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ส นุกกับภาษา

ธรรมเนยีมการมอบของขวัญของแต่ละชาติล้วนต่างกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและความเชื่อของ

แต่ละชาติ เช่น งานแต่งงานของชาวยุโรปจะระบุในการ์ดเชิญว่าต้องการอะไรเป็นของขวัญแต่ใน

ประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมเช่นนั้น ส่วนชาวจีนจะนิยมส่งเหล้า หรือบุหรี่เป็นของขวัญ ซึ่งคนไทย

เองไม่นิยมส่งสิ่งของเหล่านี้ให้เป็นของขวัญ เนื่องจากถือว่าสิ่งของเหล่านั้นล้วนทำลายสุขภาพของ

ผู้รับ ดังนั้นการมอบของขวัญให้กับใครควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย ธรรมเนียมการให้ของขวัญของ 

ชาวจีนนั้นจะคำนึงถึงบุคคลและโอกาสต่างๆ เป็นหลัก สามารถแบ่งได้เป็นคร่าวๆ ดังนี้ 

 

ของขวญัใหผู้ใ้หญห่รอืผูอ้าวโุสกวา่   

1. ของบำรุงร่างกาย เสริมสุขภาพ 营养品yíngyăngpǐn (อิ๋งหยางผิ่น)      

การให้ของเหล่านี้จะเป็นการแสดงออกว่าเราให้

ความใส่ใจในสุขภาพของพวกเขาด้วย 

2. ของขวัญที่ตรงกับกิจกรรมยามว่าง 

เช่น ชอบปลูกต้นไม้ก็ให้ต้นไม้ที ่มีราคาแพง 

หรือชอบดูหนังก็ซื้อหนังชุดให้   

3. ของตกแต่งบ ้าน เช ่น รูปวาด 

แจกันดอกไม้ โคมไฟ แต่ทั้งนี้แล้วการจะซื้อ

ของหมวดนี้ต้องดูตามนิสัยของผู้ที ่เราจะให้

ด้วยเป็นหลักสำคัญ 

 

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 

อรพรรณ พัฒนวาณิชชัย 

ธรรมเนยีมการใหข้องขวญั 

แบบจนี 
ของขวญังานแต่งงาน  

มักจะมอบเง ินให้เป ็นของขวัญแก่      

คู่บ่าวสาว จำนวนเงินที่ให้แก่คู่บ่าวสาวนั้นขึ้น

อยูค่วามกับสนิทสนมระหว่างแขกและคูบ่่าวสาว 

ถ้าหากไม่สนิทกันมากจำนวนเงินขั้นต่ำที่ใส่ซอง

จะประมาณ 100 หยวน หรือประมาณ 500 บาท

และถ้าหากเป็นเพื่อนสนิทกันมากก็จะให้มาก

ขึ้นตามลำดับ หรือสามารถถามคู่บ่าวสาวได้

เลยว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญ หรือบางคน

อาจจะมอบชุดแต่งงานให้กับเจ้าสาว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของขวญัสำหรบัขวญัเดก็ 

สำหรับบ้านที ่มีเด็กๆ ก็มักจะมอบ

ของกินพวกขนม ลูกกวาด หรือของเล่นและ

ของที ่เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด ชาวจีนจะ

นิยมให้เงิน เสื้อผ้าเด็กอ่อน หรือนมผงเป็นต้น 
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ของขวญัสำหรบัหญงิทีเ่พิง่คลอดบตุร 

ชาวจีนมักจะนิยมมอบของบำรุงร่างกาย เช่น ไข่ไก่ หรือพวก

อาหารเสริม เป็นต้น เพราะหญิงที่เพิ่งคลอดบุตรจะต้องอยู่ไฟเหมือน

หญิงไทยทำให้ไม่สามารถออกไปซื้ออาหารมาบำรุงร่างกายได้ 

 

ของขวญัใหเ้พือ่น 

ชาวจีนมีคำโบราณกล่าวว่า “คนที่คุยกันถูกคอลื่นไหลดั่งสายน้ำ 

ทั้งยังไมตรีจิตต่อกัน แม้น้ำแก้วเดียวก็เป็นของขวัญแก่กันได้” และยัง

ถือว่าเพื่อนกันแค่ความสัมพันธ์ในการเป็นเพื่อนก็มีค่ามากเพียงพอแล้ว 

ดังนั้นคนจีนมักจะไม่ได้ถือว่าการให้ของขวัญกับเพื่อนจะต้องเป็นของ

แพง หรือของดี ของมีค่าแต่อย่างใด ดังนั้นของให้เพื่อนมักจะเป็นของ

ขวัญชิ้นปกติ เช่น การ์ดอวยพร ดอกไม้หนึ่งดอก หนังสืออ่านเล่น หรือ

อะไรก็ตามที่ผู้ให้ชอบ โดยคนจีนมักจะถือว่าคนที่เป็นเพื่อนกันโดยเฉพาะ

คนที่อายุรุ่นเดียวกัน มักจะชอบอะไรคล้ายๆ กัน ดังนั้น หากผู้ให้คิดว่า

ตัวเองชอบอะไร ผู้ให้ก็สามารถซื้อเป็นของขวัญให้ได้   

 

ของใหค้นรกั 

ปัจจุบันนิยมให้ช็อคโกแลต เข็มขัด เน็คไท 

เพลง น้ำหอม หรือที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คือ 

การเอารูปคู่กับคู่รักไปทำของขวัญพิเศษ เช่น เอารูปไป

ใส่กรอบ ทำนาฬิกา ทำปลอกหมอน ซึ่งจะคล้ายๆ กับ

วัยรุ่นไทยในปัจจุบัน 

ธรรมเนียมอีกอย่างของชาวจีนเมื ่อไปเที ่ยว 

หรือไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อน ควรมีของฝากเล็กๆ 

น้อยๆ ติดไม้ติดมือไปมอบให้กับเจ้าของบ้านด้วย เช่น 

ดอกไม้ หรือผลไม้ต่างๆ ตามแต่ความเหมาะสม เช่น

เดียวกับประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่น เพราะถือเป็นมารยาทในการที่เรา

จะไปรบกวนบ้านผู้อื่น 

เกร็ดความรู้อีกอย่าง คือ เมื่อชาวจีนได้รับของขวัญแล้วจะไม่

นิยมเปิดของขวัญต่อหน้าผู้ให้ หรือถ้าหากผู้ให้คะยั้นคะยอให้เปิดของ

ขวัญ ผู้รับก็จะไม่แสดงอาการปลาบปลื้มของขวัญนั้นจนออกนอกหน้า 

เพราะชาวจีนจะถือว่าการกระทำแบบนั้นเป็นการกระทำของคนโลภมาก 

ถ้าหากเรามอบของขวัญให้กับเพื่อนชาวจีนก็ไม่ต้องแปลกใจเมื่อพวกเขา

ไม่แสดงท่าทีว่าปลาบปลื้มกับของขวัญ หรือไม่สนใจที่จะเปิดของขวัญ

ทันที เพราะเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนอย่างหนึ่งนั่นเอง 

 

มารยาทในการใหแ้ละการรบัของขวญั 

ผู้ให้ของขวัญ มักจะกล่าวกับผู้รับว่า “นี่เป็นของเล็กๆ น้อยๆ 

โปรดรับไว้ด้วยเถอะ (一点儿小意思，请收下 (อี๊เตี่ยนเสี่ยว

อี๊ซือ ฉิ่งโซวเซี๊ย)” ซึ่งแสดงถึงการอ่อนน้อมถ่อมตัวของผู้ให้ ส่วนผู้รับ

เมื่อได้รับของแล้วก็จะตอบกลับว่า “ทำให้คุณต้องสิ้นเปลือง ต้องขอโทษ

ด้วย คราวหน้าไม่ต้องก็ได้” เป็นการแสดงถึงความเกรงใจของผู้รับ                    

“让您破费了，真不好意思，请您下次不要这样” 

(รั่งหนินพ้อเฟ่ยเลอะ เจินปู้ฮ่าวอี๊ซือ ฉิ่งหนินเซี๊ยชื่อปู้เหย้าเจ้อหย้าง)  

จากน้ันผูใ้ห้ก็จะตอบกลับอีกคร้ังว่า คณุเกรงใจเกินไปแล้วไม่ต้องขอบคณุ        

รับของขวัญไปด้วยเถอะ “您太 客 气了，礼物您拿回去吧，不用谢” 

(หนินไท่เค้อชิเลอะ หลี่อู้หนินหนาฮุ่ยชวี่ปะ ปู๋ย่งเซี๊ย) เพื่อแสดงถึงความ

จริงใจของผู้ให้อีกครั้งและทำให้ผู้รับนั้นไม่ต้องแสดงความเกรงใจต่อการ

รับนั่นเอง 

ข้อควรระวังในการมอบของขวัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ผู้ชายไม่ควร

มอบของขวัญพิเศษให้กับภรรยาของเพื่อนตนเองและผู้หญิงที่มีสามีแล้ว

ก็ไม่ควรให้ของขวัญพิเศษกับสามีของเพื่อนเช่นกัน   

 

สิง่ของตอ้งหา้มทีช่าวจนีไมส่ง่ใหก้นั ไดแ้ก ่  

1. ผ้าเช็ดหน้า  手帕 shŏup à (โซ่วพ่า) ซึ่งมีความเชื่อเดียวกับ

คนไทยที่ว่าถ้าให้ผ้าเช็ดหน้าแล้วจะมีไว้เพื่อซับน้ำตา 察眼泪 cháyănlèi 
(ฉาเหยียนเล่ย) 

2. กรรไกร หร ือม ีดเพราะม ีคำพูดว ่า 

一刀两断 yìdāoliăngduàn (อี๊เตาเหลี่ยงต้วน) 

ซึ่งมีความหมายสื่อไปถึงการตัดความสัมพันธ์ 

3. นาฬิกา 钟zhōng (จง) ในที่นี้หมายถึง

นาฬิกาตั ้งโต๊ะ หรือนาฬิกาแขวน แต่สามารถให้

นาฬิกาข้อมือได้สาเหตุที่ไม่ควรมอบนาฬิกาให้เป็น

ของขวัญเนื่องจากคำว่า มอบนาฬิกา 送钟sòngzh
ōng  (ซ่งจง) ไปพ้องเสียงกับคำว่า  送终  sò
ngzhōng (ซ่งจง) ซึ่งหมายถึง การเฝ้าดูแลญาติ

ผู้ใหญ่ก่อนสิ้นใจตาย หรือหมายถึงการจัดการงาน

ศพของญาติ 

4. สาลี่ ชาวจีนจะไม่นิยมมอบสาลี่ให้แก่กัน

เพราะคำว่า 梨 lí (หลี) ที่แปลว่าสาลี่จะไปพ้องเสียงกับคำว่า  离lí (หลี) 

ที่แปลว่าแยกจากกัน 

5. ร่ม 伞 săn (ส่าน) คำนี้ไปพ้องเสียงกับคำว่า 散 săn (ส่าน) 

ที่มีความหมายว่ากระจัดกระจาย แตกแยก ชาวจีนจึงไม่นิยมให้ร่มเป็น

ของขวัญแก่ผู้อื่น เพราะสื่อถึงการทำให้แตกแยกกัน 

6. หมวกสีเขียวให้กับผู้ชาย เพราะคนจีนมีความเชื่อว่าผู้ชายที่

ใส่หมวกสีเขียว คือ ผู้ชายที่ถูกภรรยาสวมเขา (เนื่องจากภรรยามีชู้) และ

เนื่องจากเหตุผลข้อนี้ทำให้ในประเทศจีนมีหมวกสีเขียวจำหน่ายน้อยมาก 

7. ชาดอกเก็กฮวย 菊花茶 júhuāchá (จวี๋ฮวาฉา) เพราะตาม

ธรรมเนียมจีนแล้ว ดอกเก็กฮวยจะใช้สำหรับไห้คนตาย จึงไม่ควรมอบ

ชาดอกเก็กฮวยเป็นอันขาด 

ทั้งนี้การมอบของขวัญให้ใครสักคนไม่ว่าจะชาติใดภาษาใด ถึง

จะมีธรรมเนียมที่ต่างกันออกไป แต่ผู้ให้ทุกคนก็ล้วนคำนึงถึงสิ่งเดียวกัน 

คือ การมอบของขวัญอย่างไรเพื่อให้ผู้รับนั้นมีความสุข   

เมื่อเราต้องการที่จะมอบของขวัญให้ใครสักคนก็ควรจะศึกษาถึง

ลักษณะของผูรั้บก่อน เพ่ือท่ีจะเลือกของขวัญให้ประทับใจท้ังผูรั้บและผูใ้ห้

นั่นเอง 

 

 

  




