเมืองที่มีความหมายทางลบ 
 ยกพล โยธาทัพ เพลงศึก
 หำ้าหั่น
 อาวุธ     เครื่องมือทางการเมือง
 คู่อาฆาต/คนละฝั่ง   คู่ตรงข้ามทางการเมือง
 กองศพ    ผลเสียจากกิจกรรมทางการเมือง

 ในตัวอย่างมีการใช้ สนามรบ สังเวย เชือด การฆ่า ขับเคี่ยว ผลาญ เผา ยกพล โยธาทัพ เพลงศึก อาวุธ คู่อาฆาต 
คนละฝัง่ กองศพ แสดงใหเ้หน็การเปรยีบการเมอืงเปน็กจิกรรมทีบ่คุคลตอ้งใชก้ำาลงัตอ่สูแ้ยง้ชงิมาเปน็ของตน ผูใ้ชภ้าษามอง
การเมอืงกจิกรรมทีจ่ะตอ้งใชก้ำาลงัตอ่สูช้ว่งชงิมา ทัง้นี ้เนือ่งจาก สงครามกบัการเมอืงและการตอ่สู ้มลีกัษณะบางอยา่งร่วม
กัน กล่าวคือ มีการใช้อาวุธทำาลาย เข่นฆ่า คู่ตรงข้าม มีความหายนะ และมีความสูญเสียเกิดขึ้น

 2. [การเมืองคือการสูญเสียและความตาย]
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่เปรียบการเมืองกับการสูญเสียและความตาย  โดยถ้อยคำาอุปลักษณ์
ดังกล่าวเปรียบการเมืองสิ่งอันตราย กล่าวคือการสูญเสียและความตาย เป็นผลเนื่องมาจากจากความขัดแย้งทางการเมือง
นำาไปสู่การเข่นฆ่ากัน สะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาต่อการเมืองว่า เป็นกิจกรรมอันตรายที่นำาไปสู่ความตาย และ
นำาความทกุขโ์ศกมาสูผู่ค้น เนือ่งจากมผีูค้นลม้ตายจำานวนมากเมือ่เกดิความขดัแยง้และปะทะกนัทางการเมอืงในแต่ละครัง้ 

 ตัวอย่างที่ 6
  ...เมื่อต้นกล้า “ประชาธิปไตย” ผลิใบดอก ได้บ่งบอกเสรีที่หลากหลาย
  เกิดจากเลือด นำ้าตา และความตาย  จึงมีค่าความหมายมากมายนัก
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549 : 156)

 ตัวอย่างที่ 7
  กระสุนพรานเจาะอกนกพิราบ   คงแค่เค้าเงาภาพผู้สาบสูญ
  กับคราบเลือดคราบนำ้าตาความอาดูร  อาบบนกองปฏิกูลอดีตกาล
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ก : 173)
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 ตัวอย่างที่ 8
  หยาดเลือดข้นล้นรวมท่วมผืนหล้า  แรงศรัทธาเนืองนองท้องถนน
  ทีละร่าง ดับชีวี ทีละคน   วีรชนแลกชีพสู้กู้เสรี
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 254)

 ตัวอย่างที่ 9   
 ...“วีรชน” สละทิ้ง    ชีวิต
  พลีทุกหยาดโลหิต   หยดย้อย
  แลกเพื่อศักดิ์และสิทธิ์   ความชอบ-ธรรมเฮย
  “ใคร” จะ “รู้” สักก้อย   ซาบซึ้งแก่นสาร
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ข : 203)

 ตัวอย่างที่ 10
  ...สะเทือนท้องสนามหลวงทะลวงเลือด ทะลุเดือดทะลายด่านปานถล่ม
  ถนนราชดำาเนินประเชิญปม  ประชาจมทะเลเลือดเดือดทะลัก
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 298)

 จากตัวอย่างตัวอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวงความหมายต้นทางคือ “ความสูญเสีย
และความตาย” กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
  [ความสูญเสีย/ความตาย]   [การเมือง]
  เลือด/นำ้าตา/อาดูร     
  สาบสูญ/ดับ/ทะลวงเลือด/  การสูญเสียทางการเมือง    
  ทะเลเลือด/เจาะอก
  แลกชีพ/สละ/ทิ้ง/พลี   การเสียสละทางการเมือง

 ในตัวอย่างมีการใช้ เลือด นำ้าตา อาดูร สาบสูญ ดับ ทะลวงเลือด ทะเลเลือด เจาะอก แลกชีพ สละ ทิ้ง พลี ซึ่ง
เปน็ถอ้ยคำาทีใ่ชใ้นวงความหมายการสญูเสยีและความตาย สะทอ้นใหเ้หน็มมุมองผู้ใช้ภาษาวา่ การสูญเสียและความตายกบั
การเมือง มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน กล่าวคือ เป็นกิจกรรมอันตรายที่นำาไปสู่การล่าล้างทำาลายกัน อันก่อให้เกิดความสูญ
เสียและความตาย

 3. [การเมืองคือการดูแลรักษา]
 จากการวเิคราะหพ์บถอ้ยคำาอปุลกัษณท์ีเ่ปรยีบการเมอืงกบัการดูแลรกัษา โดยถอ้ยคำาอปุลกัษณด์งักลา่วเปรยีบ
การเมืองเป็นการดูแลรักษา  สะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาต่อการเมืองว่า  การเมืองเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญและมีค่า
ต่อชีวิตมนุษย์ จะต้องมีการทำานุบำารุงให้คงอยู่หรือปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม 
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 ตัวอย่างที่ 11
  ...เช่นเธอห่วงบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่  ยามสังคมบ่มไฟซมไข้หนัก
  เธอเสมอร่วมด้วยช่วยฟูมฟัก   แจ้งประจักษ์เจตนาศรัทธาเธอ
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553ก : 194)

 ตัวอย่างที่ 12
  ...ฟ้ากว้างห่างไกลไปลิบลิบ   ฟ้ากระซิบว่าตำานานการเริ่มต้น
  ว่ามีแล้วของแหนหวงของปวงชน   มีเต็มตนคืออำานาจอธิปไตย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 240) 

 ตัวอย่างที่ 13
  ...มือทุกมือถือสิทธิ์รับผิดชอบ   สร้างระบอบประชาธิปไตยให้ลือเลื่อง
  บ้านรื่นรมย์สมเจตน์ประเทศประเทือง  อยู่นานเนื่องด้วยเรารับประคับประคอง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 259)

 
 ตัวอย่างที่ 14
  ...มิใช่เพียงอุดมการณ์งานต่อสู้   ใช้กฎหมู่สร้างสานอย่างหาญหัก
  แต่เกิดโดยความคิดจิตใจภักดิ์   เพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549 : 157)

 ตัวอย่างที่ 15
  ปาฏิหาริย์ประทานมาจากฟ้าไหน   มิเท่าใจลูกหลานผู้หาญกล้า
  รักษ์แผ่นดินผดุงรัฐพัฒนา    รักประชาธิปไตยในใจตน
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ค : 249)

 จากตวัอยา่งตวัอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสมัพนัธร์ะหวา่งวงความหมายตน้ทางคือ “การดแูลรกัษา” 
กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง    วงความหมายปลายทาง
   [การดูแลรักษา]      [การเมือง]
  ห่วง/ฟูมฟัก/หวงแหน/ผดุง/   การดำารงไว้ซึ่งความสงบสุข
  พิทักษ์/รักษ์   
  ร่วมด้วย/ช่วย/ประคับประคอง   การแก้ไขสถานการณ์การเมืองให้ดีขึ้น

 ในตัวอย่างมีการใช้คำา ฟูมฟัก หวงแหน ผดุง พิทักษ์ ร่วมด้วย ช่วย ประคับประคอง ซึ่งเป็นถ้อยคำาที่ใช้ในวง
ความหมาย การดูแลรักษา สะท้อนให้เห็นมุมมองผู้ใช้ภาษาว่า การเมืองมีความสำาคัญอาจตกอยู่สภาวะต่างๆ เช่น อ่อนแอ 
ป่วยไข้ ที่จะต้องบำารุง ดูแล รักษา ประคับประคอง เพื่อให้ดำารงอยู่และมีสภาพที่ดีขึ้น
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 4. [การเมืองการเดินทาง]
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่เปรียบการเมืองกับการเดินทาง โดยถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวเปรียบ
การเมอืงเปน็เครือ่งมือ/ยานพาหนะ/หรอืสิง่ทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้สะทอ้นใหเ้หน็มมุมองของผูใ้ช้ภาษาตอ่การเมอืงวา่ การเมอืงเป็น
เครื่องมือความสำาคัญ หรือเป็นยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนชีวิตผู้คนไปสู่สังคมที่ดีขึ้นได้ 

 ตัวอย่างที่ 16 
  ...ชนชาตินั้นมิใช่ไทยวันนี้   ดินแดนแห่งเสรีอันมีค่า
  ประวัติศาสตร์พาดผ่านกาลเวลา  สู่วิถีประชาธิปไตย
  รอยอดีตกรีดเลือดชำาระล้าง  วันนี้ก้าวสู่ทางที่สดใส
  เส้นทางแห่งเสรีที่กว้างไกล  ดับเปลวไฟใต้ระบอบการครอบงำา
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 232)

 ตัวอย่างที่ 17
  ...เพียงแต่เปิดฤดูกาลเพื่อบานผลิ  ดอกแห่งสติปัญญาเปล่งปรากฏ
  ส่องสว่างทางเปลี่ยวที่เลี้ยวลด  เพื่อดวงใจหมดจดกำาหนดทาง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ค : 252)

 ตัวอย่างที่ 18
  ...แต่ละขั้นสัญจรระร้อนเร่า  หากผองเรามิดับไฟภายในจิต
  แต่ละคนควรรับกระชับมิตร  กำาหนดทิศเหมาะสมสังคมไทย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ข : 187)

 ตัวอย่างที่ 19
  ...หลานจงฟัง ชังชอบ ใช้กรอบตั้ง  และอย่าสิ้น สิ่งหวัง ที่ขังเขลา
  อาจมีบ้าง ทางเบี่ยง เลี่ยงทางเบา  แต่ทางหนักหลักเก่า อย่าเข้าพง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ข : 212)

 
 ตัวอย่างที่ 20
  ...ข้าพเจ้าจึงหลงทางระหว่างหน  มืดมนราวตะวันนั้นแตกดับ
  เราต่างพ่ายบนซากรอยความย่อยยับ มิเหลือใดให้ต้องจับกับพรุ่งนี้
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554 : 172)

 จากตัวอย่างตัวอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวงความหมายต้นทางคือ “การเดินทาง” 
กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
  [การเดินทาง]      [การเมือง]
  ดินแดน (จุดหมายปลางทาง)  ภาวะการมีประชาธิปไตย
  การเดินทาง/สัญจร (ก้าวสู่)/  กิจกรรมทางการเมือง
  ทิศ/เส้นทาง/วิถี    แนวคิดทางการเมือง
  อิสระ (การเดินทาง)   กิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกแทรกแซงจากอำานาจอื่น ๆ
  (ทาง) สดใส/กว้างไกล   กิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกแทรกแซง
  ทางเปลี่ยว/เลี้ยวลด/
  ทางเบี่ยง/ทางเบา/เข้าพง/  การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
  หลงทาง 
 
ในตวัอยา่งมกีารใชค้ำา ดนิแดน (จดุหมายปลายทาง) การเดนิทาง สญัจร (กา้วสู)่ ทศิ เสน้ทาง วิถ ีอสิระ (ในการเดนิทาง) ทาง
สดใส  ทางกว้างไกล  ทางเปลี่ยว  เลี้ยวลด  ทางเบี่ยง  ทางเบา  เข้าพง สะท้อนให้เห็นมุมมองผู้ใช้ภาษาว่า  การเมือง
สถานะเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ และการเดินทางมีทั้งด้านบวกและด้านลบ จึงมีการเปรียบการเมืองกับการเดินทาง 
เนื่องจากถ้อยคำาในตัวอย่างที่กล่าวมา ใช้ในวงความหมายทั้งการเมืองและการเดินทาง 

 5. [การเมืองคือการวาดภาพ] 
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ท่ีเปรียบการเมืองกับการวาดภาพ โดยถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวเปรียบ
การเมืองเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ โดยการร่วมมือกันของคนหลาย ๆ ฝ่าย สะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาต่อการเมืองว่า 
การเมืองเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญและทุกคนเป็นเจ้าของการเมือง ทุกคนสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นได้ 

 ตัวอย่างที่ 21
  ...เขาตั้งหลักวางกระดานเรื่องงานวาด กางกระดาษผสมสร้างต่างสีสัน
  เขาเริ่มวาดลวดลายปลายพู่กัน  กลางฝุ่นควันและเหตุการณ์บ้านเมืองนี้
  สร้างสีสันเส้นสายระบายวาด  บนกระดาษทาบกระดานข้างจานสี
  ละเลงลากฉากชั้นปั้นให้มี   แต้มสิ่งที่เห็นข้างหน้าตรงตามอง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554 : 185)

 ตัวอย่างที่ 22 
  ...ยิ่งแต้มสียิ่งคลี่เห็นเป็นชีวิต  และยิ่งพิศยิ่งเห็นความตกตำ่า
  เห็นอำานาจเผด็จการ-การชี้นำา  เห็นคราบเลือดรอยชำ้าเคล้านำ้าตา
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 268)

 ตัวอย่างที่ 23
  วันนี้ภาพยังพร่องต้องแต่งแต้ม  เร่งซ่อมแซมส่วนทรุดหยุดยากเข็ญ
  ด้วยธรรมาภิบาลทุกย่านเย็น  ฝันว่าเห็น “ฟ้าสีทองผ่องอำาไพ”
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549 : 165)
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 ตัวอย่างที่ 24
  เจ้าปกครองเขตแดนแผ่นกระดาษ  ตวัดวาด เส้นสื่อ แสนซื่อใส
  ความตั้งใจจานเจือจากเนื้อใจ  ปาดเหงื่อไคลจนแก้มน้อยเปื้อนรอยดำา
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553ก : 181)

 ตัวอย่างที่ 25
  ...ยึกยักหยักคดเคี้ยวแล้วเลี้ยวลด  มือกำาหนดเส้นสายปลายดินสอ
  กลายเป็นขวานโบราณรูปหงิกงอ  เหลือเพียงรอระบายสีให้สวยงาม
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554 : 183)

 จากตวัอย่างตวัอยา่ง สามารถอธบิายและแสดงคูค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งวงความหมายตน้ทางคอื “การวาดภาพ” 
กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
  [การวาดภาพ]      [การเมือง]
  การวาดภาพ    การเมือง
  ละเลง/ผสมสี/การกระดาษ   การจัดการทางการเมือง
  ภาพ (ทหารถือปืน/ท้องฟ้า)  เหตุการณ์ทางการเมือง
  วาด/แต้มสี/ระบายสี   กิจกรรมทางการเมือง
  ความสวยงามของภาพ   การจัดการทางการเมืองที่ดำาเนินไปด้วยดี

 ในตัวอย่างมีการใช้คำา การวาดภาพ ละเลง/ผสมสี/การกระดาษ ภาพ (ทหารถือปืน/ท้องฟ้า) วาด แต้มสี ระบาย
ส ีความสวยงามของภาพ สะทอ้นใหเ้หน็มุมมองผูใ้ช้ภาษาวา่ การเมอืงเปน็สมบตัขิองสว่นรวม ทกุคนทีอ่ยูใ่นสงัคมการเมอืง
นั้น ๆ ย่อมมีสิทธิ์ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์การเมืองให้ดำารงอยู่ในหลักการที่จำานำาพาสังคมไปสู่ความสงบสุขได้ ดังนั้น ผู้ใช้
ภาษาจึงมีการเปรียบการเมืองกับการวาดภาพ เนื่องถ้อยคำาในตัวอย่างที่กล่าวมา ใช้ในวงความหมายทั้งการเมืองและการ
วาดภาพ 

 6. [การเมืองคือการแข่งขัน]
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ท่ีเปรียบการเมืองกับการแข่งขัน โดยถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวเปรียบ
การเมืองเกมหรือกีฬา ที่จะต้องมีการกำาหนดกฎ กติกา และมีกิจกรรมการแข่งขัน ถ้อยคำาอุปลักษณ์สะท้อนให้เห็นมุมมอง
ของผูใ้ชภ้าษาตอ่การเมอืงวา่ การเมอืงเปน็เกมกฬีา ใครทีป่ระสงคเ์ขา้มาสูว่งการเมอืงยอ่มตอ้งเตรยีมกายเตรยีมใจเพือ่การ
ประกวด ประชัน ขันแข่งกัน ทั้งในเกมกติกา และนอกเกมกติกา ตัวตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ 26
  ...ยุคสมัยทุนนิยมอุดมยิ่ง   การแข่งขันช่วงชิงหนักเหม่หมิ่น
  ต่างขับเคลื่อนเร่งหน้าทำามาหากิน  ต่างถวิลไขว่คว้าเงินจำาเริญตัว
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 229)
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 ตัวอย่างที่ 27
  ก่อนจะยื้อถือแย่งแข่งกันตั้ง  จนอีนุงตุงนังเป็นหยากไย่
  จะเชือดปาดสาดสีชี้โทษใคร  ประชาชนได้อะไรเคยไหมตรอง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ก : 188)

 ตัวอย่างที่ 28
  อาจซื้อเฉพาะเสียง   หรือเหมาเกลี้ยงทั้งครอบครัว
  คู่แข่งแย่งพันพัว    อย่ามัวช้าจะปราชัย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 257)

 ตัวอย่างที่ 29
  ...แต่ละคนแต่ละค่ายหมายเข้าแข่ง  ทุ่มเทแรงฝึกซ้อมพร้อมทุกอย่าง
  ทุกศาสตร์ศิลป์ใส่ใจไม่ปล่อยวาง  พากเพียรสร้างพื้นฐานการฝึกปรือ
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 286)

 ตัวอย่างที่ 30
  ...แดดเริ่มร้อน ลานเริ่มล้น คนเริ่มล้า เริ่มยิ่งมา ยิ่งคิด ยิ่งผิดผัน
  กระทบร่วง กระเทือนแหลก กระแทกกระทั้น จับกลุ่ม เข้าประชัน หมายชิงชัย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554 : 181)

 จากตัวอย่างตัวอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวงความหมายต้นทางคือ “การแข่งขัน” 
กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
  [การแข่งขัน]     [การเมือง]
  การแข่งขัน    การเมือง
  ลาน      พื้นที่ทางการเมือง
  ฝึกซ้อม ฝึกปรือ-   กิจกรรมทางการเมือง/พฤติกรรมของนักการเมือง
  ยื้อ แย่ง แข่ง ประชัน-
  ชิงชัย
  ปราชัย    ผลจากกิจกรรมทางการเมือง
  
 ในตัวอย่างมีการใช้คำา การแข่งขัน ลานฝึกซ้อม ฝึกปรือ ยื้อ แย่ง แข่ง ประชัน ชิงชัย ปราชัย ซึ่งเป็นถ้อยคำาที่ใช้
ในวงความหมาย การแข่งขัน แสดงให้เห็นว่า การเมืองสถานะเหมือนเกมกีฬาแบบหนึ่ง ซึ่งจะต้องประกวด ประชัน ขันแข่ง
เพือ่ชงิชยักัน ดงันัน้ ผูใ้ช้ภาษาจงึมกีารเปรยีบการเมอืงกบัการแขง่ขนั เนือ่งถอ้ยคำาในตวัอยา่งทีก่ลา่วมา ใชใ้นวงความหมาย
ทั้งการเมืองและการแข่งขัน 
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 7. การเมืองคือการแสดง
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่เปรียบการเมืองกับการแสดง โดยถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวเปรียบ
การเมืองมหรสพหรือกิจกรรมการแสดง ที่จะต้องมีการแสดงบทบาทต่างๆ ที่ผู้กำากับกำาหนด กล่าวคือ องค์ประกอบของ
การเมอืงในประเดน็นี ้กค็อื นกัการเมอืงซึง่จะตอ้งแสดงบทบาทของตนเองตามหนา้ทีท่ีก่ำาหนดไว ้ถอ้ยคำาอปุลักษณน์ีส้ะทอ้น
ใหเ้หน็มมุมองของผูใ้ช้ภาษาตอ่การเมอืงวา่ การเมอืงเปน็การแสดง นกัการเมอืงทีห่วงัคะแนนนยิม ตอ้งสวมบทบาทนกัแสดง
มุง่สรา้งภาพลกัษณข์องตนใหป้รากฏเดน่ชดั แมส้ิง่ทีแ่สดงออกอาจไมจ่รงิใจแต่เพือ่ความนยิมศรทัธา กต็อ้งแสดงบทบาทนัน้ 
ตัวตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ 31
  ...ปี่กลองก็เจื้อยแจ้ว   ระนาดแว่ววิเวกหวาน
  ฉลองเฉลิมงาน    เทศกาลของลิเก
  ฉิ่งฉับขยับโหม่ง    ก่อนเบิกโรงเล่นสรวลเส
  ออกแขกแปลกฮาเฮ   แถลงเล่ห์นโยบาย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 258)

 ตัวอย่างที่ 32
  ...ต่อไปนี้วิสัยทัศน์ดัดกันใหม่  ปล่อยผีไปผุดเกิดหยุดเชิดโขน
  เลือกคนดีไม่ต้องรวยช่วยตะโกน  ขุดถอนโคนรากเหง้านำ้าเน่าสภา
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 237)

  

 ตัวอย่างที่ 33
  ...อนิจจา...หนังตะลุงเคยฟุ้งเฟื่อง  เหลือแต่เรื่องรำาพึงถึงความหลัง
  วันกระสุนแผดเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงปัง  เสียงรถรบกลบเสียงดัง...หนังตะลุง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 267)

 
 ตัวอย่างที่ 34
  เคยแทรกแซงก็แทรกซื้อคนสื่อสิ้น  วาทศิลป์กลกระบวนแสนถ้วนถี่
  ทุกฉากถูกจัดวางไว้อย่างดี   สมศักดิ์ศรีมายาตุ๊กตาทอง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ก : 183)

 จากตัวอย่างตัวอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวงความหมายต้นทางคือ “การเดินทาง” 
กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
  [การแสดง]    [การเมือง]
  การแสดง    การเมือง
  หนังตะลุง โขน ฉาก    เหตุการณ์ทางการเมือง
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  เชิด วิเวกหวาน เบิกโรง   กิจกรรมทางการเมือง
  ออกแขก ฉิ่งฉับขยับโหม่ง   
  มายาตุ๊กตาทอง    ความชื่นชม/ความนิยมของประชาชน

 ในตัวอย่างมีการใช้คำา การแสดง ลานฝึกซ้อม หนังตะลุง โขน ฉาก เชิด วิเวกหวาน เบิกโรง ออกแขก ฉิ่งฉับขยับ
โหม่ง มายาตุ๊กตาทอง ซึ่งเป็นถ้อยคำาที่ใช้ในวงความหมาย การแสดง แสดงให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาที่มองการเมืองเป็น
มหรสพหรือการแสดง ทีม่นีกัการเมืองรบับทบาทตา่งๆ เพ่ือใหต้นไดร้บัคะแนนนยิมจากประชาชน ดงันัน้ ผู้ใช้ภาษาจงึมกีาร
เปรียบการเมืองกับการแสดง เนื่องถ้อยคำาในตัวอย่างที่กล่าวมา ใช้ในวงความหมายทั้งการเมืองและการแสดง

 8. [การเมืองคือการกักขังหน่วงเหนี่ยว] 
 จากการวเิคราะหพ์บถอ้ยคำาอปุลกัษณท์ีเ่ปรยีบการเมอืงกบัการกกัขงัหนว่งเหนีย่ว โดยถอ้ยคำาอปุลกัษณด์งักลา่ว
เปรียบการเมืองกรงขังหรือที่จองจำา ที่ทำาให้ผู้อยู่ใต้อำานาจการเมืองขาดไร้อิสรภาพ กล่าวคือ องค์ประกอบของการเมือง
ในประเด็นนี้ ก็คือ ประชาชนที่อยู่ใต้การปกครอง หากมีผู้นำาทางการเมืองที่ใช้อำานาจกดขี่ ประชาชนย่อมได้รับความเดือด
ร้อน จากการใช้อำานาจนั้น ถ้อยคำาอุปลักษณ์นี้สะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาต่อการเมืองว่า การเมืองเป็นกรงขังหรือ
ที่จองจำา ตัวตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ 35 
  ...โซ่ตรวนแห่งผองทาสขาดสะบั้น  รอยโทษทัณฑ์เริ่มสนิทปิดบาดแผล
  นำ้าตาแห่งสิ้นหวังถูกรังแก   เริ่มเปลี่ยนแปรหมองไหม้ในแววตา
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 230)

 ตัวอย่างที่ 36
  …สัมผัสกับชีวิตอิสระ   ปลดพันธะบ่วงบาศอำานาจตำ่า
  รัฐสภากำาหนดกฎผู้นำา   ขาวหรือดำาอยู่ที่เสรีทัศน์
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 233)

 ตัวอย่างที่ 37
  ตราบเงินตราอำานาจยังผาดโผน  สวมหัวโขนอาจกลับมารับช่วง
  ตราบหัวใจแล้งรักหลงตักตวง  อาจติดบ่วงบาศร้ายของนายพราน
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 301)

 ตัวอย่างที่ 38
  อิสรภาพอาบแผ่นดินทั่วถิ่นฐาน  พันธการถูกปลดปลงลงทุกที่
  แอกหนักอึ้งตรวนตรึงขาชั่วตาปี  อัปยศ การกดขี่ ล้วนคลี่คลาย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 254)
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 จากตวัอยา่งตัวอยา่ง สามารถอธบิายและแสดงคู่ความสมัพนัธร์ะหวา่งวงความหมายตน้ทางคอื “การกกัขงัหนว่ง
เหนี่ยว” กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
   [การกักขังหน่วงเหนี่ยว]    [การเมือง]
  นายพราน    ผู้ใช้อำานาจทางการเมือง
  บ่วงบาศ/ แอก/ ตรวน   เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงอำานาจ
  ตรึง/พันธะ/พันธการ    การตกอยู่ใต้อำานาจทางการเมือง
  ปลดพันธนาการ   การหลุดพ้นจากอำานาจทางการเมือง

 ในตัวอย่างมีการใช้คำา นายพราน บ่วงบาศ แอก ตรวน ตรึง พันธะ พันธการ ซึ่งเป็นถ้อยคำาที่ใช้ในวงความหมาย 
การกกัขงัหนว่งเหนีย่ว สะทอ้นใหเ้หน็มุมมองของผูใ้ชภ้าษาทีม่องการเมอืงวา่ เปน็กรงขงัหรอืทีจ่องจำาใหส้ิน้ไรอ้สิรภาพ ทัง้นี้
เพราะการกักขังหน่วงเหนี่ยวกับการเมือง มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน เช่น กรณีที่ผู้ปกครองการใช้อำานาจต่าง ๆ กดขี่ผู้อยู่
ใต้ปกครอง ที่ทำาให้ผู้ตกอยู่ใต้อำานาจรู้สึกเหมือนถูกกักขัง ขาดไร้อิสรภาพ เป็นต้น

การอภิปรายผล
 ผลการวิจัยที่พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 8 แบบ ได้แก่ [การเมืองคือสงครามและการต่อสู้] [การเมืองคือการสูญ
เสียและความตาย] [การเมืองคือการดูแลรักษา] [การเมืองคือการเดินทาง] [การเมืองคือการวาดภาพ] [การเมืองคือการ
แข่งขัน] [การเมืองคือการแสดง] [การเมืองคือการกักขังหน่วงเหนี่ยว] น่าสังเกตว่า การที่ผลวิจัยปรากฏ อุปลักษณ์สงคราม 
การสูญเสียและความตาย จำานวนมากกว่าอุปลักษณ์อื่น ๆ อาจเป็นเพราะประชาชนผู้แต่งบทกวีอาจมี มโนทัศน์การเมือง
ในดา้นลบมากกว่าดา้นบวก ในลำาดบัถัดมา คอือปุลกัษณก์ารดูแลรักษา กส็ะทอ้นใหเ้หน็มโนทศันว์า่ แมก้ารเมอืงในมมุมอง
ของผูแ้ต่งบทกวทีีช่นะการประกวดทีรู่ส้กึตอ่การเมอืงในดา้นลบ แตแ่สดงใหเ้หน็วา่ ประชาชนยงัคงสำานกึท่ีจะตอ้งชว่ยกนัดู
รักษาการเมืองให้ธำารงไว้ด้วยหลักการที่ถูกต้อง อุปลักษณ์เดินทาง และอุปลักษณ์การวาดภาพ ก็แสดงให้เห็นว่า ประชาชน
ยังต้องใช้ความอดทนและพยายามอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการกำาหนดทางเดินด้วยตัวเอง แม้จะต้องเผชิญกับภาวะ
ของนักการเมืองในฐานะนักแสดงที่มักพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาการเมืองให้หลุดพ้นจากพันธนาการ 
และประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำานาจได้อำานาจอธิปไตยของตนกลับคืนมา
 น่าสังเกตว่า ผลวิจัยนี้ พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีย์ญา กล่ินนำ้าหอม (2551) 
ซึ่งได้ศึกษาอุปลักษณ์ที่นักการเมืองใช้ โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์คำาปราศรัยหาเสียง การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รฐัมนตรเีปน็รายบคุคล การสมัภาษณ ์และรายการ “นายกฯ ทกัษิณคยุกบัประชาชนถงึ 5 แบบ ไดแ้ก ่การเมอืงคอืการตอ่สู้ 
การเมอืงคอืการเดนิทาง การเมอืงคอืการแขง่ขนั การเมอืงคอืการแสดง และการเมอืงคอืการดแูลและทำานุบำารงุ ผลการวจิยั
ทีส่อดคลอ้งกนัดงักลา่ว ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ นกัการเมอืงกบัประชาชนทีแ่ตง่บทกว ีมมีโนทศันต์อ่การเมอืงไทยไมแ่ตกตา่งกนั 
อย่างไรก็ตามผลวิจัยที่ต่างจากงานวิจัยของ รัชนัย์ญา 3 แบบ ได้แก่ [การเมืองคือการสูญเสียและความตาย] [การเมืองคือ
การวาดภาพ] และ [การเมอืงคือการกกัขงัหนว่งเหนีย่ว] ทัง้นี ้อาจเปน็เพราะวา่ งานวจัิยนี ้เปน็การศกึษามโนทัศนก์ารเมอืง
ของประชาชนซึ่งอยู่ใต้อำานาจปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่มักได้รับความสูญเสียและความตาย จากการใช้อำานาจทางการเมืองของ
ผู้ปกครอง ทั้งได้รู้สึกว่าการกระทำาของผู้ปกครองมักเป็นไปในลักษณะการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ เหมือนถูกกักขังหน่วง
เหนี่ยว ประการสุดท้ายมีสำานึกว่า ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการสร้าง (วาด) การเมืองให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลัก
การของระบอบประชาธิปไตย ในงานของรัชนัย์ญา ไม่พบอุปลักษณ์ดังกล่าว อาจเป็นเพราะเป็นการศึกษามโนทัศน์ของ
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นักการเมือง ซึ่งเป็นผู้ใช้อำานาจ การรู้สึกกับมโนทัศน์ดังกล่าวจึงแตกต่างกัน
 ภาษาที่ใช้เป็นอุปลักษณ์ในบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า เป็นการใช้ภาษาของกวีที่เป็นเหมือนตัวแทนของผู้ใช้ภาษา
ไทยในการสื่อสารของคนในสังคม อย่างไรก็ตาม เราพบว่าผู้อ่านบทกวีสามารถเข้าใจภาษาที่เป็นอุปลักษณ์เหล่านั้นได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้เพราะลักษณะภาษาเช่นนี้ปรากฏทั่วไปในบทกวีการเมือง อย่างไรก็ตาม ลักษณะอุปลักษณ์เช่นน้ีไม่เพียงแต่
เป็นภาษาในบทกวีเท่าน้ัน ท้ังน้ีเพราะ ภาษาท่ีเป็นอุปลักษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยยังปรากฏในวรรณกรรมประเภทอ่ืน
ให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข่าว บทความ เรื่องสั้น นวนิยาย เป็นต้น รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาใน
ชีวิตประจำาวันของเรา ดังที่ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (2559 : 67) กล่าวว่า การใช้ถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวพบมากในชีวิต
ประจำาวัน โดยการนำาเอาประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้มาใช้กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ บางครั้งก็ไม่สามารถมองเห็นการ
ถ่ายโอนคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งมายังสิ่งหนึ่งได้ ดังนั้น ภาษาที่นำามาใช้สื่อสารกันระหว่างคนในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน 
สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้นั้นย่อมมีส่วนสะท้อนความคิดหรือทัศนะของคนในสังคมนั้น ๆ โดยรวมได้ 

บทสรุป
 จากการศึกษาบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2554 จากหนังสือรวมเล่มผลงานวรรณกรรม
การเมอืงทีช่นะการประกวดประจำาป ีทีจ่ดัประกวดโดยรฐัสภาไทย พบอปุลักษณเ์ชงิมโนทศันเ์กีย่วกบัประชาธปิไตย 8 แบบ 
ได้แก่ [การเมืองคือสงครามและการต่อสู้] [การเมืองคือการสูญเสียและความตาย] [การเมืองคือการดูแลรักษา] [การเมือง
คือการเดินทาง] [การเมืองคือการวาดภาพ] [การเมืองคือการแข่งขัน] [การเมืองคือการแสดง] และ [การเมืองคือการกักขัง
หน่วงเหนี่ยว] ซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำาเชิงเปรียบเทียบเพื่อสื่อให้เข้าใจความหมายของการเมืองไทย เป็นการนำามโนทัศน์ที่มี
ความเป็นรูปธรรมมากกว่ามาใช้เป็นแบบเปรียบ เช่น สงคราม ความตาย การเดินทาง ฯลฯ มาใช้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
การเมืองของไทยเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบ ซ่ึงมีความเป็นรูปธรรมน้อยกว่าให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยถ้อยคำาที่นำามา
เปรียบเทียบนั้น สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ผู้แต่งบทกวีบทกวีที่ชนะการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าอย่างชัดเจน
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