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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักในนวนิยายไทย
เร่ือง คืนนีไ้ม่มีพระจันทร์ (2516) โดยจดัเก็บขอ้มูลจากส านวนภาษาเก่ียวกบัความรักในนวนิยาย
ไทยเร่ือง คืนนีไ้ม่มีพระจันทร์ แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัส านวนภาษาเก่ียวกบัความรักใน
ชีวติประจ าวนั และวเิคราะห์การถ่ายโยงความหมายของความรักจากตน้ทางไปสู่ความหมาย
ปลายทาง  

ผลการศึกษาวเิคราะห์ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ส านวนภาษาเก่ียวกบัความรักท่ีพบใน                 
คืนนีไ้ม่มีพระจันทร์ สามารถจดักลุ่มได ้41 อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ และ 2 นามนยั ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นมโนทศัน์ท่ีแสดงความหมายตน้ทางแบบรูปธรรมมาเป็นความหมายตน้ทาง เพื่อจะอธิบาย           
มโนทศัน์เก่ียวกบัความรัก มโนทศัน์เก่ียวกบัความรักเหล่านั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็นความรักแบบ
อุดมคติ และแบบท่ีพบในสังคมทัว่ไป ทั้งสองแบบน้ีจะท าใหเ้ราเขา้ใจปฏิกิริยาทางกายภาพและ
ทางพฤติกรรม รวมทั้ง อารมณ์และทศันคติของผูมี้ความรัก 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ พบ 800 ส านวนภาษาท่ีแสดงอุปลกัษณ์เก่ียวกบัความรัก จากเร่ือง 
คืนนีไ้ม่มีพระจันทร์ โดยภาษา ความคิด การกระท าและทศันคติของผูมี้ความรัก แสดงมโนทศัน์
เก่ียวกบัความรักผา่นส านวนภาษาท่ีใชใ้นเร่ือง คืนนีไ้ม่มีพระจันทร์  มโนทศัน์เก่ียวกบัความรัก
เหล่านั้นบา้งก็เป็นแบบสากล บา้งก็เป็นแบบอุดมคติอนัเน่ืองมาจากความปรารถนาส่วนบุคคลของ
ผูมี้ความรัก ซ่ึงมีเป็นจ านวนมากสามารถพบไดใ้นแบบท่ีพบในสังคมทัว่ไปดว้ยเช่นกนั แต่
กระนั้นแก่นแทข้องมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักแบบท่ีพบในสังคมทัว่ไป ก็ปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจน
ในงานวจิยั  
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อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักในนวนิยายไทยเร่ือง คืนนีไ้ม่มีพระจันทร์   
ประกอบไปดว้ยมโนทศัน์แบบสากล แบบอุดมคติ และแบบท่ีพบในสังคมทัว่ไป โดยปฏิกิริยาทาง
กายภาพของผูมี้ความรัก เป็นมโนทศัน์แบบสากล โดยมีชายหนุ่มและหญิงสาวแสดงออกอยา่ง
ชดัเจนเม่ือตกอยูใ่นความรัก นอกจากนั้น มโนทศัน์เก่ียวกบัความรักยงัถูกถ่ายทอดผา่น ความคิด 
การกระท า และทศันคติต่อความรักของบุคคลในเร่ือง ปฏิกิริยาต่อความรักท่ีแตกต่างกนั สามารถ
เขา้ใจไดจ้ากความแตกต่างของมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักในสมยัอดีตและสมยัใหม่ ซ่ึงปรากฏอยู่
ในสังคมไทย โดยภาษาท่ีน ามาใชแ้สดงถึง ความคิด การกระท าและทศันคติของผูมี้ความรัก ไม่วา่
จะเป็น  ความรักของพ่อแม่ ความรักฉนัทห์นุ่มสาว และฉนัทเ์พื่อน   
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to explore the conceptual metaphor of love in 

the Thai novel No Moon Tonight (1973).  The data were collected from the 

expressions used referring to “love” in the Thai novel No Moon Tonight, were to be 

compared with everyday linguistic expressions of “love.”  Analysis of the domain 

mapping has revealed the relationship of the meanings of “love” in the source 

domain being mapped onto those in the target domain.   

The findings showed that linguistic expressions of “love” in the novel           

No Moon Tonight could be categorized into 41 conceptual metaphors and                 

2 metonymies.  Most of these concepts consisted of concrete source domains to 

clarify the concept of “love.”  The concepts could be defined as ideal models and 

typical models.  Ideal and typical models help us to understand the physical effects, 

behavioral reactions, emotions and emotional attitudes of a lover.  

To conclude, 800 metaphorical expressions of “love” were found in                          

No Moon Tonight.  The language, thoughts, actions and attitudes of the lovers 

represented concepts of the emotion of “love” through linguistic expressions in             
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No Moon Tonight.  Some concepts were found to be universal.  Some were ideal 

models because of their own individual desire.  Many ideal models overlapped with 

typical models. But the cores of the typical models were clearly seen in the study.   

Conceptual metaphors of love in the Thai novel No Moon Tonight consisted in 

universal concepts, ideal models and typical models.  The lovers gained the physical 

effect of being in love as a universal concept.  The universal concept was clearly 

activated by both men and women who have fallen in love.  Additionally, the 

concept of “love” was conveyed by people’s thoughts, actions and attitudes toward 

love.  Their different reactions toward love could be better understood by contrasting 

the old views and perspectives of love with the more modern perception of love that 

is present in Thai society.   The language used reflected thoughts, actions and 

attitudes of the lovers that existed between parents and children, men and women, 

friends and friends.   

 


