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Abstract
A comparative study of address terms in Chinese and Thai language systems consist of
kinship terms, social addressing terms along with the use of address terms, and the factors influencing the use of address terms. The outcome of this research will not only be useful for people
who are interested in Thai-Chinese language studies but also for Chinese-Thai or Thai-Chinese
translators who are in need of clear translation means against a general background of language,
culture, belief, politics, and religion. In our conclusion, we found that sex, age and relationship are
the three main factors that influence both Thai and Chinese addressing terms. Moreover, the address terms for groups of kinship, with their respective pronouns, share the same natural characteristics as other languages in Southeast Asia, for example Vietnamese Laos Cambodian Burmese.
Keywords : address terms, sociolinguistics, comparative linguistics, Thai and Chinese
บทคัดย่อ
งานวิจัยเปรียบเทียบการใช้คําเรียกขานภาษาไทยและภาษาจีนในสมัยปัจจุบันนี้มีเนื้อหาหลัก
ประกอบด้วย คําเรียกญาติ คําเรียกขานทางสังคม การวิเคราะห์คําที่ใช้เป็นคําเรียกขานและปัจจัยสําคัญใน
การเลือกใช้คําเรียกขาน งานวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ศึกษาภาษาไทยและภาษาจีน โดยเฉพาะ
ผู้ทํางานเกี่ยวกับ
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การแปลภาษาไทยและภาษาจีน เพราะการแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งมิใช่เพียงแค่หาคําที่มี
ความหมายอย่างเดียวกันเท่านั้น แต่เบื้องหลังทางวัฒนธรรมตลอดจนความเป็นเชื้อชาติของแต่ละชนชาติมี
ผลอย่างมากในการเลือกใช้ภาษาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําเรียกขานมีความสัมพันธ์กับคนในสังคมโดยตรง
การเลือกใช้หรือการแปลคําเรียกขานจึงไม่เพียงแต่เป็นการเลือกใช้คําที่มีความหมายอย่างเดียวกันเท่านั้น
แต่จําเป็นต้องพิจารณาหรือคํานึงถึงปัจจัยต่างๆทางสังคม เช่น ภูมิหลังทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ความเชื่อ
การเมืองการปกครอง ศาสนา เป็นต้น เพื่อจะสามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ผลการวิจัยพบว่าการเลือกใช้
คําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีนมีความคล้ายคลึงกับภาษาอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เช่น ภาษา
เวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า เป็นต้น กล่าวคือ คําที่ใช้เป็นคําเรียกขานที่สําคัญได้แก่ ชื่อ คํา
เรียกญาติและคําสรรพนาม ส่วนปัจจัยกําหนดการเลือกใช้คําเรียกขานที่สําคัญคือ เพศ อายุ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฐานะ และสถานภาพทางสังคม
คาสาคัญ : คําเรียกขาน ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ ภาษาไทยและภาษาจีน
บทนา
ประเทศไทยและจีนติดต่อซึ่งกันและกันมากขึ้นทุกขณะ ความสนใจศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยและ
ในทางกลับกันความสนใจศึกษาภาษาไทยในประเทศจีนก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
ภาษาทั้งสองมีประโยชน์อย่างมากในการทําความเข้าใจความเหมือนหรือความต่างซึ่งกันและกัน
อีกทั้ง
แนวทางการศึกษาภาษาที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ สําหรับผู้มีความรู้ทางภาษาไทยและภาษาจีน เห็นว่า
การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการใช้คําเรียกขานนับเป็นความจําเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคําเรียกขานในทั้งสอง
ภาษานอกจากจะมีจํานวนมากมาย การใช้คํากลุ่มดังกล่าวนี้ยังมีความซับซ้อนยากแก่การทําความเข้าใจ
สําหรับผู้ศึกษาทั้งสองภาษาด้วย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทําความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึง
ระบบ โครงสร้าง และการใช้คําเรียกขานในทั้งสองภาษา พร้อมนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างของการเลือกใช้คําเรียกขาน ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้คําเรียกขาน ซึ่งผล
ที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบคําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีนนี้จะสะท้อนให้เห็นภาพของสังคม
วัฒนธรรมของไทยและจีนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
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ความสาคัญและที่มาของหัวข้อวิจัย
ภาษาไทยและภาษาจีนจัดเป็นภาษาตระกูลจีนธิเบต（ 汉 藏 语 系 ）

นักวิชาการจีนจัด

ภาษาไทยไว้ในตระกูลจีนธิเบต กลุ่มภาษาต้งไถ（侗台语族） สาขาภาษาไถ（台语支）
มีภาษาที่ใกล้ชิดคือภาษาไต（傣） ภาษาลาว ภาษาจ้วง （壮） ภาษาบูเยย （布依） เป็น
ต้น จากลักษณะทางภาษาไทยและภาษาจีนรวมทั้งภาษาที่อยู่ในตระกูลภาษาเหล่านี้
คือเป็นกลุ่ม
ภาษาคําโดดและมีวรรณยุกต์
ตามบันทึกพงศาวดารประวัติศาสตร์จีน ประเทศไทยและจีนมีการติดต่อสัมพันธ์กันเริ่มแรกในยุคสมัยซี
ฮั่น（ 西 汉 ） ภาษาจีนเป็นภาษาใหญ่และเข้มแข็งที่มีอิทธิพลต่อภาษาในแถบเอเซียมาตั้งแต่อดีต
โดยเฉพาะประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อหรือมีประวัติศาสตร์ร่วมกันกับจีน ได้รับอิทธิพลทางภาษาทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียนอันมีร่องรอยปรากฏเห็นได้ชัดทั่วไปในหลายๆภาษา เช่น อักษรจีนในภาษาญี่ปุ่น
คําศัพท์ภาษาจีนในภาษาเกาหลีเป็นต้น หากเชื่อประวัติศาสตร์ไทยข้อที่ว่าคนไทยปัจจุบันอพยพมาจากลุ่ม
น้ําฮวงโห หรืออีกข้อหนึ่งที่ว่าคนไทยอพยพมาจากดินแดนเดิมในแคว้นสิบสองปันนาของจีนลงมาทางใต้
กระทั่งตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน ภาษาดั้งเดิมคือภาษาต้งไถ （侗台语）แน่นอนว่าคลัง
คําศัพท์ในภาษาไทยย่อมได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียว
ดังจะเห็นได้จาก
การศึกษาเรื่องคําศัพท์ร่วมเชื้อสายไทยจีน พบว่ามีคําศัพท์ร่วมเชื้อสายไทยจีนกว่า 1000คํา ในระยะ
หลายร้อยปีมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง

200ปีมานี้ ชาวจีนจากซัวเถา（汕头） ไหหลํา（海

南）อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก คําศัพท์ภาษาถิ่นจีน เช่น ภาษาฮกเกี้ยน
（闽方言）ได้หลั่งไหลเข้าสู่คลังคําศัพท์ภาษาไทยอีกระลอกใหญ่และใช้อยู่ในภาษาไทยปัจจุบันอย่าง
แพร่หลาย กระทั่งบางคําเสมือนเป็นภาษาไทยไปแล้วก็มี เช่น เกี๊ยว （饺）ขิม（琴）จับกัง（杂
工）ซินแส（相士，先生）เป็นต้น
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คําเรียกขานในภาษาไทยอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือคําศัพท์ภาษาไทย และคําศัพท์ที่มาจากภาษาอื่น
เช่น ภาษาเขมร บาลี สันสกฤต เป็นต้น และแน่นอนมีคําเรียกขานที่เป็นคํายืมจากภาษาจีน เช่น อาตี๋
（阿弟）อาหมวย（阿妹）อั๊ว（我）ลื้อ（你、汝）อาแปะ（阿伯） เป็นต้น คํา
เหล่านี้คนไทยใช้เสมือนเป็นภาษาไทยโดยที่ไม่รู้ว่ามีที่มาจากคําอะไรในภาษาเดิม แต่ใช้อยู่ในภาษาไทย
อย่างเป็นปกติเสมือนเป็นภาษาไทยไปแล้ว
ภาษาไทยและภาษาจีนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันยาวนาน ความคิดทางสังคม วัฒนธรรม
ความเชื่อมีความใกล้ชิดกัน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเลือกใช้คําเรียกขาน เพียงแต่ว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้คําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีนมากน้อยเพียงใด หรือไม่ อย่างไร จําเป็นต้องศึกษาวิจัยอย่าง
ถ่องแท้เนื่องจากในการสื่อสารของสังคมภาษาหนึ่งๆ คําเรียกขานเป็นคําที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง หาก
ไม่รู้และไม่เข้าใจที่จะเรียกขานผู้อื่น
อาจทําให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล
การใช้คําเรียกขานที่ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองทางความคิดภายใต้อิทธิพลทางสังคมอย่างถูกต้องนั้น เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้
มีความรู้ความสามารถสามารถทางภาษาและสามารถเลือกใช้ภาษาได้ตามกระบวนการความคิดที่ถูก
กําหนดโดยปัจจัยทางสังคมนั่นเอง กระนั้นก็ตามในบางครั้งแม้แต่ผู้รู้ก็อาจเกิดปัญหาเลือกไม่ถูกว่าจะใช้คํา
เรียกขานแบบใดได้เช่นกัน แต่สําหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศหากรู้เพียงความหมายของคําเรียกขาน แต่
ไม่รู้วิธี ข้อกําหนด และกฎเกณฑ์ทางสังคม ก็จะไม่สามารถใช้คําเรียกขานได้อย่างถูกต้อง จากข้อปัญหาที่
กล่าวมาข้างต้นประกอบกับความจําเป็นในการใช้คําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีน
การศึกษา
เปรียบเทียบการใช้คําเรียกขานในทั้งสองภาษาดังกล่าวจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันนี้ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความสําคัญเป็นอันมากในเวทีโลก ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยกําลัง
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้รุดหน้า การวิจัยเปรียบเทียบภาษาและการใช้ภาษาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสังคมจึงเป็นหัวข้อวิจัยที่ไม่ควรละเลย
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาคาเรียกขานในภาษาต่างประเทศ
การศึกษาเรื่องคําเรียกขานในภาษาต่างประเทศแบ่งแยกได้จากหลายมุมมอง ได้แก่ (1) การศึกษา
ด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติ เช่นงานของ บราวน์ และ กิลล์แมน (Brown and Gillman:1972) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของคําเรียกขานในภาษาฝรั่งเศส อิตาเลีย่ น เยอรมัน โดยเน้นในเรื่องประวัติความเป็นมา และ
เสนอข้อสรุปว่า การใช้คําเรียกขานมีปัจจัยสําคัญสองประการควบคุมอยู่คือ พลังอํานาจ (Power) และ ความ
สนิทแน่นแฟ้น (solidarity) ปัจจัยทั้งสองประการนี้ถือเป็นปัจจัยที่ควบคุมการใช้คําเรียกขานของภาษากลุ่ม
ตระกูลยุโรป (2) การศึกษาด้านภาษาศาสตร์สังคม เช่นงานของ บราวน์ และ ฟอร์ด (Brown and Ford :
1964) ศึกษาภาษาอังกฤษอเมริกันพบว่าการใช้คําเรียกขานของคนอเมริกันมี
3ประเภทคือ นามสกุล
ตําแหน่ง+ชื่อ และคําเรียกอาชีพ นอกจากนี้นักภาษาศาสตร์สังคมยังเห็นว่าการเลือกใช้คําเรียกขาน
พิจารณาสถานภาพของตนเองกับผู้ที่พูดด้วย ยังมีงานทางภาษาศาสตร์สังคมที่อีกชิ้นหนึ่งคือ An Analysis
of the interaction of Language ของ ซูซาน เออร์วินทริป (Susan Ervin-Trip :1972) ศึกษาวิจัยคําเรียก
ขานในภาษาอังกฤษและเสนอกฎภาษาศาสตร์เชิงสังคมคือ “กฎการเลือก” ซึ่งหมายถึงผู้คนในสังคมหนึ่งๆ
เมื่อต้องการใช้คําเรียกขานแต่ละครั้งต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์ของตนและคู่สนทนาเป็นปัจจัยในการเลือกใช้
คําเรียกขาน )3( ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ มีงานของ คุก โจเซป โรบินสัน (Cooke Joseph
Robinson:1968) ศึกษาเปรียบเทียบคําเรียกขานในภาษาไทย พม่าและภาษาชนกลุ่มน้อยอื่นๆในเอเชีย
อาคเนย์พบว่า การใช้คําเรียกขานในภาษาเหล่านี้ต้องคํานึงถึงเพศ อายุ และสถานภาพทางสังคมและ
สถานการณ์การใช้ภาษา
การศึกษาคาเรียกขานในภาษาไทย
ผลงานการศึกษาคําเรียกขานในภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันหากเทียบกับการศึกษาคําเรียก
ขานในภาษาจีนแล้ว ไม่เป็นที่ปรากฏชัดนัก ที่สําคัญได้แก่ อังกาบ พลากรกุล (Palagornkul A. :1972)
ศึกษาการใช้คําสรรพนามในภาษาไทยกรุงเทพ ฟิลเบก เดวิด ( Filbeck David:1973) ศึกษาการใช้คํา
สรรพนามในภาษาไทยเหนือ กัลยา ติงศภัทย์ และ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (Kalaya Tingsabadh & Amara
Prasitrathsint :1986) เรื่อง The Use of Address Terms in Thai during the Ratanakosin, ซิมสัน
(Simpson R.C. :1996) บทความเรือ่ ง “The namy I’s of Thai : Gender Differences Self-reference ” วิโรจน์
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อารมนรรฆคุณ (Wirote Aroonmanakun:1999) วิทยานิพนธ์เรื่อง “Extending Focusing for Zero Resolution in Thai” ผลงานเหล่านี้ล้วนพบว่าคําเรียกขานมีนัยทางสังคมเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือก ส่วนคําที่ใช้
เป็นคําเรียกขานได้แก่ คําเรียกญาติ ชื่อ คํานําหน้าชื่อ อาชีพ ยศตําแหน่ง และคําสรรพนาม แต่การศึกษาคํา
เรียกขานในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาษาในอดีต หรือศึกษาเพียงบางส่วน ไม่ใช่ทั้งระบบ ทําให้
ไม่สามารถอธิบายถึงวิธีการใช้ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้คําเรียกขานในสังคมไทยได้
การศึกษาคาเรียกขานในภาษาจีน
สําหรับในภาษาจีนมีการศึกษาคําเรียกขานมาตั้งแต่อดีต ตําราหรือหนังสือที่นับว่าบันทึกและอธิบาย
ถึงคําเรียกขานในภาษาจีนเป็นเล่มแรกคือ เอ๋อร์หย่า《尔雅》 เรียบเรียงขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์ฮั่น
อธิบายถึงคําเรียกขานในภาษาจีน ความหมาย ตลอดจนวิธีการใช้คําเรียกขานอย่างละเอียด ต่อมา
นักวิชาการในอดีตได้ใช้ตํารา เอ๋อร์หย่าเป็นพื้นฐานในการศึกษาคําเรียกขานในภาษาจีน เช่น 《称谓
录》พจนานุกรมบันทึกคําเรียกขานในสมัยราชวงศ์ชิง ของ เหลียงจางจวี้ （梁章矩:1987） ก็เป็น
พจนานุกรมที่บันทึกและอธิบายคําเรียกขานภาษาจีนในอดีต
ปัจจุบันนักวิชาการจีนสนใจวิจัยคําเรียกขานภาษาจีนในอดีตเป็นส่วนใหญ่ เช่นงานของ หยวนถิงต้ง
（袁庭栋:1994）เรื่อง การวิจัยคําเรียกขานของคนโบราณ 《古人称谓漫谈》, งานของ
หลิวกงเม่า （刘恭懋:2001）เรื่องการใช้ชื่อคนเป็นคําเรียกขานแบบสุภาพในสมัยโบราณ《古代
称谓礼貌中的人名称呼》, งานของหนิวจื้อผิง （牛志平:1987） เรื่อง คําเรียกขานใน
สมัยถัง 《唐人称谓》งานวิจัยเหล่านี้ศึกษาวิจัยคําเรียกขานที่ใช้ในอดีต โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร
บันทึกโบราณ ซึ่งมีข้อ จํากัดคือมักจะศึกษาเฉพาะความหมายของคําแต่ไม่ได้ศึกษาถึงการใช้และปัจจัยการ
ใช้คําเรียกขานดังกล่าว
นอกจากนี้การศึกษาคําเรียกขานในภาษาจีนปัจจุบัน
ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการจัดทํา
พจนานุกรม เช่น ผลงานของ จี๋ฉางหง （吉常宏:2000） ชื่อ พจนานุกรมคําเรียกขานภาษาจีน
《汉语称谓大辞典》,หันเสิ่งจือ （韩省之:1991）ได้จัดทําหนังสือชื่อ พจนานุกรมคํา
เรียกขาน《称谓大词典》 หรือจางเซี่ยวจง（张孝忠:1988） กับผลงานชื่อพจนานุกรมคํา
เรียกขานอดีตปัจจุบัน《古今称谓词典》หรือหวางเสวียหยวน
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(王学元:1988）ชื่อพจนานุกรมคําเรียกขานภาษาจีน《汉语称谓词典》เป็นต้น ก็ล้วนเป็น
การอธิบายคําศัพท์ที่ใช้เป็นคําเรียกขานเท่านั้น

การศึกษาเปรียบเทียบคาเรียกขานภาษาจีนกับภาษาต่างประเทศ
ปัจจุบันยังไม่มีผู้วิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
“การใช้คําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีน
ปัจจุบัน” คงมีแต่การศึกษาเรื่อง “คําเรียกขาน” ในภาษาไทย และคําเรียกขานในภาษาจีนอย่างใดอย่างหนึ่ง
แยกออกจากกัน
สําหรับการศึกษาเปรียบเทียบภาษาจีนกับภาษาต่างประเทศอื่นๆนั้น ส่วนใหญ่จะ
เปรียบเทียบกับภาษาตะวันตกโดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ด้วยเหตุที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
นักศึกษาไทยและจีนก็นิยมศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาที่เป็นสากล (หรือเป็นภาษาของประเทศที่ตนต้อง
ติดต่อสัมพันธ์ด้วย) เพื่อประโยชน์การใช้ตามความจําเป็นของสังคมโลก เช่น เถียนฮุ่ยกัง (田惠
刚: (1998ศึกษา “เปรียบเทียบระบบคําเรียกขานในภาษาจีนกับภาษาตะวันตก” 《中西人际称
谓系统》 ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกมีความแตกต่างกันมาก ส่งผลต่อการใช้
ภาษาที่ต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คําเรียก มีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบและคําที่นํามาใช้เป็นคํา
เรียกขาน นอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น จินเซวียนตุ้ย (金玄
兑:2002) ศึกษา “คําเรียกขานเพื่อการสื่อสารและภาษาสุภาพ” 《交际称谓语和委婉语》
ในภาคผนวกมีการศึกษาเปรียบเทียบระบบคําเรียกขานภาษาจีนและภาษาเกาหลี โดยแบ่งคําเรียกขานเป็น
2กลุ่มใหญ่ๆ คือ คําเครือญาติ และ คําทีใ่ ช้ในสังคม นอกจากนีย้ งั ศึกษาวิธกี ารทําภาษาให้เป็นภาษาสุภาพ
ซึ่งรวมถึงคําเรียกขานแบบสุภาพทั้งในภาษาจีนและภาษาเกาหลีด้วย เจียงชุนเซี่ย (姜春夏: 2004)
ศึกษา “เปรียบเทียบคําเรียกขานภาษาจีนกับภาษาอังกฤษและการแปล” 《汉英称谓语对比与
翻译》มีความเห็นว่า ด้วยเหตุที่วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คํา
เรียกขานย่อมมีแตกต่างกันด้วย ผู้วิจัยอธิบายและเสนอแนวทางการแปลในทั้งสองภาษาว่าต้องมีความเข้าใจ
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสังคมของทั้งสองภาษาอย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถแปลคําเรียกขานได้อย่างถูกต้อง
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การศึกษาเปรียบเทียบคาเรียกขานภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศก็ล้วนมีแนวโน้มไปทางภาษาตะวันตกเช่นกัน
เช่น จุฑารัตน์ โล่ห์ตระกูลวัฒน์ )2541( เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเปรียบเทียบคําเรียกขานใน
ภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศส” ศึกษาการใช้คําเรียกขานโดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร นวนิยาย หนังสือพิมพ์
ภาพยนตร์ทั้งในภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย แล้วนําข้อมูลการใช้คําเรียกขานในทั้งสองภาษามาวิเคราะห์
โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของการใช้คําดังกล่าว จากการวิจัยพบว่าคําเรียกขานที่ใช้มากใน
ภาษาฝรั่งเศส เช่น ชื่อ นามสกุล คําบอกอาชีพ ยศตําแหน่ง คําแสดงอารมณ์ความรู้สึก และคําเรียกญาติ
ส่วนคําเรียกขานในภาษาไทยใช้ ชื่อ คําเรียกญาติ คํานําหน้า ยศ ตําแหน่ง
ในขณะนี้ยังไม่มีผลงานการศึกษาเปรียบเทียบการใช้คําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีน
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาจีนเท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในเชิงภาษาโดยตรง เช่น
การวิเคราะห์ระบบเสียง ระบบคํา และระบบไวยากรณ์ ซึ่งปราศจากมิติทางสังคมมาเกี่ยวข้อง แต่การศึกษา
เปรียบเทียบเรื่องคําเรียกขานในทั้งสองภาษาจะเกี่ยวเนื่องกับมิติทางสังคมซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้าม และผู้
ศึกษาวิจัยภาษาไม่ใคร่จะสนใจศึกษาเท่าใดนัก จากการสังเกตในเบื้องต้นพบว่าปัจจัยหลักๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้คําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางสังคม นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยทางด้านเจตนา อารมณ์ สถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเลือกใช้คําเรียกขาน แต่ยังไม่มีการ
ศึกษาวิจัยที่ชัดเจนว่าปัจจัยดังกล่าว (และหรือมีปัจจัยอื่นใดอีก) มีผลต่อการเลือกใช้คําเรียกขานในภาษาทั้ง
สองหรือไม่ อย่างไร
เปรียบเทียบการใช้คาเรียกขานภาษาไทยและภาษาจีนในสมัยปัจจุบัน
งานวิจัยนี้เปรียบเทียบการใช้คําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีนทั้งระบบ โดยได้สํารวจ เก็บข้อมูล
การใช้คําเรียกขานจากการสนทนาในสถานการณ์จริง แล้ววิเคราะห์สรุปเป็นเกณฑ์การใช้คําเรียกขานในทั้ง
ภาษาไทยและภาษาจีนอย่างละเอียด แน่นอนว่าการใช้คําเรียกขานในแต่ละภาษาย่อมมีลักษณะแตกต่างกัน
แต่จากการวิจัยพบว่าสามารถหาเกณฑ์สรุปร่วมกันระหว่างภาษาทั้งสองนี้ได้ ดังจะได้อธิบายใน 5 หัวข้อ
ต่อไปนี้
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1.โครงสร้างของคาเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีน
คําเรียกขานแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่เป็นคําเรียกขานหลัก และส่วนที่เป็นคําเรียกขาน
ประกอบ คําเรียกขานต่างๆ สามารถใช้เป็นคําเรียกขานได้โดยลําพัง ในขณะเดียวกันก็สามารถประกอบ
เป็นคําเรียกขานประสมได้อีกด้วย คําเรียกขานประสมสร้างขึ้นมาจากส่วนประกอบอื่นๆ มากกว่าหนึ่งชนิด
ขึ้นไป ส่วนประกอบบางชนิดมีความสามารถในการประกอบเป็นคําเรียกขานสูง และสามารถประกอบเป็นคํา
เรียกขานหลากหลายรูปแบบ แต่คําเรียกขานบางชนิดใช้โดยลําพังเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถประกอบกับ
คําอื่นได้ หรือมีข้อจํากัดในการประกอบเป็นคําเรียกขาน นอกจากนี้คําเรียกขานยังได้รับอิทธิพลของระบบ
ไวยากรณ์ในภาษาด้วย ดังนั้นการเรียงลําดับก่อนหลังของส่วนประกอบคําเรียกขานแต่ละส่วนมีกฎเกณฑ์ที่
ชัดเจน และแน่นอน เพื่อสรุปหาสูตรของรูปแบบคําเรียกขาน จะใช้ตัวเลขแทนส่วนประกอบต่างๆ ของคํา
เรียกขานที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกๆรูปแบบ แล้วสรุปเป็นสูตรดังนี้
ส่วนประกอบของคาเรียกขานในภาษาไทย ได้แก่ 1. ชื่อ 2. คําเรียกทั่วไป 3. คําเรียกญาติ
4. นามสกุล 5. อาชีพ ตําแหน่ง 6. คําอุทาน 7. คําแสดงอารมณ์ความรู้สึก 8. สมญานาม 9 คําบอกอายุ
10. คําบอกสถานภาพส่วนบุคคล 11. คําบอกเพศ 12. วุฒิการศึกษา 13. ยศ
ส่วนประกอบทั้ง 13 ชนิดสามารถประกอบเป็นคําเรียกขานได้หลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบต่างๆ นั้น
สามารถสรุปได้เป็นสูตรคําเรียกขานหลัก โดยที่ส่วนประกอบแต่ละส่วนไม่จําเป็นต้องเกิดในคําเรียกขานทุก
ครั้ง หรือทุกรูปแบบ แต่จะมีการเรียงลําดับตามสูตรดังกล่าว เครื่องหมายที่ใช้ในสูตร มี “±” หมายถึง
ส่วนประกอบเดียวกันสามารถเกิดได้สองตําแหน่ง ส่วนใหญ่ไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่
สามารถเกิดพร้อมกันได้ ดังสูตรต่อไปนี้
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ส่วนประกอบของคาเรียกขานในภาษาจีน ได้แก่ 1.ชื่อ 2.คําเรียกทั่วไป 3.คําเรียกญาติ 4.นามสกุล
5.อาชีพ / ยศ / ตําแหน่ง 6.คําอุทาน 7.คําแสดงอารมณ์ความรู้สึก 8.สมญานาม 9.คําบอกอายุ 10.คําเสริม
ท้าย 11.คําบอกลําดับ 12.คําบอกเพศ 13.ส่วนเติมหน้า
ส่วนประกอบทั้ง 13 ชนิดสามารถประกอบเป็นคําเรียกขานได้หลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบต่างๆ นั้น
สามารถสรุปได้เป็นสูตรคําเรียกขานหลัก โดยที่ส่วนประกอบแต่ละส่วนไม่จําเป็นต้องเกิดในคําเรียกขานทุก
ครั้ง หรือทุกรูปแบบ แต่จะมีการเรียงลําดับตามสูตรดังกล่าว เครื่องหมายที่ใช้ในสูตร มี { } ส่วนประกอบที่
อยู่ในเครื่องหมายนี้หมายถึงส่วนประกอบที่เกิดในตําแหน่งเดียวกัน เครื่องหมาย “±” หมายถึง ส่วนประกอบ
เดียวกันสามารถเกิดได้สองตําแหน่ง แต่จะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน ดังสูตรต่อไปนี้

2. ค่าความถี่ในการเลือกใช้คาเรียกขานประเภทต่างๆในภาษาไทยและภาษาจีน
ข้อมูลการใช้คําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีน ได้มาจากการเก็บข้อมูลการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจําวัน เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อสารมวลชน แล้ววิเคราะห์ความถี่ในการเกิดของคําแต่ละประเภท
แปรค่าความถี่เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ พบว่าคําที่ใช้เป็นคําเรียกขานในทั้งสองภาษามีความคล้ายคลึงกันเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ค่าค่าเฉลี่ยความถี่ในการใช้คําแต่ละชนิดในแต่ละภาษามีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นนัยที่ชี้ให้เห็น
ถึงการมีปัจจัยการใช้ที่แตกต่างกัน ค่าความถี่ดังกล่าวแสดงในตารางข้างล่างนี้
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4.67

คุณสมศรี ,
มล.สมศรี

身份 / 通称 + 名

มี -

-

ชื่อ +นามสกุล
-

绰号 สมญานาม

สี่ตา

9.98

พี่สมศรี

亲属称谓 + 名

0.41

28.85

สมศรี

名 ชื่อ

คําเรียกญาติ + ชื่อ

-

-

-

คําบอกสถานภาพ/คําเรียกทั่วไป + ชื่อ

-

名+姓

สมศรี
สกุล
-

-

-

0.37

ที่รัก
แก้วตา
ดวงใจ
-

感情色彩 / 短语

คําและวลีแสดงอารมณ์

0.18

เอ้ย เฮ้ย
คําอุทาน

绰号 สมญานาม

[ชื่อ+คําเรียกญาติ]

[名 + 亲属称谓]

名 ชื่อ

[姓+亲属称谓]
[นามสกุล + คําเรียกญาติ]

หรือชื่อ+คําเรียกทั่วไป/คําบอกสถานภาพ]

四眼 猫脸

东东哥 秀丽姐

建华

张哥 林姐

张同志 林师傅

张儿 波儿

老张 小林

张建华

张主任 王医生

肝

亲爱的 宝贝 心

喂诶

คาเรียกขานภาษาจีน
ตัวอย่าง

[姓名或姓或名+通称/身份] [นามสกุล+ชื่อหรือนามสกุล

[นามสกุล+ชื่อหรือนามสกุลหรือชื่อ+คําเสริม]

[ 姓名或姓或名+词尾]

[คําบอกอายุ + นามสกุล]

[表示年龄 + 姓]

[姓 + 名] นามสกุล+ ชื่อ

[นามสกุล+อาชีพ/ตําแหน่ง/ยศ]

[姓 + 职称/职位/官衔]

คําและวลีแสดงอารมณ์

感情色彩 / 短语

感叹语

ค่าเฉลี่ รูปแบบ
ย
ร้อย
ละ

感叹语 คําอุทาน

รูปแบบ

คาเรียกขานภาษาไทย
ตัวอย่าง

0.59

4.48

15.18

3.37

8.69

1.14

2.4

8.57

13.57

1.06

1.53

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
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คําเรียกญาติ

统计 รวม

[คําเรียกทั่วไป+คําเรียกญาติ]

[通称+亲属称谓]

拟亲属称谓 คําเรียกญาติ

亲属称谓

通称 คําเรียกทั่วไป
-

职称 / 职位 / 官衔

-

-

99.99%

คุณพี่ คุณน้า 9.76
คุณลุง

พ่อ แม่ ปู่ ย่า 2.82
ตา ยาย
ป้า น้า ลุง ตา 19.21
พี่

14.47

คุณ ท่าน

อาจารย์สมศรี 9.17
แพทย์หญิง
อาชีพ/ตําแหน่ง/ยศ
สมศรี
พันตรีหญิง
สมศรี
[亲属称谓 + 职称 / 职位 / 官 ลุงหมอ พี่ผู้ 0.06
พัน
衔 ] [คําเรียกญาติ+อาชีพ/ตําแหน่ง/
ยศ]

คาเรียกขานภาษาไทย

คําเรียกญาติ

-

[คําบอกอายุ + คําเรียกญาติ]

[表示年龄 +/亲属称谓]

亲属称谓

[คําบอกอายุ + คําเรียกทั่วไป]

[表示年龄 + 通称]

通称 คําเรียกทั่วไป

[อาชีพ/ตําแหน่ง/ยศ + คําเรียกญาติ]

[职称 / 职位 / 官衔+ 亲属称谓]

อาชีพ/ตําแหน่ง/ยศ

职称 / 职位 / 官衔

99.95%

-

10
老爷爷 大妈 小妹妹

-

5.94

2.53

14.19

0.61

6.14

爸爸 妈妈 爷爷

老师傅 老同志

师傅 同志

警察叔叔 护士姐姐

大夫 老师 主任

คาเรียกขานภาษาจีน

คําเรียกขานที่ปรากฏในตารางไม่ใช่คําเรียกขานทุกรูปแบบที่ปรากฏมีใช้ในภาษา เนื่องจากคําเรียก
ขานบางคําหรือบางรูปแบบมีความถี่ในการใช้น้อยมาก ไม่ถึง 0.01% จึงไม่นํามาแสดงในตาราง เพราะถือว่า
เป็นคําเรียกขานที่ปรากฏเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้เป็นที่ยอมรับทั่วไป คําเรียกขานที่
ปรากฏในตารางมี 2 ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่งคําเรียกขานเดี่ยวทุกรูปแบบ อันได้แก่ [นามสกุล], [ชื่อ] ,
[อาชีพ / ยศ / ตําแหน่ง] , [คําเรียกญาติ] , [คําเรียกญาติปลอม] , [คําแสดงอารมณ์ความรู้สึก] , [คําเรียก
ทั่วไป] ประเภทที่สองคือคําเรียกขานประสม ได้แก่ [นามสกุล +อาชีพ / ตําแหน่ง / ยศ] , [นามสกุล+ชื่อ] ,
[คําบอกอายุ+นามสกุล] , [นามสกุล+ชื่อหรือนามสกุลหรือชื่อ+คําเสริม] , [นามสกุล+ชื่อหรือนามสกุลหรือ
ชื่อ+คําเรียกทั่วไป / สถานภาพ] , [นามสกุล+คําเรียกญาติ] , [ชื่อ+คําเรียกญาติ] , [อาชีพ / ตําแหน่ง / ยศ+
คําเรียกญาติ] , [คําบอกอายุ+คําเรียกทั่วไป] , [คําเรียกทั่วไป+คําเรียกญาติ] คําเรียกขานประสมที่มีความถี่
น้อยกว่า 0.5% ไม่นํามาวิเคราะห์ รวมทั้งคําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ใช้เฉพาะกลุ่มคน เช่น คําเรียกที่
พบในภาพยนตร์ฮ่องกง จําพวก [madam] [啊SIR] ถือเป็นคําเรียกภาษาต่างประเทศเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้ใช้
ทั่วไปก็ไม่นํามาวิเคราะห์เช่นกัน
เนื่องจากการหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์ทําให้รูปแบบคําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีนบาง
รูปแบบดูแตกต่างกัน ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น ภาษาไทยเรียก [ชื่อ + นามสกุล] แต่
ภาษาจีนเรียก [นามสกุล + ชื่อ], ภาษาไทยเรียก [คําเรียกญาติ + ชื่อ] แต่ภาษาจีนเรียก [ชื่อ+คําเรียกญาติ]
เป็นต้น รูปแบบคําเรียกขานเหล่านี้ในการเปรียบเทียบจะถือว่าเป็นคําเรียกขานรูปแบบเดียวกัน
จากตารางจะเห็นว่า ในภาษาไทย คําเรียกขานที่มีความถี่ในการใช้สูงที่สุดคือ [ชื่อ] อัตราความถี่
28.85%，รองลงมาคือ [คําเรียกญาติปลอม] ，[คําเรียกทั่วไป],[คําเรียกญาติ + ชื่อ],[คําเรียกทั่วไป +คํา
เรียกญาติ]，[อาชีพ / ตําแหน่ง / ยศ]，[สถานภาพ+คําเรียกทั่วไป+ชื่อ], [คําเรียกญาติ]，[สมญานาม],
[คําแสดงอารมณ์ความรู้สึก]，[คําอุทาน] และคําเรียกขานที่มีความถี่การใช้น้อยที่สุดคือ [คําเรียกญาติ +
อาชีพ / ตําแหน่ง / ยศ] อัตราความถี่ 0.06%
ส่วนในภาษาจีนคําเรียกขานที่มีความถี่ในการใช้สูงที่สุดคือ [ชื่อ] อัตราความถี่ 15.18 %รองลงมาคือ
[คําเรียกทั่วไป], [นามสกุล+อาชีพ / ตําแหน่ง / ยศ], [คําเรียกญาติปลอม], [นามสกุลหรือชื่อหรือนามสกุล+
คําเรียกทั่วไป / คําบอกสถานภาพ],
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[นามสกุล+ชื่อ], [อาชีพ / ตําแหน่ง / ยศ], [คําเรียกญาติ], [ชื่อ+คําเรียกญาติ], [นามสกุล+คําเรียกญาติ], [คํา
บอกอายุ+คําเรียกทั่วไป], [คําบอกอายุ + นามสกุล], [คําอุทาน], [นามสกุล+ชื่อหรือนามสกุลหรือชื่อ+คํา
เสริม], [คําหรือวลีแสดงอารมณ์ความรู้สึก],[อาชีพ / ตําแหน่ง / ยศ+ คําเรียกญาติ] และคําเรียกขานที่มี
ความถี่การใช้น้อยที่สุดคือ [สมญานาม] ความถี่ 0.59%
เปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าทั้งภาษาไทยและภาษาจีนมีคําเรียกขานที่เป็นรูปแบบร่วมคือ
[คํา
อุทาน] เช่น ภาษาไทย เช่น เอ้ย เฮ้ย ภาษาจีน เช่น 诶！[คําหรือวลีแสดงอารมณ์ความรู้สึก] ภาษาไทย
เช่นที่รัก ภาษาจีน เช่น 亲爱的，宝贝 [นามสกุล+ชื่อ] ภาษาไทย เช่น สมศรี มีสกุล ภาษาจีน เช่น
张建华 [นามสกุล+ชื่อหรือนามสกุลหรือชื่อ+คําเรียกทั่วไป / คําบอกสถานภาพ] ภาษาไทย เช่น คุณ
สมศรี ภาษาจีน เช่น 张同志 [ชื่อ] ภาษาไทย เช่น สมศรี [ชื่อ+คําเรียกญาติ] ภาษาไทย เช่น พี่สมศรี
ภาษาจีน เช่น张哥 [สมญานาม] ภาษาไทย เช่น ไอ้แว่น ภาษาจีน เช่น 四眼 [อาชีพ / ตําแหน่ง / ยศ]
ภาษาไทย เช่น อาจารย์ ภาษาจีน เช่น 老师 [อาชีพ / ตําแหน่ง / ยศ+คําเรียกญาติ] ภาษาไทย เช่น
อาจารย์แม่ อาจารย์น้อง ภาษาจีน เช่น 警察叔叔护士姐姐 [คําเรียกทั่วไป] ภาษาไทย เช่น คุณ
ท่าน ภาษาจีน เช่น 同志 师傅 [คําเรียกญาติ] ภาษาไทย เช่น ป้า น้า ภาษาจีน เช่น 阿姨 爷爷
[คําเรียกญาติปลอม] ภาษาไทย เช่น ลุง ป้า น้า อา ภาษาจีน เช่น 大爷 大妈 老妈
คําที่ภาษาจีนมีแต่ภาษาไทยไม่มี ได้แก่ [นามสกุล], [นามสกุล + ชื่อ], [นามสกุล + อาชีพ / ยศ /
ตําแหน่ง], [คําบอกอายุ+นามสกุล], [นามสกุลและชื่อหรือชื่อหรือนามสกุล+คําเสริม], [นามสกุล+คําเรียก
ญาติ], [คําบอกอายุ+คําเรียกทั่วไป], [คําบอกอายุ + คําเรียกญาติ]
ที่น่าสนใจและเป็นข้อแตกต่างของภาษาไทยและภาษาจีนที่เด่นชัดก็คือ
คนไทยไม่เรียกกันด้วย
นามสกุล หรือไม่ใช้นามสกุลเป็นส่วนประกอบของคําเรียกขาน จะปรากฏตามหลังชื่อเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าวัฒนธรรมการใช้นามสกุลในภาษาไทยมีประวัติศาสตร์ที่สั้นมาก และนามสกุลของคนไทยมีหลาย
พยางค์ บางนามสกุลยาวถึง 10 พยางค์ จึงไม่เหมาะที่จะนํามาใช้เป็นคําเรียกขาน และมีคําเรียกขานที่มีใช้
ในภาษาไทยแต่ในภาษาจีนไม่มีคือ [้ คําเรียกทั่วไป + คําเรียกญาติ]
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คําเรียกขานที่ใช้เป็นหลัก และมีความถี่การใช้มากที่สุดทั้งในภาษาไทยและภาษาจีนตรงกันคือ [ชื่อ]
ในภาษาไทยมีความถี่ในการเลือกใช้ 28.85% ในภาษาจีนมีความถี่ในการเลือกใช้ 15.18%
3.ลักษณะการใช้คาเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีน
แม้ว่าการเลือกใช้คําเรียกขานจะแปรไปตามเพศ อายุ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สถานภาพทางสังคม
เป็นต้น แต่จากการวิจัยพบว่า คําที่ใช้เป็นคําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีนมีคําหลักๆ อยู่ไม่มาก จาก
ค่าความถี่แสดงให้เห็นว่า “ชื่อ” เป็นคําที่ใช้เป็นคําเรียกขานมากที่สุดในทั้งสองภาษา การเลือกใช้ชื่อเป็นคํา
เรียกขานมากที่สุดในทั้งสองภาษาอาจเนื่องมาจากเหตุผลสองประการ คือ 1) “ชื่อ” เป็นคําที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้
ที่มีอายุน้อยกว่าหรือผู้มีสถานภาพสูงกว่าใช้เรียกผู้มีสถานภาพต่ํากว่าเพื่อแสดงถึงอํานาจ ในทางกลับกันผู้
ที่มีอายุน้อยกว่าหรือผู้ที่มีสถานภาพต่ํากว่าจะไม่ใช้ชื่อเรียกผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือมีสถานภาพสูงกว่าตน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า “ชื่อ” แฝงไว้ซึ่งความหมายแห่ง “อํานาจ” 2) การใช้ชื่อเรียกผู้ที่มีสถานภาพและอายุเท่า
เทียมกันเป็นการแสดงถึงความสนิทสนมแน่นแฟ้น และความเสมอภาค ดังนั้น เมื่อ “ชื่อ” แฝงความหมายถึง
“อํานาจ” และ “ความสนิทสนม” อันเป็นกรอบที่ควบคุมการใช้คําเรียกขานทั้งระบบเช่นนี้ ทําให้ค่าความถี่ใน
การเลือกใช้ “ชื่อ”ในทั้งภาษาไทยและภาษาจีนมีค่าความถี่สูงที่สุด
การใช้คําเรียกญาติแฝงความหมายถึงการแสดงความเคารพผู้ฟัง ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่าการใช้ชื่อ
เรียกผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือผู้มีสถานภาพสูงกว่าเป็นการแสดงถึงความไม่เคารพผู้ฟัง แต่หากเรียกผู้ฟังด้วย
คําเรียกญาติ + ชื่อ (รูปแบบในภาษาไทย) หรือ ชื่อ + คําเรียกญาติ (รูปแบบในภาษาจีน) กลับแสดงถึง
ความเคารพได้ และในขณะที่ “ชื่อ” แฝงความหมายของความสนิทสนม การใช้คําเรียกขานประสมใน
รูปแบบนี้สามารถแสดงถึงความเคารพและความสนิทสนมแน่นแฟ้นไปในเวลาเดียวกัน
จากค่าความถี่จะเห็นว่า นอกจาก “ชื่อ” แล้ว ยังมีคําเรียกทั่วไปในสังคม คําเรียกญาติ คําบอกอาชีพ
ยศ ตําแหน่ง ถือเป็นคําเรียกขานชนิดที่มีค่าความถี่การใช้มากเป็นอันดับต้นๆ เช่นเดียวกันทั้งในภาษาไทย
และภาษาจีน
ที่น่าสังเกตคือ การใช้นามสกุลเป็นคําเรียกขานในภาษาไทยไม่สามารถใช้ได้อย่างอิสระ ต้องใช้
ร่วมกับชื่อเท่านั้น ดังนั้นคําเรียกขานประสมที่ประกอบด้วยนามสกุล
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จึงปรากฏการใช้ในภาษาไทยเพียงรูปแบบเดียวคือ [ชื่อ+ นามสกุล] อาจจะเป็นเพราะว่าในภาษาไทยเพิ่งมี
การใช้นามสกุลไม่นานนัก ซึ่งแตกต่างจากภาษาจีนอย่างสิ้นเชิง ภาษาจีนมีประวัติศาสตร์การใช้นามสกุลมา
ช้านาน เท่าๆกับประวัติศาสตร์ชาติจีนเลยทีเดียว การเรียกกันด้วยนามสกุล หรือคําเรียกขานที่มีนามสกุล
เป็นส่วนประกอบเป็นคําเรียกขานที่พบเห็นได้เป็นปกติวิสัยทั่วไป กล่าวคือ นอกจากจะใช้ประกอบกับชื่อ
แล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับคําเรียกญาติ คําบอกอายุ อาชีพ ยศ ตําแหน่ง และคําเรียกทั่วไปในสังคมได้อีก
ด้วย แต่ในภาษาไทยกลับไม่มีรูปแบบคําเรียกขานประเภทนี้
การเลือกใช้คําเรียกขานในภาษาไทยคํานึงถึงสถานภาพสูงต่ําของบุคคลมากกว่าในภาษาจีน เป็น
เพราะว่าสภาพสังคมและการปกครองต่างกัน
สังคมไทยบูชาพระพุทธศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด รองลงมาเป็นระดับเจ้าขุนมูลนาย ระบบสังคมเช่นนี้ทําให้มีความสูงต่ําทาง
สังคมเกิดขึ้น จะเห็นว่า พระ กษัตริย์ เจ้านายชั้นสูง ข้าราชการ นักศึกษา ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง คือผู้มี
สถานภาพสูงในสังคมไทยที่ได้รับความเคารพยกย่อง แต่ชาวนา กรรมกร คนยากจนถือเป็นผู้มีสถานภาพ
ทางสังคมที่ด้อยกว่า คําเรียกขานที่ใช้กับบุคคลสองกลุ่มนี้ย่อมมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังจะ
เห็นได้ว่าในสังคมไทยยิ่งผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมสูงเท่าใด
คําเรียกขานก็ยิ่งมีความยาวมากขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น หากบุคคลผู้หนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี มีเชื้อพระวงศ์ มียศตําแหน่งทางวิชาการ มีวุฒิปริญญา
เอก เป็นต้น คําที่บ่งบอกสถานภาพเหล่านี้ต้องปรากฏอยู่ในคําเรียกขานเพื่อแสดงถึงสถานภาพทางสังคม
อันสูงส่งและแสดงถึงการยกย่องของบุคคลผู้นั้น เช่น “ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ หม่อม
ราชวงศ์คฑาวุฒ มาลากุล ณ อยุธยา” แต่ในสังคมจีน โดยเฉพาะหลังปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นต้นมา ไม่ได้ให้
ความสําคัญกับสถานภาพทางสังคมมากเท่ากับสังคมไทย ดังนั้นการใช้คําเรียกขานในลักษณะนี้จึงไม่ค่อย
พบว่ามีใช้ในสังคมจีนปัจจุบัน
คําเรียกขานในภาษาจีนคํานึงถึงปัจจัยทางเพศมากกว่าสังคมไทย จะเห็นได้จากระบบคําเครือญาติ
ในภาษาจีน นอกจากการแยกความแตกต่างตามอายุที่ระบบคําเครือญาติมีอยู่แล้วนั้น ภาษาจีนยังมีการแยก
ความแตกต่างตามเพศอย่างชัดเจน เช่นคําเรียกญาติในรุ่นเดียวกันที่มีอายุมากกว่าตนเองในภาษาไทยมีคํา
ว่า “พี”่ เพียงคําเดียว แต่ภาษาจีนมีคําเรียกพีเ่ พศชายและหญิงแยกออกจากกันชัดเจนคือ 哥哥 “พีช่ าย”และ
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姐姐” พี่สาว” เช่นเดียวกันกับคําเรียกญาติในรุ่นเดียวกัน แต่อายุน้อยกว่าตนเองในภาษาไทยมีคําว่า
“น้อง” เพียงคําเดียว แต่ภาษาจีนมีคําเรียกพี่เพศชายและหญิงแยกอกจากกันชัดเจนคือ 弟弟 “น้องชาย”
และ 妹妹”น้องสาว” ซึ่งระบบคําเครือญาติในภาษาจีนมีการแบ่งแยกเพศเช่นนี้ทั้งระบบ ยิ่งไปกว่านั้น
สังคมจีนยังให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
เนื่องจากความคิดที่ว่าผู้ชายเป็นผู้สืบตระกูลของ
ครอบครัว ดังนั้นคําเรียกญาติทางฝ่ายพ่อจะมีแบ่งเป็น 伯伯“ลุง” กับ叔叔 “อา” แต่คําเรียกญาติ
ลักษณะเดียวกันฝ่ายแม่จะใช้คําคําเดียวกัน คือ 舅舅 “ลุง หรือ น้า”
คําเรียกขานในภาษาไทยคํานึงถึงปัจจัยทางอายุมากกว่าสังคมจีน ดังจะเห็นได้จากระบบคําเครือ
ญาติในภาษาไทยที่แบ่งตามอายุมากน้อยก่อน แล้วจึงแบ่งตามเพศ เช่น คําเรียกญาติรุ่นพ่อในภาษาไทย
สําหรับผู้ที่อายุมากกว่าพ่อ(หรือแม่) มีคําว่า “ลุง”และ “ป้า” ส่วนผู้ที่อายุน้อยกว่าพ่อจะเรียก “อา” จึงเห็นได้
ว่าภาษาไทยแบ่งตามอายุมากน้อยก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นค่อยแบ่งว่าเป็นเพศหญิงหรือชาย ยิ่งไปกว่า
นั้นด้วยเหตุที่สังคมไทยให้ความสําคัญกับญาติที่มีอายุมาก มากกว่าญาติที่มีอายุน้อย ดังนั้นในกลุ่มญาติที่มี
อายุมากจะมีการแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง แต่ในกลุ่มญาติอายุน้อยกลับใช้คําเดียวกันไม่ว่าหญิง
หรือชาย ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าในภาษาไทยให้ความสําคัญกับอายุเป็นอันดับแรก รองลงมาคือความแตกต่าง
ระหว่างเพศ
การใช้คําเรียกญาติเรียกผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์เป็นญาติดูจะเป็นลักษณะเด่น และเป็นลักษณะร่วม
ของสังคมชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะไม่เพียงแต่ในภาษาไทยและภาษาจีนเท่านั้นที่มีการใช้คําเรียก
ญาติเรียกผู้ไม่มีความสัมพันธ์เป็นญาติ จากการวิจัยที่ผ่านมาก็พบว่าในภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษา
เวียดนาม ภาษาลาวรวมถึงภาษาชนกลุ่มน้อยในเอเชียอาคเนย์ ล้วนมีการใช้คําเรียกญาติกับผู้ที่ไม่มี
ความสัมพันธ์เป็นญาติทั้งสิ้น แม้แต่ในสังคมเอเชียตะวันออกไกลเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีก็มีการใช้คําเรียกญาติ
ในลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งแตกต่างจากสังคมภาษาทางแถบยุโรปที่ในเหตุการณ์ปกติ จะไม่คุ้นชินกับการเรียก
ผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์เป็นญาติว่า brother, sister, grandma, uncle หรือหากมีการใช้บ้าง ก็ไม่ได้ใช้อย่าง
เป็นปกติทั่วไปอย่างสังคมภาษาเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “ความคิดความเชื่อในเรื่องความเคารพต่อผู้ใหญ่
หรือเรื่องคนทุกคนเปรียบเสมือนญาติพี่น้องกัน” ฝังรากในจิตใจของชาวเอเชียอย่างลึกซึ้ง
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4. ปัจจัยกาหนดการเลือกใช้คาเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีน
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้คําเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีนนั้นมี
อยู่ 2 ประการ คือ
ปัจจัยภายใน คือปัจจัยที่อยู่ในตัวผู้เรียก และตัวผู้ถูกเรียก ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพส่วนตัว
เจตนา อารมณ์ความรู้สึก ชนชาติ ปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้คําเรียกขานโดยตรง ในบรรดา
ปัจจัยภายในเหล่านี้ ปัจจัยที่คงที่คือเพศและอายุของคู่สนทนา เนื่องจากในขณะเรียกขานกันนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นในสถานการณ์ใด ช่วงเวลาใด สถานที่ใดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
ดังนั้นปัจจัยทั้งสองอย่างนี้จึงมี
ความสําคัญต่อการเลือกใช้คําเรียกขาน
จากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้คําเรียกขานในภาษาไทยและ
ภาษาจีนก็พบว่าปัจจัยทั้งสองเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพียงแต่ขึ้นอยู่กับการจัดลําดับความสําคัญ
ว่าในภาษาใดจะถือเอาปัจจัยใดเป็นอันดับหนึ่งหรือสอง ซึ่งเราพบว่าในภาษาไทยให้ความสําคัญกับปัจจัย
อายุเป็นอันดับแรกรองลงมาคือปัจจัยเพศ ในทางกลับกันภาษาจีนให้ความสําคัญกับปัจจัยเพศเป็นอันดับ
แรกและรองลงมาคือปัจจัยอายุ
ปัจจัยภายนอก คือปัจจัยที่อยู่นอกตัวผู้เรียกและผู้ถูกเรียก สังคมวัฒนธรรม สถานภาพทาง
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนา สภาพแวดล้อมทางภาษา ยุคสมัยและระบบภาษา ในบรรดาปัจจัย
ภายนอกเหล่านี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้คําเรียกขานที่เด่นชัดที่สุดคือ “ความสัมพันธ์ของคู่สนทนา”
ความสัมพันธ์ของคู่สนทนาแบ่งเป็น ความสัมพันธ์ฉันท์ญาติ และความสัมพันธ์แบบไม่ใช่ญาติ
แบ่งย่อยได้เป็น คนแปลกหน้า คนรู้จัก คนสนิท ในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาที่
กล่าวมานี้อยู่ภายใต้การควบคุมของปัจจัยหลักที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ก็คือ “อํานาจ” และ “ความสนิทสนม”
ซึ่งค่อนข้างคล้ายคลึงกับทฤษฎีของ Brown and Gillian (1972) ที่กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ควบคุมการใช้คําเรียกขาน
ของคนในสังคมมีสองประการคือ พลังอํานาจ (Power) อันเป็นผลมาจากพลังทางร่างกาย ความแตกต่าง
ทางเพศ ฐานะทางครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม เป็นต้น และความสนิทสนมแน่นแฟ้น
(Solidarity) อันเป็นผลมาจาก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในแง่ของอาชีพ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ที่อยู่อาศัย ประเทศชาติ ฯลฯ

58

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2550

5 บทสรุป
กล่าวโดยสรุปก็คือ เมื่อผู้สนทนาจะเลือกใช้คําเรียกขานในแต่ละครั้ง มักจะมีปัจจัยหลายๆอย่าง
ควบคุมการเลือกใช้คําเรียกขานไปพร้อมๆ กัน บางครั้งก็อาจสามารถชี้ได้ชัดเจนว่าเป็นปัจจัยใดบ้าง แต่
บางครั้งก็ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า
ในการเลือกใช้คําเรียกขานครั้งหนึ่งๆที่มีปัจจัยมากกว่าหนึ่งปัจจัย
ควบคุมอยู่นั้น ปัจจัยใดมีอิทธิพลมาก ปัจจัยใดมีอิทธิพลน้อย คงทําได้เพียงการสรุปในภาพรวมเท่านั้น และ
สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
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