บทความ : สัตว์ ในสํานวนกับมุมมองความคิดของคนในสังคมไทย
1. บทนํา
1.1 ทีมาและความสําคัญ
ในภาษาไทยมีสํานวนอยูม่ ากมายทีน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่า งยิงสํานวนที เกี ยวกับสัตว์ สํานวนต่างๆ
ทําให้ เราได้ เห็นภาพในสิงทีต้ องการจะสือถึงให้ ชดั เจนมากยิงขึนโดยการยกสิงต่างๆ ขึนมากล่าวเพือสร้ างเป็ น
ภาพให้ ผ้ รู ับสารสามารถจินตนาการได้ อย่างชัดเจน โดยสัตว์แต่ละชนิดนันก็เป็ นตัวแทนแสดงถึงมุมมองต่างๆ
ออกมาหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็ นทิศทางต่า งๆ ทังในด้ านทีดีและไม่ดี ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจทีจะศึกษาว่า
เพราะเหตุใดคนไทยจงมีทัศนคติต่อสัตว์เหล่า นันจนเกิดมาเป็ น การสร้ างสํานวนเปรี ยบเที ยบอย่า งที ใช้ กัน
แพร่หลายในปั จจุบนั
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพือศึกษาแนวคิดและทีมาของสัตว์ในสํานวนไทยทีใช้ ในการเปรี ยบเทียบ
1.2.2 เพือศึกษาความหมายของสํานวนทีเกียวกับสัตว์ตา่ งๆ
1.2.3 เพือศึกษาโลกทัศน์ ความคิดและความเชือทีมีตอ่ สัตว์ชนิดนัน
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึกษาจากสํานวนไทยทีเกียวข้ องกับสัตว์
1.3.2 กําหนดการศึกษาสํานวนไทยกับสัตว์ทังหมด 7 ชนิด โดยแบ่งกลุม่ ความหมายออกเป็ น
5 กลุ่ม
1.4 วิธีดาํ เนินการศึกษา
1.4.1 วิธีการเก็บข้ อมูล จะรวบรวมข้ อมูลจากหนังสือและสืออิเล็กทรอนิกส์
1.4.2 ขันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
1.4.3 รวบรวมสํานวนไทยทีเกียวกับสัตว์
1.4.4 ค้ นข้ อมูลเกียวกับทัศนคติของคนไทยต่อสัตว์ชนิดนันผ่านหนังสือและสืออิเล็กทรอนิกส์
1.4.5 จัดกลุม่ ความหมายของสัตว์ในสํานวนไทยเพือเปรี ยบเทียบทัศนคติ
1.4.6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของคนไทยและสํานวน

1.4.7 สรุ ปผลการศึกษา
1.5 แนวคิดทีใช้ ในการศึก ษา
ในการศึกษาครังนีจะใช้ แนวคิดอรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์ (Ethnosemantics) กล่าวคือ แนวคิดทีมี
จุดมุง่ หมายในการเข้ าถึงระบบปริ ชาน ซึงหมายถึงระบบความรู้ ความคิด มโนทัศน์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์จากการ
วิเคราะห์ความหมายของคํา ในภาษากลุ่มนัน โดยมีความเชื อว่าภาษาที ใช้ อ ยู่ในกลุ่มเหล่านันจะเป็ น ตัว ที
สะท้ อนวิธีการมองโลกของผู้ใช้ ภาษานันได้ (อํานาจ ปักษาสุข)
1.6 ผลการศึก ษา
1.6.1 ได้ ทราบถึงแนวคิดและทีมาของสัตว์ในสํานวนไทย
1.6.2 ได้ ทราบถึงโลกทัศน์ ความคิดและความเชือของคนไทยทีมีตอ่ สัตว์ว่าสัมพันธ์กบั สํานวน
อย่างไร
2. ประเภทของสัตว์ ทปรากฏในสํ
ี
านวนไทย
เนืองจากผู้ศึกษาเล็งเห็นว่า ในสํานวนไทยมีสํานวนอยู่หลายสํานวนทีเกียวข้ องกับสัตว์ และเห็นถึง
ความน่าสนใจในการศึกษา จึงได้ ทําการศึกษาโดยเลือกศึกษาตัวอย่างจากสัตว์ทัง 7 ชนิด
2.1 สํานวนทีเกียวกับแมว
จากการที ผู้ศึกษาได้ ทํา การเก็ บข้ อมูลสํ านวนไทยทีเกียวข้ อ งกับแมวจากแหล่งต่า งๆ ไม่ว่า จะเป็ น
หนังสือภาษิต คําพังเพย สํา นวนไทยฉบับราชบัณ ฑิตยสถานและสืออิเล็กทรอนิกส์ พบคําว่าแมวปรากฏใน
หลายสํานวน จะเห็นได้ จากตัวอย่างดังต่อไปนี
ซือเหมือนแมวนอนหวด
ย้ อมแมวขาย
ปิ ดประตูตีแมว
ทีเท่าแมวดินตาย
2.2 สํานวนทีเกียวกับลิง

เชือง ไม่มีพิษมีภยั แต่ความจริ งแล้ วกลับซ่อนความ
ร้ ายกาจ ความเจ้ าเล่ห์ เอาไว้ ภายใน
เอาของเลวไปแปลงหลอกว่าเป็ นของดี
ทําร้ ายคนทีไม่มที างสู้ ไม่มีทางหนีรอด
ทีดินทีมีขนาดเล็กเอามากๆ

จากการทีผู้ศกึ ษาได้ทําการเก็บข้ อมูลสํานวนไทยทีเกียวข้ องกับลิงจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือ
และสืออิเล็กทรอนิกส์ พบคําว่าลิงปรากฏในหลายสํานวน จะเห็นได้ จากตัวอย่างดังต่อไปนี
ลิงหลอกเจ้ า
ลิงตกต้ นไม้
ยืนแก้ วให้ วานร

คนที กิริยาล้ อเลียนผู้ใหญ่เมือผู้ใหญ่เผลอ
ผู้เชียวชาญในเรื องใด ก็อาจผิดพลาดในเรื องนันๆได้
เอาของดีมีคา่ ไปมอบให้ กบั ผู้ทีไม่ร้ ู คุณค่า

2.3 สํานวนทีเกียวกับงู
จากการทีผู้ศกึ ษาได้ ทําการเก็บข้ อมูลสํานวนไทยทีเกียวข้ องกับงูจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือ
และสืออิเล็กทรอนิกส์ พบคําว่างูปรากฏในหลายสํานวน จะเห็นได้ จากตัวอย่างดังต่อไปนี
จับงูข้างหาง
หมองูตายเพราะงู
เฒ่าหัวงู
ล้วงคองูเห่า
ขว้ างงูไม่พ้นคอ

ทําสิงทีเสียงต่ออันตราย
ชํานาญอะไรมักได้รับภัยจากหน้ าทีนัน
คนแก่ทีเจ้ าเล่ห์ชอบล่อลวงเด็กผู้หญิง
ลักขโมย,ล่อลวงเอาทรัพย์สนิ จากผู้ทีน่าเกรงขาม
ทําอะไรแล้วผลร้ ายกลับมาสู่ตวั เอง

2.4 สํานวนทีเกียวกับจระเข้
จากการทีผู้ศึกษาได้ ทํา การเก็บข้ อมูลสํานวนไทยทีเกียวข้ องกับจระเข้ จากแหล่งต่า งๆ ไม่ว่าจะเป็ น
หนังสือและสืออิเล็กทรอนิกส์ พบคําว่าจระเข้ ปรากฏในหลายสํานวน จะเห็นได้ จากตัวอย่างดังต่อไปนี
จระเข้ขวางคลอง
จระเข้ ฟาดหาง
สอนจระเข้ ให้ วา่ ยนํา
หนีเสือปะจระเข้
2.5 สํานวนทีเกียวกับเสือ

ทําอะไรขัดขวางผู้อืน
ใช้ อํานาจหรือกําลังระรานโดยไม่เลือกหน้ า
สอนผู้ทีรู้ ดีอยู่แล้ว
หนีไปพบอันตรายทีร้ ายพอกัน

จากการที ผู้ศึก ษาได้ ทํ าการเก็บข้ อมูลสํา นวนไทยที เกียวข้ อ งกับเสือจากแหล่งต่า งๆ ไม่ว่า จะเป็ น
หนังสือและสืออิเล็กทรอนิกส์ พบคําว่าเสือปรากฏในหลายสํานวน จะเห็นได้ จากตัวอย่างดังต่อไปนี
ใจดีส้ เู สือ
ปล่อยเสือเข้ าป่ า
ลูกเสือลูกจระเข้
เสือไว้ ลาย
ปากเสือปากจระเข้

ทําใจกล้า บังคับจิตใจไม่ให้ หวันไหวเมือเผชิญ
อันตรายร้ ายแรง
ปล่อยศัตรู ไปอาจกลับมาทําร้ ายภายหลัง
ลูกศัตรู หรือลูกคนพาลซึงจะนําความลําบากเดือดร้ อน
มาให้
คนมีความสามารถ ทําอะไรย่อมแสดง
ฝี ไม้ ลายมือ
สถานการณ์ทีตกอยูท่ ่ามกลางอันตราย

2.6 สํานวนทีเกียวกับหมา
จากการทีผู้ ศึกษาได้ ทํา การเก็ บข้ อมูลสํานวนไทยทีเกี ยวข้ อ งกับ หมาจากแหล่งต่า งๆ ไม่ว่าจะเป็ น
หนังสือและสืออิเล็กทรอนิกส์ พบคําว่าหมาปรากฏในหลายสํานวน จะเห็นได้ จากตัวอย่างดังต่อไปนี
หมาลอบกัด
หมาเห่าใบตองแห้ ง
หมาหมู่
หมากัดอย่ากัดตอบ
เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด

ลอบทําร้ ายผู้อืนเมือเขาเผลอ
บุคคลทีดีแต่ปากแต่ไม่กล้าทําจริ ง
พวกทีชอบรุ มผู้อืน
อย่าไปทะเลาะกับคนพาล
ทําตามคําผู้ใหญ่มกั ไม่ผิดพลาด

2.7 สํานวนทีเกียวกับนก
จากการทีผู้ศกึ ษาได้ทําการเก็บข้ อมูลสํานวนไทยทีเกียวข้ องกับนกจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือ
และสืออิเล็กทรอนิกส์ พบคําว่านกปรากฏในหลายสํานวน จะเห็นได้ จากตัวอย่างดังต่อไปนี
ชีนกเป็ นนก ชีไม้ เป็ นไม้

พูดอะไรก็เห็นดีเห็นงามตามนัน

นกน้ อยทํารังแต่พอตัว
นกสองหัว
ยิงปื นนัดเดียว ได้นกสองตัว

ทําอะไรพอเหมาะกับฐานะหรื อ
ความสามารถของตน
ทําตัวเข้าเป็ นพวกทังสองฝ่ าย
ทํางานอย่างเดียวได้ ประโยชน์หลายอย่าง

3. จัดประเภทกลุ่มความหมายและแจกแจงความถี
เนืองจากสํานวนไทยเกิดมาจากความคิดและวัฒนธรรมของคนไทยทีสืบต่อกันมารุ่นสูร่ ุ่น ซึงสอดคล้ อง
กับที ประเทือง คล้ ายสุบรรณ์ ได้ กล่า วไว้ ในหนังสือสํานวนไทยว่า “ทีเกิดสํานวนไทยมีมลู เหตุมาจากหลายทาง
ด้ วยกัน เป็ นต้น ว่า เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการกระทํา ความประพฤติ การกินอยูข่ องคน เกิดจากแบบแผน
ประเพณีและวัฒนธรรม...” ข้ อความเหล่านีได้ บอกเล่าถึงความเป็ นมาในการทีผู้ศึกษาได้ จัดกลุ่มความหมาย
ออกมาเป็ น ประเภทต่างๆ ได้ อ ย่างดี เนื องจากการศึกษาความหมายของสํานวนได้ ทําให้ ผ้ ูศึกษาสังเกตเห็น
แนวคิดทีสะท้ อนทัศนคติของคนทีมีต่อสัตว์ออกมาได้ ทงหมดห้
ั
า กลุ่มความหมายจากตัวอย่างสัตว์ ทัง 7 ชนิ ด
ดังนี
3.1 ความหมายในด้ านความว่ านอนสอนง่ ายและรู้ จักประมาณตน
จากการศึกษาสํานวนตัวอย่างทังหมด 30 สํานวน พบว่าสามารถแบ่งสํานวนออกมาเป็ นความหมาย
ในด้ านความว่า นอนสอนง่าย ซึงสัตว์ในสํานวนทีพบในประเภทนีมีน กทีใช้ เป็ นตัวแทนในการเปรี ยบเปรย อัน
ได้ แก่ ชีนกเป็ นนก ชีไม้ เป็ นไม้ และ นกน้ อยทํารังแต่พอตัว ซึงจากการศึกษาพบว่า ความหมายต่างๆ จะขึนอยู่
กับบริ บทนันๆ อย่างเช่น สองสํานวนในกลุม่ นี นกจะมีลกั ษณะไปในเชิงความหมายทีเป็ นบวก วิเคราะห์จาก
รูปลักษณ์ของนกในสํานวน นกน้ อยทํารังแต่พอตัว คําว่า “น้ อย” ทีเป็ นตัวบ่งชีว่าสัตว์ชนิดนีควรมีลกั ษณะนิสยั
ทีรู้ จักประมาณตนเองจะดีกว่า หรื อสํานวนชีนกเป็ นนกชีไม้เป็ นไม้ ทีบริ บทค่อนข้างจะเอนไปทางกลุม่ ธรรมชาติ
แต่ก็ใช้ ในเชิงเปรี ยบเทียบว่าเป็ นคนว่าง่า ย ว่าไงว่ากัน (ถึงแม้ ว่าสํานวนนี ไม่ได้ ความหมายบวกเต็มร้ อยแต่ก็
ใกล้ เคียงเกณฑ์ความหมายของกลุ่ม)
3.2 ความหมายในด้ านความอันตราย
จากการศึกษาสํานวนตัวอย่างทังหมด 30 สํานวน พบว่าสามารถแบ่งสํานวนออกมาเป็ นความหมาย
ในด้ านความอันตราย ได้ ดงั นี จับงูข้างหาง หมองูตายเพราะงู คว้ างงูไม่พ้นคอ หนีเสือปะจระเข้ ปากเสือกปาก
จระเข้ ปล่อยเสือเข้ าป่ า ลูกเสือลูกจระเข้ ซึงในกลุ่มความหมายนี เราจะสามารถวิ เคราะห์ความหมายได้ จาก

ลักษณะภายนอกทัวไปของสัตว์ ป ระเภทนันๆ ซึงลัก ษณะภายนอกของงูนั นตามหลักวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น
สัตว์เลือยคลานทีมีพิษโดยส่วนใหญ่ จระเข้ เป็ นสัตว์เลือยคลานทีกินเนือ เป็ นสัตว์ครึ งบกครึงนําทีอันตราย สัตว์
ทังสองประเภทนีจึงมีภาพลักษณ์ทีเชือมโยงกับความอันตราย จะเห็นได้จากข่าวต่างๆ อย่างเช่น งูเหลือมกินคน
ในประเทศอินโดนีเซีย1 หรื อข่า วหญิ งวัย 65 ทีกระโดดลงบ่อจระเข้ เพือหวังฆ่า ตัวตาย2 และข่า วเสือทีทําร้ า ย
นักท่องเทียวในประเทศจีน3 จึงเกิดเป็ นภาพลักษณ์ทําให้ คนในสังคมมีทัศนคติทีเกียวกับสัตว์เหล่านีเป็ นเช่นนี
3.3 ความหมายในด้ านความเจ้ าเล่ ห์และความฉลาด
จากการศึกษาสํานวนตัวอย่างทังหมด

สํานวน พบว่าสามารถแบ่งสํานวนออกมาเป็ นความหมาย

ในด้ านความเจ้ าเล่ห์และความฉลาด ได้ ดงั นี ยิงปื นนัดเดียวได้ นกสองตัว เสือไว้ ลาย เฒ่า หัวงู ซือเหมือนแมว
นอนหวด เป็ นต้ น ซึงความหมายในกลุ่มนี ผู้ศึกษาได้ จัดกลุ่มความหมายของสํา นวนที มีเกณฑ์เหมือนหรื อ
ใกล้ เคียงไว้ ในกลุ่มเดียวกัน ซึงในกลุ่มนี จะใช้ ลกั ษณะเด่นของสัตว์ประเภทต่างๆ ในการนํามาสร้ างสํานวน
ตัว อย่า งเช่น แมว จะมีลักษณะนิ งๆ ขีอ้ อ นดูไม่มีพิษภัย แต่ในบางครั งก็ เก็ บซ่อ นบางอย่างเอาไว้ โดยทีไม่
สามารถรู้ ได้ เลยว่าเมือไหร่แมวจะหันมาทําร้ า ยเจ้ าของ ซึงจะสังเกตได้ จากพฤติกรรมของแมวทัวไปเวลาทีมัน
รําคาญ มันมักจะโต้ตอบกลับด้ วยการข่วน ทังทีโดยปกติแล้ วจะประพฤติตวั ดีกับเจ้ าของ เป็ นต้ น
3.4 ความหมายในด้ านอํานาจและความกล้ า
จากการศึกษาสํานวนตัวอย่างทังหมด

สํานวน พบว่าสามารถแบ่งสํานวนออกมาเป็ นความหมาย

ในด้ านอํานาจและความกล้ า ได้ ดงั นี จระเข้ ฟาดหาง ล้ วงคองูเห่า ใจดีส้ เู สือ ซึงสํานวนในประเภทนี จะใช้
เปรี ยบเทียบความหมายตามบริ บทและลักษณะของสัตว์ อันจะเห็นได้ จากสํานวน ใจดีส้ เู สือ ทีมีความหมายใน
เชิงกล้ าต่อ สู้กับอัน ตรายถึงแม้ จะรู้ สึกกลัวอยู่ลึกๆ ในใจ ซึงเสือในสํ านวนเป็ น ตัว แทนของอัน ตรายทีมาใช้
เปรี ยบเทียบกับคนทีต้ องทําใจกล้ าสู้อนั ตราย เป็ นต้ น สํานวน จระเข้ ฟาดหางเป็ นการใช้ ลกั ษณะเด่นของสัตว์ใน
การสร้ างสํานวน จระเข้ มีลกั ษณะเป็ นสัตว์ตวั ใหญ่ทีมีความแข็งแรง สังเกตได้ จากผัวหนังและพละกําลังของ
สัตว์ชนิดนี โดยจะมีการใช้ อาการกริ ยา “ฟาดหาง” เข้ ามาช่วยสร้ างประโยค เพือเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงจระเข้ ที
เป็ นสัตว์ดรุ ้ ายและชอบแสดงความมีอํานาจของตนเองออกมา เป็ นต้ น
3.5 ความหมายในด้ านความโง่ และความหมายในด้ านทีไม่ ดี
เดลินิวส์ วันที 24 พฤษภาคม 2560
ไทยรัตน์ วันที 16 กันยายน 2557
3
ข่าวช่อง 7 วันที 30 มกราคม 2560
1
2

จากการศึกษาสํานวนตัวอย่างทังหมด

สํานวน พบว่าสามารถแบ่งสํานวนออกมาเป็ นความหมาย

ในด้ านความโง่และความในด้ านทีไม่ดี ได้ ดงั นี ลิงหลอกเจ้ า ยืนแก้ วให้ วานร หมาลอบกัด เป็ นต้ น ซึงสํานวนใน
กลุ่มนีจะวิเคราะห์ตามลักษณะภายนอกของสัตว์ โดยทัศนคติของคนในสังคมสมัยก่อนจะมองว่า สัตว์เหล่า นี
เป็ นสัตว์เล็ก สัตว์เดรัจฉานที มีความคิดไม่แตกฉาน จึงมองว่าเป็ นสัตว์ทีโง่และไม่ดี และเป็ น การยกลักษณะ
ด้ อยของสัตว์เหล่านี ขึนมาเปรี ยบเทียบ ตัวอย่างเช่น หมาลอบกัด จากทีจะเห็นเหตุการณ์ได้ ตามประสบการณ์
ทัวไปของคนในสังคมเวลาถูกหมากัด เวลาทีเดินผ่านหมาไปโดยไม่คิดว่าจะมีอนั ตราย สุดท้ ายกลับโดนหมาตัว
นันแว้ งกัดเข้ าจนได้ เป็ นต้ น
ตารางแสดงความถีและค่าเฉลียร้ อยละของกลุ่มความหมายของสัตว์ในสํานวนไทย
กลุ่มความหมาย
ความหมายในด้านความว่านอน
สอนง่ายและรู้จักประมาณตน
ความหมายในด้านความอันตราย
ความหมายในด้านความเจ้ าเล่ห์
และความฉลาด
ความหมายในด้านอํานาจและ
ความกล้ า
ความหมายในด้านความโง่และ
ความหมายในด้านทีไม่ดี
รวม

ความถี
3

ค่าเฉลียร้ อยละ
10

7
6

23.33
20

3

10

11

36.66

30

ประมาณ 99.99

จากตารางแสดงให้ เห็นว่ากลุม่ ความหมายทีได้ รับความนิยมสูงสุดคือกลุ่มความหมายในด้ านความโง่
และความหมายในด้ านทีไม่ดี พบร้ อยละ 36.66 รองลงมาคือกลุ่มความหมายในด้ านความอันตราย พบร้ อยละ
23.33 กลุ่มความหมายในด้ านความเจ้ า เล่ห์และความฉลาด พบร้ อยละ 20 กลุ่มความหมายในด้ านอํานาจ
และความกล้ ากับกลุม่ ความหมายในด้ านความว่านอนสอนง่ายและรู้ จักประมาณตน พบร้ อ ยละ 10 เท่ากัน
4. ค่ านิยมและลักษณะของคนไทยทีสะท้อนจากสํานวนไทย

ค่านิยมทีสะท้ อนจากสํานวนไทยทีมีตอ่ สัตว์ต่างๆ เหล่านี จากตารางได้ แสดงให้ เห็นว่าคนไทยมักจะมี
ทัศนคติในการมองข้ อเสียของสัตว์ตา่ งๆ เหล่านันและนํามาสร้ างเป็ นสํา นวนเปรี ยบเที ยบเพือสอนคนรุ่ นหลัง
เพือเป็ นข้ อคิดเตือนใจไม่ให้ ประพฤติตามสัตว์เหล่านัน ยิงข้ อเสียเด่นชัดมากเท่าไหร่ ก็จะถูกยกมาเปรี ยบเทียบ
ในสํา นวนมากขึนเท่ านันถึ งแม้ ว่า สัตว์ ช นิ ดนันจะมีข้ อดี ถื อ เป็ น ค่า นิ ยมของคนไทยที มักจะยกข้ อ เสีย มา
เปรี ยบเทียบมากกว่าข้ อดีให้ เป็ นข้ อคิดและสร้ างความรู้ สกึ ให้ ผ้ ฟู ั งรู้ สึกไม่อยากประพฤติตนตาม
นอกจากนียังสะท้ อนลักษณะของคนไทยว่าเป็ นคนช่างสังเกต คือรู้ จักสังเกตสิงรอบตัวไม่ว่าจะเป็ น
สภาพแวดล้ อ ม วิ ถี ชีวิ ตหรื อ แม้ กระทังอาการกริ ย าต่า งๆ และนํ ามาสร้ า งเป็ นสํา นวนไทย ดังเช่น สํานวนที
เกียวกับสัตว์นี ก็แสดงให้ เห็นว่าคนไทยรู้ จกั สังเกตลักษณะและพฤติกรรมของสัตว์ จึงนํา มาสร้ างเป็ นสํานวน
ต่างๆ ทีถูกใช้ กนั อย่างแพร่หลาย
อีกหนึงประเด็น ทีสะท้ อ นออกมาจากสํา นวนไทยนันคือ วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน เนืองจาก
สํานวนเหล่านีไม่ได้ เป็ นสํานวนทีเกิดใหม่ จึงสามารถแสดงให้ เห็นถึงสภาพสังคมในสมัยก่อนได้ อย่างชัดเจนว่ า
เป็ นสังคมเกษตรกรรม คนไทยมีวิถีชีวิตเกียวพันกับสัตว์ เนื องจากต้ องอาศัยอยู่ร่ วมกัน และใช้ ประโยชน์จาก
สัตว์เหล่านัน เนืองจากความเคยชินของมนุษย์กบั สัตว์ทีกลายมาเป็ นวิ ถีชีวิ ตจึงทําให้ เกิดสํานวนเปรี ยบเทียบ
ต่างๆ ตามมาอย่างทีพบในปัจจุบนั ตัวอย่างเช่น วัว หายล้ อมคอก สํานวนนี เป็ นสํา นวนทีแสดงให้ เห็นถึงการ
ดํารงชีวิตของชาวไร่ชาวนานทีอาจจะประสบเหตุการณ์เกี ยวกับวัวขึนมา กล่าวคือ เมือคนประสบปั ญ หาและ
จําต้ องคิดหาทางแก้ ขึนมาป้องกันไม่ให้ เห็นการณ์นนเกิ
ั ดขึนอีก จึงกลายมาเป็ นสํานวนดังทียกตัวอย่างไป เป็ น
ต้ น
และจากการวิเคราะห์สตั ว์ในสํานวนกับมุมมองความคิดของคนในสังคมไทยพบว่าการยกสัตว์ช นิด
ต่างๆ มาเปรี ยบเทียบมีการใช้ ความหมายหลายประเภท อัน ได้ แก่ ความหมายทีใช้ ลกั ษณะเด่นและด้ อยของ
สัตว์เหล่านันมาเปรี ยบเทียบและความทีใช้ บริบทรอบข้ างสัตว์เป็ นตัวเปรี ยบเทียบ
5. สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าสัตว์ในสํานวนไทยทัง 7 ชนิ ดสามารถจําแนกกลุ่มความหมายได้ เป็ น 5 กลุ่ม
ด้ ว ยกัน ได้ แก่ ความหมายในด้ า นความว่ า นอนสอนง่า ยและรู้ จัก ประมาณตน ความหมายในด้ า นความ

อัน ตราย ความหมายในด้ านความเจ้ าเล่ห์และความฉลาด ความหมายในด้ านอํานาจและความกล้ า และสุท้าย
ความหมายในด้ านความโง่และความหมายในด้ านทีไม่ดี
กลุ่มความหมาย 5 ได้ แก่ ความหมายในด้ านความว่านอนสอนง่ายและรู้ จกั ประมาณตน ความหมาย
ในด้ านความอันตราย ความหมายในด้ านความเจ้ าเล่ห์และความฉลาด ความหมายในด้ านอํานาจและความ
กล้ า และสุท้ายความหมายในด้านความโง่และความหมายในด้ านทีไม่ดี ใช้ ความหมายตามบริ บทและลักษณะ
เด่นกับด้ อยของสัตว์มาเปรี ยบเทียบเพือทําให้ คนเห็นภาพสิงทีต้ องการจะสือออกมาให้ ชัดเจนได้ ดียิงขึน และ
กลุ่มความหมายทีเป็ นทีนิยมมากทีสุดคือ กลุม่ ความหมายในด้ านความโง่และความหมายในด้ านทีไม่ดี
สํานวนไทยสะท้ อนค่านิยมทีมีตอ่ สัตว์ในสํานวนต่างๆ ได้ ว่าคนไทยมักจะนิยมยกข้ อ เสียของสัตว์ ช นิด
ต่างๆ ขึนมาสร้ างเป็ นสํานวนเพือใช้ เปรียบเทียบและสังสอนลูกหลาน นอกจากนียังสะท้ อนลักษณะของคนไทย
ว่า เป็ น คนที ช่า งสังเกตโดยใช้ การสังเกตสิงรอบตัว และนํ า มาสร้ างเป็ น ถ้ อยคํา สํานวนในการอบรมสังสอน
สํานวนไทยยังสะท้ อนความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมอีกด้ วยว่าการดํารงชีพในสมัยก่อนนันเป็ นการดํารงชีวิตตาม
ธรรมชาติ ใช้ ชีวิตอยูก่ ับสัตว์ตา่ งๆ จนเกิดความคุ้นชินและสามารถสังเกตลักษณะนิสยั ของสัตว์เหล่านันได้ จน
สามารถนํามาสร้ างเป็ นสํานวน
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