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 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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บทที� 1 

 
บทนํา 

 
 

1. ที�มาและความสาํคญัของปัญหา 
 
 ภาษานอกจากเป็นเครื�องชี�วดัความเจรญิงอกงามทางวฒันธรรมของมนุษย ์ เป็นเสมอืน
ภาพสะทอ้นความรูส้กึนึกคดิ ทศันคต ิ ของคนในแต่ละสงัคมแลว้ ภาษายงัเป็นสิ�งที�คนในสงัคม
นั �นๆ สามารถเขา้ใจไดร้ว่มกนัและใชเ้ป็นเครื�องมอืสําหรบัตดิต่อสื�อสารระหว่างกนัอกีดว้ย  
 

ภาษาที�ใชใ้นการสื�อสาร นอกจากที�เป็นถอ้ยคาํที�มคีวามหมายตรงไปตรงมาตามที�สื�อ
ออกไป ผูฟ้งัสามารถเขา้ใจความหมายไดท้นัท ี ยงัมอีกีประเภทหนึ�งที�ใชถ้อ้ยคาํเปรยีบเทยีบ 
กล่าวถงึสิ�งหนึ�งแต่หมายความถงึอกีสิ�งหนึ�ง  ทั �งนี�ผูร้บัสารต้องอาศยัการตคีวามก่อนจงึจะเกดิ
ความเขา้ใจ ดงัที� ขุนวจิติรมาตรา (สง่า กาญจนาคพนัธุ,์ 2538: 1) กล่าวว่า คําพดูของมนุษยเ์รา
ไมว่่าชาตใิดภาษาใด แยกออกไดก้วา้งๆ เป็น 2 อยา่ง อยา่งหนึ�งพดูตรงไปตรงมาตามภาษา
ธรรมดา พอพดูออกมากเ็ขา้ใจกนัไดท้นัท ีอกีอยา่งหนึ�งพดูเป็นชั �นเชงิ ไมต่รงไปตรงมาแต่ใหม้ี
ความหมายในคาํพดูนั �นๆ คําพดูที�เป็นชั �นเชงินี� เรยีกว่า “สาํนวน” 

 
สาํนวน เป็นรปูแบบหนึ�งของภาษาซึ�งมลีกัษณะตามที�กล่าวมา ดเิรกชยั มหทัธนะสนิ 

(2529: 11-12) ใหค้วามหมายคาํว่า สาํนวน ไวว้่า 
1. ถ้อยคาํประเภทหนึ�งที�เกดิจากขบวนการเปรยีบเทยีบหรอืสรรคาํในโครงสรา้ง 

ทางความหมาย 
2. ถอ้ยคาํประเภทหนึ�งที�เกดิจากขบวนการเปรยีบเทยีบแลว้   ปรากฏเฉพาะแบบ 

เปรยีบในโครงสร้างผวิ ความหมายที�เกิดขึ�นนั �นไม่สามารถแปลตามตวัอกัษรได้ทั �งยงัมี
จุดมุ่งหมายของการใช้เพื�อให้เกดิการตคีวามแบบแปลความหมาย 

Moon (1998: 3) กล่าวว่าสาํนวน (idiom) เป็นถ้อยคาํที�มคีวามคลุมเครอื ถูกใช้ 
ในทางที�ขดัแยง้กนั มคีวามหมายเป็น 2 นัยยะ คอื 

1. สาํนวนเป็นลกัษณะเฉพาะของวธิกีารแสดงบางสิ�งบางอย่างในภาษา  ดนตร ี 
ศลิปะและอื�น ๆ ซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลหรอืกลุ่ม 

2. สาํนวน (ซึ�งผดิจากรูปแบบทั �วไปในภาษาองักฤษ)  คอื  การเกดิร่วมกนัของ 
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คาํหรอืหน่วยคาํในวลซีึ�งมลีกัษณะเฉพาะทางภาษา  
มลูเหตุและที�มาของสาํนวนมดีว้ยกนัหลายประการ เช่น วถิกีารดําเนินชวีติ การกนิอยู ่

พฤตกิรรมของคนในสงัคม ลกัษณะประเพณ ี วฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์ ศาสนา วรรณคด ี
การละเล่น ฯลฯ  

  วรวรรณ คงมานุสรณ์ (2545: 12-15) สรปุความเป็นมาและแหล่งที�เกดิของสํานวนไทย 
ว่าเกดิจากที�มาต่างๆ ดงันี� 

1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพภูมศิาสตร ์แบ่งเป็น  
1.1 สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตใินทอ้งถิ�น เช่น  สาํนวนฝนตกไม่ทั �วฟ้า  

(ให้หรอืแจกจ่ายอะไรไม่ทั �วถงึกนั) 
1.2 พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆ เช่น  สาํนวนปลาหมอตายเพราะปาก  

(คนที�พดูพล่อยจนไดร้บัอนัตราย) 
1.3 ลกัษณะทางกายภาพของมนุษย ์เช่น สาํนวนคดในขอ้งอในกระดูก  

(มสีนัดานคดโกง) 
2. สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม แบ่งเป็น  

2.1 สภาพชวีติความเป็นอยู่  การกระทํา และความประพฤตขิองคน เช่น  
สาํนวนตํานํ�าพรกิละลายแม่นํ�า (การกระทาํอะไรสกัอย่างที�ไม่เหมาะสมหรอืได้สมดุลกนั) 

2.2 ศาสนาหรอืพธิกีรรมที�เกี�ยวขอ้งทางศาสนา  เช่น   สาํนวนขนทรายเขา้วดั  
(หาประโยชน์ใหส้่วนรวม) 

2.3 เหตุการณ์ในนิทาน ตํานาน วรรณคดี หรือประวัติศาสตร์ เช่น  
สาํนวนชกัแมนํ่�าทั �งหา้ (พดูจาหว่านลอ้มยกยอบุญคุณเพื�อขอสิ�งที�ประสงค)์ 

2.4 ประเพณีต่างๆ ในสงัคม เช่น  สาํนวนข้าวใหม่ปลามนั (อะไรที�เป็น 
ของใหม่ก็ถอืว่าด)ี 

2.5 วตัถุสิ�งของต่างๆ ที�ใชใ้นชวีติประจาํวนั เช่น สาํนวนคมในฝกั (มคีวามรู ้
ความสามารถแต่เมื�อยงัไมถ่งึเวลากไ็มแ่สดงออกมาใหป้รากฏ) 

2.6 การละเล่นพื�นบา้นต่างๆ เช่น สาํนวนรกุฆาต (เขา้ตาจน) 
 

สาํหรบัที�มาของสาํนวนภาษาองักฤษ Zhang (2007: 71-75)  ไดใ้ห้แหล่งที�มาของ 
สาํนวนไว ้ดงันี�  

1. มทีี�มาจากสตัว ์เช่น สํานวน cats and dogs (ฝนตกหนกัมาก) 
2. มทีี�มาจากสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาต ิเช่น สาํนวน between the devil and the  

deep blue sea (สถานการณ์ที�ตอ้งเลอืกระหว่างสองสิ�งที�เสี�ยงและไมต่อ้งการทั �งคู่) 
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3. มทีี�มาจากส ีเช่น สาํนวน have a yellow streak  (กลวับางสิ�งบางอยา่ง ขี�ขลาด) 
4. มทีี�มาจากจาํนวน เช่น สํานวน be dressed up to the nines (แต่งตวัด)ี 
5. มทีี�มาจากเกม กฬีา เช่น สาํนวน  not get to first base (มอุีปสรรคในทาํสิ�งใดสิ�ง 

หนึ�งตั �งแต่เริ�มต้น) 
6. มทีี�มาจากศลิปะการทําอาหารและอาหาร เช่น สํานวน as easy as pie (งา่ยมาก) 
7. มทีี�มาจากการประกอบอาชพี  เช่น สาํนวน cut your coat according to your cloth  

(ทาํอะไรแต่พอด)ี 
  

ทั �งนี� สาํนวนไทยและสาํนวนภาษาองักฤษต่างก็ใชก้ารเปรยีบเทยีบสิ�งๆ หนึ�งแต่มี
ความหมายหรอืสื�อถงึอกีสิ�งหนึ�ง รปูภาษาที�เกดิจากการนําภาษามาใชใ้นเชงิเปรยีบเทยีบ  เช่นนี� 
เรยีกว่า อุปลกัษณ์ (Metaphor)  

 
อุปลกัษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 แนวทางดว้ยกนั ทางหนึ�งตามทฤษฎแีบบดั �งเดมิ 

(Traditional Theory) เป็นเรื�องของการศกึษาในเชงิวรรณกรรม มุง่อธบิายดา้นกลวธิทีางสุนทรยีภาพ
ของการสรา้งสรรคเ์ชงิภาษาเปรยีบเทยีบ อกีทางหนึ�งเป็นทฤษฎตีามแนวภาษาศาสตรป์รชิาน 
(Cognitive Linguistics Theory) ซึ�งมองว่าอุปลกัษณ์ไมใ่ช่เป็นเรื�องของภาษาเท่านั �น แต่เป็นเรื�อง
กระบวนการคดิของมนุษยท์ี�สะทอ้นใหเ้หน็ไดใ้นรปูของภาษา หรอือกีนยัหนึ�งคอื การใชภ้าษาของ
คนในสงัคมบอกใหรู้ว้่าคนในสงัคมหนึ�งๆ นั �น มรีะบบความคดิอยา่งไร อุปลกัษณ์ ในแนวทางนี�จงึ
สะทอ้นระบบมโนทศัน์ของคนในสงัคมดว้ยเรยีกว่า อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ (Conceptual Metaphor) 
(ชชัวด ีศรลมัพ,์ 2548: 3-8) 

 
สาํหรบัสาํนวนไทยที�ใชส้ตัวใ์นการเปรยีบเทยีบนั �น ไดม้ผีูท้าํการศกึษามาบา้งแลว้ 

ดงันั �น สาํนวนภาษาองักฤษที�ใช้สตัว์ในการเปรยีบเทยีบจงึเป็นหวัขอ้ที�มคีวามน่าสนใจที�จะ
นํามาศึกษาต่อไป   งานวจิยัเล่มนี�จงึมุ่งศึกษาการใช้อุปลกัษณ์สตัว์ในสาํนวนภาษาองักฤษ 
รวมถงึมโนทศัน์ซึ�งสะท้อนความรูส้กึนึกคดิของผูใ้ช้ภาษาในชุมชนผู้ใช้ภาษาองักฤษ  ผู้วจิยั
เลอืกวเิคราะหส์าํนวนที�ใชส้ตัวใ์นการเปรยีบเทยีบ เนื�องจากสตัวเ์ป็นสิ�งมชีวีติที�อยูใ่กลช้ดิและมี
ความสมัพนัธก์บัสงัคมมนุษยม์ากและเป็นระยะเวลายาวนาน  ไมว่่าจะเป็นในลกัษณะของการ
เลี�ยงเพื�อเป็นสตัวเ์ลี�ยง เลี�ยงเพื�อเป็นอาหาร หรอืแมแ้ต่สตัวป์า่ที�ถูกล่าเพื�อเป็นเกมกฬีากล็ว้นมี
ความเกี�ยวขอ้งกบัมนุษยท์ั �งสิ�น  
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Kovecses (2002, quoted in Talebinejad and Dastjerdi, 2005: 133) กล่าวไวว้่า 
อุปลกัษณ์สตัวม์อียูท่ ั �วไปในภาษาที�มอียูใ่นโลก  ความเป็นจรงิแลว้พฤตกิรรมของมนุษยส์่วน
ใหญ่เหมอืนจะเขา้ใจไดใ้นเชงิเปรยีบเทยีบกบัพฤตกิรรมของสตัว ์ คนเราเองกส็ามารถอธบิายได้
ดว้ยสตัวจ์าํพวกต่างๆ เช่นกนั ดว้ยเหตุนี�จงึมอุีปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ที�ว่า PEOPLE ARE 
ANIMALS 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 
 2.1  เพื�อรวบรวมสาํนวนภาษาองักฤษที�มกีารใชค้าํศพัทเ์กี�ยวกบัสตัว ์

2.2 เพื�อศึกษามโนทศัน์ของสาํนวนภาษาอังกฤษที�ใช้อุปลกัษณ์สตัว์ในการ 
เปรยีบเทยีบ 
 
3. สมมติฐานของการศึกษา 

 
3.1 แมว้่าความหมายของสาํนวนภาษาองักฤษและสาํนวนไทยจะมคีวามหมาย

คลา้ยกนัแต่อุปลกัษณ์ที�ใชย้่อมแตกต่างกนั ขึ�นอยูก่บัมุมมอง ทศันคต ิของคนในแต่ละสงัคม 
3.2 อุปลกัษณ์ที�ใชใ้นสาํนวนภาษาองักฤษและสาํนวนไทย  มคีวามสอดคลอ้งกบั 

ลกัษณะเฉพาะของสงัคมนั �นๆ 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 

4.1 ศึกษาสํานวนภาษาองักฤษที�ใช้สตัว์ในการเปรยีบเทียบจากพจนานุกรม
ภาษาองักฤษ 4 เล่ม ไดแ้ก่ 
   4.1.1 Cambridge Dictionary of American Idioms  
   4.1.2 Collins Cobuild Idioms Dictionary  
   4.1.3 Oxford Idiom Dictionary for Learners of English  
   4.1.4 Longman Idioms Dictionary  
 4.2  วเิคราะหค์วามหมายของสํานวนที�ปรากฏในพจนานุกรมเฉพาะจากแหล่งขอ้มลู 
 4.3 วเิคราะหส์าํนวนที�นําสตัวม์าใชเ้ปรยีบเทยีบ ซึ�งสตัวใ์นที�นี�เป็นคาํเรยีกประเภท
ของสิ�งมชีวีติ สาํหรบัคาํเรยีกสตัวท์ี�หมายถงึเกม การละเล่น สิ�งของเครื�องใช ้และคาํเรยีกสตัว์
ที�เป็นคาํกรยิาจะไม่นํามาพจิารณา 
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5. นิยามศพัท์เฉพาะ 
 
  5.1 สาํนวนภาษาองักฤษ (Idiom) เป็นกลุ่มคาํในภาษาองักฤษซึ�งผดิแปลกไป
จากกฎเกณฑท์ั �วไปทางภาษาทั �งดา้นการใชค้ําและความหมาย นั �นคอืการใชค้ําและการลาํดบัคําใน
สาํนวนจะตายตวัคงที� (fixed phrases) ดา้นความหมาย สาํนวนส่วนมากมคีวามหมายไมต่รง
ตามคาํที�ประกอบขึ�นเป็นสาํนวนและยากแก่การคาดเดา อย่างไรกต็ามการคาดเดาสามารถ
ทาํไดจ้ากความสมัพนัธร์ะหว่างความหมายของคําตามตวัอกัษรและความหมายเปรยีบเทยีบที�
เกดิขึ�น    
 5.2 อุปลกัษณ์ (Metaphor) เป็นภาษาภาพพจน์ชนิดหนึ�งซึ�งมกัพบในสาํนวน  
อุปลกัษณ์เป็นการเปรยีบเทยีบกนัของสิ�งสองสิ�งซึ�งดเูหมอืนไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งกนั  ของสิ�งแรก
จะถูกนํามาอธบิายว่าเป็นอกีสิ�งหนึ�ง (สิ�งที�สอง) จากการเปรยีบเทยีบบอกเป็นนัยว่าของสิ�งแรก
มคีุณสมบตับิางอย่างคลา้ยคลงึกบัสิ�งที�สอง ดว้ยเหตุนี�เราจงึสามารถนําของสิ�งแรกมาอธบิาย 
สิ�งที�สองไดเ้นื�องจากคุณลกัษณะทั �งโดยนัยหรอืที�เหน็ไดช้ดัเจนของสิ�งที�สองสามารถใชเ้ป็นตวัแทน
ของของสิ�งแรกได ้ปรมีา มลัลกิะมาสและณฐัมา พงศไ์พโรจน์ (2551: 129) ยกตวัอยา่งอุปลกัษณ์
ที�กล่าวตรงๆ เช่น You are a fox เป็นการเปรยีบบุคคลนั �นว่าเจา้เล่ห ์และรา้ยเหมอืนหมาจิ�งจอก 
และอุปลกัษณ์ที�บอกเป็นนัย เช่น His voice thundered เสยีงเขาดงักระหึ�มเหมอืนฟ้ารอ้ง 
เปรยีบเทยีบเสยีงดงัเหมอืนกบัเสยีงฟ้ารอ้ง 

5.3 อุปลกัษณ์ระดบัมโนทศัน์ (Conceptual metaphor) ตามแนวอรรถศาสตร ์ 
ปรชิาน หมายถงึการเขา้ใจขอบเขตความคดิหนึ�งดว้ยขอบเขตความคดิอยา่งหนึ�ง โดยขอบเขต
ความคดิทางความคดิในที�นี�หมายถงึประสบการณ์ที�มนุษยไ์ดร้บัทุกประเภท (ทศันีย ์เมฆถาวร
วฒันา, 2553: 843) การใชภ้าษาในชวีติประจาํวนัของผูใ้ชภ้าษาจะอยูใ่นรปูของการเปรยีบเทยีบ 
ระบบความคดิ มโนทศัน์ และการมองโลกของมนุษยน์ั �นสะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้ากการใชอุ้ปลกัษณ์  

 ในงานวจิยันี� การใชอุ้ปลกัษณ์สตัวเ์พื�อเปรยีบเทยีบ แสดงใหเ้หน็ถงึความ
เข้าใจพื�นฐานเกี�ยวกบัคุณลกัษณะและพฤติกรรมของมนุษย์ซึ�งสะท้อนผ่านคุณลกัษณะและ
พฤตกิรรมของสตัว ์ตวัอยา่งเช่น I don’t want to have a pig in the house เมื�อ หม ูแสดงให้
เหน็ภาพของความตะกละ มมูมาม หรอืละโมบไม่รูจ้กัพอ หรอื Don’t be a chicken! ไก่ เปรยีบ
ไดก้บัคนขี�ขลาด ขี�กลวั เป็นตน้ 

5.4 ภาษาศาสตร์ปรชิาน (Cognitive Linguistics) หมายถึง แนวคดิที�ว่า
ภาษาเป็นภาพสะทอ้นของความนึกคดิ (Cognition) และกระบวนการการประมวลความคดิของ
มนุษย ์ (Conceptual process) อยา่งชดัเจน และมุง่อธบิายถงึการใชภ้าษาที�เป็นผลมาจาก
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กระบวนการคดิ ซึ�งไดร้บัอทิธพิลจากประสบการณ์ในการรบัรูเ้กี�ยวกบัโลกและประสบการณ์ใน
การใชภ้าษา  
 
6. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 
 

6.1 ทาํใหท้ราบว่าในสาํนวนภาษาองักฤษนําสตัวป์ระเภทใดบา้งมาใชเ้ป็นอุปลกัษณ์ 
 6.2 ทาํใหท้ราบว่าแต่ละอุปลกัษณ์นั �น สะทอ้นใหเ้หน็มโนทศัน์ในดา้นใด 
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บทที� 2 

 
เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

  
 
 ในงานวจิยั อุปลกัษณ์ในสาํนวนภาษาองักฤษเกี�ยวกบัสตัว ์ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ
เกี�ยวกบัสาํนวนและอุปลกัษณ์จากเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  ซึ�งสามารถนํามาใช้เป็น
แนวทางในการศกึษาได ้ดงันี/ 
 1. แนวคดิเกี�ยวกบัสาํนวนตามมมุมองภาษาศาสตรป์รชิาน 
 2. ที�มาของสาํนวนภาษาองักฤษในมมุมองทางวฒันธรรม 
 3. บทความและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
1. แนวคิดเกี�ยวกบัสาํนวน มุมมองด้านอรรถศาสตรป์ริชาน  
 

Kovecses และ Szabo (1996) ศกึษาเรื�องความสามารถในการเลอืกใชก้รยิาวล ี
(phrasal verbs)* โดยการเชื�อมโยงความคดิกบัความเขา้ใจความหมายเปรยีบเทยีบของสํานวน 
(metaphorical motivation) ของผูเ้รยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   ในการศกึษานี/ 
Kovecses และ Szabo นําเสนอความแตกต่างระหว่างสาํนวนในมุมมองแบบดั /งเดมิหรอืแบบ
กฎเกณฑเ์ดมิ และมมุมองซึ�งพฒันาจากแนวคดิดา้นอรรถศาสตรป์รชิาน รวมถงึการวเิคราะห์
ขอบเขตมโนทศัน์ (conceptual domains) ของสาํนวนที�เกี�ยวขอ้งกบั ‘ไฟ’ ซึ�งช่วยทาํใหเ้หน็
ระบบโดยธรรมชาตขิองสํานวน  กลไกทางทาง   ปรชิาน** ที�มสี่วนเกี�ยวขอ้งในการสรา้งสํานวน 
การเกดิขึ/นของสาํนวน และการปรากฏความหมายของสาํนวน 

สาํนวน มคีวามหมายที�เขา้ใจโดยทั �วไป คอื รปูแบบของภาษาที�ไม่สามารถคาดเดา
ความหมายจากคําที�ประกอบขึ/นเป็นสาํนวนได ้  เนื�องจากสาํนวนส่วนใหญ่อยูบ่นพื/นฐานแนวคดิ
อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์และนามนยัหรอืการใชค้าํแทน (metonymy) ระบบการเชื�อมโยงเกดิจากกลุ่ม 
‘การถ่ายโยงระบบมโนทศัน์ (conceptual mappings) และความสมัพนัธ ์ (correspondences)’ 

 
*เนื�องจาก phrasal verbs เป็นกลุ่มสาํนวนที�ยากแก่การเขา้ใจทั /งต่อผู้สอนและ

ผู้เรยีนภาษาองักฤษ (Kovecses and Szabo, 1996: 345) 
**ปรชิาน คอื การคดิอย่างเป็นระบบและมเีหตุผล รวมทั /งความรูต่้างๆ ที�เกดิขึ/นจาก

กระบวนการสรา้งมโนทศัน์ของผูพู้ด (ทศันีย ์เมฆถาวรวฒันา, 2553: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
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ระหว่างวงความหมายต้นทางและปลายทาง (source and target domain) ตามความหมาย
ของ Lakoff และ Kovecses (1987)  เราสามารถจาํแนกลกัษณะเฉพาะของสาํนวนได้จาก   
ขอ้ 1.) ความหมายของสํานวนถูกกําหนดโดยวงความหมายตน้ทางหนึ�งซึ�งมคีวามสมัพนัธก์บัวง
ความหมายปลายทางหนึ�งโดยเฉพาะขอ้ 2.) ความหมายเปรยีบเทยีบของแต่ละสาํนวนเกดิจาก 
‘การถ่ายโยงทางภววิทยา (ontological mapping)’ ซึ�งถูกนํามาใช้กับสํานวนนั /นๆ                     
ขอ้ 3.) ความหมายโดยนัยของสาํนวนนั /นสามารถอธบิายได้โดยรูปแบบความสมัพนัธ์แบบ 
‘ญาณสมัพนัธ ์(epistemic correspondence)’  
 

สาํนวนจากมุมมองด้านปริชานและแบบดั &งเดิม 
 
สาํนวนนั /นมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัรูปแบบภาษาหลายลกัษณะ เช่น อุปลกัษณ์ (spill 

the beans) การใช้คาํแทนหรอืนามนัย (throw up one’s hand) คาํคู่กนั (pairs of words) 
(cats and dogs) สาํนวนที�มคีาํว่า it (live it up) อุปไมย (similes) (as easy as pie)        
คาํกล่าว (sayings) (a bird in hand is worth two in the bush) กรยิาวล ี(phrasal verbs) 
(come up) สาํนวนที�ทาํหน้าที�อย่างไวยากรณ์ (grammatical idioms) (let alone) และ
รูปแบบอื�นๆ  

ตามแนวคดิแบบดั /งเดมิ (traditional view) เห็นว่าสาํนวนเป็นกลุ่มพเิศษของคาํ
หลายประเภทประกอบกนั เป็นเรื�องของภาษา (Cater และ McCarthy, 1988: 19) และไมเ่กี�ยวขอ้ง
กบัระบบมโนทศัน์แต่อยา่งใด รวมถงึไมแ่ตกต่างจากคําทั �วไป มหีน้าที�ในประโยคที�แน่นอน มี
ความหมายพเิศษเมื�อเทยีบกบัความหมายที�เกิดจากรูปแบบที�ประกอบกนัขึ/น Carter และ 
McCarthy (1988)  มคีวามเห็นเกี�ยวกบัลกัษณะทั �วๆ ไปของสาํนวนตามแบบแนวคดิแบบ
ดั /งเดมิเช่นกนั โดยยํ/าถงึแนวคดิที�ว่าความหมายของคําศพัทใ์นภาษาหนึ�งๆ มคี่าไม่เท่ากับ
ความหมายที�เกิดจากการนําคําเดี�ยวหลายๆ คํามาประกอบกัน โดยสรุปแล้ว แนวคิดหลกั 
ของสํานวนตามมุมมองแบบดั /งเดิมสามารถแสดงได้ ดงันี/ 

 
ความหมายพเิศษของสาํนวน  die 

ความหมายของคาํตามรปูภาษา เช่น kick , the bucket 
รปูภาษาของสาํนวนและหน้าที�ในประโยค  kick the bucket (ไมม่รีปู passive) 

 
 คาํในสํานวนมคีวามเป็นอสิระจากกนั ตามแนวคดิแบบดั /งเดมิที�ว่าสํานวนเป็นเรื�องที�
เกี�ยวขอ้งกบัภาษาเพยีงอยา่งเดยีว ซึ�งในแง่ของภาษาเราจาํแนกคําดว้ยการพจิารณาหน้าที�ที�มใีน
ประโยคและความหมายของแต่ละคาํ ในคลงัคาํคาํถูกจาํแนกแบบคําต่อคาํตามความหมายและ
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หน้าที�ของคําในประโยค ลกัษณะการอธบิายนี/จงึถูกนํามาใชก้บัสํานวนดว้ยเช่นกนั ความสมัพนัธ์
ระหว่างกนัของคาํเป็นที�ยอมรบั แต่สาํหรบัคาํประเภท คาํพอ้งรปู คาํพอ้งความหมาย คําหลาย
ความหมาย และคําที�มคีวามหมายตรงขา้มกนั มคีวามสมัพนัธ์ในแง่ของการรบัรูเ้ท่านั /น สํานวนก็
อาจจะมคีวามสมัพนัธใ์นแบบเดยีวกนั  เป็นที�สงัเกตว่าความสมัพนัธท์ี�กล่าวมานี/เป็นความสมัพนัธ์
ในแง่ของภาษา มใิช่ความสมัพนัธใ์นระบบความคดิ ในมุมมองแบบดั /งเดมินัยยะทางภาษาไม่
เกี�ยวขอ้งกบัระบบความคดิและความรูใ้นดา้นต่างๆ ที�ผูใ้ชภ้าษามรีว่มกนั 
 Kovecses และ Szabo มุง่แสดงใหเ้หน็ในการศกึษานี/ว่า สาํนวน เป็นผลของระบบ
ความคดิของเราเองและไมไ่ดเ้ป็นเพยีงเรื�องของภาษา สํานวนมใิช่เพยีงถอ้ยคําที�ประกอบกนัแลว้
เกดิเป็นความหมายพเิศษ แต่เกดิขึ/นจากความรูต่้างๆ ที�มอียูใ่นโลก (ซึ�งเกดิขึ/นในระบบมโนทศัน์
ของเรา) หรอือกีนัยหนึ�ง สํานวน (หรอือย่างน้อยกค็อืสาํนวนส่วนใหญ่) คอื เรื�องของมโนทศัน์
และไมใ่ช่เรื�องของภาษา  
 เห็นได้ว่าความรู้ของคนเรานั /นเป็นสิ�งที�ช่วยเอื/อให้เกดิสาํนวน การเชื�อมโยงทาง
ความคดินี/แตกต่างจากการคาดเดา (Lakoff, 1987) เพราะเมื�อความหมายของสาํนวนเกดิขึ/นจาก
การเชื�อมโยงของระบบความคดิแลว้ นั �นแสดงว่าความหมายของสํานวนไมไ่ดเ้กดิจากการคาดเดา
ทั /งหมด อกีนัยหนึ�ง เราไม่สามารถบอกไดว้่าหากพจิารณาความหมายของคําแบบตรงตวัแลว้ เช่น 
emit sparks (ปล่อยประกายไฟ) จากสาํนวน spark off ซึ�งเป็นสํานวนหมายถงึ เริ�ม) จะทาํให้
เราสามารถ คาดเดา ความหมายของสํานวนไดว้่า begin มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัคํา spark และ off นั /น
อย่างไร  
 ในบางครั /งการเชื�อมโยงหาที�มาของคําไม่สามารถช่วยให้เราเข้าใจความหมาย 
ของสาํนวนไดเ้หมอืนกบัการคาดเดา  เช่นในกรณทีี�เราไมม่มีโนทศัน์ที�เอื/อใหเ้ขา้ใจความหมาย
ของสาํนวนเลย (เช่น ในสํานวน kick the bucket) และสาํนวนประเภทนี/นบัเป็นตวัอยา่งที�เป็นที�    
รูจ้กัดใีนแนวคดิแบบดั /งเดมิ 
 การเกดิของคาํที�มคีวามหมายเฉพาะที�เกดิขึ/นในสาํนวนส่วนมาก  กล่าวได้ว่าเกดิ
จากกลไกทางปรชิานซึ�งเชื�อมโยงวงความคดิกบัความหมายทางสาํนวน ลกัษณะของกลไกที�ว่า
นี/มคีวามเกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะในแงท่ี�สํานวนหลายๆ สาํนวนนั /นเป็นอุปลกัษณ์ นามนัย หรอืความรู้
พื/นฐาน (conventional knowledge) (Lakoff, 1987) ภาพที� 1 แสดงใหเ้หน็ว่า วงความรูห้นึ�งๆ 
สามารถอธบิายความหมายทางสาํนวนไดใ้นทางตรง กล่าวคอื โดยไมม่อุีปลกัษณ์และนามนัย 
สาํหรบัอุปลกัษณ์และนามนัยนั /น นับว่าเป็นกลไกทางปรชิานทาํหน้าที�เชื�อมระหว่างวงความรู้
ไปยงัความหมายทางสํานวนในทางออ้ม    
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ภาพที� 1 การเกดิมโนทศัน์ในสาํนวน  
 

ความหมายทางสาํนวน 
(Idiomatic meaning) 

 ความหมายพเิศษเชงิเปรยีบเทยีบที�เกดิ
ในสาํนวน 

   

กลไกทางปริชาน 
(Cognitive mechanisms) 

 อุปลกัษณ์ นามนัย และความรู ้            
เชงิประจกัษ์  (= วงความรูห้ลายวง) 

   

ขอบเขตมโนทศัน์ 
(Conceptual domain(s)) 

 
วงความรู ้(หนึ�งหรอืหลายวง) 

   

รปูแบบภาษาและความหมาย 
(Linguistic forms and their meanings) 

 คาํหลายคําที�ประกอบขึ/นเป็นสาํนวน 
หน้าที�ของคํา และความหมายของคํา 

 
 อปุลกัษณ์ในสาํนวน (Metaphor-Based Idioms) 
 
 อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์นั /นเป็นความสมัพนัธ์ของวงความรู ้ 2 วง วงหนึ�งเป็นสิ�งที�
สามารถทําความเขา้ใจได ้ เราเรยีกว่า วงความหมายต้นทาง (source domain) ซึ�งเป็นสิ�งที�มี
ความคุน้เคยและเป็นรปูธรรม ในขณะที�อกีวงหนึ�งเขา้ใจไดย้ากกว่าและเป็นเรื�องของนามธรรม
เราเรยีกว่า วงความหมายปลายทาง (target domain) วงความหมายต้นทางเป็นสิ�งที�ใชอ้ธบิาย
เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจสิ�งที�ตอ้งการอธบิาย ดงัตวัอยา่ง 

1) He was spitting fire 
2) The fire between them finally went out 
3) The painting set fire to the composer's imagination 
4)  The killing sparked off riots in the major cities 
5)  He was burning the candle at both ends 
6)  The bank robber snuffed out Sam's life 
7)  The speaker fanned the flames of the crowd's enthusiasm 

วงความหมายของ ไฟ ถูกใชเ้พื�อทาํใหเ้กดิความเขา้ใจกลุ่มมโนทศัน์นามธรรมที�แตกต่างกนัไป 
โดยมโนทศัน์เหล่านี/แสดงอารมณ์ และอารมณ์แสดงความสมัพนัธข์องคน ซึ�งมโนทศัน์ต่างมผีล
ต่อความเขา้ใจในสิ�งที�ตอ้งการเปรยีบเทยีบ 

ในสาํนวน spit fire วงความหมายของ ไฟ ถูกนํามาใชเ้พื�อทาํใหเ้กดิความเขา้ใจ   
อารมณ์โกรธ นั �นก็คอืเราสามารถเขา้ใจ ความโกรธ ผ่านมโนทศัน์ของไฟ ตามแนวคดิ
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ภาษาศาสตรป์รชิาน สามารถบอกไดว้่า ANGER IS FIRE เป็นอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ (ในที�นี/
เขยีนดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ่ทั /งหมด เพื�อแสดงว่าเป็นแนวคดิไมใ่ช่คาํทั �วๆ ไป) หรอือยา่งเช่น
‘The fire between them finally went out’ อธบิายดว้ยอุปลกัษณ์ LOVE IS FIRE  

‘The painting set fire to the composer's imagination’ อธบิายดว้ยอุปลกัษณ์ 
IMAGINATION IS FIRE  

‘The killing sparked off riots in the major cities’ อธบิายดว้ยอุปลกัษณ์ CONFLICT 
IS FIRE 

‘He was burning the candle at both ends’ อธบิายดว้ยอุปลกัษณ์ ENERGY IS 
FUEL FOR THE FIRE 

‘The bank robber snuffed out Sam's life’ อธบิายดว้ยอุปลกัษณ์ LIFE IS THE 
FLAME 

‘The speaker fanned the flames of the crowd's enthusiasm’ อธบิายดว้ย           
อุปลกัษณ์ ENTHUSIASM IS FIRE’ 
 จากตวัอยา่ง เราอาจกล่าวไดว้่า อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์นี/เป็นเสมอืนตวัเชื�อมระหว่าง
สิ�งที�เป็นนามธรรม (เช่น ความโกรธ ความรกั ฯลฯ) กบัสิ�งที�เป็นรปูธรรมมากกว่า (เช่น ไฟ) และ
เป็นสิ�งที�ช่วยใหเ้ราสามารถเลอืกใชค้าํ เช่น spark off, fire, go out, burn the candle, fan the 
flames ฯลฯ ใหเ้หมาะสมกบัสาํนวน จากตวัอยา่งอุปลกัษณ์เหล่านี/ แสดงใหเ้หน็ว่าสาํนวน
สามารถสื�อความหมาย เช่น ความโกรธ ความรกั หรอื จนิตนาการ ที�เป็นเช่นนั /น เนื�องจากการ
อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์มอียู่และทาํหน้าที�เป็นตวัเชื�อมระหว่างวงความคดิ 2 วงซึ�งเป็นอสิระ
จากกนั อุปลกัษณ์สรา้งการเชื�อมโยงในระบบความคดิของเราและยงัช่วยใหเ้ราใชค้าํ จากวง
ความหมายหนึ�ง (เช่น ไฟ) เพื�อแสดงถงึสิ�งอื�นๆ (เช่น ความโกรธ ความรกั) สาํนวนที�ใชค้ํา
เหล่านี/ (ไฟ) แสดงถงึวงความหมายปลายทางหนึ�งๆ โดยเฉพาะ (ความโกรธ) ที�เป็นเช่นนั /น
เนื�องจากว่ามอุีปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์อยูน่ั �นเอง (ANGER IS FIRE) ดงัที�กล่าวมา สามารถนํา
ภาพที� 1 มาแสดงโดยใชส้ํานวน to spit fire อธบิายดงันี/     
 
ภาพที� 2 อธบิายการเกดิมโนทศัน์ในสาํนวนดว้ยตวัอย่างสาํนวน to spit fire  

Idiomatic meaning  ‘be very angry’ 
Cognitive mechanisms  metaphor ANGER IS FIRE 
Conceptual domain(s)  FIRE and ANGER 

Linguistic forms  spit fire 
Meanings of forms  ‘spit’ , ‘fire’ 
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 ความหมายของสํานวนส่วนใหญ่ (แต่ไมใ่ช่สํานวนทั /งหมด เช่น kick the bucket) นั /น 
ไมไ่ดเ้ป็นอสิระจากวงความรูท้ี�ประกอบขึ/นเป็นในระบบมโนทศัน์ส่วนใหญ่ของคนเรา  และอุปลกัษณ์
เชิงมโนทศัน์นี/ทาํให้เกิดการเชื�อมโยงระหว่างความหมายพิเศษในเชิงเปรียบเทียบที�เกิด
ขึ/นกับกรอบความรู ้สิ�งที�ตอ้งการแสดงใหเ้หน็กค็อื 

1) อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์นั /นมอียู่จรงิ คอื มคีวามเป็นเหตุเป็นผลในเชงิจติวทิยา 
2) สาํนวนส่วนใหญ่ที�เราเหน็มไิดเ้ป็นเพยีงรปูแบบทางภาษาที�เป็นอสิระแต่เกดิจาก 

วงความหมายต้นทางที�ช่วยให้เกดิความเขา้ใจวงความหมายปลายทาง  
 ในมุมมองที�กวา้งขึ/น  เมื�อเกดิลาํดบัที�หนึ�งแลว้กจ็ะสามารถเขา้ใจลําดบัที�สองได ้  เพื�อ
แสดงว่า  อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์มอียูจ่รงิและอุปลกัษณ์ที�แทจ้รงิแลว้โดยธรรมชาต ิคอื ความคดิ
ของคนเรา  จงึมตีวัอย่างที�ทาํให้อุปลกัษณ์ที�กล่าวมาเกิดความชดัเจนมากขึ/น  ดงันี/ 
 

ANGER IS FIRE After the row, he was spitting fire 
 Smoke was coming out of his ears 
LOVE IS FIRE The fire between them finally went out 
 The frames are gone from our relationship 
IMAGINATION IS FIRE His imagination caught fire 
 Her imagination is on fire 

 
 นอกจากนี/ยงัมตีวัอย่าง (ซึ�งไม่ใช่ในแง่ของภาษา) ที�แสดงให้เหน็ว่าอุปลกัษณ์เชงิ
มโนทศัน์นั /นมอียู ่ คอืเป็นความคดิที�สะทอ้นความเป็นจรงิ  นกัภาษาศาสตรจ์ติวทิยาชาวอเมรกินั 
Raymond Gibbs  พบว่าอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์แสดงให้เหน็ความเป็นจรงิเชงิจติวทิยาและ  
ทาํให้เกดิรูปแบบภาษาในเชงิสาํนวนได ้ (Gibbs,1990, 1994; Gibbs and O’Brien, 1990)      
ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าคนมคีวามรูท้ี�อยู่ภายในตวัของแต่ละบุคคล ซึ�งเกดิจากประสบการณ์ 
การเรยีนรูใ้นเชงิเปรยีบเทยีบเกี�ยวกบัสาํนวน ความรู้ประเภทนี/สามารถรื/อฟื/นได้ง่ายที�สุด 
Gibbs และ O’Brien (1990) ทาํการทดสอบความรูแ้ละความนึกคดิของคนเมื�อถูกถามเรื�อง
เกี�ยวกบัสาํนวน โดยใชก้ลุ่มสาํนวน 5 กลุ่มที�มคีวามหมายใกลเ้คยีงกนัแต่ความหมายสาํนวนไม่
ตรงตามคําที�ปรากฏ คอื สาํนวน เปิดเผย revelation (เช่น spill the beans, let the cat out of 
the bag, blow the whistle) โกรธ anger (เช่น blow your stack, flip your lid, hit the ceiling) 
วติกจรติ insanity (เช่น go off your rocker, lose your marbles, go to pieces) ความลบั 
secretiveness (เช่น keep it under your hat, button your lip, hold your tongue) ควบคุม   
ออกคาํสั �ง exerting control (เช่น crack the whip, lay down the law, call the shorts)             
การทดลองทําโดยใหผู้เ้ขา้รว่มสรา้งมโนภาพของสํานวนและตอบชุดคาํถามเกี�ยวกบัภาพที�พวกเขา
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สรา้งขึ/น เป็นที�น่าสงัเกตในเรื�องความสอดคลอ้งระหว่างภาพความนึกคดิและการตอบคาํถาม 
ความสอดคล้องนี/เป็นความเข้าใจในสาํนวนของคนซึ�งเป็นผลจากอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์
ยกตวัอยา่ง ความโกรธ (MIND IS A CONTAINER) (Reddy, 1979; Lakoff and Johnson, 1980) 
และอุปลกัษณ์ความโกรธเป็นความรอ้นของของเหลวในภาชนะ (ANGER IS THE HEAT OF 
A FLUID IN A CONTAINER) (Kovecses, 1986; Lakoff, 1987; Lakoff and Kovecses, 1987)  
 

  เมื�อคดิถงึ สาํนวนความโกรธ เรารูว้่าความกดดนั (นั �นคอืความเครยีดหรอืความคบั
ขอ้งใจ) เป็นสาเหตุใหค้นกระทาํสิ�งต่างๆ โดยเมื�อเกดิขึ/นแลว้ ความสามารถในการ
ควบคุมมน้ีอย ความรนุแรงที�เกดิขึ/นเป็นสิ�งที�ไมไ่ดต้ั /งใจ (เชน่ สาํนวน the blowing of 
the stack) และเมื�ออารมณ์นั /นถกูปลดปล่อยออกมา (once the ceiling has been hit 
the lid flipped the stack blown) กเ็ป็นเรื�องยากที�จะทาํใหห้ายได ้ การตอบสนอง
เหล่านั /นเป็นผลจากจากการรบัรูข้องคน ที�ว่าเมื�อของเหลวถูกทาํใหร้อ้นจะกลายเป็นไอและ
ระเหยออกจากภาชนะ เหน็ไดว้่าการถ่ายโยงการเปรยีบเทยีบจากวงความหมายตน้ทาง 
(การใหค้วามรอ้นกบัของเหลวในภาชนะ) ไปยงัความหมายปลายทาง (อารมณ์โกรธ) 
ทาํใหเ้กดิมโนภาพซึ�งสอดคล้องกบัความรู้เฉพาะเกี�ยวกบัสาํนวนนั /นๆ และเกดิกบั
สาํนวนความโกรธที�แตกต่างกนัไป (Gibbs, 1990: 434) 
 

 ภววทิยา* (ontological) และ ญาณวทิยา** (epistemic) เป็นเหมอืนเครื�องมอืทาง     
ปรชิานในการถ่ายโยงความหมาย (mapping) ของอุปลกัษณ์ ความต่างของการถ่ายโยงทั /งสอง
แบบ คอื การถ่ายโยงแบบภววทิยา (ontological mapping) เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างพื/นฐาน
ของสิ�งต่างๆ (entities) และเหตุการณ์ในความหมายต้นทางกับสิ�งต่างๆ และเหตุการณ์ของ
วงความหมายปลายทาง การเปรยีบเทยีบที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ลว้นเป็นการถ่ายโยงแบบภววทิยา
ทั /งสิ/น ในทางกลบักนั การถ่ายโยงแบบญาณวทิยา (epistemic mapping) เป็นผลรว่มกนัจาก
ความรูเ้กี�ยวกบัสิ�งต่างๆ และเหตุการณ์ในวงความหมายตน้ทางไปยงัวงปลายทาง อกีนยัหนึ�ง 
ผู้พูดที�ใช้อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์จะใช้การอนุมานวงความหมายหนึ�งไปยงัอกีวงหนึ�งร่วมกบั
ความรูเ้ฉพาะในเรื�องนั /นๆ ที�คนมอียู ่ดงัตวัอยา่ง วงความหมายของไฟ เมื�อไฟมคีวามรุนแรงขึ/น  
 
 *ภววทิยา: สาขาหนึ�งของอภปิรชัญา (metaphysics) ที�ศกึษาว่าอะไรคอืสิ�งเป็นจรงิ 
กล่าวคอื ศกึษาธรรมชาตขิองสิ�งที�เป็นจรงิในฐานะที�เป็นสากลที�สุด หรอืในฐานะที�เป็น สิ�ง ไมใ่ช่ใน
ฐานะสิ�งนั /นหรือสิ�งนี/ โดยเฉพาะ เช่น ไม่ใช่ในฐานะที�เป็นต้นไม้ เป็นคน เป็นหิน 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2540: 74-75) 
 **ญาณวทิยา: ปรชัญาสาขาหนึ�งที�ว่าดว้ยบ่อเกดิ ลกัษณะ หน้าที� ประเภท ระเบยีบวธิ ี
และความสมเหตุสมผลของความรู ้ บางทใีชว้่า ทฤษฎคีวามรู ้ (theory of knowledge) 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2540: 34) 
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และไม่สามารถควบคุมได ้ ซึ�งเป็นอนัตรายกบัคนที�ถูกไฟไหมร้วมถงึคนรอบขา้งด้วย ผู้พูด
มกัจะใชก้ารอนุมานอารมณ์โกรธบนพื/นฐานของการเกดิไฟ  เมื�อความโกรธเริ�มรุนแรงมากขึ/น
จนไมส่ามารถควบคุมไดก้จ็ะเป็นอนัตรายกบัผูท้ี�มอีารมณ์โกรธและคนอื�นๆ ดว้ยเช่นกนั  
 
 นามนัยหรือการใช้คาํแทน (Metonymy) และความรู้พื&นฐาน (Conventional 
Knowledge) 
 
 นอกจากอุปลกัษณ์ที�เป็นกรอบความคดิและกลไกทางปรชิานที�ช่วยเอื/อใหเ้กดิการสรา้ง
สาํนวนแลว้  รปูแบบทางภาษาอกีประเภทหนึ�งที�เกี�ยวขอ้งและช่วยเอื/อใหเ้กดิการสรา้งสํานวน
คอื นามนัยและความรูพ้ื/นฐาน  
 ความรูพ้ ื/นฐาน (conventional knowledge) เป็นกลไกทางปรชิานอย่างหนึ�ง ขอ้มลูที�คน
ในแต่ละวฒันธรรมใชร้ว่มกนันั /นเป็นเรื�องของมโนทศัน์ ตวัอยา่งเช่น มอื (มนุษย)์ ความรูท้ี�ใช้
รว่มกนัทุกวนัเป็นเรื�องเกี�ยวกบัขอ้มลูทั �วๆ ไป นั �นคอื ส่วนต่างๆ รปูร่าง ขนาด การใชง้าน การใช้
มอืรวมถงึแขนเพื�อทาํงานและส่วนของอวยัวะซึ�งเป็นส่วนประกอบที�ใหญ่ขึ/น (เช่น มอืเป็นส่วน
หนึ�งของแขน ฯลฯ) เราเรยีกว่ารูพ้ ื/นฐานนี/ไดห้ลายอย่าง เช่น แบบจาํลองความคดิ ‘idealized 
cognitive model’ (Lakoff, 1987) โครงสรา้งความรู ้schema (Langacker, 1987)  แบบจาํลอง
ทางวฒันธรรม cultural model หรอื ทฤษฎพีื/นบา้น folk theory (Holland และ Quinn, 1987)    
หรอืที� Fillmore (1982) ใชค้าํว่า กรอบ frame หรอื เหตุการณ์ scene และอธบิายไวว้่า เหตุการณ์
เป็นองคป์ระกอบที�สอดคลอ้งกบัของประสบการณ์ของมนุษย ์

นามนัย (metonymy) แตกต่างจากอุปมาตรงที� นามนัยมีความเกี�ยวข้องกับวง
ความคดิเดยีวมากกว่าสองวงที�แตกต่างกนั (อย่างที�เป็นในอุปลกัษณ์) นอกจากนี/ นามนัยยงั
เกี�ยวข้องกับการ ‘แทนค่า’ ความสัมพันธ์ของความคิดระหว่างสองสิ�ง (entities) ภายใน        
วงความหมายเดยีว ในขณะที�อุปลกัษณ์เกี�ยวข้องกับการ ‘เป็น’ หรอื ‘เป็นเหมอืนกบั’ ของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสองวงความคดิ เช่น ความโกรธกบัไฟ  

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco José และ José Luis Otal Campo (2002,  
 
 *basic-level คอื ความคดิขั /นพื/นฐานของมนุษย ์เป็นความคดิที�เป็นผลมาจากการ
เรยีนรูข้ ั /นพื/นฐานของมนุษย ์เช่น ในกรณทีี�มองเหน็สิ�งใดสิ�งหนึ�ง มนุษยจ์ะนําระดบัความคดิขั /น
พื/นฐานมาใชเ้รยีกวตัถุที�เหน็ โดยสมาชกิที�อยู่ในกลุ่มพื/นฐานจะมคีุณสมบตัหิรอืลกัษณะร่วมที�
เป็นสากล เช่น หากได้ยนิคําว่า เก้าอี/ ภาพในความคดิจะเป็น เก้าอี/ทั �วไป ไม่ได้เป็นเก้าอี/ที�มี
ลกัษณะพเิศษใดๆ (George Lakoff, 1987, อา้งถงึใน อุษา พฤฒชิยัวบิลูย,์ 2554: 8) 
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อ้างถงึใน ชชัวด ีศรลมัพ,์ 2549: 43) มองว่าความแตกต่างระหว่างอุปลกัษณ์และนามนัยไมไ่ด้
แยกกันเด็ดขาดแต่เป็นแบบต่อเนื�อง (metaphor-metonymy continuum)   โดยขึ/นอยู่กับ
ระยะห่างของ conceptual distance ระหว่าง source กบั target ซึ�งถ้าห่างกนัมากเท่าไรกจ็ะมี
ความเป็นอุปลกัษณ์มากเท่านั /น ถา้ต่างกนัน้อยกเ็ป็นนามนยั  
 Moon (1998: 194-195) กล่าวว่า ทั /งนามนัยและอุปลกัษณ์เป็นเครื�องมอืทางภาษา
เช่นเดียวกันแต่เพื�อให้ง่ายต่อการจําแนก นามนัย นั /นเกี�ยวข้องกับการใช้คําแทน หลายๆ 
ตัวอย่างของนามนัยใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื�อแสดงถึงบุคคลรวมถึงความรู้สึกทาง
กายภาพหรอืความสามารถซึ�งเป็นประกอบเป็นใจความสําคญัของความหมายของสํานวน
หนึ�งๆ เช่น lend an ear ‘ear’ แสดงถึงคนและความสนใจของคนในเวลาเดียวกนั หรอื get 
one’s head round something ‘head’ หมายถงึคนและจติใจหรอืความเขา้ใจของเขาดว้ย หรอื
ในอกีหลายๆ ตวัเอยา่ง เช่น 
 absence makes the heart grow fonder 
 fight tooth and nail 
 lose someone’s nerve 
 under the thumb of someone 
 ความสมัพนัธร์ะหว่าง คาํแทนสิ�งเปรยีบ (metonymic vehicle)* และ คาํแทนสิ�งที�ถกู
เปรยีบ (metonymic tenor)** จะถูกควบคุมโดยกระบวนการทํางานของอวยัวะในรา่งกาย 
(physiology) และโลกของความเป็นจรงิ อวยัวะแต่ละส่วนสามารถแสดงใหเ้หน็ความรูส้กึตาม
หน้าที�เฉพาะของอวยัวะนั /นๆ  เช่น หากพดูถงึ มอื แสดงถงึอาการถอืและการจบัต้อง หรอืใน
บางกรณคีวามสมัพนัธถ์ูกกําหนดโดยวฒันธรรมกไ็ด ้ 
 นามนัยอื�นๆ ในสาํนวน อาจเป็นมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัวตัถุและสถานที�ซึ�งเป็นตวัแทน
ของการกระทาํ กจิกรรม หรอื ผลลพัธ ์หรอืเกี�ยวขอ้งกบัส่วนใดส่วนหนึ�งกบัความสมัพนัธ์
ทั /งหมดและมกัเป็นเรื�องของบรบิททางวฒันธรรม เช่น 
 at the wheel 
 from the cradle to the grave 
 heart and home 
 the pen is mightier than the sword   
 นอกจากนี/ยงัมสีาํนวนบางส่วน เช่น a crack shot หรอื the powers that be เกี�ยวขอ้ง
กบัคุณภาพหรอืคุณลกัษณะซึ�งสื�อถงึบุคคลผูม้คีุณสมบตัหิรอืมคีุณลกัษณะเหล่านั /น 
 
 *metonymic vehicle คอื สิ�งที�ถูกนํามาใชแ้ทนลกัษณะหนึ�งๆ และ **metonymic 
tenor คอื สิ�งที�ลกัษณะนั /นๆ อธบิายถงึ (Coleman, 2009) 
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2. ที�มาของสาํนวนภาษาองักฤษในมุมมองทางวฒันธรรม 
 
 Zhang (2007: 71-75) วเิคราะหท์ี�มาของสํานวนภาษาองักฤษเพื�อแสดงใหเ้หน็ว่าสํานวน
เหล่านั /นมทีี�มาจากปรชิานที�มต่ีอโลกและกจิกรรมทั /งหลายของมนุษย ์ดงันี/  

 
2.1 สาํนวนมีที�มาจากสตัว ์

  มสีตัว์มากมายหลายชนิดที�อาศยับนโลกใบนี/ บางชนิดอาศยัอยู่ห่างไกลจาก 
มนุษย ์เช่น หมขีาวขั /วโลก เนื�องจากความห่างไกลคนจงึไมคุ่น้เคยกบัสตัวป์ระเภทนี/ ดงันั /น เราจะ
พบว่าสตัวป์ระเภทนี/ถูกกล่าวถงึน้อยมากในภาษา แต่สาํหรบัสตัวท์ี�อยูใ่กลช้ดิกบัคน เช่น สตัว์
เลี/ยงประเภทต่างๆ ทั /งที�เลี/ยงไวด้เูล่น เป็นอาหาร หรอืเพื�อป้องกนัภยั ดว้ยเหตุนี/คนจงึมคีวาม
เขา้ใจในลกัษณะนิสยัของมนัเป็นอย่างด ี สตัวเ์หล่านี/จงึถูกพบมากกว่าในภาษาของมนุษย ์ เช่น 
สาํนวน cats and dogs, kill two birds with one stone, as wise as an owl คนมกัจะเชื�อมโยงสตัว์
แต่ละชนิดเข้ากบัคุณสมบตัิเฉพาะตวัของของมนั  คุณสมบตัินี/เป็นสิ�งกระตุ้นให้คนเกิดการ
ตอบสนองและเกดิความรูส้กึต่อสตัวช์นิดนั /นๆ ยกตวัอยา่ง บเีวอร ์(beaver) สตัวล์กัษณะคลา้ย
นากพบมากทางอเมรกิาเหนือ มนิีสยัชอบกดัแทะต้นไมใ้หล้ม้เพื�อนํามาสรา้งที�อาศยัซึ�งมคีวาม
ซบัซอ้นและมนัจะทําภารกจิของตวัเองไปเรื�อยๆ ตลอดเวลา ทกัษะและความสามารถในการ
ประดษิฐท์าํใหส้ตัวช์นิดนี/ถูกเรยีกว่า eager beaver สาํนวนนี/ถูกนํามาใชเ้รยีกคนที�มคีวาม  
กระวนกระวายที�จะทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�งใหส้ําเรจ็ ทํางานหนกั และไมค่่อยอดทน 
 

2.2 สาํนวนมีที�มาจากสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
สิ�งแวดล้อมทางธรรมชาติได้ทิ/งร่องรอยไว้ในวัฒนธรรมแองโกลอเมริกัน  

ด้วยลกัษณะทางกายภาพที�เป็นเกาะและมแีม่นํ/าสายยาวอย่างแม่นํ/าเทมส์ไหลผ่านใจกลาง
กรงุลอนดอน แนวชายฝ ั �งที�มรีะยะทางยาวนี/เองทําใหว้สิยัทศัน์ของผูค้นเปิดกวา้ง ความจาํเป็น
ที�ตอ้งเดนิทางทางทะเล การคา้ และการสื�อสารกบัต่างวฒันธรรมเพื�อความอยู่รอดและการพฒันา 
ด้วยเหตุนี/จงึทาํให้เกดิวฒันธรรมทางทะเลขึ/น  เราสามารถพบเห็นสาํนวนภาษาองักฤษที�มี
ทะเล ปลา กะลาสเีรอื การคา้ขาย การเดนิเรอื เขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ย เช่น go by the board 
สาํนวนนี/มขีึ/นในยคุของการใชเ้รอื the board หมายถงึดา้นขา้งของเรอื ในระหว่างพาย ุหากเรอื
เกดิความเสยีหาย กปัตนัเรอืม ี 2 ทางเลอืก คอื ซ่อมเรอื หรอืปล่อยให้เรอืไปต่อและจมใน
ที�สุด ทางเลอืกแรกอาจช่วยใหร้อดชวีติแมโ้อกาสจะมน้ีอยแต่ถา้เลอืกอกีทางหนึ�งกค็อืเสยีชวีติ 
ปจัจบุนันี/สาํนวนนี/ถูกใชใ้นความหมายว่า ‘แผนการลม้เหลว’ ตวัอยา่งสาํนวนอื�นๆ เช่น take 
someone down a peg, steer clear of, tide over, as close as an oyster, cast an anchor 
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to windward, hoist sail while the wind is fair, like a ship without a rudder, between the 
evil and the deep blue sea 
     

2.3 สาํนวนมีที�มาจากสี 
 ในทางกายภาพโลกประกอบดว้ยสิ�งต่างๆ นับลา้นๆ และทุกสิ�งมสีขีองมนัเอง  
ตามหลกัวทิยาศาสตรส์คีอืผลจากการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างแสงและตาของมนุษย ์  รวมทั /งมี
กลไกทางสรรีวทิยาและระบบประสาทในการมองเหน็เหมอืนกนั  การตอบสนองต่อการเรา้ของ
สกีเ็ป็นเช่นเดยีวกนัในทางทฤษฎ ี เช่น สแีดงเป็นสอีบอุ่น หากเราอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มที�เป็นสแีดง   
เราจะรูส้กึใจว่าหวัเต้นเรว็และความดนัสงูขึ/น ในวฒันธรรมตะวนัตก ‘สแีดง’ เป็นตวัแทนของ ยาม
คํ�าคนื ผูห้ญงิ ความลบั และการเคลื�อนที�เขา้หาศูนยก์ลาง สแีดงเป็นสญัลกัษณ์ของชวีติที�ลกึลบั 
สงคราม การเสยีเลอืดเนื/อและความสูญเสยี พลงัของไฟ และความเกลยีดชงั สแีดงยงัเป็น
สญัลกัษณ์ของการเตอืน ปีศาจหรอืความชั �วรา้ยกม็กัปรากฏในสแีดง สาํนวนภาษาองักฤษที�
เกี�ยวกบัสแีดงใหค้วามรูส้กึดูถูก เยย้หยนั เช่น in the red, see red, red brick, red camp, red-light 
district, red cent, red eye, red flag, red-haired person, red-handed, red-light bandit, red-neck, 
red tape 
 โดยปกตใินวฒันธรรมแองโกลอเมรกินั สเีหลอืง ใหค้วามรูส้กึดถููก เยย้หยนั 
Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) แสดงความเหน็ว่า ‘สเีหลอืง’ คอืสขีองความนุ่มนวล
และความสนุกสนาน แต่ถา้เป็นสเีหลอืงที�เขม้ขึ/นช่วยใหรู้ส้กึผ่อนคลาย หากนําสใีดสหีนึ�งเพยีง
บางๆ มาผสมใหก้จ็ะทําใหเ้กดิความรูส้กึที�ไมด่ ีคอื ไมพ่อใจ สกปรก ในยุคกลางของยุโรป สเีหลอืง
สว่างๆ แฝงดว้ยนัยยะของความอจิฉารษิยา ในยคุกลาง (1100-1400) สเีหลอืงซดีเป็นสญัลกัษณ์
ของการทรยศ ก้าวรา้ว หกัหลงั  เราจงึสงัเกตไดว้่าเหตุใดที�ประตูของผูท้รยศจะทาดว้ยสเีหลอืงและ
ทาํไมชาวยวิถงึถูกบงัคบัใหแ้ต่งกายเป็นสเีหลอืง  สาํนวนภาษาองักฤษที�เกี�ยวกบัสเีหลอืงมี
ความหมายสมัพนัธก์บัความขาดกลวั ไมก่ลา้ ตวัอย่างเช่น be yellow, have a yellow streak, 
yellow dog 
   

2.4 สาํนวนมีที�มาจากจาํนวน 
ในวฒันธรรมแองโกลอเมรกินัแต่ดั /งเดมิ   คนมแีนวโน้มที�จะชอบจาํนวนที�เป็น 

เลขคี� เลขคี�แสดงถงึความขยนัขนัแขง็ แสดงใหเ้หน็การเปลี�ยนแปลงของสงัคมแองโกลอเมรกินั
และการปรบัตวัต่อการเปลี�ยนแปลงทั /งหลาย ในวฒันธรรมแห่งนี/ ‘หนึ�ง’ เป็นจุดเริ�มตน้ To be 
number one is to the best เป็นสญัลกัษณ์ของการมชีวีติ เป็นจุดเริ�มตน้และจดุจบของสรรพสิ�ง
ต่างๆ เป็นศูนยก์ลางจกัรวาลและความจรงิในธรรมชาต ิ สาํนวนที�สะทอ้นความเชื�อนี/ เช่น one 
and all, one and only, one flesh หากกล่าวถงึทฤษฎพีทีาโกรสั ‘สาม’ คอืจาํนวนที�ดเีลศิ ‘สาม’ 
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คอืองคป์ระกอบของมนุษย ์นั �นคอื จติใจ รา่งกาย และวญิญาณ โลกถูกแบ่งออกเป็น ‘สาม’ ส่วน 
คอื แผ่นดนิ ทะเล และอากาศ ‘สาม’ เป็นสญัลกัษณ์ของ การเกดิ ชวีติ และความตาย นอกจากนี/
ยงัหมายถงึ อดตี ปจัจบุนั และอนาคต สิ�งดงีามทั /งหลายลว้นดาํเนินไปดว้ย ‘สาม’ สาํนวนที�
ประกอบดว้ยสาม เช่น three score years and ten ‘หา้’ คอืจาํนวนที�เป็นเครื�องหมายของความ
มชีวีติชวีา เป็นสญัลกัษณ์ของการรวมสองสิ�งไวด้ว้ยกนั การเป็นศูนยก์ลาง ความกลมกลนื และ
ความสมดุล สถาปตัยกรรมของโบสถใ์นยคุกลางมรีปูหา้เหลี�ยมประกอบอยูอ่ย่างผสมกลมกลนื 
จาํนวน ‘เจด็’ เป็นผลรวมของ สี�และสาม ‘สี�’ คอืสญัลกัษณ์ของโลกและ ‘สาม’ คอื สวรรค ์ดงันั /น 
‘เจด็’ จงึสื�อถงึการเคลื�อนที�ของจกัรวาล สํานวนที�มเีจด็ เช่น seventy times seven หมายถงึ 
จาํนวนมาก จาํนวน ‘เกา้’ เป็นตวัแทนของความเป็นนิรนัดร ความสมบูรณ์ และสมปรารถนา 
สาํนวน dressed to the nines นั �นหมายความว่าคนๆ นั /นแต่งตวัอยา่งหรหูรา สวยงาม  
          

2.5 สาํนวนมีที�มาจากเกม กีฬา 
  สาํนวนภาษาองักฤษที�แสดงความสนุกสนาน   ช่วยทาํใหเ้กดิความชดัเจนใน 
ความชื�นชอบการผจญภยั การทํางานเป็นกลุ่ม การเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ และความรุนแรงของ
คนในวฒันธรรมแองโกลอเมรกินั เช่นในการเล่นไพ่ ทุกครั /งที�มกีารเปลี�ยนขา้งจะมคีวามเสี�ยง
เกดิขึ/น คนอเมรกินัพรอ้มที�จะเสี�ยงเพื�อชยัชนะ โดยเฉพาะจากโชครา้ย เมื�อเราเล่นไพ่และหวงัจะ
เป็นผูช้นะ เราอาจจะ have a card up one’s sleeve เมื�อการแข่งขนัสิ/นสุดผูช้นะจะทิ/งไพ่ก่อน       
ผูเ้ล่นคนอื�นๆ จะทิ/งไพ่ของตนลงมา ทุกคนไดเ้หน็ว่าใครถอือะไรไวโ้ดยไมม่กีารปิดบงั สิ�งนี/แสดง
ใหเ้หน็ความตรงไปตรงมาและเปิดเผย ยงัมสีํานวนที�เกดิจากกฬีาเบสบอล เช่น not get to first 
base สาํนวนนี/หมายถงึลม้เหลวตั /งแต่ยงัไมเ่ริ�มต้น    
 

2.6 สาํนวนมีที�มาจากศิลปะการทาํอาหารและอาหาร 
 ขนมปงั ชสี และเนย เป็นอาหารหลกัของคนในวฒันธรรมแองโกลอเมรกินั  
ดงันั /นจงึมสีาํนวนที�เกี�ยวขอ้งกบักบัอาหาร เช่น  baker’s dozen มทีี�มาจากองักฤษใน
ศตวรรษที� 15 ในยุคนั /นมกีฎเกี�ยวกบันํ/าหนักของขนมปงัสาํหรบัขาย ซึ�งเป็นเรื�องยากที�จะทาํ
ขนมปงัให้นํ/าหนักเท่ากนัทุกก้อนเนื�องจากเครื�องมอืต่างๆ ยงัไม่ทนัสมยันัก  เพื�อหลกีเลี�ยง
การถูกลงโทษเนื�องจากนําหนกัที�ขาดหายไป  ช่างทาํขนมมกัจะใส่ขนมอกีชิ/นหนึ�งลงไปในถุง
เพื�อใหนํ้าหนกัครบหรอืใหนํ้/าหนกัเกนิไวด้กีว่า ดงันั /น baker’s dozen จงึกลายเป็น 13 แทนที�
จะเป็น 12 ชาวองักฤษไมช่อบจาํนวน 13 นกั เหตุนี/เองทาํใหนํ้าสํานวนนี/มาใชเ้ป็นปกต ิสาํนวน
ที�เกี�ยวกบัชสี เช่น as different as chalk from cheese, big cheese, whole cheese, hard 
cheese, say cheese  
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 พุดดงิและพายเป็นขนมอบซึ�งเป็นที�นิยม จงึมสีํานวนที�พดูถงึขนมชนิดนี/อยู่
ดว้ย เช่น The proof of the pudding is in the eating การทําขนมพุดดงิไมใ่ช่เรื�องงา่ย คนทํา
แต่ละคนต่างชอบรสชาตทิี�ต่างกนัไป ฉะนั /นวธิเีดยีวที�จะรูว้่าพุดดงิมรีสชาตดิหีรอืไมค่อืตอ้งชมิ
เสยีก่อน สํานวน The proof of the pudding is in the eating จงึหมายถงึ การทดลองเป็นวธิทีี�ดี
ที�สุดที�จะรูว้่าสิ�งนั /นดหีรอืไม่ สาํนวน As easy as a pie เกดิจากความสะดวกและความ
เพลดิเพลนิในขณะที�กนิพาย ชา เป็นเครื�องดื�มที�เป็นที�นิยมของชาวองักฤษจนเกดิเป็นวฒันธรรม
การดื�มชาในตอนกลางวนั  สาํนวนที�เกี�ยวขอ้งกบั ชา กม็ปีรากฏอยู ่เช่น high tea, low tea, for 
all the tea in China  
 

2.7 สาํนวนมีที�มาจากการประกอบอาชีพ 
 สาํนวนภาษาองักฤษสะทอ้นใหเ้หน็ความสําคญัของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ทั /งนี/เนื�องจากลกัษณะทางภูมศิาสตรท์ี�เอื/อต่อการทําการเกษตร ในอดตีเกษตรกรรมเป็นอาชพี
สาํคญัของชาวอเมรกินั เกษตรกรรมแสดงความเชื�อมต่อกนัระหว่างปจัจบุนัและอดตี เป็นสิ�ง
เชื�อมโยงคนรุ่นใหมก่บัจงัหวะชวีติและความฝนัของคนรุ่นก่อน  สาํนวนที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทํา
การเกษตร เช่น sow one’s wild oats, As you sow, so will you reap, as like as two peas in a 
pod สาํนวนภาษาองักฤษยงัแสดงเกรด็เลก็ๆ น้อยๆ ของอาชพีในสงัคมไดอ้กีดว้ย เช่น  
สาํนวนที�เกี�ยวกบัอาชพีช่างเหลก็ A good anvil does not fear the hammer ช่างทํารองเทา้ The 
cobbler’s wife is the worst shod ช่างไม ้Such carpenters, such ship ช่างตดัเสื/อ Cut the coat 
according to the cloth ชาวประมง The best fish swim near bottom แมบ่า้น A stich in time 
saves nine เมื�อเขา้สู่ยคุอุตสาหกรรม สิ�งทอจาํพวกขนสตัวแ์ละลนิินกลายเป็นอาชพีที�สําคญั     
ในขณะเดยีวกนักเ็กดิสํานวนที�เกี�ยวขอ้งขึ/น เช่น gentle as a lamb, lambs to the slaughter, hang 
for a sheep as a lamb, like a lamb, in two shakes of a lamb’s tail, wrap in cotton wool   
 
3. บทความและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
   
  อปุไมย (simile) และ บคุลาธิษฐาน (personification) 
  
  Moon (1998: 193-197) กล่าวถงึชนิดของอุปลกัษณ์และภาษาภาพพจน์ต่างๆ ใน
สาํนวนแบบตายตวั (Fixed Expressions) ในมุมมองดา้นภาษาว่า ความแตกต่างระหว่างอุปไมย 
(similes) และอุปลกัษณ์นั /นมนีัยสาํคญัที�เกี�ยวกบัความสงสยัและระดบัความเป็นจรงิรวมถงึการ
รบัรูค้วามหมายที�ตอ้งการสื�อออกมา 
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  อุปลกัษณ์และการเปรยีบเทยีบในสํานวนแบบตายตวัทั /งหมด  มคีวามไม่จรงิแฝงอยู่ใน
ระดบัที�แตกต่างกนัไปรวมถงึการไมเ่ป็นไปตามกฎ Grice (1975) กล่าวว่า ‘อย่าพดูว่าสิ�งที�ท่าน
เชื�อเป็นสิ�งผดิ’ อทิธพิลของการใช้สาํนวนโวหารเป็นผลร่วมกนัของความจาํเป็นที�ไม่สามารถ
พูดความจรงิและความต้องการแสดงให้เห็นว่าเรื�องนั /นเป็นจรงิ การกล่าวเกินจรงิ และ 
ความพยายามที�จะแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นความจรงิ เป็น 2 ประการสาํคญัของการใช้ภาษาใน
เชงิเปรยีบเทยีบในสาํนวนแบบตายตวั 
  ในแง่ของภาษาภาพพจน์ที�ถูกนํามาใชใ้นสํานวน นอกจากอุปลกัษณ์แลว้ ยงัมรีปูแบบ
ยอ่ยของอุปลกัษณ์ เช่น อุปไมย (simile) และ บุคลาธษิฐาน (Personification) ที�ปรากฏการใช้
ในสาํนวนดว้ย   
 
  อปุไมย (simile) ประกอบดว้ยโครงสรา้งหลกัรว่มกบั คาํ ที�ค่อนขา้งลา้สมยั (lexical 

fossils)*  มหีน้าที�เพื�อเน้นยํ/า โครงสรา้งแบบดั /งเดมิของอุปไมย คอื (as) + adjective + as + 
nominal group การเริ�มต้นดว้ย as ไมไ่ดเ้ป็นรปูแบบบงัคบัของอุปไมย หลายๆ อุปไมยมี
รปูแบบเช่นเดยีวกบั crystal-clear หรอืเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งไปโดยใช ้ than เช่น deader 
than a doornail ใชใ้นการเปรยีบเทยีบที�ไมเ่ท่ากนั  
  เนื�องจากอุปไมยช่วยทําใหค้ําคุณศพัทช์ดัเจนมากขึ/น ดงันั /น ในสํานวนอุปมาอุปไมย
จงึประกอบดว้ยคําคุณศพัทป์กตหิรอืในขั /นกว่าเกดิขึ/นรว่มกบัคาํนามที�แตกต่างกนัไป ดงัตวัอย่าง 
happy as clam, strong as a bull, horse, (an) ox ในตวัอยา่งต่อไป แสดงใหเ้หน็ว่าการแปร
ของคาํนามมคีวามสมัพนัธก์บัความหมายที�แตกต่างกนัไปของคาํคุณศพัท ์เช่น clear as a bell 
(เสยีง), clear as crystal/day (ขอ้มลู), good as gold (ความประพฤต)ิ, good as new (สภาพ)  
  อุปไมยในสํานวนส่วนใหญ่มคีวามชดัเจนในตวัเอง (transparent) มเีพยีงจาํนวนน้อยที�มี
ความคลุมเครอืไม่สามารถเขา้ใจได ้(opaque) เช่น as plain as a pikestaff, right as rain และบาง
สาํนวนซึ�งความหมายโดยนัยที�เกดิขึ/นสื�อถงึคํานามเป็นหลกั  และบางส่วนซึ�งมจีาํนวนน้อยมากที�
ใชค้ําที�ขดัแยง้กนัและมกัเป็นการประชดประชนั เช่น as clear as mud     
  นอกจากนี/ อุปไมยยงัพบไดใ้นอกีโครงสรา้งหนึ�ง คอื (verb) + like + nominal group 
เช่น like a headless chicken, like water off a duck’s back, work like a dog เป็นตน้ 
   
  บคุลาธิษฐาน (personification)   สามารถพบไดใ้นสํานวนตายตวับางสํานวนเช่นกนั  
และมวีฒันธรรมเป็นตวักําหนด บุคลาธษิฐานเกดิขึ/นจากการละเมดิขอ้จาํกดับางประการ ดงัแสดง 
 
 *lexical fossil คอื คาํหรอืรปูแบบทางภาษาที�ลา้สมยัแลว้ ยงัมใีชอ้ยู่บา้งในพื/นที�ห่างไกล 
ในถอ้ยคาํที�แต่งขึ/น ในสํานวน หรอืในการเกดิรว่มกนัของคาํ (Coffey, 2012: 47)  
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ในตวัอยา่ง วตัถุ (นามที�ถูกกล่าวถงึ) ในสํานวนถูกทําใหม้ชีวีติหรอืไมม่ชีวีติอยา่งไมเ่หมาะสมใน  
บรบิทของภาษา เช่น in the teeth of the wind, like death warm up, the eye of the storm เป็นต้น 
  Colin (2005: 23-24) บุคลาธษิฐานเป็นภาษาภาพพจน์ที�ถูกนํามาใชใ้นสาํนวนที�นํา
สตัวม์าใชเ้ปรยีบเทยีบอยูแ่ลว้เป็นปกต ิดว้ยเหตุที�สตัวต่์างๆ สามารถสะทอ้นมุมมองของมนุษย์
ได ้เช่น to be a lone wolf/bird เปรยีบหมาปา่หรอืนกกบัคนที�ตอ้งการมบีรษิทัเป็นของตนเอง
มากกว่าหรอืคนที�ตดิต่อทางสงัคมกบับุคคลอื�นน้อยมาก ในบุคลาธษิฐาน คุณลกัษณะหรอื
คุณสมบตัทิั /งแงบ่วกและลบของสตัว ์ (เช่น ความเฉลยีวฉลาด ความแขง็แรง ความรวดเรว็ ความ
ดื/อดงึ ฯลฯ) ที�นํามาใชใ้นสํานวนสามารถบอกเล่าและปรบัใชก้บัคนและสถานการณ์ได ้การใช้
บุคลาธษิฐานยงัเป็นกุศโลบายในการอธบิายพฤตกิรรมหรอืสภาพของมนุษยไ์ดอ้ยา่งดอีกีดว้ย  
 
 งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 
 อุษา พฤฒชิยัวบิูลย ์ (2544) ศกึษาอุปลกัษณ์เรื�องการเมอืงในภาษาไทยตามแนว
อรรถศาสตรป์รชิาน โดยรวบรวมขอ้มลูข่าวการเมอืงจากหนงัสอืพมิพร์ายวนั 5 ฉบบั ผลการ
วเิคราะหเ์พื�อจดัประเภทอุปลกัษณ์พบอุปลกัษณ์ 10 ประเภท อุปลกัษณ์ที�นํามาใชใ้นบรบิทข่าวน
อุปลกัษณ์ที�พบน้อยที�สุด คอื อุปลกัษณ์สิ�งของ การนําอุปลกัษณ์มาใชใ้นบรบิทการเมอืงสะทอ้น
ใหเ้หน็ว่ามโนทศัน์ทางการเมอืงของคนไทยเป็นดงั  1.) สงคราม 2.) การแขง่ขนั 3.) การพนัน          
4.) ธุรกจิ 5.) การแสดง 6.) การศกึษา 7.) การเดนิทาง 8.) การโจรกรรม 9.) เครื�องเรอืน และ               
10.) สิ�งมชีวีติ 
 
 จนิดารตัน์ บุญพนัธ ์ (2547) ศกึษาความหมายเปรยีบเทยีบของสตัวใ์นสาํนวนไทย โดย
รวบรวมสํานวนไทยทั /งสุภาษติและคําพงัเพยที�นําสตัวม์าเปรยีบจากหนงัสอื 44 เล่ม รวบรวม
สาํนวนไดท้ั /งหมด 753 สาํนวน จากสตัว ์ 113 ประเภท เลอืกวเิคราะหเ์ฉพาะสาํนวนที�มี
ความหมายเปรยีบเทยีบของสตัวท์ี�เกดิจากความหมายประจาํรปู รวมทั /งส่วนประกอบของสตัว ์
จาํนวน 435 สาํนวน จากสตัว ์91 ประเภท พบความหมายเปรยีบเทยีบ 13 ความหมาย ไดแ้ก่ คน 
คุณสมบตั ิ นิสยั ภยัอนัตราย ปรมิาณ ขนาด สตัวม์พีษิ อาหาร เวลา สิ�งประดษิฐ ์ อาการ การ
กระทํา ระยะทาง ความหมายเปรยีบเทยีบที�เกดิจากการใชส้ตัวม์ากประเภทที�สุดคอื คน เกดิจาก
ประเภทสตัว ์71 ประเภท สตัวท์ี�ถูกนํามาใชม้ากที�สุดคอื เสอื พบในสํานวน 69 สาํนวน และสตัวท์ี�
ถูกนํามาใชน้้อยที�สุดม ี40 ประเภท พบประเภทละ 1 สาํนวน  
 จากการศกึษาพบว่า สตัว์มคีวามสมัพนัธ์กบัสิ�งต่างๆ รอบตวัโดยเฉพาะกบัคน 
พฤตกิรรมของคนและสตัวบ์างอย่างมคีวามคลา้ยคลงึกนั เมื�อคนสงัเกตเหน็พฤตกิรรมเหล่านั /น 
จงึนําสตัวม์าเปรยีบเทยีบกบัคน ผูว้จิยัใชแ้นวคดิการวเิคราะหอ์รรถลกัษณ์มาใชเ้พื�อเปรยีบเทยีบ
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ใหเ้หน็ความหมายที�มรีวมกนัอย่างชดัเจน สตัวท์ี�นํามาใชใ้นสํานวนส่วนใหญ่เป็นสตัวเ์ลี/ยง เช่น 
หมา แมว หม ูไก่ ฯลฯ สตัวใ์ชแ้รงงาน เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย เป็นต้น สตัวท์ี�เป็นอาหาร เช่น หม ู
เป็ด ไก่ เป็นตน้ สตัวม์พีษิ อนัตราย เช่น ง ูจระเข ้เสอื เป็นตน้ 
 
 กติตมิา พุ่มซอ้น (2554) ศกึษาอุปลกัษณ์ ‘นํ/า’ ในสํานวนไทย โดยรวบรวมขอ้มลูจาก
หนงัสอืจาํนวน 33 เล่ม พบสาํนวนไทยที�มคีําว่า ‘นํ/า’ ปรากฏอยู ่315 สาํนวน เกดิจาก 11 ที�มา 
ไดแ้ก่ 1.) ธรรมชาต ิ2.) การกระทํา 3.) สตัว ์4.) อวยัวะต่างๆ 5.) อาหาร 6.) วถิชีวีติความเป็นอยู ่
7.) อุบตัเิหตุ 8.) นิทาน 9.) ศาสนา 10.) แบบแผน ความเชื�อ ประเพณ ีและ 11.) การแขง่ขนั มกีาร
ใชอุ้ปลกัษณ์ 43 แบบ รปูแบบที�พบมาก 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ อุปลกัษณ์ที�สื�อความหมายแสดง
คาํพดู 53 สาํนวน อุปลกัษณ์สื�อความหมายแสดงสภาพการณ์ 37 สาํนวน อุปลกัษณ์สื�อ
ความหมายแสดงความรูส้กึ 30 สาํนวน   
 ในการวเิคราะห ์นอกจากการสบืคน้ที�มาของสาํนวนที�ปรากฏคาํว่านํ/าแลว้ กติมิา พุ่มซอ้น 
ยงัทาํการวเิคราะหอุ์ปลกัษณ์เพื�อศกึษาระบบความคดิของผูใ้ชภ้าษาดว้ย 
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บทที� 3 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 
 งานวจิยัเรื�อง อุปลกัษณ์ในสาํนวนภาษาองักฤษเกี�ยวกบัสตัว ์ นี   ผูว้จิยัศกึษาสํานวน
ภาษาองักฤษที�ใชส้ตัวใ์นการเปรยีบเทยีบ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อ 1.) รวบรวมสํานวนภาษาองักฤษ
ที�มกีารใชค้ําศพัทเ์กี�ยวกบัสตัว ์ และ 2.) ศกึษาอุปลกัษณ์ระดบัมโนทศัน์ของสํานวนภาษาองักฤษ
เกี�ยวกบัสตัว ์โดยมวีธิดีําเนินการวจิยั ดงันี  
  
1. แหล่งข้อมลู 
 
 ผูว้จิยัรวบรวมสาํนวนภาษาองักฤษจากพจนานุกรมสาํนวนภาษาองักฤษ จาํนวน 4 
เล่ม ไดแ้ก่ 

1. Cambridge Dictionary of American Idioms โดย Cambridge University Press  
พมิพค์รั  งที� 5 ปี 2010 

2. Collins Cobuild Idioms Dictionary โดย HarperCollins Publishers พมิพ ์
ครั  งที� 2 ปี 2002  

3. Oxford Idiom Dictionary for Learners of English โดย Oxford University Press  
พมิพค์รั  งที� 2 ปี 2006 

4. Longman Idioms Dictionary โดย Pearson Education Limited พมิพค์รั  งแรกปี  
1998 
 
2. การเกบ็ข้อมลู 
 
   เกบ็ขอ้มลู ‘สาํนวน’ ตามชนิดของสตัว ์ เรยีงตามตวัอกัษร A – Z รวมทั  งความหมาย    
ดงัปรากฏในพจนานุกรมแต่ละเล่ม เช่น 
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   จาก Cambridge Dictionary of American Idioms 
ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 
1 ants have ants in your pants be very excited or worried about 

something 
2 ape go ape to become very excited or angry 
3 bat like a bat out of hell very fast 
4 bee have a bee in your bonnet to talk a lot about something you 

think is important 
    

   จาก Collins Cobuild Idioms Dictionary 
ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 
1 ape go ape/go ape crazy/go 

apeshit 
Start to behave in an uncontrolled 
or irrational way 

2 bat like a bat out of hell If you go somewhere like a bat out 
of hell, you go there very quickly 

3 bat blind as a bat You mean that they cannot see 
very well 

4 bats have bats in the belfry Have peculiar ideas or are crazy 
(belfry represents the person's 
head) 

 
   จาก Oxford Idiom Dictionary for Learners of English 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 
1 ants have ants in your pants be un able to stay still because you 

are unanxious or excited about 
something 

2 ape go ape become extremely angry or excited 
3 bat like a bat out of hell very fast 
4 bat (as) blind as a bat not able to see well 

 
   จาก Longman Idioms Dictionary 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 
1 ants have ants in your pants To feel excited or have a lot of 

energy, so that it's difficult to keep 
still or stay in one place (especially 
to or about children) 

2 ape go ape/go apeshit To suddenly become very angry or 
excited 
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3 bat blind as a bat Unable to see very well or unable 
to see at all 

4 bat like a bat out of hell Leave very fast, often because 
frightened or worried 

   
   จากการเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัสามารถรวบรวมขอ้มลูทั  งหมดได ้666  สาํนวน จาก 

1. Cambridge Dictionary of American Idioms     61 สาํนวน 
2. Collins Cobuild Idioms Dictionary                  202 สาํนวน 
3. Oxford Idiom Dictionary for Learners of English 184 สาํนวน 
4. Longman Idioms Dictionary 219 สาํนวน 

 
3. การจดักลุ่มข้อมูล 
 

3.1 เมื�อผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูครบทั  งหมดแลว้   จงึนําขอ้มลูที�ไดม้า 
จดักลุ่มโดยรวมสํานวนที�มชีื�อสตัว์ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน  และใช้อักษรย่อเพื�อแสดง
แหล่งขอ้มลู คอื OXF (Oxford Idiom Dictionary for Learners of English) CAM (Cambridge 
Dictionary of American Idioms) COL (Collins Cobuild Idioms Dictionary) และ LON 
(Longman Idioms Dictionary) และแสดงหมายเลขหน้าที�คาํถูกแสดงในพจนานุกรม ดงั
ตวัอยา่ง 

ที� ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหล่ง 
ขอ้มลู สาํนวน ความหมาย หน้า 

1 ants 1 OXF have ants in your 
pants 

be unable to stay 
still because you are 
unanxious or excited 
about something 

8 

2 CAM have ants in your 
pants 

be very excited or 
worried about 
something 

8 

3 LON have ants in your 
pants 

To feel excited or 
have a lot of 
energy, so that it's 
difficult to keep still 
or stay in one place 
(especially to or 
about children) 

6 

2 ape 4 OXF go ape become extremely 
angry or excited 

9 

5 CAM go ape to become very 
excited or angry 

8 
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6 COL go ape/go ape 
crazy/go ape shit 

Start to behave in 
an uncontrolled or 
irrational way 

6 

7 LON go ape/go ape shit To suddenly 
become very angry 
or excited 

6 

   
   เมื�อจดักลุ่มแล้วได้สาํนวนทั  งสิ น 289 สาํนวน (ดงัแสดงในภาคผนวก ก) ทั  งนี ผู้วจิยั
สงัเกตเหน็ว่าในบางสาํนวนถงึแมจ้ะเป็นสาํนวนเดยีวกนั  มคีวามหมายของสํานวนเหมอืนกนัหรอื
ใกลเ้คยีงกนัแต่มรีูปสาํนวนต่างกนัไปบา้ง ซึ�ง Chitra Fernando (1996: 43, quoted in Colin, 
2005: 5) กล่าวว่า ความจาํเป็นในการสื�อสารของผูใ้ชภ้าษามอีทิธพิลต่อการปรบัเปลี�ยนและการ
แปรรปูของสํานวน ไดแ้ก่ การละเวน้  การจดัเรยีงใหม่ และการเพิ�มเตมิ เช่น บางสํานวนสามารถทํา
ใหส้ั  นลง สาํนวน a bird in the hand is worth two in the bush เขยีนสั  นๆ เพยีง a bird in the hand 
กเ็ขา้ใจได ้ หรอืสํานวน red herring มาจาก draw/trail a red herring across the path/track 
Fernando มคีวามเหน็ว่าสิ�งนี สะท้อนใหเ้หน็ถงึความสามารถและความมั �นใจของผู้ใช้ภาษา 
และเป็นเรื�องยากสําหรบัผูท้ี�ไมใ่ช่เจา้ของภาษาในการตคีวามหรอืเขา้ใจสํานวนที�ถูกทาํใหส้ั  นลง  
หากความรูด้า้นภาษามจีาํกดัและไมรู่ว้่ารปูเตม็ของสาํนวนคอื 
  
  3.2 สาํนวนที�ใชส้ตัวใ์นการเปรยีบเทยีบแต่ไมใ่ช่สตัวท์ี�หมายถงึสิ�งมชีวีติ เป็นสิ�งของที�มี
ชื�อเหมอืนกบัประเภทของสตัว ์ เช่น สาํนวน no room to swing a cat ในสาํนวนนี  cat ไม่ได้
แปลว่าแมวแต่เป็นแสเ้ก้าแฉก (cat-o’-nine-tails)   (นพพร สุวรรณพานิช, 2542: 155) สาํนวน
ลกัษณะนี จะถูกตดัออกดว้ย 
 
   ดงันั  น  เมื�อคดัเลอืกสาํนวนในขอ้ 3.2 ออกแลว้  เหลอืสาํนวนที�จดักลุ่มเพื�อทาํการ
วเิคราะห ์277 สาํนวน (ดงัแสดงในภาคผนวก ข) มจีาํนวนรวมทั  งสิ นจากทุกแหล่งขอ้มลู 627 
สาํนวน แบ่งเป็น 

1. Cambridge Dictionary of American Idioms     57 สาํนวน 
2. Collins Cobuild Idioms Dictionary                  188 สาํนวน 
3. Oxford Idiom Dictionary for Learners of English 175 สาํนวน 
4. Longman Idioms Dictionary 207 สาํนวน 

 
4. การวิเคราะหข้์อมลู 
 

4.1 แปลความหมายสํานวนจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   ผูว้จิยัใชก้ารจบัใจความ 
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สาํคญัจากความหมายของทุกแหล่งขอ้มลูและสรปุเป็นความหมายเดยีว เช่น 

ที� ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหล่ง 
ขอ้มลู สาํนวน ความหมาย ความหมาย 

1 ants 1 OXF have ants in 
your pants 

be unable to stay 
still because you 
are unanxious or 
excited about 
something 

กระสบักระส่าย 
ตื�นเตน้ กงัวล 

  2 CAM have ants in 
your pants 

be very excited 
or worried about 
something 

  3 LON have ants in 
your pants 

To feel excited or 
have a lot of 
energy, so that 
it's difficult to 
keep still or stay 
in one place 
(especially to or 
about children) 

   
4.2 สบืคน้ที�มาของสํานวนว่ามทีี�มาจากอะไร  มปีจัจยัใดเป็นตวักําหนด เช่น เรื�องราววถิ ี

ชวีติ ศาสนา วฒันธรรม ฯลฯ การสบืคน้ที�มาของสาํนวนมสีาเหตุมาจากปจัจยัต่างๆ ดงันี  
   4.2.1 สาํนวนนั  นมรีะดบัของความชดัเจนทางภาษา (Degrees of literalness) 
แตกต่างกนัไป คอื transparent (หรอื literal idioms) semi-transparent (หรอื semi-idioms) และ 
opaque metaphors (หรอื pure idioms) ตามที� Rosamund Moon (1998, 22-23) อธบิายว่า 

4.2.1.1 transparent metaphors หรอื literal idioms เป็นสาํนวน 
ที�สามารถเขา้ใจไดง้่าย เนื�องจากเป็นสาํนวนประเภทที�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิทาง
วฒันธรรม ผูอ่้านหรอืผูฟ้งัสามารถคาดเดาหรอืตคีวามไดจ้ากความรูท้ ั �วๆ ไปในโลก เช่น สาํนวน 
fight like cats and dogs ธรรมชาตขิองสุนัขและแมวนั  นเมื�อพบกนักม็กัจะต่อสูก้นัเสมอ ดงันั  น
เมื�อคนเกดิความขดัแยง้กนัหรอืทะเลาะกนัรนุแรงเป็นประจาํจงึถูกนํามาเปรยีบเป็นสุนขัและแมว  

4.2.1.2 semi-transparent metaphors หรอื semi-idioms สาํนวน 
ประเภทนี ตอ้งใชค้วามรูซ้ึ�งมลีกัษณะเฉพาะจงึจะสามารถเขา้ใจหรอืตคีวามได ้ ดงันั  นจงึมใิช่ผูใ้ช้
ภาษาทุกคนจะเขา้ใจในสิ�งที�สาํนวนกล่าวถงึหรอืสามาถนําใชเ้ปรยีบเทยีบไดถู้กตอ้ง  หากไมท่ราบ
ความหมายเปรยีบของสาํนวนแลว้ อาจทาํใหก้ารตคีวามเกดิขึ นไดห้ลายแง ่ เช่น สาํนวน take 
the bull by the horns ความหมายของสาํนวน คอื การรบัมอืกบัสถานการณ์อย่างรวดเรว็ มั �นใจ 
ซึ�งการรบัมอืกบัสถานการณ์นั  นอาจทําไดท้ั  ง เผชญิหน้ากบัปญัหา หรอื หลกีเลี�ยงปญัหา ทั  งนี 
อาจตอ้งอาศยัการอธบิายเพิ�มเตมิเพื�อใหเ้กดิความชดัเจนดว้ย  
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4.2.1.3 opaque metaphors หรอื pure idioms    เป็นสาํนวนที�ไม ่
สามารถเขา้ใจได้จากรูปสาํนวนหรอืสามารถแปลความหมายได้หากไม่มคีวามรูเ้รื�องที�มาของ
สาํนวน เช่น สํานวน red herring ซึ�งหมายความว่า ข่าวหรอืขอ้มลูที�ทําใหค้วามสนใจหนัเหไป ที�มา
ของสํานวนเกดิจากการใชป้ลาเฮอรร์งิรมควนัเบี�ยงเบนความสนใจของสุนขัล่าเนื อ  เนื�องจากกลิ�น
ของปลาเฮอรร์งิรมควนันั  นค่อนขา้งแรงจงึสามารถทําใหก้ารรบัรูก้ลิ�นของสุนขัผดิพลาดได ้ 
  การสบืคน้ที�มาของสาํนวน ผูว้จิยัมไิดส้บืคน้ที�มาของสาํนวนทั  งหมดที�จะนํามาวเิคราะห ์
เนื�องจากสํานวนในกลุ่ม ‘transparent’ และ ‘semi-transparent’ สามารถเขา้ใจไดจ้ากรปูสาํนวน 
เช่น strong as a horse (ox/bull) หรอื eat like a pig   

4.2.2 แหล่งสบืคน้ที�มาของสํานวน ไดแ้ก่ 
4.2.2.1 จากพจนานุกรมซึ�งเป็นแหล่งขอ้มลูเอง  

4.2.2.2 จากพจนานุกรมเล่มอื�นๆ ซึ�งแสดงที�มาของคาํหรอืสาํนวน   
ทั  งที�เป็นเล่มและพจนานุกรมออนไลน์  

4.2.2.3 จากเวบ็ไซตต่์างๆ  
 

4.3 วิเคราะห์มโนทศัน์จากแวดวงความหมายเปรยีบเทียบของสํานวนซึ�งนําสตัว์ 
ประเภทต่างๆ มาใช้เป็นอุปลกัษณ์ เช่น เป็นกริยิาอาการ  นิสยั หรอื คุณสมบตั ิเป็นต้น 
  ในการวเิคราะหผ์ูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหว์งความหมายในเชงิเปรยีบเทยีบ (correspondent 
mapping) จากวงความหมายต้นทาง (source domain แทนด้วย SD) ไปยงัวงความหมาย
ปลายทาง (target domain แทนดว้ย TD) เหตุที�ใชก้ารวเิคราะหเ์ช่นนี  เนื�องจากอุปลกัษณ์จะ
ถ่ายทอดรูปแบบทางความคดิจากขอบเขตต้นทางหรอืวงความหมายต้นทางไปยงัขอบเขต
ปลายทางหรอืวงความหมายปลายทาง โดยวงความหมายตน้ทาง คอื สิ�งที�นํามาเป็นแบบเปรยีบ
มคีวามเป็นรปูธรรมและเขา้ใจไดง้่ายกว่า ส่วนวงความหมายปลายทาง คอื สิ�งที�ถูกเปรยีบมคีวาม
เป็นนามธรรมและเขา้ใจยาก 

ที� สาํนวน ความหมาย ที�มาสํานวน มโนทศัน์ 

1 have ants in your 
pants 

กระสบักระส่าย 
ตื�นเตน้ กงัวล 

มดมนิีสยัอยูไ่มนิ่�ง
และโดยธรรมชาติ
มกัจะอยูร่วมกนัเป็น
ฝงู หากใครที�มมีด
จาํนวนมากอยูใ่น
กางเกง คงไม่
สามารถอยู่นิ�งได ้
(Couto, 2011) 

กริยิา/อาการ  
อยูไ่มนิ่�ง 
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ที� สาํนวน ความหมาย ที�มาสํานวน มโนทศัน์ 

2 
 

go ape โกรธหรอืตื�นเตน้มาก 
และเริ�มควบคุม
ตวัเองไมไ่ด ้

อาการคุม้คลั �งของลงิ
เมื�อโกรธ 
(Ammer, 2013) 

กริยิา/อาการ  
โกรธมาก 

 
  จากตวัอยา่งที�แสดงในตาราง สาํนวน have ants in your pants หมายถงึ อาการ
กระสบักระส่าย ไมอ่ยูนิ่�ง เนื�องจากความตื�นเตน้หรอืกงัวล จากสาํนวนเราสามารถเขา้ใจอาการ
ของคนที�มมีดอยูใ่นกางเกงไดว้่าตอ้งเกดิความเจบ็ คนั จนไมส่ามารถนั �งนิ�งๆ กบัที�ได ้ในส่วนนี 
เป็นวงความหมายตน้ทาง ส่วนความหมายเปรยีบที�เกดิจากสาํนวน คอื อาการของคนเมื�อคนเกดิ
ความตื�นเตน้หรอืกงัวล เป็นวงความหมายปลายทาง  
  

4.4 นบัความถี�และคาํนวณหาค่ารอ้ยละของประเภทของสตัวท์ั  งหมดที�พบในสาํนวน 
 

4.5 สรปุ อภปิรายผล และนําเสนอผลการวจิยั 
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บทที� 4 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 

งานวจิยัเรื�องอุปลกัษณ์ในสาํนวนภาษาองักฤษเกี�ยวกบัสตัว ์ผูว้จิยัทาํการเกบ็ขอ้มลู 
จากแหล่งขอ้มลู คอื พจนานุกรมสํานวนภาษาองักฤษ จาํนวน 4 เล่ม ไดแ้ก่   

1. Cambridge Dictionary of American Idioms โดย Cambridge University Press 
2. Collins COBUILD Idioms Dictionary โดย HarperCollins Publishers 
3. Oxford Idiom Dictionary for Learners of English โดย Oxford University Press 
4. Longman Idioms Dictionary โดย Pearson Education Limited 

สามารถรวบรวมสํานวนไดท้ั TงสิTน 627 สาํนวน ซึ�งในจาํนวนดงักล่าวมสีํานวนที�ซํTากนั  ทําการจดั
กลุ่มและคงเหลอืสํานวนที�นํามาวเิคราะห ์277 สาํนวน 
   
  ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิยัใช้แนวคดิด้านอรรถศาสตร์ปรชิานเป็นกรอบในการ
อธบิายความคดิ มุมมอง และทศันคต ิ ของคนที�มต่ีอโลกสะทอ้นผ่านสาํนวน โดยการใชส้ตัว์
ประเภทต่างๆ เป็นสิ�งแทนความคดิ มมุมอง และทศันคตเิหล่านั Tน ความหมายเปรยีบเทยีบหรอื
มโนทศัน์ที�พบในสาํนวนเกดิจาก 

1. คุณสมบตัทิางกายภาพและจากอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกายของสตัว ์
2. ลกัษณะนิสยัและสภาพความเป็นอยู่ของสตัว ์
3. บรบิทแวดลอ้มของสาํนวนแต่มใิช่จากสตัวโ์ดยตรง 

 
  จากการวเิคราะหอุ์ปลกัษณ์สตัวท์ี�ใชใ้นสาํนวนภาษาองักฤษไดแ้สดงใหเ้หน็ความหมาย
เปรยีบเทยีบที�สื�อถงึมโนทศัน์ต่างๆ ทั Tงหมด 12 ประเภท ไดแ้ก่ 
 

1. การกระทาํหรืออาการ กระทาํอาการต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ความเป็นไป รปูแบบของ 
การกระทํา 

2. สภาพ สภาวะของร่างกาย จติใจ อารมณ์ ความเป็นเองตามธรรมดาหรอื 
ตามธรรมชาต ิเช่น สภาพความเป็นอยู่ สภาพดนิฟ้าอากาศ ภาวะ ธรรมชาต ิ

3. คณุสมบติั ลกัษณะเฉพาะ เครื�องหมายหรอืสิ�งที�ชีTใหเ้หน็ลกัษณะประจาํ 
4. ปริมาณ ความมากน้อย   ในที�นีTสงัเกตจากคาํวเิศษณ์ที�แสดงในความหมาย 
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ของสาํนวนในแหล่งขอ้มลู เช่น extremely, large numbers หรอื very much เป็นตน้ 
5. คาํสอน ความเชื�อ และความคิดเหน็  
6. ภยัอนัตราย สิ�งที�น่ากลวั เป็นอนัตราย 
7. นิสยั ความประพฤตทิี�เคยชนิ 
8. เวลา วนั เวลา (ชั �วขณะความยาวนานที�มอียู่หรอืเป็นอยู)่ 
9. สิ�งที�เป็นไปไม่ได้ สิ�งที�ไม่มีจริง  
10. คน (มนุษย)์ ในที�นีTหมายถงึสาํนวนที�มคีวามหมายเปรยีบเทยีบสื�อถงึคนเท่านั Tน  

โดยไมม่คีวามหมายเปรยีบเทยีบรว่มกบัสิ�งอื�น   เนื�องจากสาํนวนส่วนใหญ่สื�อถงึคนอยูแ่ลว้ ดงันั Tน
ในสํานวนที�ความหมายเปรยีบเทยีบสื�อถงึคนรว่มกบัสิ�งอื�น ผูว้จิยัจะพจิารณาเฉพาะความหมายที�
สื�อถงึสิ�งอื�นเท่านั Tน 

11. เพศ ความเท่าเทียมทางเพศ  การสบืพนัธุแ์ละความเท่าเทยีมกนัของหญงิชาย  
12. ระยะทาง ระยะห่างระหว่างกนั ความใกลไ้กลจากจุดหนึ�งไปยงัจุดหนึ�ง  

 
  อุปลกัษณ์สตัวท์ี�ใชใ้นสาํนวนภาษาองักฤษจาํนวน 277 สาํนวน ปรากฏมโนทศัน์ 12 
ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 1 แสดงมโนทศัน์ในสาํนวน ความถี� และอตัรารอ้ยละ 

ที� มโนทศัน์ (ความหมายเปรียบเทียบ) ความถี� รอ้ยละ 

1 การกระทาํหรอือาการ 106 35.69 

2 สภาพ 86 28.96 

3 คุณสมบตั ิ 47 15.83 

4 ปรมิาณ 15 5.05 

5 คาํสอน ความเชื�อ และความคดิเหน็ 9 3.03 

6 ภยัอนัตราย 8 2.69 

7 นิสยั 6 2.02 

8 เวลา 6 2.02 

9 สิ�งที�เป็นไปไม่ได ้สิ�งที�ไมม่จีรงิ 5 1.68 

10 คน 4 1.35 

11 เพศและความเท่าเทยีมทางเพศ 3 1.01 

12 ระยะทาง 2 0.67 

 รวม 297 100 
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  จากตารางที� 1 แสดงมโนทศัน์ที�ปรากฏในสาํนวน ความถี�ที�พบทั Tงหมด คอื 297 ครั Tง      
ซึ�งมากกว่าจาํนวนรวมของสาํนวน เนื�องจากมสีํานวนจาํนวน 20 สาํนวนที�ปรากฏ 2 มโนทศัน์     
ในสาํนวน ดงัแสดงในตารางที� 2 
 
ตารางที� 2 แสดงสาํนวนที�ปรากฏ 2 มโนทศัน์ร่วมกนั 

ที� สาํนวน ที� สาํนวน 

1 a bird of passage 11 donkey’s year 

2 a cartload of monkeys 12 eat like a horse 

3 a deer in the headlights 13 eat like a pig 

4 a rabbit in the headlights 14 have a whale of a time 

5 a snake in a grass 15 make a pig of yourself 

6 as the crow flies 16 pig out 

7 at a snail's pace 17 raining cats and dogs 

8 break a butterfly on a wheel 18 rare as hen's teeth 

9 cash cow 19 teach an old dog new tricks 

10 dog eat dog 20 until the cows come home 

 
  มโนทศัน์ที�พบมากที�สุด คอื มโนทศัน์หรอืความหมายเปรยีบเทยีบที�สื�อถงึ การกระทาํ
หรอือาการ ความถี�ที�พบ 106 สาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 35.69 ลาํดบัที� 2 คอื มโนทศัน์ สภาพ ความถี�
ที�พบ 86 สาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 28.96 และลําดบัที� 3 มโนทศัน์ คุณสมบตั ิ ความถี�ที�พบ 47 
สาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 15.83 มโนทศัน์เกี�ยวกบัระยะทางปรากฏน้อยที�สุดคอื 2 สาํนวน คดิเป็น
รอ้ยละ 0.67 
 
  ขอ้มลูที�รวบรวมไดจ้าก 277 สาํนวน ปรากฏประเภทของสตัวท์ี�ถูกใช ้ 40 ประเภท  
ดงัแสดงในตาราง 
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ตารางที� 3 แสดงประเภทของสตัวท์ี�ปรากฏในสาํนวน ความถี�ของการปรากฏ และอตัรารอ้ยละ 

ที� ประเภท ความถี� รอ้ยละ 

1 dog(s) / hounds / pup สนุขั / ลกูสนุขั 33 11.42 

2 
bird / pigeon(s) / crow(s) / cuckoo / 

eagle / hawk / owl / parrot 
นก / นกพริาบ / กา / นกกาเหวา่ / นก
อนิทร ี/ เหยี�ยว / นกฮกู / นกแกว้ 

31 10.73 

3 horse(s) / mare / pony มา้ / มา้ตวัเมยี / ลกูมา้ 26 9.00 

4 
chicken / cock / duck(s) / duckling / 
fowl / goose / gander / hen / turkey 

ไก่ / ไก่ตวัผู ้/ เป็ด / ลกูเป็ด / สตัวปี์ก
จาํพวกเป็ด-ไก่ / ห่าน(ตวัผู-้ตวัเมยี) / 

แม่ไก่ / ไกง่วง 
25 8.65 

5 cat(s) / kittens แมว / ลกูแมว 20 6.92 

6 
eel / fish / goldfish / herring / 

mackerel / sardine / shark / sprat 

ปลาไหล / ปลา / ปลาทอง / เฮอรร์งิ / 
แมก็เคอเรล็ / ซารด์นี / ปลาฉลาม / 

ปลาเลก็ปลาน้อย 
20 6.92 

7 hog / pig / swine หม ู 18 6.23 

8   donkey / goat / lamb(s) / mule / sheep ลา / แพะ / ลกูแกะ / ล่อ / แกะ 15 5.19 

9 bull / calf / cow(s) / ox ววัตวัผู ้/ ลกูววั 13 4.50 

10 ape / monkey(s) ลงิ 10 3.46 

11 mouse / mice / rat หนู 9 3.11 

12 fox / wolf หมาจิTงจอก / หมาปา่ 7 2.42 

13 fly(ies) แมลงวนั 6 2.08 

14 lion สงิโต 6 2.08 

15 bunny / hare / rabbit กระต่าย / กระต่ายปา่ 5 1.73 

16 worm หนอน 5 1.73 

17 bee(s) ผึTง 4 1.38 

18 cockles / oyster / snail หอยแครง / หอยมุก / หอยทาก 4 1.38 

19 bat(s) คา้งคาว 3 1.04 

20 butterfly(ies) / moth ผเีสืTอ / ผเีสืTอกลางคนื 3 1.04 

21 elephant(s) ชา้ง 3 1.04 

22 bear หม ี 2 0.69 

23 bug แมลง 2 0.69 

24 flea หมดั 2 0.69 

25 leopard / tiger เสอืดาว / เสอื 2 0.69 
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ตารางที� 3 แสดงประเภทของสตัวท์ี�ปรากฏในสาํนวน ความถี�ของการปรากฏ และอตัรารอ้ยละ (ต่อ) 

ที� ที� ที� ที� ที� 

26 ant มด 1 0.35 

27 beaver บเีวอร ์(สตัวค์รึ�งบกครึ�งนํTาคลา้ยนาก) 1 0.35 

28 crocodile จระเข ้ 1 0.35 

29 deer กวาง 1 0.35 

30 dragon มงักร 1 0.35 

31 frog กบ 1 0.35 

32 grasshopper ตั oกแตน 1 0.35 

33 guinea pig หนูตะเภา 1 0.35 

34 kangaroo จงิโจ ้ 1 0.35 

35 possum 
พอสซมั  (สตัวค์ลา้ยหนูที�มปีระเป๋า

หน้าทอ้ง) 
1 0.35 

36 prawn กุง้ 1 0.35 

37 rhinoceros แรด 1 0.35 

38 snake ง ู 1 0.35 

39 turtle เต่า 1 0.35 

40 whale วาฬ 1 0.35 

 รวม 289 100.00 

 
 ผูว้จิยัจาํแนกประเภทของสตัวอ์อกเป็นกลุ่มอยา่งคร่าวๆ ตามลกัษณะที�สงัเกตเหน็
เช่น ในกลุ่ม นก ประกอบดว้ย นก (ไมร่ะบุชนิด) นกพริาบ กา นกกาเหว่า นกอนิทร ี เหยี�ยว      
นกฮกู นกแกว้ ในสํานวนที�ปรากฏจาํนวนสตัว ์ 2 ชนิด ผูว้จิยันบัสตัวทุ์กประเภทที�ปรากฏ            
มจีาํนวนทั TงสิTน 16 สาํนวน ไดแ้ก่  

1. the birds and the bees 
2. the early bird catches the worm 
3. (play) cat and mouse  
4. put/set the cat among the pigeons 
5. when the cat's away the mice will play 
6. fight like cat and dog/fight like cat(s) and dog(s) 
7. raining cats and dogs  
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8. a cock and bull story 
9. a dog and a pony show 
10. neither fish nor fowl 
11. what's sauce for the goose is, sauce for the gander 
12. run with the hare and hunt with the hounds 
13. sort out/separate the sheep from the goats 
14. a sprat to catch a mackerel 
15. might as well be hanged/hung for a sheep as (for) a lamb 
16. a wolf in a sheep's clothing 

 
 จากตารางที� 3 พบว่าประเภทสตัวท์ี�ปรากฏมากที�สุด 3 ลาํดบัแรก คอื 

1. สตัวป์ระเภท สุนัข พบใน 33 สาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 11.42 
2. สตัวป์ระเภท นก พบใน 31 สาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 10.73 
3. สตัวป์ระเภท มา้ พบใน 26 สาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 
ประเภทสตัว์ที�พบน้อยที�สุดคอืประเภทละ 1 สาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 0.35 มทีั Tงหมด  

14 ประเภท คอื มด บเีวอร ์จระเข ้กวาง มงักร กบ ตั oกแตน หนูตะเภา จงิโจ ้พอสซมั กุ้ง 
แรด ง ูเต่า และ วาฬ  
 
  ในการวเิคราะห์ ผู้วจิยัใช้รูปแบบการวเิคราะห์วงความหมายในเชงิเปรยีบเทยีบ 
(correspondent mapping) ของวงความหมายตน้ทาง (Source Domain-SD) ไปยงัวงความหมาย
ปลายทาง (Target Domain-TD) ที�ปรากฏในสํานวน 
 

4.1 มโนทศัน์เกี�ยวกบัการกระทาํหรืออาการ พบในสาํนวน 106 สาํนวน ปรากฏ        
อุปลกัษณ์สตัว ์29 ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 4 แสดงมโนทศัน์การกระทาํหรอือาการ สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 ants have ants in your pants กระสบักระสา่ย ตื�นเตน้ กงัวล 

2 ape go ape (apeshit) 
โกรธหรอืตื�นเตน้มาก และเริ�ม
ควบคุมตวัเองไม่ได ้

3 bat like a bat out of hell ทาํกริยิาใดๆ อย่างรวดเรว็มาก 
4 bee have a bee in your bonnet หมกมุ่นกบับางสิ�งบางอย่าง 
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30 

ตารางที� 4 แสดงมโนทศัน์การกระทาํหรอือาการ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 
ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 
5 bird the bird has flown นกัโทษที�หลบหนีไป 
6 bird flip/give/shoot somebody the bird แสดงการโห่รอ้งเพราะไมพ่อใจ 
7 bird eat like a bird กนิน้อย 

8 bird not to say a dicky-bird 
ไมไ่ดพ้ดูหรอืไดย้นิอะไร ไม่ไดร้บัหรอื
ทราบขา่วคราวของใครบางคน 

9 bird / worm the early bird catches the worm 
การทาํอะไรก่อนคนอื�นมกั
ไดเ้ปรยีบ 

10 birds kill two birds with one stone 
ไดร้บัผลถงึสองอย่างจากการ
กระทาํอย่างเดยีว 

11 bug be bitten by the ___ bug 
กระตอืรอืรน้ที�จะทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�ง
อย่างจรงิจงั 

12 bull like a bull in a china shop 
ในสถานการณ์หนึ�งๆ หากพดูหรอื
ทาํโดยไม่ระมดัระวงั ทาํใหผู้อ้ื�น
โกรธหรอืเกดิความเสยีหาย 

13 bull take the bull by the horns 
เผชญิหน้ากบัปญัหาดว้ยความ
มั �นใจ กลา้หาญ 

14 bull like a bull at a gate 
ไปอย่างรวดเรว็โดยไม่สนใจใคร 
หรอืไม่คดิถงึความรูส้กึของคนอื�น 

15 butterfly break a butterfly on a wheel  ทาํเกนิกว่าเหตุ 

16 calf kill the fatted calf 
งานเฉลมิฉลองยิ�งใหญ่เพื�อตอ้นรบั
การกลบัมา 

17 cat (has the) cat got your tongue 
พดูกบัคนที�เราตอ้งการคาํตอบ ซึ�ง
เขายงัแสดงอาการเงยีบเฉย 

18 cat let the cat out of the bag เปิดเผยความลบัโดยไม่ตั Tงใจ 
19 cat like a cat on hot bricks/tin roof ตื�นเตน้ ประหม่า 
20 cat curiosity killed the cat คนอยากรูอ้ยากเหน็ 

21 cat grin like a Cheshire cat 
ยิTมกวา้งแสดงความพงึพอใจกบั
ตวัเอง 

22 cat / dog 
fight like cat and dog/fight like 
cat(s) and dog(s) 

ทะเลาะกนัรุนแรงตลอดเวลา 

23 cat like a scalded cat 
คน/สตัวซ์ึ�งเคลื�อนที�อย่างรวดเรว็
เพราะความกลวัหรอืตกใจ 

24 cat see which way the cat jumps 
ตดัสนิใจชา้เพราะคอยดู
สถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร 



37 
 

30 

ตารางที� 4 แสดงมโนทศัน์การกระทาํหรอือาการ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 
ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

25 cat copy cat 
การลอกเลยีนแบบในทางที�ไม่ด ี
เช่น การก่ออาชญากรรม 

26 cat / mouse 
(play) cat and mouse (with 
somebody) 

หลอกลวงใหผู้อ้ื�นเกดิความสบัสน 
เพราะความไม่แน่นอน เดีvยวดี
เดีvยวรา้ย 

27 cat / pigeons put/set the cat among the pigeons 
การกระทาํที�เป็นสาเหตุของปญัหา 
การทะเลาะววิาท 

28 cockles 
warm the cockles (of somebody's 
heart) 

ทาํใหม้คีวามสขุ พอใจ ชุ่มชื�นใจ 

29 crocodile 
crocodile tears / shed (weep/cry) 
the crocodile tears 

เสแสรง้แสดงความเหน็อกเหน็ใจ 

30 crow eat crow 
การยอมรบัความผดิพลาด 
โดยเฉพาะเรื�องที�ทาํใหข้ายหน้า 

31 deer 
(be caught/freeze like) a deer in 
the headlights  

หยุดนิ�งเพราะตกใจ  

32 dog be like a dog with two tails คนที�มคีวามสขุมาก 

33 dog dog eat dog  
การแขง่ขนัเพื�อใหป้ระสบความ 
สาํเรจ็โดยไม่คาํนึงถงึความถูกตอ้ง 

34 dog 
a dog's breakfast/dinner / make a 
dog's breakfast/dinner out of 
something 

ทาํอย่างไม่เรยีบรอ้ย 

35 dog 
Why keep a dog and bark 
yourself? 

ทาํสิ�งหนึ�งสิ�งใดดว้ยตวัเอง ทั Tงๆ ที�
มคีนทาํให ้

36 dog 
(you can't) teach an old dog new 
tricks  

การเปลี�ยนแปลงความคดิหรอืการใช้
ชวีติของคน (สงูอายุ) เป็นเรื�องยาก 

37 dog work like a dog ทาํงานหนกั 

38 dog like a dog with a bone 
คนที�ไม่สามารถละความพยายาม
หรอืคดิบางสิ�งบางอย่างได ้

39 dog put on the dog 
การกระทาํเพื�อแสดงใหเ้หน็วา่
ตวัเองมฐีานะด ีมคีวามรู ้ฉลาด 

40 dog going to see a man about a dog 
พดูเมื�อไมต่อ้งการบอกว่าจะไปที�ใด
หรอืทาํไม 

41 dogs call off the dogs 
พดูหรอืทาํใหค้นหยุดวจิารณ์
ตนเอง หรอืบุคคลที� 3 
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ตารางที� 4 แสดงมโนทศัน์การกระทาํหรอือาการ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

42 dogs throw someone to the dogs 
ทาํใหผู้อ้ื�นไดร้บัความเดอืดรอ้น 
เพราะไม่ตอ้งการคนๆ นั Tนอกีต่อไป 

43 dragon chase the dragon การเสพเฮโรอนี 

44 duck 
(take to something) like a duck to 
water 

สามารถทาํบางสิ�งบางอย่างได้
อย่างเป็นธรรมชาต ิจงึทาํไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย 

45 eagle an/somebody's eagle eye 
พจิารณาสิ�งต่างๆ อย่างละเอยีด 
รอบคอบ 

46 fish have other/bigger fish to fry สิ�งสาํคญั/น่าสนใจมากกว่าที�ตอ้งทาํ 
47 flea with a flea in your ear ต่อว่า ปฏเิสธดว้ยความโกรธ 
48 fly like a blue-arsed fly ทาํอย่างรวดเรว็และไม่เป็นระเบยีบ ยุ่ง 
49 goat act the goat (play the giddy goat) ทาํอะไรตลกๆ หรอืแปลกๆ 
50 goat get someone's goat สรา้งความราํคาญอย่างมาก 

51 goose cook somebody's goose 
ทาํลายแผนที�วางไว ้ทาํใหไ้ม่
ประสบความสาํเรจ็หรอืทาํใหผู้อ้ื�น
เดอืดรอ้น 

52 goose (kill) the golden goose 
ทาํลายสิ�งที�ใหผ้ลประโยชน์กบั
ตนเอง เช่น แหล่งรายได ้

53 hare start a hare 
แนะนําความคดิใหม ่ซึ�งเป็นที�
น่าสนใจ 

54 hare / hounds 
run with the hare and hunt with the 
hounds 

สนบัสนุนทั Tง 2 ฝา่ย (ซึ�งขดัแยง้กนั) 

55 hawk 
watch somebody/something like a 
hawk 

สงัเกตหรอืดสูิ�งต่างๆ อย่างละเอยีด
ถี�ถว้น 

56 hog go the whole hog 
ทาํบางสิ�งบางอย่างใหเ้สรจ็สมบรูณ์ 
หรอืมากเท่าที�ทาํได ้

57 hog go hog-wild ตื�นเตน้ ไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้

58 hog a road hog 
คนขบัรถขวางคนอื�น ขบัคร่อม
ถนน เพราะความเหน็แกต่วั 

59 horse eat like a horse กนิเยอะ กนิจ ุ

60 horse flog (beat) a dead horse 
เสยีเวลารืTอฟืTนหรอืพดูถงึเรื�องที�ไม่
เป็นที�สนใจแลว้หรอืเรื�องที�ทาํไม่
สาํเรจ็ 
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ตารางที� 4 แสดงมโนทศัน์การกระทาํหรอือาการ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

61 horse 
you can take/lead a horse to a 
water but you can't make it drink 

ใหโ้อกาสคนได ้แต่ไม่สามารถ
บงัคบัใหเ้ขาทาํในสิ�งที�เขาไม่
ตอ้งการทาํได ้

62 horse 
back / pick the wrong horse (bet on 
the wrong horse) 

สนบัสนุนคนหรอืกลุ่มที�แพก้าร
แขง่ขนัหรอืไม่ประสบความสาํเรจ็ 

63 horse horse around เล่นสนุกไรส้าระ 

64 horse 
don't/never look a gift horse in the 
mouth 

อย่าจบัผดิ วจิารณ์ หรอืแสดงความ
ไม่พอใจกบัสิ�งของที�ไดร้บัมา
เปล่าๆ 

65 horse (put) the cart before the horse 
ทาํสิ�งต่างๆ หรอืคดิโดยสลบั
ขั Tนตอน ทาํใหเ้กดิความยุง่ยาก 

66 horse a stalking horse 
ใชค้นหรอืบางสิ�งบางอย่างเพื�อบงั
หน้าหรอืเพื�อปิดบงัจุดประสงคท์ี�
แทจ้รงิ 

67 horses change/swap horses in mid-stream 
เปลี�ยนผูนํ้า ความคดิหรอื
เปลี�ยนไปทาํอกีสิ�งหนึ�งแทนสิ�งที�ทาํ
อยู่ ทั Tงๆ ที�ไดท้าํมาแลว้ครึ�งหนึ�ง 

68 horses hold your horses ควบคุมสต ิอารมณ์  

69 horses 
drive a coach and horses through 
something 

การหลบเลี�ยงกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
โดยอาศยัช่องโหว่ที�ม ี

70 horses 
ride two horses in the same time 
(at once) 

สนบัสนุนคนหรอืความคดิที�
แตกต่างกนัในเวลาเดยีวกนั 

71 horses 
wild horses couldn't/wouldn't drag 
somebody there 

ไม่มสีิ�งใดที�จะทาํใหเ้ปลี�ยนใจได ้

72 lamb (as) quiet as a lamb 
คนหรอืสตัวท์ี�เงยีบ สงบ และ
สภุาพ 

73 lion fight (battle/defend) like a lion ต่อสูอ้ย่างกลา้หาญ 

74 lion brave/beard the lion in his den 

แสดงความคดิเหน็ที�ไม่เหน็ดว้ย
หรอืบอกในสิ�งที�ตนตอ้งการกบั
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูท้ี�มอีาํนาจ
เหนือกว่า 

75 monkey 
I don't/couldn't give a monkey('s 
about something) 

ไม่สนใจใยด ี
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ตารางที� 4 แสดงมโนทศัน์การกระทาํหรอือาการ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

76 monkey make a monkey out of somebody ทาํใหค้นอื�นดเูป็นตวัตลก น่าขบขนั 

77 monkey monkey (around) with something 
แกไ้ขบางสิ�งบางอย่าง แบบไม่
จรงิจงัหรอืไม่มคีวามชาํนาญ และ
ไม่ประสบผลสาํเรจ็ 

78 monkey put the monkey off your back ทาํใหป้ญัหาจบลง 

79 mouse quiet as a mouse 
พดูเสยีงค่อยมากหรอืทาํอย่าง
เงยีบมาก 

80 parrot parrot-fashion 
ทาํตามซํTาไปซํTามา โดยไม่เขา้ใจ
ความหมายจรงิๆ 

81 pig make a pig of yourself  กนิเยอะมาก ตะกละ 

82 pig (buy) a pig in a poke 
ซืTอหรอืจ่ายเงนิโดยไม่ตรวจสอบ
ของที�ซืTออย่างละเอยีดถี�ถว้น 

83 pig pig out  กนิเยอะมาก 
84 pig eat like a pig  กนิมมูมาม ไมม่มีารยาทในการกนิ 

85 pig like a greased pig 
เคลื�อนที�อย่างรวดเรว็จนไมม่ใีคร
สามารถจบัได ้

86 pig squeal like a stuck pig รอ้งเสยีงดงั ดว้ยความเจบ็ปวด 
87 pony (on) shank's pony การเดนิทางโดยการเดนิ 
88 possum play possum แกลง้หลบั ไม่รูส้กึตวั หรอืตาย 
89 prawn come the raw prawn หลอกลวงผูอ้ื�นหรอืทาํใหเ้ขา้ใจผดิ 

90 rabbit 
(be caught/freeze like) a rabbit in 
the headlights  

ทาํอะไรไม่ถูก เพราะความตกใจ 
กลวั 

91 rabbit pull a rabbit out of your hat ทาํในสิ�งที�คาดไม่ถงึ 

92 rat smell a rat 
คดิ เชื�อ หรอืสงสยัว่ามสีิ�งผดิปกติ
เกดิขึTน 

93 rat not give a rat's ass ไม่สนใจใดๆ ทั TงสิTน 

94 sheep count sheep 
การนบัแกะกระโดดขา้มรั Tวทลีะตวั 
เป็นวธิชีว่ยใหน้อนหลบั 

95 sheep like sheep ทาํตามคนอื�น โดยไม่คดิเสยีก่อน 
96 sheep make sheep's eyes มองดว้ยสายตาที�ชื�นชม เพราะหลงรกั 

97 sheep / goats 
sort out/separate the sheep from 
the goats 

แยกแยะคนดหีรอืคนมี
ความสามารถออกจากคนชั �วหรอื
คนที�ไมต่อ้งการ 
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ตารางที� 4 แสดงมโนทศัน์การกระทาํหรอือาการ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

98 sheep / lamb 
might as well be hanged/hung for a 
sheep as (for) a lamb 

เมื�อทาํใหผู้อ้ื�นโกรธหรอืสรา้ง
ปญัหาไปแลว้ กไ็ม่ตอ้งกลวัที�จะทาํ
ในสิ�งที�แย่กว่า เพราะอย่างไรกต็าม
ย่อมไดผ้ลลพัธเ์หมอืนๆ กนั 

99 snail at a snail's pace  เคลื�อนที�ชา้มาก 
100 swine cast pearls before swine ใหข้องมคี่ากบัคนที�ไม่รูจ้กัคุณค่า 

101 turkey go cold turkey 
หยุดเสพยาหรอืเลกิทาํนิสยัที�ไมด่ี
โดยทนัททีนัใด 

102 turkey talk turkey พดูตรงๆ ไม่ออ้มคอ้ม 

103 turkey like turkeys voting for Christmas 
เลอืกหรอืยอมรบัสถานการณ์ที�จะ
สง่ผลรา้ยในภายหน้า 

104 wolf cry wolf  
รอ้งขอความชว่ยเหลอืกบัผูอ้ื�น 
ทั Tงๆ ที�ไม่ตอ้งการแต่อยา่งใด 

105 worm the worm turns การตอบโตค้นที�เคยทาํไม่ดกีบัเราก่อน 

106 worm 
somebody must have had worms 
for breakfast 

ไม่อยู่นิ�ง 

 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบัการกระทําหรอือาการที�ปรากฏในสาํนวน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีT 
 

4.1.1 have ants in your pants  
     SD:  โดยธรรมชาตขิองมด คอื ไม่อยู่นิ�ง เคลื�อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
และมกัอยูร่ว่มกนัเป็นฝงู หากมมีดอยูใ่นกางเกงแลว้กค็งไม่สามารถอยูนิ่�งได ้  (Couto, 2011) 
สาํนวนเปรยีบอาการกระสบักระส่ายเพราะมมีดในกางเกงกบัอาการนั �งไมต่ดิเมื�อเกดิความตื�นเตน้
หรอืกงัวล 

TD: อาการอยู่ไม่นิ�งเมื�อเกดิความตื�นเตน้หรอืกงัวล   
 

4.1.2 go ape (apeshit)  

SD: ลิงที�มกัแสดงอาการก้าวร้าวและควบคุมได้ยากเวลาโกรธ  
(American Heritage Dictionary of Idioms, 1997) 

TD: แสดงอาการก้าวรา้ว   ควบคุมตวัเองไม่ไดเ้มื�อโกรธหรอืตื�นเต้น  
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4.1.3 like a bat out of hell 

SD: คา้งคาวเคลื�อนที�ดว้ยความเรว็มากเพื�อหลกีเลี�ยงแสงอาทติย ์
ซึ�งคลา้ยกบัแสงของไฟในนรก  (American Heritage Dictionary of Idioms, 2013) 

TD: ทาํอย่างรวดเรว็มากหรอืไปอย่างรวดเรว็มากดว้ยความกลวัหรอืกงัวล  
 

4.1.4 have a bee in your bonnet 
 SD: คนเลีTยงผึTงจะใส่หมวกสาํหรบักนัผึTงไว ้เพราะหากมผีึTงเขา้ไป 

ในหมวกแลว้กจ็ะทาํใหไ้มม่สีมาธเิพราะกงัวลอยูก่บัผึTงในหมวก (Tinus, 2014) 
 TD: คดิหรอืพูด (หมกมุ่น) อยู่กบับางสิ�งบางอย่างตลอดเวลา  

 
4.1.5 eat like a bird 

 TD: กนิน้อย 
   4.1.6 eat like a horse 

     TD: กนิเยอะ กนิจุ 
 SD: นกจกิกนิเมลด็พชืหรอือาหารเพยีงครั Tงละน้อยๆ  หรอืเพยีงชิTน 

เลก็ๆ การกนิแบบนกจงึเหมอืนกบักนิอาหารน้อย ไมเ่จรญิอาหาร ในทางกลบักนั สาํนวน eat 
like a horse เปรยีบคนที�กนิเยอะ กนิไดโ้ดยไมห่ยดุ เจรญิอาหาร สงัเกตจากมา้จะเคีTยวหญา้ได้
เรื�อยๆ ตลอดเวลาโดยไมห่ยดุ (Nickerson, 2010) 

 
4.1.7 be bitten by the ___ bug 

 SD: เมื�อถูกแมลงกดั จะเกดิการตดิเชืTอ  (Macmillan Dictionaries,  
2002) จากสาํนวนเปรยีบคนถูกกดัดว้ยแมลง เช่น travel bug แสดงว่าคนๆ นั Tนตอ้งการเดนิทาง
ท่องเที�ยวไปยงัที�ต่างๆ ตลอดเวลา เหมอืนกบัตดิเชืTอเมื�อถูกแมลงท่องเที�ยวกดั เป็นต้น 

 TD: กระตอืรอืรน้ที�จะทําสิ�งใดสิ�งหนึ�งอยา่งจรงิจงั 
 

4.1.8 like a bull in a china shop 

SD: หากมวีวัเดนิเขา้ไปในรา้นขายถ้วยชามกระเบืTอง ดว้ยขนาด 
รา่งกายที�ใหญ่โตอาจทําใหถ้้วยชามแตกหกัเสยีหาย รา้นขายถว้ยชามกระเบืTอง (china shop)    
เปรยีบไดก้บัสถานการณ์ต่างๆ (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 86-87) 

TD: ในสถานการณ์หนึ�งๆ หากไม่ระมดัระวงั ซุ่มซ่าม พูดหรอืทาํ 
โดยไม่ระมดัระวงัอาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายได ้
 



43 
 

 
 

4.1.9 break a butterfly on a wheel 

SD: ‘กงล้อ’ เป็นเครื�องมอืทรมานในสมยัโบราณ ผู้ถูกทรมานจะ 
ถูกผูกมอืและเท้าบนกงลอ้ วธิทีรมานแบบนีTเป็นวธิรีุนแรงซึ�งถ้านํามาใช้กบัผเีสืTอกเ็ป็นการ
ทาํเกนิกว่าเหตุอยา่งมาก (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 98) 

TD: ทาํเกนิกว่าเหตุ 
 

4.1.10 kill the fatted calf 
SD: สาํนวนนีTมาจากคมัภรีไ์บเบลิ (Luke 15:23)   กล่าวถงึการจดังาน 

เฉลมิฉลองตอ้นรบัการกลบัมาของบุตรชายดว้ยการเลีTยงอาหารที�ทําจากลกูววั (The American 
Heritage Dictionary of Idioms, 2013: 253)  

TD: งานเฉลมิฉลองเพื�อตอ้นรบัการกลบัมา 
 

4.1.11 let the cat out of the bag 
 TD: เปิดเผยความลบัโดยไมไ่ดต้ั Tงใจ 

4.1.12 (buy) a pig in a poke 
TD: ซืTอของโดยที�ไมต่รวจสอบสนิคา้ใหล้ะเอยีดถี�ถว้ยเสยีก่อน 
SD: สองสาํนวนนีTมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัในแง่ที�ว่า ในสมยัก่อนการ 

ซืTอขายสตัว ์ เช่น หม ูพ่อคา้จะนําหมใูส่ในถุงและมดัถุงไว ้หากผูซ้ืTอไมต่รวจดใูหล้ะเอยีดถี�ถว้น
เสยีก่อนกอ็าจจะถูกหลอกขายโดยที�สตัวใ์นถุงไมใ่ช่หมแูต่เป็นแมวแทน และหากบงัเอญิถุงนั Tน
ถูกเปิดออกโดยไมต่ั Tงใจ ผูซ้ืTอกจ็ะรูว้่าสิ�งที�อยูใ่นถุงเป็นแมวไมใ่ช่หม ู(Martin, 2013) 

 
4.1.13 put/set the cat among the pigeons 

SD: ในสมยัที�องักฤษปกครองอนิเดยี  สิ�งหนึ�งที�นิยมทาํในยามว่าง 
คอืการนําแมวปา่ใส่ไปในกรงนกพริาบ และพนันกนัว่าแมวจะสามารถตบนกใหร้ว่งลงมาไดก้ี�ตวัใน
คราวเดยีว (Moore, 2011) เมื�อใส่แมวลงในกรงนก แมวกจ็ะวิ�งไล่นกจงึเป็นเหตุใหเ้กดิความวุ่นวาย 

TD: การกระทําที�เป็นสาเหตุของปญัหา การทะเลาะววิาท 
 

4.1.14 warm the cockles (of somebody’s heart) 

SD: คาํว่า ‘cockle’ ถูกเชื�อมโยงกบั ‘หวัใจ’ เนื�องจากรูปทรงที� 
คลา้ยคลงึกนั ชื�อทางสตัววทิยาของหอยแครง คอื ‘Cardium’ ซึ�งมาจากภาษากรกีหมายถงึหวัใจ 
(Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 73)  

TD: ทาํใหใ้ครบางคนรูส้กึมคีวามสุข พอใจ ชุ่มชื�นใจ 
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4.1.15 shed (weep/cry) the crocodile tears 
SD: ความเชื�อโบราณเกี�ยวกบัจระเข ้คอื มนัมกัจะส่งเสยีงครํ�าครวญ 

เพื�อดงึดดูเหยื�อและเหมอืนกบัรอ้งไหใ้นขณะกนิเหยื�อ (Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 83) 
TD: เสแสรง้แสดงความเหน็อกเหน็ใจ 

 
4.1.16 eat crow 

SD: สาํนวนเกดิขึTนเนื�องจากสงครามแองโกล-อเมรกินั 1812-14  
เมื�อทหารอเมรกินัหลงเขา้ไปในแดนของทหารองักฤษ ถูกหลอกใหส้่งปืนใหก้บัทหารองักฤษและ
ถูกบงัคบัใหก้นิอกีาที�ยงิมาได ้ หลงัจากไดปื้นคนืทหารอเมรกินักบ็งัคบัใหท้หารองักฤษกนิอกีา    
ที�เหลอืนั Tน (Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 84)  

TD: ยอมรบัความผดิพลาดและสิ�งนั Tนเป็นเรื�องที�ทาํใหข้ายหน้า 
 

4.1.17 (be caught/freeze like) a deer in the headlights 
SD: สตัวป์ระเภทกวางบางครั Tงจะหยดุนิ�งเพราะไมรู่ว้่าจะหนีไปทางใด  

เมื�อถูกสอ่งดว้ยแสงไฟจากรถในเวลากลางคนื (Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 186) 
TD: หยดุนิ�ง ทําอะไรไมถู่ก ดว้ยความตกใจหรอืตื�นกลวั  
 

4.1.18 be like a dog with two tails 
SD: สุนขัแสดงอาการดใีจดว้ยการกระดกิหาง ถา้หากสุนขัมสีองหาง  

เมื�อเวลาดใีจหางทั Tงสองกจ็ะยิ�งกระดกิมากขึTนเป็นพลัวนั (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 228) สาํนวน
แสดงใหเ้หน็ถงึความดใีจอย่างมาก 

TD: มคีวามสุขมาก 
 

4.1.19 chase the dragon 
SD: การเสพเฮโรอนีทาํโดยใหค้วามรอ้นแก่เฮโรอนีบนกระดาษฟอยล ์ 

(กระดาษหุม้โลหะบางใชห้่ออาหาร) เมื�อฟอยลถ์ูกความรอ้นจะเคลื�อนไหวเป็นคลื�นขึTนลง ลกัษณะ
คลา้ยหางของมงักร (สตัวท์ี�ปรากฏในนิยายปรมัปราของจนี) (Oxford Dictionary of English 
Idioms, 2009: 60) 

TD: การเสพเฮโรอนีโดยการใหค้วามรอ้นและสดูควนัเขา้ไป 
 

4.1.20 take to something like a duck to water 
SD: ธรรมชาติของเป็ดเมื�อลงนํTาครั Tงแรกก็สามารถว่ายนํTาได้ 
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โดยไม่ต้องหดัว่าย (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 258)   
TD: สามารถทาํบางสิ�งบางอย่างได้อย่างเป็นธรรมชาต ิ จงึทาํได้ 

อย่างง่ายดาย 
 

4.1.21 an (somebody's) eagle eye 

SD: นกอนิทรมีสีายตาที�ดมีาก  สามารถมองเหน็สตัวห์รอืวตัถุเลก็ๆ  
ไดจ้ากความสงูซึ�งสงูมากๆ (Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 110) 

TD: พจิารณาสิ�งต่างๆ อยา่งละเอยีดรอบคอบ  สามารถสงัเกตเหน็ 
สิ�งผดิปกตไิด ้
 

4.1.22 have other (bigger) fish to fry 
SD: สาํนวนเปรยีบปลาตวัอื�นที�ใหญ่กว่าหรอืปลาอื�นๆ  ที�ตอ้งทอด 

กบัสิ�งที�สาํคญัหรอืน่าสนใจมากกว่า (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 287)   
TD: มสีิ�งอื�นที�ตอ้งทํา เป็นสิ�งที�สําคญักว่าหรอืสนใจมากกว่า 
 

4.1.23 like a blue-arsed fly 
SD: สาํนวนเปรยีบการกระทํากบัแมลงวนัชนิดหนึ�งที�ชอบบนิไปมา 

และมกัไปตดิกบัขนแกะ (Osborne, 2012) 
TD: ทาํสิ�งต่างๆ อย่างรวดเรว็แต่ไมค่ดิพจิารณาใหร้อบคอบ ไมเ่ป็น 

ระเบยีบ ยุง่เหยงิ ดงันั Tนจงึไมป่ระสบผลสาํเรจ็นกั 
 

4.1.24 act the goat (play a giddy goat) 
SD: แพะมกัจะถูกเชื�อมโยงกับการทาํพฤติกรรมที�ไม่สามารถ 

คาดเดาได้ (Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 157) 
TD: ทาํอะไรตลกๆ หรอืแปลกๆ 
 

4.1.25 cook somebody's goose 
SD: สาํนวนมาจากนิทานอสีป เป็นเรื�องของชาวนาที�ฆ่าห่านซึ�ง 

วางไขเ่ป็นทองคาํดว้ยความโลภคดิว่ามไีขท่องคาํจาํนวนมากในทอ้งห่าน แต่เมื�อฆา่ห่านแลว้
ไมพ่บอะไรจงึนําห่านมาทาํอาหาร เปรยีบการฆา่ห่านกบัการทาํลายแผนหรอืความหวงัที�มแีละ
หมดโอกาสที�จะประสบความสาํเรจ็ สาํนวนนีTยงัมคีวามเกี�ยวเนื�องกบัสาํนวน (kill) the golden goose 
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ซึ�งเป็นสาํนวนที�ใหม้โนทศัน์เกี�ยวกบัอาการและการกระทาํเช่นเดยีวกนั ความหมายของสาํนวน คอื 
การทาํลายสิ�งที�เป็นประโยชน์กบัตนเอง   (Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 158) 

TD:  ทาํลายแผนที�วางไว้  ทาํให้ไม่ประสบความสาํเรจ็หรอืทาํให้ 
ผูอ้ ื�นเดอืดรอ้น 

 
4.1.26 start a hare 

SD: ‘start a hare’ หมายถงึการแหยก่ระต่ายทําใหม้นัออกมาจากที� 
ซ่อนเพื�อเป็นการหนัเหความสนใจของสุนัขล่าเนืTอและทําให้วิ�งไล่ตาม เปรยีบการแนะนํา
ความคดิหรอืประเดน็ใหม ่ชวนใหค้นเกดิความสนใจและตดิตาม (The Wordsworth Dictionary 
of Idioms, 1993: 151)   

TD: แนะนําความคดิใหม ่ (ซึ�งไมไ่ดเ้ป็นประเดน็หลกัของการพูดคุย)  
แต่เพื�อทาํใหค้นเกดิความสนใจ 

 
4.1.27 watch somebody/something like a hawk 

    SD: เหยี�ยวเป็นสตัวท์ี�มสีายตาด ีสามารถมองเหน็สิ�งต่างๆ ไดจ้าก
ระยะไกล (Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 181) 
    TD: สงัเกตหรอืดสูิ�งต่างๆ อยา่งละเอยีดถี�ถว้น 
 

4.1.28 (as) quite as a lamb 
TD: อาการเงยีบ สงบ และสุภาพ 

4.1.29 quiet as a mouse 

TD: พดูเสยีงค่อยมากหรอืกระทําอาการอยา่งเงยีบมาก 
SD: สองสาํนวนนีTมคีวามหมายคลา้ยๆ กนั โดยใชแ้กะและหนูใน 

การเปรยีบ แกะเป็นสตัวท์ี�สื�อถงึความเรยีบรอ้ย สุภาพ ในขณะที�หนูมกัซ่อนตวัอยูอ่ยา่งเงยีบๆ 
ตามที�ต่างๆ (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 469) 
 

4.1.30 play possum 
SD: ตวัพอสซมั (possum หรอื opossum) จะแกล้งทาํเป็นตาย 

เมื�อโดนโจมตจีากผูล้่า (Boothroyd, 2010) 
TD: แกลง้หลบัหรอืตายเพื�อไมใ่หผู้อ้ ื�นสงัเกตหรอืเพื�อไมใ่หถู้กทาํรา้ย 
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   4.1.31 count sheep 
     SD: สาํนวนเปรยีบเทยีบการนับแกะเป็นวธิกีารที�ช่วยหนัเหความ
สนใจของคนที�นอนไมห่ลบัไปที�แกะกระโดดขา้มรั Tว (Martin, 2013) 
     TD: วธิกีารที�ช่วยใหน้อนหลบั โดยสมมตวิ่านับแกะกระโดดขา้ม
รั Tวทลีะตวัไปเรื�อยๆ 
 
   4.1.32 cry wolf 
    SD: สาํนวนมทีี�มาจากนิทานอสีป เดก็เลีTยงแกะคนหนึ�งชอบแกลง้
ชาวบา้นโดยการตะโกนว่ามหีมาปา่มากนิแกะ เมื�อถงึเวลาที�มหีมาปา่มาจรงิ เดก็เลีTยงแกะตะโกน
ขอความช่วยเหลอืจากชาวบา้น กไ็มม่ใีครมาช่วยเพราะคดิว่าโดนเดก็เลีTยงแกะหลอก (Flavell L. 
and Flavell R., 1992: 64-65)  
    TD: การรอ้งขอความช่วยเหลอืในเวลาที�ไมต่อ้งการความช่วยเหลอื
นั Tนจรงิๆ 
 

4.2 มโนทศัน์เกี�ยวกบัสภาพ พบในสาํนวน 86 สาํนวน ปรากฏอุปลกัษณ์สตัว ์28  
ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 5 แสดงมโนทศัน์สภาพ สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 bat blind as a bat มองเหน็ไม่ชดั 
2 bear like a bear with a sore head หงุดหงดิ อารมณ์เสยี 
3 bear (be) loaded for bear เตรยีมพรอ้ม 

4 bird a bird of passage  
คน กลุ่มคน ที�ไม่เคยอยู่ ณ ที�ใดที�
หนึ�งเป็นเวลานาน 

5 bird (as) free as (the) a bird มอีสิระ 
6 bird do bird การตดิคุก 
7 bug snug as a bug (in a rug) อยู่ในที�อบอุ่นสบาย 

8 bull (like) a red rag to a bull 
สาเหตุที�ทาํใหค้นแต่ละละคนโกรธ 
(ซึ�งแตกต่างกนัไป) 

9 bunny (not) a happy bunny 
คนที�ไมม่คีวามสขุเนื�องจากบางสิ�ง
บางอย่าง 

10 butterflies get/have butterflies in your stomach รูส้กึกงัวลเมื�อตอ้งทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 
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ตารางที� 5 แสดงมโนทศัน์สภาพ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

11 cat 
(look) like something the cat 
brought/dragged in 

คนสกปรก ไม่น่ามอง ไม่น่าสนใจ 

12 cat like the cat that got/stole the cream 
คนที�มคีวามสขุ พอใจ จาก
ความสาํเรจ็ของตวัเอง 

13 cat not have a cat in hell's chance หมดโอกาสประสบความสาํเรจ็ 

14 cat a fat cat 
คนรวยที�มอีาํนาจและใชใ้นทางไม่
ชอบ 

15 cat / mice 
when the cat's away the mice will 
play 

เมื�อไมม่ผีูบ้งัคบับญัชา ผูน้้อยกม็ี
อสิระมากขึTน ไม่อยู่ในกฎระเบยีบ 

16 cats / dogs raining cats and dogs  ฝนตกหนกัแบบไม่ลมืหลูมืตา 
17 chicken be no spring chicken คนมอีาย ุ

18 chicken a chicken-and-egg situation 
2 สถานการณ์ที�ตดัสนิไม่ไดว้่า
อะไรเป็นสาเหตุของอะไร 

19 chicken chickens come home to roost 
ผลจากการกระทาํไม่ดทีี�ยอ้นกลบั
มาหาตวั 

20 chicken 
like a headless chicken (like a 
chicken with its head cut off) 

คนที�ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้
ไม่เป็นระบบระเบยีบ 

21 cow have a cow เริ�มไม่พอใจ หงุดหงดิ หรอืโกรธ 

22 cow holy cow 
คาํอุทาน แสดงความประหลาดใจ 
ยนิดหีรอืโกรธ 

23 crow as the crow flies  
ระยะทางเป็นเสน้ตรง จากจุดหนึ�ง
ไปอกีจุดหนึ�ง 

24 crows stone the crows  
คาํพดูแสดงความประหลาดใจหรอื
โกรธ 

25 cuckoo a cuckoo in the nest 
ไดเ้ปรยีบจากสถานการณ์โดยไม่
ตอ้งทาํอะไร 

26 deer 
(be caught/freeze like) a deer in 
the headlights  

หยุดนิ�งเพราะตกใจ  

27 dog dog eat dog  
การแขง่ขนัเพื�อใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็โดยไม่คาํนึงถงึความ
ถูกตอ้ง 

28 dog 
give a dog a bad name (and hang 
him) 

คนที�มชีื�อเสยีงในทางไม่ด ี
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ตารางที� 5 แสดงมโนทศัน์สภาพ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

29 dog (as) sick as a dog เจบ็ปว่ยมาก 

30 dog top dog 
คน/กลุ่มคน/ประเทศที�ประสบ
ความสาํเรจ็ 

31 dog the tail (is) wagging the dog 
สว่นเลก็ๆ ที�ไม่สาํคญัแต่มผีลต่อ
สถานการณ์ทั Tงหมด 

32 dog there's life in the old dog yet 
คนสงูอายุที�ยงักระฉบักระเฉงและมี
ความสขุในการใชช้วีติ 

33 dog die like a dog ตายอย่างเจบ็ปวดและไมม่ศีกัดิ �ศร ี

34 dog be dressed up like a dog's dinner  
แต่งกายเป็นทางการหรอืดมูาก
เกนิไปจนทาํใหด้ตูลก 

35 dog be dog tired เหนื�อยมาก 
36 dogs go to the dogs แย่ลง มอีาํนาจลดลง 
37 duck a dead duck คน/ความคดิ/แผนที�ลม้เหลว 

38 duck a sitting duck/target 
เป้านิ�ง ถูกโจมตไีดง้่ายและไม่
สามารถป้องกนัตวัเองได ้

39 duck be (like) water off a duck's back 
คาํวจิารณ์/คาํพดูที�ไมม่ผีลใดๆ ต่อ
ผูถู้กวจิารณ์ 

40 duck be a lame duck นกัการเมอืง/รฐับาล ที�ไมม่อีาํนาจ 

41 elephant the elephant in the room 
ปญัหาใหญ่หรอืปญัหารา้ยแรงที�
เหน็ไดช้ดัเจนแต่เพกิเฉยหรอืเลอืก
ที�จะไม่พดูถงึ 

42 elephants see pink elephants 
สิ�งที�เป็นไปไม่ได ้แต่เหน็เนื�องจาก
อาการเมา 

43 fish a fish out of water 
รูส้กึอดึอดั วติกกงัวล เมื�ออยูใ่น
สถานการณ์หรอืสถานที�ที�ไม่
คุน้เคย 

44 fish 
a different kettle of fish (another 
kettle of fish) 

สถานการณ์หรอืสิ�งที�แตกต่างกนั
อย่างสิTนเชงิ 

45 fish 
a pretty kettle of fish (a fine kettle 
of fish) 

สถานการณ์ที�วุ่นวาย ยุ่งเหยงิ และ
สรา้งปญัหา (เป็นการพดูเหน็บ
แนม) 

46 fish a big fish คนสาํคญัหรอืมอีาํนาจ 
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ตารางที� 5 แสดงมโนทศัน์สภาพ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

47 fish a small fish in a big pond 
คนที�ไมม่คีวามสาํคญั เพราะอยู่ใน
องคก์รใหญ่หรอืคนกลุ่มใหญ่ 

48 fish like shooting fish in a barrel 
การแขง่ขนัที�ฝา่ยหนึ�งอ่อนแอและ
ไม่มโีอกาสชนะแน่นอน 

49 flea fit as a flea แขง็แรง สขุภาพด ี

50 fly a fly on the wall 
คนที�อยู่ในที�ที�สามารถไดย้นิหรอื
เหน็ในสิ�งที�เป็นความลบั 

51 frog have a frog in your throat เสยีงแหบ 
52 goldfish live in a goldfish bowl ความไม่เป็นสว่นตวั 

53 grasshopper knee-high to a grasshopper 
เมื�อครั Tงยงัเป็นเดก็หรอืยงัมอีายุ
น้อย 

54 hawk have eyes like a hawk สามารถสงัเกตเหน็ทุกสิ�ง 
55 hog live high on the hog ชวีติที�สขุสบาย รํ�ารวย 

56 horse a one-horse race 
คนหรอืกลุ่มที�มแีนวโน้มที�จะชนะ
ในการแขง่ขนัอย่างชดัเจน 

57 horse a one-horse town เมอืงเลก็ๆ ไมม่อีะไรน่าสนใจ 

58 horse a dark horse 
คนที�ไม่เป็นที�รูจ้กั แต่กลบัประสบ
ความสาํเรจ็หรอืชนะการแขง่ขนัใน
เวลาต่อมา 

59 horse 
somebody gets on his/her high 
horse / get on your high horse 

หยิ�งยโส และคดิว่าตนเองดกีว่า
หรอืสงูสง่กว่าคนอื�นๆ 

60 horse get off your high horse 
ลดความหยิ�งยโสลง อ่อนน้อมถ่อม
ตน 

61 kittens have kittens กงัวลหรอือารมณ์เสยีอย่างมาก 

62 lamb mutton dresses as lamb 
หญงิมอีายทุี�ทาํใหต้นดเูดก็ หรอื
แต่งตวัแบบเดก็ๆ 

63 lambs like lambs to the slaughter คดิไม่ถงึว่ามภียัอนัตราย 

64 monkey a/the monkey on somebody's back 
ปญัหารา้ยแรงที�ไม่สามารถแกไ้ข
ได ้

65 monkey monkey's wedding 
สภาพอากาศเมื�อฝนตกและแดด
ออกพรอ้มๆ กนั 

66 monkey the organ grinder's monkey 
คนที�เกี�ยวขอ้งกบัผูม้อีาํนาจที�
แทจ้รงิ / ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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ตารางที� 5 แสดงมโนทศัน์สภาพ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

67 mouse (as) poor as a church mouse จนมาก 

68 oyster the world is your oyster 
สมความปรารถนาในชวีติ และ
ไดม้าอย่างง่ายดาย 

69 parrot (as) sick as a parrot ผดิหวงั สิTนหวงั หดหู ่

70 pig a pig of something 
ความยากลาํบากหรอืความไม่พงึ
พอใจ 

71 pig happy as a pig in shit มคีวามสขุมาก 

72 pig be sick as a pig 
กงัวลใจหรอืผดิหวงั เพราะพลาด
จากสิ�งที�หวงั 

73 pig be piggy in the middle 
คนกลาง ที�เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบั 2 
ฝา่ยซึ�งขดัแยง้กนั 

74 pup sell someone a pup 
ถูกหลอกใหซ้ืTอหรอืยอมรบัในสิ�งที�
แย่กว่า หรอืดอ้ยกว่าที�ตอ้งการ 

75 rabbit 
(be caught/freeze like) a rabbit in 
the headlights  

ทาํอะไรไม่ถูก เพราะความตกใจ 
กลวั 

76 rat like a drowned rat เปียกไปทั Tงตวั 

77 rat the rat race 
การแขง่ขนั ต่อสู ้ดิTนรนเพื�อใหอ้ยู่
รอดโดยเฉพาะกบัคนที�อาศยัใน
เมอืงใหญ่ 

78 rat 
(be as popular/welcome etc. as) go 
down like a rat sandwich 

ไม่เป็นที�น่าสนใจ ไม่เป็นที�นิยม 

79 sardine be packed like sardines 
กลุ่มคนที�รวมกนัอยู่แน่นในพืTนที�
แคบๆ 

80 shark jump the shark เสื�อมความนิยม 
81 tiger be a paper tiger เสอืกระดาษ 

82 turkey a turkey shoot 
การต่อสูท้ี�ฝา่ยหนึ�งเขม็แขง็กว่า 
และฝา่ยเสยีเปรยีบกไ็มม่โีอกาส
ชนะเลย 

83 turtle turn turtle 
หงายทอ้งและกลบัสภาพเดมิได้
ยาก (ใชก้บัอุบตัเิหตุที�เกดิกบั เรอื
หรอืรถ) 

84 whale have a whale of a time  ช่วงเวลาที�มคีวามสขุมากๆ 
 



52 
 

 
 

ตารางที� 5 แสดงมโนทศัน์สภาพ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

85 wolf keep the wolf from the door 
หาเงนิใหเ้พยีงพอกบัค่าใชจ้่าย 
เพื�อไม่ใหเ้กดิความลาํบาก 

86 worm a can of worms (a bag of worms) 
สถานการณ์หรอืปญัหาที�ซบัซอ้น 
แกไ้ขไดย้าก 

 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบัสภาพที�ปรากฏในสาํนวน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีT 
 
   4.2.1 blind as a bat 
    SD: สาํนวนเปรียบเทียบการมองเห็นที�ไม่ชัดเจนกับค้างคาว 
เนื�องจากคา้งคาวเป็นสตัวก์ลางคนื และใชเ้สยีงสะทอ้นในการหาเสน้ทางมากกว่าการใชส้ายตา 
(Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 31) 
     TD: มองเหน็ไม่ชดั 
 
   4.2.2 as free as a bird 
     SD: สาํนวนเปรยีบความอสิระกบันก เพราะนกสามารถบนิไปที�ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งที�ตอ้งการ (Hampel, 2007) 
     TD: มอีสิระ 
 
   4.2.3 (like) a red rag to a bull 
     SD: มคีวามเชื�อที�ว่าสีแดงทําให้ววัโกรธได้  ในการสู้ววักระทิง       
มาทาดอรใ์ชผ้า้สแีดงโบกเพื�อใหว้วัวิ�งเขา้ต่อสู ้(Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 49) 
     TD: สาเหตุ (ซึ�งแตกต่างกนัไป) ที�ทาํใหค้นแต่ละละคนโกรธ 
 
   4.2.4 raining cats and dogs 
     SD: ที�มาของสํานวนที�น่าจะเป็นไปไดม้ากที�สุดคอื ในช่วงศตวรรษที� 
17 หรอื 18 ถนนในประเทศองักฤษมสีภาพไมด่นีกั เมื�อฝนตกหนกัทําใหนํ้Tาท่วม เมื�อนํTาลด คนจงึ
เหน็ซากศพของหมาและแมวที�อาศยัตามทอ้งถนนตายเกลื�อนกลาดมากมาย  ดว้ยเหตุนีTเองหมา
และแมวจงึเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัสาํนวน (Martin, 2013) 
     TD: ฝนตกหนกัมาก 
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   4.2.5 a chicken-and-egg situation 
     SD: สาํนวนเกดิจากคําถามที�ว่า ไก่กบัไข ่อะไรเกดิก่อนกนั (Oxford 
Idioms Dictionary for Learners of English, 2006: 59) คาํถามยงัเป็นที�ถกเถยีงและไมส่ามารถ
สรุปได ้
     TD: เหตุการณ์ 2 สถานการณ์ที�ตดัสนิไมไ่ดว้่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไร 
 
   4.2.6 go to the dogs 
     SD: สาํนวนเปรยีบเทยีบสิ�งคนเราไมต่อ้งการแลว้กบัความเสื�อมลง
ของอํานาจหรอืคุณภาพ ในที�นีTหมายถงึอาหาร เนื�องจากคุณภาพที�ดอ้ยลงไมเ่หมาะที�คนจะกนิ 
เมื�อไมต่อ้งการแลว้จงึใหสุ้นัขกนิอาหารนั Tนแทน (Martin, 2013)   
     TD: แยล่ง เสื�อม มอีํานาจลดลง 
 
   4.2.7 a fish out of water 
     SD: ธรรมชาตขิองปลา คอื อยูใ่นนํTา หากตอ้งออกมาอยูข่า้งนอก
โดยปราศจากนํTา ยอ่มเกดิความทุรนทุราย กระอกักระอ่วน เปรยีบกบัคนที�อยูใ่นสถานการณ์ที�ไม่
คุน้เคยหรอืสถานที�แปลกใหม ่ยอ่มอดึอดัเช่นเดยีวกบัปลาขาดนํTา (ภวูทิ ฤกษ์ธนวฒัน์, 2554: 93) 
     TD: รูส้กึอดึอดั วติกกงัวล เมื�ออยูใ่นสถานการณ์หรอืสถานที�ที�ไม่คุน้เคย 
 
   4.2.8 fit as a flea 
     SD: หมดัเป็นแมลงกระโดดชนิดหนึ�ง ดว้ยลกัษณะทางธรรมชาตนีิT
ทาํใหถู้กนํามาเปรยีบเทยีบกบัคนที�มสีุขภาพด ี สามารถกระโดดโลดเตน้เช่นเดยีวกบักบัหมดั
ไดต้ลอดเวลา (Oxford Dictionary of Word Origins, 2009: 170) 
     TD: แขง็แรง สุขภาพด ี
 
    4.2.9 have a frog in your throat 
     SD: มคีวามเชื�อในยคุกลางที�ว่า เมื�อคนดื�มนํTาที�มไีขก่บเขา้ไป ไขก่บ
จงึเขา้ไปโตในร่างกาย และอาการเจบ็คอหรอือาการไอนั Tนเกดิจากกบที�พยายามหนีจากท้อง
ออกมาอยูท่ี�คอ (Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 148) 
     TD: เสยีงแหบ พดูลาํบาก เนื�องจากเจบ็คอหรอือาการไอ 
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    4.2.10 keep the wolf out of the door 
     SD: หมาปา่ ในที�นีTหมายถงึความหวิโหย เนื�องจากหมาปา่เป็น
สญัลกัษณ์ของความจนและความหวิ (นพพร สวุรรณพานิช, 2553: 191) วธิทีี�จะป้องกนัไมใ่หเ้กดิ
ความอดอยากหรอืหลกีเลี�ยงไมใ่หห้มาปา่มาเยอืนคอืตอ้งหาเงนิใหเ้พยีงพอใชจ้า่ย 
     TD: หาเงนิใหเ้พยีงพอกบัค่าใชจ้่าย เพื�อไมใ่หเ้กดิความลําบาก 
 

4.3 มโนทศัน์เกี�ยวกบัคณุสมบติั พบในสํานวน 47 สาํนวน ปรากฏอุปลกัษณ์สตัว ์20  
ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 6 แสดงมโนทศัน์คุณสมบตั ิสาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 bats have bats in your belfry มคีวามคดิแปลกประหลาดในหวั 
2 beaver an eager beaver คนขยนั กระตอืรอืรน้ 
3 bee the bee's knees คนหรอืสิ�งของที�ดหีรอืน่าสนใจ 

4 bee (as) busy as a bee 
คนที�ทาํงานหนกั ยุ่ง แต่ยงัสด
ชื�น ร่าเรงิ 

5 bird birds of a feather (flock together) 
คนที�มอีะไรเหมอืนๆ กนัมกัอยู่
ดว้ยกนัได ้

6 bird (strictly) for the birds ไม่สาํคญั ไม่มคี่า น่าเบื�อ 
7 bird a rare bird คนหรอืสิ�งของที�แปลก ไม่ปกต ิ
8 bird a bird brain คนโง ่
9 bull strong as a bull แขง็แรงมาก 
10 cat the cat's whiskers/pyjamas คน สิ�งของ ความคดิ ที�ดทีี�สดุ 

11 cow a cash cow 
ที�มาของรายไดท้ี�ดแีละเป็นระยะ
เวลานาน 

12 dog the dog's bollocks คน/สิ�งของที�ดมีาก ยอดเยี�ยม 

13 dog a dog's life 
ชวีติที�ไมม่คีวามสขุ น่าเบื�อ ไมม่ี
อสิระ 

14 dog 
(you can't) teach an old dog new 
tricks  

การเปลี�ยนแปลงความคดิหรอื
การใชช้วีติของคน (สงูอายุ) 
เป็นเรื�องยาก 

15 dog a shaggy-dog 
เรื�องตลกยดืยาว ไรส้าระ หรอื
เรื�องเหลอืเชื�อ 

16 dog something is a dog สิ�งของที�มคีุณภาพไม่ด ี
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ตารางที� 6 แสดงมโนทศัน์คุณสมบตั ิสาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

17 dog / pony a dog and a pony show การแสดงที�จดัขึTนเพื�อดงึดดูคน 
18 donkey the donkey work งานหนกัและหน้าเบื�อ 
19 duck be a duck shoot งานที�ง่าย 

20 duckling an ugly duckling 

คน/สิ�งของที�แรกๆ ไม่สวยงาม 
ไม่น่าสนใจ แต่เมื�อเวลาผ่านไป
หรอืโตขึTนกลบัสวยงามหรอืมี
ความสามารถ 

21 eagle a legal eagle ทนายผูม้คีวามสามารถ 
22 eel (as) slippery as an eel คนไม่ซื�อ ไวใ้จไม่ได ้

23 elephant a white elephant 
ของที�มคี่า มรีาคา แต่ไมม่ี
ประโยชน์ใดๆ เลย 

24 fish a big fish (in a little/small pond) 
คนที�มคีวามสาํคญัในกลุ่มคน
เลก็ๆ 

25 fish a cold fish 
คนที�เฉยชา ไม่แสดงอารมณ์ 
ยนิดยีนิรา้ย ดไูม่เป็นมติร 

26 fish an odd/ a queer fish คนที�มบีุคลกิแปลก 

27 fish / fowl neither fish nor fowl 
คนที�เขา้ใจยาก สิ�งของที�มี
ลกัษณะคลุมเครอื ไม่สามารถ
จาํแนกได ้

28 flies there are no flies on someone ฉลาด มไีหวพรบิ ทนัคน 

29 fly 
somebody wouldn't hurt/harm a 
fly/not hurt a fly 

มจีติใจด ีมเีมตตา 

30 fox crazy like a fox 
คนที�ดไูม่ปกตแิต่จรงิๆ ฉลาด 
เจา้เล่ห ์

31 hen 
rare as hen's teeth (scare as 
hen's teeth) 

สิ�งที�หายากมาก 

32 herring a red herring 

ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู คาํแนะนํา 
หรอืความคดิ ที�ทาํใหค้วาม
สนใจหนัเหไปจากประเดน็ที�
แทจ้รงิ 

33 horse strong as a horse แขง็แรงมาก 

34 horses horses for courses 
คนแต่ละคนย่อมเหมาะกบังานที�
ต่างกนั 
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ตารางที� 6 แสดงมโนทศัน์คุณสมบตั ิสาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

35 kangaroos kangaroos in your top paddock คนที�มคีวามคดิประหลาด 

36 leopard 
a leopard cannot change its 
spots 

คนไม่ดเีปลี�ยนแปลงตวัเองใหด้ไีด้
ยาก  

37 mackerel (be) a sprat to catch a mackerel 
ยอมเสยีสิ�งที�มคี่าน้อยกว่าเพื�อ
แลกกบัสิ�งที�มคี่ามากกวา่ 

38 monkey monkey business 
การกระทาํหรอืกจิกรรมที�ไม่
สจุรติ 

39 monkeys a cartload of monkeys ฉลาดหรอืเจา้เล่หม์าก 
40 mule (as) stubborn as a mule ดืTอมาก 

41 owl a night owl 
คนที�นอนดกึ หรอืชอบที�จะ
ทาํงานตอนกลางคนื 

42 ox strong as an ox  แขง็แรงมาก 
43 pig make a pig's ear of something ทาํไดไ้ม่ด ีและงานกใ็ชไ้มไ่ด ้

44 rhinoceros 
have a hide/skin like a 
rhinoceros 

รั Tน ดืTอดงึ และไม่สนใจต่อคาํ
วพิากษ์วจิารณ์ 

45 sheep a/the black sheep of the family 
คนที�แปลกแยก แตกต่างจากคน
อื�นๆ หรอืสรา้งความเสื�อมเสยี 
ในครอบครวั 

46 snake a snake in a grass  
คนทรยศ แกลง้ทาํเป็นมติร แต่
จรงิๆ แลว้คดิรา้ย 

47 wolf the big bad wolf คนที�ดนู่ากลวั 
 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบัคุณสมบตัทิี�ปรากฏในสาํนวน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีT 
 
   4.3.1 an eager beaver 

     SD: บเีวอรเ์ป็นสตัวท์ี�มชีื�อเสยีงในเรื�องความขยนั สาํนวนเปรยีบคนขยนั 
กระตอืรอืรน้ที�จะทํางาน หรอืบางครั Tงขยนัมากเกนิไปกบัตวับเีวอร ์(Flavell L. and Flavell R., 1992: 79) 
     TD: คนขยนั กระตอืรอืรน้ 
 
   4.3.2 the bee’s knees 
     SD: แหล่งอาหารของผึTงคอืดอกไม ้ ขณะที�ผึTงตอมดอกไม ้ ละออง
เกสรดอกไมจ้ะตดิอยูต่ามตวั มนัจะค่อยๆ นําละอองเกสรไปเกบ็ไวท้ี�ถุงบรเิวณขาหลงั ละออง
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เกสรเหล่านีTนบัว่าเป็นสิ�งดมีปีระโยชน์ (Flavell L. and Flavell R., 1992: 20) สาํนวนจงึเปรยีบ
ขาของผึTงกบัคนหรอืสิ�งใดกต็ามที�ดหีรอืมคีวามสาํคญั 
     TD: คนหรอืสิ�งของที�ดหีรอืน่าสนใจ 
 
   4.3.3 a bird brain 
     SD: สาํนวนเปรยีบคนโงก่บันก เนื�องจากนกมขีนาดของสมองเลก็ 
ทาํอะไรไดเ้พยีงชั �วเวลาสั Tนๆ เช่น รอ่นลงมาที�พืTนดนิ กระโดดไปมา และบนิไปยงัจุดหมายใหม่    
(Tatum, 2014) คนที�ทําอะไรอยา่งไมม่เีหตุผลเช่นนกกค็ลา้ยกบัไมไ่ดใ้ชส้มองในการคดิ  
     TD: คนโง่ 
 
   4.3.4 (as) slippery as an eel 
     SD: ลกัษณะของปลาไหล คอื มลีาํตวักลมยาว ผวิหนงัลื�น คลา้ยง ู
ว่ายนํTาไดร้วดเรว็ จบัตวัยาก หรอืาจลื�นหลุดมอืได ้เปรยีบลกัษณะนีTกบัคนที�ลื�นไหล หลอกลวง
ไวใ้จไมไ่ด ้พลกิแพลงตลอดเวลา (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 266)  
     TD: คนไมซ่ื�อ ไวใ้จไมไ่ด ้ หลบเลี�ยงที�จะตอบคาํถามและไมท่าํ
ตามที�สญัญา 
 
   4.3.5 somebody wouldn’t hurt (harm) a fly 
     SD: แมลงวนันั Tนไม่มคี่าหรอืไม่มปีระโยชน์ใดๆ ทั TงยงันําเชืTอโรค
ต่างๆ มาใหอ้กีดว้ย ซึ�งจรงิๆ แลว้ควรถูกกําจดัไป สาํนวนนีTเปรยีบคนที�ไมส่ามารถแมแ้ต่ทาํรา้ย
แมลงวนั แสดงว่าคนๆ นั Tน มจีติใจดมีเีมตตา (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 312)  
     TD: มจีติใจด ีมเีมตตา 
 
   4.3.6 rare as hen’s teeth 
     SD: ในความเป็นจรงิ ไก่ ไมม่ฟีนั เพื�อเป็นการอธบิายว่าสิ�งนั Tนหา
ยากมาก จงึใชก้ารเปรยีบเทยีบกบัสิ�งที�ไม่มอียูจ่รงิ เช่น ฟนัของไก่ เป็นตน้ (Oxford Dictionary 
of Word Origins, 2009: 209) 
     TD: สิ�งที�หายากมาก 
 
   4.3.7 a red herring 
     SD: ‘red herring’ คอืปลาเฮอรร์งิดองเกลอื มสีแีดง ถูกนํามาใช้
เพื�อฝึกการดมกลิ�นของสุนขัล่าสตัว ์ และบางครั Tงถูกนํามาใชเ้บี�ยงเบนความสนใจของสุนขัจาก
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กลิ�นของสตัวท์ี�กําลงัตดิตาม เนื�องจากเฮอรร์งิดองมกีลิ�นแรง (Collins COBUILD Idioms 
Dictionary, 122: 194) สาํนวนใชป้ลาเฮอรร์งิที�มกีลิ�นแรงเปรยีบกบัขอ้มลูที�สามารถเบี�ยงเบน
ความสนใจได ้
     TD: ความจรงิ ขอ้มลู หรอืความคดิที�แสดงออกมาเพื�อเบี�ยงเบน
ความสนใจ  
 
   4.3.8 a cartload of monkeys 
     SD: ลงิเป็นสตัวท์ี�ซุกซนและไมอ่ยูเ่ฉย สาํนวนเปรยีบลงิหลายตวั
ที�อยูบ่นเกวยีน แสดงใหเ้หน็ความวุ่นวายอยา่งมาก (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 458) อกีนยัหนึ�ง 
ลงิ เป็นสตัวท์ี�ฉลาด เมื�อลงิหลายอยูร่วมกนัยอ่มแสดงใหเ้หน็ถงึความฉลาดมากดว้ย 
     TD: ฉลาดหรอืเจา้เล่หม์าก 
 
   4.3.9 have a skin like a rhinoceros 
     SD: แรด เป็นสตัวข์นาดใหญ่มกีําลงัมาก จุดเด่นคอื นอ และผวิหนงั
ที�หยาบหนา (AudioEnglish Dictioanry, 2014) ลกัษณะผวิที�หยาบหนานีTถูกนํามาเปรยีบเทยีบกบั
ความไมส่ะทกสะทา้นต่อคาํวพิากษ์วจิารณ์จากผูอ้ื�น 
     TD: รั Tน ดืTอดงึ และไมส่นใจต่อคาํวพิากษ์วจิารณ์ 
 
   4.3.10 a snake in a grass 
     SD: ง ู เป็นสตัวท์ี�ใชส้ื�อถงึคนทรยศและภยัอนัตรายที�ซ่อนอยู ่ ใน
หนงัสอืปฐมกาล (Genesis) และนิทานอสีปต่างกล่าวถงึ ง ูในแงท่ี�แสดงถงึความทรยศ (Oxford 
Dictionary of Word Origins, 2009: 407) 
     TD: คนทรยศ แกลง้ทาํเป็นมติร แต่จรงิๆ แลว้คดิรา้ย 
 

4.4 มโนทศัน์เกี�ยวกบัปริมาณ พบในสาํนวน 15 สาํนวน ปรากฏอุปลกัษณ์สตัว ์13  
ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 7 แสดงมโนทศัน์ปรมิาณ สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 butterfly break a butterfly on a wheel  ทาํเกนิกว่าเหตุ 
2 cats / dogs raining cats and dogs  ฝนตกหนกัแบบไม่ลมืหลูมืตา 
3 chicken chicken feed เงนิจาํนวนน้อยจนไมม่คี่า 
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ตารางที� 7 แสดงมโนทศัน์ปรมิาณ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

4 cows till/until the cows come home เป็นเวลายาวนานมาก 
5 donkey donkey's years เวลายาวนานมาก 

6 fish 
there are plenty/lots more (plenty of 
other) fish in the sea 

ยงัมคีนดหีรอืสิ�งดีๆ  อกีมากมายที�
เราจะไดพ้บ 

7 flies 
be dropping / dying like flies (be 
going down like flies) 

คนจาํนวนมากลม้ตายในเวลา
รวดเรว็จากสาเหตุคลา้ยๆ กนั หรอื
จากโรคภยัไขเ้จบ็ 

8 hen 
rare as hen's teeth (scare as hen's 
teeth)  

สิ�งที�หายากมาก 

9 horse eat like a horse  กนิเยอะ กนิจ ุ

10 lion the lion's share of something 
สว่นแบ่งซึ�งเป็นสว่นที�ใหญ่ที�สดุ 
โดยเฉพาะกบัเงนิ อาหาร หรอืงาน 

11 monkeys a cartload of monkeys ฉลาดหรอืเจา้เล่หม์าก 
12 pig make a pig of yourself  กนิเยอะมาก ตะกละ 
13 pig pig out  กนิเยอะมาก 
14 pig eat like a pig  กนิมมูมาม ไมม่มีารยาทในการกนิ 
15 whale have a whale of a time  ช่วงเวลาที�มคีวามสขุมากๆ 

 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบัปรมิาณที�ปรากฏในสํานวน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีT 
 
   4.4.1 chicken feed 
     SD: อาหารของไก่กบัสิ�งที�มคี่าน้อยหรอืสิ�งที�ไม่สาํคญั เนื�องจาก
ไก่เป็นสตัวข์นาดเลก็ตอ้งการอาหารปรมิาณไม่มาก นอกจากนีTอาหารไก่ยงัเป็นเศษอาหารที�หล่น
จากโต๊ะอาหารหรอืเศษเมลด็พชืรว่งๆ จากอาหารของสตัวใ์หญ่ (Rankin, 2014) 
     TD: จาํนวนเงนิ จาํนวนน้อยจนดไูมม่คี่า คนหรอืสิ�งที�ไม่มคีวามสาํคญั 
 
   4.4.2 there are plenty (lots) more fish in the sea 
     SD: สาํนวนเปรยีบปลาที�มมีากมายในทอ้งทะเลกบัคนดีๆ  ที�มอียู่
บนโลกซึ�งเราจะไดพ้บ (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 294) 
     TD: ยงัมคีนดหีรอืสิ�งดีๆ  อกีมากมายที�เราจะไดพ้บ 
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   4.4.3 dying like flies 
     SD: แมลงมกัอยู่รวมกนัเป็นหมู่ ดงันั Tนเมื�อเกดิภยัอนัตรายจงึลม้
ตายกนัเป็นจาํนวนมาก (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 305) สาํนวนเปรยีบเทยีบแมลงกบัคน
จาํนวนมากที�ลม้ตายในเวลาเดยีวกนั 
     TD: คนจาํนวนมากที�ลม้ตายในเวลารวดเรว็จากสาเหตุคลา้ยๆ กนั 
หรอืจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
 
   4.4.4 the lion’s share of something 
     SD: ในนิทานอสีป สงิโตและกลุ่มเพื�อนแบ่งของที�ได้จากการล่า 
ทา้ยที�สุดสงิโตกไ็ดไ้ปทั Tงหมดเพราะอ้างว่าตนเองเหมาะสมที�จะไดม้ากที�สุด (Collins COBUILD 
Idioms Dictionary, 2002: 232)  สาํนวนเปรยีบส่วนแบ่งของสงิโตกบัส่วนแบ่งที�มากกว่าที�คนอื�นไดร้บั 
     TD: ส่วนแบ่งซึ�งเป็นส่วนที�ใหญ่ที�สุด โดยเฉพาะกบัเงนิ อาหาร หรอืงาน 
   
   4.4.5 have a whale of a time 
     SD: วาฬ เป็นสตัวท์ี�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลก สาํนวนเปรยีบความ
ใหญ่โตของวาฬกบัความสุขที�มมีากกว่าปกต ิ(Martin, 2013) 
     TD: ช่วงเวลาที�มคีวามสุขมาก 
 

4.5 มโนทศัน์เกี�ยวกบัคาํสอน ความเชื�อ และความคิดเหน็ พบในสํานวน 9 สาํนวน  
ปรากฏอุปลกัษณ์สตัว ์7 ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 8 แสดงมโนทศัน์คาํสอน ความเชื�อ และความคดิเหน็ สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 bird 
a bird in the hand is worth two in 
the bush 

พอใจกบัสิ�งที�มอียู่ดกีว่าพยายาม
หาสิ�งที�ดกีว่าซึ�งไมแ่น่ว่าจะไดม้า
หรอืไม ่

2 cat 
there's more than one way to skin 
a cat 

ทางเลอืกเพื�อใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็ย่อมมมีากกว่า
ทางเลอืกเดยีว 

3 chicken 
not count your chickens (before 
they're hatched) 

ไม่ควรมั �นใจมากจนเกนิไป หากสิ�ง
ที�หวงัไวย้งัไม่เกดิขึTน 

4 dog every dog has his/its day ชวีติคนตอ้งมโีชคดสีกัครั Tง 
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ตารางที� 8 แสดงมโนทศัน์คาํสอน ความเชื�อ และความคดิเหน็ สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

5 dog the hair of the dog (that bit you) 
การดื�มเหลา้ปรมิาณน้อยๆ เพื�อแก้
อาการเมาคา้ง 

6 dogs let sleeping dogs lie 
การเตอืนเพื�อใหห้ลกีเลี�ยง ไม่เขา้
ไปยุ่ง กบัสถานการณ์ เพราะจะทาํ
ใหเ้กดิปญัหา 

7 horses 
if wishes were horses, beggars 
would/might ride 

หวงัในสิ�งที�เป็นไปไม่ได ้

8 snail snail mail 
การสง่จดหมายทางไปรษณีย ์ซึ�ง
ใชเ้วลานาน 

9 worm a worm's-eye 
ความเหน็ของคนที�อยู่ใกลช้ดิหรอื
เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ที�สดุ 

 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบัคําสอน ความเชื�อ และความคดิเหน็ ที�ปรากฏในสาํนวน ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนีT 
 
   4.5.1 a bird in the hand is worth two in the bush 
     SD: สาํนวนเปรียบนกตัวเดียวที�มีอยู่ในมือว่ามีค่าเท่ากับนก
สองตวัในพุ่มไม ้ สาํนวนมลีกัษณะเป็นการสอนให้คนไม่โลภมาก พอใจในสิ�งที�ตนเองม ี
(รชันี ซอโสตถิกุล, 2544: 52) 
     TD: สิ�งของที�มคี่าน้อยในมอืยอ่มดกีว่าของที�มคี่ามากแต่ไมไ่ดม้า 
 
   4.5.2 not count your chickens (before they’re hatched) 
     SD: สาํนวนเกิดจากนิทานอีสป เมื�อหญงิรดีนมววั นํานมไปขาย
โดยเทนิถงันมไว้บนหวั ในใจก็คดิว่าหากขายนมได้จะนําเงนิไปซืTอแม่ไก่ เมื�อแม่ไก่ออกไข่ 
ก็จะนําไข่ไปขาย และนําเงนิไปซืTอเสืTอผ้า เมื�อคดิไปต่างๆ นานา ไม่ระมดัระวงั จงึเผลอทาํ
ถงันมตกลงพืTนเป็นเหตุใหน้มหกและสุดท้ายไม่เหลอือะไร (McGuigan, 2014) สาํนวนมี
ลกัษณะเป็นการสอนใหค้นเราเผื�อใจและเตรยีมใจไวส้าํหรบัการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากอุปสรรคต่างๆ   
     TD: ไม่ควรมั �นใจมากจนเกินไป หากสิ�งที�หวงัไว้ยงัไม่เกิดขึTน 
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   4.5.3 the hair of the dog (that bit you) 
     SD: สาํนวนเกดิจากความเชื�อโบราณที�ว่า หากโดนสุนัขบา้กดัวธิกีาร
รกัษาคอืนําขนส่วนหางของสุนขัตวันั Tนมาปิดที�บาดแผล (Collins COBUILD Idioms Dictionary, 
2002: 167) สาํนวนเปรยีบการใชข้นสุนัขในการรกัษาแผลกบัการดื�มเหลา้ปรมิาณน้อยๆ เพื�อแก้
อาการเมาคา้ง 
     TD: การดื�มเหลา้ปรมิาณน้อยๆ เพื�อแกอ้าการเมาคา้ง 
    
    4.5.4 a white elephant 
     SD: ชา้งเผอืกในความเชื�อของคนไทยเป็นสตัวห์ายาก เป็นที�เคารพ 
หากนํามาเลีTยงตอ้งดูแลเป็นอยา่งด ีและไมส่ามารถนํามาใชง้านได ้ (Flavell L. and Flavell R., 
1992: 199) ดงันั Tนหากใครไดช้า้งเผอืกมาเลีTยงด ู นอกจากไมไ่ดร้บัประโยชน์ใดๆ ยงัตอ้งเสยี
ทรพัยเ์พื�อเลีTยงดดูว้ย 
     TD: ของที�มคี่ามรีาคาแต่ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้
 
   4.5.5 snail mail 
     SD: ‘snail mail’ ใชเ้รยีกการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ ซึ�งเมื�อ
เทยีบกบัการส่งโดยใชช่้องทางอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ ทําใหรู้ส้กึว่าการส่งแบบดั Tงเดมิใชเ้วลานาน
และชา้มาก เช่นเดยีวกบัหอยทากซึ�งเคลื�อนที�อย่างชา้ๆ เช่นกนั (Hawkins, 2014)  
     TD: ใชเ้รยีกการส่งจดหมายทางไปรษณยีซ์ึ�งเป็นวธิกีารส่งแบบดั Tงเดมิ 
 

4.6 มโนทศัน์เกี�ยวกบัภยัอนัตราย พบใน สาํนวน 8 สาํนวน ปรากฏอุปลกัษณ์สตัว ์ 
6 ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 9 แสดงมโนทศัน์ภยัอนัตราย สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 horse Trojan horse 
สิ�งที�ดไูมม่พีษิภยั แต่แทจ้รงิแลว้
สามารถก่อใหเ้กดิความเสยีหายได ้

2 lion walk into the lion's den 
ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลาํบาก 
หรอือยู่ท่ามกลางศตัร ู

3 lion put your head into the lion's mouth 
นําตวัเองเขา้สูส่ถานการณ์ที�
อนัตรายหรอืยากลาํบาก 
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ตารางที� 9 แสดงมโนทศัน์ภยัอนัตราย สาํนวน และความหมายของสาํนวน (ต่อ) 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

4 lion throw somebody to the lions  
ปล่อยใหใ้ครกต็ามโดนตําหนิหรอื
เผชญิกบัความยากลาํบากโดยไม่
ช่วยเหลอื 

5 moth like a moth to the flame (candle) 
คนที�ถูกดงึดดูดว้ยสิ�งที�น่าสนใจ แต่
จรงิๆ แลว้สิ�งนั Tนเป็นอนัตรายหรอื
เป็นเหตุของปญัหา 

6 snake a snake in a grass  
คนทรยศ แกลง้ทาํเป็นมติร แต่
จรงิๆ แลว้คดิรา้ย 

7 wolves throw somebody to the wolves 
ปล่อยใหเ้ผชญิกบัสถานการณ์ที�
เลวรา้ยโดยไม่คดิปกป้อง 

8 wolf / sheep a wolf in a sheep's clothing 
คนที�มที่าทางเป็นมติร ไม่มพีษิภยั 
แต่จรงิๆ แลว้มอีนัตราย 

 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบัภยัอนัตรายที�ปรากฏในสาํนวน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีT 
 
    4.6.1 walk into the lion’s den 
     SD: สงิโตเป็นที�ขึTนชื�อเรื�องความดุรา้ย การเดนิเขา้ไปในที�อยูข่อง
สงิโตจงึเป็นสิ�งที�ทา้ทายและตอ้งอาศยัความกลา้หาญมาก (Flavell L. and Flavell R., 1992: 123) 
     TD: อยูใ่นสถานการณ์ยากลาํบากหรอือยู่ท่ามกลางศตัร ู(ดว้ยความ
ตั Tงใจหรอืไตรต่รองแลว้) 
 
   4.6.2 like a moth to the flame (candle) 
     SD: สาํนวนเปรยีบผเีสืTอกลางคนืที�มกัถูกดงึดูดด้วยแสงสว่างกบั
คนที�ถูกยั �วยดุว้ยบางสิ�งบางอยา่งที�เป็นเหตุของความหายนะ (Martin, 2013)  
     TD: คนที�ถูกดงึดูดดว้ยสิ�งที�น่าสนใจ แต่จรงิๆ แล้วสิ�งนั Tนเป็น
อนัตรายหรอืเป็นเหตุของปญัหา 
 
   4.6.3 a wolf in a sheep's clothing 
     SD: สาํนวนพบในนิทานอสีปและในคมัภรีไ์บเบลิ (Matt 7:15)     
เปรยีบหมาปา่ซึ�งใชข้นแกะหุม้ห่อตนเองเพื�อแฝงตวัเขา้ไปในฝงูแกะและกนิแกะจนหมด (Collins 
COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 404)     
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      TD: คนที�มท่ีาทางเป็นมติร ไม่มพีษิภยั แต่จรงิๆ แลว้มอีนัตราย 
 

4.7 มโนทัศน์เกี�ยวกับนิสัย พบใน สาํนวน 6 สาํนวน ปรากฏอุปลักษณ์สัตว์  
5 ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 10 แสดงมโนทศัน์นิสยั สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 bird an early bird คนที�ตื�นเชา้หรอืทาํอะไรก่อนคนอื�น 
2 bird a home bird คนที�หมกตวัอยู่แต่ที�บา้น 
3 dog a dog in a manger คนเหน็แก่ตวั 
4 fish drink like a fish คนที�ดื�มเหลา้มากเป็นประจาํ 

5 goose 
he, she, etc. wouldn't say boo to a 
goose 

ขีTกลวั สภุาพ หรอืขีTอาย ไม่กลา้ทาํ
ใหผู้อ้ื�นไม่พอใจ 

6 wolf a lone wolf 
คนที�ชอบอยูต่ามลาํพงัหรอืทาํอะไร
คนเดยีว 

 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบันิสยัที�ปรากฏในสาํนวน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีT 
 
    4.7.1 an early bird 
     SD: เป็นไปไดว้่าสาํนวนนีTมาจากอกีสาํนวนหนึ�งซึ�งใกลเ้คยีงกนัคอื 
an early bird catches the worm สาํนวนมคีวามสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิที�ว่า นก เป็นสตัวท์ี�
ออกหากนิตั Tงแต่รุง่สาง มชีวีติชวีา และถูกนํามาเปรยีบกบัคนที�ตื�นเชา้ (Hampel, 2007) 
     TD: ตื�นเชา้หรอืมกัทําอะไรก่อนคนอื�น 
  
   4.7.2 he/she wouldn't say boo to a goose 
     SD: คนตะวนัตกจะตะโกน ’BOO!’ เมื�อตอ้งการแสดงความไมเ่หน็
ดว้ยหรอืเมื�อไมพ่อใจ แต่หากใครที�ไมก่ลา้ตะโกนเช่นนีTแมแ้ต่กบัห่าน แสดงว่าเป็นคนขีTอายหรอื
ขีTเกรงใจ สุภาพ และไมก่ลา้ทาํใหผู้อ้ ื�นไมพ่อใจ (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 339) 
     TD: ขีTอายหรอืกลวัที�จะรบกวนผูอ้ื�นหรอืทาํใหผู้อ้ ื�นไมพ่อใจ 
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   4.7.3 a lone wolf 
     SD: สาํนวนเปรยีบคนที�ชอบอยูต่ามลาํพงัหรอืชอบทาํงานอสิระ ไมต่อ้ง
ยุง่เกี�ยวกบัคนอื�นกบัหมาปา่ซึ�งมนิีสยัชอบออกล่าเหยื�อตามลาํพงั (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 570) 
     TD: คนที�ชอบอยูต่ามลาํพงัหรอืทาํอะไรคนเดยีว 
 

4.8 มโนทศัน์เกี�ยวกบัเวลา พบใน สาํนวน 6 สาํนวน  ปรากฏอุปลกัษณ์สตัว์ 5  
ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 11 แสดงมโนทศัน์เวลา สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 bird a bird of passage  
คน กลุ่มคน ที�ไม่เคยอยู่ ณ ที�ใดที�
หนึ�งเป็นเวลานาน 

2 cow a cash cow 
ที�มาของรายไดท้ี�ดแีละเป็นระยะ
เวลานาน 

3 cows till/until the cows come home เป็นเวลายาวนานมาก 
4 donkey donkey's years เวลายาวนานมาก 

5 goose a wild goose chase 
ใชเ้วลาในการตามหาบางอย่าง แต่
ไม่เป็นผล 

6 snail at a snail's pace  เคลื�อนที�ชา้มาก 
 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบัเวลาที�ปรากฏในสาํนวน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีT 
 
   4.8.1 until the cows come home 
     SD: เป็นที�รูก้นัว่าววัเป็นสตัวท์ี�ค่อนขา้งเชื�องชา้ มนัจะเดนิกลบัคอก
หรอืที�พกัอย่างไมเ่รง่รบี (Martin, 2013) และววัมกัจะอยูร่วมกนัเป็นฝงู ดงันั Tนเวลาที�ววัทั Tงฝงูใช้
เดนิจากที�หนึ�งไปยงัอกีที�หนึ�งจงึเป็นระยะเวลาที�ยาวนานมาก 
     TD: ระยะเวลายาวนาน ไม่มกีําหนด 
 
   4.8.2 a wild goose chase 
     SD: ‘wild goose chase’ คอืการแขง่ขนัขี�มา้ซึ�งผูช้นะจากการ
แขง่ขนัในครั Tงแรกจะเริ�มขี�มา้ออกไปในทศิทางใดกไ็ดใ้นครั Tงที�สอง ผูแ้ขง่ขนัคนอื�นๆ จะตอ้งขี�มา้
ตามไปใหไ้ด ้การแขง่แบบนีTเลยีนแบบมาจากการบนิของห่าน เนื�องจากห่านมทีศิทางการบนิที�
ไมส่ามารถคาดเดาได ้(Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 159) สํานวนเปรยีบเทยีบการ
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แขง่มา้ที�ไม่ใช่การแขง่ในลู่แบบปกต ิ โดยผูต้ามตอ้งหาผูนํ้าใหพ้บทั Tงๆ ที�ไมรู่จ้ะตามไปทางใด และ
การแข่งมา้แบบนีTเลยีนแบบมาจากการบนิของห่านนั �นเอง 
     TD: การคน้หาบางสิ�งบางอยา่งแต่ไมพ่บ เนื�องจากไดร้บัขอ้มลูที�ไมถู่กตอ้ง 
 
   4.8.3 at a snail’s pace 
     SD: สาํนวนเปรยีบเทยีบกบัความจรงิที�ว่าหอยทากเคลื�อนที�ไดช้า้มาก 
(Cambridge Dictionary of American Idioms, 2003: 295) 
     TD: ชา้มาก การเคลื�อนที�หรอืการพฒันาที�ชา้มาก 
 

4.9 มโนทศัน์เกี�ยวกบัสิ�งที�เป็นไปไม่ได้ สิ�งที�ไม่มีจริง  พบใน สาํนวน 5 สาํนวน   ปรากฏ 
อุปลกัษณ์สตัว ์4 ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 12 แสดงมโนทศัน์เกี�ยวกบัสิ�งที�เป็นไปไม่ได ้สิ�งที�ไมม่จีรงิ  สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 cock / bull a cock and bull story เรื�องราว ขอ้แกต้วั ที�ไม่น่าเชื�อ 

2 horses 
if wishes were horses, beggars 
would/might ride 

หากความปรารถนาสามารถเป็น
จรงิทุกประการ เรากส็ามารถเป็น
ทุกอย่างไดอ้ย่างที�ตอ้งการ 

3 mare a mare's nest 
ความคดิหรอืการคน้พบที�พบว่าไม่
มคี่าหรอืไม่มจีรงิ 

4 pig in a pig's eye ไม่น่าเชื�อว่าเกดิขึTนจรงิ หรอืมจีรงิ 

5 pigs pigs might fly 
สิ�งที�ไม่น่าเกดิขึTนไดห้รอืเป็นไป
ไม่ได ้เรื�องที�ไม่น่าเชื�อ 

 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบัสิ�งที�เป็นไปไม่ได ้สิ�งที�ไมม่จีรงิ ที�ปรากฏในสํานวน ดงัตวัอย่างต่อไปนีT 
 
   4.9.1 a cock and bull story 
    SD: สาํนวนนีTเชื�อว่าเป็นเรื�องของโรงแรมในองักฤษซึ�งมชีื�อว่า ‘The 
Cock’ และ ‘The Bull’ เกดิขึTนเมื�อก่อนศตวรรษที� 17 โรงแรมทั Tงสองแห่งนี�เป็นที�พกัลา้งหน้าลา้งตา
สาํหรบันักเดนิทางเพื�อเดนิทางต่อไป สิ�งหนึ�งที�นักเดนิทางเหล่านีTทําเพื�อสรา้งความบนัเทงิระหว่าง
การเดนิทางอนัยาวนาน คอื การแต่งนิทานเล่าสู่กนัฟงัระหว่างนักเดนิทางดว้ยกนั (Christensen, 
2014) สาํนวนเปรยีบเรื�องที�นกัเดนิทางแต่งขึTนกบัเรื�องราวต่างๆ หรอืขอ้แกต้วั ที�ต้องการเพยีง
สรา้งความประทบัใจแต่ไมน่่าเชื�อว่าเป็นจรงิ  
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    TD: เรื�องราว ขอ้แกต้วั ที�ไมน่่าเชื�อ 
 
   4.9.2 a mare’s nest 
     SD: สาํนวนเปรยีบรงัของมา้กบัสิ�งที�ไม่มอียู่จรงิ เพราะในความ
เป็นจรงิแลว้มา้ไม่ทาํรงั ดงันั Tน รงัของมา้จงึไม่มอียู่จรงิ (Oxford Idiom Dictionary for Learners 
of English, 2006: 235) 
     TD: ความคดิหรอืการคน้พบที�เหมอืนน่าตื�นเต้น น่าสนใจ แต่สุดทา้ย
พบว่าไม่มปีระโยชน์หรอืไมม่อียู่จรงิ 
 
   4.9.3 pigs might fly 
     SD: สาํนวนเปรยีบสิ�งที�เป็นไปไม่ไดก้บัหมบูนิได ้ ซึ�งในความเป็น
จรงิแลว้หมกูไ็ม่สามารถบนิไดเ้ช่นกนั (The American Heritage Dictionary of Idioms, 2103) 
     TD: เรื�องที�ไม่น่าจะเกดิขึTนได ้
 
  4.10 มโนทัศน์เกี�ยวกับคน พบใน สาํนวน 4 สาํนวน ปรากฏอุปลักษณ์สัตว์ 
4 ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 13 แสดงมโนทศัน์คน สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 bird a little bird told me (that…) 
แหล่งขา่วหรอืที�มาของขอ้มลู ที�ไม่
แสดงตน 

2 fly a/the fly in the ointment 
คนหรอืสิ�งที�เป็นเหตุใหง้านไม่
ประสบความสาํเรจ็ หรอืไม่มี
ความสขุ 

3 guinea pig a guinea pig หนูทดลอง 

4 horse (straight) from the horse's mouth 
ขา่ว ขอ้มลูที�ไดจ้ากคนที�อยูใ่น
สถานการณ์หรอืคนที�รูด้ทีี�สดุ 

 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบัคนที�ปรากฏในสาํนวน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีT 
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4.10.1 a fly in the ointment 
    SD: ในคมัภรีไ์บเบลิ (Ecclesiastes 10:1) กล่าวว่า ‘แมลงที�ตกลง 

ไปในขีTผึTงเป็นเหตุใหม้กีลิ�นเหมน็’  (Flavell L. and Flavell R., 1992: 88)  ซึ�งไมส่ามารถ
นํามาใชไ้ด ้จากสาํนวน ขีTผึTงที�เสยีไปเปรยีบได้กบัแผนหรอืสถานการณ์ที�ไม่ประสบผลสาํเรจ็
เนื�องจากแมลงหรอืคนนั �นเอง 

 TD: คนที�เป็นเหตุใหง้านไม่ประสบความสาํเรจ็ หรอืไม่มคีวามสุข 
 

4.10.2 a guinea pig 
SD: หนูตะเภามกัถูกนํามาเป็นสัตว์เลียงหรือนํามาใช้ทดลอง 

ในหอ้งปฏบิตักิาร (Oxford Idiom Dictionary for Learners of English, 2006: 157) หนูตะเภา
จงึถูกนํามาเปรยีบกบัคนที�ถูกนํามาทดลอง 

TD: คนที�ถูกใช้ทดลองอาจเป็นในทางการแพทยห์รอืการทดลอง 
ทางวทิยาศาสตรต่์างๆ  
 
   4.10.3 (straight) from the horse's mouth 
     SD: เราสามารถทราบอายุของม้าได้จากการสงัเกตฟนัของมนั 
(Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 202) สาํนวนเปรยีบเทยีบความเป็นจรงิขอ้นีTกบั
ขอ้มลูที�ไดจ้ากคนที�รูด้ที ี�สุดกบัอายทุี�แทจ้รงิที�ทราบจากฟนัของมา้ 
     TD: ขา่ว ขอ้มลูที�ไดจ้ากคนที�อยูใ่นสถานการณ์หรอืคนที�รูด้ที ี�สุด 
 
  4.11 มโนทศัน์เกี�ยวกบัเพศและความเท่าเทียมทางเพศ พบใน สํานวน 3 สาํนวน   
ปรากฏอุปลกัษณ์สตัว ์3 ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
 
ตารางที� 14 แสดงมโนทศัน์เพศ ความเท่าเทยีมทางเพศ สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 birds / bees the birds and the bees 
การพดูถงึเรื�องเพศ (โดยเฉพาะกบั
เดก็) 

2 fish 
somebody needs something like a 
fish needs a bicycle 

ไม่จาํเป็น ไม่ตอ้งการสิ�งนั Tนเลย 

3 goose / gander 
what's sauce for the goose is, 
sauce for the gander 

สิ�งที�ฝา่ยหนึ�งทาํได ้อกีฝา่ยกท็าํได้
เช่นกนั (คู่สามภีรรยา) 
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  มโนทศัน์เกี�ยวกบัเพศและความเท่าเทยีมทางเพศที�ปรากฏในสาํนวน ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนีT 
 
   4.11.1 the birds and the bees 
     SD: สาํนวนเปรยีบเทยีบกระบวนการจบัคู่ของนกสบืพนัธุข์องผึTง
เปรยีบเทยีบกบัการเกีTยวพาราสแีละการสบืพนัธุม์นุษย ์ ธรรมชาตขิองนกส่วนใหญ่เป็นสตัวท์ี�มี
คู่ครองเดยีว นั �นหมายถงึความสมัพนัธใ์นแบบที�มนัจะช่วยกนัเลีTยงดลูกูและเพื�อเพิ�มโอกาสใน
การรอดชวีติ สาํหรบัผึTงการผสมพนัธุท์ี�ตอ้งอาศยัอวยัวะสบืพนัธุท์ ั Tงเพศหญงิและเพศชาย รวมถงึ
การปฏสินธขิองไขใ่นตวัเมยี (Miller, 2013) สาํนวนถูกใชเ้มื�อตอ้งการพดูเรื�องเพศกบัเดก็ ซึ�ง
ตอ้งการหลกีเลี�ยงการอธบิายขอ้เทจ็จรงิโดยใชน้กและผึTงเพื�อเปรยีบเทยีบ 
     TD: การพดูถงึเรื�องเพศ (โดยเฉพาะกบัเดก็) 
 
   4.11.2 somebody needs something like a fish needs a bicycle 
     SD: สาํนวนเปรยีบเทยีบคนซึ�งไมต่อ้งการสิ�งใดสิ�งหนึ�งเลยกบัปลา
ที�ตอ้งการจกัรยาน ทั Tงที�ในความเป็นจรงิแลว้ปลาไม่สามารถขี�จกัรยานได ้สาํนวนเกดิจากสโลแกน
เกี�ยวกบัสทิธสิตรทีี�กล่าวว่าผูห้ญงิไมต่อ้งการผูช้าย เหมอืนกบัปลาตอ้งการจกัรยาน (Martin, 2013) 
     TD: ของบางอย่างซึ�งไม่จาํเป็นต่อคนบางคนเลย 
 
   4.11.3 what's sauce for the goose is, sauce for the gander 
     SD: สาํนวนเปรยีบห่านเมื�อนํามาทาํเป็นอาหารตอ้งรบัประทานกบั
ซอสแอปเปิลไมว่่ากบัเป็นห่านตวัผูห้รอืตวัเมยี (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 338) เช่นเดยีวกนัหาก
ฝา่ยชายทําสิ�งใดได ้ฝา่ยหญงิกย็อ่มทาํไดเ้ช่นกนั สํานวนแสดงถงึความเท่าเทยีมกนัทางเพศ 
     TD: หากฝา่ยหนึ�งสามารถทําสิ�งใดได ้อกีฝา่ยหนึ�งยอ่มทําไดเ้ช่นกนั 
(ในที�นีTหมายถงึหญงิกบัชาย) 
 

4.12 มโนทศัน์เกี�ยวกบัระยะทาง พบใน สาํนวน 2 สาํนวน ปรากฏอุปลกัษณ์สตัว ์ 1  
ประเภท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนีT 
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ตารางที� 15 แสดงมโนทศัน์ระยะทาง สาํนวน และความหมายของสาํนวน 

ที� ประเภท สาํนวน ความหมาย 

1 bird bird's-eye view (of something) มุมมองจากที�สงู 

2 crow as the crow flies  
ระยะทางเป็นเสน้ตรง จากจุดหนึ�ง
ไปอกีจุดหนึ�ง 

 
  มโนทศัน์เกี�ยวกบัระยะทางที�ปรากฏในสาํนวน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีT 
 
   4.12.1 bird's-eye view 
     SD: สาํนวนเปรยีบการมองของนกเป็นการมองจากที�สงู ลกัษณะ
การมองเหน็จะกวา้งออกไปและครอบคลุมพืTนที�มาก (รชันี ซอโสตถกุิล, 2544: 55) 
     TD: มมุมองจากที�สงู 
 
   4.12.2 as the crow flies 
     SD: มคีวามเชื�อที�ว่า กา มกัจะบนิไปยงัจดุหมายดว้ยการเดนิทางที�ใช้
เสน้ทางที�ตรงที�สุดจากจดุเริ�มตน้เท่าที�จะเป็นไปได ้(Collins COBUILD Idioms Dictionary, 2002: 84) 
     TD: ระยะทางจากจดุหนึ�งไปยงัจุดหนึ�งเป็นเสน้ตรง 
 
  ผลการวเิคราะห์มโนทศัน์ที�เกดิในสาํนวนภาษาองักฤษซึ�งใช้อุปลกัษณ์สตัว์ในการ
เปรยีบเทยีบ พบว่ามโนทศัน์เกี�ยวกบักรยิาอาการถูกพบมากที�สุด ประเภทของสตัว์ที�ถูก
นํามาใชใ้นการเปรยีบเทยีบมากที�สุดคอืสุนขั สรปุผลการวเิคราะหด์งัแสดงในภาคผนวก ค  
  คุณลกัษณะและพฤตกิรรมของสตัวป์ระเภทต่างๆ สามารถสะทอ้นใหเ้หน็พฤตกิรรม
ของมนุษยไ์ด ้ ทั TงนีTเนื�องจากมนุษยเ์ชื�อมโยงระบบความคดิของตนในแงท่ี�เกี�ยวขอ้งกบัสตัว ์ (เช่น 
ถิ�นที�อยู ่ พฤตกิรรม ขนาดร่างกาย ลกัษณะที�ปรากฏภายนอก และความสมัพนัธก์บัมนุษย)์       
เขา้กบัความรูแ้ละประสบการณ์ที�ม ีและนําสตัวเ์หล่านีTมาใชเ้ป็นอุปลกัษณ์ซึ�งปรากฏใหเ้หน็จาก
สาํนวนในงานวจิยัเรื�องนีT 
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บทที� 5 

 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
1. สรปุผลการวิจยั 

 
 งานวจิยัอุปลกัษณ์ในสํานวนภาษาองักฤษเกี�ยวกบัสตัว ์มวีตัถุประสงค ์2 ประการ คอื  

เพื�อรวบรวมสํานวนภาษาองักฤษที�มกีารใชค้าํศพัทเ์กี�ยวกบัสตัว ์ และเพื�อศกึษาอุปลกัษณ์ระดบั
มโนทศัน์ของสํานวนภาษาองักฤษเกี�ยวกบัสตัว ์ โดยใชแ้นวคดิดา้นอรรถศาสตรป์รชิานเป็นกรอบ
ในการอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างระบบความคิดหรอืมโนทศัน์ของผู้ใช้ภาษาองักฤษกับ     
อุปลกัษณ์สตัวท์ี�ถูกนํามาใชใ้นสาํนวน วเิคราะหก์ารถ่ายโยงความหมายระหว่างความหมายเปรยีบ 
ที�เกดิกบัประเภทของสตัวท์ี�นํามาใชใ้นสาํนวนและใชท้ี�มาของสํานวนในการวเิคราะหร์ว่มดว้ย  
 
 ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากพจนานุกรมสํานวนภาษาองักฤษ 4 เล่ม จาํนวนสํานวนที�นํามา
วเิคราะห ์277 สาํนวน พบว่าความหมายเปรยีบเทยีบในสํานวนสื�อถงึมโนทศัน์ 12 ประเภท คอื  

1. การกระทํา (อาการ) พบ 106 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสํานวน 29 ประเภท 
2. สภาพ พบ 86 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสํานวน 28 ประเภท 
3. คุณสมบตั ิพบ 47 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสาํนวน 20 ประเภท 
4. ปรมิาณ พบ 15 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสํานวน 13 ประเภท 
5. คาํสอน ความเชื�อ ความคดิเหน็ พบ 9 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสาํนวน 7 ประเภท 
6. ภยัอนัตราย พบ 8 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสาํนวน 6 ประเภท 
7. นิสยั พบ 6 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสํานวน 5 ประเภท 
8. เวลา พบ 6 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสํานวน 5 ประเภท 
9. สิ�งที�เป็นไปไมไ่ด ้พบ 5 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสาํนวน 4 ประเภท 
10. คน พบ 4 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสาํนวน 4 ประเภท 
11. เพศและความเท่าเทยีมกนัทางเพศ พบ 3 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสํานวน 3 

ประเภท 
12. ระยะทาง พบ 2 สาํนวน อุปลกัษณ์สตัวใ์นสํานวน 1 ประเภท 

 
 ในจาํนวนนี@พบว่ามสีํานวนที�ปรากฏ 2 มโนทศัน์รว่มกนั 20 สาํนวน 
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 ประเภทของสตัวท์ี�ถูกนํามาใชใ้นสาํนวนทั @งสิ@น 40 ประเภท ดงันี@ 
 
ที� ประเภทสตัว ์ ความถี� (สาํนวน) 
1 สุนขั 33 
2 นก 31 
3 มา้ 26 
4 เป็ด / ไก่ 25 
5 แมว 20 
6 ปลา 20 
7 หม ู 18 
8 แพะ / แกะ 15 
9 ววั 13 
10 ลงิ 10 
11 หนู 9 
12 หมาจิ@งจอก / หมาปา่ 7 
13 แมลงวนั 6 
14 สงิโต 6 
15 กระต่าย 5 
16 หนอน 5 
17 ผึ@ง 4 
18 หอย 4 
19 คา้งคาว 3 
20 ผเีสื@อ 3 
21 ชา้ง 3 
22 หม ี 2 
23 แมลง 2 
24 หมดั 2 
25 เสอื 2 
26 มด 1 
27 บเีวอร ์ 1 
28 จระเข ้ 1 
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ที� ประเภทสตัว ์ ความถี� (สาํนวน) 
29 กวาง 1 
30 มงักร 1 
31 กบ 1 
32 ตั Cกแตน 1 
33 หนูตะเภา 1 
34 จงิโจ ้ 1 
35 พอสซมั 1 
36 กุง้ 1 
37 แรด 1 
38 ง ู 1 
39 เต่า 1 
40 วาฬ 1 

 
 ในจาํนวนนี@ม ี16 สาํนวน ที�มสีตัว ์2 ประเภทในสํานวน 

 
2. อภิปรายผล 

 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัพบประเดน็ซึ�งมคีวามน่าสนใจและไดนํ้ามาอภปิรายผล
ดงันี@ 
  

2.1 ประเภทของสตัว์ที�นํามาใช้เป็นอุปลกัษณ์  
2.1.1 สุนัขถูกนํามาใช้เป็นอุปลกัษณ์ในสาํนวนมากเป็นลําดบัที� 1  สื�อถึง 

มโนทศัน์ 6 ประเภท คอื 1.) การกระทาํ 2.) สภาพ 3.) คุณสมบตั ิ4.) คาํสอน ความเชื�อ ความ
คดิเหน็ 5.) ปรมิาณ และ 6.) นิสยั ซึ�งสอดคลอ้งกบั รชันี ซอโสตถกุิล (2544: 17-18) ที�แสดงผล
การวเิคราะหส์ตัวท์ี�นํามาเปรยีบในสาํนวนภาษาองักฤษ โดยอนัดบัที�หนึ�งไดแ้ก่ สุนขั เช่นกนั 
และใหเ้หตุผลไวว้่า สุนขัเป็นสตัวท์ี�คนทุกชาตทุิกภาษานิยมเลี@ยงกนัมากที�สุด เนื�องจาก สุนัข
เป็นสตัวแ์สนรู ้ เฉลยีวฉลาด สามารถนํามาฝึกสอนใหท้ําสิ�งต่างๆ ได ้ สุนขัมคีวามซื�อสตัยแ์ละ
จงรกัภกัดต่ีอผูเ้ป็นเจา้ของ และเป็นเพื�อนที�ดทีี�สุดของคน  
   สาํนวนที�ใชสุ้นขัเป็นอุปลกัษณ์แสดงความหมายเปรยีบเทยีบพบทั @งสิ@น 
33 สาํนวน ความหมายเปรยีบเทยีบที�เกดิในสํานวน พบว่า มทีั @งความหมายในแง่บวก แงล่บ 
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และเป็นกลาง สาํนวนที�แสดงความหมายเป็นบวก เช่น top dog (คนที�ประสบความสาํเรจ็),     
be like a dog with two tails (คนที�มคีวามสุขมาก) แสดงความหมายแงล่บ dog eat dog     
(การแขง่ขนัเพื�อใหป้ระสบความสาํเรจ็), dog in a manger (คนเหน็แก่ตวั) สาํนวนที�เป็นกลาง 
เช่น every dog has its day (ชวีติคนตอ้งมโีชคดสีกัครั @ง), let sleeping dogs lie (หลกีเลี�ยง
เหตุการณ์ที�จะทําใหเ้กดิปญัหา) ผูว้จิยัเหน็ว่า เนื�องจากสุนขัเป็นสตัวเ์ลี@ยงที�ใกลช้ดิคนมากที�สุด
ทาํใหสุ้นัขเป็นสตัวท์ี�สะทอ้นใหเ้หน็ความเป็นจรงิในชวีติคนเราไดใ้กลเ้คยีงที�สุด  คอืมทีั @งช่วงเวลา
ที�ดมีคีวามสุข ช่วงเวลาที�ประสบความยากลาํบาก และการต่อสูด้ ิ@นรนเพื�อใหช้วีติอยู่รอด  
 
  2.1.2 นกถูกนํามาใชเ้ป็นอุปลกัษณ์ในสาํนวนมากเป็นลาํดบัที� 2 สื�อถงึมโนทศัน์ 
8 ประเภท คอื 1.) การกระทาํ 2.) สภาพ 3.) คุณสมบตั ิ4.) นิสยั 5.) เวลา 6.) คน 7.) เพศ และ          
8.) ระยะทาง สํานวนที�ใชน้กเป็นอุปลกัษณ์แสดงความหมายเปรยีบเทยีบพบทั @งสิ@น 31 สาํนวน 
ถงึแมว้่านกไมใ่ช่สตัวท์ี�คนนิยมเลี@ยงเท่ากบัสุนขั แต่เราสามารถพบเหน็นกไดใ้นทุกที� เนื�องจาก
นกเป็นสตัวเ์ลก็ มอีสิระที�จะไปยงัที�ต่างๆ ไดด้ว้ยการบนิ ผูว้จิยัเหน็ว่าดว้ยเหตุนี@เองทาํใหค้นมี
ความคุน้เคยกบันกถงึแมว้่าจะไมไ่ดเ้ลี@ยงเป็นสตัวเ์ลี@ยงกต็าม ดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ ในมมุมองของคน 
นกเป็นสตัวข์นาดเลก็ ลกัษณะขอ้นี@จงึถูกนํามาเปรยีบเทยีบกบัคนเพื�อแสดงใหเ้หน็ความดอ้ย 
เช่น a bird brain หรอืปรมิาณน้อยๆ เช่น eat like a bird ความมอีสิระ การเดนิทาง และไมอ่ยู่
ตดิถิ�นที�กส็ะทอ้นใหเ้หน็ในสํานวนเช่นกนั เช่น free as a bird, bird of passage (คนที�ไมอ่ยู่
เป็นตดิที� เดนิทางตลอดเวลา) นอกจากนี@นกแต่ละชนิดยงัมลีกัษณะเด่นเฉพาะตวัและสามารถ
ใชเ้ปรยีบเทยีบกบัคนเพื�อใหเ้หน็ลกัษณะเช่นเดยีวกนันั @น เช่น have eyes like a hawk 
(สามารถสงัเกตเหน็สิ�งต่างๆ ที�เกดิขึ@น), parrot-fashion (ทาํตามคนอื�นโดยไมเ่ขา้ใจอย่าง
แทจ้รงิ) หรอื a night owl (คนที�ชอบทํางานตอนกลางคนื) 
 
  2.1.3 มา้ถูกนํามาใชเ้ป็นอุปลกัษณ์ในสาํนวนมากเป็นสาํดบัที� 3 สื�อถงึมโนทศัน์ 
8 ประเภท คอื 1.) อาการ 2. สภาพ 3.) คุณสมบตั ิ4.) ปรมิาณ 5.) คาํสอน ความเชื�อ 6.) ภยัอนัตราย    
7.) สิ�งที�เป็นไปไมไ่ด ้และ 8.) คน สํานวนที�ใชส้ตัวม์า้เป็นอุปลกัษณ์แสดงความหมายเปรยีบเทยีบม ี
26 สาํนวน ในสงัคมตะวนัตกมา้เป็นสตัว์เลี@ยงเพื�อใช้งาน ดงันั @นจงึสงัเกตไดว้่าสาํนวนที�ใช้มา้
ในการเปรยีบเทยีบหลายๆ สาํนวนแสดงถงึการใชม้า้เพื�อการทํางาน เช่น get on/off your high 
horse (หยิ�งยโส/อ่อนน้อมถ่อมตน), put the cart before the horse (ทาํหรอืคดิอยา่งผดิ
ขั @นตอน), a stalking horse (คนหรอืสิ�งที�ใชปิ้ดบงัจดุประสงคท์ี�แทจ้รงิ), horse around (เล่น
สนุกไรส้าระ) นอกจากนี@มา้ยงัถูกใชเ้พื�อการแขง่ขนัดว้ย จะเหน็ไดจ้ากสาํนวน horses for 
courses (คนแต่ละคนยอ่มเหมาะกบังานที�ต่างกนั), a one-horse race (ตวัเตง็), a dark horse 
(มา้มดื)   
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  2.1.4 ประเภทของสตัวท์ี�ถูกนํามาใชเ้ป็นอุปลกัษณ์ในสํานวนน้อยที�สุด พบ 14 
ประเภทๆ ละ 1 สาํนวน ซึ�งเมื�อพจิารณาแลว้จะเหน็ว่าใน 14 ประเภทนี@ ส่วนใหญ่เป็นสตัวท์ี�
อาศยัอยูห่่างไกล เช่น เป็นสตัวป์า่ ดุรา้ย หรอืเป็นสตัวท์ี�คนไมนิ่ยมนํามาเป็นสตัวเ์ลี@ยง  ดงันั @น
การนําสตัวเ์หล่านี@มาใชใ้นสํานวนเพื�อเปรยีบเทยีบจงึตามไปดว้ย 
 

2.2 สาํนวนที�ใช้อปุลกัษณ์สตัวซึ์�งไม่ใช่สิ�งมีชีวิต 
 ผูว้จิยัพบว่าสํานวนส่วนหนึ�ง แมจ้ะใชอุ้ปลกัษณ์สตัวใ์นสํานวน แต่แทท้ี�จรงิแลว้  

ชื�อสตัวเ์หล่านั @นมไิดห้มายถงึสิ�งมชีวีติ เพยีงแต่เป็นสิ�งที�มชีื�อเรยีกเหมอืนกบัสตัว ์ เช่น สาํนวน 
dog day หมายถงึช่วงที�มอีากาศรอ้นที�ที�สุด ฤดูรอ้น วนัที�รอ้นอบอ้าว ‘dog’ ในสาํนวนนี@ไม่ใช่
สุนัข  แต่หมายถงึ  ดาวสริอุิส (Sirius) ที�ขึ@นพรอ้มกบัดวงอาทติยใ์นช่วงตน้เดอืนกรกฎาคมถงึ
กลางเดอืนสงิหาคม ชาวโรมนัเชื�อว่าเป็นดาวที�ใหค้วามรอ้นพรอ้มกนักบัดวงอาทติย ์ จงึทาํให้
อากาศในช่วงดงักล่าวรอ้นยิ�งขึ@น ชาวโรมนัเรยีกดาวสริอุิสนี@ว่า Dog Star  
  นอกจากนี@อุปลกัษณ์สตัวใ์นสาํนวนเป็นชื�อของเกม การแขง่ขนั เช่น สาํนวน get 
your ducks in a row คาํว่า duck หมายถงึ duckpin ซึ�งเป็นเกมชนิดหนึ�งคลา้ยๆ โบวล์ิ�ง สาํนวน 
play chicken เป็นการแขง่กนัทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�เป็นอนัตรายเพื�อทดสอบความกลา้หาญ หาก
ฝ่ายใดหยุดก่อนจะเป็นฝา่ยแพแ้ละแสดงว่าเป็นคนขี@ขลาด สาํนวนมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัไก่ในแง่
ที�ว่า ไก่ เป็นสตัว์ขี@ขลาดและมนิีสยัขี@ตกใจ ขี@กลวั สาํนวน play ducks and drakes เป็นการ
เล่นปาหนิใหต้กกระทบผวินํ@าและกระดอนเป็นหว้งๆ บนผวินํ@า ความหมายของสาํนวน คอื 
การใช้เงนิอย่างไม่ระมดัระวงั เหมอืนกบัการโยนเงนิทิ@งซึ�งไปสอดคลอ้งกบัการปาหนิลงนํ@า
นั �นเอง   
  ในสาํนวน sweat like a pig, brass monkey, no room to swing a cat, 
monkey wrench ชื�อสตัวใ์นสาํนวนที�กล่าวมานี@ลว้นเป็นสิ�งของเครื�องใช ้ เช่น สาํนวน sweat 
like a pig หม ูในสาํนวนหมายถงึ เหลก็หลอม เมื�อออกจากเตาหลอมจะมลีกัษณะคลา้ยกบัลกู
หมทูี�กนิอาหารจากแมห่ม ูเหลก็หลอมดงักล่าวนี@จงึถูกเรยีกว่า pig เมื�อเหลก็รอ้นถูกอากาศเยน็
จากภายนอกทําใหเ้กดิหยดนํ@าเกาะที�ตวัเหลก็คลา้ยกบัเหงื�อ สาํนวน brass monkey หมายถงึ
อากาศเยน็ monkey ในสาํนวนหมายถงึแผ่นทองเหลอืงที�ใชเ้ป็นฐานสาํหรบัวางดนิปืนซึ�ง
เป็นลกูกลมวางเรยีงเป็นทรงคลา้ยปีรามดิเพื�อมใิหล้กูปืนกลิ@งไปมาเมื�อบรรทุกบนเรอื  เมื�อแผ่น
ทองเหลอืงนี@ถูกอากาศเยน็เกดิการหดตวั จงึทาํใหล้กูปืนไหลออกมา ส่วนสาํนวน no room to 
swing a cat และ monkey wrench นั @น ชื�อสตัวท์ั @งสองเป็นเครื�องใชค้อืแสแ้ละประเจลงิ มใิช่แมว
และลงิแต่อยา่งใด 
  สาํนวน fish or cut bait , fish for compliment, dog somebody footstep 
ชื�อสตัว์ที�นํามาใช้ในสาํนวนเหล่านี@ทาํหน้าที�เป็นคาํ กรยิา ของสาํนวน fish จากสาํนวน fish 
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or cut bait เป็นคาํกรยิาหมายถงึ การตกปลา ความหมายของสาํนวน คอื จะเลอืกทาํต่อไปหรอื
จะปล่อยใหผู้อ้ ื�นทําแทน การเลอืกทําต่อไปกค็อืการเลอืกที�จะตกปลาต่อไปแต่ถ้าหากไมต่อ้งการ
ทาํแลว้กใ็หเ้ตรยีมเหยื�อใหพ้รอ้มสาํหรบัผูท้ี�จะมาทําต่อไป คาํว่า fish ในสาํนวน fish for compliment 
เป็นคาํกรยิาหมายถงึ การคน้หา ความหมายของสาํนวน คอื ความพยายามแบบออ้มๆ เพื�อทาํให้
ผูอ้ ื�นชื�นชมตนเอง สาํนวน dog somebody’s footsteps หมายความถงึ ปญัหาหรอืโชครา้ยที�
ตดิตามไปเราไปทุกที� dog ในสาํนวนเป็นคํากรยิาหมายถงึการตดิตามหรอืไล่กวดไมใ่ช่สุนัขซึ�ง
เป็นสิ�งมชีวีติ   
 

2.3 กรอบแนวคิดที�ใช้ในการวิเคราะหส์าํนวน 
การวเิคราะหค์วามหมายเปรยีบเทยีบที�เกดิในสาํนวนจากงานวจิยันี@  ผูว้จิยันํา 

แนวคดิเกี�ยวกบัอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์มาใชเ้ป็นกรอบการคดิ คอื นอกจากการใชล้กัษณะทาง
กายภาพ อวยัวะส่วนต่างๆ ลกัษณะนิสยั สภาพความเป็นอยู่ของสตัว์แต่ละประเภทมา
วเิคราะหแ์ลว้  กรอบแนวคดินี@ยงัเอื@อใหก้ารนําบรบิทแวดลอ้มในสาํนวนสามารถนํามาใชไ้ดด้ว้ย    
เนื�องจากแนวคดินี@เชื�อว่า อุปลกัษณ์เป็นเรื�องที�เกดิขึ@นไดใ้นการใชช้วีติประจาํวนั คนเราสามารถ
เชื�อมโยงความคดิ ความรู ้ และประสบการณ์เขา้ดว้ยกนั ทาํใหเ้กดิเป็นระบบความคดิหรอืระบบ
มโนทศัน์ ช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายเปรยีบเทยีบที�เกดิขึ@นไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ารเปรยีบเทยีบ
กบัตวัสตัวโ์ดยตรง ในขณะเดยีวกนัหากนําแนวคดิทางดา้นภาษามาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา 
จะพบว่ามขีอ้จาํกดั เช่น หากใชก้ารวเิคราะหโ์ดยการแยกองคป์ระกอบของความหมายหรอืการ
ถอดอรรถลกัษณ์ สาํนวนที�การเปรยีบเทยีบเกดิจากการใชบ้รบิทของสาํนวนแต่มใิช่จากตวัสตัว์
โดยตรงจะไม่สามารถนํามาวเิคราะหไ์ด ้  
  ดงัตวัอยา่งสาํนวน one-horse town หมายถงึเมอืงเลก็ๆ หรอืสถานที�ๆ  ไม่มี
อะไรน่าสนใจ สํานวนมไิดใ้ชล้กัษณะหรอืนิสยัของมา้ในการเปรยีบเทยีบ แต่ใชบ้รบิทแวดลอ้ม
เพื�อที�จะบอกว่า เมอืงหรอืสถานที�แห่งนี@มขีนาดเลก็ เพราะสามารถใชม้า้เพยีงตวัเดยีวขี�เที�ยวชมก็
ไดแ้ลว้ นอกจากนี@ระบบมโนทศัน์ยงัทําใหค้ดิต่อไปไดว้่า เมอืงที�มขีนาดเลก็เช่นนี@กย็อ่มไมม่อีะไร
น่าสนใจตามไปดว้ย  
    

2.4 ปัจจยัที�มีผลต่อมโนทศัน์ของผู้ใช้ภาษา 
เนื�องจากมโนทศัน์หรอืระบบความคดิของคนเกดิขึ@นจากความรู ้ ประสบการณ์   

รวมถงึความเขา้ใจร่วมกนัของคนในสงัคมหนึ�งๆ โดยความรูแ้ละประสบการณ์เหล่านี@ไดร้บัมา
จากปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ ที�มอีทิธพิลต่อผูใ้ชภ้าษาในสงัคมนั @นๆ   และสะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้ากสตัว์
ประเภทต่างๆ ในสาํนวน เช่น  
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  2.4.1 ลกัษณะทางภูมศิาสตร ์ สงัเกตได้ว่าลกัษณะที�แตกต่างกนัทางด้าน
ภูมศิาสตรม์ผีลต่อการดํารงชวีติของคนในแงก่ารประกอบอาชพีรวมทั @งประเภทของสตัวป์ระจาํถิ�นที�
มต่ีางกนัไป ดงัจะเหน็ไดจ้ากสาํนวน loaded for bear หมายถงึการเตรยีมพรอ้ม สาํนวนมทีี�มา
จากการล่าหม ีซึ�งเป็นสตัวท์ี�มขีนาดใหญ่ มกีําลงัมาก ดุรา้ย และฆ่าใหต้ายยาก ดงันั @นหากคดิจะ
ฆา่หม ี ผูล้่าตอ้งเตรยีมอาวุธใหพ้รอ้ม บรรจกุระสุนใหเ้ตม็ลาํกลอ้ง มา้ เป็นสตัวอ์กีประเภทหนึ�ง
ซึ�งถูกนํามาใชเ้พื�อเปรยีบเทยีบบ่อยครั @งในสาํนวน เช่น (put) the card before the horse 
หมายถงึคดิหรอืทําอยา่งผดิขั @นตอนหรอืสลบัขั @นตอน สาํนวนเกดิจากการเทยีมมา้กบัรถลาก 
โดยปกตแิลว้มา้จะตอ้งอยูท่างดา้นหน้าของรถลาก ดงันั @นเมื�อเรานํารถลากมาไวข้า้งหน้ามา้ยอ่ม
ทาํใหร้ถลากนั @นไปไมไ่ดเ้พราะวางไวผ้ดิที�   
   สตัวบ์างประเภทที�พบไดเ้ฉพาะถิ�น เช่น  สาํนวน eager beaver 
หมายถึงขยนัมาก ตวับเีวอร์ถูกนํามาเปรยีบเทยีบเพราะเป็นสตัว์ที�ขยนัสร้างเขื�อนซึ�งเป็นที�
อาศยัตลอดเวลา สาํนวน play possum หมายถงึการทําเป็นไม่สนใจ แกลง้หลบัหรอืปว่ย หรอื
แมแ้ต่แกลง้ทําเป็นตายเพื�อหลอกผูอ้ื�นเป็นการหลกีเลี�ยงปญัหา สาํนวนนํานิสยัของตวัพอสซมัมา
ใชเ้พื�อเปรยีบเทยีบกบัการกระทาํแบบเดยีวกนัของคน เหน็ไดว้่าบเีวอรแ์ละพอสซมัไม่ใช่สตัว์
ประจาํถิ�นของคนไทย  ดงันั @นความเขา้ใจในสาํนวนจงึเป็นเรื�องยากสาํหรบัคนอกีสงัคมหนึ�ง
ที�จะทําความเขา้ใจ  
   
  2.4.2 จรยิธรรม คาํสอน และศาสนา ที�มาของสํานวนหลายๆ สาํนวนมาจาก
นิทานอสีปซึ�งแฝงไวด้ว้ยคต ิคาํสอน และศลีธรรม เช่น สาํนวน kill the golden goose และ cook 
somebody’s goose สองสาํนวนนี@มคีวามเกี�ยวเนื�องกนั ชาวนาเจา้ของห่านเกดิความโลภฆา่
ห่านที�วางไขเ่ป็นทองเพราะตอ้งการไดไ้ขท่องคาํในทอ้ง  เมื�อผ่าออกจงึพบว่าในทอ้งห่านไม่มไีข่
และห่านกต็ายไปแล้ว จงึนําห่านนั @นมาทาํอาหารกนิเสยี ความหมายของสาํนวนก็คอืการ
ทาํลายแผนการเป็นเหตุใหไ้ม่ประสบความสําเรจ็ สาํนวน cry wolf เป็นอกีสาํนวนหนึ�งจากนิทาน
อสีป สาํนวนมาจากนิทานเรื�องหมาปา่กบัเดก็เลี@ยงแกะ ความหมายของสาํนวนคอืการรอ้งขอ
ความช่วยเหลอืจากผูอ้ื�นทั @งๆ ที�ไมต่อ้งการความช่วยเหลอืจรงิๆ  
   สาํนวนซึ�งมทีี�มาจากศาสนา โดยเฉพาะจากไบเบลิ พระคมัภรีข์อง
ศาสนาครสิต ์เช่น สาํนวน fly in the ointment (Ecclesiastes 10:1) ฉบบั King James หมายถงึ
คนหรอืสิ�งที�ทําใหไ้ม่มคีวามสุข สํานวน separate the sheep from the goats (Matthew 25:31-46) 
หมายถงึแยกแยะคนดอีอกจากคนไมด่ ี หรอืเหน็ความแตกต่างระหว่างคนที�มคีวามสามารถกบั
คนที�ไมม่คีวามสามารถ  แกะและแพะนั @นเป็นสตัวเ์ลี@ยงที�มคี่าของชาวปาเลสไตน์โบราณ แต่สาํหรบั
ครสิตศ์าสนิกชนแกะกบัแพะนั @นถูกมองต่างกนั  แกะแสดงถงึความสุภาพอ่อนโยน และเป็นสาวก
ของพระเยซคูรสิต ์(the Lamb of God) ส่วนแพะแสดงถงึความดื@อรั @น หยาบโลน ไมเ่ป็นที�ยอมรบั
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ในสงัคม ถูกกล่าวโทษ เป็นผูร้บัเคราะห ์และถูกใชเ้ป็นภาพแทนปีศาจ สาํนวน cast pearl before 
swine (Matthew 7:6) หมายความว่าอย่าใหส้ิ�งมคี่ากบัคนที�ไมรู่จ้กัคุณค่า เหมอืนกบัการโยน
ไข่มุกให้กบัหมูเพราะมนัจะเหยยีบยํ�าจนไข่มุกแตกหกั  และสุดท้ายเศษไข่มุกที�แตกหกัจะตํา
เทา้ของผูท้ี�โยนไข่มกุนั @นเอง   
 
  2.4.3 วรรณกรรม บทละคร นวนิยาย รายการโทรทศัน์ และเกมกฬีา  สิ�งบนัเทงิ
เรงิใจนับว่าเป็นสิ�งจาํเป็นอย่างหนึ�งในการใชช้วีติของคนเรา  ดว้ยเหตุนี@สํานวนส่วนหนึ�งจงึมทีี�มา
จากสิ�งเหล่านี@ เช่น สํานวน every dog has its day หมายถงึ คนทุกคนยอ่มมวีนัประสบ
ความสําเรจ็ สํานวนเป็นที�รูจ้กัจาก Hamlet ของ Shakespeare และสาํนวนจาก Romeo And 
Juliet คอื a wild-goose chase หมายถงึการใชเ้วลาเพื�อคน้หาบางอย่างแต่ไมเ่ป็นผล  
   สาํนวนซึ�งมทีี�มาจากบทละคร เช่น to see a man about a dog เป็นการพดู
เพื�อไมต่อ้งการบอกว่าจะไปที�ใดหรอืไปทําอะไร สํานวนมาจากละครเรื�อง A Four-Legged Fortune 
ของ Dion Boucicault สาํนวนซึ�งมทีี�มาจากนวนิยาย ไดแ้ก่ สาํนวน a shaggy-dog story 
หมายถงึเรื�องตลกยดืยาว ไรส้าระ หรอืจบลงแบบหกัมุม สาํนวนมทีี�มาจากนวนิยายโดย Albert 
Payson Turhune เรื�อง Lad: A Dog นวนิยายเล่าถงึสุนขัขนยาวพนัธุค์อลลี� (collie) ชื�อ Lad ซึ�งมี
ความสามารถทําสิ�งต่างๆ ไดอ้ยา่งไมน่่าเชื�อ  
   สาํนวนหนึ�งซึ�งมทีี�มาจากรายการโทรทศัน์กค็อื jump the shark สาํนวน
หมายถงึการทาํสิ�งที�น่าขบขนัเพื�อช่วยใหไ้ดร้บัความสนใจอกีครั @ง  เหตุเนื�องจากการเสื�อมความนิยม 
สาํนวนมทีี�มาจากภาพยนตรชุ์ดทางโทรทศัน์ในอเมรกิาชื�อ Happy Days เมื�อรายการเริ�มเสื�อม
ความนิยม เพื�อเป็นการดงึดดูความสนใจของผูช้ม  ในตอนหนึ�งของภาพยนตรแ์สดงการเล่นสกี
โดยนักสกยีนือยู่บนหลงัปลาฉลาม    
   เกมกฬีากเ็ป็นที�มาของสาํนวนหลายๆ สาํนวนเช่นกนั ตวัอย่างเช่น 
one-horse race หมายถงึตวัเตง็ในการแขง่ขนั a dark horse มา้มดืหรอืคนที�ไมเ่ป็นที�รูจ้กัแต่
กลบัประสบความสําเรจ็ horse for courses หมายถงึการเลอืกคนใหเ้หมาะสมกบังาน สํานวน
ดงัที�กล่าวมานี@มทีี�มาจากการแขง่มา้ทั @งสิ@น  
 
  2.4.4 ทศันคตขิองคนในสงัคมที�มต่ีอสตัว ์ 
   ในแง่ทศันคตขิองคนที�มต่ีอสตัว ์  ผู้วจิยันําสาํนวนภาษาองักฤษและ
สาํนวนภาษาไทย*ที�ใชอุ้ปลกัษณ์สตัวใ์นการเปรยีบเทยีบ ดงัแสดงในตาราง  
 
 *สาํนวนภาษาไทยและความหมาย อา้งองิจากวทิยานิพนธ ์เรื�องความหมายเปรยีบเทยีบ
ของสตัวใ์นสาํนวนไทย (จนิดารตัน์ บุญพนัธ,์ 2547: 86-135) 
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   2.2.4.1 มสีาํนวนที�ความหมายเปรยีบเทยีบคลา้ยกนัและสํานวนใช้
สตัวป์ระเภทเดยีวกนัเพื�อเปรยีบเทยีบ 
สาํนวนภาษาองักฤษ ความหมาย สาํนวนภาษาไทย ความหมาย 
a bird of passage คนที�ไม่อยู ่ณ ที�ใดที�

หนึ�งเป็นเวลานาน 
นกขมิ@นเหลอืงอ่อน คนพเนจรไมม่ทีี�อยู่เป็น

หลกัแหล่ง 
birds of a feather 
(flock together) 

คนที�มอีะไรเหมอืนกนั 
มกัจะอยู่ดว้ยกนั 

กาคู่กา หงสค์ู่หงส ์ คนที�มอีะไรเหมอืนกนั 
มคีวามเหมาะสมแก่กนั 
ย่อมเป็นพวกเดยีวกนั 

kill two birds with one 
stone 

ไดร้บัผลสองอย่างจาก
การกระทาํอย่างเดยีว 

ยงิปืนนดัเดยีวไดน้ก
สองตวั 

ทาํอย่างเดยีวไดผ้ลสอง
อย่าง 

copy cat การเลยีนแบบในทางไม่ด ี
เช่น การก่ออาชญากรรม 

ตนีแมว หวัขโมย 

when the cat’s away 
the mice will play 

เมื�อไมม่ผีูบ้งัคบับญัชา 
ผูน้้อยกม็อีสิระ 

แมวไม่อยูห่นูร่าเรงิ ผูใ้หญ่ไม่อยู่ผูน้้อยเหลงิ 

a dog in a manger คนเหน็แก่ตวั หมาในรางหญา้ คนที�หวงแหนสิ�งที�ตน
กนิหรอืใชไ้ม่ได ้และไม่
ยอมใหผู้อ้ื�นกนิหรอืใช ้

slippery as an eel คนไม่ซื�อ ไวใ้จไม่ได ้
และรูจ้กัการหลบเลี�ยง 

ลื�นเหมอืนปลาไหล คนที�แคล่วคล่องในทาง
หนีทไีล่ จงึไล่ไมท่นั 

crazy like a fox คนที�ดไูม่ปกต ิแต่ฉลาด 
เจา้เล่ห ์

ฉลาดอย่างหมาจิIงจอก ฉลาดแกมโกง 

(kill) the golden goose ทาํลายสิ�งที�ใหผ้ล
ประโยชน์กบัตนเอง 

ฆา่ห่านเอาไขท่องคาํ คนคดิสั @นเพราะความ
โลภเป็นเหตุ 

a guinea pig หนูทดลอง หนูตะเภา เป็นตวัใหเ้ขาทดลอง 
a dark horse คนที�ไม่เป็นที�รูจ้กัในตอน

แรก แต่กลบัประสบ
ความสาํเรจ็ในเวลาต่อมา 

ม้ามดื ผูท้ี�ไดร้บัชยัชนะโดยที�
ไม่มใีครคาดหมายไว ้

be a paper tiger ผูท้ี�ดเูหมอืนมอีาํนาจ แต่
จรงิๆ แลว้ไม่ม ี

เสือกระดาษ อาํนาจที�ลวงไวอ้าจไมม่ี
จรงิ 

    2.2.4.2 มสีาํนวนที�ความหมายเปรยีบเทยีบคลา้ยกนัแต่สํานวนใช้
สตัวต่์างประเภทกนัเพื�อเปรยีบเทยีบ  
สาํนวนภาษาองักฤษ ความหมาย สาํนวนภาษาไทย ความหมาย 
a bird brain คนโง ่ สซีอใหค้วายฟงั     

โง่เง่าเต่าตุ่น ลาโง ่
คนโง ่

an eager beaver คนขยนั กระตอืรอืรน้ ขยนัเหมอืนกา คนที�ตื�นแต่เชา้ตรู่ทาํงาน
แบบหนกัเอาเบาสู ้
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สาํนวนภาษาองักฤษ ความหมาย สาํนวนภาษาไทย ความหมาย 
a little bird told me ที�มาของขา่วที�ไม่

เปิดเผย 
แมลงวนัหวัเขียวไป
บอก 

คนบอกขา่ว 

be like a dog with 
two tails 

คนที�มคีวามสขุมาก เตน้แรง้เตน้กา แสดงอาการดอีกดใีจหรอื
สนุกสนานดว้ยการกระโดด 

you can lead a horse 
to a water but you can’t 
make it drink 

ใหโ้อกาสคน แต่ไม่
สามารถบงัคบัใหเ้ขาทาํ
ในสิ�งที�ไม่ตอ้งการทําได ้

ววัไม่กนิหญา้อย่าขม่
เขา 

อย่าฝืนใหเ้ขาทาํอะไรที�
เขาไม่สมคัรใจ 

squeal like a stuck pig รอ้งเสยีงดงัดว้ยความ
เจบ็ปวด 

โอดกาเหวา่ รอ้งเสยีงดงัดว้ยความ
เจบ็ปวด 

like a drowned rat ตวัเปียกโชก เหมอืนลูกหมาตกนํ@า เปียกโชกไปทั @งตวั 
at a snail’s pace เคลื�อนที�ชา้มาก ชา้เป็นเต่า คนที�ทาํอะไรเชื�องชา้หรอื

เปรยีบเทยีบกบัยวดยาน
พาหนะที�วิ�งชา้ๆ 

cast pearl before 
swine 

ใหข้องมคี่ากบัคนที�ไม่รู้
จดัคุณค่า 

ยื�นแกว้ใหว้านร เอาของมคี่าใหก้บัที�ไม่รู้
ค่าของสิ�งนั @น 

a wolf in a sheep’s 
clothing 

คนที�ท่าทางเป็นมติร 
แต่จรงิๆ แลว้มอีนัตราย 

เสือในร่างสมนั คนรา้ยที�ปลอมมาในร่าง
ของคนด ี

    2.2.4.3 มสีาํนวนที�ความหมายเปรยีบเทยีบต่างกนัแต่สาํนวนใช้
สตัวป์ระเภทเดยีวกนัและรปูสาํนวนเหมอืนกนั 
สาํนวนภาษาองักฤษ ความหมาย สาํนวนภาษาไทย ความหมาย 
crocodile tears เสแสรง้แสดงความเหน็

อกเหน็ใจ 
นํ@าตาจระเข ้ ความทุกข ์ความเศรา้

โศกของผูม้อีาํนาจที�ไม่
แสดงออกมาใหใ้ครเหน็ 

white elephant ของมคี่ามรีาคา แต่ไม่มี
ประโยชน์ 

ช้างเผอืก คนดมีวีชิาที�เกดิใน
ชนบทแลว้มชีื�อเสยีง
โด่งดงัอยูใ่นกรุง 

   จากการเปรยีบเทยีบ  พบว่าทศันคตขิองผูใ้ชภ้าษาในสงัคมตะวนัตก
และผูใ้ชภ้าษาในสงัคมไทยที�มต่ีอสตัวม์ดีงันี@ 1.) เหมอืนกนัในดา้นการใชอุ้ปลกัษณ์สตัวแ์ละ
ความหมายเปรยีบเทยีบในสาํนวน 2.) ต่างกนัในดา้นการใชอุ้ปลกัษณ์สตัวแ์ต่ความหมาย
เปรยีบเทยีบเหมอืนกนั และ 3.) เหมอืนกนัในดา้นการใชอุ้ปลกัษณ์สตัวแ์ละรปูสาํนวนแต่
ความหมายเปรยีบเทยีบต่างกนั   
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3 ข้อเสนอแนะ 
 
  3.1 สาํนวนภาษาองักฤษนอกจากที�ใชส้ตัวใ์นการเปรยีบเทยีบแลว้ยงัมกีารนําสิ�งอื�นๆ 
มาใชใ้นการเปรยีบเทยีบ เช่น อวยัวะ อาหาร ส ีจาํนวน หรอื อาชพี ซึ�งผูว้จิยัเหน็ว่ามคีวาม
น่าสนใจที�จะนํามาศกึษาได้ต่อไป 
 
  3.2 ในการศกึษานี@ผู้วจิยัใช้การสบืค้นขอ้มูลเกี�ยวกบัที�มาและการให้ความหมาย
สาํนวนจากพจนานุกรมซึ�งเป็นขอ้มลูแบบทุตยิภูมเิพื�อใชใ้นการวเิคราะหม์โนทศัน์  ผูว้จิยัเหน็ว่า
หากขอ้มลูที�ไดม้าจากแหล่งขอ้มลูซึ�งเป็นบุคคลผูใ้ชภ้าษาจรงิ  จะทําใหผ้ลการวเิคราะหส์ะทอ้น
ความเป็นจรงิเกี�ยวกบัมโนทศัน์ที�ปรากฏในสํานวนไดม้ากที�สุด  ดงันั @นควรมกีารรวบรวมขอ้มลูจาก
แหล่งขอ้มูลปฐมภูมริ่วมดว้ย นอกจากนี@ควรมกีารศกึษามโนทศัน์ที�เกดิจากการใช้อุปลกัษณ์
ในสาํนวนโดยการเปรยีบเทยีบกนัระหว่างผูใ้ชภ้าษาต่างวฒันธรรม 
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สาํนวนภาษาองักฤษที�ใช้อปุลกัษณ์สตัวใ์นการเปรียบ 

ที� สาํนวน ที� สาํนวน 

1 (as) blind as a bat 146 give a dog a bad name (and hang him) 

2 (as) busy as a bee 147 give someone the bird/get the bird  

3 (as) free as (the) a bird 148 go ape/go ape crazy/go ape shit 

4 (as) poor as a church mouse 149 go hog wild 

5 (as) quiet as a lamb 150 go like a lamb to the slaughter 

6 (as) sick as a parrot 151 go the whole hog 

7 (as) slippery as an eel 152 go to the dogs 

8 (as) stubborn as a mule 153 going to see a man about a dog 

9 
(be as popular/welcome etc. as) go down 

like a rat sandwich 
154 grin/smile like a Cheshire cat 

10 (be) a sprat to catch a mackerel 155 happy as a pig in shit 

11 (has the) cat got your tongue 156 have a bee in your bonnet 

12 (kill) the golden goose 157 have a cow 

13 (like) a red rag to a bull 158 have a frog in your throat 

14 (not) a happy bunny 159 have a hide/skin like a rhinoceros 

15 (on) shank's pony 160 have ants in your pants 

16 (play) cat and mouse (with somebody) 161 have bats in your belfry 

17 (put) the cart before the horse 162 have eyes like a hawk 

18 (straight) from the horse's mouth 163 have kittens 

19 (the) donkey work 164 have other (bigger) fish to fry 

20 (your/the) chickens come home to roost 165 have your ducks in a row 

21 a big fish 166 hold your horses 

22 a big fish in a little/small pond 167 holy cow 

23 a bird brain 168 horse around 

24 a bird has flown 169 horses for courses 

25 a bird in the hand (is worth two in the bush) 170 in a pig's eyes 

26 a bird of passage 171 
if wishes were horses, beggars would/might 

ride 
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สาํนวนภาษาองักฤษที�ใช้อปุลกัษณ์สตัวใ์นการเปรียบ 

ที� สาํนวน ที� สาํนวน 

27 a bird's eye view 172 jump the shark 

28 a can of worms (a bag of worms) 173 kangaroos in your top paddock 

29 a cash cow 174 keep the wolf from the door 

30 a cat on a hot tin roof/a cat on hot bricks 175 kill the fatted calf 

31 a cock and bull story (a cock and bull tale) 176 kill two birds with one stone 

32 a cold fish 177 knee-high to a grasshopper 

33 a cuckoo in the nest 178 let sleeping dogs lie 

34 a dark horse 179 let the cat out of the bag 

35 a dead duck 180 like a bat out of hell 

36 
a different kettle of fish (another kettle of 

fish) 
181 like a blue-arsed fly 

37 a dog and a pony show 182 like a bull at a gate 

38 a dog in a manger 183 like a bull in a china shop 

39 a dog's breakfast/dinner 184 like a deer caught in the headlights 

40 a dog's life 185 like a dog with a bone 

41 a fat cat 186 like a drowned rat 

42 a fine/pretty kettle of fish 187 like a greased pig 

43 a fish out of water 188 
like a headless chicken (like a chicken with 

its head cut off) 

44 a flea in your ear 189 like a moth to the flame/candle 

45 a fly in the ointment 190 like a rabbit caught in the headlights 

46 a fly on the wall 191 like a scalded cat 

47 a frog in your throat 192 like sheep 

48 a guinea pig 193 like shooting fish in a barrel 

49 a home bird 194 
like the cat that got the cream (like the cat 

that ate the canary) 

50 a lame duck  195 like turkeys voting for Christmas 

51 a legal eagle 196 like water off a duck's back 

52 a leopard cannot change its spots 197 live high on the hog 
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สาํนวนภาษาองักฤษที�ใช้อปุลกัษณ์สตัวใ์นการเปรียบ 

ที� สาํนวน ที� สาํนวน 

53 a little bird told me 198 live in a goldfish bowl 

54 a lone wolf 199 look a gift horse in the mouth 

55 a mare's nest 200 make a monkey out of somebody 

56 a monkey on your back 201 make a pig of yourself 

57 a night owl 202 make a pig's ear of something 

58 a one-horse race 203 make sheep's eyes 

59 a one-horse town 204 
might as well be hanged/hung for a sheep as 

(for) a lamb 

60 a pig of something 205 monkey (around) with something 

61 a rare bird 206 monkey's wedding 

62 a red herring 207 mutton dresses as lamb 

63 a road hog 208 neither fish nor fowl 

64 a sacred cow 209 no room to swing a cat 

65 a shaggy dog story 210 
not count your chickens (before they're 

hatched) 

66 a sheep in wolf's clothing 211 not give a monkey's (about something) 

67 a sitting duck 212 not give a rat's ass 

68 a small fish in a big pond 213 not have a cat in hell's chance 

69 a snail's pace 214 not to say a dicky-bird 

70 a snake in the grass 215 parrot fashion 

71 a stalking horse 216 pig out 

72 a turkey shoot 217 pigs might fly 

73 a whale of something (a time) 218 play chicken 

74 a white elephant 219 play ducks and drakes with someone 

75 a wild goose chase 220 play possum 

76 a wolf in a sheep's clothing 221 pull a rabbit out of the hat 

77 a worm turn 222 put on the dog 

78 a worm's eye view 223 put the monkey off your back 



92 

 

 

 

สาํนวนภาษาองักฤษที�ใช้อปุลกัษณ์สตัวใ์นการเปรียบ 

ที� สาํนวน ที� สาํนวน 

79 act the goat (play the giddy goat) 224 put your head into the lion's mouth 

80 an eager beaver 225 put/set the cat among the pigeons 

81 
an eagle eye/ somebody's eagle eye/ keep 

an eagle eye on 
226 quiet as a mouse 

82 an early bird 227 raining cats and dogs 

83 an odd/ a queer fish 228 rare/scarce as hen's teeth 

84 an ugly duckling 229 ride two horses (at the same time) 

85 as sick as a dog 230 run with the hare and hunt with the hounds 

86 as the crow flies 231 
looks like something the cat brought/dragged 

in 

87 back (bet/pick) the wrong horse 232 
somebody must have had worms for 

breakfast 

88 be (strictly) for the birds 233 
somebody needs something like a fish needs 

a bicycle 

89 be a duck shoot 234 see pink elephants 

90 be a paper tiger 235 see which way the cat jumps 

91 be bitten by the ___ bug 236 sell someone a pup 

92 be dog tired 237 separate the sheep from the goats 

93 be dressed up like a dog's dinner  238 shed (weep/cry) the crocodile tears 

94 be like a bear with a sore head 239 smell a rat 

95 be like a dog with two tails 240 snail mail 

96 be loaded for bear 241 snug as a bug (in a rug) 

97 be no spring chicken 242 squeal like a stuck pig 

98 be packed like sardines 243 start a hare 

99 be piggy in the middle 244 something is a dog 

100 be sick as a pig 245 something is going to the dogs 

101 be someone's pigeon 246 stone the crows  

102 beat a dead horse 247 strong as a horse (ox/bull) 

103 birds of a feather (flock together) 248 sweat like a pig 
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สาํนวนภาษาองักฤษที�ใช้อปุลกัษณ์สตัวใ์นการเปรียบ 

ที� สาํนวน ที� สาํนวน 

104 brass monkey 249 take the bull by the horns 

105 brave/beard the lion in his den 250 take to something like a duck to water 

106 break a butterfly on a wheel 251 talk turkey 

107 buy a pig in a poke 252 the bee's knees 

108 call off the dogs 253 the big bad wolf 

109 cast, pearls before swine 254 the birds and the bees 

110 change/swap horses in mid-stream 255 the black sheep of the family 

111 chase the dragon 256 the cat's whiskers/pyjamas 

112 chicken feed 257 the dog days of summer 

113 chicken and egg  258 the dog's bollocks 

114 cold turkey 259 the early bird catches/gets the worm 

115 come the raw prawn 260 the elephant in the room 

116 cook somebody's goose 261 the hair of the dog (that bit you) 

117 copy cat 262 the lion's share 

118 count sheep 263 the organ grinder's monkey 

119 crazy like a fox 264 the rat race 

120 cry wolf 265 the tail wags the dog 

121 curiosity killed the cat 266 the world is your oyster 

122 die like a dog 267 there are no flies on someone 

123 do bird 268 there are plenty more (other) fish in the sea 

124 dog days 269 there's life in the old dog yet 

125 dog somebody's footsteps 270 there's more than one way to skin a cat 

126 dog-eat-dog 271 throw a monkey wrench into something 

127 donkey' s years 272 throw someone to the dogs 

128 don't/never look a gift horse in the mouth 273 throw someone to the lions/wolves 

129 drink like a fish 274 top dog 

130 drop like flies 275 Trojan horse 

131 eat crow 276 turn turtle 
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สาํนวนภาษาองักฤษที�ใช้อปุลกัษณ์สตัวใ์นการเปรียบ 

ที� สาํนวน ที� สาํนวน 

132 eat like a bird 277 until the cows come home 

133 eat like a horse 278 walk into the lion's den 

134 eat like a pig 279 warm the cockles (of somebody's heart) 

135 every dog has it's day 280 watch somebody/something like a hawk 

136 fight (battle/defend) like a lion 281 
what's sauce for the goose is, sauce for the 

gander 

137 fight like cat(s) and dog(s) 282 when the cat's away the mice will play 

138 fish for compliments 283 Why keep a dog and bark yourself? 

139 fish or cut bait 284 
wild horses couldn't/wouldn’t drag to 

somebody there 

140 fit as a flea 285 work like a dog 

141 monkey business 286 wouldn't hurt/harm a fly 

142 get off your high horse 287 wouldn't say boo to a goose 

143 get on your high horse 288 
you can lead/take a horse to water (but you 

can't make it drink) 

144 get someone's goat 289 you can't teach an old dog a new trick 

145 get/have butterflies in your stomach   
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สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

1 ants 1 OXF have ants in your pants be un able to stay still because 
you are un-anxious or excited 
about something 

8 

  2 CAM have ants in your pants be very excited or worried 
about something 

8 

  3 LON have ants in your pants To feel excited or have a lot of 
energy, so that it's difficult to 
keep still or stay in one place 
(especially to or about 
children) 

6 

2 ape 4 OXF go ape become extremely angry or 
excited 

9 

  5 CAM go ape to become very excited or 
angry 

8 

  6 COL go ape/go ape crazy/go 
ape shit 

Start to behave in an 
uncontrolled or irrational way 

6 

  7 LON go ape/go ape shit To suddenly become very 
angry or excited 

6 

3 bat 8 OXF like a bat out of hell very fast 18 

  9 CAM like a bat out of hell very fast 21 

  10 COL like a bat out of hell If you go somewhere like a bat 
out of hell, you go there very 
quickly 

19 

  11 LON like a bat out of hell Leave very fast, often because 
frightened or worried 

19 

4 bat 12 OXF blind as a bat not able to see well 32 

  13 COL blind as a bat You mean that they cannot 
see very well 

31 

  14 LON blind as a bat Unable to see very well or 
unable to see at all 

19 

5 bats 15 OXF have bats in your belfry be crazy or eccentric 19 

  16 COL have bats in the belfry Have peculiar ideas or are 
crazy (belfry represents the 
person's head) 

20 
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สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

  17 LON somebody has bats in 
his/her belfry 

Used about someone who you 
think is slightly crazy or 
strange 

19 

6 bear 18 OXF like a bear with a sore 
head 

very bad-tempered 20 

  19 COL like a bear with a sore 
head 

Criticize someone for behaving 
in a very bad-tempered and 
irritable way 

22 

  20 LON be like a bear with a sore 
head 

To be rude to people because 
you are feeling unhappy or 
angry 

21 

7 bear 21 COL loaded for bear Someone who is ready and 
eager to do 

22 

  22 LON be loaded for bear To be ready , eager and 
completely prepared to do 
something 

21 

8 beaver 23 OXF an eager beaver a person who is enthusiastic 
about work etc. 

101 

  24 COL an eager beaver A very enthusiastic about work 
or very anxious to please other 
people 

23 

  25 LON an eager beaver Used about someone who is 
annoying or seems silly 
because they're too keen or 
excited about doing something 

21 

9 bee 26 OXF the bee's knees a wonderful person or thing 22 

  27 COL the bee's knees Saying in a light-hearted way 
that you like them a great deal 

24 

  28 LON be the bee's knees To say that you think someone 
or something is very good 

188 

10 bee 29 OXF have a bee in your 
bonnet 

think or talk about something 
all the time and believe that it 
is important 

22 

  30 CAM have a bee in your 
bonnet 

to talk a lot about something 
you think is important 

25 

  31 COL have a bee in your 
bonnet 

Person who feel very strongly 
about something and keep 
talking or thinking about it 

24 
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สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

  32 LON somebody has a bee in 
his/her bonnet 

Used in order to say that 
someone thinks something is 
more important that it really is, 
and keeps thinking or talking 
about it 

22 

11 bee 33 OXF (as) busy as a bee very busy/a cheerful and busy 
person 

47 

  34 LON a busy bee Someone who works hard and 
is always cheerful 

22 

12 birds and 
bees 

35 OXF the birds and the bees the basic facts about sex and 
reproduction, the facts of life , 
as told to children 

29 

  36 COL the birds and the bees To describe sex & sexual 
reproduction because they find 
it embarrassing to talk about 
these things openly 

28 

  37 LON the birds and the bees The things you tell children in 
order to explain sex to them, 
often used humorously when 
you do want to mention sex 
directly when talking to an 
adult 

27 

13 bird 38 OXF not say/here a dicky bird say/hear nothing 88 

14 bird 39 OXF the early bird catches the 
worm 

you have to get up early or do 
something before others in 
order to be successful 

101 

  40 COL the early bird catches the 
worm/an early bird 

If they want to do something 
successfully then they should 
start as soon as they can 

28 

  41 LON the early bird 
catches/gets the worm 

If you do something early or 
before other people, you will 
gain an advantage 

28 

15 bird 42 LON an early bird Someone who wakes up early 
or goes somewhere or does 
something earlier than other 
people 

27 

16 bird 43 OXF the bird has flown the person (who has being 
chased or looked for) has 
escaped or gone away 

28 
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สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

  44 COL the bird has flown Someone who has escaped or 
disappeared 

28 

  45 LON a bird has flown Someone who you wanted to 
catch has escaped 

26 

17 bird 46 OXF a bird in the hand is 
worth two in the bush 

it is better to be satisfied with 
what you have got than to lose 
it trying to get something more 
or better 

28 

  47 CAM a bird in the hand what you have or know is 
better than something you do 
not have or know 

30 

  48 COL a bird in the hand (is 
worth two in the bush) 

It is better to keep it than to try 
to get something better and 
risk having nothing at all 

28 

  49 LON a bird in the hand (is 
worth two in the bush) 

It's better to accept something 
that you have, than to try to 
get something better that you 
may not succeed in getting 

26 

18 bird 50 OXF a bird of passage a person who does not stay in 
place for very long 

28 

  51 COL a bird of passage Someone who never stay in 
one place for long 

28 

19 bird 52 COL give someone the bird/get 
the bird 

If an audience gives an 
entertainer the bird, they shout 
at them to show their 
disapproval of them 

28 

  53 LON give/flip somebody the 
bird 

To show strong disapproval of 
someone who is singing, 
acting or speaking in public 

27 

20 birds 54 OXF birds of a feather (flock 
together) 

similar people (spend time 
together) 

29 

  55 COL birds of a feather (flock 
together) 

Two people or more are very 
similar in many ways 

29 

  56 LON birds of a feather (flock 
together) 

Used in order to say that 
people who have similar 
interests like to be with each 
other 

27 

21 birds 57 OXF (strictly) for the birds not important or interesting 29 
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สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

  58 CAM for the birds without value 30 

  59 COL for the birds It is stupid, boring or worthless 29 

  60 LON be (strictly) for the birds Used in order to say that you 
think an idea or suggestion is 
silly, useless or not practical 

27 

22 bird 61 OXF bird's-eye view (of 
something) 

a good view of something from 
high above 

29 

  62 CAM a bird's eye view the appearance of something 
seen from above 

114 

  63 LON a bird's-eye view (of 
something) 

A view of a place from a 
position high above it 

368 

23 bird 64 OXF eat like a bird eat very little 104 

  65 COL eat like a bird Don't eat very much 28 

  66 LON eat like a bird To eat very little 27 

24 bird 67 OXF (as) free as (the) a bird completely free 139 

25 bird 68 OXF a home bird a person who spends most of 
the time at home because they 
are happiest there 

183 

26 bird 69 OXF a little bird told me 
(that…) 

I have heard about something 
but I do not want to say who 
told me 

223 

  70 COL a little bird told me You are not going to say how 
you found out about it or who 
told it to you 

28 

  71 LON a little bird told me Used in order to say that you 
know something but you're not 
going to say who told you 

27 

27 bird 72 COL a rare bird There are not many people or 
things like them 

28 

  73 LON a rare bird Used about someone or 
something that is unusual 

27 
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สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

28 bird 74 LON a bird brain Someone who you think is 
stupid 

40 

29 bird 75 LON do bird To spend time in prison 26 

30 birds 76 OXF kill two birds with one 
stone 

manage something achieve 
two aims by doing one thing 

202 

  77 CAM kill two birds with one 
stone 

to do two things at the same 
time 

30 

  78 COL kill two birds with one 
stone 

You manage to achieve two 
things at the same time 

29 

  79 LON kill two birds with one 
stone 

To achieve two things with one 
action 

27 

31 bug 80 OXF snug as a bug (in a rug) very warm and comfortable 367 

  81 LON snug as a bug (in a rug) Used in order to say that 
someone is very warm and 
comfortable 

46 

32 bug 82 OXF be bitten by the ___ bug develop a passionate interest 
in a specified activity 

44 

  83 COL bitten by the ___ bug You are very enthusiastic 
about ___ or acting, and you 
start doing it a lot 

49 

  84 LON be bitten by ____ bug To become enthusiastic about 
a particular activity and very 
eager to start doing it yourself 

45 

33 bull 85 OXF like a bull in a china shop very careless or clumsy, 
especially in a situation where 
you need to be careful 

44 

  86 COL a bull in a china shop They say or do things which 
offend or upset people, or 
which cause trouble, in 
situations where they ought to 
act carefully and tactfully 

49 

  87 LON (like) a bull in a china 
shop 

Someone who speaks or 
behaves in a very rude or 
direct way without noticing or 
caring that if offends or upsets 
people 

46 
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สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

34 bull 88 OXF take the bull by the horns deal with a difficult or 
dangerous situation in a direct 
and brave way 

44 

  89 CAM take the bull by the horn to forcefully attack a difficult 
situation 

50 

  90 LON take the bull by the horns To deal with a difficult situation 
or problem in a quick, 
confident, and determined way 

46 

35 bull 91 OXF (like) a red rag to a bull certain to make a particular 
person very angry or even 
violent 

320 

  92 COL a red rag to a bull (a red 
flag before a bull) 

Something that always makes 
a particular person very angry 

49 

36 bull 93 CAM strong as a bull very strong 50 

  94 COL strong as a bull Emphasizing that they are 
extremely strong 

356 

37 bull 95 LON like a bull at a gate Move fast and ignore people 
or do not worry about people' 
feelings 

46 

38 bunny 96 OXF (not) a happy bunny (not) pleased about the 
situation 

165 

  97 COL not a happy bunny They are annoyed or unhappy 
about something (humorous or 
ironic) 

50 

  98 LON somebody is not a happy 
bunny 

Someone is not happy about a 
situation 

46 

39 butterflies 99 OXF get/have butterflies in 
your stomach 

get/have a nervous feeling in 
your stomach before doing 
something 

47 

  100 CAM have butterflies in your 
stomach 

to feel very nervous 54 

  101 COL (have/get) butterflies in 
your stomach 

You feel very nervous about 
something that you have to do 

52 

  102 LON have/get butterflies (in 
your stomach) 

To feel very nervous before 
doing something 

49 

40 butterfly 103 COL break a butterfly on a 
wheel 

Someone is using far more 
force than is necessary to do 
something 

52 
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สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

  104 LON break a butterfly on a 
wheel 

To use severe methods that 
harm people who have not 
done anything very bad 

49 

41 calf 105 OXF kill the fatted calf welcome home somebody who 
has been away for a long time 
by having a big celebration 

201 

  106 COL kill the fatted calf They celebrate and do 
everything they can to 
welcome back a person who 
has been away for a period of 
time 

53 

42 cat 107 OXF (play) cat and mouse 
(with somebody) 

keep somebody in a state of 
uncertainty, being sometimes 
kind, sometimes cruel 

53 

  108 CAM play (a game of) cat and 
mouse 

to repeatedly try to make 
someone react in a way that 
will cause them problems 

61 

  109 COL (a game of) cat and 
mouse 

The first person tries to 
confuse or deceive the second 
in order to defeat them 

58 

  110 LON play cat and mouse (with 
somebody) 

To pretend that you will let 
someone get or do what they 
want, and then prevent them 
from getting it or doing it 

54 

43 cat 111 OXF (has the) cat got your 
tongue 

Said to someone who remains 
silent when they are expected 
to speak 

53 

  112 CAM cat got your tongue why are you not speaking 61 

  113 LON (has the) cat got your 
tongue? 

Said when someone will not 
answer you or talk to you 
(used by adults talk to 
children) 

54 

44 cat 114 OXF the cat's 
whiskers/pyjamas 

the best person, idea, thing 53 

  115 COL the cat's pyjamas/the 
cat's whiskers 

You are saying in a light-
hearted way that they are the 
best person or thing of their 
kind 

58 



104 

 

สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
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45 cat 116 OXF let the cat out of the bag make known a secret, usually 
without realizing what you are 
doing 

53 

  117 CAM let the cat out of the bag to tell something that is a 
secret, often without intending 
to 

61 

  118 COL let the cat out of the bag They reveal something secret 
or private, often without 
meaning to 

59 

  119 LON let the cat out of the bag To let people know something 
that is a secret, or that they 
are not supposed to know until 
later, especially without 
intending to do this 

54 

46 cat 120 OXF (look) like something the 
cat brought/dragged in 

(look) dirty and untidy 53 

  121 COL look like something the 
cat dragged in 

Saying in an unkind way that 
they look very unpleasant or 
unappealing 

59 

  122 LON somebody looks like 
something the cat 
brought/dragged in 

Used in order to say that 
someone looks very untidy or 
ill, and unattractive 

54 

47 cat 123 OXF like a cat on hot bricks/tin 
roof 

very nervous 53 

  124 COL a cat on a hot tin roof/a 
cat on hot bricks 

They are very nervous or 
restless 

58 

  125 LON like a cat on hot bricks 
(tin roof) 

In a way that shows you are 
very nervous or anxious 

54 

48 cat 126 OXF like the cat that got/stole 
the cream 

very pleased or satisfied with 
yourself 

53 

  127 COL like the cat that got the 
cream (like the cat that 
ate the canary) 

They look satisfied and happy 
with themselves because they 
have been successful or done 
something they are proud of 

59 

  128 LON like the cat that ate the 
canary/like the cat that 
got the cream 

Used about someone who is 
very pleased about something 
that they have done or 
something that has happened 
to them 

54 
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49 cat 129 OXF not have a cat in hell's 
chance 

have no chance at all 54 

  130 COL not a cat in hell's chance Emphasizing that there is no 
chance at all of them being 
able to do it 

62 

50 cat 131 OXF put/set the cat among the 
pigeons 

do something that is likely to 
cause trouble 

54 

  132 COL put (set) the cat among 
the pigeons 

A remark or action that causes 
trouble or upset 

59 

  133 LON set/put the cat among the 
pigeons 

To cause trouble by doing or 
saying something that 
surprises and upsets people or 
cause a lot of arguments 

54 

51 cat 134 OXF when the cat's away the 
mice will play 

people enjoy themselves more 
and behave with greater 
freedom when the person in 
charge of them is not there 

54 

  135 COL when the cat's away, the 
mice will play 

People do what they want or 
misbehave when their boss or 
another person in authority is 
away 

60 

  136 LON when the cat's away (the 
mice will play) 

Used in order to say that when 
someone in authority is not 
there, people can enjoy 
themselves or do what they 
want 

54 

52 cat 137 OXF a fat cat a person who earns, or has, a 
lot of money, (especially when 
compared to people who do 
not earn much 

120 

  138 COL a fat cat Refer to a businessman or 
politician, when you 
disapprove of the way they 
use their wealth, power and 
privileges 

58 

  139 LON fat cat Used about someone who is 
rich and powerful and uses 
their position and their wealth 
in a way that seems unfair to 
you 

54 
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53 cat 140 OXF curiosity killed the cat tell somebody not to ask so 
many questions, especially in 
reply to a question  that you 
do not want to answer 

78 

54 cat 141 OXF grin like a Cheshire cat smile wildly in a foolish way or 
as if you are very pleased with 
yourself 

155 

  142 COL grin like a Cheshire cat They are grinning broadly, 
usually in a foolish way 

59 

  143 LON grin/smile like a Cheshire 
cat 

To have a big smile on your 
face, so that you look silly or 
too pleased with yourself 

54 

55 cat 144 COL fight like cat and dog They frequently have violent 
arguments with each other 

59 

  145 LON fight like cat(s) and dog(s) If people who know each other 
well fight like cat and dog, they 
keep quarrelling or arguing 
and get very angry with each 
other 

54 

56 cat 146 COL like a scalded cat (Person or animal) move very 
fast, as though they have been 
suddenly frightened or 
shocked 

59 

57 cat 147 COL see which way the cat 
jumps 

Delay making a decision or 
taking action on something 
until they are more confident 
about how the situation will 
develop 

60 

58 cat 148 COL there's more than one 
way to skin a cat 

To say when they want to 
point out that there are several 
ways to achieve something, 
not just the conventional way 

60 

59 cat 149 LON copy cat Used about a crime/attack etc. 
that is done in order to be 
similar to a recent a famous 
crime or attack 

54 

60 cats and 
dogs 

150 OXF rain cats and dogs rain very heavily 315 

  151 CAM raining cats and dogs to be raining in great amount 61 
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  152 COL it's raining cats and dogs To emphasize that it's raining 
very heavily 

60 

  153 LON it's raining cats and dogs Used in order to say that it is 
raining hard 

55 

61 chicken 154 OXF chicken feed a small and unimportant 
amount of money 

59 

  155 COL chicken feed  (Amount of money) emphasize 
that one amount is very small 
in comparison with another 

64 

  156 LON chicken feed Used about  an amount of 
something, especially money 
that seems very small, 
especially in comparison with 
something else 

59 

62 chicken 157 OXF be no spring chicken be no longer young 375 

  158 LON be no spring chicken Used about someone who is 
no longer young 

59 

63 chicken 159 OXF a chicken-and-egg 
situation 

a situation in which you do not 
know which of two connected 
events is the cause of the 
errors 

59 

  160 COL chicken and egg You cannot decide which of 
two related things happened 
first and caused the other 

64 

  161 LON a chicken and egg 
situation (a chicken and 
egg problem, dilemma 
etc.) 

When a problem cannot be 
solved because it involves 2 
things or situations and each 
of them causes the other and 
results from it 

59 

64 chicken 162 OXF (your/the) chickens come 
home to roost 

after a long time you 
experience the unpleasant 
effects of something bad or 
stupid that you have done in 
the past 

59 

  163 LON the chickens (have) come 
home to roost 

Used in order to say that 
someone is having to deal with 
the results of a mistake that 
they made or something bad 
that they did in the past 

59 
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65 chickens 164 OXF not count your chickens 
(before they're hatched) 

not be too confident of 
success until it actually 
happens 

72 

  165 COL not count your chickens 
(don't count your chickens 
before they're hatch) 

You are not going to make 
plans for the future because 
you do not know for certain 
how a particular situation will 
develop 

65 

  166 LON don't count your chickens 
(before they're hatched) 

Used in order to tell someone 
not to be too sure that what 
they are hoping for will happen 

59 

66 chicken 167 COL like a headless chicken 
(like a chicken with its 
head cut off) 

Criticizing someone for 
behaving in an uncontrolled or 
disorganized way, and not 
thinking calmly or logically 

64 

67 cock and 
bull 

168 OXF a cock and bull story a story, an excuse or an 
explanation that is so unlikely 
that no one believes it 

65 

  169 COL a cock and bull story (a 
cock and bull tale) 

Do not believe the explanation 
or excuse 

73 

  170 LON a cock and bull story Used about a story, excuse 
etc. that you think is very hard 
to believe 

65 

68 cockles 171 OXF warm the cockles (of 
somebody's heart) 

make somebody feel happy or 
sympathetic 

435 

  172 COL warm the cockles of your 
heart 

It make you feel happy and 
contented 

73 

69 cow 173 OXF have a cow suddenly become very excited 
or angry 

74 

  174 CAM have a cow to be very worried, upset, or 
angry about something 

79 

  175 COL have a cow You become very upset or 
angry 

80 

  176 LON have a cow To become very angry and 
upset about something 
someone has done, especially 
someone you know well 

71 

70 cow 177 OXF a sacred cow a person, belief or instruction 
that a group of people greatly 
respect and never criticize 

335 
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  178 COL a sacred cow A belief, opinion, or tradition 
that you disapprove of the fact 
that people are not willing to 
criticize or question it or to do 
anything to change it 

80 

  179 LON a sacred cow Used about a believe or an 
institution that people think is 
so important that they will not 
allow anyone to criticize it or 
change it 

71 

71 cow 180 CAM holy cow what a surprise 79 

72 cow 181 COL a cash cow A source of money that 
continues to produce a large 
amount of money and profit 
over a long period without 
needing a lot of funding 

58 

  182 LON cash cow The part of a business that 
always produces a lot of 
money over a long period of 
time 

53 

73 cows 183 OXF till/until the cows come 
home 

for a long time or for ever 74 

  184 CAM until the cows come 
home 

for a very long time 79 

  185 COL until the cows come 
home 

You could do it for a very long 
time 

80 

  186 LON till the cows come home For a very long time 71 

74 crocodile 187 OXF crocodile tears an insincere show of sadness 76 

  188 COL shed (weep/cry) the 
crocodile tears 

You are accusing someone of 
being insincere because they 
are pretending to sympathize 
with someone who they do not 
really care about 

83 

  189 LON shed the crocodile tears To pretend that you feel sad, 
sorry or upset 

74 
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75 crow 190 OXF as the crow flies (of a distance) measured in a 
straight line 

77 

  191 CAM as the crow flies measured in a straight line 82 

  192 COL as the crow flies The two places are that 
distance apart if you measure 
them in a straight line, 
although the actual distance 
when travelled by road would 
be much greater 

84 

  193 LON as the crow flies Used in order to explains how 
far away a place is, if you 
travel in a straight line, 
especially when the distance 
by road is much longer 

74 

76 crow 194 CAM eat crow to publicly admit you were 
wrong about something 

82 

  195 COL eat crow They admit that they have 
been wrong and apologize, 
especially in situations where 
this is humiliating or 
embarrassing for them 

84 

  196 LON eat crow To be found to admit that you 
are wrong or say that you are 
sorry, especially when this is 
embarrassing 

74 

77 crows 197 OXF stone the crows used to express surprise, 
shock, anger, etc. 

383 

  198 LON Stone the crow! Said when you are surprised 74 

78 cuckoo 199 LON a cuckoo in the nest Used about a person or group 
that gets advantages from the 
situation without doing 
anything for the other people 
involved 

75 

79 deer 200 OXF (be caught/freeze like) a 
deer in the headlights 

somebody who appears so 
frightened that they cannot 
think clearly and do not know 
what to do or say 

86 
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  201 COL like a deer caught in the 
headlights 

They are so frightened or 
nervous that they do not  know 
what to do 

186 

  202 LON like a deer caught in the 
headlights 

Someone is very confused and 
does not know what to do 

83 

80 dog 203 OXF be like a dog with two 
tails 

be extremely happy 92 

81 dog 204 OXF a dog and a pony show a complicated presentation, 
event or display that is 
designed to attract people's 
attention but which has little 
real content 

92 

  205 COL a dog and pony show It is very showy because it has 
been organize in order to 
impress someone 

99 

  206 LON a dog and pony show Used when you disapprove of 
an event because you think it 
has only been organized in 
order to impress people 

89 

82 dog 207 OXF dog eat dog fierce competition, with no 
concern for the harm done or 
other people's feelings 

92 

  208 COL dog-eat-dog The situation which everyone 
wants to succeed and is willing 
to harm other people or to use 
dishonest methods in order to 
do this 

99 

  209 LON dog eat dog Used in order to describe a 
situation, especially in 
business in which people who 
want to succeed are willing to 
do anything to get what they 
want 

89 

83 dog 210 OXF a dog in a manger a person who selfishly stops 
other people from using or 
enjoying something which 
he/she cannot use or enjoy 

92 

  211 COL dog in the manger Criticize someone for selfishly 
wanting to prevent other 
people from using or enjoying 

99 
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something that they cannot 
use or play themselves 

  212 LON a dog in a manger Used about someone who will 
not let other people use or 
have something that they 
cannot use or have 
themselves 

89 

84 dog 213 OXF the dog's bollocks used to say that something is 
excellent or very good 

92 

  214 COL the dog's bollocks Mean someone that they are 
extremely good 

99 

  215 LON be the dog's bollocks Used in order to say that 
someone or something is 
extremely good 

34 

85 dog 216 OXF a dog's breakfast/dinner a very untidy piece of work; a 
mess 

92 

  217 COL dog's breakfast (dog's 
dinner) 

Chaotic, badly organized, or 
very untidy 
(situation/event/piece of work) 

100 

  218 LON make a dog's 
breakfast/dinner out of 
something 

To do something very badly so 
that the reason is 
embarrassing or not at all 
useful 

42 

86 dog 219 OXF a dog's life a life in which there's not much 
pleasure or freedom 

92 

  220 COL it's a dog's life Complaining that their job or 
situation is unpleasant or 
boring 

100 

  221 LON It's a dog's life Said when you are 
complaining about how difficult 
your life is, often used 
humorously to show that your 
life is really quite good 

209 

87 dog 222 OXF every dog has his/its day (often used to encourage 
somebody) everyone will, at 
some time in their life, be 
successful or lucky 

92 

  223 COL every dog has it's day Everyone will be successful or 
lucky at some time in their life. 
This expression is sometime 

100 
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used to encourage someone at 
a time when they are not 
having any success or luck 

  224 LON every dog has its day Used in order to say that even 
the most unimportant person 
has a  time in their life when 
they are successful and 
noticed 

89 

88 dog 225 OXF give a dog a bad name 
(and hang him) 

when a person already has a 
bad reputation, it is difficult to 
change because others will 
continue to blame or suspect 
him/her 

92 

  226 LON give a dog a bad name Used in order to say that when 
people have a bad opinion of 
someone they will not change 
it 

89 

89 dog 227 OXF Why keep a dog and bark 
yourself? 

if somebody do a task for you, 
there is no point in doing it 
yourself 

92 

90 dog 228 OXF a shaggy-dog a long, completed story or 
joke, which has no proper 
ending and is not very funny 

346 

  229 LON a shaggy dog story A story told as a joke, that 
often ends in a very silly or 
unexpected way 

89 

91 dog 230 OXF (as) sick as a dog feeling very ill; vomiting a lot 355 

  231 CAM as sick as a dog very ill 96 

  232 LON (as) sick as a dog Very ill especially so that you 
bring food up from stomach 

89 

92 dog 233 OXF top dog a person, group, or country 
that is better or more powerful 
than all the others 

417 

  234 LON top dog Person who has the highest or 
most important position, 
especially after a struggle 

89 

93 dog 235 OXF there's life in the old dog 
yet 

a person is old but is still 
active and enjoys life 

219 
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94 dog 236 OXF (you can't) teach an old 
dog new tricks 

(you can't) make old people 
change their ideas or ways of 
working 

398 

  237 COL you can't teach an old 
dog a new tricks 

It's often difficult to get people 
to try new ways of doing 
things, especially if these 
people have been doing 
something in a particular way 
for a long time 

100 

  238 LON you can't teach an old 
dog new tricks 

Used in order to say that it is 
often difficult to make people 
try new ways of doing things 

89 

95 dog 239 OXF work like a dog work very hard 455 

96 dog 240 CAM the hair of the dog (that 
bit you) 

an alcoholic drink taken to 
make you feel better after 
drinking too much alcohol the 
night before 

165 

  241 COL a hair of the dog (that bit 
you) 

Someone believe that you can 
cure a hangover by having 
another alcoholic drink. This 
extra drink is called a hair of 
the dog 

167 

  242 LON a/the hair of the dog (that 
bit you) 

Used about an alcoholic drink 
that you drink in order to feel 
better after drinking too much 
alcohol the night before 

148 

97 dog 243 COL die like a dog They die in a painful and 
undignified way, usually after 
they have been shot or injured 
in a violent fight 

99 

98 dog 244 COL the tail wags the dog Criticizing the fact that a small 
or unimportant part of 
something is becoming too 
important and is controlling the 
whole thing 

361 

  245 LON the tail (is) wagging the 
dog 

A small or unimportant part is 
controlling or affecting the 
whole of a situation or process 

337 

99 dog 246 LON be dressed up like a 
dog's dinner 

To look silly because the 
clothes you are wearing are 

86 
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too formal or special for the 
occasion 

100 dog 247 LON be dog tired To be very tired 89 

101 dog 248 LON something is a dog Something is of very poor 
quality 

89 

102 dog 249 LON like a dog with a bone Someone who will not stop 
trying to do or thinking about 
something, even though it is 
difficult or unpleasant 

89 

103 dog 250 LON put on the dog To pretend to have more 
money, be more intelligent, or 
to know more than you really 
do 

89 

104 dog 251 LON going to see a man about 
a dog 

Said when you do not want to 
tell someone where you are 
going or why 

222 

105 dogs 252 OXF go to the dogs (often used of a company, an 
org, a country) become less 
powerful, efficient than before 

93 

  253 CAM go to the dogs to become worse in quality or 
character 

96 

  254 COL go to the dogs Country, organization or 
business is becoming less 
powerful, efficient, or 
successful that it has been in 
the past 

100 

  255 LON something is going to the 
dogs 

Used in order to say that a 
country, organization etc. is 
not as successful, well-
organized, or save as it was 
and is getting worse 

90 

106 dogs 256 CAM call off the dogs to cause people to stop 
attacking or criticizing 
someone 

96 

  257 COL call off the dogs You are telling someone to 
stop challenging, attacking or 
damaging you or another 
person 

100 
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  258 LON call off the dogs To tell someone to stop 
criticizing, attacking, or causing 
trouble for someone else, 
especially in a legal case 

90 

107 dogs 259 COL let sleeping dogs lie Warning you not to disturb or 
interfere with a situation, 
because you are likely to 
cause troubles or problems 

100 

  260 LON let sleeping dogs lie To deliberately avoid 
mentioning a subject or 
problem, because you know it 
will cause trouble if you do 

90 

108 dogs 261 COL throw someone to the 
dogs 

They allow you to be criticized 
severely or treated roughly, for 
example in order to protect 
themselves from criticism or 
harm, or because they no 
longer need you 

100 

  262 LON throw somebody to the 
dogs 

To allow someone to be 
criticized or treated badly 
because you know longer 
need them or because you 
want to protect yourself from 
criticism 

90 

109 donkey 263 OXF the donkey work the hard, boring parts of a job 94 

  264 COL do the donkey work Do all he most physically tiring 
or boring parts of a job or 
piece of work 

102 

  265 LON (the) donkey work The hard and boring work that 
is involved in a process or 
activity 

90 

110 donkey 266 OXF donkey's years a very long time 94 

  267 COL donkey's years Emphasizing that it lasts or 
has been happening for very 
long time 

102 

  268 LON for donkey's years For a very long time 397 

111 dragon 269 LON chase the dragon To smoke heroin by heating it 
and breathing in the smoke 

93 
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112 duck 270 OXF a dead duck a plan, an idea that has failed 
or is certain to fail and that is 
therefore not worth discussing 

84 

  271 COL a dead duck They are a failure 107 

  272 LON a dead duck A plan, idea etc. that's not 
useful or is likely to fail 

95 

113 duck 273 OXF (take to something) like a 
duck to water 

(be able to do something) 
naturally and without any 
difficulty 

99 

  274 COL take to something like a 
duck to water 

Discover that you are naturally 
good at it and find it very easy 
to do 

107 

114 duck 275 OXF a sitting duck a person or thing that is very 
easy attack or criticize 

359 

  276 COL a sitting duck They are an obvious target 
and that it is very easy to 
attack them or criticize them 

107 

  277 LON be a sitting duck Someone who cannot defend 
themselves against people 
who might harm them or try to 
get an advantage over them 

95 

115 duck 278 OXF be (like) water off a 
duck's back 

used to say that something, 
especially criticism, has no 
effect on somebody 

437 

  279 COL like water off a duck's 
back 

(criticism) when it is not having 
any effect at all on the person 
being criticized 

392 

  280 LON something is (like) water 
off a duck's back 

Advice, warnings, rude 
remarks etc. have no effect on 
someone 

372 

116 duck 281 COL a lame duck A politician or government that 
have little real power, for 
example their period of office 
is coming to an end 

107 

  282 LON be a lame duck An elected official, government 
etc. who does not have much 
power because their time in 
office will soon end 

95 

117 duck 283 LON be a duck shoot To be a very easy job or piece 
of work 

95 
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118 duckling 284 OXF an ugly duckling a person or thing that at first 
does not seem attractive or 
likely to succeed but that later 
becomes successful or much 
admired 

427 

  285 LON an ugly duckling Someone who is not as 
attractive, skillful etc. as other 
people when they are young, 
but who becomes beautiful 
and successful later 

96 

119 eagle 286 OXF an/somebody's eagle eye if somebody has an eagle eye, 
they watch things carefully and 
are good at notice things 

101 

  287 COL an eagle eye Who are very good at finding 
or noticing things/watching 
person or thing carefully 

110 

  288 LON keep an eagle eye on To watch someone or 
something very carefully, 
especially so that you will 
notice anything that is wrong 

108 

120 eagle 289 LON a legal eagle A lawyer who is famous for 
being good at his/her job 

98 

121 eel 290 OXF (as) slippery as an eel dishonest and good at 
answering questions, etc. 

363 

  291 LON (as) slippery as an eel Someone who you cannot 
trust, because they do not give 
clear, direct answers or don't 
do what they have promised 

101 

122 elephant 292 OXF the elephant in the room a serious problem that 
everyone is aware of but which 
they ignore and choose not to 
mention 

106 

123 elephant 293 OXF a white elephant a thing that is useless and no 
longer needed, although it may 
have cost a lot of money 

446 

  294 COL a white elephant Describe something that it is a 
waste of money and 
completely useless 

116 

  295 LON white elephant Something that is completely 
useless, even though it cost a 
lot of money 

103 
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124 elephants 296 LON see pink elephants A humorous expression 
meaning to see things that are 
not really there, because you 
are drunk 

103 

125 fish 297 OXF a big fish (in a little/small 
pond) 

an important person but only in 
a small community or group 

27 

  298 COL a big fish in a small pond They are one of the most 
important or influential people 
in a small organization or 
social group 

137 

  299 LON a big fish in a little/small 
pond 

Someone who is important or 
has a lot of influence only in a 
small organization 

122 

126 fish 300 OXF a cold fish a person who shows little or 
no emotion or is unfriendly, 
reserved etc. 

66 

  301 COL a cold fish Person who seem 
unemotional, and this make 
them appear unfriendly or 
unsympathetic 

137 

  302 LON a cold fish Used about someone who 
does not show their feelings 
and seems unfriendly 

122 

127 fish 303 OXF a fish out of water a person who feels 
uncomfortable or embarrassed 
in unfamiliar surroundings 

129 

  304 CAM a fish out of water someone who is uncomfortable 
in a particular situation 

131 

  305 COL a fish out of water You feel awkward or ill at ease 
because you are in an 
unfamiliar situation or 
surroundings 

137 

  306 LON be/feel like a fish out of 
water 

To feel embarrassed, or 
nervous, or uncomfortable 
because you are in a place or 
situation that you are not 
familiar with or used to 

122 

128 fish 307 OXF have other/bigger fish to 
fry 

have more important, 
interesting or useful things to 
do 

129 
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  308 CAM have bigger fish to fry to have something more 
important or more interesting 
to do 

131 

  309 COL have other (bigger) fish to 
fry 

Not interested in something 
because they have more 
important interesting or 
profitable things to do 

138 

  310 LON have other/bigger fish to 
fry 

To have other things to do, 
usually more important things 

122 

129 fish 311 OXF neither fish nor fowl neither one thing nor another 129 

  312 COL neither fish nor fowl Person who very difficult to 
identify, classify or understand 
because they seem partly one 
thing and partly another 

137 

130 fish 313 OXF an odd/ a queer fish a strange person 129 

131 fish 314 OXF there are plenty/lots more 
(plenty of other) fish in 
the sea 

there are many other people or 
things that are as good as the 
one somebody has failed to 
get 

129 

  315 COL there are plenty more 
(other) fish in the sea 

(if romance or love affair 
ended and someone says) 
They are trying to comfort you 
by pointing out that there are 
still many other people who 
you might have a successful 
relationship with in the future 

138 

  316 LON there are plenty more fish 
in the sea (there are 
other fish in the sea) 

Tell someone not to be upset 
that the person they love does 
not love them because they 
will soon find someone else 

122 

132 fish 317 COL a different kettle of fish 
(another kettle of fish) 

it is completely unlike another 
thing that you are mentioning 

213 

  318 LON another kettle of fish A situation is completely 
different from the one you are 
talking about 

186 

133 fish 319 COL a pretty kettle of fish (a 
fine kettle of fish) 

Being ironic and criticizing it 
because it is confused and 
unsatisfactory 

214 
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  320 LON a fine/pretty kettle of fish A situation that causes you 
problems 

186 

134 fish 321 COL a big fish They are important or powerful 137 

135 fish 322 LON a small fish in a big pond They are not very important or 
influential because they are 
part of a much larger 
organization or social group 

122 

136 fish 323 COL drink like a fish Person who regularly drink a 
lot of alcohol 

137 

  324 LON drink like a fish To frequently drink a lot of 
beer, wine etc. 

122 

137 fish 325 COL like shooting fish in a 
barrel 

In the battle or contest, one 
side is so much stronger than 
the other that the weaker side 
has no chance at all of winning 

138 

  326 LON (like) shooting fish in a 
barrel 

Used in order to say that one 
side in a contest is much 
weaker than the other side and 
has no chance of winning 

122 

138 fish 327 LON somebody needs 
something like a fish 
needs a bicycle 

Someone does not need 
something at all 

122 

139 flea 328 OXF with a flea in your ear if somebody sends a person 
away with a flea.. , they tell 
them angrily to go away 

131 

  329 COL a flea in your ear They angrily reject your 
suggestions or attempts to do 
something 

141 

  330 LON send somebody away 
with a flea in his/her ears 

To angrily refuse what 
someone has come to ask you 

124 

140 flea 331 LON fit as a flea To be completely healthy 119 

141 flies 332 COL drop like flies Large numbers of people are 
dying within a short period of 
time, usually for the same 
reason 

142 

  333 LON be dropping/dying like 
flies (be going down like 
flies) 

To say that a lot of people are 
becoming ill or dying especially 

125 
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with the same illness or 
disease 

142 flies 334 COL there are no flies on 
someone 

They are quick to understand 
a situation and are not easily 
deceived 

142 

  335 LON (there are) no flies on 
somebody 

Say that someone is 
intelligent, so that they quickly 
understand what is happening 
in a particular situation and 
cannot easy to be deceived 

125 

143 fly 336 OXF a/the fly in the ointment a person or thing that stops a 
situation, an activity, a plan 
etc. from being as good or 
successful as it could be 

133 

  337 CAM a fly in the ointment someone or something that 
spoils a good situation 

134 

  338 COL the fly in the ointment Person or thing that prevents a 
situation from being as 
successful or happy as it 
otherwise would be 

143 

  339 LON a/fly in the ointment Something difficult or 
unpleasant that spoils a good 
situation, so that it is not as 
good or enjoyable as it could 
be 

126 

144 fly 340 CAM a fly on the wall someone who can secretly see 
and hear what happen 

134 

  341 COL a fly on the wall You would like to hear what is 
said or to see what happens, 
although this is actually 
impossible because it will take 
place in private and you 
cannot be there 

143 

  342 LON I'd like to be a fly on the 
wall 

Say that you are very 
interested in what people will 
say to each other at a private 
meeting, and that you wish 
you could see and hear what 
happen 

126 

145 fly 343 CAM not hurt a fly not injure or upset anyone or 
anything 

134 
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  344 COL wouldn't hurt/harm a fly They are very kind and gentle 143 

  345 LON somebody wouldn't 
hurt/harm a fly 

Say that someone is very 
gentle and no one should be 
afraid of them 

126 

146 fly 346 COL like a blue-arsed fly Do something very quickly and 
without having much control 

143 

  347 LON ..like a blue-arsed fly A slightly rude expression 
used in order to say that 
someone is very active and 
busy, without achieving much 
or thinking clearly about what 
they are doing 

126 

147 fox 348 LON crazy like a fox Said about someone who 
seems to be crazy but is really 
very intelligent 

129 

148 frog 349 OXF have a frog in your throat not be able to speak clearly 
because your throat is sore, 
you want to cough 

141 

  350 COL a frog in your throat To find it difficult to speak 
clearly because they have a 
cough or a sore throat 

147 

  351 LON have a frog in your throat To have difficulty in speaking 
clearly because your throat 
feel dry or blocked for a 
moment 

130 

149 goat 352 COL act the goat They behave in a silly way 156 

  353 LON act the goat (play the 
giddy goat) 

To behave in a silly way 139 

150 goat 354 COL get someone's goat They annoy you intensely 157 

  355 LON get somebody's goat To annoy you very much 139 

151 goldfish 356 LON live in a goldfish bowl To be in a situation where a lot 
of people know about your life 
and your personal affairs 

140 

152 goose 357 OXF a wild goose chase a (long) search for something 
that you cannot find because 

448 
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you have been given the 
wrong information 

  358 COL a wild goose chase Complaining that you have 
wasted a lot of time searching 
for something that you have 
little chance of finding because 
you have been given 
misleading information 

159 

  359 LON a wild goose chase When you spend a long time 
searching for something 
without finding it 

58 

153 goose 360 OXF cook somebody's goose ruin somebody's plans or 
chances of success 

71 

  361 COL cook your goose (your 
goose is cooked) 

Do something which gets you 
into trouble or spoils your 
chances of success 

158 

  362 LON cook somebody's goose To get someone into trouble or 
prevent them from succeeding 
at something they are trying to 
do 

141 

154 goose 363 OXF (kill) the golden goose (destroy) something that 
makes you rich, successful, 
etc. 

151 

  364 COL kill the goose that lays 
the golden egg (kill the 
golden goose) 

It results in an important 
source of income being 
destroyed or seriously reduced 

158 

  365 LON kill the goose that lays 
the golden egg/eggs (kill 
the golden goose) 

To destroy or spoil something 
that brings you a lot of money 

141 

155 goose 366 OXF what's sauce for the 
goose is, sauce for the 
gander 

if one partner in a marriage or 
relationship can behave in a 
particular way, then the other 
should also be allowed to 
behave in this way 

337 

156 goose 367 OXF he, she, etc. wouldn't say 
boo to a goose 

somebody is very shy and 
afraid of upsetting or annoying 
people 

338 

  368 COL wouldn't say boo to a 
goose 

They are very timid, gentle and 
shy 

159 

  369 LON wouldn't say boo to a 
goose 

Used about someone who is 
shy and quiet 

141 
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157 grasshopper 370 COL knee-high to a 
grasshopper 

Done something since you 
were a very young child 

216 

  371 LON knee-high to a 
grasshopper 

Used when you are talking 
about a time in the past to say 
that someone was very young 
then 

142 

158 guinea pig 372 OXF a guinea pig a person used in medical or 
other experiments 

157 

  373 COL a guinea pig New ideas, methods or 
medical treatments are tested 
on someone 

165 

  374 LON a guinea pig Someone on whom new ideas, 
methods etc. are tested 

146 

159 hare 375 OXF run with the hare and 
hunt with the hounds 

try to remain friendly with both 
sides in a quarrel 

166 

  376 COL run with the hare and 
hunt with the hounds 

They try to support both sides 
in an argument or conflict, in 
order to make their own life 
easier 

178 

  377 LON run with the hare and 
hunt with the hounds 

Used when you disapprove 
because someone is trying to 
support both sides in an 
argument or quarrel 

(4,156) 

160 Hare 378 COL start a hare Introduce a new idea or topic 
which other people become 
interested in 

179 

  379 LON start a hare To introduce a new idea that 
people become very interested 
in 

156 

161 Hawk 380 OXF have eyes like a hawk be able to notice or see 
everything 

113 

162 Hawk 381 OXF watch 
somebody/something like 
a hawk 

watch somebody/something 
very carefully 

436 

  382 CAM watch somebody like a 
hawk 

to look at someone very 
carefully 

175 

  383 COL watch someone like a 
hawk 

Pay close attention to 
everything they do, usually to 
make sure that they do not do 
anything wrong 

181 
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  384 LON watch somebody like a 
hawk 

To watch someone very 
carefully because you think 
that they may try to so 
something wrong 

159 

163 hen 385 COL rare as hen's teeth (scare 
as hen's teeth) 

Emphasizing that it is 
extremely rare 

193 

  386 LON rare/scarce as hen's teeth Used in order to say that 
something is extremely rare 

341 

164 herring 387 OXF a red herring a fact etc. which somebody 
introduces into a discussion 
because they want to take a 
people's attention away from 
the main point 

320 

  388 COL a red herring Piece of information, 
suggestion or an action is 
irrelevant and often 
deliberately is taking people's 
attention away from the main 
subject, problem, or situation 
that they should be 
considering 

194 

  389 LON a red herring Used about information or an 
idea that you think is not 
important or necessary and 
that may have been mentioned 
deliberately to take people's 
attention away from the 
subject they should be 
considering 

169 

165 Hog 390 OXF go the whole hog do something thoroughly or 
completely 

181 

  391 CAM go whole hog to do something as completely 
as possible 

187 

  392 COL go the whole hog They do something to the 
fullest extent possible 

170 

  393 LON go the whole hog To do something in the most 
complete and thorough way 
possible 

170 

166 Hog 394 OXF go hog-wild behave in an uncontrolled or 
excited manner 

181 
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  395 COL go hog wild You behave in an uncontrolled 
and excited way 

196 

  396 LON go hog wild To behave in a very excited or 
very extreme way 

170 

167 Hog 397 OXF a road hog a person who drives in a 
dangerous way without 
thinking about the safety of 
other road user 

328 

168 Hog 398 CAM live high on the hog to live in a great comfort with a 
lot of money 

187 

  399 COL live high on the hog They have a good life with 
plenty of money 

196 

  400 LON live high on the hog Used in order to say that 
someone has a very nice life 
because they have a lot of 
money to spend 

170 

169 Horse 401 OXF eat like a horse eat very large quantities of 
food 

104 

  402 CAM eat like a horse to eat large amount of food 
often 

192 

  403 COL eat like a horse Person who eat a lot because 
they have a large appetite 

202 

170 Horse 404 OXF flog a dead horse waste your effort by trying to 
do something that is no longer 
possible 

132 

  405 CAM beat a dead horse to waste time doing something 
that has already been 
attempted 

192 

  406 COL flog (beat) a dead horse Wasting the time trying to 
achieve something that cannot 
be done 

202 

  407 LON be flogging/beating a 
dead horse 

Someone is wasting time and 
effort by talking or worrying 
about something that cannot 
be successful or something 
that people are not interested 
in anymore 

175 

171 Horse 408 OXF (straight) from the horse's 
mouth 

directly from the person who 
really knows because they are 

186 
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closely connected with its 
source 

  409 CAM (straight) from the horse's 
mouth 

from someone who has the 
fact 

192 

  410 COL from the horse's mouth Get (the piece of information) 
directly from a person who 
knows the best or knows most 
about it, and so you are sure it 
is true 

202 

  411 LON (straight) from the horse's 
mouth 

Information has come directly 
from the person who knows 
the most about a situation 

237 

172 horse 412 OXF you can take/lead a horse 
to a water but you can't 
make it drink 

you can give somebody the 
opportunity to do something 
but you cannot force them to 
do it if they do not want to 

186 

  413 COL you can lead a horse to 
water but you can't make 
him drink 

You can give someone the 
opportunity to do something, 
but you cannot force them to 
do it if they do not want to 

203 

  414 LON you can lead/take a horse 
to water (but you can't 
make it drink) 

Although you can give 
someone the opportunity to do 
something you cannot force 
them do it if they do not want 
to 

175 

173 horse 415 OXF a one-horse race a competition, in which there is 
only one team 

272 

  416 COL a one-horse race It is obvious even before it 
starts that one person or team 
is much better than the others 
and will win 

202 

  417 LON a one-horse race Used about a game, 
competition, election etc in 
which one person is much 
better than the others and will 
definitely win 

278 

174 horse 418 OXF a one-horse town a small boring town where 
nothing happen 

272 

  419 COL a one-horse town The town that very small, dull 
and uninteresting 

202 
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175 horse 420 OXF back the wrong horse support the person, group that 
later loses a contest or fails to 
do what was expected 

459 

  421 COL back (bet/pick) the wrong 
horse 

To support the wrong person 202 

  422 LON back/pick the wrong horse 
(bet on the wrong horse) 

To support someone who is 
not successful, or make a 
wrong guess about what is 
going to happen 

175 

176 horse 423 OXF a dark horse a person who does not tell 
other people much about their 
life and who surprises other 
people by having interesting 
qualities 

81 

  424 COL a dark horse Very little is known about 
them, although they have 
recently had success or may 
be about to have success 

202 

  425 LON a dark horse Someone who is not well 
known or not expected to win, 
but who surprises people by 
doing very well against 
competitors in business, 
sports, or politics 

175 

177 horse 426 CAM horse around to be active in a silly way 192 

178 horse 427 CAM look a gift horse in the 
mouth 

to criticize or refuse to take 
something that has been 
offered to you 

192 

  428 COL look a gift horse in the 
mouth 

Should accept something that 
is being offered to you, or take 
advantage of an opportunity, 
and not try to find faults or 
difficulties 

154 

  429 LON don't/never look a gift 
horse in the mouth 

Someone should accept a 
present, or something that is 
free, even if it is not exactly 
what they want 

175 

179 horse 430 CAM get on your high horse to act as if you are better or 
more intelligent than other 
people 

185 
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  431 COL get on your high horse Show disapproval of someone 
for behaving as if they are 
superior to other people, and 
for refusing to accept any 
criticism of themselves 

202 

  432 LON somebody gets on his/her 
high horse 

You think someone is talking 
or behaving as if they think 
they are better than everyone 
else 

175 

180 horse 433 CAM get off your high horse to stop acting as if you are 
better or more intelligent than 
other people 

185 

181 horse 434 CAM (put) the cart before the 
horse 

to do something that should 
happen later before other 
things 

59 

182 horse 435 COL a stalking horse  Something that being use to 
obtain a temporary advantage 
so that someone can get what 
they really want at a later date 
(usually use to show 
disapproval) 

202 

  436 LON a stalking horse Used about a person or thing 
that someone uses to hide 
their true plan or intentions, 
especially a politician who 
makes a first attempt to 
achieve something that more 
important politician wants 

175 

183 horse 437 COL Trojan horse It seems harmless, but is likely 
to damage or destroy 
something important 

203 

184 horse 438 COL strong as a horse Emphasizing that they are 
extremely strong 

356 

  439 LON strong as a horse 
(ox/bull) 

To emphasize that someone is 
very strong or healthy 

175 

185 horses 440 OXF change/swap horses in 
midstream 

change to a different or new 
activity while you are in the 
middle of something 

186 

  441 LON change horses (in 
midstream) 

To stop supporting or working 
with one person or one set of 
ideas and starting supporting 

175 
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or working with another, while 
you are in the middle of doing 
something 

186 horses 442 OXF hold your horses used for asking somebody to 
stop for a moment, speak 
more slowly 

186 

  443 CAM hold your horses wait 192 

  444 COL hold your horses Telling someone to wait, slow 
down or stop for a moment, 
often when you think that they 
are going to do something 
hasty 

203 

  445 LON hold your horses Tell someone to be patient, or 
to wait and listen to what 
someone else is saying 

175 

187 horses 446 OXF horses for courses people or things should only 
be used for the purpose which 
they are most suitable for 

186 

  447 COL horses for courses Different people are suitable 
for different things or kinds of 
situation, and this ought to be 
taken into account when 
making choices in particular 
cases 

203 

  448 LON horses for courses In a situation in which you 
have many people or things to 
choose from, you can or 
should choose the person or 
thing which has exactly the 
qualities you need 

175 

188 horses 449 OXF if wishes were horses, 
beggars would/might ride 

wishing for something does not 
make it happen 

451 

189 horses 450 OXF drive a coach and horses 
through something 

succeed in avoiding certain 
rules, conditions, etc. in an 
obvious and important way, 
without being punished 

98 

190 horses 451 OXF wild horses 
couldn't/wouldn’t drag to 
somebody there 

nothing would make or 
persuade somebody to go 
somewhere, do something 

448 
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  452 LON wild horses 
couldn't/wouldn't drag 
somebody there, prevent 
somebody doing 
something 

nothing would make or 
persuade somebody to go 
somewhere, do something, 
etc. 

176 

191 horses 453 COL ride two horses in the 
same time (at once) 

Criticizing someone for trying 
to follow two conflicting sets of 
ideas at the same time 

203 

  454 LON ride two horses (at the 
same time) 

To be supporting two opposite 
ideas or opposing groups, or 
trying to achieve two very 
different things at the same 
time 

175 

192 kangaroos 455 COL kangaroos in your top 
paddock 

Person who have peculiar 
ideas or are crazy 

213 

193 kittens 456 COL have kittens They are extremely worried or 
upset by something 

216 

  457 LON have kittens To be very anxious or upset 
about something 

188 

194 lamb 458 COL quiet as a lamb Emphasizing that they are very 
quiet, calm or gentle 

299 

  459 LON (as) quiet as a lamb A person or animal is very 
quiet and calm, especially 
when you would expect them 
not to be 

200 

195 lambs 460 COL like lambs to the 
slaughter 

They behave quietly and 
obediently without resisting 
because they have not 
realized that it will be 
dangerous or unpleasant or 
because they realize that they 
are powerless 

220 

  461 LON go like a lamb to the 
slaughter 

To accept an unpleasant or 
dangerous situation without 
trying to avoid it, because you 
have no choice or do not 
realize how bad it will be 

200 

196 leopard 462 OXF a leopard cannot change 
its spots 

a person's character does not 
change 

216 
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  463 COL a leopard does not 
change its spots 

It is not possible for someone 
bad or unpleasant to change 
and become good or pleasant 

225 

  464 LON a leopard can't/doesn't 
change its spots 

People, groups, organizations 
etc. cannot easily change their 
bad qualities 

207 

197 lion 465 OXF the lion's den a difficult situation in which you 
have to face a person or 
people who are unfriendly or 
aggressive towards you 

222 

  466 COL walk into the lion's den You deliberately place yourself 
in a dangerous or difficult 
situation 

233 

  467 LON in/into the lion's den Among people who are your 
enemies or who will criticize 
you 

83 

198 lion 468 OXF the lion's share of 
something 

the largest part of something 
that is being shared 

223 

  469 COL the lion's share Get the largest part of it, 
leaving very little for others 

232 

  470 LON the lion's share of 
something 

The biggest part of something, 
especially money, food or work 
that is taken or done by one 
person instead of being share 
fairly with other people 

300 

199 lion 471 COL fight (battle/defend) like a 
lion 

Emphasizing that they fight 
bravely 

232 

200 lion 472 COL put your head into the 
lion's mouth 

You deliberately place yourself 
in a dangerous or difficult 
situation 

233 

  473 LON put your head in the lion's 
mouth 

To put yourself in a situation 
which you know is dangerous 
or difficult 

162 

201 lion 474 LON brave/beard the lion in his 
den 

To go and see someone who 
has power or authority over 
you, and tell them what you 
want, why you disagree with 
them 

215 

202 lions 475 OXF throw somebody to the 
lions 

allow somebody to be attacked 
or remain in a difficult 

452 
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  476 COL throw someone to the 
lions 

Someone who allow you to be 
criticized severely or treated 
roughly and they do not try to 
protect you 

233 

  477 LON throw somebody to the 
lions 

To allow someone to be 
criticized or blamed for 
something without helping or 
protecting them 

215 

203 mackerel 478 OXF (be) a sprat to catch a 
mackerel 

a fairy small or unimportant 
thing which is offered or risked 
in the hope of getting 
something bigger or better 

375 

204 mare 479 OXF a mare's nest an idea or a discovery that 
seems interesting and exciting 
but is found to be false or 
have no value 

235 

  480 LON a mare's nest Used about something that 
you think does not really exist 
or is not really useful, although 
people are trying to discover, 
produce or obtain it 

243 

205 monkey 481 OXF I don't/couldn't give a 
monkey 

used to say, in a way that is 
not very polite, that you do not 
care about something, or are 
not at all interested in it 

249 

  482 COL not give a monkey's 
(about something) 

You do not care about it at all 249 

  483 LON I don't give a monkey A rude expression used in 
order to tell someone that you 
do not care at all about 
something 

234 

206 monkey 484 OXF make a monkey out of 
somebody 

make somebody seem stupid 
or foolish 

249 

  485 COL make a monkey out (of) 
someone 

They make you seem 
ridiculous or stupid 

249 

  486 LON make monkey out of 
somebody 

To make someone look stupid 234 

207 monkey 487 OXF monkey business dishonest or silly behavior 249 
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  488 COL monkey business Someone's activities that are 
dishonest and unacceptable 

249 

  489 LON funny/monkey business illegal activity, or behavior that 
is not allowed or that people 
do not approve of 

47 

208 monkey 490 OXF a/the monkey on 
somebody's back 

a difficult problem that 
somebody cannot solve or get 
rid of, the state of being 
unable to stop using drugs 

249 

  491 CAM a monkey on your back a serious problem that you 
cannot forget 

275 

  492 COL have a monkey on your 
back 

You have a serious problem 
that is making your life difficult 
or unpleasant 

249 

  493 LON a/the monkey on 
somebody's back 

A serious problem that stop 
you from succeeding at 
something, especially a feeling 
that you cannot do it or the 
knowledge that other people 
do not expect you to succeed 

234 

209 monkey 494 OXF monkey's wedding used to describe a period of 
time when it is raining while 
the sun is shining 

250 

210 monkey 495 CAM monkey (around) with 
something 

to adjust something 276 

211 monkey 496 COL the organ grinder's 
monkey 

They are closely associated 
with a powerful person and act 
on their behalf but have no 
real power themselves 

276 

212 monkey 497 CAM put the monkey off your 
back 

You put an end of a serious 
problem that has been making 
your life difficult or unpleasant 

276 

213 monkeys 498 COL a cartload of monkeys Emphasizing that they are 
extremely cunning or clever 

249 

214 moth 499 LON like a moth to the 
flame/candle 

Someone who feels that 
someone or something is very 
attractive, and wants to be 
near them, even though they 
may cause trouble 

235 
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215 mouse 500 OXF quiet as a mouse Saying very little or making 
very little noise 

313 

  501 COL quiet as a mouse Emphasizing that they are very 
quiet or silent 

299 

  502 LON quiet as a mouse Say that a person or animal is 
very quiet 

237 

216 mouse 503 OXF (as) poor as a church 
mouse 

very poor 298 

217 mule 504 OXF (as) stubborn as a mule very determined not to change 
your opinion or attitude: 
obstinate 

388 

  505 COL stubborn as a mule They are determined that to do 
what they want and are 
unwilling to change their mind 

356 

218 mutton 506 LON mutton dresses as lamb A woman who is trying to look 
younger than she is, or is 
wearing clothes that are 
suitable for a much younger 
person 

239 

219 owl 507 COL a night owl Person who are stay up late at 
night, or prefer to work late at 
night 

260 

  508 LON a night owl Someone who has a lot of 
energy at night, and usually 
goes to bed very late 

244 

220 ox 509 CAM strong as an ox very strong 294 

  510 COL strong as an ox Emphasizing that they are 
extremely strong 

356 

  511 LON strong as an ox Emphasize that someone is 
very strong or healthy 

253 

221 oyster 512 OXF the world is your oyster You have the freedom to do 
what you want, go where you 
want etc. in the future because 
you are young, successful, rich 
etc. 

456 

  513 CAM the world is your oyster you have the ability and the 
freedom to do exactly what 
you want 

477 
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  514 COL the world is your oyster You have the opportunity to 
achieve great success in your 
life 

408 

  515 LON the world is your oyster Someone has lots of chances 
to do exciting or new things 
because they are young, rich, 
successful etc. 

394 

222 parrot 516 OXF parrot-fashion Do anything without 
understanding the meaning 

281 

  517 COL parrot fashion Like children learn something 
by repeating it many times, but 
they do not really understand 
what it means 

274 

223 parrot 518 OXF (as) sick as a parrot very disappointed 355 

  519 LON sick as a parrot A humorous expression 
meaning extremely 
disappointed 

257 

224 pig 520 OXF in a pig's eye used to say that you think that 
something is not at all true or 
that something will definitely 
not happen 

290 

  521 LON in a pig's eyes Said when you do not believe 
something that someone has 
said 

108 

225 pig 522 OXF make a pig of yourself eat and drink too much; 
greedy 

290 

  523 COL make a pig of yourself Criticizing someone for eating 
a very large amount at one 
meal 

281 

226 pig 524 OXF (buy) a pig in a poke if you buy a pig in a poke, you 
buy or pay for something 
without seeing it or examining 
it carefully first 

290 

  525 CAM pig in a poke something that you buy without 
knowing if it is good or not 

307 

  526 COL pig in a poke You buy or accept something 
without examining it or thinking 
about it carefully first, with the 
result that you do not know 
what you are getting, or you 

281 
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get something that you do not 
want 

  527 LON buy a pig in a poke To buy something without 
looking at it carefully first 

263 

227 pig 528 OXF a pig of something a difficult or unpleasant thing 
or task 

290 

228 pig 529 CAM pig out to eat a lot 307 

229 pig 530 COL eat like a pig You disapprove of the way that 
they eat a lot of food, usually 
in a greedy or disgusting 
manner 

281 

230 pig 531 COL like a greased pig They move very fast and 
nobody can catch them or stop 
them 

281 

231 pig 532 OXF make a pig's ear (out) of 
something 

do something very badly 290 

  533 COL make a pig's ear of 
something 

Saying in a forceful way that 
someone are doing it very 
badly 

281 

  534 LON make a pig's ear of 
something 

To do a piece of work so badly 
that it is useless 

98 

232 pig 535 COL squeal like a stuck pig They are screaming very 
loudly, as though they are in a 
lot of pain 

282 

233 pig 536 LON happy as a pig in shit A rude expression used in 
order to say that someone is 
very happy and enjoying what 
they are doing 

263 

234 pig 537 LON be sick as a pig To be annoyed or disappointed 
because something pleasant 
that you would have liked has 
happened to someone else 

263 

235 pigs 538 OXF pigs might fly used when you do not believe 
something will ever happen 

290 

  539 COL pigs might fly It is very unlikely (say after 
someone has said that 
something might happen) 

282 

236 piggy 540 LON be piggy in the middle To be in a situation where two 
people or groups that you are 

263 
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involved with are arguing, and 
they both want your support 

237 pony 541 OXF (on) shank's pony walking, rather than travelling 
by car, bus etc. on foot 

347 

238 possum 542 OXF play possum pretend to be asleep or not 
aware of something, in order 
to deceive somebody 

299 

  543 CAM play possum to pretend to be dead or 
sleeping 

315 

  544 COL play possum They try to make people 
ignore them by pretending to 
be dead or asleep 

290 

  545 LON play possum To pretend to be asleep or 
dead so that someone will not 
hurt or annoy you 

270 

239 prawn 546 COL come the raw prawn Accusing someone of trying to 
cheat or trick you 

293 

240 pup 547 COL sell someone a pup Buy or accept something and 
then feel deceived because it 
is not as good as they though 
it would be 

296 

241 rabbit 548 OXF (be caught/freeze like) a 
rabbit in the headlights 

somebody who appears so 
frightened that they cannot 
think clearly and do not know 
what to do or say 

86 

  549 COL like a rabbit caught in the 
headlights 

They are so frightened or 
nervous that they do not  know 
what to do 

186 

  550 LON like a rabbit caught in the 
headlights 

Someone is very confused and 
does not know what to do 

278 

242 rabbit 551 CAM pull a rabbit out of your 
hat 

to do something surprising 330 

  552 COL pull a rabbit out of the hat They unexpectedly do 
something which solves a 
problem or helps them to 
achieve something 

180 

243 rat 553 OXF smell a rat think or suspect that 
something is wrong or that 
somebody is trying to deceive 
you 

365 
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  554 CAM smell a rat to believe something is wrong 332 

  555 COL smell a rat You suspect that something is 
wrong in a particular situation, 
for example that someone is 
trying to deceive you or harm 
you 

302 

  556 LON smell a rat To begin to think that someone 
is trying to deceive you or that 
something about a situation is 
wrong 

281 

244 rat 557 OXF like a drowned rat very wet 99 

  558 COL look like a drowned rat They are very wet, for example 
because they have been 
caught in the rain or because 
their hair is wet 

302 

245 rat 559 OXF the rat race intense competition for 
success in job, business, etc. 
typical of a big city 

316 

  560 COL the rat race Giving up a job or way of life 
in which people compete 
aggressively with each other in 
order to be successful 

302 

  561 LON the rat race Used about the situation, 
especially people's daily work, 
that you think is difficult and 
unpleasant because people 
are always competing with 
each other and trying hard to 
get advantages for themselves 

278 

246 rat 562 CAM not give a rat's ass to not care at all 12 

247 rat 563 LON go down like a rat 
sandwich 

Someone or something is very 
unpopular 

281 

248 rhinoceros 564 OXF have a hide/skin like a 
rhinoceros 

be tough and not easily 
offended; have no fear of 
criticism from others 

323 

249 sardines 565 COL packed like sardines Group of people who are 
together in an enclosed space 

318 



141 

 

สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

  566 LON be packed like sardines Group of people or things that 
are pushed together in a small 
space 

295 

250 shark 567 OXF jump the shark if something jumps the shark, 
it starts to decline in quality 
and introduces ridiculous ideas 
in order to maintain the 
interest of the public 

198 

251 sheep 568 OXF count sheep imagine that sheep are 
jumping over a fence and 
count them, as a way of 
getting to sleep 

72 

252 sheep 569 OXF sort out/separate the 
sheep from the goats 

separate the good people from 
the bad people 

348 

  570 LON separate the sheep from 
the goats 

To find out which of a group of 
people or things have the 
qualities that you want, and 
which do not 

301 

253 sheep 571 OXF a/the black sheep of the 
family 

a person who is different from 
the rest of their family or 
another group, and who is 
considered bad or 
embarrassing 

31 

  572 LON the black sheep of the 
family 

Someone who is considered 
embarrassing by other 
members of their family or 
group, because they are less 
successful or more immoral 
than the rest 

301 

254 sheep 573 OXF like sheep if people behave like sheep, 
they all do what the other are 
doing, without thinking or 
deciding for themselves 

348 

255 sheep 574 LON might as well be 
hanged/hung for a sheep 
as (for) a lamb 

If you have already done 
something that will make 
people angry or cause a 
problem, you should not worry 
about doing something worse 
that you really want to do 

301 



142 

 

สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

256 sheep 575 LON make sheep's eyes To look at someone in an 
admiring way because you are 
in love with them 

110 

257 snail 576 OXF at a snail's pace very slowly 365 

  577 CAM a snail's pace very slowly 295 

  578 COL a snail's pace Something that's moving or 
developing very slowly 

340 

258 snail 579 OXF snail mail used especially by people who 
use email on computers to 
describe the system of sending 
letters by ordinary mail 

366 

259 snake 580 OXF a snake in a grass a person who pretends to be 
your friend but who cannot be 
trusted 

366 

  581 COL a snake in the grass Expressing strong dislike and 
disapproval of them because 
they pretended to be your 
friend while actually being an 
enemy and betraying you 

340 

260 swine 582 OXF cast pearls before swine give or offer valuable things to 
people who do not understand 
their value 

53 

  583 COL cast pearls before swine offering something that is 
helpful or valuable to someone 
who does not appreciate or 
understand it 

276 

261 tiger 584 LON be a paper tiger To say that although a 
government, army, or 
organization is supposed to 
have a lot of power, really it 
does not have any 

256 

262 turkey 585 OXF cold turkey the unpleasant state that drug 
addicts experience when they 
suddenly stop taking a drug or 
a way of treating addicts that 
makes them experience this 
state 

66 



143 

 

สาํนวนทั �งหมดที�รวบรวมได้จากแหลง่ข้อมูล 

กลุม่ ประเภท ลาํดบั
ที� 

แหลง่ 
ข้อมูล สาํนวน ความหมาย หน้า 

  586 CAM go cold turkey to suddenly and completely 
stop doing something, 
especially a bad habit 

71 

  587 LON go cold turkey To stop taking a strong drug 
that you are addicted to, all at 
once, without trying to make it 
easier by taking other drugs or 
reducing the amounts you take 
little by little 

364 

263 turkey 588 OXF talk turkey discuss practical details of 
something seriously and 
honestly 

396 

  589 CAM talk turkey to discuss a problem seriously 
with the intention of solving it 

445 

  590 COL talk turkey Discuss something in a frank 
and serious way 

382 

  591 LON talk turkey To talk seriously about what is 
important in a situation 

364 

264 turkey 592 COL a turkey shoot (battle) one side is so much 
stronger or better armed than 
the other that the weaker side 
has no chance at all (usually 
used to suggest that the 
situation is unfair) 

383 

265 turkey 593 LON like turkeys voting for 
Christmas 

It is unlikely that someone 
would do something because it 
would be very bad for them 

364 

  594 LON like turkeys voting for 
Christmas 

It is unlikely that someone 
would do something because it 
would be very bad for them 

364 

266 turtle 595 OXF turn turtle (of a boat) turn upside down 425 

  596 COL turn turtle (boat) that turns upside down 
when it is in the water 

383 

  597 LON turn turtle If a car, ship, etc. turns turtle, 
it rolls over onto its side or 
back in an accident and 
cannot easily be turned back 

364 

267 whale 598 OXF have a whale of a time enjoy yourself very much; have 
a very good time 

444 
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  599 CAM a whale of something an unusually good something 466 

  600 COL have a whale of a time Emphasizing that they are 
enjoying themselves a lot 

396 

  601 LON have a whale of a time To enjoy a social event or 
activity very much, for example 
a party, holiday, sports event 
etc. 

379 

268 wolf 602 OXF cry wolf repeatedly say there is danger, 
when there is none, or ask for 
help when there's no need 
(with the result that people do 
not think you are telling the 
truth when there is no real 
danger or when you really 
need help) 

77 

  603 CAM cry wolf to ask for help when you do 
not need it 

472 

  604 COL cry wolf 
 

They are continually asking for 
help when it is not needed, or 
wanting about danger when it 
does not really exist. Because 
of this, people have stopped 
believing them and so will not 
help them when it is really 
necessary 

403 

  605 LON cry wolf To keep asking for help when 
you don't need it 

388 

269 wolf 606 OXF 
keep the wolf from the 
door 

make sure that you have 
enough money to pay for the 
basic things like food, rent, 
heating, etc. 

452 

  607 COL keep the wolf from the 
door 

Something which provides you 
with enough money to live on 

404 

  608 LON keep the wolf from the 
door 

to earn enough money to buy 
the basic things that you need 
to live 

388 

270 wolf 609 OXF a wolf in a sheep's 
clothing 

a person who appears friendly 
and nice but is really 
dangerous 

452 
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  610 COL a wolf in sheep's clothing Although they appear harmless 
or ordinary, they are really 
very dangerous or powerful 

404 

  611 LON be a wolf in sheep's 
clothing 

Someone who seems to be 
nice and friendly but is not or 
something that seems to be 
good but is not 

388 

271 wolf 612 COL a lone wolf They are independent and like 
doing things on their own, 
rather than doing them with 
other people 

404 

  613 LON a lone wolf Someone who prefer to spend 
time alone and has few friends 

388 

272 wolf 614 LON the big bad wolf Someone who makes people 
feel frightened or threatened 

388 

273 wolves 615 OXF throw somebody to the 
wolves 

allow somebody to be attacked 
or remain in a difficult 

452 

  616 COL throw someone to the 
wolves 

They allowed you to be 
criticized severely or treated 
roughly and they do not try to 
protect you 

404 

  617 LON throw somebody to the 
wolves 

To let someone to be attacked 
or criticized or let them get into 
a difficult situation 

388 

274 worm 618 OXF the worm turns even a patient, calm person 
will get angry if they are 
repeatedly badly treated 

456 

  619 COL a worm turn Someone who has tolerated a 
lot of bad treatment from other 
people without complaining 
unexpectedly changes  their 
behavior and starts to behave 
in a more forceful way 

408 

  620 LON the worm turns Someone who is usually very 
quiet or does not complain 
when they are treated badly, 
suddenly starts to behave 
differently and fight against the 
way they are being treated 

395 
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275 worm 621 OXF a worm's-eye the opinion of somebody who 
is closely involved in 
something 

456 

  622 COL a worm's eye view They are able to form an 
impression of what is 
happening in a situation, but 
that they have a low status or 
are considered inferior in some 
way 

388 

  623 LON a worm's-eye view An idea of what is happening, 
as it is seen from a low 
position in an organization or 
situation 

368 

276 worms 624 OXF a can of worms something that will cause a lot 
of problems and very difficult 

50 

  625 COL a can of worms (a bag of 
worms) 

(situation) it is much more 
complicated, unpleasant, or 
difficult than it seems at first. 
(someone) they are doing 
something which would be 
better life 

408 

  626 LON a can of worm When one situation or problem 
causes or makes you think of 
many other related situations 
or problems, especially when 
they will be difficult or 
complicated to deal with 

51 

277 worms 627 LON somebody must have had 
worms for breakfast 

Someone cannot sit still 395 
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ที� สาํนวน ความหมาย 

มโนทศัน์ (ความหมายเปรียบเทียบ) 

กา
รก
ระ
ทาํ
/อ
าก
าร
 

คน
 

คาํ
สอ
น/
คว
าม
เชื
�อ 

คณุ
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ด้ 
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1 have ants in your pants กระสบักระส่าย ตื�นเตน้ กงัวล x                     

2 go ape (apeshit) 
โกรธหรอืตื�นเตน้มาก และเริ�ม
ควบคุมตวัเองไมไ่ด ้

x                     

3 like a bat out of hell ทาํกริยิาใดๆ อย่างรวดเรว็มาก x                     
4 blind as a bat มองเหน็ไมช่ดั                     x 
5 have bats in your belfry มคีวามคดิแปลกประหลาดในหวั       x               
6 like a bear with a sore head หงดุหงดิ อารมณ์เสยี                     x 
7 (be) loaded for bear เตรยีมพรอ้ม                     x 
8 an eager beaver คนขยนั กระตอืรอืรน้       x               
9 the bee's knees คนหรอืสิ�งของที�ดหีรอืน่าสนใจ       x               

10 have a bee in your bonnet 
คดิหรอืพดูเกี�ยวกบับางสิ�ง
บางอย่างตลอดเวลา, หมกมุน่ 

x                     

11 (as) busy as a bee 
คนที�ทาํงานหนกั ยุ่ง แต่ยงัสดชื�น 
ร่าเรงิ 

      x               

12 the birds and the bees 
การพดูถงึเรื�องเพศ (โดยเฉพาะกบั
เดก็) 

            x          

13 not to say a dicky-bird 
ไมไ่ดพ้ดูหรอืไดย้นิอะไร ไมไ่ดร้บั
หรอืทราบขา่วคราวของใครบางคน 

x                     

14 
the early bird catches the 
worm 

การทาํอะไรกอ่นคนอื�นมกั
ไดเ้ปรยีบ 

x                     

15 an early bird 
คนที�ตื�นเชา้หรอืทาํอะไรกอ่นคน
อื�น 

        x             

16 the bird has flown นกัโทษที�หลบหนีไป x                     

17 
a bird in the hand is worth two 
in the bush 

พอใจกบัสิ�งที�มอียู่ดกีว่าพยายาม
หาสิ�งที�ดกีว่าซึ�งไมแ่น่ว่าจะไดม้า
หรอืไม ่

    x                 

18 a bird of passage 
คน กลุ่มคน ที�ไมเ่คยอยู่ ณ ที�ใดที�
หนึ�งเป็นเวลานาน 

                  x x 

19 
flip/give/shoot somebody the 
bird 

แสดงการโห่รอ้งเพราะไมพ่อใจ x                     

20 
birds of a feather (flock 
together) 

คนที�มอีะไรเหมอืนๆ กนัมกัอยู่
ดว้ยกนัได ้

      x               

21 (strictly) for the birds ไมส่าํคญั ไมม่คี่า น่าเบื�อ       x               
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22 bird's-eye view (of something) มมุมองจากที�สงู                x       
23 eat like a bird กนิน้อย x                     
24 (as) free as (the) a bird มอีสิระ                     x 
25 a home bird คนที�หมกตวัอยู่แต่ที�บา้น         x             

26 a little bird told me (that…) 
แหล่งขา่วหรอืที�มาของขอ้มลู ที�ไม่
แสดงตน 

  x                   

27 a rare bird คนหรอืสิ�งของที�แปลก ไมป่กต ิ       x               
28 a bird brain คนโง ่       x               
29 do bird การตดิคุก                     x 

30 kill two birds with one stone 
ไดร้บัผลถงึสองอย่างจากการ
กระทาํอย่างเดยีว 

x                     

31 snug as a bug (in a rug) อยู่ในที�อบอุ่นสบาย                     x 

32 be bitten by the ___ bug 
กระตอืรอืรน้ที�จะทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�ง
อย่างจรงิจงั 

x                     

33 like a bull in a china shop 
ในสถานการณ์หนึ�งๆ หากพดูหรอื
ทาํโดยไมร่ะมดัระวงั ทาํใหผู้อ้ ื�น
โกรธหรอืเกดิความเสยีหาย 

x                     

34 take the bull by the horns 
เผชญิหน้ากบัปญัหาดว้ยความ
มั �นใจ กลา้หาญ 

x                     

35 (like) a red rag to a bull 
สาเหตุ (ซึ�งแตกต่างกนัไป) ที�ทาํให้
คนแต่ละละคนโกรธ  

                    x 

36 strong as a bull แขง็แรงมาก       x               

37 like a bull at a gate 
ไปอย่างรวดเรว็โดยไมส่นใจใคร 
หรอืไมค่ดิถงึความรูส้กึของคนอื�น 

x                     

38 (not) a happy bunny 
คนที�ไมม่คีวามสุขเนื�องจากบางสิ�ง
บางอย่าง 

                    x 

39 
get/have butterflies in your 
stomach 

รูส้กึกงัวลเมื�อตอ้งทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�ง                     x 

40 break a butterfly on a wheel ทาํเกนิกว่าเหตุ x         x           

41 kill the fatted calf 
งานเฉลมิฉลองยิ�งใหญ่เพื�อตอ้นรบั
การกลบัมา 

x                     
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42 
(play) cat and mouse (with 
somebody) 

หลอกลวงใหผู้อ้ ื�นเกดิความสบัสน 
เพราะความไมแ่น่นอน เดี]ยวดี
เดี]ยวรา้ย 

x                     

43 (has the) cat got your tongue 
พดู กบัคนที�เราตอ้งการคาํตอบซึ�ง
ยงัแสดงอาการเงยีบเฉย 

x                     

44 the cat's whiskers/pyjamas คน สิ�งของ ความคดิ ที�ดทีี�สุด       x               
45 let the cat out of the bag เปิดเผยความลบัโดยไมต่ั _งใจ x                     

46 
(look) like something the cat 
brought/dragged in 

คนสกปรก ไมน่่ามอง ไมน่่าสนใจ                     x 

47 like a cat on hot bricks/tin roof ตื�นเตน้ ประหมา่ x                     

48 
like the cat that got/stole the 
cream 

คนที�มคีวามสุข พอใจ จาก
ความสาํเรจ็ของตวัเอง 

                    x 

49 not have a cat in hell's chance หมดโอกาสประสบความสาํเรจ็                     x 

50 
put/set the cat among the 
pigeons 

การกระทาํที�เป็นสาเหตุของปญัหา 
การทะเลาะววิาท 

x                     

51 
when the cat's away the mice 
will play 

เมื�อไมม่ผีูบ้งัคบับญัชา ผูน้้อยกม็ี
อสิระและไมต่อ้งอยู่ในกฎระเบยีบ 

                    x 

52 a fat cat 
คนรวยที�มอีํานาจและใชใ้นทางไม่
ชอบ 

                    x 

53 curiosity killed the cat คนอยากรูอ้ยากเหน็ x                     

54 grin like a Cheshire cat 
ยิ_มกวา้งแสดงความพงึพอใจกบั
ตวัเอง 

x                     

55 
fight like cat and dog/fight like 
cats and dogs 

ทะเลาะกนัรุนแรงตลอดเวลา x                     

56 like a scalded cat 
คน/สตัวซ์ึ�งเคลื�อนที�อย่างรวดเรว็
เพราะความกลวัหรอืตกใจ 

x                     

57 see which way the cat jumps 
ตดัสนิใจชา้เพราะคอยดู
สถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร 

x                     

58 
there's more than one way to 
skin a cat 

ทางเลอืกเพื�อใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็ย่อมมมีากกว่า 1 
ทางเลอืก 

    x                 

59 copy cat 
การลอกเลยีนแบบในทางที�ไมด่ ี
เช่น การก่ออาชญากรรม 

x                     
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60 raining cats and dogs ฝนตกหนกัแบบไมล่มืหลูมืตา           x         x 
61 chicken feed เงนิจาํนวนน้อยจนไมม่คี่า           x           
62 be no spring chicken คนมอีาย ุ                     x 

63 a chicken-and-egg situation 
2 สถานการณ์ที�ตดัสนิไมไ่ดว้่า
อะไรเป็นสาเหตุของอะไร 

                    x 

64 chickens come home to roost 
ผลจากการกระทาํที�ไมด่ใีนอดตี
ยอ้นกลบัมาหาตวั 

                    x 

65 
not count your chickens 
(before they're hatched) 

ไมค่วรมั �นใจมากจนเกนิไป หากสิ�ง
ที�หวงัไวย้งัไมเ่กดิขึ_น 

    x                 

66 
like a headless chicken (like a 
chicken with its head cut off) 

คนที�ไมส่ามารถควบคุมตนเองได ้
ไมเ่ป็นระบบระเบยีบ 

                    x 

67 a cock and bull story เรื�องราว ขอ้แกต้วั ที�ไมน่่าเชื�อ                 x     

68 
warm the cockles (of 
somebody's heart) 

ทาํใหม้คีวามสุข พอใจ ชุ่มชื�นใจ x                     

69 have a cow เริ�มไมพ่อใจ หงดุหงดิ หรอืโกรธ                     x 

70 a sacred cow 
ความเชื�อที�ไมส่ามารถ
เปลี�ยนแปลงได ้

    x                 

71 holy cow 
คาํอุทาน แสดงความประหลาดใจ 
ยนิดหีรอืโกรธ 

                    x 

72 a cash cow 
ที�มาของรายไดท้ี�ดแีละเป็นระยะ
เวลานาน 

      x           x   

73 till/until the cows come home เป็นเวลายาวนานมาก           x       x   

74 
crocodile tears / shed 
(weep/cry) the crocodile tears 

เสแสรง้แสดงความเหน็อกเหน็ใจ x                     

75 as the crow flies 
ระยะทางเป็นเสน้ตรง จากจุดหนึ�ง
ไปอกีจุดหนึ�ง 

               x     x 

76 eat crow 
การยอมรบัความผดิพลาด 
โดยเฉพาะเรื�องที�ทาํใหข้ายหน้า 

x                     

77 stone the crows  
คาํพดูแสดงความประหลาดใจหรอื
โกรธ 

                    x 

78 a cuckoo in the nest 
ไดเ้ปรยีบจากสถานการณ์โดยไม่
ตอ้งทาํอะไร 

                    x 
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79 
(be caught/freeze like) a deer 
in the headlights 

หยุดนิ�งเพราะตกใจ  x                   x 

80 be like a dog with two tails คนที�มคีวามสุขมาก x                     
81 a dog and a pony show การแสดงที�จดัขึ_นเพื�อดงึดดูคน       x               

82 dog eat dog 
(สถานการณ์) การแขง่ขนัเพื�อให้
ประสบความสาํเรจ็ โดยไม่
คาํนึงถงึความถูกตอ้ง 

x                   x 

83 a dog in a manger คนเหน็แก่ตวั         x             
84 the dog's bollocks คน/สิ�งของที�ดมีาก ยอดเยี�ยม       x               

85 
a dog's breakfast/dinner / make 
a dog's breakfast /dinner out of 
something 

ทาํอย่างไมเ่รยีบรอ้ย x                     

86 a dog's life 
ชวีติที�ไมม่คีวามสุข น่าเบื�อ ไมม่ี
อสิระ 

      x               

87 every dog has his/its day 
(ใหก้าํลงัใจ) ชวีติคนตอ้งมโีชคดี
สกัครั _ง 

    x                 

88 
give a dog a bad name (and 
hang him) 

คนที�มชี ื�อเสยีงในทางไมด่ ี                     x 

89 
Why keep a dog and bark 
yourself? 

ทาํสิ�งหนึ�งสิ�งใดดว้ยตวัเอง ทั _งๆ ที�
มคีนทาํให ้

x                     

90 a shaggy-dog 
เรื�องตลกยดืยาว ไรส้าระ หรอืเรื�อง
เหลอืเชื�อ 

      x               

91 (as) sick as a dog เจบ็ปว่ยมาก                     x 

92 top dog 
คน/กลุ่มคน/ประเทศที�ประสบ
ความสาํเรจ็ 

                    x 

93 there's life in the old dog yet 
คนสงูอายุที�ยงักระฉบักระเฉงและ
มคีวามสุขในการใชช้วีติ 

                    x 

94 
(you can't) teach an old dog 
new tricks 

การเปลี�ยนแปลงความคดิหรอืการ
ใชช้วีติของคน (สงูอายุ) เป็นเรื�อง
ยาก 

x     x               

95 work like a dog ทาํงานหนกั x                     

96 
the hair of the dog (that bit 
you) 

การดื�มเหลา้ปรมิาณน้อยๆ เพื�อแก้
อาการเมาคา้ง 

    x                 
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97 die like a dog ตายอย่างเจบ็ปวดและไมม่ศีกัดิ fศร ี                     x 

98 the tail (is) wagging the dog 
ส่วนเลก็ๆ ที�ไมส่าํคญัแต่มผีลต่อ
สถานการณ์ทั _งหมด 

                    x 

99 
be dressed up like a dog's 
dinner  

แต่งกายเป็นทางการหรอืดมูาก
เกนิไปจนทาํใหด้ตูลก 

                    x 

100 be dog tired เหนื�อยมาก                     x 
101 something is a dog สิ�งของที�มคีุณภาพไมด่ ี       x               

102 like a dog with a bone 
คนที�ไมส่ามารถละความพยายาม
หรอืคดิบางสิ�งบางอย่างได ้

x                     

103 put on the dog 
การกระทาํเพื�อแสดงใหเ้หน็ว่า
ตวัเองมฐีานะด ีมคีวามรู ้ฉลาด 

x                     

104 
going to see a man about a 
dog 

(พดู) เมื�อไมต่อ้งการบอกว่าจะไป
ที�ใดหรอืทาํไม 

x                     

105 go to the dogs แย่ลง มอีํานาจลดลง                     x 

106 call off the dogs 
พดูหรอืทาํใหค้นหยุดวจิารณ์
ตนเอง หรอืบุคคลที� 3 

x                     

107 let sleeping dogs lie 
การเตอืนเพื�อใหห้ลกีเลี�ยง ไมเ่ขา้
ไปยุ่ง กบัสถานการณ์ เพราะจะทาํ
ใหเ้กดิปญัหา 

    x                 

108 throw someone to the dogs 
ทาํใหผู้อ้ ื�นไดร้บัความเดอืดรอ้น 
เพราะไมต่อ้งการคนๆ นั _นอกี
ต่อไป 

x                     

109 the donkey work งานหนกัและหน้าเบื�อ       x               
110 donkey's years เวลายาวนานมาก           x       x   
111 chase the dragon การเสพเฮโรอนี x                     
112 a dead duck คน/ความคดิ/แผนที�ลม้เหลว                     x 

113 
(take to something) like a duck 
to water 

สามารถทาํบางสิ�งบางอย่างได้
อย่างเป็นธรรมชาต ิจงึทาํไดอ้ย่าง
งา่ยดาย 

x                     

114 a sitting duck/target 
เป้านิ�ง ถูกโจมตไีดง้า่ยและไม่
สามารถป้องกนัตวัเองได ้

                    x 

115 
be (like) water off a duck's 
back 

คาํวจิารณ์/คาํพดูที�ไมม่ผีลใดๆ ต่อ
ผูถู้กวจิารณ์ 

                    x 
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116 be a lame duck นกัการเมอืง/รฐับาล ที�ไมม่อีํานาจ                     x 
117 be a duck shoot งานที�งา่ย       x               

118 an ugly duckling 

คน/สิ�งของที�แรกๆ ไมส่วยงาม ไม่
น่าสนใจ แต่เมื�อเวลาผ่านไปหรอื
โตขึ_นกลบัสวยงามหรอืมี
ความสามารถ 

      x               

119 an/somebody's eagle eye 
พจิารณาสิ�งต่างๆ อย่างละเอยีด 
รอบคอบ 

x                     

120 a legal eagle ทนายผูม้คีวามสามารถ       x               

121 (as) slippery as an eel 
คนไมซ่ื�อ ไวใ้จไมไ่ด ้แต่รูจ้กัที�จะ
หลบเลี�ยง 

      x               

122 the elephant in the room 
ปญัหาใหญ่หรอืปญัหารา้ยแรงที�
เหน็ไดช้ดัเจนแต่เพกิเฉยหรอืเลอืก
ที�จะไมพ่ดูถงึ 

                    x 

123 a white elephant 
ของที�มคี่า มรีาคา แต่ไมม่ี
ประโยชน์ใดๆ เลย 

      x               

124 see pink elephants 
สิ�งที�เป็นไปไมไ่ด ้แต่เหน็เนื�องจาก
อาการเมา 

                    x 

125 a big fish (in a little/small pond) คนที�มคีวามสาํคญัในกลุ่มคนเลก็ๆ       x               

126 a cold fish 
คนที�เฉยชา ไมแ่สดงอารมณ์ ยนิดี
ยนิรา้ย ดไูมเ่ป็นมติร 

      x               

127 a fish out of water 
รูส้กึอดึอดั วติกกงัวล เมื�ออยู่ใน
สถานการณ์หรอืสถานที�ที�ไม่
คุน้เคย 

                    x 

128 have other/bigger fish to fry 
สิ�งสาํคญั/น่าสนใจมากกว่าที�ตอ้ง
ทาํ 

x                     

129 neither fish nor fowl 
คนที�เขา้ใจยาก สิ�งของที�มลีกัษณะ
คลุมเครอื ไมส่ามารถจาํแนกได ้

      x               

130 an odd/ a queer fish คนที�มบุีคลกิแปลก       x               

131 
there are plenty/lots more 
(plenty of other) fish in the sea 

ยงัมคีนดหีรอืสิ�งดีๆ  อกีมากมายที�
เราจะไดพ้บ 

          x           

132 
a different kettle of fish 
(another kettle of fish) 

สถานการณ์หรอืสิ�งที�แตกต่างกนั
อย่างสิ_นเชงิ 

                    x 
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133 
a pretty kettle of fish (a fine 
kettle of fish) 

สถานการณ์ที�วุ่นวาย ยุ่งเหยงิ และ
สรา้งปญัหา (เป็นการพดูเหน็บ
แนม) 

                    x 

134 a big fish คนสาํคญัหรอืมอีํานาจ                     x 

135 a small fish in a big pond 
คนที�ไมม่คีวามสาํคญั เพราะอยู่ใน
องคก์รใหญ่หรอืคนกลุ่มใหญ่ 

                    x 

136 drink like a fish คนที�ดื�มเหลา้มากเป็นประจาํ         x             

137 like shooting fish in a barrel 
การแขง่ขนัที�ฝา่ยหนึ�งอ่อนแอและ
ไมม่โีอกาสชนะแน่นอน 

                    x 

138 
somebody needs something 
like a fish needs a bicycle 

ไมจ่าํเป็น ไมต่อ้งการสิ�งนั _นเลย             x          

139 with a flea in your ear ต่อว่า ปฏเิสธดว้ยความโกรธ x                     
140 fit as a flea แขง็แรง สุขภาพด ี                     x 

141 
be dropping / dying like flies 
(be going down like flies) 

คนจาํนวนมากลม้ตายในเวลา
รวดเรว็จากสาเหตุคลา้ยๆ กนั 
หรอืจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

          x           

142 there are no flies on someone ฉลาด มไีหวพรบิ ทนัคน       x               

143 a/the fly in the ointment 
คน/สิ�งใดสิ�งหนึ�งที�เป็นเหตุใหไ้ม่
ประสบความสาํเรจ็ หรอืไมม่ี
ความสุข 

  x                   

144 a fly on the wall 
คนที�อยู่ในที�ที�สามารถไดย้นิหรอื
เหน็ในสิ�งที�เป็นความลบั 

                    x 

145 
somebody wouldn't hurt/harm a 
fly/not hurt a fly 

มจีติใจด ีมเีมตตา       x               

146 like a blue-arsed fly 
ทาํอย่างรวดเรว็และไมเ่ป็น
ระเบยีบ ยุ่ง 

x                     

147 crazy like a fox 
คนที�ดไูมป่กตแิต่จรงิๆ ฉลาด เจา้
เล่ห ์

      x               

148 have a frog in your throat เสยีงแหบ                     x 

149 
act the goat (play the giddy 
goat) 

ทาํอะไรตลกๆ หรอืแปลกๆ x                     

150 get someone's goat สรา้งความราํคาญอย่างมาก x                     
151 live in a goldfish bowl ความไมเ่ป็นส่วนตวั                     x 



156 
 

สรุปผลการวิเคราะห์มโนทศัน์ที�เกิดในสาํนวนภาษาองักฤษ 

ที� สาํนวน ความหมาย 

มโนทศัน์ (ความหมายเปรียบเทียบ) 

กา
รก
ระ
ทาํ
/อ
าก
าร
 

คน
 

คาํ
สอ
น/
คว
าม
เชื
�อ 

คณุ
สม
บตัิ

 

นิส
ยั 

ปริ
มา
ณ
 

เพ
ศ/
เพ
ศส
ภา
พ 

ภยั
อนั

ตร
าย
 

ระ
ยะ
ทา
ง 

เร
ื�อง
เห
ลือ
เชื
�อ/
เป็
นไ
ปไ
ม่ไ
ด้ 

เว
ลา
 

สภ
าพ
 

152 a wild goose chase 
ใชเ้วลาในการตามหาบางอย่าง แต่
ไมเ่ป็นผล 

                  x   

153 cook somebody's goose 
ทาํลายแผนที�วางไว ้ทาํใหไ้ม่
ประสบความสาํเรจ็หรอืทาํใหผู้อ้ ื�น
เดอืดรอ้น 

x                     

154 (kill) the golden goose 
ทาํลายสิ�งที�ใหผ้ลประโยชน์กบั
ตนเอง เช่น แหล่งรายได ้

x                     

155 
what's sauce for the goose is, 
sauce for the gander 

สิ�งที�ฝา่ยหนึ�งทาํได ้อกีฝา่ยกท็าํได้
เช่นกนั (คู่สามภีรรยา) 

            x          

156 
he, she, etc. wouldn't say boo 
to a goose 

ขี_กลวั สุภาพ หรอืขี_อาย ไมก่ลา้ทาํ
ใหผู้อ้ ื�นไมพ่อใจ 

        x             

157 knee-high to a grasshopper 
เมื�อครั _งยงัเป็นเดก็หรอืยงัมอีายุ
น้อย 

                    x 

158 a guinea pig หนูทดลอง   x                   

159 
run with the hare and hunt with 
the hounds 

สนบัสนุนทั _ง 2 ฝา่ย (ซึ�งขดัแยง้
กนั) 

x                     

160 start a hare 
แนะนําความคดิใหม ่ซึ�งเป็นที�
น่าสนใจ 

x                     

161 have eyes like a hawk สามารถสงัเกตเหน็ทุกสิ�ง                     x 

162 
watch somebody/ 
something like a hawk 

สงัเกตหรอืดสูิ�งต่างๆ อย่าง
ละเอยีดถี�ถว้น 

x                     

163 
rare as hen's teeth (scare as 
hen's teeth) 

สิ�งที�หายากมาก       x   x           

164 a red herring 
ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู คาํแนะนํา หรอื
ความคดิ ที�ทาํใหค้วามสนใจหนัเห
ไปจากประเดน็ที�แทจ้รงิ 

      x               

165 go the whole hog 
ทาํบางสิ�งบางอย่างใหเ้สรจ็
สมบรูณ์ หรอืมากเท่าที�ทาํได ้

x                     

166 go hog-wild 
ตื�นเตน้ ไมส่ามารถควบคุมตวัเอง
ได ้

x                     

167 a road hog 
คนขบัรถขวางคนอื�น ขบัคร่อม
ถนน เพราะความเหน็แก่ตวั 

x                     

168 live high on the hog ชวีติที�สุขสบาย รํ�ารวย                     x 
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169 eat like a horse กนิเยอะ กนิจุ x                     

170 flog (beat) a dead horse 
เสยีเวลารื_อฟื_นหรอืพดูถงึเรื�องที�ไม่
เป็นที�สนใจแลว้หรอืเรื�องที�ทาํไม่
สาํเรจ็ 

x         x           

171 
(straight) from the horse's 
mouth 

ขา่ว ขอ้มลูที�ไดจ้ากคนที�อยู่ใน
สถานการณ์หรอืคนที�รูด้ที ี�สุด 

  x                   

172 
you can take/lead a horse to a 
water but you can't make it 
drink 

ใหโ้อกาสคนได ้แต่ไมส่ามารถ
บงัคบัใหเ้ขาทําในสิ�งที�เขาไม่
ตอ้งการทาํได ้

x                     

173 a one-horse race 
คนหรอืกลุ่มที�มแีนวโน้มที�จะชนะ
ในการแขง่ขนัอย่างชดัเจน 

                    x 

174 a one-horse town เมอืงเลก็ๆ ไมม่อีะไรน่าสนใจ                     x 

175 
back / pick the wrong horse 
(bet on the wrong horse) 

สนบัสนุนคนหรอืกลุ่มที�แพก้าร
แขง่ขนัหรอืไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

x                     

176 a dark horse 
คนที�ไมเ่ป็นที�รูจ้กั แต่กลบัประสบ
ความสาํเรจ็หรอืชนะการแขง่ขนัใน
เวลาต่อมา 

                    x 

177 horse around เล่นสนุกไรส้าระ x                     

178 
don't/never look a gift horse in 
the mouth 

อย่าจบัผดิ วจิารณ์ หรอืแสดง
ความไมพ่อใจกบัสิ�งของที�ไดร้บัมา
เปล่าๆ 

x                     

179 
somebody gets on his/her high 
horse / get on your high horse 

หยิ�งยโส และคดิว่าตนเองดกีว่า
หรอืสงูส่งกว่าคนอื�นๆ 

                    x 

180 get off your high horse 
ลดความหยิ�งยโสลง อ่อนน้อมถ่อม
ตน 

                    x 

181 (put) the cart before the horse 
ทาํสิ�งต่างๆ หรอืคดิโดยสลบั
ข ั _นตอน ทาํใหเ้กดิความยุ่งยาก 

x                     

182 a stalking horse 
คนหรอืสิ�งที�ใชบ้งัหน้าหรอืเพื�อ
ปิดบงัจุดประสงคท์ี�แทจ้รงิ 

x                     

183 Trojan horse 
สิ�งที�ดไูมม่พีษิภยั แต่แทจ้รงิแลว้
สามารถทาํลายหรอืก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายได ้

             x        

184 strong as a horse แขง็แรงมาก       x               
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185 
change/swap horses in mid- 
stream 

เปลี�ยนผูนํ้า ความคดิหรอื
เปลี�ยนไปทาํอกีสิ�งหนึ�งแทนสิ�งที�
ทาํอยู่ ทั _งๆ ที�ไดท้าํมาแลว้
ครึ�งหนึ�ง 

x                     

186 hold your horses 
บอกหรอืเตอืนใหค้วบคุมสต ิ
อารมณ์ หรอืหยุดการกระทาํ
ชั �วขณะ 

x                     

187 horses for courses 
คนแต่ละคนยอ่มเหมาะกบังานที�
ต่างกนั 

      x               

188 
if wishes were horses, beggars 
would/might ride 

หวงัในสิ�งที�เป็นไปไมไ่ด ้                x     

189 
drive a coach and horses 
through something 

จุดอ่อน หรอืชอ่งทางหลบหลกีทาง
กฎหมาย 

x                    

190 
wild horses couldn't/wouldn't 
drag somebody there 

ไมม่สีิ�งใดที�จะทาํใหเ้ปลี�ยนใจได ้ x                    

191 
ride two horses in the same 
time (at once) 

สนบัสนุนคนหรอืความคดิที�
แตกต่างกนัในเวลาเดยีวกนั 

x                    

192 kangaroos in your top paddock คนที�มคีวามคดิประหลาด      x               
193 have kittens กงัวลหรอือารมณ์เสยีอย่างมาก                    x 

194 (as) quiet as a lamb 
คนหรอืสตัวท์ี�เงยีบ สงบ และ
สุภาพ 

x                    

195 like lambs to the slaughter คดิไมถ่งึว่ามภียัอนัตราย                    x 

196 
a leopard cannot change its 
spots 

คนไมด่เีปลี�ยนแปลงตวัเองใหด้ไีด้
ยาก  

     x               

197 walk into the lion's den 
ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลาํบาก 
หรอือยู่ท่ามกลางศตัร ู

            x        

198 the lion's share of something 
ส่วนแบ่งซึ�งเป็นส่วนที�ใหญ่ที�สุด 
โดยเฉพาะกบัเงนิ อาหาร หรอืงาน 

         x           

199 fight (battle/defend) like a lion ต่อสูอ้ย่างกลา้หาญ x                    

200 
put your head into the lion's 
mouth 

นําตวัเองเขา้สู่สถานการณ์ที�
อนัตรายหรอืยากลาํบาก 

            x        

201 brave/beard the lion in his den 
แสดงความคดิเหน็ที�ไมเ่หน็ดว้ย
หรอืบอกในสิ�งที�ตนตอ้งการกบั

x                    
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ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูท้ ี�มอีํานาจ
เหนือกว่า 

202 throw somebody to the lions 
ปล่อยใหใ้ครกต็ามโดนตําหนิหรอื
เผชญิกบัความยากลาํบากโดยไม่
ช่วยเหลอื 

            x        

203 
(be) a sprat to catch a 
mackerel 

ยอมเสยีสิ�งที�มคี่าน้อยกว่าเพื�อแลก
กบัสิ�งที�มคี่ามากกว่า 

     x               

204 a mare's nest 
ความคดิหรอืการคน้พบที� พบว่า
ไมม่ปีระโยชน์หรอืไมม่จีรงิ 

               x     

205 
I don't/couldn't give a 
monkey('s about something) 

ไมส่นใจใยด ี x                    

206 
make a monkey out of 
somebody 

ทาํใหค้นอื�นดเูป็นตวัตลก น่า
ขบขนั 

x                    

207 monkey business การกระทาํหรอืกจิกรรมที�ไมสุ่จรติ      x               

208 
a/the monkey on somebody's 
back 

ปญัหารา้ยแรง                    x 

209 monkey's wedding 
สภาพอากาศเมื�อฝนตกและแดด
ออกพรอ้มๆ กนั 

                   x 

210 
monkey (around) with 
something 

แกไ้ขบางสิ�งบางอย่าง แบบไม่
จรงิจงัหรอืไมม่คีวามชาํนาญ และ
ไมป่ระสบผลสาํเรจ็ 

x                    

211 the organ grinder's monkey 
คนที�เกี�ยวขอ้งกบัผูม้อีํานาจที�
แทจ้รงิ / ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

                   x 

212 put the monkey off your back ทาํใหป้ญัหาจบลง x                    
213 a cartload of monkeys ฉลาดหรอืเจา้เล่หม์าก      x   x           

214 like a moth to the flame/candle 
คนที�ถูกดงึดดูดว้ยสิ�งที�น่าสนใจแต่
จรงิๆ แลว้เป็นสิ�งอนัตรายหรอืเป็น
เหตุของปญัหา 

            x        

215 quiet as a mouse เงยีบมาก x                    
216 (as) poor as a church mouse จนมาก                    x 
217 (as) stubborn as a mule ดื_อมาก      x               

218 mutton dresses as lamb 
หญงิมอีายุที�ทาํใหต้นดเูดก็ หรอื
แต่งตวัแบบเดก็ๆ 

                   x 
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219 a night owl 
คนที�นอนดกึ หรอืชอบที�จะทาํงาน
ตอนกลางคนื 

     x               

220 strong as an ox แขง็แรงมาก      x               

221 the world is your oyster 
สมความปรารถนาในชวีติ และ
ไดม้าอย่างงา่ยดาย 

                   x 

222 parrot-fashion 
ทาํตามซํ_าไปซํ_ามา โดยไมเ่ขา้ใจ
ความหมายจรงิๆ 

x                    

223 (as) sick as a parrot ผดิหวงั สิ_นหวงั หดหู่                    x 
224 in a pig's eye ไมน่่าเชื�อว่าเกดิขึ_นจรงิ หรอืมจีรงิ                x     
225 make a pig of yourself กนิเยอะมาก ตะกละ x        x           

226 (buy) a pig in a poke 
ซื_อหรอืจ่ายเงนิโดยไมต่รวจสอบ
ของที�ซื_ออย่างละเอยีดถี�ถว้น 

x                    

227 a pig of something 
ความยากลาํบากหรอืความไมพ่งึ
พอใจ 

                   x 

228 pig out กนิเยอะมาก x        x           
229 eat like a pig กนิมมูมาม ไมม่มีารยาทในการกนิ x        x           

230 like a greased pig 
เคลื�อนที�อย่างรวดเรว็จนไมม่ใีคร
สามารถจบัได ้

x                    

231 make a pig's ear of something ทาํบางสิ�งบางอย่างไดไ้มด่ ี      x               
232 squeal like a stuck pig รอ้งเสยีงดงั ดว้ยความเจบ็ปวด x                    
233 happy as a pig in shit มคีวามสุขมาก                    x 

234 be sick as a pig 
กงัวลใจหรอืผดิหวงั เพราะพลาด
จากสิ�งที�หวงั 

                   x 

235 pigs might fly 
สิ�งที�ไมน่่าเกดิขึ_นไดห้รอืเป็นไป
ไมไ่ด ้เรื�องที�ไมน่่าเชื�อ 

               x     

236 be piggy in the middle 
คนกลาง ที�เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบั 2 
ฝา่ยซึ�งขดัแยง้กนั 

                   x 

237 (on) shank's pony การเดนิทางโดยการเดนิ x                    
238 play possum แกลง้หลบั ไมรู่ส้กึตวั หรอืตาย x                    

239 come the raw prawn 
กล่าวหาว่าผูอ้ื�นพยายามหลอกลวง
หรอืใชเ้ล่หเ์หลี�ยม 

x                    

240 sell someone a pup 
ถูกหลอกใหซ้ื_อหรอืยอมรบัในสิ�งที�
แย่กว่า หรอืดอ้ยกว่าที�ตอ้งการ 

                   x 
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241 
(be caught/freeze like) a rabbit 
in the headlights 

ทาํอะไรไมถู่ก เพราะความตกใจ 
กลวั 

x                  x 

242 pull a rabbit out of your hat ทาํในสิ�งที�คาดไมถ่งึ x                    

243 smell a rat 
คดิ เชื�อ หรอืสงสยัว่ามสีิ�งผดิปกติ
เกดิขึ_น 

x                    

244 like a drowned rat เปียกไปทั _งตวั                    x 

245 the rat race 
การแขง่ขนั ต่อสู ้ดิ_นรนเพื�อใหอ้ยู่
รอดโดยเฉพาะกบัคนที�อาศยัใน
เมอืงใหญ่ 

                   x 

246 not give a rat's ass ไมส่นใจใดๆ ทั _งสิ_น x                    

247 
(be as popular/welcome etc. as) 
go down like a rat sandwich 

ไมเ่ป็นที�น่าสนใจ ไมเ่ป็นที�นิยม                    x 

248 
have a hide/skin like a 
rhinoceros 

ร ั _น ดื_อดงึ และไมส่นใจต่อคาํ
วพิากษ์วจิารณ์ 

     x               

249 be packed like sardines 
กลุ่มคนที�รวมกนัอยู่แน่นในพื_นที�
แคบๆ 

                   x 

250 jump the shark เสื�อมความนิยม                    x 

251 count sheep 
การนบัแกะกระโดดขา้มรั _วทลีะตวั 
เป็นวธิชี่วยใหน้อนหลบั 

x                    

252 
sort out/separate the sheep 
from the goats 

แยกแยะคนดหีรอืคนมี
ความสามารถออกจากคนชั �วหรอื
คนที�ไมต่อ้งการ 

x                    

253 a/the black sheep of the family 
คนที�แปลกแยก แตกต่างจากคน
อื�นๆ หรอืสรา้งความเสื�อมเสยี ใน
ครอบครวั 

     x               

254 like sheep ทาํตามคนอื�น โดยไมค่ดิเสยีก่อน x                    

255 
might as well be hanged/hung 
for a sheep as (for) a lamb 

เมื�อทาํใหผู้อ้ ื�นโกรธหรอืสรา้ง
ปญัหาไปแลว้ กไ็มต่อ้งกลวัที�จะทาํ
ในสิ�งที�แย่กว่า เพราะอย่างไรก็
ตามย่อมไดผ้ลลพัธเ์หมอืนๆ กนั 

x                    

256 make sheep's eyes 
มองดว้ยสายตาที�ชื�นชม เพราะ
หลงรกั 

x                    

257 at a snail's pace เคลื�อนที�ชา้มาก x                x   
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258 snail mail 
การส่งจดหมายทางไปรษณยี์ ซึ�ง
ใชเ้วลานาน 

   x                 

259 a snake in a grass 
คนทรยศ แกลง้ทาํเป็นมติร แต่
จรงิๆ แลว้คดิรา้ย 

     x      x        

260 cast pearls before swine ใหข้องมคี่ากบัคนที�ไมรู่จ้กัคุณค่า x                    
261 be a paper tiger เสอืกระดาษ                    x 

262 go cold turkey 
หยุดเสพยาหรอืเลกิทาํนสิยัที�ไมด่ี
โดยทนัททีนัใด 

x                    

263 talk turkey พดูตรงๆ ไมอ่อ้มคอ้ม x                    

264 a turkey shoot 
การต่อสูท้ ี�ฝา่ยหนึ�งเขม็แขง็กว่า 
และฝา่ยเสยีเปรยีบกไ็มม่โีอกาส
ชนะเลย 

                   x 

265 
like turkeys voting for 
Christmas 

เลอืกหรอืยอมรบัสถานการณ์ที�จะ
ส่งผลรา้ยในภายหน้า 

x                    

266 turn turtle 
หงายทอ้งและกลบัสภาพเดมิได้
ยาก (ใชก้บัอุบตัเิหตุที�เกดิกบั เรอื
หรอืรถ) 

                   x 

267 have a whale of a time ช่วงเวลาที�มคีวามสุขมากๆ          x         x 

268 cry wolf  
รอ้งขอความช่วยเหลอืกบัผูอ้ื�น 
ทั _งๆ ที�ไมต่อ้งการแต่อย่างใด 

x                    

269 keep the wolf from the door 
หาเงนิใหเ้พยีงพอกบัค่าใชจ่้าย 
เพื�อไมใ่หเ้กดิความลาํบาก 

                   x 

270 a wolf in a sheep's clothing 
คนที�มที่าทางเป็นมติร ไมม่พีษิภยั 
แต่จรงิๆ แลว้มอีนัตราย 

            x        

271 a lone wolf 
คนที�ชอบอยู่ตามลาํพงัหรอืทาํ
อะไรคนเดยีว 

       x             

272 the big bad wolf คนที�ดนู่ากลวั      x               

273 
throw somebody to the 
wolves/lions 

ปล่อยใหเ้ผชญิกบัสถานการณ์ที�
เลวรา้ยโดยไมค่ดิปกป้อง 

            x        

274 the worm turns 
การตอบโตค้นที�เคยทาํไมด่กีบัเรา
ก่อน 

x                    

275 a worm's-eye 
ความเหน็ของคนที�อยู่ใกลช้ดิหรอื
เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ที�สุด 

   x                 
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276 
a can of worms (a bag of 
worms) 

สถานการณ์หรอืปญัหาที�ซบัซอ้น 
แกไ้ขไดย้าก 

                   x 

277 
somebody must have had 
worms for breakfast 

ไมอ่ยู่นิ�ง x                    
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