
       

การเปรียบเทยีบคาํอวยพรของชาวไทยกบัชาวจนี 

โดย 

นางสาว SUFEN WEI 

การค้นคว้าอสิระนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทยเพอืการพฒันาอาชีพ 

ภาควชิาภาษาไทย 

บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

ลขิสิทธขิองบัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                               
 

 

 

การเปรียบเทยีบคาํอวยพรของชาวไทยกบัชาวจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาว SUFEN WEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอสิระนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทยเพอืการพฒันาอาชีพ 

ภาควชิาภาษาไทย 

บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

ลขิสิทธขิองบัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                               
 

 

 

THE COMPARASION OF BLESSED WORDS BETWEEN THAIS AND CHINESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

By  

Miss SUFEN WEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree 

Master of Arts Program in Thai for Career Development 

Department Thai 

Graduate School, Silpakorn University  

Academic Year 2013 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                               
 

 

 

  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหก้ารคน้ควา้อิสระเรือง “การเปรียบเทียบ
คาํอวยพรของชาวไทยกบัชาวจีน” เสนอโดย นางสาวSUFEN WEI เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพือการพฒันาอาชีพ 

 

 

           ...................................................... 
            (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 
            คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

          วนัที...........เดือน........................ พ.ศ................ 
 

 

อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

  รองศาสตราจารยสุ์วฒันา เลียมประวติั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 

 

................................................ประธานกรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สาํเนียงงาม) 
............../........................../............... 
 

................................................กรรมการ 

(อาจารย ์ดร.สุมาลี ลิมประเสริฐ) 
............../........................../............... 
 

................................................กรรมการ 

(รองศาสตราจารยสุ์วฒันา เลียมประวติั) 
............../........................../...............

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       

ง 
 

55208301 : สาขาวิชาภาษาไทยเพือการพฒันาอาชีพ 

คาํสาํคญั : คาํอวยพร/ความเชือและค่านิยม/ชาวไทยและชาวจีน 

  นางสาวSUFEN WEI : การเปรียบเทียบคาํอวยพรของชาวไทยกบัชาวจีน อาจารยที์
ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: รศ.สุวฒันา เลียมประวติั. 135 หนา้. 
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  SUFEN WEI : THE COMPARASION OF BLESSED WORDS BETWEEN THAIS 

AND CHINESE. INDEPENDENT STUDY ADVIOR: ASSOC.PROF. SUWATTANA 

LIAMPRAWAT. 135 pp. 
 

  The purpose of this independent study is to study similarities and differences of blessed 

words between Thais and Chinese. The blessed words reflect belief and values of people in these 

two countries. In this research, it compares blessed words from three aspects, including 

characteristic, belief and value of Thais and Chinese. 

  The independent study has 240 questionnaires, 120 from Thais and 120 from Chinese. 

In questionnaire, it has 9 occasions of blessing. There is New Year, Birthday, Wedding day, 

Making progress, Moving house, going on a long journey, Opening company, Visiting sick 

persons and visiting friends who have a new born baby. There are 3421 blessed words to be 

analysed. 

  The results show that there are similarities and differences on characteristic of blessed 

words from Thais and Chinese. Auspicious words are favorite blessed words for Thais and 

Chinese. Also, the way of using blessed words is different among Thais and Chinese. For example, 

Thais like to use blessed words without trope. However, Chinese prefer to use idiom in blessed 

words with trope.  

  The belief and values from the blessing words of Thais and Chinese also have 

similarities and differences. The differences are that Thais have belief in Buddhism and reverence 

towards deities or divinities. The belief and values of Chinese are influenced significantly by 

Confucianism, and reverence towards deities divinities in nature or auspicious things in natrue. 

Thais and Chinese have the same values on longevity, healthy, family, happiness, work’s progress 

and richness.  
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กติตกิรรมประกาศ 
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ของรองศาสตราจารยสุ์วฒันา เลียมประวติั อาจารยที์ปรึกษาและควบคุมการคน้ควา้อิสระทีให้
คาํแนะนาํความรู้ความคิดและแกไ้ขอยา่งไม่เหน็ดเหนือย รวมทงัห่วงใยใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยัตลอดมา 
ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอยา่งยงิและขอกราบขอบพระคุณอาจารยอ์ยา่งสูงไว ้
ณ โอกาสนี 
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ศิลปากรทุกท่าน ทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ ใหค้าํแนะนาํ อีกทงัเป็นกาํลงัใจใหผู้ว้ิจยัเสมอมา 
  ขอขอบพระคุณอาจารยจ์นัทนี เลิศลทัธภรณ์และครอบครัวของท่าน ทีคอยดูแลใหค้วาม
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กาํลงัหาญ นายณฐาภพ โกมลตรีและนางสาวพชัราภรณ์ หอมโกศล เป็นผูช่้วยเหลือดูแลใหก้าํลงัใจ 
ถามไถ่ความกา้วหนา้ของการคน้ควา้อิสระดว้ยความห่วงใย ช่วยกระตุน้ใหผู้ว้ิจยัมานะพยายาม 
อดทนในการเรียนและการทาํการคน้ควา้อิสระจนสาํเร็จลุล่วง 

  ทา้ยทีสุดนีขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ พีสาวและนอ้งชายอนัเป็นทีรักผูเ้อาใจใส่ ห่วงใย 
ใหก้าํลงัใจและสนบัสนุนอยา่งเต็มกาํลงัตลอดมา  
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บทที 1 

 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   
 

ภาษาเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรม และยงัเป็นมรดกทางวฒันธรรมดว้ย  มนุษยรั์บและ
ถ่ายทอดวิทยาการต่างๆจากบรรพบุรุษผา่นภาษา มนุษยใ์ชภ้าษาเป็นสือกลางในการถ่ายทอด
วฒันธรรม  ภาษาจึงมคีวามสาํคญัในการธาํรงวฒันธรรมไว ้ (ไพบูลย ์ ช่างเรียน,2532: 13) 
นอกจากนนั  ภาษายงัเป็นผลิตผลของวฒันธรรมเป็นสิงทีมนุษยส์ร้างขึน สามารถดดัแปลงแกไ้ขให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และใชสื้อสารกบัคนในกลุ่มสงัคมเดียวกนั (ทิพยสุ์ดา นยัทรัพย,์ 2535: 10) 
  มนุษยอ์ยูใ่นสงัคมทีมวีฒันธรรมของตนเอง ต่างยอมรับว่าวฒันธรรมเป็นสิงดีงาม ในวาระ
สาํคญั เช่น โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด โอกาสมงคลมรส โอกาสวนัขึนบา้นใหม่ เป็นตน้ มนุษย์
ปรารถนาสิงดีงาม  จึงตอ้งการคาํอวยพรเพือสร้างกาํลงัใจ เกิดสิริมงคลแก่ตน      คาํอวยพรจึง
สะทอ้นวฒันธรรมและความปรารถนาของมนุษยส์งัคม    
 

  อบัราฮัม มาสโลว์ (Maslow,อา้งถึงในอนิชวงั แกว้จาํนงค,์ 2552:66-68)  ระบุว่ามนุษยม์ี
ความตอ้งจากระดบัพืนฐานไปยงัระดบัสูงสุด ดงันี   
  1.ความต้องการทางกายภาพ คือความตอ้งการเพือใหม้นุษยส์ามารถดาํรงชีวติอยูไ่ด ้ เช่น 
ความตอ้งการปัจจยัสี ไดแ้ก่ อาหาร อากาศ นาํและทีอยูอ่าศยั เป็นตน้ นบัเป็นความตอ้งการพืนฐาน
ทีสุดของมนุษย ์  
  2.ความต้องการความมนัคงปลอดภัย คือความตอ้งการสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยั
ปราศจากอนัตรายทางร่างกายและจิตใจตลอดจนความมนัคงในการทาํงาน  
  3.ความต้องการทางสังคม คือความรักและความเป็นเจา้ของ การมีเพือนและการถกู
ยอมรับโดยบุคคลอืน เพือการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคม  
  4.ความเคารพนับถือจากผู้อนื คือตอ้งการใหผู้อื้นยกยอ่งสรรเสริญตวัเอง มีความภาคภูมิใจ
ในสถานภาพทางสงัคม ตอ้งการชือเสียงและการยกยอ่งจากบุคคลอืน   

  5. ความสมบูรณ์ของชีวติ คือตอ้งการความสมหวงัและความสาํเร็จในชีวิต นบัเป็น
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ความตอ้งการชนัสูงของมนุษย ์

  ทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลว ์ เสนอว่าถา้ความตอ้งการระดบัทีหนึงไม่ไดรั้บความ
ตอบสนอง ก็ไม่สามารถไปถึงระดบัความตอ้งการทีสองได ้  ความตอ้งการทงั 5 ระดบัดงักล่าว  อาจ
จาํแนกออกไดเ้ป็น 2  ระดบั ดงันี 
  1.ความต้องการขันตาํ เป็นความตอ้งการทีจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อนเพือใหเ้กิด
ความพอใจภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางกายภาพ และความตอ้งการความมนัคงปลอดภยั  
  2.ความต้องการขันสูง เป็นความตอ้งการทีจะไดรั้บการตอบสนองทีหลงัเพือใหเ้กิดความ
พอใจภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นสงัคม ความเคารพนบัถือจากผูอื้น และความสมบูรณ์ของชีวิต  
 
  การอวยพรเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจ จึงเป็นความตอ้งการระดบัทีสาม 
ซึงเป็นระดบัสูงของมนุษย ์ การอวยพรเป็นการแสดงมารยาท มิตรภาพ และรักษา “หนา้”ในสงัคม 
ดงันนั การอวยพรจึงเป็นวฒันธรรมทีสาํคญัในสงัคม  
  ภาษาทีใชใ้หพ้รเป็นภาษาทีมีลกัษณะพิเศษและสร้างสรรค ์ ทาํใหผู้รั้บพรเกิดกาํลงัใจ 
ความเชือมนั และความสุข ดงันนัการใหพ้รคือการใหถ้อ้ยคาํแสดงความปรารถนาดี เพือใหผู้รั้บพร
ประสบสิงทีเป็นสิริมงคล พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ ์ปยตุโต), (2550) ใหค้าํจาํกดัความ “คาํอวย
พร”ว่า หมายถึงถอ้ยคาํทีแสดงเจตนาถึงความปรารถนาดี  มุ่งหวงัใหผู้รั้บมีความสุข  ความสาํเร็จ  
และสมหวงัในสิงทีพึงประสงค ์  มกัใชถ้อ้ยคาํไพเราะ  มคีวามหมายดี      คาํอวยพรจึงสะทอ้นให้
เห็นถึงความเชือและค่านิยมของสงัคมนนัๆ  
  ผูว้ิจยัสงัเกตว่า ชาวไทยและชาวจีนมกัอวยพรในวาระต่างๆ เช่น โอกาสมงคลสมรส ชาว
ไทยมกัอวยพรว่า ขออวยพรใหป้ระสบความสาํเร็จในชีวติคู่ ขออวยพรใหม้ีลกูเต็มบา้น หลานเต็ม
เมือง แสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยมในสงัคมไทยคือ ใหค้วามสาํคญัแก่ครอบครัว               โอกาสวนัคลา้ย
วนัเกิดผูอ้าวุโส ชาวจีนมกัจะอวยพรว่า “ , ” แปลว่าขออวยพรใหค้วามสุขเหมือน
ทะเลตะวนัออกทีกวา้งใหญ่ อายยุนืยาวเท่ากบัภูเขาทิศใตที้ถาวร แสดงใหเ้ห็นถึงความเชือของชาว
จีนทีเชือว่าทะเลมีความกวา้งใหญ่และลึก ภูเขามีความถาวรและมงัคง จึงนิยมอวยพรใหผู้อ้าวุโสมี
ความสุขและอายยุนื  
 

  ผูว้ิจยัเป็นชาวจีนเกิดเติบโตในประเทศจีน มีความรู้ดา้นภาษาและวฒันธรรมของประเทศ
จีนและเรียนภาษาไทยประมาณ 5 ปี  มีความสามารถดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน และมีความรู้ดา้น
วฒันธรรมไทยพอสมควร   ประเทศไทยมีวฒันธรรมทีน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรือความเชือ
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เรืองศาสนาของชาวไทย ซึงแตกต่างจากวฒันธรรมจีนมาก ผูว้ิจยัสงัเกตว่า การอวยพรเป็นการ
กระทาํทีแสดงความเป็นมิตรและความเป็นกนัเองในสงัคม เป็นวฒันธรรมทีสาํคญัมากของทงัสอง
ประเทศ อีกทงัภาษาเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของแต่ละ
ชาติอยา่งชดัเจน ชาวไทยและชาวจีนมกัอวยพรในโอกาสต่างๆทีเป็นสิริมงคล เช่น โอกาสวนัขึนปี
ใหม่ โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด   โอกาสมงคลสมรส     โอกาสทีมีความกา้วหนา้    เป็นตน้ ดงันนั   
ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบภาษาทีใชอ้วยพรในสงัคมไทยและสงัคมจีน 2 ประเด็น คือ ลกัษณะ
คาํอวยพรของชาวไทยและชาวจีน ความเชือและค่านิยมทีสะทอ้นจากคาํอวยพรของชาวไทยและ
ชาวจีนเพือเป็นประโยชน์และเสริมสร้างความเขา้ใจดา้นภาษาและวฒันธรรมของชาวไทยและชาว
จีนต่อไป 

 

 

2.  เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง  
 

  ฉิน หยงหลนิ (2526)  เขียนวิทยานิพนธเ์รือง “สาํนวนจีนและสาํนวนไทย: การศึกษา
เปรียบเทียบ”  ศกึษาเปรียบเทียบสาํนวนจีนทีประกอบดว้ยคาํ 4 คาํกบัสาํนวนไทย มีวตัถุประสงค์
เพือศึกษาลกัษณะทวัไปของสาํนวนจีนและสาํนวนไทย เพือเปรียบเทียบวิธีการเปรียบเทียบใน
สาํนวนจีนและสาํนวนไทยอนัจะสะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมขนบประเพณี สิงแวดลอ้มและชีวิต
ความเป็นอยูข่องชนชาติทงัสองและเพือเปรียบเทียบความหมายของสาํนวนจีนและสาํนวนไทย โดย
เก็บขอ้มลูจากหนงัสือและเอกสารต่างๆ  
 

  ผลการศึกษาสรุปได ้ดงันี  
 

  1      ลกัษณะทวัไปของสาํนวนจีนและสาํนวนไทยมีทงัทีเหมือนกนัและต่างกนั ดงันี  
   1.1 จาํนวนคาํ สาํนวนจีนและสาํนวนไทยมีลกัษณะทีคลา้ยกนัคือ นิยมใชค้าํตงัแต่ 3 
คาํถึง 10 คาํทีเกิน 10 คาํขึนไปนนั มีบา้งแต่นอ้ยมาก และถา้มีคาํตงัแต่ 6 คาํขึนไป มกัจะแบ่ง
ออกเป็น 2 วรรค   
   ลกัษณะทีต่างกนัคือ สาํนวนจีนตอ้งมีตงัแต่ 3 คาํขึนไป แต่สาํนวนไทยนนัมี 1 คาํ
หรือ 3 คาํก็ได ้ 
   1.2 สมัผสั สาํนวนจีนและสาํนวนไทยมีทงัสมัผสัสระและสมัผสัพยญัชนะ ในดา้น
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สมัผสัสระสาํนวนจีนและสาํนวนไทยต่างมีสมัผสัสระในวรรคและสมัผสัสระระหว่างวรรค คาํที
สมัผสัวรรคเดียวกนัอาจอยูชิ่ดกนัหรือมีคาํอืนมาคนัก็ไดแ้ละอยูต่น้หรือกลางหรือทา้ยสาํนวนก็ได ้
ลกัษณะทีแตกต่างกนัคือ สาํนวนไทยทีมี 3 คาํมีสมัผสัสระในคาํทีอยูชิ่ดกนั แต่สาํนวนจีนทีมี 3 คาํ
ไม่มีลกัษณะสมัผสัดงักล่าว นอกจากนนั สมัผสัสระระหว่างวรรคในสาํนวนไทยส่วนใหญ่จะเป็น
สมัผสัสระระหว่างคาํสุดทา้ยของวรรคแรกกบัคาํที 1-4 ของวรรคถดัไป แต่สมัผสัระหว่างวรรคใน
สาํนวนจีนส่วนใหญ่จะเป็นสมัผสัสระระหว่างคาํสุดทา้ยของวรรคถดัไป  
   ดา้นสมัผสัพยญัชนะสาํนวนจีนและสาํนวนไทยต่างมีทงัสมัผสัพยญัชนะในวรรค
และสมัผสัพยญัชนะระหว่างวรรค คาํทีสมัผสัในวรรคเดียวกนัอาจอยูชิ่ดกนัหรือมีคาํอืนมาคนัก็ได้
และอยูต่น้หรือกลางหรือทา้ยสาํนวนก็ได ้ ส่วนคาํสมัผสัทีอยูต่่างวรรคกนัจะอยูใ่นตาํแหน่งเดียวกนั
หรือต่างตาํแหน่งกนัก็ได ้ 
   ลกัษณะทีแตกต่างกนัคือ สาํนวนไทยทีมี 2 คาํหรือ 3 คาํ มีสมัผสัทีพยญัชนะทีอยูชิ่ด
กนั แต่สาํนวนจีนทีมี 3 คาํนนัไม่มีลกัษณะสมัผสัพยญัชนะดงักล่าว นอกจากนนั สาํนวนไทยมี 2 

วรรค ส่วนใหญ่จะมีสมัผสัพยญัชนะระหว่างคาํสุดทา้ยของวรรคแรกกลัคาํสุดทา้ยของวรรคหลงั แต่
สาํนวนจีนทีมี 2 วรรคจะมีสมัผสัพยญัชนะระหว่างคาํแรกของวรรคแรกกบัคาํสุดทา้ยของวรรคหลงั 
หรือมีสมัผสัพยญัชนะระหวา่งคาํสุดทา้ยของวรรคแรกกบัคาํแรกของวรรคหลงั 

   1.3 การกาํหนดเสียงวรรณยกุต ์ สาํนวนจีนมีการกาํหนดเสียงวรรณยกุต ์ แต่สาํนวน
ไทยไม่มีลกัษณะนี  
   1.4 การซาํคาํ สาํนวนจีนและสาํนวนไทยมีลกัษณะคลา้ยกนัคือ มีการซาํคาํทีอยูใ่น
วรรคเดียวและซาํคาํทีอยูต่่างวรรค คาํทีอยูใ่นวรรคเดียวกนัและซาํกนันนั อาจอยูชิ่ดกนัหรือมีคาํอืน
มาคนักไ็ด ้ และอยูต่น้หรือกลางหรือทา้ยสาํนวนก็ได ้ อาจเป็นคาํทีอยูใ่นตาํแหน่งเดียวกนัหรือต่าง
ตาํแหน่งกนัก็ได ้ 
   ลกัษณะต่างกนัคือ สาํนวนไทยทีมี 3 คาํมีการซาํคาํ แต่สาํนวนจีนทีมี 3 คาํ ไม่มีการ
ซาํคาํ และสาํนวนจีนทีมี 4 คาํ มีการซาํคาํทีอยูชิ่ดกนั แต่สาํนวนไทยทีมี 4 คาํไม่มีการซาํคาํดงักล่าว  
   1.5 การเลือกใชค้าํ สาํนวนจีนและสาํนวนไทยทีมีลกัษณะเหมือนกนัในดา้นการ
เลือกใชค้าํคือ เลือกใชค้าํทีมีความหมายตรงกนัขา้มและเลือกใชค้าํทีมีความหมายใกลเ้คียงกนั  
   1.6 หนา้ทีทางไวยากรณ์ สาํนวนจีนและสาํนวนไทยทีมลีกัษณะเหมือนกนัในดา้น
หนา้ทีทางไวยากรณ์คือ อาจทาํหนา้ทีเป็นคาํชนิดต่างๆในไวยากรณ์ได ้ 4 ชนิดคือ คาํนาม คาํกริยา 
คาํคณัศพัท ์และคาํกริยาวิเศษณ์ นอกจากนนัสาํนวนยงัทาํหนา้ทีเหมือนประโยคไดด้ว้ย 

   1.7 ความหมาย สาํนวนจีนและสาํนวนไทยทีมีลกัษณะเหมอืนกนัดา้นความหมาย 
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คือ มีความหมายเกียวกบัลกัษณะหรือคุณสมบติั อาการ สภาพการณ์ ขนาดหรือระยะทาง เวลา 
จาํนวน พฤติกรรมและความเป็นจริง นอกจากนนัสาํนวนจีนและสาํนวนไทยยงัแบ่งประเภทคือ
สาํนวนทีมีการเปรียบเทียบ สาํนวนทีนาํไปใชเ้ปรียบเทียบ สาํนวนทีไม่มีการเปรียบเทียบและมิได้
นาํไปใชเ้ปรียบเทียบ  
 

  2   ความหมายของสาํนวนจีนทีมี 4 คาํเปรียบเทียบกบัสาํนวนไทย  
   การเปรียบเทียบความหมายและสิงทีนาํมาเปรียบเทียบในสาํนวนจีนและสาํนวนไทย
จดัแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ สาํนวนจีนทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกบัสาํนวนไทยและสิงที
นาํมาเปรียบเทียบเหมือนกนั สาํนวนจีนทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกบัสาํนวนไทยและสิงที
นาํมาเปรียบเทียบต่างกนับางประการ และสาํนวนจีนทีมีความหมายตรงหรือคลา้ยคลึงกบัสาํนวน
ไทย แต่สิงทีนาํมาเปรียบเทียบต่างกนั 

 

  3      ภาพสะทอ้นจากสาํนวนจีนและสาํนวนไทย  
   ทงัสาํนวนจีนและสาํนวนไทยต่างก็สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสิงแวดลอ้มดา้นภูมิประเทศที
เหมือนและต่างกนั มีทงัภูเขา แม่นาํ ลาํคลองและทะเล ภูมิอากาศ สตัวแ์ละพืชต่างๆ  เช่นมีววั ควาย 
ไก่ เสือ ลิง ส่วนพืชมีบวั ลกูทอ้ วฒันธรรมดา้นชีวติความเป็นอยู ่ทงัการกิน การอยู ่การเกิด การตาย 
การเล่น ของใช ้ เครืองดนตรี อาวุธ เงินตราและตวัอกัษร เป็นตน้ คติความเชือ มีศาสนา ความเชือ
เกียวกบัวิญญาณและผ ี ความเชือเกียวกบัการสาบานและความเชือเรืองทวิภาพ เป็นตน้ นิทาน 
วรรณคตี เรืองราวในพงศาวดารและประวติัศาสตร์  ตลอดจนทศันะเกียวกบัสิงต่างๆของคนจีนและ
คนไทย ทงัเหมือนและต่างกนั  
 
 

  โสภนา ศรีจาํปา (2546)   เขียนบทความเรือง “สาํนวนทีแสดงความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
ของชาวเวียดนาม” มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาโครงสร้างและเนือหาของสาํนวนภาษาเวียดนามทีใชใ้น
โอกาสต่างๆ โดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามประชาชนเวียดนามทีกรุงฮานอย ประเทศ
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามอาย ุ คืออายรุะหว่าง 20-35ปี 40-55ปี 60

ปีขึนไป กลุ่มละ 50 ฉบบั  แบบสอบถามไดค้รอบคลุมถึงสาํนวนทีใชแ้สดงความรู้สึก แบ่งออกตาม
โอกาสต่างๆ ดงันี  
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   การแสดงความยนิดีในโอกาสเลือนตาํแหน่ง 

   การอวยพรปีใหม ่

   การแสดงความยนิดีในโอกาสสาํเร็จการศึกษา 
   การแสดงความยนิดีในโอกาสเปิดร้านหรือเปิดกิจการใหม่ 
   การไปส่งผูอื้นเพือเดินทางไปไกล 

   การแสดงความยนิดีในงานแต่งงาน 

   การแสดงความเสียใจในงานศพ 

   การใหก้าํลงัใจ เยยีมเยยีนผูป่้วย 

     
  ผลการศึกษาพบว่า ภาษาเวียดนามทีใชใ้นการอวยพรมกัใชภ้าษาทีสุภาพ ขึนอยูว่่าผูพ้ดู
ดว้ยเป็นใคร ผูพ้ดูสามารถเติมคาํทีแสดงความสุภาพเขา้ไปไดอี้ก  
  การแสดงความยนิดีในโอกาสเลือนตาํแหน่ง มี 7 รูปแบบทีอวยพรผูอ้าวุโส เนือหาการ
อวยพรคือ ยนิดีในความสาํเร็จ ขอใหม้ีความสุขเช่นวนันีอีก หรือขอใหป้ระสบความสาํเร็จ
ยงิๆขึนไป ความสาํเร็จของผูอ้าวุโสทาํใหผู้พ้ดูทีอ่อนกว่ามีความรู้สึกภูมิใจ มี 4 รูปแบบทีอวยพร
เพือนและผูที้อ่อนกว่า  
  การอวยพรปีใหม่ เนือหาของการอวยพรผูใ้หญ่คือใหค้วามสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบ
ความสาํเร็จในหนา้ทีการงาน สมัฤทธิผลตามปรารถนา มีความมงัคงั ใหค้รอบครัวมีความสุข 
บริหารหน่วยงานหรือบริษทัใหเ้จริญกา้วหนา้ การอวยพรผูใ้หญ่มี 2 รูปแบบทีใชอ้วยพรผูใ้หญ่และ
เพือน สาํหรับการอวยพรผูที้อ่อนกว่ามี 1 รูปแบบ จะอวยพรใหม้ีสุขภาพแข็งแรง เรียนดี เชือฟังพ่อ
แม่และเจริญกา้วหนา้  
  การแสดงความยนิดีในโอกาสสาํเร็จการศึกษา หากเป็นผูที้เพิงสาํเร็จการศึกษา ผูพ้ดูจะ
อวยพรใหผู้ฟั้งหางานดีๆไดโ้ดยเร็ว ใหก้าํลงัผูฟั้งใหมี้ความพยายามยงิขึน สาํนวนอวยพรผูใ้หญ่มี 3 
รูปแบบ ส่วนการอวยพรเพือนและผูที้อ่อนกว่ามีอยา่งละ 6 รูปแบบ 
  การแสดงความยนิดีในโอกาสเปิดร้านหรือเปิดกิจการใหม่ เนือหาของคาํอวยพรคือขอให้
ผูฟั้งประสบความสาํเร็จทาํมาคา้ขึน เงินไหลเขา้ร้านดงันาํไหล สาํนวนทีใชอ้วยพรมี 4 รูปแบบ  
  การไปส่งผูอื้นเพือเดินทางไปไกล เนือหาการอวยพรคือใหผู้ฟั้งแคลว้คลาดปลอดภยั โชค
ดีในหนา้ทีการงานหรือการศกึษา ใหรั้กษาสุขภาพใหดี้ หากเป็นเพือน ผูพ้ดูจะเตือนใหติ้ดต่อกลบัมา
ดว้ย สาํนวนทีใชอ้วยพรผูใ้หญ่มี 4 รูปแบบ การอวยพรเพือนและผูที้อ่อนกว่ามีอยา่งละ 3 รูปแบบ 
  การแสดงความยนิดีในงานแต่งงาน เนือหาของคาํอวยพรคือใหท้งัคู่รักกนัยงัยนืนานจน
ฟันหลุด ผมหงอก มีความสุขตลอดไป ขอใหม้ีลกูชายคนโตโดยเร็ว สาํนวนทีอวยพรมี 4 รูปแบบ  
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  การแสดงความเสียใจในงานศพ เนือหาคือผูพ้ดูขอแบ่งปันความเศร้าโศกเสียใจกบัเจา้ภาพ
และครอบครัว ใหเ้จา้ภาพหกัหา้มใจและรักษาสุขภาพ หากเป็นเพือนกนั ผูพ้ดูจะปวารณาตวัช่วยงาน
เพือน สาํนวนทีใชม้ี 4 รูปแบบ 
  การใหก้าํลงัใจ เยยีมเยยีนผูป่้วย เนือหาคือใหก้าํลงัใจผูป่้วย ใหม้นัใจในการรักษาของ
แพทย ์ ใหม้ีสุขภาพแข็งแรงและหายเจ็บป่วยโดยเร็ว สาํนวนทีพดูใหก้าํลงัใจผูป่้วยมี คือ ใหก้าํลงัใจ
เพือนและผูที้อ่อนกว่าอยา่งละ 3 รูปแบบ  
  โครงสร้างทางภาษาของสาํนวนเวียดนามมีทงัประโยคความเดียว ประโยคความรวม 
ประโยคความซอ้น  หากพดูกบัผูที้อาวุโสกว่า จะมีระดบัความสุภาพมากกว่าการพดูกบัเพือนหรือผู ้
ทีอ่อนกว่า ดงันนั เรืองของอายหุรืออาวุโส  สถานะทางสงัคม  และความคุน้เคยกนั จะมีผลต่อการ
เลือกใชส้าํนวนใหเ้หมาะสม ซึงชาวต่างชาติพึงตระหนกัในปัจจยัทางสงัคมเหล่านีดว้ย 

 

 
  Pitchanee Sawattayawong (2003) เขียนวิทยานิพนธเ์รือง “Chinese auspocious: a 

study of semantic representations and application in the chaozhou Chinese community 

of Bangkok” มวีตัถุประสงคเ์พือศึกษาความหมายและการใชป้้ายมงคลจีนทีใชอ้วยพรในสงัคมจีน
แตจิ้วในกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธนี์เก็บขอ้มลูป้ายมงคลจากชาวไทยเชือสายจีนแตจิ้วในชุมชน
เยาวราชจาํนวน 120 ชุด  
 

  ผลการศึกษาพบว่า การนาํเสนอความหมายของป้ายมงคลจีนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ ป้าย
มงคลจีนทีมีความหมายตรงตามตวัอกัษรและทีมคีวามเชิงเปรียบเทียบ ความหมายป้ายมงคลจีนจะ
เกียวขอ้งกบัสิงทีชาวไทยเชือสายจีนแตจิ้วใหค้วามสาํคญั 5 อยา่ง คือ สุขภาพ อาชีพ  กิจกรรมใน
ชีวิตประจาํวนั  เทศกาลสาํคญั และความปรารถนา  ทงั 5 สิงนีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิต  ความคิด  
ความเชือและวฒันธรรมของชาวไทยเชือสายจีนแตจิ้ว ดา้นการใชป้้ายมงคลจีนพบว่า  ป้ายมงคลจีน
คือป้ายทีมีความหมายดีใชอ้วยพรในโอกาสมงคลต่าง  ๆ  เขียนดว้ยหมึกสีดาํหรือสีทองลงบน
กระดาษสีแดง  บางแผน่ป้ายประดบัดว้ยภาพมงคลจีนใชติ้ดไวที้ประตูหรือกาํแพงบา้น ลกัษณะ
โครงสร้างภาษาของป้ายมงคลจีน มีการเรียงลาํดบัคาํดว้ยประธาน-กริยา-กรรม กลุ่มผูสู้งอายใุน
สงัคมชาวไทยเชือสายจีนแตจิ้วมีความรู้ทางภาษาและการใชป้้ายมงคลจีนมากกว่ากลุ่มทีมีอายนุอ้ย
กว่า   ดา้นทศันคติพบว่า ป้ายมงคลจีนยงัมีบทบาทสาํคญัโดยเฉพาะต่อผูสู้งอายใุนสงัคมชาวไทยเชือ
สายจีนแตจิ้ว ชาวไทยเชือสายจีนแตจิ้วรุ่นเก่ายงัยดึมนัและเชือว่าป้ายมงคลจีนจะนาํความสาํเร็จและ
ความสุขมาใหต้รงขา้มกบัคนรุ่นใหม่ทีมองการใชป้้ายมงคลจีนเป็นเพียงเครืองตกแต่งบา้น  
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ประกอบกบัป้ายมงคลจีนบางชุดทีไม่ไดรั้บความนิยมจึงค่อยๆหายไปจากชุมชนชาวจีนแตจิ้ว ดงันนั 
ทิศทางการใชป้้ายมงคลจีนในประเทศไทยมีแนวโนม้ลดลง  
 

 

  พรทิพย์ พุกผาสุข (2555)  เขียนงานวิจยัเรือง “ภาษาทีใชใ้หพ้รในสงัคมไทย” งานวจิยันี
มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาลกัษณะทีใชใ้หพ้รในสงัคมไทย กลวิธีในการใหพ้ร และศึกษาภาษาทีใชใ้ห้
พรกบัความเชือและค่านิยมของสงัคมไทย 

 

  ผลการวิจยัพบว่าในสงัคมไทยนนัการใหพ้รเป็นธรรมเนียมนิยมมาตงัแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั โอกาสของการใหพ้รมีหลายโอกาส ทีนาํมาศึกษาในงานวิจยันีมี 3 โอกาส คือ โอกาสปีใหม่ 
โอกาสวนัเกิด และโอกาสมงคลสมรส ซึงเป็นโอกาสทีสาํคญัทีคนไทยจะใหพ้รกนัอยูเ่สมอ  
  ภาษาทีใชเ้ป็นคาํอวยพรในโอกาสต่างๆจะประกอบดว้ยถอ้ยคาํต่างๆทีเป็นมงคล เป็น
ภาษาจรรโลงใจผูรั้บ ช่วยใหผู้รั้บเกิดกาํลงัใจและความสุข รูปแบบของภาษาทีใชไ้หพ้รมีทงัทีเป็น
ร้อยแกว้และร้อยกรอง รูปแบบทีเป็นร้อยแกว้มีจาํนวนมากกว่าทีเป็นร้อยกรอง อาจเป็นเพราะร้อย
แกว้เป็นภาษาทีใชเ้ขียนโดยทวัไป ส่วนรูปแบบร้อนกรองจะตอ้งมีฉนัทลกัษณ์กาํหนด มีสมัผสั
คลอ้งจองซึงอาจทาํใหเ้ขียนยากกว่าร้อยแกว้ ภาษาทีใชใ้หพ้รมีร้อยกรองมกัจะเลือกสรรคาํ เล่นคาํ 
และมีสมัผสัไพเราะ 

 

  การใหพ้รในโอกาสปีใหม่และโอกาสวนัเกิดมกัจะระบุโอกาสไวด้ว้ยในขอ้ความทีใหพ้ร 
เช่น  โอกาสปีใหม่ ใชว้่า ปีใหม่ วนัปีใหม่ วาระดิถีปีใหม ่ เป็นตน้ โอกาสวนัเกิด ใชว้่า วนัเกิด วนั
คลา้ยวนัเกิด วาระดิถีอนัเป็นวนัเกิด เป็นตน้ ส่วนการใหพ้รในโอกาสมงคลสมรส จะไม่ระบุโอกาส
ในขอ้ความทีใหพ้ร แต่จะระบุถึงบุคคลสองคนทีจะมาใชชี้วิตอยูร่วมกนั เช่น คู่สมรสบ่าวสาว  
เจา้บ่าวเจา้สาว เป็นตน้  
  ภาษาทีใชใ้หพ้รมกัจะมีถอ้ยคาํทีมีความหมายเกียวกบัการให ้ การส่งให ้ เช่น ขอให ้ ขอ
อาํนวยพรให ้ขอพรให ้ เป็นตน้ ส่วนถอ้ยคาํทีใชเ้ป็นคาํทีใชเ้ป็นคาํพรทงั 3 โอกาส จะใชถ้อ้ยคาํทีมี
ความหมายในดา้นดี เป็นคาํทีแสดงความปรารถนาใหผู้รั้บประสบสิงทีเป็นสิริมงคล  
  กลวิธีการใหพ้ร ทงั 3 โอกาสมีกลวิธีใหพ้รแบบเดียวกนั คือ 7 กลวิธี ไดแ้ก่ 1.การใหพ้ร
ดว้ยตวัเอง 2.การขอใหสิ้งอืนใหพ้รแทนตน 3.การใหพ้รอยา่งใดอยา่งหนึง 4.การใหพ้รหลายอยา่ง
รวมกนั 5.การใหพ้รโดยไมร่ะบุผูรั้บพร 6.การใหพ้รโดยระบุผูรั้บพร 7.การใหค้วามเปรียบในถอ้ยคาํ
ทีใหพ้ร  
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  ภาษาทีใชใ้หพ้รทงั 3 โอกาส สะทอ้นใหเ้ห็นความเชือและค่านิยมของคนไทย ดงันี 
โอกาสปีใหม่ ภาษาทีใชใ้หพ้รสะทอ้นใหเ้ห็นความเชือและค่านิยมของคนไทย 6 ประการ คือ ความ
เชือในพุทธศาสนา  ความเชือในศาสนาอืน  ความเชือเรืองสิงศกัดิสิทธิ  ความเชือเรืองเทพหรือ
เทวดา ความเชือเรืองวิญญาณทีศกัดิสิทธิ  ความเชือเรืองบารมีหรือคุณความดีทีไดบ้าํเพญ็มา   
  โอกาสวนัเกิด ภาษาทีใชใ้หพ้รสะทอ้นใหเ้ห็นความเชือและค่านิยมของคนไทย 5 ประการ 
คือ ความเชือในพุทธศาสนา  ความเชือในศาสนาอืน  ความเชือเรืองสิงศกัดิสิทธิ  ความเชือเรืองเทพ
หรือเทวดา   ความเชือเรืองบารมีหรือคุณความดีทีไดบ้าํเพญ็มา   
  โอกาสมงคลสมรส ภาษาทีใชใ้หพ้รสะทอ้นใหเ้ห็นความเชือและค่านิยมของคนไทย 2 
ประการคือ  ความเชือในพุทธศาสนาและความเชือในศาสนาอืน  
 

  ภาษาทีใชใ้หพ้รทงั 3 โอกาสสะทอ้นใหเ้ห็นความเชือและค่านิยมของคนไทยเกียวกบั
ความหมายมงคลทีนิยมใชเ้ป็นคาํพร ความหมายเกียวกบัความสุขเป็นทีนิยมใชม้ากทีสุด ทงันีอาจ
เป็นเพราะ ความสุขคือความสบายใจเป็นสิงทีทุกคนพึงปรารถนาและเป็นสิงทีทุกคนสามารถตาม
สถานะและสิงแวดลอ้มของแต่ละคนน่าจะเป็นความหมายมงคลทีผูใ้หพ้รเห็นว่าผูรั้บสามารถจะมี
ได ้จึงนิยมใชเ้ป็นคาํพรมากทีสุด  

ความหมายมงคลทีนิยมใชเ้ป็นคาํอวยพรมากทีสุดทงั 3 โอกาส คือ ความหมายมงคล
เกียวกบัความสุข ส่วนความหมายมงคลอืนจะปรากฏดงันี โอกาสปีใหม่ ไดแ้ก่ ความสุข ความ
สมหวงั ความเจริญ  โอกาสวนัเกิด ไดแ้ก่ ความสุข ความสมหวงั สุขภาพแข็งแรง  โอกาสมงคล
สมรส ไดแ้ก่ ความสุข ความรักยงัยนื ความสมหวงั ทงันีอาจเป็นเพราะผูใ้หพ้รเห็นว่าแต่ละโอกาสมี
ความแตกต่างกนั โอกาสปีใหม่เป็นโอกาสทีเริมตน้ศกัราชใหม่ ควรมีเจริญรุ่งเรืองเป็นสิงทีสาํคญั 
ส่วนวนัเกิด เจา้ของวนัเกิดจะมีอายมุากขึนอีกหนึงปี สุขภาพทีแข็งแรงจึงเป็นสิงสาํคญั ในโอกาส
มงคลสมรส เป็นการอยูร่่วมกนัของบุคคลสองคน ความรักทียงัยนืจึงเป็นสิงสาํคญั 

 

 
  Tang Yongmei (2008) เขียนบทความเรือง “The Analysis of the Blessing Words’ 

Differences in English and Chinese” งานวิจยันีมวีตัถุประสงคเ์พือวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คาํอวยพรในภาษาองักฤษและภาษาจีน  
 

  ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างของคาํอวยพรในภาษาองักฤษและภาษาจีนมีสาเหตุ 3 
ประการคือ ประการทีหนึง ค่านิยมของมนุษยที์แตกต่างกนัทาํใหภ้าษาทีใชอ้วยพรแตกต่างกนั 
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วฒันธรรมจีนใหค้วามสาํคญักบัครอบครัว อาย ุ และการงาน แต่วฒันธรรมของชาวองักฤษจะให้
ความสาํคญักบัตนเอง เนน้ความพยายามของตนเอง  เช่น โอกาสวนัขึนปีใหม่ ชาวองักฤษอวยพร
ว่า “May you come into a good fortune” “Season’s greetings and best wishes for the coming year” 

“Way many fortunes find their way to you” ภาษาทีใชอ้วยพรของชาวองักฤษไม่นิยมพดูถึงอาย ุ
อาจจะเพราะว่าอายสูุงทาํใหค้วามสามารถลดลง สุขภาพไม่แข็งแรง จึงเป็นเรืองทีตอ้งระวงัในการ
อวยพรแก่ชาวองักฤษ   ชาวจีนอวยพรว่า “ ” แปลว่าขอใหค้รอบครัวสามคัคีอยูอ่ยา่งกลม
เกลียวกนั “ ”ขอใหล้กูหลานมีความเจริญเรืองรุ่งเรือง “ ” ขอใหม้ีความกา้วหนา้
ในการงานและรํารวย “ ” ขอใหม้ีอายยุนืยาวถึงร้อยปี เป็นตน้  ประการทีสอง ความเชือ
เรืองศาสนา ในสงัคมตะวนัตก ชาวองักฤษนบัถือพระเยซู  สะทอ้นจากภาษาทีใชอ้วยพรอยา่งชดัเจน 
เช่น “God bless you” “God will always be with you”  ความเชือลทัธิเต๋าของชาวจีนทีสะทอ้นจะ
ภาษาทีใชอ้วยพร เช่น “ ” ขอใหเ้ทวดาทอ้งฟ้าคุม้ครอง “ ” ขอใหเ้ทวดาทงัสีท่าน
คุม้ครองทุกสิงทุกอยา่งใหร้าบรืน เทวดาหมายถึงเทวดาแห่งธรรมชาติ ลทัธิเต๋าเชือว่า มีเทวดาอยูใ่น
ธรรมชาติและมีความสามารถวิเศษปกครองชีวิตของชาวจีน   ประการทีสาม ลกัษณะการใชภ้าษา 
ภาษาทีใชอ้วยพรของชาวองักฤษนิยมใชค้าํง่ายๆ ประโยคสนัๆ ไม่เปรียบเทียบ ใหผู้รั้บอวยพร
ตีความเอง เช่น “Wish you have a white Christmas” “I will keep my fingers crossed for you”  
ภาษาทีใชอ้วยพรของชาวจีน นิยมใชก้ารเปรียบเทียบ เป็นสาํนวนทีมีอกัษร 4 ตวั และสมัผสัเสียง 

เช่น “ ” หมายถึงมา้ทีมีความกลา้หาญและความกระตือรือร้นในการต่อสู ้ เปรียบเทียบว่า
ขอใหม้ีความกลา้หาญและความกา้วหนา้ในการงาน “ ”แปลว่า 
ในวนัขึนปีใหม่ทุกอยา่งเต็มไปดว้ยความสุขความปลืมปิติยนิดี ความโชคส่งแสงสว่างใหบ้า้น สอง
ประโยคนีมีอกัษร 7 ตวัเหมือนกนั คาํสุดทา้ย “ ” อ่านวา่ “yáng” “ ” อ่านว่า “táng” เป็นสระ 

“ang” เหมือนกนั ซึงเป็นการสมัผสัเสียงสระ ทาํใหป้ระโยคสอดคลอ้งกนั  
 

 

  Zuo Lifang (2010) เขียนบทความเรือง “The Differences of Chinese and English 

Greetings from Cultural perspective” บทความนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาอิทธิพลของ
วฒันธรรมทีมีต่อคาํทกัทายของชาวจีนและชาวองักฤษ ดว้ยทฤษฏีเกียวกบัความสุภาพของ Geoffrey 

N. Leech (1983) และทฤษฏีสุภาพของ Gu Yueguo(1990) 
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ผลการศึกษาพบว่า วฒันธรรมแตกต่างกนัทาํใหก้ารใชค้าํทกัทายทีแตกต่างกนั วฒันธรรม
จีนใหค้วามสาํคญักบั เมตตาหรือกรุณา และศีลธรรม เวลาทกัทายมกัจะทกัทายว่า “  ” “กิน
หรือยงั” “  “ไปไหน” เป็นตน้ คาํทกัทายแสดงใหเ้ห็นถึงคนจีนใหค้วามสนใจกบัคน
อืนๆ ถือว่าการใหค้วามสนใจหรือการเป็นหว่างคนอืนเป็นบุคลิกภาพทีดีซึงเป็นวฒันธรรมทีอิง
ปริบทสูง((High-context Culture) แต่ในวฒันธรรมองักฤษ การทกัทายทีเกียวกบัเรืองส่วนตวัถือว่า
เป็นไม่สุภาพ มกัทกัทายดว้ยเรืองอากาศ หรือเวลา เช่น “Nice day, isn’t it? ” “Good morning/ 

afternoon” จึงเป็นวฒันธรรมทีอิงปริบทตาํ (Low-context Culture)     การศึกษาเรืองการ
สือสารขา้มวฒันธรรมทีมีอิทธิพลต่อการสือสารของคนแต่ละชาติ จะทาํใหเ้ขา้ใจกนัและไม่เกิด
ความผดิพลาดเมือสือสารกนั  

 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัคาํอวยพรพบว่ามีเพียงงานวจิยัของ 

พรทิพธ ์ พุกผาสุข (2555) ศกึษาภาษาทีใหพ้รในสงัคมไทยโดยศึกษา 3 โอกาส ไดแ้ก่โอกาสวนัปี
ใหม่ โอกาสวนัเกิดและโอกาสมงคลสมรส ส่วนบทความของTang Yongmei (2008) ศึกษาความ
แตกต่างของชาวจีนและชาวองักฤษ พบว่าชาวจีนใหค้วามสาํคญักบัครอบครัว อาย ุการงาน นิยมใช้
การเปรียบเทียบ แต่ชาวองักฤษจะใหค้วามสาํคญักบัตวัเอง นิยมอวยพรดว้ยประโยคสนัๆ ไม่
เปรียบเทียบ  จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว ผูว้ิจยัใคร่ศึกษาลกัษณะภาษาทีใชอ้วยพรของชาว
ไทยและชาวจีน 9 โอกาสคือ โอกาสวนัขึนปีใหม่  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด โอกาสมงคลสมรส 
โอกาสทีมีความกา้วหนา้ โอกาสขึนบา้นใหม่ โอกาสเดินทางไกล โอกาสเปิดกิจการหรือบริษทัใหม่  
โอกาสทีไปเยยีมผูป่้วยและโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชายและบุตรสาว ตลอดจนศกึษาความ
เชือและค่านิยมของทงัสองชาติทีสะทอ้นจากคาํอวยพร ทงันีเพือขยายขอบเขตการศึกษาเรืองคาํอวย
พรใหก้วา้งขวางและลุ่มลึกยงิขึน 

 

 

3.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

  1.เพือศึกษาลกัษณะคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจีน 

  2.เพือศึกษาความเชือและค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนทีสะทอ้นจากคาํอวยพร 

  3.เพือเปรียบเทียบลกัษณะคาํอวยพร ความเชือและค่านิยมของชาวไทยกบัชาวจีน 

ทีสะทอ้นจากคาํอวยพร 
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4.  สมมตฐิานของการศึกษา  
  คาํอวยพรในสงัคมไทยและสงัคมจีนมีความสมัพนัธก์บัความเชือและค่านิยมของ 

แต่ละสงัคม 

 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา  
 

  1.การศึกษาครังนีจะศึกษาภาษาทีใชอ้วยพรในสงัคมไทยและสงัคมจีนโดยใช้
แบบสอบถามชาวจีนในเมืองปักกิงซึงเป็นกลุ่มชาติพนัธุฮ์นั ตงัแต่อาย ุ 20-70 ปี ทงัชายและหญิง 
จาํนวน 120 คน   และชาวไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตงัแต่อาย ุ 20-70 ปี ทงัชายและ
หญิง จาํนวน 120 คน         รวมทงัสิน 240 คน 

 

  2.เก็บขอ้มลูคาํอวยพร 9 โอกาส คือ โอกาสวนัขึนปีใหม่  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด โอกาส
มงคลสมรส โอกาสทีมีความกา้วหนา้ โอกาสขึนบา้นใหม่ โอกาสเดินทางไกล โอกาสเปิดกิจการ
หรือบริษทัใหม่  โอกาสทีไปเยยีมผูป่้วยและโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชายและบุตรสาว รวม
ขอ้มลูคาํอวยพรของชาวไทยจาํนวน 1601 ขอ้ความ ของชาวจีนจาํนวน 1820 ขอ้ความ รวมทงัสิน 
3421 ขอ้ความ 

 

 

6.  นิยามศัพท์ 
 

  ชาวไทย หมายถึงผูที้อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประเทศไทย เป็นกลุ่มชาติ
พนัธุเ์ดียวกนั พดูภาษาไทยถินกลางเป็นภาษาแรก 

  ชาวจนี หมายถึงผูที้อาศยัอยูใ่นเมืองปักกิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
ใชภ้าษาแมนดาริน(จีนกลาง)เป็นภาษาแรก   
  กลุ่มชาตพินัธ์ุฮนั หมายถึงประชากรส่วนใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน ซึงไม่ใช่ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศจีน และใชภ้าษาแมนดาริน(จีนกลาง)เป็นภาษาแรก
และใชสื้อสารกนัในชีวิตประจาํวนั  
  คาํอวยพร หมายถึงถอ้ยคาํหรือขอ้ความทีใชเ้พือแสดงความยนิดีสงัสอนหรือกล่าวปมดว้ย
ความปรารถนาดี  เพือใหเ้กิดกาํลงัใจและความสบายใจในโอกาสต่างๆทีเป็นสิริมงคล  
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  สํานวน หมายถึงถอ้ยคาํหรือขอ้ความสนัๆทีเป็นทียอมรับและทราบกนัดีในสงัคมใดสงัคม
หนึง มีลกัษณะการแสดงถอ้ยคาํและความหมายเฉพาะในภาษาใดภาษาหนึง  
 

 

7.  วธิีการดําเนินการศึกษา  
 

  1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

  2.จดัทาํแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถาม เขียนคาํอวยพร 

แต่ละโอกาส ทงัหมดมี  9 โอกาสทีชาวไทยและชาวจีนนิยมอวยพร ไดแ้ก่ โอกาสวนัขึนปีใหม่  
โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด โอกาสมงคลสมรส โอกาสทีมีความกา้วหนา้ โอกาสขึนบา้นใหม่ โอกาสเดิน
ทางไกล โอกาสเปิดกิจการหรือบริษทัใหม่  โอกาสทีไปเยยีมผูป่้วยและโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีได้
บุตรชายและบุตรสาว  
 

  3.สมัภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถามทีกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทงัชาวไทยและชาวจีน ดงันี 

   3.1 กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที 1 ไดแ้ก่ อายรุะหว่าง 20-30ปี จาํนวน40 คน 
หญิง 20 คน ชาย 20 คน กลุ่มที 2 อายรุะหว่าง 40-50ปี จาํนวน40 คน หญิง 20 คน ชาย 20 คน  กลุ่ม
ที 3 อายรุะหว่าง 60-70ปี จาํนวน40 คน หญิง 20 คน ชาย 20 คน รวมทงัสิน 240 คน   
   3.2 เวลาเก็บขอ้มลูอยูช่่วงระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือน มกราคม 2557  
   3.3วิธีการเก็บแบบสอบถามผูว้ิจยัใชว้ิธีสมัภาษณ์ประกอบกบัใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
เขียนขอ้มลูใหต้ามโอกาสต่างๆทงั 9 โอกาส กลุ่มตวัอยา่งชาวไทยคืออาจารยแ์ละนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม อาจารยโ์รงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เจา้หนา้ที
บริษทัท่องเทียวกรุงเทพมหานครและจงัหวดัในเขตปริมณฑลประเทศไทย 

   ผูว้ิจยัสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งชาวจีน คือ เจา้หนา้ทีทางการแพทย ์ ผูป่้วย โรงพยาบาล 
Wangjing ตลอดจนพนกังานบริษทัท่องเทียว กรุงปักกิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน  
   3.4 การวิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มลูคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจีนทงั 
9 โอกาสดา้นลกัษณะภาษาและแนวคิด ค่านิยมทีสะทอ้นจากคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจีน  
   3.5 เรียบเรียงขอ้มลู สรุปผลการศึกษาและจดัพิมพต์ามรูปแบบการคน้ควา้อิสระ  
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8.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.ทราบลกัษณะคาํอวยพรในสงัคมไทยและสงัคมจีน 

2.ทราบความเชือและค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนทีสะทอ้นจากคาํอวยพร 

  3.เป็นแนวทางการศึกษาภาษาและวฒันธรรมของไทยและจีนต่อไป  
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บทที 2 

ลกัษณะคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจนี 

 

 

2.1 ลกัษณะคาํอวยพรของชาวไทย 

 

  จากการวิเคราะห์แบบสอบถามทีเกียวกบัคาํอวยพรของชาวไทย พบว่าลกัษณะคาํอวยพร
ของชาวไทย   ส่วนใหญ่เป็นภาษาทีใชสื้อสารทวัไป    เป็นคาํอวยพรทีมีความหมายในดา้นดี     ไม่
นิยมใชค้าํอวยพรทีมีอุปลกัษณ์ สามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ  คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาส  และ 
คาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาส  
 

  2.1.1 คาํอวยพรทใีช้เฉพาะโอกาส หมายถึงคาํอวยพรใชไ้ดเ้ฉพาะโอกาสใดโอกาสหนึง
เท่านนั เพราะว่าคาํศพัทแ์ละเนือหาทีบ่งโอกาสทีใช ้ เช่น คาํว่า“กิงทองใบหยก” หมายถึงคู่สมรส ใช้
ในโอกาสมงคลสมรส มีคาํว่า “วนัเกิด” ใชค้าํอวยพรว่า “สุขสนัตว์นัเกิด” ใชใ้นโอกาสวนัคลา้ยวนั
เกิด มีคาํว่า “เดินทาง” ใชค้าํอวยพรว่า “ขอใหก้ารเดินทางปลอดภยั” ใชใ้นโอกาสเดินทางไกล มีคาํ
ว่า “ชีวีตคู่” ใชค้าํอวยพรว่า “ขอใหม้ีความสุขในชีวิตคู่” ใชใ้นโอกาสมงคลสมรส เป็นตน้ การใชค้าํ
อวยพรของชาวไทยส่วนใหญ่เป็นภาษาใชสื้อสารทวัไป สามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ  ก. คาํอวย
พรทีมีอุปลกัษณ์  ข. คาํอวยพรไม่มีอุปลกัษณ์   
 

  2.1.1.1. คาํอวยพรทีมอีุปลกัษณ์ คือคาํอวยพรทีมกีารเปรียบเทียบ อุปลกัษณ์คือการ
เปรียบเทียบสิงหนึงเป็นอีกสิงหนึง พบทงัหมด 4 ขอ้ความ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ   
ก. อุปลกัษณ์ทีมกีารแสดงคาํเปรียบเทียบว่า “เป็น” หรือ “คือ” ข.อุปลกัษณ์โดยนยั (Implicit 

Metaphor) เป็นการเปรียบเทียบคลา้ยอุปลกัษณ์ แต่ไม่มีคาํว่า “เป็น” หรือ “คือ” ผูอ่้านตอ้งตีความเอง
ว่าสิงทีนาํมาเปรียบคืออะไรโดยสงัเกตจากปริบทนนั (ชุมสาย สุวรรณชมภ,ู 2555:71)   
คาํอวยพรทีมีอุปลกัษณ์มีดงันี  
  ก. อุปลกัษณ์ทีมกีารแสดงคาํเปรียบเทียบ คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาสทีมีอุปลกัษณ์แสดง
คาํเปรียบเทียบ คือ  
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  โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า 
    “ขอใหเ้ป็นกิงทองใบหยก”  กิงทองใบหยกเปรียบเทียบเป็นคู่รักทีแต่งงานกนั  ม ี

ความเหมาะสมกนัอยา่งมาก 

 

  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดของอาวุโส อวยพรว่า 
   “ขอใหอ้ยูเ่ป็นร่มโพธิ ร่มไทรของลกูหลานตลอดไป” หมายถึงขอใหม้ีอายยุนืยาว 
ขอใหผู้ใ้หญ่เป็นผูที้ใหค้วามคุม้ครองและความอบอุ่นใจใหล้กูหลาน เปรียบเหมือนร่มโพธิ ร่มไทรที
แยกกิงกา้นสาขา ใหค้วามร่มเยน็แก่ทุกชีวิต  
 

   ข.อุปลกัษณ์โดยนัย คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาสทีมีอุปลกัษณ์โดยนยั คือ  
  โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า 
   “ขอใหถื้อไมเ้ทา้ยอดทอง กระบองยอดเพชร”  ไมเ้ทา้เป็นอุปกรณ์ทีช่วยผูอ้าวุโสใน 
เวลาเดิน เปรียบเทียบเป็นผูอ้าวุโส  หมายถึงขอใหอ้ยูด่ว้ยกนัจนแก่จนเฒ่า ช่วยกนัสร้างครอบครัว  
คาํว่า “ทอง”กบั“ เพชร”หมายถึงขอใหม้ีเงินมีทอง ราํรวย  
   “ขอใหม้ีลกูเต็มบา้น มีหลานเต็มเมือง” หมายถึงขออวยพรใหม้ีลกูหลานจาํนวนมาก 
เป็นคาํอวยพรทีเป็นลกัษณะอติพจน์ (Hyperbole) คือการกล่าวเกินจริงเพือเนน้ความรู้สึก   
 

 

  2.1.1.2. คาํอวยพรไม่มอีปุลกัษณ์ หมายถึงคาํอวยพรทีใชภ้าษาสือสารทวัไป ไม่มีการ
เปรียบเทียบ มีทงัหมด 670 ขอ้ความ ตวัอยา่งเช่น 

 

  โอกาสวนัขึนปีใหม่ อวยพรว่า 
“ขอใหโ้ชคดีไปตลอดทงัปี รวยๆ เฮงๆ” 

“สุขสนัตว์นัขึนปีใหม่นะครับ ขอใหโ้ชคดี มีเงินใชต้ลอดปี” 

“ในวาระดิถีขึนปีใหม่ ขอใหท่้านและครอบครัวมีความสุขตลอดไป” 

“สุขสนัตว์นัขึนปีใหม่นะครับ ขอใหโ้ชคดี มีเงินใชต้ลอดปี” 
“ปีใหม่นีขอใหท่้านรํารวย มียศมีลาภ มีแต่ความโชคดี มีแต่สิงดีๆ ทาํอะไรก็สาํเร็จทุก

ประการณ์” 

    “ปีใหม่นีขอใหค้รอบครัวมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกานแข็งแรง หนา้นทีการงาน
เจริญรุ่งเรือง ราํรวย” 
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  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดผูอ้าวุโส อวยพรว่า 
   “ขออาราธนาสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย ใหท่้านมีสุขภาพทีแข็งแรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ มี
อายยุนืยาว และมีความสุขตลอดทงัปี” 

   “ขอเดชะคุณพระพระศรีรัตนตรัย จงคุม้ภยัสารพดัขจดัพาล อายมุนัขวญัยนืชวักาล
นาน มงคลวารวนัเกิดประเสริฐเอย”  

  “ขอใหมี้ความสุขมากๆในวนัเกิดปีนี ขอใหอ้ายยุนื สุขภาพแข็งแรง เป็นมิงขวญัของ
ลกูหลานตลอดไป” 

   “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยปกป้องคุม้ครองคุณพ่อของขา้พเจา้ใหม้ีอายยุนื
ยาว สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆ” 

 “เนืองในวนัคลา้ยวนัเกิดของท่าน ขอใหท่้านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพ
แข็งแรง อายยุนืยาว และเจริญดว้ยจตุรพิธพรชยัเทอญ” 

 

  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดลกูหลาน อวยพรว่า 
“สุขสนัตว์นัเกิดนะหลาน ขอใหบุ้ญรักษาและมีความสาํเร็จในชีวิต” 

“ขอใหเ้ป็นเด็กดีของพ่อแม่ ครู ตงัใจขยนัเรียน เรียนเก่งๆ ไม่ดือไม่ซน เป็นทีน่ารัก
ของทุกคน” 

 “สุขสนัตว์นัเกิด ขอใหห้ลานมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นเด็กดีและทีน่ารักของ
ทุกคน เรียนเก่ง เชือฟังพ่อแม่ อยูก่บัพวกหนูตลอดไป” 

 “ดว้ยอาํนาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ และสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย 
จงอาํอวยพร ปกป้องคุม้ครองใหล้กูหลาน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เจริญไปดว้ยอาย ุ
วรรณะ สุขะพละ ตลอดไป” 

 

โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดของเพือน อวยพรว่า 
“สุขสนัตว์นัเกิดนะเพือน มีความสุขมากๆนะ ประสบความสาํเร็จ เจอแต่สิงดีๆ” 

  “สุขสนัตว์นัเกิดนะเพือนทีรัก ขอใหม้ีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในกิจการและ
ความสุขความสาํเร็จของท่านและครอบครัว” 

“ขอใหเ้พือนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิงใด ประสบสิงใด 
ขอใหป้ระสบความสาํเร็จดว้ยเทอญ” 

“ขอใหเ้พือนมีแต่ความสุข ประกอบอาชีพการงานกา้วหน้า เป็นทีรักของเพือนๆ
ตลอดไป” 

   ส
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  โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า 
   “ขอใหอ้ายมิุงขวญัยนื อยูก่นัรักกนันานๆ” 

   “ขอใหดู้แลความรักซึงกนัและกนัตลอดไป”  

   “อุปสรรคมีไดใ้หฝ่้าฝัน ขอใหสุ้ขสนัตว์นัแต่งงาน”  

   “เนืองในโอกาสมงคล ขออวยพรใหเ้จา้บ่าวเจา้รักกนัไปนานๆ ใหอ้ภยัซึงกนัและกนั” 

   “ขอใหใ้ชชี้วิตคู่กนัอยา่งมีความสุข อยูด่ว้ยกนัจนแก่เฒ่า ใหอ้ภยัซึงกนัและกนั ความ
รักกนัยาวนาน”  

   “ขอใหม้ีชีวิตอยูก่นั หนกันิดเบาหน่อยก็ใหอ้ภยักนัซึงกนัและกนั เชือใจและไวว้างใจ
กนั ขอใหต้วามรักอยา่จืดจาง เชือในตวามดีทีมีต่อกนั ขอใหอ้ยูด่ว้ยกนัตลอดไป”  

 

  โอกาสทีมีความกา้วหนา้ อวยพรว่า 
   “ขอใหมี้ความมนัคง และไดเ้ลือนตาํแหน่งสูงกว่าเดิม” 

“ขอแสดงความยนิดีทีสอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้โชคดีนะ” 

 “ขอแสดงความยนิดีดว้ยครับ กบัความสาํเร็จในชีวิตทีไดเ้ลือนตาํแหน่งสูงกว่าเดิม” 

“ขอใหมุ่้งมนั ตงัใจเรียน ขอใหส้าํเร็จไดรั้บปริญญา สมดงัความตงัใจของลกูดว้ยนะ” 

“ขอแสดงความยนิดีดว้ย ทีไดเ้ลือนตาํแหน่งสูงกว่าเดิมและขอใหซื้อสตัยใ์นการงาน 
มีความขยนัมนัเพียร รับผดิชอบต่อหนา้ที” 

 “ยนิดีดว้ยนะจา้ ขอใหป้ระสบความสาํเร็จในการเรียน เกรดดีๆ และอยา่ลืม
ประสบการณ์ในชีวิตมหาวิทยาลยันะจ๊ะ” 

“ขอแสดงความยนิดีดว้ยนะ เธอเก่งจงัเลยทีสอบเขา้มหาวิทยาลยัทีสมหวงั ขอให้
ประสบความสาํเร็จ สมความมุ่งมนัในอนาคต” 

 

  โอกาสขึนบา้นใหม่ อวยพรว่า 
   “ขอใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข”  
   “ขอใหอ้ยูด่ว้ยความร่มเยน็” 

   “เนืองในโอกาสขึนบา้นใหม่ ขอใหร้ํารวย ราบรืน”  
   “ขอใหอ้ยูใ่นบา้นใหม่นีอยา่งมีความสุขทงัครอบครัว” 

   “ขอใหสิ้งศกัดิสิทธิคุม้ครองบา้นของท่านใหอ้ยูร่่มเยน็เป็นสุข”  
   “ขอใหมี้ความสุขกบับา้นหลงัใหม่และเจอแต่สิงดีๆกบับา้นใหม่”  

“ขอแสดงความยนิดีกบับา้นหลงัใหม่ ใหค้รอบครัวอบอุ่นอยา่งโตตลอดไป” 

   ส
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  โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า 
   “ขอใหเ้ดินทางปลอดภยั ขอใหเ้ดินทางโดยสวสัดิภาพ” 

   “ขอใหเ้ดินทางดว้ยความปลอดภยั ราบรืนตลอดเสน้ทาง” 

  “ขอใหเ้ดินทางปลอดภยั ไม่เจออุปสรรค เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ” 

   “ขอใหเ้ดินทางปลอดภยั ไม่พบอนัตรายใดๆนะคะ ขอใหคุ้ณพระคุม้ครองค่ะ” 

  “ขอใหเ้ดินทางดว้ยความปลอดภยัจนถึงทีหมาย แลว้กลบัมาเยยีมเยยีนกนัอีกนะคะ” 

  “ขอใหท่้านเดินทางดว้ยความปลอดภยั ปราศจากอุบติัเหตุ อุบติัภยั อนัตรายทงัหลาย
ดว้ยเทอญ” 

   

  โอกาสเปิดกิจการหรือบริษทัใหม่ อวยพรว่า 
“ขอใหค้า้ขายรํารวย ประสบความสาํเร็จ” 

“ขอใหกิ้จการของท่านเฮงๆ รวยๆ เจริญรุ่งเรือง” 

   “ขอใหบ้ริษทัมีความมนัคงและกา้วหนา้ มีลกูคา้เยอะ คา้ขายดี” 

“ขอใหบ้ริษทัมีความมนัคงและกา้วหนา้ มีลกูคา้เยอะๆ คา้ขายดี กาํไรดี” 

“ขอแสดงความยนิดีและขอใหบ้ริษทัของท่านเจริญรุ่งเรือง มนัคงและมีชือเสียง” 

  “ขอใหกิ้จการเจริญรุ่งเรือง คา้ขายกาํไร กิจการมนัคง ขยายกวา้งขวางเจริญกา้วหนา้
สมดงัตงัใจดว้ยนะ” 

 

  โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ไดบุ้ตรชาย อวยพรว่า 
   “ขอใหบุ้ตรชายของท่านเป็นเด็กดี เรียนเก่ง หล่อๆ”  

“ขอใหบุ้ตรชายของท่านเป็นเด็กดี เรียนเก่งๆ หล่อๆ” 

 “ยนิดีดว้ยนะคะ ขอใหล้กูชายสุขภาพแข็งแรงนะคะ โตขึนมาเป็นเจา้คนนายคน” 

   “ยนิดีทีไดบุ้ตรชาย ขอใหเ้ด็กเติบโตเป็นเด็กดี เลียงดูพ่อแม่ เป็นทีหนึงของพ่อแม่”  

“ขอใหบุ้ตรชายของท่านเป็นบุตรทีดีมีความแข็งแรงและไดเ้ป็นรัวของชาติใน
อนาคต” 

“ขอแสดงความยนิดีดว้ยนะคะ ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง เป็นคนดีของสงัคม เป็นเดก็
กตญั ู โตขึนใหเ้ป็นเจา้คนนายคน” 
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  โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ไดบุ้ตรสาว อวยพรว่า 
   “ขอใหล้กูสาวของท่านสวยๆ เป็นเดก็ดี เลียงง่าย” 

   “ขอใหบุ้ตรสาวของท่านเป็นเด็กดี เรียนเก่ง สวยและน่ารัก”  

   “ขอลกูสาวเป็นเดก็ดี เลียงง่าย ไม่ดือ ไม่ซน ไม่สร้างความรําคาญใหพ่้อแม่” 

   “ยนิดีดว้ยทีไดบุ้ตรสาว ขอใหสุ้ภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย โตขึนมาหนา้ตาสะสวย 
สุภาพเรียบร้อย เป็นคนเก่งและเป็นทีพึงพอใจของพ่อแม่ไดใ้นยามแก่เฒ่า”  

   “ขอใหเ้ป็นบุตรสาวทีน่ารัก เป็นเดก็ดีของพ่อแม่ ปฏิบติัตามตนเป็นอย่างดี เป็นแม่ศรี
ทีเรียบร้อย” คาํว่า “แม่ศรี” คือ หมายถึงผูห้ญิงทีมีคุณสมบติัเพียบพร้อมในการเป็นภรรยาทีดี เป็น
ผูห้ญิงทีเรียบร้อย สุภาพ  
 

 

  2.1.2 คาํอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนงึโอกาส หมายถึงคาํอวยพรใชไ้ดต้งัแต่ 2 โอกาสขึน
ไป ผูว้ิจยัจะพจิารณาจากความหมายของคาํอวยพรทงัขอ้ความจากแบบสอบถาม เพราะไม่มีคาํศพัท์
ทีบอกชดัเจนว่าใชเ้ฉพาะโอกาสใดโอกาสหนึง ส่วนมากเป็นคาํอวยพรทีมคีวามหมายมงคล สามารถ
อวยพรในโอกาสต่างๆได ้ เช่น “ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง” สามารถอวยพรในโอกาสวนัขึนปีใหม่ 
โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด โอกาสทีไปเยยีมผูป่้วยและโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตร  คาํอวยพรที
ใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ คาํอวยพรทีมีอุปลกัษณ์และคาํอวยพรไม่มี
อุปลกัษณ์  
 

  2.1.2.1.  คาํอวยพรทีมอีปุลกัษณ์ คาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสและมีการ
เปรียบเทียบ พบมี 2 ขอ้ความ ซึงเป็นอุปลกัษณ์โดยนยั คือ  
 

  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชาย อวยพรว่า 
   “ขอใหเ้ป็นเสาหลกัของครอบครัว”  เปรียบเทียบบุตรชายเป็นเสาหลกั แสดงใหเ้ห็น
ว่า ชาวไทยใหค้วามสาํคญักบัผูช้ายในครอบครัว ขอใหบุ้ตรชายแข็งแรงและมีความรับผดิชอบ   
   
  โอกาสปีใหม่+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสขึนบา้นใหม่+โอกาส
เปิดกิจการหรือบริษทัใหม่ อวยพรว่า 
   “ขอใหเ้งินทองไหลมาเทมา”  เปรียบเทียบเงินทองเหมือนนาํไหลไดเ้ทได ้ แสดงให้
เห็นถึงคนไทยอยากจะมีเงินทอง  
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  2.1.2.2. คาํอวยพรไม่มอีปุลกัษณ์ คาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสและไม่มีการ
เปรียบเทียบ พบมีทงัหมด 925 ขอ้ความ เช่น 

  โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดผูอ้าวุโส อวยพรว่า 
   “พรใดทีประเสริฐในสากลโลกนี จงใหแ้ก่ท่านประสบโชคดีตลอดปี ตลอดไป” 

 “ขอใหท่้านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัใดๆ และอยูเ่ป็นมิงขวญัของลกูหลาน
ตลอดไป” 

    “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย จงดลบนัดาลใหท่้าน มีอายุ
ยนืยาว มคีวามสุขมากๆ” 

  “ขอเดชะอาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยปกป้องคุม้ครองคุณพ่อของขา้พเจา้ใหม้ี
ชีวิตยนืยาว อยูก่บัขา้พเจา้ใหน้านๆ”  

  “ขออาราธนาสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย ใหท่้านมีสุขภาพทีแขง็แรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ มี
อายยุนืยาว และมีความสุขตลอดทงัปี”  
   “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย จงดลบนัดาลใหท่้าน(พี บิดา 
มารดา ครูอาจารย ์ฯลฯ) มีความสุขกายสุขใจ สมความปรารถนาในสิงทีมุ่งหวงัไวทุ้กประการ”    

 

  โอกาสวนัขึนปีใหม่ใหล้กูหลาน+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดของลกูหลาน อวยพรว่า 
   “ขอสิงศกัดิสิทธิคุม้ครองใหล้กูหลาน มีความสุขตลอดไป” 

   “ขอใหบุ้ญรักษาใหห้ลานสุขภาพแข็งแรง มีความสุขและความสาํเร็จในชีวิต” 

   “ดว้ยอาํนาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ และสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย 
จงอาํอวยพร ปกป้องคุม้ครองใหล้กูหลาน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เจริญไปดว้ยอาย ุ
วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป”  

 

  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดลกูหลาน+โอกาสไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตร อวยพรว่า 
   “ขอใหเ้ป็นเด็กดี ไม่ดือไม่ซน เป็นทีพึงของพ่อแม่” 

   “ขอใหล้กูสุขภาพแข็งแรง เป็นทีรักของทุกคน น่ารักและเรียบร้อย” 

   “ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง เรียนหนงัสือเก่งๆนะ เป็นเดก็ดีของพ่อแม่และคุณครู” 

“ขอใหเ้จา้หนูโตขึนไวๆ เป็นเดก็ดี เรียนหนงัสือเก่งๆ ขอใหเ้ป็นเจา้คนนายคน” 
   “ขอใหมี้ร่างกายแข็งแรง ตงัใจเรียน โตขึนจะไดเ้ป็นทีพงึของครอบครัว ญาติพีนอ้ง 
เป็นคนดีของสงัคม” 

   “ขอใหเ้ป็นเด็กดีของพ่อแม่ ครู ตงัใจขยนัเรียน เรียนแก่งๆ ไม่ดือไม่ซน เป็นทีน่ารัก
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ของทุกคน โตขึนไปไดเ้ป็นเจา้คนนายคน”  
 

โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสทีมีความกา้วหนา้ อวยพรว่า 
  “ขอใหสิ้งดีๆเขา้มาในชีวิต” 

  “ขอใหร้ํารวยเงินทอง เฮงๆ” 

 “ขอใหเ้จอแต่สิงทีดี มีความเจริญกา้วหนา้” 

  “ขอใหม้ีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง หนา้ทีการงานเจริญรุ่งเรือง ราํรวย”  
   “ขอใหเ้พือนจงมีความสุข ประกอบอาชีพการงานกา้วหนา้และรํารวยเงินทอง” 

 “ขอใหป้ระสบความสมเร็จในชีวติ และมีความสุข สดชืน สมหวงักประการณ์” 

“ขอใหท่้านรํารวย มียศมีลาภ มีแต่ความโชคดี มีแต่สิงดีๆ ทาํอะไรก็สาํเร็จทุกประ
การณ์”  

“ขอใหม้ีความสุขตลอดปี ขอใหส้มหวงัทุกเรือง มีความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ขอให้
ประสบความสาํเร็จ ขอใหร้ํารวยเงินทอง” 

 

 

เมือพิจารณากลุ่มความหมายทีใชใ้นโอกาสต่างๆของชาวไทย จากแบบสอบถามจาํนวน 
120  ฉบบั ผูว้ิจยัพบว่ามีกลุ่มความหมายทีมีความหมายมงคลทีนิยมใชอ้วยพร ไดแ้ก่  
กลุ่มความหมายแข็งแรง กลุ่มความหมายความเจริญ กลุ่มความหมายความสุข กลุ่มความหมาย
คุณลกัษณะ กลุ่มความหมายความรํารวย กลุ่มความหมายความปลอดภยัและกลุ่มความหมายมนัคง 
เรียงตามความถีของการปรากฏมากนอ้ย มีดงันี  

 

 กลุ่มความหมายแข็งแรง      จาํนวน 620  ครัง 

 กลุ่มความหมายความเจริญ     จาํนวน 619  ครัง 

 กลุ่มความหมายความสุข      จาํนวน 567  ครัง 

 กลุ่มความหมายคุณลกัษณะ      จาํนวน 415  ครัง 

 กลุ่มความหมายความรํารวย     จาํนวน 264  ครัง 

 กลุ่มความหมายความปลอดภยั    จาํนวน 165  ครัง 

 กลุ่มความหมายมนัคง       จาํนวน 140  ครัง 
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1.กลุ่มความหมายแขง็แรง หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์ “แข็งแรง” “ความ
แข็งแรง” “ชีวิตยนืยาว”  หรือคาํอวยพรทีมีเนือหาเกียวกบัสุขภาพร่างกาย เช่น “หายป่วย” “ไม่มี
โรคภยัไขเ้จ็บ” “ปราศจากโรคภยั” “อายยุนืยาว” “ร่มโพธิร่มไทร” “มิงขวญั” เป็นกลุ่มความหมายที
ชาวไทยนิยมใชอ้วยพรมากทีสุด พบทงัหมด 620 ครัง  เช่น  

“ขอใหห้ล่อเหมือนพ่อเลย ใหเ้จา้หนูแข็งแรงนะ” 

“ขอใหท่้านหายป่วยไวๆ มีสุขภาพทีแข็งแรงยงิๆ” 

 “สุขสนัตว์นัเกิดนะคะ ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง อายยุนื” 

“ขอใหท่้านหายไวๆ ไม่มีทุกขโ์ศกโรคภยัมาเบียดเบียน” 

“ขอใหม้ีความสุข สมหวงัในทุกๆเรือง ราํรวย แข็งแรง” 

“สุขสนัตว์นัเกิดนะ ขอใหเ้ป็นเด็กดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะ” 

  “ขอใหล้กูสุขภาพแข็งแรง เป็นทีรักของทุกคน น่ารักและเรียบร้อย” 

“ยนิดีทีไดล้กูชาย สุขภาพแข็งแรง โตมาเป็นทีพงึของพ่อแม่แน่นอน” 

“ขอใหท่้านมีสุขภาพแขง็แรง สมบูรณ์ อายยุนืยาว อยูก่บัพวกหนูตลอดไป” 

“สุขสนัตว์นัเกิดนะคะ ขอใหม้ีความสุขมากๆ ร่างกายแข็งแรง รวยๆ เฮงๆ ” 

“ยนิดีดว้ยนะคะ ขอใหน้อ้งสุขภาพแข็งแรงนะคะ โตขึนมาเป็นเจา้คนนายคน” 

“ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข ้อายยุนืยาว  เป็นทีพงึของลกูหลานนานๆ” 

“ขอใหท่้านร่างกายแข็งแรง ปราศจากความทุกข ์ประสบแต่สิงทีดีในชีวิต อายยุนื” 

 “ขอใหบุ้ตรชายของท่านเป็นบุตรทีดีมีความแข็งแรงและไดเ้ป็นรัวของชาติใน
อนาคต” 

“ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัใดๆ และอยูเ่ป็นมิงขวญัของลกูหลาน
ตลอดไป” 

  “ขอใหมี้ความสุขมากๆในวนัเกิดปีนี ขอใหอ้ายยุนื สุขภาพแข็งแรง ทาํอะไรก็ประสบ
ความสาํเร็จ” 

“ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงบนัดาลใหท่้านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ชีวิตยนืยาว 
คลาดแคลว้สิงทีไม่ดี” 

  “เนืองในวาระดิถีขึนปีใหม่ ขออวยพรใหท่้านและครอบครัวพร้อมสรรพดว้ยความ
มนัคง มงัคงั สุขภาพแข็งแรงตลอดปี” 

   “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยปกป้องคุม้ครองคุณพ่อของขา้พเจา้ใหม้ีอายยุนื
ยาว เป็นร่มโพธิร่มไทรของลกูหลานเทอญ” 

“ขอใหมี้ร่างกายแข็งแรง ตงัใจเรียน โตขึนจะไดเ้ป็นทีพึงของครอบครัว ญาติพีนอ้ง 
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เป็นคนดีของสงัคม” 

   “ขอใหม้ีความสุขตลอดปี ขอใหม้ีความสุขสมหวงัทุกเรือง ความเจริญ สุขภาพ
แข็งแรง ขอใหป้ระสบความสาํเร็จ ขอใหร้ํารวยเงินทอง” 

 “ขออาราธนาสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย ใหท่้านมีสุขภาพทีแขง็แรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ มี
อายยุนื และมีความสุขตลอดทงัปี อยูเ่ป็นมิงขวญั เป็นร่มโพธิร่มไทรของลกูหลานตลอดไป” 

“เนืองในวนัคลา้ยวนัเกิดของท่าน ขอใหท่้านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพ
แข็งแรง อายยุนืยาว และเจริญดว้ยจตุรพิธพรชยัเทอญ” 

“ดว้ยเดชอาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยปกป้องคุน้ครองคุณพ่อของขา้พเจา้ใหม้ีชีวิต
ยนืยาว อยูเ่ป็นมิงขวญั เป็นร่มโพธิร่มไทรของลกูหลานเทอญ” 

“สาํหรับโอกาสสาํคญันีคือปีใหม่ ขออวยพรใหท่้านพบเจอแต่สิงดีๆ มีความสุข มี
รวยยมิในทุกๆวนั สิงใดทีไม่ดีกข็อใหท่้านไดทิ้งไปกบัปีเก่า เก็บไวแ้ต่สิงดีๆ สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง” 

 

2.กลุ่มความหมายความเจริญ หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์ “ความเจริญ” 

“เจริญ” “รุ่งเรือง” “ความเจริญรุ่งเรือง” “รุ่งโรจน์” “กา้วหนา้” “เจริญกา้วหนา้” “ความ
เจริญกา้วหนา้” “โชคดี” “ราบรืน” “ความสมหวงั” “ความสาํเร็จ” “ทีหนึง” เป็นกลุ่มความหมายทีใช้
ในคาํอวยพรของชาวไทย  พบจาํนวน 619  ครัง  เช่น 

 “ขอใหเ้ป็นทีหนึงของพ่อแม่” 

“ขอใหเ้ดินทางสวสัดีภาพ โชคดี ไม่มีเรืองร้ายต่างๆ” 

“ยนิดีดว้ยทีท่านไดบุ้ตรชาย ไดสื้บสกุล ขอใหไ้ดเ้จริญรุ่งเรืองตลอดไป” 

   “ขออาํนวยพรใหบ้ริษทัของท่าน จงประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป” 

“ขอแสดงความดีใจทีไดเ้ลือนตาํแหน่ง ขอใหเ้จริญกา้วหนา้ไปตลอดดว้ย” 

“ขอใหก้ารเรียนราบรืน ขอแสดงความยนิดีดว้ยทีสอบเขา้มหาวิทยาลยัได”้ 

  “พรใดทีประเสริฐในสากลโลกนี จงใหแ้ก่ท่านประสบโชคดีตลอดปี ตลอดไป” 

 “ขอใหเ้จา้ของบา้นหลงันีมีแต่ความเจริญ อยูแ่ลว้มีความสุข อบอุ่น และอยูก่นัอยา่ง
ไม่ลาํบากนะ” 

“ขอแสดงความยนิดีเนืองในวนัมงคลสมรส ขอใหป้ระสบแต่ความสุข และสมหวงั
ปรารถนาตลอดไป” 

  “ขอใหเ้พือนจงมีความสุข ประกอบอาชีพการงานกา้วหนา้เป็นทีรักของเพือนๆ
ตลอดไป” 
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“ขอใหเ้ดินทางดว้ยความปลอดภยั ทงัไปและกลบั ขอใหป้ระสบโชคดี มีความสาํเร็จ
กลบัมา” 

 “ปีใหม่นีขอใหท่้านรํารวย มียศมีลาภ มีแต่ความโชคดี มีแต่สิงดีๆ ทาํอะไรก็สาํเร็จ
ทุกประการณ์” 

   “ขอใหเ้ป็นเด็กดี เป็นทีรักของทุกคน สุขภาพแข็งแรงและขอใหส้มหวงัตลอดไป สุข
สนัตว์นัเกิดนะ” 

 “ดีใจดว้ยทีสอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้ ขอใหม้ีความสุขในชีวิตมหาวิทยาลยั มี
ความกา้วหนา้ต่อไป” 

“ขอใหเ้พือนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิงใด ประสบสิงดีใด 
ขอใหป้ระสบความสาํเร็จดว้ยเทอญ” 

“ในวาระดิถีขึนปีใหม่ ขอใหท่้านและครอบครัว จงประสบโชคดี ผา่นพบแต่
ความสุข ความเจริญตลอดกาล” 

“ขอแสดงความยนิดีในโอกาสทีไดรั้บการเลือนตาํแหน่ง และขอใหเ้จริญกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งทีสูงยงิๆขึนไปอีก” 

 “ในวาระดิถีขึนปีใหม่ ขออวยพรใหท่้านมีความสุข ความเจริญ ในหนา้ทีการงาน ใน
ชีวิตครอบครัว สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปเทอญ” 

 “ขออาํนวยพรใหบ่้าวสาว ครองรักกนัอยา่งยงิยนื มีลกูเตม็บา้น หลานเต็มเมือง มี
ความสุขความเจริญ ยงิๆขึนๆเทอญ” 

“ขอสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย จงอาํนวยพรใหท่้านและครอบครัวประสบความสุข ความ
เจริญ ในสิงทีปรารถนาทุกประการ” 

“ขอใหพ้รอนัประเสริฐส่งผลใหท่้านมีความสุข สมหวงั คิดสิงใดขอใหส้มหวงั
ปรารถนา สุขภาพแข็งแรง เป็นมิงขวญัลกูหลานตลอดไป” 

 “ดว้ยอาํนาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ และสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย 
จงอาํนวยอวยพร ปกปัก ปกป้องคุม้ครองใหล้กูหลาน มีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เจริญ
ไปดว้ยอาย ุวรรณะ พละ ตลอดไป” 

“ปีใหม่นี ขออวยพรใหท่้านมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินทองไหลมาเทมา มีความกา้วหนา้
ในหนา้ทีการงาน และขอใหม้ีความสาํเร็จในปีชีวิต” 

 “ขอแสดงความยนิดีดว้ย ทีสอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้ ขอใหม้ีความสุขกบัทีเรียนใหม่
และประสบความสาํเร็จในการศึกษา” 
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3.กลุ่มความหมายความสุข หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์ “ความสุข” 

“สุขใจ” “สดชืน” “อยูดี่” “รัก” “ความรัก” เป็นกลุ่มความหมายทีใชใ้นคาํอวยพรของชาวไทย พบ
จาํนวน 567 ครัง  เช่น 

“ขอใหอ้ยูดี่” 

   “ขอใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข” 

    “ขอใหม้ีความสุขตลอดชาติ” 

“ขอใหใ้ชชี้วิตคู่อยา่งมีความสุข” 

  “จงมีแต่ความสุขสงบในบา้นหลงันี” 

“ขอใหรั้กกนัยาวนาน จนแก่จนเฒ่า” 

  “ขอใหม้ีความสุขมากๆ สดชืนตลอดไป” 

“ขอใหมี้ความสุข คิดสิงใดใหส้มปรารถนา” 

“ขอใหล้กูชายเติบโตไวๆ มีความสุขและความสดชืน” 

“ขอใหชี้วิตสดชืน  มคีวามกา้วหนา้ เต็มไปดว้ยความสุข” 

“ขอใหท่้านสุขภาพแข็งแรง มีความสุขความสดชืนทงัครอบครัว ” 

“ขอใหส้มปรารถนา มีความสุขตลอดปี สุขภาพแข็งแรง รํารวยเงินทอง” 

“ขอใหโ้ตมาเป็นเดก็ทีไม่ซน ไม่ดือ และมีความสุข สุขภาพแข็งแรงทงัพ่อแม่ลกู” 

“ขอใหม้ีแต่ความสุข แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข ้เรียนหนงัสือเก่งๆ เป็นเด็กดีของพ่อแม่” 

“ขอใหป้ระสบความสมเร็จในชีวติ และมีความสุข สดชืน สมหวงั เป็นลกูทีดีของพ่อ
แม”่ 

  “ขอใหค้วามรักอยา่งจืดจาง เชือในความดีทีมีต่อกนั ขอใหอ้ยูก่นัตลอดไปตราบนาน
เท่านาน” 

“เนืองในโอกาสวนัขึนปีใหม่ ขอใหท่้านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความ
เจริญรุ่งเรือง” 

 “ปีใหม่นี ขออวยพรใหท่้านมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินทองไหลมาเทมา มีหนา้ทีการ
งานทีดีขึน และขอใหมี้ความสุขในปีใหม่นี” 

 “ขอแสดงความยนิดีดว้ย ทีสอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้คุณเป็นคนเก่งและฉลาด ขอใหม้ี
ความสุขกบัทีเรียนใหม”่ 

 “วนันีเป็นวนัดี เป็นวนัมงคลสมรส ขอใหคู้่บ่าวสาวรักกนันานๆ อยูด่ว้ยกนัไปตลอด
ชีวิต ขอใหชี้วิตคู่อยา่งมีความสุข” 

  “ขอใหอ้ยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็นสุข ในบา้นทีน่าอยูห่ลงันี สร้างมาดว้ยนาํพกันาํแรง น่า
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ภาคภูมิใจและปรืมใจแทนจริงๆ ขอใหมี้ความสุขมากๆนะ” 

 “ในวาระดิถีทีขึนปีใหม่ ขออญัเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิงศกัดิสิทธิในสากล
โลก จงดลบนัดาลใหท่้านมีความสุข คิดสิงใดสมหวงัความมุ่งมนั ปรารถนาทุกประการ” 

  “ขอใหโ้ชคดีมีความสุข คิดและสมหวงัใดขอใหส้มดงัตงัใจทุกประการ สดชืน
แจ่มใสทุกคือทุกวนั ขอใหร้ํารวยเงินทอง มีคนรักมากมาย ทาํสิงใดขอใหป้ระสบความสาํเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี” 

  “ดว้ยอาํนาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ และสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย 
จงอาํนวยพร ปกป้องคุม้ครองใหล้กูหลาน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เจริญไปดว้ยอาย ุ
วรรณะ พละ ตลอดไป” 

   

  4.กลุ่มความหมายคุณลกัษณะ หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท์ “อภยั” “กตญั ”ู 

“คนดี” “อดทน” “เขม้แข็ง” “อยา่ยอมแพ”้ “ตงัใจ” “เรียนเก่ง” “ขยนั” “อ่อนโยน” “ร่าเริง” “จิตใจดี” 

“ร่าเริง” “ทีรัก” “ไม่ดือ”  “ไม่ซน” “เลียงง่าย” “น่ารัก” “โตไว” “ไม่สร้างความรําคาญ” “เด็กดี” “ไม่
เกเร” “เชือฟัง” หรือมีความหมายดา้นความงาม เช่น “สวย” “หล่อ” ดา้นอาํนาจ เช่น “เจา้คนนายคน” 

“รัวของชาติ”   เป็นกลุ่มความหมายทีใชใ้นคาํอวยพรของชาวไทย พบจาํนวน 415  ครัง  เช่น 

   “ขอใหล้กูชายหล่อเท่าพ่อ” 

   “ขอใหล้กูชายหล่อวนัหล่อคืน” 

   “ขอใหล้กูสาวสวยวนัสวยคืน” 

  “ขอใหเ้ป็นเด็กดี กตญั ูพ่อแม่” 
   “ขอใหเ้ป็นเด็กดี เลียงง่ายๆ โตไวๆนะคะ” 

   “ขอใหล้กูของท่านโตขึนเป็นรัวของชาติ” 

   “ขอใหเ้ป็นเด็กดี ไม่ดือไม่ซน เชือฟังพ่อแม่” 

  “ขอใหต้งัใจเรียน อดทน ขยนัและเจริญกา้วหนา้” 

  “ขอใหม้ีความสุขในชีวิตคู่ ใหอ้ภยัซึงกนัและกนั” 

   “ขอใหห้ายไวๆนะ มีจิตใจเขม้แข็ง อยา่ยอมแพจ้า้” 

  “ขอใหเ้ป็นเด็กดี ตงัใจขยนัเรียน เป็นทีรักของทุกคน” 
  “ขอแสดงความยนิดี ขอใหล้กูคุณโตขึนเป็นนางงามนะคะ” 

  “ขอแสดงความยนิดี ขอใหล้กูสาวเป็นเด็กดี สวยเหมือนแม่” 

  “ขอแสดงความยนิดีดว้ยครับทีไดบุ้ตรชาย ขอใหโ้ตไปเป็นเจน้คนนายคน” 

  “ขอแสดงความยนิดีดว้ยครับทีไดบุ้ตรสาว ขอใหโ้ตขึนสระสวยเหมือนแม่”  
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  “ขอใหล้กูชายเป็นเด็กน่ารัก ดูแลพ่อแม่และนอ้งๆ ไม่เกเร เป็นเจา้คนนายคน” 

  “ขอใหล้กูสาวเป็นคนน่ารัก เป็นทีรักของทุกคน ขอใหเ้ป็นเด็กอ่อนโยนและร่าเริง” 

  “ขอใหม้ีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนดีของสงัคม เป็นเด็กกตญั ู โตขึนเป็นเจา้คนนาย
คน” 

  “ยนิดีดว้ยทีสามารถเรียนดงัทีตงัใจไว ้ ขอใหต้งัใจเรียนจนจบมาทาํใหคุ้ณพ่อคุณแม่
ชืนใจเร็วๆนะคะ” 

  “ขอใหบุ้ตรสาวมีสุขภาพแข็งแรง สติปัญญาดี จิตใจดี ขยนั อดทนและคิดอะไรขอให้
สมความปรารถนา” 

 “ขอแสดงความยนิดีดว้ยกบัความสาํเร็จในการเขา้สู่มหาวิทยาลยั ขอใหต้งัใจเรียน 
เพือจะนาํความรู้ไปประกอบอาชีพทีดีต่อไปในชีวิต ขอใหโ้ชคดี” 

  “ขอใหล้กูมีสุขภาพแข็งแรง เป็นทีรักของทุกคนทีพบเห็น เรียนหนงัสือเก่งๆ เป็นเด็ก
ดีของทุกคน” 

  “ขอใหบุ้ตรของท่านเป็นบุตรทีดี ไม่สร้างความรําคาญต่อพ่อแม่ และเป็นบุตรที
กตญั ูต่อพ่อแม่ตลอดไป” 

  “ขอใหล้กูชายเป็นคนดีของตระกลู นาํชือเสียงเงินทองมายงัครอบครัว ทาํใหพ้่อแม่
ชืนใจ ยนิดีดว้ยทีไดล้กูชายมาบวชใหพ่้อแม่ไดป้รืมใจและช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาใหสื้บ
ต่อไป” 

 

5.กลุ่มความหมายรํารวย หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์“รํารวย” “รวย” “เงิน
ทอง”  “เฮง” “เงินทอง” “เพชร” “มนัคง” “กาํไรดี” “มีลกูคา้เยอะ” “คา้ขายดี” เป็นหน่วยศพัทที์ใชใ้น
คาํอวยพรของชาวไทย พบจาํนวน 264 ครัง  เช่น  

   “ขอใหมี้โชค มีลาภ รํารวยยงิๆขึนไป” 

“สุขสนัตว์นัเกิดนะ ขอใหร้ํารวยตลอดไป” 

 “ขอใหค้า้ขายรํารวย ประสบความสาํเร็จ” 

 “ขอใหท่้านอยูเ่ยน็เป็นสุข รํารวยเงินทอง” 

“ขอใหถื้อไมเ้ทา้ยอดทอง กระบองยอดเพชร” 

“ขอใหร้ํารวย มนัคง มงัคงั มงัมีศรีสุขนะคะ” 

 “ขอใหกิ้จการของท่านเฮงๆ รวยๆ เจริญรุ่งเรือง” 

 “ขอใหเ้งินทองไหลมาเทมา ราํรวย สวยๆตลอดไป” 

   “ขอใหอ้ยูบ่า้นนีอยา่งมีความสุข รํารวย อยูแ่ลว้ปลอดภยั” 
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“เนืองในวนัขึนบา้นใหม่นี ขอใหเ้จา้ของบา้นจงรํารวย สุขภาพแข็งแรง” 

“สุขสนัตว์นัเกิด ขอใหร้ํารวยเงินทอง และประสบความสาํเร็จทุกประการ” 

  “ขอใหผู้ที้อยูบ่า้นหลงันี มีความสุข รํารวยเงินทอง การงานเจริญกา้วหนา้” 

 “สวสัดีปีใหม่ ขอใหท่้านโชคดี สุขภาพแข็งแรง รํารวย สุขสนัตต์ลอดปีและ
ตลอดไป” 

 “ขอใหกิ้จการ บริษทัของท่านจงความเจริญรุ่งเรือง คา้ขายดี กาํไรดี ขอใหร้ํารวย 
รํารวย” 

  “ขอใหกิ้จการเจริญรุ่งเรือง คา้ขายกาํไรดี เงินทองไหลมาเทมา กิจการมนัคง ขยาย
กวา้งขวางเจริญกา้วหนา้สมดงัตงัใจดว้ยนะคะ” 

“วนันีเป็นวนัดี เป็นวนัมงคลสมรส ขอใหคู้่บ่าวสาวรักกนันานๆ อยูด่ว้ยกนัไปตลอด
ชีวิต ขอใหชี้วิตคู่อยา่งมีความสุขและขอใหถื้อไมเ้ทา้ยอดทอง กระบองยอดเพชร” 

  “ขอใหอ้ยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็นสุข ในบา้นทีน่าอยูห่ลงันี สร้างมาดว้ยนาํพกันาํแรง น่า
ภาคภูมิใจและปรืมใจแทนจริงๆ ขอใหมี้ความสุขมากๆและขอใหเ้งินทองไหลมาเทมาค่ะ” 

 

 6.กลุ่มความหมายปลอดภัย หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์“ปลอดภยั”  
“สวสัดิภาพ” “ปราศจากอุบติัเหตุ” “ปราศจากอุบติัภยั” “ปราศจากอนัตราย” เป็นกลุ่มความหมายที
ใชใ้นคาํอวยพรของชาวไทย พบจาํนวน 165 ครัง เช่น  
   “ขอใหเ้ดินทางปลอดภยั ราบรืน” 

  “ขอใหท่้านเดินทางโดยสวสัดิภาพ” 

  “ขอใหเ้ดินทางสวสัดิภาพ ไปกลบัปลอดภยั” 

  “เดินทางปลอดภยั ถึงจุดหมายโดยสวสัดิภาพ” 
  “ขอใหเ้ดินทางปลอดภยั ปราศจากภยัอนัตราย” 

  “เดินทางดว้ยความปลอดภยั ขอใหสิ้งศกัดิสิทธิคุม้ครอง” 

“ขอใหเ้ดินทางดว้ยความปลอดภยั ราบรืนตลอดเสน้ทาง” 

  “ขอใหเ้ดินทางปลอดภยั ไม่เจออุปสรรค เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ” 

  “ขอใหพ้ระและสิงศกัดิสิทธิคุม้ครองใหเ้ดินทางครังนีดว้ยสวสัดิภาพและปลอดภยั” 

  “ขอใหเ้ดินทางดว้ยความปลอดภยัจนถึงทีหมาย แลว้กลบัมาเยยีมเยยีนกนัอีกนะคะ” 

  “ขอใหท่้านเดินทางดว้ยความปลอดภยั ปราศจากอุบติัเหตุ อุบติัภยั อนัตรายทงัหลาย
ดว้ยเทอญ” 
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7.กลุ่มความหมายมนัคง หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์ “ความมนัคง” 

“มนัคง” “อบอุ่น” “ทีพงึ” “กลมเกลียว” “อยูด่ว้ยกนั” “ยงัยนื”  เป็นหน่วยศพัทที์ใชใ้นคาํอวยพรของ
ชาวไทย พบจาํนวน 140 ครัง   เช่น 

“ขอใหมี้ชีวิตคู่ทียงัยนื” 

“ขอใหเ้ป็นทีพงึของพ่อแม่” 

 “ขอใหอ้ยูด่ว้ยกนัตลอดไป”  
   “ขอใหห้นา้ทีการงานมนัคงไปตลอดนะ” 

“ขอใหกิ้จการมีความเจริญ กา้วหนา้ มนัคง” 

“ขอใหร้ํารวย มนัคง มงัคงั มงัมีศรีสุขนะคะ” 

 “ขอใหป้ระสบแต่ความสุข รักกนัมนัคง ยาวนาน” 

 “ขอใหอ้ยูก่นัจนแก่จนเฒ่า รักกนัมนัคงและยนืยาว” 

“ขอใหมี้การงานทีดี ครอบครัวทีมนัคง รํารวย รํารวย” 

“ขอใหมี้ความมนัคง และไดเ้ลือนตาํแหน่งสูงกว่าเดิม” 

“ขอใหบ้ริษทัมีความมนัคงและกา้วหนา้ มีลกูคา้เยอะ คา้ขายดี” 

“ขอใหมี้ความสุข มีรากฐานทีมนัคง อยูก่นัเป็นคู่ชีวิตตลอดชีวิต” 

“ขอแสดงความยนิดีกบับา้นหลงัใหม่ ใหค้รอบครัวอบอุ่นอยา่งตลอดไป” 

“ขอใหล้กูชายเป็นคนดี เรียนหนงัสือเก่งๆ มีงานทีดีและมนัคงในอนาคต” 

“ขอใหม้ีครอบครัวทีอบอุ่นและรักกนัตลอดไป มีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง” 

 

 “ขอแสดงความยนิดีและขอใหบ้ริษทัของท่านเจริญรุ่งเรือง มนัคงและมีชือเสียง” 

  “ขอใหม้ีชีวิตครอบครัวทีอบอุ่น รักกนันานๆ รักกนัตลอดไป มีลกูสมดงัใจเร็วๆนะ” 

“ขออวยพรใหคู้่บ่าวสาว จงมีความรักใคร่กลมเกลียวกนั ถือไมเ้ทา้ยอดทอง กระบอง
ยอดเพรช” 

“ขอแสดงความยนิดีทีมาร่วมงานขึนบา้นใหม่ ขอใหค้รอบครัวอยูอ่ยา่งมีความสุข 
อบอุ่นตลอดไป” 

“เนืองในโอกาสวนัขึนปีใหม่ ขอใหท่้านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความ
เจริญรุ่งเรืองและขอใหร้ํารวยเงินทอง” 

  “ขอใหกิ้จการเจริญรุ่งเรือง คา้ขายกาํไร เงินทองไหลมาเทมา กิจการมนัคง ขยาย
กวา้งขวางเจริญกา้วหนา้สมดงัตงัใจดว้ยนะ” 
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 กลุ่มความหมายทีมคีวามหมายมงคลสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงจาํนวนหน่วยศพัทเ์กียวกบั
คาํอวยพรของชาวไทย ดงัแผนภูมิต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 1 แสดงใหเ้ห็นถึงคาํอวยพรทีมีความหมายมงคลทีชาวไทยนิยมใชใ้นโอกาสต่างๆ 

 

จากแผนภมูิที 1 แสดงใหเ้ห็นถึงกลุ่มความหมายทีนิยมใชอ้วยพรในโอกาสต่างๆของชาว
ไทย ทีมีความถีสูงสามลาํดบัแรกคือ กลุ่มความหมายแขง็แรง พบทงัหมด 620 ครัง กลุ่มความ
หมายความเจริญ พบทงัหมด 619 ครังและกลุ่มความหมายความสุข พบทงัหมด 567 ครัง ส่วนกลุ่ม
ความหมายอืนทีปรากฏมากนอ้ยตามลาํดบัคือ กลุ่มความหมายคุณลกัษณะ พบทงัหมด 415 ครัง 
กลุ่มความหมายความรํารวย พบทงัหมด 264 ครัง กลุ่มความหมายความปลอดภยั พบทงัหมด 165 

ครังและกลุ่มความหมายความมนัคง พบทงัหมด 140 ครัง กลุ่มความหมายทีนิยมใชใ้นคาํอวยพรของ
ชาวไทยสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมของชาวไทยคือ นิยมสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง สมบูรณ์ 
ความเจริญกา้วหนา้ ความสาํเร็จในชีวิตและความสุข 

 

 

 

 

แขง็แรง ความเจริญ ความสุข คุณลกัษณะ ความรํารวย ความ
ปลอดภยั

ความมนัคง
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2.2 ลกัษณะคาํอวยพรของชาวจนี 

 

  จากแบบสอบถามชาวจีนในประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  คาํ
อวยพรทีใชใ้นโอกาสต่างๆของชาวจีน มีลกัษณะทีเป็นอุปลกัษณ์อยา่งเด่นชดั นิยมใชค้าํอวยพรที
เป็นสาํนวนและสาํนวนทีมีอุปลกัษณ์ นิยมเปรียบเทียบกบัสิงในธรรมชาติ สามารถแบ่งออกเป็น ๒  
ลกัษณะ คือ  คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาส และคาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาส  

 

2.2.1 คาํอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาส  หมายถึงคาํอวยพรทีใชไ้ดเ้ฉพาะโอกาสใดโอกาสหนึง
เท่านนั คาํอวยพรทีชาวจีนนิยมจะมีลกัษณะทีเป็นสาํนวน ซึงหมายถึงสุภาษิตและคาํพงัเพยดว้ย  
เพราะในภาษาจีน มีคาํอวยพรทีมาจากสุภาษิตและคาํพงัเพยจาํนวนมาก คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาส
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คาํอวยพรทีมีอุปลกัษณ์ และ คาํอวยพรไม่มีอุปลกัษณ์ 

 

2.2.1.1. คาํอวยพรทีมอีปุลกัษณ์ คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาสและมีการเปรียบเทียบ  
มีทงัหมด 476 ขอ้ความ เช่น  

 

  ก. อปุลกัษณ์ทีมกีารแสดงคาํเปรียบเทียบ คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาสและมีการแสดงคาํ
เปรียบเทีย เช่น 

โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า 
“                                                           ” 

     

อยูบ่นฟ้า     ยอมเป็น    วิหคคู่โผผนิ  นก          อยูบ่นดิน     ยอมเป็น    กิงพฤกษาผกูพนั  
หมายความว่าขออวยพรใหเ้จา้บ่าวเจา้สาวมีชีวิตคู่กนัตลอดไป การใชน้กคู่โผผนิและกิง

พฤกษาผกูพนัเปรียบเทียบกบัเจา้บ่าวเจา้สาว เพราะว่า นกคู่โผผนิเป็นนกชนิดหนึงในหนงัสือจีน
โบราณ นกชนิดนีหนึงตวัมีตาหนึงดวง ปีกหนึงขา้ง ไม่สามารถบินไดด้ว้ยตวัเอง จึงตอ้งอยูด่ว้ยกนั
เป็นคู่   กิงพฤกษาผกูพนัจะตอ้งอยูก่บัตน้ไม ้ จึงจะเป็นกิงไมไ้ด ้ฉะนนั ทงันกคู่โผผนิและกิงพฤกษา
ผกูพนัมีลกัษณะทีใชชี้วติเป็นคู่กนัและมนัคง ชาวจีนนิยมเปรียบเทียบความรักกบันกคู่โผผนิและกิง
พฤกษาผกูพนั  
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  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดผูอ้าวุโส อวยพรว่า 
   “                            ” 

   

   ขอใหคุ้ณ     เหมือน     ตน้สน       ยาว       เขียว 

หมายถึงขออวยพรใหคุ้ณอายยุนืยาวและสุขภาพแข็งแรงเหมือนตน้สน เพราะตน้สน
เป็นตน้ไมที้ไม่เปลียนใบจะมีสี เขียวอยูต่ลอดทงัปี และเป็นตน้ไมที้แข็งแรง ทนอยูไ่ดต้ามธรรมชาติ 
ชาวจีนถือว่าตน้สนเป็นตน้ไมที้มคุีณสมบติัดี จึงนาํมาเปรียบเทียบกบัสุขภาพและคุณสมบติัของคน  

 

โอกาสไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชาย อวยพรว่า 
“        ” 

  
 อนาคต      ยอ่มเป็น    ในมนุษย ์       ของ  มงักร 

    หมายถึงขอใหเ้ป็นมงักรของมนุษยใ์นอนาคต หมายความว่า ขอใหเ้ป็นเจา้คนนาย
คนในอนาคต เพราะว่ามงักรเป็นตวัแทนของอาํนาจยงิใหญ่ เปรียบเทียบว่าบุตรชายเป็น “มงักร”ใน
มนุษย ์คือเปรียบเทียบหมือนผูน้าํ ผูม้ีอาํนาจ เป็นผูใ้หญ่ทีดีในอนาคต  

 

โอกาสไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรสาว อวยพรว่า 
“                ”

 
อนาคต      ยอ่มเป็น   ในมนุษย ์         ของ   หงส์ 

  หมายถึงขอใหเ้ป็นหงส์ของมนุษยใ์นอนาคต หมายถึงขอใหเ้ป็นคนทีเชียวชาญ 
สวยงามในอนาคต “ ” เป็นราชาแห่งนกในจีนโบราณ ชาวจีนเชือกนัว่าหงส์เป็นสตัวม์งคล เมือ
หงส์ตาย ก็จะมีไฟขึนรอบขา้งหงส์เพือไดพ้ลงัเกิดใหม่ จึงเป็นตวัแทนของความเชียวชาญและดีงาม 
ในประเทศจีน “ ”หงส์ เป็นหยนิ มกัใชก้บั “ ”มงักร เป็นหยาง แสดงใหเ้ห็นถึงความสมดุล
ระหว่างหยนิกบัหยาง ฉะนนัหงส์เป็นตวัแทนของผูห้ญิงมีความสวยความงาม ความเชียวชาญ และ
ความเป็นสิริมงคล  
 
 

  ข.อุปลกัษณ์โดยนัย คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาสและมีอุปลกัษณ์โดยนยั เช่น 
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  โอกาสขึนบา้นใหม่ อวยพรว่า 
“                     ”               

ตน้ไมใ้หญ่   ยา้ย    เป็นสิริมงคล  
                        หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดขึ้นบา้นใหม่ คาํว่า “ ” หมายถึงตน้ไมใ้หญ่ 
เปรียบเทียบเป็นบา้นทีมนัคล เพราะในสมยัจีนโบราณ บา้นส่วนใหญ่สร้างขึนมาดว้ยไม ้ 
 

  โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า 
“                              ”             

                     

   ไข่มุก   เชือม     หยก      คู่กนั 

    หมายความว่าเอาไข่มุกร้อยเป็นพวง หยกสองอนัเป็นคู่ อุปมาว่าเอาสิงทีดีงาม คือ
ไข่มุกและหยกเปรียบเป็นบุคคลทียอดเยยีมอยูด่ว้ยกนั ในทีนีหมายความว่าขอแสดงความยนิดีดว้ย ที
เจา้บ่าวสาวเป็นคู่กนัอยา่งเหมาะสม  

 
“                  ”  

ความรัก  เท่า   ทอง   แข็ง 

หมายถึงขอใหค้วามรักของเจา้บ่าวเจา้สาวอยูไ่ดน้านๆอยา่งมนัคงและเขม้แข็งโดย
เปรียบเทียบความรักระหว่างเจา้บ่าวและเจา้สาวเหมือนความแข็งของทอง  ไม่หกัและไม่สลายง่ายๆ    
อยูไ่ดน้านๆ    

“                 ” 

ความรัก  เท่า   ทะเล ลึก 

หมายถึงขอใหค้วามรักของเจา้บ่าวเจา้สาวอยูไ่ดน้านๆอยา่งมนัคง และลึกซึง โดย
เปรียบเทียบความรักระหว่างเจา้บ่าวและเจา้สาวลึกซึงเท่าความลึกของทะเล  ไม่หกัและไม่สลาย
ง่ายๆ    อยูไ่ดน้านๆ     
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“                   ” 

  แค่    อิจฉา    เป็ดแมนดาริน ไม่  อิจฉา  เทวดา 
 หมายถึงอิจฉาและอยากมีคู่รักทีเหมือนเป็ดแมนดาริน เพราะไดอ้ยูด่ว้ยกนัและรักกนั

ตลอดชีวิต แมจ้ะใหเ้ป็นเทวดาก็ไม่เอา เป็ดแมนดารินเป็นสตัวที์มีคู่เพียงตวัเดียวตลอดชีวิต ดงันนัจึง
เป็นสญัลกัษณ์ของความรักแท ้ในทีนีหมายถึงขอแสดงความยนิดีดว้ย ขอใหรั้กกนัยาวนาน 

 

 “                                                   ” 

ซึงกนัและกนั   ทาํใหชุ่้มชืน    โดย  นาํลาย 

        หมายถึงขอใหเ้จา้บ่าวเจา้สาวช่วยเหลือกนั ไม่ทอดทิงกนั สาํนวนนีเปรียบว่าเมือนาํพุ
แหง้ ปลาก็ใชน้าํลายทาํใหต้วัชุ่มชืนซึงกนัและกนัเพือมีชีวติอยูไ่ด ้  เปรียบเทียบว่าชายและหญิงควร
ใหค้วามช่วยเหลือกนัเรืองเลก็นอ้ย ไม่ทิงกนั ใหก้าํลงัใจกนั และคอยประคบัประคองชีวิตคู่   
 

   “                   ” 

                    

                                วิหคคู่โผผนิ        คู่          บิน 

หมายความว่าขอใหเ้จา้บ่าว เจา้สาวรักกนั อยูด่ว้ยกนัไม่ทิงกนั และใหค้วามช่วยเหลือ
ซืงกนัและกนั เปรียบเทียบสองคนเป็นนกสองตวัทีใชชี้วิตดว้ยกนั   

 

“                                                            ”

ขอให ้ ความรัก   ทะเล  แหง้แลง้  หินผา สลาย    ทอ้งฟ้า  ยาว    ดิน   นาน  
   หมายถึงขออวยพรใหค้วามรักไม่เปลียนแปลง อยูก่นัยาวนานจนถึงทะเลแหง้แลง้ หิน
ผาแหลกสลาย ยาวเท่าทอ้งฟ้านานเหมือนแผน่ดิน   เป็นทีทราบกนัว่า นาํทะเลไม่มีวนัแหง้แลง้และ
หินผาก็ไม่สามารถสลายไดง่้ายๆเช่นเดียวกนั ชาวจีนจึงอวยพรความรักมนัคงไม่มีวนัเปลียนแปลง  
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  โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชาย  อวยพรว่า 
“                            ”

ดีใจ/ยนิดี     ได ้       ลกูกิเลน 

      หมายถึงยนิดีทีไดบุ้ตรชาย มีการใชค้าํว่า “ ” แปลว่า กิเลน มีลกัษษะ
เหมือนกวาง เป็นสตัวม์งคลในสมยัจีนโบราณ  เป็นตวัแทนของความดีงาม ความเป็นสิริมงคล  
สาํนวนนีใชค้าํ “ ” เป็นสญัลกัษณ์ หมายถึงสิริมงคลความโชคดี เปรียบเทียบบุตรชายว่า
เป็นลกูทีนาํโชคดีมาใหค้รอบครัว 

 
“        ”

     

เกิด/คลอด หยก  ของ มงคล       ดี   สืบทอด ดี      ดาํเนินการต่อ 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย ขอใหบุ้ตรชายไดด้าํเนินต่อความดีงามของ
คุณธรรมและสจัจะทีไดสื้บทอดมา “ ” เป็นหยกชนิดหนึง ทีมีคุณค่าสูง ในสมยัจีนโบราณ หยก
เป็นของเล่นของเด็กชาย พ่อแม่หวงัว่าลกูชายมีคุณสมบติัเหมือนหยก เป็นคนดีของสงัคม  ในทีนี“

” หมายถึงบุตรชาย   
 

“                              ” 

          

เจา้ฟ้า    ให ้หิน กิเลน    คุณธรรม  บา้น    เกิด      แสงอนัรุ่งโรจน์ 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย เพราะเจา้ฟ้ากรุณาใหล้กูชายทีมีความรู้และ
สีสนัอนังดงาม อยูใ่นบา้นทีมีคุณธรรมและมีบารมีสูงทาํใหเ้กิดแสงอนัรุ่งโรจน์ คาํว่ากินเลนหิน
เปรียบเหมือนเด็กชายทีมีความรู้ ความฉลาด ส่วนบา้นทีมีคุณธรรมและมีบารมีสูงหมายความว่าอยู่
ในครอบครัวทีมีฐานะสูงในสงัคม  

 

“                    ” 

ยนิดี             คุณ    ได ้      หนึงท่าน    ลกูมงักร 

หมายถึงยนิดีทีไดบุ้ตรชาย ในสงัคมจีน มงักรเป็นสตัวศ์กัดิสิทธิเป็นสญัลกัษณ์ของ
พลงั อาํนาจและความยงิใหญ่ สิงทีมีสมัพนัธิกบัมงักรคือลกูชาย ก็ถือว่าเป็นสิริมงคล ดงันนัชาวจีน
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จึงเปรียบเทียบบุตรชายวา่เป็นลกูของมงักร  
 

“             ‘         ’ ” 

ยนิดี            ได ้       “ธนาคารสร้างสรรค”์ 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย  ในสงัคมจีนปัจจุบนั ถา้จะแต่งงานฝ่าย
ผูช้ายตอ้งมีบา้น รถยนตแ์ละทรัพยสิ์นทีมีราคาสูง ผูช้ายจะตอ้งมีของขวญัมอบใหฝ่้ายผูห้ญิง เพราะ
ชาวจีนถือว่าผูช้ายเป็น “เสาหลกั”ของครอบครัว ส่วน (China Construction Bank) 
หมายถึงธนาคารสร้างสรรคจี์น เปรียบเป็นลกูชายทีรํารวย มีความหมายเป็นมงคล ชาวจีนรุ่นใหม่ใช้
อวยพรในโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชาย 

 

  โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรสาว อวยพรว่า 
“                   ”  

 ยนิดี       คุณ   ไดห้นึง   เสือนวมปุยฝ้ายเลก็     
 

“                   ” 

ยนิดี  ได ้   อบอุ่น   เสือนวมปุยฝ้ายเลก็ 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีดว้ยทีไดเ้สือนวมปุยฝ้ายเลก็ตวัหนึง  เสือนวมปุยฝ้าย
เลก็ทิอบอุ่น เปรียบเป็นบุตรสาว เพราะฤดูหนาวในประเทศจีน อากาศหนาวมาก ชาวจีนจะตอ้งใส่
เสือหนาและหลายตวั เพือความอบอุ่น ส่วนเสือนวมปุยฝ้ายตวัเลก็เป็นเสือทีใส่ชนัใน และไม่นิยมใส่
เป็นเสือนอก จึงเปรียบบุตรสาวว่าเป็นลกูทีใหค้วามอบอุ่นและรู้ใจใกลชิ้ดพ่อแม่อยา่งดี  
 

  “                            ”  

    

   ดีใจ/ยนิดี     ได ้     ทองเป็นพนั 

    หมายถึงยนิดีทีไดบุ้ตรสาว เปรียบเทียบบุตรสาวว่ามีคุณค่าเท่าทองเป็นพนั การได้
บุตรสาวเหมือนครอบครัวมีทองเป็นพนั ในสมยัจีนโบราณ “ ” (ทองเป็นพนั) เป็นคาํเรียก
บุตรสาวทีเกิดในครอบครัวมีฐานะดี และยงัไม่ไดแ้ต่งงานเป็นคาํสุภาพทีแทนบุตรสาว  
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   “                     ”
   

   ยนิดี     คุณ ได ้     หนึงท่าน     เจา้หญิง 

หมายถึงยนิดีทีไดบุ้ตรสาว เปรียบเทียบบุตรสาวเป็นเจา้หญิง มีศกัดิสูง  
 

“                ”
 

ไข่มุก         ถึง       มือ 

   หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดไ้ข่มุก เพราะไข่มุกเป็นสิงทีมีคุณค่าสูงและบริสุทธิ 
เป็นสิงของทีไดม้ายากลาํบาก  สาํนวนนีเปรียบเทียบลกูสาวเป็นไข่มุก ยนิดีทีไดล้กูสาว เพราะว่าลกู
สาวงดงามและมีค่าเหมือนไข่มกุ  

   
“                                 ” 

   
       เกิดคลอด กระเบือง ของ ความยนิดี   แน่  โดดเด่น ของ ความยนิดี 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว อนาคตตอ้งมีความสามารถโดดเด่นและ
สร้างชือเสียงใหค้รอบครัวแน่นอน “ ”หมายถึง กระเบือง เป็นอะไหล่ของเครืองทอผา้สมยัโบราณ 
ในสมยัจีนโบราณ พ่อแม่มกัจะใหล้กูสาวเล่น “ ” เพือใหล้กูสาวมีความเชียวชาญในการทอผา้ เยบ็
ผา้ฝีมือดี ซึงเป็นคุณสมบติัทีสาํคญัมากสาํหรับผูห้ญิง และสามารถสร้างชือเสียงใหค้รอบครัว  

 

“                    ‘            ’” 
    

ยนิดี            ได ้                 “ธนาคารพาณิชย”์ 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว    (China Merchants 

Bank ) หมายถึงธนาคารธนาคารพาณิชยจี์น คาํว่า “ ” แปลว่าดึงดูด “ ” แปลว่าธุรกิจ   ในสงัคม
จีนก่อนแต่งงาน ฝ่ายหญิงจะไดข้องขวญัจากฝ่ายชาย หลงัแต่งงานแลว้ ผูห้ญิงจะตอ้งไปอยูก่บัสามี 
สามีตอ้งมีบา้น มีรถยนต ์  การเปรียบเทียบบุตรสาวเป็นธนาคารพาณิชย ์ แสดงใหเ้ห็นว่าการทีได้
บุตรสาวเหมือนการลงทุนคือเป็นธนาคารสาํหรับฝากเงิน ชาวจีนรุ่นใหม่จึงใชอ้วยพรในโอกาสทีไป
เยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรสาว 
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  โอกาสทีมีความกา้วหนา้ อวยพรว่า 
“ ” 

                 

ทะเล กวา้งใหญ่  ทาํให ้ปลา กระโดด    ฟ้า     สูง   ทาํให ้    นก    บิน 

หมายถึงทะเลทีกวา้งใหญ่ทาํใหป้ลาสามารถกระโดดอยา่งสบาย ทอ้งฟ้าสูงทาํใหน้ก
สามารถบินไดอ้ยา่งอิสระ หมายความว่าขอแสดงความยนิดีดว้ยทีไดเ้ลือนตาํแหน่ง ไดม้ีโอกาสทีดี
และมากขึนเพือแสดงความสามารถของตวัเอง  

 

“                                     ”

ไม่ถาม        ผลสาํเร็จ      แต่      ถาม  ไถนาและดายหญา้ 
หมายถึงขอใหข้ยนั อดทน สู้ๆ  การไถนาและดายหญา้เปรียบเป็นการทาํงานทีอดทน

และขยนั 

 

  โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า 
“                    ” 

 

        ในโลก     ไม่       มี    ไม่    เลิก    ของ   งานเลียง 

                        หมายถึงในโลกนีไม่มีงานเลียงไหนทีไม่มีการเลิกรา  หมายความว่าเพือนๆทีไดอ้ยู่
พร้อมหนา้กนัขณะนี วนัหนึงก็ตอ้งแยกกนัไป “ ” งานเลียง เป็นงานทีไดก้ารอยูพ่ร้อมหนา้กนั 
แต่สุดทา้ยก็ตอ้งจากกนัไป  

 

   “                                                                                         ” 

 

   ชีวิต         ของ    ทะเล      จะ  ดึงดูด       คุณ ความหนุ่มสาว ของ     ใบเรือ      ออกเดินทาง 

   หมายถึงทะเลของชีวิตจะดึงดดูใบเรือของความหนุ่มสาวของคุณไป หมายความว่าถึง
เวลาทีคุณจะออกเดินทางเพือความฝันของคุณ เมืออยูช่่วงอายทีุยงัเป็นหนุ่มสาว ชีวิตเต็มไปดว้ย
ความไม่แน่นอน เหมือนเรือในทะเล ควรออกเดินทางเพือความฝันและอนาคตของตน  
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2.2.1.2. คาํอวยพรไม่มอีุปลกัษณ์ เป็นคาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาส ไม่มีการเปรียบเทียบ  
มีทงัหมด 369 ขอ้ความ  เช่น 

โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชาย  อวยพรว่า 
“                                     ”  

ดีใจ/ยนิดี     ได ้      แพง    บุตรชาย  
หมายถึงยนิดีทีไดบุ้ตรชาย การไดบุ้ตรชาย นบัเป็นสิริมงคลของครอบครัวจีนตงัแต่

สมยัโบราณเพราะชาวจีนถือว่าบุตรชายเท่านนัสามารถสืบสกุลต่อไปได ้ อีกความหมายหนึงคือ
บุตรชายสามารถเป็นขุนนางเรืองอาํนาจนาํทรัพยสิ์นเงินทองใหค้รอบครัว  

 

โอกาสวนัขึนปีใหม่ อวยพรว่า
“                   ” 

ปีใหม่         ใหญ่   สิริมงคล 

หมายถึงขออวยพรใหมี้ความเป็นสิริมงคลในโอกาสวนัขึนปีใหม่  
 

“                               ” 

                        

โชคไม่ดี  สินสุด   โชคดี    มา
หมายถึงขอใหโ้ชคไม่ดีสินสุดและมีความโชคดี คาํว่า “ ” และ “ ” เป็นชือทาํนาย

ในสมยัจีนโบราญ คาํว่า “ ” หมายถึงโชคไม่ดี เป็นผลไม่ดี คาํว่า “ ” หมายถึงโชคดี เป็นผลดี

“                 ” 

ทุกๆปี           มี    เหลือ       
มายถึงขอใหมี้เงิน สิงของและอาหารเหลือทุกๆปี 

   “                                                  ” 

                                       

สาม เริมตน้ของฤดูใบไมผ้ลิต  เปิด  โชคดี
 หมายถึงขอใหโ้ชคดี คาํว่า “ ” หมายถึง เวลาเริมเขา้ฤดูใบไมผ้ลิ ตรงกบัช่วงปี
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ใหม่ของประเทศจีน (ตรุษจีน) “ ” หมายถึงโชคดี  

โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดของผูอ้าวุโส อวยพรว่า 
   “             ” 

          

                                หมืน     อาย ุ  ไม่มี    ขอบเขต 

หมายถึงขออวยพรใหมี้อายยุนืหมืนปีและไม่มีสินสุด ขอใหอ้ายยุนืยาว  
“                                                  ” 

 ตลอดไป    ความเป็นหนุ่มสาว          ยงิอยู ่ยงิ     ความเป็นหนุ่มสาว 

                        หมายถึงขออวยพรใหอ้ยูเ่ป็นหนุ่มสาวตลอดไป ยงิอยูย่งิเป็นหนุ่มสาว  
 

  โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า 
“                           ” 

           

                                สวรรค ์ สร้าง   หนึง  คู่       ดิน   สร้าง  หนึง   คู่ 
   หมายถึงเจา้บ่าวสาวเสมือนคู่ทีสวรรคแ์ละโลกไดบ้รรจงสร้างขึนมา อยูก่นัอยา่ง
เหมาะสม  

“                                                       ”  

                                                              

ผูช้ายทีมีความเชียวชาญในความรู้ต่างๆ   ผูห้ญิงทีสวยงาม
เป็นคาํกล่าวชม หมายถึงเจา้บ่าวเจา้สาวเป็นคู่รักทีเหมาะสมมากๆ 

“                        ” 

 

ร้อย        ปี         ดี     ครบสมบูรณ์ 

ขออวยพรใหรั้กกนัไปตลอดชีวติ (ร้อยปี)       
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“                                   ” 

 ขาว   หวั(ผมหงอก)  พร้อม   แก่ 

หมายถึง ขออวยพรใหม้ีชีวิตคู่อยูคู่่กนัจนแก่จนเฒ่า     
 

   “                ” 

        

                                ดว้ยกนั    สุข       ดว้ยกนั   ทุกข ์ 
   หมายถึงขอใหร่้วมทุกขร่์วมสุขดว้ยกนั  
 

   “                            ”  
   

   ตลอดไป    ผกูพนั    ใจเดียวกนั 

หมายถึงขออวยพรใหม้ีใจเดียวกนัตลอดไป   
 

   “                     ”

 เร็ว     คลอด    แพง    บุตรชาย 

หมายถึงขอใหม้ีบุตรชายเร็วๆ ค่านิยมชาวจีนสมยัโบราณคือตอ้งมีบุตรชายแต่
ปัจจุบนัสาํนวนนีมีความหมายกวา้งกว่าหมายถึงบุตรชายและบุตรสาว  

 

โอกาสอวยพรผูที้เดินทางไกล อวยพรวา่ 
“                ”

ตลอดทาง     ปลอดภยั 

หมายถึงขออวยพรใหเ้ดินทางปลอดภยั   
 

“               ” 

ตลอดทาง   ล่มตามลม 

หมายถึงขออวยพรใหก้ารเดินทางราบรืน  
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“                                   ” 

  
ขอให ้  ราบรืน   ปลอดภยั   มี  จริงใจ   อยูด่ว้ยกนั ระหว่างการเดินทาง ไม่ โดดเดียว   ทะนุถนอม 

          หมายถึงขอใหเ้ดินทางปลอดภยั ราบรืน จาํไม่โดดเดียว เพราะเพือนๆห่วงใยเสมอ 
ดูแลตวัเองใหดี้ๆดว้ย  

 

โอกาสทีไปเยยีมผูป่้วย อวยพรว่า 
   “                 ”
   

   เร็ว    วนั   ฟืนคืนเป็นปกติ 

หมายถึงขออวยพรใหห้ายป่วย ร่างกายฟืนคืนเป็นปกติในเร็ววนั  
   

“                              ” 

        

        การงาน    อยา่งแทจ้ริง สาํคญั         แข็งแรง      คุณค่า   กว่า    สูง 

                        หมายถึงการงานสาํคญัอยา่งมากในชีวิต แต่สุขภาพแข็งแรงสาํคญัมากกว่าการงาน 
เป็นคาํเตือนใหรั้กษาสุขภาพใหแ้ข็งแรงก่อน ไม่ตอ้งห่วงการงาน ขอใหห้ายป่วยเร็วๆ  

 

  โอกาสเปิดกิจการและบริษทัใหม่ อวยพรว่า 
“                                                        ”  

               

ขอให ้    บริษทัท่าน        ธุรกิจ    ตลอดทาง  พลงัทีโหม      ทุกทาง      นาํหนา้ 
หมายถึงขอใหธุ้รกิจในบริษทัของท่านมีพลงัทีโหมอยา่งมาก อยูน่าํหนา้ตลอด  
 

“                ”

การคา้ขาย      เจริญรุ่งเรือง 

ขออวยพรใหธุ้รกิจมคีวามเจริญรุ่งเรือง 

    

 



44 
 

 

 

  โอกาสทีมีความกา้วหนา้ทีไดเ้ลือนตาํแหน่ง อวยพรว่า 
“                              ” 

      
ขอให ้  คุณ   ตาํแหน่ง  ต่อเนือง  เลือน       โชคดี       ตลอดชีวิต 

หมายถึงขออวยพรใหคุ้ณไดเ้ลือนตาํแหน่งอยา่งต่อเนืองกนัและขอใหโ้ชคดีตลอด
ชีวิต  

 

“                                          ” 

ขอใหคุ้ณ  อยู ่    ใหม่          ตาํแหน่ง          อีก  สร้างผลงานทีดี    อีก   สร้างผลงานงดงามยงิ 

หมายถึงขอใหคุ้ณมีผลงานทีงดงามอยา่งยงิในตาํแหน่งใหม่ สามารถสร้างผลงานดีๆ
ไดอี้ก 

 

  โอกาสทีมีความกา้วหนา้ทีสอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้อวยพรว่า 

“                                     ” 

     

ขอใหคุ้ณ สมดงัตงัใจ สอบได ้   ความหวงั มหาวิทยาลยั ต่อไป  ขยนั    เรียน  มี ความสาํเร็จ 

   หมายถึงขอแสดงความยนิดีดว้ยทีสอบเขา้มหาวิทยาลยัทีสมหวงั ขอใหข้ยนัเรียนและ
มีความสาํเร็จในการศึกษา 
 

  โอกาสขึนบา้นใหม่ อวยพรว่า 
“                                     ”

                         
   ยนิดี   ยา้ย     บา้นใหม่     ความเป็นสิริมงคล   ส่ง     ดี     ที 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดขึ้นบา้นใหม่ ขออวยพรใหเ้กิดคความเป็นสิริมงคล
ในสถานทีแห่งใหม่  
 

“                                            ” 

                  

 วนัมงคล ยา้ย บา้น หมืน ธุระ สมปรารถนา     เวลามงคล   อยู ่   บา้น ร้อย  ปี   สมความปรารถนา 
 หมายถึงขอใหทุ้กสิงทุกอยา่งสมความปรารถนา อยูไ่ดอ้ยา่งสบายใจ  
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  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดของลกูหลาน อวยพรว่า 
“                  ” 

     ตงัใจ         เรียน          หนึง กา้ว หนึง รอยเทา้    กา้วหนา้ 
    หมายถึงขอใหต้งัใจเรียน ไดป้ฏิบติัและมีกา้วหนา้อยา่งจริงจงั  
 

“                     ” 

              
            ขอให ้   ลกู     แข็งแรง        ความสุข โตขึนแลว้       มี  ความกา้วหนา้/อนาคตสดใส 

                        หมายถึงขอใหล้กูมีความสุข ร่างกายแข็งแรง มีอนาคตสดใส มีความกา้วหนา้  
 

 

2.2.2 คาํอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนงึโอกาส หมายถึงคาํอวยพรทีใชไ้ดต้งัแต่ 2 โอกาสขึน
ไป มีลกัษณะทีเป็นสาํนวน สุภาษิตและคาํพงัเพย  สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  คาํอวยพรทีมีอุป
ลกัษณ์ และคาํอวยพรไม่มีอุปลกัษณ์         

            
2.2.2.1. คาํอวยพรทีมอีุปลกัษณ์ คาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสทีมีการเปรียบเทียบ 

มีทงัหมด 540 ขอ้ความ เช่น 

 

  ก.อุปลกัษณ์ทีมกีารแสดงคาํเปรียบเทียบ คาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสและม ี

อุปลกัษณ์แสดงคาํเปรียบเทียบ เช่น  
 

  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดผูอ้าวุโส+โอกาสวนัขึนปีใหม่เพือกล่าวอวยพรใหผู้อ้าวุโส  
อวยพรว่า 

“                                                      ,                     ”

ความสุข         เหมือน  ทะเลตะวนัออก     อาย ุ    เท่า     ภูเขาใต ้

   หมายถึงขออวยพรใหค้วามสุขเหมือนทะเลตะวนัออกกวา้งใหญ่ อายยุนืยาวเท่ากบั
ภูเขาใตที้ถาวร ขออวยพรใหเ้กิดความเป็นสิริมงคลอยา่งยงิและมีอายยุนืยาว   ใชก้ารเปรียบเทียบเป็น
ทะเล เพราะว่าทะเลกวา้งใหญ่และลึก ไม่สามารถวดัขนาดและนาํหนกัได ้ ส่วนภูเขาเป็นสิงทีไม่
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สามารถขนยา้ยไดง่้ายๆ จึงมนัคง ถาวร ในสมยัราชวงศชิ์ง พระพนัปีหลวงฉือสีเขียนคาํอวยพรนี
ใหห้ลี หงจาง ซึงเป็นแม่ทพัมณฑลอนัฮุย  เมือหลี หงจาง อาย ุ 70 ปี ชาวจีนจึงถือว่าทะเลและภูเขา
เป็นสิงมงคลในธรรมชาติ  
 

โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดวยัรุ่น+โอกาสทีมีความกา้วหนา้ทีสอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้ 
อวยพรว่า 

  “                                   ”
                  

   เป็น                  ประเทศชาติ     เสาหลกั 

   หมายถึงขออวยพรใหเ้ป็นเสาหลกัของประเทศชาติ หมายถึงเป็นผูที้มีประโยชน์ต่อ
สงัคม มีความมนัคงใหผู้อื้นพึงพาได ้ 
 

โอกาสทีมีความกา้วหนา้+โอกาสเปิดกิจการและบริษทัใหม่ อวยพรว่า 
“                                    ” 

เหมือน  พระอาทิตย ์   กลาง  ทอ้งฟ้า  
หมายถึงขออวยพรใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งสุดขีดเหมือนพระอาทิตยอ์ยูก่ลาง

ทอ้งฟ้า ชาวจีนถือว่าพระอาทิตยเ์ป็นสิงมงคล เพราะเป็นแสงสว่างแก่ทุกชีวติ พลงัแห่งความหวงั
ความกระตือรือร้น  
 

 

  ข.อุปลกัษณ์โดยนัย คาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสและมีอุปลกัษณ์โดยนยั เช่น  
 

  โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด  อวยพรว่า 
“           ” 

        มงักร   มา้      พลงัชีวติคึกคกั  
                       หมายถึงขอใหม้ีพลงัชีวิตคึกคกั และกาํลงัวงัชาในวนัปีใหม่  “ ” ทีนีหมายถึง มา้
ตวัเหมือนมงักร เป็นสตัวที์มกีาํลงัวงัชาฮึกเหิม ในสมยัจีนโบราณชาวจีนเชือกนัว่า หวัมงักรเหมือน
หวัมา้ ตวัร่างของมงักรมาจากตวัร่างของมา้ ฉะนนัมงักรกบัมา้มีความสมัพนัธก์นัอยา่งแน่นแฟ้น 
มงักรมา้เป็นสตัวที์มงคลเป็นตวัแทนของมนัคง  



47 
 

 

 

โอกาสทีมีความกา้วหนา้+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด อวยพรวา่ 
“                       ”  

ตน้งา            ออกดอก     สูงขึนเรือยๆ 

หมายถึงขออวยพรใหมี้ความกา้วหนา้เหมือนตน้งาออกดอก สูงขึนตลอด ลกัษณะ
การออกดอกของตน้งาคือ เวลาออกดอก ดอกทีออกมาจะสูงกว่าดอกเก่าและสูงขึนไปอยา่งต่อเนือง  

 

“               ”
    

ปลอ้ง           สูง       ขึน 

หมายถึงขออวยพรใหม้ีความกา้วหนา้รุ่งเรืองตลอด  เปรียบเทียบตน้ไมไ้ผม่ีปลอ้ง
หลายปลอ้ง ปลอ้งยงิมีมาก ไมไ้ผย่งิสูง  มีลกัษณะสูงตรงเรือยๆ นอกจากนี ไมไ้ผเ่ป็นไมม้งคลทีชาว
จีนนบัถือกนั เพราะปลกูง่ายโตเร็ว ใบเขียวตลอดปี  

 

โอกาสทีมีความกา้วหนา้+โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า 
“                ” 

กระพือ   ปีก       สูง          บิน 

หมายถึงขอใหคุ้ณเหมือนนกกระพือปีกแลว้บินไดอ้ยา่งสูง อุปมาว่าขอใหไ้ดโ้อกาส
แสดงความสามารถอยา่งเต็มที เปรียบเทียบนกทีบินสูงคือความเจริญกา้วหนา้ 

 

โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดผูอ้าวุโส+โอกาสวนัขึนปีใหม่เพือกล่าวอวยพรใหผู้อ้าวุโส  
อวยพรว่า 

“                                                            ” 

                        

      พระอาทิตย ์พระจนั ทร์ เจริญ     สว่าง        ตน้สน  นกกระสา  ตลอด  หนุ่มสาว
     หมายถึงขออวยพรใหผู้อ้าวุโสมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ มี

ความเป็นหนุ่มสาว อายยุนืยาวเหมือนตน้สนกบันกกระสา เพราะในประเทศจีน ตน้สนกบันกกระสา
เป็นสญัลกัษณ์ของอายยุนื 
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   “                                                                        ” 

                                                  

       พระอาทิตย ์พระจนัทร์ เหมือน   รุ่งโรจน์     ฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูใบไมร่้วง  ไม่     แก่
หมายถึงขอใหผู้อ้าวุโสมีจิตใจเหมือนแสงอนัรุ่งโรจน์ของพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์

อยา่งสว่างโสว มีอายยุนืยาวเหมือนการเปลียนแปลงของสีฤดูโดยทีไม่มีสินสุด 
 

   “                                                     ” 

                                    

        ภูเขาหนาน    มอบ  สรรเสริญ   พระอาทิตย ์พระจนัทร์  ตลอด     สว่าง
หมายถึงขออวยพรใหผู้อ้าวุโสมีอายยุนืยาวเหมือนภูเขาหนาน มีความสว่างรุ่งเรือง

เหมือนพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ ชาวจีนเชือกนัว่าภูเขาหนานอยูไ่ดย้าวนานมาก การคาํอวยพรใหผู้ ้
อาวุโสจึงนิยมพดูถึงภูเขาหนาน ใหผู้ใ้หญ่มีอายยุนืยาวจนถึงภูเขาหนานมาอวยพร เดิมเป็นสาํนวนที
อวยพรใหจ้กัรพรรดิอู่เจ๋อเทียนในสมยัราชวงศถ์งัของประเทศจีน  

 

โอกาสวนัขึนปีใหม่+วนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสเปิดกิจการและบริษทัใหม่ อวยพรว่า 
“              ”

แดงๆ            ไฟๆ 

หมายถึงขอใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ในชีวติ สีแดงเป็นสีมงคลสาํหรับ
ชาวจีน เป็นสญัลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและราบรืน คาํว่า “ ” หมายความว่า ความ
เจริญรุ่งเรืองเหมือนไฟ  

 

โอกาสวนัขึนปีใหม่+วนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสทีมีความกา้วหนา้+โอกาสเดินทางไกล อวย
พรว่า  

“            ” 

        หนึง    ใบเรือ    ลม     ราบรืน 

   หมายถึงขอใหร้าบรืนเหมือนใบเรือลอยตามลม เปรียบเทียบบุคคลทีเราอวยพร
เหมือนใบเรือและมีลมเปรียบเป็นพลงัชีวิต กาํลงัใจทีคอยผลกัดนัใหพ้น้อุปสรรค  
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โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสทีมีความกา้วหนา้+โอกาสขึนบา้นใหม่ 

อวยพรว่า 
“                           ”

                              
   ขอให ้  ชีวิต           แสง   ไฟ        ยงิ       อยู ่    ยงิ        ดี

หมายถึงขอใหชี้วิตความเป็นอยูมี่ความเจริญรุ่งเรือง ยงิอยูย่งิดี หมายถึง
เจริญรุ่งเรือง 

 

 

2.2.2.2. คาํอวยพรไม่มอีุปลกัษณ์ คาํอวยพรทีไชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสและไม่มีการ
เปรียบเทียบ มีทงัหมด 435 ขอ้ความ เช่น  

 

โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสเปิดกิจการและบริษทัใหม่ อวยพรว่า 
 “          ” 

 

วนั   เขา้      ถงั       ทอง 

หมายถึงขอใหท้องเขา้มาเป็นถงัต่อวนั ขอใหร้ํารวยเงินทอง  
 
โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดผูอ้าวุโส+โอกาสวนัขึนปีใหม่เพือกล่าวอวยพรใหผู้อ้าวุโส+โอกาส

ทีไปเยยีมผูป่้วย อวยพรว่า 
   “                ” 

ยนื       อาย ุ       เพิม   อาย ุ

หมายถึงขอใหบ้าํรุงร่างกายทาํใหอ้ายยุนืยาว  
 

โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดผูอ้าวุโส+โอกาสวนัขึนปีใหม่ อวยพรว่า 
“                                    ” 

ทุกๆปี               มี      วนันี           ทุกๆปี        มี        เวลานี 

หมายถึงขออวยพรใหทุ้กวนัในทุกปีเหมือนวนันี ทุกเวลาเหมือนเวลานี หมายถึง
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ขอใหม้ีความสุขทุกเวลา   
 

   “                             ” 

                     

   ความสุข   เงิน  ปลอดภยั  แข็งแรง 

หมายถึงขอใหม้ีความสุข มีเงินทอง สุขภาพแข็งแรงและปลอดภยั  
 

   “                                               ” 

                  

   ขอให ้    ความสุข  กบั ท่าน   อยูด่ว้ยกนั     ความสุข มาก    อาย ุ     มาก 

หมายถึงขอท่านมีความสุขมากๆและอายยุนืยาว 
 

   “                                          ” 

                          

   เวลา          ผา่นไปอยา่งรวดเร็ว       อาย ุ            ไม่     แก่ 

หมายถึงแมเ้วลาผา่นไป ขอใหเ้ป็นหนุ่มสาวนานๆ 

  

โอกาสวนัขึนปีใหม่+วนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสทีมีความกา้วหนา้ อวยพรว่า 
“                       ” 

               

        เงินทอง โชคชะตา       ราบรืน   
   หมายถึงขอใหมี้ความโชคดีและราบรืนอยา่งยงิในการหาเงิน ขอใหร้ํารวย  

 
โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสทีมีความกา้วหนา้+โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า 

          “                         ” 

     

        ความฝัน               เป็น   จริง 

หมายถึงขอใหสิ้งทีมุ่งหวงัเป็นจริง  
 

 



51 
 

 

 

โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสเปิดกิจการและบริษทัใหม+่โอกาสขึนบา้นใหม่ อวยพรว่า 
   “         ” 

       

สี      ฤดู    ปลอดภยั 

หมายถึงขอใหป้ลอดภยั ราบรืนทงัปี เนืองจากประเทศจีนมีสีฤดูทีชดัเจน 

 

โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสขึนบา้นใหม่ 
อวยพรว่า 

“                          ” 

                  

สะสม    หยก     กอง     ทอง 

                      หมายถึงขอใหร้ํารวยเงินทอง มีสมบติัจาํนวนมากมาย  
 

โอกาสทีมีความกา้วหนา้+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสเปิดกิจการและบริษทัใหม่ อวย
พรว่า 

            “                         ” 

  

  เจริญรุ่งเรือง          วนั       ขึน 

หมายถึงขออวยพรใหก้ารงานหรือการศึกษาเจริญรุ่งเรือง  
 

โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสทีมี
ความกา้วหนา้+โอกาสการเดินทางไกล อวยพรว่า 
   “                 ” 

   

   หมืน     ธุระ  สมปรารถนา 
ขออวยพรใหทุ้กสิงทุกอยา่งสมปรารถนา  
 

“                        ” 

      
        ความสุข ความโชคดี ตะวนัออก มา      ใหญ่  ความโชคดี ผา่น   ฟ้า 
                      หมายถึงขออวยพรใหมี้ความสุข โชคดีอยา่งยงิ 
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   “                     ” 

   

   แหล่งเงินทอง      กวา้ง    เขา้ 
หมายถึงขออวยพรใหแ้หล่งเงินทองมากมาย 

 

   “            ” 

   

   ยนิดี            รํารวย 

หมายถึงขอแสดงความยนิดี ขออวยพรใหร้ํารวย  
 

โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสมีความกา้วหนา้ทีไดก้ารเลือนตาํแหน่ง อวยพรว่า 
   “              ” 

   

   การงาน       มี     สาํเร็จ 

หมายถึงขออวยพรใหก้ารงานมีความสาํเร็จ  
 

  โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสทีไปเยยีมผูป่้วย อวยพรว่า 
   “            ” 

   

   สุขภาพ      แข็งแรง 

หมายถึงสุขภาพแข็งแรง  
  

  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสทีมีความกา้วหนา้ อวยพรว่า 
  “           ”

การงาน            ราบรืน  
หมายถึงขอใหก้ารงานราบรืน  
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โอกาสวนัขึนปีใหม่+วนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสทีเดินทางไกล อวยพรว่า 
“                      ”  

             

ร้อย  ธุระ  สามารถ ความสุข 

หมายถึงขอใหคุ้ณมีความสุข พบแต่สิงดีๆ  
 

“            ” 

ยมิ       ปาก       บ่อย   เปิด 

หมายถึงขอใหย้มิบ่อยๆ มีความสุขกายและสุขใจ 
 

โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสขึนบา้นใหม่   
อวยพรว่า 

“          ”   

 

 ครอบครัว    สนิทสนมกลมเกลียวกนั 

หมายถึงขอใหค้รอบครัวรักใคร่ปรองดองกนั  
 

โอกาสวนัขึนปีใหม่+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสเดินทางไกล  
อวยพรว่า 

“                 ” 

               

  แข็งแรง          ปลอดภยั  
หมายถึงขออวยพรใหแ้ข็งแรงและปลอดภยั  

 
  โอกาสทีมีความกา้วหนา้+โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดเพือนและลกูหลาน อวยพรว่า 
   “                             ”
                          
   ขอใหคุ้ณ     ยงิ        ขึน       อีกชนัหนึง 

หมายถึงขออวยพรใหคุ้ณความกา้วหนา้ต่อไป  
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“                           ”
 

ตงัใจ          เรียน          ทุกๆวนั         กา้วหนา้ 
หมายถึงขอใหต้งัใจเรียนดีๆ มีความกา้วหนา้ทุกๆวนั 

 

 

เมือพิจารณากลุ่มความหมายทีใชใ้นโอกาสต่างๆของชาวจีน จากแบบสอบถามจาํนวน 
120  ฉบบั ผูว้ิจยัพบว่ามีกลุ่มความหมายทีมีความหมายมงคลทีนิยมใชอ้วยพร ไดแ้ก่ กลุ่ม
ความหมายแข็งแรง กลุ่มความหมายความเจริญ กลุ่มความหมายความสุข กลุ่มความหมาย
คุณลกัษณะ กลุ่มความหมายความรํารวย กลุ่มความหมายความปลอดภยัและกลุ่มความหมาย 

มนัคง เรียงตามความถีของการปรากฏมากนอ้ย มีดงันี  
 

 กลุ่มความหมายความเจริญ     จาํนวน 704  ครัง 

 กลุ่มความหมายความสุข      จาํนวน 695  ครัง 

 กลุ่มความหมายแข็งแรง      จาํนวน 592  ครัง 

 กลุ่มความหมายความรํารวย     จาํนวน 295  ครัง 

 กลุ่มความหมายมนัคง      จาํนวน 221  ครัง 

กลุ่มความหมายคุณลกัษณะ      จาํนวน 133  ครัง 

 กลุ่มความหมายความปลอดภยั    จาํนวน 127  ครัง 
 
 

1.กลุ่มความหมายความเจริญ หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์“ ราบรืน” 

 “ รุ่งเรือง” “ เจริญรุ่งเรือง” “ / กา้วหนา้” “ / โชคดี” “ ความสมหวงั” “
ความสาํเร็จ” “ ความสาํเร็จ” “ ตน้งา” “ ปลอ้งไมไ้ผ”่ “ ทะเลทีกวา้งใหญ่” “
ทอ้งฟ้าสูง” “ พระอาทิตย”์ “ พระจนัทร์” “ ไฟแดง”และ“ บินสูง” เป็นกลุ่ม

ความหมายทีใชใ้นคาํอวยพรของชาวจีน  พบจาํนวน 613 ครัง  เช่น 

    ขอใหโ้ชคดี 

    ขอใหส้าํเร็จการงาน 

    ขอใหส้าํเร็จการเรียน 

    ขอใหกิ้จการเจริญรุ่งเรือง 

    ขอใหม้ีความเจริญรุ่งเรือง 
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    ขอใหก้ารงานอาชีพราบรืน 

    ขอใหม้ีความเจริญรุ่งเรือง 

    ขอใหม้ีความโชคดีต่อๆกนัมา 
    ขอใหค้วามโชคดีอยูต่ลอดเวลา 
    ขอใหม้ีความกา้วหนา้ทุกๆวนั 

    ขอใหก้ารเรียนมีความกา้วหนา้ 
    ขอใหม้ีความสาํเร็จในอนาคต 

    ขอใหม้ีความสาํเร็จอยา่งรวจเร็ว 

    ขอใหม้ีความสาํเร็จในการเรียน 

    ขอใหทุ้กสิงทุกอยา่งสมปรารถนา 
    ขอใหสิ้ริมงคลและสมปรารถนา 
    ขอใหป้ลอดภยัและสมปรารถนา 
     ขอใหก้ารงานอาชีพมีความสาํเร็จ 

    ขอใหม้ีความกา้วหนา้และเจริญรุ่งเรือง  

    ขอใหที้อยูบ่า้นใหม่มีความเจริญรุงเรือง 

    ขอใหที้อยูบ่า้นใหม่มีความเจริญรุ่งเรือง 

   ขอใหโ้ชคไม่ดีสินสุดและมีความโชคดี 

    ขอใหชี้วิตเบิกบานใจและสมปรารถนา 
   ขอใหมี้ความสาํเร็จและสร้างชือเสียงอยา่งยงิ 

    ขอใหก้ารเดินทางราบรืน ใบเรือ เปรียบเทียบกบัความราบรืน 
   ขออวยพรใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์   

ขอใหม้ีความสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์  
   ขอใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ในชีวิต “ ” 
หมายความว่า ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนไฟ   
   ขออวยพรใหม้ีความกา้วหนา้รุ่งเรืองตลอด  เปรียบเทียบตน้ไมไ้ผม่ีปลอ้ง
หลายปลอ้ง ปลอ้งยงิมีมาก ไมไ้ผย่งิสูง  มีลกัษณะสูงตรงเรือยๆ นอกจากนี ไมไ้ผเ่ป็นไมม้งคลทีชาว
จีนนบัถือกนั เพราะปลกูง่ายโตเร็ว ใบเขียวตลอดปี 

   ขอใหมี้ความกา้วหนา้เหมือนตน้งาออกดอก สูงขึนตลอด ลกัษณะ
การออกดอกของตน้งาคือ เวลาออกดอก ดอกทีออกมาจะสูงกว่าดอกเก่าและสูงขึนไปอยา่งต่อเนือง  

 ขอใหคุ้ณเหมือนนกกระพือปีกแลว้บินไดอ้ยา่งสูง อุปมาว่าขอใหไ้ดโ้อกาส
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แสดงความสามารถอยา่งเต็มที เปรียบเทียบนกทีบินสูงคือความเจริญกา้วหนา้ 
 ขออวยพรใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งสุดขีดเหมือนพระอาทิตยอ์ยูก่ลาง

ทอ้งฟ้า  พระอาทิต ์แสงสว่างแก่ทุกชีวิต พลงัแห่งความหวงัความกระตือรือร้น  
ทะเลทีกวา้งใหญ่ทาํใหป้ลาสามารถกระโดดอยา่งสบาย 

ทอ้งฟ้าสูงทาํใหน้กสามารถบินไดอ้ยา่งอิสระ หมายความว่าขอแสดงความยนิดีดว้ยที มีโอกาสทีดี
และมากขึนเพือแสดงความสามารถของตวัเอง  ทะเลทีกวา้งใหญ่และ ทอ้งฟ้าสูง
เปรียบเทียบกบัความกา้วหนา้  
 

  2. กลุ่มความหมายความสุข หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์“ / / /
ความสุข” “ / สดชืน” “ รัก” “ / ความรัก” “ อุดมสมบูรณ์” “ นกคู่

โผผนิ” “ เป็ดแมนดาริน” “ ทะเลลึกซึง” “ นาํลา”และ“ ทะเลตะวนัออก” เป็นกลุ่ม
ความหมายทีใชใ้นคาํอวยพรของชาวจีน พบจาํนวน 567 ครัง  เช่น 

    ขอใหม้ีความสุข 

ขอใหจิ้ตใจสดชืน 

  ขอใหรั้กกนันานๆ 

    ขอใหชี้วิตมีความสุข 
    ขอใหค้รอบครัวมคีวามสุข 

    ขอใหค้รอบครัวมคีวามสุข 

    ขอใหม้ีความสุขในชีวิตคู่ใหม่ 
    ขอใหม้ีความสุขในชีวติคู่ใหม่ 
    ขอใหม้ีความสดชืนในปีใหม ่

    ขอใหม้ีความสุขและสุขภาพแข็งแรง 

    ขอใหม้ีความอุดมสมบูรณ์และมีความสุข 

 ขอใหมี้ความสุข โชคดีอยา่งยงิ 

    ขอใหค้รอบครัวมคีวามสุขและอุดมสมบูรณ์ 

   ขอใหม้ีความสุข อายยุนื สุขภาพแข็งแรงและปลอดภยั 

    ขอใหม้ีความสุขเหมือนทะเลตะวนัออกกวา้งใหญ่ ทะเลตะวนัออก 
ทะเลมีลกัษณะกวา้งใหญ่และลึก ไม่สามารถวดัขนาดและนาํหนกัได ้ 
   ขอใหค้วามรักมนัคงและเขม้แข็ง เปรียบเทียบความรักระหว่างเจา้บ่าวและ
เจา้สาวเหมือนความแข็งของทอง 
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   ขอใหค้วามรักอยูไ่ดน้านๆอยา่งมนัคงและลึกซึง เปรียบเทียบความรัก
ระหว่างเจา้บ่าวและเจา้สาวลึกซึงเท่าความลึกของทะเล 

 , ขออวยพรใหค้วามรักไม่เปลียนแปลง อยูก่นัยาวนาน
จนถึงทะเลแหง้แลง้ หินผาแหลกสลาย ยาวเท่าทอ้งฟ้านานเหมือนแผน่ดิน 

   ขอใหเ้จา้บ่าวเจา้สาวรักกนั อยูด่ว้ยกนัไม่ทิงกนัและใหค้วามช่วยเหลือซืง
กนัและกนั เปรียบเทียบสองคนเป็นนกสองตวัทีใชชี้วิตดว้ยกนั หมายถึงนกคู่โผผนิ  
   หมายถึงอิจฉาและอยากมีคู่รักทีเหมือนเป็ดแมนดาริน เพราะไดอ้ยู่
ดว้ยกนัและรักกนัตลอดชีวิต แมจ้ะใหเ้ป็นเทวดาก็ไม่เอา เป็ดแมนดารินเป็นสตัวที์มคีู่เพียงตวัเดียว
ตลอดชีวิต ดงันนัจึงเป็นสญัลกัษณ์ของความรักแท ้ ในทีนีหมายถึงขอแสดงความยนิดีดว้ย ขอใหรั้ก
กนัยาวนาน  
   ขอใหเ้จา้บ่าวเจา้สาวช่วยเหลือกนั ไม่ทอดทิงกนั สาํนวนนีเปรียบว่าเมือ
นาํพุแหง้ ปลาก็ใชน้าํลายทาํใหต้วัชุ่มชืนซึงกนัและกนัเพือมีชีวิตอยูไ่ด ้  เปรียบเทียบว่าชายและหญิง
ควรรักกนัและความช่วยเหลือกนั ไม่ทิงกนั ใหก้าํลงัใจกนั และคอยประคบัประคองชีวิตคู่   
   ขอใหเ้จา้บ่าวเจา้สาวมีชีวิตคู่กนัตลอดไป การใช้
นกคู่โผผนิและกิงพฤกษาผกูพนัเปรียบเทียบกบัเจา้บ่าวเจา้สาว เพราะว่า นกคู่โผผนิเป็นนกชนิดหนึง
ในสมยัจีนโบราณ นกชนิดนีหนึงตวัมีตาหนึงดวง ปีกหนึงขา้ง ไม่สามารถบินไดด้ว้ยตวัเอง จึงตอ้ง
อยูด่ว้ยกนัเป็นคู่   กิงพฤกษาผกูพนัจะตอ้งอยูก่บัตน้ไม ้ จึงจะเป็นกิงไมไ้ด ้ฉะนนั ทงันกคู่โผผนิและ
กิงพฤกษาผกูพนัมีลกัษณะทีใชชี้วิตเป็นคู่กนัและมนัคง ชาวจีนนิยมเปรียบเทียบความรักกบันกคู่
โผผนิและกิงพฤกษาผกูพนั  

 

3.กลุ่มความหมายแขง็แรง หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์“ / แข็งแรง” 

“ ชีวิตยนืยาว” “ อายยุนื” “ อายรุ้อยปี” “ เขียว” “ ฤดูใบไมผ้ลิ” “ ไม่แก่”  
 “ ความเป็นหนุ่มสาว” “ สุขภาพดี” “ หายป่วย” “ ตน้สน” “ ตน้สนและนก
กระสา”และ“ ภูเขาทิตใต”้ เป็นกลุ่มความหมายทีชาวจีนนิยมใชอ้วยพรมากทีสุด พบทงัหมด 
620 ครัง  เช่น  
    ขอใหอ้ายยุนืยาว 

    ขอใหม้ีอายยุนืยาว 

    ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง 
    ขอใหห้ายป่วยในเร็ววนั 

    ขอใหอ้ายยุนืยาว 
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    ขอใหอ้ายยุนืยาวเป็นร้อยปี 

    ขอใหแ้ข็งแรงและปลอดภยั 

    ขอใหแ้ข็งแรงและอายยุนืยาว 

    ขอใหร่้างกายและจีตใจแข็งแรง 

    ขอใหอ้ายยุนืยาวเท่าภูเขาหนาน 

    ขอใหร่้างกายแข็งแรงและมีความสุข 

    ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรงและอายยุนืยาว 

   ขอใหม้ีความสุขและอายยุนืยาวตลอดไป 

    ขอใหม้ีอายยุนืยาวและอยูก่ยัจนแกจนเฒ่า 
    ขอใหม้ีความสุข อายยุนื แข็งแรงและสุขสงบ 

    ขอใหโ้ตขึนดว้ยร่างกายและจิตใจแข็งแรง 

    ขอใหม้ีความสุข ร่างกายแข็งแรงและปลอดภยั 

    ขอใหม้ีความสุข อายยุนื สุขภาพแข็งแรงและปลอดภยั 

ขอใหท่้านสุขภาพร่างกายเหมือนตน้สนแขง็แรง อายยุนืยาว  
ขอใหผู้อ้าวุโสมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตยแ์ละ

พระจนัทร์ มคีวามเป็นหนุ่มสาว อายยุนืยาวเหมือนตน้สนกบันกกระสา 

    ขอใหผู้อ้าวุโสมีจิตใจเหมือนแสงอนัรุ่งโรจน์ของพระอาทิตย์
และพระจนัทร์อยา่งสว่างโสว มีอายยุนืยาวเหมือนการเปลียนแปรงของสีฤดูโดยทีไม่มีสินสุด 

   ขออวยพรใหผู้อ้ายโุสมีอายยุนืยาวเหมือนภูเขาหนาน เหมือน
พระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ทีส่งแสงสว่าง มีความเสน่ห์หาตลอดไป 

 

4.กลุ่มความหมายรํารวย หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์ “ / รํารวย” 

“ ทรัพยสิ์น” “  เงินทอง” “ เหลือ” “ ทองเป็นพนั” “ / / หยก” “ ทอง” “ /

ไข่มุก” “ ธนาคารสร้างสรร”และ“ ธนาคารพาณิชย”์ เป็นหน่วยศพัทที์ใชใ้นคาํ
อวยพรของชาวจีน พบจาํนวน 264  ครัง  เช่น 

    ขอใหร้ํารวย 

    ขอใหร้ํารวย  
    ขอใหร้ํารวยเงินทอง 

    ขอใหร้ํารวยเงินทอง 

 ขอใหร้ํารวยเงินทอง  
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    ขอใหร้ํารวยเงินทอง 

    ขอใหร้ํารวยเงินทอง 

    ขอใหสิ้ริมงคลและรํารวยเงินทอง 

   ขอใหม้ีทรัพยสิ์นมาก รํารวย แปลว่ามีทรัพยสิ์นเหลือ 

   ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย หยก เปรียบเทียบกบับุตรชาย 
    ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว ไข่มุก เปรียบเทียบกบับุตรสาว 

   ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว ทองเป็นพนั เปรียบเทียบกบั
บุตรสาว 

   ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย ธนาคารสร้างสรร
เปรียบเทียบกบับุตรชาย 

   ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว ธนาคารพาณิชย ์
เปรียบเทียบกบับุตรสาว  
   ขอแสดงความยนิดีดว้ยทีเจา้บ่าวสาวเป็นคู่กนัอยา่งเหมาะสม เปรียบ
เจา้บ่าวมีค่าเหมือนหยกและเจา้สาวมีค่าเหมือนไข่มกุ  
   ขอใหค้วามรักมนัคงและเขม้แข็ง เปรียบเทียบความรักระหว่างเจา้บ่าวและ
เจา้สาวเหมือนความแข็งของทอง 

 
  5.กลุ่มความหมายมนัคง หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์  “ / มนัคง” 

“ อบอุ่น” “ ทีพงึ” “ กลมเกลียว” “ มา้ตวัเหมือนมงักร” “ เสือนวมปุยฝ้าย
เลก็” “ ตน้ไมใ้หม่” “ หินผา”และ“ เสาหลกั” เป็นหน่วยศพัทที์ใชใ้นคาํอวยพรของชาวจีน 
พบจาํนวน 146  ครัง   เช่น 

    ขอใหชี้วิตมนัคง 
   ขอใหชี้วิตมนัคง 

 ขอใหค้รอบครัวกลมกลืน  
    ขอแสดงความยนิดีทีขึนบา้นใหม่  
    โตขึนเป็นทีพึงพ่อแม่ 

   ขอใหอ้ยูอ่ยา่งมนัคงและมีความสุขในการงาน 
    ขอใหรั้กกนัและอยูไ่ดอ้ยา่งกลมกลืน 

    ขอใหชี้วิตความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์และกลมกลืน 

ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว เสือนวมปุยฝ้ายเลก็หมายถึง
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บุตรสาว 

ขอใหม้ีพลงัชีวิตคึกคกัและกาํลงัวงัชาในวนัปีใหม่  มา้ตวัเหมือน
มงักร เป็นสตัวที์มกีาํลงัวงัชาฮึกเหิม หมายถึงความมงักร 

   ขออวยพรใหเ้ป็นเสาหลกัของประเทศชาติ หมายถึงเป็นผูที้มี
ประโยชน์ต่อสงัคม มีความมนัคงใหผู้อื้นพึงพาได ้ 
   ขอใหค้วามรักไม่เปลียนแปลง อยูก่นัยาวนานจนถึง
ทะเลแหง้แลง้ หินผาแหลกสลาย ยาวเท่าทอ้งฟ้านานเหมือนแผน่ดิน นาํทะเลไม่มีวนัแหง้แลง้และ
หินผาก็ไม่สามารถสลายไดง่้ายๆเช่นเดียวกนั ชาวจีนจึงอวยพรความรักมนัคงไม่มีวนัเปลียนแปลง 

 

  6.กลุ่มความหมายคุณลกัษณะ หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์ “ กตญั ”ู 

“ ตงัใจ” “ ขยนั” “  เชือฟัง” “ เด็กดี” “ สวย” “ หล่อ” “ มงักร” 

“ ลกูกิเลน” “ หงส์” “ เจา้หญิง” “ กระเบือง”และ“ การไถนาและดายหญา้” เป็น
กลุ่มความหมายทีใชใ้นคาํอวยพรของชาวจีน พบจาํนวน 415  ครัง  เช่น  

  ขอใหต้งัใจเรียน  
  ขอใหย้โิตยงิหล่อ 

   ขยนัเรียนหนงัสือ 

 ขอใหก้ตญั ูพ่อแม ่
  ขอใหย้งิโตยงิสวย 

  ขอใหช้เชือฟังพ่อแม่ 
 ขอใหเป็นเด็กดี เชือฟังพ่อแม่  

  ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว เปรียบเทียบกบับุตรสาว 

ขอแสดงความยนิดีทีไดล้กูมงักร มงักร เปรียบเทียบกบับุตร 

   ขอใหเ้ป็นมงักรในอนาคต หมายถึงเป็นเจา้คนนายคนในอนาคต  
ขอใหเ้ป็นหงส์ในอนาคต หงส์ หมายถึงคนทีมีความสวย

ความงาม ความเชียวชาญ และความเป็นสิริมงคล 
   หมายถึงยนิดีทีไดบุ้ตรสาว เปรียบเทียบบุตรสาวเป็นเจา้หญิง 
มีศกัดิสูง  
   ขอแสดงความยนิดีทีไดล้กูกิเลน ลกูกิเลนป็นสตัวม์งคล เป็นตวัแทน
ของความดีงาม เปรียบเทียบกบับุตรชาย  
   หมายถึงขอใหข้ยนั อดทน สู้ๆ  การไถนาและดายหญา้เปรียบ
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เป็นการทาํงานทีอดทนและขยนั 
 

7.กลุ่มความหมายปลอดภัย หมายถึงคาํอวยพรทีปรากฏดว้ยหน่วยศพัท ์ “ ปลอดภยั” 

“ ปลอดภยั” เป็นกลุ่มความหมายทีใชใ้นคาํอวยพรของชาวจีน พบจาํนวน 165 ครัง เช่น 
    ขอใหป้ลอดภยัทงัออกและเขา้ 
    ขอใหป้ลอดภยัทงัสีฤดู 
    ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรงและปลอดภยั 

   ขอใหป้ลอดภยัทุกๆปี 

    ขอใหป้ลอดภยัตลอดทาง 
    ขอใหก้ลบัมาโดยสวสัดิภาพ 

   ขอใหม้ีความสุข ปลอดภยัและแข็งแรง  
 ขอใหอ้ายยุนืยาวและมีความสุข  
 

   กลุ่มความหมายทีมคีวามหมายมงคลสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงจาํนวนหน่วยศพัท์
เกียวกบัคาํอวยพรของชาวจีน ดงัแผนภูมิต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิที 2 แสดงใหเ้ห็นถึงคาํอวยพรทีมีความหมายมงคลทีชาวจีนนิยมใชใ้นโอกาสต่างๆ 

ความเจริญ ความสุข แขง็แรง ความรํารวย ความมนัคง คุณลกัษณะ ความ
ปลอดภยั
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จากแผนภมูิที 2 แสดงใหเ้ห็นถึงกลุ่มความหมายทีชาวจีนนิยมใชอ้วยพรในโอกาสต่างๆที
มีความถีสูงสามลาํดบัแรกคือ กลุ่มความหมายความเจริญ พบทงัหมด 704 ครัง รองมาคือคาํว่า กลุ่ม
ความหมายความสุข พบทงัหมด 695 ครัง ลาํดบัทีสามคือกลุ่มความหมายความแข็งแรง พบทงัหมด 
592 ครัง ส่วนกลุ่มความหมายอืนทีปรากฏมากนอ้ยตามลาํดบัคือ กลุ่มความหมายความรํารวย พบ
ทงัหมด 295 ครัง กลุ่มความหมายความมนัคง พบทงัหมด 221 ครัง กลุ่มความหมายคุณธรรม พบ
ทงัหมด 133 ครังและกลุ่มความหมายความปลอดภยั พบทงัหมด 127 ครัง กลุ่มความหมายทีนิยมใช้
ในคาํอวยพรของชาวจีนสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมของชาวจีนคือ นิยมใหค้าํอวยพรดา้น
ความเจริญกา้วหนา้ ความสาํเร็จ ความราบรืนและความโชคดีและทางดา้นความสุข ความรักและ
ความสดชืน อีกทงัยงันิยมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์อีกดว้ย 

 

 

2.3  เปรียบเทียบลกัษณะคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจนี 

 

ลกัษณะการใชค้าํอวยพรของชาวไทยและชาวจีนมีความเหมือนและต่างกนั ดงันี 
 

  2.3.1 ดา้นภาษา ลกัษณะคาํอวยพรของชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นวลีหรือประโยคทีใชสื้อสาร
ทวัไป มีความหมายดี ไม่นิยมคาํอวยพรทีมีอุปลกัษณ์ จากการวิเคาระห์ขอ้มลูพบคาํอวยพรทีมีอุป
ลกัษณ์ทงัหมด 6 ขอ้ความ ไดแ้ก่  “ขอใหถื้อไมเ้ทา้ยอดทอง กระบองยอดเพชร”  “ขอใหเ้ป็นกิงทอง
ใบหยก”  “ขอใหอ้ยูเ่ป็นร่มโพธิ ร่มไทรของลกูหลานตลอดไป” “ขอใหม้ีลกูเต็มบา้น มีหลานเต็ม
เมือง” “ขอใหเ้ป็นเสาหลกัของครอบครัว” และ“เงินทองไหลมาเทมา” นอกเหลือเป็นคาํอวยพรทีใช้
ภาษาสือสารทวัไป  

ลกัษณะคาํอวยพรของชาวจีน ส่วนใหญ่เป็นสาํนวนมีตงัแต่ 4 ตวัอกัษรขึนไป นิยมใชอุ้ป
ลกัษณ์ นิยมเปรียบเทียบกบัสตัวแ์ละพืชในธรรมชาติและสิงทีมีคุณค่าลาํเลิศ มีความหมายลึกซึง เช่น 
“ ” หมายถึงขอใหท่้านสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายยุนืยาว  ตน้สน เป็น
สญัญลกัษณ์ของแข็งแรง ชาวจีนถือว่าเป็นตน้ไมม้งคล นิยมนาํมาเปรียบเทียบร่างกายแข็งแรงและ
ชีวิตยนืยาว “ ” ขออวยพรใหมี้ความกา้วหนา้เหมือนตน้งาออกดอก สูงขึนตลอด 
“ ”  ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย หยก เปรียบเทียบกบับุตรชาย “ ” 

ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว คือเสือนวมปุยฝ้ายเลก็ หมายถึงบุตรสาว เป็นตน้ 
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  2.3.2 การใชค้าํอวยพรในโอกาสต่างๆของชาวไทย สามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาส และคาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาส  
 

  คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาสทีมีอุปลกัษณ์ พบ 4 ขอ้ความ ไดแ้ก่   
  “ขอใหเ้ป็นกิงทองใบหยก”   
  “ขอใหม้ีลกูเต็มบา้น มีหลานเต็มเมือง”  
  “ขอใหถื้อไมเ้ทา้ยอดทอง กระบองยอดเพชร”   
  “ขอใหอ้ยูเ่ป็นร่มโพธิ ร่มไทรของลกูหลานตลอดไป”  
 

  คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาสไม่มีอุปลกัษณ์ พบ 670 ขอ้ความ เช่น  
  “ขอใหดู้แลความรักซึงกนัและกนัตลอดไป”  

  “อุปสรรคมีไดใ้หฝ่้าฝัน ขอใหสุ้ขสนัตว์นัแต่งงาน”  

  “ขอใหใ้ชชี้วิตคู่กนัอยา่งมีความสุข อยูด่ว้ยกนัจนแก่เฒ่า ใหอ้ภยัซึงกนัและกนั ความรักกนั
ยาวนาน”  

  “ขอเดชะคุณพระพระศรีรัตนตรัย จงคุม้ภยัสารพดัขจดัผาล อายมุนัขวญัยนืชวักาลนาน 
มงคลวารวนัเกิดประเสริฐเอย”  
 

  ส่วนคาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสทีมีอุปลกัษณ์ พบ 2 ขอ้ความ คือ  
  “เงินทองไหลมาเทมา” 

  “ขอใหเ้ป็นเสาหลกัของครอบครัว”  
 

  คาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสไม่มีอุปลกัษณ์ พบ 925 ขอ้ความ เช่น  
  “พรใดทีประเสริฐในสากลโลกนี จงใหแ้ก่ท่านประสบโชคดีตลอดปี ตลอดไป”  

   “ขอเดชะอาํนาจคุณพระพระศรีรัตนตรัย ช่วยปกป้องคุม้ครองคณัพ่อของขา้พเจา้ใหม้ีชีวิต
ยนืยาว อยูเ่ป็นมิงขวญั เป็นร่มโพธิ ร่มไทรของลกูหลาน”   
  “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย จงดลบนัดาลใหท่้าน(พี บิดา 
มารดา ครูอาจารย ์ ฯลฯ) มีความสุขกายสุขใจ สมความปรารถนาในสิงทีมุ่งหวงัไวทุ้กประการ”   
  “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย จงดลบนัดาลใหท่้าน มีอายยุนื
ยาว มีความสุขมากๆ”    
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   ส่วนการใชค้าํอวยพรในโอกาสต่างๆของชาวจีน สามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาสและคาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาส  
 

  คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาสทีมีอุปลกัษณ์ พบ 476 ขอ้ความ เช่น  
                           

          

เกิด/คลอด หยก  ของ มงคล     ดี      สืบทอด    ดี      ดาํเนินการต่อ 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย ขอใหบุ้ตรชายไดด้าํเนินต่อความดีงามของ
คุณธรรมและสจัจะทีไดสื้บทอดมา  

 
                                               

          
       เกิดคลอด กระเบือง ของ ความยนิดี   แน่  โดดเด่น ของ ความยนิดี 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว อนาคตตอ้งมีความสามารถโดดเด่นและ
สร้างชือเสียงใหค้รอบครัวแน่นอน  

 
                        

  

ความรัก  เท่า   ทอง   แข็ง 

หมายถึงขอใหค้วามรักของเจา้บ่าวเจา้สาวอยูไ่ดน้านๆอยา่งมนัคงและเขม้แข็ง 
 
  คาํอวยพรทีใชเ้ฉพาะโอกาสไม่มีอุปลกัษณ์ พบ 369 ขอ้ความ เช่น  

                                    

 ขาว   หวั(ผมหงอก)  พร้อม   แก่ 

หมายถึงขออวยพรใหม้ีชีวิตคู่อยูคู่่กนัจนแก่จนเฒ่า      
 

                   

          

                                หมืน     อาย ุ  ไม่มี    ขอบเขต 

หมายถึงขออวยพรใหมี้อายยุนืหมืนปีและไม่มีสินสุด ขอใหอ้ายยุนืยาว  
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   ตลอดไป    ผกูพนั    ใจเดียวกนั 

หมายถึงขออวยพรใหม้ีใจเดียวกนัตลอดไป  
 

                          

 เร็ว    คลอด    แพง    บุตรชาย 

หมายถึงขอใหม้ีบุตรชายเร็วๆ ค่านิยมชาวจีนสมยัโบราณคือตอ้งมีบุตรชายแต่
ปัจจุบนัสาํนวนนีมีความหมายกวา้งกว่า หมายถึงบุตรชายและบุตรสาว  
 
  ส่วนคาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสทีมีอุปลกัษณ์ พบ 540 ขอ้ความ เช่น 

                                                       ,                      

ความสุข         เหมือน  ทะเลตะวนัออก    อาย ุ     เท่า      ภูเขาใต ้

   หมายถึงขออวยพรใหค้วามสุขความโชคดีเหมือนทะเลตะวนัออกกวา้งใหญ่ อายยุนื
ยาวเท่ากบัภูเขาใตที้ถาวร ขออวยพรใหเ้กิดความเป็นสิริมงคลอยา่งยงิและมีอายยุนืยาว 
 

                         

ตน้งา       ออกดอก     สูงขึนเรือยๆ 

หมายถึงขออวยพรใหมี้ความกา้วหนา้เหมือนตน้งาออกดอก สูงขึนตลอด 
 

                                     

เหมือน  พระอาทิตย ์   กลาง  ทอ้งฟ้า  
หมายถึงขออวยพรใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งสุดขีดเหมือนพระอาทิตยอ์ยูก่ลาง

ทอ้งฟ้า 
 

  คาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสไม่มีอุปลกัษณ์ พบ 435 ขอ้ความ เช่น 
                           

                

        เงินทอง โชคชะดา       ราบรืน   
   หมายถึงขอใหมี้ความโชคดีและราบรืนอยา่งยงิในการหาเงิน ขอใหร้ํารวย  
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        ความฝัน              เป็น   จริง 

หมายถึงขอใหค้วามฝันเป็นจริง  
 

              

       

สี     ฤดู       ปลอดภยั 

   หมายถึงขอใหป้ลอดภยั ราบรืนทงัปี 
 

 

 

   ลกัษณะคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจีนสามารถแสดงดงัตารางต่อไปนี  
 

 

ลกัษณะคาํอวยพร 

คาํอวยพรของ 

ชาวไทย 

 

ร้อยละ 

คาํอวยพรของ 

ชาวจีน 

 

ร้อยละ 

คาํอวยพรเฉพาะ
โอกาส 

มีอุปลกัษณ์ 4 0.25 476 26.15 

ไม่มีอุปลกัษณ์ 670 41.85 369 20.27 

คาํอวยพร
โอกาสทวัไป 

มีอุปลกัษณ์ 2 0.12 540 29.67 

ไม่มีอุปลกัษณ์ 925 57.78 435 23.91 

รวม 1601 100 1820 100 

 

ตารางที 1 การเปรียบเทียบลกัษณะคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจีน 

 

2.3.3 ชาวไทยและชาวจีนมนิียมใชค้าํอวยพรทีมีความหมายมงคลใกลเ้คียงกนั จาก
แบบสอบถามของชาวไทย พบว่าชาวไทยนิยมใชก้ลุ่มความหมาย ทีมีความถีสูงสามลาํดบัแรก คือ
กลุ่มความหมายแข็งแรง พบทงัหมด 620 ครัง กลุ่มความหมายความเจริญ พบทงัหมด 619 ครังและ
กลุ่มความหมายความสุข พบทงัหมด 567 ครัง ส่วนกลุ่มความหมายอืนทีปรากฏมากนอ้ยตามลาํดบั
คือ กลุ่มความหมายคุณลกัษณะ พบทงัหมด 415 ครัง กลุ่มความหมายความรํารวย พบทงัหมด 264 

ครัง กลุ่มความหมายความปลอดภยั พบทงัหมด 165 ครังและกลุ่มความหมายความมนัคง พบ
ทงัหมด 140 ครัง กลุ่มความหมายทีนิยมใชใ้นคาํอวยพรของชาวไทยสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ค่านิยมของชาวไทยคือ นิยมอวยพรใหม้ีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง สมบูรณ์ มีความเจริญกา้วหนา้
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และมีความสุขในชีวิต 
  จากแบบสอบถามของชาวจีน สามารสเห็นไดว้่าชาวจีนนิยมใชก้ลุ่มความหมายทีมี
ความหมายมงคลมากทีสุดคือ กลุ่มความหมายความเจริญ พบทงัหมด 704 ครัง รองมาคือ กลุ่ม
ความหมายความสุข พบทงัหมด 695 ครัง ลาํดบัทีสามคือกลุ่มความหมายความแข็งแรง พบทงัหมด 
592 ครัง ส่วนกลุ่มความหมายอืนทีปรากฏมากนอ้ยตามลาํดบัคือ กลุ่มความหมายความรํารวย พบ
ทงัหมด 295 ครัง กลุ่มความหมายความมนัคง พบทงัหมด 221 ครัง กลุ่มความหมายคุณธรรม พบ
ทงัหมด 133 ครังและกลุ่มความหมายความปลอดภยั พบทงัหมด 127 ครัง กลุ่มความหมายทีนิยมใช้
ในคาํอวยพรของชาวจีนสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมของชาวจีนคือ นิยมอวยพรใหม้ีความ
เจริญกา้วหนา้ ความสุขและสุขภาพแข็งแรง 
 

  กลุ่มความหมายทีใชอ้วยพรของชาวไทยและชาวจีนสามารถแสดงดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 2 กลุ่มความหมายทีใชอ้วยพรของชาวไทยและชาวจีน 

 

  จากการเปรียบเทียบคาํอวยพรของชาวไทยกบัชาวจีน สามารถเห็นไดว้่าชาวไทยกบัชาวจีน
มีความแตกต่างในดา้นการใชภ้าษาในการอวยพร ชาวไทยนิยมใชภ้าษาทีใชสื้อสารทวัไป ส่วนใหญ่
เป็นวลีหรือประโยคและไม่นิยมใชอุ้ปลกัษณ์ ชาวจีนนิยมใชส้าํนวนและนิยมใชอุ้ปลกัษณ์ในการ
อวยพร นิยมเปรียบเทียบกบัสตัวแ์ละพืชในธรรมชาติและสิงทีมีคุณค่าลาํเลิศ ดา้นกลุ่มความหมาย
นนัชาวไทยกบัชาวจีนนิยมใชเ้หมือนกนั   แต่มีความถีแตกต่างกนั      กล่าวคือกลุ่ม

กลุ่มความหมาย จาํนวนครังในคาํ
อวยพรของชาวไทย 

ลาํดบัที จาํนวนครังในคาํ
อวยพรของชาวจีน 

ลาํดบัที 

ความแข็งแรง 620 1 592 3 

ความเจริญ 619 2 704 1 

ความสุข 567 3 695 2 

ความคุณลกัษณะ 415 4 133 6 

ความรํารวย 264 5 295 4 

ความปลอดภยั 165 6 127 7 

ความมนัคง 140 7 221 5 
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ความหมายทีชาวไทยนิยมอวยพรตามความถีสูงสามลาํดบัแรก คือกลุ่มความหมายแข็งแรง กลุ่ม
ความหมายเจริญและกลุ่มความหมายความสุข ส่วนกลุ่มความหมายทีชาวจีนนิยมอวยพรตามความถี
สูงสามลาํดบัแรก คือ กลุ่มความหมายเจริญ กลุ่มความหมายความสุขและกลุ่มความหมายแข็งแรง  
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บทที 3  
ความเชือและค่านิยมทีสะท้อนจากคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจนี 

 
ความเชือและค่านิยมเป็นวฒันธรรมของมนุษยใ์นสงัคม ในสมยัโบราณ ความรู้และความ

เจริญทางดา้นวิทยาศาสตร์นอ้ยมากไม่สามารถอธิบายธรรมชาติไดอ้ยา่งชดัเจน มนุษยส์ร้างความเชือ
ขึนมาเพือช่วยควบคุมกาย วาจา ใจและพฤติกรรมของมนุษยใ์นสงัคม  

มีผูใ้หค้วามหมายของคาํว่า “ความเชือ” ดงันี 
ทศันีย ์ ทานตวณิช (  : ) กล่าวว่า ความเชือ คือ การยอมรับนบัถือว่าเป็นความจริง 

หรือมีอยูจ่ริง การยอมรับหรือการยดึมนันี อาจมีหลกัฐานเพียงพอทีจะพิสูจน์ได ้ หรืออาจไม่มี
หลกัฐานทีจะพิสูจน์สิงนนัใหเ้ห็นจริงได ้

นนัทา ขนุภกัดี (  : ) กล่าวว่า ความเชือ หมายถึง สภาพทีบุคคลใหค้วามมนัใจ เห็น
คลอ้ยตามและพร้อมทีจะปฏิบติัตามสิงหนึงสิงใดแลว้นาํไปถ่ายทอดใหบุ้คคลอืนทราบ เพือตอ้งการ
ใหเ้กิดความมนัใจเห็นคลอ้ยตามและปฏิบติัตามดว้ย โดยไมค่าํนึงว่าความเชือนนัๆ จะมีเหตุผลที
สามารถพิสูจน์ไดห้รือไม่ก็ตาม และชีใหเ้ห็นว่าความเชือของคนมีมลูเหตุมาจากความไม่รู้ เพราะ
ความไม่รู้ทาํใหเ้กิดความกลวั เมือมีความกลวัแลว้จึงคิดสร้างความเชือขึนมาเพือใหเ้ป็นทีพึงทางใจ 

สุวฒัน์ จนัทรจาํนง (  : ) กล่าวว่าความเชือ เป็นปรากฏการณ์ทางจิตของมนุษย ์ทีเกิด
จากการสนองความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) จดัว่าเป็นสญัชาตญาณดงัเดิม เริมตน้ตงัแต่มนุษย์
เกิดมาเป็นทารกและมีพฒันาการกลายมาเป็นความใคร่รู้ในวยัเด็กจนเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ในวยั
เด็ก มนุษยแ์สวงหาความรู้ความเชือจากประสบการณ์ดว้ยประสาทสมัผสั เช่นการใชนิ้วมือลองแตะ
สิงของทีสงสยั การใชลิ้นเลีย ชิม หรือ อมเพือการรู้รส ทารกทวัไปจะใหค้วามสนใจต่อสิงแปลก
ใหม ่ เด็กจะตงัคาํถามเพือหาคาํตอบจากปัญหาง่ายๆ ทีอยูร่อบๆ ตวั เมือพฒันาการของเด็กเจริญขึน
ตามวยั มนุษยจ์ะแสวงหาความเชือทางประสบการณ์ดว้ยประสาทสมัผสัส่วนอืน เพือนาํมาเป็น
ขอ้มลูในการทีจะใชค้วามคิด  

เทพ สงวนกิตติพนัธ ์(  : ) กล่าวว่า ความเชือ หมายถึง ความคิด ความเขา้ใจและการ
ยอมรับ นบัถือ เชือมนัในสิงหนึงสิงใดโดยไม่ตอ้งมีเหตุผลใดมาสนบัสนุนหรือพิสูจน์ ทงันี
บางอยา่งอาจมีหลกัฐานอยา่งเพียงพอทีจะพิสูจน์ได ้ หรืออาจจะไม่มีหลกัฐานทีจะนาํมาใชพ้ิสูจน์ให้
เห็นจริงเกียวกบัสิงนนัก็ได้
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พระครูปริยติัสารการ (  : ) ใหค้วามหมายของความเชือไวว้่า ความเชือ (Beliefs) 

หมายถึง การยอมรับนบัถือหรือยดึมนัในสิงใดสิงหนึงทงัทีมีตวัตนหรือไม่ก็ตาม ว่าเป็นความจริง
หรือมีอยูจ่ริง การยอมรับนบัถือนีอาจจะมีหลกัฐานอยา่งเพียงพอทีจะพิสูจน์ได ้ หรืออาจไม่มี
หลกัฐานทีจะนาํมาใชพิ้สูจน์ใหเ้ห็นจริงเกียวกบัสิงนนัก็ได ้และเมือมนุษยเ์กิดความเชือแลว้มกัแสดง
ออกมาใหป้รากฏทางกายและวาจา  

สรุปไดว้่า ความเชือ หมายถึง  การยอมรับนบัถือหรือยดึมนัในสิงใดสิงหนึง  เพือเป็น
เครืองยดึเหนียวทางจิตใจใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นมนัคงและพลงัในชีวิต  เมือเกิดการยอมรับนบัถือ
ในสิงนนัๆแลว้ จะมีผลต่อการแสดงออกทงัทางกายและใจ  ดงันนั ระบบความเชือ ยอ่มรวมถึง
ศาสนา และความเชือในลทัธิต่างๆ         

ส่วนคาํว่า “ค่านิยม” โรคีช (Rokeach อา้งถึงใน นวลศิริ เปาโรหิต,  : ) อธิบายว่า  
ค่านิยมเป็นความเชือทีค่อนขา้งถาวร และเชือว่าวิถีปฏิบติับางอยา่ง หรือเป้าหมายบางอยา่งนนั เป็น
สิงทีตวัเองหรือสงัคมเห็นสมควรทีจะยดึถือหรือปฏิบติั ค่านิยมจึงเป็นความสาํคญัทีบุคคลนนัใหก้บั
สิงใดสิงหนึง และสิงนนัมีคุณค่าพร้อมทีจะปฏิบติัตามความเชือนนั ค่านิยมของแต่ละคนขึนอยูก่บั
ประสบการณ์ทีแต่ละคนไดรั้บ ประสบการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกนั ค่านิยมทีเรายดึถือจึงแตกต่าง
กนัไป แมจ้ะอยูใ่นสงัคมเดียวกนั แต่ค่านิยมมีการเลียนแบบ เราจึงเห็นว่าบางคนมีค่านิยมทีคลอ้ย
ตามคนอืน โดยเฉพาะบุคคลทีสาํคญัและมีอิทธิพลต่อความเชือ ความศรัทธาของเขา 

สรุปว่าค่านิยมหมายถึง รูปแบบความคิดของสมาชิกในสงัคมทีจะพิจารณาตดัสินและ
ประเมินค่าว่าสิงใดมีคุณค่า มีประโยชน์พึงปรารถนา ถกูตอ้งเหมาะสม ดีงาม ควรทีจะยดึถือและ
ประพฤติปฏิบติัโดยคุณค่าแทจ้ริง เป็นคุณค่าทีสนองความตอ้ง การในการพฒันาคุณภาพชีวิต 

การใชภ้าษาในคาํอวยพรเป็นพฤติกรรมอยา่งหนึงของชาวไทยและชาวจีน แสดงถึงสิงที
คนในสงัคมปรารถนาจะมี จะไดแ้ละจะเป็น ตลอดจนเป็นสิงทีคนนิยม เห็นว่าถกูตอ้งดีงาม มีคุณค่า
แก่การกระทาํ น่ายกยอ่ง และยดึถือเพือเป็นปฏิบติัตนในสงัคม จากการศกึษาพบความเชือและ
ค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนจากคาํอวยพร ดงันี  

 

 

3.1 ความเชือและค่านิยมของชาวไทย 

 

  จากการศึกษาขอ้มลูเกียวกบัคาํอวยพรของชาวไทยในประเทศไทย ผูศ้ึกษาพบว่านอกจาก
ผูก้ล่าวอวยพรจะกล่าวดว้ยตนเองแลว้ ชาวไทยยงัอาราธนาอาํนาจของศกัดิสิทธิทีเคารพมาอวยพร
แทนตนเอง การขอสิงศกัดิสิทธิมาอวยพรแทน นนัแสดงใหเ้ห็นถึงความเชือของชาวไทย แสดงให้
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เห็นสิงทีคนในสงัคมปรารถนาหรือสิงทีคนเคารพว่ามีพลงั มีอาํนาจ สามารถดลบลัดาลให้สมหวงั
ได ้ความเชือและค่านิยมสะทอ้นจากคาํอวยพร มีดงันี  
 

  1. ความเชือเกยีวกบัพระรัตนตรัย   

  ศาสนาพุทธเกิดขึนในชมพทูวีปซึงในปัจจุบนัเป็นดินแดนของประเทศอินเดีย ประเทศ
เนปาล ประเทศอฟักานิสถาน ประเทศปากีสถาน และประเทศบงัคลาเทศ แต่หลกัฐานทาง
โบราณคดีส่วนใหญ่อยูที่ประเทศอินเดีย เช่น สงัเวชนียสถาน และพุทธสถานต่าง ๆ 

  ศาสนาพุทธเขา้สู่ประเทศไทยหลงัจากการทาํสงัคายนาครังที 3 ประมาณ พ.ศ. 235 พระ
เจา้อโศกมหาราชไดท้รงส่งสมณทูตไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนายงัดินแดนต่างๆ รวม 9 สายดว้ยกนั 
ในส่วนของประเทศไทยเชือกนัว่ามีคณะของสมณทตูซึงมีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็น
หวัหนา้คณะเขา้มาเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นครังแรกและอาจมีคณะสมณทูตชุดอืนๆ เขา้มาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในกาลต่อๆ มา จึงทาํใหค้นไทยโดยเฉพาะพระมหากษตัริยไ์ทยยอมรับนบัถือ
พระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  
    สิงเคารพสูงสุดของชาวพุทธคือพระรัตนตรัย  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชมีพระราชดาํรัส เมือวนัที  ตุลาคม พุทธศกัราช  ก่อนทรงผนวชในวนัที  
ตุลาคม พุทธศกัราช  ตอนหนึงความว่า “อนัพระพุทธศาสนา ซึงเป็นศาสนาประจาํชาติของเรา
นี ตามการอบรมทีไดรั้บมาก็ดี ตามความศรัทธาเชือถือส่วนตวัขา้พเจา้กดี็ เห็นเป็นศาสนาทีดีศาสนา
หนึง มีคาํสงัสอนใหค้นประพฤติตนเป็นคนดี ทงัเพียบพร้อมดว้ยบรรดาสจัธรรมอนัชอบดว้ยเหตุผล 
น่าเลือมใสยงินกั” จากพระราชดาํรัสยอ่มเป็นสิงยนืยนัถึงความสาํคญัและคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาทีมีต่อคนไทยทงัประเทศพระพุทธศาสนา  กอปรดว้ยแกว้  ประการ ไดแ้ก่ พระ
พุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสงัฆรัตนะ รวมเรียกว่า พระรัตนตรัย (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ป
ยตุโต), 2538: 4)  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) ( 2538 : 911 ) ไดก้ล่าวถึง พระรัตนตรัยไวด้งันี 

พระพุทธเจา้ เป็นทีระลึกใหม้นัใจว่า มนุษย ์ คือเราทุกคนมีสติปัญญาความสามารถ ทีอาจ
ฝึกปรือหรือพฒันาใหบ้ริสุทธิได ้ สามารถหยงัรู้สัจธรรม บรรลุความหลุดพน้เป็นอิสระไร้
ทุกข ์ ลอยเหนือโลกธรรม มีความดีสูงเลิศทีแมแ้ต่เทพเจา้และพรหมกเ็คารพบูชา ดงัมีพระ
ธรรมศาสดา เป็นองคน์าํมนุษยท์งัหลายทีหวงัพึงเทพเจา้และสิงศกัดิสิทธิต่างๆ ถา้รู้จกั
ฝึกฝนตนใหดี้แลว้ กไ็ม่มีสิงใดทีจะทาํลายและสิงศกัดิสิทธิเหล่านนัจะทาํใหไ้ดเ้หมือนดงัที
กรรมดี และจิตปัญญาของมนุษยเ์องจะสามารถทาํ  
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พระธรรม เป็นทีระลึกใหม้นัใจว่า ความจริงหรือสัจธรรมเป็นภาวะทีดาํรงอยูโ่ดย ธรรมดา 
สิงทงัปวงเป็นไปตามเหตุปัจจยั ถา้รู้จกัมองดูรู้เขา้ใจ สิงทงัหลายตามสภาวะทีมนัเป็นจริง
มาใชป้ระโยชน์ปฏิบติัต่อสิงทงัหลายดว้ยความรู้เท่าทนัสภาวะ และการกระทาํทีตวัเหตุ
ปัจจยักจ็ะแกไ้ข ปัญหาไดดี้ทีสุด เขา้ถึงธรรมและมีชีวิตทีดีทีสุด  

พระสงฆ ์ เป็นทีระลึกใหม้นัใจว่า สังคมดีงามมีธรรมเป็นรากฐาน ประกอบดว้ย สมาชิกผูมี้
จิตใจไร้หรือห่างทุกขเ์ป็นอิสระเสรี แมจ้ะมีพฒันาการแห่งจิตปัญญาในระดบัแตกต่างกนั 
แต่กอ็ยูร่่วมกนัดว้ยดี มีความสุขเสมอกนัโดยธรรม มนุษยท์ุกคนมีส่วนร่วมอยูร่่วมสร้าง
สังคมเช่นนีได ้ ดว้ยการรู้ธรรมและปฏิบติัตามธรรม ถา้ไม่มีความมนัใจในพระรัตนตรัย ก็
ตอ้งพึงปัจจยัภายนอก เช่น เซ่นสรวง ออ้นวอน สิงศกัดิสิทธิบนบานเทพเจา้ต่อไป แต่ถา้
มนัใจในพระรัตนตรัยแลว้กเ็รียนรู้หลกัการแกไ้ขทุกขต์ามหลกัอริยสัจ และปฏิบติัตาม
วิธีการของมรรคในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเป็นแกนนาํและเป็นรากฐานสาํคญัของวฒันธรรมไทย วิถีชีวิตของคน
ไทยผกูพนัอยูอ่ยา่งแนบแน่นกบัพระพุทธศาสนา หลกัธรรมความประพฤติปฏิบติั การดาํเนิน ชีวติ 
และกิจกรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ไดห้ล่อหลอมชีวิตจิตใจและลกัษณะนิสยัของคนไทย (พระ
ธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยตุโต), :15-16) 

ชาวไทยเชือว่าอาํนาจแห่งพระศรีรัตนตรัยบนัดาลความเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ ชาวไทยให้
ความสาํคญักบั 3 สิงไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ พระธรรมและพระสงฆ ์เป็นสิงทียดึเหนียวจิตใจ  

  ความเชือสามารถทาํใหม้นุษยเ์กิดความเชือมนัในการดาํเนินชีวิตทาํใหม้นุษยเ์กิดกาํลงัใจ
และพลงัทีตอ้งสูก้บัอุปสรรคในชีวิตและทาํใหเ้กิดความสบายใจและสุขใจในชีวิตประจาํวนั 

คาํอวยพรในโอกาสขึนปีใหม่และโอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดจึงมกักล่าวถึงอาํนาจของคุณพระ
ศรีรัตนตรัยโดยเฉพาะการอวยพรใหผู้อ้าวุโส เช่น   

 

  โอกาสขึนปีใหม่ อวยพรว่า   
    “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุม้ครองท่านและครอบครัวใหป้ระสบแต่ความสุข 
ความเจริญในปีใหม”่ 

    “ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงบนัดาลใหท่้านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง อายยุนืยาว 
คลาดแคลว้สิงทีไม่ดีตลอดทงัปี”  
    “ขอคุณพระคุม้ครองจากผองภยั ทงัพลานามยักายใจใหสุ้ขสนัต ์ใหเ้พิมพนูสินทรัพย์
นบัอนนัต ์การงานนนัยงิกา้วหนา้ไปกว่าเดิม สุขสนัตว์นัปีใหม่” 

    “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบนัดาลใหท่้านมีความสุข คิดหวงัสิงใดใหไ้ดส้ม
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ความปรารถนา และปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บดว้ย” 

    “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดบนัดาลใหบิ้ดาและมารดาประสบความสุข 
สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสดชืนตลอดไป” 

    “ดว้ยอาํนาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ จงอาํนวยพร ปกป้อง
คุม้ครองใหล้กูหลาน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เจริญไปดว้ยอาย ุ วรรณะ พละ 
ตลอดไป” 

 

 โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดของผูอ้าวุโส อวยพรว่า 
  “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบนัดาลใหท่้าน มีอายยุนืยาว มคีวามสุขมากๆ”  
  “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดบนัดาลใหท่้านมคีวามสุขตลอดไป อายยุนื

ยาว สุขภาพแข็งแรง” 

   “ขอเดชะอาํนาจคุณพระพระศรีรัตนตรัย ช่วยปกป้องคุม้ครองคุณพ่อของขา้พเจา้ให้
มีชีวิตยนืยาว อยูเ่ป็นมิงขวญั เป็นร่มโพธิร่มไทรของลกูหลาน”  

   “ขอเดชะคุณพระพระศรีรัตนตรัย จงคุม้ภยัสารพดัขจดัพาล อายมุนั ขวญัยนื ชวักาล
นาน มงคลวาร วนัเกิด ประเสริฐเอย”  

  “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบนัดาลใหท่้าน(พี บิดา มารดา ครูอาจารย ์ฯลฯ) 
มีความสุขกายสุขใจ สมความปรารถนาในสิงทีมุ่งหวงัไวทุ้กประการ” 

    
  โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า 
   “ขอใหพ้ระคุม้ครองใหเ้ดินทางสวสัดิภาพและปลอดภยั” 

   “เดินทางปลอดภยั ขอใหพ้ระเจา้คุม้ครองใหถึ้งจุดหมายปลายทาง” 

    

 
  2.ความเชือเกยีวกบัสิงศักดสิิทธิและบารมขีองสิงทเีหนอืธรรมชาติ 
  สิงศกัดิสิทธิ หมายถึงสิงหรือภาวะทีเชือว่ามีอาํนาจเหนือธรรมชาติ สามารถบนัดาลให้
เป็นไป หรือใหส้าํเร็จไดด้งัปรารถนา ในสงัคมไทย สิงศกัดิสิทธิมกัเป็นเทพเจา้ เทวดา ผ ี วิญญาญ 
เป็นตน้ คนไทยแต่ละคนมีความเชือและนบัถือสิงศกัดิสิทธิไม่เหมือนกนัและนบัถือกนัมาอยา่ง 

ชา้นาน   เช่น  
โอกาสวนัขึนปีใหม่ อวยพรว่า 

   “ขอสิงศกัดิสิทธิคุม้ครอง มีความสุขตลอดไป” 
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                        “ขออาํนาจสิงศกัดิสิทธิทีท่านนบัถือ ไดโ้ปรดอาํนวยพรใหท่้านประสบแต่ความสุข 
ความสดชืน สมปรารถนาตลอดปี”  
     “ขอใหสิ้งศกัดิสิทธิปกป้องคุม้ครองอาจารยแ์ละครอบครัวใหม้ีความสุข สาํเร็จใน
ทุกสิงทีปรารถนา” 

    “ขออาราธนาสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย ใหท่้านมีสุขภาพทีแขง็แรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ มี
อายยุนืยาว และมีความสุขตลอดทงัปี” 

                     “ขอใหสิ้งศกัดิสิทธิทงัหลายในสากลโลก ใหทุ้กท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
ความสุขความเจริญ ประสบความสาํเร็จในสิงทีทาํ” 

                        “ขอใหสิ้งศกัดิสิทธิทงัหลายในสากลโลก  คุม้ครองท่านมีความสุขกายสุขใจทงั
ครอบครัว” 

    “ขอสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย จงอาํนวยพร ปกป้องคุม้ครองใหล้กูหลาน มีความสุข 
ความเจริญ สุขภาพอแข็งแรง เจริญไปดว้ยอาย ุวรรณะ พละ ตลอดไป”  
   “ขออาราธนาสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย ใหท่้านมีสุขภาพทีแข็งแรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ มี
อายยุนื และมีความสุขตลอดทงัปี”  
    “ขอสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย จงอาํนวยพรใหท่้านและครอบครัวประสบความสุข ความ
เจริญ ในสิงทีปรารถนาทุกประการ”  
 

  โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า 
   “เดินทางดว้ยความปลอดภยั ขอใหสิ้งศกัดิสิทธิคุม้ครอง” 

   “ขอใหพ้ระและสิงศกัดิสิทธิคุม้ครองใหเ้ดินทางสวสัดิภาพและปลอดภยั” 

 
 

3. ค่านิยมเกยีวกบัความสุข 

ความสุขคือความสบายกายและใจ เป็นสิงทีเกียวขอ้งกบัจิตใจและความรู้สึก ความสุขเป็น
สิงทีทุกคนพึงปรารถนา และเป็นสิงทีทุกตนสามารถมีไดต้ามสถานะและสิงแวดลอ้มแต่ละคน  

(พรทิพย ์ พุกผาสุข,2551: 143)  การอวยพรทุกโอกาสสามารถอวยพรใหม้ีความสุขไดห้มดเพราะว่า
ความสุขเป็นยอดปรารถนาของมนุษยทุ์กสภาวะ  

 

โอกาสวนัขึนปีใหม่ อวยพรว่า 
“เนืองในโอกาสปีใหม่ ขอใหท่้านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความ

เจริญรุ่งเรือง” 
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 “ปีใหม่นี ขออวยพรใหท่้านมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินทองไหลมาเทมา มีหนา้ทีการ
งานทีดีขึน และขอใหมี้ความสุขในปีใหม่นี” 

 

  โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า 
   “ขอใหม้ีความสุขกบัชีวติคู่” 

   “ขอใหใ้ชชี้วิตคู่กนัอยา่งมีความสุข อยูด่ว้ยกนัจนแก่เฒ่า ใหอ้ภยัซึงกนัและกนั ความ
รักกนัยาวนาน” 

“วนันีเป็นวนัดี เป็นวนัมงคลสมรส ขอใหคู้่บ่าวสาวรักกนันานๆ อยูด่ว้ยกนัไปตลอด
ชีวิต ขอใหชี้วิตคู่อยา่งมีความสุข” 

 

  โอกาสขึนบา้นใหม่ อวยพรว่า  
   “ขอใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข” 

   “ขอใหมี้ความสุขตลอดไปกบับา้นหลงัใหม่นี” 

 

  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดลกูหลาน อวยพรว่า  
 “ขอใหม้ีความสุข ความเจริญ อนาคตทีดีและกา้วหนา้” 

 “ขอใหโ้ตมาเป็นเดก็ทีไม่ซน ไม่ดือ และมีความสุข สุขภาพแข็งแรงทงัพ่อแม่ลกู” 

 “ขอใหม้ีแต่ความสุข แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข ้เรียนหนงัสือเก่งๆ เป็นเด็กดีของพ่อแม่” 

    “ดว้ยอาํนาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ และสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย 
จงอาํนวยพร ปกป้องคุม้ครองใหล้กูหลาน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เจริญไปดว้ยอาย ุ
วรรณะ พละ ตลอดไป” 

 

 

   4. ค่านิยมเกยีวกบัอายุยนืยาวและสุขภาพดี 

   ผูมี้อายยุนืยาวเป็นมิงขวญัของลกูหลานและครอบครัว เป็นทีเคารพนบัถือ เพราะถือ
ว่าเป็นผูที้มีประสบการณ์มากกว่า สามารถตดัสินปัญหา อบรมสงัสอนเป็นหลกัแก่ลกูหลานได้
ดงันนั การมีสุขภาพกายและใจทีแข็งแรงและอายยุนืยาวเป็นสิงทีมนุษยม์ุ่งหวงักนั เพราะว่าจิตทีดี
ยอ่มทาํใหร่้างกายไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข บุคคลทีมีสุขภาพดีช่วยให้
การทาํงานดาํเนินไปไดอ้ยา่งแควว่คล่องรวดเร็ว ไม่วิตกกงัวล  การมีลกูทีสุขภาพทีดีและแข็งแรงก็
ถือว่าเป็นกาํลงัของพ่อแม่ เป็นความปรารถนาของพ่อแมป่ระการหนึง ไม่เป็นภาระของครอบครัว 
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สามารถทาํกิจการร่วมกบัเพือนๆอยา่งมีความสุข  
  คาํอวยพรของชาวไทย นิยมกล่าวถึงอายแุละสุขภาพ คนไทยเคารพนบัถือผูม้ีอาวุโสแต่
โบราณ เห็นไดจ้ากขนบธรรมเนียมประเพณีทีปฏิบติักนัมา ผูอ่้อนอาวุโสตอ้งเคารพนบัถือและแสดง
กริยามารยาทอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูมี้อาวุโสมากกว่า ฉะนนั คาํอวยพรจึงนิยมพดูถึงอายแุละสุขภาพ 
เช่น  

โอกาสวนัขึนปีใหม่ อวยพรว่า            
                       “ขอใหม้ีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์” 

   “ ขอใหม้ีความสุขตลอดปี อายยุนืยาว ร่างกายแข็งแรง” 

“ขอใหม้ีกายทีปราศจากโรคภยัและใจทีปราศจากทุกข”์ 

 

  โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด อวยพรว่า   
    “ขอใหสุ้ขภาพดี มีความสุขทงักายและใจ” 

                      “ขอใหม้ีอายมุนัขวญัยนื สุขภาพแข็งแรง ทงัร่างกายและจิตใจ” 

                          “ขออวยพรใหม้ีความสุข สุขภาพแข็งแรง อยูก่บัเรานานๆและตลอดไป”  
 

  โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชายและบุตรสาว อวยพรวา่ 

    “ขอใหแ้ม่ลกูร่างกายแข็งแรง” 

    “ขอใหค้รอบครัวมีความสุขและสุภาพแข็งแรง” 

    “ขอใหน้อ้งร่างกายแข็งแรง มีความสุข โตขึนมาเป็นเจา้คนนายคน” 

 

 

5.ค่านิยมเกยีวกบัครอบครัว 

ครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลทีมีความผกูพนักนั ทางอารมณ์และจิตใจมีการดาํเนินชีวิต
ร่วมกนั รวมทงัพึงพิงกนัทางสงัคมเศรษฐกิจ  มีความสมัพนัธก์นัทางกฎหมายและทางสายโลหิต 
(คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, : )  ครอบครัวเป็นสถาบนัทีสาํคญั
ทีสุดของสงัคม เป็นหน่วยยอ่ยของสงัคมทีมีความสมัพนัธแ์ละร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ด เป็นสถาบนัที
คงทนทีสุดและยงัไม่เคยปรากฏว่า สงัคมมนุษยเ์ป็นสงัคมทีไม่มีสถาบนัครอบครัว  เพราะมนุษยทุ์ก
คนตอ้งอยูใ่นสถาบนัครอบครัว เนืองจากเป็นกลุ่มสงัคมกลุ่มแรกของมนุษย ์ ครอบครัวเป็นสถาบนั
แห่งแรกและแห่งสาํคญัของสงัคมในการกาํหนดพฤติกรรมของมนุษยใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนซึงมีการกาํหนดมาตรฐานความประพฤติของครอบครัว (สุพตัรา  สุภาพ, : )  ลกัษณะของ
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ครอบครัวไทยแต่โบราณจะมคีวามอบอุ่นดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นอยา่ง
ยงิ  ทงันีสืบเนืองมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของไทยทีไดอ้บรมสงัสอนสืบทอด
ต่อ ๆ กนัมา  กล่าวคือ  ผูเ้ยาวจ์ะตอ้งเคารพเชือฟังผูใ้หญ่  ลกูหลานจะตอ้งมีความกตญั กูตเวทีต่อ
บิดามารดาหรือญาติผูใ้หญ่  ซึงสิงเหล่านีหาไดไ้ม่มากนกัในสงัคมทางซีกโลกตะวนัตก  (ไพฑูรย ์
เครือแกว้, )  ชาวไทยใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวมาก หากครอบครัวเขม้แข็ง รักกนั มีความสุข 
ไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั ทุกคนใหก้าํลงัใจกนัและทาํใหส้มาชิกในครอบครัวมคีวามสุขสมบูรณ์ คาํ
อวยพรมกักล่าวถึงครอบครัวอยูเ่สมอ เช่น 

 

 โอกาสวนัขึนปีใหม่  อวยพรว่า             
“ขอใหค้รอบครัวมีความสุขตลอดไป”  
“ขอใหท่้านและครอบครัวมีความสุขมากๆ” 

“ขอใหทุ้กท่านและครอบครัวประสบกบัความสุขตลอดปี”  
 

โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดเพือน อวยพรว่า    
“ขอใหมี้ความสุขทงัครอบครัวตลอดไป”  
“ขอใหมี้ครอบครัวทีมนัคงและมีความสุขตลอดไป” 

“ขออวยพรใหมี้ความสุขความกา้วหนา้และมีครอบครัวทีมนัคง” 

 

 โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า          
“ขอใหอ้ภยักนัซึงกนัและกนั” 

“ขอใหอ้ยูก่นัยาวนาน อยูด่ว้ยกนัจนแก่จนเฒ่า”  
“ขอใหใ้ชชี้วิตคู่อยา่งมีความสุข ผดิพลาดสิงใดในชีวติคู่ก็   ควรใหอ้ภยัต่อกนั”  
“ขอใหมี้ครอบครัวทีมนัคง รู้จกัการใหอ้ภยัการ รักกนัยาวนานและมีความสุข

ตลอดไป” 

 

  โอกาสขึนบา้นใหม่  อวยพรว่า    
 “ขอใหค้รอบครัวมีความสุขตลอดไป” 

 “ขอใหทุ้กคนในครอบครัวอยูอ่ยา่งมีความสุข” 

 “ขอใหอ้ยูบ่า้นใหม่แลว้ ครอบครัวมคีวามเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลเขา้มาทุกวนั” 

 “ขึนบา้นใหม่ ขอใหเ้จา้ของบา้นและครอบครัวมีความสุข ทรัพยสิ์นเงินทองไหลเขา้
มาไม่ขาดสาย อยูแ่ลว้สบาย อยูแ่ลว้เจริญรุ่งเรือง” 
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  6.ค่านิยมเกยีวกบัความก้าวหน้าในการงาน  
  การทาํงานเป็นกิจการอยา่งหนึงของการมีชีวิตในสงัคม เป็นความจาํเป็นของมนุษยต์อ้ง
ดาํรงชีวิตอยู ่ จุดมุ่งหมายของแต่ละคนในการทาํงานอาจไม่เหมือนกนั อารี เพชรผดุ (2530:12-14)
ไดก้ล่าวว่าการทาํงานมีความสาํคญัมาก ทงันีเพราะการทาํงานทาํใหเ้กิดสิงทีมนุษยป์รารถนา ไดแ้ก่ 
1.ความสุข ความสุขจากการทาํงานจะทาํใหบุ้คคลพยายามทาํงานใหดี้มีประสิทธิภาพ บางครังอาจ
รู้สึกไม่มีความสุข เพราะเป็นงานทีไม่ชอบ แต่กต็อ้งทาํงานเพราะไดรั้บฝึกฝนมา อยา่งไรก็ตาม การ
ทาํงานไม่ใช่จะทาํใหม้ีความสุขเสมอไป แต่การทาํงานเป็นโอกาสทีบุคคลอาจหาความสุขได ้ 2.
ความมีชือเสียง การทาํงานเป็นบนัไดหรือหนทางทีจะนาํไปสู่ความมีชือเสียง บุคคลทีมีชือเสียงส่วน
ใหญ่มาจากการทาํงานดีเด่น 3. ความปลอดภยั บุคคลบางคนตอ้งการความปลอดภยัในชีวิต การมี
งานทาํก็คือความปลอดภยัมนัคงในชีวิต 4. ชีวิตมคีวามหมาย การทาํงานทาํใหชิ้วิตมีความสมบูรณ์
ขึน 5. การมีเพือน  เพราะว่าคนเราตอ้งร่วมกลุ่มกนัเป็นสงัคมเพือความช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระซึงกนั
และกนั ดงันนั การงานทีดี มนัคงและถาวรเป็นหลกัฐานแสดงถึงการมีรายไดอ้ยา่งสมาํเสมอ ไม่ใช้
รายไดจ้ากเสียงโชค ทาํใหม้นุษยม์ีแรงผลกัดนัในการใชชี้วิตและมีทียดึเหนียวจิตใจ นอกจากการ
ทาํงานเพือการอยูร่อดแลว้ มนุษยย์งัตอ้งการการยอมรับ การยกยอ่งและความสมบูรณ์ในชีวิต ชาว
ไทยใหค้วามสาํคญักบัฐานะทางสงัคม  นิยมความรํารวย มงัคงั นอกจากนี ชาวไทยยงันิยมอาํนาจ 
คนทีรํารวยและมีอาํนาจจะเป็นผูที้ไดรั้บการยกยอ่งและยอมรับในสงัคม หากลกูหลานมีความ
เจริญกา้วหนา้และมีความสาํเร็จในชีวิตก็ทาํใหบุ้คคลในครอบครัวน่าภูมิใจ   เช่น 

 

  โอกาสอวยพรพ่อแม่ทีไดบุ้ตร อวยพรว่า   
    “ขอใหโ้ตขึนเป็นเจา้คนนายคน” 

    “ขอใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ มีความสุข โตขึนมีการงานทีมนัคง” 
 

 โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดเพือน อวยพรว่า   

     “ขอใหร้ํารวยเจริญรุ่งเรือง” 

    “ขอใหม้ีงานเป็นหลกัเป็นฐาน” 

    “ขอใหมี้การงานทีดีและมนัคงในอนาคต” 

       “ขอใหป้ระสบความสาํเร็จในหนา้ทีการงาน มีงานทีดี” 
 

  โอกาสทีมีความกา้วหนา้ อวยพรว่า         
   “ขอใหป้ระสบความสาํเร็จในทุกประการ” 

                        “ขอใหป้ระสบความสาํเร็จความเจริญรุ่งเรืองในการงาน”  



79 
 

 

  7.ค่านิยมเกยีวกบัความรํารวย 

  ความรํารวย เป็นสิงทีทุกคนปรารถนา ทุกคนอยากจะได ้ อยากจะมีทรัพยสิ์นเงินทอง 
รถยนต ์บา้น ทีดิน ฯลฯ คนทีรํารวยจะเป็นผูที้ไดรั้บการยอมรับในสงัคม และจะตอ้งการสิงใดยอ่ม
ไดต้ามความประสงค ์ เงินสามารถซือสิงต่างๆได ้ สามารถใหม้นุษยใ์ชชี้วิตไดดี้ขึน ดงันนัทุกคนจึง
ตอ้งการความรํารวย เพือตอบสนองความตอ้งการของมนุษยแ์ละมีความมงัคงั เช่น 

 

  โอกาสวนัขึนปีใหม่ อวยพรว่า 
“ขอใหเ้งินทองไหลมาเทมา รํารวย เฮงๆและมีความสุขตลอดไป” 

“เนืองในวนัขึนบา้นใหม่นี ขอใหเ้จา้ของบา้นจงรํารวย สุขภาพแข็งแรง” 

“สวสัดีปีใหม่ ขอใหท่้านโชคดี สุขภาพแข็งแรง รํารวย สุขสนัตต์ลอดปีและ
ตลอดไป” 

 

โอกาสเปิดกิจการหรือบริษทัใหม่ อวยพรว่า  
 “ขอใหกิ้จการ บริษทัของท่านจงความเจริญรุ่งเรือง คา้ขายดี กาํไรดี ขอใหร้ํารวย 

รํารวย” 

 “ขอแสดงความยนิดีดว้ย ขอใหร้ํารวยเงินทอง ลกูคา้เยอะๆและประสบความสาํเร็จ
ทุกประการ” 

 

โอกาสขึนบา้นใหม่ อวยพรว่า 
“ขอใหอ้ยูบ่า้นนีแลว้รวยๆ เฮงๆ” 

“ขอใหท่้านอยูเ่ยน็เป็นสุข รํารวยเงินทอง” 

 

 

3.2 ความเชือและค่านิยมของชาวจนี 
 

  จากการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามของชาวจีน พบว่าชาวจีนใหค้วามสาํคญักบัสิงที
อยูใ่นธรรมชาติ เช่น สตัว ์และตน้ไมต่้างๆ ถือว่าเป็นศกัดิสิทธิ อีกทงัมีความเชือของลทัธิขงจือ ใน
ประเทศจีนลทัธิขงจือเป็นความคิดทีชาวจีนยอมรับและสงัสอนต่อๆกนัมาจนถึงปัจจุบนั ความเชือ
และค่านิยมสะทอ้นจากภาษาทีใชอ้วยพร มีดงันี 
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  1.ความเชือเกยีวกบัสิงศักดสิิทธใินธรรมชาติ   
  ในสมยัจีนโบราณ ชาวจีนนบัถือสิงในธรรมชาติ เชือว่าธรรมชาติมีชีวิตและอาํนาจควบคุม
มนุษย ์ มนุษยไ์ม่สามารถต่อสูห้รือตา้นทานธรรมชาติได ้ ชาวจีนโบราณเชือกนัว่าสิงในธรรมชาติ
เช่น ฟ้า ดิน พระอาทิตย ์ พระจนัทร์ หิน ทะเล ไฟ ภูเขาเป็นตน้มีชีวิต ความรู้สึก ความคิด และ
ความสามารถพิเศษ เชือกนัว่ามีเทวดาอยูบ่นฟ้าและมีอาํนาจปกครองโลก สามรถเกิดอิทธิพลต่อชีวิต
ของมนุษยด์า้นต่างๆ การทีมนุษยใ์นสมยัแรกๆ อาศยัธรรมชาติเป็นอยู ่เมือฝนตก ฟ้าร้อง ก็กลวั บาง
ทีเกิดฟ้าผา่ลงมาตนไดรั้บอนัตรายก็เขา้ใจว่าธรรมชาติลงโทษเพราะพระเจา้พโิรธ เมือนาํท่วมใหญ่
หรือฝนแลง้ ก็เชือว่าพระเจา้ลงโทษ จึงหาวิธีกราบไหวอ้อ้นวอนมิใหท่้านลงโทษ เป็นตน้ เนืองจาก
ความรู้ทางดา้นวิชาการไม่เจริญพอทีจะอธิบายธรรมชาติได ้ มนุษยจึ์งนบัถือสิงในธรรมชาติหรือสิง
ทีไม่สามารถอธิบายไดเ้ป็นสิงศกัดิสิทธิ เพือใหส้บายใจและขอใหอ้ยูด่ว้ยความปลอดภยั ชาวจีนตอ้ง
อาศยัตามธรรมชาติ เช่น มีการจดัพิธีเคารพและเซ่นไหวฟ้้าและดิน เป็นตน้  
  ชาวจีนนบัถือสิงทีอยูใ่นธรรมชาติ เชือว่าเป็นสิงมงคลทีมีลกัษณะพิเศษ ถือว่าเป็นสิง
ศกัดิสิทธิ เช่น    
    มงักรถือเป็นสตัวส์าํคญัทีสุดของจีน และเป็นสตัวเ์ทพทีศกัดิสิทธิ เป็นสญัญลกัษณ์
ของพลงัอาํนาจและความยงิใหญ่ ในสมยัโบราณฮ่องเตข้องชาวจีนนนั เปรียบเสมือนกบัมงักร ซึงถือ
ว่าเป็นสิงทีสูงศกัดิ มงักรกบัคนมีความเกียวพนักนัมาก ชาวจีนโบราณเชือว่า มงักรสามารถควบคุม
ปริมาณนาํของแผน่ดินได ้ ดงันนัยามทีแหง้แลง้กนัดาร หรือฝนตกหนกั กจ็ะทาํพิธีขอฝนกบัมงักร 
หรือขอใหฝ้นหยดุตก เนืองจากมงักรเป็นสตัวที์สูงศกัดิ จึงมีความเชือกนัว่ามงักรจะนาํสิริมงคลมา
แก่ผูค้นและมีพลงันาํโชค 

  กิเลน  เป็นสตัวม์งคลทีถือว่าเป็นสตัวที์เปียมไปดว้ยความเมตตาปราณี ชอบส่งมอบ
ความสุขใหก้บัผูค้น เล่ากนัว่ากิเลนเป็นสตัวที์กินพืชเป็นอาหาร เป็นสตัวที์ไม่เบียดเบียนชีวิตของ
สตัวโ์ลกทงัหลาย แมก้ระทงัเวลาเดินยงัระมดัระวงั ไม่เหยยีบยาํสตัวเ์ลก็   
   หงส์  ถือว่าสร้างฐานะความสมดุลตามธรรมชาติใหค้วามสุขในการสมรสเป็นทงัผูใ้ห้
และผูรั้บ แสดงถึงความรู้ เช่น หงส์แดงมีขนสีเพลิงทีส่องสว่าง มีเสียงขบัขานอนัน่าหลงใหล ซึงจะ
ปรากฏตวัในงานมงคลเท่านนัดว้ย  
   มา้ สญัลกัษณ์แทนความว่องไว รวดเร็ว ทนัที แข็งแรง ไม่หยดุอยูก่บัที การเดินทาง 
เลือนตาํแหน่ง ชาวจีนเชือกนัว่า มา้สามารถเสริมความกา้วหนา้รุ่งเรืองในทางธุรกิจการคา้ สาํเร็จ
รวดเร็วได ้ มา้ ยงัเป็นสญัลกัษณ์แทนคาํอวยพรใหสุ้ขภาพแข็งแรงอีกดว้ย 
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โอกาสวนัปีใหม่ อวยพรว่า  
   “             ” 

     

        มงักร   มา้      พลงัชีวติคึกคกั  
                        ขอใหม้ีพลงัชีวิตคึกคกั และกาํลงัวงัชาในวนัปีใหม่ 
 

โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชาย อวยพรว่า  
   “                                   ” 

             

   เจา้ฟ้า    ให ้ หิน  กิเลน    คุณธรรม  บา้น    เกิด      แสงอนัรุ่งโรจน์ 

   ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย 

 

“                     ” 

 

ยนิดี      คุณ    ได ้      หนึงท่าน    ลกูมงักร 

 ยนิดีทีไดล้กูมงักร (บุตรชาย) หรือใชส้าํนวน 

 

“                            ” 

  

ดีใจ/ยนิดี     ได ้        ลกูกิเลน 

ยนิดีทีไดล้กูกิเลน (บุตรชาย) 
 

“         ” 

  
 อนาคต      ยอ่มเป็น    ในมนุษย ์       ของ  มงักร 
 ขอใหเ้ป็นเจา้คนนายคนในอนาคต 

 

“              ” 
 

อนาคต      ยอ่มเป็น   ในมนุษย ์         ของ   หงส์ 

ขอใหเ้ป็นคนทีเชียวชาญ สวยงามในอนาคต 



82 
 

 

  2.ความเชือเกยีวกบัสิงมงคลในธรรมชาต ิ 
  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวลศพัท ์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) ได้
ใหค้วามหมายไวว้่า “มงคล” คือ สิงทีทาํใหมี้โชคดี ตามหลกัพุทธศาสนาหมายถึงธรรมทีนาํมาซึง
ความสุขความเจริญ เรียกเต็มว่า อุดมมงคล  
  สิงมงคลจึงเป็นสิงของทีเกียวกบัความเชือและศรัทธา สร้างขึนมีความสมัพนัธท์างดา้น
ศาสนา ชาวจีนถือว่าพืชต่างๆเป็นสิงมงคลในธรรมชาติ เนืองจากลกัษณะทีมีอยูข่องพืช เช่น 
ตน้สน สนเป็นตน้ไมเ้ขตหนาว มีความทนทาน ทนแลง้ และมีลาํตน้ทีสูงสง่า หมายถึง ความสง่างาม 
ความกลา้หาญ ทงัยงัเป็นสญัลกัษณ์ของความเขม้แข็งทางจิตใจ และไดช้ยัชนะในการต่อสู ้ รวมถึง
ความมีอายมุนัขวญัยนืดว้ย  
  ตน้ไผ ่  เป็นสญัลกัษณ์แห่งความกา้วหนา้ ดงัสุภาษิตจีนทีว่า ตน้ไผสู่งขึนร้อยเมตร ชีวติ
ตอ้งกา้วหนา้ไปหนึงกา้ว ( ) ไผ ่คือตน้ไมม้งคล ตามลกัษณะของไผ ่เป็นไมที้มี
ประโยชน์มาก มีลกัษณะเด่นอยูที่มีความเขียวชอุ่มอยูต่ลอด จึงมีความหมายถึงความสดชืน ความ
รืนรมย ์และดว้ยลกัษณะทีพลิวไหว มีลกัษณะอ่อน คือขา้งในกลวง แต่เมือมีพายมุา ไผก่็สามารถอยู่
ได ้ ไม่ถกูพายทุาํลายไป ซึงเหมือนคนดีทีมีความถ่อมตวั อยูด่ว้ยความดีงามปลกูง่ายโตเร็ว ในฤดู
หนาวตน้ไผจ่ะไม่แหง้ตาย และในฤดูร้อนทาํใหเ้กิดความสงบร่มเยน็ ดงันนั ตน้ไผจึ่งเป็นสุดยอดไม้
มงคลของการอวยพร ตามความหมายใหก้า้วหนา้ รุ่งเรืองอยา่งมนัคงตลอดกาล 

ทะเล มีลกัษณะทีกวา้งใหญ่และลึกซึง    ภูเขา มนัคงและถาวร  กิงตน้ไม ้ มี
ลกัษณ์ทีผกูพนักบัตน้ไม ้  ตน้ไมใ้หญ่ นาํมาสร้างบา้น มีลกัษณะทีมนัคงและมีความหมายว่า
รํารวย เพราะว่าตน้ไมย้งิใหญ่ ราคายงิสูง  /  หยก ทีมคุีณค่าสูง เป็นทีนิยมของชาวจีนมาก  เป็น
ตน้ จากคาํอวยพรของชาวจีน ผูศึ้กษาพบความเชือเกียวกบัสิงมงคลในธรรมชาติ ดงันี 

 
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า  

   “                                                   ”  
  

  อยูบ่นฟ้า     ยอมเป็น    วิหคคู่โผผนิ  นก       อยูบ่นดิน   ยอมเป็น    กิงพฤกษาผกูพนั 

ขออวยพรใหเ้จา้บ่าวเจา้สาวมีชีวติคู่กนัตลอดไป 
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โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดผูอ้าวุโส อวยพรว่า     
“                           ” 

ขอใหคุ้ณ  เหมือน     ตน้สน        ยาว   เขียว 

ขอใหอ้ายยุนืยาว ร่างกายแข็งแรง 

 

   “                                                          ”  
                                      

   ภูเขาหนาน    มอบ  สรรเสริญ   พระอาทิตย ์พระจนัทร์  ตลอด     สว่าง
   ขออวยพรใหผู้อ้ายโุสมีอายยุนืยาว 

 

โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชาย อวยพรว่า  
   “        ”
        

เกิด/คลอด หยก  ของ มงคล     ดี   สืบทอด ดี      ดาํเนินการต่อ 

ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย ขอใหบุ้ตรชายไดด้าํเนินต่อความดีงามของ
คุณธรรมและสจัจะทีไดสื้บทอดมา 

 

โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรสาว อวยพรว่า     

   “                                              ” 

                     

   เกิด/คลอด กระเบือง ของ ความยนิดี   แน่  โดดเด่น ของ ความยนิดี 

   ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว 

 

โอกาสทีมีความกา้วหนา้ อวยพรว่า 
“               ”

 

ปลอ้ง        สูง       ขึน 

ขออวยพรใหมี้ความกา้วหนา้รุ่งเรืองมนัคงตลอด 
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โอกาสขึนบา้นใหม่ อวยพรว่า 
“                     ”              

ตน้ไมใ้หญ่   ยา้ย    เป็นสิริมงคล 
ขอแสดงความยนิดีทีไดขึ้นบา้นใหม่ 

 

 

  3.ความเชือเกยีวกบัลทัธขิงจอื   
  ขงจือ เป็นนกัปราชญเ์อกของประเทศจีนในสมยัราชวงศจ์ ู เกิดวนัที 27 สิงหาคม เมือ 551 
ปีก่อน ค.ศ. เมืองชีฟ ู  แควน้ลู ้ ปัจจุบนัอยูใ่นมณฑลซานตุง ขงจือมีนิสยัฝักใฝ่หาความรู้ สนใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณตงัแต่ยงัเยาว ์ เมืออายไุด ้ 15 ปีเริมเรียนศิลปะวิทยาการอยา่งจริงจงั
เป็นผลใหก้ลายเป็นคนเฉลียวฉลาด มีจิตใจกา้วหนา้ พออาย ุ20 ปี ไดเ้ขา้รับราชการทาํหนา้ทีดูแลยุง้
ฉาง เป็นผูค้วบคุมการเก็บภาษีและเสบียงใหเ้จา้เมืองลู ้  ต่อมาไม่นานมารดาของท่านไดถึ้งแก่กรรม
ท่านจึงไดม้ีโอกาสเดินทางเขา้เมืองหลวงและเรียนรู้ถึงกาํเนิดขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมประจาํชาติ และไดรู้้จกักบัเล่าจือผูป้ระสิทธิประสาทลทัธิเต๋า เมืออายไุด ้ 50 ปี ไดเ้ป็น
เสนาบดีแควน้ลูแ้ละมีอาํนาจควบคุมกระทรวงยติุธรรม ขงจือไดล้าออกจากราชการเมืออาย ุ 54 ปี 
หนักลบัมาอุทิศเวลาในการสอนหนงัสือจนมีลกูศิษยติ์ดตามถึง 3000 คน ในจาํนวนลกูศิษยนี์ส่วน
ใหญ่ เป็นผูม้ีบทบาทสาํคญัทางการเมืองในเวลาต่อมา เมืออาย ุ67 ปี ขงจือไดใ้ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของ
ชีวิตเขียนตาํรับตาํราชนัสูง และสงัสอนลกูศิษยอ์ยูต่่อไป จะสงัเกตไดว้่าชีวิตกบัการสอนของขงจือ
เป็นสิงทีแยกกนัไม่ได ้และในปีที 497 ก่อน ค.ศ. เมือขงจืออายไุด ้72 ปี ท่านก็ถึงแก่กรรม ขงจือเป็น
นกัปฏิรูปคนแรกซึงปฏิรูปชีวติและรัฐบาล (การปกครอง) กล่าวคือ ไดพ้ยายามอบรมสงัสอนศิษยใ์ห้
มองโลกอยา่งกวา้งๆใหป้รับปรุงตนเองใหดี้ทีสุดคุณค่าและประสิทธิภาพทีสุด ขงจอืใหค้วามสาคญั
แก่มนุษยม์าก โดยมีทศันะว่า มนุษยเ์ป็นผูบ้นัดาลความเจริญหรือความเสือมตลอดจนถึงความ
เป็นไปต่างๆ ใหแ้ก่โลก ดงันนัมนุษยจึ์งเป็นศนูยก์ลางแห่งความเป็นไปในโลกทุกอยา่ง ดว้ยเหตุนีจึง
จาํเป็นตอ้งสร้างคนใหเ้ป็นคนดีจะไดน้าํแต่สิงทีดีมาสู่ชีวิตและโลก การจะทาํใหเ้ป็นคนดีนนัตอ้ง
อาศยัคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิทยาการต่างๆ (คณิน  บุญสุวรรณ,2519: 58) 
  คาํสอนของขงจือเป็นเรืองการสอนใหป้ระพฤติตามระเบียบวินยัและจรรยามารยาทอนัดี
งามต่อกมัา มนุษยต์อ้งปฏิบติัตามหลกัการใหญ่สองดา้น ไดแ้ก่  
  เหญิน หมายถึงความรักทียงิใหญ่ รักมนุษยทุ์กคนอยา่งไม่เห็นแก่ตวั อยูก่นัอยา่งกลม
เกลียว  เป็นการแสดงออกเป็นรูปธรรมทางดา้นจริยธรรม  
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  หลี   มายถึงการควบคุมตนเอง เอาชนะ จิตใจดา้นตาํของตนเอง จึงจะสามารถรักษา
สภาวะสนัติสุขของสงัคมไวไ้ด ้

  การแสดงออกทีเป็นรูปธรรมของเหญินกบัหลี ก็คือ เสียว ความกตญั ู ที ความรัก
ระหว่างพีกบันอ้ง จง  ความจงรักภกัดีต่อประมขุ ต่อประเทศชาติ ซิน ความมีสจัจะ อี  การ
ประพฤติถกูทาํนองคลองธรรม เป็นตน้ คาํสอนของขงจือมีความสาํคญัต่อชาวจีนในฐานะทีดาํรงไว้
ซึงความต่อเนืองของวฒันธรรมประเพณีทีเหนียวนาํใหช้าวจีนมีความเชือมนัต่อวิถีชีวติทีตอ้ง
สมัพนัธร่์วมกนัอยูภ่ายใตห้ลกัมนุษยธรรมโดยสืบทอดผา่นระบบการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
แลว้ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในเชิงปฏิบติั ทีตอ้งฝันฝ่าดว้ยความอดทนต่อสภาวะวกิฤตและทุกขย์าก
อยา่งยาวนาน จนสามารถคงความเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนทีเป็นปึกแผน่ และมีแหล่งถ่ายทอด
วฒันธรรมในนามของสถาบนัขงจือ ทีไม่จาํกดัอยูแ่ต่เพียงแวดวงของชาวจีนและชาวเอเชีย
ตะวนัออกเท่านนั (โชติช่วง นาดอน, 2551: 29 ) 

  ลทัธิขงจือคือระบบดา้นจริยธรรมและปรัชญาของชาวจีน มนุษยส์ามารถสอน พฒันาและ
ทาํใหส้มบูรณ์ไดผ้า่นความพยายามส่วนตนและร่วมกบัสงัคมโดยการฝึกตนและการเกิดขึนเอง 
มุ่งเนน้การพฒันาคุณธรรมและการธาํรงรักษาจริยธรรม     ลทัธิขงจือใหน้บัถืออาวุโส ตอบแทนคุณ
บิดามารดา มคุีณธรรม มีนาํใจต่อผูอื้น ไม่รังแกผูที้ดอ้ยกวา่ เนน้การกระทาํในสงัคมเลก็ ๆ เพือเป็น
การปลกูฝังก่อนกา้วสู่สงัคมใหญ่ กล่าวคือวินยัเริมตน้ทีบา้นนนัเอง  เนน้แนวธรรมชาติของคนดี ให้
เขา้กบัธรรมชาติของโลก ศีลธรรมเป็นสิงจาํเป็นและสาํคญัมากในสงัคมจีน ลทัธิขงจือมีอิทธิพลต่อ
ความคิดของชาวจีนอยา่งลึกซึง คาํอวยพรสามารถสะทอ้นใหเ้ป็นถึงความคิดของขงจืออยา่งชดัเจน  
   จากการวิเคราะห์คาํอวยพรจะเห็นว่า คาํอวยพรของชาวจีนไดส้ะทอ้นแนวคิดของขงจือ
ดา้นความกตญั ูและความรัก ความกลมเกลียวต่อกนั เช่น 

 

      โอกาสไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตร อวยพรว่า   
  “ ”  

 
โตขึนแลว้        กตญั ู          บิดา มารดา  
ขอใหโ้ตขึนขอใหก้ตญั ูต่อพ่อแม่  ลทัธิขงจือสงัสอนว่า  มนุษยต์อ้งมีกตญั ูซึงเป็น

ความคิดทีชาวจีนยดึถือและนาํมาปฏิบติัเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบนั   
 

“            ” 

ไม่        ลืม      พ่อแม่    บุญคุณ 
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ไม่ลืมบุญคุณของพ่อแม่  
 

โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า    
 “           ”

                        
  บ่อย      กลบับา้น     ดูๆ 

                         ขอใหล้กูหลานกลบับา้นบ่อยๆ  
 

“                         ”
                           

  ครอบครัว   กลมเกลียว 
                           ขอใหค้รอบครัวกลมเกลียว  
    

“            ”
                          

  กลมเกลียว กนัและกนั  อยู ่
                          ขอใหอ้ยูก่บัอยา่งกลมเกลียว  
 

    “                                                                 ”
                         
   ซึงกนัและกนั    เคารพนบัถือ ซึงกนัและกนั  รัก 

                        ขอใหเ้จา้บ่าวเจา้สาวรักกนัและเคารพนบัถือซึงกนัและกนั 
 

 

4. ค่านิยมเกยีวกบัความสุข  

ความสุขคือความสบายกายและใจ เป็นสิงทีเกียวขอ้งกบัจิตใจและความรู้สึก ความสุขเป็น
สิงทีทุกคนพึงปรารถนา และเป็นสิงทีทุกตนสามารถมีไดต้ามสถานะและสิงแวดลอ้มแต่ละคน เช่น  

 

  โอกาสวนัขึนปีใหม่ อวยพรว่า 

“                         ” 

      
       ความสุข ความโชคดี ตะวนัออก มา      ใหญ่  ความโชคดี ผา่น   ฟ้า 

                     หมายถึงขออวยพรใหมี้ความสุข โชคดีอยา่งยงิ 
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   “        ” 

   

   ครอบครัว ความสุข    
หมายถึงขอใหค้รอบครัวมีความสุข 

 

   “                            ” 

                  

   ความสุข   เงิน  ปลอดภยั  แข็งแรง 

 หมายถึงขอใหม้ีความสุข มีเงินทอง สุขภาพแข็งแรงและปลอดภยั 
 

“                                     ” 

ทุกๆปี           มี      วนันี           ทุกๆปี    มี         เวลานี 

 หมายถึงขออวยพรใหทุ้กวนัในทุกปีเหมือนวนันี ทุกเวลาเหมือนเวลานี หมายถึง
ขอใหม้ีความสุขทุกเวลา 

 

โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า 
   “              ” 

       

   ใหม่  แต่งงาน  ความสุข  
หมายถึงขอใหชี้วิตคู่ใหม่มีความสุข 

 

   “                                           

                              

   กนัและกนั สนิท  กนัและกนั รัก   ความสุข   ตลอด 

 

   “                                      ” 

               

   เดียวกนั ใจ    เดียวกนั  ศรัทธา   ความสุข     ยาว
   หมายถึงขอใหรั้กกนัและมีความตลอดไป ขอใหใ้จเดียวกนัศรัทธาเหมือนกนัและ 
ความสุขยาวนาน 
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5. ค่านิยมเกยีวกบัอายุยนืยาวและสุขภาพดี   
การนบัถือผูอ้าวุโสเป็นศีลธรรมทีดีงามในประเทศจีน ดงัทีกล่าวว่า  "เลียงดูผูน้อ้ย ผดุงผู ้

เฒ่า" เป็นรูปแบบการเลียงดูผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของครอบครัวจีนสมยัโบราณ ชาวจีนถือว่าพ่อแม่นนัใหก้าํเนิด
และเลียงดูลกูจนเติบใหญ่ เมือพ่อแม่แก่เฒ่า ลกูๆ กค็วรแสดงความกตญั ูกตเวทีดว้ยการเลียงดู
บุพการีในยามทีท่านแก่เฒ่า บุคคลทีมีอายยุนืยาวยอ่มมีประสบการณ์สูง ผา่นชีวิตในดา้นต่างๆทงัดี
และร้าย สามารถใหค้าํแนะนาํแก่ลกูหลานได ้  ดงันนั ชาวจีนตอ้งการเป็นผูที้มีอายยุนืยาวและ
สุขภาพดี สุภาษิตว่า“ ” หมายถึงทีบา้นมีผูสู้งอายหุนึงท่าน เหมือนมีเพชรหนึง
ชิน  หมายความว่าผูสู้งอายเุป็นบุคคลทีมีค่า การดูแลผูแ้ก่ผูเ้ฒ่าใหม้ีอายยุนืยาวและสุขภาพทีดี เป็น
ความกตญั ูมากกว่าการมีทรัพยสิ์นมากมาย     สงัสอนใหรู้้ว่าตอ้งนบัถือเคารพและกตญั ูต่อผู ้
อาวุโส ในสงัคมจีน การดูแลและเลียงดูพ่อแม่เป็นสิงทีทุกคนควรปฏิบติั สุภาษิตว่า “ ” 
หมายถึงกตญั ูเป็นคุณธรรมทีสาํคญัทีสุด ชาวจีนใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพ มีสุภาษิตจีนว่า “

”  หมายความว่า ร่างกายเป็นตน้ทุนของการปฏิวติั ตอ้งดูแลและรักษาสุขภาพใหดี้ 
สุขภาพทีดีหมายถึงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  จิตใจมีความสุข การมีสุขภาพทีดีสามารถทาํงานได้
สะดวก เต็มทีและมีความสนุกสนานกบัเพือนๆ ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาโรค ใชชี้วิตอยา่งมี
ความสุข จะมีกาํลงัไปสู่ชีวิตได ้  สุภาษิตจีนกล่าวว่า “  มีอะไรก็ได ้
ขอแต่อยา่มีโรคภยัไขเ้จ็บ ไม่มีอะไรก็ได ้ขอแต่อยา่ใหไ้ม่มีเงิน ” สะทอ้นใหเ้ห็นความคิดและค่านิยม
ของคนจีนอยา่งชดัเจน ว่าการมีสุขภาพทีดี สาํคญัเหนือสิงอืนใดทงัหมด คาํอวยพรทีสะทอ้นแนวคิด
นี เช่น  

โอกาสวนัขึนปีใหม่  อวยพรว่า  
“                                                                            ” 

ความสุข ความโชคดี  เหมือน  ทะเลตะวนัออก    อาย ุ    เท่า     ภูเขาใต ้

ขออวยพรใหเ้กิดความเป็นสิริมงคลอยา่งยงิและมีอายยุนืยาว 

 

“                                    ” 

  

            ภูเขาหนาน   มอบ  สรรเสริญ   พระอาทิตย ์พระจนัทร์  ตลอด     สว่าง
ขออวยพรใหผู้อ้ายสูุงมีอายยุนืยาว 
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“          ”
 

ยาว        ชีวิต    ร้อย     ปี 
ขอใหชี้วิตยนืยาวถึงร้อยปี  
 

“    ”

แข็งแรง             อายยุนืยาว 
ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง อายยุนืยาว  
 

   โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด อวยพรว่า  
“                          ” 

 

ขอใหคุ้ณ  เหมือน     ตน้สน        ยาว   เขียว 

ขออวยพรใหคุ้ณอายยุนืยาวและแข็งแรงเหมือนตน้สน 
 

 “    ”

สุขภาพ       แข็งแรง 

ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง 

 

“            ” 

แก่         ควร  มากขึน  แข็งแรง 
ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรงยงิขึนฃ 

 

“            ” 

            

                               หมืน     อาย ุ  ไม่มี    ขอบเขต 
ขอใหอ้ายยุนืยาว 
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โอกาสทีไปเยยีมผูป่้วย อวยพรว่า 
“            ”

ยนื     อาย ุ      เพิม   อาย ุ
ขอใหบ้าํรุงร่างกายทาํใหอ้ายยุนืยาว 

 
   “                            ” 

        

        การงาน    อยา่งแทจ้ริง สาํคญั        แข็งแรง      คุณค่า   กว่า    สูง 

   ขอใหรั้กษาสุขภาพใหดี้ๆ ความแข็งแรงของสุขภพสาํคญักวา่การงาน 
 

โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า 
“                              ”

      

ตลอด    อาย ุ   ดว้ยกนั   แก่ 
ขอใหอ้ยูด่ว้ยกนัจนแก่จนเฒ่า 
 

“                        ”
      

ขาว    หวั    ดว้ยกนั   แก่ 
ขอใหอ้ยูด่ว้ยกนัจนแก่จนเฒ่า 

 

 

6. ค่านิยมเกยีวกบัครอบครัว 

ครอบครัวเป็นสถาบนัสงัคมทีสาํคญัทีสุด ในสมยัจีนโบราณผูค้นจะยกยอ่งเชิดชู
ครอบครัวใหญ่ทีมีสมาชิกจาํนวนมาก นิยมอยูด่ว้ยกนั แสดงถึงความสนิทสนมกลมเกลียวกนั ชาว
จีนถือจารีตประเพณีในการนบัถือผูอ้าวุโสและใหค้วามรักความเมตตาแก่ผูน้อ้ยมาแต่โบราณ แมว้่า
ในสงัคมปัจจุบนัหลายครอบครัวจาํนวนมากทีพ่อแม่และลกูทีเจริญวยัแลว้ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั 
การอยูก่บัครอบครัวทาํใหเ้กิดความสุข ความอบอุ่น มีคนทีคอยดูแล หากมีปัญหาสามารถปรึกษากนั
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ได ้ ช่วยทาํใหจิ้ตใจเบิกบาน มีสุภาษิตว่า “ ” แปลว่าถา้ครอบครัวอยูอ่ยา่งกลมเกลียว     
ทุกสิงทุกอยา่งกย็อ่มรุ่งเรือง เช่น  

 

โอกาสวนัขึนปีใหม่  อวยพรว่า      
“        ” 

ครอบครัว   ความสุข  
ขอในครอบครัวมีความสุข 

 

“           ” 

   

ครอบครัว  เป็นสุข 

ขอในครอบครัวอยูก่นัเป็นสุข 

 

“              ” 

ครอบครัว     ดีงาม   ครบสมบูรณ์ 

ขอใหค้รอบครัวครบสมบูรณ์และมีความสุข 

 

“             

ความสุข   ปลอดภยั  แข็งแรง  
ขอใหม้ีความสุข ปลอดภยัและสุขภาพแข็งแรง  
 

โอกาสมงคลสมรส  อวยพรว่า      
 “             ”
  

ร้อย         ปี       ดี    ครบสมบูรณ์ 

ขอใหรั้กกนัไปตลอดชีวิต (ร้อยปี)  
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“                            ”
                        

ขาว      หวั(ผมหงอก)  พร้อม   แก่ 

ขอใหใ้ชชี้วิตคู่กนัจนแก่จนเฒ่า 
 

“              ”
                        

   เร็ว     คลอด    แพง    บุตรชาย 

ขอใหม้ีบุตรชายเร็วๆ         
 

 “                       

         

ตลอดไป  ผกูพนั  เดียวกนั หวัใจ 
ขออวยพรใหอ้ยูใ่จเดียวกนัตลอดไป   
 

 

7. ค่านิยมเกยีวกบัความก้าวหน้าในการงาน  
มนุษยใ์หค้วามสาํคญัและมีค่านิยมทีความรํารวย เพราะว่าความรํารวยทาํใหชี้วิตสุสบาย 

ดงันนั ชาวจีนในชนบทจึงนิยมเขา้มาทาํงานในเมือนใหญ่ๆ เพราะว่าตอ้งการแสวงโชค ตอ้งการ
ความรํารวย ความมนัคงในอนาคต  

ชาวจีนใหค้วามสาํคญักบัฐานะในสงัคม โดยเฉพาะเกียรติยศและศกัดิศรีของตน ตอ้งการ
การยกยอ่งและนบัถือในสงัคมอยา่งมาก คนในสงัคมมกันิยมความรํารวย การมีอาํนาจ และ
ความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน ซึงทาํใหชี้วิตของคนทาํงานแข็งขนักนั เพือเลือนตาํแหน่งหรือ
นกัเรียนไดเ้ขา้เรียนในสถาบนัศึกษาทีดี เช่น  

 

 โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด อวยพรว่า  
“                                  ” 

           
 เหมือน  พระอาทิตย ์    กลางทอ้งฟ้า  
 ขออวยพรใหม้ีความเจริญรุ่งเรือง ความมนัคง 
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“ ”
        

   การงาน    มี     สาํเร็จ 

   ขออวยพรใหก้ารงานมีความสาํเร็จ
 

“           ”

การงาน        ราบรืน 

ขอใหก้ารงานราบรืน 

 

“                        

  

 เจริญรุ่งเรือง        วนั       ขึน 

ขออวยพรใหเ้จริญรุ่งเรือง 

 

โอกาสทีมีความกา้วหนา้ อวยพรว่า     

“                        ”

ตน้งา        ออกดอก     สูงขึนเรือยๆ 

ขอใหม้ีความกา้วหนา้ ความเจริญ 

 

“                        ” 

ขอให ้  คุณ   ตาํแหน่ง ต่อเนือง  เลือน      โชคดี      ตลอดชีวิต 

ขออวยพรใหคุ้ณไดเ้ลือนตาํแหน่งอยา่งต่อเนืองกนั และขอใหโ้ชคดีตลอดชีวิต 

 

      “                                      ” 

 

 ขอใหคุ้ณ  อยู ่   ใหม่          ตาํแหน่ง            สร้างผลงานทีดีอีก         สร้างผลงานงดงามยงิอีก 

ขอใหคุ้ณมีผลงานทีงดงามอยา่งยงิในตาํแหน่งใหม่  
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“               ” 

    

ปลอ้ง        สูง       ขึน 

       ขออวยพรใหมี้ความกา้วหนา้รุ่งเรืองมนัคงตลอด 
 

                 

        

      ใหญ่       เปิด       ยงิใหญ่    แผนการ 
                        ขอใหป้ระสบความสาํเร็จของแผนการทียงิใหญ่  
 

              

   

กระพือ   ปีก     สูง       บิน 
ขอใหคุ้ณเหมือนนกกระพือปีกแลว้บินไดอ้ยา่งสูง  

 

                         “             ” 

         
        ขึน    เมฆ    ใหญ่โต   ความมุ่งมาดปรารถนา 
 ขอใหป้ระสบความสาํเร็จของสิงความมุ่งมาดปรารถนาทีกวา้งใหญ่ 

 
 

  8.ค่านิยมเกยีวกบัความรํารวย  

  ความรํารวย เป็นสิงทีทุกคนปรารถนา ทุกคนอยากจะได ้ อยากจะมีทรัพยสิ์นเงินทอง 
รถยนต ์บา้น ทีดิน ฯลฯ คนทีรํารวยจะเป็นผูที้ไดรั้บการยอมรับในสงัคม และจะตอ้งการสิงใดยอ่ม
ไดต้ามความประสงค ์ เงินสามารถซือสิงต่างๆได ้ สามารถใหม้นุษยใ์ชชี้วิตไดดี้ขึน ดงันนัทุกคนจึง
ตอ้งการความรํารวย เพือใหไ้ดม้าซึงความมงัคงั เช่น 

 

  โอกาสวนัขึนปีใหม่ อวยพรว่า 
   “                      ” 

   

   แหล่งเงินทอง      กวา้ง    เขา้ 
หมายถึงขออวยพรใหแ้หล่งเงินทองเขา้มาเป็นเจริญรุ่งเรือง   
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   “          ” 

    

   ทอง  หยก   เต็ม    หอ้งโถง 

   หมายถึงขออวยพรใหม้ีเงินทองและหยกเต็มบา้น หมายความว่าขอใหร้ํารวยเงินทอง 

 
   “         ” 

   

   ยนิดี          รํารวย 

   หมายถึงขอแสดงความยนิดี ขออวยพรใหร้ํารวย 

 

โอกาสวนัเปิดกิจการหรือบริษทัใหม่ อวยพรว่า 
   “                   ” 

   

   แหล่งเงินทอง     กลิงไล่หลงั 

   หมายถึงขออวยพรใหแ้หล่งเงินทองเขา้มามากมาย 

 

   “        ” 

   

   วนั  เขา้  โตว   ทอง 

   หมายถึงขอใหร้ํารวย 

 

                        ” 

   

   เงินทอง      โชคดี    ราบรืน  
   หมายถึงขอใหม้ีความโชคดีไดเ้งินทองโดยราบรืน 
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3.3 เปรียบเทียบความเชือและค่านิยมทีสะท้อนจากภาษาทีใช้อวยพรของชาวไทยและชาวจนี 
 

   

ตารางที ๑ ลกัษณะต่างกนัและลกัษณะร่วมกนัของความเชือและค่านิยม 

 

  จากแบบสอบถามเกียวกบัคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจีน ทีสะทอ้นความเชือและนิยม
กล่าวอวยพรโดยใชค้าํอวยพรทีมีความหมายดี นิยมใชค้าํมงคลในการอวยพร ผูศึ้กษาพบว่ามีทงั 
ความเชือและค่านิยมมีลกัษณะต่างกนัและลกัษณะร่วมกนั ดงัตารางต่อไปนี  
 

  จากตารางที ๑ แสดงใหเ้ห็นถึงความเชือและค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนมีลกัษณะ
ต่างกนัและลกัษณะร่วมกนั ดงันี 

  3.3.1 ความเชือของชาวไทยและชาวจีนแตกต่างกนั เนืองจากประเทศไทยเป็นประเทศ
ทีมีศาสนาประจาํชาติ คือ พุทธศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ไดรั้บอิทธิพลจาก
ศาสนาพุทธอยา่งลึกซึงและชาวไทยนบัถือพระรัตนตรัย ทาํใหช้าวไทยมีการปฏิบติัตามกฏเกนฑ์
ของศาสนาพุทธทงัใจและกาย ดงันีในสงัคมไทย ผูอ้ายนุอ้ยตอ้งเคารพนบัถือและใหเ้กียรติผูอ้ายสูุง
กว่า เวลาผูอ้ายสูุงกว่าจะอวยพรใหแ้ก่ผูอ้ายนุอ้ยกว่า สามารถกล่าวอวยพรไดด้ว้ยตนเอง แต่เวลาผู ้
อายนุอ้ยกว่า จะกล่าวอวยพรใหแ้ก่ผูอ้ายสูุงกว่า ไม่สามารถกล่าวโดยตรง ตอ้งขออาํนาจพระพุทธเจา้  
เทวดา หรือสิงศกัดิสิทธิ มาอวยพรใหแ้ก่ผูอ้ายสูุงกว่า เพือแสดงการเคารพและนบัถือผูอ้ายสูุง  การ
กล่าวอวยพรเป็นประเพณีธรรมเนียมจากอดีต  เช่น “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบนัดาลให้

 

 

ลกัษณะต่างกนั 

ดา้นความเชือ 

 

ชาวไทย 
ความเชือเกียวกบัพระรัตนตรัย 

ความเชือเกียวกบัสิงศกัดิสิทธิและบารมีของสิง
ทีเหนือธรรมชาติ 

 

ชาวจีน 
ความเชือเกียวกบัสิงศกัดิสิทธิในธรรมชาติ 

ความเชือเกียวกบัสิงมงคลในธรรมชาติ 

ความเชือเกียวกบัลทัธิขงจือ 
 

ลกัษณะร่วมกนั 

ดา้นค่านิยม 

 

ชาวไทย 

ค่านิยมเกียวกบัความสุข 

ค่านิยมเกียวกบัอายยุนืยาวและสุขภาพดี 

ค่านิยมเกียวกบัครอบครัว 

ค่านิยมเกียวกบัความกา้วหนา้ในการงาน 

ค่านิยมเกียวกบัความรํารวย 

 

ชาวจีน 



97 
 

 

ท่าน มีอายยุนืยาว มีความสุขมากๆ”  “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดบนัดาลใหท่้านมี
ความสุขตลอดไป อายยุนืยาว สุขภาพแข็งแรง”  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดบนัดาลให้
บิดาและมารดาประสบความสุข สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสดชืนตลอดไป  เป็นตน้    
  ในประเทศจีนความเชือเรืองศาสนาไม่ชดัเจนอยา่งประเทศไทย เนืองจากชาวจีนไม่มี
ศาสนาประจาํชาติและใหอิ้สระในการนบัถือศาสนาใดศาสนาหนึง  ฉะนนั ภาษาทีใชอ้วยพรของ
ชาวจีนไม่ไดพ้ดูถึงความเชือเรืองศาสนา แต่ชาจีนนบัถือและเคารพธรรมชาติ เนืองจากในสมยั
โบราณขาดความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถอธิบายไดสิ้งทุกสิงทีเกิดขึนโดยธรรมชาติได ้ เช่น 
ฟ้าร้อง ฝนตก แผน่ดินไหว เป็นตน้ ชาวจีนโบราณเชือกนัว่า สิงทีในธรรมชาติ เช่น ฟ้า ดิน หิน 
ตน้ไมต้น้ใหญ่โต สตัวต่์างๆ เป็นตน้ มีอาํนาจปกครองและเฝ้าดูมนุษยใ์นโลก มีความสามารถพิเศษ
เหนือมนุษย ์  จึงมีการสร้างสาํนวนต่างๆทีมีอุปลกัษณ์เกียวกบัสิงต่างๆในธรรมชาติ เพือเป็นการ
ตกัเตือนและการสงัสอนลกูหลานต่อๆกนัไป เช่น “  ” เปรียบเทียบเป็นทะเล 
เพราะว่าทะเลกวา้งใหญ่และลึก ไม่สามารถวดัขนาดและนาํหนกัได ้ ส่วนภูเขาเป็นสิงทีไม่สามารถ
ขนยา้ยไดง่้ายๆ จึงมนัคง ถาวร หมายความว่าขออวยพรใหค้วามสุขความโชคดีเหมือนทะเล
ตะวนัออกกวา้งใหญ่ อายยุนืยาวเท่ากบัภูเขาใตที้ถาวร ขออวยพรใหเ้กิดความเป็นสิริมงคลอยา่งยงิ
และมีอายยุนืยาว  “ ” คาํว่ากิเลนหินเปรียบเหมือนเด็กชายทีมคีวามรู้ ความ
ฉลาด และมีคุณค่าสูง หมายถึงเจา้ฟ้ากรุณาใหล้กูชายทีมคีวามรู้และสีสนัอนังดงาม อยูใ่นบา้นทีมี
คุณธรรมและมีบารมีสูงทาํใหเ้กิดแสงอนัรุ่งโรจน์ คาํอวยพรนีหมายความว่าขอแสดงความยนิดีทีได้
บุตรชาย     “   ”  เปรียบเทียบว่าชายและหญิงควรรักกนั ช่วยเหลือกนัเรืองเลก็นอ้ย ไม่ทิง
กนั ใหก้าํลงัใจกนั และคอยประคบัประคองชีวติคู่ หมายความว่าขอใหเ้จา้บ่าวเจา้สาวช่วยเหลือกนั 
ไม่ทอดทิงกนั  “ ” คาํว่า“ ” ในทีนีหมายถึงมา้ตวัเหมือนมงักร เป็นสตัวที์มีกาํลงัวงัชา
ฮึกเหิมในสมยัจีนโบราณ เป็นสตัวม์งคล เป็นตวัแทนของมนัคงและแข็งแรง หมายความว่าขอใหม้ี
พลงัชีวิตคึกคกั และกาํลงัวงัชาในวนัปีใหม่ เป็นตน้   
 

  3.3.2  การนบัถือสิงศกัดิสิทธิไม่เหมือนกนั ชาวไทยนบัถือสิงศกัดิสิทธิโดยไม่
ชีใหเ้ห็นชดัเจนว่าสิงศกัดิสิทธิทีเคารพนบัถือคืออะไร จากการสมัภาษณ์ชาวไทยพบว่า สิงศกัดิสิทธิ
ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั และไม่ไดบ้งัคบัว่าตอ้งนบัถือสิงใดสิงหนึงเป็นสิงศกัดิสิทธิ ในภาษาที
ใชอ้วยพร มีการกล่าวถึงสิงศกัดิสิทธิ เช่น “ขอใหสิ้งศกัดิสิทธิปกป้องคุม้ครองอาจารยแ์ละ
ครอบครัวใหม้ีความสุข สาํเร็จในทุกสิงทีปรารถนา”  “ขออาราธนาสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย ใหท่้านมี
สุขภาพทีแข็งแรง ไม่มีโรคภยัใหเ้จ็บ มีอายยุนืยาว และมีความสุขตลอดทงัปี” “ขอใหสิ้งศกัดิสิทธิ
ทงัหลายในสากลโลก ใหทุ้กท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ประสบ
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ความสาํเร็จในสิงทีทาํ” เป็นตน้         
  สิงศกัดิสิทธิทีชาวจีนนบัถือส่วนมากเป็นสตัวต่์างๆ เช่น   มงักร กิเลน  หงส์ 
เชือว่าเป็นสตัวที์ศกัดิสิทธิ นิยมใชใ้นคาํอวยพรในโอกาสมงคล เช่น โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีได้
บุตรชาย อวยพรว่า “ " ขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย   โอกาสวนัปีใหม่ อวย
พรว่า “ ” ขอใหม้ีพลงัชีวิตคึกคกั และกาํลงัวงัชาในวนัปีใหม่   โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีได้
บุตรสาว อวยพรว่า  “  ” ขอใหเ้ป็นคนทีเชียวชาญ สวยงามในอนาคต
 

  3.3.3 การนบัถือสิงมงคลในธรรมชาติของชาวจีน จากการวิเคราะห์ขอ้มลูของชาวไทยไม่
พบว่ามีความเชือดา้นสิงมงคล แต่ชาวจีนยงันบัถือสิงมงคลต่างๆทีอยูใ่นธรรมชาติ ถือว่าสิงมงคล
เหล่านีสามารถนาํความโชคมาแก่ผูรั้บพร จึงนิยมใชใ้นคาํอวยพรเพือเป็นสิริมงคล เช่น ตน้
สน ตน้ไผ่ ทะเล  ภเขา ตน้ไมใ้หญ่และ /  หยก  เช่น “     

” หมายถึงขออวยพรใหค้วามรักไม่เปลียนแปลง อยูก่นัยาวนานจนถึงทะเลแหง้แลง้ หินผาแหลก
สลาย ยาวเท่าทอ้งฟ้านานเหมือนแผน่ดิน  “ ” หมายถึงขออวยพรใหคุ้ณอายยุนืยาว
และสุขภาพแข็งแรงเหมือนตน้สน”  
 
  3.3.4 ชาวจีนมคีวามเชือลทัธิขงจือ ไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิขงจือ คาํสงัสอนของขงจือทาํให้
ชาวจีนรู้จกัการกตญั ูพ่อแม่ รู้จกัรักษาครอบครัวใหก้ลมเกลียวกนั  เช่น          “ ” ขอให้
กตญั ูต่อพ่อแม่  “ ”  ขอใหเ้จา้บ่าวเจา้สาวรักกนัและเคารพนบัถือซึงกนัและกนั  
 

3.3.5 ค่านิยมเกียวกบัความสุข ความสุขคือความสบายกายและใจ เป็นสิงทีเกียวขอ้งกบั
จิตใจและความรู้สึก ความสุขเป็นสิงทีทุกคนพึงปรารถนา และเป็นสิงทีทุกตนสามารถมีไดต้าม
สถานะและสิงแวดลอ้มแต่ละคน ไม่ว่าอยูใ่นสงัคมใดก็ตาม ประชากรตอ้งการความสุข เป็นสิงทีทุก
คนปรารถนา เช่น ในโอกาสวนัปีใหม่ ชาวไทยอวยพรว่า “ขอใหม้ีความสุข ความสดชืน” ชาวจีน
อวยพรว่า “ ” ขอใหค้รอบครัวมคีวามสุข  ในโอกาสมงคลสมรส ชาวไทยอวยพรว่า “ขอให้
ชีวิตคู่มคีวามสุข” “ขอใหอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข”   ชาวจีนอวยพรว่า “ ” ขอใหชี้วิตคู่
ใหม่มีความสุข  ในโอกาสขึนบา้นใหม่ ชาวไทยอวยพรว่า “ขอใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข” ชาวจีนอวยพรว่า “

” ขอใหชี้วิตมีความสุข  
 

    3.3.6 ค่านิยมเกียวกบัอายยุนืยาวและสุขภาพดี สุขภาพแข็งแรงเป็นความตอ้งการ
พือนฐานของมนุษย ์ สุขภาพดีทงัร่างกายและใจทีดี ทาํใหชี้วิตมีความสุข อายยุนืยาวได ้ เป็นสิงที
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มนุษยป์รารถนา  ในค่านิยมดา้นนี ชาวไทยและชาวจีนมีค่านิยมเหมือนกนั  ชาวไทยนิยมขอใหอ้ายุ
ยนืยาว สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย  เป็นตน้ เพราะวา่ชาวไทยถือว่าผูที้มีอายยุนืยาวเป็นมิงขวงั
ของลกูหลานและครอบครัว    ชาวจีนกนิ็ยมกล่าวว่า       “ ” อายยุนืยาวถึงร้อยปี “

” สุขภาพแข็งแรง “ ” แข็งแรงมีความสุข เป็นตน้ ชาวจีนไม่พดูคาํว่าเจ็บหรือป่วย 
หลีกเลียงคาํทีมีความหมายแง่ลบ แมแ้ต่ “ไม่เจ็บไม่ป่วย” เชือว่าไม่เป็นมงคลและอาจจะนาํโชคร้าย
แก่ผูอื้น  
 

  3.3.7 ค่านิยมเกียวกบัครอบครัว ครอบครัวเป็นหน่วยพืนฐานของสงัคม ครอบครัวที
สมบูรณ์สามารถทาํใหส้มาชิกรักกนั ใหค้วามอบอุ่นกนั ใหค้วามช่วยเหลือชึงกนัและกนั ฉะนนั 
ครอบครัวทีดีและมีความสุขเป็นสิงทีมนุษยต์อ้งการอยา่งสูง ชาวไทยและชาวจีนยอ่มยกยอ่ง
ครอบครัวทีดี มีลกูหลานอยูพ่ร้อมหนา้จึงนิยมอวยพรใหค้รอบครัวมคีวามสุข สมาชิกของครอบครัว
ดูแลกนั ช่วยเหลือกนั ครอบครัวใหม้นัคง หรือสมาชิกครอบครัวอยูด่ว้ยกนัจนแก่จนเฒ่า เป็นตน้  
 

  3.3.8  ค่านิยมเกียวกบัความกา้วหนา้ในการงาน การทีมีงานสาํคญัมาก แสดงถึงการมี
รายไดเ้พือเลียงตนเองและสามารถอยูต่่อได ้ เป็นปัจจยัพืนฐานของมนุษย ์  การงานทีดีและมนัคง
สามารถทาํใหชี้วิตของคนเราดียงิขึน สามารถทาํใหม้นุษยม์ีความภูมิใจในการงาน มีความสุขมาก
ยงิขึน ชาวไทยและชาวจีนจะมีค่านิยมดา้นการงานทีใกลเ้คียงกนั ชาวไทยนิยมอวยพรขอใหมี้
ความกา้วหนา้ ความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสาํเร็จ เป็นตน้ ชาวจีนก็นิยมใชค้าํทีมีความหมาย
ใกลเ้คียงกนั เช่น “ ” การงานประสบความสาํเร็จ “ ” ทุกสิงทุกอยา่งราบรืน “

” มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นตน้ 

 

  3.3.9 ค่านิยมเกียวกบัความรํารวย ความรํารวย เป็นสิงทีทุกคนปรารถนา ทุกคนอยากจะได ้
อยากจะมีทรัพยสิ์นเงินทอง รถยนต ์ บา้น ทีดิน ฯลฯ คนทีรํารวยจะเป็นผูที้ไดรั้บการยอมรับใน
สงัคม และจะตอ้งการสิงใดยอ่มไดต้ามความประสงค ์ เงินสามารถซือสิงต่างๆได ้สามารถใหม้นุษย์
ใชชี้วิตไดดี้ขึน ดงันนัทุกคนจึงตอ้งการความรํารวย เพือตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์  

 

  จากการเปรียบเทียบดา้นความเชือและค่านิยมของชาวไทยกบัชาวจีนทีสะทอ้นจากคาํ 
อวยพรจะเห็นไดว้่า ชาวไทยและชาวจีนมีความเชือและนบัถือสิงศกัดิสิทธิแตกต่างกนั ส่วนค่านิยม
เกียวกบัอายแุละสุขภาพดี ความสุข ความกา้วหนา้ในการงานและความรํารวยจะใกลเ้คียงกนั  
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บทที 4  
สรุปผลการศึกษา 

 
  การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจีน ศึกษาความเชือ
และค่านิยมของชาวไทยและชาวจีน ตลอดจนศกึษาเปรียบเทียบลกัษณะคาํอวยพร ความเชือและ
ค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนทีสะทอ้นจะคาํอวยพร ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเป็นคาํถาม
ปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขียนคาํอวยพร 9 โอกาสไดแ้ก่ โอกาสวนัขึนปีใหม่  โอกาสวนั
คลา้ยวนัเกิด โอกาสมงคลสมรส โอกาสทีมีความกา้วหนา้ โอกาสขึนบา้นใหม่ โอกาสเดินทางไกล 
โอกาสเปิดกิจการหรือบริษทัใหม่  โอกาสทีไปเยยีมผูป่้วยและโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชาย
และบุตรสาว เก็บขอ้มลูโดยสมัภาษณ์ประกอบแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทงัชาวไทยใน
ประเทศไทยและชาวจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน รวมทงัสิน 240 คน มีคาํ
อวยพรทงัสิน 3421 ขอ้ความ 

  ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะคาํอวยพรของชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นวลีหรือประโยคทีใช้
สือสารทวัไป มีความหมายดี ไม่นิยมคาํอวยพรทีมีอุปลกัษณ์ การใชค้าํอวยพรแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ คาํอวยพรใชเ้ฉพาะโอกาสและคาํอวยพรทีใชม้ากกว่าหนึงโอกาส  
 

  คาํอวยพรใชเ้ฉพาะโอกาสทีมีอุปลกัษณ์ พบ 4 ขอ้ความ คือ 

  อุปลกัษณ์ทีมกีารแสดงคาํเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ “ขอใหเ้ป็นกิงทองใบหยก”  “ขอใหอ้ยูเ่ป็น
ร่มโพธิ ร่มไทรของลกูหลานตลอดไป” 

  อุปลกัษณ์โดยนยั ไดแ้ก่ “ขอใหถื้อไมเ้ทา้ยอดทอง กระบองยอดเพชร” “ขอใหม้ีลกูเต็ม
บา้น มีหลานเต็มเมือง”  
 

  คาํอวยพรใชเ้ฉพาะโอกาสไม่มีอุปลกัษณ์ พบ 670 ขอ้ความ เช่น  
  “อุปสรรคมีไดใ้หฝ่้าฝัน ขอใหสุ้ขสนัตว์นัแต่งงาน”  
  “ขอเดชะคุณพระพระศรีรัตนตรัย จงคุม้ภยัสารพดัขจดัพาล อายมุนัขวญัยนืชวักาลนาน 
มงคลวารวนัเกิดประเสริฐเอย”  
  “ขอใหใ้ชชี้วิตคู่กนัอยา่งมีความสุข อยูด่ว้ยกนัจนแก่เฒ่า ใหอ้ภยัซึงกนัและกนั ความรักกนั
ยาวนาน”  
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  ส่วนคาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสทีมีอุปลกัษณ์ พบ 2 ขอ้ความ คือ 

  อุปลกัษณ์ทีมกีารแสดงคาํเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ “ขอใหเ้ป็นเสาหลกัของครอบครัว”  
“ขอใหเ้งินทองไหลมาเทมา”   

 

  คาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสไม่มีอุปลกัษณ์ พบ 925 ขอ้ความ เช่น  
  “พรใดทีประเสร็ฐในสากลโลกนี จงใหแ้ก่ท่านประสบโชคดีตลอดปี ตลอดไป”   
  “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย จงดลบนัดาลใหท่้าน(พี บิดา 
มารดา ครูอาจารย ์ฯลฯ) มีความสุขกายสุขใจ สมความปรารถนาในสิงทีมุ่งหวงัไวทุ้กประการ” 

  “ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิงศกัดิสิทธิทงัหลาย จงดลบนัดาลใหท่้าน มีอายยุนื
ยาว มีความสุขมากๆ”    
   “ขอเดชะอาํนาจคุณพระพระศรีรัตนตรัย ช่วยปกป้องคุม้ครองคณัพ่อของขา้พเจา้ใหม้ีชีวิต
ยนืยาว อยูเ่ป็นมิงขวญั เป็นร่มโพธิ ร่มไทรของลกูหลาน”  
 

ชาวไทยและชาวจีนมนิียมใชค้าํอวยพรทีมีความหมายมงคลใกลเ้คียงกนั เมือพิจารณา
แบบสอบถามของชาวไทย พบว่าชาวไทยนิยมใชก้ลุ่มความหมาย ทีมีความถีสูงสามลาํดบัแรกในคาํ
โอกาสต่างๆ คือกลุ่มความหมายแข็งแรง พบทงัหมด 620 ครัง กลุ่มความหมายความเจริญ พบ
ทงัหมด 613 ครังและกลุ่มความหมายความสุข พบทงัหมด 567 ครัง ส่วนกลุ่มความหมายอืนที
ปรากฏมากนอ้ยตามลาํดบัคือ กลุ่มความหมายคุณลกัษณะ พบทงัหมด 415 ครัง กลุ่มความ
หมายความรํารวย พบทงัหมด 264 ครัง กลุ่มความหมายความปลอดภยั พบทงัหมด 165 ครังและ
กลุ่มความหมายความมนัคง พบทงัหมด 146 ครัง กลุ่มความหมายทีนิยมใชใ้นคาํอวยพรของชาว
ไทยสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมของชาวไทยคือ นิยมสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง สมบูรณ์ ความ
เจริญกา้วหนา้และมีความสุข 

  
  ลกัษณะคาํอวยพรของชาวจีน ส่วนใหญ่เป็นสาํนวนมีตงัแต่ 4 ตวัอกัษรขึนไป นิยมใช ้

อุปลกัษณ์ มีความหมายลึกซึง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ คาํอวยพรใชเ้ฉพาะโอกาสและคาํอวยพรที
ใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาส 

  คาํอวยพรใชเ้ฉพาะโอกาสทีมีอุปลกัษณ์ พบ 476 ขอ้ความ เช่น  
อุปลกัษณ์ทีมกีารแสดงคาํเปรียบเทียบ 

                  

ความรัก  เท่า   ทอง   แข็ง 
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หมายถึงขอใหค้วามรักของเจา้บ่าวเจา้สาวอยูไ่ดน้านๆอยา่งมนัคงและเขม้แข็งโดย  
 

  อุปลกัษณ์โดยนยั 
       

     

เกิด/คลอด หยก  ของ มงคล     ดี   สือทอด ดี      ดาํเนินการต่อ 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย ขอใหบุ้ตรชายไดด้าํเนินต่อความดีงามของ
คุณธรรมและสจัจะทีไดสื้อทอดมา  

 
                                

         
       เกิดคลอด กระเบือง ของ ความยนิดี   แน่  โดดเด่น ของ ความยนิดี 

หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว อนาคตตอ้งมีความสามารถโดดเด่นและ
สร้างชือเสียงใหค้รอบครัวแน่นอน  
 
  คาํอวยพรใชเ้ฉพาะโอกาสไม่มีอุปลกัษณ์ พบ 369 ขอ้ความ เช่น  

                                   

 ขาว   หวั(ผมหงอก)  พร้อม   แก่ 

หมายถึง ขออวยพรใหม้ีชีวิตคู่อยูคู่่กนัจนแก่จนเฒ่า      
 

               

           

                                หมืน     อาย ุ  ไม่มี    ขอบเขต 
หมายถึงขออวยพรใหม้ีอายยุนืหมืนปีและไม่มีสินสุด ขอใหอ้ายยุนืยาว  

 
                              

   

   ตลอดไป    ผกูพนั    ใจเดียวกนั 

หมายถึงขออวยพรใหมี้ใจเดียวกนัตลอดไป  
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  ส่วนคาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสทีมีอุปลกัษณ์ พบ 540 ขอ้ความ เช่น 

อุปลกัษณ์ทีมกีารแสดงคาํเปรียบเทียบ 
                                                                         

ความสุข ความโชคดี  เหมือน  ทะเลตะวนัออก    อาย ุ    เท่า     ภูเขาใต ้

   หมายถึงขออวยพรใหค้วามสุขความโชคดีเหมือนทะเลตะวนัออกกวา้งใหญ่ อายยุนื
ยาวเท่ากบัภูเขาใตที้ถาวร ขออวยพรใหเ้กิดความเป็นสิริมงคลอยา่งยงิและมีอายยุนืยาว 
 

                                    

เหมือน  พระอาทิตย ์   กลาง  ทอ้งฟ้า  
หมายถึงขออวยพรใหม้ีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งสุดขีดเหมือนพระอาทิตยอ์ยูก่ลาง

ทอ้งฟ้า 
 

  อุปลกัษณ์โดยนยั 
                         

ตน้งา       ออกดอก     สูงขึนเรือยๆ 

หมายถึงขออวยพรใหมี้ความกา้วหนา้เหมือนตน้งาออกดอก สูงขึนตลอด 
 
  คาํอวยพรทีใชไ้ดม้ากกว่าหนึงโอกาสไม่มีอุปลกัษณ์ พบ 435 ขอ้ความ เช่น 

                             

               

        เงินทอง โชคชะดา       ราบรืน   
   หมายถึงขอใหมี้ความโชคดีและราบรืนอยา่งยงิในการหาเงิน ขอใหร้ํารวย  

 
                          

     

        ความฝัน      เป็น   จริง 
หมายถึงขอใหค้วามฝันเป็นจริง  

 

             

    

สี     ฤดู    ปลอดภยั 
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   หมายถึง ขอใหป้ลอดภยั ราบรืนทงัปี 
 
 

  จากแบบสอบถามของชาวจีน สามารสเห็นไดว้่าชาวจีนนิยมใชก้ลุ่มความหมายมงคลทีมี
มากทีสุดคือ กลุ่มความหมายความเจริญ พบทงัหมด 704 ครัง รองมาคือคาํว่า กลุ่มความหมาย
ความสุข พบทงัหมด 695 ครัง ลาํดบัทีสามคือกลุ่มความหมายความแข็งแรง พบทงัหมด 592 ครัง 
ส่วนกลุ่มความหมายอืนทีปรากฏมากนอ้ยตามลาํดบัคือ กลุ่มความหมายความรํารวย พบทงัหมด 
295 ครัง กลุ่มความหมายความมนัคง พบทงัหมด 221 ครัง กลุ่มความหมายคุณลกัษณะ พบทงัหมด 
133 ครังและกลุ่มความหมายความปลอดภยั พบทงัหมด 127 ครัง กลุ่มความหมายทีนิยมใชใ้นคาํ
อวยพรของชาวจีนสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมของชาวจีนคือ นิยมอวยพรใหม้ีความ
เจริญกา้วหนา้ มีความสุขและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

  จากการศึกษาคาํอวยพรทงั 9 โอกาสไดส้ะทอ้นความเชือและค่านิยมของสงัคมไทยและ
สงัคมจีน ตรงตามสมมุติฐานของการศึกษา ผูว้ิจยัพบว่าคาํอวยพรของชาวไทยสะทอ้นความเชือและ
ค่านิยม 7 ประการ คือ 1.ความเชือเกียวกบัพระรัตนตรัย 2. ความเชือเกียวกบัสิงศกัดิสิทธิและบารมี
ของสิงทีเหนือธรรมชาติ 3. ค่านิยมเกียวกบัความสุข 4.ค่านิยมเกียวกบัอายยุนืยาวและสุขภาพดี 5.

ค่านิยมเกียวกบัครอบครัว  6.ค่านิยมเกียวกบัความกา้วหนา้ในการงาน  7.ค่านิยมเกียวกบัความ
รํารวย  ส่วนคาํอวยพรของชาวจีนสะทอ้นควาทเชือและค่านิยม 8 ประการ คือ 1. ความเชือเกียวกบั
สิงศกัดิสิทธิในธรรมชาติ 2.ความเชือเกียวกบัสิงมงคลในธรรมชาติ  3.ความเชือเกียวกบัลทัธิขงจือ  
4.ค่านิยมเกียวกบัความสุข 5.ค่านิยมเกียวกบัอายยุนืยาวและสุขภาพดี 6.ค่านิยมเกียวกบัครอบครัว  

7.ค่านิยมเกียวกบัความกา้วหนา้ในการงาน 8.ค่านิยมเกียวกบัความราํรวย  เมือเปรียบเทียบความ
เชือและค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนทีสะทอ้นจากคาํอวยพร พบว่ามีค่านิยมทีร่วมกนัอนัเป็น
ความตอ้งการขนัสูงของมนุษยคื์อ เป็นความตอ้งการทางสงัคม ตอ้งการความเคารพนบัถือจากผูอื้น 
ตลอดจนความสมบูรณ์ของชีวิตไดแ้ก่  ค่านิยมเกียวกบัอายยุนืยาวและสุขภาพดี  ค่านิยมเกียวกบั
ครอบครัว ค่านิยมเกียวกบัความกา้วหนา้ในการงาน ค่านิยมเกียวกบัความสุขและค่านิยมเกียวกบั
รํารวย ส่วนความเชือของชาวไทยและชาวจีนทีต่างกนันนัเป็นเรืองของศาสนาและลทัธิของคนแต่
ละสงัคมนบัถือ กล่าวคือสงัคมไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ ชาวไทยเชือเรืองของอาํนาจ
พุทธคุณ ตลอดจนสิงศกัดิสิทธิและบารมีของสิงทีเหนือธรรมชาติ และขออาํนาจบารมีของสิง
ดงักล่าว มาปกปักรักษาบุคคลทีตอ้งการอวยพร ส่วนชาวจีนมีความเชือเกียวกบัสิงศกัดิสิทธิใน
ธรรมชาติ เช่น สตัว ์พืช ภูเขา ทะเล ว่ามีพลงัสามารถปกปักรักษาคนในสงัคมได ้ อีกทงัชาวจีนส่วน
ใหญ่ไม่ไดน้บัถือพุทธศาสนา แต่มีความเชือเกียวกบัลทัธิขงจือ ถือว่ามนุษยเ์ป็นศนูยก์ลางแห่งความ
เป็นไปในโลกทุกอยา่ง จาํเป็นตอ้งสร้างคนใหเ้ป็นคนดีโดยอาศยัคุณธรรม ประเพณีและวิทยากร
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ต่างๆ สอนใหน้บัถือผูอ้าวุโส ตอบแทนคุณบิดามารดา มีนาํใจต่อผูอื้น ชาวจีนนบัถือสิงศกัดิสิทธิ
ส่วนมากเป็นพวกสตัวต่์างๆ เช่น มงักร กิเลน หงส์และปลา นอกจากนีชาวจีนยงันบัถือสิงมงคล
ต่างๆทีอยูใ่นธรรมชาติ เช่น ตน้ไผ ่ตน้ไม ้ตน้สน ภูเขา ทะเลเป็นตน้ ชืนชมลกัษณะและคุณภาพของ
สิงเหล่านี นาํมาเปรียบเทียบกบัมนุษย ์ใชใ้นคาํอวยพรซึงเป็นความหมายทีดีงามและเป็นสิริมงคล  
 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
1.จากแบบสอบถามของชาวไทยและชาวจีน ผูว้ิจยัสงัเกตว่า ผูช้ายชาวจีนมกัอวยพรสนัๆ 

ไม่นิยมใชอุ้ปลกัษณ์มากเท่าผูห้ญิงชาวจีน เช่น ในโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชายและบุตรสาว 
ผูช้ายชาวจีนส่วนมากอวยพรว่า “ ” หมายถึงยนิดีทีไดบุ้ตรชาย ผูห้ญิงชาวจีนส่วนใหญ่
นอกจะกล่าวความยนิดีแลว้ มีการกล่าวถึงความหวงัของผูใ้หพ้รดว้ย  เช่น “  

 ” หมายถึงขอใหบุ้ตรชายโตขึนดว้ยสุขภาพแข็งแรง อนาคตเป็นคนดี กตญั ู
พ่อแม่ “  ” หมายถึงขอใหบุ้ตรส่าวสวยขึนทุกๆวนั ฉลาดเฉลียว  
 

2.ในดา้นระดบัอายขุองผูก้ล่าวพร ผูว้ิจยัสงัเกตว่าไม่ว่าอยูร่ะดบัอายไุหนกต็าม ชาวจีนทุก
คนนิยมใชส้าํนวนในการอวยพร แต่ว่าการใชอุ้ปลกัษณ์ในการอวยพรของวยัอาย ุ 20-30 ปี จะนิยม
เปรียบเทียบกบัสิงใหม่ๆ เช่น ในโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชายและบุตรสาว “  ‘

’” หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย (China Construction Bank) 
หมายถึงธนาคารสร้างสรรคจี์น เปรียบเป็นลกูชายทีรํารวย มีความหมายเป็นมงคล “   ‘

’” หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว    (China Merchants Bank ) 
หมายถึงธนาคารธนาคารพาณิชยจี์น การเปรียบเทียบบุตรสาวเป็นธนาคารพาณิชย ์ แสดงใหเ้ห็นว่า
การทีไดบุ้ตรสาวเหมือนการลงทุนคือเป็นธนาคารสาํหรับฝากเงิน ส่วนระดบัอายกุลาง40-50ปีและ
สูง60-70ปี มกันิยมอวยพรว่า “ ” เปรียบเทียบลกูสาวเป็นเสือนวมปุยฝ้ายเลก็ๆ ซึง
เป็นเสือทีชาวจีนตอ้งใส่เพือความอบอุ่นในฤดูหนาว เปรียบบุตรสาวว่าเป็นลกูทีใหค้วามอบอุ่นและ
รู้ใจใกลชิ้ดพ่อแม่อยา่งดี ไม่ซนไม่ดือ เชือฟังพ่อแม่   
 

3.ค่านิยมการมีบุตรชายและบุตรสาวของจีน ในความคิดของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ใน
สมยัจีนโบราณ ผูช้ายถกูใหคุ้ณค่าและมีฐานะสูงกว่าผูห้ญิง เฉพาะผูช้ายสามารถสืบสกุลครอบครัว
ไดเ้ท่านนั ผูช้ายเป็นใหญ่ในครอบครัวและประเทศ ทาํใหค้รอบครัวอยากไดบุ้ตรชายเพือสืบสกุล 

เช่น ในโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรสาว ชาวจีนระหวา่งอาย ุ60-70ปี มกัอวยพรว่า “
” หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรชาย ขอใหบุ้ตรชายไดด้าํเนินต่อความดีงามของ



106 
 

 

คุณธรรมและสจัจะทีไดสื้บทอดมา “ ” เป็นหยกชนิดหนึง ทีมีคุณค่าสูง ในสมยัจีนโบราณ หยก
เป็นของเล่นของเด็กชาย พ่อแม่หวงัว่าลกูชายมีคุณสมบติัเหมือนหยก เป็นคนดีของสงัคม  ในทีนี 

“ ” หมายถึงบุตรชาย  “  ”หมายถึงขอแสดงความยนิดีทีไดบุ้ตรสาว อนาคต
ตอ้งมีความสามารถโดดเด่นและสร้างชือเสียงใหค้รอบครัวแน่นอน “ ”หมายถึง กระเบือง เป็น
อะไหล่ของเครืองทอผา้สมยัโบราณ ในสมยัจีนโบราณ พอ่แม่มกัจะใหล้กูสาวเล่น “ ” เพอืให้ลกู
สาวมีความเชียวชาญในการทอผา้ เยบ็ผา้ฝีมือดี ซึงเป็นคุณสมบติัทีสาํคญัมากสาํหรับผูห้ญิง  ใน
ปัจจุบนั คนรุ่นใหม่ไม่ยอมรับว่าผูช้ายมีคุณค่าหรือฐานะสูงกว่าผูห้ญิง เพราะว่างานทีผูช้ายทาํได ้
ผูห้ญิงก็สามารถทาํได ้ ซึงทาํดีกว่าผูช้าย ชาวจีนระหว่าง 20-30ปีและ40-50ปีมกัอวยพรว่า “

” หมายถึงยนิดีทีไดบุ้ตรชาย ในสงัคมจีน มงักรเป็นสตัวศ์กัดิสิทธิเป็นสญัลกัษณ์ของ
พลงั อาํนาจและความยงิใหญ่ สิงทีมีสมัพนัธิกบัมงักรคือลกูชาย ก็ถือว่าเป็นสิริมงคล ดงันนัชาวจีน
จึงเปรียบเทียบบุตรชายวา่เป็นลกูของมงักร “ ” หมายถึงยนิดีทีไดบุ้ตรสาว 
เปรียบเทียบบุตรสาวเป็นเจา้หญิง มีศกัดิสูง  
 

  4.ในโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชาย ชาวไทยและชาวจีนนิยมอวยพรใหบุ้ตรชายมี
อาํนาจ ชาวไทยอวยพรว่า “ขอใหเ้ป็นเจา้คนนายคน” “ขอใหเ้ป็นเสาหลกัของครอบครัว” “ขอให้
เป็นรัวของชาติ” ชาวจีนอวยพรว่า “  โตขึนขอใหเ้ป็นเสาหลกัของชาติ”  
โอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรสาว ชาวไทยอวยพรว่า “ขอใหเ้ป็นเด็กเรียบร้อย ออนโยน สวย
เหมือนแม่”  ชาวจีนอวยพรว่า “  ขอใหล้กูสาวยงิโตยงิสวย” ชาวไทยและชาว
จีนนิยมอวยพรใหบุ้ตนรสาวมีหนา้ตาสวยงาม เรียบร้อย เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงชาวไทยและชาวจีน
มีความคาดหวงัต่อบุตรชายและบุตรสาวเหมือนกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาเปรียบเทียบคาํอวยพรของชาวไทยกบัชาวจีน ผูว้ิจยัเห็นว่ายงัมีสิงทีน่าสนใจ
และน่าศึกษาต่อไป ดงันี  
  1.ศึกษาวิธีการเปรียบเทียบในคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจีนแต่ละระดบัอาย ุ  
  2.ศึกษาเปรียบเทียบภาษาทีใชใ้นโอกาสแสดงความเสียใจระหว่างชาวไทยและชาวจีน 

  3.ศึกษาสิงทีชาวจีนนิยมใชเ้ป็นอุปลกัษณ์ในคาํอวยพรเพือใหเ้ห็นความเชือและค่านิยมซึง
มีความสมัพนัธิกบัปรัชญาแนวคิดของชาวจีนใหลึ้กซึงต่อไป  
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แบบสอบถามเกยีวกบัคาํอวยพรในโอกาสต่างๆ  
 

๑ อาย ุ    □ 20-30 ปี    □ 40-50  ปี     □ 60-70 ปี 

๒ เพศ     □ ชาย.          □ หญิง 

๓ ระดบัการศึกษา  □ สูงกว่าปริญญาตรี  □ ปรีญญาตรี      

          □ มธัยมปลาย/ปวช   □ ตาํกว่ามธัยมปลาย 

การใหอ้วยพรในโอกาสต่างๆ เป็นวฒันธรรมสาํคญัของคนไทย ในโอกาสต่อไปนี     ท่านจะ
อวยพรอยา่งไร 

 

1.ในวนัปีใหม่  ท่านจะอวยพรอยา่งไร  
                                                                                                                     

                                                                                                                                            

2. ในวนัเกิด ท่านจะอวยพรเจา้ของวนัเกิดอยา่งไร  
 2.1 วนัเกิดของผูอ้าวุโส  เช่น บิดา  มารดา  ครูอาจารย ์ รุ่นพี  

 2.2 วนัเกิดเพือน 

 2.3 วนัเกิดลกูหลาน  

 

 

3.ในโอกาสมงคลสมรส  ท่านจะอวยพรเจา้บ่าวเจา้สาวอยา่งไร 
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4.ในโอกาสทีมีความกา้วหนา้ ท่านจะอวยพรใหผู้ที้มีคาวมกา้วหนา้อยา่งไร 

 4.1  โอกาสทีสอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้

 4.2  โอกาสทีเลือนตาํแหน่งสูงกว่าเดิม 

 

5.ในโอกาสขึนบา้นใหม่ ท่านจะอวยพรเจา้ของบา้นอยา่งไร  

 

6.ในโอกาสเดินทางไกล ท่านจะอวยพรผูที้เดินทางอยา่งไร  

 

7. ในโอกาสเปิดกิจการหรือบริษทัใหม่ ท่านจะอวยพรอยา่งไร 

 

 

8. ในโอกาสทีไปเยยีมผูป่้วย ท่านจะอวยพรผูป่้วยอยา่งไร  

 

9. ในโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชายและบุตรสาว ท่านจะอวยพรอยา่งไร  
 9.1  พ่อแม่ทีไดบุ้ตรชาย 

                  
                                 

 9.2  พ่อแม่ทีไดบุ้ตรสาว  
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

 

ชือ-นําสกุล   นางสาวSUFEN WEI 

 

ทีอยู่     35/318 หมบูา้นราณี 5 ซ. 5 ถ. สุคนธสวสัดิ 1 ลาดพร้าว 71  
     แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

       

 

ประวตักิารศึกษา  
 

 ปีการศึกษา 2554 สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการท่องเทียว คณะศิลปศาสตร์   
     มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 ปีการศึกษา 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

     เพือการพฒันาอาชีพ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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