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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกบับุคคลท่ีสามของความรักในเพลงไทย โดยเก็บขอ้มูล

จากเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง ผลการวิจยัพบว่าอุปลกัษณ์ “บุคคลท่ีสาม” ท่ีสะท้อนมโนทัศน์หรือระบบ
ความคิดของคนในสังคมไทยจดัเป็นประเภทต่างๆ ได ้13 ประเภท ไดแ้ก่ 1. [บุคคลท่ีสาม คือ อวยัวะ/ส่วนของร่างกาย
มนุษยท่ี์เกินมา] 2. [บุคคลท่ีสาม คือ ผูร้้าย/ผูต้อ้งหา/จ าเลย] 3. [บุคคลท่ีสาม คือ ผูป่้วย] 4. [บุคคลท่ีสาม คือ นกักีฬาตวั
ส ารอง/เป็นรอง/แพ]้ 5. [บุคคลท่ีสาม คือ นักแสดงบทร้าย/บทรอง] 6. [บุคคลท่ีสาม คือ ผูท่ี้มีคุณสมบติัดอ้ย/ไม่เป็นท่ี
ตอ้งการ] 7. [บุคคลท่ีสาม คือ สัตว]์  8. [บุคคลท่ีสาม คือ ส่ิงของ] 9. [บุคคลท่ีสาม คือ ธรรมชาติ] 10. [บุคคลท่ีสาม คือ 
ภูตผีปีศาจ] 11. [บุคคลท่ีสาม คือ อาหาร] 12. [บุคคลท่ีสาม คือ ยานพาหนะ] 13. [บุคคลท่ีสาม คือ สถานท่ีส าหรับ
ปลดปล่อยอารมณ์] อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นมุมมองความคิดของคนไทยวา่ส่วนใหญ่มกัมองผูท่ี้อยู่
ในฐานะบุคคลท่ีสามในแง่ลบ 
 

ABSTRACT 
 This research aims at analyzing conceptual metaphors about third party of love as reflected in metaphorical 
expressions used by Third party. The data elicited is from Thai pop songs and Thai folk songs. It is found that the 
metaphorical expressions used by Third party reflect 13 conceptual metaphors – (1) THIRD PARTY IS AN EXCESS OF 
BODY PARTS, (2) THIRD PARTY IS A CULPRIT, SUSPECT OR DEFENDANT, (3) THIRD PARTY IS A PATIENT, 
(4) THIRD PARTY IS A SUBSTITUTE OR LOSER, (5) THIRD PARTY IS A VILLAIN OR CO-STARRING ACTOR, 
(6) THIRD PARTY IS AN  INFERIOR PERSON (7) THIRD PARTY IS AN ANIMAL, (8) THIRD PARTY IS A 
THING, (9) THIRD PARTY IS A NATURE, (10) THIRD PARTY IS A DEVIL, (11) THIRD PARTY IS A FOOD, (12) 
THIRD PARTY IS A VEHICLE, (13) THIRD PARTY IS A PLACE FOR TAKING EMOTIONS OUT ON. These 
conceptual metaphors represent negative attitude about aspects of third party from perspective of most Thai people. 
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บทน า 
คนในแต่ละสังคมนอกจากจะใช้ภาษาในการส่ือสารระหว่างกันแล้วยงัใช้ภาษาในการถ่ายทอดอารมณ์ 

ความคิด และความรู้สึกท่ีตอ้งการแสดงออกให้ผูอ่ื้นรับรู้ดว้ย การศึกษาภาษาตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานแสดง
ให้เห็นว่าความคิดและภาษามีความสัมพันธ์กัน โดยภาษาเป็นผลมาจากกระบวนการคิดอันได้รับอิทธิพลจาก
ประสบการณ์ในการรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงต่างๆในโลก รวมทั้งประสบการณ์ในการใชภ้าษา ดงันั้นภาษาท่ีมนุษยใ์ช้
จึงเป็นภาพสะทอ้นความนึกคิด อีกทั้งการใชภ้าษายงัแสดงให้เห็นกระบวนการทางความคิดของคนในสังคมไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

การใชภ้าษาในเชิงเปรียบเทียบ หรืออุปลกัษณ์ (Metaphor) เป็นการน าค าไปใชใ้นเชิงเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็น
อีกส่ิงหน่ึง หรือเป็นการมองส่ิงหน่ึงผ่านอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัหรือลกัษณะท่ีเหมือนหรือต่างกนั Lakoff, Johnson  
(1980) นักภาษาศาสตร์ปริชานผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกับอุปลักษณ์ได้อธิบายว่า อุปลักษณ์ไม่ได้เป็นเพียงกลวิธีทาง
วรรณศิลป์รูปแบบหน่ึงท่ีมีรูปแบบโครงสร้างท่ีเปรียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงเท่านั้น แต่การใชถ้อ้ยค าเปรียบเทียบใน
ชีวติประจ าวนัก็ลว้นเป็นอุปลกัษณ์ดว้ย และเช่ือวา่การเลือกใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ของผูพ้ดูนั้นเป็นไปอยา่งไม่รู้ตวัข้ึนอยูก่บั
โครงสร้างทางมโนทศัน์ (Conceptual structure) ท่ีสมาชิกในสงัคมนั้นมีอยูร่่วมกนั ซ่ึงอาจส่งผลต่อการมองโลกและการ
กระท าของคนในสงัคมดว้ย หรือท่ีเรียกวา่ “อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์” (Conceptual Metaphor) 

Lakoff, Johnson (1980) อธิบายวา่อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์มีรูปภาษาท่ีแสดงอุปลกัษณ์หรือท่ีเรียกวา่ ถอ้ยค าอุป
ลกัษณ์ (metaphorical expressions) ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนจากการใชภ้าษาในชีวติประจ าวนั ถอ้ยค าอุปลกัษณ์
เหล่านั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบวธีิการคิด หรือมโนทศันข์องมนุษยผ์ูใ้ชภ้าษานั้นได ้โดยส่ิงเหล่านั้นอาจมีลกัษณะทาง
กายภาพแตกต่างกนั ดงัตวัอยา่งอุปลกัษณ์ TIME IS MONEY เช่น  I lost a lot of time when I got sick. หรือ How do you 
spend your time these days? เป็นการกล่าวถึงเวลาในลกัษณะเช่ือมโยงกบัส่ิงมีค่า เช่น มีการใชจ่้าย ในลกัษณะเดียวกบัท่ี
ใชใ้นการกล่าวถึงทรัพยสิ์น เงินทอง โดยไดอ้ธิบายถึงอุปลกัษณ์น้ีวา่เป็นเพราะผูใ้ชภ้าษามีระบบวธีิคิดหรือมโนทศัน์
ร่วมกนัวา่ [เวลา คือ ทรัพยสิ์น] หรือ TIME IS MONEY ดงันั้นอุปลกัษณ์ตามแนวคิดน้ีมิไดเ้ป็นเพียงเร่ืองของการใช้
ภาษา แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งไปถึงระบบวธีิคิดหรือมโนทศันข์องมนุษยไ์ดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

การใชอุ้ปลกัษณ์ของคนในสังคมไทยปรากฏอยูม่ากมาย อุปลกัษณ์หน่ึงท่ีผูว้ิจยัสนใจ คือ อุปลกัษณ์เก่ียวกบั
บุคคลท่ีสามของความรัก ซ่ึงหมายถึงบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาเก่ียวพนัเชิงชูส้าวหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัคู่รักดว้ย
วธีิการใดวธีิการหน่ึง ทั้งท่ีเจตนาและไม่ไดเ้จตนา โดยทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงความรักของคู่รักก็จะเป็นเร่ืองระหวา่งคนสอง
คนท่ีมีใจผูกพนัดว้ยความเสน่หา หรือมีใจผูกพนักนัฉันชูส้าว ดงันั้นความรักจึงควรจะตอ้งเกิดจากคนสองคนจึงจะมี
ความสุข แต่เม่ือความสมัพนัธ์ของความรักระหวา่งคู่รักซ่ึงเป็นเร่ืองของคนสองคนนั้นมีบุคคลท่ีสามเขา้มาเก่ียวพนัก็ยอ่ม
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาข้ึนในความสัมพนัธ์นั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่การใชรู้ปภาษาท่ีแสดงอุปลกัษณ์เก่ียวกบับุคคลท่ี
สามนั้นเป็นไปในลกัษณะใด และสามารถสะทอ้นมุมมองความคิด หรือมโนทศัน์ของคนในสงัคมไทยอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบับุคคลท่ีสามของความรักในเพลงไทย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1) คู่รัก หมายถึง บุคคลสองคนท่ีมีความสมัพนัธ์ฉนัชูส้าว 
2) บุคคลท่ีหน่ึง หมายถึง บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ฉนัคู่รักกบัคนกลาง 
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3) คนกลาง หมายถึง บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ฉนัคู่รักกบับุคคลท่ีหน่ึง และเป็นผูท่ี้บุคคลท่ีสามหมายปองหรือ
มีความสมัพนัธ์ฉนัชูส้าวดว้ย 

4) บุคคลท่ีสาม หมายถึง ผูท่ี้เป็นบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาเก่ียวพนัเชิงชูส้าวกบัคนกลางหรือเขา้มาเก่ียวขอ้ง
สัมพันธ์กับคู่รักด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ทั้ งท่ีเจตนาและไม่ได้เจตนา ซ่ึงอาจมีผลหรือไม่มีผลต่อ
ความสมัพนัธ์ของคู่รักก็ได ้

 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 ผูว้ิจยัรวบรวมเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลท่ีมีการใชรู้ปภาษาท่ีเป็นถอ้ยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกบับุคคลท่ี
สามท่ีมีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์www.youtube.com จากช่อง Official ของค่ายเพลงต่างๆ ทั้งค่ายเพลงไทยลูกทุ่งและค่าย
เพลงไทยสากล เพื่อใหค้รอบคลุมประเภทของเพลงไทยท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั กลุ่มตวัอยา่งเพลงไทยลูกทุ่งจะเก็บ
ขอ้มูลจากช่อง RsiamMusic และช่อง GMM GRAMMY GOLD OFFICIAL ส่วนกลุ่มตวัอย่างเพลงไทยสากลจะเก็บ
ขอ้มูลจากช่อง Rsfriends ช่อง GMM GRAMMY OFFICIAL และช่อง Yes! Music Label เป็นจ านวนเพลงทั้งส้ิน 240 
โดยคดัเลือกเพลงทั้งท่ีเป็นเพลงท่ีผูน้ าเสนอเร่ืองราวอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีหน่ึง คนกลาง และบุคคลท่ีสาม จากนั้นน ามา
วิเคราะห์ถอ้ยค าอุปลกัษณ์และอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบับุคคลท่ีสามตามกรอบแนวคิดอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์
ของเลคอฟและจอห์นสนั เพื่อท่ีจะน าไปอธิบายระบบปริชานและการเขา้ใจโลกของผูใ้ชภ้าษา 
 

ผลการวจิยั 
ผลการศึกษาพบอุปลกัษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกบับุคคลท่ีสาม ไดแ้ก่ 1. [บุคคลท่ีสาม คือ อวยัวะร่างกายของ

มนุษยท่ี์เกินมา] 2. [บุคคลท่ีสาม คือ ผูร้้าย/ผูต้อ้งหา/จ าเลย] 3. [บุคคลท่ีสาม คือ ผูป่้วย] 4. [บุคคลท่ีสาม คือ นักกีฬาตวั
ส ารอง/เป็นรอง/แพ]้ 5. [บุคคลท่ีสาม คือ นักแสดงบทร้าย/บทรอง] 6.[บุคคลท่ีสาม คือ ผูท่ี้มีคุณสมบติัดอ้ย/ไม่เป็นท่ี
ตอ้งการ] 7. [บุคคลท่ีสาม คือ สัตว]์  8. [บุคคลท่ีสาม คือ ส่ิงของ] 9. [บุคคลท่ีสาม คือ ธรรมชาติ] 10. [บุคคลท่ีสาม คือ 
ภูตผีปีศาจ] 11. [บุคคลท่ีสาม คือ อาหาร] 12. [บุคคลท่ีสาม คือ ยานพาหนะ] 13. [บุคคลท่ีสาม คือ สถานท่ีส าหรับ
ปลดปล่อยอารมณ์] ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. [บุคคลที่สาม คือ อวัยวะ/ส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เกินมา] เป็นการน ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอวยัวะร่างกาย
ของมนุษยน์ ามาใชเ้ป็นแบบเปรียบหรือแวดวงความหมายตน้ทางเพ่ืออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูก
เปรียบหรือแวดวงความหมายปลายทาง โดยมีการเช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “อวยัวะ” กบั “บุคคลท่ี
สาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ เช่น “มือท่ีสาม”  
ตวัอย่าง 
(1) “อยา่ห่วงเลยฉันรู้ แค่อยากไดดู้แล โดยไม่ไดแ้คร์การเป็นมือท่ีสาม” (มือท่ีสามดว้ยความตั้งใจ - บลูเบอร์ร่ี 
อาร์สยาม) 
(2) “ฉันไม่อยากรักเธอเป็นคนท่ีสอง จนตอ้งยอมเป็นมือท่ีสาม ท าให้ใครอีกคนตอ้งเสียใจ” (คนท่ี 2 มือท่ี 3 – 
ซินเดอเรลล่า) 

แวดวงความหมายต้นทาง     แวดวงความหมายปลายทาง 
[อวยัวะ/ส่วนของร่างกายมนุษย์ทีเ่กนิมา]   [บุคคลทีส่าม] 
มือท่ีสาม       บุคคลท่ีสาม 
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จากตวัอยา่งท่ี (1) และ (2)  เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีสาม โดยพบถอ้ยค าอุปลกัษณ์คือ “มือท่ีสาม” 
ซ่ึงเป็นถอ้ยค าท่ีอยูใ่นวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอวยัวะร่างกายน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดยลกัษณะ
เด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือการเป็นอวยัวะส่วนเกิน เน่ืองจากอวยัวะในร่างกายของมนุษยถู์กสร้างมาใหมี้มือเพียงสองมือ
ก็เพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งมีมือท่ีสามเพ่ิมเขา้มา การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์เช่นน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า
บุคคลท่ีสามเป็นบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาเป็นส่วนเกินในความสมัพนัธ์ของความรักระหวา่งคู่รัก  
 

2.  [บุคคลทีส่าม คือ ผู้ร้าย/ผู้ต้องหา/จ าเลย] ผูว้จิยันิยามความหมายของค าวา่ “ผูร้้าย” ในงานวจิยัน้ีวา่หมายถึง ผูท่ี้
ลกัขโมย ปลน้สะดมทรัพยสิ์น หรือลอบท าส่ิงท่ีตนไม่มีสิทธ์ิหรือไม่ไดรั้บอนุญาต ค าวา่ “ผูต้อ้งหา” หมายถึง 
บุคคลท่ีถูกหาวา่ไดก้ระท าความผิด แต่ยงัมิไดถู้กฟ้องต่อศาล และค าวา่ “จ าเลย” หมายถึง ผูถู้กฟ้องความ อุป
ลกัษณ์เชิงมโนทศัน์น้ีเป็นการน ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูร้้าย ผูต้อ้งหา หรือจ าเลย น ามาใชเ้ป็นแบบเปรียบ
หรือแวดวงความหมายตน้ทางเพ่ืออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมายปลายทาง 
โดยมีการเช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “ผูร้้าย/ผูต้อ้งหา/จ าเลย” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ี
อยูใ่นแวดวงความหมายเหล่าน้ี เช่น “ผูร้้าย”, “ขโมย”, “วิง่ราว” 
ตวัอย่าง 
(3) “แต่วา่เราก็มารักกนั เรามนัน่าไม่อาย ยิง่คิดยิง่เหมือนผูร้้ายตอ้งหลบตอ้งซ่อนท า” (นรกในใจ – ปาน ธนพร) 
(4) “แต่วนัน้ีมีเหตุผล ขอเป็นคนไม่หา้มใจ กลา้ดียงัไงมาขโมยของส าคญั” (หวง – ปาน ธนพร) 
(5) “ถา้ไม่เหลือแลว้ยางอาย จะตอ้งไดใ้นทนัที มาขอกนัเลยดีๆอยา่วิง่ราว” (ขอดีๆอยา่วิง่ราว - บลูเบอร์ร่ี อาร์
สยาม) 

แวดวงความหมายต้นทาง    แวดวงความหมายปลายทาง 
 [ผู้ร้าย/ผู้ต้องหา/จ าเลย]    [บุคคลทีส่าม] 
ผูร้้าย      บุคคลท่ีสาม 
ของกลาง คนกลาง 
ผูไ้ดรั้บความเสียหาย บุคคลท่ีหน่ึง 
ขโมย (ก.), วิง่ราว การกระท าของบุคคลท่ีสามท่ีแอบแยง่คน 
 กลางมาจากบุคคลท่ีหน่ึง 

 

จากตวัอยา่งท่ี (3) เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีสาม โดยตวัอยา่งท่ี (3) พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์คือ “ผูร้้าย” 
ซ่ึงอยูใ่นวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดยลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบ
คือ “ผูร้้าย” เป็นการใชถ้อ้ยค าเรียกอาชีพโดยตรง ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีผิดกฎหมาย น ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม 
ตวัอยา่งท่ี (4) - (5)  เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีหน่ึง โดยถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีพบ คือ  “ขโมย” และ “วิ่งราว” ซ่ึง
เป็นถอ้ยค าท่ีอยูใ่นวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูร้้ายน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดยลกัษณะเด่นท่ียกมา
เปรียบเทียบคือการใชก้ริยาท่ีแสดงความเป็นผูร้้าย ซ่ึงเป็นผูร้้ายในลกัษณะของขโมยท่ีแอบลกัขโมยส่ิงของจากผูอ่ื้นโดย
ท่ีผูท่ี้เป็นเจา้ของนั้นไม่รู้ตวัและท าให้เกิดความเดือดร้อนน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงการกระท าของบุคคลท่ีสามท่ีแอบ
เขา้ไปแยง่คนกลางมาจากบุคคลท่ีหน่ึงโดยท่ีบุคคลท่ีหน่ึงไม่รู้ตวัและอาจท าใหบุ้คคลท่ีหน่ึงเกิดความทุกขใ์จ  
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จากถ้อยค าอุปลักษณ์ท่ีพบในตัวอย่างท่ี (3) – (5) สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลท่ีสามนั้ นเป็นบุคคลท่ีมีความ
ประพฤติไม่ดีหรือการกระท าในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม ซ่ึงไม่ควรเขา้ไปใกลชิ้ดหรือเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
พวัพนัดว้ยเพราะอาจเกิดปัญหาได ้
 

3.  [บุคคลทีส่าม คือ ผู้ป่วย] เป็นการน ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคภยัไขเ้จ็บน ามาใชเ้ป็นแบบเปรียบหรือแวดวง
ความหมายตน้ทางเพ่ืออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมายปลายทาง โดยมีการ
เช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “ผูป่้วย” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงความหมายของ
ผูป่้วย เช่น “โรคจิตก าเริบ” 

ตวัอย่าง 
(6) “ถามหน่อยเธอเป็นอะไร โรคจิตก าเริบใช่ไหม ถึงไดต้ามลา้งจองเวรฉนัอยา่งน้ี” (กดัไม่ปล่อย – ไฮเปอร์) 
 

แวดวงความหมายต้นทาง     แวดวงความหมายปลายทาง 
[โรคภัยไข้เจบ็]      [บุคคลทีส่าม] 
ผูป่้วย       บุคคลท่ีสาม 
โรคจิตก าเริบ      กิริยาอาการของบุคคลท่ีสามท่ีสร้างความ 

        เดือดร้อนวุน่วายแก่คู่รัก 
จากตวัอยา่งท่ี (6)  เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะคนกลาง โดยพบถอ้ยค าอุปลกัษณ์คือ “โรคจิตก าเริบ” ซ่ึงเป็น

ถอ้ยค าท่ีอยู่ในวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยน ามาใช้กล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดยลกัษณะเด่นท่ียกมา
เปรียบเทียบคือการใชก้ริยาท่ีแสดงความเป็นผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิต ซ่ึงเม่ืออาการทางจิตก าเริบก็อาจสร้างความเดือดร้อน
วุน่วายแก่ผูอ่ื้นน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงกิริยาอาการของบุคคลท่ีสาม สะทอ้นให้เห็นวา่บุคคลท่ีสามนั้นเป็นบุคคลท่ี
สร้างความเดือดร้อนให้กบัความสัมพนัธ์ของคู่รักเปรียบเหมือนกบัผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิต โดยเม่ืออาการทางจิตนั้น
ก าเริบก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนวุน่วายใหแ้ก่บุคคลอ่ืนได ้
 

4. [บุคคลที่สาม คือ นักกีฬาตัวส ารอง/เป็นรอง/แพ้] เป็นการน ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาน ามาใชเ้ป็นแบบ
เปรียบหรือแวดวงความหมายตน้ทางเพ่ืออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมาย
ปลายทาง โดยมีการเช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “นกักีฬา” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีอยู่
ในวงความหมายของสตัว ์เช่น “ตวัส ารอง” “แพ”้ 
ตวัอย่าง 
(7) “ช ้ าท่ีรู้วา่ฉนัแค่ตวัส ารอง ไดค้รองเธอก็เพียงชัว่คืนเท่านั้น เพราะสุดทา้ยไม่ใช่คนเคียงคู่กนั เม่ือเธอกอดแค่

เพียงเขาใหย้มื” (มีค่าเวลาเธอเหงา – ปนดัดา เรืองวฒิุ) 
(8) “ท าไมชอบท าให้ฉันอ่อนแอ ก่อนจบดว้ยการตอ้งแพอ้ยา่งเดิม เธอนะเธอ เธออย่าท าให้ฉันเร่ิมไดไ้หม” 

(ชอบเป็นของเธอ – เกิร์ลล่ีเบอร์ร่ี) 
แวดวงความหมายต้นทาง    แวดวงความหมายปลายทาง 
[กฬีา]      [บุคคลทีส่าม] 
นกักีฬาตวัส ารอง,  นกักีฬาท่ีแพ ้   บุคคลท่ีสาม 
เป็นรอง, แพ ้     สถานภาพของบุคคลท่ีสาม 
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จากตวัอยา่งท่ี (7) และ (8) เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีสาม โดยพบถอ้ยค าอุปลกัษณ์คือ “ตวัส ารอง”, 
“แพ”้ ตามล าดบั ซ่ึงเป็นถอ้ยค าท่ีอยูใ่นวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบันกักีฬาน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดย
ลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือการใช้กริยาท่ีแสดงสถานภาพของนักกีฬาซ่ึงเป็นสถานภาพท่ีต ่าต้อยหรือเป็น
สถานภาพท่ีไม่ทดัเทียมกบัอีกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีสถานภาพสูงกวา่ น ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงสถานภาพของบุคคลท่ีสาม
วา่เป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพท่ีต ่าตอ้ยหรือมีสถานภาพท่ีไม่ทดัเทียมกบัอีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงในท่ีน้ีคือบุคคลท่ีหน่ึง 
 

5. [บุคคลที่สาม คือ นักแสดงบทร้าย/บทรอง] เป็นการน ามโนทัศน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงน ามาใชเ้ป็นแบบ
เปรียบหรือแวดวงความหมายตน้ทางเพ่ืออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมาย
ปลายทาง โดยมีการเช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “นกัแสดง” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ี
อยูใ่นวงความหมายของสตัว ์เช่น “พระรอง” “รับบท” 
ตวัอย่าง 
(9) “ให้ลงกระทะทองแดงก็ไหวฉันยอม ก็เธอทั้งสวยทั้งน่ารัก ฉันเองก็อยากลองของ ชาติน้ีขอเป็นพระรอง

ของเธอคนเดียว” (พระรอง – วดิ ไฮเปอร์อาร์สยาม) 
(10) “รับบทเป็นคนหนา้ดา้น รับโทษทณัฑอ์ยูก่บัน ้ าตา อยากตายขา้มไปชาติหนา้ เผื่อโลกเมตตาใหรั้กสมหวงั” 

(ค  าพิพากษา – ตัก๊แตน ชลดา) 
แวดวงความหมายต้นทาง    แวดวงความหมายปลายทาง 
[การแสดง]     [บุคคลทีส่าม] 
นกัแสดงบทร้าย/บทรอง    บุคคลท่ีสาม 
รับบท      สถานภาพของบุคคลท่ีสาม 

จากตวัอยา่งท่ี (9) และ (10) เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีสาม โดยพบถอ้ยค าอุปลกัษณ์คือ “พระรอง” 
และ “รับบท” ซ่ึงเป็นถอ้ยค าท่ีอยูใ่นวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัแสดงน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดย
ลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือการใช้ค  านามท่ีแสดงการเป็นนักแสดงท่ีได้รับบทเป็นพระรองซ่ึงเป็นบทท่ีมี
ความส าคญันอ้ยกวา่นกัแสดงหลกัน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม อีกทั้งยงัมีการใชค้  ากริยาซ่ึงแสดงถึงการรับ
บทบาทของนกัแสดงน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงการรับสถานภาพของบุคคลท่ีสามวา่มีสถานภาพอยา่งไรในการแสดง
นั้น สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีสามนั้นเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญันอ้ยกวา่อีกบุคคลหน่ึง ในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ีหน่ึง 
 

6. [บุคคลทีส่าม คือ ผู้ทีม่คุีณสมบัตด้ิอย/ไม่เป็นทีต้่องการ] เป็นการน ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้มีคุณสมบติัดอ้ย
หรือไม่เป็นท่ีตอ้งการ น ามาใชเ้ป็นแบบเปรียบหรือแวดวงความหมายตน้ทางเพื่ออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมายปลายทาง โดยมีการเช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “ผูท่ี้มีคุณสมบติั
ดอ้ย/ไม่เป็นท่ีตอ้งการ” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ เช่น “ทาส” 
ตวัอย่าง 
(11) “ยอมฉนัยอมเป็นทาสรักเธอต่อไป ยอมทั้งใจก็ฉนัรักเธอ ไม่ตั้งใจเลว ก็เพียงแค่รักเธอทั้งหวัใจ” (เป็นชูไ้ม่

รู้ตวั – เวสป้า อาร์สยาม) 
แวดวงความหมายต้นทาง    แวดวงความหมายปลายทาง 
[ผู้ทีม่คุีณสมบัตด้ิอย/ไม่เป็นทีต้่องการ]   [บุคคลทีส่าม] 
ทาส      บุคคลท่ีสาม 
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จากตวัอย่างท่ี (11) เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยู่ในฐานะบุคคลท่ีสาม พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ไดแ้ก่ “ทาส” ถอ้ยค าอุป
ลกัษณ์อยูใ่นวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้มีคุณสมบติัดอ้ยหรือไม่เป็นท่ีตอ้งการซ่ึงน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคล
ท่ีสาม โดยลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือการใชถ้อ้ยค าเรียกเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสามวา่เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัต ่า
ตอ้ย ไม่สามารถเรียกร้องส่ิงใดได ้เช่น ทาส ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้ขายตวัลงเป็นคนรับใชห้รือท่ีนายเงินไถ่ค่าตวัมา หรือผูท่ี้ยอม
ตนให้ตกอยูใ่นอ านาจส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในตวัอยา่งน้ีคือ ตกเป็นทาสความรักให้แก่คนกลาง สะทอ้นให้เห็นวา่บุคคลท่ีสาม
เป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพต ่าตอ้ย และตอ้งยอมจ านนต่อสถานภาพของตนเอง ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ 
  

7. [บุคคลที่สาม คือ สัตว์] เป็นการน ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตัวน์ ามาใชเ้ป็นแบบเปรียบหรือแวดวงความหมาย
ตน้ทางเพ่ืออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมายปลายทาง โดยมีการเช่ือมโยง
ลกัษณะบางประการของ “สัตว”์ กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงความหมายของสัตว ์เช่น 
“แอบคาบ” “ตวั” “แมว” 
ตวัอย่าง 
(12) “เน้ือคนอ่ืนวางไว ้แอบคาบเหมือนตวัอะไรไปคิดเอง” (หวง – ปาน ธนพร)  
(13) “เหมือนใหแ้มวคอยเฝ้าดูปลายา่ง ไม่คิดระแวดระวงัเพราะเช่ือใจ” (รักแทแ้พใ้กลชิ้ด – ปาน ธนพร) 

แวดวงความหมายต้นทาง    แวดวงความหมายปลายทาง 
[สัตว์]      [บุคคลทีส่าม] 
แมว      บุคคลท่ีสาม 
เน้ือ, ปลายา่ง     คนกลาง 
ผูเ้ป็นเจา้ของ     บุคคลท่ีหน่ึง 
แอบคาบ      ลักษณะการกระท าของบุคคลท่ีสามท่ี 
      แอบแยง่คนกลางมาจากบุคคลท่ีหน่ึง 

จากตวัอย่างท่ี (12) และ (13)  เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยู่ในฐานะบุคคลท่ีหน่ึง โดยตวัอย่างท่ี (12) พบถอ้ยค าอุป
ลกัษณ์คือ “แอบคาบ” และ “ตวั” ส่วนตวัอยา่งท่ี (13) พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์คือ “แมว” ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ทั้งสองตวัอยา่งอยู่
ในวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวซ่ึ์งน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดยลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือ 
“แอบคาบ” เป็นการใชถ้อ้ยค ากริยาท่ีแสดงความเป็นสตัว ์ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของสตัว ์เช่น สุนขั ท่ีมกัจะแอบคาบเน้ือจาก
เจา้ของไปกินโดยท่ีเจา้ของไม่รู้ตวั น ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงการกระท าของบุคคลท่ีสามท่ีเขา้ไปแยง่คนกลางมาจาก
บุคคลท่ีหน่ึงโดยท่ีบุคคลท่ีหน่ึงไม่รู้ตวั อีกทั้งยงัมีค าลกัษณนาม “ตวั” ท่ีใชแ้สดงความเป็นสตัวน์ ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบ
ถึงบุคคลท่ีสามด้วย ส่วน “แมว” นั้ นมีลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือ เป็นการใช้ถอ้ยค าเรียกช่ือสัตวม์าใชเ้รียก
โดยตรงเพ่ือกล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดย “แมว” นั้นน่าจะมาจากส านวน แมวขโมย ซ่ึงมีความหมายในเชิงลบ มี
ท่ีมาจากพฤติกรรมของแมวท่ีมกัจะแอบเขา้ไปขโมยปลายา่งจากเจา้ของโดยท่ีเจา้ของไม่รู้ตวั สะทอ้นให้เห็นวา่บุคคลท่ี
สามเป็นบุคคลท่ีคนในสังคมมองวา่ไม่ใช่มนุษย ์แต่เปรียบเป็นสัตว ์กล่าวคือ เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมหรือการกระท า
เหมือนสตัว ์ซ่ึงไม่ไดมี้จิตส านึกหรือตระหนกัรู้วา่ส่ิงใดควรท าหรือไม่ควรท า หรือไม่รู้ผิดชอบชัว่ดี  
 

8. [บุคคลที่สาม คือ ส่ิงของ] เป็นการน ามโนทัศน์ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงของน ามาใช้เป็นแบบเปรียบหรือแวดวง
ความหมายตน้ทางเพื่ออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมายปลายทาง โดยมีการ
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เช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “ส่ิงของ” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงความหมายน้ี 
เช่น “ไม่มีค่า” “ของเล่น” 
ตวัอย่าง  
(14) “ฟังให้ดีๆ มาท าอยา่งน้ีหล่อนมีแต่เสียนะ หล่อนดูไม่มีค่า สงสารนะคะ คุณแม่รู้ไหม” (อยากถามหล่อน 
want มากเหรอ – ฟิลม์ ณรินทร์ทิพย ์อาร์สยาม) 
(15) “ถา้หากเธอไม่เหงา แลว้เขาอยูต่รงนั้น เธอคงไม่คิดถึงกนั ฉันคงไม่มีค่าอะไร” (เหงาตอนเขาไม่อยู ่- บลู
เบอร์ร่ี อาร์สยาม) 
(16) “ใจมนัเพียงแค่หวงัให้เธอเห็น ให้ยอมรับฉัน ไม่ใช่เป็นเพียงของเล่น เป็นคนมีเลือดเน้ือและหัวใจ” (ท า
เพราะรัก – ปนดัดา เรืองวฒิุ) 

แวดวงความหมายต้นทาง   แวดวงความหมายปลายทาง  
[ส่ิงของ]     [บุคคลทีส่าม]  
ของเล่น     บุคคลท่ีสาม  
ไม่มีค่า     สถานภาพของบุคคลท่ีสาม                

จากตวัอยา่งท่ี (14) และตวัอยา่งท่ี (15) เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีหน่ึงและบุคคลท่ีสามตามล าดบั 
พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์เดียวกันคือ “ไม่มีค่า” ซ่ึงเป็นถอ้ยค าท่ีอยู่ในวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงของน ามาใช้กล่าว
เปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดยลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือการน าคุณสมบติัของส่ิงของท่ีไม่มีความส าคญัมาใช้
กล่าวเปรียบเทียบถึงสถานภาพของบุคคลท่ีสามวา่เป็นบุคคลท่ีไม่มีความส าคญั ส่วนตวัอยา่งท่ี (16) เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยู่
ในฐานะบุคคลท่ีสาม พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์คือ “ของเล่น” เป็นการใชค้  านามของส่ิงของน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึง
บุคคลท่ีสาม ซ่ึงเป็นส่ิงของท่ีมีลกัษณะเด่นคือเป็นส่ิงท่ีมีไวใ้ชเ้ล่นเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินส าหรับเด็ก ซ่ึงในท่ีน้ีผู ้
ท่ีเป็นเจา้ของก็คือ คนกลาง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีสามเป็นบุคคลท่ีไม่มีความส าคญั หรือมีความส าคญัเพียงเพื่อความ
ส าราญใจเท่านั้น  
 

9. [บุคคลที่สาม คือ ธรรมชาติ] เป็นการน ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติน ามาใชเ้ป็นแบบเปรียบหรือแวดวง
ความหมายตน้ทางเพ่ืออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมายปลายทาง โดยมีการ
เช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “ธรรมชาติ” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงความหมาย
ของส่ิงเหนือธรรมชาติ เช่น  “กองไฟ” “ขวากหนาม” 
ตวัอย่าง 
(17) เจ็บตรงน้ีท่ีไดแ้ต่ซ่ือเกินไป ปวดตรงน้ีท่ีไดแ้ต่โง่งมงาย วางน ้ ามนัใหอ้ยูใ่กล้ๆ กองไฟ ไวใ้จแต่ไม่นึกเลย” 

(รักแทแ้พใ้กลชิ้ด – ปาน ธนพร) 
(18) “เธอเป็นดอกไม ้ฉันจะเป็นขวากหนาม ท่ิมแทงให้เขาตอ้งปวดใจ ให้เขาท้ิงเธอไป ให้เขาไม่รักเธอ” 

(ขวากหนาม –ไฮเปอร์) 
แวดวงความหมายต้นทาง    แวดวงความหมายปลายทาง 
[ธรรมชาต]ิ     [บุคคลทีส่าม] 
กองไฟ, ขวากหนาม    บุคคลท่ีสาม 
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จากตวัอยา่งท่ี (17) และ (18)  เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีหน่ึงและบุคคลท่ีสามตามล าดบั พบถอ้ยค า
อุปลกัษณ์ ไดแ้ก่ “กองไฟ” และ “ขวากหนาม” ซ่ึงอยูใ่นวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบ
ถึงบุคคลท่ีสาม เป็นการใช้ค  านามท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติน ามาใช้กล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดย
ลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือการน าค าเรียกช่ือส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ คือ “กองไฟ” และ “ขวากหนาม” ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีอนัตรายหากเขา้ใกลโ้ดยไม่ระมดัระวงั อีกทั้งยงัเป็นถอ้ยค าท่ีใชใ้นเชิงเปรียบเทียบถึงอุปสรรคท่ีคอยกีดขวางไม่ใหส่ิ้งท่ี
ก าลงัท าประสบความส าเร็จ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีสามเป็นบุคคลท่ีไม่ควรเขา้ไปมีความสมัพนัธ์ดว้ย เพราะอาจสร้าง
ความทุกข์ร้อนหรือปัญหาให้แก่คู่รัก หรืออาจเป็นบุคคลท่ีขดัขวางความสุขหรือขดัขวางไม่ให้ความสัมพนัธ์ของคู่รัก
ด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 

10. [บุคคลทีส่าม คือ ภูตผปีีศาจ] เป็นการน ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูตผีปีศาจน ามาใชเ้ป็นแบบเปรียบหรือแวดวง
ความหมายตน้ทางเพ่ืออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมายปลายทาง โดยมีการ
เช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “ภูตผีปีศาจ” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงความหมาย
ของส่ิงเหนือธรรมชาติ เช่น  “อาฆาตจองเวร”,  “นางมารร้าย”, “หลอก”, “แปะยนัต”์, “นางมารร้าย” 
ตวัอย่าง 
(19) “ไม่อยากใหฉ้นัเป็นสุขหรืออยา่งไร ถึงไดอ้าฆาตจองเวร ไม่จบไม่ส้ินชาติน้ี” (กดัไม่ปล่อย – ไฮเปอร์) 
(20) “เวลาจะมามนัไม่บอก คนโสดน่ะมนัไม่หลอก ชอบหลอกแต่คนมีแฟน ไม่ควรจะมวัยิม้แป้น แปะยนัตไ์ว ้
พนักวา่แผน่ มนัก็ไม่กลวัอยูดี่” (ผีผา้ห่ม – เด่น อาร์สยาม) 
 (21) “แค่หาแฟนเองก็ท าไม่เป็นหรือไง ถึงตอ้งท าตวัเป็นนางมารร้ายกลดัมนั” (ขอดีๆอยา่วิง่ราว – บลูเบอร์ร่ี 
อาร์สยาม) 

แวดวงความหมายต้นทาง    แวดวงความหมายปลายทาง 
[ภูตผปีีศาจ]     [บุคคลทีส่าม] 
ผี, นางมารร้าย     บุคคลท่ีสาม 
อาฆาตจองเวร, หลอก    การกระท าของบุคคลท่ีสามท่ีสร้างความ  

       เดือดร้อนแก่คู่รัก 
แปะยนัต ์     วธีิป้องกนัไม่ใหบุ้คคลท่ีสามเขา้ 
      มาสร้างความเดือดร้อน  

จากตวัอย่างท่ี (19) และ (20)  เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะคนกลาง พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ไดแ้ก่ “อาฆาตจอง
เวร” “หลอก” และ “แปะยนัต”์ ซ่ึงเป็นถอ้ยค ากริยาท่ีแสดงความเป็นภูตผีปีศาจ ซ่ึงอยูใ่นวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูตผี
ปีศาจน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดยลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือ “อาฆาตจองเวร” และ “หลอก” 
เป็นการน ากิริยาอาการท่ีแสดงความเป็นภูตผีปีศาจท่ีสร้างความเดือดร้อนแก่มนุษยม์าใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงการกระท า
ของบุคคลท่ีสามท่ีสร้างความเดือดร้อนแก่คูรั่ก และ “แปะยนัต”์ เป็นการน าการกระท าท่ีใชป้้องกนัไม่ใหภู้ตผปีีศาจเขา้มา
สร้างความเดือดร้อนแก่มนุษยม์าใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงวธีิการป้องกนัไม่ใหบุ้คคลท่ีสามเขา้มาสร้างเดือดร้อนแก่คู่รัก 

ส่วนตวัอยา่งท่ี (21)  เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีหน่ึง พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์คือ “นางมารร้าย” ซ่ึงเป็น
ถอ้ยค าท่ีอยูใ่นวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูตผีปีศาจน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดยลกัษณะเด่นท่ียกมา
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เปรียบเทียบคือการน าค าเรียกช่ือภูตผีปีศาจบางจ าพวก ซ่ึงเป็นผีท่ีมีใจบาปหยาบชา้ คอยขดัขวางการท าบุญของมนุษย ์มา
ใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม 

ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีพบในตวัอยา่งท่ี (19) – (21) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีสามเป็นบุคคลท่ีชัว่ร้าย คอยขดัขวาง
ความสุข หรือคอยสร้างความทุกขร้์อนใหแ้ก่คู่รัก อาจท าใหชี้วติรักประสบปัญหา หรือไม่มีความสุข  
 

11. [บุคคลที่สาม คือ อาหาร] เป็นการน ามโนทัศน์ท่ีเก่ียวขอ้งกับอาหารน ามาใช้เป็นแบบเปรียบหรือแวดวง
ความหมายตน้ทางเพ่ืออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมายปลายทาง โดยมีการ
เช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “อาหาร” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงความหมายของ
อาหาร เช่น  “เศษ (อาหาร)” 
ตวัอย่าง 
 (22) “ไม่อ่ิมไม่พอใช่ไหมคนดี ไม่อ่ิมไม่พอแก่ใจ หรือไงนะเธอ คืนน้ีเธอจึงตอ้งมาหาเศษหาเลย” (หาเศษหา

เลย – ไฮเปอร์) 
แวดวงความหมายต้นทาง    แวดวงความหมายปลายทาง 
[อาหาร]      [บุคคลทีส่าม] 
เศษ (อาหาร)     บุคคลท่ีสาม 
ผูรั้บประทานอาหาร    คนกลาง 

 

จากตวัอยา่งท่ี (22)  เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีหน่ึง พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ คือ “เศษ” ในท่ีน้ีหมายถึง
เศษอาหาร ซ่ึงเป็นถอ้ยค าท่ีอยู่ในวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับอาหารน ามาใช้กล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดย
ลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือการใชถ้อ้ยค า “เศษ” ซ่ึงแสดงถึงการเป็นเศษอาหารท่ีถูกน ามารับประทานเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากอาหารจานหลกั น ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีสามเป็นบุคคลท่ีไม่มี
ความส าคญัมากพอ หรืออาจเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัแตไ่ม่ทดัเทียมกบัอีกบุคคลหน่ึง 
 

12. [บุคคลที่สาม คือ ยานพาหนะ] เป็นการน ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานพาหนะน ามาใชเ้ป็นแบบเปรียบหรือ
แวดวงความหมายตน้ทางเพื่ออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวงความหมายปลายทาง 
โดยมีการเช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “ยานพานะ” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวง
ความหมายของยานพาหนะ เช่น  “สบัราง” 
ตวัอย่าง 
(23) “ขณะท่ีเธอหาทางสับราง ปล่อยฉันอา้งวา้งในใจ แต่เม่ือฉันหาทางใส่ใจ ท าไมเหมือนเธอร าคาญ” (รับได้

ไหมถา้ฉนัมีใครอีกคน – เฟลเวอร์) 
แวดวงความหมายต้นทาง    แวดวงความหมายปลายทาง 
[ยานพาหนะ]     [บุคคลทีส่าม] 
รถไฟ      บุคคลท่ีสาม, บุคคลท่ีหน่ึง 
ผูส้บัราง      คนกลาง 
สบัราง (ก.)     การกระท าของคนกลางท่ีกระท าต่อ 

       บุคคลท่ีสามและบุคคลท่ีหน่ึง 
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จากตวัอยา่งท่ี (23)  เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีหน่ึง พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์คือ “สับราง” ซ่ึงเป็นถอ้ยค า
ท่ีอยูใ่นวงความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานพาหนะน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม และหมายรวมไปถึงบุคคลท่ี
หน่ึง โดยลกัษณะเด่นท่ียกมาเปรียบเทียบคือการน าค ากริยาท่ีใชก้บัยานพาหนะมาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึงการกระท าท่ีคน
กลางกระท าต่อบุคคลท่ีสามและบุคคลท่ีหน่ึง ซ่ึงมีท่ีมาจากส านวนท่ีมกัใชเ้ก่ียวกบัความรักคือ รถไฟชนกนั หมายถึง คน
สองคนมาเจอกนัโดยไม่ไดน้ดัหมาย ในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ีสามและบุคคลท่ีหน่ึง การสบัรางจึงเป็นวธีิท่ีจะท าใหไ้ม่เกิด
อุบติัเหตุรถไฟชนกนัหรือเป็นการสับหลีกท าให้คนสองคนไม่มาเจอกนัเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหานั่นเอง สะทอ้นให้เห็นว่า
บุคคลท่ีสามเป็นบุคคลท่ีคนกลางตอ้งคอยหลีกเล่ียง เน่ืองจากอาจก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนในความสมัพนัธ์ของคู่รักได ้
 

13. [บุคคลที่สาม คือ สถานที่ส าหรับปลดปล่อยอารมณ์] เป็นการน ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีน ามาใชเ้ป็น
แบบเปรียบหรือแวดวงความหมายต้นทางเพ่ืออธิบายถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือแวดวง
ความหมายปลายทาง โดยมีการเช่ือมโยงลกัษณะบางประการของ “สถานท่ี” กบั “บุคคลท่ีสาม” พบถอ้ยค าอุป
ลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงความหมายของสถานท่ี เช่น  “ท่ีระบาย” 
ตวัอย่าง 
(24) “เขา้ใจแลว้สักทีวา่รักคืออะไร ท่ีระบายกบัท่ีของหัวใจ สุดทายลงเอยยงัไงใครก็รู้”  (ความเหงาท าไดทุ้ก

อยา่ง – แบลค็วานิลลา) 
แวดวงความหมายต้นทาง     แวดวงความหมายปลายทาง 
[สถานที]่       [บุคคลทีส่าม] 
ท่ีระบาย       บุคคลท่ีสาม 
ท่ีของหวัใจ      บุคคลท่ีหน่ึง 

 

จากตวัอยา่งท่ี (24)  เป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีสาม พบถอ้ยค าอุปลกัษณ์คือ “ท่ีระบาย” ซ่ึงเป็นถอ้ยค า
ท่ีอยู่ในวงความหมายท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีน ามาใช้กล่าวเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีสาม โดยลักษณะเด่นท่ียกมา
เปรียบเทียบคือการเป็นสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีส าหรับรองรับการปลดปล่อยอารมณ์วา่ “ท่ีระบาย” น ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบ
ถึงบุคคลท่ีสาม ในขณะท่ีมีการใชถ้อ้ยค าท่ีกล่าวถึงการเป็นสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรักน ามาใชก้ล่าวเปรียบเทียบถึง
บุคคลท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นคนรักของคนกลางวา่เป็น “ท่ีของหัวใจ”  สะทอ้นให้เห็นวา่บุคคลท่ีสามเป็นบุคคลท่ีมีเกียรติหรือ
ศกัด์ิศรีไม่ทดัเทียมกบับุคคลท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นคนรักของคนกลาง และเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัเพียงชัว่คราวเม่ือคนกลาง
ตอ้งการปลดปล่อยหรือระบายอารมณ์บางอยา่งซ่ึงน่าจะไม่เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์รัก  

จากตวัอยา่งการวิเคราะห์อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์บุคคลท่ีสามของความรักในเพลงไทยผูว้ิจยัพบความน่าสนใจ
จากอุปลกัษณ์ดงักล่าว โดยพบวา่อุปลกัษณ์ท่ีน ามาใชก้ล่าวถึงบุคคลท่ีสามส่วนใหญ่มกัเป็นอุปลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี
ไม่ดี ส่ิงท่ีน่ากลวั น่ารังเกียจ หรือเป็นส่ิงท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากคนในสงัคม ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นมโนทศัน์ของคนไทยท่ี
มีต่อบุคคลท่ีสามไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ส่วนใหญ่มกัมองผูท่ี้อยูใ่นฐานะบุคคลท่ีสามไปในแง่ลบ 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
การศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ของบุคคลท่ีสามในเพลงไทยพบวา่อุปลกัษณ์ “บุคคลท่ีสาม” สามารถสะทอ้น

มโนทศัน์หรือระบบความคิดของคนในสังคมไทยไดเ้ป็นประเภทต่างๆ 13 ประเภท ไดแ้ก่ 1. [บุคคลท่ีสาม คือ อวยัวะ/
ส่วนของร่างกายของมนุษยท่ี์เกินมา] 2. [บุคคลท่ีสาม คือ ผูร้้าย/ผูต้อ้งหา/จ าเลย] 3. [บุคคลท่ีสาม คือ ผูป่้วย] 4. [บุคคลท่ี
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สาม คือ นักกีฬาตัวส ารอง/เป็นรอง/แพ้] 5. [บุคคลท่ีสาม คือ นักแสดงบทร้าย/บทรอง] 6. [บุคคลท่ีสาม คือ ผูท่ี้มี
คุณสมบติัดอ้ย/ไม่เป็นท่ีตอ้งการ] 7. [บุคคลท่ีสาม คือ สตัว]์  8. [บุคคลท่ีสาม คือ ส่ิงของ] 9. [บุคคลท่ีสาม คือ ธรรมชาติ] 
10. [บุคคลท่ีสาม คือ ภูตผีปีศาจ] 11. [บุคคลท่ีสาม คือ อาหาร] 12. [บุคคลท่ีสาม คือ ยานพาหนะ] 13. [บุคคลท่ีสาม คือ 
สถานท่ีส าหรับปลดปล่อยอารมณ์] 

จากการศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ดงักล่าว ผูว้ิจยัพบวา่อุปลกัษณ์ท่ีน ามาใชก้ล่าวถึงบุคคลท่ีสามนั้นมกัเป็น
อุปลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม เช่นหากเป็นมนุษยก็์มกัจะเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมหรือการ
กระท าท่ีไม่เหมาะสม ก่อความเดือดร้อนให้ผูอ่ื้น เช่น ผูร้้าย หรือมกัจะเป็นบุคคลท่ีคนในสังคมมองวา่มีสถานภาพดอ้ย
กวา่บุคคลอ่ืน เช่น ทาส หรือเป็นบุคคลท่ีไม่สมบูรณ์ไม่วา่จะเป็นทางกายหรือใจ เช่น ผูป่้วยโรคจิต เป็นตน้ 

หากเป็นอวยัวะในร่างกายมนุษยก็์จะเป็นส่วนท่ีเกินมา ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีก็สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้
หรือหากมีก็อาจเป็นภาระต่อการด ารงชีวิต เช่น มือท่ีสาม อีกทั้ งยงัมองว่าบุคคลท่ีสามเป็นผูท่ี้มีกิริยาอาการและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกเหมือนสัตว ์หรือมองวา่บุคคลท่ีสามเป็นบุคคลท่ีไม่มีความส าคญัเปรียบเหมือนส่ิงของท่ีไม่มีค่า 
นอกจากน้ียงัมองวา่บุคคลท่ีสามเป็นภูตผีปีศาจท่ีมีพฤติกรรมท่ีเลวร้าย คอยตามหลอกหลอนและสร้างความทุกขร้์อนให้
เกิดข้ึน เป็นตน้ 

ผูว้จิยัพบขอ้สงัเกตบางประการ กล่าวคือแมจ้ะเป็นเพลงท่ีผูร้้องอยูใ่นฐานะของบุคคลท่ีสามเองก็ยงัมีมุมมองต่อ
บุคคลท่ีสามไปในแง่ลบเช่นเดียวกนั เช่น เปรียบเป็นส่ิงของท่ีไม่มีคา่ หรือเปรียบเป็นผูร้้าย เป็นตน้ ลว้นแต่มองตนเองไป
ในทางไม่ดี ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีน่าศึกษาเปรียบเทียบแต่ละมุมมองต่อไป การท่ีผูท่ี้อยูใ่นฐานะบุคคลท่ีสามไม่ไดรั้บการ
ยอมรับในสังคมนั้นอาจเน่ืองดว้ยสาเหตุท่ีวา่ บุคคลท่ีสามมีพฤติกรรมท่ีขดักบัศีลธรรมความเช่ือทางพุทธศาสนา ความ
ถูกตอ้งเหมาะสม รวมถึงวฒันธรรมของไทยท่ีเน้นให้ความส าคญัเร่ืองของการรักเดียวใจเดียวระหวา่งคู่รัก และระบบ
วฒันธรรมแบบผวัเดียวเมียเดียวซ่ึงมีบทบาทมากในสังคมไทยปัจจุบนั จึงปรากฏการใชภ้าษาเชิงเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ี
สามไปในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่ จากท่ีกล่าวมาท าให้ผูว้ิจยัเช่ือว่าอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบับุคคลท่ีสามท่ีพบใน
งานวิจยัน้ีน่าจะเป็นการเน้นย  ้ามุมมองความคิด ความเช่ือ และวฒันธรรมของคนในสังคมไทยท่ีสะทอ้นผ่านภาษาทาง
หน่ึงไดเ้ป็นอยา่งดี  
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