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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บส� ำ นวนจี น และส� ำ นวนไทยที่ มี ค� ำ เกี่ ย วกั บ ร่ า งกาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสํานวนจีนกับสํานวนไทยที่มีคําเกี่ยวกับร่างกาย เพื่อศึกษาคุณค่า
ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมทีม่ อี ยูใ่ นส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทย และเพือ่ สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน
เรื่อง ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พจนานุกรม
ส�ำนวนจีน (成语大词典) 100 ส�ำนวนจีน ชุมนุมส�ำนวนจีน ส�ำนวนสุภาษิตค�ำพังเพย ส�ำนวนไทยใช้
ให้เป็น ส�ำนวนไทยขุนวิจิตรมาตรา และส�ำนวนไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2545 ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตารางส�ำนวนจีนที่มีค�ำ
เกี่ยวกับร่างกาย ตารางส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย ตารางส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับ
ร่างกายที่มีความหมายเหมือนกัน และแบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่าน ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสํานวนจีนกับสํานวนไทยที่มีคําเกี่ยวกับร่างกายและมีความหมาย
เหมือนกัน พบจ�ำนวน 161 ส�ำนวน แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำ
เกี่ยวกับร่างกายเหมือนกัน/คล้ายคลึง จ�ำนวน 58 ส�ำนวน 2) ส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับ
ร่างกายเหมือนกัน/คล้ายกันบางค�ำ  จ�ำนวน 53 ส�ำนวน และ 3) ส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับ
ร่างกายไม่เหมือนกัน จ�ำนวน 50 ส�ำนวน
2. ผลการศึกษาคุณค่าภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทย
ที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย พบว่า
2.1 คุณค่าของส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย ได้แก่ 1) เป็นหลักค�ำสอน
การตักเตือน ชี้แนะ เรื่องการให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การคิดให้รอบคอบก่อนจะลงมือท�ำสิ่งใด 2) เป็น
เครื่องมือสื่อภาษาเพื่อสื่อสารที่ต้องการให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกและเข้าใจความหมายลึกซึ้ง ท�ำให้เห็นภาพ
ตามที่ผู้พูดต้องการได้ชัดเจน 3) เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ กับธรรมชาติ และเป็น
กระจกสะท้อนภาพสังคม สะท้อนอาชีพ เกษตรกรรม ความคิด ความเชือ่ จารีตประเพณี วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่
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การใช้ชีวิตและกฎการลงโทษของคนในสมัยนั้น
2.2 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม สังคม ในส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
ได้แก่ 1) วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) ประกอบด้วยอาหารการกินและยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
มือ เครือ่ งใช้และอาวุธ เครือ่ งดนตรี และธรรมชาติ 2) วัฒนธรรมทางความคิด (Idea) ประกอบด้วยอุปนิสยั /
ความคิด ความเชื่อทางศาสนา และเกษตรกรรม 3) วัฒนธรรมด้านบรรทัดฐาน (Norm) ประกอบด้วย
การแต่งกาย การพูด และการท�ำความดี
3. ผลการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
ค�ำส�ำคัญ: ส�ำนวนจีนทีเ่ กีย่ วกับร่างกาย ส�ำนวนไทยทีเ่ กีย่ วกับร่างกาย ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม
Abstract
The aims of this study were to compare Chinese idioms versus Thai idioms on
describing human body parts, and to develop the supplementary reading textbook
entitled Chinese and Thai idioms about human body parts. The data source derived from
Chinese Idiom dictionary (成语大词典), 100 Chinese idioms, Chinese idiom community,
idioms, Proverbs, Sayings, Usage of Thai idioms, Thai Idioms by Khun Vichit-Matra; Thai
idioms by Royal Institute of Thailand B.E. 2545. The population recruited 20 Chinese
students learning Thai language at Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University
in their 2nd semester of academic year 2019. The research instrument was the tabular
forms displaying Chinese and Thai idioms describing human body parts showing identical
meaning, and the evaluation form assessing the supplementary reading textbook.
The research found that
1. The comparative study of Chinese idioms versus Thai idioms describing human
body parts and showing identical meaning indicated revealed 161 idioms and could be
sectioned into 3 categories. 1) Chinese and Thai idioms showing identical/similar meaning
on human body parts were 58 idioms, 2) Chinese and Thai idioms showing identical/
similar meaning on human body parts only some words were 53 idioms, and Chinese and
Thai idioms showing dissimilar/unidentical meaning on human body parts were 50 idioms.
2. The investigation of socio-cultural meaning embedded in Chinese and Thai
idioms were reported in two aspects.
2.1 The value of Chinese and Thai idioms describing human body parts were
1) Teaching, warning, advice on empathy, thinking thoroughly before taking action,
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2) Language tool for communication to deliver the message to the audience to feel and
understand deeper meaning and visualize the picture as the speaker’s intent, 3) The
device showing relationship between human, animals and nature and 4) The reflection
of social and career such as farming, thoughts, beliefs, rituals, traditions, ways of life,
lifestyle, and punishment in that era.
2.2 The socio-cultural reflections were 1) Material e.g. food and medicine,
tools, equipment and weapon, musical instruments and nature; 2) Idea e.g. behavior/
thought and religious belief and 3) Norm e.g. dress, speech, and moral action.
3. The evaluation of supplementary reading textbook entitled “Chinese and Thai
Idioms about Human Body Parts” showed mean scores at the high level of 4.25.
Keywords: Chinese and Thai idioms on human body parts, Socio-cultural reflection
บทน�ำ
ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อความหมายให้สามารถสื่อสารติดต่อท�ำความเข้าใจกัน
โดยมีระเบียบของค�ำและเสียงเป็นเครื่องก�ำหนด เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ดังพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556
: 868 - 869) ให้ความหมายของภาษาไว้ว่า ภาษา หมายถึง ถ้อยค�ำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนก
ลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วู ถิ กิม จี (2550 : 1) ได้กล่าวว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส�ำคัญที่สุดของมนุษย์เพื่อ
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ภาษาใช้แสดงกฎเกณฑ์ของสังคมว่าคนในสังคมควรปฏิบัติตนอย่างไร ใช้แสดง
ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลว่ามีฐานะ บทบาท และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแตกต่างกันไป พร้อมกัน
นี้ภาษายังช่วยให้สังคมมีพัฒนาการโดยใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คน
อีกรุ่นหนึ่ง สมชาย หองยก (2550 : 6) ได้กล่าวว่า ภาษายังมีความส�ำคัญในแง่วัฒนธรรมของสังคม
กล่าวคือ วัฒนธรรมทีเ่ กิดจากใช้ภาษาในการพูดหรือเขียนในแต่ละหมูเ่ หล่า หรือแต่ละชาติ ภาษาเป็นเครือ่ ง
มือในการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากภาษาส�ำคัญในเชิงวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์กันในสังคมแล้วภาษายังมีความส�ำคัญในเครื่องมือสื่อสาร ผู้ที่สื่อสารสามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ด้วยถ้อยค�ำตรง ๆ ให้เข้าใจกันได้ หรือสื่อสารกันด้วยถ้อยค�ำหรือกลุ่มค�ำในความหมายพิเศษ แตกต่างไป
จากความหมายเดิมของค�ำหรือกลุ่มค�ำนั้น ๆ เป็นความหมายโดยนัยหรือความหมายเชิงเปรียบเทียบ
โดยผู้รับสารต้องตีความอีกชั้นหนึ่งจึงเข้าใจ ดังที่ ประยูร ทรงศิลป์ (2553 : 260 - 264) กล่าวถึงค�ำและ
กลุ่มค�ำว่า ค�ำทุกค�ำมีอยู่ในภาษา ถูกก�ำหนดให้สื่อความหมายถึงสิ่งต่าง ๆ หรือความคิดต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม ดังนั้น ค�ำทุกค�ำจึงต้องมีความหมายประจ�ำค�ำ ได้แก่ ความหมายตรง ความหมาย
เชิงอุปมาหรือความหมายโดยนัย หรือความหมายแฝง ที่เกิดจากการน�ำความคิดให้เกี่ยวโยงไปถึงสิ่งอื่น
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เป็นความหมายของค�ำที่ใช้ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้อยค�ำที่มีความหมายเชิงอุปมา
เหล่านี้ เรียกว่า ส�ำนวน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1227) ได้ให้ความหมาย
ของส�ำนวนไว้ว่า ถ้อยค�ำที่เรียบเรียง โวหาร บางที่ก็ใช้ว่า ส�ำนวนโวหาร เช่น สารคดีเรื่องนี้ส�ำนวนโวหาร
ดี ความเรียงเรื่องนี้ส�ำนวนโวหารลุ่ม ๆ ดอน ๆ ถ้อยค�ำหรือข้อความนี้กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความ
หมายไม่ตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ และ เหงียน ทิ ดอง (2554 : 9) ได้กล่าวว่า ส�ำนวนเป็นถ้อยค�ำ
หรือข้อความที่บรรพบุรุษของคนแต่ละชนชาติสร้างขึ้นเพื่อให้ความหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมุ่ง
เปรียบเทียบกับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้ส�ำนวนเป็นเรื่องส�ำคัญเรื่องหนึ่งของภาษา เพราะส�ำนวน
เป็นค�ำพูดที่กลั่นกรองขึ้นเพื่อความสละสลวยของภาษา เป็นถ้อยค�ำที่คมคายกว่าค�ำพูดธรรมดา เป็นค�ำพูด
ที่รวม ค�ำยาว ๆ ให้สั้นลง ท�ำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจการใช้ง่าย และการใช้ส�ำนวนในการสื่อสารช่วยให้เห็น
ภาพพจน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แทนที่จะอธิบายยาว ๆ ก็ใช้ส�ำนวนแทน แสดงถึงภูมิปัญญาภูมิรู้ของผู้ใช้ ดังที่
ดวงใจ ไทยอุบุญ (2552 : 223) กล่าวว่า ส�ำนวนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อความ
หรือเรื่องราวได้ลึกซึ้ง และเกิดความประทับใจได้เร็วขึ้น เป็นเครื่องอบรมสั่งสอนและชี้แนะให้เป็นคนดี
สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและการครองชีพ การท�ำมาหากิน การศึกษาส�ำนวนภาษิต
เป็นการสืบต่อวัฒนธรรมของชาติเอาไว้ไม่ให้สญ
ู หายและเกิดความภาคภูมใิ จทีบ่ รรพชนได้สร้างสรรค์ถอ้ ยค�ำ
ที่มีคุณค่าไว้
การใช้สำ� นวนมีปรากฏในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
ส�ำหรับส�ำนวนจีนมีที่มาหลากหลาย คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557 : 1) กล่าวว่า
ที่มาส�ำนวนจีน มี 3 ประการ ได้แก่ 1) ส�ำนวนที่มาจากภาษาพูด หรือ ภาษาพูดในงานเขียน 2) ส�ำนวน
ที่มาจากภาษาเขียน และ 3) ส�ำนวนที่ยืมจากภาษาต่างประเทศ
การใช้ส�ำนวนที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมาก สามารถสื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยทัว่ ไปเราใช้สำ� นวนเพือ่ การสือ่ สาร ดังที่ สุปรีดี สุวรรณบูรณ์ (2557 :
61) กล่าวว่าส�ำนวนใช้ในการจูงใจ ใช้ย่อข้อความยาว ๆ ใช้ขยายความหรือเน้นความเข้าใจ ใช้แทนถ้อยค�ำ
ที่ไม่ต้องการกล่าวตรง ๆ และใช้เพิ่มสีสันและความสละสลวยของถ้อยค�ำในการสื่อสาร
ที่ผ่านมามีผู้น�ำส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยมาศึกษาวิจัยหลากหลายประเด็น เช่น ภัทรพงศ์ พื้นงาม
(2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบส�ำนวนจีนและไทยที่สะท้อนภาพสตรี พบว่า ส�ำนวนจีน
ที่พบมากจะเป็นกลุ่มรูปลักษณ์ภายนอกของสตรี โดยมีความหมายด้านบวกมากกว่าด้านลบแต่ส�ำนวนไทย
ที่พบมากกลับเป็นส�ำนวนในกลุ่มแนวคิดค่านิยมเกี่ยวกับสตรี โดยมีความหมายด้านลบมากกว่าด้านบวก
และถึงแม้ว่าส�ำนวนเกี่ยวกับสตรีระหว่างประเทศจีนและไทยจะมีความแตกต่างกัน แต่ต่างก็ให้ความส�ำคัญ
กับสตรีในด้านต่าง ๆ เหมือนกัน อาทิด้านบุคลิกลักษณะ กิริยามารยาท ความประพฤติ การรักนวลสงวน
ตัว กณิกนันต์ โยธานะ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “Chi”
และ “Shi” กับส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “กิน” พบว่า ความหมายของส�ำนวนที่ค�ำว่า “กิน” ในส�ำนวนภาษา
จีนและภาษาไทย จ�ำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ ความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง
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โดยผลจากการเปรียบเทียบทางด้านความหมายสะท้อนให้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างกันของชาวจีน
และชาวไทยในด้านสภาพแวดล้อม สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัตนธรรม ทัศนคติ
และค่านิยมต่าง ๆ จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่เกี่ยวกับร่างกาย เพื่อ
ศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้าน
การศึกษาภาษาส�ำหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองและการศึกษาวัฒนธรรม หรือแม้แต่
เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการอ่าน อีกทั้งเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้สํานวนจีนกับสํานวนไทยที่มีคําเกี่ยวกับร่างกาย
2. เพื่อศึกษาคุณค่า ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทย
3. เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
ประโยชน์ของการวิจัย
ร่างกาย

1. ท�ำให้ทราบความเหมือนและความแตกต่างของการใช้สํานวนจีนกับสํานวนไทยที่มีคําเกี่ยวกับ

2. ท�ำให้ทราบคุณค่า ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในส�ำนวนจีนและ
ส�ำนวนไทย
3. ได้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ได้แก่ ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกายจ�ำนวน 633
ส�ำนวน แบ่งเป็นส�ำนวนจีน 309 ส�ำนวน และส�ำนวนไทย 324 ส�ำนวน โดยน�ำมาจากหนังสือดังนี้ พจนานุกรม
ส�ำนวนจีน (成语大词典) 100 ส�ำนวนจีน ชุมนุมส�ำนวนจีน ส�ำนวนสุภาษิตค�ำพังเพย ส�ำนวนไทย
ใช้ให้เป็น ส�ำนวนไทยขุนวิจิตรมาตรา และส�ำนวนไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2545
2. ขอบเขตด้ า นประชากร ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชาวจี น ที่ เ รี ย นภาษาไทยในคณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 20 คน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ ตารางส�ำนวนจีนที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย ตารางส�ำนวนไทยที่มี
ค�ำเกี่ยวกับร่างกาย ตารางวิเคราะห์ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
2.1 ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ ส� ำ นวน และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งเครื่ อ งมื อ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.2 ก�ำหนดเกณฑ์ในการสร้างตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบสํานวนจีนกับสํานวนไทย
ที่มีคําเกี่ยวกับร่างกายที่มีความหมายเหมือนกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ค�ำที่เกี่ยวกับร่างกาย
เหมือนกัน/คล้ายกัน 2) ค�ำที่เกี่ยวกับร่างกายเหมือนกัน/คล้ายกันบางค�ำ  และ 3) ค�ำที่เกี่ยวกับร่างกาย
ไม่เหมือนกัน
2.3 ท�ำตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2.4 น�ำตารางการวิเคราะห์ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกายน�ำเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5 จัดพิมพ์ตารางผลการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ศึกษาส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูล
ซึ่งผู้วิจัยได้ส�ำนวนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ�ำนวนทั้งหมด 633 ส�ำนวน เป็นส�ำนวนจีน 309 ส�ำนวน และ
ส�ำนวนไทย จ�ำนวน 324 ส�ำนวน
3.2 คัดเลือกส�ำนวนลงในตารางจัดเก็บข้อมูล
3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบส�ำนวนที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกายระหว่างส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทย
ตามเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้
3.4 วิเคราะห์คุณค่า อีกทั้งภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมในส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มี
ค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
3.5 น�ำผลการวิเคราะห์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและ
การใช้ภาษา
4. การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านผู้วิจัย แบ่งขั้นตอนเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ขั้นตอนที่ 2 ก�ำหนดองค์ประกอบของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วยปกนอก ปกใน ค�ำน�ำ 
สารบัญ เนื้อหา กิจกรรม และบรรณานุกรม
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบเนื้อหา โดย
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1. คัดเลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมจากผลการศึกษาส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับ
ร่างกาย และเลือกส�ำนวนที่ใช้ค�ำเกี่ยวกับร่างกายไม่ซ�้ำกัน จ�ำนวน 37 ส�ำนวน
2. อธิบายส�ำนวนจีน จ�ำนวน 19 ส�ำนวน
3. อธิบายส�ำนวนไทย จ�ำนวน 18 ส�ำนวน
4. เปรียบเทียบส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
ขั้นตอนที่ 4 จัดท�ำหนังสือส่งเสริมการอ่านตามโครงสร้างเนื้อหาที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 5 น�ำหนังสือส่งเสริมการอ่านที่เรียบเรียงเสร็จไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และรูปแบบเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของหนังสือส่งเสริมการอ่านโดยผู้เชี่ยวชาญ
การสร้างแบบประเมินและการประเมินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การสร้างแบบประเมิน
1.1 ศึกษาความหมาย รูปแบบ และวิธีการสร้างแบบประเมินจากเอกสาร ต�ำราต่าง ๆ
1.2 ก�ำหนดกรอบแนวคิดการประเมินที่เกี่ยวกับหนังสือส่งเสริมการอ่านโดยแบ่งรายการ
ประเมินเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 รายการประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่าน จ�ำนวน 15 ข้อ ตอนที่ 2 เป็น
ข้อเสนอแนะ
1.3 จัดท�ำแบบประเมินแล้วน�ำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ตรวจความถูกต้อง ความเหมาะสม
ของรูปแบบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.4 จัดท�ำแบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมพร้อมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน
2. การประเมิน
2.1 ตรวจสอบหาความเที่ยงตรง ความถูกต้องเชิงเนื้อหาของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการวัด โดยพิจารณาเป็นรายข้อค�ำถามและก�ำหนดค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ดังนี้
+1 หมายถึง   รายการประเมินมีความเหมาะสม
0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินมีความเหมาะสม
-1 หมายถึง   รายการประเมินไม่มีความเหมาะสม
2.2 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง
ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน พบว่า รายการประเมินหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน มีค่า IOC เท่ากับ 0.76 ซึ่งแปลว่า แบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านมีความเหมาะสม
สอดคล้อง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้สถิติ
ประกอบค�ำอธิบายเชิงพรรณนา
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สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนจีนกับสํานวนไทยที่มีคําเกี่ยวกับร่างกายที่มีความหมายเหมือน
กันพบทั้งหมด 161 ส�ำนวน แบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้
1.1 ส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกายเหมือนกัน/คล้ายคลึง มีทั้งหมดจ�ำนวน
58 ส�ำนวน ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง คือ ค�ำว่า “ใจ” และ “ปาก” จ�ำนวนค�ำละ 14 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ
24.14 รองลงมา คือ ค�ำว่า “ตา” และ “มือ” จ�ำนวนค�ำละ 8 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 13.79 และอันดับ
ที่สาม คือ ค�ำว่า “ฟัน” และ “หู” จ�ำนวนค�ำละ 4 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 6.90 ตามล�ำดับ
1.2 ส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกายเหมือนกัน/คล้ายกันบางค�ำ  มีท้ังหมด
จ�ำนวน 53 ส�ำนวน ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง คือ ค�ำว่า “ใจ” “ปาก” และ “ตา” จ�ำนวนค�ำละ 10 ส�ำนวน
คิดเป็นร้อยละ 18.87 รองลงมา คือ ค�ำว่า “หู” และ “อก” จ�ำนวนค�ำละ 6 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 11.32
และอันดับที่สาม คือ ค�ำว่า “มือ” และ “หน้า” จ�ำนวนค�ำละ 4 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 7.55 ตามล�ำดับ
1.3 ส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� เกีย่ วกับร่างกายไม่เหมือนกัน มีทงั้ หมดจ�ำนวน 50 ส�ำนวน
ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง คือ ค�ำว่า “ใจ” จ�ำนวน 9 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 18.00 รองลงมา คือ ค�ำว่า “มือ”
จ�ำนวน 7 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และอันดับทีส่ าม คือ ค�ำว่า “หัว” จ�ำนวน 6 ส�ำนวน คิดเป็นร้อยละ
12.00 ตามล�ำดับ
2. การศึกษาคุณค่าภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มี
ค�ำเกี่ยวกับร่างกาย ทั้งนี้ผู้วิจัยขอน�ำเสนอเป็น 2 ประเด็น คือ
2.1 ด้านคุณค่าส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย พบว่า ส�ำนวนเหล่านั้นล้วน
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าดังนี้ 1) เป็นหลักค�ำสอนโดยใช้การตักเตือน ชี้แนะ เรื่องการให้รู้จักเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น การคิดให้รอบคอบก่อนจะลงมือท�ำสิ่งใด และเรื่องการท�ำธุรกิจ การลงมือท�ำสิ่งใดก่อนย่อมเป็น
การน�ำหน้าผู้อื่นหรือประสบความส�ำเร็จก่อนผู้อื่น 2) เป็นเครื่องมือสื่อภาษาโดยการใช้ส�ำนวนเพื่อสื่อสาร
ที่ต้องการให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกและเข้าใจความหมายลึกซึ้งแทนการใช้ถ้อยค�ำที่รุนแรงหรือประชดประชัน
3) เครื่องชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ กับธรรมชาติ มาประกอบเป็นส�ำนวนเพื่อเปรียบเทียบ
ให้เห็นภาพที่ชัดเจน 4) กระจกสะท้อนภาพสังคม ส�ำนวนเหล่านั้นเหมือนเป็นกระจกสะท้อนภาพสังคมของ
ยุคนั้น ๆ โดยสะท้อนอาชีพเกษตรกรรม ความคิด ความเชื่อ จารีตประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การใช้
ชีวิต และกฎการลงโทษของคนในสมัยนั้น
2.2 ด้านภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมจากส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับ
ร่างกาย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
2.2.1 วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ (Material) ได้ แ ก่ 1) อาหารการกิ น และยารั ก ษาโรค
2) เครื่องนุ่งห่ม 3) เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาวุธ 4) เครื่องดนตรี และ 5) ธรรมชาติ
2.2.2 วั ฒ นธรรมความคิ ด (Idea) ได้ แ ก่ 1) ด้ า นอุ ป นิ สั ย /ความคิ ด 2) ศาสนา
3) เกษตรกรรม 4) การศึกษา และ 5) ทัศนคติ
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2.2.3 วัฒนธรรมด้านบรรทัดฐาน (Norm) ได้แก่ 1) ด้านการแต่งกาย 2) การพูด และ

3) การท�ำความดี
3. ผลการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
พบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
การอภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนจีนกับสํานวนไทยที่มีคําเกี่ยวกับร่างกายที่มีความหมายเหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน พบทั้งหมด 161 ส�ำนวน จ�ำแนกเป็น 1) ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
เหมือนกัน/คล้ายคลึง มีจ�ำนวน 58 ส�ำนวน 2) ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกายเหมือน
กัน/คล้ายกันบางค�ำ  มีจ�ำนวน 53 ส�ำนวน และ 3) ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย
ไม่เหมือนกัน มีจ�ำนวน 50 ส�ำนวน จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่ใช้ค�ำเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง
ๆ ของร่างกายมาประกอบเป็นส�ำนวนเป็นจ�ำนวนมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้ภาษาของชาวจีนและชาว
ไทยมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและมีที่มาของส�ำนวนเหมือนกันโดยเห็นความส�ำคัญของสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว
โดยเฉพาะร่างกาย ซึง่ ประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่าง ๆ ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของ เรไร ไพรวรรณ์ (2551 :
64 – 82) ที่ได้กล่าวว่า การแบ่งประเภทส�ำนวนนั้น แบ่งตามสิ่งที่น�ำมาเปรียบหรืออ้างอิง โดยพิจารณา
จากสิ่งที่น�ำมาเปรียบเทียบอ้างอิง อย่างส�ำนวนที่เกี่ยวกับคน มีการเปรียบเทียบกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย
และยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของ อริยานุวฒ
ั น์ สมาธยกุล (2559 : 14) ได้กล่าวถึงทีม่ าของส�ำนวนไว้วา่
ส�ำนวนนั้นเกิดจากเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นตามบริบทแวดล้อมที่ต่างกัน จึงได้น�ำอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของร่างกายมาผูกเป็นส�ำนวน เพื่อใช้เปรียบเทียบให้เห็นภาพรวมไปถึงการอบรมสั่งสอนและเตือนใจมนุษย์
ในการด�ำเนินชีวิต
2. การศึกษาคุณค่าและภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่ในส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มี
ค�ำเกี่ยวกับร่างกาย พบว่ามีดังนี้ 1) เป็นหลักค�ำสอน ตักเตือนให้เป็นคนดี 2) เป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสาร
ที่ต้องการให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกและเข้าใจความหมายลึกซึ้ง 3) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์
กับธรรมชาติ ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ กับธรรมชาตินนั้ มีอย่างแน่นแฟ้นและยาวนาน
คนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของธรรมชาติ คนและสัตว์อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นปัจจัยใน
การด�ำรงชีวิตของคนและสัตว์ คน สัตว์กับธรรมชาติไม่อาจแยกตัวออกจากกันและกันได้ ต่างต้องพึ่งพา
อาศัยกัน 4) เป็นกระจกสะท้อนภาพสังคมของยุคนั้น ๆ โดยสะท้อนอาชีพเกษตรกรรม การท�ำนา ท�ำไร่
ความคิด ความเชื่อ จารีตประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต และกฎการลงโทษของคนในสมัยนั้น
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกับความเห็นของ วิเศษ ชาญประโคน (2550 : 60) ได้กล่าวว่า ส�ำนวน
มีบทบาทส�ำคัญในการสือ่ สาร เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาอบรม การสัง่ สอนอบรมบุตรหลานให้ทำ� ดี เป็นคนดี
รูจ้ กั วางชีวติ ให้ถกู ต้อง ผูใ้ หญ่นยิ มใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบด้วยถ้อยค�ำแทนการบอกตรง ๆ ถ้อยค�ำนัน้ เรียกว่า
ส�ำนวน นัน่ เอง ส�ำนวนดังกล่าวจึงเสมือนเป็นกฎหมาย ระเบียบ กรอบของสังคมทีช่ ว่ ยกล่อมเกลาพฤติกรรม
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ให้อยู่ในจารีตอันดีงาม ส�ำนวนเปรียบได้กับกระจกสะท้อนภาพสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาชีพ
ความคิด ความเชื่อ จารีตประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน และสอดคล้องกับความเห็น Ma (1989 :
67) ที่กล่าวว่า ส�ำนวนมีความหมายแอบแฝงอยู่และส�ำนวนมีประโยชน์ สามารถน�ำหลักค�ำสอนมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ให้เยาวชนประพฤติปฏิบัติตนดีขึ้น ช่วยขัดเกลานิสัย สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
เรไร ไพรวรรณ์ (2551 : 64 – 82) ได้กล่าวว่า วิถีชีวิตของคนไทยมีความใกล้ชิดและผูกพันกับสัตว์
สัตว์ต่าง ๆ ที่น�ำมาเปรียบเทียบเป็นส�ำนวน รวมถึงธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อ
ความคิดความเชื่อและพฤติกรรมของมนุษย์อย่างมากจึงปรากฏในส�ำนวน
2.2 ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับ
ร่างกาย พบว่า ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม มี 3 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ อาหาร
การกินและยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ เครื่องดนตรี และธรรมชาติ 2) วัฒนธรรม
ความคิด ได้แก่ ด้านอุปนิสัย/ความคิด ด้านศาสนา ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษา และด้านทัศนคติ และ
3) วัฒนธรรมด้านบรรทัดฐาน ได้แก่ ด้านการแต่งกาย การพูดจา และการท�ำความดี ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของ วู ถิ กิม จี (2550 : 9) ได้กล่าวว่า ที่มาของส�ำนวนมูลเหตุต่าง ๆ ของการเกิดส�ำนวน
เกิดจากเครื่องมือ อาชีพ และความเห็นของ เรไร ไพรวรรณ์ (2551 : 64–82) ได้กล่าวว่า การแบ่งประเภท
ส�ำนวนแบ่งตามสิ่งที่น�ำมาเปรียบหรืออ้างอิง เช่น พืช พืชต่าง ๆ ที่น�ำมาใช้เปรียบในส�ำนวนของไทย มีทั้ง
ที่เป็นพืชผักสวนครัว พืชยืนต้น และพืชล้มลุก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อิสริยา
คณะเมือง (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีน (4 ตัวอักษร) และ
ส�ำนวนไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีน (4 ตัว
อักษร) และส�ำนวนไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ส�ำนวนทั้งสองภาษายังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีน
และวัฒนธรรมไทยทั้งในด้านความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของแต่ละชนชาติ
3. หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกาย พบว่า หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักวิชาการ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมจากผลการศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนจีนและส�ำนวนไทยที่มี
ค�ำเกี่ยวกับร่างกาย น�ำหนังสือส่งเสริมการอ่านเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และประชากร ประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้อง จึงได้หนังสือส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสม นักศึกษาและผู้สนใจสามารถ
อ่านและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา ใบกาซูยี (2542 : 52–65) และ
ฉวีวรรณ คูหาอภินันทน์ (2545 : 12–21) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านไว้ว่า ก�ำหนด
จุดประสงค์ ก�ำหนดสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนมีหรือบรรลุในสิ่งที่จะท�ำหรือในสิ่งที่จะเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ การศึกษาหาความรู้ก่อนเพื่อน�ำมาวางแผนหรือวางโครงสร้างให้เกิดมองเห็น
ภาพหรือความชัดเจนในการสร้าง เลือกเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ในสิ่งนั้น ๆ มากที่สุด เขียนโครงเรื่อง
ผูกเรื่องหรือสร้างเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินเรื่องให้มีความเกี่ยวเนื่องกัน การท�ำรูปเล่ม
ก�ำหนดรูปร่าง ขนาดกระดาษ ขนาดของตัวหนังสือ หรือการพิมพ์ลกั ษณะและขนาดของรูปเล่มควรมีขนาด
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พอเหมาะ หยิบถือได้สะดวก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จรรยวรรณ เทพศรีเมือง (2554 :
69–70) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมไทยส�ำหรับผู้เรียนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ พบว่า ผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีความเห็นว่า หนังสือเสริม
ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมไทยเล่มนี้มีความเหมาะสมดีเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. น�ำผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบส�ำนวนจีนกับส�ำนวนไทยที่มีค�ำเกี่ยวกับร่างกายเป็นตัวอย่าง
การสอนส�ำนวนให้กับนักศึกษาจีน
2. น�ำหนังสือส่งเสริมการอ่านไปบูรณาการกับการเรียนการสอนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนที่คําบอกสิ่งอื่น ๆ เช่น พืชพรรณ สัตว์ สิ่งของ
เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสํานวนจีนและสํานวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึง
กันในเรื่องของโครงสร้างภาษาเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจโครงสร้างของภาษาจีนและภาษาไทย
3. ควรมีการศึกษาสํานวนจีนและสํานวนไทยที่มีความหมายแตกต่างกันเพื่อให้เห็นภาพสะท้อน
ที่ต่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่างคนจีนกับคนไทยเป็นไปได้ง่ายขึ้น
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