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52113317 :สาขาวชิาภาษาและการสื�อสารระหว่างวฒันธรรม 
คาํสาํคญั :  อุปลกัษณ์สตัว/์สาํนวนภาษาองักฤษ 
  พมิพป์ระไพ บุญสม : อุปลกัษณ์ในสาํนวนภาษาองักฤษเกี�ยวกบัสตัว.์  
อาจารยท์ี�ปรกึษาการคน้ควา้อสิระ : ผศ.ดร.ปาจรยี ์นิพาสพงษ์. 164 หน้า. 
 

 งานวจิยันี;มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาการใชอุ้ปลกัษณ์สตัวใ์นสํานวนภาษาองักฤษ และศกึษา
มโนทศัน์เกี�ยวกบัสตัวท์ี�สะทอ้นจากสํานวนดงักล่าว การเกบ็ขอ้มลูทําโดยการรวบรวมสาํนวน
ภาษาองักฤษเกี�ยวกบัสตัวจ์าํนวน 277 สาํนวน จากพจนานุกรมสาํนวนภาษาองักฤษจาํนวน 4 
เล่ม เพื�อนํามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้รอบแนวคดิเกี�ยวกบัสาํนวนตามมุมมองดา้นอรรถศาสตร์
ปรชิานในการอธบิายความคดิ มมุมอง และทศันคตขิองผูใ้ชภ้าษา การวเิคราะหข์อ้มลูทาํโดย
การวเิคราะหว์งความหมายในเชงิเปรยีบเทยีบ (correspondent mapping) จากวงความหมาย
ตน้ทาง (source domain) ไปยงัวงความหมายปลายทาง (target domain) 
 ผลการศกึษาพบว่ามโนทศัน์หรอืความหมายเปรยีบเทยีบที�พบในสาํนวนเกดิจาก
สาเหตุหลกัสามประการ คอื 1)คุณสมบตัทิางกายภาพและจากอวยัวะส่วนต่างๆ ของรา่งกาย
ของสตัว ์ 2)ลกัษณะนิสยัและสภาพความเป็นอยูข่องสตัว ์ 3)บรบิทแวดลอ้มของสาํนวนแต่มใิช่
จากสตัวโ์ดยตรง  มโนทศัน์ 12 ประเภทที�ปรากฏในสาํนวน ไดแ้ก่ 1)การกระทําหรอือาการ        
2)สภาพ  3)คุณสมบตั ิ  4)ปรมิาณ  5)คาํสอน ความเชื�อ  6)ภยัอนัตราย  7)นิสยั  8)เวลา                   
9)สิ�งที�เป็นไปไมไ่ด ้10)คน 11)เพศ และ 12)ระยะทาง ประเภทของสตัวท์ี�ถูกนํามาใชใ้นสาํนวน
มจีาํนวนทั ;งสิ;น 40 ประเภท ประเภทสตัวท์ี�ถูกนํามาใชม้ากที�สุดสามอนัดบัแรก คอื สุนขั นก และมา้ 
เนื�องจากสุนัขเป็นสตัวท์ี�คนทุกชาตทุิกภาษานิยมเลี;ยงในฐานะเพื�อนที�ดทีี�สุดของมนุษย ์อนัดบัสอง 
คอืนก เนื�องจากเราสามารถพบเหน็ไดท้ั �วไปถงึแมจ้ะมไิดเ้ป็นสตัวเ์ลี;ยง และลกัษณะเฉพาะของ
นกหลายชนิดสามารถสะทอ้นบุคลกิลกัษณะที�หลากหลายของคนเราได ้และอนัดบัสาม ไดแ้ก่ ม้า 
เพราะมา้นั ;นนอกจากเป็นสตัวเ์ลี;ยงเพื�อใชง้านที�แพร่หลายมากที�สุดของชาวตะวนัตก ยงัถูกใช้
เพื�อการแขง่ขนัดว้ย 
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52113317 : MAJOR : (LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION) 
KEY WORD : ANIMAL METAPHOR / ENGLISH IDIOMS 
 PIMPRAPAI  BOONSOM : ANIMAL TERMS AS CONCEPTUAL METAPHOR 
IN ENGLISH IDIOMS. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSIST.PROF.PAJAREE 
NIPASPONG, Ph.D . 164 pp. 
 
 The objectives of this research are to study animal metaphors used in English 
idioms, and to examine concepts relating to animals derived from those idioms. Data 
collection was done by compiling 277 English idioms that include animal terms from 4 
English Idioms Dictionaries. To illustrate concepts, point of views and attitudes towards 
animals shared among native speakers of English, a cognitive linguistics perspective 
was adopted in analyzing data through the correspondent mapping between the source 
domain and the target domain. 
 Findings show that the use of animals as metaphorical meanings in English 
idioms is from three main reasons: 1) physical attributes and parts of animals’ body      
2) characteristics and habitations of animals, and 3) idioms context that does not directly 
link to animals. Results reveal 12 concepts relating to animals, which include 1) actions 
or manners, 2) states, 3) characteristics, 4) quantity, 5) teaching and beliefs, 6) danger, 
7) habits, 8) time or duration, 9) impossibilities, 10) human, 11) sex and gender, and     
12) distance. A total of 40 kinds of animals are reported. The most frequent kinds of 
animals found in the study include dogs, birds, and horses, respectively. This can be 
explained by the fact that dogs are the most common pet nurtured by people in every 
culture, and they are believed to be man’s best friends. As for birds, if not kept as pets, 
people can see so many kinds of birds everywhere. Moreover, some particular features 
of birds can reflect a large variety of human’s personalities. The third place is horses, 
since horses have been the most preferred working animal in western cultures, and they 
are also treated for sport as well. 
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การค้นคว้าอิสระเรื�องนี�สาํเร็จได้ด้วยความกรุณาของ ผศ.ดร.ปาจรีย์ นิพาสพงษ์  
อาจารยท์ี�ปรกึษาการคน้ควา้อสิระ ซึ�งเป็นทั �งผูใ้หค้วามคดิ ใหค้วามช่วยเหลอื และให้คาํแนะนําที�เป็น
ประโยชน์อย่างยิ�งต่อผูว้จิยั รวมถงึสละเวลาอนัมค่ีาในการตดิตามความกา้วหน้าตลอดระยะเวลาของ
การคน้ควา้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุอาจารยเ์ป็นอย่างสงูไว ้ณ ที�นี� 

ขอกราบขอบพระคณุ อาจารยพ์รสวรรค ์ ตรพีาสยั ที�กรณุาเป็นประธานการสอบและ    
ให้คาํแนะนําที�เป็นประโยชน์ซึ�งช่วยใหง้านวจิยัเรื�องนี�เกดิความสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ทุกท่านในภาควชิาภาษาและการสื�อสารระหว่างวฒันธรรมและอาจารยพ์เิศษทุกทา่นที�ประสทิธิ 7
ประสาทวชิาความรูแ้ละใหค้าํแนะนําที�เป็นประโยชน์ 
 ขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการทุกเรื�องที�ปรากฏในงานวิจยัเรื�องนี�  ขอบคุณ   
บรรดามติรสหายและเพื�อนร่วมงานที�คอยไถ่ถามและใหก้าํลงัใจผูว้จิยัตลอดระยะเวลาการศกึษา 
ขอบคณุเพื�อนๆ รว่มภาควชิาในนํ�าใจและความชว่ยเหลอืที�มใีหก้นัมาจนถงึวนันี�  
 สุดท้ายนี� ขอกราบขอบคุณป้ายูร พ่อ แม่ ที�ให้ความรกั ใหกํ้าลงัใจ ให้การสนับสนุนใน
ทุกดา้นๆ ขอบใจอุ๊สาํหรบักําลงัใจและความช่วยเหลอืที�ใหเ้ป็นอย่างดเีสมอมา 
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