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งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถ้อยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยคุก่อน

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั วิเคราะห์มโนทัศน์เก่ียวกับความรักท่ีพบใน
เพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อน เพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั และเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั เปรียบเทียบอปุลกัษณ์
ความรักท่ีปรากฏในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนกบัเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนั และอปุลกัษณ์ความรักท่ีปรากฏ
ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนักบัเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือทฤษฎีอปุลกัษณ์
เชิงมโนทศัน์ (Conceptual metaphor theory) ของเลคอฟและจอห์นสนั (Lakoff; & Johnson. 1980) 
และแนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโยงความหมายของครูซ (Cruse. 2004) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเพลงไทย
ลกูทุ่งยคุก่อนจากหนงัสือพิมานเพลง เล่ม 1-4 เพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัจากหนงัสือเพลงลกูทุ่งเพ่ือชีวิต 
Vol.1-Vol.5 ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2553-2555 และเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัจากหนงัสือเพลง The Guitar 
Year Book ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2551-2555  
 ผลการศกึษาพบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักทัง้หมด 16 อปุลกัษณ์ ได้แก่ 1. [ความ
รักคือมนษุย์] 2. [ความรักคือพืช] 3. [ความรักคือสตัว์] 4. [ความรักคือทรัพย์สิน] 5. [ความรักคืออาหาร]       
6. [ความรักคือสิ่งก่อสร้าง] 7. [ความรักคือธรรมชาติ] 8. [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] 9. [ความรักคือ
การแสดง] 10. [ความรักคือการแข่งขนั] 11. [ความรักคือการเดินทาง] 12. [ความรักคือการเรียน]          
13. [ความรักคือการเจ็บป่วย] 14. [ความรักคือสิ่งของ] 15. [ความรักคือสงคราม] 16. [ความรักคือเพลง] 
ซึ่งมีกระบวนการถ่ายโยงทางความหมาย 2 ประเภท ได้แก่ การถ่ายโยงความหมายแบบภวสมัพนัธ์และ
การถ่ายโยงความหมายแบบญาณสมัพนัธ์   

การศึกษาความแตกต่างของถ้อยค าอุปลักษณ์เก่ียวกับความรักพบมโนทัศน์ [ความรักคือ
สงคราม] เฉพาะในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั และพบมโนทศัน์ [ความรักคือเพลง] เฉพาะในเพลงไทย
สากลยคุปัจจบุนัเทา่นัน้ โดยในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนไม่พบมโนทศัน์ [ความรักคือสงคราม] [ความรักคือ
สิ่งก่อสร้าง] [ความรักคือแสดง] [ความรักคือการเรียน] และ [ความรักคือเพลง]  

 อุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนมีการใช้ถ้อยค าอุปลกัษณ์ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมชนบทและวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย ในขณะท่ีเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั
มีการใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความทนัสมยั ความเจริญเตบิโตของสงัคมมากขึน้ เช่นเดียวกบั
ถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีพบในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั ซึง่แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสงัคมเมืองท่ีมี
อิทธิพลไปสู่สงัคมชนบท อย่างไรก็ตามพบว่าในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัมีการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ท่ี
สะท้อนวิถีชีวิตสภาพความเป็นอยูข่องสงัคมชนบท ประเพณีพืน้บ้านให้เห็นอยูด้่วยเชน่กนั    
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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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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธ์เล่มนีส้ าเร็จได้อย่างสมบูรณ์เพราะได้รับค าแนะน าและความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง
จากอาจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตลอดระยะเวลาการท าปริญญา
นิพนธ์อาจารย์ได้มอบความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน าและเสียสละเวลาให้กบัผู้วิจยัมาเป็นอย่างดีโดยตลอด 
ให้ความอนเุคราะห์ตรวจทานแก้ไขปริญญานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่และมอบก าลงัใจซึ่งเป็นแรงผลกัดนั
ส าคญัท่ีท าให้ผู้ วิจยัประสบความส าเร็จ  ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึง้อย่างท่ีสุดและขอกราบขอบพระคณุอาจารย์
เป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกลุ อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ประธานสอบปริญญานิพนธ์  และอาจารย์ ดร.ปนนัดา เลอเลิศยตุิธรรม กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ท่ี
กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขให้ปริญญานิพนธ์เล่มนีส้มบรูณ์
มากยิ่งขึน้  
 ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์   
วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิสา บูรณะชยัทวี อาจารย์ ดร.สุพตัรา ทองกัลยา และ                 
อาจารย์ Nicole Lasas ท่ีกรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และเปิดโลกการศึกษาทางภาษาศาสตร์
ให้กบัผู้วิจยัมาเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด  
 เหนือสิ่งอ่ืนใดผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุ คณุแม่อุทยั รัมมะอตัถ์ และครอบครัวท่ีมอบความรัก 
ความปรารถนาดี อีกทัง้ยงัคอยสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัมาโดยตลอด ผู้ วิจยัมีวนันีแ้ละประสบ
ความส าเร็จในชีวิตได้ด้วยดี เพราะพระคณุอนัยิ่งใหญ่จากแม่ท่ีมอบให้ลกูมาตัง้แตว่ินาทีแรกท่ีลืมตาดโูลก
จนถึงวินาทีปัจจบุนันีข้องลกู       
 สดุท้ายนีผู้้วิจยัขอขอบคณุพ่ีน้อง ผองเพ่ือนทกุคน ท่ีคอยถามไถ่ เป็นก าลงัใจและห่วงใยกนัมาโดย
ตลอดในเวลาท่ีผู้ วิจยัรู้สึกท้อแท้ เหน่ือยล้า หรือทุกครัง้ท่ีมีปัญหาจะได้รับค าแนะน าและก าลงัใจท่ีท าให้
ผู้วิจยัรู้สกึเข้มแข็งขึน้พร้อมเผชิญกบัอปุสรรคและฝ่าฟันจนประสบความส าเร็จได้ในวนันี ้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 

ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษย์ใช้ในกระบวนการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก 
ภาษาจึงสามารถสะท้อนความคิดของมนุษย์และแสดงถึงความต้องการของตนออกมาให้ผู้ อ่ืนรับรู้ได้ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้พูดและผู้ ฟัง นอกจากมนุษย์จะใช้ภาษาในการส่ือสารระหว่างกันแล้ว 
มนษุย์ยงัใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลง ซึ่งเป็นการส่ือสารในรูปแบบท่ีมีการผสมผสาน
ของดนตรีกบัภาษาท่ีมีความไพเราะ สละสลวย ท าให้เกิดสนุทรียภาพมากขึน้ การเขียนเพลงเป็นการบอก
กล่าวความรู้สึกนึกคิด  คือการบอกเล่าเร่ืองราว  เพลงเป็นหนงัสัน้เร่ืองหนึ่งท่ีมีความยาวเพียงไม่ก่ีนาที
และมีรูปแบบหลากหลายเพ่ือให้ผู้ ฟังท่ีมีความนิยมชมชอบแตกต่างกันได้มีทางเลือกในการรับฟัง เช่น 
เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง เป็นต้น ซึ่งเพลงแต่ละประเภทจะมีรูปแบบในการน าเสนอแตกต่างกัน
ออกไปในด้านของดนตรี แนวเพลง และเนือ้หาของเพลง 

เพลงไทยสากลเป็นเพลงท่ีขบัร้องในภาษาไทยโดยเร่ิมจากน าท านองไทยเดิมใส่เนือ้ร้องบรรเลง
และขบัร้องโดยใช้มาตรฐานของโน้ตเพลงแบบสากลจนเป็นเพลงไทยแนวใหม่ เพลงไทยสากลเป็นศิลปะ
ทางดนตรีท่ีผลิตขึน้มาเพื่อตอบสนองความต้องการในเชิงพาณิชย์  โดยในแง่ของการใช้ภาษาในเพลงไทย
สากลจะมีกลวิธีการใช้ภาษาหลายแบบทัง้การใช้ค า การใช้ประโยค ความสมัพนัธ์ระหว่างประโยค  มีการ
สร้างค าศพัท์ใหม่ๆ ใสใ่นบทเพลง ซึง่สอดคล้องกบัท่ีจิรวรรณ กาญจนานนัท์ (2540: 60) ได้กล่าวว่าเนือ้หา
ของเพลงไทยสากลในปัจจบุนั มีรูปแบบการน าเสนอในเร่ืองราวท่ีทนัสมยัและมีความเป็นสากล มีการใช้
วลี ถ้อยค า หรือส านวนแปลกใหม่ในบทเพลงเพ่ือก่อให้เกิดความซาบซึง้และสุนทรียภาพอีกทัง้ยงัท าให้
เพลงมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ เพลงไทยสากลในปัจจุบนัมีเนือ้หาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ
ความรัก ความผิดหวงัท่ีเกิดจากความรัก โดยมีการใส่ค าร้องท่ีสะท้อนและสะเทือนอารมณ์ลงในเพลง
เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึน้ ซึ่งศรัณย์ รักสตัย์มัน่ (2547: 10) ได้กล่าวถึงความส าคญัของเพลงไทยสากลว่าเป็น
แหลง่อ้างอิงประสบการณ์หรือความจริงเก่ียวกบัความรักในแง่มมุตา่งๆ จึงท าให้เพลงไทยสากลส่วนใหญ่
นัน้เก่ียวข้องกบัเร่ืองราวความรักและผู้ ฟังเพลงไทยสากลสว่นใหญ่เป็นกลุม่วยัรุ่น   
   เพลงไทยลูกทุ่งนัน้เป็นเพลงท่ีสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมี
ท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน ซึ่งสอดคล้องกบัท่ีสมยศ สิงห์ค า 
(มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์. 2548: 23; อ้างอิงจาก สมยศ สิงห์ค า. 2534: 30) ได้กล่าวถึงเพลงไทยลูกทุ่งว่า
สามารถแสดงให้เห็นสภาพสงัคมความเป็นอยูว่ฒันธรรมของคนไทยได้ โดยในแง่การใช้ภาษาในเพลงไทย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
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ลกูทุ่งมีสองรูปแบบคือภาษามาตรฐานและภาษาชาวบ้านทัว่ไปท่ีง่ายต่อการเข้าใจ สอดคล้องกบัสภาพ
ความเป็นจริงของชาวชนบท เน่ืองจากผู้ ท่ีฟังเพลงไทยลกูทุง่มกัเป็นชาวบ้านและชาวชนบทเป็นสว่นใหญ่ 
 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเพลงไทยลูกทุ่งท่ีผ่านมา พบว่าเพลงไทยลูกทุ่งในปัจจุบันมีเนือ้หาท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ มีการสะท้อนคา่นิยมทางวตัถเุพิ่มมากขึน้ เช่นงานวิจยัของจรรยา บวับาน (2548: 
บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาคา่นิยมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลงลกูทุ่งช่วงปีพ.ศ.2540-2547 พบว่าเพลงไทยลกูทุ่ง
สะท้อนค่านิยมทางวัตถุในด้านต่างๆ 8 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมเก่ียวกับเงิน เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดับ 
พาหนะ เคร่ืองมือส่ือสาร อาหาร การท าศลัยกรรม และท่ีอยู่อาศยั  จากความเปล่ียนแปลงทางคา่นิยมท่ี
เกิดขึน้นีท้ าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงลกัษณะภาษาท่ีใช้ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนั โดยจะ
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนักับเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน ทัง้นีผู้้ วิจัยเลือกศึกษา
ลกัษณะภาษาท่ีใช้ในเชิงเปรียบเทียบหรืออปุลกัษณ์ เน่ืองจากอปุลกัษณ์สามารถสะท้อนระบบความคิด
หรือ     มโนทศัน์ของคนในสงัคมได้ 
 เลคอฟและจอห์นสนั (Lakoff; & Johnson. 1980) ผู้ เร่ิมการศกึษาอปุลกัษณ์ตามแนวทางทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ปริชานได้เสนอความคิดว่า การใช้ภาษาของมนุษย์ในชีวิตประจ าวันนัน้อยู่ในรูปแบบการ
เปรียบเทียบหรืออปุลกัษณ์ ซึง่รูปภาษาดงักลา่วสามารถสะท้อนระบบความคิดของมนษุย์ แสดงให้รู้ว่าคน
ในสงัคมมีระบบความคิดหรือมโนทศัน์เป็นอย่างไร อปุลกัษณ์จึงไม่ใช่เพียงเร่ืองของการใช้ภาษาเท่านัน้ 
แต่ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดและมโนทศัน์ของมนุษย์ ซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างเป็น
ระบบมีเหตมีุผล ในการศกึษาทางด้านภาษาพบว่ามีการใช้รูปภาษาท่ีเป็นอปุลกัษณ์ในด้านวรรณคดีหรือ
ร้อยกรอง โดยผู้แตง่ใช้อปุลกัษณ์เพ่ือให้งานประพนัธ์เกิดภาพพจน์ สร้างอารมณ์ตอ่ผู้อ่าน แตอ่ปุลกัษณ์ใน
เชิงภาษาศาสตร์ไม่ได้เป็นการใช้ภาษาเพ่ือก่อให้เกิดภาพพจน์ หรืออารมณ์เท่านัน้ แต่อุปลักษณ์ยัง
สามารถสะท้อนระบบความคดิของผู้ใช้ภาษาด้วย  

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาในประเด็นด้านความแตกตา่งของรูปภาษาท่ีเป็น
อุปลกัษณ์ท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัโดยรูปภาษาท่ีเป็นอุปลกัษณ์ท่ี
ผู้ วิจัยจะศึกษานัน้ คือ อุปลักษณ์เก่ียวกับความรัก หรือถ้อยค าท่ีน ามาเปรียบเทียบความรัก รวมทัง้
องค์ประกอบตา่งๆ เก่ียวกบัความรัก เชน่ คนรัก อาการของความรักวา่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการเก็บข้อมลู
เบือ้งต้น พบวา่เพลงลกูทุ่งยคุก่อนมีการใช้อปุลกัษณ์ความรัก เช่น ขอฝากน า้ถ้อยละห้อยดวงใจช่วยโปรด
ดลให้พบนาง พบนางท่ีเคยพบเจ้างานท้าวสุระจ าได้ไหมจ๊ะแม่ยอดผักหวาน (ต าราหารัก/ไวพจน์               
เพชรสุพรรณ) จากตวัอย่างนี ้รูปภาษาท่ีเป็นอุปลักษณ์ คือ “แม่ยอดผกัหวาน” ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
หญิงคนรักเป็นพืชท่ีพบได้ตามท้องทุ่ง ลกัษณะการใช้ภาษาดงักล่าวนีส้ามารถสะท้อนความเป็นอยู่ใน
ชนบทได้เป็นอย่างดี ในขณะท่ีในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัมีการใช้อปุลกัษณ์ความรัก เช่น ไม่ใช่ท่ีชาร์จ
แบตให้ใครแวะมาเติมใจฟรีๆ (ไม่ใช่ท่ีชาร์จแบต/เอิร์น เดอะสตาร์) จากตัวอย่างนี ้รูปภาษาท่ีเป็น                
อปุลกัษณ์ คือ “ท่ีชาร์จแบต” ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบตนเองท่ีก าลงัตกอยู่ในอารมณ์รักท่ีผิดหวงัว่าไม่ใช่ท่ี



   3 
 

 

ชาร์จแบตท่ีจะรอให้ใครมาเติมความรักได้ตลอดเวลา ลักษณะการใช้ภาษาดงักล่าวนีส้ะท้อนถึงการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเจริญก้าวหน้าและทนัสมยั 

จากนัน้ผู้วิจยัจะน าข้อมลูท่ีได้จากเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัมาเปรียบเทียบกบัเพลงไทยสากลใน
ยุคสมัยเดียวกันเพ่ือศึกษาว่าอุปลักษณ์ความรักท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลว่ามีความ
เหมือนหรือแตกตา่งกนัหรือไม่อย่างไร เน่ืองจากผู้วิจยัสงัเกตในเบือ้งต้นพบว่าลกัษณะการใช้ภาษาท่ีเป็น
อปุลกัษณ์ท่ีปรากฏท่ีในเพลงไทยลูกทุ่งปัจจบุนันีมี้ความคล้ายคลึงกบัการใช้อปุลกัษณ์ท่ีปรากฏในเพลง
ไทยสากลปัจจุบนัอยู่มาก ซึ่งอาจเป็นผลเน่ืองมาจากการแผ่ขยายอิทธิพลด้านความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการสมยัใหมข่องสงัคมเมืองเข้าสูส่งัคมชนบท  
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
 1. ศกึษาถ้อยค าอปุลกัษณ์ความรักท่ีปรากฏในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อน เพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั
และเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั 
 2. วิเคราะห์มโนทศัน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยคุก่อน เพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัและ
เพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั  

3. เปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักท่ีปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปัจจบุนั 

4. เปรียบเทียบอุปลกัษณ์ความรักท่ีปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจบุนักบัเพลงไทยสากลยุค
ปัจจบุนั 

  
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงรูปภาษาท่ีใช้เป็นถ้อยค าอุปลกัษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทย
สากลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสงัคม 
  2. ท าให้ทราบถึงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักจากเพลงไทยลกูทุง่ตา่งสมยัและเพลงไทยสากล 

3. ท าให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมจากรูปภาษาท่ีเป็นถ้อยค าอุปลกัษณ์ในเพลง
ไทยลกูทุง่และเพลงไทยสากล 
     
ขอบเขตกำรวิจัย 
 1. ศกึษารูปภาษาท่ีน ามาใช้เป็นถ้อยค าอปุลกัษณ์ความรักในเพลงไทยลกูทุง่และเพลงไทยสากล 
 2. ศกึษาเฉพาะเพลงไทยลกูทุง่และเพลงไทยสากลท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรัก โดยข้อมลูรูปภาษา
ท่ีเป็นถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีพบในเพลงไทยลกูทุ่งและเพลงไทยสากล มีความสมัพนัธ์ทางความหมายกบัค า
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วา่ “รัก”  หมายถึง มีใจผกูพนัด้วยความห่วงใย เช่นพ่อแม่รักลกู รักชาติ,มีใจผกูพนัด้วยเสน่หา,มีใจผกูพนั
ฉนัชู้สาว เชน่ ชายรักหญิง (ราชบณัฑิตยสถาน. 2546: 938)  

3. ศึกษาถ้อยค าอุปลักษณ์ความรักจากเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนในระหว่าง พ.ศ.2506-2513 ซึ่ง
เป็นยคุทองของเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อน (คณะผู้จดัท าหนงัสือ “กึ่งศตวรรษเพลงลกูทุ่งไทย ภาค 2”. 2534: 
41)  

4. ศกึษาถ้อยค าอปุลกัษณ์ความรักจากเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัซึ่งเป็นเพลงท่ีแตง่และเผยแพร่
ในระหวา่งปี พ.ศ.2553-2555 เทา่นัน้ 

5. ศึกษาอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั ซึ่งเป็นเพลงท่ีแต่งและเผยแพร่ใน
ระหวา่งปีพ.ศ. 2551–2555 เทา่นัน้ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. อุปลักษณ์ควำมรัก (Love metaphor) หมายถึง รูปภาษาท่ีปรากฏในเพลงมีความหมาย
ประจ ารูปหมายถึงสิ่งอ่ืนท่ีไมใ่ชค่วามรัก แตถ่กูน ามาใช้เปรียบเทียบถึงความรัก 
  2. เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน (Early Thai folk songs) หมายถึง เพลงท่ีมีเนือ้หาสะท้อนวิถีชีวิต
และสภาพแวดล้อมในสงัคมชนบท เป็นเพลงท่ีแตง่และเผยแพร่ในระหวา่งปี พ.ศ. 2506-2513   

3. เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน (Contemporary Thai folk songs) หมายถึง เพลงท่ีมีเนือ้หา
สะท้อนวิ ถี ชีวิตและสภาพแวดล้อมในสังคมชนบท เป็นเพลงท่ีแต่งและเผยแพร่ในระหว่าง ปี                
พ.ศ. 2553-2555  

4. เพลงไทยสำกลยุคปัจจุบัน (Thai pop songs) หมายถึง เพลงท่ีมีการขบัร้อง การบรรเลง
ดนตรีประกอบเป็นสากลและบันทึกท านองด้วยโน้ตสากล เป็นเพลงท่ีแต่งและเผยแพร่ในระหว่างปี                
พ.ศ. 2551–2555  

   
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 งานวิจยันีผู้้วิจยัใช้ทฤษฎีอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ (Conceptual metaphor theory) ของเลคอฟ
และจอห์นสนั (Lakoff; & Johnson. 1980) และแนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายโยงความหมายของครูซ (Cruse. 
2004) เป็นแนวทางในการศกึษา  
 
สมมตฐิำนในกำรวิจัย 
 1. ถ้อยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกับความรักท่ีพบในเพลงไทยลกูทุ่งยุคก่อนมีความแตกต่างจากเพลง
ไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนั 
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 2. ถ้อยค าอปุลกัษณ์เก่ียวกบัความรักท่ีพบในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจุบนัมีความเหมือนกบัเพลง
ไทยสากลยคุปัจจบุนัมากขึน้ 
 
สัญลักษณ์ในงำนวิจัย 
 1. เคร่ืองหมาย    ใช้แสดงการถ่ายโยงความหมายระหว่างวงความหมายต้นทางไปยัง            
วงความหมายปลายทาง 
 2. เคร่ืองหมาย [     ] ใช้แสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรัก 
 3. อกัษรตวัหนาและขีดเส้นใต้ ใช้แสดงตวัอยา่งถ้อยค าอปุลกัษณ์เก่ียวกบัความรัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2                                                                                             

แนวคดิ ทฤษฎี และ งานวจิยัที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องน าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้  

1. ทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน (Cognitive Linguistics theory)                                                                      
2. ทฤษฎีอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ (Conceptual metaphor theory)                                                                                                          
3. มโนทศัน์ (Concept)  
4. ความรัก                                                                                                                     
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
                                                                                                                             

1. ทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน (Cognitive Linguistics theory)                                                                                                                                                                                                                                                   
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน (Cognitive Linguistics) มีแนวคิดพืน้ฐานว่า ภาษาเป็นภาพสะท้อน

ของความนึกคิด (Cognition) และกระบวนการประมวลผลความคิดของมนุษย์ (Conceptual process) 
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ในการรับรู้เก่ียวกับโลก ประสบการณ์การใช้ภาษา ซึ่งไม่ได้
หมายความถึงสิ่งท่ีเราอ้างหรือการรับรู้ภาษาแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่สมัพนัธ์กบักระบวนการคิด 
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัโลก เชน่ อารมณ์ ความรู้สกึ ฯลฯ  

อุงเกเรอร์และชมิด (Ungerer; & Schmid. 1996: 8-14) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการศึกษา
ภาษาศาสตร์ปริชานว่าเป็นการศึกษาภาษาจากประสบการณ์จริง การรับรู้และเข้าใจภาษา ตลอดจน
ระบบความคิดท่ีเก่ียวข้องกับภาษาของมนุษย์ โดยในการศึกษาภาษาศาสตร์ปริชานมีแนวทางส าคญั         
3 แนวทาง คือแนวคิดเชิงประสบการณ์ แนวคิดด้านความเดน่ในการรับรู้ และ แนวคิดเก่ียวกบัการดงึดดู
ความสนใจ 

1. แนวคิดเชิงประสบการณ์ (Experiential view) ประกอบไปด้วย ความรู้ทางโลก (World 
knowledge) และประสบการณ์ทางกาย (Bodily experience) เป็นกระบวนการอธิบายภาษาจาก
ประสบการณ์ของผู้ ใช้ภาษา เช่น เม่ือกล่าวถึงรถยนต์ผู้ ใช้ภาษาไม่ได้อธิบายเพียงความหมายของรถยนต์
ท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเทา่นัน้ แตย่งันึกถึงคณุสมบตัิ การอ านวยความสะดวกสบาย ความเร็วหรืออาจนึกถึง
อบุตัเิหตอุนัเกิดจากรถยนต์ ซึง่องค์ประกอบตา่งๆเหลา่นีเ้กิดจากตวับคุคล การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล
และความคดิซึง่ก็เป็นสว่นหนึง่ของประสบการณ์ แนวคิดเชิงประสบการณ์จึงสามารถอธิบายถึงระบบการ
รับรู้และเข้าใจภาษาของผู้ใช้ภาษาได้ 

2. แนวคิดด้านความเดน่ในการรับรู้ (Prominence view) น ามาใช้อธิบายว่าผู้ ใช้ภาษานัน้มีการ
เลือกใช้ภาษาหรือน าค ามาเรียบเรียงเป็นประโยคอย่างไร เช่น เม่ือเราเห็นรถคันหนึ่งและมีต้นไม้อยู่
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ข้างหน้า เราสามารถพูดได้ 2 ลกัษณะเพ่ืออธิบายสถานการณ์ เช่นเราอาจพดูว่า”ต้นไม้อยู่หน้ารถ” หรือ 
“รถอยู่หลงัต้นไม้” เป็นต้น ซึ่งแนวคิดนีมี้ความสมัพนัธ์กบัแนวคิดเชิงประสบการณ์ โดยแนวคิดด้านความ
เด่นในการรับรู้สามารถอธิบายว่าผู้ ใช้ภาษาเลือกและล าดับข้อมูลหรือประโยคในการส่ือสารอย่างไร 
แนวคดิในด้านนีม้กัใช้อธิบายเร่ืองระบบประโยค (Syntax) ของผู้ใช้ภาษา 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการดึงดดูความใส่ใจ (Attentional view) มีความสมัพนัธ์กับสองแนวคิดท่ี
กล่าวมาเป็นแนวคิดท่ีน าไปสู่จุดเดน่ของประโยค ซึ่งน าไปสู่จดุเดน่ของเหตกุารณ์และประธานในประโยค  
โดยแนวคิดนีจ้ะอธิบายเหตกุารณ์ในการท่ีผู้ ใช้ภาษาเลือกรับสิ่งท่ีมากระทบกับประสาทสมัผสั เช่น ผู้ ใช้
ภาษาอาจพูดว่า “รถชนต้นไม้” โดยประโยคท่ีผู้ ใช้ภาษาพูดออกมานัน้ถึงแม้อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ก่อนหน้าท่ีรถจะชนต้นไม้ เช่น รถคันนัน้เสียหลัก รถคันนัน้ยางแตก แต่ผู้ ใช้ภาษาเลือกท่ีจะพูดว่า           
“รถชนต้นไม้” เพราะเป็นเหตกุารณ์ท่ีดงึดดูความสนใจ     

จากแนวคิดทัง้ 3 นีจ้ะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันในการเลือกใช้ค า การเรียงล าดบัความใน
ประโยคและมมุมองของผู้ ใช้ภาษา กล่าวคือประสบการณ์เป็นตวัแปรในการรับรู้ของมนษุย์ ท าให้เกิดการ
เรียงล าดบัความส าคญัและส่งผลต่อการเลือกใช้ภาษาของมนุษย์ จากแนวคิดทัง้ 3 ท่ีกล่าวมาสามารถ
น ามาใช้ในการศึกษาภาษาเพ่ืออธิบายระบบความคิด การรับรู้ ความเข้าใจของผู้ ใช้ภาษาว่าเกิดขึน้
อยา่งไร     

2. ทฤษฎีอุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์ (Conceptual metaphor theory) 
ในปัจจุบนัการศึกษาอุปลักษณ์เป็นการศึกษาตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน (Cognitive 

Linguistics) ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาอุปลกัษณ์ตามทฤษฎีแนวเดิม (Traditional theory) ในแง่ท่ีว่า 
การศกึษาอปุลกัษณ์ตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานเป็นการน าค าไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบ โดยไม่ได้
ปรากฏอยูแ่คใ่นบทประพนัธ์เทา่นัน้ แตเ่ป็นเร่ืองของการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวนัและทฤษฎีภาษาศาสตร์
ปริชานยงัมุง่อธิบายถึงการใช้ภาษาท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการคิด ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์
ในการใช้ภาษา โดยเช่ือวา่ภาษาสามารถสะท้อนความคิดของผู้ ใช้ภาษา อปุลกัษณ์ซึ่งเป็นการใช้ภาษาใน
เชิงเปรียบเทียบ จะเป็นตวัแทนในการอธิบายเร่ืองระบบความคิดของผู้ ใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี โดยผู้น า
แนวคดิทฤษฎีภาษาศาสตร์  ปริชานมาใช้ในการศกึษากระบวนการความคิดของมนษุย์ ได้แก่ เลคอฟและ 
จอห์นสนั (Lakoff; & Johnson. 1980) โดยเขาได้เสนอแนวคิดของเขาทัง้สองไว้ในหนงัสือ Metaphor We 
Live By ว่าการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวนัของมนษุย์เรานัน้อยู่ในรูปของการเปรียบเทียบอปุลกัษณ์ไม่ได้
จ ากัดเพียงแค่เร่ืองของภาษาและการใช้ภาษาส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการสร้างผลงานประพนัธ์เท่านัน้  
แต่อุปลกัษณ์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อโดยตรงกับความคิด สงัคม อารมณ์ ฯลฯ และสามารถอธิบายได้อย่างมี
ระบบ 
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นอกจากนีเ้ลคอฟและจอห์นสนั (Lakoff; & Johnson. 1980) ยงักล่าวว่าการใช้ภาษาในเชิง       
อปุลกัษณ์เป็นการเช่ือมโยงความคดิระหว่างค าท่ีมีความหมายจากวงความหมายหนึ่งถ่ายโยงไปยงัค าอีก
วงหมายหมายหนึ่ง (Domain) โดยการถ่ายโยงความหมายนัน้จะมีการถ่ายโยงจากวงความหมายต้นทาง 
(Source domain) ไปยงัวงความหมายปลายทาง (Target domain) วงความหมายต้นทางหมายถึง 
ความหมายเดิมก่อนท่ีจะน าไปเปรียบเทียบ เป็นความหมายประจ าค า ส่วนวงความหมายปลายทางจะ
เป็นความหมายใหม่ท่ีต้องการจะส่ือ วงความหมายต้นทางจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นรูปธรรมส่วนวงความ
ปลายทางจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม ดงัตวัอยา่งอปุลกัษณ์ท่ีเลคอฟและจอห์นสนัได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจ
ของมนษุย์เรานัน้เป็นสิ่งท่ีมีตวัตน สมัผสัได้ ดงัตวัอยา่ง 

 
THE MIND IS A BRITTLE OBJECT 
  Her ago is very fragile. 
  He broke under cross-examination 
                 (Lakoff; & Johnson. 1980: 28) 
 
 จากตวัอย่างค าว่า fragile และ broke เป็นค าศพัท์ท่ีเก่ียวกับการแตกหกัของวตัถุแต่ถูกน ามาใช้
กลา่วถึงจิตใจของมนษุย์ ซึง่เป็นการเช่ือมโยงความคดิระหวา่งวงความหมายต้นทางคือ วตัถสุิ่งของซึ่งเป็น
รูปธรรมไปสูว่งความหมายปลายทาง คือ จิตใจ ซึ่งเป็นนามธรรม จากการเปรียบเทียบดงักล่าวสะท้อนให้
เห็นถึงระบบความคิดของผู้ ใช้ภาษาท่ีมองว่าจิตใจของมนุษย์เรานัน้เป็นวัตถุสามารถแตกหัก หรือ
เปราะบางได้ อุปลกัษณ์จึงไม่ใช่เร่ืองของภาษาเท่านัน้ แต่ยังเก่ียวข้องกับกระบวนการคิดของมนุษย์ท่ี
สะท้อนออกมาในรูปของภาษา โดยการใช้ภาษาของคนในสงัคมสามารถบอกให้รู้ว่าในแต่ละสงัคมนัน้ๆ มี
ระบบความคิดเป็นอย่างไร อปุลกัษณ์ตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน จึงสะท้อนระบบมโนทศัน์ของ
คนในสงัคมด้วย เรียกว่าเป็น อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (Conceptual metaphor) ซึ่งเลคอฟและจอห์นสนั 
(Lakoff; & Johnson. 1980) ยงัได้แสดงระบบมโนทัศน์ของคนท่ีอยู่ในสังคมท่ีใช้ภาษาอังกฤษโดย
วิเคราะห์จากภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัซึ่งอยู่ในรูปของการเปรียบเทียบ โดยเขาได้เสนอมโนทศัน์การ
โต้แย้งเป็นสงคราม [ARGUMENT IS WAR] ในสงัคมของผู้ ท่ีใช้ภาษาองักฤษ โดยการสงัเกตจากค าศพัท์
ท่ีใช้ เชน่ 
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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) 
 
 จากประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้ค าศพัท์ เช่น indefensible, attacked, won, shoot ใน
การแสดงความคิดเห็น ซึ่งปกติค าศพัท์เหล่านีจ้ะปรากฏในบริบทท่ีเก่ียวกบัการตอ่สู้หรือสงคราม แตจ่าก
ประโยคข้างต้นนัน้จะเห็นได้ว่ามีการน าค าศพัท์ดงักล่าวไปใช้ในการโต้เถียง ซึ่งเป็นการใช้ภาษาในเชิง
เปรียบเทียบ ท าให้เห็นมโนทศัน์ของผู้ใช้ภาษาวา่ การโต้แย้งเป็นสงคราม 
 อีกตวัอย่างหนึ่งท่ีแสดงมโนทศัน์ในสังคมของผู้ ท่ีใช้ภาษาองักฤษเก่ียวกับเร่ืองเวลาโดยมองว่า
เวลาเป็นเงิน [TIME IS MONEY] หรือเวลาเป็นสิ่งมีคา่ [TIME IS A VALUABLE COMMODITY] จาก
ตวัอยา่งประโยคดงัตอ่ไปนี ้
 
 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) 
 

จากประโยคดงักลา่วจะเห็นวา่ผู้ใช้ภาษามีมโนทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองของเวลาว่าเป็นเงินซึ่งเห็นได้จาก
ค าศพัท์ท่ีปรากฏร่วมเม่ือพดูถึงเงินทอง ได้แก่ spend, cost, profitably หรือเวลาเป็นสิ่งมีค่า ค าศพัท์ท่ี
แสดงมโนทศัน์นี ้ได้แก่ have, give, lost เป็นต้น การใช้ค าศพัท์เหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงความคิดความ
เข้าใจของผู้ใช้ภาษาเม่ือพดูถึงเวลา     
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    จากท่ีเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980) ได้กล่าวถึงการใช้ภาษาใน                          
เชิงอปุลกัษณ์ว่าเป็นการเช่ือมโยงระหว่างวงความหมายต้นทางกบัวงความหมายปลายทาง ซึ่งต้องมีการ
พิจารณาความสมัพนัธ์ของวงความหมายทัง้สอง ซึ่งโกทลี (Goatly. 1997: 31-35) ได้จ าแนกประเภทของ
อปุลกัษณ์ตามความสมัพนัธ์ทางความหมายไว้ 3 ประเภทใหญ่ๆ  

1. อปุลกัษณ์ตาย (Dead metaphor) อปุลกัษณ์ประเภทนีไ้ม่สามารถถ่ายโยงความสมัพนัธ์ทาง
ความหมายไปยังความหมายเดิมของค าและความหมายท่ีเกิดขึน้ใหม่ของค าได้ หรืออาจกล่าวว่า 
ความหมายของทัง้สองค านีไ้ม่มีความสมัพนัธ์กนั เช่น ค าว่า pupil สามารถหมายถึง นกัเรียน (A young 
student) และ รูม่านตา (Circular opening in the iris) ได้โดยท่ีความหมายของค าทัง้สองค านีไ้ม่มี
ความสมัพนัธ์กนัและไมส่ามารถอธิบายได้วา่ท าไมค าว่า pupil จึงมีความหมายท่ีหมายถึงนกัเรียนและอีก
ความหมายหนึง่ท่ีหมายถึงรูมา่นตา ดงันัน้ ค าวา่ pupil จงึจดัเป็นอปุลกัษณ์ตาย    
 2. อุปลกัษณ์คงท่ี (Inactive metaphor) อุปลกัษณ์ประเภทนีส้ามารถถ่ายโยงความสมัพนัธ์
ระหวา่งความหมายเดิมและความหมายใหม่ของค าได้ เช่น ค าว่า leaf ท่ีหมายถึงใบไม้ (Foliage) และอีก
ความหมายหนึ่งคือ หน้ากระดาษของหนงัสือ (Page of a book) ค าว่า leaf นัน้มีความหมายสอง
ความหมายท่ีสามารถถ่ายโยงความสัมพันธ์ระหว่างความหมายเดิมและความหมายใหม่ได้ โดยการ
น าเอาความหมายลกัษณะของใบไม้ท่ีเป็นแผ่น มาเปรียบเทียบกบัหน้ากระดาษของหนงัสือท่ีมีลกัษณะ
บางเป็นแผ่นเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าค าว่า leaf มีความสมัพนัธ์กนัทางความหมายจึงจดัเป็นอปุลกัษณ์
คงท่ี    
 3. อุปลักษณ์ท่ีก าลังด าเนินอยู่ (Active metaphor) อุปลักษณ์ประเภทนีเ้ป็นอุปลักษณ์ท่ี
ความหมายของค านัน้แปรเปล่ียนไปตามบริบท เราสามารถทราบความหมายของค าศพัท์ใหม่ท่ีเปล่ียนไป
ได้จากบริบทท่ีปรากฏร่วมด้วยในประโยค เชน่ ค าวา่ icicles หมายถึง หยาดน า้แข็ง แตเ่ม่ืออยูใ่นประโยค  
“He held five icicles in each hand”. ค าว่า icicles มีความหมายว่า แทง่ไอศกรีม  

นอกจากนีเ้ดนแนน (Deignan. 2005) ได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมจากเดิมท่ีว่าอุปลักษณ์เป็น
ศนูย์กลางของความคดิตลอดจนภาษา ท าให้จ าแนกอปุลกัษณ์ได้ 5 ลกัษณะ ดงันี ้
 1. อปุลกัษณ์มีลกัษณะเป็นส่ือความคิด (Metaphor structure thinking) เป็นการน าอปุลกัษณ์มา
กล่าวถึงเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมเก่ียวกับมนุษย์ เช่น อปุลกัษณ์ “HAPPY IS UP” ของเลคอฟ ซึ่งเป็นวง
ความหมายเก่ียวกบัทิศทางขึน้ถ่ายโยงความหมายไปยงัความหมายปลายทาง คือ ความสขุ เป็นการบอก
ทิศทางของความสขุวา่อยูใ่นทิศทางท่ีขึน้ 
 2. อุปลกัษณ์มีลกัษณะเป็นส่ือความรู้ความเข้าใจ (Metaphor structure knowledge) เป็นการ
พฒันาจากแนวคิดท่ีว่าอปุลกัษณ์มีความส าคญัในการส่ือสารสะท้อนให้เห็นระบบมโนทศัน์หรือความคิด
ของผู้ ใช้ภาษา อปุลกัษณ์สามารถอธิบายและส่ือให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจสิ่งตา่งบนโลกนีข้องมนษุย์ 
เช่น อุปลกัษณ์ความรักคือการเดินทาง [LOVE IS A JOURNEY] ท่ีกล่าวถึงการถ่ายโยงความหมาย
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ระหว่างความรักกับการเดินทาง โดยมีการเดินทางเป็นวงความหมายต้นทาง และความรักเป็นวง
ความหมายปลายทาง แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความรักกบัการเดินทาง เช่น อปุลกัษณ์ความ
รักคือการเดนิทางของเลคอฟฟ์ ดงัตวัอยา่งประโยคดงัตอ่ไปนี ้

 
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) 
 
 จากตวัอย่างประโยคจะเห็นว่า การเดินทาง ระยะทาง พาหนะ อุปสรรคการเดินทาง ฯลฯ เป็น             
วงความหมายต้นทางท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง และมีการถ่ายโยงความหมายแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ของความรัก เหตกุารณ์ของความสมัพนัธ์ หรือเป้าหมายของความสมัพนัธ์ ซึ่งก็คือความรัก
ท่ีเป็นวงความหมายปลายทางนัน่เอง  
 3. อปุลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือนามธรรม (Metaphor is central to abstract) เป็นการกล่าวถึง
สิ่งท่ีเป็นนามธรรมโดยใช้อุปลักษณ์เป็นส่ือท่ีช่วยอธิบายความหมายให้ชัดเจนและเข้าใจมากขึน้ เช่น            
อปุลกัษณ์ความรักคือการเดินทาง [LOVE IS A JOURNEY] ความรักนัน้เป็นสิ่งท่ีเป็นนามธรรม ไม่มี
รูปร่างชดัเจน จงึต้องใช้การเปรียบเทียบเพ่ือให้เข้าใจถึงความรักมากขึน้ 
 4. อุปลกัษณ์มีพืน้ฐานมาจากประสบการณ์ร่างกาย (Metaphor is grounded in physical 
experience) เป็นการใช้อุปลักษณ์กล่าวถึงสิ่งท่ีเป็นนามธรรม โดยการถ่ายโยงความหมายจาก                    
วงความหมายต้นทางท่ีเป็นเร่ืองรูปธรรม หรือสิ่งท่ีรู้สึกได้ทางร่างกาย ไปยงัวงความหมายปลายทางท่ีเป็น
นามธรรม เช่น อปุลกัษณ์อารมณ์โกรธ ตวัอย่างเช่นในประโยค She got all steamed up หรือประโยคใน
ภาษาไทย โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เป็นต้น อปุลกัษณ์ดงักล่าวมีการเปรียบเทียบร่างกายของคนเป็นเสมือน
ภาชนะ และอารมณ์โกรธเป็นความร้อน 
 5. อุปลกัษณ์มีลกัษณะเป็นมโนทศัน์ความนึกคิด (Metaphor is ideological) มีการพฒันามา
จากการตีความหมายต่างๆท่ีมีการน าอุปลักษณ์ใช้ โดยการใช้อุปลกัษณ์นัน้มีการถ่ายโยงความหมาย
ระหว่างสองวงความหมายท่ีคล้ายกนัแตไ่ม่เหมือนกนัทัง้หมด เช่น อุปลกัษณ์ความเข้าใจคือการยึดครอง
จะมีการใช้ค าวา่ “grasp” และ “seize” ท าให้ผู้ใช้ภาษาเข้าใจวา่ความเข้าใจสามารถถือครองได้ 
 กล่าวโดยสรุปการศึกษาอุปลกัษณ์ตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานมุ่งอธิบายอุปลักษณ์ใน
ด้านภาษาท่ีสมัพนัธ์กับกระบวนการคิดและมโนทศัน์ของมนุษย์ และยงัแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทาง
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ความหมายของอปุลกัษณ์ ซึง่ความส าคญัในการศกึษาอปุลกัษณ์ตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานนัน้ 
นอกจากสามารถท าให้เข้าใจรูปภาษาท่ีน ามาใช้เป็นอปุลกัษณ์แล้วนัน้ ยงัสามารถท าเราให้เข้าใจความคิด
ของผู้ใช้ภาษาในสงัคมด้วย เรียกวา่เป็นอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ (Conceptual metaphor)  

ครูซได้อธิบาย (Cruse. 2004: 201-202) การถ่ายโยงทางความหมาย (Mapping) ของ             
อุปลักษณ์ว่าเกิดจากการถ่ายโยงระหว่างวงความหมายต้นทางไปยังวงความหมายปลายทาง 
ความสมัพนัธ์ของการถ่ายโยงทางความหมายของอุปลกัษณ์มี 2 ประเภท ได้แก่ การถ่ายโยงความหมาย
แบบภวสัมพันธ์ (Ontological correspondence) และการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ 
(Epistemic correspondence) ซึง่มีความหมายดงันี ้

1. การถ่ายโยงความหมายแบบภวสมัพนัธ์ (Ontological correspondence) หมายถึง การถ่าย
โยงความหมายระหว่างวงความหมายต้นทางไปยังวงความหมายปลายทาง โดยเป็นการถ่ายโยง
ความหมายแบบหนึ่งตอ่หนึ่ง ดงัตวัอย่าง การถ่ายโยงความหมายของมโนทศัน์ความโกรธเป็นความร้อน
ของของเหลวในภาชนะ [ANGER IS HEAT OF FLUID IN CONTAINER] ดงันี ้
 

Source: HEAT OF FLUID    target: ANGER 
container     body 
heat of fluid     anger 
heat scale     anger scale 
pressure in container    experienced pressure  
agitation of boiling fluid   experienced agitation 
limit of container’s resistance   limit of person’s ability to suppress       
   anger 
explosion     loss of control 

(Cruse. 2004: 201) 
 
จากตวัอย่างการถ่ายโยงความหมายแบบภวสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่าวงความหมายต้นทางคือ

ความร้อนของของเหลวมีความสัมพันธ์กับวงความหมายปลายทางคือความโกรธโดยแสดงคณุสมบตัิ
ต่างๆ เป็นคู่ เช่น ภาชนะมีการถ่ายโยงความหมายไปยงัร่างกาย ความร้อนของของเหลวมีการถ่ายโยง
ความหมายไปยงัความโกรธ ระดบัความร้อนมีการถ่ายโยงความหมายไปยงัระดบัอารมณ์โกรธ เป็นต้น  
 2. การถ่ายโยงความหมายแบบญาณสมัพนัธ์ (Epistemic correspondence) หมายถึง การถ่าย
โยงความหมายระหว่างวงความหมายต้นทางไปยงัวงความหมายปลายทาง โดยการถ่ายโยงคณุสมบตัิ
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ต่างๆ ในวงความหมายต้นทางจะมีความสมัพนัธ์กันก่อนแล้วจึงถ่ายโยงไปยงัวงความหมายปลายทาง   
ดงัตวัอยา่ง อปุลกัษณ์ความโกรธ มีการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสมัพนัธ์ ดงันี ้
 
 When fluid in a container is heated   When anger increase beyond a 
 beyond a certain limit, pressure   certain limit, ‘pressure’ increase 
 increase to point at which     to point at which person loses 
 container explodes.     control. 
 
 An explosion is damaging to    Loss of control is damaging to 
 container and dangerous to    person and dangerous to other. 
 bystanders. 
 
 Explosion can be prevented by   Anger can be suppress by force 
 applying sufficient force and     of will. 
 counter-pressure.  
 
 Controlled release of pressure may   Anger can released in a  
 occur, which reduces danger of    controlled way, or vented 
 explosion.       harmlessly, thus reducing level. 

(Cruse. 2004: 202) 
 
 จากตวัอย่างการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสมัพนัธ์จะเห็นได้ว่าในวงความหมายต้นทางจะ
พบคุณสมบัติต่างๆ ท่ีเ ก่ียวกับความร้อนของของเหลวซึ่งมีความสัมพันธ์กันก่อนท่ีถ่ายโยงไปยัง
ความหมายปลายทาง การถ่ายโยงความหมายแบบญาณสมัพนัธ์แสดงให้เห็นว่าวงความหมายต้นทางคือ
ความร้อนของของเหลวกบัวงความหมายปลายทางคือความโกรธมีความสอดคล้องกนั โดยมีกระบวนการ
เกิดท่ีเป็นล าดบัขัน้ตอนตัง้แต่เร่ิมไปจนสิน้สุด เช่น เม่ือของเหลวในภาชนะได้รับความร้อนเกิดขีดจ ากัด
ความดนัจะเพิ่มขึน้จนถึงจุดท่ีท าให้ภาชนะระเบิด เม่ือความโกรธเพิ่มขึน้เกิดขีดจ ากัด ความกดดนัจ ะ
เพิ่มขึน้จนถึงจดุท่ีท าให้คนเราสญูเสียการควบคมุตวัเอง เป็นต้น  
 ประเด็นส าคญัของแนวคิดเร่ืองอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์คือการเข้าใจสิ่งหนึ่งโดยการเปรียบเทียบ
เป็นอีกสิ่งหนึ่ง จากตัวอย่างมโนทัศน์ความโกรธท่ีกล่าวข้างต้นพบว่าความโกรธและความร้อนของ
ของเหลวนัน้เป็นเร่ืองท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกนัโดยตรง แตผู่้ ใช้ภาษาสามารถเข้าใจได้เม่ือพดูถึงความโกรธด้วย
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มโนทัศน์ความร้อนของของเหลว ซึ่งเป็นเร่ืองของกระบวนการความคิดท่ีสะท้อนให้เห็นจากรูปภาษา       
อปุลกัษณ์จึงไม่ใช่เร่ืองของการใช้ภาษาเท่านัน้แต่เป็นเร่ืองของกระบวนการคิดของมนษุย์ซึ่งบอกให้รู้ว่า
มนุษย์มีความคิดหรือมโนทัศน์เก่ียวกับสิ่งต่างๆ อย่างไร การศึกษาอุปลักษณ์จึงท าให้เข้าใจชีวิตและ     
มโนทศัน์ได้ชดัเจนขึน้ 
 
 3. มโนทศัน์ (Concept)  
 มโนทศัน์ คือระบบความคดิท่ีสามารถอธิบายถึงสิ่งท่ีมนษุย์รับรู้และเข้าใจจากถ้อยค าท่ีมนษุย์เรา
นัน้ใช้ส่ือสาร ออกเดนและริชาร์ด (Ogden; & Richards. 1972) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่าเป็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปภาษา (Symbol) ความคิด (Concept) และ สิ่งท่ีอ้างถึง (Referent) ซึ่งสิ่งท่ีอ้าง
ถึงกบัรูปภาษาไม่ได้มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัวตัถุในโลกแต่มีความหมายได้โดยผ่านกระบวนความคิด 
มโนทศัน์ ของผู้ใช้ภาษา ดงัแผนภมูิสามเหล่ียม (Semiotic triangle)  

 
ความคดิ (Concept) 

 
                                                                                                          

 
                   รูปภาษา (Symbol)         สิ่งท่ีอ้างถึง (Referent) 
              

ภาพประกอบ 1 แผนภมูิแสดงสามเหล่ียมของออกเดนและริชาร์ด 
 

 ท่ีมา: Ogden; & Richards. (1972). The meaning of meaning: A study of the influence of 
language upon thought and of the science of symbolism. p. 11.        
 

จากแผนภูมิสามเหล่ียมของออกเดนและริชาร์ดสามารถอธิบายได้ว่าความคิดกับรูปภาษานัน้มี
ความสมัพนัธ์โดยตรง เม่ือผู้ รับสารได้รับภาษาก็จะถ่ายโยงไปยงัองค์ประกอบทางความหมายท่ีมีอยู่ใน
ระบบความคิดของผู้ ใช้ภาษาอยู่แล้ว ความคิดกับสิ่งท่ีอ้างถึงก็มีความสัมพันธ์กันโดยตรงด้วยเช่นกัน 
กลา่วคือ เม่ือผู้ใช้ภาษามองเห็นภาพสิ่งนัน้ๆ ก็จะเกิดการถ่ายโยงองค์ประกอบความหมายท่ีมีอยู่ในระบบ
ความคดิแล้วเช่ือมเข้ากบัรูปภาษา รูปภาษากบัสิ่งท่ีอ้างถึงไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์กนัโดยตรงแตส่ามารถถ่าย
โยงได้โดยผา่นระบบความคดิของผู้ใช้ภาษา ซึง่แสดงให้เห็นวา่ภาษากบัความคดินัน้มีความสมัพนัธ์กนั 

จากการอธิบายแผนภูมิสามเหล่ียมของออกเดนและริชาร์ดแสดงให้เห็นว่าภาษาเก่ียวข้องกับ
ระบบความคิดหรือมโนทศัน์ ซึ่งสอดคล้องกับท่ีพาล์มเมอร์ (Palmer. 1976: 27) กล่าวถึงมโนทศัน์ว่า 
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“Wherever we have a word there will be concept and the concept will be the meaning of the 
that word” อธิบายได้วา่ท่ีไหนมีค าท่ีนัน่ยอ่มมีมโนทศัน์ และมโนทศัน์ก็คือความหมายของค านัน้ๆ  

มโนทศัน์ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัความหมายแตเ่พียงอย่างเดียวแตย่งัเก่ียวข้องกบัการเปรียบเทียบด้วย
ซึ่งเลคอฟและจอห์นสนั (Lakoff; & Johnson. 1980: 3) ได้กล่าวถึงระบบมโนทศัน์ของมนษุย์ว่าประกอบ
ไปด้วยสิ่งท่ีเรารับรู้บนโลก ซึ่งท าให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ระบบความคิดของมนุษย์นัน้เป็นสิ่งท่ี
เก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบ แต่การเปรียบเทียบดงักล่าวเกิดขึน้อยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน และเกิดขึน้
อย่างเป็นธรรมชาติจนไม่รู้สึกถึงปรากฏการณ์เหล่านีท่ี้เกิดขึน้ในระบบ จากแนวคิดของเลคอฟและ           
จอห์นสนัจึงสรุปได้ว่าภาษาท่ีมนุษย์ใช้ในชีวิตประจ าวนันัน้มีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบและสะท้อน 
มโนทัศน์ของผู้ ใช้ภาษาออกมาด้วย ซึ่งรูปภาษาท่ีใช้ในเชิงเปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์นี ้
เรียกว่า อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ (Conceptual metaphor) นอกจากนีเ้ลคอฟและจอห์นสนัยงัได้กล่าวอีก
ว่าการใช้ภาษาในรูปแบบอุปลกัษณ์เกิดขึน้ได้เพราะอุปลกัษณ์อยู่ในระบบมโนทศัน์ของมนษุย์ ดงันัน้ใน
การศึกษาอุปลักษณ์นีส้ามารถท าให้เข้าใจถึงระบบมโนทัศน์ได้ โดยเลคอฟและจอห์นสันได้กล่าวถึง         
มโนทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองสขุและทุกข์ว่า “HAPPY IS UP, SAD IS DOWN” ซึ่งเป็นค าบอกทิศทางขึน้-ลง 
ระบบมโนทศัน์ท่ีเกิดจากค าบอกทิศทางเหลา่นี ้ได้แก่  

 
I’m feeling up. 
You’re in high spirits. 
I’m feeling down. 
My spirits sank.  

          (Lakoff; & Johnson. 1980) 
 
 จากตวัอยา่งประโยคพบค าศพัท์ท่ีใช้เก่ียวข้องกบัทิศทาง เช่น up, high, down และ sank ใช้คูก่บั
เร่ืองความสขุและทกุข์ บอกให้เรารู้ถึงมโนทศัน์ว่าเม่ือเวลาเราเกิดความสขุร่างกายของเราจะมีทิศทางไป
ในทางท่ีขึน้และเม่ือเราเกิดความทกุข์ร่างกายของเราจะมีทิศทางไปในทางท่ีลง ซึ่งการใช้ภาษาในลกัษณะ
ดงักลา่วเป็นการใช้ภาษาในเชิงเปรียบเทียบและสะท้อนมโนทศัน์ของผู้ใช้ภาษา    
 จากแนวคิดท่ีได้กล่าวมาทัง้หมดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า มโนทศัน์เป็นตวัแทนของความคิด 
ความเข้าใจ ท่ีมนษุย์มีตอ่สรรพสิ่งตา่งๆ บนโลก โดยมโนทศัน์เหลา่นีเ้กิดขึน้จากการับรู้ตอ่สิ่งท่ีอยู่รอบๆ ตวั 
และสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ในการรับรู้เดมิท่ีมีอยูข่องมนษุย์ 
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4. ความรัก 

ความรักจดัเป็นหนึ่งในอารมณ์พืน้ฐานของมนษุย์ ซึ่งความรักนัน้สามารถเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายค าว่า รัก ไว้ว่าหมายถึง มีความผูกพนั
ด้วยความหว่งใย เชน่ พอ่แมรั่กลกู รักชาต ิรักช่ือเสียง มีใจผกูพนัด้วยเสน่หา มีใจผกูพนัฉันชู้สาว เช่น ชาย
รักหญิง ชอบ เชน่ รักสนกุ รักสงบ (ราชบณัฑิตยสถาน. 2546: 938)     

 นอกจากนีย้งัพบการนิยามความหมายของความรักโดยกิตกิร มีทรัพย์ ในหนงัสือความหมายแห่ง
ความรัก (สินีนาฏ วฒันสขุ. 2549: 18; อ้างอิงจาก กิติกร มีทรัพย์. 2524) ซึ่งได้ให้ความหมายว่าความรัก 
หมายถึง ความผูกพันหรือความดึงดูดทางอารมณ์อย่างลึกซึง้ ซึ่งอารมณ์เป็นสิ่งท่ีผ ลักดันภายในท่ี
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาท่ีมีจดุมุง่หมายเฉพาะ โดยเป็นความรู้สึกท่ีบคุคลหนึ่งมีตอ่อีกบคุคลหนึ่ง ส่วนโคเวกเซส 
(Kövecses. 2003: 26) ได้กล่าวถึงอปุลกัษณ์ความรักว่าเกิดจากการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวนัของผู้ ใช้
ภาษาซึง่มีพืน้ฐานมาจากอารมณ์และมีความสมัพนัธ์แสดงลกัษณะของมนษุย์  

วิทยา นาควชัระ (2548: 11) กล่าวว่า ความรัก เป็นอารมณ์ ความรู้สึก และทศันคติท่ีดีๆ ท่ีเกิด
ขึน้กบัคนท่ีเรารัก โดยได้เสนอแนวคดิ “ทฤษฎีความรักในแง่เลขาคณิตรูปสามเหล่ียม” เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึน้ 
โดยทฤษฎีนีก้ล่าวถึง ความรักท่ีเปรียบเสมือนรูปสามเหล่ียมด้านเท่าท่ีมีด้านสองด้านพิงกันอยู่บนฐาน 
ประกอบเป็นรูปสามเหล่ียมได้โดยฐาน คือ ความรักตวัเองของทัง้สองคน ด้าน 2 ด้าน คือ ความรักท่ีทัง้คู่
มอบให้กนั       

 
     สภาพท่ีรักกนั 
  
 
 
     สภาพท่ีคนหนึง่หมดรัก (ไมเ่ป็นสามเหล่ียม) อ้างว้าง  
     ว้าเหว ่
  
  
     สภาพ “หลงรัก” (ด้านหนึง่พบัฟบุลง) เจ็บปวด 
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     ต้องสปริงตวัเองขึน้มา เหมือนเป็นเส้นตัง้ฉาก เป็นชว่งท่ี 
     ต้องรักตวัเอง ในโอกาสตอ่ไปอาจมีคนมารักใหมช่ว่ย 
     ประกอบให้เป็นสามเหล่ียมได้ 
 

ภาพประกอบ 2 แผนภมูิแสดงทฤษฎีความรักในแง่เลขาคณิตรูปสามเหล่ียม 
 
 ท่ีมา: วิทยา นาควชัระ. (2548). รู้ทนัความรัก. หน้า 11.  

 
ตามทฤษฎีความรักเป็นรูปสามเหล่ียม ท่ีกล่าววา่ความรักต้องเกิดจากคนสองคนนัน้จงึจะมี 

ความสขุ แตใ่นทางกลบักนัเม่ือเกิดการรักข้างเดียวย่อมมีความทกุข์และสง่ผลให้เกิดโรคของความรัก 
ตามมา อาการของโรคความรัก ได้แก่ ผิดหวงั เสียใจ โกรธแค้น เป็นต้น  

จะเห็นว่าความรักเป็นอารมณ์พืน้ฐานของมนษุย์ โดยอนชุ อาภาภิรม (สินีนาฏ วฒันสขุ. 2549: 
18; อ้างอิงจาก อนชุ อาภาภิรม. 2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบความรักไว้ว่าประกอบไปด้วย คนรัก การ
แสดงออกของความรัก และคนท่ีถูกรัก ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงได้จ าแนกองค์ประกอบของความรักออกเป็น 3 
องค์ประกอบ เพ่ือน าไปใช้ในการศกึษาอปุลกัษณ์ความรักในเพลงไทยสากล ดงันี ้ 
 1. ผู้ ท่ีมีความรัก หมายถึง ผู้ รัก ผู้ ท่ีถกูรัก และบคุคลท่ีสาม 

2. อาการท่ีเกิดจากความรัก หมายถึง การกระท า การแสดงออกทางความรู้สึกท่ีเกิดจากความรัก 
เชน่ ผิดหวงั เสียใจ น้อยใจ ซมึเศร้า เข็ดขยาด ไมก่ล้ามีความรัก หลงรัก รักข้างเดียว อกหกั แยง่ชิง เป็นต้น 

3. อารมณ์รัก หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก ความผูกพนั ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้อย่างลึกซึง้ฉัน            
ชู้สาว ได้แก่ ความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก และลกัษณะหรือคณุสมบตัขิองความรัก 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

งานวิจยันีผู้้วิจยัสนใจศกึษาความแตกตา่งของอปุลกัษณ์ความรักในเพลงไทยลกูท่งและเพลงไทย
สากล โดยจากการศึกษาค้นคว้าท่ีผ่านมาพบงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาอุปลักษณ์ ตวัอย่างเช่น
งานวิจยัของภทัรา งามจิตวงศ์สกลุ (2546) และสินีนาฏ วฒันสขุ (2549) ได้ศกึษาอปุลกัษณ์ความรักใน
บทเพลงไทยสากล โดยงานวิจยัของภทัราศกึษาอปุลกัษณ์ความรักจากการใช้ภาษาของนกัประพนัธ์เพลง
ไทยสากล ผลการศึกษาพบว่านกัประพนัธ์เพลงได้แสดงมโนทศัน์ตอ่ความรัก 22 มโนทศัน์ โดยมโนทศัน์
ของความรักสามารถน ามาอธิบายความคดิท่ีสะท้อนออกมาในรูปของวตัถทุางกายภาพหรือความสมัพนัธ์
ทางด้านพืน้ท่ี โดยสะท้อนความคิดต่อความรักเป็นภาพของภาชนะ [LOVE IS  A CONTAINER] 
ส่วนประกอบ-มวล (PART-WHOLE) เป็นต้น ส่วนงานวิจยัของสินีนาฏนัน้ศกึษาอปุลกัษณ์แสดงอารมณ์
รักในเพลงไทยสากลส าหรับวัยรุ่นไทย ผลการศึกษาพบว่าอุปลักษณ์ท่ีแสดงอารมณ์รักมีทัง้หมด                   
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12 ประเภท เช่น อุปลักษณ์สิ่งมีชีวิต อุปลักษณ์ธรรมชาติ อุปลกัษณ์การเดินทาง เป็นต้น ซึ่งอุปลักษณ์
แสดงอารมณ์ทัง้หมดแสดงให้เห็นถึงมโนทศัน์ของผู้ ใช้ภาษาไทยท่ีมีตอ่อารมณ์รักว่าเป็นสิ่งมีชีวิต อารมณ์
รักเป็นธรรมชาต ิอารมณ์รักเป็นเดนิทาง อารมณ์รักเป็นการแสดง เป็นต้น  

นอกจากนีย้งัพบงานวิจยัในต่างประเทศท่ีศกึษาอุปลกัษณ์ความรักด้วยเช่นกัน โดยพบงานวิจยั
ของ Irina Popaditch (2004) ได้ศกึษาอปุลกัษณ์ความรักในภาษาองักฤษและภาษารัสเซีย ผลการศกึษา
พบอปุลกัษณ์ความรักในภาษาองักฤษและภาษารัสเซียดงันี ้1. [ความรักคือสงคราม] [LOVE IS WAR]  
2. [ความรักคือความโกรธ] [LOVE IS MADNESS] 3. [ความรักคือเวทมนตร์] [LOVE IS MAGIC]          
4. [ความรักคือคนป่วย] [LOVE IS PATIENT] 5. [ความรักคือการเดินทาง] [LOVE IS A JOURNEY]             
6. [ความรักคือก าลงัทางวตัถุ] [LOVE IS A PHYSICAL FORCE] 7. [ความรักคือความร้อน] [LOVE IS 
HEAT] 8. [ความรักคือผลงานประดิษฐ์] [LOVE IS A CREATION] 9. [ความรักคือวตัถท่ีุแตก] [LOVE IS 
A FRAGILE OBJECT] 10. [ความรักคือความเป็นเอกภาพ] [LOVE IS A UNITY] 11. [ความรักคือเหล้า
ไวน์] [LOVE IS WINE] 12. [ความรักคือศาสนา] [LOVE IS A CULT] อุปลกัษณ์ความรักท่ีพบใน
ภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียมีความคล้ายและความแตกต่างกัน โดยอุปลักษณ์ความรักท่ีพบเป็น              
อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ซึ่งมีอิทธิพลมาจากการด าเนินชีวิตประจ าวนัและเข้าใจความหมายท่ีมีความเป็น
สากล โดยจากอุปลักษณ์ความรักท่ีพบจากทัง้สองภาษาท าให้สามารถอธิบายวัฒนธรรมและ
ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาการพฒันาทางด้านภาษาได้  

Anke Beger; & Olaf Jäkel, Flensburg (2009) ศกึษาความโกรธ ความรัก และความเศร้า 
ความแตกตา่งในอุปลกัษณ์อารมณ์ระหว่างผู้ เช่ียวชาญและบคุคลทัว่ไปตามหลกัจิตวิทยา ผลการศึกษา
พบว่ามโนทศัน์ [ความโกรธคือความร้อนของของเหลว] [ANGER IS THE HEAT OF FLUID IN A 
CONTAINER]  [ความโกรธคืออาวธุ] [ANGER IS A WEAPON] [ความโกรธคือความร้อน] [ANGER IS 
HEAT] [ความโกรธคือความวิกลจริต] [ANGER IS INSANITY] [ความโกรธคือการปิดบงั] [ANGER IS A 
COVER] [ความรักคือภาชนะ] [LOVE IS A CONTAINER] [ความรักคือการรวมกันของส่วนตา่งๆ] 
[LOVE IS A UNITY OF PARTS]  [ความรักคือการแกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ] [LOVE IS AN ECONOMIC 
EXCHANGE] [ความเศร้าคือทิศทางการลง] [SADNESS IS DOWN] [ความเศร้าเป็นเครือข่ายมือถือ] 
[SADNESS IS A MOBILE ENTITY] และ [ความเศร้าเป็นศตัรู] [SADNESS IS AN ENEMY] จาก
บทบาทและหน้าท่ีของผู้ เช่ียวชาญและบุคคลทัว่ไปท่ีต่างกันท าให้มโนทศัน์เก่ียวกับอารมณ์โกรธ รักและ
เศร้ามีความแตกตา่งตามไปด้วย 

งานวิจยัของมิรินด้า บรูรุ่งโรจน์ (2548) ได้ศกึษาอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัผู้หญิงในบทเพลง
ลูกทุ่งไทย ผลการศึกษาพบว่าอุปลักษณ์เก่ียวกับผู้ หญิงท่ีปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งไทยมีจ านวน 528      
อปุลกัษณ์ แบง่เป็นอปุลกัษณ์ท่ีขบัร้องโดยนกัร้องเพศชายจ านวน 360 อปุลกัษณ์และอปุลกัษณ์ท่ีขบัร้อง
โดยนกัร้องเพศหญิงจ านวน 168 อุปลกัษณ์ จากอุปลกัษณ์ทัง้หมดสามารถจดัประเภทตามความหมาย
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อุปลักษณ์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ อุปลักษณ์สิ่งมีชีวิต อุปลักษณ์สิ่งไม่มีชีวิต อุปลักษณ์ธรรมชาติ และ      
อุปลักษณ์การเดินทาง โดยพบมโนทัศน์เก่ียวกับผู้หญิงว่าผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิต ผู้หญิงเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
ผู้หญิงเป็นธรรมชาติ และผู้หญิงเป็นการเดินทางและงานของสุภา อังกุระวรานนท์ (2527) ได้ศึกษา
ความหมายแฝงของค าว่าผู้หญิงจากความเปรียบในบทเพลงไทยสากล ซึ่งประกอบด้วยเพลงไทยลูกทุ่ง
และเพลงไทยลกูกรุง โดยเก็บข้อมลูความเปรียบจากหนงัสือเพลงท่ีพิมพ์ระหว่างพ.ศ. 2512-2525 จ านวน 
3,500 เพลง พบว่ามีเปรียบ 93 แบบเปรียบ ผลของการวิจยัแบบเปรียบแสดงว่าผู้ เปรียบท่ีเป็นผู้ ชายใช้
แบบเปรียบท่ีเป็นค านามค าเดียวในขณะท่ีผู้ เปรียบท่ีเป็นผู้ หญิงใช้แบบเปรียบท่ีเป็นกลุ่มค ามากกว่า 
ส าหรับความหมายของแบบเปรียบนัน้สามารถจัดได้เป็น 12 กลุ่ม ตามอรรถลักษณ์ซึ่งเป็นท่ีมาของ
ความหมายแฝง และผลจากการวิจยัแสดงวา่ความหมายแฝงมีความสมัพนัธ์กบัเพศของผู้ เปรียบ ผู้ เปรียบ
ท่ีเป็นผู้ หญิงจะใช้ความหมายแฝงท่ีแสดงว่าตนเองเป็นสิ่งหรือคนท่ีไม่มีความส าคัญท่ีมีสภาต ่าต้อย      
เป็นฝ่ายท่ีต้องรับการกระท า เป็นท่ีระบายความต้องการทางเพศของชาย และเม่ือมีสามีต้องอยู่ภายใต้
อ านาจของสามี ส าหรับผู้ เปรียบท่ีเป็นชายจะใช้ความหมายแฝงทัง้ท่ีแสดงการยกย่องไม่ยกย่องคือ      
เห็นผู้ หญิงเป็นทัง้สิ่งมีค่าและไม่มีค่า รวมทัง้ดูหมิ่นเหยียดหยามว่าเพศหญิงเป็นเพศท่ีไว้ใจไม่ได้และ       
ไร้เกียรต ิ  
  อทุมุพร มีเจริญ (2542) และสกุญัญา รุ่งแจ้ง (2548) ศกึษาอปุลกัษณ์มโนทศัน์ท่ีเก่ียวกบับทบาท
ของร่างกายท่ีมีต่อความเข้าใจของมนุษย์ โดยศึกษาความหมายเปรียบของค าศพัท์อวัยวะร่างกายใน
ภาษาไทย อุทุมพร มีเจริญ ศึกษาความหมายเปรียบของค าศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทย                 
ผลการศกึษาพบวา่ความหมายเปรียบเทียบตา่งๆ ของศพัท์อวยัวะร่างกายในภาษาไทยอยู่ในรูปอปุลกัษณ์
เชิงมโนทศัน์โดยพบค าศพัท์ของอวยัวะร่างกายท่ีใช้มีความหมายเปรียบเทียบซึ่งแบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
คือค าศัพท์อวัยวะร่างกายท่ีเป็นอุปลักษณ์ตายและค าศัพท์อวัยวะร่างกายท่ีเป็นอุปลักษณ์คงท่ี                    
ส่วนงานวิจัยของสุกัญญา รุ่งแจ้ง ศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของการใช้ค าว่า “ใจ”ในภาษาไทย                  
ผลการศกึษาพบว่า “ใจ” มี 5 ประเภท ได้แก่ 1. ความหมายแสดงถึงคน 2. ความหมายแสดงการกระท า       
3. ความหมายแสดงภาพ 4. ความหมายแสดงความรู้สึก 5. ความหมายแสดงลกัษณะนิสยั นอกจากนี ้ 
อปุลกัษณ์ “ใจ” แสดงให้เห็นถึงมโนทศัน์ของคนไทย คือ ใจ เป็นมนษุย์และคณุสมบตัขิองมนษุย์  

งานวิจยัของอษุา พฤตชิยัวิบลูย์ (2544) ศกึษาอปุลกัษณ์เร่ืองการเมืองในภาษาไทยผลการศกึษา
พบว่าคนไทยมีการใช้อุปลักษณ์ทางการเมืองต่างๆ เช่น อุปลักษณ์สงคราม อุปลักษณ์การเดินทาง         
อุปลักษณ์การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งสะท้อนมโนทัศน์เก่ียวกับเร่ืองการเมืองของคนไทยว่าเป็นสงคราม        
การเดินทาง หรือการแข่งขัน โดยอุปลักษณ์ท่ีพบในข่าวการเมืองไทยมีทัง้หมด 10 ประเภท ได้แก่                  
1. อปุลกัษณ์สงคราม 2. อุปลกัษณ์การแข่งขนั 3. อุปลกัษณ์การพนนั 4. อปุลกัษณ์ธุรกิจ 5. อปุลกัษณ์
การแสดง 6. อุปลกัษณ์การศึกษา 7. อุปลกัษณ์การเดินทาง 8. อุปลกัษณ์การโจรกรรม 9. อุปลกัษณ์
เคร่ืองเรือน 10. อปุลกัษณ์สิ่งมีชีวิต และงานวิจยัของ รัชนีย์ญา กลิ่นน า้หอม (2551) ท่ีศกึษาอปุลกัษณ์ท่ี
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นกัการเมืองใช้: การศกึษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานและวจันปฏิบตัิศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่าถ้อยค า
ท่ีนักการเมืองไทยใช้สะท้อนมโนทัศน์เก่ียวกับการเมือง 9 มโนทัศน์ เช่น [การเมืองคือการต่อสู้ ]             
[การเมืองคือการเดินทาง] [การเมืองคือการแข่งขนั] เป็นต้น โดยมโนทศัน์ท่ีนกัการเมืองไทยใช้ท าหน้าท่ี     
3 ด้าน คือ 1. ด้านการถ่ายทอดความคิด ได้แก่ การอธิบายความและการเปล่ียนแปลงมุมใหม่ 2. ด้าน
บุคคลสัมพันธ์ ได้แก่ การน าเสนอภาพด้านบวกของตนเองและด้านน าเสนอด้านลบของฝ่ายตรงข้าม                         
3. ด้านสมัพนัธภาพ ได้แก่ การล าดบัความและการเช่ือมโยง  

งานวิจยัของนนัทนา วงษ์ไทย (2552) ศกึษาอุปลกัษณ์ประสาทสมัผสัในภาษาไทย: การศกึษา
ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน พบว่าอุปลักษณ์ประสาทสัมผัสประกอบด้วยค าท่ีมีความหมายแสดง
ประสาทสัมผสัหลัก (primary sense) และค าท่ีมีความหมายแสดงประสาทสมัผัสรอง (secondary 
sense) ค าท่ีมีความหมายแสดงประสาทสัมผัสหลักจัดอยู่ในวงความหมายของประสาทสัมผัสต่างๆ         
5 ประเภท ได้แก่ การมองเห็น การรับรส การได้กลิ่น การได้ยิน และการสมัผัส ส่วนค าท่ีมีความหมาย
แสดงประสาทสมัผสัรองเป็นค าท่ีจดัอยูใ่นวงความหมายของประสาทสมัผสั 4 ประเภท ได้แก่ การมองเห็น 
การรับรส การได้กลิ่น และการสัมผสั ค าท่ีมีความหมายแสดงประสาทสมัผัสรองเกิดร่วมกับค าท่ีมีวาม
หมายแสดงประสาทสมัผสัหลกัจะมีการย้ายวงความหมายจากเดิมท่ีแสดงความหมายเก่ียวกับการรับรู้
ทางประสาทสมัผสัประเภทหนึ่งไปยงัวงความหมายท่ีแสดงการรับรู้ประสาทสมัผสัอีกประเภทหนึ่ง ขึน้อยู่
กับประสาทสัมผัสหลักท่ีไปปรากฏร่วม นอกจากนีย้ังพบว่าประสาทสัมผัสหลักสามารถเกิด ร่วมกับ
ประสาทสมัผสัรองได้บางประเภทเทา่นัน้ 

งานวิจัยของปิยภรณ์ อบแพทย์ (2552) ได้ศึกษาอุปลักษณ์เก่ียวชีวิตในหนังสือธรรมมะ            
ผลการศึกษาถ้อยค าอุปลักษณ์ เ ก่ียวกับ ชี วิตในหนัง สือธรรมะ  สะท้อนมโนอุปลักษณ์ ชีวิ ต                       
15. มโนอปุลกัษณ์ ได้แก่ [ชีวิตคือการเดินทาง] [ชีวิตคือการตอ่สู้ /สงคราม] [ชีวิตคือทรัพยากร]  [ชีวิตคือ
ธุรกิจ] [ชีวิตคือภาชนะ/สถานท่ีปิดล้อม] [ชีวิตคือสิ่งท่ีไม่คงทน] [ชีวิตคือการศกึษา] [ชีวิตคือต้นไม้] [ชีวิต
คือละคร] [ชีวิตคือกีฬา] [ชีวิตคือสิ่งปลูกสร้าง] [ชีวิตคือแสงเทียน/แสงตะเกียง] [ชีวิตคือสตัว์ไม่เช่ือง] 
[ชีวิตคือสิ่งท่ีมีปริมาณ/ความยาว] และ [ชีวิตคือสิ่งท่ีต้องขดัแตง่เพิ่ม] มโนอปุลกัษณ์ในงานวิจยันีส้ะท้อน
ให้เห็นมุมมองเก่ียวกับชีวิตว่าทุกชีวิตต้องเจอปัญหาหรืออุปสรรค อวิชชาท าให้ชีวิตเป็นทุกข์ ชีวิตไม่
แนน่อนเกิดการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ชีวิตแสนสัน้การเกิด-การตายเป็นสิ่งคูก่นัละความตายเกิดขึน้
ได้ทกุขณะ  

งานวิจัยของยมลภัทร ภัทรคุปต์ (2552) ศึกษาอุปลักษณ์ความตายในหนังสือธรรมะ                          
ผลการศึกษาพบถ้อยค าอุปลกัษณ์ความตายสะท้อนมโนอุปลกัษณ์ความตาย 17 มโนอุปลกัษณ์ ได้แก่ 
[ความตายคือการเดินทาง] [ความตายคือการตอ่สู้ /สงคราม] [ความตายคือการดบัของไฟและ/หรือแสง
สว่าง] [ความตายคือวตัถุ] [ความตายคือการศกึษา] [ความตายคือการแตกของสิ่งท่ีเปราะบาง] [ความ
ตายคือการสญูเสียสิ่งมีคา่] [ความตายคือการลงสู่เบือ้งล่าง] [ความตายคือภยัพิบตัิ] [ความตายคือมิตร] 
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[ความตายคือการชดใช้หนีห้รือการคืน] [ความตายคือการพงัของบ้าน] [ความตายคือเพชฌฆาต] [ความ
ตายคือการตายของพืช] [ความตายคือสตัว์ร้าย] [ความตายคือการนอน] และ [ความตายคือการปิดฉาก] 
มโนอปุลกัษณ์ในงานวิจยันีส้ะท้อนให้เห็นมุมมองเก่ียวกับความตายได้ 4 ประการ 1. มนุษย์ไม่ได้เป็น
อมตะ 2. ชีวิตและความตายไม่ใช่สิ่งท่ีตรงข้ามกัน 3. ทุกคนควรเช่ือถือศรัทธาและหันมาศึกษาธรรมะ
ปฏิบตัิธรรม 4. ความตายไม่ใช่สิ่งท่ีน่ากลวัเสียทีเดียว หากเราสามารถปรับเปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อความ
ตาย เราก็จะไม่ต้องมีความทกุข์ นอกจากนีย้งัพบงานวิจยัของนนัทนา วงษ์ไทย (2555) ศกึษาอปุลกัษณ์
เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความตายในภาษาไทย ผลการศึกษาพบถ้อยค าอุปลักษณ์จ านวน 83 ถ้อยค า 
สะท้อนอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความตาย 8 ประเภท ได้แก่ [ความตายคือการเดินทาง] [ความตาย
คือการสิน้สุดของสิ่งท่ีด าเนินอยู่] [ความตายคือการพกัผ่อน] [ความตายคือการดบัของไฟ/แสงสว่าง] 
[ความตายคือการหลดุพ้น] [ความตายคือการปิดฉากการแสดง] [ความตายคือการพ่ายแพ้] และ [ความ
ตายคือความสขุ] ถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีพบสามารถสะท้อนมมุมองของผู้ ใช้ภาษาท่ีมีตอ่ความตาย โดยแบง่
ออกเป็นมุมมองในด้านบวกและมุมมองในด้านลบ มุมมองต่อความตายในด้านบวกสะท้อนให้เห็นจาก    
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความตายคือการพักผ่อน] [ความตายคือการหลุดพ้น] และ [ความตายคือ
ความสขุ] มมุมองในด้านลบสะท้อนให้เห็นจากอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความตายคือการเดินทาง] [ความ
ตายคือการสิน้สดุของสิ่งท่ีด าเนินอยู่] ] [ความตายคือการดบัของไฟ/แสงสว่าง] [ความตายคือการปิดฉาก
การแสดง] และ [ความตายคือการพา่ยแพ้] 
 
 



 

 

บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 
1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2. การเก็บรวมรวบข้อมลู 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

 
1. ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน อุปลกัษณ์ มโนทศัน์ เพลง
ไทยลกูทุง่ และเพลงไทยสากล 
  
2. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

2.1 รวบรวมข้อมูลเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันและเพลงไทยสากลยุค
ปัจจบุนัท่ีปรากฏช่ือเพลง ช่ือผู้ขบัร้องและเนือ้เพลง จากหนงัสือเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล โดย
รวบรวมข้อมลูรายช่ือเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนจากหนงัสือรายช่ือเพลงแมไ่ม้เพลงไทย ของศิลปินท่ีมีบทบาท
และผลงานในระหวา่งปี พ.ศ.2506-2513 ได้แก่ ก้าน แก้วสพุรรณ, ค ารณ สมับณุณานนท์, โฆษิต นพคณุ 
ชัยชนะ บุญนะโชติ, ชาย เมืองสิงห์, ทูล ทองใจ, ปอง ปรีดา ,ผ่องศรี วรนุช, พร ภิรมย์, เพชร พนมรุ้ง  
เพลิน พรหมแดน, ไพรวลัย์ ลูกเพชร, เมืองมนต์ สมบตัิเจริญ, สมานมิตร เกิดก าแพง, สมยศ ทัศนพนัธ์      
สรุพล สมบตัิเจริญ และรวบรวมข้อมูลเนือ้เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนจากหนงัสือพิมานเพลง เล่ม 1-4 รวม
รวมข้อมูลเพลงลูกทุ่งยุคปัจจุบันจากหนังสือเพลงลูกทุ่งเพ่ือชีวิต Vol.1-Vol.5 เผยแพร่ในระหว่างปี             
พ.ศ.2553-2555 และรวบรวมข้อมลูเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัเผยแพร่ในระหว่างปีพ.ศ.2551-2555 จาก
หนงัสือเพลง The Guitar Year Book  
 2.2 ผู้วิจยัคดัเลือกเพลงท่ีใช้วิเคราะห์โดยพิจารณาจากเนือ้หาและความหมายของเพลงท่ีเก่ียวกบั
ความรัก เกณฑ์ในการพิจารณาวา่เป็นความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัความรักจะพิจารณาจากความหมายของ
ความรักตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ว่า “รัก” หมายถึง มีใจผูกพนัด้วยความห่วงใย เช่น            
พ่อแม่รักลูก รักชาติ, มีใจผูกพนัด้วยเสน่หา, มีใจผูกพนัฉันชู้สาว เช่น ชายรักหญิง (ราชบณัฑิตยสถาน. 
2546: 938) ในงานวิจยันีจ้ะศกึษาเฉพาะความรักระหวา่งคูรั่กเทา่นัน้ 
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2.3 ผู้วิจยัจะคดัเลือกเพลงไทยลูกทุ่งยคุก่อนจากหนงัสือพิมานเพลง เล่ม 1-4 เฉพาะเพลงท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกับความรักเท่านัน้และเพลงท่ีซ า้กันจะตดัออก จากนัน้สุ่มด้วยวิธีการจบัสลากจ านวน 400 
เพลง จากจ านวนเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนทัง้สิน้ 704 เพลง  
 2.4 ผู้ วิจัยจะคดัเลือกเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัจากหนังสือเพลงลูกทุ่งเพ่ือชีวิต Vol.1-Vol.5 
เฉพาะเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรักเทา่นัน้และเพลงท่ีซ า้กนัจะตดัออก จากนัน้สุ่มด้วยวิธีการจบัสลาก
จ านวนเลม่ละ 80 เพลง รวม 400 เพลง จากจ านวนเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัทัง้สิน้ 497 เพลง 
 2.5 ผู้วิจยัจะคดัเลือกเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัจากหนงัสือเพลง The Guitar Year Book เฉพาะ
เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรักเทา่นัน้และเพลงท่ีซ า้กนัจะตดัออก จากนัน้สุม่ด้วยวิธีการจบัสลากจ านวน
เลม่ละ 80 เพลง รวม 400 เพลง จากจ านวนเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัทัง้สิน้ 1,651 เพลง 
 
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.1 เม่ือเก็บข้อมูลเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลุกทุ่งยุคปัจจุบัน และเพลงไทยสากลยุค
ปัจจุบนั ผู้ วิจยัจะพิจารณาถ้อยค าอุปลกัษณ์โดยดจูากความหมายของถ้อยค าท่ีไม่ใช่ความหมายประจ า
รูปแตถ่กูน ามาใช้เพ่ือเปรียบเทียบถึงความรัก 
 3.2 น าถ้อยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกับความรักท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลุกทุ่งยุค
ปัจจบุนั และเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั มาจดัประเภทและจ าแนกถ้อยค าอปุลกัษณ์ตามองค์ประกอบของ
ความรัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
  3.2.1 ผู้ ท่ีมีความรัก หมายถึง ผู้ รัก ผู้ ท่ีถกูรัก และบคุคลท่ีสาม 

3.2.2 อาการท่ีเกิดจากความรัก หมายถึง การกระท า การแสดงออกทางความรู้สกึท่ีเกิด 
จากความรัก เช่น ผิดหวงั เสียใจ น้อยใจ ซึมเศร้า เข็ดขยาด ไม่กล้ามีความรัก หลงรัก รักข้างเดียว อกหกั 
แยง่ชิง เป็นต้น 

3.2.3. อารมณ์รัก หมายถึง อารมณ์ ความรู้สกึ ความผกูพนั ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้อยา่ง 
ลกึซึง้ฉนัชู้สาวได้แก่ ความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก และลกัษณะหรือคณุสมบตัขิองความรัก 
 3.3 อธิบายความหมายของถ้อยค าอปุลกัษณ์ความรักท่ีพบในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อน เพลงไทย
ลูกทุ่งยุคปัจจุบัน และเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน โดยใช้ทฤษฎีอุปลักษณ์เชิงมโนทัศ น์ (Conceptual 
metaphor theory) ของเลคอฟและจอห์นสนั (Lakoff; & Johnson. 1980) และแสดงการถ่ายโยง
ความหมายตามแนวคดิเก่ียวกบัการถ่ายโยงความหมายของครูซ (Cruse. 2004) 

3.4 วิเคราะห์มโนทศัน์จากถ้อยค าอุปลักษณ์เก่ียวกับความรักท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน 
เพลงไทยลกุทุง่ยคุปัจจบุนั และเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั 
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ตวัอยา่ง 
  
 “สขุแท้หนอกบัการหลายใจ ยงัจะมีใครอีกใช่ไหม ใจคอคงไม่แคร์กนัแล้วสิหนอ ทนอยู่เหมือนตอ
ท่ีมีลมหายใจ” 
              (ไมร้่องไห้ ไมใ่ชไ่มเ่จ็บ/ตา่ย อรทยั) 
  
 จากตวัอย่าง “ตอ” หมายถึง โคนของต้นไม้ท่ีล าต้นถูกตดัหรือหักลงแล้ว (ราชบณัฑิตยสถาน. 
2546: 433) จัดอยู่ในวงความหมายของพืช ค าว่าตอในท่ีนีเ้ป็นถ้อยค าอุปลักษณ์จดัอยู่ในองค์ประกอบ
ของผู้ ท่ีมีความรัก โดยการกล่าวถึงผู้ ท่ีมีความรักแตไ่ม่ได้รับ ความสนใจจากคนรักของตนเอง ถกูมองข้าม
และไมเ่ห็นความส าคญั เพราะคนรักของตนเองนัน้ไปมีคนรักใหม่ เหมือนกบัตอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ 
เม่ือต้นไม้ถูกตดัออกแล้วส่วนของตอนัน้จะไม่มีความส าคญัไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะเป็น
สว่นท่ีไมส่ามารถเจริญเป็นล าต้นได้อีก 

จากถ้อยค าอุปลกัษณ์ท่ีพบสามารถแสดงการถ่ายโยงความสมัพนัธ์ระหว่างมโนทัศน์ “พืช” กับ 
“ความรัก” ได้ดงันี ้
 

    มโนทัศน์ต้นทำง        มโนทัศน์ปลำยทำง 
         [พืช]              [ควำมรัก] 
            ตอ         ผู้ ท่ีมีความรัก 

 
การถ่ายโยงความหมายระหวา่ง “พืช” กบั “ความรัก” เป็นความสมัพนัธ์แบบญาณสมัพนัธ์แสดง 

ให้เห็นดงัภาพประกอบ 
 

 
 

           
 
  

 
ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงมโนทศัน์ [ความรักคือพืช] 

 
 

พืช 

ผู้ที่มีความรัก อาการท่ีเกิดจากความรัก 
 

อารมณ์รัก 

ความรัก 
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3.5 เปรียบเทียบถ้อยค าอุปลกัษณ์ท่ีพบในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนกบัเพลงไทยลุกทุ่งยคุปัจจบุนั 
และถ้อยค าอปุลกัษณ์ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนักบัเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั 
 
4. สรุปและอภปิรำยผลกำรวิจัย 
 ผู้วิจยัจะน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูมาสรุปและอภิปรายผล 



บทที่ 4 
อุปลักษณ์เชงิมโนทัศน์เก่ียวกับความรักที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน 

เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันและเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั 
 

ในบทนีผู้้ วิจยัจะน ำเสนอประเภทของอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกับควำมรักท่ีพบในเพลงไทย
ลกูทุง่ยคุก่อน เพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั เพลงไทยสำกลยคุปัจจบุนั ท่ีสะท้อนผ่ำนถ้อยค ำอปุลกัษณ์ โดย
มีรำยละเอียดดงันี ้

จำกกำรวิเครำะห์ถ้อยค ำอุปลกัษณ์ควำมรักท่ีปรำกฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่ง
ยคุปัจจบุนั และเพลงไทยสำกลยคุปัจจบุนัประเภทละ 400 เพลง รวมข้อมลูเพลงท่ีใช้ในกำรศกึษำทัง้สิน้ 
1,200 เพลง ผู้วิจยัพบอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกับควำมรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน 11 อปุลกัษณ์ 
เพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนั 14 อปุลกัษณ์ และเพลงไทยสำกลยคุปัจจบุนั 14 อปุลกัษณ์ 

ผู้วิจยัจะจ ำแนกถ้อยค ำอุปลกัษณ์ตำมองค์ประกอบของควำมรักตำมทฤษฎีควำมรักในแง่เลขำ
คณิตรูปสำมเหล่ียม (วิทยำ นำควชัระ. 2548: 11) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของควำมรักได้ 3 องค์ประกอบ 
ดงันี ้ 
 1. ผู้ ท่ีมีควำมรัก หมำยถึง ผู้ รัก ผู้ ท่ีถกูรัก และบคุคลท่ีสำม 

2. อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก หมำยถึง กำรกระท ำ กำรแสดงออกทำงควำมรู้สึกท่ีเกิดจำกควำมรัก 
เชน่ ผิดหวงั เสียใจ น้อยใจ ซมึเศร้ำ เข็ดขยำด ไมก่ล้ำมีควำมรัก หลงรัก รักข้ำงเดียว อกหกั แยง่ชิง เป็นต้น 

3. อำรมณ์รัก หมำยถึง อำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมผกูพนั ควำมสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้อย่ำงลึกซึง้ฉันชู้
สำว ได้แก่ ควำมสมัพนัธ์แบบคูรั่ก และลกัษณะหรือคณุสมบตัขิองควำมรัก 

ผู้วิจยัจะอธิบำยกำรถ่ำยโยงทำงควำมหมำยเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมสมัพันธ์ของมโนทัศน์ต้น
ทำงและมโนทัศน์ปลำยทำง โดยกำรถ่ำยโยงทำงควำมหมำยท่ีพบในกำรศึกษำครัง้นีมี้ทัง้กำรถ่ำยโยง
ควำมหมำยแบบภวสัมพันธ์ (Ontological correspondence) ซึ่งหมำยถึง กำรถ่ำยโยงควำมหมำย
ระหวำ่งควำมหมำยต้นทำงไปยงัควำมหมำยปลำยทำง โดยเป็นกำรถ่ำยโยงควำมหมำยแบบหนึ่งตอ่หนึ่ง
และกำรถ่ำยโยงควำมหมำยแบบญำณสมัพนัธ์ (Epistemic correspondence) ซึ่งหมำยถึง กำรถ่ำยโยง
ควำมหมำยระหว่ำงวงควำมหมำยต้นทำงไปยงัวงควำมหมำยปลำยทำง โดยกำรถ่ำยโยงคณุสมบตัิตำ่งๆ 
ในวงควำมหมำยต้นทำงจะมีควำมสมัพนัธ์กนัก่อนแล้วจงึถ่ำยโยงไปยงัวงควำมหมำยปลำยทำง  
 ล ำดบัตอ่ไปผู้วิจยัจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัควำมรักตำมล ำดบั
โดยเรียงจำกอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัควำมรักในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อน เพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั 
และเพลงไทยสำกลยคุปัจจบุนั โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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1. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่สะท้อนผ่านถ้อยค าอุปลักษณ์ในเพลง
ไทยลูกทุ่งยุคก่อน 

จำกกำรวิเครำะห์ถ้อยค ำอปุลกัษณ์เก่ียวกบัควำมรักในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนจ ำนวน 400 เพลง 
จำกหนงัสือพิมำนเพลง เล่ม 1-4 สำมำรถสะท้อนอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัควำมรัก 11 อปุลกัษณ์
ได้แก่ 
 1.1 [ควำมรักคือมนษุย์] 
 1.2 [ควำมรักคือพืช] 
 1.3 [ควำมรักคือสตัว์]  
 1.4 [ควำมรักคือทรัพย์สิน] 
 1.5 [ควำมรักคืออำหำร] 
 1.6 [ควำมรักคือธรรมชำติ]  
 1.7 [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำต]ิ 

1.8 [ควำมรักคือกำรแขง่ขนั] 
1.9 [ควำมรักคือกำรเดนิทำง] 
1.10 [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย]  
1.11 [ควำมรักคือสิ่งของ]   

 
1.1 [ความรักคือมนุษย์] 
 มนษุย์ หมำยถึง สตัว์ท่ีรู้จกัใช้เหตผุล สตัว์ท่ีมีจิตใจ คน (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 832) 
 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือมนุษย์] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ 
อวยัวะหรือส่วนต่ำงๆ ในร่ำงกำยท่ีมีควำมส ำคญัต่อมนุษย์ อำชีพ น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์
ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะ
บำงประกำรของ “มนุษย์” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน พบถ้อยค ำ          
อปุลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของมนุษย์ ได้แก่ “แก้วตำ” “ดวงใจ” “ชีวี” “ชีวนั” “ทำส” น ำมำใช้กล่ำว
เปรียบเทียบถึงควำมรักในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรักเพียงองค์ประกอบเดียว จำกข้อมูลถ้อยค ำ       
อุปลักษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำง คือ “มนุษย์” ไปยัง        
มโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
 มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
     [มนุษย์]          [ความรัก] 
แก้วตำ,ดวงใจ,ชีวี,ชีวนั,ทำส   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
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ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือมนษุย์] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่ง 

 
ตวัอยำ่งท่ี 1  

“รักเธอเสมอเธอเป็นแก้วตา ฉันคอยปรำรถนำเธอกว่ำสิ่งใด เรำร่วมใจกนัมัน่ในรัก ร่วมดวงใจไม่
ร้ำงลำ” 

       (รักไมลื่ม/ผอ่งศรี วรนชุ) 
ตวัอยำ่งท่ี 2  

“ฉันมีเธออนัเป็นดวงใจ โอ้เป็นควำมรักยิ่งใหญ่ เหมือนดำวรักใคร่ฟำกฟ้ำ เหมือนดงัแสงสุริยำ
สำดแสงทองสอ่งพืน้ภพหล้ำลงมำจบูทำนตะวนั” 

   (อนัเป็นดวงใจ/ทลู ทองใจ) 
ตวัอยำ่งท่ี 3 
 “แมช่บำไพรของพี่รักเจ้ำเทียบเทำ่ชีวีเจ้ำงำมโสภีมีใครไหนเทำ่ พ่ีเฝ้ำลุม่หลงถึงอนงค์มิได้สร่ำงเซำ
แดนไพรถ่ินเกิดของเจ้ำสมแล้วค ำเลำ่ช้ำงเผือกในไพร “ 

         (แมช่บำไพร/ก้ำน แก้วสพุรรณ) 
ตวัอยำ่งท่ี 4 
 “สิ่งเอย๋ศกัดิส์ิทธ์ิโปรดจงมำเป็นพยำน หญิงอ่ืนหม่ืนพนัพ่ีจะไม่เก่ียว พ่ีขอเป็นทาสพิศวำสแม่นำง
คนเดียว ไมเ่ก่ียวไมข้่องหญิงใดในท้องทัว่ปฐพี”   
                   (สำบำนรัก/สรุพล สมบตัเิจริญ) 
 

จำกตวัอย่ำงท่ี 1-4 พบกำรใช้ถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์น ำมำใช้กล่ำว
เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก เชน่ “แก้วตำ” “ดวงใจ” “ชีวี” น ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีถกูรัก สะท้อนให้เห็นว่ำ
ผู้ ท่ีถกูรักนัน้เป็นบคุคลท่ีมีควำมส ำคญัและขำดไมไ่ด้ หำกขำดไปจะท ำให้ชีวิตไม่มีควำมสขุเกิด ควำมทกุข์
ทรมำนใจไม่สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติ เช่นเดียวกับมนษุย์หำกขำดอวยัวะดงักล่ำวไป ยกตวัอย่ำงเช่น 
แก้วตำ เป็นอวยัวะส ำคญัของมนษุย์ท่ีใช้ในกำรมองเห็น หำกไม่มีแก้วตำมนษุย์ก็จะสูญเสียกำรมองเห็น
ท ำให้กำรด ำรงชีวิตประจ ำวันนัน้มีควำมยำกล ำบำกมำกขึน้ ส่วนดวงใจหรือหัวใจเป็นอวัยวะท่ีท ำให้
ร่ำงกำยยงัสำมำรถท ำงำนและมีชีวิตอยู่ได้ หำกหวัใจหยดุเต้นก็จะส่งผลตอ่ร่ำงกำยท ำให้ไม่สำมำรถด ำรง
เสียชีวิตตอ่ไปได้ นอกจำกกำรพบถ้อยค ำท่ีเก่ียวข้องกบัอวยัวะน ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักแล้วนัน้ 
ยงัพบถ้อยค ำท่ีเก่ียวข้องกบักำรแบง่ชนชัน้ โดยพบค ำว่ำ “ทำส” น ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดง
ให้เห็นถึงควำมฐำนะต ่ำต้อยเชน่เดียวกบัทำสในสงัคมไทยสมยัก่อน  
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “มนุษย์” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพันธ์แบบภวสมัพนัธ์
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 4 

 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 4 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือมนษุย์] 
   
1.2 [ความรักคือพืช] 
 พืช หมำยถึง เมล็ดพนัธุ์ไม้ สิ่งท่ีจะเป็นพนัธุ์ตอ่ไป (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 793) 

อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือพืช] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีมีเก่ียวข้องกับพืช ส่วนประกอบ
ของพืช และอำกำรท่ีเก่ียวข้องกบัพืช น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรัก
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลักษณะบำงประกำรของ “พืช” กับ 
“ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน พบถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของพืช ได้แก่ 
“ชบำไพร” “สำยบวั” “บวั” “ข้ำว” “ต้นข้ำว” “ต้นรัก” “ดอกฟ้ำ” “มำลี” “หนำม” “ยอดตอง” “ดอกไม้”      
“บบุผำ” “ทำนตะวนั” “กหุลำบ” “ช่อมะไฟ” “ช่อล ำไย” “ดอกหญ้ำ” “ดอกดิน” “โรย” “สกุงอม” “รำกแก้ว” 
“ต้นรัก” น ำมำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรัก ถ้อยค ำอุปลักษณ์ดังกล่ำวสำมำรถจ ำแนกใน
องค์ประกอบของควำมรัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้อยค ำ “ชบำไพร” 
“สำยบวั” “บวั” “ข้ำว” “ต้นข้ำว” “ต้นรัก” “ดอกฟ้ำ” “มำลี” “ยอดตอง” “ดอกไม้” “บุบผำ” “ทำนตะวนั” 
“กุหลำบ” “ดอกหญ้ำ” “ดอกดิน” “ช่อมะไฟ” “ช่อล ำไย” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบผู้ ท่ีมีควำมรัก และ
ถ้อยค ำ “หนำม” “สุกงอม” “โรย” “รำกแก้ว” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้อมลูถ้อยค ำ
อปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำง คือ “พืช” ไปยงัมโนทศัน์
ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 

มนษุย์ ควำมรัก 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
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มโนทัศน์ต้นทาง      มโนทัศน์ปลายทาง 
               [พืช]                     [ความรัก] 

ชบำไพร,สำยบวั,บวั,ต้นข้ำว,ดอกหญ้ำ,ต้นรัก    
ดอกไม้,ดอกฟ้ำ,ดอกดนิ,ทำนตะวนั,มำลี   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
ยอดตอง,บบุผำ,กหุลำบ,ชอ่มะไฟ,ชอ่ล ำไย     
 
สกุงอม,โรย,รำกแก้ว,หนำม     อำรมณ์รัก  
 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือพืช] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่ง   
 

ตวัอยำ่งท่ี 5 
“แมส่ายบัวน้องจงแตง่ตวัขนัหมำกจะมำ เจ้ำเป็นเหมือนบัวสงูคำ่ควรท่ีพ่ีบชูำน้องไปจนตำย” 

         (แมส่ำยบวั/ก้ำน แก้ว สพุรรณ) 
ตวัอยำ่งท่ี 6 
 “ใจน้องไม่จริงทิง้ถ่ินบ้ำนนำเรำ ปล่อยให้พ่ีโศกเศร้ำปวดร้ำวดวงใจแทบแตกสลำย ต้นข้าวคอย
ฝนเหมือนพ่ีทกุข์ทนคอยขวญัใจ ลืมเสียงขลุย่ง่ำยดำยสิน้ขลงัฟังหนำ่ยคลำยมนต์อำถรรพ์” 

        (ขลุย่สญัญำ/ก้ำน แก้วสพุรรณ) 
ตวัอยำ่งท่ี 7 
 “ถึงน้องไมรั่กไมเ่หลียว หลงมองข้ำงเดียวก็ได้ แตอ่ย่ำรักใครให้เห็น ดอกฟ้ามาลีเผยใจสกัทีเถอะ
ดำวดวงเดน่ แอบเหลียวมองน้องบำดใจ น้องท ำอำยมิมองหน้ำ โธ่น้องเนือ้เย็นเห็นใจบ้ำงสิ มำลีๆ สงสำร
ควำมดีรักพ่ีหนอ่ยเอย๋”  

                        (มำลี/โฆษิต นพคณุ) 
ตวัอยำ่งท่ี 8  

“พ่ีหมดควำมหมำยเสียแล้วน้อง ควำมจนขวำงกัน้บัน่รักเรำสอง สดุปองสดุคว้ำน้องเป็นดอกฟ้า
พ่ีเป็นดอกดนิ น้องเอยพ่ีขอลำพ่ีต้องขอลำแล้วยพุิน สกลุของพ่ีต ่ำเพียงดนิไมค่วรถวิลเจ้ำมำครอง” 
                  (สำบำนรัก/สรุพล สมบตัเิจริญ) 
 
 สำยบวั,บวั,ต้นข้ำว,ดอกฟ้ำ,มำลี,ดอกดนิ     ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 

จำกตวัอย่ำงท่ี 5-8 ถ้อยค ำ “สำยบวั” “บวั” “ดอกฟ้ำ” “มำลี” “ดอกดิน “ต้นข้ำว” เป็นค ำท่ีมี
ควำมหมำยเก่ียวข้องกับพืช จำกกำรน ำถ้อยค ำ “สำยบวั” “บวั” “ดอกฟ้ำ” “มำลี” “ดอกดิน” มำใช้เป็น      
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อุปลักษณ์กล่ำวเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีถูกรักแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของคนรัก โดยถ้อยค ำ “บัว”     
“ดอกฟ้ำ” “มำลี” แสดงถึงคนรักท่ีสูงศกัดิ์ สูงค่ำ และมีควำมส ำคญัต่อตวัผู้ รัก ส่วนดอกดินเป็นดอกไม้ท่ี
งอกออกจำกดิน เป็นพืชเบียนมีชีวิตอยู่แบบกำฝำก แสดงให้เห็นถึงคนรักท่ีมีฐำนะต ่ำต้อย ไร้ค่ำ
ควำมส ำคญั       
  
ตวัอยำ่งท่ี 9 
 “เขำคงมดัเธอด้วยโซเ่งินใชไ่หม ส่วนหวัใจเขำคงมดัด้วยโซ่ทองค ำ นิจจำอย่ำงฉันทกุๆ วนัมีแตจ่ะ
ช ำ้ดงัหนามรักฝังแทงครวญคร ่ำ ดวงใจใฝ่รักย ำ้เตือนไมอ่ำจหำย” 

      (เธออยูไ่หนฉนัหนำว/ชยัชนะ บญุนะโชต)ิ 
ตวัอยำ่งท่ี 10 
  “พ่ีเพียรแอบมองน้องมำสง่ควำมรักกนัด้วยดวงตำสง่ภำษำรักรู้กนัสิน้ ควำมรักสุกงอมพ่ีพร้อมจะ
มำสูข่อยพุิณแตย่งัครุ่นถวิลน้องจะสิน้เย่ือใยไมมี่เมตตำ” 

        (สวยไมส่ร่ำง/ก้ำน แก้วสพุรรณ) 
ตวัอยำ่งท่ี 11 

“ลำก่อนรักเก่ำขอลำรักเจ้ำเสียที ห้ำหกเจ็ดปีภักดีซ่ือสตัย์กันมำ จะเอำอะไรฉันทูนมำให้เธอทุก
เวลำ นอกจำกดำวเดือนบนฟ้ำสดุปัญญำจะสอยให้ชม  ควำมรักโรยจำงดวงใจนำงสวำทจริงวำย ควำม
ผกูพนัมำสญูหำยควำมรักมำกลำยฉนัเศร้ำตรม” 

    (รสสวำทวำย/ทลู ทองใจ) 
 
หนำม,สกุงอม,โรย  อำรมณ์รัก 

 
จำกตวัอย่ำงท่ี 9-11 พบถ้อยค ำท่ีเก่ียวกับอำกำรพืชน ำมำใช้ในกำรเปรียบเทียบถึงอำรมณ์รัก 

ถ้อยค ำ “สุกงอม” เม่ือน ำมำใช้เปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงควำมสมัพนัธ์ของควำมรักท่ีดี อยู่ในช่วงเวลำ
และโอกำสอนัเหมำะสมท่ีจะมำสู่ขอแตง่งำน โดยก่อนท่ีจะตดัสินใจมำสู่ขอนัน้ก็จะต้องใช้เวลำในกำรคบ
หำศกึษำดใูจเรียนรู้นิสยัซึ่งกนัและกนัจนเกิดควำมมัน่ใจ จึงเปรียบเหมือนกบักำรสกุงอมของผลไม้ท่ีต้อง
ใช้เวลำในระยะหนึ่งจึงจะสุกงอมและสำมำรถน ำมำรับประทำนได้  ถ้อยค ำ “โรย” แสดงให้เห็นถึง
ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักท่ีไมดี่หำ่งเหินและไมมี่ควำมสขุ เหมือนกบัลกัษณะของพืชท่ีไม่ได้รับกำรดแูลรด
น ำ้ ท ำให้เกิดควำมแห้งเห่ียวและโรยไปในท่ีสดุ ส่วนถ้อยค ำ “หนำม” เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัอำรมณ์รัก
แสดงให้เห็นวำ่ควำมรักเป็นควำมรู้สึกท่ีสำมำรถท ำให้เกิดควำมเจ็บปวดและชอกช ำ้ใจแก่ผู้ ท่ีมีควำมรักได้
เช่นกัน ควำมรักท่ีท ำให้เกิดควำมเจ็บปวดก็เหมือนกับหนำมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของพืชมีควำมแหลมคมเม่ือ
สมัผสัหรือถกูโดนผิวหนงัจะท ำให้เกิดควำมเจ็บปวดบริเวณท่ีโดนปักหรือทิ่มต ำ   
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “พืช” กบั “ควำมรัก” เป็นควำมสมัพนัธ์แบบญำณสมัพนัธ์ แสดง
ควำมสมัพนัธ์ของพืชท่ีมีรำกแก้วช่วยในกำรเจริญเติบโต พืชบำงชนิดมีหนำมเป็นส่วนประกอบเม่ือสมัผสั
โดนจะท ำให้เกิดควำมรู้สึกเจ็บปวด เหมือนกับเวลำท่ีร่ำงกำยสมัผสัโดนหนำมของพืชและท ำให้มีอำกำร
เจ็บปวดตรงบริเวณท่ีโดนหนำมทิ่ม  ควำมสัมพันธ์ของควำมรักมีทัง้ควำมสัมพันธ์ ท่ีดีและไม่ดี 
ควำมสัมพันธ์ของควำมรักท่ีดีก็เหมือนกับกำรสุกงอมของพืช ส่วนควำมสัมพันธ์ของควำมรักท่ีไม่ดีก็
เหมือนพืชท่ีร่วงโรย กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “พืช” กบั “ควำมรัก” แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 5  

 
 

 
 

 
 

 

ภำพประกอบ 5 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือพืช] 

1.3 [ความรักคือสัตว์]  
 สตัว์ หมำยถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่ำงไปจำกพรรณไม้ ส่วนมำกมีควำมรู้สึกและเคล่ือนไหวได้เอง 
(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1164) 

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสตัว์] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัสตัว์มำใช้เป็นแบบ
เปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “สตัว์” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน 
พบถ้อยค ำท่ีอยูใ่นวงควำมหมำยของสตัว์ ได้แก่ “กำ” “หงส์” “ตัก๊แตนต ำข้ำว” “ปลำเนือ้อ่อน” “ช้ำงเผือก” 
“รำชสีห์” “นำงนกขมิน้” “วิหค” “กระตำ่ย” “ปลำแก้มช ำ้” “ปลำเนือ้ออ่น” “เสือ” “หมใูนอวย” “รัง” น ำมำใช้
กลำ่วเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและ
อำรมณ์รัก ถ้อยค ำ “กำ” “หงส์” “ตัก๊แตนต ำข้ำว” “ปลำเนือ้อ่อน” “ช้ำงเผือก” “รำชสีห์” “นำงนกขมิน้” 
“วิหค” “กระตำ่ย” “ปลำแก้มช ำ้” “ปลำเนือ้อ่อน” “เสือ” “หมูในอวย” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบผู้ ท่ีมีควำม
รัก และถ้อยค ำ “รัง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถ
แสดงกำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำง คือ “สตัว์” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” 
ได้ดงันี ้

 
 

ควำมรัก 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

พืช 
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มโนทัศน์ต้นทาง          มโนทัศน์ปลายทาง                                   
     [สัตว์]               [ความรัก] 
กำ,หงส์,ตัก๊แตนต ำข้ำว,ปลำเนือ้ออ่น    
ช้ำงเผือก,รำชสีห์,นกขมิน้,วิหค,กระตำ่ย   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
ปลำแก้มช ำ้,เสือ,หมใูนอวย  
 
รัง       อำรมณ์รัก  
 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสตัว์] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้
 

ตวัอยำ่งท่ี 12 
  “สำวเมืองสิงห์ยอดหญิงของพ่ี หำกนำงได้ฟังเพลงนี ้ลืมพ่ีเถิดนะขวญัตำ นวลน้องของพ่ีจงมีสขุ
สมอรุำ โปรดจงคิดเสียว่ำพ่ีเป็นกามิควรคูห่งส์ ตัง้แตพ่ี่จำกเจ้ำมำอุรำของพ่ีปวดร้ำวทุกโมงยำมค ่ำเช้ำพ่ี
เฝ้ำคดิถึงนวลอนงค์” 

          (สำวเมืองสิงห์/ชำย เมืองสิงห์) 
ตวัอยำ่งท่ี 13 
 “น้องเอยพ่ีขอลำ พ่ีต้องขอลำแล้วยพุิน สกุลของพ่ีต ่ำเพียงดินไม่ควรถวิลเจ้ำมำครอง  น้องสงูดงั
ดอกฟ้ำพ่ีเป็นดอกหญ้ำหรือจะเทียบน้อง เปรียบดงักระต่ายท่ีหมำยปองจ้องมองจนัทร์” 

         (สำบำนรัก/สรุพล สมบตัเิจริญ) 
ตวัอยำ่งท่ี 14 
 “แม่ชบำไพรของพ่ีรักเจ้ำเทียบเท่ำชีวี เจ้ำงำมโสภีมีใครไหนเท่ำ พ่ีเฝ้ำลุ่มหลงถึงอนงค์มิได้สร่ำง
เซำแดนไพรถ่ินเกิดของเจ้ำสมแล้วค ำเลำ่ช้างเผือกในไพร” 

         (แมช่บำไพร/ก้ำน แก้วสพุรรณ) 
ตวัอยำ่งท่ี 15 
 โธ่เอ๋ยแม่นำงนกขมิน้เจ้ำมำทิง้ถ่ิน บินไปไกลอยู่ไหนเล่ำเอย ปล่อยให้เขำไปช่ืนเชยลืมกรงทอง
ของเจ้ำเลยท่ีเคยระร่ืนสขุสนัต์ รูปสวยดงัทองเขำปัน้ แตใ่จเจ้ำนัน้แปรผนัไมแ่นส่กัวนั”  

   (แมน่ำงนกขมิน้/สมยศ ทศันะพนัธ์) 
  

กำ,หงส์,กระตำ่ย,ช้ำงเผือก,นกขมิน้   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
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จำกตวัอย่ำงท่ี 12-15 พบกำรใช้ถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสตัว์มำใช้กล่ำวเปรียบเทียบถึง
ผู้ ท่ีมีควำมรักแสดงให้เห็นถึงควำมแตกตำ่งทำงสงัคมของผู้ ท่ีมีควำมรัก  ถ้อยค ำ “กำ” “กระตำ่ย” เปรียบ
ได้กบัผู้ รักท่ีมีฐำนะต ่ำต้อยเหมือนกำท่ีมีรูปร่ำงลกัษณะภำยนอกไม่สวยงำมชวนมอง หรือกระตำ่ยท่ีเป็น
สตัว์ท่ีอยูอ่ำศยัอยูต่ำมพืน้ดนิซึง่ถกูน ำมำใช้เปรียบเทียบในควำมหมำยของกระตำ่ยท่ีชอบมองพระจนัทร์ท่ี
อยู่สูงบนฟ้ำ  ถ้อยค ำ “หงส์” “ช้ำงเผือก” เปรียบได้กับคนรักท่ีมีฐำนะสูงศกัดิ์กว่ำ ทัง้นีห้งส์และช้ำงเผือก
เป็นสตัว์ท่ีมีลกัษณะสวยงำมสง่ำ สว่นถ้อยค ำ “นกขมิน้” น ำมำเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงคนรักท่ีมีรูปร่ำง
นำ่ตำสวยงำม ชวนหลงใหลเหมือนกบัสีสนัของนกขมิน้ท่ีสดใส สวยงำม ชวนมอง    

 
ตวัอยำ่งท่ี 16 
 “พ่ีฝันจะสร้ำงรังรักสกัหนึง่หลงั ณ ริมฝ่ังเจ้ำพระยำอยูอ่ำศยั แม้ฝันของพี่ไมเ่กิดมีอนัเป็นไป ชีวีเรำ
ได้ร่วมเสนห่ำ รังรักจินตนำกำร วิมำนรักอนับรรเจิดจ้ำหน้ำตำ่งปลกูซุ้มลดัดำ ห้องนอนสีฟ้ำตดิมำ่นชมพู”  

       (รังรักในจินตนำกำร/ทลู ทองใจ) 
 

รัง   อำรมณ์รัก 
 
จำกตวัอย่ำงท่ี 16 รัง หมำยถึง สิ่งท่ีสัตว์พวกนก หนู และแมลงท ำเป็นต้น ท ำขึ น้เพ่ือเป็นท่ีอยู่

อำศยัก ำลงัและฟักไขเ่ลีย้งลกู (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 939) ถ้อยค ำดงักล่ำวแสดงให้เห็นถึงอำรมณ์รัก
ท่ีเกิดขึน้และท ำให้ผู้ ท่ีมีควำมรักเกิดควำมตัง้ใจท่ีจะสำนควำมสมัพนัธ์กบัคนรักของตวัเอง โดยกำรสร้ำงท่ี
พกัอำศยัเพ่ือท่ีจะได้อยูร่่วมกนักบัคนรักตำมท่ีได้ตัง้ใจไว้อยำ่งมีควำมสขุ    

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สตัว์” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบภวสมัพนัธ์ดงั
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 6 

 
 
 

 
 
 

     
ภำพประกอบ 6 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสตัว์] 

 
 

ควำมรัก 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

สตัว์ 
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1.4 [ความรักคือทรัพย์สิน]  
ทรัพย์สิน หมำยถึง วตัถทุัง้ท่ีมีรูปร่ำงและไม่มีรูปร่ำง ซึ่งอำจมีรำคำและถือเอำได้ เช่น  บ้ำน ท่ีดิน 

เป็นวตัถมีุรูปร่ำง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เป็นวตัถไุมมี่รูปร่ำง (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 503)   
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือทรัพย์สิน] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน 

น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทัศน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “ทรัพย์สิน” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูใน
เพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนพบถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของทรัพย์สิน ได้แก่ “รำคำ” “มีคำ่” “ขำย” “รวย” 
มำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรักในองค์ประกอบของอำรมณ์รักเพียงองค์ประกอบเดียว จำก
ข้อมูลถ้อยค ำอุปลักษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ ต้นทำงคือ 
“ทรัพย์สิน” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำง คือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
มโนทัศน์ต้นทาง        มโนทัศน์ปลายทาง          
     [ทรัพย์สิน]                      [ความรัก] 
มีคำ่,รวย,ขำย,รำคำ        อำรมณ์รัก   
 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักเป็นทรัพย์สิน] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่ง 

 
ตวัอยำ่งท่ี 17 

“รวยรักกนัเหลือเกินดแูล้วเพลินเหลือดี หนุม่สำวสมยันีช้ำ่งเร็วร่ีไวไฟ รวยรักกนัเหลือเกินเงินหนอ
เงินไป คงช ำ้ใจ ช ำ้ใจ คงได้ร้องไห้ระก ำ โธ่น้องเนือ้เย็นอยำกเป็นเศรษฐีขายรักทัง้ทีราคาต ่ำ หวงัน ำ้บ่อ
หน้ำถ้ำหมดหวงัแล้วน้องต้องนัง่คร ่ำครวญพร ่ำเพรำะแฟนประจ ำก็เบื่อน้อง” 

           (รวยรักเหลือ/ชำย เมือง สิงห์) 
ตวัอยำ่งท่ี 18 

“รักนีแ้สนแปลกแทรกซมึซอ่นแสนซน เลำะเล็มสดุสนหลบหลีกพ้นรักมีค่ามำกมำย ถึงยำกจนกิน
เกลือถ้ำรักสขุเหลือก็ไมแ่ปลกอะไรบ้ำนหลงัน้อยท่ีมงุจำกพืน้บ้ำนเป็นฝำรักก็สขุใจ” 

    (รักพ่ีบชูำพ่ี/ผ่องศรี วรนชุ) 
 
จำกตวัอย่ำงท่ี 17 และ 18 พบกำรใช้ถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของทรัพย์สิน ถ้อยค ำ “รวย” 

แสดงให้เห็นถึงคณุสมบตัิของควำมรักว่ำเป็นควำมรู้สึกท่ีสำมำรถเกิดขึน้ต่อผู้ อ่ืนได้มำกกว่ำหนึ่ งคนและ
เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว และถ้อยค ำ “ขำย” “รำคำ” “มีคำ่” แสดงให้เห็นว่ำควำมรักเป็นสิ่งท่ีมีมลูคำ่มีสำมำร
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น ำมำขำยโดยตีรำคำเป็นจ ำนวนเงินได้ เชน่เดียวกบัทรัพย์สินซึง่เป็นสิ่งท่ีมีมลูคำ่และสำมำรถน ำไปขำยตอ่
ตีรำคำได้  
 กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “ทรัพย์สิน” กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบภวสมัพนัธ์ 
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 7 
 

 
  
 
 
 

ภำพประกอบ 7 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือทรัพย์สิน] 
 
1.5 [ความรักคืออาหาร] 
 อำหำร หมำยถึง ของกิน เคร่ืองค ำ้จุนชีวิต เคร่ืองหล่อเลีย้งชีวิต เช่น อำหำรเช้ำ เป็นต้น 
(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1371)  

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคืออำหำร] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกับอำหำรมำใช้เป็น
แบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึง่เป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “อำหำร” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทยลกูทุ่งยคุ
ก่อนพบถ้อยค ำอุปลักษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยอำหำร ได้แก่ “น ำ้ตำลก้นแก้ว” “ข้ำวรำดแกง”               
“ข้ำวหมูแดง” “จืด” “จำง” “หวำน” “ข่ืนขม” “รส” มำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรัก ถ้อยค ำอุป
ลกัษณ์ดงักล่ำวจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก  

ถ้อยค ำ “น ำ้ตำลก้นแก้ว” “ข้ำวรำดแกง” “ข้ำวหมูแดง” “อ้อย” “กำกอ้อย” “ชำนอ้อย” จ ำแนกไว้ใน
องค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ “รส” “จืด” “จำง” “หวำน” “ข่ืนขม” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบ
ของอำรมณ์รัก จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์
ต้นทำงคือ “อำหำร” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำง คือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

  
   มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
     [อาหาร]                 [ความรัก] 
น ำ้ตำลก้นแก้ว,กำกอ้อย,ชำนอ้อย        ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
อ้อย,ข้ำวรำดแกง,ข้ำวหมแูดง 
   
รส,หวำน,ข่ืนขม,จืด,จำง           อำรมณ์รัก 

ทรัพย์สิน ควำมรัก 

อำรมณ์รัก 
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ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคืออำหำร] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้
 

ตวัอยำ่งท่ี 19 
 “แมน่ า้ตาลก้นแก้วเขำชิมเบื่อแล้วจงึถกูเขำทิง้ขว้ำง สญูสิน้ควำมสำวแล้วเจ้ำจึงรู้ว่ำเดินหลงทำง 
พ่ีไมโ่กรธเจ้ำหรอกนำงยงัรักไมจ่ำงรักนำงเสมอ” 

    (น ำ้ตำลก้นแก้ว/ก้ำน แก้วสพุรรณ) 
ตวัอยำ่งท่ี 20  
 “เธอเหมือนกากอ้อยท่ีสิน้รสหวำน เหลือเพียงแต่ชำนท่ีคนเขำพ่นลงดิน แม้แต่เพียงมดยงัหมด
กระจำยมิใฝ่ถวิล เจ้ำเป็นชานอ้อยไร้สิน้รสหวำน ตกอยูก่ลำงดนิสิน้ควำมเอมอ่ิม” 

(ชำนอ้อย/ไพรวลัย์ ลกูเพชร) 
ตวัอยำ่งท่ี 21  

“แม่ข้าวราดแกงอย่ำแหนงหน่ำยไปไยพ่ีรักทรำมวัยไม่มีอะไรเคลือบแคลง พ่ีคิดทุกคืนค ่ำเช้ำ
อยำกคลอเคล้ำแม่ข้าวหมูแดง นวลน้องอย่ำลืมนะพอฝนซ่ำจะมำขอแต่งพ่ีรักเธอจริงนะเจ้ำ ฉะโอ้แม่
ข้าวราดแกง” 
                                     (แมพ่วงมำลยั/ชำย เมืองสิงห์) 

 
น ำ้ตำลก้นแก้ว,กำกอ้อย,ข้ำวรำดแกง,ข้ำวหมแูดง    ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
จำกตวัอย่ำงท่ี 19-21 ถ้อยค ำว่ำ “น ำ้ตำลก้นแก้ว” “กำกอ้อย” “ข้ำวรำดแกง” “ข้ำวหมแูดง” เป็น

ถ้อยค ำท่ีอยูใ่นวงควำมหมำยของอำหำรทัง้สิน้ โดยถ้อยค ำท่ีพบเป็นกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก 
ตวัอยำ่งเชน่ ถ้อยค ำวำ่ “น ำ้ตำลก้นแก้ว” “กำกอ้อย” “ชำนอ้อย” ถกูน ำมำกล่ำวเปรียบเทียบถึงคนรักรักว่ำ
ไม่รักนวลสงวนตวั ท ำให้ถูกมองว่ำเป็นหญิงท่ีหมดคณุค่ำไม่เป็นท่ีต้องกำรอีก เหมือนกับกำกอ้อยท่ีถูก
เคีย้วจนหมดรสหวำนเหลือแตช่ำนก็ถกูคำยทิง้เพรำะไม่สำมำรถรับระทำนตอ่ไปได้ หรือเหมือนกบัน ำ้ตำล
ท่ีเหลือทิง้ติดอยู่ท่ีก้นแก้ว ส่วนถ้อยค ำ “ข้ำวรำดแกง” “ข้ำวหมูแดง” เป็นช่ือเรียกอำหำรเม่ือน ำมำ
เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของคนรักว่ำมีควำมส ำคญัเหมือนกับอำหำร 
เพรำะอำหำรจดัเป็นปัจจยัส่ีของมนษุย์ในกำรด ำรงชีวิตและขำดไมไ่ด้  

 
ตวัอยำ่งท่ี 22 
 “ไมลื่ม ไมลื่มไมเ่ลือนเหมือนเดือนคูฟ้่ำ ไมลื่มรสรักท่ีเคยฝำกฝัง ไมลื่มควำมหลงัท่ีเคยผำ่นมำ 
จวบจนชีวำสิน้ก็ไมลื่ม” 
                                                                                                                  (ไมลื่ม/สรุพล สมบตัเิจริญ) 
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ตวัอยำ่งท่ี 23 
 “เดือนเอ๋ยเดือนถ้ำเจ้ำเหมือนข้ำคงจะช ำ้ รักเคยหวานฉ ่ำกลับต้องมำข่ืนขม รักมำแปรเปล่ียน
ทิศทำงคูช่ม ข้ำจงึข่ืนขมใจฤทยัไหวเล่ือนลอย” 

                   (เดือนจำ๋/สรุพล สมบตัเิจริญ) 
ตวัอยำ่งท่ี 24 
 “หำกเรำได้รักร่วมกนัผูกพนักระสนัแน่นเหนียวขอรักเดียวไม่จืดและจาง หำกเป็นดัง่เช่นท่ีหมำย
จะตำยฉนัไมข่อหำ่งขอรักนำงเนือ้นวลแนน่อน” 

              (ในฝัน/ทลู ทองใจ) 
  

รส,หวำน,ข่ืนขม,จืด,จำง      อำรมณ์รัก 
 

จำกตวัอย่ำงท่ี 22-24 ถ้อยค ำ “รส” “หวำน” “ขม” “จืด” “จำง” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของ
อำหำรน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์ ตวัอย่ำงเช่นถ้อยค ำ “หวำน” ใช้เปรียบเทียบถึงควำมสมัพนัธ์ควำมรักท่ีดี 
โดยกลำ่วถึงกำรได้ใช้เวลำอยูก่บัคนรักนัน้วำ่เป็นชว่งเวลำท่ีมีควำมสขุ รู้สึกได้ถึงควำมรักท่ีตำ่งคนตำ่งมีให้
กัน เปรียบเหมือนกับรสหวำนซึ่งเป็นรสท่ีเม่ือได้รับประทำนเข้ำไปแล้วท ำให้มีควำมรู้สึก สดช่ืน 
กระปรีก้ระเปร่ำ  ถ้อยค ำ “ข่ืนขม” “จืด” “จำง”  เป็นถ้อยค ำท่ีมีควำมหมำยเร่ิมจำกรสชำติแต่ถูกน ำมำ
ขยำยควำมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของควำมรัก โดยถ้อยค ำ “ข่ืนขม” “จืด” และ “จำง”  
เปรียบเทียบถึงควำมสัมพันธ์ของควำมรักท่ีไม่ดี ควำมรักท่ีท ำให้มีควำมทุกข์เสียใจ เพรำะรสขมเม่ือ
รับประทำนแล้วให้ควำมรู้สึกระคำยคอไม่อร่อยไม่อยำกรับประทำนอีก หรือรสจืดท่ีขำดรสชำติต้องปรุง
เพิ่มเตมิเพ่ือให้ได้รสชำตท่ีิอร่อยนำ่รับระทำน     

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “อำหำร” กับ “ควำมรัก”  นัน้ เป็นควำมสัมพันธ์แบบ                    
ญำณสมัพนัธ์ โดยอำหำรเปรียบเหมือนกับตวัคนรักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมสมัพนัธ์ รสชำติของอำหำร
เปรียบเหมือนกับควำมรัก ควำมสัมพันธ์ของควำมรักท่ีดีก็เหมือนกับอำหำรรสหวำนท่ีทำนแล้วให้
ควำมรู้สกึสดช่ืนกระปีก้ระเป่ำ สว่นควำมสมัพนัธ์ของควำมรักท่ีไมดี่ หรือหำ่งเหิน ก็เหมือนกบัอำหำรท่ีมีรส
ขมไม่ชวนรับประทำน หรืออำหำรรสจืดท่ีไม่มีรสชำติต้องปรุงรสเพิ่มเพ่ือให้มีรสชำติดีขึน้  กำรถ่ำยโยง
ควำมหมำยระหวำ่ง “อำหำร” กบั “ควำมรัก” แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 8  
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ภำพประกอบ 8 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคืออำหำร] 

 
1.6 [ความรักคือธรรมชาติ] 

ธรรมชำติ หมำยถึง สิ่งท่ีเกิดมีและเป็นอยู่ตำมธรรมดำของสิ่งนัน้ๆ ท่ีเป็นไปเองโดยไม่ได้ปรุงแต่ง 
(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 554) 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชำติ
น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทัศน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “ธรรมชำต”ิ กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูใน
เพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ ได้แก่ “ร้อน” “หนำว” “ฝน” 
“ลม” “ดวงดำว” “ดนิ” “ฟ้ำ” “ไฟ” “จนัทร์” “แสงสริุยำ” “ดำรำ” “เงำ” ถกูมำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึง
ควำมรัก ถ้อยค ำอุปลกัษณ์ดงักล่ำวจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมี
ควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้อยค ำ “ดวงดำว” “ดิน” “ฟ้ำ” “ฝน” “ลม” “ดิน” “น ำ้” “จนัทร์” “แสงสุริยำ” 
“เงำ” “วำรี” “ดำรำ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ “หนำว” “ร้อน” “ไฟ” จ ำแนก
ไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์
ระหวำ่ง   มโนทศัน์ต้นทำงคือ “ธรรมชำต”ิ ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
    มโนทัศน์ต้นทาง                  มโนทัศน์ปลายทาง 
     [ธรรมชาต]ิ              [ความรัก] 

 ดวงดำว,ดนิ,ฟ้ำ 
ฝน,ลม,ดนิ,น ำ้,จนัทร์    ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
แสงสริุยำ,เงำ,วำรี,ดำรำ 
        

 หนำว,ร้อน,ไฟ     อำรมณ์รัก 
 

อำหำร 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือธรรมชำต]ิ ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้
 
ตวัอยำ่งท่ี 25 
 “พ่ีหมดควำมหมำยเสียแล้วน้อง ควำมจนขวำงกัน้บัน่รักเรำสอง สดุปองสดุคว้ำน้องเป็นดอกฟ้ำพ่ี
เป็นดอกดนิ น้องเอยพ่ีขอลำพ่ีต้องขอลำแล้วยพุิน สกลุของพ่ีต ่ำเพียงดนิไมค่วรถวิลเจ้ำมำครอง” 

         (สำบำนรัก/สรุพล สมบตัเิจริญ) 
ตวัอยำ่งท่ี 26 
 “เธอสวยบำดตำเหมือนดงัดาราสอ่งแสง เธอยิม้ก็งำมยิ่งนกันำ่รักเม่ือเธอยิม้แฉ่ง เธอจ๋ำอย่ำท ำให้
เก้อพ่ีรักเธอไมใ่ชเ่สแสร้ง” 
                                    (แมพ่วงมำลยั/ชำย เมืองสิงห์) 
ตวัอยำ่งท่ี 27  
 “ไมมี่บนัไดจะไตข่ึน้ไปสูส่รวงสวรรค์ เปรียบกระตำ่ยหมำยจันทร์สดุทำงรักมนัได้แตร่ะทม”  

 (กระทอ่มชำวไร่/ทลู ทองใจ) 
ตวัอยำ่งท่ี 28 
 “โอ้แม่ผมดดัลอนรักน้องนงเยำว์ดงัเหมือนเงาท่ีติดตำม เห็นใจไหมนงครำญใจวำบหวำมรุมร้อน
ได้เจอหน้ำสำวรักรุมเร้ำใจรอนๆ แม้นได้น้องกอดนอนนัน้ ดงัขึน้สวรรค์ชัน้บน” 

   (รักน้องคนเดียว/เพลิน พรหมแดน) 
ตวัอยำ่งท่ี 29 

“ใจน้องไม่จริงทิง้ถ่ินบ้ำนนำเรำ ปล่อยให้พ่ีโศกเศร้ำปวดร้ำวดวงใจแทบแตกสลำย ต้นข้ำวคอย
ฝนเหมือนพ่ีทกุข์ทนคอยขวญัใจ ลืมเสียงขลุย่ง่ำยดำยสิน้ขลงัฟังหนำ่ยคลำยมนต์อำถรรพ์” 

        (ขลุย่สญัญำ/ก้ำน แก้วสพุรรณ) 
 

ดนิ,ดำรำ,จนัทร์,เงำ,ฝน    ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 

จำกตวัอยำ่งท่ี 25-29 ถ้อยค ำ “ดนิ” “ดำรำ” “จนัทร์” “เงำ” “ฝน” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของ
ธรรมชำติน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “ดิน” ถกูน ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้
รักสะท้อนให้เห็นถึงฐำนะท่ีต ่ำต้อยเหมือนกบัดนิท่ีคนเดนิเหยียบย ่ำ ไร้เกียรติ ส่วนถ้อยค ำ “ดำรำ” “จนัทร์” 
ถูกน ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีถูกรักสะท้อนให้เห็นถึงควำมสวยงำมและมีฐำนะท่ีสูงศกัดิ ์
ถ้อยค ำ “เงำ” น ำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีคอยเฝ้ำรักติดตำมคนรักอยู่ตลอดเหมือนกับกับเป็นเงำ 
และถ้อยค ำ “ฝน”  เปรียบเทียบผู้ ท่ีมีควำมรักว่ำเป็นคนท่ีมีควำมส ำคญัท ำให้มีควำมสขุเหมือนฝนท่ีตกลง
มำและท ำให้ต้นข้ำวเขียวชอุม่ งอกงำม เม่ือได้รับน ำ้ 
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ตวัอยำ่งท่ี 30 
“หนำวจะตำยอยูแ่ล้วน้องแก้วไยไมเ่ห็นใจบ้ำง รับรักพ่ีหน่อยน้องนำงเห็นใจพี่บ้ำงเถิดแมค่ณุ                     

หม่ผ้ำใครหนอว่ำหนำวคลำย ผิงไฟใครวำ่ท ำให้อุ่น แม้หนาวรักเป็นทนุกอดใครก็ไมอุ่่นเหมือนกอดนำง” 
      (หนำวจะตำยอยูแ่ล้ว/สรุพล สมบตัเิจริญ) 

ตวัอยำ่งท่ี 31 
 “หำกฝันวำ่ฉนัและเธอละเมอควำมรักร่วมกนัทกุๆ วนัแสนสขุฤทยั หำกควำมรักนัน้หนกัเหลือแนบ
เนือ้เชือ้รักดงัไฟฉนัขอตำยบนตกันำง”  

              (ในฝัน/ทลู ทองใจ) 
ตวัอยำ่งท่ี 32 
 แววรักในดวงตำล้นหลัง่มำฝำกควำมสมัพนัธ์ ซึง้ตรึงดวงใจมัน่ตำ่งปองรักกนันบัวนัล้นในอรุำ ยิ่ง
นำนวนัผำ่นไปรักร่วมใจร้อนในทรวงเรำเร่ือยมำ ค ำวำ่รักจงึมีคณุคำ่เอย่มำฉนัคงจะช่ืนใจ 

        (แววรักในดวงตำ/ผอ่งศรี วรนชุ) 
 

หนำว,ไฟ,ร้อน         อำรมณ์รัก 
 

จำกตัวอย่ำงท่ี 30-32 ถ้อยค ำ “หนำว” “ไฟ” “ร้อน” เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของ
ธรรมชำติถูกน ำมำใช้เพ่ืออธิบำยถึงลกัษณะของอำรมณ์รัก ถ้อยค ำ “หนำว” ถูกน ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์
กล่ำวเปรียบเทียบถึงลกัษณะของอำรมณ์รักท่ีอ้ำงว้ำง หงอยเหงำ เปล่ำเปล่ียว เหมือนกบัในฤดหูนำวซึ่ง
เป็นชว่งท่ีมีอำกำศแห้งและหนำวเย็น ซึ่งส ำหรับคนท่ีไม่มีคูรั่กนัน้จะท ำให้เกิดควำมรู้สึกว่ำหนำวและเหงำ
มำกกวำ่เป็นพิเศษ ควำมรักท่ีท ำรู้สกึเหงำ ว้ำเว้ เปลำ่เปล่ียวใจนัน้เกิดจำกกำรท่ีไม่มีคนรักอยู่ข้ำงๆ นัน่เอง 
ส่วนถ้อยค ำ “ไฟ” “ร้อน” เปรียบเทียบให้ถึงอำรมณ์รักท่ีท ำให้เป็นทุกข์ ไม่สบำยใจ เหมือนกับควำมร้อน
ของไฟท่ีเม่ืออยูใ่กล้ๆ แล้วท ำให้เกิดควำมรู้สกึร้อน  

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “ธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก”  นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ             
ภวสมัพนัธ์แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 9 
  
 
 
 

 

ภำพประกอบ 9 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] 

ควำมรัก ธรรมชำติ 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 
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1.7 [ความรักเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ] 
สิ่งเหนือธรรมชำติ หมำยถึง ตวับุคคล เช่น พระเจ้ำ นำงฟ้ำ ปีศำจ เป็นต้น พลงัอ ำนำจท่ีสำมำรถ

บันดำลให้เกิดสิ่งนัน้ๆ ได้ตำมใจปรำรถนำ หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้อยู่เหนือควำมเป็นจริงตำมธรรมชำติ                    
(เปรมกมล สถิตเดชกญุชร. 2551: 16; อ้ำงอิงจำก Nida. 1975. หน้ำ 174-184)        

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึน้หรือสิ่งท่ีอยู่เหนือควำมเป็นจริงตำมธรรมชำติและไม่สำมำรถพิสูจน์ได้มำใช้เป็น
แบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูอปุลกัษณ์
ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนพบถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงควำมหมำยของสิ่งเหนือธรรมชำติ ได้แก่ “มนตร์” 
“นำงฟ้ำ” “เทพนิยำย” “วิมำน” มำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรัก จ ำแนกในองค์ประกอบของ
ควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก  โดยถ้อยค ำ “นำงฟ้ำ” จ ำแนกไว้ใน
องค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และ ถ้อยค ำว่ำ “มนตร์” “เทพนิยำย” “วิมำน” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบ
ของอำรมณ์รัก จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์
ต้นทำงคือ “สิ่งเหนือธรรมชำต”ิ ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
   มโนทัศน์ต้นทาง          มโนทัศน์ปลายทาง 
 [สิ่งเหนือธรรมชาต]ิ         [ความรัก] 
นำงฟ้ำ       ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
มนตร์,เทพนิยำย,วิมำน     อำรมณ์รัก 

 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำต]ิ ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 33 

“โฉมเอ๋ยสะอำงแม่นำงท้องทุ่ง โสภำยิ่งกว่ำนำงกรุง หมำยมุ่งยลโฉมน้องนำง บ้ำนนำอย่ำงนีแ้ม่
ยงัโสภีสล้ำงเชน่ปรำงดัง่นางฟ้าลอยมำอวดโฉมลำวณัย์” 

            (น้องนำงบ้ำนนำ/ปอง ปรีดำ) 
 

นำงฟ้ำ         ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 

จำกตวัอยำ่งถ้อยค ำวำ่ “นำงฟ้ำ” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งเหนือธรรมชำติ ถกูน ำมำใช้
เป็นอปุลกัษณ์กล่ำวเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก นำงฟ้ำ หมำยถึง นำงในเทพนิยำยท่ีถือว่ำอยู่บนสวรรค์ 
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(รำชบณัฑิตยสถำน, 2546: 575) เม่ือถกูน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีถกูรักแสดงให้เห็นถึงรูปร่ำงหน้ำตำท่ี
สวยงำมเห็นแล้วชวนให้น่ำมอง น่ำหลงรัก เหมือนกับนำงฟ้ำในเทพนิยำยท่ีอยู่บนสวรรค์ โดยมีควำมเช่ือ
กนัวำ่นำงฟ้ำเป็นหญิงสำวท่ีมีหน้ำตำสวยสดงดงำม     
 
ตวัอยำ่งท่ี 34 
 “พ่ีฝันจะสร้ำงรังรักสักหนึ่งหลงั  ณ  ริมฝ่ังเจ้ำพระยำอยู่อำศยั แม้นฝันของพ่ีไม่เกิดมีอนัเป็นไป
สองชีวีเรำได้ร่วมเสน่หำ รังรักในจินตนำ วิมานรักอนับรรเจิดจ้ำริมหน้ำต่ำงปลกูซุ้มลดัดำ ห้องนอนสีฟ้ำ
ตดิมำ่นชมพ ูควำมรักเป็นมนตร์ดลใจฝันไปพลงัใจสงู คอยพ่ีหน่อยเถิดนะโฉมตรูมินำนจะรู้ว่ำรังรักอยู่หน
ใด” 

          (รังรักในจิตนำกำร/ทลู ทองใจ) 
ตวัอยำ่งท่ี 35 
 “ถึงพ่ีต ่ำต้อยก็จริงแตพ่ี่ก็ยงัหยิ่งในเกียรตขิองชำย ไมข่อก ำสรวลสวำทไม่ขอเป็นทำสของควำมแพ้
พำ่ย ลำก่อนน้องแก้วของพี่ควำมรักเรำนีเ้หมือนเทพนิยาย” 

         (น้องจำ๋ลำก่อน/ชำย เมืองสิงห์) 
 
วิมำน,มนตร์,เทพนิยำย      อำรมณ์รัก 

 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 34 และ 35 ถ้อยค ำว่ำ “วิมำน” “มนตร์” “เทพนิยำย” เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่ในวง
ควำมหมำยของสิ่งเหนือธรรมชำติ ถกูน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์กล่ำวเปรียบเทียบถึงคณุสมบตัิของควำมรัก 
เช่น  ถ้อยค ำ  “มนต ร์ ”  ซึ่ ง เ ป็นค ำ เสก เ ป่ำ ท่ี ถือว่ำศักดิ์ สิ ท ธ์ิ  เ ช่น  ร่ ำยมนตร์  ห รือ  เ วทมนต ร์ 
(รำชบณัฑิตยสถำน, 2546:  832)  เม่ือน ำมำใช้เปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงควำมรักว่ำเป็นสิ่งท่ีมีพลัง
อำนุภำพโดยสำมำรถท ำให้ผู้ รักเกิดก ำลังแรงใจในกำรท่ีจะต่อสู้และท ำเพ่ือคนท่ีถูกรักให้มีควำมสุข ซึ่ง
เหมือนมนต์ท่ีเป็นสิ่งอศัจรรย์สำมำรถดลบนัดำลให้เกิดสิ่งแตส่ิ่งดีๆ ขึน้ได้   

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบ  
ภวสมัพนัธ์แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 10 
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ภำพประกอบ 10 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ] 

 
1.8 [ความรักคือการแข่งขัน]   
 แขง่ขนั หมำยถึง ชิงเอำชนะเพ่ือรำงวลั ขนัสู้ เอำชนะกนั (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 206) 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแข่งขัน] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับแข่งขัน 
ประเภทของกำรแข่งขนั รวมไปถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกำรแข่งขนัมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้น
ทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำง
ประกำรของ “กำรแข่งขัน” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนพบถ้อยค ำ         
อุปลักษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำรแข่งขัน ได้แก่ “ผู้ แพ้” “แพ้” “พ่ำย” น ำมำใช้ในกำรกล่ำว
เปรียบเทียบถึงควำมรัก ถ้อยค ำผู้ แพ้จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “แพ้” “พ่ำย” 
จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำกำรม่ีเกิดจำกควำมรัก จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดง
กำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “กำรแข่งขัน” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ                 
“ควำมรัก” ได้ดงันี ้

   
    มโนทัศน์ต้นทาง        มโนทัศน์ปลายทาง 
      [การแข่งขัน]                      [ความรัก] 
        ผู้แพ้        ผู้ ท่ีควำมรัก 

        แพ้,พำ่ย          อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
  
ถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแขง่ขนั] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 36 
 “พ่ีจำ๋น้องขอลำก่อนลำแล้วเคหำห้องนอนท่ีเคยพกัผ่อนอำศยั  น้องเป็น ผู้แพ้ แพ้รักสดุหกัห้ำมใจ 
ขืนอยูด่หูน้ำพ่ีไปน้องคงช ำ้ใจตำยแนพ่ี่จำ๋” 

  (ดว่นพิศวำส/ผอ่งศรี วรนชุ) 

สิ่งเหนือธรรมชำติ 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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ผู้แพ้    ผู้ ท่ีมีควำมรัก  
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 36 ถ้อยค ำ “ผู้ แพ้” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำรแข่งขัน ถูกน ำมำใช้
เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้เห็นถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีผิดหวงักบัควำมรักและตดัสินใจบอกลำคนท่ี
ตนเองรัก เหมือนกบักำรแข่งขนัในแตล่ะครัง้ท่ีมีทัง้ผู้ชนะและผู้แพ้ ผู้ ท่ีชนะในกำรแข่งขนัก็จะได้เข้ำไปแข่ง
รอบตอ่ไปสว่นผู้แพ้ก็ต้องตกรอบไป 
 
ตวัอยำ่งท่ี 37 
 อยูเ่วียดนำมยำมนีมี้เสียงปืน ตอนผมยืนอยู่เวรรำชกำรแว่วเหมือนผู้หญิงร ำพนั เคยรักกนัต้องลำ
สดุอำลยั โถเคยรักกนัยงัไม่นำนขวญัเอยเปล่ียนใจ ทหำรเอยขำดรักต้องร้องไห้ไม่กลวัใครไม่แพ้ใครต้อง
พ่ายเธอ                         

   (พบรักในเวียดนำม/โฆษิต นพคณุ) 
ตวัอยำ่งท่ี 38 

“พ่ีจำ๋น้องขอลำก่อนลำแล้วเคหำห้องนอนท่ีเคยพกัผ่อนอำศยั  น้องเป็น ผู้แพ้ แพ้รักสดุหกัห้ำมใจ 
ขืนอยูด่หูน้ำพ่ีไปน้องคงช ำ้ใจตำยแนพ่ี่จำ๋” 

  (ดว่นพิศวำส/ผอ่งศรี วรนชุ) 
 
 แพ้,พำ่ย   อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 37 และ 38 ถ้อยค ำว่ำ “แพ้” และ “พ่ำย” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำร
แขง่ขนั ถกูน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก ซึ่งแสดงให้ถึงอำกำรควำมรู้สึก
ผิดหวงัเสียใจท่ีเกิดจำกควำมรักท่ีต้องจบควำมสมัพนัธ์ลงไป สอดคล้องกบักำรแข่งขนัในกีฬำท่ีมีสองทีม
ในกำรลงแข่งขนัแตล่ะครัง้ โดยทีมท่ีมีควำมแข็งแกร่งกว่ำก็จะเป็นฝ่ำยเอำชนะไปได้ ส่วนอีกทีมท่ีอ่อนแอ
กวำ่ไมส่ำมำรถสู้ได้ก็จะเป็นฝ่ำยท่ีแพ้และผิดหวงักบักำรแขง่ขนัในครัง้นัน้ 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรแข่งขัน” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ            
ภวสมัพนัธ์ แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 11 

 
 
 
 

 



46 

 

 
    
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 11 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแขง่ขนั] 
 
1.9 [ความรักคือการเดนิทาง] 

เดนิทำง หมำยถึง ไปสูจ่ดุท่ีหมำยอีกแหง่หนึง่ท่ีไกลออกไป (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 415) 
อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบักำรเดินทำง 

กำรเคล่ือนท่ีจำกท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ในลกัษณะอำกำรตำ่งๆ รวมไปถึงทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีมำใช้เป็นแบบ
เปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “กำรเดินทำง” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทยลกูทุ่ง
ยคุก่อนพบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำรเดินทำง ได้แก่ “รำชรถ” “ทำงรัก” “แยกทำง” 
น ำมำใช้เปรียบเทียบถึงควำมรัก ถ้อยค ำอุปลักษณ์ดงักล่ำวจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 
องค์ประกอบ ได้แก ่ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้อยค ำ “รำชรถ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมี
ควำมรัก และถ้อยค ำ “ทำงรัก” “แยกทำง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้อมูลถ้อยค ำ         
อปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำงคือ “กำรเดินทำง” ไปยงั
มโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
    มโนทัศน์ต้นทาง        มโนทัศน์ปลายทาง 
    [การเดนิทาง]            [ความรัก] 
รำชรถ            ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
ทำงรัก,แยกทำง           อำรมณ์รัก    

 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเดนิทำง] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 
 
 
 

ควำมรัก 

อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

กำรแขง่ขนั 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
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ตวัอยำ่งท่ี 39 
 “เม่ือไหร่เล่ำหนำแม่ดอกฟ้ำโผบินเจ้ำจะหล่นลงดินให้พ่ีบ้ำง พ่ีจะกอดดอกฟ้ำเอำไว้ไม่ห่ำงกำย 
ใครจะมำกล ำ้กลำยพ่ียอมตำยนะน้องเอย ยิ่งเจ็บหวัใจท่ีคลัง่ไคล้แตเ่ขำ ตวัมนัต ่ำเพรำะเรำจึงไกลเขำอก
เอย๋ น้องเป็นราชรถดงูำมหยดย้อย ตวัพ่ีต ่ำเพียงน้อยใครจะปลอ่ยมำเฉย” 

       (หยำดฟ้ำมำดนิ/โฆษิต นพคณุ) 
 

รำชรถ     ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 

จำกตวัอยำ่งท่ี 39 รำชรถ หมำยถึง ยำนพำหนะชนิดล้อเล่ือน มีบษุบกเป็นเคร่ืองประกอบพระรำช
อิสริยยศของพระมหำกษัตริย์ (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 950) จึงจดัอยู่ในวงควำมหมำยกำรเดินทำง 
“รำชรถ” ในท่ีนีถ้กูน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์กลำ่วเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้เห็นถึงฐำนะท่ีสงูศกัดิ์

ของผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยเปรียบกับรำชรถซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีควำมงดงำมและสง่ำ เป็นยำนพำหนะท่ีใช้ส ำหรับ
กษัตริย์เทำ่นัน้ สำมญัชนทัว่ไปไมมี่โอกำสท่ีจะได้ใช้ 

 
ตวัอยำ่งท่ี 40 

“ไมมี่บนัไดจะไตข่ึน้ไปสูส่รวงสวรรค์ เปรียบกระตำ่ยหมำยจนัทร์สดุทางรักมนัได้แตร่ะทม ถ้ำมีปีก
บนิเหมือนนกพ่ีจะบนิผกลอยลม คว้ำน้องมำชมให้สมอรุำ” 

 (กระทอ่มชำวไร่/ทลู ทองใจ) 
ตวัอยำ่งท่ี 41 
 “พ่ีขอหลัง่น ำ้ตำหยดสดุท้ำยให้จอมขวญั เพ่ือตอบแทนของก ำนลัในวนัวิวำห์แม่นำง ขอให้น้องมี
สขุอยำ่ได้มีทกุข์เข้ำมำเคียงข้ำง สว่นพ่ีนีข้อแยกทางทนระทมแตผู่้ เดียว” 

         (สำบำนรัก/สรุพล สมบตัเิจริญ) 
 
 ทำงรัก,แยกทำง    อำรมณ์รัก 
 
 จำกตวัอยำ่งท่ี 40 และ 41 ถ้อยค ำว่ำ “ทำงรัก” และ “แยกทำง” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของ
กำรเดินทำง ถูกน ำมำใช้เป็นอุปลักษณ์เปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงคุณสมบตัิของควำมรักว่ำเป็นสิ่งท่ี
สำมำรถพฒันำควำมสมัพนัธ์ให้ก้ำวหน้ำหรือแสดงถึงควำมรักท่ีจบควำมสมัพนัธ์ลง ตวัอย่ำงถ้อยค ำ “ทำง
รัก” เปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงควำมรักท่ีสำมำรถพฒันำควำมสมัพนัธ์ไปได้เร่ือยๆ เหมือนกบัลกัษณะ
ของทำงท่ีสร้ำงขึน้มำเพ่ือท ำให้กำรเดินทำงสำมำรถเดินไปถึงยงัจุดหมำยได้ ส่วนถ้อยค ำ “แยกทำง” เม่ือ
น ำมำเปรียบเทียบกับควำมรักแสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินไปของควำมสัมพันธ์ของคู่รักท่ีไม่สำมำรถจะ
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พฒันำควำมสมัพนัธ์ต่อไปได้จึงต้องหยดุควำมสมัพนัธ์ลง เหมือนกับกำรเดินทำงท่ีเม่ือเดินไปจนสุดทำง
หรือเม่ือถึงเป้ำหมำยท่ีวำงไว้แล้วนัน้กำรเดนิทำงก็ต้องสิน้สดุลงหรือแยกทำงกนัไป 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเดินทำง” กับ “ควำมรัก”  นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ         
ภวสมัพนัธ์ แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 12 

 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 12 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเดนิทำง] 
 

1.10 [ความรักคือการเจ็บป่วย] 
เจ็บ ป่วย หมำยถึ ง  ไม่สบำยเพรำะโรคหรือควำมไ ข้ห รือ เหตุ อ่ืน ท่ีท ำ ใ ห้ รู้สึก เช่นนัน้  

(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 321) 
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับโรคหรือ

อำกำรป่วยชนิดตำ่งๆ น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูก
เปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “กำรเจ็บป่วย” กบั “ควำมรัก 
จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนพบถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงควำมหมำยของกำรเจ็บป่วย 
ได้แก่ “คนเป็นไข้” “ยำ” “บ้ำ” “คลัง่” “เพ้อ” “ขำดใจ” “ปวดใจ”“แผล” “รุมเร้ำ” “พิษ” ถ้อยค ำอปุลกัษณ์
ดงักล่ำวจ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำกำรท่ีเกิด
จำกควำมรัก โดยถ้อยค ำ “คนเป็นไข้” “ยำ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ “บ้ำ” 
“คลัง่” “เพ้อ” “ขำดใจ” “ปวดใจ” “แผล” “รุมเร้ำ” “พิษ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลักษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ 
“กำรเจ็บป่วย” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
          
 
 
 
 
 

กำรเดนิทำง 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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มโนทัศน์ต้นทาง       มโนทัศน์ปลายทาง 
           [การเจ็บป่วย]                    [ความรัก] 

คนเป็นไข้,ยำ         ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
บ้ำ,คลัง่,เพ้อ,ขำดใจ        อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก  

 ปวดใจ,แผล,รุมเร้ำ,พิษ  
 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้
 

ตวัอยำ่งท่ี 42 
“เธอรู้ไหมวำ่เวลำท่ีผำ่นเลยไปพ่ีคอยเจ้ำเผยใจ เหมือนคนเป็นไข้ท่ีรอคอยยา” 

                     (เธอรู้หรือเปลำ่/ทลู ทองใจ) 
 

คนเป็นไข้,ยำ  ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 42 ถ้อยค ำ “คนเป็นไข้” และ “ยำ” อยู่ในวงควำมหมำยของกำรเจ็บป่วย น ำมำใช้
เป็น   อปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยเปรียบเทียบตวัผู้ รักว่ำเหมือนคนท่ีเป็นไข้ เพรำะคอยให้
ผู้ ท่ีถูกรักนัน้เปิดเผยควำมรู้สึกในใจท่ีมีต่อกันว่ำรู้สึกเช่นไร ซึ่งตลอดระยะเวลำท่ีผู้ รักรอคอยนัน้ท ำให้มี
ควำมกงัวลและควำมทุกข์ใจ เสมือนกบัคนท่ีมีอำกำรเป็นไข้ต้องกำรได้รับยำเพ่ือรักษำให้อำกำรดีขึน้ ซึ่ ง
ยำก็เปรียบเหมือนกับตวัผู้ ท่ีถูกรัก ท่ีจะสำมำรถท ำให้ตวัผู้ รักนัน้สมหวงัในควำมรัก จำกมโนทศัน์ควำมรัก
คือกำรเจ็บป่วยสำมำรถสะท้อนให้เห็นวำ่ควำมรักสำมำรถท ำให้ผู้ ท่ีมีควำมรักนัน้มีอำกำรทัง้สขุและทกุข์ได้ 
หำกควำมรักสมหวงัก็มีควำมสขุ แตห่ำกต้องผิดหวงัก็ต้องตกอยู่ในควำมทกุข์และเสียใจ เช่นเดียวกบัผู้ ท่ีมี
อำกำรเจ็บป่วย  
 
ตวัอยำ่งท่ี 43 
 “แม่ชบำไพรของพ่ีท ำไมน้องสวยอย่ำงนีช้ำติก่อนน้องพ่ีสร้ำงบญุสิ่งใด เพียงพ่ีได้เห็นเนือ้เย็นก็รัก
แทบขาดใจตอบรักสกัหนอ่ยได้ไหมนะขวญัใจแมช่บำ” 

 (แมช่บำไพร/ก้ำน ก้ำน แก้วสพุรรณ) 
 
 
 



50 

 

ตวัอยำ่งท่ี 44 
 “พ่ียงัจ ำได้ยงัจ ำได้ไมลื่มเลย มือน้องพี่เคยได้จบักมุไว้ ซ ำ้เคยได้จบูเคยได้จบูประทบัลงไป ยงั
อบอุน่ใจอยูท่กุคืนวนั เปิดหวัใจพดูกนัสกัครัง้รักเธอเจียนคล่ังครวญเพ้อร ำพนั เฝ้ำปองรักนำนมำ เมตตำ
เห็นใจกนัอยำ่เก่ียงให้ฝันรักอยูเ่ดียวดำย” 

        (อำ่นหวัใจ/ทลู ทองใจ) 
ตวัอยำ่งท่ี 45 
 “หำกได้แมส่ำวภิรมย์พ่ีจะเชยชมรักเจ้ำอยำ่งแนน่เหนียว ข้ำวจะหงุมุ้งจะกำงทกุอย่ำงเชียว แม้เจ้ำ
เปลำ่เปล่ียวแล้วพ่ีจะเลำ่นิทำนให้ฟัง ไมเ่ห็นจอมขวญัพ่ีก็อยูบ้่ำนไมต่ดิมนัหงดุมนัหงิด พษิรักรุมจิตกลุ้มใจ
มิจำง” 
                 (คดิถึงอย่ำงแรง/เพลิน พรหมแดน) 
ตวัอยำ่งท่ี 46 
 “รสรักฉ ่ำหวำนท่ีเคยฝันใฝ่ เกำะกินใจตรมหมองไหม้ดงัไฟรุมสมุทรวง ดวงจิตคิดบ้ำงหรือเปล่ำจงึ
ปลอ่ยให้ต้องหงอยเหงำเฝ้ำตรม เพรำะลมเธอลวงหรือเห็นคำ่หญิงไมใ่ชส่ิ่งแหนหวง ถึงพรำกเอำหวัใจไป
ลวงแสนเจ็บทรวงดงัมีรอยแผล” 

    (อำวรณ์รัก/ผ่องศรี วรนชุ) 
ตวัอยำ่งท่ี 47 

“เจ็บแล้วพ่ีจ๋ำถกูลวงผลำญพรำกเหมือนวำจำเคยสัง่ คนรักเขำมำทอดทิง้หกัหลงัปวดใจเหมือน
ดงัหนำมปักอุรำ ชอกช ำ้แล้วพ่ีมิเช่ือค ำพ่ีเคยหวังดีมำก่อนน้องพบเสือสังคมชั่วช้ำปลิน้ปอนลอกรักมำ
พลำดทำ่สิน้เลย” 

           (ช ำ้รัก/ผอ่งศรี วรนชุ) 
 

ขำดใจ,คลัง่,พิษ,แผล,ปวด                 อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 
จำกตวัอย่ำงท่ี 43-47 ถ้อยค ำว่ำ “ขำดใจ” “คลั่ง” “พิษ” “แผล” และ “ปวด” เป็นค ำท่ีอยู่ในวง

ควำมหมำยของกำรเจ็บป่วย ถูกน ำมำใช้เป็นอุปลักษณ์เพ่ือเปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
ถ้อยค ำ “คลั่ง” แสดงให้เห็นถึงอำกำรท่ีผิดหวังจำกควำมรัก ร้องไห้ ฟูมฟำยคล้ำยกับคนท่ีมีอำกำรคลั่ง  
ถ้อยค ำ “พิษ” “แผล” น ำมำเปรียบเทียบให้เห็นถึงควำมรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจซึ่งอำกำรเจ็บปวดดงักล่ำว
ท่ีเกิดขึน้นัน้เหมือนกบัอำกำรเจ็บเม่ือร่ำงกำยมีบำดแผล และท ำให้ผู้ ท่ีมีอำกำรเจ็บป่วยมีควำมรู้สึกทรมำน
เหมือนกับอำกำรท่ีผิดหวังเพรำะควำมรักท่ีสำมำรถท ำให้ผู้ ท่ีมีควำมรักรักรู้สึกปวดใจหรือขำดใจ โดย
อำกำรเจ็บป่วยนัน้แสดงให้เห็นถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรักท่ีไม่สมหวงั ว่ำสำมำรถส่งผลตอ่สภำพจิตใจ 
อำรมณ์และควำมรู้สกึของผู้ ท่ีมีควำมรัก ท ำให้มีอำกำรตำ่งๆ ท่ีเกิดจำกกำรผิดหวงัแสดงออกมำ ซึ่งอำกำร
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ท่ีเกิดจำกควำมผิดหวังจำกควำมรักนัน้ สะท้อนให้เห็นว่ำอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรักมีลักษณะเดียวกับ
ควำมเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้กบัร่ำงกำยของมนษุย์   

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเจ็บป่วย” กับ “ควำมรัก”  นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ           
ญำณสมัพนัธ์ แสดงถึงกำรเจ็บป่วยซึ่งมีคนไข้ท่ีต้องกำรยำ เพ่ือรักษำอำกำรเจ็บป่วยท่ีสร้ำงควำมทรมำน
เจ็บปวดให้แก่ร่ำงกำยของคนไข้นัน้หำยเป็นปรกติ ควำมรักท่ีผิดหวงัหรือมีปัญหำ ก็ส่งผลท ำให้ตวัผู้ รักมี
อำกำรผิดหวงัเสียใจ เหมือนกบัคนท่ีมีอำกำรเจ็บป่วย และต้องกำรควำมรักจำกคนท่ีตนเองรักจึงจะท ำให้
อำกำรผิดหวังและเสียใจนัน้ดีขึน้มำได้ กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเจ็บป่วย” กับ “ควำมรัก” 
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 13  
 

 

 

 
 

ภำพประกอบ 13 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] 
 
1.11 [ความรักคือสิ่งของ] 

สิ่งของ หมำยถึง วตัถตุำ่งๆ,ของ,หรือข้ำวของ ฝึกฝน (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1191) 
อุปลกัษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งของน ำมำใช้

เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง 
โดยมีกำรเช่ือมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สิ่งของ” กับ “ควำมรัก จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทย
ลกูทุ่งยุคก่อนพบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งของมำใช้ในกำรเปรียบเทียบถึงควำมรัก 
ได้แก่ “มือสอง” “เก่ำ” “โซท่อง” “แจกนัทอง” “คมเคียว” ถ้อยค ำดงักล่ำวจ ำแนกในองค์ประกอบของควำม
รักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก โดยพบถ้อยค ำ “มือสอง” “โซ่ทอง” “แจกนัทอง” 
“คมเคียว” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และ ถ้อยค ำ “เก่ำ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของ
อำรมณ์รัก จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ ต้น
ทำงคือ “สิ่งของ” กบัไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ  “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
  
 
 

กำรเจ็บป่วย 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

ควำมรัก 
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  มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
     [สิ่งของ]                  [ความรัก] 

 มือสอง,โซท่อง,แจกนัทอง,คมเคียว      ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
เก่ำ          อำรมณ์รัก 
  
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 48 
 “คืนนัน้สองเรำพรอดพร ่ำร ำพนั ต่อหน้ำดวงจนัทร์คล้ำยเป็นพยำนให้รู้ พ่ีคือโซ่ทองคล้องใจเจ้ำ
ยอดพธู น้องเองก็รู้อยูจ่นเตม็ทรวง” 

   (กลิ่นแก้มนำง/ทลู ทองใจ) 
ตวัอยำ่งท่ี 49 
 “แม่น ำ้ตำลก้นแก้วเขำชิมเบื่อแล้วจึงถกูเขำทิง้ขว้ำง สญูสิน้ควำมสำวแล้วเจ้ำจึงรู้ว่ำเดินหลงทำง 
พ่ีไม่โกรธเจ้ำหรอกนำงยังรักไม่จำงรักนำงเสมอ ถึงพ่ีเป็นมือสองรองคนอ่ืนพ่ีก็ยังยิม้ช่ืนต้อนรับกำร
กลบัมำของเธอ”  

    (น ำ้ตำลก้นแก้ว/ก้ำน แก้วสพุรรณ) 
ตวัอยำ่งท่ี 50  
 “นำงรองพ่ีปองน้องเป็นขวญัตำเจ้ำเป็นข้ำวคูน่ำพ่ีจึงมำขอเก่ียว มอบรักใจเดียวเสมือนคมเคียว
เก่ียวหวัใจเจ้ำไว้ครอบครอง” 

           (นำงรอง/ทลู ทองใจ) 
 

โซท่อง,มือสอง, คมเคียว              ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
 จำกตวัอยำ่งท่ี 48-50 “โซท่อง” “มือสอง” “คมเคียว” เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งของ 
ถ้อยค ำเหลำ่นีถ้กูน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยมีกำรเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีถกูรักว่ำ
เป็นบุคคลท่ีมีควำมส ำคญั และมีควำมหมำยต่อตวัผู้ รัก จำกตวัอย่ำงท่ีพบมีกำรเปรียบเทียบผู้ ท่ีถกูรักว่ำ
เป็นโซท่องซึง่เป็นของท่ีท ำจำกโลหะท่ีมีควำมแข็งแรงและมีคำ่ ส่วนคมเคียวก็เป็นสิ่งของส ำคญัท่ีใช้ในกำร
เก่ียวข้ำวของชำวนำซึ่งขำดไม่ได้ นอกจำกกำรเปรียบเทียบผู้ ท่ีถกูรักว่ำเป็นสิ่งท่ีมีควำมส ำคญัแล้วนัน้ ยงั
พบวำ่มีกำรเปรียบเทียบถึงตวัผู้ รักด้วยเชน่กนั แตเ่ป็นกำรเปรียบเทียบถึงตวัผู้ รักท่ีไม่มีคำ่ ไม่มีควำมส ำคญั 
เหมือนกบัของมือสองท่ีอยูใ่นสภำพท่ีช ำรุดหรือไมส่ำมำรถใช้งำนได้ดี กำรเปรียบเทียบผู้ ท่ีถกูรักเป็นสิ่งของ
จึงสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ ท่ี รักเป็นบุคคลท่ีมีควำมส ำคัญต่อตัวผู้ รักขำดไม่ได้เช่นเดียวกับสิ่งของท่ีมี
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ควำมส ำคญัตอ่กำรด ำรงชีวิตของมนษุย์ แตถ้่ำกลำยเป็นคนท่ีไม่มีควำมส ำคญัแล้วนัน้ก็เหมือนกบัสิ่งของ
มือสองท่ีอยูใ่นสภำพกำรใช้งำนไมดี่และถกูน ำมำขำยตอ่ในรำคำถกู  
 
ตวัอยำ่งท่ี 51 

“ลำแล้วลำทีเธอจงมีคูใ่หม่สขุสนัต์ โดยอย่ำมำคิดถึงฉันเม่ือครัง้รักกนัหวำนช่ืนช ูสลดัตดัใจว่ำฉัน
เป็นใครไม่รู้ให้อยู่จงดีเถิดนะพธูอย่ำมีวนัรู้โรยรำ ลำก่อนรักเก่าขอลำรักเจ้ำเสียทีห้ำหกเจ็ดปีภกัดีซ่ือสตัย์
กนัมำ จะเอำอะไรฉนัทนูมำให้เธอทกุเวลำนอกจำกดำวเดือนบนฟ้ำสดุปัญญำจะสอยให้ชม” 

    (รสสวำทวำย/ทลู ทองใจ) 
 

เก่ำ   อำรมณ์รัก 
 
จำกตัวอย่ำงท่ี 51 ถ้อยค ำว่ำ “เก่ำ” อยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งของ น ำมำใช้เป็นอุปลักษณ์

เปรียบเทียบถึงลกัษณะของควำมรัก แสดงให้เห็นถึงควำมสมัพนัธ์ของควำมรักท่ีไม่ดีท ำให้คูรั่กต้องลงเอย
ด้วยกำรเลิกรำ ซึ่งลกัษณะของควำมรักท่ีไม่ดีนัน้ เปรียบเหมือนกับสิ่งของท่ีเก่ำมีสภำพช ำรุดไม่สำมำรถ
น ำมำใช้กำรได้ดีเหมือนเดมิและถกูทิง้ไป   

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งของ” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบภำพ 14 
 

 
 

 

 
  

ภำพประกอบ 14 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] 

2. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่สะท้อนผ่านถ้อยค าอุปลักษณ์ในเพลง
ไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 

จำกกำรวิเครำะห์ถ้อยค ำอปุลกัษณ์เก่ียวกบัควำมรักในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัจ ำนวน 400 
เพลง จำกหนงัสือเพลงลกูทุง่เพ่ือชีวิต VOL.1-VOL.4 ผู้วิจยัพบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัควำมรัก   
14 อปุลกัษณ์ ได้แก่ 

สิ่งของ 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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2.1 [ควำมรักคือมนษุย์] 
2.2 [ควำมรักคือพืช] 
2.3 [ควำมรักคือสตัว์]  
2.4 [ควำมรักคืออำหำร] 
2.5 [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ำง] 
2.6 [ควำมรักคือธรรมชำต]ิ 
2.7 [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ]  
2.8 [ควำมรักคือกำรแสดง]  
2.9 [ควำมรักคือกำรแขง่ขนั] 
2.10 [ควำมรักคือกำรเดนิทำง] 
2.11 [ควำมรักคือกำรเรียน] 
2.12 [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] 
2.13 [ควำมรักคือสิ่งของ] 
2.14 [ควำมรักคือสงครำม] 

 
2.1 [ความรักคือมนุษย์] 
 มนษุย์ หมำยถึง สตัว์ท่ีรู้จกัใช้เหตผุล สตัว์ท่ีมีจิตใจ คน (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 832) 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือมนุษย์] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ 
อวยัวะหรือส่วนต่ำงๆ ในร่ำงกำยท่ีมีควำมส ำคญัต่อมนุษย์ อำชีพ น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์
ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะ
บำงประกำรของ “มนุษย์” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนั พบถ้อยค ำ     
อุปลักษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของมนุษย์ ได้แก่ “มือท่ีสำม” “ชีวิต” “ลมหำยใจ” “ดวงใจ” “เจ้ำหญิง” 
“โจร” “ฆำตกร” “ทำส” มำใช้กลำ่วเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกไว้ในองค์ประกอบเดียวคือผู้ ท่ีมีควำมรัก 
จำกข้อมลูถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ของมโนทศัน์
ต้นทำงคือ “มนษุย์” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
     [มนุษย์]              [ความรัก] 
มือท่ีสำม,ชีวิต,ลมหำยใจ,ดวงใจ    ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
เจ้ำหญิง,โจร,ฆำตกร,ทำส     
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ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือมนษุย์] ปรำกฏในข้อมลูตวัอยำ่งดงันี ้
 
ตวัอยำ่งท่ี 52 
 “ก็เขำนัน้คือชีวิต ก็เขำนัน้คือทกุอย่ำง ก็เขำนัน้คือควำมหวงั และเขำคือลมหายใจ เธอก็รู้ว่ำเขำ
นัน้คือแฟนฉันแตเ่ธอยงัดนัทุรังจะเอำเขำไป ตอบฉันสกัค ำเถิดหนำหำแฟนไม่ได้ใช่ไหมเห็นเธอร้องไห้ฟูม
ฟำยบอกวำ่ใจของเธอต้องกำร”  

                                          (คนนีแ้ฟนฉนั/นุ้ย สวีุณำ)  

ตวัอยำ่งท่ี 53 

“เธอคือดวงเดือนและคือดวงใจ นำนแคไ่หนท่ีคอยเธอมำข้ำงกำย เธอคือดวงเดือนและคือดวงใจ 
เธอรู้ไหมวำ่ฟ้ำสร้ำงให้เรำพบกนั” 

   (ดวงเดือนดวงใจ/หนมูิเตอร์)
ตวัอยำ่งท่ี 54 
 “ฉนัยอมเป็นทาสรักเธอตอ่ไป ยอมทัง้ใจก็ฉนัรักเธอ ไม่ตัง้ใจเลวก็เพียงแครั่กเธอทัง้หวัใจ” 

        (เป็นชู้ไมรู้่ตวั/เวสป้ำ อำร์สยำม) 
ตวัอยำ่งท่ี 55 

“อย่ำรักได้ไหมเก็บรักเอำไว้ให้ใครท่ีคู่ควรเธอ อย่ำไปกบัฉันอย่ำฝันอย่ำเพ้อ ฟ้ำเป็นของเธอไม่ใช่
ดนิอยำ่งฉนั คนเดนิดนิหน้ำไหนได้ครองเจ้าหญิงมนัเป็นจริงแคใ่นนิยำยเทำ่นัน้” 

                (ฟ้ำเป็นของเธอ/ไชโย ธนำวฒัน์) 
 

จำกตวัอยำ่งท่ี 52-55 ถ้อยค ำวำ่ “มือท่ีสำม” “ดวงใจ” “ทำส” “เจ้ำหญิง” อยู่ในวงควำมหมำยของ
มนษุย์ ซึง่ถกูน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยกำรเปรียบเทียบผู้ ท่ีถกูรักกบัอวยัวะ
ท่ีส ำคัญของร่ำงกำย ได้แก่ “ดวงใจ” “ชีวิต” “ลมหำยใจ” แสดงให้เห็นว่ำผู้ ท่ีถูกรักว่ำเป็นบุคคลท่ีมี
ควำมส ำคญัขำดไมไ่ด้ เชน่เดียวกบัร่ำงกำยของมนษุย์ท่ีไม่สำมำรถขำดอวยัวะส่วนหนึ่งส่วนใดไปจะส่งผล
กระทบต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน นอกจำกนีย้ังพบกำรใช้ถ้อยค ำท่ีเก่ียวข้องกับชนชัน้ทำงสังคม โดยพบ
ถ้อยค ำ “ทำส” “เจ้ำหญิง” มำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงทำงชนชัน้ใน
สงัคม ควำมไมเ่หมำะสมคูค่วรกนัจำกฐำนะท่ีแตกตำ่งกนัมำกของผู้ ท่ีมีควำมรัก  

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “มนุษย์” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพันธ์แบบภวสมัพนัธ์
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 15 
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ภำพประกอบ 15 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือมนษุย์] 
 
2.2 [ความรักคือพืช] 
 พืช หมำยถึง เมล็ดพนัธุ์ไม้ สิ่งท่ีจะเป็นพนัธุ์ตอ่ไป (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 793) 

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือพืช] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกับพืชน ำมำใช้เป็นแบบ
เปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “พืช” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั 
พบถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีมีควำมหมำยเก่ียวข้องกบัพืชมำใช้ในกำรกลำ่วเปรียบเทียบถึงควำมรัก ได้แก่ “ตอ” 
“ขอนไม้” “เสีย้น” “ขวำกหนำม” “ดอกฟ้ำ” “ดอกหญ้ำ” “ดอกไม้” “ต้นกล้ำ” “ข้ำว” “เห่ียว” “เฉำ” ถ้อยค ำ
อปุลกัษณ์ดงักล่ำวจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำกำรท่ี
เกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้อยค ำ “ตอ” “ขอนไม้” “ดอกไม้” “ดอกฟ้ำ” “ดอกหญ้ำ” “ต้นกล้ำ” 
“ข้ำว” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “เห่ียว” “เฉำ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของ
อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก และถ้อยค ำ “เสีย้น” “ขวำกหนำม” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก      
จำกถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัต้นทำงคือ “พืช” ไปยงั
มโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

    มโนทัศน์ต้นทาง        มโนทัศน์ปลายทาง 
         [พืช]              [ความรัก] 
ตอ,ขอนไม้,ดอกไม้,ดอกฟ้ำ        ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
ดอกหญ้ำ,ต้นกล้ำ,ข้ำว  
 
เห่ียว,เฉำ          อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
เสีย้น,ขวำกหนำม         อำรมณ์รัก 

 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือพืช] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

มนษุย์ 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

ควำมรัก 
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ตวัอยำ่งท่ี 56  

 “สขุแท้หนอกบักำรหลำยใจ ยงัจะมีใครอีกใช่ไหม ใจคอคงไม่แคร์กนัแล้วสิหนอ ทนอยู่เหมือนตอ
ท่ีมีลมหำยใจ” 
              (ไมร้่องไห้ ไมใ่ชไ่มเ่จ็บ/ตำ่ย อรทยั) 
ตวัอยำ่งท่ี 57 
 “เปรียบกบัพ่ีเป็นแค่ขอนไม้ตอ่ให้รักเจ้ำมำกเพียงไหน ผพุงัไปพึ่งพำก็ได้ไม่นำน เปรียบกบัพ่ีเป็น
แคข่อนไม้เกำะลอยคอให้เพียงข้ำมวนั แตฝ่ั่งฝันขอเพียงให้เรือพำเจ้ำไป” 

                                   (ขอนไม้กบัเรือ/บำ่ววี) 
ตวัอยำ่งท่ี 58 
  “เอย๋ เพรำะว่ำคิดถึงล่ะจึงต้องมำ สำบำนให้ฟ้ำผ่ำถ้ำพดูปดไป ไม่ได้เจอหน้ำเหมือน ต้นกล้าขำด
ฝนเพรำะว่ำพ่ีขำดคนท่ีรู้ใจ พ่ีอยู่ล ำพงัมนัก็วงัเวง จ ำต้องช่วยตวัเองทกุเร่ืองไปถ้ำมีคนสวยมำคอยช่วยอยู ่
ท ำอะไรเป็นคู ่อืม ก็ซ ำบำย” 
                                                                                                               (ลมพดัลมเพ/ก็อท จกัรพนัธ์) 
ตวัอยำ่งท่ี 59  
 “เธอนัน้เป็นดอกฟ้าฉันนัน้เป็นดอกหญ้า ไม่ควรดึงเธอมำข้ำงกำยฉันก็ยงัจะรักรักเธอไม่เส่ือม
คลำย ตรำบจนลมหำยใจสดุท้ำยก็ยงัรักเธอ” 

                    (ดอกฟ้ำดอกหญ้ำ/บำ่ววี) 
  

ตอ,ขอนไม้,ต้นกล้ำ,ดอกฟ้ำ,ดอกหญ้ำ  ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 

 จำกตวัอย่ำงท่ี 56-59 ถ้อยค ำ “ตอ” “ขอนไม้” “ต้นกล้ำ” “ดอกฟ้ำ” “ดอกหญ้ำ” เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่
ในวงควำมหมำยของพืช น ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก จำกตวัอย่ำงถ้อยค ำ “ตอ”       
“ขอนไม้” ถกูน ำมำเปรียบเทียบถึงตวัผู้ รัก แสดงให้เห็นถึงควำมไม่ส ำคญัของตวัผู้ รักท่ีเหมือนกับลกัษณะ
ของตอท่ีเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ท่ีถกูตดัออก แล้วเหลือส่วนของตอไว้ซึ่งไม่มีควำมส ำคญั หรือเหมือนกับ
ขอนไม้ท่ีผุพังไม่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้อีก  นอกจำกนัน้ยังพบว่ำมีกำรใช้ถ้อยค ำท่ีอยู่ในวง
ควำมหมำยของพืชน ำมำเปรียบเทียบถึงควำมแตกต่ำงกันทำงฐำนะของคู่รักจำกตัวอย่ำงถ้อยค ำ       
“ดอกฟ้ำ” และ “ดอกหญ้ำ” โดยถ้อยค ำว่ำดอกฟ้ำ แสดงให้เห็นถึงควำมสูงศกัดิ์หรือฐำนะทำงสงัคมท่ีสูง
กวำ่ สว่นดอกหญ้ำแสดงให้เห็นถึงควำมต ่ำต้อยและฐำนะท่ีด้อยกวำ่ 
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ตวัอยำ่งท่ี 60  
 “เอย๋จะท ำอะไรมนัก็แห้งเหี่ยวมีตวัคนเดียวมนัเฉาไป ก็อยำ่งนกเขำท่ีพ่ีเลีย้งอยู่มนัยงัไม่ยอมขนัคู
ดแูล้วกลุ้มใจ เวลำหนำวๆ ละ่คลมุผ้ำหม่มนัแข็งเป็นปุ่ มเป็นปมเลยละ่หวัใจ ไมมี่นำงนอนข้ำงเคียงรู้สึกเลย
วำ่บนเตียงมนักว้ำงไป” 
                                                                                                               (ลมพดัลมเพ/ก็อท จกัรพนัธ์) 

 
เห่ียว,เฉำ    อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 60 “เห่ียว” และ “เฉำ” เป็นค ำท่ีเก่ียวข้องกับอำกำรท่ีเกิดขึน้พืช ในท่ีนีถ้กูน ำมำใช้
เป็น   อปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดขึน้จำกควำมรัก แสดงให้เห็นถึงอำกำรของผู้ ท่ีขำดคนรักว่ำมี
ควำมรู้สึกเหงำเปล่ำเปล่ียวจำกกำรท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่ตวัคนเดียว ซึ่งลกัษณะดงักล่ำวสอดคล้องกับอำกำร
พืชท่ีขำดน ำ้ น ำ้เป็นสิ่งต้องใช้ในกำรดูแลบ ำรุงรักษำพืชให้มีควำมชุ่มช่ืน หำกพืชขำดน ำ้ก็จะท ำให้แห้ง
เห่ียวและเฉำตำย   
 
ตวัอยำ่งท่ี 61  
 “ไม่มีรักก็แคเ่หงำเต็มท่ีก็เศร้ำแต่คงไม่ตำย แต่เสีย้นรักมนัปักหวัใจบม่หนำมยงัไงเจ็บน้อยแตช่ ำ้
นำน” 
                                                                                                                   (แกวง่ใจหำเสีย้น/บำ่ววี) 
ตวัอยำ่งท่ี 62  

“อ้ำยทุ่มสุดตัวถวำยหัวใจฮักน้องหลำยจึงตัง้ใจเป็นแฟนท่ีดี ดิน้รนท ำทุกทำงสร้ำงฝันฝ่ำ        
ขวากหนามด้วยแรงท่ีมีหวงัวำ่ควำมดีสิซือ้ใจน้อง”  

                                                                          (ควำมจริงใจบไ่ด้ชว่ยอ้ำยเลย/ศกัดำ ค ำพิมลู) 
 

เสีย้น,ขวำกหนำม  อำรมณ์รัก 
 

จำกตวัอย่ำงท่ี 61 และ 62 “เสีย้น” “ขวำกหนำม” เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของพืช ถูก
น ำมำเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงควำมรักท่ีมีอปุสรรค ไม่รำบร่ืนสมหวงั ท ำให้ผู้ ท่ีมีควำมรักต้องฝ่ำฝันกบั
อปุสรรคและท ำทกุวิถีทำงเพ่ือให้สมหวงัในควำมรัก อปุสรรคของควำมรักถกูน ำมำเปรียบเทียบเหมือนกบั
ขวำกหนำมนัน้เป็นเพรำะขวำกหนำมเป็นส่วนแหลมท่ีย่ืนออกมำจำกต้นหรือก่ิงของไม้บำงชนิด ทัง้ขวำก
และหนำมเป็นอปุสรรคท ำให้กำรสญัจรนัน้มีควำมยำกล ำบำกมำกขึน้ต้องใช้ควำมอดทนและพยำยำมถึง
จะสำมำรถฝ่ำขวำกหนำมเลำ่นัน้ไปถึงยงัจดุหมำยได้ สว่นถ้อยค ำ “เสีย้น” น ำมำเปรียบเทียบถึงอำรมณ์รัก
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ท่ีสำมำรถท ำให้ผู้ ท่ีมีควำมรักเกิดควำมรู้สึกผิดหวงัเสียใจและควำมเจ็บปวด เหมือนกบัเวลำท่ีถกูเสีย้นทิ่ม
ต ำก็จะท ำให้บริเวณท่ีถกูทิ่มต ำนัน้มีอำกำรเจ็บปวดเชน่เดียวกนั    

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “พืช” กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบญำณสมัพนัธ์ ซึ่ง
แสดงถึงควำมสมัพนัธ์ของพืชท่ีไม่ได้รับกำรดแูลรักษำก็จะเห่ียวหรือเฉำตำยไป พืชบำงชนิดมีเสีย้นหรือ
หนำมเพ่ือใช้ในกำรป้องกนัอนัตรำยจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก เม่ือน ำมำเปรียบกบัควำมรักนัน้แสดงให้เห็น
ถึงควำมสมัพนัธ์ของควำมรักท่ีมีทัง้ดีและไม่ดี ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักท่ีไม่ดีส่งผลตอ่จิตใจของตวัผู้ รัก 
ท ำให้มีอำกำรเปล่ียว เหงำ ว้ำเหว่ ไม่มีควำมสขุ ในบำงครัง้ควำมรักก็อำจจะพบเจอกบัอุปสรรคท่ีคนสอง
คนนัน้ต้องฝ่ำฝันไปด้วยกนัเพ่ือให้สมหวงัในควำมรัก กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “พืช” กบั “ควำมรัก” 
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 16 

 
 

           
 
  
 

ภำพประกอบ 16 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือพืช] 

2.3 [ความรักคือสัตว์] 
สตัว์ หมำยถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่ำงไปจำกพรรณไม้ ส่วนมำกมีควำมรู้สึกและเคล่ือนไหวได้เอง 

(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1164) 
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสัตว์] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์น ำมำใช้เป็น

แบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “สตัว์” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปัจจุบนัพบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสตัว์ โดยมีกำรใช้ค ำนำมช่ือเรียกสตัว์ชนิดต่ำงๆ 
อวัยวะและอำกำรท่ีเกิดขึน้กับสัตว์มำใช้เปรียบเทียบได้แก่ “เสือ” “ไก่” “หมำ” “วัว” “ควำย” “ลำ” “งู” 
“จงอำง” “กบเฒำ่ในกะลำ” “แมว” “ปลำไหล” “หงส์” “กำ” “หน”ู “ปลำกระด่ี” “ตดัหำง” “เช่ือง” “สวมเขำ” 
มำใช้ในกำรกลำ่วเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ี
มีควำมรักและอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก โดยถ้อยค ำ “เสือ” “ไก่ตำฟำง” “หมำ” “ววั” “ควำย” “ลำ” “งู” 
“จงอำง” “กบเฒ่ำในกะลำ” “แมว” “ปลำไหล” “หงส์” “กำ” “หนูทดลอง” “ปลำกระด่ี” จ ำแนกไว้ใน
องค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ “ตดัหำง” “เช่ือง” “สวมเขำ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของ

พืช 

ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลักษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์
ระหวำ่งมโนทศัน์ต้นทำงคือ “สตัว์” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
 มโนทัศน์ต้นทาง        มโนทัศน์ปลายทาง 
      [สัตว์]              [ความรัก] 
หมำ,แมว,ไก่ตำฟำง,กำ,ลำ,เสือ,หงส์     
จงอำง,ปลำไหล,ปลำกระดี่,ววั,ควำย      ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
กบเฒำ่ในกะลำ,ง,ูหนทูดลอง 
       
เช่ือง,สวมเขำ,ตดัหำง         อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
       
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสตัว์] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 63 
 “ แล้วมำวนัหนึง่ซึง่ผำ่นไปไมน่ำนรักท่ีเคยหอมหวำนก็ถึงวนัเปล่ียน เม่ือจู่ๆก็มีใครเข้ำมำอีกคน
หน้ำตำมหำโจรแตเ่ป็นโจรปล้นใจ ดเูธอตอนนีม้นัช่ำงกระด๊ีกระด๊ำไม่ตำ่งอะไรหรอกหนำกบัปลากระดี่ได้
น ำ้ไง ให้เขำจบัมือถือแขนมนัชำ่งเจ็บแสนในหวัใจ”  
                                                             (โจรปล้นใจ/ธนัวำ รำศีธน)ู 
ตวัอยำ่งท่ี 64  
 “ก็รักกนัมำตัง้นำนเท่ำไหร่แตท่ิง้ไปแคเ่พียงข้ำมคืน อยำกถำมเธอเห็นฉันเป็นอะไรอยำกทิง้เธอก็
ทิง้เห็นฉนัเป็นคนไร้คำ่ หรือมองฉนัเป็นแคห่มาท่ีเธอเลีย้งเอำไว้”  
                    (หมำอีกตวั/กล้วย แสตมป์) 
ตวัอยำ่งท่ี 65 
 “เธอนัน้รักฉันหรือเธอนัน้รักเขำบอกฉันได้ไหมเอ่ย อย่ำมำท ำเฉยอย่ำท ำแบบนีม้นัไม่ดีรู้ไหม คน
เพียงหนึง่คนไยมีสองใจเป็นปลาไหลหรือเปลำ่” 
                           (ปลำไหล/ธนัวำ รำศีธน)ู 
ตวัอยำ่งท่ี 66 
 “เจ็บปวดรวดร้ำวเม่ือคิดทุกครำวดินกับดำวอยู่ห่ำงไกลกัน เธอเป็นหงส์ฉันยังไงเป็นได้แค่อีกา 
อยำ่เลยดอกฟ้ำอยำ่โน้มลงมำดนิกบัฟ้ำมนัตรงข้ำมกนั ดนิอยำ่งฉนัไมมี่วนัจะได้แตะดวงดำว” 
                                                                                                (ไมอ่ยำกให้ดำวต้องมำเปือ้นดนิ/บำ่ววี) 
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ตวัอยำ่งท่ี 67 
 “อีกแล้วเจอแต่แฟนเขำอีกแล้วต้องกลำยเป็นแมวขโมยปลำย่ำงอย่ำงไม่ตัง้ใจ หลวมตวัไปแล้ว
พลำดจะท ำไงได้หมดหนทำงแก้ไขชีวิตท่ีผิดซ ำ้ๆ “ 
                    (นำงแมวโหย/จินตรำ พนูลำภ) 
 
 ปลำกระดี,่หมำ,ปลำไหล,หงส์,กำ,แมว   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
  
 จำกตวัอย่ำงท่ี 63-67 ถ้อยค ำ “ปลำกระด่ี” “หมำ” “ปลำไหล” “หงส์” “กำ” และ “แมว”  เป็นค ำท่ี
อยู่ในวงควำมหมำยของสัตว์ ถูกน ำมำใช้เป็นอุปลักษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยกำรใช้รูปร่ำง 
ลกัษณะภำยนอกของสตัว์น ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “หมำ” “กำ” เปรียบเทียบแสดงให้
เห็นถึงควำมต ่ำต้อย  สว่นถ้อยค ำ “หงส์” แสดงให้เห็นถึงควำมสงูศกัดิ์ หรือลกัษณะของปลำไหลท่ีมีล ำตวั
ล่ืนท ำให้จบัได้ยำก เม่ือน ำมำเปรียบเทียบถึงลกัษณะของผู้ ท่ีมีควำมรักก็แสดงให้เห็นว่ำเป็นคนหลำยใจ 
กะล่อน จบัไม่ได้ไล่ไม่ทนั ถ้อยค ำ “ปลำกระด่ี” แสดงให้เห็นถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีมีอำกำรดีใจออกนอกหน้ำ
เม่ือได้พบรักใหม่ ลกัษณะอำกำรดีใจท่ีเกินกว่ำปกติก็เหมือนกบัปลำกระด่ีท่ีไม่ได้เจอน ำ้แต่เม่ือได้สมัผสั
กบัน ำ้ก็จะแสดงอำกำรดีใจโดยกระโดดไปมำ ถ้อยค ำ “แมว” เม่ือน ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักแสดง
ให้เห็นลกัษณะของนิสยัหรือพฤติกรรมกำรท่ีชอบแย่งคนรักของผู้ อ่ืน เหมือนกบัพฤติกรรมของแมวท่ีแอบ
มำคำบหรือขโมยปลำท่ีตำกแห้งไว้  
 
ตวัอยำ่งท่ี 68 
 “แอบหลงวำ่เธอเป็นนำงฟ้ำ ท่ีแท้เธอคือนำงร้ำย ท ำให้ฉนัเช่ืองและตำยใจว่ำให้เธอนัน้เกิดมำเพ่ือ
ฉนั” 
                 (สญัญำณ(ดำน)ไมดี่/วงกำงเกง) 
ตวัอยำ่งท่ี 69 
 “ถ้ำเป็นอย่ำงนีเ้รำควรแยกทำง เม่ือควำมรักสองเรำจำงก็จงเลือกทำงท่ีเธอว่ำดี จะไม่ขัดขวำง    
ตัดหางปลอ่ยไปจำกนี ้น ำ้พริกท่ีกินหลำยปีหรือจะรสดีเทำ่ซอลเฟรนฟรำยด์ 

                                                              (ขอใจฉนัคืน/จินตรำ พนูลำภ) 

 
เช่ือง,ตดัหำง

    

       อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 68-69 ถ้อยค ำ “เช่ือง” เป็นถ้อยค ำท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมอำกำของสตัว์ ซึ่งถูก
น ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก ถ้อยค ำว่ำ “เช่ือง” เป็นพฤติกรรมของสตัว์
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ท่ีว่ำง่ำยเช่ือฟังและท ำตำมค ำสัง่ของเจ้ำอย่ำงโดยดี เม่ือน ำมำเปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
สะท้อนให้เห็นถึงอำกำรของผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีหลงเช่ือค ำพดูของคนรักของตนเองทกุอย่ำงไม่คิดระแวงสงสยั
โดยขำดควำมคิดในกำรไตร่ตรองเหตแุละผล มีควำมเช่ือใจในตวัของคนรักมำก นอกจำกพฤติกรรมของ
สัตว์แล้วผู้ วิจัยยังพบถ้อยค ำท่ีเก่ียวกับอวัยวะสัตว์น ำมำเปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรักด้วย
เช่นกัน โดยพบถ้อยค ำ “ตัดหำง” ถูกน ำมำใช้เป็นอุปลักษณ์เปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเบื่อหน่ำยและ
เอือมระอำกับกำรกระท ำของคนรัก จึงท ำให้ตวัผู้ รักตดัขำดจำกคนรักโดยไม่สนใจไยดีและไม่ยุ่งเก่ียวต่อ
กนัอีก จำกกำรน ำถ้อยค ำท่ีเก่ียวข้องกบัอำกำรของสตัว์มำใช้เปรียบเทียบ แสดงให้เห็นถึงลกัษณะอำกำร
ของมนษุย์ท่ีเกิดขึน้จำกควำมรักวำ่มีพฤตกิรรมท่ีคล้ำยกบัอำกำรของสตัว์ 
 กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “สตัว์” กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบภวสมัพนัธ์แสดง
ให้เห็นดงัภำพประกอบ 17 
 
 
 

  

 
ภำพประกอบ 17 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสตัว์] 

 
2.4 [ความรักคืออาหาร] 
 อำหำร หมำยถึง ของกิน เคร่ืองค ำ้จุนชีวิต เคร่ืองหล่อเลีย้งชีวิต เช่น อำหำรเช้ำ เป็นต้น 
(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1371)  

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคืออำหำร] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกับอำหำรมำใช้เป็น
แบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึง่เป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “อำหำร” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทยลกูทุ่งยคุ
ปัจจุบนัพบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของอำหำร ได้แก่ “จืด” “จำง” “หวำน”  “เนือ้โกเบ”               
“ปลำย่ำง” “แห้ว” “น ำ้พริก” “ซอสเฟรนช์ฟรำยส์” “รสชำติ” น ำมำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรัก 
ถ้อยค ำอุปลักษณ์ดงักล่ำวจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้อยค ำ “เนือ้โกเบ” “ปลำยำ่ง” “น ำ้พริก” “ซอสเฟรนช์ฟรำยด์” 
จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “แห้ว” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำกำรท่ีเกิดจำก
ควำมรัก และถ้อยค ำ “รสชำติ” “หวำน” “จืด” “จำง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำมรณ์รัก จำกข้อมูล

สตัว์ 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

ควำมรัก 
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ถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำงคือ “อำหำร” กับ
ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 

 มโนทัศน์ต้นทาง         มโนทัศน์ปลายทาง 
     [อาหาร]                           [ความรัก] 
เนือ้โกเบ,ปลำยำ่ง,น ำ้พริก,ซอสเฟรนช์ฟรำยส์              ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
แห้ว                   อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
รสชำต,ิหวำน,จืดจำง                  อำรมณ์รัก 

 
 ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคืออำหำร] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้ 
 
ตวัอยำ่งท่ี 70 

“อีกแล้วเจอแต่แฟนเขำอีกแล้ว ต้องกลำยเป็นแมวขโมยปลาย่างอย่ำงไม่ตัง้ใจ หลวมตวัไปแล้ว
พลำดจะท ำไงได้ หมดหนทำงแก้ไขชีวิตท่ีผิดซ ำ้ๆ”                        
                                                                                                            (นำงแมวโหย/จินตรำ พนูลำภ) 
ตวัอยำ่งท่ี 71 
 “คนนัน้เป็นใครกนันะ ใสใส อ๊ะ อ๊ะ น่ำก๊ิน น่ำกิน เหมือนเนือ้โกเบไหมหนอ ท่ีมนันุ่มคอ ท่ีมนันุ่ม
ลิน้ อยำ่งนีส้ิเทรนด์เกำหลีมองดดีูๆ นกึวำ่วอนบนิ” 
                         (เจ้ำท่ีแรง/บลเูบอร์ร่ี) 
ตวัอยำ่งท่ี 72 
 “ถ้ำเป็นอย่ำงนีเ้รำควรแยกทำงเม่ือควำมรักสองเรำจำงก็จงเลือกทำงท่ีเธอว่ำดีจะไม่ขดัขวำงตดั
หำงปลอ่ยไปจำกนี ้น า้พริกท่ีกินหลำยปีหรือจะรสดีเทำ่ซอสเฟรนฟรายด์1” 
                                                                           (ขอใจฉนัคืน/จินตรำ พนูลำภ) 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 70-72 ถ้อยค ำว่ำ “ปลำย่ำง” “เนือ้โกเบ” “น ำ้พริก” “ซอสเฟรนช์ฟรำยส์” เป็นค ำท่ี
อยู่ในวงควำมหมำยของอำหำร ซึ่งถูกน ำมำใช้เป็นอุปลักษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยเป็นกำร
เปรียบเทียบลกัษณะของอำหำรกับตวัผู้ ท่ีมีควำมรัก ลักษณะของเนือ้โกเบท่ีมีรสชำติอร่อย เนือ้นุ่ม น่ำ
รับประทำน น ำมำใช้เปรียบเทียบกับลักษณะภำยนอกของผู้ ท่ีมีควำมรักว่ำดูดี สะดดุตำเป็นท่ีดึงดูดใจ

                                                           
1
 ผู้วิจยัคดัลอกข้อมลูภำษำตรงกบัต้นฉบบั จงึอำจมีกำรสะกดท่ีไมถ่กูต้อง แตใ่นกำรเขียนอธิบำยผู้วิจยัจะ
ใช้ค ำท่ีมีกำรสะกดถกูต้อง 
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นอกจำกนีย้งัมีกำรน ำประเภทของอำหำรท่ีตำ่งกนัมำเปรียบเทียบถึงควำมเก่ำใหม่ของผู้ ท่ีมีควำมรัก จำก
ตวัถ้อยค ำวำ่ “น ำ้พริก” เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีเป็นคนรักเก่ำ และ ถ้อยค ำว่ำ “ซอสเฟรนช์ฟรำยส์” เปรียบเทียบ
ถึงผู้ ท่ีเป็นคนรักใหม่ ถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของอำหำรเม่ือน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก
แสดงให้เห็นวำ่อำหำรท่ีมีนำ่ตำนำ่รับประทำนก็เหมือนกบัคนท่ีมีหน้ำตำดี เป็นท่ีดงึดดูควำมสนใจ  
 
ตวัอยำ่งท่ี 73 
            “เหำ่หอนอยำ่งกะเป็นหมำหมูเ่พรำะมนัถึงฤดท่ีูต้องมีแฟนแล้ว ลกูบ้ำนอ่ืนเขำมีแฟนเป็นแถวเรำยงั
นัง่แทะแห้วรักไมไ่ปถึงไหน ร้องเรียนก่ีครัง้ฟ้ำดนิจะเห็นใจโยนรักลงมำให้จิ๊กโก๋ปำกซอยเสียที” 
                                                                                     (อยำกโดนเตม็หวัใจ/แก็งค์ปำกซอย) 
 

แทะแห้ว    อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 
จำกตวัอยำ่งท่ี 73 ถ้อยค ำ “แทะแห้ว” อยู่ในวงควำมหมำยของอำหำร ถกูน ำมำใช้เปรียบเทียบถึง

อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก โดยมีผู้กล่ำวว่ำในสมยัสงครำมข้ำวยำก หมำกแพง ชำวบ้ำนต้องขดุหำหวัเผือก 
หวัมนั กินแทนข้ำว แตถ้่ำใครโชคไม่ดีขดุเจอแห้วซึ่งกินไม่อ่ิมและไม่อร่อยก็ถือว่ำโชคร้ำย ดงันัน้แห้วจึงมี
ควำมหมำยโดยนยัวำ่โชคไมดี่ ไมส่มหวงั ถ้อยค ำ “แทะแห้ว” จึงแสดงให้เห็นถึงอำกำรท่ีผิดหวงัเสียใจจำก
ควำมรักท่ีไมไ่ด้รับควำมรักตอบกลบัมำ 
 
ตวัอยำ่งท่ี 74 
 “ก็หวานกับเธอมำนำนนำนเสียจนมดเบื่อ ก็อยู่กับเธอนำนเหลือเขีย้วเสือเลยไม่มี  ก็อยู่กันมำ
หลำยปี ไมมี่ไมมี่จริงจริง ไอ้เร่ืองผู้ยงผู้หญิง ยิงเรือเสือสำงไมเ่อำ” 
                   (มดเบื่อ/หนุม่สกล) 
ตวัอยำ่งท่ี 75 
 “เธอมำกับค ำว่ำใช่มำปรำกฏกำยยู่ในใจฉัน เธอคือคนในควำมฝันท่ีรอมำนำนท่ียังขำดหำย 
รสชาตคิวำมรักครัง้แรกยงัหวานน ำ้ตำลยงัอำย ฉนัมีนำทีนีไ้ด้ขอบคณุ ขอบใจหนกัหนำ  
                                                   (คนแรกท่ีท ำให้รัก/ไผ ่พงศธร) 
ตวัอยำ่งท่ี 76 
 “เกิดอะไรกบัควำมรักเรำสิ่งดีนีใ้นวนัเก่ำ นำนเข้ำก็ยิ่งจืดจางเหมือนไม่แคร์กนัฉันรู้สึกยงัไงก็ช่ำง 
ลองถำมหวัใจดบู้ำงวำ่รักกนัอยูไ่หม” 
                  (คืนใจให้กนั/ตัก๊แตน ชลดำ) 
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รสชำต,ิหวำน,จืดจำง  อำรมณ์รัก 
 
จำกตวัอยำ่งท่ี 74-76 ถ้อยค ำวำ่ “รสชำติ” “หวำน” “จืด” “จำง” เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำย

ของอำหำร ถกูน ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงลกัษณะของควำมรัก โดยกำรน ำรสชำติต่ำงๆ ของ
อำหำรมำเปรียบเทียบกบัลกัษณะของควำมรัก โดยถ้อยค ำว่ำ “หวำน” เม่ือน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงควำม
รักแสดงให้เห็นถึงควำมรักท่ีดี สวยงำม เป็นควำมรักท่ีมีควำมสุข เน่ืองจำกรสหวำนเป็นรสชำติท่ีเม่ือ
รับประทำนเข้ำไปแล้วจะท ำให้ร่ำงกำยสดช่ืน กระปรีก้ระเปร่ำ ถ้อยค ำว่ำ “จืด” และ “จำง” เม่ือน ำมำใช้
เปรียบเทียบถึงควำมรักแสดงให้เห็นถึงควำมรักท่ีอยูใ่นสภำวะห่ำงเหิน ไม่มีควำมสขุหรือเป็นควำมรักท่ีน่ำ
เบื่อหมดควำมรักตอ่กนั เหมือนกบัรสจืด ท่ีท ำให้อำหำรขำดรสชำตไิมอ่ร่อย ต้องปรุงรสเพิ่มจึงจะได้รสชำติ
ท่ีดีขึน้   

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “อำหำร” กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบญำณสมัพนัธ์ 
โดยแสดงควำมสมัพนัธ์ของอำหำรท่ีมีหลำกหลำยชนิดและมีรสชำติท่ีแตกต่ำงกนั ทัง้รสหวำนและจืด แต่
อำหำรบำงชนิดก็มีควำมเช่ือว่ำเป็นอำหำรท่ีรับประทำนแล้วจะโชคไม่ดีตำมช่ือเรียกของอำหำรชนิดนัน้ 
เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกับควำมรัก แสดงให้เห็นควำมสมัพนัธ์ของควำมรักว่ำเหมือนอำหำร รสชำติของ
อำหำรเปรียบเหมือนกับเหตุกำรณ์ของควำมรักท่ีส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ของควำมรักทัง้ดีและไม่ดี 
ควำมสัมพันธ์ของควำมรักท่ีดีก็เหมือนกับอำหำรรสหวำนท่ีรับประทำนแล้วรู้สึกสดช่ืน มีควำมสุข 
ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักท่ีไม่ดี ขำดกำรดแูลเอำใจใส่ ก็เปรียบเหมือนกบัอำหำรรสจืดท่ีต้องปรุงรสเพิ่ม
เพ่ือให้ได้รสชำติ และในบำงครัง้ควำมสัมพันธ์ของควำมรักท่ีไม่ดีไม่สมหวังก็สำมำรถส่งผลระทบต่อ
ควำมรู้สึกท ำให้เกิดอำกำรผิดหวงั เสียใจ กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “อำหำร” กบั “ควำมรัก” แสดง
ให้เห็นดงัภำพประกอบ 18 

 
 
 

 
 
 

ภำพประกอบ 18 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคืออำหำร] 
 
2.5 [ความรักคือสิ่งก่อสร้าง] 
 ก่อสร้ำง หมำยถึง ก่อและสร้ำงโดยใช้อิฐและปนูเป็นสว่นใหญ่ (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 86)  

อำหำร 

ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ำง] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งก่อสร้ำง มำ
ใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทัศน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทัศน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “สิ่งก่อสร้ำง” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลู
ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัพบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยสิ่งก่อสร้ำง ได้แก่ “เสำหลกั” 
“ศำลำ” “ท่ีพกั” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรักเพียงองค์ประกอบเดียว จำกข้อมูลถ้อยค ำ      
อปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำงคือ “สิ่งก่อสร้ำง” ไปยงั       
มโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
               มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 

 [สิ่งก่อสร้าง]           [ความรัก] 
เสำหลกั,ศำลำ,ท่ีพกั     ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 

 ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ำง] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้ 
 
ตวัอยำ่งท่ี 77 

“เธอท ำเหมือนฉันเป็นดัง่เช่นศาลาริมทำง เธอท ำเหมือนฉันเป็นเพียงแค่ศาลาพกัใจ ยำมท่ีเธอ
เหน่ือยล้ำ ยำมท่ีเธอผิดหวงัก็ท ำเหมือนมีใจให้กนั ตอนท่ีเธอสมหวงัวนัท่ีเธอมีใคร เธอก็เดินจำกฉันไปไม่
ลำสกัค ำ”                                  

                                                                                                          (ศำลำพกัใจ/แสตมป์) 
ตวัอยำ่งท่ี 78 
 “คนใช่ใกล้ตวัก็มวัมองเว้น แต่อ้ำยยงัเป็นเสาหลักรักแท้คอยประคอง ทัง้ท่ีรู้ว่ำผู้หญิงคนนีเ้ท่ียว
ท ำให้หมอง แตอ้่ำยบเ่คยเรียกร้อง ยงัดีกบัน้องเร่ือยมำ” 
              (ตวัจริงประจ ำใจ/ศริิพร อ ำไพพงษ์) 
ตวัอยำ่งท่ี 79 
 “เป็นได้แคท่ี่หลบที่พักให้คนไมรั่กมำพกัแล้วก็ไป ยงัไงก็ไม่ไม่ใช่คนส ำคญัของเธอเป็นได้แคค่นรอ
รับสำยเม่ือเธอหำใครไมเ่จอ ไมมี่สิทธ์ิโทรไปเสนอขอควำมเห็นใจ”  
                                                                          (เหงำตอนเขำไมอ่ยู/่บลเูบอร์ร่ี) 

 
จำกตัวอย่ำงท่ี 77-79 ถ้อยค ำ “ศำลำ” “เสำหลัก” “ท่ีพัก” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของ

สิ่งก่อสร้ำงน ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของผู้ ท่ีมีควำมรักว่ำเป็นผู้ ท่ีสำมำร
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คอยดแูลและให้ควำมช่วยเหลือและพกัพิงทำงใจ เหมือนกบัคณุสมบตัิของสิ่งก่อสร้ำงท่ีมีถกูสร้ำงขึน้มำ
เพ่ือไว้ใช้ในกำรอยูอ่ำศยัพกัพิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตของมนษุย์ 

 กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งก่อสร้ำง” กับ “ควำมรัก”  นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ           
ภวสมัพนัธ์แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 19 
 
 

 
 
 
 

ภำพประกอบ 19 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ำง] 
 

2.6 [ความรักคือธรรมชาต]ิ 
ธรรมชำติ หมำยถึง สิ่งท่ีเกิดมีและเป็นอยู่ตำมธรรมดำของสิ่งนัน้ๆ ท่ีเป็นไปเองโดยไม่ได้ปรุงแต่ง 

(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 554) 
อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้เอง

ตำมธรรมชำติน ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบ
หรือมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลักษณะบำงประกำรของ “ธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” จำก
กำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัพบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำต ิ
ได้แก่ “ดวงเดือน” “ดวงดำว” “ไฟ” “น ำ้” “ดิน” “ฟ้ำ” “ลม” “ก้อนหิน” “ฝน” “น ำ้มนั” “เงำ” “ลำม” “ฟ้ำผ่ำ” 
น ำมำใช้เปรียบเทียบถึงควำมรัก ถ้อยค ำอุปลักษณ์ดงักล่ำวจ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของควำมรักได้                      
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้อยค ำว่ำ “ไฟ” 
“ดวงดำว” “ดวงเดือน” “ดิน” “ฟ้ำ” “น ำ้” “ก้อนหิน” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำว่ำ 
“ลำม” “ฟ้ำผ่ำ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก และถ้อยค ำว่ำ “ฝน” “ลม”                
“ไอหมอก” “เงำ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดง
กำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งมโนทศัน์ต้นทำงคือ “ธรรมชำติ” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” 
ได้ดงันี ้
 

 
 
 

สิ่งก่อสร้ำง ควำมรัก 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
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มโนทัศน์ต้นทาง        มโนทัศน์ปลายทาง  
   [ธรรมชาต]ิ               [ความรัก] 

 ไฟ,น ำ้มนั,ดวงดำว,ดวงเดือน   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
ดนิ,ฟ้ำ,น ำ้,ก้อนหิน,เงำ            

   
ลำม,ฟ้ำผำ่         อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 ฝน,ลม,เงำ,ไอหมอก      อำรมณ์รัก 
 

ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือธรรมชำต]ิ ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้
    
ตวัอยำ่งท่ี 80 

“อยำกบอกทุกครัง้ท่ีเจอ รักเธอได้ยินหรือเปล่ำ นั่งสบตำเวลำเลิกงำนมีค ำหวำนๆ พูดกันเบำๆ 
ผำ่นอีกหนึง่วนัล ำเคญ็ เห็นเธอเหมือนเห็นดวงดาว สอ่งจดุหมำยอยูป่ลำยทำงเหงำของคนสู้งำน” 

       (มีเธอจงึมีฝัน/ไผ ่พงศธร) 
ตวัอยำ่งท่ี 81 
 “ขอบคณุท่ีรัก อยำ่รักได้ไหม เก็บรักเอำไว้ให้ใครท่ีคูค่วรเธอ อย่ำไปกบัฉันอย่ำฝันอย่ำเพ้อ ฟ้าเป็น
เธอไม่ใช่ดินอย่ำงฉัน คนเดินดินหน้ำไหนได้ครองเจ้ำหญิงมนัเป็นจริงแค่ในนิยำยเท่ำนัน้ ควำมเป็นจริงท่ี
เรำต้องยอมรับมนัเรำตำ่งกนัเหมือนฟ้ากบัดนิ” 

                (ฟ้ำเป็นของเธอ/ไชโย ธนำวฒัน์) 
ตวัอยำ่งท่ี 82 
 “ดีกับเธอมำนำนคิดว่ำสกัวนัฉันคงจะเปล่ียน เปล่ียนใจให้เธอยอมเห็นใจฉันเหมือน ก้อนหินท่ี
แสนทนถึงเจอกบัลมและฝนก็ไมห่วัน่ เธอเย็นชำกนัเพียงนัน้ไมเ่ป็นไร” 
                                                                                                             (ก้อนหินสิน้ใจ/แคท รัตตกิำล) 
ตวัอยำ่งท่ี 83 
 “พ่ีเคยเป็นไฟร้อน ตดัสินทกุอย่ำงด้วยหมดัแรงมำต้องซดัไม่เคยยอมใคร เจอะกบัน้องนุ่มนวลดัง่
น า้เย็นมำพร่ำงพรมให้เห็นให้ออ่นไหว” 
                                                                                                                                (ไฟกบัน ำ้/บำ่ววี) 
 
 ดวงดำว,ดนิ,ฟ้ำ,ก้อนหิน,ไฟ  ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
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 จำกตวัอย่ำงท่ี 80-83 ถ้อยค ำท่ีพบในตวัอย่ำงอยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ น ำมำใช้เป็น    
อุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยใช้ลกัษณะเด่นต่ำงๆ ของธรรมชำติท่ีพบมำเปรียบเทียบถึง
ลกัษณะผู้ ท่ีมีควำมรัก เชน่ ถ้อยค ำ “ดวงดำว” “ฟ้ำ” เป็นสิ่งท่ีอยู่สงู เม่ือน ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก
แสดงให้เห็นถึงฐำนะชนชัน้ควำมสงูศกัดิ์เหมือนกบัฟ้ำและดวงดำวสิ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่สงู ส่วนถ้อยค ำว่ำ “ดิน” 
“ก้อนหิน” เม่ือน ำเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงฐำนะท่ีต ่ำต้อย ไร้คำ่ ถ้อยค ำ “ไฟ” ถูกน ำมำใช้เปรียบเทียบ
ถึงลกัษณะนิสยัของผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยแสดงถึงนิสยัท่ีใจร้อน หนุหนั พลนัแล่น ซึ่งเหมือนกบัลกัษณะของ
ไฟท่ีเป็นปฏิกิริยำทำงเคมีก่อให้เกิดควำมร้อนและเปลวไฟและลกุลำมได้อยำ่งรวดเร็ว  
 
ตวัอยำ่งท่ี 84 
 “รู้วำ่แพ้ทัง้ๆ ท่ีรู้วำ่แพ้แตใ่จออ่นแอห้ำมมนัไมไ่ด้สกัที จำกพบวนันัน้จนถึงวนันีรั้กลามเข้ำไปทกุทีส่ี
ในห้องหวัใจ ปลอ่ยให้ใจรักเธอฉนัคงห้ำมมนัไมไ่ด้” 
                                                     (ปลอ่ยใจให้รักเธอ/จินตรำ พนูลำภ) 
ตวัอยำ่งท่ี 85 
 “รับไมไ่ด้จริงๆ เม่ือเธอทิง้เหมือนโดนฟ้าผ่าฝนไมเ่คยตัง้เค้ำอยูน่ ำ้ตำตกมำทว่มใจ” 
                                                   (คนแรกท่ีท ำให้รัก/ไผ ่พงศธร) 
 

ลำม,ฟ้ำผำ่  อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 84 และ 85 ถ้อยค ำว่ำ “ลำม”และ “ฟ้ำผ่ำ” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของ
ธรรมชำติ โดยเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ทำงธรรมชำติ ถูกน ำมำใช้เป็นอุปลักษณ์ เพ่ือเปรียบเทียบถึง
อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก โดยถ้อยค ำ “ลำม” แสดงให้เห็นถึงอำกำรของควำมรักท่ีเกิดขึน้และเพิ่มมำกขึน้
เร่ือยๆ จนเตม็ไปทัง้หวัใจและไมส่ำมำรถท่ีจะหยดุควำมรู้สึกรักท่ีเกิดขึน้ได้โดยง่ำย เหมือนกบักำรลำมของ
ไฟท่ีเกิดขึน้อย่ำงรวดเร็วและแผ่ขยำยไปจนเป็นบริเวณกว้ำง ส่วนถ้อยค ำ “ฟ้ำผ่ำ” เป็นปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติท่ีเกิดขึน้เม่ือมีฝนฟ้ำคะนอง เม่ือน ำมำเปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรักแสดงให้เห็นถึง
ควำมเสียใจท่ีเกิดขึน้โดยท่ีไม่ได้ตัง้ตัวหรือเตรียมใจมำก่อน จึงท ำให้เกิดควำมเสียใจเป็นอย่ำงมำก 
เหมือนกับกำรเกิดฟ้ำผ่ำท่ีเกิดขึน้อย่ำงรวดเร็วในเวลำสัน้ๆแต่สำมำรถสร้ำงควำมเสียหำยให้กบัชีวิตและ
ทรัพย์สินได้อยำ่งมหำศำล  
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ตวัอยำ่งท่ี 86 
“น ำ้ตำท่ีรินไหลมำจำกแววตำทกุข์ทนบอกให้รู้ว่ำคนหนึ่งช ำ้ใจ เจ็บปวดนกัควำมรักเธอเป็นดัง่ลม

ผำ่นมำพอให้ชมแล้วพดัผำ่นไป ตอ่ให้รักนกัหนำก็คว้ำไมไ่ด้ท ำให้เพียงแคน่อนร้องไห้ไว้อำลยัให้ลม” 
               (ไว้อำลยัสำยลม/แคท รัตตกิำล) 

ตวัอยำ่งท่ี 87 
 “แยกทำงเพรำะห่ำงเหินเส้นทำงเดินนับวันยิ่งจะลำร้ำง หวำนคำรมปำกควำมรักเหมือนไอ
หมอกจำง มีเพ่ือนร่วมทำงคนใหมใ่ชไ่หมกำนดำ”  
                                                                (แยกทำงเพรำะหำ่งเหิน/มนต์แคน แก่นคนู,ไหมไทย ใจตะวนั) 
ตวัอยำ่งท่ี 88 
 “สิ่งท่ีเธอให้คืนกลบัมำก็มีแค่ควำมว่ำงเปล่ำ อยู่ใกล้เธอทุกทีก็เหงำ ใกล้กนัยิ่งห่ำงและสุดท้ำย
คือต้องยอมบอกใจให้ยอมปล่อยวำง เพรำะฉันเหน่ือยกบักำรทุ่มเท เม่ือใจเธอเหมือนดงัทะเลควำมรักฉัน
เหมือนกบัฝนท ำดีสกัก่ีหน ก็เหมือนตกในทะเลไม่เคยรู้สึก เหมือนฉันฝันไปเองทัง้เพ พอเถอะพอยิ่งฝืนไป
ตอ่ยิ่งเสียใจ”   
                                                                                                         (ฝนตกในทะเล/รัชนก ศรีโลพนัธ์) 
  
 ลม,ไอหมอก,ฝน   อำรมณ์รัก 

 
จำกตวัอย่ำงท่ี 86-88 ถ้อยค ำ “ลม” “ไอหมอก” “ฝน” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำต ิ

ถูกน ำมำใช้เป็นอุปลักษณ์เปรียบเทียบถึงลักษณะของควำมรัก ถ้อยค ำ “ลม” แสดงถึงลักษณะทำง
ธรรมชำติท่ีไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำและไม่สำมำรถสมัผสัจบัต้องได้ เม่ือน ำมำเปรียบเทียบถึง
ควำมรักจึงแสดงให้เห็นว่ำควำมรักท่ีเป็นควำมรู้สึกท่ีไม่สำมำรถมองเห็นหรือสัมผัสจับต้องได้ แต่เป็น
ควำมรู้สึกท่ีสำมำรถรับรู้ได้ด้วยใจและจำกกำรกระท ำกำรแสดงออกทำงร่ำงกำย ถ้อยค ำ “ไอ” “หมอก” 
เปรียบเทียบถึงควำมรักท่ีเกิดขึน้และหมดลงไปอย่ำงรวดเร็ว เหมือนกบัลกัษณะของไอหมอกท่ีเกิดขึน้ใน
ตอนเช้ำและคอ่ยจำงหำยไปในตอนสำย ถ้อยค ำ “ฝน”  เปรียบเทียบกบัควำมรักท่ีถึงแม้จะพยำยำมทุ่มเท
ท ำให้คนท่ีรักสกัเท่ำไหร่แตก็่ไม่เคยถกูมองเห็นถึงควำมตัง้ใจ เหมือนกบัลกัษณะของฝนท่ีตกลงมำไม่มำก
เป็นหยดน ำ้เพียงเล็กๆ     

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “ธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก”  นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ             
ภวสมัพนัธ์แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 20 
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ภำพประกอบ 20 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] 

 
2.7 [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาต]ิ 

สิ่งเหนือธรรมชำติ หมำยถึง ตวับุคคล เช่น พระเจ้ำ นำงฟ้ำ ปีศำจ เป็นต้น พลงัอ ำนำจท่ีสำมำรถ
บันดำลให้เกิดสิ่งนัน้ๆ ได้ตำมใจปรำรถนำ หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้อยู่เหนือควำมเป็นจริงตำมธรรมชำต ิ                 
(เปรมกมล สถิตเดชกญุชร. 2551: 16; อ้ำงอิงจำก Nida. 1975. 174-184)       
    อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึน้หรือสิ่งท่ีอยู่เหนือควำมเป็นจริงตำมธรรมชำติน ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์
ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะ
บำงประกำรของ “สิ่งเหนือธรรมชำต”ิ กบั “ควำมรัก”จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัพบ
ถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งเหนือธรรมชำติ ได้แก่ “นำงฟ้ำ” “เทวดำ” “ซำตำน” “นำง
มำร” “พญำมำร” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรักได้เพียงองค์ประกอบเดียว จำกข้อมลูถ้อยค ำ
อปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำงคือ “สิ่งเหนือธรรมชำติ” 
ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้ 
 

มโนทัศน์ต้นทาง        มโนทัศน์ปลายทาง 
        [สิ่งเหนือธรรมชาต]ิ           [ความรัก] 

นำงฟ้ำ,เทวดำ,ซำตำน,นำงมำร,พญำมำร       ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 

ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำต]ิ ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้ 
 
 
 

ธรรมชำติ 

ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 



72 

 

ตวัอยำ่งท่ี 89 
“ผู้หญิงหน้ำตำดีๆ ท่ำทีเรียบร้อยอ่อนหวำน ท่ีแท้เธอคือซาตาน นางมารกิเลสตณัหำ รักเดียวใจ

เดียวไมพ่อ เสแสร้งแกล้งท ำมำรยำลบัตำเธอคดินอกใจ”  
     (ไก่ตำฟำง/ธนัวำ รำศีธน)ู 

ตวัอยำ่งท่ี 90 
 “ก็เธอเคยบอกกบัฉนัเขำนัน้คือเทวดาส่วนเธอก็คือนางฟ้าส่วนฉันแคพ่ญามาร ชีวิตลิขิตจำกฟ้ำ
เทวดากลบัเป็นคนพำล ท ำฟ้ำมืดมิดปิดนำนนางฟ้าซมซำนวิมำนไมมี่” 
                                                                    (ร้องไห้หำพอ่เธอหรือ/เทง่ เถิดเทิด) 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 89-90 ถ้อยค ำท่ีปรำกฏในตวัอย่ำง เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งเหนือ
ธรรมชำต ิน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำว่ำ “เทวดำ” “นำงฟ้ำ” เปรียบเทียบ
ถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีมีลกัษณะนิสัยน่ำคบหำ จิตใจดี อยู่ด้วยแล้วท ำให้มีควำมสุข เหมือนกับลกัษณะของ
เทวดำนำงฟ้ำ ซึ่งเป็นเทพท่ีเช่ือว่ำอยู่บนสวรรค์มีควำมเมตตำปรำณีคอยให้ควำมช่วยเหลือแก่มนุษย์ 
ในขณะท่ีถ้อยค ำ “ซำตำน” “พญำมำร” ถกูน ำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีมีลกัษณะนิสยัท่ีไม่น่ำคบหำ 
เป็นบคุคลท่ีมีนิสยัชอบท ำร้ำยจิตใจคนรักให้เสียใจ อยู่ด้วยแล้วท ำให้มีควำมทกุข์ เหมือนกบัลกัษณะของ
ซำตำนหรือพญำมำร ท่ีมีควำมเช่ือวำ่เป็นปีศำจมีจิตใจดรุ้ำย อ ำมหิตและมกัท ำแตส่ิ่งท่ีชัว่ร้ำย 

 กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบ
ภวสมัพนัธ์แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 21 
 
 
 

 
 

 
ภำพประกอบ 21 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ] 

 
2.8 [ความรักคือการแสดง]  

แสดง หมำยถึง ท ำให้ปรำกฏออกมำ เล่น เช่น แสดงละคร แสดงภ ำพยนตร์ เ ป็นต้น 
(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1230)   

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแสดง] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรแสดง
กิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรบันเทิง บุคคล อุปกรณ์ และลักษณะต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรแสดง

สิ่งเหนือธรรมชำติ ควำมรัก 

 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก

รัก 
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น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทัศน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “กำรแสดง” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูใน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันพบถ้อยค ำอุปลักษณ์กำรแสดง ได้แก่ “นำงเอก” “นำงร้ำย” “ตัวอิจฉำ”                     
“ตวัละคร” “ไอ้เทง่” “ไอ้ทอง” “ซีน” มำใช้ในกำรเปรียบเทียบถึงควำมรัก จ ำแนกในองค์ประกอบของควำม
รักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้อยค ำ “นำงเอก”  “นำงร้ำย” “ตวัอิจฉำ”          
“ตวัละคร” “ไอ้เท่ง” “ไอ้ทอง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และ ถ้อยค ำ “ซีน” จ ำแนกไว้ใน
องค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งมโนทศัน์ต้นทำงคือ “กำรแสดง” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

มโนทัศน์ต้นทาง           มโนทัศน์ปลายทาง 
  [การแสดง]                 [ความรัก] 
ตวัละคร,นำงเอก,นำงร้ำย     ผู้ ท่ีมีควำมรัก   
ตวัอิจฉำ,ไอ้เทง่,ไอ้ทอง  
     
ซีน      อำรมณ์รัก 
 
ถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแสดง] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 91 

“เลิกท ำตวัเป็นนางเอกเจ้ำน ำ้ตำ  เลิกใช้มำรยำหำทำงแย่งแฟนชำวบ้ำน ระหว่ำงคนแย่งแฟนเขำ 
กบัคนถกูแยง่อยำ่งฉนัใครนำ่สงสำรกวำ่กนั ลองคดิดเูองเถิดหนำ” 

     (คนนีแ้ฟนฉนั/นุ้ย สวีุณำ) 
ตวัอยำ่งท่ี 92 
 เธอเห็นฉันโง่นกัหรือไงท่ีเขำโทรมำตอนเธออยู่กบัฉัน แล้วท ำไมไม่รับสำยเธอบอกว่ำสญัญำณไม่
ดี ฉนัวำ่มนัสนัดำนมำกกวำ่ไหม แหมท ำลงไปได้ไมอ่ำยคน แอบหลงวำ่เธอเป็นนำงฟ้ำ ท่ีแท้ก็ก็คือนางร้าย 
ท ำให้ฉนัเช่ืองและตำยใจวำ่ให้เธอนัน้เกิดมำเพื่อฉนั 
                                                                                                          (สญัญำณ(ดำน)ไมดี่/วงกำงเกง) 
ตวัอยำ่งท่ี 93 
 “คนนีแ้ฟนฉนัรักกนัมำก่อนเธอ เธอก็เพิ่งมำเจอรีบถอยไปเสียดีกว่ำ เธอมนัไม่ใช่นางเอก เธอเป็น
แคต่ัวอิจฉา อยำ่เสียเวลำบีบน ำ้ตำอยูเ่ลยได้ไหม 
                     (คนนีแ้ฟน/นุ้ย สวีุณำ) 
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ตวัอยำ่งท่ี 94  
“เธอมีใครอยูแ่ล้วก็ไมบ่อกกนั ให้ควำมหวงักนัโทรหำกนั ให้ฉันนัน้คิดไปไย ใจมีใครอยู่แล้วก็ไม่ใส่

กลอน ต้องกลำยเป็นรักซ ำ้ซ้อน ตัวละครสว่นเกินของใคร” 
        (รักซ ำ้ซ้อน/หน ูมิเตอร์) 
 

 นำงเอก,นำงร้ำย,ตวัอิจฉำ,ตวัละคร  ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 91-94 ถ้อยค ำท่ีปรำกฏในตวัอย่ำงอยู่ในวงควำมหมำยของกำรแสดง ถกูน ำมำใช้
อปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยมีกำรเปรียบเทียบผู้ ท่ีมีควำมรักกบัตวัละครท่ีใช้ในกำรแสดง 
โดยพบถ้อยค ำวำ่ “นำงเอก” “นำงร้ำย” “ตวัอิจฉำ” เม่ือน ำมำเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงลกัษณะนิสยัของ
ผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยกำรเปรียบนำงร้ำย นำงอิจฉำ กบัผู้ ท่ีมีควำมรักแสดงให้เห็นถึงนิสยัหรือพฤติกรรมท่ีไม่
เหมำะสม ชอบแยง่คนรักของคนอ่ืน ถ้อยค ำ “นำงเอก” ท่ีพบก็แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ ท่ีมีควำมรัก
ท่ีพยำยำม เสแสร้งท ำตัวเป็นคนดี แต่ลึกๆ แล้วกลับคิดแย่งคนรักของผู้ อ่ืนเช่นเดียวกัน จำกกำร
เปรียบเทียบผู้ ท่ีมีควำมรักกบัตวัละครในกำรแสดงสะท้อนให้เห็นว่ำควำมรักเป็นเร่ืองรำวท่ีเกิดขึน้ระหว่ำง
คนสองคนและมีกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ต่อไป เหมือนกับลักษณะของกำรแสดงท่ีมีตัวละครเป็นตัว
ด ำเนินเร่ืองรำวให้เกิดขึน้ 
 
ตวัอยำ่งท่ี 95  

  “ไมใ่ชน่ิสยัแตเ่ป็นควำมรู้สึกเม่ือมนัเจ็บลึกเกินจะทนไหว ฉันเคยสดใสเป็นคนแสนดีแตว่นันีไ้ม่มี
ควำมหมำย จำกท่ีเคยหวำนต้องมำกลำยเป็นวีน นำงเอกเปล่ียนซีนเล่นบทนำงร้ำยเพรำะท่ีเธอท ำท่ีเธอ
นอกใจ ไมมี่ผู้หญิงคนไหนจะรับได้” 

                                 (ผู้หญิงไมร้่ำยถ้ำผู้ชำยไมเ่ลว/ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์) 
 
ซีน   อำรมณ์รัก 

 
จำกตวัอย่ำงท่ี 95 ถ้อยค ำ “ซีน” ถูกน ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงควำมรัก ซึ่งถ้อยค ำ

ดงักลำ่ว ตรงกบัภำษำไทยวำ่ ฉำก จดัอยูใ่นวงควำมหมำยของกำรแสดง โดยแสดงให้เห็นถึงควำมสมัพนัธ์
ของควำมรักท่ีเกิดขึน้ว่ำมีทัง้ดีและร้ำยนัน้ เปรียบเหมือนกบัลกัษณะของฉำก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีใช้ในกำร
ประกอบกำรแสดง โดยในกำรแสดงแต่ละฉำกก็จะมีเหตุกำรณ์แตกต่ำงมำกมำยเกิดขึน้ ทัง้ฉำกท่ีมี
ควำมสุข เศร้ำ หวัเรำะ ซึ่งก็เหมือนกับควำมสมัพันธ์ของควำมรักท่ีมีทัง้ควำมสุขและควำมทุกข์ ร้องไห้ 
เกิดขึน้ได้เชน่เดียวกนั    



75 

 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “กำรแสดง” กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบภวสมัพนัธ์ 
ดงัแสดงให้เห็นในแผนภำพท่ี 22 

 
 

 
 
 

 
ภำพประกอบ 22 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแสดง] 

 
2.9 [ความรักคือการแข่งขัน]   
 แขง่ขนั หมำยถึง ชิงเอำชนะเพ่ือรำงวลั ขนัสู้ เอำชนะกนั (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 206) 

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแขง่ขนั] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัแข่งขนั รวมไป
ถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรแขง่ขนัมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็น
สิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรแข่งขัน” กับ 
“ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัพบถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำย
ของกำรแข่งขัน ได้แก่ “แพ้” “พ่ำย” “ตวัจริง” “ตวัส ำรอง” “คู่แข่ง” “กำรแข่งขนั” “สนำม” “เหรียญทอง” 
“ฟำวล์” “แชมป์” น ำมำใช้ในกำรเปรียบเทียบถึงควำมรัก จ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้                     
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้อยค ำ “ตวัจริง”             
“ตวัส ำรอง” “คู่แข่ง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “แพ้” “พ่ำย” “ฟำวล์” “แชมป์” 
จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก และถ้อยค ำ “กำรแข่งขนั” “สนำม” “เหรียญทอง 
อยู่จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้อมูลถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยง
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งมโนทศัน์ต้นทำงคือ “กำรแขง่ขนั” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
มโนทัศน์ต้นทาง        มโนทัศน์ปลายทาง 

      [การแข่งขัน]                      [ความรัก] 
 ตวัจริง,ตวัส ำรอง,คูแ่ขง่        ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 แชมป์,พำ่ย,แพ้,ฟำวล์        อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

สนำมรัก,กำรแขง่ขนั,เหรียญทอง       อำรมณ์รัก 
 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแขง่ขนั] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

กำรแสดง 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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ตวัอยำ่งท่ี 96  
 “ฉนัไมอ่ยำกเลน่เป็นตัวส ารอง ไม่อยำกเป็นท่ีสองเพรำะไม่มีใครจ ำ ให้เป็นตวัเลือกเธอก็ไม่เลือก
กนัด้วยซ ำ้ ขอหยดุเวรเก่ำระหวำ่งเรำเทำ่นีไ้ด้ไหม ” 

 (กรุณำตรวจสอบหวัใจ/อ๊อฟ ศภุณฐั) 
ตวัอยำ่งท่ี 97 
 “รู้ทัง้รู้อยูเ่ตม็หวัใจถ้ำถึงวนันัน้เม่ือไหร่เธอเธอก็ต้องเลือกเขำวนัท่ีตัวจริงของเธอได้รู้ควำมลบัของ
เรำ ผู้หญิงเซอ่ๆเผลอรักแฟนเขำเม่ือรู้สกึตวัก็สำย” 
                    (บำป/มกุดำ) 
ตวัอยำ่งท่ี 98 
 “เขำคงถูกใจน้องหลำย แม่นบห่ล่ำเพิ่งเข้ำมำบโ่ดนป่ำนใด๋กลำยเป็นคนส ำคญัให้เป็นคู่แข่งของ
อ้ำยท่ีมำหมำยปองน้องมำตัง้นำน เห็นเจ้ำกบัเขำหยอกกนัอ้ำยเม่ือย” 
                                                                                 (อ้ำยแพ้เขำหรือเจ้ำล ำเอียง/ไอดนิ อภินนัท์) 
 
 ตวัส ำรอง,ตวัจริง,คูแ่ขง่     ผู้ ท่ีมีควำมรัก   
 

จำกตัวอย่ำงท่ี 96-98 เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำรแข่งขัน  ถูกน ำมำใช้เป็น            
อปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยใช้ถ้อยค ำท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เล่นในกำรแข่งขนั ตวัจริง ตวัส ำรอง 
เปรียบเทียบถึงควำมส ำคญัของผู้ ท่ีมีควำมรัก สะท้อนให้เห็นควำมส ำคญัของผู้ ท่ีมีควำมรักโดยเปรียบผู้ ท่ี
มีควำมส ำคญัเหมือนกบัผู้ เล่นตวัจริง ส่วนผู้ ท่ีไม่มีควำมส ำคญัไม่ได้รับควำมสนใจเปรียบเหมือนกบัผู้ เล่น
ตวัส ำรอง โดยตวัส ำรองมกัจะไมค่อ่ยได้ลงแขง่ในสนำมบอ่ยเทำ่กบัตวัจริง 
 
ตวัอยำ่งท่ี 99 

“ในนำมแฟนเก่ำรู้ข่ำวก็ดีใจแล้ว พูดสกัค ำด่ืมน ำ้สกัแก้วทกัทำยแล้วจะลำไป ขอโทษท่ีมำแบบจู่
โจมจนต้องแปลกใจ เหตผุลคือทนไมไ่ด้รักพ่ายแตใ่จยงัคดิ” 
           (ขอแครู้่ขำ่ว/ตำ่ย อรทยั) 
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ตวัอยำ่งท่ี 100 
 “ต ำแหน่งคนรู้ใจสงสยัอ้ำยสิฟาว2 อ้ำยแพ้เขำหรือเจ้ำล ำเอียงจึงเป็นได้เพียงคนเทคแคร์น้องแค่
ชัว่ครำว หรือใสส่ดุขีดยงัเทียบบต่ดิคนใหมอ่ยำ่งเขำคนครองแชมป์หวัใจเจ้ำ คือสิแมน่เขำแท้ๆ 
                                                                                 (อ้ำยแพ้เขำหรือเจ้ำล ำเอียง/ไอดนิ อภินนัท์) 
 

ฟำวล์,แพ้,แชมป์,พำ่ย                       อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 
  จำกตวัอย่ำงท่ี 99 และ 100 ถ้อยค ำท่ีปรำกฏน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิด
จำกควำมรัก โดยถ้อยค ำ “ฟำวล์” “แพ้” “พำ่ย” ถกูน ำมำใช้เปรียบเทียบอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก แสดงให้
เห็นถึงควำมรักท่ีไม่สมหวงั ไม่ได้รับควำมรักจำกคนท่ีตนเองรัก เหมือนกบักำรแข่งขนัฝ่ำยท่ีแพ้ก็ต้องตก
รอบหรือไม่ได้รับรำงวลั ถ้อยค ำ “แชมป์” ถูกน ำมำเปรียบเทียบถึงอำกำรของควำมรัก โดยเป็นอำกำรท่ี
สมหวงัควำมรักและมีควำมสขุ เหมือนกบักำรแขง่ขนัในละครัง้ก็จะมีผู้ ท่ีเป็นฝ่ำยชนะหรือเป็นแชมป์ ซึ่งชยั
ชนะจำกกำรแขง่ขนันัน้ถือเป็นควำมส ำเร็จ ควำมภมูิใจ และควำมสมหวงัส ำหรับผู้แขง่ขนัทกุคน 
  
ตวัอยำ่งท่ี 101  

รักหำกรักคือการแข่งขัน รำงวลัแดค่นชำ่งฝันฉนัคงจะได้เหรียญทอง ไม่ได้เป็นหนึ่งและคงไม่ได้
เป็นสอง ไมเ่คยมีสิทธ์ิและคงไมไ่ด้จบัจองก็เก่งแตม่องโถนำ่เวทนำ” 

        (กิจกรรมก่อนนอน/แชม่ แชม่รัมย์) 
 

 เหรียญทอง                      อำรมณ์รัก 
 

จำกตวัอยำ่งท่ี 101 ถ้อยค ำ “เหรียญทอง” เป็นถ้อยค ำอปุลกัษณ์น ำมำใช้เปรียบเทียบถึงควำมรัก
ว่ำเหมือนกับเหรียญทองซึ่งเป็นสิ่งท่ีทุกคนอยำกมีไว้ครอบครองในกำรแข่งขัน บำงครัง้ควำมรักก็ต้อง
พยำยำมท ำเพ่ือให้ได้ควำมรักหรือคนท่ีตนเองรักโดยรำงวลัส ำหรับผู้ ท่ีสมหวงัในควำมรักนัน้คือกำรได้รับ
รักตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับกำรแข่งขนัผู้ ท่ีผู้ เข้ำแข่งขนัทกุคนย่อมอยำกท่ีจะชนะในกำรแข่งขนันัน้ เพ่ือ
ได้รับเหรียญทองซึ่งเป็นรำงวัลสูงสุดในกำรแข่งขันและผู้ เข้ำแข่งขันทุกคนต้องกำรท่ีจะได้เป็นเจ้ำของ
เหรียญทอง  

                                                           
2 ผู้วิจยัคดัลอกข้อมลูภำษำตรงกบัต้นฉบบั จงึอำจมีกำรสะกดท่ีไมถ่กูต้อง แตใ่นกำรเขียนอธิบำยผู้วิจยัจะ
ใช้ค ำท่ีมีกำรสะกดถกูต้อง 
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรแข่งขัน” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ              
ญำณสมัพนัธ์ โดยแสดงควำมสมัพนัธ์ของกำรแขง่ขนัวำ่ต้องมีผู้ เข้ำแขง่ขนั ซึ่งประกอบไปผู้ เล่นด้วยตวัจริง
และ  ผู้ เล่นตวัส ำรอง ในกำรแข่งขนับำงครัง้อำจมีกำรฟำวล์หรือท ำผิดกติกำ เม่ือกำรแข่งขนัเสร็จสิน้ลงก็
จะได้   ผู้ ชนะและผู้ แพ้ ซึ่งผู้ ชนะท่ีได้เป็นแชมป์ได้รับรำงวัลเป็นเหรียญทอง ควำมรักก็เหมือนกับกำร
แขง่ขนั ต้องกระท ำทกุอย่ำงเพ่ือให้ได้ซึ่งควำมรักหรือคนท่ีตนเองรัก ผู้ ท่ีได้รับควำมรักก็เปรียบเสมือนกบัผู้
แข่งขนัตวัจริง ส่วนผู้ ท่ีแอบรักก็เป็นได้เพียงแค่ตวัส ำรองไม่ได้รับควำมรักควำมสนใจและต้องผิดหวงัใน
ควำมรัก เหมือนกบัพ่ำยแพ้ในกำรแข่งขนั ส่วนผู้ ท่ีชนะก็เป็นผู้ ท่ีสมหวงัและได้รับควำมรักไป เหมือนกบัผู้
ชนะในกำรแข่งขันท่ีได้รับเหรียญทองเป็นรำงวัล กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรแข่งขัน” กับ           
“ควำมรัก”  แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 23   

 
 
  

 
    

 
  

ภำพประกอบ 23 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแขง่ขนั] 
 

2.10 [ความรักคือการเดนิทาง] 
เดนิทำง หมำยถึง ไปสูจ่ดุท่ีหมำยอีกแหง่หนึง่ท่ีไกลออกไป (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 415) 
อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบักำรเดินทำง 

ยำนพำหนะ กำรเคล่ือนท่ีจำกท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่งรวมไปถึงทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีน ำมำใช้เป็นแบบเปรียบ
หรือมโนทัศน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “กำรเดินทำง” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทยลกูทุ่ง
ยคุปัจจบุนัพบถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงควำมหมำยของกำรเดินทำง ได้แก่ “ร่วมทำง” “เดินทำง” “ทำง” 
“เส้นทำง” “ทำงรัก” “ทำงผ่ำน” “ทำงตัน” “ขวำงทำง” “แยกทำง” “สุดทำง” “เส้นทำง” “มือใหม่”                
“เพ่ือนร่วมทำง” “เรือ” น ำมำใช้ในกำรเปรียบเทียบถึงควำมรัก จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของควำมรักได้            
2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก ถ้อยค ำ “มือใหม่” “เพ่ือนร่วมทำง” “เรือ” “ทำงผ่ำน” 
จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “หนทำง” “กำรเดินทำง” “ร่วมทำง” “ทำงรัก” 
“เส้นทำง” “ทำงตนั” “สุดทำง” “แยกทำง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้อมูลถ้อยค ำ              

กำรแขง่ขนั 

ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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อปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำงคือ “กำรเดินทำง” ไปยงั
มโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

มโนทัศน์ต้นทาง      มโนทัศน์ปลายทาง 
  [การเดนิทาง]                    [ความรัก] 
มือใหม,่เรือ,ทำงผำ่น,เพ่ือนร่วมทำง    ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
กำรเดนิทำง,ร่วมทำง,ทำงรัก,หนทำง    อำรมณ์รัก  
เส้นทำง,ทำงตนั,สดุทำง,แยกทำง     
 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเดนิทำง] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้
 

ตวัอยำ่งท่ี 102 
 “อยูดี่ๆ ไมว่ำ่ดีลองของสกัทีอยำกมีควำมรักก็พ่ีบำ่วยงัไมรู้่จกั และแล้วควำมรักมำปักกลำงใจแตก็่
แปลบมนัแสบถึงทรวง เม่ือโดนรักลวงติดบว่งเจียนตำย ก็น้องสำวหลอกลวงพ่ีชำยหยบรักใครๆ ใช้พ่ีเป็น
ทางผ่าน”  
                            (แกวง่ใจหำเสีย้น/บำ่ววี) 
ตวัอยำ่งท่ี 103 
 “ก็ผมมือใหม่หดัรัก คุณคงไม่ถูกใจนัก แต่ก็รักรักคณุอย่ำงจริงใจ ไม่เคยคิดหลอกให้คุณช ำ้ใจ
เหมือนอยำ่งใครใครหลำยคน มือใหมแ่ตรั่กจริง 
                  (มือใหมห่ดัรัก/เดวิด คนัทร่ีลำว) 
ตวัอยำ่งท่ี 104 
 “เปรียบกบัพ่ีเป็นแคข่อนไม้ตอ่ให้รักเจ้ำมำกเพียงไหนผพุงัไปพึง่พำก็ได้ไม่นำน เปรียบกบัพ่ีเป็นแค่
ขอนไม้เกำะลอยคอให้เพียงข้ำมวนั แตฝ่ั่งฝันขอเพียงให้เรือพำเจ้ำไป” 
                       (ขอนไม้กบัเรือ/บำ่ววี) 
ตวัอยำ่งท่ี 105  
 “แยกทำงเพรำะห่ำงเหินเส้นทำงเดินนบัวนัยิ่งจะลำร้ำง หวำนคำรมปำกควำมรักเหมือนไอหมอก
จำง มีเพื่อนร่วมทางคนใหมใ่ชไ่หมกำนดำ” 

                                                   (แยกทำงเพรำะหำ่งเหิน/มนต์แคน แก่นคนู,ไหมไทย ใจตะวนั) 
 
ทำงผำ่น,มือใหม,่เรือ,เพ่ือนร่วมทำง   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 



80 

 

จำกตัวอย่ำงท่ี 102-105 ถ้อยค ำท่ีปรำกฏอยู่ในวงควำมหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรเดินทำง 
ยำนพำหนะ ถกูน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “เพ่ือนร่วมทำง”และ “เรือ” ท่ี
เป็นยำนพำหนะใช้ในกำรเดินทำง เม่ือน ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักสะท้อนให้เห็นถึงผู้ ท่ีมีควำมรักก็
เหมือนกับยำนพำหนะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของควำมรักและท ำให้ควำมสัมพันธ์นัน้สำมำรถพัฒนำต่อไปได้ 
ถ้อยค ำ “มือใหม่” เม่ือน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักสะท้อนให้เห็นถึงผู้ ท่ีก ำลงัเร่ิมมีควำมรัก และ
ถ้อยค ำ “ทำงผำ่น” เปรียบถึงคนท่ีมีควำมหมำยแคเ่พียงชัว่ครำวเทำ่นัน้   
 
ตวัอยำ่งท่ี 106 
 “ต้องจบจริงใจทัง้ท่ียงัจริงใจ เม่ือหนทางไปสองเรำเจอทางตัน ถ้ำบ่จ ำเป็นก็บ่ต้องเห็นหน้ำกัน 
ปรับควำมสมัพนัธ์คบกนัเป็นอ้ำยเป็นน้อง” 
            (บก่ล้ำเจอยำ่นเผลอกอด/ศริิพร อ ำไพพงษ์) 
ตวัอยำ่งท่ี 107 
  “เธอนัน้ดังดอกฟ้ำได้เพียงแค่ได้มองตำทุกวันฉันก็ภูมิใจ อยำกจะเดิน ร่วมทางสร้ำงฝันบท
สดุท้ำยก็ต้องจำกกนั อยำกให้เขำรักเธอนัน้เหมือนท่ีฉนัรักมำ” 
                         (ดอกฟ้ำดอกหญ้ำ/บำ่ววี) 
ตวัอยำ่งท่ี 108 
 “ถ้ำรักกนัไปแล้วฝืนก็คืนหวัใจให้กนั บอกสิ่งท่ีเธอต้องกำรออกมำสกัหน หำกคิดว่ำเรำไม่ใช่ก็อย่ำ
อยูไ่ปเพรำะแคร์ค ำคน หำกรักเดนิทางมำสดุถนน งัน้เรำสองคนคงต้องเลิกกนั” 
                  (คืนใจให้กนั/ตัก๊แตน ชลดำ) 
ตวัอยำ่งท่ี 109 
 “ผู้หญิงอยำ่งฉนัรักผู้ชำยได้ครัง้ละคนและควำมเช่ือใจฉันให้ได้แคค่นละครัง้ ฝำกชีวิตกบัเธอไม่ได้
ต้องตดัใจตีตวัออกหำ่งรักแคไ่หนก็ต้องแยกทาง ดีกวำ่รอฟังขำ่วคนหลำยใจครัง้เดียวก็เกินจะพอ”  
                                              (รักได้ครัง้ละคน เช่ือใจได้คนละครัง้/ตัก๊แตน ชลดำ) 
 
 หนทำง,ทำงตนั,ร่วมทำง,เดนิทำง,แยกทำง   อำรมณ์รัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 106-109 ถ้อยค ำ “หนทำง” “ทำงตนั” “ร่วมทำง” “เดินทำง” และ “แยกทำง” เป็น
ถ้อยค ำท่ีเก่ียวข้องกบัเส้นทำงและกำรเดินทำง โดยถ้อยค ำดงักล่ำวถกูน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบ
ถึงควำมรัก แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของควำมรักว่ำเป็นสิ่งสำมำรถเกิดขึน้และสำมำรถพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์ของควำมรักให้ดียิ่งขึน้จนไปถึงจุดหมำยท่ีคนสองคนตัง้ใจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน  แต่หำก
ควำมสมัพนัธ์นัน้ไมส่ำมำรถท่ีจะพฒันำควำมสมัพนัธ์ตอ่ไปได้ก็ต้องจบควำมสมัพนัธ์นัน้ลง เหมือนกบักำร
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เดนิทำงท่ีเป็นกำรเคล่ือนท่ีไปข้ำงหน้ำเพ่ือไปให้ถึงยงัจดุหมำยท่ีก ำหนดไว้ แตห่ำกกำรเดินทำงนัน้ต้องพบ
เจอกบัทำงตนัก็อำจจะท ำให้ไมส่ำมำรถให้กำรเดนิทำงไปถึงจดุหมำยท่ีก ำหนดได้หรืออำจต้องแยกทำงไป 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเดินทำง” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ              
ญำณสมัพนัธ์  โดยแสดงควำมสมัพนัธ์ของกำรเดินทำงท่ีต้องอำศยัพำหนะในกำรท่ีจะท ำให้กำรเดินทำง
นัน้ด ำเนินต่อไปได้จนถึงจุดหมำย  ในกำรเดินทำงก็อำจจะพบกับอุปสรรคต่ำงๆ ท่ีส่งผลให้อำจกำร
เดนิทำงนัน้ไมส่ำมำรถท่ีจะไปถึงจดุหมำยตำมท่ีต้องกำรได้ เม่ือน ำเปรียบเทียบกบัควำมรักแสดงให้เห็นว่ำ
ควำมรักวำ่เป็นสิ่งท่ีสำมำรถพฒันำให้เกิดขึน้ได้จำกคนสองคน และในบำงครัง้ควำมสมัพนัธ์ของควำมรัก
ก็อำจพบเจอกบัเหตกุำรณ์หรือปัญหำตำ่งๆ เชน่ คนรักนอกใจหรือแอบมีควำมสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน ซึ่งเป็น
สำเหตุท่ีท ำให้ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถด ำเนินต่อไปได้อีกและเป็นกำรสิน้สุดควำมรักของคนสองคน                  
กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “กำรเดนิทำง” กบั “ควำมรัก”  แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 24  
 
 
  

   
      

  
ภำพประกอบ 24 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเดนิทำง] 

 
2.11 [ความรักคือการเรียน] 

เรียน หมำยถึง เข้ำรับควำมรู้จำกผู้สอน รับกำรฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดควำมรู้ เข้ำใจหรือช ำนำญ เช่น
เรียนหนงัสือ (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 969)  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเรียน] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเรียน
น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทัศน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “กำรเรียน” กบั “ควำมรัก จำกกำรศกึษำข้อมลูใน
เพลงไทยลูกทุ่งยคุปัจจบุนัพบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำรเรียน ได้แก่ “เรียน” “วิชำ” 
“สอน” น ำมำใช้ในกำรเปรียบเทียบถึงควำมรัก จ ำแนกในองค์ประกอบของอำรมณ์รักได้เพียงองค์ประกอบ
เดียว จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำง
คือ “กำรเรียน” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
 

 

กำรเดนิทำง 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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   มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
     [การเรียน]                  [ความรัก] 
       เรียน,วิชำ,สอน                               อำรมณ์รัก 

 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเรียน] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 110 

“ไมรั่กไมรู้่วำ่เจ็บใชไ่หม หำกเจอกบัใครไมต่ำยก็แทบจะบ้ำเจ็บเพียงครัง้เดียวเหมือนเป็นวิชา” 
      (เจ็บท่ีไมไ่ด้รับเชิญ/คริสตี ้ก๊ิบสนั) 

ตวัอยำ่งท่ี 111 
 “อยำกจะรู้ว่ำควำมรักมนัสดสวยหรืออย่ำงไร แตส่ดุท้ำยฉันใจของฉันก็เสียใจ แตก็่ดีได้เรียนรู้  ได้
เรียนรัก ได้เรียนช ำ้ แคอ่ยำกรู้วำ่รักแท้มีอีกไหม”  

       (ควำมรักเอำยงัไง/กล้วย แสตมป์) 
ตวัอยำ่งท่ี 112 

“ไม่รักไม่รู้ว่ำเจ็บใช่ไหม หำกเจอกับใครไม่ตำยก็แทบบ้ำ แค่เจ็บเพียงครัง้เหมือนเป็นวิชำ  เธอ
เจตนำโยนปัญหำให้ฉัน เธอท ำอย่ำงนีม้ำแล้วก่ีหนท ำมำก่ีคนท่ีสอนวิชำข้ำมขัน้ หำกรู้แบบนีข้อเป็นเพ่ือน
กนัเร่ืองของเรำนัน้อยำกจะหนี หนีไปให้ไกล”  
                          (เจ็บท่ีไมไ่ด้รับเชิญ/คริสตี ้ก๊ิบสนั) 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 110-112 ถ้อยค ำ “วิชำ” “เรียน” และ “สอน” เป็นถ้อยค ำท่ีอยูใ่นวงควำมหมำยของ
กำรเรียน ถกูน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบสะท้อนให้เห็นวำ่ควำมรักเหมือนกบักำรเรียน ท่ีสำมำรถ
สอนเรียนรู้และศกึษำเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจซึง่กนัและกนัตอ่ตวัของผู้ ท่ีมีควำมรัก เหมือนกบักำรเรียนท่ี
ผู้ เรียนทกุคนจ ำเป็นต้องเรียนเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจในสิ่งท่ีได้เรียนอย่ำงทอ่งแท้  

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเรียน” กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบภวสมัพนัธ์ 
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 25 
 

 
 

 
 

ภำพประกอบ 25 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเรียน] 

กำรเรียน ควำมรัก 

อำรมณ์รัก 
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2.12 [ความรักคือการเจ็บป่วย] 
เจ็บ ป่วย หมำยถึ ง  ไม่สบำยเพรำะโรคหรือควำมไ ข้ห รือ เหตุ อ่ืน ท่ีท ำ ใ ห้ รู้สึก เช่นนัน้  

(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 321) 
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับโรคหรือ

อำกำรป่วยชนิดตำ่งๆ น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูก
เปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “กำรเจ็บป่วย” กบั “ควำมรัก 
จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัพบถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยกำรเจ็บป่วย 
ได้แก่ “โรค” “แผล” “ช ำ้” “บอบช ำ้” “รอยช ำ้” “เจ็บ” “ใจจะขำด” “พิษ” “คนไข้” “ยำ” ถ้อยค ำอุปลกัษณ์
ดงักล่ำวจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำกำรท่ีเกิดจำก
ควำมรัก ถ้อยค ำ “คนไข้” “ยำ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ” โรค” “แผล” “ช ำ้” 
“บอบช ำ้” “เจ็บ” “ใจจะขำด” “พิษ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก จำกข้อมูล
ถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำงคือ “กำรเจ็บป่วย” 
ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
    มโนทัศน์ต้นทาง      มโนทัศน์ปลายทาง 
    [การเจ็บป่วย]          [ความรัก] 
คนไข้,ยำ       ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
แผล,แผลกลดัหนอง,เจ็บ,พิษ     อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
รอยช ำ้,บอบช ำ้,โรค,ใจจะขำด 
  
 ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 113 
  “สัญญำ สัญญำบ้ำนทุ่งลืมคลอง ลืมคุ้ ง ลืมทุ่งลืมรักสองเรำ ชะเง้อรอยิ่งรอยิ่งคอยยิ่งเหงำ
กลำยเป็นสญัญำเศร้ำๆ เม่ือเธอนัน้ลืมสญัญำ มองทุ่งสีทองครำใดยิ่งปวดหวัใจเม่ือใดท่ีคิดขึน้มำ เหมือน
ดงัคนไข้รอยาอยำกให้เธอรู้วำ่มนัทรมำนเหลือเกิน” 
                                                                                            (สญัญำบ้ำนทุง่/วิรดำ อำร์มยำม) 
 
 คนไข้,ยำ  ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
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จำกตวัอย่ำงท่ี 113 ถ้อยค ำว่ำ “คนไข้” และ “ยำ” อยู่ในวงควำมหมำยของกำรเจ็บป่วย น ำมำใช้
เป็นอปุลักษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยกำรเปรียบเทียบผู้ รักท่ีรอคอยให้คนรักกลบัมำจนท ำให้
เกิดควำมทกุข์ ควำมไมส่บำยใจเหมือนกบัคนท่ีเป็นไข้ท่ีมีอำกำรตวัร้อน ส่วนผู้ ท่ีถกูรักนัน้เปรียบเหมือนกบั
ยำ ซึ่งสำมำรถท ำให้ผู้ รักนัน้นัน้หำยจำกควำมทุกข์ท่ีเฝ้ำรอคอยได้ด้วยกำรกลับมำหำหรือเจอกันตำม
สญัญำ เชน่เดียวกบัผู้ ท่ีมีอำกำรเจ็บป่วยต้องกำรได้รับยำเพ่ือรักษำอำกำรเจ็บป่วยให้หำยเป็นปกต ิ 
 
ตวัอยำ่งท่ี 114 
 “จะทนท ำไมกบัคนใจด ำ เจ็บเม่ือไหร่ให้โทรมำจะไม่ตอ่ว่ำเลยซกัค ำ จะรักษำแผลใจท่ีเขำท ำ ลบ
รอยช า้เตมิค ำรักปักไว้แทน” 
                      (เจ็บเม่ือไหร่ก็โทรมำ/เสถียรท ำมือ) 
ตวัอยำ่งท่ี 115 
 “ฉันเป็นอย่ำงนีถู้กคนมองว่ำเลวก็จะไม่พูดอะไร ไม่อยำกให้ใครมองเธอเป็นคนไม่ดี เก็บอำกำร
บอบช า้ของใจท่ีเธอย ่ำยี สกัค ำก็จะไมมี่มำท ำร้ำย” 
                          (ควำมลบัของนำงฟ้ำ/ไชโย ธนำวฒัน์) 
ตวัอยำ่งท่ี 116 
 “ไม่รักไม่รู้ว่ำเจ็บใช่ไหม หำกเจอกับใครไม่ตำยก็แทบบ้ำ แค่เจ็บเพียงครัง้เหมือนเป็นวิชำ เธอ
เจตนำโยนปัญหำให้ฉัน เธอท ำอย่ำงนีม้ำแล้วก่ีหนท ำมำก่ีคนท่ีสอนวิชำข้ำมขัน้ หำกรู้แบบนีข้อเป็นเพ่ือน
กนัเร่ืองของเรำนัน้อยำกจะหนี หนีไปให้ไกล”  
                          (เจ็บท่ีไมไ่ด้รับเชิญ/คริสตี ้ก๊ิบสนั) 
ตวัอยำ่งท่ี 117 

“ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยำกให้แฟนไปรักคนอ่ืน ถกูแบง่รักก็เจ็บสดุฝืนทกุคืนต้องนอนร้องไห้เหมือน
ใจจะขาด เม่ือโทรหำเธอไมรั่บสำยไมอ่ำจไปฟ้องกบัใครกลัน้น ำ้ตำใจขอเธอสงสำร” 
                  (ไมอ่ยำกให้เธอรักคนอ่ืน/ตัก๊แตน ชลดำ) 
 
 แผล,รอยช ำ้,บอบช ำ้,เจ็บ,ใจจะขำด  อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 

จำกตวัอย่ำงท่ี 114-117 ถ้อยค ำว่ำ “แผล” “รอยช ำ้” “บอบช ำ้” “เจ็บ” และ “ใจจะขำด” ถูก
น ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดขึน้จำกควำมรัก โดยแสดงให้เห็นถึงอำกำรท่ีผิดหวัง
จำกควำมรักว่ำเหมือนกับคนท่ีเป็นแผลมีรอยฟกช ำ้หรือมีอำกำรเจ็บป่วยท ำให้เกิดควำมเจ็บปวดทุกข์
ทรมำนทำงร่ำงกำย แตอ่ำกำรท่ีผิดหวงัจำกควำมรักเป็นอำกำรท่ีเกิดขึน้และมีผลกระทบตอ่ควำมรู้สึกและ
จิตใจ ท ำให้ผู้ ท่ีมีอำกำรเสียใจแสดงอำกำรตำ่งๆ ออกเหมือนกบัผู้ ท่ีมีอำกำรป่วย 
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเจ็บป่วย” กับ “ควำมรัก” แบบญำณสัมพันธ์ โดยแสดง
ควำมสมัพนัธ์ของกำรเจ็บป่วยโดยมีผู้ ป่วยท่ีมีอำกำรบำดเจ็บจำกบำดแผลหรือโรคภยัตำ่งๆ และต้องกำร
ยำในกำรรักษำเพ่ือให้หำยเป็นปกติ เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกับควำมรักแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของผู้ ท่ีมี
อำกำรผิดหวงัจำกควำมรักรู้สึกเจ็บป่วยเสียใจ ต้องกำรได้ควำมรักจำกคนท่ีตนเองรักจึงจะท ำให้อำกำร
ผิดหวงัเสียใจดงักลำ่วดีขึน้มำ กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “กำรเจ็บป่วย” กบั “ควำมรัก” แสดงให้เห็น
ดงัภำพประกอบ 26 

 
 
 

 

 

ภำพประกอบ 26 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] 
 

2.13 [ความรักคือสิ่งของ] 
 สิ่งของ หมำยถึง วตัถตุำ่งๆ,ของ,หรือข้ำวของ (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1191) 
 อุปลกัษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งของน ำมำใช้
เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง 
โดยมีกำรเช่ือมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สิ่งของ” กับ “ควำมรัก จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคปัจจุบันพบถ้อยค ำอุปลักษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งของ ได้แก่ “ตุ๊ กตำ” “เสือ้ตกสี”                 
“เทียนไข” “รองเท้ำ” “ของเล่น” จ ำแนกในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรักได้เพียงองค์ประกอบเดียว จำก
ข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งมโนทศัน์ต้นทำงคือ “สิ่งของ” 
ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
     [สิ่งของ]                  [ความรัก] 

 ตุ๊กตำ,เทียนไข,เสือ้ตกสี,รองเท้ำ   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
 ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่งดงันี ้
 

กำรเจ็บป่วย 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

ควำมรัก 
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ตวัอยำ่งท่ี 118 
“ฉันนัน้ก็เป็นเหมือนเช่นเทียนไขท่ีมีควำมหมำยแคเ่พียงบำงครัง้บำงครำ เธอจดุฉันเพ่ือคัน่เวลำ

เม่ือตอนไฟฟ้ำมำแล้วมืดดบัไป ยอมเผำตวัเองเปลง่แสงเพ่ือเธอเตม็ใจเสมอ เพ่ือเธอฉนัท ำด้วยใจแม้ว่ำเธอ
จะมีเทียนไขแตใ่นหวัใจของเธอก็รอไฟมำ” 

           (เทียนไขไฟฟ้ำ/นุ้ย อำร์สยำม) 
ตวัอยำ่งท่ี 119 
 “ขอวันนีน้้องนำงช่วยเป็นพลังเติมฝันเติมไปเติมน ำ้มันหัวใจ ช่วยเป็นแรงใจให้พ่ีนะคนดีเป็น
ตุ๊กตาเบำะหลงัซ้อนท้ำยร่วมทำงกันไปอย่ำงนี ้ไม่นำนไม่เกินสองปีจะเก็บเงินผ่อนปิกอพัดีๆจะให้ยำหยี
เป็นตุ๊กตาหน้ำรถ”  
                              (ตุ๊กตำเบำหลงั/แชม่ แชม่ รัมย์) 
ตวัอยำ่งท่ี 120 
 “เธอเปรียบฉนัคงไมต่ำ่งอะไรกบัรองเท้าท่ีเธอใสเ่หยียบทกุวนั เธอไมเ่คยแลเห็นเธอไม่เคยก้มมอง
ได้แตใ่สไ่ด้แตใ่ช้งำนเธอไมเ่คยสนใจ” 
                                                                                                          (รองเท้ำ/วงกำงเกง) 
ตวัอยำ่งท่ี 121 
 “คนท่ีเรำไว้ใจเสมอแคถู่กคนอ่ืนหำเจอก็เผลอเดินออกนอกใจ เปล่ียนไปเหมือนเสือ้ตกสีรักจำง
เม่ือมีทำงใหม ่ตำชัง่ของควำมจริงใจไมส่มดลุกนัเลยสกันิด” 
                          (คนหนึง่ฝำกชีวิต อีกคนคดิไมซ่ื่อ/ตำ่ย อรทยั) 
 

 จำกตวัอย่ำง 118-121 ถ้อยค ำ “เทียนไข” “ตุ๊กตำ” “รองเท้ำ” และ “เสือ้ตกสี” เป็นค ำท่ีอยู่ในวง
ควำมหมำยของสิ่งของ น ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก จำกกำรเปรียบเทียบสะท้อน
ให้เห็นว่ำผู้ ท่ีมีควำมรักเหมือนกบัสิ่งท่ีสำมำรถสมัผสัจบัต้องและครอบครองได้ และยงัพบว่ำลกัษณะของ
สิ่งของท่ีน ำมำใช้เปรียบเทียบสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของผู้ ท่ีมีควำมรัก เช่น ควำมต ่ำต้อย
เปรียบเทียบว่ำเป็น รองเท้ำ ทัง้นีเ้พรำะรองเท้ำเป็นสิ่งของท่ีไว้ส ำหรับสวมใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้เท้ำสมัผสั
เปรอะเปือ้นสิ่งสกปรกตำ่งท่ีอยู่บนพืน้ ถ้อยค ำ “เทียนไข” เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีมีคำ่แคบ่ำงเวลำ
เทำ่นัน้ เหมือนกบัเทียนไขท่ีใช้ให้ควำมสวำ่งในเวลำท่ีไฟฟ้ำดบั ถ้อยค ำ “ตุ๊กตำ” เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำม
รักท่ีมีรูปร่ำงหน้ำตำ น่ำรัก น่ำเอ็นด ูเหมือนกับตุ๊กตำท่ีมีรูปร่ำงหน้ำตำท่ีน่ำรัก ชวนให้สนใจอยำกได้มำ
ครอบครอง และถ้อยค ำ “เสือ้ตกสี” โดยเสือ้เปรียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก และสีตกเปรียบเหมือนถึงลกัษณะนิสยั
ของผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีใจโลเลเปล่ียนใจไปรักผู้ อ่ืนได้ง่ำย เหมือนกับกำรตกสีของเสือ้ท่ีเกิดขึน้ขณะซกัล้ำงท ำ
ให้สีของเสือ้ท่ีซกันัน้จำงลงไปจำกเดมิ  
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งของ” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบภวสมัพนัธ์ 
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 27 
 
 
 

 
 
 

ภำพประกอบ 27 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] 
 

2.14 [ความรักคือสงคราม] 
สงครำม หมำยถึง กำรรบใหญ่ท่ีมีคนจ ำนวนมำกต่อสู้ฆ่ำฟันกัน (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 

1112) 
อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสงครำม] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัสงครำมน ำมำใช้

เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง 
โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “สงครำม” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคปัจจุบันพบถ้อยค ำอุปลักษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสงครำม ได้แก่ “ข้ำศึก” “คุกคำม”       
“แย่งชิง” “โยนผ้ำยอมแพ้” มำใช้ในกำรเปรียบเทียบถึงควำมรัก ถ้อยค ำอุปลกัษณ์ดงักล่ำวจ ำแนกตำม
องค์ประกอบของควำมรักได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก 
โดยถ้อยค ำ “ข้ำศกึ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “คกุคำม” “แย่งชิง” จ ำแนกอยู่ไว้
ในองค์ประกอบของอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก และ ถ้อยค ำ “โยนผ้ำยอมแพ้” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของ
อำรมณ์รัก จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้น
ทำงคือ “สงครำม” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
   [สงคราม]                   [ความรัก] 
ข้ำศกึ      ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
คกุคำม,แยง่ชิง     อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
โยนผ้ำยอมแพ้     อำรมณ์รัก 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสงครำม] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 

ควำมรัก 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก

รัก 

 

สิ่งของ 
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ตวัอยำ่งท่ี 122 
“สนำมรบชำยแดนกลำงดงควนัปืน พ่ียงัหยดัยืนไม่เคยเกรงหน้ำไหน ปรำบมำทัว่ทิศป้องสิทธ์ิของ

ไทยไม่เคยพ่ำยใครในแดนสงครำม แต่แล้วท ำไมสนำมใจรักพ่ี รักมำก็ปีต้องมีขวำกหนำม ข้าศึกหวัใจ
แทรกแซงคกุคำมเขำมือท่ีสำมแยง่ชิงรักไป” 

 (แพ้รบสนำมรัก/มนต์แคน แก่นคนู,ไหมไทย ใจตะวนั) 
 
 ข้ำศกึ      ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

 
จำกตวัอยำ่งท่ี 122 “ข้ำศกึ” เป็นถ้อยค ำอปุลกัษณ์น ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยเป็นกำร

กล่ำวถึงบคุคลท่ีสำมท่ีเข้ำมำแทรกระหว่ำงควำมสมัพนัธ์ของควำมรัก ท ำให้สถำนะควำมสมัพนัธ์ท่ีเคยดี
เกิดปัญหำขึน้ เปรียบเสมือนข้ำศึกท่ีเข้ำมำรุกรำนแผ่นดินท่ีเคยสงบสุขร่มเย็นให้เกิดภำวะสงครำม
ประชำชนต้องอยูใ่นสภำพหวำดกลวัไมมี่ควำมสขุ  
 
ตวัอยำ่งท่ี 123 

“สนำมรบชำยแดนกลำงดงควนัปืน พ่ียงัหยดัยืนไม่เคยเกรงหน้ำไหน ปรำบมำทัว่ทิศป้องสิทธ์ิของ
ไทยไม่เคยพ่ำยใครในแดนสงครำม แต่แล้วท ำไมสนำมใจรักพ่ี รักมำก็ปีต้องมีขวำกหนำม ข้ำศึกหัวใจ
แทรกแซงคุกคามเขำมือท่ีสำมแย่งชิงรักไป” 

 (แพ้รบสนำมรัก/มนต์แคน แก่นคนู,ไหมไทย ใจตะวนั) 
 

คกุคำม,แยง่ชิง      อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 

จำกตวัอยำ่งท่ี 123 ถ้อยค ำ “คกุคำม” และ “แยง่ชิง” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสงครำมถกู
น ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก เป็นลักษณะของอำกำรท่ีอยำกได้รับ
ควำมรักมำเป็นของตนเอง ท ำให้มีควำมคิดและกระท ำกำรแย่งชิงคนรักของผู้ อ่ืนเพ่ือให้ตนเองได้สมหวงั 
เหมือนกบักำรท ำสงครำมท่ีมีข้ำศึกศตัรูท่ีต้องกำรแย่งชิงดินแดนสร้ำงอำณำนิคมโดยกำรข้ำมำคกุคำม
เพ่ือควำมยิ่งใหญ่และชยัชนะ  

 
ตวัอยำ่งท่ี 124 

“หลอยเปิดมือถือ หน้ำจอน้องพ้อหน้ำอ้ำย จอบเบิ่งหน้ำอ้ำยเทือใด๋ น ำ้ตำเผลอไหลใส่จอมือถือ 
โยนผ้ายอมแพ้ อ้ำยเว้ำบแ่คร์ฮกัเฮำบคื่อ บทสรุปทำงรักนัน้หรือคืออ้ำยลืมสญัญำค ำ” 
                       (น ำ้ตำไหลใสมื่อถือ/จินตหรำ พนูลำภ) 
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โยนผ้ำยอมแพ้       อำรมณ์รัก 
  

 จำกตวัอย่ำงท่ี 124 “โยนผ้ำยอมแพ้” เป็นถ้อยค ำอุปลกัษณ์เปรียบถึงอำรมณ์รักท่ีไม่สมหวงั เม่ือ
คนรักหมดใจท ำให้ผู้ รักนัน้ตดัสินใจเลิกรำและจบควำมสมัพนัธ์เป็นกำรสิน้สดุของควำมรัก สอดคล้องกับ
ในกำรท ำสงครำมเม่ือเป็นฝ่ำยท่ีเสียเปรียบและไม่สำมำรถท่ีจะต่อสู้ศตัรูต่อไปได้ ก็จะใช้วิธีกำรโยนผ้ำ
ออกไปเพ่ือให้ฝ่ำยศตัรูรับรู้วำ่เป็นฝ่ำยยอมแพ้และขอยตุกิำรท ำสงครำม 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สงครำม” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ                   
ญำณสมัพนัธ์ ในกำรท ำสงครำมต้องมีข้ำศกึท่ีเข้ำมำรุกรำกตอ่สู้ เพ่ือแย่งชิงดินแดนและเพ่ือชยัชนะ หำก
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่สำมำรถสู้ ต่อไปได้ก็จะเป็นฝ่ำยท่ีขอยอมแพ้เพ่ือยุติกำรท ำสงครำม เม่ือน ำมำ
เปรียบเทียบกบัควำมรักแสดงให้เห็นวำ่กำรต้องกำรได้ควำมรักมำครอบครองหรืออยำกสมหวงัในควำมรัก 
ก็จะต้องพยำยำมท ำทกุอย่ำงเพ่ือให้ได้ควำมรักมำถึงแม้จะต้องเป็นฝ่ำยแย่งชิงคนรักของผู้ อ่ืนมำเป็นของ
ตนเองก็ตำม แต่หำกไม่สำมำรถแย่งมำได้ส ำเร็จก็ต้องเป็นฝ่ำยท่ีถอนตวัและผิดหวงัให้กับควำมรัก กำร
ถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “สงครำม” กบั “ควำมรัก” แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 28 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 28 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสงครำม] 
 
3. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักที่สะท้อนผ่านถ้อยค าอุปลักษณ์ในเพลง
ไทยสากลยุคปัจจุบัน 

จำกกำรวิเครำะห์ถ้อยค ำอุปลักษณ์เก่ียวกับควำมรักในเพลงไทยสำกลจ ำนวน 400 เพลง จำก
หนังสือเพลง The Guitar Year book ปี 2008-2012 พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับควำมรัก            
14 อปุลกัษณ์ ได้แก่ 

3.1 [ควำมรักคือมนษุย์] 
3.2 [ควำมรักคือพืช] 
3.3 [ควำมรักคือสตัว์]  
3.4 [ควำมรักคืออำหำร] 

สงครำม 

ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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3.5 [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ำง] 
3.6 [ควำมรักคือธรรมชำต]ิ 
3.7 [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำต]ิ  

 3.8 [ควำมรักคือกำรแสดง]  
3.9 [ควำมรักคือกำรแขง่ขนั] 
3.10 [ควำมรักคือกำรเดนิทำง] 
3.11 [ควำมรักคือกำรเรียน]  
3.12 [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] 
3.13 [ควำมรักคือสิ่งของ] 
3.14 [ควำมรักคือเพลง] 
 

3.1 อุปลักษณ์มนุษย์ 
 มนษุย์ หมำยถึง สตัว์ท่ีรู้จกัใช้เหตผุล สตัว์ท่ีมีจิตใจ คน (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 832) 
 อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือมนษุย์] เป็นกำรน ำมโนทศัน์เก่ียวข้องกบัมนษุย์ ได้แก่ อวยัวะ
หรือสว่นตำ่งๆ ในร่ำงกำยท่ีมีควำมส ำคญัตอ่มนษุย์ อำชีพ มำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ือ
อธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำร
ของ “มนษุย์” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูเพลงไทยสำกลยคุปัจจบุนั พบถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยู่ใน
วงควำมหมำยของมนษุย์ ได้แก่ “เจ้ำหญิง” “ขอทำน” “ลมหำยใจ” “ดวงใจ” น ำมำใช้กล่ำวเปรียบเทียบถึง
ควำมรักจ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรักได้เพียงองค์ประกอบเดียว จำกข้อมูลถ้อยค ำ             
อุปลักษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “มนุษย์” ไปยัง       
มโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

มโนทัศน์ต้นทาง         มโนทัศน์ปลายทาง 
     [มนุษย์]              [ความรัก] 
เจ้ำหญิง,ขอทำน, ลมหำยใจ,ดวงใจ       ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

  
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือมนษุย์] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่ง 
 

ตวัอยำ่งท่ี 125 
 “จะรักเธอไปจนตำยทัง้หวัใจให้เธอไปหมดแล้ว ท่ีรักเธอคือดวงใจของฉนั” 

      (ท่ีรัก/ปรำโมทย์ ปำทำน) 
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ตวัอยำ่งท่ี 126 
 “ฉันจ ำเป็นต้องมีเธอนะ เพรำะว่ำเธอคือลมหายใจ ท ำให้ทุกวนัช่ำงสดใสต่อชีวิตคนหนึ่งคนให้
ก้ำวไป” 

    (ออกซิเจน/Super baker) 
ตวัอยำ่งท่ี 127 

“มงกุฎดอกไม้ท่ีเธอให้ฉัน ท ำให้วนัท่ีธรรมดำของคนท่ีธรรมดำเหมือนกลำยเป็นเจ้าหญิง ทกุสิ่ง
ชำ่งสวยงำม ทกุสิ่งชำ่งแสนดี ตัง้แตว่นัท่ีฉนัมีเธอ เธอท ำให้ได้เจอควำมรักท่ีแท้จริง” 

(มงกฎุดอกไม้/ลลุำ) 
ตวัอยำ่งท่ี 128 
 “อยำกได้แฟนไมใ่ชค่ะแนนสงสำร เพรำะฉนัไมใ่ชข่อทานมำขอเดนควำมรักใคร” 

(อยำกได้แฟน/Gear Knight) 
 

จำกตวัอย่ำงท่ี 125-128 ถ้อยค ำ “ดวงใจ” เป็นค ำท่ีเก่ียวกับอวยัวะในร่ำงกำย และ“ลมหำยใจ” 
เป็นกระบวนท่ีเกิดขึน้ภำยในร่ำงกำย ถกูน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้เห็น
ว่ำเป็นบุคคลท่ีมีควำมส ำคญัและมีควำมหมำยต่อชีวิต เปรียบเหมือนกับเป็นอวัยวะของมนุษย์ท่ีใช้ใน
ด ำรงชีวิตหำกขำดอวยัวะสว่นใดสว่นหนึง่ไปจะท ำให้กำรใช้ชีวิตในจะสง่ผลกระทบและท ำให้ไม่สำมำรถใช้
ชีวิตได้ไม่เป็นปกติ ถ้อยค ำ “เจ้ำหญิง” และ “ขอทำน” เป็นค ำท่ีแสดงชนชัน้ฐำนะทำงสงัคม เม่ือน ำมำใช้
เป็นอปุลกัษณ์ก็แสดงให้เห็นถึงควำมสูงศกัดิ์และควำมตำ่งแตกทำงชนชัน้ของผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยเจ้ำหญิง
เปรียบได้กับผู้ ท่ีสูงศกัดิ์ มีฐำนะทำงสังคมท่ีดี มีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีสุขสบำย ส่วนควำมต ่ำต้อยไร้ค่ำก็
เปรียบเหมือนกบัขอทำนท่ีมีเนือ้ตวัสกปรก แมมมอม และต้องนัง่ขอเงินจำกผู้ อ่ืนเพ่ือใช้ในกำรด ำรงชีวิต 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “มนุษย์” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพันธ์แบบภวสมัพนัธ์
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 29 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 29 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือมนษุย์] 
 

มนษุย์ 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

ควำมรัก 
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3.2 [ความรักคือพืช]   
 พืช หมำยถึง เมล็ดพนัธุ์ไม้ สิ่งท่ีจะเป็นพนัธุ์ตอ่ไป (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 793) 

อุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือพืช] หมำยถึง เป็นกำรน ำมโนทัศน์เก่ียวข้องกับพืช อำกำร
ของพืช และส่วนประกอบของพืช น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “พืช” กบั “ควำม
รัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทยสำกลยคุปัจจบุนั พบถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของพืช 
ได้แก่ “ต้นไม้” “ต้นไทร” “ดอกฟ้ำ” “ดอกไม้” “ใบไม้” “เพำะ” “ปลูก” “เติบโต” “รด” “หล่อเลีย้ง” มำใช้ใน
กำรกลำ่วเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำม
รัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้อยค ำ “ต้นไม้” “ดอกไม้” “ใบไม้” “ดอกฟ้ำ” จ ำแนกไว้ใน
องค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “เติบโต” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก และ
ถ้อยค ำ “ต้นไทร” “เพำะ” “ปลกู” “เตบิโต” “รด” “หล่อเลีย้ง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำก
ข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำงคือ “พืช” ไป
ยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
      [พืช]          [ความรัก] 
ดอกฟ้ำ,ต้นไม้,ใบไม้,ดอกไม้   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

 เตบิโต      อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
ต้นไทร,ปลกู,เพำะ,รด,หลอ่เลีย้ง   อำรมณ์รัก    

   
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือพืช] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 129 
 “ต้นไม้ไม่เคยรดน ำ้เลยไม่รู้จะอยู่อย่ำงไร และฉันก็เป็นต้นไม้ท่ีรอคอยเธอ ขอเพียงแค่มีเธอขอ
เพียงได้รักเธออยำกให้รู้วำ่เธอส ำคญัแคไ่หน แคเ่พียงหนึ่งวินำทีท่ีเธอเดินหำยไป เธอเคยรู้ไหมว่ำเธอท ำให้
ฉนัเหมือนใจจะขำด” 
              (ไมผ่ิดใชไ่หมท่ีรักเธอ/กอล์ฟ-ไมค์) 
ตวัอยำ่งท่ี 130 
 “ก็ฉันมนัคนธรรมดำดอกฟ้าคงสงูเกินไป มนัไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเทียบเธอ ฉันมนัคนธรรมดำท่ี
ฟ้ำแกล้งให้มำเจอและมนัท ำให้รู้วำ่ได้ยืนข้ำงๆเธอฉนัไมคู่ค่วร” 
                    (คนธรรมดำ/Sunshine) 



93 

 

ตวัอยำ่งท่ี 131 
 “ไม่ได้ดีเหนือใครๆ ไม่ได้โดนใจใครท่ีไหน แค่เป็นผู้หญิงท่ีเรียบง่ำยและธรรมดำไม่ใช่ดอกไม้ท่ี
ใครๆ จะเชยชม แตฉ่นัมีใจดวงเดียวก็เพ่ือรักเธอคนเดียวอยำ่งสดุหวัใจ”             

    (รักแท้แพ้ทกุอย่ำง/น ำ้ชำ)
  

ต้นไม้,ดอกฟ้ำ,ดอกไม้     ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
 จำกตวัอยำ่งท่ี 129-131 ถ้อยค ำ “ต้นไม้” “ดอกไม้” และ “ดอกฟ้ำ” อยู่ในวงควำมหมำยของพืชถกู
น ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “ต้นไม้” เม่ือน ำมำใช้เปรียบเทียบแสดงให้เห็น
วำ่ผู้ ท่ีมีควำมรักนัน้เหมือนกบัพืชท่ีต้องกำรได้รับกำรดแูลเอำใจใส่ เหมือนกบัต้นไม้ท่ีต้องได้รับกำรดแูลรด
น ำ้จึงจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่และสำมำรถออกดอกออกผล นอกจำกนัน้ถ้อยค ำท่ีอยู่ในวง
ควำมหมำยของพืชก็ยงัถกูน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีมีฐำนะสงูกว่ำ โดยพบถ้อยค ำ “ดอกฟ้ำ” 
น ำมำใช้ในกำรเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีมีฐำนะทำงสงัคมหรือชนชัน้ท่ีสูงกว่ำคนทัว่ไป ส่วนถ้อยค ำ 
“ดอกไม้” น ำมำเปรียบเทียบเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีมีรูปร่ำงหน้ำตำสวยงำม น่ำรัก ดึงดดูให้
ชวนมอง เหมือนกบัลกัษณะของดอกไม้ท่ีมีสีสนั สดใส สวยงำม เป็นท่ีชวนมองของคนเม่ือได้พบเห็น  
 
ตวัอยำ่งท่ี 132 

“ให้ควำมรักมันเติบโตในใจ ปลูกมนัไว้ในส่วนลึกท่ีสุดในใจ อยำกจะขอยืนอยู่ใต้ร่มเงำกับเธอ
เร่ือยไป แม้ไมเ่คยได้รู้ใจก็ไมเ่ป็นไรฉนัรักเธอ” 
              (ให้รักมนัโตในใจ/ณเดชน์ คกิูมิยะ) 
  
 เตบิโต        อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 
 จำกตัวอย่ำง ถ้อยค ำว่ำ “เติบโต” เป็นอำกำรท่ีเ ก่ียวข้องกับพืช น ำมำใช้เป็นอุปลักษณ์
เปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก โดยแสดงให้เห็นอำกำรของควำมรักท่ีเกิดขึน้กับคนสองคนว่ำ
เป็นควำมรู้สึกท่ีค่อยๆ เกิดขึน้ในใจและมีกำรสำนต่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ให้ดีขึน้เร่ือยๆ จนกลำยเป็น
ควำมรักท่ีสมหวงั โดยอำกำรของควำมรักท่ีค่อยๆ เกิดขึน้นี ้เหมือนกบัลกัษณะกำรเติบโตของพืชท่ีคอ่ยมี
พฒันำกำรเจริญเตบิโตจำกต้นเล็กๆ เป็นต้นใหญ่และสำมำรถออกดอกออกผลได้  
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ตวัอยำ่งท่ี 133 
 “พอ พอเถอะนะเก็บใจเธอเอำไว้อย่ำเสียมันไปให้คนท่ีไม่รู้ค่ำ เก็บใจเธอไว้ให้คนดีๆท่ีเข้ำมำ 
ดอกไม้จะสวยจะเพำะในมือคนท่ีช่ืนชม ควำมรักก็เหมือนกันมีควำมหมำยจะ เพาะในใจคนท่ีผูกพัน
ต้องกำรกนัอยูเ่ร่ือยไป” 
                 (ดอกไม้ในมือ/โรส) 
ตวัอยำ่งท่ี 134 
 “ดินท่ีมนัโดนลมแดดแผดเผำ แตกร้ำวจนมนัดูเหมือนไม่เหลือชิน้ดี แต่ถ้ำลองมีใครไปรดน ำ้สกัที 
ดนินัน้ก็คงจะดีปลกูดอกไม้งดงำม คงเหมือนฉนัเพียงถ้ำมนัมีรักมำรดท่ีใจ ก็คงท ำให้ชีวิตนีไ้ด้ชุม่ฉ ่ำ”  
                                                      (ดนิกบัน ำ้-ใจกบัรัก/Pixel) 
ตวัอยำ่งท่ี 135 

“ควำมรักดีๆ ของใครสกัคนหนึง่แคนี่ก็้พอจะท ำให้หวัใจไม่แห้งแล้งอีกตอ่ไป แคมี่รักมำหล่อเลีย้ง
ท่ีหวัใจ ใจท่ีมนัมีแต่ควำมเหน็บหนำว ควำมเหงำท ำใจปวดร้ำวไม่เหลือชิน้ดีเป็น แค่ดินท่ีไม่เจอะเจอน ำ้
เสียทียิ่งนบัวนัยิ่งจะมีแตร่อยร้ำวเพิ่มเตมิ” 

    (ดนิกบัน ำ้-ใจกบัรัก/Pixel) 
ตวัอยำ่งท่ี 136 
  “อำรมณ์ดีเพรำะมีควำมสุขไม่มีทกุข์จะให้ไม่สุขได้อย่ำงไร ควำมรักนัน้เหมือนต้นไทรแตกก่ิงใบ
คลุมใจร่มเย็น  อำรมณ์ดีเพรำะมีเธออยู่ก็มันรู้ว่ำมีใครอยู่ข้ำงใน หลับตำคิดถึงเธอเม่ือไหร่ปลืม้ใจและ
อำรมณ์ดี” 

      (อำรมณ์ดี/วำ่น) 
 

เพำะ,รด,หล่อเลีย้ง,ต้นไทร   อำรมณ์รัก 
 

 จำกตัวอย่ำงท่ี 133-136 ถ้อยค ำ “ต้นไทร” “เพำะ” “รด” “หล่อเลีย้ง” เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่ในวง
ควำมหมำยของพืช น ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงอำรมณ์รัก โดยแสดงให้เห็นว่ำอำรมณ์รักเป็น
ควำมรู้สึกท่ีค่อยๆ เกิดขึน้และเม่ือเกิดขึน้แล้วสำมำรถท่ีจะท ำให้ควำมรู้สึกรักท่ีมีเพิ่มมำกขึน้ได้เร่ือยๆ 
ควำมรักเม่ือเกิดขึน้แล้วก็ต้องได้รับกำรดแูลเอำใจใส่ถึงจะท ำให้ควำมรักนัน้เป็นควำมรักท่ีมัน่คงและเป็น
ควำมสมัพันธ์ท่ียืนยำว เหมือนกับกำรปลูกพืชท่ีเร่ิมจำกกำรเพำะด้วยเมล็ดและผ่ำนกำรดแูลจนกระทั่ง
คอ่ยๆ เติบโต เม่ือได้รับกำรรดน ำ้กำรหล่อเลีย้งตำ่งๆ เป็นอย่ำงดีก็จะท ำให้พืชนัน้มีควำมสมบรูณ์แข็งแรง
กลำยเป็นต้นไม้ใหญ่ตอ่ไป 
  กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “พืช” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพนัธ์แบบญำณสมัพนัธ์ 
แสดงควำมสมัพนัธ์ของพืชตัง้แต่เร่ิมเพำะปลูกและได้รับกำรดูแลรดน ำ้ ซึ่งพืชน ำน ำ้ไปหล่อเลีย้งล ำต้น
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กระทัง่เติบโต ออกดอก ออกใบ เป็นต้นไม้ท่ีสูงใหญ่ ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักก็เช่นเดียวกัน คนสองคน
ต้องมีกำรเร่ิมต้นเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั และคอ่ยๆ พฒันำควำมสมัพนัธ์ให้ดีขึน้โดยกำรดแูลเอำใจใส่ต่อกัน 
จึงจะท ำให้ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักนัน้มัน่คงยืนยำว กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “พืช” กบั “ควำม
รัก” แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 30 

 
 
 

 

 
ภำพประกอบ 30 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือพืช] 

 
3.3 [ความรักคือสัตว์]  
 สตัว์ หมำยถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่ำงไปจำกพรรณไม้ ส่วนมำกมีควำมรู้สึกและเคล่ือนไหวได้เอง 
(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1164) 

อปุลกัษณ์เชิงมทศัน์ [ควำมรักคือสตัว์] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัสตัว์ น ำมำใช้เป็นแบบ
เปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เช่ือมโยงลักษณะบำงประกำรของ “สัตว์” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทยสำกลยุค
ปัจจบุนั พบกำรใช้ถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสตัว์ ได้แก่ “ควำย” “แพะรับบำป” “หมำ” 
“หมำวดั” มำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรักได้เพียง
องค์ประกอบเดียว จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโน
ทศัน์ต้นทำงคือ “สตัว์” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
 

  มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
         [สัตว์]         [ความรัก] 
หมำ,หมำวดั,ควำย,แพะรับบำป   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

  
 ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสตัว์] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่งดงันี ้
 
 

พืช 

ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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ตวัอยำ่งท่ี 137 
“ไม่กล้ำถำมตรงๆ แตม่นังงจนเกินจะทนไหว อึดอดัในใจอยำกให้เธอช่วยบอกฉันที อยำกอยู่กับ

ฉันไหม อยำกไปกบัเขำไหม ช่วยบอกให้เขำใจสงสำรควายอย่ำงฉัน ช่วยบอกว่ำยงัรักหรือบอกว่ำหมดใจ
ให้กนั” 
                         (ควำย/หวิว)
ตวัอยำ่งท่ี 138 
 “ใบหน้ำของฉนันัน้มนัคงถกูใจของเธอคงเสำะหำฉนัมำแสนนำน ใบหน้ำแบบนีท่ี้ต้องกำรจะเอำไว้
หลอกไว้ท ำร้ำยให้เธอหน ำใจ หน้ำอย่ำงฉันคนนีม้นัไม่ได้มีไว้ให้เธอรักใช่ไหมเธอคงคบฉันไว้เพ่ือสิ่งนี ้เธอ
ต้องกำรให้ฉนัเป็นแพะรับบาปทกุอยำ่งท่ีเขำท ำไว้ ควำมเจ็บท่ีเขำท ำร้ำยเธอเอำมำลงท่ีฉนั” 
                                                  (แพะรับบำป/Butterfly Effect) 
ตวัอยำ่งท่ี 139 
 “เธอเป็นดอกฟ้ำสดสวยงำมตำฟ้ำเป็นใจให้เธอ หมาก็แค่มอง ยำมนอนก็หอนห่วงหำอำทรหวงั
เล่ือนลอยละเมอ ดอกฟ้ำไมค่วรคำ่แก่หมาวัด รักเรำหำ่งไกลนกัรักท่ีไมล่งตวัแม้วำ่รักเป็นใจ” 
                                            (ดอกฟ้ำกบัหมำวดั/ติก๊ ชโิร่) 
 
 จำกตวัอยำ่ง 137-139 พบถ้อยค ำท่ีเก่ียวกบัสตัว์น ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำม
รัก ถ้อยค ำ “ควำย” ถกูน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีควำมรักแสดงให้เห็นว่ำเป็นคนโง่ท่ีไม่รู้ทนัผู้ อ่ืน ถกูคนรัก
หลอกซึ่ง สอดคล้องกับลักษณะของควำยซึ่งเป็นสัตว์ท่ีถูกสนตะพำยด้วยเชือกร้อยท่ีช่องจมูกถูกจูงถูก
บงัคบัให้ท ำงำนตำมท่ีเจ้ำของต้องกำร ถ้อยค ำ “แพะรับบำป” เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีตกเป็นเหย่ือ
ของคนรักโดยถูกท ำร้ำยจำกควำมผิดท่ีตนเองไม่ได้เป็นคนท ำ ซึ่งตรงกับลักษณะของแพะรับบำปท่ีมี
ควำมหมำยโดยปริยำยว่ำรับผิดแทนผู้ อ่ืนโดยท่ีตนเองไม่ได้เป็นผู้กระท ำ และถ้อยค ำ”หมำ “หมำวดั” เม่ือ
น ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักแสดงให้เห็นถึงควำมต ่ำต้อยไร้ค่ำ เหมือนหมำหรือหมำวัดท่ีถูก
ทอดทิง้ไมมี่เจ้ำของต้องอำศยัอยูก่บัวดัไมไ่ด้รับควำมรักควำมสนใจ      

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สัตว์” กับ “ควำมรัก”  นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบภวสัมพันธ์
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 31 
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ภำพประกอบ 31 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสตัว์] 
 
3.4 [ความรักคืออาหาร] 
 อำหำร หมำยถึง ของกิน เคร่ืองค ำ้จุนชีวิต เคร่ืองหล่อเลีย้งชีวิต เช่น อำหำรเช้ำ เป็นต้น 
(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1371) 

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคืออำหำร] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกับอำหำร น ำมำใช้
เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง 
โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “อำหำร” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทย
สำกลยุคปัจจุบนั ถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของอำหำร ได้แก่ “หวำน” “ขม” “จำง” “หวำน
เย็น” “น ำ้แข็ง” “รสชำต”ิ มำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 
2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก โดยถ้อยค ำ “หวำนเย็น” “น ำ้แข็ง” จ ำแนกไว้ใน
องค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ “รสชำติ” “หวำน” “ขม” “จำง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของ
อำรมณ์รัก จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ ต้น
ทำงคือ “อำหำร” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
    มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
     [อาหาร]                  [ความรัก] 
หวำนเย็น,น ำ้แข็ง    ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
รสชำต,ิหวำน,ขม,จำง    อำรมณ์รัก 

 

ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคืออำหำร] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้
 
 
 
 

สตัว์ 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

 

ควำมรัก 
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ตวัอยำ่งท่ี 140 
“เธอคือหวานเย็นดบัร้อนข้ำงในหวัใจท่ีฉันมี น่ำรักซะจนตวัฉันเก็บไปคิดเอำเธอมำนอนคิดแค่นี ้

ฉนัก็สขุใจ เธอคือหวานเยน็แคเ่ห็นหน้ำเธอแล้วฉนัก็ช่ืนใจ ชีวิตท่ีมีเธอคงจะสดใสแคมี่เธอมำใกล้ชิดกนั” 
     (หวำนเย็น/Mild) 

ตวัอยำ่งท่ี 141 
 “จะบอกใครต่อใครก็ไม่เช่ือเลย ฉันปวดร้ำวแค่ไหนท่ีต้องเหงำใจ จะระบำยเร่ืองรำวท่ีมันคัง่มัน
ค้ำงให้ใครฟัง ใครๆ ก็มองวำ่ฉนัแข็งแกร่งจริงๆ แคน่ า้แข็งท่ีเฝ้ำรอวนัหลอมละลำย”  
                      (ละลำย/เตน็ ธีรภคั) 
  

หวำนเย็น,น ำ้แข็ง   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
  
 จำกตวัอย่ำงท่ี 140 และ 141 ถ้อยค ำว่ำ “หวำนเย็น” และ “น ำ้แข็ง” เป็นถ้อยค ำท่ีเก่ียวข้องกับ
อำหำร และถูกน ำมำใช้เป็นอุปลักษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก  ถ้อยค ำว่ำ “หวำนเย็น” เม่ือน ำมำ
เปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้ ท่ีถูกรักว่ำเหมือนหวำนเย็น ซึ่งเป็นอำหำรประเภทหนึ่งท่ี
รับประทำนคลำยร้อนสีสนัสดใสน่ำรับประทำน ซึ่งสอดคล้องกบัผู้ ท่ีถกูรักว่ำมีหน้ำตำน่ำรัก เห็นแล้วท ำให้
เก็บไปเอำคิดถึง ส่วนถ้อยค ำว่ำ “น ำ้แข็ง” เม่ือน ำมำใช้เปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงควำมอ่อนแอของผู้ ท่ีมี
ควำมรัก เหมือนกบัลกัษณะของน ำ้แข็งท่ีถึงจะเป็นก้อนใหญ่แต่เม่ือถกูควำมร้อนหรือวำงทิง้ไว้ก็สำมำรถ
ละลำยกลำยเป็นน ำ้  
 
ตวัอยำ่งท่ี 142 
 “สิ่งท่ีเจ็บปวดยิ่งกวำ่ควำมเหงำคือกำรท่ีเรำไม่ได้รู้จกัควำมรักมำก่อน ดิน้รนค้นหำไปทกุๆ อย่ำงก็
อยำกจะลองสมัผสัว่ำรักเป็นเช่นไร และวนัท่ีน ำ้ตำร่วงหล่นจนเจ็บปวดร้ำวถึงเข้ำใจ โอรสชาติแห่งควำม
รักท่ีมนัหำมำนำน รสชาตแิหง่ควำมรักมนัแสนทรมำนน ำ้ตำแหง่รักเออ่ไหลรินออกมำให้เรำได้เข้ำใจ” 
                                                (รสชำตแิหง่ควำมรัก/Paradox) 
ตวัอยำ่งท่ี 143 
  “เม่ือควำมรักท่ีเคยหวานกลำยเป็นควำมขม เม่ือฉันกลำยเป็นแคล่มในสำยตำเธอ วนันีไ้ม่มีแรง
เหลือเม่ือคนท่ีเคยไว้ใจท ำร้ำยกนัได้ลง เกิดเป็นแผลท่ีตรงจิตใจก็ไม่ระวงักว่ำจะรู้ว่ำโดนหกัหลงัก็ทิง้กนัไป 
เปล่ียนให้ฉนัเป็นคนออ่นแอแตไ่มไ่ด้แปลวำ่ขอให้เธอกบัมำรักกนัเข้ำใจไหม” 
                      (ทนพิษบำดแผลไมไ่หว/Potato) 
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ตวัอยำ่งท่ี 144 
 “จ ำยงัคงจ ำภำพเธอจนวนันี ้ผ่ำนไปนำนนบัปีรักของเรำยิ่งจางลงไป เธอลืมแล้วทุกสิ่งเธอลืม
หมดแล้วจริงๆ หรือเธอเพียงทิง้ให้ฉนัเสียใจ” 
                                                        (เธอท ำฉนัเสียใจ/Cocktail) 
 

รสชำต,ิหวำน,ขม,จำง    อำรมณ์รัก 
  
จำกตัวอย่ำงท่ี 142-144 ถ้อยค ำว่ำ “รสชำติ” “หวำน” ขม” และ “จำง” เป็นค ำท่ีอยู่ในวง

ควำมหมำยของอำหำร โดยรสชำติของอำหำรเม่ือถูกน ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงอำรมณ์รัก 
สำมำรถแสดงให้เห็นวำ่ อำรมณ์รักเป็นควำมรู้สกึท่ีเกิดขึน้มีทัง้ดีและไมดี่ ทัง้สขุและทกุข์ ควำมรักท่ีดีท ำให้
มีควำมสุข โดยควำมรักในลักษณะนีเ้ปรียบเหมือนกับอำหำรท่ีรสหวำนน่ำรับประทำน ถ้อยค ำ “จำง” 
เปรียบเทียบถึงควำมรักท่ีควำมสมัพนัธ์ไมดี่มีควำมทกุข์จำกควำมหำ่งเหิน ก็เหมือนกบัอำหำรท่ีรสชำติจำง
หรืออำหำรรสขมท่ีมีรสฝำดไมช่วนให้รับประทำน  

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “อำหำร” กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบญำณสมัพนัธ์ 
แสดงควำมสมัพนัธ์ของอำหำรท่ีมีหลำยรสชำติทัง้รส หวำน ขม และจำง เช่นเดียวกบัสมัพนัธ์กบัควำมรัก
โดยอำหำรเปรียบเหมือนกับตัวคนรักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมสัมพันธ์ รสชำติของอำหำรเปรียบ
เหมือนกับเหตกุำรณ์ของควำมรักท่ีส่งผลต่อควำมสัมพนัธ์ของควำมรักทัง้ดีและไม่ดี ควำมสมัพนัธ์ของ
ควำมรักท่ีดีก็เหมือนกับอำหำรรสหวำนท่ีทำนแล้วให้ควำมรู้สึกสดช่ืนกระปี้กระเป่ำ ควำมสัมพันธ์ของ
ควำมรักท่ีไมดี่ก็เหมือนกบัอำหำรท่ีมีรสขม ฝำดคอ ไมน่ำ่รับประทำน สว่นควำมสมัพนัธ์ของควำมรักท่ีห่ำง
เหินเปรียบเหมือนกับอำหำรรสจืดท่ีไม่มีรสชำติต้องปรุงรสเพิ่มเพ่ือให้มีรสชำติดีขึน้ กำรถ่ำยโยง
ควำมหมำยระหวำ่ง “อำหำร” กบั “ควำมรัก” แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 32 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 32 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคืออำหำร] 
 
 

อำหำร 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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3.5 [ความรักคือสิ่งก่อสร้าง]  
ก่อสร้ำง หมำยถึง ก่อและสร้ำงโดยใช้อิฐและปนูเป็นสว่นใหญ่ (รำชบณัฑิตยสถำน, 2546: 86) 
อุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ำง] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งก่อสร้ำง 

น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทัศน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “สิ่งก่อสร้ำง” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลู
ในเพลงไทยสำกลยุคปัจจบุนัพบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งก่อสร้ำงหรือสิ่งประดิษฐ์ 
ได้แก่ “สะพำน” “ท่ีพัก” “เครือข่ำยรัก” “พัง” มำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกใน
องค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก ถ้อยค ำ “สะพำน” “ท่ีพกั” 
จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ “เครือขำ่ยรัก” “พงั” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของ
อำรมณ์รัก จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์          
ต้นทำงคือ “สิ่งก่อสร้ำง” ไปยงั   มโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

มโนทัศน์ต้นทาง         มโนทัศน์ปลายทาง 
  [สิ่งก่อสร้าง]               [ความรัก] 
สะพำน,ท่ีพกั     ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

 พงั,เครือขำ่ยรัก  อำรมณ์รัก 
   

ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ำง] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้
  
ตวัอยำ่งท่ี 145 

“อ้อมแขนมนัว่ำงเปล่ำแตใ่จฉันก็ยงัเหมือนเก่ำรักเธอรักหมดทัง้หวัใจ เป็นแค่ที่พักใจฉำกสดุท้ำย
เธอก็ต้องไปเม่ือเธอเจอใครท่ีต้องกำร แตส่ิ่งท่ียงัสงสยัเก็บไม่ไหวในใจ ฉันค ำท่ีเคยบอกกนัฉันไม่ได้คิดไป
เองใชไ่หม” 

         (เคยรักฉนัจริงๆหรือเปลำ่/Zee) 
ตวัอยำ่งท่ี 146 

“คนบำงคนก็ดีแต่นอกกำยลึกลงในใจไม่เป็นอย่ำงเห็นกัน คนบำงคนเข้ำมำเพ่ือหลอกฉัน ใช้ฉัน
เป็นสะพานให้เขำได้ข้ำมไปเจ็บกับรักปลอมๆ เสียจนมนักลวัจะรักใคร บอกได้ไหมว่ำเธอจริงใจรักฉันท่ี
หวัใจ” 
                                 (เธอรักฉนัท่ีตรงไหน/เจนนิเฟอร์ คิม้) 
 
 ท่ีพกั,สะพำน    ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
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จำกตวัอย่ำงท่ี 145 และ 146 ถ้อยค ำ “ท่ีพกั” และ “สะพำน” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของ

สิ่งก่อสร้ำง เม่ือน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “ท่ีพกั” แสดงให้เห็นว่ำผู้ ท่ีมี
ควำมรักเป็นบคุคลท่ีสำมำรถพึ่งพิงได้ เหมือนกับลกัษณะของท่ีพกัท่ีใช้เป็นท่ีพกัพิงอยู่อำศยั ส่วนถ้อยค ำ 
“สะพำน” เม่ือน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นคนท่ีไม่มีควำมส ำคญั เม่ือ
หมดประโยชน์ก็ถกูทิง้ไป เหมือนกบัสะพำนท่ีถกูสร้ำงขึน้เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรสญัจรส ำหรับข้ำมไปยงัฝ่ัง
ท่ีต้องกำรข้ำมได้อย่ำงสะดวก เม่ือสำมำรถข้ำมไปยงอีกฝ่ังได้แล้วสะพำนนัน้ก็ไม่มีควำมจ ำเป็นในกำร
สญัจร เป็นแคส่ิ่งท่ีท ำให้ชว่ยข้ำมไปอีกฝ่ังได้เทำ่นัน้ 
 
ตวัอยำ่งท่ี 147 
 “ให้ดีสกัเท่ำไหร่ไม่หำยกันดีกับฉันไปท ำไม รักท่ีพังท่ีเสียไปไม่มีทำงให้มนัหำยดี ก่อนนัน้ลืมฉัน
หรือไงในวันนีถ้ึงเพิ่งดี ไม่ต้องมำแคร์อะไรเลยค ำว่ำรักไม่ต้องมี ไม่ต้องท ำเป็นเหมือนเธอน่ะอยำกดีเม่ือ
สำยไป”  
                                                (ดีเทำ่ไหร่ ไมห่ำยกนั/นทั มีเรีย) 
ตวัอยำ่งท่ี 148 
 “สญัญำณไม่ดีหรือหวัใจมีปัญหำเครือข่ายรักใครซ้อนมำโทรไปสำยเลยไม่ว่ำง เบอร์ท่ีให้ไว้ไม่รู้
เผลอลบทิง้ไปหรือยงัหรือตอนท่ีสำยไมว่ำ่งก ำลงัโทรหำคนอ่ืน” 

          (สญัญำณไมดี่/ไอน ำ้) 
 
 พงั,เครือขำ่ยรัก                     อำรมณ์รัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 147 และ 148 ถ้อยค ำ “พัง” และ “เครือข่ำยรัก” อยู่ในวงควำมหมำยของ
สิ่งก่อสร้ำง น ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงควำมรัก แสดงให้เห็นว่ำควำมรักเป็นควำมรู้สึกท่ีต้อง
คอยดูแลเอำใส่ใจต่อกันเพ่ือให้เกิดเป็นควำมสัมพันธ์ท่ีดีและมั่นคง ถ้อยค ำ “พัง” แสดงให้เห็นถึง
ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักท่ีขำดกำรดแูลอำใจใส่อำจท ำให้ต้องจบควำมสมัพนัธ์รักลง เปรียบเหมือนกับ
สิ่งของท่ีถกูใช้งำนอย่ำงหนกัและไม่ได้รับกำรถนถุนอมย่อมสำมำรถท่ีจะพงัเสียหำยและไม่อยู่ในสภำพท่ี
จะใช้กำรได้เหมือนเคย ถ้อยค ำ “เครือขำ่ยรัก” แสดงให้เห็นว่ำควำมรักเป็นควำมรู้สึกท่ีเกิดขึน้และสำมำรถ
เปล่ียนแปลงได้อย่ำงรวดเร็วซึ่งอำจจะท ำให้เกิดควำมสมัพนัธ์ท่ีมีควำมซบัซ้อนหรือกำรมีคนรักมำกกว่ำ
หนึง่คน เหมือนกบัเครือขำ่ยของสญัญำณโทรศพัท์ท่ีเป็นเครือขำ่ยไร้สำยท่ีท ำให้กำรติดตอ่ส่ือสำรเป็นไปได้
อย่ำงรวดเร็ว แต่ในบำงครัง้ท่ีมีกำรติดต่อในเวลำใกล้เคียงกันก็จะท ำให้เกิดสำยซ้อนท ำให้สัญญำณไม่
ชดัเจนและตดิตอ่ได้ยำก 
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งก่อสร้ำง” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ              
ญำณสมัพนัธ์ แสดงควำมสมัพนัธ์ของสิ่งก่อสร้ำง ท่ีเม่ือปลูกทิง้ไว้เป็นระยะเวลำนำนก็สำมำรถเกิดรอย
ร้ำวและส่งผลกระทบตอ่ตวัสิ่งก่อสร้ำงนัน้อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือพงัทลำยลงมำได้ เช่นเดียวกับ
ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักหำกปล่อยทิง้ไว้ไม่ได้รับกำรดแูลเอำใจใส่ ย่อมส่งผลไม่ดีตอ่ควำมสมพนัธ์อำจ
ท ำให้คูรั่กต้องยตุคิวำมสมัพนัธ์ของควำมรัก กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งก่อสร้ำง” กบั “ควำมรัก” 
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 33 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 33 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งก่อสร้ำง] 
 
3.6 [ความรักคือธรรมชาต]ิ 

ธรรมชำติ หมำยถึง สิ่งท่ีเกิดมีและเป็นอยู่ตำมธรรมดำของสิ่งนัน้ๆ ท่ีเป็นไปเองโดยไม่ได้ปรุงแต่ง 
(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 554) 

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้เอง
ตำมธรรมชำติน ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทัศน์เพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือ       
มโนทัศน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลักษณะบำงประกำรของ “ธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” จำก
กำรศึกษำข้อมลูในเพลงไทยสำกลยุคปัจจุบนั พบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำต ิ
ได้แก่ “ฝุ่ น” “ฝุ่ นดิน” “ฝุ่ นละออง” “ฟ้ำ” “ทรำย” “ไฟ” “ตะวัน” “เศษดิน” “อำกำศ” “ลม” “ฤดูอกหัก” 
“หนำว” “ไอ” “ดำว” “แห้งแล้ง” “ดิน” “แสงตะวนั” “ดวงดำว” “แสงดำว” “แสงไฟ” “ละออง” “ออกซิเจน” 
“มรสมุ” “มหนัตภยั” น ำมำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรัก จ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรักและอำรมณ์รัก ถ้อยค ำ “ลม” “ไฟ” “ฟ้ำ” 
“ทรำย” “ฝุ่ น” “เศษฝุ่ น” “ดิน” “เศษดิน” “อำกำศ” “น ำ้” “แสงไฟ” “ตะวนั”“ออกซิเจน” “ดวงดำว” “แสง
ดำว” “ทรำย” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “ฤดอูกหกั” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของ
อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก และถ้อยค ำ “อำกำศ” “ลม” “ไฟ” “ฝุ่ น” “แสงตะวนั” “ละออง” “ไอ” “หมอก” 
“มรสมุ” “มหนัตภยั” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้อมลูถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถ

สิ่งก่อสร้ำง 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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แสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต้นทำงคือ “ธรรมชำติ” ไปยังมโนทัศน์ปลำยทำงคือ 
“ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
        มโนทัศน์ต้นทาง            มโนทัศน์ปลายทาง 

   [ธรรมชาต]ิ                 [ความรัก] 
ลม,ไฟ,ฟ้ำ,ทรำย,ฝุ่ น,เศษฝุ่ น,ดนิ 
เศษดนิ,อำกำศ,น ำ้,แสงไฟ,ตะวนั   ผู้ ท่ีมีควำมรัก   
ออกซิเจน,ดวงดำว,แสงดำว,ทรำย 
 
ฤดอูกหกั     อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 
ลม,ไฟ,ฝุ่ น,แสงตะวนั,ละออง,ไอ   อำรมณ์รัก  
มรสมุ,มหนัตภยั      
   
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือธรรมชำต]ิ ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 149 
 “คนมนัรักก็เลยมำตำมมำใสใ่จก็คนในใจคนเดียวของฉันคือเธอ แตเ่ธอไม่มองเศษฝุ่นเช่นฉัน อยู่
ไกลๆ ยงัร ำคำญหนกัหนำ ยิ่งลอยมำใกล้ชิดสำยตำมีแตท่ ำให้ขุน่เคือง” 
                                                                                                              (ไมเ่ห็นฝุ่ น/กะลำ) 
ตวัอยำ่งท่ี 150 
 “เม่ือควำมรักท่ีเคยหวำนกลำยเป็นควำมขม เม่ือฉันกลำยเป็นแค่ลมในสำยตำเธอวนันีไ้ม่มีแรง
เหลือเม่ือคนท่ีเคยไว้ใจท ำร้ำยกนัได้ลง” 
                                                             (ทนพิษบำดแผลไมไ่หว/Potato) 
ตวัอยำ่งท่ี 151 
 “เธอนัน้เป็นเสมือนดวงดาวท่ีคอยส่องแสงพรำวแพรว ชดัเจนสว่ำงไม่จำงหำยไปต้องรอแสงไฟ
มืดมิดลงไปฉนัจงึจะได้เข้ำใจวำ่ยงัเหลือใคร ย่ิงมืดเทำ่ไรยิ่งเห็นดวงดำวชดัเจน” 
                                                                                                                        (ยิ่งมืดยิ่งเห็นดำว/ดวิ) 
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ตวัอยำ่งท่ี 152 
 “คนเดียวในชีวิตท่ีสอนค ำว่ำควำมรักให้รู้จกัคือคนอย่ำงเธอ เธอท ำให้ฉันอย่ำงเห็นวนัต่อไป เธอ
คือเหตผุลข้อเดียวท่ีฉันใช้หำยใจอยู่เหมือนอากาศท่ีท ำให้ใจฉันมนัหยุด ก็รักเธอท่ีสุดขอบคณุท่ีอยู่เคียง
ข้ำงกนั 
                                                                        (เหตผุลท่ีหำยใจ/แคทรียำ อิงลิช) 
ตวัอยำ่งท่ี 153 
 “ฉนัจ ำเป็นต้องมีเธอนะเพรำะวำ่เธอคือลมหำยใจ ท ำให้ทกุวนัช่ำงสดใสตอ่ชีวิตคนคนหนึ่งให้ก้ำว
ไป ขอให้เธอเข้ำใจวำ่ฉนัต้องขำดเธอไปแล้วฉนัจะอยูย่งัไงเธอเป็นเหมือนออกซิเจน” 
                       (ออกซิเจน/Super Baker) 
 
 เศษฝุ่ น,ลม,ดวงดำว,อำกำศ,ออกซิเจน  ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
 จำกตวัออย่ำงท่ี 149-153 ถ้อยค ำในตวัอย่ำงอยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ โดยถ้อยค ำ     
“เศษฝุ่ น” และ “ลม” เม่ือน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้ถึงควำมไม่ส ำคญัของตวั
ผู้ ท่ีมีควำมรัก ซึ่งเหมือนกับลักษณะของฝุ่ นท่ีเป็นผงเล็กและท ำให้เกิดควำมร ำคำญ หรือเหมือนกับ
ลกัษณะของลมท่ีพดัผ่ำนมำแต่ไม่สำมำรถสมัผัสจับต้องได้ ส่วนถ้อยค ำ “อำกำศ” และ “ออกซิเจน ถูก
น ำมำใช้เปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของผู้ ท่ีควำมรักว่ำเหมือนกบัเป็นอำกำศท่ีต้องใช้ในกำร
หำยใจด ำรงชีวิตไม่สำมำรถขำดได้ และถ้อยค ำ “ดำว” น ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักสะท้อนให้เห็น
ถึงควำมสงูศกัดิห์รือควำมสวยงำม เหมือนกบัดวงดำวท่ีสอ่งแสงอยูบ่นท้องฟ้ำ 
 
ตวัอยำ่งท่ี 154 
 “มีฤดหูนึ่งมนัช่ำงยำวนำนยงัไม่แปรเปล่ียน เป็นฤดกูำลท่ีเฝ้ำรังควำนมนัช่ำงผิดเพีย้น ฝนตัง้เค้ำ
อีกแล้ว เมฆหมอกไม่แคล้วครอบคลมุครึม้ไป ฉันจะหลบได้ท่ีไหนตัง้แตเ่ธอเดินจำกไปเหมือนถกูบงัคบัให้
เปียกตลอดมำ ต้องติดอยู่ในฤดูอกหักติดอยู่ในช่วงควำมรักท่ีมนัเลวร้ำย ต้องอยู่ท่ำมกลำงสำยลมของ
ควำมเหงำใจและเปียกปอนไปทัง้ใจด้วยหยดน ำ้ตำ”  
                                               (ฤดอูกหกั/Calories Blah Blah) 
 

ฤดอูกหกั           อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
 
จำกตวัอย่ำงท่ี 154 ถ้อยค ำ “ฤดอูกหกั” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของธรรมชำติ น ำมำใช้เป็น

ถ้อยค ำอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก แสดงให้เห็นว่ำอำกำรอกหกัท่ีเกิดขึน้นัน้จำก
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ควำมรักนัน้ว่ำท ำให้มีควำมทุกข์และควำมเสียใจในช่วงเวลำหนึ่ง ต้องใช้ระยะเวลำในกำรท่ีจะช่วยให้
ควำมรู้สึกเสียใจท่ีเกิดขึน้นัน้ค่อยๆ กลับมำรู้สึกดีขึน้หรือหำยไป ก็เหมือนช่วงเวลำของฤดูกำลทำง
ธรรมชำตท่ีิมีชว่งระยะเวลำเกิดและเปล่ียนไปเข้ำสูอี่กฤดกูำลหนึง่  
 
ตวัอยำ่งท่ี 155 
 “ค ำว่ำรักมนักลำยเป็นฝุ่นไปแล้วอะไรท่ีหวงัก็พงัไปตัง้นำนแล้ว แต่ชีวิตไม่รู้ท ำไมมนัยงัคงค้ำงคำ
ใจไมมี่วนัใดท่ีฉนัไมจ่ดจ ำ”                                                                 
                (ฝุ่ น/Big Ass) 
ตวัอยำ่งท่ี 156 
 “เช่ือไหมบอ่ยครัง้ฉนัถำมตวัเองท ำไมท ำไมยงัไมลื่มเธอ ไม่รู้จริงๆ ท ำไมท ำไม่ไหว ควำมรักของฉัน
คงเหมือนอากาศท่ีเธอไมเ่ห็นไมค่ดิสมัผสั แตเ่ช่ือกนัเถอะมนัไมเ่คยไปไหน” 
                                             (ยอมเจ็บกบัคนท่ีรัก/Sunday Drive) 
 ตวัอยำ่งท่ี 157 
 “ต้องรุ่มร้อนทกุข์ร้อนเพรำะควำมผิดหวงั เม่ือรักไมเ่ป็นดงัหวงัรักนัน้ก็เป็นดงัไฟ ปล่อยให้ใจนัน้มวั
เมำไมค่ดิทดัทำนไมห้่ำมใจท่ีสดุก็ไฟลกุลำม” 
                                                                      (จดุจบสดุท้ำย/แอม เสำวลกัษณ์) 
ตวัอยำ่งท่ี 158 
 “เม่ือใดท่ีสายลมพดัดัง่มีควำมรักมำชว่ยปลอบควำมเหงำใจ ไมว่ำ่ตวัเธออยูไ่หนลมจะเป็นเหมือน
ใจท่ีหว่งใยกนั เพรำะรักแท้ก็เป็นเหมือนลมท่ีโอบกอดฉนัแม้มองไมเ่ห็นแตฉ่นัรู้สกึถึงเธอ” 
                                                       (สำยลม/เจนนิเฟอร์ คิม้) 
 

ฝุ่ น,อำกำศ,ไฟ,สำยลม,ลม      อำรมณ์รัก 
  
จำกตวัอย่ำงท่ี 155-158 ถ้อยค ำ “ฝุ่ น” และ “อำกำศ” ถกูน ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึง

ลกัษณะของควำมรัก แสดงให้เห็นถึงควำมรักท่ีไม่ได้รับควำมสนใจจำกคนรัก ซึ่งควำมรักท่ีถกูมองข้ำมไป
ก็เปรียบเหมือนอำกำศท่ีไม่สำมำรถมองเห็นหรือสมัผัสจบัต้องได้หรือเหมือนกับฝุ่ นท่ีเป็นผงลอยอยู่ใน
อำกำศ นอกจำกนัน้ถ้อยค ำท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชำตยิงัถกูน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงควำมรักท่ีดีและไม่ดี เช่น
ถ้อยค ำว่ำ “ไฟ” น ำมำเปรียบกับควำมรักท่ีไม่ดี ควำมรักท่ีเป็นทุกข์ท ำให้เกิดควำมเจ็บปวดเสียใจ 
เหมือนกับคณุสมบตัิของไฟท่ีร้อนและสำมำรแผดเผำเป็นวงกว้ำงท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมหำศำล 
ส่วนควำมรักท่ีดีเป็นควำมรักท่ีมีควำมสุขสมหวงั ก็เปรียบเหมือนกับลมท่ีพดัมำและท ำให้เกิดควำมเย็น
สบำย 
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กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “ธรรมชำต”ิ กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบภวสมัพนัธ์ 
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 34 
 
  
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 34 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือธรรมชำติ] 
 

3.7 [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] 
สิ่งเหนือธรรมชำติ หมำยถึง ตวับุคคล เช่น พระเจ้ำ นำงฟ้ำ ปีศำจ เป็นต้น พลงัอ ำนำจท่ีสำมำรถ

บันดำลให้เกิดสิ่งนัน้ๆ ได้ตำมใจปรำรถนำ หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้อยู่เหนือควำมเป็นจริงตำมธรรมชำต ิ                        
(เปรมกมล สถิตเดชกญุชร. 2551: 16; อ้ำงอิงจำก Nida. 1975. 174-184)       

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึน้หรือสิ่งท่ีอยู่เหนือควำมเป็นจริงตำมธรรมชำติมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้น
ทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำง
ประกำรของ “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทยสำกลยุคปัจจุบนั พบ
ถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของสิ่งเหนือธรรมชำติ ได้แก่ “ควำมฝัน” “ปำฏิหำริย์” “นำงฟ้ำ” 
“เทวดำ” น ำมำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรักได้เพียง
องค์ประกอบเดียว จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลักษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง                
มโนทศัน์ต้นทำงคือ “สิ่งเหนือธรรมชำต”ิ ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

  
   มโนทัศน์ต้นทาง        มโนทัศน์ปลายทาง 
[สิ่งเหนือธรรมชาต]ิ             [ความรัก] 
เทวดำ,นำงฟ้ำ,ปำฏิหำริย์ ,ควำมฝัน       ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

 
ถ้อยค ำอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์[ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำต]ิ ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่งดงันี ้ 

 
 

ธรรมชำติ 

 

ผู้ที่มีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 



107 

 

ตวัอยำ่งท่ี 159 
“ฝันเล็กๆ ของคนท่ีคิดจะพำเธอไปไกล ได้อยู่ในควำมฝันให้ใจยังมีหวังก็เพียงพอแล้วท่ีฉัน

ต้องกำร ได้กอดเธอในจินตนำกำรก็สขุใจเท่ำไร ฉันรู้แล้วว่ำชีวิตนีเ้ฝ้ำคอยอะไร เธอคือปาฏิหาริย์และฉัน
จะรอวนัท่ีเธอเสกเรำให้เป็นเร่ืองจริง”  

                (เร่ืองสมมต/ิPlayground) 
ตวัอยำ่งท่ี 160 

“จะรักเธอไปจนตำยทัง้หวัใจให้เธอไปหมดแล้วท่ีรักเธอคือดวงใจของฉัน จะรักเธอไปนำนๆจนรัก
ใครไม่ได้ท่ีรักฉันรักเธอได้ยินไหม และฉันจะรักเธอตลอดไปเธอเคยเป็นใครไม่อยำกรู้ แต่เธอคือนางฟ้า
ของฉนั” 
                          (ท่ีรัก/ปรำโมทย์ ปำทำน) 
ตวัอยำ่งท่ี 161 
 “เธอคงอยำกรู้ว่ำทุกๆครัง้ท่ีส่งยิม้มำ ฉันนัน้จะเขินๆแล้วหลบสำยตำเหมือนก่อนๆ แตว่นันีฉ้ันมี
อะไรท่ีอยำกให้เธอรู้ว่ำฉันพร้อมท่ีจะรัก รักเธอคนเดียวคนนีจ้วบจนนิรันดร์เธอคือความฝันท่ีกลำยเป็น
จริง” 
                                                                    (เดก็ผู้หญิง/แชมป์) 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 159-161 ถ้อยค ำ “นำงฟ้ำ” “ปำฎิหำริย์” และ “ควำมฝัน” เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่ในวง
ควำมของสิ่งเหนือธรรมชำตถิกูน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก ถ้อยค ำ “นำงฟ้ำ” เม่ือ
น ำมำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักแสดงให้เห็นถึงควำมสวยงำมและควำมดี เหมือนกบัควำมเช่ือท่ีมนษุย์
มีต่อนำงฟ้ำว่ำเป็นนำงท่ีอยู่บนสวรรค์มีรูปโฉมงดงำม ท ำแต่ควำมดี คอยช่วยเหลือผู้ อ่ืน  ถ้อยค ำ               
“ปำฎิหำริย์” และ “ควำมฝัน” เม่ือน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรักแสดงเห็นว่ำผู้ ท่ีมีควำมรักคือสิ่ง
อศัจรรย์ท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตรักเหมือนกับปำฏิหำริย์ท่ีสำมำรถดลบนัดำลท ำให้สิ่งดีๆ สิ่งท่ีปรำรถนำนัน้
เกิดขึน้ได้จริง หรือเหมือนกบัควำมฝันท่ีเกิดขึน้จริงและท ำให้กำรใช้ชีวิตนัน้มีควำมสขุยิ่งขึน้ 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่งเหนือธรรมชำติ” กบั “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบ 
ภวสมัพนัธ์ แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 35 
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ภำพประกอบ 35 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งเหนือธรรมชำติ] 

3.8 [ความรักคือการแสดง] 
 แสดง หมำยถึง ท ำให้ปรำกฏออกมำ เล่น เช่น แสดงละคร แสดงภ ำพยนตร์ เ ป็นต้น 
(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1230) 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรแสดง] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรแสดง 
กิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรบันเทิง บุคคล อุปกรณ์ และลักษณะต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องกับกำรแสดง
น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทัศน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “กำรแสดง” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูใน
เพลงไทยสำกลยคุปัจจบุนั พบถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำรแสดง ได้แก่ “ตอนอวสำน” 
“ตอนสุดท้ำย” “ตอนต่อไป” “ละคร” “นำงเอก” “ฉำก” “ฉำกสุดท้ำย” “ตวัละคร” น ำมำใช้ในกำรกล่ำว
เปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและ
อำรมณ์รัก ถ้อยค ำ “ตัวละคร” “นำงเอก” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ                 
“ตอนอวสำน” “ตอนสุดท้ำย” “ตอนต่อไป” “ละคร” “ฉำก” “ฉำกสุดท้ำย” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของ
อำรมณ์รัก จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ ต้น
ทำงคือ “กำรแสดง” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 
มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
    [การแสดง]                   [ความรัก] 
ตวัละคร,นำงเอก    ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

  
ละคร,ตอนตอ่ไป,ฉำก,ฉำกสดุท้ำย  อำรมณ์รัก  
ตอนอวสำน,ตอนสดุท้ำย     
 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแสดง] ปรำกฏในข้อมลูดงันี ้ 

 

สิ่งเหนือธรรมชำติ ควำมรัก 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
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ตวัอยำ่งท่ี 162 
“รักมีแคฉ่นัและเธอท่ีเป็นเพียงตัวละครแคส่องคนในบทเรียนรัก จำกนีไ้ปทกุวนัฉนัขอให้เธอ

เข้ำใจวำ่ท่ีรักฉนัรักเธอ” 
                           (รัก/Infamous) 
ตวัอยำ่งท่ี 163  
 “จอดตรงนีก็้ได้นะฉนัจะลงละคงไมมี่อะไรจะพดูตอ่ จบตรงนีก็้ดีนะคงจะต้องพอไม่ต้องง้อเพรำะ
ฉนัไมไ่ด้งอน  จอดตรงนีก็้ดีนะฉนัไมเ่อำละไมใ่ช่นางเอกในละคร จะให้ฉนัต้องอดทนยอมมนัทกุตอนฉัน
วำ่ฉนัขอถอนตวัดีกวำ่” 
                      (จอดตรงนีฉ้นัจะลง/พนัซ์) 
 
 ตวัละคร,นำงเอก  ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 

จำกตวัอย่ำงท่ี 162 และ 163 ถ้อยค ำ “ตวัละคร” และ “นำงเอก” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำย
ของกำรแสดงน ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก  ถ้อยค ำ “ตวัละคร” แสดงให้เห็นว่ำผู้ ท่ีมี
ควำมรักเป็นสว่นหนึง่ท่ีท ำให้ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักนัน้สำมำรถพฒันำตอ่ไปได้ เหมือนกบักำรแสดงใน
ละครท่ีมีตวัละครเป็นตวัแสดงท่ีท ำให้กำรแสดงหรือกำรด ำเนินเร่ืองรำวในละครนัน้เกิดขึน้ได้ตัง้แตต้่นจน
จบ ถ้อยค ำ “นำงเอก” เม่ือน ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้เห็นถึงนิสยัของผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีมี
ควำมเรียบร้อย ออ่นหวำน นำ่รัก เหมือนกบันิสยัของนำงเอกในละคร 
 
ตวัอยำ่งท่ี 164 
 “เร่ิมละครเร่ืองนีอ้ย่ำงสวยงำมในทุกค ำท่ีบอกรักมนัก็ยงัฝังใจ ในตอนสุดท้ายต้องพบเจอเร่ือง
เลวร้ำยจบยงัไงก็ช ำ้ ทกุทำงออกไมว่ำ่เธอนัน้จะทนอยูห่รือฉนัยอมแพ้ให้รักเรำจบมนัก็ปวดหวัใจ” 
                        (เจ็บทกุทำง/Basher) 
ตวัอยำ่งท่ี 165 
 “เธออยูส่งูขนำดไหนแตย่อมปลอ่ยใจมำรักกนั คนผิดคงเป็นฉันเผลอท ำอะไรท่ีเกินตวั สกัวนัท่ีเธอ
นัน้ต่ืนก็คือวนัท่ีฉนักลวัและมนัมำถึงเร็วจนตัง้ตวัไมไ่หว ควำมรักหมดไปฉากสุดท้ายคือกำรเลิกรำส ำหรับ
เธอมนัดีกวำ่ แตส่ ำหรับฉนัมนัต้องตำย” 
                        (วนัท่ีฉนักลวั/Frick) 
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ตวัอยำ่งท่ี 166 
 “ไม่เหลืออะไรให้เธอแล้วไม่เหลือแล้วเธอหมดเย่ือใย ก็รักในใจหมดไปเม่ือเธอทิง้กนัอย่ำหวงัให้
เรำเป็นอยำ่งเคย มนัเลยตอนอวสานเร่ืองรำวของเธอและฉนั หมดแล้วท่ีเธอเคยรักกนัมนัไม่มีตอนต่อไป
ระหวำ่งใจเรำ” 
                       (ควำมเดมิตอนท่ีแล้ว/Za Za) 
 

ละคร,ฉำกสดุท้ำย,ตอนอวสำน,ตอนตอ่ไป   อำรมณ์รัก 
  
จำกตวัอย่ำงท่ี 164-166 ถ้อยค ำ “ละคร”  “ตอนต่อไป” “ตอนสุดท้ำย” “ตอนอวสำน” และ “ฉำก

สดุท้ำย” เป็นค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำรแสดง น ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงควำมสมัพนัธ์
ของอำรมณ์รัก แสดงให้เห็นถึงอำรมณ์รักท่ีคอ่ยๆ เร่ิมขึน้เหมือนกับละครท่ีด ำเนินเร่ืองรำวมีตอนต่อไปให้
ตดิตำม และควำมสมัพนัธ์ของอำรมณ์รักท่ีหมดลงหรือเลิกรำตอ่กนัไปนัน้ก็เหมือนกบัละครท่ีด ำเนินมำถึง
ตอนสดุท้ำยหรือตอนอวสำน 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรแสดง” กับ “ควำมรัก”  นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ                 
ญำณสมัพนัธ์ โดยแสดงควำมสมัพนัธ์ของกำรแสดงท่ีประกอบไปด้วยตวัละคร เช่น นำงเอก ท่ีท ำให้ละคร
ในแต่ละตอนสำมำรถถ่ำยท ำและด ำเนินเร่ืองรำวไปจนถึงฉำกสุดท้ำยซึ่งเป็นตอนอวสำนของละคร 
ควำมสมัพันธ์ของควำมรักก็เช่นเดียวกันต้องมีคู่รักเปรียบเหมือนกับตวัละครท่ีท ำให้ควำมสัมพนัธ์ของ
ควำมรักด ำเนินไป และพบเจอกบัสถำนกำรณ์หรือเหตกุำรณ์ตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัควำมรักเหมือนกบัฉำกใน
ละครท่ีมีเร่ืองรำวต่ำงๆ เกิดขึน้ หำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นเหตุกำรณ์ท่ีไม่ดีส่งย่อมผลกระทบต่อ
ควำมสัมพันธ์ของคู่รัก และอำจท ำให้ต้องมีกำรเลิกรำหรือแยกจำกกันไป เป็นกำรสิน้สุดของควำมรัก
เหมือนกบัฉำกสดุท้ำยหรือตอนอวสำนของละคร กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรแสดง” กบั “ควำม
รัก”  แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 36 
 

    
  

 
 
 

ภำพประกอบ 36 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแสดง] 
 

 

กำรแสดง ควำมรัก 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 
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3.9 [ความรักคือการแข่งขัน]   
 แขง่ขนั หมำยถึง ชิงเอำชนะเพ่ือรำงวลั ขนัสู้ เอำชนะกนั (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 206) 
 อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแข่งขนั] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีควำมหมำยเก่ียวข้องกับ
แข่งขนัในลกัษณะตำ่งๆ ประเภทของกำรแข่งขนั รวมไปถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับกำรแข่งขนั น ำมำใช้เป็น
แบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเช่ือมโยงลักษณะบำงประกำรของ “กำรแข่งขัน” กับ “ ควำมรัก”จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทย
สำกลยุคปัจจุบนั พบถ้อยค ำอุปลักษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำรแข่งขัน ได้แก่ “ตัวจริง” “คู่ซ้อม” 
“แพ้” “ชนะ” น ำมำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรัก จ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก ถ้อยค ำ “ตวัจริง” “คูซ้่อม” จ ำแนกไว้ใน
องค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ “แพ้” “ชนะ” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำกำรท่ีเกิดจำก
ควำมรัก จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ ต้น
ทำงคือ “กำรแขง่ขนั” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ“ควำมรัก” ได้ดงันี ้

 

             มโนทัศน์ต้นทาง         มโนทัศน์ปลายทาง 
  [การแข่งขัน]              [ความรัก] 
ตวัจริง,คูซ้่อม     ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
ชนะ,แพ้      อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแขง่ขนั] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่งดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 167 
           “ฉันขอเบอร์โทรขอมีแต่เธอได้หรือเปล่ำ ถ้ำวนันีเ้ธอมีใครให้เขำนัน้เ ป็นตวัปลอมเพรำะฉันพร้อม
เป็นตัวจริง กินข้ำวด้วยกันเดินห้ำงกบัฉันได้หรือเปล่ำถ้ำตอนนีเ้ธอมีแฟนขอแคช่่วยลืมๆ ไปฉันจะให้เธอ
ทกุสิ่ง” 

    (หน้ำตำดีท่ีไมมี่แฟน/อำร์) 
ตวัอยำ่งท่ี 168 
 “หำกว่ำเธอรักคนอ่ืนอย่ำกลวัว่ำฉันจะยืนไม่ไหว ปลดตัวจริงเป็นคู่ซ้อมฉันยอมให้เธอได้จะเป็น
คนท่ีรับควำมเจ็บไว้ เม่ือเธอจะทิง้ขอเธออย่ำหนกัใจเก็บค ำว่ำรักให้เขำดีกว่ำ ก็เธอเต็มใจเปล่ียนตวัให้เขำ
เข้ำมำคู่ซ้อมอยำ่งฉนัยอมให้เธอเอง 
                                               (คูซ้่อม/พอง พอง) 
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ตวัจริง,คูซ้่อม     ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 167-168 ถ้อยค ำ “ตวัจริง” และ “คูซ้่อม” อยู่ในวงควำมหมำยของกำรแข่งขนั เม่ือ
น ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้เห็นว่ำผู้ ท่ีมีควำมรักก็เหมือนกบัผู้ เข้ำแข่งขนัใน
กีฬำ ผู้แขง่ตวัจริงผู้ เป็นผู้ ท่ีสมหวงัในควำมรัก เหมือนกบันกักีฬำท่ีได้รับเลือกจำกผู้คมุทีมให้ลงแข่งขนัเป็น
ตวัจริงจำกจ ำนวนผู้ เลน่ทัง้หมดในแขง่ขนัแตล่ะนดั และในกำรแขง่ขนัก็ต้องมีกำรฝึกซ้อมและคูซ้่อม ดงันัน้
ถ้อยค ำว่ำ “คู่ซ้อม” จึงเปรียบเหมือนกับผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีมีควำมส ำคญัในบำงเวลำท่ีต้องกำร เหมือนกับคู่
ซ้อมของนกักีฬำท่ีมีไว้ส ำหรับให้ใช้แคเ่วลำฝึกซ้อมเทำ่นัน้ 
 
ตวัอยำ่งท่ี 169 
 “โลกเรำยงัหมนุทกุวนัพลิกผนัได้ทกุนำทีคนเคยรักกนัดีๆอำจเผลอใจ ควำมรักชนะทกุอย่ำงไม่แน่
อยำ่งนัน้เหมือนใครบอกมำอยำ่งในค ำนิยำมของบำงคน” 

     (เช่ือในกำรเปล่ียนแปลง/พีท พีระ) 
ตวัอยำ่งท่ี 170 
 “ไม่อยำกเป็นแค่ก๊ิกเธอเข้ำใจไหม ไม่อยำกต้องหลบซ่อนใครเข้ำใจฉันหรือเปล่ำ ก็ฉันมีรักแท้ไม่
แพ้คนอ่ืนเธอท ำให้ฉันต้องยืนอยู่กบัควำมเหงำ ให้ฉันเป็นแฟนกบัเธอแคบ่ำงวนัมนัปวดร้ำว เพรำะฉันนัน้
แคท่ำงผำ่น เพรำะเธอไมเ่คยจริงจงัก็ปลอ่ยควำมรักของฉนัไปได้ไหม” 

                (ไมอ่ยำกเป็นแคก๊ิ่ก/เม) 
 
ชนะ,แพ้       อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 169 และ 170 ถ้อยค ำ “ชนะ” และ “แพ้” เป็นผลตดัสินของกำรแขง่ขนั น ำมำใช้
เปรียบเทียบถึงควำมรัก แสดงให้เห็นว่ำควำมรักบำงครัง้ควำมรักก็มีทัง้สมหวงัและผิดหวงั เชน่เดียวกบั
กำรแขง่ขนัในแตล่ะครัง้ท่ีผลกำรตดัสินสำมำรถออกมำได้ทัง้แพ้และชนะ  

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรแข่งขัน” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ            
ญำณสมัพนัธ์ โดยแสดงควำมสมัพนัธ์ของกำรแข่งขนัว่ำต้องมีผู้ เล่นตวัจริงและมีคู่ซ้อมในกำรฝึกฝน ใน
กำรแขง่ขนัแตล่ะครัง้ก็จะได้ผู้ชนะและผู้แพ้ ควำมรักก็เหมือนกบักำรแข่งขนั ต้องกระท ำทกุอย่ำงเพ่ือให้ได้
ซึง่ควำมรักและคนท่ีตนเองรัก ผู้ ท่ีได้รับควำมรักก็เปรียบเสมือนผู้ ท่ีชนะก็เป็นผู้ ท่ีสมหวงัและได้รับควำมรัก
ไป ส่วนผู้ ท่ีผิดหวงัในควำมรักก็เปรียบเหมือนกบัผู้แพ้ในเกมกำรแข่งขนั กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง 
“กำรแขง่ขนั” กบั “ควำมรัก” แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 37 
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ภำพประกอบ 37 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรแขง่ขนั] 
 

3.10 [ความรักคือการเดนิทาง] 
เดนิทำง หมำยถึง ไปสูจ่ดุท่ีหมำยอีกแหง่หนึง่ท่ีไกลออกไป (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 415) 

 อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเดินทำง] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบักำรเดินทำง 
กำรเคล่ือนท่ีจำกท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ในลกัษณะอำกำรตำ่งๆ รวมไปถึงทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีมำใช้เป็นแบบ
เปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำร
เช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “กำรเดินทำง” กับ “ควำมรัก” จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทยสำกล
ยุคปัจจุบัน พบถ้อยค ำอุปลักษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำรเดินทำง ได้แก่ “ทำงรัก” “หนทำง” 
“ก้ำวหน้ำ” “เดนิ” “เดนิจำก” “เดนิทำง” “จอด” “ทำงผำ่น” “ทำงตนั” “หลงทำง” “ถนน” “ขบัรถ” “อบุตัิเหต”ุ 
“รถประกนัชัน้ 3” “อนัตรำย” “แยกทำง” “น ำทำง” น ำมำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกใน
องค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก ถ้อยค ำ “ทำงผ่ำน”                
“รถประกันชัน้ 3” จ ำแนกในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ “ทำงรัก” “หนทำง” “ก้ำวหน้ำ”    
“เดนิ” “เดนิจำก” “เดนิทำง” “จอด” “ทำงตนั” “หลงทำง” “ถนน” “ขบัรถ” “อบุตัิเหต”ุ “อนัตรำย” “แยกทำง” 
“น ำทำง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์รัก จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำร
ถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำงคือ “กำรเดินทำง” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” 
ได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 

กำรแขง่ขนั ควำมรัก 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
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มโนทัศน์ต้นทาง          มโนทัศน์ปลายทาง 
  [การเดนิทาง]                     [ความรัก] 
ทำงผำ่น,รถประกนัชัน้ 3        ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
เดนิ,เดนิทำง,ก้ำวหน้ำ,หนทำง    
ทำงรัก, ถนน,รถ,ขบัรถ,จอด     อำรมณ์รัก  
ทำงตนั,เดนิจำก,แยกทำง     

  
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเดนิทำง] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่งดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 171 
 “เธอจะรู้ไหมฉนัปวดร้ำวสกัเทำ่ไหร่ ชีวิตฉนัก็แคร่ถประกันชัน้ 3วนันีเ้ธอทิง้กนัไปทกุอย่ำงต้องพงั
คงซอ่มเองไมไ่หว” 
                                                                                              (ประกนัชัน้ 3/ลำบำนนู) 
ตวัอยำ่งท่ี 172 
 “เธอท ำให้ฉันต้องยืนอยู่กบัควำมเหงำ ให้ฉันเป็นแฟนกบัเธอแคบ่ำงวนัมนัปวดร้ำว เพรำะฉันนัน้
แคท่างผ่าน เพรำะเธอไมเ่คยจริงจงัก็ปลอ่ยควำมรักของฉนัไปได้ไหม” 
                 (ไมอ่ยำกเป็นแคก๊ิ่ก/เม) 
 

รถประกนัชัน้ 3,ทำงผำ่น             ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 171 และ 172 ถ้อยค ำ “รถประกันชัน้ 3” และ “ทำงผ่ำน” เป็นค ำท่ีมีควำมหมำย
เก่ียวข้องกบักำรเดินทำง น ำมำใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้เห็นถึงควำมไม่ส ำคญัของผู้ ท่ีถูก
รักเม่ือถูกทิง้ไปก็เหมือนกบัลกัษณะของรถประกันชัน้ 3 ท่ีเม่ือเกิดอุบตัิเหต ุประกันภัยจะคุ้มครองเฉพำะ
คู่กรณีเท่ำนัน้ ส่วนเจ้ำของรถจะต้องจดักำรค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดควำมเสียหำยจำกอุบตัิเหตุ เอง หรือเหมือน
ทำงผำ่นท่ีมีไว้ส ำหรับให้คนผำ่นไปผำ่นมำไมไ่ด้เป็นทำงหลกัส ำคญัท่ีใช้ในกำรเดนิทำง 
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ตวัอยำ่งท่ี 173 
 “ฉนัจะเป็นตุ๊กตำหน้ำรถ ตอนเธอขบัรถฉันกลวัเธอจะเหงำ ถนนก็ยงัอีกยำวจะปล่อยให้เธอไปคน
เดียวได้ไง ควำมรักก็เหมือนขับรถ ต้องมีจดุหมำยปลำยทำงในใจ และส ำคญักว่ำสิ่งไหนเธอควรจะมีใคร
เคียงข้ำงกนั” 
                                                                     (ตุ๊กตำหน้ำรถ/ลลุำ) 
ตวัอยำ่งท่ี 174 
 “ควำมรักไม่อำจเดินทางข้ำมช่องท่ีถูกแบ่งไว้ ทัง้ท่ีเรำใกล้กันแต่ก็เหมือนแสนไกลและในใจนัน้
แสนอ้ำงว้ำง”  
                                               (ก่อนดอกไม้โรย/เจมส์ เรือศกัดิ)์ 
ตวัอยำ่งท่ี 175 

“ค ำวำ่รักท่ีฉนัเฝ้ำรอและขอเธอ ก็เหมือนต้องรอเก้อเม่ือเธอไม่ซึง้ใจฉัน ฉันคงต้องถอดใจห่ำง หำก
วำ่รักมนัถึงทางตัน” 

        (เม่ือไหร่จะรัก/Dr.Fuu) 
ตวัอยำ่งท่ี 176 
 “ด่ืมให้กบัควำมรักท่ีเดนิจากฉนัไป เจ็บอยำ่ไรคงไมถ่ึงตำยเม่ือเธอไม่เหลือรักหลอกกนัให้หลงเป็น
ปี  แก้วนีข้อด่ืมเพ่ือเธอรักระหวำ่งสองเรำมนัไมมี่ไมมี่อีกแล้ว” 
                     (ให้กบัควำมรัก/พอง พอง) 
 
 ขบัรถ,เดนิทำง,ทำงตนั,เดนิจำก      อำรมณ์รัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 173-176 ถ้อยค ำ “ขบัรถ” “เดินทำง” เป็นถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำร
เดินทำง เม่ือน ำมำเปรียบเทียบถึงอำรมณ์รักแสดงให้เห็นว่ำควำมรักเป็นควำมรู้สึกท่ีเกิดขึน้และสำมำรถ
พัฒนำล ำดบัควำมสัมพันธ์ของควำมรักท่ีเกิดขึน้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปจนกลำยเป็นควำมรักท่ีสมหวัง 
เหมือนกับกำรเดินทำงในแต่ละครัง้ย่อมมีจุดหมำยส ำหรับผู้ เดินทำงโดยออกจำกจุดเร่ิมต้นของกำร
เดินทำงและด ำเนินต่อไปนัน้จนกระทั่งไปถึงจุดหมำยดั่งท่ีตัง้ใจไว้ ส่วนถ้อยค ำ “ทำงตัน” “เดินจำก” 
น ำมำใช้เปรียบเทียบถึงควำมรักแสดงให้เห็นกำรสิน้สดุของควำมรักเป็นกำรยตุิควำมสมัพนัธ์ของคนสอง
คนท่ีไมส่ำมำรถจะด ำเนินตอ่ไปด้วยกนัได้ สอดคล้องกบักำรเดนิทำงเม่ือเดนิมำถึงทำงตนัแล้วก็ไม่สำมำรถ
ท่ีจะเดนิตอ่ไปทำงไหนได้ ก็จะต้องเดินจำกมำ ซึ่งท ำกำรเดินทำงนัน้ก็ต้องจบลงไม่สำมำรถไปถึงจดุหมำย
ได้ 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเดินทำง” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ             
ญำณสมัพนัธ์ โดยแสดงควำมสมัพนัธ์ของกำรเดินทำงท่ีต้องอำศยัพำหนะท่ีท ำให้กำรเดินทำงนัน้ด ำเนิน
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ต่อไปได้จนถึงจุดหมำย ในกำรเดินทำงก็อำจจะพบกับต่ำงๆ เช่น อุบตัิเหต ุหลงทำง ท่ีส่ งผลให้อำจกำร
เดนิทำงนัน้ไมส่ำมำรถท่ีจะไปถึงจดุหมำยตำมท่ีต้องกำรได้  เช่นเดียวกบัควำมสมัพนัธ์ของควำมรัก คนรัก
ก็เปรียบเหมือนกับพำหนะท่ีเป็นส่วนส ำคญัท ำให้ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักด ำเนินไปต่อไป บำงครัง้ใน
ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักก็อำจพบเจอกบัเหตกุำรณ์หรืออปุสรรคตำ่งๆ  ซึ่งส่งผลท ำให้ควำมสมัพนัธ์ของ
ควำมรักไมส่ำมำรถด ำเนินตอ่ไปได้อีกและเป็นกำรสิน้สดุควำมรักของคนสองคน กำรถ่ำยโยงควำมหมำย
ระหวำ่ง “กำรเดนิทำง” กบั “ควำมรัก” แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 38 
   
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 38 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเดนิทำง] 
 
3.11 อุปลักษณ์การเรียน 

เรียน หมำยถึง เข้ำรับควำมรู้จำกผู้สอน รับกำรฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดควำมรู้ เข้ำใจหรือช ำนำญ เช่น
เรียนหนงัสือ (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 969) 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเรียน] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเรียน
น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทัศน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือมโนทศัน์
ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “กำรเรียน” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูใน
เพลงไทยสำกลยคุปัจจุบนั พบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำรเรียน ได้แก่ “เรียน” “วิชำ” 
“บทเรียน” “โจทย์” “หนังสือ” มำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกในองค์ประกอบของ
อำรมณ์รักได้เพียงองค์ประกอบเดียว จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลักษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยง
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งมโนทศัน์ต้นทำงคือ “กำรเรียน” ไปยงัมโนทศัน์ลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
    

    มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง      
  [การเรียน]                   [ความรัก] 

      หนงัสือ,เรียน,บทเรียน,วิชำ,โจทย์   อำรมณ์รัก 
  

ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเรียน] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่งดงันี ้
 

กำรเดนิทำง 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 



117 

 

ตวัอยำ่งท่ี 177 
 “เพรำะเธอเดนิเข้ำมำสลำยควำมกลวัและควำมบอบช ำ้ของใจให้ฉนัยืนได้อีกครัง้ รักวนัวำนท่ี
เคยผิดพลัง้จะเป็นบทเรียนให้รักครัง้ใหม่ก็หวงัวำ่อยำ่งนัน้” 
                                               (รักครัง้ใหม/่ดำ เอ็นโดรฟิน) 
ตวัอยำ่งท่ี 178 

“รักเหมือนเป็นหนังสือท่ีต้องอ่ำน อนำคตคือจดหมำยจำกเม่ือวำนบนัทึกถ้อยค ำท่ีทรมำน มนัท ำ
ให้เข้ำใจกำรเปล่ียนแปลง บำงครัง้รักเปรียบเหมือนแสงตะวัน ท่ีท ำให้โลกเกิดเงำบนพระจันทร์มันคือ
ปรำกฏกำรณ์ของกนัและกนั เจ็บปวดสขุสนัต์ก็ต้องจดจ ำเอำไว้”                                                                                                                      

        (ปรำกฏกำรณ์/บริุนทร์) 
ตวัอยำ่งท่ี 179 
 “หนึ่งคนทิง้เรำให้ตำยอีกคนให้ลมหำยใจหนึ่งทำงคือรักจริงอีกทำงก็รักฝังใจ ไม่อยำกเสียใครสกั
คนแตว่นันีต้้องตดัสินใจโจทย์ควำมรักจะจบเชน่ไรยงัไมรู้่หวัใจตวัเอง” 
                                                                                                                   (โจทย์รัก/เล้ำโลม) 
ตวัอยำ่งท่ี 180 
 “เธอ เร่ิมใหมไ่มเ่ป็นอีกแล้วไมอ่ยำกเรียนรู้ดใูจกบัใครอีกต้องกำรแคเ่ธอ เจ็บปวดท่ีเธอไม่รักดีกว่ำ
ต้องทนค้นหำคนท่ีฉนัรักเทำ่เธอ จะขอรอจนกวำ่ใจของเธอหนักลบัมำกนั” 
                                                      (เร่ิมใหมไ่มเ่ป็นแล้ว/Freshen) 
 

 จำกตวัอยำ่ง 177-180 ถ้อยค ำ “บทเรียน” “หนงัสือ” “โจทย์” และ “เรียน” เป็นค ำท่ีมีควำมหมำย
เก่ียวกับกำรเรียน น ำมำใช้เปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่ำควำมรักเป็นเร่ืองท่ีต้องศึกษำเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
ควำมเข้ำใจซึ่งกนัและกนั ซึ่งควำมเข้ำใจในควำมรักจะสำมำรถท ำให้ควำมสมัพนัธ์นัน้ยืนยำวเหมือนกับ
กำรเรียนท่ีต้องเจอกับโจทย์ยำกๆ หรือบทเรียนในหนังสือ ท่ีผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจกับ
โจทย์หรือบทเรียนนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดควำมแตกฉำนในกำรเรียน 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเรียน” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ             
ญำณสมัพนัธ์ แสดงควำมสมัพนัธ์ของกำรเรียนท่ีต้องใช้หนงัสือและวิชำเป็นส่วนหนึ่งในกำรเรียนรู้ โดยใน
หนังสือก็จะประกอบไปด้วยบทเรียนต่ำงๆ ท่ีท ำให้เกิดกรเรียนรู้และเข้ำใจในเนือ้หำนัน้ๆ กำรเรียนใน
บำงครัง้ก็ต้องเจอกับโจทย์ปัญหำท่ีจะต้องแก้ไขให้ได้ค ำตอบท่ีถูกต้อง ควำมสัมพันธ์ของควำมรักก็
เหมือนกบักำรเรียน คนสองคนต้องมีกำรเรียนรู้นิสยัใจคอของกนัและกนั เพ่ือให้เกิดพฒันำกำรของควำม
รักและสำนควำมสมัพนัธ์กันตอ่ไปได้ ซึ่งในกำรเรียนรู้ซึ่งกนัและกนันัน้ก็อำจจะมีทัง้ส่วนท่ีดีและไม่ดี เป็น
อปุสรรคตอ่ควำมสมัพนัธ์ท่ีคนสองคนจะต้องชว่ยกนัแก้ไข ปรับเปล่ียนเพ่ือให้ควำมรักนัน้สำมำรถท่ีจะสำน
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สมัพนัธ์ตอ่ไปได้อย่ำงรำบร่ืน กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเรียน” กบั “ควำมรัก” แสดงให้เห็นดงั
ภำพประกอบ 39 

 
 

 
 

 
 

ภำพประกอบ 39 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเรียน] 
 

3.12 [ความรักคือการเจ็บป่วย] 
เจ็บ ป่วย หมำยถึ ง  ไม่สบำยเพรำะโรคหรือควำมไ ข้ห รือ เหตุ อ่ืน ท่ีท ำ ใ ห้ รู้สึก เช่นนัน้  

(รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 321) 
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] เป็นกำรน ำมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับโรคหรือ

อำกำรป่วยชนิดตำ่งๆ น ำมำใช้เป็นแบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพ่ืออธิบำยถึงควำมรักซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูก
เปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมีกำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “กำรเจ็บป่วย” กบั “ควำมรัก 
จำกกำรศึกษำข้อมูลในเพลงไทยสำกลยุคปัจจุบนั พบถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของกำร
เจ็บป่วย ได้แก่ “คนบ้ำบอ” “แผล” “ตำบอด” “เจ็บ” “ปวดร้ำว” “ขำดใจ” “โรค”   “ไม่สบำย” “ป่วย” “ตำย” 
“ควำมจ ำเส่ือม” “ควำมจ ำสัน้” “คนฟ่ันเฟือน” น ำมำใช้ในกำรกล่ำวเปรียบเทียบถึงควำมรักจ ำแนกใน
องค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก ถ้อยค ำ 
“คนบ้ำบอ” “คนฟ่ันเฟือน” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ “แผล” “ตำบอด” 
“เจ็บ” “ปวดร้ำว” “ขำดใจ” “โรค” “ไม่สบำย” “ป่วย” “ตำย” “ควำมจ ำเส่ือม” “ควำมจ ำสัน้” จ ำแนกไว้ใน
องค์ประกอบของอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก จำกข้อมูลถ้อยค ำอุปลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยง
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งมโนทศัน์ต้นทำงคือ “กำรเจ็บป่วย” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้
 

 มโนทัศน์ต้นทาง        มโนทัศน์ปลายทาง 
   [การเจ็บป่วย]           [ความรัก] 
คนบ้ำบอ,คนฟ่ันเฟือน          ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
แผล,เจ็บ,ตำบอด,ขำดใจ,ปวดร้ำว,ป่วย       
ควำมจ ำเส่ือม,ควำมจ ำสัน้,โรค,ไมส่บำย          อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก  

ควำมรัก กำรเรียน 

อำรมณ์รัก 
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 ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่งดงันี ้
 
ตวัอยำ่งท่ี 181 
 “เก็บอำกำรเอำไว้เหมือนฉนัไมเ่ป็นไรไมมี่เธอคงไมต่ำย แตท่ี่ผำ่นมำแคซ่่อนควำมจริงข้ำงใน ไม่
ไหวฉนัแพ้โดยไมมี่ข้อแม้เม่ือเธอจำกไป ฉนัต้องใช้เวลำอีกนำนเพียงใดเพ่ือลืมเธอไป หม่ืนพนัควำมในชีวิต
ต้องกลำยเป็นคนฟ่ันเฟือน” 

 (แค้น/Retrospect)  
ตวัอยำ่งท่ี 182 
 “จิตใต้ส ำนึกลึก ๆ ยงันึกว่ำเธอเป็นของฉันอำจจะเผลอไปบ้ำงท่ีออกอำกำรต้องขอโทษที จิตใต้
ส ำนกึท่ีเหลือยงัลืมเธอไมไ่ด้สกัที เหมือนคนบ้าบอท่ีรอเธอเหมือนเดมิ” 
                (จิตใต้ส ำนกึ/Notto) 
  

คนฟ่ันเฟือน,คนบ้ำบอ       ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 

จำกตวัอย่ำงท่ี 181 และ 182 ถ้อยค ำ “คนฟ่ันเฟือน” และ “คนบ้ำบอ” เป็นค ำท่ีเก่ียวข้องกบักำร
เจ็บป่วย น ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของผู้ ท่ีมีควำมรักซึ่ง
อยู่ในช่วงท่ีเลิกรำกับคนรัก และต้องใช้เวลำในกำรลืมเร่ืองรำวต่ำงๆ และควำมผูกพนัท่ีมี จำกกำรท่ีต้อง
สูญเสียคนรักไปนัน้ท ำให้ผู้ ท่ีมีควำมรักมีควำมรู้สึกสูญเสียควำมมั่นในกำรด ำเนินชีวิตไป และรู้สึกว่ำ
ตนเองนัน้เหมือนคนท่ีอำกำรฟ่ันเฟือนหรือคนบ้ำ  
 
ตวัอยำ่งท่ี 183 
 “เรำทัง้สองก็เหมือนคนท่ีไม่สบายป่วยระยะสดุท้ำยรักษำยงัไงไมห่ำยต้องตำยอยูดี่” 

    (ระยะสดุท้ำย/บอย Peacemaker)  
ตวัอยำ่งท่ี 184 
 “ฉนัความจ าเส่ือมไมเ่คยจ ำวำ่เธอนัน้เคยได้ท ำร้ำยใจ ไม่เคยจ ำว่ำเธอนัน้เคยท ำให้ช ำ้สกัเท่ำไหร่
หมดน ำ้ตำไปแคไ่หน หำกมนัรัง้ให้เธอไมไ่ปจำกฉนัได้ฉนัยอม” 

           (ควำมจ ำเส่ือม/Mild) 
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ตวัอยำ่งท่ี 185 
 “เพรำะแผลในใจฉนัจงึสร้ำงก ำแพง เจ็บนัน้รุนแรงจนท ำให้ฉันไม่เช่ือใครถึงจะเจอคนท่ีรักฉันจริง
ทุกอย่ำงยงัไม่กล้ำเปิดหัวใจ กลำยเป็นคนใจเฉยเย็นชำเพรำะแผลยังไม่หำย ท ำเป็นว่ำไม่คิดอะไรทัง้ท่ี
เหงำมำกมำยท ำเป็นไมเ่คยสนใจเลย เพรำะฉนัยงักลวัเจ็บอีกครัง้กลวัรับไมไ่หว 
                                                             (บำดแผล/ปนดัดำ) 
ตวัอยำ่งท่ี 186  
 “เธอรู้บ้ำงหรือเปลำ่วำ่เธอท ำลำยใจฉัน ตามันบอดก็เพรำะรักต้องเจ็บหนกัก็เพรำะรักมองควำม
รักสวยงำมไมท่นัระวงับำดตำ 

                                                            (บำดตำ/So Cool)
  

ไมส่บำย,ป่วย,ควำมจ ำเส่ือม,แผล,ตำบอด,เจ็บ          อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 
   
จำกตวัอย่ำงท่ี 183-186 ถ้อยค ำ “ควำมจ ำเส่ือม” “ป่วย” “แผล” “เจ็บ” “ตำบอด”  เป็นค ำท่ีอยู่ใน

วงควำมหมำยของกำรเจ็บป่วย น ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เป็นเปรียบเทียบถึงอำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก โดย
ถ้อยค ำท่ีเก่ียวกบัอำกำรเจ็บป่วยเหล่ำนี ้แสดงให้เห็นถึงอำกำรท่ีผิดหวงัเสียใจจำกควำมรักนัน้ ซึ่งส่งผล
กระทบตอ่ควำมรู้สึกและจิตใจท ำให้มีควำมเจ็บปวด ทกุข์ทน ซึ่งมีลกัษณะสอดคล้องกบัอำกำรของผู้ ท่ีมี
เจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้กบัร่ำงกำยท่ีแสดงออกให้เห็นทัง้ภำยในและภำยนอก  

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “กำรเจ็บป่วย” กับ “ควำมรัก” นัน้เป็นควำมสัมพันธ์แบบ             
ญำณสมพันธ์ โดยแสดงควำมสัมพันธ์ของกำรเจ็บป่วยโดยมีผู้ ป่วย ท่ีมีอำกำรป่วยทำงจิตใจ ได้รับ
บำดเจ็บจำกบำดแผลหรือจำกโรคภัยต่ำงๆ ซึ่งสร้ำงควำมเจ็บปวดทุกข์ทรมำนให้แก่ตวัผู้ ป่วย เม่ือน ำมำ
เปรียบเทียบกบัควำมสมัพนัธ์ของควำมรักแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของผู้ ท่ีมีควำมรัก เม่ือควำมสมัพนัธ์ของ
ควำมรักมีปัญหำหรือเลิกรำต่อกันไป ท ำให้ผู้ ท่ีมีควำมรักมีอำกำรผิดหวัง เจ็บปวด ร้อง ไห้ เสียใจ 
สอดคล้องกบัลกัษณะของผู้ ป่วยท่ีมีอำกำรเจ็บปวดทกุข์ทรมำนจำกโรคท่ีเป็นอยู่  กำรถ่ำยโยงควำมหมำย
ระหวำ่ง “กำรเจ็บป่วย” กบั “ควำมรัก” แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 40 
 

  
 
 
 
 

ภำพประกอบ 40 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือกำรเจ็บป่วย] 

กำรเจ็บป่วย 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำกำรท่ีเกิดจำกควำมรัก 

 

ควำมรัก 
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3.13 [ความรักคือสิ่งของ] 
 สิ่งของ หมำยถึง วตัถตุำ่งๆ,ของ,หรือข้ำวของ ฝึกฝน (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 1191) 

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งของมำใช้เป็น
แบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึง่เป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “สิ่งของ” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมลูในเพลงไทยสำกยุค
ปัจจบุนั พบถ้อยค ำท่ีอยู่ในวงควำมหมำยของอปุลกัษณ์สิ่งของ ได้แก่ “กระดำษ” “มือสอง” “ช ำรุด” “พงั” 
“ร้ำว” “ตุ๊กตำ” “กล่อง” ถ้อยค ำอปุลกัษณ์ดงักล่ำวจ ำแนกในองค์ประกอบของควำมรักได้ 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมรักและอำรมณ์รัก ถ้อยค ำ “กระดำษ” “มือสอง” “ตุ๊กตำ” “เข็ม” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบ
ของผู้ ท่ีมีควำมรัก และถ้อยค ำ “ช ำรุด” “ร้ำว” “แตก” “เก่ำ” “กล่อง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของอำรมณ์
รัก จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำงคือ 
“สิ่งของ” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ได้ดงันี ้

  
               มโนทัศน์ต้นทาง         มโนทัศน์ปลายทาง 

    [สิ่งของ]              [ความรัก] 
กระดำษ,ตุ๊กตำ,มือสอง,เข็ม   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
ช ำรุด,ร้ำว,แตก,กลอ่ง,เก่ำ   อำรมณ์รัก  
 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่งดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 187 

“เร่ืองรักไม่เคยฉลำด ฉันผ่ำนและมีแผลมำ เธออย่ำเพิ่งใช้แค่สำยตำแล้วบอกว่ำเธอเลือกกัน 
ผู้หญิงมือสองคนหนึง่ซำบซึง้ท่ีเธอให้ควำมส ำคญั”  
              (ผู้หญิงมือสอง/ปำน ธนพร) 
ตวัอยำ่งท่ี 188 
 “อ้อมแขนอุ่นๆ ไม่คุ้นเลยอยำกกอดให้คุ้นเคยอยำกเรียกตวัเองกับใครว่ำเรำ เหมือนกระดาษท่ี
วำ่งเปลำ่รอคนมำแตง่เร่ืองรำวให้จบลงอยำ่งสดใส” 
                (คนมีคูไ่มรู้่หรอก/Gear Knight) 
ตวัอยำ่งท่ี 189 
 “จะเป็นตุ๊กตาหน้ำรถบนถนนแห่งควำมรัก อยำกให้รู้จะอยู่เคียงข้ำงไม่ว่ำทำงจะไกลแคไ่หน จะ
เป็นตุ๊กตาหน้ำรถของเธอแคเ่พียงคนเดียวรู้ไหมแคเ่ธอสญัญำวำ่จะไมใ่ห้ใครมำแทนท่ีฉนั”  
                                                                      (ตุ๊กตำหน้ำรถ/ลลุำ) 
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ตวัอยำ่งท่ี 190 
 “ฉันเองก็เพิ่งรู้ว่ำเธอดัง่เข็มท่ีซ่อนปลำย เก็บมนัไว้ข้ำงในหลอกให้ไว้ใจ ฉันเผลอเธอก็แทงท ำกัน
ได้ลง ขอแค่เธอบอกกันสกัค ำว่ำจะทิง้กันฉันจะไม่ขวำง รู้ถ้ำเรำจะต้องแยกทำงไอ้คนท่ีเจ็บปำงตำยคง
ไมใ่ชเ่ธอ”   

                       (เข็มซอ่นปลำย/หวิว) 
 

 มือสอง,กระดำษ,ตุ๊กตำ,เข็ม  ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
 จำกตวัอย่ำงท่ี 187-190 ถ้อยค ำ “มือสอง” “กระดำษ” “ตุ๊กตำ” และ “เข็ม” เป็นค ำท่ีอยู่ในวง
ควำมหมำยของสิ่งของ น ำมำใช้เป็นอปุลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก โดยถ้อยค ำเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ี
มีควำมรักแสดงให้เห็นถึงควำมไมส่ ำคญั ไมมี่คำ่เหมือนกบัของมือสองท่ีเป็นของท่ีถกูใช้แล้วไม่ใช่ของใหม่
ท่ีมีคุณภำพ หรือเหมือนกับกระดำษท่ีไม่มีอะไรขีดเขียนไม่ถูกน ำไปใช้งำนให้เกิดประโยชน์ ถ้อยค ำ 
“ตุ๊กตำ” แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของผู้ ท่ีมีควำมรักว่ำเหมือนกับตุ๊กตำท่ีเป็นของเล่นท่ีเด็กๆ ช่ืนชอบ 
และ ถ้อยค ำ “เข็ม” แสดงให้เห็นถึงผู้ ท่ีมีควำมรักท่ีมีพฤติกรรมและนิสยัท่ีไม่ดี คอยท ำร้ำยควำมรู้สึกของ
คนรักให้เจ็บปวดและเสียใจ โดยพฤติกรรมและนิสยัดงักล่ำวเหมือนกบัควำมแหลมของเข็มท่ีเม่ือถกูแทง
แล้วสำมำรถท ำให้เกิดแผลและสร้ำงควำมเจ็บปวด 
  
ตวัอยำ่งท่ี 191 
  “ตดัใจไมห่นัไปมองก็ภำพมนัฟ้องร้องวำ่รักก ำลงัจบ เธอสบตำเขำฉันก็หนำวไปจนสดุขัว้หวัใจ ยืน
กอดกบัเขำต ำตำก็ไม่รู้ว่ำลบัหลงักนัเท่ำไหร่ ต้องปิดควำมชอกช ำ้ใส่แว่นด ำปิดรัก ร้าว เธอรู้บ้ำงหรือเปล่ำ
วำ่เธอท ำลำยใจฉนั” 
                                                             (บำดตำ/So Cool)  
ตวัอยำ่งท่ี 192 
 “ใหม่ๆ ก็รัก ใหม่ๆ ก็ดี เธออยู่ทุกทีท่ีฉันต้องกำรไม่เคยห่ำง ทัง้หวงและห่วงทัง้ทกุข์และสขุทกุครัง้
จะอยูด่แูล ไมเ่คยจะมีข้อแม้ส ำคญักวำ่ใคร แปลกๆ เดี๋ยวนีไ้มดี่เหมือนเคยเป็นฉนัท่ีคอยรองรับอำรมณ์ของ
เธอทกุที หรือฉนัมนัเก่ำ แครั่กเก่าๆ แล้วฉนัท ำผิดตรงไหน ใชส่ิเธอได้หมดแล้วทัง้ตวัและใจถึงเป็นอยำ่งนี”้  
                                                                                                   (ใหม่ๆ  ก็รัก/พริกไทย) 
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ตวัอยำ่งท่ี 193 
 “รักก็เหมือนรถต้องคอยดูต้องคอยแลต้องเทคต้องแคร์ ต้องเช็คว่ำมีส่วนไหนท่ีมันรวน รักมัน
ช ารุดมีอำกำรเหมือนแปรปรวน เจอะหน้ำเป็นชวนทะเลำะทิง้ไว้อย่ำงนีค้งพงั ยิ่งรักยิ่งรัน้มนัไม่ดีหรอกเธอ
กบัฉนัเถอะนะมำเร่ิมใหมช่ว่ยกนัท ำให้รักดีดงัเดมิ” 
                       (รักต้องซ่อม/ตุ้ย) 
ตวัอยำ่งท่ี 194 
 “ควำมรักท่ีแตกสลำยก่อขึน้ใหมอี่กครัง้ ชีวิตท่ีเคยสิน้หวงัเร่ิมจะสดใส แตแ่ล้วในวนันีเ้ธอคนเดิมท่ี
เคยจำกฉนัไปกลบัมำขอคืนวนัเก่ำๆ ให้เรำเป็นเหมือนเดมิ”  
                                                              (โจทย์รัก/เล้ำโลม) 
 

 ร้ำว,เก่ำ,ช ำรุด,แตก          อำรมณ์รัก 
 
จำกตวัอย่ำงท่ี 191-194 ถ้อยค ำ “ร้ำว” “เก่ำ” “ช ำรุด เป็นถ้อยค ำท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งของน ำมำใช้

เป็นอุปลกัษณ์ โดยถ้อยค ำดงักล่ำวแสดงให้เห็นว่ำควำมรักเป็นอำรมณ์ ควำมรู้สึก ท่ีต้องคอยดแูลเอำใจ 
เพ่ือท ำให้ควำมรักนัน้มีแตค่วำมสขุและควำมสมัพนัธ์ท่ียืนยำว หำกมีปัญหำเกิดขึน้ก็ต้องปรับควำมเข้ำใจ
เพ่ือให้ควำมรักกลบัมำดีดงัเดมิ เชน่เหมือนกบัสิ่งของก็ต้องกำรได้รับกำรถนถุนอม เพ่ือให้คงอยู่ในสภำพท่ี
ใช้งำนได้ดี หำกสิ่งของช ำรุดหรือพงัก็ต้องซอ่มแซมเพ่ือให้น ำมำใช้งำนได้อีก 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “สิ่ งของ” กับ “ควำมรัก”  นัน้ เป็นควำมสัมพันธ์แบบ              
ญำณสมัพนัธ์ แสดงควำมสมัพนัธ์ของสิ่งของท่ีมีทัง้ของใหม่หรือของมือสอง ซึ่งของมือสองนัน้สภำพกำร
ใช้งำนอำจอยูใ่นสภำพท่ีไมส่มบรูณ์ ช ำรุดหรือหำย หรือมีรอยร้ำว ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักก็เช่นเดียวกนั
กับสิ่งของ แรกเร่ิมต้นควำมสัมพนัธ์ก็คู่รักก็ดแูลเอำใจใส่กันอย่ำงดีเหมือนของใหม่ แต่เม่ือเวลำผ่ำนไป
หำกควำมรักไม่ได้รับกำรเอำใส่ใจเช่นเดิมนัน้ก็อำจท ำให้ควำมสมัพนัธ์ของควำมรักก็จะห่ำงเหิน มีปัญหำ
เกิดขึน้และควำมสมัพนัธ์ของควำมรักนัน้ไม่ดีเหมือนเดิม เหมือนกบัสภำพของของมือสองท่ีมีรอยร้ำวหรือ
ช ำรุด กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหวำ่ง “สิ่งของ” กบั “ควำมรัก” แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 41 

 
 

 
 
 
 

ภำพประกอบ 41 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือสิ่งของ] 

สิ่งของ 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก อำรมณ์รัก 

ควำมรัก 
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3.14 [ความรักคือเพลง] 
 เพลง หมำยถึง ส ำเนียงขบัร้อง, ท ำนอง, ดนตรี (รำชบณัฑิตยสถำน. 2546: 799) 

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือเพลง] เป็นกำรน ำมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งของน ำมำใช้เป็น
แบบเปรียบหรือมโนทศัน์ต้นทำงเพื่ออธิบำยถึงควำมรักซึง่เป็นสิ่งท่ีถกูเปรียบหรือมโนทศัน์ปลำยทำง โดยมี
กำรเช่ือมโยงลกัษณะบำงประกำรของ “เพลง” กบั “ควำมรัก” จำกกำรศกึษำข้อมูลในเพลงไทยสำกลยุค
ปัจจุบนั พบถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีอยู่ในวงควำมหมำยเพลงท่ีน ำมำใช้ในกำรเปรียบเทียบถึงควำมรัก ได้แก่ 
“ค ำร้อง” “ทว่งท ำนอง” “ถ้อยค ำ” “เพลง” จ ำแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีควำมรักได้เพียงองค์ประกอบ
เดียว จำกข้อมลูถ้อยค ำอปุลกัษณ์ท่ีพบสำมำรถแสดงกำรถ่ำยโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนทศัน์ต้นทำง
คือ "เพลง” ไปยงัมโนทศัน์ปลำยทำงคือ “ควำมรัก” ดงันี ้
 

มโนทัศน์ต้นทาง     มโนทัศน์ปลายทาง 
        [เพลง]                     [ความรัก] 
ท ำนอง,ค ำร้อง,ถ้อยค ำ,เพลง   ผู้ ท่ีมีควำมรัก 
 
ถ้อยค ำท่ีแสดงอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ควำมรักคือเพลง] ปรำกฏในข้อมลูดงัตวัอยำ่งดงันี ้

 
ตวัอยำ่งท่ี 195 
 “มีควำมจริงอยูใ่นควำมรักตัง้มำกมำย และท่ีผำ่นมำฉนัใช้เวลำเพ่ือหำควำมหมำย แตไ่มน่ำนก็
เพิ่งรู้วำ่ทกุครัง้ท่ีมีเธอใกล้ ว่ำถ้ำชีวิตคือท ำนองเธอก็เป็นดงัค าร้องท่ีเพรำะและซึง้จบัใจ” 
                              (กันและกัน/คิว) 
ตวัอยำ่งท่ี 196 
 “เพรำะว่ำฉันคือท่วงท านองขำดถ้อยค าไม่มีควำมหมำย อยำกให้เธอเข้ำมำแต่งเติมบทเพลง
ของเรำเป็นควำมประทบัใจเกินค ำบรรยำย ทกุๆ อยำ่งรอบกำยดพูิเศษในวนันี”้ 
                                (ลงตวั/คณิน) 
 ตวัอยำ่งท่ี 197 

 “เธอคือเพลงโปรดของฉันฟังทีไรก็ร้องตำมได้ เพลงท่ีฉันยิม้ได้ทุกครั ง้ท่ีคุณเปิดให้ฟังแต่ไม่
บำงครัง้ฟังทีไรฉันก็ไม่เข้ำใจถึงควำมหมำย ว่ำจริงๆ แล้วเธอนัน้คิดยงัไงโตๆ กนัแล้วอย่ำปล่อยให้ฉันต้อง
เดำถึงควำมรักขอเรำวำ่คืออะไร” 
                                              (เรำเป็นอะไรกนั/Good) 
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จำกตัวอย่ำงท่ี195-197 ถ้อยค ำ “ค ำร้อง” “ท่วงท ำนอง” “ถ้อยค ำ” และ “เพลง” อยู่ในวง
ควำมหมำยของเพลง น ำมำใช้เป็นอุปลกัษณ์เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีควำมรัก แสดงให้เห็นว่ำผู้ ท่ีมีควำมรัก
เป็นบคุคลท่ีท ำให้ชีวิตมีควำมสขุ ร่ืนเริง มีชีวิตชีวำ เหมือนกบัลกัษณะของเพลง ท่ีมีท่วงท ำนอง ค ำร้อง มำ
ประกอบรวมกนัจนเกิดเป็นเพลงท่ีมีควำมไพเรำะฟังแล้วให้ควำมรู้สกึสบำยใจ มีควำมสขุ 

กำรถ่ำยโยงควำมหมำยระหว่ำง “เพลง” กับ “ควำมรัก”  นัน้เป็นควำมสมัพนัธ์แบบภวสมัพนัธ์
แสดงให้เห็นดงัภำพประกอบ 42 
 
 
 
  
  
 

ภำพประกอบ 42 แผนภำพแสดงมโนทศัน์ [ควำมรักคือเพลง] 
 
  
 

เพลง 

ผู้ ท่ีมีควำมรัก 

ควำมรัก 



 

 

บทที่ 5 
การเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล 

 
 ในบทนีผู้้วิจยัจะเปรียบเทียบอปุลกัษณ์ความรักท่ีพบ โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

1. การเปรียบเทียบอปุลกัษณ์ความรักในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนกบัเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนั  
2.การเปรียบเทียบอปุลกัษณ์ความรักในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนักบัเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั 

  เพ่ือศกึษาว่าเพลงแตล่ะประเภทมีการใช้อุปลกัษณ์ในการกล่าวถึงความรักเหมือนและแตกต่าง
กนัหรือไมอ่ยา่งไร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 1. การเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคปัจจุบัน 
 จากการศึกษาถ้อยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกบัความรักและวิเคราะห์มโนทศัน์ในบทท่ี 4 ผู้วิจยัจะน า
ข้อมูลถ้อยค าอุปลักษณ์ท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัมาเปรียบเทียบ
ประเภทของอปุลกัษณ์เก่ียวกบัความรักและถ้อยค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏในแต่ละประเภทเพลงว่ามีความ
เหมือนและความแตกตา่งกนัอยา่งไร 
 
ตาราง 1 แสดงประเภทอปุลกัษณ์ความรักท่ีพบในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนกบัเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนั  
 

ประเภทอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
1. อปุลกัษณ์มนษุย์   
2. อปุลกัษณ์พืช   
3. อปุลกัษณ์สตัว์   
4. อปุลกัษณ์อาหาร   
5. อปุลกัษณ์ธรรมชาติ   
6. อปุลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ   
7. อปุลกัษณ์การแขง่ขนั   
8. อปุลกัษณ์การเดนิทาง   
9. อปุลกัษณ์การเจ็บป่วย   
10. อปุลกัษณ์สิ่งของ    
11. อปุลกัษณ์ทรัพย์สิน  x 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ประเภทอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
12. อปุลกัษณ์สิ่งก่อสร้าง x  
13. อปุลกัษณ์การแสดง x  
14. อปุลกัษณ์การเรียน x  
15. อปุลกัษณ์สงคราม x  

 
 จากตารางการเปรียบเทียบประเภทอปุลกัษณ์เก่ียวกบัความรักในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนกบัเพลง
ไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั พบอุปลกัษณ์ความรักท่ีเหมือนกนัทัง้ในเพลงไทยลกูทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลกูทุ่ง
ยคุปัจจบุนั 10 อปุลกัษณ์ ได้แก่ 1. อปุลกัษณ์มนษุย์ 2. อปุลกัษณ์พืช 3. อปุลกัษณ์สตัว์ 4. อปุลกัษณ์
อาหาร 5. อุปลกัษณ์ธรรมชาติ 6. อุปลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ 7. อุปลกัษณ์การแข่งขนั 8. อุปลกัษณ์            
การเดินทาง 9. อปุลกัษณ์การเจ็บป่วย 10. อปุลกัษณ์สิ่งของ ไม่พบอปุลกัษณ์สิ่งก่อสร้าง อปุลกัษณ์การ
แสดง อปุลกัษณ์การเรียน อปุลกัษณ์สงครามในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อน ส่วนในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั
ไมพ่บอปุลกัษณ์ทรัพย์สิน 
 
ตาราง 2 แสดงถ้อยค าอปุลกัษณ์ความรักท่ีพบในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนกบัเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนั  
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์มนุษย์   
แก้วตา  x 
ชีวี  x 
ชีวนั  x 

ดวงใจ   

 ทาส   
มือท่ีสาม x  
โจร x  
ฆาตกร x  
เจ้าหญิง x  
ชีวิต x  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์มนุษย์   
ลมหายใจ x  
อุปลักษณ์พืช   
ชบา.ชบาไพร  x 

กหุลาบ  x 

สายบวั  x 

บบุผา  x 

มาลี  x 

ยอดตอง  x 

ทานตะวนั  x 

ดอกดนิ  x 

รากแก้ว  x 

บวั  x 

ชอ่มะไฟ  x 

ชอ่ล าไย  x 

ต้นรัก  x 

โรย  x 

สกุงอม  x 

ดอกฟ้า   

ดอกหญ้า   

หนาม,ขวากหนาม   

ข้าว,ต้นข้าว   

ดอกไม้   

ตอ x  

ขอนไม้ x  

ต้นกล้า x  

เห่ียว x  

เฉา x  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์พืช   
เสีย้น x  

อุปลักษณ์สัตว์   
ตัก๊แตน,ตัก๊แตนต าข้าว  x 

ปลาเนือ้ออ่น  x 

ช้างเผือก  x 

ราชสีห์  x 

นกขมิน้  x 

วิหค  x 

กระตา่ย  x 

ปลาแก้มช า้  x 

หมใูนอวย  x 

รัง  x 

กา   

หงส์   

เสือ   

หมา,หมาวดั,หมาหมู ่ x  

แมว x  

ไก่ตาฟาง x  

ลา x  

จงอาง x  

ปลาไหล x  

ปลากระดี ่ x  

ววั x  

ควาย x  

กบเฒา่ในกะลา x  

ง ู x  

หนทูดลอง x  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์สัตว์   
เช่ือง x  

สวมเขา x  

ตดัหาง x  

อุปลักษณ์อาหาร   

น า้ตาลก้นแก้ว  x 

อ้อย  x 

กากอ้อย  x 

ชานอ้อย  x 

ข้าวราดแกง  x 

ข้างหมแูดง  x 

ข่ืนขม  x 

รส,รสชาต ิ   

หวาน   

จืด,จาง,จืดจาง   

เนือ้โกเบ x  

ปลายา่ง x  

น า้พริก x  

ซอสเฟรนช์ฟรายส์ x  

แทะแห้ว  x  

อุปลักษณ์ธรรมชาต ิ   

จนัทร์  x 

แสงสริุยา  x 

วารี  x 

ดารา  x 

หนาว  x 

ร้อน  x 

ดาว,ดวงดาว   
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์ธรรมชาต ิ   

ฟ้า,ฟากฟ้า   

ไฟ   

ฝน   

น า้   

ดนิ   

เงา   

ลม   

น า้มนั x  

ดวงเดือน x  

ก้อนหิน x  

ลาม x  

ฟ้าผา่ x  

ไอหมอก x  

อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ   

มนตร์  x 

เทพนิยาย  x 

วิมาน  x 

นางฟ้า    

เทวดา x  

ซาตาน x  

นางมาร x  

พญามาร x  

อุปลักษณ์การแข่งขัน   

ผู้แพ้  x 

พา่ย   

แพ้   

ตวัจริง x  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์การแข่งขัน   

ตวัส ารอง x  

คูแ่ขง่ x  

การแขง่ขนั x  

สนามรัก x  

แชมป์ x  

เหรียญทอง x  

ฟาวล์ x  

อุปลักษณ์การเดนิทาง   

ราชรถ  x 
ทางรัก   

แยกทาง   

มือใหม ่ x  

เรือ x  

ทางผา่น x  

เพ่ือนร่วมทาง x  

การเดนิทาง x  

ร่วมทาง x  

หนทาง x  

เส้นทาง x  

ทางตนั x  

สดุทาง x  

อุปลักษณ์การเจ็บป่วย   

บ้า  x 

คลัง่  x 

เพ้อ  x 

ขาดใจ  x 

ปวด  x 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์การเจ็บป่วย   

รุมเร้า  x 

พิษ   

คนไข้,คนเป็นไข้   

ยา   

แผล,แผลกดัหนอง   

เจ็บ x  

ช า้,บอบช า้ x  

โรค x  

ใจจะขาด x  

อุปลักษณ์สิ่งของ   

มือสอง  x 

โซท่อง,เกลียวโซท่อง  x 

แจกนัทอง  x 

คมเคียว  x 

เก่า  x 

ตุ๊กตา x  

เทียนไข x  

เสือ้ตกสี x  

รองเท้า  x  

อุปลักษณ์ทรัพย์สิน   

รวย  x 

ราคา  x 

ขาย  x 

มีคา่  x 

อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง   

ศาลาริมทาง,ศาลาพกัใจ x  

เสาหลกั x  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง   

ท่ีพกั x  

อุปลักษณ์การแสดง   

นางเอก x  

นางร้าย x  

ตวัอิจฉา x  

ตวัละคร x  

ไอ้เทง่,ไอ้ทอง x  

ซีน x  

อุปลักษณ์การเรียน   

เรียน x  

วิชา x  

สอน x  

อุปลักษณ์สงคราม   

ข้าศกึ x  

แยง่ชิง x  

คกุคาม x  

โยนผ้ายอมแพ้ x  

 
ถ้อยค าอุปลกัษณ์ท่ีแสดงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักทัง้ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและเพลงไทย

ลูกทุ่งยุคปัจจุบนันัน้ พบว่ามีการใช้ภาษาท่ีชาวบ้านทัว่ไปเข้าใจได้ง่าย  ในอุปลกัษณ์มนุษย์พบถ้อยค า            
ท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ ฐานันดร ชนชัน้ทางสังคม เช่น “โจร” “ฆาตกร” “ทาส” “เจ้าหญิง” น ามาใช้ 
เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอวัยวะส่วนต่างๆ ท่ีส าคัญของร่างกาย เช่น 
“แก้วตา” “ดวงใจ” “ชีวิต” “ลมหายใจ” เป็นต้น น ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเพียงองค์ประกอบ
เดียวเหมือนกนัทัง้ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนและเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนั 

ถ้อยค าท่ีพบในอุปลกัษณ์พืชเป็นถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัพืช ส่วนประกอบของพืช น ามาใช้ในการ
เปรียบเทียบ โดยถ้อยค าท่ีพบในอุปลักษณ์พืชทัง้ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและเพลงลูกทุ่งยุคปัจจุบนั 
แสดงให้เห็นถึงสภาพของสงัคมชนบท วิถีการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในเพลงไทยลกูทุ่ง
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ยคุก่อนมีการใช้ภาษาท่ีนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสงัคมชนบทและวิถีชีวิตอย่างชดัเจนแล้ว
นัน้ ยังพบถ้อยค าท่ีกล่าวถึงสภาพแวดล้อมธรรมชาติในสังคมชนบทซึ่งเป็นสังคมท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยถ้อยค าท่ีพบในเพลงมีการกล่าวถึงท้องทุ่ง ไร่นา ป่าไม้ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบถึงความรัก 
ตวัอยา่งถ้อยค าท่ีพบในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อน เช่น “ชบาไพร” “สายบวั” “ต้นข้าว” “ดอกหญ้า” “ดอกดิน” 
น ามาใช้กล่าวเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก ซึ่งถ้อยค าเหล่านีเ้ป็นพืชท่ีมีอยู่และพบเห็นได้ทั่วไปตาม
สภาพแวดล้อมธรรมชาติในชนบท ถ้อยค า “ต้นข้าว” ถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก
เช่นเดียวกนัทัง้ในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนและเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจุบนั ถ้อยค าดงักล่าวสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสงัคมชนบทท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยงัแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเวลา
จะผ่านไปจากยุคสมยัก่อนจนมาถึงยุคสมยัปัจจุบนั ถ้อยค านีก็้ยงัถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ เพราะ
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยท่ีรับประทานกันทุกวัน นอกจากถ้อยค าท่ีเ ก่ียวข้องกับพืช และ
ส่วนประกอบของพืชยงัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอาการของพืช เช่น “โรย” “สกุงอม” “เห่ียว” “เฉา” น ามา
เปรียบเทียบถึงอาการท่ีเกิดจากความรักเช่นเดียวกันทัง้ในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนและเพลงไทยลกูทุ่งยุค
ปัจจุบัน ถ้อยค าท่ีพบแตกต่างกันในอุปลักษณ์พืชนัน้พบว่าในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนมีการใช้ถ้อยค า             
อปุลกัษณ์ท่ีเป็นค าพ้องความหมาย (Synonymy) คือ ค าท่ีมีความหมายเหมือนกันแต่ต่างกันท่ีรูปเขียน
และการอ่านออกเสียง ได้แก่ ถ้อยค า “ดอกไม้” “บุบผา” “มาลี” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก ซึ่ง
การใช้ถ้อยค าท่ีเป็นค าพ้องความหมาย นัน้พบเฉพาะในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนเทา่นัน้    

ถ้อยค าท่ีพบในอปุลกัษณ์สตัว์ทัง้ในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนและเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั พบว่า
มีการใช้ค านามเรียกสตัว์มาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก และสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมชนบท วิถีชีวิต 
ท้องทุ่ง ไร่นา โดยพบถ้อยค า “กา” “นกขมิน้” “ตัก๊แตนต าข้าว” “ววั” “ควาย” “ปลากระด่ี”เป็นต้น ถ้อยค า
ดงักลา่วสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมธรรมชาตขิองสงัคมชนบทท่ีประกอบอาชีพ
เป็นเกษตรกรรมเป็นหลกัจึงสามารถพบเห็นสตัว์ตา่งๆ เช่น ววั ควาย กา ตัก๊แตนต าข้าว ได้ทัว่ไปตามท้อง
ทุง่นา ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนันอกจากค านามเรียกช่ือสตัว์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมชนบทแล้ว
นัน้ ยังพบถ้อยค า “หนูทดลอง” ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนัด้วย
เช่นกัน ซึ่งหนูทดลองเป็นสตัว์ท่ีน ามาใช้ในการทดลองและศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดการพฒันา
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย   มนุษย์สามารถคิดค้นและน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้งาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสะดวกตอ่มนษุย์ ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถือเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สงัคมสามารถพฒันาไปอย่างรวดเร็วและเกิดความเจริญท่ีแทรกซึมไปสู่สงัคมชนบท
ในปัจจุบนั ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนันอกจากพบค านามเรียกช่ือสตัว์น ามาใช้เปรียบเทียบแล้วนัน้             
ยงัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอาการของสตัว์น ามาใช้ในการเปรียบเทียบด้วย โดยพบถ้อยค า “เช่ือง” เป็นค า
ท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกบัอาการของสตัว์น ามาเปรียบเทียบถึงอาการท่ีเกิดจากความรัก ซึ่งถ้อยค าท่ีมี
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ความหมายเก่ียวข้องกับอาการของสตัว์น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอาการท่ีเกิดจากความรักพบเฉพาะใน
เพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัเทา่นัน้  

ถ้อยค าท่ีพบในอปุลกัษณ์อาหารทัง้ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนั
นัน้พบถ้อยค าท่ีสะท้อนถึงวิถีการด าเนินชีวิต การรับประทานอาหารแบบง่ายๆ ของคนในสงัคมชนบทท่ี
เหมือนกนั โดยพบถ้อยค า “ข้าวราดแกง” “ข้าวหมแูดง” “น า้พริก” เป็นต้น ซึ่งอาหารดงักล่าวแสดงให้เห็น
ถึงความเรียบง่ายของสงัคมชนบท ท่ีรับประทานข้าวราดแกงหรือน า้พริกซึ่งเป็นอาหารท่ีหารับประทาน
ทานได้ง่ายและพบเห็นได้ทัว่ไปในสงัคมชนบท ในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนันัน้นอกจากการใช้ถ้อยค าท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเรียบง่ายในสงัคมชนบทแล้วนัน้ ยงัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอาหารท่ีเกิด
จากการหลั่งไหลรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมเอเชียเข้ามา โดยพบถ้อยค า “เนือ้โกเบ”                
ซึง่สะท้อนถึงวฒันธรรมเอเชียและถ้อยค า “ซอสเฟรนช์ฟรายส์” สะท้อนถึงวฒันธรรมตะวนัตก “เนือ้โกเบ” 
เป็นอาหารท่ีได้รับความนิยมจากประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเนือ้ท่ีลกัษณะนุ่ม ฉ ่าน า้ และเป็นอาหารท่ีมีราคาสูง 
โดยเนือ้โกเบถกูน ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก ซึง่เป็นคนท่ีมีรูปร่าง หน้าตาดี เป็นท่ีสนใจของผู้ ท่ีพบ
เห็น ซึ่งเหมือนกบัลกัษณะของเนือ้โกเบท่ีมีหน้าตาและรสชาติท่ีน่ารับประทาน ส่วน “ซอสเฟรนช์ฟรายส์” 
เป็นเคร่ืองปรุงท่ีใช้ทานคู่กับเฟรนช์ฟรายส์หรือมันฝร่ังทอดซึ่งเป็นอาหารของชาวตะวันตกท่ีนิยม
รับประทาน โดยซอสเฟรนช์ฟรายส์ถกูน ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก ซึ่งเป็นคนรักใหม่ท่ีได้รับความ
รักและความสนใจเป็นท่ีถูกใจของตัวผู้ รัก เหมือนกับรสชาติของซอสเฟรนฟรายด์ท่ีรับประทานคู่กับ                
เฟรนช์ฟรายส์แล้วเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึน้ นอกจากถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอาหารท่ีน ามาใช้เปรียบเทียบ
ถึงผู้ ท่ีมีความรักแล้วนัน้ ยงัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับรสชาติ ได้แก่ “หวาน” “ข่ืนขม” “จืดจาง” น ามาใช้
เปรียบเทียบถึงอารมณ์รักซึง่พบเหมือนกนัทัง้ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนและในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนั 

ถ้อยค าท่ีพบในอุปลกัษณ์ธรรมชาติทัง้ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนั
พบวา่มีการใช้ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาตนิ ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเหมือนกนั เช่น ถ้อยค า 
“ดวงดาว” “ฟ้า” “ลม” “ดนิ โดยถ้อยค า  “ดวงดาว” “ฟ้า” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมีฐานะสงู
ศกัดิก์วา่ และ ถ้อยค า “ดนิ”  น ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมีฐานะต ่าต้อยกว่า ในเพลงไทยลกูทุ่ง
ยุคก่อนมีการใช้ถ้อยค าท่ีเป็นค าพ้องความหมาย ได้แก่ “ดวงดาว” “ดารา” และ “น า้” “วารี” น ามาใช้
เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก ซึง่การใช้ถ้อยค าท่ีเป็นค าพ้องความหมายเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักนัน้พบ
เฉพาะในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนเท่านัน้ นอกจากนีใ้นเพลงไทยลกูทุ่งยุคปัจจบุนัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบั
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิได้แก่ “ฟ้าผา่” “ลาม” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอาการท่ีเกิดจากความรัก แตไ่ม่
พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาตใินเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนน ามาเปรียบเทียบถึงอาการ
ท่ีเกิดจากความรัก 

ถ้อยค าท่ีพบในอปุลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาตทิัง้ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนและในเพลงไทยลกูทุ่งยคุ
ปัจจบุนั พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล เชน่ “นางฟ้า” “เทวดา” “ซาตาน” “นางมาร” น ามาใช้เปรียบเทียบ
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ถึงผู้ ท่ีมีความรัก โดยถ้อยค า “นางฟ้า” “เทวดา” เปรียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมีรูปร่างหน้าตาสวย หล่อ เห็น
แล้วชวนมอง เป็นคนดีน่าคบหา ส่วนถ้อยค า “ซาตาน” “นางมาร” เปรียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมีนิสยัใจคอ
โหดร้ายมีพฤตกิรรมและการกระท าตา่งๆ ท่ีท าให้คนรักของตนเองเสียใจ และในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนยงั
พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติน ามาเปรียบเทียบถึงอารมณ์รัก เช่น ถ้อยค า “มนตร์”                     
“เทพนิยาย” น ามาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงคณุสมบตัิของอารมณ์รักว่าเป็นสิ่งมีท่ีพลงัอานุภาพท าให้
เกิดสิ่งดีๆ หรือสิ่งอศัจรรย์ ซึ่งไม่พบการเปรียบเทียบลักษณะดงักล่าวในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนั แต่
พบวา่ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัมีการใช้ค าท่ีเป็นค าทบัศพัท์ ได้แก่ ถ้อยค า “ซาตาน” ซึ่งลกัษณะการใช้
ค าทบัศพัท์นีพ้บเฉพาะในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัเทา่นัน้ 

ถ้อยค าท่ีพบในอปุลกัษณ์การแข่งขนัในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนและในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั 
พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับผู้ เข้าแข่งขัน ได้แก่ “ตวัจริง” “ตวัส ารอง” “ผู้แพ้” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมี
ความรัก และพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินและผลการแข่งขัน ได้แก่ “แพ้” “ฟาวล์” น ามาใช้
เปรียบเทียบถึงอาการท่ีผิดหวงัจากความรักเหมือนกัน แต่ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัยงัพบถ้อยค าท่ี
เก่ียวข้องกับการแข่งขนัน ามาใช้เปรียบเทียบถึงความรัก ได้แก่ “การแข่งขนั” “สนามรัก” “เหรียญทอง” 
และยงัพบถ้อยค าท่ีเป็นค าทบัศพัท์น ามาใช้ในการเปรียบเทียบซึ่งถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัการแข่งขนัน ามา
เปรียบเทียบถึงอารมณ์รักและการใช้ถ้อยค าทบัศพัท์พบเฉพาะในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัเทา่นัน้ 

ถ้อยค าท่ีพบในอุปลักษณ์การเดินทางนัน้พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับยานพาหนะ ได้แก่ “ราชรถ” 
“เรือ” น ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเช่นเดียวกนัทัง้ในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนและเพลงไทยลกูทุ่งยุค
ปัจจุบัน และพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง เช่น “ร่วมทาง” “แยกทาง” “ทางตัน” น ามากล่าว
เปรียบเทียบถึงอารมณ์รัก โดยถ้อยค า “ร่วมทาง” แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของอารมณ์รักว่าเป็น
ความรู้สึกท่ีสามารถพฒันาความสมัพนัธ์ให้ดีขึน้ได้เร่ือยๆ และถ้อยค า “แยกทาง” “ทางตนั” แสดงให้เห็น
ถึงความสมัพนัธ์ของความรักท่ีจบลงหรือเลิกราจากกนัไป 

ถ้อยค าท่ีพบในอุปลกัษณ์การเจ็บป่วยพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ป่วยและสิ่งท่ีใช้ในการรักษา 
ได้แก่ “คนไข้” “ยา” น ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเหมือนกันทัง้ในเพลงไทยลกูทุ่งยุคก่อนและเพลง
ไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนั นอกจากนีย้งัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอาการการเจ็บป่วย ได้แก่ “บ้า” “คลัง่” “แผล” 
“ช า้” “เจ็บ” เป็นต้น น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอาการท่ีผิดหวงัจากความรักเชน่เดียวกนั 

ถ้อยค าท่ีพบในอุปลักษณ์สิ่งของในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัพบ
ถ้อยค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกบัสิ่งของน ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเหมือนกนั โดยในเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคก่อนพบถ้อยค า “คมเคียว”  น ามาเปรียบเทียบสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมชนบทท่ีมีวิถีการ
ด าเนินชีวิตท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรม ท าไร่ ไถนา ดงันัน้เคียวจึงเป็นอุปกรณ์ส าคญัท่ีใช้ในการประกอบ
อาชีพ ส่วนในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนันัน้พบถ้อยค า “เทียนไข” น ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักและ
เป็นคนรักท่ีมีคา่แค่เพียงบางเวลาเท่านัน้ เหมือนกบัเทียนไขเป็นสิ่งของท่ีอ านวยความสะดวกและให้แสง
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สวา่งในเวลาท่ีไฟฟ้าดบัหรือขดัข้อง แตเ่ม่ือไฟฟ้าสามารกลบัมาใช้ได้ตามปกติเทียนไขก็จะหมดประโยชน์ 
ถ้อยค า “รองเท้า” น ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมีฐานะต ่าต้อย เหมือนกบัรองเท้าท่ีใช้ส าหรับเดิน
เหยียบย ่าอยูบ่นพืน้ดินเจอแตส่ิ่งสกปรก เป็นต้น นอกจากนีใ้นเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนยงัพบถ้อยค า “เก่า” 
น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอารมณ์รัก แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของความรักท่ีไม่ดี ห่างเหิน ท าให้ความ
รักนัน้ต้องจบความสมัพนัธ์ลงไป ซึ่งถ้อยค าท่ีน าเปรียบเทียบถึงความรักนัน้พบเฉพาะในเพลงไทยลกูทุ่ง
ยคุก่อนทา่นัน้  

ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนไม่พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอุปลักษณ์สิ่งก่อสร้างและอุปลักษณ์
สงคราม โดยถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอปุลกัษณ์สิ่งก่อสร้างท่ีไม่พบในเพลงไทยลกูยคุก่อนนัน้อาจเป็นเพราะ
ในสงัคมชนบทสมยัก่อนมีการใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายไม่ยึดติดกบัวตัถหุรือคา่นิยมในเร่ืองของสิ่งก่อสร้างหรือท่ี
อยู่อาศยั ซึ่งแตกต่างไปจากสังคมชนบทในยุคปัจจุบนัท่ีความเจริญเติบโตทางสังคมนัน้เกิดขึน้อย่าง
รวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากความเจริญเติบโตทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในสังคมเมืองค่อยๆ แทรกซึมความเจริญ 
ความทนัสมยั และค่านิยมในเร่ืองของสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัไปยงัสงัคมชนบท ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ จรรยา บวับาน (2548: บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาคา่นิยมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลงลกูทุ่งช่วงปีพ.ศ.2540-
2547 พบวา่เพลงไทยลกูทุง่สะท้อนคา่นิยมทางวตัถใุนด้านท่ีอยูอ่าศยัซึง่แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้ในสงัคมชนบทท่ีมีความเป็นสงัคมเมืองมากขึน้ ส่วนถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอปุลกัษณ์สงครามท่ีไม่
พบในเพลงไทยลูกยุคก่อนอาจเป็นเพราะว่าในสังคมชนบทนัน้มีการใช้ชีวิตแบบพึ่งพิงและถ้อยทีถ้อย
อาศยั มีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ซึ่งสอดคล้องกบัท่ี พิชญ์ สมทอง (2522: 44) ได้กล่าวถึงคณุสมบตัิ
ของชมุชนชนบทดัง้เดิมตามแนวคิดของ Edwards T. ว่าเป็นสงัคมท่ีโดดเด่ียวอยู่ตามไร่นาอนัเป็นท่ีท ากิน 
มีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในด้านเชือ้ชาติ ประเพณี วฒันธรรม ซึ่งแตกตา่งจากในสงัคมเมืองท่ีมีการ
ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบและมีอตัราการแขง่ขนัสงูเพ่ือความส าเร็จและผลประโยชน์ของตนเอง      

ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนผู้ วิจัยพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอุปลักษณ์การแสดงโดยพบถ้อยค า 
“นางเอก” และพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอปุลกัษณ์การเรียนโดยพบถ้อยค า “เรียน” และในเพลงไทยลกูทุ่ง
ยคุปัจจบุนัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอปุลกัษณ์ทรัพย์สินโดยพบถ้อยค า “ราคา” ซึ่งถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับ    
อปุลกัษณ์การแสดง อุปลกัษณ์การเรียนในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน และถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอุปลกัษณ์
ทรัพย์สินในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนันัน้ พบเพียงแคถ้่อยค าเดียวเท่านัน้ในแตล่ะประเภทอุปลกัษณ์ซึ่ง
เป็นจ านวนท่ีน้อย ผู้ วิจัยจึงไม่อาจสรุปได้ชัดเจนว่าเป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรัก  แต่ตัง้
ข้อสังเกตไว้โดยอาจกล่าวว่ามีอุปลักษณ์การแสดง อุปลักษณ์การเรียน ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน                
และอปุลกัษณ์ทรัพย์สินในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัหากพบข้อมลูถ้อยค าท่ีมากกวา่นี ้  

ข้อมลูถ้อยค าอปุลกัษณ์แสดงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักในเพลงในลกูทุ่งยคุก่อนและในเพลงไทย
ลกูทุง่ยคุปัจจบุนัสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสงัคมชนบทและวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเหมือนกนัแล้วนัน้ ผู้วิจยั
พบวา่ถ้อยค าอปุลกัษณ์ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัยงัสะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโตทางสงัคมชนบท
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ซึง่ได้รับอิทธิพลมาสงัคมเมือง โดยพบการใช้ถ้อยค าท่ีพยายามแสดงความทนัสมยัท าให้มีความเป็นชนบท
ในเนือ้เพลงน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับท่ีนิธิ  เอียวศรีวงศ์ (สุรพงษ์ สังฆมณี. 2541: 19; อ้างอิงจาก                    
นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2528: 95-105) ได้กล่าวว่าเพลงลกูทุ่งในระยะแรกๆ มีเนือ้หาเก่ียวกบัสภาพความจริงใน
สงัคมชนบทเกือบทัง้สิน้ ต่อมาเม่ือการส่ือสารคมนาคมขยายตวั รูปแบบและเนือ้หาในเพลงไทยลกูทุ่งจึง
เปล่ียนแปลงโดยพยายามแสดงความทนัสมยัและเนือ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิตในสงัคมเมือง โดยพบว่าในเพลง
ไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัมีการใช้ค าทบัศพัท์เพิ่มมากขึน้ ในอปุลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติพบถ้อยค า “ซาตาน” 
หมายถึง ตวัมารในคริสตศาสนาท่ีล่อมนษุย์ให้ท าบาป ค าว่าซาตานท่ีพบน ามาใช้ในการเปรียบเทียบถึง
คนรักท่ีมีนิสัยและท าตัวไม่ดีเหมือนกับพฤติกรรมของซาตาน อุปลักษณ์การแสดงพบถ้อยค า “ซีน” 
หมายถึง ฉาก ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการถ่ายท าการแสดง เปรียบเทียบถึงสถานการณ์ของความรักท่ี
เกิดขึน้มีเร่ืองราวต่างๆมากมายทัง้ สุขทุกข์ เสียใจ เหมือนกับลักษณะของฉากท่ีใช้ในการแสดงท่ีจะมี
หลายฉากและหลายๆ เร่ืองราวเกิดขึน้ ส่วนค าทับศัพท์ท่ีพบในอุปลักษณ์การแข่งขัน ได้แก่ ถ้อยค า 
“แชมป์” หมายถึง  ผู้ ชนะ และ ถ้อยค า “ฟาวล์” หมายถึง การกระท าของผู้ ท่ีท าผิดกติกา ค าว่าแชมป์
น ามาใช้ในการเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีสมหวงัในความรัก และฟาวล์เปรียบเทียบถึงอาการท่ีผิดหวงัจากความ
รัก ถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีใช้ค าทบัศพัท์ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนั สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญเติบโตและ
การเปล่ียนแปลงของสังคมเมืองท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วและมีการขยายตวัแทรกซึมเข้าไปสู่สังคมชนบท 
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมชนบทท่ีเร่ิมมีความเป็นสังคมเมืองและความ
ทนัสมัยมากขึน้ ซึ่งลักษณะการใช้ค าทับศพัท์และค าท่ีแสดงการรับเอาวฒันธรรมต่างชาติมาใช้นัน้พบ
เฉพาะในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัเทา่นัน้ 
 
2. การเปรียบเทยีบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันกับเพลงไทยสากล
ยุคปัจจุบัน 
 ในหวัข้อนีผู้้วิจยัจะเปรียบเทียบประเภทอปุลกัษณ์เก่ียวกบัความรักและถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีพบใน
เพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัและเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัวา่เหมือนและความแตกตา่งกนัอยา่งไร 
 
ตาราง 3 แสดงประเภทอปุลกัษณ์ความรักท่ีพบในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนักบัเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั  
 

ประเภทอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
1. อปุลกัษณ์มนษุย์   
2. อปุลกัษณ์พืช   
3. อปุลกัษณ์สตัว์   
4. อปุลกัษณ์อาหาร   
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ประเภทอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
5. อปุลกัษณ์สิ่งก่อสร้าง   
6. อปุลกัษณ์ธรรมชาติ   
7. อปุลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ   
8. อปุลกัษณ์การแสดง   
9. อปุลกัษณ์การแขง่ขนั   
10. อปุลกัษณ์การเดนิทาง   
11. อปุลกัษณ์การเรียน    
12. อปุลกัษณ์การเจ็บป่วย   
13. อปุลกัษณ์สิ่งของ   
14. อปุลกัษณ์สงคราม  x 
15. อปุลกัษณ์เพลง x  

 
จากตารางเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนักับเพลงไทยสากลยุค

ปัจจบุนัพบอปุลกัษณ์ท่ีเหมือนกนั 13 อปุลกัษณ์ ได้แก่ 1. อปุลกัษณ์มนษุย์ 2. อปุลกัษณ์พืช 3. อปุลกัษณ์
สตัว์ 4. อปุลกัษณ์อาหาร 5. อปุลกัษณ์สิ่งก่อสร้าง 6. อปุลกัษณ์ธรรมชาติ 7. อปุลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ 
8. อุปลกัษณ์การแสดง 9. อุปลกัษณ์การแข่งขนั 10. อุปลกัษณ์การเดินทาง 11. อุปลกัษณ์การเรียน             
12. อปุลกัษณ์การเจ็บป่วย 13. อปุลกัษณ์สิ่งของ และพบอปุลกัษณ์ความรักท่ีแตกตา่งกนัระหว่างเพลง
ไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันและเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน คือ พบอุปลักษณ์สงครามในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปัจจบุนัเทา่นัน้ และพบอปุลกัษณ์เพลงในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัเทา่นัน้ 
 
ตาราง 4 แสดงถ้อยค าอปุลกัษณ์ความรักท่ีพบในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนักบัเพลงไทยสากลปัจจบุนั 

 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์มนุษย์   
มือท่ีสาม  x 
ชีวิต  x 

โจร  X 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์มนุษย์   
ฆาตกร  x 

ทาส  x 

เจ้าหญิง   

ดวงใจ   

ลมหายใจ   

ขอทาน x  

อุปลักษณ์พืช   
ตอ  x 

ขอนไม้  x 

ดอกหญ้า  x 

ต้นกล้า  x 

ข้าว  x 

เห่ียว  x 

เฉา  x 

เสีย้น  x 

ขวากหนาม  x 

ดอกฟ้า   

ดอกไม้   

ต้นไม้ x  

ใบไม้ x  

เตบิโต x  

ต้นไทร x  

ปลกู x  

เพาะ x  

รด x  

หลอ่เลีย้ง x  
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์สัตว์   
แมว  x 

ไก่ตาฟาง  x 

กา  x 

ลา  x 

เสือ  x 

หงส์  x 

จงอาง  x 

ปลาไหล  x 

ปลากระดี ่  x 

ววั  x 

กบเฒา่ในกะลา  x 

ง ู  x 

หนทูดลอง  x 

เช่ือง  x 

สวมเขา  x 

ตดัหาง  x 

ควาย   

หมา,หมาวดั   

แพะรับบาป x  

อุปลักษณ์อาหาร   
เนือ้โกเบ  x 

ปลายา่ง  x 

น า้พริก  x 

ซอสเฟรนช์ฟรายส์  x 

แทะแห้ว  x 

รสชาต ิ   

หวาน   
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์อาหาร   
จาง,จืดจาง   

ขม x  

หวานเย็น x  

น า้แข็ง x  
อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง   
เสาหลกั  x 

ศาลา  x 

ท่ีพกั   

สะพาน x  

พงั x  

เครือขา่ยรัก x  

อุปลักษณ์ธรรมชาต ิ   
น า้มนั  x 

ดวงเดือน  x 

ก้อนหิน  x 

เงา  x 

ลาม  x 

ฟ้าผา่  x 

ฝน  x 

ไอหมอก  x 

ไฟ.แสงไฟ   

ดวงดาว,แสงดาว   

ฟ้า   

ดนิ,เศษดนิ   

ลม   

น า้   

ทราย x  
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์ธรรมชาต ิ   
ฝุ่ น,เศษฝุ่ น x  

อากาศ x  

ตะวนั,แสงตะวนั x  

ออกซิเจน x  

ทราย x  

ฤดอูกหกั x  

ละออง x  

ไอ x  

มรสมุ x  

มหนัตภยั x  

อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ   
ซาตาน  x 

นางมาร  x 

พญามาร  x 

นางฟ้า   

เทวดา   

ปาฏิหาริย์ x  

ความฝัน x  

อุปลักษณ์การแสดง   
นางร้าย  x 

ตวัอิจฉา  x 

ไอ้เทง่.ไอ้ทอง  x 

ซีน  x 

ตวัละคร   

นางเอก   

ละคร x  
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์การแสดง   
ตอนตอ่ไป x  

ฉาก,ฉากสดุท้าย x  

ตอนอวสาน x  

ตอนสดุท้าย x  

อุปลักษณ์การแข่งขัน   
ตวัส ารอง  x 

คูแ่ขง่  x 

แชมป์  x 

ฟาวล์  x 

สนามรัก  x 

การแขง่ขนั  x 

เหรียญทอง  x 

ตวัจริง   

แพ้.พา่ย   

ชนะ x  

คูซ้่อม x  

อุปลักษณ์การเดนิทาง   
มือใหม ่  x 

เรือ  x 

ทางผา่น  x 

เพ่ือนร่วมทาง  x 

หนทาง  x 

เส้นทาง  x 

สดุทาง  x 

เดนิ,เดนิทาง,การเดนิทาง   

ร่วมทาง   
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์การเดนิทาง   
ทางรัก   

ทางตนั   

แยกทาง   

ทางผา่น   

รถประชัน้ 3 x  

ก้าวหน้า x  

ถนน x  

รถ x  

ขบัรถ x  

จอด x  

เดนิจาก x  

อุปลักษณ์การเรียน   
สอน  x 
เรียน   

วิชา   

หนงัสือ x  

บทเรียน x  

โจทย์ x  

อุปลักษณ์การเจ็บป่วย   
คนไข้  x 

ยา  x 

พิษ  x 

ช า้,บอบช า้  x 

ใจจะขาด  x 

แผล,แผลกลดัหนอง   

เจ็บ   
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์การเจ็บป่วย   
โรค   

คนบ้าบอ x  

คนฟ่ันเฟือน x  

ตาบอด x  

ขาดใจ x  

ปวดร้าว x  

ความจ าเส่ือม x  

ความจ าสัน้ x  

ป่วย x  

ไมส่บาย x  

อุปลักษณ์สิ่งของ   

เทียนไข  x 

เสือ้ตกสี  x 

รองเท้า  x 

ตุ๊กตา  x 

กระดาษ x  

มือสอง x  

เข็ม x  

ช ารุด x  

ร้าว x  

แตก x  

กลอ่ง x  

อุปลักษณ์สงคราม   

ข้าศกึ  x 

แยง่ชิง  x 

คกุคาม  x 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ถ้อยค าอุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
อุปลักษณ์สงคราม   

โยนผ้ายอมแพ้  x 

อุปลักษณ์เพลง   

เพลง,บทเพลง x  

ค าร้อง x  

ท านอง x  

ถ้อยค า x  

 
ถ้อยค าอุปลกัษณ์แสดงมโนทศัน์เก่ียวกับความรักท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัยงัสะท้อน

ความเป็นสังคมชนบทให้เห็นอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าถ้อยค าอุปลักษณ์ในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปัจจุบนันัน้มีการใช้ถ้อยค าท่ีเหมือนกับเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนัมากขึน้ด้วย ในอุปลักษณ์มนุษย์พบ
ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ ฐานันดร ชนชัน้ทางสังคมน ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก และพบ
ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอวยัวะส่วนต่างๆ ท่ีส าคญัของร่างกาย น ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีความรักเพียง
องค์ประกอบเหมือนกนัทัง้ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัและในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั 

ถ้อยค าท่ีพบในอปุลกัษณ์พืชทัง้ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัและเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนันัน้ 
พบถ้อยค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับพืช ส่วนประกอบของพืช เช่น “ตอ” “ขอนไม้” “ใบไม้” “ต้นไม้”              
เป็นต้น น ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันพบถ้อยค า “ต้นข้าว” ถูก
น ามาใช้ในการเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก ถ้อยค าดงักล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสงัคม
ชนบทท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอาการท่ีเกิดขึน้กับพืช ได้แก่ 
“เห่ียว” เฉา” “เติบโต” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอาการท่ีเกิดจากความรัก นอกจากนีย้ังพบว่ามีการใช้
ถ้อยค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับพืช เช่น “รด” “เพาะ” “หล่อเลีย้ง” “เสีย้น” น ามาใช้เปรียบเทียบถึง
อารมณ์รัก  

ถ้อยค าท่ีพบในอุปลักษณ์สัตว์ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัและเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนันัน้ 
พบว่ามีการใช้ค านามเรียกช่ือสัตว์โดยพบถ้อยค า “หมา” “ควาย” “ลา “แพะรับบาป” เป็นต้น น ามาใช้
เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเหมือนกัน แต่ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนันัน้ยงัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมของสตัว์และอวยัวะของสตัว์ ได้แก่ “เช่ือง” “ตดัหาง” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอาการท่ีเกิดจาก
ความรักอีกด้วยซึ่งไม่พบถ้อยค าดงักล่าวในเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั นอกจากนีย้งัพบว่าในเพลงไทย
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ลกูทุง่ยคุปัจจบุนัมีการใช้ถ้อยค าท่ีเป็นค านามเรียกช่ือสตัว์ท่ีหลากหลายกว่าในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั 
และถ้อยค าท่ีพบนัน้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมธรรมชาติความเป็นสงัคมชนบท โดยพบถ้อยค า 
“กา” “ปลาไหล” “ปลากระด่ี” “ววั” เป็นต้น ซึ่งเป็นสตัว์ท่ีสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปตามท้องทุ่งนา นอกจาก
ถ้อยค าท่ีสะท้อนให้เห็นความเป็นสงัคมชนบทแล้วนัน้ ในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจุบนัยงัพบถ้อยค าท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และวิทยาการตา่งๆ โดยพบถ้อยค า “หนทูดลอง” ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วในสงัคมปัจจบุนั 

 ถ้อยค าท่ีพบในอปุลกัษณ์อาหารในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัและเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัพบ
ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร โดยพบถ้อยค า “ปลาย่าง” “หวานเย็น” “เนือ้โกเบ” “น า้แข็ง” น ามาใช้  
เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเหมือนกนั และยงัพบถ้อยค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัรสชาติของอาหาร ได้แก่ 
“หวาน” “ขม” “จืดจาง” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอารมณ์รักเหมือนกนัอีกด้วย นอกจากนีใ้นเพลงไทยลกูทุ่ง
ปัจจบุนัยงัพบถ้อยค าท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการหลัง่ไหลเข้ามาของวฒันธรรมตา่งชาติในเร่ืองของอาหาร โดย
พบถ้อยค า “เนือ้โกเบ” และถ้อยค า “ซอสเฟรนช์ฟรายส์”  

ถ้อยค าท่ีพบในอปุลกัษณ์สิ่งก่อสร้างในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัและเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั
นัน้พบถ้อยค าท่ีอยู่ในวงความหมายของสิ่งก่อสร้างโดยพบถ้อยค า “เสาหลกั” “ศาลา” “ท่ีพกั” “สะพาน” 
น ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเหมือนกัน นอกจากนีใ้นเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนัยังพบถ้อยค า 
“เครือขา่ยรัก” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงความรัก เครือข่ายคือกลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ส่ือสารชนิด
ต่างๆ ท่ีน ามาเช่ือมต่อกันเพ่ือให้ผู้ ใช้เครือข่ายสามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูลและใช้อุปกรณ์           
ตา่งๆ ร่วมกนัในเครือขา่ยได้ เชน่ เครือขา่ยของโทรศพัท์ (สถาบนันวตักรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู้. 
2556: ออนไลน์) ค าว่า “เครือข่ายรัก” ท่ีถูกน ามาใช้เปรียบเทียบถึงอารมณ์รักสะท้อนให้เห็นถึงความ
เจริญก้าวหน้า ความทนัสมยั ในสงัคมปัจจุบนัท่ีการติดต่อส่ือสารไร้สายเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและได้
ถกูน ามาใช้เป็นประโยชน์อยา่งมากมาย 
 ถ้อยค าท่ีพบในอุปลักษณ์ธรรมชาติทัง้ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันและเพลงไทยสากลยุค
ปัจจบุนั พบวา่มีการใช้ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาตนิ ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเหมือนกนั เช่น 
ถ้อยค า “ดวงดาว” “ฟ้า” “น า้” “ไฟ” “ก้อนหิน”  เป็นต้น  โดยถ้อยค า  “ดวงดาว” “ฟ้า” น ามาใช้เปรียบเทียบ
ถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมีฐานะสูงศกัดิ์กว่า และ ถ้อยค า “ก้อนหิน” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมี
ฐานะต ่าต้อยกวา่ ถ้อยค า “ไฟ” เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมีนิสยัใจร้อน หนุหนั พลนัแล่น ส่วนถ้อยค า 
“น า้” เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมีนิสยัใจเย็น ในเพลงไทยลูกทุ่งยุ่งปัจจุบนัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ได้แก่ “ฟ้าผ่า” “ลาม” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอาการท่ีเกิดจากความรัก              
ในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัฤดโูดยพบถ้อยค าว่า “ฤดอูกหกั” น ามาเปรียบเทียบ
ถึงอาการท่ีเกิดจากความรัก และพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาติ โดยพบถ้อยค า “ลม” “ไอ” “ฝุ่ น” “ไฟ” 
น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอารมณ์รักเหมือนกันในเพลงทัง้สองประเภท นอกจากนีใ้นเพลงไทยสากลยุค
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ปัจจุบันพบถ้อยค า “ออกซิเจน” ซึ่งเป็นการใช้ค าทับศัพท์ท่ีแสดงถึงอิทธิพลการหลั่งไหลเข้ามาของ
วฒันธรรมตะวนัตก ออกซิเจน เป็นธาตชุนิดหนึ่งในตารางธาตมีุความส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ใช้ในกระบวนการหายใจ น ามาใช้เปรียบเทียบถึงคนรักว่าเป็นคนส าคญัและเป็นมีความหมายตอ่ตวัผู้ รัก
ขาดไมไ่ด้   

ถ้อยค าท่ีพบในอปุลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติทัง้ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัและเพลงไทยสากล
ยุคปัจจุบัน พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล เช่น “นางฟ้า” “เทวดา” “ซาตาน” “นางมาร” น ามาใช้
เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก โดยถ้อยค า “นางฟ้า” “เทวดา” เปรียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมีรูปร่างหน้าตาสวย 
หลอ่ เห็นแล้วชวนมองเป็นคนดีนา่คบหา สว่นถ้อยค า “ซาตาน” “นางมาร” เปรียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมีนิสยั
ใจคอโหดร้ายมีพฤติกรรมและการกระท าต่างๆ ท่ีท าให้คนรักของตนเอง ถ้อยค า “ปาฏิหาริย์” น ามา
เปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงผู้ ท่ีมีความรักวา่เป็นบคุคลมีท่ีพลงัอานภุาพสามารถท าให้ความรักท่ีเกิดขึน้นัน้
เจอแตดี่ๆ  
 ถ้อยค าท่ีพบในอุปลักษณ์การแสดงพบถ้อยค า “นางเอก” “นางร้าย” ตัวละคร” น ามาใช้
เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเหมือนกันในเพลงทัง้สองประเภท นอกจากนีใ้นเพลงในลกูทุ่งยคุปัจจุบนัยงั
พบถ้อยค าท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีพืน้บ้านของไทยโดยพบถ้อยค า  “ไอ้เท่ง” “ไอ้ทอง” น ามา
เปรียบเทียบถึงคนรักท่ีไมมี่ความส าคญัถกูมองข้าม ไอ้เท่งและไอ้ทองเป็นตวัตลกในหนงัตะลงุท่ีมีช่ือเสียง 
โดยหนงัตะลงุเป็นประเพณีพืน้บ้านท่ีนิยมเล่นในภาคใต้ ซึ่งลกัษณะการใช้ถ้อยค าท่ีสะท้อนถึงวฒันธรรม
และประเพณีพืน้บ้านนีพ้บเฉพาะในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจบุนัเท่านัน้ ถ้อยค าท่ีพบในเพลงไทยลกูทุ่งยุค
ปัจจบุนันอกจากจะสะท้อนประเพณีวฒันธรรมพืน้บ้านแล้วนัน้ ยงัพบว่ามีการใช้ถ้อยค าท่ีเป็นค าทบัศพัท์
ด้วยเช่นกัน โดยพบถ้อยค า “ซีน” ส่วนในเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนันัน้พบถ้อยค า “ตอนต่อไป” “ฉาก
สดุท้าย” “ตอนอวสาน” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงสถานการณ์ของอารมณ์รักท่ีเกิดขึน้ 

ถ้อยค าท่ีพบในอปุลกัษณ์การแข่งขนัในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัและเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั 
พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เข้าแข่งขนั ได้แก่ “ตวัจริง” “ตวัส ารอง” “คูซ้่อม” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมี
ความรัก และพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินและผลการแข่งขัน ได้แก่ “ชนะ” “แพ้” น ามาใช้
เปรียบเทียบถึงอาการท่ีผิดหวงัจากความรักเหมือนกัน แต่ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัยงัพบถ้อยค าท่ี
เก่ียวข้องกับการแข่งขนัน ามาใช้เปรียบเทียบถึงอารมณ์รัก ได้แก่ “การแข่งขนั” “สนามรัก” “เหรียญทอง” 
และยังพบถ้อยค าท่ีเป็นค าทับศพัท์น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ โดยพบถ้อยค า “แชมป์” “ฟาวล์ น ามา
เปรียบเทียบถึงอาการท่ีเกิดจากความรัก 

 ถ้อยค าท่ีพบในอุปลกัษณ์การเดินทางนัน้พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับยานพาหนะ ได้แก่ “ราชรถ” 
“รถประกนัชัน้ 3” น ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีความรักเช่นเดียวกนัทัง้ในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัและเพลง
ไทยสากลยุคปัจจุบัน และพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง เช่น “ถนน” “หนทาง” “แยกทาง”             
“ทางตนั” น ามากลา่วเปรียบเทียบถึงความรัก โดยถ้อยค า “ถนน” “หนทาง” แสดงให้เห็นถึงคณุสมบตัิของ
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ความรักว่าเป็นความรู้สึกท่ีสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึน้ได้เร่ือยๆ และถ้อยค า “แยกทาง”              
“ทางตนั” แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของความรักท่ีจบลงหรือเลิกราจากกนัไป 

ถ้อยค าท่ีพบในอุปลกัษณ์การเรียนในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัและเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั
พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนโดยพบถ้อยค า “เรียน” “สอน” “หนังสือ” “วิชา” “โจทย์” น ามาใช้
เปรียบเทียบถึงอารมณ์รักว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถเรียนรู้และศกึษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกนัและกนั ซึ่งจะ
สามารถชว่ยให้ความสมัพนัธ์ของความรักท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นความสมัพนัธ์ท่ียืนยาว   

ถ้อยค าท่ีพบในอุปลกัษณ์การเจ็บป่วยพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ป่วยและสิ่งท่ีใช้ในการรักษา 
ได้แก่ “คนไข้” “คนบ้าบอ” “คนฟ่ันเฟือน” “ยา” น ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักเหมือนกันทัง้ในเพลง
เพลงไทยลูกทุ่งยคุปัจจุบนัและเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั นอกจากนีย้งัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอาการ
การเจ็บป่วย ได้แก่ “แผล” “เจ็บ” “ตาบอด” “ป่วย” “ไม่สบาย”  เป็นต้น น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอาการท่ี
ผิดหวงัจากความรักเชน่เดียวกนั  

ถ้อยค าท่ีพบในอปุลกัษณ์สิ่งของในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัและเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัพบ
ถ้อยค าท่ีอยูใ่นวงความหมายสิ่งของโดยพบถ้อยค า “เทียนไข” “รองเท้า” “ตุ๊กตา” เข็ม” น ามาเปรียบเทียบ
ถึงผู้ ท่ีมีความรักเหมือนกัน นอกจากนีใ้นเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนัยังพบถ้อยค าลักษณะท่ีเกิดขึน้กับ
สิ่งของ ได้แก่ “เก่า” “ช ารุด” “ร้าว” “แตก”  น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอารมณ์รัก แสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ของความรักท่ีไม่ดี ห่างเหิน ท าให้ความรักนัน้ต้องจบความสัมพนัธ์ลงไป ซึ่งถ้อยค าท่ีน า
เปรียบเทียบถึงความรักนัน้พบเฉพาะในเพลงไทยลกูสากลยคุปัจจบุนัทา่นัน้  

ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันไม่พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอุปลักษณ์เพลง โดยสาเหตุท่ีไม่พบ
ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอปุลกัษณ์เพลงนัน้อาจเป็นเพราะในสงัคมชนบทมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายและชอบ
ฟังเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับชีวิต สภาพสังคมชนบท ท้องทุ่งนา มีดนตรี ท านอง ค าร้องท่ีฟังสบายๆ   
แตก่ารสร้างสรรค์ผลงานเพลงในปัจจบุนัส่วนใหญ่มีปัจจยัทางเศรษฐกิจเข้ามาเก่ียวข้องและเน้นไปท่ีการ
แตง่เพลงให้มีเนือ้หาท่ีสามารถขายได้ เพลงส่วนใหญ่ในปัจจบุนัจึงเป็นเพลงท่ีแตง่ขึน้ส าหรับวยัรุ่นซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเนือ้หาเก่ียวกับความรัก ซึ่งสอดคล้องกับท่ี รุ่งฤดี ห่อนาค (2541: 24-25) ได้กล่าวว่าสภาพ
เศรษฐกิจท่ีบีบรัดมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง การแต่งเพลงให้ขายได้นัน้ นอกจากดนตรี 
ท านองและนกัร้องแล้วเนือ้หาก็เป็นสิ่งส าคญัมาก โดยเฉพาะเพลงส าหรับวยัรุ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราว
ของความรัก เพราะว่ามีหลายแง่มมุท่ีเสนอ เร่ืองของความรักเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนัเพลงประเภท
นีเ้ข้าถึงได้ง่าย ได้รับความนิยมและส่งผลต่อยอดขาย  จึงท าให้เพลงท่ีมีเนือ้หาสะท้อนสังคมชนบท 
ธรรมชาติ ท้องทุ่งไร่นาในปัจจบุนันัน้ลดน้อยลงและอาจไม่ตรงกบัความต้องการของผู้ ฟังเพลงท่ีอาศยัอยู่
ในสงัคมชนบท สว่นถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอปุลกัษณ์สงครามท่ีไมพ่บในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัอาจเป็น
เพราะว่าในสงัคมเมืองนัน้มีการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบแข่งขนักนัเพ่ือความส าเร็จและผลประโยชน์ของตนเอง 
ซึ่งการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบและแข่งขนักนัอยู่ตอดเวลาถือว่าเป็นเร่ืองท่ี เกิดขึน้และพบเห็นอยู่เป็นประจ าใน
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สังคมเมืองจนกลายเป็นความเคยชินของผู้ คนท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง ท่ีความเจริญเติบโตและการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วสง่ผลตอ่การด ารงชีวิตในปัจจบุนั      

ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัผู้ วิจยัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอุปลกัษณ์ทรัพย์สินโดยพบถ้อยค า 
“ราคา” และในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอปุลกัษณ์ทรัพย์สินเช่นเดียวกนัโดยพบ
ถ้อยค า “มีค่า” ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอุปลักษณ์ทรัพย์สินในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัและในเพลงไทย
สากลยุคปัจจุบนันัน้ พบเพียงแค่ถ้อยค าเดียวเท่านัน้ซึ่งเป็นจ านวนท่ีน้อยเกินไป ผู้ วิจยัจึงไม่อาจสรุปได้
ชดัเจนว่าเป็นอุปลกัษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรัก แต่ตัง้ข้อสงัเกตไว้โดยอาจกล่าวว่ามีอุปลักษณ์
ทรัพย์สินในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัและเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัหากพบข้อมลูถ้อยค าท่ีมากกวา่นี ้  
 จากการเปรียบเทียบถ้อยค าอุปลกัษณ์ความรักระหว่างเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนักับเพลงไทย
สากลยคุปัจจบุนั ผู้วิจยัพบวา่การใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนันัน้เหมือนกบัเพลงไทย
สากลยุคปัจจบุนัมากขึน้ ในด้านความทนัสมยั ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการหลัง่ไหลของ
วฒันธรรมตะวนัตก ซึ่งความเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของสงัคมเมืองในปัจจุบนัท่ีมีการพฒันา
อย่างรวดเร็วนัน้ได้แทรกซึมไปสู่สงัคมชนบทด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามในเพลงไทยลกูทุ่งยุคปัจจุบนัก็
ยังพบถ้อยค าการใช้ภาษาชาวบ้านท่ีเข้าใจได้ง่ายและสะท้อนสภาพสังคมชนบท วัฒนธรรมประเพณี
พืน้บ้านให้เห็นอยูซ่ึง่แตกตา่งจากเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัอยา่งชดัเจน โดยในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั
เน้นการใช้ถ้อยค าท่ีทนัสมยั การใช้ค าทบัศพัท์ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากวฒันธรรมตะวนัตก ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความเจริญก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       



บทที่ 6 
สรุป อภปิราย และ ข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งกับเพลงไทยสากล” มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถ้อยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยคุก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปัจจุบัน และเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน มโนทัศน์เก่ียวกับความรักท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน             
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนั และเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั โดยอธิบายการถ่ายโยงทางความหมายจาก
มโนทศัน์ต้นทางไปยงัมโนทศัน์ปลายทาง และเปรียบเทียบอปุลกัษณ์ความรักท่ีปรากฏในเพลงไทยลกูทุ่ง
ยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัและอุปลกัษณ์ความรักท่ีปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนักับ
เพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนจากหนังสือพิมานเพลง เล่ม 1-4               
เพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัจากหนงัสือเพลงลกูทุง่เพ่ือชีวิต Vol.1-Vol.5 และเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัจาก
หนงัสือเพลง        The Guitar Year Book 2008-2012 ประเภทละ 400 เพลง รวมทัง้หมด 1,200 เพลง 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ทฤษฎีอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (Conceptual metaphor 
theory) ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff; & Johnson. 1980) และแนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโยง
ความหมายของครูซ (Cruse. 2004)  ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลกัษณ์ความรักท่ีปรากฏในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปัจจบุนั และเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั พบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยคุ
ก่อน 11 อุปลักษณ์ เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 14 อุปลักษณ์และเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน                         
14 อปุลกัษณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

1.1 ประเภทของอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน 
จากการวิเคราะห์ถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัความรักในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อน สามารถสะท้อน 

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรัก 11 อปุลกัษณ์ ได้แก่ 
 1.1.1 [ความรักคือมนษุย์] 
 1.1.2 [ความรักคือพืช] 
 1.1.3 [ความรักคือสตัว์]  
 1.1.4 [ความรักคือทรัพย์สิน] 
 1.1.5 [ความรักคืออาหาร] 
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 1.1.6 [ความรักคือธรรมชาติ]  
 1.1.7 [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาต]ิ 

1.1.8 [ความรักคือการแขง่ขนั] 
1.1.9 [ความรักคือการเดนิทาง] 
1.1.10 [ความรักคือการเจ็บป่วย] 
1.1.11 [ความรักคือสิ่งของ] 
 
จากการวิเคราะห์อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักท่ีปรากฏในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนตาม

องค์ประกอบของความรัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีความรัก อาการท่ีเกิดจากความรัก และอารมณ์รัก 
พบอปุลกัษณ์พืชเพียงอปุลกัษณ์เดียวท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรักได้ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ       
อุปลักษณ์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรัก 2 องค์ประกอบเหมือนกัน คือ ผู้ ท่ีมีความรักและ       
อารมณ์รัก ได้แก่ อปุลกัษณ์อาหาร  อปุลกัษณ์ธรรมชาติ อปุลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ อปุลกัษณ์เดินทาง           
อปุลกัษณ์สิ่งของ ส่วนอปุลกัษณ์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรักได้ 2 องค์ประกอบท่ีเหมือนกัน 
คือ ผู้ ท่ีมีความรักและอาการท่ีเกิดจากความรัก ได้แก่ อุปลักษณ์สัตว์และอุปลักษณ์การเจ็บป่วย                  
อปุลกัษณ์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีความรักได้เพียงองค์ประกอบเดียว ได้แก่ อปุลกัษณ์มนษุย์ 
และอปุลกัษณ์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรักได้เหมือนกนัเพียงองค์ประกอบเดียวคืออารมณ์รัก 
ได้แก่ อปุลกัษณ์ทรัพย์สิน อปุลกัษณ์การแขง่ขนั  
 อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกับความรักท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน ทัง้ 11 ประเภทนี ้มีการ
ถ่ายโยงความหมายระหว่างมโนทัศน์ต้นทางไปยังมโนทัศน์ปลายทาง โดยพบว่าในการถ่ายโยง
ความหมายนัน้แสดงความสัมพันธ์ 2 ประเภท ได้แก่ การถ่ายโยงทางความหมายแบบภวสัมพันธ์ 
(Ontological correspondence) และ การถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ (Epistemic 
correspondence) โดยในเพลงไทยลุกทุ่งยุคก่อนพบอปุลกัษณ์ท่ีมีการถ่ายโยงแสดงความสมัพนัธ์แบบ  
ภวสมัพนัธ์ 7 อปุลกัษณ์ ได้แก่ อปุลกัษณ์มนษุย์ อปุลกัษณ์สตัว์ อปุลกัษณ์ทรัพย์สิน อปุลกัษณ์ธรรมชาต ิ
อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ อุปลักษณ์การแข่งขัน และอุปลักษณ์สิ่งของ อุปลักษณ์ท่ีมีการถ่ายโยง
ความสมัพนัธ์แบบญาณสมัพันธ์ 4 อุปลักษณ์ ได้แก่ อุปลักษณ์พืช อุปลักษณ์อาหาร อุปลักษณ์การ
เดนิทาง อปุลกัษณ์การเจ็บป่วย 
 

1.2 ประเภทของอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 
จากการวิเคราะห์ถ้อยค าอปุลกัษณ์เก่ียวกบัความรักในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัสามารถสะท้อน

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรัก 14 อปุลกัษณ์ ได้แก่ 
1.2.1 [ความรักคือมนษุย์] 
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1.2.2 [ความรักคือพืช] 
1.2.3 [ความรักคือสตัว์]  
1.2.4 [ความรักคืออาหาร] 
1.2.5 [ความรักคือสิ่งก่อสร้าง] 
1.2.6 [ความรักคือธรรมชาต]ิ  
1.2.7 [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาต]ิ   
1.2.8 [ความรักคือการแสดง] 
1.2.9 [ความรักคือการแขง่ขนั] 
1.2.10 [ความรักคือการเดนิทาง] 
1.2.11 [ความรักคือการเรียน] 
1.2.12 [ความรักคือการเจ็บป่วย]  
1.2.13 [ความรักคือสิ่งของ] 
1.2.14 [ความรักคือสงคราม]  
  
จากการวิเคราะห์อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักท่ีปรากฏในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั

ตามองค์ประกอบของความรัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีความรัก อาการท่ีเกิดจากความรักและอารมณ์
รัก พบอปุลกัษณ์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรักได้ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ อุปลกัษณ์พืช                     
อปุลกัษณ์อาหาร อปุลกัษณ์ธรรมชาติ อปุลกัษณ์การแข่งขนั อปุลกัษณ์สงคราม อปุลกัษณ์ท่ีจ าแนกไว้ใน
องค์ประกอบของความรักได้ 2 องค์ประกอบเหมือนกนั คือ ผู้ ท่ีมีความรักและอารมณ์รัก ได้แก่ อปุลกัษณ์
การแสดง อุปลกัษณ์การเดินทาง อปุลกัษณ์การเจ็บป่วย และอุปลกัษณ์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของ
ความรักได้ 2 องค์ประกอบ คือ ผู้ ท่ีมีความรักและอาการท่ีเกิดจากความรัก ได้แก่ อุปลักษณ์สัตว์                 
อุปลักษณ์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีความรักได้เพียงองค์ประกอบ ได้แก่ อุปลักษณ์มนุษย์                
อปุลกัษณ์สิ่งก่อสร้าง อปุลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ อปุลกัษณ์สิ่งของ ส่วนในอปุลกัษณ์การเรียนจ าแนกไว้
ในองค์ประกอบอารมณ์รักได้องค์ประกอบเดียว  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัทัง้ 14 อุปลักษณ์นี ้                               
มีการถ่ายโยงความหมายระหว่างมโนทัศน์ต้นทางไปยังมโนทัศน์ปลายทาง โดยพบว่าในการถ่ายโยง
ความหมายนัน้แสดงความสัมพันธ์ 2 ประเภท ได้แก่ การถ่ายโยงทางความหมายแบบภวสัมพันธ์ 
(Ontological correspondence) และการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ (Epistemic 
correspondence) โดยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัพบอุปลักษณ์ท่ีมีการถ่ายโยงแสดงความสมัพนัธ์
แบบ ภวสมัพนัธ์ 8 อปุลกัษณ์ ได้แก่ อปุลกัษณ์มนุษย์ อุปลกัษณ์สตัว์ อุปลกัษณ์สิ่งก่อสร้าง อปุลกัษณ์
ธรรมชาติ อุปลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ อุปลักษณ์การแสดง อุปลักษณ์การเรียน อุปลกัษณ์สิ่งของและ          
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อปุลกัษณ์ท่ีมีการถ่ายโยงความสมัพนัธ์แบบญาณสมัพนัธ์ 6 อุปลกัษณ์ ได้แก่ อุปลกัษณ์พืช อุปลกัษณ์
อาหาร อปุลกัษณ์การแขง่ขนั อปุลกัษณ์การเดนิทาง อปุลกัษณ์การเจ็บป่วย อปุลกัษณ์สงคราม 
 

1.3 ประเภทของอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
การวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั สามารถสะท้อน  

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรัก 14 อปุลกัษณ์ ได้แก่ 
1.3.1 [ความรักคือมนษุย์] 
1.3.2 [ความรักคือพืช] 
1.3.3 [ความรักคือสตัว์]  
1.3.4 [ความรักคืออาหาร] 
1.3.5 [ความรักคือสิ่งก่อสร้าง] 
1.3.6 [ความรักคือธรรมชาต]ิ 

 1.3.7 [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ]  
 1.3.8 [ความรักคือการแสดง]  

1.3.9 [ความรักคือการแขง่ขนั] 
1.3.10 [ความรักคือการเดนิทาง] 
1.3.11 [ความรักคือการเรียน] 
1.3.12 [ความรักคือการเจ็บป่วย] 
1.3.13 [ความรักคือสิ่งของ] 
1.3.14 [ความรักคือเพลง] 

   
  จากการวิเคราะห์อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกับความรักท่ีปรากฏในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั
ตามองค์ประกอบของความรัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีความรัก อาการท่ีเกิดจากความรักและอารมณ์
รัก พบอุปลักษณ์พืชและอุปลักษณ์ธรรมชาติจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรักได้ครบทัง้                         
3 องค์ประกอบ อปุลกัษณ์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรักได้ 2 องค์ประกอบเหมือนกนั คือ ผู้ ท่ีมี
ความรักและอาการท่ีเกิดจากความรัก ได้แก่ อุปลักษณ์การแข่งขันและอุปลักษณ์การเจ็บป่วย ส่วน             
อุปลักษณ์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรัก 2 องค์ประกอบเหมือนกัน คือ ผู้ ท่ีมีความรักและ
อารมณ์รัก ได้แก่ อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง อุปลักษณ์การแสดง อุปลักษณ์การเดินทาง อุปลักษณ์สิ่งของ          
อปุลกัษณ์อาหาร อปุลกัษณ์ท่ีปรากฏในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีความรักเพียงองค์ประกอบเดียวเหมือนกนั 
ได้แก่ อุปลักษณ์มนุษย์ อุปลักษณ์สัตว์ อุปลักษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ อุปลักษณ์เพลง ส่วนอุปลักษณ์ท่ี
จ าแนกไว้ในองค์ประกอบอารมณ์รักได้เพียงองค์ประกอบเดียว ได้แก่ อปุลกัษณ์การเรียน  
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อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักท่ีพบในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัทัง้ 14 ประเภทนี ้มีการ
ถ่ายโยงความหมายระหว่างถ้อยค าท่ีน ามาใช้เป็นมโนทศัน์ต้นทางไปยงัมโนทศัน์ปลายทาง โดยพบว่าใน
การโยงความหมายนัน้แสดงความสมัพนัธ์ 2 ประเภท ได้แก่ การถ่ายโยงทางความหมายแบบภวสมัพนัธ์ 
(Ontological correspondence) และการถ่ายโยงความหมายแบบญาณสัมพันธ์ (Epistemic 
correspondence) โดยในเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนัพบอุปลกัษณ์ท่ีมีการถ่ายโยงแสดงความสมัพนัธ์
แบบภวสัมพันธ์ 5 อุปลักษณ์ ได้แก่ อุปลักษณ์มนุษย์ อุปลักษณ์สัตว์ อุปลักษณ์ธรรมชาติ อุปลักษณ์               
สิ่งเหนือธรรมชาติ อุปลักษณ์เพลง และอุปลักษณ์ท่ีมีการถ่ายโยงความสัมพันธ์แบบญาณสัมพันธ์             
9  อปุลกัษณ์ ได้แก่ อปุลกัษณ์พืช อปุลกัษณ์อาหาร อปุลกัษณ์สิ่งก่อสร้าง อปุลกัษณ์การแสดง อปุลกัษณ์
การแขง่ขนั อปุลกัษณ์การเดนิทาง อปุลกัษณ์การเรียน  อปุลกัษณ์เจ็บป่วย อปุลกัษณ์สิ่งของ 

จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นว่าอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ในเพลงไทยลูกทุ่งยคุก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปัจจบุนั และเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัมีความแตกตา่งกนั โดยในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนไม่พบอปุลกัษณ์
ทรัพย์สิน อุปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง อุปลักษณ์การแสดง และอุปลักษณ์เพลง  ทัง้นีเ้ป็นเพราะในสังคม
สมัยก่อนมีการด ารงชีวิตแบบเรียบง่ายและไม่ยึดติดกับวตัถุค่านิยมในเร่ืองของท่ีอยู่อาศยั สิ่งก่อสร้าง  
และส่ือตา่งๆ ในส่วนของเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัไม่พบอปุลกัษณ์เพลงทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเนือ้หาเพลง
ในปัจจุบนัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจเข้ามาเก่ียวข้อง เพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับวัยรุ่นและ
ความรัก (รุ่งฤดี ห่อนาค. 2541: 24-25) ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับความเป็นชนบทลดน้อยลงและไม่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ ฟังท่ีอาศยัอยู่ในสงัคมชนบท ท่ียงัคงชอบฟังเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสภาพแวดล้อม 
ท้องทุง่ ไร่นา ในเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนันัน้ไมพ่บอปุลกัษณ์สงครามอาจเป็นเพราะการใช้ชีวิตของผู้คน
ในสงัคมเมืองต้องพบเจอกบัการแขง่ขนัและการเร่งรีบท่ีเกิดขึน้อยู่เป็นประจ าทกุวนั จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการใช้ชีวิตของคนในสงัคมเมืองซึง่ถือเป็นเร่ืองปกตแิละกลายเป็นความเคยชิน  

ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอุปลักษณ์การแสดงในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน      
โดยพบถ้อยค า “นางเอก” และพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอปุลกัษณ์การเรียนโดยพบถ้อยค า “เรียน” ในส่วน
ของเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอปุลกัษณ์ทรัพย์สินโดยพบถ้อยค า “ราคา” และใน
เพลงไทยสากลยุคปัจจุบนันัน้พบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอุปลักษณ์ทรัพย์สินเช่นเดียวกันโดยพบถ้อยค า          
“มีคา่”  ซึง่ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอปุลกัษณ์การแสดง อปุลกัษณ์การเรียน และอปุลกัษณ์ทรัพย์สินท่ีพบใน
เพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อน เพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัและเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนันัน้ พบแค่เพียงถ้อยค า
เดียวเท่านัน้ในการเก็บข้อมลูครัง้นีซ้ึ่งข้อมลูถ้อยค าท่ีพบนัน้เป็นจ านวนท่ีน้อยเกินไป ผู้วิจยัจึงไม่อาจสรุป
ได้ชดัเจนว่าเป็นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกับความรัก แต่ตัง้ข้อสงัเกตไว้โดยอาจกล่าวว่ามีอปุลกัษณ์
การแสดง อุปลกัษณ์การเรียน ในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน และอุปลักษณ์ทรัพย์สินในเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปัจจบุนัและเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั หากพบข้อมลูถ้อยค าท่ีมากกวา่นี ้  
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อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักท่ีพบในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อน เพลงไทยลกูทุ่งยุคปัจจบุนั 
และเพลงไทยสากลยุคปัจจบุนัแสดงให้เห็นถึงมโนทศัน์ของผู้ ใช้ภาษาท่ีมีตอ่สิ่งท่ีน ามาใช้เปรียบเทียบถึง
ความรัก ได้แก่ มนุษย์ พืช สัตว์ ทรัพย์สิน อาหาร ธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ การแสดง การแข่งขัน            
การเดินทาง การเรียน การเจ็บป่วย สิ่งของ สิ่งก่อสร้าง สงคราม เพลง และเวลา ซึ่งสามารถอธิบายและ
น าเสนอให้เห็นถึงความคดิของผู้ใช้ภาษาในเร่ืองความรัก ดงันี ้ 
 อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นมนษุย์] สะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัตอ่
มนุษย์ โดยสังเกตได้จากการพบถ้อยค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับอวัยวะหรือสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนษุย์น ามาใช้ในการกล่าวเปรียบเทียบถึงความรัก เช่นถ้อยค า “ดวงใจ” “ชีวี” “ลมหายใจ” 
น ามาใช้เปรียบเทียบถึงคนรักว่ามีความส าคญัขาดไม่ได้ เหมือนกับร่างกายของมนษุย์ท่ีไม่สามารถขาด
อวยัวะสว่นใดสว่นหนึง่ไปได้ เพราะจะท าให้การใช้ชีวิตประจ าวนันัน้มีความยากล าบาก 
 อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นพืช] สะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งท่ีสามารถมีการพฒันา
ได้เช่นเดียวกับพืช โดยสงัเกตได้จากการพบถ้อยค าท่ีแสดงการเจริญเติบโตของพืชน ามาใช้ในการกล่าว
เปรียบเทียบถึงความรัก เช่น ถ้อยค า “สุกงอม” “โรย” “เห่ียว” “เฉา” “เติบโต” น ามาใช้เปรียบเทียบถึง
ความสมัพนัธ์ของความรักท่ีดีและไม่ดี นอกจากลกัษณะการเจริญเติบโตของพืชแล้ว ยงัพบว่าดอกไม้ถูก
น ามาเปรียบเทียบถึงคนรัก เช่น ถ้อยค า “ชบา” “กุหลาบ” “ทานตะวัน” เน่ืองจากดอกไม้ดังกล่าวมี
ลกัษณะสวยงาม สีสนัสดใส จงึถกูน ามาเปรียบเทียบถึงคนรักท่ีมีรูปร่าง หน้าตา สวยงามชวนหลงใหล 

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นสตัว์] สะท้อนให้เห็นว่าสตัว์สามารถเป็นตวัแทนแสดงให้เห็น
ถึงลักษณะของคนรัก โดยมีการใช้ค านามเรียกช่ือสัตว์มาเปรียบเทียบถึงคนรักท่ีดีและไม่ดี รวมไปถึง
ลักษณะนิสัยใจคอ เช่นถ้อยค า “ปลาไหล” แสดงให้เห็นถึงลักษณะของคนรักมีนิสัยเจ้าชู้  หรือแม้แต่
น ามาใช้ในการเปรียบเทียบแสดงถึงความแตกตา่งทางฐานะ ความสงูศกัดิ ์เชน่ ถ้อยค า “กา” กบั “หงส์”  
 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็นทรัพย์สิน] สะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งมีค่าท่ีมนุษย์
ต้องการมีไว้ครอบครอง เม่ือได้มาครอบครองแล้วย่อมหวงแหน โดยพบถ้อยค า “มีค่า” น ามาใช้
เปรียบเทียบถึงความรัก แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของความรักว่าเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ต้องการและมีค่า
เชน่เดียวกบัทรัพย์สินอยา่งหนึง่  

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นอาหาร] สะท้อนให้เห็นว่าความรักมีความส าคญัเหมือนกับ
อาหารท่ีเป็นปัจจยัส่ี มีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิต เพราะมนษุย์จ าเป็นต้องบริโภคอาหารเพ่ือให้มีชีวิต
อยู่รอด ความรักก็เป็นส่วนส าคญัอย่างหนึ่งท่ีท าให้ชีวิตของมนุษย์มีความสขุ ความรักจึงมีความส าคญั
เช่นเดียวกับอาหาร นอกจากนีย้ังพบค าท่ีเ ก่ียวข้องกับรสของอาหารถูกน ามาใช้เปรียบเทียบถึง
ความสมัพนัธ์ของความรัก โดยพบถ้อยค า “หวาน” น ามาใช้เปรียบเทียบเทียบถึงความสมัพนัธ์ของความ
รักท่ีดี และถ้อยค า “ขม” “จืด” ถกูน ามาใช้เปรียบเทียบถึงความสมัพนัธ์ของความรักท่ีไมดี่  
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 อุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นธรรมชาติ] สะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งท่ีมีอยู่รอบๆ           
ตวัเราเหมือนกบัธรรมชาตท่ีิมีอยูบ่นโลกและสามารถพบเห็นได้โดยทัว่ไป นอกจากนีล้กัษณะบางอย่างของ
ธรรมชาตยิงัสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะของคนรักท่ีสงูศกัดิ์ จากตวัอย่างถ้อยค า “จนัทร์” “ดวงดาว” เป็นสิ่ง
ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาตแิละอยูบ่นท่ีสงู จงึน ามาใช้เปรียบเทียบถึงคนรักท่ีมีฐานะสงูกว่า สอดคล้องกบังานวิจยั
ของมิรินด้า บรูรุ่งโรจน์ (2548: 131) ท่ีกลา่ววา่การใช้อปุลกัษณ์ธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องดาราศาสตร์ เช่น ดวง
จนัทร์และดวงดาวเป็นธรรมชาติท่ีอยู่ในต าแหน่งสงู ถกูน ามาเปรียบเทียบกบัผู้หญิงท่ีมีฐานะสงูเกินกว่าท่ี
ชายจะครอบครองได้  
 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ] สะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งท่ี
สามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ท าให้มีความสุขและสมหวัง เหมือนกับเวทมนตร์ท่ี
สามารถดลบนัดาลสิ่งดีๆ ให้เกิดขึน้ได้ นอกจากนีย้งัมีการน าความเช่ือเก่ียวกบัเทวดา นางฟ้าและซาตาน 
มาเปรียบเทียบถึงลกัษณะของคนรัก โดยถ้อยค า “เทวดา” “นางฟ้า” เปรียบเทียบถึงลกัษณะของคนรักท่ีดี 
มีลักษณะรูปร่างหน้าตาท่ีงดงาม เหมือนกับเทวดาหรือนางฟ้าท่ีอยู่บนสวรรค์ ถ้อยค าว่า “ซาตาน” 
เปรียบเทียบถึงลกัษณะของคนรักท่ีไมดี่ มีความนา่กลวั 
  อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นการแสดง] สะท้อนให้เห็นว่า ความรักเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ 
และมีการพฒันาความสมัพนัธ์ของความรักระหวา่งคนสองคน แตใ่นบางครัง้ความสมัพนัธ์ก็อาจมีบคุคลท่ี
สามเข้ามาท าให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหา ซึ่งผู้ วิจัยพบถ้อยค า “นางร้าย” หรือ “ตัวอิจฉา” ถูกน ามา
เปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม ความสัมพันธ์ของความรักท่ีเกิดขึน้นัน้เหมือนกับการด าเนินเร่ืองราวของ
ละครหรือภาพยนตร์ท่ีต้องมีตัวละครในการด าเนินเร่ืองราว โดยพบถ้อยค า “ตัวเอก” “นางเอก”               
“นางอิจฉา”  ถูกน ามาเปรียบเทียบถึงคนรัก เพราะตัวละครเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้การแสดงสามารถ
ด าเนินเร่ืองไป เชน่เดียวกบัคนรักท่ีท าให้ความสมัพนัธ์ของความรักพฒันาตอ่ไปได้  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็นการแข่งขัน] สะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นเร่ืองของการ
แข่งขนั ท าทกุอย่างเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรัก ผู้ ท่ีมีความรักก็เหมือนกับผู้ เข้าแข่งขนั โดยถ้อยค า “ตวัจริง” 
เปรียบเทียบถึงคนรักท่ีได้รับความรักจากคนท่ีตนเองรัก ถ้อยค า “ตวัส ารอง” เปรียบเทียบถึงคนรักท่ีถูก
มองข้าม ไม่ได้รับความส าคญั ผลของการแข่งขนัแพ้กับชนะก็เปรียบเหมือนกับความรัก โดยถ้อยค าว่า 
“ชนะ” เปรียบเทียบถึงความรักท่ีสมหวงั และถ้อยค า “แพ้” เปรียบเทียบถึงความรักท่ีไมส่มหวงั  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็นการเดินทาง] สะท้อนให้เห็นว่าความรักสามารถพัฒนา
ความสมัพนัธ์ได้ โดยพบถ้อยค าท่ีเก่ียวกบัการเดินทาง เช่น “การเดินทาง” “ร่วมทาง” “ก้าวหน้า” น ามาใช้
เปรียบเทียบถึงความสมัพนัธ์ของความรักท่ีเกิดขึน้ ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัยานพาหนะ เช่น “เรือ” “ราชรถ” 
น ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก ทัง้นีเ้พราะยานพาหนะก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีใช้ในการเดินทางคนรักก็เป็น
สว่นหนึง่ท่ีท าให้ความสมัพนัธ์ของความรักเกิดขึน้ แตห่ากความสมัพนัธ์มีอนัต้องจบสิน้ลงหรือไม่สมหวงัก็
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เหมือนกับการเดินทางท่ีต้องแยกทางกันไปตามแต่จุดหมายของแต่ละคน โดยพบถ้อยค า “ทางตัน”            
“แยกทาง” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงความสมัพนัธ์ของความรักท่ีไมส่มหวงัและเลิกรากนัไป    
 อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นการเรียน] สะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งท่ีสามารถเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกนัและกนัได้ โดยพบถ้อยค า “หนงัสือ” น ามาเปรียบเทียบถึงความรัก เน่ืองจาก
หนงัสือเป็นสิ่งท่ีอ่านแล้วท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้และเข้าใจในสิ่งท่ีอ่าน ความรักก็เช่นเดียวกันเม่ือคนสอง
คนได้เรียนรู้ศึกษานิสยัของกันและกันแล้วนัน้ก็จะท าให้เกิดความเข้าใจต่อกัน อีกทัง้ยงัสามารถพฒันา
ความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูใ่ห้เกิดความใกล้ชิดมากยิ่งขึน้ เหมือนกบัการเรียนท่ีเม่ือมีการศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม 
ก็จะท าให้เกิดความแตกฉานและเข้าใจในสิ่งท่ีศกึษาอยูน่ัน้เป็นอยา่งดี 
        อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นการเจ็บป่วย] สะท้อนให้เห็นว่าความรักสามารถท าให้ผู้ ท่ีมี
ความรักเกิดความเจ็บปวดหรือเป็นทุกข์ได้ โดยความเจ็บปวดเสียใจท่ีเกิดขึน้จากความรักมีลักษณะ
อาการท่ีแสดงออกเหมือนกบัผู้ ท่ีมีอาการเจ็บป่วย โดยผู้วิจยัพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัอาการเจ็บป่วยน ามา
เปรียบเทียบถึงอาการท่ีเกิดจากความรัก เชน่ถ้อยค า “แผล” “เพ้อ” “คลัง่” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงอาการท่ี
ผิดหวังจากความรักซึ่งท าให้เกิดความเจ็บปวด เสียใจต่อตัวผู้ ท่ีมีความรัก เหมือนกับอาการของผู้ ท่ี
เจ็บป่วยทางร่างกายท่ีต้องได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติ  
           อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นสิ่งของ] สะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งท่ีสามารถสมัผสั
จบัต้องและครอบครองได้ ความรักเป็นสิ่งท่ีเปราะบางต้องการการดแูลเอาใจใส่ เพ่ือให้ความสมัพนัธ์ของ
ความรักนัน้ดียิ่งขึน้ โดยพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะของสิ่งของ เช่น “เก่า” “ช ารุด” “ร้าว” มาใช้
เปรียบถึงถึงความสมัพนัธ์ของความรักท่ีเหินห่างและต้องการได้รับการดแูลเอาใจใส่ เพ่ือให้ความสมัพนัธ์
กลบัมาดีเหมือนเดิม เช่นเดียวกับสิ่งของเม่ือพบว่าช ารุดหรืออยู่ในสภาพท่ีเก่าก็ต้องท าความสะอาดหรือ
ซอ่มแซม ให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ไมเ่ก่าหรือช ารุด สามารถใช้งานได้ตอ่ไป 
     อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นสิ่งก่อสร้าง] สะท้อนให้เห็นวา่ความรักเป็นสิ่งท่ีสามารถพกั
พิงและน ามาใช้ได้ ผู้ วิจัยพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งก่อสร้าง เช่น “เสาหลัก” “ท่ีพัก” “ศาลา” น ามา
เปรียบเทียบถึงคนรัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของคนรักท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่งพิงทางใจได้ ซึ่งก็เหมือนกบั
ลกัษณะของสิ่งก่อสร้างท่ีถกูสร้างขึน้มาเพื่อส าหรับพกัอาศยัท าให้เกิดความสะดวกสบาย 
    อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักเป็นสงคราม] สะท้อนให้เห็นวา่ความรักเป็นสิ่งท่ีต้องมีการแย่ง
ชิง ครอบครอง กระท าทุกทางเพ่ือให้ได้มา โดยพบถ้อยค า “แย่งชิง” “คกุคาม” น าใช้เปรียบเทียบถึงการ
กระท าท่ีท าให้ได้ความรักมา เหมือนกับการท าสงครามท่ีมีข้าศึกเข้ามา ต่อสู้ เพ่ือแย่งชิงดินแดนและ
ต้องการได้รับชยัชนะจากคูต่อ่สู้  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักเป็นเพลง] สะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิด
ความสุข โดยพบถ้อยค า “เพลง” น ามาเปรียบเทียบถึงความรัก เพราะเม่ือฟังเพลงแล้วท าให้เกิดความ
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ผอ่นคลาย สบายใจ เชน่เดียวกบัความรักซึง่เป็นความรู้สกึท่ีเม่ือเกิดขึน้แล้วสามารถท าให้ผู้ ท่ีมีความรักนัน้
มีความสขุ  

 อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักคือเวลา] สะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งท่ีมีค่า คนรักก็
เชน่เดียวกนัถือวา่เป็นบคุคลท่ีมีคา่ตอ่ตวัผู้ ท่ีมีความรัก โดยพบถ้อยค า “ชว่งเวลา” น ามาเปรียบเทียบถึงคน
รัก ซึง่แสดงให้เห็นวา่คนรักกบัเวลาเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเหมือนกนั 
 
 1.4 การเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน 
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน และเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
 เม่ือศึกษาถ้อยค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัและ
เพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัแล้ว ผู้วิจยัได้เปรียบเทียบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักท่ีพบในเพลง
ไทยลกูทุ่งยคุก่อนกบัเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั และเปรียบเทียบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรัก
ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนักบัเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนั เพ่ือศกึษาความเหมือนและความแตกตา่งของ    
อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีพบในเพลงแตล่ะประเภท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1.4.1 เปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่ง 
ยุคก่อนกับเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักท่ีในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและในเพลงไทย
ลกูทุง่ยคุปัจจบุนั พบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักเหมือนกนั 10 ประเภท ได้แก่ 1. [ความรักคือ
มนษุย์] 2. [ความรักคือพืช] 3. [ความรักคือสตัว์] 4. [ความรักคืออาหาร] 5. [ความรักคือธรรมชาติ]                 
6. [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] 7. [ความรักคือการแข่งขนั]   8. [ความรักคือการเดินทาง] 9. [ความรัก
คือการเจ็บป่วย] 10. [ความรักคือสิ่งของ] พบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักคือสิ่งก่อสร้าง] [ความรัก
คือการแสดง] [ความรักคือการเรียน] และ [ความรักคือสงคราม] เฉพาะในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนั
เทา่นัน้ ถ้อยค าอปุลกัษณ์แสดงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักทัง้ในเพลงไทยลกูทุง่ยคุก่อนพบว่ามีการใช้ภาษา
ง่ายๆ สามารถเข้าใจได้อย่างชดัเจน มีการใช้ถ้อยค าท่ีสะท้อนความให้เห็นความเป็นสงัคมเกษตรกรรม 
และสภาพการด ารงชีวิตแบบสงัคมชนบท เช่นถ้อยค าว่า “ต้นข้าว” “คมเคียว” ซึ่งเป็นถ้อยค าแสดงให้เห็น
สภาพของสงัคมชนบทท่ีมีประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลกั และยงัพบว่าในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนมี
การเลือกใช้ค าท่ีหลากหลายกว่า  โดยพบถ้อยค าท่ีมีความหมายเหมือนกันน ามาใช้เปรียบเทียบ                  
เชน่ ถ้อยค า “ชีวี” “ชีวนั” “น า้” “วารี” และ “ดวงดาว” “ดารา” ในขณะท่ีเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัมีการใช้
ถ้อยค าท่ีสะท้อนความเป็นสงัคมเกษตรกรรมและสภาพสงัคมชนบทเช่นเดียวกัน แต่สิ่งท่ีแตกต่างคือใน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัถ้อยค าท่ีพบมีลักษณะของค าทับศพัท์ ซึ่งในเพลงในลูกทุ่งยุคก่อนไม่พบใน
ลกัษณะนี ้การใช้ค าทบัศพัท์ท่ีพบในเพลงไทยลกูทุง่ยคุปัจจบุนัสะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของยคุ
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สมยัท่ีมีการเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็วของสงัคม มีการรับเอาวฒันธรรมต่างชาติเข้ามาโดย
สะท้อนในเร่ืองของคา่นิยมเก่ียวกบัอาหารโดยพบถ้อยค า “เนือ้โกเบ” “ซอสเฟรนช์ฟรายส์”  ซึ่งเป็นอาหาร
ตา่งประเทศท่ีก าลงัได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในปัจจุบนัน ามาใช้ในการเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก  
ซึง่การเปล่ียนแปลงของสงัคมและความเจริญก้าวหน้าท่ีเกิดขึน้นัน้ได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตมาก
ขึน้ และได้แผ่อิทธิพลความเจริญก้าวหน้าจากสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบท  สอดคล้องกับท่ีเฉลียว               
ฤกษ์รุจิพิมล (2555: 145) กลา่วไว้ในหนงัสือมนษุย์กบัสงัคมว่าการเปล่ียนแปลงในสงัคมส่วนใหญ่รวมถึง
สงัคมไทยในปัจจบุนัเป็นการเปล่ียนแปลงจากสงัคมชนบทไปสู่สงัคมเมือง เรียกกระบวนการดงักล่าวว่า
การเปล่ียนเป็นความทันสมัย (modernization) โดยสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเป็นแบบ
สงัคมตะวนัตกมากขึน้ ซึ่งการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีเกิดขึน้นีร้วมไปถึงการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
ด้วย 
 

1.4.2 เปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่ง 
ยุคปัจจุบันกับเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน 
  อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักท่ีในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนและในเพลงไทย
ลกูทุง่ยคุปัจจบุนั พบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักเหมือนกนั 13 ประเภท ได้แก่ 1. [ความรักคือ
มนษุย์] 2. [ความรักคือพืช] 3. [ความรักคือสตัว์] 4. [ความรักคืออาหาร]   5. [ความรักคือสิ่งก่อสร้าง]             
6. [ความรักคือธรรมชาติ] 7. [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] 8. [ความรักคือการแสดง] 9. [ความรักคือ
การแข่งขนั] 10. [ความรักคือการเดินทาง] 11. [ความรักคือการเรียน] 12. [ความรักคือการเจ็บป่วย]               
13. [ความรักคือสิ่งของ] และพบอปุลกัษณ์ความรักท่ีแตกต่างกนัระหว่างเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัและ
เพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั คือ อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักคือสงคราม] ซึ่งพบเฉพาะในเพลงไทย
ลกูทุ่งยคุปัจจบุนัเท่านัน้ และพบอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักคือเพลง] เฉพาะในเพลงไทยสากลยุค
ปัจจบุนัเทา่นัน้  

 การเปรียบเทียบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนักบั
เพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั พบว่ามีการใช้ถ้อยค าอุปลกัษณ์ท่ีเป็นค าทบัศพัท์ ซึ่งการใช้ค าทบัศพัท์นีเ้กิด
จากการหลัง่ไหลและรับเอาวฒันธรรมตะวนัตก โดยพบถ้อยค า “ซาตาน” ในเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัซึ่ง
แสดงถึงวัฒนธรรมตะวนัตกท่ีมีความเช่ือเก่ียวกับซาตานว่าเป็นปีศาจและมีนิสัยโหดเหีย้ม โดยถ้อยค า
ดงักล่าวน ามาใช้เปรียบเทียบถึงคนรักท่ีมีลักษณะนิสัยไม่ดี ในเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนัพบถ้อยค า 
“ออกซิเจน” เป็นช่ือธาตุชนิดหนึ่งในภาษาอังกฤษถูกน ามาใช้เปรียบเทียบถึงความส าคัญของคนรัก                 
ว่าเหมือนกับออกซิเจนท่ีมนุษย์จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการหายใจขาดไม่ได้เพราะจะส่งผลแก่ชีวิ ต 
นอกจากวฒันธรรมตะวนัตกแล้วยงัพบว่าถ้อยค าท่ีแสดงให้เห็นถึงจากการหลัง่ไหลเข้ามาของวฒันธรรม
เอเชียด้วยเข้า โดยพบถ้อยค า “เนือ้โกเบ” น ามาใช้เปรียบเทียบถึงคนรัก จากถ้อยค าดงักล่าวแสดงถึงการ
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รับวฒันธรรมเอเชียในด้านอาหารเข้ามา นอกจากนีพ้บถ้อยค าท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของ
เทคโนโลยีและวิทยาการในเร่ืองของการติดต่อส่ือสารแบบไร้สาย โดยเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนัพบ
ถ้อยค า “เครือข่ายรัก” ซึ่งเป็นส่วนส าคญัอย่างหนึ่งท่ีท าให้การติดต่อส่ือสารในยุคปัจจุบนัเป็นไปอย่าง
รวดเร็วน ามาใช้เปรียบเทียบถึงความรัก ทัง้นีถ้้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีพบในเพลงทัง้สองประเภทพบการปรากฏ
ของถ้อยค าอุปลักษณ์ท่ีเหมือนกันอยู่ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเพลงทัง้สองประเภทอยู่ในยุคสมัยและใน
ช่วงเวลาเดียวกนัท่ีสงัคมมีความเจริญเติบโตและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ี
ผู้ วิจัยได้กล่าวไว้ว่าเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัมีการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ท่ีเหมือนกับเพลงไทยสากลยุค
ปัจจบุนัมากขึน้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะความเจริญเติบโตทางสงัคมท่ีได้แทรกซึมจากสงัคมเมืองไปสู่สงัคมชนบท 
อยา่งไรก็ตามเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนัถึงแม้ว่าจะมีการใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีเหมือนกบัเพลงไทยสากล
ยคุปัจจบุนั แตก็่ยงัพบว่ามีการใช้ถ้อยค าอุปลกัษณ์ท่ีสะท้อนความเป็นสงัคมชนบท วฒันธรรมประเพณี
พืน้บ้านให้เห็นอยู่ด้วยเช่นกัน โดยพบถ้อยค าว่า “ไอ้เท่ง” “ไอ้ทอง” ซึ่งเป็นตวัละครในหนงัตะลุงเป็นการ
แสดงพืน้บ้านทางภาคใต้  

 
2. อภปิรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งกับเพลงไทยสากล             
พบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักทัง้หมด 16 อปุลกัษณ์ ได้แก่ 1. [ความรักคือมนษุย์] 2. [ความ
รักคือพืช] 3. [ความรักคือสตัว์] 4. [ความรักคือทรัพย์สิน] 5. [ความรักคืออาหาร] 6. [ความรักคือ
สิ่งก่อสร้าง] 7. [ความรักคือธรรมชาติ] 8. [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] 9. [ความรักคือการแสดง]            
10. [ความรักคือการแข่งขนั] 11. [ความรักคือการเดินทาง] 12. [ความรักคือการเรียน] 13. [ความรักคือ
การเจ็บป่วย] 14. [ความรักคือสิ่งของ] 15. [ความรักคือสงคราม] 16. [ความรักคือเพลง] ผู้วิจยัพบว่า                
อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกับความรักท่ีน ามาใช้เปรียบเทียบนัน้เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ใน
การรับรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ ประสบการณ์ทางร่างกายของมนุษย์ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
ประสบการณ์จากประสาทสมัผสั ประสบการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนั
สอดคล้องกบัท่ีเลคอฟและจอห์นสนั (Lakoff; & Johnson. 1980) กล่าวว่าการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวนั
อยู่ในแบบของการเปรียบเทียบเป็นอุปลกัษณ์ โดยอปุลกัษณ์ไม่ได้เป็นเร่ืองของการใช้ค า แต่ยงัเก่ียวข้อง
กบัระบบความคดิของผู้ใช้ภาษา อารมณ์ สงัคม ความรู้สกึ ซึง่สามารถอธิบายได้อยา่งมีเหตผุล  

อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนไม่พบอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ี
สามารถจ าแนกองค์ประกอบของความรักได้ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ แต่พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ี
สามารถจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรักได้ 2 องค์ประกอบ คือ ผู้ ท่ีมีความรักและอาการท่ีเกิดจาก
ความรัก ได้แก่ อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักคือการเจ็บป่วย] อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีสามารถจ าแนก
ไว้ในองค์ประกอบของความรักได้ 2 องค์ประกอบเหมือนกัน คือ ผู้ ท่ีมีความรักและอารมณ์รัก ได้แก่       
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อปุลกัษณ์เชิงมทศัน์ [ความรักคือพืช] [ความรักคือสตัว์] [ความรักคืออาหาร] [ความรักคือธรรมชาติ] 
[ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] [ความรักคือการเดินทาง] [ความรักคือสิ่งของ] อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ี
จ าแนกในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีความรักได้เพียงองค์ประกอบเดียว ได้แก่ อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความ
รักคือมนษุย์] ส่วนอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของอารมณ์รักได้เพียงองค์ประกอบ
เดียว ได้แก่ อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักคือทรัพย์สิน] [ความรักคือการแขง่ขนั]  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันท่ีสามารถจ าแนก
องค์ประกอบของความรักได้ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือพืช]            
[ความรักคืออาหาร] [ความรักคือธรรมชาต]ิ [ความรักคือการแข่งขนั] [ความรักคือสงคราม] อปุลกัษณ์เชิง
มโนทศัน์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรัก ได้ 2 องค์ประกอบ คือ ผู้ ท่ีมีความรักและอาการท่ีเกิด
จากความรัก ได้แก่ อุปลกัษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือสัตว์] อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีจ าแนกไว้ใน
องค์ประกอบของผู้ ท่ีมีความรักและอารมณ์รักเหมือนกนั ได้แก่ อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์[ความรักคือการ
แสดง] [ความรักคือการเดินทาง] [ความรักคือการเจ็บป่วย]  อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ีจ าแนกไว้ใน
องค์ประกอบของผู้ ท่ีมีความรักได้เพียงองค์ประกอบเดียว ได้แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือ
มนษุย์] [ความรักคือสิ่งก่อสร้าง]  [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] [ความรักคือสิ่งของ] ส่วนอปุลกัษณ์          
เชิงมโนทัศน์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของอารมณ์รักได้เพียงองค์ประกอบเดียว ได้แก่ อุปลักษณ์               
เชิงมโนทศัน์ [ความรักคือการเรียน]  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยสากลยุคปัจจุบันท่ีสามารถจ าแนกตาม
องค์ประกอบของความรักได้ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือพืช]           
[ความรักคือธรรมชาต]ิ อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรัก ได้ 2 องค์ประกอบ 
คือ ผู้ ท่ีมีความรักและอาการท่ีเกิดจากความรัก ได้แก่ อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักคือการแข่งขนั] 
[ความรักคือการเจ็บป่วย] อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของผู้ ท่ีมีความรักและ
อารมณ์รักเหมือนกัน ได้แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคืออาหาร] [ความรักคือสิ่งก่อสร้าง]              
[ความรักคือการแสดง]  [ความรักคือการเดินทาง] [ความรักคือสิ่งของ]  ส่วนอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ี
จ าแนกได้เพียงองค์ประกอบเดียว คือ องค์ประกอบของผู้ ท่ีมีความรัก ได้แก่ อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์[ความ
รักคือมนษุย์] [ความรักคือสตัว์] [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] [ความรักคือเพลง]  และอปุลกัษณ์เชิง
มโนทศัน์ท่ีจ าแนกไว้ในองค์ประกอบอารมณ์รักได้เพียงองค์ประกอบเดียว คือ [ความรักคือการเรียน]  

ผู้ วิจัยสังเกตว่าอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ีจ าแนกในองค์ประกอบของความรักได้ครบทัง้                            
3 องค์ประกอบ ได้แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักคือพืช] [ความรักคืออาหาร] [ความรักคือ
ธรรมชาต]ิ  ทัง้นีเ้พราะพืชและธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีอยู่รอบๆ ตวัมนษุย์ พืชและธรรมชาติตา่งก็มีลักษณะเดน่
บางประการท่ีพบเห็นจึงถูกน ามาเปรียบเทียบท าให้เข้าใจถึงมโนทศัน์เก่ียวกับความรักได้ อปุลกัษณ์เชิง
มโนทศัน์ [ความรักเป็นพืช] พบว่ามีการน าช่ือเรียกดอกไม้มาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก แสดงให้เห็น
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ถึงรูปร่าง หน้าตา ท่ีสวยงามของคนรัก พบถ้อยค า “กุหลาบ” “ทานตะวัน” “บวั” น ามาใช้เปรียบเทียบ 
นอกจากนีย้ังพบถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกับอาการของพืช เช่น “เห่ียว” “เฉา” “โรย” น ามาใช้เปรียบเทียบถึง
อาการท่ีเกิดจากความรักโดยแสดงให้ถึงลกัษณะของอาการท่ีผิดหวงัจากความรักว่ามีอาการหดหู่ หมด
อาลัยตายอยากไม่มีชีวิตชีวา เหมือนกับอาการของพืชท่ีขาดน า้และแห้งเห่ียวเฉาตายลงไป ส่วนใน
องค์ประกอบของความรักพบว่ามีการเปรียบเทียบความรักเหมือนกบัพืช โดยพบถ้อยค า “ปลกู” “เติบโต” 
“ต้นไทร” น ามากล่าวเปรียบเทียบถึงความรักโดยแสดงให้เห็นว่าความรักเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งท่ี
สามารถพฒันาท าให้เกิดเป็นความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ของคนสองคนได้ เช่นเดียวกบัพืชท่ีเม่ือเร่ิมปลกูและดแูล
รดน า้เป็นประจ าก็จะเตบิโตเป็นต้นไม้ใหญ่ออกดอก ออกผล สามารถเก็บเก่ียวมารับประทานได้ ในขณะท่ี
อาหารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความรักคืออาหาร] พบว่ามีการน าช่ือ
เรียกอาหารมาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก โดยพบถ้อยค า “หวานเย็น” น ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความ
รักรูปร่าง หน้าตาชวนให้มอง และรสชาติของอาหาร เช่น “หวาน” น ามาเปรียบเทียบถึงความรักท่ีดี                  
มีความสขุ และถ้อยค า “ขม” “จืด” น ามาเปรียบเทียบถึงความรักท่ีไม่ดี ห่างเหินหรือความรักท่ีต้องเลิกรา
ต่อกัน  ส่วนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือธรรมชาติ] พบค านามเรียกช่ือธรรมชาติน ามาใช้
เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรัก พบถ้อยค าว่า “ดวงดาว” “จันทร์” น ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีความรักท่ีมี
ฐานะสูงศกัดิ์ ในขณะท่ีถ้อยค า “ดิน” ถูกน ามาใช้เปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมีฐานะต ่าต้อย ถ้อยค า “ฤดอูกหกั” 
“ฟ้าผ่า” ถกูน ามาเปรียบเทียบถึงอาการท่ีเกิดจากความรักซึ่งเป็นอาการท่ีท าให้เกิดความเสียใจ เจ็บปวด 
และลกัษณะเดน่ของธรรมชาติถกูน ามาเปรียบเทียบถึงความรัก เชน่ “ลม” “อากาศ” ถกูน ามาเปรียบเทียบ
ถึงความรักท่ีไม่ได้ความสนในถูกมองข้ามไป เหมือนกับลกัษณะของลมและอากาศท่ีไม่สามารถสมัผัส
หรือมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์บางประเภทพบว่าจ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความ
รักเพียงองค์ประกอบเดียว เช่น อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] ปรากฏใน
องค์ประกอบของผู้ ท่ีมีความรักโดยพบถ้อยค า “เทวดา” “นางฟ้า” “ซาตาน” น ามาเปรียบเทียบถึงคนรัก 
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความรักคือสิ่งเหนือธรรมชาติ] จ าแนกไว้ในองค์ประกอบของความรักเพียง
องค์ประกอบเดียวนัน้อาจเป็นเพราะวา่สิ่งเหนือธรรมชาตนิัน้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือ เป็นสิ่งท่ีอยู่ไกลตวั
มนษุย์และไมส่ามารถพิสจูน์หรือหาท่ีมาได้จงึท าให้พบถ้อยค าอปุลกัษณ์เก่ียวกบัสิ่งเหนือธรรมชาติจ าแนก
ไว้ในองค์ประกอบของความรักเพียงองค์ประกอบเดียว จะเห็นได้ว่าถ้อยค าอุปลักษณ์ท่ีน ามาใช้เป็น
ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกบัพืช อาหาร และธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัตอ่มนษุย์ ธรรมชาติและพืชเป็น
สิ่งท่ีอยู่รอบๆ ตวั อีกทัง้มนุษย์ยงัใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจึงท าให้มนุษย์ให้ความส าคญักับสิ่งเหล่านี ้
สว่นอาหารจดัเป็นหนึง่ในปัจจยัส่ีท่ีมีความส าคญัตอ่มนษุย์ในการด ารงชีวิต จึงท าให้พบถ้อยค าอปุลกัษณ์
ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ อาหาร และพืชถูกน ามาใช้เป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักเป็น
จ านวนมาก และท าให้ทราบถึงมุมมองต่อความรักของผู้ ใช้ภาษาโดยสะท้อนให้เห็นระบบความคิดของ
มนษุย์ในเร่ืองสงัคม อารมณ์ ความรู้สึก ความรักเป็นสิ่งท่ีเป็นนามธรรมและอธิบายได้ยาก ผู้ ใช้ภาษาจึงมี
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การอธิบายความหมายและเปรียบเทียบความรักกบัสิ่งท่ีพบในชีวิตประจ าวนัและจากประสบการณ์ตา่งๆ 
โดยการน าความรักมาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ืออธิบายและท าให้เข้าใจถึงความรักซึ่งเป็น
ความรู้สกึท่ีซบัซ้อนไมมี่ตวัตน ท าให้เห็นมโนทศัน์ของผู้ใช้ภาษาท่ีมีตอ่ความรักชดัเจนยิ่งขึน้  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักท่ีพบในงานวิจัยนีส้อดคล้องกับการศึกษาอุปลักษณ์
แสดงอารมณ์รักในเพลงไทยสากลส าหรับวยัรุ่นของสินีนาฏ วฒันสขุ (2549) ผลการวิจยัของสินีนาฏพบ
มโนทัศน์อารมณ์รักท่ีสอดคล้องกับอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักท่ีพบในงานของผู้ วิจัยบาง             
อปุลกัษณ์ ดงันี ้1. [อารมณ์รักเป็นธรรมชาต]ิ 2. [อารมณ์รักเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ] 3. [อารมณ์รักเป็นการ
เดินทาง] 4. [อารมณ์รักเป็นการแข่งขัน] 5. [อารมณ์รักเป็นการเจ็บป่วย] 6. [อารมณ์รักเป็นการแสดง]             
7. [อารมณ์รักเป็นการเรียน] และสอดคล้องกับงานวิจัยภัทรา งามจิตวงศ์สกุล (2546) ท่ีได้ศึกษา                
อปุลกัษณ์ความรักจากบทเพลงไทยสากล ผลการวิจยัแสดงมโนทศัน์ต่อความรักท่ีสอดคล้องกับงานของ
ผู้ วิจยัเช่นเดียวกัน โดยพบมโนทศัน์ท่ีสอดคล้องกัน ดงันี ้1. [ความรักคือมนุษย์]  2. [ความรักคือพืช]               
3. [ความรักคืออาหาร] 4. [ความรักคือธรรมชาติ] 5. [ความรักคือการเดินทาง] 6. [ความรักคือเจ็บป่วย] 
7. [ความรักคือการเรียน] 8. [ความรักคือสงคราม] อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกับความรักในงานของ
ผู้ วิจัยท่ีพบแตกต่างจากงานวิจยัของสินินาฏและภัทรา เช่น [อารมณ์รักเป็นธุรกิจ] [อารมณ์รักเป็นการ
พนนั] [ความรักคือเกม] [ความรักคือกฎหมาย] เป็นต้น อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีพบแตกต่างกันนัน้อาจ
เป็นเพราะข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาในงานวิจยัของสินินาฏและภัทราเก็บข้อมูลเฉพาะในเพลงไทยสากล
เท่านัน้ แต่ในงานของผู้ วิจยัเก็บข้อมูลจากเพลงลูกทุ่งต่างสมยั ได้แก่ เพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อน เพลงไทย
ลูกทุ่งยุคปัจจุบัน และเพลงไทยสากลยุคปัจจุบัน นอกจากนีช้่วงเวลาในการเก็บข้อมูลในการวิจัยท่ี
แตกตา่งกนัและการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีท าการเก็บข้อมลูนัน้ อาจมีผลท าให้มโน
ทศัน์ของคนในสงัคมขณะนัน้มีการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย โดยสะท้อนให้เห็นจากอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์
ท่ีพบแตกตา่งกนัในงานวิจยั   

นอกจากงานวิจยัท่ีศกึษาอปุลกัษณ์ความรักในภาษาไทยแล้วพบงานวิจยัของตา่งประเทศท่ีศกึษา
อปุลกัษณ์ความรักด้วยเชน่กนั โดยพบงานวิจยัศกึษาอปุลกัษณ์ความรักในภาษาองักฤษและภาษารัสเซีย 
(Irina Popaditch: 2004) ผลการศึกษาพบอุปลกัษณ์ความรักว่าในภาษาองักฤษและภาษารัสเซียท่ี
สอดคล้องกบังานของผู้วิจยั ดงันี ้1. [ความรักคือสงคราม] [LOVE IS WAR] 2. [ความรักคือการเดินทาง] 
[LOVE IS A JOURNEY] อปุลกัษณ์ความรักท่ีพบในภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษารัสเซียนัน้แสดงให้
เห็นว่าความรักเป็นเร่ืองสากลท่ีมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีมโนทัศน์เก่ียวกับความรักเช่นเดียวกัน 
อยา่งไรก็ตามอปุลกัษณ์เก่ียวกบัความรักท่ีพบในภาษาองักฤษและภาษารัสเซียแตกตา่งจากในภาษาไทย
และงานของผู้วิจยั ดงันี ้1. [ความรักคือก าลงัทางวตัถุ] [LOVE IS A PHYSICAL FORCE] 2. [ความรักคือ
ความร้อน] [LOVE IS HEAT] 3. [ความรักคือผลงานประดิษฐ์] [LOVE IS A CREATION] 4. [ความรักคือ
วตัถท่ีุแตก] [LOVE IS A FRAGILE OBJECT] 5. [ความรักคือความเป็นเอกภาพ] [LOVE IS AUNITY]       
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6. [ความรักคือเหล้าไวน์] [LOVE IS WINE] 7. [ความรักคือศาสนา] [LOVE IS A CULT] ซึ่งความ
แตกตา่งท่ีพบนีอ้าจมาจากความแตกตา่งกนัของสงัคมและวฒันธรรมของผู้ใช้ภาษานัน้ๆ ในแตล่ะประเทศ 
และพบงานวิจยัของ Anke Beger; & Olaf Jäkel, Flensburg (2009) ศกึษาความแตกตา่งในอปุลกัษณ์
อารมณ์รักระหว่างผู้ เ ช่ียวชาญและบุคคลทั่วไป ผลการศึกษาพบมโนทัศน์ เก่ียวกับความรัก ดังนี ้            
1. [ความรักคือภาชนะ] [LOVE IS CONTAINER] 2. [ความรักคือการรวมกนัของส่วนตา่งๆ] [LOVE IS A 
UNITY OF PART] 3. [ความรักคือการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ] [LOVE IS AN ECONOMIC 
EXCHANGE] ซึ่งแตกต่างจากงานของผู้ วิจัย โดยในงานวิจัยนีไ้ม่พบมโนทัศน์  [ความรักคือภาชนะ] 
[LOVE IS  A CONTAINER] [ความรักคือการรวมกนัของส่วนตา่งๆ] [LOVE IS A UNITY OF PART] 
และ[ความรักคือการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ] [LOVE IS AN ECONOMIC EXCHANGE] ทัง้นีเ้ป็น
เพราะข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษานัน้เก็บจากแหล่งข้อมูลจากผู้ ใช้ภาษาท่ีมีความแตกตา่งจากการเก็บข้อมูล
ในงานของผู้ วิจัย จึงท าให้พบอุปลักษณ์ความรักท่ีแตกต่างกัน แต่ถึงอย่างไรอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์
เก่ียวกบัความรักท่ีพบก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องมนษุย์และสิ่งรอบตวัท่ีใช้ชีวิตประจ าวนั 

ในแง่ของยคุสมยัพบว่าอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักในเพลงไทยลกูทุ่งยคุก่อนและใน
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน โดย             
อุปลกัษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมชนบท 
และวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย ส่วนในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัพบว่ามีการใช้ถ้อยค าท่ีแสดงความ
ทนัสมยัและความเจริญเติบโตของสงัคมมากขึน้ โดยเนือ้หาของเพลงท่ีพบในเพลงไทยลูกทุ่งยคุปัจจุบนั
สะท้อนค่านิยมทางวัตถุมากขึน้ โดยพบว่ามีการสะท้อนค่านิยมทางวัตถุเก่ียวกับเงิน เคร่ืองมือส่ือสาร 
อาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจรรยา บวับาน (2548: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาค่านิยมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งช่วงปี พ.ศ.2540-2547 พบว่าเพลงไทยลูกทุ่งสะท้อนค่านิยมทางวตัถุด้านต่างๆ              
8 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมเก่ียวกับเงิน เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดบั ยานพาหนะ เคร่ืองมือส่ือสาร อาหาร                
การท าศลัยกรรม ท่ีอยู่อาศยั คา่นิยมดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคมท่ีแผข่ยายอิทธิพลจากสงัคมเมืองไปสูส่งัคมชนบท นอกจากความแตกตา่งของยคุสมยัของเพลง
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของสังคมในช่วงเวลาท่ีต่างกันแล้วนัน้ ในแง่ของประเภทของเพลง                     
เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัและเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั แสดงให้เห็นถึงการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์เชิง            
มโนทศัน์เก่ียวกับความรักท่ีเหมือนและแตกต่างกัน โดยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัมีการใช้ถ้อยค าท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสงัคมชนบท วฒันธรรมประเพณีพืน้บ้านให้เห็นอยู่ โดยพบถ้อยค าว่า “ไอ้เท่ง”                 
“ไอ้ทอง” ซึ่งเป็นตวัละครในหนงัตะลุงเป็นการละเล่นพืน้บ้านท่ีนิยมในภาคใต้น ามาเปรียบเทียบถึงผู้ ท่ีมี
ความรักซึ่งการใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ในลกัษณะดงักล่าวไม่พบในเพลงไทยสากลยุคปัจจุบนั ในเพลงไทย
ลกูทุ่งยคุปัจจบุนัและเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัพบถ้อยค าในลกัษณะของค าทบัศพัท์หรือถ้อยค าท่ีแสดง
ถึงการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วในสังคม
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ปัจจุบนัซึ่งประเภทของเพลงท่ีแตกต่างกันแต่อยู่ในยุคสมัยและช่วงเวลาเดียวกันพบว่าการใช้ถ้อยค า                   
อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักนัน้มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั สอดคล้องกบัสมมติฐานในงานวิจยั
ท่ีผู้วิจยัได้กล่าวว่าเพลงไทยลกูทุ่งยคุปัจจบุนันัน้มีการใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีเหมือนกบัเพลงไทยสากลยุค
ปัจจุบนัมากขึน้ แสดงให้เห็นถึงความทนัสมยั การแผ่ขยายอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้า สงัคมเมือง
ไปสูส่งัคมชนบท  

 
3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. งานวิจยันีศ้กึษาอปุลกัษณ์ความรักในเพลงไทยลกูทุ่งกบัเพลงไทยสากล จึงมีความเห็นว่าควร
มีการศึกษาอุปลกัษณ์ความรักในเพลงประเภทอ่ืนๆ เช่น เพลงลูกกรุง เพลงสุนทราภรณ์ เพ่ือให้เห็นถึง
ถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีใช้เป็นอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักท่ีแตกตา่งออกไป  
 2. งานวิจัยนีศ้ึกษาอุปลักษณ์ความรักท่ีพบเฉพาะในเพลงเท่านัน้ จึงน่าสนใจท่ีจะศึกษา                      
อปุลกัษณ์ความรักท่ีพบจากส่ือประเภทอ่ืนๆ เชน่ นวนิยาย หนงัสือธรรมมะ  
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