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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความหมายเปรียบเทียบตลอดจน
กระบวนการทางการเปรียบเทียบสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย รวมถึงเพ่ือศึกษาและอธิบาย  
โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียจากความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ผู้วิจัยได้น าแนวคิดด้านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์และแนวคิดด้าน
วัฒนธรรมศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
ภาษาไทยจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ (Thai National Corpus) หนังสือส านวน สุภาษิตและ 
ค าพังเพยไทย ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียจาก
คลังข้อมูลภาษาอินโดนีเซีย ห้องสมุดภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEALang Library Indonesian 
Corpus) หนังสือส านวน สุภาษิตและค าพังเพยอินโดนีเซีย 

 ผู้วิจัยได้จ าแนกสัตว์ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก และสัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน ผลการศึกษาพบว่า 
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่ปรากฏในภาษาไทยมีจ านวน 12 ความหมาย ได้แก่ 1. คน  
2. คุณลักษณะ 3. นิสัย 4. กิริยาอาการ 5. การกระท า 6. ปริมาณ 7. ระยะห่าง 8. สิ่งของ 9. สถานที่  
10. เวลา 11. เหตุการณ์ 12. ภัยอันตราย ส่วนความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่ปรากฏในภาษา
อินโดนีเซียมีจ านวน 9 ความหมาย ได้แก่ 1. คน 2. คุณลักษณะ 3. นิสัย 4. การกระท า 5. ขนาด  
6. สิ่งของ 7. สถานที่ 8. เหตุการณ์ 9. ภัยอันตราย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
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ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ผู้วิจัยพบว่า ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซียมีทั้งที่มีความหมายเหมือนกันและความหมายแตกต่างกัน ตลอดจนชนิดของสัตว์ที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบก็มีทั้งท่ีเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 ส าหรับด้านโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่ปรากฏใน
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย พบว่า ชาวไทยมีโลกทัศน์เกี่ยวกับ
บุคคล โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ และโลกทัศน์เกี่ยวกับการด ารงชีวิต ส่วนความหมายเปรียบเทียบของ
สัตว์ในภาษาอินโดนีเซียพบว่า ชาวอินโดนีเซียมีโลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคล โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ  
โลกทัศน์เกี่ยวกับการด ารงชีวิต และโลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยโลกทัศน์ที่พบในภาษาไทย
และภาษาอินโดนีเซียเป็นผลของวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลอยู่ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย 

 
ค าส าคัญ: ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์, การวิเคราะห์อรรถลักษณ์, ภาษาอินโดนีเซีย 
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 ABSTRACT 
 

 Figurative meanings of animals and their processes in the Thai and Indonesian 
languages were studied and compared for reflections of national worldviews, values and 
attitudes. Componential Analysis, was used to analyze semantic components of animals. 
Thai language data were collected from Thai National Corpus books on Thai proverbs and 
idioms. Indonesian language data were collected from SEALang Library Indonesian Corpus 
and books on Indonesian proverbs and idioms.  
  Results were that terrestrial, aquatic, poultry, amphibian, reptile, invertebrate 
and mythic animals were classified. In Thai, figurative meanings of animals included 
human, characteristics, habits, states, actions, quantities, objects, time, spacing, places, 
events and hazards. In Indonesian, figurative meanings of animals included human, 
characteristics, habits, states, size, objects, places, events and hazards. These findings, 
imply significants similarities and differences between Thai and Indnesian cultural 
influence.  
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 On worldview, the Thai personal view is a natural vision of the world as about 
people, nature and living, whereas in Indonesia, people, nature, living and supernatural 
phenomena are influential.  
  
Keywords: Figurative meanings of animals, Componential analysis, Indonesian language 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหาที่จะศึกษา 
 

ในแต่ละสังคมมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันย่อมท าให้ระบบความคิด และโลกทัศน์
ของคนในสังคมนั้น ๆ แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งสามารถแสดงออกผ่านความหมายของรูปภาษาต่าง ๆ 
เนื่องจากความหมายในภาษาผูกโยงอยู่กับค า เพ่ือใช้แสดงมโนทัศน์ต่าง ๆ ที่ผู้คนในสังคมนั้นมีร่วมกัน 
ตัวอย่างเช่น ความหมายเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นค าหรือกลุ่มค าที่มนุษย์น ามาใช้ในการสื่อความหมายโดยนัย
หรือความหมายเชิงเปรียบเทียบซึ่งผู้รับสารต้องตีความอีกชั้นหนึ่งจึงจะเข้าใจ 

ชัชวดี ศรลัมพ์ (2557) กล่าวว่าในการศึกษาเรื่องความหมายในภาษา ความหมายสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ได้แก่ ความหมายตรง (denotative meaning) ความหมายแฝง 
(connotative meaning) และความหมายเปรียบเทียบ (metaphorical/ figurative meaning) โดย
ความหมายเปรียบเทียบเป็นความหมายที่นอกเหนือจากความหมายประจ ารูปของค า และถูกใช้ในการ
เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง เพ่ือให้เกิดอรรถรสในการสนทนา และเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น เช่น  

“เด็กคนนั้นเป็นแกะด าของห้อง”  
ค าว่า “แกะด า” มีความหมายประจ ารูป หมายถึง แกะที่มีสีด า แต่จากตัวอย่างข้างต้นไม่ได้

มีความหมายประจ ารูปแต่มีความหมายเปรียบเทียบ หมายถึง คนที่แตกต่างจากกลุ่ม ไม่เข้าพวก 
สาเหตุที่ต้องมีการเปรียบเทียบนั้น ปรีชา ช้างขวัญยืน (2517 , น. 69-73) ได้กล่าวไว้ว่า 

“การที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมบางอย่าง เรามักใช้วิธีเปรียบเทียบกับรูปธรรมบางอย่างในการอธิบาย
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สิ่งที่คนหนึ่งรู้จักแต่อีกคนไม่รู้จัก ถ้าจะท าให้ฝ่ายที่ไม่รู้จักเข้าใจก็ต้องพยายามหาสิ่งที่ฝ่ายนั้นรู้จักมา
เทียบให้เกิดความรู้สึกเลา ๆ ขึ้นมา ความส าคัญของการเปรียบเทียบไม่ได้อยู่ที่ความถูกผิด แต่อยู่ที่
ลักษณะสามประการ คือ ประการแรก ท าให้ความคิดสะดุด โดยเปรียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งที่ไม่คิดว่าจะ
เอามาเปรียบกันได้ ประการที่สอง ท าให้เกิดภาพอย่างชัดเจนขึ้นในใจผู้อ่านและผู้ฟัง ประการที่สาม 
เป็นเครื่องมือในการกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่าง  เช่น ลักษณะหรือคุณสมบัติ ของวัตถุ เหตุการณ์ 
ขบวนการ โดยน าเอาส่วนที่เหมือนกับสิ่งที่เรารู้จักอยู่แล้วมาใช้ในการเปรียบเทียบ”  

ในภาษาไทยมีการใช้รูปภาษาที่มีความหมายเปรียบเทียบทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน 
ซึ่งรวมไปถึงส านวนด้วย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, น. 1187) ให้
ความหมายของ “ส านวน” ว่า “ถ้อยค าหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่
ตรงตามตัวหรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายน้ า ร าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง” ส านวน
เป็นหน่วยภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางความหมายของแต่ละภาษาและวัฒนธรรม และ
ความหมายของส านวนมิใช่ความหมายที่เป็นผลรวมของความหมายของค าแต่ละค า ส านวนหนึ่ง ๆ จะ
มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ได้เป็นผลรวมของความหมายของค าโดยตรง (ชัชวดี ศรลัมพ์ , 
2538) เช่น ส านวน “head in the clouds” ในบริบท “Your head is up in the clouds.” ผู้พูดที่
อยู่ในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษจะเข้าใจความหมายของส านวนนี้ คือ “to not know the facts of a 
situation” (Cambridge, 2008, p. 664) ซึ่งสามารถแปลความหมายเป็นภาษาไทยได้ว่า “ไม่อยู่กับ
ความเป็นจริงหรือเพ้อฝัน” แต่หากแปลจากผลรวมของความหมายของแต่ละค า คือ “หัวในเมฆ” จะ
ท าให้สื่อความหมายได้ไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงของส านวนนี้ จะเห็นได้ว่าส านวน “head in the 
clouds” มีความหมาย 2 ระดับ คือ ความหมายที่ต้องการสื่อซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริงของส านวน
ที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ และความหมายอีกประเภทหนึ่ง คือ ความหมายประจ ารูปภาษา ซึ่งเป็น
ความหมายของรูปภาษาที่ปรากฏ ซึ่งสอดคล้องกับที่ศิริลักษณ์ ทวีกิจรุ่งทวี (2547, น. 2-3) กล่าวว่า 
ส านวน หมายถึง ข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ร่วมกันใน
บางแง่และต่างกันบางแง่ ในขณะเดียวกัน ส านวนแต่ละส านวนจะเป็นการน าเสนอความคิดใน
ความคิดหนึ่ง โดยผ่านค าหรือข้อความซึ่งอ้างถึงอีกสิ่ง สิ่งนั้นเท่ากับมีบทบาทเป็นสื่อให้เราเข้าถึง
ความคิดที่กล่าวถึงในตอนแรก และการใช้ส านวนของแต่ละสังคมอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่าง
กันทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากความคิด มุมมอง และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน เช่นในสังคมไทยมีส านวน
ว่า “อ้วนเหมือนหมู” โดยมาจากมุมมองของสังคมไทยที่มีต่อหมู ว่าเป็นสัตว์ที่อ้วน มีไขมันมาก แต่ใน
สังคมตะวันตกอาจจะมีมุมมองต่อหมูต่างจากคนในสังคมไทย กล่าวคือ ชาวตะวันตกไม่มองที่ความ
อ้วนของหมู หากแต่นึกถึงความสกปรกและความขี้เกียจของหมูมากกว่า ในขณะที่สังคมอินโดนีเซีย
มองว่าหมูเป็นสัตว์ที่กินมูมมาม ตะกละ  
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เฉลิมศรี จันทสิงห์ (2529, น. 68-69) ได้กล่าวถึงส านวนไว้ว่า ส านวน (idioms) เป็นสิ่งที่
ใช้พูดเป็นความเปรียบ โดยมุ่งให้มีความหมายผิดไปจากความหมายโดยปกติของค านั้น อาจใช้เป็นการ
เปรียบเทียบ เปรียบเปรยในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง บางครั้งใช้ในการหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องไม่
สุภาพหรือเรื่องที่ไม่น่าพูดถึงโดยใช้ค าพูดแบบอ้อม ๆ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงส านวนที่เป็นค า
เปรียบเทียบซึ่งใช้และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในสังคมภาษาใดภาษาหนึ่ง ได้แก่ ค าพังเพย 
(sayings) และหากค าพังเพยนั้นมีใจความเป็นการให้คติเตือนใจในการด าเนินชีวิตก็จะกลายเป็นค า
สุภาษิต (proverbs) ไป  

ในการศึกษาส านวนตามแนวทางของภาษาศาสตร์ที่ผ่านมา จินดารัตน์ บุญพันธ์ (2547 , 
น. 2) กล่าวว่า ส านวนไทยมักเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์ อาจเกิดจากมูลเหตุที่แตกต่าง
กัน เช่น เกิดจากธรรมชาติ การกระท า การละเล่น ประเพณี กีฬา ต านาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา อวัยวะร่างกาย และสัตว์ เป็นต้น ส านวนไทยนับว่ามีบทบาทต่อการใช้ภาษาของคนไทยตลอด
มา เพราะส านวนไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายของข้อความได้ง่ายขึ้น และมักจะ
สื่อความหมายในลักษณะของการเปรียบเทียบซึ่งจะท าให้ผู้รับสารเห็นภาพที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อได้
ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ส านวนไทยยังเป็นไปในทางเปรียบเปรย การว่ากระทบ การประชดประชัน หรือ
เป็นการเตือนสติ อีกท้ังส านวนยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยในด้าน ต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชื่อ ความคิด ศาสนา นิทาน เป็นต้น  

ส านวนและความหมายเปรียบเทียบในแต่ละภาษานอกจากจะแฝงไปด้วยข้อคิดไว้ใช้
เตือนใจและค าสอนต่าง ๆ แล้ว ยังแฝงไปด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิต และค่านิยมของผู้คนในสังคมนั้น ๆ 
ส านวนส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาจากคติ ความเชื่อ และค่านิยมของบรรพบุรุษที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสังคม
และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น บางทีก็แฝงไว้ด้วยปรัชญาชีวิต ข้อคิด ข้อพึงปฏิบัติเพ่ือสร้างส านึก
สังคม แสดงถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ในแต่ละชนชาติ ด้วยเหตุนี้การศึกษาเรื่องความหมายเปรียบเทียบ
ของชนชาติใดนอกจากจะท าให้เราเข้าใจลึกซึ้งถึงโลกทัศน์ ค่านิยม สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
ตลอดจนภูมิปัญญาและประสบการณ์ของชนชาตินั้น ๆ แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมด้านภาษาอีกด้วยดังนั้น ความหมายเปรียบเทียบจึงเป็นมรดกทางภาษาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ 
ควรค่าแก่การศึกษา เพราะนอกจากเพ่ือความเข้าใจในการสื่อสารได้อย่างถ่องแท้แล้ว ยังท าให้ทราบ
ถึงวิถีชีวิต กระบวนการทางความคิด และโลกทัศน์ของผู้คนในสังคมได้อีกด้วย 

ในทางกลับกัน การจะเข้าใจส านวนและความหมายเปรียบเทียบภาษาต่างประเทศได้นั้น        
เราจ าเป็นต้องเข้าใจวัฒนธรรม ศาสนา และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาเช่นกัน วินิตา ดิถียนต์ 
(2533, น. 18-23) ได้ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบสีผิวขาวงามของหญิงสาว คนไทยนิยมเปรียบเทียบ
ผิวกับดวงจันทร์ เช่น “นวลละอองผ่องพักตร์โสภา ดังจันทราทรงกลดหมดราคิน” เพราะคนเอเชียมี



Ref. code: 25605706033114RZT

4 
 

 
 

ผิวสีเหลือง แต่ผิวขาวของชาวตะวันตกคือผิวขาวอมชมพู เพราะอยู่ในพ้ืนที่ที่มีอากาศหนาว จึงมีค า
เปรียบเทียบว่า “peach and cream” คือผิวเหมือนลูกพีชกับครีม เพราะลูกพีชหรือลูกท้อเป็นสีแดง
ออกชมพู ราดครีมสีขาวแล้วดูเป็นสีชมพูสวย เปรียบได้กับผิวสวยที่มีสีชมพู 

สภาพภูมิอากาศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถท าให้เกิดส านวนและความหมาย
เปรียบเทียบ เช่น ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน ผู้คนจึงนิยมความเย็นเพราะท าให้รู้สึกสบายตัว 
ดังนั้นสิ่งที่ท าให้รู้สึกร้อนจึงมักจะถูกเปรียบเทียบในทางลบ เช่น ร้อนรุ่มกลุ้มใจ ร้อนอกร้อนใจ ส่วน
ความเย็นน ามาใช้เปรียบเทียบในทางบวก เช่น ร่มเย็นเป็นสุข เย็นใจ ซึ่งตรงกันข้ามกับชาวตะวันตกที่
อยู่ในประเทศที่มีอากาศหนาว ความเย็นจึงกลายเป็นการทรมานร่างกาย ส่วนความร้อนถือว่าเป็น
ความอุ่นท าให้สบายตัว ดังนั้น ชาวตะวันตกจึงใช้ค าว่า อุ่น หรือ warm ในความหมายที่ดี เช่น 
ต้อนรับอย่างอบอุ่น หรือ warm welcome หมายถึงต้อนรับอย่างมีไมตรีจิต ถ้าหากว่าเป็นความเย็น
หรือหนาวจะใช้ในความหมายที่ไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น He is a cold man. หมายถึง เขาเป็นคนใจด า 
เป็นต้น  

สืบเนื่องจากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซียซึ่ง
แตกต่างจากภาษาไทยและสังคมไทยในบางแง่มุม ท าให้ทราบว่าในภาษาอินโดนีเซียมีค าเปรียบเทียบ
มากมายหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค าเปรียบเทียบที่เก่ียวข้องกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ปรากฏในรูปแบบของ
ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย หรือแม้แต่ค าเปรียบเทียบต่าง ๆ  ผู้วิจัยได้พบความแตกต่างของค า
เปรียบเทียบที่เก่ียวข้องกับสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย สัตว์แต่ละชนิดในสังคมอินโดนีเซียมี
ความหมายและลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน จนถูกน ามาใช้เป็นค าเปรียบเทียบในภาษาอินโดนีเซีย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบความคิดและค่านิยมเกี่ยวกับสัตว์ของชาวอินโดนีเซีย และค าเปรียบเทียบบาง
ค าในภาษาอินโดนีเซียไม่สามารถพบได้ในภาษาไทย 

ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียมักจะเป็นการเปรียบเทียบมนุษย์กับ
สัตว์ อาจมีความหมายในการเปรียบเปรย การว่ากระทบ การประชดประชัน หรือเป็นการเตือนสติ ให้
ข้อคิด อีกทั้งสะท้อนถึงวัฒนธรรมอินโดนีเซียในด้านต่าง ๆ เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ความเชื่อ ความคิด การด าเนินชีวิต เป็นต้น เช่นเดียวกับในภาษาไทย ความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยมักเป็นการเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์ มีความหมายในการเปรียบ
เปรย ว่ากล่าวหรือตักเตือนอีกทั้งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม โลกทัศน์ของชาวไทยในบางประการ  

จากการสังเกตข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่าในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียมีการน า
สัตว์มาเปรียบเทียบเป็นจ านวนมาก ซึ่งปรากฏทั้งในรูปแบบของส านวน สุภาษิต และค าพังเพย เพราะ
มนุษย์กับสัตว์มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด มนุษย์ทั้งเลี้ยงสัตว์ไว้ดูเล่น ไว้เป็นเพ่ือน เป็นอาหาร เป็น
พาหนะหรือใช้แรงงาน จึงท าให้มนุษย์เข้าใจลักษณะนิสัยของสัตว์ (จินดารัตน์ บุญพันธ์, 2547) รวมถึง
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มนุษย์มองว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ต่ ากว่ามนุษย์ (Murray, 1998) ดังนั้น ในบางครั้งมนุษย์จึงน าสัตว์
มาเปรียบเทียบในลักษณะดูถูก ว่ากล่าว ส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบลักษณะ กิริยาอาการ นิสัยและ
ลักษณะเด่นของสัตว์แต่ละประเภท เช่น Kutu buku ‘เห็บหนังสือ’ เป็นค าเปรียบเทียบหมายถึง ผู้ที่
ชอบอ่านหนังสือมาก เราอาจอธิบายได้ว่าเห็บมีลักษณะที่ชอบเกาะติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน 
ดังนั้น “เห็บหนังสือ” จึงหมายถึงเห็บที่เกาะติดแน่นอยู่กับหนังสือ ค าเปรียบเทียบนี้เป็นการน า
ลักษณะนิสัยของเห็บมาเปรียบกับผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ และ ใช้เวลาอยู่กับหนังสือเป็นเวลานาน แต่
ในขณะที่ส านวนเปรียบเทียบไทยกลับใช้ว่า “หนอนหนังสือ” ซึ่งมีความหมายถึงผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ
หรือใช้เวลาอยู่กับหนังสือเป็นเวลานานเช่นเดียวกัน จากตัวอย่างดังกล่าวพบว่าค าเปรียบเทียบสัตว์กับ
คนที่ชอบอ่านหนังสือทั้งในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียมีความหมายเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่
แบบเปรียบที่ต่างกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีการใช้สัตว์ต่างชนิดกันในการเปรียบเทียบดังกล่าว  

จากข้อมูลทางข้างต้นนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของสิทธา พินิจภูวดล (2533, น. 
32-33) ว่าส านวนของแต่ละชาติเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นอดีตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
แง่มุมต่าง ๆ ดังนี้  

1. อุดมคติ 
ในส านวนบางส านวนจะแฝงความนิยมว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของคนใน

ชาติ ซึ่งบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และบางครั้งก็เป็นที่ยึดถือปฏิบัติกันต่อ ๆ มา จนส านวน
นั้นกลายเป็นสุภาษิตหรือคติพจน์ เช่น  

“ท าความดีอย่างรู้ร้าง สร้างกุศลอย่างรู้โรย”  
“น้ าขึ้นให้รีบตัก” เป็นต้น 

2. ความเชื่อ  
ส านวนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาที่คนในชาติเชื่อถือต่อ ๆ กันมา เช่น  

“คนดีผีคุ้ม”   
“ขนทรายเข้าวัด” 

 3. วิธีใช้เหตุผล  
 ส านวนของแต่ละชาติท าให้เราเห็นว่าคนเรามองสิ่งเดียวกันในแง่มุมที่ต่างกัน เช่น  

“as stupid as donkey” (โง่เหมือนลา) แต่ส านวนไทยใช้ว่า โง่เหมือนควาย  
“as white as snow” (ขาวเหมือนหิมะ) แต่ส านวนไทยใช้ว่า ขาวเหมือนส าลี  

เป็นต้น  
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 4. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ส านวนและความหมายเปรียบเทียบจ านวนมากได้แฝงประเพณีในชีวิตประจ าวันไว้หลาย
แง่มุม บางอย่างก็ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่บางอย่างก็ได้ถูกลืมไปแล้ว ประเพณีในชีวิตประจ าวันที่แฝง
อยู่ในส านวนและความหมายเปรียบเทียบนั้นมีทั้งเรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย การเซ่นไหว้ ความ
ประพฤติ การด าเนินชีวิต การแต่งงาน เช่น “สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง” “Lock a 
stable door after the horse is stolen” (ใส่กลอนคอกม้าเมื่อม้าได้ถูกขโมยไปแล้ว) ในส านวนไทย
ใช้ว่า วัวหายล้อมคอก เป็นต้น  

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่าในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียมีความหมาย
เปรียบเทียบที่เกี่ยวกับสัตว์เป็นจ านวนมาก และความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบของภาษาทั้ง
สองนั้น ยังมีความคล้ายคลึงกันในบางประเด็น อาจเป็นเพราะประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย
ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน จึงท าให้ทั้งสองประเทศมีสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ พืชพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ รวมถึงวัฒนธรรมบางประการที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างความหมาย
เปรียบเทียบข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในสังคมอินโดนีเซียและไทยมีโลกทัศน์ และกระบวนการคิด
ที่มีต่อสัตว์คล้ายคลึงกัน  

ดังนั้น หากมีการศึกษาในลักษณะของการเปรียบเทียบ โดยศึกษาผ่านความหมาย
เปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ รวมถึงการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของความหมายเปรียบเทียบของสัตว์
เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบย่อยทางความหมายของสัตว์และความหมายเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นในแต่
ละภาษาว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่เหมือนหรือต่างกัน ถึงสามารถน ามาเปรียบกันได้ ซึ่งจะท าให้
สามารถเข้าใจแนวความคิด โลกทัศน์ และค่านิยมของผู้ใช้ภาษาทั้งสองภาษา ตลอดจนตระหนักถึง
ความเหมือนและความแตกต่างของวิถีชีวิต ที่เป็นผลสะท้อนมาจากภาษาและวัฒนธรรม และท าให้
เข้าใจค่านิยมของผู้คนทั้งสองประเทศอีกด้วย นอกจากนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
การศึกษาภาษาอินโดนีเซีย และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างสองประเทศในด้านการศึกษา
ความหมายเปรียบเทียบที่เก่ียวข้องกับสัตว์ต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ รวมถึงวิเคราะห์
กระบวนการทางความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 

1.2.2 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทย
และชาวอินโดนีเซียจากความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 
 
1.3 แนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวิจัย 
 

ในการศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ผู้วิจัย
ได้ยึดตามแนวคิดด้านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ (Componential analysis) ของ อูจีน นีดา (Nida, 
E., 1975) 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ศึกษาค าเรียกชื่อสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย และความหมาย
เปรียบเทียบที่เกิดขึ้นจากการน าชื่อสัตว์มาใช้ในการเปรียบเทียบ 

1.4.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยจาก
คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ  (Thai National Corpus) และเก็บรวบรวมข้อมูลความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียจาก คลังข้อมูลภาษาอินโดนีเซีย ห้องสมุดภาษาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEALang Library Indonesian Corpus) 

1.4.3 ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความหมายเปรียบเทียบ โดยตรวจสอบข้อมูล
ความหมายเปรียบเทียบจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปี พ.ศ. 2542 และ พจนานุกรม
หลักภาษาอินโดนีเซีย กรมการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปี 2014 (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
รวมถึงหนังสือส านวน ภาษิตและค าพังเพยในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย (ดูข้อ 3.2) 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ท าให้เข้าใจความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่เกิดขึ้นจากการน าไปใช้ในเชิง
เปรียบเทียบ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 

1.5.2 ท าให้ทราบถึงที่มาของความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย 

1.5.3 ท าให้ทราบกระบวนการทางความหมายของความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 

1.5.4 ท าให้เข้าใจถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 
1.5.5 เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย  

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.6.1 ความหมายเปรียบเทียบ (figurative meaning) หมายถึง ความหมายที่เกิดจาก
การน าเอาความหมายประจ าค ามาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ โดยจะใช้เปรียบเทียบกับสิ่งที่มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกันซึ่งพอจะเปรียบเทียบได้ ท าให้เกิดความหมายใหม่ อีกทั้งเป็นการขยายความหมายของ
ค าออกไปจากเดิมและท าให้เห็นภาพและเข้าใจความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

1.6.2 อรรถลักษณ์ (semantic features) หมายถึง ความหมายย่อยของค าที่ประกอบ
ขึ้นมาเป็นความหมายของค าแต่ละค า เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เข้าใจความส าคัญของค าหรือแยก
ความหมายของค าออกจากกันได้ 

1.6.3 อรรถลักษณ์เด่น (distinctive features) หมายถึง ความหมายย่อยของค าที่แสดง
ให้ เห็นถึ งความแตกต่างและความคล้ ายคลึ งกันของความหมายของค า ได้ชัด เจนยิ่ งขึ้ น  
(เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์, 2526, น. 322) 

 
1.7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.7.1 [  ] สัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงอรรถลักษณ์ของรูปภาษา 
1.7.2  +  สัญลักษณท์ี่ใช้แสดงว่ามีคุณสมบัติของค านั้น   
1.7.3  -   สัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงว่าไม่มีคุณสมบัติของค านั้น 
1.7.4  *   สัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงอรรถลักษณ์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบ
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่  
  2.1 แนวคิดเรื่องความหมายเปรียบเทียบ/ ความหมายเปรียบ 
 2.2 แนวคิดด้านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์  
    2.3 แนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษา และด้านโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติ  
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายเปรียบเทียบในภาษาไทย 
    2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายเปรียบเทียบในภาษาต่างประเทศ 
    2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติ 

 
2.1 แนวคิดด้านความหมายเปรียบเทียบ/ ความหมายเปรียบ 
 

ในการศึกษาเรื่ องความหมายในภาษา จ า เป็นที่ ต้องจ าแนกประเภทต่าง ๆ  
ของความหมายให้ได้เสียก่อน เพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจความหมายให้ดียิ่งขึ้น ชัชวดี ศรลัมพ์ (2557,  
น. 1) ได้จ าแนกความหมายของค าออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไว้ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่  

 1. ความหมายตรง (Denotative meaning/ Denotation)  
 2. ความหมายแฝง (Connotative meaning/ Connotation) 
 3. ความหมายเปรียบเทียบ (Figurative meaning)  
 ความหมายแบบต่าง ๆ มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งได้มีนักภาษาศาสตร์

หลากหลายท่านที่อธิบายเกี่ยวกับความหมายในภาษาทั้งสามประเภททางข้างต้น ไว้ดังนี้  
1. ความหมายตรง (Denotative meaning/ Denotation)  
 ความหมายตรง หมายถึง ความหมายประจ าของค า เป็นความหมายที่ชี้บ่งสิ่งที่อ้าง

ถึง แสดงสิ่งที่อ้างถึง (referents) ลียองส์ (Lyons, 1977, p. 207) กล่าวว่า ความหมายตรงเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างค ากับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากรูปภาษา เช่น คน สิ่งของ สถานที่ กิจกรรมต่าง ๆ 
ความหมายตรงมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน ได้แก่ ความหมายมโนทัศน์ (Conceptual meaning) ความหมาย
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หลักหรือความหมายแกน/แก่น (Core meaning) ความหมายประจ ารูปหรือความหมายตรงตาม
ตัวอักษร (Literal meaning) ความหมายอ้างอิง (Referential meaning)  

 ความหมายตรงจะสัมพันธ์กับสิ่งที่อ้างถึง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับ
ต้องได้ เช่น หมู สิ่งที่อ้างถึงคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์กีบคู่ ตัวอ้วน จมูกและปากยื่นยาว 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 1262) หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ไม่มีตัวตน และจับต้องไม่ได้ เช่น มังกร 
สิ่งที่อ้างถึง คือ สัตว์ในนิยายจีน รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน มีเขา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 850) แต่
ผู้ใช้ภาษาก็ยังสามารถเข้าใจความหมายของค าที่ใช้อ้างถึงสิ่งเหล่านี้ได้  

 2. ความหมายแฝง (Connotative meaning/ Connotation)  
     ความหมายแฝง หมายถึง ความหมายที่ เ พ่ิมเติมขึ้นมานอกเหนือไปจาก

ความหมายตรง เป็นความหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร มีลักษณะของความหมายที่แฝงอยู่ในค า ร่วม
อยู่กับความหมายตรง ความหมายแฝงของค ามีที่มาของความหมายต่าง ๆ กัน อาจเกิดจากลักษณะ
การใช้ภาษาทางสังคม อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ นักอรรถศาสตร์ Geoffrey Leech (1974) ได้แบ่ง
ความหมายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความหมายแฝงเชิงอารมณ์ (Emotive meaning) เป็นค าที่มี
ความหมายบอกอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติของผู้ใช้ภาษา เช่น  

ก. “ฉันขอโทษจริง ๆ ที่รบกวน แต่ฉันสงสัยว่าคุณจะมีความกรุณาลดเสียงลงหน่อย”  
ข. “เงียบ” 
  ซึ่งน้ าเสียงก็เป็นส่วนส าคัญในการแสดงอารมณ์ขณะพูด เราอาจะพูดด้วยค าต่าง ๆ 

ที่แสดงความสุภาพ ไม่ก้าวร้าวดังตัวอย่าง ก. หรืออาจจะแสดงถึงความก้าวร้าว ไม่สุภาพได้ดังตัวอย่าง 
ข.  

 ความหมายแฝงเชิงอารมณ์ของค า บางครั้งเป็นผลมาจากการได้ยินหรือเห็นค า ๆ 
นั้น เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการโยงเข้ากับความหมายอ่ืน ๆ เช่น เมื่อผู้ถึงค าว่า cock สามารถท าให้
คิดไปถึงความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศได้ ดังนั้นค าว่า cock จึงถูกเลี่ยง โดยใช้ค าว่า rooster 
แทน นักอรรถศาสตร์เรียกความหมายเชิงประเภทนี้ว่า ความหมายชวนคะนึง (Reflected meaning)  

 ความหมายอีกประเภทหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในประเภทของความหมายแฝง ได้แก่ 
ความหมายแฝงเชิงสังคม (Social meaning) ลีช (Leech, 1974, pp.9-23) กล่าวว่า ความหมายแฝง
เชิงสังคมเป็นความหมายแฝงของค าที่เกิดจากลักษณะของการใช้ภาษาในสังคม ที่แตกต่างกันไปตาม
ปัจจัยทางสังคมของผู้พูด ผู้ฟัง หรือสถานการณ์ของการสนทนาในขณะนั้น เช่น ค าว่า home, 
abode, residence, domicile มีสิ่งที่อ้างถึงสิ่งเดียวกัน ได้แก่ ที่พักอาศัย แต่กลับถูกน าเสนอในรูป
ภาษาท่ีแตกต่างกันไปตามรูปภาษาแบบทางการ ไม่ทางการ เป็นต้น 



Ref. code: 25605706033114RZT

11 
 

 
 

ส่วนความหมายประเภทสุดท้ายที่ ชัชวดี ศรลัมพ์ได้กล่าวไว้ ได้แก่ ความหมาย
เปรียบเทียบ  

3. ความหมายเปรียบเทียบ (Figurative meaning)  
 ความหมายเปรียบเทียบ หมายถึง การน าความหมายประจ าค าไปใช้ในเชิง

เปรียบเทียบ ท าให้เกิดความหมายใหม่ที่ได้จากการเปรียบเทียบนั้น อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเรื่อง
ความหมายเปรียบเทียบนี้ แนวคิดพ้ืนฐานที่ต่างกันระหว่างการศึกษาตามแนวทางของวรรณคดีและ
แนวทางของภาษาศาสตร์ ดังนี้ 

3.1 การศึกษาความหมายเปรียบเทียบตามแนวทางของวรรณคดี  
 ในทางวรรณคดี สนใจศึกษาความหมายของค าที่น ามาใช้ในเชิงเปรียบเทียบว่าเป็น

เรื่องของการใช้ภาษาเพ่ือท าให้เกิดภาพพจน์ เป็นเรื่องของโวหาร หรือ figures of speech โดย
จ าแนกความหมายเปรียบเทียบตามรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้ภาษาเป็นเกณฑ์ ได้แก่ 

 ก. อุปลักษณ์ (Metaphor) หมายถึง การเปรียบเทียบโดยการน าสิ่งที่ต่างกัน 2 สิ่ง
หรือมากกว่า แต่มีคุณสมบัติบางประการร่วมกันมาเปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีก
สิ่งหนึ่งโดยตรง มีค าว่า “เป็น, เสมอ” ฯลฯ ปรากฏอยู่ในโครงสร้างของภาษา เช่น  

 หน้าบานเป็นจานเชิง  
 เปรียบเทียบลักษณะ “บาน” เหมือนกับ “จานเชิง”  
 ข. อุปมา (Simile) เป็นการเปรียบเทียบโดยการน าสิ่งสองสิ่งที่มีความเหมือนหรือ

คล้ายคลึงกัน มีค าว่า ราวกับ ประดุจ ดั่ง เหมือน ฯลฯ ปรากฏอยู่ในโครงสร้างของภาษา เช่น 
 รักคุณดั่งแก้วตาดวงใจ 
 เขาอ้วนเหมือนหมู 
 ค. สัมพจนัย (Synecdoche) เป็นการกล่าวถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหมด แต่

ให้มีความหมายครอบคลุมหมดทุกส่วน เช่น 
 เขาเป็นคนมีหน้ามีตาอยู่ในสังคม 
 ค าว่า “หน้า” และ “ตา” หมายถึง ชื่อเสียงของคนคนนั้น และเป็นส่วนหนึ่งใน

องค์ประกอบทางร่างกายของเขา 
 ง. นามนัย (Metonymy) เป็นการใช้ค าหรือวลีซึ่งมีคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ

ลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมด  
 จ. ปฏิพจน์ (Oxymoron) เป็นการใช้ค าที่ผสมขึ้นด้วยการน าค าที่มีความหมาย

ตรงกันข้ามหรือค้านกันมารวมกันเพ่ือให้เกิดค าซึ่งมีความหมายใหม่หรือมีความหมายที่ให้ความรู้สึก
ขัดแย้งหรือเพ่ิมน้ าหนักให้แก่ความหมายของค าแรก เช่น  
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น้อยมาก  
รักใคร่กลมเกลียว   
 ฉ. ปฏิทรรศน์ (Paradox) คือข้อความที่มีความหมายขัดกัน ไม่ว่าผู้ใช้จะจงใจหรือไม่

ก็ตาม เช่น ไฟหนาว, น้ าผึ้งขม, ยิ่งรีบก็ยิ่งช้า 
 ช. บุคคลาธิษฐานหรือบุคคลวัต (Personification) เป็นการใช้ภาษาในเชิง

เปรียบเทียบที่เป็นการสมมติให้สิ่งไม่มีชีวิต ความคิด สิ่งนามธรรม หรือสัตว์ ให้มีอาการ ความคิ ด 
สติปัญญาเหมือนมนุษย์ เช่น “ผีเสื้อตัวน้อยสีสันสดใสบินลอยไปบนท้องฟ้าพร้อมกับร้องเพลงด้วย
ความสุข” เป็นต้น  

 3.2 การศึกษาความหมายเปรียบเทียบตามแนวทางภาษาศาสตร์  
      การศึกษาความหมายของค าที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบตามแนวทาง

ภาษาศาสตร์ จะรวมถึงความหมายที่เกิดจากการใช้ภาษาแบบไม่ตรงไปตรงมาหรือเกิดจากการ
เปรียบเทียบทุกประเภท ซึ่งแยกออกเป็น 2 แนวคิด ได้แก่ 

      ก. การน าความหมายของค าไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบท าให้เกิดความเปรียบ ซึ่ง
เป็นการขยายความหมายของค าออกไปจากความหมายเดิมของค า โดยพิจารณาจากรูปแบบของการ
เปรียบเทียบเป็นเกณฑ์ มีค าว่า เหมือน ราวกับ เป็น เสมอ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในโครงสร้างภาษา  
ซึ่งหมายรวมถึง อุปลักษณ์ (Metaphor) และอุปมา (Simile) ตามแนวคิดของวรรณคดีเข้าด้วยกัน 
รวมเรียกว่า ความเปรียบ หรือ Metaphor ซึ่งหมายถึง ข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่
มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่เหมือนและ/หรือต่างกัน  

      ข. เลคอฟฟ์ และ จอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 2003, p.8) อธิบายเรื่อง
ความหมายเปรียบเทียบไว้ว่า มนุษย์มีการใช้อุปลักษณ์อยู่ตลอดเวลาในการคิด การมองโลก และการ
ใช้ภาษาของคนในสังคม อุปลักษณ์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของภาษาและการใช้ภาษาเท่านั้น แต่อุปลักษณ์
เป็นเรื่องของมโนทัศน์ ที่มีอิทธิพลต่อระบบความคิดหรือโครงสร้างระบบความคิดของคนในสังคม 
กล่าวคือ อุปลักษณ์จัดระบบความคิดของคนในสังคม และแสดงออกมาในรูปแบบของภาษาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ในสังคมของผู้พูดภาษาอังกฤษจะมีมโนทัศน์ที่อยู่ในรูปของอุปลักษณ์ ที่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับเวลา ว่า เวลาเป็นเงินทอง (Time is money) กล่าวคือ ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษมองเวลาเป็น
ทรัพย์สิน หรือ อุปลักษณ์ การโต้เถียงเป็นสงคราม (Argument is war) โดยมีมโนทัศน์ที่ว่าการ
โต้เถียงนั้นคือการต่อสู้  

      นอกจากนี้ ได้มีนักวิชาหลายท่านได้ เช่น อุลแมนน์ (Ullmann, 1970, pp. 162-
163) การ์ซา ซัวรอน (Garza-Cuaron, 1991, p.234) และนีดา (Nida, 1975, p. 126) อธิบาย
ความหมายของความหมายเปรียบไว้ว่าเป็นความหมายประเภทหนึ่งที่ค าอาจมีความหมายเพ่ิมขึ้น
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นอกเหนือไปจากความหมายประจ าค าของแต่ละค า ความหมายประจ าค าเป็นความหมายที่อยู่ใน
พจนานุกรม เป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุด เนื่องจากความหมายประจ าค าอ้างถึงความหมายที่เป็น
สากลมากที่สุดของค า ส่วนความหมายเปรียบนั้น เป็นความหมายขยายออกมาจากความหมายเดิม 
โดยรับรู้ความหมายได้จากองค์ประกอบทางความหมายของค า เช่น  

That guy’s a dog. 
ความหมายของค าว่า dog ในตัวอย่างข้างต้น ไม่ได้หมายถึง สุนัขที่เป็นสัตว์สี่เท้า แต่

เป็นการน าค าว่าสุนัขมาใช้ในความหมายว่าน่ารังเกียจ ไร้ค่า เป็นต้น ค าว่าสุนัขที่ถูกใช้ในความหมายนี้
เป็นผลจากการเชื่อมโยงระหว่างค าว่าสุนัขและลักษณะของสุนัข จึงท าให้เกิดความหมายเปรียบของ
ค าว่าสุนัขที่แสดงลักษณะของคนข้ึนมา  

ในการอธิบายประเภทของความหมาย ได้มีนักภาษาศาสตร์อธิบายในมุมมองอ่ืน เช่น 
ซาอีด (Saeed, 2003, pp. 12-16) มองความหมายในลักษณะที่อยู่ของความหมาย กล่าวคือ
ความหมายที่ถูกจ ากัดกรอบอยู่ภายในรูปภาษา และความหมายที่อ้างอิงออกไปนอกรูปภาษา ได้แก่ 
ความหมายประจ ารูปภาษา (sense) และความหมายอ้างอิง (reference) ความหมายอ้างอิง เป็น
ความหมายที่เชื่อมโยงระหว่างความหมายประจ ารูปภาษากับสรรพสิ่งที่อยู่บนโลก เช่น Paul และ  
a dog เป็นต้น  

ส่วนความหมายประจ ารูปภาษา เป็นความหมายที่ค า และวลีมีอยู่ในตัวเอง โดยที่ไม่ต้อง
อ้างอิงไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซาอีดได้อ้างอิงการอธิบายของ เดอ โซซูร์ (De Saussure, 1974) ว่า ค า ๆ 
หนึ่งที่อ้างอิงอยู่กับสรรพสิ่งบนโลก แต่ค าต่าง ๆ เหล่านั้นก็เชื่อมโยงถึงกันภายในภาษาเดียวกัน 
กล่าวคือ ความหมายของค าสามารถเกิดได้จากสรรพสิ่งที่อ้างถึง รวมทั้งขอบเขตทางความหมายของ
ค าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค าว่า แดง สามารถอธิบายได้โดยการเปรียบเทียบกับค าเรียกชื่อสีที่อยู่
ภายในระบบสี เช่น สีน้ าตาล สีเหลือง สีฟ้า เป็นต้น  

นอกจากนี้ซาอีดได้กล่าวถึงประเภทของความหมายอีกสองประเภท ได้แก่ ความหมาย
ตรง (literal meaning) บางต าราเรียกว่าความหมายตรงตามตัวอักษร เพราะพูดหรือเขียนอย่างไรก็
หมายความอย่างนั้น ไม่มีการแปรความหมายไปเป็นอย่างอ่ืน อีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ ความหมาย
เปรียบ (non-literal meaning) เป็นความหมายที่ใช้อธิบายบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นจริงหรือเป็นไป
ไม่ได้ เพ่ือเรียกร้องความสนใจ ไม่ใช่ความหมายที่ตรงไปตรงมาตามตัวอักษร ตัวอย่างเช่น “ฉันกินช้าง
ได้ทั้งตัว” มักถูกใช้เพื่อบอกถึงอาการหิวอย่างมาก เป็นการพูดที่เกินจริง 

เนื่องจากภาษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้พูดสามารถเปลี่ยนความหมายของค า ๆ 
หนึ่งเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา จึงท าให้เกิดความยากล าบากในการตัดสิน
ว่าค าหนึ่ง ๆ เป็นค าที่มีความหมายตรงหรือความหมายแฝง ตัวอย่างเช่น surfing the internet  
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‘การท่องอินเตอร์เน็ต’ และ mouse ‘อุปกรณ์ชนิดหนึ่งส าหรับคอมพิวเตอร์’ จะเห็นได้ว่าความหมาย
ตรงของค าว่า surfing คือการเล่นกระดานโต้คลื่น และ ความหมายตรงของค าว่า mouse คือ หนู  
ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง ทั้งสองค าถูกน ามาใช้แง่ของความหมายเปรียบ แต่เมื่อเวลาผ่าน
ไป การเปรียบเทียบดังกล่าวเริ่มเป็นที่คุ้นเคยต่อผู้ใช้ภาษา ดังนั้นความเป็นอุปมาหรือการเปรียบเทียบ
ของค าเหล่านั้นจึงหายไป จึงท าให้ยากต่อการตัดสินว่าค าเหล่านั้นเป็นคนที่มีความหมายตรงหรือ
ความหมายเปรียบ 

จากค าอธิบายข้างต้น สรุปได้ว่าความหมายเปรียบเทียบ เป็นการน าความหมายประจ า
รูปมาใช้ในความหมายใหม่ โดยมีองค์ประกอบทางความหมายบางอย่างร่วมกันกับความหมายประจ า
รูป เพ่ืออธิบายถึงสิ่งที่ความหมายประจ ารูปไม่สามารถอธิบายได้ครอบคลุม เช่น การกล่าวถึงสิ่งที่ผู้รับ
สารไม่เคยพบเห็นมาก่อน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือเพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นความหมายของ
ข้อความที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ความหมายเปรียบเทียบรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในการสื่อสาร ได้แก่ ส านวน 
ความหมายของ ส านวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง “ถ้อยค าหรือ
ข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู่ เช่น 
สอนจระเข้ว่ายน้ า ร าไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง” (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554, น. 1187) นอกจาก
ความหมายตามพจนานุกรมแล้ว กาญจนาคพันธุ์ (2543, น. 1) มัทนี ตุลยาทร (2533, น. 5) ประเทือง 
คล้ายสุบรรณ์ (2557, น. 1) เจ เอส บาดูดู (Badudu, J.S., 2009) มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 
ส านวนเป็นถ้อยค าที่มีความหมายโดยนัย เป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบ มีชั้นเชิงของความหมายที่
จะต้องขบคิดถึงจะเข้าใจ  

ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ส านวน ในภาษาอังกฤษ เช่น ครูซ (Cruse, 1986, p.37) นีดา 
(Nida, 1975, p.230) พาล์มเมอร์ (Palmer, 1976, pp. 98-99) กล่าวว่า ส านวนถึงแม้จะประกอบไป
ด้วยค ามากกว่า 1 ค า แต่ความหมายของส านวนไม่สัมพันธ์กับความหมายของค าศัพท์แต่ละตัวที่มา
ประกอบกัน และไม่ใช่ผลรวมของความหมายของแต่ละค าที่น ามาประกอบกัน ซึ่งส านวนอาจจะมี
ความหมายเหมือนค า ๆ เดียว เช่น kick the bucket หมายถึง ตาย (die) เป็นต้น   

นอกจากนี้ ในภาษาไทยยังมีกลุ่มค าที่มีลักษณะคล้ายกับส านวน คือ มีความหมายอ่ืนที่
ไม่ใช่ความหมายประจ ารูป เป็นกลุ่มค าท่ีใช้ภาษาในการแสดงการเปรียบเทียบเหมือนกัน เช่น สุภาษิต 
ค าพังเพย ส าหรับสุภาษิตและค าพังเพยได้มีผู้ให้ค าอธิบายไว้ดังนี้ 

เพ็ญแข วัจนสุนทร (2528, น. 4) กล่าวว่า ภาษิตคือค าที่มีคติชวนฟัง ส่วนค าพังเพยนั้น
เป็นที่กล่าวขึ้นมาลอย ๆ เป็นค ากล่าวเพ่ือให้ตีความให้เข้ากับเรื่อง   
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สมบัติ จ าปาเงิน (2540, น. 319) วรวรรณ คงมานุสรณ์ (2545, น. 9) มีความเห็น
สอดคล้องกันคือ สุภาษิต หมายถึงค ากล่าวที่ดีหรือค าพูดที่เป็นคติ เป็นถ้อยค าที่แสดงหลักความจริง 
มุ่งแนะน าสั่งสอนหรือเตือนสติให้คิด ให้ความจริงเกี่ยวกับความคิดและแนวทางปฏิบัติ สุภาษิตไทย
ส่วนใหญ่มาจากหลักพระพุทธศาสนา หลักคุณธรรม และหลักในการด าเนินชีวิตของคนไทย  

ส่วนค าพังเพยนั้น สมบัติ จ าปาเงิน (2540, น. 319) และ ดวงใจ ไทยอุบุญ (2543,  
น. 239) กล่าวถึงค าพังเพยว่า คือ ค ากลาง ๆ ที่ยกมาให้เข้ากับเรื่อง ยาวกว่าส านวน แต่ยังไม่สอน มี
ลักษณะเป็นการเปรียบเปรย เตือนสติบ้าง เชิงภาษิตบ้าง อธิบายเพิ่มเติมบ้าง เช่น “ปากยังไม่สิ้นกลิ่น
น้ านม” เป็นต้น  

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส านวน สุภาษิต และค าพังเพยมีความคล้ายคลึงกันและมี
ความหมายในเชิงเปรียบเทียบ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโดยไม่แยกประเภท และเรียกรวมว่า “ส านวน”  

จากที่มีผู้ให้ค านิยามดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า “ส านวน” หมายถึง ถ้อยค า
รูปแบบหนึ่งที่มีความหมายไม่ตรงรูปภาษา และมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ  

ความหมายเปรียบหรือความหมายเปรียบเทียบ ยังมีประโยชน์อย่างมากต่อการอธิบาย
สรรพสิ่งหรือแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการน าสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เรา
ต้องการอธิบายน ามาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ จะช่วยให้เข้าใจความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
การเปรียบเทียบความหมายที่เกิดจากการน าความหมายประจ ารูปมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบเพ่ืออธิบาย
ถึงสิ่งที่ความหมายประจ ารูปไม่สามารถอธิบายได้ครอบคลุม เช่น การอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม 
อารมณ์ ความรู้สึก เป็นต้น  
 
2.2 แนวคิดด้านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ 
 

อูจีน นีดา (Nida, 1975, p.32) กล่าวว่า ในการวิเคราะห์ความหมายประจ ารูปของค า 
จะต้องหาองค์ประกอบที่เพียงพอและจ าเป็นของความหมายให้ได้เสียก่อน เนื่องจากองค์ประกอบ
เหล่านี้แบ่งแยกความหมายของค าออกจากความหมายของค าอ่ืน ๆ ที่อาจอยู่ภายในแวดวง
ความหมาย (semantic domain) เดียวกัน ในการค้นหาองค์ประกอบทางความหมายของค า จ าเป็น
ที่จะต้องทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้วยกัน เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบทางความหมายมีส่วนช่วยให้เข้าใจความหมายของค าได้ดียิ่งขึ้น ค าจะมีความหมายขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อความหมายของค านั้นมีความแตกต่างอย่างมีระบบกับค าอ่ืนที่มีองค์ประกอบร่วมกัน แต่จะ
แตกต่างด้วยองค์ประกอบอื่น 
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นอกจากนี้ ชัชวดี ศรลัมพ์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่าความหมายของค าไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่าง
โดดเดี่ยว แต่ความหมายของค ามาจากความสัมพันธ์กับความหมายของค าอ่ืน ๆ ในปริบทเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลมาจากอิทธิพลของทฤษฎีการจัดกลุ่ม จึ งน าไปสู่การวิ เคราะห์ควา มหมายของค า 
นักภาษาศาสตร์ใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เรียกว่า การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ (Componential analysis) 
โดยมีแนวคิดว่าความหมายของค าสามารถจ าแนกเป็นความหมายย่อย ๆ ได้ ซึ่งความหมายย่อยของ
ค าเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เราสามารถแยกความหมายของค าแต่ละค าออกจากความหมายของค าอ่ืน ๆ 
ได้ ความหมายย่อยของค า เรียกว่าอรรถลักษณ์หรือองค์ประกอบทางความหมาย (Semantic 
features) หรือ (Semantic components) ซึ่ งการวิ เคราะห์อรรถลักษณ์ เป็นการวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางความหมายที่ไม่ได้เป็นความหมายของค าใดของค าหนึ่ง แต่เป็นส่วนหนึ่งของ
ความหมายของค าอ่ืน ๆ ได้หลายค า โดยอรรถลักษณ์ของค าแต่ละอรรถลักษณ์จะประกอบกันเข้าเป็น
ความหมายของค า ๆ หนึ่ง ส่วนการวิเคราะห์หาความหมายย่อยของค าได้จ าเป็นต้องพิจารณา
ความสัมพันธ์ทางความหมายที่มีร่วมกันระหว่างค าหนึ่งกับค าอ่ืน ๆ ด้วย 

นีดา (Nida, 1975) ได้ยกตัวอย่างการวิ เคราะห์อรรถลักษณ์ของ ค าว่า “พ่อ” 
ความหมายของค าว่า “พ่อ” จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความแตกต่างกับค าอ่ืนที่อยู่ภายในแวดวง
ความหมายเดียวกัน ในที่นี้คือ แวดวงค าเรียกญาติ (kinship terms) ความหมายของค าว่า “พ่อ” 
แตกต่างความหมายของค าว่า “แม่” เนื่องจาก “พ่อ” เป็นเพศชาย ส่วน “แม่” เป็นเพศหญิง 
ความหมายของ “พ่อ” แตกต่างจากความหมายของ “ลูกชาย” และ “ปู่หรือตา” เนื่องจากอยู่คนละ
รุ่นกัน และแตกต่างจาก “ลุง” ในเรื่องของการสืบสายโลหิต ถึงแม้ว่าทั้ง 3 ค าจะมีองค์ประกอบของ
เพศชายร่วมกัน ความหมายของค าว่า แม่ ลูกชาย ลูกสาว พ่ีชาย น้องชาย พ่ีสาว น้องสาว ลุง ป้า น้า 
อา มีองค์ประกอบทางความหมายย่อยร่วมกันกับค าว่า “พ่อ” ได้แก่ องค์ประกอบ มนุษย์ และ  
ค าเรียกญาติ  

 ในการศึกษาความหมายของค า นีดา (Nida, 1975) ศึกษาโดยน าความหมายของค า
มาแยกออกเป็นความหมายย่อย หรือที่เรียกว่าอรรถลักษณ์ (semantic feature) การวิเคราะห์ 
อรรถลักษณ์เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของความหมาย ที่ไม่ได้เป็นความหมายของค าใดค าหนึ่ง
เท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของความหมายของค าอ่ืน ๆ ได้หลายค า เช่น  

พ่อ     แม่ 
[มีชีวิต]    [มีชีวิต] 
[มนุษย์]    [มนุษย์] 
[มีลูก]    [มีลูก] 
[เพศชาย]    [เพศหญิง] 
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 การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของค า จะใช้อรรถลักษณ์จ านวนในการบอกความหมาย
ของค า แต่ต่อมาได้มีการใช้อรรถลักษณ์จ านวนน้อยลง โดยก าหนดอรรถลักษณ์เป็นค่า + และค่า – 
เพ่ือแสดงความเหมือนหรือความต่างของความหมายย่อยของค าเหล่านั้น และเพ่ือลดจ านวนอรรถ
ลักษณ์ลง หากค าใดมีคุณสมบัติจะมีเครื่องหมาย + อยู่หน้าอรรถลักษณ์ แต่ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติจะมี
เครื่องหมาย - อยู่หน้าอรรถลักษณ์ของค าที่วิเคราะห์ เช่น   

พ่อ     แม่ 
[+มีชีวิต]    [+มีชีวิต] 
[+มนุษย์]    [+มนุษย์] 
[+มีลูก]    [+มีลูก] 
[+เพศชาย]    [-เพศชาย] 
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พ่อ และ แม่ต่างกันที่ คุณสมบัติ [ชาย] กล่าวคือ พ่อ

มีคุณสมบัติเป็นเพศชาย จึงแสดงด้วยอรรถลักษณ์ [+เพศชาย] ส่วนแม่ไม่มีคุณสมบัติเป็นเพศชายจึง
แสดงด้วยอรรถลักษณ์ [-เพศชาย] 

นีดา (Nida, 1975, pp. 55-61) ได้เสนอขั้นตอนในการวิเคราะห์ความหมายย่อยของค า
ไว้ 6 ขั้นตอนด้วยกัน โดยยกตัวอย่างการวิเคราะห์ค าเรียกญาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. เลือกความหมายที่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างค าต่าง ๆ ซึ่งท าให้ค าเหล่านั้นอยู่
ร่วมกันในแวดวงความหมาย (semantic domain) โดยที่แบ่งปันความหมายย่อยร่วมกัน เช่น father, 
mother, son, daughter, brother, sister, uncle, aunt, nephew, niece และ cousin ความหมาย
ย่อยที่มีร่วมกัน ได้แก่ มนุษย์ และ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือทางการสมรส การ
เลือกความหมายที่มีความสัมพันธ์กันนั้น ควรเริ่มจากแวดวงทางความหมายเล็ก ๆ ก่อน แล้วจึงขยาย
ไปยังแวดวงความหมายที่ใหญ่ขึ้น  

2. ลงรายการสิ่งที่อ้างถึงโดยเฉพาะของค าแต่ละค า เช่น father และ mother มีสิ่งที่
อ้างถึงเพียงสิ่งเดียว ในขณะที่ father in law และ mother in law มีองค์ประกอบทางความหมายที่
ขยายขอบเขตออกไป จึงจัดให้อยู่ในความสัมพันธ์ขั้นที่ 2 แต่ uncle, aunt, nephew, niece และ 
cousin จัดให้อยู่ในความสัมพันธ์ขั้นแรก เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่อ้างถึงนั้นแตกต่างออกไป 
ในขั้นตอนนี้ท าให้ทราบว่าสิ่งที่อ้างถึงของค าหนึ่ง ๆ นั้นมีอะไรได้บ้าง และในขอบเขตของความหมาย
ของค าหนึ่ง ๆ นั้น มีสิ่งที่อ้างถึงเป็นอะไรได้บ้าง 

3. วิเคราะห์ว่าความหมายใดที่กลุ่มค านั้น ๆ มีร่วมกันโดยเฉพาะและไม่ได้เป็น
องค์ประกอบทางความหมายของกลุ่ม อ่ืน เช่น mother, aunt, daughter, sister, niece และ 
cousin คือ female sex ส่วน father, uncle, son, brother, nephew และ cousin มีองค์ประกอบ
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ทางความหมายคือ male sex ค าว่า cousin ไม่มีการแยกเพศในองค์ประกอบทางความหมาย  
ในขั้นตอนนี้สามารถตัดสินได้ว่าค าบางค ามีความหมายต่างจากค าอ่ืนอย่างไร  

4. วิเคราะห์ว่าค าแต่ละมีความหมายประจ าค าใดบ้างที่ท าให้ค านั้น ๆ แตกต่างจากค า
อ่ืน ๆ เช่น father มีความหมายประจ าค า ประกอบด้วย male sex, one ascending generation 
และ direct descent ค าว่า mother มีความหมายประจ าค า ประกอบด้วย female sex, one 
ascending generation และ direct descent  

5. ตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบทางความหมายของค าที่วิเคราะห์นั้นถูกต้องมากน้อย
เพียงใด 

6. น าความหมายประจ าค าที่ท าให้ค า ๆ หนึ่งต่างจากค าอ่ืน ๆ มาบันทึกในรูปของ
แผนภูมิต้นไม้หรือตารางที่แสดงองค์คุณลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างของค า โดยมีค่าเป็นบวกหรือ
ลบ 

นีดายังกล่าวอีกว่าองค์ประกอบทางความหมายนอกจากมีองค์ประกอบทางความหมาย
หลักที่ชี้เฉพาะว่าค า ๆ หนึ่งแตกต่างจากค าอ่ืนในแวดวงความหมายเดียวกันอย่างไรแล้ว ยังมี
องค์ประกอบทางความหมายเสริมเพ่ือแสดงความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างไปตาม
วัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษา เช่น สังคมที่ให้ความส าคัญกับแม่มากกว่าพ่อ เช่น เมื่อพูดถึง “God”  
จะกล่าวเรียกว่า “our mother” ไม่ใช่ “Father”  

ลียองส์ (Lyons, 1977, pp. 317-318) ได้กล่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ไว้
สอดคล้องกับนีดาว่า ความหมายของค าสามารถวิเคราะห์จากองค์ประกอบย่อยทางความหมายหรือ
อรรถลักษณ์ได้ แต่ละอรรถลักษณ์สามารถเป็นองค์ประกอบย่อยของค าได้หลายค าที่แตกต่างกัน  
ลียองส์เปรียบเทียบอรรถลักษณ์เหมือนกับอะตอม และความหมายของค าศัพท์เปรียบเหมือนกับ
โมเลกุล เช่น โมเลกุลของค าว่า “man” ประกอบด้วย อะตอม “male” “adult” “human” หรือ 
โมเลกุลของค าว่า “woman” ประกอบด้วยอะตอม “female” “adult” “human” ซึ่งมีความหมาย
ย่อยแตกต่างจากค าว่า “man” เป็นต้น ลียองส์ยังกล่าวเสริมอีกว่า แท้จริงแล้วการศึกษาความหมาย
ของค าโดยการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เกิดจากนักภาษาศาสตร์ แต่เกิด
จากการศึกษา เทคนิคการอธิบายค าเรียกญาติของนักมนุษยวิทยา  

การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การอธิบายค าเรียกญาติเท่านั้น แต่ยัง
สามารถประยุกต์ใช้กับค าศัพท์ประเภทอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย เช่น ค าว่า “murder” และ “kill” ค าว่า 
“murder’ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ความตั้งใจ ความเป็นเหตุเป็นผล และความตาย ในขณะที่ค า
ว่า “kill” มีเพียงองค์ประกอบ ความเป็นเหตุเป็นผล และความตายเท่านั้น (Kempson, 1977,  
p. 18)  
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ในการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางความหมายของค า
ในภาษาได้ว่า มีความสัมพันธ์ทางความหมายมากน้อยเพียงใด เนื่องจากอรรถลักษณ์แต่ละประการที่
ประกอบกันเป็นความหมายแต่ละค านั้น จะไม่ใช่อรรถลักษณ์ที่พบในค า ๆ เดียว ค าที่มีอรรถลักษณ์
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นค าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางความหมาย ส่วนค าที่มีอรรถลักษณ์
ต่างไปจากค าอ่ืนในกลุ่ม จะเป็นค าท่ีมีความสัมพันธ์ทางความหมายน้อยหรือไม่มีเลย ตัวอย่างของค าที่
มีความสัมพันธ์กันทางความหมาย เช่น ค ากริยาในภาษาไทย ฉีก ตัด หั่น เป็นต้น แต่ละค าแสดง
ความหมายว่าเป็นการท าให้สิ่งของขาดจากกัน แสดงให้เห็นว่าค ากริยาในกลุ่มดังกล่าวมีความสัมพันธ์
กันทางความหมาย จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ทางความหมายของ
ค าต่าง ๆ (จินดารัตน์ บุญพันธ์, 2547) 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ คือ ท าให้เห็นความสัมพันธ์ทางความหมายของ
ค าว่ามีมากน้อยเพียงใด ค าท่ีมีอรรถลักษณ์ส่วนใหญ่เหมือนกันจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากกว่าค า
ที่มีอรรถลักษณ์ต่างออกไปจากกลุ่ม อีกทั้งการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
เหมือนและความแตกต่างทางความหมายของค า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความหมายของค าระหว่างภาษาหนึ่งกับอีกภาษาหนึ่ง  

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยน าแนวคิดด้านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
องค์ประกอบทางความหมายของสัตว์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอินโดนีเซีย เพ่ือแสดงให้เห็น
องค์ประกอบทางความหมายของสัตว์ใดบ้างที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างสองภาษา และ
เพ่ือตอบค าถามว่าเหตุใดชาวไทยและชาวอินโดนีเซียน าสัตว์มาใช้ในการเปรียบเทียบ 
 
2.3 แนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษา และโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติ 
 

แนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) เป็นแนวคิดใหม่ที่ใช้ในการศึกษา
วัฒนธรรม ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น มานุษยวิทยา 
ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา หรือสังคมวิทยา เป็นต้น วิลเลียมส์ (Williams, 1983, p. 90) ได้ให้
ความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม” ไว้ 3 ข้อที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

1. วัฒนธรรมคือสิ่ งที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศิลปะ เช่น ดนตรี  วรรณกรรม  
การวาดรูป การแกะสลัก การแสดง และภาพยนตร์ หรือที่วิลเลียมส์เรียกอีกนัยหนึ่งคือ “วัฒนธรรม 
อันสละสลวย” ที่ผู้คนต้องข้องเก่ียวในชีวิตประจ าวัน 

2. วัฒนธรรม คือ วิถีของชีวิต กล่าวคือ ในวิทยาการของมนุษย์ ค าว่า ‘วัฒนธรรม’ ได้
ถูกอ้างถึงการสร้างและการใช้สัญลักษณ์ ซึ่งจ าแนกวิถีชีวิตของบุคคล และกลุ่มคนออกจากกัน มนุษย์
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สามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิตได้เป็นเพราะมนุษย์รู้จักการสร้างและใช้สัญลักษณ์ เช่น มนุษย์รู้จักการ
แสดงออกถึงแนวคิดเกี่ยวกับ บุคคล สิ่งของ ความรู้สึกผ่านค าพูด ท่าทาง การวาดรูป ผ่านการใช้
สัญลักษณ์ และสัญลักษณ์เหล่านี้จึงรวมกันกลายเป็นวัฒนธรรม 

3. วัฒนธรรม คือ กระบวนการและการพัฒนา ในสมัยยุคกลาง ค าว่าวัฒนธรรมมีความ
หมายถึงการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูก เมื่อยุคสมัยผ่านไป ความหมายของวัฒนธรรมได้ถู กเปลี่ยน
ถ่ายและถูกใช้ในการอธิบายการบ่มเพาะสติปัญญาของมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ค าว่าวัฒนธรรม ในมิติ
นี้ ถูกใช้ในการอธิบายพัฒนาการของความสามารถของมนุษย์ และถูกขยายเพ่ือรวมเอาแนวความคิด
ที่ว่า cultivation เป็นกระบวนการทางสังคมและประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน  

กูเดนัฟ (Goodenough, 1957, p. 167) กล่าวว่าวัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง ๆ ถูกสร้าง
ขึ้นมาจากสิ่งที่สมาชิกในสังคมต้องรู้ เข้าใจ หรือเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมเช่นกัน 
นอกจากนี้ในกลุ่มของนักทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม ที่ศึกษาโครงสร้างของสังคมว่าสังคมนั้นท า
หน้าที่เหมือนกับอวัยวะของร่างกายที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ โดยนักคิดท่ีส าคัญ 
ได้แก่ มาลินาวสกี (Malinowski) และ แรดคลิฟฟ์-บราวน์ (Radcliffe-Brown)  

มาลินาวสกี (Malinowski, 1939 อ้างใน Goodenough, 1957) กล่าวว่าวัฒนธรรมเกิด
มาจากความต้องสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

1. ความต้องการพ้ืนฐานส่วนบุคคล เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย ของใช้ที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. ความจ าเป็นของสังคม เช่น การแบ่งงานกันท า การแจกจ่ายอาหาร  
3. ความต้องการเชิงสัญลักษณ์และบูรณาการของบุคคลและสังคม เช่น ความสงบทาง

ใจ ความกลมกลืนทางสังคม เป็นต้น  
โดยการศึกษาวัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะน าไปสู่

การศึกษาระบบวัฒนธรรมทั้งหมด  
ในการศึกษาวัฒนธรรมของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง สามารถท าได้โดยการศึกษาภาษา

ของกลุ่มชนนั้น ๆ เนื่องจากภาษาคือสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารในวิถีชีวิตของกลุ่มชน และเป็นแหล่งสั่งสม
ภูมิปัญญา องค์ความรู้ และวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น ๆ ไว้ 

บาลด์วินและคณะ (Baldwin, et al., 2004, p. 44) กล่าวว่าในการวิเคราะห์ภาษาได้
อธิบายระบบภาษาของมนุษย์ไว้ว่า ทุกภาษาประกอบขึ้นด้วย ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยคและ
ระบบความหมาย วัฒนธรรมที่แทรกอยู่ในความหมายเป็นผลของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม แต่ถึงแม้ว่าความหมายจะเป็นมาตรฐานและมีระบบ แต่ความหมายก็สามารถเปลี่ยนไปได้ตาม
กาลเวลา ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกสื่อสารผ่านภาษาล้วนเป็นผลผลิตของภาษานั้น ๆ สืบเนื่องจาก
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ภาษาถูกคิดค้นขึ้นมาเพ่ืออธิบายและให้ความหมายแก่ประสบการณ์ของมนุษย์ จึงอาจกล่าวได้ว่า
ภาษานั้นเป็นตัวแทนที่แสดงออกถึงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ บุคคล สิ่งของ ความรู้สึก เป็นต้น  

การจะรู้และเข้าใจกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง จ าเป็นที่จะต้องรู้ถึงวัฒนธรรมและโลกทัศน์
ของสังคมนั้น ๆ การศึกษาโลกทัศน์ของคนในแต่ละสังคมท าให้สามารถเข้าใจกลุ่มสังคมนั้นได้ ค าว่า 
“โลกทัศน์” เป็นค าที่แปลมาจากค าว่า “worldview” ในภาษาอังกฤษ (สุภาพร คงศิริรัตน์ และคณะ, 
2557, น.4) ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของโลกทัศน์ไว้ดังนี้  

วิทย์ วิศทเวทย์ (2540, น.169) กล่าวว่า โลกทัศน์ คือ ความเชื่ออันเป็นระบบในวิถีชีวิต
ของคนคนหนึ่ง อันเป็นทัศนะพ้ืนฐาน ทุกคนมีโลกทัศน์ โลกทัศน์เป็นตัวก าหนดทิศทางของสังคม
มนุษย์ด้วย ส่วนชัยณรงค์ โคตะนนท์ (2533, น.3) กล่าวว่า โลกทัศน์หมายถึง ระบบความคิด ความ
เชื่อหรือทัศนคติที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหนึ่ง ๆ มีร่วมกันต่อโลก หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่
มนุษย์มีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับที่เชาว์ เพ็ชรราช และจิรวรรณ ทรัพย์เจริญ (2550, 
ออนไลน์) กล่าวถึงความหมายและความส าคัญของโลกทัศน์ว่า โลกทัศน์เป็นมุมมองพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่ง
ต่อการตัดสินใจกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ทั้งในด้านบวกและลบ การด าเนินชีวิต ลักษณะ
ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ฯลฯ ในแต่ละสังคมจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ  
โลกทัศน์ของสังคมนั้น ๆ    

ความหมายของโลกทัศน์ที่นักวิชาการหลากหลายท่านได้อธิบายไว้ จะเห็นว่าทุกท่านมี
ความเห็นที่สอดคล้องกันคือ โลกทัศน์ หมายถึงทัศนะในการมองโลกและสังคมของบุคคลเป็นภาพของ
โลกหรือสังคมที่บุคคลรับรู้โดยผ่านกระบวนการและระบบวิธีคิดในการประเมินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
โดยมีพ้ืนฐานอันหล่อหลอมจากวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมที่บุคคลนั้นเติบโตมา อันได้แก่ ทัศนะ 
ความคิด ความเชื่อ และค่านิยม ทั้งของบุคคลและของสังคมนั้น ๆ โลกทัศน์จึงเป็นตัวก าหนดทิศทาง
ชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งเป็นตัวก าหนดทิศทางสังคมของมนุษย์ด้วย ดังที่ สุภาพร คงศิริรัตน์ (2557, 
น.5) กล่าวว่าการศึกษาโลกทัศน์จึงเป็นการศึกษาทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
อันหล่อหลอมจากความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวและสิ่งแวดล้อมจากวัฒนธรรมที่สั่งสมสืบทอดจาก
ยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง  

ถึงแม้แนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษาจะไม่มีขั้นตอนในการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง แต่
แนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษามีประโยชน์ในการช่วยอธิบายความแตกต่างทางด้ านการคิด การรับรู้ 
และโลกทัศน์ของผู้ใช้ภาษา เมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างสองภาษาข้ึนไป ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียชิ้นนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจะใช้
แนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษาเป็นหลักในการอธิบายโลกทัศน์ของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่มีต่อ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของความหมายเปรียบเทียบที่เก่ียวข้องกับสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในทั้งสองภาษา 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความหมายเปรียบเทียบ
ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ความหมาย
เปรียบเทียบในภาษาไทย และความหมายเปรียบเทียบในภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

2.4.1 ความหมายเปรียบเทียบในภาษาไทย 
ในการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความระหว่างคู่สนทนา บางครั้งการใช้ถ้อยค าหรือประโยค

ที่สื่อความหมายตรงหรือความหมายประจ าค าอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการ
กล่าวถึงได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นมนุษย์จึงใช้การเปรียบเทียบ หรือความหมายเปรียบ มาช่วยให้เข้าใจ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 ในการศึกษาท่ีเกี่ยวกับความหมายเปรียบเทียบในภาษาไทย พบว่า ในภาษาไทย
มีการน าอวัยวะร่างกายของมนุษย์มาใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น งานศึกษาของอุทุมพร มีเจริญ (2542) 
ที่ศึกษาความหมายเปรียบเทียบของค าศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
ค าศัพท์อวัยวะร่างกายจ านวน 19 ค า ได้แก่ หัว หน้า ตา ปาก คอ หู ไหล่ อก นม แขน มือ นิ้ว เนื้อ 
ผิว ท้อง หลัง ก้น ขาและตีน มีความหมายอ่ืนนอกเหนือไปจากความหมายประจ าค า ซึ่งจ าแนกได้เป็น 
2 ประเภท ได้แก่ ค าศัพท์อวัยวะร่างกายที่เป็นอุปลักษณ์ตายและค าศัพท์อวัยวะร่างกายที่เป็นอุป
ลักษณ์คงท่ี และยังแสดงถึงมโนทัศน์เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายของคนไทย 3 เรื่อง ได้แก่ 1. รา่งกายเป็น
พ้ืนที่ 2. ร่างกายเป็นเวลา และ 3. ร่างกายเป็นคนและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคน 

 นอกจากนี้ยังพบงานศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ ซึ่งสัตว์ถูกน ามา
เปรียบเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ งานศึกษาของจินดารัตน์ บุญพันธ์ (2547) ซึ่งศึกษาเรื่องความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ที่ปรากฏในส านวนไทย พบว่าความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่ปรากฏใน
ส านวนไทย มีจ านวน 13 ความหมาย เป็นความหมายเปรียบเทียบที่เกิดจากความหมายประจ ารูปของ
สัตว์ จ านวน 12 ความหมาย ได้แก่ คน คุณสมบัติ นิสัย ภัยอันตราย ปริมาณ ขนาด สัตว์มีพิษ อาหาร 
เวลา สิ่งประดิษฐ์ อาการ และการกระท าและความหมายเปรียบเทียบที่เกิดจากความหมายประจ ารูป
ของสัตว์และส่วนประกอบของสัตว์ จ านวน 6 ความหมาย ได้แก่ คุณสมบัติ นิสัย ปริมาณ การกระท า 
และระยะทาง นอกจากนั้นจากส านวนทั้งหมดพบว่าสัตว์ชนิดที่ถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบมาก
ที่สุด คือ เสือ พบทั้งสิ้น 69 ส านวน และสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบมากที่สุด คือ งู พบทั้งสิ้น 
จ านวน 5 ความหมาย 
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ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่หมายถึงคน คุณสมบัติ นิสัย อาการ การ
กระท าเป็นการน าคุณสมบัติทางกายภาพของสัตว์ ลักษณะนิสัย รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์มา
เปรียบเทียบกับคน นิสัยของคนในลักษณะต่าง ๆ เช่น คนดุร้าย คนข้ีตกใจ คนมีอ านาจ เป็นต้น สัตว์มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะกับคนเพราะสัตว์และคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน 
พฤติกรรมบางอย่างมีความคล้ายคลึงกัน โดยคนเห็นพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีบางอย่างคล้ายคลึงกับ
พฤตกิรรมของคน จึงน าสัตว์มาเปรียบเทียบกับคน ซึ่งได้น าแนวคิดด้านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์มาใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความหมายที่มีร่วมกันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  

งานศึกษาทั้งสองงานนี้ เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับความหมายเปรียบเทียบใน
ภาษาไทย โดยสิ่งที่ถูกน ามาศึกษาของทั้งสองงานนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันธ์กับมนุษย์ ได้แก่ อวัยวะ
ร่างกายของมนุษย์ และสัตว์ จึงอาจกล่าวได้ว่า มนุษย์มักจะน าเอาสิ่งที่คุ้นเคย และอยู่ใกล้ตัวของ
มนุษย์มาใช้ในการเปรียบเทียบ  

2.4.2 ความหมายเปรียบเทียบในภาษาต่างประเทศ 
ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความหมายเปรียบเทียบไม่เพียงพบแต่ในภาษาไทย

เท่านั้น จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่ามีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความหมายเปรียบเทียบใน
ภาษาต่างประเทศด้วยเช่นกัน ดังเช่น บทความของ ระฮฺมัด ริซกี ปุตรา (Rachmad Rizky Putra, 
2012) ศึกษาลักษณะค าด่าทอที่นักเรียนโรงเรียนประจ าเมืองสุราบายาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 3 
พบว่ามีทั้งค าด่าทอในลักษณะของความหมายเปรียบเทียบ ซึ่งอยู่ในรูปของชื่อสัตว์ สัดส่วนของ
ร่างกาย การกระท า เป็นต้น ค าด่าทอดังกล่าวมีหน้าที่เพ่ือระบายความโกรธ แสดงความตกใจ เพ่ือ
ทักทาย หรือเพ่ือว่ากล่าว เสียดสี ค าด่าทอที่เป็นชื่อสัตว์พบว่า มีการใช้ หมู และ หมา ในลักษณะของ
การด่าทอ และเสียดสี เนื่องมาจากลักษณะนิสัยด้านที่ไม่ดีของสัตว์ทั้งสอง เช่น ความสกปรก ตะกระ
ตะกราม และขี้เกียจ รวมถึงวัฒนธรรม และค่านิยมของชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่มี  
ความเชื่อว่าทั้งหมูและหมาเป็นสัตว์สกปรก และเป็นสัตว์ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นการ
ใช้หมูและหมาเป็นค าด่าทอในภาษาอินโดนีเซียจึงเป็นการน าลักษณะนิสัยของสัตว์ทั้งสองมา
เปรียบเทียบกับมนุษย์ที่ได้ท ากริยาที่คล้ายคลึงกับหมูและหมา ซึ่งการด่าทอในลักษณะนี้ได้มีการน า
ค่านิยมของชาวอินโดนีเซียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

การศึกษาเรื่องความหมายเปรียบเทียบนอกจากจะศึกษาภายในภาษาใดภาษา
หนึ่งแล้ว ยังสามารถศึกษาความหมายเปรียบเทียบระหว่างภาษาได้เช่นกัน ดังเช่นงานศึกษาของ จี 
อืน ลี (2545) ซึ่งศึกษาเรื่องสีในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม: เปรียบเทียบความหมายเชิงเปรียบของสี
และส านวนที่ใช้สีระหว่างภาษาไทยและภาษาเกาหลี พบว่าความหมายเชิงเปรียบของสีต่าง ๆ 
ส่วนมากมีความเหมือนกันทั้งในภาษาไทยและภาษาเกาหลี โดย สีแดงและสีส้มมีความหมายในทาง  
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ที่ดี เข้มแข็ง และกระฉับกระเฉง สีน้ าเงินมีความหมายในทางที่ดีและเข็มแข็ง สีขาวและสีเขีย วมี
ความหมายในทางที่ดีแต่ไม่เข้มแข็ง สี เหลืองมีความหมายในทางที่ดี  แต่ไม่เข็มแข็ง และไม่
กระฉับกระเฉง สีชมพูมีความหมายเชิงเปรียบ หมายถึงความรัก แต่ความแตกต่างระหว่างสองชาติ ใน
สีด า สีม่วง สีน้ าตาล และสีเทา ส่วนส านวนที่ใช้ค าเรียกชื่อสีส่วนมากมีความสัมพันธ์กับความหมายเชิง
เปรียบของสี ตัวอย่างในส านวนไทย เช่น “ขาวบริสุทธิ์” คือการเปรียบเทียบสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ ซึ่ง
แสดงว่าสีขาวมีความหมายถึงความไร้เดียงสา ตัวอย่างในส านวนเกาหลี เช่น  “myeung-baik-ha-da 
(ขาวสว่าง)” หมายความว่า รู้เรื่องชัดเจนหรือดูอะไรก็ชัด ในส านวนนี้น าเอาสีขาวกับความสว่างมาใช้
ในความหมายว่า รู้เรื่องหมดอย่างกระจ่างชัดเจน ดังนั้นส านวนนี้มีความหมายเชิงเปรียบหมายถึง 
ความชัดเจน ส่วนส านวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายเชิงเปรียบนั้นเกิดขึ้นตามความเป็นจริง เช่น ใน
ส านวนไทยที่ว่า “ข้าวแดงแกงร้อน” เป็นต้น และในส านวนเกาหลีที่ว่า “jeuk-sin-ho (สัญญาณ
แดง)” หมายถึงการหยุดที่มาจากสัญญาณไฟจราจร   

นอกจากนี้ วู ถิ กิม จี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบส านวน
เวียดนามกับส านวนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบส านวนเวียดนามกับส านวนไทยที่
มีความหมายตรงกันหรือคล้ายกันในด้านที่มาและวิธีการใช้ส านวน และภาพสะท้อนทางธรรมชาติและ
วิถีชีวิต ซึ่งผลการศึกษาพบว่าส านวนเวียดนามที่มีความหมายตรงหรือคล้ายคลึงกับส านวนไทย แต่สิ่ง
ที่น ามาเปรียบเทียบเหมือนกันบางประการ มีจ านวนมากที่สุดถึง 98 ส านวน ด้านการศึกษา 
ภาพสะท้อนทางธรรมชาติพบว่า ด้วยเหตุที่ประเทศเวียดนามและประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาค
เดียวกัน มีลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศค่อนข้างเหมือนกัน ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ 
พันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชจึงไม่แตกต่างกันมาก ในด้านภาพสะท้อนทางวิถีชีวิตพบว่า คนทั้ง 2 ประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติในการท ามาหากิน ตั้งถิ่นฐานในชนบทใกล้แหล่งน้ าที่
อุดมสมบูรณ์ซึ่งใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสร้าง
บ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรง มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของคน
ส่วนใหญ่ เพ่ืออบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวและสังคมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 

      ในการศึกษาของจี อืน ลี ท าการศึกษาเจาะจงเฉพาะความหมายเปรียบเทียบ
ของสีในภาษาไทยและภาษาเกาหลีเท่านั้น ซึ่งต่างจากงานวู ถิ กิม จีที่ศึกษาส านวนทุกรูปแบบที่มี
ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม รวมถึงเน้นการอธิบายวัฒนธรรมของ
ไทยและเวียดนามที่ปรากฏผ่านส านวนมากกว่าการวิเคราะห์กระบวนการทางความหมายของส านวน  

      จ า ก เ อกส า ร ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งท า งข้ า ง ต้ นทั้ ง ใ นภ าษา ไทย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ พบว่าความหมายเปรียบเทียบถูกใช้ในหลากหลายหน้าที่ เช่น หน้าที่ในการสั่งสอน 
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ว่ากล่าว และตักเตือน อีกทั้งความหมายเปรียบเทียบของสิ่ง ๆ หนึ่งสามารถมีได้หลากหลาย
ความหมาย เช่น ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ ได้แก่ คน ลักษณะนิสัย อาการ การกระท า เป็นต้น 

2.4.3 โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติ 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกทัศน์ ค่านิยม และโลกทัศน์ของ

มนุษย์ผ่านวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาโลกทัศน์ของผู้คนในหลากหลายสังคม 
เช่น การศึกษาของ โสภนา ศรีจ าปา (2544) ได้ศึกษา “โลกทัศน์ของชาวเวียดนามจากสุภาษิต” 
พบว่า โลกทัศน์ของชาวเวียดนามมีพ้ืนฐานจากสถาบันครอบครัวและหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นสถาบัน
เบื้องต้นของสังคมมนุษย์ ส่วนโลกทัศน์ในการด ารงชีวิตพบว่า ชาวเวียดนามให้ความส าคัญกับอาชีพ
การเกษตรและต้องมีความซื่อสัตย์และพากเพียรต่ออาชีพ ต้องรู้จักประมาณตน ยอมรับในค่าของเงิน
และยกย่องคนที่มี เงิน ส่วนโลกทัศน์ต่อธรรมชาตินั้น ชาวเวียดนามมีโลกทัศน์ว่าธรรมชาติมี 
ความผันแปรตลอดเวลา มนุษย์จึงต้องหมั่นสังเกตและปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 

  อุบล เทศทอง (2548) ได้ศึกษาไว้คล้ายคลึงกัน แต่เป็นการศึกษา “วิถีชีวิตและ
โลกทัศน์ของชาวเขมรจากภาษิต” ผลการศึกษาพบว่า ภาษิตเขมรสะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับคนใน
ฐานะปัจเจกชน ส่วนโลกทัศน์ต่อความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม พบว่า การที่จะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
คนในสังคมได้อย่างปกติสุข แต่ละคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะและสถานภาพของตน 
และการที่คนในสังคมมีฐานะและสถานภาพแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับการกระท าในอดีตชาติ ซึ่ งเป็นสิ่ง
ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ส่วนโลกทัศน์ต่อธรรมชาติพบว่า การที่จะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างสันติสุข ต้องรู้จักปรับตัวและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ส่วนโลกทัศน์ต่อ
ศาสนานั้น คนเขมรเชื่อว่าศาสนาและความเชื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์  

   ส่วนวรารัชต์ มหามนตรี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “โลกทัศน์ของคนไทยจาก
ภาษิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตและปัจจุบัน
จากภาษิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาษิตจากเอกสารและสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 1,280 ภาษิต  
ผลการศึกษาโลกทัศน์ของคนไทยที่สะท้อนจากภาษิต ได้แก่ โลกทัศน์ต่อมนุษย์ โลกทัศน์ต่อธรรมชาติ 
และโลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติพบว่า คนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันมีโลกทัศน์ต่อมนุษย์ว่า  
ต้องเป็นคนดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่เพ่ือให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเอง
และสังคม คนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันมีโลกทัศน์ต่อธรรมชาติว่า เป็นสิ่งที่มีอ านาจเหนือารควบคุม
ของมนุษย์ มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ลักษณะของธรรมชาติและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข ส่วนโลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาตินั้น คนไทยมองว่า สิ่งเหนือธรรมชาติสามารถ 
ดลบันดาลความสุขแก่มนุษย์ได้หากปฏิบัติดี และบันดาลให้เกิดความทุกข์ได้หากปฏิบัติมิชอบ  
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อย่างไรก็ตามคนไทยในปัจจุบันบางส่วนมีโลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคลรวมถึงความเชื่อทางศาสนาและ
ประเพณีบางประการที่ต่างไปจากอดีต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

       ศิริพร มณีชูเกตุ (2557) ศึกษาเรื่อง “โลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียจาก
ภาษิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของคนอินโดนีเซียที่สะท้อนจากภาษิต โดยศึกษาโลกทัศน์
ต่อมนุษย์ โลกทัศน์ต่อธรรมชาติ และโลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า ภาษิตได้
สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียที่มีต่อมนุษย์มากที่สุด และโลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็น 
อัตลักษณ์ที่เด่นชัดของคนอินโดนีเซีย ได้แก่ โลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียที่มีต่อชาวดัตช์ ซึ่งเป็นโลก
ทัศน์ในเชิงลบ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นทัศนคติในเชิงดูแคลน และมองเห็นความเอารัดเอาเปรี ยบ
ของชาวดัตช์ อัตลักษณ์ที่เด่นชัดอีกด้านหนึ่ง ได้แก่ โลกทัศน์ของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อศาสนาอิสลาม 
คนอินโดนีเซียให้ความส าคัญ ให้คุณค่าต่อศาสนาอิสลามมาก เพราะเกี่ยวพันกับการศึกษาเล่าเรียน 
เนื่องจากสมัยก่อนการศึกษาของชาวมุสลิมเริ่มจากการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน 

        นอกจากนี้สุภาพร คงศิริรัตน์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาไว้คล้ายคลึงกับ
การศึกษาของ วรารัชต์ มหามนตรี (2557) และของศิริพร มณีชูเกตุ (2557) สุภาพร คงศิริรัตน์ และ
คณะ ท าการศึกษาเรื่อง “โลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิต” เป็นการศึกษาโลกทัศน์ของผู้คนใน
อาเซียนจ านวน  5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยศึกษาจากภาษิตของ
ประเทศนั้น ๆ และอาศัยกรอบของโลกทัศน์เป็นแนวทางในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า คนอาเซียน
ส่วนใหญ่มีโลกทัศน์ทั้งต่อมนุษย์ ต่อธรรมชาติ และต่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน เช่น คนไทย 
คนลาว คนพม่า และคนอินโดนีเซียจะให้ความส าคัญกับคนในครอบครัว เครือญาติและการมีคู่ครอง 
คนสิงคโปร์และคนลาว ให้ความส าคัญกับผู้น าที่ท าหหน้าที่ปกครองบ้านเมือง และการยอมรับบทบาท
ของผู้หญิงในสังคมค่อนข้างเด่นชัด นอกจากนี้ยังพบว่า โลกทัศน์ที่คนอาเซียนมีต่อศาสนา ส่วนใหญ่  
มีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ การที่คนอาเซียนมีโลกทัศน์
คล้ายคลึงกันส่วนใหญ่ น่าจะเป็นผลมาจากความเป็นอาเซียนที่มีรากฐานวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน  

        จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกทัศน์ของมนุษย์ มีผลการศึกษาที่
ใกล้เคียงกัน โดยสามารถสรุปได้เป็นสามด้าน ได้แก่ โลกทัศน์ต่อมนุษย์ โลกทัศน์ต่อธรรมชาติ และโลก
ทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยโลกทัศน์ของผู้คนในแต่ละสังคมจะมีความใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ศาสนาที่มีอิทธิพลอยู่ในแต่ละสังคม 

        ส่วนงานศึกษาเกี่ยวกับค่านิยม เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และอ้อมเดือน  
สดมณี (2529) ได้ศึกษาเรื่อง “ค่านิยมของชาวชนบทไทย: ค่านิยมทางวัตถุกับค่านิยมทางระเบียบ
ประเพณี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยม 
และเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมทางวัตถุกับค่านิยมทางระเบียบประเพณีของประชากร
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ไทย ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาหรือความเจริญมีผลต่อค่านิยมของประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มประชากรในหมู่บ้านที่มีความเจริญสูงจะมีระดับค่านิยมทางวัตถุสูงกว่ากลุ่มประชากรในหมู่บ้านที่
ไม่เจริญ และกลุ่มประชากรในหมู่บ้านที่ไม่เจริญจะมีระดับค่านิยมทางระเบียบประเพณีสูงกว่ากลุ่ม
ประชากรในหมู่บ้านเจริญ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของสถาบันครอบครัว โรงเรียนและวัดใน
การปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมทางระเบียบประเพณีแก่บุคคล  

        ส่วนมณี พยอมยงค์ และนรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2527) ศึกษาวรรณกรรม
ส าคัญของ ลานนาไทยที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ ของลานนาไทยในอดีต
นับจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงปปัจจุบัน  โดยถ่ายถอดและแปลวรรณกรรมล้านนาไทย  
5 ฉบับ ได้แก่ คร่าวพญาพรหม, คร่าวอุทาหรณ์, คร่าวหงส์หิน, คร่าวฮ่ า และเพลงของจรัล มโนเพชร 
แล้วจัดท าเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมสะท้อนความเชื่อและวิถีชีวิตของ 
ชาวลานนาได้มาก เช่น ความเชื่อเรื่องกรรม ความเชื่อเรื่องการมีภรรยาน้อยเป็นเรื่องเหมาะสม  
ความเชื่อในเรื่องภูตผีและสิ่งลี้ลับ ความเชื่อเรื่องขวัญ โดยปรากฏในวรรณกรรมยุคต้นและยุคกลาง
สมัยรัตนโกสินทร์ แต่ไม่ค่อยปรากฏในวรรณกรรมยุคปัจจุบัน  

       กล่าวโดยสรุป งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของ
ผู้คนผ่านวรรณกรรม ส านวน และสุภาษิตแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิต 
ความเชื่อ ทัศนคติของผู้คนในแต่ละสังคมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากวรรณกรรมเกิดขึ้นมาจากการด ารง
ชีวิตประจ าวันของผู้คน และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติ ยึดถือสืบต่อกันมา ในแต่ละสังคมอาจมีโลกทัศน์  
ความเชื่อ และทัศนคติที่ต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งตรงกับความต้องการ
ของผู้วิจัยที่จะศึกษาโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียผ่านความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย เพ่ือให้เห็นถึงโลกทัศน์ของผู้คนในสองสังคม
ในด้านต่าง ๆ ผ่านความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ รวมถึงเพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติของผู้คนในทั้งสอง
สังคมท่ีมีต่อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบว่าเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเรื่อง “ความหมายเปรียบเทียบของ
สัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย” ตั้งแต่การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล มีรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ดังนี้ 
 
3.1 การทบทวนวรรณกรรม 
 

ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายเปรียบเทียบ ทฤษฎี  
การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ และแนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษา 

 
3.2 การคัดเลือกข้อมูล 
 

ในการคัดเลือกข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 
ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการคัดเลือกออกเป็นสองขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกข้อมูลภาษาไทย และ  
การคัดเลือกข้อมูลภาษาอินโดนีเซีย 

 
3.2.1 การคัดเลือกข้อมูลภาษาไทย 

3.2.1.1 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย  
โดยรวบรวมรายชื่อสัตว์ในภาษาไทยจากหนังสือสารานุกรมสัตว์ โดย บัวกันต์ วิลามาศ (2545) ผู้วิจัย
คัดเลือกรายชื่อสัตว์เรียงตามล าดับอักษร เพ่ือใช้ในการค้นหาข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์
จากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ (Thai National Corpus) โดยคัดเลือกจากข้อมูลความหมาย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ 500 ข้อมูลแรกต่อรายชื่อสัตว์หนึ่งชนิด 
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3.2.1.2 ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่เป็นความหมายเปรียบเทียบ โดยตรวจสอบ
จากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542 และพิจารณาจากบริบทของประโยคที่มี 
ค า เรียกชื่อสัตว์ปรากฎ เพ่ือท าให้ทราบว่าค าดังกล่าวมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ รวมถึง
ตรวจสอบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบจากหนังสือส านวนไทย สุภาษิตและค าพังเพย จ านวน 31 
เล่ม ดังนี้ 

1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปีพ.ศ. 2542 
2. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปีพ.ศ. 2552 
3. 716 ส านวนไทย โดย มัทรี ตุลยาทร 
4. 2000 ส านวนไทย พร้อมตัวอย่างการใช้ โดย เอกรัตน์ อุดมพรและกิตติยา  

อ่อนส าอาง 
5. เกร็ดภาษาหนังสือไทย โดย ส.พลายน้อย 
6. ค่านิยมในส านวนไทย โดยเพ็ญแข วัจนสุนทร 
7. ปทานุกรมว่าด้วยการใช้ส านวนไทย โดย บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ 
8. ประมวลสุภาษิตไทย โดย ชญานินทร์ 
9. พจนานุ กรมสุ ภาษิ ต ไทย  ค า พั ง เพยและส านวน ไทย  โดยกอง เทพ  

เคลือบพณิชกุล 
10. พจนานุกรมส านวนค าภาษาไทย โดย กิตติพร วีรสุธีกุล และยุพิน วีรสุธีกุล 
11. ภาษิต ค าพังเพยและส านวนไทย โดยราชบัณฑิต 
12. รู้ถ้วนส านวนไทย โดย วรวรรณ คงมานุสรณ์ 
13. ส านวน ภาษิตและค าพังเพยของไทยที่น าสัตว์มาเปรียบ โดย รัชนี ซอโสตถิกุล 
14. ส านวนไทย สุภาษิต ค าพังเพย โดย ชุลีพร สุสุวรรณ 
15. ส านวน สุภาษิตและค าพังเพย โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร 
16. ส านวนไทย โดย กาญจนาคพันธุ์ 
17. ส านวนไทย โดย ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ 
18. ปทานุกรมฉบับถ้อยค า ส านวนโวหาร ค าพังเพย สุภาษิตไทย โดย สมบัติ 

จ าปาเงิน 
19. ส านวนชวนคิด ภาษิตสอนใจ โดย รัตนา สถิตานนท์ 
20. ส านวนไทย โดย ยิ่งลักษณ์ งามดี 
21. สุภาษิต ค าพังเพยและส านวนไทย โดย ยิ่งลักษณ์ งามดี 
22. ส านวนไทย ภาษิตฝรั่ง โดย สุภาวดี จิตกวีกุล 
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23. ส านวนไทยใช้ให้เป็น โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร 
24. สุภาษิตไทย โดย เจือ สตะเวทิน 
25. ส านวนไทย โดย ขุนวิจิตมาตรา 
26. ส านวนอังกฤษและส านวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน โดย รัชนี  

ซอโสตถิกุล 
27. ส านวนไทย โดย กุสุมา รักษมณี 
28. ย้อนค า ส านวนไทย โดย จันทิมา น่วมศรีนวล 
29. ส านวนไทย ฉบับจัดหมวดหมู่ โดย อุดมพร อมรธรรม 
30. ส านวนไทย สุภาษิต ค าพังเพย โดย ชุลีพร, น าโชค, อาพร 
31. ค าส านวน ค าเข้าคู่ โดย ปาริชาติ วรุณจิต 

3.2.2 การคัดเลือกข้อมูลภาษาอินโดนีเซีย 
3.2.1.1 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย 

โดยรวบรวมรายชื่อสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียจากหนังสือรวบรวมรายชื่อสัตว์ โลกของสัตว์ (Dunia 
Binatang) โดยยูซุฟ กริสติอาโน (Kristianto, Y., 2015) และ หนังสือชุดรอบรู้เรื่องโลก (Seri Serba 
Tahu Dunia) โดย เจอนารฺ เรสปาตี (Respati, J., 2016) ผู้วิจัยคัดเลือกรายชื่อสัตว์เรียงตามล าดับ
อักษร เพ่ือใช้ในการค้นหาข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์จากคลังข้อมูลข้อมูลภาษา
อินโดนีเซีย ห้องสมุดภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEALang Library Indonesian Corpus)  
โดยคัดเลือกจากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบที่ปรากฏ 500 ข้อมูลแรกต่อรายชื่อสัตว์หนึ่งชนิด 

3.2.2.2 ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่เป็นความหมายเปรียบเทียบ โดยตรวจสอบ
จาก พจนานุกรมหลักภาษาอินโดนีเซีย กรมการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปี 2014 (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia) และพิจารณาจากบริบทของประโยคที่มีค าเรียกชื่อสัตว์ปรากฎ เพ่ือท าให้ทราบ
ว่าค าดังกล่าวมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบจาก
หนังสือส านวน สุภาษิตและค าพังเพยในภาษาอินโดนีเซีย จ านวน 32 เล่ม ดังนี้ 

1. พจนานุกรมหลักภาษาอินโดนีเซีย กรมการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปี 2014 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Pusat Bahasa Edisi Keempat)  

2. พจนานุกรมส านวน สุภาษิต โดย เจ เอส บาดูดู (Kamus Peribahasa oleh 
J.S. Badudu) 

3. 5700 ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย ดร. นูรฺ อะริฟิน ชานิอาโก (5700  
Peribahasa Indonesia oleh Dr. Nur Arifin Chaniago) 

4. ส านวน สุภาษิต โดย ปามุนจัก (Peribahasa oleh Pamuntjak) 
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5. แนวความคิดโดยรวมอันเกี่ยวข้องกับส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย ไซลาล 
อาริมิ (Pikiran-pikiran Kolektif dalam Peribahasa Indonesia oleh Sailal Arimi) 

6. 3500 ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดยบริษัทอินโดนีเซีย วิชวล (3500 
Peribahasa Indonesia oleh Indonesia Virtual Company) 

7. 1700 ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย อัมราน เย เอส ชานิอาโก (1700 
Peribahasa Indonesia oleh Amran Y.S. Chaniago) 

8. ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย กิฟติอาวาติ และ เอินดรี ซุลิติโย (Peribahasa 
Indonesia oleh Kiftiawati dan Endry Sulityo)  

9. ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย บัณฑิต อารฺ ซุโยโต บากิรฺ (Peribahasa 
Indonesia oleh Drs. R. Suyoto Bakir) 

10. รวบรวมส านวน สุภาษิตอินโดนี เซีย โดย สรี  เลสตารี  ( Kumpulan 
Peribahasa Indonesia oleh Sri Lestari) 

11. 2700 ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย ส าหรับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย แบะบุคคลทั่วไป โดย อารีฟ บะฮฺติอาร์ (2700  Peribahasa Indonesia 
untuk SD, SMP, SMA dan Umum oleh Arief Bachtiar) 

12. พจนานุกรมส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย โยเซ ริซัล (Kamus Peribahasa 
Indonesia oleh Yose Rizal) 

13. พจนานุกรมส านวน สุภาษิตอินโดนีเซียฉบับครบถ้วน โดย ชะฮฺรุล ระมะดอน 
(Kamus Lengkap Peribahasa Indonesia oleh Syahrul Ramadhan) 

14. พจนานุกรมส านวน สุภาษิตอินโดนีเซียฉบับครบถ้วน โดย ดร.เรนี ฟิตรีอานี 
(Kamus Lengkap Peribahasa Indonesia oleh Reni Fitriani s. Pd.) 

15. รวบรวมส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย กามัล โกมันโดโก (Kumpulan 
Peribahasa Indonesia oleh Gamal Komandoko) 

16. ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซียฉบับครบถ้วนที่สุด เพ่ิมปันตุนและบทกลอน โดย 
อาเจน  

ดิอานาวาตี  (Super Lengkap Peribahasa Indonesia Plus Pantun & Puisi 
oleh Ajen Dianawati) 

17. หนังสือเก่งปันตุนและส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย มูเตีย ดวี ปังเงสตี 
(Buku Pintar Pantun dan Peribahasa Indonesia oleh Mutia Dwi Pangesti) 
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18. พจนานุกรมส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย ดร.ซาตริโอ นุโกรโฮ (Kamus 
Peribahasa Indonesia oleh Dr. Satrio Nugroho) 

19. 5000 ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย เมิงงาฮู อมปู (5000  Peribahasa 
Indonesia oleh Mangahu Ompu) 

20. รวบรวมส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย โมะฮฺ กุสนาดี วาสรี (Kumpulan 
Peribahasa oleh Moh. Kusnadi Wasrie) 

21. พจนานุกรมส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย ซุปราปโต บัณฑิตครุศาสตร์ 
(Kamus Peribahasa Indonesia oleh Suprapto, S. Pd.) 

22. ฉลาดส านวน สุภาษิตอินโดนี เซีย โดย สรี  วินตาลา อะฮฺมัด ( Mahir 
Peribahasa Indonesia oleh Sri Wintala Achmad) 

23. ความหลากหลายของส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย อะดิตยา ปราตามา 
(Bunga Rampai Peribahasa Indonesia oleh Aditya Pratama) 

24. ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย ปุสตากา มกมูรฺ (Peribahasa & Ungkapan 
oleh Pustaka Makmur) 

25. ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย บทกลอน ปันตุน โดย เตอกุฮฺ อินดราวัน 
(Peribahasa Puisi Pantun Sajak oleh Teguh Indriawan) 

26. พจนานุกรมส านวน สุภาษิตอินโดนีเซียฉบับครบถ้วน โดย บิสรี มุสโตฟา 
(Kamus Lengkap Peribahasa Indonesia oleh Bisri Mustofa) 

27. พจนานุกรมส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย สารฺโวโน ปุสโปสาปุโตร (Kamus 
Peribahasa oleh Sarwono Pusposaputro) 

28.พจนานุกรมสุภาษิตภาษาอินโดนีเซีย โดย เจ เอส บาดูดู (Kamus Ungkapan 
Bahasa Indonesia oleh J.S. Badudu) 

29. พจนานุกรมสุภาษิตภาษาอินโดนีเซีย โดย อับดุล แชรฺ (Kamus Ungkapan 
Bahasa Indonesia oleh Abdul Chaer) 

30. พจนานุกรมส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย โดย เอ็ม มิฟตะฮฺ ฟาวซี บัณฑิต 
ครุศาสตร์ (Kamus Lengkap Peribahasa dan Ungkapan oleh M. Miftah Fauzi S. Pd) 

31. พจนานุกรมสุภาษิตภาษาอินโดนีเซีย โดย ดวี นุโกรโฮ และ ดร. ซุรายิน 
(Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia oleh Dwi Nugroho, Drs. Surayin)  
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32. ส านวน สุภาษิตอินโดนีเซีย และปันตุนส าหรับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 
และบุคคลทั่วไป โดย ซัมซุล ฮิดายาตุลเลาะฮฺ (Peribahasa & Pantun untuk SD, SMP, SMA dan 
Umum oleh Syamsul Hidayatullah ZE.) 

   ในการคัดเลือกข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย ผู้วิจัยคัดเลือกข้อมูลความหมายเปรียบเทียบ ตามค านิยามของความหมายเปรียบเทียบ
จากแนวคิดของนักภาษาศาสตร์และนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งกล่าวไว้ในบทที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า 
ความหมายเปรียบเทียบ คือ ความหมายที่เกิดจากการน าเอาความหมายประจ าค ามาใช้ใน  
เชิงเปรียบเทียบ โดยจะใช้เปรียบเทียบกับสิ่งที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันซึ่งพอจะเปรียบเทียบได้ ท าให้
เกิดความหมายใหม่ อีกทั้งเป็นการขยายความหมายของค าออกไปจากเดิมและท าให้เห็นภาพและ
เข้าใจความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อมูลที่ค าเรียกชื่อสัตว์มีความหมาย
เปรียบเทียบที่เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากความหมายประจ าค า 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็นสองขั้นตอน 
ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาษาไทย และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาษาอินโดนีเซีย มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาษาไทย 
3.3.1.1 รวบรวมรายชื่อหนังสือส านวนไทย สุภาษิตและค าพังเพยทั้งหมดที่ปรากฏ 

เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลความหมายของความหมายเปรียบเทียบ พบทั้งสิ้น 31 เล่ม  
(ดูข้อ 3.2.1.2) 

3.3.1.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย 
ตามเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูลข้อ 3.2 จากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ (Thai National Corpus) 

3.3.2 การเก็บข้อมูลภาษาอินโดนีเซีย 
    3.3.2.1 รวบรวมรายชื่อหนังสือส านวน สุภาษิตและค าพังเพยภาษาอินโดนีเซีย
ทั้งหมดที่ปรากฏ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงรายชื่อสัตว์ และใช้ในการตรวจสอบข้อมูลความหมายของ
ความหมายเปรียบเทียบ พบทั้งสิ้น 32 เล่ม (ดูข้อ 3.2.2.2) 
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        3.3.2.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา
อินโดนีเซียตามเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูลข้อ 3.2 จากคลังข้อมูลภาษาอินโดนีเซีย ห้องสมุดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEALang Library Indonesian Corpus) 
 
3.4 การจัดกลุ่มข้อมูล 
 

ในการจัดกลุ่มข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 
รวมถึงการจัดกลุ่มประเภทของสัตว์ ผู้วิจัยอ้างอิงตามการจัดกลุ่มหมวดหมู่ค าของนววรรณ พันธุเมธา 
(2544) 
 

3.4.1 การจัดกลุ่มประเภทของสัตว์จะช่วยให้แยกแยะได้ว่ากลุ่มสัตว์ประเภทใด  
มีความหมายเปรียบเทียบอย่างไรบ้าง และกลุ่มสัตว์ใดถูกน ามาใช้เปรียบเทียบมากหรือน้อยที่สุด  
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย จากข้อมูล
สามารถจัดกลุ่มสัตว์ ได้ เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่  สัตว์บก , สัตว์ปีก , สัตว์น้ า , สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า , 
สัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก และสัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน 

3.4.2 การจัดกลุ่มความหมายเปรียบเทียบช่วยให้สามารถแยกแยะได้ว่ามีสัตว์ประเภท
ใดบ้างที่มีความหมายเปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และกลุ่มความหมายเปรียบเทียบใดมีจ านวน
ข้อมูลมากหรือน้อยที่สุด 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ผู้วิจัย
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาอินโดนี เซีย และการวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อมูลภาษาไทยและภาษาอินโดนี เซีย  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทย 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของความหมายประจ ารูปและความหมายเปรียบเทียบของ

สัตว์ โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของอูจีน นีดา (Nida, 1975) เพ่ือใช้ในการอธิบายสิ่งที่
เชื่อมโยงกันระหว่างความหมายประจ ารูปและความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ 
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3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอินโดนีเซีย 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของความหมายประจ ารูปและความหมายเปรียบเทียบของ

สัตว์ โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของอูจีน นีดา (Nida, 1975) เพ่ือใช้ในการอธิบายสิ่งที่
เชื่อมโยงกันระหว่างความหมายประจ ารูปและความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ 

3.5.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 
3.5.3.1 วิเคราะห์ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา

อินโดนีเซีย โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ 
3.5.3.2 วิเคราะห์ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา

อินโดนีเซีย โดยพิจารณาจากอรรถลักษณ์ของสัตว์ ซึ่งเป็นความหมายประจ ารูปของสัตว์ และ
ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบที่ท าให้ทราบว่าสัตว์มีความหมายเปรียบเทียบกับสิ่งใดจาก  
อรรถลักษณ์   

3.5.3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยกับภาษาอินโดนีเซีย 

3.5.3.4 วิ เคราะห์โลกทัศน์  ค่านิยม และทัศนคติของสังคมไทยและสังคม
อินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์ 
 
3.6 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลของการวิจัย รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทที่ 4 
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 

 
ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน

ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ค าว่า “ความหมายเปรียบเทียบ” ผู้วิจัยหมายถึงความหมายที่เกิดจากการ
น าเอาความหมายประจ าค ามาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ โดยจะใช้เปรียบเทียบกับสิ่งที่มีลักษณะที่คล้ายคลึง
กันซึ่งพอจะเปรียบเทียบได้ ท าให้เกิดความหมายใหม่ อีกทั้งเป็นการขยายความหมายของค าออกไปจาก
เดิมและเข้าใจความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความหมายเปรียบเทียบมีประโยชน์อย่างมากในการอธิบาย
บางสิ่งบางอย่าง โดยน าบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อมาใช้ในการเปรียบเทียบ 
เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น การเปรียบเทียบความหมายที่เกิดจากการน าความหมายประจ ารูป
มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบเพ่ืออธิบายถึงสิ่งที่ความหมายประจ ารูปไม่สามารถอธิบายได้ครอบคลุม โดยผู้วิจัย
ใช้แนวคิดการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของนีดา (Nida, 1975) ในการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของสัตว์ใน
ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียที่ท าให้เกิดเป็นความหมายเปรียบเทียบขึ้นมา รวมถึงเพ่ือแสดงให้เห็น
อรรถลักษณ์ของสัตว์ใดบ้างท่ีมีความเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างสองภาษา 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซียจากหนังสือส านวน สุภาษิตและค าพังเพยของทั้งสองภาษาทั้งหมดที่ปรากฏดังที่กล่าวไว้ในบท
ที่ 3 และคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่เป็นความหมายเปรียบเทียบอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 
ฉบับ พ.ศ. 2542 และ พจนานุกรมหลักภาษาอินโดนีเซีย กรมการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปี 2014  
(Kamus Besar Bahasa Indonesia) ในการอธิบายความหมายความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
การศึกษานี้ ผู้วิจัยอ้างอิงจากพจนานุกรม และหนังสือส านวน สุภาษิตและค าพังเพย ส่วนความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ที่มิได้มีการอ้างอิง หมายถึงผู้วิจัยเป็นผู้อธิบายความหมายเอง 

การศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ผู้วิจัยได้แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
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4.1 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย 
4.2 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย 
4.3 การวิเคราะห์ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยกับภาษาอินโดนีเซีย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
4.1 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย 

 
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากพจนานุกรมรวบรวมรายชื่อสัตว์ พบ สัตว์ทั้งสิ้น 144 ชนิด โดยผู้วิจัย

เก็บข้อมูลจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ (Thai National Corpus) และหนังสือที่รวบรวมความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย ผลการศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย พบว่ามีสัตว์
ที่มีความหมายเปรียบเทียบ 106  ชนิด รวมทั้งสิ้น 587 ประโยค  

หลังจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์เพ่ือหาความหมายที่มีร่วมกันอย่างชัดเจนระหว่าง
ความหมายประจ ารูปและความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ พบความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ จ านวน 
12 ความหมาย โดยเป็นความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่เกิดจากความหมายประจ ารูปของสัตว์ ซึ่ง
ความหมายประจ ารูปของสัตว์หมายความรวมถึงอวัยวะร่างกายของสัตว์ คุณสมบัติทางกายภาพ ลักษณะ
นิสัย พฤติกรรม และความเป็นอยู่ของสัตว์ ซึ่งผู้วิจัยจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มความหมาย อ้างอิงตามการ
จ าแนกหมวดหมู่ค าของ นววรรณ พันธุเมธา  (2544)  ได้แก่  

1. ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่อยู่ในกลุ่มความหมาย มนุษย์และสิ่งที่
สัมพันธ์กับมนุษย์ มีดังต่อไปนี้ 

1.1 คน หมายถึง มนุษย์ เชื้อชาติ และอวัยวะร่างกายของมนุษย์ 
1.2 คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะประจ าตัวของมนุษย์ 
1.3 นิสัย หมายถึง ความประพฤติท่ีเคยชินของมนุษย์ 
1.4 กิริยาอาการ หมายถึง การแสดงออกด้วยกาย ลักษณะที่แสดงออก ท่าทาง 

สภาพทางกายและสภาพจิตของมนุษย์ 
1.5 การกระท า หมายถึง การกระท าและพฤติกรรมของมนุษย์ที่กระท าต่อสิ่ง

ต่าง ๆ  
2. ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่มีอยู่ในกลุ่มความหมาย ที่ไม่ใช่มนุษย์ มี

ดังต่อไปนี ้
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2.1 ปริมาณ หมายถึง ความมากน้อยของสิ่งต่าง ๆ 
2.2 ระยะห่าง หมายถึง ความห่างของวัตถุตามแนวระนาบและแนวดิ่ง  
2.3 สิ่งของ หมายถึง วัตถุต่าง ๆ 
2.4 สถานที่ หมายถึง ที่ตั้ง แหล่ง 
2.5 เวลา หมายถึง ความยาวนาน 
2.6 เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดข้ึน 
2.7 ภัยอันตราย หมายถึง เหตุที่อาจท าให้ตายหรือบาดเจ็บ เหตุแห่งความ
สูญเสีย 

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

4.1.1 กลุ่มความหมายมนุษย์และสิ่งที่สัมพันธ์กับมนุษย์ 
        ผู้ วิจัยพบว่า ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่มีความหมาย

เปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มความหมายมนุษย์และสิ่งที่สัมพันธ์กับมนุษย์ มีทั้งสิ้น 470 ประโยค สัตว์ที่น ามาใช้
เปรียบเทียบในกลุ่มความหมายมนุษย์และสิ่งที่สัมพันธ์กับมนุษย์ มีทั้งหมด 98 ชนิด ซึ่งสามารถจ าแนก
ออกได้เป็นสัตว์ 7 กลุ่ม อ้างอิงตามการจ าแนกหมวดหมู่ค าของ นววรรณ พันธุเมธา (2544) ได้แก่  

    ก. สัตว์บก หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่บนบก ได้แก่ กระซู่, กระทิง, กระต่าย, 
กระแต, กระรอก, กวาง, แกะ, เก้ง, ควาย, ค่าง, จิงโจ้, จิ้งจอก, ช้าง, ตุ่น, เนื้อทราย, บ่าง, แพะ, ม้า, แมว, 
ยีราฟ, แรด, ลิง, วัว, เสือ, สมัน, สิงโต, หนู, หนูตะเภา, หมา, หมาป่า, หมี, หมู, อูฐ และฮิปโปโปเตมัส  

    ข. สัตว์น้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในน้ า ได้แก่ กุ้ง, ปู, ปลา, ปลากระดี่ ,  
ปลาไหล, ปลาช่อน, ปลาซิว, ปลาซ่า และปลาหมอ 

ค. สัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ที่มีปีก ได้แก่ กา, ไก่, ไก่แจ้, ค้างคาว, นก, นกแก้ว, 
นกขุนทอง, นกกระจอก, นกกระจอกเทศ, นกกระปูด, นกคุ่ม, นกยูง, นกการะเวก, เป็ด, แร้ง, หงส์, ห่าน 
และเหยี่ยว 

ง. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตได้ทั้งบนบกและน้ า ได้แก่ กบ, เขียด, 
คางคก,  และอ่ึงอ่าง 

จ. สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง สัตว์ที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมทั่วไป เคลื่อนที่ด้วยการ
เลื้อยหรือคลาน ได้แก่ กิ้งก่า, งู, จระเข้, จิ้งจก, เต่า, ตุ๊กแก และเหี้ย 
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ฉ. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก หมายถึง แมลงและแมง ได้แก่ จักจั่น, บุ้ง, 
ปลวก, ปลิง, ผึ้ง, ผีเสื้อ, มด, มดแดง, แมงดา, แมงมุม, แมงเม่า, แมลงปอ, ยุง, ไส้เดือน, หอย,  
หิ่งห้อย, เห็บ, เหา, หนอน, และเหลือบ 

ช.สัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในเทพนิยาย/ต านาน ไม่มี
ตัวตนอยู่จริง ได้แก่ ครุฑ, นาค และมังกร 

           ผู้วิจัยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของสัตว์ที่เป็นความหมายประจ ารูปและความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่มีความหมายเปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มความหมายมนุษย์และสิ่งที่สัมพันธ์
กับมนุษย์ พบว่าสัตว์ถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นมนุษย์ เชื้อชาติ อวัยวะร่างกายของมนุษย์ คุณสมบัติทาง
กายภาพ ความประพฤติที่เคยชิน กิริยาอาการ สภาพทางกายและสภาพจิตของมนุษย์ และการกระท า
และพฤติกรรมของมนุษย์ที่กระท าต่อสิ่งต่าง ๆ  (นววรรณ พันธุเมธา, 2544) ดังต่อไปนี้   

4.1.1.1 คน หมายถึง มนุษย์ เชื้อชาติ และอวัยวะร่างกายของมนุษย์ 
4.1.1.2 คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะประจ าตัวของมนุษย์ 
4.1.1.3 นิสัย หมายถึง ความประพฤติท่ีเคยชินของมนุษย์ 

         4.1.1.4 กิริยาอาการ หมายถึง การแสดงออกด้วยกาย ลักษณะที่แสดงออก 
ท่าทาง สภาพทางกายและสภาพจิตของมนุษย์ 

         4.1.1.5 การกระท า หมายถึง การกระท าและพฤติกรรมของมนุษย์ที่กระท าต่อสิ่ง
ต่าง ๆ  

   
        ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 
4.1.1.1 คน 

    คน หมายถึง มนุษย์ เชื้อชาติ อวัยวะ ลักษณะของมนุษย์ เช่น คนดี คนร้าย 
คนเก่ง ผู้ชาย ผู้หญิง บุคคลประเภทที่สาม เป็นต้น พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็นคน จ านวน 71 
ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก และสัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน 

สัตว์บกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ กระซู่, กระต่าย, กระทิง, 
กระรอก, กวาง, แกะ, เก้ง, ควาย, ค่าง, จิ้งจอก, จิงโจ้, ช้าง, เนื้อทราย, บ่าง, แพะ, ม้า, แมว, แรด, ลิง, วัว
, เสือ, สมัน, สิงโต, หน,ู หนูตะเภา, หมา, หมาป่า และหมู 
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สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ ปู, ปลา , ปลาไหล, ปลา
ช่อน และ ปลาหมอ  

สัตว์ปีกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ กา, ไก่, ไก่แจ้, ค้างคาว, 
นก, นกแก้ว, นกกระจอก, นกยูง, เป็ด, แร้ง, หงส์, ห่าน และเหยี่ยว 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ กบ, เขียด, 
และคางคก  

สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ กิ้งก่า , งู, จระเข้, 
จิ้งจก และเต่า 

สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน 
ได้แก่ จักจั่น, ปลวก, ปลิง, ผีเสื้อ, มด, มดแดง, แมงดา, แมงมุม, แมงเม่า, ยุง, ไส้เดือน, หอย, หิ่งห้อย, 
หนอน และเหลือบ         

สัตว์ในเทพนิยาย/ต านานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็นคน ได้แก่ นาค 
และมังกร  
1) เสือ, สิงห์, กระทิง, แรด พบในส านวน “เสือ สิงห์ กระทิง แรด” หมายถึง คนเลวทราม ขี้โกงและ

อันตราย (อุดมพร อมรธรรม, 2556, น. 302)  
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

      เสือ, สิงห์, กระทิง, แรด            คน  
วิเคราะห์อรรถลักษณ์        [-มนุษย์]   [+มนุษย์] 
     [+อันตราย]   [+อันตราย]    

 [+ดุร้าย]   [+ดุร้าย]    
จากข้อมูลนี้เปรียบเทียบเสือ สิงห์ กระทิง และแรดเป็นคน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน

ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เสือ สิงห์ กระทิง แรด” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็น 
“คน” คือ [+อันตราย] และ [+ดุร้าย] เสือ สิงห์ กระทิง และแรดถูกน ามาเปรียบเป็นคนเลวและอันตราย 
เพราะเสือ สิงห์ กระทิง แรดเป็นสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่และดุร้าย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) สามารถท า
อันตรายให้กับผู้ที่เข้าใกล้ได้ จึงน าเสือ สิงห์ กระทิง และแรดมาเปรียบเป็นคนที่สามารถก่อให้เกิดอันตราย 
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2) เจ้าชู้ไก่แจ้ หมายถึง ผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้ เกี้ยวผู้หญิงไปมา (จันทิมา น่วมศรีนวล, 2554, น. 60)   
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

      ไก่แจ้                        คน 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์   [-มนุษย์]             [+มนุษย์] 
    [+เพศผู้]          [+เพศผู้]  
    [+อาการป้อ]         [-อาการ]             

            [+ผสมพันธุ์]         [+ผสมพันธุ์]      
ประโยคนี้เปรียบเทียบไก่แจ้เป็นผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้ โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง

ความหมายประจ ารูปของ “ไก่แจ้” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คน” คือ [+เพศผู้] และ    
[+ผสมพันธุ์] ไก่แจ้และคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าไก่แจ้มาเปรียบเป็นคน ไก่แจ้เป็นสัตว์เพศผู้ที่มักจะ
เข้าหาไก่ตัวเมียเพ่ือผสมพันธุ์ ไก่แจ้จะขยับปีกและกางปีกเมื่อเจอไก่ตัวเมีย หรือที่เรียกว่าอาการป้อ เพ่ือ
เป็นการแสดงว่าต้องการผสมพันธุ์ ไก่แจ้เป็นสัตว์สังคมชอบอยู่เป็นกลุ่ม ถ้าเลี้ยงตัวเดียวจะเหงาตาย จึง
ควรเลี้ยงเป็นครอบครัว ไก่แจ้ตัวผู้หนึ่งตัว จะมีคู่เป็นตัวเมียจ านวนสองถึงสามตัว (ศรี เกศมณี, 2534) จึง
น ามาเปรียบเป็นผู้ชายเจ้าชู้ โดยอรรถลักษณ์ [+ผสมพันธุ์] ได้จากการน าพฤติกรรมของไก่แจ้มาเปรียบเป็น
พฤติกรรมของคน 
3) ค้างคาว พบในประโยค “ใช้ชีวิตแบบค้างคาว” หมายถึง คนที่ด าเนินชีวิตในช่วงเวลากลางคืน และ

พักผ่อนในช่วงเวลากลางวัน 
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
      ค้างคาว          คน   

วิเคราะห์อรรถลักษณ์            [-มนุษย์]    [+มนุษย์] 
         [+กลางคืน]    [+กลางคืน]   

ประโยคนี้ เปรียบเทียบค้างคาวเป็นคนที่ ด า เนินชีวิตในช่วงเวลากลางคืน โดยมี 
อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ค้างคาว” กับความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบเป็น “คน” คือ [+กลางคืน] ค้างคาวและคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน ค้างคาวมักออกหากินใน
เวลากลางคืน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 244) และพักผ่อนในช่วงเวลากลางวัน แต่คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่
ท างานหากินตอนกลางวันและพักผ่อนตอนกลางคืน ดังนั้นจึงเปรียบเทียบคนที่ออกท างานในช่วงเวลา
กลางคืนว่าเป็นค้างคาว 
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4) จระเข้ขวางคลอง หมายถึง คนที่ไปขัดขวางผู้อื่น (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 21)   
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
        จระเข ้                             คน   

วิเคราะห์อรรถลักษณ์             [-มนุษย์]                 [+มนุษย์] 
          [+น้ า]                                    [+เดินทาง]                        

                                       [+น้ า]         
ประโยคนี้เปรียบเทียบจระเข้หมายถึงคน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย

ประจ ารูปของ “จระเข้” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็น “คน” คือ [+น้ า] จระเข้และคน
เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าจระเข้มาเปรียบเทียบเป็นคน จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลาน อาศัยอยู่ริมน้ า และ
ว่ายน้ าเก่ง ในสมัยก่อนผู้คนเดินทางโดยทางน้ าและใช้เรือเป็นพาหนะ ตามแม่น้ าล าคลองจะมีจระเข้เป็น
จ านวนมาก จระเข้เหล่านั้นเป็นตัวกีดขวางเส้นทางการจราจรและเป็นอุปสรรคในการเดินทางเป็นอย่าง
มาก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 290) จึงน าจระเข้มาเปรียบกับคนที่ไปขัดขวางผลประโยชน์ของผู้อ่ืน  
5) นกรู้ หมายถึง ผู้ที่มีไหวพริบ รู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน (ชุลีพร, น าโชค, อาพร , 2538, 

น. 31) 
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

           นก                     คน   
วิเคราะห์อรรถลักษณ์             [-มนุษย์]                 [+มนุษย์] 
          [+เห็นไกล]        [-เห็นไกล]   
          [+ไหวพริบ]       [+ไหวพริบ] 

ประโยคนี้เปรียบเทียบนกหมายถึงคน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ า
รูปของ “นก” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็น “คน” คือ [+ไหวพริบ] นกและคนเป็น
สิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน านกมาเปรียบเป็นคน นกเป็นสัตว์ปีกที่มักระวังตัวอยู่และรู้ทันภัยที่จะมาถึงตัว 
เพราะนกมีสายตาที่กว้างไกล และสามารถส่งเสียงเพ่ือเตือนภัย จึงสามารถบินหนีเมื่อมีภัยมาถึงตัว (อาจ 
แจ่มเมฆ, 2529ม น. 266-268) จึงน านกมาเปรียบกับคนที่มีไหวพริบ รู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึง
ตน  
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6) กระดี่ได้น้ า หมายถึง คนที่แสดงอาการดีใจ ตื่นเต้นจนตัวสั่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551, น. 2) 
  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

           กระดี่                           คน 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                [+มนุษย์] 
          [+ครีบ]                      [+ดีใจ]* 
          [-นิ่ง]*           [-นิ่ง]*           

ประโยคนี้เปรียบเทียบปลากระดี่หมายถึงคนที่มีอาการดีใจ ตื่นเต้นจนตัวสั่น  โดยมี 
อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ปลากระดี่” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบ
เป็น “คน” คือ [-นิ่ง]* และ [+ดีใจ]* ส านวนนี้เปรียบเทียบลักษณะของปลากระดี่ที่มาอยู่ในที่แห้ง พอถูก
น้ าก็ดิ้น (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 325) จึงน าอาการสะบัดไปมาของปลากระดี่มาเปรียบเป็นอาการดีใจ 
ตื่นเต้นจนตัวสั่น จนดูไม่เหมาะสม โดยอรรถลักษณ์ [+ดีใจ]* [-นิ่ง]* ของความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบเป็นคนที่แสดงอาการดีใจ ตื่นเต้นจนตัวสั่น ได้จากการเปรียบเทียบกับอาการของปลากระดี่
เมื่ออยู่ในน้ า  
7) ปลิงดูดเลือด ในบริบท “ฉันก็ตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่าๆ ไว้เบื้องหลัง ทิ้งชีวิตเหลวไหลไร้สาระ ทิ้งเพ่ือนๆ 
ประเภทปลิงดูดเลือดทั้งหลาย” หมายถึง คนที่คอยหาผลประโยชน์จากผู้อื่น  

  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
           ปลิง                           คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                [+มนุษย์] 
          [+น้ า]                                  [-ดี]    
          [+ดูดเลือด]      [+หาประโยชน์] 
          [+เกาะติด]       [+เกาะติด]  

ประโยคนี้เปรียบเทียบปลิงเป็นคนที่คอยหาผลประโยชน์จากผู้อื่น  โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ปลิง” กับความหมายที่ เกิดจากการเปรียบเป็น “คน” คือ  
[+เกาะติด] ปลิงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ า เกาะคนหรือสัตว์เลือดอุ่นเพ่ือดูดกินเลือดเป็น
อาหาร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 679) ปลิงที่เกาะติด หาประโยชน์จากสัตว์ อ่ืนจึงถูกน ามา
เปรียบเทียบกับคนที่คอยหาประโยชน์จากผู้อื่น 
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8)  วานรได้แก้ว หมายถึง คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนมี (ยิ่งลักษณ์ งามดี, 2531, น. 84) 
  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

           วานร                           คน 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                [+มนุษย์] 
          [-นิ่ง]                     [-รู้ค่า]*                 

ประโยคนี้เปรียบเทียบวานรเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนมี โดยมีอรรถลักษณ์ท่ีเกิดจาก
การเปรียบเป็น “วานร” เป็น “คน” คือ [-รู้ค่า]* วานรเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายคน  มักไม่อยู่นิ่ง วานรเป็น
สัตว์กินพืช ไม่รู้จักคุณค่าของแก้วแหวนเงินทองเหมือนมนุษย์ วานรได้แก้วจึงถูกน ามาเปรียบเทียบกับคนที่
ไม่รู้จักคุณค่าสิ่งของที่ตนมี  
9) สมัน ในส านวน “เสือในร่างสมัน” หมายถึง คนร้ายที่ปลอมตัวมาในร่างคนดี (ยิ่งลักษณ์ งามดี, 2531, 
น. 91) 

   ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
สมัน           คน          

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย]์         [+มนุษย]์ 
           [+กินพืช]        [+ดี] 
           [-อันตราย]       [-อันตราย]         
       ประโยคนี้เปรียบเทียบสมันหมายถึงคน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ า
รูปของ “สมัน” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็น “คน” คือ [-อันตราย] สมันและคนเป็น
สิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าสมันมาเปรียบเทียบเป็นคน สมันเป็นสัตว์กินพืช (อัมพา ศรีสุพัทพงษ์ , น. 64)  
ไม่ดุร้าย ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ชนิดอื่น จึงน าสมันมาเปรียบเป็นคนดีที่ไม่เป็นอันตราย 
10) แมลงเม่า จากส านวน “แมงเม่าบินเข้ากองไฟ” ในบริบท “เขาท าตัวเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟ” 
หมายถึง คนที่เข้าหาอันตราย (ขุนวิจิตมาตรา, 2543, น. 432)  

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
        แมลงเม่า                  คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย]์     [+มนุษย]์ 
           [-ใหญ]่     [+เข้าหาประโยชน์]*   
           [+บิน]     [+อันตราย] 
           [+ชอบแสงไฟ]      
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       ประโยคนี้เปรียบเทียบแมลงเม่าหมายถึงคน โดยมีอรรถลักษณ์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
“แมลงเม่า” เป็น “คน” คือ [+เข้าหาประโยชน์]* แมลงเม่าและคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าแมลงเม่า
มาเปรียบเทียบเป็นคน แมลงเม่าหรือแมงเม่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก บินได้ และชอบแสงไฟ 
แมลงเม่าชอบบินเข้าไปหาแสงไฟจนท าให้ตัวมันเป็นอันตราย (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 432) จึงน า
แมลงเม่ามาเปรียบเป็นคนที่เข้าหาอันตราย 
11) ฮิปโปโปเตมัส ในประโยค “ตัวใหญ่อย่างกับฮิปโปโปเตมัส” หมายถึง คนที่มีร่างกายใหญ่โต 

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
              ฮิปโปโปเตมัส                   คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย]์                 [+มนุษย]์ 
          [+ใหญ่]        [+ใหญ่]* 
          [+ชอบว่ายน้ า]       

       ประโยคนี้ เปรียบเทียบฮิปโปโปเตมัสหมายถึงคน โดยมีอรรถลักษณ์ที่ เกิดจากการ
เปรียบเทียบ “ฮิปโปโปเตมัส” เป็น “คน” คือ [+ใหญ่]* ฮิปโปโปเตมัสและคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึง
น าฮิปโปโปเตมัสมาเปรียบเทียบเป็นคน ฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีขนาดร่างกายใหญ่ มีน้ าหนักประมาณ 
2,000 กิโลกรัม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1405) จึงน าขนาดของฮิปโปโปเตมัสมาเปรียบเป็นขนาด
ร่างกายของคน 
12) แมวขโมย ในประโยค “เมื่อฉันไม่ได้ แกก็ต้องไม่ได้เหมือนกันไอ้แมวขโมย” หมายถึง คนขี้ขโมย 
(ฐปนวัฒน์ คามะวัน, 2558, น. 4)  

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
      แมว                    คนข้ีขโมย  

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์            [-มนุษย์]        [+มนุษย์] 
     [+ขโมย]            [+ขโมย]* 

                   [-ดี]*        
       ประโยคนี้เปรียบเทียบแมวเป็นนิสัยขี้ขโมย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย
ประจ ารูปของ “แมว” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คน” คือ [+ขโมย]* แมวเป็นสัตว์เลี้ยง
ของมนุษย์ และอาศัยร่วมกันกับมนุษย์ภายในครัวเรือน แมวมักจะขโมยอาหารของมนุษย์ จึงน านิสัยของ
แมวมาเปรียบกับคนขี้ขโมย โดยอรรถลักษณ์ [+ขโมย]* และ [ -ดี]* ของความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบเป็นนิสัยขี้ขโมย ได้จากการเปรียบเทียบกับนิสัยของแมว 
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13) มังกร ในข้อมูล “ชาวมังกร” ในบริบท “อัตราการลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในจีนได้ขยายตัว
ในระดับ 20 ต้น ๆ ต่อปี ขณะที่การขยายตัวของการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์ของชาวมังกรได้เพ่ิมขึ้น 26-27 
ต่อปี” หมายถึง ชาวจีน 

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
      มังกร                    ชาวจีน  

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์           [-มนุษย์]                  [+มนุษย์] 
     [+จีน]            [+จีน] 

[-จริง]                           
       ประโยคนี้เปรียบเทียบมังกรเป็นชาวจีน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย  
ประจ ารูปของ “มังกร” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คน” คือ [+จีน] มังกรเป็นสัตว์ที่ไม่มี
ตัวตนอยู่จริง แต่สามารถพบได้ในเทพนิยาย/ต านานต่าง ๆ ของจีน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 850)  
จึงน ามังกรมาเปรียบเป็นชาวจีน 

4.1.1.2 คุณลักษณะของมนุษย์ 
    คุณลั กษณะของมนุ ษย์  หมายถึ ง  ลั กษณะประจ า ตั ว ขอ ง ม นุ ษย์  

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 253) เช่น อ้วน ผอม โง่ ฉลาด สวย ขี้เหร่ สูง แข็งแรง เป็นต้น พบสัตว์ที่มี
ความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะของมนุษย์ จ านวน 46 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 7 
กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาด
เล็ก และสัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน 

สัตว์บกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะของมนุษย์ ได้แก่ กระซู่, 
ควาย, จิ้งจอก, ช้าง, ตุ่น, ปลวก, แพะ, ม้า, แมว, วัว, ยีราฟ, แรด, เสือ, สิงโต, หมา, หมี และหมู 

สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะของมนุษย์ ได้แก่  
กุ้ง, ปู และปลา 

สัตว์ปีกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะของมนุษย์ ได้แก่  
ไก่, นกกระจอก, นกการะเวก, นกแก้ว, นกคุ่ม, เป็ด, แร้ง, หงส์, ห่าน และเหยี่ยว 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะของมนุษย์ 
ได้แก่ กบ, เขียด และอ่ึงอ่าง 

สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะของมนุษย์ 
ได้แก่ จิ้งจก, ตุ๊กแก, เต่า และเหี้ย 
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สัตว์ที่ ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น 
คุณลักษณะของมนุษย์ ได้แก่ ผีเสื้อ, ผึ้ง, มด, แมงมุม, แมลงปอ, ยุง, ไส้เดือน เหา และหนอน 

สัตว์ในเทพนิยาย/ต านานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะของ
มนุษย์ ได้แก่ มังกร 
1) อึดเป็นควาย หมายถึง ทนทาน มีก าลังมาก 

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
         ควาย                      ทนทาน มีก าลังมาก 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์        [-มนุษย์]                 [+มนุษย์] 
          [+ใหญ่]        [+คุณลักษณะ] 
          [+อดทน]            [+อดทน] 
          [+ก าลัง]        [+ก าลัง] 

       [+ถูกใช้งาน]            
        ประโยคนี้เปรียบเทียบคุณลักษณะของควายเป็นคุณลักษณะของคน โดยมีอรรถลักษณ์
ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ควาย” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ทนทาน” 
คือ [+อดทน] และ [+ก าลัง] ควายเป็นสัตว์ที่มีแรงมาก มนุษย์จึงนิยมเลี้ยงไว้ใช้งาน (นววรรณ พันธุเมธา , 
2544, น. 554) ทนทานต่อการท างาน สามารถท างานหนัก เช่น ลากยานพาหนะหรือไถนาได้เป็น
เวลานาน จึงน าคุณลักษณะของควายมาเปรียบกับคุณลักษณะของคนที่มีความทนทานและมีก าลังมาก  
2) สูงเป็นยีราฟ หมายถึง สูงมาก 

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
               ยีราฟ                     (คนที่) สูงมาก  
วิเคราะห์อรรถลักษณ์        [-มนุษย์]          [+มนุษย์] 

[+คุณลักษณะ]       [+คุณลักษณะ]*  
[+สูง]        [+สูง]*        

        ประโยคนี้เปรียบเทียบคุณลักษณะของยีราฟเป็นคุณลักษณะของคนที่สูงมาก โดยมี 
อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ยีราฟ” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น 
“สูงมาก” คือ [+คุณลักษณะ]* และ [+สูง]* ยีราฟเป็นสัตว์ที่มีคอยาวและสูงมาก จึงน ามาเปรียบกับคนที่
มีความสูงมาก คนไม่ได้มีคุณลักษณะ “สูง” เป็นลักษณะประจ าตัวของคน เพราะคนมีส่วนสูงที่แตกต่าง
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กันไป บางคนเตี้ย บางคนสูง ดังนั้นอรรถลักษณ์ [+สูง]* ของคน จึงได้มาจากการเปรียบเทียบกับ
คุณลักษณะของยีราฟ  
3) อ้วนเหมือนหมี หมายถึง อ้วน ใหญ่  

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
      หมี                   (คนที่) อ้วนใหญ่ 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์          [-มนุษย์]                 [+มนุษย์] 
            [+คุณลักษณะ]       [+คุณลักษณะ]* 
            [+อ้วน]            [+อ้วน]*       

       ประโยคนี้เปรียบเทียบคุณลักษณะของหมีเป็นคุณลักษณะของคนที่อ้วนใหญ่ โดยมี 
อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “หมี” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น 
“อ้วนใหญ่” คือ [+คุณลักษณะ]*  [+อ้วน]* หมีเป็นสัตว์ที่รูปร่างอ้วน ใหญ่โต (อัมพา ศรีสุพัทพงษ์,  
น. 117-127) จึงน าคุณลักษณะของหมีมาเปรียบกับคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีคุณลักษณะอ้วนใหญ่  
4)  ผอมเหมือนจิ้งจกถูกประตูหนีบ หมายถึง ผอมมาก    

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
            จิ้งจก                           ผอมมาก 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์        [-มนุษย์]                 [+มนุษย์] 
          [+ยาว]            [+รูปร่าง] 
          [-ใหญ่]        [-ใหญ่]* 
       ประโยคนี้ เปรียบเทียบคุณลักษณะของจิ้ งจกเป็นรูปร่างของคนที่ผอมมาก โดยมี 
อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “จิ้งจก” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น 
“ผอมมาก” คือ [-ใหญ่]* จิ้งจกเป็นสัตว์ตัวเล็ก มีลักษณะยาว จึงน าจิ้งจกถูกประตูหนีบมาเปรียบเป็น
รูปร่างของคนท่ีผอมมาก 
5) ช้าเหมือนเต่าคลาน หมายถึง เชื่องช้า    

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
           เต่า                    (คนที่) เคลื่อนที่ช้า 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์        [-มนุษย์]                 [+มนุษย์] 
          [-คุณลักษณะ]       [+คุณลักษณะ] 
          [-เรว็]            [-เร็ว]*               
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ประโยคนี้เปรียบคุณลักษณะของเต่าเป็นคุณลักษณะเชื่องช้า โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เต่า” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “เชื่องช้า” คือ  
[-เร็ว]* เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน มีกระดองปกคลุมร่างกาย มีหัวและขาทั้งสี่ยื่นออกมาจากกระดอง เต่ามี
ขาเดินที่งุ่มง่าม (ธวัช รักศีล, 2520, น. 262) ไม่ค่อยว่องไว จึงน าคุณลักษณะของเต่ามาเปรียบกับ
คุณลักษณะของคน 
6) กระเทยกระทิง หมายถึง บุคคลเพศที่สามท่ีมีร่างกายใหญ่โต 

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
             กระทิง                     (คนที่มี) ขนาดร่างกายใหญ่ 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์           [-มนุษย์]                [+มนุษย์] 
    [+บก]                [+คุณลักษณะ] 

             [+ใหญ่]        [+ใหญ่]  
        ประโยคนี้เปรียบเทียบขนาดของกระทิงหมายถึงขนาดของคน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “กระทิง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คุณลักษณะ” คือ 
[+ใหญ่]* กระทิงเป็นสัตว์ป่าที่มีล าตัวใหญ่ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546, น. 42) จึงน าขนาดของกระทิงมา
เปรียบกับขนาดใหญ่ โดยอรรถลักษณ์ [+ใหญ่]* ของความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็นบุคคลเพศ
ที่สามที่มีขนาดร่างกายใหญ่ ได้จากการเปรียบเทียบกับขนาดของกระทิง  
7) ซีดเป็นไก่ต้ม หมายถึง ขาวจนซีด (ดวงกมล ลีลางามสุวรรณ, ย่อหน้าที่ 1) 

  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
           ไก ่                        ซีดขาว 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]        [+มนุษย์] 
          [+ต้ม]        [+คุณลักษณะ] 
          [+ขาว]            [+ขาว]*           

ประโยคนี้เปรียบเทียบไก่ต้มหมายถึงคุณลักษณะขาวจนซีด โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ไก่ต้ม” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คุณลักษณะ” คือ 
[+ขาว]* ไก่เป็นสัตว์ที่มักถูกน าไปท าเป็นอาหารของมนุษย์ เช่น การต้ม ไก่ที่ผ่านกระบวนการต้มแล้วจะมี
สีขาว ซีดเผือด (ดวงกมล ลีลางามสุวรรณ, ย่อหน้าที่ 1) จึงน าลักษณะของไก่ต้มมาเปรียบเป็นคุณลักษณะ
ขาวจนซีดของสีผิว โดยอรรถลักษณ์ [+ขาว]* ของความหมายที่ได้จากการเปรียบเทียบเป็นคุณลักษณะ ได้
จากการเปรียบเทียบกับสีของไก่ต้มที่มีสีขาว 
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8) เหี้ย ในบริบท จะเหี้ยไม่เกรงใจ หมายถึง ชั่ว  
  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
           เหี้ย                        ชัว่ 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]        [+มนุษย์] 
          [+กินเนื้อ]                 [+คุณลักษณะ] 
          [+ขโมย]        [-ดี] 
          [-ดี]          

ข้อมูลนี้เปรียบเทียบเหี้ยหมายถึงคุณลักษณะที่ไม่ดี ชั่ว โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “เหี้ย” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คุณลักษณะ” คือ [-ดี] เหี้ย
เป็นสัตว์ เลื้ อยคลาน ตัวใหญ่  สีด า มีลายดอกสี เหลืองพาดขวาง หากินบริ เวณใกล้แหล่งน้ า  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1309) เหี้ยเป็นสัตว์กินเนื้อ เมื่อเหี้ยไม่สามารถหาอาหารได้ เหี้ยก็จะมา
ขโมยจับสัตว์เลี้ยงของมนุษย์กินเป็นอาหาร จึงน าพฤติกรรมของเหี้ยมาเปรียบเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นความชั่ว   

4.1.1.3 นิสัย 
    นิสัย หมายถึง ความประพฤติที่เคยชิน (ราชบัณฑิตยสถาน, น. 593) เช่น 

ซุกซน เจ้าชู้ ขี้ขลาด ขี้ขโมย เป็นต้น พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น นิสัย จ านวน 11 ชนิด ซึ่ง
สามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลาน 

สัตว์บกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น นิสัย ได้แก่ ค่าง, แมว, ลิง และหมา 
สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น นิสัย ได้แก่  กุ้ ง , ปู ,  ปลาซิว  

และปลาซ่า 
สัตว์ปีกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น นิสัย ได้แก่ นก 
สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น นิสัย ได้แก่ ตะกวด และเต่า  

1) ถอยหลังเหมือนกุ้ง หมายถึง ขลาดกลัว (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 39) 
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกดิจากการเปรียบเทียบ 

      กุ้ง                     นิสัยขี้ขลาด 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์          [-มนุษย์]         [+มนุษย์] 
            [+เปลือก]        [+นิสัย] 

           [+ถอยหลัง]                           [+ถอยหลัง]* 
                          [+กลัว]*                            
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       ประโยคนี้เปรียบเทียบกุ้งเป็นนิสัยขี้ขลาด โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย
ประจ ารูปของ “กุ้ง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็น “ขี้ขลาด” คือ [+ถอยหลัง]*  
กุ้งเป็นสัตว์น้ าที่มักจะว่ายน้ าไปข้างหลัง และถอยหนีเมื่อตกใจกลัว (กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ, 
น. 9) จึงน ากุ้งเปรียบกับนิสัยขี้ขลาด ไม่กล้าต่อสู้ มีอรรถลักษณ์ [ -เผชิญหน้า]* และ [+กลัว]* ของ
ความหมายที่ เกิดจากการเปรียบเทียบเป็นนิสัยขี้ขลาด ได้จากการเปรียบเทียบกับพฤติกรรม 
ว่ายน้ าถอยหลังของกุ้ง  
2) ท าลิงท าค่าง หมายถึง นิสัยซุกซน ไม่เรียบร้อย (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 29) 

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
      ลิง, ค่าง                   นิสัยซุกซน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์          [-มนุษย์]                  [+มนุษย์] 
            [-นิ่ง]              [+นิสัย] 
                           [-นิ่ง]* 
  ประโยคนี้ เปรียบเทียบนิสัยของลิงและค่างหมายถึงนิสัยซุกซนของคน โดยมี 
อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ลิงและค่าง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบ
เป็น “ซุกซน” คือ [-นิ่ง]* ลิงและค่างเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่นิ่ง ซุกซน ชอบปีนป่ายต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง จึงน า
นิสัยของลิงและค่างมาเปรียบเป็นนิสัยซุกซนของมนุษย์   
3) ใจปลาซิว หมายถึง ขี้ขลาด (ขุนวิจิตรมาตรา, 2544, น. 155) 

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
      ปลาซิว                      ขี้ขลาด  

วิเคราะห์อรรถลักษณ์            [-มนุษย์]         [+มนุษย์] 
     [-ใหญ่]               [+นิสัย] 
     [+หนี]          [-กล้า]* 
              [+หนี]* 
 ประโยคนี้เปรียบเทียบปลาซิวเป็นนิสัยขี้ขลาด โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย
ประจ ารูปของ “ปลาซิว” กับความหมายที่ เกิดจากการเปรียบเป็น “ขี้ ขลาด” คือ [+หนี ] * 
ปลาซิวเป็นปลาตัวเล็กซึ่งมักจะตกเป็นอาหารของปลาตัวใหญ่ จึงมักต้องหลบหนีเพ่ือไม่ให้ถูกจับเป็น
อาหาร ปลาซิวจึงถูกน ามาเปรียบเป็นนิสัยของคนขี้ขลาดที่ไม่กล้าต่อสู้ และมักจะหลบหนีอยู่เสมอ โดย
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อรรถลักษณ์ [-กล้า]* และ [+หนี]* ของความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็นนิสัยขี้ขลาด ได้จากการ
เปรียบเทียบกับนิสัยของปลาซิว 

4.1.1.4 กิริยาอาการ 
       กิริยาอาการ หมายถึง การแสดงออกด้วยกาย ลักษณะที่แสดงออก ท่าทาง 

อิริยาบถของมนุษย์ (นววรรณ พันธุเมธา, 2559) และหมายรวมถึงสภาพทางกายและสภาพจิตของมนุษย์ 
เช่น อาการโกรธเคือง อาการกระโดกกระเดก ไม่เรียบร้อย เป็นต้น พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบ
เป็น อาการ จ านวน 42 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก สัตว์
ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก และสัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน 

สัตว์บกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น กิริยาอาการ ได้แก่ กระทิง ,  
กระต่าย, กระแต, กระรอก, จิงโจ้, ช้าง, ม้า, แมว, ยีราฟ, แรด, ลิง, วัว, สิงโต, เสือ, หมา, หมี, หมู และอูฐ 

สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น กิริยาอาการ ได้แก่ ปลา และ 
ปลาหมอ  

สัตว์ปีกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น กิริยาอาการ ได้แก่ กา , ไก่, นก, 
นกแก้ว, นกขุนทอง, เป็ด,  แร้ง, หงส์ และเหยี่ยว 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น กิริยาอาการได้แก่ กบ 
และเขียด 

สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น กิริยาอาการ ได้แก่ งู, จิ้งจก 
และเต่า 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น กิริยา
อาการ ได้แก่ จิ้งหรีด, บุ้ง, ปลิง, ผีเสื้อ, มอด และหิ่งห้อย 

สัตว์ในเทพนิยาย/ต านานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น กิริยาอาการ 
ได้แก่ ครุฑ และนาค 
1) หายใจเหมอืนวัวกระทิงสู้ หมายถึง อาการหายใจเข้าออกอย่างรุนแรง 

  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
        วัวกระทิง                           หายใจ 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                [+มนุษย์] 
          [+ใหญ่]       [+อาการ] 

          [+หายใจ]                [+หายใจ]           
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ประโยคนี้เปรียบเทียบวัวกระทิงหมายถึงอาการสูดลมหายใจ โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “วัวกระทิง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “อาการ” คือ  
[+หายใจ] กระทิงเป็นสัตว์ตัวใหญ่ และถูกน ามาใช้ในการต่อสู้ตามวัฒนธรรมของชาวสเปน กระทิงหายใจ
เข้าออกแรงในขณะที่มีอารมณ์โกรธ และในขณะต่อสู้ (Seub, 2551, para. 2) ดังนั้นจึงน าอาการหายใจ
แรงของวัวกระทิงมาเปรียบเป็นอาการสูดลมหายใจเข้าออกอย่างรุนแรง  
2) แรด หมายถึง อาการแสดงออกเพ่ือให้เพศตรงข้ามสนใจ 

        ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
          แรด          อาการแสดงออกเพ่ือให้เพศตรงข้ามสนใจ 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์       [-มนุษย์]              [+มนุษย์] 
        [+บก]     [+อาการ] 

        [+ไล่ตามตัวผู้]       [+ไล่ตามผู้ชาย]*         
               [-ดี]*              
ประโยคนี้เปรียบเทียบแรดหมายถึงอาการแสดงออกเพ่ือให้เพศตรงข้ามสนใจโดยมี 

อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “แรด” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น 
“อาการ” คือ [+ตามผู้ชาย]* ในฤดูผสมพันธุ์ แรดตัวเมียจะตามหาแรดตัวผู้เพ่ือมาผสมพันธุ์ด้วย แต่ถ้าตัว
ผู้ไม่สนใจ แรดตัวเมียก็จะใช้นอไล่ขวิดจนกว่าแรดตัวผู้จะยอมผสมพันธุ์ด้วย (Saralamba, C., 2017) จึง
น ากิริยาของแรดมาเปรียบเป็นอาการแสดงออกเพ่ือท าให้เพศตรงข้ามสนใจ โดยอรรถลักษณ์  
[+ไล่ตามผู้ชาย]* และ [-ดี]* ของความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็นอาการแสดงออกเพ่ือให้เพศ
ตรงข้ามสนใจ ได้จากการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของแรด  
3) ตายอย่างเขียด, ตายหยังเขียด หมายถึง ตายโดยไม่มีทางสู้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, น.52) 

  ความหมายประจ ารูป        ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
       เขียด (ตาย)                 ตายโดยไม่มีทางสู้ 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                [+มนุษย์] 
          [-มีชีวิต]          [-มีชีวิต] 

          [+ล าบาก]*               [+ล าบาก]* 
ประโยคนี้เปรียบเทียบเขียดหมายถึงอาการพลาดท่า ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 

เหมือนเขียดหงายท้องตาย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เขียด” กับ
ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “อาการ” คือ [-มีชีวิต] และ [+ล าบาก]* เขียดเป็นสัตว์ตัวเล็กที่
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มักจะถูกมนุษย์เหยียบหรือถูกรถทับตายโดยไม่มีทางสู้หรือไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงน าการตายของเขียดมาเปรียบ
เป็นอาการตายโดยไม่มีทางสู้ โดยอรรถลักษณ์ [-มีชีวิต] และ [+ล าบาก]* ของความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบเป็นอาการตายโดยไม่มีทางสู้ ได้จากการเปรียบเทียบกับลักษณะของเขียดตาย  
4) ม้าดีดกะโหลก หมายถึง อาการกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อย มักใช้กับผู้หญิง (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2551, น. 65) 

  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
             ม้า               อาการกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อย 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                [+มนุษย์] 
          [+กระโดด]      [+อาการ] 

          [-นิ่ง]                          [-นิ่ง]* 
                                        [-เรียบร้อย]*      

 ประโยคนี้เปรียบเทียบม้า (ดีดกะโหลก) หมายถึงอาการกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อย โดย
มีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ม้า” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น 
“อาการ” คือ  [-นิ่ง]* ม้าเป็นสัตว์วิ่งเร็ว และกระโดดได้สูง บางครั้งเม่ือม้าเกิดอาการโกรธ หรือพยศ ม้าก็
มักจะกระโดดถีบไปหรือที่เรียกว่า “ดีด” (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 415) จึงน ากิริยาของม้ามาเปรียบเป็น
อาการกระโดกเดกไม่เรียบร้อย โดยอรรถลักษณ์ [-เรียบร้อย]* และ [-นิ่ง]* ของความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบเป็นอาการกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อย ได้จากการเปรียบเทียบกับกิริยาของม้า 

4.1.1.5 การกระท า  
     การกระท า หมายถึง การกระท าและพฤติกรรมของมนุษย์ที่กระท าต่อสิ่ง 

ต่าง ๆ (นววรรณ พันธุเมธา, 2544) เช่น รุมแย่งชิงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การตอบแทนซึ่งกันและกัน เป็นต้น พบ
สัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น การกระท า จ านวน 2 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 

สัตว์บกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น การกระท า ได้แก่ วัว 
สัตว์ปีกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น การกระท า ได้แก่ แร้ง 

1) แร้งลง หมายถึง รุมแย่งชิงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 40)   
  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                  แร้ง (ลง)          รุมแย่งชิง 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]         [+มนุษย์] 
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          [+กินของตาย]   [+การกระท า]  
          [+รุม]        [+รุม] 
          [+แย่งชิง]              [+แย่งชิง]          

ประโยคนี้เปรียบเทียบแร้งหมายถึงการรุมแย่งชิง โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “แร้งลง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “การกระท า” คือ [+รุม] 
และ [+แย่งชิง] แร้งเป็นสัตว์ที่กินซากของสัตว์ที่ตายแล้ว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 978) หากพบซาก
ของสัตว์ที่ตายแล้ว แร้งก็จะบินลงมาเป็นฝูงเพ่ือแย่งกินซากสัตว์ จึงน ากิริยาของแร้ งมาเปรียบเป็นการรุม
แย่งชิงสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ 
2) วัว ในส านวน “วัวใครเข้าคอกคนนั้น” หมายถึง กรรมที่มีผู้ใดท าไว้ย่อมส่งผลให้แก่ผู้นั้น ดุจวัวที่กลับ
เข้าคอกของมันเอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1063)  

  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
          วัว                     กรรม 
         [-มนุษย]์      [+การกระท า] 
         [+ใหญ่]      [+ส่งผลกลับ]* 

         [+กลับเข้าคอก]      
 ประโยคนี้นี้เปรียบเทียบวัวหมายถึงกรรม กรรม หมายถึง การ, การกระท า, การงาน, กิจ, 

การกระท าที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 
15) โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “วัว” กับความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเป็น “การกระท า” คือ [+ส่งผลกลับ]* วัวเป็นสัตว์เลี้ยงมนุษย์ โดยมนุษย์ท าคอกข้ึนมาเพ่ือให้เป็นที่
อาศัยของวัว วัวที่กลับเข้าคอก จึงถูกน ามาเปรียบเป็นการกระท าของผู้ใดที่มักจะส่งผลกลับมาหาผู้กระท า 
โดยมีอรรถลักษณ์ [+ส่งผลกลับ]* ของความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็นการกระท า ได้จากการ
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมกลับเข้าคอกของวัว  

 
4.1.2 กลุ่มความหมายที่ไม่ใช่มนุษย์ 
        ผู้ วิจัยพบว่า ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่มีความหมาย

เปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มความหมายที่ไม่ใช่มนุษย์ มีทั้งสิ้น 76 ประโยค สัตว์ที่น ามาใช้เปรียบเทียบในกลุ่ม
ความหมายที่ไม่ใช่มนุษย์ มีทั้งหมด 43 ชนิด ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็นสัตว์ 6 กลุ่ม อ้างอิงตามการ
จ าแนกหมวดหมู่ค าของ นววรรณ พันธุเมธา (2544)  ได้แก่  
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ก. สัตว์บก หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่บนบก ได้แก่ กระต่าย, แกะ, ควาย, ช้าง, 
แพะ, ม้า, ม้าลาย, แมว, ลิง, วัว, เสือ, หมา, หมี และหมู 

ข. สัตว์น้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในน้ า ได้แก่ กุ้ง, กุ้งฝอย, ปลา, ปลาหมอ, 
ปลากะพง, และ ปลาชะโด 

ค. สัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ที่มีปีก ได้แก่ กา, ไก่, นก, นกกระจอก, เป็ด, หงส์ และ
เหยี่ยว 

ง. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตได้ทั้งบนบกและน้ า ได้แก่ คางคก 
และ  อึ่งอ่าง 

จ. สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง สัตว์ที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมทั่วไป เคลื่อนที่ด้วย 
การเลื้อยหรือคลาน ได้แก่ งู, จระเข้ และเต่า  

ฉ. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก หมายถึง แมลงและแมง ได้แก่ ตั๊กแตน,  
ตะเข็บ, ตะขาบ, ปลิง, ปลวก, มด, มอด, หอย, เห็บ, เหา และหมัด 

       ผู้วิจัยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของสัตว์ที่เป็นความหมายประจ ารูปและความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่มีความหมายเปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มความหมายที่ไม่ใช่มนุษย์ พบว่า
สัตว์ถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นปริมาณ สิ่งของ สถานที่ เวลา เหตุการณ์ และภัยอันตราย อ้างอิงตามการ
จ าแนกหมวดหมู่ค าของ นววรรณ พันธุเมธา (2544) ดังต่อไปนี้   

 4.1.2.1 ปริมาณ หมายถึง ความมากน้อยของสิ่งต่าง ๆ 
        4.1.2.2 ระยะห่าง หมายถึง ความห่างของวัตถุตามแนวระนาบและแนวดิ่ง 
        4.1.2.3 สิ่งของ หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม จับต้องได้หรือไม่ได้ 

                  4.1.2.4 สถานที่ หมายถึง ที่ตั้ง แหล่ง 
       4.1.2.5 เวลา หมายถึง ความยาวนาน 
       4.1.2.6 เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

        4.1.2.7 ภัยอันตราย หมายถึง สิ่งที่น่ากลัว และอันตรายต่าง ๆ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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    4.1.2.1 ปริมาณ  
    ปริมาณ หมายถึง ความมากน้อยของสิ่งต่าง ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546,  

น. 672) พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น ปริมาณ จ านวน 6 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 

สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น ปริมาณ ได้แก่ กุ้ง และปลา 
สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น ปริมาณ ได้แก่ งู 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น ปริมาณ 

ได้แก่ ปลวก, มด และแมลงวัน  
1) มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว หมายถึง มีสมบัติเพียงเล็กน้อย แต่กังวลจนนอนไม่หลับ 

(ยิ่งลักษณ์ งามด,ี 2531, น. 68) 
     ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
             หนวดกุ้ง                        ปริมาณน้อย 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์           [+สว่นของร่างกาย]     [+ปริมาณ] 
   [+ของสัตว์]      [-มาก]* 
   [+ยาว] 
       [-ใหญ่] 
 ประโยคนี้เปรียบเทียบหนวดกุ้งหมายถึงปริมาณ โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง

ความหมายประจ ารูปของ “หนวดกุ้ง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ปริมาณ” คือ [-มาก]* 
หนวดของกุ้งมีลักษณะเป็นเส้น ยาว เล็ก จึงน าขนาดของหนวดกุ้งมาเปรียบกับปริมาณน้อย 
2) รู้แบบงู ๆ ปลา ๆ หมายถึง มีความรู้ในบางสิ่งบางอย่างเพียงเล็กน้อย (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 136) 

          ความหมายประจ ารูป     ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
         งู            ปลา         ปริมาณน้อย 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์   [-มนุษย์]      [-มนุษย์]          [+ปริมาณ] 
     [-ใหญ่]        [+ครีบ]          [-มาก]*       

    [+มีพิษ] 
    [+กินเนื้อ]       
ประโยคนี้เปรียบเทียบงูและปลาหมายถึงปริมาณ โดยมีอรรถลักษณ์ที่ เกิดจากการ

เปรียบเทียบ “งู” และ “ปลา” กับ “ปริมาณ” คือ [-มาก]* มูลเหตุของส านวนงู ๆ ปลาๆ ยังไม่เป็นที่แน่
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ชัด อาจเป็นเพราะมนุษย์คุ้นเคยกับปลา เพราะปลาเป็นอาหารของมนุษย์ มีส านวนที่เกี่ยวข้องกับปลา
มากมาย เช่นเดียวกับงู (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 136) งูเป็นสัตว์เลื้อยคลาน กินเนื้อ ปลาเป็นสัตว์น้ า 
ชาวบ้านมักพบเจอตามไร่สวน ท้องนา ปลาบางชนิดมีลักษณะคล้ายงู เช่น ปลาไหล ถ้าไม่มีช านาญในการ
แยกแยะ อาจจะท าให้เห็นงูที่อยู่ในน้ าเป็นปลาได้ และอาจท าให้ได้รับบาดเจ็บ (Dolthep, 2012, para.2)  
3) ล้มตายเหมือนมดปลวก หมายถึง ล้มตายกันเป็นจ านวนมาก  

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
           ปลวก, มด                                   ปริมาณมาก 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์          [-มนุษย์]                [+ปริมาณ] 
            [-ใหญ่]          [+มาก] 

           [+อยู่รวมกัน]        
           [+มาก]          
ประโยคนี้เปรียบเทียบปลวกหมายถึงปริมาณมาก โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่ าง

ความหมายประจ ารูปของ “ปลวก” และ “มด” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ปริมาณ” คือ 
[+มาก] ปลวกและมดเป็นสัตว์ตัวเล็ก แต่มักอาศัยรวมกันเป็นจ านวนมาก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546,  
น. 675) จึงน าจ านวนของปลวกมาเปรียบเป็นปริมาณมาก 

     4.1.2.2 ระยะห่าง 
     ระยะห่าง หมายถึง ความห่างของวัตถุตามแนวระนาบและแนวดิ่ง เช่น ใกล้ 

ไกล เป็นต้น พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น ระยะห่าง จ านวน 2 ชนิด ซึ่งเป็นสัตว์ในกลุ่ม สัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 

      สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น ระยะห่าง 
ไดแ้ก่ จิ้งหรีด และแมลงวัน 
1) จิ้งหรีดกินโคนหญ้า หมายถึง ระยะใกล้       

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
     จิ้งหรีด (กินโคนหญ้า)               ระยะใกล้ 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์          [-มนุษย์]                [+ระยะ] 
            [+ใหญ่]           [+ใกล้กับสิ่งหนึ่งมาก]*  
            [+อยู่ตามทุ่งหญ้า] 
            [+ใกล้พื้นดิน]*                  
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ประโยคนี้เปรียบเทียบจิ้งหรีดกินโคนหญ้าหมายถึงระยะใกล้ โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “จิ้งหรีดกินโคนหญ้า” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น 
“ระยะทาง” คือ [+ใกล้กับสิ่ งหนึ่ งมาก]* จิ้ งหรีดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก มีปีก 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 311) จิ้งหรีดมักอยู่ตามทุ่งหญ้า และป่าละเมาะ (เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ 
และจารุจินต์ นภีตะภัฏ, 2552, น. 132) กินพืชเป็นอาหาร จิ้งหรีดกินโคนหญ้าจึงอยู่ใกล้กับพ้ืนดินเป็น
อย่างมาก จึงน าระยะห่างของจิ้งหรีดกินโคนหญ้าและพ้ืนดินมาเปรียบกับระยะทางใกล้ โดยอรรถลักษณ์ 
[+ใกล้กับสิ่งหนึ่งมาก]* ของระยะใกล้ ได้จากอาการของจิ้งหรีดขณะที่กินโคนหญ้าที่อยู่ใกล้กับพ้ืนดินมาก  
2) ห่างเหมือนแมลงวันบิน ในบริบท “STROKE ของแต่ละส่วนของภาพจะต้องมีความเป็นปึกแผ่น ไม่

เว้นห่างจนดูเหมือนมีแมลงวันบินเต็มไปหมด ท าให้มองเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร” 
หมายถึง มีระยะห่าง ไม่ปะติดปะต่อ           

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
        แมลงวัน (บิน)                 ระยะห่าง 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์          [-มนุษย์]                   [+ระยะ] 
            [+บิน]           [+ไกลจากสิ่งหนึ่ง]*         

           [+ไกลจากตัวอื่น]*          
ประโยคนี้เปรียบเทียบแมลงวันบินหมายถึงระยะห่างไกล โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง

ความหมายประจ ารูปของ “แมลงวันบิน” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ระยะทาง” คือ  
[+ไกลจากสิ่งหนึ่ง]* แมลงวันเป็นสัตว์ตัวเล็ก และบินห่างจากตัวอ่ืน ๆ มาก จึงน าระยะห่างของการบิน
ของแมลงวันมาเปรียบเป็นระยะห่างของสิ่งหนึ่งจากสิ่งหนึ่ง โดยอรรถลักษณ์ [+ไกลจากสิ่งหนึ่งมาก]* ของ
ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็นระยะไกล ได้จากการเปรียบเทียบกับอาการบินของแมลงวันที่
มักจะบินไกลจากแมลงวันตัว อ่ืน ๆ  

    4.1.2.3 สิ่งของ 
    สิ่งของ หมายถึง สิ่งที่ เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม จับต้องได้หรือไม่ได้  

(นววรรณ พันธุเมธา, 2544, น. 456) เช่น เครื่องแต่งกาย ยานพาหนะ เครื่องใช้ เป็นต้น พบสัตว์ที่มี
ความหมายเปรียบเทียบเป็น สิ่งของ จ านวน 28 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น  6 กลุ่ม ได้แก่  
สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก  

สัตว์บกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สิ่งของ ได้แก่ กระต่าย , แกะ, ควาย, 
ช้าง, แพะ, ม้า, แมว, วัว, เสือ, หมา, หมี และหมู 
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สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สิ่งของ ได้แก่ กุ้งฝอย , ปลา, ปลา
กะพง, ปลาชะโด และ   ปลาหมอ 

สัตว์ปีกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สิ่งของ ได้แก่ กา, ไก่, นก, เป็ด และ
หงส์ 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สิ่งของ ได้แก่ คางคก และ
อ่ึงอ่าง 

สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สิ่งของ ได้แก่ งู และเต่า 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สิ่งของ 

ได้แก่ ตะขาบ และหมัด 
1) มีไก่ที่ไหน มีไรที่นั่น  หมายถึง ของคู่กัน เมื่อสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่ง (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, 

น. 18) 
               ความหมายประจ ารูป     ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
       ไก ่      ไร                             สิ่งของที่อยู่คู่กัน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์   [-มนุษย์] [-มนุษย์]                  [+สิ่งของ] 
     [+มีไร]  [+อาศัยสิ่งมีชีวิตอ่ืน]       [+มีคู่]*                      

  [+คุ้ยเขี่ย]        
ประโยคนี้เปรียบเทียบไก่และไรหมายถึงสิ่งของที่อยู่คู่กัน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง

ความหมายประจ ารูปของ “ไก่” และ “ไร” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “สิ่งของ” คือ  
[+มีคู่]* ไก่เป็นสัตว์ที่มีขน ไรมักข้ึนตามขนและผิวหนังของไก่ จึงน าไก่ที่มีไรขึ้นมาเปรียบเป็นสิ่งของที่อยู่คู่
กัน มีสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่ง โดยอรรถลักษณ์ [+มีคู่]* ของความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็น
สิ่งของที่อยู่คู่กัน ได้มาจากการเปรียบเทียบกับลักษณะของไก่และไรที่มักจะอยู่คู่กัน  
2) ม้านั่ง หมายถึง เครื่องรองนั่ง (นววรรณ พันธุเมธา, 2544, น. 616)   

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
              ม้า                         เครื่องรองนั่ง 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์           [-มนุษย์]                [+สิ่งของ] 
    [+ขา]           [+ขา] 

   [+ขี่]                    [+นั่ง]  
   [+เป็นพาหนะ] 



Ref. code: 25605706033114RZT

61 
 

 

ประโยคนี้เปรียบเทียบม้าหมายถึงเก้าอ้ียาว โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย
ประจ ารูปของ “ม้า” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “สิ่งของ” คือ [+ขา] ม้านั่งเป็นสิ่งประดิษฐ์
เอาไว้ส าหรับนั่ง มีขาไว้ส าหรับรับน้ าหนัก ม้าเป็นสัตว์ที่มีสี่ขา สามารถใช้เป็นพาหนะเอาไว้เดินทาง 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 854) ผู้ที่ขี่ม้าสามารถนั่งบนหลังของม้าได้ ด้วยรูปร่างของม้าและม้านั่งที่มี
ลักษณะคล้ายกัน ม้าจึงถูกน ามาเปรียบเป็นเก้าอ้ี 
3) จักรยานเสือภูเขา หมายถึง จักรยานที่ไว้ใช้ส าหรับขี่ขึ้นภูเขาและทางลาดชัน  

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
         เสือภูเขา                 จักรยานที่ใช้ส าหรับขี่บนภูเขา 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์       [-มนุษย์]                 [+สิ่งของ] 
         [+ดุร้าย]            [+พาหนะ] 
         [+กินเนื้อ]        [+บนภูเขา] 
         [+บนภูเขา]                 

ประโยคนี้เปรียบเทียบเสือภูเขาหมายถึงจักรยานที่ ไว้ใช้ส าหรับขี่ขึ้นภูเขาและทางลาดชัน 
โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เสือภูเขา” กับความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเป็น “สิ่งของ” คือ [+บนภูเขา] เสือภูเขาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนภูเขา กินเนื้อเป็นอาหาร มี
ความสามารถในการปีนป่ายทางลาดชัน ดังนั้นจึงน ามาเปรียบเป็นจักรยานที่ใช้ส าหรับขี่บนภูเขาหรือทาง
ลาดชัน 
4) หมูไปไก่มา หมายถึง การตอบแทนซึ่งกันและกัน ให้สิ่งแลกเปลี่ยน (ยิ่งลักษณ์ งามดี, 2531, น. 97)  

  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
        หมู           ไก่           สิ่งของที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์       [-มนุษย์]     [-มนุษย์]        [+สิ่งของ] 
        [+ใหญ่]      [+คุ้ยเขี่ย]        [+แลกเปลี่ยน]* 
        [+อาหาร]      [+อาหาร]           

               [+แลกเปลี่ยน]* [+แลกเปลี่ยน]*           
 ประโยคนี้เปรียบเทียบหมูและไก่หมายถึงสิ่งของที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน โดยมีอรรถลักษณ์
ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “หมูและไก”่ กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “สิ่งของ” 
คือ [+แลกเปลี่ยน]*  หมูเป็นอาหารของมนุษย์ (นววรรณ พันธุเมธา, 2544, น. 553) เช่นเดียวกับไก่ หมู
และไก่จึงถูกใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนหรือน ามามอบเป็นของขวัญในการตอบแทน     
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   4.1.2.4 สถานที ่
      สถานที่ หมายถึง ที่ตั้ง แหล่ง เช่น ที่พัก สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น พบสัตว์ที่มี

ความหมายเปรียบเทียบเป็น สถานที่ จ านวน 5 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์
บก และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 

สัตว์บกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สถานที่ ได้แก่ ม้าลาย , ลิง และ
หมา 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สถานที่ 
ได้แก่ จิ้งหรีด และหอย 
1)  โรงแรมจิ้งหรีด หมายถึง โรงแรมขนาดเล็ก ราคาถูก และคุณภาพต่ า  

  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                  จิ้งหรีด                  โรงแรมขนาดเล็ก ราคาถูก และคุณภาพต่ า 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                  [+คุณลักษณะ] 
           [-ใหญ่]                               [+ของสถานที่] 

          [+อยู่ตามทุ่งหญ้า]                [-ใหญ่] 
          [-สะอาด]                      [-คุณภาพ]* 
                                [-สะอาด]* 
                [-แพง]* 
ประโยคนี้เปรียบเทียบจิ้งหรีดหมายถึงโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีคุณภาพต่ าและราคาไม่แพง 

โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “จิ้งหรีด” กับความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเป็น “สถานที่” คือ [-ใหญ่]* และ [-สะอาด]* จิ้งหรีดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก มีปีก 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 311) จิ้งหรีดมักอยู่ตามทุ่งหญ้า และป่าละเมาะ (เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ 
และจารุจินต์ นภีตะภัฏ, 2552, น. 132) กินพืชเป็นอาหาร จึงน าลักษณะของจิ้งหรีดมาเปรียบเป็น
ลักษณะของโรงแรมท่ีมีขนาดเล็กและราคาถูก โดยอรรถลักษณ์ [-สะอาด]* [-คุณภาพ]* และ [-แพง]* ของ
ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ราคาถูก และคุณภาพต่ า ได้มาจากการ
เปรียบเทียบกับลักษณะของจิ้งหรีดที่ตัวเล็ก และราคาถูก  
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2) ทางม้าลาย หมายถึง ทางที่ลายสีขาวและด าส าหรับคนข้ามถนน  
  ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                  ม้าลาย               ทางท่ีมลีายสีขาวและด าส าหรับคนข้ามถนน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                  [+พื้นที่] 
           [+ลาย]             [+ลาย] 

          [+สีขาว]                          [+สีขาว]  
          [+สีด า]             [+สีด า]  
ประโยคนี้เปรียบเทียบม้าลายหมายถึงทางที่ลายสีขาวและด าส าหรับคนข้ามถนน โดยมี

อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ม้าลาย” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น 
“สถานที่” คือ  [+สีขาว] และ [+สีด า] ม้าลายเป็นสัตว์บก รูปร่างเหมือนม้าแต่มีลายสีด าขาวพาดขวาง
ล าตัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 854)  จึงน าม้าลายมาเปรียบเป็นทางที่มีลายสีขาวและด าส าหรับคน
ข้ามถนน 
3) แก้มลิง หมายถึง พ้ืนที่ส าหรับกักเก็บน้ าเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ย่อหน้าที่ 

2) 
  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                  แก้มลิง                     พ้ืนที่กักเก็บน้ าเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [+ส่วนของร่างกาย]            [+พื้นที่] 
          [+ของสัตว์]                [+เก็บน้ า] 
          [-นิ่ง] 
          [+สองช้าง] 
          [+ใต้ตา] 
          [+เก็บอาหาร]  
ประโยคนี้เปรียบเทียบแก้มลิงหมายถึงสถานที่ โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย

ประจ ารูปของ “แก้มลิง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “สถานที”่ คือ [+เก็บ] โครงการแก้มลิง 
มีแนวคิดจากการที่ลิงอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มไว้ได้คราวละมาก ๆ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว  
ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชกระแสอธิบายว่า “ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือก เอา
เข้าปากเคี้ยว แล้วน าไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะท า อย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือ เต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะ
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ค่อยๆ น าออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง” (Dhammachard, 2014, para. 3) ด้วยลักษณะการกิน
อาหารของลิงที่มักจะเก็บอาหารไว้ที่แก้ม จึงน าแก้มลิงมาเปรียบเป็นพื้นที่กักเก็บน้ า   
4) เปลือกหอย หมายถึง บ้าน ที่พักอาศัย  

  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                  เปลือกหอย       ที่พักอาศัย 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [+ส่วนของร่างกาย]            [+สถานที่] 
          [+ของสัตว์]                [+อาศัย]  
          [+อาศัย]                      [+หลบภัย] 
                   [+หลบภัย] 
ประโยคนี้เปรียบเทียบเปลือกหอยหมายถึงสถานที่พักอาศัย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน

ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เปลือกหอย” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “สถานที่” คือ 
[+อาศัย] และ [+หลบภัย] หอยเป็นสัตว์ที่มีกระดองหรือเปลือกแข็งหุ้มตัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 
1279) เพ่ือไว้ส าหรับหลบภัยอันตรายจากภายนอก เปลือกหอยเปรียบได้เสมือนบ้านของหอย เพ่ือป้องกัน
ร่างกาย (โชติ สุวัตถิ, 2509, น. 1) จึงน าเปลือกหอยมาเปรียบเป็นที่พักอาศัย 
5) เพิงหมาแหงน หมายถึง สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก มีหลังคาลาดลงข้างเดียว (นววรรณ พันธุเมธา, 2544, 

น. 602)   
  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
              หมาแหงน                 สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก มีหลังคาลาดลงข้างเดียว 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                     [+สถานที่] 
          [+เห่า]                                  [-ใหญ่]  
          [+อาการเงยหน้า]                               [+ลักษณะเชิดหน้า]   
ประโยคนี้เปรียบเทียบลักษณะของหมาที่แหงนหน้าเป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก มีหลังคาเชิด

หน้า เอียงลาดไปทางด้านหลัง โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “หมาแหงน” 
กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “สถานที่” คือ [+เชิดหน้า] หมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มักจะ
ส่งเสียงเห่าหอน ในขณะที่เห่าหอน หมามักจะแหงนหน้าขึ้นทางด้านบน จึงน าลักษณะของหมาที่เชิดหน้า
ขึ้นทางด้านบนมาเปรียบเป็นลักษณะของสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กที่มีหลังคาเชิดทางด้านหน้าและลาดเอียง
ไปทางด้านหลัง  
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     4.1.2.5 เวลา 
     เวลา หมายถงึ ความยาวนาน เช่น เวลาเช้า เวลาเย็น เป็นต้น (นววรรณ พันธุ

เมธา, 2546, น. 858) พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น เวลา จ านวน 2 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่ม
สัตว์ออกเป็น 1 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์ปีก  

    สัตว์ปีกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น เวลา ได้แก่ ไก่ และนกกระจอก 
1) ไก่โห่ หมายถึง เวลาเช้ามืดที่ไก่ขัน (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 17) 

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
              ไก ่                           เวลาเช้ามืด 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์          [-มนุษย์]                   [+เวลา]* 
            [+ขัน]          [+ใกล้สว่าง]* 

           [+เช้า]                                  
ประโยคนี้เปรียบเทียบไก่โห่หมายถึงช่วงเวลาเช้ามืด โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง

ความหมายประจ ารูปของ “ไก่โห่” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “เวลา” คือ [+ใกล้สว่าง]* ไก่
เป็นสัตว์ที่ขันในตอนเช้า เสียงของไก่เป็นสัญญาณว่าเริ่มสาง (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 66) จึงน าไก่มา
เปรียบเป็นเวลาเช้า โดยอรรถลักษณ์ [+เวลา]* และ [+ใกล้สว่าง]* ของความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบเป็นเวลาเช้า ได้จากพฤติกรรมของไก่ที่มักจะขันในช่วงเวลาเช้า  

    4.1.2.6 เหตุการณ์ 
    เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1301) 

เช่น เรื่องดี เรื่องร้าย เรื่องเก่า พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น เหตุการณ์ จ านวน 14 ชนิด ซึ่ง
สามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก  

สัตว์บกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น เหตุการณ์ ได้แก่ ควาย , ช้าง, ม้า, 
แมว, วัว, เสือ, หมา และ หมู 

สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น เหตุการณ์ ได้แก่ ปลา 
สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น เหตุการณ์ ได้แก่ งู 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น เหตุการณ์ 

ได้แก่ ตั๊กแตน, ตะเข็บ ปลิง และเหา 
 
 



Ref. code: 25605706033114RZT

66 
 

 

1) ควายขวิดอย่างขวาง หมายถึง อย่าเข้าขวางเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดรุนแรง (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 
2530, น. 19) 

  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                ควายขวิด                         เหตุการณ์ที่ก าลังเกิดรุนแรง 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]             [+เหตุการณ์] 
          [+ขวิด]               [+รุนแรง]*  
          [+รุนแรง]                       [+อันตราย]* 
          [+อันตราย] 
จากข้อมูลเปรียบเทียบควายขวิดหมายถึงเหตุการณ์รุนแรง โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน

ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ควายขวิด” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “เหตุการณ์” คือ 
[+รุนแรง]* และ [+อันตราย]* ควายเป็นสัตว์ตัวใหญ่ มีเขาโค้งยาว (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546, น. 233) 
เมื่อมีอารมณ์โกรธ ควายจะใช้เขาเป็นอาวุธในการต่อสู้ ที่เรียกว่า “ขวิด” จึงน ากิริยาขวิดของควายมา
เปรียบเป็นเหตุการณ์รุนแรง โดยอรรถลักษณ์ [+รุนแรง]* และ [+อันตราย]* ของความหมายที่เกิดจาก
การเปรียบเทียบเป็นเหตุการณ์รุนแรง ได้มาจากอาการของควายในขณะที่ก าลังขวิดกัน เพราะสามารถท า
ให้เกิดอันตรายได้     
2) ฉุดหางช้าง หมายถึง ห้ามหรือขัดขวางสิ่งที่เกินก าลังตัวเอง (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 22) 

  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
           ช้าง                        เรื่องใหญ่เกินก าลัง 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์       [-มนุษย์]                  [+เหตุการณ์] 
        [+ใหญ่]                [+ใหญ่]    

ประโยคนี้เปรียบเทียบช้างหมายถึงเรื่องที่ใหญ่เกินก าลังตัวเอง โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ช้าง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “เหตุการณ์” คือ      
[+ใหญ่] ช้างถูกเปรียบเป็นเรื่องใหญ่เกินก าลังที่จะท า ช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่และมีก าลังมาก การจะฉุดดึง
หางช้างจึงเป็นสิ่งที่เกินก าลังของมนุษย์ 
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3) ปลิงเกาะก็เลือดออก หมายถึง มีเรื่องร้ายก็ต้องท าให้เกิดความเสียหายบ้าง (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 
2530, น. 39) 

  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                  ปลิง                                   เรื่องร้าย 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                     [+เหตุการณ์] 
          [+ดูดเลือด]               [+สูญเสีย]  
          [+สูญเสีย]                    [-ดี] 
          [-ดี]                  
ประโยคนี้เปรียบเทียบปลิงหมายถึงเรื่องร้าย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย

ประจ ารูปของ “ปลิง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “เหตุการณ์” คือ [+สูญเสีย] และ [-ดี] 
ปลิงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในน้ า มีขนาดเล็ก เกาะและดูดเลือดสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เป็นอาหาร 
(นววรรณ พันธุเมธา, 2544, น. 566) เมื่อถูกปลิงเกาะก็มักเกิดการสูญเสียเลือดและท าให้บาดเจ็บ จึงน า
เหตุการณ์ที่ถูกปลิงเกาะมาเปรียบเป็นการพบเจอกับเรื่องร้ายที่ท าให้เกิดความสูญเสีย   
4) เหาจะขึ้นหัว หมายถึง จะเกิดเรื่องไม่ดี เรื่องอัปมงคล (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 41) 

  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                   เหา                                  เรื่องไม่ดี 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนษุย์]                     [+เหตุการณ์] 
          [-ใหญ่]                        [-ดี] 
          [+ดูดเลือด]    
          [+คัน] 
          [-ดี]  
ประโยคนี้เปรียบเทียบเหาหมายถึงเรื่องไม่ดี โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย

ประจ ารูปของ “เหา” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “เหตุการณ์” คือ [-ดี] เหาเป็นสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังขนาดเล็กที่เกาะและดูดเลือดจากสิ่งมีชีวิตตัวอ่ืน ๆ ที่มีขนหรือผม (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2546, น. 1309) เหามักขึ้นอยู่ตามศีรษะของมนุษย์ เมื่อมีเหาเกาะก็ท าให้เกิดอาการคันและเสียเลือด จึง
เปรียบเทียบเหาเป็นเรื่องไม่ดี ไม่เป็นมงคล 
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5) ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ หมายถึง ขุดคุ้ยเรื่องบาดหมางเก่า ๆ ขึ้นมาพูด (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 404) 
  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                 ตะเข็บ                                    เรื่องเก่า 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                     [+เหตุการณ์] 
          [-ใหญ่]            [-ใหม่] 

          [+ถูกค้นหา]               [+ถูกค้นหา]                 
ประโยคนี้เปรียบเทียบตะเข็บหมายถึงเรื่องเก่าที่ถูกรื้อฟ้ืน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง

ความหมายประจ ารูปของ “ตะเข็บ” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “เหตุการณ์” คือ  
[+ถูกค้นหา] ในประโยคฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ ฝอย หมายถึง ขยะมูลฝอย ตะเข็บเป็นสัตว์ขนาดเล็ก มีปล้อง
ตามตัว แต่ละปล้องมีขา 1 คู่ มักอยู่ตามกองขยะมูลฝอย (ขุนวิจิตรมาตรา , 2543, น. 404) การค้นหา
ตะเข็บใต้ขยะมูลฝอยจึงถูกเปรียบเป็นการขุดคุ้ยเรื่องบาดหมางเก่า ๆ ขึ้นมาพูด  
6) ขว้างงูไม่พ้นคอ หมายถึง ท าอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัวเอง (อุทัย ไชยานนท์, น.15) 

  ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                   งู                                    เรื่องร้าย 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                     [+เหตุการณ์] 
         [+มีพิษ]                        [+อันตราย] 
         [+อันตราย]                    [-ดี] 
         [+บาดเจ็บ]              
         [+เสียชีวิต]            

 ประโยคนี้เปรียบเทียบงูหมายถึงเรื่องร้าย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย
ประจ ารูปของ “งู” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “เหตุการณ”์ คือ [+อันตราย] งูเป็นสัตว์มีพิษ 
สามารถท าอันตรายให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ จึงน างูมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ส่งผลร้าย  

      4.1.2.7 ภัยอันตราย 
      ภัยอันตราย หมายถึง เหตุที่อาจท าให้ตายหรือบาดเจ็บ เหตุแห่งความ

สูญเสีย (นววรรณ พันธุเมธา, 2544, น. 893) พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น ภัยอันตราย จ านวน 
12 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังขนาดเล็ก  
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สัตว์บกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น ภัยอันตราย ได้แก่ ควาย, ช้าง, เสือ, 
หมา และหมี  

สัตว์ปีกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น ภัยอันตราย ได้แก่ กา และเหยี่ยว 
สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น ภัยอันตราย ได้แก่ จระเข้ 

และง ู
สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น  

ภัยอันตราย ได้แก่ มอด, เห็บ และ เหา 
1) ปากเหยี่ยวปากกา หมายถึง สถานการณ์ท่ีเป็นอันตราย (ยิ่งลักษณ์ งามดี, 2531, น. 76) 

              ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
     ปากเหยี่ยว, ปากกา                 ภัยอันตราย 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [+ส่วนของร่างกาย]       [+อันตราย]           
         [+ของสัตว์]       [+บาดเจ็บ] 
         [+แหลมคม]       [+เสียชีวิต] 
         [+อันตราย]                [+สูญเสีย] 
         [+บาดเจ็บ]       [-ดี]                
         [+เสียชีวิต] 

ประโยคนี้เปรียบเทียบปากของกาหมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “ปากเหยี่ยว” และ “ปากกา” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ภัย
อันตราย” คือ [+อันตราย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] กาและเหยี่ยวเป็นสัตว์ที่มีจะงอยปากแหลมคม มีไว้
เพ่ือใช้ท าร้ายศัตรู จะงอยปากของเหยี่ยวและกาสามารถท าให้เกิดบาดแผลและบาดเจ็บได้ จึงน าปากของ
กามาเปรียบเป็นภัยอันตราย 
2) ตกอยู่ในระหว่างเขาควาย หมายถึง ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ อันตราย (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 

2530, น. 19) 
                  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

   เขาควาย                  ภัยอันตราย 
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์       [+ส่วนของร่างกาย]         [+อันตราย]           

      [+ของสัตว์]            [+บาดเจ็บ] 
       [+แหลมคม]          [+เสียชีวิต] 
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       [+อันตราย]                   [+สูญเสีย] 
       [+บาดเจ็บ]          [-ดี]         
       [+เสียชีวิต] 

ประโยคนี้เปรียบเทียบเขาควายหมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “เขาควาย” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ภัยอันตราย” คือ        
[+อันตราย] [+บาดเจ็บ] และ [+เสียชีวิต] ควายเป็นสัตว์ตัวใหญ่ มีเขาโค้งยาวแหลมคม (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2546, น. 233) เขาของควายสามารถใช้เป็นอาวุธในการโจมตีศัตรูให้บาดเจ็บได้ จึงน าเขาควายมาเปรียบ
เป็นภัยอันตราย 
3) หมองูตายเพราะงู หมายถึง ได้รับอันตรายจากสิ่งที่ตนเองมีความรู้ความช านาญ (ประเทือง  

คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 21) 
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

    งู                                  ภัยอันตราย 
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย]์                [+อันตราย]           

         [+มีพิษ]                   [+บาดเจ็บ] 
         [+อันตราย]               [+เสียชีวิต] 
         [+บาดเจ็บ]        [+สูญเสีย] 
         [+เสียชีวิต]      [-ดี]    

ประโยคนี้เปรียบเทียบงูหมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย
ประจ ารูปของ “งู” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ภัยอันตราย” คือ [+อันตราย] [+บาดเจ็บ] 
[+เสียชีวิต] งูเป็นสัตว์มีพิษ เมื่อถูกกัดสามารถท าให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้  
4) หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่ง แล้วต้องพบภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง (ยิ่งลักษณ์ 

งามด,ี 2531, น. 95) 
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

  เสือ               จระเข้                                  ภัยอันตราย 
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์ [-มนุษย์]        [-มนุษย์]                [+อันตราย]           
   [+ดุร้าย]        [+ดุร้าย]           [+บาดเจ็บ] 

[+กินเนื้อ]      [+กินเนื้อ]         [+เสียชีวิต] 
[+อันตราย]    [+อันตราย]                 [+สูญเสีย] 
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[+บาดเจ็บ]     [+บาดเจ็บ]         [-ดี]                 
 [+เสียชีวิต]      [+เสียชีวิต]        

ประโยคนี้เปรียบเทียบจระเข้หมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “จระเข้” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ภัยอันตราย” คือ 
[+อันตราย] [+บาดเจ็บ] และ [+เสียชีวิต] เสือและจระเข้เป็นสัตว์กินเนื้อที่มีนิสัยดุร้าย น่ากลัว ผู้ที่เข้าใกล้
สามารถได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ 
5) ไม่รู้จักเสือ เอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง หมายถึง ท าสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีภัยแก่ตัว (ยิ่ง

ลักษณ์ งามด,ี 2531, น. 70) 
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

         เสือ            มอด                                ภัยอันตราย 
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์      [-มนุษย์]     [-มนุษย์]             [+อันตราย] 

       [+กินเนื้อ] [+กินไม้]   [+บาดเจ็บ] 
     [+อันตราย]  [+สูญเสีย]            [+เสียชีวิต] 

       [+บาดเจ็บ]     [+สูญเสีย] 
          [+เสียชีวิต]     [-ดี] 

ประโยคนี้ เปรียบเทียบมอดหมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “เสือ” และ “มอด” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ภัยอันตราย” 
คือ [+อันตราย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] และ [+สูญเสีย] มอดเป็นสัตว์ตัวเล็ก แต่สามารถท าความเสียหาย
ให้กับสิ่งของได้ โดยเฉพาะสิ่งของที่ท ามาจากไม้ มอดจึงเป็นอันตรายต่อไม้ เสือเป็นสัตว์   ดุร้าย กินเนื้อ  
น่ากลัว จึงน ามอดและเสือมาเปรียบเป็นภัยอันตราย 
6) เข้าป่าหาเสือ ถ่อเรือหาความ หมายถึง การกระท าที่ท าให้ตนเองเดือดร้อน (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 

2530, น. 31) 
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

            เสือ                                ภัยอันตราย 
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์        [-มนุษย์]           [+อันตราย] 

         [+ดุร้าย]           [+บาดเจ็บ] 
         [+กินคน]                  [+เสียชีวิต] 
         [+อันตราย]                 [+สูญเสีย] 
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         [+บาดเจ็บ]                   [-ดี] 
          [+เสียชีวิต] 

ประโยคนี้เปรียบเทียบเสือหมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมาย
ประจ ารูปของ “เสือ” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ภัยอันตราย” คือ [+อันตราย]              
[+บาดเจ็บ] และ [+เสียชีวิต] เสือเป็นสัตว์ป่า กินเนื้อสัตว์ต่าง ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1227) 
และมีนิสัยดุร้าย เสือเป็นสัตว์อันตรายที่สามารถท าให้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
7) อยู่ในปากเสือปากหมี หมายถึง ตกอยู่ท่ามกลางอันตราย  

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
      ปากเสือ, ปากหมี                          ภัยอันตราย 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์       [+อวัยวะ]                [+อันตราย] 
        [+ของสัตว์]               [+บาดเจ็บ] 
        [+มีเขี้ยวแหลม]      [+เสียชีวิต]  
        [+อันตราย]       [+สูญเสีย] 
        [+บาดเจ็บ]       [-ดี] 
        [+เสียชีวิต]  

ประโยคนี้เปรียบเทียบปากของหมีหมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “ปากเสือ” และ “ปากหมี” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น  
“ภัยอันตราย” คือ [+อันตราย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] เสือและหมีเป็นสัตว์ป่า ตัวใหญ่ มีก าลังมาก มีฟัน
แหลมคมไว้ส าหรับกินเนื้อสัตว์ต่าง ๆ (อัมพา ศรีสุพัทพงษ์, น. 85-117) เสือและหมีจึงเป็นสัตว์อันตราย   
8) เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด หมายถึง ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย ไม่เกิดอันตราย (ประเทือง 

คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 34) 
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

           หมา (กัด)                                 ภัยอันตราย 
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์       [-มนุษย์]              [+อันตราย] 

        [+เห่า]             [+บาดเจ็บ]   
        [+กัด]                               [+เสียชีวิต] 
        [+อันตราย]               [+สูญเสีย] 
        [+บาดเจ็บ]               [-ดี] 



Ref. code: 25605706033114RZT

73 
 

 

        [+เสียชีวิต]                         
        ประโยคนี้เปรียบเทียบหมากัดหมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง

ความหมายประจ ารูปของ “หมากัด” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ภัยอันตราย” คือ  
[+อันตราย] [+บาดเจ็บ] และ [+เสียชีวิต] หมา ถือเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ แต่หมาบางสายพันธุ์ก็มีนิสัย 
ดุร้าย น่ากลัว ชอบเห่าและกัด และสามารถท าให้บาดเจ็บได้ หมาจึงถูกน ามาเปรียบเป็นภัยอันตราย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้
ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  
จ ำนวนข้อมูลของสัตว์ในภำษำไทย 

ล าดับ ชนิดของสัตว์ จ านวนข้อมูลที่พบ 
1.  กบ 3 

2.  กระซู่  2 
3.  กระทิง 6 

4.  กระต่าย 9 

5.  กระแต 1 
6.  กระรอก 3 

7.  กา 20 

8.  กิ้งก่า 1 
9.  ไก ่ 24 

10.  ไก่แจ้ 1 

11.  กวาง 1 
12.  กุ้ง 3 

13.  กุ้งฝอย 1 
14.  แกะ 2 

15.  เก้ง 1 

16.  เขียด 2 
17.  ควาย 17 

18.  ครุฑ 1 

19.  คางคก 4 
20.  ค้างคาว 1 

21.  ค่าง 2 

22.  งู 12 
23.  จระเข ้ 9 
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ตารางที่ 4.1  
จ ำนวนข้อมูลของสัตว์ในภำษำไทย (ต่อ) 

ล าดับ ชนิดของสัตว์ จ านวนข้อมูลที่พบ 
24.  จิ้งจก 6 

25.  จิงโจ้ 2 
26.  จิ้งจอก 2 

27.  จิ้งหรีด 3 

28.  จักจั่น 1 
29.  ช้าง 24 

30.  ตะเข็บ 1 

31.  ตะขาบ 1 
32.  ตั๊กแตน 1 

33.  เต่า 12 

34.  ตุ่น 1 
35.  ตุ๊กแก 1 

36.  ตะกวด 1 
37.  นก 16 

38.  นกแก้ว 5 

39.  นกขุนทอง 1 
40.  นกกระจอก 5 

41.  นกคุ่ม 1 

42.  นกยูง 1 
43.  นกการะเวก 1 

44.  นาค 2 

45.  เนื้อทราย 2 
46.  บ่าง 1 

47.  บุ้ง 1 
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ตารางที่ 4.1  
จ ำนวนข้อมูลของสัตว์ในภำษำไทย (ต่อ) 

ล าดับ ชนิดของสัตว์ จ านวนข้อมูลที่พบ 
48.  ปู 4 

49.  ปลวก 5 
50.  ปลา 26 

51.  ปลากระดี่ 1 

52.  ปลาไหล 2 
53.  ปลาช่อน 1 

54.  ปลาซิว  2 

55.  ปลาซ่า 1 
56.  ปลาหมอ 3 

57.  ปลากะพง 1 

58.  ปลาชะโด 1 
59.  ปลิง 5 

60.  เป็ด 12 
61.  แพะ 4 

62.  ผึ้ง 2 

63.  ผีเสื้อ 6 
64.  มด 9 

65.  มดแดง 1 

66.  มอด 2 
67.  มังกร 6 

68.  ม้า 10 

69.  ม้าลาย 1 
70.  แมงดา 1 

71.  แมงมุม 2 
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ตารางที่ 4.1  
จ ำนวนข้อมูลของสัตว์ในภำษำไทย (ต่อ) 

ล าดับ ชนิดของสัตว์ จ านวนข้อมูลที่พบ 
72.  แมลงเม่า 1 

73.  แมว 23 
74.  แมลงปอ 1 

75.  แมลงวัน 2 

76.  ยีราฟ 3 
77.  ยุง 3 

78.  แรด 3 

79.  แร้ง 5 
80.  ไร 1 

81.  ลิง 10 

82.  วัว 17 
83.  เสือ 59 

84.  สมัน 1 
85.  ไส้เดือน 2 

86.  สิงโต 6 

87.  หงส์ 8 
88.  ห่าน 2 

89.  หอย 2 

90.  หิ่งห้อย 2 
91.  เห็บ 2 

92.  เหา 3 

93.  เหี้ย 1 
94.  หนอน 9 

95.  หน ู 4 
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ตารางที่ 4.1  
จ ำนวนข้อมูลของสัตว์ในภำษำไทย (ต่อ) 

ล าดับ ชนิดของสัตว์ จ านวนข้อมูลที่พบ 
96.  หนูตะเภา 1 

97.  หมา 47 
98.  หมาป่า 1 

99.  หมี 4 

100.  หมัด 1 
101.  หมู 20 

102.  เหลือบ 1 

103.  เหยี่ยว 7 
104.  อูฐ 1 

105.  อ่ึงอ่าง 3 

106.  ฮิปโปโปเตมัส 1 
 รวม 587 
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  แผนภูมิภาพที่ 4.1  จ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย 
 
ผู้วิจัยพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยทั้งสิ้น 587 ประโยค โดยมีสัตว์

ที่มีความหมายเปรียบเทียบทั้งสิ้น 106 ชนิด จากตารางที่ 4.1 พบว่าสัตว์ที่มีข้อมูลความหมายเปรียบเทียบ
ในภาษาไทยมากที่สุด ได้แก่ เสือ พบทั้งสิ้น 59 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 10.05 รองลงมาได้แก่ หมา พบ
ข้อมูลทั้งสิ้น 47 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 8 ปลา พบข้อมูล ได้แก่ 26 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 4.42 ไก่ พบ
ข้อมูลทั้งสิ้น 24 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 4.08 และ ช้างพบข้อมูลทั้งสิ้น ได้แก่ 24 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 
4.08 

จ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย

คน 48.38% เหตุการณ์ 4.47%
นิสัย 2.26% ภัยอันตราย 3.96%
คุณลักษณะ 15.67% ปริมาณ 1.58%
การกระท า 0.39% สถานท่ี 0.90%
กิริยาอาการ 13.5% เวลา 0.73%
สิ่งของ 8.17% ระยะห่าง 0.39%
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สัตว์ที่พบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบในภาษาไทยน้อยที่สุด พบทั้งสิ้น 1 ประโยค  
คิดเป็นร้อยละ 0.17 ได้แก่ กระแต, ไก่แจ้, กวาง, กุ้งฝอย, เก้ง, ครุฑ, ค้างคาว, จักจั่น, ตะเข็บ, ตะขาบ, 
ตั๊กแตน, ตุ่น, นกขุนทอง, นกคุ่ม, นกยูง, นกการะเวก, บ่าง, บุ้ง, ปลากระดี่, ปลาช่อน, ปลากะพง, ปลา
ชะโด, มดแดง, ม้าลาย, แมงดา, แมงเม่า, แมลงปอ, ไร, สมัน, เหี้ย, หนูตะเภา, หมาป่า, หมัด, เหลือบ 
และฮิปโปโปเตมัส  

จากแผนที่ภูมิที่ 4.1 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย พบว่าสัตว์ใน
ภาษาไทยมีความหมายเปรียบเทียบ 12 ความหมาย ได้แก่  

คน พบท้ังสิ้น 287 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 48.38  
คุณลักษณะของมนุษย์ พบทั้งสิ้น 92 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 15.67  
กิริยาอาการ พบทั้งสิ้น 79 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 13.50  
สิ่งของ พบทั้งสิ้น 48 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 8.17  
เหตุการณ์ พบทั้งสิ้น 26 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 4.47  
ภัยอันตราย พบทั้งสิ้น 23 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 3.96  
นิสัย พบทั้งสิ้น 13 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 2.26  
ปริมาณ พบทั้งสิ้น 9 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 1.58 
สถานที่ พบทั้งสิ้น 5 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.90  
เวลา พบทั้งสิ้น 4 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.73  
การกระท า พบทั้งสิ้น 2 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.39 และ 
ระยะห่าง พบทั้งสิ้น 2 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.39 ตามล าดับ  
 

4.2 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย 
 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากพจนานุกรมรวบรวมรายชื่อสัตว์ พบ สัตว์ทั้งสิ้น 114 ชนิด  
ผลจากการศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคลังข้อมูล
ภาษาอินโดนีเซีย ห้องสมุดภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEALang Library Indonesian Corpus) และ
หนังสือที่รวบรวมความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย พบว่ามีสัตว์ที่มีความหมาย
เปรียบเทียบ 69 ชนิด รวมทั้งสิ้น 420 ประโยค 



Ref. code: 25605706033114RZT

81 
 

 
 

 
หลังจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของสัตว์ที่เป็นความหมายประจ ารูปและความหมาย

เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย พบความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ จ านวน 9 ความหมาย  
โดยเป็นความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่เกิดจากความหมายประจ ารูปของสัตว์ ซึ่งความหมายประจ ารูป
ของสัตว์หมายความรวมถึงอวัยวะร่างกายของสัตว์ คุณสมบัติทางกายภาพ ลักษณะนิสัย พฤติกรรม และ
ความเป็นอยู่ของสัตว์ ซึ่งผู้วิจัยจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มความหมาย อ้างอิงตามการจ าแนกหมวดหมู่ค า
ของนววรรณ พันธุเมธา  (2544)  ได้แก่  

1. ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่อยู่ในกลุ่มความหมาย มนุษย์และ
สิ่งที่สัมพันธ์กับมนุษย์ มีดังต่อไปนี้ 

1.1 คน หมายถึง มนุษย์ เชื้อชาติ และอวัยวะร่างกายของมนุษย์ 
1.2 คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะประจ าตัวของมนุษย์ 
1.3 นิสัย หมายถึง ความประพฤติท่ีเคยชินของมนุษย์ 
1.4 การกระท า หมายถึง การกระท าและพฤติกรรมของมนุษย์ที่กระท าต่อสิ่ง
ต่าง ๆ  

2. ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่อยู่ในกลุ่มความหมาย ที่ไม่ใช่   
    มนุษย์ มีดังต่อไปนี้ 

2.1.  ขนาด หมายถึง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่สังเกตได้ว่า เล็ก ใหญ่ สั้น ยาว 
2.2.  สิ่งของ หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม จับต้องได้หรือไม่ได้ 
2.3.  สถานที่ หมายถึง ที่ตั้ง แหล่ง 
2.4.  เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดข้ึน 
2.5.  ภัยอันตราย หมายถึง เหตุที่อาจท าให้ตายหรือบาดเจ็บ เหตุแห่งความ
สูญเสีย     

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.2.1 กลุ่มความหมายมนุษย์และสิ่งที่สัมพันธ์กับมนุษย์ 
     ผู้วิจัยพบว่า ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่มีความหมาย

เปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มความหมายมนุษย์และสิ่งที่สัมพันธ์กับมนุษย์ มีทั้งสิ้น 378 ประโยค สัตว์ที่น ามาใช้
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เปรียบเทียบในกลุ่มความหมายมนุษย์และสิ่งที่สัมพันธ์กับมนุษย์ มีทั้งหมด 69 ชนิด สามารถจ าแนกออก
ได้เป็นสัตว์ 7 กลุ่ม อ้างอิงตามการจ าแนกหมวดหมู่ค าของ นววรรณ พันธุเมธา (2544) ได้แก่  

ก. สัตว์บก หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่บนบก ได้แก่ ได้แก่ anjing ‘หมา’, babi ‘หมู’, 
babi hutan ‘หมูป่า’, badak ‘แรด’, cigak ‘ลิงกัง’, domba ‘แกะ’, gajah ‘ช้าง’, harimau/macan 
‘เสือ’, kambing ‘แพะ’, kancil/pelanduk ‘กระจง’, keledai ‘ลา’, kelinci ‘กระต่าย’, kera/monyet 
‘ลิง’, kerbau ‘ควาย’, kijang/rusa ‘กวาง’, kucing ‘แมว’, kuda ‘ม้า’, lembu/sapi ‘วัว’, musang 
‘ชะมด’, serigala ‘หมาป่า’, siamang ‘ชะนี’, singa ‘สิงโต’, tikus ‘หน’ู, tupai ‘กระรอก’ และ unta 
‘อูฐ’ 

ข. สัตว์น้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในน้ า ได้แก่ badar ‘ปลาตะเพียน’, belut 
‘ปลาไหล’, berudu ‘ลูกอ๊อด’, ikan ‘ปลา’,  kepiting ‘ปู’,  และ udang ‘กุ้ง’ 

ค. สัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ที่มีปีก ได้แก่ ayam ‘ไก่’, balam ‘นกเขา’, bangau  
‘นกกระยาง’, bebek/itik ‘เป็ด’, beo ‘นกแก้ว’, burung ‘นก’, burung hantu/pungguk ‘นกฮูก’, 
enggang ‘นกเงือก’, gagak ‘กา’, kelelawar ‘ค้างคาว’, kalong ‘ค้างคาวตัวใหญ่’, kampret ‘ค้างคาว
ตัวเล็ก’, lang (elang) ‘นกอินทรีย์’, merpati/punai ‘นกพิราบ’ และ pipit ‘นกกระจอก’ 

 ง. สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตได้ทั้ งบนบกและน้ า ได้แก่  
katak/kodok ‘กบ’ 

จ. สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง สัตว์ที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมทั่วไป เคลื่อนที่ด้วยการ
เลื้อยหรือคลาน ได้แก่ biawak ‘เหี้ย’, buaya ‘จระเข’้, bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’, kadal ‘จิ้งเหลน’, 
kura-kura ‘เต่า’ และ ular ‘งู’ 

ฉ .  สั ต ว์ ไ ม่ มี ก ร ะดู กสั นหลั ง ขนาด เล็ ก  หมายถึ ง  แมลงและแมง  ได้ แก่   
anai-anai/rayap ‘ปลวก ’, bangsat ‘ตั ว เลื อด ’, belalang ‘ตั๊ กแตน ’, cacing tanah ‘ไส้ เ ดื อน ’, 
jangkrik ‘จิ้งหรีด’, kumbang ‘ด้วง’, kutu ‘เห็บ, เหา’, laba-laba ‘แมงมุม’, langau ‘ตัวเหลือบ’, 
lalat ‘แมลงวัน’, lebah ‘ผึ้ง’, lintah/pacat ‘ปลิง’, nyamuk ‘ยุง’, siput ‘ทาก’, semut ‘มด’, และ 
ulat ‘หนอน’ 

ช.สัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในเทพนิยาย/ต านาน ไม่มีตัวตน
อยู่จริง ได้แก่ naga ‘นาค’ 
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    ผู้วิจัยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของสัตว์ที่เป็นความหมายประจ ารูปและความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่มีความหมายเปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มความหมายมนุษย์ พบว่า
สัตว์ถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นมนุษย์ เชื้อชาติ อวัยวะร่างกายของมนุษย์ ลักษณะทางกายภาพ ความ
ประพฤติที่เคยชิน กิริยาท่าทาง สภาพของมนุษย์ และกิริยาของมนุษย์ที่กระท าต่อสิ่งต่าง ๆ (นววรรณ 
พันธุเมธา, 2544) ดังต่อไปนี้    

      4.2.1.1 คน หมายถึง มนุษย์ เชื้อชาติ และอวัยวะร่างกายของมนุษย์ 
   4.2.1.2 คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะประจ าตัวของมนุษย์ 
   4.2.1.3 นิสัย หมายถึง ความประพฤติท่ีเคยชินของมนุษย์ 
   4.2.1.4 การกระท า หมายถึง การกระท าและพฤติกรรมของมนุษย์ที่กระท าต่อสิ่งต่าง 

ๆ  
      ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1.1 คน 
     คน หมายถึง มนุษย์ เชื้อชาติ อวัยวะ ลักษณะของมนุษย์ เช่น คนดี คนร้าย 

คนเก่ง ผู้ชาย ผู้หญิง บุคคลประเภทที่สาม เป็นต้น พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็นคน จ านวน 68 
ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก และสัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน  

สัตว์บกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ anjing ‘หมา’, babi 
‘หมู’, babi hutan ‘หมูป่า’, badak ‘แรด’, domba ‘แกะ’, gajah ‘ช้าง’, harimau/macan ‘เสือ’, 
kambing ‘แพะ’, kancil/pelanduk ‘กระจง’, keledai ‘ลา’, kelinci ‘กระต่าย’, kera/monyet ‘ลิง’, 
kerbau ‘ควาย’, kijang/rusa ‘กวาง’, kucing ‘แมว’, kuda ‘ม้า’, lembu/sapi ‘วัว’, musang ‘ชะมด’, 
serigala ‘หมาป่า’, siamang ‘ชะนี’, singa ‘สิงโต’, tikus ‘หน’ู, tupai ‘กระรอก’ และ unta ‘อูฐ’ 

สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ badar ‘ปลาตะเพียน’, 
belut ‘ปลาไหล’, berudu ‘ลูกอ๊อด’, ikan ‘ปลา’, kepiting ‘ปู’ และ udang ‘กุ้ง’ 

สัตว์ปีกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ ayam ‘ไก่’, balam 
‘นกเขา’, bangau ‘นกกระยาง’, bebek/itik ‘เป็ด’, beo ‘นกแก้ว’, burung ‘นก’, enggang ‘นก
เงือก’, gagak ‘กา’, kelelawar ‘ค้างคาว’, kalong ‘ค้างคาวตัวใหญ่’, kampret ‘ค้างคาวตัวเล็ก’, lang 
(elang) ‘นกอินทรีย์’, merpati/punai ‘นกพิราบ’, pipit ‘นกกระจอก’ และ pungguk/burung hantu 
‘นกฮูก’  
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สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ katak/kodok 
‘กบ’  

สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ biawak ‘เหี้ย’, 
buaya ‘จระเข’้, bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’, kadal ‘จิ้งเหลน’, kura-kura ‘เต่า’ และ ular ‘งู’ 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กมีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ 
anai-anai/rayap ‘ปลวก ’, bangsat ‘ตั ว เ ลื อด ’, belalang ‘ตั๊ ก แตน ’, cacing tanah ‘ไส้ เ ดื อน ’, 
jangkrik ‘จิ้งหรีด’, kumbang ‘ด้วง’, kutu ‘เห็บ, เหา’, laba-laba ‘แมงมุม’, langau ‘ตัวเหลือบ’, 
lalat ‘แมลงวัน’, lebah ‘ผึ้ง’, lintah/pacat ‘ปลิง’, nyamuk ‘ยุง’, siput ‘หอยทาก’, semut ‘มด’, 
และ ulat ‘หนอน’ 

สัตว์ในเทพนิยาย/ต านานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็นคน ได้แก่  naga 
‘นาค’ 
1) Pembebek ‘คนที่มีพฤติกรรมแบบเป็ด’ หมายถึง ผู้ชายที่มีภรรยาหลายคน (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2014, p. 154) 
  ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                Bebek ‘เป็ด’                       คน      

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                     [+มนุษย์] 
          [+ว่ายน้ า]                          [+มีคู่] 
          [+มีคู่]                              [+มาก] 
          [+มาก]             

 ประโยคนี้เปรียบเทียบ Bebek ‘เป็ด’ หมายถึงผู้ชายที่มีภรรยาหลายคน โดยมีอรรถลักษณ์
ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เป็ด” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คน” คือ [+มี
คู่] และ [+มาก] เป็ดและคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าเป็ดมาเปรียบเป็นคน เป็ดเป็นสัตว์ที่มีคู่หลายตัว
ในการผสมพันธุ์ เป็ดตัวผู้หนึ่งตัวสามารถมีคู่มากถึง 17 ตัว หรือมากกว่า (Sanjaya Adi, para.2) เป็ดจึง
ถูกน ามาเปรียบเป็นผู้ชายที่มีภรรยาหลายคน  
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2) Buaya darat ‘จระเข้บก’ หมายถึง ผู้ชายเจ้าชู้ (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 
213) 
  ความหมายประจ ารูป   ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
              Buaya ‘จระเข’้                       คน   

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                     [+มนุษย์] 
          [+กินเนื้อ]                                     [+เพศชาย] 
          [-เลือก]                             [-เลือก]                 

 ประโยคนี้เปรียบเทียบ Buaya ‘จระเข’้ หมายถึงผู้ชายเจ้าชู้ โดยน าพฤติกรรมของจระเข้มา
เปรียบเป็นนิสัยของผู้ชาย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “จระเข้” กับ
ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คน” คือ [-เลือก] จระเข้และคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน า
จระเข้มาเปรียบกับคน จระเข้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ า จระเข้เป็นสัตว์กินเนื้อที่ไม่มีลิ้น 
จระเข้จึงสามารถกินสัตว์ทุกชนิดอย่างไม่เลือก จึงถูกน ามาเปรียบเป็นผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้คบหาผู้หญิง
มากมายอย่างไม่เลือก  
3) Kambing hitam ‘แพะด า’ หมายถึง คนที่ถูกป้ายสีให้มีความผิด (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2014, p. 612)    
  ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
             Kambing ‘แพะ’                        คน  

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                     [+มนุษย์] 
          [-ดุร้าย]            [+ถูกใช้ประโยชน์]                                              

          [+กินพืช]                                        
          [+ถูกใช้ประโยชน์]              
 ประโยคนี้เปรียบเทียบ Kambing ‘แพะ’ เป็น คน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
คว ามหมายประจ า รู ปของ  “แพะ” กั บคว ามหมายที่ เ กิ ด จ ากการ เปรี ยบ เป็ น  “คน” คื อ  
[+ถูกใช้ประโยชน์] แพะและคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าแพะมาเปรียบเป็นคน แพะเป็นสัตว์ที่ไม่ดุ
ร้าย และถูกใช้ประโยชน์ในหลายทาง เช่น เป็นอาหารของมนุษย์ และถูกใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมทาง
ศาสนา แพะมักจะถูกน ามาบูชายัญ ถูกเชือดโดยไม่รู้ตัว ในส านวนนี้ สีด าถูกเปรียบเป็นความผิด แพะที่มีสี
ด าจึงถูกน ามาเปรียบเป็นคนที่ไม่มีความผิดแต่กลับถูกป้ายสีให้มีความผิดโดยไม่รู้เรื่องราวและต้องรับโทษ  



Ref. code: 25605706033114RZT

86 
 

 
 

4) Anjing ulang bangkai ‘หมากินศพซ้ า ๆ’ หมายถึง คนชั่วที่ท าชั่วซ้ า ๆ (Arief Bachtiar, 2014,  
p. 12) 

      ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                     Anjing ‘หมา’                                   คนชั่ว                

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                         [+มนุษย์] 
          [+กัด]         [-ดี] 

                   [+สกปรก]                   
          [-ดี]         

             ประโยคนี้เปรียบเทียบ Anjing ‘หมา’ หมายถึงคนชั่ว โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “หมา” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คน” คือ [-ดี] หมาและคน
เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าหมามาเปรียบกับคน ชาวอินโดนีเซียที่นับถือศาสนาอิสลามเชื่อว่าหมาเป็น
สัตว์สกปรก (Murray, 1998) กินของสกปรกซ้ า ๆ จึงเปรียบเทียบความสกปรกของหมากับการท าชั่วของ
คน   
5) Ayam kampus ‘ไก่มหาวิทยาลัย’ หมายถึง นักศึกษาผู้หญิงที่ค้าบริการทางเพศ 

ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
              Ayam ‘ไก’่                                      คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย์]       [+มนุษย์] 
       [+เพศเมีย]       [+เพศหญิง] 
       [+เข้าหาตัวผู้]       [+เข้าหาผู้ชาย]     

ส านวนนี้เปรียบเทียบ Ayam ‘ไก่’ หมายถึงผู้หญิง โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “ไก่” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คน” คือ [+เพศหญิง] และ  
[+เข้าหาผู้ชาย] ไก่และคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าไก่มาเปรียบเป็นคน ไก่เป็นสัตว์ที่สามารถผสม
พันธุ์ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะตัวเมียที่มักจะเข้าหาตัวผู้เพ่ือผสมพันธุ์ พฤติกรรมของไก่ตัวเมียจึงถูกน ามา
เปรียบเป็นนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยที่ขายบริการทางเพศ  
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6) lintah darat ‘ปลิงบก’ หมายถึง คนที่คอยหาผลประโยชน์จากผู้อ่ืนโดยการให้เงินกู้และคิดดอกเบี้ยใน
อัตราที่สูง (Arief Bachtiar, 2014, p. 71) 

  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
  Lintah ‘ปลิง’                           คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]               [+มนุษย์] 
          [+ดูดเลือด]     [-ดี] 
          [+เกาะติด]           [+เกาะติด] 
                    [+หาประโยชน์] 
 ประโยคนี้เปรียบเทียบปลิงบกเป็นคนที่คอยหาผลประโยชน์จากผู้อ่ืน  โดยมีอรรถลักษณ์
ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ปลิง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คน” คือ     
[+เกาะติด] ปลิงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ า เกาะคนหรือสัตว์เลือดอุ่นเพ่ือดูดกินเลือดเป็น
อาหาร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 679) ปลิงที่เกาะติด หาประโยชน์จากสัตว์ อ่ืนจึงถูกน ามา
เปรียบเทียบกับคนที่คอยหาประโยชน์จากผู้อื่น 
7) Kodok mendapat bunga sekuntum. ‘เหมือนกบได้ดอกไม้หนึ่งดอก’ หมายถึง คนที่ไม่รู้จักคุณค่า
ของสิ่งที่ตนมี (Syamsul Hidayahtullah, p.79) 

  ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
      Kodok ‘กบ’                           คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                [+มนุษย์] 
          [+กระโดด]                      [-รู้ค่า]*                 

ประโยคนี้เปรียบเทียบ Kodok ‘กบ’ เป็นคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนมี โดยมีอรรถลักษณ์
ที่เกิดจากการเปรียบเป็น “กบ” เป็น “คน” คือ [-รู้ค่า]* กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า เคลื่อนที่โดยการ
กระโดด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 8) กบเป็นสัตว์ ไม่รู้จักคุณค่าของแก้วแหวนเงินทองเหมือนมนุษย์ 
กบได้แก้วจึงถูกน ามาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้จักคุณค่าสิ่งของที่ตนมี  
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8) Bagai pungguk merindukan bulan. ‘เหมือนนกฮูกคิดถึงดวงจันทร์’ หมายถึง คนที่คิดถึงคนที่ไม่ได้
รักตน (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 1116) หรือ คนที่คาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
(Sri Wintala Achmad, 2015, p.73) 

         ความหมายประจ ารูป   ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
       Pungguk ‘นกฮูก’                   คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์      [-มนุษย]์      [+มนุษย์]  
   [+บิน]          [+กลางคืน] 
   [+กลางคืน] 
ส านวน  “pungguk merindukan bulan.” ‘นกฮูกคิดถึงดวงจันทร์ ’ มีความหมายที่

ต้องการจะสื่อ คือ คนที่คิดถึงคนที่ไม่ได้รักตนหรือคนที่คาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นกฮูกและคนเป็น
สิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน านกฮูกมาเปรียบเป็นคน นกฮูกเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืน ชาวอินโดนีเซียเห็น
ว่านกฮูกชอบมองดวงจันทร์ที่อยู่สูงกว่า จึงน านกฮูกมาเปรียบเป็นคนที่คิดถึงคนที่ไม่ได้รักตน และไม่ได้รับ
ความรักตอบกลับมาหรือคนท่ีคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
9)  Bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’ หมายถึง คนที่มีความคิดไม่แน่นอน เปลี่ยนไปมาเพ่ือให้ได้ผลดีแก่ตนเอง 
(Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 224) 

     ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
   bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’           คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์       [-มนุษย์]         [+มนุษย์]  
              [+เปลี่ยนสี]         [-แน่นอน]*     
ส านวน  “bunglon” ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’ มีความหมายที่ต้องการจะสื่อ คือ คนที่ไม่มี

ความคิดแน่นอน เปลี่ยนไปมาเพ่ือให้ได้ผลดีแก่ตนเอง โดยมีอรรถลักษณ์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบ  
“กิ้งก่าคาร์เมเลียน” เป็น “คน” คือ [-แน่นอน]* กิ้งก่าคาร์เมเลียนและคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน า
กิ้งก่าคาร์เมเลียนมาเปรียบเป็นคน กิ้งก่าคาร์เมเลียนเป็นสัตว์เลื้อยคลาน อาศัยอยู่ตามต้นไม้ สามารถ
เปลี่ยนสีผิวหนังของมันให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้ (Departemen Pendidikan Nasional, 2014,  
p. 224) ชาวอินโดนีเซียจึงน ากิ้งก่าคาร์เมเลียนมาเปรียบเป็นคนที่ไม่มีความคิดแน่นอน เปลี่ยนไปมา
เพ่ือให้ได้ผลดีแก่ตนเอง 
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      4.2.1.2 คุณลักษณะของมนุษย์  
    คุณลั กษณะของมนุ ษย์  หมายถึ ง  ลั กษณะประจ า ตั ว ขอ ง ม นุ ษย์  

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 253) พบสัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นคุณลักษณะ จ านวน จ านวน 17 
ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังขนาดเล็ก 

สัตว์บกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะ ได้แก่ anjing ‘หมา’, 
babi hutan ‘หมูป่า’, kerbau ‘ควาย’, kucing ‘แมว’, kuda ‘ม้า’ และ monyet/kera ‘ลิง’ 

สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะ ได้แก่ badar ‘ปลา
ตะเพียน’, belut ‘ปลาไหล’, ikan ‘ปลา’ และ udang ‘กุ้ง’ 

สัตว์ปีกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะ ได้แก่ ayam ‘ไก’่, 
bangau ‘นกกระยาง’, burung ‘นก’, burung hantu/pungguk ‘นกฮูก’และ lang (elang) ‘นกอินทรีย์’ 

สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะ ได้แก่ biawak 
‘เหี้ย’ 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คุณลักษณะ 
ได้แก่ lalat ‘แมลงวัน’ 
1) Cakar ayam ‘กรงเล็บไก่’ หมายถึง ไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2014, p. 237)  
ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
Cakar ayam ‘กรงเล็บไก่’   ไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์           [+สว่นของร่างกาย]           [+มนุษย์] 
    [+ของสัตว์]            [+คุณลักษณะ]  

           [+คุ้ยเขี่ย]                             [-สวยงาม] 
    [-ระเบียบ]                     [-ระเบียบ] 

ประโยคนี้เปรียบเทียบ Cakar ayam ‘กรงเล็บไก่’ หมายถึงสิ่งที่ไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ
โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “กรงเล็บไก่” กับความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเป็น “คุณลักษณะ” คือ [-ระเบียบ] ไก่เป็นสัตว์ที่ใช้กรงเล็บที่เท้าในการคุ้ย เขี่ยหาอาหาร เวลาที่ไก่
ใช้กรงเล็บคุ้ยหาอาหารมักจะท าอย่างไม่เป็นระเบียบ กระจัดกระจาย จึงน ากรงเล็บไก่มา เปรียบเป็น
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คุณสมบัติของไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ โดยเฉพาะตัวเขียนหนังสือ (Departemen Pendidikan 
Nasional, 2014, p. 237) 
2) Seperti badar kering. ‘เหมือนปลาตะเพียนแห้ง’ หมายถึง ผอมมาก (Moh. Kusnadi Wasrie,  

p. 14)  
ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

         badar ‘ปลาตะเพียน’                 ผอมมาก 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                       [+มนุษย์] 

                   [-ใหญ่]                                  [+คุณลักษณะ] 
                   [+แบน]                                       [-ใหญ่]    
             [+แบน]                          

ประโยคนี้ เ ปรี ยบ เที ยบ  badar ‘ปลาตะ เ พียน ’ หมายถึ งคนที่ ผอมมาก โดยมี 
อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ปลาตะเพียน” กับความหมายที่เกิดจากการ
เปรียบเป็น “คุณสมบัติ” คือ [-ใหญ่] และ [+แบน] ปลาตะเพียนเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์ โดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การตากแห้ง เป็นต้น ปลาตะเพียนเป็นปลาขนาดเล็ก (Departemen 
Pendidikah Nasional, 2014, p. 111) จึงน าคุณลักษณะของปลาตะเพียนมาเปรียบเป็นคุณลักษณะผอม
มาก  
3)   Seperti kerbau mandi. ‘เหมือนควายอาบน้ า’ หมายถึง สกปรก (Heroe Kasida Brataatmadja, 

1982, p. 109) 
ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

                  kerbau ‘ควาย’                        สกปรก 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                       [+มนุษย์] 

        [+โคลน]                                  [+คุณลักษณะ] 
        [-สะอาด]         [-สะอาด] 

 ประโยคนี้เปรียบเทียบ kerbau ‘ควาย’ หมายถึงความสกปรก โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ควาย” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คุณลักษณะ” คือ [-
สะอาด] ควายเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนา และชอบอาบน้ าในบ่อน้ าที่มีโคลน ดังนั้นควายจึงเป็นสัตว์ที่
สกปรกเลอะโคลนอยู่ตลอดเวลา ควายจึงถูกเปรียบเป็นความสกปรก    
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4) Tenaga kuda ‘แรงม้า’ หมายถึง แข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย (J.S. Badudu, 2008, p. 182) 
ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

                Kuda ‘ม้า’        แข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์        [-มนุษย์]                    [+มนุษย์] 

                 [+เป็นพาหนะ]                             [+คุณลักษณะ] 
        [+แข็งแรง]                  [+แข็งแรง] 
        [+อดทน]                  [+อดทน] 
                 [+วิ่งเร็ว]             

ประโยคนี้เปรียบเทียบ Kuda ‘ม้า’ หมายถึงความแข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย โดยมีอรรถลักษณ์
ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ม้า” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คุณลักษณะ” 
คือ [+แข็งแรง] และ [+อดทน] ม้าเป็นสัตว์ที่แข็งแรง วิ่งเร็ว สามารถใช้เป็นพาหนะเอาไว้เดินทาง 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 854) และวิ่งได้ไกลโดยไม่มีอาการเหนื่อย จึงน าม้ามาเปรียบเป็นความ
แข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย  
5) Biawak kudung masuk kampong. ‘เหี้ยเข้าหมู่บ้าน’ หมายถึง พฤติกรรมชั่วที่เป็นที่รับรู้กันทั่วไป 

(Moh. Kusnadi Wasrie, p. 24)  
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
    Biawak ‘เหี้ย’                          ชั่ว 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์        [-มนุษย]์        [+มนุษย์] 
    [+กินเนื้อ]            [+คุณลักษณะ] 
       [+ขโมย]        [-ดี] 
    [-ดี]             

ข้ อมู ล นี้ เ ป รี ย บ เ ที ย บ  Biawak ‘เ หี้ ย ’ หมายถึ ง คุ ณลั ก ษณ ะที่ ไ ม่ ดี  ชั่ ว  โ ด ยมี 
อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เหี้ย” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น 
“คุณลักษณะ” คือ [-ดี] เหี้ยเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ตัวใหญ่ หากินบริเวณใกล้แหล่งน้ า (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2546, น. 1309) เมื่อเหี้ยไม่สามารถหาอาหารได้ เหี้ยก็จะมาขโมยจับสัตว์เลี้ยงของมนุษย์กินเป็นอาหาร 
จึงน าพฤติกรรมของเหี้ยมาเปรียบเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นความชั่ว   
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6)  Pucat lesi bagai ayam kena lengit. ‘ซีดเหมือนไก่เป็นโรค’ หมายถึง หน้าขาวซีด เพราะอาการ
ป่วย (Arief Bachtiar, 2004, p. 90) 

       ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
       Ayam ‘ไก’่                        ซีดขาว 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]        [+มนุษย์] 
          [+คุ้ยเขี่ย]        [+คุณลักษณะ] 
          [+เป็นโรค]           [+ขาว]*  
          [+ขาว] 

ประโยคนี้เปรียบเทียบ Ayam ‘ไก่’ หมายถึงคุณลักษณะขาวจนซีด โดยมีอรรถลักษณ์
ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ไก่” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คุณลักษณะ” 
คือ [+ขาว]* ไก่เป็นสัตว์ที่มักถูกน าไปท าเป็นอาหารของมนุษย์ ไก่ที่มีอาการป่วย ผิวหนังของไก่จะขาวซีด 
จึงน าลักษณะของไก่เป็นโรคมาเปรียบเป็นคุณลักษณะขาวจนซีดของสีผิว โดยอรรถลักษณ์ [+ขาว]* ของ
ความหมายที่ได้จากการเปรียบเทียบเป็นคุณลักษณะ ได้จากการเปรียบเทียบกับสีของไก่เป็นโรคท่ีมีสีขาว    

      4.1.2.3 นิสัย  
นิสัย หมายถึง ความประพฤติที่เคยชิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 593) 

พบข้อมูลทั้งสิ้น 1 ประโยค พบสัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบ จ านวน 1 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม สัตว์บก  
สัตว์บกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น นิสัย ได้แก่ anjing ‘หมา’ 

Rakus seperti anjing kurus. ‘โลภเหมือนหมาผอม’ หมายถึง โลภมาก (Nur Arifin Chaniago, 1998, 
p.27) 

ความหมายประจ ารูป        ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
Anjing (kurus) ‘หมา (ผอม)’       โลภมาก 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย์]                       [+มนุษย์] 
        [+เห่า]                                          [+นิสัย] 
        [+สกปรก]              [+เห็นแก่ได้] 
        [-ใหญ]่     [-พอ] 
        [+กินมาก]     [-ดี] 
        [-พอ]         
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ประโยคนี้เปรียบเทียบ anjing ‘หมา’ หมายถึงคนที่มีนิสัยโลภมาก โดยมีอรรถลักษณ์
ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “หมา” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “นิสัย” คือ    
[-พอ] หมาเป็นสัตว์ที่มีนิสัยโลภ กินอาหารมาก เมื่อเจออาหารก็จะกินอย่างไม่หยุด (Puspasari 
Respatiningtyas, 2016, para. 1) หมาจึงถูกน ามาเปรียบเป็นคนที่มีนิสัยโลภมาก ไม่รู้จักพอ 

        4.2.1.4 การกระท า  
การกระท า หมายถึง การกระท าและพฤติกรรมของมนุษย์ที่กระท าต่อสิ่ง

ต่าง ๆ (นวววรรณ พันธุเมธา, 2544) เช่น การกระท าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ การกระท าสิ่งที่เป็นอันตราย 
เป็นต้น พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น การกระท า จ านวน 22 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก  

สัตว์บกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น การกระท า ได้แก่ anjing ‘หมา’, 
cigak ‘ลิงกัง’, gajah ‘ช้าง’, harimau/macan ‘เสือ’, kerbau ‘ควาย’, kijang/rusa ‘กวาง’, kucing 
‘แมว’, kuda ‘ม้า’, lembu/sapi ‘วัว’, siamang ‘ชะนี’ และ tikus ‘หน’ู 

สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น การกระท า ได้แก่ belut ‘ปลาไหล’ 
และ ikan ‘ปลา’ 

สัตว์ปีกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น การกระท า ได้แก่ ayam ‘ไก่’, 
burung ‘นก’, enggang ‘นกเงือก’ และ gagak ‘กา’,  

สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น การกระท า ได้แก่ biawak 
‘เหี้ย’ และ ular ‘งู’ 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น การ
กระท า ได้แก่ belalang ‘ตั๊กแตน’, kutu ‘เห็บ, เหา’ และ semut ‘มด’ 
1) Bagai harimau lapar. ‘เหมือนเสือหิว’ หมายถึง พฤติกรรมที่น่ากลัว (Moh. Kusnadi Wasrie, p.48)  

ความหมายประจ ารูป       ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
              harimau ‘เสือ’                          พฤติกรรมที่น่ากลัว  

วิเคราะห์อรรถลักษณ์       [-มนุษย์]                    [+การกระท า] 
      [+กินเนื้อ]            [+อันตราย] 
      [+ดุร้าย]             
      [+อันตราย] 

         [+บาดเจ็บ] 
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         [+เสียชีวิต]               
  ประโยคนี้เปรียบเทียบ harimau ‘เสือ’ หมายถึงการกระท า โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เสือ” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “การกระท า” คือ [+
อันตราย] เสือเป็นสัตว์ดุร้าย กินเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เป็นอาหาร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1227) จึงน า
เสือมาเปรียบเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัว ที่ท าให้เป็นอันตราย  
2) kuda-kudaan หมายถึง การละเล่นเลียนแบบการขี่ม้า โดยผู้เล่นคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นม้า และผู้เล่น

อีกคนหนึ่งขี่หลังของผู้เล่นที่ท าหน้าที่เป็นม้า  
ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
     kuda ‘ม้า’                                  การละเล่นเลียนแบบการข่ีม้า 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์   [-มนุษย์]                    [+การกระท า] 
      [+วิ่งเร็ว]            [+ขี]่ 
      [+เป็นพาหนะ] 
      [+ขี่]                 

ข้อมูลนี้เปรียบเทียบ kuda ‘ม้า’ หมายถึงการกระท า โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “ม้า” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “การกระท า” คือ [+ขี่] ม้าเป็น
สัตว์ที่มีสี่ขา วิ่งเร็วและมีก าลังมาก ม้าจึงถูกน ามาเป็นพาหนะในการเดินทางของคน (ราชบัณฑิตยสถาน , 
2546, น. 854) โดยคนจะข่ีหลังของม้าและบังคับให้ม้าวิ่ง ดังนั้นการกระท าท่ีเลียนแบบการขี่ม้า โดยผู้เล่น
คนหนึ่งท าหน้าที่เป็นม้า และผู้เล่นอีกคนหนึ่งขี่หลังของผู้เล่นที่ท าหน้าที่เป็นม้า จึงถูกน ามาเปรียบกับม้า 

 
4.2.2 กลุ่มความหมายที่ไม่ใช่มนุษย์ 
     ผู้วิจัยพบว่า ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่มีความหมาย

เปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มความหมายที่ไม่ใช่มนุษย์ มีทั้งสิ้น 42 ประโยค สัตว์ที่น ามาใช้เปรียบเทียบในกลุ่ม
มนุษย์ มีทั้งหมด 25 ชนิด ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็นสัตว์ 5 กลุ่ม อ้างอิงตามการจ าแนกหมวดหมู่ค า
ของ นววรรณ พันธุเมธา (2544)  ได้แก่  

ก. สัตว์บก หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่บนบก ได้แก่ badak ‘แรด’, gajah ‘ช้าง’, 
harimau/macan ‘เสือ’, kambing ‘แพะ’, kerbau ‘ควาย’, kijang/rusa ‘กวาง’, kucing ‘แมว’, kuda 
‘ม้า’, monyet/kera ‘ลิง’, musang ‘ชะมด’, serigala ‘หมาป่า’, singa ‘สิงโต’ และ tikus ‘หน’ู 
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ข. สัตว์น้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในน้ า ได้แก่  badar ‘ปลาตะเพียน’, ikan 
‘ปลา’ และ udang ‘กุ้ง’ 

ค. สัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ที่มีปีก ได้แก่  Ayam ‘ไก่’, bangau ‘นกกระยาง’, 
bebek/itik ‘เป็ด’, burung ‘นก’ และ merpati/punai ‘นกพิราบ’ 

ง. สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง สัตว์ที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมทั่วไป เคลื่อนที่ด้วยการ
เลื้อยหรือคลาน ได้แก่ biawak ‘เหี้ย’ และ kura-kura ‘เต่า’ 

จ.  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก หมายถึง แมลงและแมง ได้แก่ kumbang 
‘ด้วง’ และ lalat ‘แมลงวัน’ 
 

เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของสัตว์ที่เป็นความหมายประจ ารูปและความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่มีความหมายเปรียบเทียบอยู่ในกลุ่มความหมายที่ไม่ใช่มนุษย์ 
พบว่าสัตว์ถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นขนาด สิ่งของ สถานที่ เวลา เหตุการณ์ และภัยอันตราย (นววรรณ 
พันธุเมธา, 2544) ดังต่อไปนี้     

 4.2.2.1 ขนาด หมายถึง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่สังเกตได้ว่า เล็ก ใหญ่ สั้น ยาว 
 4.2.2.2 สิ่งของ หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม จับต้องได้หรือไม่ได้ 

   4.2.2.3 สถานที่ หมายถึง ที่ตั้ง แหล่ง 
   4.2.2.4 เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้น 
   4.2.2.5 ภัยอันตราย หมายถึง เหตุที่อาจท าให้ตายหรือบาดเจ็บ เหตุแห่งความสูญเสีย 
   
        ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
     4.2.2.1 ขนาด  

      ขนาด หมายถึง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่สังเกตได้ว่าเล็ก ใหญ่  เป็นต้น 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 162) พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น ขนาด จ านวน 3 ชนิด ซึ่ง
สามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก  

สัตว์บกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น ขนาด ได้แก่ gajah ‘ช้าง’ และ 
tikus ‘หน’ู 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น ขนาด 
ได้แก่ kumbang ‘ด้วง’ 
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1) Gajah ‘ช้าง’ ในบริบท Kupu-kupu gajah ‘ผีเสื้อช้าง’ หมายถึง ผีเสื้อชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ 
(Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 760) 

   ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                   gajah ‘ช้าง’               ขนาดใหญ ่  
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์            [-มนุษย]์                        [+ขนาด] 
          [+ใหญ่]      [+ใหญ่]                                    
 ประโยคนี้เปรียบเทียบ gajah ‘ช้าง’ หมายถึงขนาด โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “ช้าง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ขนาด” คือ [+ใหญ่] ช้างเป็น
สัตว์ที่ขนาดใหญ่โต จึงน ารูปร่างของช้างมาเปรียบเทียบกับสิ่งใด ๆ ที่มีขนาดใหญ่ (Departemen 
Pendidikan Nasional, 2014, p. 405) เช่น Kupu-kupu gajah ‘ผีเสื้อช้าง’ หมายถึง ผีเสื้อชนิดหนึ่งที่มี
ขนาดใหญ่ มีสีน้ าตาล (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 760) 
2) Sepeda kumbang ‘จักรยานด้วง’ หมายถึง จักรยานคันใหญ่  
   ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                 kumbang ‘ด้วง’            ขนาดใหญ ่  
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์            [-มนุษย์]                        [+ขนาด] 
          [+ใหญ่]               [+ใหญ่]                                    
 ประโยคนี้เปรียบเทียบ kumbang ‘ด้วง’ หมายถึงขนาด โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “ด้วง” กับความหมายที่ เกิดจากการเปรียบเป็น “ขนาด” คือ  
[+ใหญ่] ด้วงเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในจ าพวกแมลง ด้วงเป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับแมลงชนิด
อ่ืน ๆ ดังนั้นจึงน าด้วงมาเปรียบเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่  
3) Jalan tikus ‘ถนนหนู’ หมายถึง ถนนที่มีขนาดเล็กและแคบ (Departemen Pendidikan Nasional, 
2014, p.559) 
   ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                   tikus ‘หน’ู                       ขนาดเล็ก  
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์            [-มนุษย์]                        [+ขนาด] 
                 [-ใหญ่]                                            [-ใหญ่] 
                 [-กว้าง] 
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 ประโยคนี้เปรียบเทียบ tikus ‘หนู’ หมายถึงขนาด โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “หนู” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ขนาด” คือ [-ใหญ่] หนูเป็น
สัตว์ที่มีขนาดเล็กและมักอาศัยอยู่ตามซอกซอยเล็ก ๆ จึงน าหนูมาเปรียบเป็นถนนที่มีขนาดเล็กและแคบ  
       4.2.2.2 สิ่งของ  

     ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่มีความหมาย
เปรียบเทียบหมายถึง สิ่งของ หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม จับต้องได้หรือไม่ได้ (นววรรณ 
พันธุเมธา, 2544, น. 456) เช่น ช้อน สิ่งของที่มีค่า ประโยชน์ เป็นต้น พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบ
เป็น สิ่งของ จ านวน 11 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า และสัตว์ปีก  

สัตว์บกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สิ่งของ ได้แก่ gajah ‘ช้าง’, kerbau 
‘ควาย’, kijang/rusa ‘กวาง’, kucing ‘แมว’ และ monyet/kera ‘ลิง’ 

สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สิ่งของ ได้แก่ badar ‘ปลาตะเพียน’ 
และ ikan ‘ปลา’ 

สัตว์ปีกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สิ่ งของ ได้แก่  ayam ‘ไก่’, 
bebek/itik ‘เป็ด’, burung ‘นก’ และ punai/merpati ‘นกพิราบ’ 
1) Beroleh badar tertimbakan.  ‘ได้ปลาตะเพียนจากการตักน้ าดื่ ม ในบ่อ ’  หมายถึ ง  ได้ รับ

ผลประโยชน์โดยไม่ได้ตั้งใจ (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 111) 
  ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
           badar ‘ปลาตะเพียน’                                 ผลประโยชน ์

วิเคราะห์อรรถลักษณ์        [-มนุษย์]                     [+สิ่งของ] 
         [+ครีบ]                          [+ประโยชน์] 
                 [+เป็นอาหาร]           [+ดี]  

        [+ประโยชน์] 
 ประโยคนี้เปรียบเทียบ badar ‘ปลาตะเพียน’ หมายถึงสิ่งของ โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ "ปลาตะเพียน” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ เป็น 
“สิ่งของ” คือ [+ประโยชน์] ปลาตะเพียนเป็นสัตว์น้ าที่ถูกน ามาเป็นอาหารของมนุษย์ การได้ปลาตะเพียน
จากการตักน้ าดื่มโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงถือว่าเป็นการได้รับผลประโยชน์อย่างไม่ได้ตั้งใจ 
 



Ref. code: 25605706033114RZT

98 
 

 
 

2) Sendok bebek. ‘ช้อนเป็ด’ หมายถึง ช้อนสั้นที่ส่วนหน้าเว้าลึก มีลักษณะเหมือนปากเป็ด 
(Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 1269) 
  ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                 Bebek ‘เป็ด’                               ช้อนสั้นที่ส่วนหน้าเว้าลึก 

วิเคราะห์อรรถลักษณ์        [-มนุษย์]                     [+สิ่งของ] 
         [+ว่ายน้ า]            [+ตักอาหาร] 
                 [+ปากเว้า]                           [+เว้า]                 
 ประโยคนี้เปรียบเทียบ bebek ‘เป็ด’ หมายถึงสิ่งของ โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ “เป็ด” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็น “สิ่งของ” คือ [+เว้า] 
เป็ดเป็นสัตว์ที่ปากยื่นยาวและมีส่วนเว้าโค้ง จึงน าปากเป็ดมาเปรียบเป็นช้อนสั้นที่มีลักษณะเว้าโค้ง
เช่นเดียวกัน  
3) Menangkap ikan dalam belanga. ‘จับปลาในหม้อ’ หมายถึง การหาประโยชน์ในพ้ืนที่ของตน 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 519) 
   ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
               Ikan ‘ปลา’                                         ประโยชน ์
วิเคราะห์อรรถลักษณ์     [-มนุษย์]           [+สิ่งของ] 
       [+ครีบ]           [+ประโยชน์] 
       [+เป็นอาหาร]           
       [+ประโยชน์]            

 ประโยคนี้เปรียบเทียบ Ikan ‘ปลา’ หมายถึง ‘สิ่งของ’ โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่าง
ความหมายประจ ารูปของ ‘ปลา ’ กับความหมายที่ เ กิ ดจากการ เปรี ยบเป็น  ‘สิ่ งของ ’ คือ    
[+ประโยชน์] ปลาเป็นสัตว์น้ าที่มีประโยชน์ เนื่องจากถูกน ามาเป็นอาหารของมนุษย์ หม้อ หมายถึง 
ภาชนะประเภทหนึ่ง มีรูปทรงต่าง ๆ ส าหรับใส่ของหรือใช้งานบางอย่าง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 
1254-1255) หม้อเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา หม้อในประโยคนี้ถูกเปรียบเทียบหมายถึง พ้ืนที่ที่ช านาญ 
การตกปลาในหม้อซึ่งเป็นสิ่งของของมนุษย์ และปลาก็ไม่สามารถว่ายน้ าหนีไปไหนได้ จึงถูกเปรียบเทียบ
เป็นการหาประโยชน์ภายในพ้ืนที่ของตน  
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4) Damar mata kucing. ‘ยางตาแมว’หมายถึง ชื่อต้นไม้ที่ให้ผลผลิตเป็นยางสีขาวและใส  
  ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
    mata kucing ‘ตาแมว’   ยางสีขาวและใส 
วิเคราะห์อรรถลักษณ์   [+ส่วนของร่างกาย]     [+สิ่งของ] 
    [+ของสัตว์]      [+เหนียว] 
    [+มอง]      [+ขาว] 
    [+ใส]       [+ใส] 

 ประโยคนี้เปรียบเทียบ mata kucing ‘ตาแมว’ หมายถึง ‘สิ่งของ’ โดยมีอรรถลักษณ์
ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ ‘ตาแมว’ กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น ‘สิ่งของ’  
[+ใส] แมวเป็นสัตว์ที่มีตาโตและใสแวววาว จึงน าตาของแมวมาเปรียบเป็นลักษณะของยางที่มีสีขาวและใส  

       4.2.2.3 สถานที่  
     สถานที่ หมายถึง ที่ตั้ง แหล่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1116) พบสัตว์

ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น สถานที่ จ านวน 1 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 1 กลุ่ม ได้แก่ 
สัตว์บก  

     สัตว์บกท่ีมีความหมายเปรียบเทียบเป็น สถานที่ ได้แก่ kambing ‘แพะ’ 
1) Kelas kambing ‘ชั้นแพะ’ หมายถึง ที่นั่งที่มีราคาถูก คุณภาพต่ า มักใช้กับที่นั่งในโรงภาพยนตร์ 

(Torchia, C., 2007, p. 37) 
  ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
              Kambing ‘แพะ’           สถานที่ที่มีราคาถูก คุณภาพต่ า 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย์]                     [+คุณลักษณะ] 
          [-สะอาด]            [+ของสถานที่] 

          [+มีกลิ่น]                               [-คุณภาพ] 
                                       [-สะอาด]   

 ประโยคนี้เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Kambing ‘แพะ’ หมายถึงสถานที่ โดยมีอรรถลักษณ์
ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “สถานที่” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็น 
“แพะ” คือ [-สะอาด] แพะเป็นสัตว์กินพืช ชอบความสกปรก และอาศัยในคอกที่สกปรก จึงท าให้กลิ่นตัว
ของแพะมีกลิ่นเหม็นสาบไปด้วย แพะจึงถูกน ามาเปรียบเป็นลักษณะของสถานที่ที่มีราคาถูก ไม่มีคุณภาพ
และไม่สะอาด 
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        4.2.2.4 เหตุการณ์ 
      เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดข้ึน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1301) 

เช่น เรื่องดี เหตุการณ์ที่คลุมเครือ เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เป็นต้น พบสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น 
เหตุการณ์ จ านวน 8 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก และ
สัตว์เลื้อยคลาน  

สัตว์บกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น เหตุการณ์ ได้แก่ anjing ‘หมา’, 
gajah ‘ช้าง’ และ kucing ‘แมว’ 

สัตว์น้ าที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น เหตุการณ์ ได้แก่ udang ‘กุ้ง’ 
สัตว์ปีกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น เหตุการณ์ ได้แก่ ayam ‘ไก่’, 

bangau ‘นกกระยาง’ และ burung ‘นก’  
สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น เหตุการณ์ kura-kura ‘เต่า’  

1) Ayam putih terbang siang. ‘ไก่ขาวบินตอนกลางวัน’ หมายถึง เหตุการณ์ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่
คลุมเครือ (Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 219) 

            ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
              Ayam putih  

                   ‘ไก่ขาว’       เหตุการณ์ (ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่คลุมเครือ) 
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนษุย์]                     [+เหตุการณ์] 
           [+สีขาว]             

          [+ชัดเจน]                                         
       ประโยคนี้เปรียบเทียบ Ayam putih ‘ไก่ขาวบิน’ หมายถึง เหตุการณ์ (ที่ชัดเจน) โดย
ความหมายประจ ารูปของ “ไก่ขาว” มีอรรถลักษณ์ [+ชัดเจน] สีขาว เป็นสีชนิดหนึ่ง ดูสะอาด แจ่มแจ้ง 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 184) สีขาวจึงถูกน ามาเปรียบเป็นความชัดแจ้ง ไก่สีขาวที่บินในช่วงกลาง
วันที่มีแสงสว่างจึงเป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายอย่างชัดเจน จึงถูกน ามาเปรียบเป็นเหตุการณ์ที่เข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจน 
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2) Burung membadai di atas langit, merendah diharap jangan .‘นกบินอยู่บนฟ้า อย่าคาดหวัง
ว่าจะบินลงมา’ หมายถึง เหตุการณ์ที่ยังไม่แน่นอน (Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 79) 

ความหมายประจ ารูป   ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                    Burung ‘นก’               เหตุการณ์ (ที่ยังไม่แน่นอน) 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย์]                     [+เหตุการณ์] 
           [+บิน] 
           [-นิ่ง] 
       ประโยคนี้เปรียบเทียบ Burung ‘นก’ หมายถึงเหตุการณ์ โดยความหมายประจ ารูปของ 
“นก” มีอรรถลักษณ์ [-นิ่ง] นกเป็นสัตว์ปีกท่ีเคลื่อนที่โดยการบิน ในขณะที่นกบินเราไม่สามารถคาดเดาได้
ว่านกจะหยุดบินหรือลงมายังพ้ืนดินเมื่อไหร่ จึงน านกมาเปรียบเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่แน่นอน  
3) Seperti ditempuh gajah lalu. ‘เหมือนช้างเดินผ่าน’ หมายถึง เรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถเก็บเป็น
ความลับได้ (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 406) 

ความหมายประจ ารูป   ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
        gajah ‘ช้าง’           เรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถเก็บเป็นความลับได ้

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์      [-มนุษย์]                     [+เหตุการณ์] 
        [+ใหญ่]            [+ใหญ่] 

                                                                  [+ชัดเจน] 
 ประโยคนี้เปรียบเทียบ gajah ‘ช้าง’ หมายถึงเหตุการณ์ โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน

ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ช้าง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “เหตุการณ์” คือ      
[+ใหญ่] ช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่ มีน้ าหนักมาก เวลาเดินทางไปไหนก็เห็นได้ชัดเจนและไม่สามารถหลบซ่อนได้ 
จึงน าช้างมาเปรียบเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถเก็บเป็นความลับได้  

      4.2.2.6 ภัยอันตราย  
    ภัยอันตราย เหตุที่อาจท าให้ตายหรือบาดเจ็บ เหตุแห่งความสูญเสีย (นววรรณ 

พันธุ เมธา ,  2544, น.  893)  พบสัตว์ที่ มี ความหมาย เปรี ยบเที ยบ เป็ น  ภั ย อันตราย จ านวน  
5 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์บก และสัตว์เลื้อยคลาน  

สัตว์บกที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่  badak ‘แรด’ , 
harimau/macan ‘เสือ’, serigala ‘หมาป่า’, และ singa ‘สิงโต’ 
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สัตว์เลื้อยคลานที่มีความหมายเปรียบเทียบเป็น คน ได้แก่ biawak ‘เหี้ย’ 
และ ular ‘งู’ 
1)  Anak badak dihambat-hambat. ‘ลูกแรดถูกขัดขวาง’ หมายถึง การเข้าไปหาอันตรายด้วยความ

ตั้งใจ (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 110)    
   ความหมายประจ ารูป   ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                Anak badak ‘ลูกแรด’                         ภัยอันตราย  
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย์]                         [+อันตราย] 
           [+ดุร้าย]       [+บาดเจ็บ] 
                  [+อันตราย]                                  [+เสียชีวิต]            
           [+บาดเจ็บ]      [+สูญเสีย] 
           [+เสียชีวิต]      [-ดี]  
 ประโยคนี้เปรียบเทียบ Anak badak ‘ลูกแรด’ หมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์
ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ลูกแรด” กับความหมายที่ เกิดจากการเปรียบเป็น  
“ภัยอันตราย” คือ [+อันตราย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] แรดเป็นสัตว์ป่าที่รักสงบ แต่หากมีสิ่งที่ให้แรด
ตกใจหรือโกรธ มันก็จะดุร้าย (อัมพา ศรีสุพัทพงษ์, น. 68-69) หากแรดถูกขัดขวางในการท าบางสิ่ง
บางอย่าง แรดสามารถท าให้เกิดอารมณ์โกรธและอาจท าร้ายสิ่งมีชีวิตรอบข้างจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 
2) Bagai memegang ekor biawak. ‘เหมือนจับหางเหี้ย หมายถึง ท าสิ่งที่ท าให้ตนเองเป็นอันตราย 

(Arief Bachtiar, 2014, p. 23) 
   ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                   Biawak ‘เหี้ย’                   ภัยอันตราย   
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย์]                       [+อันตราย] 
           [+กินเนื้อ]     [+บาดเจ็บ] 
                  [+กัด]                                            [+เสียชีวิต] 
                            [+อนัตราย]     [+สูญเสีย] 
           [+บาดเจ็บ]     [-ดี]          
 ประโยคนี้เปรียบเทียบ Biawak ‘เหี้ย’ หมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เหี้ย” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ภัยอันตราย” คือ   
[+อันตราย] [+บาดเจ็บ] เหี้ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร มีฟันแหลมส าหรับกัดฉีกเนื้อ 
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เหี้ยเป็นสัตว์รักสงบ กลัวมนุษย์ แต่ถ้าหากรู้สึกว่าถูกคุกคาม เหี้ยก็อาจหันมาท าร้ายผู้คุกคามจนท าให้
บาดเจ็บได้ จึงน าเหี้ยมาเปรียบเป็นอันตราย 
3) Menolong orang ditangkap harimau. ‘ช่วยเหลือคนที่ถูกเสือจับ’ หมายถึง (Arief Bachtiar, 
2014, p. 78) 
   ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                      harimau ‘เสือ’        ภัยอันตราย   
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย์]                       [+อันตราย] 
           [+กินเนื้อ]     [+บาดเจ็บ] 
                  [+ดุร้าย]                                           [+เสียชีวิต] 
                           [+อันตราย]             [+สูญเสีย] 
           [+บาดเจ็บ]    [-ดี] 
           [+เสียชีวิต]           
 ประโยคนี้เปรียบเทียบ harimau ‘เสือ’ หมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เสือ” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ภัยอันตราย” คือ    
[+อันตราย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] เสือเป็นสัตว์ป่า กินเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เป็นอาหาร (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2546, น .1227) และดุร้าย การเข้าไปใกล้เสืออาจท าให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นจึงน าเสือมาเปรียบ
เป็นอันตราย 
4) Bagaikan domba di tengah- tengah serigala. ‘เหมือนแกะที่อยู่ระหว่างหมาป่า’ หมายถึง คนที่
ตกอยู่ท่ามกลางอันตราย  
    ความหมายประจ ารูป    ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
                serigala ‘หมาป่า’        ภัยอันตราย   
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์        [-มนุษย์]                       [+อันตราย]           
      [+กินเนื้อ]     [+บาดเจ็บ] 
             [+ดุร้าย]                                            [+เสียชีวิต] 
                 [+อันตราย]                 [+สูญเสีย] 
      [+บาดเจ็บ]        [-ดี] 
      [+เสียชีวิต]           
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 ประโยคนี้เปรียบเทียบ serigala ‘หมาป่า’ หมายถึงภัยอันตราย โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “หมาป่า” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “ภัยอันตราย” คือ 
[+อันตราย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] หมาป่าเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้าย กินเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เป็นอาหาร 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น .1258) การเข้าไปอยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าอาจท าให้เกิดอันตรายจนถึงชีวิต
ได้ จึงน าหมาป่ามาเปรียบเป็นอันตราย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย สามารถสรุป
เป็นตารางได้ดังนี ้
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ตารางที่ 4.2  
จ ำนวนข้อมูลของสัตว์ในภำษำอินโดนีเซีย  

ล าดับ ชนิดของสัตว์ จ านวนข้อมูลที่พบ 

1.  Anai-anai/rayap 'ปลวก' 3 
2.  Anjing 'หมา' 30 

3.  Ayam 'ไก'่ 46 

4.  Babi 'หมู' 6 
5.  Babi hutan 'หมูป่า' 2 

6.  Badak 'แรด' 5 

7.  Badar 'ปลาตะเพียน' 5 
8.  Balam 'นกเขา' 4 

9.  Bangsat 'ตัวเลือด' 1 
10.  Bangau 'นกกระยาง' 5 

11.  Bebek/itik 'เป็ด' 10 

12.  Belalang 'ตั๊กแตน' 6 
13.  Belut 'ปลาไหล' 8 

14.  Berudu 'ลูกอ๊อด' 3 

15.  Beo 'นกแก้ว' 1 
16.  Biawak 'เหี้ย' 4 

17.  Buaya 'จระเข'้ 7 
18.  Bunglon 'คาร์เมเลียน' 1 

19.  Burung 'นก' 9 

20.  Burung hantu/pungguk 'นกฮูก' 4 
21.  Cacing tanah 'ไส้เดือน' 5 

22.  Domba 'แกะ' 1 

23.  Enggang 'นกเงือก' 4 
24.  Gagak 'กา' 3 
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ตารางที่ 4.2  
จ ำนวนข้อมูลของสัตว์ในภำษำอินโดนีเซีย (ต่อ) 

ล าดับ ชนิดของสัตว์ จ านวนข้อมูลที่พบ 

25.  Gajah 'ช้าง' 18 
26.  Harimau/macan 'เสือ' 21 

 Ikan 'ปลา' 16 

27.  Jangkrik 'จิ้งหรีด' 1 
28.  Kadal 'จิ้งเหลน' 1 

29.  Kambing 'แพะ' 11 

30.  Kancil/pelanduk 'กระจง' 5 
31.  Katak/kodok 'กบ' 6 

32.  Keledai 'ลา' 2 
33.  Kelelawar 'ค้างคาวกินแมลง' 1 

34.  Kalong 'ค้างคาวกินผลไม'้ 1 

35.  Kampret 'ค้างคาวตัวเล็ก' 1 
36.  Kelinci 'กระต่าย' 1 

37.  Kepiting 'ปู' 2 

38.  Kera/monyet 'ลิง' 9 
39.  Kerbau 'ควาย' 13 

40.  Kijang/rusa 'กวาง' 9 
41.  Kucing 'แมว' 22 

42.  Kuda 'ม้า' 12 

43.  Kumbang 'ด้วง' 3 
44.  Kura-kura 'เต่า' 3 

45.  Kutu 'เห็บ,เหา' 8 

46.  Laba-laba 'แมงมุม' 1 
47.  Langau 'ตัวเหลือบ' 2 
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ตารางที่ 4.2  
จ ำนวนข้อมูลของสัตว์ในภำษำอินโดนีเซีย (ต่อ) 

ล าดับ ชนิดของสัตว์ จ านวนข้อมูลที่พบ 

48.  Lalat 'แมลงวัน' 5 
49.  Lang (elang) 'นกอินทรีย์' 7 

50.  Lembu/sapi 'วัว'  7 

51.  Lebah 'ผึ้ง' 2 

52.  Merpati/punai 'นกพิราบ' 5 

53.  Musang 'ชะมด' 2 

54.  Naga 'นาค' 1 
55.  Nyamuk 'ยุง' 3 

56.  Siput 'ทาก' 2 
57.  Pipit 'นกกระจอก' 4 

58.  Semut 'มด' 4 

59.  Serigala 'หมาป่า' 2 
60.  Siamang 'ชะนี' 3 

61.  Singa 'สิงโต' 2 

62.  Tikus 'หน'ู 9 
63.  Tupai 'กระรอก' 1 

64.  Udang 'กุ้ง' 7 

65.  Ular 'งู' 5 
66.  Ulat 'หนอน' 1 

67.  Unta 'อูฐ'  1 
 รวม 420 

 
 

 Lintah/pacat 'ปลิง' 1 
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แผนภูมิภาพที่ 4.2 จ านวนความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย 
 
ผู้วิจัยพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียทั้งสิ้น 420 ประโยค 

โดยมีสัตว์ที่มีความหมายเปรียบเทียบทั้งสิ้น 69 ชนิด จากตารางที่ 4.2 พบว่าสัตว์ที่มีข้อมูลความหมาย
เปรียบเทียบในภาษาอินโดนีเซียมากที่สุด ได้แก่ Ayam ‘ไก’่ พบทั้งสิ้น 46 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 10.95 
รองลงมา ได้แก่ Anjing ‘หมา’ พบทั้งสิ้น 30 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 7.14 Kucing ‘แมว’ พบทั้งสิ้น 22 
ประโยค คิดเป็นร้อยละ 5.23 Harimau/macan ‘เสือ’ พบทั้งสิ้น 21 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 5 Gajah 
‘ช้าง’ พบทั้งสิ้น 18 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 4.28 ตามล าดับ 

เหตุการณ์ 4.29 คน 75.95
สิ่งของ 3.33 การกระท า 9.76
ภัยอันตราย 1.43 คุณลักษณะ 4.29
ขนาด 0.71 นิสัย 0.24
สถานท่ี 0.24
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สัตว์ที่พบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบในภาษาอินโดนีเซียน้อยที่สุด พบทั้งสิ้น 1 
ป ร ะ โ ย ค  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  0 . 2 4 ไ ด้ แ ก่  Bangsat ‘ตั ว เ ลื อ ด ’ , Beo ‘น ก แ ก้ ว ’ , Bunglon  
‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’, Cigak ‘ลิงกัง’, Domba ‘แกะ’, Jangkrik ‘จิ้งหรีด’, Kadal ‘จิ้งเหลน’, Kelelawar 
‘ค้างคาวกินแมลง’, Kalong ‘ค้างคาวกินผลไม’้, Kampret ‘ค้างคาวตัวเล็ก’, Kelinci ‘กระต่าย’, Kupu-
kupu ‘ผีเสื้อ’, Laba-laba ‘แมงมุม’, Lintah ‘ปลิง’, Naga ‘นาค’, Tupai ‘กระรอก’, Ulat ‘หนอน’ 
และ Unta ‘อูฐ’ 

จากแผนที่ภูมิที่ 4.2 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย พบว่าสัตว์ใน
ภาษาอินโดนีเซียมีความหมายเปรียบเทียบ 9 ความหมาย ได้แก่  

คน พบท้ังสิ้น 319 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 75.95  
การกระท า พบข้อมูลทั้งสิ้น 41 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 9.76  
คุณลักษณะ พบทั้งสิ้น 18 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 4.29  
เหตุการณ์ พบทั้งสิ้น 17 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 4.05 
สิ่งของ พบทั้งสิ้น 14 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 3.33  
ภัยอันตราย พบทั้งสิ้น 6 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 1.43  
ขนาด พบท้ังสิ้น 3 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.71   
สถานที่ พบทั้งสิ้น 1 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.24 และ  

   นิสัย พบทั้งสิ้น 1 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.24   
 
4.3 การวิเคราะห์ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยกับภาษาอินโดนีเซีย  

        ผลการวิเคราะห์ พบว่าข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามความเหมือนและความต่างของความหมายเปรียบเทียบ
ของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ในด้านความหมายเปรียบเทียบที่เกิดขึ้น และประเภทของสัตว์
ที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ ดังนี้ 

4.3.1 ความหมายเปรียบเทียบที่เกิดจากการน าสัตว์มาใช้ในการเปรียบเทียบ  
4.3.2 ชนิดของสัตว์ที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ 

         ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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        4.3.1 ความหมายเปรียบเทียบท่ีเกิดจากการน าสัตว์มาใช้ในการเปรียบเทียบ 
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย

และภาษาอินโดนีเซียที่มีความหมายเหมือนกัน สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
       4.3.1.1 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์จากสัตว์ชนิดเดียวกันที่มีความหมาย

เปรียบเทียบเหมือนกัน 
       4.3.1.2 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์จากสัตว์ต่างชนิดกันแต่มีความหมาย

เปรียบเทียบเหมือนกัน 
             ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
     4.3.1.1 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์จากสัตว์ชนิดเดียวกันและมีความหมาย

เปรียบเทียบเหมือนกัน 
     ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียมีการน าสัตว์ชนิด

เดียวกันมาใช้ในการเปรียบเทียบและมีความหมายเปรียบเทียบที่เหมือนกัน ผู้วิจัยพบว่า มีสัตว์จ านวน 45 
ชนิด ที่ถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกได้เป็น 7 กลุ่ม อ้างอิงตามการจ าแนก
หมวดหมู่ค าของนววรรณ พันธุเมธา (2544) ได้แก่  

ก. สัตว์บก หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่บนบก ได้แก่ กระต่าย, กระรอก, 
กวาง, แกะ, เก้ง, ควาย, ช้าง, แพะ, ม้า, แมว, แรด, ลิง, วัว, เสือ, สิงโต, หนู, หมา, หมาป่า, หมู และอูฐ  

ข. สัตว์น้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในน้ า ได้แก่ กุ้ง, ปลา, ปลาไหล และ
ปลิง  

ค. สัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ที่มีปีก ได้แก่ กา, ไก่, ค้างคาว, นก, นกแก้ว, เป็ด, 
และเหยี่ยว 

ง. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตได้ทั้งบนบกและน้ า ได้แก่ กบ
, จระเข้ และปู  

จ. สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง สัตว์ที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมทั่วไป เคลื่อนที่ด้วย
การเลื้อยหรือคลาน ได้แก่ กิ้งก่า, งู, เต่า, ไส้เดือน และเหี้ย 

ฉ. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก หมายถึง แมลงและแมง ได้แก่ ตั๊กแตน, 
มด, แมงมุม, เห็บ, เหา, และหนอน 
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ช.สัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในเทพนิยาย/ต านาน  
ไม่มีตัวตนอยู่จริง ได้แก่ นาค  

  ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ 
 

1) ปลิง (ดูดเลือด) และ  lintah darat ‘ปลิงบก’  
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา: ไทย   ปลิงดูดเลือด 
             อินโดนีเซีย  lintah darat ‘ปลิงบก’ 
ความหมาย: คนที่คอยหาผลประโยชน์จากผู้อื่น  
ความหมายประจ ารูปภาษา:   ไทย    อินโดนีเซีย 
     ปลิง    ปลิง  
     [-มนุษย]์    [-มนุษย]์ 

[+น้ า]    [+น้ า] 
     [+ดูดเลือด]   [+ดูดเลือด] 
     [+เกาะติด]   [+เกาะติด] 
ความหมายเปรียบเทียบ:   ไทย    อินโดนีเซีย 
     คน    คน  

[+มนุษย์]   [+มนุษย์] 
[-ดี]    [-ดี] 
[+เกาะติด]   [+เกาะติด] 

     [+หาประโยชน์]   [+หาประโยชน์] 
      จากตัวอย่างที่ 7 หน้าที่ 43 “ปลิง (ดูดเลือด)” และ ตัวอย่างที่ 6 หน้า 87 “lintah darat” 

เห็นได้ว่าทั้งสองตัวอย่างใช้ “ปลิง” ในการเปรียบเทียบเป็น “คน” เหมือนกัน ส านวน  “ ปลิงดูดเลือด” 
และ  “ lintah darat” ‘ปลิงบก’ มีความหมายเหมือนกัน คือ คนที่คอยหาประโยชน์จากผู้อื่น ปลิงและคน
เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าปลิงมาเปรียบเป็นคน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ า
รูปของ “ปลิง” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คน” คือ [+เกาะติด]  

       ในส านวนทั้งสองภาษา “ปลิง” มีอรรถลักษณ์เหมือนกันทุกประการ ได้แก่ [-มนุษย์]  
[+น้ า] [+ดูดเลือด] และ [+เกาะติด] และมีความหมายเปรียบเทียบเหมือนกัน คือ “คน” โดยมี 
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อรรถลักษณ์ที่ แสดงความหมายเปรี ยบเทียบร่ วมกัน  คือ  [+มนุษย์ ]  [- ดี ] [+เกาะติด ] และ  
[+หาประโยชน์] 
2) เหี้ย ในบริบท “จะเหี้ยไม่เกรงใจ” และ Biawak kudung masuk kampong. ‘เหี้ยเข้าหมู่บ้าน’ 
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา :ไทย  จะเหี้ยไม่เกรงใจ 

อินโดนีเซีย Biawak kudung masuk kampong. ‘เหี้ย
เข้าหมู่บ้าน’ 

ความหมาย : ความชั่ว  
ความหมายประจ ารูปภาษา :  ไทย    อินโดนีเซีย 
     เหี้ย     เหี้ย   

[-มนุษย์]     [-มนุษย์] 
[+ขโมย]     [+ขโมย] 
[+กินเนื้อ]    [+กินเนื้อ] 

     [-ดี]     [-ดี] 
ความหมายเปรียบเทียบ:   ไทย    อินโดนีเซีย 
     ชั่ว    ชั่ว 
     [+มนุษย์]   [+มนุษย์] 
     [+คุณลักษณะ]   [+คุณลักษณะ] 
     [-ดี]    [-ดี] 

       จากตัวอย่างที่ 8 หน้าที่ 50 “จะเหี้ยแบบไม่เกรงใจ” และ ตัวอย่างที่ 5 หน้า 91 “Seperti 
biawak kudung masuk kampong” เห็นได้ว่าทั้งสองตัวอย่างใช้ “เหี้ย” ในการเปรียบเทียบเป็น 
“คุณลักษณะ” เหมือนกัน ข้อมูล “จะเหี้ยแบบไม่เกรงใจ” และ “Seperti biawak kudung masuk 
kampong “ ‘เหมือนเหี้ยเข้าหมู่บ้าน’ มีความหมายเหมือนกัน คือ ความชั่ว โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เหี้ย” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คุณลักษณะ” คือ  
[-ดี]  

       ในข้อมูลทั้งสองภาษา “เหี้ย” มีอรรถลักษณ์เหมือนกันทุกประการ ได้แก่ [-มนุษย์]  
[+ขโมย] และ [-ดี] และมีความหมายเปรียบเทียบเหมือนกัน คือ “คุณลักษณะ” โดยมีอรรถลักษณ์ท่ีแสดง
ความหมายเปรียบเทียบร่วมกัน คือ [+มนุษย์] [+คุณลักษณะ] และ [-ดี]  
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3) ซีดเป็นไก่ต้ม และ Pucat lesi bagai ayam kena lengit. ‘ซีดเหมือนไก่เป็นโรค’ 
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา :ไทย   ซีดเป็นไก่ต้ม 

อินโดนีเซีย         Pucat lesi bagai ayam kena lengit.  
‘ซีดเหมือนไก่เป็นโรค’ 

ความหมาย: อาการซีดเผือด ไม่มีสีสัน   
ความหมายประจ ารูปภาษา :  ไทย    อินโดนีเซีย 
     ไก ่    ไก ่  

[-มนุษย์]    [-มนุษย์] 
[+ต้ม]    [+เป็นโรค] 
[+ขาว]    [+ขาว] 

ความหมายเปรียบเทียบ:   ไทย    อินโดนีเซีย 
     ซีดขาว     หนา้ซีดขาว  
     [+มนุษย์]   [+มนุษย์] 
     [+คุณลักษณะ]   [+คุณลักษณะ] 
     [+ขาว]*    [+ขาว]* 

      จากตัวอย่างที่ 7 หน้าที่ 49 “ซีดเป็นไก่ต้ม” และ ตัวอย่างที่ 6 หน้า 92 และ “Pucat lesi 
bagai ayam kena lengit.” เห็นได้ว่าทั้งสองตัวอย่างใช้ “ไก่” ในการเปรียบเทียบเป็น “คุณลักษณะ” 
เหมือนกัน ข้อมูล “ซีดเป็นไก่ต้ม” และ Pucat lesi bagai ayam kena lengit.” ‘ซีดเหมือนไก่เป็นโรค’ 
มีความหมายเหมือนกัน คือ ซีดขาว โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “ไก”่ กับ
ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น “คุณลักษณะ” คือ [+ขาว]* 

ในข้อมูลทั้งสองภาษา “ไก่” มีอรรถลักษณ์เหมือนกัน ได้แก่ [-มนุษย์] และ [+ขาว] และมี
ความหมายเปรียบเทียบเหมือนกัน คือ “คุณลักษณะ” โดยมีอรรถลักษณ์ที่แสดงความหมายเปรียบเทียบ
ร่วมกัน คือ [+มนุษย์] [+คุณลักษณะ] และ [+ขาว]* 
4) เข้าป่าหาเสือ ถ่อเรือหาความ และ Menolong orang ditangkap harimau. ‘ช่วยเหลือคนที่ถูกเสือ
จับ’ 
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา :ไทย เข้าป่าหาเสือ ถ่อเรือหาความ 
             อินโดนีเซีย    Menolong orang ditangkap harimau.   
      ‘ช่วยเหลือคนที่ถูกเสือจับ’ 
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ความหมาย :ท าสิ่งที่ท าให้ตนเป็นอันตราย  
ความหมายประจ ารูปภาษา :  ไทย    อินโดนีเซีย 
     เสือ    เสือ 
     [-มนุษย]์    [-มนุษย]์  
     [+ดุร้าย]    [+ดุร้าย] 
     [+กินเนื้อ]   [+กินเนื้อ] 
     [+อันตราย]   [+อันตราย] 
     [+บาดเจ็บ]   [+บาดเจ็บ] 
     [+เสียชีวิต]   [+เสียชีวิต] 
ความหมายเปรียบเทียบ:   ไทย    อินโดนีเซีย 
     ภัยอันตราย   ภัยอันตราย 

[+อันตราย]   [+อันตราย] 
     [+บาดเจ็บ]   [+บาดเจ็บ] 
     [+เสียชีวิต]   [+เสียชีวิต] 
     [+สูญเสีย]   [+สูญเสีย] 
     [-ดี]    [-ดี] 

       จากตัวอย่างที่ 6 หน้าที่ 71 “เข้าป่าหาเสือ ถ่อเรือหาความ” และ ตัวอย่างที่ 3 หน้า 103  
“menolong orang ditangkap harimau.” เห็นได้ว่าทั้งสองตัวอย่างใช้ “เสือ” ในการเปรียบเทียบเป็น 
“ภัยอันตราย” เหมือนกัน ข้อมูล “เข้าป่าหาเสือ ถ่อเรือหาความ” และ “menolong orang ditangkap 
harimau” ‘ช่วยเหลือคนที่ถูกเสือจับ’ มีความหมายเหมือนกัน คือ ท าสิ่งที่ท าให้ตนเป็นอันตราย โดยมี
อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ ารูปของ “เสือ” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเป็น 
“ภัยอันตราย” คือ [+อันตราย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] 

       ในข้อมูลทั้งสองภาษา “เสือ” มีอรรถลักษณ์เหมือนกันทุกประการ ได้แก่ [-มนุษย์]  
[+ดุร้าย] [+กินเนื้อ] [+อันตราย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] และมีความหมายเปรียบเทียบเหมือนกัน คือ 
“ภัย อันตราย” โดยมีอรรถลักษณ์ที่ แสดงความหมายเปรียบเทียบร่วมกัน คือ [+อันตราย ]  
[+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] และ [-ดี] 
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    4.3.1.2 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์จากสัตว์ต่างประเภทกันแต่มีความหมาย
เปรียบเทียบเหมือนกัน  

      ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย มีการน าสัตว์ต่าง
ชนิดกันมาใช้ในการเปรียบเทียบ แต่เกิดความหมายเปรียบเทียบที่เหมือนกัน พบทั้งสิ้น 54 ประโยค  

      ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี ้
1) วานรได้แก้ว และ kodok mendapat bunga sekuntum. ‘เหมือนกบได้ดอกไม้หนึ่งดอก’ 
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา :ไทย  วานรได้แก้ว 

อินโดนีเซีย kodok mendapat bunga sekuntum. 
‘กบได้ดอกไม้หนึ่งดอก’ 

ความหมาย :คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนมี 
ความหมายประจ ารูปภาษา :  ไทย    อินโดนีเซีย 

    วานร (ลิง)   กบ  
     [-มนุษย]์    [-มนุษย]์  
     [-นิ่ง]    [+กระโดด]  
 
 
ความหมายเปรียบเทียบ:   ไทย    อินโดนีเซีย 

    คน    คน   
     [+มนุษย์]   [+มนุษย์] 

    [-รู้ค่า]*    [-รู้ค่า]* 
      ประโยค “วานรได้แก้ว” และ “Kodok mendapat bunga” ‘กบได้ดอกไม้’ ความหมาย

เหมือนกัน คือ คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนมี ในทั้งสองภาษามีความหมายเปรียบเทียบเหมือนกัน คือ 
“คน ”แต่มีความหมายประจ ารูปเป็นสัตว์ที่ต่างกัน กล่าวคือ ในภาษาไทยเปรียบเป็น “วานร ”หรือ “ลิง ”
แต่ในภาษาอินโดนีเซียเปรียบเป็น “กบ ” 
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2) ตกอยู่ในระหว่างเขาควาย และ Bagaikan domba di tengah- tengah serigala. ‘เหมือนแกะที่อยู่
ระหว่างหมาป่า’ 

ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา :ไทย  ตกอยู่ในระหว่างเขาควาย 
อินโดนีเซีย Bagaikan domba di tengah- tengah 

serigala. ‘เหมือนแกะที่อยู่ระหว่างหมาป่า’ 
ความหมาย :ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นอันตราย  
ความหมายประจ ารูปภาษา :  ไทย    อินโดนีเซีย 

    เขาควาย   หมาป่า 
    [+ส่วนของร่างกาย]  [-มนุษย]์ 
    [+ของสัตว์]   [+บก] 
    [+แหลมคม]   [+ดุร้าย]   
    [+อันตราย]      [+อันตราย]   
    [+บาดเจ็บ]     [+บาดเจ็บ]  
    [+เสียชีวิต]          [+เสียชีวิต]          

ความหมายเปรียบเทียบ:   ไทย    อินโดนีเซีย 
     ภัยอันตราย   ภัยอันตราย 

    [+อันตราย]      [+อันตราย]    
    [+บาดเจ็บ]      [+บาดเจ็บ]  
    [+เสียชีวิต]           [+เสียชีวิต]   
    [+สูญเสีย]    [+สูญเสีย]      
    [-ดี]     [-ดี]   
      ส านวน  “ ตกอยู่ ระหว่ าง เขาควาย  ”และ “Bagaikan domba di tengah- tengah 

serigala.” ‘เหมือนแกะที่อยู่ระหว่างหมาป่า’ มีความหมายเหมือนกันคือ ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่
เป็นอันตราย ในทั้งสองภาษามีความหมายเปรียบเทียบเหมือนกันคือ “ภัยอันตราย” โดยมีอรรถลักษณ์ที่
แสดงความหมายเปรียบเทียบร่วมกัน คือ [+อันตราย]  [+บาดเจ็บ]  [+เสียชีวิต] [+สูญเสีย] และ [-ดี] แต่
เปรียบเทียบโดยใช้ความหมายประจ ารูปเป็นสัตว์ที่ต่างกัน กล่าวคือ ในภาษาไทยเปรียบเป็น “เขาควาย” 
แต่ในภาษาอินโดนีเซียเปรียบเป็น “หมาป่า” 
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       4.3.2 ชนิดของสัตว์ท่ีน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ 
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย

และภาษาอินโดนีเซียมีความแตกต่างทางด้านชนิดของสัตว์ที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

             4.3.2.1 สัตว์ในภาษาไทยที่ไม่พบในภาษาอินโดนีเซีย 
                 4.3.2.2 สัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่ไม่พบในภาษาไทย 

               ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
       4.3.2.1 สัตว์ในภาษาไทยที่ไม่พบในภาษาอินโดนีเซีย 

              ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล พบว่า ในภาษาไทยมีสัตว์ที่ถูกน ามาใช้ในการ
เปรียบเทียบที่ไม่พบในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย จ านวน 27 ชนิด ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มออกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์น้ า, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก, 
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน  

ก. สัตว์บกที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยแต่ไม่
พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ กระซู่ , กระทิง, กระแต, จิ้งจอก, 
จิงโจ้, บ่าง, ค่าง, ยีราฟ, สมัน, หมี และฮิปโปโปเตมัส 

ข. สัตว์ปีกที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยแต่ไม่
พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ นกยูง และแมลงปอ 

ค. สัตว์น้ าที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยแต่ไม่
พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ ปลากระดี่, ปลากะพง, ปลาช่อน, 
ปลาซิว, ปลาซ่า และปลาหมอ 

ง. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบ
ของสัตว์ในภาษาไทยแต่ไม่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ จักจั่น , 
จิ้งหรีด, ตะขาบ, ตะเข็บ, มดแดง และแมลงเม่า  

จ. สัตว์เลื้อยคลานที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
ภาษาไทยแต่ไม่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ จิ้งจก 

ฉ. สัตว์ในเทพนิยาย/ต านานที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์
ในภาษาไทยแต่ไม่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ ครุฑ 
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     ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 
1) สมัน ในส านวน “เสือในร่างสมัน” หมายถึง คนร้ายที่ปลอมตัวมาในร่างคนดี (ยิ่งลักษณ์ งามดี, 2531, 
น. 91) 

   ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
สมัน           คน          

วิเคราะห์อรรถลักษณ์         [-มนุษย]์         [+มนุษย]์ 
           [+กินพืช]        [+ดี] 
           [-อันตราย]           [-อันตราย]           
       ประโยคนี้เปรียบเทียบสมันหมายถึงคน โดยมีอรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างความหมายประจ า
รูปของ “สมัน” กับความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเป็น “คน” คือ [-อันตราย] สมันและคนเป็น
สิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าสมันมาเปรียบเทียบเป็นคน สมันเป็นสัตว์กินพืช (อัมพา ศรีสุพัทพงษ์, น. 64) ไม่
ดุร้าย ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ชนิดอื่น จึงน าสมันมาเปรียบเป็นคนดีที่ไม่เป็นอันตราย 
2) แมลงเม่า ในส านวน “แมงเม่าบนิเข้ากองไฟ” หมายถึง คนที่เข้าหาอันตราย (ขุนวิจิตมาตรา, 2543, น. 
432)  

ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
        แมลงเม่า            คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย]์        [+มนุษย]์ 
           [-ใหญ]่                 [+เข้าหาประโยชน์]*  
           [+บิน]        [+อันตราย] 
           [+ชอบแสงไฟ]              
        ประโยคนี้เปรียบเทียบแมลงเม่าหมายถึงคน โดยมีอรรถลักษณ์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบ  
“แมลงเม่า” เป็น “คน” คือ [+เข้าหาประโยชน์]* แมลงเม่าและคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน าแมลงเม่า
มาเปรียบเทียบเป็นคน แมลงเม่าหรือแมงเม่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก บินได้ และชอบแสงไฟ 
แมลงเม่าชอบบินเข้าไปหาแสงไฟจนท าให้ตัวมันเป็นอันตราย (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 432) จึงน า
แมลงเม่ามาเปรียบเป็นคนที่เข้าหาอันตราย 
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3) ฮิปโปโปเตมัส ในประโยค “ตัวใหญ่อย่างกับฮิปโป” หมายถึงคนที่มีร่างกายใหญ่โต 
ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 

              ฮิปโปโปเตมัส                   คน 
วิเคราะห์อรรถลักษณ ์         [-มนุษย]์                 [+มนุษย]์ 

          [+ชอบว่ายน้ า]       [+ใหญ่]*      
          [+ใหญ่] 

       ประโยคนี้ เปรียบเทียบฮิปโปโปเตมัสหมายถึงคน โดยมีอรรถลักษณ์ที่ เกิดจากการ
เปรียบเทียบ “ฮิปโปโปเตมัส” เป็น “คน” คือ [+ใหญ่] ฮิปโปโปเตมัสและคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน า
ฮิปโปโปเตมัสมาเปรียบเทียบเป็นคน ฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีขนาดร่างกายใหญ่ มีน้ าหนักประมาณ 
2,000 กิโลกรัม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1405) จึงน าขนาดของฮิปโปโปเตมัสมาเปรียบเป็นขนาด
ร่างกายของคน 

    4.3.2.2 สัตว์ในภาษาอินโดนีเซียท่ีไม่พบในภาษาไทย 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในภาษาอินโดนีเซียมีสัตว์ที่ถูกน ามาใช้ในการ

เปรียบเทียบที่ไม่พบในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย จ านวน 12 ชนิด ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่ม
ออกได้ เป็น 4 กลุ่ ม  ได้แก่  สัตว์บก ,  สัตว์ปีก ,  สัตว์ เลื้ อยคลาน และสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลั ง 
ขนาดเล็ก  

ก. สัตว์บกที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา
อินโดนีเซียที่ไม่พบในภาษาไทย ได้แก่ babi hutan ‘หมูป่า’, keledai ‘ลา’, musang ‘ชะมด’ และ 
kancil/pelanduk ‘กระจง’ 

ข. สัตว์ปีกที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา
อินโดนีเซียที่ ไม่พบในภาษาไทย ได้แก่ balam ‘นกเขา’, bangau ‘นกกระยาง’, merpati/punai 
‘นกพิราบ’ และ burung hantu/pungguk ‘นกฮูก’ 

ค. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบ
ของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่ไม่พบในภาษาไทย ได้แก่ bangsat ‘ตัวเลือด’ และ kumbang ‘ด้วง’  

ง. สัตว์เลื้อยคลานที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา
อินโดนีเซียที่ไม่พบในภาษาไทย  ได้แก่ bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’ และ kadal ‘จิ้งเหลน’ 

       ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
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1) Bagai pungguk merindukan bulan. ‘เหมือนนกฮูกคิดถึงดวงจันทร์’ หมายถึง คนที่คิดถึงคนที่ไม่ได้
รักตน (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 1116) หรือคนที่คาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
(Sri Wintala Achmad, 2015, p.73) 

         ความหมายประจ ารูป   ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
       Pungguk ‘นกฮูก’                   คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์      [-มนุษย์]      [+มนุษย์]    
   [+บิน]       [+กลางคืน] 
            [+กลางคืน] 
ส านวน  “pungguk merindukan bulan.” ‘นกฮูกคิดถึงดวงจันทร์ ’ มีความหมายที่

ต้องการจะสื่อ คือ คนที่คิดถึงคนที่ไม่ได้รักตนหรือคนที่คาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นกฮูกและคนเป็น
สิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน านกฮูกมาเปรียบเป็นคน นกฮูกเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืน ชาวอินโดนีเซียเห็น
ว่านกฮูกชอบมองดวงจันทร์ที่อยู่สูงกว่า จึงน านกฮูกมาเปรียบเป็นคนที่คิดถึงคนที่ไม่ได้รักตน และไม่ได้รับ
ความรักตอบกลับมาหรือคนท่ีคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
2)  Bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’ หมายถึง คนที่ไม่มีความคิดแน่นอน เปลี่ยนไปมา (Departemen 
Pendidikan Nasional, 2014, p. 224) 

     ความหมายประจ ารูป  ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
   bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’           คน 

วิเคราะห์อรรถลักษณ ์       [-มนุษย์]         [+มนุษย์]  
              [+เปลี่ยนสี]         [-แน่นอน]* 
ส านวน  “bunglon” ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’ มีความหมายที่ต้องการจะสื่อ คือ คนที่ไม่มี

ความคิดแน่นอน เปลี่ยนไปมา โดยมีอรรถลักษณ์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบ  “กิ้งก่าคาร์เมเลียน” เป็น 
“คน” คือ [-แน่นอน]* กิ้งก่าคาร์เมเลียนและคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน จึงน ากิ้งก่าคาร์เมเลียนมาเปรียบ
เป็นคน กิ้งก่าคาร์เมเลียนเป็นสัตว์เลื้อยคลาน อาศัยอยู่ตามต้นไม้ สามารถเปลี่ยนสีผิวหนังของมันให้
ก ล ม ก ลื น กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ไ ด้  ( Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 224)   
ชาวอินโดนีเซียจึงน ากิ้งก่าคาร์เมเลียนมาเปรียบเป็นคนที่ไม่มีความคิดแน่นอน เปลี่ยนไปมา  

     การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.3  
แสดงข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมหมำยเปรียบเทียบของสัตว์ในภำษำไทยและภำษำอินโดนีเซียที่ใช้สัตว์ชนิด
เดียวกันและมีควำมหมำยเปรียบเทียบเหมือนกัน  

ชนิดของสัตว์ ความหมายเปรียบเทียบ 

ไทย 
                               

                    
         อินโดนีเซีย 

คน
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ 

นิส
ัย 

กิร
ิยา

อา
กา

ร 

กา
รก

ระ
ท า

 

สิ่ง
ขอ

ง 

 
ขน

าด
 

ปร
ิมา

ณ
 

ระ
ยะ

ห่า
ง 

สถ
าน

ที่ 

เว
ลา

 

เห
ตุก

าร
ณ

 ์

ภัย
อัน

ตร
าย

 

1. ก ร ะ ต่ า ย  / 
kelinci 

•             

2. ก ร ะ ร อ ก  / 
tupai 

•             

3. กวาง  / kijang, 
rusa 

•             

4. แกะ/ domba •             
5. เก้ง/ kancil 
 

•             

6. ควาย/ kerbau 
 

• •   • •        

7. ช้าง/ gajah 
 

• •   •       •  

8. แพะ/ kambing •             
9. ม้า/ kuda • •   •         
10. แมว/ kucing 
 

• •   • •      •  

11. แรด/ badak • •            
12. ลิ ง /monyet, 

kera 
•             

13. วั ว / lembu, 
sapi 

•    •         
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ตารางที่ 4.3  
แสดงข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมหมำยเปรียบเทียบของสัตว์ในภำษำไทยและภำษำอินโดนีเซียที่ใช้สัตว์ชนิด
เดียวกันและมีควำมหมำยเปรียบเทียบเหมือนกัน (ต่อ) 

ชนิดของสัตว์ ความหมายเปรียบเทียบ 

ไทย 
                               

                    
         อินโดนีเซีย 

คน
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ 

นิส
ัย 

กิร
ิยา

อา
กา

ร 

กา
รก

ระ
ท า

 

สิ่ง
ขอ

ง 

 
ขน

าด
 

ปร
ิมา

ณ
 

ระ
ยะ

ห่า
ง 

สถ
าน

ที่ 

เว
ลา

 

เห
ตุก

าร
ณ

 ์

ภัย
อัน

ตร
าย

 

14. เสือ/ harimau, 
macan 

• •   •        • 

15. สิงโต/ singa • •            
16. หนู/ tikus •             
17. หมา/ anjing • • •           
18. ห ม า ป่ า / 

serigala 
•             

19. หมู/ babi • •            
20. อูฐ/ unta •             
21. กุ้ง/ udang              
22. ปลา/ ikan • •   • •        
23. ป ล า ไ ห ล / 

belut 
 

•             

24. ปลิง/ lintah •             
25. กา/ gagak •    •         
26. ไก่/ ayam •    • •        
27. นก/ burung •    • •        
28. นกแก้ว/ beo • •            
29. เ ป็ ด / bebek, 

itik 
• •    •        
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ตารางที่ 4.3  
แสดงข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมหมำยเปรียบเทียบของสัตว์ในภำษำไทยและภำษำอินโดนีเซียที่ใช้สัตว์ชนิด
เดียวกันและมีควำมหมำยเปรียบเทียบเหมือนกัน (ต่อ) 

ชนิดของสัตว์ ความหมายเปรียบเทียบ 

ไทย 
                               

                    
         อินโดนีเซีย 

คน
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ 

นิส
ัย 

กิร
ิยา

อา
กา

ร 

กา
รก

ระ
ท า

 

สิ่ง
ขอ

ง 

 
ขน

าด
 

ปร
ิมา

ณ
 

ระ
ยะ

ห่า
ง 

สถ
าน

ที่ 

เว
ลา

 

เห
ตุก

าร
ณ

 ์

ภัย
อัน

ตร
าย

 

30. อินทรีย์/ elang • •            
31. ก บ / kodok, 

katak 
•             

32. จระเข้/ buaya •             
33. ปู/ kepiting • • •           
34. กิ้ ง ก่ า / 

bunglon 
•             

35. งู/ ular •            • 
36. เ ต่ า / kura-

kura 
• • •           

37. ตั๊ ก แ ต น / 
belalang 

    •         

38. ไ ส้ เ ดื อ น / 
cacing tanah 

•             

39. เหี้ย/ biawak  •            
40. มด/ semut • •   •         
41. แมงมุม/ laba-

laba 
• •            

42. เห็บ/ kutu •    •         
43. เหา/ kutu • •   •         
44. หนอน/ ulat • •            
45. นาค/ naga  •             
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ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย จากตารางที่ 4.3 พบว่า ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียมีความหมายเปรียบเทียบของสัตว์
ที่ ใ ช้ สั ต ว์ ช นิ ด เ ดี ย ว กั น แ ล ะ มี ค ว า ม ห ม า ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ ห มื อ น กั น  โ ด ย มี สั ต ว์ ที่ ใ ช้ ใ น 
การเปรียบเทียบทั้งสิ้น 45 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสัตว์ออกได้เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่  

ก. สัตว์บก หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่บนบก ได้แก่ กระต่าย, กระรอก, กวาง, แกะ, เก้ง, 
ควาย, ช้าง, แพะ, ม้า, แมว, แรด, ลิง, วัว, เสือ, สิงโต, หนู, หมา, หมาป่า, หมู และอูฐ  

ข. สัตว์น้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในน้ า ได้แก่ กุ้ง, ปลา, ปลาไหล และปลิง  
ค. สัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ที่มีปีก ได้แก่ กา, ไก่, ค้างคาว, นก, นกแก้ว, เป็ด, และเหยี่ยว 
ง. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตได้ทั้งบนบกและน้ า ได้แก่ กบ และปู  
จ. สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง สัตว์ที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมทั่วไป เคลื่อนที่ด้วยการเลื้อยหรือ

คลาน ได้แก่ กิ้งก่า, งู, จระเข้, เต่า, ไส้เดือน และเหี้ย 
ฉ. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก หมายถึง แมลงและแมง ได้แก่ ตั๊กแตน, มด,  

แมงมุม, เห็บ, เหา, และหนอน 
ช.สัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในเทพนิยาย/ต านาน ไม่มีตัวตนอยู่จริง 

ได้แก่ นาค  
ส่วนความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบจากข้อมูลในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียที่ใช้

สัตว์ในการเปรียบเทียบเหมือนกันและมีความหมายเปรียบเทียบเหมือนกัน พบทั้งสิ้น 8 ความหมาย ได้แก่ 
คน คุณลักษณะของมนุษย์ นิสัย กิริยาอาการ การกระท า สิ่งของ เหตุการณ์ และภัยอันตราย 
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ตารางที่ 4.4  
แสดงข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมหมำยเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบในภำษำไทยแต่ไม่พบในภำษำอินโดนีเซีย 

ชนิดของสัตว์ ความหมายเปรียบเทียบ 

ไทย 
                               

                    
         อินโดนีเซีย 

คน
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ 

นิส
ัย 

กิร
ิยา

อา
กา

ร 

กา
รก

ระ
ท า

 

สิ่ง
ขอ

ง 

 
ขน

าด
 

ปร
ิมา

ณ
 

ระ
ยะ

ห่า
ง 

สถ
าน

ที่ 

เว
ลา

 

เห
ตุก

าร
ณ

 ์

ภัย
อัน

ตร
าย

 

1. กระซู่ •             
2. กระทิง •             
3. กระแต •             
4. เก้ง •             
5. จิ้งจอก • •            
6. จิงโจ้ •             
7. บ่าง •             
8. ค่าง   •           
9. ยีราฟ •             
10. สมัน •             
11. หมี •   •          
12. ฮิปโปโป 
เตมัส 

•             

13. นกยูง •             
14. แมลงปอ  •            
15. ปลากระดี ่ •             
16. ปลากะพง      •        
17. ปลาช่อน •             
18. ปลาซิว   •           
19. ปลาซ่า   •           
20. ปลาหมอ •             
21. จักจั่น    •          
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ตารางที่ 4.4  
แสดงข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมหมำยเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบในภำษำไทยแต่ไม่พบในภำษำอินโดนีเซีย 
(ต่อ) 

ชนิดของสัตว์ ความหมายเปรียบเทียบ 

ไทย 
                               

                    
         อินโดนีเซีย 

คน
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ 

นิส
ัย 

กิร
ิยา

อา
กา

ร 

กา
รก

ระ
ท า

 

สิ่ง
ขอ

ง 

 
ขน

าด
 

ปร
ิมา

ณ
 

ระ
ยะ

ห่า
ง 

สถ
าน

ที่ 

เว
ลา

 

เห
ตุก

าร
ณ

 ์

ภัย
อัน

ตร
าย

 

22. จิ้งหรีด         • •    
23. ตะขาบ      •        
24. ตะเข็บ            •  
25. มดแดง •             
26. แมงเม่า •             
27. จิ้งจก •             
28. ครุฑ    •          

 
ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา

อินโดนีเซีย จากตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบในความหมายเปรียบเทียบ
ของสัตว์ในภาษาไทยแต่ไม่พบในภาษาอินโดนีเซีย โดยมีสัตว์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบทั้งสิ้น 28 ชนิด ซึ่ง
สามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่สัตว์บก , สัตว์ปีก, สัตว์น้ า,สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก, 
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน  

ก. สัตว์บกที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยแต่ไม่พบในข้อมูล
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ กระซู่ , กระทิง, กระแต, เก้ง, จิ้งจอก, จิงโจ้, 
บ่าง, ค่าง, ยีราฟ, สมัน, หมี และฮิปโปโปเตมัส 

ข. สัตว์ปีกที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยแต่ไม่พบในข้อมูล
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ นกยูง และแมลงปอ 

ค. สัตว์น้ าที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยแต่ไม่พบในข้อมูล
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ ปลากระดี่, ปลากะพง, ปลาช่อน, ปลาซิว, 
ปลาซ่า และปลาหมอ 
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ง. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
ภาษาไทยแต่ไม่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ จักจั่น , จิ้งหรีด, 
ตะขาบ, ตะเข็บ, มดแดง และแมลงเม่า  

จ. สัตว์เลื้อยคลานที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยแต่ไม่พบใน
ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ จิ้งจก 

ฉ. สัตว์ในเทพนิยาย/ต านานที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยแต่
ไม่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ ครุฑ  

ส่วนความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบในภาษาไทยแต่ไม่พบในภาษาอินโดนีเซีย พบ
ทั้งสิ้น 8 ความหมาย ได้แก่ คน คุณลักษณะของมนุษย์ นิสัย กิริยาอาการ สิ่งของ ระยะห่าง สถานที่ และ
เหตุการณ์  
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ตารางที่ 4.5  
แสดงข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมหมำยเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบในภำษำอินโดนีเซียแต่ไม่พบในภำษำไทย 

ชนิดของสัตว์ ความหมายเปรียบเทียบ 

ไทย 
                               

                    
         อินโดนีเซีย 

คน
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ 

นิส
ัย 

กิร
ิยา

อา
กา

ร 

กา
รก

ระ
ท า

 

สิ่ง
ขอ

ง 

 
ขน

าด
 

ปร
ิมา

ณ
 

ระ
ยะ

ห่า
ง 

สถ
าน

ที่ 

เว
ลา

 

เห
ตุก

าร
ณ

 ์

ภัย
อัน

ตร
าย

 

1. babi hutan ‘หมู
ป่า’ 

• •            

2. keledai ‘ลา’ •             
3. musang 

‘ชะมด’ 
•             

4. kancil/ 
pelanduk 
‘กระจง’ 

 

•             

5. balam ‘นกเขา’ •             
6. bangau ‘นก 

กระยาง’ 
• 

 • 
         •  

7. merpati/ 
punai 
‘นกพิราบ’ 

•     •        

8. pungguk/ 
burung hantu  
‘นกฮูก’ 

•             

9. bangsat ‘ตั ว
เหลือบ’ 

•             

10. kumbang ‘ด้วง’       •       
11. bunglon ‘กิ้งก่า

คาร์เมเลียน’ 
•             

12. Kadal 
‘จิ้งเหลน’ 

•             
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ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย จากตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบในภาษาอินโดนีเซียแต่ไม่
พบในภาษาไทยโดยมีสัตว์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบทั้งสิ้น 12 ชนิด ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก และสัตว์เลื้อยคลาน  

ก. สัตว์บกที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่ไม่พบใน
ภาษาไทย ได้แก่  babi hutan ‘หมูป่า’, keledai ‘ลา’, musang ‘ชะมด’ และ  pelanduk/kancil 
‘กระจง’ 

ข. สัตว์ปีกที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่ไม่พบใน
ภาษาไทย ได้แก่ balam ‘นกเขา’, bangau ‘นกกระยาง’, merpati/punai ‘นกพิราบ’ และ pungguk 
‘นกฮูก’ 

ค. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กท่ีพบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา
อินโดนีเซียที่ไม่พบในภาษาไทย ได้แก่ bangsat ‘ตัวเลือด’ และ kumbang ‘ด้วง’  

ง. สัตว์เลื้อยคลานที่พบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่ไม่
พบในภาษาไทย  ได้แก่ bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’ และ kadal ‘จิ้งเหลน’ 

ส่วนความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบในภาษาอินโดนีเซียที่ไม่พบในภาษาไทย  
พบทัง้สิ้น 7 ความหมาย ได้แก่ คน คุณลักษณะของมนุษย์ นิสัย การกระท า สิ่งของ ขนาด และเหตุการณ์ 
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บทที่ 5 
โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียต่อสัตว์ที่ปรากฏใน 

ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 
 

ในบทนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่
ปรากฏในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย โลกทัศน์ ค่านิยม และ
ทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียมีทั้งความเหมือนและความต่างกัน โดยมีสาเหตุหลายประการ 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์  

สมบัติ จันทรวงศ์ (2537, น. 1) กล่าวไว้ว่า โลกทัศน์ คือ ระบบรวมทั้งหมดของความคิด 
ความอ่าน ความเชื่อ ทัศนคติ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหนึ่ง ๆ มีรวมกันอันเกี่ยวด้วยปัญหาทั้งหมด
ของชีวิตมนุษย์ ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในภาษา นิยายปรัมปรา ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะในรูป
ต่าง ๆ ตลอดจนวรรณกรรมของสังคมนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับที่ จ าเริญ แสงดวงแข (2523, น.3) กล่าวว่า 
การที่มนุษย์จะเข้าใจวิถีชีวิตของชนต่างกลุ่มได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาโลกทัศน์ของชนกลุ่มที่
ตนเองต้องการเข้าใจ เพราะวิถีชีวิตเป็นเพียงปรากฏการณ์พ้ืนผิวที่สามารถเห็นได้ แต่ส่วนที่ก าหนดวิถีชีวิต
คือโลกทัศน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวตั้งแต่อดีตของชนกลุ่มนั้น โดยสืบทอดทรรศนะให้แก่ชนกลุ่ม
เดียวกันมาในรูปของความรู้และวัฒนธรรม  

ในด้านวัฒนธรรมศึกษา มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความของ “วัฒนธรรม” 
แตกต่างกันไป เช่น   ไทเลอร์ (Tyler, E.B., 1874) ได้ให้ค าจ ากัดความของ “วัฒนธรรม” ไว้ว่า วัฒนธรรม 
คือ “ผลรวมของระบบความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถและ
อุปนิสัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของสังคม” โครเบอร์และคลุกฮอร์น (Kroeber, A.L. and 
Kluckhorn, C., 1952) ได้ส ารวจงานเขียนทางด้านมานุษยวิทยา และพบว่านักมานุษยวิทยาได้ให้
ความหมายของวัฒนธรรมต่างกันออกไปมากกว่า 100 ความหมาย โดยส่วนใหญ่แล้วค าจ ากัดความของ
วัฒนธรรมมักจะเน้นที่ระบบความเชื่อ และค่านิยมทางสังคม ซึ่งอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ 
นอกจากนี้ ยศ สันตสมบัติ (2544) วัฒนธรรม คือกฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนในสังคม
ยอมรับ และวัฒนธรรมคือวิถีชีวิต 
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วิถีชีวิต คือ แผนการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วยระบบความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมที่
คนในสังคมยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งหมดเป็นความหมายพ้ืนฐานของวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์
ถ่ายทอดและเรียนรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง วัฒนธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ เช่น 
ภาษา ภาษาท าให้มนุษย์สามารถรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความเข้าใจ
เหล่านั้นไปสู่ผู้อ่ืนได้ (ยศ สันตสมบัติ, 2544) อาจจะกล่าวได้ว่าภาษาเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมใน
รูปแบบค าพูด และถูกใช้ในการแสดงออกถึงความคิดของผู้พูดที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ๆ  

ในแต่ละสังคมมีภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน จึงท าให้ผู้คนในสังคมมีโลกทัศน์ ค่านิยม และ
ทัศนคติที่แตกต่างกัน โลกทัศน์ หมายถึง “การมองเห็นโลก การรับรู้โลก การที่คนแต่ละคนตีความสิ่งต่าง 
ๆ ในโลกหรือมองว่าสรรพสิ่งในโลกมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ทั้งนี้ คนเราจะมีโลกทัศน์อย่างไรย่อมข้ึนอยู่กับ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในสังคมของตน” โลกทัศน์ของบุคคลหรือกลุ่มชนสามารถแสดงออกได้หลาย
ทาง เช่น ในจารึก จดหมายเหตุ และในวรรณคดี (ปัญญา บริสุทธิ์ , 2523, น.1) และยังพบได้มากใน
ส านวนและสุภาษิต ดังที่ กมลวรรณ สุ่มเจริญ (2531, น.1-2) กล่าวว่า ส านวนไทยจ านวนมากสะท้อนให้
เห็นโลกทัศน์ คือ ความคิด ความเชื่อ ความประพฤติ และแบบแผนการด ารงชีวิตของคนในสังคมได้อย่าง
ชัดเจน อีกทั้งยังท าให้เข้าใจชีวิต สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และภาษาในแต่ละยุคสมัยของไทยได้  
เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้อมรา พงศาพิชญ์ (2541, น.79) ได้กล่าวไว้ว่า โลกทัศน์ หมายถึง ทัศนะทั่วไป
เ กี่ ย ว กั บ โ ล ก ร อ บ ตั ว ม นุ ษ ย์  เ ป็ น ก า ร รั บ รู้ ห รื อ มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ส ภ า พ ร อ บ ตั ว  
อมรา พงศาพิชญ์ยังมองว่า โลกทัศน์ มีความใกล้เคียงกับ “ค่านิยม” โดยกล่าวถึง “ค่านิยม” ไว้ว่า  

ค าว่า “ค่านิยม” หมายถึง คุณค่าบางอย่างซึ่งสมาชิกในสังคมเห็นว่าดีหรือไม่ดี ทุกสังคม       
จะมีระบบค่านิยมของตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมนั้น ๆ และคนในสังคมนั้นก็มักจะยึดคุณค่า
หรือค่านิยมคล้าย ๆ กัน แต่ไม่จ าเป็นต้องมีนิสัยเมือนกัน ยิ่งในสังคมสมัยใหม่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
และมีการสื่อสารที่รวดเร็ว คนในสังคมเดียวกันอาจมีความคิดเห็นและนิสัยใจคอที่แตกต่างกันได้มาก  
ทั้ง ๆ ที่มีค่านิยมเดียวกัน เหตุหนึ่งเป็นเพราะค่านิยมนั้นถูกควบคุมด้วยบรรทัดฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่
สมาชิกในสังคมยึดถือ (อมรา พงศาพิชญ์, 2547, น. 96-98) 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าบุคคลจะมีโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่บุคคลนั้น ๆ อาศัยอยู่ ชาวตะวันตกกับชาวตะวันออกมีโลกทัศน์และ
ค่านิยมต่างกัน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มมีวิถีชีวิตที่ต่างกัน  
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ในวิถีชีวิตของมนุษย์ มนุษย์นิยมใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการ
เกษตรกรรม และปศุสัตว์ เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ความต้องการขั้นพ้ืนฐานสุด
ของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการอาหารเพ่ือตอบสนองความต้องการของร่างกายในการด าเนินชีวิต และ
ความอยู่รอดมนุษย์ มนุษย์จะคิดและท าอะไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ก าหนดให้คิด ถ้ามนุษย์อยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ง่าย มีปัจจัยทางธรรมชาติน้อย มนุษย์ก็จะคิดง่าย ไม่ซับซ้อน พฤติกรรมที่เป็นผลจาก
ความคิดของมนุษย์ก็จะออกมาในรูปแบบง่าย ๆ ตามไปด้วย เช่น ในสมัยก่อนมนุษย์ด าเนินชีวิตโดยระบบ
เกษตรกรรมง่าย ๆ กินอยู่เฉพาะแต่สิ่งที่พบในธรรมชาติ อยู่ในถิ่นสัตว์มากกว่าพืชก็กินสัตว์เป็นอาหาร อยู่
ในเขตร้อนมีถั่วงามากก็กินถ่ัวงาเป็นอาหาร อยู่ในถิ่นอากาศหนาวก็กินอาหารจ าพวกที่มีไขมันมาก เป็นต้น 
(นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540, น. 35) มนุษย์รู้จักล่าสัตว์เพ่ือน ามาเป็นอาหารตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ และเริ่ม
พัฒนาจากการล่าสัตว์เพ่ือบริโภคมาเป็นการเลี้ยงสัตว์เพ่ือหาอาหารและเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภค จึงอาจกล่าว
ได้ว่าสัตว์เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน 

เมื่อมนุษย์มีความใกล้ชิดกับสัตว์มาก ทั้งเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร ใช้งานหรือเพ่ือความส าราญ 
มนุษย์จึงเห็นและเข้าใจแง่มุมบางอย่างของสัตว์ เช่น รูปลักษณ์ นิสัย อาหาร ความเป็นอยู่ และการกระท า 
เป็นต้น แต่ขณะเดียวกัน มนุษย์ก็เห็นว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ ดังนั้นในการ
น าสัตว์มาเปรียบเทียบกับมนุษย์ จึงมักเป็นการเปรียบเทียบในด้านที่ไม่ดีของมนุษย์ เช่น การท าชั่ว การ
ขโมยของ พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การมองเห็น การเข้าใจ และค่านิยมที่
มีต่อสัตว์ของมนุษย์ก็แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ในสังคมหนึ่งอาจมองว่าสัตว์บางชนิดเป็นสัตว์ที่น่า
รังเกียจ แต่ในอีกสังคมหนึ่งอาจมองสัตว์ชนิดเดียวกันนั้นในด้านที่ดี  

จากการศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ผู้วิจัยพบ
ข้อมูลทั้งสิ้น 1,007 ข้อมูล ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในทั้งสองภาษาส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบ
มนุษย์กับสัตว์ ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียที่หมายถึง คน 
คุณสมบัติ นิสัย อาการ และการกระท าเป็นผลจากการน าคุณสมบัติทางกายภาพของสัตว์ ลักษณะนิสัย 
รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์มาเปรียบเทียบกับคน นิสัยของคน เช่น คนดี คนร้าย คนขี้ขลาด คน
กล้าหาญ คนมีอ านาจ เป็นต้น และขนาดของสัตว์ยังหมายถึงปริมาณด้วยเช่นกัน ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่มีขนาด
ร่างกายใหญ่ก็ย่อมมีเนื้อมาก จึงมีความหมายเปรียบเทียบว่าปริมาณหรือความมากน้อยของสิ่งต่าง ๆ 
นอกจากสัตว์จะมีความหมายเปรียบเทียบที่หมายถึงมนุษย์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้ว สัตว์มี
ความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสิ่งไม่มีชีวิตด้วยเช่นกัน เช่น เวลา สถานที่ ภัยอันตราย สิ่งของ ปริมาณ 
เหตุการณ์ และระยะห่าง ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียมีความหมาย
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ในการเปรียบเปรย การว่ากระทบ การประชดประชัน หรือเป็นการเตือนสติ ให้ข้อคิด อีกทั้งยังสะท้อนให้
เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียบางประการ ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสามส่วน 
ได้แก่  

5.1 โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทย 
5.2 โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวอินโดนีเซีย  
5.3 การเปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย 

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

5.1 โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทย 
 

การวิเคราะห์โลกทัศน์ของชาวไทยที่ปรากฏในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย 
ผู้วิจัยพบว่าโลกทัศน์ของชาวไทยที่มีต่อสัตว์เป็นไปในทางที่ไม่ดี โดยชาวไทยมองว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่
ต่ ากว่ามนุษย์ ไม่มีเหตุและผลในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สัตว์ใช้สัญชาติญาณในการแสดงออก แต่มนุษย์ใช้
ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมนุษย์ประพฤติตนอย่างไร้เหตุผล 
มนุษย์จึงถูกน าไปเปรียบกับสัตว์ (Murray, 1998) จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย
สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของชาวไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านบุคคล ด้านธรรมชาติและสังคม ด้านการ
ด ารงชีวิตของคนไทย รวมถึงด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงรายละเอียดในล าดับต่อไป 
 

5.1.1 โลกทัศน์ด้านบุคคล 
จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของ

ชาวไทยในด้านบุคคล ซึ่งแบ่งอออกเป็นโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ชาย ผู้หญิง คนที่มีฐานะและยศศักดิ์ และโลก
ทัศน์ที่เกี่ยวกับความรู้และสติปัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1.1.1 โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ชาย 
     จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่ามี 
โลกทัศน์ที่เกี่ยวกับผู้ชายบางประการ ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ของชาวไทยที่มี
ต่อผู้ชาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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1. ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ หมายถึงผู้ชายที่เก่งกล้าสามารถ
แล้วต้องท าอะไรให้สมกับความเก่ง (ขุนวิจิตมาตรา, 2543, น. 161)  

ส านวนนี้“เสือ” ถูกเปรียบเทียบเป็นผู้ชาย แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์เกี่ยวกับ
ผู้ชายว่าผู้ชายต้องท าตัวให้สมกับเป็นผู้ชาย ต้องเป็นคนเก่งมีความสามารถ   

2. (บวช) นาค หมายถึง คนที่อยู่วัดเตรียมตัวจะบวชหรือก าลังจะบวช 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 573) 

ส านวนนี้แสดงโลกทัศน์และค่านิยมเกี่ยวกับผู้ชายไทย (ที่นับถือศาสนาพุทธ) 
ว่ า  ต้ อ งบ วช เป็ นพร ะสั ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ใ น ชี วิ ต  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร สื บ ทอด พร ะ พุทธ ศาสน า ต่ อ ไ ป 
      3. แมงดา หมายถึง ผู้ชายที่อาศัยน้ าพักน้ าแรงเมียเป็นผู้หามาเลี้ยงชีพ ผู้ชาย
ที่เกาะเมียกิน ตนเองไม่ได้ท าอาชีพอะไร (ขุนวิจิตมาตรา, 2543, น. 432) 

4. เจ้าชู้ไก่แจ้ หมายถึง ผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้ เกี้ยวผู้หญิงไปมา (จันทิมา น่วมศรี
นวล, 2554, น. 60)    

5. เ สื อ ผู้ ห ญิ ง  ห ม า ย ถึ ง  ผู้ ช า ย ที่ เ จ้ า ชู้ ม า ก  มี ชู้ รั ก ห ล า ย ค น  
(ราบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 114) 

จากตัวอย่างที่ 3 – 5 แสดงให้เห็นคุณลักษณะของผู้ชายที่ไม่พึงประสงค์ 
ผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้ ไม่จริงใจ และมีเล่ห์เหลี่ยมมาก คนไทยมีโลกทัศน์ว่าผู้ชายที่ไม่จริงใจ มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
ถือว่าเป็นผู้ชายที่ไม่น่าไว้วางใจ  และเป็นอันตรายโดยเฉพาะกับผู้หญิง (วรารัชต์ มหามนตรี, 2557, น. 
14)กล่าวโดยสรุป โลกทัศน์ของชาวไทยที่มีต่อผู้ชายที่แสดงผ่านความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
ภ าษา ไทยมี ทั้ ง ใ นด้ า นที่ ดี แ ล ะ ไ ม่ ดี  โ ด ยช า ว ไทยมอง ว่ า ผู้ ช า ย จ ะต้ อ งมี ค ว า ม กล้ า ห า ญ  
มีความสามารถ อีกท้ังชายที่นับถือศาสนาพุทธควรจะต้องเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระด้วยเช่นกัน แต่อย่างไร
ก็ตามสังคมไทยก็มีโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้ และเกียจคร้าน ได้แต่อาศัยผู้หญิงท างานหาเลี้ ยง
ครอบครัวซึ่งขัดกับค่านิยมของคนไทยที่ผู้ชายต้องท าหน้าที่ดูแลครอบครัว  

6. เก้ง หมายถึง บุคคลที่เป็นเพศท่ีสาม 
7. กวาง หมายถึง บุคคลที่เป็นเพศท่ีสาม 
จากตัวอย่างที่ 6-7 ทั้งสองค าเป็นความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่ถูกใช้ใน

การเรียกบุคคลเพศที่สาม โดยทั้งสองค าเป็นค าที่ใช้เรียกผู้ชายที่ชอบพอผู้ชายด้วยกันเอง หรือที่เรียกว่า 
เกย์ สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปิดกว้างและยอมรับในความแตกต่างทางรสนิยมของ
บุคคล จึงท าให้มีผู้คนออกมาเปิดเผยรสนิยมส่วนตัวของตนเองมากขึ้น 
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       5.1.1.2 โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิง  
         สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญแก่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ผู้หญิงต้องเป็นผู้
ตามผู้ชายหรือสามีของตน โดยโลกทัศน์ดังกล่าวสะท้อนออกให้เห็นในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
ภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่ามีโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงบางประการ ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
โลกทัศน์ของชาวไทยที่มีต่อผู้หญิง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   1. ช้างเท้าหลัง หมายถึง ผู้หญิงเป็นผู้ตามสามี (อุดมพร อมรธรรม, 2556,  
น. 153) 

    จากประโยคตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า ผู้หญิงถูกก าหนดให้เป็นผู้ตามผู้ชาย 
เพราะสังคมเห็นว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชาย และผู้ชายต้องท าหน้าที่ผู้น าและปกป้องผู้หญิงในด้านต่าง ๆ 
อีกท้ังผู้ชายมีหน้าที่ในการปกครองตั้งแต่ระดับสูง ได้แก่ การปกครองประเทศ จนถึงการปกครองในระดับ
ครอบครัว คนไทยจึงยกย่องผู้ชายมากกว่าผู้หญิง  
     2. หญิงเป็นควาย ชายเป็นคน หมายถึง ผู้หญิงต้องท างานปรนนิบัติดูแลสามี 
(ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 45)  
     ส านวนนี้แสดงให้เห็นโลกทัศน์ของชาวไทยที่มีต่อผู้หญิงว่า ผู้หญิงต้องดูแล
สามีของตน อีกทั้งผู้หญิงมีฐานะที่ต่ ากว่าผู้ชาย ในสมัยก่อนผู้หญิงไม่มีสิทธิมีเสียงในการออกความเห็น 
ถึงแม้ว่าจะถูกครอบครัวของตนขายให้ไปเป็นทาส จึงท าให้ผู้หญิงดูเหมือนเป็นควายที่เจ้าของจะน าไปที่ใด
ก็ได้ นอกจากนี้ผู้หญิงไทยในสมัยก่อนยังไม่มีสิทธิในการเรียนหนังสือ เพ่ือหาความรู้มาใช้ในการเลี้ยงดู
ตนเอง จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาผู้ชายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (วรารัชต์ มหามนตรี, 2557, น. 16)  
   สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับการประพฤติ ปฏิบัติตนของผู้หญิง 
โดยชาวไทยมีโลกทัศน์ว่าผู้หญิงที่ดีจะต้องเป็นแม่ศรีเรือน ท างานบ้านเก่ง อีกทั้งต้องมีกิริยามารยาทที่
งดงาม คือต้องมีกิริยาและวาจาที่สุภาพ เรียบร้อย แต่หากผู้หญิงคนใดมีกิริยามารยาทที่ไม่เรียบร้อย ก็ จะ
ถูกว่ากล่าวว่าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ เพราะแม่มักจะมีควาใกล้ชิดกับ
ลูกมากกว่า ดังนั้นหากแม่มีความประพฤติอย่างไรก็จะสั่งสอนลูกในลักษณะเดียวกัน คนไทยจึงมีส านวนที่
กล่าวถึงพฤติกรรมของหญิงสาวว่าเหมือนแม่ของตน ที่ว่า  
   3. ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือ
ผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ครอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551, น. 29) 
      นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่แสดงให้เห็น
โลกทัศน์ของคนไทยที่มีต่อผู้หญิงที่มีกิริยามารยาทไม่งดงาม ดังต่อไปนี ้
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   4. ม้าดีดกะโหลก หมายถึง หมายถึง อาการกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อย มัก
ใช้กับผู้หญิง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551, น. 65) 
   ส านวนนี้ใช้ในการว่ากล่าวผู้หญิงที่มีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย โดยการน า
กิริยาอาการของม้าที่มักจะกระโดดไปมาหรือที่เรียกว่า “ดีด” ดูไม่เรียบร้อยมาเปรียบกับผู้หญิง  
(ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 415) 
   5. แรด หมายถึง อาการแสดงออกเพ่ือให้เพศตรงข้ามสนใจ 
                  6. ไก่แก่ แม่ปลาช่อน หมายถึง หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยม
มาก และมีกิริยาจัดจ้าน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551, น. 8) 
   ขุนวิจิตรมาตรา (2543, น. 66) กล่าวถึงที่มาของส านวนนี้ว่า โดยธรรมชาติ
แล้ว แม่ปลาช่อนสามารถกัดคนถึงตายได้ ถึงแม่ปลาช่อนธรรมดาจะไม่ดุ ไม่ท าร้ายมนุษย์ อีกท้ังยังตกเป็น
อาหารของมนุษย์ด้วย แต่ถ้าแก่เป็นแม่ปลาวางไข่แล้วจะดุมาก เปรียบได้กับผู้หญิงซึ่งตามธรรมชาติเป็น
เพศอ่อนแอ ไม่ดุร้าย แต่ถ้ามีอายุมากขึ้นก็สามารถกลายเป็นคนที่มีพิษสงไปได้   
   นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่
สะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของผู้หญิง ดังตัวอย่าง 
   7. ตาสวยเหมือนเนื้อทราย หมายถึง มีดวงตาสวยงาม 
   8. แข้งเรียวดุจแข้งเนื้อทราย หมายถึง มีเรียวขายาวเรียว 
   จากตัวอย่างที่ 7-8 แสดงให้เห็นว่าคนไทยนิยมชมชอบผู้หญิงที่มีดวงตา
สวยงาม และมีเรียวขายาวเรียวเหมือนกับแข้งของเนื้อทราย เพราะเนื้อทรายเป็นสัตว์ที่มีขาเรียวเล็ก และ
มีดวงตายาว จึงน าลักษณะของเนื้อทรายมาเปรียบกับรูปร่างของผู้หญิง  

   5.1.1.3 โลกทัศน์เกี่ยวกับคนที่มีฐานะและยศศักดิ์  
          สังคมไทยเป็นสังคมที่แบ่งชั้นวรรณะ อาจแบ่งโดยความอาวุโส ฐานะ และ
อ านาจ สังคมไทยเคารพผู้ที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิ ระบบยศศักดิ์ปรากฏในสังคมไทยมาอย่างช้านาน และ
สะท้อนออกมาทางรูปแบบภาษา ดังที่ผู้วิจัยพบในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย ดัง
ตัวอย่างเช่น (เพ็ญแข วัจนสุนทร, 2528, น. 43-98) 

1. นกยูงย่อมมีแววที่หาง หมายถึง คนที่มีฐานะทางสังคมหรือมีสกุลดี ย่อม
มีลักษณะที่แสดงออกมาให้สังเกตเห็นบ้าง 

2. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หมายถึง คนที่มีอิทธิพลย่อมเอาเปรียบคนที่ไม่มี
อิทธิพล  
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 3. เข้าฝูงหงส์เป็นหงส์ เข้าฝูงกาเป็นกา หมายถึง คนที่ปรับตัวได้ อยู่
ร่วมกับผู้ที่มีฐานะหรือคนจนก็ท าตัวให้กลมกลืน  

 4. หงส์และกา หมายถึง คนที่มีฐานะและคนจน  

 5. ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ าเดียวกันไม่ได้ หมายถึง คนท่ีมีอ านาจสองคนอยู่
ภายในพ้ืนที่เดียวกันไม่ได้  

 6. เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด หมายถึง ท าตามผู้ใหญ่จะปลอดภัย   

จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยข้างต้นที่สะท้อนให้
เห็นโลกทัศน์ และค่านิยมที่ให้เกียรติผู้ที่มีฐานะ และมียศศักดิ์ในสังคมไทย ผู้ที่มีฐานะร่ ารวยถือว่าเป็นผู้ ที่
มีอ านาจ ส่วนผู้ที่ยากจนกว่าถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอ านาจ โดยผู้ที่มีฐานะและยศมักถูกน าไปเปรียบกับสัตว์ที่มี
ความสวยงามหรือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และเป็นผู้ล่า เช่น นกยูง หงส์ สิงโต ปลาใหญ่ เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีฐานะ
ยากจนถูกเปรียบเป็นสัตว์ที่มีรูปลักษณ์ไม่สวยงามหรือสัตว์ที่มีขนาดเล็ก เช่น กา และปลาเล็ก เป็นต้น อีก
ทั้งชาวไทยยังมีค่านิยมในการยึดบรรพบุรุษเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ 
บรรพบุรุษแนะน าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะเป็นสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ การลองผิดลองถูกมาแล้ว 
(อุบล เทศทอง, 2558, น. 105-134) ดังส านวน “เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด”  

  5.1.1.4 โลกทัศน์เกี่ยวกับความรู้และสติปัญญา 
         มนุษย์มีโลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา ความรู้  และสติปัญญาว่า ความรู้เป็นสิ่ง
ส าคัญในการท างานหาเลี้ยงชีพ แต่จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่ สะท้อนโลก
ทัศน์เกี่ยวกับความรู้และสติปัญญา พบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่สะท้อนโลกทัศน์ในทางที่ไม่ดี กล่าวคือ สัตว์ถูก
น ามาเปรียบเป็นคนที่ไม่ความรู้ หรือรู้เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. กบในกะลาครอบ หมายถึง คนที่มองเห็นโลกในวงแคบ มีความรู้น้อย (ชุลี
พร, น าโชค, อาพร, 2538, น. 6) 

2. รู้แบบงู ๆ ปลา ๆ หมายถึง มีความรู้ในบางสิ่งบางอย่างเพียงเล็กน้อย (ขุน
วิจิตรมาตรา, 2543, น. 136) 

3. รู้ อ ย่ า ง เ ป็ ด  ห ม า ย ถึ ง  รู้ อ ะ ไ ร ห ล า ย  ๆ  อ ย่ า ง  แ ต่ ไ ม่ รู้ จ ริ ง  
(ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 484) 
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่หมายถึงคน
ที่หมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือ ถึงแม้สัตว์จะถูกเปรียบเทียบเป็นคนที่ชอบหาความรู้โดยการอ่านหนังสือ 
แต่ส านวนดังกล่าวก็ยังสะท้อนทัศนคติในทางท่ีไม่ดีของชาวไทยที่มีต่อสัตว์ ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

4. หนอนหนังสือ หมายถึง คนที่ชอบหมกมุ่นกับการอ่าน (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2546, น. 1242) 

 
 5.1.2 โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ  
     ประ เทศ ไทย เป็ นป ร ะ เทศที่ มี ท รั พย าก ร ธ ร รมช าติ อุ ด มสมบู รณ์  ดั ง ที่   

มองเซเญอร์ ปาเลอกัวซ์ (2552) กล่าวไว้ในบันทึกว่า “ประเทศสยามเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์
อย่างมาก มีพันธุ์ข้าวมากกว่า 20 ชนิด ตามล าคลองและสระก็เป็นแหล่งเกิดพันธุ์หลายอย่างที่มีประโยชน์ 
สัตว์นานาชนิด เช่น ช้าง เสือ สมัน นก เป็นต้น”  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ คนไทยจึงมีวิถีชีวิต
พ่ึงพิงอยู่กับธรรมชาติ ทั้งการหาอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม คนไทยจึงมีความผูกพัน
กับธรรมชาติอยู่มาก  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่า
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยที่มีต่อธรรมชาติ 
สามารถแบ่งออกได้เป็นโลกทัศน์ ที่มีต่อสัตว์ และต่อสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 5.1.2.1 โลกทัศน์เกี่ยวกับสัตว์ 
         โลกทัศน์ของชาวไทยที่มีต่อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ไม่ดี จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยทั้งสิ้น 587 ข้อมูล พบว่า ความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยจ านวน 468 ข้อมูลมีความหมายในทางที่ไม่ดี โดยสัตว์ถูกน ามาเปรียบ
เป็นหลายสิ่ง เช่น คน คุณลักษณะของคน อาการ การกระท า สถานที่ เหตุการณ์ เป็นต้น สัตว์ที่น ามาใช้
ในการเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์บก พบสัตว์ทั้งสิ้น 34 ชนิด และเป็นสัตว์ที่มนุษย์
เลี้ยงไว้ภายในบริเวณที่พักอาศัย เช่น แมว ไก่ ไก่แจ้ นกแก้ว นกขุนทอง หนูตะเภา เป็นต้น สัตว์ที่ใช้
แรงงาน เช่น วัว ควาย ช้าง ม้า เป็นต้น สัตว์ที่เป็นอาหาร เช่น หมู ปลา เป็ด เป็นต้น จากบทที่ 4 พบว่า
สัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบมากที่สุดในภาษาไทย ได้แก่ เสือ รองลงมาได้แก่ หมา ปลา ไก่ และ ช้างและ
แมว  
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     จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า สัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบมากที่สุด 5 อันดับแรกเป็น
สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์บก ได้แก่ เสือ พบข้อมูลจ านวน 59 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 10.05 หมา พบข้อมูล
จ านวน 47 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 8 ช้าง พบข้อมูลจ านวน 24 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.08 และแมว พบ
ข้อมูลจ านวน 23 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 3.91  สัตว์น้ า ได้แก่ ปลา พบข้อมูลจ านวน 26 ข้อมูล คิดเป็นร้อย
ละ 4.42 สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ พบข้อมูลจ านวน 24 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.08 ชาวไทยมีความคุ้นเคยกับ
สัตว์เหล่านี้ ทั้งเพ่ือเป็นอาหาร เป็นแรงงาน แม้กระทั่งเพ่ือความส าราญ เมื่อคนมีความคุ้นเคยกับสัตว์ จึง
ท าให้คนมองเห็นและเข้าใจลักษณะและพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ จึงน าสัตว์มาเปรียบเทียบกับคนและ
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว และสะท้อนโลกทัศน์ และทัศนคติของชาวไทยที่มีต่อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังตัวอย่าง  
   (1) เสือ  
        ชาวไทยมีโลกทัศน์ต่อเสือทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี ส าหรับโลกทัศน์ในแง่ดี 
เสือมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึง คนเก่ง กล้าหาญ คนที่มีอ านาจ ดังปรากฏในความหมาย
เปรียบเทียบที่ว่า  
        1. เสือไว้ลาย หมายถึง คนมีความสามารถ ท าอะไรย่อมแสดงฝีไม้ลายมือ 
(ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 33) 
        2. เสือซ่อนเล็บ หมายถึง คนที่มีความเก่งกล้าสามารถ แต่นิ่งขรึมไม่แสดง
ออกมาให้เห็นฝีมือ มีเล่ห์กลมายาอยู่ภายใน (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 595) 
        3. ชาติเสือจับเนื้อกินเอง หมายถึง คนที่มีศักดิ์ศรีไม่ พ่ึงพาอาศัยผู้ ใด 
(ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 27) 
        ส่วนโลกทัศน์ของชาวไทยในแง่ที่ไม่ดีต่อเสือนั้นคือ เสือเป็นสัตว์ดุร้าย มี
อันตราย และน่ากลัว เสือจึงถูกน ามาเปรียบเป็น คนร้าย คนชั่ว และภัยอันตราย ดังปรากฏให้เห็นใน
ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบที่ว่า 
        4. อยู่ในปากเสือปากหมี หมายถึง ตกอยู่ในที่คับขัน อยู่ในที่อันตราย ตกอยู่
ในอันตราย (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 662) 
        5. หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งแล้วต้องพบภัย
อันตรายอีกอย่างหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553, น. 108) 
         6. เสือ สิงห์ กระทิง แรด หมายถึง คนเลวทราม ขี้ โกงและอันตราย  
(อุดมพร อมรธรรม, 2556, น. 302)  



Ref. code: 25605706033114RZT

140 
 

 

      7. เ สื อ ในร่ า งสมัน  หมายถึ ง  คนร้ ายที่ ปลอมมาในร่ า งของคนดี   
(ยิ่งลักษณ์ งามด,ี 2531, น. 91)   
        8. เสือสาว หมายถึง ผู้หญิงที่มีนิสัยดุร้าย 
        9. เสือผู้หญิง หมายถึง ผู้ชายที่มีความสามารถในการเกี้ยวพาราสีผู้หญิงและ
มักคบหากับผู้หญิงหลายคน 
        เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ และ
แม่น้ า จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด รวมถึงสัตว์ดุร้ายต่าง ๆ เช่น เสือ สิงโต หมาป่า เป็นต้น เสือ
เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า บางครั้งก็ออกมาหากินตามหมู่บ้าน เสือเป็นสัตว์อันตราย ดุร้าย และเป็นผู้ล่า 
ชาวไทยจึงมีโลกทัศน์ต่อเสือทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี  
        จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของเสือ พบว่า มีข้อมูลที่เสือถูก
น ามาเปรียบเทียบและมีความหมายในทางที่ดี จ านวน 13 ข้อมูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.1 ส่วนข้อมูลที่เสือ
ถู ก น า ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ แ ล ะ มี ค ว า ม ห ม า ย ใ น ท า ง ที่ ไ ม่ ดี  จ า น ว น  46 ข้ อ มู ล  ซึ่ ง คิ ด เ ป็ น 
ร้อยละ 77.9 จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวไทยมีทัศนคติในทางท่ีไม่ดีกับเสือ 
  (2) หมา 
      สัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบมากที่สุดเป็นอันดับสองในภาษาไทยได้แก่ หมามี
ความหมายเปรียบเทียบในทางท่ีไม่ดี ดังปรากฏในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบที่ว่า  
 1. ขี้แล้วกลบเป็นแมว ขี้แล้วแจวเป็นหมา หมายถึง คนดี ท าแต่สิ่งที่ดี ตรง
ข้ามกับคนชั่ว (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 24)  
 2. หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึง คนที่พูดเอะอะเป็นทีว่าเก่งไปอย่างนั้นเอง 
ไม่มีทางท าอะไรได้ (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 609) 
 3. หมาจนตรอก หมายถึง คนที่ไม่มีทางไป จึงหันสู้เพ่ือเอาตัวรอด (มัทรี ตุล
ยาทร, 2533, น. 55)  
 4. หมาบ้ าพ าลกร ะแซ ง  หมายถึ ง  คนพาลหา เ รื่ อ ง  ( ป ร ะ เทื อ ง  
คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 35) 
 5. หมาสองราง หมายถึง คนที่ท าตัวเข้าด้วยทั้ งสองฝ่าย (ปาริชาต  
วรุณจิต, 2530, น.66) 
 6. หมาหัวเน่า หมายถึง คนที่ เป็นที่รั งเกียจ เข้ากับใครไม่ได้  (มัทรี   
ตุลยาทร, 2533, น. 55) 
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 7. ปากหมา หมายถึง คนที่ชอบพูดจาว่าร้ายคนอื่น พูดเรื่องที่ไม่ควรพูด พูด
ไม่สร้างสรรค์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 72-73) 
 8. หมาหงอย หมายถึง คนที่มีอาการเหงาหงอย ไม่ร่าเริง 
       9. หมาหมู่ หมายถึง กลุ่มคนที่ท าร้ายผู้อ่ืนที่มีจ านวนคนน้อยกว่า 
       หมาหรือสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ คนไทยนิยมเลี้ยงหมากันมาอย่างช้า
นาน ท าให้ในประเทศไทยมีหมาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามวัด และเขตบ้านเรือนของ
ประชาชน ถึงแม้คนไทยและหมาจะมีความใกล้ชิดกันมาก แต่หมาก็ยังคงเป็นสัตว์ คนถือว่าสัตว์เป็น
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ต่ ากว่าคน และใช้สัญชาตญาณมากกว่าเหตุผล ดังนั้น ความหมายเปรียบเทียบของหมาจึงมี
ความหมายในทางท่ีไม่ดี  
        จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของหมา พบว่า มีข้อมูลที่หมาถูก
น ามาเปรียบเทียบจ านวน 47 ข้อมูล และมีความหมายในทางที่ไม่ดี จ านวน 47 ข้อมูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
100 จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวไทยมีทัศนคติในทางท่ีไม่ดีกับหมา 
          (3) ไก่  
      ไก่ถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มักจะถูกใช้ประโยชน์จากมนุษย์เ พ่ือเป็นอาหาร 
ความหมายเปรียบเทียบของไก่จึงมีความหมายไปในทางท่ีอ่อนแอ รู้ไม่เท่าทันคนอ่ืน หรือไม่ฉลาด จึงถูกใช้
ประโยชน์อยู่เสมอ ดังต่อไปนี้ 
       1. ไก่รองบ่อน หมายถึง เป็นตัวส ารองเวลาที่ขาดแคลน (ประเทือง  
คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 17) 
       2. ไก่ อ่อน  หมายถึ ง  คนที่ ด้ อยชั้ น เชิ งหรื อ เล่ห์ เหลี่ ยม  (ประเทือง  
คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 17)  
       3. ลูกไก่ในก ามือ หมายถึง คนที่ตกอยู่ในอ านาจของผู้ อ่ืน (ประเทือง  
คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 18) 
       4. สมภารกินไก่วัด หมายถึง คนที่ได้หญิงในปกครองเป็นภรรยา (ประเทือง 
คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 18)  
       5. หมาหยอกไก่ หมายถึง อาการที่ชายหยอกล้อหญิงสาวเป็นทีเล่นทีจริง 
(ยิ่งลักษณ์ งามด,ี 2531, น. 96) 
       นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของไก่ท่ีหมายถึงผู้หญิง
หรือผู้ชายที่เจ้าชู้และมีเล่ห์เหลี่ยม ได้แก่  
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       6. ไก่แก่ แม่ปลาช่อน หมายถึง หญิงค่อนข้างมีอายุ แต่มีมารยาและเล่ห์
เหลี่ยมมาก และมีกิริยาจัดจ้าน (ยิ่งลักษณ์ งามดี, 2531, น. 10) 
       7. เจ้าชู้ไก่แจ้ หมายถึง ผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้ เกี้ยวผู้หญิงไปมา (จันทิมา  
น่วมศรีนวล, 2554, น. 60)   
       สังคมไทยในสมัยก่อนนิยมเลี้ยงไก่ไว้เพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน ไก่เป็นสัตว์
ชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภค ทั้งเนื้อไก่และไข่ไก่ ชาวไทยจึงมีความคุ้นเคยกับไก่จนมองเห็นพฤติกรรม
บางอย่างของไก่ จึงน าเอาพฤติกรรมของไก่มาใช้ในการเปรียบเทียบ โลกทัศน์ของชาวไทยต่อไก่เป็นไป
ในทางที่ ไม่ ดี  ไก่ เป็นสั ตว์ที่ ไม่ ดุ ร้ าย  ไก่ถู ก ใช้ประโยชน์ เ พ่ือไว้ เป็นอาหารของคนและสัตว์  
อ่ืน ๆ ไก่จึงมักถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นคนที่อ่อนแอ รู้ไม่เท่าทันผู้อ่ืน  
      จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของไก่ พบว่า มีข้อมูลที่ไก่ถูกน ามา
เปรียบเทียบจ านวน 26 ข้อมูล โดยมีความหมายในทางที่ดี จ านวน 5 ข้อมูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.2 ส่วน
ความหมายเปรียบเทียบของไก่ในทางที่ไม่ดีมีจ านวน 21 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 80.8 จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ชาวไทยมีทัศนคติในทางท่ีไม่ดีกับไก่    
 (4)  ช้าง 

      1. ช้างเผือกไม่ได้เกิดในกรุง หมายถึง คนดีมีชีวิชามาจากตามชนบท 
(ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น.22) 

      ในขณะเดียวกันช้างก็ยังถูกเปรียบเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ใหญ่โต 
เพราะช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่ การรับมือกับช้างจึงเป็นเรื่องยากหรือเกินก าลังของคนที่จะจัดการได้  
ดังปรากฎให้เห็นในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบที่ว่า  

      2. ฉุดหางช้าง หมายถึง ห้ามหรือขัดขวางสิ่งที่เกินก าลังตัวเอง (ประเทือง 
คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 22)  

     3. จับช้างกลางแปลง หมายถึง ท าสิ่งที่ไม่มีทางท าส าเร็จได้ (ประเทือง  
คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 22) 

     4. มีก าลังดุจช้างสาร หมายถึง มีพละก าลังมาก  
     ถึงแม้คนไทยจะให้ความส าคัญและยกย่องช้างมาก แต่คนไทยก็มีโลกทัศน์ต่อ

ช้างในทางที่ไม่ดีเช่นกัน คนไทยมองเห็นพฤติกรรมดุร้ายของช้างในขณะที่ตกมันที่ท าอันตรายคนและสิ่ง
รอบข้าง จึ งน า เอาพฤติกรรมที่ท า อันตรายของช้างมาเปรียบเป็นคนเกเร ท าลายข้าวของ  
ดังความหมายเปรียบเทียบต่อไปนี้  
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     5. ช้างเหลือขอ หมายถึง คนเกเร (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ , 2530,  
น. 22) 

     6. เสือทลายห้าง ช้างทลายโรง หมายถึง คนที่แสดงกิริยาเอะอะตึงตัง 
(ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 33) 

     ช้างเป็นสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่ คนไทยในสมัยก่อนนิยมจับช้าง หรือที่เรียกว่า
คล้องช้างมาเลี้ยงไว้เพ่ือใช้งาน ช้างเป็นสัตว์ที่มีก าลังมาก และถูกใช้เป็นพาหนะตั้งแต่สมัยโบราณ คนไทย
มีโลกทัศน์ต่อช้างทั้งในทางท่ีดีและไม่ดี ช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่ มีอ านาจและก าลังมาก ช้างจึงถูกน ามาเปรียบ
เป็นคนเก่ง ส่วนโลกทัศน์ในด้านที่ไม่ดี คนไทยมองว่าช้างเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเมื่อโกรธ และสามารถท า
อันตรายกับมนุษย์ได้ ช้างจึงถูกน ามาเปรียบเป็นคนเกเรเช่นเดียวกัน  

     จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของช้าง พบว่า มีข้อมูลที่ช้างถูก
น ามาเปรียบเทียบจ านวน 24 ข้อมูล โดยมีความหมายในทางที่ดี  จ านวน 5 ข้อมูล ซึ่ งคิดเป็น 
ร้อยละ 20.8 ส่วนความหมายเปรียบเทียบของช้างในทางที่ไม่ดีมีจ านวน 10 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 79.2 
จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวไทยมีทัศนคติในทางท่ีไม่ดีกับช้าง 
  (5)  แมว   
       1. ขี้แล้วกลบเป็นแมว ขี้แล้วแจวเป็นหมา หมายถึง คนดี ท าแต่สิ่งที่ดี ตรง
ข้ามกับคนชั่ว (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 24) 

      ขณะเดียวกันคนไทยมองว่าแมวก็มีนิสัยเจ้าเล่ห์ จึงน าแมวมาเปรียบเป็นคน
เจ้าเล่ห์ คดโกง ไม่น่าไว้ใจ ดังปรากฏให้เห็นในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
            2. ซื่อเหมือนแมวนอนหวด หมายถึง คนคดโกงที่ท่าว่าซื่อตรง (ประเทือง 
คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 28) 
            3. ฝากปลาไว้กับแมว หมายถึง ไว้ ใจคนที่ ไม่ควรไว้ ใจ (ประเทือง  
คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 28) 

      4. แมวยั่ว หมายถึง ผู้หญิงที่มักยั่วยวนผู้ชายให้มาติดพัน 
      แมวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมเลี้ยงไว้ ในสมัยก่อนคนไทยเลี้ยงแมวไว้

เพ่ือจับหนูที่เข้ามาขโมยกัดกินอาหารและท าลายข้าวของของคน แต่เมื่อเวลาผ่านไปวัตถุประสงค์ในการ
เลี้ยงแมวได้เปลี่ยนไปเพ่ือความส าราญ โดยมนุษย์เลี้ยงแมวไว้เพ่ือเป็นเพ่ือนแก้เหงา คนจึงมีความใกล้ชิด
กับแมวมาก และมองเห็นพฤติกรรมของแมว คนไทยจึงมีโลกทัศน์ทั้งในทางที่ดีและไม่ดีต่อแมว ส าหรับ
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โลกทัศน์ในทางที่ดี คนไทยมองว่าแมวเป็นสัตว์รักสะอาด ฝีเท้าเบา แมวจึงถูกน ามาเปรียบเทียบกับคนดี 
ดังปรากฏในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบที่ว่า 

     จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของแมว พบว่า มีข้อมูลที่แมวถูก
น ามาเปรียบเทียบจ านวน 23 ข้อมูล โดยมีความหมายในทางที่ดี  จ านวน 2 ข้อมูล ซึ่ งคิดเป็น 
ร้อยละ 8.7 ส่วนความหมายเปรียบเทียบของแมวในทางที่ไม่ดีมีจ านวน 21 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 91.3 จึง
อาจกล่าวได้ว่า ชาวไทยมีทัศนคติในทางท่ีไม่ดีกับแมว 
          (6) งู  
      1. งูเห่าซ่อนเศียร หมายถึง คนชั่วซ่อนความร้ายกาจเอาไว้ (ประเทือง คล้าย
สุบรรณ์, 2554, น. 17) 
     2. จับงูข้างหาง หมายถึง ท าสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553, 
น. 26) 
     3. งูพิษมิตรคด หมายถึง คนชั่ว (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 20) 
     4. ลากงูตามหลัง หมายถึง คบคนชั่วเป็นพวก (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 
2554, น. 18) 
     งูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่พบเห็นได้ทั่วไปตามที่รกทึบ หรือที่ชื้นแฉะ มีทั้งชนิดที่
มีพิษและไม่มีพิษ ถึงแม้งูบางชนิดจะไม่มีพิษ แต่ชาวไทยก็มองว่าว่า งูเป็นสัตว์อันตราย ดุร้าย และสามารถ
ท าร้ายคนและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ได้ งูจึงถูกน ามาเปรียบเทียบกับคนร้าย คนชั่ว และภัยอันตราย  
     จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของงู พบว่า มีข้อมูลที่งูถูกน ามา
เปรียบเทียบและมีความหมายในทางที่ไม่ดี จ านวน 12 ข้อมูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ชาวไทยมีทัศนคติในทางท่ีไม่ดีกับงู 
          (7) จระเข้  
      1. จระ เข้ ขว้ า งคลอง  หมายถึ ง  คนที่ ไปขั ดขวางผู้ อ่ื น  (ประ เทื อง  
คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 21)   
      2. จระเข้ฟาดหาง หมายถึง คนที่ใช้อ านาจหรือก าลังระรานโดยไม่เลือกหน้า 
(ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2554, น. 18) 
      3. หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่ง แล้วต้องพบภัย
อันตรายอีกอย่างหนึ่ง (ยิ่งลักษณ์ งามดี, 2531, น. 95)   



Ref. code: 25605706033114RZT

145 
 

 

    4. จระเข้คับคลอง หมายถึง ผู้ที่ชอบวางตัวใหญ่โตเกินไปย่อมมีอุปสรรคใน
การด ารงตนในสังคม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 290) 

    จระเข้เป็นสัตว์ที่อาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ า จระเข้เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ าเก่ง 
ดังนั้นในสมัยก่อนจึงพบจระเข้ได้ตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ดังที่ มองเซเญอร์ ปาเลอกัวซ์ (2552, น. 122) กล่าว
ในบันทึกว่า “จระเข้มีอยู่ในแม่น้ าทุกสายของประเทศสยาม ตั้งแต่ปากอ่าวไปจนถึงในที่ที่มีน้ าพอที่มันจะ
กบดานอยู่ได้ และที่มีปลามากพอที่จะเป็นอาหารของมัน” เนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้าย กิน
เนื้อสัตว์เป็นอาหาร ชาวไทยจึงมีโลกทัศน์ว่าจระเข้เป็นสัตว์อันตราย โหดเหี้ยม จึงน าจระเข้มาใช้
เปรียบเทียบกับคนชั่ว คนที่มีอ านาจ และภัยอันตราย  
     จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของจระเข้ พบว่า มีข้อมูลที่จระเข้ถูกน ามา
เปรียบเทียบจ านวน 12 ข้อมูล โดยมีความหมายในทางที่ดี จ านวน 1 ข้อมูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.1 ส่วน
ความหมายเปรียบเทียบของจระเข้ในทางที่ไม่ดีมีจ านวน 10 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 90.9 จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ชาวไทยมีทัศนคติในทางท่ีไม่ดีกับจระเข้ 
          (8) วัวและควาย 
       1. โง่เป็นควาย หมายถึง โง่  
       2. สีซอให้ควายฟัง หมายถึง สั่งสอน แนะน าคนโง่มักไม่ได้ผล เสียเวลาเปล่า 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2551, น.87) 
       นอกจากนี้คนไทยยั งมองว่าวัว เป็นสัต ว์ที่ตะกละ เห็นแก่กิน ดังที่   
วรารัตน์ มหามนตรี (2557, น. 175) กล่าวว่า อาจมาจากลักษณะนิสัยของวัวที่เมื่อปล่อยให้ไปกินหญ้าก็
จะก้มหน้าก้มตากินเพียงอย่างเดียว จึงปรากฏส านวนที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่าว ที่ว่า 
       3. วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน หมายถึง ตะกละตะกลาม ตั้งหน้าแต่จะ
กินท่าเดียว  
       ส านวนนี้มุ่งกล่าวเป็นเชิงต าหนิคนชั้นต่ า โดยน าลักษณะนิสัยการกินของวัว
มาเปรียบเทียบ (ขุนวิจิตรมตรา, 2543, น. 535) 
       วัวและควายเป็นสัตว์พ้ืนเมืองในประเทศไทย ชาวไทยมักเลี้ยงวัวและควาย
เพ่ือใช้งาน เช่น ไถนา และลากเกวียน บ้างก็เลี้ยงไว้เพ่ือเป็นอาหาร วัวและควายเป็นสัตว์กินพืช รูปร่าง
ใหญ่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 233) สามารถพบได้ตามทุ่งนา ถึงแม้วัวและควายจะมีประโยชน์ต่อ
คนไทย แต่คนไทยก็มีโลกทัศน์ว่า วัวและควายเป็นสัตว์ที่โง่ และตะกละ 
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       จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของวัวและควาย พบว่า มีข้อมูลที่
วั วและควาย ถูกน ามาเปรียบเทียบจ านวน 39 ข้อมูล  โดยมีความหมายในทางที่ ดี  จ านวน  
1 ข้อมูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.56 ส่วนความหมายเปรียบเทียบของวัวและควายในทางที่ไม่ดีมีจ านวน 38 
ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 97.44 จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวไทยมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีกับวัวและควาย 

        (9) เหี้ย 
      เหี้ยเป็นสัตว์ เลื้อยคลาน ตัวใหญ่ สีด า มีลายดอกสี เหลืองพาดขวาง  
หากินบริเวณใกล้แหล่งน้ า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1309) เมื่อกล่าวถึงเหี้ย ชาวไทยมักนึกถึงความ
ชั่ว สิ่งไม่ดีต่าง เหตุที่เหี้ยถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นสิ่งชั่วร้าย Siripoj (2017, para. 11) กล่าวว่า ค าอธิบาย
ที่ชาวไทยได้ยินบ่อยครั้ง คือ ในสมัยโบราณ คนไทยนิยมปลูกบ้านเรือนอยู่ริมน้ า โดยประเพณีแล้วนิยม
เลี้ยงสัตว์ไว้ที่ใต้ถุนของเรือน ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ตัวเหี้ย จึงสามารถมาขโมยเอาสัตว์ของชาวบ้าน 
โดยเฉพาะสัตว์ปีก จ าพวกเป็ดไก ่แล้วลากลงไปกินในน้ า 
      จะเห็นได้ว่าที่มาของความหมายเปรียบเทียบของเหี้ย ที่หมายถึง “ความชั่ว” 
ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่โลกทัศน์ของคนไทยที่มีต่อเหี้ย ก็มีลักษณะในทางที่ไม่ดี เหี้ยถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่น่า
เกลียด ไม่ควรเข้าใกล้ เหี้ยจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วและกลายมาเป็นค าด่าทอในภาษาไทย
จนถึงปัจจุบัน 
     5.1.2.2 โลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
       สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่ 
รอบ ๆ มนุษย์มีทั้งดีและไม่ดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 1191) เช่น ป่าไม้ ทุ่งนา แม่น้ า เป็นต้น จาก
ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่า คนไทยมีโลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
สะท้อนให้เห็นจากข้อมูลดังต่อไปนี้   
        1. น้ าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่า หมายถึง พ่ึงพาอาศัยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2553, น. 51) 
        2. ข้ า ว พ่ึ งนา  ปลา พ่ึ งน้ า  หมายถึ ง  พ่ึ งพาอาศั ยกั น  (ประ เทื อง  
คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 26)   
        จากส านวนข้างต้น แสดงให้เห็นโลกทัศน์ของคนไทยว่า  สิ่งแวดล้อม
นอกจากจะเป็นแหล่งหาอาหารของมนุษย์แล้ว ยังเป็นที่พ่ึงพาของสัตว์ต่าง ๆ อีกด้วย  
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        3. ซื้อวัวหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว หมายถึง ซื้อของไม่ค านึงถึงกาลเวลา 
ย่อมได้ของแพง, ท าอะไรไม่เหมาะสมกับกาลเวลา ย่อมได้รับความเดือดร้อน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551, 
น. 27) 
        ส านวนนี้กล่าวถึง หน้านา หมายถึง ฤดูท านา ตั้งแต่เดือนหกไปจนถึงเดือน
สิบสอง วัวและควายเป็นแรงส าคัญที่สุดในการท านา ดังนั้น ซื้อวัวและควายในฤดูท านาย่อมได้ราคาแพง 
ซึ่งแสดงให้เห็นโลกทัศน์ของชาวไทยที่มีวิถีชีวิต หาเลี้ยงชีพอยู่กับทุ่งนา  
        วรารัชต์ มหามนตรี (2557, น. 184) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแม่น้ าไว้ว่า 
คนไทยในสมัยก่อนมักปลูกสร้างบ้านเรือนและตั้งชุมชนอยู่ริมแม่น้ าล าคลองเพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
ในอุปโภคบริโภคและคมนาคม แม่น้ าจึงมีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยพบ
ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้  
       4. ถ่อแพไล่เสือ ถ่อเรือไล่จระเข้ หมายถึง ท าสิ่งที่ไม่อาจส าเร็จได้ หรือ
ส าเร็จได้ยาก (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 21)    

      5. น้ าขึ้นปลากินมด น้ าลดมดกินปลา หมายถึง ยามขึ้นท ากับเขาไม่ดีอย่างไร 
ยามชะตาตกเขาก็ท ากับตัวไม่ดีอย่างนั้น (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 287) 
       จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่สะท้อนให้เห็น 
โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของคนไทยที่มีต่อธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่า คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
ด ารงชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพราะต้องพ่ึงพิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต 
 

      5.1.3 โลกทัศน์เกี่ยวกับการด ารงชีวิต 
     การด ารงชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนเป็นไปด้วยความเรียบง่าย หาอาหารตาม

ธรรมชาติ และท ามาหากินอยู่กับธรรมชาติ โดยโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของคนไทยในด้าน   ต่าง ๆ 
ทั้งการกินอยู่ และการท างาน ปรากฏให้เห็นในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ ดังต่อไปนี้ 
     5.1.3.1 การกินอยู ่ 
      1. หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว หมายถึง แกล้งให้มาก เพ่ือประชด
ใครที่อยากได้มาก แล้วกลับเป็นผลเสียต่อตนเอง แต่เป็นผลดีกับคนนั้น (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 640) 
      2. ฝากปลาย่างไว้กับแมว หมายถึง ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับผู้ที่ชอบสิ่งนั้น 
ย่อมจะสูญเสียไป (ขุนวิจิตรมาตรา, 2543, น. 640) 
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      3. เลี้ยงไก่ไว้กินไข่ เลี้ยงควายไว้ไถนา หมายถึง ท าสิ่งใดเพ่ือหวังประโยชน์
จากสิ่งนั้น (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 18) 
      4. ขุดบ่อล่อปลา หมายถึง ท าอุบายลวงให้หลงเชื่อตาม (ประเทือง  
คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 26)   
      การประกอบอาหารของคนไทยเป็นไปด้วยความเรียบง่าย เช่น การต้ม ปิ้ง 
ย่าง และท าข้างให้สุกโดยการหุง นอกจากคนไทยจะหาอาหารจากธรรมชาติแล้ว เช่นจับปลา และล่าสัตว์
แล้ว คนไทยยังนิยมปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือเป็นอาหารอีกด้วย ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นใน
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย 
     5.1.3.2 การท างาน 
      การท างานของคนไทยในสมัยก่อน ส่วนใหญ่เป็นการท าไร่นา จับปลา และ
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งตรงกับที ่มองเซเญอร์ ปาเลอกัวซ์ (2552, น. 157) กล่าวถึงอาชีพของคนไทยว่า “คนไทยแท้
นั้นส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการ อีกอย่างหนี่งท าการค้าขาย แต่ส่วนใหญ่ท าสวนและท านา” ข้อมูลความหมาย
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ข อ ง สั ต ว์ ที่ ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น โ ล ก ทั ศ น์  แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ข อ ง ค น ไ ท ย ที่ มี ต่ อ 
การท างานดังกล่าวข้างต้น มีดังต่อไปนี้  
      1. ท านาอย่าเสียไร่ เลี้ยงไก่อย่าเสียรัง หมายถึง ท าอะไรควรให้ได้ประโยชน์
บ้าง (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 18) 
      2. ท านาออมข้าว ท าปลาออมเกลือ หมายถึง ไม่ยอมเสียสิ่งที่ควรเสีย  
ท าให้เสียผล (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 26) 
      นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่สะท้อนให้
เห็นระบบการท างานท่ีไม่สุจริตของคนไทยเช่นกัน ดังนี้  
      3. จิ้งจกตีนศาล หมายถึง คนที่หากินเล็ก ๆ น้อย ๆ กับคนที่มาติดต่อราชการ 
(ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 39) 
      ส านวนนี้แสดงถึงการฉ้อโกงของข้าราชการไทยที่คอยหาผลประโยชน์จากคน
ที่มาติดต่อราชการ ข้าราชการที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนกลับประพฤติชั่ว จึงถูกน ามาเปรียบกับจิ้งจก  
      กล่าวโดยสรุป โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยที่ปรากฏใน
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ มีทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคล โลกทัศน์เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และโลกทัศน์เกี่ยวกับการด ารงชีวิต โดยข้อมูลความหมายเปรียบเทียบที่พบสะท้อนโลกทัศน์
ของชาวไทยเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยผู้วิจัยไม่พบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่สะท้อนโลก



Ref. code: 25605706033114RZT

149 
 

 

ทัศน์ที่เกี่ยวกับโชคลาง หรือไสยศาสตร์ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนไทยจะไม่มีโลกทัศน์เกี่ยวกับโชคลางและ
ไสยศาสตร์ตามข้อมูลที่ปรากฏ   
 
5.2 โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวอินโดนีเซีย 

  
 จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของ

ชาวไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านบุคคล ด้านธรรมชาติและสังคม รวมถึงด้านการด ารงชีวิตของคน
อินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
  5.2.1 โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคล  
      ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่สะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับ

บุคคล ผู้วิจัยพบว่า ชาวอินโดนีเซียมีโลกทัศน์เกี่ยวกับบุคลที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้      
    5.2.1.1 โลกทัศน์เกี่ยวกับคนที่มีฐานะและยศศักดิ์ 
         จากข้อมูลความหมายเปรี ยบเทียบของสัตว์  ผู้ วิ จั ยพบว่ ามีข้ อมูล 
บางข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์และค่านิยมยกย่องผู้ที่มีอ านาจ มีฐานะ และมียศศักดิ์ ดังตัวอย่างต่อนี้  
       1. Anak harimau tidak akan menjadi anak kambing. ‘ลูกเสือไม่มีทาง
กลาย เป็ นลู กแพะ ’ หมายถึ ง  ลู กของคนที่ มี อ า น าจ  ฐ านะ ไม่ มี ท า งกลาย เป็ นคนต่ าต้ อย  
(Moh. Kusnadi Wasrie, p. 48) 

     2. Bagai harimau menyembunyikan kuku. ‘เ หมื อน เสื อซ่ อน เล็ บ ’ 
หมายถึง คนที่มีฐานะร่ ารวยแต่ไม่เปิดเผยฐานะของตน (Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 141) 

     3. Cacing hendak menjadi naga. ‘ไ ส้ เ ดื อนอย ากกล าย เป็ นน าค ’ 
หมายถึง คนต่ าต้อยต้องการเทียบเท่าคนที่มีอ านาจ (Departmen Pendidikan Nasional, 2014 ,  
p. 234) 
          4. Seperti kambing dengan harimau. ‘เหมือนแพะกับเสือ’ หมายถึง 
คนที่ไม่มีอ านาจต่อสู้กับคนที่มีอ านาจ (Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 179) 
           จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียข้างต้น
สะท้อนให้เห็นว่าสังคมอินโดนีเซียมีค่านิยมยกย่องผู้ที่มีอ านาจและมีฐานะเช่นเดียวกับสังคมไทย  
โดยเปรียบผู้ที่มีอ านาจและฐานะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ สัตว์ที่เป็นผู้ล่า เช่น harimau ‘เสือ’ naga ‘นาค’ 
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ular ‘งู’ เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ที่ต่ าต้อยถูกเปรียบเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก หรือสัตว์ที่ตกเป็น
เหยื่อของสัตว์อ่ืน เช่น cacing ‘ไส้เดือน’ kambing ‘แพะ’ เป็นต้น  
       5.2.1.2 โลกทัศน์เกี่ยวกับความรู้และสติปัญญา 

    จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย พบว่าชาว
อินโดนีเซียใช้สัตว์ชนิดหนึ่งเพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์เก่ียวกับความรู้และสติปัญญา ได้แก่  

    1. Kancil ‘กระจ ง ’ หม ายถึ ง  คน เ ก่ ง เ ฉ ลี ย ว ฉล าด  (Departemen 
Pendidikan Nasional, 2014, p. 615) 

    ชาวอินโดนีเซียมองลักษณะของกระจงที่ว่องไว มีไหวพริบสามารถหลบรอด
จากกับดักของมนุษย์ได้ จึงน าคุณสมบัติของกระจงมาเปรียบเป็นคนเก่ง ฉลาด ความหมายเปรียบเทียบ
ของกระจงในภาษาอินโดนีเซียสะท้อนให้เห็นว่าชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติที่ดีต่อกระจง  

    2. Seperti katak di bawah tempurung. ‘เหมือนกบใต้กะลา’ หมายถึง 
คนที่มีความรู้น้อย และมองเห็นโลกในวงแคบ (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.634) 
       3. Kutu buku. ‘เ ห็ บ ห นั ง สื อ ’  ห ม า ย ถึ ง  ค น ที่ ช อบ อ่ า น ห นั ง สื อ 
(Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.765) 
    
   5.2.2 โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ  
       ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบไปด้วยเกาะ 
ต่าง ๆ มากกว่า 13,667 เกาะ และเป็นเกาะที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เพียง 922 เกาะ (เอลชา ไชนุดิน, 2557,  
น. 5) ท าให้ประเทศอินโดนีเซียยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างมากมาย ประเทศ
อินโดนีเซียมีความหลากหลายทางทรัพยากรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือพืชพรรณนานาชนิด 
เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียมีพ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้มากกว่าร้อยละ 88 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (เอลชา ไชนุดิน, 
2557, น. 17) เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบนหมู่เกาะอินโดนีเซีย ท าให้ชาว
อินโดนีเซียมีความผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ชาวอินโดนีเซียด าเนินชีวิตเคียงคู่กับธรรมชาติมาเป็นเวลาช้า
นาน ท าให้ปรากฏข้อมูลสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในรูปแบบภาษาไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม ส านวนและ
สุภาษิต  
     จากการวิเคราะห์ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ผู้วิจัย
พบว่าความหมายเปรียบเทียบของสัตว์สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวอินโดนีเซียที่มี
ต่อธรรมชาติ สามารถแบ่งออกได้เป็นโลกทัศน์ ที่มีต่อสัตว์ และต่อสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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    5.2.2.1 โลกทัศน์เกี่ยวกับสัตว์ 
                 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย 
ผู้วิจัยพบว่าสัตว์ที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์บก พบสัตว์ทั้งสิ้น  
33 ชนิด โดยเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ภายในบริเวณท่ีพักอาศัย เช่น แมว ไก่ หมา เป็นต้น สัตว์ที่ใช้แรงงาน 
เช่น วัว ควาย ช้าง ม้า เป็นต้น รวมถึงสัตว์ป่า เช่น กระจง กวาง ชะมด แรด เสือ สิงโต      

   โลกทัศน์ของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ ไม่ดี   
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียทั้งสิ้น 420 ข้อมูล พบว่า 
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียจ านวน 397 ข้อมูลมีความหมายในทางที่ไม่ดี โดย
สัตว์ถูกน ามาเปรียบเป็นหลายสิ่ง เช่น คน คุณลักษณะของคน การกระท า สถานที่  เหตุการ ณ์  
ภัยอันตราย เป็นต้น จากบทที่ 4 พบว่าสัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบในภาษาอินโดนีเซียมากที่สุด ได้แก่ 
Ayam ‘ไก่’ พบข้อมูลจ านวน 46 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 10.95 รองลงมา ได้แก่ Anjing ‘หมา’ พบข้อมูล
จ านวน 30 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 7.14 Kucing ‘แมว’ พบข้อมูลจ านวน 22 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 5.23 
Harimau/macan ‘เสือ’ พบข้อมูลจ านวน 21 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 5 Gajah ‘ช้าง’ และ Ikan ‘ปลา’ 
พบข้อมูลในจ านวนเท่ากัน ได้แก่ 18 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.29 ตามล าดับ โลกทัศน์ และทัศนคติของ
ชาวอินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นผ่านข้อมูลความหมายเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 

(1)  Ayam ‘ไก่’ 
    จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย สัตว์ที่ถูกน า

เปรียบเทียบมากที่สุดได้แก่ ไก่ โดยชาวอินโดนีเซียมีโลกทัศน์ต่อไก่ทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี ส าหรับโลกทัศน์
ในด้านที่ดี ดังตัวอย่างทีว่่า  

    1. Merdeka ayam ‘ไก่อิสระ’ หมายถึง คนที่มีอิสระเสรี (J.S. Badudu, 
2009, p.27) 

    ส าหรับโลกทัศน์ของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อไก่ในทางที่ไม่ดี พบว่า ไก่ถูกน ามา
เปรียบเป็นคนที่ไม่มีความพอเพียง คนขี้ขลาด โสเภณี ความไม่เป็นระเบียบ ดังข้อมูลความหมาย
เปรียบเทียบที่ว่า  

     2. Ayam bertelur di padi mati kelaparan. ‘ไก่ออกไข่ที่รวงข้าว ตาย
เพราะความหิว’ หมายถึง คนที่ไม่มีความพอเพียงในชีวิต (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.36) 
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    3. Ayam kampus ‘ไก่มหาวิทยาลัย’ หมายถึง นักศึกษาหญิงที่ค้าบริการ
ทางเพศ (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.105) 

    4. Pucat lesi seperti ayam kena lengit. ‘ซีดเหมือนไก่เป็นโรค’ หมายถึง 
อาการหน้าซีด (Arief Bachtiar, 2004, p.90) 

    5. Seperti ayam betina. ‘เหมือนไก่ตัวเมีย’ หมายถึง คนข้ีกลัว (Syamsul 
Hidayatullah, p.17) 

    ไก่เป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้อย่างแพร่หลายในประเทศอินโดนีเซีย ไก่ถูกใช้
ประโยชน์หลากหลาย เพ่ือเป็นอาหารของมนุษย์ ทั้งผลผลิตของไก่และเนื้อไก่ซึ่งถือเป็นเนื้อสัตว์หลักชนิด
หนึ่งที่ถูกบริโภคมากที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งไก่ยังถูกเลี้ยงไว้เพ่ือการแข่งขันอีกด้วย ท าให้ ชาว
อินโดนีเซียมีความใกล้ชิดกับไก่ จึงน าพฤติกรรมต่าง ๆ ของไก่มาใช้ในการเปรียบเทียบ ไก่ถูกเปรียบเทียบ
เป็นหลายสิ่ง เช่น คน อาการ การกระท า เหตุการณ์ เป็นต้น โดยโลกทัศน์ของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อไก่มี
ทั้งในแง่ดีและแง่ท่ีไม่ดี ส าหรับโลกทัศน์ในแง่ดี ไก่ถูกเปรียบเทียบเป็นคนที่มีอิสระ  

   จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของไก่ พบว่า มีข้อมูลที่ไก่ถูกน ามา
เปรียบเทียบจ านวน 46 ข้อมูล โดยมีความหมายในทางที่ดี จ านวน 4 ข้อมูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.70  
ส่วนความหมายของไก่ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบและมีความหมายในทางที่ไม่ดีมี จ านวน 42 ข้อมูล  
คิดเป็นร้อยละ 91.3 จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีกับไก่ 

(2) Kucing ‘แมว’ 
   1. Bagai kucing tidur di bantal. ‘เหมือนแมวนอนบนหมอน’ หมายถึง 

คนที่มีชีวิตสุขสบาย (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.209) 
   ส าหรับโลกทัศน์ของชาวอินโดนีเซียต่อแมวในแง่ที่ไม่ดี ชาวอินโดนีเซียมองว่า

แมวเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ และบางครั้งก็ข้ีกลัว ดังปรากฏในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบที่ว่า 
   2. Malu-malu kucing. ‘ขี้อายเหมือนแมว’ หมายถึง คนที่แกล้งท าเป็นไม่

สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้วต้องการสิ่งนั้นมาก (J.S. Badudu, 2009, p.181) 
   3. Bagai kucing dibawakan lidi. ‘เหมือนแมวเจอใบมะพร้าว’ หมายถึง 

คนที่มีนิสัยขี้กลัว (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.209) 
        แมวเป็นสัตว์เลี้ยงชิดหนึ่งที่ชาวอินโดนีเซียนิยมเลี้ยงอย่างมาก เนื่องด้วยแมว
ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณบริสุทธิ์ อีกทั้งแมวเป็นสัตว์ที่ท่านนบีมุฮัมหมัด ผู้น าทางศาสนาอิสลามชื่นชอบ   
(สุชาติ เศรษฐมาลินี, ย่อหน้าที่ 2) ชาวอินโดนีเซียมีโลกทัศน์ต่อแมวทั้งในแง่ที่ดีและไม่ดี ส าหรับโลกทัศน์
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ในแง่ดี ชาวอินโดนีเซียมองว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีนิสัยรักสงบ รักความสะอาด จึงน านิสั ยแมวมาเปรียบเป็น 
คนที่มีชีวิตสุขสบาย อย่างไรก็ตามชาวอินโดนีเซียก็มองว่าแมวเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ จึงน าแมวมาเปรียบเป็นคน
ที่แกล้งท าเป็นไม่สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้วต้องการสิ่งนั้นมาก 
                 (3)  Harimau ‘เสือ’ 

    ชาวอินโดนีเซียมีโลกทัศน์ต่อเสือทั้งในแง่ที่ดีและไม่ดี ส าหรับโลกทัศน์ในแง่ที่
ดี ชาวอินโดนีเซียมองว่าเสือเป็นสัตว์ที่รักลูก จึงปรากฏส านวนที่ว่าด้วยการเลี้ยงลูกของเสือ ดังนี้ 
           1. Harimau tak akan memakan anaknya. ‘เสือไม่กินลูกของมันเอง’ 
หมายถึง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะท าให้ลูกตนเองเดือดร้อน (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.141) 

    ขณะเดียวชาวอินโดนีเซียก็มีโลกทัศน์ในแง่ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเสือ เพราะเสือเป็น
สัตว์ป่า กินเนื้อ และดุร้าย ชาวอินโดนีเซียจึงน าเสือมาเปรียบเป็นคนที่น่ากลัว และภัยอันตราย ดังที่
ปรากฏในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของเสือดังต่อไปนี้ 
           2. Bagai harimau beranak muda. ‘เหมือนเสือมีลูก อ่อน’ หมายถึ ง 
ผู้หญิงที่มีนิสัยดุร้าย (Moh. Kusnadi Wasrie, p.48) 
       3. Menolong orang ditangkap harimau. ‘ช่วยเหลือคนที่ถูกเสือจับ’ 
หมายถึง ช่วยเหลือคนที่ท าผิด สุดท้ายตนเองก็ได้รับอันตราย (Arief Bachtiar, 2014, p.78) 

    4. Membesarkan anak harimau. ‘เลี้ยงลูกเสือ’ หมายถึง ช่วยเหลือคนที่
ไม่รู้จักบุญคุณ แล้วอาจจะกลับมาท าร้ายคนที่ให้ความช่วยเหลือ (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.141) 
      5. Di laut jadi buaya, di darat jadi harimau. ‘อยู่ในทะเลเป็นจระเข้ อยู่
บนบกเป็นเสือ’ หมายถึง คนชั่ว ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นคนชั่ว (Arief Bachtiar, 2014, p.43) 
       ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้ได้กลายมาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด เช่น เสือ ด้วยลักษณะนิสัยของเสือที่
เป็นสัตว์นักล่า และกินเนื้อ ซึ่งสามารถท าอันตรายให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ได้ ชาวอินโดนีเซียจึงมีโลกทัศน์
ต่อเสือในด้านที่ไม่ดี โดยเสือถูกน ามาเปรียบเป็นภัยอันตราย และคนร้ายที่สามารถท าให้ผู้ที่อยู่ใกล้ได้รับ
อันตรายได้ แต่อย่างไรก็ตามชาวอินโดนีเซียก็มีโลกทัศน์ในด้านที่ดีต่อเสือเช่นกัน โดยชาวอินโดนีเซียมอง
ว่าเสือเป็นสัตว์ที่รักลูก จึงน าเสือมาเปรียบเป็นคนที่รักลูก 
      จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของเสือ พบว่า มีข้อมูลที่เสือถูก
น ามาเปรียบเทียบจ านวน 20 ข้อมูล โดยมีความหมายในทางที่ดี จ านวน 4 ข้อมูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 
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ส่วนความหมายของเสือที่ถูกน ามาเปรียบเทียบและมีความหมายในทางที่ไม่ดีมี จ านวน 16 ข้อมูล คิดเป็น
ร้อยละ 80 จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีกับเสือ   
                (4)  Gajah ‘ช้าง’ 

    ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่ ใช้ช้างในการ
เปรียบเทียบ แสดงให้ เห็นถึงโลกทัศน์ของชาวอินโดนี เซียที่มีต่อช้าง ช้างเป็นสัตว์ป่าตัวใหญ่   
มีพละก าลังมาก ชาวอินโดนีเซียจึงน าช้างมาเปรียบเทียบเป็นคนที่มีอ านาจ หรือเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่
ใหญ่โตที่เกินก าลังของคนท่ีจะจัดการได้ ดังความหมายเปรียบเทียบที่ว่า  

    1. Gajah berjuang sama gajah. Pelanduk mati di tengah-tengah. 
‘ช้างสู้กับช้าง กระจงตายอยู่ระหว่างกลาง’หมายถึง ความขัดแย้งระหว่างคนที่มีอ านาจ สร้างความ
เสียหายให้แก่คนที่ไม่มีอ านาจ (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.118) 

    2. Gajah mati karena gadingnya. ‘ช้างตายเพราะงา’ หมายถึง ได้รับ
ความเดือดร้อนเพราะศักดิ์ศรีของตนเอง (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.118) 

    3. Seperti gajah masuk kampung. ‘ช้างเข้าหมู่บ้ าน’ คนที่มีอ านาจ
กระท าการอย่างไม่มีเหตุผลในพื้นที่ของคนที่อ่อนแอกว่า (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.117) 

     4. Gajah terum tengah rumah. ‘ช้างคุกเข่าที่กลางบ้าน ’  หมายถึง 
อาการประหม่าเมื่อต้องต้อนรับคนที่มีฐานะสูงส่ง (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.118) 

     5. Menangkap gajah liar dengan gajah pula.  ‘จะจับช้างป่า ต้องจับ
ด้วยช้างป่าเหมือนกัน’ หมายถึง หากต้องการจับคนร้ายที่เก่งกาจ ต้องใช้คนร้ายที่เก่งเหมือนกันเป็นผู้จับ 
(Nur Arifin Chaniago, 1998, p.119) 
             จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของช้าง พบว่า มีข้อมูลที่ช้างถูก
น ามาเปรียบเทียบจ านวน 18 ข้อมูล โดยมีความหมายในทางที่ดี  จ านวน 4 ข้อมูล ซึ่ งคิดเป็น 
ร้อยละ 22.22 ส่วนความหมายของช้างที่ถูกน ามาเปรียบเทียบและมีความหมายในทางที่ไม่ดีมี จ านวน 14 
ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 77.78 จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีกับช้าง 
          (5) Buaya ‘จระเข’้  
      1. Adakah buaya menolak bangkai. ‘ไม่ มี จ ระ เข้ที่ ปฏิ เ สธซากศพ’ 
หมายถึง คนชั่วก็จะท าความชั่วอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส (Moh. Kusnadi Wasrie, p.27) 
      2. Di laut jadi buaya, di darat jadi harimau. ‘อยู่ในทะเลเป็นจระเข้ อยู่
บนบกเป็นเสือ’ หมายถึง คนที่ชอบท าชั่ว ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นอันตราย (Moh. Kusnadi Wasrie, p.27) 
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     ถึงแม้จระเข้จะถูกจัดว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน แต่จระเข้ก็ว่ายน้ าเก่งและเร็ว 
ชาวอินโดนีเซียจึงมองว่าไม่มีสัตว์ตัวไหนที่สามารถว่ายน้ าได้เร็วอย่างจระเข้ได้ จึงน าความสามารถด้านการ
ว่ายน้ าของจระเข้ มาเปรียบเป็นคนเก่ง คนฉลาด ดังข้อมูลความหมายเปรียบเทียบดังต่อไปนี้  
     3. Tak akan melawan buaya menyelam. ‘ไม่สามารถแข่งกับจระเข้ด า
น้ าได’้ หมายถึง ไม่สามารถแข่งกับคนฉลาดได้ (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.73) 
     จระเข้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ า เนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์ที่มี
นิสัยดุร้าย กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร ชาวอินโดนีเซียจึงมีโลกทัศน์ว่าจระเข้เป็นสัตว์อันตราย โหดเหี้ยม จึงน า
จระเข้มาใช้เปรียบเทียบกับคนชั่ว คนที่มีอ านาจ และภัยอันตราย แต่อย่างไรก็ตามชาวอินโดนีเซียก็มองว่า
จระเข้เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ าเก่งและเร็ว จึงน าจระเข้มาเปรียบเป็นคนเก่ง คนฉลาด 

  จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของจระเข้ พบว่า มีข้อมูลที่จระเข้
ถูกน ามาเปรียบเทียบจ านวน 7 ข้อมูล โดยมีความหมายในทางที่ดี จ านวน 1 ข้อมูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
14.28 ส่วนความหมายของจระเข้ท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบและมีความหมายในทางที่ไม่ดีมี จ านวน 6 ข้อมูล 
คิดเป็นร้อยละ 85.72 จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีกับจระเข้  
          (6) Kerbau ‘ควาย’ 
      1. Seperti kerbau dicocok hidung. ‘เหมือนควายโดนเจาะจมูก’ หมายถึง 
คนโง่ที่มักจะเชื่อฟังท าตามผู้อื่นเสมอ (Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 199) 
      2. Cerdik bagai ekor kerbau. ‘ฉลาดเหมือนหางของควายตัวหนึ่ ง ’ 
หมายถึง คนที่โง่มาก จนมักจะน าความเดือดร้อนมาให้ครอบครัว (Arief Bachtiar, 2004, p. 39) 
      นอกจากนี้ชาวอินโดนีเซียยังมีโลกทัศน์ว่าควายเป็นสัตว์สกปรก เพราะชอบ
แช่อยู่ในปลักโคลน จึงพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่าว ได้แก่  
      3. Seperti kerbau mandi. ‘เหมือนควายอาบน้ า ’  หมายถึง  สกปรก 
(Syamsul Hidayahtullah, p. 78) 
     ควายเป็นสัตว์ส าคัญในระบบเกษตรกรรมของชาวอินโดนีเซีย เอลชา ไชนุดิน 
(2557, น. 11-13) กล่าวว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบเกษตรกรรมของประเทศอินโดนีเซียไม่
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลุกข้าว ก็ยังอิงอยู่กับวิถีแบบดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการพ่ึงพิง
สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ชาวนาในประเทศอินโดนีเซียยังคงเดินลุยโคลนตามควายของตน และใช้คันไถไม้ใน
การไถนา ชาวอินโดนีเซียเลี้ยงควายเพ่ือใช้งาน เช่น ไถนา และลากเกวียน บ้างก็เลี้ยงไว้เพ่ือเป็นอาหาร 
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ควายเป็นสัตว์กินพืช รูปร่างใหญ่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 233) สามารถพบได้ตามทุ่งนา ถึงแม้
ควายจะมีประโยชน์ต่อชาวอินโดนีเซีย แต่ชาวอินโดนีเซียก็มีโลกทัศน์ว่า ควายเป็นสัตว์ที่โง่ 
     จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของควาย พบว่า มีข้อมูลที่ควายถูก
น ามาเปรียบเทียบจ านวน 20 ข้อมูล โดยข้อมูลทั้งหมดมีความหมายในทางที่ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 100 จึง
อาจกล่าวได้ว่า ชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีกับควาย 
          (7) Biawak ‘เหี้ย’ 
      ผู้วิจัยพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของเหี้ยในภาษาอินโดนีเซียที่สะท้อน
โลกทัศน์ของชาวอินโดนีเซียในด้านที่ไม่ดีต่อเหี้ย ดังต่อไปนี้  
      1. Bercabang bagai lidah biawak. ‘มีแฉกเหมือนลิ้นเหี้ย’ หมายถึง คนที่
ชอบสร้างเรื่องให้ผู้อื่นต้องทะเลาะกัน (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.67) 
     2. Biawak kudung masuk kampung. ‘เ หี้ ย เ ข้ า หมู่ บ้ า น ’  หมาย ถึ ง 
พฤติกรรมชั่วที่เป็นที่รับรู้กันทั่วไป (Moh. Kusnadi Wasrie, p. 24) 
     3. Bagai memegang ekor biawak. ‘เหมือนจับหางเหี้ย’ หมายถึง ท าสิ่งที่
ท าให้ตนเองเป็นอันตราย (Arief Bachtiar, 2014, p. 23) 
     4. Mendukung biawak hidup. ‘อุ้ ม เหี้ ยมี ชี วิ ต ’  หมายถึ ง  ท าบางสิ่ ง
บางอย่างหรือมีลูกหรือภรรยาที่ท าให้เดือดร้อน (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.186) 
     เหี้ย เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ ชาวอินโดนีเซียมองว่าเหี้ยเป็นสัตว์ดุ
ร้าย ชอบขโมยสัตว์เลื้อยของชาวบ้านเป็นอาหาร ชาวอินโดนีเซียจึงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเหี้ย ดังนั้นเหี้ยจึงถูก
น ามาเปรียบเป็นความชั่วร้าย คนชั่ว และภัยอันตราย 
     จากจ านวนข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของเหี้ย พบว่า มีข้อมูลที่เหี้ยถูก
น ามาเปรียบเทียบ จ านวน 4 ข้อมูล โดยข้อมูลทั้งหมดมีความหมายในทางที่ไม่ดี จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาว
อินโดนีเซียมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีกับเหี้ย 
      5.2.2.2 โลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
      เอลชา ไชนุดิน (2557, น. 3-18) กล่าวว่าสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศ
อินโดนีเซียที่มีลักษณะเป็นประเทศหมู่เกาะ ล้อมรอบด้วยทะเล มีพ้ืนที่ป่าที่มีฝนตกชุก มีเทือกเขาและ
ภูเขาไปจ านวนมากตั้งอยู่กระจัดกระจาย นอกจากนี้ป่าไม้ของอินโดนีเซียมีสัตว์ป่าอยู่หลายชนิด ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในหมู่เกาะอินโดนีเซีย ทั้งพ้ืนป่า แหล่งน้ า และสัตว์นานาชนิด จึงท าให้ปรากฏ
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ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศอินโดนีเซีย ดัง
ตัวอย่างเช่น  

  1. Besar berudu di kubangkan, besar buaya di lautan. ‘ลูกอ๊อดโตใน
บ่อน้ า จระเข้โตในทะเล’ หมายถึง ทุกคนมักมีอ านาจในที่ที่ของตน 
    2. Itik berenang di laut, mati kehausan. ‘เป็ดว่ายน้ าในทะเล ตายด้วย
ความกระหาย’ หมายถึง  คนที่มียศสูงและมีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่กลับได้รับความล าบาก  
(Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 160) 
        3. Seperti kijang lepas ke rimba. ‘เหมือนกวางหลุดเข้าป่า’ หมายถึง คน
ที่มีความสุขมากเพราะได้กลับไปยังบ้านเกิดของตน (Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 204) 

     4. Rusa di hutan, kancah sudah terjerang. ‘กวางอยู่ในป่า ตั้งหม้อต้มน้ า
แล้ว’ หมายถึง การคาดหวังถึงผลประโยชน์จากสิ่งที่ยังไม่ครอบครอง (Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 
325) 
     จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่สะท้อนให้เห็น
โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติของชาวอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นว่าชาวอินโดนีเซียด ารงชีวิตอยู่อย่างใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ  ส่ วน โลกทัศน์ ของชาว อิน โดนี เ ซี ยที่ มี ต่ อสั ตว์ มี ทั้ ง ในทางที่ ดี และในทางที่ ไ ม่ ดี   
ชาวอินโดนีเซียมองว่าสัตว์บางชนิดขี้เกียจ และสกปรก เช่น ควาย แต่สัตว์บางชนิดดุร้าย และอันตราย 
เช่น จระเข้ และเสือ แต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่ชาวอินโดนีเซียมองว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาด และมีไหวพริบ เช่น เก้ง 
และสัตว์บางชนิดมีขนาดใหญ่ และมีก าลังมาก เช่น ช้าง โลกทัศน์ของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์ที่เกิดขึ้น
นั้ น  ล้ วนแล้ วแต่ เ กิ ดจากการที่ ช าว อิน โดนี เ ซี ยสั ง เ กตลั กษณะ นิ สั ย  และพฤติ กรรมของ  
สัตว์ต่าง ๆ จากการใกล้ชิดกับสัตว์เหล่านั้น จนมองเห็นลักษณะที่ดี และไม่ดีของสัตว์ชนิดต่าง ๆ และ
น าเอาลักษณะของสัตว์มาใช้ในการเปรียบเทียบกับมนุษย์และสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์   
 

 5.2.3 โลกทัศน์เกี่ยวกับการด ารงชีวิต 
     ชาวอินโดนีเซียตามเกาะต่าง ๆ ด ารงชีวิตด้วยการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงมาเป็น

เวลานาน โดยผลผลิตทางการเกษตรของชาวอินโดนีเซียมีทั้ง น้ ามัน ข้าว กาแฟ เครื่องเทศ ในปัจจุบันชาว
อิ น โ ด นี เ ซี ย ผ ลิ ต ข้ า ว  แ ล ะ ส่ ง อ อ ก ไ ป ยั ง เ ก า ะ ต่ า ง  ๆ  ( เ อ ล ช า  ไ ช นุ ดิ น ,  2557, น .  18)  
โดยความหมายเปรียบเทียบที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของชาวอินโดนีเซียมี
ดังต่อไปนี้  



Ref. code: 25605706033114RZT

158 
 

 

    5.2.3.1 โลกทัศน์เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของชาวอินโดนีเซียท่ีพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ 
          1. Asal ayam pulang ke lesung, asal itik ke pelimbahan. ‘เ ป็ น ไ ก่

กลับไปนา เป็นเป็ดกลับไปบ่อโคลน’ หมายถึง เป็นเรื่องยากที่จะลืมประเพณีดั้งเดิมของบ้านเกิดของตน 
(Arief Bachtiar, 2004, p. 14)  

               2. Bagai itik pulang petang. ‘เหมือนเป็ดเดินกลับเล้าตอนเย็น’ หมายถึง 
คนที่ซุ่มซ่ามในการท าบางสิ่งบางอย่าง (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.160) 

               3. Ayam bertelor di lumbung. ‘ไก่ออกไข่ที่ยุ้ งฉาง’ หมายถึง  คนที่
ด ารงชีวิตอย่างสุขสบาย (Arief Bachtiar, 2004, p. 16)  

                  4. Niat hendak memancing ikan, tak mau membuang umpan. 
‘อยากตกปลา แต่ไม่อยากปล่อยเหยื่อ’ หมายถึง คนที่อยากได้ผลประโยชน์ แต่ไม่อยากลงทุน (Arief 
Bachtiar, 2004, p. 81) 

                  5. Bagai ikan masuk ke jala. ‘เหมือนปลาเข้าไปในตาข่าย’ หมายถึง คน
จนที่ไม่มีอ านาจ (Arief Bachtiar, 2004, p. 21)   

                   ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียทางข้างต้น สะท้อนให้
เห็นโลกทัศน์ ค่านิยมเก่ียวกับการด ารงชีวิตของชาวอินโดนีเซียที่พ่ึงพิงอยู่กับธรรมชาติ ทั้งการเกษตร การ
ประมง ตรงกับที่อาณัติ อนันตภาค (2557, น. 21-23) กล่าวไว้ว่า ด้วยลักษณะที่เป็นหมู่เกาะจึงท าให้ชาว
อินโดนีเซียสามารถจับสัตว์น้ าได้มาก และอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีป่าไม้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จึงท าให้ชาวอินโดนีเซียสามารถด ารงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างดี  

      5.2.3.2 โลกทัศน์เกี่ยวกับการประมาณตน และความพอเพียง  
                 ชาวอินโดนีเซียมีโลกทัศน์ว่าเป็นมนุษย์ควรด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง ไม่

อยากได้อยากมี แต่ก็มีกลุ่มคนที่ต้องการอยากมียศศักดิ์ มีอ านาจอย่างเช่นผู้อ่ืน โลภมาก ไม่ด ารงตนอยู่บน
ความพอเพียงเช่นกัน ผู้วิจัยพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบที่สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้  

1. Anjing diberi nasi bilakah kenyang. ‘ให้ข้าวหมา เมื่อไหร่มันจะอ่ิม’ 
หมายถึง ไม่ว่าจะท าดีต่อคนชั่วมากแค่ไหน คนชั่วก็ไม่มีวันส านึกบุญคุณ (Nur Arifin Chaniago, 1998, 
p.27) 

2. Rakus seperti anjing kurus. ‘โ ลภ เหมื อนหมาผ อม ’  หมาย ถึ ง  
โลภมาก (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.27) 
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3. Bagai babi kelaparan. ‘เหมือนหมูหิว’ หมายถึง โลภมาก จนไม่รู้จัก
มารยาท (Moh. Kusnadi Wasrie, p.13) 

4. Itik berenang di laut, mati kehausan. ‘เ ป็ ด ว่ า ย น้ า ใ น ท ะ เ ล  
ตายด้วยความกระหาย’ หมายถึง คนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ชีวิตก็ได้รับความล าบาก (Arief 
Bachtiar, p.58) 

5. Ayam bertelur di padi mati kelaparan. ‘ไ ก่ อ อ ก ไ ข่ ที่ ร ว ง ข้ า ว  
ตายเพราะความหิว’ หมายถึง ถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ยังรู้สึกว่าไม่เพียงพอ (Arief Bachtiar, 
p.15)   

  5.2.3.3 โลกทัศน์เกี่ยวกับการกลับคืนถิ่นเดิม 
    ชาวอินโดนีเซียมีโลกทัศน์เกี่ยวกับการกลับคืนถิ่นเดิมของผู้คน เนื่องด้วย

ภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะเล็กใหญ่จ านวนมาก  
ในยุคสมัยของประธานาธิบดีซูการ์โน ได้เริ่มมีนโยบายการอพยพข้ามหมู่เกาะ (transmigrasi) ของ 
ชาวอินโดนี เซีย เ พ่ือลดอัตราความยากจนและจ านวนประชากรอันหนาแน่นบนหมู่ เกาะชวา  
เกาะบาหลี และเกาะมาดูราอีกทั้งเพ่ือเป็นแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งทรัพยากรบนเกาะ  
อ่ืน ๆ ที่มีจ านวนประชากรน้อย เช่น เกาะกาลิมันตัน เกาะสุลาเวสี เป็นต้น (Aripin, 2015, para.1-5) 

    ประชาชนจ านวนมากได้อพยพไปยังหมู่เกาะอ่ืน ๆ เพ่ือโอกาสในการประกอบ
อาชีพที่ดีกว่า การอพยพย้ายถิ่นซึ่งเป็นการออกจากถิ่นที่อยู่เดิม ชาวอินโดนีเซียเชื่อว่าสักวันจะได้กลับไป
ยังถิ่นเดิมของตน ดังปรากฏให้เห็นในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย ดังต่อไปนี้  

    1. Asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang ke limbah. ‘เ ป็ น
ไก่กลับไปโรงนา เป็นเป็ดกลับไปบ่อน้ าเน่า’ หมายถึง ไม่ว่าจะเดินทางไปไกลแค่ไหน สักวันหนึ่งก็ต้องกลับ
สู่บ้านเกิด (Moh. Kusnadi Wasrie, p.13) 

    2. Ayam pulang ke pautan. ‘ไก่กลับเล้า’ หมายถึง คนที่กลับสู่พ้ืนที่ของ
ตน (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.37) 

    3. Walau kijang dirantai dengan rantai emas sekalipun, manakala 
lepas lari juga ke hutan. ‘ถึงแม้ว่ากวางจะถูกล่ามด้วยโซ่ทองค า เมื่อถูกปล่อยแล้วก็จะวิ่งกลับเข้าป่า’ 
หมายถึง คนที่อาศัยอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ถึงแม้ว่าจะมีความสุขมากแค่ไหน แต่ก็ไม่มีทางลืมบ้านเกิดของ
ตนได้ (Syamsul Hidayahtulla, p.79) 
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    4. Setinggi-tinggi bangau terbang, surutnya ke kubangan. ‘นกกระยาง
บินสูงแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องกลับลงบ่อน้ า’ หมายถึง ไม่ว่าจะเดินทางไปไกลแค่ไหน สักวันหนึ่งก็ต้องกลับสู่
บ้านเกิด (Syamsul Hidayahtulla, p.21) 

    กล่าวโดยสรุป ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่สะท้อน
โลกทัศน์เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของชาวอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่พ่ึงพิงอยู่กับธรรมชาติ โดยการ
ท าอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และท าประมง ถึงแม้ว่าคนที่ออกเดินทางไปประกอบอาชีพต่าง
ถิ่น ชาวอินโดนีเซียก็มีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งก็จะได้กลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตน นอกจากนี้ชาว
อินโดนีเซียยังมีค่านิยมเกี่ยวกับการประมาณตน และความพอเพียง แต่คนที่ไม่ประพฤติตนตามค่านิยมนั้น
ก็จะถูกต าหนิและถูกเปรียบเทียบเป็นสัตว์ที่มีนิสัยโลภมาก ไม่รู้จักพอ อย่างเช่น หมาและหมู  
 
 5.2.4 โลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ  
                      ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักและนับถือศาสนา ได้มีการนับถือธรรมชาติและภูติผีมาก่อนมา
ก่อน เนื่องจากมนุษย์ในสมัยโบราณไม่สามารถหาค าอธิบายให้กับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว
ได้ มนุษย์จึงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระท าของภูตผี ต่อมาศาสนาต่าง ๆ เผยแพร่เข้ามาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย ผู้คนจึงหันมานับถือศาสนาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ว่าจะ
เป็นศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม แต่อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ านาจเหนือ
ธรรมชาติก็ไม่ได้จางหายไปจากสังคมอินโดนีเซีย และยังปรากฏให้เห็นจากส านวนภาษาอินโดนีเซีย  
ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้  
       1. Bagai kambing keramat. ‘เหมือนแพะศักดิ์ สิ ทธิ์ ’  หมายถึ ง  คนที่ เป็นที่ 
เกรงกลัวของผู้อื่น (Arief Bachtiar, p.59) 
       2. Seperti disalak anjing bertuah. ‘เหมือนโดนหมาศักดิ์สิทธิ์เห่า’ หมายถึง ไม่
สามารถผัดวันประกันพรุ่งได้อีกต่อไป (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.71) 
       3. Anjing menggonggong, kalifah berlalu. ‘ถึงหมาจะเห่า แต่ผู้น าศาสนาก็เดิน
ผ่านไป หมายถึง ถึงแม้จะมีอุปสรรค ก็อย่าเพิ่งหมดหวัง (Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 27)       
นอกจากนี้ยังปรากฏความเชื่อเรื่องเนื้อคู่ในสังคมอินโดนีเซียเช่นกัน ว่าหากหญิงและชายใดเกิดมาเป็นเนื้อ
คู่กันแล้ว ไม่ว่าอยู่ไกลกันเพียงใดก็สามารถพบกันในที่สุด ดังข้อมูลความหมายเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
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       4. Ikan di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga. ‘ปลาอยู่ในทะเล 
มะขามอยู่ที่ภูเขา มาเจอกันในหม้อ’ หมายถึง หากเป็นเนื้อคู่กันแล้ว ถึงแม้จะอยู่ไกลกัน ก็ต้องได้พบกัน
ที่สุด (Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 154)  

      โลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติของชาวอินโดนีเซียสะท้อนให้เห็นว่า 
ชาวอินโดนีเซียยังคงมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ านาจเหนือมนุษย์ สิ่งที่มองไม่เห็น หรือสิ่งที่ถูก
พระเจ้าก าหนดมาแล้วเช่น เนื้อคู่ และยังคงเชื่อถือมาจนถึงทุกวันนี้  
 
5.3 การเปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย 
  จากการวิเคราะห์โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่ปรากฏใน
ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในทั้งสองภาษา พบว่าผู้คนทั้งสองสังคมมีโลกทัศน์ ค่านิยม และ
ทัศนคติที่ทั้งเหมือนและต่างกันในบางประการ ทั้งโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับบุคคล โลกทัศน์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ 
และโลกทัศน์ที่เก่ียวกับการด ารงชีวิต โดยผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์เปรียบเทียบออกเป็นสองข้ันตอน ได้แก่  
  5.3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาว
อินโดนีเซียที่เหมือนกัน  
  5.3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาว
อินโดนีเซียที่ต่างกัน  
  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  

5.3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาว
อินโดนีเซียท่ีเหมือนกัน  

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาว
อินโดนีเซียที่ปรากฏในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ผู้วิจัยพบว่าใน
ทั้งสองสังคมมีโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติที่เหมือนกันบางประการ เช่น โลกทัศน์เกี่ยวข้องกับบุคคล 
ค่านิยมในการด ารงชีวิต และค่านิยมในการปฏิบัติตามค าสอนทางสอนศาสนา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

5.3.1.1 ค่านิยมด ารงชีวิตพึ่งพิงธรรมชาติและใกล้แหล่งน้ า  
         ผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ 
มาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะต้องอาศัยธรรมชาติในการด าเนินชีวิต ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ
ยารักษาโรค ซึ่งสามารถเสาะหาได้จากแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ป่า ภูเขา แม่น้ า เป็นต้น ภูเขาและป่า
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เป็นแหล่งส าคัญของอาหาร ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และยารักษาโรค รวมถึงวัสดุส าหรับก่อสร้างที่พักอาศัย  
แม่น้ าเป็นแหล่งของสัตว์ น้ าดื่ม น้ าใช้ในครัวเรือนและการเกษตร ชาวไทยและชาวอินโดนีเซียมีชีวิต
เกี่ยวพันอยู่กับธรรมชาติอย่างแนบแน่น จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซียทั้งหมด 1,007 ข้อมูล แสดงให้เห็นว่าชาวไทยและชาวอินโดนีเซียมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติจึงสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของข้อมูลภาษา 
  ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
มากมายทั้งปา่ไม้ ทะเล และแม่น้ า ผู้คนมักตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ า เพ่ือใช้ประโยชน์จากน้ าเพราะน้ าคือหนึ่ง
ในปัจจัยหลักในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ อีกท้ังแหล่งน้ ายังเป็นเส้นทางในการจราจรของผู้คนในสมัยก่อน
ด้วยเช่นกัน ซึ่งตรงกับข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา ผู้วิจัยพบข้อมูลความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่แสดงถึงค่านิยม 
ในการด าเนินชีวิตใกล้แหล่งน้ า พบทั้งสิ้น 82 ข้อมูล ดังตัวอย่างเช่น  

   1. จระเข้ขวางคลอง หมายถึง คนที่ขัดขวางผลประโยชน์ของผู้อ่ืน (ประเทือง 
คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 21)  

   2. รู้ว่าเสืออย่าเอาเรือเข้าไปจอด รู้ว่ามอดอย่าเอาเรือเข้าไปขวาง หมายถึง รู้ว่า
เป็นอันตรายจงหลีกห่าง ผู้อื่น (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 32)  

   3. น้ าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่า หมายถึง การพ่ึงพาอาศัยกันและกัน (ขุนวิจิตมาตรา , 
2543, น. 294) 

   4. เอากุ้งฝอยไปตกปลากะพง หมายถึง เสียของที่มีค่าน้อยเพ่ือให้ได้ของที่มีค่า
มากกว่า ผู้อื่น (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2530, น. 28)  

  5. ข้าวพ่ึงนา ปลาพ่ึงน้ า หมายถึง การพ่ึงพาอาศัยกัน ผู้อ่ืน (ประเทือง คล้าย
สุบรรณ์, 2530, น. 26)  

   6. กระดี่ได้น้ า หมายถึง คนที่แสดงอาการดีใจ และท ากิริยาท่าทางดีดิ้นร่างเริง 
(ขุนวิจิตมาตรา, 2543, น. 325) 

   7. ปล่อยปลาไหลลงตม หมายถึง ปล่อยคนร้ายที่อยู่ในอ านาจไป คนนั้นจะ
กลับมาท้าร้ายอีก (อุดมพร อมรธรรม, 2556 น. 181) 

   8. ไก่แก่ แม่ปลาช่อน หมายถึง ผู้หญิงที่ค่อนข้างมีอายุที่มีเล่ห์เหลี่ยมมาก และมี
กิริยาจัดจ้าน (อุดมพร อมรธรรม, 2556 น. 16) 
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   9. ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึง พูดพล่อยไปจนท าให้ตนเองเป็นอันตราย 
(ขุนวิจิตมาตรา, 2543, น. 326) 

   10. ปลิงดูดเลือด หมายถึง คนที่หาประโยชน์จากผู้อื่น    
  ค่านิยมการด าเนินชีวิตพ่ึงพิงธรรมชาติและใกล้แหล่งน้ าก็ปรากฏในความหมาย

เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียเช่นเดียวกัน ผู้วิจัยพบว่า มีข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของ
สัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่แสดงถึงค่านิยมในการด าเนินชีวิต
ใกล้แหล่งน้ า พบทั้งสิ้น 62 ข้อมูล ดังตัวอย่างเช่น  

  11. Seperti belut pulang ke lumpur. ‘เหมือนปลาไหลกลับลงโคลน’ 
หมายถึง คนที่กลับสู่สถานที่ท่ีตนต้องการอาศัย (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.166) 

  12. Licin bagai belut. ‘ลื่นเหมือนปลาไหล’ หมายถึง คนที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์
จนยากท่ีจะจับตัวได้ (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.166) 

  13. Bercabang bagai lidah biawak. ‘มีแฉกเหมือนลิ้นเหี้ย’ หมายถึง คนที่
ไม่น่าไว้วางใจ (Moh. Kusnadi Wasrie, p.25) 

  14. Tak akan terlawan buaya menyelam. ‘ไม่สามารถแข่งกับจระเข้ด า
น้ าได’้ หมายถึง ไม่สามารถเทียบเท่าคนเก่งได้ (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.213) 

  15. Ikan kecil makanan ikan besar. ‘ปลาเล็กกลายเป็นอาหารของปลา
ใหญ’่ หมายถึง คนต่ าต้อยก็ต้องเป็นคนรับใช้ของคนท่ีมีอ านาจอยู่เสมอ (Arief Bachtiar, 2004, p.56) 

  16. Seperti katak di bawah tempurung. ‘เหมือนกบใต้กะลา’ หมายถึง 
คนที่มีความรู้น้อย มองเห็นโลกในวงแคบ (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.634) 

  17. Lintah darat. ‘ปลิ งบก’  หมายถึง  คนที่หาประโยชน์จากผู้ อ่ืนโดย 
การเก็บอัตราดอกเบี้ยสูง (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.832)  

  18. Seperti ikan dalam air. ‘เหมือนปลาในน้ า’ หมายถึง คนที่มีความสุข
มาก (Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p.519)  

  19. Seperti kodok merindukan bulan. ‘เ หมื อนกบคิ ดถึ ง ด ว งจั นทร์ ’ 
หมายถึง สิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ (Syamsul Hidayatullah, p.79) 
   จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียที่
แสดงให้เห็นถึงค่านิยมการด าเนินชีวิตใกล้แหล่งน้ าข้างต้น แสดงให้เห็นว่าชาวไทยและชาวอินโดนีเซียมี
ความใกล้ชิดกับแหล่งน้ า รวมถึงสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน้ า ไม่ว่าจะเป็น กบ เขียด คางคก 
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จระเข้ ปลา และปลิง โดยสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์ในลักษณะเป็น
อาหารของมนุษย์ ยกเว้นจระเข้ที่เป็นสัตว์ดุร้าย กินเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เป็นอาหาร มนุษย์จึงไม่นิยมน าจระเข้
มาเป็นอาหาร แต่เนื่องจากในสมัยก่อนตามแหล่งน้ าต่าง ๆ มีจระเข้อาศัยอยู่อย่างชุกชุมจึงท าให้มนุษย์พบ
เห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ของจระเข้ โดยเฉพาะลักษณะนิสัยที่ดุร้ายของจระเข้ จึงท าให้ชาวไทยและชาว
อินโดนีเซียมีโลกทัศน์ในแง่ที่ไม่ดีกับจระเข้ ชาวไทยและชาวอินโดนีเซียมองว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่โหดเหี้ยม 
จึงน าจระเข้มาใช้ในการเปรียบเทียบเป็นคนชั่ว คนพาลที่สามารถท าให้เกิดเรื่องเดือดร้อนได้ ดังปรากฏใน
ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในทั้งสองภาษา เช่น จระเข้ฟาดหาง หมายถึง คนที่ใช้อ านาจหรือ
ก าลังระรานโดยไม่เลือกหน้า (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ , 2554, น.18) และ Adakah buaya menolak 
bangkai. ‘ไมม่ีจระเข้ที่ปฏิเสธซากศพ’ หมายถึง คนชั่วก็ยังจะท าชั่ว (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.72) 
   5.3.1.2 ค่านิยมตามแนวค าสอนของศาสนา  
      เมื่อวิเคราะห์ความหมายประจ ารูปและความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ผู้วิจัยพบว่าความหมายเปรียบเทียบของสัตว์บางประโยค แฝงไว้ด้วย
ค่านิยมทางศาสนา โดยความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยแฝงไว้ด้วยค่านิยมทางศาสนาพุทธ 
เช่น ความไม่ประมาท การท าความดี ท าชั่ว และเรื่องกรรม เป็นต้น ส่วนความหมายเปรียบเทียบของสัตว์
ในภาษาอินโดนีเซียแฝงไว้ด้วยค่านิยมทางศาสนาอิสลาม ตัวอย่างความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
ภาษาไทยแฝงไว้ด้วยค่านิยมทางศาสนาพุทธ เช่น (เพ็ญแข วัจนสุนทร, 2528, น. 43-98) 

   1. วัวหายล้อมคอก หมายถึง เกิดเรื่องแล้วจึงคิดจะป้องกัน  

   2. ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง หมายถึง กระท า
สิ่งที่ไม่รูว้่าจะมีภัยมาแก่ตัว 

   3. ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ า หมายถึง ปล่อยคนที่มี อิทธิพลไป  
อาจกลับมาท าร้ายได้ภายหลัง 

   4. ยั ง ไม่ เห็นน้ าตัดกระบอก ยั ง ไม่ เห็นกระรอกโก่ งหน้าไม้  หมายถึ ง  
การกระท าที่ไม่เหมาะสมแก่เวลา 

   5. ไม่พบวัวอย่าฟ่ันเชือก ไม่พบเรือกอย่าตั้งร้าน หมายถึง หากเหตุการณ์ยังไม่
มีความแน่นอน อย่าเพิ่งด่วนเตรียมการมากเกินไป เพราะอาจจะเสียเปล่าได้ 
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   6. จับงูข้างหาง หมายถึง การกระท าที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้เกิดอันตราย  

   7. วัวใคร เข้าคอกคนนั้น หมายถึง การกระท าของใครย่อมเป็นของคนนั้น ท าดี
ได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว  

   จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยถูก
ใช้เป็นค าสอนเกี่ยวกับความดี และความชั่วที่เกี่ยวโยงอยู่กับค าสอนทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎ
แห่งกรรม การท าดีแล้วได้ดี การท าชั่วแล้วได้ชั่ว รวมถึงการสอนให้ระวังตน ไม่ประมาท เป็นต้น เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นจ านวนมาก ในพ้ืนที่ชุมชนมีวัด โบสถ์มากมาย เพราะ
วิถีชีวิตของชาวไทยผูกพันอยู่กับวัดมาตังแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการท าพิธีกรรมส าคัญ  ต่าง ๆ และ
การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น 

   นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางศาสนาพุทธในสังคมไทย ได้แก่  

     8. (บวช) นาค หมายถึง ผู้ที่ก าลังจะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระสงฆ์  
   ประเพณีการบวชเป็นพระสงฆ์ เป็นค่านิยมหนึ่งที่ส าคัญของชายไทยดังที่ 

ล าดวน สุขพันธุ์ (2520) กล่าวไว้ว่า  
   ประเพณีการบวช เป็นประเพณีท่ีสืบเนื่องในพระพุทธศาสนาที่คนไทยถือ 

     ปฏิบัติควบคู่กับการนับถือศาสนาพุทธมาเป็นเวลานาน และได้ปลูกฝัง  
    ความเชื่อมั่นในเรื่องการบวชให้สังคมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันบุคคลใน 
    ครอบครัวพุทธศาสนิกชนไทยจึงผูกพันอยู่กับความเชื่อว่าการบวชนอกจากจะ 
    เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างอานิสงส์ให้แก่ผู้ที่เข้าพิธี 
    บวช และผู้เป็นบิดามารดาด้วย เพราะฉะนั้นการบวชจึงเป็นสิ่งส าคัญในชีวิต 
    ของผู้ชายไทยทุกคน สังคมไทยยอมรับนับถือบุคคลที่บวชแล้วว่าเป็นคนดีมี 
    วิชามากกว่าผู้ที่ยังไม่เคยบวช  และก่อนที่จะเข้าพิธีบวชบุคคลนั้นต้องเข้าถวาย 
    ตัวกับเจ้าอาวาสวัด และจะเรียกบุคคลนั้นว่า “นาค” (ล าดวน สุขพันธุ์, 2520) 

   ส่วนความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่ปรากฎค่านิยมทาง
ศาสนาอิสลาม โดยเป็นความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่ ใช้หมาและหมูในการเปรียบเทียบ เช่น “Babi 
lu!” แปลว่า ไอ้หมู ซึ่งถูกใช้เป็นค าด่าทอเปรียบเทียบบุคคลที่โลภมากและตะกละว่าเหมือนหมู ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่ประชากรอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือ  
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   เนื่องจากชาวอินโดนีเซียมองว่าหมูเป็นสัตว์ที่กินเยอะ และกินอย่างมูมมาม 
ตะกละตะกราม ชาวอินโดนีเซียจึงน าหมูมาใช้เปรียบเทียบกับคนที่กินมูมมามและโลภมากว่าเป็นหมู 
นอกจากนี้หมูยังถูกใช้ในการเปรียบเทียบบุคคลที่สร้างความร าคาญ ค าด่าทอว่าหมูในภาษาอินโดนีเซียมี
ความหมายในทางท่ีไม่ดีอย่างมาก  

   นอกจากหมูแล้ว สัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นมนุษย์และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ที่ ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามบนเกาะอินโดนีเซีย ได้แก่ หมา หรือ “anjing”  
ในภาษาอินโดนีเซีย ความหมายเปรียบเทียบของหมาในภาษาอินโดนีเซีย มีความหมายในทางที่ไม่ดีอย่าง
มากเช่นเดียวกับหมู ดังตัวอย่างเช่น  

   9. Anjing ulang bangkai.  ‘หมากินศพซ้ า  ๆ ’ หมายถึ ง  คนชั่ วที่ท าชั่ ว 
ซ้ า ๆ (Arief Bachtiar, 2004, p.12) 

   10. Anjing itu meskipun dirantai dengan rantai emas dan diberi 
makan manikam, jika lepas kembali najis. ‘ถึงแม้หมาจะถูกล่ามด้วยโซ่ทองและให้อาหารเป็นเพชร
พลอย ถ้าถูกปล่อยเมื่อไหร่ก็จะกลับไปหาของสกปรก’ หมายถึง คนชั่วไม่ว่าจะฝึกอย่างไรก็เป็นคนชั่ว (Nur 
Arifin Chaniago, 1998, p.27) 

   11. Rakus seperti anjing kurus. ‘โลภเหมือนหมาผอม’ หมายถึง คนที่โลภ
มาก (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.27) 

   เหตุผลที่ชาวอินโดนีเซียน าหมาและหมูมาใช้ในการเปรียบเทียบถึงสิ่งที่ไม่ดี 
เนื่องจากในประเทศอินโดนีเซียมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ ดังนั้น
หลักการทางศาสนาอิสลามจึงเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมของชาวอินโดนีเซีย 
(Murray, 1998) ในหลักการทางศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ มีสัตว์ที่ต้องห้ามเช่น หมูและหมา 
เนื่องจากหมูเป็นสัตว์ที่สกปรก มักใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่สกปรก ชาวมุสลิมจึงถูกห้ามไม่ให้กินเนื้อหมู 
ในขณะหมา ชาวมุสลิมเชื่อว่าที่น้ าลายของหมามีเชื้อโรคบางชนิดที่เป็นอันตราย ชาวมุสลิมจึงต้องห้ามโดน
ถูกน้ าลายของหมา ดังนั้นสัตว์ทั้งสองจึงเป็นสัตว์ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม จึงท าให้ชาวอินโดนีเซีย
จ านวนมากไม่ชอบหมูและหมา ดังนั้นค าเรียกหมูและหมาในภาษาอินโดนีเซียจึงกลายมาเป็นค าด่าทอ  
ว่ากล่าวที่ร้ายแรงในสังคมอินโดนีเซีย 
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    5.3.1.3 โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคลที่มีฐานะและยศศักดิ์ 
    จากการวิเคราะห์โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาว

อินโดนีเซีย ผู้วิจัยพบว่าในทั้งสองสังคมมีค่านิยมยกย่องบุคคลที่มีฐานะและยศศักดิ์ โดยทั้งชาวไทยและ
ชาวอินโดนีเซียให้ความส าคัญกับเกียรติยศอย่างมาก โดยถือว่าบุคคลที่มีฐานะและต าแหน่งเป็นคนที่มี
อ านาจและมีความส าคัญ ดังตัวอย่างในข้อ 5.1.1.3 โลกทัศน์ของชาวไทยเกี่ยวกับคนที่มีฐานะและยศศักดิ์ 
และข้อ 5.2.1.1 โลกทัศน์ของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อคนที่มีฐานะและยศศักดิ์ ในทั้งสองภาษาเปรียบเทียบ
คนที่มีฐานะ มีอ านาจเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่หรือสัตว์กินเนื้อที่เป็นผู้ล่า เช่น เสือ สิงโตและปลาที่มีขนาด
ใหญ่ เป็นต้น และเปรียบเทียบคนที่มีฐานะต่ าต้อยเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กหรือสัตว์ที่ไม่ดุร้าย เช่น แพะ 
ไส้เดือน กา และปลาที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น เช่นเดียวกันในทั้งสองภาษา สะท้อนให้เห็นว่ าผู้คนในทั้งสอง
สังคมมีความคล้ายคลึงกันด้านค่านิยมเก่ียวกับบุคคล  
     โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาว
อินโดนีเซียที่เหมือนกันสามารถแสดงออกในรูปแบบตารางได้ ดังนี้  
 
ตารางที่ 5.1  
แสดงข้อมูลวิเครำะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่ำนิยม และทัศนคติของชำวไทยและชำวอินโดนีเซียที่
เหมือนกัน 

โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติ จ านวนข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 
ค่านิยมด ารงชีวิตพ่ึงพิง

ธรรมชาติและใกล้แหล่งน้ า 
144 14.29 

ค่านิยมตามแนวค าสอนของ
ศาสนา 

44  4.36 

เกี่ยวกับบุคคลที่มีฐานะและ 
ยศศักดิ์ 

44 4.36 

รวม 232 23.04 

 
    จากตารางแสดงให้เห็นว่าโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวและชาวอินโดนีเซียที่มีต่อ
สัตว์มีความเหมือนกันในด้านค่านิยมด ารงชีวิตพ่ึงพิงธรรมชาติและใกล้แหล่งน้ า ในทั้งสองมีจ านวนข้อมูลที่
สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่าว จ านวน 144 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของขอ้มูลทั้งหมด ค่านิยมตามแนวค า
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สอนของศาสนา พบข้อมูล จ านวน 44 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.36 ส่วนโลกทัศน์ด้านบุคคลที่มีฐานะและ
ยศศักดิ์ พบจ านวน 44 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของข้อมูลทั้งหมด  
   แสดงให้เห็นว่าชาวไทยและชาวอินโดนีเซียมีค่านิยมในการด ารงชีวิตพ่ึงพิงธรรมชาติและ
ใกล้แหล่งน้ าเช่นเดียวกัน อาจเป็นเพราะทั้งสองประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ผู้คนจึงสามารถอาศัยประโยชน์จากธรรมชาติใกล้ตัวในการด ารงชีวิต 
นอกจากนี้ในทั้งสองสังคมยังมีค่านิยมทางด้านค าสอนทางศาสนา ถึงแม้ศาสนาหลักที่เป็นที่ นับถือใน
ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียจะแตกต่างกัน แต่ผู้คนในทั้งสองสังคมก็ยึดถือในค าสอนทางศาสนา
ของตนจนสะท้อนออกมาในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ สุดท้าย โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคลที่มีฐานะ
และยศศักดิ์ จากข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียสะท้อนให้เห็น
ว่าในสังคมไทยและสังคมอินโดนีเซียให้คุณค่าและนับถือบุคคลที่มีฐานะและเกียรติยศมาก โดยคนที่มี
ฐานะและยศศักดิ์มักจะได้รับการยกย่องและการดูแลที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีฐานะหรือมีฐานะต่ ากว่า โลกทัศน์
ดังกล่าวจึงปรากฏในข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในทั้งสองภาษา 

        
       5.3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาว

อินโดนีเซียท่ีต่างกัน  
       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาว

อินโดนีเซียที่ปรากฏในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ผู้วิจัยพบว่าใน
ทั้งสองสังคมมีโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติที่ต่างกันบางประการ เช่น โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคล ใน
ภาษาไทยผู้วิจัยพบว่ามีข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่ถูกใช้ในการเรียกบุคคลเพศที่สาม ได้แก่ 
“เก้ง” และ “กวาง”  โดยทั้งสองค าเป็นค าที่ใช้เรียกผู้ชายที่รู้สึกชอบพอผู้ชายด้วยกันเอง หรือที่เรียกว่า 
เกย์ สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปิดกว้างและยอมรับในความแตกต่างทางรสนิยมของ
บุคคล จึงท าให้มีผู้คนออกมาเปิดเผยรสนิยมส่วนตัวของตนเองมากขึ้น แต่ผู้วิจัยไม่พบข้อมูลความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่สะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคลเพศท่ีสามอย่างเช่นในภาษาไทย 
อาจเป็นเพราะสังคมอินโดนีเซียยังไม่เปิดกว้างและยอมรับบุคคลเพศที่สามเช่นเดียวกับในสังคมไทย 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่แสดงโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิง 
แต่ข้อมูลที่พบทั้งหมดมีความหมายในทางที่ไม่ดีทั้งสิ้น โดยสัตว์ถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นผู้ชายที่ขี้ขลาด 
ผู้ชายเจ้าชู้ มีภรรยามาก ไม่จริงใจ และผู้หญิงที่ค้าบริการทางเพศ ดังต่อไปนี้ 



Ref. code: 25605706033114RZT

169 
 

 

       1. Seperti ayam betina. ‘เหมือนไก่ตัวเมีย’ หมายถึง ผู้ชายขี้ขลาด (Moh. 
Kusnadi Wasrie, p.13)  
       2. Buaya darat. ‘จระเข้บก’ หมายถึง ผู้ชายเจ้าชู้ (Departemen Pendidikan 
Nasional, 2014, p. 213) 
      สาเหตุที่น าจระเข้มาเปรียบเป็นผู้ชายเจ้าชู้ ตามทัศนคติของชาวอินโดนีเซียเพราะ
จระเข้เป็นสัตว์ดุร้าย กินเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดอย่างไม่เลือก จึงน าจระเข้มาเปรียบเป็นผู้ชายที่คบหาผู้หญิง
จ านวนมากอย่างไม่เลือก  
      3. Pembebek. ‘คนที่มีพฤติกรรมแบบเป็ด หมายถึง ผู้ชายที่มีภรรยาหลายคน 
(Departemen Pendidikan Nasional, 2014, p. 154)  
      ชาวอินโดนีเซียมองว่าเป็ดเป็นสัตว์ที่มีคู่หลายตัวในการผสมพันธุ์ เป็ดตัวผู้หนึ่งตัว
สามารถมีคู่มากถึง 17 ตัว หรือมากกว่า (Sanjaya Adi, para.2) เป็ดจึงถูกน ามาเปรียบเป็นผู้ชายที่มี
ภรรยาหลายคน 
      4. Ayam kampus. ‘ไก่มหาวิทยาลัย’ หมายถึง นักศึกษาผู้หญิงที่ค้าบริการ 
ทางเพศ  
      5. Bagai harimau beranak muda. ‘เหมือนเสือมีลูกอ่อน’ หมายถึง ผู้หญิงที่มี
พฤติกรรมดุร้าย (Moh. Kusnadi Wasrie, p.48) 

    ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่แสดงโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ชายที่
และผู้หญิงมีลักษณะไม่พึงประสงค์ อาจเนื่องด้วยชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีกับสั ตว์เพราะ
ลักษณะ นิสัยของสัตว์ที่กระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยสัญชาตญาณ ซึ่งต่างจากมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์ที่ประพฤติตน
เหมือนสัตว์ จึงถูกน ามาเปรียบเป็นสัตว์  

    นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่แตกต่าง
จากความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากไม่พบความหมายเปรียบเทียบของ
สัตว์ในภาษาไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น “musang berbulu ayam” ‘ชะมดมี
ขนไก่’ หมายถึง คนชั่วที่แกล้งท าเป็นคนดี (Nur Arifin Chaniago, 1998 , p.39) ในความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย ผู้วิจัยไม่พบข้อมูลใด ๆ ที่น าชะมดมาใช้ในการเปรียบเทียบ อาจเป็น
เพราะชะมดไม่ใช่สัตว์ที่เป็นที่คุ้นเคยของคนไทย ไม่สามารถพบเจอได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ดังนั้นคนไทยจึง
ไม่มีความใกล้ชิดกับชะมด จึงไม่เห็นพฤติกรรมของชะมดมากพอจนสามารถน ามาใช้ในเปรียบเทียบได้   
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    โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์ได้รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่โอบรอบสังคมของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียไว้ ทั้งภูมิศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม คนจะมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อสัตว์ต่าง ๆ อย่างไร ขึ้นอยู่กับโลกทัศน์ที่คนมีต่อสัตว์ประเภทนั้น 
ๆ สังคมไทยและสังคมอินโดนีเซียมีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติอยู่แตกต่างกัน จึงท าให้มีโลกทัศน์ ค่านิยม และ
ทัศนคติที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม จากความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย จะเห็นได้ว่าชาวไทยและชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกันต่อสัตว์บางประเภท เช่น  

    เสือ หมายถึง คนเก่ง คนกล้า คนร้าย และอันตราย  
    แพะ หมายถึง คนข้ีขลาด คนอ่อนแอ  
    หมู หมายถึง คนที่กินมูมมาม ตะกละ และโลภ  
    ลิง หมายถึง ความซุกซน  
    เหี้ย หมายถึง ความชั่ว เป็นต้น  
    โดยอาจเป็นเพราะชาวไทยและชาวอินโดนีเซียมองเห็นลักษณะ กิริยา อาการ นิสัย

และลักษณะเด่นของสัตว์นั้น ๆ เหมือนกัน แล้วจึงน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ นอกจากนี้สัตว์ในเทพ
นิยาย/ต านานที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบในทั้งสองภาษา ได้แก่ นาค โดยนาคเป็นสัตว์ที่ไม่มีตัวจริง แต่
พบได้ในเทพนิยาย และต านานต่าง ๆ ของไทยและอินโดนีเซีย ในภาษาไทยพบข้อมูลความหมาย
เปรียบเทียบของนาค ใน “บวชนาค” หมายถึง ผู้ที่ก าลังจะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ และ “ปากปลิ้น
เป็นครุฑยุดนาค” หมายถึง อาการที่ลิ้นอยู่ภายนอกช่องปากเพราะถูกบีบรัด ในภาษาอินโดนีเซียพบ
ความหมายเปรียบเทียบของนาค ได้แก่ “cacing hendak menjadi naga.” ‘ไส้เดือนต้องการกลายเป็น
นาค’ หมายถึง คนต่ าต้อยต้องการเทียบเท่าคนที่มีอ านาจ (Departmen Pendidikan Nasional, 2014, 
p. 234) 

 
5.4 สรุปผลการวิเคราะห์โลกทัศน์  ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียท่ีมีต่อสัตว์  
       กล่าวโดยสรุป โลกทัศน์ ค่านิยมและทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์มี
ความเหมือนและความต่างกันในบางประการ เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลและปฏิบัติ
อยู่ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีความคล้ายคลึงกัน ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเป็น
ประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน จึงท าให้สภาพภูมิประเทศของทั้งสอง
ประเทศมีความคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้สัตว์ที่ถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบเหมือนกันถึง 60 ชนิด คิดเป็น
ร้อยละ 58.25 ของสัตว์ที่พบในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย และคิดเป็นร้อยละ 86.95 
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ของสัตว์ที่พบในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย รัชนี ซอโสตถิกุล (2540, น. 3) ได้
กล่าวไว้ว่า ความรู้สึกนึกคิดทั่ว ๆ ไปของมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติ การกระท า สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การ
ครองชีพ และอ่ืน ๆ ย่อมคล้ายคลึงกัน ส านวน ความหมายเปรียบเทียบในแต่ละภาษาจึงมีความคล้ายคลึง
กันกันอยู่มิใช่น้อย ซึ่งตรงกับที่ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ (2531, น. 5) ได้กล่าวไว้ว่าชนชาติที่อยู่ห่างไกลกัน
ก็สามารถมีวัฒนธรรมที่พ้องกันได้ เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามอารยธรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็น
ความพยายามของมนุษย์ในการจัดระบบชีวิตของตนให้มีความสุขสบาย มีระเบียบ จึงท าให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมขึ้น เมื่อวัฒนธรรมได้เกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็สืบทอดกันต่อ ๆ มา สิ่งใดที่มีสาระแก่ชีวิตก็ยังคงอยู่ สิ่ง
ใดที่ไม่มีผลต่อชีวิตมากนักก็หายไป และตรงกับผลการศึกษาของสุภาพร คงศิริรัตน์ และคณะ (2557) ที่ว่า
โลกทัศน์ของคนอาเซียนมีความสอดคล้องคล้ายคลึงกัน น่าจะเป็นผลมาจากที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานหลาย
ศตวรรษ จนหยั่งรากอยู่ในโลกทัศน์ของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
       ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบโลกทัศน์  ค่ านิยม และทัศนคติของชาวไทยและ 
ชาวอินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์สามารถแสดงในรูปแบบของแผนภูมิได้ ดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิภาพที่ 5.1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาว
อินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์ 

 
จากแผนภูมิที่ 5.1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของ

ชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์ ปรากฏว่า โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาว
อินโดนีเซียมีความเหมือนกัน คิดเป็นร้อยละ 22.95 ในขณะที่โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทย
และชาวอินโดนีเซียที่ต่างกันคิดเป็นร้อยละ 77.05  

แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ในทั้งสองภาษาจะมี โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติต่อสัตว์ที่มีความ
คล้ายคลึงกันจ านวนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติต่อสัตว์ในทั้งสองภาษาก็มีส่วนที่
แตกต่างกันอยู่จ านวนมาก เป็นเพราะวัฒนธรรมของทั้งสองชนชาติที่แตกต่างกันบางประการมีอิทธิพลต่อ
โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของผู้คนในทั้งสองประเทศ 
 

โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์

โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่เหมือนกัน

โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่ต่างกัน
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บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความหมายเปรียบเทียบและกระบวนการทางความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย รวมถึงเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบโลก
ทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียจากความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ใน
ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย
จากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ และเก็บรวบรวมข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษา
อินโดนีเซียจาก SEALang Library Indonesian Corpus (คลังข้อมูลภาษาอินโดนีเซีย ห้องสมุดภาษา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) รวมถึงหนังสือส านวน สุภาษิตและค าพังเพยของทั้งสองภาษาทั้งหมดที่ปรากฏ
ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 และคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่เป็นความหมายเปรียบเทียบอ้างอิงจากพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542 และ Kamus Besar Bahasa Indonesia (พจนานุกรมหลักภาษา
อินโดนีเซีย กรมการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปี 2014)  

ผู้วิจัยน าข้อมูลความหมายเปรียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียมาวิเคราะห์
อรรถลักษณ์ของความหมายประจ ารูปและความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์
อรรถลักษณ์ของอูจีน นีดา (Nida, 1975) เพ่ือใช้ในการอธิบายสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างความหมายประจ า
รูปและความหมายเปรียบเทียบของสัตว์  

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย และการ
วิเคราะห์โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์ ผลการศึกษา สรุปได้
ดังนี้ 

ผู้วิจัยพบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียทั้งสิ้น 
จ านวน 1,007 ข้อมูล พบสัตว์ที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบจ านวน 7 กลุ่ม อ้างอิงตามการจ าแนก
หมวดหมู่ค าของ นววรรณ พันธุเมธา (2544) ได้แก่  
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ก. สัตว์บก หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่บนบก 
ข. สัตว์น้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในน้ า 
ค. สัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ที่มีปีก 
ง. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า หมายถึง สัตว์ที่ด ารงชีวิตได้ทั้งบนบกและน้ า 
จ. สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง สัตว์ที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมทั่วไป เคลื่อนที่ด้วยการเลื้อย

หรือคลาน 
ฉ. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก หมายถึง แมลงและแมง 
ช. สัตว์ในเทพนิยาย/ต านาน หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในเทพนิยายและต านานที่เล่าสืบ

ต่อกันมาไม่มีตัวตนอยู่จริง 
โดยผลการศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย

สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

6.1 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย 
 

ผลการศึกษาข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย พบว่า สัตว์ที่ มี
ความหมายเปรียบเทียบ จ านวน 106 ชนิด รวมทั้งสิ้น 587 ประโยค ผู้วิจัยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์
เพ่ือหาความหมายที่มีร่วมกันอย่างชัดเจนระหว่างความหมายประจ ารูปและความหมายเปรียบเทียบ
ของสัตว์ พบความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ จ านวน 12 ความหมาย ซึ่งผู้วิจัยจ าแนกออกเป็น  
2 กลุ่มความหมาย อ้างอิงตามการจ าแนกหมวดหมู่ค าของ นววรรณ พันธุเมธา  (2544)  ได้แก่  

1. ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่อยู่ในกลุ่มความหมาย มนุษย์และสิ่ง
ที่สัมพันธ์กับมนุษย์ โดยสัตว์ถูกน ามาเปรียบเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ คน คุณลักษณะ นิสัย กิริยาอาการ 
และการกระท า  

2. ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยที่มีอยู่ในกลุ่มความหมาย ที่ไม่ใช่มนุษย์ 
โดยสัตว์ถูกน ามาเปรียบเป็นสิ่ งต่าง ๆ ได้แก่  ปริมาณ ระยะห่าง สิ่ งของ เวลา เหตุการณ์  
และภัยอันตราย   

จากการวิเคราะห์ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย พบว่า สัตว์มี
ความหมายเปรียบเทียบหมายถึงคนมากที่สุด จ านวน 69 ชนิด รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะของ
มนุษย์ กิริยาอาการ การกระท า สิ่งของ นิสัย ปริมาณ เหตุการณ์ ภัยอันตราย สถานที่ ระยะห่าง และ
เวลา  
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สัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบมากท่ีสุดในภาษาไทย ได้แก่ เสือ พบทั้งสิ้น 59 ประโยค คิด
เป็นร้อยละ 10.05 โดยเสือมีความหมายเปรียบเทียบ จ านวน 7 ความหมาย คือ คน คุณลักษณะของ
มนุษย์ กิริยาอาการ การกระท า สิ่งของ เหตุการณ์ และภัยอันตราย เสือมีอรรถลักษณ์เด่นจ านวนมาก 
คือ [-มนุษย์] [+บก] [+ดุร้าย] [+กินเนื้อ] จากอรรถลักษณ์เด่นเหล่านี้ เสือจึงถูกน าไปเปรียบกับคน
หลากหลายประเภท เช่น คนเก่ง คนมีอ านาจ คนดุร้าย เป็นต้น นอกจากนี้เสือยังมีอรรถลักษณ์เด่น  
[+อันตราย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] ซึ่งตรงกับอรรถลักษณ์เด่นบางประการของภัยอันตราย ได้แก่  
[+อันตราย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต] [+สูญเสีย] [ -ดี] มนุษย์จึงเปรียบเสือเป็นภัยอันตราย เช่น 
ประโยค “อยู่ในปากเสือปากหมี”  

สัตว์ที่ถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบน้อยที่สุด โดยมีความหมายเปรียบเทียบเพียง
ความหมายเดียว ได้แก่ กบ, กระแต, กระรอก, ไก่แจ้, กวาง, กิ้งก่า, กุ้งฝอย, เก้ง, ครุฑ, ค้างคาว, 
จักจั่น, ตะกวด, ตะเข็บ, ตะขาบ, ตั๊กแตน, ตุ่น, ตุ๊กแก, นกขุนทอง, นกคุ่ม, นกยูง, นกการะเวก, บ่าง, 
บุ้ง,ปลากะพง, ปลากระดี่, ปลาช่อน, ปลาชะโด, ปลาซิว, ปลาซ่า, ปลาไหล, ปลิง, ผึ้ง, มดแดง,  
ม้าลาย, แมงดา, แมงเม่า, แมลงปอ, ไร, สมัน, เห็บ, เหี้ย, หนู, หนูตะเภา, หมาป่า, หมัด, เหลือบ, อูฐ 
และฮิปโปโปเตมัส      

ผลการวิเคราะห์พบว่า หมา มีความหมายเปรียบเทียบมากที่สุด จ านวน 9 ความหมาย 
รองลงมาคือเสือ จ านวน 7 ความหมาย ไก่, ควาย, ปลา จ านวน 6 ความหมาย และกา, ช้าง, เต่า,  
นก, เป็ด, ม้า, วัว, หมู จ านวน 5 ความหมาย ตามล าดับ 

 
6.2 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย 
 

ผลการศึกษาข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย พบว่า สัตว์ที่มี
ความหมายเปรียบเทียบ จ านวน 69 ชนิด รวมทั้งสิ้น 420 ประโยค ผู้วิจัยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์เพ่ือ
หาความหมายที่มีร่วมกันอย่างชัดเจนระหว่างความหมายประจ ารูปและความหมายเปรียบเทียบของ
สัตว์ พบความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ จ านวน 9 ความหมาย ซึ่งผู้วิจัยจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม
ความหมาย อ้างอิงตามการจ าแนกหมวดหมู่ค าของ นววรรณ พันธุเมธา  (2544)  ได้แก่  

1. ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่อยู่ในกลุ่มความหมาย มนุษย์
และสิ่งที่สัมพันธ์กับมนุษย์ โดยสัตว์ถูกน ามาเปรียบเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ คน คุณลักษณะ นิสัย และการ
กระท า 
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2. ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่มีอยู่ในกลุ่มความหมาย ที่
ไม่ใช่มนุษย์ โดยสัตว์ถูกน ามาเปรียบเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ ขนาด สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ และภัย
อันตราย  

จากการวิเคราะห์ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย พบว่า สัตว์มี
ความหมายเปรียบเทียบหมายถึงคนมากที่สุด จ านวน 69 ชนิด รองลงมา ได้แก่ การกระท า 
คุณลักษณะ สิ่งของ เหตุการณ์ ภัยอันตราย ขนาด นิสัย และสถานที่  

สัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบมากที่สุดในภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ ayam ‘ไก่’ พบทั้งสิ้น 
46 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 10.95 โดย ayam ‘ไก’่ มีความหมายเปรียบเทียบ จ านวน 5 ความหมาย 
คือ คน คุณลักษณะของมนุษย์ การกระท า สิ่งของ และเหตุการณ์ ayam ‘ไก่’ มีอรรถลักษณ์เด่นคือ 
[-มนุษย์] [+ปีก] [+บิน] [+คุ้ยเขี่ย] จากอรรถลักษณ์เด่นเหล่านี้ ayam ‘ไก่’ จึงถูกน าไปเปรียบกับ
คุณลักษณะไม่สวยงาม นอกจากนี้ ayam ‘ไก่’ ยังมีอรรถลักษณ์ [+เข้าหาตัวผู้] ayam ‘ไก่’ จึงถูก
น าไปเปรียบกับผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศที่มักเข้าหาผู้ชาย เช่น ประโยค “ayam kampus” ‘ไก่
มหาวิทยาลัย’ หมายถึง นักศึกษาผู้หญิงที่ค้าบริการทางเพศ   

สัตว์ที่ถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบน้อยที่สุด โดยมีความหมายเปรียบเทียบเพียง
ความหมายเดียว ได้แก่  anai-anai/rayap ‘ปลวก’ , babi ‘หมู’ , bangsat ‘ตัวเลือด’ , balam 
‘นกเขา’, beo ‘นกแก้ว’, berudu ‘ลูกอ๊อด’, buaya ‘จระเข้’, bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’ , 
burung hantu/pungguk ‘นกฮูก’ , cacing tanah ‘ไส้ เดือน’ , cigak ‘ลิ งกั ง ’ , domba ‘แกะ’ , 
jangkrik ‘จิ้งหรีด’, kadal ‘จิ้งเหลน’, kalong ‘ค้างคาวกินผลไม้’, kampret ‘ค้างคาวตัวเล็ก’, 
kancil/pelanduk ‘เก้ง ’ , katak/kodok ‘กบ’ , kelelawar ‘ค้างคาวกินแมลง’ , keledai ‘ลา’ , 
kelinci ‘กระต่ า ย ’ , kepiting ‘ปู ’ , kupu-kupu ‘ผี เ สื้ อ ’ , laba-laba ‘แม งมุ ม ’ , lebah ‘ผึ้ ง ’ , 
lintah/pacat ‘ปลิ ง ’ , musang ‘ชะมด ’ , naga ‘นาค ’ , nyamuk ‘ยุ ง ’ , siput ‘ทาก ’ , tupai 
‘กระรอก’, ulat ‘หนอน’ และ unta ‘อูฐ’      

ผลการวิเคราะห์พบว่า Anjing ‘หมา’ Ayam ‘ไก่’, Burung ‘นก’ และ Kucing ‘แมว’  
มีความหมายเปรียบเทียบมากที่สุด จ านวน 5 ความหมาย รองลงมาคือ Biawak ‘เหี้ย’, Badar  
‘ปลาตะเพียน’, Gajah ‘ช้าง’, Ikan ‘ปลา’ และ Kerbau ‘ควาย’ จ านวน 4 ความหมาย  
 
6.3 การวิเคราะห์ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 
 
       ผลการวิเคราะห์ พบว่าข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามความเหมือนและความต่างของความหมายเปรียบเทียบ
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ของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ในด้านความหมายเปรียบเทียบที่เกิดขึ้น และประเภทของ
สัตว์ที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ  
       1. ความหมายเปรียบเทียบที่เกิดจากการน าสัตว์มาใช้ในการเปรียบเทียบ  
           1.1 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่ใช้สัตว์ในการเปรียบเทียบประเภทเดียวกัน
และมีความหมายเปรียบเทียบเหมือนกัน 
              ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบจากข้อมูลในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซียที่ใช้สัตว์ในการเปรียบเทียบเหมือนกันและมีความหมายเปรียบเทียบเหมือนกัน พบทั้งสิ้น 
8 ความหมาย ได้แก่ คน คุณลักษณะของมนุษย์ นิสัย กิริยาอาการ การกระท า สิ่งของ เหตุการณ์ และ
ภัยอันตราย 
     1.2 ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่ใช้สัตว์ในการเปรียบเทียบต่างกันแต่มี
ความหมายเปรียบเทียบเหมือนกัน 
                 ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซียที่ใช้สัตว์ในการเปรียบเทียบต่างกันแต่มีความหมายเปรียบเทียบเหมือนกัน พบทั้งสิ้น 3 
ความหมาย ได้แก่ คน คุณลักษณะของมนุษย์ และภัยอันตราย 

2. ชนิดของสัตว์ที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ 
     2.1 สัตว์ในภาษาไทยที่ไม่พบในภาษาอินโดนีเซีย 
                ผู้วิจัยพบสัตว์ที่ถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบบางประเภทที่ไม่พบในความหมาย
เปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย จ านวน 28 ชนิด ได้แก่ กระซู่, กระทิง, กระแต, เก้ง, ครุฑ, 
ค่าง, จักจั่น, จิ้งจก, จิ้งจอก, จิ้งหรีด, จิงโจ้, ตะขาบ, ตะเข็บ, นกยูง, บ่าง, ปลากระดี่, ปลากะพง, ปลา
ช่อน, ปลาซิว, ปลาซ่า, ปลาหมอ, มดแดง, แมลงปอ,แมลงเม่า, ยีราฟ, สมัน, หมี และฮิปโปโปเตมัส 
               ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบในภาษาไทยแต่ไม่พบในภาษาอินโดนีเซีย 
พบทั้งสิ้น 8 ความหมาย ได้แก่ คน คุณลักษณะของมนุษย์ นิสัย กิริยาอาการ สิ่งของ ระยะห่าง 
สถานที่ และเหตุการณ์ 
     2.2 สัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่ไม่พบในภาษาไทย 
                 ผู้วิจัยพบสัตว์ที่ถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบบางประเภทที่ ไม่พบใน
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย จ านวน 12 ชนิด ได้แก่ babi hutan ‘หมูป่า’, balam 
‘นกเขา’, bangau ‘นกกระยาง’, bangsat ‘ตัวเลือด’, bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’, burung 
hantu/pungguk ‘นกฮูก’ kadal ‘จิ้งเหลน’, keledai ‘ลา’, kumbang ‘ด้วง’, musang ‘ชะมด’, 
kancil/pelanduk ‘กระจง’, merpati/punai ‘นกพิราบ’ 
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         ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่พบในภาษาอินโดนีเซียที่ไม่พบในภาษาไทย พบ
ทั้งสิ้น 7 ความหมาย ได้แก่ คน คุณลักษณะของมนุษย์ นิสัย การกระท า สิ่งของ ขนาด และเหตุการณ์  
 
6.4 โลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียท่ีมีต่อสัตว์ 
 

ผลการศึกษาโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่ปรากฏใน
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย พบว่า ความหมายเปรียบเทียบ
ของสัตว์ในภาษาไทยสะท้อนโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยในด้านต่าง ๆ เช่น โลกทัศน์
เกี่ยวกับบุคคล โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ และโลกทัศน์เกี่ยวกับการด ารงชีวิต เช่นเดียวกับ
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียที่สะท้อนโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของ  
ชาวอินโดนีเซียในด้านต่าง ๆ เช่น โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคล โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ โลกทัศน์
เกี่ยวกับการด ารงชีวิต และโลกทัศน์เก่ียวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบโลกทัศน์ ค่านิยม และทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย
ปรากฏในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย พบว่ามีโลกทัศน์ 
ค่านิยม และทัศนคติที่เหมือนกันในด้านโลกทัศน์เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีฐานะและยศศักดิ์ ค่านิยมใน
การด ารงชีวิตพ่ึงพิงธรรมชาติและใกล้แหล่งน้ า และค่านิยมในการปฏิบัติตามค าสอนทางสอนศาสนา 
อีกท้ังผู้คนในทั้งสองสังคมยังมีทัศนคติต่อสัตว์บางชนิดที่เหมือนกัน เช่น เสือ หมายถึง คนเก่ง คนกล้า 
คนร้าย และอันตราย เหี้ย หมายถึง ความชั่ว เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบโลกทัศน์ ค่านิยม และ
ทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่แตกต่างกัน ได้แก่ โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคลเพศท่ีสาม 
 
6.5 อภิปรายผลการศึกษา 
 

ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียที่หมายถึง คน 
คุณลักษณะ นิสัย กิริยาอาการ การกระท าเป็นผลจากการน าอวัยวะร่างกายของสัตว์ คุณสมบัติทาง
กายภาพ ลักษณะนิสัย พฤติกรรม และความเป็นอยู่ของสัตว์มาเปรียบกับคน นิสัยของคนในลักษณะ   
ต่าง ๆ เช่น คนดุร้าย คนเก่ง คนมีอ านาจ เป็นต้น ขนาดร่างกายของสัตว์มีความหมายเปรียบเทียบเป็น
ขนาดของเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ เช่น กระเพาะมด ฉุดหางช้าง เป็นต้น นอกจากสัตว์จะมีความหมาย
เปรียบเทียบหมายถึงมนุษย์และสิ่งที่สัมพันธ์กับมนุษย์แล้ว สัตว์ยังมีความหมายเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่
ไม่ใช่มนุษย์ด้วย เช่น ภัยอันตราย เวลา สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งของ ระยะห่าง และปริมาณ นอกจากนี้
สัตว์บางประเภทอาจไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางกายภาพแต่ก็มีความหมายเปรียบเทียบหมายถึง
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สิ่งเดียวกันได้ เช่น เสือ และ จระเข้ มีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงภัยอันตรายเหมือนกัน โดยเสือ
เป็นสัตว์บก จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลาน แต่สัตว์ทั้งสองประเภทนี้มีอรรถลักษณ์เหมือนกัน คือ [-มนุษย์] 
[+อันตราย] [+กินเนื้อ] [+ดุร้าย] [+บาดเจ็บ] [+เสียชีวิต]  

ผลการศึกษา พบว่าสัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบมากที่สุดในภาษาไทย 5 อันดับแรก 
ได้แก่ เสือ พบข้อมูลจ านวน 59 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 10.05 หมา พบข้อมูลจ านวน 47 ข้อมูล  
คิดเป็นร้อยละ 8 ปลา พบข้อมูลจ านวน 26 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.42 ไก่ พบข้อมูลจ านวน  
24 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.08 และช้าง พบข้อมูลจ านวน 24 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.08 ส่วน
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย พบว่า สัตว์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบมากที่สุด  
5 อันดับแรก ได้แก่ ayam ‘ไก่’ พบข้อมูลจ านวน 46 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 10.95 รองลงมา ได้แก่ 
anjing ‘หมา’ พบข้อมูลจ านวน 30 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 7.14 kucing ‘แมว’ พบข้อมูลจ านวน  
22 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 5.23 Harimau/macan ‘เสือ’ พบข้อมูลจ านวน 21 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 
5 gajah ‘ช้าง’ และ ikan ‘ปลา’ พบข้อมูลในจ านวนเท่ากัน ได้แก่ 18 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.29 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องจากชาวไทยและชาวอินโดนีเซียมีความคุ้นเคยกับสัตว์เหล่านี้  ทั้ง
เพ่ือเป็นอาหาร เป็นแรงงาน แม้กระทั่งเพ่ือความส าราญ เมื่อคนมีความคุ้นเคยกับสัตว์ จึงท าให้คน
มองเห็นและเข้าใจลักษณะและพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ นอกจากนี้ผลการศึกษา ยังพบว่า สัตว์ถูก
น ามาเปรียบเป็น คน มากที่สุดในทั้งสองภาษา คิดเป็นร้อยละ 48.38 ของข้อมูลในภาษาไทย และคิด
เป็นร้อยละ 75.95 ของข้อมูลในภาษาอินโดนีเซีย สาเหตุที่สัตว์ถูกเปรียบเป็น คน มากที่สุดเพราะสัตว์
และคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน มีพฤติกรรมบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน โดยคนมองเห็นว่าพฤติกรรมของ
สัตว์มีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของคน จึงน าสัตว์มาเปรียบเทียบกับคนและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 

ผู้วิจัยยังพบความหมายเปรียบเทียบข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่แตกต่าง
กันในท้ังสองภาษา ในภาษาไทยมีความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ที่ถูกใช้ในการเรียกบุคคลเพศที่สาม 
ได้แก่ “เก้ง” และ “กวาง”  โดยทั้งสองค าเป็นค าท่ีใช้เรียกผู้ชายที่ชอบพอผู้ชายด้วยกันเอง สะท้อนให้
เห็นว่าในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปิดกว้างและยอมรับในความแตกต่างทางรสนิยมของบุคคล จึงท าให้
มีผู้คนออกมาเปิดเผยรสนิยมส่วนตัวของตนเองมากขึ้น แต่ผู้วิจัยไม่พบข้อมูลที่มีความหมายถึงสิ่งนี้ใน
ภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า สาเหตุอาจเป็นเพราะค่านิยมของชาวอินโดนีเซียที่ยังไม่
เปิดรับเพศท่ีสาม เนื่องมาจากข้อห้ามทางศาสนาที่ชาวอินโดนีเซียนับถืออยู่  

ในท านองเดียวกัน ผู้วิจัยยังพบว่าในภาษาอินโดนีเซียมีสัตว์ที่ถูกน ามาใช้ในการ
เปรียบเทียบซึ่งไม่พบในภาษาไทย เช่น ชะมด ซึ่งหมายถึง คนชั่ว ดังตัวอย่าง “musang berbulu 
ayam” ‘ชะมดมีขนไก่’ หมายถึง คนชั่วที่แกล้งท าเป็นคนดี (Nur Arifin Chaniago, 1998, p.39) 
ชะมดเป็นสัตว์ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในประเทศอินโดนีเซีย จากประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศ
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อินโดนีเซียของผู้เขียน และค าบอกเล่าของชาวอินโดนี เซีย สามารถพบชะมดได้ง่ายตามหมู่บ้านใน
ชนบทของอินโดนีเซีย ชะมดจึงถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบในภาษาอินโดนีเซีย แต่ผู้วิจัยไม่พบ
ข้อมูลใด ๆ ที่น าชะมดมาใช้ในการเปรียบเทียบ อาจเป็นเพราะชะมดไม่ใช่สัตว์ที่เป็นที่คุ้นเคยของคน
ไทย ไม่สามารถพบเจอได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ดังนั้นคนไทยจึงไม่มีความใกล้ชิดกับชะมด จึงไม่เห็น
พฤติกรรมของชะมดมากพอจนสามารถน ามาใช้ในเปรียบเทียบได้  

ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียที่ใช้สัตว์ต่างชนิดกัน
ในเปรียบเทียบเทียบ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากโลกทัศน์ของคนในสังคมไทยและสั งคม
อินโดนีเซียที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในภาษาไทยผู้ชายเจ้าชู้ถูกเปรียบเป็น “ไก่แจ้” ในขณะที่ในภาษา
อินโดนีเซีย ผู้ชายเจ้าชู้ถูกเปรียบเป็น “จระเข้” อาจเป็นเพราะชาวไทยมีโลกทัศน์ต่อไก่แจ้ว่าเป็นสัตว์
เจ้าชู้ โดยคนไทยมองเห็นพฤติกรรมของไก่แจ้ตัวผู้ที่มักจะมีคู่ตัว เมียหลายตัว ไก่แจ้จะขยับปีกและ 
กางปีกเมื่อเจอไก่ตัวเมีย หรือที่เรียกว่าอาการป้อ เพ่ือเป็นการแสดงว่าต้องการผสมพันธุ์ ไก่แจ้เป็น
สัตว์สังคมชอบอยู่เป็นกลุ่ม ถ้าเลี้ยงตัวเดียวจะเหงาตาย จึงควรเลี้ยงเป็นครอบครัว ไก่แจ้ตัวผู้หนึ่งตัว 
จะมีคู่เป็นตัวเมียจ านวนสองถึงสามตัว (ศรี เกศมณี, 2534) ไก่แจ้จึงถูกเปรียบเป็นผู้ชายเจ้าชู้ ในขณะ
ที่ในภาษาอินโดนีเซีย จระเข้ถูกเปรียบเป็นผู้ชายเจ้าชู้ อาจเป็นเพราะชาวอินโดนีเซียมีโลกทัศน์ต่อ
จระเข้ว่าเป็นสัตว์อันตราย จระเข้เป็นสัตว์กินเนื้อที่ไม่มีลิ้น จระเข้จึงสามารถกินสัตว์ทุกชนิดอย่าง ไม่
เลือก จึงถูกน ามาเปรียบเป็นผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้คบหาผู้หญิงมากมายอย่างไม่เลือก และผู้ชายที่มี
ภรรยามากกว่าหนึ่งคน ถึงแม้ตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลามจะอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้ 4 คน 
แต่ผู้ชายที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาและกฎหมายก็ถูกเปรี ยบเทียบเป็น
จระเข้เช่นกัน  

นอกจากนี้การศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 
ผู้วิจัยพบว่า ในภาษาไทยมีการใช้ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในลักษณะการเขียนเฉพาะตัวของ
ผู้เขียน ได้แก่ ประโยค “จิ้งหรีดกินโคนหญ้า” ในบริบท “เข้ามาประชิดเหมือนจิ้งหรีดกินโคนหญ้า” 
โดยมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึง ระยะห่าง ประโยคดังกล่าวเป็นลักษณะการเขียนเฉพาะตัวของ
ผู้เขียน ซึ่งไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาษาไทย ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องอธิบายความหมายของข้อมูล
โดยอาศัยการตีความจากบริบท ผู้วิจัยพบลักษณะการใช้ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย
เท่านั้น ไม่พบข้อมูลลักษณะดังกล่าวในภาษาอินโดนีเซีย  

ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียสะท้อนโลกทัศน์ 
ค่านิยมและทัศนคติท่ีเหมือนกันในด้านโลกทัศน์เกี่ยวกับบุคลล โลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โลกทัศน์
เกี่ยวกับการด ารงชีวิตพ่ึงพิงธรรมชาติและแหล่งน้ า รวมถึงทัศนคติที่มีต่อสัตว์บางประเภท เช่น เสือ 
จระเข้ หมา โดยผู้คนในทั้งสองสังคมมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีกับสัตว์ดังกล่าว เป็นเพราะลักษณะนิสัย 
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และพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ที่มนุษย์เห็นว่าไม่เหมาะสม และเป็นอันตราย มนุษย์จึงมีทัศนคติในทาง
ที่ไม่ดีกับสัตว์ โดยมนุษย์มองว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ต่ ากว่ามนุษย์ ไม่มีเหตุและผลในการกระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง สัตว์ใช้สัญชาติญาณในแสดงออก แต่มนุษย์ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการกระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมนุษย์ประพฤติตนอย่างไร้เหตุผล มนุษย์จึงถูกน าไปเปรียบกับสัตว์ (Murray, 1998) 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซียสะท้อน
โลกทัศน์ และค่านิยมบางประการที่ไม่ปรากฏในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย ได้แก่ 
โลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยโลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ
ของชาวอินโดนีเซียสะท้อนให้เห็นว่า ชาวอินโดนีเซียยังคงมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มี
อ านาจเหนือมนุษย์ สิ่งที่มองไม่เห็น หรือสิ่งที่ถูกพระเจ้าก าหนดมาแล้วเช่น เนื้อคู่ และยังคงเชื่อถือมา
จนถึ งทุ กวั นนี้  ตั วอย่ า ง เช่ น  “ Ikan di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga.”  
‘ปลาอยู่ในทะเล มะขามอยู่ที่ภูเขา มาเจอกันในหม้อ’ หมายถึง หากเป็นเนื้อคู่กันแล้ว ถึงแม้จะอยู่ไกล
กัน ก็ต้องได้พบกันนี่สุด (Nur Arifin Chaniago, 1998, p. 154) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่พบ
โลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติในความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย มิได้
หมายความว่าคนไทยไม่มีโลกทัศน์ดังกล่าว  

กล่าวโดยสรุป โลกทัศน์ ค่านิยมและทัศนคติของชาวไทยและชาวอินโดนีเซียที่มีต่อสัตว์
มีความเหมือนและความต่างกันในบางประการ เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลและ
ปฏิบัติอยู่ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งภูมิศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม คนจะมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อสัตว์ต่าง ๆ อย่างไร ขึ้นอยู่กับโลกทัศน์ที่คนมีต่อสัตว์
ประเภทนั้น ๆ สังคมไทยและสังคมอินโดนีเซียมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงท าให้มีโลกทัศน์ ค่านิยม 
และทัศนคติที่แตกต่างกัน 

 
6.6 ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยจากข้อมูลภาษาพูดที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

2. ควรมีการศึกษาความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยเปรียบเทียบกับ
ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาอินโดนีเซีย 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทย 

 

ข้อมูล      ความหมาย 

1. กบ  

1. กบในกะลาครอบ     คนที่มองเห็นโลกในวงแคบ มี
     ความรู้น้อย 

2. กบเลือกนาย     คนที่ต้องการเปลี่ยน
ผู้บังคับบัญชา     อยู่เรื่อย ๆ จนไม่ได้ดี 

3. กบเฝ้ากอบัว     คนโง่ที่มองไม่เห็นคุณค่าของสิ่ง
     ที่อยู่ใกล้ตัว มัวอยู่แต่ในที่ 
     เดิม ๆ และของเดิม ๆ 

2. กระซู่  

1. “สาวผู้พูดไม่ใช่นางแมวป่าแต่เป็นกระซู่สองนอ”  ผู้หญิงที่มีกริยาแรงจัดจ้าน มัก
     แสดงออกเพ่ือเรียกร้องความ
     สนใจจากเพศตรงข้าม หรือ
     เพ่ือให้ได้เพศตรงข้ามมาเป็นคู่ 

2. หน้าตาเป็นก้นกระซู่     หน้าตาที่ไม่งาม ไม่น่าดู 

3. กระต่าย  

1. กระต่ายสามขา     คนที่ยืนกรานไม่ยอมรับ 
     ความผิด 

2. กระต่ายแหย่เสือ     คนที่ล้อเล่นกับอันตราย 

3. กระต่ายหมายจันทร์     ผู้ชายที่หมายปองผู้หญิงที่มี
     ฐานะดีกว่า 
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ข้อมูล      ความหมาย 

4. หูกระต่าย     ส่วนประกอบหนึ่งของเครื่อง
     แต่งกายผู้ชาย มีลักษณะ 
     เหมือนริบบิ้นผูกไว้ที่ปกคอเสื้อ 
     มีขนาดเท่ากันท้ังสองข้าง 

5. หนวดเต่า เขากระต่าย     สิ่งของที่ไม่มีจริง 

6. กระต่ายตื่นตูม     อาการตื่นตกใจง่าย โดยไม่ทัน
     ส ารวจให้ถ่องแท้ก่อน  

7. ตาแดงเป็นกระต่าย     อาการตาแดง  

8. ยิงกระต่าย     กิริยาการถ่ายปัสสาวะ 

9. กระต่ายขาเดียว     คนที่ยืนกรานไม่ยอมรับ 
     ความผิด 

4. กระแต  

1. หมอบกระแต     กิริยาหมอบนิ่ง ไม่มีทางสู้ 

5. กระทิง  

1. เสือ สิงห์ กระทิง แรด     คนเลวทราม ขี้โกงและ 
     อันตราย   

2. กระเทยกระทิง     บุคคลเพศท่ีสามที่มีร่างกาย
     ใหญ่โต 

3. กระทิงป่า     คนที่มีอารมณ์โกรธ ดุร้าย 

4. กระทืบเท้าเหมือนกระทิง          กิริยาเดินกระทืบเท้าอย่างแรง 

5. ดุยังกับกระทิง     ดุมาก 

6. หายใจเหมือนวัวกระทิงสู้          อาการหายใจเข้าออกอย่าง
รุนแรง 
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6. กระรอก 

1. ชี้โพรงให้กระรอก     แนะทางให้คนท าชั่ว 

2. ไม้งามกระรอกเจาะ     หญิงสาวสวยที่เคยมี
เพศสัมพันธ์     กับผู้ชายมาแล้ว 

3. ง่อยกระรอก     อาการที่ไม่มีแรงจะท าอะไร
     ทั้งสิ้น 

7. กา 

1. กาคาบพริก     คนที่มีผิวคล้ าแล้วแต่งกายด้วย
     เสื้อผ้าสีฉูดฉาด 

2. กาในฝูงหงส์     คนที่ต่ าต้อยกว่าในหมู่คนที่ 
     สูงศักดิ์ 

3. กาหน้าด า เขาก็จ าหน้าได้          คนคุ้นเคยกันจนจ าได้แม่น 

4. กาข้ีรดหัวตัวเอง มองไม่เห็น          คนที่มองไม่เห็นความผิด 
     ของตัว 

5. กาตาแววเห็นธนู     คนข้ีขลาด ขี้กลัว เมื่อเห็นอะไร
     ผิดสังเกตก็รีบหลบ 

6. กาหลงรัง     ผู้ที่ไปอยู่ที่สถานที่ใดที่หนึ่ง 
     แล้วไม่ยอมกลับบ้านตน 

7. เข้าฝูงหงส์เป็นหงส์ เข้าฝูงกาเป็นกา   คนที่ปรับตัวให้เข้ากับหมู่คณะ 
     และสถานการณ์ได้ 

8. ดูเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา          ดูและท าตามแต่คนที่ท าดี อย่า
     ท าตามคนที่ท าไม่ดี 

9. ตีงูให้กากิน     ท าสิ่งที่ตนควรได้รับประโยชน์ 
     แต่ไม่ได้ 
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10. ปล่อยนกปล่อยกา     ปล่อยใครสักคนให้เป็นอิสระ 
     ไม่ผิด ปล่อยให้พ้นจากความ
     ผูกพัน 

11. เป็นหงส์หรือกาก็อยู่ฟ้าเดียวกัน     จะเป็นคนรวยหรือคนจนก็เป็น
     คนเหมือกัน 

12. พรากลูกนกลูกกา     ท าให้ลูกพลัดพรากจากพ่อแม่ 

13. เสียงนกเสียงกา     เสียงเรียกร้องของคนสามัญ 

14. สาวไส้ให้กากิน     น าเรื่องภายในมาเปิดเผยให้คน
     อ่ืนรู้ 

15. อีกาตอมรุ้ง     คนที่เข้ามารุมบางสิ่งบางอย่าง 

16. อีการักแต่ลูกของมัน     คนที่รักของตัวเองมากกว่าของ
     คนอ่ืน 

17. ปากเหยี่ยวปากกา     สถานการณ์ที่เป็นอันตราย 

18. ฆ่าหงส์เลี้ยงกา     ท าลายของสูงค่ามาท าของ
     ราคาต่ า 

19. กาเหยี่ยวเฉี่ยวเอาไป     สิ่งของที่สูญหายไป 

20. เต้นแร้งเต้นกา     เต้นออกท่าทางเอะอะ แสดง
     อาการโกรธเคือง พอใจ หรือ 
     ดีใจ 

8. กิ้งก่า 

1. กิ้งก่าได้ทอง     คนที่ได้ยศศักดิ์นิดหน่อยก็หยิ่ง
     จองหอง ลืมตัว 
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9. ไก่ 

1. ไกแ่ก่ แม่ปลาช่อน     หญิงค่อนข้างมีอายุ แต่มี 
     มารยาทและเล่ห์เหลี่ยมมาก 
     และมีกิริยาจัดจ้าน 

2. ไก่แก่หนังเหนียว     คนแก่ที่มีความเชี่ยวชาญ 
     เอาชนะยาก 

3. ไก่ไข่กระต๊ากเอง       ใครท าผิดก็มักจะเผลอเปิดเผย
     เอง 

4. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง   คนเราจะสวยงามได้ ต้องรู้จัก
     การแต่งตัว 

5. ไก่รองบ่อน     ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวส ารอง ซึ่งจะ
     เรียกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ 

6. ไก่ได้พลอย     คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งที่ตนมี 

7. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่     ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกัน
     และกัน 

8. ไก่อ่อน     คนที่อ่อนหัด ยังไม่ช านาญ 

9. ไก่กินข้าวเปลือก      คนที่รับสินบน 

10. ไก่นา     คนโง่ เซ่อ 

11. เชือดไก่ให้ลิงดู     ลงโทษคนที่ผิด หรือบางครั้งท า
     ร้ายจัดการ ให้คนอ่ืนดูเป็น 
     ตัวอย่าง จะได้เกรงกลัว 

12. ลูกไก่อยู่ก ามือ     ผู้ที่ตกอยู่ในอ านาจ ผู้ที่ไม่มีทาง
     ต่อสู้ 

13. สมภารกินไก่วัด     ผู้ชายที่ได้หญิงในปกครองเป็น
     ภรรยา 
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14. หมาหยอกไก่     อาการที่ชายหยอกล้อหญิงสาว
     เป็นทีเล่นทีจริง 

15. ไก่ข้ึนรัง     เวลาพลบค่ า 

16. ไก่โห่     เวลาเช้ามืดท่ีไก่ขัน 

17. มาก่อนไก่     มาตัง้แต่เช้า 

18. มีไก่ที่ไหน มีไรที่นั่น     ของคู่กัน เมื่อสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีก
     สิ่งหนึ่ง 

19. ไม่มีไก่ เอาเป็ดขัน     ไม่มีของจริง เอาของไม่จริง
     แทนไปพลาง 

20. งงเป็นไก่ตาแตก     อาการมึนงงมาก 

21. ซีดเป็นไก่ต้ม     ขาวจนซีด 

22. ปล่อยไก่     กิริยาทีแ่สดงความ 
     รู้เท่าไม่ถึงการณ์ออกมา 

23. เวลาไปเหมือนไก่จะบิน เวลามาเหมือนห่าจะกิน  จะไปไหนก็แสดงอาการ 
     กระตือรือร้นมากเกินเหตุ 

24. ท านาอย่าเสียไร่ เลี้ยงไก่อย่าเสียรัง   ท าสิ่งใดให้ได้ประโยชน์ 

25. เลี้ยงไก่ไว้กินไข่ เลี้ยงควายไว้นา    ท าสิ่งใดที่หวังได้ประโยชน์จาก
     สิ่งนั้น 

26. หมูไปไก่มา     การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

10. ไก่แจ้ 

1. เจ้าชู้ไก่แจ้     ผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้ เกี้ยวผู้หญิง
     ไปมา 
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11. กวาง 

1.  “เดี๋ยวนี้พวกเก้ง กวางเยอะนะ สวย ๆ ทั้งนั้น  

 บางทีก็ดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นกวาง”  บุคคลเพศท่ีสามที่สวยเหมือน
     ผู้หญิง 

12. กุ้ง 

1. กุ้งแห้ง     ผอมมาก 

2. มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว  มีสมบัติเพียงเล็กน้อย แต่กังวล
     จนนอนไม่หลับ 

3. ถอยหลังเหมือนกุ้ง     ขลาดกลัว 

13. กุ้งฝอย 

1. เอากุ้งฝอยไปตกปลากะพง         ลงทุนน้อย แต่หวังผลก าไรมาก 

14. แกะ 

1. แกะด า     คนที่ท าไม่ดีผิดแผกไปจากกลุ่ม 

2. จับแพะชนแกะ     ท าอย่างขอไปที ถ้าไม่ได้อย่าง
     นี้ก็เอาอย่างนั้นเพ่ือให้ลุล่วงไป 

15. เก้ง 

1. “คนนั้นน่ะเป็นเก้ง รู้หรือเปล่า”      ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันเอง 

16. เขียด 

1. เขียดน้อยในรอยตีนควาย  คนโง่ มีความรู้น้อยนิด ไม่ 
  กว้างขวาง 

2. ตายอย่างเขียด, ตายหยังเขียด        อาการพลาดท่า ตกอยู่ใน 
     สถานการณ์ที่ยากล าบาก 

17. ควาย 

1. ควายเขาเกก คนตาเอก     คนเกเร คบไม่ได้ 
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2. ควายถึก     คนที่มีก าลังเยอะ อดทน 

3. โง่เป็นควาย     คนโง่ ซื่อ 

4. สีซอให้ควายฟัง     พูดหรือแนะน าให้คนโง่ฟัง ไร้
     ประโยชน์ 

5. เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน     ยุยงให้คนทะเลาะกัน 

6. หญ้างาม น้ าใส ควายอยู่        ที่อุดมสมบูรณ์ ร่มเย็นย่อมมี
     คนมาอาศัยอยู่ 

7. หญิงเป็นควาย ชายเป็นคน        ผู้หญิงมีคุณค่าน้อยกว่าผู้ชาย 

8. อึดเป็นควาย     ทนทาน มีก าลังมาก 

9. ตกอยู่ในระหว่างเขาควาย        ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์
     อันตราย 

10. กระเทยควาย     บุคคลเพศท่ีสามที่มีร่างกาย
     ใหญ่โต 

11. โตเป็นวัวเป็นควาย     คนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ยังไม่
     รู้จักคิด 

12. ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ    ซื้อของไม่ค านึงถึงเวลาและ
     สถานที่ย่อมได้ของแพง 

13. รักเมียเสียนาย รักควายเสียสวน    ได้อย่างหนึ่ง เสียอย่างหนึ่ง 

14. เสือหลายควายน้อย     ของที่มีน้อย หายากย่อมเป็นที่
     ต้องการของคนท่ัวไป ของที่มี
     มากหาง่ายย่อมไม่เป็นที่ 
     ต้องการมากนัก 

15. เลี้ยงไก่ไว้กินไข่ เลี้ยงควายไว้ไถนา   ท าสิ่งใดที่หวังได้ประโยชน์จาก
     สิ่งนั้น 
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16. ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก         ท าการงานใหญ่ ไม่ควรที่จะ
     ตระหนี่ถี่เหนียว 

17. ซื้อควายในหนอง     การกระท าท่ีไม่รอบคอบ 

18. พ่อตาเลี้ยงควาย แม่ยายเลี้ยงลูก    คนที่แต่งงานมีครอบครัว แล้ว
     ได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปการะ 

19. มีเมียเด็ก ใช้ควายเล็ก ไถนาดอน สอนคนแก่  สิ่งที่ท าได้ยากล าบาก 

20. เลี้ยงเป็ดกินไข่ เลี้ยงควายใช้งาน    ท าสิ่งใดที่หวังได้ประโยชน์จาก
     สิ่งนั้น 

21. ความวัวไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรก  เรื่องยุ่งยากเรื่องหนึ่งยังไม่ยุติ 
     ก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีก 

22. ควายขวิดอย่าขวาง     อย่าเข้าขวางเหตุการณ์ที่ก าลัง
     เกิดรุนแรง 

18. ครุฑ 

1. ปากปลิ้นเป็นครุฑยุดนาค          อาการที่ลิ้นปลิ้นออกมาจาก
     ปากเนื่องจากถูกบีบรัด 

19. คางคก 

1. คางคกข้ึนวอ     คนที่มีฐานะต่ าต้อย พอได้ดิบ
     ได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดี 

2. คางคกไม่มีหนัง     คนที่พูดอะไรก็ไม่รู้ฟัง ไม่เข้าใจ 
     ไม่รู้สึกรู้สา 

3. ชาติคางคก ยางหัวไม่ตกไม่รู้สึก    คนสันดานชั่วต้องลงโทษให้
     หนักถึงจะรู้สึก 

4. ใกล้อึ่งอ่างกินคางคก     มีของดีอยู่ใกล้ ๆ แต่กลับ 
     ต้องการของที่ไม่ดี 
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20. ค่าง 

1. “ยินเกาะประตูเป็นค่างสับสน”    คนที่งงงวย สับสน ท าอะไรไม่
     ถูก 

2. ท าลิงท าค่าง     นิสัยซุกซน ไม่เรียบร้อย 

21. ค้างคาว 

1. ใช้ชีวิตแบบค้างคาว     คนที่ด าเนินชีวิตในช่วงเวลา
     กลางคืนและพักผ่อนใน 
     ช่วงเวลากลางวัน 

22. งู 

1. งูพิษมิตรคด     คนชั่ว 

2. งูเห่านอนซ่อนเศียร     คนชั่วที่ซ่อนความร้ายกาจ 
     เอาไว้ 

3. เฒ่าหัวงู     ผู้ชายแก่เจ้าเล่ห์ ลามก 

4. ตีงูให้หลังหัก     การท าสิ่งใดแก่ศัตรู โดยไม่
     เด็ดขาดจริงจัง ย่อมได้รับ 
     ผลร้ายภายหลัง 

5. ลากงูตามหลัง     คบคนชั่วเป็นพวก 

6. ล้วงคองูเห่า     กล้าท าชั่วท้าทายผู้มีอิทธิพล 

7. หมองูตายเพราะงู     ได้รับอันตรายจากสิ่งที่ตนเองมี
     ความรู้ความช านาญ 

8. งู ๆ ปลา ๆ     มีความรู้ในบางสิ่งบางอย่าง
     เพียงเล็กน้อย 

9. งูกินหาง     เหตุการณ์วุ่นวาย ไม่รู้จักจบสิ้น 

10. ขว้างงูไม่พ้นคอ     ท าเรื่องร้าย ผลร้ายก็กลับมาสู่
     ตนเอง 
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11. ตีงูให้กากิน     ท าสิ่งที่ตนควรได้รับประโยชน์ 
     แต่ผลไปตกแก่ผู้อ่ืน 

12. ตีงูข้างหาง     ท าอะไรไม่ถูกเรื่อง อาจเกิด
     อันตรายได้ 

23. จระเข้ 

1. จระเข้ขวางคลอง     คนที่ไปขัดขวางผู้อ่ืน 

2. จระเข้คับคลอง     คนที่ชอบวางตัวใหญ่โตเกินไป
     ย่อมมีอุปสรรคในการด ารงตน
     ในสังคม 

3. จระเข้สั่งถ้ า     คนที่ร่ าลา อาลัยก่อนจะจากไป 

4. จระเข้ฟาดหาง     คนที่ใช้อ านาจ หรือก าลัง 
     ระรานโดยไม่เลือกหน้า 

5. ลิ้นจระเข้     คนที่กินได้ทุกอย่าง ไม่รับรู้หรือ
     สนใจรสชาติ 

6. ลูกเสือลูกจระเข้     ลูกหลานหรือญาติมิตรของศัตรู 

7. สอนจระเข้ให้ว่ายน้ า      สอนในสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว 

8. ปากเสือปากจระเข้     ภัยอันตราย 

9. ว่ายน้ าหาจระเข้     เสี่ยงเข้าพบทั้งท่ีรู้ว่าเป็น 
     อันตราย 

10. หนีเสือปะจระเข้         หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่ง แล้ว
     ต้องพบภัยอันตรายอีกอย่าง
     หนึ่ง 

11. ถ่อแพไล่เสือ ถ่อเรือไล่จระเข้        ท าในสิ่งที่ไม่อาจส าเร็จได้ หรือ
     ส าเร็จได้ยาก 
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24. จิ้งจก 

1. จิ้งจกตีนศาล     คนที่หากินเล็ก ๆ น้อย ๆ กับผู้
ที่มา     ติดต่อราชการ 

2. ขาวเป็นจิ้งจก      ผิวขาวซีด 

3. ผอมเหมือนจิ้งจกถูกประตูหนีบ    ผอมมาก 

4. ผอมเหมือนจิ้งจกตายซาก        ผอมมาก 

5. หน้าจิ้งจก     ใบหน้ามีลักษณะยาวและเล็ก 

6. เป็นจิ้งจก     คนที่ปรับตัว เปลี่ยนแปลงไป
     ตามสถานการณ์ 

25. จิงโจ้ 

1. “จิงโจ้สอบเหตุปล้นซ้ าไฟป่า ยอดผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัย ประเทศออสเตรเลีย 

 ในรัฐวิกตอเรีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ 
ออสเตรเลีย”     

2. กระโดดแบบจิงโจ้      วิ่งกระโดดออกมาไกล ๆ 

26. จิ้งจอก 

1. จิ้งจอกเฒ่า     คนแก่ เจ้าเล่ห์ มีเล่ห์เหลี่ยม 

2. สายตาแบบจิ้งจอก     สายตาเจ้าเล่ห์ 

27. จิ้งหรีด 

1. จิ้งหรีดกินโคนหญ้า     ระยะใกล้ 

2. ปั่นจิ้งหรีด     กิริยาก้มหลังลงเอานิ้วชี้แตะกับ
พ้ืน      แล้วหมุนไปรอบ ๆ 

3. โรงแรมจิ้งหรีด     โรงแรมขนาดเล็ก ราคาถูก 
     และคุณภาพต่ า 
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28. จักจั่น 

1. จักจั่นลอกคราบ     คนที่เปลี่ยนแปลงหน้าตาและ
     ร่างกายเป็นครั้งคราว 

29. ช้าง 

1. ช้างเผือกไม่ได้เกิดในกรุง         คนดีมีวิชามาจากตามชนบท 

2. ช้างพลายหมายงา คนเจรจาหมายถ้อยค า   คนเจรจาย่อมยึดถือค าพูดกัน
     เป็นส าคัญ 

3. ช้างย่อมรักงา     ทุกคนย่อมหวงแหนในสิ่ง 
     ส าคัญ 

4. ช้างเท้าหลัง     ภรรยาเป็นผู้ตามหลังสามี 

5. ช้างเหลือขอ     คนเกเร 

6. ตาบอดคล าช้าง     คนที่รู้อะไรด้านเดียวหรือนัย
     เดียวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็น
     อย่างนั้น 

7. ยั่วช้างงาหัก     เก่งกับผู้ที่ท าอันตรายตนไม่ได้ 

8. เสือทลายห้าง ช้างทลายโรง         คนที่แสดงกิริยาเอะอะตึงตัง 

9. อ้อยเข้าปากช้าง     สิ่งของหรือเงินให้คนอ่ืนไปแล้ว
     เอาคืนได้ยาก 

10. มีก าลังดุจช้างสาร     คนที่มีพละก าลังมาก 

11. อกหัวช้าง     หน้าอกนูน (ใช้ในวงการพระ
     เครื่อง) 

12. ช้างตกมัน     คนที่ออกอาการอาละวาด 
     โวยวาย 
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13. ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่         ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคล 
     หรือผู้หญิงที่จะเลือกมาเป็น
     คู่ครอง 

14. ดูช้างให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน   พิจารณาท าอะไรให้เหมาะกับ
     โอกาส 

15. เห็นช้างข้ี ขี้ตามช้าง     ท าเลียนแบบคนใหญ่คนโต คน
     ร่ ารวย ทั้งที่ตนไม่ร่ ารวยหรือมี
     ความสามารถพอ 

16. ขี่ช้างจับตั๊กแตน     การกระท าท่ีลงทุนมาก แต่ได้
     ผลประโยชน์เล็กน้อย 

17. ฆ่าช้างเอางา     ท าลายล้างอะไรที่ใหญ่โต  
     เพ่ือให้ได้ของส าคัญเพียง 
     เล็กน้อยมาเป็นประโยชน์ 
     ต่อตน โดยไม่คิดว่าที่ท าไปนั้น
     เป็นการสมควรหรือไม่ 

18. งัดงาช้าง ง้างภูเขา     ท าสิ่งที่เกินก าลังของตน 

19. จับช้างกลางแปลง     การกระท าท่ีเป็นไปไม่ได้หรือ 
     ไม่มีทางส าเร็จได้ 

20. ฉุดช้างชนกัน     เข้าห้ามหรือขัดขวางสิ่งที่เกิน
     ก าลังตัวเอง 

21. ฉุดหางช้าง     ห้ามหรือขัดขวางสิ่งที่เกินก าลัง
     ตัวเอง 

22. หนีช้างอย่าห่างต้นไม้     การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเรื่อง 

23. ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด         ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่
     คนทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็
     ไม่มิด 
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24. เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง     ผู้ที่หาผลประโยชน์โดยมิชอบ
     จากหน้าที่การงานที่ตนเอง
     รับผิดชอบอยู่ 

30. ตะเข็บ 

1. ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ     ขุดคุ้ยเรื่องบาดหมางเก่า ๆ 
     ขึน้มาพูด 

31. ตะขาบ 

1. คายตะขาบ     ถ่ายทอดวิชา มอบมรดก 

32. ตั๊กแตน 

1. ขี่ช้างจับตั๊กแตน     ลงทุนมาก แต่ได้ผลประโยชน์
     เล็กน้อย 

33. เต่า 

1. ข้าเก่าเต่าเลี้ยง     คนเก่าคนแก่ คนที่อยู่ด้วยกัน
     มานานในฐานะคนรับใช้จน
     วางใจได้ 

2. เต่าใหญ่ไข่กลบ     คนที่ปกปิดความผิดของตนเอง 

3. กลิ่นเต่า     กลิ่นใต้วงแขน 

4. เต่าโตคับหนอง     คนที่ชอบวางตัวใหญ่โตเกินไป
     ย่อมมีอุปสรรคในการด ารงตน
     ในสังคม 

5. ช้าเหมือนเต่าคลาน     เชื่องช้า 

6. เต่าล้านปี     ของเก่าแก่ 

7. เสื้อคอเต่า     เสื้อที่ปิดมาถึงคอ 

8. โง่เงา่เต่าตุ่น     คนโง่ 
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9. ศรัทธาหัวเต่า ผลุบเข้า ผลุบออก    กลับไปกลับมา ไม่แน่นอน 

10. เนื้อเต่าย าเต่า     น าเอาทรัพย์สินส่วนที่เป็นก าไร
     หรือดอกเบี้ย กลับไปลงทุนต่อ 
     โดยไม่ต้องใช้ทุนเดิม 

11. หนวดเต่า เขากระต่าย     สิ่งของที่ไม่มีจริง 

12. น้ าตาเป็นเผาเต่า     ร้องไห้น้ าตาไหลพราก 

34. ตุ่น 

   1. โง่เง่าเต่าตุ่น     คนโง่ 

35. นกขุนทอง 

   1. พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง     พูดไม่หยุดปาก แต่ไม่รู้ 
     ความหมาย 

36. ตุ๊กแก 

1. เกาะแน่นเป็นตุ๊กแก     เกาะแน่ ไม่ปล่อย 

37. นก 

1. นกน้อยท ารังแต่พอตัว     คนที่ท าอะไรดูให้เหมาะกับ
     ฐานะของตน อย่าให้เกินตัว 

2. นกรู ้     ผู้ที่มีไหวพริบ รู้เท่าทัน 
     เหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน 

3. นกต่อ     คนที่ท าหน้าที่ติดต่อ หรือชักจูง
     หลอกล่อคนอ่ืนให้หลงเชื่อ 

4. นกตายรัง     คนที่เอาตัวไม่รอด ต้องกลับมา
     ที่เก่า 

5. นกสองหัว     คนที่ท าตัวฝักใฝ่ เข้าด้วยทั้ง
     สองฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดย
     หวังประโยชน์เพื่อตน 
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6. นกปีกหัก     คนที่ตกอยู่ในสภาพพลาดพลั้ง
     หรือล าบาก 

7. นกไร้ไม้โหด     บุคคลที่สิ้นอ านาจวาสนา หรือ
     ตกอับไม่สามารถให้คุณหรือ
     เป็นที่พ่ึงพาอาศัยแก่ใครได้แล้ว 
     จะไม่มีใครมานอบน้อม มาฝาก
     ตัวให้ใช้สอยเหมือนเช่นเคย 

8. ปล่อยนกปล่อยกา     ปล่อยบางคนให้เป็นอิสระ  
     ไม่เอาผิด 

9. พรากลูกนกลูกกา     ท าให้ลูกพลัดพรากจากพ่อแม่ 

10. ไม้ร่มนกจับ     ผู้ที่มีวาสนา ย่อมมีคนพึ่งบารมี 

11. เสียงนกเสียงกา     เสียงเรียกร้องของคนสามัญ 

12. ชี้นกบนปลายไม้     หวังในสิ่งที่อยู่ไกลตัว 

13. ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว         ท าอย่างเดียวได้ผลสองอย่าง 
     ลงทุนครั้งเดียวได้ผลประโยชน์
     สองทาง 

14. ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้     ไม่ว่าผู้มีอ านาจว่าอย่างไร  
     ผู้น้อยก็คล้อยตาม เห็นด้วย ไม่
     คัดค้าน 

15. นก     พลาด ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ 

16. นกผิดป่า ปลาผิดน้ า     คนที่อยู่ผิดที่ผิดทาง 

38. นกแก้ว 

1. แก้วลืมคอน     คนที่รักกันแล้วแต่ยังไปหลงรัก
     คนอ่ืน 

2. สันจมูกจงอยนกแก้ว     สันจมูกงุ้ม  
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3. ท าตายิบ ๆ เหมือนนกแก้ว         ท าตาขยุบขยิบ 

4. พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง         พูดไม่หยุดปาก แต่ไม่รู้ 
     ความหมาย 

5. สอนนกแก้วแก่     ท าในสิ่งที่ยาก ไม่มีทางส าเร็จ 

39. นกกระจอก 

1. “ใครจะลูกใครใหญ่โตมาปานนกอินทรีย์  

 มาอยู่ในวังเป็นนกกระจอกหมด”    ผู้น้อย ผู้ที่อยู่ใต้อ านาจ 

2. นกกระจอกเลี้ยงไม่เชื่อง        คนที่ไม่รู้จักบุญคุณ 

3. นกกระจอกเข้ารัง     เสียงดังเซ็งแซ่ไม่ได้ศัพท์ 

4. นกกระจอกแตกรัง     เสียงดังเซ็งแซ่ไม่ได้ศัพท์ 

5. นกกระจอกกินน้ า     เวลาชั่วครู ่

40. นกกระจอกเทศ 

1. โตเป็นไข่นกกระจอกเทศ        ใหญ่มาก 

 

41. นกคุ่ม 

1. นกคุ่มคุ้มแต่รัง     คนที่มีก าลังน้อยท าอะไรแค่คุ้ม
     ตัว 

42. นกยูง 

1. นกยูงมีแววที่หาง     คนที่มีฐานะทางสังคมหรือมี
     ชาติตระกูล ย่อมมีลักษณะที่
     แสดงออกมาให้สังเกตเห็น 

43. นกการะเวก 

1. เสียงหวานเป็นนกการะเวก         เสียงหวานไพเราะ 
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44. นาค 

1. บวชนาค     ผู้ที่จะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระ 

2. ปากปลิ้นเป็นครุฑยุดนาค         อาการที่ลิ้นปลิ้นออกมาจาก
     ปากเนื่องจากถูกบีบรัด 

45. เนื้อทราย 

1. ตาสวยเหมือนเนื้อทราย     ตาหวาน สวยงาม 

2. แข้งเรียวดุจแข้งเนื้อทราย         แข้งขาเรียวได้รูป 

46. บ่าง 

1. บ่างช่างยุ     คนที่ชอบยุให้คนอ่ืนแตกแยก 

47. บุ้ง 

1. เหมือนมีบุ้งไต่     อาการคัน 

48. ปู 

1. รีดเลือดกับปู     เคี่ยวเข็ญเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้ 

2. ลูกปูก็เดินเหมือนแม่ปู     เด็กก็ท าตามที่ผู้ใหญ่แสดง 

3. ลิดตีนปู     ตัดก าลังไปทีละน้อย 

4. ปากหอยปากปู     คนที่มีนิสัยชอบนินทาเล็ก 
     นินทาน้อย 

49. ปลวก 

1. ปัญหาเหมือนปลวกที่กัดกินเนื้อไม้   ปัญหาที่แก้ไม่ตก ลุกลาม 

2. บุคคลก็จะกลายเป็นมดปลวก        ไม่มีค่า 

3. หน้าปลวก     หน้าตาไม่สวยงาม 

4. ล้มตายเหมือนมปลวก     ล้มตายกันเป็นจ านวนมาก 

5. ท างานอย่างมดปลวก        ท างานหนัก ท างานตลอดเวลา 
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50. ปลา 

1. ข้าวพึ่งนา ปลาพ่ึงน้ า     คนต้องพ่ึงพาอาศัยกัน 

2. ขุดบ่อล่อปลา     ท ากลอุบายเพื่อให้อีกฝ่าย 
     หลงเชื่อหวังผลประโยชน์จาก
     อีกฝ่าย 

3. ใช้แมวไปขอไป ใช้ปลาไหลไปลงรู   ส่งเสริมคนให้ไปท าในทางที่เขา
     ชอบ 

4. น้ าถึงไหน ปลาถึงนั่น     มีสิ่งดึงดูดล่อใจอยู่ที่ไหน ก็จะมี
     คนตามไปถึงที่นั่น 

5. น้ าร้อนปลาเป็น น้ าเย็นปลาตาย    การพูดจาหรือการแสดงออกที่
     ก้าวร้าวรุนแรง มีแต่จะถูก 
     ต่อต้านไม่ร่วมมือ หรือท าให้อีก
     ฝ่ายไหวตัวแต่ถ้าพูดจา 
     อ่อนหวานน่าฟัง ก็จะได้รับ
     ความส าเร็จ 

6. น้ ามาปลากินมด น้ าลดมดกินปลา   เมื่อฝ่ายใดมีโอกาสก็จะลงมือ
     กระท าบางสิ่งที่เป็นผลเสียต่อ
     อีกฝ่ายหนึ่ง 

7. ปล่อยปลาลงน้ า     ปล่อยศัตรูไปแล้ว เขาจะไม่นึก
     ถึงบุญคุณ 

8. ปลาข้องเดียวกัน     คนที่อยู่ร่วมหรือเป็นพวก 
     เดียวกัน 

9. ปลาติดร่างแห     คนที่พลอยได้รับเคราะห์ 
     ร่วมกับคนอ่ืน 

10. ปลากินเหยื่อ      คนที่หลงกล 
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11. ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง     คนที่สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย  
     ท าการสิ่งส าคัญเพ่ือไว้อาลัย
     ก่อนจากไป 

12. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก     ผู้ที่มีอ านาจกดข่ีข่มเหงผู้น้อย 

13. ด าเป็นปลาดุกด้าน     ด ามาก 

14. ปลาผุดหย่อนเบ็ด     โลภ พลอยท าตามคนอ่ืนที่เขา
     ได้ผลไปแล้ว 

15. ปลาแรงที่หาง นางแรงที่สื่อ         ท าอะไรให้รู้จุดส าคัญของเรื่อง 

16. งู ๆ ปลา ๆ     มีความรู้ในบางสิ่งบางอย่าง
     เพียงเล็กน้อย 

17. ปลาตกน้ าตัวโต     สิ่งของที่สูญเสียไปมักจะดูมีค่า
     มากกว่าที่เป็นจริง 

18. ฝากปลาไว้กับแมว     ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับคนที่
     ชอบสิ่งนั้น ย่อมสูญหายได้ง่าย 

19. นกผิดป่า ปลาผิดน้ า     อยู่ผิดที่ผิดทาง ผิดวิสัย  
     ผิดปกติ 

20. ดิ้นเป็นปลาถูกทุบหัว     ดิ้นรนด้วยความเจ็บปวด 
     มากมาย 

21. หัวโตเป็นปลาวัด     คนที่อดอยากผอมโซ 

22. จับปลาในปลัก     ท าสิ่งที่เห็นผลส าเร็จอยู่แล้ว 

23. จับปลาให้กุมหัว     ท าอะไรให้มั่นคงแน่นอน 

24. ตีปลาหน้าไซ     พูดหรือท าให้กิจการของผู้อื่น
     ซึ่งก าลังด าเนินไปได้ด้วยดีเสีย 

25. ท านาออมข้าว ท าปลาออมเกลือ    ท าการสิ่งใด ถ้ากลัวหมด 
     เปลืองย่อมไม่ได้ผลสมบูรณ์ 
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26. จับปลาสองมือ     ท าอะไรโดยมุ่งหวัง 
     ผลประโยชน์จากสองทาง อาจ
     พลาดได้ง่าย 

51. ปลากระดี่ 

1. กระดี่ได้น้ า     คนที่แสดงอาการดีใจ ตื่นเต้น
     จนตัวสั่น 

52. ปลาไหล 

1. เกลียดปลาไหลกินน้ าแกง       เกลียดตัวเขา แต่อยากได้ 
     ผลประโยชน์จากเขา 

2. ปล่อยปลาไหลลงตม     ปล่อยคนส าคัญที่ตกอยู่ใต้ 
     อ านาจให้พ้นไป คนนั้นย่อมจะ
     มีก าลังขึ้นมาอีก 

53. ปลาช่อน 

1. ไก่แก่ แม่ปลาช่อน     ผู้หญิงค่อนข้างมีอายุ มักนิยม
     ใช้เมื่อพูดถึงผู้หญิงที่มี 
     ประสบการณ์มาก มีเล่ห์ 
     เหลี่ยมสูง 

54. ปลาซิว 

1. ใจปลาซิว     ขี้ขลาด 

2. ปลาซิว ปลาซ่า     คนที่ชอบนินทาว่าเล็กว่าน้อย 

55. ปลาซ่า 

1. ปลาซิว ปลาซ่า      คนที่ชอบนินทาว่าเล็กว่าน้อย 

56. ปลาหมอ 

1. ปลาหมอตายเพราะปาก        คนที่พูดจนได้รับอันตราย 
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2. เอาปลาหมอไปล่อปลาชะโด        เสียของเล็กน้อยเพ่ือให้ได้ของ
     มีค่า 

3. ปลาหมอกระเดือกจนเหงือกแห้ง    คนทีต่่อสู้ดิ้นรนจนถึงท่ีสุด 

57. ปลากะพง 

1. เอากุ้งฝอยไปตกปลากะพง            ลงทุนน้อย แต่หวังผลก าไร 

58. ปลาชะโด 

1. เอาปลาหมอไปล่อปลาชะโด        เสียของเล็กน้อยเพ่ือให้ได้ของ
     มีค่า 

59. ปลิง 

1. ปลิงดูดเลือด     คนที่คอยหาผลประโยชน์จาก
     ผู้อื่น 

2. ปลิงเกาะสวรรค์     ผู้หญิงที่พ่ึงพาอาศัย เกาะติด
     ผู้ชาย 

3. “บุคคลผู้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของอยู่สูงเปรียบเสมือน 

 ปลิงหรือทากที่ดูดเอาโลกทั้งโลกเข้ามาตอบสนองตน”  คนที่มีความเป็นเจ้าของสูง
     

4. มือปลิง     เกาะติดแน่น ไม่ยอมปล่อย 

5. ปลิงเกาะก็เลือดออก     มีเรื่องร้ายก็ต้องท าให้เกิดความ
     เสียหายบ้าง 

60. เป็ด 

1. ด าตับเป็ด     ผู้หญิงผิวด าที่มีเสน่ห์ทางเพศ 

2. ลูกเป็ดก็เดินเหมือนแม่เป็ด        เด็กก็ต้องเลียนแบบพฤติกรรม
     ของผู้ปกครอง 
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3. เอาเป็ดมาขันประชันไก่     เอาคนที่ด้อยกว่ามาแข้งกับคน
     ที่เหนือกว่า 

4. ยุคเป็นขัน     เสียงไม่ไพเราะ 

5. เป็ดขี้เหร่     คนที่มีหน้าตาไม่สวยงาม 

6. รู้อย่างเป็ด     คนที่มีความสามารถท างานได้
     แต่ไม่เชี่ยวชาญทางใดทางนึง
     สักทาง 

7. ไม่มีไก่เอาเป็ดขัน     ไม่มีของจริง เอาของไม่จริง
     แทนไปพลาง 

8. กรูเข้ามาเหมือนฝูงเป็ด     แห่กรูเข้ามาเป็นจ านวนมาก 

9. เซ็งเป็ด     อาการเบื่อ เซ็ง หมดความ 
     ตื่นเต้น 

10. ปากยื่นเหมือนเป็ด     ท าหน้าไม่พอใจ 

11. เป็ดง่อย     คนท าอะไรไม่ได้เรื่อง ไม่ส าเร็จ 

12. หน้าบูดเป็นตูดเป็ด     ท าหน้าไม่พอใจ 

13. เลี้ยงเป็ดกินไข่ เลี้ยงควายใช้งาน    ท าสิ่งใดที่หวังได้ประโยชน์จาก
     สิ่งนั้น 

61. แพะ 

1. แพะรับบาป     คนที่รับเคราะห์กรรมแทนผู้อ่ืน
     ที่ท ากรรมนั้น 

2. เคราแพะ     เครายาวที่คาง 

3. หน้าแพะ     แก้มตอบ โหนกสูง ตาโบ๋ ใช้
     ส าหรับการเรียกพระเครื่อง 

4. จับแพะชนแกะ     ท าอย่างขอไปที สุ่มเอา 
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5. ขี่แพะ     พลอยย้ า ท าตามไปด้วย 

62. ผ้ึง 

1. ผึ้งแตกรัง     เสียงดังระงม 

2. ไวกว่าเหล็กในของผึ้ง     ไวมาก 

63. ผีเสื้อ 

1. “ผีเสื้อเป็นตัวแทนของนางฟ้า 

 เป็นตัวแทนของโยไงครับผีเสื้อตัวน้อยของผม”  หญิงที่เป็นที่รัก 

2. บางราวปีกผีเสื้อ     บาง 

3. เริงระบ าดุจผีเสื้อ     เคลื่อนไหวไปมา 

4. ตัวเล็กเมือนผีเสื้อ     ขนาดร่างกายเล็ก 

5. ท่าผีเสื้อ     ท่าทางหนึ่งในกีฬาว่ายน้ า ท า
     โดยการว่ายถอยหลัง หน้าลอย
     เหนือน้ าพร้อมกับวาดมือไป
     ทางเหนือศีรษะ 

6. โบยบินเหมือนผีเสื้อ     คนที่ท างานโดยเดินทางไปยังที่ 
     ต่าง ๆ 

64. มด 

1. น้ าตาลใกล้มด ใครจะอดได้        ชายหญิงที่ใกล้ชิดกันมาก ย่อม
     ห้ามใจไม่ให้รักกันได้ยาก 

2. เหมือนฝูงมดมารุม     คนจ านวนมากมารุม 

3. มดตอมน้ าตาล      ที่ไหนมีเงินคนก็จะมา 

4. บุคคลก็จะกลายเป็นมดปลวก         ไม่มีค่า 

5. จมูกมด     ไหวตัวทัน หรือรู้ตัวทัน 
     เหตุการณ์ 
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6. แรงเหมือนมด อดเหมือนกา         คนที่มีแรงมาก มีความอดทน 

7. กระเพาะเท่ามด     กระเพาะเล็ก 

8. ล้มตายเหมือนมดปลวก     ล้มตายกันเป็นจ านวนมาก 

9. ตัวโตเท่ามด     คนที่มีร่างกายเล็ก 

10. ท างานอย่างมดปลวก     ท างานหนัก ท างานตลอดเวลา 

11. มดไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม     ดูแลรักษาอย่างดี ไม่ให้มีสิ่งมา
     รบกวน 

65. มดแดง 

1. มดแดงแฝงพวงมะม่วง     ชายที่ปองรักหญิงบ้านใกล้ 
     หรือที่อยู่ใกล้กัน และคอยกีด
     กันไม่ให้ชายอื่นมารัก 

66. มอด 

1. ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง  ท าสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีภัยแก่ตัว 

2. พูดมีส าเนียงเหมือนมอดกัดกัน     พูดไม่มีจังหวะ ไม่ไพเราะ 

67. มังกร 

1. เลือดมังกร     คนที่มีสายเลือดชาวจีน 

2. ชาวมังกร     ชาวจีน 

3. ต าแหน่งมังกร     ต าแหน่งที่ดีมาตามหลักฮวงจุ้ย 

4. มังกรฟาดหาง     คดเดี้ยว 

5. มังกรตายน้ าตื้น     คนที่พลาดท่า ไม่ส าเร็จ 

6. หัวมังกุท้ายมังกร     สิ่งที่ไม่เข้ากัน ไม่กลมกลืน 

68. ม้า 

1. ม้ามืด     ผู้ที่ชนะการแข่งขันโดยที่ไม่ใคร
     คาดหมายมาก่อน 
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2. วัวเคยขา ม้าเคยขี่     เคยปฏิบัติต่อกันหรือถูกใจกัน
     มาแล้ว 

3. เหมือนเฆี่ยนม้าแก่ให้วิ่ง     บังคับให้คนแก่ออกแรง ก็ท าได้
     ไม่เต็มที่ 

4. ผมหางม้า     มัดผมรวบไว้กลางหลังเป็นช่อ 
     มีลักษณะเหมือนหางม้า 

5. สามเพลงตกม้าตาย     แพ้เร็ว ยุติเร็ว 

6. ขายวัวไปซื้อม้า     เสียของมีค่ามากไปท าของมีค่า
     น้อย 

7. ม้านั่ง     เครื่องรองนั่ง 

8. ม้าดีดกะโหลก     อาการกระโดกกระเดกไม่
เรียบร้อย      มักใช้กับผู้หญิง 

9. จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง        จะท าอะไรไม่ดูให้รอบคอบ จะ
     เกิดผลเสียหาย 

10. ปล่อยม้าอุปการ     ก่อให้เกิดเรื่องเพ่ือหาประโยชน์ 

69. ม้าลาย 

1. ทางม้าลาย     ทางท่ีลายสีขาวและด าส าหรับ
     คนข้ามถนน 

70. แมงดา 

1. “โอกาสหรือชะตากรรมที่ท าให้เธอพลัดเข้าไป 

 ในเงื้อมมือของแมงดาต่างชาติ”    ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน 

71. แมงมุม 

1. แมงมุมชักใย     มีผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลัง 

2. ขายาวเป็นแมงมุม     คนที่มีขายาว 
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72. แมลงเม่า 

1. แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ     คนที่เข้าหาอันตราย 

73. แมว 

1. ขี้แล้วกลบเป็นแมว ขี้แล้วแจวเป็นหมา   คนดีท าแต่สิ่งที่ดี ตรงข้ามกับ
     คนชั่ว 

2. ใช้แมวไปเฝ้าปลาย่าง     ใช้คนไปท าในสิ่งที่เขาหวัง 
     ผลประโยชน์อยู่แล้ว 

3. ใช้แมวไปขอไฟ ใช้ปลาไหลไปลงรู   ส่งเสริมคนให้ไปท าในทางที่เขา
     ชอบ 

4. ซื่อเหมือนแมวนอนหวด     คนที่แสดงออกเป็นคนซื่อ แต่
     ภายในแล้วมีความเจ้าเล่ห์ 
     คล่องแคล่วสมองไว หากใคร
     เผลอก็จะแสดงพฤติกรรมที่
     แท้จริงออกมา 

5. ปิ้งปลาประชดแมว     ท าประชด หรือแดกดันคนอ่ืน 
     ซึ่งรังแต่จะเสียประโยชน์ 

6. ปิดประตูตีแมว     รังแกคนไม่มีทางสู้ และไม่มี
     ทางหนีรอดไปได้ 

7. ฝากปลาไว้กับแมว     ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับคนที่
     ชอบสิ่งนั้นย่อมสูญหายได้ง่าย 

8. แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง     ผู้ใหญ่ไม่อยู่ ผู้น้อยเหลิง 

9. แมวติดกับ     ผู้หญิงที่ไปไหนไม่ได้ ติดอยู่กับ
     ที ่

10. แมวอ้วน     คนที่หาประโยชน์ให้ตนเอง 

11. แมวยั่ว     ผู้หญิงที่ยั่วยวน 
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12. แมวจ้องจับหนู     คนที่เตรียมตัวพร้อมลงมือ 

13. เล็บยาวเหมือนเล็บแมว     คนที่มีเล็บยาว 

14. จับแมวแจวเรือ จับเสือไถนา        ท าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ส าเร็จ 

15. ตาวาวเป็นลูกแมว     ตาใส แวววาว 

16. หน้าบูดเป็นตูดแมว     หน้าบึ้ง 

17. ย้อมแมวขาย     เอาของไม่ดีไปตกแต่งใหม่แล้ว
     หลอกขายว่าเป็นของดี 

18. หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว   แกล้งท าประชดประชันผู้อ่ืน 
     แต่เราเองกลับเสียประโยชน์ 

19. แมวจ้องหาหนู     คนที่สอดส่อง จ้องมองไปทั่ว 

20. ยื่นหมูยื่นแมว     แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้ 
     และรับในเวลาเดียวกัน 

21. ตีนแมว     คนข้ีขโมย 

22. ปากแมวปากหมา     คนที่พูดไม่ดี 

23. แมวขโมย     คนข้ีขโมย 

74. แมลงปอ 

1. แก้มใสเหมือนปีกแมลงปอ         คนที่มีแก้มใส  

75. แมลงวัน 

1. ล้มหายตายจากเหมือนแมลงวัน    ตายกันเป็นจ านวนมาก 

2. ห่างเหมือนแมลงวันบิน     มีระยะห่าง ไม่ประติดประต่อ 

76. ยีราฟ 

1. สูงเป็นยีราฟ     สูงมาก 

2. คอเป็นยีราฟ     คนที่ชะเง้อคอมอง 
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3. วิ่งเป็นยีราฟ     คนที่วิ่งดูเก้งก้าง 

77. ยุง 

1. ยุ่งเหมือนยุงตีกัน     ยุ่งเหยิง 

2. ชุมเหมือนยุง     มีจ านวนมาก 

3. ฝูงยุง     คนที่มารวมตัวกันจ านวนมาก 

78. แรด 

1. เสือ สิงห์ กระทิง แรด     คนเลวทราม ขี้โกงและ 
     อันตราย 

2. แรด     อาการแสดงออกเพ่ือให้เพศ
     ตรงข้ามสนใจ 

3. แข็งแรงราวกับแรด     คนที่แข็งแรง มีแรงมาก 

79. แร้ง 

1. ฝูงแร้งรุม     กลุ่มคนที่มารุมแย่ง 
     ผลประโยชน ์

2. แร้งถามหา     คนที่มีอายุมาก ใกล้เสียชีวิต 

3. หวานคอแร้ง     สี่งที่ท าส าเร็จได้อย่างง่ายดาย 
     สะดวก 

4. เต้นแร้งเต้นกา     เต้นออกท่าทางเอะอะ แสดง
     อาการโกรธเคือง 

5. แร้งลง     รุมแย่งชิงกัน 

80. ไร 

1. มีไก่ที่ไหน มีไรที่นั่น     ของคู่กัน เมื่อสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีก
     สิ่งหนึ่ง 
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2. มดไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม     ดูแลอย่างดีไม่ให้มีสิ่งใดมา 
     รบกวน 

81. ลิง 

1. เชือดไก่ให้ลิงดู     การลงโทษใครคนหนึ่งให้ผู้อ่ืน
     ดูเป็นตัวอย่าง 

2. ยื่นแก้วให้วานร     เอาของมีค่าให้กับคนที่ไม่รู้จัก
     ค่าของสิ่งนั้น 

3. วานรได้แก้ว     คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตน
     มี 

4. ลิงตกต้นไม้     ผู้ที่เชี่ยวชาญวิชาใดก็ตาม อาจ
     พลาดพลั้งในวิชานั้นได้ 

5. ลิงหลอกเจ้า     เด็กล่อหลอกผู้ใหญ่ เวลาผู้ใหญ่
     เผลอ 

6. ลิงนั่งแป้น      คนที่เขาแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ได้
     ด ารงต าแหน่งส าคัญ แต่ไม่มี
     อ านาจ ไม่มีสิทธิไม่มีเสียง ได้
     แต่ท าตามที่เขาสั่ง 

7. ท าลิงท าค่าง     นิสัยซุกซน 

8. พูดจนลิงหลับ     คนที่พูดเยอะ พูดมาก 

9. แก้มลิง     พ้ืนที่ส าหรับกักเก็บน้ าเพ่ือ 
     แก้ปัญหาน้ าท่วม 

10. ซนเหมือนลิง     นิสัยซุกซน 

82. วัว 

1. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี     ถ้าลูกท าผิดต้องลงโทษ  
     มิฉะนั้นจะเสียคน 
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2. วัวแก่กินหญ้าอ่อน     ชายหรือหญิงที่ได้คนที่อายุ
     น้อยกว่ามาเป็นคู่ครอง 

3. วัวเคยขา ม้าเคยขี่     เคยปฏิบัติต่อกันหรือถูกใจกัน
     มาแล้ว 

4. วัวไม่มีหลัก ฟักไม่มีร้าน     คนไม่มีหลักแหล่งที่อยู่แน่นอน 

5. วัวลืมตีน     คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว 

6. วัวสันหลังหวะ     ผู้ที่ท าอะไรผิดไปแล้วมีอาการ
     ส่อพิรุธให้เห็น กลัวว่าจะมีคนที่
     รู้เรื่องมาพูดให้คนอ่ืน ๆ รู้เรื่อง 

7. วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน         คนโง่เห็นการกินเป็นเรื่องใหญ่ 

8. โตเป็นวัวเป็นควาย     คนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ยังไม่
     รู้จักคิด 

9. ขายวัวไปซื้อม้า     เสียของมีค่ามากไปท าของมีค่า
     น้อย 

10. วัวหายล้อมคอก     ของหายแล้วจึงคิดป้องกัน 

11. เขียนเสือให้วัวกลัว     ท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้
     อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือ 
     เกรงขาม 

12. วัวพันหลัก     คนที่ท าอะไรวกไปวนมา หรือ
     ย้อนกลับเข้าหาที่เริ่มต้น 

13. ข่มเขาโคขืนกินหญ้า     บังคับขืนใจผู้อ่ืน ให้ท าตามท่ี
     ตนต้องการ 

14. ซื้อวัวหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว         ซื้อของไม่ค านึงถึงเวลา ย่อมได้
     ของแพง 
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15. ตีวัวกระทบคราด     โกรธคนหนึ่งแต่ท าอะไรเขา
     ไม่ได้พาลไปรังควานอีกคนหนึ่ง
     ที่เก่ียวข้องและตนสามารถท า
     ได้ 

16. วัวใครเข้าคอกคนนั้น     กรรมที่ผู้ใดท าไว้ ย่อมส่งผล
     ให้แก่ผู้นั้น 

17. ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก  เรื่องยุ่งยากเรื่องหนึ่งยังไม่ยุติ 
     ก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีก 

83. เสือ 

1. ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ   เกิดเป็นชายต้องแสดง 
     ความสามารถให้ประจักษ์ 

2. ปล่อยเสือเข้าป่า     ปล่อยศัตรูไปแล้วอาจกลับมา
     ท าร้ายภายหลัง 

3. ฝากเนื้อไว้กับเสือ     ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับคนที่
     ชอบสิ่งนั้นย่อมสูญหายได้ง่าย 

4. เลี้ยงลูกเสือ ลูกจระเข้     เลี้ยงลูกศัตรู หรือลูกคนพาล 
     จะได้รับความเดือดร้อน 

5. ลบลายเสือ     เอาชนะผู้ที่มีฝีมือ 

6. ไล่เสือเข้าป่า     ยุยงส่งเสริมให้คนท าในสิ่งที่
     ชอบ 

7. เสือ สิงห์ กระทิง แรด     คนเลวทราม ขี้โกงและ 
     อันตราย 

8. เสือตัวที่ห้าของเอเชีย     คนที่มีอ านาจ 

9. เสือสาว     สาวเก่ง กล้า 

10. เสือสวาท     ผู้หญิงยั่วยวน 
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11. เสือไบ     ผู้ชายที่ชอบทั้งหญิงและชาย 

12. เสือกระดาษ     ผู้ที่ดูเหมือนมีอ านาจแต่จริง ๆ 
     ไม่มี 

13. เสือผู้หญิง     ผู้ชายเจ้าชู ้

14. เสือไว้ลาย     คนมีความสามารถท าอะไร
     ย่อมแสดงฝีมือ 

15. เสือหิว     คนที่อยากได้ตลอดเวลา 

16. เสือยิ้มยาก     คนที่ยิ้มยาก 

17. เสือรู้     คนที่มีไหวพริบฉลาด รู้จักเอา
     ตัวรอด 

18. เสือล าบาก     ผู้มีอ านาจที่อยู่ในสถานการณ์
     ล าบาก 

19. เสือจนท่า ข้าจนทาง     คนที่ไม่มีทางเลือก หมดทางไป 

20. เสือซ่อนเล็บ     ผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถ แต่
     ไม่ยอมแสดงออกมาให้ปรากฏ 

21. เสือเฒ่าจ าศีล     คนที่มีท่าทีสงบเสงี่ยม แต่มี
     เล่ห์เหลี่ยมมาก 

22. เสือทลายห้าง ช้างทลายโรง        คนที่แสดงกิริยาเอะอะตึงตัง 

23. เสือนอนกิน     คนที่ได้รับประโยชน์ หรือผล
     ก าไรโดยไม่ต้องลงทุน 

24. เสือลากหาง     คนที่ท าทีเป็นเซื่องซึม เป็นกล
     อุบายให้ผู้อ่ืนตายใจ แล้วเข้า
     ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
     ไม่ให้รู้ตัว 

 



Ref. code: 25605706033114RZT

224 
 

 

ข้อมูล      ความหมาย 

25. เสือสนาม     ผู้เก่งกล้าในเวที ผู้เก่งกล้าใน
     ถิ่นของตน 

26. เสือสังเวียน     ผู้เก่งกล้าในเวที 

27. เสือสิ้นตวัก     คนที่จวนตัวจึงฮึดสู้อย่างไม่คิด
     ชีวิตเพ่ือเอาตัวรอด 

28. เสือแม่ลูกอ่อน     ผู้หญิงที่มีนิสัยดุร้าย 

29. เสือไม่ทิ้งลาย ควายไม่ทิ้งเหล่า    เชื้อสายคนเก่งย่อมมีฝีมือ 

30. เสือเก่า     คนเคยมีฝีมือ 

31. เหยียบถิ่นเสือ     เข้าไปในถิ่นของคนพาล 

32. เสือในร่างสมัน     คนร้ายที่ปลอมตัวมาในร่างคน
     ดี    

33. เสือเหลือง     ประเทศมาเลเซีย 

34. จับแมวแจวเรือ จับเสือไถนา        ท าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ส าเร็จ 

35. ชาติเสือจัวเนื้อกินเอง     ชาติเสือจัวเนื้อกินเอง 

36. ทหารเสือ     ทหารกล้า 

37. หน้าเนื้อใจเสือ     มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แต่
     จิตใจดุร้าย    

38. ไม่รู้จักเสือ เอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง  ท าสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีภัยแก่ตัว 

39. ใจดีสู้เสือ     มีก าลังใจดีถึงขนาดกล้า 
     เผชิญหน้ากับอันตรายอย่าง
     ใหญ่หลวง 

40. เนื้อเข้าปากเสือ     ล่วงเข้าไปอยู่ในเขตอันตราย 
     ไม่มีทางรอดกลับ 

41. ปากเสือปากจระเข้     ท่ามกลางอันตราย 
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42. หนีเสือปะจระเข้     หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่ง แล้ว
     ต้องพบภัยอันตรายอีกอย่าง
     หนึ่ง 

43. แหย่หนวดเสือ     หาเรื่องตัว ท าให้เกิดอันตราย 

44. อย่าขี่เสือเล่น     อย่าล้อเล่นในสิ่งที่รู้ว่ามี 
     อันตราย 

45. เข้าป่าหาเสือ ถ่อเรือหาความ         การกระท าท่ีท าให้ตนเอง 
     เดือดร้อน 

46. อยู่ในปากเสือปากหมี     ตกอยู่ท่ามกลางอันตราย 

47. เสือหลายควายน้อย     ของมีน้อยมีคนต้องการมาก 

48. จักรยานเสือภูเขา     จักรยานที่ไว้ใช้ส าหรับขี่ขึ้น
     ภูเขาและทางลาดชัน 

49. เขียนเสือให้วัวกลัว     ท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้
     อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือ 
     เกรงขาม 

50. ดุยังกับเสือ     ดุมาก 

51. ตีป่าให้เสือกลัว     ขู่คู่ต่อสู้ให้กลัว 

52. เสือติดจั่น     คนที่เดินงุ่นง่านวนไปมา 

53. ฮึดสู้เสือ     ท าอะไรอย่าฮึกเหิมเกินตัว 

54. กระตุกหนวดเสือ     แหย่ ล้อเล่นกับอันตราย 

55. เข้าผลักเสือผอม     อวดเก่งกับผู้ไม่มีทางสู้ 

56. จับเสือมือเปล่า     แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่
     ต้องลงทุน 

57. ถ่อแพไล่เสือ ถ่อเรือไล่จระเข้        ท าสิ่งที่ไม่อาจส าเร็จได้ หรือ
     ส าเร็จได้ยาก 
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58. น้ าพึ่งเรือ เสือพ่ึงป่า     คนที่พ่ึงพาอาศัยกัน 

59. เอาไม้ไปแหย่เสือ     ล้อเล่นกับสิ่งที่เป็นอันตราย 

84. สมัน 

1. เสือในร่างสมัน     คนร้ายที่ปลอมตัวมาในร่าง 
     คนดี 

85. ไส้เดือน 

1. ไส้เดือนถูกขี้เถ้า     คนที่แสดงอาการดิ้นเร่า ๆ  
     ทุรนทุราย 

2. ไส้เดือนในกะลาครอบ     คนที่ไม่รู้เห็นอะไรกว้างขวาง มี
     ความรู้จ ากัด 
 

86. สิงโต 

1. ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ าเดียวกันไม่ได้   คนที่มีอ านาจหรือมีอิทธิพล 
     พอ ๆ กันอยู่รวมกันไม่ได้ 

2. สิงโตหมอบรอละมั่ง     ผู้ชายที่รอเวลาเพื่อจีบสาว 

3. เสือ สิงห์ กระทิง แรด     คนเลวทราม ขี้โกงและ 
     อันตราย 

4. ผมฟูเหมือนสิงโต     คนที่มีผมชี้ฟู 

5. เครง่ขรึมราวกับพญาสิงโต        ใบหน้าเคร่งขรึม 

6. กระโจนแบบสิงโตจะกินลูกกระต่าย   กระโจนพรวดเข้ามา 

87. หงส์ 

1. เข้าฝูงหงส์เป็นหงส์ เข้าฝูงกาเป็นกา   ปรับตัวให้เข้ากับหมู่คณะ และ
     สถานการณ์ได้ 
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2. เป็นหงส์หรือกาก็อยู่ฟ้าเดียวกัน    จะคนรวยหรือคนจนก็เป็นคน
     เหมือนกัน 

3. ตายาวเหมือนหงส์     ดวงตาเรียวยาว 

4. หงส์และกา     ผู้สูงศักดิ์และผู้ต่ าศักดิ์ 

5. แขนบานเป็นห่านหงส์     ลักษณะแขนและมือที่กาง 
     ออกเป็นแพบาน 

6. เบาเหมือนขนนกหงส์     เบามาก 

7. ฆ่าหงส์เลี้ยงกา     ท าลายของสูงค่ามาท าของ
     ราคาต่ า 

8. หงส์ยกย่าง     เดินแบบหงส์ เดินอย่างสง่างาม 

88. ห่าน 

1. แขนบานเป็นห่านหงส์     ลักษณะแขนและมือที่กาง 
     ออกเป็นแพบาน 

2. ชะเง้อหาจนคอเป็นห่าน     ชะเง้อมองหาจนคอยาว 

89. หอย 

1. ตีนเท่าฝาหอย     เด็กมารก 

2. “ด้วยมนุษย์ผู้ซึ่งมีร่างกายที่อ่อนแอ ต้องการเปลือก 

 ห่อหุ้มชีวิตของเขาไว้ เปรียบได้ก็ดังปูเสฉวน 

 ที่อาศัยอยู่ในเปลือกหอย”          บ้าน ที่พักอาศัย 

90. หิ่งห้อย 

1. หิ่งห้อยแข่งกับแสงตะวัน        ผู้ที่ด้อยกว่าแข่งอ านาจกับผู้ที่
     เหนือกว่า 

2. เครื่องบินหิ่งห้อย     เครื่องบินที่กระพริบแสง 
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91. เห็บ 

1. ตัวกระปิ๊ดเท่าเห็บมด     คนที่มีร่างกายเล็กมาก 

2. หาเห็บใส่ตัว     หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว 

92. เหา 

1. หาเหาใส่หัว     หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว 

2. ละเอียดเหมือนหาเหาบนหัว         การกระท าท่ีละเอียดมาก 

3. เหาจะขึ้นหัว     จะเกิดเรื่องไม่ดี เรื่องอัปมงคล 

 

93. เหี้ย 

1. จะเหี้ยแบบไม่เกรงใจ     ชั่ว 

94. หนอน 

1. เกลือเป็นหนอน     คนในบ้าน หรือพวกเดียวกัน
     คิดคดทรยศ 

2. ไส้เป็นหนอน     ญาติมิตรหรือเพ่ือนร่วมงานที่
     คิดทรยศ 

3. หนอนบ่อนไส้     คนในบ้าน หรือพวกเดียวกัน
     คิดคดทรยศ 

4. หนอนด้วงมะพร้าว     คนที่กินผลประโยชน์ของ 
     แผ่นดิน 

5. หนอนหนังสือ     คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับหนังสือ 

6. คืบคลานแบบตัวหนอน     คลานไปช้า ๆ 

7. แน่นยังกะหนอน     คนแน่น มีจ านวนเยอะ 

8. มีปากเหมือนมีหนอน     พูดไม่ไพเราะ 

9. หนอนอ้วน     สิ่งที่ลักษณะกลม ๆ เล็ก ๆ  
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95. หนู 

1. แมวไม่อยู่ หนูร่างเริง     ผู้ใหญ่ไม่อยู่ ผู้น้อยเหลิง 

2. หนูตกถังข้าวสาร     คนที่ฐานะไม่ค่อยดีได้แต่งงาน
     กับคนที่ร่ ารวย 

3. หนูติดจั่น     คนที่จนปัญญา หาทางออก
     ไม่ได้ 

4. อย่าหาดีหนู     อย่าหาความดีในหมู่คนพาล 

96. หนูตะเภา 

1. ตัวทดลองแบบหนูตะเภา          ตัวทดลอง 

97. หมา 

1. ขี้ไม่ให้หมากิน     ขี้เหนียว ไม่ยอมแบ่งสิ่งของ
     ของตนให้แก่คนอ่ืนแม้แต่น้อย 

2. ขี้แล้วกลบเป็นแมว ขี้แล้วแจวเป็นหมา   คนดีท าแต่สิ่งที่ดี ตรงข้ามกับ
     คนชั่วที่ท าแต่สิ่งไม่ดี 

3. ขึ้นข้างบนเป็นคนไทย ยืนบันไดเป็นหมา   คนที่ยืนขวางทางเดิน 

4. ตีหัวหมา ปาหัวเจ๊ก     เกเรกับคนที่ไม่ต่อสู้กับตน 

5. ถีบหมาเข้ารก     ส่งเสริมให้ผู้อื่นเข้าไปรับภาระ
     ยุ่งยาก 

6. เทน้ าใส่หลังหมา มันก็สลัดออก    สั่งสอนคนที่ไม่ยอมรับฟัง 

7. เล่นกับหมา หมาเลียปาก          การที่ผู้ใหญ่ไปเล่นกับผู้น้อย
     แบบสนิทสนม และผู้น้อยนั้นก็
     ลามปามเล่นกับผู้ใหญ่แบบ
     ไม่ให้เกียรติกัน 

8. หมาขี้ไม่มีใครยกหาง     คนที่ชอบยกตัวเอง โอ้อวด 
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9. หมาสองราง     คนที่ท าตัวเข้าทั้งสองฝ่าย  
     เพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตน 

10. หมาหอบแดก     คนที่มีอาการเหนื่อยหอบ 

11. หมาจนตรอก     คนที่ไม่มีทางไป หมดหนทาง 
     จึงจ าเป็นต้องสู้ 

12. หมาเดือนสิบสอง     คนที่มักมากในกาม 

13. หมาในรางหญ้า     ผู้ที่หวงในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ใช้ท า
     ประโยชน์ 

14. หมาบ้าพาลกระแชง     คนพาลหาเรื่องท าให้เดือดร้อน
     กันหมด 

15. หมาลอบกัด     คนที่ลอบท าร้ายผู้อื่น 

16. หมาน่าสงสาร     คนที่ท าตัวให้ดูน่าสงสารเพื่อให้
     คนอ่ืนเห็นใจ 

17. หมาหมู่     กลุ่มคนรุมท าร้ายคน ๆ เดียว 

18. หมาหยอกไก่     เรียกอาการที่ชายหยอกล้อ
     หญิงสาวเป็นทีเล่นทีจริง 

19. หมาห้วงก้าง     คนที่หวงของที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 

20. หมาเห็นข้าวเปลือก     ผู้ที่เห็นของที่ดีหรือมีประโยชน์
     กับตนเอง แต่ไม่สามารถที่จะ
     น ามาปรับใช้ให้ประโยชน์กับ
     ตนได้เนื่องจากไม่มี 
     ความสามารถมากพอ 

21. หมาเจ็บแล้วจ า     คนที่โดนท าร้ายครั้งหนึ่งแล้วก็
     จะจ าไปตลอด 

22. หมากัดกัน     คนที่ต่อสู้กัน 
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23. หมาหัวเน่า     คนซึ่งเป็นที่รังเกียจของผู้อ่ืน 
     จนไม่สามารถเข้ากับใครได้ 

24. หมาหางด้วน     คนที่ท าอะไรผิดพลาด จน 
     ได้รับความอับอายแล้วชวนให้
     ผู้อื่นท าตาม โดยยกย่องการ
     กระท านั้นว่าดี    

25. หมาเห่าใบตองแห้ง     คนที่เก่งแต่พูด แต่ไม่กล้าลงมือ
     ปฏิบัติจริง 

26. หมาเห่าไม่กัด     คนที่ดีแต่พูด แต่ไม่ท าใครจริง 

27. หมาวัดหมายปองดอกฟ้า          ผู้ชายที่ไม่มีฐานะหมายปอง
     หญิงสาวที่มีฐานะ 

28. หลอกหมาให้กินขิง หลอกลิงให้กินข่า   หลอกผู้อ่ืนให้ท าในสิ่งที่เป็นไป
     ไม่ได้ 

29. อ้อนเหมือนลูกหมา     ขี้อ้อน 

30. หน้าหมา     ค าว่ากล่าวในลักษณะทีเล่นที
     จริงมีความหมายว่า คนที่ท า
     กริยาที่ไม่ดีไม่น่าคบ 

31. โกรธหมาด า ท าหมาแดง          โกรธคนหนึ่งไปท ากับอีกคน
     หนึ่ง 

32. หมากัดอย่ากัดตอบ     อย่าตอบแทนความชั่วด้วย
     ความชั่ว 

33. ชิงหมาเกิด     คนชั่ว 

34. ปากแมวปากหมา     คนที่พูดไม่ดี  

35. เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด          ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อม
     ปลอดภัย ไม่เกิดอันตราย 
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36. มีหมาที่ไหน มีหมัดที่นั่น     ของคู่กัน เมื่อสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีก
     สิ่งหนึ่ง 

37. หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว   แกล้งท าประชดประชันผู้อ่ืน 
     แต่เราเองกลับเสียประโยชน์ 

38. เชื่องยังกับลูกหมา     คนที่เชื่อฟังค าสั่ง 

39. สะบัดหัวเหมือนหมาสะบัดเห็บ    คนทีส่ะบัดหัวแรง ๆ 

40. เสียหมา     เสียท่า 

41. หมาถูกน้ าร้อน     ดิ้นพร่าน ดิ้นรน 

42. หมาหูตก     อาการเหงาหงอย เศร้า 

43. หมาหงอย     อาการเหงาหงอย เศร้า 

44. กินเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา         เละเทะ ไม่มีระเบียบ 

45. เลี้ยงหมาใต้ถุน     ท าอะไรให้ถูกเรื่อง ให้ถูก 
     กาลเทศะ 

46. ตั้งหม้อใหญ่หมาข้าม     ท าการใหญ่ไม่รอบคอบ ท าให้
     เกิดปัญหา 

47. เพิงหมาแหงน     สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก มี 
     หลังคาลาดลงข้างเดียว 

98. หมาป่า 

1. “คนมองโลกในแง่ดีอย่างน้องทิพ  

 จะไปทันเกมอะไรไอ้หมาป่าอย่างมัน”     คนเจ้าเล่ห์ 

99. หมี 

1. อ้วนเมือนหมี     อ้วน ใหญ่ 

2. อยู่ในปากเสือปากหมี     ตกอยู่ท่ามกลางอันตราย 

3. ตัวเท่าหมี     คนที่มีร่างกายใหญ่  
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4. ชุดหมี     ชุดเต็มตัว แขน ขายาว มีซิปผ่า
     กลาง 

100. หมัด 

1. มีหมาท่ีไหน มีหมัดที่นั่น     ของคู่กัน เมื่อสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีก
     สิ่งหนึ่ง 

101. หมู 

1. ข่มหมู     ข่มขู่ผู้ที่ด้อยกว่า 

2. ชาติหมูอดกินขี้ไม่ได้     คนชั่วอดท าชั่วไม่ได้ 

3. ต้อนหมูเข้าเล้า     บังคับคนที่ไม่มีทางสู้ 

4. ลูกหมู     เด็กอ้วน 

5. หมูกัด     ถูกฝ่ายเป็นรองเอาชนะ 

6. หมูเขี้ยวตัน     บุคคลที่คิดว่าจะหลอกหรือ
     เอาชนะได้ง่าย ๆ แต่กลับ 
     ปรากฏว่าตรงกันข้าม 

7. หมูสนาม     คนที่เราสามารถเอาชนะได้ 
     ง่าย ๆ ไม่เก่ง ไม่มีฝีมือ 

8. หมู ๆ     ง่าย สะดวก ท าอะไรก็คล่อง 

9. หมูโคราช     คนโง่ เซ่อ 

10. หมูในอวย     ของง่าย อยู่ในก ามือไม่ 
     เปลี่ยนแปลง 

11. อ้วนเหมือนหมู     คนอ้วน 

12. กินขาหมู     กินสินบน 

13. หมูในเล้า     สิ่งที่อยู่ในเงื้อมมือ 

14. กินเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา        เละเทะ ไม่มีระเบียบ 
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15. ดินพอกหางหมู     งานการทีปล่อยไว้ให้สะสมคั่ง
     ค้างจนท าให้ล าบากเดือดร้อน 

16. อาการคล้ายหมูก าลังตาย        อาการปวดศีรษะ เห็นภาพ
     หลอน 

17. อุ้มหมูเข้าเล้า อุ้มมะพร้าวทั้งทะลาย   ท าอะไรเงอะงะ ไม่ถูกเรื่อง ไม่
     เหมาะสม 

18. หมูไปไก่มา     การตอบแทนซึ่งกันและกัน ให้
     สิ่งแลกเปลี่ยน 

19. ยื่นหมูยื่นแมว     แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้ 
     และรับในเวลาเดียวกัน 

20. หมูเขาจะหาม เอาคานเข้าไปสอด   การเข้าไปขัดขวางขณะที่ผู้อ่ืน
     ท าใดสิ่งหนึ่งก าลังจะส าเร็จ 

102. เหลือบ 

1. “เหลือบที่คอบกัดกินงบประมาณท่ี 

 ทุ่มไปเพ่ืออุ้มชูชาวบ้านตาด า ๆ”     คนทุจริต 

 

103. เหยี่ยว 

1. บุคลิกเหมือนเหยี่ยว     คนที่มีบุคลิกน่าเกรงขาม  
     มีอ านาจ 

2. เหยี่ยวข่าว     นักข่าวที่ออกหาข่าวอย่าง 
     รวดเร็ว 

3. สายตาแบบเหยี่ยว     สายตาไว เฉียบคม 

4. ปราดเปรียวเหมือนเหยี่ยว         ปราดเปรียว ว่องไว 

5. สายเหยี่ยว     นิสัยดุร้าย 
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6. ปากเหยี่ยวปากกา     สถานการณ์ที่เป็นอันตราย 

7. กาเหยี่ยวเฉี่ยวเอาไป     สิ่งของที่สูญหายไป 

104. อูฐ 

1. มีลูกเป็นอูฐ     คนที่ไม่ดื่มน้ า 

105. อ่ึงอ่าง 

1. ใกล้อึ่งอ่างกินคางคก     มีของดีอยู่ใกล้ตัวแต่กลับไปเอา
     ของที่ไม่ดี 

2. ปัญญาแค่หางอ่ึง     มีความรู้น้อย โง่ 

3. พองเหมือนอ่ึงอ่างใกล้คลอด         คนที่มีร่างกายใหญ่ 

106. ฮิปโปโปเตมัส 

1. ตัวใหญ่อย่างกับฮิปโปโปเตมัส            คนที่มีร่างกายใหญ่โต 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาอินโดนีเซีย 

 
ข้อมูล      ความหมาย 
1. Anai-anai/rayap 'ปลวก' 
1. Bagai anai-anai bubus. ‘เหมือนปลวกออกมาเดิน’ พ้ืนที่ ๆ อุดมสมบูรณ์ผู้คน 

     มากมายก็ต้องการจะมาอาศัย 
2. Busut juga yang ditimbun anai-anai.  
 ‘ปลวกก็สั่งสมรังปลวก’     คนที่ชอบสะสมความมั่งค่ัง 
3.     Rayap ‘ปลวก’     คนที่ขโมยของโดยการกรีด

     กระเป๋าคนอ่ืน 
2. Anjing 'หมา' 
1. para pendeta kristen sebagai anjing yang 
  mengonggong. ‘เหมือนหมาเห่า’   คนที่ดีแต่พูดแต่ไม่ลงมือปฏิบัติ 
2. Anjing adalah simbol bagi penjajah Belanda.  

‘เจ้าอาณานิคมเนเธอร์แลนด์’         เจ้าอาณานิคมเนเธอร์แลนด์ที่
     ท าสิ่งไมด่ีต่อชาวอินโดนีเซีย  

3. Bersabar dengan sepak terjang si anjing Suharto.  
 ‘ใจเย็นกับเจ้าหมาซูฮาร์โตที่ก าลังเกาตัวเอง’   คนชั่ว 
4. Sebagai Anjing obituari. ‘เหมือนหมาที่ท าให้เกิด 

ข่าวร้าย’        คนที่ส่งข่าวร้าย 
 
5. Prabowo Subianto sebagai anjing herder keluarga  
 besar Suharto. ‘ปราโบโว ซูเบียนโตเป็นเหมือนกับ 
 หมาเลี้ยงของครอบครัวซูฮาร์โต’    คนรับใช้ที่คอยรับค าสั่ง 
6. Anjing ditepuk menjungkit ekor.  

‘หมาถูกตบหัวก็ยกหาง’        คนที่ต่ าต้อยเมื่อมีเงินทองหรือ
     ได้รับการยกย่องก็หยิ่งผยอง 

7. Anjing menyalak di ekor gajah. ‘หมาเห่าหางช้าง’ คนที่ต่ าต้อยต้องการแข่งกับคน
     ที่มีอ านาจ 
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8. Seperti anjing terpanggang ekor.  

‘เหมือนหมาถูกเผาหาง’ 
9. Seperti disalak anjing bertuah.  

‘เหมือนโดนหมาศักดิ์สิทธิ์เห่า’      อ่อนแอ ไม่สามารถเข้มแข็งได้
     อีกต่อไปเนื่องโดนสาปแช่งจาก
     คนไม่ดี 

10. Seperti anjing bercawat ekor.  
 ‘เหมือนหมาที่ใช้หางปกปิดอวัยวะสืบพันธุ์’  คนที่หลบหลีกผู้อื่นเพราะความ

     อาย 
11. Sepuluh kapal datang, anjing masih bercawat  

ekor juga. ‘เรือสิบล ามาถึง หมาก็ยังใช้หางปิด 
อวัยวะสืบพันธุ์เหมือนเดิม’         ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนที่มีความรู้
     มากมาย แต่ถ้าหากผู้คนไม่
     ต้องการปฏิบัติตาม พวกเขาก็
     ยังคงเป็นคนโง่อยู่เช่นเดิม 

12. Anjing diberi nasi bilakah kenyang.  
 ‘ให้ข้าวหมา เมื่อไหร่มันจะอ่ิม’    คนที่ท าดี แต่ไม่มีความหมาย

     กับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณ 
13. Anjing galak babi galak. ‘หมาบ้าบิ่น หมูบ้าบิ่น’ คนกล้าพบกับคนกล้า 
14. Anjing galak babi berani. ‘หมาบ้าบิ่น หมูกล้า’  คนกล้าพบกับคนกล้า 
15. Anjing menyalak tiada mengigit. ‘หมาเห่าแต่ไม่กัด’ คนที่ดีแต่พูด แต่จริง ๆ ขี้กลัว 
16. Anjing itu bila dipukul sekalipun, berulang juga  
 ia kembali ke tempat yang banyak tulang.  
 ‘ไม่ว่าหมาจะถูกตีกี่ครั้ง มันก็จะกลับไปยังที่ท่ีมี 

กระดูกเยอะ’         คนชั่วไม่ว่าจะถูกลงโทษกี่ครั้งก็
     จะกลับไปท าชั่วเหมือนเดิม 

17. Anjing ulang bangkai. ‘หมากินศพซ้ า ๆ’  คนชั่วที่ท าชั่วซ้ า ๆ  
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18. Anjing itu meskipun dirantai dengan rantai emas  
 dan diberi makan manikam, jika lepas kembali  

najis. ‘ถึงแม้หมาจะถูกล่ามด้วยโซ่ทองและให้อาหาร 
เป็นเพชร ถ้าถูกปล่อยเมื่อไหร่ก็จะกลับไปเป็นของสกปรก’ คนชั่วและต่ าต้อยไม่มีทางที่จะ
     ท าให้ดีขึ้นมาได้ไม่ว่าจะด้วย
     ทางใดก็ตาม 

19. Bagai anjing berebut tulang.  
‘เหมือนหมาแทะกระดูก’         คนที่ชอบใช้สมบัติของคนอ่ืน 

20. Seperti anjing mengunyah tulang.  
 ‘เหมือนหมาเคี้ยวกระดูก’          คนโลภมักไมรู่้จักค าว่าพอ 
21. Ekor anjing berapapun diurut tiada betul.  
 ‘หางหมาไม่ว่าจะถูกจัดวางอย่างไรก็ไม่เคยถูกต้อง’  คนชั่วที่ไม่ฟังค าสั่งสอน 
22. Intan itu jika keluar dari mulut anjing sekalipun  
 akan tetap intan. ‘เพชรถึงแม้จะออกมาจากปากของ 

หมาก็ยังคงเป็นเพชร’         ค าพูดที่ดีถึงแม้จะออกมาจาก
     ปากของคนที่ต่ าต้อยก็ยังคง
     เป็นค าพูดที่ดี 

23. Waktu seribu anjing meyalak, gunung  
bolehkah runtuh. ‘หมาเหา่เป็นพันครั้ง ภูเขาก็ไม่ถล่ม’ ค าพูดของผู้ที่ต่ าต้อยไม่มี 
     อิทธิพลต่อผู้ที่มีอ านาจ 

24. Bagai anjing dan kucing. ‘เหมือนหมากับแมว’   คนที่ทะเลาะกันเสมอ 
25. Seperti anjing kepala busuk. ‘เหมือนหมาหัวเน่า’ คนที่ท าความชั่ว ไปที่ไหนก็มี

     แต่คนรังเกียจ 
26. Bagai anjing beranak enam. ‘เหมือนหมาที่มีลูกหกตัว’ ผอมมาก 
27. Tak termakan oleh anjing kata-katanya.  
 ‘ค าพูดหมาไม่กิน’     ค าพูดหยาบคาย 
28. Rakus seperti anjing kurus. ‘โลภเหมือนหมาผอม’ โลภมาก 
29. Kelakukanmu lebih rendah dari anjing.  
 ‘การกระท าของเธอมันต่ ายิ่งกว่าหมา’   การกระท าท่ีไม่ดี 
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30. Melepaskan anjing terjepit. ‘ปล่อยหมา หมาข่วน’ ช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณ  
31. Arus anjing. ‘กระแสหมา’          เหตุการณ์ที่ไม่ดีจ านวนมาก  
32. Anjing menggonggong, kalifah berlalu.  
 ‘ถึงหมาจะเห่า แต่ผู้น าศาสนาก็เดินผ่านไป’  แม้จะมีอุปสรรค แต่แผนการก้

     ต้องด าเนินต่อไป    
3. Ayam 'ไก่' 
1. Ayam kampus. ‘ไก่มหาวิทยาลัย’   นักศึกษาหญิงที่ค้าบริการ 

     ทางเพศ  
2. Merdeka ayam. ‘ไก่ท่ีเป็นอิสระ’   คนที่มีอิสระ เสรีภาพ ไม่ยึดติด

     อยู่กับสิ่งใด 
3. Ayam bertelur di padi. ‘ไก่ออกไข่ท่ีรวงข้าว’  คนที่มีชีวิตที่สุขสบายและ 

     หรูหรา 
4. Ayam bertelur di padi mati kelaparan. ‘ 
 ไก่ออกไข่ที่รวงข้าว ตายเพราะความหิว’   คนที่ร่ ารวยอยู่อย่างสุขสบาย

     แต่ก็ยังรู้สึกว่าขาดบางสิ่ง 
     บางอย่าง ไม่เพียงพอ 

5. Ayam itik raja pada tempatnya.  
 ‘ไก่ เป็ดเป็นเจ้าในที่ของมัน’          คนทุกคนมีอ านาจในสถานที่

     ของตนเอง 
6. Ayam jalak. ‘ไก่ตัวผู้ที่มีขนสีด าลาย  

มักถูกน ามาใช้ในการชนไก่’        คนกล้า 
7. Ayam tambatan. ‘ไก่ท่ีถูกผูกติดไว้’   คนใช้ที่แก่แล้วหรืออยู่รับใช้มา

     นานแล้ว 
8. Asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang  
 ke limbah. ‘เป็นไก่กลับไปโรงนา เป็นเป็ดกลับไป 

บ่อโคลน’         คนที่จากไปท างานต่างเมือง 
     สักวันก็ต้องกลับบ้านเกิด 
     เมืองนอนของตัวเอง 
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9. Ayam yang tangkas di gelanggang.  
 ‘ไก่ท่ีปราดเปรียวก็จะถูกจับลงสนามแข่ง’   คนที่พูดเก่งหรือฉลาดพูดใน

     งานประชุม 
10. Ayam bertelur sebutir pecah kabarnya ke seluruh  

negeri, penyu bertelur beribu-ribu tak seorang  
tahu. ‘ไก่ออกไข่หนึ่งฟอง คนรู้ทั่วประเทศ  
เต่าออกไข่เป็นพันใบไม่มีใครรู้’     คนที่เพ่ิงมีเงินเพียงเล็กน้อยแต่
     กลับโอ้อวดและหยิ่งผยอง 
     ในขณะที่มีคนอีกมากมายที่
     ร่ ารวยมากกว่าเขาแต่ไม่โอ้อวด 

11. Ayam laga sekandang. ‘ไก่ชนเล้าเดียวกัน’  คนที่ทะเลาะกับครอบครัวของ
     ตัวเอง 

12. Ayam berinduk, sirih berujung/ sirih berjenjang.  
 ‘ไก่มีพ่อแม่ ใบพลูมียอด/ชั้น’         คนอ่อนแอต้องมีคนคอย 

     ปกป้อง 
13. Ayam patah kalau-kalau dapat menikam.  
 ‘ไก่กระดูกหักแต่สามารถแทงศัตรูได้’   คนที่ตกที่นั่งล าบาก แต่ 

     สามารถเอาตัวรอดมาได้ 
14. Ayam bertelor dilumbung. ‘ไก่ออกไข่ที่ยุ้งฉาง’ คนที่มีชีวิตสุขสบาย มี 

     ทรัพย์สินมากมาย 
15. Ayam betina mencari sarang. ‘ไก่ตวัเมียหารัง’ คนข้ีแพ้หาพวกพ้อง 
16. Bagai ayam kena kepala. ‘เหมือนไก่โดนตีหัว’  คนที่แพ้และไม่มีอ านาจอีก

     ต่อไป 
17. Bagai ayam kurik panjang ekornya.  

‘เหมือนไก่สีด าหางยาว’         คนที่แต่งตัวเก่ง 
18. Bagai ayam tak berinduk. ‘เหมือนไก่ไม่มีพ่อแม่’ คนทีม่ีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ 

     เนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว 
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19. Seperti ayam gadis bertelur.  

‘เหมือนไก่ตัวเมียออกไข่’     คนที่ท างานไม่ต่อเนื่อง ท าแล้ว
     หยุดสลับกันไป 

20. Ibarat ayam, tidak mengais tidak makan.  
 ‘ไก่ถ้าไม่คุ้ยหาอาหารก็ไม่กิน’          คนยากจนถ้าไม่ท างานก็ไม่มี

     กิน 
21. Kerbau jangan dimaling orang, ayam jangan  
 dimusangkan. ‘อย่าให้คนขโมยควาย  

อย่าให้ชะมดขโมยไก่’         พ่อแม่ต้องปกป้องลูกสาวของ
     ตนเพื่อความปลอดภัย 

22. Kusut-kusut bulu ayam. ‘ขนไก่ไม่เรยีบ’  ครอบครัวที่ขัดแย้งกัน 
23. Sapu tangan menali ayam. ‘ไก่ถูกมัดโดยผ้าขนหนู’ คนที่ยากจนมากจนไม่สามารถ

     ท าอะไรได้ 
24. Satu bertelur, ayam sekandang rebut.  
 ‘ไก่หนึ่งตัวออกไข่ ไก่เล้าเดียวกันก็ช่วยกันร้อง’  คนใดคนหนึ่งได้รับความ 

     เดือดร้อนหรือโชคดี ผู้อื่นก็พูด
     ถึงเรื่องนั้นกันทั่ว 

25. Sepantun elang dengan ayam, lambat laun 
 disambar juga. ‘ธรรมชาติของนกอินทรีย์และไก่ 
 ไม่นานก็ต้องโดนจับ’     ผู้หญิงกับผู้ชายไม่ควรสนิท

     สนมกันอย่างอิสระเกินไป  
     เพราะเป็นการไม่เหมาะสม 

26. Seperti anak ayam kehilangan induknya.  
 ‘เหมือนลูกไก่หลงกับพ่อแม่’        คนที่อยู่ในอาการงง สับสน 
27. Seperti ayam betina. ‘เหมือนไก่ตัวเมีย’  ผู้ชายขี้ขลาด 
28. Seperti ayam makan rumput. ‘เหมือนไก่กินหญ้า’ คนที่มีชีวิตยากล าบาก 
29. Seciap bagai ayam, sedencing bagai besi.  
 ‘ไก่ขันพร้อมกัน เหล็กส่งเสียงพร้อมกันเมื่อมี 

การกระทบกัน’        คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกัน 
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30. Cakar ayam. ‘กรงเล็บไก่’        ไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ 
31. Asal ayam pulang ke lesung, asal itik ke  

pelimbahan. ‘เป็นไก่กลับไปนา  
เป็นเป็ดกลับไปบ่อโคลน’         คนที่จากไปท างานต่างเมือง 
     สักวันก็ต้องกลับบ้านเกิด 
     เมืองนอนของตัวเอง 

32. Ayam pulang ke pautan. ‘ไก่กลับเล้า’  บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ ณ ที่ของ
     มันแล้ว 

33. Tidur- tidur ayam. ‘หลับแบบไก่’   อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น นอน
     หลับไม่สนิท 

34. Mati-mati ayam. ‘ไก่ตาย’         ตายแบบไร้ประโยชน์ (ไก่ที่ตาย
     แล้วแต่ไม่สามารถน ามาเป็น
     อาหารได้ เนื่องจากวัฒนธรรม
     ของชาวอินโดนีเซียที่นับถือ
     ศาสนาอิสลามจะไม่กินสัตว์ที่
     ตายเองตามธรรมชาติ) 

35. Ayam ditambat disambar elang.  
 ‘ไก่ถูกจับมัดแล้วถูกนกอินทรีย์จับไป’   คนที่โชคร้ายซ้ า ๆ 
36. Ayam ditambat disambar petir.  
 ‘ไก่ถูกมัดแล้วถูกฟ้าผ่า’      คนที่โชคร้ายซ้ า ๆ 
37. Ayam satu bertambah dua. ‘ไก่หนึ่งตัว เพ่ิมเป็นสอง’ การเผชิญหน้ากับปัญหาหนัก

     ถึงสองอย่าง 
38. Baiklah menjadi ayam betina supaya selamat.  
 ‘กลายเป็นไก่ตัวเมียเพ่ือความปลอดภัย’   คนที่ยอมแพ้เพ่ือความ

ปลอดภัย 
39. Pucat lesi bagai ayam kena lengit.  

‘ซีดเหมือนไก่เป็นโรค’          หน้าขาวซีด เพราะอาการป่วย 
40. Bagai menggantang anak ayam.  

‘เหมือนวัดขนาดลูกไก’่        ท างานที่ไม่มีประโยชน์ 
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41. Bagai menerka ayam didalam telur.  
 ‘เหมือนเดาไก่ที่อยู่ในไข่’         ท างานที่ยังไม่ทราบผลที่ 

     แน่นอน 
42. Sembelih ayam dengan pisau, sembelih  
 orang dengan kapak. ‘เชือดไก่ด้วยมีด  

เชือดคนด้วยขวาน’        เรื่องทุกเรื่องต้องกระท าให้
     เหมาะสมตามสภาพ 

43. Ayam hitam terbang malam. ‘ไก่ด าบินตอนกลางคืน’ เหตุการณ์ที่คลุมเครือ  
     เข้าใจยาก 

44. Ayam putih terbang siang. ‘ไก่ขาวบินตอนกลางวัน’ เหตุการณ์ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 
     ไม่คลุมเครือ 

45. Ayam berkokok di hari siang. ‘ไก่ขันตอนกลางวัน’ สัญญาณที่ชัดเจน 
46. Ayam menang kampung tergadai.  
 ‘ไก่ชนะ หมู่บ้านถูกจ าน า’         ความส าเร็จที่ไม่มีประโยชน์ 
4. Babi 'หมู' 
1. Babi lu. ‘ไอ้หมู!’     คนที่ท าให้เกิดร าคาญ ความไม่

     พอใจอย่างมาก 
2. Babi buta. ‘หมูตาบอด’         คนที่กระท าบางสิ่งบางอย่าง

     ด้วยความบ้าบิ่น ไม่เกรงใจ
     ผู้อื่น 

3. Bagai babi kelaparan. ‘เหมือนหมูหิว’   คนที่โลภมาก 
4. Anjing galak babi berani. ‘หมากล้า หมูก็กล้า’  คนกล้าเผชิญหน้ากับคนกล้า 
5. Anjing galak babi galak. ‘หมากล้า หมูก็กล้า’  คนกล้าเผชิญหน้ากับคนกล้า 
6. Bagai orang diseruduk babi. ‘เหมือนโดนหมู่วิ่งไล่’ อาการกลัวมาก ๆ จนวิ่งอย่า

     เต็มก าลัง 
5. Babi hutan 'หมูป่า' 
1. Babi hutan! ‘ไอ้หมูป่า’         คนที่ไม่มีระเบียบ ไม่รอบคอบ 
2. Baunya bak babi hutan. ‘กลิ่นเหมือนหมูป่า’  กลิ่นเหม็นเน่า 
 



Ref. code: 25605706033114RZT

244 
 

 

ข้อมูล      ความหมาย 
6. Badak 'แรด' 
1. Bermuka badak. ‘มีหน้าแรด’    คนที่ไม่มีความละอาย 
2. Seperti kulit badak. ‘เหมือนผิวแรด’   คนที่ไม่มีความละอาย 
3. Badak makan anak. ‘แรดกินลูกตัวเอง’  พ่อที่ทิ้งลูกตัวเองเนื่องจากกลัว

     ว่าวันหนึ่งลูกจะมาแย่งอ านาจ
     ของตน 

4. Minta leher bangau, minta daging badak.  
 ‘นกกระยางขอคอ แรดขอเนื้อ’    คนที่ไม่รู้จักพอ 
5. Anak badak dihambat-hambat. ‘ลูกแรดถูกขัดขวาง’ การเข้าไปหาอันตรายด้วย 

     ความตั้งใจ 
7. Badar 'ปลาตะเพียน' 
1. Melonjak badar. ‘ปลาตะเพียนกระโดด’  คนจนที่เลียนแบบวิถีชีวิตของ

     คนรวยจนท าให้ตัวเองล าบาก 
2. Main badar main gerundang.  
 ‘เล่นปลาตะเพียน เล่นลูกอ๊อด’    คนจนถ้าหากท าตัวเลียนแบบ

     คนที่มีอ านาจจะท าให้ตัวเอง
     เดือดร้อน 

3. Seperti badar kering. ‘เหมือนปลาตะเพียนตากแห้ง’ ผอมมาก  
4. Kalau pandai menggulai, badar jadi tenggiri.  
 ‘หากท าอาหารเก่ง ปลาตะเพียนก็กลายเป็นปลาทูได้’ หากรู้จักจัดการ ของไม่ดี ไม่มี

     ค่าก็กลายเป็นของดีมีค่าข้ึนมา
     ได้ 

5. Beroleh badar tertimbakan.  
 ‘ได้ปลาตะเพียนจากการตักน้ าดื่มในบ่อ’   ไดร้ับผลประโยชน์โดยไม่ได้

     ตั้งใจ 
8. Balam 'นกเขา' 
1. Bagai balam dengan ketitir.  

‘เหมือนนกพิราบกับนกเขา’        คนสองคนที่มักโอ้อวดและ
     ทะเลาะกันเสมอ 
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2. Ibarat seekor balam, mata terlepas terkurung.  
 ‘เหมือนนกเขา ถ้าเผลอขึ้นมาก็ถูกจับเข้ากรง’  คนที่มักถูกควบคุมอยู่เสมอ 
3. Memikat balam dengan balam.  

‘ผูกนกเขาไว้กับนกเขา’        จับคนชั่วมาไว้กับคนชั่ว 
4. Jerat tak melupakan balam, tetapi balam  
 melupakan jerat. ‘ตะข่ายไม่เคยลืมนกเขา  

แต่นกเขาลืมตะข่าย’         อันตรายอยู่ใกล้ตัว แต่คน 
     ประมาทมักลืมอันตรายเสมอ 

9. Bangsat 'ตัวเลือด' 
1. Bangsat ‘ตัวเลือด’     คนไม่ดีหรือคนที่ท าให้ไม่พอใจ 
10. Bangau 'นกกระยาง' 
1. Setinggi-tinggi bangau terbang, surutnya ke  
 kubangan. ‘นกกระยางบินสูงแค่ไหน  
 สุดท้ายก็ต้องกลับลงบ่อน้ า’          คนที่จากบ้านไปไกล สุดท้ายก็

     ต้องบ้านเกิดตัวเอง 
2. Minta leher bangau, minta daging badak.  
 ‘นกกระยางขอคอ แรดขอเนื้อ’    คนที่ไม่รู้จักพอ 
3. Gagak putih bangau hitam.  
 ‘อีกาสีขาว นกกระยางสีด า’          สิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ 
4. Hinggap bagai bangau, titik bagai hujan.  
 ‘จับเหมือนนกกระยาง หยดเหมือนฝน’   เกิดเรื่องที่ไม่คาดหวัง ไม่ทัน 

     ตั้งตัว 
5. Meminta daging ke bangau, meminta sisik  
 ke limbat. ‘ขอเนื้อจากนกกระยาง ขอเกล็ดจากปลาดุก’ รอคอยบางสิ่งบางอย่างที่ 

     เป็นไปไม่ได้ 
11. Bebek/itik 'เป็ด' 
1. Dia tetap cuek bebek. ‘เขาก็ยังเหมือนเป็ด’  คนที่ไม่แยแสต่อสิ่งรอบข้าง 
2. Pembebek. ‘คนที่ท าแบบเป็ด’ (1)   ผู้ชายที่มีภรรยาหลายคน 
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3. Pembebek. ‘คนที่ท าแบบเป็ด’ (2)   คนที่ท าตามความคิดของผู้อ่ืน

     เสมอ 
4. Sendok bebek. ‘ช้อนเป็ด’         ช้อนสั้นที่ส่วนหน้าเว้าลึก มี

     ลักษณะเหมือนปากเป็ด 
5. Motor bebek. ‘รถจักรยานยนต์เป็ด’   รถจักรยานยนต์คันเล็ก  
6. Itik berenang di laut, mati kehausan.  
 ‘เป็ดว่ายน้ าในทะเล ตายด้วยความกระหาย’  คนที่ได้รับความล าบาก เพราะ

     ไม่มีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สินที่
     ตนเองมี 

7. Asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang  
 ke limbah. ‘ไก่กลับยุ้งฉาง เป็ดกลับบ่อน้ า’  คนที่จากบ้านไปไกล สักวัน

     หนึ่งก็ต้องกลับไปยังบ้านเกิด
     ของตน 

8. Bagai itik berebut tembolok.  
 ‘เหมือนเป็ดแย่งถุงเก็บอาหารในคอของสัตว์ปีก’  คนที่แย่งทรัพย์สมบัติของพ่อ

     แม่ของตน 
9. Bagai itik pulang petang.  

‘เหมือนเป็ดเดินกลับเล้าตอนเย็น’        เดินช้ามาก 
10. Seperti itik mendengar guntur.  

‘เหมือนเป็ดได้ยินเสียงฟ้าร้อง’      รอคอยผลประโยชน์ที่ไม่ 
     แน่นอนว่าจะได้รับ 

12. Belalang 'ตั๊กแตน' 
1. Belalang dapat menuai. ‘ตั๊กแตนเกี่ยวข้าว’  คนที่ได้รับผลประโยชน์โดย 

     ไม่ตั้งใจ 
2. Belalang hendak menjadi elang.  
 ‘ตั๊กแตนอยากเป็นนกอินทรีย์’         คนโง่ท าตัวเหมือนคนฉลาด 
3. Belalang telah menjadi elang.  
 ‘ตั๊กแตนกลายเป็นนกอินทรีย์’         คนจนที่ได้รับต าแหน่งสูง 

     เนื่องจากความฉลาดของตน 
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4. Bagai paha belalang. ‘เหมือนขาตั๊กแตน’  ท่อนขาที่เรียวสวย 
5. Mencari belalang atas akar. ‘หาตั๊กแตนบนรากไม้’ การท างานที่ไร้ประโยชน์ 
6. Lain ladang lain belalang.  

‘ไร่ต่างกัน ตั๊กแตนก็ต่างกัน’         ทุกสถานที่มีธรรมเนียมข้อ 
     ปฏิบัติที่ต่างกัน 

13. Belut 'ปลาไหล' 
1. Bagai belut kena ranjau. ‘เหมือนปลาไหลโดนกับดัก’ คนที่หลักแหลมและมี 

     เล่ห์เหลี่ยมถูกหลอก 
2. Bagai belut diregang. ‘เหมือนปลาไหลโดนบีบ’  คนที่มีรูปร่างผอมและสูง 
3. Seperti belut pulang ke lumpur.  
 ‘เหมือนปลาไหลกลับลงโคลน’    คนที่กลับไปยังสถานที่พ้ืนเพ

     ของตน 
4. Bagai belut jatuh ke lumpur.  
 ‘เหมือนปลาไหลตกลงไปในโคลน’   คนที่ได้ท างานที่ตนเองถนัด 
5. Licin bagai belut. ‘ลื่นเหมือนปลาไหล’   คนที่ฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมจน

     ยากท่ีจะจัดการได้ 
6. Sekerat ular sekerat belut.  
 ‘ส่วนหนึ่งเป็นงู ส่วนหนึ่งเป็นปลาไหล’   คนที่เข้ากับทุกฝ่ายได้เพ่ือ 

     ประโยชน์ของตน 
7. Bagai belut diketil. ‘เหมือนปลาไหลโดนตัดหาง’ เร็วมาก 
8. Bagai menyukat belut. ‘เหมือนวัดขนาดปลาไหล’ การท างานที่ไร้ประโยชน์ 
14. Berudu 'ลูกอ๊อด' 
1. Besar berudu di kubangkan, besar buaya di lautan. 
 ‘ลูกอ๊อดโตในบ่อโคลน จระเข้โตในทะเล’   ทุกคนมักมีอ านาจในที่ที่ของ

     ตน 
2. Berudu hendak berenang di laut lebar,  
 awak masih dalam kubangan juga.  
 ‘ลูกอ๊อดอยากว่ายน้ าในทะเลกว้าง แต่ก็ยังอยู่ในบ่อโคลน’ คนจนที่ชอบคิดถึงสิ่งที่ตนท า

     ไม่ได้ 
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15. Beo 'นกแก้ว' 
1. “Kita jangan seperti beo yang pintar mengoceh,  
 tapi tidak memaham maksudnya.” 
 ‘เราอย่าเป็นเหมือนนกแก้วที่ฉลาดพูด แต่ไม่เข้าใจสิ่งที่พูด’ คนที่พูดเรื่อยเปื่อย แต่ไม่เข้าใจ

     สิ่งที่ตนพูดออกมา 
16. Biawak 'เหี้ย' 
1. Bercabang bagai lidah biawak.  
 ‘มีแฉกเหมือนลิ้นเหี้ย’          คนที่เชื่อถือไม่ได้ 
2. Biawak kudung masuk kampung.  
 ‘เหี้ยเข้าหมู่บ้าน’              พฤติกรรมชั่วที่เป็นที่รับรู้กัน

     ทั่วไป 
3. Bagai memegang ekor biawak.  
 ‘เหมือนจับหางเหี้ย’              ท าสิ่งที่ท าให้ตนเองเป็น 

     อันตราย 
4. Mendukung biawak hidup.  
 ‘สนับสนุนให้เหี้ยมีชีวิต’              การกระท าบางสิ่งบางอย่างที่

     ท าให้เดือดร้อน 
17. Buaya 'จระเข้' 
1. Air mata buaya politis. ‘น้ าตาจระเข้นักการเมือง’ นักการเมืองที่โกงกิน 
2. Buaya darat. ‘จระเข้บก’         ผู้ชายเจ้าชู ้
3. Adakah buaya menolak bangkai.  
 ‘ไม่มีจระเข้ท่ีปฏิเสธซากศพ’         คนชั่วจะท าชั่วทุกครั้งที่มี 

     โอกาส 
4. Tak akan melawan buaya menyelam.  
 ‘ไม่สามารถแข่งกับจระเข้ด าน้ าได้’   คนฉลาด หรือ คนรวย  

     มีอ านาจ ไม่สามารถถูก 
     เปรียบเทียบได้ 

 
 



Ref. code: 25605706033114RZT

249 
 

 

ข้อมูล      ความหมาย 
5. Besar berudu di kubangkan, besar buaya  

di lautan. ‘ลูกอ๊อดโตในบ่อน้ า จระเข้โตในทะเล’  คนที่มีอ านาจมักจะมีอ านาจใน
     ที่ที่ต่าง ๆ กันไปตามที่อยู่อาศัย 

6. Ajar buaya berenang. ‘สอนจระเข้ว่ายน้ า’  สอนคนที่มีความสามารถในสิ่ง
     ที่เขาถนัดอยู่แล้ว 

7. Dilaut jadi buaya, didarat jadi harimau.  
 ‘อยู่ในทะเลเป็นจระเข้ อยู่บนบกเป็นเสือ’   คนชั่วอยู่ที่ไหนก็เป็นคนชั่ว 
18. Bunglon 'คาร์เมเลียน' 
1. Bunglon ‘กิ้งก่าคาร์เมเลียน’         คนที่ไม่มีความคิดแน่นอน 

     เปลี่ยนไปมาเพ่ือให้ได้ผลดีแก่
     ตนเอง 

19. Burung 'นก' 
1. Satu sangkar dua burung. ‘หนึ่งกรง นกสองตัว’ ผู้หญิงสองคนมีผู้ชายคน 

     เดียวกัน 
2. Ibarat burung dalam sangkar, mata lepas  
 badan terkurung. ‘เปรียบเหมือนนกในกรง  
 ละสายตาเมื่อไหร่ ตัวก็ถูกจับขัง’    คนที่ไม่มีอิสรภาพ 
3. Sebagai burung di udara. ‘เหมือนนกบนอากาศ’ คนที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่มี 

     ผู้มาก่อกวน 
4. Kuat burung Karena sayap. ‘ก าลังของนกมาจากปีก’ ทุก ๆ คนมีความเข้มแข็งของ

     ตนเอง 
5. Harap burung terbang tinggi, punai di tangan  
 dilepaskan. ‘หวังจะได้นกที่บินอยู่สูง  
 ปล่อยนกพิราบที่อยู่ในมือ’         หวังจะได้สิ่งของที่มีค่ามากกว่า 

     สุดท้ายของที่มีอยู่ก็หมดลง 
6. Burung terbang dipipiskan lada. ‘นกบินอยู่  
 แต่กลับเตรียมพริกไทยแล้ว’         หวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่แน่นอน

     ว่าจะได้ 
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7. Melempar satu batu, dua tiga burung mati.  
 ‘โยนหินหนึ่งก้อน นกสองสามตัวตาย’   กระท าการสองหรือสามสิ่ง

     ส าเร็จภายในเวลาเดียวกัน 
8. Burung membadai di atas langit, merendah  
 diharap jangan. ‘นกบินอยู่บนฟ้า  

อย่าคาดหวังว่าจะลงมา’            เหตุการณ์ที่ยังไม่แน่นอน 
9. Kabar burung ‘ข่าวนก’        ข่าวนก 
20. Burung hantu/pungguk 'นกฮูก' 
1. Matanya seperti burung hantu. ‘ดวงตาเหมือนนกฮูก’ สายตาที่แหลมคม จริงจัง 
2. Dahulu elang pulau kini menjadi burung pungguk.  
 ‘เมื่อก่อนเป็นนกอินทรีย์บนเกาะ ตอนนี้เป็นนกฮูก’ คนรวยที่กลายเป็นคนจน 
3. Bagai pungguk merindukan bulan.  
 ‘เหมือนนกฮูกคิดถึงดวงจันทร์’    คนที่คิดถึงคนที่ไม่ได้รักตนหรือ

     คนที่คาดหวังในสิ่งที่เป็นไป
     ไม่ได้ 

21. Cacing tanah 'ไส้เดือน' 
1. Cacing hendak menjadi naga.  

‘ไส้เดือนอยากเป็นนาค’     คนจนอยากเทียบเท่าคนรวย 
2. Cacing hendak menjadi ular.  

‘ไส้เดือนอยากกลายเป็นงู’        คนที่คาดหวังถึงบางสิ่ง 
     บางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับ
     สถานะของตน 

3. Cacing menjadi ular naga. ‘ไส้เดือนกลายเป็นนาค’ คนยากจนกลายเป็นคนที่มี 
     ยศศักดิ์ 

4. Cacing pun kalau diinjak akan bergerak.  
 ‘ถึงจะเป็นไส้เดือน แต่เมื่อโดนเหยียบก็ต้องขยับตัว’  ถึงแม้จะเป็นคนยากจนแค่ไหน 

     แต่เมื่อถูกกลั่นแกล้งก็ต้อง 
     ตอบโต้ 

 



Ref. code: 25605706033114RZT

251 
 

 

ข้อมูล      ความหมาย 
5. Seperti cacing kepanasan. ‘เหมือนไส้เดือนรู้สึกร้อน’ อาการอยู่ไม่สงบสุข มักจะ 

     กังวลเพราะความยากล าบาก
     หรือความอับอาย 

22. Domba 'แกะ' 
1. faatkan kesempatan ini dan mengadu domba  
 keduanya hingga pecah perang. ‘การท าให้ 

แกะมาสู้กัน เพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง’      การสร้างสถานการณ์ให้คนสอง
     คนทะเลาะกันเพ่ือประโยชน์
     ของตน 

23. Enggang ‘นกเงือก’ 
1. Mendengarkan cakap enggang.  

‘ฟังนกเงือกส่งเสียง’        ฟังค ายุยงของศัตรู 
2. Pipit meminang anak enggang.  
 ‘นกกระจอกขอแต่งงานกับนกเงือก’   คนจนหรือคนต่ าต้อยขอ 

     แต่งงานกับคนรวยหรือคนที่มี
     ยศศักดิ์ 

3. Enggang sama enggang juga, pipit sama pipit juga.  
 ‘นกเงือกอยู่กับนกเงือก นกกระจอกอยู่กับนกกระจอก’ ควรคบกับคนที่อยู่ระดับ 

     เดียวกัน 
4. Enggang lalu atal jatuh, anak raja mati di  

timpanya. ‘นกเงือกบินผ่านลูกไม้ล่วง  
ลูกพระราชาตายที่ที่ลูกไม้ล่วง’         คนที่ต้องรับผิดแทนการกระท า
     ชั่วของผู้อื่น 

24. Gagak 'กา' 
1. Gagak lalu punggur rebah. ‘อีกาบินผ่าน ตอไม้ล้มลง’ คนที่มีอ านาจกระท าสิ่งที่ไม่

     ยุติธรรมต่อคนจนเพียงเพราะ
     ต้องการเห็นถึงอ านาจของตน 
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2. Burung gagak itu jikalau dimandikan dengan air  
 mawar sekalipun tiada putih. ‘อีกาถึงแม้จะอาบน้ า 
 ด้วยน้ ากุหลาบก็ไม่ท าให้ขาวขึ้น’    แนะน าคนที่มักกระท าผิดเป็น

     เรื่องไร้ประโยชน์ 
3. Gagak putih bangau hitam. ‘อีกาสีขาว นกกระยาง 

สีด า’     การรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่
     ไม่มีทางเป็นไปได้ 

25. Gajah 'ช้าง' 
1. Gajah berjuang sama gajah. Pelanduk mati di  
 tengah-tengah. ‘ช้างสู้กับชา้ง กระจงตายอยู่ 

ระหว่างกลาง’        ถ้าเกิดการวิวาทระหว่างคนที่มี
     อ านาจ กลับเป็นคนจนที่ 
     เดือดร้อน 

2. Gajah mati karena gadingnya. ‘ช้างตายเพราะงา’ คนที่ได้รับความล าบากเพราะ
     ความสามารถของตน 

3. Gajah mati tulang setimbun.  
‘ช้างตายได้กระดูกหนึ่งกอง’        คนรวยเสียชีวิต ทิ้งมรดกไว้
     มาก 

4. Gajah masuk kampong. ‘ช้างเข้าหมู่บ้าน’  คนที่มีอ านาจที่กระท าตามใจ
     ชอบในพ้ืนที่ของคนที่ต่ าต้อย 

5. Gajah dikalahkan pelanduk. ‘ช้างแพ้กระจง’  คนเข้มแข็งแพ้ต่อคนที่อ่อนแอ
     กว่า 

6. Gajah pengangkut lada, kuda pelejang bukit.  
 ‘ช้างขนพริกไทย ม้าข้ามภูเขา’    เด็กวัยรุ่นที่กลายเป็นคนที่คอย

     ท าตามค าสั่งจากคนอ่ืน 
7. Gajah lalu kumpai layu. ‘ช้างผ่าน หญ้าเหี่ยว’  คนมีอ านาจที่กระท าการที่ไม่

     ยุติธรรมเพราะอยากแสดง 
     ความมีอ านาจของตน 
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8. Gajah terum tengah rumah. ‘ช้างคุกเข่าท่ีกลางบ้าน’ รับแขกที่มียศศักดิ์จะท าให้

     วุ่นวาย 
9. Gajah besar dan berkaki empat sekalipun,  

terkadang terdorong dan jatuh tersungkur ke bumi.  
 ‘ช้างตัวใหญ่และมีสี่ขา บางครั้งก็ถูกผลักและล้มลงกับพ้ืน’ อย่าท าตัวหยิ่ง ถึงแม้คนที่มี

     อ านาจก็สามารถสูญเสีย 
     อ านาจและความร่ ารวยนั้นไป
     ได้ 

10. Menangkap gajah liar dengan gajah pula.  
 ‘จะจับช้างป่า ต้องจับด้วยช้างป่าเหมือนกัน’  จะจับผู้ร้ายต้องจับด้วยผู้ร้าย

     เหมือนกัน 
11. Seperti tebu lepas ke mulut gajah,  

payah akan keluar. ‘เหมือนอ้อยเข้าปากช้าง  
ยากท่ีจะเอากลับคืน’         คนที่ได้รับของที่ชอบไปแล้วก็
     จะไม่ปล่อยอีก 

12. Kupu-kupu gajah ‘ผีเสื้อช้าง’    ผีเสื้อชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ 
13. Akan menangkap gajah yang liar itu hendaknya  

dengan gajah yang jinak jua.  
‘จะจับช้างป่าจ าเป็นต้องใช้ช้างที่ฉลาดด้วยเช่นกัน’ หวังก าไรมากมาย ต้องมีต้นทุน
     ที่มากด้วยเช่นกัน 

14. Gajah seekor gembela dua. ‘ช้างหนึ่งตัว  
ควานสองคน’        งานใหญ่ที่ต้องท าโดยคนสอง
     คน 

15. Bagai gajah ditutup dengan nyiur.  
 ‘ซากช้างถูกปิดด้วยมะพร้าว’         ความชั่วใหญ่หลวงไม่สามารถ

     ถูกปกปิดได้ 
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16. Kuman diseberang lautan tampak, gajah  

dipelupuk mata tiada tampak.  
‘เชื้อโรคอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลกลับมองเห็น  
ช้างอยู่บนเปลือกตากลับมองไม่เห็น’       ความผิดเล็กน้อยของคนอ่ืน
     มองเป็นเรื่องใหญ่ แต่ความผิด
     ของตนกลับไม่ตระหนักถึง 

17. Gajah lalu dibeli, kusa tidak terbeli. 
  ‘ช้างผ่านมาก็ซื้อช้าง แต่ไม่ซื้อเหล็กคล้องช้าง’  ท าเรื่องใหญ่ที่ส าคัญ โดยลืม

     เรื่องเล็กที่จริง ๆ แล้วส าคัญต่อ
     การท างานนั้น 

18. Seperti ditempuh gajah lalu. ‘เหมือนช้างเดินผ่าน’ เรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถเก็บเป็น
     ความลับได้ 

26. Harimau/macan 'เสือ' 
1. Harimau ditakuti karena giginya.  
 ‘เสือน่ากลัวเพราะว่าฟันของมัน’    คนที่มียศหรืออ านาจ ท าให้คน

     อ่ืนกลัวได้เพราะต าแหน่งหรือ
     อ านาจของเขา 

2. Harimau mati karena belangnya.  
 ‘เสือตายเพราะว่าเขี้ยวของมัน’    คนที่ได้รับความล าบากเพราะ

     ความสามารถของตน 
3. Harimau menunjukkan belangnya.  
 ‘เสือแสดงเขี้ยวของมัน’     คนที่มีอ านาจแสดงอ านาจของ

     ตน 
4. Harimau mengaum takkan menangkap.  
 ‘เสือค ารามจะไม่จับ’     คนที่ว่ากล่าวด้วยค าพูดรุนแรง 

     มักไม่ลงมือกระท าจริง ๆ 
5. Anak harimau tidak akan menjadi anak kambing.  
 ‘ลูกเสือไม่มีทางกลายเป็นลูกแพะ’   คนที่มีนิสัยกล้าหาญไม่มีทาง

     กลายเป็นคนขี้ขลาด 
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6. Bagai harimau menyembunyikan kuku.  
 ‘เหมือนเสือซ่อนเล็บ’     คนฉลาดที่ไม่แสดงความฉลาด

     ของตน 
7. Bagai harimau beranak muda. ‘เหมือนเสือมีลูกอ่อน’ ผู้หญิงที่มีนิสัยดุร้าย 
8. Membesarkan anak harimau. ‘เลี้ยงลูกเสือ’  ดูแลศัตรูจะท าให้ตนเอง 

     เดือดร้อน 
9. Harimau memperlihatkan kuku. ‘เสือแสดงเล็บ’ คนที่มีอ านาจแสดงอ านาจของ

     ตน 
10. bagai kambing dengan harimau. ‘เหมือนแพะกับเสือ’  คนอ่อนแอต่อสู้กับคน 

     แข็งแกร่ง 
11. Duduk seperti kucing, melompat seperti harimau.  
 ‘นั่งเหมือนแมว กระโดดเหมือนเสือ’   คนที่ดูนิ่ง ๆ ก็สามารถท า 

     อันตรายได้เช่นกัน 
12. Harimau puntung kena penjara, pelanduk kecil  
 menolakkan mara. ‘เสือเชือ่งโดนขัง  
 กระจงตัวน้อยผลักไสอันตราย’    คนที่มีอ านาจบางครั้งก็ได้รับ

     ความช่วยเหลือจากคนที่ 
     ต่ าต้อยกว่า 

13. Harimau tak akan memakan anaknya.  
 ‘เสือไม่กินลูกของมันเอง’         คนที่ถึงแม้จะดุร้ายแค่ไหนก็จะ

     ไม่ท าร้ายลูกของตนเอง 
14. Jangan diajar anak harimau makan daging.  
 ‘อย่าสอนลูกเสือกินเนื้อ’         อย่าปล่อยให้ลูกผู้มีอิทธิพล 

     รังควานผู้อ่ืน 
15. Mulutmu, harimaumu. ‘ปากของคุณ เสือของคุณ’ ค าพูดสามารถท าให้เกิด 

     อันตรายได้ 
16. Jarang kambing beranakan harimau.  
 ‘เป็นการยากที่แพะมีลูกเป็นเสือ’   เป็นการยากที่คนขี้ขลาดจะมี

     ลูกเป็นคนกล้าหาญ 
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17. Dilaut jadi buaya, didarat jadi harimau.  
 ‘อยู่ในทะเลเป็นจระเข้ อยู่บนบกเป็นเสือ’   คนชั่วอยู่ที่ไหนก็เป็นคนชั่ว 
18. Menolong orang ditangkap harimau.  
 ‘ช่วยเหลือคนที่ถูกเสือจับ’         ช่วยเหลือคนที่ท าผิด สุดท้าย

     ตนเองก็ได้รับอันตราย 
19. Membesarkan anak harimau. ‘เลี้ยงลูกเสือ’  ดูแลศัตรูจะท าให้ตนเอง 

     เดือดร้อน 
20. Bagai harimau lapar. ‘เหมือนเสือหิว’   พฤติกรรมที่น่ากลัว 
21. Macan kertas. ‘เสือกระดาษ’    คนที่ดูว่ามีอ านาจ และ 

     น่าเกรงขามแต่จริง ๆ แล้วไม่มี
     อ านาจและก าลัง 

27. Ikan 'ปลา' 
1. Ikan di laut, asam di gunung, bertemu dalam  

belanga. ‘ปลาอยู่ในทะเล มะขามอยู่ที่ภูเขา  
มาเจอกันในหม้อ’         คนสองคนที่อยู่ห่างไกลกัน ถ้า
     หากจะได้เป็นคู่กันแล้ว สักวันก็
     จะได้เจอกัน 

2. Ikan pulang ke lubuk. ‘ปลากลับบ่อน้ า’  คนที่กลับไปยังสถานที่ที่ตน
     ชอบ 

3. Bagai ikan kena tuba. ‘เหมือนปลาโดนพิษ’  คนจ านวนมากในหมู่บ้านที่
     ป่วยเป็นโรค 

4. Kuat ikan karena radai. ‘ปลาแข็งแกร่งเพราะครีบ’ คนทุกคนมีความแข็งแกร่งของ
     ตนเอง 

5. “Dia playboy kelas kakap.”  
 ‘เขาเป็นคนเจ้าชู้ระดับปลากะพงทะเล’   คนที่เก่งในการท าเรื่องที่ไม่ดี 
6. Air jernih ikannya jinak. ‘น้ าใส ปลาเชื่อง’  สถานที่ที่สมบูรณ์ ประชาชนก็

     จะอย่างสงบสุข 
7. Bagai ikan masuk ke jala. ‘เหมือนปลาเข้าไปในตาข่าย’ คนจนที่ไม่มีอ านาจ 
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8. Gedang gerundang, gedang ikan raja di lautan.  
 ‘ลูกอ๊อดใหญ่ ปลาใหญ่ในทะเล’              ทุกคนมีอ านาจและความ 

     แข็งแกร่งเป็นของตนเอง 
9. Ikan kecil menjadi makanan ikan besar.  
 ‘ปลาเล็กกลายเป็นอาหารของปลาใหญ่’   คนที่ต่ าต้อยมักกลายเป็นคน

     รับใช้ของคนที่มีอ านาจ 
10. Mati ikan karena umpan, mati saya  

karena budi. ‘ปลาตายเพราะว่าเหยื่อ  
ฉันตายเพราะว่าการท าดี’            คนที่ถูกล่อลวงด้วยค าพูด  
     สุดท้ายก็จะได้รับความ 
     เดือดร้อน 

11. Ikan seekor rusakkan ikan setajau.  
 ‘ปลาหนึ่งตัวท าให้เสียหายทั้งหม้อ’   ความชั่วร้ายเพียงนิดเดียวท า

     ให้ที่เหลือไม่ดีตามไปด้วย 
12. Niat hendak memancing ikan, tak mau  
 membuang umpan. ‘อยากตกปลา  

แต่ไม่อยากปล่อยเหยื่อ’        คนที่อยากได้ก าไร แต่ไม่อยาก
     ลงทุน 

13. Takut aka kutu dibuang ikan. ‘กลัวเห็บ ทิ้งปลา’ กลัวอันตรายเล็กน้อย จนละทิ้ง
     ผลประโยชน์จ านวนมาก 

14. Memancing ikan dalam belanga. ‘จับปลาในหม้อ’ การหาประโยชน์ในพื้นที่ของ
     ตน 

15. Seperti ikan dalam air. ‘เหมือนปลาในน้ า’  คนที่มีความสุขมาก 
16. Ikan biar dapat, serampang jangan pukah.  
 ‘เพ่ือให้ได้ปลา หอกห้ามหัก’         บรรลุเป้าหมายโดยที่ไม่สูญเสีย

     สิ่งใดเลย 
17. Lain lubuk lain ikannya. ‘ต่างบ่อน้ า ต่างปลา’  ทุกสถานที่มีธรรมเนียมข้อ 

     ปฏิบัติที่ต่างกัน 
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28. Jangkrik 'จิ้งหรีด' 
1. “Jangkrik! Jangan keras-keras. Ya, aku tak  
 melupakan ulahmu yang tolol dan konyol itu.”  
 ‘จิ้งหรีด อย่าเสียงดัง ฉันจะไม่ลืมการกระท าท่ีโง่ 

และบ้าของเธอเลย’       คนที่สร้างความร าคาญ 
29. Kadal ‘จิ้งเหลน’ 
1. Kadal ‘จิ้งเหลน’     คนที่ชอบหลอกลวง 
30. Kambing 'แพะ' 
1. Dia menjadi kambing hitam apabila berlaku  

kecurian di kawasan perumahan itu.  
 ‘เขากลายเป็นแพะด าเมื่อมีการขโมยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนั้น’ คนที่ถูกป้ายสีให้มีความผิด 
2. Bagai kambing dibawa ke air.  
 ‘เหมือนแพะถูกพาไปที่น้ า’         คนที่ท างานที่ตนไม่ชอบจึงท า

     ด้วยความไม่เต็มใจ 
3. Seperti kambing dikupas hidup-hidup.  
 ‘เหมือนแพะโดนเฉือนเป็น ๆ’        คนข้ีเกียจที่ไม่ต้องการท างาน

     อะไร  
4. Bagai kambing dengan harimau. ‘เหมือนแพะกับเสือ’ คนอ่อนแอกับคนแข็งแกร่ง 
5. Bagai kambing dalam biduk. ‘เหมือนแพะในเรือ’ คนข้ีกลัว 
6. Bagai kambing keramat. ‘เหมือนแพะศักดิ์สิทธิ์’ คนที่ได้รับความเคารพจาก

     ผู้อื่น 
7. Anak harimau tidak akan menjadi anak kambing.  
 ‘ลูกเสือไม่มีทางกลายเป็นลูกแพะ’   คนที่มีนิสัยกล้าหาญไม่มีทาง

     กลายเป็นคนขี้ขลาด 
8. Seperti kambing congek. ‘เหมือนแพะโง่’  คนโง่ที่ไม่ตระหนักถึงความโง่

     ของตน 
9. Jarang kambing beranakan harimau.  
 ‘เป็นการยากที่แพะมีลูกเป็นเสือ’   เป็นการยากที่คนขี้ขลาดจะมี

     ลูกเป็นคนกล้าหาญ 
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10. Seperti kambing putus tali. ‘เหมือนแพะเชือกขาด’ คนที่รีบร้อนออกเดินทาง 
11. Kelas kambing ‘ชั้นแพะ’         ที่นั่งที่มีราคาถูก คุณภาพต่ า 

     มักใช้กับที่นั่งในโรงภาพยนตร์ 
31. Kancil/pelanduk ‘กระจง’ 
1. Adam Malik (1917-1984) Si Kancil Pengubah  

Sejarah. ‘Adam Malik (1917-1984)  
เจ้าเก้งผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์’        คนที่ฉลาดหลักแหลม 

2.     Gajah dikalahkan pelanduk. ‘ช้างแพ้กระจง’  คนที่แข็งแกร่งแพ้ต่อคนที่ 
     อ่อนแอ 

3.     Gajah berjuang sama gajah, pelanduk mati  
 ditengah-tengah. ‘ช้างสู้กับช้าง กระจงตาย 
 อยู่ตรงกลาง’        คนที่มีอ านาจทะเลาะกับคนที่มี

     อ านาจ ผู้ที่ได้รับความ 
     เดือดร้อนคือประชาชน 

4.    Harimau puntung kena penjara, pelanduk kecil  
 menolakkan mara. ‘เสือเชือ่งโดนขงั กระจงตัวน้อย 
 ผลักไสอันตราย’      คนที่มีอ านาจบางครั้งก็ได้รับ

      ความช่วยเหลือจากคนที่ต่ า
      ต้อยกว่า 

5.    Pelanduk di cerang rimba. ‘กระจงในป่าดงดิบ’   คนที่หวาดกลัว 
32. Katak/kodok 'กบ' 
1. Katak hendak menjadi lembu. ‘กบอยากกลายเป็นวัว’ คนจนที่ชอบเลียนแบบ 

     การกระท าของคนรวย สุดท้าย
     จะท าให้ล าบาก 

2. Seperti katak ditimpa kemarau.  
‘เหมือนกบในหน้าร้อน’        คนที่ต้องการความช่วยเหลือ
     อย่างมาก 

3. Seperti katak di bawah tempurung.  
‘เหมือนกบใต้กะลา’        คนที่มีความรู้จ ากัด 
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4. Laksana katak, sedikit hujan banyak bermain.  
 ‘พฤติกรรมของกบ ฝนตกเพียงเล็กน้อยก็ออกมาเล่นกัน 

มากมาย’        คนที่ชอบท าเรื่องเล็กให้เป็น
     เรื่องใหญ่ 

5.     Seperti kodok mendapat bunga sekuntum.  
 ‘เหมือนกบได้ช่อดอกไม้’          คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ 

     ตนม ี
6.     Seperti kodok merindukan bulan.  
 ‘เหมือนกบคิดถึงดวงจันทร์’          คนที่คาดหวังถึงสิ่งที่เป็นไป

     ไม่ได้ 
33. Keledai 'ลา' 
1. Keledai hendak dijadikan kuda.  

‘ลาอยากกลายเป็นม้า’        คนโง่อยากกลายเป็นคนฉลาด 
2. Bagai keledai membawa beban.  

‘เหมือนลาบรรทุกของ’        คนโง่ที่มักพบกับความ 
     ยากล าบาก 

34. Kelelawar 'ค้างคาวกินแมลง' 
1. Malam hari dia menyamar sebagai kelelawar.  
 ‘ช่วงกลางคืนเขาชอบออกไปข้างนอกเหมือนค้างคาว 

กินแมลง’     คนที่ชอบออกข้างนอกเวลา
     กลางคืน 

35. Kalong 'ค้างคาวกินผลไม้' 
1. Kalong ‘ค้างคาวกินผลไม้’        คนที่ชอบออกข้างนอกเวลา

     กลางคืน 
36. Kampret 'ค้างคาวตัวเล็ก' 
1. “Dasar kampret lu.” ‘ไอ้ค้างคาวตัวเล็ก’  คนที่ชอบสร้างความร าคาญให้

     ผู้อื่น 
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37. Kelinci 'กระต่าย' 
1. Kelinci percobaan. ‘กระต่ายทดลอง’   คนที่กลายเป็นเครื่องทดลอง

     ของผู้อ่ืน 
38. Kepiting 'ปู' 
1. Seperti kepiting tidak tahu bungkuknya.  
 ‘เหมือนปูไม่รู้จักกระดองของมัน’   คนที่ไม่ตระหนักถึงความ 

     บกพร่องของตน 
2. Kuat ketam karena sepit, kuat sepit karena ketam.  
 ‘ปูแข็งแกร่งเพราะก้าม ก้ามแข็งแกร่งเพราะปู’  คนทุกคนมีความอ่อนแอและ

     ความแข็งแกร่งของตน 
39. Kera/monyet ‘ลิง’ 
1. Kera menegurkan tahinya. ‘ลิงต าหนิขี้ของมันเอง’ คนที่เปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีของ 

     ตนเอง 
2. Seperti kera mendapat cinicin/kaca/bunga.  
 ‘เหมือนลิงได้แหวน/แก้ว/ดอกไม้’   คนที่ได้รับสิ่งของที่ไม่เป็น 

     ประโยชน์แก่ตน 
3. Memberi barang kepada kera. ‘ให้สิ่งของแก่ลิง’ เชื่อใจคนที่ยังไม่รู้จักนิสัยใจคอ

     อย่างถ่องแท้ 
4. Macam kera kelaparan. ‘เหมือนลิงหิว’  คนที่มีพฤติกรรมน่าพิรุธ 
5. Genggam kera ‘ก ามือแบบลิง’    ก าแน่น ไม่ปล่อย 
6. Monyet mendapat bunga, adakah ia tahu  

akan faedah bunga itu? ‘ลิงได้ดอกไม้  
แล้วรู้จักประโยชน์ของดอกไม้นั้นหรือเปล่า’  คนที่ไม่รู้จักคุณค่าสิ่งของที่ 
     ตนม ี

7. Seperti monyet kepala hitam. ‘เหมือนลิงหัวด า’ คนที่มีนิสัยดื้อดึง ไม่สามารถ
     อบรมสั่งสอนได้ 

8. Muka monyet ‘หน้าลิง’         หน้าตาไม่สวยงาม 
9. Kera menjadi monyet. ‘ลงิกลายเป็นลิง’  สิ่งที่เหมือนกัน 
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40. Kerbau 'ควาย' 
1. Kerbau punya susu, sapi punya nama.  
 ‘ควายมีน้ านม วัวมีชื่อ’     คนที่ท าดีหรือบางสิ่งที่ 

     ยากล าบากแต่คนอ่ืนกลับได้รับ
     ค าชม 

2. Kerbau runcing tanduk. ‘ควายเขาแหลม’  คนที่มีชื่อเสียงด้านความชั่ว 
3. Seperti kerbau dicocok hidung.  
 ‘เหมือนควายโดนเจาะจมูก’         คนที่เชื่อฟัง ท าตามค าสั่ง 

     คนอ่ืน 
4. Cerdik bagai ekor kerbau. ‘ฉลาดเหมือนควายตัวหนึ่ง’ คนโง่ 
5. Kerbau jangan dimaling orang, ayam jangan 
 dimusangkan. ‘อย่าให้คนขโมยควาย  

อย่าให้ชะมดขโมยไก่’.        พ่อแม่ต้องปกป้องลูกสาวของ
     ตนเพื่อความปลอดภัย 

6. Menolong kerbau ditangkap harimau.  
 ‘ช่วยควายที่โดนเสือจับ’        ช่วยคนที่เดือดร้อน จนตัวเอง

     ได้รับอันตราย 
7. Seperti kerbau mandi. ‘เหมือนควายอาบน้ า’  สกปรก 
8. Telah dapat gading bertuah, terbuang tanduk  
 kerbau mati. ‘ได้งาช้างศักดิ์สิทธิ์ จึงทิ้งเขาควายที่ 

ตายแล้ว’        ได้ของใหม่ที่ดีกว่า จึงทิ้ง 
     ของเก่า 

9. Kerbau menanduk anak. ‘ควายขวิดลูก’  แกล้งท า ไม่จงใจ 
10. Laksana kerbau, dimana rumput hijau,  

disana terkam. ‘เป็นควาย เจอหญ้าเขียวที่ไหน 
ก็กินที่นั้น’         ไม่สนใจว่าจะมีอันตรายหรือไม่ 
     ถ้าหากพบสิ่งของที่ต้องการ 
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11. Menghambat kerbau berlabuh.  

‘ขัดขวางควายปักหลัก’        ขัดขวางโชคลาภหรือความสุข
     ของคนอ่ืน 

12. Bagai kerbau menarik dokar. ‘เหมือนควายลากรถม้า’ การวางสิ่งของที่ไม่เหมาะสม
     จนท าให้ดูขัดตา 

13. Seperti kerbau terjepit leher, dihela tanduk  
panjang, dilakukan badan besar.  
‘เหมือนควายถูกหนีบคอ ถูกดึงเขา  
ถูกใช้ร่างกายอันใหญ่โต’         ไม่สามารถท าสิ่งใดให้ได้ผลดี
     สักอย่าง 

14. Berain-main dengan kerbau, dilontarnya muka  
dengan ekor. ‘เล่นกับควาย โดนควายสะบัดหางใส่หน้า’ คบหากับบุคคลอื่น ต้อง 
     ระมัดระวังเพราะอาจท าให้
     เดือดร้อนได้ 

41. Kijang/rusa 'กวาง' 
1. Dapat kijang terurit. ‘ได้กวางเป็น ๆ’   ได้รับผลประโยชน์อย่าง 

     ง่ายดาย 
2. Bagai memperoleh kijang emas.  
 ‘เหมือนได้กวางทองค า’        ได้รับสิ่งของที่มากกว่าสิ่งที่ 

     หวังไว้ 
3. Seperti kijang lepas ke rimba.  
 ‘เหมือนกวางหลุดเข้าป่า’        คนที่กลับสู่สถานที่ของตนแต่

     ตามหาตัวได้ยาก 
4. Walau kijang dirantai dengan rantai emas  

sekalipun, manakala lepas lari juga ke hutan.  
‘ถึงแม้ว่ากวางจะถูกล่ามด้วยโซ่ทองค า  
เมื่อถูกปล่อยแล้วก็จะวิ่งกลับเข้าป่า’       คนที่อาศัยอยู่ในที่ของผู้อ่ืน 
     ถึงแม้จะมีความสุขมากแค่ไหน
     ก็ไม่สามารถลืมสถานที่ของตน 
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5.    Mati rusa karena tanduknya.  

‘กวางตายเพราะเขาของมัน’     คนที่เดือดร้อนเพราะสิ่งของที่มี
     ค่าของตน 

6.    Takkan rintang rusa oleh tanduknya.  
 ‘กวางไม่เคยถูกขัดขวางโดยเขาของมัน’   คนฉลาดไม่เคยรู้สึกล าบากใน

     การท างาน 
7.     Seperti rusa kena tambat. ‘เหมือนกวางถูกล่าม’ กระวนกระวายจนไม่สามารถ

     อยู่เฉยได้ 
8.     Seperti rusa masuk kampong.  

‘เหมือนกวางเข้าหมู่บ้าน’     ประหลาดใจ อยากรู้อยากเห็น 
9.     Rusa di hutan, kancah sudah terjerang.  
 ‘กวางอยู่ในป่า ตั้งหม้อต้มน้ าแล้ว’   คาดหวังถึงบางสิ่งบางอย่างที่

     ยังไม่แน่นอน 
42. Kucing 'แมว' 
1. Bagai anjing dan kucing. ‘เหมือนหมากับแมว’  คนที่มักทะเลาะกันอยู่เสมอ 
2. Tidur seperti kucing. ‘นอนเหมือนแมว’  คนที่นอนหลับตลอดเวลา 
3. Bagai kucing dibawakan lidi.  

‘เหมือนแมวเจอไม้กวาด’        คนที่ข้ีกลัว 
4. Duduk seperti kucing, melompat seperti harimau.  
 ‘นั่งเหมือนแมว กระโดดเหมือนเสือ   คนเงียบ ๆ ก็สามารถท า 

     อันตรายได้เช่นกัน 
5. Kucing lalu, tikus tiada berdencit lagi.  
 ‘แมวผ่านมา หนูไม่ส่งเสียงอีกเลย’   คนที่เป็นที่เกรงขามผ่านมา  

     ท าให้คนอ่ืนนิ่งเงียบกันหมด   
6. Seperti kucing dan tikus. ‘เหมือนแมวและหนู’  คนที่ไม่ลงรอยกัน เป็นศัตรูกัน 
7. Kalau kucing tidak bermisai, tidak ditakuti  

tikus lagi. ‘ถ้าแมวไม่มีหนวด หนูก็ไม่กลัวอีกต่อไป’ ถ้าหากไม่มีอ านาจ ผู้คนก็ไม่
     เกรงกลัวอีกต่อไป 

8. Seperti kucing tidur di lantai. ‘เหมือนแมวนอนที่พ้ืน’ คนที่ไม่มีความกังวลอีกต่อไป 
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9. Bagai kucing lepas senja. ‘เหมือนแมวตอนเย็น’ หาตัวยาก 
10. Biarpun kucing pergi, pulanglah mengeong juga.  
 ‘ถึงจะปล่อยแมวไป กลับมาก็ร้องเรียกเอง’  นิสัยของคนยังคงเหมือนเดิมไม่

     เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 
11. Daun kumis kucing. ‘ใบหนวดแมว’   หญ้าหนวดแมว ใบเล็ก ๆ  
      ใช้ต้มเป็นยา 
12. Damar mata kucing ‘ยางตาแมว’   ชื่อต้นไม้ที่ให้ผลผลิตเป็นยาง 

     สีขาวและใส 
13. Bagai kucing mengintai panggang.  
 ‘เหมือนแมวแอบรอปลาปิ้ง’         คนที่รู้สึกกระวนกระวายเพราะ

     ไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการ 
14. Ikan gantung kucing tunggu. ‘แขวนปลา แมวคอย’ คนที่รู้สึกหงุดหงิดเพราะไม่

     สามารถได้รับสิ่งที่ต้องการที่อยู่
     แค่เอ้ือม 

15. Malu-malu kucing. ‘อายแบบแมว’    อาการแกล้งท าเป็นไม่อยากได้ 
     แต่จริง ๆ แล้วอยากได้ 

16. Kucing-kucingan. ‘พฤติกรรมเหมือนแมว’  พฤติกรรมที่ฝ่ายหนึ่งหลบซ่อน 
     และอีกฝ่ายตามหา 

17. Bagai kucing menjemput api. ‘เหมือนแมวจับไฟ’ คนที่ท าสิ่งที่ไร้ประโยชน์ 
18. Bagai mengail kucing hanyut. ‘เหมือนตกแมวลอยน้ า’ ท าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ 
19. Memukul kucing di dapur. ‘ตีแมวที่ครัว’  ท าร้ายคนสนิทของตนเอง 
20. Bermain kucing dan tikus. ‘เล่นเหมือนแมวกับหนู’ การละเล่นซ่อนแอบ 
21. Membeli kucing dalam karung. ‘ซื้อแมวในกระสอบ’ ซื้อของโดยที่ไม่ดูให้ดี 
22. Jika kucing memakai tanduk, barulah menjadi.  
 ‘ถ้าแมวมีเขา ถึงจะเกิดขึ้นได้’          สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
43. Kuda 'ม้า' 
1. “Akan bisa pula digunakan sebagai kuda  

tunggangan yang bisa dibenturkan.”  
 ‘สามารถใช้เป็นม้าขี่ท่ีเอาไว้ชนได้’        คนที่ถูกใช้เหมือนทาส 
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2. Kuda beban ‘ม้าแบกของ’          คนที่มักท าบางสิ่งบางอย่างให้

     ผู้อ่ืน 
3. Kuda hitam ‘ม้าด า’     คนที่ชนะอย่างคาดไม่ถึง 
4. Anak kuda bulu kasap. ‘ลกูม้าขนยุ่ง’   เด็กวัยรุ่นที่มีความสุข ไม่มีห่วง 
5. Gajah pengangkut lada, kuda pelejang bukit.  
 ‘ช้างขนพริกไทย ม้าข้ามภูเขา’    เด็กวัยรุ่นที่กลายเป็นคนที่คอย

     ท าตามค าสั่งจากคนอ่ืน 
6. Keledai hendak dijadikan kuda.  

‘ลาอยากกลายเป็นม้า’        คนโง่อยากจะเทียบเท่า 
     คนฉลาด 

7. Kuda hendak dijadikan lembu tentu meringkik.  
 ‘ม้าจะถูกท าให้กลายเป็นวัวก็ต้องส่งเสียงร้อง’  คนฉลาดย่อมไม่ต้องการถูก

     เปรียบเทียบกับคนโง่ 
8. Tenaga kuda ‘แรงม้า’         แข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย 
9. Seperti kuda lepas pingitan. ‘เหมือนม้าหลุดจากคอก’ อาการดีใจเพราะเป็นอิสระจาก

     ที่คุมขัง 
10. Menhendaki kuda bertanduk. ‘ต้องการให้ม้ามีเขา’ คาดหวังถึงสิ่งที่เป็นไปได้ 
11. Lembu diberi berpelana, kuda diberi berpasangan.  
 ‘วัวถูกใส่อาน ม้าถูกให้คู่’         การกระท าท่ีไม่เหมาะสม 
12. Kuda-kudaan ‘ท าแบบม้า’         การละเล่นเลียนแบบการข่ีม้า 

     โดยผู้เล่นคนหนึ่งท าหน้าที่เป็น
     ม้า และผู้เล่นอีกคนหนึ่งขี่หลัง
     ของผู้เล่นที่ท าหน้าที่เป็นม้า 

44. Kumbang 'ด้วง' 
1. Kumbang tidak seekor, kembang tidak sekaki.  
 ‘ด้วงไม่ได้มีตัวเดียว ดอกไม้ไม่ได้มีขาเดียว’  มีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนบน

     โลกนี้ 
2. Sepeda kumbang ‘จักรยานด้วง’   จักรยานคันใหญ่ 
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3. Sebagai kumbang lepas putus tali.  
 ‘เหมือนด้วงหลุดจากเชือก’           เดินอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
45. Kura-kura 'เต่า' 
1. Kura-kura tiada basah kakinya. ‘เต่าขาไม่เปียก’ คนที่ได้รับผลประโยชน์โดย

     ปราศจากการท างานหนัก 
2. Pijat-pijat menjadi kura-kura. ‘เห็บกลายเป็นเต่า’ คนต่ าต้อยกลายเป็นคนที่มี

     อ านาจ 
3. Kura-kura memanjat kayu. ‘เต่าปีนท่อนไม้’  สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
46. Kutu 'เห็บ, เหา' 
1. Orang yang kutu loncat'. ‘คนที่เป็นเห็บกระโดด’ คนที่หาประโยชน์จากผู้อ่ืน 
2. “Bahkan sering menggodanya sebagai kutu buku.” 
 ‘แล้วยังชอบล้อเลียนเขาว่าเป็นเห็บหนังสือ’  คนฉลาดที่ชอบอ่านหนังสือ 
3. “Terima saja nasib anda sebagai kutu busuk dalam  
 perputaran sejarah.” ‘ยอมรับเถอะว่าคุณเป็นเห็บเหม็น 
 ในประวัติศาสตร์’     คนที่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น 
4. “Untuk tidak membatasi diri seperti kutu dalam  

kotak.” ‘เพ่ือที่จะไม่จ ากัดตัวเองเหมือเห็บที่อยู่ในกล่อง’ คนที่มีความรู้จ ากัด 
5. “Dimana ada kutu makan kalau tidak di kepala.”  
 ‘เห็บมันจะไปกินที่ไหนถ้าไม่ใช่ที่หัว’   ลูกที่ใช้ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ 
6. Mati kutu ‘เห็บ, เหาตาย’          ไม่มีแรงอีกต่อไป 
7. Mencari kutu dalam ijuk. ‘หาเห็บ, เหาในใบจาก’ ท างานที่ไร้ประโยชน์ 
8. Ibarat kutu boleh diselisik. ‘เห็บที่ถูกพบ’  การกระท าท่ีชั่วร้าย สักวันก็

     ต้องถูกเปิดเผย 
47. Laba-laba 'แมงมุม' 
1. Seperti laba-laba cinta pada telurnya.  
 ‘เหมือนแมงมุมรักไข่ของมัน’           พ่อแม่ที่รักลูกของตน 
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48. Langau 'ตัวเหลือบ' 
1. Bagai langau di ekor gajah.  

‘เหมือนตัวเหลือบที่หางควาย’          คนที่ไม่ยืดมั่นในความคิด  
      เปลี่ยนแปลงตามผู้อ่ืน 

     ตลอดเวลา 
2. “Ketika aku tiba di gedung pertemuan itu,  

lalat langau pun tak tampak.” ‘ในขณะที่ฉันมาถึง 
ที่ตึกนัดพบนั้น แมลงวัน ตัวเหลือบก็ไม่มีให้เห็นเลย’          
     สถานที่ว่างเปล่าที่ไม่มีผู้คน 

49. Lalat 'แมลงวัน' 
1. Seperti lalat di ekor kerbau.  

‘เหมือนแมลงวันที่หางควาย’          คนที่ไม่ยืดมั่นในความคิด  
     เปลี่ยนแปลงตามผู้อ่ืน 
     ตลอดเวลา 

2. “Jangan kau takut melawan dia, dia berani lalat.”  
 ‘คุณอย่ากลัวที่จะต้องต่อสู้กับเขา เขากล้าแบบแมลงวัน’ ดูเหมือนว่าเป็นคนกล้าหาญ 

     แต่จริง ๆ เป็นคนขี้ขลาด 
3. “Ketika aku tiba di gedung pertemuan itu,  

lalat langau pun tak tampak.”  
‘ในขณะที่ฉันมาถึงที่ตึกนัดพบนั้น แมลงวัน  

 ตัวเหลือบก็ไม่มีให้เห็นเลย’            สถานที่ว่างเปล่าที่ไม่มีผู้คน 
4. Seperti lalat mencari puru. ‘เหมือนแมลงวันหาฝี’ คนโลภที่ไล่ตามผลประโยชน์

     โดยปราศจากความละอาย 
5. Terbang-terbang lalat. ‘แมลงวันบิน’   ไม่คล่อง ไม่ประติดประต่อ 
50. Lang (elang) 'นกอินทรีย์' 
1. Belalang hendak menjadi elang.  
 ‘ตั๊กแตนอยากกลายเป็นนกอินทรีย์’   คนโง่ท าตัวเหมือนคนฉลาด 
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2. Belalang telah menjadi elang.  
 ‘ตั๊กแตนกลายเป็นนกอินทรีย์’         คนจนที่ได้รับยศศักดิ์เพราะ

     ความฉลาด 
3. Sepantun elang dengan ayam, lambat laun  
 disambar juga. ‘ธรรมชาติของนกอินทรีย์และไก่  
 ไม่นานก็ต้องโดนจับ’     ผู้หญิงกับผู้ชายไม่ควร 

     สนิทสนมกันอย่างอิสระเกินไป 
     เพราะเป็นการไม่เหมาะสม 

4. Seperti elang menyongsong angin.  
 ‘เหมือนนกอินทรีย์ทวนลม’         คนฉลาดที่แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
5. Elang disambar punai tanah.  

‘นกอินทรีย์ถูกนกพิราบจับ’        คนที่มีอ านาจแพ้ต่อคนที่ 
     อ่อนแอ 

6. Dahulu elang pulau kini menjadi burung pungguk.  
 ‘เมื่อก่อนเป็นนกอินทรีย์บนเกาะ ตอนนี้เป็นนกกระทา’ คนรวยที่กลายเป็นคนจน 
7. Sorot mata tajam seperti elang.  
 ‘สายตาคมเหมือนนกอินทรีย์’           สายตาแหลมคม 
51. Lembu/sapi 'วัว' 
1. Lembu dogol jangan dibalun. ‘ววัโง่ อย่าตี’  อย่าสู้กับคนที่แกล้งท าเป็น

     อ่อนแอ 
2. Katak hendak menjadi lembu.  

‘กบอยากกลายเป็นวัว’        คนจนที่ชอบเลียนแบบการ
     กระท าของคนรวย สุดท้ายจะ
     ท าให้ตนเองล าบาก 

3. Kuda hendak dijadikan lembu tentu meringkik.  
 ‘ม้าจะถูกท าให้กลายเป็นวัวก็ต้องส่งเสียงร้อง’  คนฉลาดย่อมไม่ต้องการถูก

     เปรียบเทยีบกับคนโง่ 
4. Laksana lembu kasi. ‘ลักษณะของวัวอ่อนแอ’  คนที่มียศศักดิ์แต่ข้ีขลาด 
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5. Lembu tanduk panjang, tiada menanduk pun  

dikata orang menanduk juga. ‘วัวเขายาว  
ถึงไม่ได้ขวิดก็ถูกกล่าวหาว่าขวิด’    คนชั่ว ถึงแม้จะยังไม่ได้กระท า
     ชั่วใด ๆ ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็น
     ผู้กระท า 

6.    Sapi perahan ‘วัวรีดนม’         คนที่ถูกใช้เพ่ือประโยชน์ของ
     ผู้อื่น 

7.     Kerbau punya susu, sapi punya nama.  
 ‘ควายมีน้ านม วัวมีชื่อ’     คนที่ท าความดีหรือบางสิ่งที่

     ยากล าบากแต่คนอ่ืนกลับได้รับ
     ค าชม 

52. Lebah 'ผ้ึง' 
1. Seperti lebah, mulut membawa madu, pantat  
 membawa sengat. ‘เหมือนผึ้ง ปากอมน้ าหวาน  
 แต่ก้นมีเหล็กใน’      คนที่มีค าพูดไพเราะ แต่ 

     อันตราย 
2. Ada bunga, ada lebah. ‘มีดอกไม้ มีผึ้ง’  สถานที่ที่มีผลประโยชน์  

     คนมักจะมา 
53. Lintah/pacat 'ปลิง' 
1. Lintah darat. ‘ปลิงบก’        คนที่คอยหาผลประโยชน์จาก

     ผู้อื่นโดยการให้เงินกู้และคิด
     ดอกเบี้ยในอัตราที่สูง 

54. Merpati/punai 'นกพิราบ' 
1. Jinak-jinak merpati. ‘นกพิราบที่ดูเหมือนเชื่อง’  ผู้หญิงที่ดูเหมือนใจดี และ 

     คบหาได้ง่าย แต่เรื่องจริงแล้ว
     ไม่ใช่ 

2. Merpati ingkar janji. ‘นกพิราบปฏิเสธค าสัญญา’ คู่สามีภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์ 
3. Bagai sepasang burung merpati. ‘เหมือนคู่นกพิราบ’ คู่สามีภรรยาที่อยู่อย่างมี 

     ความสุขและสามัคคี 
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4. Elang disambar punai tanah.  

‘นกอินทรีย์ถูกนกพิราบจับ’        คนที่มีอ านาจแพ้ต่อคนที่ 
     อ่อนแอ 

5. Harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan  
 dilepaskan. ‘หวังจะได้นกที่บินอยู่สูง  

ปล่อยนกพิราบที่อยู่ในมือ’        คาดหวังถึงผลประโยชน์ที่ 
     มากกว่าสุดท้ายสิ่งที่ 
     ครอบครองอยู่ก็หมดไป 

55. Musang 'ชะมด' 
1. Musang berbulu ayam. ‘ชะมดใส่ขนไก่’  คนชั่วแกล้งท าเป็นคนดี 
2. Hidup seperti musang. ‘ใช้ชีวิตแบบชะมด’  คนชั่วที่มักไม่พบตัวในตอน

     กลางวันแต่มักออกไปกระท า
     ชั่วในเวลากลางคืน 

56. Naga 'นาค' 
1. Cacing hendak menjadi naga.  

‘ไส้เดือนอยากกลายเป็นนาค’       คนจนที่อยากจะเทียบเท่าคนที่
     มีอ านาจ 

57. Nyamuk 'ยุง' 
1. Nyamuk mati gatal tak lepas. ‘ยุงตาย  

ก็ยังไม่หายคัน’        คนที่มักกระท าผิดบ่อยครั้ง 
     ถึงแม้จะถูกลงโทษแล้ว แต่ก็ยัง
     เป็นที่จดจ าและแค้นเคืองของ
     ผู้อื่น 

2. Menepak nyamuk menjadi daki.  
‘ตบยุงกลายเป็นขี้ไคล’        ต่อสู้กับคนที่อ่อนแอ มักไม่ได้
     รับชื่อเสียงในด้านที่ดี 

3. Nyamuk pers ‘ยุงสื่อมวลชน’    นักข่าว สื่อมวลชน 
58. Siput 'ทาก' 
1.    Siput memuji buntut. ‘หอยทากชมก้นตนเอง’  คนที่ชื่นชมตัวเอง 
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59. Pipit 'นกกระจอก' 
1. Yang pipit sama pipit, yang enggang sama  

enggang. ‘นกกระจอกอยู่กับนกกระจอก  
นกเงือกอยู่กับนกเงือก’        คบคนที่อยู่ในชนชั้นเดียวกัน 

2. Bagai betung bulat tak persegi, pipit jantan tak  
 bersarang. ‘เหมือนท่อกลมไม่เป็นเหลี่ยม  

นกกระจอกตัวผู้ไม่มีรัง’      คนที่ย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง 
3. Pipit hendak menjadi enggang.  
 ‘นกกระจอกอยากกลายเป็นนกเงือก’   คนจนที่เลียนแบบพฤติกรรม

     ของคนรวย 
4. Seperti pipit menelan jagung.  
 ‘เหมือนนกกระจอกกลืนข้าวโพด’   คนที่ต้องการจะเทียบเท่าคนที่

     มีต าแหน่งสูงกว่า โดยการท า
     สิ่งที่เกินก าลังตนเอง สุดท้ายจึง
     ได้รับความเดือดร้อน 

60. Semut 'มด' 
1. Di mana ada gula di situ ada semut.  

‘ที่ไหนมีน้ าตาล ที่นั่นมีมด’     คนมักจะไปยังสถานที่ที่ท าให้มี
     ความสุข 

2. Mati semut karena gula. ‘มดตายเพราะน้ าตาล’ คนที่ได้รับความเดือดร้อน 
     เพราะสิ่งดึงดูดใจ 

3. Semut-semutan ‘สิ่งที่เกี่ยวกับมด’   อาการเหน็บชา 
4. Semut gatal gonggong gunung, bagaimana dunia  
 takkan sunyi. ‘มดคันส่งเสียงร้องใส่ภูเขา  
 โลกจะไม่เงียบได้อย่างไร’          การกระท าท่ีไม่เหมาะสมและ

     แปลกประหลาด 
61. Serigala 'หมาป่า' 
1. Serigala berbulu domba. ‘หมาป่าสวมขนแกะ’ คนที่ดูเป็นคนดีและใจดีแต่ 

     จริง ๆ แล้วชั่วร้ายและขี้โกง 
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2. Bagaikan domba di tengah-tengah serigala.  
 ‘เหมือนแกะที่อยู่ระหว่างหมาป่า’   คนที่ตกอยู่ท่ามกลางอันตราย 
62. Siamang 'ชะนี' 
1. Bagai bunyi siamang kenyang.  

‘เหมือนเสียงชะนีอ่ิม’        คนที่พูดเยอะเมื่อมีความสุข 
2. Bagai siamang kurang kayu. ‘เหมือนชะนีไม่มีก่ิงไม้’ อาการเศร้าเพราะความไม่ 

     สมบูรณ์ 
3. Dirintang siamang berbual. ‘ฟังชะนีพูด’  ท าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มี 

     ประโยชน์เพื่อใช้เวลาให้หมด
     ไป 

63. Singa 'สิงโต' 
1. Singa edan ‘สิงโตบ้า’     คนที่มักมีอารมณ์โกรธบ่อยครั้ง 
2. Raja singa ‘ราชาสิงโต’         โรคซิฟิลิส 
64. Tikus 'หนู' 
1. Benar mereka tidak lebih daripada tikus-tikus  
 yang sangat rakus. ‘พวกเขาก็ไม่เป็นไปมากกว่า 

พวกหนูที่โลภ’        คนโลภ เห็นแก่ประโยชน์ของ
     ตนเอง 

2. Bagai tikus membaiki labu. ‘เหมือนหนูซ่อมฟัก’ คนที่พยายามแก้ไขบางสิ่ง 
     บางอย่างที่ตนไม่รู้จัก สุดท้าย
     กลายเป็นการท าลายสิ่งนั้น 

3. Marah akan tikus, rengkiang dibakar.  
‘โกรธหนู เผายุ้งฉาง’         โกรธแค้นศัตรู แต่ระบายความ
     โกรธกับครอบครัวและ 
     ทรัพย์สินของตนเอง 

4. Rumah terbakar tikus habis keluar.  
 ‘บ้านถูกเผา หนูก็ออกไปหมด’    เมื่อเกิดความเสียหายที่พ้ืนที่ใด

     พ้ืนที่หนึ่ง ประชาชนทั้งหมดก็
     ย้ายไปยังสถานที่อ่ืน 
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5. Seperti tikus jatuh di beras. ‘เหมือนหนูตกสู่ข้าวสาร’ คนที่ได้งานที่ให้ผลประโยชน์

     อย่างมากและไม่ต้องการที่จะ
     ละทิ้งงานนั้นไปอีก 

6. Seperti tikus masuk perangkap.  
‘เหมือนหนูเข้ากับดัก’        คนที่ไม่มีสติรู้คิด กระวน 
     กระวาย 

7. Kucing lalu, tikus tiada berdencit lagi.  
 ‘แมวผ่านมา หนูก็ไม่ส่งเสียงอีก’    คนที่เป็นที่เกรงขามผ่านมา  

     ท าให้คนอ่ืนนิ่งเงียบกันหมด   
8. Jalan tikus ‘ถนนหนู’     ถนนที่มีขนาดเล็กและแคบ 
9. Bermain kucing dan tikus. ‘เล่นเหมือนแมวกับหนู’ การละเล่นเล่นซ่อนแอบ 
65. Tupai 'กระรอก' 
1. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat  

jatuh ketanah. ‘ถึงแม้ว่ากระรอกจะกระโดดเก่งแค่ไหน  
 ในที่สุดก็ต้องตกลงพ้ืน’     คนที่แอบซ่อนความชั่วที่ 

     กระท าไว้สักวันหนึ่งก็ต้องถูก
     เปิดเผย 

66. Udang 'กุ้ง' 
1. Udang merentak dalam tangguk. ‘กุ้งดิ้นในตะกร้า’ คนที่ไม่มีความคิดและ 

     พฤติกรรมที่แน่นอน 
2. Udang hendak mengatai ikan. ‘กุ้งอยากจะเรียกปลา’ คนที่ไม่รู้ตัวว่าก าลังจะท าให้

     ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียง 
3. Udang tak tahu di bungkuknya.  
 ‘กุ้งไม่รู้จักส่วนคดงอของมัน’         คนที่ไม่รู้ว่าก าลังได้รับความ

     เดือดร้อนหรือความพิการ 
4. Banyak udang banyak garamnya, banyak orang  

banyak ragamnya. ‘กุ้งเยอะเกลือก็ต้องเยอะ คนเยอะ  
 รูปแบบก็ต้องเยอะ’     คนทุกคนมีความชอบที่ไม่ 

     เหมือนกัน 
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5. Seperti udang dipanggang. ‘เหมือนกุ้งถูกเผา’  อาการที่ผิวเป็นสีแดงมาก 
6. Udang dalam tangguk. ‘กุ้งในตะกร้า’   ดิ้นทุรนทุราย 
7. Ada udang dibalik batu. ‘มีกุ้งอยู่หลังก้อนหิน’  เรื่องราวที่ถูกปกปิดอยู่ 
67. Ular 'งู' 
1. Sekerat ular sekerat belut.  
 ‘ส่วนหนึ่งเป็นงู ส่วนหนึ่งเป็นปลาไหล’   คนที่เข้ากับทุกฝ่ายได้เพ่ือ 

     ประโยชน์ของตน 
2. Adakah hilang bisa ular karena menyusup akar.  
 ‘งูไม่หมดพิษเพียงเพราะกัดรากไม้’   คนที่มียศศักดิ์จะไม่กลายเป็น

     คนต่ าต้อยเพียงเพราะท าตัว
     แบบคนธรรมดา 

3. Seperti ular kena pukul. ‘เหมือนงูถูกตี’  คนที่มีอารมณ์โกรธ ไม่สงบนิ่ง 
4. Melangkahi ular ‘เหยียบงู’         การกระท าท่ีเป็นอันตราย 
68. Ulat ‘หนอน’ 
1. Bagai ulat nangka terhempas ke batu.  
 ‘เหมือนหนอนขนุนถูกปาไปที่ก้อนหิน’   คนที่ได้รับความเดือดร้อน 

     เนื่องจากความชั่วของตนเอง 
69. Unta 'อูฐ' 
1. Bagai unta menyerahkan diri. ‘เหมือนอูฐยอมจ านน’ คนที่จ านนและท าตามผู้อื่น 
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