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บทคัดย่อ

บทความวิจยั นี้ ศึกษามโนทัศน์และการเปลีย่ นแปลงมโนทัศน์ของชาวจีนจากการใช้คำ� ว่า 鸡 / jī/
หรือ “ไก่” ในภาษาจีน ซึ่งในวัฒนธรรมจีนนั้น ชาวจีนมีความเชื่อว่า ไก่ เป็นสัตว์มงคลและมีความส�ำคัญ
ในประเพณีโบราณและพิธกี รรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นว่า การใช้ภาษาในชีวติ ประจ�ำวันของ
ชาวจีน ค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) มีความหมายในเชิงลบ บทความนีจ้ งึ มุง่ ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายเชิงอุปลักษณ์
กับความหมายเชิงอารมณ์ของค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) นี้ ทีป่ รากฏในค�ำศัพท์และส�ำนวนต่าง ๆ ผลการวิจยั พบว่า
ค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) สะท้อนความหมายในเชิงลบ แต่มีมโนทัศน์ที่หลากหลาย อันเนื่องมาจากเหตุผล
ทางความเชื่อโบราณที่มีมาแต่เดิม ตลอดจนลักษณะพิเศษทางภาษาบางประการที่ท�ำให้ความหมายของ
“鸡” (jī, ไก่) มีความแตกต่างกันออกไป
ค�ำส�ำคัญ ไก่ การวิเคราะห์เชิงภาษา มโนทัศน์ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

i

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “มโนทัศน์ของชาวจีนที่มีต่อคําว่า ‘ไก่’: การวิเคราะห์เชิงภาษา”
ได้รบั ทุนสนับสนุนจากศูนย์จนี ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
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Abstract

This article studies the Chinese concepts and its conceptual changes of 鸡
(Ji chicken) through Mandarin Chinese. In Chinese culture, people believe that “chicken”
is an auspicious animal and plays the important role in traditional customs and rituals.
However, 鸡 (Ji chicken) in Chinese everyday life and language usage involve negative
meanings. The objectives of this article are to analyse the meanings of animal metaphors
and expressive meanings of “Ji” (鸡, chicken) in Mandarin Chinese lexicons and idioms.
The results show that Chinese concepts of “Ji” mostly convey negative meanings, despite
that conceptual metaphors of 鸡 (Ji chicken) are deviated from the traditional beliefs and
certain special characteristics of the Mandarin Chinese.
Keywords: Chicken, Language analysis, Concept, Conceptual Metaphors

1. บทน�ำ
สัตว์และมนุษย์เป็นสิง่ มีชวี ติ กลุม่ หลักในธรรมชาติและอยูร่ ว่ มกันมาตัง้ แต่โบราณ สัตว์
เป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั มนุษย์และมีความผูกพันอย่างใกล้ชดิ เป็นทัง้ อาหาร ยารักษาโรค สัตว์เลีย้ ง
พาหนะหรือใช้แรงงานเพื่อช่วยหาเลี้ยงชีพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญทาง
วัฒนธรรมอันซับซ้อนของมนุษย์ เนือ่ งจากมนุษย์เปลีย่ นสัตว์ทเี่ ป็นเพียงสิง่ มีชวี ติ ทางธรรมชาติ
เหล่านี้ให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายและเป็นสัญลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม (Jia Xiaohui &
Quan Yuping, 2009) ในวัฒนธรรมจีน จะเห็นได้ว่า สัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นสัญลักษณ์
สื่อความหมายต่าง ๆ จ�ำนวนมาก เช่น สัตว์ในจินตนาการอย่างมังกร และหงส์ สัตว์ป่าอย่าง

ii

This article is part of a research project entitled “The Chinese Concept of “Ji” through Language
Analysis. The project is funded by the Center of Chinese Studies, the Institute of East Asian Studies,
Thammasat University, 2020 fiscal year.
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เสือ สัตว์ทใี่ ช้แรงงานทางเกษตรกรรมและปศุสตั ว์ เช่น วัว ม้า และแพะ หรือสัตว์เลีย้ งพืน้ บ้าน
ทีพ่ บเห็นได้ทว่ั ไป เช่น ไก่ เป็ด หมู สุนขั เป็นต้น ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นว่า “ไก่” ถึงแม้เป็นสัตว์เลีย้ ง
พื้นบ้านแต่กลับมีบทบาทส�ำคัญทางวัฒนธรรมอย่างยิ่ง
จากการส�ำรวจทางโบราณคดีของจีน พบว่าประเทศจีนเป็นหนึง่ ในประเทศทีเ่ ลีย้ งไก่
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก นักโบราณคดีได้ขดุ ค้นพบโครงกระดูกไก่ทมี่ อี ายุราว 6,000 – 7,000
ปีก่อน และได้ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับไก่ว่ามีมาช้านาน
เช่น ภาพวาด รูปแกะสลัก และปรากฏตัวอักษร “雞 (鸡)” (jī, ไก่)1 ที่จารึกบนกระดองเต่า
ด้วย จากหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของ “ไก่” ว่า ไก่ไม่เพียง
แค่เป็นอาหาร และสัตว์เลีย้ งเท่านัน้ แต่ยงั แสดงให้เห็นถึงแนวคิดความเชือ่ ดัง้ เดิมของจีนทีน่ ำ�
สัตว์มาบูชาบรรพบุรุษ เซ่น ไหว้เทพยดา เป็นต้น (Yu Haiguang, 2009, pp. 1-4) จะเห็น
ได้ว่าหลักฐานทางโบราณคดีเป็นเครื่องยืนยันและสะท้อนวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวข้องกับ “ไก่”
“ไก่” กับชาวจีนมีความสัมพันธ์กันในหลายมิติ เช่น ในขนบประเพณีและความเชื่อ
โบราณของจีนนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไก่ในหลายประการ ดังนี้
ประการแรก “ไก่” ถือเป็นหนึ่งในสิบสองนักษัตร โดยชาวจีนมีความเชื่อที่เป็นมงคล
ระหว่างคนทีเ่ กิดในปีนกั ษัตรนีก้ บั “ไก่” ในแง่ของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาวบ้านและชุมชน
ประเพณีการแต่งงานและงานศพ “ไก่” จึงถือเป็นสัตว์ส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ในสังคมจีน
ประการทีส่ อง ประเด็นทางด้านภาษาทีส่ ะท้อนให้เห็นระบบความคิดของชาวจีนทีม่ ี
ต่อ “ไก่” เนื่องจากการใช้ภาษาในชีวิตประจ�ำวันของคนในสังคมบอกให้ทราบว่าคนในสังคม
นั้นมีระบบความคิดหรือมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องและประเด็นต่าง ๆ อย่างไร Tan Wenhui
(2001, pp. 22-26) ได้อธิบายความหมายทางวัฒนธรรมของค�ำศัพท์ทเี่ กีย่ วกับสัตว์ไว้วา่ สัตว์
มีลักษณะที่พิเศษ เช่น รูปลักษณ์ภายนอก อุปนิสัย พฤติกรรม และประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้นจึง
ท�ำให้ “ไก่” มีความหมาย 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ความหมายพื้นฐาน (Conceptual
meaning) ซึง่ เป็นภววิสยั ทีท่ กุ คนรับรูร้ ว่ มกัน อีกประเภทหนึง่ คือ ความหมายในเชิงวัฒนธรรม
(Cultural meaning) ซึ่งไม่ได้สื่อความหมายโดยตรง แต่ต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมนัน้ ๆ เช่น พืน้ ฐานความรูด้ า้ นต�ำนาน ศาสนา ประวัตศิ าสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ
ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม และระบบความคิดของคนในสังคม หากสังเกต
1

การถอดเสียงอ่านพินอินของค�ำศัพท์ในบทความนีอ้ า้ งอิงจากพจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบนั ฉบับตีพมิ พ์ครัง้ ที่ 7 《现代汉
语词典》（第7版） เป็นหลัก ส�ำหรับการก�ำกับเสียงส�ำนวน อ้างอิงจากหลักเกณฑ์พน
ื้ ฐานการถอดเสียงภาษาจีนกลาง
ในระบบสัทอักษรพินอิน ฉบับปี 2012 《汉语拼音正词法基本规则》(2012)
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ค� ำ ศั พ ท์ ห รื อ ส� ำ นวนที่ ใช้ ค� ำ ว่ า “ไก่ ” จ� ำ นวนมากที่ ใช้ กั น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น มี ค วามหมายที่
เปลี่ยนแปลงไป “ไก่” ได้สื่อความหมายเปรียบเทียบถึงคนและพฤติกรรมต่าง ๆ เนื่องจากใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มนุษย์มักจะเริ่มต้นหรืออาศัยจากประสบการณ์เดิมของตนมาท�ำความ
เข้ า ใจสิ่ ง นั้ น ๆ และในขณะที่มนุษย์มีปฏิสัม พั นธ์ กั บสั ตว์ มนุ ษ ย์ พ บเห็ นลั ก ษณะพิ เ ศษ
บางอย่างของ “ไก่” มนุษย์จงึ ใช้ลกั ษณะพิเศษดังกล่าวมาสือ่ ถึงพฤติกรรมหรือสิง่ เป็นนามธรรม
เช่น ชาวจีนมักสังเกตจากพฤติกรรมของไก่ทขี่ นั บอกเวลายามเช้า จึงเกิดส�ำนวน “鸡鸣而起”
(jīmíng’érqǐ, ตื่นยามไก่ขัน) เพื่อสื่อความถึงความขยันหมั่นเพียร ตื่นมาท�ำมาหากินตั้งแต่
ยามเช้าซึ่งเป็นความหมายเชิงบวก เป็นต้น แต่ในทางกลับกัน ยังมีค�ำศัพท์ที่ใช้ “鸡” (jī, ไก่)
สือ่ ความหมายลบด้วยเช่นกัน เช่น 铁公鸡 (tiěgōngjī) หมายถึง ขีเ้ หนียว 野鸡 (yějī) เปรียบถึง
โสเภณี และ 草鸡 (cǎojī) เปรียบถึงคนที่อ่อนแอและขี้ขลาด จะเห็นได้ว่าค�ำศัพท์และส�ำนวน
ข้างต้น สื่อความหมายที่แตกต่างกันไปทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ มนุษย์ใช้สตั ว์ เช่น “ไก่” ในการสือ่ ความหมายต่าง ๆ
และนอกจากสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น ภาพวาด และงานศิลปะอืน่ ๆ แล้วมนุษย์ยงั สะท้อนระบบ
ความคิดของคนในแต่ละสังคมผ่านภาษาได้ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ในเมื่อ “ไก่” เป็นสัตว์ที่
คนจีนถือว่าเป็นสัตว์มงคล อีกทัง้ เป็นสัตว์สำ� คัญทีใ่ ช้เป็นองค์ประกอบในประเพณีและพิธกี รรม
ต่าง ๆ แต่ยงั มีขอ้ สงสัยว่า เพราะเหตุใดในภาษาจีนจึงมีคำ� ศัพท์และส�ำนวนทีใ่ ช้ “ไก่” สือ่ ความ
หมายในเชิงลบ ดังนั้น ในงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษามโนทัศน์ของคนจีนที่มีต่อค�ำว่า “ไก่” และ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางมโนทัศน์ของชาวจีนที่มีต่อค�ำว่า “ไก่” โดยผ่านการวิเคราะห์
เชิงภาษา รวมทั้งศึกษาอุปลักษณ์สัตว์ที่ใช้ค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) ทั้งที่อยู่ในค�ำศัพท์และส�ำนวน
โดยใช้แนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชานเป็นหลักในการวิเคราะห์
และศึกษาลักษณะที่มาของมโนทัศน์ของชาวจีนและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางมโนทัศน์
ของชาวจีนที่มีต่อค�ำว่า “ไก่”
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุปลักษณ์ “鸡” (jī, ไก่) ที่ผ่านมามีทั้งงานวิจัยที่ศึกษา
เฉพาะอุปลักษณ์ “鸡” (jī, ไก่) ในภาษาจีน และงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบ 2 ภาษา ได้แก่
Song Yanfang & Yu Yan (2006) ซึ่งวิเคราะห์อุปลักษณ์จากส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า
“ไก่” พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของ “ไก่” 3 ประเภท ได้แก่ คนเป็นไก่เหตุการณ์เป็นไก่ และ
สิ่งของเป็นไก่
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Xiao Yaoyao (2008) ศึกษาพื้นฐานการรับรู้และ
การเปลี่ยนแปลงความหมายของอุปลักษณ์สัตว์ มีการยกตัวอย่างมโนอุปลักษณ์ “ไก่” ใน
หลายตอน เช่น ขนาดของไก่ และพฤติกรรมของ “ไก่” ที่ส่งผลต่อการน�ำมาเปรียบเทียบ
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ความหมายในส�ำนวนต่าง ๆ เช่น 宁为鸡口，无为牛后 (nìng wéi jīkǒu, wú wéi niúhòu)
การยอมเป็นผู้น�ำในที่เล็ก ๆ ไม่ยอมเป็นผู้ตามในที่ใหญ่ ๆ และ 闻鸡起舞 (wénjīqǐwǔ)
เปรียบเทียบว่า ผู้ที่มีความมุ่งมั่นจะตื่นเช้าเพื่อฝึกหัดฝีมือ เป็นต้น
ในประเทศไทยพบงานศึกษาอุปลักษณ์ “ไก่” ในภาษาจีน จ�ำนวน 2 เรือ่ ง ได้แก่ Yao
Siqi (2559) และ Yao Siqi (2561) โดยเป็นการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับหงส์
และไก่ในภาษาจีน Yao Siqi (2559) ได้แบ่งความหมายอุปลักษณ์ออกเป็น [มนุษย์เป็นหงส์]
[สิ่งไม่มีชีวิตเป็นหงส์] [มนุษย์เป็นไก่] และ [สิ่งไม่มีชีวิตเป็นไก่] ผู้ใช้ภาษาจีนนิยมน�ำรูปภาษา
หรือค�ำทีม่ คี วามหมายตรงในแวดวงเดียวกับค�ำว่า “หงส์” ไปใช้เปรียบเทียบกับสรรพสิง่ ต่าง ๆ
เพื่อแสดงความหมายและมุมมองในเชิงบวก ในทางตรงข้ามคุณสมบัติของสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่
สะท้อนให้เห็นจากรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตว์ประเภท “ไก่” นั้นมักมีความหมาย
และมุมมองในด้านลบ
งานวิจัยที่ศึกษาด้วยภาษาศาสตร์ปริชาน ได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์
“ไก่” ในภาษาจีนและภาษาไทยตามมุมมองทางปริชาน (Yao Siqi, 2561) พบว่า ในภาษา
ไทยและภาษาจีนมีมโนทัศน์ร่วมที่คล้ายกันมาก อุปลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันโดยมาก
มีพน้ื ฐานจากการการรับรูม้ โนทัศน์เหมือนกันเกีย่ วกับลักษณะเฉพาะของไก่ แต่กย็ งั มีความหมาย
แฝงในเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอยู่ เช่น ในภาษาจีนและภาษาไทยมีการใช้อุปลักษณ์
เปรียบเปรยถึงหญิงให้บริการทางเพศเหมือนกัน แต่ในภาษาไทยมีการใช้อุปลักษณ์ “ไก่”
เปรียบถึงผู้ชายเจ้าชู้อีกด้วย ซึ่งอุปลักษณ์ “ไก่” เป็นผู้ชายนี้พบเฉพาะในภาษาไทย ไม่พบใน
ภาษาจีน อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้เด่นชัดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในภาษาจีนคือ การใช้ “鸡”
(jī, ไก่) แสดงความเป็นมงคล เพราะพ้องเสียงกับค�ำว่า “吉” (jí, สิริมงคล) เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเบือ้ งต้นพบว่า งานวิจยั ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ยังคงมีประเด็นที่
สามารถวิเคราะห์ตอ่ ได้ เนือ่ งจากงานวิจยั ด้านอุปลักษณ์สตั ว์ในภาษาจีนเป็นการวิเคราะห์เชิง
ข้ามวัฒนธรรมในมุมกว้างระหว่างวัฒนธรรมจีนและตะวันตก ผลการวิจัยที่มีในปัจจุบัน
ส่วนมากเป็นเพียงการสรุปเปรียบเทียบความหมายของค�ำหากแต่ขาดการวิเคราะห์ทมี่ าของการ
เปลีย่ นแปลงทางมโนทัศน์ และลักษณะการเปลีย่ นแปลงทางความหมายทีใ่ ช้สตั ว์มาเปรียบเทียบ
อีกทั้งขาดการสะท้อนให้เห็นลักษณะพิเศษทางความคิดของคนในสังคม หรือลักษณะพิเศษ
อื่น ๆ ทางภาษาและวัฒนธรรม ผู้วิจัยเชื่อว่างานวิจัยชิ้นนี้จะสะท้อนให้เห็นบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมจีน เช่น คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ และลักษณะพิเศษทางภาษาบางประการที่ส่งผลต่อมโนทัศน์ที่หลากหลายของ
คนจีนทีม่ ตี อ่ “ไก่” และจะเป็นประโยชน์สำ� หรับการท�ำความเข้าใจมโนทัศน์ ระบบสังคมและ
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วัฒนธรรมของจีน อีกทั้งสามารถน�ำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาจีนให้ชาว
ต่างชาติได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษามโนทัศน์ของคนจีนที่มีต่อ “鸡” (jī, ไก่)
2. เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางมโนทัศน์ของคนจีนที่มีต่อ “鸡” (jī, ไก่)
โดยผ่านการวิเคราะห์เชิงภาษา
3. ขอบเขตข้อมูลและวิธีด�ำเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตข้อมูล
เก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยมีขอบเขตข้อมูล ดังนี้
1) พจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 7《现代汉语词典》第 7 版
(2018) เก็บข้อมูลเฉพาะค�ำศัพท์ เนื่องจากเป็นพจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน ฉบับล่าสุด
มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือทางวิชาการ
2) พจนานุกรมส�ำนวนจีน ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2 《成语大词典》第 2 版 (2018)
เก็บข้อมูลเฉพาะส�ำนวนจีน เนื่องจากเป็นพจนานุกรมส�ำนวนจีน ฉบับล่าสุด รวบรวมส�ำนวน
จีนกว่า 18,000 ส�ำนวน มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือทางวิชาการ
3) พจนานุกรมส�ำนวนพื้นบ้านจีน 《汉语俗语词典》 (2018) เก็บข้อมูลส�ำนวน
พืน้ บ้านจีนทัง้ หมด เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ต้องการข้อมูลทีค่ รอบคลุมส�ำนวนในภาษาจีนทัง้ หมด และ
พจนานุกรมเล่มนี้เป็นพจนานุกรมส�ำนวนพื้นบ้านจีน ฉบับล่าสุด ซึ่งผลิตโดยส�ำนักพิมพ์ที่มี
มาตรฐานและความน่าเชื่อถือทางวิชาการ
4) พจนานุกรมค�ำพังเพย ส�ำนวนละท้ายและส�ำนวนเคยชิน (ฉบับนักเรียน)
《学生歇后语谚语惯用语大词典》 (2014) เก็ บ ข้ อ มู ล ค� ำ พั ง เพย ส� ำ นวนละท้ า ยและ
ส�ำนวนเคยชินทั้งหมด เนื่องจากผู้วิจัยต้องการข้อมูลที่ครอบคลุมส�ำนวนในภาษาจีนทั้งหมด
พจนานุกรมเล่มนี้ครอบคลุมส�ำนวนกว่า 10,000 ส�ำนวน และเป็นหนังสืออ้างอิงของนักเรียน
จีนที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ
3.2 วิธีด�ำเนินการวิจัย
1) ศึกษาแนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เก็บรวบรวมข้อมูลภาษาทีใ่ ช้คำ� และส�ำนวนทีใ่ ช้คำ� ว่า “鸡” (jī, ไก่) จากพจนานุกรม
ตามขอบเขตการวิจัย
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3) ใช้ แ นวคิ ด อุ ป ลั ก ษณ์ เชิ ง มโนทั ศ น์ ต ามแนวภาษาศาสตร์ ป ริ ช านวิ เ คราะห์
มโนทัศน์ของชาวจีนที่มีต่อค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) ศึกษาความหมายเชิงอารมณ์ และวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของมโนทัศน์ดังกล่าวในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจีน
4) สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย
4. ผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ความหมายเปรียบเทียบของค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) จากพจนานุกรมภาษา
จีน โดยใช้แนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เป็นหลัก ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากพจนานุกรมทั้งหมด
4 เล่ม รวบรวมค�ำศัพท์และส�ำนวนที่ประกอบด้วยค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) ได้จ�ำนวนข้อมูล
ทัง้ สิน้ 254 ข้อมูล จากนัน้ คัดเลือกข้อมูลทีใ่ ช้ “鸡” (jī, ไก่) ในการเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์
ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 40 ข้อมูล แยกออกเป็นค�ำ จ�ำนวน 6 ค�ำ และส�ำนวน 34 ส�ำนวน2
ส�ำหรับข้อมูลที่เป็นการสื่อความหมายโดยไม่ได้ใช้วิธีแบบอุปลักษณ์ กล่าวคือ การ
ตีความความหมายต้องอาศัยบริบทแวดล้อม ที่มาหรือการเปรียบเทียบเชิงลึก ผู้รับสารต้อง
แปลข้อความเพื่อท�ำความเข้าใจความหมายเปรียบเทียบไม่อยู่ในขอบเขตของงานวิจัยครั้งนี้
เช่น 杀鸡吓猴 (shājī-xiàhóu, เชือดไก่ให้ลิงดู) 落汤鸡 (luòtāngjī, ไก่ตกน�้ำแกง) เปรียบเทียบ
ถึงสภาพร่างกายทีเ่ ปียก คล้ายกับส�ำนวนไทย “ลูกหมาตกน�ำ้ ” หรือ 呆若木鸡 (dāiruòmùjī, นิง่
เหมือนไก่ไม้) บรรยายอาการตกใจกลัวจนตัวแข็งทือ่ สภาพไม่ตอบสนองคล้ายท่อนไม้ เป็นต้น
ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น คือ ความหมายเปรียบเทียบเชิงอุปลักษณ์
และความหมายเชิงอารมณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ความหมายเปรียบเทียบเชิงอุปลักษณ์
การศึกษาความหมายเปรียบเทียบเชิงอุปลักษณ์ วิเคราะห์ภาษาทีช่ าวจีนใช้อยูใ่ นชีวติ
ประจ�ำวัน จะท�ำให้เข้าใจความคิดและมโนทัศน์ของชาวจีนที่มีต่อค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) มาก
ยิง่ ขึน้ หลังจากวิเคราะห์ความหมายเปรียบเทียบของค�ำและส�ำนวนเหล่านีพ้ บว่า ความหมาย
เปรียบเทียบของ “鸡” (jī, ไก่) เกิดจากความหมายประจ�ำรูปของไก่ เช่น ชนิด เพศ ขนาด
อวัยวะของไก่ ลักษณะนิสัยและพฤติกรรม ซึ่งมนุษย์สังเกตเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวันมาสื่อ
ความหมายเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จ�ำแนกกลุม่ ความหมายเปรียบเทียบได้
ออกเป็น 2 กลุม่ ความหมาย คือ [มนุษย์เป็นไก่] และ [สิง่ ไม่มชี วี ติ เป็นไก่] โดยมีรายละเอียด
2

ค�ำว่า “ส�ำนวน” ทีผ่ วู้ จิ ยั ระบุในงานวิจยั ชิน้ นี้ หมายถึง วลีทมี่ คี วามหมายเชิงส�ำนวน ซึง่ หมายรวมถึง ส�ำนวนอุปมา （成语）
ค�ำพังเพย（谚语）ส�ำนวนละท้าย（歇后语）และส�ำนวนเคยชิน （惯用语）โดยการแปลชื่อเรียกส�ำนวนต่าง ๆ ใน
ภาษาจีน อ้างอิงจาก ถาวร สิกขโกศล (2560, น. 111-117)
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ผู้วิจัยจาแนก
กลุ่มความหมายเปรียบเทียบได้ออกเป็น 2 กลุ่มความหมาย คือ [มนุษย์เป็นไก่] และ
[สิ
มีชีว้ ิตเป็นไก่] โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ดัง่งต่ไม่อไปนี
4.1.1
4.1.1 กลุ
กลุ่ม่มความหมายอุ
ความหมายอุปปลัลักกษณ์
ษณ์ [มนุ
[มนุษษย์ย์เเป็ป็นนไก่
ไก่]]
เมื
ยดแล้
วสามารถแยกเป็
นวงความหมายย่
ป็น
เมือ่่อจ�จำาแนกตามรายละเอี
แนกตามรายละเอียดแล้
วสามารถแยกเป็
นวงความหมายย่
อยได้เอป็ยได้
น 3เประเภท
3 ประเภท คือ คน คุณลักษณะ และการกระทาของมนุษย์ ดังนี้
คือ คน คุณลักษณะ และการกระท�ำของมนุษย์ ดังนี้
1) คน
1) คน
หมายถึง มนุษย์ ผู้วิจัยจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางความหมายที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้
หมายถึ
ษย์ ผู้วิจข้ัยาจัราชการ
ดกลุ่มความสั
มพันคนที
ธ์ทางความหมายที
งในหมวดนี
แบ่งออกเป็
น ผู้ชง ายมนุโสเภณี
คนปกติ
่ไม่มีฐานะทางสั่เกีง่ยคมวข้อคนที
่ไม่มี ้
แบ่งออกเป็น ผู้ชาย โสเภณี ข้าราชการ คนปกติ คนที่ไม่มีฐานะทางสังคม คนที่ไม่มีความ
ความสามารถ
สามารถ (1) ผู้ชาย
“(1)
鸡”ผู้ช)jīาย
, ไก่( ที่พบในสานวน 嫁鸡随鸡 )jiàjīsuíjī( และ 嫁鸡随鸡, 嫁狗随狗,
“
鸡
”
(
jī
่พบในส�
ำนวนsuí嫁鸡随鸡
และ 嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,
嫁给扁担抱着走, )ไก่
jià) jīทีsuí
jī, jià gǒu
gǒu, jià gěi(jiàjīsuíjī
biǎndān) bàozhe
zǒu( หมายถึ ง
嫁给扁担抱着走
jī suí jī, jiàวจะหมายถึ
gǒu suí gǒu,
gěi biǎndān
bàozhe แต่
zǒu
) หมายถึ
“ผู
้ชาย” สานวนนี(้หjiàากแปลตรงตั
ง “แต่jiàงงานกั
บไก่ก็ต้องตามไก่
งงานกั
บ ง
ส�ำนวนนี
วจะหมายถึ
้องตามไก่
สุ“ผูน้ชัขาย”
ก็ต้องตามสุ
นัข้ห”ากแปลตรงตั
สื่อความหมายเปรี
ยบเทีง ย“แต่
บกับงงานกั
ผู้หญิงบทีไก่่แกต่็ตงงานแล้
วว่าแต่ต้องงานกั
งใช้ชีวบิตสุนัข
คูก็่กตับ้อสามี
ไม่นวัข่าสามี
หรือเลว จะมียหบเที
รือจนก็
่อไป การถ่
งตามสุ
” สืจ่อะดี
ความหมายเปรี
ยบกัตบ้อผูงอยู
้หญิ่เคีงทีย่แงคูต่่ตงงานแล้
วว่าายโยงความหมาย
ต้องใช้ชีวิตคู่กับสามี
จากคุ
ณสมบั
มี ติ
ไม่วา่ สามี
จะดีตหิทรืางความหมายในวงความหมายต้
อเลว จะมีหรือจนก็ตอ้ งอยูเ่ คียงคูต่ นอ่ ทางไปยั
ไป การถ่งาวงความหมายปลายทาง
ยโยงความหมายจากคุณสมบั
ลัทางความหมายในวงความหมายต้
กษณะดังนี้
นทางไปยังวงความหมายปลายทาง มีลักษณะดังนี้
วงความหมายต้นทาง
 鸡 (jī, ไก่)
เป็นสิ่งมีชีวิต
เป็นสัตว์ทมี่ ีระบบสืบพันธุ์
พบได้ทั่วไปทุกครัวเรือน

วงความหมายปลายทาง
 ผู้ชาย
เป็นสิ่งมีชีวิต
สามารถดารงชีวิตเป็นคู่และ
สืบพันธุ์ได้

การถ่าายโยงความหมายของความหมายต้
นทาง
เนื่อเนื
งจากน�
ำคุณาคุ
สมบั
ิของต“ไก่
การถ่
ยโยงความหมายของความหมายต้
น ทาง
่องจากน
ณตสมบั
ิของ” ซึ่ง
เป็น”สิซึ่งมี่งเป็
ชีวนิตสิที่ง่มีพชบเห็
ทั่วนไปทุ
อนและเป็
นสัตนว์ทสัตี่สว์ามารถสื
บพับนพัธุ์ไนด้ธุ์ได้จึงจึน�งำมา
“ไก่
ีวิตทีน่พได้บเห็
ได้ทกั่วครั
ไปทุวเรืกครั
วเรือนและเป็
ที่สามารถสื
ยบเทียบเที
บใช้ยสบใช้
ื่อถึงสผูื่อ้ชถึายงผู้ชาย
นเปรี
ามาเปรี
(2) โสเภณี
“鸡” (jī, ไก่) ที่พบในค�ำศัพท์ 野鸡 (yějī, ไก่ป่า) สื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์
หมายถึง “โสเภณี” เนือ่ งจากลักษณะภายนอกของไก่ปา่ จะมีสสี นั สวยงามกว่าไก่บา้ น ทัง้ สีดำ�
ขาว เหลือง แดง น�้ำตาล เขียว เป็นต้น หัวเชิ8ด หางงอนสวย และมีพฤติกรรมการหากินทั่วไป
ในป่า วิง่ เร็ว กระโดดและบินระยะใกล้ได้ ไม่มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นหลักแหล่ง ตอนกลางคืนนอนพัก
ง่าย ๆ บริเวณกิ่งไม้หรือรังของมัน (Yu Haiguang, 2009, p. 66)
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(2) โสเภณี
“鸡” )jī, ไก่( ที่พบในคาศัพท์ 野鸡 )yějī, ไก่ป่า( สื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์
หมายถึง “โสเภณี” เนื่องจากลักษณะภายนอกของไก่ป่าจะมีสีสันสวยงามกว่าไก่บ้าน
ทั้งสีดา ขาว เหลือง แดง น้าตาลวารสารภาษาและภาษาศาสตร์
เขียว เป็นต้น หัวเชิดปีหางงอนสวย
และมีพ- ฤติ
กรรม2563)
ที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
ธันวาคม
OF LANGUAGE
AND LINGUISTICS
การหากินทั่วไปในป่า วิ่งเร็วJOURNAL
กระโดดและบิ
นระยะใกล้
ได้ ไม่มีที่อ38,
ยู่อ2าศั(JULY
ยเป็-นDECEMBER
หลักแหล่2020)
ง
ตอนกลางคืนนอนพักง่าย ๆ บริเวณกิ่งไม้หรือรังของมัน )Yu Haiguang, 2009, p. 66(
การถ่าายโยงความหมายจากคุ
นทาง
ยโยงความหมายจากคุณณสมบั
สมบัตตทิ ิทางความหมายในวงความหมายต้
างความหมายในวงความหมายต้
นทางไปยัง
ไปยังวงความหมายปลายทาง
มีลักษณะดั
วงความหมายปลายทาง
มีลักษณะดั
งนี้ งนี้
วงความหมายต้นทาง
 野鸡 (yějī, ไก่ป่า)
รูปลักษณ์ภายนอกสีสันสวยงาม
พฤติกรรมหากินทั่วไป
ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง

วงความหมายปลายทาง
 โสเภณี
ผู้หญิงที่แต่งตัวสีสันสวยงาม
ทางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ
เดินไปมาอยู่ข้างถนนเพื่อเรียกแขก
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้
ยโยงความหมายของความหมายต้นทาง
นทางเนืเนื
่องจากน�
ณสมบั
่องจากน
าคุำณคุสมบั
ติขตองิของ
“ไก่“ไก่
ป่า”ป่า”
มาใช้
าเพืาเพื
่อดึ่องดูด
มาใช้เเปรี
ปรียยบกั
บกับบโสเภณี
โสเภณี เนืเนื่อ่องจากการแต่
งจากการแต่งงกายของโสเภณี
กายของโสเภณีมีสมีสันีสสวยงาม
ันสวยงามแต่แต่งหน้
งหน้
สายตาของลู
กค้า ใช้กค้ชาีวิตใช้ตอนกลางคื
นหาเลีน้ยหาเลี
งชีพ ้ยอยู
ป็น่ไหลั
มักอยู
งถนนหรื
ดึงดูดสายตาของลู
ชีวิตตอนกลางคื
งชี่ไพม่เอยู
ม่เป็กนแหล่
หลักง แหล่
ง มั่ขก้าอยู
่ข้าง อ
ถนนหรื
อโรงน้
่อเรียกแขกมาใช้
โรงน�
้ำชาเพื
่อเรีาชาเพื
ยกแขกมาใช้
บริการ บริการ
(3) ข้าราชการ
3
“鸡
鸡”” )(jjīī, ,ไก่ไก่
( ที) ่พทีบในส
านวนละท้
ายา3 ย公鸡戴帽子——官上加官
)冠((冠)gōngjī
่พบในส�
ำนวนละท้
公鸡戴帽子——官上加官
) (gōngjī
dài màozi
guān
shàng
jiā guān
และ
鸡戴帽子——官
)冠
上加
) 冠((冠)
dài
màozi——
——
guān
shàng
jiā (guān
guān (((guān
)) และ
鸡戴帽子——
官( (冠
) 上加
màozi ——guān (guān)shàng jiā guān (guān(( สื่ อ ความหมายเชิ ง อุ ป ลั ก ษณ์
()jījī dài
dài màozi ——guān (guān) shàng jiā guān (guān)) สื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์
หมายถึงง “ข้
“ข้าาราชการ”
ราชการ”
หมายถึ
า ยนี้เป็้ เนป็การสร้
น การสร้
าทายโดยประโยคแรกสร้
ศ นาโดยใช้
ส�สำานวนละท้
นวนละท้ายนี
างค�า งค
ำทายโดยประโยคแรกสร้
างปริาศงปริ
นาโดยใช้
รูปลักษณ์
รูปลักษณ์ภายนอกของไก่ตัว ผู้เปรียบเทียบกับข้าราชการ คาว่า 公鸡 )gōngjī( หมายถึง
ภายนอกของไก่ตัวผู้เปรียบเทียบกับข้าราชการ ค�ำว่า 公鸡 (gōngjī) หมายถึง ไก่ตัวผู้ และ

鸡
(jī) ในส�ำนวนนีก้ ห็ มายถึงไก่ตวั ผูเ้ ช่ นกัน เนือ่ งจากไก่ตวั ผูม้ ลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างจากไก่ตวั เมีย
3 歇后语 แปลว่าสานวนตัดท้ายหรือสานวนละท้าย เป็นสานวนจีนรูปแบบหนึ่ง โดยแบ่งเป็นสองส่วน ประโยคหน้า
ตรงที
่ศนานหัและประโยคหลั
วมีหงอนไก่งสเป็แี นดงขนาดใหญ่
ั แค่ษณะของหงอนไก่
บเทีนยแล้บเหมื
อนหมวกของ
เป็นปริบ
คาทาย โดยปกติจใช้ะพูลดก
ประโยคแรกที่เป็นปริศเปรี
นา ยรวมกั
วสื่อความหมายเชิ
ง
ปไมย ผู้ฟังจะเข้
ข้อุปามาอุ
ราชการในอดี
ต าใจประโยคหลังที่เป็นความหมายหลักของสานวนเอง )ถาวร สิกขโกศล, 2560, น. 113(
ประโยคที่สองใช้วิธีการเล่นค�ำพ้องเสียงระหว่างค�ำว่า 官 (guān, ข้าราชการ) กับ
ค�ำว่า 冠 (guān) โดยเสียง 冠 (guān) พยางค์9 แรกหมายถึง 鸡冠 (jīguān, หงอนไก่) และ 冠
(guān) พยางค์ที่สองหมายถึง 帽子 (mào·zi, หมวก) ดังนั้นจึงเป็นค�ำทายของประโยคแรก
ทีว่ า่ “ไก่ตวั ผูส้ วมหมวก” ความหมายรวมของส�ำนวนละท้ายนีร้ วมแล้วจึงหมายถึงต�ำแหน่งของ
ข้าราชการทีก่ า้ วหน้าอย่างต่อเนือ่ ง และ “鸡” (jī, ไก่) ใช้สอื่ ความหมายถึง “ข้าราชการ” การ
3

แปลว่าส�ำนวนตัดท้ายหรือส�ำนวนละท้าย เป็นส�ำนวนจีนรูปแบบหนึ่ง โดยแบ่งเป็นสองส่วน ประโยคหน้าเป็น
ปริศนา และประโยคหลังเป็นค�ำทาย โดยปกติจะพูดแค่ประโยคแรกที่เป็นปริศนา รวมกันแล้วสื่อความหมายเชิงอุปมา
อุปไมย ผู้ฟังจะเข้าใจประโยคหลังที่เป็นความหมายหลักของส�ำนวนเอง (ถาวร สิกขโกศล, 2560, น. 113)
歇后语
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เปรียบเทียบเหมือนหมวกของข้าราชการในอดีต
ประโยคที่สองใช้วิธีการเล่นคาพ้องเสียงระหว่างคาว่า 官 )guān, ข้าราชการ(
กับคาว่า 冠 )guān( โดยเสียง 冠 )guān( พยางค์แรกหมายถึง 鸡冠 )jīguān, หงอนไก่(
และ 冠 )guān( พยางค์ปีทที่สี่ 38องหมายถึ
ง 帽子 -)mào·zi
หมวก( ดังนั้นจึงเป็นคาทายของ
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
ธันวาคม ,2563)
JOURNAL
OF LANGUAGE
38, 2ความหมายรวมของส
(JULY - DECEMBER 2020)านวนละท้ายนี้ร วมแล้ว
ประโยคแรกที
่ว่า “ไก่AND
ตัวผูLINGUISTICS
้สวมหมวก”
จึงหมายถึงตาแหน่งของข้าราชการที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และ “鸡” )jī, ไก่( ใช้สื่อ
ง “ข้าราชการ”
ายโยงความหมายจากคุณสมบันทาง
ติทางความหมายใน
ถ่ความหมายถึ
ายโยงความหมายจากคุ
ณสมบัการถ่
ตทิ างความหมายในวงความหมายต้
ไปยังวงความหมาย
วงความหมายต้
นทาง งไปยั
ปลายทาง
มีลักษณะดั
นี้ งวงความหมายปลายทาง มีลักษณะดังนี้
วงความหมายต้นทาง
 公鸡 (gōngjī, ไก่ตัวผู้)
 鸡 (jī, ไก่)
รูปลักษณ์ภายนอกของไก่ตัวผู้
มีหงอนไก่

วงความหมายปลายทาง
 ข้าราชการ
เครื่องแต่งกายของข้าราชการจีน
ในอดีตมีหมวกเพื่อบอกตาแหน่ง

การถ่
นทาง
เนือ่ งจากน�
ำคุณสมบั
ทิ เี่ ป็นติรูทปี่เป็ลักนษณ์
การถ่าายโยงความหมายของความหมายต้
ยโยงความหมายของความหมายต้
นทาง
เนื่องจากน
าคุณตสมบั
ภายนอกของไก่
ตวั ผูซ้ งึ่ มีหงอนไก่
หมวกของขุ
ต ในส�
ำนวนนี้ “ต鸡”
รูปลักษณ์ภายนอกของไก่
ตัวผู้ ซลัึ่งมีกหษณะคล้
งอนไก่ายกั
ลักบษณะคล้
ายกันบนางในอดี
หมวกของขุ
นนางในอดี
(ในส
jī, ไก่
) จึงใช้้ ส“ื่อ鸡ความหมายเชิ
งอุสปื่อลัความหมายเชิ
กษณ์ หมายถึงอุ“ข้
านวนนี
” )jī, ไก่( จึงใช้
ปลัากราชการ”
ษณ์ หมายถึง“ ข้าราชการ”
(4) คนปกติ
鸡” )(jī, ไก่
าหมายถึ
ง “คนปกติ
” ”
“鸡
ไก่()ทีที่ส่สือื่อความหมายเชิ
ความหมายเชิงอุงปอุลัปกลัษณ์
กษณ์ถึงถมนุ
ึงมนุษย์ษย์พบว่
พบว่
าหมายถึ
ง “คนปกติ
นจำานวนมากที
โดยปรากฏในสำานวน
鹤立鸡群(hèlìjīqún
)hèlìjīqún
, นกกระเรี
ยนในงไก่)
มีสัดส่วนจ�
นวนมากที่ส่สุดุด โดยปรากฏในส�
นวน 鹤立鸡群
, นกกระเรี
ยนในฝู
ฝูงไก่( 白鹤站在鸡群里——突出
)báihèzàizhàn
zàilǐ jīqún
—— tūchū
, นกกระเรี
ยนขาว
白鹤站在鸡群里
——突出 (báihè zhàn
jīqún
——lǐ tūchū
, นกกระเรี
ยนขาวยื
นในฝูง
ยืน—
ในฝูโดดเด่
งไก่—นโดดเด่
น( 鸡群里的鹤——出类拔萃
de hè
——chūlèi-bácuì
, นกกระเรี
ยนยน
ไก่
) 鸡群里的鹤
——出类拔萃 (jīqún)jīqún
lǐ delǐhè
——
chūlèi-bácuì
, นกกระเรี
ในฝูงงไก่
ไก่—
——โดดเด่
—โดดเด่นนกว่
)fènghuángluò
luò jià
ในฝู
กว่าาผูผู้้ออื่ื่นน() 凤凰落架不如鸡
凤凰落架不如鸡 (fènghuáng
jià bùrú
bùrújī,jī,หงส์
หงส์ตกจาก
ตกจากที่
ชะตากรรมยังสูง้ไสูก่้ไไก่ม่ไไม่ด้ไ)ด้拔了毛的凤凰不如鸡
( 拔了毛的凤凰不如鸡
máo de fènghuáng bùrú jī,
สูทีง่สูงชะตากรรมยั
(bále)bále
máo de fènghuáng bùrú jī, หงส์
ขน ชะตากรรมยั
งปีสูทไม่้ไี่ ก่ไกรกฎาคม
ไม่) ไและ
ด้( และ
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
( 2 ฉบั鸡儿不吃无工之食
บที่ 38– ธันวาคม )2563 )jī ér bù chī wú gōng zhī shí,
ทีหงส์
่JOURNAL
ไร้ขทนี่ไร้ชะตากรรมยั
ง
สู
ไ
้
ก่
ด้
鸡儿不吃无工之食 (jī ér bù chī wú gōng zhī shí, ไก่
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ไก่ไม่กินอาหารโดยไม่
างาน(
ไม่
 กินอาหารโดยไม่ท�ำงาน)
( ในส
านวนข้
มีความหมายประจ
ารูปหมายถึ
”
ค�คำาว่
ว่าา““鸡鸡””(jī),jīไก่, ไก่
) ในส�
ำนวนข้
างต้านงต้มีคนวามหมายประจ�
ำรูปหมายถึ
ง “ไก่ง” “ไก่
ลักษณะ
ลักษณะการถ่
ายโยงความหมายจากคุ
ติทางความหมายในวงความหมายต้
ทางงวง
การถ่
ายโยงความหมายจากคุ
ณสมบัตณิทสมบั
างความหมายในวงความหมายต้
นทาง นไปยั
ไปยังวงความหมายปลายทาง
มีลักงนีษณะดั
ความหมายปลายทาง
มีลักษณะดั
้ งนี10้
วงความหมายต้นทาง
 鸡 (jī, ไก่)
เป็นสิ่งมีชีวิต
เป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปจานวนมาก
ประโยชน์และความสวยงาม
ไม่โดดเด่น

วงความหมายปลายทาง
 คนปกติ
เป็นสิ่งมีชีวิต
คนปกติ พบเห็นได้ทั่วไป
ไม่มีทรัพย์สินเงินทองหรือ
ความสามารถที่โดดเด่น

การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้น ทาง เนื่องจากน าคุณสมบั ติของ
“ไก่” ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศจี
70 น และเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร
ไม่ได้มีความสวยงามหรือได้รับการยกย่องเหมือนสัตว์ปีกชนิดอื่น ๆ มาใช้ในความหมาย

 鸡 (jī, ไก่)

 คนปกติ

เป็นสิ่งมีชีวิต
เป็นสิ่งมีชีวิต
คนปกติ พบเห็นได้ทั่วไป
เป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปจานวนมาก
สินเงินทองหรื
อ 2563)
ประโยชน์และความสวยงาม วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 38ไม่ฉบัมบีททีรั่ พ2ย์(กรกฎาคม
- ธันวาคม
ความสามารถที
น 2020)
ไม่โดดเด่น
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การถ่าายโยงความหมายของความหมายต้
ยโยงความหมายของความหมายต้
น ทาง
เนื่องจากน
าคุณตสมบั
ิของ” ซึ่ง
การถ่
นทาง
เนื่องจากน�
ำคุณสมบั
ิของต“ไก่
“ไก่นสิ”่งซึมี่งชเป็ีวิตนทีสิ่พ่งมีบเห็
ชีวนิตทีได้่พทบเห็
นได้ทั่วไปในประเทศจี
ตว์เทป็ี่เนลีอาหาร
้ยงไว้เป็นไม่อาหาร
เป็
ั่วไปในประเทศจี
น และเป็นนสัและเป็
ตว์ที่เลีน้ยสังไว้
ได้มีความ
ไม่
ไ
ด้
ม
ี
ค
วามสวยงามหรื
อ
ได้
ร
ั
บ
การยกย่
อ
งเหมื
อ
นสั
ต
ว์
ป
ก
ี
ชนิ
ด
อื
่
น
ๆ
มาใช้
ใ
นความหมาย
สวยงามหรือได้รบั การยกย่องเหมือนสัตว์ปกี ชนิดอืน่ ๆ มาใช้ในความหมายเชิงอุปลักษณ์สอื่ ถึง
เชิงอุปลัก”ษณ์และใช้
สื่อถึงค“คนปกติ
คาว่าย鹤น) )hè
ยน( และ 凤凰 )fènghuáng,
“คนปกติ
�ำว่า 鹤 (”hèและใช้
, นกกระเรี
และ, นกกระเรี
凤凰 (fènghuáng, หงส์) มาใช้ในความ
หงส์( มาใช้ในความหมายเชิงอุปลักษณ์หมายถึง “บุคคลที่มคี วามสามารถโดดเด่น”
หมายเชิงอุปลักษณ์หมายถึง “บุคคลที่มีความสามารถโดดเด่น”
(5) คนที่ไม่มีฐานะทางสังคม
(5) คนที่ไม่มีฐานะทางสังคม
鸡毛 ) jīmáo, ขนไก่ ( ที่ พ บในส านวนละท้ า ย 鸡毛过大秤——没有分量
鸡毛 (jīmáo, ขนไก่) ทีพ
ำนวนละท้าย 鸡毛过大秤——没有分量 (jīmáo guò
)jīmáo guò dàchèng ——méiyǒu่ บในส�
fènliàng, ขนไก่ ขึ้ น ชั่ ง น้ าหนั ก ไม่ มี น้ าหนั ก ( เป็ น การ
dàchèng ——méiyǒu fènliàng, ขนไก่ขึ้นชั่งน�้ำหนัก ไม่มีน�้ำหนัก) เป็นการสร้างปริศนาโดย
สร้างปริศนาโดยใช้คุณสมบัติประจาตัวของ “ขนไก่” ซึ่งไม่มีน้าหนัก ไม่มีประโยชน์ ไม่มี
ใช้
คุณสมบัอตนขนสั
ิประจ�ตำตัว์วชของ
ซึ่งไม่มีน�้ำหนังกอุปไม่ลัมกีปษณ์
ระโยชน์
าคาเหมื
ราคาเหมื
นิดอื่น“ขนไก่
มาสื่อ”ความหมายเชิ
หมายถึไม่งมีร“คนที
่ไม่มอีฐนขนสั
านะ ตว์
ชนิ
ดอืง่นคม”
มาสื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์ หมายถึง “คนที่ไม่มีฐานะทางสังคม”
ทางสั
ลักษณะการถ่
สมบั
ตทิ ตางความหมายในวงความหมายต้
นทาง
ษณะการถ่าายโยงความหมายจากคุ
ยโยงความหมายจากคุณณ
สมบั
ิทางความหมายในวงความหมาย
ไปยั
งวงความหมายปลายทาง
มีลักษณะดั
้ งนี้
ต้นทาง
ไปยังวงความหมายปลายทาง
มีลงักนีษณะดั



วงความหมายต้นทาง
วงความหมายปลายทาง
 鸡毛 (jīmáo, ขนไก่)
 คนที่ไม่มีฐานะทางสังคม
ไม่ได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า
น้าหนักเบา
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ปี
ท
ฉบับที่ 38– ธันวาคม )2563
เนืี่ ่อกรกฎาคม
งจากไม่(ม2ีผลประโยชน์
ไม่มีประโยชน์ ไม่มีราคา
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การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้นทาง เนื่องจากมีคุณสมบัติร่วมกัน
การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้นทาง เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตริ ว่ มกัน เนือ่ งจาก
เนื่องจากคนที่ไม่มีฐานะทางสังคม ถูกมองว่11าไม่มีผลประโยชน์ในการคบค้าทาธุรกิจ
คนที่ไม่มีฐ(6)
านะทางสั
ถูกมองว่าไม่มีผลประโยชน์ในการคบค้าท�ำธุรกิจ
คนที่ไม่งคม
มีความสามารถ
(6)
คนที่ไม่มีความสามารถ
鸡毛 )jīmáo, ขนไก่( ที่พบในคาพั งเพย 鸡毛飞不上天 )jīmáo fēi bù shàng tiān,
, ขนไก่
ำพังเพย 鸡毛飞不上天
fēi bù shàng tiān,
ขนไก่ ล 鸡毛
อยขึ้ น(สูjīmáo
่ ท้ อ งฟ้
า ไม่ ไ)ด้ที( ่พสืบในค�
่ อ ความหมายเชิ
ง อุ ป ลั ก ษณ์(jīmáo
หมายถึ
ง “คนที่ ไ ม่ มี
ขนไก่
ล
อยขึ
น
้
สู
ท
่
อ
้
งฟ้
า
ไม่
ไ
ด้
)
สื
อ
่
ความหมายเชิ
ง
อุ
ป
ลั
ก
ษณ์
หมายถึ
ง
“คนที
ไ
่
ม่
ม
คี วามสามารถ”
ความสามารถ”
ลัลักกษณะการถ่
ณสมบั
ตทิ ตางความหมายในวงความหมายต้
นทาง
ษณะการถ่ายโยงความหมายจากคุ
ายโยงความหมายจากคุ
ณสมบั
ิทางความหมายในวงความหมาย
ไปยั
งวงความหมายปลายทาง
มีลักษณะดั
้
ต้นทาง
ไปยังวงความหมายปลายทาง
มีลงักนีษณะดั
งนี้
วงความหมายต้นทาง
 鸡毛 (jīmáo, ขนไก่)
น้าหนักเบาแต่ลอยไม่ได้

วงความหมายปลายทาง
 คนที่ไม่มีความสามารถ
ไม่ได้ความรู้และความสามารถที่
จะทาเรื่องต่าง ๆ ให้สาเร็จได้

คาพังเพยนี้เป็นการนาความหมายประจ
71 ารูปของ “ขนไก่” ซึ่งถึงแม้จะน้าหนักเบา
แต่ไม่สามารถลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ มาเปรียบเทียบกับ “คนทีไ่ ม่มีความสามารถ” เนื่องจาก

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
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ค�ำพังเพยนี้เป็นการน�ำความหมายประจ�ำรูปของ “ขนไก่” ซึ่งถึงแม้จะน�้ำหนักเบา
แต่ไม่สามารถลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ มาเปรียบเทียบกับ “คนที่ไม่มีความสามารถ” เนื่องจากมี
คุณสมบัติร่วมกัน คือ ไม่มีความสามารถท�ำเรื่องส�ำคัญใด ๆ ให้ส�ำเร็จได้
2) คุณลักษณะของมนุษย์
คุณลักษณะของมนุษย์ทผี่ วู้ จิ ยั แบ่งประเภท ได้แก่ ลักษณะประจ�ำตัวมนุษย์ เช่น ขยัน
อ่อนแอ ขี้ขลาด ใจแคบ เป็นต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า “鸡” (jī, ไก่) มีความหมาย
เปรียบเทียบถึงคุณลักษณะของมนุษย์ทั้งหมด 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) อ่อนแอ
“鸡” (jī, ไก่) ที่พบในส�ำนวนเคยชิน4 老鹰捉小鸡 (lǎoyīng zhuō xiǎojī) แปล
ตรงตัวจะมีความหมายว่า “นกอินทรีย์จับลูกไก่” แต่ใช้สื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์ หมายถึง
ปีที่ กรกฎาคม
( 2 ฉบั
บที่ 38– ธันวาคม
)2563
ลัวารสารภาษาและภาษาศาสตร์
กษณะความอ่อนแอของมนุ
ษย์ โดยส�
ำนวนเคยชิ
นนี้เปรี
ยบเทียบถึงการโจมตีอย่างรวดเร็ว
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โดยฝ่
ายที่แข็งแรงกว่า ท�ำให้อีกฝ่ายหลีกหนีอย่างยากล�ำบาก

ลัลักกษณะการถ่
ณสมบั
ตทิ ตางความหมายในวงความหมายต้
นทาง
ษณะการถ่าายโยงความหมายจากคุ
ยโยงความหมายจากคุ
ณสมบั
ิทางความหมายในวงความหมาย
ไปยั
งวงความหมายปลายทาง
มีลักษณะดั
้ งนี้
ต้นทาง
ไปยังวงความหมายปลายทาง
มีลงักนีษณะดั
วงความหมายต้นทาง

วงความหมายปลายทาง
 ความอ่อนแอของมนุษย์
มีกาลังน้อย ไม่แข็งแรง ไม่เข้มแข็ง
ไม่มีทางสู้
มีคนดูแล ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

 小鸡 (xiǎojī, ลูกไก่)

ตัวเล็กมาก ไม่แข็งแรง

ต้องมีแม่ไก่ดูแล หาอาหารเองไม่ได้

การถ่าายโยงความหมายของความหมายต้
ยโยงความหมายของความหมายต้นนทาง
ทางเนืเนือ่ ่องจากน�
งจากนำาคุ
สมบัตตขิ ิของลู
องลูกกไก่ไก่ซงึ่ มี
การถ่
คุณณสมบั
ซึ่งมีขนาดเล็ก ไม่แข็งแรง หาอาหารด้วยตัวเองไม่ได้ มาใช้สื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์
ขนาดเล็ก ไม่แข็งแรง หาอาหารด้วยตัวเองไม่ได้ มาใช้สอื่ ความหมายเชิงอุปลักษณ์สอื่ ถึงความ
สื่อถึงความอ่อนแอของมนุษย์ เพราะมีคุณสมบัติคล้ายกัน ความอ่อนแอของมนุษย์เกิด
อ่อนแอของมนุษย์ เพราะมีคุณสมบัติคล้ายกัน ความอ่อนแอของมนุษย์เกิดจากการที่มีก�ำลัง
จากการที่มีกาลังน้อยกว่า ไม่แข็งแรง หรือไม่สามารถต่อสู้กับอีกฝ่ายที่แข็งแรงกว่าได้
น้ในส
อยกว่
า ไม่แข็งแรง
อไม่ส)ามารถต่
อสู้กับอีกฝ่ายที่แข็งแรงกว่าได้ ในส�ำนวนเคยชินนี้ใช้
านวนเคยชิ
นนี้ใช้หรื老鹰
lǎoyīng , นกอิ น ทรี ย์ ( ซึ่ ง จั ด เป็ น นกล่ า เหยื่ อ ขนาดใหญ่
老鹰 (lǎoyīng, นกอินทรีย์) ซึ่งจัดเป็นนกล่าเหยื่อขนาดใหญ่ มีโครงสร้างร่างกายแข็งแรง
มีโครงสร้างร่างกายแข็งแรง สายตาคม บินเร็ว โจมตีได้อย่างแม่นยามาสื่อถึง “ผู้ล่า”
สายตาคม(2)บินขีเร็้ขวลาด
โจมตีได้อย่างแม่นย�ำมาสื่อถึง “ผู้ล่า”
“鸡” )jī, ไก่( ที่พบในคาศัพท์ 草鸡 )cǎojī, ไก่ป่า( สื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์
หมายถึ
ง “ความขี้ขลาดของมนุษย์” ลักษณะการถ่ายโยงความหมายจากคุณสมบัติทาง
4
惯用语 เป็นส�ำนวนที่เกิดจากภาษาพูดของชาวบ้านก่อน ต่อมาจึงใช้อย่างแพร่หลายในภาษาเขียนด้วย ตามรูปศัพท์
ความหมายในวงความหมายต้
นทาง
งวงความหมายปลายทาง
ษณะดังนี้
แปลว่า “ถ้อยค�ำที่ใช้จนชิน” จึงอาจแปลว่
า “ส�ไปยั
ำนวนเคยชิ
น” (ถาวร สิกขโกศล, 2560,มีน.ลัก111)
วงความหมายต้นทาง
 草鸡 (cǎojī, ไก่ป่า)
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วงความหมายปลายทาง
 ความขี้ขลาดของมนุษย์

การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้นทาง เนื่องจากนาคุณสมบัติของลูกไก่
ซึ่งมีขนาดเล็ก ไม่แข็งแรง หาอาหารด้วยตัวเองไม่ได้ มาใช้สื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์
สื่อถึงความอ่อนแอของมนุษย์ เพราะมีคุณสมบัติคล้ายกัน ความอ่อนแอของมนุษย์เกิด
จากการที่มีกาลังน้อยกว่า ไม่แข็วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
งแรง หรือไม่สามารถต่ปีอทสูี่ 38้กับฉบัอีบกทีฝ่่ 2ายที
่แข็งแรงกว่
าได้2563)
(กรกฎาคม
- ธันวาคม
OF ,LANGUAGE
38, 2า(JULY
DECEMBER 2020)
ในสานวนเคยชินนี้ใช้ 老鹰JOURNAL
)lǎoyīng
นกอิน ทรีAND
ย์( ซึLINGUISTICS
่งจัดเป็น นกล่
เหยื่อ- ขนาดใหญ่
มีโครงสร้างร่างกายแข็งแรง สายตาคม บินเร็ว โจมตีได้อย่างแม่นยามาสื่อถึง “ผู้ล่า”
(2) ขี้ขลาด
鸡”” )jī(,jī,ไก่ไก่
( ที) ่พทีบในค
าศัำพศัท์พท์草鸡
)cǎojī
, ไก่, ปไก่่า(ปสื่า่อ) ความหมายเชิ
งอุปงลัอุกปษณ์
“鸡
่พบในค�
草鸡
(cǎojī
สื่อความหมายเชิ
ลักษณ์
หมายถึง “ความขี
ายโยงความหมายจากคุ
ณสมบั
ติทาง
“ความขี้ข้ขลาดของมนุ
ลาดของมนุษษย์ย์” ”ลักลัษณะการถ่
กษณะการถ่
ายโยงความหมายจากคุ
ณสมบั
ติทาง
ความหมายในวงความหมายต้นทาง ไปยังวงความหมายปลายทาง มีลักษณะดังนี้



วงความหมายต้นทาง
วงความหมายปลายทาง
 草鸡 (cǎojī, ไก่ป่า)
 ความขี้ขลาดของมนุษย์
ขี้ขลาด มีพฤติกรรมการอยูเ่ ป็นกลุ่ม
พฤติกรรมแบบอยู่เป็นกลุ่ม ตั้งแต่
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ออกจากไข่จะวิ่งเข้าหาฝูง เมื่อ
พลัดหลงจากฝูงจะร้องไม่หยุด
พฤติกรรมหลีกหนีจากสิ่งที่น่าจะ
เมื่อมีเสียงดัง สิ่งแปลกปลอมเข้า
าให้เกิดอั( น2ตรายต่
มาใกล้ จะตกใจกลัว ร้องและ
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ ทกรกฎาคม
ฉบับที่ อ38ตนเอง
– ธันวาคม )2563
กระโดดบินหนี JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 38, 2 )JULY – DECEMBER 2020(

การถ่
ณณ
สมบั
ตขิ ตองิของ草鸡
(cǎojī
, ไก่,ปา่ )
การถ่าายโยงความหมายของความหมายต้
ยโยงความหมายของความหมายต้นนทาง
ทางน�ำนคุาคุ
สมบั
草鸡
)cǎojī
ซึไก่ง่ มีปพ่า(ฤติซึก่งมีรรมอยู
นกลุม่ ่เเมื
พลั่มดหลงจากฝู
งหรือหากมีงเหรื
สียองดัหากมี
งและอั
พฤติกเ่ ป็รรมอยู
ป็นอ่ กลุ
เมื่อพลัดหลงจากฝู
เสีนยตรายจะตกใจกลั
งดังและอันตรายวบิน
หนี
เป็นลักษณะพฤติ
อ่ มโยงความหมายเชิ
งอุปลั่ อกมโยงความหมายเชิ
ษณ์กบั “ความขีข้ ลาดของ
จะตกใจกลั
ว บิ น หนีกรรมซึ
เป็ น ลัง่ สามารถเชื
ก ษณะพฤติ
ก รรมซึ่ ง สามารถเชื
ง
มนุ
” ไม่กกับล้“ความขี
าเผชิญกั้ขบลาดของมนุ
อันตราย ษย์” ไม่13กล้าเผชิญกับอันตราย
อุปษลักย์ษณ์
(3) ขี้เหนียว
鸡” )(jījī,, ไก่
, ไก่, ตไก่ัวผูต้เัวซรามิ
ก( กและ
铁公鸡
“鸡
ไก่( )ทีที่พ่พบในค
บในค�าศัำศัพพท์ท์瓷公鸡
瓷公鸡)cígōngjī
(cígōngjī
ผู้เซรามิ
) และ
铁公鸡
tiěgōngjī, ไก่ตัวผู้เเหล็
หล็กก)( สื่อสืความหมายเชิ
่อความหมายเชิ
กษณ์หมายถึ
หมายถึ
ง “ความขี
ยวของษย์”
()tiěgōngjī
งอุงปอุลัปกลัษณ์
ง “ความขี
้เหนี้เยหนี
วของมนุ
ษย์” ลักษณะการถ่
ายโยงความหมายจากคุ
สมบัติทางความหมายในวงความหมาย
ลัมนุกษณะการถ่
ายโยงความหมายจากคุ
ณสมบัติทณางความหมายในวงความหมายต้
นทาง ไปยัง
ต้นทาง ไปยังวงความหมายปลายทาง
วงความหมายปลายทาง
มีลักษณะดังนีมี้ ลักษณะดังนี้
วงความหมายต้นทาง
 瓷公鸡

(cígōngjī, ไก่ตัวผู้เซรามิก)

วงความหมายปลายทาง
 ความขี้เหนียวของมนุษย์

 铁公鸡

(tiěgōngjī, ไก่ตัวผู้เหล็ก)
คุณสมบัติของเซรามิกและเหล็กที่
แข็งและเหนียว
รูปปั้นหรือเหล็กรูปไก่ มีรูปลักษณ์
ภายนอกเหมือนไก่ มีปีกและขน
แต่ไม่สามารถถอนขนได้

ไม่ยอมจ่ายเงินแม้เป็นจานวน
เล็กน้อย
ไม่ยอมเสียผลประโยชน์ของตน
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การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้
น ทาง เนื่องจากน าคุณสมบั ติของ
瓷公鸡 )cígōngjī, ไก่ตัวผู้เซรามิก( และ 铁公鸡 )tiěgōngjī, ไก่ตัวผู้เหล็ก( ซึ่งมีรูปลักษณ์

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 38, 2 (JULY - DECEMBER 2020)

การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้นทาง เนื่องจากน�ำคุณสมบัติของ 瓷公鸡
(cígōngjī, ไก่ตัวผู้เซรามิก) และ 铁公鸡 (tiěgōngjī, ไก่ตัวผู้เหล็ก) ซึ่งมีรูปลักษณ์ภายนอก
เหมือนไก่ มีปีกมีขน แต่ไม่สามารถถอนขนได้ มาเชื่อมโยงสื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์กับ
“ความขี้เหนียวของมนุษย์” ไม่ยอมจ่ายเงินแม้เป็นจ�ำนวนเพียงเล็กน้อย เหมือนกับไก่ที่
ไม่ยอมเสียขนสักเส้น เป็นต้น
(4) ใจแคบ
“鸡” (jī, ไก่) ที่พบในส�ำนวน 鼠肚鸡肠 (shǔdù-jīcháng) และ 小肚鸡肠 (xiǎodùjīcháng) สือ
่ ความหมายเชิงอุปลักษณ์ หมายถึง “ความใจแคบของมนุษย์” ลักษณะการถ่ายโยง
ความหมายจากคุ
ณสมบัตทิ างความหมายในวงความหมายต้นทาง ไปยังวงความหมายปลายทาง
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ กรกฎาคม( 2 ฉบับที่ 38– ธันวาคม )2563
มีJOURNAL
ลักษณะดั
นี้
OFงLANGUAGE
AND LINGUISTICS 38, 2 )JULY – DECEMBER 2020(


วงความหมายต้นทาง

วงความหมายปลายทาง
 ความใจแคบของมนุษย์
มองภาพจิตใจว่ามีขนาดเล็ก
มี เ พี ย งผลประโยชน์ ข องตนเอง
ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร

 鸡肠 (jīcháng, ไส้ไก่)

ส่ ว นของทางเดิ น อาหารเป็ น ท่ อ
ยาวขดไปขดมาอยู่ ใ นช่ อ งท้ อ ง
มีขนาดเล็ก

การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้น ทาง เนื่องจากน าคุณสมบั ติของ
การถ่า, ยโยงความหมายของความหมายต้
ทาง เนืษ่อย์งจากน�
ำคุณสมบั
ิของ  鸡肠
鸡肠 )jīcháng
ไส้ไก่( ซึ่งเป็นอวัยวะอยู่ภายในร่านงกายมนุ
มีขนาดเล็
กไม่สตามารถ
(บรรจุ
jīcháng
, ไส้ไมก่าก
) ซึ่งมาเชื
เป็น่ออวัมโยงสื
ยวะอยู
่ภายในร่างกายมนุ
กไม่สามารถบรรจุษอย์ะไรได้
อะไรได้
่อความหมายเชิ
งอุปลัษกย์ษณ์มีขกนาดเล็
ับ “ความใจแคบของมนุ
”
ซึ่งเป็มาเชื
นคุณอ่ ลัมโยงสื
กษณะที
่อยู่ในตัวบุคงคลอุปไม่
ิดเอืก้อบั เฟื“ความใจแคบของมนุ
้อเผื่อแผ่ใคร คิดถึงเพีษย์ย”งเรืซึ่องเป็
งของตนเอง
มาก
อ่ ความหมายเชิ
ลักคษณ์
นคุณลักษณะ
ทีและผลประโยชน์
่อยู่ในตัวบุคคล ขไม่องตนเองเท่
คิดเอื้อเฟื้อาเผืนั้น่อแผ่ใคร คิดถึงเพียงเรื่องของตนเองและผลประโยชน์ของ
ตนเองเท่า(5)
นั้นขยัน
“ 鸡ขยั
” น)jī, ไก่ ( ที่ พ บในส านวน 鸡鸣而起 ) jīmíng’ érqǐ ( และ 闻鸡起舞
(5)
)wénjīqǐwǔ
ปลัก鸡鸣而起
ษณ์ หมายถึ
ง “ความขยั
นของมนุษย์ ” ลักษณะ
“鸡(”สื(่อjī,ความหมายเชิ
ไก่) ที่พบในส�งำอุนวน
(jīmíng’
érqǐ) และ 闻鸡起舞 (wénjīqǐwǔ)
า ยโยงความหมายจากคุ
ติ ท างความหมายในวงความหมายต้
น ทาง
สืการถ่
อ่ ความหมายเชิ
งอุปลักษณ์ หมายถึณงสมบั
“ความขยั
นของมนุษย์” ลักษณะการถ่ายโยงความหมาย
ไปยังณ
วงความหมายปลายทาง
มีลักษณะดังนี้ นทาง ไปยังวงความหมายปลายทาง มีลกั ษณะ
จากคุ
สมบัตทิ างความหมายในวงความหมายต้
ดังนี้
วงความหมายต้นทาง
วงความหมายปลายทาง
 鸡鸣 (jī míng, ไก่ขัน)
 闻鸡 (wén jī, ได้ยินเสียงไก่ขัน)

ไก่ ขั น บอกเวลายามเช้ า เป็ น ประจ า
ทุกวัน
ขยันและตรงต่อเวลา เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ของตน

 ความขยันของมนุษย์
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มนุษย์มีความมุ่งมั่น ขยันทางานของตน
ไม่ ป ล่ อ ยปละละเลย เพื่ อ ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ
ท าหรื อ ประพฤติ เ ป็ น ปกติ ส ม่ าเสมอ
ไม่เกียจคร้าน

(5) ขยัน
“ 鸡” )jī, ไก่ ( ที่ พ บในส านวน 鸡鸣而起 ) jīmíng’ érqǐ ( และ 闻鸡起舞
)wénjīqǐwǔ( สื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์ หมายถึง “ความขยันของมนุษย์ ” ลักษณะ
การถ่ า ยโยงความหมายจากคุวารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ณ สมบั ติ ท างความหมายในวงความหมายต้
ทาง2563)
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วงความหมายต้นทาง
 鸡鸣 (jī míng, ไก่ขัน)
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ประจ�ำทุกเช้านมาเชื
่อมโยงสื
งอุป่ ลัอกความหมาย
ษณ์กับ “ความ
เชิงนอุของมนุ
ปลักษณ์ษย์ก”ับ คนที
“ความขยั
นของมนุ
่ขยันปีจะตื
เช้( า2 เพื
้จัก าน
ขยั
่ขยันจะตื
่นแต่เช้ษาย์เพื”่อคนที
ท�ำมาหากิ
รู่น้จักแต่การบริ
เนกีย)รู2563
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ทุกวันตอนเช้า พฤติกรรมการขันยามเช้าของไก่ท�ำให้คนจีนโบราณยกย่อง “ไก่” ว่าเป็นสัตว์
ทาให้คนจีนโบราณยกย่อง “ไก่” ว่าเป็นสัตว์ที่มีสัตยธรรม )信德( เนื่องจากชาวจีนเห็นว่า
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่อสัตย์ตว่อางใจได้
หน้าที่ มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
มีนัคบวามน่
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( และ
斗鸡走马
สุนสัขุ นใช้ั ขเปรี
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อุปลักษณ์
หมายถึง “การกระท
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วงความหมายต้นทาง
 斗鸡 (dòu//jī, การละเล่นไก่ชน)
เป็นกิจกรรมยามว่างของคนจีน
การเล่นพนัน

วงความหมายปลายทาง
 การกระทําที่ไร้แก่นสารของมนุษย์
กระทาสิ่งที่ไม่มสี าระ เพื่อความ
เพลิดเพลิน ไม่ก่อประโยชน์

การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้
ยโยงความหมายของความหมายต้
น ทาง
่องจากน
ณสมบั
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เนื่อเนื
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ความหมายเชิ
ปลักษณ์กบั การกระท�
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การกระท
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องมนุษย์ เนืก่ออ่ ประโยชน์
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จกรรมยามว่างที
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ความเพลิดเพลินแล้ว ในขณะเดียวกันก็ถูกมองในแง่ลบ เนื่องจากคนจานวนมากเห็นว่า
เป็นการละเล่นที่โหดร้ายทารุณต่อสัตว์ ประกอบกั
75 บไก่ชนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพนัน
ขันต่อ จึงนามาเปรียบเทียบกับการกระทาของที่ไม่ก่อประโยชน์และไร้แก่นสารของ
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ชาวจีนมายาวนาน นอกจากเป็นการละเล่นเพือ่ ความเพลิดเพลินแล้ว ในขณะเดียวกันก็ถกู มอง
ในแง่ลบ เนื่องจากคนจ�ำนวนมากเห็นว่าเป็นการละเล่นที่โหดร้ายทารุณต่อสัตว์ ประกอบกับ
ไก่ชนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพนันขันต่อ จึงน�ำมาเปรียบเทียบกับการกระท�ำของที่ไม่ก่อ
ประโยชน์และไร้แก่นสารของมนุษย์
4.1.2 กลุ่มความหมายอุปลักษณ์ [สิ่งไม่มีชีวิตเป็นไก่]
จากการวิเคราะห์ความหมายพบว่า “鸡” (jī, ไก่) ซึ่งเป็นวงความหมายต้นทาง
(Source domain) สื่อความหมายเปรียบเทียบไปยังวงความหมายปลายทาง (Target
domain) ที่เป็น “สิ่งไม่มีชีวิต” มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 17 ข้อมูล เมื่อจ�ำแนกตามรายละเอียด
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ กรกฎาคม( 2 ฉบับที่ 38– ธันวาคม )2563
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(1) สิสิ่ง่งของที
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วามหมาย
(1)
ุณค่ค่าา ไม่
鸡”” ()jījī,, ไก่
ไก่)( ทีที่พ่พบในค�
บในคำาศั
านวน1 1ค�ำคาคือคือ鸡肋
鸡肋
ซี่โครงไก่
( และ
““鸡
ศัพพท์ท์จ�ำจนวน
(jīlèi)jīlèi
, ซี,่โครงไก่
) และส�
ำนวน
สจ�ำานวน
จ
านวน
4
ส
านวน
คื
อ
吃鸡肋 )chī jīlèi( 曹操吃鸡肋——食之无味, 弃之可惜
นวน 4 ส�ำนวน คือ 吃鸡肋 (chī jīlèi) 曹操吃鸡肋——食之无味, 弃之可惜 (Cáo Cāo
)chī
Cáo Cāo chī jīlèi——shí zhī wúwèi qì zhī kěxī( 陶犬瓦鸡 )táoquǎn-wǎjī( และ 鸡毛与
jīlèi——shí zhī wúwèi qì zhī kěxī) 陶犬瓦鸡 (táoquǎn-wǎjī) และ 鸡毛与蒜皮——
蒜皮—— 没多少斤两 ) jīmáo yǔ suànpí——méi duōshao jīnliǎng( สื่ อความหมายเ ชิ ง
没多少斤两 (jīmáo yǔ suànpí——méi duōshao jīnliǎng) สื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ หมายถึง “สิ่งของที่ไม่มีคุณค่า ไม่มีความหมาย”
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ความหมาย
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ณสมบัตทิ มีางความหมายในวงความหมายต้
นทาง ไปยังวงความหมายปลายทาง มีลกั ษณะดังนี้
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มีเนื้อน้อย กระดูกเยอะ
นามาประกอบอาหารได้น้อย ไม่อร่อย

วงความหมายปลายทาง
 สิ่งของที่ไม่มีคุณค่า ไม่มีความหมาย
สิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้มีจานวนน้อย ปัญหาเยอะ
ใช้ประโยชน์ได้น้อย

การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้น ทาง เนื่องจากน าคุณสมบั ติของ
鸡肋 )jīlèi, ซี่โครงไก่( ซึ่งเป็นส่วนติดกระดูกของไก่ มีเนื้อน้อย ไม่นิยมนามาประกอบอาหาร
มาเชื่อมโยงสื่ อความหมายเชิงอุปลั กษณ์กับ “สิ่งของที่ไม่มีคุณค่า ไม่มีความหมาย”
76 ได้น้อย และไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
เนื่องจากมีคุณสมบัติร่วมกัน คือ ใช้ประโยชน์
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การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้นทาง เนื่องจากน�ำคุณสมบัติของ 鸡肋
(jīlèi, ซี่โครงไก่) ซึ่งเป็นส่วนติดกระดูกของไก่ มีเนื้อน้อย ไม่นิยมน�ำมาประกอบอาหาร
มาเชื่อมโยงสื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์กบั “สิง่ ของที่ไม่มคี ุณค่า ไม่มีความหมาย” เนือ่ งจาก
มีคุณสมบัติร่วมกัน คือ ใช้ประโยชน์ได้น้อย และไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ในล�ำดับถัดไป คือ ส�ำนวน 陶犬瓦鸡 (táoquǎn-wǎjī) หมายถึง “ไก่และสุนัขที่
ท�ำมาจากดิน” เปรียบเทียบถึงสิ่งที่ไม่มีคุณค่า ถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกัน แต่ไม่มี
ความสามารถเหมือนของจริง ลักษณะการถ่ายโยงความหมายจากคุณสมบัติทางความหมาย
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(jīmáo) ตามความหมายประจ�ำรูปหมายถึง “ขนไก่” ลักษณะการถ่ายโยง
โยงความหมายจากคุ
สมบั ติ ท างความหมายในวงความหมายต้
น ทาง ไปยั ง
ความหมายจากคุณสมบัตณทิ างความหมายในวงความหมายต้
นทาง ไปยังวงความหมายปลายทาง
วงความหมายปลายทาง มีลักษณะดังนี้
มีลักษณะดังนี้
วงความหมายต้นทาง
 鸡毛 (jīmáo, ขนไก่)
น้าหนักเบา ขนาดเล็ก
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วงความหมายปลายทาง
 สิ่งของและเรื่องราวที่ไม่สําคัญ
ไม่ก่อประโยชน์

ไม่ก่อประโยชน์ จึงไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดี ๆ ก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้
สานวน 鸡毛蒜皮 )jīmáo-suànpí( หมายถึง เรื่องราวหยุมหยิมเล็ก ๆ น้อย ๆ
ที่ไม่สาคัญ 鸡毛 )jīmáo( ตามความหมายประจารูปหมายถึง “ขนไก่” ลักษณะการถ่าย
โยงความหมายจากคุ ณ สมบั วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ติ ท างความหมายในวงความหมายต้
น ทาง
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
- ธันไปยั
วาคม ง2563)
วงความหมายปลายทาง มีลJOURNAL
ักษณะดังOFนี้ LANGUAGE AND LINGUISTICS 38, 2 (JULY - DECEMBER 2020)
วงความหมายต้นทาง
วงความหมายปลายทาง
 鸡毛 (jīmáo, ขนไก่)
 สิ่งของและเรื่องราวที่ไม่สําคัญ
ไม่กปี่อทประโยชน์
น้าหนักเบา ขนาดเล็ก วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ี่ กรกฎาคม( 2 ฉบับที่ 38– ธันวาคม )2563
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การถ่
ำคุาคุ
ณสมบั
ติขตองิของ鸡毛
การถ่าายโยงความหมายของความหมายต้
ยโยงความหมายของความหมายต้นทาง
น ทางเนืเนื่องจากน�
่องจากน
ณสมบั
(鸡毛
jīmáo, ขนไก่) ซึง่ มีนำ�้ หนักเบา ขนาดเล็ก มาเชือ
่ มโยงสือ่กความหมายเชิ
งอุป่ อลักความหมาย
ษณ์กบั “สิง่ ของ
) jīmáo, ขนไก่ ( ซึ่ ง มี น้ าหนั ก เบา ขนาดเล็
มาเชื่ อ มโยงสื
และเรื
ญ” เนือ่ งจากมี
คณ
ุ ่ไสมบั
ในมุมมองของคน
ง่ ของขนาดเล็
เชิงอุปอ่ลังราวที
กษณ์กไ่ ับม่ส“สิำ� คั่งของและเรื
่องราวที
ม่ส19
าคัตญริ ว่ ”มกัเนืน่องจากมี
คุณสมบัติร่วสิมกั
น ในมุมมองกมัก
ไม่
ก่อประโยชน์
จึงไม่ให้กคมัุณกค่ไม่ากและถู
กตีความว่
ของคน
สิ่งของขนาดเล็
่อประโยชน์
จึงาไม่ไม่ใสห้�ำคคัุณญค่าและถูกตีความว่าไม่สาคัญ
(3) สิ่งของผิดกฎหมาย
ค�คำาว่ว่า 野鸡
野鸡 ()yějī
yějī,, ไก่
ไก่ปป่า่า)( สืสื่อ่อความหมายอุ
ความหมายอุปปลัลักกษณ์
ษณ์หหมายถึ
มายถึง ง“ของที
“ของที่ด่�ำดเนิ
าเนินนการอย่
การ าง
ผิอย่ดากฎหมาย
สิ่งของผิ
ดกฎหมาย”
ลักลัษณะการถ่
ายโยงความหมายจากคุ
งผิดกฎหมาย
สิ่งของผิ
ดกฎหมาย”
กษณะการถ่
ายโยงความหมายจากคุณณสมบั
สมบัตติทิ าง
ทางความหมายในวงความหมายต้
งวงความหมายปลายทาง
ลักษณะดั
ความหมายในวงความหมายต้
นทางนทาง
ไปยังไปยั
วงความหมายปลายทาง
มีลักมีษณะดั
งนี้ งนี้
วงความหมายต้นทาง
 野鸡 (yějī, ไก่ป่า)
พฤติกรรมหากินทั่วไป
ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง

วงความหมายปลายทาง
 สิ่งของผิดกฎหมาย
พฤติกรรมการหาเลี้ยงชีพ
หาต้ น ตอไม่ ไ ด้ ไม่ มี ที่ อ ยู่ เ ป็ น หลั ก แหล่ ง
ไม่มีหลักกฎหมายอ้างอิง

การถ่
นทางนทาง
เนือ่ งจากน�
ำคุณสมบั
ตขิ สมบั
อง 野鸡
การถ่าายโยงความหมายของความหมายต้
ยโยงความหมายของความหมายต้
เนื่องจากน
าคุณ
ติของ(yějī,
ไก่
ป่า) )ซึyějī
่งมี,พไก่
ฤติปก่ารรมการหากิ
ไม่เป็นหลักแหล่
่วไป งชาวจี
เปรีนยจึบกั
野鸡
( ซึ่งมีพฤติกนรรมการหากิ
นไม่งเป็หากิ
นหลันกทัแหล่
หากินจึทัง่วน�ไปำมาใช้
ชาวจี
ง บ
ยบกับสิ่ง่งของผิ
กฎหมายซึ
งที่มาไม่าได้งอิไม่
สิน่งามาใช้
ของผิเดปรี
กฎหมายซึ
หาต้นดตอแหล่
งที่ม่งหาต้
าไม่ไนด้ตอแหล่
ไม่มีกฎหมายอ้
ง มีกฎหมายอ้างอิง
(4) สิ่งของธรรมดา ไม่โดดเด่น
家鸡野鹜(jiājī-yěwù
)jiājī-yěwù) (เปรีเปรี
ยบเที
ธีการเขี
ที่แตกต่
ส�สำานวน
นวน 家鸡野鹜
ยบเที
ยบวิยบวิ
ธีการเขี
ยนพูย่กนพู
ันที่ก่แันตกต่
างกันางกั
ปัจนจุบัน
ปัจเปรี
จุบยันบเที
ใช้เยปรีบกัยบบเที
มนุษย์ที่ชอบอะไรแปลกใหม่
ไม่ชอบสิ่งของธรรมดาทั
ใช้
มนุยษบกั
ย์ทบชี่ อบอะไรแปลกใหม่
ไม่ชอบสิง่ ของธรรมดาทั
ว่ ไป ส�ำนวนนี่วใ้ ช้ไป家鸡
านวนนี
)jiājī่ กั,บไก่
มาคู่ก( yěwù
ับคาว่,า เป็
野鹜
ดป่ยา(บถึเปรี
(สjiājī
, ไก่้ใบช้้ า家鸡
น) มาคู
ค� ำบว่้าาน(野鹜
ด ป่)าyěwù
) เปรี, ยเป็บเที
ง สิย่ งบเที
ของยบถึ
2 งสิ่ ง ที่
สิ่งของางกั2 นสิ่งและใช้
ที่แตกต่“ไก่
างกั
“ไก่บสิบง่ ้าของธรรมดาทั
น” เปรียบกับว่ ไป
สิ่งของธรรมดาทั
ไป ลักษณะ
แตกต่
บา้ นน”และใช้
เปรียบกั
ลักษณะการถ่า่วยโยงความหมาย
การถ่ณายโยงความหมายจากคุ
ณสมบัติทางความหมายในวงความหมายต้
นทาง มีไปยั
ง
จากคุ
สมบัตทิ างความหมายในวงความหมายต้
นทาง ไปยังวงความหมายปลายทาง
ลกั ษณะ
มีลักษณะดังนี้
ดัวงความหมายปลายทาง
งนี้
วงความหมายต้นทาง
 家鸡 (jiājī, ไก่บ้าน)
สัตว์เลี้ยงของมนุษย์

79

วงความหมายปลายทาง
 สิ่งของธรรมดาทั่วไป
มนุษย์รู้สึกคุ้นเคย ไม่รู้สึกแปลกใหม่

ปัจจุบันใช้เปรียบเทียบกับมนุษย์ที่ชอบอะไรแปลกใหม่ ไม่ชอบสิ่งของธรรมดาทั่ว ไป
สานวนนี้ใช้ 家鸡 )jiājī, ไก่บ้าน( มาคู่กับคาว่า 野鹜 )yěwù, เป็ดป่า( เปรียบเทียบถึง
สิ่งของ 2 สิ่งที่แตกต่างกัน และใช้ “ไก่บ้าน” เปรียบกับสิ่งของธรรมดาทั่วไป ลักษณะ
การถ่ายโยงความหมายจากคุ
ติทางความหมายในวงความหมายต้
นทาง ไปยัง
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ปีที่ 38 ฉบัณบสมบั
ที่ 2 (กรกฎาคม
- ธันวาคม 2563)
JOURNAL
OF LANGUAGE ANDมีล
LINGUISTICS
วงความหมายปลายทาง
ักษณะดังนี38,้ 2 (JULY - DECEMBER 2020)
วงความหมายต้นทาง
วงความหมายปลายทาง
 家鸡 (jiājī, ไก่บ้าน)
 สิ่งของธรรมดาทั่วไป
ษย์ร)ู้ส2563
ึกคุ้นเคย ไม่รู้สึกแปลกใหม่
สัตว์เลี้ยงของมนุษย์ ปีที่ กรกฎาคม( 2 ฉบับที่ 38– ธัมนุ
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
นวาคม
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 38, 2 )JULY – DECEMBER 2020(


การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้นทาง เนือ่ งจากน�ำคุณสมบัตขิ อง 家鸡 (jiājī,
การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้น ทาง เนื่องจากน าคุณสมบั ติของ
ไก่บ้าน) ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ พบเห็น20ได้ทั่วไป มาเชื่อมโยงสื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์
家鸡 )jiājī, ไก่บ้าน( ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ พบเห็นได้ทั่วไป มาเชื่อมโยงสื่อความหมาย
กัเชิบงอุ“สิ
่วไป” เนื่องจากมี
ติร่วมกั
คือ ตเป็
่มนุษย์
ปลั่งกของธรรมดาทั
ษณ์กับ “สิ่งของธรรมดาทั
่วไป”คุณเนืสมบั
่องจากมี
คุณนสมบั
ิร่วนมกัสิ่งนของธรรมดาที
คือ เป็นสิ่งของ
คุธรรมดาที
้นเคย ไม่่มรนุู้สึกษแปลกใหม่
น เมื่อพบเห็น
ย์คุ้นเคย ไม่เมืร่อู้สพบเห็
ึกแปลกใหม่
(5)
(5) ค�ำพู
คําพูดดหรื
หรืออข้ข้ออความที
ความที่ม่มีคีคุณ
ุณค่ค่าา
鸡汤
ำพูาพู
ด ข้ดอข้ความที
่อบอุ่อ่นบอุอ่อ่นนโยน
เต็มไปด้
ยพลัวงยงาน
鸡汤 ()jītāng
jītāng) (หมายความว่
หมายความว่า า“ค�“ค
อความที
อ่อนโยน
เต็มวไปด้
เชิ
ว่า 鸡汤
ำรูปหมายถึ
“ซุปไก่ง” “ซุน�ำปมาใช้
พลังบวก”
งงานเชิค�งำบวก”
คาว่(าjītāng
鸡汤) )ตามความหมายประจ�
jītāng( ตามความหมายประจ
ารูปง หมายถึ
ไก่ ” สื่อ
ความหมายอุ
ปลักษณ์เปรียปบกั
ข้อความหรื
ดทีเ่ สริมอสร้คาาพู
งพลัดทีงงานดี
ๆ ลัากงพลั
ษณะการถ่
นามาใช้สื่อความหมายอุ
ลักบษณ์
เปรียบกัอบค�ข้ำอพูความหรื
่เสริมสร้
งงานดี าๆยโยง
ความหมายจากคุ
ณสมบัติทางความหมายในวงความหมายต้
นทาง ไปยังวงความหมาย
ลักษณะการถ่ายโยงความหมายจากคุ
ณสมบัติทางความหมายในวงความหมายต้
นทาง
ปลายทาง
มีลักษณะดังนี้ มีลักษณะดังนี้
ไปยังวงความหมายปลายทาง
วงความหมายต้นทาง
 鸡汤 (jītāng, ซุปไก่)
มีประโยชน์ต่อร่างกาย
บารุงร่างกาย
ใช้บริโภค

วงความหมายปลายทาง
 คําพูดหรือข้อความที่มีคุณค่า
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
สร้างพลังงานเชิงบวก
มนุษย์บริโภคด้วยการอ่านหรือฟัง

การถ่ายโยงความหมายของความหมายต้
ยโยงความหมายของความหมายต้นทาง
น ทางเนืเนื่องจากน�
่องจากน
ณสมบั
ำคุาคุ
ณสมบั
ติขตองิของ鸡汤
ไก่น( สิซึ่ง่ งทีเป็่มนุนษสิย์่ งบทีริ่ มโนุภคษ ย์เป็บนริ โสิภค
น สิ่ ง ที่ มี ปบ�ระโยชน์
บ ารุมาเชื
ง ร่ า่องกาย
(鸡汤
jītāng), jītāng
ซุปไก่,) ซุซึป่งเป็
่งที่มเป็ีประโยชน์
ำรุงร่างกาย
มโยงสื่อ
มาเชื่อมโยงสื่องอุความหมายเชิ
อุปำลัพูกดษณ์
“คาพูด่มหรืีคุณอข้ค่อาความที
่มีคุณค่คาุณ” สมบั
เนื่อตงจาก
ความหมายเชิ
ปลักษณ์กับ ง“ค�
หรือกข้ับอความที
” เนื่องจากมี
ิร่วมกัน
มีคือคุณเป็สมบั
ต
ิ
ร
่
ว
มกั
น
คื
อ
เป็
น
สิ
่
ง
ที
่
ม
ี
ป
ระโยชน์
ต
่
อ
ร่
า
งกาย
มนุ
ษ
ย์
บ
ริ
โ
ภคแล้
ว
สามารถบ
ง
นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มนุษย์บริโภคแล้วสามารถบ�ำรุงร่างกาย และสร้าารุ
งแรงใจ
ร่างกาย
พลั
งใจได้และสร้างแรงใจ พลังใจได้
2) สถานที่
2) สถานที่
“鸡 ” )jī, ไก่( ที่พบในสานวน 3 สานวน คือ 鸡口牛后 )jīkǒu-niúhòu) 宁为鸡口,
“鸡” (jī, ไก่) ที่พบในส�ำนวน 3 ส�ำนวน คือ 鸡口牛后 (jīkǒu-niúhòu) 宁为鸡口, 无
无为牛后 )nìng wéi jīkǒu, wú wéi niúhòu( และ 鸡尸牛从 )jīshī-niúcóng( สื่ อความหมายเชิ ง
为牛后 (nìng wéi jīkǒu, wú wéi niúhòu) และ 鸡尸牛从 (jīshī-niúcóng) สื่อความหมายเชิง
อุปลักษณ์ หมายถึง “สถานที่เล็ก ธรรมดา” โดยทั้ง 3 สานวนมีความหมายว่า “การยอม
อุเป็ปนลัผูก้นษณ์
หมายถึ
ำนวนมีความหมายว่
า “การยอมเป็น
าในที
่เล็ก งๆ “สถานที
ไม่ยอมเป็่เล็นกผูธรรมดา”
้ตามในที่ใโดยทั
หญ่ ”้งลั3กส�ษณะการถ่
ายโยงความหมายจาก
คุณสมบัติทางความหมายในวงความหมายต้นทาง ไปยังวงความหมายปลายทาง มีลักษณะ
ดังนี้
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ผูน้ ำ� ในทีเ่ ล็ก ๆ ไม่ยอมเป็นผูต้ ามในทีใ่ หญ่” ลักษณะการถ่ายโยงความหมายจากคุณสมบัตทิ าง
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ กรกฎาคม( 2 ฉบับที่ 38– ธันวาคม )2563
ความหมายในวงความหมายต้
นทาง
ไปยังวงความหมายปลายทาง
มีลักษณะดั
งนี้ 2020(
JOURNAL
OF LANGUAGE
AND LINGUISTICS 38, 2 )JULY
– DECEMBER


วงความหมายต้นทาง
 鸡口 (jīkǒu, ปากไก่)
 鸡尸 (jīshī, ซากไก่)
ไก่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก
สัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไป ธรรมดา
เป็นอวัยวะ สื่อถึงพื้นที่



วงความหมายปลายทาง
สถานที่ขนาดเล็ก ธรรมดา

สถานที่ขนาดเล็ก
เป็นสถานที่ซึ่งไม่มีความพิเศษ
เป็นพื้นที่

การถ่าายโยงความหมายของความหมายต้
ยโยงความหมายของความหมายต้
น ทางเนืเนื
่องจากน
ณสมบั
การถ่
นทาง
่องจากน�
ำคุาคุ
ณสมบั
ติขตองิของ鸡口
jīkǒu, ปากไก่
( และ(jīshī
鸡尸
)jīshī,) ซากไก่
ซึ่งมีลักนษณะเป็
พื้นที่มเ่ ีขล็นาดที
น น
(鸡口
jīkǒu,)ปากไก่
) และ 鸡尸
, ซากไก่
ซึง่ มีลกั (ษณะเป็
พืน้ ทีม่ นขี นาดที
ก เป็น่เสิล็ง่ กทีพ่เป็บเห็
สิ่ งททีั่ว่ พไปบเห็ไม่นมได้ีความพิ
ทั่ ว ไปเศษ
ไม่ มมาเชื
ี ค วามพิ
เ ศษ ่อมาเชื
่ อ มโยงสื่ องความหมายเชิ
ง อุ ป ลั ก ษณ์
กับ ก
ได้
่อมโยงสื
ความหมายเชิ
อุปลักษณ์กับ “สถานที
่ขนาดเล็
“สถานที่ขจะเห็
นาดเล็
จะเห็านงต้ได้นว่ใช้
าทัค้งำ� ว่3าส“านวนข้
างต้น ใช้คาว่า “鸡” )jī, ไก่(
ธรรมดา”
นได้กวธรรมดา”
า่ ทัง้ 3 ส�ำนวนข้
鸡” (jī, ไก่) ซึง่ เป็นสัตว์เล็ก เปรียบเทียบ
ซึ่งเป็นสัตว์เล็ก เปรียบเทียบกับ “牛” )niú, วัว( ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ ทาให้เห็นภาพ
กับ “牛” (niú, วัว) ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ ท�ำให้เห็นภาพการเปรียบเทียบของสัตว์ 2 ชนิดได้
การเปรียบเทียบของสัตว์ 2 ชนิดได้ชัดเจนในเรื่องของขนาดพื้นที่ และสะท้อนให้เห็น
ชัดเจนในเรื่องของขนาดพื้นที่ และสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของคนจีนที่มองว่า ไก่เป็นสัตว์ที่
มโนทั ศ น์ ข องคนจี น ที่ ม องว่ า ไก่ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ ธ รรมดา ไม่ พิ เ ศษ สิ่ ง ของส่ ว นใหญ่ ที่
ธรรมดา
ไม่พิเศษกสิษณะดั
่งของส่งกล่
วนใหญ่
ื่อความหมายในลั
สื่อความหมายในลั
าวจะใช้ที่ส“ไก่
” มาเปรียบเทียกบษณะดังกล่าวจะใช้ “ไก่” มา
เปรียบเที4.2
ยบ ความหมายเชิงอารมณ์
4.2
ความหมายเชิ
งอารมณ์ meaning( ของ “鸡” )jī, ไก่( เป็นความหมายที่
ความหมายตรง
)Denotative
(Denotative
meaning)แต่ของ
” (jī, ไก่) เป็ปนลักความหมายที
ไม่บ่งทัศความหมายตรง
นคติเชิงบวกและลบ
)ความหมายกลาง(
เมื่อสื“่อ鸡ความหมายอุ
ษณ์แล้ว ่
ไม่
่งทัศนคติ
เชิงบวกและลบ (ความหมายกลาง)
เมื่อสื่อความหมายอุ้ปเป็ลันกผลมาจาก
ษณ์แล้วมีการ
มีกบารเปลี
่ ย นแปลงความหมายไป
โดยการเปลี่ ยแต่
นแปลงความหมายนี
เปลี
่ยนแปลงความหมายไป
โดยการเปลี่ยนแปลงความหมายนี
้เป็นผลมาจากกระบวนการ
กระบวนการเปลี
่ยนแปลงความหมายแบบกว้
างออกหรือความหมายขยายขึ
้นจากเดิม
เปลี
่ยนแปลงความหมายแบบกว้
างออกหรือความหมายขยายขึ
้นจากเดิ
ม จะพบผลที
จะพบผลที
่ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น นี้ ใ นลั ก ษณะของค
าประเภทอุ ป ลั ก ษณ์
แ ละนามนั
ย เป็ น ต้่เกินดขึ้น
)ชันชวดี
ศรลั
มพ์, 2561,ำน.
283( จะเห็
ได้วแ่าละนามนั
การถ่ายโยงความหมายจากวงความหมาย
เช่
นี้ในลั
กษณะของค�
ประเภทอุ
ปลักนษณ์
ย เป็นต้น (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2561,
ต้นทาง
” ไปยั
ทาให้ “鸡” )jī, ไก่( สื่อความหมายกว้
งขึ้นงวง
น.
283)“ไก่จะเห็
นได้งวงความหมายปลายทาง
ว่าการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมายต้
นทาง “ไก่” าไปยั
และมี ค วามหมายทีท�่ เ ำปลี
่ อ ถึางงขึ
มนุน้ ษและมี
ย์ แ ละสิ
่ ง ที่ ไ ม่ มี ชเ่ ี วปลีิ ตย่แล้
ว
ความหมายปลายทาง
ให้่ ย“นแปลงไป
鸡” (jī, ไก่) สือ
่ นอกจากสื
ความหมายกว้
ความหมายที
นแปลง
ความหมายเชิ
่ยนแปลงไปด้
ยเช่ว นความหมายเชิ
กัน
ไป
นอกจากสืง่ออารมณ์
ถึงมนุษกย์็เแปลี
ละสิ
่งที่ไม่มีชีวิตวแล้
งอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย
เช่นกัน ความหมายเชิงอารมณ์ หมายถึง ความหมายที่บอกอารมณ์ ความรู้สึก และ
ทั ศ นคติความหมายเชิ
ข องผู้ ใ ช้ ภ าษางอารมณ์
ความหมายเชิ
อารมณ์ เ ป็ น่บปฏิ
กิ ริ ย าที่ เ กิความรู
ด ขึ้ น จากการโยง
หมายถึง งความหมายที
อกอารมณ์
้สึก และทัศนคติ
ความหมายเข้
า
กั
บ
ความหมายอื
่
น
ๆ
เมื
่
อ
ได้
ย
ิ
น
ค
านั
้
น
ๆ
จะท
าให้
เ
ชื
่
อ
มโยงไปนึ
กถึงาสิกั่งบทีความ
่ดี
ของผูใ้ ช้ภาษา ความหมายเชิงอารมณ์เป็นปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ จากการโยงความหมายเข้
หรือไม่ดีก็ได้ ทั้งนี้ความเชื่อและค่านิยมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งส่งผลต่อการเลือกใช้
81
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หมายอื
น่ ๆ เมือ่ ได้ยนิ ค�ำนัน้ ๆ จะท�ำให้เชือ่ มโยงไปนึกถึงสิง่ ทีด่ ี หรือไม่ดกี ไ็ ด้ ทัง้ นีค้ วามเชือ่ และ

่งบอกอารมณ์งแคมใดสั
ละทัศงนคติ
เช่น่งกัส่นงผลต่
)ดียอู ศรี
นราวัอฒ
น์ คและชลธิ
ชา บารุงรักแษ์ละทั
, 2558,
ค่คาาที
นิย่บมของคนในสั
คมหนึ
การเลื
กใช้
�ำที่บ่งบอกอารมณ์
ศนคติ
น.
177-179(
เช่นกัน (ดียู ศรีนราวัฒน์ และชลธิชา บ�ำรุงรักษ์, 2558, น. 177-179)
จากการวิเเคราะห์
คราะห์ขข้อ้อมูมูลลสรุ
สรุปปได้
นทีน่มทีีต่ม่อีตไก่่อไก่
จากการวิ
ได้วว่า่า ความหมายเชิ
ความหมายเชิงอารมณ์
งอารมณ์ของชาวจี
ของชาวจี
ส่วนใหญ่เป็นความหมายที่บ่งทัศนคติเชิงลบ คิดเป็นสัดส่วน 57.5% สื่อความหมาย
ส่วนใหญ่เป็นความหมายทีบ่ ง่ ทัศนคติเชิงลบ คิดเป็นสัดส่วน 57.5% สือ่ ความหมายกลาง 35%
กลาง 35% และสื่อความหมายบ่งทัศนคติเชิงบวก 7.5% ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลความหมาย
และสื่อความหมายบ่งทัศนคติเชิงบวก 7.5% ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลความหมายอุปลักษณ์และ
อุ ป ลั ก ษณ์ แ ละความหมายเชิ ง อารมณ์ ข องค าและส านวนที่ มี ค าว่ า “ 鸡” ) jī, ไก่ (
ความหมายเชิ
งอารมณ์
ดังตารางด้านล่
าง ของค�ำและส�ำนวนที่มีค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) ดังตารางด้านล่าง
ตารางที
ตารางที่ 1่ 1
แสดงข้
ำนวนที
ม่ คี ่มำ� ีคว่าว่
า “า鸡“鸡
” (”jī, ไก่)
แสดงข้ออมูมูลลสรุสรุปปความหมายอุ
ความหมายอุปปลักลัษณ์
กษณ์และความหมายเชิ
และความหมายเชิงอารมณ์
งอารมณ์ของค�
ของคำและส�
าและส
านวนที
)jī, ไก่(
คําหรือสํานวน
ความหมาย
ความหมายเชิงอารมณ์
[มนุษย์เป็นไก่]
1 嫁鸡随鸡 (jiàjīsuíjī)
ผู้ชาย
กลาง
嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁给扁担抱
2
กลาง

3
4
5
6
7
8
9
10
11

着走 (jià jī suí jī, jià gǒu suí gǒu,
jià gěi biǎndān bàozhe zǒu)
野鸡 (yějī)
公鸡戴帽子——官上加官（冠）
(gōngjī dài màozi ——guān shàng
jiā guān (guān))
鸡戴帽子——官（冠）上加（冠）
(jī dài màozi——guān shàng jiā
guān(guān))
鹤立鸡群 (hèlìjīqún)
白鹤站在鸡群里——突出
(báihè zhàn zài jīqún lǐ —tūchū)
鸡群里的鹤——出类拔萃
(jīqún lǐ de hè ——chūlèi-bácuì)
凤凰落架不如鸡
(fènghuáng luò jià bùrú jī)

โสเภณี
ข้าราชการ

ลบ
กลาง
กลาง

คนปกติ

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

拔了毛的凤凰不如鸡
(bále máo de fènghuáng bùrú jī)
鸡儿不吃无工之食
(jī ér bù chī wú gōng zhī shí)

กลาง
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12
13

คําหรือสํานวน

鸡毛过大秤——没有分量
(jīmáo guò dàchèng ——méiyǒu
fènliàng)
鸡毛飞不上天
(jīmáo fēi bú shàng tiān)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

老鹰捉小鸡 (lǎoyīng zhuō xiǎojī)

1
2
3

鸡肋 (jīlèi)

4
5

草鸡 (cǎojī)
瓷公鸡 (cígōngjī)
铁公鸡 (tiěgōngjī)
小肚鸡肠 (xiǎodù-jīcháng)
闻鸡起舞 (wénjīqǐwǔ)

吃鸡肋 (chī jīlèi)

คนที่ไม่มี
ความสามารถ
อ่อนแอ
ขี้ขลาด
ขี้เหนียว

ลบ

ขยัน

鸡鸣而起 (jīmíng’érqǐ)

斗鸡走马 (dòujī-zǒumǎ)

ความหมายเชิงอารมณ์
ลบ

ใจแคบ

鼠肚鸡肠 (shǔdù-jīcháng)

斗鸡走狗 (dòujī-zǒugǒu)

ความหมาย
คนที่ไม่มีฐานะ
ทางสังคม

การกระทาที่
ไร้แก่นสาร
[สิ่งไม่มีชีวิตเป็นไก่]
สิ่งของที่ไม่มีคณ
ุ ค่า
ไม่มีความหมาย

曹操吃鸡肋——食之无味，弃之可惜
(Cáo Cāo chī jīlèi ——shí zhī wúwèi qì
zhī kěxī)

ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
บวก
บวก
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ

陶犬瓦鸡 (táoquǎn-wǎjī)
鸡毛与蒜皮——没多少斤两
(jīmáo yǔ suànpí ——méi duōshao
jīnliǎng)

6

割鸡焉用牛刀 (gē jī yān yòng
niúdāo)

7

杀鸡焉用牛刀 (shā jī yān yòng
niúdāo)

8

牛刀割鸡 (niúdāogējī)

ลบ

9

杀鸡用牛刀——小题大做
(shā jī yòng niú dāo —xiǎotí-dàzuò)

ลบ

10

牛鼎烹鸡 (niúdǐngpēngjī)

ลบ

สิ่งของและ
เรื่องราวที่ไม่สาคัญ
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คําหรือสํานวน

11
12
13

鸡毛蒜皮 (jīmáo-suànpí)

14

鸡汤 (jītāng)

15
16

鸡口牛后 (jīkǒu-niúhòu)

17

鸡尸牛从 (jīshī-niúcóng)

ความหมาย

ความหมายเชิงอารมณ์
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4.2.2 ความหมายไม่บ่งทัศนคติเชิงบวกหรือลบ (ความหมายกลาง)
จากข้อมูลพบว่ามี 14 ข้อมูลที่สื่อความหมายกลาง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 35% สิ่งที่
เป็นวงความหมายต้นทาง มนุษย์สงั เกตจากจ�ำนวนของไก่ซงึ่ มีมาก เพาะพันธุง์ า่ ย หาได้ทวั่ ไป
ในสังคม จึงถูกน�ำมาถ่ายโยงความหมายสื่อความหมายกลาง หมายถึงสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป
เป็นสิ่งธรรมดาไม่โดดเด่น เช่น ผู้ชาย คนปกติ สถานที่เล็ก ธรรมดา สิ่งของธรรมดา ไม่
โดดเด่น เป็นต้น นอกจากนีย้ งั เปรียบเทียบจากรูปลักษณ์ภายนอกของไก่ตวั ผู้ ชาวจีนเห็นว่าไก่
มีหงอนอยูบ่ นหัวคล้ายคนสวมหมวก ซึง่ ในสมัยโบราณหมวกเป็นเครือ่ งแสดงยศถาบรรดาศักดิ์
และแสดงถึงปัญญา จึงน�ำมาสื่อความหมายถึง “ข้าราชการ” เป็นต้น
4.2.3 ความหมายบ่งทัศนคติเชิงบวก
จากการวิเคราะห์พบข้อมูลเพียง 3 ข้อมูลที่สื่อความหมายบ่งทัศนคติเชิงบวก ดังนี้
ส�ำนวน 鸡鸣而起 (jīmíng’ érqǐ) และ 闻鸡起舞 (wénjīqǐwǔ) สิง่ ทีเ่ ป็นวงความหมาย
ต้นทาง มนุษย์สังเกตจากพฤติกรรมการขันบอกเวลายามเช้าของ “ไก่” จึงถูกน�ำมาถ่ายโยง
ความหมายสือ่ ความหมายบ่งทัศนคติเชิงบวก หมายถึงความขยันของมนุษย์ นิสยั ทีต่ อ้ งขันทุก
เช้าเป็นกิจวัตรของไก่นี้ ถูกชาวจีนน�ำไปคิดเชื่อมโยงและใช้กับนิสัยด้านต่าง ๆ ของคน ได้แก่
ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ มีความซื่อสัตย์
ความหมายบ่งทัศนคติบวกอีกค�ำหนึ่ง คือ 鸡汤 (jītāng, ซุปไก่) น�ำคุณประโยชน์ทาง
โภชนาการของ “ซุปไก่” ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ มาสือ่ ความหมายถึงค�ำพูดหรือข้อความทีม่ ี
ประโยชน์ มีคุณค่าต่อจิตใจ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์ความหมายเชิงอารมณ์ของค�ำและส�ำนวนที่สื่อ
ความหมายอุปลักษณ์โดยใช้คำ� ว่า “鸡” (jī, ไก่) ส่วนใหญ่สอื่ ความหมายบ่งทัศนคติเชิงลบซึง่ ขัด
กับแนวความคิดของชาวจีนโบราณทีม่ องว่า “ไก่” เป็นหนึง่ ในสิบสองนักษัตร ถือเป็นสัตว์มงคล
ผูกพันอย่างลึกซึ้งอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันหลากหลาย เช่น พิธีกรรม ตั้งแต่เกิด
แต่งงาน ตาย เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เป็นต้น สาเหตุที่ท�ำให้มุมมองของชาวจีนที่มีต่อ “ไก่” ที่
สะท้อนให้เห็นผ่านทางการใช้ภาษานัน้ แตกต่างออกไป เพราะการใช้อปุ ลักษณ์สอื่ ความหมาย
นั้น ต้องอาศัยคุณสมบัติที่มีร่วมกันของวงความหมายต้นทางและวงความหมายปลายทาง
สังเกตจากสิ่งที่มีในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ใช่ความเชื่อที่มีมาแต่ดั้งเดิม
5. สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความหมาย การถ่ายโยงความหมายเชิงอุปลักษณ์และความหมาย
เชิงอารมณ์ของค�ำและส�ำนวนที่ใช้ค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) จากการวิเคราะห์เชิงภาษาพบว่า
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ความหมายและมโนทัศน์ของคนจีนที่มีต่อค�ำว่า “ไก่” ส่วนใหญ่สื่อความหมายเชิงลบ ซึ่งเป็น
ผลจากการถ่ายโยงความหมายของคุณสมบัตขิ อง “ไก่” เอง เช่น ลักษณะนิสยั และพฤติกรรม
บางอย่าง ไก่มีพฤติกรรมการหากิน ขี้ตกใจ และอ่อนแอ รวมไปถึงชนิดและขนาดของไก่ซึ่งมี
ขนาดเล็ก ท�ำให้ “ไก่” ถูกเลือกใช้มาสือ่ ความหมายบ่งทัศนคติเชิงลบ ส�ำหรับความหมายไม่บง่
ทัศนคติเชิงบวกหรือลบ (ความหมายกลาง) เกิดจากการถ่ายโยงความหมายของคุณสมบัตขิ อง
“ไก่” ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไป ไม่มีความพิเศษหรือหายาก จึงใช้ไก่สื่อถึง “สิ่งธรรมดา”
“คนธรรมดาไม่โดดเด่น” “ผูช้ าย” เป็นต้น และมีเพียงมีพฤติกรรมการขันบอกเวลายามเช้าของ
ไก่ และประโยชน์ทางโภชนาการเท่านัน้ ทีถ่ กู น�ำมาเชือ่ มโยงสือ่ ความหมายบ่งทัศนคติเชิงบวก
จะเห็นได้วา่ ผูใ้ ช้ภาษาสังเกตพฤติกรรมและคุณสมบัตขิ องไก่ น�ำคุณสมบัตทิ มี่ รี ว่ มกัน
ระหว่างวงความหมายต้นทางและวงความหมายปลายทางมาเพือ่ สือ่ ความหมายเปรียบเทียบ
และจากการวิเคราะห์เชิงภาษาจะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วชาวจีนมีมุมมองต่อ “ไก่” ไม่ค่อยดีนัก
แต่ “ไก่” ที่ปรากฏให้เห็นในศิลปะจีนหรือที่ “ไก่” มีบทบาททางพิธีกรรมต่าง ๆ กลับสะท้อน
ให้เห็นว่าชาวจีนมองว่าไก่เป็นสัตว์มงคลและสื่อความหมายดีนั้น เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ
คือ 1) อิทธิพลของความเชื่อชาวบ้านที่มีมาแต่ดั้งเดิม และ 2) การพ้องเสียงซึ่งเป็นลักษณะ
พิเศษทางภาษา ส่งผลให้มโนทัศน์ของชาวจีนที่มีต่อค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) แตกต่างออกไป
ประการแรก อิทธิพลของความเชื่อชาวบ้านที่มีมาแต่ดั้งเดิม กล่าวคือ ความเชื่อ
เรื่ อ งการบู ช าพระอาทิ ต ย์ แ ละความเชื่ อ เรื่ อ งการแสวงหาสิ่ ง มงคลขจั ด ความชั่ ว ร้ า ย
การที่ชาวจีนบูชาสัตว์ปีกนั้นเกี่ยวข้องกับการบูชาพระอาทิตย์ โดยที่ปรากฏให้เห็นตาม
หลักฐานทางโบราณคดีจีนมี 4 ชนิด คือ หงส์ กา ไก่ และเหยี่ยว ชาวจีนเชื่อว่าพระอาทิตย์
เป็นต้นก�ำเนิดของสรรพสิ่ง ชีวิตมนุษย์ด�ำรงอยู่ได้ด้วยพระอาทิตย์ และชีวิตหลังความตาย
ก็จะกลับคืนสูพ่ ระอาทิตย์ (Ma Yukun, 2015, pp. 220-221) นอกจากนีช้ าวบ้านมีแรงขับทาง
ความคิดทีว่ า่ “แสวงหาสิง่ มงคล หลีกหนีความชัว่ ร้าย” ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
ที่แสวงหาสิ่งมงคลในชีวิต เช่น มีความปรารถนาที่จะมีความสุข อายุยืนยาว ร�่ำรวย ก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน ซึง่ เห็นได้ชดั จากการน�ำสิง่ รอบตัวมนุษย์ซงึ่ ก็คอื พืชและสัตว์มาเป็นสัญลักษณ์
ดังนั้นในพิธีกรรมหรือสิ่งของและลวดลายต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพศิลปะ งานแกะสลัก และ
สถาปัตยกรรมจะปรากฏสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลเหล่านี้
ประการที่สอง การพ้องเสียง การใช้ค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) เชื่อมโยงกับค�ำว่า “吉” (jí,
สิรมิ งคล) เป็นลักษณะการพ้องเสียงทีใ่ นภาษาจีนเรียกว่า 谐音 (xiéyīn) Chang Jingyu (2009,
pp. 78-84) ได้กล่าวถึงการพ้องเสียงกับค�ำศัพท์เชิงวัฒนธรรมไว้ว่า การพ้องเสียงเพื่อให้เกิด
ความหมายเป็นวิธีทางวรรณศิลป์ประเภทหนึ่งของภาษาจีน และเป็นลักษณะพิเศษส�ำคัญ
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อย่างหนึง่ ของวัฒนธรรมจีน การพ้องเสียงได้ใช้ลกั ษณะพิเศษของภาษาจีนทีม่ เี สียงเหมือนและ
เสียงคล้ายกันจ�ำนวนมาก มาเชื่อมโยงกับค�ำที่สื่อความหมายอีกค�ำหนึ่ง การใช้ค�ำพ้องเสียง
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีนที่แสวงหาสิ่งมงคล ขจัดความชั่วร้าย ยกตัวอย่างเช่น
ค�ำว่า “蝙蝠” (biānfú) ทีห่ มายถึง “ค้างคาว” เสียงไปพ้องกับค�ำว่า “福” (fú) ทีแ่ ปลว่า “โชคดี”
หรือ “ความสุข” จึงท�ำให้คนจีนเชือ่ ว่าค้างคาวจะเป็นสัตว์มงคลทีน่ ำ� พาความสุขมาให้ ค้างคาว
จึงปรากฏในภาพวาดหรือลายผ้าของจีนเสมอ หรือค�ำว่า “鱼” (yú) ที่หมายถึง “ปลา”
ไปพ้องเสียงกับค�ำว่า “余” (yú) ที่แปลว่า “เหลือ” คนจีนจึงนิยมซื้อภาพปลา มอบภาพปลา
เป็นของขวัญ หรือกินปลาในวันตรุษจีนตามความเชื่อเพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีกินมีใช้
ตลอดปี เป็นต้น เช่นเดียวกับค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) มีเสียงที่พ้องกับค�ำว่า “吉” (jí, สิริมงคล)
จึงยืมค�ำว่า “鸡” (jī, ไก่) มาเพือ่ สือ่ ความหมายทีเ่ ป็นมงคล “大吉大利” (dàjídàlì, มหามงคล
มหาลาภ)
นอกจากนี้ จากการวิ จั ย ยั ง สามารถมองเห็ น ภาพสะท้ อ นบริ บ ททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมจีนจากการวิเคราะห์เชิงภาษา เช่น มุมมองเรื่องเพศ การครองเรือน การละเล่น
พื้นบ้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับการท�ำความเข้าใจ
มโนทัศน์ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของจีนเพือ่ ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาจีนให้ชาว
ต่างชาติหรือในการศึกษาวิจัยด้านอื่น ๆ ต่อไป
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