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55208301 : สาขาวิชาภาษาไทยเพือการพฒันาอาชีพ 

คาํสาํคญั : คาํอวยพร/ความเชือและค่านิยม/ชาวไทยและชาวจีน 

  นางสาวSUFEN WEI : การเปรียบเทียบคาํอวยพรของชาวไทยกบัชาวจีน อาจารยที์
ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: รศ.สุวฒันา เลียมประวติั. 135 หนา้. 
 

  การคน้ควา้อิสระครังนี ผูว้ิจยัมวีตัถุประสงคเ์พือศกึษาคาํอวยพรของชาวไทยกบัชาวจีน
ความเชือและค่านิยมของชาวไทยกบัชาวจีน และเปรียบเทียบลกัษณะคาํอวยพรความเชือและ
ค่านิยมของชาวไทยกบัชาวจีนทีสะทอ้นจากคาํอวยพร 

  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มลูจากการสอบถามชาวไทยและชาวจีน โดยใชแ้บบสอบถามชาว
ไทยในประเทศไทยจาํนวน 120 ฉบบัและชาวจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
จาํนวน 120 ฉบบั รวมทงัสิน 240 ฉบบั  โอกาสของการอวยพรทีนาํมาศึกษามีทงัหมด 9 โอกาส 
ไดแ้ก่  โอกาสวนัขึนปีใหม่ โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด โอกาสมงคลสมรส โอกาสทีมีความกา้วหนา้
โอกาสขึนบา้นใหม่ โอกาสเดินทางไกล โอกาสเปิดกิจการหรือบริษทัใหม่ โอกาสทีไปเยยีมผูป่้วย
และโอกาสทีไปเยยีมพ่อแม่ทีไดบุ้ตรชายและบุตรสาว ขอ้มลูทีนาํมาวิเคราะห์มีทงัหมด 3421 

ขอ้ความ 
  ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะคาํอวยพรของชาวไทยและชาวจีนมีความเหมือนและต่างกนั 
กล่าวคือชาวไทยและชาวจีนนิยมใชค้าํอวยพรทีมคีวามหมายมงคล ลกัษณะคาํอวยพรของชาวไทย
นิยมใชภ้าษาทีสือสารทวัไปและไม่นิยมใชภ้าษาทีมีอุปลกัษณ์ ส่วนลกัษณะคาํอวยพรของชาวจีน
นิยมใชส้าํนวนในคาํอวยพรและนิยมใชค้าํอวยพรทีมีอุปลกัษณ์  
  ความเชือและค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนทีต่างกนัคือชาวไทยมีความเชือทีผกูพนักบั
พุทธศาสนาและสิงศกัดิสิทธิ ชาวจีนมีความเชือทีไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิขงจือและใหค้วามสาํคญักบั
สิงศกัดิสิทธิและสิงมงคลในธรรมชาติ ส่วนค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนมีค่านิยมเกียวกบัอายุ
และสุขภาพ ครอบครัว ความสุข ความกา้วหนา้ในการงานและความรํารวยใกลเ้คียงกนั   
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55208301 : MAJOR : THAI FOR CAREER DEVELOPMENT 

KEY WORD : BLESSED WORDS / BELIEF AND VALUES/ THAIS AND CHINESE 

  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 

 

  การคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณา เมตตาและเอาใจใส่อยา่งดียงิ
ของรองศาสตราจารยสุ์วฒันา เลียมประวติั อาจารยที์ปรึกษาและควบคุมการคน้ควา้อิสระทีให้
คาํแนะนาํความรู้ความคิดและแกไ้ขอยา่งไม่เหน็ดเหนือย รวมทงัห่วงใยใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยัตลอดมา 
ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอยา่งยงิและขอกราบขอบพระคุณอาจารยอ์ยา่งสูงไว ้
ณ โอกาสนี 

  ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.สมชาย สาํเนียงงาม อาจารย ์ดร.สุมาลี ลิมประเสริฐ ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์และ
สละเวลาทีไดก้รุณาตรวจแกไ้ขการคน้ควา้อิสระฉบบันีเป็นอยา่งดี ทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระเล่มนีมี
ความสมบูรณ์ยงิขึน ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าคภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกท่าน ทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ ใหค้าํแนะนาํ อีกทงัเป็นกาํลงัใจใหผู้ว้ิจยัเสมอมา 
  ขอขอบพระคุณอาจารยจ์นัทนี เลิศลทัธภรณ์และครอบครัวของท่าน ทีคอยดูแลใหค้วาม
ช่วยเหลือและกาํลงัใจยามมีปัญหาและอุปสรรค ตลอดระยะเวลาทีผูว้ิจยัอยูใ่นประเทศไทย  
  ขอขอบคุณพีๆทีแสนดี สาขาวิชาภาษาไทยการเพือพฒันาอาชีพ คือนางสาวศุจิกา พรม
รักษา นางสาวนิสา ศุขเหมือน นางสาววารุณี ดอกไมง้าม นางสาวณัฐรดา เบา้คาํ นางสาวศภุนุช 
กาํลงัหาญ นายณฐาภพ โกมลตรีและนางสาวพชัราภรณ์ หอมโกศล เป็นผูช่้วยเหลือดูแลใหก้าํลงัใจ 
ถามไถ่ความกา้วหนา้ของการคน้ควา้อิสระดว้ยความห่วงใย ช่วยกระตุน้ใหผู้ว้ิจยัมานะพยายาม 
อดทนในการเรียนและการทาํการคน้ควา้อิสระจนสาํเร็จลุล่วง 

  ทา้ยทีสุดนีขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ พีสาวและนอ้งชายอนัเป็นทีรักผูเ้อาใจใส่ ห่วงใย 
ใหก้าํลงัใจและสนบัสนุนอยา่งเต็มกาํลงัตลอดมา  
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