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บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” กับส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ”
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาความหมายและแบ่งประเภทโดยยึดจากความหมายของส�ำนวน
2) เปรียบเทียบความเหมือนของส�ำนวนที่มีค�ำว่า “เสือ” ของทั้ง 2 ภาษา ผู้วิจัยได้รวบรวม
ส�ำนวนจีน 97 ส�ำนวน และส�ำนวนไทย 26 ส�ำนวน ซึ่งเอกสารเกี่ยวกับส�ำนวนจีนและ
ส�ำนวนไทยที่ผู้วิจัยน�ำมาใช้เป็นแหล่งข้อมูล ได้แก่ หนังสือพจนานุกรมส�ำนวนจีน จ�ำนวน
2 เล่ ม หนั ง สื อ พจนานุ ก รมส� ำ นวนไทย จ� ำ นวน 1 เล่ ม และข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์
ราชบัณฑิตยสถาน จ�ำนวน 1 เว็บไซต์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประเภทของส�ำนวนจีนที่
มีค�ำว่า “虎” กับส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” มีความคล้ายคลึงกันถึง 6 ประเภท ได้แก่
ส�ำนวนที่เกีย่ วกับความรู้สึก จิตใจ ส�ำนวนทีเ่ กีย่ วกับความเสี่ยง ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการอบรม
สั่งสอน ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการยอมจ�ำนน ส�ำนวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะนิสัย
และส�ำนวนที่เกี่ยวกับการกระท�ำของมนุษย์ 2) ค�ำว่า “虎” ในส�ำนวนจีนส่วนใหญ่จะ
สื่อความหมายเกี่ยวกับการกระท�ำของมนุษย์ถึง 29 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ใช้เปรียบ
ถึงการกระท�ำที่รุนแรงของมนุษย์ ส่วนค�ำว่า “เสือ” ในส�ำนวนไทยส่วนใหญ่จะสื่อถึงเรื่อง
การอบรมสั่งสอน จ�ำนวน 5 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และเรื่องความเสี่ยง จ�ำนวน
5 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ใช้สื่อถึงการตักเตือน และการเผชิญอันตราย เป็นต้น
และ 3) ส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่าเสือของทั้ง 2 ภาษาที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
สามารถใช้สื่อความหมายในมุมมองที่เหมือนกันของชาวจีนและชาวไทยที่มีต่อเสือทั้งใน
แง่บวกและแง่ลบได้
ค�ำส�ำคัญ: การศึกษาเปรียบเทียบ ส�ำนวนไทย ส�ำนวนจีน เสือ ประเภท

75

76

SUTHIPARITHAT JOURNAL

Vol. 35 No. 4 October - December 2021

Abstract

This research aims to 1) study the meanings and categories of
Chinese idiomatic expressions containing the word “虎” (Tiger) with
Thai idiomatic expressions containing the word “suea” (Tiger), and 2) to
compare the similarities of Chinese idiomatic expressions containing the word
“虎” (Tiger) with Thai idiomatic expressions containing the word “suea”
(Tiger). The researchers collected 97 Chinese idioms and 26 Thai idioms, the
documents of Chinese idiomatic expressions containing the word “虎” (Tiger)
and Thai idiomatic expressions containing the word “suea” (Tiger) that the
researchers used as a source of information are as follows: (1) 2 Chinese
idioms dictionaries (2) 1 Thai idioms dictionary (3) Information of Thai Idioms
Dictionary from website of The Royal Institute Dictionary 1 website. The result
of research was revealed as follows: 1) There are 6 categories of Chinese
idiomatic expressions containing the word “虎” (Tiger) and Thai idiomatic
expressions containing the word “suea” (Tiger) that are mostly similar as the
categories of feeling, hazard, cultivation, capitulation, human behavior and
action; 2) The word “虎” (Tiger) in Chinese idiomatic expressions usually
imply human action meanings, there are 29 expressions accounted for 29.9%
that refer to the acts of violence of human beings. Whereas the word “suea”
(Tiger) in Thai idiomatic expressions, there are 5 expressions accounted for
19.2% that usually imply hazard and there are 5 expressions accounted for
19.2% that usually imply cultivation meanings, used to convey a warning and
facing danger, etc. And 3) Chinese and Thai idiomatic expressions containing
the word Tiger in these 2 languages that belong in the same categories can
be used to convey the same viewpoints between Chinese and Thai people
towards tigers, both positive and negative.
Keywords: Comparative Study, Thai Idiomatic Expressions, Chinese Idiomatic
Expressions, Suea, Categories
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หากพูดถึงราชาแห่งสัตว์ป่าแล้ว หลายคนอาจจะนึกถึงสิงโต แต่ส�ำหรับชาวเอเชีย
นั้น “เสือ” ถือเป็นราชาแห่งสัตว์ป่า (ภูริช วรรธโนรมณ์, 2563) เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มี
รูปร่างสง่างาม น่าเกรงขาม อีกทัง้ ยังมีถนิ่ อาศัยอยูใ่ นแถบเอเชียอย่างหนาแน่นมาตัง้ แต่สมัย
โบราณ จึงอาจกล่าวได้ว่าเสือนั้นเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวเอเชีย
อย่างมาก โดยสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดดังกล่าวนี้ คือ วัฒนธรรมและความเชื่อ
ต่าง ๆ ของเสือที่สะท้อนผ่านทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นในค�ำ กลุ่มค�ำ ส�ำนวนต่าง ๆ เป็นต้น
โดยทั่วไปแล้ว ค�ำว่า “เสือ” ในภาษาจีนและภาษาไทยนั้นมีทั้งความหมายโดยตรง
ซึ่งหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มีลักษณะที่น่าเกรงขาม ดังนั้นจึงมีการน�ำเสือ
มาเป็นสัญลักษณ์ของพลังอ�ำนาจและความน่าเกรงขาม นอกจากนี้ยังมีความหมายโดยนัย
ซึ่งของไทยนั้นใช้สื่อถึงบุคคลที่เก่งกล้า กล้าหาญ หรือดุร้าย เช่น ทหารเสือ เสือป่า เป็นต้น
และยังมีการใช้ “เสือ” เป็นค�ำน�ำหน้าชื่อของโจรร้ายในอดีตอีกด้วย เช่น เสือด�ำ เสือใบ
เสือมเหศวร เป็นต้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) ส่วนของจีนนั้นจะใช้สื่อถึงบุคคลที่มีอ�ำนาจ
และบารมี เชิดชูผู้ที่เป็นเอกในด้านต่าง ๆ เช่น ขุนพลเสือ ทหารเสือ ขุนนางเสือ ลูกเสือ
เป็นต้น (ซินแสหลัว, 2556)
จะเห็นได้ว่า ค�ำว่า “เสือ” ในภาษาจีนและภาษาไทยมีการน�ำมาใช้ในความหมาย
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใด ต่างก็ใช้ภาษาเป็น
เครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สารกันในชีวติ ประจ�ำวันทัง้ สิน้ โดยผูส้ ง่ สารอาจใช้ภาษาเพือ่ สือ่ สาร
ด้วยถ้อยค�ำตรง ๆ ที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ทันที หรือสื่อสารด้วยถ้อยค�ำที่มีความหมาย
ที่แตกต่างไปจากความหมายเดิม เป็นความหมายโดยนัยหรือความหมายเชิงเปรียบเทียบ
โดยผู้รับสารต้องใช้การตีความอีกชั้นหนึ่งจึงสามารถเข้าใจได้ ถ้อยค�ำลักษณะนี้เรียกว่า
“ส�ำนวน” ซึ่งค�ำพูดของมนุษย์ที่เป็นส�ำนวนเชื่อได้ว่ามีมาแต่ครั้งโบราณดึกด�ำบรรพ์และ
เกิดขึ้นตามยุคสมัยที่เหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงมา ส�ำนวนเก่าที่สูญไปก็คงมาก
ที่คงอยู่ก็มีไม่น้อย ที่ก�ำลังเกิดขึ้นใหม่ก็มีมาเรื่อย ๆ คงจะเป็นดังนี้เหมือนกันหมดทุกชาติ
ทุกภาษา ส�ำนวนพูดไม่ว่าในเชิงเปรียบ เชิงเทียบ เชิงเปรย เชิงกระทบ เชิงประชดประชัน
ดูเหมือนจะมีเหมือน ๆ กันทุกชาติ ทัง้ นี้เพราะความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เกีย่ วกับธรรมชาติ
การกระท�ำ เครื่องแวดล้อมอะไรต่าง ๆ นั้นย่อมจะมีเหมือน ๆ กัน จะต่างกันก็เพียงถ้อยค�ำ
ที่แปลกออกไป แต่ใจความก็คงเป็นอย่างเดียวกัน (สง่า กาญจนาคพันธุ์, 2541, น. 1-2)
จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า
“เสือ” ปรากฏอยู่ในส�ำนวนอาจมีความหมายใกล้เคียงกัน ความหมายและเจตนาที่จะสื่อ
นั้นก็อาจเหมือนกัน สะท้อนวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของชาวจีนและชาวไทยที่มีความ
เกี่ยวโยงกันกับเสือ ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” กับส�ำนวนไทย

77

78

SUTHIPARITHAT JOURNAL

Vol. 35 No. 4 October - December 2021

ที่มีค�ำว่า “เสือ” ในครั้งนี้ จะท�ำให้ได้ทราบถึงมโนทัศน์ของชาวจีนและชาวไทยที่มีต่อราชา
แห่งสัตว์ปา่ อย่างเสือ และเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง
สองชนชาติได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความหมายและแบ่งประเภทโดยยึดจากความหมายของส�ำนวนจีนที่
มีค�ำว่า “虎” กับส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ”
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนของสํานวนจีนที่มีคําว่า “虎” กับสํานวน
ไทยที่มีคําว่า “เสือ”
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมในบทความนี้ จ ะกล่ า วถึ ง ความหมายของส� ำ นวน
“成语” ในภาษาจีนกับค�ำว่า “ส�ำนวน” ในภาษาไทย พร้อมทั้งอธิบายความหมายของ
ค�ำว่า “虎” ในภาษาจีนกับค�ำว่า “เสือ” ในภาษาไทย และงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามล�ำดับดังต่อไปนี้
1. ความหมายของส�ำนวน “成语” ในภาษาจีนกับส�ำนวนในภาษาไทย
ในทีน่ ผี้ วู้ จิ ยั จะกล่าวถึงความหมายของค�ำว่าส�ำนวน “成语” ในภาษาจีนกับส�ำนวน
ในภาษาไทยที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้ารวบรวมจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ความหมายของค�ำว่าส�ำนวน “成语” ในภาษาจีน
		 พจนานุกรมภาษาจีน กลางปัจ จุ บัน 《现代汉语词典 (中国社会科
学院, 2016, p. 166) ได้ให้ความหมายส�ำนวน “成语” ไว้ว่า ส�ำนวนคือวลีหรือ
ประโยคสั้น ๆ กระชับ มีความหมายเฉียบแหลมลึกซึ้งที่ผู้คนใช้กันมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ในส�ำนวนจีนส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว ส�ำนวนบางส�ำนวน
หากมองจากตัวอักษรแล้วจะเข้าใจได้ไม่ยาก และส�ำนวนบางส�ำนวนจ�ำเป็นต้องรู้ที่มาหรือ
เรื่องราวที่อ้างอิงจากต�ำราโบราณถึงจะเข้าใจความหมาย
พจนานุกรมส�ำนวนจีนส�ำหรับเด็ก《小学生成语词典（彩图版》说词
解字辞书研究中心编著, 2019, p. 1) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “成语” ไว้ว่า
ส�ำนวนคือกลุ่มค�ำหรือประโยคสั้น ๆ ที่มีรูปแบบที่ตายตัว ซึ่งส�ำนวนนั้นมีใช้กันมาอย่าง
ยาวนาน มีความหมายเป็นแบบรวมศูนย์ เป็นประโยคสั้น ๆ ที่มีโครงสร้างเป็นแบบแผน
ที่ตายตัว
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1.2 ความหมายของค�ำว่า “ส�ำนวน” ในภาษาไทย
		 ราชบัณฑิตยสถาน (2557) ให้ความหมายของค�ำว่า “ส�ำนวน” ไว้ 4
ความหมาย (1) ถ้อยค�ำที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใช้ว่า ส�ำนวนโวหาร เช่น สารคดี
เรื่องนี้ส�ำนวนโวหารดี ความเรียงเรื่องนี้ส�ำนวนโวหารลุ่ม ๆ ดอน ๆ (2) คดี เช่น
ปิดส�ำนวน (3) ถ้อยค�ำหรือข้อความทีก่ ล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตาม
ตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายน�้ำ ร�ำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง, ถ้อยค�ำ
ที่แสดงออกมาเป็นข้อความพิเศษ เฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ เช่น ส�ำนวนฝรั่ง ส�ำนวนบาลี,
ชั้นเชิงหรือท่วงท�ำนองในการแต่งหนังสือหรือพูด เช่น ส�ำนวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ส�ำนวนยาขอบ ส�ำนวนไม้ เมืองเดิม (4) ลักษณนามใช้เรียกข้อความหรือบทประพันธ์
รายหนึ่ง ๆ เช่น อิเหนามีหลายส�ำนวน บทความ 2 ส�ำนวน
สง่า กาญจนาคพันธุ์ (2541, น. 1) กล่าวว่า ค�ำพูดของมนุษย์เราไม่ว่าชาติใด
ภาษาใด แยกออกได้กว้าง ๆ เป็นสองอย่าง อย่างหนึ่งพูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา
พอพูดออกมาก็เข้าใจกันได้ทันที อีกอย่างหนึ่งพูดเป็นชั้นเชิงไม่ตรงไปตรงมา แต่ให้มี
ความหมายในค�ำพูดนั้น ๆ คนฟังอาจเข้าใจความหมายทันทีถ้าค�ำพูดนั้นใช้กันแพร่หลาย
ทั่วไปจนอยู่ตัวแล้ว แต่ถ้าไม่แพร่หลายคนฟังก็ไม่อาจเข้าใจได้ทันที ต้องคิดจึงเข้าใจ หรือ
บางทีคิดแล้วเข้าใจไปอย่างอื่นก็ได้ หรือไม่เข้าใจเอาเลยก็ได้ ค�ำพูดเป็นชั้นเชิงนี้เราเรียก
กันว่า “ส�ำนวน” คือค�ำพูดเป็นส�ำนวนอย่างชาวบ้านเขาเรียกกันว่า “พูดส�ำบัดส�ำนวน”
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า “ส�ำนวน” หมายถึง ถ้อยค�ำหรือข้อความ
ที่มีการกล่าวสืบต่อกันมาช้านาน ซึ่งสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ของชนชาตินั้น ๆ และมีการ
สอดแทรกข้อคิดหรือคติค�ำสอนต่าง ๆ ไว้ในส�ำนวนด้วย ในส�ำนวนไทยนั้นมักเป็นประโยค
ซึ่งมีลักษณะของการสัมผัสค�ำคล้ายกับบทกลอนอยู่ ท�ำให้มีระดับภาษาที่สละสลวย แต่
ในส�ำนวนภาษาจีนนั้นมักประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว ในบางส�ำนวนอาจเข้าใจความหมาย
ของส�ำนวนนั้นได้ในทันที แต่ในบางส�ำนวนอาจต้องใช้ความรู้ในเรื่องของที่มาหรือเรื่องราว
ที่อ้างอิงจากต�ำราโบราณจึงจะสามารถเข้าใจความหมายของส�ำนวนนั้น ๆ ได้
2. ความหมายของค�ำว่า 虎 ในภาษาจีน กับค�ำว่า “เสือ” ในภาษาไทย
ความหมายของค�ำว่า 虎 ในภาษาจีนกับค�ำว่า “เสือ” ในภาษาไทยที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้า
รวบรวมจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
		
2.1 ความหมายของค�ำว่า 虎 ในภาษาจีน
		 พจนานุ ก รมภาษาจี น กลางปั จ จุ บั น 《现代汉语词典》(中国社
会科学院, 2016, pp. 551-552) ให้ความหมายค�ำว่า 虎 ไว้ 4 ความหมาย
1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หัวใหญ่และกลม มีขนสีเหลืองและลายขวางสีด�ำ มีโสตประสาท
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และต่อมรับกลิ่นที่ว่องไว นิสัยดุร้าย มีพละก�ำลังมหาศาล สันทัดในการว่ายน�้ำแต่ไม่สันทัด
เรื่องการปีนต้นไม้ หากินในเวลากลางคืน 2) ใช้ในการเปรียบเทียบ อธิบายถึงความองอาจ
กล้าหาญ 3) การท�ำหน้าตาดุร้าย 4) นามสกุล
		
2.2 ความหมายของค�ำว่า “เสือ” ในภาษาไทย
		 ราชบัณฑิตยสถาน (2557) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “เสือ” ไว้ 2
ความหมาย (1) ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Felidae รูปร่างลักษณะคล้ายแมว
แต่ตัวโตกว่ามาก เป็นสัตว์กินเนื้อ นิสัยค่อนข้างดุร้าย หากินเวลากลางคืน มีหลายชนิด
เช่น เสือโคร่ง [Panthera tigris (Linn.)] เสือดาวหรือเสือด�ำ [P. pardus (Linn.)] โดยปริยาย
ใช้เรียกคนเก่งคนดุรา้ ย (2) ชือ่ หนึง่ ของดาวฤกษ์จติ รา มี 1 ดวง, ดาวต่อมนาํ้ ดาวตาจระเข้
ดาวไต้ไฟ หรือ ดาวจิตรา
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า “เสือ” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีนิสัย
ค่อนข้างดุร้าย หากินในเวลากลางคืน ทั้งในส�ำนวนจีนและไทยมักน�ำมาเปรียบเทียบ ใช้
เรียกคนเก่ง คนที่มีความดุร้าย นอกจากนี้ค�ำว่า “虎” ในภาษาจีนยังน�ำมาใช้เปรียบเทียบ
ถึงความองอาจกล้าหาญ และน�ำมาใช้เป็นนามสกุล ส่วนค�ำว่า “เสือ” ในภาษาไทยนั้นก็มี
การน�ำไปตั้งชื่อเรียกดาวฤกษ์อีกด้วย
3. งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันได้มีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเสือ ดังนี้
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF Thailand (2019) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความเชื่อเรื่องเสือไว้ว่า เสือโคร่งนับได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของระบบความเชื่อในภูมิภาค
เอเชีย และยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อเสือโคร่งเบงกอลซึ่งเป็นเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง
ของโลก เป็นสัตว์ประจ�ำชาติของอินเดีย เสือโคร่งเบงกอลหลวงนั้นยังเป็นสัตว์ประจ�ำ
ชาติของบังกลาเทศ เช่นเดียวกับที่เสือโคร่งมลายูเป็นสัตว์ประจ�ำชาติของมาเลเซีย อีกทั้ง
ความเชื่อมโยงระหว่างเหล่าสัตว์ในเกาหลีใต้ ในประเทศเหล่านั้น เสือโคร่งได้กลายมาเป็น
สัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณมานานนับพันปี และเป็นส่วนส�ำคัญที่ก่อให้เกิดต�ำนาน เรื่องราว
ของจักรวาลวิทยา ศาสนา และปรัชญา ในยุคจีนโบราณ เสือโคร่งคือหนึ่งในสัตว์ 12 ราศี
ของจีน และมีความเชื่อว่า เด็กคนไหนเกิดในปีเสือจะเป็นคนชอบแข่งขัน มั่นใจในตัวเอง
และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าหาญ ในแง่จิตวิญญาณ เสือนั้นเป็นตัวแทนของพลังอ�ำนาจ
ความกล้าหาญ และความแข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งความงดงามของสัตว์
ผู้ยิ่งใหญ่ชนิดนี้ที่มาพร้อมกับความกล้าหาญและความดุร้าย ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นภาพ
ของความแตกต่างอันงดงามของธรรมชาติ นอกจากนี้ ในประเทศจีน เสือยังเป็นหนึ่ง
ในสี่สัตว์ที่ฉลาดที่สุด เคียงคู่กันกับมังกร นกฟีนิกซ์ และ เต่า และถูกน�ำมาผูกโยงเข้ากับ
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ความเชื่อและความศรัทธา ว่าจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สามารถดลบันดาลให้ชีวิต
แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบแต่ความสุขความเจริญ จนก่อให้เกิดการน�ำชิ้นส่วนของเสือ
เช่นเขีย้ วเสือ หนังเสือ รวมถึงอวัยวะเพศของเสือ มาสร้างให้กลายมาเป็นเครือ่ งรางของขลัง
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ชิ้นส่วนของเสือยังน�ำมาใช้ในการท�ำยาจีนเป็นเวลากว่าพันปีแล้วอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจศึกษาเรื่องส�ำนวนไทยกับส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับเสือ ดังนี้
พิริยา สุรขจร (2544) ได้ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทย
ทีม่ คี ำ� เกีย่ วกับสัตว์ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทย
ที่มีค�ำเกี่ยวกับสัตว์ และวิเคราะห์ความเปรียบเทียบในส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำ
เกีย่ วกับสัตว์ 4 ชนิด คือ ม้า เสือ มังกร และ ปลา รวมทัง้ ศึกษาภาพสะท้อนจากส�ำนวนจีน
และส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� เกีย่ วกับสัตว์ในด้านสิง่ แวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒ
ั นธรรม
และวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชนชาติทงั้ สอง การวิจยั สรุปผลได้วา่ ลักษณะทัว่ ไปของส�ำนวน
จีนและส�ำนวนไทยมีทงั้ ทีเ่ หมือนและต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบความหมายของส�ำนวนจีน
ที่มีค�ำเกี่ยวกับสัตว์ 4 ชนิด คือม้า เสือ มังกร และ ปลา กับส�ำนวนไทยนั้น สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น ๆ
เหมือนกัน ส�ำนวนจีนที่มีค�ำเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น ๆ แต่ส�ำนวนไทยใช้ค�ำเกี่ยวกับสัตว์ชนิด
อื่น ๆ และส�ำนวนจีนที่มีค�ำเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น ๆ แต่ส�ำนวนไทยไม่ได้กล่าวถึงสัตว์เลย
ในด้านการศึกษาภาพสะท้อนของส�ำนวนจีนและไทย ส�ำนวนต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
แวดล้อม วัฒนธรรมตลอดจนทัศนคติและค่านิยมต่าง ๆ ของชาวจีนและชาวไทยได้
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า 虎
กับส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” โดยการจัดประเภทจากความหมายของส�ำนวนมาก่อน
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยจึงถือเป็นผู้ริเริ่มในการศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีนและไทย
ที่มีค�ำว่าเสือโดยการจัดประเภทจากความหมายของส�ำนวนขึ้นเป็นครั้งแรก และจะท�ำให้
ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ของชาวจีนกับชาวไทยที่มีต่อเสือมากยิ่งขึ้น
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสารซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎”
97 ส�ำนวน และส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” 26 ส�ำนวน โดยเอกสารเกี่ยวกับส�ำนวน
จีนและส�ำนวนไทยที่ผู้วิจัยใช้เป็นแหล่งข้อมูลคือ หนังสือพจนานุกรมจีน จ�ำนวน 2
เล่ ม ได้ แ ก่ หนั ง สื อ พจนานุ ก รมส� ำ นวนจี น 《成语大词典》(商务国际辞书
编辑部, 2020) หนั ง สื อ พจนานุ ก รมส� ำ นวนจี น ส� ำ หรั บ เด็ ก 《小学生成语词典
（彩图版》(说词解字辞书研究中心编著, 2019) เอกสารเกี่ยวกับส�ำนวนไทย
ที่ผู้วิจัยใช้เป็นแหล่งข้อมูลคือ หนังสือพจนานุกรมไทย จ�ำนวน 1 เล่ม ได้แก่ พจนานุกรม
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ส�ำนวนไทยของสง่า กาญจนาคพันธุ์ (2541) และข้อมูลจากเว็บไซต์พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 1 เว็บไซต์ อนึ่ง ผู้วิจัยใช้แหล่งข้อมูลจาก
หนังสือพจนานุกรมส�ำนวนจีน จ�ำนวน 2 เล่ม แหล่งข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรม
ส�ำนวนไทย จ�ำนวน 1 เล่ม และข้อมูลจากเว็บไซต์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 1 เว็บไซต์ เพราะแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนและมีความน่า
เชื่อถือ อีกทั้งยังท�ำให้ทางผู้วิจัยสามารถอ่านเข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อท�ำการวิจัยครั้งนี้
วิธีด�ำเนินการวิจัย
วิธีด�ำเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
1. ส�ำรวจหนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. รวบรวมส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “虎” ปรากฏอยูใ่ นส�ำนวน จ�ำนวน 97 ส�ำนวน
จากหนังสือพจนานุกรมส�ำนวนจีน จ�ำนวน 2 เล่ม และรวบรวมส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า
“เสือ” ปรากฏอยู่ในส�ำนวน จ�ำนวน 26 ส�ำนวน จากหนังสือพจนานุกรมไทย จ�ำนวน
1 เล่ม และจากเว็บไซต์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 1 เว็บไซต์
3. น�ำส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” 97 ส�ำนวน และส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ”
26 ส�ำนวน ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาความหมาย แบ่งประเภทโดยยึดจาก
ความหมายของส�ำนวน และค�ำนวณข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณออกเป็นค่าร้อยละ พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบความเหมือนของส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีน
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการรวบรวมส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” จากพจนานุกรมส�ำนวนจีน จ�ำนวน
2 เล่ม พบว่ามีส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” จ�ำนวน 97 ส�ำนวน เมื่อวิเคราะห์ส�ำนวนจีน
ที่มีค�ำว่า “虎” สามารถแบ่งออกเป็น 12 ประเภทโดยยึดจากความหมาย ดังนี้
(1) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการกระท�ำของมนุษย์ จ�ำนวน 29 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ
29.9 ดังตารางที่ 1

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตารางที่ 1 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำของมนุษย์ จ�ำนวน 29 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1
藏龙卧虎
2
调虎离山
			
			
3
饿虎扑食
4
甘冒虎口
5
虎步龙行
			
6
虎斗龙争
7
虎口逃生
			
8
虎口余生
			
9
虎视眈眈
10 虎视鹰瞵
11 虎咽狼吞
12 饥虎扑食
13 苛政猛于虎
14 狼吞虎咽
15 龙腾虎跃
16 龙跳虎卧
17 龙骧虎步
			
18 龙行虎步
			
19 龙争虎斗
20 龙争虎战
21 马马虎虎

ความหมาย
บุคคลที่มีความสามารถแต่ปิดบังความสามารถนั้นไว้
ใช้กลอุบายหลอกล่อให้คนออกมาจากสภาพแวดล้อม
ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขา เพื่อง่ายต่อการควบคุม
หรือท�ำลาย
การกระท�ำที่รวดเร็วและดุร้าย
การเสี่ยงชีวิตด้วยความเต็มใจ
ท่าทางที่ยืดอกเชิดหน้าแล้วเดินก้าวไปข้างหน้า
อย่างแข็งแกร่งและทรงพลัง
การโต้ตอบที่รุนแรงของทั้งสองฝ่าย
สามารถรักษาชีวิตไว้ได้หลังจากที่ประสบกับ
ความอันตรายอย่างใหญ่หลวงมา
สามารถรักษาชีวิตไว้ได้หลังจากที่ประสบกับ
ความอันตรายอย่างใหญ่หลวงมา
อาการที่จ้องดูสิ่งของต้องใจด้วยความปรารถนาอย่างยิ่ง
จ้องมองด้วยสายตาอันโหดร้ายดุจเสือและนกอินทรี
กินอย่างตะกละตะกลาม
การกระท�ำที่รวดเร็วและดุร้าย
การปกครองที่โหดเหี้ยมน่ากลัวกว่าเสือที่กินคน
กินอย่างตะกละตะกลาม
การเคลื่อนไหวที่คึกคัก ฮึกเหิม ทรงพลัง และแข็งแกร่ง
ท่าทางที่กล้าหาญและมั่นคง
ท่าทางที่ยืดอกเชิดหน้าแล้วเดินก้าวไปข้างหน้า
อย่างแข็งแกร่งและทรงพลัง
ท่าทางที่ยืดอกเชิดหน้าแล้วเดินก้าวไปข้างหน้า
อย่างแข็งแกร่งและทรงพลัง
การโต้ตอบที่รุนแรงของทั้งสองฝ่าย
การโต้ตอบที่รุนแรงของทั้งสองฝ่าย
เลินเล่อ ไม่รอบคอบ สะเพร่า ท�ำอะไรไม่ระมัดระวัง

83

84

SUTHIPARITHAT JOURNAL

Vol. 35 No. 4 October - December 2021

ตารางที่ 1 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำของมนุษย์ จ�ำนวน 29 ส�ำนวน
(ต่อ)
ล�ำดับ
ส�ำนวน
22 猛虎出山
23 敲山震虎
24 投杼市虎
25 为虎傅翼
				
26 为虎添翼
				
27 为虎作伥
28 与虎添翼
29 坐山观虎斗

ความหมาย
การกระท�ำที่กล้าหาญและรวดเร็ว
สื่อถึงการมีเจตนาเตือนท�ำให้คนกลัว
การใส่ร้ายที่ไม่มีมูลความจริง
การกระท�ำที่อาจไม่ได้ตั้งใจ แต่การกระท�ำนั้น
เป็นการชี้ทางให้กับคนไม่ดีมีโอกาสท�ำชั่ว
การกระท�ำที่อาจไม่ได้ตั้งใจ แต่การกระท�ำนั้น
เป็นการชี้ทางให้กับคนไม่ดีมีโอกาสท�ำชั่ว
การช่วยคนชั่วก่อกรรมท�ำเข็ญ
การช่วยเหลือคนชั่วและเพิ่มอ�ำนาจให้คนชั่ว
การวางตัวเฉยต่อความส�ำเร็จหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ ส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “虎” ประเภทนีจ้ ะสือ่ ความหมาย
ในเชิงเปรียบเทียบ โดยน�ำลักษณะของเสือที่มีความเจ้าเล่ห์ ว่องไว ดุร้าย และน่าเกรงขาม
มาสื่อถึงอากัปกิริยาที่โวยวาย ไม่เรียบร้อย ท่าทางที่ทรงพลัง การกระท�ำที่รวดเร็ว ดุร้าย
และรุนแรง
(2) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะนิสัย จ�ำนวน 12 ส�ำนวน คิดเป็น
ร้อยละ 12.4 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะนิสัย จ�ำนวน 12
ล�ำดับ

ส�ำนวน		

1
暴虎冯河
2
饿虎饥鹰
3
狐假虎威
		
4
虎毒不食儿
		
5
虎皮羊质
6
虎头蛇尾
		
7
开柙出虎
8
拉大旗，作虎皮
9
冯河暴虎
10
前怕狼，后怕虎
11
如狼如虎
12
如狼似虎

ความหมาย

ดันทุรัง ดื้อดึง
คนที่ดุร้ายและโลภ
ผู้ที่อาศัยอิทธิพลของผู้อื่นเพื่อไปรังแกและข่มขวัญคนที่
อ่อนแอกว่า
คนเราไม่ว่าเหี้ยมโหดแค่ไหนก็ไม่ท�ำร้ายลูกของตนเอง;
ทุกคนล้วนรักลูกของตนเอง
แสร้งท�ำเป็นว่ามีอ�ำนาจแต่ความจริงแล้วขี้อายมาก
ท่าดีทีเหลว การท�ำงานในตอนเริ่มต้นดูตั้งอกตั้งใจมาก
แต่สุดท้ายกลับไม่ได้เรื่อง
ปล่อยตัวคนร้ายตามอ�ำเภอใจ
ผู้ที่ข่มขู่และหลอกลวงผู้อื่นภายใต้ร่มเงาของผู้มีอ�ำนาจ
ดันทุรัง ดื้อดึง
ใช้อธิบายถึงคนที่ขี้ขลาดตาขาว วิตกกังวล
คนที่ดุร้าย น่ากลัวเหมือนหมาป่า เหมือนเสือ
คนที่ดุร้าย น่ากลัวเหมือนหมาป่า เหมือนเสือ

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” ประเภทนี้จะสื่อ
ความหมายในเชิงเปรียบเทียบ โดยน�ำลักษณะของเสือที่ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ที่มีนิสัย
ดุรา้ ย น่ากลัว และมีพละก�ำลังมหาศาล มาสือ่ ถึงคนทีม่ จี ติ ใจเหีย้ มโหด มีนสิ ยั และพฤติกรรม
ที่ชอบรังแกข่มเหงและหลอกลวงผู้อื่น หรือคนที่มีความขี้ขลาดตาขาว
(3) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับความรู้สึก จิตใจ จ�ำนวน 2 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 2.1
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับความรู้สึก จิตใจ จ�ำนวน 2 ส�ำนวน
ล�ำดับ
1
2

ส�ำนวน		
ความหมาย
畏敌如虎
เกรงกลัวศัตรูเหมือนกลัวเสือ
畏之如虎
หวาดกลัวมาก

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” ประเภทนี้ได้น�ำลักษณะ
ของเสือที่มีความน่ากลัวมาเปรียบเทียบกับความรู้สึกหวาดกลัวของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ
(4) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน จ�ำนวน 5 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 5.1 ดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน จ�ำนวน 5 ส�ำนวน
ล�ำดับ

ส�ำนวน		

1 不入虎穴, 焉得虎子
		
		
2 放虎归山
3 养虎遗患
		
4 引虎自卫
		
5 纵虎归山

ความหมาย
ผู้ที่ไม่กล้าเผชิญหน้าและต่อสู้กับ
ความยากล�ำบาก ก็จะไม่สามารถเป็นผู้ที่
ประสบกับความส�ำเร็จได้
การปล่อยศัตรูไปอาจกลับมาท�ำร้ายในภายหลัง
การยอมตามใจคนชั่ว สิ่งชั่ว ๆ จะมีภัยเกิดขึ้น
ในอนาคต
การพยายามพึ่งพา ไว้วางใจคนชั่ว
สุดท้ายก็จะจบลงด้วยการตกเป็นเหยื่อ
การปล่อยศัตรูไปอาจกลับมาท�ำร้ายในภายหลัง

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า ความหมายของส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” ประเภทนี้
มี ที่ ม าจากการน� ำ ลั ก ษณะของเสื อ ที่ ช าวจี น เชื่ อ กั น ว่ า เป็ น สั ต ว์ ที่ มี นิ สั ย ดุ ร ้ า ย น่ า กลั ว
มาเปรียบเปรยถึงการเข้าไปเสี่ยงกับอันตรายอาจน�ำมาซึ่งความเดือดร้อนหรืออาจส่งผล

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

กระทบต่อตนเองได้ ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าความหมายของส�ำนวนจีนทั้ง 5 ส�ำนวนนี้ควรจัดอยู่ใน
ประเภทการอบรมสั่งสอนเพราะความหมายของส�ำนวนเหล่านี้เป็นเสมือนสุภาษิตสอนใจ
และเป็ น การสั่ ง สอน เตื อ นใจว่ า การกระท� ำ เสี่ ย งภั ย เช่ น นี้ อ าจส่ ง ผลที่ ไ ม่ ดี ต ่ อ ตนเอง
ในภายหลังได้
(5) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับความเสี่ยง จ�ำนวน 14 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 14.4
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับความเสี่ยง จ�ำนวน 14 ส�ำนวน
ล�ำดับ

ส�ำนวน

1
甘冒虎口
2
虎踞龙盘
		
3
虎踞龙蟠
		
4
虎口拔牙
		
5
虎尾春冰
6
虎穴龙潭
7
拒虎进狼
8
拒狼进虎
9
龙盘虎踞
		
10 龙蟠虎踞
		
11 龙潭虎穴
12 前门拒虎，后门进狼
13 羊落虎口
14 羊入虎口

ความหมาย
การเสี่ยงชีวิตด้วยความเต็มใจ
บริเวณที่มีอันตราย มีเสือกับมังกรซุ่มซ่อนอยู่
พร้อมที่จะออกมาท�ำร้ายได้เสมอ
บริเวณที่มีอันตราย มีเสือกับมังกรซุ่มซ่อนอยู่
พร้อมที่จะออกมาท�ำร้ายได้เสมอ
การกล้าไปท้าทายกับผู้ที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าตน
ซึ่งสามารถท�ำอันตรายร้ายแรงแก่ตนได้
ใช้พรรณนาถึงสถานการณ์ที่อันตรายมาก
แหล่งที่เต็มไปด้วยอันตราย
ภัยอย่างหนึ่งเพิ่งผ่านไป อีกภัยก็เข้ามา
ภัยอย่างหนึ่งเพิ่งผ่านไป อีกภัยก็เข้ามา
บริเวณที่มีอันตราย มีเสือกับมังกรซุ่มซ่อนอยู่
พร้อมที่จะออกมาท�ำร้ายได้เสมอ
บริเวณที่มีอันตราย มีเสือกับมังกรซุ่มซ่อนอยู่
พร้อมที่จะออกมาท�ำร้ายได้เสมอ
แหล่งที่เต็มไปด้วยอันตราย
ภัยอย่างหนึ่งเพิ่งผ่านไป อีกภัยก็เข้ามา
ตกอยู่ในอันตราย ตายหรือไม่มีชีวิต
ตกอยู่ในอันตราย ตายหรือไม่มีชีวิต

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
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จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” ประเภทนี้ได้น�ำลักษณะ
ของเสือที่มีความดุร้าย เจ้าเล่ห์ ทรงพลังและมีอ�ำนาจ แฝงไปด้วยความอันตราย มาสื่อ
ถึงความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับอันตราย หรือการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความอันตราย และ
หากจะสู้กับผู้มีอ�ำนาจก็เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย
(6) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการยอมจ�ำนน จ�ำนวน 1 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 1
ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับการยอมจ�ำนน จ�ำนวน 1 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1 骑虎难下
		
		

ความหมาย
เมื่อท�ำการใดไปแล้วสักระยะหนึ่ง ต้องพบเจอ
กับอุปสรรคเพราะสถานการณ์ที่บีบบังคับ
จึงท�ำให้ต้องอดทนท�ำต่อไป

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
จากตารางที่ 6 ส�ำนวนจีน “骑虎难下” จะแปลได้ว่า “ขี่หลังเสือแล้วลงยาก”
โดยส�ำนวนประเภทนี้ได้น�ำความน่ากลัว ความอันตรายของเสือมาเปรียบกับการขี่บนหลัง
เสือแล้ว หากจะลงก็อาจได้รับอันตราย ก็เหมือนกับการท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอยากจะหยุดก็
ไม่สามารถท�ำได้ จึงจ�ำต้องอดทนท�ำต่อไป
(7) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ จ�ำนวน 12 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ดัง
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ จ�ำนวน 12 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1 鸱目虎吻
2 初生之犊不怕虎
		
3 初生之犊不畏虎
		

ความหมาย
คนที่หน้าตาโหดเหี้ยมดุร้าย น่ากลัว
คนหนุ่มสาวที่ยังมองโลกไม่รอบด้าน กล้าพูด
กล้าท�ำ และกล้าหาญ
คนหนุ่มสาวที่ยังมองโลกไม่รอบด้าน กล้าพูด
กล้าท�ำ และกล้าหาญ
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ตารางที่ 7 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ จ�ำนวน 12 ส�ำนวน (ต่อ)
ล�ำดับ
ส�ำนวน
4
虎背熊腰
5
虎视鹰扬
6
虎体熊腰
7
虎头虎脑
		
8
虎头燕颔
9
九牛二虎之力
10
生龙活虎
11
熊腰虎背
12
鹰扬虎视

ความหมาย
บุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ก�ำย�ำล�่ำสัน
องอาจน่าเกรงขามและทรงพลังมาก
บุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ก�ำย�ำล�่ำสัน
คนที่รูปร่างแข็งแรง ซื่อสัตย์และนิสัยดี
ส่วนใหญ่มักใช้กับเด็กผู้ชาย
ใช้พรรณนาถึงรูปโฉมที่องอาจผึ่งผาย
มีก�ำลังที่แข็งแกร่งมาก
บรรยายถึงความมีชีวิตชีวา กระฉับกระเฉง
บุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ก�ำย�ำล�่ำสัน
องอาจน่าเกรงขามและทรงพลังมาก

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่า ความหมายของส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” ประเภทนี้
ได้น�ำลักษณะของเสือที่เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่ มีพละก�ำลังมหาศาล และดูองอาจน่าเกรง
ขาม มาสือ่ ถึงบุคคลทีม่ บี คุ ลิกภาพแข็งแกร่ง ดูองอาจน่าเกรงขาม และหน้าตาน่ากลัว ดุรา้ ย
เหมือนเสือ
(8) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับความสามารถ จ�ำนวน 7 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 7.2 ดัง
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับความสามารถ จ�ำนวน 7 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1
伏虎降龙
			
2
画虎不成反类狗
			
3
画虎成狗
			

ความหมาย
ผู้ที่มีก�ำลังแข็งแรง มีฝีมือที่สามารถเอาชนะศัตรู
และความยากล�ำบากได้
ไร้ความสามารถเนื่องจากไม่สามารถท�ำ
เลียนแบบได้
ไร้ความสามารถเนื่องจากไม่สามารถท�ำ
เลียนแบบได้
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ตารางที่ 8 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับความสามารถ จ�ำนวน 7 ส�ำนวน (ต่อ)
ล�ำดับ
ส�ำนวน
4
画虎类狗
		
5
画虎类犬
		
6
降龙伏虎
		
7
照猫画虎
		

ความหมาย
ไร้ความสามารถเนื่องจากไม่สามารถท�ำ
เลียนแบบได้
ไร้ความสามารถเนื่องจากไม่สามารถท�ำ
เลียนแบบได้
ผู้ที่มีก�ำลังแข็งแรง มีฝีมือที่สามารถเอาชนะ
ศัตรูและความยากล�ำบากได้
การเลียนแบบเพียงภายนอกแบบผิวเผิน
แต่ในความเป็นจริงยังไกลจากของจริง

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
จากตารางที่ 8 ส�ำนวนจีน “画虎不成反类狗”, “画虎成狗”, “画虎类
狗” และ “画虎类犬” หากแปลตรงตัวจะแปลได้ว่าวาดภาพเสือไม่ส�ำเร็จจนท�ำให้จาก
ภาพเสือกลายเป็นภาพสุนขั ซึง่ น�ำเสือมาเปรียบเทียบกับสุนขั เพือ่ สือ่ ว่าเสือเป็นสัตว์ทมี่ คี วาม
แข่งแกร่ง องอาจน่าเกรงขามและวาดยากกว่าสุนัข ดังนั้นความหมายของ 4 ส�ำนวนนี้จึง
เหมือนกันคือ “ไร้ความสามารถเนือ่ งจากไม่สามารถเลียนแบบได้” และจากความหมายของ
ส�ำนวนจีนทั้ง 7 ส�ำนวนดังตารางนี้จึงถูกจัดให้อยู่ในประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับความ
สามารถนั่นเอง
(9) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับหนังสือ บทประพันธ์ จ�ำนวน 3 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 3.1
ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับหนังสือ บทประพันธ์ จ�ำนวน 3 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1
虎略龙韬
		
2
鲁鱼帝虎
3
绣虎雕龙
		

ความหมาย
หนังสือที่เกี่ยวกับการทหาร ศิลปะการท�ำ
สงคราม และยุทธศาสตร์ทางการทหาร
ตัวอักษรเขียนผิดง่าย
ใช้อุปมาส�ำนวนโวหารของบทความที่มีความ
งดงาม
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ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
จากตารางที่ 9 จะเห็นได้วา่ ส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “虎” ประเภทนีจ้ ะสือ่ ความหมาย
ในเชิงเปรียบเทียบ โดยน�ำลักษณะของเสือทีม่ คี วามเจ้าเล่หเ์ พทุบาย มาเป็นชือ่ ของหนังสือที่
เกี่ยวกับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ในการท�ำสงคราม และน�ำรูปร่างที่สง่างามของเสือ มาสื่อถึง
ความงดงามในการใช้ส�ำนวนโวหารของบทความ ส่วนส�ำนวนจีน “鲁鱼帝虎” ที่มีความ
หมายว่า “ตัวอักษรเขียนผิดง่าย” นัน้ มาจากบทความเป้าผูจอื่ ของเก่อหงทีป่ ระพันธ์ขนึ้ ในสมัย
ราชวงศ์จิ้นตะวันออก โดยมีที่มาจากการเขียนตัวอักษร “鱼” ผิดเป็น “鲁” และเขียนตัว
อักษร “帝” ผิดเป็น “虎”
(10) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการเสียเปรียบ จ�ำนวน 2 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ดัง
ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับการเสียเปรียบ จ�ำนวน 2 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1
虎落平川
		
2
虎落平原
		

ความหมาย
ผู้มีอ�ำนาจที่สูญเสียอ�ำนาจหรือความได้เปรียบ
ของตนเอง
ผู้มีอ�ำนาจที่สูญเสียอ�ำนาจหรือความได้เปรียบ
ของตนเอง

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
จากตารางที่ 10 ส�ำนวนจีน “虎落平川” และ “虎落平原” จะแปลได้ว่า
“เสือตกลงสู่ที่ราบ” ทั้ง 2 ส�ำนวน โดยน�ำลักษณะของเสือที่มีความแข็งแกร่ง มีพละก�ำลัง
มหาศาล มีอ�ำนาจเปรียบเสมือนเจ้าแห่งสัตว์ป่า แต่เมื่อมาอยู่ในพื้นที่ราบแล้วก็ย่อมเสียบ
เปรียบสัตว์ชนิดอื่น มาเปรียบกับคนที่มีอ�ำนาจที่เมื่อมาอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยก็ย่อมสูญ
เสียความได้เปรียบของตน
(11) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการต่อสู้ จ�ำนวน 3 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 3.1
ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนที่เกี่ยวกับการต่อสู้ จ�ำนวน 3 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1
虎啸风生
		
2
两虎相斗
3
两虎相争

ความหมาย
วีรชนต่อสู้ได้ทันเวลา ท�ำให้ส่งผลดีต่อสังคม
เป็นอย่างมาก
ฝ่ายที่แข็งแกร่งทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน
ฝ่ายที่แข็งแกร่งทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
จากตารางที่ 11 จะเห็นได้ว่า ความหมายของส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎”
ประเภทนี้ลว้ นเกีย่ วข้องกับการต่อสู้ทงั้ สิ้น ซึ่งในส�ำนวนจีน “两虎相斗” และ “两虎相
争” ต่างก็มีความหมายว่า “ฝ่ายที่แข็งแกร่งทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน” โดยทั้ง 2 ส�ำนวนนี้ได้น�ำ
ลักษณะของเสือที่มีความแข็งแกร่ง องอาจน่าเกรงขาม มาเปรียบเปรยถึงฝ่ายที่แข็งแกร่ง
(12) อื่น ๆ จ�ำนวน 7 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 7.2 ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงประเภทของส�ำนวนจีนอื่น ๆ จ�ำนวน 7 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1
虎狼之国
		
2
龙吟虎啸
3
猛虎下山
4
如虎生翼
		
5
如虎添翼
		
6
三人成虎
		
7
与虎谋皮
		

ความหมาย
ประเทศที่มีความโหดร้ายและรุนแรง
ชอบรุกรานผู้อื่น
ใช้พรรณนาถึงเสียงที่ดังมาก
มีความยิ่งใหญ่ดุจเสือลงจากเขา
คนที่มีอ�ำนาจที่แข็งแกร่งแล้ว พอได้รับ
ความช่วยเหลือก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
คนที่มีอ�ำนาจที่แข็งแกร่งแล้ว พอได้รับ
ความช่วยเหลือก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
ข่าวลือที่ได้แพร่สะพัดออกไปหลายทาง
อาจจะท�ำให้คนเราเชื่อได้
ปรึกษากับคนชั่วเพื่อขอให้ยอมสละผลประโยชน์
ที่เขามี ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้

ที่มา: 成语大词典编委会 (2020); 说词解字辞书研究中心编著 (2019)
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จากตารางที่ 12 จะเห็นได้ว่า ในแต่ละส�ำนวนนั้นไม่สามารถระบุประเภทอย่าง
แน่ชัดได้จึงถูกจัดอยู่ในประเภทของส�ำนวนจีนอื่น ๆ อนึ่ง ความหมายของส�ำนวนจีน
“虎狼之国” ได้นำ� ลักษณะของเสือมาสือ่ ถึงความโหดร้ายและรุนแรง ส�ำนวนจีน “如虎
生翼” กับ “如虎添翼” ได้น�ำลักษณะของเสือมาสื่อถึงคนที่มีอ�ำนาจที่แข็งแกร่ง
จากการรวบรวมส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” จากพจนานุกรมไทยจ�ำนวน 1 เล่ม
และจากเว็บไซต์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 1 เว็บไซต์
พบว่ามีสำ� นวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “เสือ” จ�ำนวน 26 ส�ำนวน ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็น 8 ประเภท
ดังนี้
(1) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการกระท�ำของมนุษย์ จ�ำนวน 4 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ
15.4 ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงประเภทของส�ำนวนไทยทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำของมนุษย์ จ�ำนวน 4 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1 เขียนเสือให้วัวกลัว
		
2 เสือทลายห้าง ช้างทลายโรง
		
3 เสือนอนกิน
4 เสือลากหาง
		
		

ความหมาย
ท�ำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญ
หรือเกรงขาม
แสดงกิริยาเอะอะ ตึงตัง โครมคราม กิริยาลุกลน
ไม่เรียบร้อย
ได้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องท�ำงาน
คนที่ท�ำท่าทีเป็นเซื่องซึม เป็นกลอุบายให้ผู้อื่น
ตายใจแล้วเข้าท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยไม่ทันให้รู้ตัว หรือคนที่ท�ำท่าทางเพื่อขู่ให้กลัว

ที่มา: วิจิตรมาตรา, ขุน (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541); ราชบัณฑิตยสถาน (2557)
จากตารางที่ 13 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” ประเภทนี้จะสื่อความ
หมายในเชิงเปรียบเทียบ โดยน�ำลักษณะของเสือที่มีความรวดเร็ว ว่องไว เจ้าเล่ห์ และน่า
เกรงขาม มาสื่อถึงอากัปกิริยาที่โวยวาย ไม่เรียบร้อย การกระท�ำที่เป็นกลอุบายให้ผู้อื่นเกรง
กลัว
(2) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะนิสัย จ�ำนวน 4 ส�ำนวน คิดเป็น
ร้อยละ 15.4 ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 แสดงประเภทของส�ำนวนไทยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะนิสัย จ�ำนวน
4 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1
เสือซ่อนเล็บ
		
2
เสือเฒ่าจ�ำศีล
		
3
เสือรู้
		
4
หน้าเนื้อใจเสือ

ความหมาย
ผู้มีความสามารถ แต่ไม่แสดงออกให้เห็น
ผู้มีเล่ห์กลอยู่ในใจและเก็บความรู้สึกไว้ได้ดี
คนที่มีความประพฤติชั่วร้ายแต่ท�ำตัวส�ำรวม		
สงบเสงี่ยมอย่างคนถือศีล
มีไหวพริบ ฉลาดรู้เท่าทัน รู้ในเชิงรักษาตัวรอด
ไม่ให้เพลี่ยงพล�้ำ
มีหน้าตาแสดงความเมตตา แต่ใจเหี้ยมโหด

ที่มา: วิจิตรมาตรา, ขุน (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541); ราชบัณฑิตยสถาน (2557)
จากตารางที่ 14 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” ประเภทนี้จะสื่อ
ความหมายในเชิงเปรียบเทียบ โดยน�ำลักษณะของเสือทีเ่ ป็นสัตว์ทมี่ นี สิ ยั ดุรา้ ย น่ากลัว และ
มีความเจ้าเล่ห์ มาสื่อถึงคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหด มีความประพฤติชั่วร้าย และคนที่มีเล่ห์กล
มีไหวพริบ สามารถเอาตัวรอดได้ดี
(3) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับความรู้สึก จิตใจ จ�ำนวน 1 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 3.9
ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงประเภทของส�ำนวนไทยที่เกี่ยวกับความรู้สึก จิตใจ จ�ำนวน 1 ส�ำนวน
ล�ำดับ
1

ส�ำนวน
ใจดีสู้เสือ

ความหมาย
ท�ำใจให้เป็นปกติเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัว

ที่มา: วิจิตรมาตรา, ขุน (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541); ราชบัณฑิตยสถาน (2557)
จากตารางที่ 15 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” ประเภทนี้น�ำลักษณะ
ของเสือที่มีความน่ากลัวมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท�ำให้รู้สึกหวาดกลัว
(4) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน จ�ำนวน 5 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 19.2
ดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 แสดงประเภทของส�ำนวนไทยที่เกี่ยวกับการอมรมสั่งสอน จ�ำนวน 5 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1 ปล่อยเสือเข้าป่า	
ปล่อยปลาลงน�้ำ
2 ฝากเนื้อไว้กับเสือ
		
3 ไม่รู้จักเสือเอาเรือมาจอด
		
		
		
4 เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้
		
5 ให้เหยื่อเสือผอม
		
		
		

ความหมาย
ปล่อยศัตรูไปอาจกลับมาท�ำร้ายภายหลังอีก
ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับผู้ที่ชอบสิ่งนั้น
ย่อมจะสูญเสียไป
ผู้ที่ไม่รู้จักประมาณตนไปต่อสู้หรือแข่งขัน
กับคนที่มีความช�ำนาญกว่ามากโดยที่ไม่ได้
ศึกษาหรือรู้จักเขาเลยก็จะท�ำให้พ่ายแพ้
อย่างหมดท่า
เลี้ยงดูลูกศัตรูหรือลูกคนพาลจะได้รับ
ความเดือดร้อนในภายหลัง
ช่วยเหลือ อุปการะคนที่มีสันดานไม่ดี
พอคนไม่ดีนั้นมีก�ำลังขึ้นมาก็จะกลับมา
คิดร้าย เป็นการท�ำคุณแก่พาลจะเป็นผลร้าย
แก่ตนเอง

ที่มา: วิจิตรมาตรา, ขุน (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541); ราชบัณฑิตยสถาน (2557)
จากตารางที่ 16 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” ประเภทนี้มีการน�ำ
ลักษณะของเสือที่มีนิสัยดุร้าย น่ากลัว มาสื่อถึงศัตรู คนที่แข็งแกร่งกว่า และคนไม่ดี
ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าความหมายของส�ำนวนไทยเหล่านี้ควรจัดอยู่ในประเภทการอบรมสั่งสอน
เพราะความหมายของส�ำนวนเหล่านี้เสมือนเป็นสุภาษิตสอนใจ และเป็นการสั่งสอน
เตือนใจว่าการกระท�ำเสี่ยงภัยเช่นนี้อาจส่งผลเสียต่อตนเองในภายหลังได้
(5) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับความเสี่ยง จ�ำนวน 5 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 19.2
ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 แสดงประเภทของส�ำนวนไทยที่เกี่ยวกับความเสี่ยง จ�ำนวน 5 ส�ำนวน
ล�ำดับ
1

ส�ำนวน
เนื้อเข้าปากเสือ
ไม่มีทางรอดพ้นได้
2
เนื้อสู้เสือ
3
หนีเสือปะจระเข้
		
4
อยู่ในปากเสือปากหมี
5
เอาเนื้อสู้เสือ

ความหมาย
ตกไปอยู่ในที่ต้องเป็นอันตรายมีแต่จะสูญเสีย
ผู้ไม่มีอ�ำนาจย่อมไม่มีทางต่อสู้กับผู้มีอ�ำนาจได้
หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งแล้วต้องพบภัยอันตราย
อีกอย่างหนึ่ง
อยู่ในที่คับขัน อยู่ในที่อันตราย
คนไม่มีอ�ำนาจไปสู้กับคนที่มีอ�ำนาจ

ที่มา: วิจิตรมาตรา, ขุน (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541); ราชบัณฑิตยสถาน (2557)
จากตารางที่ 17 จะเห็นได้วา่ ส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “เสือ” ประเภทนีไ้ ด้นำ� ลักษณะ
ของเสือที่มีความดุร้าย ทรงพลังและมีอ�ำนาจ แฝงไปด้วยความอันตราย มาสื่อถึงความ
เสีย่ งทีต่ อ้ งเผชิญกับอันตราย หรือการเข้าไปอยูใ่ นสถานทีท่ มี่ คี วามอันตราย และหากจะสูก้ บั
ผู้มีอ�ำนาจก็เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย
(6) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการยอมจ�ำนน จ�ำนวน 2 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 7.7
ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงประเภทของส�ำนวนไทยที่เกี่ยวกับการยอมจ�ำนน จ�ำนวน 2 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1 เสือจนท่า ข้าจนทาง
2 เสือสิ้นตวัก สุนัขจนตรอก
		

ความหมาย
จ�ำเป็นต้องยอมเพื่อเอาตัวรอด
เมื่อจวนตัวหมดหนทาง ก็จ�ำต้องท�ำอะไรลงไป
อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มา: วิจิตรมาตรา, ขุน (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541); ราชบัณฑิตยสถาน (2557)
จากตารางที่ 18 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” ประเภทนี้ได้น�ำความ
น่ากลัวและความอันตรายของเสือมาเปรียบเทียบกับการกระท�ำการใดอย่างหนึ่งที่มีความ
อันตรายและการที่หมดหนทางในการกระท�ำบางสิ่ง จึงจ�ำต้องยอมจ�ำนนเพื่อเอาตัวรอด
หรือจ�ำต้องท�ำอะไรลงไปอย่างใดอย่างหนึ่ง
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(7) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับลักษณะของผู้ชาย จ�ำนวน 2 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 7.7
ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงประเภทของส�ำนวนไทยที่เกี่ยวกับลักษณะของผู้ชาย จ�ำนวน 2 ส�ำนวน
ล�ำดับ
1

ส�ำนวน
ชาติเสือต้องไว้ลาย
ชาติชายต้องไว้ชื่อ
2
ชาติเสือไม่ทิ้งลาย
		
		

ความหมาย
เกิดเป็นผู้ชายแล้วต้องท�ำตัวให้สมเกียรติ
ของการเป็นลูกผู้ชาย
เป็นคนเก่งแล้วต้องส�ำแดงความเก่งให้เห็นสมชื่อ
หรือนิสัยที่เคยประพฤติมาอย่างไรก็มักจะ
ไม่ละทิ้ง

ที่มา: วิจิตรมาตรา, ขุน (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541); ราชบัณฑิตยสถาน (2557)
จากตารางที่ 19 จะเห็นได้วา่ ส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “เสือ” ประเภทนีไ้ ด้นำ� ลักษณะ
ของเสือที่เป็นนักล่า มีความเก่งกาจ แข็งแกร่ง และน่าเกรงขาม มาเปรียบเป็นคุณสมบัติ
ของการเป็นผู้ชาย และกล่าวถึงนิสัยของมนุษย์ที่เคยเป็นอย่างไรก็ไม่ละทิ้ง เหมือนกับเสือ
ที่ไม่ละทิ้งความร้ายกาจของตัวมันเอง
(8) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต จ�ำนวน 3 ส�ำนวน คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงประเภทของส�ำนวนไทยทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ จ�ำนวน
3 ส�ำนวน
ล�ำดับ
ส�ำนวน
1
น�้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า	
2
ราชสีห์สองตัวอยู่ถ�้ำ
เดียวกันไม่ได้
3
เสือสู้กันหญ้าแพรกแหลก
		

ความหมาย
การพึ่งพาอาศัยกัน เอื้อประโยชน์แก่กัน
คนที่ต่างมีอ�ำนาจหรือมีอิทธิพลยิ่งใหญ่เท่ากัน
อยู่รวมกันไม่ได้
ผู้มีอ�ำนาจหรือคนใหญ่โตวิวาทต่อสู้กัน
ผู้น้อยก็พลอยล�ำบากเดือดร้อนไปด้วย

ที่มา: วิจิตรมาตรา, ขุน (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2541); ราชบัณฑิตยสถาน (2557)
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จากตารางที่ 20 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” ประเภทนี้ใช้เสือเปรียบ
ถึงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ ซึ่งความหมายของส�ำนวนไทยทั้ง 3 ส�ำนวนนี้ล้วนเป็นความ
สัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการพึ่งพาอาศัยกัน
รูปแบบของการอยูร่ ว่ มกันในสังคมของสิง่ มีชวี ติ หรือรูปแบบของความสัมพันธ์ทสี่ ง่ ผลถึงกัน
ของผู้มีอ�ำนาจกับผู้ด้อยอ�ำนาจกว่า
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาความหมายและแบ่งประเภทของส�ำนวนโดยยึดจากความหมาย
พบว่าส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” ส่วนใหญ่จะสื่อความหมายเกี่ยวกับการกระท�ำของมนุษย์
จ�ำนวน 29 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าเสือถูกจัดเป็นสัตว์นักล่า
ที่มีขนาดล�ำตัวค่อนข้างใหญ่และสง่างาม แลดูน่าเกรงขาม แต่ในขณะเดียวกันก็มีความ
ดุร้ายและน่ากลัวท�ำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความหวาดกลัวได้ ดังนั้นในส�ำนวนจีนส่วนใหญ่
จึงน�ำมาใช้เปรียบเปรยถึงการกระท�ำที่ดุร้าย รุนแรง ตัวอย่างเช่น ส�ำนวน “饿虎扑食”
ซึ่งมีความหมายว่า “เหมือนเสือที่หิวจนกระโจนใส่อาหาร” ใช้เปรียบเทียบกับการกระท�ำ
ที่รวดเร็วและดุร้าย ส่วนส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” ส่วนใหญ่จะสื่อความหมายไปในเรื่อง
การอบรมสั่งสอนและเรื่องความเสี่ยง รวม 10 ส�ำนวน โดยรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 38.4
ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะเสื อ ถู ก จั ด เป็ น สั ต ว์ นั ก ล่ า ที่ มี ข นาดล� ำ ตั ว ค่ อ นข้ า งใหญ่ แ ละสง่ า งาม
แลดูน่าเกรงขาม แต่ในขณะเดียวกันก็มีความดุร้ายและน่ากลัว ท�ำให้ผู้ที่พบเห็นเกิด
ความหวาดกลัวได้ ซึ่งเสือในที่นี้ใช้เปรียบถึงคนหรือสิ่งที่มีความน่ากลัว เช่น ส�ำนวน
“เนื้อเข้าปากเสือ” ที่มีความหมายว่า “ตกไปอยู่ในที่ต้องเป็นอันตรายมีแต่จะสูญเสีย
ไม่มีทางรอดพ้นได้” ส่วนเรื่องการอบรมสั่งสอนนั้นสามารถน�ำมาเปรียบเทียบได้กับส�ำนวน
“เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้” ที่มีความหมายว่า “บ�ำรุงเลี้ยงดูลูกศัตรูหรือลูกคนพาลจะได้รับ
ความเดือดร้อนในภายหลัง” ซึ่งในที่นี้ใช้เปรียบเทียบเสือกับลูกศัตรูหรือลูกคนพาล เพราะ
เสือมีธรรมชาติที่ดุร้าย ย่อมจะไม่ทิ้งสันดานอันดุร้ายของตนเองไป ดังนั้นส�ำนวนนี้จึงน�ำมา
ใช้สอนคนว่าอย่าน�ำลูกคนพาล หรือคนไม่ดีมาเลี้ยงดู มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายย้อนกลับสู่
ตนเองได้ เป็นต้น
จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนของส�ำนวนข้างต้น พบว่าส�ำนวนจีนที่มี
ค�ำว่า “虎” และส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” มีปรากฎประเภทส�ำนวนที่เหมือนกัน
ถึง 6 ประเภท ดังนี้ (1) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการกระท�ำของมนุษย์ ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า
“虎” และส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” ที่เกี่ยวกับการกระท�ำของมนุษย์ มักจะสื่อ
ถึงอากัปกิริยาที่โวยวาย ไม่เรียบร้อย และการกระท�ำของมนุษย์ที่รุนแรง และน่าเกรง
ขาม ดังตารางที่ 1 และ 13 ตามล�ำดับ (2) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะนิสัย

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” มักจะสื่อถึงคนที่จิตใจเหี้ยมโหด ชอบรังแกข่มเหงและหลอกลวง
ผูอ้ นื่ หรือคนทีข่ ขี้ ลาดตาขาว ดังตารางที่ 2 ส่วนส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “เสือ” มักจะสือ่ ถึงคน
ที่มีความเจ้าเล่ห์ จิตใจเหี้ยมโหด มีไหวพริบ และฉลาดรู้ทันคน ดังตารางที่ 14 (3) ส�ำนวน
ที่เกี่ยวกับความรู้สึก จิตใจ ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” และส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ”
ที่เกี่ยวกับความรู้สึก จิตใจมักจะสื่อถึงความรู้สึกหวาดกลัว ดังตารางที่ 3 และ 15
ตามล�ำดับ (4) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” และส�ำนวน
ไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” ที่เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน มักจะสื่อถึงการอบรมสั่งสอนที่แฝง
อยูใ่ นความหมายของส�ำนวนนัน้ ๆ ดังตารางที่ 4 และ 16 ตามล�ำดับ (5) ส�ำนวนทีเ่ กีย่ วกับ
ความเสีย่ ง ส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “虎” และส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “เสือ” ทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ ง
มักจะสือ่ ถึงความเสีย่ งทีต่ อ้ งเผชิญกับอันตราย หรือการเข้าไปอยูใ่ นสถานทีท่ มี่ คี วามอันตราย
ดังตารางที่ 5 และ 17 ตามล�ำดับ (6) ส�ำนวนที่เกี่ยวกับการยอมจ�ำนน ส�ำนวนจีนที่มี
ค�ำว่า “虎” และส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” ที่เกี่ยวกับการยอมจ�ำนน มักจะสื่อถึงการ
ตกอยู่ในสถานการณ์ที่หมดทางสู้จึงต้องยอมท�ำอะไรบางอย่าง ดังตารางที่ 6 และ 18
ตามล�ำดับ
การอภิปรายผล
จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากการรวบรวมส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” จากพจนานุกรมจีน จ�ำนวน
2 เล่ม พบว่ามีส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” จ�ำนวน 97 ส�ำนวน เมื่อวิเคราะห์ส�ำนวนจีน
ที่มีค�ำว่า “虎” ทั้ง 97 ส�ำนวน พบว่าส่วนใหญ่จะสื่อความหมายไปในเรื่องการกระท�ำ
ของมนุษย์ ซึง่ มีถงึ 29 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 29.9 โดยใช้กล่าวถึงคนทีม่ กี ริ ยิ าไม่เรียบร้อย
เสียงดัง เอะอะ โวยวาย และการเคลื่อนไหวหรือท่าทางที่แข็งแกร่ง ทรงพลัง การกระท�ำ
ที่โหดร้าย รุนแรงของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าชาวจีนเชื่อว่าเสือเป็นสัตว์
ที่มีพละก�ำลังมหาศาล มีความแข็งแกร่ง องอาจกล้าหาญ น่าเกรงขาม อีกทั้งยังเป็นสัตว์
ที่ฉลาด เจ้าเล่ห์และดุร้าย ดังนั้นการที่เสือเป็นสัตว์ที่มีลักษณะดังกล่าว จึงอาจเป็นที่มา
ของการน�ำเสือมาใช้เปรียบเปรยในส�ำนวนถึงการกระท�ำของมนุษย์ที่มีกิริยาไม่เรียบร้อย
มีความเจ้าเล่ห์ และการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่มีความแข็งแกร่งดุจเสือ ซึ่งผลการศึกษา
ในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับพจนานุกรมภาษาจีนกลางปัจจุบัน 《现代汉语词典》
(中国社会科学院, 2016, pp. 551-552) ที่ให้ความหมายของค�ำว่า “虎” (เสือ)
ไว้ว่า เสือนั้นเป็นสัตว์ที่มีโสตประสาทและต่อมรับกลิ่นที่ว่องไว มีนิสัยดุร้าย มีพละก�ำลัง
มหาศาล และใช้เสือในการเปรียบเทียบอธิบายถึงความองอาจกล้าหาญ การท�ำหน้าตา
ดุร้าย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF Thai-
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land (2019) ได้กล่าวไว้ว่า เสือโคร่งคือหนึ่งในสัตว์ 12 ราศีของจีน และมีความเชื่อว่า
เด็กคนไหนเกิดในปีเสือจะเป็นคนชอบแข่งขัน มั่นใจในตัวเอง และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่
ที่กล้าหาญ ในแง่จิตวิญญาณ เสือนั้นเป็นตัวแทนของพลังอ�ำนาจ ความกล้าหาญ และ
ความแข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งความงดงามของสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ชนิดนี้ที่มา
พร้อมกับความกล้าหาญและความดุร้าย ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นภาพของความแตกต่าง
อันงดงามของธรรมชาติ
2. จากการรวบรวมส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” จากพจนานุกรมไทยจ�ำนวน
1 เล่ม และจากเว็บไซต์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 1 เว็บไซต์
พบว่ามีส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” จ�ำนวน 26 ส�ำนวน เมื่อวิเคราะห์ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า
“เสือ” ทั้ง 26 ส�ำนวน พบว่าส่วนใหญ่จะสื่อความหมายไปในเรื่องการอบรมสั่งสอนและ
เรื่องความเสี่ยง รวม 10 ส�ำนวน ซึ่งแบ่งเป็นประเภทละ 5 ส�ำนวน และในแต่ละประเภท
คิดเป็นร้อยละ 19.2 เท่า ๆ กัน โดยประเภทการอบรมสั่งสอนนั้นใช้สื่อถึงการอบรมสั่งสอน
ที่แฝงอยู่ในความหมายของส�ำนวนนั้น ๆ ส่วนประเภทความเสี่ยงนั้นมักใช้สื่อถึงการเผชิญ
หน้ากับภัยอันตราย หรือการเข้าไปอยูใ่ นสถานทีท่ มี่ คี วามอันตราย ซึง่ อาจเป็นเพราะชาวไทย
เชื่อกันว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้าย ไม่ควรเข้าใกล้เพราะอาจน�ำไปสู่ความอันตรายได้
ดั ง นั้ น จึ ง อาจเป็ น ที่ ม าของการที่ ช าวไทยในสมั ย ก่ อ นน� ำ เสื อ มาใช้ เ ปรี ย บเปรยถึ ง
ความอันตรายของเสือกับสิ่งต่าง ๆ ในส�ำนวนเพื่อใช้ในการอบรมสั่งสอนและเตือนให้
มนุษย์มีความระมัดระวังก่อนกระท�ำการสิ่งใดที่อาจน�ำมาซึ่งอันตรายแก่ตนเองหรือแม้
กระทั่งชีวิตของตนเองได้ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2557 ที่ให้ความหมายของค�ำว่า “เสือ” ไว้ว่า เสือเป็นสัตว์ที่นิสัย
ค่อนข้างดุร้าย มักใช้เรียกคนเก่ง คนดุร้าย และผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของพิริยา สุรขจร (2544, น. 79) ที่ได้มีการศึกษาเรื่อง เปรียบเทียบส�ำนวน
จีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในส่วนของส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า
“เสือ” พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสือจ�ำนวนมากเช่นเดียวกับประเทศจีน วิถีชีวิต
ของคนไทยจึงผูกพันใกล้ชิดกับเสือเหมือนคนจีน และคนไทยก็เห็นว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้าย
เป็นภัยอันตรายต่อผู้คน และมีพลังอ�ำนาจมากเช่นเดียวกับคนจีน ดังนั้นส�ำนวนไทยจึงมี
ค�ำว่า “เสือ” ปรากฏอยู่เป็นจ�ำนวนมาก และมีความหมายถึงความดุร้าย อันตราย
ความมีพลังอ�ำนาจและความกล้าหาญเช่นเดียวกับในส�ำนวนจีน
3. ชาวจีนและชาวไทยมีวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องเสือเหมือนกัน และปรากฏ
ค� ำ ว่ า “虎” และ “เสื อ ” ในส� ำ นวนประเภทหลั ก คล้ า ยกั น สื่ อ ความหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ดังนี้ (3.1) ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” และส�ำนวนไทย
ที่มีค�ำว่า “เสือ” มีส�ำนวนที่สื่อถึงสภาพจิตใจและความรู้สึกหวาดกลัวเหมือนกัน (3.2)
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ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” และส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” มีส�ำนวนที่สื่อถึงความเสี่ยง
ที่ต้องเผชิญกับอันตราย หรือการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความอันตรายเหมือนกัน นอกจาก
นี้ในส�ำนวนไทยยังสื่อถึงความเสี่ยงที่ต้องต่อสู้กับผู้มีอ�ำนาจอีกด้วย (3.3) ส�ำนวนจีนที่มี
ค�ำว่า “虎” และส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” มีส�ำนวนที่สื่อถึงการอบรมสั่งสอนที่แฝงอยู่
ในความหมายของส�ำนวนนั้น ๆ โดยเป็นการสั่งสอนหรือเตือนไม่ให้กระท�ำบางสิ่งบางอย่าง
ที่จะน�ำภัยมาสู่ตนเอง (3.4) ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” และส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ”
มีส�ำนวนที่สื่อถึงการยอมจ�ำนนเหมือนกัน เช่น การตกอยู่ในสถานการณ์ที่หมดหนทางสู้
จึงต้องจ�ำยอมท�ำอะไรบางอย่างเพื่อเอาชีวิตรอด เป็นต้น (3.5) ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “
虎” และส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” มีส�ำนวนที่สื่อถึงพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของคน
เหมือนกัน โดยส�ำนวนจีนใช้เปรียบถึงคนที่มีความเจ้าเล่ห์ จิตใจเหี้ยมโหด มีไหวพริบ และ
ฉลาดรู้ทันคน ส่วนส�ำนวนไทยใช้เปรียบถึงคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหด ชอบรังแกข่มเหงและ
หลอกลวงผู้อื่น หรือใช้เปรียบถึงคนที่ขี้ขลาดตาขาว (3.6) ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “虎” และ
ส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “เสือ” มีสำ� นวนทีส่ อื่ ถึงการกระท�ำของมนุษย์เหมือนกัน เช่น อากัปกิรยิ า
ที่โวยวาย ไม่เรียบร้อย และการกระท�ำของมนุษย์ที่รุนแรงและน่าเกรงขาม เป็นต้น
ซึ่งผลการศึกษาส�ำนวนจากการจัดแบ่งประเภทโดยยึดจากความหมายของส�ำนวนในครั้งนี้
แตกต่างจากงานวิจัยของพิริยา สุรขจร (2544, น. 56) ที่ได้พบว่า การเปรียบเทียบส�ำนวน
จีนที่มีค�ำว่า “เสือ” กับส�ำนวนไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือส�ำนวนจีนและ
ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “เสือ” เหมือนกัน ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “เสือ” แต่ส�ำนวนไทยใช้สัตว์
ชนิดอื่น และส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “เสือ” แต่ส�ำนวนไทยไม่ได้กล่าวถึงสัตว์เลย
ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า “เสือ” ปรากฏภาพสะท้อนทางความเชื่อทั้งในส�ำนวนจีนและ
ไทย โดยสื่อทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ภาพสะท้อนทางความเชื่อในแง่บวกคือชาวจีนและ
ชาวไทยมองว่าเสือเป็นสัตว์ที่ฉลาด กล้าหาญ และแข็งแกร่ง นอกจากนี้เสือยังเป็นตัวแทน
ของพลังอ�ำนาจ จึงถูกน�ำมาผูกกับความเชื่อความศรัทธาว่าเสือจะช่วยปกป้องคุ้มครองจาก
ภัยอันตราย สอดคล้องกับทีอ่ งค์การกองทุนสัตว์ปา่ โลกสากล หรือ WWF Thailand (2019)
ได้กล่าวว่า เสือมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของชาวเอเชียที่ว่า เสือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจที่สามารถดลบันดาลให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยได้ ส่วนภาพสะท้อนทางความเชื่อ
ในแง่ลบคือชาวจีนและชาวไทยมองว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้าย ไม่ควรเข้าใกล้ และเป็นสัตว์
ที่สามารถท�ำให้ผู้พบเห็นเกิดความหวาดกลัว สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของพิริยา
สุรขจร (2544, น. 94-95) ที่พบว่าชาวไทยและชาวจีนมองว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้าย
ในส�ำนวนจีนและไทยจึงมีการน�ำเสือมาเปรียบเทียบกับคนร้าย คนที่ดุร้าย หรือคนที่เป็นภัย
ต่อผู้อื่น กล่าวโดยสรุปคือทั้งส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยล้วนมีค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับค�ำว่า
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เสือด้วยกันทั้งสิ้น โดยสื่อความหมายทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งอาจเป็นเพราะเสือถือเป็น
จุดศูนย์กลางของระบบความเชื่อในภูมิภาคเอเชีย (WWF Thailand, 2019) วิถีชีวิตของ
ชาวไทยและชาวจีนจึงมีความผูกพันใกล้ชิดกับเสือเช่นเดียวกัน ดังนั้น มุมมองของทั้ง
ชาวไทยและชาวจีนที่มีต่อเสือจึงไม่แตกต่างกันมากนัก
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า ‘虎’ กับ
ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า ‘เสือ’ ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวไทยที่เกี่ยวกับเสือในแง่มุม
ต่าง ๆ เช่น การศึกษาวัฒนธรรมความเชือ่ เรือ่ งเสือกับไสยศาสตร์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เข้าใจแนวคิด
และความเชื่อของชาวไทยที่มีต่อเสือได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนั ย ของ
ค�ำว่าเสือในทั้ง 2 ภาษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส�ำนวนไทยและจีนที่มีค�ำว่า
เสือสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้วา่ ค�ำว่าเสือทีป่ รากฏอยูใ่ นแต่ละส�ำนวนนัน้ เป็นความหมาย
โดยตรงหรือความหมายโดยนัย

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

บรรณานุกรม
ซินแสหลัว. (2556). เสือกับจีน. สืบค้น 5 ตุลาคม 2564, จาก https://www.chinese-horo.
com/เสือกับจีน/356/
ไทยรัฐออนไลน์. (2558). รวมอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ต�ำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย. สืบค้น
10 กันยายน 2564, จาก https://www.thairath.co.th/news/local/501288
พิริยา สุรขจร. (2544). ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับสัตว์: การศึกษา
เปรียบเทียบ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. สืบค้นจาก http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789
/9609
ภูรชิ วรรธโนรมณ์. (2563). ส�ำรวจพฤติกรรมการหากินของ ‘เจ้าป่า’ แห่งพงไพร: เสือโคร่ง
นักล่าผูร้ กั ความสันโดษ. สืบค้น 10 กันยายน 2564, จาก https://www.seub.
or.th/bloging/into-the-wild/ ส�ำรวจพฤติกรรมการหากินข/
ราชบัณฑิตยสถาน. (2557). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. สืบค้น 25
สิงหาคม 2564, จาก https://dictionary.orst.go.th/index.php
สง่า กาญจนาคพันธุ์. (2541). ส�ำนวนไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น).
WWF-Thailand. (2019). ท�ำไมเสือจึงถูกผูกกับความเชื่อ. Retrieved September 8,
2021, from https://www.wwf.or.th/?356065/
成语大词典编委会.(2020).《成语大词典》.（第二版).北京:商务印书
馆国际有限公司.
说词解字辞书研究中心编著.(2019).《彩图版小学生成语词典》.北京:
华语教学出版社.
中国社会科学院.(2016).《现代汉语词典》.北京:商务印书馆.

103

