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งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถ้ อยคาอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั วิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่พบใน
เพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั เปรี ยบเทียบอุปลักษณ์
ความรักที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั และอุปลักษณ์ความรักที่ปรากฏ
ในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั กับเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั ทฤษฎีที่ใช้ ในการวิเคราะห์คือทฤษฎีอปุ ลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ (Conceptual metaphor theory) ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980)
และแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโยงความหมายของครู ซ (Cruse. 2004) โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคก่อนจากหนังสือพิมานเพลง เล่ม 1-4 เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั จากหนังสือเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
Vol.1-Vol.5 ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2553-2555 และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั จากหนังสือเพลง The Guitar
Year Book ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2551-2555
ผลการศึกษาพบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักทังหมด
้
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13. [ความรักคือการเจ็บป่ วย] 14. [ความรักคือสิ่งของ] 15. [ความรักคือสงคราม] 16. [ความรักคือเพลง]
ซึ่งมีกระบวนการถ่ายโยงทางความหมาย 2 ประเภท ได้ แก่ การถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ์และ
การถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์
การศึก ษาความแตกต่า งของถ้ อ ยค าอุป ลัก ษณ์ เ กี่ ย วกับ ความรั ก พบมโนทัศ น์ [ความรั ก คื อ
สงคราม] เฉพาะในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และพบมโนทัศน์ [ความรักคือเพลง] เฉพาะในเพลงไทย
สากลยุคปั จจุบนั เท่านัน้ โดยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนไม่พบมโนทัศน์ [ความรักคือสงคราม] [ความรักคือ
สิ่งก่อสร้ าง] [ความรักคือแสดง] [ความรักคือการเรี ยน] และ [ความรักคือเพลง]
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์เกี่ ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนมีการใช้ ถ้อยคาอุปลักษณ์ ที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพสังคมชนบทและวิถีการดาเนินชีวิตที่เรี ยบง่าย ในขณะที่เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
มีการใช้ ถ้อยคาอุปลักษณ์ที่แสดงให้ เห็นถึงความทันสมัย ความเจริญเติบโตของสังคมมากขึ ้น เช่นเดียวกับ
ถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่พบในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่มี
อิทธิพลไปสู่สงั คมชนบท อย่างไรก็ตามพบว่าในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั มีการใช้ ถ้อยคาอุปลักษณ์ ที่
สะท้ อนวิถีชีวิตสภาพความเป็ นอยูข่ องสังคมชนบท ประเพณีพื ้นบ้ านให้ เห็นอยูด่ ้ วยเช่นกัน
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The purposes of this research are to study the metaphorical expressions of love in early
Thai folk songs, contemporary Thai folk songs and Thai pop songs; to compare the similarities
and differences of love metaphors, and to study the conceptual metaphors of love. This
analysis is based on conceptual metaphor theory (Lakoff; & Johnson. 1980) and semantic
mapping (Cruse. 2004). The data of early Thai folk songs were collected from Pimanpleng
books 1-4, contemporary Thai folk songs from Luktung Phua Chivit books vol.1-vol.5 published
in 2010-2012 and Thai pop songs from the Guitar Year Book published in 2008-2012.
The study reveals 16 categories of conceptual metaphors. They are 1. [LOVE IS A
HUMAN] 2. [LOVE IS A PLANT] 3. [LOVE IS AN ANIMAL] 4. [LOVE IS PROPERTY] 5. [LOVE IS
FOOD] 6. [LOVE IS A CONSTRUCTION] 7. [LOVE IS NATURE] 8. [LOVE IS SUPERNATURAL]
9. [LOVE IS A PERFORMANCE] 10. [LOVE IS A COMPETITION] 11. [LOVE IS A JOURNEY]
12. [LOVE IS AN EDUCATION] 13. [LOVE IS AN ILLNESS] 14. [LOVE IS A THING] 15. [LOVE
IS A WAR] 16. [LOVE IS A SONG]. The process of semantic mapping includes 2 processes:
ontological correspondence and epistemic correspondence.
The study of the differences of metaphorical expressions of love shows that the
conceptual metaphor [LOVE IS A WAR] is only found in contemporary Thai folk songs and the
conceptual metaphor [LOVE IS A SONG] is only found in Thai pop songs. The conceptual
metaphor [LOVE IS A WAR] [LOVE IS A CONSTRUCTION] [LOVE IS A PERFORMANCE]
[LOVE IS AN EDUCATION] and [LOVE IS A SONG] are not found in early Thai folk songs.
Metaphorical expressions found in early Thai folk songs reflect a traditional and simple
life. On the other hand, metaphorical expressions found in contemporary Thai folk songs and
Thai pop songs show the influence of social. However, in contemporary Thai folk songs
metaphorical expressions are used in a way that reflects a traditional way of life.
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ภาษาเป็ นเครื่ องมือที่มนุษย์ใช้ ในกระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความคิดและความรู้ สึก
ภาษาจึงสามารถสะท้ อนความคิดของมนุษย์และแสดงถึงความต้ องการของตนออกมาให้ ผ้ ูอื่นรับรู้ ได้
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง นอกจากมนุษย์จะใช้ ภาษาในการสื่อสารระหว่างกันแล้ ว
มนุษย์ยงั ใช้ ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลง ซึ่งเป็ นการสื่อสารในรูปแบบที่มีการผสมผสาน
ของดนตรี กบั ภาษาที่มีความไพเราะ สละสลวย ทาให้ เกิดสุนทรี ยภาพมากขึ ้น การเขียนเพลงเป็ นการบอก
กล่าวความรู้สึกนึกคิด คือการบอกเล่าเรื่ องราว เพลงเป็ นหนังสันเรื
้ ่ องหนึ่งที่มีความยาวเพียงไม่กี่นาที
และมีรูปแบบหลากหลายเพื่อให้ ผ้ ูฟังที่มีความนิยมชมชอบแตกต่างกันได้ มีทางเลือกในการรับฟั ง เช่น
เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง เป็ นต้ น ซึ่งเพลงแต่ละประเภทจะมีรูปแบบในการนาเสนอแตกต่างกัน
ออกไปในด้ านของดนตรี แนวเพลง และเนื ้อหาของเพลง
เพลงไทยสากลเป็ นเพลงที่ขบั ร้ องในภาษาไทยโดยเริ่ มจากนาทานองไทยเดิมใส่เนื ้อร้ องบรรเลง
และขับร้ องโดยใช้ มาตรฐานของโน้ ตเพลงแบบสากลจนเป็ นเพลงไทยแนวใหม่ เพลงไทยสากลเป็ นศิลปะ
ทางดนตรี ที่ผลิตขึ ้นมาเพื่อตอบสนองความต้ องการในเชิงพาณิชย์ โดยในแง่ของการใช้ ภาษาในเพลงไทย
สากลจะมีกลวิธีการใช้ ภาษาหลายแบบทังการใช้
้
คา การใช้ ประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค มีการ
สร้ างคาศัพท์ใหม่ๆใส่ในบทเพลง ซึง่ สอดคล้ องกับที่จิรวรรณ กาญจนานันท์ (2540: 60) ได้ กล่าวว่าเนื ้อหา
ของเพลงไทยสากลในปั จจุบนั มีรูปแบบการนาเสนอในเรื่ องราวที่ทนั สมัยและมีความเป็ นสากล มีการใช้
วลี ถ้ อยคา หรื อสานวนแปลกใหม่ในบทเพลงเพื่อก่อให้ เกิดความซาบซึ ้งและสุนทรี ยภาพอีกทังยั
้ งทาให้
เพลงมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ เพลงไทยสากลในปั จจุบนั มีเนือ้ หาส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับ
ความรัก ความผิดหวังที่เกิดจากความรัก โดยมีการใส่คาร้ องที่สะท้ อนและสะเทือนอารมณ์ ลงในเพลง
เพื่อให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น ซึ่งศรัณย์ รักสัตย์มนั่ (2547: 10) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของเพลงไทยสากลว่าเป็ น
แหล่งอ้ างอิงประสบการณ์หรื อความจริ งเกี่ยวกับความรักในแง่มมุ ต่างๆ จึงทาให้ เพลงไทยสากลส่วนใหญ่
นันเกี
้ ่ยวข้ องกับเรื่ องราวความรักและผู้ฟังเพลงไทยสากลส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ วัยรุ่น
เพลงไทยลูกทุ่ง นัน้ เป็ นเพลงที่ ส ะท้ อนวิถีชี วิต สภาพสัง คมอุดมคติและวัฒ นธรรมไทย โดยมี
ท่วงทานอง คาร้ อง สาเนียง และลีลาการร้ องการบรรเลงที่เป็ นแบบแผน ซึ่งสอดคล้ องกับที่สมยศ สิงห์คา
(มิรินด้ า บูรรุ่ งโรจน์ . 2548: 23; อ้ างอิงจาก สมยศ สิงห์คา. 2534: 30) ได้ กล่าวถึงเพลงไทยลูกทุ่งว่า
สามารถแสดงให้ เห็นสภาพสังคมความเป็ นอยูว่ ฒ
ั นธรรมของคนไทยได้ โดยในแง่การใช้ ภาษาในเพลงไทย
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ลูกทุ่งมีสองรูปแบบคือภาษามาตรฐานและภาษาชาวบ้ านทัว่ ไปที่ง่ายต่อการเข้ าใจ สอดคล้ องกับสภาพ
ความเป็ นจริงของชาวชนบท เนื่องจากผู้ที่ฟังเพลงไทยลูกทุง่ มักเป็ นชาวบ้ านและชาวชนบทเป็ นส่วนใหญ่
จากงานวิ จัยที่ เ กี่ ยวกับเพลงไทยลูกทุ่ง ที่ ผ่า นมา พบว่าเพลงไทยลูกทุ่ง ในปั จ จุบัน มี เ นื อ้ หาที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการสะท้ อนค่านิยมทางวัตถุเพิ่มมากขึ ้น เช่นงานวิจยั ของจรรยา บัวบาน (2548:
บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาค่านิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งช่วงปี พ.ศ.2540-2547 พบว่าเพลงไทยลูกทุ่ง
สะท้ อ นค่า นิยมทางวัตถุในด้ านต่างๆ 8 ด้ าน ได้ แ ก่ ค่านิย มเกี่ ยวกับเงิ น เครื่ อ งนุ่ง ห่ม เครื่ องประดับ
พาหนะ เครื่ องมือสื่อสาร อาหาร การทาศัลยกรรม และที่อยู่อาศัย จากความเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมที่
เกิดขึ ้นนี ้ทาให้ ผ้ วู ิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะภาษาที่ใช้ ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั โดยจะ
ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั กับเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน ทังนี
้ ผ้ ้ วู ิจัยเลือกศึกษา
ลักษณะภาษาที่ใช้ ในเชิงเปรี ยบเทียบหรื ออุปลักษณ์ เนื่องจากอุปลักษณ์สามารถสะท้ อนระบบความคิด
หรื อ มโนทัศน์ของคนในสังคมได้
เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980) ผู้เริ่ มการศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวทางทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ ปริ ชานได้ เสนอความคิดว่า การใช้ ภาษาของมนุษย์ใ นชีวิตประจาวันนันอยู
้ ่ในรู ปแบบการ
เปรี ยบเทียบหรื ออุปลักษณ์ ซึง่ รูปภาษาดังกล่าวสามารถสะท้ อนระบบความคิดของมนุษย์ แสดงให้ ร้ ูว่าคน
ในสังคมมีระบบความคิดหรื อมโนทัศน์เป็ นอย่างไร อุปลักษณ์จึงไม่ใช่เพียงเรื่ องของการใช้ ภาษาเท่านัน้
แต่ยังสามารถแสดงให้ เห็นถึงกระบวนการคิ ดและมโนทัศน์ของมนุษย์ ซึ่งสามารถอธิ บายได้ อย่างเป็ น
ระบบมีเหตุมีผล ในการศึกษาทางด้ านภาษาพบว่ามีการใช้ รูปภาษาที่เป็ นอุปลักษณ์ในด้ านวรรณคดีหรื อ
ร้ อยกรอง โดยผู้แต่งใช้ อปุ ลักษณ์เพื่อให้ งานประพันธ์เกิดภาพพจน์ สร้ างอารมณ์ตอ่ ผู้อ่าน แต่อปุ ลักษณ์ใน
เชิ ง ภาษาศาสตร์ ไ ม่ไ ด้ เ ป็ นการใช้ ภ าษาเพื่ อก่อให้ เกิ ดภาพพจน์ หรื ออารมณ์ เท่านัน้ แต่อุปลักษณ์ ยัง
สามารถสะท้ อนระบบความคิดของผู้ใช้ ภาษาด้ วย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นด้ านความแตกต่างของรูปภาษาที่เป็ น
อุปลักษณ์ที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่ง ยุคปั จจุบนั โดยรู ปภาษาที่เป็ นอุปลักษณ์ ที่
ผู้วิจัยจะศึกษานัน้ คือ อุปลักษณ์ เ กี่ ยวกับความรั ก หรื อถ้ อยค าที่ นามาเปรี ยบเที ยบความรั ก รวมทัง้
องค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับความรัก เช่น คนรัก อาการของความรักว่าเป็ นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการเก็บข้ อมูล
เบื ้องต้ น พบว่าเพลงลูกทุ่งยุคก่อนมีการใช้ อปุ ลักษณ์ความรัก เช่น ขอฝากน ้าถ้ อยละห้ อยดวงใจช่วยโปรด
ดลให้ พ บนาง พบนางที่ เ คยพบเจ้ า งานท้ า วสุร ะจ าได้ ไ หมจ๊ ะ แม่ย อดผัก หวาน (ต าราหารั ก /ไวพจน์
เพชรสุพรรณ) จากตัวอย่างนี ้ รู ปภาษาที่เป็ นอุปลักษณ์ คือ “แม่ยอดผักหวาน” ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเที ยบ
หญิ งคนรักเป็ นพืชที่พบได้ ตามท้ องทุ่ง ลักษณะการใช้ ภาษาดังกล่าวนี ้สามารถสะท้ อนความเป็ นอยู่ใน
ชนบทได้ เป็ นอย่างดี ในขณะที่ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั มีการใช้ อปุ ลักษณ์ความรัก เช่น ไม่ใช่ที่ชาร์ จ
แบตให้ ใ ครแวะมาเติม ใจฟรี ๆ (ไม่ใ ช่ที่ ช าร์ จ แบต/เอิ ร์ น เดอะสตาร์ ) จากตัว อย่า งนี ้ รู ป ภาษาที่ เ ป็ น
อุปลักษณ์ คือ “ที่ชาร์ จแบต” ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบตนเองที่กาลังตกอยู่ในอารมณ์รักที่ผิดหวังว่าไม่ใช่ที่
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ชาร์ จแบตที่ จ ะรอให้ ใครมาเติมความรั กได้ ตลอดเวลา ลักษณะการใช้ ภ าษาดัง กล่าวนีส้ ะท้ อนถึง การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เจริญก้ าวหน้ าและทันสมัย
จากนันผู
้ ้ วิจยั จะนาข้ อมูลที่ได้ จากเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั มาเปรี ยบเทียบกับเพลงไทยสากลใน
ยุคสมัยเดียวกันเพื่อศึกษาว่าอุปลักษณ์ ความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลว่ามี ความ
เหมือนหรื อแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร เนื่องจากผู้วิจยั สังเกตในเบื ้องต้ นพบว่าลักษณะการใช้ ภาษาที่เป็ น
อุปลักษณ์ที่ปรากฏที่ในเพลงไทยลูกทุ่งปั จจุบนั นี ้มีความคล้ ายคลึงกับการใช้ อปุ ลักษณ์ที่ปรากฏในเพลง
ไทยสากลปั จจุบนั อยู่มาก ซึ่งอาจเป็ นผลเนื่องมาจากการแผ่ขยายอิท ธิ พลด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ าทาง
วิทยาการสมัยใหม่ของสังคมเมืองเข้ าสูส่ งั คมชนบท

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. ศึกษาถ้ อยคาอุปลักษณ์ความรักที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
2. วิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และ
เพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
3. เปรี ยบเที ย บอุปลัก ษณ์ ความรั กที่ ป รากฏในเพลงไทยลูกทุ่ง ยุคก่อ นกับเพลงไทยลูกทุ่ง ยุค
ปั จจุบนั
4. เปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ความรักที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั กับเพลงไทยสากลยุค
ปั จจุบนั

ควำมสำคัญของกำรวิจัย
1. ทาให้ ทราบถึงรู ปภาษาที่ใช้ เป็ นถ้ อยคาอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทย
สากลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม
2. ทาให้ ทราบถึงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักจากเพลงไทยลูกทุง่ ต่างสมัยและเพลงไทยสากล
3. ทาให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมจากรูปภาษาที่เป็ นถ้ อยคาอุปลักษณ์ในเพลง
ไทยลูกทุง่ และเพลงไทยสากล

ขอบเขตกำรวิจัย
1. ศึกษารูปภาษาที่นามาใช้ เป็ นถ้ อยคาอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุง่ และเพลงไทยสากล
2. ศึกษาเฉพาะเพลงไทยลูกทุง่ และเพลงไทยสากลที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรัก โดยข้ อมูลรูปภาษา
ที่เป็ นถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล มีความสัมพันธ์ทางความหมายกับคา
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ว่า “รัก” หมายถึง มีใจผูกพันด้ วยความห่วงใย เช่นพ่อแม่รักลูก รักชาติ ,มีใจผูกพันด้ วยเสน่หา,มีใจผูกพัน
ฉันชู้สาว เช่น ชายรักหญิง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 938)
3. ศึกษาถ้ อยคาอุปลักษณ์ความรักจากเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนในระหว่าง พ.ศ.2506-2513 ซึ่ง
เป็ นยุคทองของเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน (คณะผู้จดั ทาหนังสือ “กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค 2”. 2534:
41)
4. ศึกษาถ้ อยคาอุปลักษณ์ความรักจากเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ซึ่งเป็ นเพลงที่แต่งและเผยแพร่
ในระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 เท่านัน้
5. ศึกษาอุปลักษณ์ ความรักในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั ซึ่งเป็ นเพลงที่แต่งและเผยแพร่ ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2555 เท่านัน้
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. อุปลักษณ์ ควำมรั ก (Love metaphor) หมายถึง รู ปภาษาที่ปรากฏในเพลงมีความหมาย
ประจารูปหมายถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความรัก แต่ถกู นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงความรัก
2. เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน (Early Thai folk songs) หมายถึง เพลงที่มีเนื ้อหาสะท้ อนวิถีชีวิต
และสภาพแวดล้ อมในสังคมชนบท เป็ นเพลงที่แต่งและเผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2506-2513
3. เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน (Contemporary Thai folk songs) หมายถึง เพลงที่มีเนื ้อหา
สะท้ อนวิ ถี ชี วิ ต และสภาพแวดล้ อมในสั ง คมชนบท เป็ นเพลงที่ แ ต่ ง และเผยแพร่ ใ นระหว่ า งปี
พ.ศ. 2553-2555
4. เพลงไทยสำกลยุคปั จจุบัน (Thai pop songs) หมายถึง เพลงที่มีการขับร้ อง การบรรเลง
ดนตรี ประกอบเป็ นสากลและบันทึก ทานองด้ วยโน้ ตสากล เป็ นเพลงที่ แต่ง และเผยแพร่ ในระหว่างปี
พ.ศ. 2551–2555

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (Conceptual metaphor theory) ของเลคอฟ
และจอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980) และแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโยงความหมายของครูซ (Cruse.
2004) เป็ นแนวทางในการศึกษา

สมมติฐำนในกำรวิจัย
1. ถ้ อยคาอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนมีความแตกต่างจากเพลง
ไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั
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2. ถ้ อยคาอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั มีความเหมือนกับเพลง
ไทยสากลยุคปั จจุบนั มากขึ ้น

สัญลักษณ์ ในงำนวิจัย
1. เครื่ องหมาย
ใช้ แสดงการถ่ายโยงความหมายระหว่างวงความหมายต้ นทางไปยัง
วงความหมายปลายทาง
2. เครื่ องหมาย [ ] ใช้ แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก
3. อักษรตัวหนาและขีดเส้ นใต้ ใช้ แสดงตัวอย่างถ้ อยคาอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรัก

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องนาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปริชาน (Cognitive Linguistics theory)
2. ทฤษฎีอปุ ลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (Conceptual metaphor theory)
3. มโนทัศน์ (Concept)
4. ความรัก
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปริชาน (Cognitive Linguistics theory)
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปริ ชาน (Cognitive Linguistics) มีแนวคิดพื ้นฐานว่า ภาษาเป็ นภาพสะท้ อน
ของความนึกคิด (Cognition) และกระบวนการประมวลผลความคิ ดของมนุษย์ (Conceptual process)
ซึ่ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากประสบการณ์ ใ นการรั บ รู้ เกี่ ย วกับ โลก ประสบการณ์ ก ารใช้ ภ าษา ซึ่ ง ไม่ ไ ด้
หมายความถึงสิ่งที่เราอ้ างหรื อการรับรู้ภาษาแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่สมั พันธ์ กบั กระบวนการคิด
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโลก เช่น อารมณ์ ความรู้สกึ ฯลฯ
อุงเกเรอร์ และชมิด (Ungerer; & Schmid. 1996: 8-14) ได้ กล่าวถึงแนวคิดในการศึกษา
ภาษาศาสตร์ ปริ ชานว่าเป็ นการศึกษาภาษาจากประสบการณ์ จริ ง การรับรู้ และเข้ าใจภาษา ตลอดจน
ระบบความคิดที่เกี่ ยวข้ องกับภาษาของมนุษย์ โดยในการศึกษาภาษาศาสตร์ ปริ ชานมีแนวทางสาคัญ
3 แนวทาง คือแนวคิดเชิงประสบการณ์ แนวคิดด้ านความเด่นในการรับรู้ และ แนวคิดเกี่ยวกับการดึงดูด
ความสนใจ
1. แนวคิดเชิ ง ประสบการณ์ (Experiential view) ประกอบไปด้ ว ย ความรู้ ทางโลก (World
knowledge) และประสบการณ์ทางกาย (Bodily experience) เป็ นกระบวนการอธิ บายภาษาจาก
ประสบการณ์ของผู้ใช้ ภาษา เช่น เมื่อกล่าวถึงรถยนต์ผ้ ใู ช้ ภาษาไม่ได้ อธิบายเพียงความหมายของรถยนต์
ที่มองเห็นได้ ด้วยตาเท่านัน้ แต่ยงั นึกถึงคุณสมบัติ การอานวยความสะดวกสบาย ความเร็ วหรื ออาจนึกถึง
อุบตั เิ หตุอนั เกิดจากรถยนต์ ซึง่ องค์ประกอบต่างๆเหล่านี ้เกิดจากตัวบุคคล การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
และความคิดซึง่ ก็เป็ นส่วนหนึง่ ของประสบการณ์ แนวคิดเชิงประสบการณ์จึงสามารถอธิบายถึงระบบการ
รับรู้และเข้ าใจภาษาของผู้ใช้ ภาษาได้
2. แนวคิดด้ านความเด่นในการรับรู้ (Prominence view) นามาใช้ อธิบายว่าผู้ใช้ ภาษานันมี
้ การ
เลื อกใช้ ภ าษาหรื อนาคามาเรี ยบเรี ยงเป็ นประโยคอย่างไร เช่น เมื่ อเราเห็นรถคันหนึ่ง และมี ต้นไม้ อยู่
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ข้ างหน้ า เราสามารถพูดได้ 2 ลักษณะเพื่ออธิบายสถานการณ์ เช่นเราอาจพูดว่า ”ต้ นไม้ อยู่หน้ ารถ” หรื อ
“รถอยู่หลังต้ นไม้ ” เป็ นต้ น ซึ่งแนวคิดนี ้มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเชิงประสบการณ์ โดยแนวคิดด้ านความ
เด่นในการรั บรู้ สามารถอธิ บายว่า ผู้ใช้ ภาษาเลื อกและล าดับข้ อมูลหรื อประโยคในการสื่อสารอย่างไร
แนวคิดในด้ านนี ้มักใช้ อธิบายเรื่ องระบบประโยค (Syntax) ของผู้ใช้ ภาษา
3. แนวคิดเกี่ยวกับการดึงดูดความใส่ ใจ (Attentional view) มีความสัมพันธ์ กับสองแนวคิดที่
กล่าวมาเป็ นแนวคิดที่นาไปสู่จุดเด่นของประโยค ซึ่งนาไปสู่จดุ เด่นของเหตุการณ์และประธานในประโยค
โดยแนวคิดนี ้จะอธิบายเหตุการณ์ในการที่ผ้ ใู ช้ ภาษาเลือกรับสิ่งที่มากระทบกับประสาทสัมผัส เช่น ผู้ใช้
ภาษาอาจพูดว่า “รถชนต้ นไม้ ” โดยประโยคที่ผ้ ใู ช้ ภาษาพูดออกมานันถึ
้ งแม้ อาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ก่ อ นหน้ า ที่ ร ถจะชนต้ น ไม้ เช่น รถคัน นัน้ เสี ย หลัก รถคัน นัน้ ยางแตก แต่ผ้ ูใ ช้ ภ าษาเลื อ กที่ จ ะพูด ว่ า
“รถชนต้ นไม้ ” เพราะเป็ นเหตุการณ์ที่ดงึ ดูดความสนใจ
จากแนวคิดทัง้ 3 นีจ้ ะเห็นได้ ว่ามี ความสัม พันธ์ กันในการเลื อกใช้ คา การเรี ยงล าดับความใน
ประโยคและมุมมองของผู้ใช้ ภาษา กล่าวคือประสบการณ์เป็ นตัวแปรในการรับรู้ของมนุษย์ ทาให้ เกิดการ
เรี ยงลาดับความสาคัญและส่งผลต่อการเลือกใช้ ภาษาของมนุษย์ จากแนวคิดทัง้ 3 ที่กล่าวมาสามารถ
นามาใช้ ในการศึกษาภาษาเพื่ ออธิ บายระบบความคิด การรั บรู้ ความเข้ าใจของผู้ใช้ ภาษาว่าเกิ ดขึน้
อย่างไร

2. ทฤษฎีอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ (Conceptual metaphor theory)
ในปั จ จุบนั การศึกษาอุปลักษณ์ เป็ นการศึกษาตามแนวทฤษฎี ภาษาศาสตร์ ปริ ชาน(Cognitive
Linguistics) ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาอุปลักษณ์ตามทฤษฎีแนวเดิม (Traditional theory) ในแง่ที่ว่า
การศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปริ ชานเป็ นการนาคาไปใช้ ในเชิงเปรี ยบเทียบ โดยไม่ได้
ปรากฏอยูแ่ ค่ในบทประพันธ์เท่านัน้ แต่เป็ นเรื่ องของการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวันและทฤษฎีภาษาศาสตร์
ปริชานยังมุง่ อธิบายถึงการใช้ ภาษาที่เป็ นผลมาจากกระบวนการคิด ซึ่งได้ รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์
ในการใช้ ภาษา โดยเชื่อว่าภาษาสามารถสะท้ อนความคิดของผู้ใช้ ภาษา อุปลักษณ์ซึ่งเป็ นการใช้ ภาษาใน
เชิงเปรี ยบเทียบ จะเป็ นตัวแทนในการอธิบายเรื่ องระบบความคิดของผู้ใช้ ภาษาได้ เป็ นอย่างดี โดยผู้นา
แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปริชานมาใช้ ในการศึกษากระบวนการความคิดของมนุษย์ ได้ แก่ เลคอฟและ
จอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980) โดยเขาได้ เสนอแนวคิดของเขาทังสองไว้
้
ในหนังสือ Metaphor We
Live By ว่าการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวันของมนุษย์เรานันอยู
้ ่ในรูปของการเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ไม่ได้
จากัดเพียงแค่เรื่ องของภาษาและการใช้ ภาษาสาหรับเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างผลงานประพันธ์ เท่านัน้
แต่อุปลักษณ์เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ อโดยตรงกับความคิด สังคม อารมณ์ ฯลฯ และสามารถอธิบายได้ อย่างมี
ระบบ
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นอกจากนี ้เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980) ยังกล่าวว่าการใช้ ภาษาในเชิง
อุปลักษณ์เป็ นการเชื่อมโยงความคิดระหว่างคาที่มีความหมายจากวงความหมายหนึ่งถ่ายโยงไปยังคาอีก
วงหมายหมายหนึ่ง (Domain) โดยการถ่ายโยงความหมายนันจะมี
้
การถ่ายโยงจากวงความหมายต้ นทาง
(Source domain) ไปยังวงความหมายปลายทาง (Target domain) วงความหมายต้ นทางหมายถึง
ความหมายเดิมก่อนที่จะนาไปเปรี ยบเทียบ เป็ นความหมายประจาคา ส่วนวงความหมายปลายทางจะ
เป็ นความหมายใหม่ที่ ต้ อ งการจะสื่ อ วงความหมายต้ น ทางจะเป็ นเรื่ อ งที่ เ ป็ นรู ป ธรรมส่วนวงความ
ปลายทางจะเป็ นเรื่ องที่เป็ นนามธรรม ดังตัวอย่างอุปลักษณ์ที่เลคอฟและจอห์นสันได้ แสดงให้ เห็นถึงจิตใจ
ของมนุษย์เรานันเป็
้ นสิ่งที่มีตวั ตน สัมผัสได้ ดังตัวอย่าง
THE MIND IS A BRITTLE OBJECT
Her ago is very fragile.
He broke under cross-examination
(Lakoff; & Johnson. 1980: 28)
จากตัวอย่างคาว่า fragile และ broke เป็ นคาศัพท์ที่เกี่ยวกับการแตกหักของวัตถุแต่ถูกนามาใช้
กล่าวถึงจิตใจของมนุษย์ ซึง่ เป็ นการเชื่อมโยงความคิดระหว่างวงความหมายต้ นทางคือ วัตถุสิ่งของซึ่งเป็ น
รูปธรรมไปสูว่ งความหมายปลายทาง คือ จิตใจ ซึ่งเป็ นนามธรรม จากการเปรี ยบเทียบดังกล่าวสะท้ อนให้
เห็ น ถึ ง ระบบความคิด ของผู้ใ ช้ ภ าษาที่ ม องว่า จิ ต ใจของมนุษ ย์ เ รานัน้ เป็ นวัต ถุส ามารถแตกหัก หรื อ
เปราะบางได้ อุปลักษณ์ จึงไม่ใช่เรื่ องของภาษาเท่านัน้ แต่ยังเกี่ ยวข้ องกับกระบวนการคิดของมนุษย์ที่
สะท้ อนออกมาในรูปของภาษา โดยการใช้ ภาษาของคนในสังคมสามารถบอกให้ ร้ ูว่าในแต่ละสังคมนันๆ
้ มี
ระบบความคิดเป็ นอย่างไร อุปลักษณ์ตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปริ ชาน จึงสะท้ อนระบบมโนทัศน์ของ
คนในสังคมด้ วย เรี ยกว่าเป็ น อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ (Conceptual metaphor) ซึ่งเลคอฟและจอห์นสัน
(Lakoff; & Johnson. 1980) ยังได้ แสดงระบบมโนทัศน์ของคนที่อยู่ในสัง คมที่ใช้ ภาษาอังกฤษโดย
วิเคราะห์จากภาษาที่ใช้ ในชีวิตประจาวันซึ่งอยู่ในรู ปของการเปรี ยบเทียบ โดยเขาได้ เสนอมโนทัศน์การ
โต้ แย้ งเป็ นสงคราม [ARGUMENT IS WAR] ในสังคมของผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษ โดยการสังเกตจากคาศัพท์
ที่ใช้ เช่น
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Your claims are indefensible.
He attacked every weak point in my argument.
His criticisms were right on target.
I demolished his argument.
I’ve never won an argument with him.
You disagree? Okay, shoot!
(Lakoff; & Johnson. 1980: 4)
จากประโยคข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ามีการใช้ คาศัพท์ เช่น indefensible, attacked, won, shoot ใน
การแสดงความคิดเห็น ซึ่งปกติคาศัพท์เหล่านี ้จะปรากฏในบริ บทที่เกี่ยวกับการต่อสู้หรื อสงคราม แต่จาก
ประโยคข้ างต้ นนัน้ จะเห็นได้ ว่ามีการนาคาศัพท์ดงั กล่าวไปใช้ ในการโต้ เถี ยง ซึ่งเป็ นการใช้ ภาษาในเชิง
เปรี ยบเทียบ ทาให้ เห็นมโนทัศน์ของผู้ใช้ ภาษาว่า การโต้ แย้ งเป็ นสงคราม
อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงมโนทัศน์ในสังคมของผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่ องเวลาโดยมองว่า
เวลาเป็ นเงิน [TIME IS MONEY] หรื อเวลาเป็ นสิ่งมีคา่ [TIME IS A VALUABLE COMMODITY] จาก
ตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี ้
You’re wasting my time.
This gadget will save you hours.
I don’t have the time to give you.
How do you spend your time these days?
That flat tire cost me an hour.
You don’t use your time profitably.
I lost a lot of time when I got sick.
Thank you for your time.
(Lakoff; & Johnson. 1980: 7-8)
จากประโยคดังกล่าวจะเห็นว่าผู้ใช้ ภาษามีมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่ องของเวลาว่าเป็ นเงินซึ่งเห็นได้ จาก
คาศัพท์ที่ปรากฏร่วมเมื่อพูดถึงเงินทอง ได้ แก่ spend, cost, profitably หรื อเวลาเป็ นสิ่งมีค่า คาศัพท์ที่
แสดงมโนทัศน์นี ้ ได้ แก่ have, give, lost เป็ นต้ น การใช้ คาศัพ ท์เหล่านี ้แสดงให้ เห็นถึงความคิดความ
เข้ าใจของผู้ใช้ ภาษาเมื่อพูดถึงเวลา
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จากที่ เ ลคอฟและจอห์ นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980) ได้ กล่าวถึง การใช้ ภ าษาใน
เชิงอุปลักษณ์ว่าเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างวงความหมายต้ นทางกับวงความหมายปลายทาง ซึ่งต้ องมีการ
พิจารณาความสัมพันธ์ของวงความหมายทังสอง
้
ซึ่งโกทลี (Goatly. 1997: 31-35) ได้ จาแนกประเภทของ
อุปลักษณ์ตามความสัมพันธ์ทางความหมายไว้ 3 ประเภทใหญ่ๆ
1. อุปลักษณ์ตาย (Dead metaphor) อุปลักษณ์ประเภทนี ้ไม่สามารถถ่ายโยงความสัมพันธ์ทาง
ความหมายไปยัง ความหมายเดิม ของค าและความหมายที่ เ กิ ด ขึน้ ใหม่ข องค าได้ หรื อ อาจกล่า วว่ า
ความหมายของทังสองค
้
านี ้ไม่มีความสัมพันธ์กนั เช่น คาว่า pupil สามารถหมายถึง นักเรี ยน (A young
student) และ รู ม่านตา (Circular opening in the iris) ได้ โดยที่ความหมายของคาทังสองค
้
านี ้ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั และไม่สามารถอธิบายได้ วา่ ทาไมคาว่า pupil จึงมีความหมายที่หมายถึงนักเรี ยนและอีก
ความหมายหนึง่ ที่หมายถึงรูมา่ นตา ดังนัน้ คาว่า pupil จึงจัดเป็ นอุปลักษณ์ตาย
2. อุปลักษณ์คงที่ (Inactive metaphor) อุปลักษณ์ประเภทนี ้สามารถถ่ายโยงความสัมพันธ์
ระหว่างความหมายเดิมและความหมายใหม่ของคาได้ เช่น คาว่า leaf ที่หมายถึงใบไม้ (Foliage) และอีก
ความหมายหนึ่งคือ หน้ ากระดาษของหนังสือ (Page of a book) คาว่า leaf นันมี
้ ความหมายสอง
ความหมายที่ สามารถถ่ายโยงความสัม พันธ์ ระหว่างความหมายเดิมและความหมายใหม่ได้ โดยการ
นาเอาความหมายลักษณะของใบไม้ ที่เป็ นแผ่น มาเปรี ยบเทียบกับหน้ ากระดาษของหนังสือที่มีลกั ษณะ
บางเป็ นแผ่นเหมือนกัน จะเห็นได้ ว่าคาว่า leaf มีความสัมพันธ์ กนั ทางความหมายจึงจัดเป็ นอุปลักษณ์
คงที่
3. อุปลักษณ์ ที่กาลัง ดาเนินอยู่ (Active metaphor) อุปลักษณ์ ประเภทนี เ้ ป็ นอุปลักษณ์ ที่
ความหมายของคานันแปรเปลี
้
่ยนไปตามบริ บท เราสามารถทราบความหมายของคาศัพท์ใหม่ที่เปลี่ยนไป
ได้ จากบริบทที่ปรากฏร่วมด้ วยในประโยค เช่น คาว่า icicles หมายถึง หยาดน ้าแข็ง แต่เมื่ออยูใ่ นประโยค
“He held five icicles in each hand”. คาว่า icicles มีความหมายว่า แท่งไอศกรี ม
นอกจากนี เ้ ดนแนน (Deignan. 2005) ได้ เสนอแนวคิดเพิ่ม เติม จากเดิม ที่ ว่าอุปลักษณ์ เป็ น
ศูนย์กลางของความคิดตลอดจนภาษา ทาให้ จาแนกอุปลักษณ์ได้ 5 ลักษณะ ดังนี ้
1. อุปลักษณ์มีลกั ษณะเป็ นสื่อความคิด (Metaphor structure thinking) เป็ นการนาอุปลักษณ์มา
กล่าวถึงเรื่ องที่เป็ นนามธรรมเกี่ยวกับมนุษย์ เช่น อุปลักษณ์ “HAPPY IS UP” ของเลคอฟ ซึ่งเป็ นวง
ความหมายเกี่ยวกับทิศทางขึ ้นถ่ายโยงความหมายไปยังความหมายปลายทาง คือ ความสุข เป็ นการบอก
ทิศทางของความสุขว่าอยูใ่ นทิศทางที่ขึ ้น
2. อุปลักษณ์มีลกั ษณะเป็ นสื่อความรู้ความเข้ าใจ (Metaphor structure knowledge) เป็ นการ
พัฒนาจากแนวคิดที่ว่าอุปลักษณ์มีความสาคัญในการสื่อสารสะท้ อนให้ เห็นระบบมโนทัศน์หรื อความคิด
ของผู้ใช้ ภาษา อุปลักษณ์สามารถอธิบายและสื่อให้ เห็นถึงความรู้ความเข้ าใจสิ่งต่างบนโลกนี ้ของมนุษย์
เช่น อุปลักษณ์ความรักคือการเดินทาง [LOVE IS A JOURNEY] ที่กล่าวถึงการถ่ายโยงความหมาย
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ระหว่า งความรั ก กับ การเดิน ทาง โดยมี ก ารเดิน ทางเป็ นวงความหมายต้ น ทาง และความรั ก เป็ นวง
ความหมายปลายทาง แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรักกับการเดินทาง เช่น อุปลักษณ์ความ
รักคือการเดินทางของเลคอฟฟ์ ดังตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี ้
Look how far we’ve come.
I don’t think this relationship is going anywhere.
This relationship is a dead-end street.
Our marriage is on the rocks.
We’re just spinning our wheels.
(Lakoff; & Johnson. 1980: 45)
จากตัวอย่างประโยคจะเห็นว่า การเดินทาง ระยะทาง พาหนะ อุปสรรคการเดินทาง ฯลฯ เป็ น
วงความหมายต้ น ทางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเดิ น ทาง และมี ก ารถ่ า ยโยงความหมายแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของความรัก เหตุการณ์ของความสัมพันธ์ หรื อเป้าหมายของความสัมพันธ์ ซึ่งก็คือความรัก
ที่เป็ นวงความหมายปลายทางนัน่ เอง
3. อุปลักษณ์ที่มีลกั ษณะเป็ นสื่อนามธรรม (Metaphor is central to abstract) เป็ นการกล่าวถึง
สิ่งที่ เป็ นนามธรรมโดยใช้ อุปลักษณ์ เป็ นสื่อที่ ช่วยอธิ บายความหมายให้ ชัดเจนและเข้ าใจมากขึน้ เช่น
อุปลักษณ์ความรักคือการเดินทาง [LOVE IS A JOURNEY] ความรักนันเป็
้ นสิ่งที่เป็ นนามธรรม ไม่มี
รูปร่างชัดเจน จึงต้ องใช้ การเปรี ยบเทียบเพื่อให้ เข้ าใจถึงความรักมากขึ ้น
4. อุปลักษณ์มีพื ้นฐานมาจากประสบการณ์ร่างกาย (Metaphor is grounded in physical
experience) เป็ นการใช้ อุป ลัก ษณ์ ก ล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ นนามธรรม โดยการถ่ า ยโยงความหมายจาก
วงความหมายต้ นทางที่เป็ นเรื่ องรูปธรรม หรื อสิ่งที่ร้ ูสึกได้ ทางร่างกาย ไปยังวงความหมายปลายทางที่เป็ น
นามธรรม เช่น อุปลักษณ์อารมณ์โกรธ ตัวอย่างเช่นในประโยค She got all steamed up หรื อประโยคใน
ภาษาไทย โกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ เป็ นต้ น อุปลักษณ์ดงั กล่าวมีการเปรี ยบเทียบร่ างกายของคนเป็ นเสมือน
ภาชนะ และอารมณ์โกรธเป็ นความร้ อน
5. อุปลักษณ์มีลกั ษณะเป็ นมโนทัศน์ความนึกคิด (Metaphor is ideological) มีการพัฒนามา
จากการตีความหมายต่างๆที่มีการนาอุปลักษณ์ ใช้ โดยการใช้ อุปลักษณ์ นนั ้ มีการถ่ายโยงความหมาย
ระหว่างสองวงความหมายที่คล้ ายกันแต่ไม่เหมือนกันทังหมด
้
เช่น อุ ปลักษณ์ความเข้ าใจคือการยึดครอง
จะมีการใช้ คาว่า “grasp” และ “seize” ทาให้ ผ้ ใู ช้ ภาษาเข้ าใจว่าความเข้ าใจสามารถถือครองได้
กล่าวโดยสรุ ปการศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวทฤษฎี ภาษาศาสตร์ ปริ ชานมุ่งอธิบายอุปลักษณ์ใน
ด้ านภาษาที่สมั พันธ์ กับกระบวนการคิดและมโนทัศน์ของมนุษย์ และยังแสดงให้ เห็นถึงกระบวนการทาง
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ความหมายของอุปลักษณ์ ซึง่ ความสาคัญในการศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปริ ชานนัน้
นอกจากสามารถทาให้ เข้ าใจรูปภาษาที่นามาใช้ เป็ นอุปลักษณ์แล้ วนัน้ ยังสามารถทาเราให้ เข้ าใจความคิด
ของผู้ใช้ ภาษาในสังคมด้ วย เรี ยกว่าเป็ นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (Conceptual metaphor)
ครู ซได้ อธิ บาย (Cruse. 2004: 201-202) การถ่ายโยงทางความหมาย (Mapping) ของ
อุ ป ลัก ษณ์ ว่ า เกิ ด จากการถ่ า ยโยงระหว่ า งวงความหมายต้ น ทางไปยัง วงความหมายปลายทาง
ความสัมพันธ์ของการถ่ายโยงทางความหมายของอุปลักษณ์มี 2 ประเภท ได้ แก่ การถ่ายโยงความหมาย
แบบภวสัม พันธ์ (Ontological correspondence) และการถ่า ยโยงความหมายแบบญาณสัม พัน ธ์
(Epistemic correspondence) ซึง่ มีความหมายดังนี ้
1. การถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ์ (Ontological correspondence) หมายถึง การถ่าย
โยงความหมายระหว่า งวงความหมายต้ น ทางไปยัง วงความหมายปลายทาง โดยเป็ นการถ่ า ยโยง
ความหมายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ดังตัวอย่าง การถ่ายโยงความหมายของมโนทัศน์ความโกรธเป็ นความร้ อน
ของของเหลวในภาชนะ [ANGER IS HEAT OF FLUID IN CONTAINER] ดังนี ้
Source: HEAT OF FLUID
container
heat of fluid
heat scale
pressure in container
agitation of boiling fluid
limit of container’s resistance
explosion

target: ANGER
body
anger
anger scale
experienced pressure
experienced agitation
limit of person’s ability to suppress
anger
loss of control
(Cruse. 2004: 201)

จากตัวอย่างการถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ์ แสดงให้ เห็นว่าวงความหมายต้ นทางคือ
ความร้ อนของของเหลวมีความสัมพันธ์ กับวงความหมายปลายทางคือความโกรธโดยแสดงคุณสมบัติ
ต่างๆ เป็ นคู่ เช่น ภาชนะมีการถ่ายโยงความหมายไปยังร่ างกาย ความร้ อนของของเหลวมีการถ่ายโยง
ความหมายไปยังความโกรธ ระดับความร้ อนมีการถ่ายโยงความหมายไปยังระดับอารมณ์โกรธ เป็ นต้ น
2. การถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ (Epistemic correspondence) หมายถึง การถ่าย
โยงความหมายระหว่างวงความหมายต้ นทางไปยังวงความหมายปลายทาง โดยการถ่ายโยงคุณสมบัติ
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ต่างๆ ในวงความหมายต้ นทางจะมีความสัมพันธ์ กันก่อนแล้ วจึงถ่ายโยงไปยังวงความหมายปลายทาง
ดังตัวอย่าง อุปลักษณ์ความโกรธ มีการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ ดังนี ้
When fluid in a container is heated
beyond a certain limit, pressure
increase to point at which
container explodes.

When anger increase beyond a
certain limit, ‘pressure’ increase
to point at which person loses
control.

An explosion is damaging to
container and dangerous to
bystanders.

Loss of control is damaging to
person and dangerous to other.

Explosion can be prevented by
applying sufficient force and
counter-pressure.

Anger can be suppress by force
of will.

Controlled release of pressure may
occur, which reduces danger of
explosion.

Anger can released in a
controlled way, or vented
harmlessly, thus reducing level.
(Cruse. 2004: 202)

จากตัวอย่างการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์จะเห็นได้ ว่าในวงความหมายต้ นทางจะ
พบคุณ สมบัติ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ความร้ อนของของเหลวซึ่ ง มี ค วามสัม พัน ธ์ กั น ก่ อ นที่ ถ่ า ยโยงไปยัง
ความหมายปลายทาง การถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์แสดงให้ เห็นว่าวงความหมายต้ นทางคือ
ความร้ อนของของเหลวกับวงความหมายปลายทางคือความโกรธมีความสอดคล้ องกัน โดยมีกระบวนการ
เกิดที่เป็ นลาดับขันตอนตั
้
งแต่
้ เริ่ มไปจนสิ ้นสุด เช่น เมื่อของเหลวในภาชนะได้ รับความร้ อนเกิดขีดจากัด
ความดันจะเพิ่มขึน้ จนถึงจุดที่ทาให้ ภาชนะระเบิด เมื่อความโกรธเพิ่มขึน้ เกิดขีดจากัด ความกดดันจ ะ
เพิ่มขึ ้นจนถึงจุดที่ทาให้ คนเราสูญเสียการควบคุมตัวเอง เป็ นต้ น
ประเด็นสาคัญของแนวคิดเรื่ องอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คือการเข้ าใจสิ่งหนึ่งโดยการเปรี ยบเทียบ
เป็ นอี กสิ่ ง หนึ่ง จากตัว อย่างมโนทัศ น์ ค วามโกรธที่ กล่าวข้ า งต้ น พบว่า ความโกรธและความร้ อนของ
ของเหลวนันเป็
้ นเรื่ องที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกันโดยตรง แต่ผ้ ใู ช้ ภาษาสามารถเข้ าใจได้ เมื่อพูดถึงความโกรธด้ วย
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มโนทัศน์ความร้ อนของของเหลว ซึ่งเป็ นเรื่ องของกระบวนการความคิดที่ สะท้ อนให้ เห็นจากรู ปภาษา
อุปลักษณ์จึงไม่ใช่เรื่ องของการใช้ ภาษาเท่านันแต่
้ เป็ นเรื่ องของกระบวนการคิดของมนุษย์ ซึ่งบอกให้ ร้ ู ว่า
มนุษย์มีความคิดหรื อมโนทัศน์ เกี่ ยวกับสิ่ง ต่างๆ อย่างไร การศึกษาอุปลักษณ์ จึงทาให้ เข้ าใจชีวิตและ
มโนทัศน์ได้ ชดั เจนขึ ้น

3. มโนทัศน์ (Concept)
มโนทัศน์ คือระบบความคิดที่สามารถอธิบายถึงสิ่งที่มนุษย์รับรู้และเข้ าใจจากถ้ อยคาที่มนุษย์เรา
นันใช้
้ สื่อสาร ออกเดนและริ ชาร์ ด (Ogden; & Richards. 1972) ได้ กล่าวถึงความหมายของคาว่าเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาษา (Symbol) ความคิด (Concept) และ สิ่งที่อ้างถึง (Referent) ซึ่งสิ่งที่อ้าง
ถึงกับรู ปภาษาไม่ได้ มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับวัตถุในโลกแต่มีความหมายได้ โดยผ่านกระบวนความคิด
มโนทัศน์ ของผู้ใช้ ภาษา ดังแผนภูมิสามเหลี่ยม (Semiotic triangle)
ความคิด (Concept)

รูปภาษา (Symbol)

สิ่งที่อ้างถึง (Referent)

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงสามเหลี่ยมของออกเดนและริชาร์ ด
ที่มา: Ogden; & Richards. (1972). The meaning of meaning: A study of the influence of
language upon thought and of the science of symbolism. p. 11.
จากแผนภูมิสามเหลี่ยมของออกเดนและริ ชาร์ ดสามารถอธิบายได้ ว่าความคิดกับรูปภาษานันมี
้
ความสัมพันธ์ โดยตรง เมื่อผู้รับสารได้ รับภาษาก็จะถ่ายโยงไปยังองค์ประกอบทางความหมายที่มีอยู่ใน
ระบบความคิดของผู้ใช้ ภ าษาอยู่แล้ ว ความคิดกับสิ่งที่อ้างถึงก็มีความสัมพันธ์ กันโดยตรงด้ วยเช่นกัน
กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้ ภาษามองเห็นภาพสิ่งนันๆ
้ ก็จะเกิดการถ่ายโยงองค์ประกอบความหมายที่มีอยู่ใ นระบบ
ความคิดแล้ วเชื่อมเข้ ากับรูปภาษา รูปภาษากับสิ่งที่อ้างถึงไม่ได้ มีความสัมพันธ์กนั โดยตรงแต่สามารถถ่าย
โยงได้ โดยผ่านระบบความคิดของผู้ใช้ ภาษา ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าภาษากับความคิดนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั
จากการอธิ บายแผนภูมิสามเหลี่ยมของออกเดนและริ ชาร์ ดแสดงให้ เห็นว่ าภาษาเกี่ ยวข้ องกับ
ระบบความคิดหรื อมโนทัศน์ ซึ่งสอดคล้ องกับที่พาล์มเมอร์ (Palmer. 1976: 27) กล่าวถึงมโนทัศน์ว่า
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“Wherever we have a word there will be concept and the concept will be the meaning of the
that word” อธิบายได้ วา่ ที่ไหนมีคาที่นนั่ ย่อมมีมโนทัศน์ และมโนทัศน์ก็คือความหมายของคานันๆ
้
มโนทัศน์ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับความหมายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยงั เกี่ยวข้ องกับการเปรี ยบเทียบด้ วย
ซึ่งเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980: 3) ได้ กล่าวถึงระบบมโนทัศน์ของมนุษย์ว่าประกอบ
ไปด้ วยสิ่ ง ที่ เ รารั บรู้ บนโลก ซึ่ง ทาให้ เ กิ ดความสัม พันธ์ กับผู้อื่น ระบบความคิดของมนุษย์ นัน้ เป็ นสิ่ง ที่
เกี่ ยวข้ องกับการเปรี ยบเทียบ แต่การเปรี ยบเทียบดังกล่าวเกิดขึน้ อยู่แล้ วในชีวิตประจาวัน และเกิดขึน้
อย่า งเป็ นธรรมชาติจ นไม่ร้ ู สึกถึ ง ปรากฏการณ์ เ หล่า นี ท้ ี่ เกิ ดขึน้ ในระบบ จากแนวคิด ของเลคอฟและ
จอห์นสันจึงสรุ ปได้ ว่าภาษาที่มนุษย์ใช้ ในชีวิตประจาวันนันมี
้ ลักษณะเป็ นการเปรี ยบเทียบและสะท้ อน
มโนทัศน์ของผู้ใช้ ภาษาออกมาด้ วย ซึ่งรู ปภาษาที่ใช้ ในเชิงเปรี ยบเทียบและแสดงให้ เห็นถึงมโนทัศน์นี ้
เรี ยกว่า อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (Conceptual metaphor) นอกจากนี ้เลคอฟและจอห์นสันยังได้ กล่าวอีก
ว่าการใช้ ภาษาในรู ปแบบอุปลักษณ์เกิดขึ ้นได้ เพราะอุปลักษณ์อยู่ในระบบมโนทัศน์ของมนุษย์ ดังนันใน
้
การศึกษาอุปลักษณ์ นีส้ ามารถทาให้ เข้ าใจถึง ระบบมโนทัศน์ไ ด้ โดยเลคอฟและจอห์ นสันได้ กล่าวถึง
มโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่ องสุขและทุกข์ว่า “HAPPY IS UP, SAD IS DOWN” ซึ่งเป็ นคาบอกทิศทางขึ ้น-ลง
ระบบมโนทัศน์ที่เกิดจากคาบอกทิศทางเหล่านี ้ ได้ แก่
I’m feeling up.
You’re in high spirits.
I’m feeling down.
My spirits sank.
(Lakoff; & Johnson. 1980)
จากตัวอย่างประโยคพบคาศัพท์ที่ใช้ เกี่ยวข้ องกับทิศทาง เช่น up, high, down และ sank ใช้ คกู่ บั
เรื่ องความสุขและทุกข์ บอกให้ เรารู้ ถึงมโนทัศน์ว่าเมื่อเวลาเราเกิดความสุขร่างกายของเราจะมีทิศทางไป
ในทางที่ขึ ้นและเมื่อเราเกิดความทุกข์ร่างกายของเราจะมีทิศทางไปในทางที่ลง ซึ่งการใช้ ภาษาในลักษณะ
ดังกล่าวเป็ นการใช้ ภาษาในเชิงเปรี ยบเทียบและสะท้ อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ ภาษา
จากแนวคิดที่ได้ กล่าวมาทัง้ หมดข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่า มโนทัศน์เป็ นตัวแทนของความคิด
ความเข้ าใจ ที่มนุษย์มีตอ่ สรรพสิ่งต่างๆ บนโลก โดยมโนทัศน์เหล่านี ้เกิดขึ ้นจากการับรู้ตอ่ สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว
และสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ในการรับรู้เดิมที่มีอยูข่ องมนุษย์
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4. ความรั ก
ความรักจัดเป็ นหนึ่งในอารมณ์พื ้นฐานของมนุษย์ ซึ่งความรักนันสามารถเกิ
้
ดขึ ้นได้ หลายรูปแบบ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ ให้ ความหมายคาว่า รัก ไว้ ว่าหมายถึง มีความผูกพัน
ด้ วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รักชาติ รักชื่อเสียง มีใจผูกพันด้ วยเสน่หา มีใจผูกพันฉันชู้สาว เช่น ชาย
รักหญิง ชอบ เช่น รักสนุก รักสงบ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 938)
นอกจากนี ้ยังพบการนิยามความหมายของความรักโดยกิตกิ ร มีทรัพย์ ในหนังสือความหมายแห่ง
ความรัก (สินีนาฏ วัฒนสุข. 2549: 18; อ้ างอิงจาก กิติกร มีทรัพย์ . 2524) ซึ่งได้ ให้ ความหมายว่าความรัก
หมายถึ ง ความผูกพัน หรื อ ความดึง ดูด ทางอารมณ์ อ ย่างลึกซึง้ ซึ่ง อารมณ์ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ผ ลัก ดันภายในที่
ก่อให้ เกิดปฏิกิริยาที่มีจดุ มุง่ หมายเฉพาะ โดยเป็ นความรู้สึกที่บคุ คลหนึ่งมีตอ่ อีกบุคคลหนึ่ง ส่วนโคเวกเซส
(Kövecses. 2003: 26) ได้ กล่าวถึงอุปลักษณ์ความรักว่าเกิดจากการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวันของผู้ใช้
ภาษาซึง่ มีพื ้นฐานมาจากอารมณ์และมีความสัมพันธ์แสดงลักษณะของมนุษย์
วิทยา นาควัชระ (2548: 11) กล่าวว่า ความรัก เป็ นอารมณ์ ความรู้ สึก และทัศนคติที่ดีๆ ที่เกิด
ขึ ้นกับคนที่เรารัก โดยได้ เสนอแนวคิด “ทฤษฎีความรักในแง่เลขาคณิตรูปสามเหลี่ยม” เพื่อให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น
โดยทฤษฎี นี ้กล่าวถึง ความรักที่เปรี ยบเสมือนรู ปสามเหลี่ยมด้ านเท่าที่มีด้านสองด้ านพิงกันอยู่บ นฐาน
ประกอบเป็ นรู ปสามเหลี่ยมได้ โดยฐาน คือ ความรักตัวเองของทังสองคน
้
ด้ าน 2 ด้ าน คือ ความรักที่ทงคู
ั้ ่
มอบให้ กนั
สภาพที่รักกัน

สภาพที่คนหนึง่ หมดรัก (ไม่เป็ นสามเหลี่ยม) อ้ างว้ าง
ว้ าเหว่

สภาพ “หลงรัก” (ด้ านหนึง่ พับฟุบลง) เจ็บปวด
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ต้ องสปริงตัวเองขึ ้นมา เหมือนเป็ นเส้ นตังฉาก
้
เป็ นช่วงที่
ต้ องรักตัวเอง ในโอกาสต่อไปอาจมีคนมารักใหม่ชว่ ย
ประกอบให้ เป็ นสามเหลี่ยมได้
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงทฤษฎีความรักในแง่เลขาคณิตรูปสามเหลี่ยม
ที่มา: วิทยา นาควัชระ. (2548). รู้ทนั ความรัก. หน้ า 11.
ตามทฤษฎีความรักเป็ นรูปสามเหลี่ยม ที่กล่าวว่าความรักต้ องเกิดจากคนสองคนนันจึ
้ งจะมี
ความสุข แต่ในทางกลับกันเมื่อเกิดการรักข้ างเดียวย่อมมีความทุกข์และส่งผลให้ เกิดโรคของความรัก
ตามมา อาการของโรคความรัก ได้ แก่ ผิดหวัง เสียใจ โกรธแค้ น เป็ นต้ น
จะเห็นว่าความรักเป็ นอารมณ์พื ้นฐานของมนุษย์ โดยอนุช อาภาภิรม (สินีนาฏ วัฒนสุข. 2549:
18; อ้ างอิงจาก อนุช อาภาภิรม. 2544) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบความรักไว้ ว่าประกอบไปด้ วย คนรัก การ
แสดงออกของความรัก และคนที่ถูกรัก ดังนัน้ ผู้วิจัยจึง ได้ จาแนกองค์ประกอบของความรักออกเป็ น 3
องค์ประกอบ เพื่อนาไปใช้ ในการศึกษาอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยสากล ดังนี ้
1. ผู้ที่มีความรัก หมายถึง ผู้รัก ผู้ที่ถกู รัก และบุคคลที่สาม
2. อาการที่เกิดจากความรัก หมายถึง การกระทา การแสดงออกทางความรู้สึกที่เกิดจากความรัก
เช่น ผิดหวัง เสียใจ น้ อยใจ ซึมเศร้ า เข็ดขยาด ไม่กล้ ามีความรัก หลงรัก รักข้ างเดียว อกหัก แย่งชิง เป็ นต้ น
3. อารมณ์ รัก หมายถึง อารมณ์ ความรู้ สึก ความผูกพัน ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นอย่างลึกซึ ้งฉัน
ชู้สาว ได้ แก่ ความสัมพันธ์แบบคูร่ ัก และลักษณะหรื อคุณสมบัตขิ องความรัก

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั สนใจศึกษาความแตกต่างของอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกท่ง และเพลงไทย
สากล โดยจากการศึกษาค้ นคว้ าที่ผ่านมาพบงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาอุปลักษณ์ ตัวอย่างเช่น
งานวิจยั ของภัทรา งามจิตวงศ์สกุล (2546) และสินีนาฏ วัฒนสุข (2549) ได้ ศกึ ษาอุปลักษณ์ความรักใน
บทเพลงไทยสากล โดยงานวิจยั ของภัทราศึกษาอุปลักษณ์ความรักจากการใช้ ภาษาของนักประพันธ์เพลง
ไทยสากล ผลการศึกษาพบว่านักประพันธ์เพลงได้ แสดงมโนทัศน์ตอ่ ความรัก 22 มโนทัศน์ โดยมโนทัศน์
ของความรักสามารถนามาอธิบายความคิดที่สะท้ อนออกมาในรูปของวัตถุทางกายภาพหรื อความสัมพันธ์
ทางด้ านพื ้นที่ โดยสะท้ อนความคิดต่อความรักเป็ นภาพของภาชนะ [LOVE IS A CONTAINER]
ส่วนประกอบ-มวล (PART-WHOLE) เป็ นต้ น ส่วนงานวิจยั ของสินีนาฏนันศึ
้ กษาอุปลักษณ์แสดงอารมณ์
รั ก ในเพลงไทยสากลส าหรั บ วัย รุ่ น ไทย ผลการศึก ษาพบว่ า อุป ลัก ษณ์ ที่ แ สดงอารมณ์ รั ก มี ทัง้ หมด

18
12 ประเภท เช่น อุปลักษณ์สิ่งมีชีวิต อุปลักษณ์ธรรมชาติ อุปลักษณ์ การเดินทาง เป็ นต้ น ซึ่งอุปลักษณ์
แสดงอารมณ์ทงหมดแสดงให้
ั้
เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ ภาษาไทยที่มีตอ่ อารมณ์รักว่าเป็ นสิ่งมีชีวิต อารมณ์
รักเป็ นธรรมชาติ อารมณ์รักเป็ นเดินทาง อารมณ์รักเป็ นการแสดง เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังพบงานวิจยั ในต่างประเทศที่ศกึ ษาอุปลักษณ์ความรักด้ วยเช่นกัน โดยพบงานวิจยั
ของ Irina Popaditch (2004) ได้ ศกึ ษาอุปลักษณ์ความรักในภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย ผลการศึกษา
พบอุปลักษณ์ความรักในภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียดังนี ้ 1. [ความรักคือสงคราม] [LOVE IS WAR]
2. [ความรักคือความโกรธ] [LOVE IS MADNESS] 3. [ความรักคือเวทมนตร์ ] [LOVE IS MAGIC]
4. [ความรักคือคนป่ วย] [LOVE IS PATIENT] 5. [ความรักคือการเดินทาง] [LOVE IS A JOURNEY]
6. [ความรักคือกาลังทางวัตถุ] [LOVE IS A PHYSICAL FORCE] 7. [ความรักคือความร้ อน] [LOVE IS
HEAT] 8. [ความรักคือผลงานประดิษฐ์ ] [LOVE IS A CREATION] 9. [ความรักคือวัตถุที่แตก] [LOVE IS
A FRAGILE OBJECT] 10. [ความรักคือความเป็ นเอกภาพ] [LOVE IS A UNITY] 11. [ความรักคือเหล้ า
ไวน์] [LOVE IS WINE] 12. [ความรักคือศาสนา] [LOVE IS A CULT] อุปลักษณ์ความรักที่พบใน
ภาษาอัง กฤษและภาษารั ส เซี ยมี ความคล้ ายและความแตกต่างกัน โดยอุปลัก ษณ์ ความรั กที่ พ บเป็ น
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ซึ่งมีอิทธิพลมาจากการดาเนินชีวิตประจาวันและเข้ าใจความหมายที่มีความเป็ น
สากล โดยจากอุ ป ลั ก ษณ์ ค วามรั ก ที่ พ บจากทัง้ สองภาษาท าให้ สามารถอธิ บ ายวัฒ นธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาการพัฒนาทางด้ านภาษาได้
Anke Beger; & Olaf Jäkel, Flensburg (2009) ศึกษาความโกรธ ความรัก และความเศร้ า
ความแตกต่างในอุปลักษณ์อารมณ์ร ะหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทัว่ ไปตามหลักจิตวิทยา ผลการศึกษา
พบว่ามโนทัศน์ [ความโกรธคือความร้ อนของของเหลว] [ANGER IS THE HEAT OF FLUID IN A
CONTAINER] [ความโกรธคืออาวุธ] [ANGER IS A WEAPON] [ความโกรธคือความร้ อน] [ANGER IS
HEAT] [ความโกรธคือความวิกลจริ ต] [ANGER IS INSANITY] [ความโกรธคือการปิ ดบัง ] [ANGER IS A
COVER] [ความรักคือภาชนะ] [LOVE IS A CONTAINER] [ความรักคือการรวมกันของส่วนต่างๆ]
[LOVE IS A UNITY OF PARTS] [ความรักคือการแกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ] [LOVE IS AN ECONOMIC
EXCHANGE] [ความเศร้ าคือทิศทางการลง] [SADNESS IS DOWN] [ความเศร้ าเป็ นเครื อข่ายมือถือ]
[SADNESS IS A MOBILE ENTITY] และ [ความเศร้ าเป็ นศัตรู ] [SADNESS IS AN ENEMY] จาก
บทบาทและหน้ าที่ของผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทัว่ ไปที่ต่างกันทาให้ มโนทัศน์เกี่ยวกับอารมณ์โกรธ รักและ
เศร้ ามีความแตกต่างตามไปด้ วย
งานวิจยั ของมิรินด้ า บูรรุ่งโรจน์ (2548) ได้ ศกึ ษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงในบทเพลง
ลูกทุ่ง ไทย ผลการศึกษาพบว่าอุปลักษณ์ เกี่ ยวกับผู้หญิ ง ที่ ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่ง ไทยมี จานวน 528
อุปลักษณ์ แบ่งเป็ นอุปลักษณ์ที่ขบั ร้ องโดยนักร้ องเพศชายจานวน 360 อุปลักษณ์และอุปลักษณ์ที่ขบั ร้ อง
โดยนักร้ องเพศหญิงจานวน 168 อุปลักษณ์ จากอุปลักษณ์ทงหมดสามารถจั
ั้
ดประเภทตามความหมาย
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อุปลักษณ์ เป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ อุปลักษณ์ สิ่งมี ชีวิต อุปลักษณ์ สิ่ง ไม่มีชี วิต อุปลักษณ์ ธ รรมชาติ และ
อุปลักษณ์ การเดินทาง โดยพบมโนทัศน์ เกี่ ยวกับผู้หญิ ง ว่าผู้หญิ ง เป็ นสิ่งมี ชีวิต ผู้หญิ ง เป็ นสิ่งไม่มี ชีวิต
ผู้หญิ งเป็ นธรรมชาติ และผู้หญิ งเป็ นการเดินทางและงานของสุภา อังกุระวรานนท์ (2527) ได้ ศึกษา
ความหมายแฝงของคาว่าผู้หญิงจากความเปรี ยบในบทเพลงไทยสากล ซึ่งประกอบด้ วยเพลงไทยลูกทุ่ง
และเพลงไทยลูกกรุง โดยเก็บข้ อมูลความเปรี ยบจากหนังสือเพลงที่พิมพ์ระหว่างพ.ศ. 2512-2525 จานวน
3,500 เพลง พบว่ามีเปรี ยบ 93 แบบเปรี ยบ ผลของการวิจยั แบบเปรี ยบแสดงว่าผู้เปรี ยบที่เป็ นผู้ชายใช้
แบบเปรี ยบที่เ ป็ นคานามคาเดียวในขณะที่ ผ้ ูเปรี ยบที่ เป็ นผู้หญิ ง ใช้ แบบเปรี ยบที่ เป็ นกลุ่ม คามากกว่า
สาหรับความหมายของแบบเปรี ยบนัน้ สามารถจัดได้ เป็ น 12 กลุ่ม ตามอรรถลักษณ์ ซึ่งเป็ นที่มาของ
ความหมายแฝง และผลจากการวิจยั แสดงว่าความหมายแฝงมีความสัมพันธ์กบั เพศของผู้เปรี ยบ ผู้เปรี ยบ
ที่ เ ป็ นผู้หญิ ง จะใช้ ความหมายแฝงที่ แสดงว่าตนเองเป็ นสิ่ง หรื อคนที่ ไ ม่มี ความส าคัญที่ มี สภาต่าต้ อ ย
เป็ นฝ่ ายที่ต้องรับการกระทา เป็ นที่ระบายความต้ องการทางเพศของชาย และเมื่อมีสามีต้องอยู่ภายใต้
อานาจของสามี ส าหรั บผู้เ ปรี ยบที่ เ ป็ นชายจะใช้ ความหมายแฝงทัง้ ที่ แสดงการยกย่องไม่ยกย่องคื อ
เห็นผู้หญิ ง เป็ นทัง้ สิ่ง มีค่าและไม่มีค่า รวมทัง้ ดูหมิ่นเหยี ยดหยามว่าเพศหญิ ง เป็ นเพศที่ ไว้ ใจไม่ไ ด้ และ
ไร้ เกียรติ
อุทมุ พร มีเจริญ (2542) และสุกญ
ั ญา รุ่งแจ้ ง (2548) ศึกษาอุปลักษณ์มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับบทบาท
ของร่ างกายที่มีต่อความเข้ าใจของมนุษย์ โดยศึกษาความหมายเปรี ยบของคาศัพท์อวัยวะร่ างกายใน
ภาษาไทย อุ ทุ ม พร มี เ จริ ญ ศึ ก ษาความหมายเปรี ย บของค าศัพ ท์ อ วั ย วะร่ า งกายในภาษาไทย
ผลการศึกษาพบว่าความหมายเปรี ยบเทียบต่างๆ ของศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทยอยู่ในรูปอุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์โดยพบคาศัพท์ของอวัยวะร่ างกายที่ใช้ มีความหมายเปรี ยบเทียบซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คื อ ค าศัพ ท์ อ วัย วะร่ า งกายที่ เ ป็ นอุ ป ลัก ษณ์ ต ายและค าศัพ ท์ อ วัย วะร่ า งกายที่ เ ป็ นอุ ป ลัก ษณ์ ค งที่
ส่ว นงานวิ จัยของสุกัญ ญา รุ่ ง แจ้ ง ศึกษาอุปลัก ษณ์ เชิ ง มโนทัศ น์ ข องการใช้ คาว่า “ใจ”ในภาษาไทย
ผลการศึกษาพบว่า “ใจ” มี 5 ประเภท ได้ แก่ 1. ความหมายแสดงถึงคน 2. ความหมายแสดงการกระทา
3. ความหมายแสดงภาพ 4. ความหมายแสดงความรู้ สึก 5. ความหมายแสดงลักษณะนิสยั นอกจากนี ้
อุปลักษณ์ “ใจ” แสดงให้ เห็นถึงมโนทัศน์ของคนไทย คือ ใจ เป็ นมนุษย์และคุณสมบัตขิ องมนุษย์
งานวิจยั ของอุษา พฤติชยั วิบลู ย์ (2544) ศึกษาอุปลักษณ์เรื่ องการเมืองในภาษาไทยผลการศึกษา
พบว่าคนไทยมี การใช้ อุปลักษณ์ ทางการเมื อ งต่างๆ เช่น อุปลักษณ์ ส งคราม อุปลักษณ์ การเดิน ทาง
อุปลักษณ์ การแข่ง ขัน เป็ นต้ น ซึ่ง สะท้ อ นมโนทัศน์ เกี่ ยวกับเรื่ อ งการเมื องของคนไทยว่าเป็ นสงคราม
การเดินทาง หรื อการแข่งขัน โดยอุปลักษณ์ ที่พ บในข่าวการเมื องไทยมี ทัง้ หมด 10 ประเภท ได้ แก่
1. อุปลักษณ์สงคราม 2. อุปลักษณ์การแข่งขัน 3. อุปลักษณ์การพนัน 4. อุปลักษณ์ธุรกิจ 5. อุปลักษณ์
การแสดง 6. อุปลักษณ์การศึกษา 7. อุปลักษณ์การเดินทาง 8. อุปลักษณ์การโจรกรรม 9. อุปลักษณ์
เครื่ องเรื อน 10. อุปลักษณ์สิ่งมีชีวิต และงานวิจยั ของ รัชนีย์ญา กลิ่นน ้าหอม (2551) ที่ศกึ ษาอุปลักษณ์ ที่
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นักการเมืองใช้ : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ ปริ ชานและวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าถ้ อยคา
ที่ นัก การเมื อ งไทยใช้ ส ะท้ อนมโนทัศ น์ เ กี่ ยวกับ การเมื อง 9 มโนทัศ น์ เช่น [การเมื องคื อ การต่อ สู้]
[การเมืองคือการเดินทาง] [การเมืองคือการแข่งขัน] เป็ นต้ น โดยมโนทัศน์ที่นกั การเมืองไทยใช้ ทาหน้ าที่
3 ด้ าน คือ 1. ด้ านการถ่ายทอดความคิด ได้ แก่ การอธิ บายความและการเปลี่ยนแปลงมุมใหม่ 2. ด้ าน
บุคคลสัมพันธ์ ได้ แก่ การนาเสนอภาพด้ านบวกของตนเองและด้ านนาเสนอด้ านลบของฝ่ ายตรงข้ าม
3. ด้ านสัมพันธภาพ ได้ แก่ การลาดับความและการเชื่อมโยง
งานวิจยั ของนันทนา วงษ์ ไทย (2552) ศึกษาอุปลักษณ์ประสาทสัมผัสในภาษาไทย: การศึกษา
ตามแนวภาษาศาสตร์ ปริ ชาน พบว่าอุปลักษณ์ ประสาทสัมผัส ประกอบด้ วยคาที่มีความหมายแสดง
ประสาทสัมผัสหลัก (primary sense) และคาที่มีความหมายแสดงประสาทสัมผัสรอง (secondary
sense) คาที่ มี ความหมายแสดงประสาทสัมผัสหลัก จัดอยู่ในวงความหมายของประสาทสัม ผัสต่างๆ
5 ประเภท ได้ แก่ การมองเห็น การรับรส การได้ กลิ่น การได้ ยิน และการสัมผัส ส่วนคาที่มีความหมาย
แสดงประสาทสัมผัสรองเป็ นคาที่จดั อยูใ่ นวงความหมายของประสาทสัมผัส 4 ประเภท ได้ แก่ การมองเห็น
การรับรส การได้ กลิ่น และการสัมผัส คาที่มีความหมายแสดงประสาทสัมผัสรองเกิดร่ วมกับคาที่มีวาม
หมายแสดงประสาทสัมผัสหลักจะมีการย้ ายวงความหมายจากเดิมที่แสดงความหมายเกี่ยวกับการรับรู้
ทางประสาทสัมผัสประเภทหนึ่งไปยังวงความหมายที่แสดงการรับรู้ประสาทสัม ผัสอีกประเภทหนึ่ง ขึ ้นอยู่
กับประสาทสัม ผัส หลัก ที่ ไ ปปรากฏร่ ว ม นอกจากนี ย้ ัง พบว่า ประสาทสัม ผัสหลักสามารถเกิ ด ร่ ว มกับ
ประสาทสัมผัสรองได้ บางประเภทเท่านัน้
งานวิจัยของปิ ยภรณ์ อบแพทย์ (2552) ได้ ศึกษาอุปลักษณ์ เกี่ ยวชีวิตในหนังสื อธรรมมะ
ผลการศึ ก ษาถ้ อยค าอุ ป ลั ก ษณ์ เ กี่ ยวกั บ ชี วิ ต ในหนั ง สื อ ธรรมะ สะท้ อนมโนอุ ป ลั ก ษณ์ ชี วิ ต
15. มโนอุปลักษณ์ ได้ แก่ [ชีวิตคือการเดินทาง] [ชีวิตคือการต่อสู้/สงคราม] [ชีวิตคือทรัพยากร] [ชีวิตคือ
ธุรกิจ] [ชีวิตคือภาชนะ/สถานที่ปิดล้ อม] [ชีวิตคือสิ่งที่ไม่คงทน] [ชีวิตคือการศึกษา] [ชีวิตคือต้ นไม้ ] [ชีวิต
คือละคร] [ชีวิตคือกีฬา] [ชีวิตคือสิ่งปลูกสร้ าง] [ชีวิตคือแสงเทียน/แสงตะเกียง] [ชีวิตคือสัตว์ไม่เชื่อง]
[ชีวิตคือสิ่งที่มีปริ มาณ/ความยาว] และ [ชีวิตคือสิ่งที่ต้องขัดแต่งเพิ่ม ] มโนอุปลักษณ์ในงานวิจยั นี ้สะท้ อน
ให้ เ ห็นมุม มองเกี่ ยวกับชี วิตว่าทุกชีวิตต้ องเจอปั ญหาหรื ออุปสรรค อวิช ชาทาให้ ชี วิตเป็ นทุกข์ ชีวิตไม่
แน่นอนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ชีวิตแสนสันการเกิ
้
ด -การตายเป็ นสิ่งคูก่ นั ละความตายเกิดขึ ้น
ได้ ทกุ ขณะ
งานวิ จัย ของยมลภั ท ร ภัท รคุป ต์ (2552) ศึ ก ษาอุ ป ลัก ษณ์ ค วามตายในหนัง สื อ ธรรมะ
ผลการศึกษาพบถ้ อยคาอุปลักษณ์ความตายสะท้ อนมโนอุปลักษณ์ความตาย 17 มโนอุปลักษณ์ ได้ แก่
[ความตายคือการเดินทาง] [ความตายคือการต่อสู้/สงคราม] [ความตายคือการดับของไฟและ/หรื อแสง
สว่าง] [ความตายคือวัตถุ] [ความตายคือการศึกษา] [ความตายคือการแตกของสิ่งที่เปราะบาง] [ความ
ตายคือการสูญเสียสิ่งมีคา่ ] [ความตายคือการลงสู่เบื ้องล่าง] [ความตายคือภัยพิบตั ิ] [ความตายคือมิตร]
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[ความตายคือการชดใช้ หนี ้หรื อการคืน] [ความตายคือการพังของบ้ าน] [ความตายคือเพชฌฆาต] [ความ
ตายคือการตายของพืช] [ความตายคือสัตว์ร้าย] [ความตายคือการนอน] และ [ความตายคือการปิ ดฉาก]
มโนอุปลักษณ์ในงานวิจยั นี ้สะท้ อนให้ เห็นมุมมองเกี่ยวกับความตายได้ 4 ประการ 1. มนุษย์ไม่ได้ เป็ น
อมตะ 2. ชีวิตและความตายไม่ใช่สิ่ งที่ตรงข้ ามกัน 3. ทุกคนควรเชื่อถื อศรัทธาและหันมาศึกษาธรรมะ
ปฏิบตั ิธรรม 4. ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเสียทีเดียว หากเราสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความ
ตาย เราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์ นอกจากนี ้ยังพบงานวิจยั ของนันทนา วงษ์ ไทย (2555) ศึกษาอุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ เ กี่ ยวกับความตายในภาษาไทย ผลการศึกษาพบถ้ อยคาอุปลักษณ์ จานวน 83 ถ้ อยคา
สะท้ อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความตาย 8 ประเภท ได้ แก่ [ความตายคือการเดินทาง] [ความตาย
คือการสิ ้นสุดของสิ่งที่ดาเนินอยู่] [ความตายคือการพักผ่อน] [ความตายคือการดับของไฟ/แสงสว่าง]
[ความตายคือการหลุดพ้ น] [ความตายคือการปิ ดฉากการแสดง] [ความตายคือการพ่ายแพ้ ] และ [ความ
ตายคือความสุข] ถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่พบสามารถสะท้ อนมุมมองของผู้ใช้ ภาษาที่มีตอ่ ความตาย โดยแบ่ง
ออกเป็ นมุมมองในด้ านบวกและมุมมองในด้ านลบ มุมมองต่อความตายในด้ านบวกสะท้ อนให้ เห็นจาก
อุปลักษณ์ เชิ ง มโนทัศน์ [ความตายคือการพักผ่อน] [ความตายคือการหลุดพ้ น ] และ [ความตายคือ
ความสุข] มุมมองในด้ านลบสะท้ อนให้ เห็นจากอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความตายคือการเดินทาง] [ความ
ตายคือการสิ ้นสุดของสิ่งที่ดาเนินอยู่] ] [ความตายคือการดับของไฟ/แสงสว่าง] [ความตายคือการปิ ดฉาก
การแสดง] และ [ความตายคือการพ่ายแพ้ ]

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. การเก็บรวมรวบข้ อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

1. ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปริ ชาน อุปลักษณ์ มโนทัศน์ เพลง
ไทยลูกทุง่ และเพลงไทยสากล

2. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั มีวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังต่อไปนี ้
2.1 รวบรวมข้ อมูล เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่ง ยุคปั จ จุบันและเพลงไทยสากลยุค
ปั จจุบนั ที่ปรากฏชื่อเพลง ชื่อผู้ขบั ร้ องและเนื ้อเพลง จากหนังสือเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล โดย
รวบรวมข้ อมูลรายชื่อเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อนจากหนังสือรายชื่อเพลงแม่ไม้ เพลงไทย ของศิลปิ นที่มีบทบาท
และผลงานในระหว่างปี พ.ศ.2506-2513 ได้ แก่ ก้ าน แก้ วสุพรรณ, คารณ สัมบุณณานนท์, โฆษิต นพคุณ
ชัยชนะ บุญนะโชติ, ชาย เมืองสิงห์ , ทูล ทองใจ, ปอง ปรี ดา ,ผ่องศรี วรนุช , พร ภิรมย์ , เพชร พนมรุ้ ง
เพลิน พรหมแดน, ไพรวัลย์ ลูกเพชร, เมืองมนต์ สมบัติเจริ ญ , สมานมิตร เกิดกาแพง, สมยศ ทัศนพันธ์
สุรพล สมบัติเจริ ญ และรวบรวมข้ อมูลเนื ้อเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนจากหนังสือพิมานเพลง เล่ม 1-4 รวม
รวมข้ อมูล เพลงลูกทุ่ง ยุคปั จ จุบันจากหนังสื อเพลงลูกทุ่ง เพื่อชี วิต Vol.1-Vol.5 เผยแพร่ ในระหว่างปี
พ.ศ.2553-2555 และรวบรวมข้ อมูลเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ.2551-2555 จาก
หนังสือเพลง The Guitar Year Book
2.2 ผู้วิจยั คัดเลือกเพลงที่ใช้ วิเคราะห์โดยพิจารณาจากเนื ้อหาและความหมายของเพลงที่เกี่ยวกับ
ความรัก เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็ นความหมายที่เกี่ยวข้ องกับความรักจะพิจารณาจากความหมายของ
ความรักตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่า “รัก” หมายถึง มีใจผูกพันด้ วยความห่วงใย เช่น
พ่อแม่รักลูก รักชาติ, มีใจผูกพันด้ วยเสน่หา, มีใจผูกพันฉันชู้สาว เช่น ชายรักหญิง (ราชบัณฑิตยสถาน.
2546: 938) ในงานวิจยั นี ้จะศึกษาเฉพาะความรักระหว่างคูร่ ักเท่านัน้
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2.3 ผู้วิจยั จะคัดเลือกเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนจากหนังสือพิมานเพลง เล่ม 1-4 เฉพาะเพลงที่มี
เนื ้อหาเกี่ยวกับความรักเท่านันและเพลงที
้
่ซ ้ากันจะตัดออก จากนันสุ
้ ่มด้ วยวิธีการจับสลากจานวน 400
เพลง จากจานวนเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อนทังสิ
้ ้น 704 เพลง
2.4 ผู้วิจัยจะคัดเลือกเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั จากหนังสือเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต Vol.1-Vol.5
เฉพาะเพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรักเท่านันและเพลงที
้
่ซ ้ากันจะตัดออก จากนันสุ
้ ่มด้ วยวิธีการจับสลาก
จานวนเล่มละ 80 เพลง รวม 400 เพลง จากจานวนเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั ทังสิ
้ ้น 497 เพลง
2.5 ผู้วิจยั จะคัดเลือกเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั จากหนังสือเพลง The Guitar Year Book เฉพาะ
เพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรักเท่านันและเพลงที
้
่ซ ้ากันจะตัดออก จากนันสุ
้ ม่ ด้ วยวิธีการจับสลากจานวน
เล่มละ 80 เพลง รวม 400 เพลง จากจานวนเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั ทังสิ
้ ้น 1,651 เพลง

3. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
3.1 เมื่ อเก็บข้ อมูลเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลุกทุ่งยุคปั จ จุบัน และเพลงไทยสากลยุค
ปั จจุบนั ผู้วิจยั จะพิจารณาถ้ อยคาอุปลักษณ์โดยดูจากความหมายของถ้ อยคาที่ไม่ใช่ความหมายประจา
รูปแต่ถกู นามาใช้ เพื่อเปรี ยบเทียบถึงความรัก
3.2 นาถ้ อยคาอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลุกทุ่งยุค
ปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั มาจัดประเภทและจาแนกถ้ อยคาอุปลักษณ์ตามองค์ประกอบของ
ความรัก 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
3.2.1 ผู้ที่มีความรัก หมายถึง ผู้รัก ผู้ที่ถกู รัก และบุคคลที่สาม
3.2.2 อาการที่เกิดจากความรัก หมายถึง การกระทา การแสดงออกทางความรู้สกึ ที่เกิด
จากความรัก เช่น ผิดหวัง เสียใจ น้ อยใจ ซึมเศร้ า เข็ดขยาด ไม่กล้ ามีความรัก หลงรัก รักข้ างเดียว อกหัก
แย่งชิง เป็ นต้ น
3.2.3. อารมณ์รัก หมายถึง อารมณ์ ความรู้สกึ ความผูกพัน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นอย่าง
ลึกซึ ้งฉันชู้สาวได้ แก่ ความสัมพันธ์แบบคูร่ ัก และลักษณะหรื อคุณสมบัตขิ องความรัก
3.3 อธิบายความหมายของถ้ อยคาอุปลักษณ์ความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทย
ลูกทุ่ง ยุคปั จ จุบัน และเพลงไทยสากลยุคปั จ จุบัน โดยใช้ ท ฤษฎี อุปลัก ษณ์ เชิ ง มโนทัศ น์ (Conceptual
metaphor theory) ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980) และแสดงการถ่ายโยง
ความหมายตามแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโยงความหมายของครูซ (Cruse. 2004)
3.4 วิเคราะห์มโนทัศน์จากถ้ อยคาอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน
เพลงไทยลุกทุง่ ยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
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ตัวอย่าง
“สุขแท้ หนอกับการหลายใจ ยังจะมีใครอีกใช่ไหม ใจคอคงไม่แคร์ กนั แล้ วสิหนอ ทนอยู่เหมือนตอ
ที่มีลมหายใจ”
(ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ/ต่าย อรทัย)
จากตัวอย่าง “ตอ” หมายถึง โคนของต้ นไม้ ที่ลาต้ นถูกตัดหรื อหักลงแล้ ว (ราชบัณฑิตยสถาน.
2546: 433) จัดอยู่ในวงความหมายของพืช คาว่าตอในที่นี ้เป็ นถ้ อยคาอุปลักษณ์ จดั อยู่ในองค์ประกอบ
ของผู้ที่มีความรัก โดยการกล่าวถึงผู้ที่มีความรักแต่ไม่ได้ รับ ความสนใจจากคนรักของตนเอง ถูกมองข้ าม
และไม่เห็นความสาคัญ เพราะคนรักของตนเองนันไปมี
้ คนรักใหม่ เหมือนกับตอซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นไม้
เมื่อต้ นไม้ ถูกตัดออกแล้ วส่วนของตอนันจะไม่
้
มีความสาคัญไม่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ เพราะเป็ น
ส่วนที่ไม่สามารถเจริญเป็ นลาต้ นได้ อีก
จากถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่พบสามารถแสดงการถ่ายโยงความสัมพันธ์ ระหว่างมโนทัศน์ “พืช” กับ
“ความรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทำง
[พืช]
ตอ

มโนทัศน์ ปลำยทำง
[ควำมรัก]
ผู้ที่มีความรัก

การถ่ายโยงความหมายระหว่าง “พืช” กับ “ความรัก” เป็ นความสัมพันธ์แบบญาณสัมพันธ์แสดง
ให้ เห็นดังภาพประกอบ
พืช

ความรัก

ผู้ที่มีความรัก

อาการทีเ่ กิดจากความรัก

ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงมโนทัศน์ [ความรักคือพืช]

อารมณ์รัก
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3.5 เปรี ยบเทียบถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนกับเพลงไทยลุกทุ่งยุคปั จจุบนั
และถ้ อยคาอุปลักษณ์ในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั กับเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั

4. สรุ ปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
ผู้วิจยั จะนาผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผล

บทที่ 4
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรั กที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบันและเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
ในบทนี ้ผู้วิจยั จะนำเสนอประเภทของอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์เกี่ ยวกับควำมรักที่พบในเพลงไทย
ลูกทุง่ ยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั เพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั ที่สะท้ อนผ่ำนถ้ อยคำอุปลักษณ์ โดย
มีรำยละเอียดดังนี ้
จำกกำรวิเครำะห์ถ้อยคำอุปลักษณ์ควำมรักที่ปรำกฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั ประเภทละ 400 เพลง รวมข้ อมูลเพลงที่ใช้ ในกำรศึกษำทังสิ
้ ้น
1,200 เพลง ผู้วิจยั พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับควำมรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อ น 11 อุปลักษณ์
เพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั 14 อุปลักษณ์ และเพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั 14 อุปลักษณ์
ผู้วิจยั จะจำแนกถ้ อยคำอุปลักษณ์ตำมองค์ประกอบของควำมรักตำมทฤษฎีควำมรักในแง่เลขำ
คณิตรู ปสำมเหลี่ยม (วิทยำ นำควัชระ. 2548: 11) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของควำมรักได้ 3 องค์ประกอบ
ดังนี ้
1. ผู้ที่มีควำมรัก หมำยถึง ผู้รัก ผู้ที่ถกู รัก และบุคคลที่สำม
2. อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก หมำยถึง กำรกระทำ กำรแสดงออกทำงควำมรู้สึกที่เกิดจำกควำมรัก
เช่น ผิดหวัง เสียใจ น้ อยใจ ซึมเศร้ ำ เข็ดขยำด ไม่กล้ ำมีควำมรัก หลงรัก รักข้ ำงเดียว อกหัก แย่งชิง เป็ นต้ น
3. อำรมณ์รัก หมำยถึง อำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมผูกพัน ควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นอย่ำงลึกซึ ้งฉันชู้
สำว ได้ แก่ ควำมสัมพันธ์แบบคูร่ ัก และลักษณะหรื อคุณสมบัตขิ องควำมรัก
ผู้วิจยั จะอธิบำยกำรถ่ำยโยงทำงควำมหมำยเพื่อแสดงให้ เห็นถึงควำมสัมพันธ์ ของมโนทัศน์ต้น
ทำงและมโนทัศน์ปลำยทำง โดยกำรถ่ำยโยงทำงควำมหมำยที่พบในกำรศึกษำครัง้ นี ม้ ีทงั ้ กำรถ่ำยโยง
ควำมหมำยแบบภวสัม พันธ์ (Ontological correspondence) ซึ่งหมำยถึง กำรถ่ำยโยงควำมหมำย
ระหว่ำงควำมหมำยต้ นทำงไปยังควำมหมำยปลำยทำง โดยเป็ นกำรถ่ำยโยงควำมหมำยแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
และกำรถ่ำยโยงควำมหมำยแบบญำณสัมพันธ์ (Epistemic correspondence) ซึ่งหมำยถึง กำรถ่ำยโยง
ควำมหมำยระหว่ำงวงควำมหมำยต้ นทำงไปยังวงควำมหมำยปลำยทำง โดยกำรถ่ำยโยงคุณสมบัติตำ่ งๆ
ในวงควำมหมำยต้ นทำงจะมีควำมสัมพันธ์กนั ก่อนแล้ วจึงถ่ำยโยงไปยังวงควำมหมำยปลำยทำง
ลำดับต่อไปผู้วิจยั จะนำเสนอผลกำรวิเครำะห์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับควำมรักตำมลำดับ
โดยเรี ยงจำกอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับควำมรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
และเพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
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1. อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรั กที่สะท้ อนผ่ านถ้ อยคาอุปลักษณ์ ในเพลง
ไทยลูกทุ่งยุคก่ อน
จำกกำรวิเครำะห์ถ้อยคำอุปลักษณ์เกี่ยวกับควำมรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนจำนวน 400 เพลง
จำกหนังสือพิมำนเพลง เล่ม 1-4 สำมำรถสะท้ อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับควำมรัก 11 อุปลักษณ์
ได้ แก่
1.1 [ควำมรักคือมนุษย์]
1.2 [ควำมรักคือพืช]
1.3 [ควำมรักคือสัตว์]
1.4 [ควำมรักคือทรัพย์สิน]
1.5 [ควำมรักคืออำหำร]
1.6 [ควำมรักคือธรรมชำติ]
1.7 [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ]
1.8 [ควำมรักคือกำรแข่งขัน]
1.9 [ควำมรักคือกำรเดินทำง]
1.10 [ควำมรักคือกำรเจ็บป่ วย]
1.11 [ควำมรักคือสิ่งของ]
1.1 [ความรักคือมนุษย์ ]
มนุษย์ หมำยถึง สัตว์ที่ร้ ูจกั ใช้ เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจ คน (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 832)
อุปลักษณ์ เ ชิ ง มโนทัศน์ [ควำมรั กคือมนุษย์ ] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ ที่เกี่ ยวข้ องกับมนุษย์ ได้ แก่
อวัยวะหรื อส่วนต่ำงๆ ในร่ ำงกำยที่มีควำมสำคัญต่อมนุษย์ อำชีพ นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์
ต้ นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะ
บำงประกำรของ “มนุษ ย์ ” กับ “ควำมรั ก ” จำกกำรศึก ษำข้ อ มูล เพลงไทยลูก ทุ่ง ยุค ก่ อ น พบถ้ อ ยค ำ
อุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของมนุษย์ ได้ แก่ “แก้ วตำ” “ดวงใจ” “ชีวี” “ชีวนั ” “ทำส” นำมำใช้ กล่ำว
เปรี ยบเทียบถึงควำมรั ก ในองค์ประกอบของผู้ที่มี ควำมรั ก เพียงองค์ประกอบเดียว จำกข้ อมูลถ้ อยคำ
อุป ลัก ษณ์ ที่ พ บสำมำรถแสดงกำรถ่ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ำ งมโนทัศ น์ ต้ น ทำง คื อ “มนุษ ย์ ” ไปยัง
มโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[มนุษย์ ]
แก้ วตำ,ดวงใจ,ชีวี,ชีวนั ,ทำส

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
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ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือมนุษย์] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำง
ตัวอย่ำงที่ 1
“รักเธอเสมอเธอเป็ นแก้ วตา ฉันคอยปรำรถนำเธอกว่ำสิ่งใด เรำร่วมใจกันมัน่ ในรัก ร่วมดวงใจไม่
ร้ ำงลำ”
(รักไม่ลืม/ผ่องศรี วรนุช)
ตัวอย่ำงที่ 2
“ฉันมีเธออันเป็ นดวงใจ โอ้ เป็ นควำมรักยิ่งใหญ่ เหมือนดำวรักใคร่ ฟำกฟ้ำ เหมือนดังแสงสุริยำ
สำดแสงทองส่องพื ้นภพหล้ ำลงมำจูบทำนตะวัน”
(อันเป็ นดวงใจ/ทูล ทองใจ)
ตัวอย่ำงที่ 3
“แม่ชบำไพรของพี่รักเจ้ ำเทียบเท่ำชีวีเจ้ ำงำมโสภีมีใครไหนเท่ำ พี่เฝ้ำลุม่ หลงถึงอนงค์มิได้ สร่ำงเซำ
แดนไพรถิ่นเกิดของเจ้ ำสมแล้ วคำเล่ำช้ ำงเผือกในไพร “
(แม่ชบำไพร/ก้ ำน แก้ วสุพรรณ)
ตัวอย่ำงที่ 4
“สิ่งเอ๋ยศักดิส์ ิทธิ์โปรดจงมำเป็ นพยำน หญิงอื่นหมื่นพันพี่จะไม่เกี่ยว พี่ขอเป็ นทาสพิศวำสแม่นำง
คนเดียว ไม่เกี่ยวไม่ข้องหญิงใดในท้ องทัว่ ปฐพี”
(สำบำนรัก/สุรพล สมบัตเิ จริญ)
จำกตัวอย่ำงที่ 1-4 พบกำรใช้ ถ้อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยที่เกี่ยวข้ อ งกับมนุษย์นำมำใช้ กล่ำว
เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก เช่น “แก้ วตำ” “ดวงใจ” “ชีวี” นำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่ถกู รัก สะท้ อนให้ เห็นว่ำ
ผู้ที่ถกู รักนันเป็
้ นบุคคลที่มีควำมสำคัญและขำดไม่ได้ หำกขำดไปจะทำให้ ชีวิตไม่มีควำมสุข เกิด ควำมทุกข์
ทรมำนใจไม่สำมำรถใช้ ชีวิตได้ อย่ำงปกติ เช่นเดียวกับมนุษย์หำกขำดอวัยวะดังกล่ำวไป ยกตัวอย่ำงเช่น
แก้ วตำ เป็ นอวัยวะสำคัญของมนุษย์ที่ใช้ ในกำรมองเห็น หำกไม่มีแก้ วตำมนุษย์ก็จะสูญเสียกำรมองเห็น
ทำให้ กำรดำรงชี วิตประจ ำวันนัน้ มี ควำมยำกล ำบำกมำกขึน้ ส่วนดวงใจหรื อหัวใจเป็ นอวัยวะที่ทำให้
ร่ำงกำยยังสำมำรถทำงำนและมีชีวิตอยู่ได้ หำกหัวใจหยุดเต้ นก็จะส่งผลต่อร่ำงกำยทำให้ ไม่สำมำรถดำรง
เสียชีวิตต่อไปได้ นอกจำกกำรพบถ้ อยคำที่เกี่ยวข้ องกับอวัยวะนำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แล้ วนัน้
ยังพบถ้ อยคำที่เกี่ยวข้ องกับกำรแบ่งชนชัน้ โดยพบคำว่ำ “ทำส” นำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดง
ให้ เห็นถึงควำมฐำนะต่ำต้ อยเช่นเดียวกับทำสในสังคมไทยสมัยก่อน
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “มนุษย์” กับ “ควำมรัก” นัน้ เป็ นควำมสัมพันธ์ แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 4
มนุษย์

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
ภำพประกอบ 4 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือมนุษย์]
1.2 [ความรักคือพืช]
พืช หมำยถึง เมล็ดพันธุ์ไม้ สิ่งที่จะเป็ นพันธุ์ตอ่ ไป (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 793)
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือพืช] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่มีเกี่ยวข้ องกับพืช ส่วนประกอบ
ของพืช และอำกำรที่เกี่ยวข้ องกับพืช นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรัก
ซึ่ง เป็ นสิ่ ง ที่ ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่ อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “พื ช ” กับ
“ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน พบถ้ อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของพืช ได้ แก่
“ชบำไพร” “สำยบัว ” “บัว ” “ข้ ำว” “ต้ นข้ ำว” “ต้ นรั ก” “ดอกฟ้ำ” “มำลี ” “หนำม” “ยอดตอง” “ดอกไม้ ”
“บุบผำ” “ทำนตะวัน” “กุหลำบ” “ช่อมะไฟ” “ช่อลำไย” “ดอกหญ้ ำ” “ดอกดิน” “โรย” “สุกงอม” “รำกแก้ ว”
“ต้ นรั ก ” นำมำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเที ยบถึง ควำมรั ก ถ้ อยคำอุปลักษณ์ ดัง กล่ำวสำมำรถจ ำแนกใน
องค์ประกอบของควำมรัก 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรัก และอำรมณ์ รัก โดยถ้ อยคำ “ชบำไพร”
“สำยบัว” “บัว” “ข้ ำว” “ต้ นข้ ำว” “ต้ นรัก” “ดอกฟ้ำ” “มำลี” “ยอดตอง” “ดอกไม้ ” “บุบผำ” “ทำนตะวัน”
“กุหลำบ” “ดอกหญ้ ำ” “ดอกดิน” “ช่อมะไฟ” “ช่อลำไย” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบผู้ที่มี ควำมรัก และ
ถ้ อยคำ “หนำม” “สุกงอม” “โรย” “รำกแก้ ว” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำ
อุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำง คือ “พืช” ไปยังมโนทัศน์
ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
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มโนทัศน์ ต้นทาง
[พืช]
ชบำไพร,สำยบัว,บัว,ต้ นข้ ำว,ดอกหญ้ ำ,ต้ นรัก
ดอกไม้ ,ดอกฟ้ำ,ดอกดิน,ทำนตะวัน,มำลี
ยอดตอง,บุบผำ,กุหลำบ,ช่อมะไฟ,ช่อลำไย
สุกงอม,โรย,รำกแก้ ว,หนำม

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือพืช] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำง
ตัวอย่ำงที่ 5
“แม่สายบัวน้ องจงแต่งตัวขันหมำกจะมำ เจ้ ำเป็ นเหมือนบัวสูงค่ำควรที่พี่บชู ำน้ องไปจนตำย”
(แม่สำยบัว/ก้ ำน แก้ ว สุพรรณ)
ตัวอย่ำงที่ 6
“ใจน้ องไม่จริ งทิ ้งถิ่นบ้ ำนนำเรำ ปล่อยให้ พี่โศกเศร้ ำปวดร้ ำวดวงใจแทบแตกสลำย ต้ นข้ าวคอย
ฝนเหมือนพี่ทกุ ข์ทนคอยขวัญใจ ลืมเสียงขลุย่ ง่ำยดำยสิ ้นขลังฟั งหน่ำยคลำยมนต์อำถรรพ์”
(ขลุย่ สัญญำ/ก้ ำน แก้ วสุพรรณ)
ตัวอย่ำงที่ 7
“ถึงน้ องไม่รักไม่เหลียว หลงมองข้ ำงเดียวก็ได้ แต่อย่ำรักใครให้ เห็น ดอกฟ้ามาลีเผยใจสักทีเถอะ
ดำวดวงเด่น แอบเหลียวมองน้ องบำดใจ น้ องทำอำยมิมองหน้ ำ โธ่น้องเนื ้อเย็นเห็นใจบ้ ำงสิ มำลีๆ สงสำร
ควำมดีรักพี่หน่อยเอ๋ย”
(มำลี/โฆษิต นพคุณ)
ตัวอย่ำงที่ 8
“พี่หมดควำมหมำยเสียแล้ วน้ อง ควำมจนขวำงกันบั
้ น่ รักเรำสอง สุดปองสุดคว้ ำน้ องเป็ นดอกฟ้า
พี่เป็ นดอกดิน น้ องเอยพี่ขอลำพี่ต้องขอลำแล้ วยุพิน สกุลของพี่ต่ำเพียงดินไม่ควรถวิลเจ้ ำมำครอง”
(สำบำนรัก/สุรพล สมบัตเิ จริญ)
สำยบัว,บัว,ต้ นข้ ำว,ดอกฟ้ำ,มำลี,ดอกดิน

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 5-8 ถ้ อยคำ “สำยบัว” “บัว” “ดอกฟ้ำ” “มำลี ” “ดอกดิน “ต้ นข้ ำว” เป็ นคำที่ มี
ควำมหมำยเกี่ ยวข้ องกับพืช จำกกำรนำถ้ อยคำ “สำยบัว” “บัว” “ดอกฟ้ำ” “มำลี” “ดอกดิน” มำใช้ เป็ น
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อุป ลัก ษณ์ ก ล่ำ วเปรี ยบเที ย บถึ ง ผู้ที่ ถูก รั ก แสดงให้ เ ห็น ถึง ควำมแตกต่ำ งของคนรั ก โดยถ้ อยคำ “บัว ”
“ดอกฟ้ำ” “มำลี” แสดงถึงคนรักที่สูงศักดิ์ สูงค่ำ และมีควำมสำคัญต่อตัวผู้รัก ส่วนดอกดินเป็ นดอกไม้ ที่
งอกออกจำกดิ น เป็ นพื ช เบี ย นมี ชี วิ ต อยู่แ บบกำฝำก แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คนรั ก ที่ มี ฐ ำนะต่ ำ ต้ อ ย ไร้ ค่ ำ
ควำมสำคัญ
ตัวอย่ำงที่ 9
“เขำคงมัดเธอด้ วยโซ่เงินใช่ไหม ส่วนหัวใจเขำคงมัดด้ วยโซ่ทองคำ นิจจำอย่ำงฉันทุกๆ วันมีแต่จะ
ช ้ำดังหนามรักฝั งแทงครวญคร่ ำ ดวงใจใฝ่ รักย ้ำเตือนไม่อำจหำย”
(เธออยูไ่ หนฉันหนำว/ชัยชนะ บุญนะโชติ)
ตัวอย่ำงที่ 10
“พี่เพียรแอบมองน้ องมำส่งควำมรักกันด้ วยดวงตำส่งภำษำรักรู้กนั สิ ้น ควำมรัก สุกงอมพี่พร้ อมจะ
มำสูข่ อยุพิณแต่ยงั ครุ่นถวิลน้ องจะสิ ้นเยื่อใยไม่มีเมตตำ”
(สวยไม่สร่ำง/ก้ ำน แก้ วสุพรรณ)
ตัวอย่ำงที่ 11
“ลำก่อนรักเก่ำขอลำรักเจ้ ำเสียที ห้ ำหกเจ็ดปี ภักดีซื่อสัตย์กันมำ จะเอำอะไรฉันทูนมำให้ เธอทุก
เวลำ นอกจำกดำวเดือนบนฟ้ำสุดปั ญญำจะสอยให้ ชม ควำมรัก โรยจำงดวงใจนำงสวำทจริ งวำย ควำม
ผูกพันมำสูญหำยควำมรักมำกลำยฉันเศร้ ำตรม”
(รสสวำทวำย/ทูล ทองใจ)
หนำม,สุกงอม,โรย

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 9-11 พบถ้ อยคำที่เกี่ยวกับอำกำรพืชนำมำใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบถึงอำรมณ์ รัก
ถ้ อยคำ “สุกงอม” เมื่อนำมำใช้ เปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงควำมสัมพันธ์ ของควำมรักที่ดี อยู่ในช่วงเวลำ
และโอกำสอันเหมำะสมที่ จะมำสู่ขอแต่งงำน โดยก่อนที่จะตัดสินใจมำสู่ขอนันก็
้ จะต้ องใช้ เวลำในกำรคบ
หำศึกษำดูใจเรี ยนรู้ นิสยั ซึ่งกันและกันจนเกิดควำมมัน่ ใจ จึงเปรี ยบเหมือนกับกำรสุกงอมของผลไม้ ที่ต้อง
ใช้ เ วลำในระยะหนึ่ง จึง จะสุก งอมและสำมำรถน ำมำรั บ ประทำนได้ ถ้ อ ยค ำ “โรย” แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ควำมสัมพันธ์ของควำมรักที่ไม่ดีหำ่ งเหินและไม่มีควำมสุข เหมือนกับลักษณะของพืชที่ไม่ได้ รับกำรดูแลรด
น ้ำ ทำให้ เกิดควำมแห้ งเหี่ยวและโรยไปในที่สดุ ส่วนถ้ อยคำ “หนำม” เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบกับอำรมณ์รัก
แสดงให้ เห็นว่ำควำมรักเป็ นควำมรู้สึกที่สำมำรถทำให้ เกิดควำมเจ็บปวดและชอกช ้ำใจแก่ผ้ ทู ี่มีควำมรักได้
เช่นกัน ควำมรักที่ทำให้ เกิ ดควำมเจ็บปวดก็เหมือนกับหนำมที่เป็ นส่วนหนึ่งของพืชมีควำมแหลมคมเมื่อ
สัมผัสหรื อถูกโดนผิวหนังจะทำให้ เกิดควำมเจ็บปวดบริเวณที่โดนปั กหรื อทิ่มตำ
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “พืช” กับ “ควำมรัก” เป็ นควำมสัมพันธ์ แบบญำณสัมพันธ์ แสดง
ควำมสัมพันธ์ของพืชที่มีรำกแก้ วช่วยในกำรเจริ ญเติบโต พืชบำงชนิดมีหนำมเป็ นส่วนประกอบเมื่อสัมผัส
โดนจะทำให้ เกิดควำมรู้ สึกเจ็บปวด เหมือนกับเวลำที่ร่ำงกำยสัมผัสโดนหนำมของพืชและทำให้ มีอำกำร
เจ็ บ ปวดตรงบริ เ วณที่ โ ดนหนำมทิ่ ม ควำมสั ม พั น ธ์ ข องควำมรั ก มี ทั ง้ ควำมสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละไม่ ดี
ควำมสัม พันธ์ ของควำมรั กที่ดีก็เหมื อนกับกำรสุกงอมของพืช ส่วนควำมสัม พันธ์ ของควำมรั กที่ไ ม่ดีก็
เหมือนพืชที่ร่วงโรย กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “พืช” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 5
พืช

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 5 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือพืช]
1.3 [ความรักคือสัตว์ ]
สัตว์ หมำยถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่ำงไปจำกพรรณไม้ ส่วนมำกมีควำมรู้ สึกและเคลื่อนไหวได้ เอง
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1164)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสัตว์] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ มำใช้ เป็ นแบบ
เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สัตว์” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน
พบถ้ อยคำที่อยูใ่ นวงควำมหมำยของสัตว์ ได้ แก่ “กำ” “หงส์” “ตัก๊ แตนตำข้ ำว” “ปลำเนื ้ออ่อน” “ช้ ำงเผือก”
“รำชสีห์” “นำงนกขมิ ้น” “วิหค” “กระต่ำย” “ปลำแก้ มช ้ำ” “ปลำเนื ้ออ่อน” “เสือ” “หมูในอวย” “รัง” นำมำใช้
กล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรักจำแนกในองค์ประกอบของควำมรัก 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและ
อำรมณ์ รัก ถ้ อยคำ “กำ” “หงส์ ” “ตัก๊ แตนตำข้ ำว” “ปลำเนือ้ อ่อน” “ช้ ำงเผือก” “รำชสีห์” “นำงนกขมิน้ ”
“วิหค” “กระต่ำย” “ปลำแก้ มช ้ำ” “ปลำเนื ้ออ่อน” “เสือ” “หมูในอวย” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบผู้ที่มีควำม
รัก และถ้ อยคำ “รัง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์ รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถ
แสดงกำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำง คือ “สัตว์” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก”
ได้ ดงั นี ้
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มโนทัศน์ ต้นทาง
[สัตว์ ]
กำ,หงส์,ตัก๊ แตนตำข้ ำว,ปลำเนื ้ออ่อน
ช้ ำงเผือก,รำชสีห์,นกขมิ ้น,วิหค,กระต่ำย
ปลำแก้ มช ้ำ,เสือ,หมูในอวย
รัง

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสัตว์] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 12
“สำวเมืองสิงห์ยอดหญิงของพี่ หำกนำงได้ ฟังเพลงนี ้ ลืมพี่เถิดนะขวัญตำ นวลน้ องของพี่จงมีสขุ
สมอุรำ โปรดจงคิดเสียว่ำพี่เป็ นกามิควรคูห่ งส์ ตังแต่
้ พี่จำกเจ้ ำมำอุรำของพี่ปวดร้ ำวทุกโมงยำมค่ำเช้ ำพี่
เฝ้ำคิดถึงนวลอนงค์”
(สำวเมืองสิงห์/ชำย เมืองสิงห์)
ตัวอย่ำงที่ 13
“น้ องเอยพี่ขอลำ พี่ต้องขอลำแล้ วยุพิน สกุลของพี่ต่ำเพียงดินไม่ควรถวิลเจ้ ำมำครอง น้ องสูงดัง
ดอกฟ้ำพี่เป็ นดอกหญ้ ำหรื อจะเทียบน้ อง เปรี ยบดังกระต่ ายที่หมำยปองจ้ องมองจันทร์ ”
(สำบำนรัก/สุรพล สมบัตเิ จริญ)
ตัวอย่ำงที่ 14
“แม่ชบำไพรของพี่รักเจ้ ำเทียบเท่ำชีวี เจ้ ำงำมโสภีมีใครไหนเท่ำ พี่เฝ้ำลุ่มหลงถึงอนงค์มิได้ สร่ ำง
เซำแดนไพรถิ่นเกิดของเจ้ ำสมแล้ วคำเล่ำช้ างเผือกในไพร”
(แม่ชบำไพร/ก้ ำน แก้ วสุพรรณ)
ตัวอย่ำงที่ 15
โธ่เอ๋ยแม่นำงนกขมิน้ เจ้ ำมำทิ ้งถิ่น บินไปไกลอยู่ไหนเล่ำเอย ปล่อยให้ เขำไปชื่นเชยลืมกรงทอง
ของเจ้ ำเลยที่เคยระรื่ นสุขสันต์ รูปสวยดังทองเขำปั น้ แต่ใจเจ้ ำนันแปรผั
้
นไม่แน่สกั วัน”
(แม่นำงนกขมิ ้น/สมยศ ทัศนะพันธ์)
กำ,หงส์,กระต่ำย,ช้ ำงเผือก,นกขมิ ้น

ผู้ที่มีควำมรัก
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จำกตัวอย่ำงที่ 12-15 พบกำรใช้ ถ้อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของสัตว์ มำใช้ กล่ำวเปรี ยบเทียบถึง
ผู้ที่มีควำมรักแสดงให้ เห็นถึงควำมแตกต่ำงทำงสังคมของผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “กำ” “กระต่ำย” เปรี ยบ
ได้ กบั ผู้รักที่มีฐำนะต่ำต้ อยเหมือนกำที่มีรูปร่ำงลักษณะภำยนอกไม่สวยงำมชวนมอง หรื อกระต่ำยที่เป็ น
สัตว์ที่อยูอ่ ำศัยอยูต่ ำมพื ้นดินซึง่ ถูกนำมำใช้ เปรี ยบเทียบในควำมหมำยของกระต่ำยที่ชอบมองพระจันทร์ ที่
อยู่สูงบนฟ้ำ ถ้ อยคำ “หงส์” “ช้ ำงเผือก” เปรี ยบได้ กับคนรักที่มีฐำนะสูงศักดิ์กว่ำ ทังนี
้ ้หงส์และช้ ำงเผือก
เป็ นสัตว์ที่มีลกั ษณะสวยงำมสง่ำ ส่วนถ้ อยคำ “นกขมิ ้น” นำมำเปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงคนรักที่มีรูปร่ำง
น่ำตำสวยงำม ชวนหลงใหลเหมือนกับสีสนั ของนกขมิ ้นที่สดใส สวยงำม ชวนมอง
ตัวอย่ำงที่ 16
“พี่ฝันจะสร้ ำงรังรักสักหนึง่ หลัง ณ ริมฝั่ งเจ้ ำพระยำอยูอ่ ำศัย แม้ ฝันของพี่ไม่เกิดมีอนั เป็ นไป ชีวีเรำ
ได้ ร่วมเสน่หำ รังรักจินตนำกำร วิมำนรักอันบรรเจิดจ้ ำหน้ ำต่ำงปลูกซุ้มลัดดำ ห้ องนอนสีฟ้ำติดม่ำนชมพู”
(รังรักในจินตนำกำร/ทูล ทองใจ)
รัง

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 16 รัง หมำยถึง สิ่งที่สัตว์พ วกนก หนู และแมลงทำเป็ นต้ น ทำขึ น้ เพื่อเป็ นที่อยู่
อำศัยกำลังและฟั กไข่เลี ้ยงลูก (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 939) ถ้ อยคำดังกล่ำวแสดงให้ เห็นถึงอำรมณ์รัก
ที่เกิดขึ ้นและทำให้ ผ้ ทู ี่มีควำมรักเกิดควำมตังใจที
้ ่จะสำนควำมสัมพันธ์ กบั คนรักของตัวเอง โดยกำรสร้ ำงที่
พักอำศัยเพื่อที่จะได้ อยูร่ ่วมกันกับคนรักตำมที่ได้ ตงใจไว้
ั ้ อย่ำงมีควำมสุข
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สัตว์” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบภวสัมพันธ์ ดงั
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 6
สัตว์

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 6 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสัตว์]
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1.4 [ความรักคือทรัพย์ สิน]
ทรัพย์สิน หมำยถึง วัตถุทงที
ั ้ ่มีรูปร่ำงและไม่มีรูปร่ำง ซึ่งอำจมีรำคำและถือเอำได้ เช่น บ้ ำน ที่ดิน
เป็ นวัตถุมีรูปร่ำง ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เป็ นวัตถุไม่มีรูปร่ำง (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 503)
อุป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศ น์ [ควำมรั กคื อ ทรั พ ย์ สิ น ] เป็ นกำรน ำมโนทัศ น์ ที่เ กี่ ย วข้ องกับ ทรั พ ย์ สิ น
นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “ทรัพย์สิน” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลใน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนพบถ้ อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของทรัพย์สิน ได้ แก่ “รำคำ” “มีคำ่ ” “ขำย” “รวย”
มำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรักในองค์ประกอบของอำรมณ์ รักเพียงองค์ประกอบเดียว จำก
ข้ อ มูล ถ้ อยค ำอุป ลัก ษณ์ ที่ พ บสำมำรถแสดงกำรถ่ ำ ยโยงควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ำ งมโนทัศ น์ ต้ น ทำงคื อ
“ทรัพย์สิน” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำง คือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[ทรัพย์ สิน]
มีคำ่ ,รวย,ขำย,รำคำ

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักเป็ นทรัพย์สิน] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำง
ตัวอย่ำงที่ 17
“รวยรักกันเหลือเกินดูแล้ วเพลินเหลือดี หนุม่ สำวสมัยนี ้ช่ำงเร็วรี่ ไวไฟ รวยรักกันเหลือเกินเงินหนอ
เงินไป คงช ้ำใจ ช ้ำใจ คงได้ ร้องไห้ ระกำ โธ่น้องเนื ้อเย็นอยำกเป็ นเศรษฐี ขายรักทังที
้ ราคาต่ำ หวังน ้ำบ่อ
หน้ ำถ้ ำหมดหวังแล้ วน้ องต้ องนัง่ คร่ ำครวญพร่ ำเพรำะแฟนประจำก็เบื่อน้ อง”
(รวยรักเหลือ/ชำย เมือง สิงห์)
ตัวอย่ำงที่ 18
“รักนี ้แสนแปลกแทรกซึมซ่อนแสนซน เลำะเล็มสุดสนหลบหลีกพ้ นรั กมีค่ามำกมำย ถึงยำกจนกิน
เกลือถ้ ำรักสุขเหลือก็ไม่แปลกอะไรบ้ ำนหลังน้ อยที่มงุ จำกพื ้นบ้ ำนเป็ นฝำรักก็สขุ ใจ”
(รักพี่บชู ำพี่/ผ่องศรี วรนุช)
จำกตัวอย่ำงที่ 17 และ 18 พบกำรใช้ ถ้อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของทรัพย์สิน ถ้ อยคำ “รวย”
แสดงให้ เห็นถึงคุณสมบัติของควำมรักว่ำเป็ นควำมรู้สึกที่สำมำรถเกิดขึ ้นต่อผู้อื่นได้ มำกกว่ำหนึ่ งคนและ
เกิดขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว และถ้ อยคำ “ขำย” “รำคำ” “มีคำ่ ” แสดงให้ เห็นว่ำควำมรักเป็ นสิ่งที่มีมลู ค่ำ มีสำมำร
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นำมำขำยโดยตีรำคำเป็ นจำนวนเงินได้ เช่นเดียวกับทรัพย์สินซึง่ เป็ นสิ่งที่มีมลู ค่ำและสำมำรถนำไปขำยต่อ
ตีรำคำได้
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “ทรัพย์สิน” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 7
ทรัพย์สิน

ควำมรัก

อำรมณ์รัก
ภำพประกอบ 7 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือทรัพย์สิน]
1.5 [ความรักคืออาหาร]
อำหำร หมำยถึ ง ของกิ น เครื่ อ งค ำ้ จุน ชี วิ ต เครื่ อ งหล่ อ เลี ย้ งชี วิ ต เช่ น อำ หำรเช้ ำ เป็ นต้ น
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1371)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคืออำหำร] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับอำหำรมำใช้ เป็ น
แบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึง่ เป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “อำหำร” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ก่ อ นพบถ้ อยค ำอุ ป ลัก ษณ์ ที่ อ ยู่ ใ นวงควำมหมำยอำหำร ได้ แ ก่ “น ำ้ ตำลก้ นแก้ ว” “ข้ ำวรำดแกง”
“ข้ ำวหมูแดง” “จืด” “จำง” “หวำน” “ขื่นขม” “รส” มำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก ถ้ อยคำอุป
ลักษณ์ดงั กล่ำวจำแนกในองค์ประกอบของควำมรัก 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำรมณ์ รัก
ถ้ อยคำ “น ำ้ ตำลก้ นแก้ ว ” “ข้ ำ วรำดแกง” “ข้ ำ วหมูแดง” “อ้ อย” “กำกอ้ อย” “ชำนอ้ อ ย” จ ำแนกไว้ ใ น
องค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ “รส” “จืด” “จำง” “หวำน” “ขื่นขม” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบ
ของอำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์
ต้ นทำงคือ “อำหำร” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำง คือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[อาหาร]
น ้ำตำลก้ นแก้ ว,กำกอ้ อย,ชำนอ้ อย
อ้ อย,ข้ ำวรำดแกง,ข้ ำวหมูแดง
รส,หวำน,ขื่นขม,จืด,จำง

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก
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ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคืออำหำร] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 19
“แม่นา้ ตาลก้ นแก้ วเขำชิมเบื่อแล้ วจึงถูกเขำทิ ้งขว้ ำง สูญสิ ้นควำมสำวแล้ วเจ้ ำจึงรู้ ว่ำเดินหลงทำง
พี่ไม่โกรธเจ้ ำหรอกนำงยังรักไม่จำงรักนำงเสมอ”
(น ้ำตำลก้ นแก้ ว/ก้ ำน แก้ วสุพรรณ)
ตัวอย่ำงที่ 20
“เธอเหมือนกากอ้ อยที่สิ ้นรสหวำน เหลือเพียงแต่ชำนที่คนเขำพ่นลงดิน แม้ แต่เพียงมดยังหมด
กระจำยมิใฝ่ ถวิล เจ้ ำเป็ นชานอ้ อยไร้ สิ ้นรสหวำน ตกอยูก่ ลำงดินสิ ้นควำมเอมอิ่ม”
(ชำนอ้ อย/ไพรวัลย์ ลูกเพชร)
ตัวอย่ำงที่ 21
“แม่ข้าวราดแกงอย่ำแหนงหน่ำยไปไยพี่รักทรำมวัยไม่มีอะไรเคลือบแคลง พี่คิดทุกคืนค่ำเช้ ำ
อยำกคลอเคล้ ำแม่ข้าวหมู แดง นวลน้ องอย่ำลืมนะพอฝนซ่ำจะมำขอแต่งพี่รักเธอจริ งนะเจ้ ำ ฉะโอ้ แม่
ข้ าวราดแกง”
(แม่พวงมำลัย/ชำย เมืองสิงห์)
น ้ำตำลก้ นแก้ ว,กำกอ้ อย,ข้ ำวรำดแกง,ข้ ำวหมูแดง

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 19-21 ถ้ อยคำว่ำ “น ้ำตำลก้ นแก้ ว” “กำกอ้ อย” “ข้ ำวรำดแกง” “ข้ ำวหมูแดง” เป็ น
ถ้ อยคำที่อยูใ่ นวงควำมหมำยของอำหำรทังสิ
้ ้น โดยถ้ อยคำที่พบเป็ นกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่ มีควำมรัก
ตัวอย่ำงเช่น ถ้ อยคำว่ำ “น ้ำตำลก้ นแก้ ว” “กำกอ้ อย” “ชำนอ้ อย” ถูกนำมำกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงคนรักรักว่ำ
ไม่รักนวลสงวนตัว ทำให้ ถูกมองว่ำเป็ นหญิงที่หมดคุณค่ำไม่เป็ นที่ต้องกำรอีก เหมือนกับกำกอ้ อยที่ถูก
เคี ้ยวจนหมดรสหวำนเหลือแต่ชำนก็ถกู คำยทิ ้งเพรำะไม่สำมำรถรับระทำนต่อไปได้ หรื อเหมือนกับน ้ำตำล
ที่เหลือทิง้ ติดอยู่ที่ก้นแก้ ว ส่วนถ้ อยคำ “ข้ ำวรำดแกง” “ข้ ำวหมูแดง” เป็ นชื่อเรี ยกอำหำรเมื่อนำมำ
เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักแสดงให้ เห็นถึงควำมสำคัญของคนรักว่ำมี ควำมสำคัญเหมือนกับอำหำร
เพรำะอำหำรจัดเป็ นปั จจัยสี่ของมนุษย์ในกำรดำรงชีวิตและขำดไม่ได้
ตัวอย่ำงที่ 22
“ไม่ลืม ไม่ลืมไม่เลือนเหมือนเดือนคูฟ่ ้ ำ ไม่ลืมรสรักที่เคยฝำกฝั ง ไม่ลืมควำมหลังที่เคยผ่ำนมำ
จวบจนชีวำสิ ้นก็ไม่ลืม”
(ไม่ลืม/สุรพล สมบัตเิ จริญ)
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ตัวอย่ำงที่ 23
“เดือนเอ๋ยเดือนถ้ ำเจ้ ำเหมือนข้ ำคงจะช ้ำ รักเคยหวานฉ่ ำกลับต้ องมำขื่นขม รักมำแปรเปลี่ยน
ทิศทำงคูช่ ม ข้ ำจึงขื่นขมใจฤทัยไหวเลื่อนลอย”
(เดือนจ๋ำ/สุรพล สมบัตเิ จริญ)
ตัวอย่ำงที่ 24
“หำกเรำได้ รักร่วมกันผูกพันกระสันแน่นเหนียวขอรักเดียวไม่ จืดและจาง หำกเป็ นดัง่ เช่นที่หมำย
จะตำยฉันไม่ขอห่ำงขอรักนำงเนื ้อนวลแน่นอน”
(ในฝั น/ทูล ทองใจ)
รส,หวำน,ขื่นขม,จืด,จำง

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 22-24 ถ้ อยคำ “รส” “หวำน” “ขม” “จืด” “จำง” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของ
อำหำรนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ ตัวอย่ำงเช่นถ้ อยคำ “หวำน” ใช้ เปรี ยบเทียบถึงควำมสัมพันธ์ควำมรักที่ดี
โดยกล่ำวถึงกำรได้ ใช้ เวลำอยูก่ บั คนรักนันว่
้ ำเป็ นช่วงเวลำที่มีควำมสุข รู้สึกได้ ถึงควำมรักที่ตำ่ งคนต่ำงมีให้
กัน เปรี ย บเหมื อ นกั บ รสหวำนซึ่ ง เป็ นรสที่ เ มื่ อ ได้ รั บ ประทำนเข้ ำไปแล้ วท ำให้ มี ค วำมรู้ สึ ก สดชื่ น
กระปรี ก้ ระเปร่ ำ ถ้ อยคำ “ขื่นขม” “จืด” “จำง” เป็ นถ้ อยคำที่มีควำมหมำยเริ่ มจำกรสชำติแต่ถูกนำมำ
ขยำยควำมเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ควำมสัม พัน ธ์ ข องควำมรั ก โดยถ้ อยค ำ “ขื่ น ขม” “จื ด ” และ “จำง”
เปรี ยบเที ยบถึงควำมสัม พันธ์ ของควำมรั ก ที่ ไ ม่ดี ควำมรักที่ ทำให้ มี ควำมทุกข์ เสียใจ เพรำะรสขมเมื่ อ
รับประทำนแล้ วให้ ควำมรู้ สึกระคำยคอไม่อร่ อยไม่อยำกรับประทำนอีก หรื อรสจืดที่ขำดรสชำติต้องปรุ ง
เพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ รสชำติที่อร่อยน่ำรับระทำน
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “อำหำร” กั บ “ควำมรั ก ” นั น้ เป็ นควำมสั ม พั น ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ โดยอำหำรเปรี ยบเหมือนกับตัวคนรักซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของควำมสัมพันธ์ รสชำติของอำหำร
เปรี ย บเหมื อ นกับ ควำมรั ก ควำมสัม พัน ธ์ ข องควำมรั ก ที่ ดี ก็ เ หมื อ นกับ อำหำรรสหวำนที่ ท ำนแล้ ว ให้
ควำมรู้สกึ สดชื่นกระปี ก้ ระเป่ ำ ส่วนควำมสัมพันธ์ของควำมรักที่ไม่ดี หรื อห่ำงเหิน ก็เหมือนกับอำหำรที่มีรส
ขมไม่ชวนรับประทำน หรื ออำหำรรสจืดที่ไม่มีรสชำติต้องปรุ งรสเพิ่มเพื่อให้ มี รสชำติดีขึน้ กำรถ่ำยโยง
ควำมหมำยระหว่ำง “อำหำร” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 8
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อำหำร

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 8 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคืออำหำร]
1.6 [ความรักคือธรรมชาติ]
ธรรมชำติ หมำยถึง สิ่งที่เกิดมีและเป็ นอยู่ตำมธรรมดำของสิ่งนันๆ
้ ที่เป็ นไปเองโดยไม่ได้ ปรุงแต่ง
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 554)
อุปลักษณ์ เ ชิ ง มโนทัศน์ [ควำมรักคือ ธรรมชำติ] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ ที่เกี่ ยวข้ องกับธรรมชำติ
นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “ธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลใน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ ได้ แก่ “ร้ อน” “หนำว” “ฝน”
“ลม” “ดวงดำว” “ดิน” “ฟ้ำ” “ไฟ” “จันทร์ ” “แสงสุริยำ” “ดำรำ” “เงำ” ถูกมำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึง
ควำมรัก ถ้ อยคำอุปลักษณ์ดงั กล่ำวจำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มี
ควำมรักและอำรมณ์ รัก โดยถ้ อยคำ “ดวงดำว” “ดิน” “ฟ้ำ” “ฝน” “ลม” “ดิน” “น ้ำ” “จันทร์ ” “แสงสุริยำ”
“เงำ” “วำรี ” “ดำรำ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ “หนำว” “ร้ อน” “ไฟ” จำแนก
ไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์ รัก จำกถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง มโนทัศน์ต้นทำงคือ “ธรรมชำติ” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[ธรรมชาติ]
ดวงดำว,ดิน,ฟ้ำ
ฝน,ลม,ดิน,น ้ำ,จันทร์
แสงสุริยำ,เงำ,วำรี ,ดำรำ
หนำว,ร้ อน,ไฟ

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก
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ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 25
“พี่หมดควำมหมำยเสียแล้ วน้ อง ควำมจนขวำงกันบั
้ น่ รักเรำสอง สุดปองสุดคว้ ำน้ องเป็ นดอกฟ้ำพี่
เป็ นดอกดิน น้ องเอยพี่ขอลำพี่ต้องขอลำแล้ วยุพิน สกุลของพี่ต่ำเพียงดินไม่ควรถวิลเจ้ ำมำครอง”
(สำบำนรัก/สุรพล สมบัตเิ จริญ)
ตัวอย่ำงที่ 26
“เธอสวยบำดตำเหมือนดังดาราส่องแสง เธอยิ ้มก็งำมยิ่งนักน่ำรักเมื่อเธอยิ ้มแฉ่ง เธอจ๋ำอย่ำทำให้
เก้ อพี่รักเธอไม่ใช่เสแสร้ ง”
(แม่พวงมำลัย/ชำย เมืองสิงห์)
ตัวอย่ำงที่ 27
“ไม่มีบนั ไดจะไต่ขึ ้นไปสูส่ รวงสวรรค์ เปรี ยบกระต่ำยหมำยจันทร์ สดุ ทำงรักมันได้ แต่ระทม”
(กระท่อมชำวไร่/ทูล ทองใจ)
ตัวอย่ำงที่ 28
“โอ้ แม่ผมดัดลอนรักน้ องนงเยำว์ดงั เหมือนเงาที่ติดตำม เห็นใจไหมนงครำญใจวำบหวำมรุมร้ อน
ได้ เจอหน้ ำสำวรักรุมเร้ ำใจรอนๆ แม้ นได้ น้องกอดนอนนัน้ ดังขึ ้นสวรรค์ชนบน”
ั้
(รักน้ องคนเดียว/เพลิน พรหมแดน)
ตัวอย่ำงที่ 29
“ใจน้ องไม่จริ งทิ ้งถิ่นบ้ ำนนำเรำ ปล่อยให้ พี่โศกเศร้ ำปวดร้ ำวดวงใจแทบแตกสลำย ต้ นข้ ำวคอย
ฝนเหมือนพี่ทกุ ข์ทนคอยขวัญใจ ลืมเสียงขลุย่ ง่ำยดำยสิ ้นขลังฟั งหน่ำยคลำยมนต์อำถรรพ์”
(ขลุย่ สัญญำ/ก้ ำน แก้ วสุพรรณ)
ดิน,ดำรำ,จันทร์ ,เงำ,ฝน

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 25-29 ถ้ อยคำ “ดิน” “ดำรำ” “จันทร์ ” “เงำ” “ฝน” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของ
ธรรมชำตินำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “ดิน” ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เปรี ยบเทียบถึงผู้
รักสะท้ อนให้ เห็นถึงฐำนะที่ต่ำต้ อยเหมือนกับดินที่คนเดินเหยียบย่ำ ไร้ เกียรติ ส่วนถ้ อยคำ “ดำรำ” “จันทร์ ”
ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่ถูกรักสะท้ อนให้ เห็นถึงควำมสวยงำมและมีฐำนะที่สูงศักดิ์
ถ้ อยคำ “เงำ” นำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักที่คอยเฝ้ำรักติดตำมคนรักอยู่ตลอดเหมือนกับกับเป็ นเงำ
และถ้ อยคำ “ฝน” เปรี ยบเทียบผู้ที่มีควำมรักว่ำเป็ นคนที่มีควำมสำคัญทำให้ มีควำมสุขเหมือนฝนที่ตกลง
มำและทำให้ ต้นข้ ำวเขียวชอุม่ งอกงำม เมื่อได้ รับน ้ำ
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ตัวอย่ำงที่ 30
“หนำวจะตำยอยูแ่ ล้ วน้ องแก้ วไยไม่เห็นใจบ้ ำง รับรักพี่หน่อยน้ องนำงเห็นใจพี่บ้ำงเถิดแม่คณ
ุ
ห่มผ้ ำใครหนอว่ำหนำวคลำย ผิงไฟใครว่ำทำให้ อ่นุ แม้ หนาวรักเป็ นทุนกอดใครก็ไม่อ่นุ เหมือนกอดนำง”
(หนำวจะตำยอยูแ่ ล้ ว/สุรพล สมบัตเิ จริญ)
ตัวอย่ำงที่ 31
“หำกฝั นว่ำฉันและเธอละเมอควำมรักร่วมกันทุกๆ วันแสนสุขฤทัย หำกควำมรักนันหนั
้ กเหลือแนบ
เนื ้อเชื ้อรักดังไฟฉันขอตำยบนตักนำง”
(ในฝั น/ทูล ทองใจ)
ตัวอย่ำงที่ 32
แววรักในดวงตำล้ นหลัง่ มำฝำกควำมสัมพันธ์ ซึ ้งตรึงดวงใจมัน่ ต่ำงปองรักกันนับวันล้ นในอุรำ ยิ่ง
นำนวันผ่ำนไปรักร่วมใจร้ อนในทรวงเรำเรื่ อยมำ คำว่ำรักจึงมีคณ
ุ ค่ำเอ่ยมำฉันคงจะชื่นใจ
(แววรักในดวงตำ/ผ่องศรี วรนุช)
หนำว,ไฟ,ร้ อน

อำรมณ์รัก

จำกตัว อย่ำ งที่ 30-32 ถ้ อยค ำ “หนำว” “ไฟ” “ร้ อน” เป็ นถ้ อยค ำที่ อ ยู่ใ นวงควำมหมำยของ
ธรรมชำติถูกนำมำใช้ เพื่ออธิบำยถึงลักษณะของอำรมณ์ รัก ถ้ อยคำ “หนำว” ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์
กล่ำวเปรี ยบเทียบถึงลักษณะของอำรมณ์รักที่อ้ำงว้ ำง หงอยเหงำ เปล่ำเปลี่ยว เหมือนกับในฤดูหนำวซึ่ง
เป็ นช่วงที่มีอำกำศแห้ งและหนำวเย็น ซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีครู่ ักนันจะท
้
ำให้ เกิดควำมรู้สึกว่ำหนำวและเหงำ
มำกกว่ำเป็ นพิเศษ ควำมรักที่ทำรู้สกึ เหงำ ว้ ำเว้ เปล่ำเปลี่ยวใจนันเกิ
้ ดจำกกำรที่ไม่มีคนรักอยู่ข้ำงๆ นัน่ เอง
ส่วนถ้ อยคำ “ไฟ” “ร้ อน” เปรี ยบเทียบให้ ถึงอำรมณ์ รักที่ทำให้ เป็ นทุกข์ ไม่สบำยใจ เหมือ นกับควำมร้ อน
ของไฟที่เมื่ออยูใ่ กล้ ๆ แล้ วทำให้ เกิดควำมรู้สกึ ร้ อน
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “ธรรมชำติ ” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ภวสัมพันธ์แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 9
ธรรมชำติ

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 9 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ]
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1.7 [ความรักเป็ นสิ่งเหนือธรรมชาติ]
สิ่งเหนือธรรมชำติ หมำยถึง ตัวบุคคล เช่น พระเจ้ ำ นำงฟ้ำ ปี ศำจ เป็ นต้ น พลังอำนำจที่สำมำรถ
บัน ดำลให้ เ กิ ด สิ่ ง นัน้ ๆ ได้ ต ำมใจปรำรถนำ หรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ อยู่เ หนื อ ควำมเป็ นจริ ง ตำมธรรมชำติ
(เปรมกมล สถิตเดชกุญชร. 2551: 16; อ้ ำงอิงจำก Nida. 1975. หน้ ำ 174-184)
อุป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศน์ [ควำมรั กคื อ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชำติ ] เป็ นกำรน ำมโนทัศ น์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึน้ หรื อสิ่งที่อยู่เหนือควำมเป็ นจริ งตำมธรรมชำติ และไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ มำใช้ เป็ น
แบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลอุปลักษณ์
ในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อนพบถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่อยูใ่ นวงควำมหมำยของสิ่งเหนือธรรมชำติ ได้ แก่ “มนตร์ ”
“นำงฟ้ำ” “เทพนิยำย” “วิมำน” มำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกในองค์ประกอบของ
ควำมรัก ได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำรมณ์ รัก โดยถ้ อยคำ “นำงฟ้ ำ” จำแนกไว้ ใ น
องค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และ ถ้ อยคำว่ำ “มนตร์ ” “เทพนิยำย” “วิมำน” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบ
ของอำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์
ต้ นทำงคือ “สิ่งเหนือธรรมชำติ” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[สิ่งเหนือธรรมชาติ]
นำงฟ้ำ
มนตร์ ,เทพนิยำย,วิมำน

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 33
“โฉมเอ๋ยสะอำงแม่นำงท้ องทุ่ง โสภำยิ่งกว่ำนำงกรุ ง หมำยมุ่งยลโฉมน้ องนำง บ้ ำนนำอย่ำงนี ้แม่
ยังโสภีสล้ ำงเช่นปรำงดัง่ นางฟ้าลอยมำอวดโฉมลำวัณย์”
(น้ องนำงบ้ ำนนำ/ปอง ปรี ดำ)
นำงฟ้ำ

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงถ้ อยคำว่ำ “นำงฟ้ำ” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งเหนือธรรมชำติ ถูกนำมำใช้
เป็ นอุปลักษณ์กล่ำวเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก นำงฟ้ำ หมำยถึง นำงในเทพนิยำยที่ถือว่ำอยู่บนสวรรค์
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(รำชบัณฑิตยสถำน, 2546: 575) เมื่อถูกนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่ถกู รักแสดงให้ เห็นถึงรูปร่ ำงหน้ ำตำที่
สวยงำมเห็นแล้ วชวนให้ น่ำมอง น่ำหลงรัก เหมือนกับนำงฟ้ำในเทพนิยำยที่อยู่บนสวรรค์ โดยมีควำมเชื่ อ
กันว่ำนำงฟ้ำเป็ นหญิงสำวที่มีหน้ ำตำสวยสดงดงำม
ตัวอย่ำงที่ 34
“พี่ฝันจะสร้ ำงรังรักสักหนึ่งหลัง ณ ริ มฝั่ งเจ้ ำพระยำอยู่อำศัย แม้ นฝั นของพี่ไม่เกิดมีอนั เป็ นไป
สองชีวีเรำได้ ร่วมเสน่หำ รังรักในจินตนำ วิมานรักอันบรรเจิดจ้ ำริ มหน้ ำต่ำงปลูกซุ้มลัดดำ ห้ องนอนสีฟ้ำ
ติดม่ำนชมพู ควำมรักเป็ นมนตร์ ดลใจฝั นไปพลังใจสูง คอยพี่หน่อยเถิดนะโฉมตรูมินำนจะรู้ว่ำรังรักอยู่หน
ใด”
(รังรักในจิตนำกำร/ทูล ทองใจ)
ตัวอย่ำงที่ 35
“ถึงพี่ต่ำต้ อยก็จริงแต่พี่ก็ยงั หยิ่งในเกียรติของชำย ไม่ขอกำสรวลสวำทไม่ขอเป็ นทำสของควำมแพ้
พ่ำย ลำก่อนน้ องแก้ วของพี่ควำมรักเรำนี ้เหมือนเทพนิยาย”
(น้ องจ๋ำลำก่อน/ชำย เมืองสิงห์)
วิมำน,มนตร์ ,เทพนิยำย

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 34 และ 35 ถ้ อยคำว่ำ “วิมำน” “มนตร์ ” “เทพนิยำย” เป็ นถ้ อยคำที่อยู่ในวง
ควำมหมำยของสิ่งเหนือธรรมชำติ ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์กล่ำวเปรี ยบเทียบถึงคุณสมบัติของควำมรัก
เช่ น ถ้ อยค ำ “มนตร์ ” ซึ่ ง เป็ นค ำเสกเป่ ำที่ ถื อว่ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เช่ น ร่ ำยมนตร์ หรื อ เวทมนตร์
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2546: 832) เมื่อนำมำใช้ เปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงควำมรักว่ำเป็ นสิ่งที่มีพลัง
อำนุภำพโดยสำมำรถทำให้ ผ้ ูรักเกิดกำลังแรงใจในกำรที่จะต่อสู้และทำเพื่อคนที่ถูกรักให้ มีควำมสุข ซึ่ง
เหมือนมนต์ที่เป็ นสิ่งอัศจรรย์สำมำรถดลบันดำลให้ เกิดสิ่งแต่สิ่งดีๆ ขึ ้นได้
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบ
ภวสัมพันธ์แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 10
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ควำมรัก

สิ่งเหนือธรรมชำติ

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 10 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ]
1.8 [ความรักคือการแข่ งขัน]
แข่งขัน หมำยถึง ชิงเอำชนะเพื่อรำงวัล ขันสู้เอำชนะกัน (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 206)
อุป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศ น์ [ควำมรั ก คือ กำรแข่ง ขัน ] เป็ นกำรน ำมโนทัศน์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ แข่ง ขัน
ประเภทของกำรแข่งขัน รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรแข่งขันมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้น
ทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำง
ประกำรของ “กำรแข่ง ขัน ” กับ “ควำมรัก ” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนพบถ้ อยคำ
อุปลักษณ์ ที่อ ยู่ในวงควำมหมำยของกำรแข่ง ขัน ได้ แก่ “ผู้แพ้ ” “แพ้ ” “พ่ำย” นำมำใช้ ใ นกำรกล่ำ ว
เปรี ยบเทียบถึงควำมรัก ถ้ อยคำผู้แพ้ จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “แพ้ ” “พ่ำย”
จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำกำรมี่เกิดจำกควำมรัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดง
กำรถ่ ำ ยโยงควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ ำ งมโนทัศ น์ ต้ น ทำงคื อ “กำรแข่ ง ขัน ” ไปยัง มโนทัศ น์ ป ลำยทำงคื อ
“ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การแข่ งขัน]
ผู้แพ้
แพ้ ,พ่ำย

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่ควำมรัก
อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแข่งขัน] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 36
“พี่จำ๋ น้ องขอลำก่อนลำแล้ วเคหำห้ องนอนที่เคยพักผ่อนอำศัย น้ องเป็ นผู้แพ้ แพ้ รักสุดหักห้ ำมใจ
ขืนอยูด่ หู น้ ำพี่ไปน้ องคงช ้ำใจตำยแน่พี่จำ๋ ”
(ด่วนพิศวำส/ผ่องศรี วรนุช)
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ผู้แพ้

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 36 ถ้ อยคำ “ผู้แพ้ ” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของกำรแข่งขัน ถูกนำมำใช้
เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงผู้ที่มีควำมรักที่ผิดหวังกับควำมรัก และตัดสินใจบอกลำคนที่
ตนเองรัก เหมือนกับกำรแข่งขันในแต่ละครัง้ ที่มีทงผู
ั ้ ้ ชนะและผู้แพ้ ผู้ที่ชนะในกำรแข่งขันก็จะได้ เข้ ำไปแข่ง
รอบต่อไปส่วนผู้แพ้ ก็ต้องตกรอบไป
ตัวอย่ำงที่ 37
อยูเ่ วียดนำมยำมนี ้มีเสียงปื น ตอนผมยืนอยู่เวรรำชกำรแว่วเหมือนผู้หญิงรำพัน เคยรักกันต้ องลำ
สุดอำลัย โถเคยรักกันยังไม่นำนขวัญเอยเปลี่ยนใจ ทหำรเอยขำดรักต้ องร้ องไห้ ไม่กลัวใครไม่ แพ้ ใครต้ อง
พ่ ายเธอ
(พบรักในเวียดนำม/โฆษิต นพคุณ)
ตัวอย่ำงที่ 38
“พี่จำ๋ น้ องขอลำก่อนลำแล้ วเคหำห้ องนอนที่เคยพักผ่อนอำศัย น้ องเป็ นผู้แพ้ แพ้ รักสุดหักห้ ำมใจ
ขืนอยูด่ หู น้ ำพี่ไปน้ องคงช ้ำใจตำยแน่พี่จำ๋ ”
(ด่วนพิศวำส/ผ่องศรี วรนุช)
แพ้ ,พ่ำย

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 37 และ 38 ถ้ อยคำว่ำ “แพ้ ” และ “พ่ำย” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของกำร
แข่งขัน ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก ซึ่งแสดงให้ ถึงอำกำรควำมรู้สึก
ผิดหวังเสียใจที่เกิดจำกควำมรักที่ต้องจบควำมสัมพันธ์ลงไป สอดคล้ องกับกำรแข่งขันในกีฬำที่มีสองทีม
ในกำรลงแข่งขันแต่ละครัง้ โดยทีมที่มีควำมแข็งแกร่ งกว่ำก็จะเป็ นฝ่ ำยเอำชนะไปได้ ส่วนอีกทีมที่อ่อนแอ
กว่ำไม่สำมำรถสู้ได้ ก็จะเป็ นฝ่ ำยที่แพ้ และผิดหวังกับกำรแข่งขันในครัง้ นัน้
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “กำรแข่ง ขัน ” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ภวสัมพันธ์ แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 11
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กำรแข่งขัน

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ภำพประกอบ 11 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแข่งขัน]
1.9 [ความรักคือการเดินทาง]
เดินทำง หมำยถึง ไปสูจ่ ดุ ที่หมำยอีกแห่งหนึง่ ที่ไกลออกไป (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 415)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเดินทำง
กำรเคลื่อนที่จำกที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึง่ ในลักษณะอำกำรต่ำงๆ รวมไปถึงทิศทำงกำรเคลื่อนที่ มำใช้ เป็ นแบบ
เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรเดินทำง” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคก่อนพบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของกำรเดินทำง ได้ แก่ “รำชรถ” “ทำงรัก” “แยกทำง”
นำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงควำมรัก ถ้ อยคำอุปลักษณ์ ดงั กล่ำวจำแนกในองค์ประกอบของควำมรัก ได้ 2
องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้ อยคำ “รำชรถ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มี
ควำมรัก และถ้ อยคำ “ทำงรัก” “แยกทำง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์ รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำ
อุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ ต้นทำงคือ “กำรเดินทำง” ไปยัง
มโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การเดินทาง]
รำชรถ
ทำงรัก,แยกทำง

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 39
“เมื่อไหร่ เล่ำหนำแม่ดอกฟ้ำโผบินเจ้ ำจะหล่นลงดินให้ พี่บ้ำง พี่จะกอดดอกฟ้ำเอำไว้ ไม่ห่ำงกำย
ใครจะมำกล ้ำกลำยพี่ยอมตำยนะน้ องเอย ยิ่งเจ็บหัวใจที่คลัง่ ไคล้ แต่เขำ ตัวมันต่ำเพรำะเรำจึงไกลเขำอก
เอ๋ย น้ องเป็ นราชรถดูงำมหยดย้ อย ตัวพี่ต่ำเพียงน้ อยใครจะปล่อยมำเฉย”
(หยำดฟ้ำมำดิน/โฆษิต นพคุณ)
รำชรถ

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 39 รำชรถ หมำยถึง ยำนพำหนะชนิดล้ อเลื่อน มีบษุ บกเป็ นเครื่ องประกอบพระรำช
อิสริ ยยศของพระมหำกษัตริ ย์ (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 950) จึงจัดอยู่ในวงควำมหมำยกำรเดินทำง
“รำชรถ” ในที่นี ้ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์กล่ำวเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงฐำนะที่สงู ศักดิ์
ของผู้ที่มีควำมรัก โดยเปรี ยบกับรำชรถซึ่งเป็ นสิ่งที่ มีควำมงดงำมและสง่ำ เป็ นยำนพำหนะที่ใช้ สำหรับ
กษัตริย์เท่ำนัน้ สำมัญชนทัว่ ไปไม่มีโอกำสที่จะได้ ใช้
ตัวอย่ำงที่ 40
“ไม่มีบนั ไดจะไต่ขึ ้นไปสูส่ รวงสวรรค์ เปรี ยบกระต่ำยหมำยจันทร์ สดุ ทางรักมันได้ แต่ระทม ถ้ ำมีปีก
บินเหมือนนกพี่จะบินผกลอยลม คว้ ำน้ องมำชมให้ สมอุรำ”
(กระท่อมชำวไร่/ทูล ทองใจ)
ตัวอย่ำงที่ 41
“พี่ขอหลัง่ น ้ำตำหยดสุดท้ ำยให้ จอมขวัญ เพื่อตอบแทนของกำนัลในวันวิวำห์แม่นำง ขอให้ น้องมี
สุขอย่ำได้ มีทกุ ข์เข้ ำมำเคียงข้ ำง ส่วนพี่นี ้ขอแยกทางทนระทมแต่ผ้ เู ดียว”
(สำบำนรัก/สุรพล สมบัตเิ จริญ)
ทำงรัก,แยกทำง

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 40 และ 41 ถ้ อยคำว่ำ “ทำงรัก” และ “แยกทำง” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของ
กำรเดินทำง ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงคุณสมบัติของควำมรักว่ำเป็ นสิ่ง ที่
สำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์ให้ ก้ำวหน้ ำหรื อแสดงถึงควำมรักที่จบควำมสัมพันธ์ลง ตัวอย่ำงถ้ อยคำ “ทำง
รัก” เปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึง ควำมรักที่สำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์ ไปได้ เรื่ อยๆ เหมือนกับลักษณะ
ของทำงที่สร้ ำงขึ ้นมำเพื่อทำให้ กำรเดินทำงสำมำรถเดินไปถึงยังจุดหมำยได้ ส่วนถ้ อยคำ “แยกทำง” เมื่อ
นำมำเปรี ยบเทียบกับควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงกำรดำเนินไปของควำมสัมพันธ์ ของคู่รัก ที่ไม่สำมำรถจะ
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พัฒนำควำมสัมพันธ์ ต่อไปได้ จึงต้ องหยุดควำมสัมพันธ์ลง เหมือนกั บกำรเดินทำงที่เมื่อเดินไปจนสุดทำง
หรื อเมื่อถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ แล้ วนันกำรเดิ
้
นทำงก็ต้องสิ ้นสุดลงหรื อแยกทำงกันไป
กำรถ่ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ำ ง “กำรเดินทำง” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พันธ์ แ บบ
ภวสัมพันธ์ แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 12
กำรเดินทำง

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 12 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง]
1.10 [ความรักคือการเจ็บป่ วย]
เจ็ บ ป่ วย หมำยถึ ง ไม่ ส บำยเพรำะโรคหรื อควำมไข้ หรื อเหตุ อื่ น ที่ ท ำให้ รู้ สึ ก เช่ น นั น้
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 321)
อุปลักษณ์ เ ชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือ กำรเจ็บป่ วย] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ ที่เกี่ ยวข้ องกับโรคหรื อ
อำกำรป่ วยชนิดต่ำงๆ นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูก
เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรเจ็บป่ วย” กับ “ควำมรัก
จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อนพบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยูใ่ นวงควำมหมำยของกำรเจ็บป่ วย
ได้ แก่ “คนเป็ นไข้ ” “ยำ” “บ้ ำ” “คลัง่ ” “เพ้ อ” “ขำดใจ” “ปวดใจ”“แผล” “รุมเร้ ำ” “พิษ” ถ้ อยคำอุปลักษณ์
ดังกล่ำวจำแนกไว้ ในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำกำรที่เกิด
จำกควำมรัก โดยถ้ อยคำ “คนเป็ นไข้ ” “ยำ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ “บ้ ำ”
“คลัง่ ” “เพ้ อ” “ขำดใจ” “ปวดใจ” “แผล” “รุมเร้ ำ” “พิษ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก
จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ
“กำรเจ็บป่ วย” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
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มโนทัศน์ ต้นทาง
[การเจ็บป่ วย]
คนเป็ นไข้ ,ยำ

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

บ้ ำ,คลัง่ ,เพ้ อ,ขำดใจ
ปวดใจ,แผล,รุมเร้ ำ,พิษ

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่ วย] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 42
“เธอรู้ไหมว่ำเวลำที่ผำ่ นเลยไปพี่คอยเจ้ ำเผยใจ เหมือนคนเป็ นไข้ ที่รอคอยยา”
(เธอรู้หรื อเปล่ำ/ทูล ทองใจ)
คนเป็ นไข้ ,ยำ

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 42 ถ้ อยคำ “คนเป็ นไข้ ” และ “ยำ” อยู่ในวงควำมหมำยของกำรเจ็บป่ วย นำมำใช้
เป็ น อุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก โดยเปรี ยบเทียบตัวผู้รักว่ำเหมือนคนที่เป็ นไข้ เพรำะคอยให้
ผู้ที่ถูกรักนัน้ เปิ ดเผยควำมรู้ สึกในใจที่มีต่อกันว่ำรู้ สึกเช่นไร ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ้ รู ักรอคอยนันท
้ ำให้ มี
ควำมกังวลและควำมทุกข์ใจ เสมือนกับคนที่มีอำกำรเป็ นไข้ ต้องกำรได้ รับยำเพื่อรักษำให้ อำกำรดีขึ ้น ซึ่ ง
ยำก็เปรี ยบเหมือนกับตัวผู้ที่ถูกรัก ที่จะสำมำรถทำให้ ตวั ผู้รักนันสมหวั
้
งในควำมรัก จำกมโนทัศน์ควำมรัก
คือกำรเจ็บป่ วยสำมำรถสะท้ อนให้ เห็นว่ำควำมรักสำมำรถทำให้ ผ้ ทู ี่มีควำมรักนันมี
้ อำกำรทังสุ
้ ขและทุกข์ได้
หำกควำมรักสมหวังก็มีควำมสุข แต่หำกต้ องผิดหวังก็ต้องตกอยู่ในควำมทุกข์และเสียใจ เช่นเดียวกับผู้ที่มี
อำกำรเจ็บป่ วย
ตัวอย่ำงที่ 43
“แม่ชบำไพรของพี่ทำไมน้ องสวยอย่ำงนี ้ชำติก่อนน้ องพี่สร้ ำงบุญสิ่งใด เพียงพี่ได้ เห็นเนื ้อเย็นก็รัก
แทบขาดใจตอบรักสักหน่อยได้ ไหมนะขวัญใจแม่ชบำ”
(แม่ชบำไพร/ก้ ำน ก้ ำน แก้ วสุพรรณ)
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ตัวอย่ำงที่ 44
“พี่ยงั จำได้ ยงั จำได้ ไม่ลืมเลย มือน้ องพี่เคยได้ จบั กุมไว้ ซ ้ำเคยได้ จบู เคยได้ จบู ประทับลงไป ยัง
อบอุน่ ใจอยูท่ กุ คืนวัน เปิ ดหัวใจพูดกันสักครัง้ รักเธอเจียนคลั่งครวญเพ้ อรำพัน เฝ้ำปองรักนำนมำ เมตตำ
เห็นใจกันอย่ำเกี่ยงให้ ฝันรักอยูเ่ ดียวดำย”
(อ่ำนหัวใจ/ทูล ทองใจ)
ตัวอย่ำงที่ 45
“หำกได้ แม่สำวภิรมย์พี่จะเชยชมรักเจ้ ำอย่ำงแน่นเหนียว ข้ ำวจะหุงมุ้งจะกำงทุกอย่ำงเชียว แม้ เจ้ ำ
เปล่ำเปลี่ยวแล้ วพี่จะเล่ำนิทำนให้ ฟัง ไม่เห็นจอมขวัญพี่ก็อยูบ่ ้ ำนไม่ตดิ มันหงุดมันหงิด พิษรักรุมจิตกลุ้มใจ
มิจำง”
(คิดถึงอย่ำงแรง/เพลิน พรหมแดน)
ตัวอย่ำงที่ 46
“รสรักฉ่ำหวำนที่เคยฝั นใฝ่ เกำะกินใจตรมหมองไหม้ ดงั ไฟรุมสุมทรวง ดวงจิตคิดบ้ ำงหรื อเปล่ำจึง
ปล่อยให้ ต้องหงอยเหงำเฝ้ำตรม เพรำะลมเธอลวงหรื อเห็นค่ำหญิงไม่ใช่สิ่งแหนหวง ถึงพรำกเอำหัวใจไป
ลวงแสนเจ็บทรวงดังมีรอยแผล”
(อำวรณ์รัก/ผ่องศรี วรนุช)
ตัวอย่ำงที่ 47
“เจ็บแล้ วพี่จ๋ำถูกลวงผลำญพรำกเหมือนวำจำเคยสัง่ คนรักเขำมำทอดทิ ้งหักหลัง ปวดใจเหมือน
ดังหนำมปั กอุรำ ชอกชำ้ แล้ วพี่มิเชื่อคำพี่เคยหวัง ดีมำก่อนน้ องพบเสือสังคมชั่วช้ ำปลิน้ ปอนลอกรักมำ
พลำดท่ำสิ ้นเลย”
(ช ้ำรัก/ผ่องศรี วรนุช)
ขำดใจ,คลัง่ ,พิษ,แผล,ปวด

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 43-47 ถ้ อยคำว่ำ “ขำดใจ” “คลั่ง” “พิษ” “แผล” และ “ปวด” เป็ นคำที่อยู่ในวง
ควำมหมำยของกำรเจ็ บป่ วย ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เพื่อเปรี ยบเที ยบถึง อำกำรที่เกิดจำกควำมรั ก
ถ้ อยคำ “คลั่ง” แสดงให้ เห็นถึงอำกำรที่ผิดหวังจำกควำมรัก ร้ องไห้ ฟูมฟำยคล้ ำยกับคนที่มีอำกำรคลั่ง
ถ้ อยคำ “พิษ” “แผล” นำมำเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงควำมรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจซึ่งอำกำรเจ็บปวดดังกล่ำว
ที่เกิดขึ ้นนันเหมื
้ อนกับอำกำรเจ็บเมื่อร่ำงกำยมีบำดแผล และทำให้ ผ้ ทู ี่มีอำกำรเจ็บป่ วยมีควำมรู้สึกทรมำน
เหมือนกับอำกำรที่ผิ ดหวัง เพรำะควำมรั กที่สำมำรถทำให้ ผ้ ูที่มีควำมรักรักรู้ สึกปวดใจหรื อขำดใจ โดย
อำกำรเจ็บป่ วยนันแสดงให้
้
เห็นถึงอำกำรที่เกิดจำกควำมรักที่ไม่สมหวัง ว่ำสำมำรถส่งผลต่อสภำพจิตใจ
อำรมณ์และควำมรู้สกึ ของผู้ที่มีควำมรัก ทำให้ มีอำกำรต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรผิดหวังแสดงออกมำ ซึ่งอำกำร
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ที่เกิดจำกควำมผิดหวังจำกควำมรักนัน้ สะท้ อนให้ เห็นว่ำอำกำรที่เกิดจำกควำมรักมี ลักษณะเดียวกับ
ควำมเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นกับร่ำงกำยของมนุษย์
กำรถ่ ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเจ็ บป่ วย” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ แสดงถึงกำรเจ็บป่ วยซึ่งมีคนไข้ ที่ต้องกำรยำ เพื่อรักษำอำกำรเจ็บป่ วยที่สร้ ำงควำมทรมำน
เจ็บปวดให้ แก่ร่ำงกำยของคนไข้ นนหำยเป็
ั้
นปรกติ ควำมรักที่ผิดหวังหรื อมีปัญหำ ก็ส่งผลทำให้ ตวั ผู้รักมี
อำกำรผิดหวังเสียใจ เหมือนกับคนที่มีอำกำรเจ็บป่ วย และต้ องกำรควำมรักจำกคนที่ตนเองรักจึงจะทำให้
อำกำรผิดหวังและเสียใจนัน้ ดี ขึน้ มำได้ กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเจ็บป่ วย” กับ “ควำมรัก”
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 13
ควำมรัก

กำรเจ็บป่ วย

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ภำพประกอบ 13 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่ วย]
1.11 [ความรักคือสิ่งของ]
สิ่งของ หมำยถึง วัตถุตำ่ งๆ,ของ,หรื อข้ ำวของ ฝึ กฝน (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1191)
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ ยวข้ องกับสิ่งของนำมำใช้
เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง
โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สิ่งของ” กับ “ควำมรัก จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคก่อนพบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งของมำใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก
ได้ แก่ “มือสอง” “เก่ำ” “โซ่ทอง” “แจกันทอง” “คมเคียว” ถ้ อยคำดังกล่ำวจำแนกในองค์ประกอบของควำม
รักได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำรมณ์รัก โดยพบถ้ อยคำ “มือสอง” “โซ่ทอง” “แจกันทอง”
“คมเคียว” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และ ถ้ อยคำ “เก่ำ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของ
อำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ ต้น
ทำงคือ “สิ่งของ” กับไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
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มโนทัศน์ ต้นทาง
[สิ่งของ]
มือสอง,โซ่ทอง,แจกันทอง,คมเคียว
เก่ำ

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 48
“คืนนันสองเรำพรอดพร
้
่ ำรำพัน ต่อหน้ ำดวงจันทร์ คล้ ำยเป็ นพยำนให้ ร้ ู พี่คือ โซ่ ทองคล้ องใจเจ้ ำ
ยอดพธู น้ องเองก็ร้ ูอยูจ่ นเต็มทรวง”
(กลิ่นแก้ มนำง/ทูล ทองใจ)
ตัวอย่ำงที่ 49
“แม่น ้ำตำลก้ นแก้ วเขำชิมเบื่อแล้ วจึงถูกเขำทิ ้งขว้ ำง สูญสิ ้นควำมสำวแล้ วเจ้ ำจึงรู้ ว่ำเดินหลงทำง
พี่ ไ ม่โกรธเจ้ ำหรอกนำงยัง รั กไม่จ ำงรั กนำงเสมอ ถึง พี่ เป็ นมื อสองรองคนอื่ นพี่ ก็ยัง ยิม้ ชื่ นต้ อนรั บกำร
กลับมำของเธอ”
(น ้ำตำลก้ นแก้ ว/ก้ ำน แก้ วสุพรรณ)
ตัวอย่ำงที่ 50
“นำงรองพี่ปองน้ องเป็ นขวัญตำเจ้ ำเป็ นข้ ำวคูน่ ำพี่จึงมำขอเกี่ยว มอบรักใจเดียวเสมือนคมเคียว
เกี่ยวหัวใจเจ้ ำไว้ ครอบครอง”
(นำงรอง/ทูล ทองใจ)
โซ่ทอง,มือสอง, คมเคียว

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 48-50 “โซ่ทอง” “มือสอง” “คมเคียว” เป็ นถ้ อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งของ
ถ้ อยคำเหล่ำนี ้ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก โดยมีกำรเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่ถกู รักว่ำ
เป็ นบุคคลที่มีควำมสำคัญ และมีควำมหมำยต่อตัวผู้รัก จำกตัวอย่ำงที่พบมีกำรเปรี ยบเทียบผู้ที่ถกู รักว่ำ
เป็ นโซ่ทองซึง่ เป็ นของที่ทำจำกโลหะที่มีควำมแข็งแรงและมีคำ่ ส่วนคมเคียวก็เป็ นสิ่งของสำคัญที่ใช้ ในกำร
เกี่ยวข้ ำวของชำวนำซึ่งขำดไม่ได้ นอกจำกกำรเปรี ยบเทียบผู้ที่ถกู รักว่ำเป็ นสิ่งที่มีควำมสำคัญแล้ วนัน้ ยัง
พบว่ำมีกำรเปรี ยบเทียบถึงตัวผู้รักด้ วยเช่นกัน แต่เป็ นกำรเปรี ยบเทียบถึงตัวผู้รักที่ไม่มีคำ่ ไม่มีควำมสำคัญ
เหมือนกับของมือสองที่อยูใ่ นสภำพที่ชำรุดหรื อไม่สำมำรถใช้ งำนได้ ดี กำรเปรี ยบเทียบผู้ที่ถกู รักเป็ นสิ่งของ
จึ ง สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ ำ ผู้ ที่ รั ก เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วำมส ำคัญ ต่ อ ตัว ผู้ รั ก ขำดไม่ ไ ด้ เ ช่ น เดี ย วกั บ สิ่ ง ของที่ มี
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ควำมสำคัญต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ถ้ำกลำยเป็ นคนที่ไม่มีควำมสำคัญ แล้ วนันก็
้ เหมือนกับสิ่งของ
มือสองที่อยูใ่ นสภำพกำรใช้ งำนไม่ดีและถูกนำมำขำยต่อในรำคำถูก
ตัวอย่ำงที่ 51
“ลำแล้ วลำทีเธอจงมีคใู่ หม่สขุ สันต์ โดยอย่ำมำคิดถึงฉันเมื่อครัง้ รักกันหวำนชื่นชู สลัดตัดใจว่ำฉัน
เป็ นใครไม่ร้ ูให้ อยู่จงดีเถิดนะพธูอย่ำมีวนั รู้โรยรำ ลำก่อนรัก เก่ าขอลำรักเจ้ ำเสียทีห้ำหกเจ็ดปี ภักดีซื่อสัตย์
กันมำ จะเอำอะไรฉันทูนมำให้ เธอทุกเวลำนอกจำกดำวเดือนบนฟ้ำสุดปั ญญำจะสอยให้ ชม”
(รสสวำทวำย/ทูล ทองใจ)
เก่ำ

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 51 ถ้ อยคำว่ำ “เก่ำ ” อยู่ในวงควำมหมำยของสิ่ง ของ นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์
เปรี ยบเทียบถึงลักษณะของควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของควำมรักที่ไม่ดีทำให้ ครู่ ักต้ องลงเอย
ด้ วยกำรเลิกรำ ซึ่งลักษณะของควำมรักที่ไม่ดีนนั ้ เปรี ยบเหมือนกับสิ่งของที่เก่ำมีสภำพชำรุ ดไม่สำมำรถ
นำมำใช้ กำรได้ ดีเหมือนเดิมและถูกทิ ้งไป
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งของ” กับ “ควำมรัก” นัน้ เป็ นควำมสัมพันธ์ แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบภำพ 14
สิ่งของ

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 14 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ]

2. อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรั กที่สะท้ อนผ่ านถ้ อยคาอุปลักษณ์ ในเพลง
ไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน
จำกกำรวิเครำะห์ถ้อยคำอุปลักษณ์เกี่ยวกับควำมรักในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั จำนวน 400
เพลง จำกหนังสือเพลงลูกทุง่ เพื่อชีวิต VOL.1-VOL.4 ผู้วิจยั พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับควำมรัก
14 อุปลักษณ์ ได้ แก่
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2.1 [ควำมรักคือมนุษย์]
2.2 [ควำมรักคือพืช]
2.3 [ควำมรักคือสัตว์]
2.4 [ควำมรักคืออำหำร]
2.5 [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ ำง]
2.6 [ควำมรักคือธรรมชำติ]
2.7 [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ]
2.8 [ควำมรักคือกำรแสดง]
2.9 [ควำมรักคือกำรแข่งขัน]
2.10 [ควำมรักคือกำรเดินทำง]
2.11 [ควำมรักคือกำรเรี ยน]
2.12 [ควำมรักคือกำรเจ็บป่ วย]
2.13 [ควำมรักคือสิ่งของ]
2.14 [ควำมรักคือสงครำม]
2.1 [ความรักคือมนุษย์ ]
มนุษย์ หมำยถึง สัตว์ที่ร้ ูจกั ใช้ เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจ คน (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 832)
อุปลักษณ์ เ ชิ ง มโนทัศน์ [ควำมรั กคือมนุษย์ ] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับมนุษย์ ได้ แก่
อวัยวะหรื อส่วนต่ำงๆ ในร่ ำงกำยที่มีควำมสำคัญต่อมนุษย์ อำชีพ นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์
ต้ นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะ
บำงประกำรของ “มนุษย์ ” กับ “ควำมรัก ” จำกกำรศึกษำข้ อมูลเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำ
อุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของมนุษย์ ได้ แก่ “มือที่สำม” “ชีวิต” “ลมหำยใจ” “ดวงใจ” “เจ้ ำหญิง”
“โจร” “ฆำตกร” “ทำส” มำใช้ กล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรักจำแนกไว้ ในองค์ประกอบเดียวคือผู้ที่มีควำมรัก
จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงมโนทัศน์ของมโนทัศน์
ต้ นทำงคือ “มนุษย์” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[มนุษย์ ]
มือที่สำม,ชีวิต,ลมหำยใจ,ดวงใจ
เจ้ ำหญิง,โจร,ฆำตกร,ทำส

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
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ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือมนุษย์] ปรำกฏในข้ อมูลตัวอย่ำงดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 52
้ อทุกอย่ำง ก็เขำนันคื
้ อควำมหวัง และเขำคือ ลมหายใจ เธอก็ร้ ูว่ำเขำ
“ก็เขำนันคื
้ อชีวิต ก็เขำนันคื
นันคื
้ อแฟนฉันแต่เธอยังดันทุรังจะเอำเขำไป ตอบฉันสักคำเถิดหนำหำแฟนไม่ได้ ใช่ไหมเห็นเธอร้ องไห้ ฟูม
ฟำยบอกว่ำใจของเธอต้ องกำร”
(คนนี ้แฟนฉัน/นุ้ย สุวีณำ)
ตัวอย่ำงที่ 53
“เธอคือดวงเดือนและคือดวงใจ นำนแค่ไหนที่คอยเธอมำข้ ำงกำย เธอคือดวงเดือนและคือดวงใจ
เธอรู้ไหมว่ำฟ้ำสร้ ำงให้ เรำพบกัน”
(ดวงเดือนดวงใจ/หนูมิเตอร์ )
ตัวอย่ำงที่ 54
“ฉันยอมเป็ นทาสรักเธอต่อไป ยอมทังใจก็
้ ฉนั รักเธอ ไม่ตงใจเลวก็
ั้
เพียงแค่รักเธอทังหั
้ วใจ”
(เป็ นชู้ไม่ร้ ูตวั /เวสป้ำ อำร์ สยำม)
ตัวอย่ำงที่ 55
“อย่ำรักได้ ไหมเก็บรักเอำไว้ ให้ ใครที่ค่คู วรเธอ อย่ำไปกับฉันอย่ำฝั นอย่ำเพ้ อ ฟ้ำเป็ นของเธอไม่ใช่
ดินอย่ำงฉัน คนเดินดินหน้ ำไหนได้ ครองเจ้ าหญิงมันเป็ นจริงแค่ในนิยำยเท่ำนัน”
้
(ฟ้ำเป็ นของเธอ/ไชโย ธนำวัฒน์)
จำกตัวอย่ำงที่ 52-55 ถ้ อยคำว่ำ “มือที่สำม” “ดวงใจ” “ทำส” “เจ้ ำหญิง” อยู่ในวงควำมหมำยของ
มนุษย์ ซึง่ ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มี ควำมรัก โดยกำรเปรี ยบเทียบผู้ที่ถกู รักกับอวัยวะ
ที่ ส ำคัญ ของร่ ำ งกำย ได้ แ ก่ “ดวงใจ” “ชี วิ ต ” “ลมหำยใจ” แสดงให้ เ ห็ น ว่ำ ผู้ที่ถูก รั ก ว่ำ เป็ นบุคคลที่ มี
ควำมสำคัญขำดไม่ได้ เช่นเดียวกับร่ำงกำยของมนุษย์ที่ไม่สำมำรถขำดอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไปจะส่งผล
กระทบต่อกำรใช้ ชีวิตประจำวัน นอกจำกนี ย้ ังพบกำรใช้ ถ้อยคำที่เกี่ ยวข้ องกับชนชัน้ ทำงสังคม โดยพบ
ถ้ อยคำ “ทำส” “เจ้ ำหญิ ง” มำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงควำมแตกต่ำงทำงชนชัน้ ใน
สังคม ควำมไม่เหมำะสมคูค่ วรกันจำกฐำนะที่แตกต่ำงกันมำกของผู้ที่มีควำมรัก
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “มนุษย์” กับ “ควำมรัก” นัน้ เป็ นควำมสัมพันธ์ แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 15
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มนุษย์

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
ภำพประกอบ 15 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือมนุษย์]
2.2 [ความรักคือพืช]
พืช หมำยถึง เมล็ดพันธุ์ไม้ สิ่งที่จะเป็ นพันธุ์ตอ่ ไป (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 793)
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือพืช] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับพืชนำมำใช้ เป็ นแบบ
เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “พืช” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่มีควำมหมำยเกี่ยวข้ องกับพืชมำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก ได้ แก่ “ตอ”
“ขอนไม้ ” “เสี ้ยน” “ขวำกหนำม” “ดอกฟ้ำ” “ดอกหญ้ ำ” “ดอกไม้ ” “ต้ นกล้ ำ” “ข้ ำว” “เหี่ยว” “เฉำ” ถ้ อยคำ
อุปลักษณ์ดงั กล่ำวจำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรที่
เกิดจำกควำมรักและอำรมณ์ รัก โดยถ้ อยคำ “ตอ” “ขอนไม้ ” “ดอกไม้ ” “ดอกฟ้ำ” “ดอกหญ้ ำ” “ต้ นกล้ ำ”
“ข้ ำว” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “เหี่ยว” “เฉำ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของ
อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก และถ้ อยคำ “เสี ้ยน” “ขวำกหนำม” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์ รัก
จำกถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศต้ นทำงคือ “พืช” ไปยัง
มโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[พืช]
ตอ,ขอนไม้ ,ดอกไม้ ,ดอกฟ้ำ
ดอกหญ้ ำ,ต้ นกล้ ำ,ข้ ำว

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

เหี่ยว,เฉำ
เสี ้ยน,ขวำกหนำม

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือพืช] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 56
“สุขแท้ หนอกับกำรหลำยใจ ยังจะมีใครอีกใช่ไหม ใจคอคงไม่แคร์ กนั แล้ วสิหนอ ทนอยู่เหมือนตอ
ที่มีลมหำยใจ”
(ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ/ต่ำย อรทัย)
ตัวอย่ำงที่ 57
“เปรี ยบกับพี่เป็ นแค่ขอนไม้ ตอ่ ให้ รักเจ้ ำมำกเพียงไหน ผุพงั ไปพึ่งพำก็ได้ ไม่นำน เปรี ยบกับพี่เป็ น
แค่ขอนไม้ เกำะลอยคอให้ เพียงข้ ำมวัน แต่ฝั่งฝั นขอเพียงให้ เรื อพำเจ้ ำไป”
(ขอนไม้ กบั เรื อ/บ่ำววี)
ตัวอย่ำงที่ 58
“เอ๋ย เพรำะว่ำคิดถึงล่ะจึงต้ องมำ สำบำนให้ ฟ้ำผ่ำถ้ ำพูดปดไป ไม่ได้ เจอหน้ ำเหมือนต้ นกล้ าขำด
ฝนเพรำะว่ำพี่ขำดคนที่ร้ ูใจ พี่อยู่ลำพังมันก็วงั เวง จำต้ องช่วยตัวเองทุกเรื่ องไปถ้ ำมีคนสวยมำคอยช่วยอยู่
ทำอะไรเป็ นคู่ อืม ก็ซำบำย”
(ลมพัดลมเพ/ก็อท จักรพันธ์)
ตัวอย่ำงที่ 59
“เธอนันเป็
้ นดอกฟ้าฉันนันเป็
้ นดอกหญ้ า ไม่ควรดึงเธอมำข้ ำงกำยฉันก็ยงั จะรักรักเธอไม่เสื่อม
คลำย ตรำบจนลมหำยใจสุดท้ ำยก็ยงั รักเธอ”
(ดอกฟ้ำดอกหญ้ ำ/บ่ำววี)
ตอ,ขอนไม้ ,ต้ นกล้ ำ,ดอกฟ้ำ,ดอกหญ้ ำ

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 56-59 ถ้ อยคำ “ตอ” “ขอนไม้ ” “ต้ นกล้ ำ” “ดอกฟ้ำ” “ดอกหญ้ ำ” เป็ นถ้ อยคำที่อยู่
ในวงควำมหมำยของพืช นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก จำกตัวอย่ำงถ้ อยคำ “ตอ”
“ขอนไม้ ” ถูกนำมำเปรี ยบเทียบถึงตัวผู้รัก แสดงให้ เห็นถึงควำมไม่สำคัญของตัวผู้รักที่เหมือนกับลักษณะ
ของตอที่เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นไม้ ที่ถกู ตัดออก แล้ วเหลือส่วนของตอไว้ ซึ่งไม่มีควำมสำคัญ หรื อเหมือนกับ
ขอนไม้ ที่ ผุพัง ไม่ ส ำมำรถน ำมำใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อี ก นอกจำกนัน้ ยัง พบว่ ำ มี ก ำรใช้ ถ้ อยค ำที่ อ ยู่ใ นวง
ควำมหมำยของพื ช น ำมำเปรี ย บเที ย บถึ ง ควำมแตกต่ำ งกัน ทำงฐำนะของคู่รั ก จำกตัว อย่ ำ งถ้ อยค ำ
“ดอกฟ้ำ” และ “ดอกหญ้ ำ” โดยถ้ อยคำว่ำดอกฟ้ำ แสดงให้ เห็นถึงควำมสูงศักดิ์หรื อฐำนะทำงสังคมที่สูง
กว่ำ ส่วนดอกหญ้ ำแสดงให้ เห็นถึงควำมต่ำต้ อยและฐำนะที่ด้อยกว่ำ
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ตัวอย่ำงที่ 60
“เอ๋ยจะทำอะไรมันก็แห้ งเหี่ยวมีตวั คนเดียวมันเฉาไป ก็อย่ำงนกเขำที่พี่เลี ้ยงอยู่มนั ยังไม่ยอมขันคู
ดูแล้ วกลุ้มใจ เวลำหนำวๆ ล่ะคลุมผ้ ำห่มมันแข็งเป็ นปุ่ มเป็ นปมเลยล่ะหัวใจ ไม่มีนำงนอนข้ ำ งเคียงรู้สึกเลย
ว่ำบนเตียงมันกว้ ำงไป”
(ลมพัดลมเพ/ก็อท จักรพันธ์)
เหี่ยว,เฉำ

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 60 “เหี่ยว” และ “เฉำ” เป็ นคำที่เกี่ยวข้ องกับอำกำรที่เกิดขึ ้นพืช ในที่นี ้ถูกนำมำใช้
เป็ น อุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงอำกำรที่เกิดขึ ้นจำกควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงอำกำรของผู้ที่ขำดคนรักว่ำมี
ควำมรู้สึกเหงำเปล่ำเปลี่ยวจำกกำรที่ต้องใช้ ชีวิตอยู่ตวั คนเดียว ซึ่งลักษณะดังกล่ำวสอดคล้ องกับอำกำร
พืชที่ขำดนำ้ น ้ำเป็ นสิ่งต้ องใช้ ในกำรดูแลบำรุ งรักษำพืชให้ มีควำมชุ่ มชื่น หำกพืชขำดนำ้ ก็จะทำให้ แห้ ง
เหี่ยวและเฉำตำย
ตัวอย่ำงที่ 61
“ไม่มีรักก็แค่เหงำเต็มที่ก็เศร้ ำแต่คงไม่ตำย แต่เสีย้ นรักมันปั กหัวใจบ่มหนำมยังไงเจ็บน้ อยแต่ช ้ำ
นำน”
(แกว่งใจหำเสี ้ยน/บ่ำววี)
ตัวอย่ำงที่ 62
“อ้ ำ ยทุ่ม สุด ตัว ถวำยหัว ใจฮัก น้ อ งหลำยจึ ง ตัง้ ใจเป็ นแฟนที่ ดี ดิ น้ รนท ำทุก ทำงสร้ ำงฝั น ฝ่ ำ
ขวากหนามด้ วยแรงที่มีหวังว่ำควำมดีสิซื ้อใจน้ อง”
(ควำมจริงใจบ่ได้ ชว่ ยอ้ ำยเลย/ศักดำ คำพิมลู )
เสี ้ยน,ขวำกหนำม

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 61 และ 62 “เสี ้ยน” “ขวำกหนำม” เป็ นถ้ อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของพื ช ถูก
นำมำเปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงควำมรักที่มีอปุ สรรค ไม่รำบรื่ นสมหวัง ทำให้ ผ้ ู ที่มีควำมรักต้ องฝ่ ำฝั นกับ
อุปสรรคและทำทุกวิถีทำงเพื่อให้ สมหวังในควำมรัก อุปสรรคของควำมรักถูกนำมำเปรี ยบเทียบเหมือนกับ
ขวำกหนำมนันเป็
้ นเพรำะขวำกหนำมเป็ นส่วนแหลมที่ยื่นออกมำจำกต้ นหรื อกิ่งของไม้ บำงชนิด ทังขวำก
้
และหนำมเป็ นอุปสรรคทำให้ กำรสัญจรนันมี
้ ควำมยำกลำบำกมำกขึ ้นต้ องใช้ ควำมอดทนและพยำยำมถึง
จะสำมำรถฝ่ ำขวำกหนำมเล่ำนันไปถึ
้ งยังจุดหมำยได้ ส่วนถ้ อยคำ “เสี ้ยน” นำมำเปรี ยบเทียบถึงอำรมณ์รัก
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ที่สำมำรถทำให้ ผ้ ทู ี่มีควำมรักเกิดควำมรู้สึกผิดหวังเสียใจและควำมเจ็บปวด เหมือนกับเวลำที่ถกู เสี ้ยนทิ่ม
ตำก็จะทำให้ บริเวณที่ถกู ทิ่มตำนันมี
้ อำกำรเจ็บปวดเช่นเดียวกัน
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “พืช” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบญำณสัมพันธ์ ซึ่ง
แสดงถึงควำมสัมพันธ์ ของพืชที่ไม่ได้ รับกำรดูแลรักษำก็จะเหี่ยวหรื อเฉำตำยไป พืชบำงชนิดมีเสี ้ยนหรื อ
หนำมเพื่อใช้ ในกำรป้องกันอันตรำยจำกสิ่งแวดล้ อมภำยนอก เมื่อนำมำเปรี ยบกับควำมรักนันแสดงให้
้
เห็น
ถึงควำมสัมพันธ์ ของควำมรักที่มีทงดี
ั ้ และไม่ดี ควำมสัมพันธ์ ของควำมรักที่ไม่ดีส่งผลต่อจิตใจของตัวผู้รัก
ทำให้ มีอำกำรเปลี่ยว เหงำ ว้ ำเหว่ ไม่มีควำมสุข ในบำงครัง้ ควำมรักก็อำจจะพบเจอกับอุปสรรคที่คนสอง
คนนันต้
้ องฝ่ ำฝั นไปด้ วยกันเพื่อให้ สมหวังในควำมรัก กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “พืช” กับ “ควำมรัก”
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 16
พืช

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรทีเ่ กิดจำกควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 16 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือพืช]
2.3 [ความรักคือสัตว์ ]
สัตว์ หมำยถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่ำงไปจำกพรรณไม้ ส่วนมำกมีควำมรู้ สึกและเคลื่อนไหวได้ เอง
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1164)
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสัตว์] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่ เกี่ ยวข้ องกับสัตว์ นำมำใช้ เป็ น
แบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สัตว์” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของสัตว์ โดยมีกำรใช้ คำนำมชื่อเรี ยกสัตว์ชนิดต่ำงๆ
อวัยวะและอำกำรที่เกิดขึน้ กับสัตว์มำใช้ เปรี ยบเทียบได้ แก่ “เสื อ” “ไก่” “หมำ” “วัว” “ควำย” “ลำ” “งู”
“จงอำง” “กบเฒ่ำในกะลำ” “แมว” “ปลำไหล” “หงส์” “กำ” “หนู” “ปลำกระดี่” “ตัดหำง” “เชื่อง” “สวมเขำ”
มำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรักจำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่
มีควำมรักและอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก โดยถ้ อยคำ “เสือ” “ไก่ตำฟำง” “หมำ” “วัว” “ควำย” “ลำ” “งู”
“จงอำง” “กบเฒ่ำในกะลำ” “แมว” “ปลำไหล” “หงส์ ” “กำ” “หนูทดลอง” “ปลำกระดี่ ” จ ำแนกไว้ ใ น
องค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ “ตัดหำง” “เชื่อง” “สวมเขำ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของ
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อำกำรที่เ กิ ดจำกควำมรัก จำกข้ อมูล ถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่พ บสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัม พันธ์
ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “สัตว์” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[สัตว์ ]
หมำ,แมว,ไก่ตำฟำง,กำ,ลำ,เสือ,หงส์
จงอำง,ปลำไหล,ปลำกระดี่,วัว,ควำย
กบเฒ่ำในกะลำ,งู,หนูทดลอง

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]

เชื่อง,สวมเขำ,ตัดหำง

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสัตว์] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 63
“ แล้ วมำวันหนึง่ ซึง่ ผ่ำนไปไม่นำนรักที่เคยหอมหวำนก็ถึงวันเปลี่ยน เมื่อจู่ๆก็มีใครเข้ ำมำอีกคน
หน้ ำตำมหำโจรแต่เป็ นโจรปล้ นใจ ดูเธอตอนนี ้มันช่ำงกระดี๊กระด๊ ำไม่ตำ่ งอะไรหรอกหนำกับ ปลากระดี่ได้
น ้ำไง ให้ เขำจับมือถือแขนมันช่ำงเจ็บแสนในหัวใจ”
(โจรปล้ นใจ/ธันวำ รำศีธนู)
ตัวอย่ำงที่ 64
“ก็รักกันมำตังนำนเท่
้
ำไหร่แต่ทิ ้งไปแค่เพียงข้ ำมคืน อยำกถำมเธอเห็นฉันเป็ นอะไรอยำกทิ ้งเธอก็
ทิ ้งเห็นฉันเป็ นคนไร้ คำ่ หรื อมองฉันเป็ นแค่หมาที่เธอเลี ้ยงเอำไว้ ”
(หมำอีกตัว/กล้ วย แสตมป์)
ตัวอย่ำงที่ 65
“เธอนันรั
้ กฉันหรื อเธอนันรั
้ กเขำบอกฉันได้ ไหมเอ่ย อย่ำมำทำเฉยอย่ำทำแบบนี ้มันไม่ดีร้ ู ไหม คน
เพียงหนึง่ คนไยมีสองใจเป็ นปลาไหลหรื อเปล่ำ”
(ปลำไหล/ธันวำ รำศีธนู)
ตัวอย่ำงที่ 66
“เจ็บปวดรวดร้ ำวเมื่อคิดทุกครำวดินกับดำวอยู่ห่ำงไกลกัน เธอเป็ นหงส์ ฉันยังไงเป็ นได้ แค่อีกา
อย่ำเลยดอกฟ้ำอย่ำโน้ มลงมำดินกับฟ้ำมันตรงข้ ำมกัน ดินอย่ำงฉันไม่มีวนั จะได้ แตะดวงดำว”
(ไม่อยำกให้ ดำวต้ องมำเปื อ้ นดิน/บ่ำววี)
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ตัวอย่ำงที่ 67
“อีกแล้ วเจอแต่แฟนเขำอีกแล้ วต้ องกลำยเป็ นแมวขโมยปลำย่ำงอย่ำงไม่ตงใจ
ั ้ หลวมตัวไปแล้ ว
พลำดจะทำไงได้ หมดหนทำงแก้ ไขชีวิตที่ผิดซ ้ำๆ “
(นำงแมวโหย/จินตรำ พูนลำภ)
ปลำกระดี,่ หมำ,ปลำไหล,หงส์,กำ,แมว

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 63-67 ถ้ อยคำ “ปลำกระดี่” “หมำ” “ปลำไหล” “หงส์” “กำ” และ “แมว” เป็ นคำที่
อยู่ในวงควำมหมำยของสัตว์ ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก โดยกำรใช้ รูปร่ ำง
ลักษณะภำยนอกของสัตว์นำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “หมำ” “กำ” เปรี ยบเทียบแสดงให้
เห็นถึงควำมต่ำต้ อย ส่วนถ้ อยคำ “หงส์” แสดงให้ เห็นถึงควำมสูงศักดิ์ หรื อลักษณะของปลำไหลที่มีลำตัว
ลื่นทำให้ จบั ได้ ยำก เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบถึงลักษณะของผู้ที่มีควำมรักก็แสดงให้ เห็นว่ำเป็ นคนหลำยใจ
กะล่อน จับไม่ได้ ไล่ไม่ทนั ถ้ อยคำ “ปลำกระดี่” แสดงให้ เห็นถึงผู้ที่มีควำมรักที่มีอำกำรดีใจออกนอกหน้ ำ
เมื่อได้ พบรักใหม่ ลักษณะอำกำรดีใจที่เกินกว่ำปกติก็เหมือนกับปลำกระดี่ที่ไม่ได้ เจอน ้ำแต่เมื่อได้ สมั ผัส
กับน ้ำก็จะแสดงอำกำรดีใจโดยกระโดดไปมำ ถ้ อยคำ “แมว” เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักแสดง
ให้ เห็นลักษณะของนิสยั หรื อพฤติกรรมกำรที่ชอบแย่งคนรักของผู้อื่น เหมือนกับพฤติกรรมของแมวที่แอบ
มำคำบหรื อขโมยปลำที่ตำกแห้ งไว้
ตัวอย่ำงที่ 68
“แอบหลงว่ำเธอเป็ นนำงฟ้ำ ที่แท้ เธอคือนำงร้ ำย ทำให้ ฉนั เชื่องและตำยใจว่ำให้ เธอนันเกิ
้ ดมำเพื่อ
ฉัน”
(สัญญำณ(ดำน)ไม่ดี/วงกำงเกง)
ตัวอย่ำงที่ 69
“ถ้ ำเป็ นอย่ำงนีเ้ รำควรแยกทำง เมื่อควำมรักสองเรำจำงก็จงเลือกทำงที่เธอว่ำดี จะไม่ขัดขวำง
ตัดหางปล่อยไปจำกนี ้ น ้ำพริกที่กินหลำยปี หรื อจะรสดีเท่ำซอลเฟรนฟรำยด์
(ขอใจฉันคืน/จินตรำ พูนลำภ)
เชื่อง,ตัดหำง

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 68-69 ถ้ อยคำ “เชื่อง” เป็ นถ้ อยคำที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมอำกำของสัตว์ ซึ่งถูก
นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก ถ้ อยคำว่ำ “เชื่อง” เป็ นพฤติกรรมของสัตว์
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ที่ว่ำง่ำยเชื่อฟั งและทำตำมคำสัง่ ของเจ้ ำอย่ำงโดยดี เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบถึงอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก
สะท้ อนให้ เห็นถึงอำกำรของผู้ที่มีควำมรักที่หลงเชื่อคำพูดของคนรักของตนเองทุกอย่ำงไม่คิดระแวงสงสัย
โดยขำดควำมคิดในกำรไตร่ตรองเหตุและผล มีควำมเชื่อใจในตัวของคนรักมำก นอกจำกพฤติกรรมของ
สัตว์แล้ วผู้วิจัยยังพบถ้ อยคำที่ เกี่ ยวกับ อวัยวะสัตว์นำมำเปรี ยบเที ยบถึงอำกำรที่ เกิดจำกควำมรักด้ วย
เช่น กัน โดยพบถ้ อ ยค ำ “ตัด หำง” ถูก น ำมำใช้ เ ป็ นอุป ลักษณ์ เ ปรี ยบเที ย บถึง อำกำรที่ เ บื่ อ หน่ำ ยและ
เอือมระอำกับกำรกระทำของคนรัก จึงทำให้ ตวั ผู้รักตัดขำดจำกคนรักโดยไม่สนใจไยดีและไม่ย่งุ เกี่ยวต่อ
กันอีก จำกกำรนำถ้ อยคำที่เกี่ยวข้ องกับอำกำรของสัตว์ มำใช้ เปรี ยบเทียบ แสดงให้ เห็นถึงลักษณะอำกำร
ของมนุษย์ที่เกิดขึ ้นจำกควำมรักว่ำมีพฤติกรรมที่คล้ ำยกับอำกำรของสัตว์
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สัตว์” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์แบบภวสัมพันธ์ แสดง
ให้ เห็นดังภำพประกอบ 17
ควำมรัก

สัตว์

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ภำพประกอบ 17 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสัตว์]
2.4 [ความรักคืออาหาร]
อำหำร หมำยถึ ง ของกิ น เครื่ อ งค ำ้ จุน ชี วิ ต เครื่ อ งหล่ อ เลี ย้ งชี วิ ต เช่ น อำ หำรเช้ ำ เป็ นต้ น
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1371)
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคืออำหำร] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับอำหำรมำใช้ เป็ น
แบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึง่ เป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “อำหำร” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของอำหำร ได้ แก่ “จืด” “จำง” “หวำน” “เนือ้ โกเบ”
“ปลำย่ำง” “แห้ ว” “น ้ำพริ ก” “ซอสเฟรนช์ฟรำยส์” “รสชำติ” นำมำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก
ถ้ อยคำอุปลักษณ์ดงั กล่ำวจำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรัก
อำกำรที่เกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้ อยคำ “เนื ้อโกเบ” “ปลำย่ำง” “น ้ำพริก” “ซอสเฟรนช์ฟรำยด์”
จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “แห้ ว” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำกำรที่เกิดจำก
ควำมรัก และถ้ อยคำ “รสชำติ” “หวำน” “จืด” “จำง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำมรณ์รัก จำกข้ อมูล
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ถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “อำหำร” กับ
ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[อาหาร]
เนื ้อโกเบ,ปลำย่ำง,น ้ำพริก,ซอสเฟรนช์ฟรำยส์
แห้ ว
รสชำติ,หวำน,จืดจำง

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคืออำหำร] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 70
“อีกแล้ วเจอแต่แฟนเขำอีกแล้ ว ต้ องกลำยเป็ นแมวขโมยปลาย่ างอย่ำงไม่ตงใจ
ั ้ หลวมตัวไปแล้ ว
พลำดจะทำไงได้ หมดหนทำงแก้ ไขชีวิตที่ผิดซ ้ำๆ”
(นำงแมวโหย/จินตรำ พูนลำภ)
ตัวอย่ำงที่ 71
“คนนันเป็
้ นใครกันนะ ใสใส อ๊ ะ อ๊ ะ น่ำกิ๊น น่ำกิน เหมือนเนือ้ โกเบไหมหนอ ที่มนั นุ่มคอ ที่มนั นุ่ม
ลิ ้น อย่ำงนี ้สิเทรนด์เกำหลีมองดูดีๆ นึกว่ำวอนบิน”
(เจ้ ำที่แรง/บลูเบอร์ รี่)
ตัวอย่ำงที่ 72
“ถ้ ำเป็ นอย่ำงนี ้เรำควรแยกทำงเมื่อควำมรักสองเรำจำงก็จงเลือกทำงที่เธอว่ำดีจะไม่ขดั ขวำงตัด
หำงปล่อยไปจำกนี ้ นา้ พริกที่กินหลำยปี หรื อจะรสดีเท่ำซอสเฟรนฟรายด์ 1”
(ขอใจฉันคืน/จินตรำ พูนลำภ)
จำกตัวอย่ำงที่ 70-72 ถ้ อยคำว่ำ “ปลำย่ำง” “เนื ้อโกเบ” “น ้ำพริ ก” “ซอสเฟรนช์ฟรำยส์” เป็ นคำที่
อยู่ในวงควำมหมำยของอำหำร ซึ่งถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก โดยเป็ นกำร
เปรี ยบเทียบลักษณะของอำหำรกับตัวผู้ที่มีควำมรัก ลักษณะของเนือ้ โกเบที่มีรสชำติอร่ อย เนือ้ นุ่ม น่ำ
รับประทำน นำมำใช้ เปรี ยบเทียบกับลักษณะภำยนอกของผู้ที่มีควำมรั กว่ำดูดี สะดุดตำเป็ นที่ดึงดูดใจ
1

ผู้วิจยั คัดลอกข้ อมูลภำษำตรงกับต้ นฉบับ จึงอำจมีกำรสะกดที่ไม่ถกู ต้ อง แต่ในกำรเขียนอธิบำยผู้วิจยั จะ
ใช้ คำที่มีกำรสะกดถูกต้ อง
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นอกจำกนี ้ยังมีกำรนำประเภทของอำหำรที่ตำ่ งกันมำเปรี ยบเทียบถึงควำมเก่ำใหม่ของผู้ที่มีควำมรัก จำก
ตัวถ้ อยคำว่ำ “น ้ำพริก” เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่เป็ นคนรักเก่ำ และ ถ้ อยคำว่ำ “ซอสเฟรนช์ฟรำยส์” เปรี ยบเทียบ
ถึงผู้ที่เป็ นคนรักใหม่ ถ้ อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของอำหำรเมื่อนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก
แสดงให้ เห็นว่ำอำหำรที่มีนำ่ ตำน่ำรับประทำนก็เหมือนกับคนที่มีหน้ ำตำดี เป็ นที่ดงึ ดูดควำมสนใจ
ตัวอย่ำงที่ 73
“เห่ำหอนอย่ำงกะเป็ นหมำหมูเ่ พรำะมันถึงฤดูที่ต้องมีแฟนแล้ ว ลูกบ้ ำนอื่นเขำมีแฟนเป็ นแถวเรำยัง
นัง่ แทะแห้ วรักไม่ไปถึงไหน ร้ องเรี ยนกี่ครัง้ ฟ้ำดินจะเห็นใจโยนรักลงมำให้ จิ๊กโก๋ปำกซอยเสียที”
(อยำกโดนเต็มหัวใจ/แก็งค์ปำกซอย)
แทะแห้ ว

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 73 ถ้ อยคำ “แทะแห้ ว” อยู่ในวงควำมหมำยของอำหำร ถูกนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึง
อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก โดยมีผ้ กู ล่ำวว่ำในสมัยสงครำมข้ ำวยำก หมำกแพง ชำวบ้ ำนต้ องขุดหำหัวเผือก
หัวมัน กินแทนข้ ำว แต่ถ้ำใครโชคไม่ดีขดุ เจอแห้ วซึ่งกินไม่อิ่มและไม่อร่ อยก็ถือว่ำโชคร้ ำย ดังนันแห้
้ วจึงมี
ควำมหมำยโดยนัยว่ำโชคไม่ดี ไม่สมหวัง ถ้ อยคำ “แทะแห้ ว” จึงแสดงให้ เห็นถึงอำกำรที่ผิดหวังเสียใจจำก
ควำมรักที่ไม่ได้ รับควำมรักตอบกลับมำ
ตัวอย่ำงที่ 74
“ก็ หวานกับเธอมำนำนนำนเสียจนมดเบื่อ ก็อยู่กับเธอนำนเหลือเขี ้ยวเสือเลยไม่มี ก็อยู่กันมำ
หลำยปี ไม่มีไม่มีจริงจริง ไอ้ เรื่ องผู้ยงผู้หญิง ยิงเรื อเสือสำงไม่เอำ”
(มดเบื่อ/หนุม่ สกล)
ตัวอย่ำงที่ 75
“เธอมำกับคำว่ำใช่ม ำปรำกฏกำยยู่ในใจฉัน เธอคือคนในควำมฝั นที่ รอมำนำนที่ ยัง ขำดหำย
รสชาติควำมรักครัง้ แรกยังหวานน ้ำตำลยังอำย ฉันมีนำทีนี ้ได้ ขอบคุณ ขอบใจหนักหนำ
(คนแรกที่ทำให้ รัก/ไผ่ พงศธร)
ตัวอย่ำงที่ 76
“เกิดอะไรกับควำมรักเรำสิ่งดีนี ้ในวันเก่ำ นำนเข้ ำก็ยิ่ง จืดจางเหมือนไม่แคร์ กนั ฉันรู้สึกยังไงก็ช่ำง
ลองถำมหัวใจดูบ้ำงว่ำรักกันอยูไ่ หม”
(คืนใจให้ กนั /ตัก๊ แตน ชลดำ)
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รสชำติ,หวำน,จืดจำง

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 74-76 ถ้ อยคำว่ำ “รสชำติ” “หวำน” “จืด” “จำง” เป็ นถ้ อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำย
ของอำหำร ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงลักษณะของควำมรัก โดยกำรนำรสชำติต่ำงๆ ของ
อำหำรมำเปรี ยบเทียบกับลักษณะของควำมรัก โดยถ้ อยคำว่ำ “หวำน” เมื่อนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงควำม
รักแสดงให้ เ ห็นถึงควำมรักที่ ดี สวยงำม เป็ นควำมรักที่ มีควำมสุข เนื่องจำกรสหวำนเป็ นรสชำติที่เมื่ อ
รับประทำนเข้ ำไปแล้ วจะทำให้ ร่ำงกำยสดชื่น กระปรี ก้ ระเปร่ ำ ถ้ อยคำว่ำ “จืด” และ “จำง” เมื่อนำมำใช้
เปรี ยบเทียบถึงควำมรักแสดงให้ เห็นถึงควำมรักที่อยูใ่ นสภำวะห่ำงเหิน ไม่มีควำมสุขหรื อเป็ นควำมรักที่น่ำ
เบื่อหมดควำมรักต่อกัน เหมือนกับรสจืด ที่ทำให้ อำหำรขำดรสชำติไม่อร่อย ต้ องปรุงรสเพิ่มจึงจะได้ รสชำติ
ที่ดีขึ ้น
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “อำหำร” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบญำณสัมพันธ์
โดยแสดงควำมสัมพันธ์ของอำหำรที่มีหลำกหลำยชนิ ดและมีรสชำติที่แตกต่ำงกัน ทังรสหวำนและจื
้
ด แต่
อำหำรบำงชนิดก็มีควำมเชื่อว่ำเป็ นอำหำรที่รับประทำนแล้ วจะโชคไม่ดีตำมชื่อเรี ยกของอำหำรชนิดนัน้
เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบกับควำมรัก แสดงให้ เห็นควำมสัมพันธ์ ของควำมรักว่ำเหมือนอำหำร รสชำติของ
อำหำรเปรี ย บเหมื อ นกับ เหตุก ำรณ์ ข องควำมรั ก ที่ ส่ง ผลต่อ ควำมสัม พัน ธ์ ข องควำมรั ก ทัง้ ดี แ ละไม่ดี
ควำมสัม พัน ธ์ ข องควำมรั ก ที่ ดี ก็ เ หมื อ นกับ อำหำรรสหวำนที่ รั บ ประทำนแล้ ว รู้ สึ ก สดชื่ น มี ค วำมสุข
ควำมสัมพันธ์ของควำมรักที่ไม่ดี ขำดกำรดูแลเอำใจใส่ ก็เปรี ยบเหมือนกับอำหำรรสจืดที่ต้องปรุงรสเพิ่ม
เพื่ อให้ ได้ รสชำติ และในบำงครั ง้ ควำมสัม พันธ์ ของควำมรักที่ ไม่ดีไม่สมหวัง ก็สำมำรถส่งผลระทบต่อ
ควำมรู้สึกทำให้ เกิดอำกำรผิดหวัง เสียใจ กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “อำหำร” กับ “ควำมรัก” แสดง
ให้ เห็นดังภำพประกอบ 18
ควำมรัก

อำหำร

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรทีเ่ กิดจำกควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 18 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคืออำหำร]
2.5 [ความรักคือสิ่งก่ อสร้ าง]
ก่อสร้ ำง หมำยถึง ก่อและสร้ ำงโดยใช้ อิฐและปูนเป็ นส่วนใหญ่ (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 86)

66
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ ำง] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งก่อสร้ ำง มำ
ใช้ เ ป็ นแบบเปรี ย บหรื อ มโนทัศ น์ ต้ น ทำงเพื่ อ อธิ บ ำยถึ ง ควำมรั ก ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ถูก เปรี ย บหรื อ มโนทัศ น์
ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สิ่งก่อสร้ ำง” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูล
ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยสิ่งก่อสร้ ำง ได้ แก่ “เสำหลัก”
“ศำลำ” “ที่พกั ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก เพียงองค์ประกอบเดียว จำกข้ อมูลถ้ อยคำ
อุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “สิ่งก่อสร้ ำง” ไปยัง
มโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[สิ่งก่ อสร้ าง]
เสำหลัก,ศำลำ,ที่พกั

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ ำง] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 77
“เธอทำเหมือนฉันเป็ นดัง่ เช่น ศาลาริ มทำง เธอทำเหมือนฉันเป็ นเพียงแค่ศาลาพักใจ ยำมที่เธอ
เหนื่อยล้ ำ ยำมที่เธอผิดหวังก็ทำเหมือนมีใจให้ กนั ตอนที่เธอสมหวังวันที่เธอมีใคร เธอก็เดินจำกฉันไปไม่
ลำสักคำ”
(ศำลำพักใจ/แสตมป์)
ตัวอย่ำงที่ 78
“คนใช่ใกล้ ตวั ก็มวั มองเว้ น แต่อ้ำยยังเป็ นเสาหลักรักแท้ คอยประคอง ทังที
้ ่ร้ ู ว่ำผู้หญิงคนนี ้เที่ยว
ทำให้ หมอง แต่อ้ำยบ่เคยเรี ยกร้ อง ยังดีกบั น้ องเรื่ อยมำ”
(ตัวจริงประจำใจ/ศิริพร อำไพพงษ์ )
ตัวอย่ำงที่ 79
“เป็ นได้ แค่ที่หลบที่พักให้ คนไม่รักมำพักแล้ วก็ไป ยังไงก็ไม่ไม่ใช่คนสำคัญของเธอเป็ นได้ แค่คนรอ
รับสำยเมื่อเธอหำใครไม่เจอ ไม่มีสิทธิ์โทรไปเสนอขอควำมเห็นใจ”
(เหงำตอนเขำไม่อยู/่ บลูเบอร์ รี่)
จำกตัว อย่ำ งที่ 77-79 ถ้ อ ยค ำ “ศำลำ” “เสำหลัก ” “ที่ พัก ” เป็ นคำที่ อยู่ใ นวงควำมหมำยของ
สิ่งก่อสร้ ำงนำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของผู้ที่มีควำมรักว่ำเป็ นผู้ที่สำมำร
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คอยดูแลและให้ ควำมช่วยเหลือ และพักพิงทำงใจ เหมือนกับคุณสมบัติของสิ่งก่อสร้ ำงที่มีถกู สร้ ำงขึ ้นมำ
เพื่อไว้ ใช้ ในกำรอยูอ่ ำศัยพักพิงอำนวยควำมสะดวกในกำรดำรงชีวิตของมนุษย์
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ำ ง “สิ่ ง ก่ อ สร้ ำง” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ภวสัมพันธ์แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 19
สิ่งก่อสร้ ำง

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
ภำพประกอบ 19 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ ำง]
2.6 [ความรักคือธรรมชาติ]
ธรรมชำติ หมำยถึง สิ่งที่เกิดมีและเป็ นอยู่ตำมธรรมดำของสิ่งนันๆ
้ ที่เป็ นไปเองโดยไม่ได้ ปรุงแต่ง
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 554)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เกิดขึ ้นเอง
ตำมธรรมชำตินำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบ
หรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “ธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” จำก
กำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ
ได้ แก่ “ดวงเดือน” “ดวงดำว” “ไฟ” “น ้ำ” “ดิน” “ฟ้ำ” “ลม” “ก้ อนหิน” “ฝน” “น ้ำมัน” “เงำ” “ลำม” “ฟ้ำผ่ำ”
นำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงควำมรั ก ถ้ อยคำอุปลักษณ์ ดงั กล่ำวจำแนกไว้ ในองค์ประกอบของควำมรั ก ได้
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก และอำรมณ์ รัก โดยถ้ อยคำว่ำ “ไฟ”
“ดวงดำว” “ดวงเดือน” “ดิน” “ฟ้ำ” “น ้ำ” “ก้ อนหิน” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำว่ำ
“ลำม” “ฟ้ ำผ่ำ ” จ ำแนกไว้ ใ นองค์ ประกอบของอำกำรที่ เกิ ดจำกควำมรั ก และถ้ อ ยค ำว่ำ “ฝน” “ลม”
“ไอหมอก” “เงำ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดง
กำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “ธรรมชำติ” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก”
ได้ ดงั นี ้
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มโนทัศน์ ต้นทาง
[ธรรมชาติ]
ไฟ,น ้ำมัน,ดวงดำว,ดวงเดือน
ดิน,ฟ้ำ,น ้ำ,ก้ อนหิน,เงำ
ลำม,ฟ้ำผ่ำ
ฝน,ลม,เงำ,ไอหมอก

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 80
“อยำกบอกทุกครัง้ ที่เจอ รักเธอได้ ยินหรื อเปล่ำ นั่งสบตำเวลำเลิกงำนมีคำหวำนๆ พูดกันเบำๆ
ผ่ำนอีกหนึง่ วันลำเค็ญ เห็นเธอเหมือนเห็นดวงดาว ส่องจุดหมำยอยูป่ ลำยทำงเหงำของคนสู้งำน”
(มีเธอจึงมีฝัน/ไผ่ พงศธร)
ตัวอย่ำงที่ 81
“ขอบคุณที่รัก อย่ำรักได้ ไหม เก็บรักเอำไว้ ให้ ใครที่คคู่ วรเธอ อย่ำไปกับฉันอย่ำฝั นอย่ำเพ้ อ ฟ้าเป็ น
เธอไม่ใช่ดินอย่ำงฉัน คนเดินดินหน้ ำไหนได้ ครองเจ้ ำหญิงมันเป็ นจริ งแค่ในนิยำยเท่ำนัน้ ควำมเป็ นจริ งที่
เรำต้ องยอมรับมันเรำต่ำงกันเหมือนฟ้ากับดิน”
(ฟ้ำเป็ นของเธอ/ไชโย ธนำวัฒน์)
ตัวอย่ำงที่ 82
“ดีกับเธอมำนำนคิดว่ำสักวันฉันคงจะเปลี่ยน เปลี่ยนใจให้ เธอยอมเห็นใจฉันเหมือนก้ อนหินที่
แสนทนถึงเจอกับลมและฝนก็ไม่หวัน่ เธอเย็นชำกันเพียงนันไม่
้ เป็ นไร”
(ก้ อนหินสิ ้นใจ/แคท รัตติกำล)
ตัวอย่ำงที่ 83
“พี่เคยเป็ นไฟร้ อน ตัดสินทุกอย่ำงด้ วยหมัดแรงมำต้ องซัดไม่เคยยอมใคร เจอะกับน้ องนุ่มนวลดัง่
นา้ เย็นมำพร่ำงพรมให้ เห็นให้ ออ่ นไหว”
(ไฟกับน ้ำ/บ่ำววี)
ดวงดำว,ดิน,ฟ้ำ,ก้ อนหิน,ไฟ

ผู้ที่มีควำมรัก
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จำกตัวอย่ำงที่ 80-83 ถ้ อยคำที่พบในตัวอย่ำงอยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ นำมำใช้ เป็ น
อุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก โดยใช้ ลกั ษณะเด่นต่ำงๆ ของธรรมชำติ ที่พบมำเปรี ยบเทียบถึง
ลักษณะผู้ที่มีควำมรัก เช่น ถ้ อยคำ “ดวงดำว” “ฟ้ำ” เป็ นสิ่งที่อยู่สงู เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก
แสดงให้ เห็นถึงฐำนะชนชันควำมสู
้
งศักดิ์เหมือนกับฟ้ำและดวงดำวสิ่งเป็ นสิ่งที่อยู่สงู ส่วนถ้ อยคำว่ำ “ดิน”
“ก้ อนหิน” เมื่อนำเปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงฐำนะที่ ต่ำต้ อย ไร้ คำ่ ถ้ อยคำ “ไฟ” ถูกนำมำใช้ เปรี ยบเทียบ
ถึงลักษณะนิสยั ของผู้ที่มีควำมรัก โดยแสดงถึงนิสยั ที่ใจร้ อน หุนหัน พลันแล่น ซึ่งเหมือนกับลักษณะของ
ไฟที่เป็ นปฏิกิริยำทำงเคมีก่อให้ เกิดควำมร้ อนและเปลวไฟและลุกลำมได้ อย่ำงรวดเร็ว
ตัวอย่ำงที่ 84
“รู้วำ่ แพ้ ทงๆ
ั ้ ที่ร้ ูวำ่ แพ้ แต่ใจอ่อนแอห้ ำมมันไม่ได้ สกั ที จำกพบวันนันจนถึ
้
งวันนี ้รัก ลามเข้ ำไปทุกทีสี่
ในห้ องหัวใจ ปล่อยให้ ใจรักเธอฉันคงห้ ำมมันไม่ได้ ”
(ปล่อยใจให้ รักเธอ/จินตรำ พูนลำภ)
ตัวอย่ำงที่ 85
“รับไม่ได้ จริงๆ เมื่อเธอทิ ้งเหมือนโดนฟ้าผ่ าฝนไม่เคยตังเค้
้ ำอยูน่ ้ำตำตกมำท่วมใจ”
(คนแรกที่ทำให้ รัก/ไผ่ พงศธร)
ลำม,ฟ้ำผ่ำ

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 84 และ 85 ถ้ อยคำว่ำ “ลำม”และ “ฟ้ำผ่ำ” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของ
ธรรมชำติ โดยเป็ นปรำกฏกำรณ์ ที่เกิดขึน้ ทำงธรรมชำติ ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เพื่ อเปรี ยบเทียบถึง
อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก โดยถ้ อยคำ “ลำม” แสดงให้ เห็นถึงอำกำรของควำมรักที่ เกิดขึ ้นและเพิ่มมำกขึ ้น
เรื่ อยๆ จนเต็มไปทังหั
้ วใจและไม่สำมำรถที่จะหยุดควำมรู้สึกรักที่เกิดขึ ้นได้ โดยง่ำย เหมือนกับกำรลำมของ
ไฟที่เ กิดขึน้ อย่ำงรวดเร็ ว และแผ่ขยำยไปจนเป็ นบริ เวณกว้ ำง ส่วนถ้ อยคำ “ฟ้ำผ่ำ ” เป็ นปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติที่เกิดขึ ้นเมื่อมีฝนฟ้ำคะนอง เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบถึงอำกำรที่เกิดจำกควำมรักแสดงให้ เห็นถึง
ควำมเสี ย ใจที่ เ กิ ดขึน้ โดยที่ ไ ม่ไ ด้ ตงั ้ ตัว หรื อ เตรี ย มใจมำก่อ น จึง ท ำให้ เ กิ ด ควำมเสี ย ใจเป็ นอย่ำงมำก
เหมือนกับกำรเกิดฟ้ำผ่ำที่เกิดขึ ้นอย่ำงรวดเร็ วในเวลำสันๆแต่
้
สำมำรถสร้ ำงควำมเสียหำยให้ กบั ชีวิต และ
ทรัพย์สินได้ อย่ำงมหำศำล
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ตัวอย่ำงที่ 86
“น ้ำตำที่รินไหลมำจำกแววตำทุกข์ทนบอกให้ ร้ ูว่ำคนหนึ่งช ้ำใจ เจ็บปวดนักควำมรักเธอเป็ นดัง่ ลม
ผ่ำนมำพอให้ ชมแล้ วพัดผ่ำนไป ต่อให้ รักนักหนำก็คว้ ำไม่ได้ ทำให้ เพียงแค่นอนร้ องไห้ ไว้ อำลัยให้ ลม”
(ไว้ อำลัยสำยลม/แคท รัตติกำล)
ตัวอย่ำงที่ 87
“แยกทำงเพรำะห่ำงเหินเส้ นทำงเดินนับวันยิ่งจะลำร้ ำง หวำนคำรมปำกควำมรักเหมือนไอ
หมอกจำง มีเพื่อนร่วมทำงคนใหม่ใช่ไหมกำนดำ”
(แยกทำงเพรำะห่ำงเหิน/มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน)
ตัวอย่ำงที่ 88
“สิ่งที่เธอให้ คืนกลับมำก็มีแค่ควำมว่ำงเปล่ำ อยู่ใกล้ เธอทุกทีก็เหงำ ใกล้ กนั ยิ่งห่ำงและสุดท้ ำย
คือต้ องยอมบอกใจให้ ยอมปล่อยวำง เพรำะฉันเหนื่อยกับกำรทุ่มเท เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเลควำมรักฉัน
้ พอเถอะพอยิ่งฝื นไป
เหมือนกับฝนทำดีสกั กี่หน ก็เหมือนตกในทะเลไม่เคยรู้สึก เหมือนฉัน ฝั นไปเองทังเพ
ต่อยิ่งเสียใจ”
(ฝนตกในทะเล/รัชนก ศรี โลพันธ์)
ลม,ไอหมอก,ฝน

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 86-88 ถ้ อยคำ “ลม” “ไอหมอก” “ฝน” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ
ถูกน ำมำใช้ เ ป็ นอุปลักษณ์ เ ปรี ยบเที ย บถึ ง ลัก ษณะของควำมรั ก ถ้ อยคำ “ลม” แสดงถึ ง ลัก ษณะทำง
ธรรมชำติที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ ด้วยตำเปล่ำและไม่สำมำรถสัมผัสจับต้ องได้ เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบถึง
ควำมรักจึง แสดงให้ เห็นว่ำควำมรักที่ เป็ นควำมรู้ สึกที่ ไม่สำมำรถมองเห็นหรื อสัมผัส จับต้ องได้ แต่เป็ น
ควำมรู้ สึกที่สำมำรถรับรู้ ได้ ด้วยใจและจำกกำรกระทำกำรแสดงออกทำงร่ ำงกำย ถ้ อยคำ “ไอ” “หมอก”
เปรี ยบเทียบถึงควำมรักที่เกิดขึ ้นและหมดลงไปอย่ำงรวดเร็ ว เหมือนกับลักษณะของไอหมอกที่เกิดขึ ้นใน
ตอนเช้ ำและค่อยจำงหำยไปในตอนสำย ถ้ อยคำ “ฝน” เปรี ยบเทียบกับควำมรักที่ถึงแม้ จะพยำยำมทุ่มเท
ทำให้ คนที่รักสักเท่ำไหร่ แต่ก็ไม่เคยถูกมองเห็นถึงควำมตังใจ
้ เหมือนกับลักษณะของฝนที่ตกลงมำไม่มำก
เป็ นหยดน ้ำเพียงเล็กๆ
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “ธรรมชำติ ” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ภวสัมพันธ์แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 20
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ควำมรัก

ธรรมชำติ

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรทีเ่ กิดจำกควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 20 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ]
2.7 [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ]
สิ่งเหนือธรรมชำติ หมำยถึง ตัวบุคคล เช่น พระเจ้ ำ นำงฟ้ำ ปี ศำจ เป็ นต้ น พลังอำนำจที่สำมำรถ
บัน ดำลให้ เ กิ ด สิ่ ง นัน้ ๆ ได้ ต ำมใจปรำรถนำ หรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ อยู่เ หนื อ ควำมเป็ นจริ ง ตำมธรรมชำติ
(เปรมกมล สถิตเดชกุญชร. 2551: 16; อ้ ำงอิงจำก Nida. 1975. 174-184)
อุป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศน์ [ควำมรั กคื อ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชำติ ] เป็ นกำรน ำมโนทัศ น์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ ้นหรื อสิ่งที่อยู่เหนือควำมเป็ นจริ งตำมธรรมชำตินำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์
ต้ นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะ
บำงประกำรของ “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก”จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบ
ถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งเหนือธรรมชำติ ได้ แก่ “นำงฟ้ำ” “เทวดำ” “ซำตำน” “นำง
มำร” “พญำมำร” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรักได้ เพียงองค์ประกอบเดียว จำกข้ อมูลถ้ อยคำ
อุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงมโนทัศน์ ต้นทำงคือ “สิ่งเหนือธรรมชำติ”
ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[สิ่งเหนือธรรมชาติ]
นำงฟ้ำ,เทวดำ,ซำตำน,นำงมำร,พญำมำร

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 89
“ผู้หญิงหน้ ำตำดีๆ ท่ำทีเรี ยบร้ อยอ่อนหวำน ที่แท้ เธอคือ ซาตาน นางมารกิเลสตัณหำ รักเดียวใจ
เดียวไม่พอ เสแสร้ งแกล้ งทำมำรยำลับตำเธอคิดนอกใจ”
(ไก่ตำฟำง/ธันวำ รำศีธนู)
ตัวอย่ำงที่ 90
“ก็เธอเคยบอกกับฉันเขำนันคื
้ อเทวดาส่วนเธอก็คือนางฟ้าส่วนฉันแค่พญามาร ชีวิตลิขิตจำกฟ้ำ
เทวดากลับเป็ นคนพำล ทำฟ้ำมืดมิดปิ ดนำนนางฟ้าซมซำนวิมำนไม่มี”
(ร้ องไห้ หำพ่อเธอหรื อ/เท่ง เถิดเทิด)
จำกตัวอย่ำงที่ 89-90 ถ้ อยคำที่ปรำกฏในตัวอย่ำง เป็ นถ้ อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งเหนือ
ธรรมชำติ นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำว่ำ “เทวดำ” “นำงฟ้ำ” เปรี ยบเทียบ
ถึงผู้ที่มีควำมรักที่มีลกั ษณะนิสัยน่ำคบหำ จิตใจดี อยู่ด้วยแล้ วทำให้ มีควำมสุข เหมือนกับลักษณะของ
เทวดำนำงฟ้ ำ ซึ่งเป็ นเทพที่ เชื่อว่ำอยู่บนสวรรค์มีควำมเมตตำปรำณี คอยให้ ควำมช่วยเหลือ แก่ม นุษย์
ในขณะที่ถ้อยคำ “ซำตำน” “พญำมำร” ถูกนำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักที่มีลกั ษณะนิสยั ที่ไม่น่ำคบหำ
เป็ นบุคคลที่มีนิสยั ชอบทำร้ ำยจิตใจคนรักให้ เสียใจ อยู่ด้วยแล้ วทำให้ มีควำมทุกข์ เหมือนกับลักษณะของ
ซำตำนหรื อพญำมำร ที่มีควำมเชื่อว่ำเป็ นปี ศำจมีจิตใจดุร้ำย อำมหิตและมักทำแต่สิ่งที่ชวั่ ร้ ำย
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบ
ภวสัมพันธ์แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 21
สิ่งเหนือธรรมชำติ

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
รัก
ภำพประกอบ 21 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ]
2.8 [ความรักคือการแสดง]
แสดง หมำยถึ ง ท ำให้ ปรำกฏออกมำ เล่ น เช่ น แสดงละคร แสดงภ ำพยนตร์ เป็ นต้ น
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1230)
อุปลักษณ์ เชิ ง มโนทัศน์ [ควำมรั กคือกำรแสดง] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรแสดง
กิจ กรรมต่ำงๆ ที่เ กี่ ยวข้ องกับกำรบันเทิง บุคคล อุปกรณ์ และลักษณะต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรแสดง
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นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรแสดง” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลใน
เพลงไทยลูก ทุ่ง ยุค ปั จ จุบัน พบถ้ อ ยค ำอุป ลัก ษณ์ ก ำรแสดง ได้ แ ก่ “นำงเอก” “นำงร้ ำย” “ตัว อิ จ ฉำ”
“ตัวละคร” “ไอ้ เท่ง” “ไอ้ ทอง” “ซีน” มำใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกในองค์ประกอบของควำม
รักได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำรมณ์ รัก โดยถ้ อยคำ “นำงเอก” “นำงร้ ำย” “ตัวอิจฉำ”
“ตัวละคร” “ไอ้ เท่ง” “ไอ้ ทอง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และ ถ้ อยคำ “ซีน” จำแนกไว้ ใน
องค์ประกอบของอำรมณ์ รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำ ยโยงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “กำรแสดง” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การแสดง]
ตัวละคร,นำงเอก,นำงร้ ำย
ตัวอิจฉำ,ไอ้ เท่ง,ไอ้ ทอง
ซีน

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแสดง] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 91
“เลิกทำตัวเป็ นนางเอกเจ้ ำน ้ำตำ เลิกใช้ มำรยำหำทำงแย่งแฟนชำวบ้ ำน ระหว่ำงคนแย่งแฟนเขำ
กับคนถูกแย่งอย่ำงฉันใครน่ำสงสำรกว่ำกัน ลองคิดดูเองเถิดหนำ”
(คนนี ้แฟนฉัน/นุ้ย สุวีณำ)
ตัวอย่ำงที่ 92
เธอเห็นฉันโง่นกั หรื อไงที่เขำโทรมำตอนเธออยู่กบั ฉัน แล้ วทำไมไม่รับสำยเธอบอกว่ำสัญญำณไม่
ดี ฉันว่ำมันสันดำนมำกกว่ำไหม แหมทำลงไปได้ ไม่อำยคน แอบหลงว่ำเธอเป็ นนำงฟ้ำ ที่แท้ ก็ก็คือนางร้ าย
ทำให้ ฉนั เชื่องและตำยใจว่ำให้ เธอนันเกิ
้ ดมำเพื่อฉัน
(สัญญำณ(ดำน)ไม่ดี/วงกำงเกง)
ตัวอย่ำงที่ 93
“คนนี ้แฟนฉันรักกันมำก่อนเธอ เธอก็เพิ่งมำเจอรี บถอยไปเสียดีกว่ำ เธอมันไม่ใช่ นางเอก เธอเป็ น
แค่ตัวอิจฉา อย่ำเสียเวลำบีบน ้ำตำอยูเ่ ลยได้ ไหม
(คนนี ้แฟน/นุ้ย สุวีณำ)
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ตัวอย่ำงที่ 94
“เธอมีใครอยูแ่ ล้ วก็ไม่บอกกัน ให้ ควำมหวังกันโทรหำกัน ให้ ฉันนันคิ
้ ดไปไย ใจมีใครอยู่แล้ วก็ไม่ใส่
กลอน ต้ องกลำยเป็ นรักซ ้ำซ้ อน ตัวละครส่วนเกินของใคร”
(รักซ ้ำซ้ อน/หนู มิเตอร์ )
นำงเอก,นำงร้ ำย,ตัวอิจฉำ,ตัวละคร

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 91-94 ถ้ อยคำที่ปรำกฏในตัวอย่ำงอยู่ในวงควำมหมำยของกำรแสดง ถูกนำมำใช้
อุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก โดยมีกำรเปรี ยบเทียบผู้ที่มีควำมรักกับตัวละครที่ใช้ ในกำรแสดง
โดยพบถ้ อยคำว่ำ “นำงเอก” “นำงร้ ำย” “ตัวอิจฉำ” เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงลักษณะนิสยั ของ
ผู้ที่มีควำมรัก โดยกำรเปรี ยบนำงร้ ำย นำงอิจฉำ กับผู้ที่มีควำมรักแสดงให้ เห็นถึงนิสยั หรื อพฤติกรรมที่ไม่
เหมำะสม ชอบแย่งคนรักของคนอื่น ถ้ อยคำ “นำงเอก” ที่พบก็แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ที่มีควำมรัก
ที่ พ ยำยำม เสแสร้ งท ำตัว เป็ นคนดี แต่ลึ ก ๆ แล้ ว กลับ คิ ด แย่ ง คนรั ก ของผู้อื่ น เช่ น เดี ย วกัน จำกกำร
เปรี ยบเทียบผู้ที่มีควำมรักกับตัวละครในกำรแสดงสะท้ อนให้ เห็นว่ำควำมรักเป็ นเรื่ องรำวที่เกิดขึ ้นระหว่ำง
คนสองคนและมี กำรพัฒ นำควำมสัม พันธ์ ต่ อไป เหมื อนกับลักษณะของกำรแสดงที่ มีตัวละครเป็ นตัว
ดำเนินเรื่ องรำวให้ เกิดขึ ้น
ตัวอย่ำงที่ 95
“ไม่ใช่นิสยั แต่เป็ นควำมรู้สึกเมื่อมันเจ็บลึกเกินจะทนไหว ฉันเคยสดใสเป็ นคนแสนดีแต่วนั นี ้ไม่มี
ควำมหมำย จำกที่เคยหวำนต้ องมำกลำยเป็ นวีน นำงเอกเปลี่ยนซีนเล่นบทนำงร้ ำยเพรำะที่เธอทำที่เธอ
นอกใจ ไม่มีผ้ หู ญิงคนไหนจะรับได้ ”
(ผู้หญิงไม่ร้ำยถ้ ำผู้ชำยไม่เลว/ฟิ ล์ม ณรินทร์ ทิพย์)
ซีน

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 95 ถ้ อยคำ “ซีน” ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงควำมรัก ซึ่งถ้ อยคำ
ดังกล่ำว ตรงกับภำษำไทยว่ำ ฉำก จัดอยูใ่ นวงควำมหมำยของกำรแสดง โดยแสดงให้ เห็นถึงควำมสัมพันธ์
ของควำมรักที่เกิดขึ ้นว่ำมีทงดี
ั ้ และร้ ำยนัน้ เปรี ยบเหมือนกับลักษณะของฉำก ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่ใช้ ในกำร
ประกอบกำรแสดง โดยในกำรแสดงแต่ละฉำกก็ จ ะมี เ หตุก ำรณ์ แตกต่ำงมำกมำยเกิ ด ขึน้ ทัง้ ฉำกที่ มี
ควำมสุข เศร้ ำ หัวเรำะ ซึ่งก็เหมือนกับ ควำมสัมพันธ์ ของควำมรักที่มีทงั ้ ควำมสุข และควำมทุกข์ ร้ องไห้
เกิดขึ ้นได้ เช่นเดียวกัน
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรแสดง” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์แบบภวสัมพันธ์
ดังแสดงให้ เห็นในแผนภำพที่ 22
กำรแสดง

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 22 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแสดง]
2.9 [ความรักคือการแข่ งขัน]
แข่งขัน หมำยถึง ชิงเอำชนะเพื่อรำงวัล ขันสู้เอำชนะกัน (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 206)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแข่งขัน] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับแข่งขัน รวมไป
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรแข่งขันมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ น
สิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่ อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรแข่งขัน ” กับ
“ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำย
ของกำรแข่งขัน ได้ แก่ “แพ้ ” “พ่ำย” “ตัวจริ ง” “ตัวสำรอง” “คู่แข่ง” “กำรแข่งขัน” “สนำม” “เหรี ยญทอง”
“ฟำวล์ ” “แชมป์ ” น ำมำใช้ ใ นกำรเปรี ย บเที ย บถึ ง ควำมรั ก จ ำแนกในองค์ ป ระกอบของควำมรั ก ได้
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่ มี ควำมรัก อำกำรที่ เกิดจำกควำมรักและอำรมณ์ รัก โดยถ้ อยคำ “ตัวจริ ง ”
“ตัวสำรอง” “คู่แข่ง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “แพ้ ” “พ่ำย” “ฟำวล์” “แชมป์”
จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก และถ้ อยคำ “กำรแข่งขัน” “สนำม” “เหรี ยญทอง
อยู่จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “กำรแข่งขัน” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การแข่ งขัน]
ตัวจริง,ตัวสำรอง,คูแ่ ข่ง
แชมป์,พ่ำย,แพ้ ,ฟำวล์
สนำมรัก,กำรแข่งขัน,เหรี ยญทอง

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแข่งขัน] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 96
“ฉันไม่อยำกเล่นเป็ นตัวสารอง ไม่อยำกเป็ นที่สองเพรำะไม่มีใครจำ ให้ เป็ นตัวเลือกเธอก็ไม่เลือก
กันด้ วยซ ้ำ ขอหยุดเวรเก่ำระหว่ำงเรำเท่ำนี ้ได้ ไหม ”
(กรุณำตรวจสอบหัวใจ/อ๊ อฟ ศุภณัฐ)
ตัวอย่ำงที่ 97
“รู้ทงรู
ั ้ ้ อยูเ่ ต็มหัวใจถ้ ำถึงวันนันเมื
้ ่อไหร่เธอเธอก็ต้องเลือกเขำวันที่ ตัวจริงของเธอได้ ร้ ูควำมลับของ
เรำ ผู้หญิงเซ่อๆเผลอรักแฟนเขำเมื่อรู้สกึ ตัวก็สำย”
(บำป/มุกดำ)
ตัวอย่ำงที่ 98
“เขำคงถูกใจน้ องหลำย แม่นบ่หล่ำ เพิ่งเข้ ำมำบ่โดนป่ ำนใด๋กลำยเป็ นคนสำคัญให้ เป็ นคู่แข่ งของ
อ้ ำยที่มำหมำยปองน้ องมำตังนำน
้
เห็นเจ้ ำกับเขำหยอกกันอ้ ำยเมื่อย”
(อ้ ำยแพ้ เขำหรื อเจ้ ำลำเอียง/ไอดิน อภินนั ท์)
ตัวสำรอง,ตัวจริง,คูแ่ ข่ง

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัว อย่ำ งที่ 96-98 เป็ นถ้ อ ยค ำที่ อ ยู่ใ นวงควำมหมำยของกำรแข่ง ขัน ถูก น ำมำใช้ เ ป็ น
อุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก โดยใช้ ถ้อยคำที่เกี่ยวข้ องกับผู้เล่นในกำรแข่ง ขัน ตัวจริ ง ตัวสำรอง
เปรี ยบเทียบถึงควำมสำคัญของผู้ที่มีควำมรัก สะท้ อนให้ เห็นควำมสำคัญของผู้ที่มีควำมรักโดยเปรี ยบผู้ที่
มีควำมสำคัญเหมือนกับผู้เล่นตัวจริ ง ส่วนผู้ที่ไม่มีควำมสำคัญไม่ได้ รับควำมสนใจเปรี ยบเหมือนกับผู้เล่น
ตัวสำรอง โดยตัวสำรองมักจะไม่คอ่ ยได้ ลงแข่งในสนำมบ่อยเท่ำกับตัวจริง
ตัวอย่ำงที่ 99
“ในนำมแฟนเก่ำรู้ ข่ำวก็ดีใจแล้ ว พูดสักคำดื่มน ้ำสักแก้ วทักทำยแล้ วจะลำไป ขอโทษที่มำแบบจู่
โจมจนต้ องแปลกใจ เหตุผลคือทนไม่ได้ รักพ่ ายแต่ใจยังคิด”
(ขอแค่ร้ ูขำ่ ว/ต่ำย อรทัย)
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ตัวอย่ำงที่ 100
“ตำแหน่งคนรู้ใจสงสัยอ้ ำยสิฟาว2 อ้ ำยแพ้ เขำหรื อเจ้ ำลำเอียงจึงเป็ นได้ เ พียงคนเทคแคร์ น้องแค่
ชัว่ ครำว หรื อใส่สดุ ขีดยังเทียบบ่ตดิ คนใหม่อย่ำงเขำคนครองแชมป์หัวใจเจ้ ำ คือสิแม่นเขำแท้ ๆ
(อ้ ำยแพ้ เขำหรื อเจ้ ำลำเอียง/ไอดิน อภินนั ท์)
ฟำวล์,แพ้ ,แชมป์,พ่ำย

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 99 และ 100 ถ้ อยคำที่ปรำกฏนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงอำกำรที่เกิด
จำกควำมรัก โดยถ้ อยคำ “ฟำวล์” “แพ้ ” “พ่ำย” ถูกนำมำใช้ เปรี ยบเทียบอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก แสดงให้
เห็นถึงควำมรักที่ไม่สมหวัง ไม่ได้ รับควำมรัก จำกคนที่ตนเองรัก เหมือนกับกำรแข่งขันฝ่ ำยที่แพ้ ก็ต้องตก
รอบหรื อไม่ได้ รับรำงวัล ถ้ อยคำ “แชมป์” ถูกนำมำเปรี ยบเทียบถึงอำกำรของควำมรัก โดยเป็ นอำกำรที่
สมหวังควำมรักและมีควำมสุข เหมือนกับกำรแข่งขันในละครัง้ ก็จะมีผ้ ทู ี่เป็ นฝ่ ำยชนะหรื อเป็ นแชมป์ ซึ่งชัย
ชนะจำกกำรแข่งขันนันถื
้ อเป็ นควำมสำเร็จ ควำมภูมิใจ และควำมสมหวังสำหรับผู้แข่งขันทุกคน
ตัวอย่ำงที่ 101
รักหำกรักคือการแข่ งขัน รำงวัลแด่คนช่ำงฝั นฉันคงจะได้ เหรี ยญทอง ไม่ได้ เป็ นหนึ่งและคงไม่ได้
เป็ นสอง ไม่เคยมีสิทธิ์และคงไม่ได้ จบั จองก็เก่งแต่มองโถน่ำเวทนำ”
(กิจกรรมก่อนนอน/แช่ม แช่มรัมย์)
เหรี ยญทอง

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 101 ถ้ อยคำ “เหรี ยญทอง” เป็ นถ้ อยคำอุปลักษณ์นำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงควำมรัก
ว่ำเหมือนกับเหรี ยญทองซึ่งเป็ นสิ่งที่ทุกคนอยำกมีไว้ ครอบครองในกำรแข่งขัน บำงครั ง้ ควำมรักก็ต้อง
พยำยำมทำเพื่อให้ ได้ ควำมรักหรื อคนที่ตนเองรักโดยรำงวัลสำหรับผู้ที่สมหวังในควำมรักนันคื
้ อกำรได้ รับ
รักตอบแทน ซึ่งสอดคล้ องกับกำรแข่งขันผู้ที่ผ้ เู ข้ ำแข่งขันทุกคนย่อมอยำกที่จะชนะในกำรแข่งขันนัน้ เพื่อ
ได้ รับเหรี ยญทองซึ่งเป็ นรำงวัล สูงสุดในกำรแข่งขัน และผู้เข้ ำแข่งขันทุกคนต้ องกำรที่จะได้ เป็ นเจ้ ำของ
เหรี ยญทอง
2

ผู้วิจยั คัดลอกข้ อมูลภำษำตรงกับต้ นฉบับ จึงอำจมีกำรสะกดที่ไม่ถกู ต้ อง แต่ในกำรเขียนอธิบำยผู้วิจยั จะ
ใช้ คำที่มีกำรสะกดถูกต้ อง
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กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “กำรแข่ง ขัน ” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ โดยแสดงควำมสัมพันธ์ของกำรแข่งขันว่ำต้ องมีผ้ เู ข้ ำแข่งขัน ซึ่งประกอบไปผู้เล่นด้ วยตัวจริ ง
และ ผู้เล่นตัวสำรอง ในกำรแข่งขันบำงครัง้ อำจมีกำรฟำวล์หรื อทำผิดกติกำ เมื่อกำรแข่งขันเสร็ จสิ ้นลงก็
จะได้ ผู้ชนะและผู้แพ้ ซึ่ง ผู้ช นะที่ ได้ เป็ นแชมป์ได้ รับรำงวัลเป็ นเหรี ยญทอง ควำมรั กก็ เหมือนกับกำร
แข่งขัน ต้ องกระทำทุกอย่ำงเพื่อให้ ได้ ซึ่งควำมรัก หรื อคนที่ตนเองรัก ผู้ที่ได้ รับควำมรักก็เปรี ยบเสมือนกับผู้
แข่งขันตัวจริ ง ส่วนผู้ที่แอบรักก็เป็ นได้ เพียงแค่ตวั สำรองไม่ได้ รับควำมรักควำมสนใจและต้ องผิ ดหวังใน
ควำมรัก เหมือนกับพ่ำยแพ้ ในกำรแข่งขัน ส่วนผู้ที่ชนะก็เป็ นผู้ที่สมหวังและได้ รับควำมรักไป เหมือนกับผู้
ชนะในกำรแข่ง ขันที่ ไ ด้ รับ เหรี ยญทองเป็ นรำงวัล กำรถ่ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรแข่ง ขัน ” กับ
“ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 23
กำรแข่งขัน

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรทีเ่ กิดจำกควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 23 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแข่งขัน]
2.10 [ความรักคือการเดินทาง]
เดินทำง หมำยถึง ไปสูจ่ ดุ ที่หมำยอีกแห่งหนึง่ ที่ไกลออกไป (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 415)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเดินทำง
ยำนพำหนะ กำรเคลื่อนที่จำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งรวมไปถึงทิศทำงกำรเคลื่อนที่นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบ
หรื อมโนทัศ น์ ต้นทำงเพื่ ออธิ บำยถึ ง ควำมรั กซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ ถูกเปรี ยบหรื อมโนทั ศ น์ ปลำยทำง โดยมี กำร
เชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรเดินทำง” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่อยูใ่ นวงควำมหมำยของกำรเดินทำง ได้ แก่ “ร่วมทำง” “เดินทำง” “ทำง”
“เส้ น ทำง” “ทำงรั ก ” “ทำงผ่ำ น” “ทำงตัน ” “ขวำงทำง” “แยกทำง” “สุด ทำง” “เส้ น ทำง” “มื อ ใหม่ ”
“เพื่อนร่ วมทำง” “เรื อ” นำมำใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของควำมรัก ได้
2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำรมณ์รัก ถ้ อยคำ “มือใหม่” “เพื่อนร่วมทำง” “เรื อ” “ทำงผ่ำน”
จ ำแนกไว้ ใ นองค์ ป ระกอบของผู้ที่ มี ควำมรั ก ถ้ อ ยค ำ “หนทำง” “กำรเดิน ทำง” “ร่ ว มทำง” “ทำงรั ก ”
“เส้ นทำง” “ทำงตัน” “สุดทำง” “แยกทำง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์ รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำ
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อุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “กำรเดินทำง” ไปยัง
มโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การเดินทาง]
มือใหม่,เรื อ,ทำงผ่ำน,เพื่อนร่วมทำง

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

กำรเดินทำง,ร่วมทำง,ทำงรัก,หนทำง
เส้ นทำง,ทำงตัน,สุดทำง,แยกทำง

อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 102
“อยูด่ ีๆ ไม่วำ่ ดีลองของสักทีอยำกมีควำมรักก็พี่บำ่ วยังไม่ร้ ูจกั และแล้ วควำมรักมำปั กกลำงใจแต่ก็
แปลบมันแสบถึงทรวง เมื่อโดนรักลวงติดบ่วงเจียนตำย ก็น้องสำวหลอกลวงพี่ชำยหยบรักใครๆ ใช้ พี่เป็ น
ทางผ่ าน”
(แกว่งใจหำเสี ้ยน/บ่ำววี)
ตัวอย่ำงที่ 103
“ก็ผมมือใหม่ หดั รัก คุณคงไม่ถูกใจนัก แต่ก็รักรักคุณอย่ำงจริ งใจ ไม่เคยคิดหลอกให้ คุณชำ้ ใจ
เหมือนอย่ำงใครใครหลำยคน มือใหม่แต่รักจริง
(มือใหม่หดั รัก/เดวิด คันทรี่ ลำว)
ตัวอย่ำงที่ 104
“เปรี ยบกับพี่เป็ นแค่ขอนไม้ ตอ่ ให้ รักเจ้ ำมำกเพียงไหนผุพงั ไปพึง่ พำก็ได้ ไม่นำน เปรี ยบกับพี่เป็ นแค่
ขอนไม้ เกำะลอยคอให้ เพียงข้ ำมวัน แต่ฝั่งฝั นขอเพียงให้ เรือพำเจ้ ำไป”
(ขอนไม้ กบั เรื อ/บ่ำววี)
ตัวอย่ำงที่ 105
“แยกทำงเพรำะห่ำงเหินเส้ นทำงเดินนับวันยิ่งจะลำร้ ำง หวำนคำรมปำกควำมรักเหมือนไอหมอก
จำง มีเพื่อนร่ วมทางคนใหม่ใช่ไหมกำนดำ”
(แยกทำงเพรำะห่ำงเหิน/มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน)
ทำงผ่ำน,มือใหม่,เรื อ,เพื่อนร่วมทำง

ผู้ที่มีควำมรัก
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จำกตัว อย่ำงที่ 102-105 ถ้ อยค ำที่ ปรำกฏอยู่ใ นวงควำมหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรเดินทำง
ยำนพำหนะ ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “เพื่อนร่วมทำง”และ “เรื อ” ที่
เป็ นยำนพำหนะใช้ ในกำรเดินทำง เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักสะท้ อนให้ เห็นถึงผู้ที่มีควำมรักก็
เหมือนกับยำนพำหนะที่เป็ นส่วนหนึ่งของควำมรักและทำให้ ควำมสัมพั นธ์ นนั ้ สำมำรถพัฒนำต่อไปได้
ถ้ อยคำ “มือใหม่” เมื่อนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักสะท้ อนให้ เห็นถึงผู้ที่กำลังเริ่ มมีควำมรัก และ
ถ้ อยคำ “ทำงผ่ำน” เปรี ยบถึงคนที่มีควำมหมำยแค่เพียงชัว่ ครำวเท่ำนัน้
ตัวอย่ำงที่ 106
“ต้ องจบจริ งใจทังที
้ ่ยงั จริ งใจ เมื่อ หนทางไปสองเรำเจอทางตัน ถ้ ำบ่จำเป็ นก็บ่ต้องเห็นหน้ ำกัน
ปรับควำมสัมพันธ์คบกันเป็ นอ้ ำยเป็ นน้ อง”
(บ่กล้ ำเจอย่ำนเผลอกอด/ศิริพร อำไพพงษ์ )
ตัวอย่ำงที่ 107
“เธอนัน้ ดัง ดอกฟ้ ำได้ เ พี ยงแค่ไ ด้ ม องตำทุกวันฉัน ก็ ภูมิ ใจ อยำกจะเดิน ร่ วมทางสร้ ำงฝั นบท
สุดท้ ำยก็ต้องจำกกัน อยำกให้ เขำรักเธอนันเหมื
้ อนที่ฉนั รักมำ”
(ดอกฟ้ำดอกหญ้ ำ/บ่ำววี)
ตัวอย่ำงที่ 108
“ถ้ ำรักกันไปแล้ วฝื นก็คืนหัวใจให้ กนั บอกสิ่งที่เธอต้ องกำรออกมำสักหน หำกคิดว่ำเรำไม่ใช่ก็อย่ำ
อยูไ่ ปเพรำะแคร์ คำคน หำกรักเดินทางมำสุดถนน งันเรำสองคนคงต้
้
องเลิกกัน”
(คืนใจให้ กนั /ตัก๊ แตน ชลดำ)
ตัวอย่ำงที่ 109
“ผู้หญิงอย่ำงฉันรักผู้ชำยได้ ครัง้ ละคนและควำมเชื่อใจฉันให้ ได้ แค่คนละครัง้ ฝำกชีวิตกับเธอไม่ได้
ต้ องตัดใจตีตวั ออกห่ำงรักแค่ไหนก็ต้องแยกทาง ดีกว่ำรอฟั งข่ำวคนหลำยใจครัง้ เดียวก็เกินจะพอ”
(รักได้ ครัง้ ละคน เชื่อใจได้ คนละครัง้ /ตัก๊ แตน ชลดำ)
หนทำง,ทำงตัน,ร่วมทำง,เดินทำง,แยกทำง

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 106-109 ถ้ อยคำ “หนทำง” “ทำงตัน” “ร่วมทำง” “เดินทำง” และ “แยกทำง” เป็ น
ถ้ อยคำที่เกี่ยวข้ องกับเส้ นทำงและกำรเดินทำง โดยถ้ อยคำดังกล่ำวถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบ
ถึ ง ควำมรั ก แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุณ สมบัติ ข องควำมรั ก ว่ ำ เป็ นสิ่ ง สำมำรถเกิ ด ขึ น้ และสำมำรถพัฒ นำ
ควำมสัมพันธ์ ของควำมรักให้ ดียิ่ง ขึน้ จนไปถึงจุดหมำยที่คนสองคนตัง้ ใจจะใช้ ชีวิตอยู่ด้วยกัน แต่หำก
ควำมสัมพันธ์นนไม่
ั ้ สำมำรถที่จะพัฒนำควำมสัมพันธ์ตอ่ ไปได้ ก็ต้องจบควำมสัมพันธ์นนลง
ั ้ เหมือนกับกำร
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เดินทำงที่เป็ นกำรเคลื่อนที่ไปข้ ำงหน้ ำเพื่อไปให้ ถึงยังจุดหมำยที่กำหนดไว้ แต่หำกกำรเดินทำงนันต้
้ องพบ
เจอกับทำงตันก็อำจจะทำให้ ไม่สำมำรถให้ กำรเดินทำงไปถึงจุดหมำยที่กำหนดได้ หรื ออำจต้ องแยกทำงไป
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ำ ง “กำรเดิน ทำง” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ โดยแสดงควำมสัมพันธ์ ของกำรเดินทำงที่ต้องอำศัยพำหนะในกำรที่จะทำให้ กำรเดินทำง
นัน้ ดำเนินต่อไปได้ จ นถึง จุด หมำย ในกำรเดิน ทำงก็ อำจจะพบกับ อุปสรรคต่ำงๆ ที่ ส่ง ผลให้ อ ำจกำร
เดินทำงนันไม่
้ สำมำรถที่จะไปถึงจุดหมำยตำมที่ต้องกำรได้ เมื่อนำเปรี ยบเทียบกับควำมรักแสดงให้ เห็นว่ำ
ควำมรักว่ำเป็ นสิ่งที่สำมำรถพัฒนำให้ เกิดขึ ้นได้ จำกคนสองคน และในบำงครัง้ ควำมสัมพันธ์ ของควำมรัก
ก็อำจพบเจอกับเหตุกำรณ์หรื อปั ญหำต่ำงๆ เช่น คนรักนอกใจหรื อแอบมีควำมสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ซึ่งเป็ น
สำเหตุที่ทำให้ ควำมสัม พันธ์ ไม่สำมำรถดำเนินต่อไปได้ อีกและเป็ นกำรสิ น้ สุดควำมรักของคนสองคน
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเดินทำง” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 24
กำรเดินทำง

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 24 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง]
2.11 [ความรักคือการเรียน]
เรี ยน หมำยถึง เข้ ำรับควำมรู้จำกผู้สอน รับกำรฝึ กอบรมเพื่อให้ เกิดควำมรู้ เข้ ำใจหรื อชำนำญ เช่น
เรี ยนหนังสือ (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 969)
อุป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศ น์ [ควำมรั ก คื อ กำรเรี ย น] เป็ นกำรนำมโนทัศ น์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ กำรเรี ย น
นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรเรี ยน” กับ “ควำมรัก จำกกำรศึกษำข้ อมูลใน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของกำรเรี ยน ได้ แก่ “เรี ยน” “วิชำ”
“สอน” นำมำใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกในองค์ประกอบของอำรมณ์รักได้ เพียงองค์ประกอบ
เดียว จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำง
คือ “กำรเรี ยน” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้

82
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การเรียน]
เรี ยน,วิชำ,สอน

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเรี ยน] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 110
“ไม่รักไม่ร้ ูวำ่ เจ็บใช่ไหม หำกเจอกับใครไม่ตำยก็แทบจะบ้ ำเจ็บเพียงครัง้ เดียวเหมือนเป็ นวิชา”
(เจ็บที่ไม่ได้ รับเชิญ/คริสตี ้ กิ๊บสัน)
ตัวอย่ำงที่ 111
“อยำกจะรู้ ว่ำควำมรักมันสดสวยหรื ออย่ำงไร แต่สดุ ท้ ำยฉันใจของฉันก็เสียใจ แต่ก็ดีได้ เรี ยนรู้ ได้
เรียนรัก ได้ เรียนช ้ำ แค่อยำกรู้วำ่ รักแท้ มีอีกไหม”
(ควำมรักเอำยังไง/กล้ วย แสตมป์)
ตัวอย่ำงที่ 112
“ไม่รักไม่ร้ ู ว่ำเจ็บใช่ไหม หำกเจอกับใครไม่ตำยก็แทบบ้ ำ แค่เจ็บเพียงครัง้ เหมือนเป็ นวิชำ เธอ
เจตนำโยนปั ญหำให้ ฉัน เธอทำอย่ำงนี ้มำแล้ วกี่หนทำมำกี่คนที่ สอนวิชำข้ ำมขัน้ หำกรู้แบบนี ้ขอเป็ นเพื่อน
กันเรื่ องของเรำนันอยำกจะหนี
้
หนีไปให้ ไกล”
(เจ็บที่ไม่ได้ รับเชิญ/คริสตี ้ กิ๊บสัน)
จำกตัวอย่ำงที่ 110-112 ถ้ อยคำ “วิชำ” “เรี ยน” และ “สอน” เป็ นถ้ อยคำที่อยูใ่ นวงควำมหมำยของ
กำรเรี ยน ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบสะท้ อนให้ เห็นว่ำควำมรักเหมือนกับกำรเรี ยน ที่สำมำรถ
สอนเรี ยนรู้และศึกษำเพื่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจซึง่ กันและกันต่อตัวของผู้ที่มีควำมรัก เหมือนกับกำรเรี ยนที่
ผู้เรี ยนทุกคนจำเป็ นต้ องเรี ยนเพื่อให้ เกิดกำรเรี ยนรู้และควำมเข้ ำใจในสิ่งที่ได้ เรี ยนอย่ำงท่องแท้
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเรี ยน” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 25
กำรเรี ยน

ควำมรัก

อำรมณ์รัก
ภำพประกอบ 25 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเรี ยน]
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2.12 [ความรักคือการเจ็บป่ วย]
เจ็ บ ป่ วย หมำยถึ ง ไม่ ส บำยเพรำะโรคหรื อควำมไข้ หรื อเหตุ อื่ น ที่ ท ำให้ รู้ สึ ก เช่ น นั น้
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 321)
อุปลักษณ์ เ ชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือ กำรเจ็บป่ วย] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่ เกี่ ยวข้ องกับโรคหรื อ
อำกำรป่ วยชนิดต่ำงๆ นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูก
เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรเจ็บป่ วย” กับ “ควำมรัก
จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยกำรเจ็บป่ วย
ได้ แก่ “โรค” “แผล” “ช ้ำ” “บอบช ้ำ” “รอยช ้ำ” “เจ็บ” “ใจจะขำด” “พิษ” “คนไข้ ” “ยำ” ถ้ อยคำอุปลักษณ์
ดังกล่ำวจำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรัก และอำกำรที่เกิดจำก
ควำมรัก ถ้ อยคำ “คนไข้ ” “ยำ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ” โรค” “แผล” “ช ้ำ”
“บอบช ้ำ” “เจ็บ” “ใจจะขำด” “พิษ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก จำกข้ อมูล
ถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ ต้นทำงคือ “กำรเจ็บป่ วย”
ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การเจ็บป่ วย]
คนไข้ ,ยำ

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

แผล,แผลกลัดหนอง,เจ็บ,พิษ
รอยช ้ำ,บอบช ้ำ,โรค,ใจจะขำด

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่ วย] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 113
“สัญ ญำ สัญ ญำบ้ ำนทุ่ง ลื ม คลอง ลื ม คุ้ง ลื ม ทุ่ง ลื ม รั ก สองเรำ ชะเง้ อ รอยิ่ง รอยิ่ง คอยยิ่ ง เหงำ
กลำยเป็ นสัญญำเศร้ ำๆ เมื่อเธอนันลื
้ มสัญญำ มองทุ่งสีทองครำใดยิ่งปวดหัวใจเมื่อใดที่คิดขึ ้นมำ เหมือน
ดังคนไข้ รอยาอยำกให้ เธอรู้วำ่ มันทรมำนเหลือเกิน”
(สัญญำบ้ ำนทุง่ /วิรดำ อำร์ มยำม)
คนไข้ ,ยำ

ผู้ที่มีควำมรัก
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จำกตัวอย่ำงที่ 113 ถ้ อยคำว่ำ “คนไข้ ” และ “ยำ” อยู่ในวงควำมหมำยของกำรเจ็ บป่ วย นำมำใช้
เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก โดยกำรเปรี ยบเทียบผู้รักที่รอคอยให้ คนรักกลับมำจนทำให้
เกิดควำมทุกข์ ควำมไม่สบำยใจเหมือนกับคนที่เป็ นไข้ ที่มีอำกำรตัวร้ อน ส่วนผู้ที่ถกู รักนันเปรี
้ ยบเหมือนกับ
ยำ ซึ่ง สำมำรถทำให้ ผ้ ูรักนัน้ นัน้ หำยจำกควำมทุกข์ที่เฝ้ำรอคอยได้ ด้วยกำรกลับมำหำหรื อเจอกัน ตำม
สัญญำ เช่นเดียวกับผู้ที่มีอำกำรเจ็บป่ วยต้ องกำรได้ รับยำเพื่อรักษำอำกำรเจ็บป่ วยให้ หำยเป็ นปกติ
ตัวอย่ำงที่ 114
“จะทนทำไมกับคนใจดำ เจ็บเมื่อไหร่ให้ โทรมำจะไม่ตอ่ ว่ำเลยซักคำ จะรักษำแผลใจที่เขำทำ ลบ
รอยชา้ เติมคำรักปั กไว้ แทน”
(เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมำ/เสถียรทำมือ)
ตัวอย่ำงที่ 115
“ฉันเป็ นอย่ำงนี ้ถูกคนมองว่ำเลวก็จะไม่พูดอะไร ไม่อยำกให้ ใครมองเธอเป็ นคนไม่ดี เก็บอำกำร
บอบชา้ ของใจที่เธอย่ำยี สักคำก็จะไม่มีมำทำร้ ำย”
(ควำมลับของนำงฟ้ำ/ไชโย ธนำวัฒน์)
ตัวอย่ำงที่ 116
“ไม่รักไม่ร้ ู ว่ำเจ็บใช่ไหม หำกเจอกับใครไม่ตำยก็แทบบ้ ำ แค่ เจ็บเพียงครัง้ เหมือนเป็ นวิชำ เธอ
เจตนำโยนปั ญหำให้ ฉัน เธอทำอย่ำงนี ้มำแล้ วกี่หนทำมำกี่คนที่สอนวิชำข้ ำมขัน้ หำกรู้แบบนี ้ขอเป็ นเพื่อน
กันเรื่ องของเรำนันอยำกจะหนี
้
หนีไปให้ ไกล”
(เจ็บที่ไม่ได้ รับเชิญ/คริสตี ้ กิ๊บสัน)
ตัวอย่ำงที่ 117
“ไม่มีผ้ หู ญิงคนไหนอยำกให้ แฟนไปรัก คนอื่น ถูกแบ่งรักก็เจ็บสุดฝื นทุกคืนต้ องนอนร้ องไห้ เหมือน
ใจจะขาด เมื่อโทรหำเธอไม่รับสำยไม่อำจไปฟ้องกับใครกลันน
้ ้ำตำใจขอเธอสงสำร”
(ไม่อยำกให้ เธอรักคนอื่น/ตัก๊ แตน ชลดำ)
แผล,รอยช ้ำ,บอบช ้ำ,เจ็บ,ใจจะขำด

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 114-117 ถ้ อยคำว่ำ “แผล” “รอยช ำ้ ” “บอบชำ้ ” “เจ็ บ” และ “ใจจะขำด” ถูก
นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เปรี ยบเทียบถึงอำกำรที่เกิดขึน้ จำกควำมรัก โดยแสดงให้ เห็นถึงอำกำรที่ผิดหวัง
จำกควำมรักว่ำเหมือนกับคนที่เป็ นแผลมีรอยฟกชำ้ หรื อมี อำกำรเจ็บป่ วยทำให้ เกิดควำมเจ็บปวดทุกข์
ทรมำนทำงร่ำงกำย แต่อำกำรที่ผิดหวังจำกควำมรักเป็ นอำกำรที่ เกิดขึ ้นและมีผลกระทบต่อควำมรู้สึกและ
จิตใจ ทำให้ ผ้ ทู ี่มีอำกำรเสียใจแสดงอำกำรต่ำงๆ ออกเหมือนกับผู้ที่มีอำกำรป่ วย
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเจ็บป่ วย” กับ “ควำมรัก” แบบญำณสัมพันธ์ โดยแสดง
ควำมสัมพันธ์ของกำรเจ็บป่ วยโดยมีผ้ ปู ่ วยที่มีอำกำรบำดเจ็บจำกบำดแผลหรื อโรคภัยต่ำงๆ และต้ องกำร
ยำในกำรรักษำเพื่อให้ หำยเป็ นปกติ เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบกับควำมรักแสดงให้ เห็นถึงลักษณะของผู้ที่มี
อำกำรผิดหวังจำกควำมรักรู้ สึกเจ็บป่ วยเสียใจ ต้ องกำรได้ ควำมรักจำกคนที่ตนเองรักจึงจะทำให้ อำกำร
ผิดหวังเสียใจดังกล่ำวดีขึ ้นมำ กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเจ็บป่ วย” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็น
ดังภำพประกอบ 26
ควำมรัก

กำรเจ็บป่ วย

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ภำพประกอบ 26 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่ วย]
2.13 [ความรักคือสิ่งของ]
สิ่งของ หมำยถึง วัตถุตำ่ งๆ,ของ,หรื อข้ ำวของ (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1191)
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ ยวข้ องกับสิ่งของนำมำใช้
เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง
โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สิ่งของ” กับ “ควำมรัก จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทย
ลูก ทุ่ง ยุค ปั จ จุบัน พบถ้ อ ยค ำอุป ลัก ษณ์ ที่ อ ยู่ใ นวงควำมหมำยของสิ่ ง ของ ได้ แ ก่ “ตุ๊ก ตำ” “เสื อ้ ตกสี ”
“เทียนไข” “รองเท้ ำ” “ของเล่น” จำแนกในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก ได้ เพียงองค์ประกอบเดียว จำก
ข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ ต้นทำงคือ “สิ่งของ”
ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[สิ่งของ]
ตุ๊กตำ,เทียนไข,เสื ้อตกสี,รองเท้ ำ

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำงดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 118
“ฉันนันก็
้ เป็ นเหมือนเช่นเทียนไขที่มีควำมหมำยแค่เพียงบำงครัง้ บำงครำ เธอจุดฉันเพื่อคัน่ เวลำ
เมื่อตอนไฟฟ้ำมำแล้ วมืดดับไป ยอมเผำตัวเองเปล่งแสงเพื่อเธอเต็มใจเสมอ เพื่อเธอฉันทำด้ วยใจแม้ ว่ำเธอ
จะมีเทียนไขแต่ในหัวใจของเธอก็รอไฟมำ”
(เทียนไขไฟฟ้ำ/นุ้ย อำร์ สยำม)
ตัวอย่ำงที่ 119
“ขอวันนี น้ ้ องนำงช่วยเป็ นพลัง เติม ฝั นเติม ไปเติมนำ้ มันหัวใจ ช่วยเป็ นแรงใจให้ พี่ นะคนดีเป็ น
ตุ๊กตาเบำะหลังซ้ อนท้ ำยร่วมทำงกันไปอย่ำงนี ้ ไม่นำนไม่เกินสองปี จะเก็บเงินผ่อนปิ กอัพดีๆจะให้ ยำหยี
เป็ นตุ๊กตาหน้ ำรถ”
(ตุ๊กตำเบำหลัง/แช่ม แช่ม รัมย์)
ตัวอย่ำงที่ 120
“เธอเปรี ยบฉันคงไม่ตำ่ งอะไรกับรองเท้ าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน เธอไม่เคยแลเห็นเธอไม่เคยก้ มมอง
ได้ แต่ใส่ได้ แต่ใช้ งำนเธอไม่เคยสนใจ”
(รองเท้ ำ/วงกำงเกง)
ตัวอย่ำงที่ 121
“คนที่เรำไว้ ใจเสมอแค่ถูกคนอื่นหำเจอก็เผลอเดินออกนอกใจ เปลี่ยนไปเหมือนเสือ้ ตกสีรักจำง
เมื่อมีทำงใหม่ ตำชัง่ ของควำมจริงใจไม่สมดุลกันเลยสักนิด”
(คนหนึง่ ฝำกชีวิต อีกคนคิดไม่ซื่อ/ต่ำย อรทัย)
จำกตัวอย่ำง 118-121 ถ้ อยคำ “เทียนไข” “ตุ๊กตำ” “รองเท้ ำ” และ “เสือ้ ตกสี ” เป็ นคำที่อยู่ในวง
ควำมหมำยของสิ่งของ นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก จำกกำรเปรี ยบเทียบสะท้ อน
ให้ เห็นว่ำผู้ที่มีควำมรักเหมือนกับสิ่งที่สำมำรถสัมผัสจับต้ องและครอบครองได้ และยังพบว่ำลักษณะของ
สิ่งของที่นำมำใช้ เ ปรี ยบเที ยบสำมำรถสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะของผู้ที่มีควำมรั ก เช่น ควำมต่ำต้ อย
เปรี ยบเทียบว่ำเป็ น รองเท้ ำ ทังนี
้ ้เพรำะรองเท้ ำเป็ นสิ่งของที่ไว้ สำหรับสวมใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ เท้ ำสัมผัส
เปรอะเปื อ้ นสิ่งสกปรกต่ำงที่อยู่บนพื ้น ถ้ อยคำ “เทียนไข” เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักที่มีคำ่ แค่บำงเวลำ
เท่ำนัน้ เหมือนกับเทียนไขที่ใช้ ให้ ควำมสว่ำงในเวลำที่ไฟฟ้ำดับ ถ้ อยคำ “ตุ๊กตำ” เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำม
รักที่มีรูปร่ ำงหน้ ำตำ น่ำรัก น่ำเอ็นดู เหมือนกับตุ๊กตำที่มีรูปร่ ำงหน้ ำตำที่น่ำรัก ชวนให้ สนใจอยำกได้ มำ
ครอบครอง และถ้ อยคำ “เสื ้อตกสี” โดยเสื ้อเปรี ยบถึงผู้ที่มีควำมรัก และสีตกเปรี ยบเหมือนถึงลักษณะนิสยั
ของผู้ที่มีควำมรักที่ใจโลเลเปลี่ยนใจไปรั กผู้อื่นได้ ง่ำย เหมือนกับกำรตกสีของเสื ้อที่เกิดขึ ้นขณะซักล้ ำงทำ
ให้ สีของเสื ้อที่ซกั นันจำงลงไปจำกเดิ
้
ม
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งของ” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 27
สิ่งของ

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
รัก
ภำพประกอบ 27 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ]
2.14 [ความรักคือสงคราม]
สงครำม หมำยถึง กำรรบใหญ่ที่มีคนจำนวนมำกต่อสู้ฆ่ำฟั นกัน (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546:
1112)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสงครำม] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับสงครำมนำมำใช้
เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง
โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สงครำม” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทย
ลูก ทุ่ง ยุค ปั จ จุบัน พบถ้ อ ยค ำอุป ลักษณ์ ที่อ ยู่ในวงควำมหมำยของสงครำม ได้ แก่ “ข้ ำ ศึก ” “คุกคำม”
“แย่งชิง” “โยนผ้ ำยอมแพ้ ” มำใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก ถ้ อยคำอุปลักษณ์ดงั กล่ำวจำแนกตำม
องค์ประกอบของควำมรักได้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรที่เกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก
โดยถ้ อยคำ “ข้ ำศึก” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “คุกคำม” “แย่งชิง” จำแนกอยู่ไว้
ในองค์ประกอบของอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก และ ถ้ อยคำ “โยนผ้ ำยอมแพ้ ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของ
อำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้น
ทำงคือ “สงครำม” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
มโนทัศน์ ปลายทาง
[สงคราม]
[ความรัก]
ข้ ำศึก
ผู้ที่มีควำมรัก
คุกคำม,แย่งชิง
อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก
โยนผ้ ำยอมแพ้
อำรมณ์รัก
ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสงครำม] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 122
“สนำมรบชำยแดนกลำงดงควันปื น พี่ยงั หยัดยืนไม่เคยเกรงหน้ ำไหน ปรำบมำทัว่ ทิศป้องสิทธิ์ของ
ไทยไม่เคยพ่ำยใครในแดนสงครำม แต่แล้ วทำไมสนำมใจรักพี่ รักมำก็ปีต้ องมีขวำกหนำม ข้ าศึกหัวใจ
แทรกแซงคุกคำมเขำมือที่สำมแย่งชิงรักไป”
(แพ้ รบสนำมรัก/มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน)
ข้ ำศึก

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 122 “ข้ ำศึก” เป็ นถ้ อยคำอุปลักษณ์นำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก โดยเป็ นกำร
กล่ำวถึงบุคคลที่สำมที่เข้ ำมำแทรกระหว่ำงควำมสัมพันธ์ ของควำมรัก ทำให้ สถำนะควำมสัมพันธ์ที่เคยดี
เกิ ด ปั ญ หำขึน้ เปรี ย บเสมื อ นข้ ำ ศึก ที่ เ ข้ ำ มำรุ ก รำนแผ่น ดิน ที่ เ คยสงบสุขร่ ม เย็ น ให้ เ กิ ดภำวะสงครำม
ประชำชนต้ องอยูใ่ นสภำพหวำดกลัวไม่มีควำมสุข
ตัวอย่ำงที่ 123
“สนำมรบชำยแดนกลำงดงควันปื น พี่ยงั หยัดยืนไม่เคยเกรงหน้ ำไหน ปรำบมำทัว่ ทิศป้องสิทธิ์ของ
ไทยไม่เคยพ่ำยใครในแดนสงครำม แต่แล้ ว ทำไมสนำมใจรักพี่ รักมำก็ปีต้ องมีขวำกหนำม ข้ ำศึกหัวใจ
แทรกแซงคุกคามเขำมือที่สำมแย่ งชิงรักไป”
(แพ้ รบสนำมรัก/มนต์แคน แก่นคูน,ไหมไทย ใจตะวัน)
คุกคำม,แย่งชิง

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 123 ถ้ อยคำ “คุกคำม” และ “แย่งชิง” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของสงครำมถูก
นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึง อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก เป็ นลักษณะของอำกำรที่อยำกได้ รับ
ควำมรักมำเป็ นของตนเอง ทำให้ มีควำมคิดและกระทำกำรแย่งชิงคนรักของผู้อื่นเพื่อให้ ตนเองได้ สมหวัง
เหมือนกับกำรทำสงครำมที่ มีข้ำศึกศัตรูที่ต้องกำรแย่งชิงดินแดนสร้ ำงอำณำนิคมโดยกำรข้ ำมำคุกคำม
เพื่อควำมยิ่งใหญ่และชัยชนะ
ตัวอย่ำงที่ 124
“หลอยเปิ ดมือถือ หน้ ำจอน้ องพ้ อหน้ ำอ้ ำย จอบเบิ่งหน้ ำอ้ ำยเทือใด๋ น ้ำตำเผลอไหลใส่จอมือถือ
โยนผ้ ายอมแพ้ อ้ ำยเว้ ำบ่แคร์ ฮกั เฮำบ่คือ บทสรุปทำงรักนันหรื
้ อคืออ้ ำยลืมสัญญำคำ”
(น ้ำตำไหลใส่มือถือ/จินตหรำ พูนลำภ)
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โยนผ้ ำยอมแพ้

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 124 “โยนผ้ ำยอมแพ้ ” เป็ นถ้ อยคำอุปลักษณ์เปรี ยบถึงอำรมณ์รักที่ไม่สมหวัง เมื่อ
คนรักหมดใจทำให้ ผ้ รู ักนันตั
้ ดสินใจเลิกรำและจบควำมสัมพันธ์เป็ นกำรสิ ้นสุดของควำมรัก สอดคล้ องกับ
ในกำรทำสงครำมเมื่อเป็ นฝ่ ำยที่เสียเปรี ยบและไม่สำมำรถที่จะต่อสู้ศตั รู ต่อไปได้ ก็จะใช้ วิธีกำรโยนผ้ ำ
ออกไปเพื่อให้ ฝ่ำยศัตรูรับรู้วำ่ เป็ นฝ่ ำยยอมแพ้ และขอยุตกิ ำรทำสงครำม
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “สงครำม” กั บ “ควำมรั ก ” นั น้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ ในกำรทำสงครำมต้ องมีข้ำศึกที่เข้ ำมำรุ กรำกต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนและเพื่อชัยชนะ หำก
ฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง ไม่ ส ำมำรถสู้ต่อ ไปได้ ก็ จ ะเป็ นฝ่ ำยที่ ข อยอมแพ้ เ พื่ อ ยุติ ก ำรท ำสงครำม เมื่ อ น ำมำ
เปรี ยบเทียบกับควำมรักแสดงให้ เห็นว่ำกำรต้ องกำรได้ ควำมรักมำครอบครองหรื ออยำกสมหวังในควำมรัก
ก็จะต้ องพยำยำมทำทุกอย่ำงเพื่อให้ ได้ ควำมรักมำถึงแม้ จะต้ องเป็ นฝ่ ำยแย่งชิงคนรัก ของผู้อื่นมำเป็ นของ
ตนเองก็ตำม แต่หำกไม่สำมำรถแย่งมำได้ สำเร็ จก็ต้องเป็ นฝ่ ำยที่ถอนตัวและผิดหวังให้ กับควำมรัก กำร
ถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สงครำม” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 28
สงครำม

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรทีเ่ กิดจำกควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 28 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสงครำม]

3. อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรั กที่สะท้ อนผ่ านถ้ อยคาอุปลักษณ์ ในเพลง
ไทยสากลยุคปั จจุบัน
จำกกำรวิเครำะห์ถ้อยคำอุปลักษณ์ เกี่ ยวกับควำมรักในเพลงไทยสำกลจำนวน 400 เพลง จำก
หนังสือเพลง The Guitar Year book ปี 2008-2012 พบอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์เกี่ ยวกับควำมรัก
14 อุปลักษณ์ ได้ แก่
3.1 [ควำมรักคือมนุษย์]
3.2 [ควำมรักคือพืช]
3.3 [ควำมรักคือสัตว์]
3.4 [ควำมรักคืออำหำร]
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3.5 [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ ำง]
3.6 [ควำมรักคือธรรมชำติ]
3.7 [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ]
3.8 [ควำมรักคือกำรแสดง]
3.9 [ควำมรักคือกำรแข่งขัน]
3.10 [ควำมรักคือกำรเดินทำง]
3.11 [ควำมรักคือกำรเรี ยน]
3.12 [ควำมรักคือกำรเจ็บป่ วย]
3.13 [ควำมรักคือสิ่งของ]
3.14 [ควำมรักคือเพลง]
3.1 อุปลักษณ์ มนุษย์
มนุษย์ หมำยถึง สัตว์ที่ร้ ูจกั ใช้ เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจ คน (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 832)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือมนุษย์] เป็ นกำรนำมโนทัศน์เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ ได้ แก่ อวัยวะ
หรื อส่วนต่ำงๆ ในร่ำงกำยที่มีควำมสำคัญต่อมนุษย์ อำชีพ มำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่อ
อธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำร
ของ “มนุษย์” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลเพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ใน
วงควำมหมำยของมนุษย์ ได้ แก่ “เจ้ ำหญิง” “ขอทำน” “ลมหำยใจ” “ดวงใจ” นำมำใช้ กล่ำวเปรี ยบเทียบถึง
ควำมรั ก จ ำแนกไว้ ในองค์ ป ระกอบของผู้ที่ มี ค วำมรั ก ได้ เ พี ย งองค์ ป ระกอบเดี ย ว จำกข้ อ มูล ถ้ อยค ำ
อุปลัก ษณ์ ที่พ บสำมำรถแสดงกำรถ่ำ ยโยงควำมสัม พัน ธ์ ระหว่ำงมโนทัศ น์ ต้นทำงคือ “มนุษย์ ” ไปยัง
มโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[มนุษย์ ]
เจ้ ำหญิง,ขอทำน, ลมหำยใจ,ดวงใจ

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือมนุษย์] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำง
ตัวอย่ำงที่ 125
“จะรักเธอไปจนตำยทังหั
้ วใจให้ เธอไปหมดแล้ ว ที่รักเธอคือดวงใจของฉัน”
(ที่รัก/ปรำโมทย์ ปำทำน)
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ตัวอย่ำงที่ 126
“ฉันจำเป็ นต้ องมีเธอนะ เพรำะว่ำเธอคือ ลมหายใจ ทำให้ ทุกวันช่ำงสดใสต่อชีวิตคนหนึ่งคนให้
ก้ ำวไป”
(ออกซิเจน/Super baker)
ตัวอย่ำงที่ 127
“มงกุฎดอกไม้ ที่เธอให้ ฉัน ทำให้ วนั ที่ธรรมดำของคนที่ธรรมดำเหมือนกลำยเป็ นเจ้ าหญิง ทุกสิ่ง
ช่ำงสวยงำม ทุกสิ่งช่ำงแสนดี ตังแต่
้ วนั ที่ฉนั มีเธอ เธอทำให้ ได้ เจอควำมรักที่แท้ จริง”
(มงกุฎดอกไม้ /ลุลำ)
ตัวอย่ำงที่ 128
“อยำกได้ แฟนไม่ใช่คะแนนสงสำร เพรำะฉันไม่ใช่ขอทานมำขอเดนควำมรักใคร”
(อยำกได้ แฟน/Gear Knight)
จำกตัวอย่ำงที่ 125-128 ถ้ อยคำ “ดวงใจ” เป็ นคำที่เกี่ยวกับอวัยวะในร่ำงกำย และ“ลมหำยใจ”
เป็ นกระบวนที่เกิดขึ ้นภำยในร่ำงกำย ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็น
ว่ำเป็ นบุคคลที่มีควำมสำคัญและมี ควำมหมำยต่อชีวิต เปรี ยบเหมือนกับเป็ นอวัยวะของมนุษย์ที่ใช้ ใน
ดำรงชีวิตหำกขำดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึง่ ไปจะทำให้ กำรใช้ ชีวิตในจะส่งผลกระทบและทำให้ ไม่สำมำรถใช้
ชีวิตได้ ไม่เป็ นปกติ ถ้ อยคำ “เจ้ ำหญิง” และ “ขอทำน” เป็ นคำที่แสดงชนชันฐำนะทำงสั
้
งคม เมื่อนำมำใช้
เป็ นอุปลักษณ์ก็แสดงให้ เห็นถึงควำมสูงศักดิ์และควำมต่ำงแตกทำงชนชันของผู
้
้ ที่มีควำมรั ก โดยเจ้ ำหญิง
เปรี ยบได้ กับผู้ที่สูง ศักดิ์ มี ฐำนะทำงสังคมที่ดี มี ชีวิตควำมเป็ นอยู่ที่สุขสบำย ส่วนควำมต่ำต้ อยไร้ ค่ำก็
เปรี ยบเหมือนกับขอทำนที่มีเนื ้อตัวสกปรก แมมมอม และต้ องนัง่ ขอเงินจำกผู้อื่นเพื่อใช้ ในกำรดำรงชีวิต
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “มนุษย์” กับ “ควำมรัก” นัน้ เป็ นควำมสัมพันธ์ แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 29
มนุษย์

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
ภำพประกอบ 29 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือมนุษย์]
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3.2 [ความรักคือพืช]
พืช หมำยถึง เมล็ดพันธุ์ไม้ สิ่งที่จะเป็ นพันธุ์ตอ่ ไป (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 793)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือพืช] หมำยถึง เป็ นกำรนำมโนทัศน์ เกี่ ยวข้ องกับพืช อำกำร
ของพืช และส่วนประกอบของพื ช นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่ง
เป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “พืช” กับ “ควำม
รัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของพืช
ได้ แก่ “ต้ นไม้ ” “ต้ นไทร” “ดอกฟ้ำ” “ดอกไม้ ” “ใบไม้ ” “เพำะ” “ปลูก” “เติบโต” “รด” “หล่อเลี ้ยง” มำใช้ ใน
กำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรักจำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มี ควำม
รัก อำกำรที่เกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้ อยคำ “ต้ นไม้ ” “ดอกไม้ ” “ใบไม้ ” “ดอกฟ้ำ” จำแนกไว้ ใน
องค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “เติบโต” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก และ
ถ้ อยคำ “ต้ นไทร” “เพำะ” “ปลูก” “เติบโต” “รด” “หล่อเลี ้ยง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำก
ข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “พืช” ไป
ยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[พืช]
ดอกฟ้ำ,ต้ นไม้ ,ใบไม้ ,ดอกไม้
เติบโต
ต้ นไทร,ปลูก,เพำะ,รด,หล่อเลี ้ยง

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือพืช] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 129
“ต้ นไม้ ไม่เคยรดนำ้ เลยไม่ร้ ู จะอยู่อย่ำงไร และฉันก็เป็ นต้ นไม้ ที่รอคอยเธอ ขอเพียงแค่มีเธอขอ
เพียงได้ รักเธออยำกให้ ร้ ูวำ่ เธอสำคัญแค่ไหน แค่เพียงหนึ่งวินำทีที่เธอเดินหำยไป เธอเคยรู้ไหมว่ำเธอทำให้
ฉันเหมือนใจจะขำด”
(ไม่ผิดใช่ไหมที่รักเธอ/กอล์ฟ-ไมค์)
ตัวอย่ำงที่ 130
“ก็ฉันมันคนธรรมดำดอกฟ้าคงสูงเกินไป มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเทียบเธอ ฉันมันคนธรรมดำที่
ฟ้ำแกล้ งให้ มำเจอและมันทำให้ ร้ ูวำ่ ได้ ยืนข้ ำงๆเธอฉันไม่คคู่ วร”
(คนธรรมดำ/Sunshine)
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ตัวอย่ำงที่ 131
“ไม่ได้ ดีเหนือใครๆ ไม่ได้ โดนใจใครที่ไหน แค่เป็ นผู้หญิงที่เรี ยบง่ำยและธรรมดำไม่ใช่ ดอกไม้ ที่
ใครๆ จะเชยชม แต่ฉนั มีใจดวงเดียวก็เพื่อรักเธอคนเดียวอย่ำงสุดหัวใจ”
(รักแท้ แพ้ ทกุ อย่ำง/น ้ำชำ)
ต้ นไม้ ,ดอกฟ้ำ,ดอกไม้

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 129-131 ถ้ อยคำ “ต้ นไม้ ” “ดอกไม้ ” และ “ดอกฟ้ำ” อยู่ในวงควำมหมำยของพืชถูก
นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “ต้ นไม้ ” เมื่อนำมำใช้ เปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็น
ว่ำผู้ที่มีควำมรักนันเหมื
้ อนกับพืชที่ต้องกำรได้ รับกำรดูแลเอำใจใส่ เหมือนกับต้ นไม้ ที่ต้องได้ รับกำรดูแลรด
น ำ้ จึ ง จะเจริ ญ เติ บ โตเป็ นต้ น ไม้ ใ หญ่ แ ละสำมำรถออกดอกออกผล นอกจำกนัน้ ถ้ อยค ำที่ อ ยู่ใ นวง
ควำมหมำยของพืชก็ยงั ถูกนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักที่มีฐำนะสูง กว่ำ โดยพบถ้ อยคำ “ดอกฟ้ำ”
นำมำใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักที่มีฐำนะทำงสังคมหรื อชนชันที
้ ่สูงกว่ำคนทัว่ ไป ส่วนถ้ อยคำ
“ดอกไม้ ” นำมำเปรี ยบเทียบเพื่อแสดงให้ เห็นถึงผู้ที่มีควำมรักที่มีรูปร่ ำงหน้ ำตำสวยงำม น่ำรัก ดึงดูดให้
ชวนมอง เหมือนกับลักษณะของดอกไม้ ที่มีสีสนั สดใส สวยงำม เป็ นที่ชวนมองของคนเมื่อได้ พบเห็น
ตัวอย่ำงที่ 132
“ให้ ควำมรักมันเติบโตในใจ ปลูกมันไว้ ในส่วนลึกที่สุดในใจ อยำกจะขอยืนอยู่ใต้ ร่มเงำกับเธอ
เรื่ อยไป แม้ ไม่เคยได้ ร้ ูใจก็ไม่เป็ นไรฉันรักเธอ”
(ให้ รักมันโตในใจ/ณเดชน์ คูกิมิยะ)
เติบโต

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัว อย่ ำ ง ถ้ อยค ำว่ ำ “เติ บ โต” เป็ นอำกำรที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ พื ช น ำมำใช้ เป็ นอุ ป ลั ก ษณ์
เปรี ยบเทียบถึงอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก โดยแสดงให้ เห็นอำกำรของควำมรักที่เกิดขึ ้นกับคนสองคนว่ำ
เป็ นควำมรู้ สึก ที่ค่อยๆ เกิดขึน้ ในใจและมีกำรสำนต่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ ให้ ดีขึน้ เรื่ อยๆ จนกลำยเป็ น
ควำมรักที่สมหวัง โดยอำกำรของควำมรักที่ ค่อยๆ เกิดขึ ้นนี ้ เหมือนกับลักษณะกำรเติบโตของพืชที่คอ่ ยมี
พัฒนำกำรเจริญเติบโตจำกต้ นเล็กๆ เป็ นต้ นใหญ่และสำมำรถออกดอกออกผลได้
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ตัวอย่ำงที่ 133
“พอ พอเถอะนะเก็ บใจเธอเอำไว้ อย่ำเสี ยมันไปให้ คนที่ ไม่ร้ ู ค่ำ เก็ บใจเธอไว้ ให้ คนดีๆที่เข้ ำมำ
ดอกไม้ จะสวยจะเพำะในมื อคนที่ชื่ นชม ควำมรั กก็ เหมื อนกันมี ควำมหมำยจะเพาะในใจคนที่ ผูกพัน
ต้ องกำรกันอยูเ่ รื่ อยไป”
(ดอกไม้ ในมือ/โรส)
ตัวอย่ำงที่ 134
“ดินที่มนั โดนลมแดดแผดเผำ แตกร้ ำวจนมันดูเหมือนไม่เหลือชิ ้นดี แต่ถ้ำลองมีใครไปรดน ้ำสักที
ดินนันก็
้ คงจะดีปลูกดอกไม้ งดงำม คงเหมือนฉันเพียงถ้ ำมันมีรักมำรดที่ใจ ก็คงทำให้ ชีวิตนี ้ได้ ชมุ่ ฉ่ำ”
(ดินกับน ้ำ-ใจกับรัก/Pixel)
ตัวอย่ำงที่ 135
“ควำมรักดีๆ ของใครสักคนหนึง่ แค่นี ้ก็พอจะทำให้ หวั ใจไม่แห้ งแล้ งอีกต่อไป แค่มีรักมำหล่ อเลีย้ ง
ที่หวั ใจ ใจที่มนั มีแต่ควำมเหน็บหนำว ควำมเหงำทำใจปวดร้ ำวไม่เหลือชิ ้นดีเป็ น แค่ดินที่ไม่เจอะเจอน ้ำ
เสียทียิ่งนับวันยิ่งจะมีแต่รอยร้ ำวเพิ่มเติม”
(ดินกับน ้ำ-ใจกับรัก/Pixel)
ตัวอย่ำงที่ 136
“อำรมณ์ดีเพรำะมีควำมสุขไม่มีทกุ ข์จะให้ ไม่สุขได้ อย่ำงไร ควำมรักนันเหมื
้ อนต้ นไทรแตกกิ่งใบ
คลุมใจร่ มเย็น อำรมณ์ดีเพรำะมีเธออยู่ก็มันรู้ ว่ำมีใครอยู่ข้ำงใน หลับตำคิดถึงเธอเมื่อไหร่ ปลื ้มใจและ
อำรมณ์ดี”
(อำรมณ์ดี/ว่ำน)
เพำะ,รด,หล่อเลี ้ยง,ต้ นไทร

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำ งที่ 133-136 ถ้ อยค ำ “ต้ น ไทร” “เพำะ” “รด” “หล่อ เลี ย้ ง” เป็ นถ้ อ ยค ำที่ อยู่ใ นวง
ควำมหมำยของพืช นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึง อำรมณ์ รัก โดยแสดงให้ เห็นว่ำอำรมณ์ รักเป็ น
ควำมรู้ สึกที่ค่อยๆ เกิดขึน้ และเมื่อเกิ ดขึน้ แล้ วสำมำรถที่ จะทำให้ ควำมรู้ สึกรักที่มีเพิ่มมำกขึน้ ได้ เรื่ อยๆ
ควำมรักเมื่อเกิดขึ ้นแล้ วก็ต้องได้ รับกำรดูแลเอำใจใส่ถึงจะทำให้ ควำมรักนันเป็
้ นควำมรักที่มนั่ คงและเป็ น
ควำมสัมพันธ์ ที่ยืนยำว เหมือนกับกำรปลูกพืชที่เริ่ มจำกกำรเพำะด้ วยเมล็ดและผ่ำนกำรดูแลจนกระทั่ง
ค่อยๆ เติบโต เมื่อได้ รับกำรรดน ้ำกำรหล่อเลี ้ยงต่ำงๆ เป็ นอย่ำงดี ก็จะทำให้ พืชนันมี
้ ควำมสมบูรณ์แข็งแรง
กลำยเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ตอ่ ไป
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “พืช” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบญำณสัมพันธ์
แสดงควำมสัมพันธ์ ของพืชตังแต่
้ เริ่ มเพำะปลูกและได้ รับกำรดูแลรดนำ้ ซึ่งพืชนำน ้ำไปหล่อเลี ้ยงลำต้ น
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กระทัง่ เติบโต ออกดอก ออกใบ เป็ นต้ นไม้ ที่สูงใหญ่ ควำมสัมพันธ์ ของควำมรักก็เช่นเดียวกัน คนสองคน
ต้ องมีกำรเริ่ มต้ นเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน และค่อยๆ พัฒนำควำมสัมพันธ์ ให้ ดีขึ น้ โดยกำรดูแลเอำใจใส่ต่อกัน
จึงจะทำให้ ควำมสัมพันธ์ของควำมรักนันมั
้ น่ คงยืนยำว กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “พืช” กับ “ควำม
รัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 30
ควำมรัก

พืช

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรทีเ่ กิดจำกควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 30 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือพืช]
3.3 [ความรักคือสัตว์ ]
สัตว์ หมำยถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่ำงไปจำกพรรณไม้ ส่วนมำกมีควำมรู้ สึกและเคลื่อนไหวได้ เอง
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1164)
อุปลักษณ์เชิงมทัศน์ [ควำมรักคือสัตว์] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ นำมำใช้ เป็ นแบบ
เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สัตว์ ” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยสำกลยุค
ปั จจุบนั พบกำรใช้ ถ้อยคำอุปลักษณ์ที่อยู่ในวงควำมหมำยของสัตว์ ได้ แก่ “ควำย” “แพะรับบำป” “หมำ”
“หมำวัด” มำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรักได้ เพียง
องค์ประกอบเดียว จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโน
ทัศน์ต้นทำงคือ “สัตว์” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้

มโนทัศน์ ต้นทาง
[สัตว์ ]
หมำ,หมำวัด,ควำย,แพะรับบำป

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสัตว์] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำงดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 137
“ไม่กล้ ำถำมตรงๆ แต่มนั งงจนเกินจะทนไหว อึดอัดในใจอยำกให้ เธอช่วยบอกฉันที อยำกอยู่กับ
ฉันไหม อยำกไปกับเขำไหม ช่วยบอกให้ เขำใจสงสำรควายอย่ำงฉัน ช่วยบอกว่ำยังรักหรื อบอกว่ำหมดใจ
ให้ กนั ”
(ควำย/หวิว)
ตัวอย่ำงที่ 138
“ใบหน้ ำของฉันนันมั
้ นคงถูกใจของเธอคงเสำะหำฉันมำแสนนำน ใบหน้ ำแบบนี ้ที่ต้องกำรจะเอำไว้
หลอกไว้ ทำร้ ำยให้ เธอหนำใจ หน้ ำอย่ำงฉันคนนี ้มันไม่ได้ มีไว้ ให้ เธอรักใช่ไหมเธอคงคบฉันไว้ เพื่อสิ่งนี ้ เธอ
ต้ องกำรให้ ฉนั เป็ นแพะรับบาปทุกอย่ำงที่เขำทำไว้ ควำมเจ็บที่เขำทำร้ ำยเธอเอำมำลงที่ฉนั ”
(แพะรับบำป/Butterfly Effect)
ตัวอย่ำงที่ 139
“เธอเป็ นดอกฟ้ำสดสวยงำมตำฟ้ำเป็ นใจให้ เธอ หมาก็แค่มอง ยำมนอนก็หอนห่วงหำอำทรหวัง
เลื่อนลอยละเมอ ดอกฟ้ำไม่ควรค่ำแก่หมาวัด รักเรำห่ำงไกลนักรักที่ไม่ลงตัวแม้ วำ่ รักเป็ นใจ”
(ดอกฟ้ำกับหมำวัด/ติก๊ ชิโร่)
จำกตัวอย่ำง 137-139 พบถ้ อยคำที่เกี่ยวกับสัตว์นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึง ผู้ที่มีควำม
รัก ถ้ อยคำ “ควำย” ถูกนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่ควำมรักแสดงให้ เห็นว่ำเป็ นคนโง่ที่ไม่ร้ ู ทนั ผู้อื่น ถูกคนรัก
หลอกซึ่ง สอดคล้ องกับลักษณะของควำยซึ่งเป็ นสัตว์ที่ถูกสนตะพำยด้ วยเชือกร้ อยที่ช่องจมูกถูกจูงถูก
บังคับให้ ทำงำนตำมที่เจ้ ำของต้ องกำร ถ้ อยคำ “แพะรับบำป” เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักที่ตกเป็ นเหยื่อ
ของคนรั กโดยถูกทำร้ ำยจำกควำมผิดที่ตนเองไม่ไ ด้ เป็ นคนทำ ซึ่ง ตรงกับลักษณะของแพะรั บบำปที่ มี
ควำมหมำยโดยปริ ยำยว่ำรับผิดแทนผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่ได้ เป็ นผู้กระทำ และถ้ อยคำ”หมำ “หมำวัด” เมื่อ
นำมำใช้ เปรี ยบเที ยบถึงผู้ที่มี ควำมรั ก แสดงให้ เห็นถึงควำมต่ำต้ อยไร้ ค่ำ เหมื อนหมำหรื อหมำวัดที่ ถูก
ทอดทิ ้งไม่มีเจ้ ำของต้ องอำศัยอยูก่ บั วัดไม่ได้ รับควำมรักควำมสนใจ
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สัตว์ ” กับ “ควำมรัก” นัน้ เป็ นควำมสัมพันธ์ แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 31
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สัตว์

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
ภำพประกอบ 31 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสัตว์]
3.4 [ความรักคืออาหาร]
อำหำร หมำยถึ ง ของกิ น เครื่ อ งค ำ้ จุน ชี วิ ต เครื่ อ งหล่ อ เลี ย้ งชี วิ ต เช่ น อำ หำรเช้ ำ เป็ นต้ น
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1371)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคืออำหำร] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับอำหำร นำมำใช้
เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง
โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “อำหำร” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทย
สำกลยุคปั จจุบนั ถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของอำหำร ได้ แก่ “หวำน” “ขม” “จำง” “หวำน
เย็น” “น ้ำแข็ง” “รสชำติ” มำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้
2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มี ควำมรักและอำรมณ์ รัก โดยถ้ อยคำ “หวำนเย็น ” “นำ้ แข็ง ” จ ำแนกไว้ ใ น
องค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ “รสชำติ” “หวำน” “ขม” “จำง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของ
อำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ ต้น
ทำงคือ “อำหำร” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[อาหาร]
หวำนเย็น,น ้ำแข็ง
รสชำติ,หวำน,ขม,จำง

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคืออำหำร] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 140
“เธอคือหวานเย็นดับร้ อนข้ ำงในหัวใจที่ฉันมี น่ำรักซะจนตัวฉันเก็บไปคิดเอำเธอมำนอนคิดแค่นี ้
ฉันก็สขุ ใจ เธอคือหวานเย็นแค่เห็นหน้ ำเธอแล้ วฉันก็ชื่นใจ ชีวิตที่มีเธอคงจะสดใสแค่มีเธอมำใกล้ ชิดกัน”
(หวำนเย็น/Mild)
ตัวอย่ำงที่ 141
“จะบอกใครต่อใครก็ไม่เชื่อเลย ฉันปวดร้ ำวแค่ไหนที่ต้องเหงำใจ จะระบำยเรื่ องรำวที่มันคัง่ มัน
ค้ ำงให้ ใครฟั ง ใครๆ ก็มองว่ำฉันแข็งแกร่งจริงๆ แค่นา้ แข็งที่เฝ้ำรอวันหลอมละลำย”
(ละลำย/เต็น ธีรภัค)
หวำนเย็น,น ้ำแข็ง

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 140 และ 141 ถ้ อยคำว่ำ “หวำนเย็น” และ “น ้ำแข็ง” เป็ นถ้ อยคำที่เกี่ยวข้ องกับ
อำหำร และถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำว่ำ “หวำนเย็น” เมื่อนำมำ
เปรี ย บเที ยบแสดงให้ เ ห็ นถึ ง ลักษณะของผู้ที่ถูกรั ก ว่ำ เหมื อ นหวำนเย็น ซึ่ง เป็ นอำหำรประเภทหนึ่ง ที่
รับประทำนคลำยร้ อนสีสนั สดใสน่ำรับประทำน ซึ่งสอดคล้ องกับผู้ที่ถกู รักว่ำมีหน้ ำตำน่ำรัก เห็นแล้ วทำให้
เก็บไปเอำคิดถึง ส่วนถ้ อยคำว่ำ “น ้ำแข็ง” เมื่อนำมำใช้ เปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงควำมอ่อนแอของผู้ที่มี
ควำมรัก เหมือนกับลักษณะของน ้ำแข็งที่ถึงจะเป็ นก้ อนใหญ่แต่เมื่อถูกควำมร้ อนหรื อวำงทิ ้งไว้ ก็สำมำรถ
ละลำยกลำยเป็ นน ้ำ
ตัวอย่ำงที่ 142
“สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่ำควำมเหงำคือกำรที่เรำไม่ได้ ร้ ูจกั ควำมรักมำก่อน ดิ ้นรนค้ นหำไปทุกๆ อย่ำงก็
อยำกจะลองสัมผัสว่ำรักเป็ นเช่นไร และวันที่ น ้ำตำร่วงหล่นจนเจ็บปวดร้ ำวถึงเข้ ำใจ โอรสชาติแห่งควำม
รักที่มนั หำมำนำน รสชาติแห่งควำมรักมันแสนทรมำนน ้ำตำแห่งรักเอ่อไหลรินออกมำให้ เรำได้ เข้ ำใจ”
(รสชำติแห่งควำมรัก/Paradox)
ตัวอย่ำงที่ 143
“เมื่อควำมรักที่เคยหวานกลำยเป็ นควำมขม เมื่อฉันกลำยเป็ นแค่ลมในสำยตำเธอ วันนี ้ไม่มีแรง
เหลือเมื่อคนที่เคยไว้ ใจทำร้ ำยกันได้ ลง เกิดเป็ นแผลที่ตรงจิตใจก็ไม่ระวังกว่ำจะรู้ว่ำโดนหักหลังก็ทิ ้งกันไป
เปลี่ยนให้ ฉนั เป็ นคนอ่อนแอแต่ไม่ได้ แปลว่ำขอให้ เธอกับมำรักกันเข้ ำใจไหม”
(ทนพิษบำดแผลไม่ไหว/Potato)
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ตัวอย่ำงที่ 144
“จำยังคงจำภำพเธอจนวันนี ้ ผ่ำนไปนำนนับปี รักของเรำยิ่ง จางลงไป เธอลืมแล้ วทุกสิ่งเธอลืม
หมดแล้ วจริงๆ หรื อเธอเพียงทิ ้งให้ ฉนั เสียใจ”
(เธอทำฉันเสียใจ/Cocktail)
รสชำติ,หวำน,ขม,จำง

อำรมณ์รัก

จำกตัว อย่ำงที่ 142-144 ถ้ อ ยค ำว่ำ “รสชำติ ” “หวำน” ขม” และ “จำง” เป็ นคำที่ อ ยู่ในวง
ควำมหมำยของอำหำร โดยรสชำติของอำหำรเมื่อถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เปรี ยบเทียบถึง อำรมณ์ รัก
สำมำรถแสดงให้ เห็นว่ำ อำรมณ์รักเป็ นควำมรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นมีทงดี
ั ้ และไม่ดี ทังสุ
้ ขและทุกข์ ควำมรักที่ดีทำให้
มีควำมสุข โดยควำมรั กในลักษณะนีเ้ ปรี ยบเหมือนกับอำหำรที่รสหวำนน่ำรับประทำน ถ้ อยคำ “จำง”
เปรี ยบเทียบถึงควำมรักที่ควำมสัมพันธ์ไม่ดีมีควำมทุกข์จำกควำมห่ำงเหิน ก็เหมือนกับอำหำรที่รสชำติจำง
หรื ออำหำรรสขมที่มีรสฝำดไม่ชวนให้ รับประทำน
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “อำหำร” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบญำณสัมพันธ์
แสดงควำมสัมพันธ์ของอำหำรที่มีหลำยรสชำติทงรส
ั ้ หวำน ขม และจำง เช่นเดียวกับสัมพันธ์กบั ควำมรัก
โดยอำหำรเปรี ย บเหมื อ นกับ ตัว คนรั ก ซึ่ง เป็ นส่ว นหนึ่ง ของควำมสัม พัน ธ์ รสชำติ ข องอำหำรเปรี ย บ
เหมือนกับเหตุกำรณ์ของควำมรักที่ส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ ของควำมรักทังดี
้ และไม่ดี ควำมสัมพันธ์ ของ
ควำมรักที่ดีก็เหมือนกับอำหำรรสหวำนที่ทำนแล้ วให้ ควำมรู้ สึกสดชื่นกระปี ้กระเป่ ำ ควำมสัมพันธ์ ของ
ควำมรักที่ไม่ดีก็เหมือนกับอำหำรที่มีรสขม ฝำดคอ ไม่นำ่ รับประทำน ส่วนควำมสัมพันธ์ของควำมรักที่ห่ำง
เหิ น เปรี ย บเหมื อ นกับ อำหำรรสจื ด ที่ ไ ม่ มี ร สชำติ ต้ อ งปรุ ง รสเพิ่ ม เพื่ อ ให้ มี ร สชำติ ดี ขึ น้ กำรถ่ ำ ยโยง
ควำมหมำยระหว่ำง “อำหำร” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 32
อำหำร

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
ภำพประกอบ 32 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคืออำหำร]

อำรมณ์รัก
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3.5 [ความรักคือสิ่งก่ อสร้ าง]
ก่อสร้ ำง หมำยถึง ก่อและสร้ ำงโดยใช้ อิฐและปูนเป็ นส่วนใหญ่ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2546: 86)
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ ำง] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งก่อสร้ ำง
นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สิ่งก่อสร้ ำง” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูล
ในเพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่อยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งก่อสร้ ำงหรื อสิ่งประดิษฐ์
ได้ แก่ “สะพำน” “ที่ พัก ” “เครื อข่ำยรั ก ” “พัง ” มำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเที ยบถึง ควำมรั กจ ำแนกใน
องค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำรมณ์รัก ถ้ อยคำ “สะพำน” “ที่พกั ”
จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ “เครื อข่ำยรัก” “พัง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของ
อำรมณ์ รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงมโนทัศน์
ต้ นทำงคือ “สิ่งก่อสร้ ำง” ไปยัง มโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[สิ่งก่ อสร้ าง]
สะพำน,ที่พกั
พัง,เครื อข่ำยรัก

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ ำง] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 145
“อ้ อมแขนมันว่ำงเปล่ำแต่ใจฉันก็ยงั เหมือนเก่ำรักเธอรักหมดทังหั
้ วใจ เป็ นแค่ ท่ ีพักใจฉำกสุดท้ ำย
เธอก็ต้องไปเมื่อเธอเจอใครที่ต้องกำร แต่สิ่งที่ยงั สงสัยเก็บไม่ไหวในใจ ฉันคำที่เคยบอกกันฉันไม่ได้ คิดไป
เองใช่ไหม”
(เคยรักฉันจริงๆหรื อเปล่ำ/Zee)
ตัวอย่ำงที่ 146
“คนบำงคนก็ดีแต่นอกกำยลึกลงในใจไม่เป็ นอย่ำงเห็นกัน คนบำงคนเข้ ำมำเพื่อหลอกฉัน ใช้ ฉัน
เป็ นสะพานให้ เขำได้ ข้ำมไปเจ็บกับรักปลอมๆ เสียจนมันกลัวจะรักใคร บอกได้ ไหมว่ำเธอจริ งใจรักฉันที่
หัวใจ”
(เธอรักฉันที่ตรงไหน/เจนนิเฟอร์ คิ ้ม)
ที่พกั ,สะพำน

ผู้ที่มีควำมรัก
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จำกตัวอย่ำงที่ 145 และ 146 ถ้ อยคำ “ที่พกั ” และ “สะพำน” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของ
สิ่งก่อสร้ ำง เมื่อนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “ที่พกั ” แสดงให้ เห็นว่ำผู้ที่มี
ควำมรักเป็ นบุคคลที่สำมำรถพึ่งพิงได้ เหมือนกับลักษณะของที่พกั ที่ใช้ เป็ นที่พกั พิงอยู่อำศัย ส่วนถ้ อยคำ
“สะพำน” เมื่อนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงควำมเป็ นคนที่ไม่มีควำมสำคัญ เมื่อ
หมดประโยชน์ก็ถกู ทิ ้งไป เหมือนกับสะพำนที่ถกู สร้ ำงขึ ้นเพื่อใช้ ประโยชน์ในกำรสัญจรสำหรับข้ ำมไปยังฝั่ ง
ที่ต้องกำรข้ ำมได้ อย่ำงสะดวก เมื่อสำมำรถข้ ำมไปยงอีกฝั่ งได้ แล้ วสะพำนนัน้ ก็ไม่มีควำมจำเป็ นในกำร
สัญจร เป็ นแค่สิ่งที่ทำให้ ชว่ ยข้ ำมไปอีกฝั่ งได้ เท่ำนัน้
ตัวอย่ำงที่ 147
“ให้ ดีสกั เท่ำไหร่ ไม่หำยกันดีกับฉันไปทำไม รักที่ พังที่เสียไปไม่มีทำงให้ มนั หำยดี ก่อนนันลื
้ มฉัน
หรื อไงในวันนี ้ถึงเพิ่งดี ไม่ต้องมำแคร์ อะไรเลยคำว่ำรักไม่ต้องมี ไม่ต้องทำเป็ นเหมือนเธอน่ะอยำกดีเมื่อ
สำยไป”
(ดีเท่ำไหร่ ไม่หำยกัน/นัท มีเรี ย)
ตัวอย่ำงที่ 148
“สัญญำณไม่ดีหรื อหัวใจมีปัญหำเครื อข่ ายรั กใครซ้ อนมำโทรไปสำยเลยไม่ว่ำง เบอร์ ที่ให้ ไว้ ไม่ร้ ู
เผลอลบทิ ้งไปหรื อยังหรื อตอนที่สำยไม่วำ่ งกำลังโทรหำคนอื่น”
(สัญญำณไม่ดี/ไอน ้ำ)
พัง,เครื อข่ำยรัก

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 147 และ 148 ถ้ อยคำ “พัง ” และ “เครื อข่ำยรัก ” อยู่ในวงควำมหมำยของ
สิ่งก่อสร้ ำง นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เปรี ยบเทียบถึงควำมรัก แสดงให้ เห็นว่ำควำมรักเป็ นควำมรู้ สึกที่ ต้อง
คอยดูแ ลเอำใส่ ใ จต่อ กัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ นควำมสัม พัน ธ์ ที่ ดี แ ละมั่น คง ถ้ อยค ำ “พัง ” แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ควำมสัมพันธ์ของควำมรักที่ขำดกำรดูแลอำใจใส่อำจทำให้ ต้องจบควำมสัมพันธ์รักลง เปรี ยบเหมือนกับ
สิ่งของที่ถกู ใช้ งำนอย่ำงหนักและไม่ได้ รับกำรถนุถนอมย่อมสำมำรถที่จะพังเสียหำยและไม่อยู่ในสภำพที่
จะใช้ กำรได้ เหมือนเคย ถ้ อยคำ “เครื อข่ำยรัก” แสดงให้ เห็นว่ำควำมรักเป็ นควำมรู้สึกที่เกิดขึ ้นและสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่ำงรวดเร็ วซึ่งอำจจะทำให้ เกิดควำมสัมพันธ์ ที่มีควำมซับซ้ อนหรื อกำรมีคนรักมำกกว่ำ
หนึง่ คน เหมือนกับเครื อข่ำยของสัญญำณโทรศัพท์ที่เป็ นเครื อข่ำยไร้ สำยที่ทำให้ กำรติดต่อสื่อสำรเป็ นไปได้
อย่ำงรวดเร็ ว แต่ในบำงครัง้ ที่มีกำรติดต่อในเวลำใกล้ เคียงกันก็จะทำให้ เกิดสำยซ้ อนทำให้ สัญญำณไม่
ชัดเจนและติดต่อได้ ยำก
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กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “สิ่ ง ก่ อ สร้ ำง” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ แสดงควำมสัมพันธ์ ของสิ่งก่อสร้ ำง ที่เมื่อปลูกทิ ้งไว้ เป็ นระยะเวลำนำนก็สำมำรถเกิดรอย
ร้ ำวและส่งผลกระทบต่อตัวสิ่งก่อสร้ ำงนันอำจท
้
ำให้ เกิดควำมเสียหำยหรื อพังทลำยลงมำได้ เช่นเดียวกับ
ควำมสัมพันธ์ของควำมรักหำกปล่อยทิ ้งไว้ ไม่ได้ รับกำรดูแลเอำใจใส่ ย่อมส่งผลไม่ดีตอ่ ควำมสมพันธ์อำจ
ทำให้ ครู่ ักต้ องยุตคิ วำมสัมพันธ์ของควำมรัก กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งก่อสร้ ำง” กับ “ควำมรัก”
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 33
สิ่งก่อสร้ ำง

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 33 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ ำง]
3.6 [ความรักคือธรรมชาติ]
ธรรมชำติ หมำยถึง สิ่งที่เกิดมีและเป็ นอยู่ตำมธรรมดำของสิ่งนันๆ
้ ที่เป็ นไปเองโดยไม่ได้ ปรุงแต่ง
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 554)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เกิดขึ ้นเอง
ตำมธรรมชำตินำมำใช้ เ ป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ เพื่ ออธิ บำยถึง ควำมรั กซึ่งเป็ นสิ่ง ที่ถูกเปรี ยบหรื อ
มโนทัศ น์ ป ลำยทำง โดยมี ก ำรเชื่ อ มโยงลัก ษณะบำงประกำรของ “ธรรมชำติ ” กับ “ควำมรั ก ” จำก
กำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ
ได้ แก่ “ฝุ่ น” “ฝุ่ นดิน” “ฝุ่ นละออง” “ฟ้ำ” “ทรำย” “ไฟ” “ตะวัน ” “เศษดิน” “อำกำศ” “ลม” “ฤดูอกหัก ”
“หนำว” “ไอ” “ดำว” “แห้ งแล้ ง” “ดิน” “แสงตะวัน” “ดวงดำว” “แสงดำว” “แสงไฟ” “ละออง” “ออกซิเจน”
“มรสุม” “มหันตภัย” นำมำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรที่เกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก ถ้ อยคำ “ลม” “ไฟ” “ฟ้ำ”
“ทรำย” “ฝุ่ น” “เศษฝุ่ น” “ดิน” “เศษดิน” “อำกำศ” “น ้ำ” “แสงไฟ” “ตะวัน”“ออกซิเจน” “ดวงดำว” “แสง
ดำว” “ทรำย” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “ฤดูอกหัก” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของ
อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก และถ้ อยคำ “อำกำศ” “ลม” “ไฟ” “ฝุ่ น” “แสงตะวัน” “ละออง” “ไอ” “หมอก”
“มรสุม” “มหันตภัย” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถ
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แสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงมโนทัศน์ ต้นทำงคือ “ธรรมชำติ” ไปยัง มโนทัศน์ ปลำยทำงคือ
“ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[ธรรมชาติ]
ลม,ไฟ,ฟ้ำ,ทรำย,ฝุ่ น,เศษฝุ่ น,ดิน
เศษดิน,อำกำศ,น ้ำ,แสงไฟ,ตะวัน
ออกซิเจน,ดวงดำว,แสงดำว,ทรำย

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

ฤดูอกหัก

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ลม,ไฟ,ฝุ่ น,แสงตะวัน,ละออง,ไอ
มรสุม,มหันตภัย

อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 149
“คนมันรักก็เลยมำตำมมำใส่ใจก็คนในใจคนเดียวของฉันคือเธอ แต่เธอไม่มองเศษฝุ่ นเช่นฉัน อยู่
ไกลๆ ยังรำคำญหนักหนำ ยิ่งลอยมำใกล้ ชิดสำยตำมีแต่ทำให้ ขนุ่ เคือง”
(ไม่เห็นฝุ่ น/กะลำ)
ตัวอย่ำงที่ 150
“เมื่อควำมรักที่เคยหวำนกลำยเป็ นควำมขม เมื่อฉันกลำยเป็ นแค่ ลมในสำยตำเธอวันนี ้ไม่มีแรง
เหลือเมื่อคนที่เคยไว้ ใจทำร้ ำยกันได้ ลง”
(ทนพิษบำดแผลไม่ไหว/Potato)
ตัวอย่ำงที่ 151
“เธอนันเป็
้ นเสมือนดวงดาวที่คอยส่องแสงพรำวแพรว ชัดเจนสว่ำงไม่จำงหำยไปต้ องรอแสงไฟ
มืดมิดลงไปฉันจึงจะได้ เข้ ำใจว่ำยังเหลือใคร ยิ่งมืดเท่ำไรยิ่งเห็นดวงดำวชัดเจน”
(ยิ่งมืดยิ่งเห็นดำว/ดิว)
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ตัวอย่ำงที่ 152
“คนเดียวในชีวิตที่สอนคำว่ำควำมรักให้ ร้ ู จกั คือคนอย่ำงเธอ เธอทำให้ ฉันอย่ำงเห็น วันต่อไป เธอ
คือเหตุผลข้ อเดียวที่ฉันใช้ หำยใจอยู่เหมือนอากาศที่ทำให้ ใจฉันมันหยุด ก็รักเธอที่สุดขอบคุณที่อยู่เคียง
ข้ ำงกัน
(เหตุผลที่หำยใจ/แคทรี ยำ อิงลิช)
ตัวอย่ำงที่ 153
“ฉันจำเป็ นต้ องมีเธอนะเพรำะว่ำเธอคือลมหำยใจ ทำให้ ทกุ วันช่ำงสดใสต่อชีวิตคนคนหนึ่งให้ ก้ำว
ไป ขอให้ เธอเข้ ำใจว่ำฉันต้ องขำดเธอไปแล้ วฉันจะอยูย่ งั ไงเธอเป็ นเหมือนออกซิเจน”
(ออกซิเจน/Super Baker)
เศษฝุ่ น,ลม,ดวงดำว,อำกำศ,ออกซิเจน

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวออย่ำงที่ 149-153 ถ้ อยคำในตัวอย่ำงอยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ โดยถ้ อยคำ
“เศษฝุ่ น” และ “ลม” เมื่อนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เปรี ยบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ ถึงควำมไม่สำคัญของตัว
ผู้ที่มี ควำมรั ก ซึ่ง เหมื อนกับลักษณะของฝุ่ นที่ เป็ นผงเล็ก และทำให้ เ กิ ด ควำมร ำคำญ หรื อเหมื อ นกับ
ลักษณะของลมที่พดั ผ่ำนมำแต่ไม่สำมำรถสัมผัสจับต้ องได้ ส่วนถ้ อยคำ “อำกำศ” และ “ออกซิเจน ถูก
นำมำใช้ เปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงควำมสำคัญของผู้ที่ ควำมรักว่ำเหมือนกับเป็ นอำกำศที่ต้องใช้ ในกำร
หำยใจดำรงชีวิตไม่สำมำรถขำดได้ และถ้ อยคำ “ดำว” นำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักสะท้ อนให้ เห็น
ถึงควำมสูงศักดิห์ รื อควำมสวยงำม เหมือนกับดวงดำวที่สอ่ งแสงอยูบ่ นท้ องฟ้ำ
ตัวอย่ำงที่ 154
“มีฤดูหนึ่งมันช่ำงยำวนำนยังไม่แปรเปลี่ยน เป็ นฤดูกำลที่เฝ้ำรังควำนมันช่ำงผิดเพี ้ยน ฝนตังเค้
้ ำ
อีกแล้ ว เมฆหมอกไม่แคล้ วครอบคลุมครึม้ ไป ฉันจะหลบได้ ที่ไหนตังแต่
้ เธอเดินจำกไปเหมือนถูกบังคับให้
เปี ยกตลอดมำ ต้ องติดอยู่ในฤดูอกหักติดอยู่ในช่วงควำมรักที่มนั เลวร้ ำย ต้ องอยู่ท่ำมกลำงสำยลมของ
ควำมเหงำใจและเปี ยกปอนไปทังใจด้
้ วยหยดน ้ำตำ”
(ฤดูอกหัก/Calories Blah Blah)
ฤดูอกหัก

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 154 ถ้ อยคำ “ฤดูอกหัก” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ นำมำใช้ เป็ น
ถ้ อยคำอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก แสดงให้ เห็นว่ำอำกำรอกหักที่เกิดขึ ้นนันจำก
้
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ควำมรักนัน้ ว่ำทำให้ มีควำมทุกข์และควำมเสียใจในช่วงเวลำหนึ่ง ต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรที่จะช่วยให้
ควำมรู้ สึก เสี ย ใจที่ เ กิ ดขึน้ นัน้ ค่อ ยๆ กลับ มำรู้ สึก ดี ขึน้ หรื อ หำยไป ก็ เ หมื อ นช่วงเวลำของฤดูก ำลทำง
ธรรมชำติที่มีชว่ งระยะเวลำเกิดและเปลี่ยนไปเข้ ำสูอ่ ีกฤดูกำลหนึง่
ตัวอย่ำงที่ 155
้
ว แต่ชีวิตไม่ร้ ูทำไมมันยังคงค้ ำงคำ
“คำว่ำรักมันกลำยเป็ นฝุ่ นไปแล้ วอะไรที่หวังก็พงั ไปตังนำนแล้
ใจไม่มีวนั ใดที่ฉนั ไม่จดจำ”
(ฝุ่ น/Big Ass)
ตัวอย่ำงที่ 156
“เชื่อไหมบ่อยครัง้ ฉันถำมตัวเองทำไมทำไมยังไม่ลืมเธอ ไม่ร้ ูจริ งๆ ทำไมทำไม่ไหว ควำมรักของฉัน
คงเหมือนอากาศที่เธอไม่เห็นไม่คดิ สัมผัส แต่เชื่อกันเถอะมันไม่เคยไปไหน”
(ยอมเจ็บกับคนที่รัก/Sunday Drive)
ตัวอย่ำงที่ 157
้ ว
“ต้ องรุ่มร้ อนทุกข์ร้อนเพรำะควำมผิดหวัง เมื่อรักไม่เป็ นดังหวังรักนันก็
้ เป็ นดังไฟ ปล่อยให้ ใจนันมั
เมำไม่คดิ ทัดทำนไม่ห้ำมใจที่สดุ ก็ไฟลุกลำม”
(จุดจบสุดท้ ำย/แอม เสำวลักษณ์)
ตัวอย่ำงที่ 158
“เมื่อใดที่สายลมพัดดัง่ มีควำมรักมำช่วยปลอบควำมเหงำใจ ไม่วำ่ ตัวเธออยูไ่ หนลมจะเป็ นเหมือน
ใจที่หว่ งใยกัน เพรำะรักแท้ ก็เป็ นเหมือนลมที่โอบกอดฉันแม้ มองไม่เห็นแต่ฉนั รู้สกึ ถึงเธอ”
(สำยลม/เจนนิเฟอร์ คิ ้ม)
ฝุ่ น,อำกำศ,ไฟ,สำยลม,ลม

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 155-158 ถ้ อยคำ “ฝุ่ น” และ “อำกำศ” ถูกนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึง
ลักษณะของควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงควำมรักที่ไม่ได้ รับควำมสนใจจำกคนรัก ซึ่งควำมรักที่ถกู มองข้ ำมไป
ก็เปรี ยบเหมือนอำกำศที่ไม่สำมำรถมองเห็นหรื อสัมผัสจับต้ องได้ หรื อเหมือนกับฝุ่ นที่เป็ นผงลอยอยู่ใน
อำกำศ นอกจำกนันถ้
้ อยคำที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชำติยงั ถูกนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงควำมรักที่ดีและไม่ดี เช่น
ถ้ อ ยค ำว่ ำ “ไฟ” น ำมำเปรี ย บกับ ควำมรั ก ที่ ไ ม่ดี ควำมรั ก ที่ เ ป็ นทุก ข์ ท ำให้ เ กิ ด ควำมเจ็ บ ปวดเสี ย ใจ
เหมือนกับคุณสมบัติของไฟที่ร้อนและสำมำรแผดเผำเป็ นวงกว้ ำงทำให้ เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมหำศำล
ส่วนควำมรักที่ดีเป็ นควำมรักที่มีควำมสุข สมหวัง ก็เปรี ยบเหมือนกับลมที่พดั มำและทำให้ เกิดควำมเย็น
สบำย
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “ธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 34
ธรรมชำติ

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรทีเ่ กิดจำกควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 34 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ]
3.7 [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ]
สิ่งเหนือธรรมชำติ หมำยถึง ตัวบุคคล เช่น พระเจ้ ำ นำงฟ้ำ ปี ศำจ เป็ นต้ น พลังอำนำจที่สำมำรถ
บัน ดำลให้ เ กิ ด สิ่ ง นัน้ ๆ ได้ ต ำมใจปรำรถนำ หรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ อยู่เ หนื อ ควำมเป็ นจริ ง ตำมธรรมชำติ
(เปรมกมล สถิตเดชกุญชร. 2551: 16; อ้ ำงอิงจำก Nida. 1975. 174-184)
อุป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศน์ [ควำมรั กคื อ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชำติ ] เป็ นกำรน ำมโนทัศ น์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ ้นหรื อสิ่งที่อยู่เหนือควำมเป็ นจริ งตำมธรรมชำติมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้น
ทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำง
ประกำรของ “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั พบ
ถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งเหนือธรรมชำติ ได้ แก่ “ควำมฝั น” “ปำฏิหำริ ย์” “นำงฟ้ำ”
“เทวดำ” นำมำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรักได้ เพียง
องค์ประกอบเดียว จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง
มโนทัศน์ต้นทำงคือ “สิ่งเหนือธรรมชำติ” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[สิ่งเหนือธรรมชาติ]
เทวดำ,นำงฟ้ำ,ปำฏิหำริย์ ,ควำมฝั น

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

ถ้ อยคำอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์[ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำงดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 159
“ฝั น เล็ ก ๆ ของคนที่ คิด จะพำเธอไปไกล ได้ อ ยู่ในควำมฝั น ให้ ใจยัง มี ห วัง ก็ เ พี ย งพอแล้ ว ที่ ฉัน
ต้ องกำร ได้ กอดเธอในจินตนำกำรก็สขุ ใจเท่ำไร ฉันรู้แล้ วว่ำชีวิตนี ้เฝ้ำคอยอะไร เธอคือ ปาฏิหาริย์และฉัน
จะรอวันที่เธอเสกเรำให้ เป็ นเรื่ องจริง”
(เรื่ องสมมติ/Playground)
ตัวอย่ำงที่ 160
“จะรักเธอไปจนตำยทังหั
้ วใจให้ เธอไปหมดแล้ วที่รักเธอคือดวงใจของฉัน จะรักเธอไปนำนๆจนรัก
ใครไม่ได้ ที่รักฉันรักเธอได้ ยินไหม และฉันจะรักเธอตลอดไปเธอเคยเป็ นใครไม่อยำกรู้ แต่เธอคือ นางฟ้า
ของฉัน”
(ที่รัก/ปรำโมทย์ ปำทำน)
ตัวอย่ำงที่ 161
“เธอคงอยำกรู้ว่ำทุกๆครัง้ ที่ส่งยิ ้มมำ ฉันนันจะเขิ
้
นๆแล้ วหลบสำยตำเหมือนก่อนๆ แต่วนั นี ้ฉันมี
อะไรที่อยำกให้ เธอรู้ ว่ำฉันพร้ อมที่ จะรัก รักเธอคนเดียวคนนี ้จวบจนนิรันดร์ เธอคือ ความฝั นที่กลำยเป็ น
จริง”
(เด็กผู้หญิง/แชมป์)
จำกตัวอย่ำงที่ 159-161 ถ้ อยคำ “นำงฟ้ำ” “ปำฎิหำริ ย์” และ “ควำมฝั น” เป็ นถ้ อยคำที่อยู่ในวง
ควำมของสิ่งเหนือธรรมชำติถกู นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “นำงฟ้ำ” เมื่อ
นำมำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักแสดงให้ เห็นถึงควำมสวยงำมและควำมดี เหมือนกับควำมเชื่อที่มนุษย์
มี ต่อ นำงฟ้ ำว่ำ เป็ นนำงที่ อ ยู่บ นสวรรค์ มี รู ป โฉมงดงำม ท ำแต่ค วำมดี คอยช่ ว ยเหลื อ ผู้อื่ น ถ้ อยค ำ
“ปำฎิหำริ ย์” และ “ควำมฝั น” เมื่อนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรักแสดงเห็นว่ำผู้ที่มีควำมรักคือสิ่ง
อัศจรรย์ที่เกิดขึ ้นจริ งในชีวิตรักเหมือนกับปำฏิหำริ ย์ที่ สำมำรถดลบันดำลทำให้ สิ่งดีๆ สิ่งที่ปรำรถนำนัน้
เกิดขึ ้นได้ จริง หรื อเหมือนกับควำมฝั นที่เกิดขึ ้นจริงและทำให้ กำรใช้ ชีวิตนันมี
้ ควำมสุขยิ่งขึ ้น
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบ
ภวสัมพันธ์ แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 35
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สิ่งเหนือธรรมชำติ

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
ภำพประกอบ 35 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ]
3.8 [ความรักคือการแสดง]
แสดง หมำยถึ ง ท ำให้ ปรำกฏออกมำ เล่ น เช่ น แสดงละคร แสดงภ ำพยนตร์ เป็ นต้ น
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1230)
อุปลักษณ์ เชิ ง มโนทัศน์ [ควำมรั กคือกำรแสดง] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรแสดง
กิ จ กรรมต่ำงๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องกับกำรบันเทิง บุคคล อุปกรณ์ และลัก ษณะต่ำงๆที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรแสดง
นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรแสดง” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลใน
เพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่อยู่ในวงควำมหมำยของกำรแสดง ได้ แก่ “ตอนอวสำน”
“ตอนสุดท้ ำย” “ตอนต่อไป” “ละคร” “นำงเอก” “ฉำก” “ฉำกสุดท้ ำย” “ตัวละคร” นำมำใช้ ในกำรกล่ำว
เปรี ยบเทียบถึงควำมรักจำแนกในองค์ประกอบของควำมรัก ได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและ
อำรมณ์ รั ก ถ้ อ ยค ำ “ตัว ละคร” “นำงเอก” จ ำแนกไว้ ใ นองค์ ป ระกอบของผู้ที่ มี ค วำมรั ก และถ้ อ ยค ำ
“ตอนอวสำน” “ตอนสุดท้ ำย” “ตอนต่อไป” “ละคร” “ฉำก” “ฉำกสุดท้ ำย” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของ
อำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ ต้น
ทำงคือ “กำรแสดง” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การแสดง]
ตัวละคร,นำงเอก

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

ละคร,ตอนต่อไป,ฉำก,ฉำกสุดท้ ำย
ตอนอวสำน,ตอนสุดท้ ำย

อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแสดง] ปรำกฏในข้ อมูลดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 162
“รักมีแค่ฉนั และเธอที่เป็ นเพียงตัวละครแค่สองคนในบทเรี ยนรัก จำกนี ้ไปทุกวันฉันขอให้ เธอ
เข้ ำใจว่ำที่รักฉันรักเธอ”
(รัก/Infamous)
ตัวอย่ำงที่ 163
“จอดตรงนี ้ก็ได้ นะฉันจะลงละคงไม่มีอะไรจะพูดต่อ จบตรงนี ้ก็ดีนะคงจะต้ องพอไม่ต้องง้ อเพรำะ
ฉันไม่ได้ งอน จอดตรงนี ้ก็ดีนะฉันไม่เอำละไม่ใช่นางเอกในละคร จะให้ ฉนั ต้ องอดทนยอมมันทุกตอนฉัน
ว่ำฉันขอถอนตัวดีกว่ำ”
(จอดตรงนี ้ฉันจะลง/พันซ์)
ตัวละคร,นำงเอก

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 162 และ 163 ถ้ อยคำ “ตัวละคร” และ “นำงเอก” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำย
ของกำรแสดงนำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก ถ้ อยคำ “ตัวละคร” แสดงให้ เห็นว่ำผู้ที่มี
ควำมรักเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทำให้ ควำมสัมพันธ์ของควำมรักนันสำมำรถพั
้
ฒนำต่อไปได้ เหมือนกับกำรแสดงใน
ละครที่มีตวั ละครเป็ นตัวแสดงที่ทำให้ กำรแสดงหรื อกำรดำเนินเรื่ องรำวในละครนันเกิ
้ ดขึ ้นได้ ตงแต่
ั ้ ต้นจน
จบ ถ้ อยคำ “นำงเอก” เมื่อนำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็นถึง นิสยั ของผู้ที่มีควำมรักที่มี
ควำมเรี ยบร้ อย อ่อนหวำน น่ำรัก เหมือนกับนิสยั ของนำงเอกในละคร
ตัวอย่ำงที่ 164
“เริ่ มละครเรื่ องนี ้อย่ำงสวยงำมในทุกคำที่บอกรักมันก็ยงั ฝั งใจ ในตอนสุดท้ ายต้ องพบเจอเรื่ อง
เลวร้ ำยจบยังไงก็ช ้ำ ทุกทำงออกไม่วำ่ เธอนันจะทนอยู
้
ห่ รื อฉันยอมแพ้ ให้ รักเรำจบมันก็ปวดหัวใจ”
(เจ็บทุกทำง/Basher)
ตัวอย่ำงที่ 165
“เธออยูส่ งู ขนำดไหนแต่ยอมปล่อยใจมำรักกัน คนผิดคงเป็ นฉันเผลอทำอะไรที่เกินตัว สักวันที่เธอ
นันตื
้ ่นก็คือวันที่ฉนั กลัวและมันมำถึงเร็วจนตังตั
้ วไม่ไหว ควำมรักหมดไปฉากสุดท้ ายคือกำรเลิกรำสำหรับ
เธอมันดีกว่ำ แต่สำหรับฉันมันต้ องตำย”
(วันที่ฉนั กลัว/Frick)
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ตัวอย่ำงที่ 166
“ไม่เหลืออะไรให้ เธอแล้ วไม่เหลือแล้ วเธอหมดเยื่อใย ก็รักในใจหมดไปเมื่อเธอทิ ้งกันอย่ำหวังให้
เรำเป็ นอย่ำงเคย มันเลยตอนอวสานเรื่ องรำวของเธอและฉัน หมดแล้ วที่เธอเคยรักกันมันไม่มี ตอนต่ อไป
ระหว่ำงใจเรำ”
(ควำมเดิมตอนที่แล้ ว/Za Za)
ละคร,ฉำกสุดท้ ำย,ตอนอวสำน,ตอนต่อไป

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 164-166 ถ้ อยคำ “ละคร” “ตอนต่อไป” “ตอนสุดท้ ำย” “ตอนอวสำน” และ “ฉำก
สุดท้ ำย” เป็ นคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของกำรแสดง นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงควำมสัมพันธ์
ของอำรมณ์รัก แสดงให้ เห็นถึงอำรมณ์รักที่คอ่ ยๆ เริ่ มขึ ้นเหมือนกับละครที่ ดำเนินเรื่ องรำวมีตอนต่อไปให้
ติดตำม และควำมสัมพันธ์ของอำรมณ์รักที่หมดลงหรื อเลิกรำต่อกันไปนันก็
้ เหมือนกับละครที่ดำเนินมำถึง
ตอนสุดท้ ำยหรื อตอนอวสำน
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “กำรแสดง” กั บ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ โดยแสดงควำมสัมพันธ์ของกำรแสดงที่ประกอบไปด้ วยตัวละคร เช่น นำงเอก ที่ทำให้ ละคร
ในแต่ล ะตอนสำมำรถถ่ำ ยท ำและดำเนิ นเรื่ อ งรำวไปจนถึ ง ฉำกสุด ท้ ำ ยซึ่ง เป็ นตอนอวสำนของละคร
ควำมสัมพันธ์ ของควำมรักก็เช่นเดียวกันต้ องมีค่รู ักเปรี ยบเหมือนกับตัวละครที่ทำให้ ควำมสัมพันธ์ ของ
ควำมรักดำเนินไป และพบเจอกับสถำนกำรณ์หรื อเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ ที่เกิดขึ ้นกับควำมรักเหมือนกับ ฉำกใน
ละครที่ มี เรื่ องรำวต่ำงๆ เกิ ดขึน้ หำกเหตุกำรณ์ ที่เกิ ดขึน้ นัน้ เป็ นเหตุกำรณ์ ที่ไ ม่ดีส่ง ย่อมผลกระทบต่อ
ควำมสัมพันธ์ ของคู่รัก และอำจทำให้ ต้องมี กำรเลิกรำหรื อแยกจำกกันไป เป็ นกำรสิ น้ สุดของควำมรั ก
เหมือนกับฉำกสุดท้ ำยหรื อตอนอวสำนของละคร กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรแสดง” กับ “ควำม
รัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 36
กำรแสดง

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 36 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแสดง]
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3.9 [ความรักคือการแข่ งขัน]
แข่งขัน หมำยถึง ชิงเอำชนะเพื่อรำงวัล ขันสู้เอำชนะกัน (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 206)
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแข่งขัน] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่ควำมหมำยเกี่ยวข้ องกับ
แข่งขันในลักษณะต่ำงๆ ประเภทของกำรแข่งขัน รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรแข่งขัน นำมำใช้ เป็ น
แบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรแข่งขัน ” กับ “ ควำมรัก”จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทย
สำกลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของกำรแข่งขัน ได้ แก่ “ตัวจริ ง ” “คู่ซ้อม”
“แพ้ ” “ชนะ” นำมำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกในองค์ประกอบของควำมรัก ได้ 2
องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก ถ้ อยคำ “ตัวจริ ง” “คูซ่ ้ อม” จำแนกไว้ ใน
องค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ “แพ้ ” “ชนะ” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำกำรที่เกิ ดจำก
ควำมรัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ ต้น
ทำงคือ “กำรแข่งขัน” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ“ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การแข่ งขัน]
ตัวจริง,คูซ่ ้ อม
ชนะ,แพ้

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแข่งขัน] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำงดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 167
“ฉันขอเบอร์ โทรขอมีแต่เธอได้ หรื อเปล่ำ ถ้ ำวันนี ้เธอมีใครให้ เขำนันเป็
้ นตัวปลอมเพรำะฉันพร้ อม
เป็ นตัวจริ ง กินข้ ำวด้ วยกันเดินห้ ำงกับฉันได้ หรื อเปล่ำถ้ ำตอนนี ้เธอมีแฟนขอแค่ช่วยลืมๆ ไปฉันจะให้ เธอ
ทุกสิ่ง”
(หน้ ำตำดีที่ไม่มีแฟน/อำร์ )
ตัวอย่ำงที่ 168
“หำกว่ำเธอรักคนอื่นอย่ำกลัวว่ำฉันจะยืนไม่ไหว ปลดตัวจริ งเป็ นคู่ซ้อมฉันยอมให้ เธอได้ จะเป็ น
คนที่รับควำมเจ็บไว้ เมื่อเธอจะทิ ้งขอเธออย่ำหนักใจเก็บคำว่ำรักให้ เขำดีกว่ำ ก็เธอเต็มใจเปลี่ยนตัวให้ เขำ
เข้ ำมำคู่ซ้อมอย่ำงฉันยอมให้ เธอเอง
(คูซ่ ้ อม/พอง พอง)
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ตัวจริง,คูซ่ ้ อม

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 167-168 ถ้ อยคำ “ตัวจริ ง” และ “คูซ่ ้ อม” อยู่ในวงควำมหมำยของกำรแข่งขัน เมื่อ
นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็นว่ำผู้ที่มีควำมรักก็เหมือนกับผู้เข้ ำแข่งขันใน
กีฬำ ผู้แข่งตัวจริงผู้เป็ นผู้ที่สมหวังในควำมรัก เหมือนกับนักกีฬำที่ได้ รับเลือกจำกผู้คมุ ทีมให้ ลงแข่งขันเป็ น
ตัวจริงจำกจำนวนผู้เล่นทังหมดในแข่
้
งขันแต่ละนัด และในกำรแข่งขันก็ต้องมีกำรฝึ กซ้ อมและคูซ่ ้ อม ดังนัน้
ถ้ อยคำว่ำ “คู่ซ้อม” จึงเปรี ยบเหมือนกับผู้ที่มีควำมรักที่มีควำมสำคัญในบำงเวลำที่ต้องกำร เหมือนกับคู่
ซ้ อมของนักกีฬำที่มีไว้ สำหรับให้ ใช้ แค่เวลำฝึ กซ้ อมเท่ำนัน้
ตัวอย่ำงที่ 169
“โลกเรำยังหมุนทุกวันพลิกผันได้ ทกุ นำทีคนเคยรักกันดีๆอำจเผลอใจ ควำมรัก ชนะทุกอย่ำงไม่แน่
อย่ำงนันเหมื
้ อนใครบอกมำอย่ำงในคำนิยำมของบำงคน”
(เชื่อในกำรเปลี่ยนแปลง/พีท พีระ)
ตัวอย่ำงที่ 170
“ไม่อยำกเป็ นแค่กิ๊กเธอเข้ ำใจไหม ไม่อยำกต้ องหลบซ่อนใครเข้ ำใจฉันหรื อเปล่ำ ก็ฉันมีรักแท้ ไม่
แพ้ คนอื่นเธอทำให้ ฉันต้ องยืนอยู่กบั ควำมเหงำ ให้ ฉันเป็ นแฟนกับเธอแค่บำงวันมันปวดร้ ำว เพรำะฉันนัน้
แค่ทำงผ่ำน เพรำะเธอไม่เคยจริงจังก็ปล่อยควำมรักของฉันไปได้ ไหม”
(ไม่อยำกเป็ นแค่กิ๊ก/เม)
ชนะ,แพ้

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 169 และ 170 ถ้ อยคำ “ชนะ” และ “แพ้ ” เป็ นผลตัดสินของกำรแข่งขัน นำมำใช้
เปรี ยบเทียบถึงควำมรัก แสดงให้ เห็นว่ำควำมรักบำงครัง้ ควำมรักก็มีทงสมหวั
ั้
งและผิดหวัง เช่นเดียวกับ
กำรแข่งขันในแต่ละครัง้ ที่ผลกำรตัดสินสำมำรถออกมำได้ ทงแพ้
ั ้ และชนะ
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “กำรแข่ง ขัน ” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ โดยแสดงควำมสัมพันธ์ ของกำรแข่งขันว่ำต้ องมีผ้ เู ล่นตัวจริ งและมีค่ซู ้ อมในกำรฝึ กฝน ใน
กำรแข่งขันแต่ละครัง้ ก็จะได้ ผ้ ชู นะและผู้แพ้ ควำมรักก็เหมือนกับกำรแข่งขัน ต้ องกระทำทุกอย่ำงเพื่อให้ ได้
ซึง่ ควำมรักและคนที่ตนเองรัก ผู้ที่ได้ รับควำมรักก็เปรี ยบเสมือนผู้ที่ชนะก็เป็ นผู้ที่สมหวังและได้ รับควำมรัก
ไป ส่วนผู้ที่ผิดหวังในควำมรักก็เปรี ยบเหมือนกับผู้แพ้ ในเกมกำรแข่งขัน กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง
“กำรแข่งขัน” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 37
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กำรแข่งขัน

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ภำพประกอบ 37 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแข่งขัน]
3.10 [ความรักคือการเดินทาง]
เดินทำง หมำยถึง ไปสูจ่ ดุ ที่หมำยอีกแห่งหนึง่ ที่ไกลออกไป (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 415)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเดินทำง
กำรเคลื่อนที่จำกที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึง่ ในลักษณะอำกำรต่ำงๆ รวมไปถึงทิศทำงกำรเคลื่อนที่มำใช้ เป็ นแบบ
เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรเดินทำง” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยสำกล
ยุค ปั จ จุบัน พบถ้ อ ยค ำอุป ลัก ษณ์ ที่ อ ยู่ใ นวงควำมหมำยของกำรเดิน ทำง ได้ แ ก่ “ทำงรั ก ” “หนทำง”
“ก้ ำวหน้ ำ” “เดิน” “เดินจำก” “เดินทำง” “จอด” “ทำงผ่ำน” “ทำงตัน” “หลงทำง” “ถนน” “ขับรถ” “อุบตั ิเหตุ”
“รถประกันชัน้ 3” “อันตรำย” “แยกทำง” “นำทำง” นำมำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกใน
องค์ประกอบของควำมรัก ได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำรมณ์ รัก ถ้ อยคำ “ทำงผ่ำน”
“รถประกันชัน้ 3” จำแนกในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ “ทำงรัก” “หนทำง” “ก้ ำวหน้ ำ”
“เดิน” “เดินจำก” “เดินทำง” “จอด” “ทำงตัน” “หลงทำง” “ถนน” “ขับรถ” “อุบตั ิเหตุ” “อันตรำย” “แยกทำง”
“นำทำง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำร
ถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “กำรเดินทำง” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก”
ได้ ดงั นี ้
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มโนทัศน์ ต้นทาง
[การเดินทาง]
ทำงผ่ำน,รถประกันชัน้ 3

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

เดิน,เดินทำง,ก้ ำวหน้ ำ,หนทำง
ทำงรัก, ถนน,รถ,ขับรถ,จอด
ทำงตัน,เดินจำก,แยกทำง

อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำงดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 171
“เธอจะรู้ไหมฉันปวดร้ ำวสักเท่ำไหร่ ชีวิตฉันก็แค่รถประกันชัน้ 3วันนี ้เธอทิ ้งกันไปทุกอย่ำงต้ องพัง
คงซ่อมเองไม่ไหว”
(ประกันชัน้ 3/ลำบำนูน)
ตัวอย่ำงที่ 172
“เธอทำให้ ฉันต้ องยืนอยู่กบั ควำมเหงำ ให้ ฉันเป็ นแฟนกับเธอแค่บำงวันมันปวดร้ ำว เพรำะฉันนัน้
แค่ทางผ่ าน เพรำะเธอไม่เคยจริงจังก็ปล่อยควำมรักของฉันไปได้ ไหม”
(ไม่อยำกเป็ นแค่กิ๊ก/เม)
รถประกันชัน้ 3,ทำงผ่ำน

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 171 และ 172 ถ้ อยคำ “รถประกันชัน้ 3” และ “ทำงผ่ำน” เป็ นคำที่มีควำมหมำย
เกี่ยวข้ องกับกำรเดินทำง นำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงควำมไม่สำคัญของผู้ที่ถูก
รักเมื่อถูกทิ ้งไปก็เหมือนกับลักษณะของรถประกันชัน้ 3 ที่เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ ประกันภัยจะคุ้มครองเฉพำะ
คู่กรณี เท่ำนัน้ ส่วนเจ้ ำของรถจะต้ องจัดกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดควำมเสียหำยจำกอุบตั ิเหตุ เอง หรื อเหมือน
ทำงผ่ำนที่มีไว้ สำหรับให้ คนผ่ำนไปผ่ำนมำไม่ได้ เป็ นทำงหลักสำคัญที่ใช้ ในกำรเดินทำง
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ตัวอย่ำงที่ 173
“ฉันจะเป็ นตุ๊กตำหน้ ำรถ ตอนเธอขับรถฉันกลัวเธอจะเหงำ ถนนก็ยงั อีกยำวจะปล่อยให้ เธอไปคน
เดียวได้ ไง ควำมรักก็เหมือนขับรถ ต้ องมีจดุ หมำยปลำยทำงในใจ และสำคัญกว่ำสิ่งไหนเธอควรจะมีใคร
เคียงข้ ำงกัน”
(ตุ๊กตำหน้ ำรถ/ลุลำ)
ตัวอย่ำงที่ 174
“ควำมรักไม่อำจเดินทางข้ ำมช่องที่ถูกแบ่งไว้ ทังที
้ ่เรำใกล้ กันแต่ก็เหมือนแสนไกลและในใจนัน้
แสนอ้ ำงว้ ำง”
(ก่อนดอกไม้ โรย/เจมส์ เรื อศักดิ)์
ตัวอย่ำงที่ 175
“คำว่ำรักที่ฉนั เฝ้ำรอและขอเธอ ก็เหมือนต้ องรอเก้ อเมื่อเธอไม่ซึ ้งใจฉัน ฉันคงต้ องถอดใจห่ำง หำก
ว่ำรักมันถึงทางตัน”
(เมื่อไหร่จะรัก/Dr.Fuu)
ตัวอย่ำงที่ 176
“ดื่มให้ กบั ควำมรักที่เดินจากฉันไป เจ็บอย่ำไรคงไม่ถึงตำยเมื่อเธอไม่เหลือรักหลอกกันให้ หลงเป็ น
ปี แก้ วนี ้ขอดื่มเพื่อเธอรักระหว่ำงสองเรำมันไม่มีไม่มีอีกแล้ ว”
(ให้ กบั ควำมรัก/พอง พอง)
ขับรถ,เดินทำง,ทำงตัน,เดินจำก

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 173-176 ถ้ อยคำ “ขับรถ” “เดินทำง” เป็ นถ้ อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของกำร
เดินทำง เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบถึง อำรมณ์ รักแสดงให้ เห็นว่ำควำมรักเป็ นควำมรู้ สึกที่เกิดขึ ้นและสำมำรถ
พัฒนำลำดับควำมสัมพันธ์ ของควำมรักที่เกิ ดขึน้ อย่ำงค่อยเป็ นค่อยไปจนกลำยเป็ นควำมรักที่ สมหวัง
เหมื อนกับกำรเดิน ทำงในแต่ล ะครั ง้ ย่อมมี จุดหมำยส ำหรั บ ผู้เดินทำงโดยออกจำกจุด เริ่ ม ต้ น ของกำร
เดินทำงและดำเนินต่อไปนัน้ จนกระทั่ง ไปถึง จุดหมำยดั่ง ที่ ตงั ้ ใจไว้ ส่วนถ้ อยคำ “ทำงตัน ” “เดิน จำก”
นำมำใช้ เปรี ยบเทียบถึงควำมรักแสดงให้ เห็นกำรสิ ้นสุดของควำมรักเป็ นกำรยุติควำมสัมพันธ์ของคนสอง
คนที่ไม่สำมำรถจะดำเนินต่อไปด้ วยกันได้ สอดคล้ องกับกำรเดินทำงเมื่อเดินมำถึงทำงตันแล้ วก็ไม่สำมำรถ
ที่จะเดินต่อไปทำงไหนได้ ก็จะต้ องเดินจำกมำ ซึ่งทำกำรเดินทำงนันก็
้ ต้องจบลงไม่สำมำรถไปถึงจุดหมำย
ได้
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ำ ง “กำรเดิน ทำง” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ โดยแสดงควำมสัมพันธ์ ของกำรเดินทำงที่ต้องอำศัยพำหนะที่ทำให้ กำรเดินทำงนันด
้ ำเนิน
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ต่อไปได้ จนถึงจุดหมำย ในกำรเดินทำงก็อำจจะพบกับต่ำงๆ เช่น อุบตั ิเหตุ หลงทำง ที่ส่ งผลให้ อำจกำร
เดินทำงนันไม่
้ สำมำรถที่จะไปถึงจุดหมำยตำมที่ต้องกำรได้ เช่นเดียวกับควำมสัมพันธ์ของควำมรัก คนรัก
ก็เปรี ยบเหมือนกับพำหนะที่เป็ นส่วนสำคัญทำให้ ควำมสัมพันธ์ ของควำมรักดำเนินไปต่อไป บำงครัง้ ใน
ควำมสัมพันธ์ของควำมรักก็อำจพบเจอกับเหตุกำรณ์หรื ออุปสรรคต่ำงๆ ซึ่งส่งผลทำให้ ควำมสัมพันธ์ของ
ควำมรักไม่สำมำรถดำเนินต่อไปได้ อีกและเป็ นกำรสิ ้นสุดควำมรักของคนสองคน กำรถ่ำยโยงควำมหมำย
ระหว่ำง “กำรเดินทำง” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 38
กำรเดินทำง

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำรมณ์รัก

ภำพประกอบ 38 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง]
3.11 อุปลักษณ์ การเรียน
เรี ยน หมำยถึง เข้ ำรับควำมรู้จำกผู้สอน รับกำรฝึ กอบรมเพื่อให้ เกิดควำมรู้ เข้ ำใจหรื อชำนำญ เช่น
เรี ยนหนังสือ (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 969)
อุป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศ น์ [ควำมรั ก คื อกำรเรี ย น] เป็ นกำรนำมโนทัศ น์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ กำรเรี ย น
นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกเปรี ยบหรื อมโนทัศน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรเรี ยน” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลใน
เพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของกำรเรี ยน ได้ แก่ “เรี ยน” “วิชำ”
“บทเรี ยน” “โจทย์ ” “หนัง สื อ ” มำใช้ ในกำรกล่ำ วเปรี ยบเที ยบถึง ควำมรั ก จ ำแนกในองค์ประกอบของ
อำรมณ์ รั ก ได้ เ พี ย งองค์ ป ระกอบเดี ย ว จำกข้ อ มูล ถ้ อ ยค ำอุป ลัก ษณ์ ที่ พ บสำมำรถแสดงกำรถ่ ำ ยโยง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “กำรเรี ยน” ไปยังมโนทัศน์ลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การเรียน]
หนังสือ,เรี ยน,บทเรี ยน,วิชำ,โจทย์

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเรี ยน] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำงดังนี ้
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ตัวอย่ำงที่ 177
“เพรำะเธอเดินเข้ ำมำสลำยควำมกลัวและควำมบอบช ้ำของใจให้ ฉนั ยืนได้ อีกครัง้ รักวันวำนที่
เคยผิดพลังจะเป็
้
นบทเรียนให้ รักครัง้ ใหม่ก็หวังว่ำอย่ำงนัน”
้
(รักครัง้ ใหม่/ดำ เอ็นโดรฟิ น)
ตัวอย่ำงที่ 178
“รักเหมือนเป็ นหนังสือที่ต้องอ่ำน อนำคตคือจดหมำยจำกเมื่อวำนบันทึกถ้ อยคำที่ทรมำน มันทำ
ให้ เข้ ำใจกำรเปลี่ยนแปลง บำงครัง้ รักเปรี ยบเหมือนแสงตะวัน ที่ทำให้ โลกเกิดเงำบนพระจันทร์ มันคือ
ปรำกฏกำรณ์ของกันและกัน เจ็บปวดสุขสันต์ก็ต้องจดจำเอำไว้ ”
(ปรำกฏกำรณ์/บุรินทร์ )
ตัวอย่ำงที่ 179
“หนึ่งคนทิ ้งเรำให้ ตำยอีกคนให้ ลมหำยใจหนึ่งทำงคือรักจริ งอีกทำงก็รักฝั งใจ ไม่อยำกเสียใครสัก
คนแต่วนั นี ้ต้ องตัดสินใจโจทย์ ควำมรักจะจบเช่นไรยังไม่ร้ ูหวั ใจตัวเอง”
(โจทย์ รัก/เล้ ำโลม)
ตัวอย่ำงที่ 180
“เธอ เริ่มใหม่ไม่เป็ นอีกแล้ วไม่อยำกเรียนรู้ ดใู จกับใครอีกต้ องกำรแค่เธอ เจ็บปวดที่เธอไม่รักดีกว่ำ
ต้ องทนค้ นหำคนที่ฉนั รักเท่ำเธอ จะขอรอจนกว่ำใจของเธอหันกลับมำกัน”
(เริ่มใหม่ไม่เป็ นแล้ ว/Freshen)
จำกตัวอย่ำง 177-180 ถ้ อยคำ “บทเรี ยน” “หนังสือ” “โจทย์” และ “เรี ยน” เป็ นคำที่มีควำมหมำย
เกี่ ยวกับกำรเรี ยน นำมำใช้ เปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นว่ำควำมรักเป็ นเรื่ องที่ต้องศึกษำเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิ ด
ควำมเข้ ำใจซึ่งกันและกัน ซึ่งควำมเข้ ำใจในควำมรักจะสำมำรถทำให้ ควำมสัมพันธ์ นนยื
ั ้ นยำวเหมือนกับ
กำรเรี ยนที่ต้องเจอกับโจทย์ ยำกๆ หรื อบทเรี ยนในหนังสือ ที่ ผ้ เู รี ยนจะต้ องเรี ยนรู้ และทำควำมเข้ ำใจกับ
โจทย์หรื อบทเรี ยนนันๆ
้ เพื่อให้ เกิดควำมแตกฉำนในกำรเรี ยน
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “กำรเรี ย น” กั บ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ แสดงควำมสัมพันธ์ของกำรเรี ยนที่ต้องใช้ หนังสือและวิชำเป็ นส่วนหนึ่งในกำรเรี ยนรู้ โดยใน
หนัง สือก็ จะประกอบไปด้ วยบทเรี ยนต่ำงๆ ที่ ทำให้ เกิดกรเรี ยนรู้ และเข้ ำใจในเนื อ้ หำนัน้ ๆ กำรเรี ยนใน
บำงครั ง้ ก็ ต้องเจอกับโจทย์ ปัญ หำที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ขให้ ไ ด้ คำตอบที่ ถูกต้ อ ง ควำมสัม พันธ์ ของควำมรั ก ก็
เหมือนกับกำรเรี ยน คนสองคนต้ องมีกำรเรี ยนรู้นิสยั ใจคอของกันและกัน เพื่อให้ เกิดพัฒนำกำรของควำม
รักและสำนควำมสัมพันธ์กันต่อไปได้ ซึ่งในกำรเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกันนันก็
้ อำจจะมีทงส่
ั ้ วนที่ดีและไม่ดี เป็ น
อุปสรรคต่อควำมสัมพันธ์ที่คนสองคนจะต้ องช่วยกันแก้ ไข ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ ควำมรักนันสำมำรถที
้
่จะสำน
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สัมพันธ์ตอ่ ไปได้ อย่ำงรำบรื่ น กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเรี ยน” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดัง
ภำพประกอบ 39
กำรเรี ยน

ควำมรัก

อำรมณ์รัก
ภำพประกอบ 39 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเรี ยน]
3.12 [ความรักคือการเจ็บป่ วย]
เจ็ บ ป่ วย หมำยถึ ง ไม่ ส บำยเพรำะโรคหรื อควำมไข้ หรื อเหตุ อื่ น ที่ ท ำให้ รู้ สึ ก เช่ น นั น้
(รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 321)
อุปลักษณ์ เ ชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือ กำรเจ็บป่ วย] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่ เกี่ ยวข้ องกับโรคหรื อ
อำกำรป่ วยชนิดต่ำงๆ นำมำใช้ เป็ นแบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูก
เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรเจ็บป่ วย” กับ “ควำมรัก
จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยสำกลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ ที่อยู่ในวงควำมหมำยของกำร
เจ็บป่ วย ได้ แก่ “คนบ้ ำบอ” “แผล” “ตำบอด” “เจ็บ” “ปวดร้ ำว” “ขำดใจ” “โรค” “ไม่สบำย” “ป่ วย” “ตำย”
“ควำมจำเสื่อม” “ควำมจำสัน้ ” “คนฟั่ นเฟื อน” นำมำใช้ ในกำรกล่ำวเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก จำแนกใน
องค์ประกอบของควำมรัก ได้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก ถ้ อยคำ
“คนบ้ ำบอ” “คนฟั่ นเฟื อน” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ “แผล” “ตำบอด”
“เจ็บ” “ปวดร้ ำว” “ขำดใจ” “โรค” “ไม่สบำย” “ป่ วย” “ตำย” “ควำมจำเสื่อม” “ควำมจำสัน”
้ จำแนกไว้ ใน
องค์ประกอบของอำกำรที่เกิ ดจำกควำมรัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “กำรเจ็บป่ วย” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[การเจ็บป่ วย]
คนบ้ ำบอ,คนฟั่ นเฟื อน
แผล,เจ็บ,ตำบอด,ขำดใจ,ปวดร้ ำว,ป่ วย
ควำมจำเสื่อม,ควำมจำสัน,โรค,ไม่
้
สบำย

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

119
ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่ วย] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำงดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 181
“เก็บอำกำรเอำไว้ เหมือนฉันไม่เป็ นไรไม่มีเธอคงไม่ตำย แต่ที่ผำ่ นมำแค่ซ่อนควำมจริงข้ ำงใน ไม่
ไหวฉันแพ้ โดยไม่มีข้อแม้ เมื่อเธอจำกไป ฉันต้ องใช้ เวลำอีกนำนเพียงใดเพื่อลืมเธอไป หมื่นพันควำมในชีวิต
ต้ องกลำยเป็ นคนฟั่ นเฟื อน”
(แค้ น/Retrospect)
ตัวอย่ำงที่ 182
“จิตใต้ สำนึกลึก ๆ ยังนึกว่ำเธอเป็ นของฉันอำจจะเผลอไปบ้ ำงที่ออกอำกำรต้ องขอโทษที จิตใต้
สำนึกที่เหลือยังลืมเธอไม่ได้ สกั ที เหมือนคนบ้ าบอที่รอเธอเหมือนเดิม”
(จิตใต้ สำนึก/Notto)
คนฟั่ นเฟื อน,คนบ้ ำบอ

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 181 และ 182 ถ้ อยคำ “คนฟั่ นเฟื อน” และ “คนบ้ ำบอ” เป็ นคำที่เกี่ยวข้ องกับกำร
เจ็บป่ วย นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของผู้ที่มีควำมรักซึ่ง
อยู่ในช่วงที่เลิกรำกับคนรัก และต้ องใช้ เวลำในกำรลืมเรื่ องรำวต่ำงๆ และควำมผูกพันที่มี จำกกำรที่ต้อง
สูญ เสี ยคนรั กไปนัน้ ทำให้ ผ้ ูที่มี ควำมรักมีควำมรู้ สึกสูญเสียควำมมั่นในกำรดำเนินชีวิตไป และรู้ สึกว่ำ
ตนเองนันเหมื
้ อนคนที่อำกำรฟั่ นเฟื อนหรื อคนบ้ ำ
ตัวอย่ำงที่ 183
“เรำทังสองก็
้
เหมือนคนที่ไม่ สบายป่ วยระยะสุดท้ ำยรักษำยังไงไม่หำยต้ องตำยอยูด่ ี”
(ระยะสุดท้ ำย/บอย Peacemaker)
ตัวอย่ำงที่ 184
“ฉันความจาเสื่อมไม่เคยจำว่ำเธอนันเคยได้
้
ทำร้ ำยใจ ไม่เคยจำว่ำเธอนันเคยท
้
ำให้ ช ้ำสักเท่ำไหร่
หมดน ้ำตำไปแค่ไหน หำกมันรัง้ ให้ เธอไม่ไปจำกฉันได้ ฉนั ยอม”
(ควำมจำเสื่อม/Mild)
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ตัวอย่ำงที่ 185
“เพรำะแผลในใจฉันจึงสร้ ำงกำแพง เจ็บนันรุ
้ นแรงจนทำให้ ฉันไม่เชื่อใครถึงจะเจอคนที่รักฉันจริ ง
ทุกอย่ำงยังไม่กล้ ำเปิ ดหัวใจ กลำยเป็ นคนใจเฉยเย็นชำเพรำะแผลยังไม่หำย ทำเป็ นว่ำไม่คิดอะไรทังที
้ ่
เหงำมำกมำยทำเป็ นไม่เคยสนใจเลย เพรำะฉันยังกลัวเจ็บอีกครัง้ กลัวรับไม่ไหว
(บำดแผล/ปนัดดำ)
ตัวอย่ำงที่ 186
“เธอรู้บ้ำงหรื อเปล่ำว่ำเธอทำลำยใจฉัน ตามันบอดก็เพรำะรักต้ องเจ็บหนักก็เพรำะรักมองควำม
รักสวยงำมไม่ทนั ระวังบำดตำ
(บำดตำ/So Cool)
ไม่สบำย,ป่ วย,ควำมจำเสื่อม,แผล,ตำบอด,เจ็บ

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 183-186 ถ้ อยคำ “ควำมจำเสื่อม” “ป่ วย” “แผล” “เจ็บ” “ตำบอด” เป็ นคำที่อยู่ใน
วงควำมหมำยของกำรเจ็บป่ วย นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เป็ นเปรี ยบเทียบถึงอำกำรที่เกิดจำกควำมรัก โดย
ถ้ อยคำที่เกี่ยวกับอำกำรเจ็บป่ วยเหล่ำนี ้ แสดงให้ เห็นถึงอำกำรที่ผิดหวังเสียใจจำกควำมรักนัน้ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อควำมรู้สึกและจิตใจทำให้ มีควำมเจ็บปวด ทุกข์ทน ซึ่งมีลกั ษณะสอดคล้ องกับอำกำรของผู้ที่มี
เจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นกับร่ำงกำยที่แสดงออกให้ เห็นทังภำยในและภำยนอก
้
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ำ ง “กำรเจ็ บ ป่ วย” กับ “ควำมรั ก ” นัน้ เป็ นควำมสัม พัน ธ์ แ บบ
ญำณสมพัน ธ์ โดยแสดงควำมสัม พัน ธ์ ข องกำรเจ็ บ ป่ วยโดยมี ผ้ ูป่วย ที่ มี อำกำรป่ วยทำงจิ ต ใจ ได้ รั บ
บำดเจ็บจำกบำดแผลหรื อจำกโรคภัยต่ำงๆ ซึ่งสร้ ำงควำมเจ็บปวดทุกข์ทรมำนให้ แก่ตวั ผู้ป่วย เมื่อนำมำ
เปรี ยบเทียบกับควำมสัมพันธ์ของควำมรักแสดงให้ เห็นถึงลักษณะของผู้ที่มีควำมรัก เมื่อควำมสัมพันธ์ของ
ควำมรั ก มี ปั ญ หำหรื อ เลิ ก รำต่อ กัน ไป ท ำให้ ผ้ ูที่ มี ค วำมรั ก มี อ ำกำรผิ ด หวัง เจ็ บ ปวด ร้ อง ไห้ เสี ย ใจ
สอดคล้ องกับลักษณะของผู้ป่วยที่มีอำกำรเจ็บปวดทุกข์ทรมำนจำกโรคที่เป็ นอยู่ กำรถ่ำยโยงควำมหมำย
ระหว่ำง “กำรเจ็บป่ วย” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 40
กำรเจ็บป่ วย

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก

อำกำรที่เกิดจำกควำมรัก

ภำพประกอบ 40 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่ วย]
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3.13 [ความรักคือสิ่งของ]
สิ่งของ หมำยถึง วัตถุตำ่ งๆ,ของ,หรื อข้ ำวของ ฝึ กฝน (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 1191)
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งของมำใช้ เป็ น
แบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึง่ เป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สิ่งของ” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยสำกยุค
ปั จจุบนั พบถ้ อยคำที่อยู่ในวงควำมหมำยของอุปลักษณ์สิ่งของ ได้ แก่ “กระดำษ” “มือสอง” “ชำรุ ด” “พัง”
“ร้ ำว” “ตุ๊กตำ” “กล่อง” ถ้ อยคำอุปลักษณ์ดงั กล่ำวจำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ
ได้ แก่ ผู้ที่มีควำมรักและอำรมณ์รัก ถ้ อยคำ “กระดำษ” “มือสอง” “ตุ๊กตำ” “เข็ม” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบ
ของผู้ที่มีควำมรัก และถ้ อยคำ “ชำรุด” “ร้ ำว” “แตก” “เก่ำ” “กล่อง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของอำรมณ์
รัก จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ
“สิ่งของ” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ ดงั นี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[สิ่งของ]
กระดำษ,ตุ๊กตำ,มือสอง,เข็ม
ชำรุด,ร้ ำว,แตก,กล่อง,เก่ำ

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก
อำรมณ์รัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำงดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 187
“เรื่ องรั กไม่เคยฉลำด ฉันผ่ำนและมีแผลมำ เธออย่ำเพิ่งใช้ แค่สำยตำแล้ วบอกว่ำเธอเลือกกัน
ผู้หญิงมือสองคนหนึง่ ซำบซึ ้งที่เธอให้ ควำมสำคัญ”
(ผู้หญิงมือสอง/ปำน ธนพร)
ตัวอย่ำงที่ 188
“อ้ อมแขนอุ่นๆ ไม่ค้ นุ เลยอยำกกอดให้ ค้ นุ เคยอยำกเรี ยกตัวเองกับใครว่ำเรำ เหมือนกระดาษที่
ว่ำงเปล่ำรอคนมำแต่งเรื่ องรำวให้ จบลงอย่ำงสดใส”
(คนมีคไู่ ม่ร้ ูหรอก/Gear Knight)
ตัวอย่ำงที่ 189
“จะเป็ นตุ๊กตาหน้ ำรถบนถนนแห่งควำมรัก อยำกให้ ร้ ู จะอยู่เคียงข้ ำงไม่ว่ำทำงจะไกลแค่ไหน จะ
เป็ นตุ๊กตาหน้ ำรถของเธอแค่เพียงคนเดียวรู้ไหมแค่เธอสัญญำว่ำจะไม่ให้ ใครมำแทนที่ฉนั ”
(ตุ๊กตำหน้ ำรถ/ลุลำ)
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ตัวอย่ำงที่ 190
“ฉันเองก็เพิ่งรู้ว่ำเธอดัง่ เข็มที่ซ่อนปลำย เก็บมันไว้ ข้ำงในหลอกให้ ไว้ ใจ ฉันเผลอเธอก็แทงทำกัน
ได้ ลง ขอแค่เธอบอกกันสักคำว่ำจะทิ ้งกันฉันจะไม่ขวำง รู้ ถ้ำเรำจะต้ องแยกทำงไอ้ คนที่เจ็บปำงตำยคง
ไม่ใช่เธอ”
(เข็มซ่อนปลำย/หวิว)
มือสอง,กระดำษ,ตุ๊กตำ,เข็ม

ผู้ที่มีควำมรัก

จำกตัวอย่ำงที่ 187-190 ถ้ อยคำ “มือสอง” “กระดำษ” “ตุ๊กตำ” และ “เข็ม” เป็ นคำที่อยู่ในวง
ควำมหมำยของสิ่งของ นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก โดยถ้ อยคำเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่
มีควำมรักแสดงให้ เห็นถึงควำมไม่สำคัญ ไม่มีคำ่ เหมือนกับของมือสองที่เป็ นของที่ถกู ใช้ แล้ วไม่ใช่ของใหม่
ที่ มี คุณ ภำพ หรื อ เหมื อ นกับกระดำษที่ ไ ม่มี อ ะไรขี ดเขี ยนไม่ถูก นำไปใช้ ง ำนให้ เ กิ ด ประโยชน์ ถ้ อ ยค ำ
“ตุ๊กตำ” แสดงให้ เห็นถึงควำมสำคัญของผู้ที่มีควำมรักว่ำเหมือนกับตุ๊กตำที่เป็ นของเล่นที่เด็กๆ ชื่นชอบ
และ ถ้ อยคำ “เข็ม” แสดงให้ เห็นถึงผู้ที่มีควำมรักที่ มีพฤติกรรมและนิสยั ที่ไม่ดี คอยทำร้ ำยควำมรู้ สึกของ
คนรักให้ เจ็บปวดและเสียใจ โดยพฤติกรรมและนิสยั ดังกล่ำวเหมือนกับควำมแหลมของเข็มที่เมื่อถูกแทง
แล้ วสำมำรถทำให้ เกิดแผลและสร้ ำงควำมเจ็บปวด
ตัวอย่ำงที่ 191
“ตัดใจไม่หนั ไปมองก็ภำพมันฟ้องร้ องว่ำรักกำลังจบ เธอสบตำเขำฉันก็หนำวไปจนสุดขัวหั
้ วใจ ยืน
กอดกับเขำตำตำก็ไม่ร้ ูว่ำลับหลังกันเท่ำไหร่ ต้ องปิ ดควำมชอกช ้ำใส่แว่นดำปิ ดรัก ร้ าว เธอรู้บ้ำงหรื อเปล่ำ
ว่ำเธอทำลำยใจฉัน”
(บำดตำ/So Cool)
ตัวอย่ำงที่ 192
“ใหม่ๆ ก็รัก ใหม่ๆ ก็ดี เธออยู่ทุกทีที่ฉันต้ องกำรไม่เคยห่ำง ทังหวงและห่
้
วงทังทุ
้ กข์และสุขทุกครัง้
จะอยูด่ แู ล ไม่เคยจะมีข้อแม้ สำคัญกว่ำใคร แปลกๆ เดี๋ยวนี ้ไม่ดีเหมือนเคยเป็ นฉันที่คอยรองรับอำรมณ์ของ
เธอทุกที หรื อฉันมันเก่ำ แค่รักเก่ าๆ แล้ วฉันทำผิดตรงไหน ใช่สิเธอได้ หมดแล้ วทังตั
้ วและใจถึงเป็ นอย่ำงนี ้”
(ใหม่ๆ ก็รัก/พริกไทย)
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ตัวอย่ำงที่ 193
“รักก็เ หมือนรถต้ องคอยดูต้องคอยแลต้ องเทคต้ องแคร์ ต้ องเช็คว่ำมี ส่วนไหนที่ มันรวน รักมัน
ชารุดมีอำกำรเหมือนแปรปรวน เจอะหน้ ำเป็ นชวนทะเลำะทิ ้งไว้ อย่ำงนี ค้ งพัง ยิ่งรักยิ่งรัน้ มันไม่ดีหรอกเธอ
กับฉันเถอะนะมำเริ่มใหม่ชว่ ยกันทำให้ รักดีดงั เดิม”
(รักต้ องซ่อม/ตุ้ย)
ตัวอย่ำงที่ 194
“ควำมรักที่แตกสลำยก่อขึ ้นใหม่อีกครัง้ ชีวิตที่เคยสิ ้นหวังเริ่ มจะสดใส แต่แล้ วในวันนี ้เธอคนเดิมที่
เคยจำกฉันไปกลับมำขอคืนวันเก่ำๆ ให้ เรำเป็ นเหมือนเดิม”
(โจทย์รัก/เล้ ำโลม)
ร้ ำว,เก่ำ,ชำรุด,แตก

อำรมณ์รัก

จำกตัวอย่ำงที่ 191-194 ถ้ อยคำ “ร้ ำว” “เก่ำ” “ชำรุ ด เป็ นถ้ อยคำที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งของนำมำใช้
เป็ นอุปลักษณ์ โดยถ้ อยคำดังกล่ำวแสดงให้ เห็นว่ำควำมรักเป็ นอำรมณ์ ควำมรู้สึก ที่ต้องคอยดูแลเอำใจ
เพื่อทำให้ ควำมรักนันมี
้ แต่ควำมสุขและควำมสัมพันธ์ที่ยืนยำว หำกมีปัญหำเกิดขึ ้นก็ต้องปรับควำมเข้ ำใจ
เพื่อให้ ควำมรักกลับมำดีดงั เดิม เช่นเหมือนกับสิ่งของก็ต้องกำรได้ รับกำรถนุถนอม เพื่อให้ คงอยู่ในสภำพที่
ใช้ งำนได้ ดี หำกสิ่งของชำรุดหรื อพังก็ต้องซ่อมแซมเพื่อให้ นำมำใช้ งำนได้ อีก
กำรถ่ ำ ยโยงควำมหมำยระหว่ ำ ง “สิ่ ง ของ” กั บ “ควำมรั ก ” นั น้ เป็ นควำมสั ม พั น ธ์ แ บบ
ญำณสัมพันธ์ แสดงควำมสัมพันธ์ ของสิ่งของที่มีทงของใหม่
ั้
หรื อของมือสอง ซึ่งของมือสองนันสภำพกำร
้
ใช้ งำนอำจอยูใ่ นสภำพที่ไม่สมบูรณ์ ชำรุดหรื อหำย หรื อมีรอยร้ ำว ควำมสัมพันธ์ของควำมรักก็เช่นเดียวกัน
กับสิ่งของ แรกเริ่ มต้ นควำมสัมพันธ์ ก็ค่รู ักก็ดแู ลเอำใจใส่กันอย่ำงดีเหมือนของใหม่ แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป
หำกควำมรักไม่ได้ รับกำรเอำใส่ใจเช่นเดิม นันก็
้ อำจทำให้ ควำมสัมพันธ์ของควำมรักก็จะห่ำงเหิน มีปัญหำ
เกิดขึ ้นและควำมสัมพันธ์ของควำมรักนันไม่
้ ดีเหมือนเดิม เหมือนกับสภำพของของมือสองที่มีรอยร้ ำวหรื อ
ชำรุด กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งของ” กับ “ควำมรัก” แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 41
สิ่งของ

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
ภำพประกอบ 41 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ]

อำรมณ์รัก
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3.14 [ความรักคือเพลง]
เพลง หมำยถึง สำเนียงขับร้ อง, ทำนอง, ดนตรี (รำชบัณฑิตยสถำน. 2546: 799)
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือเพลง] เป็ นกำรนำมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งของนำมำใช้ เป็ น
แบบเปรี ยบหรื อมโนทัศน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึง่ เป็ นสิ่งที่ถกู เปรี ยบหรื อมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเชื่อมโยงลักษณะบำงประกำรของ “เพลง” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้ อมูลในเพลงไทยสำกลยุค
ปั จจุบนั พบถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่อยู่ในวงควำมหมำยเพลงที่นำมำใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบถึงควำมรัก ได้ แก่
“คำร้ อง” “ท่วงทำนอง” “ถ้ อยคำ” “เพลง” จำแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีควำมรักได้ เพียงองค์ประกอบ
เดียว จำกข้ อมูลถ้ อยคำอุปลักษณ์ที่พบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำง
คือ "เพลง” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ดังนี ้
มโนทัศน์ ต้นทาง
[เพลง]
ทำนอง,คำร้ อง,ถ้ อยคำ,เพลง

มโนทัศน์ ปลายทาง
[ความรัก]
ผู้ที่มีควำมรัก

ถ้ อยคำที่แสดงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือเพลง] ปรำกฏในข้ อมูลดังตัวอย่ำงดังนี ้
ตัวอย่ำงที่ 195
“มีควำมจริงอยูใ่ นควำมรักตังมำกมำย
้
และที่ผำ่ นมำฉันใช้ เวลำเพื่อหำควำมหมำย แต่ไม่นำนก็
เพิ่งรู้วำ่ ทุกครัง้ ที่มีเธอใกล้ ว่ำถ้ ำชีวิตคือทำนองเธอก็เป็ นดังคาร้ องที่เพรำะและซึ ้งจับใจ”
(กันและกัน/คิว)
ตัวอย่ำงที่ 196
“เพรำะว่ำฉันคือท่ วงทานองขำดถ้ อยคาไม่มีควำมหมำย อยำกให้ เธอเข้ ำมำแต่งเติมบทเพลง
ของเรำเป็ นควำมประทับใจเกินคำบรรยำย ทุกๆ อย่ำงรอบกำยดูพิเศษในวันนี ้”
(ลงตัว/คณิน)
ตัวอย่ำงที่ 197
“เธอคื อ เพลงโปรดของฉัน ฟั ง ที ไ รก็ ร้องตำมได้ เพลงที่ ฉัน ยิม้ ได้ ทุก ครั ง้ ที่ คุณ เปิ ดให้ ฟั ง แต่ไ ม่
บำงครัง้ ฟั งทีไรฉันก็ไม่เข้ ำใจถึงควำมหมำย ว่ำจริ งๆ แล้ วเธอนันคิ
้ ดยังไงโตๆ กันแล้ วอย่ำปล่อยให้ ฉันต้ อง
เดำถึงควำมรักขอเรำว่ำคืออะไร”
(เรำเป็ นอะไรกัน/Good)
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จำกตัว อย่ำ งที่ 195-197 ถ้ อ ยคำ “ค ำร้ อง” “ท่ว งท ำนอง” “ถ้ อ ยค ำ” และ “เพลง” อยู่ในวง
ควำมหมำยของเพลง นำมำใช้ เป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีควำมรัก แสดงให้ เห็นว่ำผู้ที่มีควำมรัก
เป็ นบุคคลที่ทำให้ ชีวิตมีควำมสุข รื่ นเริง มีชีวิตชีวำ เหมือนกับลักษณะของเพลง ที่มีท่วงทำนอง คำร้ อง มำ
ประกอบรวมกันจนเกิดเป็ นเพลงที่มีควำมไพเรำะฟั งแล้ วให้ ควำมรู้สกึ สบำยใจ มีควำมสุข
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “เพลง” กับ “ควำมรัก” นันเป็
้ นควำมสัมพันธ์ แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้ เห็นดังภำพประกอบ 42
เพลง

ควำมรัก

ผู้ที่มีควำมรัก
ภำพประกอบ 42 แผนภำพแสดงมโนทัศน์ [ควำมรักคือเพลง]

บทที่ 5
การเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ ความรั กในเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล
ในบทนี ้ผู้วิจยั จะเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ความรักที่พบ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั
2.การเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั กับเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
เพื่อศึกษาว่าเพลงแต่ละประเภทมีการใช้ อุปลักษณ์ในการกล่าวถึงความรักเหมือนและแตกต่าง
กันหรื อไม่อย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. การเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ ความรั กในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อนกับเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคปั จจุบัน
จากการศึกษาถ้ อยคาอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักและวิเคราะห์มโนทัศน์ในบทที่ 4 ผู้วิจยั จะนา
ข้ อมูลถ้ อยคาอุปลักษณ์ ที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั มาเปรี ยบเทียบ
ประเภทของอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักและถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏในแต่ละประเภทเพลงว่ามีความ
เหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร
ตาราง 1 แสดงประเภทอุปลักษณ์ความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั
ประเภทอุปลักษณ์
1. อุปลักษณ์มนุษย์
2. อุปลักษณ์พืช
3. อุปลักษณ์สตั ว์
4. อุปลักษณ์อาหาร
5. อุปลักษณ์ธรรมชาติ
6. อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ
7. อุปลักษณ์การแข่งขัน
8. อุปลักษณ์การเดินทาง
9. อุปลักษณ์การเจ็บป่ วย
10. อุปลักษณ์สิ่งของ
11. อุปลักษณ์ทรัพย์สิน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน












เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน










x
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเภทอุปลักษณ์
12. อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้ าง
13. อุปลักษณ์การแสดง
14. อุปลักษณ์การเรี ยน
15. อุปลักษณ์สงคราม

เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน
x
x
x
x

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน





จากตารางการเปรี ยบเทียบประเภทอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนกับเพลง
ไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบอุปลักษณ์ความรักที่เหมือนกันทังในเพลงไทยลู
้
กทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคปั จจุบนั 10 อุปลักษณ์ ได้ แก่ 1. อุปลักษณ์มนุษย์ 2. อุปลักษณ์พืช 3. อุปลักษณ์สตั ว์ 4. อุปลักษณ์
อาหาร 5. อุปลักษณ์ธรรมชาติ 6. อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ 7. อุปลักษณ์การแข่งขัน 8. อุปลักษณ์
การเดินทาง 9. อุปลักษณ์การเจ็บป่ วย 10. อุปลักษณ์สิ่งของ ไม่พบอุปลักษณ์สิ่งก่อสร้ าง อุปลักษณ์การ
แสดง อุปลักษณ์การเรี ยน อุปลักษณ์สงครามในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน ส่วนในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
ไม่พบอุปลักษณ์ทรัพย์สิน
ตาราง 2 แสดงถ้ อยคาอุปลักษณ์ความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ มนุษย์
แก้ วตา
ชีวี
ชีวนั
ดวงใจ
ทาส
มือที่สาม
โจร
ฆาตกร
เจ้ าหญิง
ชีวิต

เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน
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ตาราง 2 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ มนุษย์
ลมหายใจ
อุปลักษณ์ พืช
ชบา.ชบาไพร
กุหลาบ
สายบัว
บุบผา
มาลี
ยอดตอง
ทานตะวัน
ดอกดิน
รากแก้ ว
บัว
ช่อมะไฟ
ช่อลาไย
ต้ นรัก
โรย
สุกงอม
ดอกฟ้า
ดอกหญ้ า
หนาม,ขวากหนาม
ข้ าว,ต้ นข้ าว
ดอกไม้
ตอ
ขอนไม้
ต้ นกล้ า
เหี่ยว
เฉา

เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน
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ตาราง 2 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ พืช
เสี ้ยน
อุปลักษณ์ สัตว์
ตัก๊ แตน,ตัก๊ แตนตาข้ าว
ปลาเนื ้ออ่อน
ช้ างเผือก
ราชสีห์
นกขมิ ้น
วิหค
กระต่าย
ปลาแก้ มช ้า
หมูในอวย
รัง
กา
หงส์
เสือ
หมา,หมาวัด,หมาหมู่
แมว
ไก่ตาฟาง
ลา
จงอาง
ปลาไหล
ปลากระดี่
วัว
ควาย
กบเฒ่าในกะลา
งู
หนูทดลอง

เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน
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ตาราง 2 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ สัตว์
เชื่อง
สวมเขา
ตัดหาง
อุปลักษณ์ อาหาร
น ้าตาลก้ นแก้ ว
อ้ อย
กากอ้ อย
ชานอ้ อย
ข้ าวราดแกง
ข้ างหมูแดง
ขื่นขม
รส,รสชาติ
หวาน
จืด,จาง,จืดจาง
เนื ้อโกเบ
ปลาย่าง
น ้าพริก
ซอสเฟรนช์ฟรายส์
แทะแห้ ว
อุปลักษณ์ ธรรมชาติ
จันทร์
แสงสุริยา
วารี
ดารา
หนาว
ร้ อน
ดาว,ดวงดาว

เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน
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ตาราง 2 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ ธรรมชาติ
ฟ้า,ฟากฟ้า
ไฟ
ฝน
น ้า
ดิน
เงา
ลม
น ้ามัน
ดวงเดือน
ก้ อนหิน
ลาม
ฟ้าผ่า
ไอหมอก
อุปลักษณ์ ส่ งิ เหนือธรรมชาติ
มนตร์
เทพนิยาย
วิมาน
นางฟ้า
เทวดา
ซาตาน
นางมาร
พญามาร
อุปลักษณ์ การแข่ งขัน
ผู้แพ้
พ่าย
แพ้
ตัวจริง

เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน








x
x
x
x
x
x



















x
x
x
x

x
x
x









x

x




132
ตาราง 2 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ การแข่ งขัน
ตัวสารอง
คูแ่ ข่ง
การแข่งขัน
สนามรัก
แชมป์
เหรี ยญทอง
ฟาวล์
อุปลักษณ์ การเดินทาง
ราชรถ
ทางรัก
แยกทาง
มือใหม่
เรื อ
ทางผ่าน
เพื่อนร่วมทาง
การเดินทาง
ร่วมทาง
หนทาง
เส้ นทาง
ทางตัน
สุดทาง
อุปลักษณ์ การเจ็บป่ วย
บ้ า
คลัง่
เพ้ อ
ขาดใจ
ปวด

เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน
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ตาราง 2 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ การเจ็บป่ วย
รุมเร้ า
พิษ
คนไข้ ,คนเป็ นไข้
ยา
แผล,แผลกัดหนอง
เจ็บ
ช ้า,บอบช ้า
โรค
ใจจะขาด
อุปลักษณ์ ส่ งิ ของ
มือสอง
โซ่ทอง,เกลียวโซ่ทอง
แจกันทอง
คมเคียว
เก่า
ตุ๊กตา
เทียนไข
เสื ้อตกสี
รองเท้ า
อุปลักษณ์ ทรัพย์ สิน
รวย
ราคา
ขาย
มีคา่
อุปลักษณ์ ส่ งิ ก่ อสร้ าง
ศาลาริมทาง,ศาลาพักใจ
เสาหลัก

เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน
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ตาราง 2 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ ส่ งิ ก่ อสร้ าง
ที่พกั
อุปลักษณ์ การแสดง
นางเอก
นางร้ าย
ตัวอิจฉา
ตัวละคร
ไอ้ เท่ง,ไอ้ ทอง
ซีน
อุปลักษณ์ การเรียน
เรี ยน
วิชา
สอน
อุปลักษณ์ สงคราม
ข้ าศึก
แย่งชิง
คุกคาม
โยนผ้ ายอมแพ้

เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน
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ถ้ อยคาอุปลักษณ์ ที่แสดงมโนทัศน์เกี่ ยวกับความรักทัง้ ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคปั จจุบนั นัน้ พบว่ามีการใช้ ภาษาที่ชาวบ้ านทัว่ ไปเข้ าใจได้ ง่าย ในอุปลักษณ์มนุษย์พบถ้ อยคา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อาชี พ ฐานัน ดร ชนชัน้ ทางสัง คม เช่ น “โจร” “ฆาตกร” “ทาส” “เจ้ า หญิ ง ” น ามาใช้
เปรี ย บเที ย บถึง ผู้ที่ มี ค วามรั ก พบถ้ อ ยค าที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อวัย วะส่ว นต่า งๆ ที่ ส าคัญ ของร่ า งกาย เช่น
“แก้ วตา” “ดวงใจ” “ชีวิต” “ลมหายใจ” เป็ นต้ น นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่ มีความรักเพียงองค์ประกอบ
เดียวเหมือนกันทังในเพลงไทยลู
้
กทุง่ ยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์พืชเป็ นถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับพืช ส่วนประกอบของพืช นามาใช้ ในการ
เปรี ยบเทียบ โดยถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์ พืชทังในเพลงไทยลู
้
กทุ่งยุคก่อนและเพลงลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
แสดงให้ เห็นถึงสภาพของสังคมชนบท วิถีการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในเพลงไทยลูกทุ่ง
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ยุคก่อนมีการใช้ ภาษาที่นอกจากจะสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นสังคมชนบทและวิถีชีวิตอย่างชัดเจนแล้ ว
นัน้ ยัง พบถ้ อ ยค าที่ ก ล่า วถึ ง สภาพแวดล้ อ มธรรมชาติใ นสัง คมชนบทซึ่ง เป็ นสัง คมที่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม โดยถ้ อยคาที่พบในเพลงมีการกล่าวถึงท้ องทุ่ง ไร่นา ป่ าไม้ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบถึงความรัก
ตัวอย่างถ้ อยคาที่พบในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อน เช่น “ชบาไพร” “สายบัว” “ต้ นข้ าว” “ดอกหญ้ า” “ดอกดิน”
นามาใช้ กล่าวเปรี ย บเที ยบถึง ผู้ที่มี ความรั ก ซึ่ง ถ้ อยคาเหล่านี เ้ ป็ นพื ช ที่ มี อยู่และพบเห็นได้ ทั่วไปตาม
สภาพแวดล้ อมธรรมชาติในชนบท ถ้ อยคา “ต้ นข้ าว” ถูกนามาใช้ ในการเปรี ยบเที ยบถึง ผู้ที่มีความรั ก
เช่นเดียวกันทังในเพลงไทยลู
้
กทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ถ้ อยคาดังกล่าวสามารถสะท้ อน
ให้ เห็นถึงวิถีชีวิตของสังคมชนบทที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังแสดงให้ เห็นว่าไม่ว่าเวลา
จะผ่านไปจากยุคสมัยก่อนจนมาถึงยุคสมัยปั จจุบนั ถ้ อยคานีก้ ็ยงั ถูกนามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ เพราะ
ข้ าวเป็ นอาหารหลัก ของคนไทยที่ รั บ ประทานกั น ทุ ก วัน นอกจากถ้ อยค าที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ พื ช และ
ส่วนประกอบของพืชยังพบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอาการของพืช เช่น “โรย” “สุกงอม” “เหี่ยว” “เฉา” นามา
เปรี ยบเทียบถึงอาการที่เกิดจากความรักเช่นเดียวกันทังในเพลงไทยลู
้
กทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปั จ จุบัน ถ้ อยคาที่ พบแตกต่างกันในอุปลักษณ์ พืช นัน้ พบว่าในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนมีการใช้ ถ้อยคา
อุปลักษณ์ที่เป็ นคาพ้ องความหมาย (Synonymy) คือ คาที่มีความหมายเหมือนกันแต่ต่างกัน ที่รูปเขียน
และการอ่านออกเสียง ได้ แก่ ถ้ อยคา “ดอกไม้ ” “บุบผา” “มาลี” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก ซึ่ง
การใช้ ถ้อยคาที่เป็ นคาพ้ องความหมาย นันพบเฉพาะในเพลงไทยลู
้
กทุง่ ยุคก่อนเท่านัน้
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์สตั ว์ทงในเพลงไทยลู
ั้
กทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบว่า
มีการใช้ คานามเรี ยกสัตว์มาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก และสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพสังคมชนบท วิถีชีวิต
ท้ องทุ่ง ไร่ นา โดยพบถ้ อยคา “กา” “นกขมิ ้น” “ตัก๊ แตนตาข้ าว” “วัว” “ควาย” “ปลากระดี่”เป็ นต้ น ถ้ อยคา
ดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีการดาเนินชีวิตและสภาพแวดล้ อมธรรมชาติของสังคมชนบทที่ประกอบอาชีพ
เป็ นเกษตรกรรมเป็ นหลักจึงสามารถพบเห็นสัตว์ตา่ งๆ เช่น วัว ควาย กา ตัก๊ แตนตาข้ าว ได้ ทวั่ ไปตามท้ อง
ทุง่ นา ในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั นอกจากคานามเรี ยกชื่อสัตว์ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพสังคมชนบทแล้ ว
นัน้ ยังพบถ้ อยคา “หนูทดลอง” ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในปั จจุบนั ด้ วย
เช่นกัน ซึ่งหนูทดลองเป็ นสัตว์ที่นามาใช้ ในการทดลองและศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ทาให้ เกิดการพัฒนา
ความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ที่เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมากมาย มนุษย์สามารถคิดค้ นและนาความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ มาใช้ งาน เพื่อให้ เกิดประโยชน์และความสะดวกต่อมนุษย์ ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ สงั คมสามารถพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วและเกิดความเจริ ญที่แทรกซึมไปสู่สงั คมชนบท
ในปั จจุบนั ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั นอกจากพบคานามเรี ยกชื่ อสัตว์นามาใช้ เปรี ยบเทียบแล้ วนัน้
ยังพบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอาการของสัตว์นามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบด้ วย โดยพบถ้ อยคา “เชื่อง” เป็ นคา
ที่มีความหมายเกี่ยวข้ องกับอาการของสัตว์นามาเปรี ยบเทียบถึงอาการที่เกิดจากความรัก ซึ่งถ้ อยคาที่มี
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ความหมายเกี่ยวข้ องกับอาการของสัต ว์นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงอาการที่เกิดจากความรักพบเฉพาะใน
เพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั เท่านัน้
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์อาหารทังในเพลงไทยลู
้
กทุ่งยุคก่อนและในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
นันพบถ้
้
อยคาที่สะท้ อนถึงวิถีการดาเนินชีวิต การรับประทานอาหารแบบง่ายๆ ของคนในสังคมชนบทที่
เหมือนกัน โดยพบถ้ อยคา “ข้ าวราดแกง” “ข้ าวหมูแดง” “น ้าพริ ก” เป็ นต้ น ซึ่งอาหารดังกล่าวแสดงให้ เห็น
ถึงความเรี ยบง่ายของสังคมชนบท ที่รับประทานข้ าวราดแกงหรื อน ้าพริ กซึ่งเป็ นอาหารที่หารับประทาน
ทานได้ ง่ายและพบเห็นได้ ทวั่ ไปในสังคมชนบท ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั นันนอกจากการใช้
้
ถ้อยคาที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตความเรี ยบง่ายในสังคมชนบทแล้ วนัน้ ยังพบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอาหารที่เกิด
จากการหลั่ง ไหลรั บ เอาวัฒ นธรรมตะวัน ตกและวัฒ นธรรมเอเชี ยเข้ า มา โดยพบถ้ อ ยค า “เนื อ้ โกเบ”
ซึง่ สะท้ อนถึงวัฒนธรรมเอเชียและถ้ อยคา “ซอสเฟรนช์ฟรายส์” สะท้ อนถึงวัฒนธรรมตะวันตก “เนื ้อโกเบ”
เป็ นอาหารที่ได้ รับความนิยมจากประเทศญี่ปนุ่ เป็ นเนื ้อที่ลกั ษณะนุ่ม ฉ่ าน ้า และเป็ นอาหารที่มีราคาสูง
โดยเนื ้อโกเบถูกนามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก ซึง่ เป็ นคนที่มีรูปร่าง หน้ าตาดี เป็ นที่ สนใจของผู้ที่พบ
เห็น ซึ่งเหมือนกับลักษณะของเนื ้อโกเบที่มีหน้ าตาและรสชาติที่น่ารับประทาน ส่วน “ซอสเฟรนช์ฟรายส์ ”
เป็ นเครื่ อ งปรุ ง ที่ ใ ช้ ท านคู่กับ เฟรนช์ ฟ รายส์ ห รื อ มัน ฝรั่ ง ทอดซึ่ ง เป็ นอาหารของชาวตะวัน ตกที่ นิ ย ม
รับประทาน โดยซอสเฟรนช์ฟรายส์ถกู นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก ซึ่งเป็ นคนรักใหม่ที่ได้ รับความ
รั กและความสนใจเป็ นที่ ถูกใจของตัวผู้รัก เหมื อนกับรสชาติของซอสเฟรนฟรายด์ที่รั บประทานคู่กับ
เฟรนช์ฟรายส์แล้ วเพิ่มรสชาติให้ อร่อยยิ่งขึ ้น นอกจากถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอาหารที่นามาใช้ เปรี ยบเทียบ
ถึงผู้ที่มีความรักแล้ วนัน้ ยังพบถ้ อยคาที่เกี่ ยวข้ องกับรสชาติ ได้ แก่ “หวาน” “ขื่นขม” “จืดจาง” นามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงอารมณ์รักซึง่ พบเหมือนกันทังในเพลงไทยลู
้
กทุง่ ยุคก่อนและในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์ธรรมชาติทงในเพลงไทยลู
ั้
กทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
พบว่ามีการใช้ ถ้อยคาที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาตินามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักเหมือนกัน เช่น ถ้ อยคา
“ดวงดาว” “ฟ้า” “ลม” “ดิน โดยถ้ อยคา “ดวงดาว” “ฟ้า” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักที่มีฐานะสูง
ศักดิก์ ว่า และ ถ้ อยคา “ดิน” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักที่มีฐานะต่าต้ อยกว่า ในเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคก่อนมี การใช้ ถ้อยคาที่เ ป็ นคาพ้ องความหมาย ได้ แก่ “ดวงดาว” “ดารา” และ “นา้ ” “วารี ” นามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก ซึง่ การใช้ ถ้อยคาที่เป็ นคาพ้ องความหมายเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักนันพบ
้
เฉพาะในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนเท่านัน้ นอกจากนี ใ้ นเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ได้ แก่ “ฟ้าผ่า” “ลาม” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงอาการที่เกิดจากความรัก แต่ไม่
พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อนนามาเปรี ยบเทียบถึ งอาการ
ที่เกิดจากความรัก
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติทงในเพลงไทยลู
ั้
กทุง่ ยุคก่อนและในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปั จจุบนั พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล เช่น “นางฟ้า” “เทวดา” “ซาตาน” “นางมาร” นามาใช้ เปรี ยบเทียบ
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ถึงผู้ที่มีความรัก โดยถ้ อยคา “นางฟ้า” “เทวดา” เปรี ยบถึงผู้ที่มีความรักที่มีรูปร่ างหน้ าตาสวย หล่อ เห็น
แล้ วชวนมอง เป็ นคนดีน่าคบหา ส่วนถ้ อยคา “ซาตาน” “นางมาร” เปรี ยบถึงผู้ที่มีความรักที่มีนิสยั ใจคอ
โหดร้ ายมีพฤติกรรมและการกระทาต่างๆ ที่ทาให้ คนรักของตนเองเสียใจ และในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนยัง
พบถ้ อยค าที่ เ กี่ ย วข้ องกับ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติน ามาเปรี ย บเที ย บถึ ง อารมณ์ รั ก เช่ น ถ้ อยค า “มนตร์ ”
“เทพนิยาย” นามาเปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงคุณสมบัติของอารมณ์รักว่าเป็ นสิ่งมีที่พลังอานุภาพทาให้
เกิดสิ่งดีๆ หรื อสิ่งอัศจรรย์ ซึ่งไม่พบการเปรี ยบเทียบลักษณะดังกล่าวในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั แต่
พบว่าในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั มีการใช้ คาที่เป็ นคาทับศัพท์ ได้ แก่ ถ้ อยคา “ซาตาน” ซึ่งลักษณะการใช้
คาทับศัพท์นี ้พบเฉพาะในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั เท่านัน้
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์การแข่งขันในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและในเพลงไทยลูกทุ่งยุค ปั จจุบนั
พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับผู้เข้ าแข่งขัน ได้ แก่ “ตัวจริ ง” “ตัวสารอง” “ผู้แพ้ ” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มี
ความรั ก และพบถ้ อ ยค าที่ เ กี่ ยวข้ องกับการตัด สิน และผลการแข่ง ขัน ได้ แ ก่ “แพ้ ” “ฟาวล์ ” น ามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงอาการที่ผิดหวังจากความรักเหมือนกัน แต่ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ยังพบถ้ อยคาที่
เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันนามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงความรัก ได้ แก่ “การแข่งขัน” “สนามรัก” “เหรี ยญทอง”
และยังพบถ้ อยคาที่เป็ นคาทับศัพท์นามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบซึ่งถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันนามา
เปรี ยบเทียบถึงอารมณ์รักและการใช้ ถ้อยคาทับศัพท์พบเฉพาะในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั เท่านัน้
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์ การเดินทางนัน้ พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับยานพาหนะ ได้ แก่ “ราชรถ”
“เรื อ” นามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักเช่นเดียวกันทังในเพลงไทยลู
้
กทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปั จ จุบัน และพบถ้ อยคาที่ เ กี่ ยวข้ องกับการเดินทาง เช่น “ร่ วมทาง” “แยกทาง” “ทางตัน” นามากล่าว
เปรี ย บเที ย บถึ ง อารมณ์ รั ก โดยถ้ อ ยค า “ร่ ว มทาง” แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุณ สมบัติข องอารมณ์ รั ก ว่า เป็ น
ความรู้สึกที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้ ดีขึ ้นได้ เรื่ อยๆ และถ้ อยคา “แยกทาง” “ทางตัน” แสดงให้ เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของความรักที่จบลงหรื อเลิกราจากกันไป
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์ การเจ็บป่ วยพบถ้ อยคาที่เกี่ ยวข้ องกับผู้ป่วยและสิ่งที่ใช้ ในการรักษา
ได้ แก่ “คนไข้ ” “ยา” นามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักเหมือนกันทังในเพลงไทยลู
้
กทุ่งยุคก่อนและเพลง
ไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั นอกจากนี ้ยังพบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอาการการเจ็บป่ วย ได้ แก่ “บ้ า” “คลัง่ ” “แผล”
“ช ้า” “เจ็บ” เป็ นต้ น นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงอาการที่ผิดหวังจากความรักเช่นเดียวกัน
ถ้ อยคาที่พ บในอุปลักษณ์ สิ่งของในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบ
ถ้ อยคาที่มีความหมายเกี่ยวข้ องกับสิ่งของนามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักเหมือนกัน โดยในเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคก่อนพบถ้ อยคา “คมเคียว” นามาเปรี ยบเทียบสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพสังคมชนบทที่มีวิถีการ
ดาเนินชีวิตที่เป็ นสังคมเกษตรกรรม ทาไร่ ไถนา ดังนัน้ เคียวจึงเป็ นอุปกรณ์สาคัญที่ใช้ ในการประกอบ
อาชีพ ส่วนในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั นันพบถ้
้
อยคา “เทียนไข” นามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักและ
เป็ นคนรักที่มีคา่ แค่เพียงบางเวลาเท่านัน้ เหมือนกับเทียนไขเป็ นสิ่งของที่อานวยความสะดวกและให้ แสง
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สว่างในเวลาที่ไฟฟ้าดับหรื อขัดข้ อง แต่เมื่อไฟฟ้าสามารกลับมาใช้ ได้ ตามปกติเทียนไขก็จะหมดประโยชน์
ถ้ อยคา “รองเท้ า” นามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักที่มีฐานะต่าต้ อย เหมือนกับรองเท้ าที่ใช้ สาหรับเดิน
เหยียบย่าอยูบ่ นพื ้นดินเจอแต่สิ่งสกปรก เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนยังพบถ้ อยคา “เก่า”
นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึง อารมณ์ รัก แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของความรักที่ไม่ดี ห่างเหิน ทาให้ ความ
รักนันต้
้ องจบความสัมพันธ์ ลงไป ซึ่งถ้ อยคาที่นาเปรี ยบเทียบถึงความรักนันพบเฉพาะในเพลงไทยลู
้
กทุ่ง
ยุคก่อนท่านัน้
ในเพลงไทยลูก ทุ่ง ยุค ก่ อ นไม่พ บถ้ อ ยค าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อุป ลัก ษณ์ สิ่ ง ก่ อ สร้ างและอุป ลัก ษณ์
สงคราม โดยถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์สิ่งก่อสร้ างที่ไม่พบในเพลงไทยลูกยุคก่อนนันอาจเป็
้
นเพราะ
ในสังคมชนบทสมัยก่อนมีการใช้ ชีวิตที่เรี ยบง่ายไม่ยึดติดกับวัตถุหรื อค่านิยมในเรื่ องของสิ่งก่อสร้ างหรื อที่
อยู่อาศัย ซึ่ง แตกต่างไปจากสังคมชนบทในยุคปั จ จุบนั ที่ค วามเจริ ญเติบโตทางสัง คมนัน้ เกิ ดขึน้ อย่าง
รวดเร็ ว อันเนื่องมาจากความเจริ ญเติบโตทางสังคมที่เกิ ดขึ ้นในสังคมเมืองค่อยๆ แทรกซึมความเจริ ญ
ความทันสมัย และค่านิยมในเรื่ องของสิ่งก่อสร้ างที่อยู่อาศัยไปยังสังคมชนบท ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ จรรยา บัวบาน (2548: บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาค่านิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งช่วงปี พ.ศ.25402547 พบว่าเพลงไทยลูกทุง่ สะท้ อนค่านิยมทางวัตถุในด้ านที่อยูอ่ าศัยซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นในสังคมชนบทที่มีความเป็ นสังคมเมืองมากขึ ้น ส่วนถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์สงครามที่ไม่
พบในเพลงไทยลูกยุคก่อนอาจเป็ นเพราะว่าในสังคมชนบทนัน้ มีการใช้ ชีวิตแบบพึ่งพิงและถ้ อยทีถ้อย
อาศัย มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งสอดคล้ องกับที่ พิชญ์ สมทอง (2522: 44) ได้ กล่าวถึงคุณสมบัติ
ของชุมชนชนบทดังเดิ
้ มตามแนวคิดของ Edwards T. ว่าเป็ นสังคมที่โดดเดี่ยวอยู่ตามไร่นาอันเป็ นที่ทากิน
มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้ านเชื ้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างจากในสังคมเมืองที่มีการ
ใช้ ชีวิตแบบเร่งรี บและมีอตั ราการแข่งขันสูงเพื่อความสาเร็จและผลประโยชน์ของตนเอง
ในเพลงไทยลูกทุ่ง ยุคก่อนผู้วิจัยพบถ้ อยคาที่ เกี่ ยวข้ องกับอุปลักษณ์ การแสดงโดยพบถ้ อยคา
“นางเอก” และพบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์การเรี ยนโดยพบถ้ อยคา “เรี ยน” และในเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์ทรัพย์สินโดยพบถ้ อยคา “ราคา” ซึ่งถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับ
อุปลักษณ์การแสดง อุปลัก ษณ์การเรี ยนในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน และถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์
ทรัพย์สินในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั นัน้ พบเพียงแค่ถ้อยคาเดียวเท่านันในแต่
้
ละประเภทอุปลักษณ์ซึ่ง
เป็ นจานวนที่น้อย ผู้วิจัยจึงไม่อาจสรุ ปได้ ชัดเจนว่าเป็ นอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์เกี่ ยวกับความรัก แต่ตงั ้
ข้ อ สัง เกตไว้ โ ดยอาจกล่า วว่า มี อุป ลัก ษณ์ ก ารแสดง อุป ลัก ษณ์ ก ารเรี ย น ในเพลงไทยลูก ทุ่ง ยุค ก่ อ น
และอุปลักษณ์ทรัพย์สินในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั หากพบข้ อมูลถ้ อยคาที่มากกว่านี ้
ข้ อมูลถ้ อยคาอุปลักษณ์แสดงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในเพลงในลูกทุ่งยุคก่อนและในเพลงไทย
ลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพของสังคมชนบทและวิถีการดาเนินชีวิตที่เหมือนกันแล้ วนัน้ ผู้วิจยั
พบว่าถ้ อยคาอุปลักษณ์ในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงการเจริ ญเติบโตทางสังคมชนบท
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ซึง่ ได้ รับอิทธิพลมาสังคมเมือง โดยพบการใช้ ถ้อยคาที่พยายามแสดงความทันสมัยทาให้ มีความเป็ นชนบท
ในเนื อ้ เพลงน้ อยลง ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ที่ นิ ธิ เอี ยวศรี ว งศ์ (สุร พงษ์ สัง ฆมณี . 2541: 19; อ้ างอิ ง จาก
นิธิ เอียวศรี วงศ์. 2528: 95-105) ได้ กล่าวว่าเพลงลูกทุ่งในระยะแรกๆ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสภาพความจริ งใน
สังคมชนบทเกือบทังสิ
้ ้น ต่อมาเมื่อการสื่อสารคมนาคมขยายตัว รูปแบบและเนื ้อหาในเพลงไทยลูกทุ่งจึง
เปลี่ยนแปลงโดยพยายามแสดงความทันสมัยและเนื ้อเรื่ องที่เกี่ยวกับชีวิตในสังคมเมือง โดยพบว่าในเพลง
ไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั มีการใช้ คาทับศัพท์ เพิ่มมากขึ ้น ในอุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติพบถ้ อยคา “ซาตาน”
หมายถึง ตัวมารในคริ สตศาสนาที่ล่อมนุษย์ให้ ทาบาป คาว่าซาตานที่พบนามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบถึง
คนรั ก ที่ มี นิ สัย และทาตัว ไม่ดี เ หมื อนกับ พฤติกรรมของซาตาน อุป ลัก ษณ์ การแสดงพบถ้ อยค า “ซี น ”
หมายถึง ฉาก ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ใช้ ในการถ่ายทาการแสดง เปรี ยบเที ยบถึงสถานการณ์ ของความรั กที่
เกิดขึน้ มีเรื่ องราวต่างๆมากมายทัง้ สุขทุกข์ เสียใจ เหมือนกับลักษณะของฉากที่ใช้ ในการแสดงที่จะมี
หลายฉากและหลายๆ เรื่ องราวเกิ ดขึน้ ส่ว นคาทับศัพ ท์ ที่พ บในอุปลัก ษณ์ ก ารแข่ง ขัน ได้ แ ก่ ถ้ อยค า
“แชมป์ ” หมายถึง ผู้ชนะ และ ถ้ อยคา “ฟาวล์ ” หมายถึง การกระทาของผู้ที่ทาผิดกติกา คาว่าแชมป์
นามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่สมหวังในความรัก และฟาวล์เปรี ยบเทียบถึงอาการที่ผิดหวังจากความ
รัก ถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่ใช้ คาทับศัพท์ในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั สะท้ อนให้ เห็นถึงความเจริ ญเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่เกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ วและมีการขยายตัวแทรกซึมเข้ าไปสู่สังคมชนบท
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมชนบทที่เริ่ มมีความเป็ นสังคมเมืองและความ
ทันสมัยมากขึน้ ซึ่งลักษณะการใช้ คาทับศัพท์และคาที่แสดงการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ นนพบ
ั้
เฉพาะในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั เท่านัน้

2. การเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ ความรั กในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบันกับเพลงไทยสากล
ยุคปั จจุบัน
ในหัวข้ อนี ้ผู้วิจยั จะเปรี ยบเทียบประเภทอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักและถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่พบใน
เพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั ว่าเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร
ตาราง 3 แสดงประเภทอุปลักษณ์ความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั กับเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
ประเภทอุปลักษณ์
1. อุปลักษณ์มนุษย์
2. อุปลักษณ์พืช
3. อุปลักษณ์สตั ว์
4. อุปลักษณ์อาหาร

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน





เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน
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ตาราง 3 (ต่อ)
ประเภทอุปลักษณ์
5. อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้ าง
6. อุปลักษณ์ธรรมชาติ
7. อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ
8. อุปลักษณ์การแสดง
9. อุปลักษณ์การแข่งขัน
10. อุปลักษณ์การเดินทาง
11. อุปลักษณ์การเรี ยน
12. อุปลักษณ์การเจ็บป่ วย
13. อุปลักษณ์สิ่งของ
14. อุปลักษณ์สงคราม
15. อุปลักษณ์เพลง

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน










x

เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน









x


จากตารางเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั กับเพลงไทยสากลยุค
ปั จจุบนั พบอุปลักษณ์ที่เหมือนกัน 13 อุปลักษณ์ ได้ แก่ 1. อุปลักษณ์มนุษย์ 2. อุปลักษณ์พืช 3. อุปลักษณ์
สัตว์ 4. อุปลักษณ์อาหาร 5. อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้ าง 6. อุปลักษณ์ธรรมชาติ 7. อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ
8. อุปลักษณ์การแสดง 9. อุปลักษณ์การแข่งขัน 10. อุปลักษณ์การเดินทาง 11. อุปลักษณ์การเรี ยน
12. อุปลักษณ์การเจ็บป่ วย 13. อุปลักษณ์สิ่งของ และพบอุปลักษณ์ความรักที่แตกต่างกันระหว่างเพลง
ไทยลูกทุ่งยุคปั จ จุบันและเพลงไทยสากลยุคปั จ จุบัน คือ พบอุปลักษณ์ สงครามในเพลงไทยลูกทุ่ง ยุค
ปั จจุบนั เท่านัน้ และพบอุปลักษณ์เพลงในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั เท่านัน้
ตาราง 4 แสดงถ้ อยคาอุปลักษณ์ความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั กับเพลงไทยสากลปั จจุบนั
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ มนุษย์
มือที่สาม
ชีวิต
โจร

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน

เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน





x
x
X
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ตาราง 4 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ มนุษย์
ฆาตกร
ทาส
เจ้ าหญิง
ดวงใจ
ลมหายใจ
ขอทาน
อุปลักษณ์ พืช
ตอ
ขอนไม้
ดอกหญ้ า
ต้ นกล้ า
ข้ าว
เหี่ยว
เฉา
เสี ้ยน
ขวากหนาม
ดอกฟ้า
ดอกไม้
ต้ นไม้
ใบไม้
เติบโต
ต้ นไทร
ปลูก
เพาะ
รด
หล่อเลี ้ยง

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน

เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน






x

x
x
















x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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ตาราง 4 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ สัตว์
แมว
ไก่ตาฟาง
กา
ลา
เสือ
หงส์
จงอาง
ปลาไหล
ปลากระดี่
วัว
กบเฒ่าในกะลา
งู
หนูทดลอง
เชื่อง
สวมเขา
ตัดหาง
ควาย
หมา,หมาวัด
แพะรับบาป
อุปลักษณ์ อาหาร
เนื ้อโกเบ
ปลาย่าง
น ้าพริก
ซอสเฟรนช์ฟรายส์
แทะแห้ ว
รสชาติ
หวาน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน

เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน



















x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x












x
x
x
x
x
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ตาราง 4 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ อาหาร
จาง,จืดจาง
ขม
หวานเย็น
น ้าแข็ง
อุปลักษณ์ ส่ งิ ก่ อสร้ าง
เสาหลัก
ศาลา
ที่พกั
สะพาน
พัง
เครื อข่ายรัก
อุปลักษณ์ ธรรมชาติ
น ้ามัน
ดวงเดือน
ก้ อนหิน
เงา
ลาม
ฟ้าผ่า
ฝน
ไอหมอก
ไฟ.แสงไฟ
ดวงดาว,แสงดาว
ฟ้า
ดิน,เศษดิน
ลม
น ้า
ทราย

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน

เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน


x
x
x









x
x
x

x
x



















x

x
x
x
x
x
x
x
x
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ตาราง 4 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ ธรรมชาติ
ฝุ่ น,เศษฝุ่ น
อากาศ
ตะวัน,แสงตะวัน
ออกซิเจน
ทราย
ฤดูอกหัก
ละออง
ไอ
มรสุม
มหันตภัย
อุปลักษณ์ ส่ งิ เหนือธรรมชาติ
ซาตาน
นางมาร
พญามาร
นางฟ้า
เทวดา
ปาฏิหาริย์
ความฝั น
อุปลักษณ์ การแสดง
นางร้ าย
ตัวอิจฉา
ไอ้ เท่ง.ไอ้ ทอง
ซีน
ตัวละคร
นางเอก
ละคร

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน

เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

















x
x

x
x
x











x

x
x
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ตาราง 4 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ การแสดง
ตอนต่อไป
ฉาก,ฉากสุดท้ าย
ตอนอวสาน
ตอนสุดท้ าย
อุปลักษณ์ การแข่ งขัน
ตัวสารอง
คูแ่ ข่ง
แชมป์
ฟาวล์
สนามรัก
การแข่งขัน
เหรี ยญทอง
ตัวจริง
แพ้ .พ่าย
ชนะ
คูซ่ ้ อม
อุปลักษณ์ การเดินทาง
มือใหม่
เรื อ
ทางผ่าน
เพื่อนร่วมทาง
หนทาง
เส้ นทาง
สุดทาง
เดิน,เดินทาง,การเดินทาง
ร่วมทาง

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน

เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน
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ตาราง 4 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ การเดินทาง
ทางรัก
ทางตัน
แยกทาง
ทางผ่าน
รถประชัน้ 3
ก้ าวหน้ า
ถนน
รถ
ขับรถ
จอด
เดินจาก
อุปลักษณ์ การเรียน
สอน
เรี ยน
วิชา
หนังสือ
บทเรี ยน
โจทย์
อุปลักษณ์ การเจ็บป่ วย
คนไข้
ยา
พิษ
ช ้า,บอบช ้า
ใจจะขาด
แผล,แผลกลัดหนอง
เจ็บ

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน

เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน
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ตาราง 4 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ การเจ็บป่ วย
โรค
คนบ้ าบอ
คนฟั่ นเฟื อน
ตาบอด
ขาดใจ
ปวดร้ าว
ความจาเสื่อม
ความจาสัน้
ป่ วย
ไม่สบาย
อุปลักษณ์ ส่ งิ ของ
เทียนไข
เสื ้อตกสี
รองเท้ า
ตุ๊กตา
กระดาษ
มือสอง
เข็ม
ชารุด
ร้ าว
แตก
กล่อง
อุปลักษณ์ สงคราม
ข้ าศึก
แย่งชิง
คุกคาม

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน

เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน
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ตาราง 4 (ต่อ)
ถ้ อยคาอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ สงคราม
โยนผ้ ายอมแพ้
อุปลักษณ์ เพลง
เพลง,บทเพลง
คาร้ อง
ทานอง
ถ้ อยคา

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน

เพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน



x

x
x
x
x






ถ้ อยคาอุปลักษณ์แสดงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ยังสะท้ อน
ความเป็ นสัง คมชนบทให้ เ ห็น อยู่ แต่ในขณะเดี ยวกันก็ พ บว่าถ้ อ ยคาอุปลักษณ์ ในเพลงไทยลูก ทุ่ง ยุค
ปั จจุบนั นัน้ มีการใช้ ถ้อยคาที่เหมือนกับเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั มากขึน้ ด้ วย ในอุปลักษณ์ มนุษย์พบ
ถ้ อยคาที่ เกี่ ยวข้ องกับอาชี พ ฐานันดร ชนชัน้ ทางสัง คมนามาใช้ เปรี ยบเทียบถึง ผู้ที่มีความรัก และพบ
ถ้ อยคาที่เกี่ ยวข้ องกับอวัยวะส่วนต่างๆ ที่สาคัญของร่ างกาย นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่ความรักเพียง
องค์ประกอบเหมือนกันทังในเพลงไทยลู
้
กทุง่ ยุคปั จจุบนั และในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์พืชทังในเพลงไทยลู
้
กทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั นัน้
พบถ้ อยคาที่ มี ความหมายเกี่ ยวข้ องกับพืช ส่วนประกอบของพืช เช่น “ตอ” “ขอนไม้ ” “ใบไม้ ” “ต้ นไม้ ”
เป็ นต้ น นามาใช้ เ ปรี ยบเที ยบถึงผู้ที่มีความรัก ในเพลงไทยลูกทุ่ง ยุคปั จ จุบันพบถ้ อยคา “ต้ นข้ าว” ถูก
นามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก ถ้ อยคาดังกล่าวสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตของสังคม
ชนบทที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอาการที่เกิดขึ ้นกับพืช ได้ แก่
“เหี่ ยว” เฉา” “เติบโต” นามาใช้ เ ปรี ยบเทียบถึงอาการที่ เกิดจากความรัก นอกจากนี ย้ ัง พบว่ามี การใช้
ถ้ อยคาที่มีความหมายเกี่ยวข้ องกับพืช เช่น “รด” “เพาะ” “หล่อเลีย้ ง” “เสีย้ น” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึง
อารมณ์รัก
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์ สัตว์ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั นัน้
พบว่ามีการใช้ คานามเรี ยกชื่อสัตว์โดยพบถ้ อยคา “หมา” “ควาย” “ลา “แพะรับบาป” เป็ นต้ น นามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักเหมือนกัน แต่ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั นันยั
้ งพบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมของสัตว์และอวัยวะของสัตว์ ได้ แก่ “เชื่อง” “ตัดหาง” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงอาการที่เกิดจาก
ความรักอีกด้ วยซึ่งไม่พบถ้ อยคาดังกล่าวในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั นอกจากนีย้ งั พบว่าในเพลงไทย
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ลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั มีการใช้ ถ้อยคาที่เป็ นคานามเรี ยกชื่อสัตว์ที่หลากหลายกว่าในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
และถ้ อยคาที่พบนันยั
้ งสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพแวดล้ อมธรรมชาติความเป็ นสังคมชนบท โดยพบถ้ อยคา
“กา” “ปลาไหล” “ปลากระดี่” “วัว” เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นสัตว์ที่สามารถพบเห็น ได้ ทวั่ ไปตามท้ องทุ่งนา นอกจาก
ถ้ อยคาที่สะท้ อนให้ เห็นความเป็ นสังคมชนบทแล้ วนัน้ ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ยังพบถ้ อยคาที่แสดง
ให้ เห็นถึงความเจริ ญก้ าวหน้ าของวิทยาศาสตร์ และวิทยาการต่างๆ โดยพบถ้ อยคา “หนูทดลอง” ซึ่งแสดง
ให้ เห็นถึงความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วในสังคมปั จจุบนั
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์อาหารในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั พบ
ถ้ อยคาที่ เ กี่ ยวข้ องกับอาหาร โดยพบถ้ อยคา “ปลาย่าง” “หวานเย็น ” “เนื อ้ โกเบ” “นา้ แข็ง ” นามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักเหมือนกัน และยังพบถ้ อยคาที่มีความหมายเกี่ยวกับรสชาติข องอาหาร ได้ แก่
“หวาน” “ขม” “จืดจาง” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงอารมณ์รักเหมือนกันอีกด้ วย นอกจากนี ้ในเพลงไทยลูกทุ่ง
ปั จจุบนั ยังพบถ้ อยคาที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการหลัง่ ไหลเข้ ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในเรื่ องของอาหาร โดย
พบถ้ อยคา “เนื ้อโกเบ” และถ้ อยคา “ซอสเฟรนช์ฟรายส์”
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์สิ่งก่อสร้ างในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
นันพบถ้
้
อยคาที่อยู่ในวงความหมายของสิ่งก่อสร้ างโดยพบถ้ อยคา “เสาหลัก” “ศาลา” “ที่พกั ” “สะพาน”
นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักเหมือนกัน นอกจากนีใ้ นเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั ยัง พบถ้ อยคา
“เครื อข่ายรัก” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงความรัก เครื อข่ายคือกลุ่มของคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สื่อสารชนิด
ต่างๆ ที่นามาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ เครื อข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้ อมูลและใช้ อุปกรณ์
ต่างๆ ร่วมกันในเครื อข่ายได้ เช่น เครื อข่ายของโทรศัพท์ (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ .
2556: ออนไลน์ ) คาว่า “เครื อข่ายรัก ” ที่ถูกนามาใช้ เปรี ยบเทียบถึง อารมณ์ รักสะท้ อนให้ เห็นถึงความ
เจริ ญก้ าวหน้ า ความทันสมัย ในสังคมปั จจุบนั ที่การติดต่อสื่อสารไร้ สายเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญและได้
ถูกนามาใช้ เป็ นประโยชน์อย่างมากมาย
ถ้ อ ยค าที่ พ บในอุป ลักษณ์ ธ รรมชาติทัง้ ในเพลงไทยลูกทุ่ง ยุค ปั จ จุบัน และเพลงไทยสากลยุค
ปั จจุบนั พบว่ามีการใช้ ถ้อยคาที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาตินามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักเหมือนกัน เช่น
ถ้ อยคา “ดวงดาว” “ฟ้า” “น ้า” “ไฟ” “ก้ อนหิน” เป็ นต้ น โดยถ้ อยคา “ดวงดาว” “ฟ้า” นามาใช้ เปรี ยบเทียบ
ถึงผู้ที่มีความรั กที่ มีฐานะสูงศักดิ์กว่า และ ถ้ อยคา “ก้ อนหิน” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักที่มี
ฐานะต่าต้ อยกว่า ถ้ อยคา “ไฟ” เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักที่มีนิสยั ใจร้ อน หุนหัน พลันแล่น ส่วนถ้ อยคา
“น ้า” เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักที่มีนิสยั ใจเย็น ในเพลงไทยลูกทุ่งยุ่งปั จจุบนั พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับ
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ได้ แก่ “ฟ้ าผ่า ” “ลาม” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงอาการที่ เกิ ดจากความรั ก
ในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับฤดูโดยพบถ้ อยคาว่า “ฤดูอกหัก” นามาเปรี ยบเทียบ
ถึงอาการที่เกิดจากความรัก และพบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ โดยพบถ้ อยคา “ลม” “ไอ” “ฝุ่ น” “ไฟ”
นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึง อารมณ์ รักเหมือนกันในเพลงทังสองประเภท
้
นอกจากนี ้ในเพลงไทยสากลยุค
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ปั จ จุบัน พบถ้ อยคา “ออกซิ เ จน” ซึ่ง เป็ นการใช้ ค าทับ ศัพ ท์ ที่แ สดงถึ ง อิ ทธิ พ ลการหลั่ง ไหลเข้ า มาของ
วัฒนธรรมตะวันตก ออกซิเจน เป็ นธาตุชนิดหนึ่งในตารางธาตุมีความสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์
ใช้ ในกระบวนการหายใจ นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงคนรักว่าเป็ นคนสาคัญและเป็ นมีความหมายต่อตัวผู้รัก
ขาดไม่ได้
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติทงในเพลงไทยลู
ั้
กทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากล
ยุค ปั จ จุบัน พบถ้ อ ยค าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับบุค คล เช่น “นางฟ้ า” “เทวดา” “ซาตาน” “นางมาร” น ามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก โดยถ้ อยคา “นางฟ้า” “เทวดา” เปรี ยบถึงผู้ที่มีความรักที่มีรูปร่างหน้ าตาสวย
หล่อ เห็นแล้ วชวนมองเป็ นคนดีนา่ คบหา ส่วนถ้ อยคา “ซาตาน” “นางมาร” เปรี ยบถึงผู้ที่มีความรักที่มีนิสยั
ใจคอโหดร้ ายมี พ ฤติกรรมและการกระทาต่างๆ ที่ ทาให้ คนรั กของตนเอง ถ้ อยคา “ปาฏิหาริ ย์ ” นามา
เปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงผู้ที่มีความรักว่าเป็ นบุคคลมีที่พลังอานุภาพสามารถทาให้ ความรักที่เกิ ดขึ ้นนัน้
เจอแต่ดีๆ
ถ้ อยค าที่ พ บในอุป ลัก ษณ์ ก ารแสดงพบถ้ อยค า “นางเอก” “นางร้ าย” ตัว ละคร” น ามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักเหมือนกันในเพลงทังสองประเภท
้
นอกจากนี ้ในเพลงในลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ยัง
พบถ้ อ ยคาที่ แ สดงถึ ง วัฒ นธรรมประเพณี พื น้ บ้ า นของไทยโดยพบถ้ อ ยค า “ไอ้ เ ท่ง ” “ไอ้ ทอง” นามา
เปรี ยบเทียบถึงคนรักที่ไม่มีความสาคัญถูกมองข้ าม ไอ้ เท่งและไอ้ ทองเป็ นตัวตลกในหนังตะลุงที่มีชื่อเสียง
โดยหนังตะลุงเป็ นประเพณีพื ้นบ้ านที่นิยมเล่นในภาคใต้ ซึ่งลักษณะการใช้ ถ้อยคาที่สะท้ อนถึงวัฒนธรรม
และประเพณีพื ้นบ้ านนี ้พบเฉพาะในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั เท่านัน้ ถ้ อยคาที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปั จจุบนั นอกจากจะสะท้ อนประเพณีวฒ
ั นธรรมพื ้นบ้ านแล้ วนัน้ ยังพบว่ามีการใช้ ถ้อยคาที่เป็ นคาทับศัพท์
ด้ วยเช่นกัน โดยพบถ้ อยคา “ซีน” ส่วนในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั นัน้ พบถ้ อยคา “ตอนต่อไป” “ฉาก
สุดท้ าย” “ตอนอวสาน” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงสถานการณ์ของอารมณ์รักที่เกิดขึ ้น
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์การแข่งขันในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับผู้เข้ าแข่งขัน ได้ แก่ “ตัวจริ ง” “ตัวสารอง” “คูซ่ ้ อม” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มี
ความรั ก และพบถ้ อยค าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การตัด สิ น และผลการแข่ ง ขัน ได้ แ ก่ “ชนะ” “แพ้ ” น ามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงอาการที่ผิดหวังจากความรักเหมือนกัน แต่ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ยังพบถ้ อยคาที่
เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันนามาใช้ เปรี ยบเทียบถึง อารมณ์รัก ได้ แก่ “การแข่งขัน” “สนามรัก” “เหรี ยญทอง”
และยังพบถ้ อยคาที่เป็ นคาทับศัพท์นามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ โดยพบถ้ อยคา “แชมป์” “ฟาวล์ นามา
เปรี ยบเทียบถึงอาการที่เกิดจากความรัก
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์การเดินทางนันพบถ้
้
อยคาที่เกี่ยวข้ องกับยานพาหนะ ได้ แก่ “ราชรถ”
“รถประกันชัน้ 3” นามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่ความรักเช่นเดียวกันทังในเพลงไทยลู
้
กทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลง
ไทยสากลยุค ปั จ จุบัน และพบถ้ อ ยค าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเดิน ทาง เช่น “ถนน” “หนทาง” “แยกทาง”
“ทางตัน” นามากล่าวเปรี ยบเทียบถึงความรัก โดยถ้ อยคา “ถนน” “หนทาง” แสดงให้ เห็นถึงคุณสมบัติของ
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ความรั ก ว่า เป็ นความรู้ สึก ที่ ส ามารถพัฒ นาความสัม พัน ธ์ ใ ห้ ดี ขึน้ ได้ เ รื่ อ ยๆ และถ้ อ ยค า “แยกทาง”
“ทางตัน” แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของความรักที่จบลงหรื อเลิกราจากกันไป
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์การเรี ยนในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
พบถ้ อยคาที่ เ กี่ ยวข้ องกับการเรี ยนโดยพบถ้ อยคา “เรี ยน” “สอน” “หนัง สื อ ” “วิช า” “โจทย์ ” นามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงอารมณ์รักว่าเป็ นสิ่งที่สามารถเรี ยนรู้และศึกษาเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ ความสัมพันธ์ของความรักที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นความสัมพันธ์ที่ยืนยาว
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์ การเจ็บป่ วยพบถ้ อยคาที่เกี่ ยวข้ องกับผู้ป่วยและสิ่งที่ใช้ ในการรักษา
ได้ แก่ “คนไข้ ” “คนบ้ าบอ” “คนฟั่ นเฟื อน” “ยา” นามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักเหมือนกันทังในเพลง
้
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั นอกจากนี ้ยังพบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอาการ
การเจ็บป่ วย ได้ แก่ “แผล” “เจ็บ” “ตาบอด” “ป่ วย” “ไม่สบาย” เป็ นต้ น นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงอาการที่
ผิดหวังจากความรักเช่นเดียวกัน
ถ้ อยคาที่พบในอุปลักษณ์สิ่งของในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั พบ
ถ้ อยคาที่อยูใ่ นวงความหมายสิ่งของโดยพบถ้ อยคา “เทียนไข” “รองเท้ า” “ตุ๊กตา” เข็ม” นามาเปรี ยบเทียบ
ถึงผู้ที่มีความรักเหมือนกัน นอกจากนีใ้ นเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั ยังพบถ้ อยคาลักษณะที่เกิดขึน้ กับ
สิ่ ง ของ ได้ แ ก่ “เก่ า ” “ช ารุ ด ” “ร้ าว” “แตก” น ามาใช้ เปรี ย บเที ย บถึ ง อารมณ์ รั ก แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ ของความรักที่ไม่ดี ห่างเหิน ทาให้ ความรักนันต้
้ องจบความสัมพันธ์ ลงไป ซึ่งถ้ อยคาที่นา
เปรี ยบเทียบถึงความรักนันพบเฉพาะในเพลงไทยลู
้
กสากลยุคปั จจุบนั ท่านัน้
ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จ จุบันไม่พ บถ้ อยคาที่เกี่ ยวข้ องกับอุปลักษณ์ เพลง โดยสาเหตุที่ไม่พ บ
ถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์เพลงนันอาจเป็
้
นเพราะในสังคมชนบทมีความเป็ นอยู่ที่เรี ยบง่ายและชอบ
ฟั งเพลงที่มีเนือ้ หาเกี่ ยวข้ องกับชีวิต สภาพสังคมชนบท ท้ องทุ่งนา มีดนตรี ทานอง คาร้ องที่ฟังสบายๆ
แต่การสร้ างสรรค์ผลงานเพลงในปั จจุบนั ส่วนใหญ่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ ามาเกี่ยวข้ องและเน้ นไปที่การ
แต่งเพลงให้ มีเนื ้อหาที่สามารถขายได้ เพลงส่วนใหญ่ในปั จจุบนั จึงเป็ นเพลงที่แต่งขึ ้นสาหรับวัยรุ่นซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นเนื ้อหาเกี่ยวกับความรัก ซึ่งสอดคล้ องกับที่ รุ่งฤดี ห่อนาค (2541: 24-25) ได้ กล่าวว่าสภาพ
เศรษฐกิจที่ บีบรัดมี อิทธิ พ ลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานเพลง การแต่งเพลงให้ ขายได้ นนั ้ นอกจากดนตรี
ทานองและนักร้ องแล้ วเนื ้อหาก็เป็ นสิ่งสาคัญมาก โดยเฉพาะเพลงสาหรับวัยรุ่ นซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องราว
ของความรัก เพราะว่ามีหลายแง่มมุ ที่เสนอ เรื่ องของความรักเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันเพลงประเภท
นีเ้ ข้ าถึงได้ ง่าย ได้ รับความนิยมและส่งผลต่อยอดขาย จึงทาให้ เพลงที่ มีเนื อ้ หาสะท้ อนสังคมชนบท
ธรรมชาติ ท้ องทุ่งไร่ นาในปั จจุบนั นันลดน้
้
อยลงและอาจไม่ตรงกับความต้ องการของผู้ฟังเพลงที่อาศัยอยู่
ในสังคมชนบท ส่วนถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์สงครามที่ไม่พบในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั อาจเป็ น
เพราะว่าในสังคมเมืองนันมี
้ การใช้ ชีวิ ตแบบเร่งรี บแข่งขันกันเพื่อความสาเร็ จและผลประโยชน์ของตนเอง
ซึ่งการใช้ ชีวิตแบบเร่งรี บและแข่งขันกันอยู่ตอดเวลาถือว่าเป็ นเรื่ องที่ เกิดขึ ้นและพบเห็นอยู่เป็ นประจาใน
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สังคมเมืองจนกลายเป็ นความเคยชินของผู้คนที่ใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมเมื อง ที่ ความเจริ ญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการดารงชีวิตในปั จจุบนั
ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ผู้วิจยั พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์ทรัพย์สินโดยพบถ้ อยคา
“ราคา” และในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์ทรัพย์สินเช่นเดียวกันโดยพบ
ถ้ อยคา “มีค่า” ถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์ทรัพย์สินในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และในเพลงไทย
สากลยุคปั จจุบนั นัน้ พบเพียงแค่ถ้อยคาเดียวเท่านันซึ
้ ่งเป็ นจานวนที่น้อยเกินไป ผู้วิจยั จึงไม่อาจสรุ ปได้
ชัดเจนว่าเป็ นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรัก แต่ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ โดยอาจกล่าวว่ามีอุปลักษณ์
ทรัพย์สินในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั หากพบข้ อมูลถ้ อยคาที่มากกว่านี ้
จากการเปรี ยบเทียบถ้ อยคาอุปลักษณ์ความรักระหว่างเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั กับเพลงไทย
สากลยุคปั จจุบนั ผู้วิจยั พบว่าการใช้ ถ้อยคาอุปลักษณ์ในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั นันเหมื
้ อนกับเพลงไทย
สากลยุคปั จจุบนั มากขึ ้น ในด้ านความทันสมัย ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี และการหลัง่ ไหลของ
วัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งความเจริ ญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองในปั จจุบนั ที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ วนันได้
้ แทรกซึมไปสู่สงั คมชนบทด้ วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ก็
ยังพบถ้ อยคาการใช้ ภาษาชาวบ้ านที่เข้ าใจได้ ง่ายและสะท้ อนสภาพสังคมชนบท วัฒนธรรมประเพณี
พื ้นบ้ านให้ เห็นอยูซ่ งึ่ แตกต่างจากเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั อย่างชัดเจน โดยในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
เน้ นการใช้ ถ้อยคาที่ทนั สมัย การใช้ คาทับศัพท์ที่ได้ รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งแสดงให้ เห็น
ถึงความเจริญก้ าวหน้ าและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว

บทที่ 6
สรุ ป อภิปราย และ ข้ อเสนอแนะ
งานวิจัย เรื่ อ ง “การเปรี ยบเที ยบอุปลักษณ์ ความรั ก ในเพลงไทยลูก ทุ่ง กับเพลงไทยสากล” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถ้ อยคาอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่ง ยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปั จ จุบัน และเพลงไทยสากลยุค ปั จ จุบัน มโนทัศ น์ เ กี่ ย วกับ ความรั ก ที่ พ บในเพลงไทยลูก ทุ่ง ยุค ก่ อ น
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั โดยอธิบายการถ่ายโยงทางความหมายจาก
มโนทัศน์ต้นทางไปยังมโนทัศน์ปลายทาง และเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ความรักที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และอุปลักษณ์ ความรักที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั กับ
เพลงไทยสากลยุค ปั จ จุบัน ผู้วิจัย เก็ บข้ อมูล เพลงไทยลูกทุ่ง ยุค ก่อนจากหนัง สื อพิ ม านเพลง เล่ม 1-4
เพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั จากหนังสือเพลงลูกทุง่ เพื่อชีวิต Vol.1-Vol.5 และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั จาก
หนังสือเพลง
The Guitar Year Book 2008-2012 ประเภทละ 400 เพลง รวมทังหมด
้
1,200 เพลง
ทฤษฎี และแนวคิด ที่ ใช้ ในการวิเ คราะห์ คือ ทฤษฎี อุปลักษณ์ เชิ ง มโนทัศน์ (Conceptual metaphor
theory) ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980) และแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโยง
ความหมายของครูซ (Cruse. 2004) ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้

1. สรุ ปผลการศึกษา
ผู้วิจยั วิเคราะห์ถ้อยคาอุปลักษณ์ความรักที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ก่ อ น 11 อุป ลัก ษณ์ เพลงไทยลูก ทุ่ง ยุค ปั จ จุบัน 14 อุป ลัก ษณ์ แ ละเพลงไทยสากลยุค ปั จ จุบัน
14 อุปลักษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ประเภทของอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน
จากการวิเคราะห์ถ้อยคาอุปลักษณ์ที่เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อน สามารถสะท้ อน
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก 11 อุปลักษณ์ ได้ แก่
1.1.1 [ความรักคือมนุษย์]
1.1.2 [ความรักคือพืช]
1.1.3 [ความรักคือสัตว์]
1.1.4 [ความรักคือทรัพย์สิน]
1.1.5 [ความรักคืออาหาร]
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1.1.6 [ความรักคือธรรมชาติ]
1.1.7 [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ]
1.1.8 [ความรักคือการแข่งขัน]
1.1.9 [ความรักคือการเดินทาง]
1.1.10 [ความรักคือการเจ็บป่ วย]
1.1.11 [ความรักคือสิ่งของ]
จากการวิเคราะห์อปุ ลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนตาม
องค์ประกอบของความรัก 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีความรัก อาการที่เกิดจากความรัก และอารมณ์รัก
พบอุปลักษณ์พืชเพียงอุปลักษณ์เดียวที่ จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรักได้ ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ
อุปลักษณ์ ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรัก 2 องค์ประกอบเหมือนกัน คือ ผู้ที่มีความรักและ
อารมณ์รัก ได้ แก่ อุปลักษณ์อาหาร อุปลักษณ์ธรรมชาติ อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ อุปลักษณ์เดินทาง
อุปลักษณ์สิ่งของ ส่วนอุปลักษณ์ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรักได้ 2 องค์ประกอบที่เหมือนกัน
คื อ ผู้ที่ มี ค วามรั ก และอาการที่ เ กิ ด จากความรั ก ได้ แ ก่ อุป ลัก ษณ์ สัต ว์ แ ละอุป ลัก ษณ์ ก ารเจ็ บ ป่ วย
อุปลักษณ์ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มีความรักได้ เพียงองค์ประกอบเดียว ได้ แก่ อุปลักษณ์มนุษย์
และอุปลักษณ์ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรักได้ เหมือนกันเพียงองค์ประกอบเดียวคืออารมณ์รัก
ได้ แก่ อุปลักษณ์ทรัพย์สิน อุปลักษณ์การแข่งขัน
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน ทัง้ 11 ประเภทนี ้ มีการ
ถ่ า ยโยงความหมายระหว่ า งมโนทัศ น์ ต้ น ทางไปยัง มโนทัศ น์ ป ลายทาง โดยพบว่ า ในการถ่ า ยโยง
ความหมายนัน้ แสดงความสัม พันธ์ 2 ประเภท ได้ แก่ การถ่ายโยงทางความหมายแบบภวสัม พันธ์
(Ontological correspondence) และ การถ่ า ยโยงความหมายแบบญาณสั ม พัน ธ์ (Epistemic
correspondence) โดยในเพลงไทยลุกทุ่งยุคก่อนพบอุปลักษณ์ที่มีการถ่ายโยงแสดงความสัมพันธ์ แบบ
ภวสัมพันธ์ 7 อุปลักษณ์ ได้ แก่ อุปลักษณ์มนุษย์ อุปลักษณ์สตั ว์ อุปลักษณ์ทรัพย์สิน อุปลักษณ์ธรรมชาติ
อุปลักษณ์ สิ่ ง เหนื อธรรมชาติ อุปลักษณ์ การแข่ง ขัน และอุปลักษณ์ สิ่ง ของ อุปลักษณ์ ที่มี การถ่ายโยง
ความสัมพันธ์ แบบญาณสัมพันธ์ 4 อุปลักษณ์ ได้ แก่ อุปลักษณ์ พืช อุปลักษณ์ อาหาร อุปลักษณ์ การ
เดินทาง อุปลักษณ์การเจ็บป่ วย
1.2 ประเภทของอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน
จากการวิเคราะห์ถ้อยคาอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั สามารถสะท้ อน
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก 14 อุปลักษณ์ ได้ แก่
1.2.1 [ความรักคือมนุษย์]
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1.2.2 [ความรักคือพืช]
1.2.3 [ความรักคือสัตว์]
1.2.4 [ความรักคืออาหาร]
1.2.5 [ความรักคือสิ่งก่อสร้ าง]
1.2.6 [ความรักคือธรรมชาติ]
1.2.7 [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ]
1.2.8 [ความรักคือการแสดง]
1.2.9 [ความรักคือการแข่งขัน]
1.2.10 [ความรักคือการเดินทาง]
1.2.11 [ความรักคือการเรี ยน]
1.2.12 [ความรักคือการเจ็บป่ วย]
1.2.13 [ความรักคือสิ่งของ]
1.2.14 [ความรักคือสงคราม]
จากการวิเคราะห์อปุ ลักษณ์เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรักที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
ตามองค์ประกอบของความรัก 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีความรัก อาการที่เกิดจากความรักและอารมณ์
รัก พบอุปลักษณ์ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรักได้ ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ อุปลักษณ์พืช
อุปลักษณ์อาหาร อุปลักษณ์ธรรมชาติ อุปลักษณ์การแข่งขัน อุปลักษณ์สงคราม อุปลักษณ์ที่จาแนกไว้ ใน
องค์ประกอบของความรักได้ 2 องค์ประกอบเหมือนกัน คือ ผู้ที่มีความรักและอารมณ์รัก ได้ แก่ อุปลักษณ์
การแสดง อุปลักษณ์ การเดินทาง อุปลักษณ์การเจ็บป่ วย และอุปลักษณ์ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของ
ความรั ก ได้ 2 องค์ ป ระกอบ คื อ ผู้ที่ มี ค วามรั ก และอาการที่ เ กิ ด จากความรั ก ได้ แ ก่ อุป ลัก ษณ์ สัต ว์
อุปลักษณ์ ที่ จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มี ความรัก ได้ เพียงองค์ประกอบ ได้ แก่ อุปลักษณ์ ม นุษย์
อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้ าง อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ อุปลักษณ์สิ่งของ ส่วนในอุปลักษณ์การเรี ยนจาแนกไว้
ในองค์ประกอบอารมณ์รักได้ องค์ประกอบเดียว
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์เกี่ ยวกับความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ทัง้ 14 อุปลักษณ์ นี ้
มีการถ่ายโยงความหมายระหว่างมโนทัศน์ ต้นทางไปยังมโนทัศน์ปลายทาง โดยพบว่าในการ ถ่ายโยง
ความหมายนัน้ แสดงความสัม พันธ์ 2 ประเภท ได้ แก่ การถ่ายโยงทางความหมายแบบภวสัม พันธ์
(Ontological
correspondence) และการถ่ า ยโยงความหมายแบบญาณสัม พั น ธ์ (Epistemic
correspondence) โดยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบอุปลักษณ์ที่มีการถ่ายโยงแสดงความสัมพันธ์
แบบ ภวสัมพันธ์ 8 อุปลักษณ์ ได้ แก่ อุปลักษณ์มนุษย์ อุปลักษณ์สตั ว์ อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้ าง อุปลักษณ์
ธรรมชาติ อุปลักษณ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ อุปลักษณ์ การแสดง อุปลักษณ์การเรี ยน อุปลักษณ์สิ่งของและ
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อุปลักษณ์ที่มีการถ่ายโยงความสัมพันธ์ แบบญาณสัมพันธ์ 6 อุปลักษณ์ ได้ แก่ อุปลักษณ์พืช อุปลักษณ์
อาหาร อุปลักษณ์การแข่งขัน อุปลักษณ์การเดินทาง อุปลักษณ์การเจ็บป่ วย อุปลักษณ์สงคราม
1.3 ประเภทของอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน
การวิเคราะห์ถ้อยคาอุปลักษณ์ เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั สามารถสะท้ อน
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก 14 อุปลักษณ์ ได้ แก่
1.3.1 [ความรักคือมนุษย์]
1.3.2 [ความรักคือพืช]
1.3.3 [ความรักคือสัตว์]
1.3.4 [ความรักคืออาหาร]
1.3.5 [ความรักคือสิ่งก่อสร้ าง]
1.3.6 [ความรักคือธรรมชาติ]
1.3.7 [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ]
1.3.8 [ความรักคือการแสดง]
1.3.9 [ความรักคือการแข่งขัน]
1.3.10 [ความรักคือการเดินทาง]
1.3.11 [ความรักคือการเรี ยน]
1.3.12 [ความรักคือการเจ็บป่ วย]
1.3.13 [ความรักคือสิ่งของ]
1.3.14 [ความรักคือเพลง]
จากการวิเคราะห์อปุ ลักษณ์เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรักที่ปรากฏในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั
ตามองค์ประกอบของความรัก 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ที่มีความรัก อาการที่เกิดจากความรักและอารมณ์
รั ก พบอุ ป ลั ก ษณ์ พื ช และอุ ป ลั ก ษณ์ ธ รรมชาติ จ าแนกไว้ ในองค์ ป ระกอบของความรั ก ได้ ครบทั ง้
3 องค์ประกอบ อุปลักษณ์ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรักได้ 2 องค์ประกอบเหมือนกัน คือ ผู้ที่มี
ความรั กและอาการที่ เ กิ ดจากความรั ก ได้ แก่ อุปลักษณ์ การแข่ง ขันและอุปลักษณ์ การเจ็ บป่ วย ส่ว น
อุปลักษณ์ ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรัก 2 องค์ประกอบเหมือนกัน คือ ผู้ที่มีความรักและ
อารมณ์ รัก ได้ แก่ อุปลักษณ์ สิ่งก่อสร้ าง อุปลักษณ์ การแสดง อุปลักษณ์ การเดินทาง อุปลักษณ์ สิ่งของ
อุปลักษณ์อาหาร อุปลักษณ์ที่ปรากฏในองค์ประกอบของผู้ที่มีความรักเพียงองค์ประกอบเดียวเหมือนกัน
ได้ แก่ อุปลักษณ์มนุษย์ อุปลักษณ์ สัตว์ อุปลักษณ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ อุปลักษณ์ เพลง ส่วนอุปลักษณ์ ที่
จาแนกไว้ ในองค์ประกอบอารมณ์รักได้ เพียงองค์ประกอบเดียว ได้ แก่ อุปลักษณ์การเรี ยน
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อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่พบในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั ทัง้ 14 ประเภทนี ้ มีการ
ถ่ายโยงความหมายระหว่างถ้ อยคาที่นามาใช้ เป็ นมโนทัศน์ต้นทางไปยังมโนทัศน์ปลายทาง โดยพบว่าใน
การโยงความหมายนันแสดงความสั
้
มพันธ์ 2 ประเภท ได้ แก่ การถ่ายโยงทางความหมายแบบภวสัมพันธ์
(Ontological
correspondence) และการถ่ า ยโยงความหมายแบบญาณสัม พั น ธ์ (Epistemic
correspondence) โดยในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั พบอุปลักษณ์ที่ มีการถ่ายโยงแสดงความสัมพันธ์
แบบภวสัมพันธ์ 5 อุปลักษณ์ ได้ แก่ อุปลักษณ์ มนุษย์ อุปลักษณ์ สัตว์ อุปลักษณ์ ธรรมชาติ อุปลักษณ์
สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ อุป ลัก ษณ์ เ พลง และอุป ลัก ษณ์ ที่ มี ก ารถ่ ายโยงความสัม พัน ธ์ แ บบญาณสัม พัน ธ์
9 อุปลักษณ์ ได้ แก่ อุปลักษณ์พืช อุปลักษณ์อาหาร อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้ าง อุปลักษณ์การแสดง อุปลักษณ์
การแข่งขัน อุปลักษณ์การเดินทาง อุปลักษณ์การเรี ยน อุปลักษณ์เจ็บป่ วย อุปลักษณ์สิ่งของ
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นว่าอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั มีความแตกต่างกัน โดยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนไม่พบอุปลักษณ์
ทรั พ ย์ สิ น อุป ลัก ษณ์ สิ่ ง ก่ อ สร้ าง อุป ลัก ษณ์ ก ารแสดง และอุป ลัก ษณ์ เ พลง ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะในสัง คม
สมัยก่อนมีการดารงชีวิตแบบเรี ยบง่ายและไม่ยึดติดกับวัตถุค่านิยมในเรื่ องของที่อยู่อาศัย สิ่งก่อสร้ าง
และสื่อต่างๆ ในส่วนของเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ไม่พบอุปลักษณ์เพลงทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะเนื ้อหาเพลง
ในปั จจุบนั มีปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ ามาเกี่ ยวข้ อง เพลงส่วนใหญ่เป็ นเพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่ นและ
ความรัก (รุ่ งฤดี ห่อนาค. 2541: 24-25) ซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับความเป็ นชนบทลดน้ อยลงและไม่ตรงกับ
ความต้ องการของผู้ฟังที่ อาศัยอยู่ในสังคมชนบท ที่ยงั คงชอบฟั งเพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม
ท้ องทุง่ ไร่นา ในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั นันไม่
้ พบอุปลักษณ์สงครามอาจเป็ นเพราะการใช้ ชีวิตของผู้คน
ในสังคมเมืองต้ องพบเจอกับการแข่งขันและการเร่งรี บที่เกิดขึ ้นอยู่เป็ นประจาทุกวัน จนกลายเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการใช้ ชีวิตของคนในสังคมเมืองซึง่ ถือเป็ นเรื่ องปกติและกลายเป็ นความเคยชิน
ในงานวิ จัย นี ผ้ ้ ูวิ จัย พบถ้ อ ยค าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อุป ลัก ษณ์ ก ารแสดงในเพลงไทยลูก ทุ่ง ยุค ก่ อ น
โดยพบถ้ อยคา “นางเอก” และพบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์การเรี ยนโดยพบถ้ อยคา “เรี ยน” ในส่วน
ของเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์ทรัพย์สินโดยพบถ้ อยคา “ราคา” และใน
เพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั นัน้ พบถ้ อยคาที่เกี่ ยวข้ องกับอุปลักษณ์ ทรัพย์สิน เช่นเดียวกัน โดยพบถ้ อยคา
“มีคา่ ” ซึง่ ถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอุปลักษณ์การแสดง อุปลักษณ์การเรี ยน และอุปลักษณ์ทรัพย์สินที่พบใน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั นัน้ พบแค่เพียงถ้ อยคา
เดียวเท่านันในการเก็
้
บข้ อมูลครัง้ นี ้ซึ่งข้ อมูลถ้ อยคาที่พบนันเป็
้ นจานวนที่น้อยเกินไป ผู้วิจยั จึงไม่อาจสรุ ป
ได้ ชดั เจนว่าเป็ นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก แต่ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ โดยอาจกล่าวว่ามีอปุ ลักษณ์
การแสดง อุปลักษณ์ การเรี ยน ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน และอุปลักษณ์ทรัพย์สินในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั หากพบข้ อมูลถ้ อยคาที่มากกว่านี ้
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อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั แสดงให้ เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ ภาษาที่มีตอ่ สิ่งที่นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึง
ความรัก ได้ แก่ มนุษย์ พืช สัตว์ ทรัพ ย์สิน อาหาร ธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ การแสดง การแข่งขัน
การเดินทาง การเรี ยน การเจ็บป่ วย สิ่งของ สิ่งก่อสร้ าง สงคราม เพลง และเวลา ซึ่งสามารถอธิบายและ
นาเสนอให้ เห็นถึงความคิดของผู้ใช้ ภาษาในเรื่ องความรัก ดังนี ้
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นมนุษย์] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญต่อ
มนุษ ย์ โดยสัง เกตได้ จ ากการพบถ้ อ ยค าที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วข้ อ งกับ อวัย วะหรื อสิ่ ง ที่ จ าเป็ นต่อ การ
ดารงชีวิตของมนุษย์นามาใช้ ในการกล่าวเปรี ยบเทียบถึงความรัก เช่น ถ้ อยคา “ดวงใจ” “ชีวี” “ลมหายใจ”
นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงคนรัก ว่ามีความสาคัญขาดไม่ได้ เหมือนกับร่ างกายของมนุษย์ที่ไม่สามารถขาด
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึง่ ไปได้ เพราะจะทาให้ การใช้ ชีวิตประจาวันนันมี
้ ความยากลาบาก
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นพืช] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักเป็ นสิ่งที่สามารถมีการพัฒนา
ได้ เช่นเดียวกับพืช โดยสังเกตได้ จากการพบถ้ อยคาที่แสดงการเจริ ญเติบโตของพืชนามาใช้ ในการกล่าว
เปรี ยบเทียบถึงความรัก เช่น ถ้ อยคา “สุกงอม” “โรย” “เหี่ยว” “เฉา” “เติบโต” นามาใช้ เปรี ยบเทีย บถึง
ความสัมพันธ์ของความรักที่ดีและไม่ดี นอกจากลักษณะการเจริ ญเติบโตของพืชแล้ ว ยังพบว่าดอกไม้ ถูก
นามาเปรี ยบเที ยบถึง คนรั ก เช่น ถ้ อ ยคา “ชบา” “กุหลาบ” “ทานตะวัน ” เนื่ อ งจากดอกไม้ ดัง กล่าวมี
ลักษณะสวยงาม สีสนั สดใส จึงถูกนามาเปรี ยบเทียบถึงคนรักที่มีรูปร่าง หน้ าตา สวยงามชวนหลงใหล
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นสัตว์] สะท้ อนให้ เห็นว่าสัตว์สามารถเป็ นตัวแทนแสดงให้ เห็น
ถึงลักษณะของคนรัก โดยมีการใช้ คานามเรี ยกชื่อ สัตว์ม าเปรี ยบเที ยบถึง คนรักที่ดี และไม่ดี รวมไปถึง
ลักษณะนิสัยใจคอ เช่น ถ้ อยคา “ปลาไหล” แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของคนรั กมี นิสัยเจ้ าชู้ หรื อแม้ แต่
นามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบแสดงถึงความแตกต่างทางฐานะ ความสูงศักดิ์ เช่น ถ้ อยคา “กา” กับ “หงส์”
อุปลักษณ์ เชิง มโนทัศน์ [ความรักเป็ นทรัพย์สิน ] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักเป็ นสิ่งมีค่า ที่ มนุษย์
ต้ อ งการมี ไ ว้ ค รอบครอง เมื่ อ ได้ ม าครอบครองแล้ ว ย่ อ มหวงแหน โดยพบถ้ อยค า “มี ค่า ” น ามาใช้
เปรี ยบเที ยบถึ งความรัก แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของความรัก ว่าเป็ นสิ่ง ที่มนุษย์ ต้องการและมีค่า
เช่นเดียวกับทรัพย์สินอย่างหนึง่
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นอาหาร] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักมีความสาคัญเหมือนกับ
อาหารที่เป็ นปั จจัยสี่ มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต เพราะมนุษย์จาเป็ นต้ องบริ โภคอาหารเพื่อให้ มีชีวิต
อยู่รอด ความรักก็เป็ นส่วนสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ ชีวิตของมนุษย์ มีความสุข ความรักจึงมีความสาคัญ
เช่ น เดี ย วกั บ อาหาร นอกจากนี ย้ ัง พบค าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ รสของอาหารถูก น ามาใช้ เปรี ย บเที ย บถึ ง
ความสัมพันธ์ของความรัก โดยพบถ้ อยคา “หวาน” นามาใช้ เปรี ยบเทียบเทียบถึงความสัมพันธ์ของความ
รักที่ดี และถ้ อยคา “ขม” “จืด” ถูกนามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงความสัมพันธ์ของความรักที่ไม่ดี
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อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นธรรมชาติ ] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักเป็ นสิ่งที่มีอยู่รอบๆ
ตัวเราเหมือนกับธรรมชาติที่มีอยูบ่ นโลกและสามารถพบเห็นได้ โดยทัว่ ไป นอกจากนี ้ลักษณะบางอย่างของ
ธรรมชาติยงั สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะของคนรักที่สงู ศักดิ์ จากตัวอย่างถ้ อยคา “จันทร์ ” “ดวงดาว” เป็ นสิ่ง
ที่มีอยูใ่ นธรรมชาติและอยูบ่ นที่สงู จึงนามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงคนรักที่มีฐานะสูงกว่า สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของมิรินด้ า บูรรุ่งโรจน์ (2548: 131) ที่กล่าวว่าการใช้ อปุ ลักษณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้ องดาราศาสตร์ เช่น ดวง
จันทร์ และดวงดาวเป็ นธรรมชาติที่อยู่ในตาแหน่งสูง ถูกนามาเปรี ยบเทียบกับผู้หญิงที่มีฐานะสูงเกินกว่าที่
ชายจะครอบครองได้
อุปลักษณ์ เ ชิ ง มโนทัศน์ [ความรั กเป็ นสิ่ง เหนื อธรรมชาติ ] สะท้ อนให้ เห็นว่า ความรั ก เป็ นสิ่ง ที่
สามารถทาให้ เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดี ทาให้ มี ความสุขและสมหวัง เหมื อนกับเวทมนตร์ ที่
สามารถดลบันดาลสิ่งดีๆ ให้ เกิดขึ ้นได้ นอกจากนี ้ยังมีการนาความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา นางฟ้าและซาตาน
มาเปรี ยบเทียบถึงลักษณะของคนรัก โดยถ้ อยคา “เทวดา” “นางฟ้า” เปรี ยบเทียบถึงลักษณะของคนรักที่ดี
มี ลัก ษณะรู ป ร่ า งหน้ าตาที่ ง ดงาม เหมื อ นกับ เทวดาหรื อนางฟ้ าที่ อยู่บ นสวรรค์ ถ้ อ ยคาว่า “ซาตาน”
เปรี ยบเทียบถึงลักษณะของคนรักที่ไม่ดี มีความน่ากลัว
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นการแสดง] สะท้ อนให้ เห็นว่า ความรักเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ ้น
และมีการพัฒนาความสัมพันธ์ของความรักระหว่างคนสองคน แต่ในบางครัง้ ความสัมพันธ์ก็อาจมีบคุ คลที่
สามเข้ า มาทาให้ ความสัม พันธ์ เ กิ ดปั ญ หา ซึ่ง ผู้วิ จัยพบถ้ อยคา “นางร้ าย” หรื อ “ตัวอิ จ ฉา” ถูกนามา
เปรี ยบเทียบถึงบุคคลที่สาม ความสัมพันธ์ ของความรัก ที่เกิดขึน้ นัน้ เหมือนกับการดาเนินเรื่ องราวของ
ละครหรื อ ภาพยนตร์ ที่ ต้ อ งมี ตัว ละครในการด าเนิ น เรื่ อ งราว โดยพบถ้ อยค า “ตัว เอก” “นางเอก”
“นางอิจ ฉา” ถูกนามาเปรี ยบเที ยบถึงคนรัก เพราะตัวละครเป็ นส่วนส าคัญที่ทาให้ การแสดงสามารถ
ดาเนินเรื่ องไป เช่นเดียวกับคนรักที่ทาให้ ความสัมพันธ์ของความรักพัฒนาต่อไปได้
อุปลักษณ์ เชิง มโนทัศน์ [ความรักเป็ นการแข่งขัน ] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักเป็ นเรื่ องของการ
แข่งขัน ทาทุกอย่างเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความรัก ผู้ที่มีความรักก็เหมื อนกับผู้เข้ าแข่งขัน โดยถ้ อยคา “ตัวจริ ง”
เปรี ยบเทียบถึงคนรักที่ได้ รับความรักจากคนที่ตนเองรัก ถ้ อยคา “ตัวสารอง” เปรี ยบเทียบถึงคนรักที่ถูก
มองข้ าม ไม่ได้ รับความสาคัญ ผลของการแข่งขันแพ้ กับชนะก็เปรี ยบเหมือนกับความรัก โดยถ้ อยคาว่า
“ชนะ” เปรี ยบเทียบถึงความรักที่สมหวัง และถ้ อยคา “แพ้ ” เปรี ยบเทียบถึงความรักที่ไม่สมหวัง
อุปลักษณ์ เ ชิง มโนทัศน์ [ความรักเป็ นการเดินทาง] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรั กสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์ได้ โดยพบถ้ อยคาที่เกี่ยวกับการเดินทาง เช่น “การเดินทาง” “ร่วมทาง” “ก้ าวหน้ า” นามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงความสัมพันธ์ของความรัก ที่เกิดขึ ้น ถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับยานพาหนะ เช่น “เรื อ” “ราชรถ”
นามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก ทังนี
้ ้เพราะยานพาหนะก็เป็ นส่วนหนึ่งที่ใช้ ในการเดินทางคนรักก็เป็ น
ส่วนหนึง่ ที่ทาให้ ความสัมพันธ์ของความรักเกิดขึ ้น แต่หากความสัมพันธ์ มีอนั ต้ องจบสิ ้นลงหรื อไม่สมหวังก็
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เหมื อนกับ การเดิน ทางที่ ต้อ งแยกทางกันไปตามแต่จุดหมายของแต่ละคน โดยพบถ้ อยคา “ทางตัน ”
“แยกทาง” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงความสัมพันธ์ของความรักที่ไม่สมหวังและเลิกรากันไป
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นการเรี ยน] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักเป็ นสิ่งที่สามารถเรี ยนรู้
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจซึ่งกันและกันได้ โดยพบถ้ อยคา “หนังสือ” นามาเปรี ยบเทียบถึงความรัก เนื่องจาก
หนังสือเป็ นสิ่งที่อ่านแล้ วทาให้ ผ้ อู ่านเกิดความรู้และเข้ าใจในสิ่งที่อ่าน ความรักก็เช่นเดียวกันเมื่อคนสอง
คนได้ เรี ยนรู้ ศึกษานิสยั ของกันและกัน แล้ วนันก็
้ จะทาให้ เกิดความเข้ าใจต่อกัน อีกทังยั
้ งสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่มีอยูใ่ ห้ เกิดความใกล้ ชิดมากยิ่งขึ ้น เหมือนกับการเรี ยนที่เมื่อมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ก็จะทาให้ เกิดความแตกฉานและเข้ าใจในสิ่งที่ศกึ ษาอยูน่ นเป็
ั ้ นอย่างดี
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นการเจ็บป่ วย] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักสามารถทาให้ ผ้ ทู ี่มี
ความรั กเกิ ดความเจ็ บปวดหรื อเป็ นทุกข์ไ ด้ โดยความเจ็ บปวดเสี ยใจที่เกิ ดขึน้ จากความรั กมี ลักษณะ
อาการที่แสดงออกเหมือนกับผู้ที่มีอาการเจ็บป่ วย โดยผู้วิจยั พบถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับอาการเจ็บป่ วยนามา
เปรี ยบเทียบถึงอาการที่เกิดจากความรัก เช่นถ้ อยคา “แผล” “เพ้ อ” “คลัง่ ” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงอาการที่
ผิ ดหวัง จากความรั ก ซึ่ง ทาให้ เ กิ ด ความเจ็ บปวด เสี ย ใจต่อตัวผู้ที่มี ความรั ก เหมื อนกับ อาการของผู้ ที่
เจ็บป่ วยทางร่างกายที่ต้องได้ รับการรักษาให้ หายเป็ นปกติ
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นสิ่งของ] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักเป็ นสิ่งที่สามารถสัมผัส
จับต้ องและครอบครองได้ ความรักเป็ นสิ่งที่เปราะบางต้ องการการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้ ความสัมพันธ์ของ
ความรักนัน้ ดียิ่งขึน้ โดยพบถ้ อยคาที่ เกี่ ยวข้ องกับลักษณะของสิ่งของ เช่น “เก่า” “ชารุ ด” “ร้ าว” มาใช้
เปรี ยบถึงถึงความสัมพันธ์ของความรักที่เหินห่างและต้ องการได้ รับการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้ ความสัมพันธ์
กลับมาดีเหมือนเดิม เช่นเดียวกับสิ่งของเมื่อพบว่าชารุ ดหรื ออยู่ในสภาพที่เก่าก็ต้องทาความสะอาดหรื อ
ซ่อมแซม ให้ อยูใ่ นสภาพที่ดี ไม่เก่าหรื อชารุด สามารถใช้ งานได้ ตอ่ ไป
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นสิ่งก่อสร้ าง] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักเป็ นสิ่งที่สามารถพัก
พิง และนามาใช้ ได้ ผู้วิจัยพบถ้ อยคาที่เ กี่ ยวข้ องกับสิ่งก่อสร้ าง เช่น “เสาหลัก ” “ที่พัก ” “ศาลา” นามา
เปรี ยบเทียบถึงคนรัก ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงลักษณะของคนรักที่สามารถเป็ นที่ พึ่งพิงทางใจได้ ซึ่งก็เหมื อนกับ
ลักษณะของสิ่งก่อสร้ างที่ถกู สร้ างขึ ้นมาเพื่อสาหรับพักอาศัยทาให้ เกิดความสะดวกสบาย
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็ นสงคราม] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักเป็ นสิ่งที่ต้องมีการแย่ง
ชิง ครอบครอง กระทาทุกทางเพื่อให้ ได้ มา โดยพบถ้ อยคา “แย่งชิง” “คุกคาม” นาใช้ เปรี ยบเทียบถึงการ
กระทาที่ ทาให้ ไ ด้ ความรั ก มา เหมือนกับการทาสงครามที่ มี ข้าศึกเข้ ามา ต่อสู้เพื่ อแย่ง ชิ ง ดินแดนและ
ต้ องการได้ รับชัยชนะจากคูต่ อ่ สู้
อุปลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศน์ [ความรั กเป็ นเพลง] สะท้ อนให้ เห็น ว่าความรั ก เป็ นสิ่ ง ที่ ทาให้ เกิ ด
ความสุข โดยพบถ้ อยคา “เพลง” นามาเปรี ยบเทียบถึงความรัก เพราะเมื่อฟั ง เพลงแล้ วทาให้ เกิดความ
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ผ่อนคลาย สบายใจ เช่นเดียวกับความรักซึง่ เป็ นความรู้สกึ ที่เมื่อเกิดขึ ้นแล้ วสามารถทาให้ ผ้ ทู ี่มีความรักนัน้
มีความสุข
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือเวลา] สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักเป็ นสิ่งที่มีค่า คนรักก็
เช่นเดียวกันถือว่าเป็ นบุคคลที่มีคา่ ต่อตัวผู้ที่มีความรัก โดยพบถ้ อยคา “ช่วงเวลา” นามาเปรี ยบเทียบถึงคน
รัก ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าคนรักกับเวลาเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญเหมือนกัน
1.4 การเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรั กในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่ อน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน
เมื่อศึกษาถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุ คก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และ
เพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั แล้ ว ผู้วิจยั ได้ เปรี ยบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก ที่พบในเพลง
ไทยลูกทุ่งยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก
ในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั กับเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของ
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่พบในเพลงแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.4.1 เปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคก่ อนกับเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบัน
อุปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ เ กี่ ยวกับความรั ก ที่ ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและในเพลงไทย
ลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักเหมือนกัน 10 ประเภท ได้ แก่ 1. [ความรักคือ
มนุษย์] 2. [ความรักคือพืช] 3. [ความรักคือสัตว์ ] 4. [ความรักคืออาหาร] 5. [ความรักคือธรรมชาติ]
6. [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] 7. [ความรักคือการแข่งขัน] 8. [ความรักคือการเดินทาง] 9. [ความรัก
คือการเจ็บป่ วย] 10. [ความรักคือสิ่งของ] พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือสิ่งก่อสร้ าง] [ความรัก
คือการแสดง] [ความรักคือการเรี ยน] และ [ความรักคือสงคราม] เฉพาะในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
เท่านัน้ ถ้ อยคาอุปลักษณ์แสดงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักทังในเพลงไทยลู
้
กทุง่ ยุคก่อนพบว่ามีการใช้ ภาษา
ง่ายๆ สามารถเข้ าใจได้ อย่างชัดเจน มีการใช้ ถ้อยคาที่สะท้ อนความให้ เห็นความเป็ นสังคมเกษตรกรรม
และสภาพการดารงชีวิตแบบสังคมชนบท เช่นถ้ อยคาว่า “ต้ นข้ าว” “คมเคียว” ซึ่งเป็ นถ้ อยคาแสดงให้ เห็น
สภาพของสังคมชนบทที่มีประกอบอาชีพทานาเป็ นอาชีพหลัก และยังพบว่าในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนมี
การเลื อ กใช้ ค าที่ ห ลากหลายกว่ า โดยพบถ้ อยค าที่ มี ค วามหมายเหมื อ นกั น น ามาใช้ เ ปรี ย บเที ย บ
เช่น ถ้ อยคา “ชีวี” “ชีวนั ” “น ้า” “วารี ” และ “ดวงดาว” “ดารา” ในขณะที่เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั มีการใช้
ถ้ อยคาที่สะท้ อนความเป็ นสังคมเกษตรกรรมและสภาพสังคมชนบทเช่นเดียวกัน แต่ สิ่งที่แตกต่างคือใน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ถ้ อยคาที่พบมีลักษณะของคาทับศัพท์ ซึ่งในเพลงในลูกทุ่งยุคก่อนไม่พบใน
ลักษณะนี ้ การใช้ คาทับศัพท์ที่พบในเพลงไทยลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั สะท้ อนให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของยุค
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สมัยที่มีการเจริ ญก้ าวหน้ าและเติบโตอย่างรวดเร็ ว ของสังคม มีการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ ามาโดย
สะท้ อนในเรื่ องของค่านิยมเกี่ยวกับอาหารโดยพบถ้ อยคา “เนื ้อโกเบ” “ซอสเฟรนช์ฟรายส์” ซึ่งเป็ นอาหาร
ต่างประเทศที่กาลังได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภคในปั จจุบนั นามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก
ซึง่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเจริญก้ าวหน้ าที่เกิดขึ ้นนันได้
้ เข้ ามามีบทบาทในการดารงชีวิตมาก
ขึน้ และได้ แ ผ่ อิ ท ธิ พ ลความเจริ ญ ก้ า วหน้ า จากสัง คมเมื อ งไปสู่สัง คมชนบท สอดคล้ อ งกับ ที่ เ ฉลี ย ว
ฤกษ์รุจิพิมล (2555: 145) กล่าวไว้ ในหนังสือมนุษย์ กบั สังคมว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมส่วนใหญ่รวมถึง
สังคมไทยในปั จจุบนั เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สงั คมเมือง เรี ยกกระบวนการดังกล่าวว่า
การเปลี่ยนเป็ นความทันสมัย (modernization) โดยสัง คมไทยในปั จจุบันมี การเปลี่ ยนแปลงเป็ นแบบ
สังคมตะวันตกมากขึ ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ ้นนี ้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ด้ วย
1.4.2 เปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคปั จจุบันกับเพลงไทยสากลยุคปั จจุบัน
อุปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์เ กี่ ยวกับความรั กที่ ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและในเพลงไทย
ลูกทุง่ ยุคปั จจุบนั พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักเหมือนกัน 13 ประเภท ได้ แก่ 1. [ความรักคือ
มนุษย์] 2. [ความรักคือพืช] 3. [ความรักคือสัตว์] 4. [ความรักคืออาหาร] 5. [ความรักคือสิ่งก่อสร้ าง]
6. [ความรักคือธรรมชาติ] 7. [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] 8. [ความรักคือการแสดง] 9. [ความรักคือ
การแข่งขัน] 10. [ความรักคือการเดินทาง] 11. [ความรักคือการเรี ยน] 12. [ความรักคือการเจ็บป่ วย]
13. [ความรักคือสิ่งของ] และพบอุปลักษณ์ความรักที่แตกต่างกันระหว่างเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และ
เพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั คือ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือสงคราม] ซึ่งพบเฉพาะในเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคปั จจุบนั เท่านัน้ และพบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือเพลง] เฉพาะในเพลงไทยสากลยุค
ปั จจุบนั เท่านัน้
การเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั กับ
เพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั พบว่ามีการใช้ ถ้อยคาอุปลักษณ์ ที่เป็ นคาทับศัพท์ ซึ่งการใช้ คาทับศัพท์นี ้เกิด
จากการหลัง่ ไหลและรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก โดยพบถ้ อยคา “ซาตาน” ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ซึ่ง
แสดงถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่มีความเชื่อเกี่ ยวกับซาตานว่าเป็ นปี ศาจและมีนิสัยโหดเหีย้ ม โดยถ้ อยคา
ดัง กล่าวนามาใช้ เ ปรี ยบเที ยบถึง คนรั กที่ มีลักษณะนิสัยไม่ดี ในเพลงไทยสากลยุคปั จ จุบนั พบถ้ อยคา
“ออกซิ เ จน” เป็ นชื่ อธาตุช นิดหนึ่ง ในภาษาอัง กฤษถูกนามาใช้ เปรี ยบเที ย บถึง ความส าคัญของคนรั ก
ว่าเหมือนกับออกซิ เ จนที่ ม นุษย์ จ าเป็ นต้ องใช้ ในกระบวนการหายใจขาดไม่ไ ด้ เพราะจะส่ง ผลแก่ชี วิ ต
นอกจากวัฒนธรรมตะวันตกแล้ วยังพบว่าถ้ อยคาที่แสดงให้ เห็นถึงจากการหลัง่ ไหลเข้ ามาของวัฒนธรรม
เอเชียด้ วยเข้ า โดยพบถ้ อยคา “เนื ้อโกเบ” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงคนรัก จากถ้ อยคาดังกล่าวแสดงถึงการ
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รับวัฒนธรรมเอเชียในด้ านอาหารเข้ ามา นอกจากนี ้พบถ้ อยคาที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความเจริ ญเติบโตของ
เทคโนโลยี และวิทยาการในเรื่ องของการติดต่อสื่ อสารแบบไร้ สาย โดยเพลงไทยสากลยุคปั จ จุบนั พบ
ถ้ อยคา “เครื อข่ายรัก” ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ การติดต่อสื่อสารในยุคปั จจุบนั เป็ นไปอย่าง
รวดเร็วนามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงความรัก ทังนี
้ ้ถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่พบในเพลงทังสองประเภทพบการปรากฏ
้
ของถ้ อ ยค าอุป ลัก ษณ์ ที่เ หมื อ นกันอยู่ ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะเพลงทัง้ สองประเภทอยู่ในยุคสมัย และใน
ช่วงเวลาเดียวกันที่สงั คมมีความเจริ ญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่
ผู้วิจัยได้ กล่าวไว้ ว่าเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั มีการใช้ ถ้อยคาอุปลักษณ์ ที่เหมือนกับเพลงไทยสากลยุค
ปั จจุบนั มากขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นเพราะความเจริ ญเติบโตทางสังคมที่ได้ แทรกซึมจากสังคมเมืองไปสู่สงั คมชนบท
อย่างไรก็ตามเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ถึงแม้ ว่าจะมี การใช้ ถ้อยคาอุปลักษณ์ที่เหมือนกับเพลงไทยสากล
ยุคปั จจุบนั แต่ก็ยงั พบว่ามีการใช้ ถ้อยคาอุปลักษณ์ที่สะท้ อนความเป็ นสังคมชนบท วัฒนธรรมประเพณี
พื ้นบ้ านให้ เห็นอยู่ด้วยเช่นกัน โดยพบถ้ อยคาว่า “ไอ้ เท่ง” “ไอ้ ทอง” ซึ่งเป็ นตัวละครในหนังตะลุงเป็ นการ
แสดงพื ้นบ้ านทางภาคใต้

2. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาอุป ลักษณ์ เ ชิ ง มโนทัศน์ เกี่ ยวกับ ความรั กในเพลงไทยลูกทุ่ง กับ เพลงไทยสากล
พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักทังหมด
้
16 อุปลักษณ์ ได้ แก่ 1. [ความรักคือมนุษย์] 2. [ความ
รักคือพืช] 3. [ความรักคือสัตว์ ] 4. [ความรักคือทรัพย์สิน] 5. [ความรักคืออาหาร] 6. [ความรักคือ
สิ่งก่อสร้ าง] 7. [ความรักคือธรรมชาติ] 8. [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] 9. [ความรักคือการแสดง]
10. [ความรักคือการแข่งขัน] 11. [ความรักคือการเดินทาง] 12. [ความรักคือการเรี ยน] 13. [ความรักคือ
การเจ็บป่ วย] 14. [ความรักคือสิ่งของ] 15. [ความรักคือสงคราม] 16. [ความรักคือเพลง] ผู้วิจยั พบว่า
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่นามาใช้ เปรี ยบเทียบนันเป็
้ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ใน
การรับรู้ ด้ านต่างๆ ได้ แก่ ประสบการณ์ ทางร่ างกายของมนุษย์ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่ง แวดล้ อม
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัส ประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจาวัน
สอดคล้ องกับที่เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980) กล่าวว่าการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวัน
อยู่ในแบบของการเปรี ยบเทียบเป็ นอุปลักษณ์ โดยอุปลักษณ์ไม่ได้ เป็ นเรื่ องของการใช้ คา แต่ยงั เกี่ยวข้ อง
กับระบบความคิดของผู้ใช้ ภาษา อารมณ์ สังคม ความรู้สกึ ซึง่ สามารถอธิบายได้ อย่างมีเหตุผล
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนไม่พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่
สามารถจาแนกองค์ประกอบของความรักได้ ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ แต่พบอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ ที่
สามารถจาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรักได้ 2 องค์ประกอบ คือ ผู้ที่มีความรักและอาการที่เกิดจาก
ความรัก ได้ แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือการเจ็บป่ วย] อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่สามารถจาแนก
ไว้ ในองค์ประกอบของความรักได้ 2 องค์ประกอบเหมือนกัน คือ ผู้ที่มีความรักและอารมณ์ รัก ได้ แก่
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อุปลักษณ์เชิงมทัศน์ [ความรักคือพืช] [ความรักคือสัตว์ ] [ความรักคืออาหาร] [ความรักคือธรรมชาติ]
[ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] [ความรักคือการเดินทาง] [ความรักคือสิ่งของ] อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่
จาแนกในองค์ประกอบของผู้ที่มีความรักได้ เพียงองค์ประกอบเดียว ได้ แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความ
รักคือมนุษย์] ส่วนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของอารมณ์รักได้ เพียงองค์ประกอบ
เดียว ได้ แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือทรัพย์สิน] [ความรักคือการแข่งขัน]
อุ ป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศ น์ เ กี่ ย วกั บ ความรั ก ในเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ยุ ค ปั จ จุ บัน ที่ ส ามารถจ าแนก
องค์ประกอบของความรั ก ได้ ครบทัง้ 3 องค์ป ระกอบ คือ อุปลักษณ์ เชิ ง มโนทัศน์ [ความรั กคือพื ช ]
[ความรักคืออาหาร] [ความรักคือธรรมชาติ] [ความรักคือการแข่งขัน] [ความรักคือสงคราม] อุปลักษณ์เชิง
มโนทัศน์ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรัก ได้ 2 องค์ประกอบ คือ ผู้ที่มีความรักและอาการที่เกิด
จากความรัก ได้ แก่ อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือสัตว์ ] อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ ที่จาแนกไว้ ใน
องค์ประกอบของผู้ที่มีความรักและอารมณ์รัก เหมือนกัน ได้ แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือการ
แสดง] [ความรักคือการเดินทาง] [ความรักคือการเจ็บป่ วย] อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ที่จาแนกไว้ ใน
องค์ประกอบของผู้ที่มีความรักได้ เพียงองค์ประกอบเดียว ได้ แก่ อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ความรั กคือ
มนุษย์] [ความรักคือสิ่งก่อสร้ าง] [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] [ความรักคือสิ่งของ] ส่วนอุปลักษณ์
เชิ ง มโนทัศน์ ที่จ าแนกไว้ ใ นองค์ ประกอบของอารมณ์ รัก ได้ เพี ยงองค์ ประกอบเดี ยว ได้ แก่ อุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือการเรี ยน]
อุปลักษณ์ เ ชิ ง มโนทัศน์ เ กี่ ยวกับ ความรั กในเพลงไทยสากลยุคปั จ จุบันที่ สามารถจ าแนกตาม
องค์ประกอบของความรักได้ ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือพืช ]
[ความรักคือธรรมชาติ] อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรัก ได้ 2 องค์ประกอบ
คือ ผู้ที่มีความรักและอาการที่เกิดจากความรัก ได้ แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือการแข่งขัน ]
[ความรั กคือการเจ็ บป่ วย] อุปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ที่ จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของผู้ที่มี ความรักและ
อารมณ์ รักเหมือนกัน ได้ แก่ อุปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ [ความรักคืออาหาร] [ความรักคือสิ่งก่อสร้ าง]
[ความรักคือการแสดง] [ความรักคือการเดินทาง] [ความรักคือสิ่งของ] ส่วนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่
จาแนกได้ เพียงองค์ประกอบเดียว คือ องค์ประกอบของผู้ที่มีความรัก ได้ แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความ
รักคือมนุษย์] [ความรักคือสัตว์] [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] [ความรักคือเพลง] และอุปลักษณ์เชิง
มโนทัศน์ที่จาแนกไว้ ในองค์ประกอบอารมณ์รักได้ เพียงองค์ประกอบเดียว คือ [ความรักคือการเรี ยน]
ผู้ วิ จัย สั ง เกตว่ า อุ ป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศ น์ ที่ จ าแนกในองค์ ป ระกอบของความรั ก ได้ ครบทั ง้
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือพืช ] [ความรักคืออาหาร] [ความรักคือ
ธรรมชาติ] ทังนี
้ ้เพราะพืชและธรรมชาติเป็ นสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวมนุษย์ พืชและธรรมชาติตา่ งก็มีลักษณะเด่น
บางประการที่พบเห็นจึงถูกนามาเปรี ยบเทียบทาให้ เข้ าใจถึงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักได้ อุปลักษณ์เชิง
มโนทัศน์ [ความรักเป็ นพืช] พบว่ามีการนาชื่อเรี ยกดอกไม้ มาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก แสดงให้ เห็น
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ถึงรู ปร่ าง หน้ าตา ที่สวยงามของคนรัก พบถ้ อยคา “กุหลาบ” “ทานตะวัน” “บัว” นามาใช้ เปรี ยบเทียบ
นอกจากนี ้ยังพบถ้ อยคาที่เกี่ ยวข้ องกับอาการของพืช เช่น “เหี่ยว” “เฉา” “โรย” นามาใช้ เปรี ยบเทียบถึง
อาการที่เกิดจากความรักโดยแสดงให้ ถึงลักษณะของอาการที่ผิดหวังจากความรักว่ามีอาการหดหู่ หมด
อาลัยตายอยากไม่มี ชี วิ ตชี วา เหมื อนกับอาการของพื ช ที่ ขาดน า้ และแห้ ง เหี่ ยวเฉาตายลงไป ส่วนใน
องค์ประกอบของความรักพบว่ามีการเปรี ยบเทียบความรักเหมือนกับพืช โดยพบถ้ อยคา “ปลูก” “เติบโต”
“ต้ นไทร” นามากล่าวเปรี ยบเที ยบถึง ความรั กโดยแสดงให้ เห็นว่าความรั ก เป็ นความรู้ สึกอย่างหนึ่ง ที่
สามารถพัฒนาทาให้ เกิดเป็ นความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ของคนสองคนได้ เช่นเดียวกับพืชที่เมื่อเริ่ มปลูกและดูแล
รดน ้าเป็ นประจาก็จะเติบโตเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ออกดอก ออกผล สามารถเก็บเกี่ยวมารับประทานได้ ในขณะที่
อาหารเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีวิต อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคืออาหาร] พบว่ามีการนาชื่อ
เรี ยกอาหารมาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก โดยพบถ้ อยคา “หวานเย็น” นามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความ
รักรู ปร่ าง หน้ าตาชวนให้ ม อง และรสชาติของอาหาร เช่น “หวาน” นามาเปรี ยบเที ยบถึง ความรั กที่ ดี
มีความสุข และถ้ อยคา “ขม” “จืด” นามาเปรี ยบเทียบถึงความรักที่ไม่ดี ห่างเหินหรื อความรักที่ต้องเลิกรา
ต่อ กัน ส่ ว นอุป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศ น์ [ความรั ก คื อ ธรรมชาติ ] พบค านามเรี ย กชื่ อ ธรรมชาติ น ามาใช้
เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรัก พบถ้ อยคาว่า “ดวงดาว” “จันทร์ ” นามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีความรักที่มี
ฐานะสูงศักดิ์ ในขณะที่ ถ้อยคา “ดิน” ถูกนามาใช้ เปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มีฐานะต่าต้ อย ถ้ อยคา “ฤดูอกหัก”
“ฟ้าผ่า” ถูกนามาเปรี ยบเทียบถึงอาการที่เกิดจากความรักซึ่งเป็ นอาการที่ทาให้ เกิดความเสียใจ เจ็ บปวด
และลักษณะเด่นของธรรมชาติถกู นามาเปรี ยบเทียบถึงความรัก เช่น “ลม” “อากาศ” ถูกนามาเปรี ยบเทียบ
ถึงความรักที่ไม่ได้ ความสนในถูกมองข้ ามไป เหมือนกับลักษณะของลมและอากาศที่ไม่สามารถสัมผัส
หรื อมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์บางประเภทพบว่าจาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความ
รักเพี ยงองค์ประกอบเดียว เช่น อุปลักษณ์ เชิง มโนทัศน์ [ความรั กคือสิ่ง เหนื อธรรมชาติ ] ปรากฏใน
องค์ประกอบของผู้ที่มีความรักโดยพบถ้ อยคา “เทวดา” “นางฟ้า” “ซาตาน” นามาเปรี ยบเทียบถึงคนรัก
อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] จาแนกไว้ ในองค์ประกอบของความรักเพียง
องค์ประกอบเดียวนันอาจเป็
้
นเพราะว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินนเป็
ั ้ นเรื่ องเกี่ยวกับความเชื่อ เป็ นสิ่งที่อยู่ไกลตัว
มนุษย์และไม่สามารถพิสจู น์หรื อหาที่มาได้ จงึ ทาให้ พบถ้ อยคาอุปลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติจาแนก
ไว้ ในองค์ประกอบของความรัก เพี ยงองค์ประกอบเดียว จะเห็นได้ ว่าถ้ อยคาอุปลักษณ์ ที่นามาใช้ เป็ น
ถ้ อยคาที่เกี่ยวข้ องกับพืช อาหาร และธรรมชาติ ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ ธรรมชาติและพืชเป็ น
สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว อีกทังมนุ
้ ษย์ยงั ใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติจึงทาให้ มนุษย์ให้ ความสาคัญกับสิ่งเหล่านี ้
ส่วนอาหารจัดเป็ นหนึง่ ในปั จจัยสี่ที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ในการดารงชีวิต จึงทาให้ พบถ้ อยคาอุปลักษณ์
ที่เ กี่ ยวข้ องกับธรรมชาติ อาหาร และพื ช ถูกนามาใช้ เป็ นอุปลักษณ์ เชิ ง มโนทัศน์เกี่ ยวกับความรั กเป็ น
จานวนมาก และทาให้ ทราบถึงมุมมองต่อความรักของผู้ใช้ ภาษาโดยสะท้ อนให้ เห็นระบบความคิดของ
มนุษย์ในเรื่ องสังคม อารมณ์ ความรู้สึก ความรักเป็ นสิ่งที่เป็ นนามธรรมและอธิบายได้ ยาก ผู้ใช้ ภาษาจึงมี
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การอธิบายความหมายและเปรี ยบเทียบความรักกับสิ่งที่พบในชีวิตประจาวันและจากประสบการณ์ตา่ งๆ
โดยการนาความรักมาเปรี ยบเทียบกับ สิ่งที่เป็ นรู ปธรรมเพื่ออธิ บายและทาให้ เข้ าใจถึงความรักซึ่งเป็ น
ความรู้สกึ ที่ซบั ซ้ อนไม่มีตวั ตน ทาให้ เห็นมโนทัศน์ของผู้ใช้ ภาษาที่มีตอ่ ความรักชัดเจนยิ่งขึ ้น
อุปลักษณ์ เ ชิง มโนทัศน์เ กี่ ยวกับความรั กที่ พบในงานวิจัยนี ส้ อดคล้ องกับการศึกษาอุปลักษณ์
แสดงอารมณ์ รักในเพลงไทยสากลสาหรับวัยรุ่น ของสินีนาฏ วัฒนสุข (2549) ผลการวิจยั ของสินีนาฏพบ
มโนทัศน์ อารมณ์ รักที่ สอดคล้ องกับอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์เกี่ ยวกับความรัก ที่พบในงานของผู้วิจัย บาง
อุปลักษณ์ ดังนี ้ 1. [อารมณ์รักเป็ นธรรมชาติ] 2. [อารมณ์รักเป็ นสิ่งเหนือธรรมชาติ] 3. [อารมณ์รักเป็ นการ
เดินทาง] 4. [อารมณ์รักเป็ นการแข่งขัน ] 5. [อารมณ์ รักเป็ นการเจ็บป่ วย] 6. [อารมณ์ รักเป็ นการแสดง]
7. [อารมณ์ รั ก เป็ นการเรี ย น] และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ภัท รา งามจิ ต วงศ์ ส กุล (2546) ที่ ไ ด้ ศึก ษา
อุปลักษณ์ความรักจากบทเพลงไทยสากล ผลการวิจยั แสดงมโนทัศน์ต่อความรักที่สอดคล้ องกับงานของ
ผู้วิจยั เช่นเดียวกัน โดยพบมโนทัศน์ที่สอดคล้ องกัน ดังนี ้ 1. [ความรักคือมนุษย์ ] 2. [ความรักคือพืช ]
3. [ความรักคืออาหาร] 4. [ความรักคือธรรมชาติ] 5. [ความรักคือการเดินทาง] 6. [ความรักคือเจ็บป่ วย]
7. [ความรักคือการเรี ยน] 8. [ความรักคือสงคราม] อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์เกี่ ยวกับความรักในงานของ
ผู้วิจัยที่พบแตกต่างจากงานวิจยั ของสินินาฏและภัทรา เช่น [อารมณ์รักเป็ นธุรกิจ] [อารมณ์รักเป็ นการ
พนัน] [ความรักคือเกม] [ความรักคือกฎหมาย] เป็ นต้ น อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่พบแตกต่างกันนันอาจ
้
เป็ นเพราะข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาในงานวิจยั ของสินินาฏและภัทราเก็บข้ อมูลเฉพาะในเพลงไทยสากล
เท่านัน้ แต่ในงานของผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจากเพลงลูกทุ่งต่างสมัย ได้ แก่ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทย
ลูกทุ่ง ยุคปั จ จุบัน และเพลงไทยสากลยุคปั จ จุบัน นอกจากนี ช้ ่วงเวลาในการเก็ บ ข้ อมูลในการวิ จัย ที่
แตกต่างกันและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่ทาการเก็บข้ อมูล นัน้ อาจมีผลทาให้ มโน
ทัศน์ของคนในสังคมขณะนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย โดยสะท้ อนให้ เห็นจากอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์
ที่พบแตกต่างกันในงานวิจยั
นอกจากงานวิจยั ที่ศกึ ษาอุปลักษณ์ความรักในภาษาไทยแล้ วพบงานวิจยั ของต่างประเทศที่ศกึ ษา
อุปลักษณ์ความรักด้ วยเช่นกัน โดยพบงานวิจยั ศึกษาอุปลักษณ์ความรัก ในภาษาอังกฤษและภาษารัสเซี ย
(Irina Popaditch: 2004) ผลการศึกษาพบอุปลักษณ์ความรักว่าในภาษาอังกฤษและภาษารัสเซี ยที่
สอดคล้ องกับงานของผู้วิจยั ดังนี ้ 1. [ความรักคือสงคราม] [LOVE IS WAR] 2. [ความรักคือการเดินทาง]
[LOVE IS A JOURNEY] อุปลักษณ์ความรักที่พบในภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียนันแสดงให้
้
เห็นว่าความรักเป็ นเรื่ องสากลที่ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีมโนทัศน์เกี่ ยวกับความรักเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตามอุปลักษณ์เกี่ยวกับความรักที่พบในภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียแตกต่างจากในภาษาไทย
และงานของผู้วิจยั ดังนี ้ 1. [ความรักคือกาลังทางวัตถุ] [LOVE IS A PHYSICAL FORCE] 2. [ความรักคือ
ความร้ อน] [LOVE IS HEAT] 3. [ความรักคือผลงานประดิษฐ์ ] [LOVE IS A CREATION] 4. [ความรักคือ
วัตถุที่แตก] [LOVE IS A FRAGILE OBJECT] 5. [ความรักคือความเป็ นเอกภาพ] [LOVE IS AUNITY]

167
6. [ความรักคือเหล้ าไวน์ ] [LOVE IS WINE] 7. [ความรักคือศาสนา] [LOVE IS A CULT] ซึ่งความ
แตกต่างที่พบนี ้อาจมาจากความแตกต่างกันของสังคมและวัฒนธรรมของผู้ใช้ ภาษานันๆ
้ ในแต่ละประเทศ
และพบงานวิจยั ของ Anke Beger; & Olaf Jäkel, Flensburg (2009) ศึกษาความแตกต่างในอุปลักษณ์
อารมณ์ รั ก ระหว่ า งผู้เ ชี่ ย วชาญและบุ ค คลทั่ว ไป ผลการศึก ษาพบมโนทัศ น์ เ กี่ ย วกับ ความรั ก ดัง นี ้
1. [ความรักคือภาชนะ] [LOVE IS CONTAINER] 2. [ความรักคือการรวมกันของส่วนต่างๆ] [LOVE IS A
UNITY OF PART] 3. [ความรักคือการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ] [LOVE IS AN ECONOMIC
EXCHANGE] ซึ่งแตกต่างจากงานของผู้วิจัย โดยในงานวิจัยนีไ้ ม่พบมโนทัศน์ [ความรักคือภาชนะ]
[LOVE IS A CONTAINER] [ความรักคือการรวมกันของส่วนต่างๆ] [LOVE IS A UNITY OF PART]
และ[ความรักคือการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ] [LOVE IS AN ECONOMIC EXCHANGE] ทังนี
้ ้เป็ น
เพราะข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษานันเก็
้ บจากแหล่งข้ อมูล จากผู้ใช้ ภาษาที่มีความแตกต่างจากการเก็บข้ อมูล
ในงานของผู้วิจัย จึง ทาให้ พ บอุป ลักษณ์ ค วามรั กที่ แตกต่างกัน แต่ถึง อย่างไรอุปลักษณ์ เชิ ง มโนทัศ น์
เกี่ยวกับความรักที่พบก็ยงั เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องมนุษย์และสิ่งรอบตัวที่ใช้ ชีวิตประจาวัน
ในแง่ของยุคสมัยพบว่าอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและใน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ที่ แสดงให้ เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดย
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพสังคมชนบท
และวิถีการดาเนินชีวิตที่เรี ยบง่าย ส่วนในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั พบว่ามีการใช้ ถ้อยคาที่แสดงความ
ทันสมัยและความเจริ ญเติบโตของสังคมมากขึ ้น โดยเนื ้อหาของเพลงที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั
สะท้ อนค่านิยมทางวัตถุมากขึน้ โดยพบว่ามีการสะท้ อนค่านิยมทางวัตถุเกี่ ยวกับเงิน เครื่ องมือสื่อสาร
อาหาร ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของจรรยา บัวบาน (2548: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาค่านิยมที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งช่วงปี พ.ศ.2540-2547 พบว่าเพลงไทยลูกทุ่งสะท้ อนค่านิยมทางวัตถุด้านต่างๆ
8 ด้ าน ได้ แก่ ค่านิยมเกี่ ยวกับเงิน เครื่ องนุ่งห่ม เครื่ องประดับ ยานพาหนะ เครื่ องมือสื่อสาร อาหาร
การทาศัลยกรรม ที่อยู่อาศัย ค่านิยมดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงความเจริ ญก้ าวหน้ าและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่แผ่ขยายอิทธิพลจากสังคมเมืองไปสูส่ งั คมชนบท นอกจากความแตกต่างของยุคสมัยของเพลง
ที่ส ะท้ อนให้ เ ห็นถึง ความแตกต่างของสัง คมในช่วงเวลาที่ ต่างกันแล้ วนัน้ ในแง่ของประเภทของเพลง
เพลงไทยลูกทุ่ง ยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั แสดงให้ เห็น ถึงการใช้ ถ้อยคาอุปลักษณ์ เชิง
มโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก ที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั มีการใช้ ถ้อยคาที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นสังคมชนบท วัฒนธรรมประเพณีพื ้นบ้ านให้ เห็นอยู่ โดยพบถ้ อยคาว่า “ไอ้ เท่ง”
“ไอ้ ทอง” ซึ่งเป็ นตัวละครในหนังตะลุงเป็ นการละเล่นพื ้นบ้ านที่นิยมในภาคใต้ นามาเปรี ยบเทียบถึงผู้ที่มี
ความรักซึ่งการใช้ ถ้อยคาอุปลักษณ์ ในลักษณะดังกล่าวไม่พบในเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั ในเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคปั จจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปั จจุบนั พบถ้ อยคาในลักษณะของคาทับศัพท์หรื อถ้ อยคาที่แสดง
ถึง การรั บ เอาวัฒ นธรรมตะวัน ตกเข้ ามาแสดงให้ เ ห็นถึง ความทันสมัย ที่ เกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ ว ในสัง คม
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ปั จจุบนั ซึ่งประเภทของเพลงที่แตกต่างกัน แต่อยู่ในยุคสมัยและช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าการใช้ ถ้อยคา
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักนันมี
้ ลกั ษณะที่ คล้ ายคลึงกัน สอดคล้ องกับสมมติฐานในงานวิจยั
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ กล่าวว่าเพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั นันมี
้ การใช้ ถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่เหมือนกับเพลงไทยสากลยุค
ปั จจุบนั มากขึ ้น แสดงให้ เห็นถึงความทันสมัย การแผ่ขยายอิทธิพลของความเจริ ญก้ าวหน้ า สังคมเมือง
ไปสูส่ งั คมชนบท

3. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. งานวิจยั นี ้ศึกษาอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งกับเพลงไทยสากล จึงมีความเห็นว่าควร
มีการศึกษาอุปลักษณ์ ความรักในเพลงประเภทอื่นๆ เช่น เพลงลูกกรุ ง เพลงสุนทราภรณ์ เพื่อให้ เห็นถึง
ถ้ อยคาอุปลักษณ์ที่ใช้ เป็ นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่แตกต่างออกไป
2. งานวิ จัย นี ศ้ ึก ษาอุป ลัก ษณ์ ค วามรั ก ที่ พ บเฉพาะในเพลงเท่ า นัน้ จึ ง น่ า สนใจที่ จ ะศึก ษา
อุปลักษณ์ความรักที่พบจากสื่อประเภทอื่นๆ เช่น นวนิยาย หนังสือธรรมมะ
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ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556

กรกนก รัมมะอัตถ์
9 ธันวาคม 2528
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
77/2 หมู่ 4 ตาบลหัวรอ อาเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จาก โรงเรี ยนจอมสุรางค์อปุ ถัมภ์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
สาเร็จการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

