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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อ วิเคราะห และ เปรียบเทียบการ ใชอุปลักษณที่

เก่ียวกับคนท่ีพบ ในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย  และ 2. เพื่อวิเคราะห และเปรียบเทียบมโนทัศนท่ี

เก่ียวกับคนท่ีพบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย โดยเลือกศึกษาเฉพาะสํานวนฝรั่งเศสและสํานวน

ไทยที่มีความหมายเก่ียวกับคน โดยใชแนวคิดทฤษฎีอรรถศาสตรปริชานของเลคอฟฟและจอหนสันใน

การวิเคราะห 

 ผลการศึกษาประเภทอุปลักษณไมพบความแตกตางของการจัดประเภทอุปลักษณในสํานวน

ฝรั่งเศสและสํานวนไทย โดยแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก 1. อุปลักษณสิ่งมีชีวิต และ 2.            

อุปลักษณสิ่งไมมีชีวิต 

 ผลการศึกษาประเภทมโนทัศนสรุปไดวาผูใชภาษาของคนในสังคมฝรั่งเศสและสํานวนไทย

มองคนในสังคม ดังนี้ 1. คนเปนสิ่งมีชีวิต และ 2. คนเปนสิ่งไมมีชีวิต  โดยสะทอนใหเห็นจากรูปภาษาที่

นํามาใชเปนอุปลักษณ และทําใหเห็นวาสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยมองโลกคลายคลึงกันแตเนื่องดวย

ความแตกตางทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ทําใหรูปภาษาที่นํามาใชเปรียบมีความแตกตางกัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A COMPARATIVE STUDY OF CONCEPTUAL METAPHORS OF HUMAN IN FRENCH AND 

THAI EXPRESSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN ABSTRACT 

BY 

CHANIKARN WONGPIYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Master of Education in Educational Linguistics 

at Srinakharinwirot University 

June 2012 



Chanikarn Wongpiya.  (2012).  A Comparative Study of  Conceptual Metaphors of Human  

 in French and Thai Expressions.  Master’s Project, M.Ed. (Educational Linguistics).  

 Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University.  Project  Advisor:  

 Yanisa Buranachaitavee. 

 

 This study aims to 1) analyze and compare human metaphors in French and Thai 

expressions and 2) analyze and compare human concepts in French and Thai expressions. 

Only French and Thai expressions which contain meanings about human beings are 

studied. The analysis is based on Cognitive Semantics by Lakoff and Johnson. 

 The result of the study does not reveal any differences in terms of metaphor 

categories between French and Thai expressions. These metaphors are divided into two 

main categories, Animate and Inanimate metaphors. 

 The conceptual study reveals that human metaphors reflect the concepts of French 

and Thai people in terms of HUMAN IS ANIMATE and HUMAN IS INANIMATE and the study 

also shows that the different metaphors in French and Thai are based on the differences of 

culture, values, and beliefs.    
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาดูแล เอาใจใส รวมถึงการชวยเหลือเปนอยางดี

จากผูชวยศาสตราจารยญาณิสา บูรณะชัยทวี อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ผูที่สละเวลารับฟงปญหาท่ี

เกิดขึ้นในระหวางการทําวิจัยรวมถึงใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆอันเปนประโยชนเปนอยางมากตอ

งานวิจัย ตลอดจนใหความเมตตาคอยชวยตรวจและแกไขเน้ือหาสารนิพนธอยางละเอียด อีกท้ังยังคอย

หวงใยผูวิจัย ติดตามถามไถถึงงานวิจัยเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของทานอยาง

ที่สุด จึงใครขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.นันทนา วงษไทย ที่กรุณาชี้แนะแนวทางในการ

ทํางานวิจัยและแนะนํางานวิจัยเลมอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตองานวิจัย  รวมถึงใหคําชี้แนะแนวทางใน

การวิเคราะหขอมูลแกผูวิจัยเพื่อใหเนื้อหาสารนิพนธมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  อีกทั้งยังสละเวลาอันมี

ประโยชนของทานมาเปนประธานคณะกรรมการการสอบปากเปลาของผูวิจัย และ ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณอาจารย ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย ที่สละเวลาอันมีคาของทานมาเปนคณะกรรมการใหผูวิจัย 

รวมถึงการใหคําแนะนําอันเปนประโยชน 

 นอกจากน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย วรรณกานต ลิขิตรัตนพร ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริพร ปญญาเมธีกุล อาจารย ดร.

สุพัตรา ทองกัลยา และอาจารย Nicole Lasas ที่ไมเพียงประสิทธิ์ประสาทความรูทางภาษาศาสตรแก

ผูวิจัยเทาน้ัน แตยังสอดแทรกขอคิดและคําแนะนําอันเปนประโยชนในการใชชีวิตระหวางการสอนอยู

เสมอ รวมถึงคอยหวงใยและถามไถสารทุกขอยูเสมอมา 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพอและคุณแม สมาชิกทุกคนในครอบครัวรวมถึงญาติพี่นองที่

คอยเปนหวง และคอย ใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา อีกทั้งยังถามไถความคืบหนาของงานวิจัยและคอย

กระตุนผูวิจัยอยูเสมอ 

 สุดทายขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ภาษาศาสตรทุกคน ที่คอยผลักดัน และเปนแรงใจใหกันเสมอ  

รวมถึงยังเปนท่ีปรึกษาใหผูวิจัยในหลายๆ เรื่อง จนทําใหผูวิจัยศึกษาในระดับปริญญาโทสําเร็จ ลงได

ดวยดี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 ภาษานอกจากเปนเครื่องมือสําคัญที่มนุษยใชในการถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก 

และประสบการณของตนเองใหผูอ่ืนไดรับรูเพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน ยังใชเพื่อเขียนบันทึก

เหตุการณ ความคิด ความเชื่อตางๆของสังคมเพื่อสืบทอดตอไปยังคนรุนหลัง นอกจากน้ัน ภาษายัง

เปนเครื่องชี้ใหเห็นความแตกตางทางวัฒนธรรม ทั้งดานความรู ความคิด และทัศนคติที่ถายทอดกันมา

ในแตละสังคม (ปรีชา ทิชินพงศ.  2523 : 163) ดังนั้น ในแตละชาติแตละสังคมมีภาษาเปนของตนเอง

เพื่อใชติดตอสื่อสารและเปนสัญลักษณที่สื่อใหรูวาเปนชาติเดียวกัน 

 การใชภาษาเพื่อสื่อความหมายนั้นมีทั้งการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายโดยตรงตามรูปภาษา

และการใชความหมายแฝง  เชน การใชสํานวนที่ทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นกวาการสื่อความหมาย

ตรงๆ เนื่องจาก สํานวนมีความหมายโดยนัย หรือความหมายเชิงเปรียบเทียบ   โดยสวนใหญหาก

สํานวนนั้นเปนที่ยอมรับใชกันอยางแพรหลายท่ัวไป คนฟงก็จะเขาใจความหมายไดทันที เชน ถาผูพูด

พูดวา “อวนเหมือนหมู” ผูฟงจะเขาใจและเห็นภาพทันทีวาอวนมาก แตถาสํานวนนั้นยังไมเปนท่ี

แพรหลายคนฟงก็อาจไมเขาใจหรือเขาใจความหมายผิดก็ได เชน “เขาเหมือนตูเอทีเอ็มเคลื่อนที่ ” 

สํานวนนี้หมายถึง คนที่เราสามารถขอเงินจากเขาไดตลอดเวลา โดยปกติคําวา “ตูเอทีเอ็ม” หมายถึง ตู

กดเงินอัตโนมัติ เมื่อเราตองการเงินเมื่อใดก็สามารถหาตูกดเงินไดโดยไมตองไปธนาคาร ซึ่งหากผูฟงไม

ทราบวาตูเอทีเอ็ม คืออะไร ก็อาจไมเขาใจวาทําไมจึงเปรียบคนเปนตูเอทีเอ็ม  

 การใชภาษาเชิงเปรียบเทียบนี้เราเรียกวา “อุปลักษณ” ซึ่งสามารถสะทอนระบบมโนทัศนของ

คนในสังคมได ดังท่ีเลคอฟฟและจอหนสัน ( Lakoff; & Johnson.  1980: 4) กลาวถึงอุปลักษณวา เปน

ภาษาที่ใชกันในชีวิตประจําวันในเชิงเปรียบเทียบและสามารถสะทอนระบบมโนทัศนของผูใชภาษาได  

เชน TIME IS MONEY (เวลาเปนเงินเปนทอง) ARGUMENT IS WAR (การโตแยงเปนสงคราม) หรือ 

LOVE IS A JOURNEY (ความรักคือการเดินทาง) เปนตน 

  จากตัวอยางของสํานวนที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสํานวนมีลักษณะเชิงเปรียบเทียบใหเห็น

ภาพ ดังคําจํากัดความในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน .  2546: 

1187) ที่ใหความหมายเก่ียวกับสํานวนไววา  “สํานวน” หมายถึง ถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกัน

มาชานานแลว มีความหมายไมตรงตามตัวหรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู เชน สอนจระเขใหวายน้ํา รําไม

ดีโทษปโทษกลอง  
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 ในขณะท่ี กาญจนาคพันธุ (2538 : 1) กลาวถึงสํานวนไววา  คําพูดของมนุษยเราไมวาชาติใด

ภาษาใด แยกออกไดกวางๆ เปนสองอยางคือ 1. พูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา สามารถเขาใจได

ทันที และ 2. พูดเปนชั้นเชิง ไมตรงไปตรงมา ซึ่งถาคําพูดนั้นมีใชกันแพรหลายทั่วไปคนฟงอาจเขาใจ

ความหมายทันที แตถาไมแพรหลาย  คนฟงก็อาจไมเขาใจในทันที ตองตีความกอนจึงจะเขาใจ หรือ

บางทีอาจเกิดการตีความผิดหรือไมเขาใจเลยก็ได คําพูดที่เปนชั้นเชิงนี้ เรียกวา “สํานวน” 

 การศึกษาเรื่องสํานวนทําใหเราเขาใจความรูสึก ความคิด จิตใจ และอุดมคติของมนุษย ซึ่ง

ที่มาของสํานวนตางๆ โดยทั่วไปมักไดรับอิทธิพลมาจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแตละชาติ แตละ

ภาษา บางสํานวนอาจมาจากคําสั่งสอนหรือนิทานในศาสนา บางสํานวนอาจมาจากนิทานพื้นบาน 

ประวัติศาสตร รวมถึงงานวรรณกรรณในยุคตางๆท่ีมีชื่อ ดังที่ ซาโมวาร ; พอรเตอร ; และแมกเดเนี่ยล 

(Samovar; Porter; & Mcdaniel.  1995: 29) กลาววา วัฒนธรรมสามารถเรียนรูไดผานสํานวน 

เนื่องจากสํานวนเปนการสื่อสารท่ีมีสีสัน เปนภาษาที่มีชีวิต และแสดงถึงคานิยมและความเชื่อของ

สมาชิกในวัฒนธรรมน้ันๆ อีกท้ังยังเปนสิ่งที่ทําไดงายเพราะสํานวนเปนเพียงคําพูดสั้นๆ เพียงหน่ึง

บรรทัดหรือสองบรรทัด สอดคลองกับ  รัชนี ซอโสตถิกุล  (2531: iii) ที่กลาวไวเก่ียวกับความสําคัญของ

การศึกษาสํานวนวา 

  

 สํานวนและสุภาษิตเปนเสมือนกระจกเงาสะทอนใหเห็นธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี     

   ลัทธิศาสนา ตํานาน นิทาน กีฬา การละเลน ความประพฤติ ทัศนคติเกี่ยวกับความดี ความชั่ว ความสุข  

   ความทุกข ความรัก การแตงงาน การทํางาน การพูด และอ่ืนๆ ของมนุษยชาติ แตละภาษา ฉะน้ันการศึกษา             

   สํานวน สุภาษิตของแตละชาติทําใหเราไดเขาใจธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมของชาติน้ันๆ นอก 

   เหนือจากความรูเร่ืองภาษา 

 

 สํานวนเปนสื่อทางภาษา ทางหนึ่งที่สามารถบอกถึงวัฒนธรรมของแตละสังคม และมีสวนทํา

ใหผูรับสารเขาใจความหมายไดงายขึ้นและเห็นภาพที่ผูสงสารตองการจะสื่อไดชัดเจนขึ้น สํานวนตางๆ  

นั้นมักจะเปรียบกับสิ่งท่ีอยูใกลตัวมนุษย ซึ่งอาจจะมาจากมูลเหตุที่แตกตางกัน เชน ธรรมชาติ 

ประเพณี ตํานาน สัตว 

 อยางไรก็ตาม การใชสํานวนของแตละภาษาตางมีวิธีใชท่ีแตกตางกันออกไปตามเอกลักษณ

และวัฒนธรรมของแตละชาติ การใชสํานวนในบางครั้งอาจเกิดการผิดพลาดหรือสื่อความหมายไดไมดี

เทาที่ควร เนื่องจากการขาดความรู ความเขาใจในความหมายของสํานวนนั้นๆ  เชน ในภาษาฝรั่งเศส

สํานวน “c’est un panier percé” (ตะกรารั่ว ) หมายถึง คนท่ี ใชจายสุรุยสุราย  หากเราไมเขาใจ

ความหมายของสํานวนก็จะนึกวาผูพูดพูดถึง ตะกราท่ีมีรูรั่ว ใชงานไมได  หรือ ถาคนไทยใชสํานวน 

“ขมิ้นกับปูน” กับคนฝรั่งเศสเพื่อตองการสื่อถึงคนท่ีไมถูกกัน ก็อาจทําใหผูฟงไมเขาใจไดวา เหตุใดพูด



3 
 

ถึงขมิ้นกับปูน เนื่องจากในฝรั่งเศสไมมีขมิ้นและปูน  ดังนั้น ในการใชสํานวนตางประเทศเพื่อสื่อสารกับ

เจาของภาษาน้ัน ผูใชภาษาจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในตัวภาษาและวัฒนธรรม รวมไปถึง

วิธีการคิดของเจาของภาษานั้นๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันทั้งผูพูดและผูฟง  

 เมื่อศึกษา เปรียบเทียบสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย จะพบการใชอุปลักษณตางๆ  มากมาย

ซึ่งมีทั้งการใชคําที่นํามาเปรียบท่ีคลายคลึงกัน หรือแตกตางกันตามแตละวัฒนธรรมของแตละภาษา 

เชน “Le chat absent, les souris dansent” (แมวไมอยู หนูเตนระบํา) เทียบเคียงกับสํานวนไทยไดวา  

“แมวไมอยู หนูราเริง” ท้ังสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยมีการนําสัตวมาเปรียบกับคนเหมือนกัน โดยที่

แมวหมายถึงผูที่มีอํานาจ สวนหนูหมายถึงผูนอยหรือผูที่อยูใตบังคับบัญชา ท้ังสองสํานวนนี้หมายถึง 

เมื่อผูใหญไมอยู  ผูนอยก็จะเฮฮาราเริง เหมือนกับหนู ที่เวลาแมวไมอยูก็จะออกมาว่ิงเลนอยาง

สนุกสนาน ไมตองกลัวแมวมาว่ิงไล  หรือ “s’entendre comme chien et chat” (เขากันเหมือนสุนัขกับ

แมว) เทียบเคียงกับสํานวนไทยไดวา  “ขมิ้นกับปูน” ในสํานวนฝรั่งเศสมีการนําสัตวมาเปรียบกับคนแต

ในสํานวนไทยนําพืชมาเปรียบกับคน ทั้งสองสํานวนหมายถึงคนสองคนที่ไมถูกกันเมื่อมาพบกันก็มักจะ

มีเรื่องกันทันที เปรียบเหมือนปูนกับขมิ้นผสมกันเขาก็เกิดปฏิกิริยาเปนสีแดง หรือ ขมิ้นไปทําลายฤทธิ์

ของปูนใหออนลง เชนเดียวกับ สุนัขเมื่อมาเจอแมวก็มักว่ิงไลกวด  

 จากการสังเกตเบ้ืองตน ผูวิจัยพบวาสํานวนตางๆ  ทั้งในภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยมีการใช

ภาษาในเชิงอุปลักษณที่เก่ียวกับคนจํานวนมาก เพื่อพูดถึงหรืออธิบายลักษณะของคน ท้ังนี้เพื่อใหผูฟง

เขาใจและเห็นภาพไดชัดเจน โดยที่ผูพูดไมจําเปนตองอธิบายยืดยาว  ซึ่งผูวิจัยเห็นวา การศึกษาอุป

ลักษณที่เก่ียวกับคนนั้นเปนสิ่งที่นาสนใจมากเพราะ จะเปนประโยชนตอผูเรียนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งนับเปน

ภาษาตางประเทศที่มีผูคนเลือกเรียนกันมากอีกภาษาหน่ึง การศึกษาน้ีจะเปนประโยชนในการ

ติดตอสื่อสารกับชาวฝรั่งเศสและชนชาติอ่ืนๆ  ที่ใชภาษาฝรั่งเศสในหลายประเทศท่ัวโลก เนื่องจากจะ

ทําใหผูใชภาษาเขาใจระบบมโนทัศนของเจาของภาษามากขึ้น รวมไปถึงการเรียนรูวัฒนธรรมของ

ตางชาติ หากเราไมเขาใจสังคมและวัฒนธรรมของแตละชาติแตละภาษา อาจทําใหมีอุปสรรคในการ

สื่อสารได เน่ืองจากผูฟงไมเขาใจในสิ่งท่ีผูพูดตองการสื่อกัน   

 ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาอุปลักษณ ที่เก่ียวกับคนที่ใชในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยวา

สะทอนมโนทัศนเหมือนกัน คลายคลึงกัน หรือตางกันอยางไร  

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 1.  เพื่อวิเคราะห และเปรียบเทียบการ ใชอุปลักษณที่เก่ียวกับคนที่พบ ในสํานวนฝรั่งเศสและ

สํานวนไทย 
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 2. เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบมโนทัศนที่เก่ียวกับคนของคนในสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทย

ที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย  

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

 ทําใหทราบมโนทัศนตางๆ เก่ียวกับคนของคนในสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยที่มีท้ังเหมือนกัน

และตางกันตามแตละวัฒนธรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นไดจากสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย เพื่อเปน

ประโยชนตอการใชสื่อสาร รวมถึงการนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสตอไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะสํานวนที่มีความหมายเก่ียวกับคน โดยคัดเลือก ขอมูล จาก

หนังสือสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยที่หาไดจากหอสมุดแหงชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) และศูนยวิทย

ทรัพยากร จํานวน 6 เลมดังนี้ 

  1. หนังสือการเทียบเคียงสํานวนไทยกับสํานวนฝรั่งเศส ของ ดารณี พุทธรักษา  

  2. หนังสือคลังสํานวนฝรั่งเศส ของ รองศาสตราจารย ดร.ธีรา ศุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา  

  3 . หนังสือสํานวนฝรั่งเศสควรรู ของ กาญจนา จิวะกิดาการ 

  4. หนังสือสุภาษิตฝรั่งเศส ของ ชอเบญจมาศ (กรีซังแตม)    

  5. หนังสือสุภาษิตและคําพังเพยภาษาฝรั่งเศส ของ สอางค มะลิกุล 

  6. หนังสือสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ของ ดารณี พุทธรักษา 

   

 นิยามศัพทเฉพาะ  
  1.อุปลักษณ  หมายถึง  การนํารูปภาษาของสิ่งหนึ่งมาเปรียบกับอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะ

บางอยางคลายคลึงกัน ซึ่งโดยสวนใหญมักใชสิ่งที่เปนรูปธรรมมาเปรียบกับสิ่งท่ีเปนนามธรรม 

  2. มโนทัศน หมายถึง หมายถึง ภาพหรือความคิดที่เกิดขึ้นในใจของผูพูดและผูฟงที่มีตอ

สิ่งตางๆ ในโลกซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรูและประสบการณ 

  3. อุปลักษณเชิงมโนทัศน หมายถึง การใชรูปภาษาของสิ่งหนึ่งมาเปรียบกับอีกสิ่งหนึ่ง

และมีการถายโยงความหมายจากวงความหมายหนึ่งไปอีกวงความหมายหนึ่งซึ่งสามารถสะทอนระบบ

ความคิดของผูใชภาษาไดและเปนการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 

  4. สํานวน หมายถึง ถอยคําหรือขอความที่ใชในเชิงเปรียบเทียบและมีความหมายไมตรง

ตามตัว ซึ่งรวมถึงสุภาษิตและคําพังเพย 
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 สัญลักษณท่ีใชในงานวิจัย 

  1. ตัวอักษรหนา ใชแสดงคําที่เปนอุปลักษณ 

  2. ตัวอักษรเอียง ใชแสดงคําแปลภาษาฝรั่งเศสท่ีเปนอุปลักษณ 

  3.          ใชแสดงการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางไปยังวงความหมาย

ปลายทาง 

  4. [     ] ใชแสดงคุณสมบัติทางความหมายของคํา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

  1. ศึกษาสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยจากหนังสือ 6 เลม ดังไดกลาวมาแลว  

  2. รวบรวมขอมูลสํานวนฝรั่งเศสท่ีสามารถเทียบเคียงกับสํานวนไทยได 

  3.คัดเลือกขอมูลเฉพาะสํานวนที่มีความหมายเก่ียวกับคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและ

สํานวนไทยจํานวน 37 สํานวน 

  4. จําแนกประเภทของอุปลักษณตางๆ ท่ีเก่ียวกับคนที่ปรากฏในสํานวนฝรั่งเศสและ

สํานวนไทย 

  5. วิเคราะหและเปรียบเทียบการใชอุปลักษณท่ีพบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

   5.1 เปรียบเทียบ การใชอุปลักษณประเภทตางๆ ที่เก่ียวกับคนใน สํานวนฝรั่งเศสกับ

สํานวนไทยโดยมีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกัน 

   5.2 เปรียบเทียบการใชอุปลักษณประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวกับคนในสํานวนฝรั่งเศสกับ

สํานวนไทยโดยมีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ 

   5.3 เปรียบเทียบการใชอุปลักษณประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวกับคนในสํานวนฝรั่งเศสกับ

สํานวนไทยโดยมีสิ่งที่นํามาเปรียบตางกัน  

  6. วิเคราะหกระบวนการถายโยงความหมายของอุปลักษณ 

  7. วิเคราะหมโนทัศนเก่ียวกับคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

  8. เสนอผลการศึกษาคนควาและสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่เก่ียวกับคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวน

ไทยนี้ใชแนวคิดของทฤษฎีอรรถศาสตรปริชาน  (Cognitive Semantics) ของเลคอฟฟและจอหนสัน 

(Lakoff & Johnson. 1987) เปนพื้นฐานในการศึกษา 
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สมมติฐานในการวิจัย 

 ทั้งสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยมีการนําสิ่งตางๆ รอบตัว เชน สัตว อวัยวะ สิ่งของ อาหารมา

ใชในเชิงเปรียบเทียบกับคน  ซึ่งรูปภาษาที่นํามาใชเปนอุปลักษณที่เก่ียวกับคนในสํานวนฝรั่งเศสและ

สํานวนไทยนั้นมีท้ังเหมือนกันและตางกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

  1 . ทฤษฎีอรรถศาสตรปริชาน (Cognitive Semantics) 

  2 .  มโนทัศน (Concept) 

  3. อุปลักษณ (Metaphors) 

  4. ความหมายของสํานวน 

  5. สํานวนไทยและสํานวนตางประเทศ 

  6. งานวิจัยที่เก่ียวของกับสํานวนไทยและสํานวนตางประเทศ 

  7. งานวิจัยที่เก่ียวของกับอุปลักษณ 

 

1. ทฤษฎีอรรถศาสตรปริชาน (Cognitive Semantics) 

 ทฤษฎีอรรถศาสตรปริชาน เปนทฤษฎีที่ศึกษาดานความหมายท่ีเก่ียวของกับระบบความคิด

ของมนุษย เลคอฟ ฟไดกลาวถึง แนวคิดของทฤษฎีนี้ไววา ภาษาสามารถสะทอนการมองโลกและการ

รับรูรวมถึงประสบการณตางๆ  ของมนุษยท้ังประสบการณทางรางกาย ประสบการณทางประสาท

สัมผัสตางๆ ประสบการณทางอารมณความรูสึกและประสบการณทางสังคม ดังนั้น การศึกษา

ความหมายจําเปนตองนําประสบการณมาศึกษาดวยเนื่องจากความหมายไมสามารถแยกออกจาก

ประสบการณได 

 คํากลาวนี้สอดคลองกับคําอธิบายของสวีตเซอร (Sweetser.  1990: 1-2) ท่ีกลาววา ภาษา

ไมไดมีความสัมพันธกับวัตถุหรือความเปนจริงในโลก (real world) โดยตรงแตการรับรูและการเขาใจ

โลกของมนุษยเปนพื้นฐานของโครงสรางทางภาษาของมนุษย นอกจากนี้ ภาษามีกฎเกณฑและ

เก่ียวของกับระบบความคิดของมนุษย อรรถศาสตรปริชาน จึงมีจุดประสงคที่จะศึกษาในเรื่องดังกลาว

โดยมองวาระบบความคิดของมนุษยเปนผลมาจากประสบการณในชีวิตประจําวัน จึงไดนําแนวคิดน้ีมา

เปนพื้นฐานในการศึกษาความหมาย ของกริยาแสดงความรูสึก ( perception verbs) เชน การมอง 

(see), การไดยิน (hear), การไดกลิ่น ( smell), การลิ้มรส (taste) และ ความรูสึก  (feel) และพบวา 

คําศัพทของการรับรูทางรางกายแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงของระบบเชิงเปรียบเทียบระหวางคําศัพทที่

เปนสวนของอวัยวะกับคําศัพทที่เกิดขึ้นภายในใจ  
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 สวนเลคอฟฟ (Lakoff.  1987: 149) เชื่อวาความคิดเปนตัวกํากับการใชภาษาของคนใน

สังคม โดยกลาวถึงอุปลักษณวาเกิดจากการนําเอาประสบการณที่มีอยูหรือสิ่งท่ีคุนเคยมาเชื่อมโยงกับ

ประสบการณใหมๆ  หรือสิ่งที่ยังไมคุนเคย ดังนั้นการใชอุปลักษณของคนในสังคมตางๆ สามารถ

สะทอนใหเห็นระบบความคิดของคนในสังคมน้ันๆ ได 

 การศึกษาความหมายตามแนวอรรถศาสตรปริชานน้ีตองพิจารณาองคประกอบขั้นพื้นฐานที่

สําคัญ 2 ประการ (Lakoff.  1987)  ไดแก 

  1. ความคิดขั้นพื้นฐานของมนุษย (Basic-level) เปนผลมาจากการเรียนรูขั้นพื้นฐานของ

มนุษย ซึ่งประสบการณในเรื่องตางๆ ของมนุษยจะถูกกําหนดโครงสรางอยูที่ระดับนี้ เชน เมื่อมนุษย

มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะนําระดับความคิดขั้นพื้นฐาน นั้นมาใชเรียกวัตถุท่ีเห็น โดยสมาชิกในแตละ

กลุมพื้นฐานจะมีคุณ สมบัติหรือลักษณะรวมที่เปนสากล เชน เมื่อไดยินคําวา “เกาอ้ี” มนุษยจะสราง

ภาพในความคิดวาเปนเกาอ้ีทั่วๆ ไป มี 4 ขา และไมไดมีลักษณะพิเศษใดๆ อีกท้ังระดับนี้ ยังเปนระดับท่ี

แยกแยะความแตกตางของสิ่งตางๆ  ไดอยางชัดเจน เชน ความแตกตางของ โตะกับเกาอ้ี  รวมถึง

สามารถแยกความแตกตางระหวางสัตวประเภทตางๆ ได เชน ความแตกตางระหวางเสือกับชาง 

นอกจากน้ันวัฒนธรรมและสถานการณแวดลอมก็เปนปจจัยสําคัญตอความคิดขั้นนี้ เชน การแยกแยะ

ความแตกตางของสีที่แตกตางกันในแตละวัฒนธรรม  เชน สังคมหนึ่งมีชื่อเรียกสีเพียงสองสี ในขณะท่ี

อีกสังคมหน่ึงมีชื่อเรียกสีมากกวาสองสี 

  2. ผังภาพ (Image-Schema) เปนรูปแบบความคิดซึ่งเปนผลมาจากประสบการณของ

มนุษย เชน ความคิดวารางกายคนเราเปรียบเปนภาชนะ ในขณะที่ตัวเราเองเปรียบเปนสิ่งท่ีถูกบรรจุอยู

ในภาชนะอ่ืนๆ (BODY IS CONTAINER) ตัวอยางเชน  เขาไปในหอง  ออกไปจากหอง  เปนตน คําวา 

“เขา” และ “ออก” เปนคําที่แสดงใหเห็นความคิดวาตัวเราเปรียบเปนสิ่งที่ถูกบรรจุอยูในภาชนะอ่ืน  หรือ 

หายใจเขาและหายใจออก ซึ่งการใช “เขา” และ “ออก” นี้แสดงใหเห็นโครงสรางทางความคิดของผูใช

ภาษาวารางกายเปนภาชนะและมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถเขามาหรือออกจากตัวเราได  

 นอกจากน้ี อุงเกเรอรและชมิด ( Ungerer; & Schmid.  1996: 127) กลาวถึงความคิดข้ัน

พื้นฐานและความคิดที่สะทอนออกมาเปนภาพวาเกิดจากความสัมพันธระหวางประสบการณของ

มนุษยกับโลกภายนอก และไดอธิบายถึงแนวทางสําคัญ 3 ประการ ไดแก  

  1. แนวคิดดานประสบการณ ( Experiential View) ที่มองวาในการอธิบายภาษาควร

นําเอาภาษาที่เกิดขึ้นจริงมาวิเคราะห ซึ่งแนวคิดนี้สามารถอธิบายลักษณะการใชภาษาของมนุษยได 

เชน เมื่อพูดถึงรถยนต บางคนอาจกลาวถึงรถยนตวาเปนพาหนะ มีสี่ลอ มีประตู ในขณะท่ีบางคนอาจ

นึกถึงความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว สําหรับบางคนที่เคยประสบอุบัติเหตุ อาจนึกถึงบาดแผลหรือ
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อันตรายได การท่ีผูใชภาษาแตละคนใหคํานิยามของสิ่งเดียวกันแตกตางกันเนื่องมาจากประสบการณ

ที่แตกตางกันของแตละคนซึ่งสะทอนออกมาในรูปของการใชภาษา 

  2. แนวคิดดานความเดนในการรับรู (Prominence View) แนวคิดนี้ชวยอธิบายการ

จัดลําดับความสําคัญของขอมูลในแตละเหตุการณ เชน เมื่อผูพูดตองการบรรยายภาพบานหลังหน่ึงที่

มีตนไมอยูขางหนาบาน สามารถพูดได 2 ลักษณะ คือ ตนไมอยูหนาบาน หรือ บานอยูหลังตนไม 

ขึ้นอยูกับวาผูพูดเห็นสิ่งใดเดนกวาก็จะพูดสิ่งนั้นขึ้นมากอน 

  3. แนวคิดดานความใสใจ ( Attentional View) เปนแนวคิดที่นําไปสูจุดเดนของเหตุการณ

เพื่อดึงดูดใหเกิดความสนใจ เชน รถชนตนไม ถึงแมวาจะมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นกอนท่ีรถจะชนตนไม 

อยางเชน รถยางแตกหรือรถไถลออกนอกเสนทาง แตเหตุการณเหลานั้นไมนาสนใจหรือไมนาดึงดูด

ความสนใจไดเทากับรถชนตนไม ดังนั้นผูพูดจึงยกเอาเหตุการณตอนที่รถชนตนไมมาพูดถึง   

 จากขอความขางตนเห็นไดวา ทฤษฎีอรรถศาสตรปริชานเปนการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับ

มโนทัศนของผูใชภาษาที่เก่ียวของกับระบบความคิดของมนุษย 

 

2. มโนทัศน (Concept) 

 ในการใชภาษาน้ันสามารถสะทอนมโนทัศนของผูใชภาษาไดโดยการถายทอดความคิดหรือ

ประสบการณนั้นผานรูปภาษา ดังท่ี เดอ โซซูร (อางอิงจากอุษา พฤฒิชัยวิบูลย.   2544: 19-20) อธิบาย

เรื่องรูปภาษาวา มีองคประกอบ 2 สวน คือรูปท่ีเปนเสียง ( sound image) และความหมายที่เปน     

มโนทัศน (concept) ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบ 1 องคประกอบของรูปภาษาตามทฤษฎีสัญลักษณ 

 

 ท่ีมา : อุษา พฤฒิชัยวิบูลย.  (2544).  การศึกษาอุปลักษณเรื่องการเมืองในภาษาไทยตาม

แนวอรรถศาสตรปริชาน.  หนา 19-20. 

ความหมายท่ีเปนเชิงมโนทัศน 

(concept) 

รูปภาษาที่ปรากฏเปนเสียงในภาษา 

(sound image) 
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 ความหมายของมโนทัศนตามความหมายของเดอ โซซูร ที่ใหไวในทฤษฎีสัญลักษณ  (Sign 

Theory) คือ ภาพสะทอนของความคิดท่ีมนุษยมีตอวัตถุตางๆที่มนุษยกลาวถึง ซึ่งสอดคลองกับ      

ออกเดนและริชารด  (Ogden; & Richards.  1972: 11) ท่ีกลาววา  ความหมายของคําเปน

ความสัมพันธระหวางรูปภาษาและความคิดที่อางอิงกัน  โดยคํามีความหมายผานมโนทัศน ซึ่งเปน

ความคิด ความรู ความเขาใจของเจาของภาษา ท่ีนํารูปภาษาท่ีมีความหมายตามมโนทัศนมาอางถึง

ภาพแทจริงท่ีปรากฏบนโลก ดังจะเห็นไดดังรูป 

 

ความคิด (Thought or Reference) 

 

 

 

   สัญลักษณ  (Symbol)            สิ่งที่อางถึง (Referent) 

 

ภาพประกอบที่ 2 สามเหลี่ยมของออกเดน และริชารด 

  

 ท่ีมา : Ogden, C. K., and Richards, I.A.  (1972).  The Meaning of Meaning: A Study 

of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism.  P. 11. 

 

 ความคิด  (Thought) หมายถึง มโนทัศน  สัญลักษณ (Symbol) หมายถึง รูปภาษาซึ่งอาจเปน

คําหรือประโยค  และสิ่งท่ีอางถึง  (referent) หมายถึง วัตถุที่อยูในโลก  จะเห็นไดวาไมมีการเชื่อมโยง

ระหวางสัญลักษณกับสิ่งที่อางถึงโดยตรง ซึ่งแสดงวารูปภาษาอาจไมเก่ียวของกันกับโลกแหงความเปน

จริงของมนุษย  จึงใหเสนประแสดงความสัมพันธระหวางรูปภาษากับสิ่งท่ีอางถึง  (Ogden; & 

Richards.  1972: 11) 

 อยางไรก็ตาม  สรรพสิ่งทุกอยางในโลก ยอม มีลักษณะหรือคุณสมบัติของสรรพสิ่งทั้งท่ี

เหมือนกันและแตกตางกัน  ทําใหมีการจัดกลุมและตัวแทนทางความคิดของกลุม  ซึ่งตัวแทนทาง

ความคิดนี้เรียกวา “มโนทัศน” เชน เมื่อไดยินคําวา “แมว” มโนทัศนของคําวาแมว  เราจะนึกถึงลักษณะ

ตางๆ ของแมว เชน มีสี่ขา มีหนวด เปนตน (McShane.  1991: 124) 

 เชนเดียวกับ แจ็คเคนดอฟ ( Jackendoff.  1992 อางถึงในอุษา พฤฒิชัยวิบูลย .  2544: 21) ที่

กลาวถึงมโนทัศนวาเปนตัวแทนของความคิดที่เปนความหมายในการใชภาษา และอธิบายเพิ่มเติมถึง  

มโนทัศนในภาษาทั่วไปวา มี 2 ลักษณะ ไดแก 
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  1. ความคิดที่มีตอสิ่งที่มีอยูในโลก เชน มโนทัศนเรื่องมวลสารของนิวตัน  ซึ่งเปนสิ่งที่พูด

ถึงกันแมจะไมมีใครรูหรือจับตองได 

  2. ความคิดที่มีตอสิ่งที่อยูในความคิดของคนๆหนึ่ง เปนของสวนตัวของแตละบุคคลและ

เปนผลจากจินตนาการท่ีแสดงออกโดยสื่อสารทางภาษา ทาทาง วาดรูป หรือในลักษณะตางๆ 

 ในขณะที่อุทุมพร มีเจริญ (2542 : 193) กลาวถึงมโนทัศนวาเปนความเขาใจและความคิดขั้น

สุดทายของคนๆหนึ่งท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความเขาใจและความคิดนั้นเปนนามธรรมและเปนขอสรุป

เก่ียวกับเรื่องนั้นในระยะหนึ่งหรือตลอดไป 

 นอกจากนียั้งมีมโนทัศนที่ไดจากรูปภาษาในเชิงเปรียบเทียบท่ีสะทอนมโนทัศนของผูใชภาษา

ในแตละสังคมซึ่งมาจากรูปภาษาที่มีการสนทนาในชีวิตประจําวัน ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “อุปลักษณ

เชิงมโนทัศน” ซึ่งระบบมโนทัศนประกอบไปดวยการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆ  ที่สัมพันธกับประสบการณ

ที่อยูแวดลอมของผูใชภาษาและมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความหมายตางๆ  ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน (Lakoff; & Johnson.  1980) 

 กลาวโดยสรุปไดวา  มโนทัศน หมายถึง ความคิดท่ีเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในใจของมนุษย เปน

ความรูความเขาใจของมนุษยท่ีมีตอสิ่งตางๆในโลก อันเปนผลมาจากประสบการณในการดํารงชีวิต

ของแตละบุคคลและอุปลักษณเชิงมโนทัศนเปนรูปภาษาท่ีใชในการเปรียบเทียบ ที่สะทอนมโนทัศนของ

ผูใชภาษาในสังคมไดจากรูปภาษาท่ีมีการสนทนาในชีวิตประจําวัน 

 

3. อุปลักษณ (Metephors) 

 อุปลักษณ คือ การนําคําไปใชในเชิงเปรียบเทียบโดยการนํารูปภาษาที่อางถึงสิ่งหน่ึงมาใช

อางถึงอีกสิ่งหน่ึง การอธิบายอุปลักษณแบงออกเปน 2 แนวไดแก 1. การอธิบายอุปลักษณในเชิงภาษา

และภาษาศาสตร และ 2. การอธิบายอุปลักษณตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตรปริชาน ( อางอิงจาก อุษา 

พฤฒิชัยวิบูลย.  2544: 12) 

 3.1 การอธิบายอุปลักษณในเชิงภาษาและภาษาศาสตร 

  อุปลักษณ หรือที่รูจักกันวา  “คําอุปมา”  “อุปมา” หรือ  “โวหารอุปลักษณ” คือ การ

เปรียบเทียบของ 2 สิ่ง ที่มีลักษณะบางอยางคลายคลึงกัน โดยการนําสิ่งหนึ่งมาใชเปรียบกับอีกสิ่งหนึ่ง 

(โชคชัย หวงถนอม.   2548: 10; ประสิทธิ์ กาพยกลอน.   2523: 212-213; Ullmann.  1962: 213; 

Ungerer; & Schmid.  1996: 116) ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ 1. สิ่งที่สิ่งท่ีถูกเปรียบ 

(tenor) หมายถึง ความคิดที่ตองการนําเสนอ  และ 2. สิ่งที่นํามาเปรียบหรือแบบเปรียบ ( vehicle) 

หมายถึง สิ่งท่ีสื่อใหเห็นความคิดน้ัน เชน “ความรักเหมือนดังยาขม ” ถึงแมวายาขมจะมีประโยชนแต
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คนสวนใหญก็หลีกเลี่ยงไมอยากกินสิ่งท่ีมีรสขม ซึ่งรสขมเปรียบไดกับความผิดหวังที่คนไมอยากเจอ 

ดังนั้นความรักเหมือนยาขมจึงเปรียบไดกับความรักที่ผิดหวัง (Ullmann.  1962: 213) 

  อยางไรก็ตาม ความหมายของอุปลักษณจะไมบอกความหมายอยางตรงไปตรงมาตาม

ตัวอักษร แตจะแฝงไวดวยความหมายโดยนัยและมักมีการถายโยงความหมายจากความหมายหนึ่งไป

ยังอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งท้ังความหมายเดิมและความหมายใหมจะตองมีความสัมพันธทาง

ความหมาย (ประสิทธิ์ กาพยกลอน.   2523: 212-213; พระยาอนุมานราชธน.   2499 : 239-241) 

อยางไรก็ตาม หากสิ่งที่ถูกเปรียบและสิ่งที่นํามาเปรียบมีความคลายคลึงกันมากเทาไรประสิทธิภาพใน

การเปรียบจะย่ิงมีนอยลงเทานั้น เชน การเปรียบเทียบดอกไมชนิดหนึ่งกับดอกไมอีกชนิดหนึ่งยอมไม

นาสนใจ แตหากเปรียบเทียบดอกไมกับมนุษยจะทําใหผูอานหรือผูฟงสนใจมากขึ้นวาท้ังสองสวนนํามา

เปรียบเทียบกันไดอยางไร (Richards.  1935 อางถึงใน Ullmann.  1962: 214) 

  ในขณะที่สุริยา รัตนกุล (2544: 122-123) และอุษา พฤฒิชัยวิบูลย  (2544: 10-11) ได

กลาวถึงความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบวา เปนความหมายที่เกิดจากการนําความหมายประจํา

รูปมาใชในเชิงเปรียบเทียบโดยนําสิ่งที่มีลักษณะบางอยางใกลเคียงกับความคิดที่เราจะสื่อมาเปรียบ 

การใชความหมายเปรียบสวนใหญจะไมมีความหมายที่ตรงไปตรงมาตามตัวอักษร  แตจะเปนการ

เปรียบกับคุณสมบัติบางอยางของความหมายหลักโดยอิงความหมายหลักไวเปนแนวยึด เชน 

ความหมายเปรียบของคําวา “เกลือ” หมายถึง คนท่ีมีอุปนิสัยเค็ม  ไมยอมเสียเปรียบใคร จะเอาใหมาก  

ยอมเสียเปรียบแตนอยหรือไมยอมเสียอะไรใหใครเลย  นอกจากน้ี ความหมายเปรียบยังเปนการขยาย

ความหมายออกไปจากความหมายเดิมของคํา โดยเปน การขยายความหมายที่เก่ียวของกับแวดวง

ความหมายที่แตกตางกัน  และเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางความหมายพื้นฐาน  และความหมาย

เปรียบ โดยรับรูความหมายไดจากองคประกอบความหมายของคํา  (สุภา อังกุระวรานนท.  2527: 57; 

อุษา พฤฒิชัยวิบูลย.  2544: 11; อางอิงจาก Nida.  1975: 126) เชน  

  That guy’s a dog. 

           (Nida.  1975: 126) 

  คําวา “สุนัข” ( dog) ในตัวอยางขางตน ไมไดหมายถึง สัตวสี่เทา แตมีความหมายวานา

รังเกียจและไรคา เปนตน การท่ีนําคําวา “สุนัข” มาใชในความหมายน้ีเปนผลมาจากการเชื่อมโยง

ระหวางคําวา “สุนัข” และลักษณะของมัน ทําใหเกิดความหมายเปรียบของคําวา “สุนัข” เพื่อแสดง

ลักษณะของคน 

  สวน เพียรศิริ วงศวิภานนท (2539 : 304-305) อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้วา เปนการ

ปรับลักษณะรวมของความหมายที่แตละคํามีอยูมาใชในเชิงเปรียบเทียบ หรือนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา

เปรียบเทียบกับลักษณะรวมของความหมายของแตละคํา เชน คําวา “หนา” มีการปรับลักษณะรวม
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ของความหมายที่แสดงวา เปนสวนหนึ่งของรางกาย มาใชในเชิงเปรียบเทียบที่แสดงเกียรติยศและการ

ยอมรับจากผูอ่ืน เชน “ขายหนา”  

  นอกจากน้ัน การใชอุปลักษณ สวนใหญเรามักใชสิ่งที่เปนรูปธรรมมาอธิบายสิ่งที่เปน

นามธรรมใหผูรับสารเขาใจในสิ่งที่ผูสงสารตองการสื่อไดงายขึ้นเพราะเกิดภาพหรือเกิดความรูสึก

รวมกับผูสงสาร เชน คําวา “ดํา"  ที่ถูกนําไปเปรียบกับสิ่งที่ไมดี  เชน ในกรณีที่จะอธิบายคําวา  “ใจราย

หรือทุจริต” ซึ่งอธิบายใหเห็นดวยตาไมได ก็นําคําวา “ดํา” และ “คด” มาใชเปรียบเทียบวา  “ใจดํา” “คน

คด” (ปรีชา ชางขวัญยืน.    2517: 69; พระยาอนุมานราชธน.  2499: 239-241) ซึ่งการอธิบาย           

อุปลักษณในเชิงภาษาและภาษาศาสตรสวนใหญมีความสัมพันธกับการศึกษาอุปลักษณที่นําไปใชใน

เชิงวรรณคดี เพื่อถายทอดอารมณหรือบทบาทไปยังผูรับสารใหมีความรูสึกทางสุนทรียภาพ (โชคชัย 

หวงถนอม.  2548: 10)   

 

 3.2 การอธิบายอุปลักษณตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตรปริชาน 

  ในการศึกษาอุปลักษณในเชิงอรรถศาสตรปริชานนี้จะแตกตางจากการอธิบายอุปลักษณ

ในเชิงภาษา  เนื่องจากอุปลักษณในเชิงอรรถศาสตรปริชานไมใชแคการนําคําไปใชในการเปรียบเทียบ

เทานั้น แตยังเปนเรื่องของการใชภาษาในชีวิตประจําวันที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงระบบความคิดและ

มโนทัศนของมนุษยในแตละสังคมดวยและผูที่เสนอแนวคิดนี้ไดแก  เลคอฟฟและจอหนสัน ( Lakoff; & 

Johnson.  1980) ที่กลาวถึงอุปลักษณวา เปนภาษาที่ใชกันในชีวิตประจําวันในเชิงเปรียบเทียบและ

เปนเรื่องที่เก่ียวของกับระบบความคิดโดยตรง  

  เลคอฟฟและจอหนสัน ( Lakoff; & Johnson.  1980) ยังไดยกตัวอยางการศึกษาการใช

ภาษาของคนในสังคมที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ที่แสดงใหเห็นวาภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันนั้น

เปนอุปลักษณเชิงมโนทัศน เชน TIME IS MONEY (เวลาเปนเงิน) 

   You’re wasting my time. 

   The gadget will save you hours. 

   I don’t have the time to give you. 

   How do you spend your time these days? 

   That flat tire cost me an hour. 

   I’ve invested a lot of time in her. 

          (Lakoff; & Johnson.  1980: 7-8) 
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   จากตัวอยางเห็นไดวา ผูใชภาษาอังกฤษจะนําคําศัพทท่ีมีความหมายเก่ียวของกับเงิน 

เชน waste, save, have, spend, cost, invest มาใชเมื่อพูดถึงเวลา เนื่องจากในระบบความคิดของ

พวกเขาเห็นวาเวลาเปนสิ่งท่ีมีคา เพราะมีการนําคําที่ใชกับเงินหรือทองซึ่งเปนของที่มีคามาใชกับเวลา 

  นอกจากน้ีอุปลักษณยังมีอิทธิพลตอระบบความคิดและจัดโครงสรางระบบความคิดของ

มนุษยดวย ในการใชภาษานั้นมักเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมาจากประสบการณของผูใชภาษาน้ันซึ่ง

มโนทัศนหนึ่งสามารถกําหนดอีกมโนทัศนไดโดยการโยงความหมาย ( Mapping) จากวงความหมาย

ตนทาง ( Source domain) ไปยังวงความหมายปลายทาง (Target domain) โดยท่ัวไปแลววง

ความหมายตนทางมักเปนรูปธรรมและวงความหมายปลายทางมักเปนนามธรรม  (Lakoff; & 

Johnson.  1980: 24-25; Claudi; Heine; & Hünnemeyer.  1991: 34) เชน LOVE IS JOURNEY 

เปนการเปรียบความรักกับการเดินทางโดยมีการโยงความหมายจากวงความหมายตนทาง คือ journey 

(การเดินทาง) ไปยังวงความหมายปลายทาง คือ love (ความรัก)  

   

4. ความหมายของสํานวน      

 สํานวน หมายถึง ถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว กินความกวาง ลึกซึ้ง 

มีความหมายไมตรงตามตัวหรือมีความหมาย เปนนัย และเปนความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ  เชน 

สอนจระเขใหวายน้ํา รําไมดีโทษปโทษกลอง  และยังรวมถึง คําคม สุภาษิตคําพังเพย คําขวัญ โวหาร 

หรือคํากลาวตางๆ ที่เปนขอความที่มีความหมายโดยนัย (ประเทือง คลายสุบรรณ .  2527: 1 ; 

ราชบัณฑิตยสถาน .  2546: 1187) โดยมีแบบของการเปรียบเทียบ ในโครงสรางทางความหมายของ

สํานวน 2 แบบ (ดิเรกชัย มหัทธนะสิน.  2529: 46-55) คือ 

  1. แบบท่ีปรากฏท้ังสิ่งที่ถูกเปรียบและแบบเปรียบ ถอยคําสํานวนที่ปรากฏท้ังสิ่งที่ถูก

เปรียบและแบบเปรียบในโครงสรางผิวนั้นมาจากโครงสรางทางความหมาย ซึ่งประกอบดวย

สวนประกอบ 2 สวนคือ  

   ก.สิ่งที่ถูกเปรียบ (tenor) คือ ความคิดหรือสิ่งที่เราตองการนํามาเสนอหรือ

เปรียบเทียบ 

   ข. แบบเปรียบ ( vehicle)คือ สิ่งที่สื่อใหเห็นความคิดหรือสิ่งที่นํามาเปนแบบของการ

เปรียบเทียบ แบบเปรียบจะมีลักษณะที่ชัดเจนและเปนที่รูจัก 

  2. แบบท่ีปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ ถอยคําสํานวนที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบใน

โครงสรางผิวนั้นมาจากโครงสรางทางความหมาย ซึ่งประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวน คือสิ่งท่ีถูก

เปรียบและแบบเปรียบ แตผานกระบวนการสรรคําแบบการลด การเพิ่ม และการสัมผัส ทําใหปรากฏ

เฉพาะแบบเปรียบเทานั้น เชน ลูกนกลูกกา 
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 จากการใหคําจํากัดความดังกลาว พอสรุปไดวา สํานวน หมายถึง ถอยคําท่ีใชสื่อสารเพื่อ

อบรมสั่งสอนหรือเปรียบเปรย โดยไมกลาวอยางตรงไปตรงมาแตมีความหมายแฝงไว  ผูฟงตองมี

ความรูหรือประสบการณ จึงจะเขาใจความหมายที่แฝงอยูได นอกจากนี้ สํานวนยังรวมถึงสุภาษิต    

คําพังเพยและคําคมดวย 

        

5. สํานวนไทยและสํานวนตางประเทศ 

 สํานวนในภาษาตางๆ  นั้น เริ่มตนมาจากการสื่อสารกันอยางแพรหลายของคนในชุมชน ซึ่ง

ที่มาของสํานวนตางๆ สวนใหญนั้นไดรับอิทธิพลมาจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแตละชุมชน บาง

สํานวนไดมาจากนิทานพื้นบาน นิทานปรัมปรา ประวัติศาสตร รวมถึงงานวรรณกรรมตางๆ (กาญจนา 

จิวะกิดาการ .  2542: 7) ดังนั้น ในการเรียนภาษาตางประเทศ ผูเรียนควรใหความสนใจภาษิตและคํา

พังเพยของภาษาน้ันๆ  ดวยเพราะภาษิตและคําพังเพยนับเปนสมบัติสําคัญของภาษาที่จะทําใหเรา

เขาใจความรูสึกนึกคิด จิตใจ รวมถึงอุดมคติของเจาของภาษา นอกจากนั้น  อาจไดขอคิดและคติธรรม

มาเพิ่มพูนสติปญญาดวย เน่ืองจากลักษณะที่เปนรากฐานของมนุษยท่ีถึงแมจะตางชาติ ตางภาษา 

ตางวัฒนธรรม แตก็มิไดแตกตางกันมากนัก  (ศาสตราจารย ดร.วิทย ศิวะศรยานนท ; และ ผูชวย

ศาสตราจารยสมบัติ จําปาเงิน อางถึงใน รัชนี ซอโสตถิกุล.  2550: 7-8)  

 นอกจากน้ี ดารณี พุทธรักษา (2532 : 1-4) ไดกลาว ถึงสํานวนไทยและสํานวนฝรั่งเศส วา 

สํานวนไทยและสํานวนฝรั่งเศส มีทั้งที่เหมือนกันท้ังกลุมคําและความหมาย สามารถแปลคําตอคําได 

เชน ตาโตกวาทอง เทียบเคียงกับสํานวนฝรั่งเศสไดวา  Avoir les yeux plus grands que le ventre 

อยางไรก็ตาม บางสํานวนมีความหมายเหมือนกันแตแปลตรงตัวไมได เพราะแตละสังคมมีวิธีมองที่

แตกตางกัน เชน สามวันจากนารีเปนอ่ืน เทียบเคียงกับสํานวนฝรั่งเศสไดวา  Loin des yeux loin du 

cœur นอกจากน้ี ยังมีบางสํานวนที่มีภาพและความหมายที่ตรงกัน เชน แมวไมอยู หนูราเริง 

เทียบเคียงกับสํานวนฝรั่งเศสไดวา  Le chat parti, les souris dansent โดยสวนใหญแลวสํานวน ไทย

และสํานวนฝรั่งเศส มักมีความหมายเหมือนกัน แตมีการเปรียบโดยใชสิ่งเปรียบที่ตางกัน ทําใหเห็น

ภาพตางกัน เน่ืองจากสังคมไทยและสังคมฝรั่งเศส มีความแตกตางกันในดานภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีการคิดและโลกทัศน 

 ในขณะที่จรัสพรรณ จารุดุล  (2538: 95-103) กลาวถึงสํานวนและสุภาษิต รวมถึงคําอุปมา

อุปมัยท่ีเก่ียวกับสัตวในภาษาฝรั่งเศสวามีอยูมากมาย ซึ่งมาจากการสังเกตอุปนิสัยของสัตวเหลาน้ันมา

พูดจนเปนที่ยอมรับของคนสวนใหญ และนํามาใชเปรียบเทียบ กระทบกระเทียบเปรียบเปรยหรือสั่ง

สอน บางสํานวนสามารถตีความเปนภาษาไทยไดโดยงาย ไมซับซอนในการแปล โดยนําอุปนิสัยและ

ความเปนจริงของสัตวมาเชื่อมโยง แตยังมีอีกหลายสํานวนที่เมื่อแปลตรงตัวแลวก็ยังไมเขาใจ
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ความหมายวาเก่ียวกับสัตวที่อางถึงไดอยางไร ซึ่งการวิเคราะหหาที่มาพรอมอธิบายความหมายของ

สํานวนจะชวยใหผูศึกษาเขาใจภาษาฝรั่งเศสไดลึกซึ้งย่ิงขึ้นและชวยใหผูเรียนจดจําสํานวนเหลานั้นไดดี

ย่ิงขึ้น 

 จากท่ีกลาวมาการศึกษาสํานวนไมเพียงทําใหเราเรียนรูเรื่องของภาษาเทานั้น แตยังทําใหเรา

ไดเรียนรูวัฒนธรรมของชาติตางๆ มากขึ้นดวย 

 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสํานวนไทยและสํานวนตางประเทศ 

 มีผูศึกษาวิจัยเปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนตางประเทศเปนจํานวนมาก เชน ฉิน หยง

หลิน (2526) ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนจีนและสํานวนไทยที่ประกอบดวยคํา 4 คํา แลนดรุ ลอสฟน 

กิวกา (2545) ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนโรมาเนียและสํานวนไทย วู ถิ กิม จี (2550) ศึกษาเปรียบเทียบ

สํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย และ ฮิเดโอะ ฮิราโนะ (2550) ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนญี่ปุนกับ

สํานวนไทยที่มีคําเก่ียวกับสัตวสี่เทา เปนตน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

กลาว คือ  ในการเปรียบเทียบความหมายของสํานวนตางประเทศและสํานวนไทย พบวา สํานวน

ตางประเทศสามารถแบงได 3 ประเภท คือ ประเภทที่มีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย 

และสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบเหมือนกัน ประเภทท่ีมีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย แตสิ่ง

ที่นํามาเปรียบเทียบตางกันบางประการ และประเภทท่ีมีความหมายตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทย

แตสิ่งที่นํามาเปรียบตางกัน โดยท่ีสํานวนตางประเทศท่ีมีความหมายตรงกันหรือคลายคลึงกันกับ

สํานวนไทย  แตสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบเหมือนกันบางประการมีจํานวนมากที่สุด  รองลงมา คือ สํานวน

ตางประเทศท่ีมีความหมายตรงกันหรือคลายคลึงกันกับสํานวนไทย  แตสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบตางกัน

โดยสิ้นเชิง  และที่พบนอยที่สุด ไดแก สํานวนตางประเทศที่มีความหมายตรงกันหรือคลายคลึงกันกับ

สํานวนไทย  และสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบเหมือนกัน สวนผลการศึกษาภาพสะทอนทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจากสํานวนตางประเทศและสํานวนไทย พบวา ท้ังสํานวนตางประเทศและสํานวนไทยตาง

สะทอนใหเห็นสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและทัศนะเก่ียวกับสิ่งตางๆ ของคนในชาติตางๆและคนไทยซึ่งมี

ทั้งเหมือนและแตกตางกัน 

  

7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุปลักษณ 

 ในการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับอุปลักษณเชิงมโนทัศนนั้น มีผูศึกษาวิจัยเปนจํานวนมาก 

เชน สินีนาฎ วัฒนสุข  (2549) ที่ศึกษา อุปลักษณแสดงอารมณรักในเพลงไทยสากลสําหรับวัยรุนไทย  

พบมโนทัศนของผูใชภาษาที่มีตออารมณรักวา อารมณรักเปนสิ่งมีชีวิต อารมณรักเปนสิ่งไมมีชีวิต 

อารมณรักเปนธรรมชาติ อารมณรักเปนสิ่งเหนือธรรมชาติ อารมณรักเปนการเดินทาง อารมณรักเปน
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การเจ็บปวย อารมณรักเปนการเรียน อารมณรักเปนการแขงขัน อารมณรักเปนธุรกิจ อารมณรักเปน

การแสดง อารมณรักเปนการพนัน และอารมณรักเปนการกระทํา การเปรียบอุปลักษณความรักกับ

ธรรมชาติยังพบในงานของนวรัตน เลิศสกุณี; ปาวีดาร ภควันต ; และ ยศกร สิทธิศักด์ิไพบูลย (2550) ที่

ศึกษาเรื่องการวิเคราะหอุปลักษณความรักในบทเพลงของ มาราย แครี่ เพื่อศึกษาภาพสะทอนทางดาน

สังคมและวัฒนธรรม พบมโนทัศนท่ีใชเปรียบกับความรักท้ังสิ้น 11 มโนทัศน โดยมีการเปรียบความรัก

กับธรรมชาติและรางกายมากที่สุด ซึ่งสะทอนใหเห็นมโนทัศนของคนอเมริกันวามองความรักเปน

ทรัพยากรทางธรรมชาติ และความรักเปนสวนตางๆของรางกายมากท่ีสุด นอกจากน้ียังพบการใชอุป

ลักษณเปรียบเทียบผูหญิงกับธรรมชาติในงานของ มิรินดา บูรรุงโรจน (2548) ที่ศึกษาเรื่องอุปลักษณ

เชิงมโนทัศนเก่ียวกับผูหญิงในบทเพลงลูกทุงไทย พ บวาการใชอุปลักษณสะทอนใหเห็นมโนทัศน

เก่ียวกับผูหญิงไดวา ผูหญิงเปนสิ่งมีชีวิต ผูหญิงเปนสิ่งไมมีชีวิต ผูหญิงเปนธรรมชาติ และ ผูหญิงเปน

การเดินทาง 

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยตางๆที่สะทอน มโนทัศนเก่ียวกับการตอสูหรือการทําสงคราม เชน 

งานวิจัยของ ดีเลิศ ศิริวารินทร (2550 ) ที่ไดศึกษา อุปลักษณในขาวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพไทย 

ผลการวิจัยพบมโนทัศนของคนไทยที่มีตอเศรษฐกิจวา  เศรษฐกิจเปนสงคราม เศรษฐกิจเปนพาหนะ 

เศรษฐกิจเปนสิ่งกอสราง เศรษฐกิจเปนสิ่งมีชีวิต เศรษฐกิจเปนตนไม และเศรษฐกิจเปนการแขงขัน ซึ่ง

สอดคลองกับโชคชัย หวงถนอม (2548) ที่ทําการศึกษาการวิเคราะหอุปลักษณการตอสูและการแขงขัน

ในขาวธุรกิจตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตรพุทธิปญญา  พบวาการใชอุปลักษณสะทอนใหเห็นมโนทัศน

ของผูใชภาษาวาการดําเนินธุรกิจเปนการตอสูและการแขงขัน กลาวคือ เปนการกระทําเพื่อเอาชนะ

ฝายตรงขาม  หรืองานวิจัยของ อุษา พฤฒิชัยวิบูลย (2544) ที่ศึกษาอุปลักษณเรื่องการเมืองใน

ภาษาไทยตามแนวอร รถศาสตรปริชาน  จากการศึกษาพบวามีการนํารูปภาษาที่มีความหมายเก่ียวกับ

การสูรบหรือการทําสงครามมาใชมากที่สุด การใชรูปภาษาเหลานี้สะทอนใหเห็นมโนทัศนทางการเมือง

ของคนไทยวา การเมืองเปนสงคราม  เชนเดียวกับ  รัชนียญา กลิ่นน้ําหอม  (2551) ทําการศึกษาเรื่อ งอุป

ลักษณที่นักการเมืองไทยใช  : การศึกษา ตามแนวอร รถศาสตรปริชาน และวัจนปฏิบัติศาสตร จาก

การศึกษาพบมโนทัศนเก่ียวกับการเมือง  9 มโนทัศน โดยพบการเมืองคือการสูรบมากที่สุด รองลงมา

คือ การเมืองคือการแขงขัน สวนการเมืองคือเกมพบนอยที่สุด  ในขณะที่จิตติมา จารยะพันธุ  (2539) 

ศึกษาเรื่องอุปลักษณสงครามในขาวกีฬาในหนังสือพิมพภาษาไทย พบวา คนไทยมองกีฬาเปนสงคราม

แตกตางกัน ขึ้นอยูกับ ลักษณะ ของการแขงขันกีฬาที่สําคัญ 2 ประการคือ ลักษณะ ของการ

กระทบกระทั่งระหวางแขงกีฬาและลักษณะของการแขงขันเปนทีม  
 นอกจากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน ยังมีผูวิจัยทานอ่ืนที่สนใจทําการศึกษาอุปลักษณเชิงมโน

ทัศนในเรื่องตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษา ยกตัวอยางเชน อุทุมพร มีเจริญ (2542) 
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ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาความหมายเปรียบของคําศัพทอวัยวะรางกายในภาษาไทย  พบวา คําศัพท

อวัยวะรางกายมีความหมายเปรียบนอกเหนือไปจากความหมายประจําคํา ซึ่งจําแนกออกเปน 2 

ประเภท ไดแก 1. คําศัพทอวัยวะรางกายที่เปนอุปลักษณตาย เปนความหมายที่ไมสามารถโยงหา

ความสัมพันธของความหมายเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นใหมกับความหมายเดิมที่หมายถึงอวัยวะรางกายได  

และ 2. คําศัพทอวัยวะรางกายที่เปนอุปลักษณคงท่ี เปนความหมายที่สามารถโยงหาความสัมพันธของ

ความหมายท่ีเกิดขึ้นใหมกับความหมายเดิมของคําศัพทอวัยวะรางกายได ซึ่งความหมายเปรียบของ

คําศัพทอวัยวะรางกายที่เปนอุปลักษณคงที่ ทําใหทราบมโนทัศนของอวัยวะรางกายของคนไทย 3 เรื่อง 

ไดแก 1. รางกายเปนพื้นที่ 2. รางกายเปนเวลา และ 3. รางกายเปนคนและเรื่องที่เก่ียวของกับคน  

ควาลไฮม ( Kvalheim. 2543 ) ศึกษาเรื่องอุปลักษณเก่ียวกับมโนทัศนเรื่องเวลาในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ พบมโนทัศนเรื่องเวลาวา 1. เวลาคือวัตถุเคลื่อนท่ี 2. เวลาคือผูสังเกตการณท่ีเคลื่อนที่ 3. 

เวลาคือภาชนะบรรจุสิ่งของ 4. เวลาคือทรัพยากร 5. เวลาคือผูครอบครอง 6. เวลาคือสถานที่ และ 7. 

เวลาคือเงินตรา  วรรณา ชินวิกัย (2546) ศึกษาความหมายเปรียบ  “หนา” เปรียบเทียบภาษาไทยกับ

ญี่ปุน  พบวามโนทัศนของคนไทยและคนญี่ปุนสวนใหญมีท้ังคลายคลึงกัน เชน  “หนาตาย ” ทั้ง

ภาษาไทยและญี่ปุน  หมายถึง ไมแสดงอารมณออกมาทางสีหนา และท่ีตางกัน  เชน “หนาใหญ” ของ

ญี่ปุนหมายถึง  หย่ิง ลําพอง แตของไทยหมายถึง  แสดงตนวาเปนคนใจกวาง  ซึ่งสาเหตุที่มโนทัศนมี

ความแตกตางกันเนื่องมาจากความแตกตางทางดานวัฒนธรรมทางความคิดของคนที่อยูตางสังคม  

และนันทนา วงษไทย ( 2552) ศึกษาเรื่อง อุปลักษณประสาทสัมผัสในภาษาไทย  : การศึกษาตามแนว

ภาษาศาสตรปริชาน  พบวา อุปลักษณประสาทสัมผัสเกิดจากกระบวนการถายโยงความหมายแบบ

เชิงซอน กลาวคือ เปนการโยงคุณสมบัติทางความหมายของคําจากวงความหมายตนทางที่มี

ความสัมพันธจากการเกิดรวมกันของประสาทสัมผัสหลักและสัมผัสรองไปยังวงความหมายปลายทาง 

โดยใชคําที่มีความหมายประจํารูปท่ีอางถึงประสาทสัมผัสหน่ึงไปใชกับอีกประสาทสัมผัสหนึ่ง และ

พบวาอุปลักษณไมไดปรากฏอยูเพียงแตในภาษา ความคิด และการกระทํา ดังที่เลคอฟฟและจอหนสัน 

(Lakoff; & Johnson.  1980) ไดกลาวไว แตอุปลักษณยังปรากฏอยูในประสบการณทางรางกายของ

มนุษยอีกดวย และในเมื่อเราทําความเขาใจเรื่องพื้นฐานที่เก่ียวของกับรางกายและเกิดขึ้นพรอมกับ

ชีวิตมนุษยอยางเชนเรื่องของประสาทสัมผัสดวยการเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ ตอมาจึงเกิดมโนทัศน

ที่มีลักษณะเปรียบเทียบแบบอุปลักษณในเรื่องอ่ืนเกิดขึ้นตามมา โดยมีการพัฒนากลไกออกไปใหมี

ความซับซอนมากย่ิงขึ้น 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวามีผูวิจัยหลายทานได

ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนและศึกษาภาพสะทอนที่ปรากฏในสํานวน รวมถึงการศึกษาอุปลักษณ เชิง
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มโนทัศนในเรื่องตางๆ ซึ่งนับเปนประโยชนตอผูวิจัยในการนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาท่ี

สอดคลองกับจุดมุงหมายตอไป 

 
 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

  1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  2. การวิเคราะหขอมูล 

  3. สรุปและอภิปรายผล 

 

1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลและขอบเขตของงานวิจัย 

  ผูวิจัยศึกษาเฉพาะสํานวนท่ีมีความหมายเก่ียวกับคนคนจากหอสมุดแหงชาติ หอสมุด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) และศูนย

วิทยทรัพยากร จํานวน 6 เลมดังนี้ 

   1. หนังสือการเทียบเคียงสํานวนไทยกับสํานวนฝรั่งเศส ของ ดารณี พุทธรักษา  

   2. หนังสือคลังสํานวนฝรั่งเศส ของ รองศาสตราจารย ดร.ธีรา ศุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา  

   3 . หนังสือสํานวนฝรั่งเศสควรรู ของ กาญจนา จิวะกิดาการ 

   4. หนังสือสุภาษิตฝรั่งเศส ของ ชอเบญจมาศ (กรีซังแตม)    

   5. หนังสือสุภาษิตและคําพังเพยภาษาฝรั่งเศส ของ สอางค มะลิกุล 

   6. หนังสือสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ของ ดารณี พุทธรักษา 

 

2. การวิเคราะหขอมูล 

 2.1 คนควาและเก็บขอมูลจากหนังสือ 6 เลม โดยคัดเลือกขอมูลเฉพาะสํานวนฝรั่งเศสและ

สํานวนไทยที่มีความหมายเทียบเคียงกันไดที่ปรากฏในหนังสือสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย จํานวน 

546 สํานวน 

 2.2 คัดเลือกเฉพาะสํานวนที่มีความหมายเก่ียวกับคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย  

จํานวน 37 สํานวน 

 2.3 จําแนกประเภทของอุปลักษณตางๆ ท่ีเก่ียวกับคนที่ปรากฏในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวน

ไทย 

 2.4 วิเคราะหและเปรียบเทียบการใชอุปลักษณท่ีพบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 
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  2.4.1 เปรียบเทียบ การใชอุปลักษณประเภทตางๆ ที่เก่ียวกับคนใน สํานวนฝรั่งเศสกับ

สํานวนไทยโดยมีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันทุกประการ 

  2.4.2 เปรียบเทียบการใชอุปลักษณประเภทตางๆ ที่เก่ียวกับคนในสํานวนฝรั่งเศสกับ

สํานวนไทยโดยมีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ 

  2.4.3  เปรียบเทียบการใชอุปลักษณประเภทตางๆ ที่เก่ียวกับคนในสํานวนฝรั่งเศสกับ

สํานวนไทยโดยมีสิ่งที่นํามาเปรียบตางกัน  

 2.5 วิเคราะหกระบวนการถายโยงความหมายของอุปลักษณ 

 2.6 วิเคราะหมโนทัศนเก่ียวกับคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

 

3. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 หลังจากท่ีไดผลของการวิเคราะหแลว ผูวิจัยจะสรุปและอภิปรายผลที่พบ 

 
 



บทที่ 4 

อุปลักษณเชิงมโนทัศนที่เกี่ยวกับคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

 

 ในบทน้ีผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ไดแก 1. การวิเคราะหเปรียบเทียบ           

อุปลักษณที่เก่ียวกับคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย และ 2. การวิเคราะหมโนทัศนที่เก่ียวกับคน

ในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 
 

4.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบอุปลักษณท่ีเก่ียวกับคนในสํานวนฝร่ังเศสและสํานวน

ไทย 

 จากการศึกษาอุปลักษณเก่ียวกับคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยจํานวน 546 สํานวน 

พบสํานวนท่ีมีการใชอุปลักษณเก่ียวกับ คน 37 สํานวน  โดยจําแนกประเภทของอุปลักษณตาม

ความหมายได  2 ประเภทใหญ ไดแก  1. อุปลักษณสิ่งมีชีวิต และ 2. อุปลักษณสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งแตละ

ประเภทสามารถจําแนกออกไดดังนี้ 

 1. อุปลักษณสิ่งมีชีวิต 

  1.1 อุปลักษณ มนุษย 

  1.2 อุปลักษณสัตว 

  1.3 อุปลักษณพืช 

 2. อุปลักษณสิ่งไมมีชีวิต 

  2.1 อุปลักษณสิ่งของ 

  2.2 อุปลักษณอาหาร 

  2.3  อุปลักษณธรรมชาติ 

  2.4 อุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติ 

  2.5  อุปลักษณจํานวน 

 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  

 1.  อุปลักษณสิ่งมีชีวิต 

  อุปลักษณสิ่งมีชีวิต หมายถึง อุปลักษณท่ีเกิดจากการนํารูปภาษาที่มีความหมายเก่ียวกับ

สิ่งมีชีวิต เชน มนุษย พืช สัตว มาใชในเชิงเปรียบเทียบ 

  อุปลักษณสิ่งมีชีวิตท่ีใชในการเปรียบเทียบถึงคน ไดแก อุปลักษณมนุษย อุปลักษณสัตว 

และอุปลักษณพืช 
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   1.1 อุปลักษณ มนุษย 

    อุปลักษณ มนุษย  หมายถึง อุปลักษณที่เกิดจากการนํา รูปภาษาที่มีความหมาย

เก่ียวของกับมนุษยในดานตางๆ มาใชกลาวในเชิงเปรียบเทียบถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย  

สามารถจําแนกออกไดดังนี้ 

     1. อวัยวะ  ไดแก มือ (main) แขน (bras) ใจ (coeur) 

     2. ลักษณะทางกายภาพ  ไดแก ตาบอด (aveugle) เต้ีย คอม  

     3. อาชีพ  ไดแก โจร (larrons) หมอถอนฟน (arracheur de dents)  พอครัว 

(chef) ชาง (ouvrier)  แมครัว เด็กเลี้ยงแกะ นางรํา 

     4. ตัวละคร  ไดแก Harpagon (อารปากง) 

     5. เชื้อชาติ ไดแก ยิว  

    สํานวนฝรั่งเศสที่ปรากฏการใชอุปลักษณมนุษยและนํามาเทียบเคียงกับสํานวน

ไทยไดมีดังนี้ 

  

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

parler d’une chose comme un 

aveugle des couleurs 

(พูดถึงสิ่งตางๆราวกับคนตาบอด

พูดถึงสี) 

ตาบอดสอดตาเห็น คนที่ไมรูเรื่องอะไรเลยแตทํา

เปนอวดรู 

avoir les mains nettes 

(มีมือสะอาด) 

มือสะอาด คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต 

avoir la main verte 

(มีมือสีเขียว) 

มือเย็น คนที่ปลูกตนไมไดงอกงามดี 

être le bras droit de quelqu’un 

(เปนแขนขวาของใครบางคน) 

มือขวา คนสนิท 

c’est un coeur de lion 

(ใจสิงห) 

ใจสิงห คนที่กลาหาญมาก 

un chef de cuisine 

(พอครัว) 

แมครัวหัวปา คนที่ทําอาหารเกง 
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สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

mentir comme un arracheur 

de dents 

(โกหกเหมือนหมอถอนฟน) 

เด็กเลี้ยงแกะ คนพูดปด  

 

s’entendre comme larrons 

en foire 

(เขากันไดเหมือนโจรในตลาด

สาธารณะขนาดใหญ) 

เขากันเปนปเปนขลุย ถูกคอกัน,เขากันไดดี 

être avare comme Harpagon 

(ขี้เหนียวเหมือนอารปากง) 

ยิว คนขี้เหนียว 

a méchant ouvrier, point de 

bon outil 

(ชางที่แยไมเคยมีเครื่องมือที่ดี) 

รําไมดีโทษปโทษกลอง คนที่ทําไมดีแตกลับไปโทษผูอ่ืน 

 

     1.1.1 เปรียบเทียบ การใชอุปลักษณ มนุษยที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบเหมือนกัน ทุก

ประการทั้งในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

      อุปลักษณมนุษยท่ีมีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันทุกประการ หมายถึง รูป

ภาษาที่นํามาใชเปรียบกับคนเหมือนกันทุกประการทั้งในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ดังนี้ 
 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

parler d’une chose comme un 

aveugle des couleurs  

(พูดถึงสิ่งตางๆราวกับคนตาบอด

พูดถึงสี) 

ตาบอดสอดตาเห็น คนที่ไมรูเรื่องอะไรเลยแตทําเปน

อวดรู 

 ทั้งสองสํานวนนี้ตางนําคนตาบอดมาเปรียบกับคนที่ไมไดรูไมไดเห็นอะไรดวยตนเองแตทํา

เหมือนวารูเห็นมาเอง เนื่องจากคนตาบอดนั้นไมสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง จึงไมสามารถพูด

หรืออธิบายในสิ่งที่คนปกติเห็นได สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง          

aveugle (คนตาบอด)                คนที่ไมรูเรื่องอะไร                

[มองไมเห็น]                 
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 คนตาบอดสามารถนํามาเปรียบกับคนที่ไมรูเรื่องอะไรได เน่ืองจากคนตาบอดคือคนท่ีมองไม

เห็น ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับคนที่ไมรูเรื่องอะไรซึ่งเปนคนที่ไมไดอยูในเหตุการณนั้นๆ จึงไมเห็น

เหตุการณท่ีเกิดขึ้น จากความสอดคลองดังกลาวทําใหคนตาบอดนํามาใชเปรียบกับคนที่ไมรูอะไรได   
  

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

avoir les mains nettes 

(มีมือสะอาด) 

มือสะอาด คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต 

 ทั้งสองสํานวนนํามือมาเปรียบกับคนที่ซื่อสัตยสุจริต เพราะคนที่ซื่อสัตยสุจริตจะทํางานอยาง

ตรงไปตรงมาและ ไมรับเงินใตโตะหรือสินบนตางๆ ซึ่งเปรียบเปนของสกปรก จึง เปรียบไดกับมีมือที่

สะอาด สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง          

mains nettes (มือสะอาด)   คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต 

[อวัยวะ]                  

[ใชหยิบจับสิ่งของ]      

[ไมสกปรก]     

 มือสะอาดสามารถนํามาเปรียบกับคนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตได เนื่องจากมือสะอาดคือมือท่ี

ไมสกปรก ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับคนท่ีซื่อสัตยสุจริตที่เปนคนทํางานอยางซื่อตรงและ ไมเคยรับของ

สกปรก เชน สินบนตางๆ จากความสอดคลองดังกลาวทําใหมือสะอาดนํามาใชเปรียบกับคนที่ซื่อสัตย

สุจริตได 

       

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

avoir la main verte 

(มีมือสีเขียว) 

มือเย็น คนที่ปลูกตนไมไดงอกงาม 

 ท้ังสองสํานวนนํามือมาเปรียบกับคนที่ปลูกตนไม แตในสํานวนฝรั่งเศสใชสีเขียวมาขยาย 

เนื่องจากสีเขียวเปนสีของพืชหรือตนไม คนที่มีมือสีเขียวจึงเปรียบไดกับคนที่มีมือสําหรับตนไมหรือ

กลาวคือ เปนคนที่มีความสามารถในการปลูกตนไม สวนสํานวนไทยนําความเย็นมาขยาย เปนการสื่อ

ความหมายจากอารมณหรือจิตใจ เพราะการปลูกตนไม ตองใจเย็น คอยๆทํา คอยๆปลูก หากใจรอน

หรือทําลวกๆ ก็จะทําใหตนไมเฉาตายได สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 
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สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง      

mains verts (มือสีเขียว)     คนที่ปลูกตนไมงอกงาม 

[อวัยวะ]    

[ใชหยิบจับสิ่งของ]  

[มีสีอยางสีใบไมสด]  

 มือสีเขียวสามารถนํามาใชเปรียบกับคนที่ปลูกตนไมได เพราะมีลักษณะสอดคลองกัน

ระหวางมือซึ่งเปนอวัยวะท่ีใชจับสิ่งของกับคนท่ีปลูกตนไม นอกจากนี้สีเขียวเปนยังสีของใบไม ตนไม 

จากความสอดคลองดังกลาวทําใหมือสีเขียวนํามาใชเปรียบกับคนที่ปลูกตนไมได  

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง      

มือเย็น       คนที่ปลูกตนไมงอกงาม    

[อวัยวะ]  

[ใชหยิบจับสิ่งของ]                       

[ไมรอน]   

 มือเย็นสามารถนํามาใชเปรียบกับคนที่ปลูกตนไมได เพราะมีลักษณะสอดคลองกันระหวาง

มือซึ่งเปนอวัยวะที่ใชจับสิ่งของกับคนที่ปลูกตนไม นอกจากน้ีจากรูปภาษา “เย็น” ยังแสดงใหเห็นความ

สอดคลองกับอารมณของคนท่ีปลูกตนไมวาตองเปนคนใจเย็นจึงจะปลูกตนไมไดงอกงาม ดวยความ

สอดคลองดังกลาวทําใหมือเย็นสามารถนํามาใชเปรียบกับคนท่ีปลูกตนไมงอกงามได 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

c’est  un coeur de lion 

(ใจสิงห) 

ใจสิงห คนที่กลาหาญ 

 ทั้งสองสํานวนนําอวัยวะมาเปรียบกับคนเหมือนกัน เพื่อบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอของคนๆ 

นั้น ซึ่งโดยปกติสิงโตเปนสัตวเจาปาที่มีกําลังมากและมีนิสัยดุราย ไมกลัวอะไร เมื่อนํามาเปรียบกับคน

จึงหมายถึงคนท่ีมีใจกลาหาญ สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้
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วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง      

coeur de lion (ใจสิงห)    คนที่กลาหาญ  

[อวัยวะ]       

[ความรูสึกนึกคิด]  

[ไมกลัว]        

 ใจสิงหสามารถนํามาใชเปรียบกับคนที่กลาหาญได เนื่องจากใจเปนอวัยวะที่สําคัญและมี

ความรูสึก สวนสิงหเปนสัตวที่ดุราย ไมเกรงกลัวอะไร เมื่อนํามารวมกันจึงหมายถึงความรูสึกท่ีไมเกรง

กลัวอะไร ซึ่งมีความสอดคลองกับคนท่ีกลาหาญเน่ืองจากคนที่กลาหาญนั้นคือคนที่กลาเผชิญหนาสิ่ง

ตางๆ อยางไมเกรงกลัวอะไร  

 

   1 .1.2 เปรียบเทียบการใชอุปลักษณมนุษยที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ 

    อุปลักษณมนุษยท่ีมีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ หมายถึง รูปภาษาท่ี

นํามาใชเปรียบกับคนในสํานวนฝรั่งเศสเหมือนกับรูปภาษาที่ใชในสํานวนไทยบางประการ ดังนี้ 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être le bras droit de quelqu’un 

(เปนแขนขวาของใครบางคน) 

มือขวา คนสนิท  

 ทั้งสองสํานวนตางนําอวัยวะมาเปรียบกับคนเหมือนกัน  ในสํานวนฝรั่งเศสนําแขนขางขวามา

เปรียบกับคนสนิท คนที่ไวใจได เนื่องจากแขนเปนอวัยวะที่มีความสําคัญและอยูแนบกับลําตัว ในขณะ

ที่สํานวนไทยนํามือขวามาเปรียบ เพราะโดยปกติคนเราจะถนัดมือขวามากกวามือซาย ซึ่งพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ( ราชบัณฑิตยสถาน .  2546: 170) ไดใหความหมายของฝงขวาไว

วา คูกับฝงซาย แตฝงขวาใหญและสําคัญกวา สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง  

bras droit (แขนขวา)   คนสนิท  

[อวัยวะ]      

[แนบลําตัว]     

[ตรงขามกับซาย] 

[ถนัดมากกวา] 
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 แขนขวาสามารถนํามาใชเปรียบกับคนสนิทได เนื่องจากแขนขวาคือแขนขางที่คนเราถนัด

และเปนอวัยวะท่ีสําคัญ ซึ่งมีความสอดคลองกับคนสนิทที่ถือวาเปนคนท่ีมีความสําคัญและสามารถ

ไววางใจใหทํางานตางๆ แทนเราได จากความสอดคลองดังกลาวนี้ทําใหแขนขวาสามารถนํามาใช

กลาวถึงคนสนิทได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง  

 มือขวา       คนสนิท  

[อวัยวะ]   

[ใชหยิบจับสิ่งของ]  

[ตรงขามกับซาย] 

[ถนัดมากกวา] 

 มือขวาสามารถนํามาใชเปรียบกับคนสนิทได เนื่องจากมือขวาคือมือขางที่คนเราถนัดและ

เปนอวัยวะที่สําคัญที่ใชในการจับสิ่งของตางๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับคนสนิทท่ีถือวาเปนคนที่มี

ความสําคัญและสามารถไววางใจใหทํางานตางๆ แทนเราได จากความสอดคลองดังกลาวน้ีทําใหมือ

ขวาสามารถนํามาใชกลาวถึงคนสนิทได 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

un chef de cuisine 

(พอครัว) 

แมครัวหัวปา คนที่ทําอาหารเกง 

 ท้ังสองสํานวนหมายถึง คนที่ทําอาหารเกง โดยท่ีคนๆ  นั้นไมจําเปนตองมีอาชีพเปนพอครัว

หรือแมครัวก็ได ในสํานวนฝรั่งเศสใชพอครัวมาเปรียบ เพราะสวนใหญคนที่ทําอาหารตามรานอาหาร

ตางๆจะเปนผูชาย ในขณะที่ในสํานวนไทย ใชแมครัวมาเปรียบ เพราะในสมัยกอนผูหญิงมีความเปน

แมบานแมเรือนมากกวาผูชาย สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง    

chef (พอครัว)    ค นท่ีทําอาหารเกง       

[ผูชาย]    

[ทําอาหาร]      
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 พอครัวสามารถนํามาใชเปรียบกับคนที่ทําอาหารเกงได เน่ืองจากทั้งพอครัวและคนที่

ทําอาหารเกงมีการกระทําที่สอดคลองกัน น่ันคือการทําอาหาร ดังน้ันอาชีพพอครัวจึงสามารถนํามาใช

กลาวถึงคนได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง    

แมครัว      คนที่ทําอาหารเกง    

[ผูหญิง] 

[ทําอาหาร]     

 ทั้งแมครัวและคนทําอาหารเกงมีการกระทําที่สอดคลองกันคือการทําอาหาร ซึ่งจากการ

กระทําที่สอดคลองกันดังกลาวทําใหอาชีพแมครัวสามารถนํามาใชกลาวถึงคนได 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

mentir comme un arracheur 

de dents 

(โกหกเหมือนหมอถอนฟน) 

เด็กเลี้ยงแกะ คนพูดปด  

 

 ท้ังสองสํานวน ตางนําอาชีพมาใชเปรียบกับคน  ในสํานวนฝรั่งเศสมีที่มามาจากหมอฟนใน

ศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งในสมัยนั้นยังไมมียาชา ดังนั้นหมอฟนท่ีใหบริการถอนฟนตามที่สาธารณะหรือ

ตามงานเทศกาลตางๆ จะพูดจาโนมนาว หลอกคนที่มาถอนฟนไมใหรูสึกเจ็บปวด และในขณะที่กําลัง

ถอนฟนจะมีคนมาเลนดนตรีอยู ขางๆ เพื่อปกปดเสียงรองอันเจ็บปวดของคนท่ีมาถอนฟน ในขณะท่ี

สํานวนไทยมีที่มามาจากนิทานอีสปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ ที่ชอบโกหกชาวบานใหต่ืนตกใจวามีหมาปามา

อยูหลายครั้ง จนเมื่อหมาปามาจริงๆ จึงไมมีใครเชื่อและออกมาชวยจนหมาปากินฝูงแกะไปจนหมด

สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง    

arracheur de dents     คนพูดปด  

 (หมอถอนฟน)    

[คนตรวจรักษาฟน]     

[พูดหลอกคนไข]        

 หมอถอนฟนสามารถนํามาเปรียบกับคนพูดปดได เนื่องจากเวลาที่หมอจะถอนฟนคนไขน้ัน

ตองคอยพูดหลอกลอ โนมนาวไมใหคนไขรูสึกกลัวหรือรูสึกเจ็บ เชนเดียวกับคนพูดปดนั้นหมายถึงคนท่ี
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ชอบโกหกหลอกลวงผูอ่ืน ไมชอบพูดความจริง ซึ่งเห็นไดวาท้ังหมอถอนฟนและคนพูดปดตางมีการ

กระทําที่สอดคลองกันน่ันคือ พูดจาหลอกลวงผูอ่ืน  

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง  

เด็กเลี้ยงแกะ      คนพูดปด 

[เด็ก] 

[ตอนแกะ]       

[พูดหลอกชาวบาน]     

 ท้ังเด็กเลี้ยงแกะและคนพูดปดตางมีการกระทําท่ีสอดคลองกันคือชอบพูดจาหลอกลวงผูอ่ืน 

ดวยการกระทําที่สอดคลองกันดังกลาวจึงสามารถใชเด็กเลี้ยงแกะมาแทนคนพูดปดได 
 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

a méchant ouvrier, point de 

bon outil 

(ชางที่แยไมเคยมีเครื่องมือที่ดี) 

รําไมดีโทษปโทษกลอง คนที่ทําไมดีหรือทําผิดเองแต

กลับไปโทษผูอ่ืน 

 สํานวนฝรั่งเศสนําชางมาเปรียบกับคนที่ชอบโทษคนอ่ืนเพราะชาง ที่ดีมักจะไมตองอาศัย

เครื่องมือมากนัก เกงเพราะฝมือมากกวา  แตชางที่ไมดีมักจะโทษเครื่องมือของตนวาไมดี ทําใหงาน

ออกมาแย ในขณะท่ีสํานวนไทยนํานางรํามาเปรียบ ซึ่ง การฟอนรําที่มีเพลงปพาทยประกอบ  ถานางรํา

ผูนั้นชํานาญก็รําเขาปพาทยไดงาม แตถา นางรํา ไมชํานาญก็ รําผิดจังหวะ และเมื่อรําไดไมดีก็โทษป

พาทยวาทําเพลงผิด สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง    

ouvrier méchant (ชางท่ีแย)   คนที่ทําไมดีหรือทําผิดเอง 

[ผูชํานาญ]         

[ไมมีฝมือ]             

 ชางที่แยคือชางที่มีฝมือไมดี ซึ่งมีการกระทําท่ีสอดคลองกับคนท่ีทําไมดีเอง กลาวคือชางท่ีมี

ฝมือไมดีทําใหงานออกมาไมดี เชนเดียวกับคนท่ีทําสิ่งตางๆ ออกมาไดไมดีเหมือนกัน จากการกระทําที่

สอดคลองกันดังกลาวทําใหอาชีพชางสามารถนํามากลาวถึงคนได 
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สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง   

รําไมดี      คนที่ทําไมดีหรือทําผิดเอง  

[แสดงลีลาทาทาง]        

[มีทํานอง]   

[ไมดี]      

[ไมงาม]   

 ท้ังรําไมดีและคนท่ีทําไมดีมีการกระทําท่ีสอดคลองกันคือการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาได

ผลงานที่ไมดี ดวยความสอดคลองดังกลาวนี้ทําใหอาชีพนางรําสามารถนํามาใชกลาวถึงคนได   
         

   1 .1.3 เปรียบเทียบการใชอุปลักษณมนุษยที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบตางกัน 

    อุปลักษณมนุษยท่ีมีสิ่งที่นํามาเปรียบตางกัน หมายถึง รูปภาษาที่นํามาใชเปรียบ

กับคนในสํานวนฝรั่งเศสกับรูปภาษาท่ีนํามาใชเปรียบในสํานวนไทยเปนคนละอุปลักษณกัน ดังน้ี 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

s'entendre comme larrons en foire 

(เขากันไดเหมือนโจรในตลาด

สาธารณะขนาดใหญ) 

เขากันเปนปเปนขลุย ถูกคอกัน,เขากันไดดี 

 ทั้งสองสํานวนหมายถึง คนที่ถูกคอกัน เขากันไดดี ในสํานวนฝรั่งเศสนําโจรที่คอยลักขโมย

ตามตลาดขนาดใหญมาเปรียบเนื่องจากกอนท่ีจะลงมือขโมยนั้นพวกโจรจะตองตกลงวางแผนกันกอน 

ซึ่งหากไมลงรอย หรือคลอยตาม กันแผนก็จะดําเนินการไมได ในขณะที่สํานวนไทยมีที่มาจากการ

บรรเลงดนตรีไทยในวงปพาทยไมแข็ง โดยมีปเปนเครื่องดนตรีที่ดําเนินทํานองโหยหวนโลดลอย ใน

ขณะเดียวกันก็ตองกลมกลืนกับทํานองของระนาดและฆอง  สวนขลุยเปนเครื่องเปาเพื่อดําเนินทํานอง

เชนเดียวกับป แตเปนวงปพาทยคนละประเภท จึงไมนํามาเปาดวยกัน ซึ่งสํานวนน้ีเปนการเปรียบเทียบ

ในลักษณะประชดประชัน หมายถึงคนที่ไมนาเขากันไดแตกลับเขากันไดเปนอยางดี  สามารถถายโยง

ความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

 

 

 

 

 



32 
 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง      

larrons (โจร)     คนที่เขากันไดดี    

[ผูราย]                                           

[วางแผนลักขโมย]          

[ความเห็นลงรอย]  

 โจรสามารถนํามาเปรียบกับคนท่ีเขากันไดดีได เนื่องจากมีการกระทําที่สอดคลองกัน 

กลาวคือ กอนที่โจรจะออกปลนตองมีการวางแผน ซึ่งในการวางแผนนี้ทุกคนตองมีความเห็นที่ลงรอย

กันแผนที่วางไวจึงจะสําเร็จ เชนเดียวกับคนที่เขากันไดดีท่ีมักมีความเห็นลงรอยกันอยูเสมอ ดวยการ

กระทําที่ลงรอยนี้เองที่ทําใหโจรสามารถนํามาใชกลาวถึงคนได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง                            

เปนปเปนขลุย    คนที่เขากันไดดี 

[เครื่องดนตรี]      

[เลนในวงปพาทย]       

[กลมกลืนกับเครื่องดนตรีประเภทอ่ืน]   

 เปนปเปนขลุยสามารถนํามาเปรียบกับคนที่เขากันไดดีไดเพราะปกับขลุยเปนเครื่องดนตรีที่

ตองเลนกันใหประสาน กลมกลืนกับเครื่องดนตรีประเภทอ่ืน เชนเดียวกับคนที่เขากันไดดีที่มักมีความ

คิดเห็นกลมกลืน ลงรอยกันอยูเสมอ จากการกระทําที่สอดคลองกันดังกลาวจึงสามารถนําเปนปเปน

ขลุยมาใชกลาวถึงคนได 

 

สํานวนฝรั่งเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être avare comme Harpagon 

ขี้เหนียวเหมือนอารปากง 

ยิว คนขี้เหนียว 

 Harpagon เปนตัวละครเอกในเรื่อง l’avare (คนขี้เหนียว) ที่มีนิสัยขี้เหนียวมาก ซึ่งตอมาไดมี

การนําเอาลักษณะตัวละครมาใชเปรียบกับคนที่มีนิสัยขี้เหนียวมากๆ  ในขณะที่สํานวนไทยนําชาวยิว

มาเปรียบ เนื่องจากในเรื่องเวนิสวานิช มีตัวละครสําคัญตัวหน่ึงเปน ชาวยิวชื่อ ไชล็อก เปนคนที่มีความ

ละเอียดถ่ีถวนในเรื่องเงินทอง ไมยอมเสียเปรียบ จากลักษณะของตัวละครตัวนี้ทําให คําวา ยิว กลาย

มาเปนสํานวนเปรียบเทียบถึงคนที่ขี้เหนียว สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 
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สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง     

Harpagon (อารปากง)    คนขี้เหนียว          

[ตัวละคร] 

[ขี้เหนียว]     

 อารปากงเปนตัวละครที่มีนิสัยขี้เหนียวมาก ซึ่งมีลักษณะนิสัยสอดคลองกับคนขี้เหนียวจึง

สามารถนํามาใชกลาวถึงคนได  

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง       วงความหมายปลายทาง  

ยิว       คนขี้เหนียว  

[ชาวยิว] 

[ขี้เหนียว]     

 เน่ืองจากชาวยิวมีลักษณะนิสัยสอดคลองกับคนขี้เหนียวคือเปนคนท่ีไมชอบเสียเปรียบใคร

เรื่องเงินทอง ดังนั้นจึงสามารถนํามาใชกลาวถึงคนได  

 จากอุปลักษณมนุษยที่กลาวมาแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธทางความหมายกับคน จึง

สามารถถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางคือแวดวงความหมายท่ีเก่ียวกับมนุษยไปยังวง

ความปลายทางซึ่งเปนแวดวงความหมายเก่ียวกับคนได       

  

   1.2 อุปลักษณสัตว  

     อุ ปลักษณ สัตว  หมายถึง อุปลักษณที่เกิดจากการนํา รูปภาษาที่มีความหมาย

เก่ียวของกับสัตวในดานตางๆ เชน อวัยวะ พฤติกรรม หรือลักษณะนิสัย มาใชกลาวในเชิงเปรียบเทียบ

ถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

    สํานวนฝรั่งเศสที่ปรากฏการใชอุปลักษณสัตวและนํามาเทียบเคียงกับสํานวนไทย

ได มีดังน้ี 

 

 สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

manger comme un cochon 

(กินเหมือนหมู) 

กินเหมือนหมู อยูเหมือน

หมา 

เละเทะ ไมมีระเบียบ 

mener quelqu’un par le bout du 

nez 

(นําไปสูใครบางคนโดยการจูงจมูก) 

จูงจมูก ใหคนอ่ืนปฏิบัติตามความพอใจ

ของตนเอง 
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สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

les gros poissons mangent les 

petits 

 (ปลาใหญกินปลาเล็ก) 

ปลาใหญกินปลาเล็ก คนที่มีอํานาจหรือผูใหญที่กดขี่

ขมเหงผูออนแอหรือผูนอย 

heureux comme un poisson dans 

l’eau 

(มีความสุขเหมือนปลาในนํ้า) 

ปลากระด่ีไดนํ้า คนที่แสดงอาการดีอกดีใจ

ต่ืนเตนจนตัวสั่น 

voler de ses propres ailes 

(บินดวยปกของตัวเอง) 

ปกกลาขาแข็ง คนที่พึ่งตัวเองได 

le chat absent, les souris dansent  

(แมวไมอยู หนูเตนระบํา) 

แมวไมอยู หนูราเริง ผูใหญไมอยู ผูนอยคึกคะนอง 

être comme le chien du jardinier 

qui ne mange pas de choux et 

n’en laisse pas manger à autrui 

(เปนเหมือน หมาของชาวสวนท่ีไมกิน

กะหล่ําปลีและไมยอมใหคนอ่ืนมากิน) 

หมาในรางหญา คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือ

ใชไมได แตไมยอมใหคนอ่ืนกิน

หรือใช 

chien qui aboie ne mord pas  

(หมาเหาไมกัด) 

หมาเหาไมกัด คนที่ดีแต โวยวาย อวดเกง แตไม

ยอมตอสู หรือตอบโต 

glisser comme une anguille 

(ลื่นเหมือนปลาไหล) 

ลื่นเปนปลาไหล คนที่กะลอน เจาชู 

 

   1.2.1 เปรียบเทียบการใชอุปลักษณ สัตวที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบเหมือนกันทั้งในสํานวน

ฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

    อุปลักษณสัตวที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันทุกประการ หมายถึง รูปภาษาที่

นํามาใชเปรียบกับคนเหมือนกันทุกประการท้ังในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ดังนี้  

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

manger comme un cochon 

(กินเหมือนหมู) 

กินเหมือนหมู อยูเหมือนหมา เละเทะ ไมมีระเบียบ 
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 ท้ังสองสํานวนนําลักษณะนิสัยของสัตวมาเปรียบกับคนเหมือนกันคือ นําการกินของหมูมา

เปรียบกับคนที่กินมูมมาม เนื่องจากหมูเวลากินมักจะกินมูมมาม ไมเปนระเบียบ นอกจากน้ีในสํานวน

ไทยยังมีการนํานิสัยของหมามาเปรียบกับคนดวย สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง      

หมู      คนที่กินมูมมาม  

[สัตว] 

[ตัวอวน]       

[กินเลอะเทอะ]    

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง      

หมา      คนไมมีระเบียบ 

[สัตวเลี้ยง] 

[เฝาบาน] 

 หมูสามารถนํามาใชแทนคนท่ีกินมูมมามได เพราะมีพฤติกรรมที่สอดคลองกัน กลาวคือคนที่

กินมูมมามมีพฤติกรรมการกินท่ีสกปรก เลอะเทอะ ไมเรียบรอย เนื่องดวยพฤติกรรมการกินที่ไม

เรียบรอยเหมือนกันทําใหหมูสามารถนํามากลาวถึงคนได เชนเดียวกับหมาท่ีมีพฤติกรรมไมมีระเบียบ 

นึกอยากจะถายของเสียที่ไหนก็ถาย ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนี้มีความสอดคลองกับพฤติกรรมของคนท่ีไม

มีระเบียบ ดังนั้นจึงสามารถนําหมามากลาวถึงคนได 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

mener quelqu’un par le bout du nez 

(นําไปสูใครบางคนโดยการจูงจมูก) 

จูงจมูก ใหคนอ่ืนปฏิบัติตามความพอใจ

ของตน 

 ท้ังสองสํานวนมีท่ีมามาจากสัตวเชน วัวหรือควายท่ีถูกสนตะพาย แลวมีคนจับเชือกจูงใหสัตว

พวกนั้นไปไหนมาไหนตามใจคนจูง เปรียบเหมือนคนที่ถูกจูงจมูกจะถูกคนอ่ืนชักนําไดงายโดยไมใช

ความคิดของตนเอง สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง   

mener du nez (จูงจมูก)    ใหคนอ่ืนปฏิบัติตามความพอใจของตน  

[ดึง]        

[ฉุด]          

[อวัยวะ]   

[ดมกลิ่น]  
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 จูงจมูกมีการกระทําที่สอดคลองกับคนที่ใหคนอ่ืนปฏิบัติตามความพอใจของตน กลาวคือ 

การจูงจมูกคือการดึงสัตวใหไปตามที่ตางๆ ตามใจคนจูง เชนเดียวกับคนที่ใหคนอ่ืนปฏิบัติตามความ

พอใจของตนก็จะโนมนาว ชักจูงความคิดใหเห็นคลอยตามกันไปกับตน จากการกระทําที่สอดคลองกัน

ดังกลาวทําใหจูงจมูกสามรถนํามาใชกลาวถึงคนได 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

les gros poissons mangent 

les petits 

(ปลาใหญกินปลาเล็ก) 

ปลาใหญกินปลาเล็ก คนที่มีอํานาจหรือผูใหญที่กดขี่

ขมเหงผูออนแอหรือผูนอย 

 ท้ังสองสํานวนนําปลามาเปรียบกับคน ตามวงจรชีวิตของสัตวทั่วไปปลาใหญมักจะกินปลา

เล็กเพื่อความอยูรอด เมื่อนํามาใชเปรียบกับคนแลวหมายถึง  คนที่มีอํานาจหรือผูใหญที่ชอบขม เหงหรือ

รังแกผูนอยหรือผูท่ีออนแอกวา โดยปลาใหญเปรียบไดกับคนที่มีอํานาจหรือผูใหญ และปลาเล็กเปรียบ

ไดกับคนที่ออนแอกวาหรือผูนอย สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้

วงความหมายตนทาง     วงความหมายปลายทาง   

gros poissons (ปลาใหญ)    คนที่มีอํานาจหรือผูใหญท่ีกดขี่ขมเหงผูออนแอหรือผูนอย  

[สัตวนํ้า]          

[มีครีบ] 

[ขนาดใหญ]        

วงความหมายตนทาง     วงความหมายปลายทาง   

petits poissons (ปลาเล็ก)    คนที่ออนแอหรือผูนอยที่ถูกผูใหญกดขี่ 

[สัตวนํ้า]  

[มีครีบ]         

[ขนาดเล็ก]      

 ท้ังปลาใหญและปลาเล็กตางมีความสอดคลองกับคนที่มีอํานาจหรือผูใหญและคนที่ออนแอ

หรือผูนอย กลาวคือปลาท่ีมีขนาดเล็กไมสามารถสูกับปลาท่ีมีขนาดใหญกวาไดและมักถูกปลาท่ีมี

ขนาดใหญกวากิน เชนเดียวกับคนที่ออนแอมักถูกคนที่มีอํานาจมากกวากดขี่ขมเหง โดยปลาใหญและ

คนที่มีอํานาจหรือผูใหญมีลักษณะที่สอดคลองกันคือคือ มีความใหญโตมากกวา ในขณะที่ปลาเล็ก

และคนท่ีออนแอหรือผูนอยมีความสอดคลองกันคือมีขนาดเล็กกวา ดังนั้นท้ังปลาใหญและปลาเล็กจึง

สามารถนํามาใชแทนคนได 
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สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

heureux comme un poisson 

dans l’eau 

(มีความสุขเหมือนปลาในนํ้า) 

ปลากระด่ีไดนํ้า คนที่แสดงอาการดีอกดีใจ  

ต่ืนเตนจนตัวสั่น 

 ทั้งสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยนําปลามาเปรียบกับคนเหมือนกัน เนื่องจากปลาเปนสัตว

น้ํา ดังนั้นเมื่ออยูในนํ้าก็จะวายน้ําไปมาไดอยางสบายใจและมีความสุข  สวนสํานวนไทยใชปลากระด่ี

มาเปรียบเพราะปลากระด่ีเปนปลานํ้าจืดที่มีพื้นลําตัวเปนสีเทาเงินและอยูชุกชุมตามแหลงน้ําที่น้ําไหล

ไมแรง เชน ลําคลอง หนอง บึง เวลาปลากระด่ีที่ตกปลักหรือคางอยูในที่นํ้านอยเพราะน้ําแหง ไดน้ําใหม

ไหลลงไปเพิ่มมากขึ้น  จะแสดงอาการดีใจ กระโดดไปมา  เมื่อลําตัวกระทบกับแสงแดด ทําใหเห็น

พฤติกรรมชัดเจนขึ้น  ดังนั้นจึงนํามาเปรียบเทียบกับอาการดีใจของคนที่ต่ืนเตนอยางระงับไวไมอยู  

สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง   

poisson (ปลา)      คนท่ีแสดงอาการดีใจ  

[สัตวนํ้า] 

[มีครีบ]         

 โดยปกติปลาเมื่ออยูในน้ําจะวายไปมาอยางมีความสุข หรือปลากระด่ีเมื่อโดนน้ําก็จะ

กระโดดไปมา เชนเดียวกับคนเมื่อดีใจก็จะกระโดดขึ้นลงอยางมีความสุข จากพฤติกรรมของปลาและ

คนที่แสดงอาการดีใจซึ่งมีความสอดคลองกันดังกลาวคนจึงสามารถนําปลามาใชกลาวถึงคนได  

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

voler de ses propres ailes 

(บินดวยปกของตัวเอง) 

ปกกลาขาแข็ง คนที่พึ่งตัวเองได 

ทั้งสองสํานวนนํา ปก มาเปรียบกับคนเหมือนกัน หมายถึงคนท่ีสามารถเลี้ยงตนเองไดโดยไม

ตองพึ่งคนอ่ืน เปรียบไดกับลูกนกที่บินเกงแลว ก็จะแยกจากแมนกไปหากินตามลําพัง ในสํานวนไทย

มักใชในเชิงท่ีผูใหญประชดหรือตําหนิผูนอย    

สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง                        วงความหมายปลายทาง     

ailes (ปก)             คนที่พึ่งตัวเองได             

[อวัยวะของนกหรือแมลง]         

[ใชบิน] 
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 นกที่บินเกงแลวมักจะบินเพื่อไปหาอาหารกินดวยปกของตัวเอง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สอดคลอง

กับคนที่พึ่งตัวเองได คือการทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง จากพฤติกรรมที่สอดคลองกันดังกลาวจึงสามารถ

นําปกมาถายโยงความหมายถึงคนได 

 

 สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

le chat absent, les souris dansent 

 (แมวไมอยู หนูเตนระบํา) 

แมวไมอยู หนูราเริง ผูใหญไมอยู ผูนอยคึกคะนอง 

 ทั้งสองสํานวนใชสัตวมาเปรียบเหมือนกันโดยที่แมวหมายถึงผู ใหญหรือผูบังคับบัญชา  สวน

หนู คือ ผูนอยหรือผูที่อยูใตบังคับบัญชา หมายถึง เมื่อผูใหญไมอยู ผูนอยก็จะเฮฮาราเริง เหมือนกับหนู

ที่เวลาแมวอยูก็หลบซอนตัวไมใหแมวเห็น แตเมื่อใดท่ีแมวไมอยู หนูก็จะออกมาว่ิงเลน อยางสนุกสนาน

โดยไมตองกลัวแมวมาจับ สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง   ว งความหมายปลายทาง     

chat (แมว)      ผูใหญ  

[สัตวเลี้ยง]      

[ชอบไลจับหนู]   

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง  

souris (หนู)      ผูนอย 

[สัตว]   

[ตัวเล็ก]    

[มีฟนแทะ]     

 ทั้งแมวกับหนูมีตางมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับคน เพราะเมื่อใดที่แมวไมอยู หนูก็จะออกมา

ว่ิงเลนโดยไมตองกลัวถูกแมวจับ เชนเดียวกับผูนอยที่เมื่อผูใหญไมอยูก็จะทําตัวตามสบายโดยไมตอง

กลัวโดนจับผิดหรือโดนตําหนิ จากความสอดคลองกันดังกลาวจึงนําสัตวมาเปรียบกับคนได 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être comme le chien du jardinier qui 

ne mange pas de choux et n’en 

laisse pas manger à autrui 

(เปนเหมือน หมา ของชาวสวนท่ีไมกิน

กะหล่ําปลีและไมยอมใหคนอ่ืนมากิน) 

หมาในรางหญา คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช

ไมได แตไมยอมใหคนอ่ืนกินหรือใช 
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 ทั้งสองสํานวนนํา สุนัข มาเปรียบกับคนเหมือนกัน ในสํานวนฝรั่งเศสมาจากนิทานเกาแกที่มี

ชาวสวนไดแตงต้ังใหสุนัขเฝาสวนกะหล่ําปลีของเขาและเมื่อชาวสวนเสียชีวิตลง สุนัขยังคงทําหนาที่

อยางซื่อสัตย ท้ังๆ ที่มันไมกินกะหล่ําปลีแตมันไมยอมใหใครเขามาเอากะหล่ําปลีไป สวนสํานวนไทย

มาจากนิทานอีสป ที่หมาไปนอนในรางหญาของวัว เมื่อวัวจะไปกินหญาแหงซึ่งเปนอาหารของมัน หมา

ก็ไลเหาและคอยกีดกันหญาแหงทั้งๆ ท่ีไมใชอาหารของมันจนวัวไมไดกินหญาแหง  สามารถถายโยง

ความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง     

chien (หมา)       คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองไมไดใช 

[สัตว]  

[เฝาบาน]   

[หวงของ]        

 หมาสามารถนํามาใชแทนคนไดเพราะมีลักษณะนิสัยที่สอดคลองกันกับคนคือหวงของและ

คอยปองกันไวไมใหใครเอาไป  

 

 สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

chien qui aboie ne mord pas 

(หมาเหาไมกัด) 

หมาเหาไมกัด คนที่ดีแต โวยวาย อวดเกง แตไม

ยอมตอสู หรือตอบโต 

 ท้ัง สองสํานวนนี้นําหมามาเปรียบกับคนเหมือนกัน โดยธรรมชาติของ หมาที่เหาเกงมักจะไม

กัด สวนหมาที่กัดมักจะไมเหา เหมือนกับคนที่ดีแตพูด ชอบเอะอะโวยวายอวดตัววาเกงกลา  แตถึงเวลา

จริงกลับเปนขี้ขลาด ไมกลาสู สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง   

chien qui aboie (หมาเหา)   คนที่ดีแตโวยวาย 

[สัตว]         

[หวงของ] 

[สงเสียง]          

 หมาเหามีการกระทําที่สอดคลองกับคนที่ดีแตโวยวาย เพราะหมาเหาคือหมาที่ทําไดแตสง

เสียงขูไมกลากัดคน เชนเดียวกับคนที่ดีแตโวยวายคือคนที่ชอบสงเสียงดังเอะอะแตไมกลาเอาจริง จาก

การกระทําที่สอดคลองกันของหมากับคนคือชอบสงเสียงดังแตไมกลาเอาจริง จึงสามารถถายโยง

ความหมายกันได  
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สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

glisser comme une anguille 

(ลื่นเหมือนปลาไหล) 

ลื่นเปนปลาไหล คนที่กะลอน เจาชู 

 ทั้งสองสํานวนนําปลาไหลมาเปรียบกับคนเหมือนกัน ปลาไหลจะมีลําตัวคลายงูและที่ผิว จะมี

เมือกเหนียวๆทําใหลําตัว ลื่นไหลผานในดินออนหรือดินโคลนไดสะดวก  ทําใหจับลําบาก  ดังนั้นจึงมัก

นํามาเปรียบกับคนท่ี กะลอน เจาชู พูดเอาตัวรอดเกง จนคนอ่ืนจับไมไดไลไมทัน  สามารถถายโยง

ความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง     

anguille (ปลาไหล)    คนที่กะลอน 

[สัตวนํ้า]        

[มีผิวลื่น]        

[จับลําบาก]  

 ปลาไหลสามารถนํามาถายโยงความหมายไปยังคนกะลอนได เพราะมีลักษณะที่สอดคลอง

กัน กลาวคือผิวของปลาไหลจะมีลักษณะลื่นทําใหจับลําบาก เชนเดียวกับคนกะลอนที่เอาตัวรอดเกง

และคนอ่ืนมักจับไมไดไลไมทัน จากความสอดคลองกันดังกลาวจึงสามารถนําปลาไหลมาใชแทนคนได  
 

   1.2.2 เปรียบเทียบการใชอุปลักษณสัตวที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ 

    อุปลักษณสัตวที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ หมายถึง การนํารูป

ภาษาที่มีความหมายเก่ียวกับสัตวมาใชเปรียบกับคนทั้งในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย โดยรูป

ภาษาที่นํามาใชมีลักษณะท่ีเหมือนกันบางประการ ดังนี ้
 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être bête comme un âne 

(โงเหมือนลา) 

โงเหมือนวัวเหมือนควาย 

 

คนโง 

 ท้ังสองสํานวนเปรียบคนโงเหมือนกับสัตว ซึ่งคนทางตะวันตกเชื่อกันวาลาเปนสัตวที่โงเขลา

เบาปญญา ดังทีเห็นไดจากในนิทานอีสปหลายๆเรื่อง เชน ลาโงกับสิงโต สุนัขจิ้งจอกกับลา สวนใน

สํานวนไทย เปรียบคนโงเปนควาย เพราะควายเปนสัตวที่ตองใชแรงงาน ตองมีคนมาลากมาจูง และให

ทําอะไรก็ตองทํา สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้
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สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง 

âne (ลา)      คนโง  

[สัตวรูปรางคลายมา]  

[ไมฉลาด]    

 ลาสามารถนํามาใชกลาวถึงคนโงได เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่สอดคลองกันกับคนคือไมฉลาด 

ซึ่งจากคุณสมบัติท่ีสอดคลองกันดังกลาวทําใหลาสามารถถายโยงความหมายไปยังคนโงได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง   

วัว / ควาย      คนโง  

[สัตวกีบคู]     

[ใชแรงงาน]     

[ไมฉลาด]      

 วัวและควายสามารถนําไปเปรียบกับคนโงไดเพราะมีคุณสมบัติที่สอดคลองกันคือ ไมฉลาด 

ดวยคุณสมบัติที่สอดคลองกันดังกลาวจึงสามารถถายโยงความหมายกันได 
   

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

la poule ne doit pas chanter 

avant le coq 

(ไกตัวเมียจะไมขันกอนไกตัวผู) 

ชางเทาหนา ชางเทาหลัง สามีควรจะเปนผูนําและภรรยา

เปนผูตาม 

 ทั้งสองสํานวนนําสัตวมาเปรียบกับคนเหมือนกันแตใน ’สํานวนฝรั่งเศสนําไกมาเปรียบกับคน 

เนื่องจากไกตัวผูเปนสัญลักษณของชาวฝรั่งเศส ดังน้ันจึงนํามา เปรียบกับสามี สวนไกตัวเมียเปรียบกับ

ภรรยา โดยท่ัวไปในครอบครัวสามีจะเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นสามีควรจะเปนผูนําและภรรยาเปน

ผูตาม เชนเดียวกับไกตัวผูจะขันกอนไกตัวเมีย ในขณะท่ีสํานวนไทยนําชางมาเปรียบ คนไทยโบราณถือ

วาสามีเปนผูนําครอบครัวเปรียบไดกับ ชางเทาหนา สวนเทาหลังเปนผูตามเปรียบไดกับภรรยา ซึ่งชาง

เทาหลังกาวตามเทาหนา สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้
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สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง     

poule (ไกตัวเมีย)   ภรรยา 

[สัตวปก]       

[เพศเมีย]       

[ขันทีหลังตัวผู]    

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง     

coq (ไกตัวผู)     สามี 

[สัตวปก]       

[เพศผู]      

[ขันนําตัวเมีย]     

 ไกตัวเมียและไกตัวผูสามารถนํามาเปรียบกับคนไดเนื่องจากพฤติกรรมของสัตวมีความ

สอดคลองกับคน กลาวคือธรรมชาติของไกตัวผูมักจะขันกอนไกตัวเมีย จากพฤติกรรมของไกตัวผู

ดังกลาวน้ีมีความสอดคลองกับคนที่เปนสามีซึ่งทําหนาที่เปนผูนําครอบครัว ในขณะท่ีไกตัวเมียท่ีตอง

ขันทีหลังมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับคนที่ทําหนาท่ีเปนภรรยาที่ตองเชื่อฟงและทําตามสามี ดวย

พฤติกรรมดังกลาวท่ีสอดคลองกันนี่เองจึงสามารถนําสัตวมาเปรียบกับคนได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง วงความหมายปลายทาง   

ชางเทาหนา     สามี  

[อวัยวะสวนลางสุด] 

[ใชเดิน]        

[อยูขางหนา]        

[สัตวปา]  

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง   

ชางเทาหลัง     ภรรยา  

[อวัยวะสวนลางสุดของสัตว] 

[ใชเดิน]        

[อยูขางหลัง]      

[สัตวปา]       
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 ชางเทาหนาและชางเทาหลังสามารถนํามาใชเปรียบกับคนได เน่ืองจากเวลาชางเดินมักใช

เทาหนากาวนําไปกอน จึงตามดวยเทาหลัง จากพฤติกรรมการเดินดังกลาวน้ีมีความสอดคลองกับคนที่

เปนสามีซึ่งทําหนาท่ีเปนผูนําครอบครัว ในขณะท่ีเทาหลังท่ีตองเดินตามเทาหนามีพฤติกรรมท่ี

สอดคลองกับคนท่ีทําหนาท่ีเปนภรรยา ท่ีตองเชื่อฟงและทําตามสามี ดวยพฤติกรรมดังกลาวท่ี

สอดคลองกันนี่เองจึงสามารถถายโยงความหมายกันได 
 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

ce n’est pas à un vieux singe 

qu’on apprend à faire des 

grimaces  

(ไมสอนลิงแกทําทะเลน) 

สอนจระเขใหวายน้ํา สอนสิ่งท่ี คนอ่ืน รูดีหรือ ชํานาญ

อยูแลว 

 ท้ังสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยตางนําสัตวมาเปรียบกับคน โดยสํานวนฝรั่งเศสนําลิงมา

เปรียบ เนื่องจากธรรมชาติของลิงเปนสัตวท่ีทะเลน ซุกซนอยูแลว จึงไมจําเปนตองสอน เชนเดียวกับใน

สํานวนไทยที่นําจระเขมาเปรียบเพราะจระเขเปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําจึงสามารถวายน้ําไดเองโดยไมตอง

มีใครสอน สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง     วงความหมายปลายทาง     

singe (ลิง)        คนที่ชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

[สัตว]  

[คลายคน]         

[ซุกซน]     

 ลิงสามารถนํามาถายโยงความหมายถึงคนไดเนื่องจากมีพฤติกรรมที่สอดคลองกัน กลาวคือ

ธรรมชาติของลิงเปนสัตวท่ีซุกซนอยูแลวโดยไมตองมีใครไปสอน เชนเดียวกับคนที่มีความชํานาญใน

เรื่องหนึ่งท่ีทําอะไรเองไดอยูแลวโดยไมตองมีใครมาสอนอีก จากพฤติกรรมดังกลาวน้ีเองทําใหลิง

สามารถใชแทนคนได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง ว งความหมายปลายทาง     

จระเข     คนที่ชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

[สัตวเลื้อยคลาน]    

[หากินในน้ํา]     
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จระเขเปนสัตวท่ีอยูในนํ้าสามารถวายน้ําเองเปนจึงสามารถนํามาถายโยงความหมายไปยังคน

ที่ชํานาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึงได เนื่องจากมีพฤติกรรมที่สอดคลองกันของจระเขและคนนั่นคือทําไดเอง

โดยไมตองมีใครสอน  

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

il ne faut pas courir deux lièvre à la fois  

(อยาว่ิงไลจับกระตายปาสองตัวในครั้งเดียว) 

จับปลาสองมือ หวังคบสองฝายในเวลา

เดียวกัน 

สํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยตางนําสัตวมาเปรียบ กับคน ในสํานวนฝรั่งเศสนํากระตายปา

มาเปรียบ เนื่องจากกระตายเปนสัตวที่กระโดดไดเร็ว หากจองจับพรอมกันทีเดียวสองตัว โดยไมคํานึง

วาตนเองมีความสามารถ พอที่จะทําไดหรือไม ยอมไมมีทางทําสําเร็จ ในขณะที่สํานวนไทยนําปลามา

เปรียบ เนื่องจากปลาเปนสัตวที่มีผิวลื่น หากใชมือจับขาง ขางละตัวอาจจะไมมั่น คงพอและทําใหปลา

ทั้งหมดหลุดตกนํ้าไป  เปรียบไดกับคนท่ีจองจะมีคูรักทีเดียวพรอมกันสองคน สุดทายอาจไมสมหวังกับ

ใครเลย สามารถถายโยงความหมายไดดังนี ้

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง        วงความหมายปลายทาง    

il ne faut pas courir deux lièvre à la fois    หวังคบสองฝายในเวลาเดียวกัน  

(อยาว่ิงไลจับกระตายปาสองตัวในครั้งเดียว)  

[ว่ิงจับสัตวพรอมกันสองตัว]      

[ตามจับไมทัน]         

[ไมไดสัตวอะไรเลย]       

การไลจับกระตายปาสองตัวพรอมกันทีเดียวคือการว่ิงไลจับสัตวที่กระโดดไดเร็วสองตัวในเวลา

เดียวกันยอมไมมีทางจับได ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้เปนการกระทําท่ีมีความสอดคลองกับคนที่หวังคบ

คนสองคนในเวลาเดียวกันสุดทายเมื่อโดนจับไดก็จะไมเหลือใครสักคน 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง      วงความหมายปลายทาง    

จับปลาสองมือ        หวังคบสองฝายในเวลาเดียวกัน 

[จับสัตวพรอมกันสองตัว]     

[ลื่นหลุดมือ]        

[ไมไดสัตวอะไรเลย]        
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 การจับปลาสองมือกับการหวังคบคนสองคนในเวลาเดียวเปนการกระทําท่ีมีความสอดคลอง

กันระหวางคนที่จับปลาสองตัวพรอมกันปลายอมลื่นหลุดมือจนไมไดปลาเลยสักตัวกับคนที่หวังคบคน

สองคนในเวลาเดียวกันเมื่อถูกจับไดยอมไมเหลือใคร จากการกระทําที่สอดคลองกันของการทําอะไร

หลายอยางพรอมกันในเวลาเดียวทําใหสามารถนําการจับปลามากลาวถึงคนได 
 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

tourner comme un ours en cage 

(วนไปมาเหมือนหมีในกรง) 

เสือติดจั่น คนที่เดินงุนงานวนไปมา 

 สํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยนําสัตวมาเปรียบกับคนเหมือนกัน โดยในสํานวนฝรั่งเศสใช

หมีมาเปรียบเนื่องจากธรรมชาติของหมีเปนสัตวท่ีอาศัยอยูในปา อีกท้ังยังเปนสัตวที่มีขนาดใหญ 

ดังนั้นเมื่อตองมายูในกรงจึงรูสึกอึดอัด หงุดหงิด จนตองเดินวนไปวนมา เชนเดียวกับในสํานวนไทยที่

นําเสือมาเปรียบเพราะเสือเปนสัตวท่ีดุราย  เมื่อตองมาติดจั่นจึงรูสึก กระวนกระวาย หงุดหงิด สามารถ

ถายโยงความหมายไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง   

ours en cage (หมีในกรง)   คนที่เดินงุนงาน  

[สัตว]        

[ขนาดใหญ]       

[ดุราย]      

[โดนขัง]        

[กระวนกระวาย]      

 จากลักษณะพฤติกรรมของหมีซึ่งเปนสัตวขนาดใหญและมีความดุรายเมื่อถูกขังอยูในกรง

ยอมตองมีความกระวนกระวาย เดินวนไปวนมาเปนธรรมดา ซึ่งจากพฤติกรรมดังกลาวน้ีมีความ

สอดคลองกับคนท่ีเดินงุนงานไปมาเพราะความกระวนกระวายใจ ดวยลักษณะท่ีสอดคลองกันเชนนี้

พฤติกรรมของสัตวจึงถูกนํามาเปรียบกับคน 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง   

เสือติดจั่น      คนที่เดินงุนงาน 

[สัตว]        

[ดุราย]       

[ติดเครื่องดักสัตว]   

[กระวนกระวาย]   

 ท้ังเสือติดจั่นและคนท่ีเดินงุนงานมีพฤติกรรมที่สอดคลองกันคือ เดินวนไปมาเพราะความ

กระวนกระวาย จากพฤติกรรมดังกลาวจึงสามารถนําอาการของเสือติดจั่นมากลาวถึงคนได 

 

   1.2.3 เปรียบเทียบ การใชอุปลักษณ สัตวที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบ ตางกันท้ังในสํานวน

ฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

    อุปลักษณสัตวที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบตางกัน หมายถึง รูปภาษาท่ีนํามาใชเปรียบ

กับคนในสํานวนฝรั่งเศสกับรูปภาษาท่ีนํามาใชเปรียบในสํานวนไทยเปนคนละอุปลักษณกัน มีดังน้ี 

 

       สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

a bon chat, bon rat 

(แมวดีเจอหนูดี) 

ขิงก็รา ขาก็แรง คนสองฝายทีต่างไมยอมกัน 

 ทั้งสองสํานวนหมายถึง ทั้งสองฝายรายพอกัน ในสํานวนไทยนําขิงและขาซึ่งเปนพืชท่ีมีความ

รอนแรงและเผ็ดรอนพอๆ  กันมาเปรียบกับคนสองฝายท่ีมีความรายไมแพกัน แตในสํานวนฝรั่งเศสนํา

สัตวมาเปรียบ  โดยแมวเปรียบไดกับผูไลจับ และหนูเปรียบไดกับผูถูกไล ตามปกติแมวเปนสัตวที่มี

ความเชี่ยวชาญในการไลจับหนู ดังน้ันหนูจึงตองหาวิธีหลีกเลี่ยงไมใหโดนจับได  สามารถ ถายโยง

ความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง      

a bon chat, bon rat     คนสองฝายท่ีไมยอมกัน  

(แมวดีเจอหนูดี)              

[สัตว]         

[ไมถูกกัน] 

[ไมยอมใหจับ]     
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 จากพฤติกรรมของแมวซึ่งเปนสัตวท่ีชอบไลจับหนูเมื่อเจอหนากันยอมตองมีการว่ิงไลกวดกัน

เสมอ ซึ่งหนูก็ตองคอยว่ิงหนีไมใหแมวจับได จากพฤติกรรมดังกลาวนี้มีความสอดคลองกับคนสองฝาย

ที่ตางก็ไมยอมกันและคอยหาวิธีเอาชนะกันอยู ดวยพฤติกรรมของสัตวท่ีสอดคลองกันเชนนี้จึงถูก

นํามาใชกลาวถึงคน 

สํานวนไทย     

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง     

ขิงก็ราขาก็แรง    คนสองฝายที่ไมยอมกัน           

[พืช]      

[ใชทําอาหาร]   

[มีรสเผ็ดรอน]  

 ขิงและขาสามารถนํามาใชเปรียบกับคนไดเนื่องจากขิงและขาเปนพืชที่มีความรอนแรงทั้งคู 

ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวนี้มีความสอดคลองกับอารมณของคนสองฝายที่ตางฝายตางรอนกันทั้งคู ไมมี

ใครยอมใคร ดวยคุณลักษณะที่สอดคลองกันดังกลาวนี้จึงสามารถนําพืชมาใชกลาวถึงคนได 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

s’entendre comme chien et 

chat 

(เขากันไดเหมือนหมากับแมว) 

ขมิ้นกับปูน คน สองฝาย ที่ ไมถูกกัน ชอบ

ทะเลาะวิวาทกัน 

 สํานวนฝรั่งเศสนําสัตว ที่ไมถูกกันอยางหมากับแมว มาเปรียบกับคน เน่ืองจากนิสัยปกติ ของ

หมาไมถูกกับแมว เมื่อเจอแมวก็จะเหาและว่ิงไลกวดทันที ในขณะท่ีสํานวนไทยนําขมิ้นซึ่งเปนพืชมา

เปรียบคูกับปูน เพราะเมื่อนําขมิ้นมาผสมกับปูนก็จะเกิดเปนสีแดง เนื่องจากขมิ้น ไปกัดพิษปูนและ

ทําลายฤทธิ์ของปูนใหออนลง เปรียบไดกับคนสองคนท่ีไมถูกกันเมื่อมาเจอกันก็จะมีปฏิกิริยาหรือมีเรื่อง

ทะเลาะทันที สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้  

วงความหมายตนทาง      วงความหมายปลายทาง      

s’entendre comme chien et chat   คนสองฝายท่ีไมถูกกัน 

(เขากันไดเหมือนหมากับแมว)   

[สัตวท่ีไมถูกกัน]       

[มีปฏิกิริยาเมื่อเจอกัน]     

[สงเสียงขู]       

[ว่ิงไลกัด]         
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 เนื่องจากหมากับแมวเปนสัตวที่ไมถูกกันเมื่อเจอหนากันยอมมีการตอสูกัน ซึ่งจากพฤติกรรม

ดังกลาวน้ีมีความสอดคลองกับพฤติกรรมของคนสองฝายท่ีไมถูกกัน เมื่อเจอหนายอมตองมีการ

ทะเลาะวิวาทกันอยูเสมอ จากพฤติกรรมที่สอดคลองกันดังกลาวจึงสามารถนําสัตวมากลาวถึงคนได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง     วงความหมายปลายทาง  

ขมิ้นกับปูน        คนสองฝายท่ีไมถูกกัน 

[ของสองสิ่งที่ใชกินคูกัน]      

[เกิดปฏิกิริยาเมื่อนํามาผสมกัน]  

[เปลี่ยนสี]         

 ขมิ้นกับปูนมีปฏิกิริยาท่ีสอดคลองกับคนที่ไมถูกกัน กลาวคือขมิ้นเมื่อไปผสมกับปูนก็จะ

เกิดปฏิกิริยาทําใหปูนเปลี่ยนสี ซึ่งปฏิกิริยาดังกลาวสอดคลองกับคนสองฝายท่ีไมถูกกันที่เมื่อเจอหนาก็

จะหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันทันที จากความสอดคลองดังกลาวน้ีทําใหขมิ้นกับปูนนํามาใชกลาวถึงคนได 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

un ours mal léché 

(หมีที่ถูกเลียไมดี) 

ใจทมิฬ คนที่มีใจดุราย ปาเถ่ือน 

 สํานวนฝรั่งเศสนําสัตวมาเปรียบกับคนที่แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมหยาบคาย ดุราย สํานวนนี้

เก่ียวของกับหมีเพราะหมีเปนสัตวโดดเด่ียวและโดยทั่วไปลูกหมียังไมไดรับการฝกฝน เรียนรูอยาง

สมบูรณเต็มที่จนกวาแมของพวกเขาจะไดเลียพวกเขา ดังท่ี Rabelais เคยกลาววาแมหมีท่ีเลียลูกนอย

ของพวกมันแรงๆ จะทําใหมันอยูในความสมบูรณแบบ ดังนั้น คําวาหมีถูกเลียไมดีจึงหมายถึงคนที่ยัง

ไมไดรับการฝกอบรมกฎขอปฏิบัติทางสังคมอยางสมบูรณเต็มที่  ในขณะท่ีสํานวนไทยนําชาวทมิฬมา

เปรียบกับคนที่มีใจดุราย เพราะในอดีตอาณาจักรตางๆ  ของชาวทมิฬในอินเดียใต อยางเชนปาณฑยะ 

และโจฬะ  มักจะใชกําลังทหารรุกรานอาณาจักรชาวสิงหลในลังกาบอยๆ  บางครั้งก็ตีบานตีเมืองยึด

ครองไปแทบทั้งเกาะ รวมถึงทําลายวัดวาอารามพุทธศาสนามากมาย และเนื่องจากสิงหลลังกามี

ความสัมพันธกับประเทศไทยจึงพลอยถายทอดความรูสึกไมดีตอพวกทมิฬ เขามายังประเทศ ไทยดวย  

ทําใหมีความคิดวาพวกทมิฬเปนผูรายเหมือนกัน นอกจากนี้ชาวทมิฬไดเคยเขามาโจมตีอาณาจักรศรี

วิชัยเมื่อป พ.ศ.  1573  และพระเจาราเชนทรโจฬะแหงอินเดียใตยกกองทัพเขายึดอาณาจักรศรีวิชัยได  

สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 
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สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง     

ours (หมี)     คนที่มีใจดุราย  

[สัตว]      

[ขนาดใหญ]     

[ดุราย]      

 หมีสามารถนํามาใชเปรียบกับคนได เนื่องจากลักษณะของหมีเปนสัตวท่ีดุรายซึ่งเปนลักษณะ

นิสัยที่มีความสอดคลองกับคนที่มีใจดุราย ดวยลักษณะนิสัยท่ีสอดคลองกันนี้จึงสามารถนําสัตวมา

กลาวถึงคนได 

สํานวนไทย 

ทมิฬ      คนที่มีใจดุราย  

[เชื้อชาติ]      

[ชอบใชกําลัง]    

[ดุราย]      

 เนื่องจากคนทมิฬมีนิสัยใจคอดุรายโหดเหี้ยมซึ่งมีลักษณะนิสัยสอดคลองกับคนที่มีใจดุราย

จึงสามารถนํามาใชเปรียบกับคนได 

 จากอุปลักษณสัตวแสดงใหเห็นวา สัตวประเภทตางๆ รวมถึงอวัยวะ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย

ของสัตวมีความสัมพันธทางความหมายกับคนและสามารถถายโยงความหมายจากวงความหมายตน

ทางซึ่งเปนแวดวงความหมายที่เก่ียวกับสัตวไปยังวงความหมายปลายทางคือแวดวงความหมายของ

คนได 

   1.3 อุปลักษณพืช 

    อุปลักษณ พืช หมายถึง อุปลักษณที่เกิดจากการนํา รูปภาษาที่มีความหมาย

เก่ียวของกับพืช ผลไมหรือตนไม มาใชกลาวในเชิงเปรียบเทียบถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย  

    สํานวนฝรั่งเศสที่ปรากฏการใชอุปลักษณพืชและนํามาเทียบเคียงกับสํานวนไทย

ไดมีดังนี้ 
 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être le parasite de quelqu'un 

(เปนกาฝากของใครบางคน) 

กาฝาก แฝงอยูกับคนอ่ืนโดยไมทํา

ประโยชนอะไรให 
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สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être dans la fleur de l’âge 

(อยูในชวงผลิบานของวัย) 

วัยแรกแยม วัยของเด็กหญิงที่เพิ่งเริ่มเปนสาว 

 

   1.3.1 เปรียบเทียบ การใชอุปลักษณ พืชที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบเหมือนกันท้ังในสํานวน

ฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

    อุปลักษณพืชที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันทุกประการ หมายถึง รูปภาษาท่ี

นํามาใชเปรียบกับคนเหมือนกันทุกประการท้ังในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย  
 

 สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être le parasite de quelqu'un 

(เปนกาฝากของใครบางคน) 

กาฝาก แฝงอยูกับคนอ่ืนโดยไมทําประโยชน

อะไรให 

      ทั้งสองสํานวนนํากาฝากมาเปรียบกับคนที่เกาะผูอ่ืนกินโดยไมไดทําประโยชนอะไรให โดย

ธรรมชาติของกาฝากจะเปนพืชท่ีอาศัยเกาะขึ้นกับพืชอ่ืนและดูดน้ํา แรธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห

แลวจากพืชท่ีเกาะอยู สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง      

กาฝาก      คนท่ีเกาะคนอ่ืนโดยไมทําประโยชน   

[พืช]     

[อาศัยพืชอ่ืน]       

 กาฝากมีลักษณะที่สอดคลองกับคนคือตองอาศัยอีกฝายหน่ึงเพื่อดํารงชีวิตเชนเดียวกับคนที่

ตองคอยอาศัยคนอ่ืนอยูเสมอ จากลักษณะดังกลาวที่มีความสอดคลองกันน้ีจึงสามารถนํากาฝากมาใช

กลาวถึงคนได 

   1.3.2 เปรียบเทียบการใชอุปลักษณพืชที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ 

    อุปลักษณพืชที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ หมายถึง รูปภาษาที่

นํามาใชเปรียบกับคนในสํานวนฝรั่งเศสเหมือนกับรูปภาษาที่ใชในสํานวนไทยบางประการ ดังนี้ 
  

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être dans la fleur de l’âge 

(อยูในชวงผลิบานของวัย) 

วัยแรกแยม วัยของเด็กหญิงที่เพิ่งเริ่ม เปน

สาว 

 ในสํานวนฝรั่งเศสนําการผลิบานของพืชมาเปรียบกับเด็กผูหญิงที่กําลังจะเปนสาว เนื่องจาก

เปนชวงเวลาท่ีเด็กเริ่มแสดงความสวยงามขึ้นทีละนอยๆ เชนเดียวกับตนไมเมื่อโตเต็มที่ก็จะผลิบาน
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และเริ่มแตกดอกออกใบดูสวยงาม  สวนสํานวนไทยนําการคลี่แยมของดอกไมมาเปรียบเพราะดอกไมที่

เริ่มโตเต็มวัย กลีบดอกไมที่ตูมอยูจะคอยๆ ปริบานออกทีละนอย ซึ่งสามารถถายโยง ความหมายของ

อุปลักษณไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง      

fleur (ผลิบาน)    เด็กหญิงท่ีเริ่มเปนสาว   

[ตนไม]       

[เติบโต]     

[แตกดอกออกใบ]   

 เนื่องจากการผลิบานของตนไมมีความสอดคลองกับคนเพราะเมื่อตนไมผลิบานจะมีการแตก

ดอกออกผลดูสวยงามเชนเดียวกับเด็กหญิงท่ีเริ่มเปนสาวจะคอยๆ แสดงความสวยงามออกมา จาก

ความสอดคลองดังกลาวน้ีจึงสามารถนําพืชมาเปรียบกับคนได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง    

แรกแยม       เด็กหญิงที่เริ่มเปนสาว   

[ดอกไม]      

[พนชวงออน]      

[กลีบบานทีละนอย]    

 แรกแยมสามารถนํามาใชพูดถึงเด็กที่กําลังโตเปนสาวได เน่ืองจากมีลักษณะที่สอดคลองกัน 

กลาวคือแรกแยมคือลักษณะอาการที่กลีบดอกไมคอยๆ บานออกทีละนอยเชนเดียวกับเด็กที่เริ่มเปน

สาวจะคอยๆ แสดงความเปนสาวขึ้นทีละนอยๆ 

 จากอุปลักษณพืชแสดงใหเห็นวาพืชตางๆ รวมถึงลักษณะอาการที่เก่ียวกับพืชมี

ความสัมพันธทางความหมายกับคนจึงสามารถถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางซึ่งเปน

แวดวงความหมายท่ีเก่ียวกับพืชไปยังวงความหมายปลายทางคือแวดวงความหมายของคนได 

 

2. อุปลักษณสิ่งไมมีชีวิต 

 อุปลักษณสิ่งไมมีชีวิต หมายถึง อุปลักษณท่ีเกิดจากการนํารูปภาษาที่มีความหมายเก่ียวของ

กับสิ่งไมมีชีวิตตางๆ เชน สิ่งของ อาหาร รวมทั้งธรรมชาติ มาใชในเชิงเปรียบเทียบ   

 อุปลักษณสิ่งไมมีชีวิตที่ใชในการเปรียบเทียบถึงคน ไดแก อุปลักษณสิ่งของ อุปลักษณอาหาร 

อุปลักษณธรรมชาติ อุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติ และอุปลักษณจํานวน 
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  2 .1 อุปลักษณสิ่งของ 

   อุปลักษณสิ่งของ หมายถึง  อุปลักษณที่เกิดจากการนํา รูปภาษาที่มีความหมาย

เก่ียวของกับ สิ่งของตางๆ ที่มนุษยทําขึ้น มาใชกลาวในเชิงเปรียบเทียบถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและ

สํานวนไทย   

    สํานวนฝรั่งเศสที่ปรากฏการใชอุปลักษณสิ่งของและนํามาเทียบเคียงกับสํานวน

ไทยไดมีดังนี้ 
 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

c’est un pantin 

(เปนหุนเชิด) 

หุนเชิด คนที่ตกอยูในอํานาจหรือ

อิทธิพลของคนอ่ืน  

être maigre comme un clou 

(ผอมเหมือนตะปู) 

ผอมเหมือนไมเสียบผี คนที่ผอมมาก 

c’est un panier percé 

(ตะกรารั่ว) 

กระเชอกนร่ัว คนที่ใชจายฟุมเฟอย 

 

   2.1.1 เปรียบเทียบ การใชอุปลักษณ สิ่งของ ที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบเหมือนกันทั้งใน

สํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

    อุปลักษณสิ่งของที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันทุกประการ หมายถึง รูปภาษาที่

นํามาใชเปรียบกับคนเหมือนกันทุกประการท้ังในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ดังนี้ 
 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

c’est un pantin 

(เปนหุนเชิด) 

หุนเชิด คนที่ตกอยูในอํานาจหรือ

อิทธิพลของคนอ่ืน  

 ท้ังสองสํานวนนําตัวหุนมาเปรียบกับคนเหมือนกัน หมายถึงคนที่ตกอยูในฐานะหรือใต

อํานาจของคนอ่ืน และเปนเครื่องมือบังหนาของคนอ่ืนโดยที่ตนเองไมสามารถทําอะไรไดนอกจากตอง

ออกรับหนาแทน เชนเดียวกับตัวหุนที่มีคนคอยเชิดบังคับอยูขางหลังใหทําทาตางๆ ตามแตใจคนเชิด 

สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง      

pantin (หุนเชิด)     คนที่ตกอยูในอํานาจหรืออิทธิพลของคนอ่ืน  

[สิ่งของ]      

[มีคนเชิดอยูขางหลัง]    
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 หุนเชิดสามารถนํามาใชกลาวถึงคนไดเพราะมีการกระทําท่ีสอดคลองกันคือตองมีคนอ่ืนคอย

จับเชือกเชิดอยูขางหลัง เชนเดียวกับคนที่ตกอยูใตอํานาจของคนอ่ืนก็จะถูกบังคับใหทําสิ่งตางๆ จาก

การกระทําที่สอดคลองกันดังกลาวนี้จึงสามารถนําสิ่งของมาเปรียบกับคนได 

 

   2 .1.2 เปรียบเทียบ การใชอุปลักษณ สิ่งของ ที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบเหมือนกัน บาง

ประการ 

    อุปลักษณสิ่งของที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ หมายถึง รูปภาษาที่

นํามาใชเปรียบกับคนในสํานวนฝรั่งเศสเหมือนกับรูปภาษาที่ใชในสํานวนไทยบางประการ ดังนี้ 

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être maigre comme un clou 

(ผอมเหมือนตะปู) 

ผอมเหมือนไมเสียบผี คนที่ผอมมาก 

 สํานวนฝรั่งเศสนําตะปูมาเปรียบกับคนที่ผอมมากๆ เพราะตะปูจะมีหัวมนและตัวตะปูจะมี

ลักษณะเรียวและยาว ในขณะที่สํานวนไทยนําไมเสียบผีมาเปรียบ  ไมเสียบผีเปนไมไผที่มีลักษณะ เรียว

ยาว สามารถถายโยงความหมายไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง     

clou (ตะปู)     คนที่ผอมมาก            

[สิ่งของ]       

[ทําดวยโลหะ]    

[หัวมนแบน]        

[ปลายแหลม] 

 ตะปูเปนสิ่งของที่มีลักษณะหัวมน ตัวยาวและมีปลายแหลมซึ่งลักษณะดังกลาวนี้มีความ

สอดคลองกับลักษณะของคนผอม ดังนั้นจึงสามารถนํามาใชกลาวถึงคนได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง     วงความหมายปลายทาง      

ไมเสียบผี      คนที่ผอมมาก   

[สิ่งของ]  

[ใชเสียบศพ]    

[เรียวยาว]      
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 ไมเสียบผีสามารถนํามาใชแทนคนผอมไดเพราะมีคุณลักษณะที่สอดคลองกันคือเรียวและ

ยาว จากคุณลักษณะท่ีสอดคลองกันดังกลาวนี้สิ่งของจึงถูกนํามาเปรียบกับคน 

 

c’est un panier percé 

(ตะกรารั่ว) 

กระเชอกนร่ัว คนที่ใชจายฟุมเฟอย 

 ทั้งสองสํานวนนําสิ่งของมาเปรียบกับคนเหมือนกัน โดยสํานวนฝรั่งเศสนําตะกรามาใช เปรียบ 

เพราะโดยทั่วไปตะกราเปนภาชนะท่ีเอาไวใสของ ซึ่งหากมีรูรั่วจะทําใหขาวของหกหรือหลุดลอดออกมา

ได เชนเดียวกับสํานวนไทยที่นํากระเชอกนรั่วมาเปรียบกับ คนที่ใชจายเงินอยางสุรุยสุราย ไมรูจัก

ประหยัด ทําใหเก็บทรัพยสินท่ีหามาไดไมอยู สํานวนนี้มักใชกับผูหญิง ซึ่งสวนใหญมีหนาที่ดูแลการใช

จายเงินในบาน ซึ่งสามารถถายโยงความหมายไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส     

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง 

panier percé (ตะกรารั่ว)  คนท่ีใชจายฟุมเฟอย  

[ภาชนะ] 

[มีรอยแตกหรือมีรู] 

[เก็บของไมอยู] 

 ตะกรารั่วสามารถนํามาถายโยงถึงคนท่ีใชจายฟุมเฟอยได เน่ืองจากคนที่ใชจายฟุมเฟอยมัก

เก็บเงินไมอยู ดังน้ันทั้งตะกรารั่วและคนฟุมเฟอยจึงมีลักษณะอาการที่สอดคลองกันคือการเก็บของไม

อยู 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง   วงความหมายปลายทาง 

กระเชอกนรั่ว      คนที่ใชจายฟุมเฟอย  

[ภาชนะ] 

[มีรอยแตกหรือมีรู] 

[เก็บของไมอยู] 

 กระเชอกนรั่วสามารถนํามาถายโยงถึงคนท่ีใชจายฟุมเฟอยได เน่ืองจากคนที่ใชจายฟุมเฟอย

มักเก็บเงินไมอยู ดังน้ันทั้งกระเชอกนรั่วและคนฟุมเฟอยตางมีลักษณะที่สอดคลองกันคือเก็บไมอยู 

 จากการใชอุปลักษณสิ่งของแสดงใหเห็นวาลักษณะของสิ่งของตางๆ มีความสัมพันธทาง

ความหมายกับคน จึงสามารถถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางซึ่งเปนวงความหมายของ

สิ่งของไปยังวงความหมายปลายทางซึ่งเปนวงความหมายของคนได 
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  2 .2 อุปลักษณอาหาร 

   อุปลักษณอาหาร หมายถึง  อุปลักษณที่เกิดจากการนํา รูปภาษาที่มีความหมาย

เก่ียวของกับอาหารมาใชกลาวในเชิงเปรียบเทียบถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย  

   สํานวนฝรั่งเศสที่ปรากฏการใชอุปลักษณอาหารเทียบเคียงกับสํานวนไทยไดพบเพียง

สํานวนเดียวคือ  

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être serrés comme des sardines                

(แนนเหมือนปลากระปอง) 

แนนเปนปลากระปอง คนแนนมาก คนเยอะมาก 

    

 ซึ่งนํามาเปรียบเทียบการใชอุปลักษณอาหารไดดังน้ี  

  2.2.1 เปรียบเทียบการใชอุปลักษณอาหารที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบเหมือนกัน ทุกประการทั้ง

ในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

   อุปลักษณอาหารที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันทุกประการ หมายถึง รูปภาษาท่ี

นํามาใชเปรียบกับคนเหมือนกันทุกประการท้ังในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย  

 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être serrés comme des sardines                

(แนนเหมือนปลากระปอง) 

แนนเปนปลากระปอง คนแนนมาก คนเยอะมาก 

 ท้ังสองนําปลากระปองมาเปรียบกับคนเหมือนกัน  เนื่องจากปลากระปองคือปลาที่อัดกันแนน

อยูในกระปอง เมื่อคนจํานวนมากเบียดกันแนนอยูในที่ใดที่หนึ่ง จึงมีลักษณะเหมือนกับปลากระปอง 

 สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้

วงความหมายตนทาง     วงความหมายปลายทาง      

sardines (ปลากระปอง)     คนแนนมาก  

[อาหาร]          

[ทําจากปลา]      

[อัดกันอยูในกระปอง]      

 ปลากระปองสามารถนํามาใชเปรียบกับคนแนนมากได เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่สอดคลองกัน

ระหวางปลากระปองกับคน นั่นคือการอัดแนนอยูในที่ใดที่หน่ึง ซึ่งจากคุณสมบัติที่สอดคลองกัน

ดังกลาวน้ีจึงสามารถนําอาหารมาเปรียบกับคนได 



56 
 

 จากการใชอุปลักษณอาหารแสดงใหเห็นวาคุณสมบัติของอาหารมีความสัมพันธทาง

ความหมายกับคน จึงสามารถถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทางซึ่งเปนวงความหมายของ

อาหารไปยังวงความหมายปลายทางซึ่งเปนวงความหมายของคนได 

 

  2.3 อุปลักษณธรรมชาติ 

   อุปลักษณธรรมชาติ หมายถึง อุปลักษณที่เกิดจากการนํา รูปภาษาที่มีความหมาย

เก่ียวของกับธรรมชาติเชน น้ําและไฟ มาใชกลาวในเชิงเปรียบเทียบถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวน

ไทย  

   สํานวนฝรั่งเศสที่ปรากฏการใชอุปลักษณธรรมชาติและนํามาเทียบเคียงกับสํานวน

ไทยไดมีดังนี้ 
 

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

il n’y a pire eau que l’eau qui 

dort 

 (น้ําที่นากลัวคือน้ําที่นิ่ง) 

นํ้านิ่งไหลลึก คนที่มีทาทางเงียบเฉย ไมคอยพูด  

มักจะมีความคิดลึกซึ้ง 

jouer avec le feu 

(เลนกับไฟ) 

เลนกับไฟ คนที่ลองดีกับผูใหญหรือผูมีอํานาจ

มากกวาตนทั้งที่รูวามีอันตราย 

être comme l’eau et le feu 

(เหมือนนํ้ากับไฟ) 

เหมือนนํ้ากับไฟ คนที่มีอารมณไมลงรอยกัน 

être comme le jour et la nuit 

(เปนเหมือนกลางวันกับกลางคืน) 

ตางกันราวฟากับดิน คนที่แตกตางกันมาก 

 

 

   2.3.1 เปรียบเทียบ การใชอุปลักษณธรรมชาติที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันทั้งใน

สํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

    อุปลักษณธรรมชาติท่ีมีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันทุกประการ หมายถึง รูปภาษา

ที่นํามาใชเปรียบกับคนเหมือนกันทุกประการทั้งในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ดังนี้ 
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สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

il n’y a pire eau que l’eau qui 

dort 

(น้ําที่นากลัวคือน้ําที่นิ่ง) 

นํ้านิ่งไหลลึก คนที่มีทาทางเงียบเฉย ไมคอย

พูด  มักจะมีความคิดลึกซึ้ง 

 ทั้งสองสํานวนนําธรรมชาติ คือ น้ํา มาเปรียบกับคนที่แสดงทาทางเงียบเฉย สํานวนนี้ 

หมายถึง คนท่ีดูภายนอกสงบเสงี่ยม เงียบเฉย ไมคอยพูด มักมีความคิดฉลาด ลึกซึ้ง เปรียบไดกับผิว

น้ําที่ดูสงบน่ิง แตลึกลงไปใตผิวน้ํากลับไหลเชี่ยว สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง     

eau qui dort (น้ําน่ิง)    คนที่มีทาทางเงียบ  

[ของเหลว]       

[มีประโยชน] 

[ไมเคลื่อนไหว]  

 นํ้านิ่งสามารถใชเปรียบถึงคนไดเพราะมีความสอดคลองกับลักษณะอาการของคน กลาวคือ

น้ํานิ่งคือน้ําที่สงบไมเคลื่อนไหวเชนเดียวกับคนที่มีทาทางเงียบๆ ที่มักจะอยูนิ่งๆ ไมแสดงอาการอะไร 

ดวยลักษณะที่สอดคลองดังกลาวนี้จึงสามารถนําน้ํามากลาวถึงคนได 

            

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

jouer avec le feu 

(เลนกับไฟ) 

เลนกับไฟ คนที่ลองดีกับผูใหญหรือผูมี

อํานาจมากกวาตนทั้งที่รูวามี

อันตราย 

 ทั้งสองสํานวนนําไฟมาเปรียบกับคนที่มีอํานาจหรือมีอันตราย ซึ่งสํานวนนี้หมายถึงคนท่ีเสี่ยง

ตออันตรายที่อาจกอใหเกิดปญหาขึ้นไดเปรียบไดกับไฟที่มันรอน ถาไปเลนกับมันอาจโดนลวกมือได 

ในสํานวนไทยมักใชสอนผูหญิงวาอยาไปเลนกับไฟ หมายถึง อยาไปลอเลนกับผูชายเพราะอาจพลาด

ทาเสียทีได สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง       

feu (ไฟ)       คนที่อันตราย  

[ภัย]     

[รอน]     

[ลุกไหม] 
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 ท้ังไฟและคนอันตรายตางมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกันคือมีภัยและอันตราย ซึ่งจากลักษณะที่

สอดคลองดังกลาวนี้จึงสามารถนําไฟมาใชกลาวถึงคนได  

  

 สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être comme l’eau et le feu 

(เหมือนนํ้ากับไฟ) 

เหมือนนํ้ากับไฟ คนที่มีอารมณเขากันไมได 

 ท้ังสองสํานวนนําน้ํากับไฟมาเปรียบกับอารมณของคนเหมือนกัน  โดยที่น้ําเปรียบไดกับคนที่

ใจเย็น ในขณะที่ไฟเปรียบไดกับ คนที่ใจรอน ซึ่ง ในขณะที่คนหน่ึงมีอารมณรอน อีกคนหนึ่ง ควรอารมณ

เย็น ซึ่งเปรียบเหมือนนํ้าไวดับไฟ 

 สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง       

น้ํา      คนที่มีอารมณเย็น    

[ของเหลว]     

[มีประโยชน]       

[ใชดับไฟ]      

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง       

ไฟ      คนที่มีอารมณรอน 

[ภัย]      

[รอน]      

[ลุกไหม]     

 ท้ังน้ําและไฟตางมีคุณสมบัติสอดคลองกับคนใจเย็นและใจรอน กลาวคือน้ํามีคุณสมบัติ

สอดคลองกับคนใจเย็นคือ เปนของเหลวที่ใหความรูสึกเย็น สดชื่น เชนเดียวกับคนใจเย็นท่ีอยูดวยรูสึก

สบายใจ ในขณะที่ไฟมีคุณสมบัติสอดคลองกับคนใจรอนคือ ใหความรูสึกรอน จากความสอดคลอง

ดังกลาวนํ้าและไฟจึงนํามาใชกลาวแทนคนได 

 

   2. 3.2 การใชอุปลักษณธรรมชาติที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบตางกัน 

    สํานวนฝรั่งเศสที่ปรากฏรูปภาษาท่ีมีความหมายเก่ียวของกับธรรมชาติในดาน

ตางๆ มาใชเปนอุปลักษณเหมือนกับสํานวนไทยแตรูปภาษาท่ีนํามาใชเปรียบตางกัน มีดังน้ี 
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สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être comme le jour et la nuit 

(เปนเหมือนกลางวันกับกลางคืน) 

ตางกันราวฟากับดิน คนที่แตกตางกันมาก 

 ทั้งสองนําสํานวนท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติท่ีแตกตางกันเปนอยางมากแบบไมมีจุดมาเจอกัน

ได อยางกลางวันกับกลางคืนท่ีเปนชวงเวลาท่ีไมมีทางมาเจอกัน เชนเดียวกับฟากับดินที่อยูหางกันมาก 

มาเปรียบกับคนสองคนที่มีความแตกตางกันอยางหาที่เปรียบไมได  สามารถถายโยงความหมายของ

อุปลักษณไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง     วงความหมายปลายทาง 

être comme le jour et la nuit   คนที่แตกตางกันมาก 

(เปนเหมือนกลางวันกับกลางคืน)     

[ปรากฏการณทางธรรมชาติ]    

[ชวงเวลาตางกัน]       

[ไมมีทางเกิดพรอมกัน]   

 กลางวันและกลางคืนมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับคน กลาวคือทั้งกลางวันและกลางคืนเปน

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดชวงเวลาที่แตกตางกันและไมมีทางที่จะเกิดขึ้นพรอมกันได 

เชนเดียวกับคนท่ีมีความแตกตางกันมากยอมไมมีทางเทียบกันได จากความสอดคลองดังกลาวนี้จึง

สามารถนําชวงเวลากลางวันและกลางคืนมากลาวแทนคนได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง  

ฟากับดิน        คนท่ีแตกตางกันมาก  

[ธรรมชาติ]        

[ที่อยูตางกัน]        

[ไมมีทางเจอกัน] 

 ฟากับดินมีคุณสมบัติที่สอดคลองกับคน กลาวคือท้ังฟาและดินเปนธรรมชาติที่อยูหางกันมาก

จนไมมีทางมาเจอกันได เชนเดียวกับคนที่มีความแตกตางกันมากยอมไมมีทางเทียบกันได จากความ

สอดคลองดังกลาวนี้จึงสามารถนําธรรมชาติมากลาวแทนคนได 

 จากการใชอุปลักษณธรรมชาติแสดงใหเห็นวาลักษณะของธรรมชาติที่มีความสัมพันธทาง

ความหมายกับคน จึงสามารถถายโยงความจากวงความหมายตนทางซึ่งเปนวงความหมายของ

ธรรมชาติไปยังวงความหมายปลายทางซึ่งเปนวงความหมายของคนได 
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  2.4  อุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติ 

    อุปลักษณ สิ่งเหนือ ธรรมชาติ หมายถึง อุปลักษณที่เกิดจากการนํา รูปภาษาที่มี

ความหมายเก่ียวของกับ สิ่งที่อยูเหนือความเปนจริงตามธรรมชาติ มาใชกลาวในเชิงเปรียบเทียบถึงคน

ในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย  

    สํานวนฝรั่งเศสที่ปรากฏการใชอุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติเทียบเคียงกับสํานวน

ไทยได พบเพียงสํานวนเดียวคือ  

 

 สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être beau comme un Dieu 

(หลอราวกับเทพเจา) 

หลอราวกับเทพบุตร คนที่หลอมาก 

 

 ซึ่งนํามาเปรียบเทียบการใชอุปลักษณอาหารไดดังนี้ 

  2.4.1 การใชอุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีมีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ  

   อุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันบางประการ หมายถึงรูป

ภาษาที่นํามาใชเปรียบกับคนในสํานวนฝรั่งเศสเหมือนกับรูปภาษาที่ใชในสํานวนไทยบางประการ ดังนี้ 
  

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être beau comme un Dieu 

(หลอราวกับเทพเจา) 

หลอราวกับเทพบุตร คนที่หลอมาก 

 ท้ังสองสํานวนนําเทพมาเปรียบกับคน โดยในสํานวนฝรั่งเศสเปรียบกับเทพเจาซึ่งมีรูปงาม 

เชนเดียวกับสํานวนไทยท่ีเปรียบคนที่หลอมากกับเทพบุตร ซึ่งเปนเทวดาท่ีอยูบนสวรรค มีรูปงาม 

ลักษณะผิวพรรณผุดผอง สามารถถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี ้

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง     

Dieu (เทพเจา)    คนที่หลอมาก     

[สิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ]  

[รูปงาม]           

 เทพเจากับคนที่หลอมากมีลักษณะท่ีสอดคลองกันคือมีรูปงาม เนื่องจากคนเราเชื่อกันวาคนท่ี

หนาตาหลอเหลาเปรียบไดกับเทพเจาท่ีมีหนาตาหลอเหลาเกินมนุษย จากลักษณะท่ีสอดคลองกัน

ดังกลาวน้ีจึงสามารถนําเทพเจามาใชแทนคนหลอได 
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สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง  วงความหมายปลายทาง  

เทพบุตร      คนที่หลอมาก   

[สิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ]  

[รูปงาม]      

 คนที่มีหนาตาหลอเหลาเปรียบไดกับเทพบุตรเพราะความเชื่อท่ีวาเทพบุตรเปนเทวดาผูชายที่

มีรูปงามเกินมนุษย ดังนั้นทั้งเทพบุตรและคนหลอจึงลักษณะที่สอดคลองคือรูปงาม  จากความ

สอดคลองดังกลาวนี้ทําใหใชเทพบุตรแทนคนได 

 จากการใชอุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติแสดงใหเห็นวาลักษณะของสิ่งเหนือธรรมชาติมี

ความสัมพันธทางความหมายกับคน จึงสามารถถายโยงความจากวงความหมายตนทางซึ่งเปนวง

ความหมายของสิ่งเหนือธรรมชาติไปยังวงความหมายปลายทางซึ่งเปนวงความหมายของคนได 

 

  2.5 อุปลักษณตัวเลข 

   อุปลักษณตัวเลข หมายถึง อุปลักษณที่มีการใชรูปภาษาที่มีความหมายเก่ียวของ กับ

ตัวเลขมาใชกลาวในเชิงเปรียบเทียบถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย  

   สํานวนฝรั่งเศสที่ปรากฏการใชอุปลักษณตัวเลขและนํามาเทียบเคียงกับสํานวนไทย

ไดมีเพียงสํานวนเดียวคือ 

  

สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย ความหมาย 

être numéro un 

(หมายเลขหนึ่ง) 

หัวกะทิ คนที่ยอดเย่ียม หรือดีเดนเปน

พิเศษ 

 นํามาเปรียบเทียบการใชอุปลักษณไดดังน้ี  

 2.5.1 การใชอุปลักษณจํานวนที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบตางกัน 

   อุปลักษณจํานวนที่มีสิ่งที่นํามาเปรียบตางกัน หมายถึง รูปภาษาท่ีนํามาใชเปรียบกับ

คนในสํานวนฝรั่งเศสกับรูปภาษาท่ีนํามาใชเปรียบในสํานวนไทยเปนคนละอุปลักษณกัน ดังน้ี 

 

          

สํานวนฝร่ังเศส 

สํานวนไทย ความหมาย 

être numéro un 

(หมายเลขหนึ่ง) 

หัวกะทิ คนที่ยอดเย่ียม หรือดีเดนเปน

พิเศษ 
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 สํานวนฝรั่งเศสนําตัวเลขมาเปรียบกับคน เพราะคนท่ีเปนที่หน่ึงยอมหมายถึงมีความเปนยอด

ที่สุด ไมมีใครมาเปรียบได เปรียบเหมือนกับ หมายเลขหนึ่งที่มักเปนตัวเลขที่อยูหนาสุดเสมอ ในขณะที่

สํานวนไทยนํา "หัวกะทิ" ที่ใชทําอาหารมาเปรียบกับคนที่มีความสามารถดีเย่ียม เนื่องจากหัวกะทิเปน

น้ํากะทิที่ไดจากการค้ันมะพราวครั้งแรก  มีลักษณะขน มีมันมาก หัวกะทิ เปนสํานวนหมายความวา  

ชั้นยอด ชั้นเลิศ ชั้นดีที่สุด ดังนั้นจึงนํามาเปรียบกับคนท่ีเลือกคัดแลววาดีเย่ียม เดนกวาพวก  สามารถ

ถายโยงความหมายของอุปลักษณไดดังนี้ 

สํานวนฝรั่งเศส 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง    

numéro un ( หมายเลขหนึ่ง)   คนที่ยอดเย่ียม           

[ตัวเลข]       

[อยูตัวแรก]       

[เปนเลิศ]        

 หมายเลขหนึ่งมีลักษณะที่สอดคลองกับคนคือเปนที่หนึ่งและมีความเปนเลิศเชนเดียวกับคน

ที่มีความยอดเย่ียม ไมมีใครเทียบได จากความสอดคลองนี้จึงสามารถนําตัวเลขมาใชแทนคนได 

สํานวนไทย 

วงความหมายตนทาง    วงความหมายปลายทาง    

หัวกะทิ        คนที่ยอดเย่ียม 

[อาหาร]       

[ค้ันครั้งแรก]      

[ดีท่ีสุด]         

 หัวกะทิกับคนที่ยอดเย่ียมมีลักษณะที่สอดคลองกันคือ ดีท่ีสุด เพราะหัวกะทิมาจากการค้ัน

มะพราวในครั้งแรกจึงไดน้ํากะทิที่ดีที่สุดและนํามาทําแกงอรอย เชนเดียวกับคนที่ยอดเย่ียม ไมมีใคร

เทียบได ดวยความสอดคลองดังกลาวน้ีจึงนําหัวกะทิมาใชแทนคนได 

 อุปลักษณตัวเลขน้ีแสดงใหเห็นวาตัวเลขมีความสัมพันธทางความหมายกับคน จึงสามารถ

ถายโยงความจากวงความหมายตนทางซึ่งเปนวงความหมายของตัวเลขไปยังวงความหมายปลายทาง

ซึ่งเปนวงความหมายของคนได 

 จากการศึกษาอุปลักษณขางตนทําใหทราบรูปภาษาที่นํามาใชเปรียบเทียบกับคน การใช    

อุปลักษณไมใชเพียงการใชเชิงเปรียบเทียบเทานั้นแตยังสะทอนใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาท่ีมีตอ

คนดวย ซึ่งเรียกวา อุปลักษณเชิงมโนทัศน (conceptual metaphor) ดังจะกลาวในหัวขอตอไป 
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4.2 การวิเคราะหมโนทัศนท่ีเก่ียวกับคนในสํานวนฝร่ังเศสและสํานวนไทย 

 มโนทัศนที่เก่ียวกับคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

 

        มนุษย     

     สิ่งมีชีวิต        สัตว      

        พืช    

คน            

        สิ่งของ  

       อาหาร           

  สิ่งไมมีชีวิต   ธรรมชาติ   

        สิ่งเหนือธรรมชาติ     

             ตัวเลข   

          

 จากการวิเคราะหอุปลักษณที่เก่ียวกับคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ตามแนวคิดอุป

ลักษณเชิงมโนทัศน ผูวิจัยพบวา การใชอุปลักษณดังกลาวสะทอนใหเห็นมโนทัศนเก่ียวกับคนที่พบใน

สํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยไดดังนี้ 

 1. คนเปนสิ่งมีชีวิต  

 2. คนเปนสิ่งไมมีชีวิต  

 ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

1. คนเปนสิ่งมีชีวิต 

 จากการศึกษาอุปลักษณที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย พบวา มีการนํารูปภาษาที่มี

ความหมายเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย สัตวและพืช มาใชเปนอุปลักษณเพื่อเปรียบกับคน ซึ่งสามารถ

สะทอนมโนทัศนของผูใชภาษาไดวา 

 1.1 คนเปนมนุษย  

  การใชอุปลักษณมนุษยสะทอนใหเห็นวาทั้งคนในสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยตางมองวา

คนเปนมนุษย ซึ่งการใชอุปลักษณมนุษยนั้นสามารถสะทอนมโนทัศนตางๆ ไดดังนี ้

  1.1.1 คนเปนอวัยวะ 

   จากอุปลักษณอวัยวะที่นํามาใชกลาวถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ไดแก 

mains (มือ), มือ และใจ แสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาที่มองวาคนเปนอวัยวะ ดังตัวอยาง 
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   - avoir les mains nettes 

     (มีมือสะอาด) 

   - avoir la main verte 

     (มีมือสีเขียว) 

   - มือเย็น 

   - ใจสิงห  

 

  1.1.2 คนเปนลักษณะทางกายภาพ  

   จากรูปภาษาของ aveugle (ตาบอด),  ตาบอด, เต้ีย และคอม ซึ่งเปนคําศัพทที่

เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของคน มาใชเปนอุปลักษณมนุษยแสดงมโนทัศนของผูใชภาษาไดวา คน

เปนลักษณะทางกายภาพ ดังตัวอยางเชน 

   - parler d’une chose comme un aveugle des couleurs  

   (พูดถึงสิ่งตางๆราวกับคนตาบอดพูดถึงสี) 

   - ตาบอดสอดตาเห็น  

 

  1.1.3 คนเปนอาชีพ  

   จากอุปลักษณอาชีพไดแก  arracheur de dents (หมอถอนฟน) , chef (พอครัว), เด็ก

เลี้ยงแกะ และแมครัว สะทอนมโนทัศนของผูใชภาษาไดวา คนเปนอาชีพ ดังตัวอยางเชน 

   - mentir comme un arracheur de dents 

     (โกหกเหมือนหมอถอนฟน) 

   - un chef de cuisine 

     (พอครัว)   

   - เด็กเลี้ยงแกะ 

   - แมครัวหัวปา  

 

  1. 1.4 คนเปนตัวละคร 

   จากการศึกษาอุปลักษณท่ีเก่ียวกับคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย สะทอนมโน

ทัศนของผูใชภาษาวา คนเปนตัวละคร ซึ่งอุปลักษณตัวละครท่ีนํามาใชเปรียบกับคน ไดแก Harpagon 

(อารปากง) ดังที่ปรากฏในสํานวน 
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   - être avare comme Harpagon 

   (ขี้เหนียวเหมือนอารปากง) 

 

  1.1.5 คนเปนเชื้อชาติ  

   จากการนํารูปภาษาที่มีความหมายถึงเชื้อชาติไดแก ยิว และ ทมิฬ มาใชเปนอุป

ลักษณมนุษยแสดงมโนทัศนของผูใชภาษาไดวา คนเปนเชื้อชาติ ดังที่ปรากฏในสํานวนไทยคือ 

   - ยิว  

   - ใจทมิฬ  

 

 1.2 คนเปนสัตว  

  จากอุปลักษณสัตวเชน chat (แมว), rat (หนู), ailes (ปก), ปก, ปลาไหล แสดงใหเห็น

มโนทัศนของผูใชภาษาที่มองวาคนเปนสัตว โดยมีการนํารูปภาษาที่เก่ียวของกับสัตว เชน สัตวประเภท

ตางๆ อวัยวะรางกายของสัตว ลักษณะและอาการของสัตวมาใชในเชิงเปรียบเทียบถึงคนในสํานวน

ฝรั่งเศสและสํานวนไทยดังตัวอยางเชน 

  - a bon chat, bon rat 

    (แมวก็ดี หนูก็ดี)  

  -   voler de ses propres ailes 

    (บินดวยปกตัวเอง) 

  - ปกกลาขาแข็ง 

  - ลื่นเปนปลาไหล 

 

 1.3 คนเปนพืช  

  จากอุปลักษณพืชเชน parasite (กาฝาก), fleur (ผลิบาน), กาฝาก และแรกแยม แสดงให

เห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาคนเปนพืช โดยมีการนํารูปภาษาที่เก่ียวของพืชหรือตนไมมาใชในเชิง

เปรียบเทียบถึงคน ดังตัวอยาง 

  - être le parasite de quelqu’un 

  ( กาฝาก) 

  - être dans la fleur de l’âge  

  (อยูในชวงผลิบานของวัย)  

- วัยแรกแยม 
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  - กาฝาก  

 

2. คนเปนสิ่งไมมีชีวิต 

 จากการศึกษาอุปลักษณท่ีพบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย พบวามีการนํารูปภาษาที่

เปนสิ่งไมมีชีวิตเชน สิ่งของ อาหาร ธรรมชาติ มาใชเปนอุปลักษณเพื่อเปรียบกับคนซึ่งจากการใช       

อุปลักษณดังกลาวน้ีสามารถสะทอนมโนทัศนของผูใชภาษาไดวามองคนเปนสิ่งไมมีชีวิต  

 2.1 คนเปนสิ่งของ  

 จากอุปลักษณสิ่งของเชน clou (ตะปู) pantin (หุนเชิด), หุนเชิดและ ไมเสียบผี แสดงใหเห็น

มโนทัศนของผูใชภาษาที่มองวาคนเปนสิ่งของ โดยมีการนํารูปภาษาที่เก่ียวของกับสิ่งของตางๆ มาใช

ในเชิงเปรียบเทียบถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ดังตัวอยาง 

 - être maigre comme un clou 

 (ผอมเหมือนตะปู) 

 - c’est un pantin 

 (เปนหุนเชิด) 

 - หุนเชิด 

 - ผอมเหมือนไมเสียบผี 
 

2.2 คนเปนอาหาร 

 จากอุปลักษณอาหารไดแก  sardines (ปลากระปอง) , หัวกะทิ ท่ีนํามาใชกลาวถึงคนใน

สํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย แสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาที่มองวาคนเปนอาหาร ดังตัวอยาง 

 - être serrés comme des sardines 

 (แนนเหมือนปลากระปอง) 

 - แนนเปนปลากระปอง 

 - หัวกะทิ 

 

2.3 คนเปนธรรมชาติ 

 จากอุปลักษณธรรมชาติไดแก eau (น้ํา), feu (ไฟ), jour (กลางวัน) ,nuit (กลางคืน), ฟา และ 

ดิน ที่นํามาใชเปรียบถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย แสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาที่

มองวาคนเปนธรรมชาติ ดังตัวอยาง 
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 - il n’y a pire eau que l’eau qui dort 

   (น้ําท่ีนากลัวคิอนํ้าที่นิ่ง) 

 - jouer avec le feu 

   (เลนกับไฟ) 

 - etre comme le jour et la nuit 

 (เหมือนกลางวันกับกลางคืน)  

 - ตางกันราวฟากับดิน 

 

2.4 คนเปนสิ่งเหนือธรรมชาติ 

 จากการนํารูปภาษาที่มีความหมายเก่ียวของกับสิ่งที่มีอยูเหนือธรรมชาติหรือเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์

มาใชเปนอุปลักษณ ไดแก Dieu (เทพเจา) และ เทพบุตร มาเปรียบกับคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวน

ไทย สะทอนมโนทัศนของผูใชภาษาวามองคนเปนสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังที่พบในสํานวน 

 - être beau comme un Dieu 

 (หลอราวกับเทพเจา) 

- หลอราวกับเทพบุตร 

 

 2.5 คนเปนตัวเลข 

 จากการนํารูปภาษาท่ีมีความหมายเก่ียวกับตัวเลขคือ un (หนึ่ง)มาใชเปนอุปลักษณตัวเลข  

แสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาที่มองวาคนเปนตัวเลข ดังที่พบในสํานวน 

 - être unméro un               

   (หมายเลขหนึ่ง)  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการศึกษา  

 การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่เก่ียวกับคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและ

สํานวนไทย มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบการใชอุปลักษณท่ีเก่ียวกับคนที่พบ ในสํานวน

ฝรั่งเศสและสํานวนไทย  และเพื่อวิเคราะห และเปรียบเทียบมโนทัศนท่ีเก่ียวกับคนที่พบในสํานวน

ฝรั่งเศสและสํานวนไทย  ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือสํานวนสุภาษิตฝรั่งเศสและ

สํานวนไทย จํานวน 6 เลม รวมท้ังหมด 546 สํานวน และคัดเลือกขอมูลออกมาศึกษา  37 จํานวน โดย

คัดเลือกขอมูลเฉพาะสํานวนที่เก่ียวกับคน เชน อุปนิสัย ลักษณะรูปราง พฤติกรรม กริยาอาการ  ซึ่ง

พิจารณาขอมูลจากความหมายของสํานวนที่เก่ียวกับคนเปนหลัก จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหขอมูลโดย

ใชแนวคิดทฤษฎีอรรถศาสตรปริชานของเลคอฟฟและจอหนสัน  

 ผลการศึกษาไมพบความแตกตางดานประเภทของอุปลักษณทีเก่ียวกับคนท่ีพบในสํานวน

ฝรั่งเศสและสํานวนไทย โดยสามารถจัดไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก  1. อุปลักษณสิ่งมีชีวิต และ 2. 

อุปลักษณสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งจําแนกเปนอุปลักษณยอยไดดังน้ี 

 1. อุปลักษณสิ่งมีชีวิต   

  1.1 อุปลักษณมนุษย 

  1.2 อุปลักษณพืช  

  1.3 อุปลักษณสัตว  

 2. อุปลักษณสิ่งไมมีชีวิต  

  2.1 อุปลักษณสิ่งของ  

  2.2 อุปลักษณอาหาร 

  2.3 อุปลักษณธรรมชาติ 

  2.4 อุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติ 

  2.5 อุปลักษณตัวเลข  

 รูปภาษาที่นํามาใชเปนอุปลักษณคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย สามารถแสดงได

ดังตาราง1 
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ตาราง1 แสดงรูปภาษาที่นํามาใชเปนอุปลักษณคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

 

 

ประเภทของอุปลักษณ รูปภาษาท่ีนํามาใชเปนอุปลักษณคน 

อุปลักษณใหญ อุปลักษณยอย สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย 

สิ่งมีชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

มนุษย (อวัยวะ)  main (มือ) 

bras (ไหล) 

coeur (ใจ) 

มือ 

ใจ 

มนุษย  

(ลักษณะทาง

กายภาพ) 

aveugle (ตาบอด) 

 

ตาบอด 

 

มนุษย (อาชีพ)  

 

arracheur de dents  

(หมอถอนฟน) 

chef (พอครัว) 

larrons (โจร) 

ouvrier (ชาง) 

เด็กเลี้ยงแกะ 

แมครัว 

นางรํา 

มนุษย (ตัวละคร) Harpagon (อารปากง) - 

มนุษย (เชื้อชาติ) - ยิว 

ทมิฬ 

สัตว cochon (หมู) 

chat (แมว) 

rat (หนู) 

chien (สุนัข) 

mener  par le bout du nez 

(จูงจมูก) 

poisson (ปลา) 

ailes (ปก) 

 

หมู 

แมว 

หนู 

หมา 

จูงจมูก 

ปลา 

ปก 

ปลาไหล 
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ตาราง1 (ตอ)  

 

จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบอุปลักษณในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยพบวามีการจัด

ประเภทของอุปลักษณเหมือนกัน แตรูปภาษาท่ีนํามาใชเปนอุปลักษณแตละประเภทมีทั้งที่เหมือนกัน 

คลายคลึงกัน และแตกตางกัน ดังตาราง2 

ประเภทของอุปลักษณ รูปภาษาท่ีเปนอุปลักษณคน 

อุปลักษณใหญ อุปลักษณยอย สํานวนฝร่ังเศส สํานวนไทย 

 สัตว (ตอ) souris (หนู) 

anguille (ปลาไหล) 

âne (ลา) 

liêvre (กระตาย) 

poule (ไกตัวเมีย) 

coq (ไกตัวผู) 

วัว 

ควาย 

ปลา 

ชาง 

ปลากระด่ี 

 

สิ่งมีชีวิต 

 

พืช parasite (กาฝาก) 

fleur (ผลิบาน) 

 

กาฝาก 

แรกแยม 

ขิง 

ขา 

สิ่งไมมีชีวิต สิ่งของ pantin (หุนเชิด) 

clou (ตะปู) 

panier (ตะกรา) 

หุนเชิด 

ไมเสียบผี 

กระเชอ 

อาหาร sardines (ปลากระปอง) ปลากระปอง 

หัวกะทิ 

ธรรมชาติ eau (น้ํา) 

feu (ไฟ) 

jour (กลางวัน) 

nuit (กลางคืน) 

น้ํา 

ไฟ 

ฟา 

ดิน 

สิ่งเหนือ

ธรรมชาติ 

Dieu (เทพเจา) เทพบุตร 

ตัวเลข un (เลขหนึ่ง) - 
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ตาราง2 แสดงการเปรียบเทียบการใชรูปภาษาท่ีนํามาใชเปนอุปลักษณคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและ 

      สํานวนไทย 
 

 

 

 

ประเภทของอุปลักษณ รูปภาษาท่ีนํามาใชเปนอุปลักษณคน 

อุปลักษณ

ใหญ 
อุปลักษณ 

ยอย 

เหมือนกัน คลายคลึงกัน แตกตางกัน 
ฝร่ังเศส ไทย ฝร่ังเศส ไทย ฝร่ังเศส ไทย 

สิ่งมีชีวิต มนุษย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัตว 
 

aveugle 

(ตาบอด) 

main (มือ) 

coeur 

(ใจ) 

 

 

 

 

 

 

cochon 

(หมู) 

chat 

(แมว) 

rat (หนู) 

chien 

(หมา) 

poisson 

(ปลา)  

ailes (ปก) 

ตาบอด 

 

มือ 

ใจ 

 

 

 

 

 

 

 

หมู 

 

แมว 

 

หนู 

หมา 

 

ปลา 

 

ปก 

arracheur 

de dents 

(หมอถอน

ฟน) 

bras (ไหล) 

chef 

(พอครัว) 

ouvrier 

(ชาง)  

Harpagon 

(อารปากง) 

âne (ลา) 

 

liêvre 

(กระตาย) 

poule 

 (ไกตัวเมีย) 

coq (ไกตัว) 

 

เด็กเลี้ยงแกะ 

 

 

 

มือ 

แมครัว 

 

นางรํา 

 

ยิว 

 

วัว 

ควาย 

ปลา 

 

ชาง 

 

 

 

 

larrons 

(โจร) 

ours (หมี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

chien 

(หมา) 

chat 

(แมว) 

ป 

ขลุย 

ทมิฬ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขิง 
ขา 
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ตาราง2 (ตอ)  
 

 

ประเภทของอุปลักษณ รูปภาษาท่ีนํามาใชเปนอุปลักษณคน 

อุปลักษณ

ใหญ 

อุปลักษณ

ยอย 

เหมือนกัน คลายคลึงกัน แตกตางกัน 

ฝร่ังเศส ไทย ฝร่ังเศส ไทย ฝร่ังเศส ไทย 

สิ่งมีชีวิต สัตว (ตอ) mener  par 

le bout du 

nez 

(จูงจมูก) 

souris (หนู) 

anguille 

(ปลาไหล) 

จูงจมูก 

 

 

 

หนู 

 

ปลาไหล 

ours (หมี) 

 

เสือ 

 

  

 พืช parasite 

(กาฝาก) 

กาฝาก fleur 

(ผลิบาน) 

แรกแยม chien 

(หมา) 

chat 

(แมว) 

ขิง 

ขา 

สิ่งไมมีชีวิต สิ่งของ pantin (หุน

เชิด) 

หุนเชิด clou 

(ตะปู) 

ไมเสียบผี - - 

อาหาร sardines 

(ปลา 

กระปอง) 

ปลา

กระปอง 

- - - - 

ธรรมชาติ eau (น้ํา) 

feu (ไฟ) 

น้ํา 

ไฟ 

jour 

(กลางวัน) 

nuit 

(กลางคืน) 

ฟา 

ดิน 

- - 

 สิ่งเหนือ

ธรรมชาติ 

- - Dieu 

(เทพเจา) 

เทพบุตร - - 

 ตัวเลข - - - - un 

(หนึ่ง) 

หัวกะทิ 
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 จากตาราง พบวา รูปภาษา ที่นํามาใชเปนอุปลักษณแตละประเภท ในสํานวนฝรั่งเศสและ

สํานวนไทย มีทั้งท่ีเหมือนกัน คลายคลึงกัน และแตกตางกัน  รูปภาษาที่นํามาใชอุปลักษณมนุษยนั้น

นอกจากจะมีการใชสิ่งที่นํามาเปรียบเหมือนกันทุกประการ ยกตัวอยางเชน  

 สํานวนฝรั่งเศส  parler d’une chose comme un aveugle des couleurs (พูดถึงสิ่งตางๆ

ราวกับคนตาบอดพูดถึงส)ี  นํามาเทียบเคียงกับสํานวนไทยไดวา ตาบอดสอดตาเห็น เห็นไดวาทั้งสอง

สํานวนนําคนตาบอดมาเปรียบเหมือนกัน เพราะโดยปกติของคนตาบอดจะมองอะไรไมเห็น เมื่อนํามา

เปรียบกับคนจึงหมายถึงคนที่ไมรูเรื่องอะไรแตทําเปนรูเรื่อง  

 หรือตัวอยางสํานวนฝรั่งเศสที่วา avoir les mains nettes (มีมือสะอาด)  ตรงกับสํานวนไทย

วา มือสะอาด เห็นไดวา ทั้งสองสํานวนนําอวัยวะคือ มือ มาเปรียบเหมือนกัน สํานวนน้ี หมายถึง คนท่ี

ซื่อสัตยสุจริต เปรียบไดกับมีมือที่สะอาด เนื่องจากไมเคยจับของสกปรก (สินบนตางๆ) 

 อีกทั้งยังพบการใชรูปภาษาของสิ่งท่ีนํามาเปรียบคลายคลึงกันบางประการ เชน un chef de 

cuisine (พอครัว) ในสํานวนฝรั่งเศสซึ่งเทียบกับสํานวนไทยไดวา  แมครัวหัวปา จากตัวอยางนี้จะเห็น

ไดวา ท้ังสองสํานวนนําสิ่งเปรียบที่เปนอาชีพมาเปรียบเหมือนกันแตแตกตางกันที่เพศเทาน้ัน เน่ืองจาก

ในประเทศฝรั่งเศส คนทําอาหารตามรานอาหารสวนใหญจะเปนผูชาย ในขณะที่สังคมไทยในสมัย

โบราณ ผูหญิงมักจะไดรับการอบรมสั่งสอนใหเปนแมศรีเรือน  หนาท่ีการทําอาหารจึงถูกมองเสมือน

หนาที่ของผูหญิงเทานั้น 

 อีกตัวอยางหนึ่ง เชน a méchant ouvrier, point de bon outil (ชางที่แยไมเคยมีเครื่องมือที่

ดี) เทียบกับสํานวนไทยวา  รําไมดีโทษปโทษกลอง ทั้งสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนนําอาชีพมาเปรียบ

เหมือนกัน โดยสํานวนฝรั่งเศสนําชางมาเปรียบกับคนท่ีชอบโทษคนอ่ืนเพราะชางที่ดีมักจะไมตองอาศัย

เครื่องมือมากนัก เกงเพราะฝมือมากกวา  แตชางที่ไมดีมักจะโทษเครื่องมือของตนวาไมดี ทําใหงาน

ออกมาแย ในขณะท่ีสํานวนไทยนํานางรํามาเปรียบ ซึ่ง การฟอนรําที่มีเพลงปพาทยประกอบ  ถานางรํา

ผูนั้นชํานาญก็รําเขาปพาทยไดงาม แตถา นางรํา ไมชํานาญก็ รําผิดจังหวะ และเมื่อรําไดไมดีก็โทษป

พาทยวาทําเพลงผิด 

 นอกจากนี้ยังพบการใช รูปภาษาของสิ่งที่นํามาเปรียบแตกตางกัน เชน s'entendre comme 

larrons en foire (เขากันไดเหมือนโจรในตลาดสาธารณะขนาดใหญ)  สามารถเทียบกับสํานวนไทยได

วา เปนปเปนขลุย ท้ังสองสํานวนนี้มีการใชสิ่งที่นํามาเปรียบตางชนิดกัน โดยในสํานวนฝรั่งเศสนําสิ่ง

เปรียบท่ีเปนมนุษยคือโจรมาเปรียบ ในขณะที่สํานวนไทยนําสิ่งของมาเปรียบ ในประเทศฝรั่งเศส

สมัยกอน เมื่อมีการออกรานตามที่สาธารณะขนาดใหญมักจะมีพวกโจรคอยดักขโมยของหรือ

ลวงกระเปา  ดังนั้นกอนที่จะลงมือขโมยนั้นพวกโจรจะตองตกลงวางแผนกันกอน ซึ่งหากไมลงรอยกัน

แผนก็จะดําเนินการไมได  ในขณะที่ในสํานวนไทยใช ป และขลุยซึ่งเปนเครื่องดนตรีในวงปพาทยมา
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เปรียบ โดยปและขลุยเ ปนเครื่องเปาเพื่อดําเนินทํานอง ที่ใชเลนกันคนละวงปพาทย ไมนิยมนํามาเลน

ดวยกัน ซึ่งสํานวนไทยน้ีเปนการเปรียบเทียบในลักษณะประชดประชัน หมายถึงคนที่ไมนาเขากันไดแต

กลับเขากันไดเปนอยางดี 

 อุปลักษณสัตวพบวามีท้ังการใชสิ่งที่นํามาเปรียบที่เหมือนกันทุกประการ การใชสิ่งที่นํามา

เปรียบท่ีมีความคลายคลึงกันบางประการ และการใชสิ่งที่นํามาเปรียบแตกตางกัน ซึ่งจะแสดงใหเห็น

ตัวอยางตามลําดับดังน้ี   ในสํานวนฝรั่งเศส manger comme un cochon (กินเหมือนหมู) เทียบกับ

สํานวนไทยไดวา กินเหมือน หมู อยูเหมือนหมา เนื่องจากธรรมชาติของหมูจะเปนสัตวท่ีสกปรก และ

มักจะกินอาหารมูมมามไมเรียบรอย ดังน้ันทั้งสองสํานวนจึงนํา หมู มาเปรียบกับคนที่กินมูมมาม  

 หรือตัวอยาง glisser comme une anguille (ลื่นเหมือนปลาไหล) ตรงกับสํานวนไทยวา ลื่น

เปนปลาไหล ทั้งสองสํานวนนําปลาไหลมาเปรียบกับคนเหมือนกัน ปลาไหลจะมีลําตัวคลายงูและที่ผิว

จะมีเมือกเหนียวๆทําใหลําตัว ลื่นไหลผานในดินออนหรือดินโคลนไดสะดวก  ทําใหจับลําบาก  ดังนั้นจึง

มักนํามาเปรียบกับคนท่ีกะลอน เจาชู พูดเอาตัวรอดเกงจนคนอ่ืนจับไมไดไลไมทัน 

 สวนการใชสิ่งท่ีนํามาเปรียบที่มีคลายคลึงกันบางประการ เชน la poule ne doit pas 

chanter avant le coq (ไกตัวเมียไมขันกอนไกตัวผู ) ในสํานวนฝรั่งเศส ซึ่งนํามาเทียบกับสํานวนไทย

ไดวา ชางเทาหนา ชางเทาหลัง ท้ังสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยตางนําสัตวมาเปรียบเหมือนกันท้ังคู 

แตตางชนิดกัน เน่ืองจากธรรมชาติของไกตัวผูมักจะขันกอนไกตัวเมีย นอกจากนี้ ไก ยังนับเปนสัตวซึ่ง

เปนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น ไกตัวผู จึงมีความหมายเปรียบถึงสามี เชนเดียวกับใน

สํานวนไทยที่นําชางมาเปรียบกับคน เพราะชางเวลาที่เดินจะกาวเทาหนานําไปกอนซึ่งเปรียบไดกับ

สามี สวนภรรยาเปนชางเทาหลัง เนื่องจากสมัยกอนผูชายท่ีเปนสามีจะเปนผูนําครอบครัว และผูหญิงที่

เปนภรรยาจะถูกอบรมใหเชื่อฟง ทําตามสามี 

 être bête comme un âne (โงเหมือนลา)  เทียบเคียงสํานวนไทยไดวา โง เหมือนวัวเหมือน

ควาย ทั้งสองสํานวนเปรียบคนโงเหมือนกับสัตวแตเปนสัตวคนละชนิด ซึ่งคนทางตะวันตกเชื่อกันวาลา

เปนสัตวที่โงเขลาเบาปญญา ดังทีเห็นไดจากในนิทานอีสปหลายๆเรื่อง เชน ลาโงกับสิงโต สุนัขจิ้งจอก

กับลา สวนในสํานวนไทย เปรียบคนโงเปนควาย เพราะควายเปนสัตวที่ตองใชแรงงาน ตองมีคนมา

ลากมาจูง และใหทําอะไรก็ตองทํา 

 ในขณะที่การใชรูปภาษาที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบตางกัน เชน ในสํานวนฝรั่งเศสท่ีวา  s’entendre 

comme chien et chat (เขากันไดเหมือนหมากับแมว)  เทียบกับสํานวนไทยวา  ขมิ้นกับปูน สํานวน

ฝรั่งเศสนําสัตวมาเปรียบ กับคน โดยธรรมชาติ ของหมาเมื่อมาเจอแมวก็จะว่ิงไลกวดทันที  ในขณะท่ี

สํานวนไทยนําขมิ้นซึ่งเปนพืชมาเปรียบคูกับปูน ซึ่งเปนสารเคมี  เพราะเมื่อนําขมิ้นมาผสมกับปูน ก็จะ
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เกิดเปนสีแดง เน่ืองจากขมิ้นจะกัดพิษปูนและทําลายฤทธิ์ของปูนใหออนลง เปรียบไดกับคนสองคนท่ี

ไมถูกกันเมื่อมาเจอกันก็จะมีปฏิกิริยาหรือมีเรื่องทันที 

 อุปลักษณพืช พบการใชสิ่งที่นํามาเปรียบที่เหมือนกันทุกประการ เชนในสํานวนฝรั่งเศส  être 

le parasite de quelqu'un (เปนกาฝากของใครบางคน) เทียบกับสํานวนไทยวา กาฝาก ทั้งสองสํานวน

นํากาฝากมาเปรียบกับคนที่เกาะผูอ่ืนกินโดยไมไดทําประโยชนอะไรให โดยธรรมชาติของกาฝากจะ

เปนพืชที่อาศัยเกาะขึ้นกับพืชอ่ืน และดูดน้ํา แรธาตุหรือสารอาหารท่ีสังเคราะหแลวจากพืชที่เกาะอยู    

 การใชสิ่งที่นํามาเปรียบท่ีมีคลายคลึงกันบางประการ เชน être dans la fleur de l’âge (อยู

ในชวงผลิบานของวัย) เทียบกับสํานวนไทยไดวา วัยแรก แยม ในสํานวนฝรั่งเศสนําการผลิบานของพืช

มาเปรียบกับเด็กผูหญิงท่ีกําลังจะเปนสาว เมื่อเด็กเริ่มโตเปนสาวจะมีการแตกเนื้อสาวเชนเดียวกับ

ตนไมเมื่อผลิบานจะเริ่มแตกดอกออกใบ  สวนสํานวนไทยนําการคลี่แยมของดอกไมมาเปรียบ เพราะ

ดอกไมท่ีเริ่มโตเต็มวัย กลีบดอกไมที่ตูมอยูจะคอยๆ ปริบานออกทีละนอย 

 การใชรูปภาษาของสิ่งที่นํามาเปรียบแตกตางกัน เชน a bon chat, bon rat (แมวก็ดี หนูก็ดี) 

เทียบกับสํานวนไทยไดวา ขิงก็รา ขาก็แรง สํานวนฝรั่งเศสนําแมวกับหนูซึ่งเปนสัตวมาเปรียบกับคนที่

ไมยอมกันเนื่องจาก แมวเปนสัตวที่ชอบว่ิงไลจับหนู ในขณะที่หนูก็จะตองหาทางหลบหนีแมวใหได  

ในขณะที่สํานวนไทยนําขิงและขาซึ่งเปนพืชมาเปรียบ เพราะท้ัง ขิงและขา ตางเปนพืชที่มีรสเผ็ดรอน

ดวยกันท้ังคู 

 อุปลักษณสิ่งของ พบการใชสิ่งที่นํามาเปรียบที่เหมือนกันทุกประการ เชน  c’est un pantin 

(เปนหุนเชิด) เทียบกับสํานวนไทยไดวา หุนเชิด ท้ังสองสํานวนนําหุนเชิดซึ่งเปนตัวหุนมาเปรียบกับคน

เหมือนกัน หมายถึงคนท่ีตกอยูในฐานะหรือใตอํานาจของคนอ่ืน ที่คอยจะบงการใหแสดงพฤติกรรม

ตางๆตามที่ตนตองการ  จึงคลายกับ ตัวหุนเชิดนั้นไมสามารถขยับเองได ตองมีคนคอยจับเชือกเชิดอยู

ขางหลังจึงจะเคลื่อนไหวได 

 การใชรูปภาษาของสิ่งท่ีนํามาเปรียบคลายคลึงกันบางประการ เชน être maigre comme un 

clou (ผอมเหมือนตะปู) เทียบกับสํานวนไทยไดวา ผอมเหมือนไมเสียบผี ท้ังสองสํานวนนําสิ่งของซึ่งมี

ลักษณะผอม ยาว มาเปรียบกับคน เพื่อใหเห็นภาพวาคนคนนั้นผอมขนาดไหน  

 อุปลักษณอาหาร พบการใชสิ่งท่ีนํามาเปรียบที่เหมือนกันทุกประการ เพียงอยางเดียวเทานั้น  

คือ être serrés comme des sardines (แนนเหมือนปลากระปอง) เทียบเคียงสํานวนไทยไดวา แนน

เปนปลากระปอง ท้ังสองสํานวนนําอาหารมาเปรียบกับคนเหมือนกันเพราะในปลากระปองจะมีปลาท่ี

อัดแนนกันอยู  

 อุปลักษณธรรมชาติ พบรูปภาษาของสิ่งที่นํามาเปรียบเพียง 2 ประเภท คือ การใชสิ่งที่นํามา

เปรียบเหมือนกันทุกประการ เชน être comme l’eau et le feu (เหมือนนํ้ากับไฟ)  เทียบเคียงกับ
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สํานวนไทยวา เหมือนนํ้ากับไฟ ท้ังสองสํานวนตางนํา นํ้า และ ไฟ มาเปรียบกับคนท่ีอารมณไมลงรอย

เหมือนกัน โดยปกติน้ําจะใหความรูสึกท่ีเย็นและเอาไวใชดับไฟ ดังนั้น น้ํา จึงเปรียบไดกับคนที่ใจเย็น 

และ ไฟ คือคนใจรอน  

 การใชรูปภาษาที่มีสิ่งท่ีนํามาเปรียบคลายคลึงกัน เชน être comme le jour et la nuit (เปน

เหมือนกลางวันกับกลางคืน)  เทียบกับสํานวนไทยวา ตางกันราวฟากับดิน ท้ังสองสํานวนตางก็เปน

ธรรมชาติท่ีไมมีวันมาบรรจบกันไดเหมือนกัน แต กลางวัน และ กลางคืน เปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น

ทางธรรมชาติ ในขณะท่ี ฟา กับ ดิน เปนสิ่งท่ีมีอยูในธรรมชาติ  

 อุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติ พบรูปภาษาของสิ่งท่ีนํามาใชเปรียบเพียง 2 ประเภทเทานั้น คือ 

การใชรูปภาษาของสิ่งท่ีนํามาเปรียบคลายคลึงกันบางประการ เชน  être beau comme un Dieu (หลอ

ราวกับเทพเจา) เทียบกับสํานวนไทยวา หลอราวกับ เทพบุตร ทั้งสองสํานวนนําเทพมาเปรียบกับคน 

ซึ่งในสํานวนฝรั่งเศสมักจะเปรียบกับเทพเพราะเทพเจามีรูปงาม เชนเดียวกับสํานวนไทยเปรียบคนที่

หลอมากกับเทพบุตร ซึ่งเปนเทวดาที่อยูบนสวรรค มีรูปงาม ลักษณะผิวพรรณผุดผอง  

 อุปลักษณจํานวน พบการใชสิ่งที่นํามาใชเปรียบแตกตางกันเพียงอยางเดียวเทาน้ัน คือ être 

numéro un (หมายเลขหนึ่ง) เทียบกับสํานวนไทยวา หัวกะทิ สํานวนฝรั่งเศสนําตัวเลขมาเปรียบ กับคน 

เพราะคนที่เปนท่ีหนึ่ง ยอมหมายถึงมีความเปนยอดที่สุด ไมมีใครมาเปรียบได เปรียบเหมือนกับ 

หมายเลขหน่ึง ที่มักเปนตัวเลขที่อยูหนาสุดเสมอ ในขณะที่สํานวนไทยนํา "หัวกะทิ" ซึ่งเปนน้ํากะทิที่

ไดมาจากการค้ันมะพราวในครั้งแรกและนิยมนํามา ทําอาหารเพราะเปนน้ํากะทิที่ขนและมัน มาเปรียบ

กับคนที่มีความสามารถดีเย่ียม  

  

 จากการศึกษารูปภาษาที่นํามาใชเปนอุปลักษณคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย

ดังกลาวขางตน สามารถแสดงใหเห็นถึงมโนทัศนของผูใชภาษาทั้งในสังคมฝรั่งเศสและสํานวนไทยได

ดังนี ้

 1. คนเปนสิ่งมีชีวิต  

  1.1 คนเปนอวัยวะ 

  1.2 คนเปนลักษณะทางกายภาพ  

  1.3 คนเปนอาชีพ  

  1.4 คนเปนตัวละคร 

  1.5 คนเปนเชื้อชาติ 

  1.6 คนเปนสัตว 

  1.7 คนเปนพืช  
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 2. คนเปนสิ่งไมมีชีวิต  

  2.1 คนเปนสิ่งของ 

  2.2 คนเปนอาหาร 

  2.3 คนเปนธรรมชาติ 

  2.4 คนเปนสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ 

  2.5 คนเปนจํานวน 

 

 จากมโนทัศนดังกลาวขางตนสามารถสะทอนระบบความคิดของผูใชภาษาในสังคมฝรั่งเศส

และสังคมไทยที่มีตอคนในสังคมไดดังนี้ 

 

1. คนเปนสิ่งมีชีวิต 

 จากการศึกษาพบวา อุปลักษณที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนของคนเปนสิ่งมีชีวิต 

ไดแก อุปลักษณมนุษย อุปลักษณสัตว และ อุปลักษณพืช ดังภาพประกอบ 3 

 

 

      สิ่งมีชีวิต             คน  

 

         มนุษย           สัตว           พืช 

 

ภาพประกอบ3 แผนภาพแสดงมโนทัศนคนเปนสิ่งมีชีวิต 

 

 จากการศึกษาอุปลักษณท่ีเก่ียวกับคนที่ปรากฏในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ผูวิจัย

พบวารูปภาษาที่นํามาใชเปรียบเทียบถึงคนเปนสิ่งมีชีวิต มีดังนี้ 

 

 1.1 คนเปนมนุษย  

  การใชอุปลักษณมนุษยสะทอนใหเห็นวาทั้งคนในสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยตางมองวา

คนเปนมนุษย ซึ่งการใชอุปลักษณมนุษยนั้นสามารถสะทอนมโนทัศนตางๆ ไดดังนี้  
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  1.1.1 คนเปนอวัยวะ 

  การใชอุปลักษณอวัยวะมากลาวถึงคนในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย แสดงใหเห็น

มโนทัศนของผูใชภาษาที่มองคนเปนอวัยวะเชน การนํา มือ ท่ีนับเปนอวัยวะสําคัญมาเปรียบกับคนใน

สังคมของตน เพื่อแสดงความสําคัญหรือมีลักษณะเดนในดานใดดานหนึ่ง เชน เปรียบคนเปนมือขวา  

  

  1.1.2 คนเปนลักษณะทางกายภาพของคน 

  มโนทัศนคนเปนลักษณะทางกายภาพของคน หมายถึง การนํารูปภาษาท่ีมีความหมาย

เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของคน เชน คนตาบอด คนเต้ีย มาใชเปนอุปลักษณที่แสดงมโนทัศนของ

ผูใชภาษาไดวา คนเปนลักษณะทางกายภาพ เชน การใช เต้ีย กับ คอม มาเปรียบกับคนท่ีลําบาก เชน 

เมื่อผูพูดใชสํานวน เต้ียอุมคอม เพื่อตองการสื่อใหเห็นถึงความลําบากของคนที่ทําอะไรเกินกําลัง

ตนเอง ผูฟงก็จะเกิดภาพคนตัวเต้ียกําลังอุมคนหลังคอมอยู ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความยากลําบาก 

 

  1.1.3 คนเปนอาชีพ  

  การใชอุปลักษณอาชีพสะทอนใหเห็นความแตกตางทางเพศของคนในสังคมฝรั่งเศสและ

สังคมไทย เชนสํานวน un chef de cuisine (พอครัว) ของฝรั่งเศส แสดงใหเห็นวาคนในสังคมฝรั่งเศส

มองวาผูชายทําอาหารเกง ในขณะท่ีสํานวนไทยใชวา แมครัวหัวปา สะทอนใหเห็นวาในสังคมไทยสมัย

โบราณ ผูหญิงถูกปลูกฝงใหเปนแมบานแมศรีเรือน 

 

  1.1.4 คนเปนตัวละคร 

  การนํารูปภาษาของตัวละครมาใชเปนอุปลักษณ แสดงใหเห็นวาผูใชภาษามองคนเปนตัว

ละครเพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนของคนๆ น้ัน เชน การนํา Harpagon (อารปากง) มาเปนอุป

ลักษณ สะทอนใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาวาคนๆ น้ันขี้เหนียวเพียงใด 

 

  1.1.5 คนเปนเชื้อชาติ 

  การใชอุปลักษณเชื้อชาติสะทอนใหเห็นมโนทัศนผูใชภาษาวา คนเปนเชื้อชาติ เพื่อแสดง

ลักษณะเดนในดานใดดานหนึ่ง เชน ในสํานวนไทยที่มีการนําเผาพันธุมนุษยมาเปรียบกับคน สะทอน

ใหเห็นถึงความดุราย ปาเถ่ือน ดังสํานวนใจทมิฬ หรือ การนําชาวยิว มาเปรียบกับคน สะทอนใหเห็นถึง

ความตระหนี่ถ่ีเหนียว 
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คน 

 1.2 คนเปนสัตว  

  รูปภาษาที่มีความหมายเก่ียวกับสัตวที่นํามาใชเปรียบกับคน แสดงมโนทัศนของผูใช

ภาษาไดวา คนเปนสัตว  เพราะพฤติกรรม ลักษณะนิสัยของคนและสัตวที่สอดคลองคลายคลึงกัน ซึ่ง

การใชอุปลักษณสัตวสะทอนใหเห็นนิสัยของคนในสังคมฝรั่งเศสและคนในสังคมไทยไดวา คนในสังคม

ของแตละสังคมมีนิสัยหวงของเหมือนสุนัข ลื่นไหลเหมือนปลาไหล และสกปรกเหมือนหมู นอกจากน้ี 

อุปลักษณดังกลาวยังสะทอนใหเห็นวา คนของทั้งสองสังคมตองการมีอิสระเหมือนนก ดังสํานวน voler 

de ses propres ailes (บินดวยปกตัวเอง)  ในสํานวนฝรั่งเศสซึ่งตรงกับสํานวนไทยวา ปกกลาขาแข็ง 

รวมถึงการเปรียบคนโงเปนลาของคนในสังคมฝรั่งเศส ในขณะที่สังคมไทยเปรียบคนโงเปนวัวเปนควาย 

ซึ่งการใชสํานวนของฝรั่งเศสและสํานวนไทย นอกจากจะสะทอนใหเห็นถึงนิสัยของคนในสังคมแลว ยัง

สะทอนใหเห็นถึงการเลี้ยงสัตวของท้ังสองประเทศดวย 

 

 1.3 คนเปนพืช  

  การใชอุปลักษณพืชสามารถแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาทั้งในสังคมและ

สังคมไทยไดวาคนเปนพืช โดยการนําลักษณะของพืชมาเปรียบกับคนในสังคมเพื่อแสดงลักษณะของ

คนคนนั้น เชน การนํากาฝากมาเปรียบกับคนที่ชอบเกาะคนอ่ืนโดยไมทําประโยชนให นอกจากนี้ ท้ัง

สังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยมองวาคนมีการผลิบานเหมือนดอกไม โดยการนําอาการผลิดอกออกผล

ของตนไมมาเปรียบกับเด็กผูหญิงที่กําลังเขาสูวัยสาว  

 

2. คนเปนสิ่งไมมีชีวิต 

 จากการศึกษาพบวา อุปลักษณที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนของคนเปนสิ่งไมมีชีวิต 

ไดแก อุปลักษณสิ่งของ อุปลักษณอาหาร อุปลักษณธรรมชาติ อุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติ และอุป

ลักษณจํานวน ดังภาพประกอบ 4 

  

       สิ่งไมมีชีวิต 

      

สิ่งของ       อาหาร ธรรมชาติ          สิ่งเหนือธรรมชาติ       จํานวน 

 

ภาพประกอบ4 แผนภาพแสดงมโนทัศนคนเปนสิ่งไมมีชีวิต 
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จากการศึกษาอุปลักษณคนที่ปรากฏในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย ผูวิจัยพบวารูปภาษาที่

นํามาใชเปรียบเทียบถึงคนเปนสิ่งไมมีชีวิต มีดังนี้ 

 2.1 คนเปนสิ่งของ  

  การนํารูปภาษาที่มีความหมายเก่ียวกับสิ่งของมาใชเปนอุปลักษณสะทอนใหเห็นมโน

ทัศนของผูใชภาษาวา คนเปนสิ่งของ โดยการนําลักษณะที่โดดเดน เปนเอกลักษณของสิ่งของมาใช

เปรียบถึงคน เชน ในสังคมฝรั่งเศสและสํานวนไทยนําตัวหุนเชิดมาเปรียบถึงท่ีถูกคนอ่ืนบงการใหทําสิ่ง

ตางๆ ตามตองการ เพื่อใหผูฟงเกิดภาพชัดเจนขึ้น เนื่องจากตัวหุนเชิดนั้นจะมีเชือกอยูขางหลังไวใหคน

คอยเชิดทาทางตางๆ ตามความตองการของผูเชิด ในสังคมฝรั่งเศสท่ีนําตะปูซึ่งมีลักษณะผอม และยาว 

มาเปรียบกับคนผอมเพื่อใหเกิดภาพวาคนคนน้ันผอมเพียงใด ในขณะท่ีสังคมไทยนําไมเสียบผีมา

เปรียบกับคนผอม ซึ่งในสํานวนไทยนั้นนอกจากสะทอนใหเห็นภาพความผอมแลว ยังสะทอนถึงการ

เผาศพของชาวบานสมัยกอน ที่นําไมเสียบไวกับศพเพื่อคอยพลิกศพไปมา 

 

 2.2 คนเปนอาหาร 

  อุปลักษณอาหารที่นํามาใชเปรียบถึงคนนั้นสะทอนใหเห็นวาทั้งสังคมฝรั่งเศสและ

สังคมไทยตางมองคนเปนอาหาร เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนที่มีความสัมพันธกันระหวางอาหาร

กับคน เชน การนําปลากระปองมาเปรียบคนที่อยูกันอยางแออัด เพราะลักษณะเดนของปลากระปอง

คือการนําปลาหลายๆตัวอัดลงไปในกระปองเดียวกัน เมื่อนํามาใชเปรียบกับคนทําใหเกิดภาพของคนที่

ตองอยูกันอยางเบียดเสียดในที่ใดที่หนึ่ง หรือในสํานวนไทยท่ีนําหัวกะทิ รวมถึงขิงและขา มาใชเปรียบ

ถึงคน สะทอนใหเห็นวาคนในสังคมไทยนิยมการทําอาหาร  

 

 2.3 คนเปนธรรมชาติ  

  การนํารูปภาษาที่มีความหมายเก่ียวของกับธรรมชาติมาใชเปนอุปลักษณคนสะทอนให

เห็นวาผูใชภาษาท้ังในสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยมองคนเปนธรรมชาติ และสะทอนใหเห็นถึงลักษณะ

นิสัย อารมณของคนในสังคม เชน การนําน้ําและไฟมาเปรียบถึงอารมณของคน เนื่องจากน้ําและไฟมี

ลักษณะเปนสากล คือนํ้าจะใหความรูสึกเย็น และไฟจะใหความรูสึกรอนและอันตราย ดังนั้นคนใน

สังคมฝรั่งเศสและในสังคมไทย จึงมองเห็นภาพเหมือนกัน คือ มองคนที่มีใจเย็นเปนน้ํา ในขณะที่คนที่

มีอารมณรอนเปนไฟ  
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 2.4 คนเปนสิ่งเหนือธรรมชาติ  

  อุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติสะทอนมโนทัศนของผูใชภาษาไดวา คนเปนสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ เชน เทพเจา เทพบุตร ซึ่งเปนสิ่งท่ีคนสมมติขึ้นมาเพื่อแสดงใหเห็นความงดงามของคน     

 

 2.5 คนเปนตัวเลข  

  การใชรูปภาษาท่ีมีความหมายเก่ียวกับตัวเลขมาเปรียบถึงคน สามารถสะทอนมโนทัศน

ของผูใชภาษาไดวา คนเปนตัวเลข โดยคนในสังคมฝรั่งเศสมองวาเลขหนึ่งเปนเลขที่แสดงความยอด

เย่ียมหรือความเกงที่สุด  

 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยสนับสนุนแนวคิดของเล คอฟฟ (Lakoff.  1987: 

149) ที่เชื่อวาความคิดเปนตัวกํากับการใชภาษาของคนในสังคม โดยกลาวถึงอุปลักษณวาเกิดจากการ

นําเอาประสบการณที่มีอยูหรือสิ่งที่คุนเคยมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหมๆ  หรือสิ่งที่ยังไมคุนเคย 

ดังนั้นการใชอุปลักษณของคนในสังคมตางๆ สามารถสะทอนใหเห็นระบบความคิดของคนในสังคม

นั้นๆ ได  

 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ในสํานวนฝรั่งเศสและมีสํานวนไทยมีการใชสิ่งที่นํามาเปรียบ 3 

ประเภทคือ 1. การใชสิ่งท่ีนํามาเปรียบเหมือนกันทุกประการ 2. การใชสิ่งท่ีนํามาเปรียบคลายคลึงกัน 

และ 3. การใชสิ่งท่ีนํามาเปรียบแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสํานวนตางประเทศ

และสํานวนไทย ของ ฉิน หยงหลิน (2526) ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนจีนและสํานวนไทยที่

ประกอบดวยคํา 4 คํา ; แลนดรุ ลอสฟน กิวกา (2545) ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนโรมาเนียและสํานวน

ไทย; และ วู ถิ กิม จี (2550) ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย ซึ่งในแตละงานวิจัย

ตางพบวา สํานวนตางประเทศสามารถแบงได 3 ประเภท คือ ประเภทที่มีความหมายตรงหรือ

คลายคลึงกับสํานวนไทย และสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบเหมือนกัน ประเภทท่ีมีความหมายตรงหรือ

คลายคลึงกับสํานวนไทย แตสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบตางกันบางประการ และประเภทท่ีมีความหมาย

ตรงหรือคลายคลึงกับสํานวนไทยแตสิ่งที่นํามาเปรียบตางกัน 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณที่เก่ียวกับคนท่ีพบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย 

ผูวิจัยพบวา อุปลักษณที่นํามาใชกลาวถึงคนมีความเก่ียวของกับคนโดยตรง กลาวคือเปนสิ่งท่ีคนตอง

พบเจอในชีวิตประจําวัน หรือมีความสําคัญตอคน เชน สัตว พืช หรือสิ่งของ ซึ่งสังเกตไดจากรูปภาษาที่

นํามาใชในการเปรียบเทียบไมวาในสํานวนฝรั่งเศสหรือสํานวนไทย  
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 นอกจากนี้ จากการศึกษาเปรียบเทียบการใชอุปลักษณประเภทตางๆ ท่ีนํามาเปรียบกับคน 

พบวาการใช รูปภาษาของการใชสิ่งท่ีนํามาเปรียบคลายคลึงกันในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย

สะทอนใหเห็นมโนทัศนของคนในสังคมฝรั่งเศสและสํานวนไทยวา  คนในสังคมฝรั่งเศสกับคนใน

สังคมไทยมองคนในสังคมเหมือนกัน เชน มองวาคนในสังคมของตนมีนิสัยหวงของ ขี้เหนียว หรือ กลา

หาญเหมือนกัน แตเน่ืองดวยความแตกตางทางวัฒนธรรม ความเชื่อ สิ่งแวดลอม รวมถึงการประกอบ

อาชีพทําใหรูปภาษาท่ีใชแตกตางกัน โดยรูปภาษาท่ีนํามาใชเปนอุปลักษณยังสามารถสะทอนถึงสภาพ

ความเปนอยู วัฒนธรรม ความเชื่อรวมถึงลักษณะนิสัยของคนในสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยได เชน 

สํานวนฝรั่งเศสใช être bête comme un âne (โงเหมือนลา) ในขณะที่สํานวนไทยใช โงเหมือนวัว

เหมือนควาย การใช âne (ลา) วัว และควาย สะทอนมโนทัศนผูใชภาษาไดวามองคนเปนคนโงเหมือน

สัตว แตเนื่องจากสังคมฝรั่งเศสเลี้ยงลาเปนหลัก ในขณะท่ีสังคมไทยเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ทําใหรูปภาษา

ที่ใชแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานของ ฮิเดโอะ ฮิราโนะ (2550) ศึกษาเปรียบเทียบสํานวนญี่ปุนกับ

สํานวนไทยที่มีคําเก่ียวกับสัตวสี่เทา ท่ีพบวาสํานวนญี่ปุนและสํานวนไทยที่มีคําเก่ียวกับสัตว  สะทอน

ใหเห็นถึงวิถีชีวิต  ทัศนคติ  ความเชื่อ  วัฒนธรรมและอ่ืนอีกในหลายๆ  ดานของท้ังสองชาติไดอยาง

ชัดเจนซึ่งคอนขางมีความคลายคลึงกันมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการดําเนินชีวิตที่คอนขางผูกพันอยู

กับธรรมชาติเปนสวนใหญเชน  การประกอบอาชีพ  การดําเนินชีวิต  และความเปนอยูในดานอ่ืนๆโดย

อาจจะมีความแตกตางกันในบางดาน  เชน พืชพรรณทางธรรมชาติ  ประเภทของสัตวท่ีนํามาเปน

พาหนะในการเดินทางและใชแรงงาน 

 มโนทัศนคนเปนสิ่งมีชีวิตของคนในสังคมฝรั่งเศสและสํานวนไทยสะทอนใหเห็นถึง

ความสําคัญของอวัยวะ อาชีพ รวมถึงเชื้อชาติ เชน การมองวาชาวยิวเปนคนขี้เหนียว หรือ การนํา

อวัยวะที่สําคัญมาเปรียบกับคน เชน การนํามือขวามาเปรียบกับคนสนิท เพราะมือเปนอวัยวะท่ีใชจับ

สิ่งของตางๆ เมื่อนํามาเปรียบกับคน จึงสะทอนใหเห็นวาคนคนนั้นตองมีความสําคัญ สามารถทําสิ่ง

ตางๆ แทนตนเองไดได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มิรินดา บูรรุงโรจน (2548) ที่ศึกษาเรื่องอุปลักษณ

เชิงมโนทัศนเก่ียวกับผูหญิงในบทเพลงลูกทุงไทยซึ่งพบวา มโนทัศนผูหญิงเปนมนุษย สะทอนใหเห็นวา

ผูใชภาษามองผูหญิงเปนสิ่งสําคัญโดยการนําอุปลักษณท่ีเก่ียวกับอวัยวะสําคัญในรางกายมากลาว

เปรียบเทียบถึงผูหญิง เชน “ใจพี่แทบขาดแลว มือคงยังจ้ํายังแจว ตามหานางแกว ดวงตา ” จาก

ตัวอยางเปรียบผูหญิงเปนด่ังดวงตาซึ่งเปนอวัยวะที่สําคัญของมนุษย  

 มโนทัศนคนเปนสัตวที่พบในงานวิจัยสามารถแสดงใหเห็นวา ผูใชภาษาทั้งในสังคมฝรั่งเศส

และสังคมไทยนําลักษณะเดนของสัตวแตละประเภทมาเปรียบกับนิสัยของคนเหมือนกัน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ จินดารัตน บุญพันธ (2547) ศึกษาเรื่อง ความหมายเปรียบเทียบของสัตวในสํานวน

ไทย พบวา ความหมายของสัตวที่นํามาเปรียบกับคน เปนผลมาจากการนําคุณสมบัติทางกายภาพของ
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สัตว ลักษณะนิสัย รวมถึงสภาพความเปนอยูมาเปรียบกับคน นิสัยของคนในดานตางๆ เชน การนํา 

แมวกับหนูมาเปรียบกับคนที่ไมยอมกัน สะทอนใหเห็นวาแมวเปนสัตวเลี้ยงท่ีมีความใกลชิดกับคน 

นอกจากน้ี คนในสังคมฝรั่งเศสมักอาศัยตามหองเชาหรืออพารทเมนตและมักมีหนูมาคอยว่ิงพลาน จึง

นิยมนําแมวมาเลี้ยงไวเพื่อคอยจับหนู ดังนั้น เมื่อผูใชภาษาตองการพูดถึงคนท่ีไมถูกกัน ภาพแมวกับ

หนูจะปรากฏออกมาชัดเจนท่ีสุด  

 นอกจากนี้การใชอุปลักษณสัตวยังสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญทางเพศไดอีก เชน ใน

สํานวนฝรั่งเศสที่วา la poule ne doit pas chanter avant le coq (ไกตัวเมียจะไมขันกอนไกตัวผู)  ตรง

กับสํานวนไทยวา ชางเทาหนา ชางเทาหลัง เนื่องจากไกจัดเปนสัญลักษณประจําประเทศฝรั่งเศส 

ดังนั้นจึงนําไกตัวผูมาเปรียบกับสามี สวนไกตัวเมีย เปรียบไดกับภรรยาในขณะที่ สังคมไทย นําชาง ซึ่ง

เปนสัตวประจําประเทศและเปนสัตวที่มีขนาดใหญมาเปรียบกับสามีภรรยา โดย ชางเทาหนา เปรียบได

กับสามีท่ีตองคอยเปนผูนํา ภรรยา ซึ่งเปรียบไดกับชางเทาหลัง ซึ่งการใชสํานวนน้ีสามารถสะทอนมโน

ทัศนของคนในสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยในสมัยโบราณไดวา สามีเปนใหญกวาภรรยา และภรรยา

ตองเชื่อฟง ใหเกียรติสามี  

 มโนทัศนคนเปนพืช ท่ีพบในการศึกษาสามารถแสดงใหเห็นมโนทัศนของผูใชภาษาในสังคม

ฝรั่งเศสและสังคมไทยไดวาคนมีลักษณะเหมือนตนไม ดอกไม เชน มองคนที่ชอบเกาะคนอ่ืนวาเหมือน

กาฝาก หรือ มองเด็กผูหญิงในวัยท่ีเริ่มแตกเนื้อสาวเปนวัยที่สวยงาม เบิกบานราวกับดอกไมที่มีการผลิ

บาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มิรินดา บูรรุงโรจน (2548) ที่ศึกษาเรื่องอุปลักษณเชิงมโนทัศน

เก่ียวกับผูหญิงในบทเพลงลูกทุงไทย ที่พบวา ดอกไมเปนพืชที่มีการนํามาเปรียบกับผูหญิงมากท่ีสุด 

เนื่องจากเปนดอกไมพืชที่มีสีสันสวยงามอีกท้ังยังมีกลิ่นหอมเปรียบไดกับผูหญิงซึ่งมีความสวยงาม

ดึงดูดเพศตรงขาม   

 มโนทัศนคนเปนสิ่งของที่พบในการศึกษาสะทอนใหเห็นวาคนในสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทย

ตางนําลักษณะที่มีความโดดเดนของสิ่งของมาเปรียบกับคนเพื่อใหผูฟงมองเห็นภาพเหมือนกัน เชน 

การนําลักษณะเดนของตะปู กับ ไมเสียบผีมาเปรียบกับคนผอม 

 มโนทัศนคนเปนธรรมชาติสามารถสะทอนความคิดของคนในสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยได

วาคนในแตละสังคมยอมมีอารมณแตกตางกัน ดังน้ันจึงควรปรับตัวเขาหากัน นอกจากนี้ยังแสดงให

เห็นวาไมควรประมาทหรือไวใจใครงายๆ เพราะคนท่ีดูเงียบๆ ไมมีอะไรอาจมีอันตรายซอนอยูก็ได 

ดังเชน น้ํานิ่ง ท่ีดูภายนอกอาจนอกวาน่ิงสงบ แตลึกลงไปอาจมีคลื่นซอนอยู  

 มโนทัศนคนเปนสิ่งเหนือธรรมชาติไมเพียงสะทอนใหเห็นภาพความงดงามเทานั้น แตยัง

สะทอนใหเห็นความเชื่อของคนในสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยดวย กลาวคือคนในสังคมฝรั่งเศสและ

คนในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องเทพเจา เทพบุตร เห็นไดจากการนํามาเทพเปรียบกับคนหลอ  
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 การศึกษาอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่เก่ียวกับคนที่พบในสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทยนับวามี

ประโยชนตอผูเรียนภาษาฝรั่งเศสมากเพราะจะทําใหเขาใจมโนทัศนของผูใชภาษาทั้งในสังคมฝรั่งเศส

และสังคมไทยมากขึ้น  

 

3. ขอเสนอแนะทางวิชาการ 

 ในการสอนวิชาฝรั่งเศส ครูผูสอนควรสอนใหผูเรียนเห็นความแตกตางและความเหมือนกัน

ของสํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย เพื่อท่ีผูเรียนจะไดไมสับสนในการเอาไปใช นอกจากน้ีผูสอนควร

แทรกเรื่องวัฒนธรรมของสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยลงไปในเน้ือหาดวย เนื่องจากสังคมฝรั่งเศสและ

สังคมไทย ตางมีความแตกตางกันท้ังทางดานวัฒนธรรม ความเปนอยู รวมถึงความเชื่อตางๆ  

 

4. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะอุปลักษณคนที่ปรากฏในหนังสือสํานวนฝรั่งเศสและ

สํานวนไทยเทาน้ัน หากมีผูใดสนใจศึกษาตอในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาขอมูลจาก

แหลงขอมูลอ่ืนๆ เชน หนังสือ อินเตอรเนต 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชอุปลักษณเชิงมโนทัศนที่เก่ียวกับคนระหวางภาษาไทย

และภาษาอ่ืนๆ 

  

  
 



85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

บรรณานุกรม 
 

กาญจนา จิวะกิดาการ.  (2542).  สํานวนฝรั่งเศสควรรู .  เชียงใหม : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

กาญจนาคพันธุ.  (2513).  สํานวนไทย.  กรุงเทพฯ: บํารุงสาสน. 

ควาลไฮม, เดล.  (2000).  อุปลักษณเก่ียวกับโนทัศนเรื่องเวลาในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ .   

 วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษาศาสตร) .  กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   

 ถายเอกสาร. 

จรัสพรรณ จารุดุล.  (2549, กรกฎาคม-กันยายน).  วิเคราะหที่มาของสํานวนและสุภาษิตฝรั่งเศสที่

 เก่ียวของกับสัตว.  วารสารรามคําแหง.  23(ฉบับพิเศษ): 95-104. 

จิตติมา จารยะพันธุ .  (2539).  อุปลักษณสงครามในขาวกีฬาในหนังสือพิมพภาษาไทย .  วิทยานิพนธ

 อ.ม. (ภาษาศาสตร) .  กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

ฉิน, หยง หลิน.  (2526).  สํานวนจีนและสํานวนไทย: การศึกษาเปรียบเทียบ.  วิทยานิพนธ อ.ม.  

 (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

ชอเบญจมาศ (กรีซังแตม).  (2529).  สุภาษิตฝรั่งเศส.  กรุงเทพฯ: ปลาตะเพียน. 

โชคชัย หวงถนอม.  (2548).  การวิเคราะหอุปลักษณการตอสูและการแขงขันในขาวธุรกิจตามแนว

 ทฤษฎีอรรถศาสตรพุทธิปญญา .  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย).  กรุงเทพฯ:  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  ถายเอกสาร. 

ดารณี พุทธรักษา.  (2532).  สํานวนฝรั่งเศสและสํานวนไทย.  กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 

ดิเรกชัย มหัทธนะสิน.  (2529).  ถอยคําสํานวน: แนวคิดเชิงภาษาศาสตร.  กรุงเทพฯ: สุกัญญา. 

ดีเลิศ ศิริวารินทร.  (2550).  อุปลักษณในขาวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพไทย .  วิทยานิพนธ ศศ.ม. 

 (ภาษาศาสตรประยุกต).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  ถาย

 เอกสาร. 

นวรัตน เลิศสกุณี ; ปาวีดาร ภควันต ; และ ยศกร สิทธิศักด์ิไพบูลย.  (2550 ).  การวิเคราะหอุปลักษณ

 ความรักในบทเพลงของ มาราย แครี่ เพื่อศึกษาภาพสะทอนทางดานสังคมละวัฒนธรรม .  

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง . ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ).  พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร.   ถายเอกสาร. 

นันทนา วงษไทย.  (2552).  อุปลักษณประสาทสัมผัสในภาษาไทย  : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร

 ปริชาน . วิทยานิพนธ ศศ.ด. (ภาษาศาสตร).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   ถายเอกสาร. 

http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=130011555L426.70162&profile=pridi&uri=link=3100007@!3835405@!3100001@!3100002&aspect=basic_search&menu=search&ri=3&source=203.131.219.164@!db73_tudb&term=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%3A+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99+%2F&index=�
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=130011555L426.70162&profile=pridi&uri=link=3100007@!3835405@!3100001@!3100002&aspect=basic_search&menu=search&ri=3&source=203.131.219.164@!db73_tudb&term=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%3A+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99+%2F&index=�


87 

 

ประเทือง คลายสุบรรณ.  (2528).  สํานวนไทย.  กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ. 

ประสิทธิ์ กาพยกลอน.  (2523).   ภาษากับความคิด.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ปรีชา ชางขวัญยืน.  (2517).  พื้นฐานการใชภาษา.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

เพียรศิริ  วงศวิภานนท .  (2539).  หนวยท่ี  13 ความหมาย   ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา

 ภาษาไทย 3.   หนา 287-368.   นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มิรินดา  บูรรุงโรจน .  (2548).  อุปลักษณเชิงมโนทัศนเก่ียวกับผูหญิงในบทเพลงลูกทุงไทย .  

 วิทยานิพนธ  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร).  กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 ถายเอกสาร. 

รัชนี ซอโสตถิกุล.  (2550).  สุภาษิตอังกฤษ-คําสอนใจของไทยที่มีความหมายคลายคลึงกัน .  

 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

รัชนี ซอโสตถิกุล.  (2531).  สํานวนอังกฤษและสํานวนไทยที่มีความหมายคลายคลึงกัน .  กรุงเทพฯ : 

 สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

รัชนียญา กลิ่นน้ําหอม.  (2551).  อุปลักษณที่นักการเมืองไทยใช : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร 

 ปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร .  วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษาไทย) .  กรุงเทพฯ :  บัณฑิตวิทยาลัย  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .  ถายเอกสาร.   

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ:  

 นานมีบุคส  พับลิเคชั่น. 

แลนดรุ ลอสฟน กิวกา.  (2545).  สํานวนโรมาเนียและสํานวนไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ .  ปริญญา

 นิพนธ ศศ.ม. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

วรรณา  ชินวิกัย .  (2546).  ความหมายเปรียบ  “หนา” เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาญี่ปุน .

 วิทยานิพนธ  ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา).  กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

 ถายเอกสาร. 

วู ถิ กิม จี.  (2550).  การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนเวียดนามกับสํานวนไทย .  ปริญญานิพนธ ศศ.ม. 

 (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

สอางค มะลิกุล.  (2532).  สุภาษิต-คําพังเพย ภาษาฝรั่งเศส.  กรุงเทพฯ: ดี ดี บุคสโตร. 

สินีนาฎ วัฒนสุข.  (2549) .  อุปลักษณแสดงอารมณรักในเพลงไทยสากลสําหรับวัยรุนไทย .  

 วิทยานิพนธ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

 ธรรมศาสตร .   ถายเอกสาร.  

 



88 

 

สุภา อังกุระวรานนท .  (2527).  การศึกษาความหมายแฝงของคําวา  “ผูหญิง” จากความเปรียบในบท

 เพลงไทยสากล .  วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษาศาสตร).  กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลัย  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .  ถายเอกสาร. 

สุริยา รัตนกุล.  (2544).  อรรถศาสตรเบ้ืองตน.  นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา 

 ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล . 

อนุมานราชธน, พระยา.  (2499).  นิรุกติศาสตร ภาค2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม. 

อุทุมพร มีเจริญ.  (2542).  การศึกษาความหมายเปรียบของคําศัพทอวัยวะในรางกายในภาษาไทย .  

 วิทยานิพนธ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 ธรรมศาสตร .  ถายเอกสาร. 

อุษา พฤฒิชัยวิบูลย .  (2544).  การศึกษาอุปลักษณเรื่องการเมืองในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร

 ปริชาน .  วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษาศาสตร) .  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 ธรรมศาสตร .  ถายเอกสาร. 

ฮิราโนะ, ฮิเดโอะ.  (2550).  การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนญี่ปุนกับสํานวนไทยท่ีมีคําเก่ียวกับสัตวสี่

 เทา .  ปริญญานิพนธ ศศ.ม. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถาย

 เอกสาร. 

Claudi, Ulrike; Heine, Bernd; & Hünnemeyer, Friederike.  (1991).  Grammaticalization: A 

 conceptual framework.  Chicago: University of Chicago Press. 

Lakoff, George.  (1987).  Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal

 about the Mind.  Chicago and London: University of Chicago Press. 

Lakoff, George; & Johnson, Mark. (1980).  Metaphor we live by.  Chicago:  University of 

 Chicago. 

McShane, John.  (1991).  Cognitive Development: An Introduction Processing Approach. 

 Oxford: Basic Blachwell. 

Ogden, C. K.; & Richards, I.A.  (1972).  The Meaning of Meaning: A Study of The

 Influence of Language upon Thougth and of the Science of Symbolism.  London: 

 Routledge & Kegan Paul LTD. 

Samovar, Larry A.; Porter, Richard E.; & Mcdaniel, Erwin R.  (1995).  Communication 

 Between Cultures.  Belmont, Calif: Wadsworth.  

Sweetser, Eve E.  (1990).  From Etymological to Pramatics: Metaphorical and Cultural

 Aspects of Semantics Structure.  Cambridge: Cambridge University Press. 



89 

 

Ullmann, Stephen.  (1962).  Semantics: An Introduction to the Science of Meaning.  Oxford: 

 Basil Blackwell. 

Ungerer, F; & Schimid.  (1996).  An Introduction to Cognitive Linguistics.  London:  

 Longman. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 



ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 
ชื่อ ชื่อสกุล   ชนิกานต วงศปยะ 

วันเดือนปเกิด   28 ตุลาคม 2526  

สถานท่ีเกิด   จังหวัดกรุงเทพ  

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2544  มัธยมศึกษาปท่ี 6 สายศิลปฝรั่งเศส  

    โรงเรียนราชวินิต บางแกว 

 พ.ศ. 2549  ศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 พ.ศ. 2555  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตรการศึกษา 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Vitae

