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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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SUFEN WEI : THE COMPARASION OF BLESSED WORDS BETWEEN THAIS
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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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บทที 1

1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ภาษาเป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรม และยังเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมด้วย มนุษย์รับและ
ถ่ายทอดวิทยาการต่างๆจากบรรพบุรุษผ่านภาษา
มนุษย์ใช้ภาษาเป็ นสือกลางในการถ่ายทอด
วัฒนธรรม
ภาษาจึงมีความสําคัญในการธํารงวัฒนธรรมไว้ (ไพบูลย์ ช่างเรี ยน,2532: 13)
นอกจากนัน ภาษายังเป็ นผลิตผลของวัฒนธรรมเป็ นสิงทีมนุษย์สร้างขึน สามารถดัดแปลงแก้ไขให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม และใช้สือสารกับคนในกลุ่มสังคมเดียวกัน (ทิพย์สุดา นัยทรัพย์, 2535: 10)
มนุษย์อยูใ่ นสังคมทีมีวฒั นธรรมของตนเอง ต่างยอมรับว่าวัฒนธรรมเป็ นสิงดีงาม ในวาระ
สําคัญ เช่น โอกาสวันคล้ายวันเกิด โอกาสมงคลมรส โอกาสวันขึนบ้านใหม่ เป็ นต้น มนุษย์
ปรารถนาสิ งดีงาม จึงต้องการคําอวยพรเพือสร้างกําลังใจ เกิดสิริมงคลแก่ตน
คําอวยพรจึง
สะท้อนวัฒนธรรมและความปรารถนาของมนุษย์สงั คม
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อับราฮัม มาสโลว์ (Maslow,อ้างถึงในอนิชวัง แก้วจํานงค์, 2552:66-68) ระบุว่ามนุษย์มี
ความต้องจากระดับพืนฐานไปยังระดับสูงสุด ดังนี
1.ความต้องการทางกายภาพ คือความต้องการเพือให้มนุษย์สามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ เช่น
ความต้องการปัจจัยสี ได้แก่ อาหาร อากาศ นําและทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้น นับเป็ นความต้องการพืนฐาน
ทีสุดของมนุษย์
2.ความต้องการความมันคงปลอดภัย
คือความต้องการสภาพแวดล้อมทีปลอดภัย
ปราศจากอันตรายทางร่ างกายและจิตใจตลอดจนความมันคงในการทํางาน
3.ความต้องการทางสังคม คือความรักและความเป็ นเจ้าของ การมีเพือนและการถูก
ยอมรับโดยบุคคลอืน เพือการตอบสนองความต้องการทางสังคม
4.ความเคารพนับถือจากผู้อนื คือต้องการให้ผอู้ ืนยกย่องสรรเสริ ญตัวเอง มีความภาคภูมิใจ
ในสถานภาพทางสังคม ต้องการชือเสียงและการยกย่องจากบุคคลอืน
5. ความสมบูรณ์ของชีวติ คือต้องการความสมหวังและความสําเร็ จในชีวิต นับเป็ น
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ความต้องการชันสูงของมนุษย์
ทฤษฏีความต้องการของมาสโลว์ เสนอว่าถ้าความต้องการระดับทีหนึงไม่ได้รับความ
ตอบสนอง ก็ไม่สามารถไปถึงระดับความต้องการทีสองได้ ความต้องการทัง 5 ระดับดังกล่าว อาจ
จําแนกออกได้เป็ น 2 ระดับ ดังนี
1.ความต้องการขันตํา เป็ นความต้องการทีจะต้องได้รับการตอบสนองก่อนเพือให้เกิด
ความพอใจภายนอก ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความมันคงปลอดภัย
2.ความต้ องการขันสู ง เป็ นความต้องการทีจะได้รับการตอบสนองทีหลังเพือให้เกิดความ
พอใจภายใน ได้แก่ ความต้องการด้านสังคม ความเคารพนับถือจากผูอ้ ืน และความสมบูรณ์ของชีวิต
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การอวยพรเป็ นส
การตอบสนองความต้
องการทางจิตใจง จึงเป็ นความต้องการระดับทีสาม

ซึงเป็ นระดับสูงของมนุษย์ การอวยพรเป็ นการแสดงมารยาท มิตรภาพ และรักษา “หน้า”ในสังคม
ดังนัน การอวยพรจึงเป็ นวัฒนธรรมทีสําคัญในสังคม
ภาษาทีใช้ให้พรเป็ นภาษาทีมีลกั ษณะพิเศษและสร้างสรรค์
ทําให้ผรู้ ับพรเกิดกําลังใจ
ความเชือมัน และความสุ ข ดังนันการให้พรคือการให้ถอ้ ยคําแสดงความปรารถนาดี เพือให้ผรู้ ับพร
ประสบสิ งทีเป็ นสิ ริมงคล พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต), (2550) ให้คาํ จํากัดความ “คําอวย
พร”ว่า หมายถึงถ้อยคําทีแสดงเจตนาถึงความปรารถนาดี มุ่งหวังให้ผรู้ ับมีความสุข ความสําเร็ จ
และสมหวังในสิ งทีพึงประสงค์ มักใช้ถอ้ ยคําไพเราะ มีความหมายดี
คําอวยพรจึงสะท้อนให้
เห็นถึงความเชือและค่านิยมของสังคมนันๆ
ผูว้ ิจยั สังเกตว่า ชาวไทยและชาวจีนมักอวยพรในวาระต่างๆ เช่น โอกาสมงคลสมรส ชาว
ไทยมักอวยพรว่า ขออวยพรให้ประสบความสําเร็ จในชีวติ คู่ ขออวยพรให้มีลกู เต็มบ้าน หลานเต็ม
เมือง แสดงให้เห็นถึงค่านิยมในสังคมไทยคือ ให้ความสําคัญแก่ครอบครัว
โอกาสวันคล้าย
วันเกิดผูอ้ าวุโส ชาวจีนมักจะอวยพรว่า “⾿ྲь⎧,ሯ∄ইኡ” แปลว่าขออวยพรให้ความสุขเหมือน
ทะเลตะวันออกทีกว้างใหญ่ อายุยนื ยาวเท่ากับภูเขาทิศใต้ทีถาวร แสดงให้เห็นถึงความเชือของชาว
จีนทีเชือว่าทะเลมีความกว้างใหญ่และลึก ภูเขามีความถาวรและมังคง จึงนิยมอวยพรให้ผอู้ าวุโสมี
ความสุขและอายุยนื
ผูว้ ิจยั เป็ นชาวจีนเกิดเติบโตในประเทศจีน มีความรู้ดา้ นภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
จีนและเรี ยนภาษาไทยประมาณ 5 ปี มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และมีความรู้ดา้ น
วัฒนธรรมไทยพอสมควร ประเทศไทยมีวฒั นธรรมทีน่าสนใจไม่ว่าจะเป็ นวิถีชีวิตหรื อความเชือ
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เรื องศาสนาของชาวไทย ซึงแตกต่างจากวัฒนธรรมจีนมาก ผูว้ ิจยั สังเกตว่า การอวยพรเป็ นการ
กระทําทีแสดงความเป็ นมิตรและความเป็ นกันเองในสังคม เป็ นวัฒนธรรมทีสําคัญมากของทังสอง
ประเทศ อีกทังภาษาเป็ นส่ วนหนึงของวัฒนธรรมสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละ
ชาติอย่างชัดเจน ชาวไทยและชาวจีนมักอวยพรในโอกาสต่างๆทีเป็ นสิริมงคล เช่น โอกาสวันขึนปี
ใหม่ โอกาสวันคล้ายวันเกิด โอกาสมงคลสมรส โอกาสทีมีความก้าวหน้า เป็ นต้น ดังนัน
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเปรี ยบเทียบภาษาทีใช้อวยพรในสังคมไทยและสังคมจีน 2 ประเด็น คือ ลักษณะ
คําอวยพรของชาวไทยและชาวจีน ความเชือและค่านิยมทีสะท้อนจากคําอวยพรของชาวไทยและ
ชาวจีนเพือเป็ นประโยชน์และเสริ มสร้างความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของชาวไทยและชาว
จีนต่อไป
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2. เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ฉิน หยงหลิน (2526) เขียนวิทยานิพนธ์เรื อง “สํานวนจีนและสํานวนไทย: การศึกษา
เปรี ยบเทียบ” ศึกษาเปรี ยบเทียบสํานวนจีนทีประกอบด้วยคํา 4 คํากับสํานวนไทย มีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาลักษณะทัวไปของสํานวนจีนและสํานวนไทย
เพือเปรี ยบเทียบวิธีการเปรี ยบเทียบใน
สํานวนจีนและสํานวนไทยอันจะสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมขนบประเพณี
สิงแวดล้อมและชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชนชาติทงสองและเพื
ั
อเปรี ยบเทียบความหมายของสํานวนจีนและสํานวนไทย โดย
เก็บข้อมูลจากหนังสือและเอกสารต่างๆ
ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี
1 ลักษณะทัวไปของสํานวนจีนและสํานวนไทยมีทงที
ั เหมือนกันและต่างกัน ดังนี
1.1 จํานวนคํา สํานวนจีนและสํานวนไทยมีลกั ษณะทีคล้ายกันคือ นิ ยมใช้คาํ ตังแต่ 3
คําถึง 10 คําทีเกิน 10 คําขึนไปนัน มีบา้ งแต่นอ้ ยมาก และถ้ามีคาํ ตังแต่ 6 คําขึนไป มักจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 วรรค
ลักษณะทีต่างกันคือ สํานวนจีนต้องมีตงแต่
ั 3 คําขึนไป แต่สาํ นวนไทยนันมี 1 คํา
หรื อ 3 คําก็ได้
1.2 สัมผัส สํานวนจีนและสํานวนไทยมีทงสั
ั มผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ ในด้าน
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สัมผัสสระสํานวนจีนและสํานวนไทยต่างมีสมั ผัสสระในวรรคและสัมผัสสระระหว่างวรรค คําที
สัมผัสวรรคเดียวกันอาจอยูช่ ิดกันหรื อมีคาํ อืนมาคันก็ได้และอยูต่ น้ หรื อกลางหรื อท้ายสํานวนก็ได้
ลักษณะทีแตกต่างกันคือ สํานวนไทยทีมี 3 คํามีสมั ผัสสระในคําทีอยูช่ ิดกัน แต่สาํ นวนจีนทีมี 3 คํา
ไม่มีลกั ษณะสัมผัสดังกล่าว นอกจากนัน สัมผัสสระระหว่างวรรคในสํานวนไทยส่วนใหญ่จะเป็ น
สัมผัสสระระหว่างคําสุดท้ายของวรรคแรกกับคําที 1-4 ของวรรคถัดไป แต่สมั ผัสระหว่างวรรคใน
สํานวนจีนส่วนใหญ่จะเป็ นสัมผัสสระระหว่างคําสุดท้ายของวรรคถัดไป
ด้านสัมผัสพยัญชนะสํานวนจีนและสํานวนไทยต่างมีทงสั
ั มผัสพยัญชนะในวรรค
และสัมผัสพยัญชนะระหว่างวรรค คําทีสัมผัสในวรรคเดียวกันอาจอยูช่ ิดกันหรื อมีคาํ อืนมาคันก็ได้
และอยูต่ น้ หรื อกลางหรื อท้ายสํานวนก็ได้ ส่วนคําสัมผัสทีอยูต่ ่างวรรคกันจะอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกัน
หรื อต่างตําแหน่งกันก็ได้
ลักษณะทีแตกต่างกันคือ สํานวนไทยทีมี 2 คําหรื อ 3 คํา มีสมั ผัสทีพยัญชนะทีอยูช่ ิด
กัน แต่สาํ นวนจีนทีมี 3 คํานันไม่มีลกั ษณะสัมผัสพยัญชนะดังกล่าว นอกจากนัน สํานวนไทยมี 2
วรรค ส่วนใหญ่จะมีสมั ผัสพยัญชนะระหว่างคําสุดท้ายของวรรคแรกกัลคําสุดท้ายของวรรคหลัง แต่
สํานวนจีนทีมี 2 วรรคจะมีสมั ผัสพยัญชนะระหว่างคําแรกของวรรคแรกกับคําสุดท้ายของวรรคหลัง
หรื อมีสมั ผัสพยัญชนะระหว่างคําสุดท้ายของวรรคแรกกับคําแรกของวรรคหลัง
1.3 การกําหนดเสียงวรรณยุกต์ สํานวนจีนมีการกําหนดเสียงวรรณยุกต์ แต่สาํ นวน
ไทยไม่มีลกั ษณะนี
1.4 การซําคํา สํานวนจีนและสํานวนไทยมีลกั ษณะคล้ายกันคือ มีการซําคําทีอยูใ่ น
วรรคเดียวและซําคําทีอยูต่ ่างวรรค คําทีอยูใ่ นวรรคเดียวกันและซํากันนัน อาจอยูช่ ิดกันหรื อมีคาํ อืน
มาคันก็ได้ และอยูต่ น้ หรื อกลางหรื อท้ายสํานวนก็ได้ อาจเป็ นคําทีอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกันหรื อต่าง
ตําแหน่งกันก็ได้
ลักษณะต่างกันคือ สํานวนไทยทีมี 3 คํามีการซําคํา แต่สาํ นวนจีนทีมี 3 คํา ไม่มีการ
ซําคํา และสํานวนจีนทีมี 4 คํา มีการซําคําทีอยูช่ ิดกัน แต่สาํ นวนไทยทีมี 4 คําไม่มีการซําคําดังกล่าว
1.5 การเลือกใช้คาํ สํานวนจีนและสํานวนไทยทีมีลกั ษณะเหมือนกันในด้านการ
เลือกใช้คาํ คือ เลือกใช้คาํ ทีมีความหมายตรงกันข้ามและเลือกใช้คาํ ทีมีความหมายใกล้เคียงกัน
1.6 หน้าทีทางไวยากรณ์ สํานวนจีนและสํานวนไทยทีมีลกั ษณะเหมือนกันในด้าน
หน้าทีทางไวยากรณ์คือ อาจทําหน้าทีเป็ นคําชนิดต่างๆในไวยากรณ์ได้ 4 ชนิดคือ คํานาม คํากริ ยา
คําคัณศัพท์ และคํากริ ยาวิเศษณ์ นอกจากนันสํานวนยังทําหน้าทีเหมือนประโยคได้ดว้ ย
1.7 ความหมาย สํานวนจีนและสํานวนไทยทีมีลกั ษณะเหมือนกันด้านความหมาย
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คือ มีความหมายเกียวกับลักษณะหรื อคุณสมบัติ อาการ สภาพการณ์ ขนาดหรื อระยะทาง เวลา
จํานวน พฤติกรรมและความเป็ นจริ ง นอกจากนันสํานวนจีนและสํานวนไทยยังแบ่งประเภทคือ
สํานวนทีมีการเปรี ยบเทียบ สํานวนทีนําไปใช้เปรี ยบเทียบ สํานวนทีไม่มีการเปรี ยบเทียบและมิได้
นําไปใช้เปรี ยบเทียบ
2 ความหมายของสํานวนจีนทีมี 4 คําเปรี ยบเทียบกับสํานวนไทย
การเปรี ยบเทียบความหมายและสิงทีนํามาเปรี ยบเทียบในสํานวนจีนและสํานวนไทย
จัดแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทคือ สํานวนจีนทีมีความหมายตรงหรื อคล้ายคลึงกับสํานวนไทยและสิ งที
นํามาเปรี ยบเทียบเหมือนกัน สํานวนจีนทีมีความหมายตรงหรื อคล้ายคลึงกับสํานวนไทยและสิงที
นํามาเปรี ยบเทียบต่างกันบางประการ และสํานวนจีนทีมีความหมายตรงหรื อคล้ายคลึงกับสํานวน
ไทย แต่สิงทีนํามาเปรี ยบเทียบต่างกัน
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3 ภาพสะท้อนจากสํานวนจีนและสํานวนไทย
ทังสํานวนจีนและสํานวนไทยต่างก็สะท้อนให้เห็นถึงสิงแวดล้อมด้านภูมิประเทศที
เหมือนและต่างกัน มีทงภู
ั เขา แม่นาํ ลําคลองและทะเล ภูมอิ ากาศ สัตว์และพืชต่างๆ เช่นมีววั ควาย
ไก่ เสื อ ลิง ส่วนพืชมีบวั ลูกท้อ วัฒนธรรมด้านชีวติ ความเป็ นอยู่ ทังการกิน การอยู่ การเกิด การตาย
การเล่น ของใช้ เครื องดนตรี อาวุธ เงินตราและตัวอักษร เป็ นต้น คติความเชือ มีศาสนา ความเชือ
เกียวกับวิญญาณและผี ความเชือเกียวกับการสาบานและความเชือเรื องทวิภาพ เป็ นต้น นิทาน
วรรณคตี เรื องราวในพงศาวดารและประวัติศาสตร์ ตลอดจนทัศนะเกียวกับสิ งต่างๆของคนจีนและ
คนไทย ทังเหมือนและต่างกัน

โสภนา ศรีจาํ ปา (2546) เขียนบทความเรื อง “สํานวนทีแสดงความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
ของชาวเวียดนาม” มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาโครงสร้างและเนือหาของสํานวนภาษาเวียดนามทีใช้ใน
โอกาสต่างๆ โดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามประชาชนเวียดนามทีกรุ งฮานอย ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผูว้ จิ ยั แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามอายุ คืออายุระหว่าง 20-35ปี 40-55ปี 60
ปี ขึนไป กลุ่มละ 50 ฉบับ แบบสอบถามได้ครอบคลุมถึงสํานวนทีใช้แสดงความรู้สึก แบ่งออกตาม
โอกาสต่างๆ ดังนี

6

การแสดงความยินดีในโอกาสเลือนตําแหน่ง
การอวยพรปี ใหม่
การแสดงความยินดีในโอกาสสําเร็ จการศึกษา
การแสดงความยินดีในโอกาสเปิ ดร้านหรื อเปิ ดกิจการใหม่
การไปส่งผูอ้ ืนเพือเดินทางไปไกล
การแสดงความยินดีในงานแต่งงาน
การแสดงความเสียใจในงานศพ
การให้กาํ ลังใจ เยียมเยียนผูป้ ่ วย
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ด้วยเป็ นใคร ผูพ้ ดู สามารถเติมคําทีแสดงความสุภาพเข้าไปได้อีก
การแสดงความยินดีในโอกาสเลือนตําแหน่ง มี 7 รู ปแบบทีอวยพรผูอ้ าวุโส เนือหาการ
อวยพรคือ ยินดีในความสําเร็ จ ขอให้มีความสุขเช่นวันนีอีก หรื อขอให้ประสบความสําเร็ จ
ยิงๆขึนไป ความสําเร็ จของผูอ้ าวุโสทําให้ผพู้ ดู ทีอ่อนกว่ามีความรู้สึกภูมิใจ มี 4 รู ปแบบทีอวยพร
เพือนและผูท้ ีอ่อนกว่า
การอวยพรปี ใหม่ เนื อหาของการอวยพรผูใ้ หญ่คือให้ความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบ
ความสําเร็ จในหน้าทีการงาน สัมฤทธิผลตามปรารถนา มีความมังคัง ให้ครอบครัวมีความสุข
บริ หารหน่วยงานหรื อบริ ษทั ให้เจริ ญก้าวหน้า การอวยพรผูใ้ หญ่มี 2 รู ปแบบทีใช้อวยพรผูใ้ หญ่และ
เพือน สําหรับการอวยพรผูท้ ีอ่อนกว่ามี 1 รู ปแบบ จะอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรง เรี ยนดี เชือฟังพ่อ
แม่และเจริ ญก้าวหน้า
การแสดงความยินดีในโอกาสสําเร็ จการศึกษา หากเป็ นผูท้ ีเพิงสําเร็ จการศึกษา ผูพ้ ดู จะ
อวยพรให้ผฟู ้ ังหางานดีๆได้โดยเร็ ว ให้กาํ ลังผูฟ้ ังให้มีความพยายามยิงขึน สํานวนอวยพรผูใ้ หญ่มี 3
รู ปแบบ ส่วนการอวยพรเพือนและผูท้ ีอ่อนกว่ามีอย่างละ 6 รู ปแบบ
การแสดงความยินดีในโอกาสเปิ ดร้านหรื อเปิ ดกิจการใหม่ เนื อหาของคําอวยพรคือขอให้
ผูฟ้ ังประสบความสําเร็ จทํามาค้าขึน เงินไหลเข้าร้านดังนําไหล สํานวนทีใช้อวยพรมี 4 รู ปแบบ
การไปส่งผูอ้ ืนเพือเดินทางไปไกล เนือหาการอวยพรคือให้ผฟู้ ังแคล้วคลาดปลอดภัย โชค
ดีในหน้าทีการงานหรื อการศึกษา ให้รักษาสุขภาพให้ดี หากเป็ นเพือน ผูพ้ ดู จะเตือนให้ติดต่อกลับมา
ด้วย สํานวนทีใช้อวยพรผูใ้ หญ่มี 4 รู ปแบบ การอวยพรเพือนและผูท้ ีอ่อนกว่ามีอย่างละ 3 รู ปแบบ
การแสดงความยินดีในงานแต่งงาน เนือหาของคําอวยพรคือให้ทงคู
ั ่รักกันยังยืนนานจน
ฟันหลุด ผมหงอก มีความสุขตลอดไป ขอให้มีลกู ชายคนโตโดยเร็ ว สํานวนทีอวยพรมี 4 รู ปแบบ
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การแสดงความเสี ยใจในงานศพ เนื อหาคือผูพ้ ดู ขอแบ่งปั นความเศร้าโศกเสียใจกับเจ้าภาพ
และครอบครัว ให้เจ้าภาพหักห้ามใจและรักษาสุขภาพ หากเป็ นเพือนกัน ผูพ้ ดู จะปวารณาตัวช่วยงาน
เพือน สํานวนทีใช้มี 4 รู ปแบบ
การให้กาํ ลังใจ เยียมเยียนผูป้ ่ วย เนือหาคือให้กาํ ลังใจผูป้ ่ วย ให้มนใจในการรั
ั
กษาของ
แพทย์ ให้มีสุขภาพแข็งแรงและหายเจ็บป่ วยโดยเร็ว สํานวนทีพูดให้กาํ ลังใจผูป้ ่ วยมี คือ ให้กาํ ลังใจ
เพือนและผูท้ ีอ่อนกว่าอย่างละ 3 รู ปแบบ
โครงสร้างทางภาษาของสํานวนเวียดนามมีทงประโยคความเดี
ั
ยว
ประโยคความรวม
ประโยคความซ้อน หากพูดกับผูท้ ีอาวุโสกว่า จะมีระดับความสุภาพมากกว่าการพูดกับเพือนหรื อผู้
ทีอ่อนกว่า ดังนัน เรื องของอายุหรื ออาวุโส สถานะทางสังคม และความคุน้ เคยกัน จะมีผลต่อการ
เลือกใช้สาํ นวนให้เหมาะสม ซึงชาวต่างชาติพึงตระหนักในปั จจัยทางสังคมเหล่านีด้วย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Pitchanee Sawattayawong (2003) เขียนวิทยานิพนธ์เรื อง “Chinese auspocious: a
study of semantic representations and application in the chaozhou Chinese community
of Bangkok” มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความหมายและการใช้ป้ายมงคลจีนทีใช้อวยพรในสังคมจีน
แต้จิวในกรุ งเทพมหานคร วิทยานิพนธ์นีเก็บข้อมูลป้ ายมงคลจากชาวไทยเชือสายจีนแต้จิวในชุมชน
เยาวราชจํานวน 120 ชุด
ผลการศึกษาพบว่า การนําเสนอความหมายของป้ ายมงคลจีนแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ ป้ าย
มงคลจีนทีมีความหมายตรงตามตัวอักษรและทีมีความเชิ งเปรี ยบเทียบ ความหมายป้ ายมงคลจีนจะ
เกียวข้องกับสิ งทีชาวไทยเชือสายจีนแต้จิวให้ความสําคัญ 5 อย่าง คือ สุขภาพ อาชีพ กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน เทศกาลสําคัญ และความปรารถนา ทัง 5 สิ งนี สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด
ความเชือและวัฒนธรรมของชาวไทยเชือสายจีนแต้จิว ด้านการใช้ป้ายมงคลจีนพบว่า ป้ ายมงคลจีน
คือป้ ายทีมีความหมายดีใช้อวยพรในโอกาสมงคลต่างๆ
เขียนด้วยหมึกสีดาํ หรื อสีทองลงบน
กระดาษสีแดง บางแผ่นป้ ายประดับด้วยภาพมงคลจีนใช้ติดไว้ทีประตูหรื อกําแพงบ้าน ลักษณะ
โครงสร้างภาษาของป้ ายมงคลจีน มีการเรี ยงลําดับคําด้วยประธาน-กริ ยา-กรรม กลุ่มผูส้ ูงอายุใน
สังคมชาวไทยเชือสายจีนแต้จิวมีความรู้ทางภาษาและการใช้ป้ายมงคลจีนมากกว่ากลุ่มทีมีอายุนอ้ ย
กว่า ด้านทัศนคติพบว่า ป้ ายมงคลจีนยังมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะต่อผูส้ ูงอายุในสังคมชาวไทยเชือ
สายจีนแต้จิว ชาวไทยเชือสายจีนแต้จิวรุ่ นเก่ายังยึดมันและเชือว่าป้ ายมงคลจีนจะนําความสําเร็ จและ
ความสุขมาให้ตรงข้ามกับคนรุ่ นใหม่ทีมองการใช้ป้ายมงคลจีนเป็ นเพียงเครื องตกแต่งบ้าน
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ประกอบกับป้ ายมงคลจีนบางชุดทีไม่ได้รับความนิ ยมจึงค่อยๆหายไปจากชุมชนชาวจีนแต้จิว ดังนัน
ทิศทางการใช้ป้ายมงคลจีนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง

พรทิพย์ พุกผาสุ ข (2555) เขียนงานวิจยั เรื อง “ภาษาทีใช้ให้พรในสังคมไทย” งานวิจยั นี
มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะทีใช้ให้พรในสังคมไทย กลวิธีในการให้พร และศึกษาภาษาทีใช้ให้
พรกับความเชือและค่านิยมของสังคมไทย
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ผลการวิจยั พบว่าในสังคมไทยนันการให้พรเป็ นธรรมเนี ยมนิยมมาตังแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั โอกาสของการให้พรมีหลายโอกาส ทีนํามาศึกษาในงานวิจยั นีมี 3 โอกาส คือ โอกาสปี ใหม่
โอกาสวันเกิด และโอกาสมงคลสมรส ซึงเป็ นโอกาสทีสําคัญทีคนไทยจะให้พรกันอยูเ่ สมอ
ภาษาทีใช้เป็ นคําอวยพรในโอกาสต่างๆจะประกอบด้วยถ้อยคําต่างๆทีเป็ นมงคล
เป็ น
ภาษาจรรโลงใจผูร้ ับ ช่วยให้ผรู ้ ับเกิดกําลังใจและความสุข รู ปแบบของภาษาทีใช้ไห้พรมีทงที
ั เป็ น
ร้อยแก้วและร้อยกรอง รู ปแบบทีเป็ นร้อยแก้วมีจาํ นวนมากกว่าทีเป็ นร้อยกรอง อาจเป็ นเพราะร้อย
แก้วเป็ นภาษาทีใช้เขียนโดยทัวไป ส่วนรู ปแบบร้อนกรองจะต้องมีฉนั ทลักษณ์กาํ หนด มีสมั ผัส
คล้องจองซึงอาจทําให้เขียนยากกว่าร้อยแก้ว ภาษาทีใช้ให้พรมีร้อยกรองมักจะเลือกสรรคํา เล่นคํา
และมีสมั ผัสไพเราะ
การให้พรในโอกาสปี ใหม่และโอกาสวันเกิดมักจะระบุโอกาสไว้ดว้ ยในข้อความทีให้พร
เช่น โอกาสปี ใหม่ ใช้ว่า ปี ใหม่ วันปี ใหม่ วาระดิถีปีใหม่ เป็ นต้น โอกาสวันเกิด ใช้ว่า วันเกิด วัน
คล้ายวันเกิด วาระดิถีอนั เป็ นวันเกิด เป็ นต้น ส่วนการให้พรในโอกาสมงคลสมรส จะไม่ระบุโอกาส
ในข้อความทีให้พร แต่จะระบุถึงบุคคลสองคนทีจะมาใช้ชีวิตอยูร่ วมกัน เช่น คู่สมรสบ่าวสาว
เจ้าบ่าวเจ้าสาว เป็ นต้น
ภาษาทีใช้ให้พรมักจะมีถอ้ ยคําทีมีความหมายเกียวกับการให้ การส่งให้ เช่น ขอให้ ขอ
อํานวยพรให้ ขอพรให้ เป็ นต้น ส่วนถ้อยคําทีใช้เป็ นคําทีใช้เป็ นคําพรทัง 3 โอกาส จะใช้ถอ้ ยคําทีมี
ความหมายในด้านดี เป็ นคําทีแสดงความปรารถนาให้ผรู้ ับประสบสิงทีเป็ นสิริมงคล
กลวิธีการให้พร ทัง 3 โอกาสมีกลวิธีให้พรแบบเดียวกัน คือ 7 กลวิธี ได้แก่ 1.การให้พร
ด้วยตัวเอง 2.การขอให้สิงอืนให้พรแทนตน 3.การให้พรอย่างใดอย่างหนึง 4.การให้พรหลายอย่าง
รวมกัน 5.การให้พรโดยไม่ระบุผรู้ ับพร 6.การให้พรโดยระบุผรู้ ับพร 7.การให้ความเปรี ยบในถ้อยคํา
ทีให้พร
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ภาษาทีใช้ให้พรทัง 3 โอกาส สะท้อนให้เห็นความเชือและค่านิ ยมของคนไทย ดังนี
โอกาสปี ใหม่ ภาษาทีใช้ให้พรสะท้อนให้เห็นความเชือและค่านิยมของคนไทย 6 ประการ คือ ความ
เชือในพุทธศาสนา ความเชือในศาสนาอืน ความเชือเรื องสิงศักดิสิ ทธิ ความเชือเรื องเทพหรื อ
เทวดา ความเชือเรื องวิญญาณทีศักดิสิทธิ ความเชือเรื องบารมีหรื อคุณความดีทีได้บาํ เพ็ญมา
โอกาสวันเกิด ภาษาทีใช้ให้พรสะท้อนให้เห็นความเชือและค่านิยมของคนไทย 5 ประการ
คือ ความเชือในพุทธศาสนา ความเชือในศาสนาอืน ความเชือเรื องสิงศักดิสิ ทธิ ความเชือเรื องเทพ
หรื อเทวดา ความเชือเรื องบารมีหรื อคุณความดีทีได้บาํ เพ็ญมา
โอกาสมงคลสมรส ภาษาทีใช้ให้พรสะท้อนให้เห็นความเชือและค่านิยมของคนไทย 2
ประการคือ ความเชือในพุทธศาสนาและความเชือในศาสนาอืน
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ภาษาทีใช้ให้พรทัง 3 โอกาสสะท้อนให้เห็นความเชือและค่านิยมของคนไทยเกียวกับ
ความหมายมงคลทีนิยมใช้เป็ นคําพร ความหมายเกียวกับความสุขเป็ นทีนิยมใช้มากทีสุด ทังนี อาจ
เป็ นเพราะ ความสุขคือความสบายใจเป็ นสิงทีทุกคนพึงปรารถนาและเป็ นสิงทีทุกคนสามารถตาม
สถานะและสิ งแวดล้อมของแต่ละคนน่ าจะเป็ นความหมายมงคลทีผูใ้ ห้พรเห็นว่าผูร้ ับสามารถจะมี
ได้ จึงนิยมใช้เป็ นคําพรมากทีสุด
ความหมายมงคลทีนิยมใช้เป็ นคําอวยพรมากทีสุ ดทัง 3 โอกาส คือ ความหมายมงคล
เกียวกับความสุข ส่ วนความหมายมงคลอืนจะปรากฏดังนี โอกาสปี ใหม่ ได้แก่ ความสุข ความ
สมหวัง ความเจริ ญ โอกาสวันเกิด ได้แก่ ความสุข ความสมหวัง สุขภาพแข็งแรง โอกาสมงคล
สมรส ได้แก่ ความสุ ข ความรักยังยืน ความสมหวัง ทังนี อาจเป็ นเพราะผูใ้ ห้พรเห็นว่าแต่ละโอกาสมี
ความแตกต่างกัน โอกาสปี ใหม่เป็ นโอกาสทีเริ มต้นศักราชใหม่ ควรมีเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นสิงทีสําคัญ
ส่วนวันเกิด เจ้าของวันเกิดจะมีอายุมากขึนอีกหนึ งปี สุขภาพทีแข็งแรงจึงเป็ นสิงสําคัญ ในโอกาส
มงคลสมรส เป็ นการอยูร่ ่ วมกันของบุคคลสองคน ความรักทียังยืนจึงเป็ นสิงสําคัญ

Tang Yongmei (2008) เขียนบทความเรื อง “The Analysis of the Blessing Words’
Differences in English and Chinese” งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คําอวยพรในภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างของคําอวยพรในภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีสาเหตุ 3
ประการคือ ประการทีหนึง ค่านิยมของมนุษย์ทีแตกต่างกันทําให้ภาษาทีใช้อวยพรแตกต่างกัน
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วัฒนธรรมจีนให้ความสําคัญกับครอบครัว อายุ และการงาน แต่วฒั นธรรมของชาวอังกฤษจะให้
ความสําคัญกับตนเอง เน้นความพยายามของตนเอง เช่น โอกาสวันขึนปี ใหม่ ชาวอังกฤษอวยพร
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” ภาษาทีใช้อวยพรของชาวอังกฤษไม่นิยมพูดถึงอายุ
อาจจะเพราะว่าอายุสูงทําให้ความสามารถลดลง สุขภาพไม่แข็งแรง จึงเป็ นเรื องทีต้องระวังในการ
อวยพรแก่ชาวอังกฤษ ชาวจีนอวยพรว่า “ᇦᓝ઼ⶖ” แปลว่าขอให้ครอบครัวสามัคคีอยูอ่ ย่างกลม
เกลียวกัน “ᆀᆉޤᰪ”ขอให้ลกู หลานมีความเจริ ญเรื องรุ่ งเรื อง “ॷᇈਁ䍒” ขอให้มีความก้าวหน้า
ในการงานและรํารวย “䮯ભⲮ” ขอให้มีอายุยนื ยาวถึงร้อยปี เป็ นต้น ประการทีสอง ความเชือ
เรื องศาสนา ในสังคมตะวันตก ชาวอังกฤษนับถือพระเยซู สะท้อนจากภาษาทีใช้อวยพรอย่างชัดเจน
เช่น “God bless you” “God will always be with you” ความเชือลัทธิเต๋ าของชาวจีนทีสะท้อนจะ
ภาษาทีใช้อวยพร เช่น “㘱ཙ؍ց” ขอให้เทวดาท้องฟ้ าคุม้ ครอง “仾䈳䴘亪” ขอให้เทวดาทังสีท่าน
คุม้ ครองทุกสิ งทุกอย่างให้ราบรื น เทวดาหมายถึงเทวดาแห่ งธรรมชาติ ลัทธิเต๋ าเชือว่า มีเทวดาอยูใ่ น
ธรรมชาติและมีความสามารถวิเศษปกครองชีวิตของชาวจีน ประการทีสาม ลักษณะการใช้ภาษา
ภาษาทีใช้อวยพรของชาวอังกฤษนิยมใช้คาํ ง่ายๆ ประโยคสันๆ ไม่เปรี ยบเทียบ ให้ผรู้ ับอวยพร
ตีความเอง เช่น “Wish you have a white Christmas” “I will keep my fingers crossed for you”
ภาษาทีใช้อวยพรของชาวจีน นิยมใช้การเปรี ยบเทียบ เป็ นสํานวนทีมีอกั ษร 4 ตัว และสัมผัสเสียง
เช่น “а傜ᖃ ”ݸหมายถึงม้าทีมีความกล้าหาญและความกระตือรื อร้นในการต่อสู้ เปรี ยบเทียบว่า
ขอให้มีความกล้าหาญและความก้าวหน้าในการงาน “ᯠ᱕а⡷ௌ⌻⌻θ⾿ᱏ儈➗㘰ॾา”แปลว่า
ในวันขึนปี ใหม่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุขความปลืมปิ ติยนิ ดี ความโชคส่งแสงสว่างให้บา้ น สอง
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ประโยคนีมีอกั ษร 7 ตัวเหมือนกัน คําสุดท้าย “⌻” อ่านว่า “yáng” “า” อ่านว่า “táng” เป็ นสระ
“ang” เหมือนกัน ซึงเป็ นการสัมผัสเสียงสระ ทําให้ประโยคสอดคล้องกัน

Zuo Lifang (2010) เขียนบทความเรื อง “The Differences of Chinese and English
Greetings from Cultural perspective” บทความนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาอิทธิพลของ
วัฒนธรรมทีมีต่อคําทักทายของชาวจีนและชาวอังกฤษ ด้วยทฤษฏีเกียวกับความสุ ภาพของ Geoffrey
N. Leech (1983) และทฤษฏีสุภาพของ Gu Yueguo(1990)
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ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมแตกต่างกันทําให้การใช้คาํ ทักทายทีแตกต่างกัน วัฒนธรรม
จีนให้ความสําคัญกับ เมตตาหรื อกรุ ณา และศีลธรรม เวลาทักทายมักจะทักทายว่า “ਲ਼Ҷੇ ” “กิน
หรื อยัง” “кଚݯ৫˛ā “ไปไหน” เป็ นต้น คําทักทายแสดงให้เห็นถึงคนจีนให้ความสนใจกับคน
อืนๆ
ถือว่าการให้ความสนใจหรื อการเป็ นหว่างคนอืนเป็ นบุคลิกภาพทีดีซึงเป็ นวัฒนธรรมทีอิง
ปริ บทสูง((High-context Culture) แต่ในวัฒนธรรมอังกฤษ การทักทายทีเกียวกับเรื องส่วนตัวถือว่า
เป็ นไม่สุภาพ มักทักทายด้วยเรื องอากาศ หรื อเวลา เช่น “Nice day, isn’t it? ” “Good morning/

afternoon” จึงเป็ นวัฒนธรรมทีอิงปริ บทตํา (Low-context Culture)
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สือสารข้ามวัฒนธรรมทีมีอิทธิพลต่อการสือสารของคนแต่ละชาติ
ความผิดพลาดเมือสือสารกัน

การศึกษาเรื องการ
จะทําให้เข้าใจกันและไม่เกิด

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับคําอวยพรพบว่ามีเพียงงานวิจยั ของ
พรทิพธ์ พุกผาสุข (2555) ศึกษาภาษาทีให้พรในสังคมไทยโดยศึกษา 3 โอกาส ได้แก่โอกาสวันปี
ใหม่ โอกาสวันเกิดและโอกาสมงคลสมรส ส่วนบทความของTang Yongmei (2008) ศึกษาความ
แตกต่างของชาวจีนและชาวอังกฤษ พบว่าชาวจีนให้ความสําคัญกับครอบครัว อายุ การงาน นิ ยมใช้
การเปรี ยบเทียบ แต่ชาวอังกฤษจะให้ความสําคัญกับตัวเอง นิ ยมอวยพรด้วยประโยคสันๆ ไม่
เปรี ยบเทียบ จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ผูว้ ิจยั ใคร่ ศึกษาลักษณะภาษาทีใช้อวยพรของชาว
ไทยและชาวจีน 9 โอกาสคือ โอกาสวันขึนปี ใหม่ โอกาสวันคล้ายวันเกิด โอกาสมงคลสมรส
โอกาสทีมีความก้าวหน้า โอกาสขึนบ้านใหม่ โอกาสเดินทางไกล โอกาสเปิ ดกิจการหรื อบริ ษทั ใหม่
โอกาสทีไปเยียมผูป้ ่ วยและโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชายและบุตรสาว ตลอดจนศึกษาความ
เชือและค่านิ ยมของทังสองชาติทีสะท้อนจากคําอวยพร ทังนีเพือขยายขอบเขตการศึกษาเรื องคําอวย
พรให้กว้างขวางและลุ่มลึกยิงขึน

3. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.เพือศึกษาลักษณะคําอวยพรของชาวไทยและชาวจีน
2.เพือศึกษาความเชือและค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนทีสะท้อนจากคําอวยพร
3.เพือเปรี ยบเทียบลักษณะคําอวยพร ความเชือและค่านิยมของชาวไทยกับชาวจีน
ทีสะท้อนจากคําอวยพร
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4. สมมติฐานของการศึกษา
คําอวยพรในสังคมไทยและสังคมจีนมีความสัมพันธ์กบั ความเชือและค่านิยมของ
แต่ละสังคม

5. ขอบเขตของการศึกษา
1.การศึกษาครังนี จะศึกษาภาษาทีใช้อวยพรในสังคมไทยและสังคมจีนโดยใช้
แบบสอบถามชาวจีนในเมืองปั กกิงซึงเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุฮ์ นั ตังแต่อายุ 20-70 ปี ทังชายและหญิง
จํานวน 120 คน และชาวไทยในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ตังแต่อายุ 20-70 ปี ทังชายและ
หญิง จํานวน 120 คน รวมทังสิน 240 คน
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2.เก็บข้อมูลคําอวยพร 9 โอกาส คือ โอกาสวันขึนปี ใหม่ โอกาสวันคล้ายวันเกิด โอกาส
มงคลสมรส โอกาสทีมีความก้าวหน้า โอกาสขึนบ้านใหม่ โอกาสเดินทางไกล โอกาสเปิ ดกิจการ
หรื อบริ ษทั ใหม่ โอกาสทีไปเยียมผูป้ ่ วยและโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชายและบุตรสาว รวม
ข้อมูลคําอวยพรของชาวไทยจํานวน 1601 ข้อความ ของชาวจีนจํานวน 1820 ข้อความ รวมทังสิ น
3421 ข้อความ

6. นิยามศัพท์
ชาวไทย หมายถึงผูท้ ีอาศัยในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลประเทศไทย เป็ นกลุ่มชาติ
พันธุเ์ ดียวกัน พูดภาษาไทยถินกลางเป็ นภาษาแรก
ชาวจีน หมายถึงผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นเมืองปักกิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
ใช้ภาษาแมนดาริ น(จีนกลาง)เป็ นภาษาแรก
กลุ่มชาติพนั ธุ์ฮนั
หมายถึงประชากรส่วนใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน ซึงไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน และใช้ภาษาแมนดาริ น(จีนกลาง)เป็ นภาษาแรก
และใช้สือสารกันในชีวิตประจําวัน
คําอวยพร หมายถึงถ้อยคําหรื อข้อความทีใช้เพือแสดงความยินดีสงสอนหรื
ั
อกล่าวปมด้วย
ความปรารถนาดี เพือให้เกิดกําลังใจและความสบายใจในโอกาสต่างๆทีเป็ นสิริมงคล
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สํานวน หมายถึงถ้อยคําหรื อข้อความสันๆทีเป็ นทียอมรับและทราบกันดีในสังคมใดสังคม
หนึง มีลกั ษณะการแสดงถ้อยคําและความหมายเฉพาะในภาษาใดภาษาหนึง

7. วิธีการดําเนินการศึกษา
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
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2.จัดทําแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายเปิ ดให้ผตู้ อบแบบสอบถาม เขียนคําอวยพร
แต่ละโอกาส ทังหมดมี 9 โอกาสทีชาวไทยและชาวจีนนิยมอวยพร ได้แก่ โอกาสวันขึนปี ใหม่
โอกาสวันคล้ายวันเกิด โอกาสมงคลสมรส โอกาสทีมีความก้าวหน้า โอกาสขึนบ้านใหม่ โอกาสเดิน
ทางไกล โอกาสเปิ ดกิจการหรื อบริ ษทั ใหม่ โอกาสทีไปเยียมผูป้ ่ วยและโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้
บุตรชายและบุตรสาว
3.สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามทีกําหนดกลุ่มตัวอย่างทังชาวไทยและชาวจีน ดังนี
3.1 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มที 1 ได้แก่ อายุระหว่าง 20-30ปี จํานวน40 คน
หญิง 20 คน ชาย 20 คน กลุ่มที 2 อายุระหว่าง 40-50ปี จํานวน40 คน หญิง 20 คน ชาย 20 คน กลุ่ม
ที 3 อายุระหว่าง 60-70ปี จํานวน40 คน หญิง 20 คน ชาย 20 คน รวมทังสิน 240 คน
3.2 เวลาเก็บข้อมูลอยูช่ ่วงระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือน มกราคม 2557
3.3วิธีการเก็บแบบสอบถามผูว้ ิจยั ใช้วิธีสมั ภาษณ์ประกอบกับให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
เขียนข้อมูลให้ตามโอกาสต่างๆทัง 9 โอกาส กลุ่มตัวอย่างชาวไทยคืออาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม อาจารย์โรงเรี ยนสตรี วิทยา 2 กรุ งเทพมหานคร เจ้าหน้าที
บริ ษทั ท่องเทียวกรุ งเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริ มณฑลประเทศไทย
ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวจีน คือ เจ้าหน้าทีทางการแพทย์ ผูป้ ่ วย โรงพยาบาล
Wangjing ตลอดจนพนักงานบริ ษทั ท่องเทียว กรุ งปั กกิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลคําอวยพรของชาวไทยและชาวจีนทัง
9 โอกาสด้านลักษณะภาษาและแนวคิด ค่านิยมทีสะท้อนจากคําอวยพรของชาวไทยและชาวจีน
3.5 เรี ยบเรี ยงข้อมูล สรุ ปผลการศึกษาและจัดพิมพ์ตามรู ปแบบการค้นคว้าอิสระ
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8. ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
1.ทราบลักษณะคําอวยพรในสังคมไทยและสังคมจีน
2.ทราบความเชือและค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนทีสะท้อนจากคําอวยพร
3.เป็ นแนวทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของไทยและจีนต่อไป
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บทที 2
ลักษณะคําอวยพรของชาวไทยและชาวจีน

2.1 ลักษณะคําอวยพรของชาวไทย
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จากการวิเคราะห์แบบสอบถามทีเกียวกับคําอวยพรของชาวไทย พบว่าลักษณะคําอวยพร
ของชาวไทย ส่ วนใหญ่เป็ นภาษาทีใช้สือสารทัวไป เป็ นคําอวยพรทีมีความหมายในด้านดี ไม่
นิยมใช้คาํ อวยพรทีมีอุปลักษณ์ สามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาส และ
คําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาส
2.1.1 คําอวยพรทีใช้ เฉพาะโอกาส หมายถึงคําอวยพรใช้ได้เฉพาะโอกาสใดโอกาสหนึง
เท่านัน เพราะว่าคําศัพท์และเนือหาทีบ่งโอกาสทีใช้ เช่น คําว่า“กิงทองใบหยก” หมายถึงคู่สมรส ใช้
ในโอกาสมงคลสมรส มีคาํ ว่า “วันเกิด” ใช้คาํ อวยพรว่า “สุขสันต์วนั เกิด” ใช้ในโอกาสวันคล้ายวัน
เกิด มีคาํ ว่า “เดินทาง” ใช้คาํ อวยพรว่า “ขอให้การเดินทางปลอดภัย” ใช้ในโอกาสเดินทางไกล มีคาํ
ว่า “ชีวีตคู่” ใช้คาํ อวยพรว่า “ขอให้มีความสุขในชีวิตคู่” ใช้ในโอกาสมงคลสมรส เป็ นต้น การใช้คาํ
อวยพรของชาวไทยส่ วนใหญ่เป็ นภาษาใช้สือสารทัวไป สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเด็น คือ ก. คําอวย
พรทีมีอุปลักษณ์ ข. คําอวยพรไม่มีอุปลักษณ์
2.1.1.1. คําอวยพรทีมีอุปลักษณ์ คือคําอวยพรทีมีการเปรี ยบเทียบ อุปลักษณ์คือการ
เปรี ยบเทียบสิ งหนึ งเป็ นอีกสิ งหนึง พบทังหมด 4 ข้อความ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
ก. อุปลักษณ์ทีมีการแสดงคําเปรี ยบเทียบว่า “เป็ น” หรื อ “คือ” ข.อุปลักษณ์โดยนัย (Implicit
Metaphor) เป็ นการเปรี ยบเทียบคล้ายอุปลักษณ์ แต่ไม่มีคาํ ว่า “เป็ น” หรื อ “คือ” ผูอ้ ่านต้องตีความเอง
ว่าสิ งทีนํามาเปรี ยบคืออะไรโดยสังเกตจากปริ บทนัน (ชุมสาย สุ วรรณชมภู, 2555:71)
คําอวยพรทีมีอุปลักษณ์มีดงั นี
ก. อุปลักษณ์ ทีมีการแสดงคําเปรียบเทียบ คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาสทีมีอุปลักษณ์แสดง
คําเปรี ยบเทียบ คือ
15
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โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“ขอให้เป็ นกิงทองใบหยก” กิงทองใบหยกเปรี ยบเทียบเป็ นคู่รักทีแต่งงานกัน มี
ความเหมาะสมกันอย่างมาก
โอกาสวันคล้ายวันเกิดของอาวุโส อวยพรว่า
“ขอให้อยูเ่ ป็ นร่ มโพธิ ร่ มไทรของลูกหลานตลอดไป” หมายถึงขอให้มีอายุยนื ยาว
ขอให้ผใู ้ หญ่เป็ นผูท้ ีให้ความคุม้ ครองและความอบอุ่นใจให้ลกู หลาน เปรี ยบเหมือนร่ มโพธิ ร่ มไทรที
แยกกิงก้านสาขา ให้ความร่ มเย็นแก่ทุกชีวิต
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โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“ขอให้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร” ไม้เท้าเป็ นอุปกรณ์ทีช่วยผูอ้ าวุโสใน
เวลาเดิน เปรี ยบเทียบเป็ นผูอ้ าวุโส หมายถึงขอให้อยูด่ ว้ ยกันจนแก่จนเฒ่า ช่วยกันสร้างครอบครัว
คําว่า “ทอง”กับ“ เพชร”หมายถึงขอให้มีเงินมีทอง รํารวย
“ขอให้มีลกู เต็มบ้าน มีหลานเต็มเมือง” หมายถึงขออวยพรให้มีลกู หลานจํานวนมาก
เป็ นคําอวยพรทีเป็ นลักษณะอติพจน์ (Hyperbole) คือการกล่าวเกินจริ งเพือเน้นความรู้สึก

2.1.1.2. คําอวยพรไม่ มอี ปุ ลักษณ์ หมายถึงคําอวยพรทีใช้ภาษาสื อสารทัวไป ไม่มีการ
เปรี ยบเทียบ มีทงหมด
ั
670 ข้อความ ตัวอย่างเช่น
โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“ขอให้โชคดีไปตลอดทังปี รวยๆ เฮงๆ”
“สุขสันต์วนั ขึนปี ใหม่นะครับ ขอให้โชคดี มีเงินใช้ตลอดปี ”
“ในวาระดิถีขึนปี ใหม่ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขตลอดไป”
“สุขสันต์วนั ขึนปี ใหม่นะครับ ขอให้โชคดี มีเงินใช้ตลอดปี ”
“ปี ใหม่นีขอให้ท่านรํารวย มียศมีลาภ มีแต่ความโชคดี มีแต่สิงดีๆ ทําอะไรก็สาํ เร็ จทุก
ประการณ์”
“ปี ใหม่นีขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุข สุขภาพร่ างกานแข็งแรง หน้านทีการงาน
เจริ ญรุ่ งเรื อง รํารวย”
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โอกาสวันคล้ายวันเกิดผูอ้ าวุโส อวยพรว่า
“ขออาราธนาสิ งศักดิสิ ทธิทังหลาย ให้ท่านมีสุขภาพทีแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มี
อายุยนื ยาว และมีความสุขตลอดทังปี ”
“ขอเดชะคุณพระพระศรี รัตนตรัย จงคุม้ ภัยสารพัดขจัดพาล อายุมนขวั
ั ญยืนชัวกาล
นาน มงคลวารวันเกิดประเสริ ฐเอย”
“ขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดปี นี ขอให้อายุยนื สุขภาพแข็งแรง เป็ นมิงขวัญของ
ลูกหลานตลอดไป”
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย ช่วยปกป้ องคุม้ ครองคุณพ่อของข้าพเจ้าให้มีอายุยนื
ยาว สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆ”
“เนืองในวันคล้ายวันเกิดของท่าน ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริ ญ สุขภาพ
แข็งแรง อายุยนื ยาว และเจริ ญด้วยจตุรพิธพรชัยเทอญ”

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

โอกาสวันคล้ายวันเกิดลูกหลาน อวยพรว่า
“สุขสันต์วนั เกิดนะหลาน ขอให้บุญรักษาและมีความสําเร็ จในชีวิต”
“ขอให้เป็ นเด็กดีของพ่อแม่ ครู ตังใจขยันเรี ยน เรี ยนเก่งๆ ไม่ดือไม่ซน เป็ นทีน่ ารัก
ของทุกคน”
“สุขสันต์วนั เกิด ขอให้หลานมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เป็ นเด็กดีและทีน่ารักของ
ทุกคน เรี ยนเก่ง เชือฟังพ่อแม่ อยูก่ บั พวกหนูตลอดไป”
“ด้วยอํานาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และสิ งศักดิสิทธิทังหลาย
จงอําอวยพร ปกป้ องคุม้ ครองให้ลกู หลาน มีความสุข ความเจริ ญ สุขภาพแข็งแรง เจริ ญไปด้วยอายุ
วรรณะ สุขะพละ ตลอดไป”
โอกาสวันคล้ายวันเกิดของเพือน อวยพรว่า
“สุขสันต์วนั เกิดนะเพือน มีความสุ ขมากๆนะ ประสบความสําเร็ จ เจอแต่สิงดีๆ”
“สุขสันต์วนั เกิดนะเพือนทีรัก
ขอให้มีความสุขความเจริ ญรุ่ งเรื องในกิจการและ
ความสุขความสําเร็ จของท่านและครอบครัว”
“ขอให้เพือนจงมีแต่ความสุข ความเจริ ญ มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิงใด ประสบสิงใด
ขอให้ประสบความสําเร็ จด้วยเทอญ”
“ขอให้เพือนมีแต่ความสุข ประกอบอาชีพการงานก้าวหน้า เป็ นทีรักของเพือนๆ
ตลอดไป”
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โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“ขอให้อายุมิงขวัญยืน อยูก่ นั รักกันนานๆ”
“ขอให้ดูแลความรักซึงกันและกันตลอดไป”
“อุปสรรคมีได้ให้ฝ่าฝัน ขอให้สุขสันต์วนั แต่งงาน”
“เนืองในโอกาสมงคล ขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้ารักกันไปนานๆ ให้อภัยซึงกันและกัน”
“ขอให้ใช้ชีวิตคู่กนั อย่างมีความสุข อยูด่ ว้ ยกันจนแก่เฒ่า ให้อภัยซึงกันและกัน ความ
รักกันยาวนาน”
“ขอให้มีชีวิตอยูก่ นั หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันซึงกันและกัน เชือใจและไว้วางใจ
กัน ขอให้ตวามรักอย่าจืดจาง เชือในตวามดีทีมีต่อกัน ขอให้อยูด่ ว้ ยกันตลอดไป”
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โอกาสทีมีความก้าวหน้า อวยพรว่า
“ขอให้มีความมันคง และได้เลือนตําแหน่งสูงกว่าเดิม”
“ขอแสดงความยินดีทีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ โชคดีนะ”
“ขอแสดงความยินดีดว้ ยครับ กับความสําเร็ จในชีวิตทีได้เลือนตําแหน่งสูงกว่าเดิม”
“ขอให้มุ่งมัน ตังใจเรี ยน ขอให้สาํ เร็ จได้รับปริ ญญา สมดังความตังใจของลูกด้วยนะ”
“ขอแสดงความยินดีดว้ ย ทีได้เลือนตําแหน่งสูงกว่าเดิมและขอให้ซือสัตย์ในการงาน
มีความขยันมันเพียร รับผิดชอบต่อหน้าที”
“ยินดีดว้ ยนะจ้า ขอให้ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน เกรดดีๆ และอย่าลืม
ประสบการณ์ในชีวิตมหาวิทยาลัยนะจ๊ะ”
“ขอแสดงความยินดีดว้ ยนะ เธอเก่งจังเลยทีสอบเข้ามหาวิทยาลัยทีสมหวัง ขอให้
ประสบความสําเร็ จ สมความมุ่งมันในอนาคต”
โอกาสขึนบ้านใหม่ อวยพรว่า
“ขอให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุข”
“ขอให้อยูด่ ว้ ยความร่ มเย็น”
“เนืองในโอกาสขึนบ้านใหม่ ขอให้รํารวย ราบรื น”
“ขอให้อยูใ่ นบ้านใหม่นีอย่างมีความสุขทังครอบครัว”
“ขอให้สิงศักดิสิทธิคุม้ ครองบ้านของท่านให้อยูร่ ่ มเย็นเป็ นสุข”
“ขอให้มีความสุขกับบ้านหลังใหม่และเจอแต่สิงดีๆกับบ้านใหม่”
“ขอแสดงความยินดีกบั บ้านหลังใหม่ ให้ครอบครัวอบอุ่นอย่างโตตลอดไป”
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โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า
“ขอให้เดินทางปลอดภัย ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ”
“ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ราบรื นตลอดเส้นทาง”
“ขอให้เดินทางปลอดภัย ไม่เจออุปสรรค เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ”
“ขอให้เดินทางปลอดภัย ไม่พบอันตรายใดๆนะคะ ขอให้คุณพระคุม้ ครองค่ะ”
“ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจนถึงทีหมาย แล้วกลับมาเยียมเยียนกันอีกนะคะ”
“ขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย ปราศจากอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั อันตรายทังหลาย
ด้วยเทอญ”
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“ขอให้คา้ ขายรํารวย ประสบความสําเร็ จ”
“ขอให้กิจการของท่านเฮงๆ รวยๆ เจริ ญรุ่ งเรื อง”
“ขอให้บริ ษทั มีความมันคงและก้าวหน้า มีลกู ค้าเยอะ ค้าขายดี”
“ขอให้บริ ษทั มีความมันคงและก้าวหน้า มีลกู ค้าเยอะๆ ค้าขายดี กําไรดี”
“ขอแสดงความยินดีและขอให้บริ ษทั ของท่านเจริ ญรุ่ งเรื อง มันคงและมีชือเสี ยง”
“ขอให้กิจการเจริ ญรุ่ งเรื อง ค้าขายกําไร กิจการมันคง ขยายกว้างขวางเจริ ญก้าวหน้า
สมดังตังใจด้วยนะ”
โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ได้บุตรชาย อวยพรว่า
“ขอให้บุตรชายของท่านเป็ นเด็กดี เรี ยนเก่ง หล่อๆ”
“ขอให้บุตรชายของท่านเป็ นเด็กดี เรี ยนเก่งๆ หล่อๆ”
“ยินดีดว้ ยนะคะ ขอให้ลกู ชายสุ ขภาพแข็งแรงนะคะ โตขึนมาเป็ นเจ้าคนนายคน”
“ยินดีทีได้บุตรชาย ขอให้เด็กเติบโตเป็ นเด็กดี เลียงดูพ่อแม่ เป็ นทีหนึงของพ่อแม่”
“ขอให้บุตรชายของท่านเป็ นบุตรทีดีมคี วามแข็งแรงและได้เป็ นรัวของชาติใน
อนาคต”
“ขอแสดงความยินดีดว้ ยนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรง เป็ นคนดีของสังคม เป็ นเด็ก
กตัญ ู โตขึนให้เป็ นเจ้าคนนายคน”
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โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ได้บุตรสาว อวยพรว่า
“ขอให้ลกู สาวของท่านสวยๆ เป็ นเด็กดี เลียงง่าย”
“ขอให้บุตรสาวของท่านเป็ นเด็กดี เรี ยนเก่ง สวยและน่ารัก”
“ขอลูกสาวเป็ นเด็กดี เลียงง่าย ไม่ดือ ไม่ซน ไม่สร้างความรําคาญให้พ่อแม่”
“ยินดีดว้ ยทีได้บุตรสาว ขอให้สุภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย โตขึนมาหน้าตาสะสวย
สุภาพเรี ยบร้อย เป็ นคนเก่งและเป็ นทีพึงพอใจของพ่อแม่ได้ในยามแก่เฒ่า”
“ขอให้เป็ นบุตรสาวทีน่ารัก เป็ นเด็กดีของพ่อแม่ ปฏิบตั ิตามตนเป็ นอย่างดี เป็ นแม่ศรี
ทีเรี ยบร้อย” คําว่า “แม่ศรี ” คือ หมายถึงผูห้ ญิงทีมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการเป็ นภรรยาทีดี เป็ น
ผูห้ ญิงทีเรี ยบร้อย สุภาพ
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2.1.2 คําอวยพรทีใช้ ได้ มากกว่าหนึงโอกาส หมายถึงคําอวยพรใช้ได้ตงแต่
ั 2 โอกาสขึน
ไป ผูว้ ิจยั จะพิจารณาจากความหมายของคําอวยพรทังข้อความจากแบบสอบถาม เพราะไม่มีคาํ ศัพท์
ทีบอกชัดเจนว่าใช้เฉพาะโอกาสใดโอกาสหนึง ส่วนมากเป็ นคําอวยพรทีมีความหมายมงคล สามารถ
อวยพรในโอกาสต่างๆได้ เช่น “ขอให้สุขภาพแข็งแรง” สามารถอวยพรในโอกาสวันขึนปี ใหม่
โอกาสวันคล้ายวันเกิด โอกาสทีไปเยียมผูป้ ่ วยและโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตร คําอวยพรที
ใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเด็นคือ คําอวยพรทีมีอุปลักษณ์และคําอวยพรไม่มี
อุปลักษณ์
2.1.2.1. คําอวยพรทีมีอปุ ลักษณ์
คําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสและมีการ
เปรี ยบเทียบ พบมี 2 ข้อความ ซึงเป็ นอุปลักษณ์โดยนัย คือ
โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชาย อวยพรว่า
“ขอให้เป็ นเสาหลักของครอบครัว” เปรี ยบเทียบบุตรชายเป็ นเสาหลัก แสดงให้เห็น
ว่า ชาวไทยให้ความสําคัญกับผูช้ ายในครอบครัว ขอให้บุตรชายแข็งแรงและมีความรับผิดชอบ
โอกาสปี ใหม่+โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสขึนบ้านใหม่+โอกาส
เปิ ดกิจการหรื อบริ ษทั ใหม่ อวยพรว่า
“ขอให้เงินทองไหลมาเทมา” เปรี ยบเทียบเงินทองเหมือนนําไหลได้เทได้ แสดงให้
เห็นถึงคนไทยอยากจะมีเงินทอง
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2.1.2.2. คําอวยพรไม่ มอี ปุ ลักษณ์ คําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึ งโอกาสและไม่มีการ
เปรี ยบเทียบ พบมีทงหมด
ั
925 ข้อความ เช่น
โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสวันคล้ายวันเกิดผูอ้ าวุโส อวยพรว่า
“พรใดทีประเสริ ฐในสากลโลกนี จงให้แก่ท่านประสบโชคดีตลอดปี ตลอดไป”
“ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆ และอยูเ่ ป็ นมิงขวัญของลูกหลาน
ตลอดไป”
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิงศักดิสิทธิทังหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน มีอายุ
ยืนยาว มีความสุขมากๆ”
“ขอเดชะอํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย ช่วยปกป้ องคุม้ ครองคุณพ่อของข้าพเจ้าให้มี
ชีวิตยืนยาว อยูก่ บั ข้าพเจ้าให้นานๆ”
“ขออาราธนาสิ งศักดิสิ ทธิทังหลาย ให้ท่านมีสุขภาพทีแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มี
อายุยนื ยาว และมีความสุขตลอดทังปี ”
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิงศักดิสิทธิทังหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน(พี บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ฯลฯ) มีความสุ ขกายสุ ขใจ สมความปรารถนาในสิงทีมุ่งหวังไว้ทุกประการ”
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โอกาสวันขึนปี ใหม่ให้ลกู หลาน+โอกาสวันคล้ายวันเกิดของลูกหลาน อวยพรว่า
“ขอสิ งศักดิสิทธิคุม้ ครองให้ลกู หลาน มีความสุ ขตลอดไป”
“ขอให้บุญรักษาให้หลานสุขภาพแข็งแรง มีความสุขและความสําเร็ จในชีวิต”
“ด้วยอํานาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และสิงศักดิสิทธิทังหลาย
จงอําอวยพร ปกป้ องคุม้ ครองให้ลกู หลาน มีความสุข ความเจริ ญ สุขภาพแข็งแรง เจริ ญไปด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป”
โอกาสวันคล้ายวันเกิดลูกหลาน+โอกาสไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตร อวยพรว่า
“ขอให้เป็ นเด็กดี ไม่ดือไม่ซน เป็ นทีพึงของพ่อแม่”
“ขอให้ลกู สุขภาพแข็งแรง เป็ นทีรักของทุกคน น่ารักและเรี ยบร้อย”
“ขอให้สุขภาพแข็งแรง เรี ยนหนังสือเก่งๆนะ เป็ นเด็กดีของพ่อแม่และคุณครู ”
“ขอให้เจ้าหนูโตขึนไวๆ เป็ นเด็กดี เรี ยนหนังสื อเก่งๆ ขอให้เป็ นเจ้าคนนายคน”
“ขอให้มีร่างกายแข็งแรง ตังใจเรี ยน โตขึนจะได้เป็ นทีพึงของครอบครัว ญาติพีน้อง
เป็ นคนดีของสังคม”
“ขอให้เป็ นเด็กดีของพ่อแม่ ครู ตังใจขยันเรี ยน เรี ยนแก่งๆ ไม่ดือไม่ซน เป็ นทีน่ ารัก
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ของทุกคน โตขึนไปได้เป็ นเจ้าคนนายคน”
โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสทีมีความก้าวหน้า อวยพรว่า
“ขอให้สิงดีๆเข้ามาในชีวิต”
“ขอให้รํารวยเงินทอง เฮงๆ”
“ขอให้เจอแต่สิงทีดี มีความเจริ ญก้าวหน้า”
“ขอให้มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง หน้าทีการงานเจริ ญรุ่ งเรื อง รํารวย”
“ขอให้เพือนจงมีความสุข ประกอบอาชีพการงานก้าวหน้าและรํารวยเงินทอง”
“ขอให้ประสบความสมเร็ จในชีวติ และมีความสุข สดชืน สมหวังกประการณ์”
“ขอให้ท่านรํารวย มียศมีลาภ มีแต่ความโชคดี มีแต่สิงดีๆ ทําอะไรก็สาํ เร็ จทุกประ
การณ์”
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“ขอให้มีความสุขตลอดปี ขอให้สมหวังทุกเรื อง มีความเจริ ญ สุขภาพแข็งแรง ขอให้
ประสบความสําเร็ จ ขอให้รํารวยเงินทอง”

เมือพิจารณากลุ่มความหมายทีใช้ในโอกาสต่างๆของชาวไทย จากแบบสอบถามจํานวน
120 ฉบับ ผูว้ ิจยั พบว่ามีกลุ่มความหมายทีมีความหมายมงคลทีนิยมใช้อวยพร ได้แก่
กลุ่มความหมายแข็งแรง กลุ่มความหมายความเจริ ญ กลุ่มความหมายความสุข กลุ่มความหมาย
คุณลักษณะ กลุ่มความหมายความรํารวย กลุ่มความหมายความปลอดภัยและกลุ่มความหมายมันคง
เรี ยงตามความถีของการปรากฏมากน้อย มีดงั นี
กลุ่มความหมายแข็งแรง
กลุ่มความหมายความเจริ ญ
กลุ่มความหมายความสุข
กลุ่มความหมายคุณลักษณะ
กลุ่มความหมายความรํารวย
กลุ่มความหมายความปลอดภัย
กลุ่มความหมายมันคง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

620
619
567
415
264
165
140

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
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1.กลุ่มความหมายแข็งแรง หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “แข็งแรง” “ความ
แข็งแรง” “ชีวิตยืนยาว” หรื อคําอวยพรทีมีเนือหาเกียวกับสุขภาพร่ างกาย เช่น “หายป่ วย” “ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ” “ปราศจากโรคภัย” “อายุยนื ยาว” “ร่ มโพธิร่ มไทร” “มิงขวัญ” เป็ นกลุ่มความหมายที
ชาวไทยนิยมใช้อวยพรมากทีสุ ด พบทังหมด 620 ครัง เช่น
“ขอให้หล่อเหมือนพ่อเลย ให้เจ้าหนูแข็งแรงนะ”
“ขอให้ท่านหายป่ วยไวๆ มีสุขภาพทีแข็งแรงยิงๆ”
“สุขสันต์วนั เกิดนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรง อายุยนื ”
“ขอให้ท่านหายไวๆ ไม่มีทุกข์โศกโรคภัยมาเบียดเบียน”
“ขอให้มีความสุข สมหวังในทุกๆเรื อง รํารวย แข็งแรง”
“สุขสันต์วนั เกิดนะ ขอให้เป็ นเด็กดี สุขภาพร่ างกายแข็งแรงนะจ๊ะ”
“ขอให้ลกู สุขภาพแข็งแรง เป็ นทีรักของทุกคน น่ารักและเรี ยบร้อย”
“ยินดีทีได้ลกู ชาย สุขภาพแข็งแรง โตมาเป็ นทีพึงของพ่อแม่แน่นอน”
“ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ อายุยนื ยาว อยูก่ บั พวกหนูตลอดไป”
“สุขสันต์วนั เกิดนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆ ร่ างกายแข็งแรง รวยๆ เฮงๆ ”
“ยินดีดว้ ยนะคะ ขอให้นอ้ งสุขภาพแข็งแรงนะคะ โตขึนมาเป็ นเจ้าคนนายคน”
“ขอให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ อายุยนื ยาว เป็ นทีพึงของลูกหลานนานๆ”
“ขอให้ท่านร่ างกายแข็งแรง ปราศจากความทุกข์ ประสบแต่สิงทีดีในชีวิต อายุยนื ”
“ขอให้บุตรชายของท่านเป็ นบุตรทีดีมคี วามแข็งแรงและได้เป็ นรัวของชาติใน
อนาคต”
“ขอให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆ และอยูเ่ ป็ นมิงขวัญของลูกหลาน
ตลอดไป”
“ขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดปี นี ขอให้อายุยนื สุ ขภาพแข็งแรง ทําอะไรก็ประสบ
ความสําเร็ จ”
“ขอคุณพระศรี รัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ชีวิตยืนยาว
คลาดแคล้วสิงทีไม่ดี”
“เนื องในวาระดิถขี ึนปี ใหม่ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวพร้อมสรรพด้วยความ
มันคง มังคัง สุขภาพแข็งแรงตลอดปี ”
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย ช่วยปกป้ องคุม้ ครองคุณพ่อของข้าพเจ้าให้มีอายุยนื
ยาว เป็ นร่ มโพธิร่ มไทรของลูกหลานเทอญ”
“ขอให้มีร่างกายแข็งแรง ตังใจเรี ยน โตขึนจะได้เป็ นทีพึงของครอบครัว ญาติพน้ี อง
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เป็ นคนดีของสังคม”
“ขอให้มีความสุขตลอดปี ขอให้มีความสุขสมหวังทุกเรื อง ความเจริ ญ สุขภาพ
แข็งแรง ขอให้ประสบความสําเร็ จ ขอให้รํารวยเงินทอง”
“ขออาราธนาสิงศักดิสิทธิทังหลาย ให้ท่านมีสุขภาพทีแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มี
อายุยนื และมีความสุขตลอดทังปี อยูเ่ ป็ นมิงขวัญ เป็ นร่ มโพธิร่ มไทรของลูกหลานตลอดไป”
“เนืองในวันคล้ายวันเกิดของท่าน ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริ ญ สุขภาพ
แข็งแรง อายุยนื ยาว และเจริ ญด้วยจตุรพิธพรชัยเทอญ”
“ด้วยเดชอํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย ช่วยปกป้ องคุน้ ครองคุณพ่อของข้าพเจ้าให้มีชีวิต
ยืนยาว อยูเ่ ป็ นมิงขวัญ เป็ นร่ มโพธิร่ มไทรของลูกหลานเทอญ”
“สําหรับโอกาสสําคัญนีคือปี ใหม่ ขออวยพรให้ท่านพบเจอแต่สิงดีๆ มีความสุข มี
รวยยิมในทุกๆวัน สิงใดทีไม่ดีกข็ อให้ท่านได้ทิงไปกับปี เก่า เก็บไว้แต่สิงดีๆ สุ ขภาพร่ างกาย
แข็งแรง”
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2.กลุ่มความหมายความเจริญ หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “ความเจริ ญ”
“เจริ ญ” “รุ่ งเรื อง” “ความเจริ ญรุ่ งเรื อง” “รุ่ งโรจน์” “ก้าวหน้า” “เจริ ญก้าวหน้า” “ความ
เจริ ญก้าวหน้า” “โชคดี” “ราบรื น” “ความสมหวัง” “ความสําเร็ จ” “ทีหนึง” เป็ นกลุ่มความหมายทีใช้
ในคําอวยพรของชาวไทย พบจํานวน 619 ครัง เช่น
“ขอให้เป็ นทีหนึงของพ่อแม่”
“ขอให้เดินทางสวัสดีภาพ โชคดี ไม่มีเรื องร้ายต่างๆ”
“ยินดีดว้ ยทีท่านได้บุตรชาย ได้สืบสกุล ขอให้ได้เจริ ญรุ่ งเรื องตลอดไป”
“ขออํานวยพรให้บริ ษทั ของท่าน จงประสบความเจริ ญรุ่ งเรื องตลอดไป”
“ขอแสดงความดีใจทีได้เลือนตําแหน่ง ขอให้เจริ ญก้าวหน้าไปตลอดด้วย”
“ขอให้การเรี ยนราบรื น ขอแสดงความยินดีดว้ ยทีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้”
“พรใดทีประเสริ ฐในสากลโลกนี จงให้แก่ท่านประสบโชคดีตลอดปี ตลอดไป”
“ขอให้เจ้าของบ้านหลังนี มีแต่ความเจริ ญ อยูแ่ ล้วมีความสุข อบอุ่น และอยูก่ นั อย่าง
ไม่ลาํ บากนะ”
“ขอแสดงความยินดีเนืองในวันมงคลสมรส ขอให้ประสบแต่ความสุข และสมหวัง
ปรารถนาตลอดไป”
“ขอให้เพือนจงมีความสุข
ประกอบอาชีพการงานก้าวหน้าเป็ นทีรักของเพือนๆ
ตลอดไป”
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“ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ทังไปและกลับ ขอให้ประสบโชคดี มีความสําเร็ จ
กลับมา”
“ปี ใหม่นีขอให้ท่านรํารวย มียศมีลาภ มีแต่ความโชคดี มีแต่สิงดีๆ ทําอะไรก็สาํ เร็ จ
ทุกประการณ์”
“ขอให้เป็ นเด็กดี เป็ นทีรักของทุกคน สุขภาพแข็งแรงและขอให้สมหวังตลอดไป สุข
สันต์วนั เกิดนะ”
“ดีใจด้วยทีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ขอให้มีความสุขในชีวิตมหาวิทยาลัย มี
ความก้าวหน้าต่อไป”
“ขอให้เพือนจงมีแต่ความสุข ความเจริ ญ มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิงใด ประสบสิงดีใด
ขอให้ประสบความสําเร็ จด้วยเทอญ”
“ในวาระดิถีขึนปี ใหม่ ขอให้ท่านและครอบครัว จงประสบโชคดี ผ่านพบแต่
ความสุข ความเจริ ญตลอดกาล”
“ขอแสดงความยินดีในโอกาสทีได้รับการเลือนตําแหน่ง และขอให้เจริ ญก้าวหน้าใน
ตําแหน่งทีสูงยิงๆขึนไปอีก”
“ในวาระดิถีขึนปี ใหม่ ขออวยพรให้ท่านมีความสุข ความเจริ ญ ในหน้าทีการงาน ใน
ชีวิตครอบครัว สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปเทอญ”
“ขออํานวยพรให้บ่าวสาว ครองรักกันอย่างยิงยืน มีลกู เต็มบ้าน หลานเต็มเมือง มี
ความสุขความเจริ ญ ยิงๆขึนๆเทอญ”
“ขอสิงศักดิสิทธิทังหลาย จงอํานวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความ
เจริ ญ ในสิ งทีปรารถนาทุกประการ”
“ขอให้พรอันประเสริ ฐส่งผลให้ท่านมีความสุข สมหวัง คิดสิงใดขอให้สมหวัง
ปรารถนา สุขภาพแข็งแรง เป็ นมิงขวัญลูกหลานตลอดไป”
“ด้วยอํานาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และสิงศักดิสิทธิทังหลาย
จงอํานวยอวยพร ปกปัก ปกป้ องคุม้ ครองให้ลกู หลาน มีความสุขความเจริ ญ สุขภาพแข็งแรง เจริ ญ
ไปด้วยอายุ วรรณะ พละ ตลอดไป”
“ปี ใหม่นี ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินทองไหลมาเทมา มีความก้าวหน้า
ในหน้าทีการงาน และขอให้มีความสําเร็ จในปี ชีวิต”
“ขอแสดงความยินดีดว้ ย ทีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ขอให้มีความสุขกับทีเรี ยนใหม่
และประสบความสําเร็ จในการศึกษา”
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3.กลุ่มความหมายความสุ ข หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “ความสุข”
“สุขใจ” “สดชืน” “อยูด่ ี” “รัก” “ความรัก” เป็ นกลุ่มความหมายทีใช้ในคําอวยพรของชาวไทย พบ
จํานวน 567 ครัง เช่น
“ขอให้อยูด่ ี”
“ขอให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุข”
“ขอให้มีความสุขตลอดชาติ”
“ขอให้ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข”
“จงมีแต่ความสุ ขสงบในบ้านหลังนี”
“ขอให้รักกันยาวนาน จนแก่จนเฒ่า”
“ขอให้มีความสุขมากๆ สดชืนตลอดไป”
“ขอให้มีความสุ ข คิดสิงใดให้สมปรารถนา”
“ขอให้ลกู ชายเติบโตไวๆ มีความสุขและความสดชืน”
“ขอให้ชีวิตสดชืน มีความก้าวหน้า เต็มไปด้วยความสุข”
“ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง มีความสุขความสดชืนทังครอบครัว ”
“ขอให้สมปรารถนา มีความสุขตลอดปี สุขภาพแข็งแรง รํารวยเงินทอง”
“ขอให้โตมาเป็ นเด็กทีไม่ซน ไม่ดือ และมีความสุข สุ ขภาพแข็งแรงทังพ่อแม่ลกู ”
“ขอให้มีแต่ความสุข แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ เรี ยนหนังสือเก่งๆ เป็ นเด็กดีของพ่อแม่”
“ขอให้ประสบความสมเร็ จในชีวติ และมีความสุข สดชืน สมหวัง เป็ นลูกทีดีของพ่อ
แม่”
“ขอให้ความรักอย่างจืดจาง เชือในความดีทีมีต่อกัน ขอให้อยูก่ นั ตลอดไปตราบนาน
เท่านาน”
“เนืองในโอกาสวันขึนปี ใหม่ ขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง”
“ปี ใหม่นี ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินทองไหลมาเทมา มีหน้าทีการ
งานทีดีขึน และขอให้มีความสุ ขในปี ใหม่นี”
“ขอแสดงความยินดีดว้ ย ทีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ คุณเป็ นคนเก่งและฉลาด ขอให้มี
ความสุขกับทีเรี ยนใหม่”
“วันนี เป็ นวันดี เป็ นวันมงคลสมรส ขอให้คู่บ่าวสาวรักกันนานๆ อยูด่ ว้ ยกันไปตลอด
ชีวิต ขอให้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข”
“ขอให้อยูอ่ ย่างร่ มเย็นเป็ นสุข ในบ้านทีน่าอยูห่ ลังนี สร้างมาด้วยนําพักนําแรง น่า
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ภาคภูมิใจและปรื มใจแทนจริ งๆ ขอให้มีความสุขมากๆนะ”
“ในวาระดิถีทีขึนปี ใหม่ ขออัญเชิญคุณพระศรี รัตนตรัย และสิงศักดิสิ ทธิในสากล
โลก จงดลบันดาลให้ท่านมีความสุ ข คิดสิงใดสมหวังความมุ่งมัน ปรารถนาทุกประการ”
“ขอให้โชคดีมคี วามสุข คิดและสมหวังใดขอให้สมดังตังใจทุกประการ สดชืน
แจ่มใสทุกคือทุกวัน ขอให้รํารวยเงินทอง มีคนรักมากมาย ทําสิงใดขอให้ประสบความสําเร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี”
“ด้วยอํานาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และสิ งศักดิสิ ทธิทังหลาย
จงอํานวยพร ปกป้ องคุม้ ครองให้ลกู หลาน มีความสุข ความเจริ ญ สุขภาพแข็งแรง เจริ ญไปด้วยอายุ
วรรณะ พละ ตลอดไป”
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4.กลุ่มความหมายคุณลักษณะ หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “อภัย” “กตัญ ”ู
“คนดี” “อดทน” “เข้มแข็ง” “อย่ายอมแพ้” “ตังใจ” “เรี ยนเก่ง” “ขยัน” “อ่อนโยน” “ร่ าเริ ง” “จิตใจดี”
“ร่ าเริ ง” “ทีรัก” “ไม่ดือ” “ไม่ซน” “เลียงง่าย” “น่ารัก” “โตไว” “ไม่สร้างความรําคาญ” “เด็กดี” “ไม่
เกเร” “เชือฟัง” หรื อมีความหมายด้านความงาม เช่น “สวย” “หล่อ” ด้านอํานาจ เช่น “เจ้าคนนายคน”
“รัวของชาติ” เป็ นกลุ่มความหมายทีใช้ในคําอวยพรของชาวไทย พบจํานวน 415 ครัง เช่น
“ขอให้ลกู ชายหล่อเท่าพ่อ”
“ขอให้ลกู ชายหล่อวันหล่อคืน”
“ขอให้ลกู สาวสวยวันสวยคืน”
“ขอให้เป็ นเด็กดี กตัญ ูพ่อแม่”
“ขอให้เป็ นเด็กดี เลียงง่ายๆ โตไวๆนะคะ”
“ขอให้ลกู ของท่านโตขึนเป็ นรัวของชาติ”
“ขอให้เป็ นเด็กดี ไม่ดือไม่ซน เชือฟังพ่อแม่”
“ขอให้ตงใจเรี
ั ยน อดทน ขยันและเจริ ญก้าวหน้า”
“ขอให้มีความสุขในชีวิตคู่ ให้อภัยซึงกันและกัน”
“ขอให้หายไวๆนะ มีจิตใจเข้มแข็ง อย่ายอมแพ้จา้ ”
“ขอให้เป็ นเด็กดี ตังใจขยันเรี ยน เป็ นทีรักของทุกคน”
“ขอแสดงความยินดี ขอให้ลกู คุณโตขึนเป็ นนางงามนะคะ”
“ขอแสดงความยินดี ขอให้ลกู สาวเป็ นเด็กดี สวยเหมือนแม่”
“ขอแสดงความยินดีดว้ ยครับทีได้บุตรชาย ขอให้โตไปเป็ นเจ้นคนนายคน”
“ขอแสดงความยินดีดว้ ยครับทีได้บุตรสาว ขอให้โตขึนสระสวยเหมือนแม่”
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“ขอให้ลกู ชายเป็ นเด็กน่ารัก ดูแลพ่อแม่และน้องๆ ไม่เกเร เป็ นเจ้าคนนายคน”
“ขอให้ลกู สาวเป็ นคนน่ารัก เป็ นทีรักของทุกคน ขอให้เป็ นเด็กอ่อนโยนและร่ าเริ ง”
“ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็ นคนดีของสังคม เป็ นเด็กกตัญ ู โตขึนเป็ นเจ้าคนนาย
คน”
“ยินดีดว้ ยทีสามารถเรี ยนดังทีตังใจไว้ ขอให้ตงใจเรี
ั ยนจนจบมาทําให้คุณพ่อคุณแม่
ชืนใจเร็ วๆนะคะ”
“ขอให้บุตรสาวมีสุขภาพแข็งแรง สติปัญญาดี จิตใจดี ขยัน อดทนและคิดอะไรขอให้
สมความปรารถนา”
“ขอแสดงความยินดีดว้ ยกับความสําเร็ จในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย ขอให้ตงใจเรี
ั ยน
เพือจะนําความรู้ไปประกอบอาชีพทีดีต่อไปในชีวิต ขอให้โชคดี”
“ขอให้ลกู มีสุขภาพแข็งแรง เป็ นทีรักของทุกคนทีพบเห็น เรี ยนหนังสือเก่งๆ เป็ นเด็ก
ดีของทุกคน”
“ขอให้บุตรของท่านเป็ นบุตรทีดี ไม่สร้างความรําคาญต่อพ่อแม่ และเป็ นบุตรที
กตัญ ูต่อพ่อแม่ตลอดไป”
“ขอให้ลกู ชายเป็ นคนดีของตระกูล นําชือเสียงเงินทองมายังครอบครัว ทําให้พ่อแม่
ชืนใจ
ยินดีดว้ ยทีได้ลกู ชายมาบวชให้พ่อแม่ได้ปรื มใจและช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สืบ
ต่อไป”
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5.กลุ่มความหมายรํารวย หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “รํารวย” “รวย” “เงิน
ทอง” “เฮง” “เงินทอง” “เพชร” “มันคง” “กําไรดี” “มีลกู ค้าเยอะ” “ค้าขายดี” เป็ นหน่วยศัพท์ทีใช้ใน
คําอวยพรของชาวไทย พบจํานวน 264 ครัง เช่น
“ขอให้มีโชค มีลาภ รํารวยยิงๆขึนไป”
“สุขสันต์วนั เกิดนะ ขอให้รํารวยตลอดไป”
“ขอให้คา้ ขายรํารวย ประสบความสําเร็ จ”
“ขอให้ท่านอยูเ่ ย็นเป็ นสุข รํารวยเงินทอง”
“ขอให้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร”
“ขอให้รํารวย มันคง มังคัง มังมีศรี สุขนะคะ”
“ขอให้กิจการของท่านเฮงๆ รวยๆ เจริ ญรุ่ งเรื อง”
“ขอให้เงินทองไหลมาเทมา รํารวย สวยๆตลอดไป”
“ขอให้อยูบ่ า้ นนี อย่างมีความสุข รํารวย อยูแ่ ล้วปลอดภัย”
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“เนืองในวันขึนบ้านใหม่นี ขอให้เจ้าของบ้านจงรํารวย สุขภาพแข็งแรง”
“สุขสันต์วนั เกิด ขอให้รํารวยเงินทอง และประสบความสําเร็ จทุกประการ”
“ขอให้ผทู ้ ีอยูบ่ า้ นหลังนี มีความสุข รํารวยเงินทอง การงานเจริ ญก้าวหน้า”
“สวัสดีปีใหม่ ขอให้ท่านโชคดี สุขภาพแข็งแรง รํารวย สุขสันต์ตลอดปี และ
ตลอดไป”
“ขอให้กิจการ บริ ษทั ของท่านจงความเจริ ญรุ่ งเรื อง ค้าขายดี กําไรดี ขอให้รํารวย
รํารวย”
“ขอให้กิจการเจริ ญรุ่ งเรื อง ค้าขายกําไรดี เงินทองไหลมาเทมา กิจการมันคง ขยาย
กว้างขวางเจริ ญก้าวหน้าสมดังตังใจด้วยนะคะ”
“วันนีเป็ นวันดี เป็ นวันมงคลสมรส ขอให้ค่บู ่าวสาวรักกันนานๆ อยูด่ ว้ ยกันไปตลอด
ชีวิต ขอให้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขและขอให้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร”
“ขอให้อยูอ่ ย่างร่ มเย็นเป็ นสุข ในบ้านทีน่าอยูห่ ลังนี สร้างมาด้วยนําพักนําแรง น่า
ภาคภูมิใจและปรื มใจแทนจริ งๆ ขอให้มีความสุขมากๆและขอให้เงินทองไหลมาเทมาค่ะ”
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6.กลุ่มความหมายปลอดภัย หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “ปลอดภัย”
“สวัสดิภาพ” “ปราศจากอุบตั ิเหตุ” “ปราศจากอุบตั ิภยั ” “ปราศจากอันตราย” เป็ นกลุ่มความหมายที
ใช้ในคําอวยพรของชาวไทย พบจํานวน 165 ครัง เช่น
“ขอให้เดินทางปลอดภัย ราบรื น”
“ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ”
“ขอให้เดินทางสวัสดิภาพ ไปกลับปลอดภัย”
“เดินทางปลอดภัย ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ”
“ขอให้เดินทางปลอดภัย ปราศจากภัยอันตราย”
“เดินทางด้วยความปลอดภัย ขอให้สิงศักดิสิทธิคุม้ ครอง”
“ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ราบรื นตลอดเส้นทาง”
“ขอให้เดินทางปลอดภัย ไม่เจออุปสรรค เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ”
“ขอให้พระและสิ งศักดิสิ ทธิคุม้ ครองให้เดินทางครังนีด้วยสวัสดิภาพและปลอดภัย”
“ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจนถึงทีหมาย แล้วกลับมาเยียมเยียนกันอีกนะคะ”
“ขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย ปราศจากอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั อันตรายทังหลาย
ด้วยเทอญ”
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7.กลุ่มความหมายมันคง หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “ความมันคง”
“มันคง” “อบอุ่น” “ทีพึง” “กลมเกลียว” “อยูด่ ว้ ยกัน” “ยังยืน” เป็ นหน่วยศัพท์ทีใช้ในคําอวยพรของ
ชาวไทย พบจํานวน 140 ครัง เช่น
“ขอให้มีชีวิตคู่ทียังยืน”
“ขอให้เป็ นทีพึงของพ่อแม่”
“ขอให้อยูด่ ว้ ยกันตลอดไป”
“ขอให้หน้าทีการงานมันคงไปตลอดนะ”
“ขอให้กิจการมีความเจริ ญ ก้าวหน้า มันคง”
“ขอให้รํารวย มันคง มังคัง มังมีศรี สุขนะคะ”
“ขอให้ประสบแต่ความสุข รักกันมันคง ยาวนาน”
“ขอให้อยูก่ นั จนแก่จนเฒ่า รักกันมันคงและยืนยาว”
“ขอให้มีการงานทีดี ครอบครัวทีมันคง รํารวย รํารวย”
“ขอให้มีความมันคง และได้เลือนตําแหน่งสูงกว่าเดิม”
“ขอให้บริ ษทั มีความมันคงและก้าวหน้า มีลกู ค้าเยอะ ค้าขายดี”
“ขอให้มีความสุ ข มีรากฐานทีมันคง อยูก่ นั เป็ นคู่ชีวิตตลอดชีวิต”
“ขอแสดงความยินดีกบั บ้านหลังใหม่ ให้ครอบครัวอบอุ่นอย่างตลอดไป”
“ขอให้ลกู ชายเป็ นคนดี เรี ยนหนังสือเก่งๆ มีงานทีดีและมันคงในอนาคต”
“ขอให้มีครอบครัวทีอบอุ่นและรักกันตลอดไป มีลกู เต็มบ้านหลานเต็มเมือง”
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“ขอแสดงความยินดีและขอให้บริ ษทั ของท่านเจริ ญรุ่ งเรื อง มันคงและมีชือเสียง”
“ขอให้มีชีวิตครอบครัวทีอบอุ่น รักกันนานๆ รักกันตลอดไป มีลกู สมดังใจเร็ วๆนะ”
“ขออวยพรให้ค่บู ่าวสาว จงมีความรักใคร่ กลมเกลียวกัน ถือไม้เท้ายอดทอง กระบอง
ยอดเพรช”
“ขอแสดงความยินดีทีมาร่ วมงานขึนบ้านใหม่ ขอให้ครอบครัวอยูอ่ ย่างมีความสุข
อบอุ่นตลอดไป”
“เนืองในโอกาสวันขึนปี ใหม่ ขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความ
เจริ ญรุ่ งเรื องและขอให้รํารวยเงินทอง”
“ขอให้กิจการเจริ ญรุ่ งเรื อง ค้าขายกําไร เงินทองไหลมาเทมา กิจการมันคง ขยาย
กว้างขวางเจริ ญก้าวหน้าสมดังตังใจด้วยนะ”
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กลุ่มความหมายทีมีความหมายมงคลสามารถสะท้อนให้เห็นถึงจํานวนหน่วยศัพท์เกียวกับ
คําอวยพรของชาวไทย ดังแผนภูมิต่อไปนี

























แข็งแรง

ความเจริ ญ

ความสุข คุณลักษณะ ความรํารวย

ความ ความมันคง
ปลอดภัย

แผนภูมิที 1 แสดงให้เห็นถึงคําอวยพรทีมีความหมายมงคลทีชาวไทยนิยมใช้ในโอกาสต่างๆ
จากแผนภูมิที 1 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มความหมายทีนิยมใช้อวยพรในโอกาสต่างๆของชาว
ไทย ทีมีความถีสูงสามลําดับแรกคือ กลุ่มความหมายแข็งแรง พบทังหมด 620 ครัง กลุ่มความ
หมายความเจริ ญ พบทังหมด 619 ครังและกลุ่มความหมายความสุข พบทังหมด 567 ครัง ส่วนกลุ่ม
ความหมายอืนทีปรากฏมากน้อยตามลําดับคือ กลุ่มความหมายคุณลักษณะ พบทังหมด 415 ครัง
กลุ่มความหมายความรํารวย พบทังหมด 264 ครัง กลุ่มความหมายความปลอดภัย พบทังหมด 165
ครังและกลุ่มความหมายความมันคง พบทังหมด 140 ครัง กลุ่มความหมายทีนิ ยมใช้ในคําอวยพรของ
ชาวไทยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของชาวไทยคือ นิยมสุขภาพร่ างกายทีแข็งแรง สมบูรณ์
ความเจริ ญก้าวหน้า ความสําเร็ จในชีวิตและความสุข
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2.2 ลักษณะคําอวยพรของชาวจีน
จากแบบสอบถามชาวจีนในประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน คํา
อวยพรทีใช้ในโอกาสต่างๆของชาวจีน มีลกั ษณะทีเป็ นอุปลักษณ์อย่างเด่นชัด นิยมใช้คาํ อวยพรที
เป็ นสํานวนและสํานวนทีมีอุปลักษณ์ นิ ยมเปรี ยบเทียบกับสิ งในธรรมชาติ สามารถแบ่งออกเป็ น ๒
ลักษณะ คือ คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาส และคําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาส
2.2.1 คําอวยพรทีใช้ เฉพาะโอกาส หมายถึงคําอวยพรทีใช้ได้เฉพาะโอกาสใดโอกาสหนึง
เท่านัน คําอวยพรทีชาวจีนนิ ยมจะมีลกั ษณะทีเป็ นสํานวน ซึงหมายถึงสุภาษิตและคําพังเพยด้วย
เพราะในภาษาจีน มีคาํ อวยพรทีมาจากสุภาษิตและคําพังเพยจํานวนมาก คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาส
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ คําอวยพรทีมีอุปลักษณ์ และ คําอวยพรไม่มีอุปลักษณ์
2.2.1.1. คําอวยพรทีมีอปุ ลักษณ์ คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาสและมีการเปรี ยบเทียบ
มีทงหมด
ั
476 ข้อความ เช่น
ก. อุปลักษณ์ ทีมีการแสดงคําเปรียบเทียบ คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาสและมีการแสดงคํา
เปรี ยบเทีย เช่น
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“൘ ཙ
ᝯ
 ∄ 㘬
呏 ൘ ൠ
ᝯ Ѫ
䘎 ⨶ ᷍”
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อยูบ่ นฟ้ า ยอมเป็ น วิหคคู่โผผิน นก
อยูบ่ นดิน ยอมเป็ น กิงพฤกษาผูกพัน
หมายความว่าขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีชีวิตคู่กนั ตลอดไป การใช้นกคู่โผผินและกิง
พฤกษาผูกพันเปรี ยบเทียบกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว เพราะว่า นกคู่โผผินเป็ นนกชนิดหนึงในหนังสือจีน
โบราณ นกชนิดนีหนึ งตัวมีตาหนึงดวง ปี กหนึงข้าง ไม่สามารถบินได้ดว้ ยตัวเอง จึงต้องอยูด่ ว้ ยกัน
เป็ นคู่ กิงพฤกษาผูกพันจะต้องอยูก่ บั ต้นไม้ จึงจะเป็ นกิงไม้ได้ ฉะนัน ทังนกคู่โผผินและกิงพฤกษา
ผูกพันมีลกั ษณะทีใช้ชีวติ เป็ นคู่กนั และมันคง ชาวจีนนิยมเปรี ยบเทียบความรักกับนกคู่โผผินและกิง
พฤกษาผูกพัน
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โอกาสวันคล้ายวันเกิดผูอ้ าวุโส อวยพรว่า
ᶮ
᷿
“ᝯ ᛘ ྲ

䮯

䶂”

_[¡TT®T  X»   YòTMHϫO  IN¢TMWϕTM  

ขอให้คุณ เหมือน ต้นสน
ยาว เขียว
หมายถึงขออวยพรให้คุณอายุยนื ยาวและสุขภาพแข็งแรงเหมือนต้นสน เพราะต้นสน
เป็ นต้นไม้ทีไม่เปลียนใบจะมีสี เขียวอยูต่ ลอดทังปี และเป็ นต้นไม้ทีแข็งแรง ทนอยูไ่ ด้ตามธรรมชาติ
ชาวจีนถือว่าต้นสนเป็ นต้นไม้ทีมีคุณสมบัติดี จึงนํามาเปรี ยบเทียบกับสุขภาพและคุณสมบัติของคน
โอกาสไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชาย อวยพรว่า
“ ሶᶕ ᗵᱟ Ӫѝ ѻ嗉”
POÂTMR¢O  H YN  XªT`NòTM  `Nϕ R´TM

อนาคต ย่อมเป็ น ในมนุษย์ ของ มังกร
หมายถึงขอให้เป็ นมังกรของมนุษย์ในอนาคต หมายความว่า ขอให้เป็ นเจ้าคนนาย
คนในอนาคต เพราะว่ามังกรเป็ นตัวแทนของอํานาจยิงใหญ่ เปรี ยบเทียบว่าบุตรชายเป็ น “มังกร”ใน
มนุษย์ คือเปรี ยบเทียบหมือนผูน้ าํ ผูม้ ีอาํ นาจ เป็ นผูใ้ หญ่ทีดีในอนาคต
โอกาสไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรสาว อวยพรว่า
“ሶᶕ ᗵᱟ  Ӫ ѝ ѻ ࠔ”
POÂTMR¢O  H YN  XªT`NòTM  `Nϕ L©TM

อนาคต ย่อมเป็ น ในมนุษย์
ของ หงส์
หมายถึงขอให้เป็ นหงส์ของมนุษย์ในอนาคต
หมายถึงขอให้เป็ นคนทีเชียวชาญ
สวยงามในอนาคต “ࠔ” เป็ นราชาแห่งนกในจีนโบราณ ชาวจีนเชือกันว่าหงส์เป็ นสัตว์มงคล เมือ
หงส์ตาย ก็จะมีไฟขึนรอบข้างหงส์เพือได้พลังเกิดใหม่ จึงเป็ นตัวแทนของความเชียวชาญและดีงาม
ในประเทศจีน “ࠔ”หงส์ เป็ นหยิน มักใช้กบั “嗉”มังกร เป็ นหยาง แสดงให้เห็นถึงความสมดุล
ระหว่างหยินกับหยาง ฉะนันหงส์เป็ นตัวแทนของผูห้ ญิงมีความสวยความงาม ความเชียวชาญ และ
ความเป็ นสิริมงคล
ข.อุปลักษณ์ โดยนัย คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาสและมีอุปลักษณ์โดยนัย เช่น
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โอกาสขึนบ้านใหม่ อวยพรว่า
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ต้นไม้ใหญ่ ย้าย เป็ นสิริมงคล
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้ขนบ้
ึ านใหม่ คําว่า “ ҄” หมายถึงต้นไม้ใหญ่
เปรี ยบเทียบเป็ นบ้านทีมันคล เพราะในสมัยจีนโบราณ บ้านส่วนใหญ่สร้างขึนมาด้วยไม้
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“⨐ 㚄 ⫗
`NĐ  RO¢T

H

ਸ”



Nª

ไข่มุก เชือม หยก คู่กนั
หมายความว่าเอาไข่มกุ ร้อยเป็ นพวง หยกสองอันเป็ นคู่ อุปมาว่าเอาสิ งทีดีงาม คือ
ไข่มุกและหยกเปรี ยบเป็ นบุคคลทียอดเยียมอยูด่ ว้ ยกัน ในทีนีหมายความว่าขอแสดงความยินดีดว้ ย ที
เจ้าบ่าวสาวเป็ นคู่กนั อย่างเหมาะสม
“ᛵ

∄

䠁 ඊ”

W®TM  HϬ  PϕTPOÂT

ความรัก เท่า ทอง แข็ง
หมายถึงขอให้ความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยูไ่ ด้นานๆอย่างมันคงและเข้มแข็งโดย
เปรี ยบเทียบความรักระหว่างเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเหมือนความแข็งของทอง ไม่หกั และไม่สลายง่ายๆ
อยูไ่ ด้นานๆ
“ᛵ ∄ ⎧ ␡”
W®TM  HϬ  NϫOYNÔT

ความรัก เท่า ทะเล ลึก
หมายถึงขอให้ความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยูไ่ ด้นานๆอย่างมันคง และลึกซึง โดย
เปรี ยบเทียบความรักระหว่างเจ้าบ่าวและเจ้าสาวลึกซึงเท่าความลึกของทะเล
ไม่หกั และไม่สลาย
ง่ายๆ อยูไ่ ด้นานๆ
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แค่ อิจฉา เป็ ดแมนดาริ น ไม่ อิจฉา เทวดา
หมายถึงอิจฉาและอยากมีคู่รักทีเหมือนเป็ ดแมนดาริ น เพราะได้อยูด่ ว้ ยกันและรักกัน
ตลอดชีวิต แม้จะให้เป็ นเทวดาก็ไม่เอา เป็ ดแมนดาริ นเป็ นสัตว์ทีมีคู่เพียงตัวเดียวตลอดชีวิต ดังนันจึง
เป็ นสัญลักษณ์ของความรักแท้ ในทีนีหมายถึงขอแสดงความยินดีดว้ ย ขอให้รักกันยาวนาน
“

☑

ԕ

⋛”
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ซึงกันและกัน ทําให้ชุ่มชืน โดย นําลาย
หมายถึงขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิงกัน สํานวนนีเปรี ยบว่าเมือนําพุ
แห้ง ปลาก็ใช้นาลายทํ
ํ
าให้ตวั ชุ่มชืนซึงกันและกันเพือมีชีวติ อยูไ่ ด้ เปรี ยบเทียบว่าชายและหญิงควร
ให้ความช่วยเหลือกันเรื องเล็กน้อย ไม่ทิงกัน ให้กาํ ลังใจกัน และคอยประคับประคองชีวิตคู่
“∄

㘬
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HϬ _

YN[ÂTMLÔO

วิหคคู่โผผิน คู่
บิน
        หมายความว่าขอให้เจ้าบ่าว เจ้าสาวรักกัน อยูด่ ว้ ยกันไม่ทิงกัน และให้ความช่วยเหลือ
ซืงกันและกัน เปรี ยบเทียบสองคนเป็ นนกสองตัวทีใช้ชีวิตด้วยกัน
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ขอให้ ความรัก ทะเล แห้งแล้ง หินผา สลาย ท้องฟ้ า ยาว ดิน นาน
หมายถึงขออวยพรให้ความรักไม่เปลียนแปลง อยูก่ นั ยาวนานจนถึงทะเลแห้งแล้ง หิน
ผาแหลกสลาย ยาวเท่าท้องฟ้ านานเหมือนแผ่นดิน เป็ นทีทราบกันว่า นําทะเลไม่มีวนั แห้งแล้งและ
หินผาก็ไม่สามารถสลายได้ง่ายๆเช่นเดียวกัน ชาวจีนจึงอวยพรความรักมันคงไม่มีวนั เปลียนแปลง
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โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชาย อวยพรว่า
ᗇ
哏”ݯ
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ดีใจ/ยินดี ได้ ลูกกิเลน
หมายถึงยินดีทีได้บุตรชาย มีการใช้คาํ ว่า “哏 R®T”˄哂哏˅แปลว่า กิเลน มีลกั ษษะ
เหมือนกวาง เป็ นสัตว์มงคลในสมัยจีนโบราณ เป็ นตัวแทนของความดีงาม ความเป็ นสิริมงคล
สํานวนนีใช้คาํ “哏 ݯR®T ªX” เป็ นสัญลักษณ์ หมายถึงสิริมงคลความโชคดี เปรี ยบเทียบบุตรชายว่า
เป็ นลูกทีนําโชคดีมาให้ครอบครัว
“ᔴ⪻ ѻௌ
T³TM`NÂTM`Nϕ ^Ϭ 

ழ㔗ழ”

YN¡TP YN¡TINªTM

เกิด/คลอด หยก ของ มงคล ดี สืบทอด ดี ดําเนินการต่อ
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย ขอให้บุตรชายได้ดาํ เนินต่อความดีงามของ
คุณธรรมและสัจจะทีได้สืบทอดมา “⪻” เป็ นหยกชนิดหนึง ทีมีคุณค่าสูง ในสมัยจีนโบราณ หยก
เป็ นของเล่นของเด็กชาย พ่อแม่หวังว่าลูกชายมีคุณสมบัติเหมือนหยก เป็ นคนดีของสังคม ในทีนี “⪻
” หมายถึงบุตรชาย
“ཙ

䎀 ⸣ 哏

ˈ ᗧ

䰘

ZOÂTI YN® R®T    Jª

⭏

䖹”

SªTYNÔTMN[ϕ

เจ้าฟ้ า ให้ หิน กิเลน คุณธรรม บ้าน เกิด แสงอันรุ่ งโรจน์
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย เพราะเจ้าฟ้ ากรุ ณาให้ลกู ชายทีมีความรู้และ
สีสนั อันงดงาม อยูใ่ นบ้านทีมีคุณธรรมและมีบารมีสูงทําให้เกิดแสงอันรุ่ งโรจน์ คําว่ากินเลนหิน
เปรี ยบเหมือนเด็กชายทีมีความรู้ ความฉลาด ส่วนบ้านทีมีคุณธรรมและมีบารมีสูงหมายความว่าอยู่
ในครอบครัวทีมีฐานะสูงในสังคม
“

ௌ

ᛘ

ᗇҶ

а ս

嗉 ᆀ”

MòTM^Ϭ  T®TJªRK  _® ]©O   R´TM`O

ยินดี
คุณ ได้ หนึงท่าน ลูกมังกร
หมายถึงยินดีทีได้บุตรชาย ในสังคมจีน มังกรเป็ นสัตว์ศกั ดิสิทธิเป็ นสัญลักษณ์ของ
พลัง อํานาจและความยิงใหญ่ สิ งทีมีสมั พันธิกับมังกรคือลูกชาย ก็ถือว่าเป็ นสิริมงคล ดังนันชาวจีน
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จึงเปรี ยบเทียบบุตรชายว่าเป็ นลูกของมังกร
“

ௌ

ᗇ

‘ᔪ

ࡠ

䇮

䬦 㹼’ ”

MòTM^Ϭ  Jª J¡U ȔPO¡TYN© _®TN¢TM

ยินดี
ได้
“ธนาคารสร้างสรรค์”
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย ในสังคมจีนปัจจุบนั ถ้าจะแต่งงานฝ่ าย
ผูช้ ายต้องมีบา้ น รถยนต์และทรัพย์สินทีมีราคาสูง ผูช้ ายจะต้องมีของขวัญมอบให้ฝ่ายผูห้ ญิง เพราะ
ชาวจีนถือว่าผูช้ ายเป็ น “เสาหลัก”ของครอบครัว ส่วน ѝഭᔪ䇮䬦㹼(China Construction Bank)
หมายถึงธนาคารสร้างสรรค์จีน เปรี ยบเป็ นลูกชายทีรํารวย มีความหมายเป็ นมงคล ชาวจีนรุ่ นใหม่ใช้
อวยพรในโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชาย
โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรสาว อวยพรว่า
“ ௌ ᛘ ᗇҶ а ሿ ỹ

㺴”

MòTM^Ϭ  T®TJªRK_ϕ ^OϫUSO¢T ϫU   

ยินดี
“ௌ

คุณ ได้หนึ ง เสือนวมปุยฝ้ ายเล็ก
ᗇ

䍤 ᗳ

ሿ

ỹ

㺴”

^Ϭ  Jª  ZOÔ ^ϕT  ^OϫUSO¢T ϫU

ยินดี ได้ อบอุ่น เสื อนวมปุยฝ้ ายเล็ก
หมายถึงขอแสดงความยินดีดว้ ยทีได้เสือนวมปุยฝ้ ายเล็กตัวหนึ ง
เสือนวมปุยฝ้ าย
เล็กทิอบอุ่น เปรี ยบเป็ นบุตรสาว เพราะฤดูหนาวในประเทศจีน อากาศหนาวมาก ชาวจีนจะต้องใส่
เสือหนาและหลายตัว เพือความอบอุ่น ส่ วนเสือนวมปุยฝ้ ายตัวเล็กเป็ นเสือทีใส่ชนใน
ั และไม่นิยมใส่
เป็ นเสือนอก จึงเปรี ยบบุตรสาวว่าเป็ นลูกทีให้ความอบอุ่นและรู้ใจใกล้ชิดพ่อแม่อย่างดี
“ௌ

ᗇ

ॳ 䠁”

^Ϭ      Jª  WOÂTPϕT

ดีใจ/ยินดี ได้ ทองเป็ นพัน
หมายถึงยินดีทีได้บุตรสาว เปรี ยบเทียบบุตรสาวว่ามีคุณค่าเท่าทองเป็ นพัน การได้
บุตรสาวเหมือนครอบครัวมีทองเป็ นพัน ในสมัยจีนโบราณ “ ॳ䠁 ” (ทองเป็ นพัน) เป็ นคําเรี ยก
บุตรสาวทีเกิดในครอบครัวมีฐานะดี และยังไม่ได้แต่งงานเป็ นคําสุภาพทีแทนบุตรสาว
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“
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MòTM^Ϭ  T®TJªRK  _® ]©O  MòTM`NϮ

ยินดี คุณ ได้ หนึงท่าน เจ้าหญิง
หมายถึงยินดีทีได้บุตรสาว เปรี ยบเทียบบุตรสาวเป็ นเจ้าหญิง มีศกั ดิสูง
“᰾⨐

ޕ

”

S®TM`NĐ Xº YNϭ[

ไข่มุก
ถึง มือ
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้ไข่มกุ เพราะไข่มุกเป็ นสิ งทีมีคุณค่าสูงและบริ สุทธิ
เป็ นสิงของทีได้มายากลําบาก สํานวนนีเปรี ยบเทียบลูกสาวเป็ นไข่มกุ ยินดีทีได้ลกู สาว เพราะว่าลูก
สาวงดงามและมีค่าเหมือนไข่มกุ
“ᔴ

⬖

ѻ

ᮜˈ

ᇊ

㘰 ѻ
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 T³TM  ]ϫ `Nϕ  PTM  JTM_ϫU`Nϕ PTM

เกิดคลอด กระเบือง ของ ความยินดี แน่ โดดเด่น ของ ความยินดี
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว อนาคตต้องมีความสามารถโดดเด่ นและ
สร้างชือเสียงให้ครอบครัวแน่นอน “⬖”หมายถึง กระเบือง เป็ นอะไหล่ของเครื องทอผ้าสมัยโบราณ
ในสมัยจีนโบราณ พ่อแม่มกั จะให้ลกู สาวเล่น “⬖” เพือให้ลกู สาวมีความเชียวชาญในการทอผ้า เย็บ
ผ้าฝี มือดี ซึงเป็ นคุณสมบัติทีสําคัญมากสําหรับผูห้ ญิง และสามารถสร้างชือเสียงให้ครอบครัว
“

ௌ ᗇ

ࡠ
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ยินดี
ได้
“ธนาคารพาณิ ชย์”
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว
ѝഭᤋ୶䬦㹼(China Merchants
Bank ) หมายถึงธนาคารธนาคารพาณิ ชย์จีน คําว่า “ᤋ” แปลว่าดึงดูด “୶” แปลว่าธุรกิจ ในสังคม
จีนก่อนแต่งงาน ฝ่ ายหญิงจะได้ของขวัญจากฝ่ ายชาย หลังแต่งงานแล้ว ผูห้ ญิงจะต้องไปอยูก่ บั สามี
สามีตอ้ งมีบา้ น มีรถยนต์ การเปรี ยบเทียบบุตรสาวเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ แสดงให้เห็นว่าการทีได้
บุตรสาวเหมือนการลงทุนคือเป็ นธนาคารสําหรับฝากเงิน ชาวจีนรุ่ นใหม่จึงใช้อวยพรในโอกาสทีไป
เยียมพ่อแม่ทีได้บุตรสาว
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โอกาสทีมีความก้าวหน้า อวยพรว่า
“⎧䱄ࠝ劬䏳ˈཙ儈ԫ呏伎”
NϫO Q[³  V®TM _» _[©  ZOÂTMÂU  X©T  TOÂULÔO
 ทะเล กว้างใหญ่

ทําให้ ปลา กระโดด ฟ้ า สูง ทําให้ นก บิน
หมายถึงทะเลทีกว้างใหญ่ทาํ ให้ปลาสามารถกระโดดอย่างสบาย ท้องฟ้ าสูงทําให้นก
สามารถบินได้อย่างอิสระ หมายความว่าขอแสดงความยินดีดว้ ยทีได้เลือนตําแหน่ง ได้มีโอกาสทีดี
และมากขึนเพือแสดงความสามารถของตัวเอง
“н

䰞

᭦

㧧θ ն

䰞

㙅

㙈”

H» ]©T  YNò[N[³ J¡T  ]©T   MÔTM_»T

ไม่ถาม ผลสําเร็ จ
แต่ ถาม ไถนาและดายหญ้า
หมายถึงขอให้ขยัน อดทน สูๆ้ การไถนาและดายหญ้าเปรี ยบเป็ นการทํางานทีอดทน
และขยัน
โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า
“ཙ л ⋑ ᴹ н

ᮓ Ⲵ

ㆥ ᑝ”

ZOÂT^O¡  SªO_ϭ[H» Y¡TJK  _¡T^Ϭ

ในโลก ไม่ มี ไม่ เลิก ของ งานเลียง
หมายถึงในโลกนีไม่มีงานเลียงไหนทีไม่มีการเลิกรา หมายความว่าเพือนๆทีได้อยู่
พร้อมหน้ากันขณะนี วันหนึงก็ตอ้ งแยกกันไป “ᇤᑝ” งานเลียง เป็ นงานทีได้การอยูพ่ ร้อมหน้ากัน
แต่สุดท้ายก็ตอ้ งจากกันไป
“⭏

⍫

Ⲵ བྷ ⎧ ሶ
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ชีวิต

ของ ทะเล จะ ดึงดูด คุณ ความหนุ่มสาว ของ ใบเรื อ ออกเดินทาง
หมายถึงทะเลของชีวิตจะดึงดูดใบเรื อของความหนุ่มสาวของคุณไป หมายความว่าถึง
เวลาทีคุณจะออกเดินทางเพือความฝันของคุณ เมืออยูช่ ่วงอายุทียังเป็ นหนุ่มสาว ชี วิตเต็มไปด้วย
ความไม่แน่นอน เหมือนเรื อในทะเล ควรออกเดินทางเพือความฝันและอนาคตของตน
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2.2.1.2. คําอวยพรไม่ มอี ุปลักษณ์ เป็ นคําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาส ไม่มีการเปรี ยบเทียบ
มีทงหมด
ั
369 ข้อความ เช่น
โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชาย อวยพรว่า
“ௌ
ᗇ
䍥
ᆀ”
^Ϭ      Jª   M[   `O

ดีใจ/ยินดี ได้ แพง บุตรชาย
หมายถึงยินดีทีได้บุตรชาย การได้บุตรชาย นับเป็ นสิริมงคลของครอบครัวจีนตังแต่
สมัยโบราณเพราะชาวจีนถือว่าบุตรชายเท่านันสามารถสืบสกุลต่อไปได้
อีกความหมายหนึ งคือ
บุตรชายสามารถเป็ นขุนนางเรื องอํานาจนําทรัพย์สินเงินทองให้ครอบครัว
โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“ᯠ ᒤ
བྷ
ਹ”
^ϕTTO¢T  J¡    P®

ปี ใหม่ ใหญ่ สิริมงคล
หมายถึงขออวยพรให้มีความเป็ นสิริมงคลในโอกาสวันขึนปี ใหม่
“
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ᶕ”

VϬ 

P®

Z¡O   R¢O

โชคไม่ดี สินสุ ด โชคดี มา
หมายถึงขอให้โชคไม่ดีสินสุดและมีความโชคดี คําว่า “”และ “⌠”เป็ นชือทํานาย
ในสมัยจีนโบราญ คําว่า “”หมายถึงโชคไม่ดี เป็ นผลไม่ดี คําว่า “⌠”หมายถึงโชคดี เป็ นผลดี
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ทุกๆปี
มี เหลือ
มายถึงขอให้มีเงิน สิ งของและอาหารเหลือทุกๆปี
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สาม เริ มต้นของฤดูใบไม้ผลิต เปิ ด โชคดี
หมายถึงขอให้โชคดี คําว่า “й䱣”หมายถึง เวลาเริ มเข้าฤดูใบไม้ผลิ ตรงกับช่วงปี
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ใหม่ของประเทศจีน (ตรุ ษจีน) “⌠”หมายถึงโชคดี

โอกาสวันคล้ายวันเกิดของผูอ้ าวุโส อวยพรว่า
“з ሯ ᰐ ⮶”
]¡TYN³[  ]»  POÂTM

หมืน อายุ ไม่มี ขอบเขต
หมายถึงขออวยพรให้มีอายุยนื หมืนปี และไม่มีสินสุด ขอให้อายุยนื ยาว
“≨
䘌
ᒤ
䖫
θ 䎺 ⍫
䎺
ᒤ
䖫”
_ϭTM  _[ϫTTO¢TWϕTM    _[© N[´ _[©   TO¢TWϕTM

ตลอดไป ความเป็ นหนุ่มสาว
ยิงอยู่ ยิง
ความเป็ นหนุ่มสาว
หมายถึงขออวยพรให้อยูเ่ ป็ นหนุ่มสาวตลอดไป ยิงอยูย่ งเป็
ิ นหนุ่ มสาว
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“ཙ ⭏
а ሩˈ
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สวรรค์ สร้าง หนึง คู่ ดิน สร้าง หนึง คู่
หมายถึงเจ้าบ่าวสาวเสมือนคู่ทีสวรรค์และโลกได้บรรจงสร้างขึนมา
เหมาะสม
“

ᆀ
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I¢O  `O  
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 POÂ XªT

ผูช้ ายทีมีความเชียวชาญในความรู้ต่างๆ ผูห้ ญิงทีสวยงาม
เป็ นคํากล่าวชม หมายถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็ นคู่รักทีเหมาะสมมากๆ 
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HϫO   TO¢T   NϫU  Nª

ร้อย ปี
ดี ครบสมบูรณ์
ขออวยพรให้รักกันไปตลอดชีวติ (ร้อยปี )

อยูก่ นั อย่าง
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ขาว หัว(ผมหงอก) พร้อม แก่
หมายถึง ขออวยพรให้มีชีวิตคู่อยูค่ ่กู นั จนแก่จนเฒ่า
“਼

⭈

㤖”

ޡ

Z´TM  MÂT  M³TM  QϮ

ด้วยกัน สุข ด้วยกัน ทุกข์
หมายถึงขอให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน
“≨

㔃

ᗳ”

਼

_ϭTM    POª    Z´TM^ϕT

ตลอดไป ผูกพัน ใจเดียวกัน
หมายถึงขออวยพรให้มีใจเดียวกันตลอดไป
“ᰙ

⭏

䍥

ᆀ”

`ϫU  YNÔTM  M[  `O

เร็ ว คลอด แพง บุตรชาย
หมายถึงขอให้มีบุตรชายเร็ วๆ
ค่านิยมชาวจีนสมัยโบราณคือต้องมีบุตรชายแต่
ปัจจุบนั สํานวนนีมีความหมายกว้างกว่าหมายถึงบุตรชายและบุตรสาว
โอกาสอวยพรผูท้ ีเดินทางไกล อวยพรว่า
“а 䐟
ᒣ
ᆹ”
_®  Rº    V®TM ÂT

ตลอดทาง ปลอดภัย
หมายถึงขออวยพรให้เดินทางปลอดภัย
“а

䐟

亪

仾”

_® Rº    YNºTLÔTM

ตลอดทาง ล่มตามลม
หมายถึงขออวยพรให้การเดินทางราบรื น
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ขอให้ ราบรื น ปลอดภัย มี จริ งใจ อยูด่ ว้ ยกัน ระหว่างการเดินทาง ไม่ โดดเดียว ทะนุถนอม
หมายถึงขอให้เดินทางปลอดภัย ราบรื น จําไม่โดดเดียว เพราะเพือนๆห่วงใยเสมอ
ดูแลตัวเองให้ดีๆด้วย
โอกาสทีไปเยียมผูป้ ่ วย อวยพรว่า
“ᰙ ᰕ ᓧ ༽”
`ϫU  X    QÂTMLº

เร็ ว วัน ฟื นคืนเป็ นปกติ
หมายถึงขออวยพรให้หายป่ วย ร่ างกายฟื นคืนเป็ นปกติในเร็ ววัน
“ᐕ
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การงาน อย่างแท้จริ ง สําคัญ แข็งแรง คุณค่า กว่า สูง
หมายถึงการงานสําคัญอย่างมากในชีวิต แต่สุขภาพแข็งแรงสําคัญมากกว่าการงาน
เป็ นคําเตือนให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงก่อน ไม่ตอ้ งห่วงการงาน ขอให้หายป่ วยเร็ วๆ
โอกาสเปิ ดกิจการและบริ ษทั ใหม่ อวยพรว่า
“ᝯ
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      ขอให้

บริ ษทั ท่าน
ธุรกิจ ตลอดทาง พลังทีโหม ทุกทาง นําหน้า 
หมายถึงขอให้ธุรกิจในบริ ษทั ของท่านมีพลังทีโหมอย่างมาก อยูน่ าํ หน้าตลอด
“⭏
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การค้าขาย เจริ ญรุ่ งเรื อง
ขออวยพรให้ธุรกิจมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
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โอกาสทีมีความก้าวหน้าทีได้เลือนตําแหน่ง อวยพรว่า
ॷ ˈ ྭ
“⾍ ᛘ 㙼 ս 䘎
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ขอให้ คุณ ตําแหน่ง ต่อเนือง เลือน โชคดี ตลอดชีวิต
หมายถึงขออวยพรให้คุณได้เลือนตําแหน่งอย่างต่อเนืองกันและขอให้โชคดีตลอด
ชีวิต
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ขอให้คุณ อยู่ ใหม่
ตําแหน่ ง
อีก สร้างผลงานทีดี อีก สร้างผลงานงดงามยิง
หมายถึงขอให้คุณมีผลงานทีงดงามอย่างยิงในตําแหน่ งใหม่ สามารถสร้างผลงานดีๆ
ได้อีก
โอกาสทีมีความก้าวหน้าทีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ อวยพรว่า
“⾍
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ขอให้คุณ สมดังตังใจ สอบได้ ความหวัง มหาวิทยาลัย ต่อไป ขยัน เรี ยน มี ความสําเร็ จ
หมายถึงขอแสดงความยินดีดว้ ยทีสอบเข้ามหาวิทยาลัยทีสมหวัง ขอให้ขยันเรี ยนและ
มีความสําเร็ จในการศึกษา
โอกาสขึนบ้านใหม่ อวยพรว่า
“ௌ 䗱
ᯠ ት θ ਹ

ᱏ
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ยินดี ย้าย บ้านใหม่ ความเป็ นสิริมงคล ส่ง ดี ที
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้ขึนบ้านใหม่ ขออวยพรให้เกิดคความเป็ นสิริมงคล
ในสถานทีแห่งใหม่
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วันมงคล ย้าย บ้าน หมืน ธุระ สมปรารถนา เวลามงคล อยู่ บ้าน ร้อย ปี สมความปรารถนา
หมายถึงขอให้ทุกสิงทุกอย่างสมความปรารถนา อยูไ่ ด้อย่างสบายใจ
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โอกาสวันคล้ายวันเกิดของลูกหลาน อวยพรว่า
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ตังใจ เรี ยน
หนึ ง ก้าว หนึ ง รอยเท้า ก้าวหน้า
หมายถึงขอให้ตงใจเรี
ั ยน ได้ปฏิบตั ิและมีกา้ วหน้าอย่างจริ งจัง
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ขอให้ ลูก แข็งแรง ความสุข โตขึนแล้ว มี ความก้าวหน้า/อนาคตสดใส
หมายถึงขอให้ลกู มีความสุข ร่ างกายแข็งแรง มีอนาคตสดใส มีความก้าวหน้า

2.2.2 คําอวยพรทีใช้ ได้ มากกว่าหนึงโอกาส หมายถึงคําอวยพรทีใช้ได้ตงแต่
ั 2 โอกาสขึน
ไป มีลกั ษณะทีเป็ นสํานวน สุภาษิตและคําพังเพย สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ คําอวยพรทีมีอุป
ลักษณ์ และคําอวยพรไม่มีอุปลักษณ์
2.2.2.1. คําอวยพรทีมีอุปลักษณ์ คําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสทีมีการเปรี ยบเทียบ
มีทงหมด
ั
540 ข้อความ เช่น
ก.อุปลักษณ์ ทีมีการแสดงคําเปรียบเทียบ คําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสและมี
อุปลักษณ์แสดงคําเปรี ยบเทียบ เช่น
โอกาสวันคล้ายวันเกิดผูอ้ าวุโส+โอกาสวันขึนปี ใหม่เพือกล่าวอวยพรให้ผอู้ าวุโส
อวยพรว่า
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ความสุข เหมือน ทะเลตะวันออก อายุ เท่า ภูเขาใต้
หมายถึงขออวยพรให้ความสุขเหมือนทะเลตะวันออกกว้างใหญ่ อายุยนื ยาวเท่ากับ
ภูเขาใต้ทีถาวร ขออวยพรให้เกิดความเป็ นสิริมงคลอย่างยิงและมีอายุยนื ยาว ใช้การเปรี ยบเทียบเป็ น
ทะเล เพราะว่าทะเลกว้างใหญ่และลึก ไม่สามารถวัดขนาดและนําหนักได้ ส่ วนภูเขาเป็ นสิ งทีไม่
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สามารถขนย้ายได้ง่ายๆ จึงมันคง ถาวร ในสมัยราชวงศ์ชิง พระพันปี หลวงฉือสีเขียนคําอวยพรนี
ให้หลี หงจาง ซึงเป็ นแม่ทพั มณฑลอันฮุย เมือหลี หงจาง อายุ 70 ปี ชาวจีนจึงถือว่าทะเลและภูเขา
เป็ นสิ งมงคลในธรรมชาติ
โอกาสวันคล้ายวันเกิดวัยรุ่ น+โอกาสทีมีความก้าวหน้าทีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
อวยพรว่า
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เป็ น
ประเทศชาติ เสาหลัก
หมายถึงขออวยพรให้เป็ นเสาหลักของประเทศชาติ หมายถึงเป็ นผูท้ ีมีประโยชน์ต่อ
สังคม มีความมันคงให้ผอู ้ ืนพึงพาได้
โอกาสทีมีความก้าวหน้า+โอกาสเปิ ดกิจการและบริ ษทั ใหม่ อวยพรว่า
“ྲ
ᰕ
ѝ
ཙ”
X»     X      `NòTM  ZOÂT

เหมือน พระอาทิตย์ กลาง ท้องฟ้ า
หมายถึงขออวยพรให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างสุดขีดเหมือนพระอาทิตย์อยูก่ ลาง
ท้องฟ้ า ชาวจีนถือว่าพระอาทิตย์เป็ นสิ งมงคล เพราะเป็ นแสงสว่างแก่ทุกชีวติ พลังแห่งความหวัง
ความกระตือรื อร้น

ข.อุปลักษณ์ โดยนัย คําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสและมีอุปลักษณ์โดยนัย เช่น
โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสวันคล้ายวันเกิด อวยพรว่า
“嗉 傜 ㋮ ⾎”
R´TMSϫ PϕTMYNªT

มังกร ม้า พลังชีวติ คึกคัก
หมายถึงขอให้มีพลังชีวิตคึกคัก และกําลังวังชาในวันปี ใหม่ “嗉傜” ทีนีหมายถึง ม้า
ตัวเหมือนมังกร เป็ นสัตว์ทีมีกาํ ลังวังชาฮึกเหิม ในสมัยจีนโบราณชาวจีนเชื อกันว่า หัวมังกรเหมือน
หัวม้า ตัวร่ างของมังกรมาจากตัวร่ างของม้า ฉะนันมังกรกับม้ามีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้ น
มังกรม้าเป็ นสัตว์ทีมงคลเป็ นตัวแทนของมันคง
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โอกาสทีมีความก้าวหน้า+โอกาสวันคล้ายวันเกิด อวยพรว่า
ᔰ 㣡
㢲 㢲 儈”
“㣍 哫
`Nϕ S¢   QÂON[Â   POª POª MÂU

ต้นงา
ออกดอก สูงขึนเรื อยๆ
หมายถึงขออวยพรให้มีความก้าวหน้าเหมือนต้นงาออกดอก สูงขึนตลอด ลักษณะ
การออกดอกของต้นงาคือ เวลาออกดอก ดอกทีออกมาจะสูงกว่าดอกเก่าและสูงขึนไปอย่างต่อเนือง
“㢲
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ปล้อง
สูง ขึน
หมายถึงขออวยพรให้มีความก้าวหน้ารุ่ งเรื องตลอด เปรี ยบเทียบต้นไม้ไผ่มีปล้อง
หลายปล้อง ปล้องยิงมีมาก ไม้ไผ่ยงสู
ิ ง มีลกั ษณะสูงตรงเรื อยๆ นอกจากนี ไม้ไผ่เป็ นไม้มงคลทีชาว
จีนนับถือกัน เพราะปลูกง่ายโตเร็ ว ใบเขียวตลอดปี
โอกาสทีมีความก้าวหน้า+โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า
“ᥟ
㗵
儈
伎”
`N©TIN   MÂU    LÔO

กระพือ ปี ก สูง
บิน
หมายถึงขอให้คุณเหมือนนกกระพือปี กแล้วบินได้อย่างสูง อุปมาว่าขอให้ได้โอกาส
แสดงความสามารถอย่างเต็มที เปรี ยบเทียบนกทีบินสูงคือความเจริ ญก้าวหน้า
โอกาสวันคล้ายวันเกิดผูอ้ าวุโส+โอกาสวันขึนปี ใหม่เพือกล่าวอวยพรให้ผอู้ าวุโส
อวยพรว่า
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พระอาทิตย์ พระจัน ทร์ เจริ ญ สว่าง ต้นสน นกกระสา ตลอด หนุ่มสาว
หมายถึงขออวยพรให้ผอู้ าวุโสมีความเจริ ญรุ่ งเรื องเหมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์ มี
ความเป็ นหนุ่มสาว อายุยนื ยาวเหมือนต้นสนกับนกกระสา เพราะในประเทศจีน ต้นสนกับนกกระสา
เป็ นสัญลักษณ์ของอายุยนื 
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พระอาทิตย์ พระจันทร์ เหมือน รุ่ งโรจน์ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง ไม่ แก่
หมายถึงขอให้ผอู้ าวุโสมีจิตใจเหมือนแสงอันรุ่ งโรจน์ของพระอาทิตย์และพระจันทร์
อย่างสว่างโสว มีอายุยนื ยาวเหมือนการเปลียนแปลงของสีฤดูโดยทีไม่มีสินสุด
“ই

ኡ

⥞

亲 ˈ

T¢TYNÂT^O¡TY³TM 

ᰕ

ᴸ

X _[©

䮯

᰾”

IN¢TMS®TM

ภูเขาหนาน มอบ สรรเสริ ญ พระอาทิตย์ พระจันทร์ ตลอด สว่าง
หมายถึงขออวยพรให้ผอู้ าวุโสมีอายุยนื ยาวเหมือนภูเขาหนาน มีความสว่างรุ่ งเรื อง
เหมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์ ชาวจีนเชือกันว่าภูเขาหนานอยูไ่ ด้ยาวนานมาก การคําอวยพรให้ผู้
อาวุโสจึงนิยมพูดถึงภูเขาหนาน ให้ผใู้ หญ่มีอายุยนื ยาวจนถึงภูเขาหนานมาอวยพร เดิมเป็ นสํานวนที
อวยพรให้จกั รพรรดิอ่เู จ๋ อเทียนในสมัยราชวงศ์ถงั ของประเทศจีน
โอกาสวันขึนปี ใหม่+วันคล้ายวันเกิด+โอกาสเปิ ดกิจการและบริ ษทั ใหม่ อวยพรว่า
“㓒
㓒
⚛ ⚛”
N´TMN´TMN[ϭ N[ϭ

แดงๆ
ไฟๆ
หมายถึงขอให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องและอุดมสมบูรณ์ในชีวติ สีแดงเป็ นสีมงคลสําหรับ
ชาวจีน เป็ นสัญลักษณ์ของความเจริ ญรุ่ งเรื องและราบรื น คําว่า “㓒 ⚛” หมายความว่า ความ
เจริ ญรุ่ งเรื องเหมือนไฟ
โอกาสวันขึนปี ใหม่+วันคล้ายวันเกิด+โอกาสทีมีความก้าวหน้า+โอกาสเดินทางไกล อวย
พรว่า
“а

ᐶ

仾

亪”

_   LÂT  LÔTMYNºT

หนึง ใบเรื อ ลม ราบรื น
หมายถึงขอให้ราบรื นเหมือนใบเรื อลอยตามลม
เปรี ยบเทียบบุคคลทีเราอวยพร
เหมือนใบเรื อและมีลมเปรี ยบเป็ นพลังชีวิต กําลังใจทีคอยผลักดันให้พน้ อุปสรรค
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โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสทีมีความก้าวหน้า+โอกาสขึนบ้านใหม่
อวยพรว่า
“⾍

ᰕ ᆀ

㓒

⚛ ˈ

䎺

䗷

䎺

ྭ”

`Nº  X `O N´TMN[ϭ _[© M[³ _[© NϫU

ขอให้ ชีวิต
แสง ไฟ ยิง อยู่ ยิง ดี
หมายถึงขอให้ชีวิตความเป็ นอยูม่ ีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ยิงอยูย่ งดี
ิ

㓒 ⚛

หมายถึง

เจริ ญรุ่ งเรื อง

2.2.2.2. คําอวยพรไม่ มอี ุปลักษณ์
เปรี ยบเทียบ มีทงหมด
ั
435 ข้อความ เช่น

คําอวยพรทีไช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสและไม่มีการ

โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสเปิ ดกิจการและบริ ษทั ใหม่ อวยพรว่า
“ᰕ 䘋 ᯇ 䠁”
X   PT  Jϭ[  PϕT

วัน เข้า ถัง ทอง
หมายถึงขอให้ทองเข้ามาเป็ นถังต่อวัน ขอให้รํารวยเงินทอง
โอกาสวันคล้ายวันเกิดผูอ้ าวุโส+โอกาสวันขึนปี ใหม่เพือกล่าวอวยพรให้ผอู้ าวุโส+โอกาส
ทีไปเยียมผูป้ ่ วย อวยพรว่า
“ᔦ ᒤ
⳺ ሯ”
_¢T  TO¢T   _  YN³[

ยืน อายุ เพิม อายุ
หมายถึงขอให้บาํ รุ งร่ างกายทําให้อายุยนื ยาว
โอกาสวันคล้ายวันเกิดผูอ้ าวุโส+โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“ᒤ ᒤ ᴹ Ӻ ᰕ ˈ   ᴹ Ӻ ᵍ”
TO¢TTO¢T  _ϭ[  PϕTX  Y[ Y[ _ϭ[  PϕT`NÂU

ทุกๆปี
มี วันนี
ทุกๆปี มี เวลานี
หมายถึงขออวยพรให้ทุกวันในทุกปี เหมือนวันนี ทุกเวลาเหมือนเวลานี หมายถึง
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ขอให้มีความสุขทุกเวลา
“⾿

⾴

ᆹ

ᓧ”

Lº   

Rº

ÂT  QÂTM

ความสุข เงิน ปลอดภัย แข็งแรง
หมายถึงขอให้มีความสุข มีเงินทอง สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย
“ᝯ

ᘛ

Ҁ

о ᛘ



䲿ˈ ⾿

ཊ

_[¡T  Q[ϫOR© _Ϯ T®T^OÂTMY[®  L»

ሯ

ཊ”

J[ò YN³[J[ò

ขอให้ ความสุข กับ ท่าน อยูด่ ว้ ยกัน ความสุข มาก อายุ มาก
หมายถึงขอท่านมีความสุขมากๆและอายุยนื ยาว
“

ᴸ

Y[ _[©

伎

䙍ˈ

 LÔOYN

䶂

᱕

н

㘱”

WϕTMINĐTHº RϫU

เวลา
ผ่านไปอย่างรวดเร็ ว อายุ
ไม่ แก่
หมายถึงแม้เวลาผ่านไป ขอให้เป็ นหนุ่มสาวนานๆ
โอกาสวันขึนปี ใหม่+วันคล้ายวันเกิด+โอกาสทีมีความก้าวหน้า อวยพรว่า
“䍒
䘀
Ә
䙊”
I¢O

_ºT

NÔTMZòTM

เงินทอง โชคชะตา ราบรื น
หมายถึงขอให้มีความโชคดีและราบรื นอย่างยิงในการหาเงิน ขอให้รารวย
ํ
โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสทีมีความก้าวหน้า+โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า
“Ỗ
ᜣ
ᡀ
ⵏ”
S©TM^OϫTM   IN¢TM`NÔT

ความฝัน
เป็ น จริ ง
หมายถึงขอให้สิงทีมุ่งหวังเป็ นจริ ง
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โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสเปิ ดกิจการและบริ ษทั ใหม่+โอกาสขึนบ้านใหม่ อวยพรว่า
“ഋ ᆓ ᒣ ᆹ”
Y   P V®TM ÂT

สี ฤดู ปลอดภัย
หมายถึงขอให้ปลอดภัย ราบรื นทังปี เนืองจากประเทศจีนมีสีฤดูทีชัดเจน
โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสขึนบ้านใหม่
อวยพรว่า
“〟

⦹

Pϕ

 _º

ึ

䠁”

J[ϕ  PϕT

สะสม หยก กอง ทอง
หมายถึงขอให้รํารวยเงินทอง มีสมบัติจาํ นวนมากมาย
โอกาสทีมีความก้าวหน้า+โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสเปิ ดกิจการและบริ ษทั ใหม่ อวย
พรว่า
“㫨

㫨

ᰕ

к”

`NÔTM`NÔTM  X YN¡TM

เจริ ญรุ่ งเรื อง
วัน ขึน
หมายถึงขออวยพรให้การงานหรื อการศึกษาเจริ ญรุ่ งเรื อง
โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสทีมี
ความก้าวหน้า+โอกาสการเดินทางไกล อวยพรว่า
“з һ ྲ ”
]¡T  YN  X» _

หมืน ธุระ สมปรารถนา
ขออวยพรให้ทุกสิงทุกอย่างสมปรารถนา
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ความสุข ความโชคดี ตะวันออก มา ใหญ่ ความโชคดี ผ่าน ฟ้ า
หมายถึงขออวยพรให้มีความสุข โชคดีอย่างยิง
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“䍒

Ⓚ

䘋”

ᒯ

I¢O  _[¢T  M[ϫTMPT

แหล่งเงินทอง กว้าง เข้า
หมายถึงขออวยพรให้แหล่งเงินทองมากมาย
“

ௌ

ਁ

䍒”

MòTM^Ϭ  LÂ  I¢O

ยินดี
รํารวย
หมายถึงขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้รํารวย
โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสมีความก้าวหน้าทีได้การเลือนตําแหน่ง อวยพรว่า
“һ ъ ᴹ ᡀ”
YN _©  _ϭ[INªTM

การงาน มี สําเร็ จ
หมายถึงขออวยพรให้การงานมีความสําเร็ จ
โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสทีไปเยียมผูป้ ่ วย อวยพรว่า
“䓛 փ  ڕᓧ”
YNÔTZϬ  PO¡TQÂTM

สุขภาพ แข็งแรง
หมายถึงสุขภาพแข็งแรง
โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสทีมีความก้าวหน้า อวยพรว่า
“ᐕ  亪 ࡙”
MòTM`[³ YNºTR

การงาน
ราบรื น
หมายถึงขอให้การงานราบรื น
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โอกาสวันขึนปี ใหม่+วันคล้ายวันเกิด+โอกาสทีเดินทางไกล อวยพรว่า
“Ⲯ һ ਟ Ҁ”
HϫOYN

QÜ

R©

ร้อย ธุระ สามารถ ความสุข
หมายถึงขอให้คุณมีความสุข พบแต่สิงดีๆ
“ㅁ

ਓ

ᑨ

ᔰ”

^O¡U  Qϭ[IN¢TMQÂO

ยิม ปาก บ่อย เปิ ด
หมายถึงขอให้ยมบ่
ิ อยๆ มีความสุขกายและสุขใจ
โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสขึนบ้านใหม่
อวยพรว่า
“ᇦ

ᓝ

઼

ⶖ”

POÂ Z®TM  Nª Sº

ครอบครัว สนิทสนมกลมเกลียวกัน
หมายถึงขอให้ครอบครัวรักใคร่ ปรองดองกัน
โอกาสวันขึนปี ใหม่+โอกาสวันคล้ายวันเกิด+โอกาสมงคลสมรส+โอกาสเดินทางไกล
อวยพรว่า
“ ڕᓧ
ᒣ ᆹ”
PO¡T QÂTM   V®TM ÂT

แข็งแรง
ปลอดภัย
หมายถึงขออวยพรให้แข็งแรงและปลอดภัย
โอกาสทีมีความก้าวหน้า+โอกาสวันคล้ายวันเกิดเพือนและลูกหลาน อวยพรว่า
“⾍ ᛘ ᴤ
к а ቲ
ᾬ”
`Nº T®TM©TMYN¡TM  _ϕ IªTMR´[

ขอให้คุณ ยิง ขึน อีกชันหนึ ง
หมายถึงขออวยพรให้คุณความก้าวหน้าต่อไป
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NϫUNGU^[ª ^®  ZOÂTZOÂT^O¡TMYN¡TM

ตังใจ
เรี ยน
ทุกๆวัน ก้าวหน้า
หมายถึงขอให้ตงใจเรี
ั ยนดีๆ มีความก้าวหน้าทุกๆวัน

เมือพิจารณากลุ่มความหมายทีใช้ในโอกาสต่างๆของชาวจีน จากแบบสอบถามจํานวน
120
ฉบับ ผูว้ ิจยั พบว่ามีกลุ่มความหมายทีมีความหมายมงคลทีนิยมใช้อวยพร ได้แก่ กลุ่ม
ความหมายแข็งแรง กลุ่มความหมายความเจริ ญ กลุ่มความหมายความสุข กลุ่มความหมาย
คุณลักษณะ กลุ่มความหมายความรํารวย กลุ่มความหมายความปลอดภัยและกลุ่มความหมาย
มันคง เรี ยงตามความถีของการปรากฏมากน้อย มีดงั นี
กลุ่มความหมายความเจริ ญ
กลุ่มความหมายความสุข
กลุ่มความหมายแข็งแรง
กลุ่มความหมายความรํารวย
กลุ่มความหมายมันคง
กลุ่มความหมายคุณลักษณะ
กลุ่มความหมายความปลอดภัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

704
695
592
295
221
133
127

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

1.กลุ่มความหมายความเจริญ หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “亪 ราบรื น”
“᰼ⴋ รุ่ งเรื อง” “ޤ䲶 เจริ ญรุ่ งเรื อง” “䘋↕/ੁк ก้าวหน้า” “ྭ䘀/⌠ โชคดี” “ྲ ความสมหวัง” “
ᴹᡀ ความสําเร็ จ” “ᡀ࣏ ความสําเร็ จ” “㣍哫 ต้นงา” “㢲㢲 ปล้องไม้ไผ่” “⎧䱄 ทะเลทีกว้างใหญ่” “
ཙ儈 ท้องฟ้ าสูง” “ᰕ พระอาทิตย์” “ᴸ พระจันทร์” “㓒⚛ ไฟแดง”และ“儈伎 บินสูง” เป็ นกลุ่ม
ความหมายทีใช้ในคําอวยพรของชาวจีน พบจํานวน 613 ครัง เช่น
й䱣ᔰ⌠ ขอให้โชคดี
һъᡀ࣏ ขอให้สาํ เร็ จการงาน
ᆖъᴹᡀ ขอให้สาํ เร็ จการเรี ยน
⭏ޤ䲶 ขอให้กิจการเจริ ญรุ่ งเรื อง
㑱㦓᰼ⴋ ขอให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
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һъ亪࡙ ขอให้การงานอาชีพราบรื น

ขอให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ྭ䘀䘎䘎 ขอให้มีความโชคดีต่อๆกันมา
ྭ䘀ᑨ൘ ขอให้ความโชคดีอยูต
่ ลอดเวลา
ཙཙੁк ขอให้มีความก้าวหน้าทุกๆวัน
ᆖҐ䘋↕ ขอให้การเรี ยนมีความก้าวหน้า
ᤷᰕᡀ࣏ ขอให้มีความสําเร็ จในอนาคต
傜ࡠᡀ࣏ ขอให้มีความสําเร็ จอย่างรวจเร็ ว
ᆖᴹᡰᡀ ขอให้มีความสําเร็ จในการเรี ยน
зһྲ ขอให้ทุกสิ งทุกอย่างสมปรารถนา
ਹ⾕ྲ ขอให้สิริมงคลและสมปรารถนา
ᒣᆹྲ ขอให้ปลอดภัยและสมปรารถนา
һъᴹᡀ ขอให้การงานอาชีพมีความสําเร็ จ
↕↕儈ॷ ขอให้มีความก้าวหน้าและเจริ ญรุ่ งเรื อง
ਹቻ㦓᰼ ขอให้ทีอยูบ
่ า้ นใหม่มีความเจริ ญรุ งเรื อง
ਹቻޤᰪ ขอให้ทีอยูบ
่ า้ นใหม่มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ᶱ⌠ᶕ ขอให้โชคไม่ดีสินสุ ดและมีความโชคดี
⭏⍫⭌㖾ྲ ขอให้ชีวิตเบิกบานใจและสมปรารถนา
࣏ᡀቡ ขอให้มีความสําเร็ จและสร้างชือเสี ยงอย่างยิง
аᐶ仾亪 ขอให้การเดินทางราบรื น ᐶ ใบเรื อ เปรี ยบเทียบกับความราบรื น
ᰕᴸ᰼᰾ ขออวยพรให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องเหมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์
ᰕᴸ䮯᰾ ขอให้มีความสว่างรุ่ งเรื องเหมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์
⭏  㓒 㓒 ⚛ ⚛ ขอให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องและอุดมสมบูรณ์ในชีวิต “㓒 ⚛”
หมายความว่า ความเจริ ญรุ่ งเรื องเหมือนไฟ
㢲㢲儈ॷ ขออวยพรให้มีความก้าวหน้ารุ่ งเรื องตลอด เปรี ยบเทียบต้นไม้ไผ่มีปล้อง
หลายปล้อง ปล้องยิงมีมาก ไม้ไผ่ยงสู
ิ ง มีลกั ษณะสูงตรงเรื อยๆ นอกจากนี ไม้ไผ่เป็ นไม้มงคลทีชาว
จีนนับถือกัน เพราะปลูกง่ายโตเร็ ว ใบเขียวตลอดปี
㣍哫ᔰ㣡㢲㢲儈 ขอให้มีความก้าวหน้าเหมือนต้นงาออกดอก สูงขึนตลอด ลักษณะ
การออกดอกของต้นงาคือ เวลาออกดอก ดอกทีออกมาจะสูงกว่าดอกเก่าและสูงขึนไปอย่างต่อเนื อง
ᥟ㗵儈伎 ขอให้คุณเหมือนนกกระพือปี กแล้วบินได้อย่างสูง อุปมาว่าขอให้ได้โอกาส
㫨㫨ᰕк
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แสดงความสามารถอย่างเต็มที เปรี ยบเทียบนกทีบินสูงคือความเจริ ญก้าวหน้า
ྲ ᰕ ѝ ཙ ขออวยพรให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างสุ ดขีดเหมือนพระอาทิตย์อยูก
่ ลาง
ท้องฟ้ า ᰕ พระอาทิต์ แสงสว่างแก่ทุกชีวิต พลังแห่งความหวังความกระตือรื อร้น

 
⎧䱄ࠝ劬䏳ˈཙ儈ԫ呏伎 ทะเลทีกว้างใหญ่ทาํ ให้ปลาสามารถกระโดดอย่างสบาย
ท้องฟ้ าสูงทําให้นกสามารถบินได้อย่างอิสระ หมายความว่าขอแสดงความยินดีดว้ ยที มีโอกาสทีดี
และมากขึนเพือแสดงความสามารถของตัวเอง ⎧ 䱄 ทะเลทีกว้างใหญ่และ ཙ 儈 ท้องฟ้ าสูง
เปรี ยบเทียบกับความก้าวหน้า
2. กลุ่มความหมายความสุ ข หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “ᒨ⾿/⾿/⅒Ҁ/ᘛ
Ҁ ความสุ ข” “ᯠ≄䊑/ᛖ สดชืน” “⡡ รัก” “⡡ᛵ/ᛵ ความรัก” “㖾┑ อุดมสมบูรณ์” “∄㘬呏 นกคู่
โผผิน” “呣呟 เป็ ดแมนดาริ น” “⎧␡ ทะเลลึกซึง” “⋛ นําลา”และ“ь⎧ ทะเลตะวันออก” เป็ นกลุ่ม
ความหมายทีใช้ในคําอวยพรของชาวจีน พบจํานวน 567 ครัง เช่น
ᒨ⾿ᘛҀ ขอให้มีความสุ ข
ᛖᗳᛵ ขอให้จิตใจสดชืน
⡡ѵѵ ขอให้รักกันนานๆ
⭏⍫ᒨ⾿ ขอให้ชีวิตมีความสุ ข
ਸᇦ⅒Ҁ ขอให้ครอบครัวมีความสุ ข
䱆ᇦᒨ⾿ ขอให้ครอบครัวมีความสุ ข
ᯠႊᒨ⾿ ขอให้มีความสุ ขในชีวิตคู่ใหม่
ᯠႊᘛҀ ขอให้มีความสุ ขในชีวต
ิ คู่ใหม่
ᯠᒤᯠ≄䊑 ขอให้มีความสดชืนในปี ใหม่
з⾿䠁ᆹ ขอให้มีความสุ ขและสุ ขภาพแข็งแรง
㖾┑ᒨ⾿ ขอให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสุ ข
⾿≄ьᶕˈ呯䘀䙊ཙ ขอให้มีความสุ ข โชคดีอย่างยิง
ᇦᓝ㖾┑ ขอให้ครอบครัวมีความสุ ขและอุดมสมบูรณ์
⾿ሯᆹᓧ ขอให้มีความสุ ข อายุยน
ื สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย
⾿ྲь⎧ ขอให้มีความสุ ขเหมือนทะเลตะวันออกกว้างใหญ่ ь⎧ ทะเลตะวันออก
ทะเลมีลกั ษณะกว้างใหญ่และลึก ไม่สามารถวัดขนาดและนําหนักได้
ᛵ∄䠁ඊ ขอให้ความรักมันคงและเข้มแข็ง เปรี ยบเทียบความรักระหว่างเจ้าบ่าวและ
เจ้าสาวเหมือนความแข็งของทอง
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ขอให้ความรักอยูไ่ ด้นานๆอย่างมันคงและลึกซึง เปรี ยบเทียบความรัก
ระหว่างเจ้าบ่าวและเจ้าสาวลึกซึงเท่าความลึกของทะเล
⾍⡡ᛵ⎧ᷟ⸣⛲ , ཙ䮯ൠѵ ขออวยพรให้ความรักไม่เปลียนแปลง อยูก
่ นั ยาวนาน
จนถึงทะเลแห้งแล้ง หินผาแหลกสลาย ยาวเท่าท้องฟ้ านานเหมือนแผ่นดิน
∄㘬ৼ伎 ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวรักกัน อยูด
่ ว้ ยกันไม่ทิงกันและให้ความช่วยเหลือซืง
กันและกัน เปรี ยบเทียบสองคนเป็ นนกสองตัวทีใช้ชีวิตด้วยกัน ∄㘬 หมายถึงนกคู่โผผิน
ਚ㗑呣呟н㗑ԉ หมายถึงอิจฉาและอยากมีคู่รักทีเหมือนเป็ ดแมนดาริ น เพราะได้อยู่
ด้วยกันและรักกันตลอดชีวิต แม้จะให้เป็ นเทวดาก็ไม่เอา เป็ ดแมนดาริ นเป็ นสัตว์ทีมีค่เู พียงตัวเดียว
ตลอดชีวิต ดังนันจึงเป็ นสัญลักษณ์ของความรักแท้ ในทีนีหมายถึงขอแสดงความยินดีดว้ ย ขอให้รัก
กันยาวนาน
☑ԕ⋛ ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิงกัน สํานวนนี เปรี ยบว่าเมือ
นําพุแห้ง ปลาก็ใช้นาลายทํ
ํ
าให้ตวั ชุ่มชืนซึงกันและกันเพือมีชีวิตอยูไ่ ด้ เปรี ยบเทียบว่าชายและหญิง
ควรรักกันและความช่วยเหลือกัน ไม่ทิงกัน ให้กาํ ลังใจกัน และคอยประคับประคองชีวิตคู่
൘ཙᝯ∄㘬呏ˈ൘ൠᝯѪ䘎⨶᷍ ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีชีวิตคู่กน
ั ตลอดไป การใช้
นกคู่โผผินและกิงพฤกษาผูกพันเปรี ยบเทียบกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว เพราะว่า นกคู่โผผินเป็ นนกชนิดหนึง
ในสมัยจีนโบราณ นกชนิดนี หนึงตัวมีตาหนึ งดวง ปี กหนึงข้าง ไม่สามารถบินได้ดว้ ยตัวเอง จึงต้อง
อยูด่ ว้ ยกันเป็ นคู่ กิงพฤกษาผูกพันจะต้องอยูก่ บั ต้นไม้ จึงจะเป็ นกิงไม้ได้ ฉะนัน ทังนกคู่โผผินและ
กิงพฤกษาผูกพันมีลกั ษณะทีใช้ชีวิตเป็ นคู่กนั และมันคง ชาวจีนนิยมเปรี ยบเทียบความรักกับนกคู่
โผผินและกิงพฤกษาผูกพัน
ᛵ∄⎧␡

3.กลุ่มความหมายแข็งแรง หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “ڕᓧ/ᓧ แข็งแรง”
“䮯ሯ ชีวิตยืนยาว” “ሯ อายุยนื ” “Ⲯ อายุร้อยปี ” “䶂 เขียว” “᱕ ฤดูใบไม้ผลิ” “н㘱 ไม่แก่”
“䶂᱕ ความเป็ นหนุ่มสาว” “㤱༞ สุขภาพดี” “ᓧ༽ หายป่ วย” “ᶮ᷿ ต้นสน” “ᶮ咔 ต้นสนและนก
กระสา”และ“ইኡ ภูเขาทิตใต้” เป็ นกลุ่มความหมายทีชาวจีนนิยมใช้อวยพรมากทีสุด พบทังหมด
620 ครัง เช่น
зሯᰐ⮶ ขอให้อายุยน
ื ยาว
ᔦᒤ⳺ሯ ขอให้มีอายุยน
ื ยาว
䓛փڕᓧ ขอให้สุขภาพแข็งแรง
ᰙᰕᓧ༽ ขอให้หายป่ วยในเร็ ววัน
䶂ኡн㘱᱕ᑨ൘ ขอให้อายุยน
ื ยาว
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䮯ભⲮ ขอให้อายุยน
ื ยาวเป็ นร้อยปี
ڕᓧᒣᆹ ขอให้แข็งแรงและปลอดภัย
ڕᓧ䮯ሯ ขอให้แข็งแรงและอายุยน
ื ยาว
䓛ᗳڕᓧ ขอให้ร่างกายและจีตใจแข็งแรง

ขอให้อายุยนื ยาวเท่าภูเขาหนาน
ڕᓧᘛҀ ขอให้ร่างกายแข็งแรงและมีความสุ ข
ڕᓧ䮯ሯ ขอให้สุขภาพแข็งแรงและอายุยน
ื ยาว
⾿ሯ≨൘ ขอให้มีความสุ ขและอายุยน
ื ยาวตลอดไป
≨ሯڅ㘱 ขอให้มีอายุยน
ื ยาวและอยูก่ ยั จนแกจนเฒ่า
⾿ሯᓧᆱ ขอให้มีความสุ ข อายุยน
ื แข็งแรงและสุขสงบ
ڕᓧ㤱༞ᡀ䮯 ขอให้โตขึนด้วยร่ างกายและจิตใจแข็งแรง
ᒨ⾿ᆹᓧ ขอให้มีความสุ ข ร่ างกายแข็งแรงและปลอดภัย
⾿ሯᆹᓧ ขอให้มีความสุ ข อายุยน
ื สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย
⾍ᛘᶮ᷿䮯䶂 ขอให้ท่านสุ ขภาพร่ างกายเหมือนต้นสนแข็งแรง อายุยน
ื ยาว
ᰕ ᴸ ᰼ ᰾ ˈ ᶮ 咔 䮯 ᱕ ขอให้ผอ
ู้ าวุโสมีความเจริ ญรุ่ งเรื องเหมือนพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ มีความเป็ นหนุ่มสาว อายุยนื ยาวเหมือนต้นสนกับนกกระสา
ู้ าวุโสมีจิตใจเหมือนแสงอันรุ่ งโรจน์ของพระอาทิตย์
ᰕᴸ਼䖹ˈ ᱕⿻н㘱 ขอให้ผอ
และพระจันทร์ อย่างสว่างโสว มีอายุยนื ยาวเหมือนการเปลียนแปรงของสีฤดูโดยทีไม่มีสินสุด
ู้ ายุโสมีอายุยนื ยาวเหมือนภูเขาหนาน เหมือน
ইኡ⥞亲ˈᰕᴸ䮯᰾ ขออวยพรให้ผอ
พระอาทิตย์และพระจันทร์ทีส่งแสงสว่าง มีความเสน่ห์หาตลอดไป
ሯ∄ইኡ

4.กลุ่มความหมายรํารวย หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “ਁ䍒/ᇼ䍥 รํารวย”
“䍒 ทรัพย์สิน” “ᇍ เงินทอง” “։ เหลือ” “ॳ䠁 ทองเป็ นพัน” “⦹/⪻/⫗ หยก” “䠁 ทอง” “᰾⨐/⨐
ไข่มุก” “ᔪ䇮䬦㹼 ธนาคารสร้างสรร”และ“ᤋ୶䬦㹼 ธนาคารพาณิ ชย์” เป็ นหน่วยศัพท์ทีใช้ในคํา
อวยพรของชาวจีน พบจํานวน 264 ครัง เช่น
ௌਁ䍒 ขอให้รํารวย
䍒䘀Ә䙊 ขอให้รํารวย
ᤋ䍒䘋ᇍ ขอให้รํารวยเงินทอง
〟⦹ึ䠁 ขอให้รํารวยเงินทอง
䍒Ⓚᒯ䘋 ขอให้รํารวยเงินทอง
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䠁⦹┑า ขอให้รํารวยเงินทอง
ᰕ䘋ᯇ䠁 ขอให้รํารวยเงินทอง
ਹ⾕ᇼ䍥 ขอให้สิริมงคลและรํารวยเงินทอง
ᒤᒤᴹ։ ขอให้มีทรัพย์สินมาก รํารวย ։ แปลว่ามีทรัพย์สินเหลือ
ᔴ⪻ѻௌ ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย ⪻ หยก เปรี ยบเทียบกับบุตรชาย

ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว ᰾⨐ ไข่มุก เปรี ยบเทียบกับบุตรสาว
ௌ ᗇ ॳ 䠁 ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว ॳ 䠁 ทองเป็ นพัน เปรี ยบเทียบกับ
᰾⨐ޕ

บุตรสาว
ௌᗇࡠĀᔪ䇮䬦㹼āขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย ᔪ䇮䬦㹼 ธนาคารสร้างสรร

เปรี ยบเทียบกับบุตรชาย
ௌᗇࡠĀᤋ୶䬦㹼āขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว ᤋ୶䬦㹼 ธนาคารพาณิ ชย์

เปรี ยบเทียบกับบุตรสาว
ขอแสดงความยินดีดว้ ยทีเจ้าบ่าวสาวเป็ นคู่กนั อย่างเหมาะสม เปรี ยบ
เจ้าบ่าวมีค่าเหมือนหยกและเจ้าสาวมีค่าเหมือนไข่มกุ
ᛵ∄䠁ඊ ขอให้ความรักมันคงและเข้มแข็ง เปรี ยบเทียบความรักระหว่างเจ้าบ่าวและ
เจ้าสาวเหมือนความแข็งของทอง
⨐㚄⫗ਸ

5.กลุ่มความหมายมันคง หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “ᆹᇊ/ᆹっ มันคง”
“᳆ อบอุ่น” “傴ۢ ทีพึง” “઼ⶖ กลมเกลียว” “嗉傜 ม้าตัวเหมือนมังกร” “ሿỹ㺴เสือนวมปุยฝ้ าย
เล็ก” “҄ ต้นไม้ใหม่” “⸣ หินผา”และ“ḻằ เสาหลัก” เป็ นหน่วยศัพท์ทีใช้ในคําอวยพรของชาวจีน
พบจํานวน 146 ครัง เช่น
⭏⍫ᆹᇊ ขอให้ชีวิตมันคง
⾍⭏⍫ᆹᆹっっ ขอให้ชีวิตมันคง
ᇦᓝ઼ⶖ ขอให้ครอบครัวกลมกลืน
҄䗱ѻௌ ขอแสดงความยินดีทีขึนบ้านใหม่
䮯བྷਾᡀѪ⡦⇽Ⲵ傴ۢ โตขึนเป็ นทีพึงพ่อแม่
ᆹትҀъ ขอให้อยูอ
่ ย่างมันคงและมีความสุขในการงาน
Ӣ⡡ˈ઼ⶖޡ༴ ขอให้รักกันและอยูไ
่ ด้อย่างกลมกลืน
⭏⍫㖾┑઼䉀 ขอให้ชีวิตความเป็ นอยูอ
่ ุดมสมบูรณ์และกลมกลืน
ௌ ᗇ 䍤 ᗳ ሿ ỹ 㺴 ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว เสื อนวมปุยฝ้ ายเล็กหมายถึง
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บุตรสาว
ขอให้มีพลังชีวิตคึกคักและกําลังวังชาในวันปี ใหม่ 嗉傜 ม้าตัวเหมือน
มังกร เป็ นสัตว์ทีมีกาํ ลังวังชาฮึกเหิม หมายถึงความมังกร
ᡀ Ѫ ഭ ᇦ ḻ ằ ขออวยพรให้เป็ นเสาหลักของประเทศชาติ หมายถึงเป็ นผูท
้ ีมี
ประโยชน์ต่อสังคม มีความมันคงให้ผอู้ ืนพึงพาได้
⾍⡡ᛵ⎧ᷟ⸣⛲ˈཙ䮯ൠѵ ขอให้ความรักไม่เปลียนแปลง อยูก
่ นั ยาวนานจนถึง
ทะเลแห้งแล้ง หิ นผาแหลกสลาย ยาวเท่าท้องฟ้ านานเหมือนแผ่นดิน นําทะเลไม่มีวนั แห้งแล้งและ
หินผาก็ไม่สามารถสลายได้ง่ายๆเช่นเดียวกัน ชาวจีนจึงอวยพรความรักมันคงไม่มีวนั เปลียนแปลง
嗉傜㋮⾎

6.กลุ่มความหมายคุณลักษณะ หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “ᆍ亪 กตัญ ”ู
“ྭྭ ตังใจ” “ࣚ࣋ ขยัน” “ੜ䈍 เชือฟัง” “ྭᆙᆀ เด็กดี” “┲Ӟ สวย” “ᐵ หล่อ” “嗉 มังกร”
“哏 ݯลูกกิเลน” “ࠔ หงส์” “ޜѫ เจ้าหญิง” “⬖ กระเบือง”และ“㙅㙈 การไถนาและดายหญ้า” เป็ น
กลุ่มความหมายทีใช้ในคําอวยพรของชาวจีน พบจํานวน 415 ครัง เช่น
ྭྭᆖҐ ขอให้ตงใจเรี
ั ยน
䎺䮯䎺ᐵ ขอให้ยโตยิ
ิ งหล่อ
ࣚ࣋ᆖҐ ขยันเรี ยนหนังสื อ
ᆍ亪⡦⇽ ขอให้กตัญ ูพ่อแม่
䎺䮯䎺┲Ӟ ขอให้ยงโตยิ
ิ งสวย
ੜ⡦⇽Ⲵ䈍 ขอให้ชเชือฟังพ่อแม่
ڊњੜ䈍Ⲵྭᆙᆀ ขอใหเป็ นเด็กดี เชือฟังพ่อแม่
ᔴ⬖ѻᮜ ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว ⬖ เปรี ยบเทียบกับบุตรสาว
ௌᗇҶаս嗉ᆀ ขอแสดงความยินดีทีได้ลก
ู มังกร 嗉 มังกร เปรี ยบเทียบกับบุตร
ሶᶕᗵᱟӪѝѻ嗉 ขอให้เป็ นมังกรในอนาคต หมายถึงเป็ นเจ้าคนนายคนในอนาคต
ሶᶕᗵᱟӪѝѻࠔ ขอให้เป็ นหงส์ในอนาคต ࠔ หงส์ หมายถึงคนทีมีความสวย
ความงาม ความเชียวชาญ และความเป็ นสิริมงคล
ௌᛘᗇҶаսޜѫ หมายถึงยินดีทีได้บุตรสาว เปรี ยบเที ยบบุตรสาวเป็ นเจ้าหญิง
มีศกั ดิสูง
ௌᗇ哏 ݯขอแสดงความยินดีทีได้ลก
ู กิเลน 哏 ݯลูกกิเลนป็ นสัตว์มงคล เป็ นตัวแทน
ของความดีงาม เปรี ยบเทียบกับบุตรชาย
н䰞᭦㧧ˈն䰞㙅㙈 หมายถึงขอให้ขยัน อดทน สูๆ
้ การไถนาและดายหญ้าเปรี ยบ
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เป็ นการทํางานทีอดทนและขยัน
7.กลุ่มความหมายปลอดภัย หมายถึงคําอวยพรทีปรากฏด้วยหน่วยศัพท์ “ ᆹ ปลอดภัย”
“ᒣᆹ ปลอดภัย” เป็ นกลุ่มความหมายทีใช้ในคําอวยพรของชาวจีน พบจํานวน 165 ครัง เช่น
ࠪޕᒣᆹ ขอให้ปลอดภัยทังออกและเข้า
ഋᆓᒣᆹ ขอให้ปลอดภัยทังสี ฤดู
ڕᓧᒣᆹ ขอให้สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย
ᒣᆹ ขอให้ปลอดภัยทุกๆปี
а䐟ᒣᆹ ขอให้ปลอดภัยตลอดทาง
ᒣᆹᖂᶕ ขอให้กลับมาโดยสวัสดิภาพ
ᒨ⾿ᆹᓧ ขอให้มีความสุ ข ปลอดภัยและแข็งแรง
⾿ሯᆹᓧ ขอให้อายุยน
ื ยาวและมีความสุข
กลุ่มความหมายทีมีความหมายมงคลสามารถสะท้อนให้เห็นถึงจํานวนหน่วยศัพท์
เกียวกับคําอวยพรของชาวจีน ดังแผนภูมิต่อไปนี























ความเจริ ญ

ความสุข

แข็งแรง

ความรํารวย ความมันคง คุณลักษณะ

ความ
ปลอดภัย

แผนภูมิที 2 แสดงให้เห็นถึงคําอวยพรทีมีความหมายมงคลทีชาวจีนนิยมใช้ในโอกาสต่างๆ
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จากแผนภูมิที 2 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มความหมายทีชาวจีนนิยมใช้อวยพรในโอกาสต่างๆที
มีความถีสูงสามลําดับแรกคือ กลุ่มความหมายความเจริ ญ พบทังหมด 704 ครัง รองมาคือคําว่า กลุ่ม
ความหมายความสุ ข พบทังหมด 695 ครัง ลําดับทีสามคือกลุ่มความหมายความแข็งแรง พบทังหมด
592 ครัง ส่วนกลุ่มความหมายอืนทีปรากฏมากน้อยตามลําดับคือ กลุ่มความหมายความรํารวย พบ
ทังหมด 295 ครัง กลุ่มความหมายความมันคง พบทังหมด 221 ครัง กลุ่มความหมายคุณธรรม พบ
ทังหมด 133 ครังและกลุ่มความหมายความปลอดภัย พบทังหมด 127 ครัง กลุ่มความหมายทีนิยมใช้
ในคําอวยพรของชาวจีนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของชาวจีนคือ
นิยมให้คาํ อวยพรด้าน
ความเจริ ญก้าวหน้า ความสําเร็ จ ความราบรื นและความโชคดีและทางด้านความสุข ความรักและ
ความสดชืน อีกทังยังนิยมมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงและสมบูรณ์อีกด้วย

2.3

เปรียบเทียบลักษณะคําอวยพรของชาวไทยและชาวจีน
ลักษณะการใช้คาํ อวยพรของชาวไทยและชาวจีนมีความเหมือนและต่างกัน ดังนี

2.3.1 ด้านภาษา ลักษณะคําอวยพรของชาวไทย ส่วนใหญ่เป็ นวลีหรื อประโยคทีใช้สือสาร
ทัวไป มีความหมายดี ไม่นิยมคําอวยพรทีมีอุปลักษณ์ จากการวิเคาระห์ขอ้ มูลพบคําอวยพรทีมีอุป
ลักษณ์ทงหมด
ั
6 ข้อความ ได้แก่ “ขอให้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร” “ขอให้เป็ นกิงทอง
ใบหยก” “ขอให้อยูเ่ ป็ นร่ มโพธิ ร่ มไทรของลูกหลานตลอดไป” “ขอให้มีลกู เต็มบ้าน มีหลานเต็ม
เมือง” “ขอให้เป็ นเสาหลักของครอบครัว” และ“เงินทองไหลมาเทมา” นอกเหลือเป็ นคําอวยพรทีใช้
ภาษาสื อสารทัวไป
ลักษณะคําอวยพรของชาวจีน ส่ วนใหญ่เป็ นสํานวนมีตงแต่
ั 4 ตัวอักษรขึนไป นิ ยมใช้อุป
ลักษณ์ นิยมเปรี ยบเทียบกับสัตว์และพืชในธรรมชาติและสิงทีมีคุณค่าลําเลิศ มีความหมายลึกซึง เช่น
“ ⾍ ᛘ ᶮ ᷿ 䮯 䶂” หมายถึงขอให้ท่านสุขภาพร่ างกายแข็งแรง อายุยนื ยาว ᶮ ᷿ ต้นสน เป็ น
สัญญลักษณ์ของแข็งแรง ชาวจีนถือว่าเป็ นต้นไม้มงคล นิยมนํามาเปรี ยบเทียบร่ างกายแข็งแรงและ
ชีวิตยืนยาว “㣍哫ᔰ㣡㢲㢲儈” ขออวยพรให้มีความก้าวหน้าเหมือนต้นงาออกดอก สูงขึนตลอด
“ᔴ⪻ѻௌ” ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย ⪻ หยก เปรี ยบเทียบกับบุตรชาย “ௌᗇ䍤ᗳሿỹ㺴”
ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว ሿỹ㺴 คือเสือนวมปุยฝ้ ายเล็ก หมายถึงบุตรสาว เป็ นต้น
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2.3.2 การใช้คาํ อวยพรในโอกาสต่างๆของชาวไทย สามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาส และคําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาส
คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาสทีมีอุปลักษณ์ พบ 4 ข้อความ ได้แก่
“ขอให้เป็ นกิงทองใบหยก”
“ขอให้มีลกู เต็มบ้าน มีหลานเต็มเมือง”
“ขอให้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร”
“ขอให้อยูเ่ ป็ นร่ มโพธิ ร่ มไทรของลูกหลานตลอดไป”
คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาสไม่มีอุปลักษณ์ พบ 670 ข้อความ เช่น
“ขอให้ดูแลความรักซึงกันและกันตลอดไป”
“อุปสรรคมีได้ให้ฝ่าฝัน ขอให้สุขสันต์วนั แต่งงาน”
“ขอให้ใช้ชีวิตคู่กนั อย่างมีความสุข อยูด่ ว้ ยกันจนแก่เฒ่า ให้อภัยซึงกันและกัน ความรักกัน
ยาวนาน”
“ขอเดชะคุณพระพระศรี รัตนตรัย จงคุม้ ภัยสารพัดขจัดผาล อายุมนขวั
ั ญยืนชัวกาลนาน
มงคลวารวันเกิดประเสริ ฐเอย”
ส่วนคําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสทีมีอุปลักษณ์ พบ 2 ข้อความ คือ
“เงินทองไหลมาเทมา”
“ขอให้เป็ นเสาหลักของครอบครัว”
คําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสไม่มีอุปลักษณ์ พบ 925 ข้อความ เช่น
“พรใดทีประเสริ ฐในสากลโลกนี จงให้แก่ท่านประสบโชคดีตลอดปี ตลอดไป”
“ขอเดชะอํานาจคุณพระพระศรี รัตนตรัย ช่วยปกป้ องคุม้ ครองคัณพ่อของข้าพเจ้าให้มีชีวิต
ยืนยาว อยูเ่ ป็ นมิงขวัญ เป็ นร่ มโพธิ ร่ มไทรของลูกหลาน”
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิงศักดิสิทธิทังหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน(พี บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ฯลฯ) มีความสุขกายสุขใจ สมความปรารถนาในสิงทีมุ่งหวังไว้ทุกประการ”
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิงศักดิสิ ทธิทังหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน มีอายุยนื
ยาว มีความสุขมากๆ”
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ส่วนการใช้คาํ อวยพรในโอกาสต่างๆของชาวจีน สามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาสและคําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาส
คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาสทีมีอุปลักษณ์ พบ 476 ข้อความ เช่น
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เกิด/คลอด หยก ของ มงคล ดี สืบทอด ดี ดําเนินการต่อ
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย ขอให้บุตรชายได้ดาํ เนินต่อความดีงามของ
คุณธรรมและสัจจะทีได้สืบทอดมา
ᔴ

⬖

 T³TM  ]ϫ

ѻ

ᮜˈ

ᇊ

㘰

ѻ

ᮜ

`Nϕ  PTM   JTM  _ϫU `Nϕ PTM

เกิดคลอด กระเบือง ของ ความยินดี แน่ โดดเด่น ของ ความยินดี
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว อนาคตต้องมีความสามารถโดดเด่นและ
สร้างชือเสียงให้ครอบครัวแน่นอน
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ความรัก เท่า ทอง แข็ง
หมายถึงขอให้ความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยูไ่ ด้นานๆอย่างมันคงและเข้มแข็ง
คําอวยพรทีใช้เฉพาะโอกาสไม่มีอุปลักษณ์ พบ 369 ข้อความ เช่น
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ขาว หัว(ผมหงอก) พร้อม แก่
หมายถึงขออวยพรให้มีชีวิตคู่อยูค่ ่กู นั จนแก่จนเฒ่า
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หมืน อายุ ไม่มี ขอบเขต
หมายถึงขออวยพรให้มีอายุยนื หมืนปี และไม่มีสินสุด ขอให้อายุยนื ยาว
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ตลอดไป ผูกพัน ใจเดียวกัน
หมายถึงขออวยพรให้มีใจเดียวกันตลอดไป
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เร็ ว คลอด แพง บุตรชาย
หมายถึงขอให้มีบุตรชายเร็ วๆ
ค่านิยมชาวจีนสมัยโบราณคือต้องมีบุตรชายแต่
ปัจจุบนั สํานวนนี มีความหมายกว้างกว่า หมายถึงบุตรชายและบุตรสาว
ส่วนคําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสทีมีอุปลักษณ์ พบ 540 ข้อความ เช่น
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ความสุข เหมือน ทะเลตะวันออก อายุ เท่า ภูเขาใต้
หมายถึงขออวยพรให้ความสุขความโชคดีเหมือนทะเลตะวันออกกว้างใหญ่ อายุยนื
ยาวเท่ากับภูเขาใต้ทีถาวร ขออวยพรให้เกิดความเป็ นสิ ริมงคลอย่างยิงและมีอายุยนื ยาว
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ต้นงา ออกดอก สูงขึนเรื อยๆ
หมายถึงขออวยพรให้มีความก้าวหน้าเหมือนต้นงาออกดอก สูงขึนตลอด
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เหมือน พระอาทิตย์ กลาง ท้องฟ้ า
หมายถึงขออวยพรให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างสุดขีดเหมือนพระอาทิตย์อยูก่ ลาง
ท้องฟ้ า
คําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสไม่มีอุปลักษณ์ พบ 435 ข้อความ เช่น
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เงินทอง โชคชะดา ราบรื น
หมายถึงขอให้มีความโชคดีและราบรื นอย่างยิงในการหาเงิน ขอให้รารวย
ํ
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ความฝัน
เป็ น จริ ง
หมายถึงขอให้ความฝันเป็ นจริ ง
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สี ฤดู ปลอดภัย
หมายถึงขอให้ปลอดภัย ราบรื นทังปี

ลักษณะคําอวยพรของชาวไทยและชาวจีนสามารถแสดงดังตารางต่อไปนี
ลักษณะคําอวยพร
คําอวยพรเฉพาะ มีอุปลักษณ์
โอกาส
ไม่มีอุปลักษณ์
คําอวยพร
โอกาสทัวไป

มีอุปลักษณ์
ไม่มีอุปลักษณ์
รวม

คําอวยพรของ
ชาวไทย
4

0.25

คําอวยพรของ
ชาวจีน
476

670

41.85

369

20.27

2

0.12

540

29.67

925

57.78

435

23.91

1601

100

1820

100

ร้อยละ

ร้อยละ
26.15

ตารางที 1 การเปรี ยบเทียบลักษณะคําอวยพรของชาวไทยและชาวจีน
2.3.3 ชาวไทยและชาวจีนมีนิยมใช้คาํ อวยพรทีมีความหมายมงคลใกล้เคียงกัน จาก
แบบสอบถามของชาวไทย พบว่าชาวไทยนิยมใช้กลุ่มความหมาย ทีมีความถีสูงสามลําดับแรก คือ
กลุ่มความหมายแข็งแรง พบทังหมด 620 ครัง กลุ่มความหมายความเจริ ญ พบทังหมด 619 ครังและ
กลุ่มความหมายความสุ ข พบทังหมด 567 ครัง ส่วนกลุ่มความหมายอืนทีปรากฏมากน้อยตามลําดับ
คือ กลุ่มความหมายคุณลักษณะ พบทังหมด 415 ครัง กลุม่ ความหมายความรํารวย พบทังหมด 264
ครัง กลุ่มความหมายความปลอดภัย พบทังหมด 165 ครังและกลุ่มความหมายความมันคง พบ
ทังหมด 140 ครัง กลุ่มความหมายทีนิ ยมใช้ในคําอวยพรของชาวไทยสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยมของชาวไทยคือ นิยมอวยพรให้มีสุขภาพร่ างกายทีแข็งแรง สมบูรณ์ มีความเจริ ญก้าวหน้า
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และมีความสุขในชีวิต
จากแบบสอบถามของชาวจีน
สามารสเห็นได้ว่าชาวจีนนิยมใช้กลุ่มความหมายทีมี
ความหมายมงคลมากทีสุ ดคือ กลุ่มความหมายความเจริ ญ พบทังหมด 704 ครัง รองมาคือ กลุ่ม
ความหมายความสุ ข พบทังหมด 695 ครัง ลําดับทีสามคือกลุ่มความหมายความแข็งแรง พบทังหมด
592 ครัง ส่วนกลุ่มความหมายอืนทีปรากฏมากน้อยตามลําดับคือ กลุ่มความหมายความรํารวย พบ
ทังหมด 295 ครัง กลุ่มความหมายความมันคง พบทังหมด 221 ครัง กลุ่มความหมายคุณธรรม พบ
ทังหมด 133 ครังและกลุ่มความหมายความปลอดภัย พบทังหมด 127 ครัง กลุ่มความหมายทีนิยมใช้
ในคําอวยพรของชาวจีนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของชาวจีนคือ
นิยมอวยพรให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้า ความสุขและสุขภาพแข็งแรง
กลุ่มความหมายทีใช้อวยพรของชาวไทยและชาวจีนสามารถแสดงดังตารางต่อไปนี
จํานวนครังในคํา
อวยพรของชาวไทย

ลําดับที

ความแข็งแรง

620

1

592

3

ความเจริ ญ

619

2

704

1

ความสุข

567

3

695

2

ความคุณลักษณะ

415

4

133

6

ความรํารวย

264

5

295

4

ความปลอดภัย

165

6

127

7

ความมันคง

140

7

221

5

กลุ่มความหมาย

จํานวนครังในคํา
อวยพรของชาวจีน

ลําดับที

ตารางที 2 กลุ่มความหมายทีใช้อวยพรของชาวไทยและชาวจีน
จากการเปรี ยบเทียบคําอวยพรของชาวไทยกับชาวจีน สามารถเห็นได้ว่าชาวไทยกับชาวจีน
มีความแตกต่างในด้านการใช้ภาษาในการอวยพร ชาวไทยนิยมใช้ภาษาทีใช้สือสารทัวไป ส่วนใหญ่
เป็ นวลีหรื อประโยคและไม่นิยมใช้อุปลักษณ์ ชาวจีนนิยมใช้สาํ นวนและนิยมใช้อุปลักษณ์ในการ
อวยพร นิยมเปรี ยบเทียบกับสัตว์และพืชในธรรมชาติและสิงทีมีคุณค่าลําเลิศ ด้านกลุ่มความหมาย
นันชาวไทยกับชาวจีนนิ ยมใช้เหมือนกัน
แต่มีความถีแตกต่างกัน
กล่าวคือกลุ่ม

68

ความหมายทีชาวไทยนิยมอวยพรตามความถีสูงสามลําดับแรก คือกลุ่มความหมายแข็งแรง กลุ่ม
ความหมายเจริ ญและกลุ่มความหมายความสุข ส่วนกลุ่มความหมายทีชาวจีนนิยมอวยพรตามความถี
สูงสามลําดับแรก คือ กลุ่มความหมายเจริ ญ กลุ่มความหมายความสุขและกลุ่มความหมายแข็งแรง

บทที 3
ความเชือและค่านิยมทีสะท้ อนจากคําอวยพรของชาวไทยและชาวจีน
ความเชือและค่านิยมเป็ นวัฒนธรรมของมนุษย์ในสังคม ในสมัยโบราณ ความรู้และความ
เจริ ญทางด้านวิทยาศาสตร์นอ้ ยมากไม่สามารถอธิบายธรรมชาติได้อย่างชัดเจน มนุษย์สร้างความเชือ
ขึนมาเพือช่วยควบคุมกาย วาจา ใจและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
มีผใู้ ห้ความหมายของคําว่า “ความเชือ” ดังนี
ทัศนีย ์ ทานตวณิ ช (
: ) กล่าวว่า ความเชือ คือ การยอมรับนับถือว่าเป็ นความจริ ง
หรื อมีอยูจ่ ริ ง การยอมรับหรื อการยึดมันนี อาจมีหลักฐานเพียงพอทีจะพิสูจน์ได้ หรื ออาจไม่มี
หลักฐานทีจะพิสูจน์สิงนันให้เห็นจริ งได้
นันทา ขุนภักดี (
: ) กล่าวว่า ความเชือ หมายถึง สภาพทีบุคคลให้ความมันใจ เห็น
คล้อยตามและพร้อมทีจะปฏิบตั ิตามสิงหนึงสิงใดแล้วนําไปถ่ายทอดให้บุคคลอืนทราบ เพือต้องการ
ให้เกิดความมันใจเห็นคล้อยตามและปฏิบตั ิตามด้วย โดยไม่คาํ นึ งว่าความเชือนันๆ จะมีเหตุผลที
สามารถพิสูจน์ได้หรื อไม่ก็ตาม และชีให้เห็นว่าความเชือของคนมีมลู เหตุมาจากความไม่รู้ เพราะ
ความไม่รู้ทาํ ให้เกิดความกลัว เมือมีความกลัวแล้วจึงคิดสร้างความเชือขึนมาเพือให้เป็ นทีพึงทางใจ
สุวฒั น์ จันทรจํานง ( : ) กล่าวว่าความเชือ เป็ นปรากฏการณ์ทางจิตของมนุษย์ ทีเกิด
จากการสนองความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) จัดว่าเป็ นสัญชาตญาณดังเดิม เริ มต้นตังแต่มนุษย์
เกิดมาเป็ นทารกและมีพฒั นาการกลายมาเป็ นความใคร่ รู้ในวัยเด็กจนเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ในวัย
เด็ก มนุษย์แสวงหาความรู้ความเชือจากประสบการณ์ดว้ ยประสาทสัมผัส เช่นการใช้นิวมือลองแตะ
สิงของทีสงสัย การใช้ลินเลีย ชิม หรื อ อมเพือการรู้รส ทารกทัวไปจะให้ความสนใจต่อสิงแปลก
ใหม่ เด็กจะตังคําถามเพือหาคําตอบจากปั ญหาง่ายๆ ทีอยูร่ อบๆ ตัว เมือพัฒนาการของเด็กเจริ ญขึน
ตามวัย มนุษย์จะแสวงหาความเชือทางประสบการณ์ดว้ ยประสาทสัมผัสส่วนอืน เพือนํามาเป็ น
ข้อมูลในการทีจะใช้ความคิด
เทพ สงวนกิตติพนั ธ์ (
: ) กล่าวว่า ความเชือ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจและการ
ยอมรับ นับถือ เชือมันในสิ งหนึงสิงใดโดยไม่ตอ้ งมีเหตุผลใดมาสนับสนุ นหรื อพิสูจน์ ทังนี
บางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอทีจะพิสูจน์ได้ หรื ออาจจะไม่มีหลักฐานทีจะนํามาใช้พิสูจน์ให้
เห็นจริ งเกียวกับสิ งนันก็ได้
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พระครู ปริ ยตั ิสารการ (
: ) ให้ความหมายของความเชือไว้ว่า ความเชือ (Beliefs)
หมายถึง การยอมรับนับถือหรื อยึดมันในสิงใดสิ งหนึงทังทีมีตวั ตนหรื อไม่ก็ตาม ว่าเป็ นความจริ ง
หรื อมีอยูจ่ ริ ง การยอมรับนับถือนีอาจจะมีหลักฐานอย่างเพียงพอทีจะพิสูจน์ได้ หรื ออาจไม่มี
หลักฐานทีจะนํามาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริ งเกียวกับสิงนันก็ได้ และเมือมนุษย์เกิดความเชือแล้วมักแสดง
ออกมาให้ปรากฏทางกายและวาจา
สรุ ปได้ว่า ความเชือ หมายถึง การยอมรับนับถือหรื อยึดมันในสิงใดสิงหนึ ง เพือเป็ น
เครื องยึดเหนี ยวทางจิตใจให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นมันคงและพลังในชีวิต เมือเกิดการยอมรับนับถือ
ในสิ งนันๆแล้ว จะมีผลต่อการแสดงออกทังทางกายและใจ ดังนัน ระบบความเชือ ย่อมรวมถึง
ศาสนา และความเชือในลัทธิต่างๆ
ส่วนคําว่า “ค่านิยม” โรคีช (Rokeach อ้างถึงใน นวลศิริ เปาโรหิต,
: ) อธิบายว่า
ค่านิยมเป็ นความเชือทีค่อนข้างถาวร และเชือว่าวิถีปฏิบตั ิบางอย่าง หรื อเป้ าหมายบางอย่างนัน เป็ น
สิงทีตัวเองหรื อสังคมเห็นสมควรทีจะยึดถือหรื อปฏิบตั ิ ค่านิยมจึงเป็ นความสําคัญทีบุคคลนันให้กบั
สิ งใดสิงหนึง และสิงนันมีคุณค่าพร้อมทีจะปฏิบตั ิตามความเชือนัน ค่านิยมของแต่ละคนขึนอยูก่ บั
ประสบการณ์ทีแต่ละคนได้รับ ประสบการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกัน ค่านิยมทีเรายึดถือจึงแตกต่าง
กันไป แม้จะอยูใ่ นสังคมเดียวกัน แต่ค่านิยมมีการเลียนแบบ เราจึงเห็นว่าบางคนมีค่านิยมทีคล้อย
ตามคนอืน โดยเฉพาะบุคคลทีสําคัญและมีอิทธิพลต่อความเชือ ความศรัทธาของเขา
สรุ ปว่าค่านิยมหมายถึง รู ปแบบความคิดของสมาชิกในสังคมทีจะพิจารณาตัดสินและ
ประเมินค่าว่าสิ งใดมีคุณค่า มีประโยชน์พึงปรารถนา ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม ควรทีจะยึดถือและ
ประพฤติปฏิบตั ิโดยคุณค่าแท้จริ ง เป็ นคุณค่าทีสนองความต้อง การในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การใช้ภาษาในคําอวยพรเป็ นพฤติกรรมอย่างหนึงของชาวไทยและชาวจีน แสดงถึงสิ งที
คนในสังคมปรารถนาจะมี จะได้และจะเป็ น ตลอดจนเป็ นสิงทีคนนิยม เห็นว่าถูกต้องดีงาม มีคุณค่า
แก่การกระทํา น่ายกย่อง และยึดถือเพือเป็ นปฏิบตั ิตนในสังคม จากการศึกษาพบความเชือและ
ค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนจากคําอวยพร ดังนี

3.1 ความเชือและค่านิยมของชาวไทย
จากการศึกษาข้อมูลเกียวกับคําอวยพรของชาวไทยในประเทศไทย ผูศ้ ึกษาพบว่านอกจาก
ผูก้ ล่าวอวยพรจะกล่าวด้วยตนเองแล้ว ชาวไทยยังอาราธนาอํานาจของศักดิสิทธิทีเคารพมาอวยพร
แทนตนเอง การขอสิงศักดิสิทธิมาอวยพรแทน นันแสดงให้เห็นถึงความเชือของชาวไทย แสดงให้
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เห็นสิ งทีคนในสังคมปรารถนาหรื อสิ งทีคนเคารพว่ามีพลัง มีอาํ นาจ สามารถดลบัลดาลให้สมหวัง
ได้ ความเชือและค่านิ ยมสะท้อนจากคําอวยพร มีดงั นี
1. ความเชือเกียวกับพระรัตนตรัย
ศาสนาพุทธเกิดขึนในชมพูทวีปซึงในปัจจุบนั เป็ นดินแดนของประเทศอินเดีย ประเทศ
เนปาล ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศปากีสถาน และประเทศบังคลาเทศ แต่หลักฐานทาง
โบราณคดีส่วนใหญ่อยูท่ ีประเทศอินเดีย เช่น สังเวชนียสถาน และพุทธสถานต่าง ๆ
ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากการทําสังคายนาครังที 3 ประมาณ พ.ศ. 235 พระ
เจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ รวม 9 สายด้วยกัน
ในส่วนของประเทศไทยเชือกันว่ามีคณะของสมณทูตซึงมีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็ น
หัวหน้าคณะเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นครังแรกและอาจมีคณะสมณทูตชุดอืนๆ เข้ามาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในกาลต่อๆ มา จึงทําให้คนไทยโดยเฉพาะพระมหากษัตริ ยไ์ ทยยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั
สิงเคารพสูงสุดของชาวพุทธคือพระรัตนตรัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชมีพระราชดํารัส เมือวันที ตุลาคม พุทธศักราช
ก่อนทรงผนวชในวันที
ตุลาคม พุทธศักราช
ตอนหนึงความว่า “อันพระพุทธศาสนา ซึงเป็ นศาสนาประจําชาติของเรา
นี ตามการอบรมทีได้รับมาก็ดี ตามความศรัทธาเชือถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดี เห็นเป็ นศาสนาทีดีศาสนา
หนึง มีคาํ สังสอนให้คนประพฤติตนเป็ นคนดี ทังเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผล
น่ าเลือมใสยิงนัก”
จากพระราชดํารัสย่อมเป็ นสิงยืนยันถึงความสําคัญและคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาทีมีต่อคนไทยทังประเทศพระพุทธศาสนา กอปรด้วยแก้ว ประการ ได้แก่ พระ
พุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ รวมเรี ยกว่า พระรัตนตรัย (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ป
ยุตโต), 2538: 4)
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต) ( 2538 : 911 ) ได้กล่าวถึง พระรัตนตรัยไว้ดงั นี
พระพุทธเจ้า เป็ นทีระลึกให้มนใจว่
ั า มนุษย์ คือเราทุกคนมีสติปัญญาความสามารถ ทีอาจ
ฝึ กปรื อหรื อพัฒนาให้บริ สุทธิได้ สามารถหยังรู ้สัจธรรม บรรลุความหลุดพ้นเป็ นอิสระไร้
ทุกข์ ลอยเหนือโลกธรรม มีความดีสูงเลิศทีแม้แต่เทพเจ้าและพรหมก็เคารพบูชา ดังมีพระ
ธรรมศาสดา เป็ นองค์นาํ มนุษย์ทงหลายที
ั
หวังพึงเทพเจ้าและสิ งศักดิสิ ทธิต่างๆ ถ้ารู ้จกั
ฝึ กฝนตนให้ดีแล้ว ก็ไม่มีสิงใดทีจะทําลายและสิ งศักดิสิ ทธิเหล่านันจะทําให้ได้เหมือนดังที
กรรมดี และจิตปัญญาของมนุษย์เองจะสามารถทํา
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พระธรรม เป็ นทีระลึกให้มนใจว่
ั า ความจริ งหรื อสัจธรรมเป็ นภาวะทีดํารงอยูโ่ ดย ธรรมดา
สิ งทังปวงเป็ นไปตามเหตุปัจจัย ถ้ารู ้จกั มองดูรู้เข้าใจ สิ งทังหลายตามสภาวะทีมันเป็ นจริ ง
มาใช้ประโยชน์ปฏิบตั ิต่อสิ งทังหลายด้วยความรู ้เท่าทันสภาวะ และการกระทําทีตัวเหตุ
ปัจจัยก็จะแก้ไข ปัญหาได้ดีทีสุ ด เข้าถึงธรรมและมีชีวิตที ดีทีสุ ด
พระสงฆ์ เป็ นทีระลึกให้มนใจว่
ั า สังคมดีงามมีธรรมเป็ นรากฐาน ประกอบด้วย สมาชิกผูม้ ี
จิตใจไร้หรื อห่างทุกข์เป็ นอิสระเสรี แม้จะมีพฒั นาการแห่งจิตปัญญาในระดับแตกต่างกัน
แต่กอ็ ยูร่ ่ วมกันด้วยดี มีความสุ ขเสมอกันโดยธรรม มนุษย์ทุกคนมีส่วนร่ วมอยูร่ ่ วมสร้าง
สังคมเช่นนีได้ ด้วยการรู ้ธรรมและปฏิบตั ิตามธรรม ถ้าไม่มีความมันใจในพระรัตนตรัย ก็
ต้องพึงปัจจัยภายนอก เช่น เซ่ นสรวง อ้อนวอน สิ งศักดิสิ ทธิบนบานเทพเจ้าต่อไป แต่ถา้
มันใจในพระรัตนตรัยแล้วก็เรี ยนรู ้หลักการแก้ไขทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ
และปฏิบตั ิตาม
วิธีการของมรรคในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็ นแกนนําและเป็ นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคน
ไทยผูกพันอยูอ่ ย่างแนบแน่นกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมความประพฤติปฏิบตั ิ การดําเนิน ชีวติ
และกิจกรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ได้หล่อหลอมชีวิตจิตใจและลักษณะนิสยั ของคนไทย (พระ
ธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต),
:15-16)
ชาวไทยเชือว่าอํานาจแห่งพระศรี รัตนตรัยบันดาลความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ ชาวไทยให้
ความสําคัญกับ 3 สิงได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ เป็ นสิงทียึดเหนียวจิตใจ
ความเชือสามารถทําให้มนุษย์เกิดความเชือมันในการดําเนินชีวิตทําให้มนุษย์เกิดกําลังใจ
และพลังทีต้องสูก้ บั อุปสรรคในชีวิตและทําให้เกิดความสบายใจและสุขใจในชีวิตประจําวัน
คําอวยพรในโอกาสขึนปี ใหม่และโอกาสวันคล้ายวันเกิดจึงมักกล่าวถึงอํานาจของคุณพระ
ศรี รัตนตรัยโดยเฉพาะการอวยพรให้ผอู้ าวุโส เช่น
โอกาสขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย คุม้ ครองท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุข
ความเจริ ญในปี ใหม่”
“ขอคุณพระศรี รัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง อายุยนื ยาว
คลาดแคล้วสิ งทีไม่ดีตลอดทังปี ”
“ขอคุณพระคุม้ ครองจากผองภัย ทังพลานามัยกายใจให้สุขสันต์ ให้เพิมพูนสินทรัพย์
นับอนันต์ การงานนันยิงก้าวหน้าไปกว่าเดิม สุขสันต์วนั ปี ใหม่”
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านมีความสุข คิดหวังสิงใดให้ได้สม
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ความปรารถนา และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วย”
“ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย โปรดบันดาลให้บิดาและมารดาประสบความสุข
สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสดชืนตลอดไป”
“ด้วยอํานาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จงอํานวยพร ปกป้ อง
คุม้ ครองให้ลกู หลาน มีความสุข ความเจริ ญ สุขภาพแข็งแรง เจริ ญไปด้วยอายุ วรรณะ พละ
ตลอดไป”
โอกาสวันคล้ายวันเกิดของผูอ้ าวุโส อวยพรว่า
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่าน มีอายุยนื ยาว มีความสุขมากๆ”
“ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย โปรดบันดาลให้ท่านมีความสุขตลอดไป อายุยนื
ยาว สุขภาพแข็งแรง”
“ขอเดชะอํานาจคุณพระพระศรี รัตนตรัย ช่วยปกป้ องคุม้ ครองคุณพ่อของข้าพเจ้าให้
มีชีวิตยืนยาว อยูเ่ ป็ นมิงขวัญ เป็ นร่ มโพธิร่ มไทรของลูกหลาน”
“ขอเดชะคุณพระพระศรี รัตนตรัย จงคุม้ ภัยสารพัดขจัดพาล อายุมนั ขวัญยืน ชัวกาล
นาน มงคลวาร วันเกิด ประเสริ ฐเอย”
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่าน(พี บิดา มารดา ครู อาจารย์ ฯลฯ)
มีความสุขกายสุขใจ สมความปรารถนาในสิ งทีมุ่งหวังไว้ทุกประการ”
โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า
“ขอให้พระคุม้ ครองให้เดินทางสวัสดิภาพและปลอดภัย”
“เดินทางปลอดภัย ขอให้พระเจ้าคุม้ ครองให้ถึงจุดหมายปลายทาง”

2.ความเชือเกียวกับสิงศักดิสิทธิและบารมีของสิงทีเหนือธรรมชาติ
สิ งศักดิสิทธิ หมายถึงสิงหรื อภาวะทีเชือว่ามีอาํ นาจเหนือธรรมชาติ สามารถบันดาลให้
เป็ นไป หรื อให้สาํ เร็ จได้ดงั ปรารถนา ในสังคมไทย สิงศักดิสิ ทธิมักเป็ นเทพเจ้า เทวดา ผี วิญญาญ
เป็ นต้น คนไทยแต่ละคนมีความเชือและนับถือสิงศักดิสิทธิไม่เหมือนกันและนับถือกันมาอย่าง
ช้านาน เช่น
โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“ขอสิ งศักดิสิ ทธิคุม้ ครอง มีความสุขตลอดไป”
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“ขออํานาจสิงศักดิสิทธิทีท่านนับถือ ได้โปรดอํานวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุข
ความสดชืน สมปรารถนาตลอดปี ”
“ขอให้สิงศักดิสิ ทธิปกป้ องคุม้ ครองอาจารย์และครอบครัวให้มีความสุข สําเร็ จใน
ทุกสิงทีปรารถนา”
“ขออาราธนาสิงศักดิสิ ทธิทังหลาย ให้ท่านมีสุขภาพทีแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มี
อายุยนื ยาว และมีความสุขตลอดทังปี ”
“ขอให้สิงศักดิสิทธิทังหลายในสากลโลก ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง มี
ความสุขความเจริ ญ ประสบความสําเร็ จในสิงทีทํา”
“ขอให้สิงศักดิสิทธิทังหลายในสากลโลก
คุม้ ครองท่านมีความสุขกายสุขใจทัง
ครอบครัว”
“ขอสิงศักดิสิทธิทังหลาย จงอํานวยพร ปกป้ องคุม้ ครองให้ลกู หลาน มีความสุข
ความเจริ ญ สุขภาพอแข็งแรง เจริ ญไปด้วยอายุ วรรณะ พละ ตลอดไป”
“ขออาราธนาสิ งศักดิสิทธิทังหลาย ให้ท่านมีสุขภาพทีแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มี
อายุยนื และมีความสุ ขตลอดทังปี ”
“ขอสิงศักดิสิ ทธิทังหลาย จงอํานวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความ
เจริ ญ ในสิ งทีปรารถนาทุกประการ”
โอกาสเดินทางไกล อวยพรว่า
“เดินทางด้วยความปลอดภัย ขอให้สิงศักดิสิทธิคุม้ ครอง”
“ขอให้พระและสิงศักดิสิ ทธิคุม้ ครองให้เดินทางสวัสดิภาพและปลอดภัย”
3. ค่านิยมเกียวกับความสุ ข
ความสุขคือความสบายกายและใจ เป็ นสิงทีเกียวข้องกับจิตใจและความรู้สึก ความสุขเป็ น
สิงทีทุกคนพึงปรารถนา และเป็ นสิงทีทุกตนสามารถมีได้ตามสถานะและสิงแวดล้อมแต่ละคน
(พรทิพย์ พุกผาสุข,2551: 143) การอวยพรทุกโอกาสสามารถอวยพรให้มีความสุขได้หมดเพราะว่า
ความสุขเป็ นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกสภาวะ
โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“เนืองในโอกาสปี ใหม่ ขอให้ท่านมีความสุข
เจริ ญรุ่ งเรื อง”

สุขภาพแข็งแรง

มีแต่ความ
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“ปี ใหม่นี ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินทองไหลมาเทมา มีหน้าทีการ
งานทีดีขึน และขอให้มีความสุ ขในปี ใหม่นี”
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“ขอให้มีความสุขกับชีวติ คู่”
“ขอให้ใช้ชีวิตคู่กนั อย่างมีความสุข อยูด่ ว้ ยกันจนแก่เฒ่า ให้อภัยซึงกันและกัน ความ
รักกันยาวนาน”
“วันนีเป็ นวันดี เป็ นวันมงคลสมรส ขอให้ค่บู ่าวสาวรักกันนานๆ อยูด่ ว้ ยกันไปตลอด
ชีวิต ขอให้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข”
โอกาสขึนบ้านใหม่ อวยพรว่า
“ขอให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุข”
“ขอให้มีความสุ ขตลอดไปกับบ้านหลังใหม่นี”
โอกาสวันคล้ายวันเกิดลูกหลาน อวยพรว่า
“ขอให้มีความสุข ความเจริ ญ อนาคตทีดีและก้าวหน้า”
“ขอให้โตมาเป็ นเด็กทีไม่ซน ไม่ดือ และมีความสุข สุ ขภาพแข็งแรงทังพ่อแม่ลกู ”
“ขอให้มีแต่ความสุข แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ เรี ยนหนังสือเก่งๆ เป็ นเด็กดีของพ่อแม่”
“ด้วยอํานาจของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และสิงศักดิสิ ทธิทังหลาย
จงอํานวยพร ปกป้ องคุม้ ครองให้ลกู หลาน มีความสุข ความเจริ ญ สุขภาพแข็งแรง เจริ ญไปด้วยอายุ
วรรณะ พละ ตลอดไป”

4. ค่านิยมเกียวกับอายุยนื ยาวและสุ ขภาพดี
ผูม้ ีอายุยนื ยาวเป็ นมิงขวัญของลูกหลานและครอบครัว เป็ นทีเคารพนับถือ เพราะถือ
ว่าเป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์มากกว่า สามารถตัดสิ นปัญหา อบรมสังสอนเป็ นหลักแก่ลกู หลานได้
ดังนัน การมีสุขภาพกายและใจทีแข็งแรงและอายุยนื ยาวเป็ นสิงทีมนุษย์มุ่งหวังกัน เพราะว่าจิตทีดี
ย่อมทําให้ร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข บุคคลทีมีสุขภาพดีช่วยให้
การทํางานดําเนินไปได้อย่างแคว่วคล่องรวดเร็ว ไม่วิตกกังวล การมีลกู ทีสุขภาพทีดีและแข็งแรงก็
ถือว่าเป็ นกําลังของพ่อแม่ เป็ นความปรารถนาของพ่อแม่ประการหนึง ไม่เป็ นภาระของครอบครัว
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สามารถทํากิจการร่ วมกับเพือนๆอย่างมีความสุข
คําอวยพรของชาวไทย นิยมกล่าวถึงอายุและสุขภาพ คนไทยเคารพนับถือผูม้ ีอาวุโสแต่
โบราณ เห็นได้จากขนบธรรมเนียมประเพณี ทีปฏิบตั ิกนั มา ผูอ้ ่อนอาวุโสต้องเคารพนับถือและแสดง
กริ ยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูม้ ีอาวุโสมากกว่า ฉะนัน คําอวยพรจึงนิ ยมพูดถึงอายุและสุ ขภาพ
เช่น
โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์”
“ ขอให้มีความสุขตลอดปี อายุยนื ยาว ร่ างกายแข็งแรง”
“ขอให้มีกายทีปราศจากโรคภัยและใจทีปราศจากทุกข์”
โอกาสวันคล้ายวันเกิด อวยพรว่า
“ขอให้สุขภาพดี มีความสุขทังกายและใจ”
“ขอให้มีอายุมนขวั
ั ญยืน สุ ขภาพแข็งแรง ทังร่ างกายและจิตใจ”
“ขออวยพรให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง อยูก่ บั เรานานๆและตลอดไป”
โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชายและบุตรสาว อวยพรว่า
“ขอให้แม่ลกู ร่ างกายแข็งแรง”
“ขอให้ครอบครัวมีความสุขและสุภาพแข็งแรง”
“ขอให้นอ้ งร่ างกายแข็งแรง มีความสุข โตขึนมาเป็ นเจ้าคนนายคน”

5.ค่านิยมเกียวกับครอบครัว
ครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลทีมีความผูกพันกัน ทางอารมณ์และจิตใจมีการดําเนินชีวิต
ร่ วมกัน รวมทังพึงพิงกันทางสังคมเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กนั ทางกฎหมายและทางสายโลหิต
(คณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงานสตรี แห่งชาติ, : )
ครอบครัวเป็ นสถาบันทีสําคัญ
ทีสุดของสังคม เป็ นหน่วยย่อยของสังคมทีมีความสัมพันธ์และร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิด เป็ นสถาบันที
คงทนทีสุดและยังไม่เคยปรากฏว่า สังคมมนุษย์เป็ นสังคมทีไม่มีสถาบันครอบครัว เพราะมนุษย์ทุก
คนต้องอยูใ่ นสถาบันครอบครัว เนืองจากเป็ นกลุ่มสังคมกลุ่มแรกของมนุษย์ ครอบครัวเป็ นสถาบัน
แห่งแรกและแห่งสําคัญของสังคมในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็ นไปตามระเบียบแบบ
แผนซึงมีการกําหนดมาตรฐานความประพฤติของครอบครัว (สุพตั รา สุภาพ, : ) ลักษณะของ
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ครอบครัวไทยแต่โบราณจะมีความอบอุ่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็ นอย่าง
ยิง ทังนี สืบเนื องมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของไทยทีได้อบรมสังสอนสื บทอด
ต่อ ๆ กันมา กล่าวคือ ผูเ้ ยาว์จะต้องเคารพเชือฟังผูใ้ หญ่ ลูกหลานจะต้องมีความกตัญ กู ตเวทีต่อ
บิดามารดาหรื อญาติผใู้ หญ่ ซึงสิ งเหล่านี หาได้ไม่มากนักในสังคมทางซีกโลกตะวันตก (ไพฑูรย์
เครื อแก้ว, ) ชาวไทยให้ความสําคัญกับครอบครัวมาก หากครอบครัวเข้มแข็ง รักกัน มีความสุข
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ทุกคนให้กาํ ลังใจกันและทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ คํา
อวยพรมักกล่าวถึงครอบครัวอยูเ่ สมอ เช่น
โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“ขอให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไป”
“ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมากๆ”
“ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบกับความสุขตลอดปี ”
โอกาสวันคล้ายวันเกิดเพือน อวยพรว่า
“ขอให้มีความสุ ขทังครอบครัวตลอดไป”
“ขอให้มีครอบครัวทีมันคงและมีความสุขตลอดไป”
“ขออวยพรให้มีความสุขความก้าวหน้าและมีครอบครัวทีมันคง”
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“ขอให้อภัยกันซึงกันและกัน”
“ขอให้อยูก่ นั ยาวนาน อยูด่ ว้ ยกันจนแก่จนเฒ่า”
“ขอให้ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข ผิดพลาดสิ งใดในชีวติ คู่ก็ ควรให้อภัยต่อกัน”
“ขอให้มีครอบครัวทีมันคง รู้จกั การให้อภัยการ รักกันยาวนานและมีความสุข
ตลอดไป”
โอกาสขึนบ้านใหม่ อวยพรว่า
“ขอให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไป”
“ขอให้ทุกคนในครอบครัวอยูอ่ ย่างมีความสุข”
“ขอให้อยูบ่ า้ นใหม่แล้ว ครอบครัวมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง เงินทองไหลเข้ามาทุกวัน”
“ขึนบ้านใหม่ ขอให้เจ้าของบ้านและครอบครัวมีความสุข ทรัพย์สินเงินทองไหลเข้า
มาไม่ขาดสาย อยูแ่ ล้วสบาย อยูแ่ ล้วเจริ ญรุ่ งเรื อง”
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6.ค่านิยมเกียวกับความก้าวหน้ าในการงาน
การทํางานเป็ นกิจการอย่างหนึงของการมีชีวิตในสังคม เป็ นความจําเป็ นของมนุษย์ตอ้ ง
ดํารงชีวิตอยู่ จุดมุ่งหมายของแต่ละคนในการทํางานอาจไม่เหมือนกัน อารี  เพชรผุด (2530:12-14)
ได้กล่าวว่าการทํางานมีความสําคัญมาก ทังนีเพราะการทํางานทําให้เกิดสิงทีมนุ ษย์ปรารถนา ได้แก่
1.ความสุข ความสุขจากการทํางานจะทําให้บุคคลพยายามทํางานให้ดีมีประสิทธิภาพ บางครังอาจ
รู้สึกไม่มีความสุข เพราะเป็ นงานทีไม่ชอบ แต่กต็ อ้ งทํางานเพราะได้รับฝึ กฝนมา อย่างไรก็ตาม การ
ทํางานไม่ใช่จะทําให้มีความสุขเสมอไป แต่การทํางานเป็ นโอกาสทีบุคคลอาจหาความสุขได้ 2.
ความมีชือเสียง การทํางานเป็ นบันไดหรื อหนทางทีจะนําไปสู่ความมีชือเสียง บุคคลทีมีชือเสียงส่วน
ใหญ่มาจากการทํางานดีเด่น 3. ความปลอดภัย บุคคลบางคนต้องการความปลอดภัยในชีวิต การมี
งานทําก็คือความปลอดภัยมันคงในชีวิต 4. ชีวิตมีความหมาย การทํางานทําให้ชิวิตมีความสมบูรณ์
ขึน 5. การมีเพือน เพราะว่าคนเราต้องร่ วมกลุ่มกันเป็ นสังคมเพือความช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระซึงกัน
และกัน ดังนัน การงานทีดี มันคงและถาวรเป็ นหลักฐานแสดงถึงการมีรายได้อย่างสมําเสมอ ไม่ใช้
รายได้จากเสียงโชค ทําให้มนุษย์มีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตและมีทียึดเหนียวจิตใจ นอกจากการ
ทํางานเพือการอยูร่ อดแล้ว มนุษย์ยงั ต้องการการยอมรับ การยกย่องและความสมบูรณ์ในชีวิต ชาว
ไทยให้ความสําคัญกับฐานะทางสังคม นิยมความรํารวย มังคัง นอกจากนี ชาวไทยยังนิยมอํานาจ
คนทีรํารวยและมีอาํ นาจจะเป็ นผูท้ ีได้รับการยกย่องและยอมรับในสังคม
หากลูกหลานมีความ
เจริ ญก้าวหน้าและมีความสําเร็ จในชีวิตก็ทาํ ให้บุคคลในครอบครัวน่าภูมิใจ เช่น
โอกาสอวยพรพ่อแม่ทีได้บุตร อวยพรว่า
“ขอให้โตขึนเป็ นเจ้าคนนายคน”
“ขอให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มีความสุข โตขึนมีการงานทีมันคง”
โอกาสวันคล้ายวันเกิดเพือน อวยพรว่า
“ขอให้รํารวยเจริ ญรุ่ งเรื อง”
“ขอให้มีงานเป็ นหลักเป็ นฐาน”
“ขอให้มีการงานทีดีและมันคงในอนาคต”
“ขอให้ประสบความสําเร็ จในหน้าทีการงาน มีงานทีดี”
โอกาสทีมีความก้าวหน้า อวยพรว่า
“ขอให้ประสบความสําเร็ จในทุกประการ”
“ขอให้ประสบความสําเร็ จความเจริ ญรุ่ งเรื องในการงาน”
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7.ค่านิยมเกียวกับความรํารวย
ความรํารวย เป็ นสิ งทีทุกคนปรารถนา ทุกคนอยากจะได้ อยากจะมีทรัพย์สินเงินทอง
รถยนต์ บ้าน ทีดิน ฯลฯ คนทีรํารวยจะเป็ นผูท้ ีได้รับการยอมรับในสังคม และจะต้องการสิงใดย่อม
ได้ตามความประสงค์ เงินสามารถซือสิงต่างๆได้ สามารถให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้ดีขึน ดังนันทุกคนจึง
ต้องการความรํารวย เพือตอบสนองความต้องการของมนุษย์และมีความมังคัง เช่น
โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“ขอให้เงินทองไหลมาเทมา รํารวย เฮงๆและมีความสุขตลอดไป”
“เนื องในวันขึนบ้านใหม่นี ขอให้เจ้าของบ้านจงรํารวย สุขภาพแข็งแรง”
“สวัสดีปีใหม่ ขอให้ท่านโชคดี สุขภาพแข็งแรง รํารวย สุขสันต์ตลอดปี และ
ตลอดไป”
โอกาสเปิ ดกิจการหรื อบริ ษทั ใหม่ อวยพรว่า
“ขอให้กิจการ บริ ษทั ของท่านจงความเจริ ญรุ่ งเรื อง ค้าขายดี กําไรดี ขอให้รํารวย
รํารวย”
“ขอแสดงความยินดีดว้ ย ขอให้รํารวยเงินทอง ลูกค้าเยอะๆและประสบความสําเร็ จ
ทุกประการ”
โอกาสขึนบ้านใหม่ อวยพรว่า
“ขอให้อยูบ่ า้ นนีแล้วรวยๆ เฮงๆ”
“ขอให้ท่านอยูเ่ ย็นเป็ นสุข รํารวยเงินทอง”

3.2 ความเชือและค่านิยมของชาวจีน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแบบสอบถามของชาวจีน พบว่าชาวจีนให้ความสําคัญกับสิงที
อยูใ่ นธรรมชาติ เช่น สัตว์ และต้นไม้ต่างๆ ถือว่าเป็ นศักดิสิทธิ อีกทังมีความเชือของลัทธิขงจือ ใน
ประเทศจีนลัทธิขงจือเป็ นความคิดทีชาวจีนยอมรับและสังสอนต่อๆกันมาจนถึงปั จจุบนั ความเชือ
และค่านิยมสะท้อนจากภาษาทีใช้อวยพร มีดงั นี
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1.ความเชือเกียวกับสิงศักดิสิทธิในธรรมชาติ
ในสมัยจีนโบราณ ชาวจีนนับถือสิงในธรรมชาติ เชือว่าธรรมชาติมีชีวิตและอํานาจควบคุม
มนุษย์ มนุษย์ไม่สามารถต่อสูห้ รื อต้านทานธรรมชาติได้ ชาวจีนโบราณเชือกันว่าสิงในธรรมชาติ
เช่น ฟ้ า ดิน พระอาทิตย์ พระจันทร์ หิน ทะเล ไฟ ภูเขาเป็ นต้นมีชีวิต ความรู้สึก ความคิด และ
ความสามารถพิเศษ เชือกันว่ามีเทวดาอยูบ่ นฟ้ าและมีอาํ นาจปกครองโลก สามรถเกิดอิทธิพลต่อชีวิต
ของมนุษย์ดา้ นต่างๆ การทีมนุษย์ในสมัยแรกๆ อาศัยธรรมชาติเป็ นอยู่ เมือฝนตก ฟ้ าร้อง ก็กลัว บาง
ทีเกิดฟ้ าผ่าลงมาตนได้รับอันตรายก็เข้าใจว่าธรรมชาติลงโทษเพราะพระเจ้าพิโรธ เมือนําท่วมใหญ่
หรื อฝนแล้ง ก็เชือว่าพระเจ้าลงโทษ จึงหาวิธีกราบไหว้ออ้ นวอนมิให้ท่านลงโทษ เป็ นต้น เนืองจาก
ความรู ้ทางด้านวิชาการไม่เจริ ญพอทีจะอธิบายธรรมชาติได้ มนุ ษย์จึงนับถือสิงในธรรมชาติหรื อสิง
ทีไม่สามารถอธิบายได้เป็ นสิงศักดิสิทธิ เพือให้สบายใจและขอให้อยูด่ ว้ ยความปลอดภัย ชาวจีนต้อง
อาศัยตามธรรมชาติ เช่น มีการจัดพิธีเคารพและเซ่นไหว้ฟ้าและดิน เป็ นต้น
ชาวจีนนับถือสิงทีอยูใ่ นธรรมชาติ เชือว่าเป็ นสิ งมงคลทีมีลกั ษณะพิเศษ ถือว่าเป็ นสิง
ศักดิสิทธิ เช่น
嗉 มังกรถือเป็ นสัตว์สาํ คัญทีสุ ดของจีน และเป็ นสัตว์เทพทีศักดิสิ ทธิ เป็ นสัญญลักษณ์
ของพลังอํานาจและความยิงใหญ่ ในสมัยโบราณฮ่องเต้ของชาวจีนนัน เปรี ยบเสมือนกับมังกร ซึงถือ
ว่าเป็ นสิงทีสูงศักดิ มังกรกับคนมีความเกียวพันกันมาก ชาวจีนโบราณเชือว่า มังกรสามารถควบคุม
ปริ มาณนําของแผ่นดินได้ ดังนันยามทีแห้งแล้งกันดาร หรื อฝนตกหนัก ก็จะทําพิธีขอฝนกับมังกร
หรื อขอให้ฝนหยุดตก เนื องจากมังกรเป็ นสัตว์ทีสูงศักดิ จึงมีความเชือกันว่ามังกรจะนําสิริมงคลมา
แก่ผคู้ นและมีพลังนําโชค
哂哏 กิเลน เป็ นสัตว์มงคลที ถือว่าเป็ นสัตว์ทีเปี ยมไปด้วยความเมตตาปราณี ชอบส่ งมอบ
ความสุขให้กบั ผูค้ น เล่ากันว่ากิเลนเป็ นสัตว์ทีกินพืชเป็ นอาหาร เป็ นสัตว์ทีไม่เบียดเบียนชีวิตของ
สัตว์โลกทังหลาย แม้กระทังเวลาเดินยังระมัดระวัง ไม่เหยียบยําสัตว์เล็ก
ࠔ หงส์ ถือว่าสร้างฐานะความสมดุลตามธรรมชาติ ให้ความสุ ขในการสมรสเป็ นทังผูใ้ ห้
และผูร้ ับ แสดงถึงความรู้ เช่น หงส์แดงมีขนสีเพลิงทีส่องสว่าง มีเสียงขับขานอันน่าหลงใหล ซึงจะ
ปรากฏตัวในงานมงคลเท่านันด้วย
傜 ม้า สัญลักษณ์แทนความว่องไว รวดเร็ ว ทันที แข็งแรง ไม่หยุดอยูก
่ บั ที การเดินทาง
เลือนตําแหน่ง ชาวจีนเชือกันว่า ม้าสามารถเสริ มความก้าวหน้ารุ่ งเรื องในทางธุรกิจการค้า สําเร็ จ
รวดเร็ วได้ ม้า ยังเป็ นสัญลักษณ์แทนคําอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย
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โอกาสวันปี ใหม่ อวยพรว่า
“嗉 傜 ㋮ ⾎”
R´TMSϫ PϕTMYNªT

มังกร ม้า พลังชีวติ คึกคัก
ขอให้มีพลังชีวิตคึกคัก และกําลังวังชาในวันปี ใหม่
โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชาย อวยพรว่า
“ཙ
䎀 ⸣ 哏 ˈ ᗧ
䰘
ZOÂT   I  YN® R®T    Jª

⭏

䖹”

SªTYNÔTMN[ϕ

เจ้าฟ้ า ให้ หิน กิเลน คุณธรรม บ้าน เกิด แสงอันรุ่ งโรจน์
ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย
“

ௌ ᛘ ᗇҶ

а ս

嗉

ᆀ”

MòTM^Ϭ  T®TJªRK  _® ]©O   R´TM`O

ยินดี คุณ ได้ หนึงท่าน ลูกมังกร
ยินดีทีได้ลกู มังกร (บุตรชาย) หรื อใช้สาํ นวน
“ௌ

ᗇ

哏”ݯ

^Ϭ      Jª    R®T ªX

ดีใจ/ยินดี ได้
ลูกกิเลน
ยินดีทีได้ลกู กิเลน (บุตรชาย)
“ሶ ᶕ

ᗵᱟ Ӫѝ ѻ嗉”

POÂTMR¢O  H YN  XªT`NòTM  `Nϕ R´TM

อนาคต ย่อมเป็ น ในมนุษย์
ขอให้เป็ นเจ้าคนนายคนในอนาคต
“ሶᶕ

ᗵᱟ  Ӫ ѝ

ของ มังกร

ѻ ࠔ”

POÂTMR¢O  H YN  XªT`NòTM  `Nϕ L©TM

อนาคต ย่อมเป็ น ในมนุษย์
ของ หงส์
ขอให้เป็ นคนทีเชียวชาญ สวยงามในอนาคต
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2.ความเชือเกียวกับสิงมงคลในธรรมชาติ
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า “มงคล” คือ สิงทีทําให้มีโชคดี ตามหลักพุทธศาสนาหมายถึงธรรมทีนํามาซึง
ความสุขความเจริ ญ เรี ยกเต็มว่า อุดมมงคล
สิงมงคลจึงเป็ นสิงของทีเกียวกับความเชือและศรัทธา สร้างขึนมีความสัมพันธ์ทางด้าน
ศาสนา ชาวจีนถือว่าพืชต่างๆเป็ นสิงมงคลในธรรมชาติ เนืองจากลักษณะทีมีอยูข่ องพืช เช่น ᶮ᷿
ต้นสน สนเป็ นต้นไม้เขตหนาว มีความทนทาน ทนแล้ง และมีลาํ ต้นทีสูงสง่า หมายถึง ความสง่างาม
ความกล้าหาญ ทังยังเป็ นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งทางจิตใจ และได้ชยั ชนะในการต่อสู้ รวมถึง
ความมีอายุมนขวั
ั ญยืนด้วย
ㄩ ต้นไผ่ เป็ นสัญลักษณ์แห่ งความก้าวหน้า ดังสุ ภาษิตจีนทีว่า ต้นไผ่สูงขึนร้อยเมตร ชีวต
ิ
ต้องก้าวหน้าไปหนึงก้าว ( Ⲯቪㄯཤˈᴤ䘋а↕) ไผ่ คือต้นไม้มงคล ตามลักษณะของไผ่ เป็ นไม้ทีมี
ประโยชน์มาก มีลกั ษณะเด่นอยูท่ ีมีความเขียวชอุ่มอยูต่ ลอด จึงมีความหมายถึงความสดชืน ความ
รื นรมย์ และด้วยลักษณะทีพลิวไหว มีลกั ษณะอ่อน คือข้างในกลวง แต่เมือมีพายุมา ไผ่ก็สามารถอยู่
ได้ ไม่ถกู พายุทาํ ลายไป ซึงเหมือนคนดีทีมีความถ่อมตัว อยูด่ ว้ ยความดีงามปลูกง่ายโตเร็ว ในฤดู
หนาวต้นไผ่จะไม่แห้งตาย และในฤดูร้อนทําให้เกิดความสงบร่ มเย็น ดังนัน ต้นไผ่จึงเป็ นสุดยอดไม้
มงคลของการอวยพร ตามความหมายให้กา้ วหน้า รุ่ งเรื องอย่างมันคงตลอดกาล
⎧ ทะเล มีลก
ั ษณะทีกว้างใหญ่และลึกซึง ኡ ภูเขา มันคงและถาวร ṁ᷍ กิงต้นไม้ มี
ลักษณ์ทีผูกพันกับต้นไม้ ҄ ต้นไม้ใหญ่ นํามาสร้างบ้าน มีลกั ษณะทีมันคงและมีความหมายว่า
รํารวย เพราะว่าต้นไม้ยงใหญ่
ิ
ราคายิงสูง ⪻/⦹ หยก ทีมีคุณค่าสูง เป็ นทีนิยมของชาวจีนมาก เป็ น
ต้น จากคําอวยพรของชาวจีน ผูศ้ ึกษาพบความเชือเกียวกับสิงมงคลในธรรมชาติ ดังนี
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“൘ ཙ ᝯ  ∄

㘬

呏 θ  ൘ ൠ

ᝯ

Ѫ

䘎 ⨶ ᷍” 
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อยูบ่ นฟ้ า ยอมเป็ น วิหคคู่โผผิน นก อยูบ่ นดิน ยอมเป็ น
ขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีชีวติ คู่กนั ตลอดไป

กิงพฤกษาผูกพัน
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โอกาสวันคล้ายวันเกิดผูอ้ าวุโส อวยพรว่า
“ᝯ ᛘ ྲ
ᶮ ᷿

䮯

䶂”

_[¡TT®T  X»   YòTMHϫO  IN¢TMWϕTM  

ขอให้คุณ เหมือน ต้นสน
ขอให้อายุยนื ยาว ร่ างกายแข็งแรง
“ই

ኡ

⥞

亲 ˈ

T¢TYNÂT^O¡TY³TM

ยาว เขียว

ᰕ

 X

ᴸ

_[©

䮯

᰾”

IN¢TMS®TM

ภูเขาหนาน มอบ สรรเสริ ญ พระอาทิตย์ พระจันทร์ ตลอด สว่าง
ขออวยพรให้ผอู้ ายุโสมีอายุยนื ยาว
โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชาย อวยพรว่า
“ᔴ⪻ ѻௌ ழ㔗ழ”
T³TM`NÂTM`Nϕ ^Ϭ 

YN¡TP YN¡TINªTM

เกิด/คลอด หยก ของ มงคล ดี สืบทอด ดี ดําเนินการต่อ
ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย
ขอให้บุตรชายได้ดาํ เนินต่อความดี งามของ
คุณธรรมและสัจจะทีได้สืบทอดมา
โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรสาว อวยพรว่า
“ᔴ
⬖
ѻ ᮜˈ
ᇊ
T³TM ]ϫ

㘰 ѻ

`Nϕ PTM   JTM_ϫU`Nϕ

ᮜ”

PTM

เกิด/คลอด กระเบือง ของ ความยินดี แน่ โดดเด่น ของ ความยินดี
ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว
โอกาสทีมีความก้าวหน้า อวยพรว่า
“㢲 㢲 儈 ॷ”
POª POª  MÂUYNÔTM

ปล้อง สูง ขึน
ขออวยพรให้มีความก้าวหน้ารุ่ งเรื องมันคงตลอด
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โอกาสขึนบ้านใหม่ อวยพรว่า
“҄
䗱
ѻ ௌ”



WO¢U    WOÂT  `Nϕ ^Ϭ

ต้นไม้ใหญ่ ย้าย เป็ นสิริมงคล
ขอแสดงความยินดีทีได้ขึนบ้านใหม่

3.ความเชือเกียวกับลัทธิขงจือ
ขงจือ เป็ นนักปราชญ์เอกของประเทศจีนในสมัยราชวงศ์จู เกิดวันที 27 สิ งหาคม เมือ 551
ปี ก่อน ค.ศ. เมืองชีฟู แคว้นลู้ ปัจจุบนั อยูใ่ นมณฑลซานตุง ขงจือมีนิสยั ฝักใฝ่ หาความรู้ สนใจใน
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี โบราณตังแต่ยงั เยาว์ เมืออายุได้ 15 ปี เริ มเรี ยนศิลปะวิทยาการอย่างจริ งจัง
เป็ นผลให้กลายเป็ นคนเฉลียวฉลาด มีจิตใจก้าวหน้า พออายุ 20 ปี ได้เข้ารับราชการทําหน้าทีดูแลยุง้
ฉาง เป็ นผูค้ วบคุมการเก็บภาษีและเสบียงให้เจ้าเมืองลู้ ต่อมาไม่นานมารดาของท่านได้ถึงแก่กรรม
ท่านจึงได้มีโอกาสเดินทางเข้าเมืองหลวงและเรี ยนรู้ถึงกําเนิดขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมประจําชาติ และได้รู้จกั กับเล่าจือผูป้ ระสิ ทธิประสาทลัทธิเต๋ า เมืออายุได้ 50 ปี ได้เป็ น
เสนาบดีแคว้นลูแ้ ละมีอาํ นาจควบคุมกระทรวงยุติธรรม ขงจือได้ลาออกจากราชการเมืออายุ 54 ปี
หันกลับมาอุทิศเวลาในการสอนหนังสือจนมีลกู ศิษย์ติดตามถึง 3000 คน ในจํานวนลูกศิษย์นีส่วน
ใหญ่ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญทางการเมืองในเวลาต่อมา เมืออายุ 67 ปี ขงจือได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของ
ชีวิตเขียนตํารับตําราชันสูง และสังสอนลูกศิษย์อยูต่ ่อไป จะสังเกตได้ว่าชีวิตกับการสอนของขงจือ
เป็ นสิงทีแยกกันไม่ได้ และในปี ที 497 ก่อน ค.ศ. เมือขงจืออายุได้ 72 ปี ท่านก็ถึงแก่กรรม ขงจือเป็ น
นักปฏิรูปคนแรกซึงปฏิรูปชีวติ และรัฐบาล (การปกครอง) กล่าวคือ ได้พยายามอบรมสังสอนศิษย์ให้
มองโลกอย่างกว้างๆให้ปรับปรุ งตนเองให้ดีทีสุดคุณค่าและประสิทธิภาพทีสุด ขงจือให้ความสาคัญ
แก่มนุษย์มาก โดยมีทศั นะว่า มนุษย์เป็ นผูบ้ นั ดาลความเจริ ญหรื อความเสือมตลอดจนถึงความ
เป็ นไปต่างๆ ให้แก่โลก ดังนันมนุษย์จึงเป็ นศูนย์กลางแห่งความเป็ นไปในโลกทุกอย่าง ด้วยเหตุนีจึง
จําเป็ นต้องสร้างคนให้เป็ นคนดีจะได้นาํ แต่สิงทีดีมาสู่ชีวิตและโลก การจะทําให้เป็ นคนดีนนต้
ั อง
อาศัยคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิทยาการต่างๆ (คณิ น บุญสุวรรณ,2519: 58)
คําสอนของขงจือเป็ นเรื องการสอนให้ประพฤติตามระเบียบวินยั และจรรยามารยาทอันดี
งามต่อกัมา มนุษย์ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการใหญ่สองด้าน ได้แก่
เหญิน ӱ หมายถึงความรักทียิงใหญ่ รักมนุษย์ทุกคนอย่างไม่เห็นแก่ตวั อยูก่ นั อย่างกลม
เกลียว เป็ นการแสดงออกเป็ นรู ปธรรมทางด้านจริ ยธรรม
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หลี ⽬ มายถึงการควบคุมตนเอง เอาชนะ จิตใจด้านตําของตนเอง จึงจะสามารถรักษา
สภาวะสันติสุขของสังคมไว้ได้
การแสดงออกทีเป็ นรู ปธรรมของเหญินกับหลี ก็คือ เสียว ᆍ ความกตัญ ู ที ᚼ ความรัก
ระหว่างพีกับน้อง จง ᘐ ความจงรักภักดีต่อประมุข ต่อประเทศชาติ ซิน ؑ ความมีสจั จะ อี ѹ การ
ประพฤติถกู ทํานองคลองธรรม เป็ นต้น คําสอนของขงจือมีความสําคัญต่อชาวจีนในฐานะทีดํารงไว้
ซึงความต่อเนืองของวัฒนธรรมประเพณี ทีเหนียวนําให้ชาวจีนมีความเชือมันต่อวิถีชีวติ ทีต้อง
สัมพันธ์ร่วมกันอยูภ่ ายใต้หลักมนุษยธรรมโดยสืบทอดผ่านระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงปฏิบตั ิ ทีต้องฝันฝ่ าด้วยความอดทนต่อสภาวะวิกฤตและทุกข์ยาก
อย่างยาวนาน จนสามารถคงความเป็ นสาธารณรัฐประชาชนจีนทีเป็ นปึ กแผ่น และมีแหล่งถ่ายทอด
วัฒนธรรมในนามของสถาบันขงจือ
ทีไม่จาํ กัดอยูแ่ ต่เพียงแวดวงของชาวจีนและชาวเอเชีย
ตะวันออกเท่านัน (โชติช่วง นาดอน, 2551: 29 )
ลัทธิขงจือคือระบบด้านจริ ยธรรมและปรัชญาของชาวจีน มนุษย์สามารถสอน พัฒนาและ
ทําให้สมบูรณ์ได้ผา่ นความพยายามส่วนตนและร่ วมกับสังคมโดยการฝึ กตนและการเกิดขึนเอง
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมและการธํารงรักษาจริ ยธรรม ลัทธิขงจือให้นบั ถืออาวุโส ตอบแทนคุณ
บิดามารดา มีคุณธรรม มีนาใจต่
ํ อผูอ้ ืน ไม่รังแกผูท้ ีด้อยกว่า เน้นการกระทําในสังคมเล็ก ๆ เพือเป็ น
การปลูกฝังก่อนก้าวสู่สงั คมใหญ่ กล่าวคือวินยั เริ มต้นทีบ้านนันเอง เน้นแนวธรรมชาติของคนดี ให้
เข้ากับธรรมชาติของโลก ศีลธรรมเป็ นสิงจําเป็ นและสําคัญมากในสังคมจีน ลัทธิขงจือมีอิทธิพลต่อ
ความคิดของชาวจีนอย่างลึกซึง คําอวยพรสามารถสะท้อนให้เป็ นถึงความคิดของขงจืออย่างชัดเจน
จากการวิเคราะห์คาํ อวยพรจะเห็นว่า คําอวยพรของชาวจีนได้สะท้อนแนวคิดของขงจือ
ด้านความกตัญ ูและความรัก ความกลมเกลียวต่อกัน เช่น
โอกาสไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตร อวยพรว่า
“䮯བྷҶᆍᮜ⡦⇽”
`NϫTMJ¡ RK  ^O¡UPTM  Lº SϮ

โตขึนแล้ว
กตัญ ู
บิดา มารดา
ขอให้โตขึนขอให้กตัญ ูต่อพ่อแม่ ลัทธิขงจือสังสอนว่า มนุษย์ตอ้ งมีกตัญ ูซึงเป็ น
ความคิดทีชาวจีนยึดถือและนํามาปฏิบตั ิเป็ นเวลานานจนถึงปัจจุบนั
“н

ᘈ

⡦ ⇽

ᚙ”

H»  ]¡TMLº SϮ ÔT

ไม่

ลืม พ่อแม่ บุญคุณ
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ไม่ลืมบุญคุณของพ่อแม่
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“ᑨ   എᇦ ⴻⴻ”
IN¢TM  N[® POÂ Q¡TQ¡T

บ่อย กลับบ้าน ดูๆ
ขอให้ลกู หลานกลับบ้านบ่อยๆ
“ᇦ

ᓝ

઼

ⶖ”

POÂ ZOTM Nª Sº

ครอบครัว กลมเกลียว
ขอให้ครอบครัวกลมเกลียว
“઼

ⶖ  ༴”

Nª Sº ^OÂTMINϮ

กลมเกลียว กันและกัน อยู่
ขอให้อยูก่ บั อย่างกลมเกลียว
“ӂ

ᮜ

  ӂ

 ⡡”

Nº        PTM        Nº      ¡O

ซึงกันและกัน เคารพนับถือ ซึงกันและกัน รัก
ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวรักกันและเคารพนับถือซึงกันและกัน
4. ค่านิยมเกียวกับความสุ ข
ความสุขคือความสบายกายและใจ เป็ นสิงทีเกียวข้องกับจิตใจและความรู้สึก ความสุ ขเป็ น
สิงทีทุกคนพึงปรารถนา และเป็ นสิ งทีทุกตนสามารถมีได้ตามสถานะและสิ งแวดล้อมแต่ละคน เช่น





โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า

“⾿ ≄
ь ᶕˈ

呯

L» W     JòTMR¢O   N´TM

䘀  䙊

_ºT

ཙ”

ZòTMZOÂT

ความสุข ความโชคดี ตะวันออก มา ใหญ่ ความโชคดี ผ่าน ฟ้ า
หมายถึงขออวยพรให้มีความสุข โชคดีอย่างยิง
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“䱆

ᇦ

⾿”

ᒨ

Nª POÂ ^TML»

ครอบครัว ความสุข
หมายถึงขอให้ครอบครัวมีความสุข
“⾿
Lº   

⾴

ᓧ”

ᆹ

Rº

ÂT  QÂTM

ความสุข เงิน ปลอดภัย แข็งแรง
หมายถึงขอให้มีความสุข มีเงินทอง สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย
“ᒤ

ᒤ

ᴹ

Ӻ ᰕˈ 



ᴹ

Ӻ

ᵍ”

TO¢TTO¢T  _ϭ[  PϕTX   Y[ Y[ _ϭ[  PϕT`NÂU

ทุกๆปี
มี วันนี
ทุกๆปี มี
เวลานี
หมายถึงขออวยพรให้ทุกวันในทุกปี เหมือนวันนี ทุกเวลาเหมือนเวลานี หมายถึง
ขอให้มีความสุขทุกเวลา
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“ᯠ ႊ ᒨ ⾿”
^ϕT NĐT ^TML»

ใหม่ แต่งงาน ความสุข
หมายถึงขอให้ชีวิตคู่ใหม่มีความสุข
“
^OÂTM

Ӣ



⡡

ᒨ

⾿

≨ˈ

Wϕ  ^OÂTM  ¡O ^TML» _ϭTM

กันและกัน สนิท กันและกัน รัก ความสุข ตลอด
“਼

ᗳ

਼

ᗧ

Z´TM ^ϕT Z´TM Jª

ᒨ

⾿

䮯”

^TML» IN¢TM

เดียวกัน ใจ เดียวกัน ศรัทธา ความสุข ยาว
หมายถึงขอให้รักกันและมีความตลอดไป ขอให้ใจเดียวกันศรัทธาเหมือนกันและ
ความสุขยาวนาน
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5. ค่ านิยมเกียวกับอายุยนื ยาวและสุ ขภาพดี
การนับถือผูอ้ าวุโสเป็ นศีลธรรมทีดีงามในประเทศจีน ดังทีกล่าวว่า "เลียงดูผนู้ อ้ ย ผดุงผู้
เฒ่า" เป็ นรู ปแบบการเลียงดูผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่ของครอบครัวจีนสมัยโบราณ ชาวจีนถือว่าพ่อแม่นนให้
ั กาํ เนิด
และเลียงดูลกู จนเติบใหญ่ เมือพ่อแม่แก่เฒ่า ลูกๆ ก็ควรแสดงความกตัญ ูกตเวทีดว้ ยการเลียงดู
บุพการี ในยามทีท่านแก่เฒ่า บุคคลทีมีอายุยนื ยาวย่อมมีประสบการณ์สูง ผ่านชีวิตในด้านต่างๆทังดี
และร้าย สามารถให้คาํ แนะนําแก่ลกู หลานได้ ดังนัน ชาวจีนต้องการเป็ นผูท้ ีมีอายุยนื ยาวและ
สุขภาพดี สุภาษิตว่า“ᇦᴹа㘱ˈྲᴹаᇍ” หมายถึงทีบ้านมีผสู้ ูงอายุหนึงท่าน เหมือนมีเพชรหนึง
ชิน หมายความว่าผูส้ ูงอายุเป็ นบุคคลทีมีค่า การดูแลผูแ้ ก่ผเู้ ฒ่าให้มีอายุยนื ยาวและสุขภาพทีดี เป็ น
ความกตัญ ูมากกว่าการมีทรัพย์สินมากมาย
สังสอนให้รู้ว่าต้องนับถือเคารพและกตัญ ูต่อผู้
อาวุโส ในสังคมจีน การดูแลและเลียงดูพ่อแม่เป็ นสิ งทีทุกคนควรปฏิบตั ิ สุภาษิตว่า “ⲮழᆍѪ”ݸ
หมายถึงกตัญ ูเป็ นคุณธรรมทีสําคัญทีสุด ชาวจีนให้ความสําคัญกับสุ ขภาพ มีสุภาษิตจีนว่า “䓛փ
ั ิ ต้องดูแลและรักษาสุขภาพให้ดี
ᱟ䶙ભⲴᵜ䫡” หมายความว่า ร่ างกายเป็ นต้นทุนของการปฏิวต
สุขภาพทีดีหมายถึงร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจมีความสุข การมีสุขภาพทีดีสามารถทํางานได้
สะดวก เต็มทีและมีความสนุกสนานกับเพือนๆ ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข จะมีกาํ ลังไปสู่ชีวิตได้ สุภาษิตจีนกล่าวว่า “ᴹӰѸ࡛ᴹ⯵ˈ⋑ӰѸ࡛⋑䫡 มีอะไรก็ได้
ขอแต่อย่ามีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีอะไรก็ได้ ขอแต่อย่าให้ไม่มีเงิน ” สะท้อนให้เห็นความคิดและค่านิยม
ของคนจีนอย่างชัดเจน ว่าการมีสุขภาพทีดี สําคัญเหนือสิ งอืนใดทังหมด คําอวยพรทีสะท้อนแนวคิด
นี เช่น
โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“⾿
ྲ
ь
⎧
ሯ
∄
ই ኡ”
L»          X»   JòTMNϫO    YN³[HϬ  T¢TYNÂT

ความสุข ความโชคดี เหมือน ทะเลตะวันออก อายุ เท่า ภูเขาใต้
ขออวยพรให้เกิดความเป็ นสิริมงคลอย่างยิงและมีอายุยนื ยาว
“ই

ኡ

⥞

亲

ˈ

ᰕ

ᴸ

䮯

᰾”

T¢TYNÂT^O¡TY³TM    X       _[©    IN¢TMS®TM

ภูเขาหนาน มอบ สรรเสริ ญ พระอาทิตย์ พระจันทร์ ตลอด สว่าง
ขออวยพรให้ผอู้ ายุสูงมีอายุยนื ยาว
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“䮯

ભ Ⲯ ”

IN¢TMSTMHϫOY[

ยาว ชีวิต ร้อย ปี
ขอให้ชีวิตยืนยาวถึงร้อยปี
“ڕᓧ

䮯ሯ”

PO¡TQÂTM   IN¢TMYN³[

แข็งแรง
อายุยนื ยาว
ขอให้สุขภาพแข็งแรง อายุยนื ยาว
โอกาสวันคล้ายวันเกิด อวยพรว่า
“ᝯ ᛘ ྲ
ᶮ ᷿

䮯

䶂”

_[¡TT®T  X»   YòTMHϫO  IN¢TMWϕTM  

ขอให้คุณ เหมือน ต้นสน
ยาว เขียว
ขออวยพรให้คุณอายุยนื ยาวและแข็งแรงเหมือนต้นสน
“䓛փ

ڕᓧ”

YNÔTZϬ  PO¡TQÂTM

สุขภาพ แข็งแรง
ขอให้สุขภาพแข็งแรง
“㘱

ᖃ

⳺

༞”

RϫU  JÂTM_ `N[¡TM

แก่ ควร มากขึน แข็งแรง
ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิงขึนฃ
“з

ሯ

ᰐ

⮶”

]¡TYN³[ ]»  POÂTM

หมืน อายุ ไม่มี ขอบเขต
ขอให้อายุยนื ยาว
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โอกาสทีไปเยียมผูป้ ่ วย อวยพรว่า
“ᔦ ᒤ
⳺ ሯ”
_¢TTO¢T   _  YN³[

ยืน อายุ เพิม อายุ
ขอให้บาํ รุ งร่ างกายทําให้อายุยนื ยาว
“ᐕ



䈊

ਟ

䍥ˈ ڕ

ᓧ

ԧ

ᴤ

儈Ǆ”

MòTM`[³ INªTMQÜ M[  PO¡TQÂTMPO¡ M©TMMÂU

การงาน อย่างแท้จริ ง สําคัญ แข็งแรง คุณค่า กว่า สูง
ขอให้รักษาสุขภาพให้ดีๆ ความแข็งแรงของสุขภพสําคัญกว่าการงาน
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“≨
ሯ څ
㘱”
_ϭTMYN³[^Oª

RϫU 

ตลอด อายุ ด้วยกัน แก่
ขอให้อยูด่ ว้ ยกันจนแก่จนเฒ่า
“ⲭ

ཤ

څ

H¢O  Z´[    ^Oª

㘱”

RϫU 

ขาว หัว ด้วยกัน แก่
ขอให้อยูด่ ว้ ยกันจนแก่จนเฒ่า

6. ค่านิยมเกียวกับครอบครัว
ครอบครัวเป็ นสถาบันสังคมทีสําคัญทีสุด
ในสมัยจีนโบราณผูค้ นจะยกย่องเชิดชู
ครอบครัวใหญ่ทีมีสมาชิกจํานวนมาก นิยมอยูด่ ว้ ยกัน แสดงถึงความสนิทสนมกลมเกลียวกัน ชาว
จีนถือจารี ตประเพณี ในการนับถือผูอ้ าวุโสและให้ความรักความเมตตาแก่ผนู้ อ้ ยมาแต่โบราณ แม้ว่า
ในสังคมปัจจุบนั หลายครอบครัวจํานวนมากทีพ่อแม่และลูกทีเจริ ญวัยแล้วไม่ได้อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน
การอยูก่ บั ครอบครัวทําให้เกิดความสุข ความอบอุ่น มีคนทีคอยดูแล หากมีปัญหาสามารถปรึ กษากัน

91

ได้ ช่วยทําให้จิตใจเบิกบาน มีสุภาษิตว่า “ᇦ઼зһ ”ޤแปลว่าถ้าครอบครัวอยูอ่ ย่างกลมเกลียว
ทุกสิงทุกอย่างก็ยอ่ มรุ่ งเรื อง เช่น
โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“䱆ᇦ ᒨ⾿”
Nª POÂ  ^TML»

ครอบครัว ความสุข
ขอในครอบครัวมีความสุข
“ਸ

ᇦ

⅒

Ҁ”

Nª   POÂ   N[ÂT  R©

ครอบครัว เป็ นสุข
ขอในครอบครัวอยูก่ นั เป็ นสุข
“ᇦ

ᓝ

㖾

┑”

POÂ ZOTM   SÜO   SϫT

ครอบครัว ดีงาม ครบสมบูรณ์
ขอให้ครอบครัวครบสมบูรณ์และมีความสุข
“ᒨ

⾿

ᆹ

ᓧā

^®TML»  ÂT    QÂTM 

ความสุข ปลอดภัย แข็งแรง
ขอให้มีความสุข ปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรง
โอกาสมงคลสมรส อวยพรว่า
“Ⲯ ᒤ ྭ  ਸ”
HϫO   TO¢T NϫU  Nª

ร้อย ปี
ดี ครบสมบูรณ์
ขอให้รักกันไปตลอดชีวิต (ร้อยปี )
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“ⲭ  ཤ

   څ㘱”

H¢O    Z´[      ^Oª  RϫU

ขาว หัว(ผมหงอก) พร้อม แก่
ขอให้ใช้ชีวิตคู่กนั จนแก่จนเฒ่า
“ᰙ

⭏ 䍥

 ᆀ”

`ϫU YNÔTM  M[   `O

เร็ ว คลอด แพง บุตรชาย
ขอให้มีบุตรชายเร็ วๆ
“≨

㔃

਼

ᗳā

_ϭTM  POª Z´TM ^ϕT 

ตลอดไป ผูกพัน เดียวกัน หัวใจ
ขออวยพรให้อยูใ่ จเดียวกันตลอดไป

7. ค่านิยมเกียวกับความก้าวหน้ าในการงาน
มนุษย์ให้ความสําคัญและมีค่านิยมทีความรํารวย เพราะว่าความรํารวยทําให้ชีวิตสุสบาย
ดังนัน ชาวจีนในชนบทจึงนิยมเข้ามาทํางานในเมือนใหญ่ๆ เพราะว่าต้องการแสวงโชค ต้องการ
ความรํารวย ความมันคงในอนาคต
ชาวจีนให้ความสําคัญกับฐานะในสังคม โดยเฉพาะเกียรติยศและศักดิศรี ของตน ต้องการ
การยกย่องและนับถือในสังคมอย่างมาก คนในสังคมมักนิยมความรํารวย การมีอาํ นาจ และ
ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ซึงทําให้ชีวิตของคนทํางานแข็งขันกัน เพือเลือนตําแหน่งหรื อ
นักเรี ยนได้เข้าเรี ยนในสถาบันศึกษาทีดี เช่น
โอกาสวันคล้ายวันเกิด อวยพรว่า
“ྲ
 ᰕ
 ѝཙ” 
X»       X      `NòTMZOÂT

เหมือน พระอาทิตย์ กลางท้องฟ้ า
ขออวยพรให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความมันคง
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“һъᴹᡀ”
YN _© _ϭ[INªTM

การงาน มี สําเร็ จ
ขออวยพรให้การงานมีความสําเร็ จ
“ᐕ

亪 ࡙”



MòTM`[³ YNºTR

การงาน ราบรื น
ขอให้การงานราบรื น
“㫨

㫨

ᰕ кā

`NÔTM`NÔTM  X YN¡TM

เจริ ญรุ่ งเรื อง
วัน ขึน
ขออวยพรให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
โอกาสทีมีความก้าวหน้า อวยพรว่า
“㣍 哫
ᔰ 㣡
㢲

㢲 儈”

`Nϕ S¢   QÂON[Â   POª POª MÂU

ต้นงา
ออกดอก สูงขึนเรื อยๆ
ขอให้มีความก้าวหน้า ความเจริ ญ
“⾍

ᛘ 㙼

ս

䘎

ॷ ˈྭ

䘀 а

⭏”

`Nº T®T`N® ]©ORO¢TYNÔTMNϫU_ºT_ YNÔTM

ขอให้ คุณ ตําแหน่ง ต่อเนือง เลือน โชคดี ตลอดชีวิต
ขออวยพรให้คุณได้เลือนตําแหน่งอย่างต่อเนืองกัน และขอให้โชคดีตลอดชีวิต
“ᝯ

 ൘ ᯠⲴ



ս

к

 ࡋ

֣㔙ˈ 

ࡋ

䖹

❼Ǆ”

_[¡TTϬ `¡O^ϕTJKMϫTM]©OYN¡TM`¡OIN[¡TMPOÂP  `¡OIN[¡TMN[ϕN[¢TM

ขอให้คุณ อยู่ ใหม่
ตําแหน่ง
สร้างผลงานทีดีอีก สร้างผลงานงดงามยิงอีก
ขอให้คุณมีผลงานทีงดงามอย่างยิงในตําแหน่งใหม่
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ปล้อง สูง ขึน
ขออวยพรให้มีความก้าวหน้ารุ่ งเรื องมันคงตลอด
Āབྷ

ኅ

呯

മā

J¡  `NϫT  N´TM  Z»

ใหญ่ เปิ ด ยิงใหญ่ แผนการ
ขอให้ประสบความสําเร็ จของแผนการทียิงใหญ่
Āᥟ

㗵

儈

伎ā

`N©T  IN   MÂU   LÔO 

กระพือ ปี ก สูง บิน
ขอให้คุณเหมือนนกกระพือปี กแล้วบินได้อย่างสูง
“

Ӂ

༞

ᘇ”

R®TM_»T`N[¡TM`N

ขึน เมฆ ใหญ่โต ความมุ่งมาดปรารถนา
ขอให้ประสบความสําเร็ จของสิงความมุ่งมาดปรารถนาทีกว้างใหญ่

8.ค่านิยมเกียวกับความรํารวย
ความรํารวย เป็ นสิ งทีทุกคนปรารถนา ทุกคนอยากจะได้ อยากจะมีทรัพย์สินเงินทอง
รถยนต์ บ้าน ทีดิน ฯลฯ คนทีรํารวยจะเป็ นผูท้ ีได้รับการยอมรับในสังคม และจะต้องการสิงใดย่อม
ได้ตามความประสงค์ เงินสามารถซือสิงต่างๆได้ สามารถให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้ดีขึน ดังนันทุกคนจึง
ต้องการความรํารวย เพือให้ได้มาซึงความมังคัง เช่น
โอกาสวันขึนปี ใหม่ อวยพรว่า
“䍒 Ⓚ
ᒯ
䘋”
I¢O_[¢T  M[ϫTMPT

แหล่งเงินทอง กว้าง เข้า
หมายถึงขออวยพรให้แหล่งเงินทองเข้ามาเป็ นเจริ ญรุ่ งเรื อง
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ทอง หยก เต็ม ห้องโถง
หมายถึงขออวยพรให้มีเงินทองและหยกเต็มบ้าน หมายความว่าขอให้รํารวยเงินทอง
“

ௌ

ਁ

䍒”

MòTM^Ϭ  LÂ  I¢O

ยินดี
รํารวย
หมายถึงขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้รํารวย
โอกาสวันเปิ ดกิจการหรื อบริ ษทั ใหม่ อวยพรว่า
“䍒 Ⓚ
┊
┊”
I¢O  _[¢T   MϮTMϮT

แหล่งเงินทอง กลิงไล่หลัง
หมายถึงขออวยพรให้แหล่งเงินทองเข้ามามากมาย
“ᰕ

䘋 ᯇ

䠁”

X  PTJϭ[PϕT

วัน เข้า โตว ทอง
หมายถึงขอให้รํารวย
䍒

䘀

Ә

䙊”

I¢O    _ºT  NÔTMZòTM


เงินทอง โชคดี ราบรื น
หมายถึงขอให้มีความโชคดีได้เงินทองโดยราบรื น

96

3.3 เปรียบเทียบความเชือและค่านิยมทีสะท้อนจากภาษาทีใช้ อวยพรของชาวไทยและชาวจีน

ชาวไทย
ลักษณะต่างกัน
ด้านความเชือ
ชาวจีน

ลักษณะร่ วมกัน
ด้านค่านิยม

ชาวไทย
ชาวจีน

ความเชือเกียวกับพระรัตนตรัย
ความเชือเกียวกับสิงศักดิสิทธิและบารมีของสิง
ทีเหนื อธรรมชาติ
ความเชือเกียวกับสิ งศักดิสิ ทธิในธรรมชาติ
ความเชือเกียวกับสิ งมงคลในธรรมชาติ
ความเชือเกียวกับลัทธิขงจือ
ค่านิยมเกียวกับความสุข
ค่านิ ยมเกียวกับอายุยนื ยาวและสุขภาพดี
ค่านิยมเกียวกับครอบครัว
ค่านิยมเกียวกับความก้าวหน้าในการงาน
ค่านิยมเกียวกับความรํารวย

ตารางที ๑ ลักษณะต่างกันและลักษณะร่ วมกันของความเชือและค่านิยม
จากแบบสอบถามเกียวกับคําอวยพรของชาวไทยและชาวจีน ทีสะท้อนความเชือและนิยม
กล่าวอวยพรโดยใช้คาํ อวยพรทีมีความหมายดี นิยมใช้คาํ มงคลในการอวยพร ผูศ้ ึกษาพบว่ามีทงั
ความเชือและค่านิยมมีลกั ษณะต่างกันและลักษณะร่ วมกัน ดังตารางต่อไปนี
จากตารางที ๑ แสดงให้เห็นถึงความเชือและค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนมีลกั ษณะ
ต่างกันและลักษณะร่ วมกัน ดังนี
3.3.1 ความเชือของชาวไทยและชาวจีนแตกต่างกัน เนืองจากประเทศไทยเป็ นประเทศ
ทีมีศาสนาประจําชาติ คือ พุทธศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ได้รับอิทธิพลจาก
ศาสนาพุทธอย่างลึกซึงและชาวไทยนับถือพระรัตนตรัย ทําให้ชาวไทยมีการปฏิบตั ิตามกฏเกนฑ์
ของศาสนาพุทธทังใจและกาย ดังนีในสังคมไทย ผูอ้ ายุนอ้ ยต้องเคารพนับถือและให้เกียรติผอู้ ายุสูง
กว่า เวลาผูอ้ ายุสูงกว่าจะอวยพรให้แก่ผอู้ ายุนอ้ ยกว่า สามารถกล่าวอวยพรได้ดว้ ยตนเอง แต่เวลาผู้
อายุนอ้ ยกว่า จะกล่าวอวยพรให้แก่ผอู้ ายุสูงกว่า ไม่สามารถกล่าวโดยตรง ต้องขออํานาจพระพุทธเจ้า
เทวดา หรื อสิ งศักดิสิทธิ มาอวยพรให้แก่ผอู้ ายุสูงกว่า เพือแสดงการเคารพและนับถือผูอ้ ายุสูง การ
กล่าวอวยพรเป็ นประเพณี ธรรมเนียมจากอดีต เช่น “ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย จงดลบันดาลให้
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ท่าน มีอายุยนื ยาว มีความสุขมากๆ” “ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย โปรดบันดาลให้ท่านมี
ความสุขตลอดไป อายุยนื ยาว สุขภาพแข็งแรง” Āขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย โปรดบันดาลให้
บิดาและมารดาประสบความสุข สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสดชืนตลอดไปā เป็ นต้น
ในประเทศจีนความเชือเรื องศาสนาไม่ชดั เจนอย่างประเทศไทย
เนืองจากชาวจีนไม่มี
ศาสนาประจําชาติและให้อิสระในการนับถือศาสนาใดศาสนาหนึง ฉะนัน ภาษาทีใช้อวยพรของ
ชาวจีนไม่ได้พดู ถึงความเชือเรื องศาสนา แต่ชาจีนนับถือและเคารพธรรมชาติ เนืองจากในสมัย
โบราณขาดความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถอธิบายได้สิงทุกสิงทีเกิดขึนโดยธรรมชาติได้ เช่น
ฟ้ าร้อง ฝนตก แผ่นดินไหว เป็ นต้น ชาวจีนโบราณเชือกันว่า สิงทีในธรรมชาติ เช่น ฟ้ า ดิน หิน
ต้นไม้ตน้ ใหญ่โต สัตว์ต่างๆ เป็ นต้น มีอาํ นาจปกครองและเฝ้ าดูมนุษย์ในโลก มีความสามารถพิเศษ
เหนือมนุษย์ จึงมีการสร้างสํานวนต่างๆทีมีอุปลักษณ์เกียวกับสิ งต่างๆในธรรมชาติ เพือเป็ นการ
ตักเตือนและการสังสอนลูกหลานต่อๆกันไป เช่น “⾿ྲь⎧ ሯ∄ইኡ” เปรี ยบเทียบเป็ นทะเล
เพราะว่าทะเลกว้างใหญ่และลึก ไม่สามารถวัดขนาดและนําหนักได้ ส่วนภูเขาเป็ นสิงทีไม่สามารถ
ขนย้ายได้ง่ายๆ จึงมันคง ถาวร หมายความว่าขออวยพรให้ความสุขความโชคดีเหมือนทะเล
ตะวันออกกว้างใหญ่ อายุยนื ยาวเท่ากับภูเขาใต้ทีถาวร ขออวยพรให้เกิดความเป็ นสิริมงคลอย่างยิง
และมีอายุยนื ยาว “ཙ䎀⸣哏ˈᗧ䰘⭏䖹” คําว่ากิเลนหินเปรี ยบเหมือนเด็กชายทีมีความรู้ ความ
ฉลาด และมีคุณค่าสูง หมายถึงเจ้าฟ้ ากรุ ณาให้ลกู ชายทีมีความรู้และสีสนั อันงดงาม อยูใ่ นบ้านทีมี
คุณธรรมและมีบารมีสูงทําให้เกิดแสงอันรุ่ งโรจน์ คําอวยพรนีหมายความว่าขอแสดงความยินดีทีได้
บุตรชาย “☑ ԕ ⋛” เปรี ยบเทียบว่าชายและหญิงควรรักกัน ช่วยเหลือกันเรื องเล็กน้อย ไม่ทิง
กัน ให้กาํ ลังใจกัน และคอยประคับประคองชีวติ คู่ หมายความว่าขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวช่วยเหลือกัน
ไม่ทอดทิงกัน “嗉傜㋮⾎” คําว่า“嗉傜” ในทีนี หมายถึงม้าตัวเหมือนมังกร เป็ นสัตว์ทีมีกาํ ลังวังชา
ฮึกเหิมในสมัยจีนโบราณ เป็ นสัตว์มงคล เป็ นตัวแทนของมันคงและแข็งแรง หมายความว่าขอให้มี
พลังชีวิตคึกคัก และกําลังวังชาในวันปี ใหม่ เป็ นต้น
3.3.2
การนับถือสิ งศักดิสิ ทธิไม่เหมือนกัน ชาวไทยนับถือสิงศักดิสิ ทธิโดยไม่
ชีให้เห็นชัดเจนว่าสิ งศักดิสิทธิทีเคารพนับถือคืออะไร จากการสัมภาษณ์ชาวไทยพบว่า สิ งศักดิสิทธิ
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และไม่ได้บงั คับว่าต้องนับถือสิงใดสิงหนึงเป็ นสิงศักดิสิทธิ ในภาษาที
ใช้อวยพร มีการกล่าวถึงสิ งศักดิสิทธิ เช่น “ขอให้สิงศักดิสิ ทธิปกป้ องคุม้ ครองอาจารย์และ
ครอบครัวให้มีความสุข สําเร็ จในทุกสิงทีปรารถนา” “ขออาราธนาสิ งศักดิสิ ทธิทังหลาย ให้ท่านมี
สุขภาพทีแข็งแรง ไม่มโี รคภัยให้เจ็บ มีอายุยนื ยาว และมีความสุ ขตลอดทังปี ” “ขอให้สิงศักดิสิทธิ
ทังหลายในสากลโลก ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง มีความสุข ความเจริ ญ ประสบ
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ความสําเร็ จในสิ งทีทํา” เป็ นต้น
สิงศักดิสิทธิทีชาวจีนนับถือส่วนมากเป็ นสัตว์ต่างๆ เช่น 嗉 มังกร 哂哏 กิเลน ࠔ หงส์
เชือว่าเป็ นสัตว์ทีศักดิสิ ทธิ นิยมใช้ในคําอวยพรในโอกาสมงคล เช่น โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้
บุตรชาย อวยพรว่า “ཙ䎀⸣哏ˈᗧ䰘⭏䖹 "ขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย โอกาสวันปี ใหม่ อวย
พรว่า “嗉傜㋮⾎” ขอให้มีพลังชีวิตคึกคัก และกําลังวังชาในวันปี ใหม่ โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้
บุตรสาว อวยพรว่า “ሶᶕᗵᱟӪѝ ѻࠔ”ขอให้เป็ นคนทีเชียวชาญ สวยงามในอนาคต
3.3.3 การนับถือสิงมงคลในธรรมชาติของชาวจีน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของชาวไทยไม่
พบว่ามีความเชือด้านสิ งมงคล แต่ชาวจีนยังนับถือสิงมงคลต่างๆทีอยูใ่ นธรรมชาติ ถือว่าสิ งมงคล
เหล่านีสามารถนําความโชคมาแก่ผรู ้ ับพร จึงนิยมใช้ในคําอวยพรเพือเป็ นสิริมงคล เช่น ᶮ᷿ ต้น
สน ㄩ ต้นไผ่ ⎧ ทะเล ኡ ภเขา ҄ ต้นไม้ใหญ่และ ⪻/⦹ หยก เช่น “⾍⡡ᛵ⎧ᷟ⸣ ⛲ཙ䮯 ൠ
ѵ” หมายถึงขออวยพรให้ความรักไม่เปลียนแปลง อยูก
่ นั ยาวนานจนถึงทะเลแห้งแล้ง หินผาแหลก
สลาย ยาวเท่าท้องฟ้ านานเหมือนแผ่นดิน “ᝯᛘྲᶮ᷿䮯䶂” หมายถึงขออวยพรให้คุณอายุยนื ยาว
และสุขภาพแข็งแรงเหมือนต้นสน”
3.3.4 ชาวจีนมีความเชือลัทธิขงจือ ได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจือ คําสังสอนของขงจือทําให้
ชาวจีนรู้จกั การกตัญ ูพ่อแม่ รู้จกั รักษาครอบครัวให้กลมเกลียวกัน เช่น
“ᆍᮜ⡦⇽” ขอให้
กตัญ ูต่อพ่อแม่ “ӂᮜӂ⡡” ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวรักกันและเคารพนับถือซึงกันและกัน
3.3.5 ค่านิยมเกียวกับความสุข ความสุขคือความสบายกายและใจ เป็ นสิงทีเกียวข้องกับ
จิตใจและความรู ้สึก ความสุขเป็ นสิ งทีทุกคนพึงปรารถนา และเป็ นสิงทีทุกตนสามารถมีได้ตาม
สถานะและสิ งแวดล้อมแต่ละคน ไม่ว่าอยูใ่ นสังคมใดก็ตาม ประชากรต้องการความสุข เป็ นสิ งทีทุก
คนปรารถนา เช่น ในโอกาสวันปี ใหม่ ชาวไทยอวยพรว่า “ขอให้มีความสุข ความสดชืน” ชาวจีน
อวยพรว่า “䱆ᇦᒨ⾿” ขอให้ครอบครัวมีความสุข ในโอกาสมงคลสมรส ชาวไทยอวยพรว่า “ขอให้
ชีวิตคู่มคี วามสุข” “ขอให้อยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุข” ชาวจีนอวยพรว่า “ᯠႊᒨ⾿” ขอให้ชีวิตคู่
ใหม่มีความสุ ข ในโอกาสขึนบ้านใหม่ ชาวไทยอวยพรว่า “ขอให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุข” ชาวจีนอวยพรว่า “
⭏⍫ᒨ⾿” ขอให้ชีวิตมีความสุ ข
3.3.6 ค่านิยมเกียวกับอายุยนื ยาวและสุขภาพดี
สุขภาพแข็งแรงเป็ นความต้องการ
พือนฐานของมนุ ษย์ สุ ขภาพดีทงร่
ั างกายและใจทีดี ทําให้ชีวิตมีความสุข อายุยนื ยาวได้ เป็ นสิ งที
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มนุ ษย์ปรารถนา ในค่านิ ยมด้านนี ชาวไทยและชาวจีนมีค่านิยมเหมือนกัน ชาวไทยนิยมขอให้อายุ
ยืนยาว สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย เป็ นต้น เพราะว่าชาวไทยถือว่าผูท้ ีมีอายุยนื ยาวเป็ นมิงขวัง
ของลูกหลานและครอบครัว ชาวจีนก็นิยมกล่าวว่า “䮯ભⲮ” อายุยนื ยาวถึงร้อยปี “䓛փڕ
ู คําว่าเจ็บหรื อป่ วย
ᓧ” สุ ขภาพแข็งแรง “ڕᓧᘛҀ” แข็งแรงมีความสุ ข เป็ นต้น ชาวจีนไม่พด
หลีกเลียงคําทีมีความหมายแง่ลบ แม้แต่ “ไม่เจ็บไม่ป่วย” เชือว่าไม่เป็ นมงคลและอาจจะนําโชคร้าย
แก่ผอู้ ืน
3.3.7 ค่านิยมเกียวกับครอบครัว ครอบครัวเป็ นหน่วยพืนฐานของสังคม ครอบครัวที
สมบูรณ์สามารถทําให้สมาชิกรักกัน ให้ความอบอุ่นกัน ให้ความช่วยเหลือชึงกันและกัน ฉะนัน
ครอบครัวทีดีและมีความสุขเป็ นสิ งทีมนุษย์ตอ้ งการอย่างสูง
ชาวไทยและชาวจีนย่อมยกย่อง
ครอบครัวทีดี มีลกู หลานอยูพ่ ร้อมหน้าจึงนิยมอวยพรให้ครอบครัวมีความสุข สมาชิกของครอบครัว
ดูแลกัน ช่วยเหลือกัน ครอบครัวให้มนคง
ั หรื อสมาชิกครอบครัวอยูด่ ว้ ยกันจนแก่จนเฒ่า เป็ นต้น
3.3.8 ค่านิยมเกียวกับความก้าวหน้าในการงาน การทีมีงานสําคัญมาก แสดงถึงการมี
รายได้เพือเลียงตนเองและสามารถอยูต่ ่อได้ เป็ นปัจจัยพืนฐานของมนุษย์ การงานทีดีและมันคง
สามารถทําให้ชีวิตของคนเราดียงขึ
ิ น สามารถทําให้มนุษย์มีความภูมิใจในการงาน มีความสุขมาก
ยิงขึน ชาวไทยและชาวจีนจะมีค่านิยมด้านการงานทีใกล้เคียงกัน ชาวไทยนิยมอวยพรขอให้มี
ความก้าวหน้า ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ประสบความสําเร็ จ เป็ นต้น ชาวจีนก็นิยมใช้คาํ ทีมีความหมาย
ใกล้เคียงกัน เช่น “һъᴹᡀ” การงานประสบความสําเร็ จ “зһ亪࡙” ทุกสิงทุกอย่างราบรื น “↕↕
儈ॷ” มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง เป็ นต้น
3.3.9 ค่านิยมเกียวกับความรํารวย ความรํารวย เป็ นสิ งทีทุกคนปรารถนา ทุกคนอยากจะได้
อยากจะมีทรัพย์สินเงินทอง รถยนต์ บ้าน ทีดิน ฯลฯ คนทีรํารวยจะเป็ นผูท้ ีได้รับการยอมรับใน
สังคม และจะต้องการสิงใดย่อมได้ตามความประสงค์ เงินสามารถซือสิงต่างๆได้ สามารถให้มนุษย์
ใช้ชีวิตได้ดีขึน ดังนันทุกคนจึงต้องการความรํารวย เพือตอบสนองความต้องการของมนุษย์
จากการเปรี ยบเทียบด้านความเชือและค่านิยมของชาวไทยกับชาวจีนทีสะท้อนจากคํา
อวยพรจะเห็นได้ว่า ชาวไทยและชาวจีนมีความเชือและนับถือสิ งศักดิสิ ทธิแตกต่างกัน ส่ วนค่านิยม
เกียวกับอายุและสุขภาพดี ความสุข ความก้าวหน้าในการงานและความรํารวยจะใกล้เคียงกัน

126

บทที 4
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาคําอวยพรของชาวไทยและชาวจีน ศึกษาความเชือ
และค่านิยมของชาวไทยและชาวจีน ตลอดจนศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะคําอวยพร ความเชือและ
ค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนทีสะท้อนจะคําอวยพร
ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําแบบสอบถามเป็ นคําถาม
ปลายเปิ ดให้ผตู้ อบแบบสอบถามเขียนคําอวยพร 9 โอกาสได้แก่ โอกาสวันขึนปี ใหม่ โอกาสวัน
คล้ายวันเกิด โอกาสมงคลสมรส โอกาสทีมีความก้าวหน้า โอกาสขึนบ้านใหม่ โอกาสเดินทางไกล
โอกาสเปิ ดกิจการหรื อบริ ษทั ใหม่ โอกาสทีไปเยียมผูป้ ่ วยและโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชาย
และบุตรสาว
เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ประกอบแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทังชาวไทยใน
ประเทศไทยและชาวจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน รวมทังสิ น 240 คน มีคาํ
อวยพรทังสิน 3421 ข้อความ
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะคําอวยพรของชาวไทย ส่วนใหญ่เป็ นวลีหรื อประโยคทีใช้
สือสารทัวไป มีความหมายดี ไม่นิยมคําอวยพรทีมีอุปลักษณ์ การใช้คาํ อวยพรแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
คือ คําอวยพรใช้เฉพาะโอกาสและคําอวยพรทีใช้มากกว่าหนึงโอกาส
คําอวยพรใช้เฉพาะโอกาสทีมีอุปลักษณ์ พบ 4 ข้อความ คือ
อุปลักษณ์ทีมีการแสดงคําเปรี ยบเทียบ ได้แก่ “ขอให้เป็ นกิงทองใบหยก” “ขอให้อยูเ่ ป็ น
ร่ มโพธิ ร่ มไทรของลูกหลานตลอดไป”
อุปลักษณ์โดยนัย ได้แก่ “ขอให้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร” “ขอให้มีลกู เต็ม
บ้าน มีหลานเต็มเมือง”
คําอวยพรใช้เฉพาะโอกาสไม่มีอุปลักษณ์ พบ 670 ข้อความ เช่น
“อุปสรรคมีได้ให้ฝ่าฝัน ขอให้สุขสันต์วนั แต่งงาน”
“ขอเดชะคุณพระพระศรี รัตนตรัย จงคุม้ ภัยสารพัดขจัดพาล อายุมนขวั
ั ญยืนชัวกาลนาน
มงคลวารวันเกิดประเสริ ฐเอย”
“ขอให้ใช้ชีวิตคู่กนั อย่างมีความสุข อยูด่ ว้ ยกันจนแก่เฒ่า ให้อภัยซึงกันและกัน ความรักกัน
ยาวนาน”
100
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ส่วนคําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสทีมีอุปลักษณ์ พบ 2 ข้อความ คือ
อุปลักษณ์ทีมีการแสดงคําเปรี ยบเทียบ ได้แก่ “ขอให้เป็ นเสาหลักของครอบครัว”
“ขอให้เงินทองไหลมาเทมา”
คําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสไม่มีอุปลักษณ์ พบ 925 ข้อความ เช่น
“พรใดทีประเสร็ ฐในสากลโลกนี จงให้แก่ท่านประสบโชคดีตลอดปี ตลอดไป”
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิงศักดิสิทธิทังหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน(พี บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ฯลฯ) มีความสุขกายสุขใจ สมความปรารถนาในสิ งทีมุ่งหวังไว้ทุกประการ”
“ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิงศักดิสิ ทธิทังหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน มีอายุยนื
ยาว มีความสุขมากๆ”
“ขอเดชะอํานาจคุณพระพระศรี รัตนตรัย ช่วยปกป้ องคุม้ ครองคัณพ่อของข้าพเจ้าให้มีชีวิต
ยืนยาว อยูเ่ ป็ นมิงขวัญ เป็ นร่ มโพธิ ร่ มไทรของลูกหลาน”
ชาวไทยและชาวจีนมีนิยมใช้คาํ อวยพรทีมีความหมายมงคลใกล้เคียงกัน
เมือพิจารณา
แบบสอบถามของชาวไทย พบว่าชาวไทยนิยมใช้กลุ่มความหมาย ทีมีความถีสูงสามลําดับแรกในคํา
โอกาสต่างๆ คือกลุ่มความหมายแข็งแรง พบทังหมด 620 ครัง กลุ่มความหมายความเจริ ญ พบ
ทังหมด 613 ครังและกลุ่มความหมายความสุข พบทังหมด 567 ครัง ส่วนกลุ่มความหมายอืนที
ปรากฏมากน้อยตามลําดับคือ กลุ่มความหมายคุณลักษณะ พบทังหมด 415 ครัง กลุ่มความ
หมายความรํารวย พบทังหมด 264 ครัง กลุ่มความหมายความปลอดภัย พบทังหมด 165 ครังและ
กลุ่มความหมายความมันคง พบทังหมด 146 ครัง กลุ่มความหมายทีนิ ยมใช้ในคําอวยพรของชาว
ไทยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของชาวไทยคือ นิยมสุขภาพร่ างกายทีแข็งแรง สมบูรณ์ ความ
เจริ ญก้าวหน้าและมีความสุข
ลักษณะคําอวยพรของชาวจีน ส่วนใหญ่เป็ นสํานวนมีตงแต่
ั 4 ตัวอักษรขึนไป นิ ยมใช้
อุปลักษณ์ มีความหมายลึกซึง แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ คําอวยพรใช้เฉพาะโอกาสและคําอวยพรที
ใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาส
คําอวยพรใช้เฉพาะโอกาสทีมีอุปลักษณ์ พบ 476 ข้อความ เช่น
อุปลักษณ์ทีมีการแสดงคําเปรี ยบเทียบ
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ความรัก เท่า ทอง แข็ง
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หมายถึงขอให้ความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยูไ่ ด้นานๆอย่างมันคงและเข้มแข็งโดย
อุปลักษณ์โดยนัย
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เกิด/คลอด หยก ของ มงคล ดี สือทอด ดี ดําเนินการต่อ
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย ขอให้บุตรชายได้ดาํ เนินต่อความดีงามของ
คุณธรรมและสัจจะทีได้สือทอดมา
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เกิดคลอด กระเบือง ของ ความยินดี แน่ โดดเด่น ของ ความยินดี
หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว อนาคตต้องมีความสามารถโดดเด่นและ
สร้างชือเสียงให้ครอบครัวแน่นอน
คําอวยพรใช้เฉพาะโอกาสไม่มีอุปลักษณ์ พบ 369 ข้อความ เช่น
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ขาว หัว(ผมหงอก) พร้อม แก่
หมายถึง ขออวยพรให้มีชีวิตคู่อยูค่ ่กู นั จนแก่จนเฒ่า
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หมืน อายุ ไม่มี ขอบเขต
หมายถึงขออวยพรให้มีอายุยนื หมืนปี และไม่มีสินสุด ขอให้อายุยนื ยาว
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ตลอดไป ผูกพัน ใจเดียวกัน
หมายถึงขออวยพรให้มีใจเดียวกันตลอดไป
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ส่วนคําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสทีมีอุปลักษณ์ พบ 540 ข้อความ เช่น
อุปลักษณ์ทีมีการแสดงคําเปรี ยบเทียบ
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ความสุข ความโชคดี เหมือน ทะเลตะวันออก อายุ เท่า ภูเขาใต้
หมายถึงขออวยพรให้ความสุขความโชคดีเหมือนทะเลตะวันออกกว้างใหญ่ อายุยนื
ยาวเท่ากับภูเขาใต้ทีถาวร ขออวยพรให้เกิดความเป็ นสิริมงคลอย่างยิงและมีอายุยนื ยาว
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เหมือน พระอาทิตย์ กลาง ท้องฟ้ า
หมายถึงขออวยพรให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างสุดขีดเหมือนพระอาทิตย์อยูก่ ลาง
ท้องฟ้ า
อุปลักษณ์โดยนัย
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ต้นงา ออกดอก สูงขึนเรื อยๆ
หมายถึงขออวยพรให้มีความก้าวหน้าเหมือนต้นงาออกดอก สูงขึนตลอด
คําอวยพรทีใช้ได้มากกว่าหนึงโอกาสไม่มีอุปลักษณ์ พบ 435 ข้อความ เช่น
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เงินทอง โชคชะดา ราบรื น
หมายถึงขอให้มีความโชคดีและราบรื นอย่างยิงในการหาเงิน ขอให้รํารวย
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ความฝัน
เป็ น จริ ง
หมายถึงขอให้ความฝันเป็ นจริ ง
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สี ฤดู ปลอดภัย
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หมายถึง ขอให้ปลอดภัย ราบรื นทังปี
จากแบบสอบถามของชาวจีน สามารสเห็นได้ว่าชาวจีนนิยมใช้กลุ่มความหมายมงคลทีมี
มากทีสุดคือ กลุ่มความหมายความเจริ ญ พบทังหมด 704 ครัง รองมาคือคําว่า กลุ่มความหมาย
ความสุ ข พบทังหมด 695 ครัง ลําดับทีสามคือกลุ่มความหมายความแข็งแรง พบทังหมด 592 ครัง
ส่วนกลุ่มความหมายอืนทีปรากฏมากน้อยตามลําดับคือ กลุ่มความหมายความรํารวย พบทังหมด
295 ครัง กลุ่มความหมายความมันคง พบทังหมด 221 ครัง กลุ่มความหมายคุณลักษณะ พบทังหมด
133 ครังและกลุ่มความหมายความปลอดภัย พบทังหมด 127 ครัง กลุ่มความหมายทีนิยมใช้ในคํา
อวยพรของชาวจีนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของชาวจีนคือ
นิยมอวยพรให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้า มีความสุขและมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง
จากการศึกษาคําอวยพรทัง 9 โอกาสได้สะท้อนความเชือและค่านิยมของสังคมไทยและ
สังคมจีน ตรงตามสมมุติฐานของการศึกษา ผูว้ ิจยั พบว่าคําอวยพรของชาวไทยสะท้อนความเชือและ
ค่านิยม 7 ประการ คือ 1.ความเชือเกียวกับพระรัตนตรัย 2. ความเชือเกียวกับสิ งศักดิสิทธิและบารมี
ของสิงทีเหนือธรรมชาติ 3. ค่านิยมเกียวกับความสุข 4.ค่านิยมเกียวกับอายุยนื ยาวและสุขภาพดี 5.
ค่านิยมเกียวกับครอบครัว 6.ค่านิยมเกียวกับความก้าวหน้าในการงาน 7.ค่านิยมเกียวกับความ
รํารวย ส่วนคําอวยพรของชาวจีนสะท้อนควาทเชือและค่านิยม 8 ประการ คือ 1. ความเชือเกียวกับ
สิ งศักดิสิ ทธิในธรรมชาติ 2.ความเชือเกียวกับสิ งมงคลในธรรมชาติ 3.ความเชือเกียวกับลัทธิขงจือ
4.ค่านิยมเกียวกับความสุข 5.ค่านิยมเกียวกับอายุยนื ยาวและสุขภาพดี 6.ค่านิยมเกียวกับครอบครัว
7.ค่านิยมเกียวกับความก้าวหน้าในการงาน 8.ค่านิยมเกียวกับความรํารวย เมือเปรี ยบเทียบความ
เชือและค่านิยมของชาวไทยและชาวจีนทีสะท้อนจากคําอวยพร พบว่ามีค่านิยมทีร่ วมกันอันเป็ น
ความต้องการขันสูงของมนุษย์คือ เป็ นความต้องการทางสังคม ต้องการความเคารพนับถือจากผูอ้ ืน
ตลอดจนความสมบูรณ์ของชีวิตได้แก่ ค่านิยมเกียวกับอายุยนื ยาวและสุขภาพดี ค่านิยมเกียวกับ
ครอบครัว ค่านิยมเกียวกับความก้าวหน้าในการงาน ค่านิยมเกียวกับความสุขและค่านิยมเกียวกับ
รํารวย ส่วนความเชือของชาวไทยและชาวจีนทีต่างกันนันเป็ นเรื องของศาสนาและลัทธิของคนแต่
ละสังคมนับถือ กล่าวคือสังคมไทยมีศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจําชาติ ชาวไทยเชือเรื องของอํานาจ
พุทธคุณ ตลอดจนสิ งศักดิสิ ทธิและบารมีของสิ งทีเหนือธรรมชาติ และขออํานาจบารมีของสิง
ดังกล่าว มาปกปักรักษาบุคคลทีต้องการอวยพร ส่วนชาวจีนมีความเชือเกียวกับสิงศักดิสิ ทธิใน
ธรรมชาติ เช่น สัตว์ พืช ภูเขา ทะเล ว่ามีพลังสามารถปกปั กรักษาคนในสังคมได้ อีกทังชาวจีนส่วน
ใหญ่ไม่ได้นบั ถือพุทธศาสนา แต่มีความเชือเกียวกับลัทธิขงจือ ถือว่ามนุษย์เป็ นศูนย์กลางแห่งความ
เป็ นไปในโลกทุกอย่าง จําเป็ นต้องสร้างคนให้เป็ นคนดีโดยอาศัยคุณธรรม ประเพณี และวิทยากร
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ต่างๆ สอนให้นบั ถือผูอ้ าวุโส ตอบแทนคุณบิดามารดา มีนาใจต่
ํ อผูอ้ ืน ชาวจีนนับถือสิงศักดิสิ ทธิ
ส่วนมากเป็ นพวกสัตว์ต่างๆ เช่น มังกร กิเลน หงส์และปลา นอกจากนีชาวจีนยังนับถือสิงมงคล
ต่างๆทีอยูใ่ นธรรมชาติ เช่น ต้นไผ่ ต้นไม้ ต้นสน ภูเขา ทะเลเป็ นต้น ชืนชมลักษณะและคุณภาพของ
สิ งเหล่านี นํามาเปรี ยบเทียบกับมนุษย์ ใช้ในคําอวยพรซึงเป็ นความหมายทีดีงามและเป็ นสิริมงคล

อภิปรายผลการศึกษา
1.จากแบบสอบถามของชาวไทยและชาวจีน ผูว้ ิจยั สังเกตว่า ผูช้ ายชาวจีนมักอวยพรสันๆ
ไม่นิยมใช้อุปลักษณ์มากเท่าผูห้ ญิงชาวจีน เช่น ในโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชายและบุตรสาว
ผูช้ ายชาวจีนส่วนมากอวยพรว่า “ௌᗇ䍥ᆀ” หมายถึงยินดีทีได้บุตรชาย ผูห้ ญิงชาวจีนส่วนใหญ่
นอกจะกล่าวความยินดีแล้ว มีการกล่าวถึงความหวังของผูใ้ ห้พรด้วย เช่น “⾍⇽ᆀڕᓧ ݯᆀ䎺䮯
䎺བྷ 䮯བྷҶᆍ亪⡦⇽” หมายถึงขอให้บุตรชายโตขึนด้วยสุ ขภาพแข็งแรง อนาคตเป็ นคนดี กตัญ ู
พ่อแม่ “⾍ྣݯ䎺䮯䎺┲Ӟ 㚚᰾զ ”หมายถึงขอให้บุตรส่ าวสวยขึนทุกๆวัน ฉลาดเฉลียว
2.ในด้านระดับอายุของผูก้ ล่าวพร ผูว้ ิจยั สังเกตว่าไม่ว่าอยูร่ ะดับอายุไหนก็ตาม ชาวจีนทุก
คนนิยมใช้สาํ นวนในการอวยพร แต่ว่าการใช้อุปลักษณ์ในการอวยพรของวัยอายุ 20-30 ปี จะนิ ยม
เปรี ยบเทียบกับสิ งใหม่ๆ เช่น ในโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชายและบุตรสาว “ௌᗇࡠ ‘ᔪ
䇮䬦㹼’” หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย ѝഭᔪ䇮䬦㹼(China Construction Bank)
หมายถึงธนาคารสร้างสรรค์จีน เปรี ยบเป็ นลูกชายทีรํารวย มีความหมายเป็ นมงคล “ௌ ᗇࡠ ‘ᤋ
୶䬦㹼’” หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว
ѝഭᤋ୶䬦㹼(China Merchants Bank )
หมายถึงธนาคารธนาคารพาณิ ชย์จีน การเปรี ยบเทียบบุตรสาวเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ แสดงให้เห็นว่า
การทีได้บุตรสาวเหมือนการลงทุนคือเป็ นธนาคารสําหรับฝากเงิน ส่วนระดับอายุกลาง40-50ปี และ
สูง60-70ปี มักนิยมอวยพรว่า “ௌᗇ䍤ᗳሿỹ㺴” เปรี ยบเทียบลูกสาวเป็ นเสือนวมปุยฝ้ ายเล็กๆ ซึง
เป็ นเสือทีชาวจีนต้องใส่เพือความอบอุ่นในฤดูหนาว เปรี ยบบุตรสาวว่าเป็ นลูกทีให้ความอบอุ่นและ
รู้ใจใกล้ชิดพ่อแม่อย่างดี ไม่ซนไม่ดือ เชือฟังพ่อแม่
3.ค่านิยมการมีบุตรชายและบุตรสาวของจีน ในความคิดของคนรุ่ นเก่าและรุ่ นใหม่ ใน
สมัยจีนโบราณ ผูช้ ายถูกให้คุณค่าและมีฐานะสูงกว่าผูห้ ญิง เฉพาะผูช้ ายสามารถสืบสกุลครอบครัว
ได้เท่านัน ผูช้ ายเป็ นใหญ่ในครอบครัวและประเทศ ทําให้ครอบครัวอยากได้บุตรชายเพือสื บสกุล
เช่น ในโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรสาว ชาวจีนระหว่างอายุ 60-70ปี มักอวยพรว่า “ᔴ⪻ѻௌ
ழ 㔗 ழ ” หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรชาย ขอให้บุตรชายได้ดาํ เนินต่อความดีงามของ
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คุณธรรมและสัจจะทีได้สืบทอดมา “⪻” เป็ นหยกชนิดหนึง ทีมีคุณค่าสูง ในสมัยจีนโบราณ หยก
เป็ นของเล่นของเด็กชาย พ่อแม่หวังว่าลูกชายมีคุณสมบัติเหมือนหยก เป็ นคนดีของสังคม ในทีนี
“⪻” หมายถึงบุตรชาย “ᔴ⬖ ѻᮜˈᇊ㘰ѻᮜ”หมายถึงขอแสดงความยินดีทีได้บุตรสาว อนาคต
ต้องมีความสามารถโดดเด่นและสร้างชือเสียงให้ครอบครัวแน่นอน “⬖”หมายถึง กระเบือง เป็ น
อะไหล่ของเครื องทอผ้าสมัยโบราณ ในสมัยจีนโบราณ พ่อแม่มกั จะให้ลกู สาวเล่น “⬖” เพือให้ลกู
สาวมีความเชียวชาญในการทอผ้า เย็บผ้าฝี มือดี ซึงเป็ นคุณสมบัติทีสําคัญมากสําหรับผูห้ ญิง ใน
ปัจจุบนั คนรุ่ นใหม่ไม่ยอมรับว่าผูช้ ายมีคุณค่าหรื อฐานะสูงกว่าผูห้ ญิง เพราะว่างานทีผูช้ ายทําได้
ผูห้ ญิงก็สามารถทําได้ ซึงทําดีกว่าผูช้ าย ชาวจีนระหว่าง 20-30ปี และ40-50ปี มักอวยพรว่า “ௌᛘ
ั ดิสิ ทธิเป็ นสัญลักษณ์ของ
ᗇҶаս嗉ᆀ” หมายถึงยินดีทีได้บุตรชาย ในสังคมจีน มังกรเป็ นสัตว์ศก
พลัง อํานาจและความยิงใหญ่ สิงทีมีสมั พันธิกับมังกรคือลูกชาย ก็ถือว่าเป็ นสิริมงคล ดังนันชาวจีน
จึงเปรี ยบเทียบบุตรชายว่าเป็ นลูกของมังกร “ௌᛘᗇҶаսޜѫ” หมายถึงยินดีทีได้บุตรสาว
เปรี ยบเทียบบุตรสาวเป็ นเจ้าหญิง มีศกั ดิสูง
4.ในโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชาย ชาวไทยและชาวจีนนิยมอวยพรให้บุตรชายมี
อํานาจ ชาวไทยอวยพรว่า “ขอให้เป็ นเจ้าคนนายคน” “ขอให้เป็ นเสาหลักของครอบครัว” “ขอให้
เป็ นรัวของชาติ” ชาวจีนอวยพรว่า “䮯 བྷҶ ᡀѪഭ ᇦḻ ằ โตขึนขอให้เป็ นเสาหลักของชาติ”
โอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรสาว ชาวไทยอวยพรว่า “ขอให้เป็ นเด็กเรี ยบร้อย ออนโยน สวย
เหมือนแม่” ชาวจีนอวยพรว่า “⾍ྣݯ䎺䮯䎺┲Ӟ ขอให้ลกู สาวยิงโตยิงสวย” ชาวไทยและชาว
จีนนิยมอวยพรให้บุตนรสาวมีหน้าตาสวยงาม เรี ยบร้อย เป็ นต้น แสดงให้เห็นถึงชาวไทยและชาวจีน
มีความคาดหวังต่อบุตรชายและบุตรสาวเหมือนกัน

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบคําอวยพรของชาวไทยกับชาวจีน ผูว้ ิจยั เห็นว่ายังมีสิงทีน่ าสนใจ
และน่าศึกษาต่อไป ดังนี
1.ศึกษาวิธีการเปรี ยบเทียบในคําอวยพรของชาวไทยและชาวจี นแต่ละระดับอายุ
2.ศึกษาเปรี ยบเทียบภาษาทีใช้ในโอกาสแสดงความเสียใจระหว่างชาวไทยและชาวจีน
3.ศึกษาสิ งทีชาวจีนนิยมใช้เป็ นอุปลักษณ์ในคําอวยพรเพือให้เห็นความเชือและค่านิยมซึง
มีความสัมพันธิกับปรัชญาแนวคิดของชาวจีนให้ลึกซึงต่อไป
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แบบสอบถามเกียวกับคําอวยพรในโอกาสต่างๆ
๑ อายุ □ 20-30 ปี □ 40-50 ปี □ 60-70 ปี
๒ เพศ □ ชาย.
□ หญิง
๓ ระดับการศึกษา □ สูงกว่าปริ ญญาตรี
□ ปรี ญญาตรี
□ มัธยมปลาย/ปวช
□ ตํากว่ามัธยมปลาย
การให้อวยพรในโอกาสต่างๆ เป็ นวัฒนธรรมสําคัญของคนไทย ในโอกาสต่อไปนี
อวยพรอย่างไร

ท่านจะ

1.ในวันปี ใหม่ ท่านจะอวยพรอย่างไร

2. ในวันเกิด ท่านจะอวยพรเจ้าของวันเกิดอย่างไร
2.1 วันเกิดของผูอ้ าวุโส เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ รุ่ นพี





2.2 วันเกิดเพือน




2.3 วันเกิดลูกหลาน





3.ในโอกาสมงคลสมรส ท่านจะอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างไร
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4.ในโอกาสทีมีความก้าวหน้า ท่านจะอวยพรให้ผทู้ ีมีคาวมก้าวหน้าอย่างไร
4.1

โอกาสทีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้





4.2

โอกาสทีเลือนตําแหน่งสูงกว่าเดิม





5.ในโอกาสขึนบ้านใหม่ ท่านจะอวยพรเจ้าของบ้านอย่างไร





6.ในโอกาสเดินทางไกล ท่านจะอวยพรผูท้ ีเดินทางอย่างไร





7. ในโอกาสเปิ ดกิจการหรื อบริ ษทั ใหม่ ท่านจะอวยพรอย่างไร




8. ในโอกาสทีไปเยียมผูป้ ่ วย ท่านจะอวยพรผูป้ ่ วยอย่างไร




9. ในโอกาสทีไปเยียมพ่อแม่ทีได้บุตรชายและบุตรสาว ท่านจะอวยพรอย่างไร
9.1 พ่อแม่ทีได้บุตรชาย





9.2

พ่อแม่ทีได้บุตรสาว
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