55208301 : สาขาวิชาภาษาไทยเพือการพัฒนาอาชีพ
คําสําคัญ : คําอวยพร/ความเชือและค่านิยม/ชาวไทยและชาวจีน
นางสาวSUFEN WEI : การเปรี ยบเทียบคําอวยพรของชาวไทยกับชาวจีน อาจารย์ที
ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ: รศ.สุวฒั นา เลียมประวัติ. 135 หน้า.
การค้นคว้าอิสระครังนี ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาคําอวยพรของชาวไทยกับชาวจีน
ความเชือและค่านิยมของชาวไทยกับชาวจีน
และเปรี ยบเทียบลักษณะคําอวยพรความเชือและ
ค่านิยมของชาวไทยกับชาวจีนทีสะท้อนจากคําอวยพร
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสอบถามชาวไทยและชาวจีน โดยใช้แบบสอบถามชาว
ไทยในประเทศไทยจํานวน 120 ฉบับและชาวจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
จํานวน 120 ฉบับ รวมทังสิ น 240 ฉบับ โอกาสของการอวยพรทีนํามาศึกษามีทงหมด
ั
9 โอกาส
ได้แก่ โอกาสวันขึนปี ใหม่ โอกาสวันคล้ายวันเกิด โอกาสมงคลสมรส โอกาสทีมีความก้าวหน้า
โอกาสขึนบ้านใหม่ โอกาสเดินทางไกล โอกาสเปิ ดกิจการหรื อบริ ษทั ใหม่ โอกาสทีไปเยียมผูป้ ่ วย
และโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชายและบุตรสาว ข้อมูลทีนํามาวิเคราะห์มีทงหมด
ั
3421
ข้อความ
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะคําอวยพรของชาวไทยและชาวจี นมีความเหมือนและต่างกัน
กล่าวคือชาวไทยและชาวจีนนิยมใช้คาํ อวยพรทีมีความหมายมงคล ลักษณะคําอวยพรของชาวไทย
นิยมใช้ภาษาทีสือสารทัวไปและไม่นิยมใช้ภาษาทีมีอุปลักษณ์ ส่ วนลักษณะคําอวยพรของชาวจีน
นิยมใช้สาํ นวนในคําอวยพรและนิยมใช้คาํ อวยพรทีมีอุปลักษณ์
ความเชือและค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนทีต่างกันคือชาวไทยมีความเชือทีผูกพันกับ
พุทธศาสนาและสิ งศักดิสิ ทธิ ชาวจีนมีความเชือทีได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจือและให้ความสําคัญกับ
สิงศักดิสิทธิและสิงมงคลในธรรมชาติ ส่วนค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนมีค่านิยมเกียวกับอายุ
และสุขภาพ ครอบครัว ความสุข ความก้าวหน้าในการงานและความรํารวยใกล้เคียงกัน
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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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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนีสําเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุ ณา เมตตาและเอาใจใส่ อย่างดียงิ
ของรองศาสตราจารย์สุวฒั นา เลียมประวัติ อาจารย์ทีปรึ กษาและควบคุมการค้นคว้าอิสระทีให้
คําแนะนําความรู ้ความคิดและแก้ไขอย่างไม่เหน็ดเหนือย รวมทังห่วงใยให้กาํ ลังใจแก่ผวู้ จิ ยั ตลอดมา
ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึงในความกรุ ณาของอาจารย์เป็ นอย่างยิงและขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงไว้
ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.สมชาย สําเนี ยงงาม อาจารย์ ดร.สุมาลี ลิมประเสริ ฐ ทีกรุ ณาให้คาํ แนะนําอันเป็ นประโยชน์และ
สละเวลาทีได้กรุ ณาตรวจแก้ไขการค้นคว้าอิสระฉบับนี เป็ นอย่างดี ทําให้การค้นคว้าอิสระเล่มนีมี
ความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาคภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่าน ทีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้คาํ แนะนํา อีกทังเป็ นกําลังใจให้ผวู้ ิจยั เสมอมา
ขอขอบพระคุณอาจารย์จนั ทนี เลิศลัทธภรณ์และครอบครัวของท่าน ทีคอยดูแลให้ความ
ช่วยเหลือและกําลังใจยามมีปัญหาและอุปสรรค ตลอดระยะเวลาที ผูว้ ิจยั อยูใ่ นประเทศไทย
ขอขอบคุณพีๆทีแสนดี สาขาวิชาภาษาไทยการเพือพัฒนาอาชีพ คือนางสาวศุจิกา พรม
รักษา นางสาวนิสา ศุขเหมือน นางสาววารุ ณี ดอกไม้งาม นางสาวณัฐรดา เบ้าคํา นางสาวศุภนุช
กําลังหาญ นายณฐาภพ โกมลตรี และนางสาวพัชราภรณ์ หอมโกศล เป็ นผูช้ ่วยเหลือดูแลให้กาํ ลังใจ
ถามไถ่ความก้าวหน้าของการค้นคว้าอิสระด้วยความห่วงใย
ช่วยกระตุน้ ให้ผวู้ ิจยั มานะพยายาม
อดทนในการเรี ยนและการทําการค้นคว้าอิสระจนสําเร็ จลุลว่ ง
ท้ายทีสุดนีขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ พีสาวและน้องชายอันเป็ นทีรักผูเ้ อาใจใส่ ห่วงใย
ให้กาํ ลังใจและสนับสนุนอย่างเต็มกําลังตลอดมา
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