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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มีวัตถุ ป ระสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ลั ก ษณะของคาเรี ย กญาติ ในภาษาเขมรถิ่น ไทย และ
ความหมายของค าเรี ย กญาติ ใ นภาษาเขมรถิ่ น ไทย ด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Componential
Analysis) รวมทั้งเพื่อศึกษาวัฒนธรรมที่สะท้อนจากระบบคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย โดยเก็บข้อมูล
คาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษากลุ่มชาติพันธุ์เขมร บ้านสามทอง หมู่ที่ 1
ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 6 คน แบ่งเป็นผู้บอกภาษาเพศชาย 3 คน เพศหญิง
3 คน
ผลการวิจัยพบว่าภาษาเขมรถิ่นไทยมีจานวนคาเรียกญาติทั้งหมด จานวน 26 คา แบ่งเป็นคาเรียก
ญาติคาเดี่ย ว 13 คา และคาประสม 13 คา โดยความหมายของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยถูก
จาแนกออกจากกันด้วยมิติแห่งความแตกต่าง 6 ประการ ได้แก่ รุ่นอายุ, สายเลือด, เพศ, อายุ, การแต่งงาน
และการแต่งงานใหม่
วัฒ นธรรมที่สะท้อนจากระบบคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย มี 5 ประการ ได้แก่ การให้
ความสาคัญกับระบบอาวุโส การเน้นญาติที่สัมพันธ์กันทางสายเลือด การให้ความสาคัญกับญาติสายตรง
การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ญาติ ฝ่ า ยพ่ อ กั บ ฝ่ า ยแม่ แ ละฝ่ า ยสามี กั บ ฝ่ า ยภรรยาเท่ า เที ย มกั น และการให้
ความสาคัญกับเพศชายและหญิงเท่าเทียมกัน
คำสำคัญ: คาเรียกญาติ, ภาษาเขมรถิ่นไทย
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Abstract
This research aims to analyze the characteristics and the meaning of kinship terms
of Khmer dialect in Thailand with component analysis methods including to study the
culture that is reflected from the kinship system in Khmer dialect in Thailand. The
researcher collected the kinship information from Khmer dialect spoken in Thailand Based
on the interview with the 6 Khmer ethnic language informants divided into 3 male and 3
female informants, Ban Samthong, Moo 1, Taling Chan Subdistrict, Mueang District, Suphan
Buri Province.
The results of the study showed that the Khmer dialect in Thailand has a total of
2 6 kinship terms, 13 terms are single words and 13 terms are compound words. The
meaning of the kinship terms were classified by the 6 different dimensions: Generation,
Linearity, Sex, Age, Marriage and Remarriage.
The culture reflected in the kinship system in Khmer dialect in Thailand consist of
5 reasons: The importance of the senior system, Emphasis on genetic relatedness, Giving
priority to a direct descendent, Giving equal importance to maternal, paternal, husbands
and wives relatives and Giving equal importance to male and female relatives.
Keywords: Kinship terms, Khmer dialect in Thailand
บทนำ
มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคม จึงจาเป็นต้องมี “ภาษา” เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทาความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน “คาเรียกญาติ” เป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่ใช้กันในระบบเครือญาติอันเป็นกลุ่มสังคมขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ ดังที่ ประสิทธิ์ สวาสดิ์ญาติ (2535 : 89) กล่าวว่าทุกวัฒนธรรมจะมีชุดคาที่บ่งชี้ความเป็นญาติ
ในแต่ล ะสถานภาพ เรี ย กว่า คาเรี ย กญาติ (Kinship terms) และบรรดาคาศัพท์ที่เกี่ยวกับเครือญาติ
รวมกันเรียกว่า “ระบบคาเรียกญาติ” (System of Kinship terminology) คาเรียกญาติเป็นคาที่เจ้าของ
ภาษากาหนดขึ้นเพื่อใช้เรียกผู้ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละภาษามีปัจจัยในการกาหนดไม่เหมือนกั น บาง
ภาษาใช้อายุ บางภาษาใช้เพศ บางภาษาใช้การสืบเชื้อสาย และบางภาษาอาจใช้เกณฑ์รวมกัน ทาให้แต่ละ
ภาษามีระบบคาเรียกญาติต่างกัน การศึกษาระบบคาเรียกญาติดังกล่าว ก็คือ การวิเคราะห์ความหมายของ
ค าในภาษา เพื่ อ เข้ า ถึ ง ระบบความนึ ก คิ ด ของผู้ พู ด ภาษานั้ น แนวทางเช่ น นี้ ท าให้ ไ ด้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ทาง
วัฒนธรรมโดยผ่านมุมมองของเจ้าของภาษาเอง ซึ่งนักภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์มักใช้แนวทางการศึกษานี้
เรียกว่า การศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ (Ethno semantics) เป็นการศึกษาภาษาของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้
เข้าใจระบบความคิดและค่านิยมของชนกลุ่มนั้นๆ ด้วยเชื่อว่าภาษาเป็นเครื่องสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและ
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การมองโลกของผู้พูดได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์จากมุมมองของคนใน
กลุ่มชาติพันธุ์นั้นเอง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า “อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ ” จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่สามารถ
นามาศึกษาระบบคาเรียกญาติ เพื่อให้เห็นสภาพสังคมของกลุ่มชนต่าง ๆ ได้ ในประเทศไทยมีผู้ใช้ภาษา
แตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัย ได้แก่ ถิ่นอีสาน ถิ่นเหนือ ถิ่นกลาง และถิ่นใต้ รวมถึง
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากประเทศต่างๆ ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะ “ชาว
กัมพูชา” ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ดังพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 1 ของเจ้าพระยา
ทิพากรวรวรศ์ (2503:34) สรุปว่า สมัยกรุงธนบุรี พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวเขมรตั้ง
บ้านเรือนที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี คือตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเอง
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (2557 : 187-190) กล่าวว่า ชุมชนภาษาเขมรในจังหวัดสุพรรณบุรี มี 7
หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ใช้ภาษาเขมรร่วมกับภาษาไทยระดับที่ 2 (ทข.2) ได้แก่หมู่ที่ 1,4,5,6 ตาบลบ้า นโพธิ์
หมู่ที่ 1,2 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสุพรรณบุรีและหมู่ที่ 7 ตาบลไร่รถ อาเภอดอนเจดีย์ ซึ่งสอดคล้องกับ
คากล่าวของ (สุรสิทธิ์ วิหคมาตย์และคณะ : 2533, 1-2) ซึ่งได้รวบรวมและสืบค้นประวัติของ “ต้นตระกูล
บ้านสามทอง” ไว้ว่า ตระกูลนี้ได้อพยพมาจากประเทศเขมรประมาณต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ได้มีชาว
เขมรสามพี่น้องตระกูลหนึ่ง มีตารส ตาสุข และยายมา ได้รวบรวมลูกหลานอพยพจากเมืองพระตะบอง
การอพยพได้ระหกระเหินป่าดงพงไพร มาถึงเมืองสุพรรณขณะนั้น เจ้าเมืองสุพรรณรู้ข่าวการอพยพของ
สามพี่น้องและลูกหลาน จึงจัดให้กรมการเมืองนามาพานักอยู่ ที่ลาน้าท่าว้า โดยสถานที่ตรงนั้นมีบุคคลผู้
หนึ่งเป็นชาวเขมร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของเจ้าเมืองสุพรรณ เพราะบุคคลผู้นี้มีความรู้พิธีกรรมทางไสย
ศาสตร์ชื่อเถรทอง เมื่อคณะอพยพชุดนี้เดินทางมาถึงจึงได้ถากถางป่าพง สร้างบ้านตั้งหลักแหล่งทามาหา
กินโดยสุจริตธรรม จนเป็นที่นิยมยกย่องของเจ้าเมืองสุพรรณ ต่อมาก็ได้บูรณะวัดขึ้นโดยสามพี่น้องด้วยการ
รวบรวมกาลังทรัพย์ ที่ติดตัวมาจากเมืองเขมรจนสาเร็จ เนื่องจากขบวนอพยพครั้งนี้ได้มีพระภิกษุร่วมมา
ด้วยรูปหนึ่ง ชื่อหลวงตาทอง จากการที่ท่านเป็นผู้เคร่งครัดในทางปฏิบัติคันถะธุระ จึงพร้อมใจกันนิมนต์ให้
ท่านเป็นหัวหน้าปกครองดูแลวัด ต่อมาชาวบ้านใกล้ไกลทั่วไปก็พากันเรียกว่า “บ้านสามทอง” ซึ่งหมายถึง
บุคคลสามพี่น้อง ที่เป็นต้นตระกูลดังกล่าว ส่วนคาว่าทองนั้นหมายถึง เถรทอง หลวงตาทอง นางสาวทอง
มา ตามประวัติที่กล่าวมานี้ คณะผู้รวบรวมจัดทาหนังสือนี้ ได้ มาโดยการสอบถาม คนแก่ คนเฒ่าในบ้านนี้
และได้ไปศึกษา สอบถาม จากท่านผู้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกท่านมีความเห็น
ตรงกัน ซึ่งสถานที่ตั้งของบ้านสามทอง ดังที่กล่าวมานี้ ปัจจุบันก็คือ หมู่บ้านของคนไทยเชื้อสายเขมรใน
ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง จังหวั ดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใช้ภาษาเขมรหรือภาษาเขมรถิ่นไทย เป็น
ระดับที่ 2 (ทข.2) หรือใช้ภาษาเขมรร่วมกับภาษาไทย โดยใช้ภาษาเขมรประมาณร้อยละ 40 ของหน่วย
อรรถทั้งหมด จากข้อมูลในแผนที่ภาษาศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ : 2557, 189)
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าชาวกัมพูชาที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย กระจายไปอยู่ตาบลต่าง
ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี แต่สถานที่แรกที่ต้นตระกูลเขมรมาตั้งถิ่นฐานอยู่นั้นคือบ้านสามทอง ตาบลตลิ่งชัน
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อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน ชาวกัมพูชาที่อพยพมานั้นตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี จน
เกิดเป็นชื่อบ้านนามเมืองตามต้นตระกูลเขมรที่อพยพมา ว่าบ้านสามทอง ปัจจุบันมีลูกหลานสืบทอด และ
ได้กระจายไปอยู่ตาบลต่าง ๆ ในอาเภอเมือง และอาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และยังมีการรักษา
ภาษาและวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี การศึกษาคาเรียกญาติของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทยจึงมีความน่าสนใจ
และการศึกษาคาเรียกญาติจะทาให้เห็นโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคาเรียกญาติ คือ “การเปรียบเทียบระบบคาเรียกญาติ
ในภาษาไทยและภาษาเมี่ยน (เย้า)” (จตุพร โดมไพรวัลย์, 2555) “คาเรียกญาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช”
(เยาวลักษณ์ เฉลิมเกียรติ, 2542) และ บทความเรื่อง “การเปรียบเทียบคาเรียกเครือญาติในภาษาไทยและ
ภาษาจีนแต้จิ๋ว” (อมรชัย คหกิจโกศล, 2548) จากงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งหมดยังไม่มีผู้ศึกษาคาเรียกญาติใน
ภาษาเขมรถิ่นไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระบบคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย ที่ชุมชน
บ้านสามทอง หมู่ที่ 1 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
เพื่อให้เข้าใจระบบคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย และวัฒนธรรมที่สะท้อนจากระบบคาเรียกญาตินั้น
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย และความหมายของคาเรียกญาติ
ในภาษาเขมรถิ่นไทย ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Componential Analysis)
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมที่สะท้อนจากระบบคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย
ข้อตกลงเบื้องต้น
ผู้ วิจั ย ได้ศึกษาเฉพาะประเด็น ความหมายของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้บอกภาษากลุ่มชาติพันธุ์เขมร ชุมชนบ้านสามทอง หมู่ที่ 1 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 6 คน เป็นเพศชาย 3 คน และเป็นเพศหญิง 3 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่มีข้อบกพร่อง
ของอวัย วะในการออกเสี ย ง รวมจ านวน 31 คา ผู้ วิจัยบันทึกคาเรียกญาติเหล่ านั้นด้ว ย “สั ทอักษร”
(Phonetic Alphabet) แทนหน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในคาเรียกญาติภาษาเขมรถิ่นไทย
เพื่อให้เป็นสากลและสามารถบันทึกระบบเสียงคาเรียกญาติ ในภาษาเขมรถิ่นไทย ได้ ทุกคา และใช้อักษร
ย่อภาษาอังกฤษในการอธิบายความหมายของคาเรียกญาตินั้น ดังนี้
Fa
มาจาก
Father
หมายถึง
พ่อ
Mo มาจาก
Mother
หมายถึง
แม่
So
มาจาก
Son
หมายถึง
ลูกชาย
Da มาจาก
Daughter
หมายถึง
ลูกสาว
Br (o) มาจาก
Brother (older)
หมายถึง
พี่ชาย
Br (y) มาจาก
Brother (younger)
หมายถึง
น้องชาย
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Si (o) มาจาก
Sister (older)
หมายถึง
พี่สาว
Si (y) มาจาก
Sister (younger)
หมายถึง
น้องสาว
Hu มาจาก
Husband
หมายถึง
สามี
Wi
มาจาก
Wife
หมายถึง
ภรรยา
Ne มาจาก
New
หมายถึง
ใหม่ (แต่งงานใหม่)
การอ่านความหมายของคาเรียกญาติในงานวิจัยนี้ จะแบ่งเป็น 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1 อักษรย่อ 1 ตัว อ่านตามความหมายที่ระบุไว้ด้านบน เช่น Fa หมายถึง พ่อ
กรณีที่ 2 อักษรย่อ 2 ตัว ให้อ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า โดยอ่านความหมายของตัวอักษรย่อตัว
หลั ง แล้ ว เติ ม ค าว่ า “ของ” ระหว่ า งอั ก ษรย่ อ แล้ ว จึ ง ตามด้ ว ยอั ก ษรย่ อ ตั ว หน้ า เช่ น FaMo หมายถึ ง
แม่ของพ่อ
กรณีที่ 3 อักษรย่อ 3 ตัวขึ้นไป ให้แปลอักษรย่อ 2 ตัวแรกหรือ 3 ตัวแรก เป็นคาเรียกญาติก่อน
เช่น FaFaMo อักษรย่อ 2 ตัวแรกคือ FaFa หมายถึง พ่อของพ่อ แทนด้วยคาเรียกญาติคือ “ปู่” แล้วจึง
อ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า โดยการอ่านความหมายของอักษรย่อตัวหลังแล้วเติมคาว่า “ของ” ระหว่าง
อักษรย่อแล้วจึงตามด้วยคาเรียกญาติที่กาหนดไว้ คือ FaFaMo หมายถึง แม่ของปู่
นิยำมศัพท์เฉพำะ
คาเรียกญาติ หมายถึง คาที่ใช้อ้างอิงถึงญาติของตนเองในฐานะบุคคลที่ 3 ซึ่งอาจเป็นคาเดียวกัน
หรือคนละคากับคาที่ใช้เรียกขานญาติผู้นั้นก็ได้
ภาษาเขมรถิ่นไทย หมายถึง ภาษาที่กลุ่มชาติพันธุ์เขมรใช้พูดสื่อสารกันในชีวิตประจาวัน ซึ่งภาษา
เขมรถิ่นไทยในงานวิจัยนี้ หมายถึ ง ภาษาเขมรที่ใช้เฉพาะชุมชนบ้านสามทอง ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
มิติแห่งความแตกต่าง หมายถึง องค์ประกอบทางความหมายที่ทาให้คาแตกต่างกัน เช่น รุ่นอายุ
ฝ่ายพ่อหรือแม่ สายเลือด เพศ อายุ การแต่งงาน เพศของผู้พูด เป็นต้น
อรรถลักษณ์ หมายถึง ส่วนความหมายย่อยของคา มี 2 ประเภท คือ อรรถลักษณ์ที่เป็นทวิลักษณ์
(Binary Features) จะแสดงเป็นบวกหรือลบ เช่น เพศที่ 2 อรรถลักษณ์ย่อย คือ [ +ชาย ] หมายถึง เป็น
ผู้ชายและ [ -ชาย ] หมายถึง เป็นผู้หญิง และอรรถลักษณ์แบบพรรณนา เช่น รุ่นอายุจะรวมอรรถลักษณ์
ย่อยด้วยตัวเลข ได้แก่ [ รุ่น+1 ] หมายถึง รุ่นอายุที่สูงกว่าตัวเลข 1 รุ่น [ รุ่น0 ] หมายถึง รุ่นอายุเดียวกับ
ตัวเอง รุ่น [ รุ่น-1 ] หมายถึง รุ่นอายุที่ต่ากว่าตนเอง 1 รุ่น เป็นต้น
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ในบทความวิจัยนี้ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการนาเสนอเป็น 5 ประเด็น คือ
1. ลักษณะของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย
2. ความหมายแก่นของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย
3. มิติแห่งความแตกต่างและอรรถลักษณ์ของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย
4. ความหมายของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย แสดงโดยอรรถลักษณ์ในรูปองค์ประกอบ
5. วัฒนธรรมที่สะท้อนจากระบบคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย
1. ลักษณะของคำเรียกญำติในภำษำเขมรถิ่นไทย
จากข้อมูลคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย จานวน 26 คา ผู้วิจัยพบว่าสามารถแบ่งคาเรียกญาติ
ตามลักษณะโครงสร้างคาได้ 2 ประเภท คือ คาเรียกญาติที่เป็นคาเดี่ยว (Single Word) และคาเรียกญาติที่
เป็นคาประสม (Compound Word) แต่ละประเภทคิดเป็นร้อยละได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงจานวนคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย จาแนกตามลักษณะของคาเรียกญาติ
ลักษณะคำเรียกญำติ
จำนวน (คำ)
ร้อยละ
คาเดี่ยว (Single Word)
13
50
คาประสม (Compound Word)
13
50
รวม
26
100
1.1 คำเรียกญำติที่เป็นคำเดี่ยว (Single Word) จากข้อมูลคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่น ไทย
จานวน 26 คา พบว่ามีคาเรียกญาติที่เป็นคาเดี่ยว 13 คา คิดเป็นร้อยละ 50 เช่น
ʔoow puk หมายถึง
พ่อ
mnaaj
หมายถึง
แม่
1.2 คำเรียกญำติที่เป็นคำประสม (Compound Word) จากข้อมูลคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่น
ไทยจานวน 26 คา พบว่า คาเรียกญาติที่เป็นคาประสมจานวน 13 คา หรือคิดเป็นร้อยละ 50 คา เช่น
mnaaj kmeek หมายถึง
แม่สามี, แม่ภรรยา
pʔoon thlaj หมายถึง
น้องสะใภ้, น้องเขย
2. ควำมหมำยแก่นของคำเรียกญำติในภำษำเขมรถิ่นไทย
จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษากลุ่มชาติพันธุ์เขมร บ้านสามทอง หมู่ที่ 1 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ามีคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย จานวน 26 คา แต่ละคาสามารถใช้อ้างถึง
บุคคลที่เป็นญาติ ดังต่อไปนี้
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คำเรียกญำติ
1. ʔoow puk
2. mnaaj
3. thom
4. miiŋ
5. taa

6. jəəj

MoFaBr(y)Wi,
WiMoMo
7. taa cuuət

ควำมหมำย
Fa
Mo
FaBr(o), FaSi(o), MoBr(o), MoSi(o)
FaBr(y), FaSi(y), MoBr(y), MoSi(y)
FaFa, MoFa, FaFaBr(o), FaFaBr(y), FaMoBr(o), FaMoBr(y),
MoFrBr(o), MoFrBr(y), MoMoBr(o), MoMoBr(y), FaFaSi(o)Hu,
FaMoSi(o)Hu, FaFaSi(y)Hu, FaMoSi(y)Hu, MoFaSi(o)Hu,
MoFaSi(y)Hu, MoMoSi(o)Hu, MoMoSi(y)Hu, HuFaFa, HuMoFa,
WiFaFa, WiMoFa
FoMo, MoMo, FaFaSi(o), FaFaSi(y), FaMoSi(o), FaMoSi(y),
MoFaSi(o), MoFaSi(y), MoMoSi(o), MoMoSi(y), FaMoBr(o)Wi,
FaMoBr(y)Wi, FaFaBr(o)Wi, FaFaBr(y)Wi, MoFaBr(o)Wi,
MoMoBr(o)Wi, MoMoBr(y)Wi, HuFama, HuMoMo, WiFaMo,
FaFaFa, FaMoFa, MoMoFa, MoFaFa, FaFaFaBr(o), FaFaFaBr(y),
FaFaMoBr(o), FaFaMoBr(y), FaMoFrBr(o), FaMoFrBr(y),

FaMoMoBr(o),

8. jəəj cuuət

FaMoMoBr(y), MoMoFaBr(o), MoMoFaBr(y), MoMoMoBr(o),
MoMoMoBr(y), MoFaFaBr(o), MoFaFaBr(y), MoFaMoBr(o),
MoFaMoBr(y), FaFaFaFa, FaFaMoFa, FaMoFaFa, FaMoMoFa,
MoMoFaFa, MoMoMoFa, MoFaFaFa, MoFaMoFa
FaFaMo, FaMoMo, MoMoMo, MoFaMo, FaFaFaSi(o), FaFaFaSi(y),
FaFaMoSi(o), FaFaMoSi(y), FaMoFaSi(o), FaMoFaSi(y),

FaMoMoSi(o),
FaMoMoSi(y), MoMoFaSi(o), MoMoFaSi(y), MoMoMoSi(o),
MoMoMoSi(y), MoFaFaSi(o), MoFaFaSi(y), MoFaMoSi(o),
MoFaMoSi(y),

9. bɔɔŋ

FaFaFaMo, FaFaMoMo, FaMoFaMo, FaMoMoMo, MoMoFaMo,
MoMoMoMo, MoFaFaMo, MoFaMoMo
Br(o), Si(o)
วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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10. pʔoon
11. koon
12. caw
DaSoSoSo,
DaDaSoSo,
SoSoSoDa,

Br(y), Si(y)
So, Da
SoSo, DaSo, SoSoSo, SoDaSo, DaSoSo, DaDaSo, SoSoSoSo,
SoDaSoSo, DaDaSoSo, SoSoDaSo, DaSoDaSo, SoDaDaSo,
SoSoDa, SoDaDa, DaSoDa, DaDaDa, SoDaDaDa, DaDaDaDa,

DaSoSoDa, SoDaSoDa, DaDaSoDa, SoSoDaDa, DaSoDaDa
13. kmuuəj
Br(o)So, Br(y)So, Si(o) So, Si(y) So, Br(o)Da, Br(y)Da, Si(o)Da, Si(y)Da
14. pdəj
Hu
15. prɔɔpən
Wi
16. ʔoow puk kmeek HuFa, WiFa
17. mnaaj kmeek
HuMo, WiMo
18. koon psaa
SoWi, DaHu
19. bɔɔŋ thlaj
Br(o) Wi, Si(o)Hu
20. pʔoon thlaj
Br(y) Wi, Si(y)Hu
21. caw thlaj
SoSiWi, SoDaHu, DaSoWi, DaDaHu
22. thom thlaj
FaBr(o) Wi, FaSi(o)Hu, MoBr(o)Wi, MoSi(o)Hu
23. miiŋ thlaj
FaBr(y) Wi, FaSi(y)Hu, MoBr(y)Wi, MoSi(y)Hu
24. ʔoow ʔancem MoNeHu
25. mnaaj ʔancem FaNeWi
26. koon ʔancem SoWi, DaHu
3. มิติแห่งควำมแตกต่ำงและอรรถลักษณ์ของคำเรียกญำติในภำษำเขมรถิ่นไทย
จากการศึกษาความหมายของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยจานวน 26 คา ผู้ วิจัยพบว่า
สามารถจาแนกคาเรียกญาติแต่ละคาออกจากกันได้ด้วยมิติแห่งความแตกต่าง 6 ประการ ได้แก่ รุ่นอายุ
สายเลือด เพศอายุ การแต่งงาน และการแต่งงานใหม่ แต่ละมิติมีอรรถลักษณ์ดังต่อไปนี้
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1. รุ่นอำยุ (Generation) หมายถึง อรรถลักษณ์ของคาเรียกญาติ ที่ทาให้ทราบว่าญาติ
ผู้นั้น อยู่ในรุ่นไหน ระบุอรรถลักษณ์ได้ดังนี้
[รุ่น+1] ถึง [รุ่น+4]
หมายถึง
รุ่นอายุที่สูงกว่าตนเอง 1-4 รุ่น
[รุ่น0]
หมายถึง
รุ่นอายุเดียวกับตนเอง
[รุ่น-1] ถึง [รุ่น-3]
หมายถึง
รุ่นอายุที่ต่ากว่าตนเอง 1-3 รุ่น
2. สำยเลือด (Linearity) หมายถึง อรรถลักษณ์ของคาเรียกญาติที่ทาให้ทราบว่า ญาติ
ผู้นั้นสืบสาย เลือดโดยตรงหรือสายข้าง แบ่งเป็น [+สำยตรง] หมายถึง ญาติที่สืบสายเลือดโดยตรงหรือผู้ที่
มีความสัมพันธ์ใน แนวดิ่งกับตนเอง [-สำยตรง] หมายถึง ญาติที่ไม่ได้สืบเชื้อสายโดยตรงหรือญาติที่มี
ความสัมพันธ์ในแนวระนาบ กับตนเอง
3. เพศ (Sex) หมายถึง อรรถลักษณ์ของคาเรียกญาติที่ทาให้ทราบว่าญาติผู้นั้นเป็นเพศ
หญิงหรือ ชาย แบ่งเป็น [+ชำย] หมายถึง ญาติผู้นั้นเป็นผู้ชาย และ [-ชำย] หมายถึง ญาติผู้นั้นเป็นผู้หญิง
4. อำยุ (Age) หมายถึง อรรถลักษณ์ของคาเรียกญาติที่ทาให้ทราบว่าญาติผู้นั้นอายุ
มากกว่าหรือ น้อยกว่ากัน แบ่งเป็น [+อำยุ] หมายถึง อายุมากกว่า และ [-อำยุ] หมายถึง อายุน้อยกว่า
5. กำรแต่งงำน (Marriage) หมายถึง อรรถลักษณ์ของคาเรียกญาติที่ทาให้ทราบว่า
ญาติผู้นั้นมี ความสัมพันธ์กับตนเองจากการแต่งงานหรือไม่ แบ่งเป็น [+แต่งงำน] หมายถึง เป็นญาติโดย
การแต่งงาน และ [-แต่งงำน] หมายถึง ไม่ได้เป็นญาติโดยการแต่งงาน
6. กำรแต่งงำนใหม่ (Marriage) หมายถึง อรรถลักษณ์ของคาเรียกญาติที่ทาให้ทราบ
ว่าญาติผู้นั้นมี ความสัมพันธ์กับตนเองจากการแต่งงานใหม่ แบ่งเป็น [+แต่งงำนใหม่] หมายถึง เป็นญาติ
จากการแต่งงานใหม่ และ [-แต่งงำนใหม่] หมายถึง ไม่ได้เป็นญาติจากการแต่งงานใหม่
หากใช้ความแตกต่างด้านรุ่นอายุ จะสามารถจาแนกคาเรียกญาติ ในภาษาเขมรถิ่นไทย รุ่นอายุ
ได้แก่ [รุ่น+4] [รุ่น+3] [รุ่น+2] [รุ่น+1] [รุ่น0] [รุ่น-1] [รุ่น-2] [รุ่น-3] และแต่ละรุ่นอายุมีคาเรีย กญาติ
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย จาแนกตามรุ่นอายุ
รุ่นอำยุ
คำเรียกญำติ
รุ่น +4
taa cuuət, jəəj cuuət
รุ่น +3
taa cuuət, jəəj cuuət
รุ่น +2
taa, jəəj
รุ่น +1
ʔoow puk, mnaaj, thom, miiŋ, ʔoow
puk kmeek, mnaaj kmeek, thom thlaj, miiŋ
thlaj, ʔoow ʔancem, mnaaj ʔancem

จำนวนคำ
2
2
2
10
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รุ่น 0

6
bɔɔŋ, pʔoon, pdəj, prɔɔpən, bɔɔŋ
thlaj, pʔoon thlaj
รุ่น -1
4
koon, kmuuəj, koon psaa, koon ʔancem
รุ่น -2
caw, caw thlaj
2
รุ่น -3
caw, caw thlaj
2
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ความแตกต่างด้านรุ่นอายุ สามารถจาแนกคาเรียกญาติในภาษาเขมร
ถิ่นไทยออกเป็น 8 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่น+4 , รุ่น+3 , รุ่น+2 , รุ่น+1 , รุ่น0 , รุ่น-1 , รุ่น-2 , รุ่น-3 คาเรียกญาติ
ที่อยู่ในรุ่นอายุเดียวกัน คือ คาเรียกญาติที่สัมพันธ์กันหรือเหมือนกัน ด้านรุ่นอายุ ส่วนคาเรียกญาติที่อยู่คน
ละรุ่นอายุ คือ คาเรียกญาติที่แตกต่างกันด้านรุ่นอายุ หรือคาที่ถูกจาแนกออกจากกันด้วยความแตกต่าง
ด้านรุ่นอายุ
จากการจาแนกคาเรียกญาติด้วยความแตกต่างด้านรุ่นอายุข้างต้นนี้ พบว่า ไม่มีคาเรียกญาติคาใด
ที่สามารถแยกออกจากคาอื่น ได้ทุกคา ดังนั้นจึงต้องใช้มิติแห่งความแตกต่างด้านอื่นๆ เพื่อให้สามารถ
จาแนกคาเรียกญาติทุกคาออกจากกัน ดังจะแสดงการจาแนกคาเรียกญาติในแต่ละรุ่นอายุด้ว ยแผนภูมิ
ต้นไม้ (Tree Diagram) ดังต่อไปนี้
[รุ่น +4] หรือรุ่นอายุที่สูงกว่าตนเอง 4 รุ่น มีคาเรียกญาติจานวน 2 คา ถูกจาแนกออกจากกันด้วย
มิติแห่งความแตกต่าง 2 ประการ ได้แก่ มิติรุ่นอายุและมิติเพศ ดังนี้
รุ่ น +4

+ชาย

-ชาย

taa cuuət

jəəj cuuət

[รุ่น +3] หรือรุ่นอายุที่สูงกว่าตนเอง 3 รุ่น มีคาเรียกญาติจานวน 2 คา และคาเรียกญาติทั้ง 2 คา
นี้ ถูกจาแนกออกจากกันด้วยมิติแห่งความแตกต่าง 2 ประการ ได้แก่ มิติรุ่นอายุและมิติเพศ ดังนี้
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รุ่ น +3

+ชาย

-ชาย

taa cuuət

jəəj cuuət

[รุ่น +2] หรือรุ่นอายุที่สูงกว่าตนเอง 2 รุ่น มีคาเรียกญาติจานวน 2 คา ถูกจาแนกออกจากกันด้วย
มิติแห่งความแตกต่าง 2 ประการ ได้แก่ มิติรุ่นอายุและมิติเพศ ดังนี้
รุ่ น +2

+ชาย

-ชาย

taa

jəəj

[รุ่น +1] หรือรุ่นอายุที่สูงกว่าตนเอง 1 รุ่น มีคาเรียกญาติจานวน 10 คา ถูกจาแนกออกจากกัน
ด้วยมิติแห่งความแตกต่าง 5 ประการ ได้แก่ มิติรุ่นอายุ มิติสายเลือด มิติการแต่งงาน มิติเพศ และมิติอายุ
ดังนี้
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รุ่ น +1
+สายตรง

-แต่งงาน
+ชาย
ʔoow puk

-ชาย

-สายตรง

+แต่งงาน
+ชาย

-แต่งงาน
-ชาย

mnaaj ʔoow puk kmeek mnaaj kmeek

+แต่งงาน

+อายุ

-อายุ

+อายุ

-อายุ

thom

miiŋ

thom thlaj miiŋ thlaj

นอกจากคาเรียกญาติข้างต้น ยังพบว่ามีคาเรียกญาติ 2 คา คือ คาว่า “ʔoow ʔancem” และ
“mnaaj ʔancem” แตกต่างจากคาเรียกญาติอื่นๆ ในรุ่นเดียวกันด้วยมิติการแต่งงานใหม่ ดังนี้
รุ่ น +1, +แต่งงานใหม่

+ชาย
ʔoow ʔancem

-ชาย
mnaaj ʔancem

[รุ่น 0] หรือรุ่นอายุเดียวกับตนเองมีคาเรียกญาติ จานวน 9 คา ถูกจาแนกออกจากกันด้วยมิติแห่ง
ความแตกต่าง 5 ประการ ได้แก่ มิติรุ่นอายุ มิติสายเลือด มิติการแต่งงาน มิติอายุ และมิติเพศ ดังนี้
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รุ่ น 0

+สายตรง
+แต่งงาน
+ชาย

-ชาย

pdəj

prɔɔpən

-สายตรง

-แต่งงาน

+แต่งงาน

+อายุ

-อายุ

+อายุ

-อายุ

bɔɔŋ

pʔoon

bɔɔŋ thlaj

pʔoon thlaj

[รุ่น -1] หรือรุ่นอายุที่ต่ากว่าตนเอง 1 รุ่น มีคาเรียกญาติจานวน 6 คา ซึ่งแต่ละคาถูกจาแนกออก
จากกันด้วยมิติแห่งความแตกต่าง 5 ประการ ได้แก่ มิติรุ่นอายุ มิติสายเลือด มิติการแต่งงาน มิติอายุ และ
มิติ การแต่งงานใหม่ ดังนี้
รุ่ น -1

+สายตรง
-แต่งงาน

koon

-สายตรง
+แต่งงาน
kmuuəj

koon psaa

รุ่ น -1
+แต่งงานใหม่
ใหม่
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[รุ่น -2] หรือรุ่นอายุที่ต่ากว่าตนเอง 1 รุ่น มีคาเรียกญาติจานวน 6 คา ซึ่งแต่ละคาถูกจาแนกออก
จากกันด้วยมิติแห่งความแตกต่าง 5 ประการ ได้แก่ มิติรุ่นอายุ และ มิติการแต่งงาน ดังนี้
รุ่ น -2

-แต่งงาน

+แต่งงาน

caw

caw thlaj

[รุ่น -3] หรือรุ่นอายุที่ต่ากว่าตนเอง 3 รุ่น มีคาเรียกญาติจานวน 3 คา ซึ่งแต่ละคาถูกจาแนกออก
จากกันด้วยมิติแห่งความแตกต่าง 3 ประการ ได้แก่ มิติรุ่นอายุ และมิติการแต่งงาน ดังนี้
รุ่ น -3

-แต่งงาน

+แต่งงาน

caw

caw thlaj

4. ควำมหมำยของคำเรียกญำติในภำษำเขมรถิ่นไทยแสดงโดยอรรถลักษณ์ในรูปองค์ประกอบ
อรรถลักษณ์ หมายถึง ความหมายย่อยของคา ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ การระบุอรรถ
ลักษณ์ให้กับคาเรียกญาติ จะระบุเฉพาะอรรถลักษณ์ที่จาเป็นเท่านั้น กล่าวคือ จะระบุความหมายของคา
เท่าที่จาเป็นและเพียงพอที่จะแยกความหมายของคานั้นออกจากคาอื่นๆ เช่น คาว่า / lɔn1/ มีเพียงอรรถ
ลักษณ์เดียวคือ [รุ่น-5] ก็เพียงพอที่จะแยกคานี้ออกจากคาอื่นๆ แล้ว แต่คาว่า /ʔa:j3/ นอกจากจะต้อง
ระบุรุ่นอายุเพื่อให้แตกต่างจากคาว่า /ʔa:j3ʔu:5cɯa5/, / luʔ4/ , / le:n1 / ฯลฯ แล้วยังต้องระบุเพศ
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เพื่อให้แตกต่างจากคาว่า /ʔem1/ และระบุสายเลือดเพื่อให้แตกต่างจากคาว่า / luŋ2/ , / paː6/ , /na:6/
เป็นต้น ดังนั้นคาเรียกญาติแต่ละคาจึงมีอรรถลักษณ์ไม่เท่ากัน การจะทราบได้ว่าคาเรียกญาติแต่ล ะคา
ประกอบขึ้นจากอรรถลักษณ์ใดบ้างนั้น ต้องพิจารณาว่าคาเรียกญาติแต่ละคาถูกจาแนกออกจากคาอื่นๆ
ด้วยมิติแห่งความแตกต่างหรือแตกต่างจากคาอื่นด้านใดบ้าง
จากการวิเคราะห์ ความหมายของคาเรียกญาติด้ว ยวิธีวิเคราะห์ อ งค์ประกอบ สามารถแสดง
ความหมายของคาเรียกญาติแต่ละคา โดยใช้อรรถลักษณ์ในรูปองค์ประกอบทางความหมาย ยกตัวอย่างได้
ดังนี้
ʔoow puk
. koon psaaรุ่ น+1
+สายตรง
-แต่งงาน
+ชาย

mnaaj
รุ่ น+1
-สายตรง
-แต่งงาน
-ชาย

koon
รุ่ น -1
+สายตรง
-แต่งงาน

รุ่ น -1
+สายตรง
+แต่งงาน

5. วัฒนธรรมที่สะท้อนจำกระบบคำเรียกญำติในภำษำเขมรถิ่นไทย
จากการศึกษาวิเคราะห์คาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถ
สรุปเป็นลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนจากระบบคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยได้ดังนี้
5.1 การให้ความสาคัญกับระบบอาวุโส
5.2 การเน้นญาติที่สัมพันธ์กันทางสายเลือด
5.3 การให้ความสาคัญกับญาติสายตรง
5.4 การให้ความสาคัญกับญาติฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ ฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาเท่าเทียมกัน
5.5 การให้ความสาคัญกับเพศชายและหญิงเท่าเทียมกัน
ลักษณะแต่ละประการมีรายละเอียดพอสังเขป ดังต่อไปนี้
5.1 กำรให้ควำมสำคัญกับระบบอำวุโส
การให้ความสาคัญกับระบบอาวุโส เป็นลักษณะทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่สะท้อนให้
เห็นจากระบบคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย หลักฐานที่แสดงถึงลักษณะดังกล่าว ได้แก่ การใช้ความ
แตกต่างด้านรุ่นอายุ เพื่อจาแนกคาเรียกญาติแต่ละคาออกจากกัน ดังนี้
มิติรุ่นอายุ หรือความแตกต่างด้านรุ่นอายุ สามารถจาแนกคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่น
ไทยออกเป็น 8 รุ่น ได้แก่ รุ่น +4, รุ่น+3 , รุ่น+2 , รุ่น+1 , รุ่น0 , รุ่น -1 , รุ่น-2 และ รุ่น -3 ซึ่งหาก
พิจารณารุ่นอายุเหล่านี้โดยยึดรุ่นอายุเดียวกับตนเองหรือรุ่น 0 เป็นเกณฑ์ จะสามารถแบ่งรุ่นอายุเหล่านี้
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ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม1 รุ่นอายุที่สูงกว่าตนเองขึ้นไป หรือรุ่นอายุที่มีเครื่องหมาย + (บวก) ได้แก่ รุ่น
+4, รุ่น+3 , รุ่น+2 และ รุ่น+1 และกลุ่ม 2 รุ่นอายุที่ต่ากว่าตนเองลงไป หรือรุ่นอายุที่มีเครื่องหมาย –
(ลบ) ได้แก่ รุ่น-1 , รุ่น-2 และ รุ่น-3 แต่ละกลุ่มมีจานวนรุ่นอายุและจานวนคาเรียกญาติแตกต่างกันไป ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 11 แสดงจานวนและร้อยละของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย จาแนกตามกลุ่มรุ่นอายุ
กลุ่มรุ่นอำยุ
กำรปรำกฏ
จำนวน (คำ)
ร้อยละ
กลุ่ม 1 รุ่นอายุสูงกว่าตนเอง (รุ่น +4, รุ่น+3 , รุ่น+2 , รุ่น+1)
16
66.67
กลุ่ม 2 รุ่นอายุต่ากว่าตนเอง (รุ่น-1 , รุ่น-2, รุ่น-3)
8
33.33
รวม
24
100
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า คาเรียกญาติในกลุ่มที่ 1 หรือคาเรียกญาติในรุ่นอายุที่สูงกว่าตนเองขึ้น
ไป มีจานวนรุ่นอายุรวมกัน 4 รุ่นอายุ และมีคาเรียกญาติรวมกันจานวน 16 คา หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67
ของคาเรียกญาติทั้งหมด ส่วนกลุ่ม 2 หรือรุ่นอายุที่ต่ากว่าตนเองลงไป มีจานวนรุ่นอายุ 3 รุ่น และมีจานวน
คาเรียกญาติรวมกัน 8 คา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่านั้น ผลดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า ในภาษาเขมรถิ่น
ไทยมีการกาหนดคาขึ้นเพื่อใช้เรียกญาติในรุ่นอายุที่สูงกว่าโดยเฉพาะ มากกว่าคาที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้
เรียกญาติในรุ่นอายุที่ต่ากว่าตนเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับระบบอาวุโส
อีกประการหนึ่งที่สนับสนุนว่าสังคมผู้พูดภาษาเขมรในถิ่นไทยให้ความสาคัญกับระบบอาวุโส คือ
เมื่อพิจารณาคาเรียกญาติที่จาแนกด้วยมิติเพศ พบว่า คาเรียกญาติที่แยกเพศชายและเพศหญิงออกจากกัน
นั้นปรากฏเฉพาะคาเรียกญาติในรุ่น 0 ขึ้นไป หรือรุ่นสูงกว่าตนเองขึ้นไป ดังนี้
ตารางที่ 12 แสดงคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยจาแนกด้วยมิติเพศ
+ชำย
-ชำย
taa cuuət
jəəj cuuət
taa
jəəj
ʔoow puk
mnaaj
mnaaj kmeek
ʔoow puk kmeek
mnaaj ʔancem
ʔoow ʔancem
prɔɔpən
pdəj
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จากตารางจะเห็นได้ว่าคาเรียกญาติที่แยกจากคาอื่นด้วยมิติเพศนั้นปรากฏในรุ่นสูงกว่าตนเองขึ้น
ไป มีเพียง 2 คาเท่านั้นที่เป็น [รุ่น 0] หรือรุ่นเดียวกับตนเอง ได้แก่ คาว่า / pdəj/ และ / prɔɔpən/ ซึง่
หมายถึงสามี และภรรยา ลักษณะนี้สนับสนุนให้เห็นว่าสังคมผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยให้ความสาคัญกับญาติ
ที่อาวุโสกว่าตนเอง
5.2 กำรให้ควำมสำคัญกับญำติทำงสำยเลือด
หากจาแนกคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย โดยใช้ความแตกต่างด้านการแต่งงานจะ
สามารถแยกคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ [-แต่งงาน] หมายถึง คาเรียกญาติที่ไม่
ได้มาจากการแต่งงานหรือญาติที่สัมพันธ์ทางสายเลือด และ [+แต่งงาน] หมายถึง คาเรียกญาติที่มาจาก
การแต่งงาน ดังนี้
ตาราง แสดงคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยจาแนกตามมิติการแต่งงาน
-แต่งงำน
+แต่งงำน
ʔoow puk
mnaaj
thom
miiŋ
bɔɔŋ
pʔoon
koon
caw

ʔoow puk kmeek
mnaaj kmeek
thom thlaj
miiŋ thlaj
pdəj
prɔɔpən
bɔɔŋ thlaj
pʔoon thlaj
koon psaa
caw thlaj

จากตารางจะเห็นว่า ความแตกต่างด้านการแต่งงาน สามารถจาแนกคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่น
ไทย ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นคาเรียกญาติที่ไม่ได้มาจากการแต่งงาน และกลุ่มที่สองเป็นคาเรียก
ญาติที่มาจาก การแต่งงาน ซึ่งมีจานวนมากกว่ากลุ่มแรก
หากพิจารณาถึงลักษณะคาเรียกญาติทั้งสองกลุ่มอย่างละเอียดแล้วพบว่า คาเรียกญาติในกลุ่มแรก
เป็นคาเรียกญาติที่เป็นคาเดี่ยวและมีพยางค์เดียวทั้งหมด 3 แต่คาเรียกญาติในกลุ่มที่สองหรือคาเรียกญาติ
ที่มาจากการแต่งงานส่วนมากจะเป็นคาประสม ที่มีความหมายว่ าเป็นสามีหรือภรรยาของญาติ หรือเป็น
พ่อ-แม่ของสามีหรือภรรยา มีเพียง 2 คาเท่านั้นที่เป็นคาเดี่ยว ได้แก่ คาว่า / pdəj/ และ / prɔɔpən/
3

คาว่า /ʔoow puk/ สามารถใช้เป็นพยางค์เดียวว่า /ʔoow/ ได้
วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ในสังคมของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยได้กาหนดคาขึ้นเพื่อใช้เรียกญาติที่ไม่ได้มาจาก
การแต่งงานหรือญาติทางสายเลือดโดยเฉพาะมากกว่าคาที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้เรียกญาติที่มาจากการ
แต่งงาน ลั กษณะนี้ แสดงให้ เห็ น ว่าสั งคมผู้ พูดภาษาเขมรถิ่นไทยให้ ความส าคัญกับญาติทางสายเลื อด
มากกว่าญาติที่มาจากการแต่งงาน
อีกประการหนึ่งที่สนับสนุนว่าสังคมผู้พูดภาษาเขมรในถิ่นไทยให้ความสาคัญกับญาติทางสายเลือด
คือ การใช้คาที่มีความหมายว่า ‘หลาน’ คือ /caw/ และ /kmuuəj/ ดังนี้
caw
หมายถึง
หลานชาย, หลานสาว (ปู่ ตา ย่า ยาย)
kmuuəj
หมายถึง
หลานชาย, หลานสาว (ลุง ป้า น้า อา)
ในขณะที่เมื่อจะเรียก ‘หลานสะใภ้’ และ ‘หลานเขย’ ใช้คาว่า /caw thlaj/ เพียงคาเดียวไม่มีการ
แบ่งว่า หลานเขย และหลานสะใภ้ของปู่, ย่า, ตา, ยาย หรือของ ลุง, ป้า, น้า และอา เหมือนกับคาเรียก
ญาติทางสายเลือดที่ไม่ได้มาจากการแต่งงาน
5.3 กำรให้ควำมสำคัญกับญำติสำยตรง
หากพิจารณาคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย ที่มาจากการแต่งงาน [+แต่งงาน] จะสามารถแยก
คาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยออกเป็น 2 กลุ่มด้วยมิติสายเลือด คือ [-สายตรง] หมายถึง ญาติที่สืบสาย
เลือดโดยตรงหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ใน แนวดิ่งกับตนเอง และ [+สายตรง] หมายถึง ญาติที่ไม่ได้สืบเชื้อสาย
โดยตรงหรือญาติที่มีความสัมพันธ์ในแนวระนาบ กับตนเอง ดังนี้
ตารางที่ 14 แสดงคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยที่มาจากการแต่งงาน จาแนกตามมิติสายเลือด
+สำยตรง
- สำยตรง
ʔoow puk kmeek
mnaaj kmeek
pdəj
prɔɔpən
koon psaa

thom thlaj
miiŋ thlaj
bɔɔŋ thlaj
pʔoon thlaj
caw thlaj

จากตารางหากพิจารณาถึงลักษณะคาเรียกญาติทั้งสองกลุ่มอย่างละเอียดแล้วพบว่า นอกจากคา
ทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่เป็นคาประสมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 5.2 ยังพบว่าคาเรียกญาติในกลุ่มแรกหรือคา
เรียกญาติที่มาจากการแต่งงานและสืบสายเลือดโดยตรงหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ใน แนวดิ่ งกับตนเอง นั้นมี
การสร้างคาเรียกญาติสายตรงที่มาจากการแต่งงานขึ้นใหม่ คือคาว่า /ʔoow puk kmeek/, /mnaaj
kmeek/, /kmeek/, /pdəj/, /prɔɔpən/ และ /koon psaa/ แต่คาเรียกญาติในกลุ่มหลังหรือคาเรียก
ญาติที่มาจากการแต่งงานและเป็นญาติที่ไม่ได้สืบเชื้อสายโดยตรงหรือญาติที่มีความสัมพันธ์ในแนวระนาบ
กับตนเองนั้นเป็นคาประสมที่เกิดจากคาเรียกญาติที่ไม่ได้มาจากการแต่งงาน ประสมกับคาว่า / thlaj /
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มีความหมายว่า เขย หรือสะใภ้โดยเฉพาะคาว่า /psaa/ ในคาว่า /koon psaa/ ก็มีความหมายว่า เขย
หรือสะใภ้ เช่นกัน แต่ผู้พูดกลุ่มชาติพันธุ์เขมรมีการคิดคาขึ้นใหม่เมื่อเป็นคาเรียกญาติสายตรงที่มาจากการ
แต่งงาน
ลักษณะดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าสังคมผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยให้ความสาคัญกับญาติจากการ
แต่งงานที่เป็นสายตรงมากกว่าญาติจากการแต่งงานที่ไม่ใช่สายตรง
5.4 กำรให้ควำมสำคัญกับญำติฝ่ำยพ่อและฝ่ำยแม่ ฝ่ำยสำมีและฝ่ำยภรรยำเท่ำเทียมกัน
หากพิจารณาคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยทั้งหมดแล้ว พบว่าไม่มีคาเรียกญาติคาใดเลยที่แบ่ง
ฝ่ายพ่อ และฝ่ายแม่ออกจากกัน คาเรียกญาติในแต่ละมิติ สามารถใช้กับญาติได้ทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ เช่น
ค าว่ า /ʔoow puk kmeek/ และ /mnaaj kmeek/ ใช้ ไ ด้ ทั้ ง พ่ อ และแม่ ข องสามี แ ละภรรยา ค าว่ า
/thom/ ใช้ได้ทั้งพี่ของพ่อและพี่ของแม่ และคาว่า /miiŋ/ ใช้ได้ทั้งน้องของพ่อ และน้องของแม่ เป็นต้น
กล่าวได้ว่าสังคมผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยให้ความสาคัญกับญาติกับญาติฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ ฝ่ายสามีและ
ฝ่ายภรรยาอย่างเท่าเทียมกัน
5.5 กำรให้ควำมสำคัญกับเพศชำยและหญิงเท่ำเทียมกัน
คาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย ที่จาแนกด้วยมิติความแตกต่างด้านเพศ คือ เพศชาย [- ชาย],
เพศหญิง [+ ชาย] และคาเรียกญาติที่ใช้ได้ทั้ง 2 เพศ ดังนี้
ตารางที่ 15 แสดงจานวนและร้อยละของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย จาแนกตามมิติเพศ
จำแนกตำมมิติเพศ
กำรปรำกฏ
จำนวน (คำ)
ร้อยละ
เพศชาย [- ชาย]
6
23.075
เพศหญิง [+ ชาย]
6
23.075
คาเรียกญาติที่ใช้ได้ทั้ง 2 เพศ
14
53.850
รวม
26
100
จากตารางแสดงให้เห็นว่าคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย ส่วนใหญ่เป็นคาที่ใช้ได้ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.85 ของคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยทั้งหมด ส่วนคาเรียกญาติ
จาแนกด้วยมิติเพศนั้น มีคาเรียกญาติที่เป็นเพศชายเพียงร้อยละ 23.08 และเพศหญิงเพียงร้อยละ 23.08
เท่านั้น
เมื่อพิจารณาจานวนคาเรียกญาติที่ใช้เรียกญาติที่เป็นเพศหญิงโดยเฉพาะและญาติที่เป็นเพศชาย
โดยเฉพาะแล้วพบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีจานวนคาเรียกญาติเท่ากัน คือ 3 คา คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของคาเรียก
ญาติทั้งหมดเท่ากัน ลักษณะเช่นนี้ช่วยสนับสนุนการให้ความสาคัญเรื่องความเท่าเทีย มกันของเพศหญิง
วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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และชายและเมื่อพิจารณาคาเรียกญาติที่จาแนกด้วยมิติเพศ พบว่าคาเรียกญาติที่แยกเพศชายและเพศหญิง
ออกจากกันนั้นปรากฏเฉพาะคาเรียกญาติในรุ่น 0 ขึ้นไป หรือรุ่นสูงกว่าตนเองขึ้นไป ดังนี้
ตารางที่ 16 แสดงคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยจาแนกด้วยมิติเพศ สัมพันธ์กับมิติรุ่นอายุ
รุ่นอำยุ
+ชำย
-ชำย
+4 และ +3
taa cuuət
jəəj cuuət
+2
taa
jəəj
+1
mnaaj
ʔoow puk
mnaaj kmeek
ʔoow puk kmeek
mnaaj ʔancem
ʔoow ʔancem
0
pdəj
prɔɔpən
จากตารางจะเห็นได้ว่าคาเรียกญาติที่แยกจากคาอื่นด้วยมิติเพศนั้นปรากฏในรุ่นสูงกว่าตนเองขึ้น
ไป มีเพียง 2 คาเท่านั้นที่เป็น [รุ่น 0] หรือรุ่นเดียวกับตนเอง ได้แก่ คาว่า / pdəj/ และ / prɔɔpən/
ซึ่งหมายถึงสามี และภรรยา ลักษณะนี้ทาให้เห็นว่าสังคมผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยมักจะสร้างคาเรียกญาติที่
ใช้ได้ทั้ง 2 เพศเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเพศ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า คาว่า / pdəj/ และ / prɔɔpən/
ที่ปรากฏในรุ่นเดียวกับตนเองเพื่อต้องการเรียกผู้หญิงหรือผู้ชายที่แต่งงานกับตนเอง ให้ต่างจากการเรียก
แทนตัวเอง หรือต่างจากบทบาทของตนเองนั่นเอง ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่าคาเรียกญาติที่แยกจากคาอื่นด้วยมิติ
เพศปรากฏเฉพาะคาเรียกญาติในรุ่นอายุมากกว่าตนเอง หรือรุ่นอายุที่มีเครื่องหมาย + (บวก) การจาแนก
ระบุเพศในรุ่นอายุที่สูงกว่าตนเองถือได้ว่าเป็นการให้ความสาคัญต่อผู้ที่อาวุโสกว่า
ส่วนคาที่อยู่นอกเหนือจากตารางข้างต้นเป็นคาเรียกญาติที่สามารถใช้เรียกได้ทั้ง 2 เพศ เช่นคาว่า
/ thlaj / ใช้เรียกญาติได้ทั้งที่เป็น เขย และสะใภ้ คาว่า /caw/ ใช้เรียกญาติได้ทั้ง หลานชาย และหลานสาว
ของปู่ ตา ย่า และยาย คาว่า /miiŋ/ ใช้ได้ทั้งน้องของพ่อ และน้องของแม่ เป็นต้น ลักษณะนี้ช่วยสนับสนุน
ความคิดที่ว่า สังคมผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยให้ความสาคัญกับเพศหญิงและเพศชายเท่าเทียมกัน
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการศึกษาระบบคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย ตรงตามสมมุติฐานข้อที่ 2 คือ ระบบคาเรียก
ญาติสามารถสะท้อนโครงสร้างสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทยได้ แต่ไม่ตรงตามสมมุติฐานข้อที่ 1 คือ
ความหมายของคาเรี ย กญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยถูกจาแนกออกจากกันด้ว ยมิติแห่ งความแตกต่างที่
เหมือนกัน 7 มิติ ได้แก่ รุ่นอายุ อายุ สายเลือด ฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ เพศ การแต่งงาน และการแต่งงาน
ใหม่ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย ถูกจาแนกออกจากกันด้วยมิติแห่ง ความ
แตกต่างที่เหมือนกัน 6 มิติ ได้แก่ รุ่ น อายุ อายุ สายเลื อด เพศ การแต่งงาน และการแต่งงานใหม่
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กล่าวคือไม่มีมิติความแตกต่าง ฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ เนื่องจากที่ผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจาก ผู้บอก
ภาษาที่เคยอยู่ที่บ้านสามทอง ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัยจะเก็บ
ข้อมูล แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่ตาบลไร่รถ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บอกภาษาท่านนี้ได้บอก
ผู้วิจัยว่า เรียกน้องของพ่อ ว่า /miiŋ/ และเรียก น้องของแม่ว่า /naa/ ทาให้ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่าในสังคม
ผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยมีการจาแนกคาเรียกญาติด้วยมิติฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ด้วย แต่เมื่อผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลภาคสนามพบว่า คาว่า /miiŋ/ ใช้เรียกได้ทั้ง น้องของพ่อและน้องของแม่ ซึ่งกล่าวได้ว่าการเรียก
น้องของแม่ว่า /naa/ เกิดจากการปนของภาษาไทยซึ่งเรียกน้องของแม่ว่า “น้า”
ผลการศึกษาวัฒนธรรมที่สะท้อนจากคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทย พบว่าสามารถสะท้อนให้
เห็นวัฒนธรรม ค่านิยม และการมองโลกของสังคมผู้ พูดภาษาเขมรถิ่นไทย ซึ่งตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้วัฒนธรรมที่สะท้อนจากคาเรียกญาติในภาษาเขมรถิ่นไทยมีลักษณะบางประการที่สอดคล้องกับผล
การศึกษาระบบคาเรียกญาติในภาษาอื่น ๆ จากงานวิจัยเกี่ยวกับระบบคาเรียกญาติที่ผ่านมา เช่น งานวิจัย
เรื่อง ศึกษาเรื่อง “A Componential Analysis of Kinship Terms in Thai” (Prasithrathsint : 2000)
นอกจากนี้งานวิจัยของ เยาวลักษณ์ เฉลิมเกียรติ (2542) วิทยานิพนธ์เรื่อง “คาเรียกญาติในจังหวัด
นครศรีธรรมราช”วราภรณ์ ตีระ (2545) ทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “คาเรียกญาติของคนไทยมุสลิมที่มีเชื้อ สาย
ต่างกันในกรุงเทพมหานคร” และ จตุพร โดมไพรวัลย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบระบบคา
เรียกญาติในภาษาไทยและภาษาเมี่ยน (เย้า)” ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาเหล่านี้พบว่าคาเรียกญาติแต่ละภาษา
ต่างสะท้อนวัฒนธรรมเรื่องการให้ความสาคัญกับผู้อาวุโส
การออกเสียงคาว่า / thlaj / ซึ่งใช้เรียกญาติที่เป็น เขย และสะใภ้ ผู้บอกภาษาบางคน ออกเสียง
เป็น / thaj / คือไม่ออกเสียงควบกล้ากับเสียง /l/ ซึ่งผู้บอกภาษาส่วนใหญ่จะออกเสียง / thlaj / ที่มีควบ
กล้า เสียง /l/ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้สัทอักษรแทนเสียงนี้ว่า / thlaj / นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาเขมร
ในประเทศกัมพูชา พบว่าผู้ใช้ภาษาเขมรในประเทศกัมพูชาออกเสียงคานี้โดยมีควบกล้าเสียง /l/ เช่นกัน
ดังคากล่าวของอรวรรณ ภูอิสระกิจ (ม.ป.ป.) ว่า / thlaj / ใช้เติมหลังคาเครือญาติในระดับเดียวกับตนเอง
(พี่น้อง) ข้อสังเกตเรื่องการออกเสียงควบกล้าที่ต่างกันของผู้บอกภาษาเขมรถิ่นไทย รวมทั้งข้อมูลการใช้คา
ว่า / thlaj / จากผู้ใช้ภาษาในประเทศกัมพูชานี้ อาจกล่าวได้ว่าการที่เสียงมีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีสาเหตุมา
จากการที่ผู้บอกภาษาเขมรถิ่นไทย ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ใช้ผู้ใช้ภาษาที่อพยพมาจากประเทศกัมพูชา
โดยตรง หากแต่ เ ป็ น รุ่ น หลาน รุ่ น เหลน ที่ สื บ ทอดการใช้ ภ าษาเขมรมาจากบรรพบุ รุ ษ อาจมี ค วาม
คลาดเคลื่อนไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่นสิ่งแวดล้อมของผู้บอกภาษาซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาหลัก แต่
จาเป็นต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุ พรรณบุรีมีจานวนไม่มากนัก
จึงมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาไทยในจังหวัดสุพรรณบุรีมากกว่าสนทนากับผู้ใช้ภาษาที่เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์เขมรด้วยกัน
วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
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นอกจากนี้ผู้บอกภาษายังกล่าวกับผู้วิจัยว่า “กลุ่มชาติพันธุ์เขมรมีอยู่น้อยจึงไม่ค่อยมีใครกล้าพูด
เป็นภาษาเขมรถ้าไม่สนิทกันจริง ๆ บางคนก็คิดว่าการพูดภาษาเขมรทาให้อาย เลยไม่ค่อยมีใครใช้” จากคา
กล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป ภาษาเขมรที่ใช้ในจังหวัดสุพรรณบุรีอาจสูญหายไปเนื่องจากไม่มีผู้ใช้
การศึกษาภาษาเขมรถิ่นไทยในชุมชนที่ไม่ค่อยมีผู้ใช้ภาษาเขมรแล้วจึงเป็นสิ่งที่นักภาษาศาสตร์ รวมทั้ง
ผู้สนใจศึกษาภาษาต้องรีบดาเนินการเพื่อเก็บข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในประเทศไทยไว้เป็น
หลักฐานทางภาษาศาสตร์ และสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับกลุ่มผู้ใช้ภาษาเขมรถิ่นไทย ให้กล้าใช้ภาษา
แม่ของตนเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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