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บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาจี น มี ก ารใช้ ถ้ อ ยคํ า ที่ นํ า สั ต ว์ ม าเปรี ย บเที ย บกั บ คน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้ ถ้ อ ยคํ า
เปรียบเทียบ “สุนัข” กับ “คน” ทั้งนี้เพราะ “สุนัข” หรือ “狗” (Gǒu) หรือ “犬” (Quǎn) เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิด
สนิ ท สนมกั บ มนุ ษ ย์ ม ากที่ สุ ด จึ ง ทํ า ให้ ลั ก ษณะหรื อ อุ ป นิ สั ย ต่ า ง ๆ ของสุ นั ข ถู ก นํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ คน การใช้ ถ้ อ ยคํ า
เปรียบเทียบทั้งในภาษาไทยและภาษาจีนจะถ่ายทอดให้เห็นในภาษิต 成语 (Chéngyǔ) คําพังเพย 俗语 (Súyǔ) และ
สํานวน 熟语 (Shúyǔ) ต่าง ๆ อยู่เสมอโดยผู้เขียนแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสุนัขกับ
การกระทําของคน และประเด็นที่สองการเปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ของสุนัขกับการกระทําของคน การใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบ
สุนัขกับคนในภาษาไทยและภาษาจีนจะทําให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับความงดงามของภาษาและยังเป็นการสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและทัศนคติของคนชนชาติไทยและจีน
คําสําคัญ: การใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบ ภาษาไทย ภาษาจีน สุนัข และคน
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Abstract
There are some expressions in Thai and Chinese that use animals as metaphor of human beings,
especially dog. Since “dog” is the friendliest pets and being closest to human beings, its characteristic and
behavior are often used metaphorically to describe a man. The metaphor in both Thai and Chinese
frequently appears in proverb aphorism and idiom that can be divided in two points, the use of dog
behaviors as a metaphor of human behavior and the use of dog appearance as a metaphor of human
behaviors. The author hopes that this analysis of the use of dog as a metaphor of human in Thai and
Chinese may help the readers to better understand the beauty of languages, cultures and attitudes of
Thai and Chinese.
Key words: Metaphor; Thai; Chinese, Dog and Human

บทนํา
ภาษาไทยและภาษาจีนมีการใช้ถ้อยคําในการ
เปรียบเทียบและเปรียบเปรยสิ่งต่าง ๆ เช่น ปั้นน้ําเป็นตัว
หมายถึง คนที่แต่งเรื่องโกหกให้ผู้อื่นฟัง ปอกกล้วยเข้าปาก
หมายถึง เป็นเรื่องง่าย ๆ 雷声大,雨点小 (Léi sheng
dà, yǔ diǎn xiǎo) แปลว่า ฟ้าร้องดังแต่ฝนตกเบา
หมายถึง คนที่ชอบพูดจาโอ้อวด 羊入虎口 (Yáng rù
hǔ kǒu) แปลว่า แพะเข้าปากเสือ หมายถึง ผู้ที่อ่อนแอ
กํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาที่ ห าทางรอดยาก นอกจากนี้
ภาษาไทยและภาษาจี น มี ก ารใช้ ถ้ อ ยคํ า ที่ นํ า สั ต ว์ ม า
เปรียบเทียบกับคน โดยในภาษาไทยจะเปรียบเทียบคนกับ
สุนัข กระต่าย นก งู หมู ไก่ เช่น นกสองหัว หมายถึง คนที่
ทําตัว ฝักใฝ่ เข้าด้ วยทั้ง สองฝ่ายที่ ไ ม่เป็ นมิตรกันโดยหวั ง
ประโยชน์เพื่อตนเอง กระต่ายตื่นตูม หมายถึงคนที่แสดง
อาการตื่นตระหนกตกใจจนเกินเหตุ เมื่อได้ทราบเรื่องใดก็
จะตื่ น ตกใจเชื่ อ เรื่ อ งนั้ น ทั น ที โ ดยไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาให้ ดี
เสียก่อน เป็นต้น ส่วนในภาษาจีนนิยมเปรียบเทียบคนกับ
สัตว์ ได้แก่ มังกร เสือ งู สุนัข สุนัขจิ้งจอก เป็ด ไก่ ม้า วัว แพะ
เช่น 笑面虎 (Xiào miàn hǔ) แปลว่า เสือหน้ายิ้ม
หมายถึง คนที่ภายนอกดูใจดี แต่ความจริงแล้วเป็นคนที่มี
จิตใจที่โหดร้าย 人中龙 (Rén zhōng lóng) แปลว่า
มังกรในหมู่คน หมายถึงคนที่มีความสามารถมีความโดด
เด่น เป็นต้น (李月松, 2008)
“สุนัข หรือ หมา” เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิด
สนิทสนมกับมนุษย์มากที่สุด จึงทําให้ลักษณะหรืออุปนิสัย
ต่าง ๆ ของสุนัขถูกนํามาเปรียบเทียบให้เห็นในภาษิต สํานวน
หรือคําพังเพยต่าง ๆ อยู่เสมอ หากกล่าวถึง “สุนัข” คน
ส่วนใหญ่จะนึกถึงความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อเจ้าของ รู้สึก
ว่ า สุ นั ข เป็ น เสมื อ นเพื่ อ นสนิ ท แม้ จ ะพู ด ไม่ ไ ด้ แต่ มั น ก็
สามารถส่งผ่านความรู้สึกมาสู่ผู้เป็นเจ้าของได้ แต่เป็นเรื่อง

น่ า แปลกที่ ว่ า คํ า เปรี ย บเปรยพฤติ ก รรมของคนกั บ หมา
มักจะออกมาในทางลบมากกว่าทางบวก และหากใครถูก
ด่าหรือประชดประชันว่าเป็นสุนัขหรือมี พฤติกรรมแบบ
สุนัขก็มักจะโกรธ เพราะรู้สึกว่า ถูกดูถูกเหยียดหยาม และ
เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยอมกัน (กระทรวงวัฒนธรรม, 2558)
บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบ
คนกับ สุน ัข ในภาษาไทยและภาษาจีน การใช้ถ ้อ ยคํ า
เปรียบเทียบในภาษาไทยนั้นจะถ่ายทอดโดยสุภาษิต คํา
พัง เพย สํ า นวน สํ า หรับ ภาษาจีน จะถ่า ยทอดคํ า
เปรียบเทียบเหล่านี้ผ่าน 成语 (Chén gyǔ) หมายถึง
สุภ าษิต สุภ าษิต ของจีน นั ้น จะมีล ัก ษณะพิเ ศษ คือ
ส่วนมากมักจะมีสี่พยางค์ 俗语 (Sú yǔ) หมายถึง คํา
พังเพย และ 熟语 (Shú yǔ) หมายถึง สํานวน
การใช้ถ้อ ยคํา เปรีย บเทีย บและเปรีย บเปรย
สิ่งต่าง ๆ ระหว่าง “สุนัข” กับ “คน” ในภาษาไทยและ
ภาษาจีน ทํา ให้ผู้อ่า นได้รับ ความรู้เ กี่ย วกับ ภาษาและ
วัฒนธรรมของทั้งไทยและจีน และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการศึกษาทั้งสองภาษาให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนไทย
ที่ศึกษาภาษาจีนหรือคนจีนที่ศึกษาภาษาไทยซึ่งเป็นสิ่งที่
แสดงถึงความงดงามของภาษาและยังเป็นการสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและทัศนคติของคนชนชาติไทยและจีน
การใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบ “สุนัข” กับ “คน” ในภาษาไทย
ในภาษาไทยคําว่า “สุนัข” หรือที่คนทั่วไปมักจะ
ใช้คําว่า “หมา” นั้น คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นคําไม่สุภาพ
หรือหยาบคายแต่แท้จริงแล้วคําว่า “หมา” เป็นคําไทยแท้
ที่ไ ม่ถือ ว่า เป็น คํา ไม่สุภ าพหรือ เป็น คํา ด่า แต่อ ย่า งใดแต่
เมื่อนํา มาเปรียบเทียบกั บคนกลับทํา ให้รู้สึ กเป็น คําด่า ที่
หยาบคาย (ปรีชา สุขเกษม, 2558) เนื่องจากการใช้ถ้อยคํา
ไม่ว่าจะเป็นสํานวนสุภาษิตหรือคําพังเพยมักจะใช้คําว่า
“หมา” มากกว่าคําว่า “สุนัข” ผู้เขียนจะแบ่งประเภทของ
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การใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบ “สุนัข” กับ “คน” ในภาษาไทย
โดยแบ่งเป็นการใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบกับพฤติกรรมและ
การใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบจากรูปลักษณ์ของสุนัข ดังนี้
1. เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสุนัขกับการ
กระทําของคนซึ่งอาจแบ่งเป็นประเด็นต่างๆดังนี้
1.1 การเห่าของสุนัขกับการพูดจาของคน
“ปากเปราะ” หมายถึง คนที่ใช้คําพูดเชือดเฉือน
ประชดประชันว่าคนอื่นอย่างไม่ยั้งคิด เหมือนนิสัยสุนัขที่
เห่า ทุกสิ่ งทุก อย่า งรอบตัว ซึ่ง จะเรียกสุนัข ประเภทนี้ว่ า
สุนัขปากเปราะ
1.2 การเห่าของสุนัขกับการกระทําของคน
“หมาเห่าไม่กัด” หมายถึง คนที่อวดเก่งหรือ
ปากเก่งแต่พอถึงสถานการณ์คับขันขึ้นมาจริงกลับไม่กล้าสู้
ซึ่งเหมือนกับนิสัยสุนัขที่จะกล่าวว่า สุนัขที่เห่ามักจะไม่กัด
เพี ยงแค่ เห่ าขู่ แต่ สุ นั ขที่ ไ ม่ ค่ อยเห่ า ๆ มี โอกาสที่ จะกั ด
มากกว่า
“หมาเห่าใบตองแห้ง” หมายถึง คนที่ทําตัวเก่งกล้า
สามารถ แต่ความจริงกับเป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญหน้าขี้ขลาด
ตาขาว เหมือนสุนัขที่เห็นใบตองแห้งที่เคลื่อนไหวแล้วเห่า
ใส่ แต่ไม่กล้าเข้าหาแม้สิ่งนั้นจะเป็นเพียงใบตองแห้ง
1.3 การกัดของสุนัขกับการกระทําของคน
“หมาลอบกั ด ” หมายถึ ง คนที่ ล อบทํ า ร้ า ย
กลั่นแกล้งหรือนินทาผู้อื่นลับหลัง มีที่มาจากนิสัยสุนัขที่
ลอบทําร้ายสุนัขตัวอื่นแบบที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว
“แว้งกัด” หมายถึง คนที่ทําร้ายผู้มีพระคุ ณ
เปรียบกับสุนัขที่แว้งกัดเจ้าของที่เลี้ยงดูมา
“หมากัดอย่ากัดตอบ” หมายถึง อย่าลดตัวลงไป
ต่อ สู้ห รือ ต่อ ปากต่อ คํา กับ พวกคนพาลหรือ คนที่มีศัก ดิ์
ต่ํากว่า ในที่นี้เปรียบเทียบหมากับคนพาล
1.4 การกินของสุนขั กับการกระทําของคน
“เมาเหมือนหมา”หมายถึง คนที่เมาเหล้าหนัก
มากจนไม่สามารถเดินด้วยสองเท้าได้ จนต้องใช้มือสอง
ข้างช่วยเดินในลักษณะคลานเหมือนสุนัข และสามารถที่
จะนอนได้ทุกที่แม้แต่ข้างถนนเหมือนกับสุนัข
“กินอย่ างหมู อยู่ อย่ างหมา” หมายถึ งคนที่ ไม่ มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่อยู่อาศัยรกเหมือนกับที่อยู่
ของสุนัข
1.5 การวิ่งของสุนขั กับการกระทําของคน
“วิ่งหางจุกตูด” หมายถึง คนขี้กลัวหรือขี้ขลาด
มีที ่ม าจากพฤติก รรมของสุน ัข ที ่จ ะเกิด ขึ ้น เมื ่อ สุน ัข
เกิด อาการกลัว หรือ ยอมแพ้กับ คู่ต่อ สู้แ ล้ว จะวิ่ง หนีไ ม่
คิดชีวิต โดยหางจะเข้าไปซุกไว้ระหว่างขาหลังทั้งสองข้าง
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“ใส่เกียร์หมา” หมายถึง คนที่วิ่งเร็วอย่างไม่คิด
ชีวิต มักจะหมายถึงการวิ่งหนีบางอย่างที่มาจากการวิ่งของ
สุนัขเวลาที่หนีสิ่งที่กลัวด้วยความเร็ว
“ปล่ อ ยตี น หมา” หมายถึ ง คนที่ วิ่ ง หนี อ ย่ า ง
รวดเร็วซึ่งมีความหมายและที่มาเดียวกับคําว่าใส่เกียร์หมา
1.6 การเล่นของสุนัขกับการกระทําของคน
“เล่นกับหมาหมาเลียปาก” หมายถึง ผู้ใหญ่ที่
เล่นกับคนที่อายุน้อยกว่าแล้วถูกเล่นกลับอย่างไม่ให้เกียรติ
หรือลามปาม ซึ่งเหมือนกับนิสัยของสุนัขที่เวลาเจ้าของ
เล่นด้วยแล้วชอบเลียปาก
“หมาหยอกไก่” หมายถึง ผู้ชายที่พูดจา หรือมี
กิริยาที่หยอกล้อหรือแซวผู้หญิงในเชิงชู้สาวแบบทีเล่นที
จริ ง มี ที่ ม าจากนิ สั ย ของสุ นั ข ที่ พ อเห็ น ไก่ มั ก จะเข้ า ไป
หยอกล้อ ไล่กัดไก่เล่น ๆ เพื่อความสนุก
1.7 การเห็นของสุนัขกับการกระทําของคน
“หมาเห็นข้าวเปลือก” หมายถึง คนที่เห็นของที่
ดีที่มีประโยชน์กับตนเอง แต่ไม่สามารถที่จะนํามาปรับใช้
ให้ประโยชน์กับตนได้ เนื่องจากไม่มีความสามารถมากพอ
เหมือนกับสุนัขที่มองเห็นข้าวเปลือกอยู่ตรงหน้าแต่ไ ม่มี
ความสามารถที่จะนํามาทํากินเอง
“หมาเห็นปลากระป๋อง” หมายถึง คนที่ไม่มีสิทธิ์
กับ สิ่ง ที่ต นเองมีอ ยู่ ทํา ได้เ พีย งแค่ม อง เหมือ นสุนัข ที่
เห็นปลากระป๋องแต่ไม่สามารถเปิดกินได้ เพราะไม่มีความ
สามารถพอ ส่ ว นมากมั ก จะเปรี ย บเที ย บกั บ ความรั ก
เช่นเดียวกับสํานวนหมามองเครื่องบิน ซึ่งทั้งสองสํานวนนี้
เป็นสํานวนใหม่ที่เกิดขึ้นจากบทเพลง
1.8 การทําร้ายหรือการต่อสู้ของสุนัขกับการ
กระทําของคน
“หมาบ้า” หรือ “หมาบ้าพาลกระแชง” หมายถึงคน
ที่อาละวาดหาเรื่องทําให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วที่มาจากอาการ
ของสุนัขบ้าที่หงุดหงิด เห่าหอนผิดปกติหรือกัดผู้อื่นไปทั่ว
“หมาจนตรอก” หมายถึง คนที่สู้สุดชีวิตเพราะ
ไม่มีทางเลือกอื่น เปรียบเหมือนสุนัขที่หนีมาจนไม่มีทางไป
ต่อจึงเหลือทางเลือกเดียว คือ ต่อสู้อย่างสุดชีวิต มักจะ
พูดว่า สู้อย่างหมาจนตรอก
“หมาหมู่” หมายถึง คนกลุ่มใหญ่ที่รุมทําร้ายคน
คนเดียว ที่มาจากสุนัขที่มาเป็นฝูงเพื่อทําร้ายสุนัขตัวเดียว
1.9 การอยู่ร่ว มกัน ของสุนัข กับ การกระทํ า
ของคน
“สุนัขรับใช้” หมายถึง คนที่ทํางานรับใช้เจ้านาย
ด้วยความซื่อสัตย์ไ ม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็พร้อมจะ
ทําตามคําสั่งเสมอส่วนมากคํานี้จะใช้เปรียบเทียบในกลุ่ม
นักการเมืองที่เรามักจะเห็นตามข่าวต่าง ๆ
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“หมาสองราง” หมายถึ ง คนที่ เข้ าได้กั บทุ กฝ่ าย
เหมือนสุนัขที่กินอาหารจากรางใส่อาหารของหลายบ้าน เพียง
แค่รางอาหารของบ้านไหนมีอาหารก็พร้อมจะไปกินทุกที่
1.10 การกระทําของสุนัขกับนิสัยที่ไม่ดีของคน
“หมาขี้ไม่มีใครยกหาง” หมายถึง คนที่ชอบโอ้
อวดว่า ตนเองเก่ง ตนเองดี ซึ่ง เปรี ยบเหมื อนสุนัข ที่เ วลา
อุจจาระจะยกหางตัวเองขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้ใครช่วย
“หมาหวงก้าง” หมายถึง คนที่หวงของทั้ง ๆ
ที่ตนเองก็ไม่มีสิทธิ์ในของสิ่งนั้น เหมือนสุนัขที่หวงก้างปลา
ซึ่งไม่สามารถกินได้แล้ว
“หมามองเครื่องบิน” หมายถึง คนที่หมายปอง
สิ่งที่เกินตัว มักจะเปรียบเทียบกับความรัก เช่น ผู้ชายที่
หลงรักผู้ห ญิง ที่มีฐ านะสูง ศัก ดิ์ก ว่าตนทํา อย่างไรก็ไ ม่ไ ด้
ครอง เปรีย บเหมือนสุนัข ที่ทํา ได้เ พียงแต่ม องเครื่อ งบิน
ไม่ส ามารถขึ้น ไปได้มีค วามหมายใกล้เ คีย งกับ กระต่า ย
หมายจันทร์
“หมาในรางหญ้ า ” หมายถึ ง คนที่ ห วงของที่
ตนเองไม่มีสิทธิ์ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับหมาหวงก้างมี
ที่มาจากนิทานอีสปเรื่องหมาในรางหญ้า มีเนื้อเรื่องว่ามี
สุ นั ข ตั ว หนึ่ ง ชอบหลบไปนอนอยู่ ใ นรางหญ้ า พอฝู ง วั ว
กลับมาจะกินหญ้า สุนัขตัวนั้นกลับเห่าไล่ ทั้งที่รางหญ้านั้น
ไม่ใช่ของมัน
“ชิงหมามาเกิด” หมายถึง คนที่มีนิสัยเลวกว่า
หมา มีที่มาจาก บทหนึ่งในเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนที่นาง
วันทองด่าขุน ช้างว่ า “หมามันจะเกิด ชิงหมาเกิด มึงไป
ตายเสียเถิด อ้ายห้าเบี้ย”
“เคาะกะลามาเกิด” หมายถึง คนที่เลวทรามต่ํา
ช้า ซึ่งมีความหมายเดียวกับชิงหมามาเกิดแม้ในสํานวนนี้
จะไม่มีคําว่าหมา แต่ที่มาของสํานวนนั้นเกิดขึ้นมาจากใน
สมั ย ก่ อ นคนจะให้ อ าหารสุ นั ข โดยใช้ ก ะลาเป็ น ภาชนะ
พอถึงเวลาก็จะเคาะกะลาเรียกสุนัขมากิน
“ชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้” หมายถึง คนเลวยังไง
สุดท้ายก็ยังเป็นคนเลว คนที่เคยทําชั่วมาก่อน ต่อให้ได้รับ
การอบรมที่ดีหรือยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ยังทําชั่วเหมือนเดิม
เปรียบเทียบกับนิสัยของสุนัขที่มักจะกินของเสีย ต่อให้มี
ของดี ๆ ให้กินก็ยังจะกลับไปกินของเสียเหมือนเดิม
2. การเปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ของสุนัขกับการ
กระทําของคนได้แก่
“หมาหัวเน่า” หมายถึง คนที่เป็นที่รังเกียจของ
คนอื่น ไม่สามารถเข้ากับใครได้ หรือคนที่ไม่มีใครรักหรือ
คบหา ที่มาจากสุนัขที่มีกลิ่นเหม็นเน่าจนไม่มีใครอยากจะ
เข้าใกล้ เป็นที่รังเกียจ

“หมาหางด้วน” หมายถึง คนที่ทําความผิดแล้ว
รู้สึกอับอายจึงชักชวนให้ผู้อื่นทําตาม โดยยกย่องว่าการ
กระทํานั้นดี มีที่มาจากนิทานอีสป เรื่องหมาหางด้วน ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับสุนัขตัวหนึ่งติดกับจนทําให้หางด้วน สุนัข
ตัวนั้นรู้สึกอับอายจึงชักชวนให้สุนัขตัวอื่นตัดหาง โดยโน้ม
น้าวว่าหางด้วนดีกว่ามีหาง
“หมาขี้เรื้อน” หมายถึง คําที่น่ารังเกียจ ไม่มีใคร
คบ ที่ มาจากสุ นั ข ที่เ ป็ น โรคเรื้อ นซึ่ งทํ า ให้มี ผิ ว หนั ง ที่ น่ า
รังเกียจ ไม่มีใครอยากเข้าใกล้
“มีปลอกคอ” หมายถึง คนที่มีคนมีอํานาจคอย
คุ้มครองหรือให้ความช่วยเหลือ เหมือนสุนัขที่มีปลอกคอ
ซึ่งหมายถึง สุนัขที่มีเจ้าของเลี้ยงดูอย่างดี
“หมาตกน้ํา” หมายถึง คนที่มีสภาพเปียกปอน
ซึ่งมีลักษณะเหมือนสุนัขเวลาตกน้ํา
“หมาถู ก น้ํ า ร้ อ นลวก” หมายถึ ง คนที่ มี ค วาม
เดื อ ดร้ อ น กระวนกระวาย วิ่ ง พล่ า นไปหาที่ พึ่ ง ต่ า ง ๆ
เปรียบเสมือนหมาที่ถูกน้ําร้อนลวก ร้องเสียงดังวิ่งพล่านไป
ด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทุรนทุราย
“ดอกฟ้ากับหมาวัด” หมายถึง คนที่ไม่คู่ควรกัน
ในสํานวนนี้ดอกฟ้าในที่นี้เปรียบกับผู้หญิงที่สูงศักดิ์ ส่วน
หมาวัดนั้นเปรียบถึงผู้ชายที่ต่ําต้อย
การใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบ “สุนัข” กับ “คน” ในภาษาจีน
ในภาษาจีน จะเรีย กสุนัข ว่า “狗” (Gǒu)
หรือ “犬” (Quǎn) ซึ่ง คํา ศัพ ท์ทั้ง สองคํา นี้ยัง ไม่มี
ข้อสรุป ที่แน่นอนถึงความแตกต่างของการนําไปใช้ ดังใน
หนั ง สื อ 《中国古文》ตํ าราจี นโบราณได้ กล่ าวไว้ ว่ า
สุนัขที่อายุน้อยหรือลูกหมาเรียกว่า “狗” (Gǒu) เมื่อสุนัข
เติบโตแล้วเรียกว่า “犬” (Quǎn)แต่นักวิจัยด้านสิ่งมีชีวิต
ได้จําแนกคําว่า“犬” (Quǎn) ว่าเป็นภาพรวมของการสื่อ
ความหมายทั้งสุนัข สุนัขจิ้งจอกหมาป่า ส่วน “狗” (Gǒu)
หมายถึงสุนัขเลี้ยงในบ้าน ส่วนขงจื้อได้กล่าวถึงสุนัขว่า “
视犬之字,如画狗也” แปลว่ า เมื่ อนึ กถึ ง “犬”
(Quǎn) ก็จะเห็นภาพ“狗” (Gǒu) ซึ่งขงจื้อเชื่อว่าสองคํานี้
มี ค วามหมายเดี ย วกั น ไม่ ไ ด้ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไร
เพียงแต่ “犬” (Quǎn) เป็นคําที่ใช้ในภาษาเขียน “狗”
(Gǒu) เป็นคําที่ใช้ในภาษาพูด หากเทียบกับภาษาไทย
อาจกล่าวได้ว่า “犬” (Quǎn) หมายถึงสุนัข “狗” (Gǒu)
หมายถึ ง หมา การใช้ ถ้ อยคํ า เปรี ยบเที ยบสุ นั ข กั บคนใน
ภาษาจี น นั้ น มี อ ยู่ จํ า นวนมากเนื่ อ งจากประเทศจี น มี
ประวัติศาสตร์ท างด้า นวัฒ นธรรมและภาษาที่ย าวนาน
(石兰, 2012) โดยแบ่ง ประเภทที่ม าในการใช้ถ้อ ยคํา
เปรียบเทียบ มีดังนี้
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1. เปรี ย บเที ยบกั บพฤติ กรรมของสุ นั ขกั บการ
กระทําของคนซึ่งอาจแบ่งเป็นประเด็นต่างๆดังนี้
1.1 การทําร้ายหรือการต่อสู้ของสุนัขกับการ
กระทําของคน
“狗咬狗” (Gǒu yǎo gǒu) แปลว่า หมากัดหมา
หมายถึง คนกลุ่มเดียวที่ทะเลาะเบาะแว้งทําร้ายกันเอง
เปรียบกับสุนัขที่ชอบกัดกัน ตัวอย่างประโยค 在这狗
咬狗的世界里，你必须要小心一点(Zài
zhè gǒu yǎo gǒu de shìjiè lǐ, nǐ bìxū yào
xiǎoxīn yīdiǎn) แปลว่า ในโลกที่มีแต่หมากัดหมาเช่นนี้

คุณจําเป็น ต้องอยู่อย่างระมัดระวัง
“狐群狗党” (Hú qún gǒu dǎng) แปลว่ า

พวกฝูง หมา หมายถึง กลุ ่ม คนอัน ธพาลสร้า งความ
เดือนร้อนให้ผู้อื่น ตัวอย่างประโยค 他和其他所有的
狐群狗党的弟子们都加入作乱
(Tā hé
qítā suǒyǒu de hú qún gǒu dǎng de dìzǐmen
dōu jiārù zuò luàn.) แปลว่า เขากับพวกพี่น้องฝูงหมา

เข้าร่วมการก่อจราจล
“狗急跳墙” (Gǒu jí tiào qiáng) แปลว่า

หมากระโดดกําแพงยามคับขัน หมายถึง คนที่เจอทางตัน
จึงสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อให้อยู่รอด เปรียบกับสุนัขที่
ตกอยู่ ใ นสถานการณ์ คั บ ขั น เพื่ อ เอาชี วิ ต รอดจึ ง ทํ า ได้
แม้กระทั่งกระโดดข้ามกําแพง ตัวอย่างประโยค 谚人造
反，狗急跳墙。(Yàn rén zàofǎn,
gǒu jí
tiào qiáng) แปลว่ า ภาษิ ต กล่ า วว่ า คนเมื่ อ ตกอยู่ ใ น

สถานการณ์คับขันจะหันมาต่อสู้ แต่สุนัขเมื่อตกอยู่ใสถาน
การณ์คับขันจะกระโดดกําแพงหนี
“狗拿耗子” (Gǒu ná hàozi) แปลว่า หมา
พยายามจับ หนู หมายถึง คนที่เ ข้า ไปวุ่น วายกับ เรื่อ งที่
ไม่เกี่ยวกับตน นอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังทําให้วุ่นวาย
มากยิ่งขึ้น เปรียบกับการที่สุนัขอยากจะจับหนู ซึ่งในความ
เป็นจริงแมวเป็นสัตว์ที่มักจะไล่จับหนู ตัวอย่างประโยค
你这是狗拿耗子多管闲事。(Nǐ zhè shì
gǒu ná hàozi duō guǎn xiánshì.)แปลว่า เธอนี่มัน

เป็นพวกหมาพยายามจับหนู ยุ่งเรื่องของคนอื่นไปทั่ว
“蝇营狗苟” (Yíng yíng gǒu gǒu) แปลว่า
หมากับแมลงวัน หมายถึง คนที่สามารถทําทุกอย่างเพื่อให้
ได้มาซึ่งชื่อเสียงลาภยศอย่างไม่มียางอาย เปรียบกับแมลง
วัน ที่ บิน ไปมาน่ ารํ า คาญและสุ นั ขที่ ไ ม่ รู้จั ก ความละอาย
ตัวอย่างประโยค 我可以死，但不能蝇营狗苟
一辈子 (Wǒ kěyǐ sǐ, dàn bù néng yíng yíng
gǒu gǒu yí bèizi.)แปลว่ า ฉั น ยอมตายดี ก ว่ า ต้ อ งมี
ชีวิตแบบหมากับแมลงวัน
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1.2 การอยู่ ร่ว มกัน ของสุนั ขกับ การกระทํ า
ของคน
“走狗” (Zǒugǒu) แปลว่า หมาเดินตาม

หมายถึง คนที่รั บใช้เ จ้ านายทุก เรื่ อ งไม่ว่ าจะเป็ นเรื่อ งดี
หรือไม่ดี เหมือนสุนัขที่เดินตามเจ้าของไม่ว่าเจ้าของจะพา
เดินไปที่ใดก็ตาม ตัวอย่างประโยค 我不去，你想去
就跟你的走狗们去吧 (Wǒ bú qù, nǐ xiǎng
qù jiù gēn nǐ de zǒugǒumen qù ba) แปลว่า ฉัน

ไม่ไป ถ้าเธออยากไปก็ไปกับพวกหมาเดินตามของเธอสิ
“看门狗” (Kān mén gǒu) แปลว่า หมาเฝ้า
ประตู หมายถึง คนที่เฝ้าดูต้นทาง หากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
จะรีบบอกพวกของตนเองทันที เหมือนกับสุนัขเฝ้าประตู
หากมี สิ่ ง ผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ้ น ก็ จ ะเห่ า หอนให้ เ จ้ า ของได้ ยิ น
ตัวอย่างประโยค 你不要着急，楼下有看门狗
。(Nǐ bú yào zháojí, lóu xià yǒu kān mén
gǒu.) แปลว่ า เธอไม่ ต้ อ งรี บ หรอก ข้ า งล่ า งมี ห มาเฝ้ า

ประตูอยู่
“鹰犬之才” (Yīng quǎn zhī cái) แปลว่า

ทักษะอินทรีย์และสุนัข หมายถึง คนที่รู้จักใช้คนในการ
กระทําสิ่งต่าง ๆ แทนตนเองในสมัย ก่อ นนัก ล่า จะเลี้ย ง
นกอินทรีย์และสุนัขไว้เพื่อออกล่าเหยื่อ ตัวอย่างประโยค
看到他鹰犬之才，我就无话可说了 (Kàn
dào tā yīng quǎn zhī cái, wǒ jiù wú huà kě
shuō le. ) แปลว่า เห็นเขาใช้ทักษะอินทรีย์และสุนัขฉัน

ก็พูดอะไรไม่ออกแล้ว
“狗仗人势” (Gǒu zhàng rénshì) แปลว่า

หมาพึ่ง พาบารมีค น หมายถึง คนที่มัก อาศัย บารมีข อง
ผู้ที่มีอํานาจกระทําการที่ผิดหรือแอบอ้างอวดอ้างตนเอง
เหมือนสุนัขที่มักจะอาศัยบารมีของเจ้าของ ตัวอย่างประโยค
我们要严惩那些狗仗人势
(Wǒmen yào
yánchéng nà xiē gǒu zhàng rénshì.) แ ป ล ว่ า
พวกเราต้องลงโทษพวกหมาพึ่งบารมีคนพวกนั้น “狗娘
养的” (Gǒu niáng yǎng de) แปลว่า หมาที่ถูกเลี้ยง

ดู ด้ วยผู้ ห ญิ ง หมายถึ ง คนขี้ ข ลาด อ่ อนแอ เป็ นลู กแหง่
เปรียบกับสุนัขที่ ผู้หญิ งเป็ นคนเลี้ยง สุนั ขจะคอยอยู่หลั ง
เจ้าของให้เจ้าของปกป้อง ตัวอย่างประโยค 那个人不
是男生，是狗娘养的 (Nà ge rén bú shì
nánshēng, shì gǒu niáng yǎng de.) แปลว่า คน ๆ

นั้นไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นหมาที่ถูกเลี้ยงดูด้วยผู้หญิง
“嫁犬逐犬” (Jià quǎn zhú quǎn) แปลว่า

แต่งกับหมาต้องคอยตามหมา หมายถึงผู้หญิงเมื่อแต่งงาน
เข้าบ้านฝ่ายชายก็จะมี หน้าที่เพียงอย่างเดียวคือคอยตาม
สามีตนเอง เปรียบกับนิสัยสุนัขเมื่อมีเจ้าของมีคนเลี้ยงดูก็

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559

164

มักจะอ้อนให้เจ้าของตามใจ ตัวอย่างประโยค 现 在 中

“好狗不挡道” (Hǎo gǒu bù dǎng dào)

国 还 有 嫁 犬 逐 犬 的 概 念？(Xiànzài
Zhōngguó hái yǒu jià quǎn zhú quǎn de
gàiniàn ma?) ตอนนี้ประเทศจีนยังมีแนวคิดแต่งกับหมา
ต้องคอยตามหมาอยู่หรือไม่“丧家狗” (Sàngjiā gǒu)

แปลว่า หมาดีจะไม่ขวางทาง หมายถึง คนดีจะไม่กีดกันหรือ
กีด ขวางสิ่ง ที่ผู้อื่น จะทํา เหมือ นสุนัข ถ้า หากมีค นจะเดิน
ผ่านหากเป็นสุนัขที่ดีก็ต้องหลีกทางให้ ตัวอย่างประโยค
他不让你做对每个人有好处的事，我才知

แปลว่า หมาของคนตาย หมายถึง คนที่ไร้คนพึ่งพิง ไม่มีที่
จะไป เปรียบกับสุนัขที่เจ้าของเสียชีวิตแล้วไม่รู้จะไปทางไหน
ตัวอย่างประโยค 他 老 板 被 开 除 了 以 后，他
就 变 成 一 个 丧 家 狗 (Tā lǎobǎn bèi
kāichú le yǐhòu, tā jiù biàn chéng yī ge
sàngjiā gǒu) หลังจากที่เจ้านายเขาถูกไล่ออก เขาก็

กลายเป็นหมาของคนตาย
1.3 การกระทําของสุนัขกับนิสัยที่ไม่ดีของคน
“狗嘴吐不出象牙” (Gǒu zuǐ tǔ bù chū
xiàngyá) แปลว่า หมาไม่คายงาช้าง หมายถึงคนที่พูดจาว่า

ร้ายผู้อื่น พูดจาไม่มีมารยาทหยาบคาย ในที่นี้งาช้างหมายถึง
สิ่ งที่ ดี งาม ตั วอย่ างประโยค 你 不 要 理 他 说 的
话，狗 嘴 吐 不 出 象 牙(Nǐ bùyào lǐ tā
shuō de huà, gǒu zuǐ tǔ bu chū xiàngyá. )

แปลว่า เธอไม่ต้องไปสนใจคําพูดของเขา หมาไม่คายงาช้าง
ออกมาหรอก
“狗改不了吃屎” (Gǒu gǎi bù liǎo chī
shǐ) แปลว่า หมาชอบกินขี้เปลี่ยนไม่ได้ หมายถึง คนเลว

ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นสั ง คมแบบใดหรื อ มี ก ารอบรมเลี้ ย งดู ก็ ไ ม่
สามารถเปลี่ยนนิสัยได้ เหมือนกับนิสัยของสุนัขที่ชอบกินขี้
ถึงมีของดีให้กินสุดท้ายก็ยังไปกินขี้อยู่ดี ตัวอย่างประโยค
狗 改 不 了 吃 屎！你 不 值 得 我 原 (Gǒu
gǎi bùliǎo chī shǐ! Nǐ bù zhídé wǒ yuánliàng.)

แปลว่า หมาชอบกินขี้เปลี่ยนไม่ได้เธอไม่คู่ควรกับการให้
อภัยของฉัน
“疯 狗” (Fēng gǒu) แปลว่า หมาบ้า หมายถึง
คนที่อ าละวาดพาลไปทั่ว ซึ่ง มีลัก ษณะเหมือ นสุนัข บ้า
วิ่ ง พล่ า นสร้ า งความเดื อ นร้ อ นหรื อ ทํ า ร้ า ยผู้ อื่ น ไปทั่ ว
ตัวอย่างประโยค 你生气的那时候，像一只疯
狗。(Nǐ shēngqì de nà shíhòu, xiàng yī zhǐ
fēnggǒu.) แปลว่า ตอนนั้นเธอโกรธอย่างกับหมาบ้า
“人模狗样” (Rén mó gǒu yàng) แปลว่า

ตัวเป็นคนนิสัยเป็นหมา หมายถึงคนที่ไม่มีมารยาท แสดง
พฤติกรรมไม่เหมาะสม ตัวอย่างประโยค 他不是白马
王子，不过穿得人模狗样。(Tā bú shì
báimǎ wángzǐ, bùguò chuān dé rén mó gǒu
yàng.) แปลว่า เขาไม่ใช่เจ้าชายขี่ม้าขาว แต่แต่งตัวเป็น

คนนิสัยเป็นหมา

道什么叫好狗不挡道(Tā bú rang nǐ zuò
duì měi gè rén yǒu hǎochù de shì, wǒ cái
zhīdào shénme jiào hǎo gǒu bù dǎng dào.)

แปลว่า เขาไม่ให้เธอทําเรื่องที่เป็นผลดีต่อคนอื่นเลยทําให้
ฉันรู้ว่าอะไรที่เรียกว่าหมาดีจะไม่ขวางทาง
“猪狗不如” (Zhū gǒu bùrú) แปลว่า อย่าง
กับ หมูอ ย่า งกับ หมา หมายถึง คนที่ไ ม่รู้จัก ผิด ชอบชั่ว ดี
ไม่รู้จักความละอายใจ เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของหมู
และสุนัข ตัวอย่างประโยค 他过着猪狗不如的生
活 (Tā guò zhe zhū gǒu bùrú de shēnghuó.)

แปลว่า เขาใช้ชีวิตไม่ต่างกับหมูกับหมา
2. การเปรียบเทียบกับรูปลัก ษณ์ข องสุนัขกับ
การกระทําหรือนิสัยของคน ได้แ ก่ “狗腿子” (Gǒu
tuǐzi) แปลว่า ขาหมา ความหมายเหมือนกับ “走狗”
(Zǒu gǒu) “狗脚” (Gǒu jiǎo) แปลว่า เท้าหมา
หมายถึง คนที่ถูกคนที่มีอํานาจชักใยอยู่เบื้องหลังเหมือนกับ
สุนัขตัวจะไปที่ไหนก็ต้องให้ขาพาเดินไป ตัวอย่างประโยค
有谁还愿意当他的狗腿子吗？(Yǒu shuí
hái yuànyì dāng tā de gǒu tuǐzi ma?) แปลว่า

มีใครยังยอมเป็นขาหมาของเขาอยู่ไหม
“狗眼” (Gǒu yǎn) แปลว่า ตาหมา หมายถึง คน
ที่มองไม่เห็นคุณค่าของดีของสูง เปรียบกับสุนัขที่ระดั บ
สายตาจะสามารถมองได้ไม่สูง มองเห็นเพียงสุนัขด้วยกัน
มองคนก็จะมองเห็นเพียงแค่ขา ซึ่งมีความหมายคล้ายคํา
ว่า “ตาต่ํา” ในภาษาไทย ตัวอย่างประโยค 你这个狗
眼，那个人没什么好，你 还 是 喜 欢 他
(Nǐ zhè ge gǒu yǎn, nà ge rén méi shénme
hǎo, nǐ háishì xǐhuān tā.) แปลว่า เธอนี่ต าหมา

จริง ๆ คน ๆ นั้นไม่มีอะไรดี ยังจะชอบเขาอยู่อีก
“狗头鼠脑” (Gǒu tóu shǔ nǎo) แปลว่า

หัว หมาสมองหนู หมายถึง คนที่เ ป็น ทาสผู้จ งรัก ภัก ดี
ปฏิบัติตามคําสั่ง ทุกอย่าง ตัวอย่างประโยค 不 要 跟
他 讲 了，不 管 怎 样 狗 那 头 鼠 脑 就
相 信 他 主 人 (Bú yào gēn tā jiǎng le,
bùguǎn zěnyàng nà gǒu tóu shǔ nǎo jiù
xiāngxìn tā zhǔrén.) แปลว่า เธอไม่ต้องพูดกับเขา

แล้ว ไม่ว่ายังไงพวกหัว หมาสมองหนูก็ต้อ งเชื่อ เจ้า ของ
มันอยู่แล้ว
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“鸡鸡狗肚” (Jī cháng gǒu dù) แปลว่า

ไส้ไ ก่ท้องหมา หมายถึง คนที่มีจิตใจคับแคบและใจแข็ง
ตัวอย่างประโยค 你这鸡鸡狗肚，狭窄的量，
狠毒的心鸡 (Nǐ zhè jī cháng gǒu dù, xiázhǎi
de dùliàng, hěndú de xīncháng.) แปลว่า เธอนี่มัน

เป็นพวกไส้ไก่ท้องหมา จิตใจคับแคบและชั่วร้าย
“狼心狗肺” (Láng xīn gǒu fèi) แปลว่า

ใจจิ้งจอกปอดหมา หมายถึง คนที่มีใจคอโหดเหี้ยม โหดร้าย
เหมือนกับจิ้งจอกและสุนัข ตัวอย่างประโยค 心鸡像狼
和狗一样凶恶狠毒的人叫做狼心狗肺
(Xīncháng xiàng láng hé gǒu yíyàng
xiōng'è hěndú de rén jiào zuò láng xīn gǒu
fèi.) แปลว่า คนที่จิตใจโหดเหี้ยมเหมือนกับจิ้งจอกและสุนัข

นั้นเรียกว่าใจจิ้งจอกปอดหมา
“贼头狗脑” (Zéi tóu gǒu nǎo) แปลว่า

หัวขโมยสมองหมา หมายถึง คนที่ช อบจับหรือลักขโมย
ของผู้อื่น ทําตัวลับ ๆ ล่อ ๆ ตัวอย่างประโยค 我觉得
那贼头狗脑不可信，我们要小心一点(Wǒ
juédé nà zéi tóu gǒu nǎo bù kě xìn, wǒmen
yào xiǎoxīn yīdiǎn.) แปลว่า ฉันว่าเจ้หัวขโมยสมอง

หมานั่นไม่น่าเชื่อถือ พวกเราต้องระวังกันสักหน่อย
“哈巴狗” (Hāba gǒu) หรือ “叭儿狗” (Bā
ér gǒu) แปลว่า หมาปั๊ก หมายถึงคนที่ประจบสอพลอ

เปรี ยบกั บสุ นั ขพั นธุ์ ปั๊ กที่ มี ลั กษณะชอบคลอเคลี ย อ้ อน
เจ้าของ นอกจากนี้ยังมีคําว่า“贵贵犬” (Guì fù quǎn)
แปลว่า หมาพุด เดิ้ล ซึ่ง มี ค วามหมายเดี ยวกั น ตั วอย่ า ง
ประโยค 今天公司已通知了那个哈巴狗是我
们新总总理 (Jīntiān gōngsī yǐ tōngzhī le
nà gè hǎbāgǒu shì women xīn zǒng jīnglǐ.)

แปลว่ า วั นนี้บ ริษัท เราประกาศว่าหมาปั๊ กตัว นั้นจะเป็ น
ผู้จัดการคนใหม่ของเรา
“癞皮狗” (Làipí gǒu) แปลว่า หมาขี้เรื้อน
หมายถึง คนที่น่ารังเกียจ ไม่มียางอายไม่มีศีลธรรม เปรียบ
กับ สุน ัข ที ่เ ป็น โรคเรื้อ นที ่ม ีผิว หน้า น่า รัง เกีย จไม่มีใ คร
อยากเข้าใกล้ ตัวอย่างประโยค 现在那个人像癞皮
狗一样，没有人理他了(Xiànzài nà ge rén
xiàng làipí gǒu yíyàng, méi yǒu rén lǐ tā
le.) แปลว่า ตอนนี้ค นนั้นเหมื อนกับหมาขี้เรื้อน ไม่มีใคร

สนใจเขาเลย
“落水狗” (Luò shuǐ gǒu) แปลว่า หมาตกน้ํา

หมายถึง คนที่เคยมีอํานาจ แต่เมื่อหมดอํานาจลงก็ไม่มีใคร
สนใจ เหมือนสุนัขที่ถูกทิ้งให้ตกน้ํา ตัวอย่างประโยค 没
想到他以前那么有权力，现在只是一只
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落水狗 (Méi xiǎng dào tā yǐqián name yǒu
quánlì, xiànzài zhǐshì yì zhī luò shuǐ gǒu.)

แปลว่ า คิ ด ไม่ ถึ ง เลยแต่ ก่ อ นเขามี อํ า นาจขนาดนั้ น แต่
ตอนนี้กลับเป็นแค่หมาตกน้ําตัวหนึ่ง
การใช้ ถ้อยคําเปรี ยบเทียบ “สุ นั ข” กั บ “คน” ใน
ภาษาไทย และในภาษาจีน
การใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบ “สุนัข” กับ “คน”
ในภาษาไทยและในภาษาจีนพบว่า ทั้ งสองภาษามีการใช้
ถ้อยคําเปรียบเทียบรูปศัพท์ การสื่อความหมายที่คล้ายคลึง
กันและการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของสุนัขกับการกระทําของคนและรูปลักษณ์ของสุนัขกั บ
การกระทําของคนดังนี้
1. การเปรียบเทียบพฤติกรรมของสุนัขกับการ
กระทําของคนที่มีรูปศัพท์และสื่อความหมายคล้ายคลึงกัน
มีดังนี้
1.1 การทํ าร้ ายหรื อการต่ อสู้ ของสุ นั ขกั บการ
กระทําของคน
“หมาบ้า” และ “疯狗” (Fēng gǒu) แปลว่า
หมาบ้ า คํ า ว่ า หมาบ้ า ทั้ ง ในภาษาไทยและภาษาจี น มี
ความหมายคล้ ายคลึ งกั น คือ คนที่ โมโหพาลไปทั่ ว ทําให้
ผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งมีที่มาจากพฤติกรรมของสุนัขที่เป็นโรคบ้า
จะดุร้าย และกัดคนไปทั่วโดยไม่สามารถที่จะควบคุมได้
“หมาจนตรอก” และ “狗急跳墙” (Gǒu jí
tiào qiáng) แปลว่า หมากระโดดกําแพงยามขับขัน ซึ่งมี
ความหมายคล้ายคลึงกับคําว่า “หมาจนตรอก” ในภาษาไทย
หมายถึง คนที่หมดสิ้นหนทาง จึงต้องสู้สุดชีวิต ทําทุกอย่าง
ให้ มี ชี วิ ต รอด เช่ น เดี ย วกั บ สุ นั ข ที่ ต กอยู่ ใ นสถานการณ์
อันตรายและไม่มีทางหนีจนทําได้ทุกอย่าง
“หมาหมู่” และ “狐群狗党”(Hú qún gǒu
dǎng) แปลว่า พวกฝูงหมา สองคํานี้มีความหมายใกล้เคียง
กั น คื อคนอั นธพาลอยู่ ร วมกั น เป็ น กลุ่ ม และสร้ า งความ
เดือดร้อนให้ผู้อื่น ในภาษาไทยจะหมายถึงการรุมทําร้ายคนๆ
เดียวโดยคนกลุ่มใหญ่ด้วย
“กัดกันอย่างกับหมา” และ “狗咬狗” (Gǒu
yǎo gǒu) แปลว่า หมากัดกัน หมายถึงคนกลุ่มเดียวกัน
ทะเลาะเบาะแว้งกัน หรือทําร้ายร่างกายกัน
1.2 การอยู่ร่วมกันของสุนัขกับการกระทําของ
คน
“สุนัขรับใช้” และ “走狗” (Zǒu gǒu) แปลว่า
หมาที่เดินตาม หมายถึง คนที่รับใช้เจ้านายของตนเองไม่ว่า
จะเป็ น เรื่ อ งดี ห รื อ เรื่ อ งไม่ ดี ก็ พ ร้ อ มจะทํ า ตามทุ ก สิ่ ง
เหมือนกับสุนัขที่เดินตามเจ้าของไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตาม
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1.3 การกระทําของสุนัขกับนิสัยที่ไม่ดีของคน
“ชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้” และ “狗改不了吃
屎” (Gǒu gǎi bù liǎo chī shǐ) แปลว่า สันดานหมา
ชอบกิ นขี้ เปลี่ ยนไม่ ได้ หมายถึ งคนเลวที่ แม้ จะได้ รั บการ
อบรม หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมดี ๆ ก็ยังคงเป็นคนเลว
2. การเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของสุนัขกับการ
กระทําของคนที่สื่อความหมายคล้ายคลึงกัน มีดังนี้
“หมาขี้เรื้อน” และ “癞皮狗” (Làipí gǒu)
แปลว่า หมาขี้เรื้อน มีความหมายเหมือนกันในทั้งสองภาษา
คือคนที่น่ารังเกียจ สังคมไม่ยอมรับ
3. การเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของสุนัขกับการ
กระทําของคนที่สื่อความหมายที่แตกต่างกันได้แก่
“หมาตกน้ํา” และ “落水狗”(Luò shuǐ gǒu)
แปลว่า หมาตกน้ําเช่นเดียวกัน แต่การให้ความหมายต่างกัน
ในภาษาไทยจะเปรียบกับคนที่มีสภาพเปียกปอนส่วนใน
ภาษาจีนจะหมายถึงคนที่หมดอํานาจ ไม่มีใครเหลียวแล
4. การเปรี ยบเที ยบสุ นั ขกั บคนที่ รู ปศั พท์
เหมือนกันแต่สื่อความหมายแตกต่างกันมีดังนี้
“กินอย่างหมูอยู่อย่างหมา” และ “猪狗不如
” (Zhū gǒu bùrú) แปลว่า อย่างกับหมูอย่างกับหมาใน
ภาษาไทยกินอย่างหมูอยู่อย่างหมา หมายถึง คนที่ไม่เป็น
ระเบียบ ในภาษาจีน หมายถึง คนที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่
รู้จักละอายใจ
5. การเปรียบเทียบสุนัขกับคนที่รูปศัพท์ต่างกัน
แต่สื่อความหมายเหมือนกันได้แก่
“แว้งกัด” และ “狼 心 狗 肺”(Láng xīn
gǒu fèi) แปลว่ า ใจจิ้งจอกปอดหมา ซึ่งทั้ งสองคํา
หมายถึง คนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่น

ในภาษาไทยและภาษาจีนที่ให้ความหมายในเชิงบวกอยู่บ้าง
เช่ น คนที่ ทํา งานรับ ใช้เ จ้า นายด้ว ยความซื่ อสั ตย์ ความ
จงรัก ภัก ดีต่อ เจ้า ของ ให้ค วามรู้สึก ว่า สุนัข เป็น เสมือ น
เพื่อนสนิท ซึ่งการใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาจีนได้สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ร่วมกับ
สุนัขมายาวนาน จึงทําให้เกิดการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ
ทั้งการอยู่ การกิน การนอน การต่อสู้แล้วเกิดการใช้ถ้อยคํา
เปรียบเทียบดังกล่าว
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การใช้ ถ้ อ ยคํ า เปรี ย บเที ย บสุ นั ข และคนใน
ภาษาไทยและภาษาจีน นั ้น มีป ระเด็น ที ่ค ล้า ยคลึง กัน
และแตกต่างกัน ทั้งการใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบพฤติกรรม
ของสุ นั ข กั บ การกระทํ า ของคนและการเปรี ย บเที ย บ
รูปลักษณ์ของสุนัขกับการกระทําของคนที่มีรูปศัพท์และ
สื่อ ความหมายคล้ า ยคลึง กั น และแตกต่ างกั น ซึ่ง การใช้
ถ้อยคําเปรียบเทียบสุนัขกับคนในภาษาไทยและภาษาจีน
ส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบความหมายในเชิงลบ เช่น
เปรี ย บเที ย บสุ นั ข กั บ คนที่ โ มโหพาลไปทั่ ว ทํ า ให้ ผู้ อื่ น
เดือดร้อนเป็นที่น่ารังเกียจไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม คนที่
ชอบโอ้อวดว่าตนเองเก่ง คนที่มีพฤติกรรมไม่ดีหลอกลวง
ขี้โ กง ไม่รู้จัก ผิด ชอบชั่ว ดีไ ม่รู้จัก ละอายใจ เป็น ต้น แต่
อย่างไรก็ตามอาจมีการใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบสุนัขกับคน
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