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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประเภทของส�ำนวนไทยและ
ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” 2) ศึกษาภาพสะท้อนของส�ำนวนที่มีค�ำว่า “งู” ของทั้ง 2 ภาษา
3) ศึกษาความเข้าใจในการใช้ส�ำ นวนไทยมีค�ำว่า “งู” ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จ�ำนวน 121 คน
แยกตามชั้นปีการศึกษา เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความเข้าใจการใช้
ส�ำนวนไทยมีค�ำว่า “งู” สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการแจกแจงความถี่แบบกลุ่ม
ผลการวิจัย 1) ส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” สามารถแบ่งได้
3 ประเภท คือ ประเภทส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “งู” กับส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” เหมือนกัน
ประเภทส�ำนวนไทยไม่มีค�ำว่า “งู” แต่ส�ำนวนจีนมีค�ำว่า “งู” และประเภทส�ำนวนไทยมี
ความหมายตรงกันกับส�ำนวนจีนแต่ส�ำนวนไทยใช้ค�ำอื่น 2) ส�ำนวนที่มีค�ำว่า “งู” ของทั้ง
2 ภาษา มีจ�ำนวน 5 ลักษณะการสะท้อน คือ ทางธรรมชาติ ทางพฤติกรรมและความรู้สึก
นึกคิดของมนุษย์และสัตว์ ทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย ทางความเชื่อ ศาสนา และ
ทางเครือ่ งดนตรี การละเล่น 3) ความเข้าใจการใช้สำ� นวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “งู” ของนักศึกษา
พบว่า ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 มีค่าระดับความเข้าใจมาก ส่วนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 มีค่า
ระดับความเข้าใจปานกลาง และคะแนนเฉลี่ยรวมของนักศึกษาทุกชั้นปีมีค่าระดับความ
เข้าใจปานกลาง
ค�ำส�ำคัญ ; งู, ส�ำนวนไทย, ส�ำนวนจีน, ความเข้าใจ
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Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the types of Thai and Chinese
proverb with the word “snake”, 2) to study the reflection of the proverb with the word
“snake” of Thai and Chinese languages, and 3) to study the understanding of using
Thai idioms with the word “snake” of students. The sample group was undergraduate
students majoring in English for international communication. The 121 students were
classified by academic year, and they enrolled in the second semester of academic
year 2018. Research tool was the comprehension test of Thai proverb with the word
“snake”. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and
frequency distribution table.
The result of research revealed as follows: 1) The types of Thai and Chinese
proverb with the word “snake” can be divided into three types: the Thai idioms
with the word “snake” and Chinese idioms with the word “snake” that have the same
meaning; the Thai proverb without the word “snake”, but Chinese proverb with the
word “snake”; and the Thai idioms are synonymous with Chinese proverb, but Thai
proverb uses other words. 2) The reflection of proverb with the word “snake” of two
languages was found that there were five characteristics of reflection: nature, human
and animal behavior including their feelings, way of life including residence, belief
with religion, and musical instruments including play. 3) The understanding of using
Thai idioms with the word “snake” of students was found that first-year students and
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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fourth-year students had a high level of understanding. Meanwhile, second-year
students and third-year students had a moderate level of understanding. The median
of all students had a moderate level of understanding.
Keywords ; snake, Thai proverb, Chinese proverb, comprehension
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บทน�ำ
เนื่องจากการใช้ชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ทุกคน ขาดการพูดคุยสื่อสารระหว่าง
กันไม่ได้ จึงมีผู้ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับค�ำพูดไว้อย่างมากมาย นับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั มีคำ� พูดทีม่ นุษย์คดิ ค้นขึน้ และใช้กนั อย่างแพร่หลายอยูด่ ว้ ยกัน 2 ประเภท ประเภทแรก
เป็นค�ำพูดที่ไม่ต้องแปลความหมายก็สามารถเข้าใจได้ทันที และประเภทที่สองเป็นค�ำ
พูดที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อที่จะแปลความหมายหรือตีความก่อน จึงจะ
สามารถเข้าใจในความหมายนัน้ ได้ ซึง่ บางครัง้ อาจท�ำให้ผฟู้ งั เข้าใจความหมายไม่ตรงกัน
กับผูพ้ ดู ได้ ค�ำพูดในลักษณะนีเ้ รียกว่า “ส�ำนวน” ส�ำหรับความหมายของส�ำนวนได้มผี ใู้ ห้
ความคิดเห็นไว้ ดังนี้ วรวรรณ คงมานุสรณ์ (2545 : 7) กล่าวว่า ส�ำนวนเป็นค�ำกล่าวหรือ
ถ้อยค�ำคมคายสั้น ๆ ที่ผูกเข้าเป็นประโยค มีความหมายกระชับ ลึกซึ้ง และมีความหมาย
เป็นอุปมาเปรียบเทียบ ประเพศ ไกรจันทร์ (2558 : 3) กล่าวว่า ส�ำนวนคือ ถ้อยค�ำที่
เรียบเรียงขึน้ อย่างกะทัดรัด หรือข้อความทีไ่ ม่ได้แปลตรงตามตัวอย่างชัดเจน มักมีความหมาย
โดยนัยหรือโดยเปรียบเทียบ และ夏征农 (1989 : 1864) ได้กล่าวว่า ส�ำนวนจีนตรงกับ
ภาษาจีนกลางว่า 成语 เป็นกลุม่ ค�ำทีต่ ายตัว ส�ำนวนจีนส่วนมากประกอบด้วยค�ำ 4 ค�ำ และ
ในตัวของส�ำนวนเองนั้นจะมีการประกอบค�ำแตกต่างกัน ไวยากรณ์จึงแตกต่างกันด้วย
ซึ่งการแปลความหมายของส�ำนวนจะมีทั้งแปลตรงตัว และแปลตามตัว จากความหมาย
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ส�ำนวนไม่เพียงแต่มีบทบาทในการเป็นค�ำพูด หากยังมีความส�ำคัญ
ที่ช่วยสะท้อนวัฒนธรรม เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์
การละเล่น เครื่องดนตรี รวมทั้งเอกลักษณ์ภาษาของชนชาตินั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
จากการส�ำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส�ำนวนไทยและจีน ได้พบว่า มีการศึกษา
เปรี ย บเที ย บส� ำ นวนที่ ก ล่ า วถึ ง อวั ย วะภายในร่ า งกาย สั ต ว์ สี่ เ ท้ า และตั ว เลข เช่ น
สุชาดา กุลบุตร (2555 : 50) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาวิเคราะห์สภุ าษิตจีนทีม่ ตี วั “牛”
และ 范氏缘红 (2018 : 58) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวเลขที่อยู่ในส�ำนวนจีนและส�ำนวน
เวียดนาม ส่วนงานวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษาในประเด็นเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางภาษาผ่านส�ำนวน
ของชนชาติต่าง ๆ เช่น Shi Wenjuan and Jiang Yuhong (2015 : 104 - 112) ได้ศึกษา
วิจยั เรือ่ ง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างส�ำนวนอังกฤษและส�ำนวนจีน และ Huang
Haiyuan et al (2016 : 122 - 128) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบมูลเหตุที่มาของ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ส�ำนวนจีนและส�ำนวนอินโดนีเซีย แต่ยังไม่มีผู้ท�ำการเปรียบเทียบส�ำนวนไทยและจีนที่มี
ค�ำว่า “งู” เกิดขึน้ มาก่อน ดังนัน้ จึงมีความส�ำคัญในการศึกษาถึงประเภท และภาพสะท้อน
ทางวั ฒ นธรรม ผ่ า นส� ำ นวนไทยและส� ำ นวนจี น ที่ มี ค� ำ ว่ า “งู ” เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
เมือ่ พิจารณาลงไปในรายละเอียดของส�ำนวนทัง้ 2 ภาษาจะช่วยให้เห็นถึงข้อแตกต่างปลีก
ย่อยออกไป เพราะค�ำว่า “งู” ที่ปรากฏในส�ำนวนทั้ง 2 ภาษาไม่ได้มุ่งจะสื่อความหมาย
โดยตรงทีส่ อื่ ถึงสัตว์เพียงประการเดียว หากยังแฝงความความโดยนัยเอาไว้ดว้ ย นอกจากนี้
การเปรียบเทียบส�ำนวนไทยและจีนในครัง้ นีย้ งั ส่งผลต่อการต่อยอดการวิจยั เกีย่ วกับกลวิธี
การสอนเพื่อจดจ�ำตัวอักษรจีนผ่านส�ำนวนได้อีกด้วย
อนึ่ง สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้มีการคิดค้นค�ำพูดใหม่ ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ
ราวดอกเห็ด ซึ่งค�ำพูดเหล่านี้ล้วนแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มวัยรุ่น และวัยท�ำงาน
ซึ่งถือเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ของประเทศ ค�ำพูดที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดมาจากการน�ำค�ำพูด
ของคนในอดีตที่มีอยู่แล้วมาปรับเขียนขึ้นใหม่ ใช้วิธีการลดทอนบางค�ำลง หรือการ
น�ำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้มาเป็นค�ำพูด เช่น การน�ำล�ำไยซึ่งเป็นผลไม้มาเป็น
ค�ำพูดเชิงอุปมาอุปไมย อันแสดงถึง เมื่อผู้พูดหรือผู้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มร�ำคาญ หรือ
เบื่อในความเรื่องมากของอีกฝ่าย รวมทั้งคนที่ท�ำอะไรยืดยาด ชักช้าไม่ทันใจให้กับตน
หรือการน�ำพืชอย่างเผือก มาเป็นค�ำพูดที่ใช้สื่อความถึงผู้ที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่อง
ของผู้อื่นอยู่เป็นนิจ และการน�ำสัตว์อย่างนกมาเป็นค�ำพูดที่ใช้สื่อความถึงผู้ที่ชอบพอ
ผูใ้ ดผูห้ นึง่ อยู่ พยามยามท�ำทุกวิถที างทีจ่ ะให้ผ้นู นั้ หันมาชอบเรากลับ แต่สุดท้ายก็ไม่เป็น
ตามทีห่ วังผูท้ ชี่ อบดันไปสมัครรักใคร่กบั ผูอ้ นื่ แทน (เกสรา ลีเ้ จริญ, 2562) ตัวอย่างค�ำพูด
เหล่านี้ล้วนถูกเผยแพร่ และน�ำไปใช้อย่างกว้างขว้างเมื่อสื่อสารระหว่างกันทั้งในโลก
ออนไลน์ รวมทั้งการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบัน ถึงแม้ค�ำพูดเหล่านี้จะได้รับความนิยม และ
แพร่หลายอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นค�ำพูดติดปาก แต่ก็มีข้อเสียคือ เมื่อหมดสมัยนิยม
ก็จะถูกลืมเลือนไป เช่นเดียวกับส�ำนวนที่ผู้วิจัย ได้เคยพูดคุยสอบถามนักศึกษาถึงค�ำว่า
“ส�ำนวน” ในความคิดของนักศึกษา ท�ำให้ได้ทราบเจตคติที่นักศึกษามีต่อส�ำนวน
4 ประการคือ 1. ส�ำนวนเป็นอะไรที่ไกลตัวมากไม่เกี่ยวข้องในการด�ำรงชีวิต 2. ถ้าใครใช้
ส�ำนวนจะรู้สึกว่าล้าสมัยมาก 3. ไม่เข้าใจความหมายของส�ำนวน และบางครั้งอยากใช้แต่
ก็ไม่ทราบว่าจะใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ 4. การสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันไม่ได้ใช้ส�ำนวนเข้ามา
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เพื่อพูดคุยระหว่างกันบ่อยนัก เมื่อจะใช้ส�ำนวนก็ต่อเมื่อมีอะไรมาดลใจให้นึกขึ้นได้ หรือ
สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นตัวบังคับให้ต้องใช้ส�ำนวน กอปรกับผู้วิจัยได้
ทดลองน�ำส�ำนวนเข้ามาใช้เพื่อเป็นการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาใน
ชั้นเรียน ด้วยการหยิบยกประเด็นที่เป็นข่าวสาร แล้วให้นักศึกษาลองนึกส�ำนวนเพื่อใช้
ประกอบข่าวสารนัน้ ๆ ผลปรากฏว่ามีนกั ศึกษาจ�ำนวนน้อยมากทีส่ ามารถเลือกใช้สำ� นวน
ได้ถูกต้องตรงกับเนื้อหาข่าวที่ผู้วิจัยยกตัวอย่างมา หรือบางครั้งที่ผู้วิจัยพูดส�ำนวนขึ้นมา
นักศึกษาบางคนก็ไม่เข้าใจในความหมาย ซึง่ สวนทางกันกับทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ลองพูดโดยใช้คำ� ที่
อยูใ่ นสมัยนิยมทีพ่ บได้ตามโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ สือ่ โทรทัศน์ นักศึกษา
กลับมีปฏิกิริยาตอบรับได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสามารถเข้าใจความหมายได้โดยไม่ต้อง
อธิบายอะไรเพิม่ เติม ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นทีม่ าของการศึกษาถึงความเข้าใจการใช้สำ� นวนไทย
ที่มีค�ำว่า “งู” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากลทุกชั้นปีการศึกษา ร่วมกับการศึกษาถึงประเภท ภาพสะท้อนของส�ำนวนไทยและ
ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู”
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประเภทของส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู”
2. เพื่อศึกษาภาพสะท้อนของส�ำนวนที่มีค�ำว่า “งู” ของทั้ง 2 ภาษา
3. เพือ่ ศึกษาความเข้าใจในการใช้สำ� นวนไทยมีคำ� ว่า “งู” ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
แนวความคิดการวิจัย
แนวความคิดเกีย่ วกับการศึกษาภาษาเชิงเปรียบเทียบ ปัจจุบนั การเปรียบเทียบ
ภาษาคือ การน�ำเอา 2 ภาษาซึ่งเน้นเป็นภาษาแม่ของผู้ท�ำการศึกษา ไปเปรียบเทียบกับ
อีกภาษาหนึ่งที่ผู้ศึกษาต้องการ หรือมีความรู้ ทักษะในภาษานั้น แล้วน�ำมาเปรียบเทียบ
อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ หาความแตกต่ า ง และความคล้ า ยคลึ ง กั น ระหว่ า ง 2 ภาษา
(สุรศักดิ์ แย้มอุ่น, 2552 : 25) และดวงเดือน สุวัตถี (2524 : 182 - 185) ได้กล่าวว่า
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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การเปรียบเทียบคือ การน�ำทั้ง 2 ภาษามาเปรียบเทียบกันในลักษณะรูปแบบต่อรูปแบบ
รวมถึงงานวิจัยของ Shi Wenjuan and Jiang Yuhong (2015 : 104 - 112) ได้ศึกษา
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งส� ำ นวนอั ง กฤษและส� ำ นวนจี น จากมุ ม มอง
ความหมายทางวัฒนธรรม พบว่า 1. ส�ำนวนทั้งสองภาษาที่มีความหมายเหมือนกัน
2. ส�ำนวนทัง้ สองภาษาทีม่ คี วามหมายเหมือนกัน แต่ใช้คำ� แตกต่างกัน 3. วัฒนธรรมเรือ่ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคม ทั้งสองประเทศแตกต่างกันในเชิงการแสดงออกทาง
สัญลักษณ์ด้วยสี หรือสัตว์ เนื่องจากการเปรียบเทียบมีส่วนช่วยให้ทราบถึงความเหมือน
และความแตกต่างของ 2 ภาษาได้ อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และ
การเข้าใจถึงวัฒนธรรมของแต่ละชาติได้อย่างลึกซึง้ ซึง่ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดี และ
ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ที่ ม าอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาพสะท้ อ นของส� ำ นวน
มีผู้ท�ำการศึกษาไว้ ดังนี้ สง่า กาญจนาคพันธุ์ (2543 : 2 - 5) ได้กล่าวว่า ส�ำนวนไทย
มีมาตั้งแต่โบราณ เกิดขึ้นตามยุคตามสมัยที่บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้เกิดเอง
ได้จากธรรมชาติ หากแต่เกิดจากมูลเหตุต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติ การกระท�ำ สิ่งแวดล้อม
ขนมธรรมเนียมประเพณี ศาสนาความเชื่อ การละเล่น นิทาน ต�ำนาน เป็นต้น 开心辞
书研究中心 (2015 : 129) ได้กล่าวว่า ส�ำนวนจีนจะมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและ
ประวัตศิ าสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่กม็ สี ำ� นวนทีม่ าจากนิยายปรัมปราโบราณ พฤติกรรมหรือ
เรื่องเล่าของคนรุ่นก่อน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สัตว์ สิ่งของเครื่องใช้ยานพาหนะ
อวั ย วะของมนุ ษ ย์ เครื่ อ งดนตรี แ ละการร้ อ งร� ำ และศาสนา ประเพณี วั ฒ นธรรม
รวมอยู่ด้วยเช่นกัน และกณิกนันต์ โยธานะ (2556 : 102) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “吃” และ “食” กับส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “กิน” พบว่า
ส�ำนวนได้สะท้อนถึงความเหมือน ความแตกต่างของชาวจีน และชาวไทย เช่น ความแตกต่าง
ในวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้ทำ� อาหาร ชาวจีนนิยมน�ำข้าวแดง ร�ำ และถัว่ ส่วนชาวไทยนิยมใช้เกลือ
กับกะปิในการปรุงอาหาร
แม้ว่าส�ำนวนไทยไม่จ�ำเป็นต้องรู้ที่มาของส�ำนวนก่อนจึงจะเข้าใจความหมาย
ได้อย่างส�ำนวนจีน หรือส�ำนวนจีนทีม่ กี ารสลับค�ำไปมาแต่ความหมายคงเดิม ซึง่ เอกลักษณ์นี้
ในส�ำนวนไทยก็ไม่ปรากฏ แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ส�ำนวนของทั้ง 2 ภาษามีความแตกต่างกันใน
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เรื่องของภาพสะท้อนจากที่มาของส�ำนวนใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นที่มาของส�ำนวนทั้ง 2 ภาษา
ที่มีความคล้ายคลึงกันจึงเป็นแนวคิดในการวิจัยเพื่อศึกษาภาพสะท้อนของส�ำนวนที่มี
ค�ำว่า “งู” ของทั้ง 2 ภาษา
แนวความคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการวัดความเข้าใจ ทิศนา แขมณี
(2545 : 1) ให้ความหมายของความเข้าใจว่า เป็นความสามารถในการกระท�ำ การใช้
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง ความรู้สึกอันเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
และBenjamin S. Bloom et al (1956 : 271) เห็นว่า ความเข้าใจเป็นความสามารถใน
การที่คน ๆ หนึ่งสามารถขยายความรู้ ความจ�ำให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล
แยกเป็น 3 ขั้นส�ำคัญคือ การแปลความหมาย การตีความ และการขยายความ รวมทั้ง
Pearson and Jonson (1978 : 59) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความเข้าใจ
อาศัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1. ความรู้ทางภาษา โดยผู้เรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษา
ตั้งแต่ เสียง ค�ำ ความหมายซึ่งอาจเป็นความหมายเฉพาะค�ำใดค�ำหนึ่ง หรืออาจเป็น
ความหมายระหว่างค�ำต่าง ๆ ในประโยคด้วยก็ได้ 2. ความสามารถในการตีความ คือ
การเข้าใจความหมายของข้อความต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว หรือการใช้ความสามารถ
ในการรู้ความหมายของค�ำ เพื่อช่วยตีความในส่วนอื่น ๆ ที่ไม่รู้ จากความคิดดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะศึกษาเพื่อทดสอบระดับความเข้าใจการใช้ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า
“งู” ของนักศึกษา พร้อมน�ำเสนอออกมาเป็นสถิตอิ งิ ตามสูตรการหาอันตรภาคชัน้ (วิเชียร
เกตุสงิ ห์, 2538 : 6 - 11) ของการแปลความหมายเป็น 3 ระดับ (น้อย ปานกลาง และมาก)
สมมติฐานของการวิจัย
1. ส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” สามารถแบ่งประเภทออกได้เป็น
3 ประเภทคือ 1. ส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “งู” มีความเหมือนกัน 2. ส�ำนวนไทย
ไม่มีค�ำว่า “งู” แต่ส�ำนวนจีนมีค�ำว่า “งู” และ 3. ส�ำนวนไทยมีความหมายตรงกัน
กับส�ำนวนจีนแต่ส�ำนวนไทยใช้ค�ำอื่น
2. ส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” มีภาพสะท้อนของส�ำนวนมาจาก
5 ประการ คือ 1. ทางธรรมชาติ 2. ทางพฤติกรรม และความรูส้ กึ นึกคิดของมนุษย์และสัตว์
3. ทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย 4. ทางความเชื่อ ศาสนา และ 5. ทางเครื่องดนตรี
การละเล่น
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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3. ระดับความเข้าใจในการใช้ส�ำนวนไทยมีค�ำว่า “งู” ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลอยู่ในระดับปานกลาง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านเนือ้ หา ผูว้ จิ ยั ได้เลือกหนังสือทีม่ เี นือ้ เกีย่ วกับส�ำนวนไทย และส�ำนวนจีน
มาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้หนังสือทั้งหมด 6 เล่ม
2. กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนประจ�ำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ�ำนวน 121 คน
3. ด้ า นเวลา ผู ้ วิ จั ย ใช้ ร ะยะเวลาในการศึ ก ษาประจ� ำ ภาคการศึ ก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา 5 สัปดาห์
วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจยั เรือ่ ง ส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “งู” เป็นงานวิจยั เชิงผสมผสาน
ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และทดสอบ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ด้านคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการตามขัน้ ตอน คือ 1. คัดเลือกส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า
“งู” และส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” จากหนังสือทั้งหมด 6 เล่ม แบ่งเป็นส�ำนวนไทยจ�ำนวน
3 เล่ม รวม 12 ส�ำนวน (ดังตารางที่ 1) และส�ำนวนจีนจ�ำนวน 3 เล่ม รวม 26 ส�ำนวน
(ดังตารางที่ 2 ) 2. แยกประเภทของส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีน 3. วิเคราะห์ภาพสะท้อน
ของส�ำนวนที่มีค�ำว่า “งู” ของทั้ง 2 ภาษา
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปความหมายของส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “งู” จ�ำนวน 12 ส�ำนวน
ส�ำนวน
งูกินหาง
ขว้างงูไม่พ้นคอ

ความหมาย
1
ท�ำอะไรไว้แล้ว ซัดทอดเกี่ยวโยงกันเป็นทอด ๆ
2
ท�ำอะไรร้าย ๆ ไว้ ปัดอย่างไร แต่สุดท้ายผลนั้น
ก็ปัดไม่พ้นตัว
3 ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน แต่ผู้อื่นไม่รู้
ความลับของทั้งสองฝ่ายนี้ว่าเป็นอย่างไร
4 งู ๆ ปลา ๆ
มีความรู้น้อยนิด หรือรู้ไม่จริง
5 งูถูกตีขนดหาง
ถูกกระท�ำในจุดที่ส�ำคัญ ท�ำให้เจ็บปวด และ
แค้นเคืองมาก
6 เฒ่าหัวงู
ชายแก่ที่มีอายุมาก ที่ชอบใช้อุบายหลอกล่อเด็กสาว
หรือหญิงสาวให้หลงใหลไปในทางกามารมณ์
7 ตีงูให้หลังหัก
คิดจะก�ำจัดศัตรู ต้องอย่าใจอ่อน ไม่เช่นนั้นศัตรู
อาจหันมาท�ำร้ายตนเองในภายหลังได้
8 ตีงูที่หาง
ท�ำอะไรไม่มั่นเหมาะ จะเกิดอันตรายได้
9 ตีงูให้กากิน
ท�ำสิ่งใดแล้ว ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้น กลับไม่มาตก
อยู่ที่ผู้กระท�ำ แต่ไปตกอยู่ที่ผู้อื่นแทน
10 หมองูตายเพราะงู
ผู้ที่มีความรู้ หรือท�ำอาชีพใดอาชีพหนึ่ง อาจพลาด
พลั้งเพราะความรู้ของตนได้
11 ล้วงคองูเห่า
การกระท�ำใด ๆ โดยไม่หวั่นเกรง หรือท้าทาย
ต่อผู้มีอ�ำนาจ ผู้ที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม
12 แหวกหญ้าให้งูตื่น
เมื่อคิดจะจับศัตรู ควรวางแผนให้รอบคอบ หรือ
ใจเย็น อย่าใจร้อนจนศัตรูเห็นผิดสังเกต หรือหนีไป
ที่มา : วิจิตรมาตรา, ขุน (สง่า กาญจนาคพันธุ์) (2543) ; ฝ่ายวิชาการไอคิวพลัส
(2558) ; กฤชกร เพชรนอก (2558)
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “งู” จะมุ่งสื่อความหมาย
ในเชิงเปรียบเทียบ โดยน�ำลักษณะของงูซึ่งมีความว่องไว แต่แฝงไปด้วยความอันตราย
รอบด้าน มาสือ่ เพือ่ ต้องการเตือนสติ หรือมุง่ เจาะจงส�ำหรับผูช้ ายเจ้าชู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การคิดกระท�ำการใหญ่ต้องท�ำให้เด็ดขาด แต่ขณะเดียวกัน ต้องไม่ท�ำด้วยความประมาท
จนภัยย้อนกลับมาท�ำร้ายตนเอง
ตารางที่ 2 แสดงสรุปความหมายของส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” จ�ำนวน 26 ส�ำนวน
ส�ำนวน
1

蛇蝎为心

2

蛇口蜂针

3

蛇欲吞象

4

蛇食鲸吞

5

蛇头鼠眼

6

握蛇骑虎

7

蛇心佛口

8

画蛇添足

9

一蛇两头

110

(งู-แมงป่อง-เพื่อ-ใจ)
(งู-ปาก-ผึ้ง-เข็ม)
(งู-อยาก-กลืน-ช้าง)
(งู-อาหาร-วาฬ-กลืน)
(งู-หัว-หนู-ตา)
(จับ-งู-ขี่-เสือ)
(งู-หัวใจ-พระ-ปาก)
(วาด-งู-เติม-เท้า)
(หนึ่ง-งู-สอง-หัว)

ความหมาย
ใจด�ำ อ�ำมหิต
ค�ำพูด และการกระท�ำที่อ�ำมหิต
โลภมาก
ผู้แข็งแกร่งกว่า ค่อย ๆ กลืนกินผู้ที่ด้อยกว่า
หน้าตาร้าย และจิตใจไม่ปกติ
น่าหวาดกลัว และอันตรายทุกที่
มีจิตใจที่ร้ายกาจ เหี้ยมโหด แต่ปากพูดแสดง
ความมีเมตตา
ท�ำเรื่องดีมากมาย แต่ไร้ประโยชน์ใด ๆ
คนที่เก็บซ่อนความร้ายกาจ หรือผลประโยชน์ที่
ตนต้องการ ด้วยการท�ำตัวฝักใฝ่ทั้งสองฝ่าย
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปความหมายของส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “งู” จ�ำนวน 26 ส�ำนวน (ต่อ)
ส�ำนวน
10

春蛇秋蚓

11

龙蛇飞动

12

一龙一蛇

13

三蛇七鼠

14

拨草寻蛇

15

一蛇吞象

16

虚与委蛇

17

虎头蛇尾

18

龙蛇混杂

19

毒蛇猛兽

20

草蛇灰线

(ฤดูใบไม้ผลิ-งู-ฤดูใบ
ไม้ร่วง-ไส้เดือน)
(มังกร-งู-บินเคลื่อนไหว)
(หนึ่ง-มังกร-หนึ่ง-งู)
(สาม-งู-เจ็ด-หนู)
(เขี่ย-หญ้า-หา-งู)
(หนึ่ง-งู-กลืน-ช้าง)
(ลวง-กับ-จริง-งู)
(เสือ-หัว-งู-หาง)
(มังกร-งู-ผสม-ปนเป)
(พิษ-งู-ดุร้าย-สัตว์)
(พงหญ้า-งู-สีเทาเส้นทาง)
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ความหมาย
เขียนหนังสือโย้ไปโย้มา ไม่มีระเบียบสวยงาม
การเขียนตัวอักษรจีนที่มีพลัง แสดงออกมาได้
อย่างสวยงาม
คนที่มีหลายหน้า (มีสองตัวตน) เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์
ของที่มีอันตรายมาก
คนที่ชอบหาเรื่องใส่ตัว
มีความโลภไม่สิ้นสุด ไม่รู้จักพอ
ไม่มีความจริงใจ
ท�ำการอันใด มีเริ่มต้น แต่ไม่มีสิ้นสุด
คนดีกับคนเลวอยู่ด้วยกัน
คนโลภ
ท�ำเรื่องร้ายแรงไว้ แล้วทิ้งร่องรอยเป็นหลักฐาน
ให้ตามพบ
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปความหมายของส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “งู” จ�ำนวน 26 ส�ำนวน (ต่อ)
ส�ำนวน
21

蛇蝎心肠

ความหมาย
ใจด�ำ อ�ำมหิต

(งู-แมงป่อง-หัวใจล�ำไส้)
22

打草蛇惊

(ตี-พงหญ้า-งู-ตกใจ)
23

笔底龙蛇

(ปากกา-ปลาย-]
มังกร-งู)
24

龙头蛇尾

เมื่อคิดจะจับศัตรู ควรวางแผนให้รอบคอบหรือ
ใจเย็น อย่าใจร้อนจนศัตรูเห็นผิดสังเกต
หรือหนีไป
การเขียนตัวอักษรจีนที่มีพลัง แสดงออกมาได้
อย่างสวยงาม
เริ่มต้นสวยงามยิ่งใหญ่ แต่ตอนจบกลับแย่

(มังกร-หัว-งู-หาง)
25

贪蛇忘尾

ค�ำนึงแต่ผลประโยชน์มาก่อน แต่ไม่ค�ำนึงถึงผลที่
ตามมา
ผู้ที่มีอิทธิพลใหญ่มาก

(โลภ-งู-ลืม-หาง)
26 骇龙走蛇
(เขย่าขวัญ-มังกรงู-ไป)
ที่มา : 成语大词典编委会 (2012) ; 尔雅辞书编委会 (2015) ;
究中心 (2015)

开心辞书研

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” ได้น�ำพฤติกรรมของงู
ในความร้ายกาจ อ�ำมหิต มาเพื่อว่ากล่าว หรือตักเตือน เช่นเดียวกับส�ำนวนไทย แต่จะ
แตกต่างกับส�ำนวนไทยในส่วนของการที่ไม่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมเจ้าชู้ของผู้ชาย แต่หาก
กล่าวถึงการเขียนหนังสือ ด้วยลายมือที่ไม่สวยงาม เหมือนลักษณะการเลื้อยของงูแทน
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ด้านปริมาณ ผู้วิจัยด�ำเนินตามขั้นตอน คือ
1. ก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน
173 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากลทุกชั้นปีการศึกษา เพื่อให้เกิดระดับความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อน
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967 : 886) รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 121 คน จากนั้นใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 จ�ำนวน
25 , 26 , 53 และ 17 คน เรียงตามล�ำดับชั้นปีการศึกษา เพื่อเป็นผู้ตอบแบบทดสอบวัด
ความเข้าใจการใช้ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “งู” โดยแยกทดสอบตามชั้นปีการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู ้ วิจัย ใช้แบบทดสอบวัดความเข้า ใจการใช้ ส� ำ นวนไทยที่ มีค�ำ ว่ า “งู ”
มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก มาจากส�ำนวน 12 ส�ำนวน
รวมทัง้ หมด 24 ข้อ 24 คะแนน ทัง้ นีเ้ พือ่ หาค่าความเทีย่ งตรงของเนือ้ หาทีม่ ตี อ่ จุดประสงค์
การเรียนรู้ กับความสอดคล้องในข้อค�ำถามของแบบทดสอบ (IOC) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบวัดความเข้าใจโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่านอยู่ที่ 0.87 และท�ำการน�ำผลที่ได้จากการท�ำแบบทดสอบของกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 20 คน ไปวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม โดยใช้เทคนิค 27% เพื่อการ
แบ่งกระดาษค�ำตอบออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสูงและกลุ่มต�่ำ จากนั้นหาค่าความยาก (P)
ของแต่ละข้อ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.65 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างง่าย เมื่อท�ำการ
หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ของแต่ละข้อ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 ซึ่งมีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกอยู่ในระดับปานกลาง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545 : 138 - 142) สุดท้ายจึงหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยหาค่าความคงที่ภายใน จากวิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสัน
(Kuder - Richardson Procedure) ด้วยสูตร KR-21 (สิรินธร สินจินดาวงศ์, 2547 :
21 - 33) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.69
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

113

Thai and Chinese proverb with the word “Snake”

Supatchaya Sawatyothin

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ท้ายชัว่ โมงการสอน ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสอดแทรกส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า
“งู” เพื่อให้นักศึกษารู้ความหมายของส�ำนวน โดยจัดสัปดาห์ละ 3 ส�ำนวน เป็นระยะเวลา
4 สัปดาห์
3.2 สัปดาห์ที่ 5 ผูว้ จิ ยั แจกแบบทดสอบให้นกั ศึกษา โดยก�ำหนดระยะเวลา
ให้ท�ำแบบทดสอบ 30 นาที
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ พร้อมสรุปผลการทดลอง
ตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ได้ก�ำหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ศึกษาประเภทของส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีน
ทีม่ คี ำ� ว่า “งู” โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์จากแนวคิดการเปรียบเทียบภาษาเพือ่ หาความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างของส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู”
4.2 การวิเ คราะห์ข ้อ มูล เพื่อ ศึก ษาภาพสะท้ อนของส� ำ นวนไทยและ
ส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์จากแนวคิดที่มาอันเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพสะท้อนของส�ำนวน
4.3 การศึกษาความเข้าใจในการใช้สำ� นวนไทยมีคำ� ว่า “งู” ของนักศึกษา
โดยใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ การหาค่ า คะแนนเฉลี่ ย (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2542 : 102)
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2560 : 77) และหาค่าแจกแจงความถี่
แบบกลุ่ม (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538 : 6 - 11)
ผลการวิจัย
1. ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ศึกษาประเภทของส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า
“งู” พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
1.1 ประเภทส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “งู” กับส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “งู” เหมือนกัน
ส�ำนวนประเภทนี้ถือได้ว่ามีจ�ำนวนน้อย โดยมีเพียง 2 ส�ำนวน ได้แก่ ส�ำนวน “แหวก
หญ้าให้งูตื่น” ตรงกับส�ำนวนจีน คือ “打草蛇惊 ” และ ส�ำนวน “ขว้างงูไม่พ้นคอ”
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ตรงกับส�ำนวนจีน คือ “草蛇灰线” และ 1 ค�ำเปรียบเปรยคือ เขียนหนังสือเหมือนงูเลือ้ ย
ตรงกับส�ำนวนจีน คือ “春蛇秋蚓”
1.2 ประเภทส�ำนวนไทยไม่มีค�ำว่า “งู” แต่ส�ำนวนจีนมีค�ำว่า “งู” มีอยู่
ทัง้ สิน้ 6 ส�ำนวน ซึง่ ความหมายชีไ้ ปทางการเขียนอักษรจีน 2 ส�ำนวน 1 ส�ำนวนมีความหมาย
สื่อถึงการเริ่มต้นสวยงามยิ่งใหญ่ แต่ตอนจบกลับเลวร้าย และ 3 ส�ำนวนที่สื่อถึงของ
ที่อันตรายมาก ๆ หรือหน้าตาร้าย และจิตใจไม่ปกติ
1.3 ประเภทส�ำนวนไทยมีความหมายตรงกันกับส�ำนวนจีนแต่สำ� นวนไทย
ไม่ได้ใช้คำ� ว่า “งู” ส�ำนวนประเภทนีม้ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ ซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกันรวม 17 ส�ำนวน เช่น
ส�ำนวนไทย “นกสองหัว” ความหมายตรงกับส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” คือ “一蛇两头”
หรือ ส�ำนวนไทย “แกว่งเท้าหาเสี้ยน” ความหมายตรงกับส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” คือ
“拨草寻蛇”
2. ผลการศึกษาภาพสะท้อนด้านต่าง ๆ ของส�ำนวนที่มีค�ำว่า “งู” ของทั้ง
2 ภาษา พบว่า สะท้อนจาก 5 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ภาพสะท้อนทางธรรมชาติ ประเทศไทย และประเทศจีนต่างให้
ความส�ำคัญกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก จึงท�ำให้เกิดการน�ำธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมนุษย์
มาสร้างเป็นส�ำนวน สือ่ ความหมายเชิงอุปมาของส�ำนวนทัง้ สองภาษา เช่น การน�ำธรรมชาติ
ของงูที่มักอาศัยตามพงหญ้า มาสร้างเป็นส�ำนวนว่า “แหวกหญ้าให้งูตื่น” ซึ่งก็ไม่ต่างจาก
การสร้างของส�ำนวนจีนคือ “打草蛇惊” หรือ ส�ำนวนจีน “草蛇灰线” ซึ่งมาจากการ
น�ำลักษณะทางธรรมชาติทงี่ เู ลือ้ ยแบบคดไปเคีย้ วมาอันเป็นเอกลักษณ์ เมือ่ มนุษย์พบเห็น
รอยก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นรอยของงู และจะเลื้อยไปทิศทางใด จึงน�ำมาเปรียบกับ
ผูท้ ี่กระท�ำผิดแม้พยายามปกปิด ปัดให้พน้ ตัวอย่างไร สุดท้ายก็ถูกตามจับตัวได้อยู่ดี และ
ส�ำนวนไทย “ต�ำน�ำ้ พริกละลายแม่นำ�้ ” ทีพ่ ดู ถึงธรรมชาติของแม่นำ�้ ซึง่ มักจะไหลลงสูท่ ตี่ ำ�่
ไปเรือ่ ย ๆ แต่มผี คู้ นกลับฝืนท�ำในสิง่ ทีย่ ากล�ำบาก ต้องใช้แรงมากสุดท้ายก็ไม่ได้รบั ผลอันใด
กลับมา ตรงกับส�ำนวนจีน “画蛇添足”
2.2 ภาพสะท้อนทางพฤติกรรมและความรูส้ กึ นึกคิดของมนุษย์และสัตว์
ส�ำนวนประเภทนี้เกิดจากการน�ำอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของมนุษย์เช่น หัวใจ ตับ ศีรษะ
มือ ล�ำไส้ เป็นต้น มาสร้างเป็นส�ำนวน แล้วใส่พฤติกรรมของสัตว์ประกอบเข้าไปเป็นหนึ่ง
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ส�ำนวน เช่น งูทมี่ พี ฤติกรรมดุรา้ ย ร้ายกาจ เจ้าเล่ห์ เมือ่ น�ำมารวมกับอวัยวะปาก และหัวใจ
ของมนุษย์ เช่น ส�ำนวนไทย “หน้าเนื้อใจเสือ” ส�ำนวนจีน “蛇心佛口” ก็จะสะท้อนว่า
ผูท้ มี่ ใี จเหีย้ มโหด ดุรา้ ย แต่ปากกลับหวานราวน�ำ้ ผึง้ หรือ ส�ำนวนไทย “โลภมาก ลาภหาย”
ส�ำนวนจีน “蛇欲吞象 ” ก็จะสะท้อนว่า ผู้ที่โลภมาก คิดอยากท�ำการใหญ่กว่าก�ำลัง
ทีม่ สี ดุ ท้ายก็จะไม่เหลืออะไร เหมือนงูทอี่ ยากจะกลืนช้าง และ ส�ำนวนไทย “ใจไม้ไส้ระก�ำ”
ส�ำนวนจีน “蛇蝎心肠” ที่น�ำเอาอวัยวะส�ำคัญอย่างหัวใจและล�ำไส้มาสะท้อนให้เห็น
ความโหดร้าย ไม่ต่างจากพฤติกรรรมของงู หรือแมงป่อง
2.3 ภาพสะท้อนทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย การสะท้อนของ
ส�ำนวนประเภทนี้ไม่พบในส�ำนวนที่มีค�ำว่า “งู” ของทั้ง 2 ภาษา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนต่างก็มสี ำ� นวนทีส่ ะท้อนมาจากการตัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมถึงวิถชี วี ติ
ความเป็นอยู่ เช่น ส�ำนวน “ก�ำแพงมีหู ประตูมชี อ่ ง” “隔墙有耳” และจากการศึกษาเรือ่ งเล่า
ต�ำนาน นิทาน นิยายปรัมปรา พบว่า ความคิดของชาวไทยและชาวจีนที่มีต่องูนั้นเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีการนับถือบูชางูตงั้ แต่บรรพกาล เพราะเห็นว่างูเป็นสัตว์ทมี่ พี ลัง
อ�ำนาจทีย่ งิ่ ใหญ่ สามารถบันดาลให้มนุษย์พบความสุข หรือหายนะได้ เช่น ชาวไทยทีป่ รากฏ
ในต�ำนานของพญานาคที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถพบเห็นรูปปั้น
พญานาคทีค่ อยปกป้อง คุม้ ครองศาสนสถานต่าง ๆ สอดคล้องกับกัญญรัตน์ เวชชศาสตร์
(2559 : 1101 - 1105) ให้ความเห็นว่า ความกลัวเป็นสาเหตุหนึ่งในการบูชางู
ด้วยเชื่อว่าเมื่อท�ำให้งูพอใจ งูก็จะไม่ท�ำร้ายและช่วยคุ้มครองปกป้อง ส�ำหรับสังคมไทย
ความเชื่อเกี่ยวกับงูนั้น จะถูกเรียกว่า “นาค” ผู้เป็นเจ้าแห่งงู นาคเป็นส่วนหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา อันปรากฏตามงานจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องพระภูริทัต จากเรื่อง
ภูริทัตชาดก ด้านความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม จะเห็นได้ชัดส�ำหรับแถบลุ่มแม่น�้ำโขง
จะมีประเพณีบั้งไฟพญานาคยามเมื่อถึง 15 ค�่ำ เดือน 11 ซึ่งจะใกล้เคียงกับชนชาติไท
ทีอ่ าศัยอยูน่ อกประเทศไทย ก็ได้มหี ลักฐานเกีย่ วกับพญานาคปรากฏขึน้ กล่าวคือ งานด้าน
หั ต ถกรรมที่ มั ก น� ำ รู ป นาคมาท� ำ เป็ น ลวดลาย พร้ อ มน� ำ รู ป ลั ก ษณ์ มั ง กรของชาวจี น
มาเสริมแต่ง และด้านความเชือ่ ประเพณี พิธกี รรมชนชาติไทจะมีการสักยันต์รปู พญานาค
นาคหันหัว นาคประสมพงศ์ หรือพิธบี ชู านาค ส�ำหรับชาวจีนจะมาจากต�ำนานเทพหนีห่ วา
เทพสาวผูม้ ที อ่ นบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นงู ผูซ้ งึ่ ให้กำ� เนิดมนุษย์ดว้ ยการปัน้ จากดินโคลน
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แล้วจับให้ชาย หญิงแต่งงานกัน หรือ หลี่ช๋วนเจียง (2013 : 38) ที่ศึกษาความคิด
ของคนตัง้ แต่รนุ่ อดีตจนถึงปัจจุบนั ทีเ่ กีย่ วกับงู รวมทัง้ คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของงูทมี่ ี
ต่อความหมายทางวัฒนธรรมผ่านนิยายชือ่ “โซ่วเสิน้ จี”้ 《搜神记》พบว่า คนสมัยก่อน
จะเกรงกลัวต่องู เห็นว่างูเป็นสัตว์ทดี่ รุ า้ ย อ�ำมหิตจนต้องเคารพบูชา เพือ่ ให้ปกป้อง แต่ขณะ
เดียวกัน สมัยก่อนทีย่ งั ไม่มศี าสนาเข้ามาเผยแพร่ในสังคมจีน ก็ได้มเี รือ่ งเล่าเกีย่ วกับงูทอี่ อก
มาช่วยเหลือมนุษย์ให้พน้ จากปีศาจ เช่น ต�ำนานของนางพญางูขาว ท�ำให้ในสมัยนีง้ ไู ด้รบั การ
ยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของอ�ำนาจ ต่อมาสังคมจีนที่มีคติความเชื่อต่องู ก็ได้พัฒนามา
เป็นมังกรดังบันทึกจากนิยายเรื่อง “โซ่วเสิ้นจี้” หน้า 238 ที่กล่าวว่า มังกรเป็นสิ่งที่สื่อถึง
ความร�่ำรวย อุดมสมบูรณ์ ราบรื่น สัญลักษณ์อ�ำนาจของอ๋อง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น
ของ หนีเจิงฟาง (2008 : 24) ที่กล่าวว่า งูเป็นสัตว์มีพิษ โหดร้าย น่าเกลียด เป็นสัตว์
ทีม่ นุษย์ตา่ งก็อยากหลีกหนี แต่เมือ่ นานวันผ่านไป งูกก็ ลายเป็นสัญลักษณ์สว่ นใดส่วนหนึง่
ของสังคมจีนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สามารถพบได้ในทั้งส�ำนวนมากมาย หรือพบในสิบสอง
นักษัตรปีงู (蛇) หรือความเชือ่ ของชาวบ้านทีว่ า่ ถ้าฝันถึงงูแล้ว จะให้กำ� เนิดลูกชาย และต่อมา
งูก็ถูกยกระดับขึ้นเป็นเซียนในรูปของมังกร ตราบจนปัจจุบันก็ได้น�ำมาเป็นความเชื่อ
ในการปกป้องสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ
2.4 ภาพสะท้อนทางความเชือ่ ศาสนา การสะท้อนของส�ำนวนประเภทนี้
จะไม่พบในส�ำนวนที่มีค�ำว่า “งู” ของทั้งสองภาษา แต่สามารถพบได้จากส�ำนวนที่ไม่ได้
ใช้ค�ำว่า “งู” เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับผี ชาวไทยและชาวจีนเชื่อว่าผีหรือเทวดาท�ำเรื่องราว
ทีผ่ คู้ นไม่คดิ มาก่อนให้บงั เกิดขึน้ คนไทยอาจบอกว่า “ผีบงั ตา, ผีผลัก” ส่วนส�ำนวนจีนบอกว่า
“鬼使神差” หมายถึง เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ เหนือความคาดหมาย เหมือนผีหรือเทวดาท�ำให้
มันบังเกิดขึน้ รวมทัง้ ค�ำพังเผยทีม่ คี วามคล้ายกันอย่างค�ำผังเผยไทย “ผอมราวไม้เสียบผี”
และค�ำผังเผยจีน “骨瘦如柴” ซึ่งมีที่มาจากการท�ำศพที่คล้ายกันคือ ต้องใช้ไม้เป็นฟืน
วางพาดไปมาเพื่อเป็นที่รองศพ หรือใช้ไม้เสียบที่ศพเพื่อให้ศพนั้นไหม้จนทั่วร่าง
โดยความหมายก็ใช้เปรียบเทียบผูท้ มี่ รี ปู ร่างผอมแห้งเหมือนกับไม้เสียบผี ส�ำหรับความเชือ่
เกี่ยวกับศาสนา แม้ว่าศาสนาพุทธในสังคมจีน จะนับถือนิกายมหายานเป็นส่วนใหญ่
แตกต่างจากสังคมไทยที่นับถือนิกายเถรวาทควบคู่ไปกับนิกายมหายาน แต่ความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาของสังคมไทยและสังคมจีนได้มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 เริ่มจาก
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ราชวงศ์หยวน ต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั ท�ำให้ทงั้ สองประเทศมีสำ� นวนทีเ่ กิดขึน้ จากศาสนาพุทธ
คล้ายกันเป็นอย่างมาก เช่น ส�ำนวน “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” ตรงกับส�ำนวนจีน
“认贼为子” หรือส�ำนวน “ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว” ตรงกับส�ำนวนจีน “好人有好报 ,
恶人有恶报” และส�ำนวน “กรวดน�ำ้ คว�ำ่ ขัน” ตรงกับส�ำนวนจีน “恩断义绝” หมายถึง
ตัดขาดความสัมพันธ์ทม่ี รี ะหว่างกัน รวมทัง้ ส�ำนวนทีม่ าจากการปฏิเสธทีจ่ ะรับของใส่บาตร
จากฆราวาสผูป้ ระพฤติตนไม่เหมาะสมต่อสงฆ์คอื ส�ำนวน “คว�ำ่ บาตร” ตรงกับส�ำนวนจีน
“言语路绝” หมายถึง ปฏิเสธที่จะพูดคุยหรือคบค้าสมาคมด้วย
2.5 ภาพสะท้อนทางเครื่องดนตรี การละเล่น การสะท้อนของส�ำนวน
ที่มีค�ำว่า “งู” ประเภทนี้จะไม่พบในส�ำนวนจีน แต่พบได้ในส�ำนวนไทย คือส�ำนวน
“งูกนิ หาง” ซึง่ สะท้อนทีม่ าจากการละเล่นงูกนิ หาง แต่เมือ่ แปลความหมายจะต้องแปลว่า
ท�ำอะไรไว้ แล้วซักทอดเกี่ยวโยงกันเป็นทอด ๆ อย่างไรก็ตาม ส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีน
ก็ยังมีการปรากฏเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่คล้ายกัน เช่น ส�ำนวนไทย “สีซอให้ควายฟัง”
ส�ำนวนจีน “对牛弹琴” หมายถึง สอนหรือแนะน�ำอะไรให้ผอู้ นื่ ไป แต่ผนู้ นั้ กลับไม่เชือ่ ฟัง
หรือปฏิบัติตาม และส�ำนวนไทย “อึกทึกครึกโครม” ส�ำนวนจีน “鼓乐喧天” หมายถึง
เสียงดังมาก ๆ แต่แฝงไปด้วยความครึกครื้น สนุกสนาน หรือ ส�ำนวนไทยที่มีลักษณะ
ของการใช้เครื่องดนตรีมาเป็นส่วนประกอบของส�ำนวน แต่ส�ำนวนจีนใช้สิ่งอื่นและ
มีความหมายคล้ายกัน เช่น ส�ำนวนไทย “ร�ำไม่ดี โทษปีโ่ ทษกลอง” ส�ำนวนจีน “怨天尤人”
หมายถึง รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองผิด แต่กลับโทษ หรือโยนความผิดให้ผู้อื่น และส�ำนวนไทย
“ไม่มปี ่ี มีขลุย่ ” ส�ำนวนจีน “突如其来” หมายถึง เรือ่ งราว หรือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่าง
ไม่มีที่มาที่ไปมาก่อน เป็นต้น
3. ผลการศึกษาความเข้าใจการใช้สำ� นวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “งู” ของนักศึกษา
ผลการศึกษาจากคะแนนเต็ม 24 คะแนน พบว่า ค่าคะแนนเฉลีย่ ความเข้าใจ
การใช้สำ� นวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “งู” รวมทุกชัน้ ปี อยูท่ ี่ 16.27 คะแนน โดยชัน้ ปีที่ 1 จ�ำนวน 25 คน
ท�ำคะแนนสอบได้ตั้งแต่ 14 คะแนน ถึง 22 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ย 17.36 คะแนน
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.10 ความเข้าใจอยูใ่ นระดับมาก ชัน้ ปีที่ 2 จ�ำนวน 26 คน
ท�ำคะแนนสอบได้ตั้งแต่ 6 คะแนน ถึง 22 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ย 15.77 คะแนน
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.07 ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ชั้นปีที่ 3
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จ�ำนวน 53 คน ท�ำคะแนนสอบได้ตงั้ แต่ 4 คะแนน ถึง 22 คะแนน ค่าคะแนนเฉลีย่ 14.94
คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.86 ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง และ
ชัน้ ปีที่ 4 จ�ำนวน 17 คน ท�ำคะแนนสอบได้ตงั้ แต่ 12 คะแนน ถึง 22 คะแนน ค่าคะแนนเฉลีย่
17.00 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.12 ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาความเข้าใจการใช้ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “งู” ของนักศึกษา
ชั้นปีการ
ศึกษาที่

จ�ำนวนคน
(n)

คะแนน
ต�่ำสุด -สูงสุด

คะแนนเฉลี่ย
(Χ)

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
2.10
4.07
3.86
3.12

1
25
14 - 22
17.36
2
26
6 - 22
15.77
3
53
4 - 22
14.94
4
17
12 - 22
17.00
เฉลี่ยรวมทุกชั้นปี
16.27
หมายเหตุ : การแปลความหมาย แบ่งระดับเป็น 3 ระดับ (วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2538 : 6 - 11)
คะแนนตั้งแต่ 0 - 8
มีความเข้าใจน้อย
คะแนนตั้งแต่ 9 - 16 มีความเข้าใจปานกลาง
คะแนนตั้งแต่ 17 - 24 มีความเข้าใจมาก
การอภิปรายผล
1. การศึกษาประเภทของส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” พบว่า
ประเภทส�ำนวนไทยและจีนที่ใช้ค�ำว่า “งู” เหมือนกันน้อยที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
1. ภาษาไทยและจีนมีลักษณะเป็นค�ำโดดเหมือนกัน การเรียงค�ำเข้าส�ำนวนท�ำได้ง่าย
2. ภาษาไทยไม่มีการสลับต�ำแหน่งของค�ำในส�ำนวนโดยที่ความหมายไม่เปลี่ยนแปลงไป
เหมือนกับภาษาจีน 3. ปัจจัยในการสร้างส�ำนวนขึ้นใช้ของแต่ละชนชาติย่อมแตกต่างกัน
อันเนื่องจากการด�ำเนินวิถีชีวิต ทัศนคติ ประเพณีและสังคม เป็นต้น 4. กลวิธีที่ใช้
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
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ในการเปรียบเทียบทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ถ้าเปรียบเทียบด้านโครงสร้างไวยากรณ์ หน้าทีค่ ำ� ใน
ส�ำนวน หรือการให้ความหมายแง่ตา่ ง ๆ อาจท�ำให้มจี ำ� นวนของส�ำนวนประเภทเหมือนกัน
เพิม่ ขึน้ ได้ นอกจากนีป้ ระเภทส�ำนวนไทยมีความหมายตรงกันกับภาษาจีน แต่สำ� นวนไทย
ใช้คำ� อืน่ จัดเป็นประเภททีพ่ บได้มากทีส่ ดุ สาเหตุอาจมาจากสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวซึง่ ผูกพันใกล้ชดิ
และการเปลีย่ นแปลงของสังคมในแต่ละสมัยทีแ่ ตกต่างกัน จึงสร้างส�ำนวนด้วยสัตว์คนละชนิด
แต่ให้ความหมายเดียวกัน เช่น ส�ำนวน “一蛇两头” ส�ำนวนนีช้ าวจีนใช้งู แต่ชาวไทยใช้นก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กณิกนันต์ โยธานะ (2556 : 102) ทีไ่ ด้พบว่า ความหมายของ
ส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “吃” และ “食” กับส�ำนวนไทยทีม่ คี ำ� ว่า “กิน” พบได้ 3 ประเภทคือ
ประเภทเหมือนกัน ประเภทส�ำนวนจีนทีม่ คี ำ� ว่า “吃” และ “食” แต่สำ� นวนไทยใช้คำ� อืน่
และประเภทส�ำนวนไทยใช้คำ� ว่า “กิน” แต่สำ� นวนจีนใช้คำ� อืน่ แตกต่างจากงานวิจัยของ
สุชาดา กุลบุตร (2555 : 50) ที่ได้พบว่า สุภาษิตจีนแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทของความหมายทีแ่ บ่งออกได้ 3 ส่วน ได้แก่ แง่บวก 23% เป็นกลาง 48% แง่ลบ
29% และประเภทแบ่งตามจุดมุง่ หมายทีแ่ บ่งย่อยออกได้ 2 ส่วนประกอบด้วย เพือ่ สัง่ สอน
ตักเตือน ชีแ้ นะ 76% และ ข้อห้าม 24%
2. การศึกษาภาพสะท้อนของส�ำนวนที่มีค�ำว่า “งู” ของทั้ง 2 ภาษา พบว่า
สะท้อนมาจาก 5 ลักษณะ ได้แก่ 1. ภาพสะท้อนทางธรรมชาติ เพราะมนุษย์ต้องอาศัย
ธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการด�ำรงชีวิตคนสมัยก่อนจึงสร้างค�ำพูดจากความเป็นจริง
ทีร่ ายล้อมอยูร่ อบตัว หรือสังเกตเห็นแล้วต้องการเอามาเตือนคนรุน่ ต่อมา แต่จะให้เตือน
โดยตรงอาจต้องใช้ค�ำพูดที่ยาวเกินไป จึงน�ำสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาเป็นตัวกลาง
ทีจ่ ะสือ่ สารระหว่างกัน 2. ภาพสะท้อนทางพฤติกรรม และความรูส้ กึ นึกคิดของมนุษย์และสัตว์
เพราะว่าในสังคมหนึ่งไม่สามารถให้คนคิด หรือมีพฤติกรรมเดียวกันหมดได้ และ
การจะกล่าวถึง ต�ำหนิ ชมเชย คนใดคนหนึ่งขึ้นมาก็ไม่ควรที่จะพูดโดยใช้ค�ำพูดตรง ๆ
เกินไปนัก จึงได้คิดค�ำพูดเชิงเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้จริงตามที่ต้องการจะกล่าวขึ้นมา
โดยอิงจากพฤติกรรม ทั้งสัตว์ และมนุษย์มาสร้างเป็นส�ำนวน 3. ภาพสะท้อนทางวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย แม้ว่าส�ำนวนทั้ง 2 ภาษาที่กล่าวถึงที่อยู่อาศัยจะไม่ปรากฏค�ำว่า
“งู” อยูใ่ นส�ำนวน เพราะว่าการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยมนุษย์ไม่ได้พงึ่ พาสัตว์มากนัก แต่จะหันไป
พึง่ พาธรรมชาติมากกว่า แต่งกู ไ็ ด้เข้าไปเกีย่ วเนือ่ งกับความเชือ่ ในการด�ำรงชีวติ ของคนทัง้
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สองชาติจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
จึงต้องมีแนวคิดในการพูดถึงการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ให้สอดคล้องต่อการด�ำรงชีวติ อีกทัง้
ยังช่วยบอกเล่าสภาพของวิถชี วี ติ ลักษณะการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนทัง้ สองชาติทแี่ ทรกอยู่
ในส�ำนวน 4. ภาพสะท้อนทางความเชือ่ ศาสนา แม้วา่ ส�ำนวนทัง้ 2 ภาษาทีก่ ล่าวถึงความเชือ่
ศาสนาจะไม่ปรากฏค�ำว่า “งู” อยูใ่ นส�ำนวน แต่สำ� นวนของทัง้ 2 ภาษาได้ปรากฏความเชือ่
เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ทางศาสนาที่ ต รงกั น คื อ การนั บ ถื อ ผี การไหว้ วิ ญ ญาณผู ้ ล ่ ว งลั บ
การท�ำความดี บาปบุญคุณโทษ อันมีปจั จัยจากการเผยแพร่แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างกัน
ของคนทั้งสองชาติ การอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกราก การยืมค�ำในภาษาจีนเข้า
มาใช้ในภาษาไทย 5. ภาพสะท้อนทางเครื่องดนตรี การละเล่น เพราะทุกชนชาติย่อมไม่
อาจด�ำเนินชีวิตโดยปราศจากการร้องร�ำ การละเล่น อันสร้างความสนุกสนานให้กับคน
ในสังคมได้ จึงต้องมีการคิดค้นเครือ่ งดนตรี หรือการละเล่นขึน้ ใช้ จากนัน้ จึงน�ำสิง่ เหล่านี้
มาสร้างเป็นส�ำนวนโดยการเปรียบเทียบ ซึง่ ปรากฏส�ำนวนไทยทีใ่ ช้คำ� ว่า “งู” ในการละเล่น
แต่จีนก็น�ำมาเป็นชื่อของผลไม้อย่าง “สละ 蛇果” ซึ่งแตกต่างจากชาวไทยที่จะไม่น�ำสัตว์
มาตั้งเป็นชื่อของผลไม้ แต่ชาวไทยจะน�ำไปพูดถึงชื่อโรคแทน เช่น งูสวัด ซึ่งภาพสะท้อน
ของส�ำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวมาสอดคล้องกับทฤษฎีของ Lakeoff and Johnson (2003 :
265) ที่กล่าวว่า ถ้อยค�ำ อุปลักษณ์ที่ใช้สื่อสาร หรือพบเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวันเป็น
หลักฐานส�ำคัญที่ช่วยสะท้อนระบบวิธีคิด หรือมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษา และงานวิจัยของ
สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์ (2559 : 78) ทีไ่ ด้พบว่า ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมผ่านส�ำนวน
ไทย จีน และอังกฤษ ของสามภาษาทีเ่ หมือนกัน และพบได้มากทีส่ ดุ คือ ภาพสะท้อนทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงศาสนาด้วย
3. การศึกษาความเข้าใจการใช้ส�ำนวนไทยที่มีค�ำว่า “งู” ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
ชัน้ ปีที่ 4 มีระดับความเข้าใจมาก เหตุทเี่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ได้มกี ารเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แล้วผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวได้มีการให้นักศึกษา
ท�ำความเข้าใจในส�ำนวนไทย นอกจากนี้ ความรู้เดิมของนักศึกษาที่ติดตัวมาตั้งแต่ระดับ
มัธยมปลายทีเ่ น้นความรูเ้ รือ่ งดังกล่าว ก็อาจเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความรูข้ องนักศึกษา
ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องจากมีอายุ และความคิดความอ่านในระดับที่สูงมากกว่า
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ชั้นปีการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้ง ประสบการณ์ที่พบมามากกว่า ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ
ชั้นปีท่ี 3 มีระดับความเข้าใจปานกลาง อันอาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่มาก ความกดดัน
ในเรื่องต่าง ๆ ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ขาดกระบวนการคิดที่รอบคอบ ซึ่งตรงกับ
ความเห็นของ Matlin. M. W. (1995 : 206) ที่เห็นว่า ความจ�ำ (Memory) หมายถึง
การเก็บข้อมูลไว้ระยะเวลาหนึง่ ความจ�ำเกีย่ วข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
อาจจะเก็ บ ไว้ ใ นช่ ว งระยะเวลาน้อ ยกว่า 1 วินาทีห รือยาวนานตลอดชี วิตก็ ไ ด้ และ
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของนักศึกษาทุกชั้นปีการศึกษาพบว่าอยู่ที่ระดับปานกลาง ซึ่งเป็น
ไปตามสมมุติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ ตลอดจนสอดคล้องต่อผลวิจัยของ จิรวัฒน์ เพชรรัตน์
(2560 : 58) ที่ท�ำการศึกษาระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึง่ พบว่า ในภาพรวมของความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าลักษณะของทั้ง 2 ภาษาที่เหมือนและ
แตกต่างกัน ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดกลวิธีการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการสร้าง
ประโยคภาษาจีนให้แก่นักศึกษา เนื่องจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ อาจสร้าง
เพียงความคิดทางกรอบวิชาการให้แก่นักศึกษา
2. สามารถให้เกิดการตระหนักรู้ได้ว่า ส�ำนวนไม่ได้เป็นแค่ค�ำพูดเพียงต่อไป
หากยังสอดแทรกองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อแฝงไว้ในส�ำนวน
ถ้าน�ำมาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความคิดได้
รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนที่จะท�ำอะไร
3. การศึกษาความเข้าใจการใช้สำ� นวนไทยอาจช่วยบ่งบอกได้วา่ ไม่วา่ กาลเวลา
จะเปลีย่ นไปอย่างไร หรือจะมีการเกิดค�ำทีน่ ยิ มใช้ใหม่ ๆ ขึน้ มามากแค่ไหน แต่สำ� นวนไทย
ก็ยังไม่ได้ถูกลืมเลือนไปด้วย
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของวิ ธี ก ารสอนด้ ว ยส� ำ นวน หรื อ
การศึกษาเปรียบเทียบในมุมมองของหน้าที่ของค�ำในส�ำนวน เพื่อให้เห็นความเหมือน
และแตกต่างของทั้ง 2 ภาษามากยิ่งขึ้น
2. งานวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงการศึกษาถึงความเข้าใจการใช้ส�ำนวนไทยที่มี
ค�ำว่า “งู” เท่านั้น ซึ่งอาจมีปริมาณส�ำนวนในการทดสอบน้อย ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความแน่ใจว่านักศึกษาสามารถเข้าใจส�ำนวนได้อย่างถ่องแท้โดยศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
ด้วยการศึกษาส�ำนวนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
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