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บทคัดย่อ

 การศึกษาเชิงส�ารวจคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาชาวจีนที่มีต่อ
การเลือกใช้ช่ือภาษาไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชาวจีนชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาเอกภาษา
ไทย ที่มาศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�านวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เป็นเครื่องมือในการศึกษา  เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละในแต่ละ
ประเด็น ซึ่งผลจากการศึกษาจะท�าให้มองเห็นปัจจัยส�าคัญในการตั้งชื่อภาษาไทยของนักศึกษา
ชาวจีนและสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการตั้งชื่อภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีนต่อไป
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการต้ังชื่อภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ได้แก่ (1) 
ผู้ต้ังชื่อภาษาไทย โดยนักศึกษาชาวจีนร้อยละ 74 ต้องการให้อาจารย์คนไทยเป็นผู้ตั้งชื่อให้ 
รองลงมา คือ เจ้าของภาษาหรือบุคคลที่ตนรู้จัก  ตั้งด้วยตนเอง และเพื่อนคนไทยเป็นผู้ตั้งตาม
ล�าดับ และ (2) เงื่อนไขส�าคัญในการตั้งชื่อภาษาไทยให้นักศึกษาชาวจีน เรียงล�าดับความส�าคัญ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ความหมายดี เสียงค�าไพเราะ ความสอดคล้องกับเพศ การออก
เสียงค�าง่าย ความแปลกใหม่ หลักโหราศาสตร์ ความรู้สึกคุ้นเคย และจ�านวนพยางค์ รวมถึง
เรื่องรูปพยัญชนะ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาชาวจีนให้ความส�าคัญกับชื่อภาษาไทย
มาก เพ่ือให้เกดิความมัน่ใจทีจ่ะแนะน�าตวัด้วยชือ่ภาษาไทยและให้ชือ่เป็นสิง่แสดงลกัษณะเฉพาะ
ของตนเอง
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The Attitude of the Chinese students toward 
Thai Naming

Wilai Thamvaja

Abstract
 The Survey of this paper aimed to study an attitude of Chinese student toward Thai 
naming. In this study, the informants were 100 Chinese students who studying in third and 
fourth years in university. The informants have studied in Bachelor Degree majoring in Thai 
Communication as a Second Language, Faculty of Liberal Arts, Huachiew Chalermprakiet 
University. The instrument of this study was questionnaire. The data were analyzed for 
average and percentage in each issue. The result of this study emphasized on a major factor 
in the Thai naming of Chinese students and could be used as a guideline to name in Thai 
language for Chinese students.  
 The results of this study indicate that the factors that affect in giving the Chinese 
students names : 1) the person who gives the Thai names. 74 Percent of the informants 
would like a Thai teacher to name them, next native speaker or people who knew their name, 
named by themselves, and Thai’s friends respectively. In addition, (2) the issues that needed 
to be taken into account in Thai naming prioriticise from the most to the least including  
meaning, melodiousness, congruence with gender, simple pronunciation, novelty, horoscope, 
familiarity, syllable and consonant form.  These things could reflect that Chinese students 
focused on naming in Thai language so that they had a self-confidence to introduce themselves 
as a Thai name and showed their identify.
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ความน�า
  “ชื่อ” เป็นสิ่งสมมติที่ถูกน�ามาใช้เรียกแทนตัวบุคคล ถึงแม้ว่าแต่ละชาติจะมีวิธีการตั้งชื่อแตกต่าง
กัน แต่ทุกชาติล้วนให้ความส�าคัญกับการตั้งชื่อทั้งสิ้น เพราะเช่ือว่าช่ือเรียกแทนตัวบุคคลมีอิทธิพลในการ
ก�าหนดชีวิตของคนได้ กล่าวคือ หากมีช่ือดีเป็นสิริมงคลแล้ว ย่อมท�าให้ชีวิตของเจ้าของช่ือประสบ
ความส�าเร็จ เจริญ รุ่งเรือง แต่หากมีชื่อที่เป็นกาลกิณีแล้ว ชีวิตย่อมประสบแต่ความล้มเหลวและพบเจอ
ปัญหาอปุสรรคนานัปการ ฉะน้ัน มนุษย์จึงค่อนข้างพถิพิีถนัในการคดัสรรชือ่ทีด่ทีีส่ดุให้แก่ตวัเองและบคุคล
ในครอบครัว โดยพิจารณาจากชื่อที่มีความหมายดี เสียงของค�าไพเราะ อักษรมงคล  จ�านวนพยางค์ หรือ
ผู้ตั้งชื่อ เป็นต้น การตั้งชื่อจึงถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้า 
 สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2529) ศึกษาเรื่องการใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงปัจจุบันพบว่า การต้ังชื่อของคนไทยในอดีตมักตั้งชื่อเป็นค�าเดี่ยว พยางค์น้อย โดยใช้ค�าภาษาไทย 
ก่อนจะมจี�านวนพยางค์เพิม่มากข้ึนในแต่ละยุค ใช้ภาษาไทยน้อยลงและเพิม่ภาษาบาลสีนัสกฤตมากขึน้ เมือ่
ชื่อเรียกมีจ�านวนพยางค์มากขึ้น การมีชื่อเล่นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นมากขึ้นเช่นกัน  ซึ่งคนไทยในปัจจุบันนิยมมี
ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นเพื่อใช้เรียกขานในวาระที่แตกต่างกันไป  ดังที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2554 (2556 : 384) อธิบายความหมายไว้ว่า “ชื่อจริง น.ชื่อของบุคคลที่ใช้เป็นทางการ ปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนส�ามะโนครัว เป็นต้น, ชื่อเล่น น.ชื่อของบุคคลที่ใช้กันในหมู่ญาติหรือผู้ใกล้ชิด” การเลือกใช้ชื่อ
ตนเองอย่างไรนั้น จึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงกาลเทศะเป็นส�าคัญว่าพูดอยู่กับใครและพูดในโอกาสใด
 จรัลวิไล จรูญโรจน์. (2552 : 2) กล่าวว่า “การตั้งช่ือจริงในสังคมไทยมักได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์
ทกัษาปกรณ์ คอืการตัง้ช่ือตามวนัเกิด ตามนามปีเกดิและตามนามเกดิ...ในขณะทีก่ารตัง้ชือ่เล่นมคีวามเป็น
อิสระมากกว่าการตั้งช่ือจริง” ท้ังน้ีหลักการตั้งชื่อสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม  ซึ่งอาจมีปัจจัย
ใหม่ ๆ ที่เข้ามามีผลต่อการตั้งชื่อ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ระบบการศกึษาในยุคปัจจุบันก�าลงัพฒันาไปอย่างรวดเรว็ มกีารแลกเปลีย่นนกัศกึษาในหลากหลาย
รปูแบบ ซึง่มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรตเิป็นสถาบนัการศึกษาแห่งหนึง่ทีร่เิริม่โครงการแลกเปลีย่น
นักศึกษาจีน-ไทย มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนกระท่ังปัจจุบัน มีนักศึกษาชาวจีนจากหลายมหาวิทยาลัย
เดินทางมาเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย  ซึ่งการเรียนในต่างประเทศ  ผู้เรียนย่อมต้องมีชื่อของเจ้าของ
ภาษา เพื่อสะดวกต่อการเรียกขานในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ดังนั้น การศึกษาเชิงส�ารวจทัศนคติของ
นกัศกึษาชาวจนีทีมี่ต่อการเลอืกใช้ช่ือภาษาไทย จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้มองเหน็ค่านยิมในการใช้ชือ่ภาษา
ไทยและเข้าใจมุมมองการเลือกใช้ช่ือภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน อันจะเป็นแนวทางในการตั้งชื่อภาษา
ไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีนต่อไป โดยผู้ศึกษาก�าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชาวจีนชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชา
เอกภาษาไทยที่มาศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง จ�านวน 100 คน เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ทัศนคติของนักศึกษาชาวจีนที่มีต่อชื่อภาษาไทย”   
 แม้นักศึกษาชาวจีนบางส่วนจะมีช่ือภาษาไทยมาจากประเทศจีนแล้ว แต่มักจะขอเปลี่ยนชื่อใหม่   
โดยแต่ละคนจะมีเหตุผลในการเลือกชื่อภาษาไทยที่แตกต่างกันไป ซึ่งผลการส�ารวจความคิดเห็นพบว่า
ประเดน็ทีค่วรพจิารณาในการตัง้ช่ือภาษาไทยให้แก่นักศกึษาชาวจนี ได้แก่ ผูต้ัง้ช่ือและเงือ่นไขส�าคญัในการ
ตั้งชื่อ ดังนี้
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1. ผู้ตั้งชื่อภาษาไทย
  ในสังคมไทย ผูต้ัง้ชือ่ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นบดิามารดา ทัง้ทีต่ัง้ชือ่เองและเลอืกชือ่จากหนงัสอืแนะน�า
การตั้งชื่อ บางครอบครัวอาจให้พระภิกษุ ญาติผู้ใหญ่ ผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของทารก เป็นผู้ตั้ง
ชื่อให้ตามล�าดับ (วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. 2544 : 169-170) เช่นเดียวกับในสังคมจีน ที่บิดามารดาจะเป็นผู้ตั้ง
ชื่อบุตรธิดา เห็นได้จากจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน มีผู้ระบุว่ามีบิดามารดาเป็นผู้ตั้งชื่อ
ภาษาจีนให้ คิดเป็นร้อยละ 83 ส่วนนักศึกษาอีกร้อยละ 17 มีญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ตั้งชื่อให้ ได้แก่  ปู่ย่า ตายาย 
ลุงป้า และพี่สาว ตามล�าดับ
 นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่เคยมีช่ือภาษาไทยมาก่อนแล้ว โดยมีอาจารย์คนไทยท่ีสอนที่ประเทศจีน
เป็นผู้ตั้งให้ และมีบางส่วนที่ตั้งด้วยตนเอง เมื่อเดินทางมาเรียนที่ประเทศไทย นักศึกษาหลายคนเปลี่ยน
ชื่อใหม่ เพราะไม่ทราบความหมายของชื่อเดิม จ�าชื่อเดิมไม่ได้  และบางคนมีชื่อเป็นชื่อเรียกสั้น ๆ  มากกว่า
จะเป็นชื่อทางการ เช่น โดม รุ่ง หิมะ  ทับทิม ฯลฯ เมื่อนักศึกษามีช่ือจริงใหม่แล้ว จึงน�าช่ือเดิมเหล่านี้ไป
เป็นชื่อเล่นแทน เพื่อใช้แนะน�าหรือพูดคุยกับเพื่อนคนไทย
  จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้ตั้งชื่อภาษาไทยให้นักศึกษาชาวจีน  
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้อาจารย์เป็นผู้ตั้งชื่อให้ รองลงมา คือ เจ้าของภาษาหรือบุคคลที่ตนรู้จัก 
ตั้งด้วยตนเอง และเพื่อนคนไทย ตามล�าดับ ดังนี้
  1.1 ครูอาจารย์ 
  นกัศกึษาชาวจีนร้อยละ 74  ต้องการให้อาจารย์คนไทยเป็นผูต้ัง้ชือ่ภาษาไทย  ด้วยเหตผุลว่าอาจารย์
เปรียบดั่งญาติผู้ใหญ่ เป็นบุคคลท่ีน่าเคารพและยังเป็นผู้รู้อีกด้วย  โดยอาจารย์ที่นักศึกษาต้องการให้ตั้ง
ชื่อ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์คนไทยที่เคยสอนนักศึกษาที่ประเทศจีน และอาจารย์
ทั่วไป (ไม่เจาะจง) ทั้งนี้ นักศึกษาเลือกจากความสนิทสนมคุ้นเคย หากรู้สึกเคารพและชื่นชอบอาจารย์ท่าน
ใด ก็ต้องการให้อาจารย์ท่านน้ันตั้งช่ือให้กับตนเอง ซึ่งนักศึกษาบางคนแสดงความคิดเห็นว่า หากผู้ตั้งช่ือ
สนิทสนมรู้จักตนเอง ย่อมรู้ลักษณะพิเศษของตน และเลือกช่ือท่ีมีความหมายดี ๆ ตรงกับบุคลิกลักษณะ
ให้ตนได้อย่างเหมาะสม  
  1.2 เจ้าของภาษาหรือบุคคลที่ตนรู้จัก  
  นกัศกึษาชาวจนีร้อยละ 20  ต้องการใช้เจ้าของภาษาหรอืบุคคลท่ีตนรูจ้กัเป็นผูต้ัง้ช่ือให้ ด้วยเหตผุล
ว่าหากผู้นั้นเป็นเจ้าของภาษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา จะสามารถตั้งชื่อที่มีความหมายดีให้แก่ตน
ได้  โดยเฉพาะหากผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ เป็นคนที่ตนรู้จักหรือเป็นเจ้าของภาษ  ไม่ว่าจะเป็นใคร 
ก็ย่อมเลือกชื่อที่ดีให้กับตนเองได้ 
   1.3 ตนเอง 
  นักศึกษาชาวจีนร้อยละ 3 เลือกที่จะตั้งช่ือภาษาไทยด้วยตนเอง เพราะยังไม่ค่อยพอใจกับช่ือท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบัน ที่ทั้งออกเสียงยากและมีเสียงไม่ไพเราะ จึงอยากเปลี่ยนชื่อใหม่ การตั้งชื่อด้วยตนเอง จะ
ท�าให้สามารถเลือกชื่อที่ตนเองชอบได้หรือเปลีย่นไดต้ามใจ ทั้งนี้เพราะนกัศกึษามั่นใจว่าตนเรียนภาษาไทย
มาพอสมควร แยกแยะเสียงค�าได้ว่าอะไรชอบ อะไรไม่ชอบ และสามารถตั้งชื่อโดยการค้นหาจาก
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อินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง 
 1.4 เพื่อนชาวไทย   
  นักศึกษาชาวจีนร้อยละ 3 ต้องการให้ให้เพ่ือนคนไทยเป็นผู้ตั้งช่ือให้  เพราะนักศึกษากลุ่มนี้เคย
เรียนภาษาไทยที่ประเทศจีนมาแล้ว 2 ปี และเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็น
ปีที่ 2 แล้ว ท�าให้รู้จักเพื่อนคนไทยพอสมควร จึงเชื่อมั่นว่าคนวัยเดียวกันจะรู้จักนิสัย สามารถเลือกชื่อได้ดี
และทันสมัยกว่า   
  สรุปได้ว่า นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่ต้องการให้เจ้าของภาษา โดยเฉพาะอาจารย์ที่ตนรู้จักคุ้นเคย
เป็นผู้ตั้งชื่อภาษาไทยให้ เพราะมั่นใจว่าจะได้ชื่อที่ไพเราะและมีความหมายที่ดี หากไม่พอใจจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย แต่มีแนวโน้มที่เริ่มจะเลือกช่ือด้วยตนเองหรือให้เพ่ือนคนไทยตั้งชื่อให้มากขึ้น 
นอกจากนี้ การที่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน ด�าเนินการต่อเนื่องมาหลายปี  การบอกเล่าต่อ ๆ 
กนัระหว่างรุน่พ่ีรุน่น้อง ท�าให้นกัศกึษาใหม่รูจ้กัวธิกีารใช้ชวีติประจ�าวนัในประเทศไทย มเีครือข่ายรุน่พี ่และ
มีเพื่อนคนไทยที่คอยแนะน�าช่วยเหลือ จนนักศึกษาชาวจีนจ�านวนหนึ่งรู้สึกไว้วางใจเพ่ือนคนไทยท่ีอยู่ในวัย
เดียวกันว่าจะต้ังช่ือท่ีทันสมัยให้ได้ดีกว่า และบางส่วนเชื่อม่ันว่าตนเองน่าจะเลือกชื่อภาษาไทยได้อย่าง
เหมาะสม
  
2. เงื่อนไขส�าคัญในการตั้งชื่อภาษาไทยให้นักศึกษาชาวจีน
  เมือ่นกัศกึษาต่างชาตอิยู่ประเทศไทย การมชีือ่เรยีกภาษาไทยเป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่ให้ง่ายต่อการตดิต่อ
กับคนไทย โดยเฉพาะการสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน หรือแม้แต่เวลาอยู่นอกห้องเรียน นักศึกษายังคงต้อง
ส่ือสารกับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือการเดินทางท่องเที่ยว จ�าเป็นต้องใช้การฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาไทยแทบทัง้สิน้ การแนะน�าตวัด้วยชือ่ภาษาไทยกบัคนไทยจงึช่วยสร้างความใกล้ชดิและไว้วางใจ
ได้ง่ายกว่า ท�าให้นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่เลือกใช้ชื่อภาษาไทยในขณะศึกษาอยู่ที่ประเทศไทย  ซึ่งเงื่อนไข
ส�าคัญที่นักศึกษาชาวจีนพิจารณาในการเลือกใช้ชื่อภาษาไทย เรียงตามล�าดับความส�าคัญจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อยมี 8 ประเด็น ได้แก่ ความหมายดี เสียงค�าไพเราะ ความสอดคล้องกับเพศ  การออกเสียงค�าง่าย 
ความแปลกใหม่ หลักโหราศาสตร์ ความรู้สึกคุ้นเคย และจ�านวนพยางค์  ดังนี้
   2.1 ความหมายดี
     จากความเชือ่ทีว่่าชือ่ก�าหนดชะตาชวีติได้ คนเราจงึนิยมตัง้ช่ือให้มคีวามหมายในเชิงบวกเพ่ือให้ช่วย
ส่งเสริมดวงชะตา ในสังคมไทยมักจะตั้งชื่อของเพศชายและเพศหญิงให้มีความหมายท่ีต่างกัน  โดยมาก
ชื่อเพศชายจะมีความหมายเกี่ยวกับ ความแข็งแรง ความฉลาด ความกล้าหาญ ความเป็นใหญ่ ฯลฯ  
ในขณะที่เพศหญิง นิยมความงาม อ่อนหวาน เด่นสง่า มีค่า ฯลฯ (ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2549 : 8-9)  สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ฟาง ฟาง (2554) ที่ศึกษาความหมายของช่ือคนไทยและคนจีนพบว่า คนไทยและ
คนจีนเพศชายนิยมชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับอ�านาจ  ชัยชนะ ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ มากที่สุด 
ส่วนคนไทยและคนจีนเพศหญิง นิยมช่ือท่ีมีความหมายเกี่ยวกับความงามและความบริสุทธิ์ มากที่สุด จึง
กล่าวได้ว่า ความหมายของชื่อคนไทยและคนจีนมีลักษณะเดียวกัน เพราะประเทศไทยกับประเทศจีนใกล้
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ชิดกันและมีการติดต่อกันในหลายด้าน เช่น ธุรกิจ การท่องเท่ียว จึงท�าให้ประเทศไทยกับประเทศจีน
เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ท�าให้วัฒนธรรมและค่านิยมมีความคล้ายกันในหลายด้าน 
  เมือ่นกัศึกษาชาวจนีเลอืกใช้ชือ่ภาษาไทย จงึพบว่านกัศกึษาให้ความส�าคญัเรือ่ง “ความหมาย” เป็น
อันดับแรก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.40 แม้นักศึกษาจะไม่ระบุ
ความหมายที่ต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงว่าต้องการให้ช่ือตนเองมีความหมายว่าอะไร แต่ค�าตอบเป็นไป
ในท�านองเดียวกันคือ “ขอให้เป็นชื่อที่มีความหมายดี ๆ”  
 นักศกึษาชาวจีนส่วนใหญ่รู้สึกพงึพอใจกับชื่อภาษาไทยทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะลว้นมคีวามหมายดี
ทุกชื่อ แต่หากเลือกความหมายก่อนได้ บางคนอยากให้ชื่อตนเองมีความหมายตรงกับชื่อภาษาจีน เพราะ
เชื่อว่า ชื่อที่บิดามารดาตั้งให้เป็นสิริมงคลและมีความหมายดีอยู ่แล้ว จึงต้องการให้ชื่อภาษาไทยมี
ความหมายใกล้เคยีงกนั ในขณะทีบ่างคนนยิมให้ช่ือตนเองมคีวามหมายเกีย่วกบัความสขุ  ความมีสตปัิญญา 
และความสวย น่ารัก เป็นส�าคัญ เมื่อรู้ความหมายของชื่อว่าตรงกับความหมายที่ต้องการ จึงรู้สึกพึงพอใจ
และไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่อีก เช่น
    MS.ZHAO  YANYAN   (นันทยา)    แปลว่า  ผู้มีความสุข ความยินดี
   MS.QIN  SIYAN  (เขมนิจ) แปลว่า  ผู้มีความสุขเสมอไป
   MS.XU  DUOYI  (เกวลิน) แปลว่า  ผู้มีความรู้สูงสุด
    MR.WEI  JINGLIU (ยุติวิชญ์)  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
   MS.OU  LIUFEN   (พิมพ์พิศา)   แปลว่า  เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
   MS.LIU  YUTING  (อรนลิน)   แปลว่า  งามดังดอกบัว
 ในขณะที่บางคนจะบอกความหมายที่ต้องการให้ทราบก่อนตั้งช่ือ เช่น MR.WANG XINGBING  
เจาะจงชื่อที่มีความหมายเก่ียวกับพุทธศาสนา เนื่องจากตนศรัทธาและนับถือศาสนาพุทธ เมื่อได้ชื่อ 
“ตรัยรัตน์” ที่หมายความว่า แก้วสามประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงรู้สึกพึงพอใจเป็น
อย่างมาก และชอบแนะน�าตวัเองด้วยช่ือภาษาไทยเป็นพเิศษ ภายหลงัปรบัเปลีย่นเป็น “ไตรรตัน์ คณาธปิต”ิ 
ตามค�าแนะน�าของพระครูศรีปรีชากร (บุญยงศ์) ที่ตนเคารพศรัทธา เป็นต้น
 จากตัวอย่างที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า นักศึกษาชาวจีนให้ความส�าคัญกับเรื่องความหมายของชื่อ
มากเป็นอันดับ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีและมั่นใจที่จะแนะน�าตัวด้วยชื่อภาษาไทยในขณะที่อาศัยอยู่
ในประเทศไทย และการทีไ่ม่ทราบความหมายของช่ือยังเป็นเหตผุลส�าคญัท่ีท�าให้นกัศกึษาส่วนใหญ่ต้องการ
เปลี่ยนชื่ออีกด้วย
 2.2 เสียงค�าไพเราะ
  ในภาษาไทยจะใช้เกณฑ์ทางเสียงในการวิเคราะห์ความไพเราะ ได้แก่ เสียงหนัก-เบา หรือครุ-ลหุ 
เสียงวรรณยุกต์ และเสียงพยางค์เป็น-พยางค์ตาย เพราะเสียงทั้งสามประเภทเป็นลักษณะส�าคัญของ
ภาษาไทย (วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. 2544 : 118-130) แต่ความไพเราะของชื่อภาษาไทยท่ีนักศึกษาชาวจีนให้
ความส�าคัญ คือ เสียงของค�าไทยจะต้องไม่ตรงกับเสียงของค�าที่มีความหมายเชิงลบในภาษาจีน
 จากการส�ารวจ พบว่านักศึกษาชาวจีนให้ความส�าคัญเรื่อง “เสียงค�าไพเราะ” เป็นอันดับที่ 2 โดย
มค่ีาคะแนนเฉล่ีย 4.22 อยู่ในระดับมากท่ีสดุเช่นกนั คิดเป็นร้อยละ 84.40 เพราะนกัศกึษาส่วนใหญ่ต้องการ
ให้ชื่อมีความหมายดีและไพเราะด้วย เห็นได้จากค�าตอบของค�าถามที่ว่า “หากช่ือมีความหมายดี แต่เสียง
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ของค�าไม่ไพเราะ นักศึกษาจะท�าอย่างไร” มีนักศึกษาจ�านวน 66 คน (จากท้ังหมด 100 คน) เลือกเปลี่ยน
ชื่อใหม่ให้มีทั้งความหมายดีและเสียงไพเราะ ถือเป็นการเน้นย�้าความส�าคัญของทั้งสองสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดี 
ในขณะที่นักศึกษาจ�านวน 13 คน เลือกเปลี่ยนชื่อใหม่ให้มีเสียงค�าที่ไพเราะ โดยไม่สนใจความหมาย กล่าว
คอื หากชือ่ของตนมเีสยีงของค�าตรงกบัเสยีงของค�าในภาษาจนีทีม่คีวามหมายในแง่ลบ จะต้องการเปลีย่น
ชื่อทันที 
  นกัศกึษากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่รูส้กึพึงพอใจกบัเสยีงของชือ่ทีใ่ช้อยู่ในปัจจบัุน บางคนชืน่ชอบชือ่ที่
ใช้อยู่เป็นพิเศษ เพราะมีเสียงใกล้เคียงกับเสียงในชื่อภาษาจีนของตน เช่น  MR.LU  MENGCAO   มีชื่อ
ภาษาไทยเดิมว่า “รุ่ง”[rûŋ] คล้ายกับสกุลเดิมที่ออกเสียงว่า “lùu”  เม่ืออาจารย์ตั้งชื่อใหม่ให้ว่า “รุ่งเช้า” 
นักศึกษารู้สึกชอบช่ือภาษาไทยนี้  เพราะเสียงค�าว่า “เช้า” [chá:w] คล้ายกับเสียงค�าว่า “cááo” เป็นต้น 
ฉะนั้น การเลือกชื่อภาษาไทยที่มีเสียงของค�าใกล้เคียงกับชื่อ-สกุลเดิม จึงเป็นสิ่งที่ท�าให้นักศึกษาบางคนมี
ความสุขกับการมีช่ือภาษาไทย และรู้สึกว่าชื่อของตนไพเราะ ในขณะที่นักศึกษาบางส่วนกลับไม่ค่อยให้
ความส�าคัญในเรื่องนี้มากนัก ขอเพียงมีเสียงที่ดีก็เพียงพอ ถือว่าไพเราะแล้ว  ด้วยเหตุผลที่ว่าการจะหา
ค�าภาษาไทยที่มีเสียงตรงกับภาษาจีนเป็นเร่ืองยาก หรือถ้าหาได้ก็อาจท�าให้ชื่อที่ได้มานั้นไม่ไพเราะด้วย
เช่นกัน  
  เมือ่นกัศกึษาชาวจนีบางคนพบว่าชือ่ของตนมเีสียงไม่ไพเราะ มกัจะขอเปลีย่นชือ่ใหม่ ดงักรณีของ 
MS.XIA XUEMEI ชื่อภาษาไทยเดิมชื่อว่า “มาลินี” นักศึกษารู้สึกว่าชื่อของตนมีเสียงของค�าใกล้เคียงกับ
ค�าว่า “mălìyà” ซึง่ท�าให้นกึถงึโรงพยาบาลแห่งหนึง่ในมณฑลยนูนาน ฉะนัน้ นกัศึกษาจงึไม่ชอบชือ่ “มาลนิ”ี 
ที่อาจารย์ตั้งให้ที่ประเทศจีน จึงขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ทิพย์วารี” เป็นต้น  
 นอกจากนักศึกษาชาวจีนจะน�าเสียงภาษาไทยไปเทียบกับเสียงภาษาจีนแล้ว บางคนยังเทียบเคียง
เสียงกับค�าภาษาไทยด้วย เช่น กรณีของ MS.XIANG MENGNI มีชื่อปัจจุบันว่า “หยาดน�้า” นักศึกษารู้สึก
ว่าเสียงค�าว่า “หยาด” [yà:t] ใกล้เคียงกับเสียงค�าว่า “อยาก” [yà:k] เวลาแนะน�าตัวเหมือนพูดว่า “อยาก
น�้า” ท�าให้ชื่อของตนไม่ไพเราะ และไม่พึงพอใจกับชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น
 ด้วยเหตผุลดงักล่าว ท�าให้เหน็ว่านกัศึกษาชาวจนีให้ความส�าคัญกบั “ความไพเราะของเสยีง” ค่อน
ข้างมาก รองลงมาจาก “ความหมาย” นั่นอาจเป็นเพราะชื่อภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเสียงที่ดีอยู่แล้ว 
ไม่ขัดหู จึงรู้สึกว่าทุกช่ือล้วนมีเสียงของค�าที่ดี เมื่ออาจารย์ตั้งชื่อภาษาไทยให้และอ่านออกเสียงให้ฟัง  
นักศึกษาแยกแยะได้ทันทีว่าเสียงไพเราะหรือไม่ ชอบหรือไม่ ต่างจากกรณีความหมายของชื่อ  นักศึกษา
ทุกคนไม่รู้ความหมายของชื่อภาษาไทย จึงมุ่งประเด็นไปเน้นเรื่อง “ความหมาย” แทน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่ต้องการให้ชื่อของตนเอง มีทั้งมีความหมายดีและมีเสียงมไพเราะควบคู่กัน
 2.3 ความสอดคล้องกับเพศ  
  ชื่อเรียกสามารถบ่งบอกว่าเจ้าของช่ือเป็นเพศชายหรือเพศหญิงได้ บิดามารดาจึงให้ความส�าคัญ
กับการตั้งชื่อบุตรธิดาเป็นอย่างมาก หากยังไม่รู้เพศ จะนิยมตั้งชื่อไว้ทั้งหญิงและชายแบบเผื่อเลือก แต่
ถ้ารู้ล่วงหน้า จะเลือกให้สอดคล้องกับเพศน้ัน ๆ เฉกเช่นเดียวกับสังคมจีนท่ีชื่อสามารถระบุเพศได้เช่นกัน 
เป็นต้นว่า ค�าที่ใช้เฉพาะช่ือผู้หญิง เช่น jiao (娇)  yan (燕)  ling (玲) หรือค�าที่ใช้เฉพาะชื่อผู้ชาย เช่น 
qiang (强) quan (权) jie (杰) เป็นต้น เราจึงสามารถแยกเพศได้จากช่ือโดยพิจารณาที่ความหมายเป็น

`
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ส�าคญั ฉะนัน้ เพศจงึถอืได้ว่าเป็นตัวก�าหนดช่ือทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่ จากการส�ารวจ พบว่านกัศกึษาชาวจนีให้
ความส�าคัญเรื่อง “เพศ” คิดค่าคะแนนเฉลี่ยได้ 3.99 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.8  
  แม้นกัศกึษาจะให้ความส�าคญัว่าชือ่ตนนัน้ควรทีจ่ะบ่งบอกเพศอย่างเด่นชดั แต่นกัศกึษาชาวจีนกลบั
ไม่มีความรู้เร่ืองชื่อภาษาไทยว่าตรงกับเพศชายหรือหญิง  และไม่รู้สึกกังวลกับการเลือกชื่อภาษาไทยให้
ตรงกับเพศอีกด้วย  เพราะส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า  ผู้ตั้งชื่อจะเลือกชื่อที่แสดงเพศอย่างชัดเจนให้ตนเองอย่าง
แน่นอน จึงไม่เคยมีค�าถามว่า “ช่ือน้ีของผู้หญิงหรือของผู้ชาย” และนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาไทยดี จะ
สามารถแยกแยะระหว่างชื่อหญิง-ชาย ได้  ฉะนั้น จึงไม่เคยพบปัญหาการไม่พอใจชื่อเพราะเรื่องนี้มาก่อน   
 2.4 การออกเสียงค�าง่าย
  นักศึกษาชาวจีนให้ความส�าคัญกับ “การออกเสียง” คิดค่าคะแนนเฉลี่ยได้ 3.86 อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 77.20 โดยเมื่อจะเลือกชื่อภาษาไทย ผู้ตั้งชื่อมักได้ยินค�าขอที่ว่า “ขอชื่อง่าย ๆ ” อยู่บ่อยครั้ง 
“ชื่อง่าย” ก็คือชื่อที่ออกเสียงง่ายนั่นเอง  
  เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงยากในความคิดของนักศึกษาชาวจีน คือ “ร, ล” แม้ว่านักศึกษาชาวจีน 
สาขาภาษาไทย จะเรียนภาษาไทยมาแล้ว 3-4 ปี จนท�าให้เข้าใจค�าศัพท์มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหา
เรื่องการออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจน หากต้องแนะน�าตัวกับคนไทยและต้องพูดเน้น ๆ ย�้า ๆ ช่ือของตน
หลาย ๆ ครั้ง เน่ืองจากคนไทยฟังไม่เข้าใจ จะท�าให้นักศึกษาเกิดความไม่มั่นใจ จนต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ 
ดังเช่นกรณีของ MS.JIANG NAN ช่ือปัจจุบัน คือ “ชาครีย์”  นักศึกษารู้สึกไม่ชอบเสียง “ร” จึงไม่ชอบ
ชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือ MR.XIE QINQIANG  ชื่อเดิมคือ “รุ่งรวิน” ท�าให้มีปัญหาการออกเสียง “ร” 
ที่ต้องออกถึง 2 ต�าแหน่ง จึงเปลี่ยนมาเป็นชื่อ “ปารัช” เป็นต้น
 2.5 ความแปลกใหม่ 
  ความแปลกใหม่ในท่ีน้ี หมายถึง ไม่ซ�้าและไม่เชย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนต้องการ เพราะจะ
ท�าให้เราแตกต่างและดโูดดเด่นกว่าคนอืน่ การมีชือ่ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตนจงึเป็นสิง่ส�าคญัอย่างหน่ึงในการ
ตั้งชื่อ จากการส�ารวจพบว่า นักศึกษาชาวจีนให้ความส�าคัญเรื่อง “ความแปลกใหม่” คิดค่าคะแนนเฉลี่ยได้ 
3.45 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.00 
  คนไทยและคนจนีมลัีกษณะคล้ายกนัคอืนยิมความแปลกใหม่และทนัสมยั จงึพบว่าการตัง้ชือ่ทีเ่ป็น
ชื่อโบราณหรือค�าท่ีมีคนใช้จ�านวนมากแล้ว เช่น li (丽)  chunhua (春花)  cui (翠)  feng (凤) เป็นต้น 
จะท�าให้รู้สึกไม่ค่อยทันสมัยนัก ส่วนค�าที่นักศึกษาชาวจีนรู้สึกว่าทันสมัย คือค�าที่คนใช้น้อย ๆ เช่น xuan       
(璇) xuan (萱) เป็นต้น แต่เมื่อนักศึกษาชาวจีนต้องเลือกใช้ชื่อภาษาไทย นักศึกษากลับไม่ค่อยให้
ความส�าคญักบัความแปลกใหม่ของช่ือมากนัก ด้วยเพราะไม่รูว่้าชือ่ไหนเชยหรอืทนัสมยัในวัฒนธรรมบรบิท
ของไทยนั่นเอง
 ประเด็นแรกเรื่อง “ไม่ซ�้า” นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ หากพบว่าช่ือของตนซ�้ากับคนอ่ืน 
โดยให้เหตุผลว่าชือ่ภาษาไทยเป็นเพยีงชือ่เรยีกเฉพาะในห้องเรยีนเท่านัน้ ไม่ใช่ชือ่ทีม่มีาแต่ก�าเนดิและไม่ใช่
ชื่อที่บิดามารดาตั้งให้ ถ้าจะมีช่ือซ�า้กับคนอื่นก็ไม่เป็นไร อีกทั้งตนเองยังคุ้นเคยกับชื่อเดิมแล้ว เพื่อนและ
อาจารย์จ�าได้แล้ว จึงไม่ต้องการเปลี่ยนอีก  
     ในทางตรงกันข้าม ยังมีนกัศกึษาอกีส่วนหนึง่ทีมี่ความคดิเหน็แตกต่างไป เพราะคดิว่าแม้จะเป็นช่ือ
ที่สอง ก็ไม่ควรจะซ�้ากับคนอื่น  เพื่อให้ง่ายต่อการแยกแยะและยังแสดงตนว่าพิเศษกว่าคนอื่น ๆ อีกด้วย 
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ดงัจะเหน็ได้ว่า มนีกัศกึษาชาวจนีจ�านวน 46 คน ต้องการเปลีย่นชือ่ภาษาไทยทนัท ีหากพบว่าชือ่ของตนเอง
ซ�า้กบัเพ่ือนนกัศกึษาชาวจนีด้วยกัน เพราะเกรงว่าอาจารย์และเพือ่นร่วมห้องจะสบัสน แต่เม่ือถามเรือ่งชือ่
ซ�้ากับนักศึกษาไทย ปริมาณผู้เปลี่ยนชื่อกลับลดลง กล่าวคือ ยังคงมีนักศึกษาชาวจีนจ�านวน  31 คน ยืนยัน
ที่จะขอเปลี่ยนชื่อใหม่ถ้าชื่อตนเองซ�้ากับคนไทย โดยให้เหตุผลเดิมที่ว่า “ไม่ชอบให้ชื่อซ�้าใคร แม้จะเป็นคน
ไทยก็ตาม” ส่วนนักศึกษาชาวจีนอีก 15 คน ไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ เพราะรู้สึกว่าการมีชื่อซ�้ากับคนไทย
ไม่ส�าคัญเท่าไหร่ เนื่องจากตนเองไม่ได้เรียนกับนักศึกษาไทย  เพื่อนและอาจารย์คงไม่สับสน นอกจากนี้ยัง
มนัีกศึกษาชาวจนีบางคนคดิว่าการมชืีอ่เหมือนกบัคนไทยเป็นเรือ่งน่ายินด ีเพราะนัน่ย่อมแสดงว่าช่ือตนเอง
ดี คนไทยจึงนิยมใช้กัน
 ประเด็นที่สองเรื่อง “ไม่เชย” ค�าว่า “เชย” เป็นค�าที่นักศึกษาชาวจีนหลาย ๆ คนเข้าใจ เมื่อสังเกต
เห็นปฏิกิริยาคนไทยผิดแปลกไปหลังจากตนเองแนะน�าชื่อภาษาไทย จะรู้สึกไม่มั่นใจชื่อของตนทันที โดย
เฉพาะเมือ่อาจารย์และเพือ่นคนไทยทกัว่า “ชือ่เชย” จงึเป็นอีกเหตุผลหนึง่ทีอ่ยากมีชือ่ท่ีแปลกใหม่ ไม่เหมือน
คนรุ่นเก่า ท�าให้นักศึกษาบางส่วนเปลี่ยนชื่อใหม่ เช่น MS.NING JINGSI จากชื่อเดิมคือ “นันทิดา” เปลี่ยน
เป็น “นันทิกานต์” และจากชื่อเล่นว่า “แมว” เปลี่ยนเป็น “มันตรา” เป็นต้น
 จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชาวจีนที่นิยมชมชอบการใช้ชื่อภาษาไทยจะค่อนข้าง
พิถีพิถันในเร่ืองการเลือกช่ือท่ีทันสมัย เพื่อไม่ให้ตนเองถูกมองอย่างแปลกแยก และท�าให้กล้าที่จะแนะน�า
ตัวด้วยชื่อภาษาไทยกับคนไทย
 2.6 หลักโหราศาสตร์  
  การตั้งช่ือโดยค�านึงถึงวันเดือนปีเกิดของเด็ก นับเป็นสิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยยึดถือมาแต่
โบราณ คือการตั้งชื่อตามหลักทักษาหรือนามทักษาปกรณ์ แบ่งเป็น 3 หลัก คือ ตั้งชื่อตามอักษรวันเกิด 
ตามนามปีเกิด  และตามนามเกิด (จรัลวิไล จรูญโรจน์. 2552 : 2) ซึ่งการเลือกอักษรมงคลและหลีกเลี่ยง
อักษรกาลกณิเีป็นสิง่ท่ีคนไทยส่วนใหญ่ให้ความส�าคญั เช่นเดยีวกบัชาวจนีทีเ่ชือ่ว่าชือ่สามารถเปลีย่นแปลง
ดวงชะตาได้ การตั้งช่ือจึงนิยมใช้หลักหยิน หยาง หลัก 5 ธาตุ และหลัก 12 นักษัตร (สิวิณี  เตรียมชาญ
ชูชัย. 2553 : 148-150)
 เมื่อเลือกใช้ชื่อภาษาไทย  นักศึกษาชาวจีนยังคงเห็นว่าหลักโหราศาสตร์เป็นสิ่งส�าคัญ โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.07 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.40  หากเลือกชื่อได้ตรงหลักโหราศาสตร์ก็
เป็นสิ่งที่ดี แต่การที่ไม่มีความรู้เรื่องอักษรมงคลของไทย  จึงไม่เคร่งครัดว่าชื่อภาษาไทยจะต้องตรงกับ
วันเดือนปีเกิดของตนเองเท่าไรนัก ท�าให้ไม่ค่อยพบปัญหาเร่ืองการเปลี่ยนช่ือเพราะรู้สึกว่าช่ือของตนเอง
ไม่เป็นมงคล หรือมีการร้องขอช่ือท่ีตรงกับวันเดือนปีเกิดมาก่อน แต่ถ้ามีคนรู้จักท้วงติง ก็อาจเกิดความ
กังวลได้ เช่น MS.YI  XIN  (อริสรา) นักศึกษายังออกเสียงค�าภาษาไทยไม่ค่อยชัดนัก เมื่อแนะน�าชื่อให้
เพือ่นคนไทยรูจั้ก มกัถูกทักว่า “เกิดวนัอาทิตย์ใช่ไหม” ท�าให้รูส้กึอยากเปล่ียนชือ่ เพราะตนเองเกดิวนัจนัทร์ 
จึงอยากมีชื่อที่เหมาะกับวันเกิดของตนเอง เป็นต้น  
 2.7 ความรู้สึกคุ้นเคย  
      ชือ่ทีคุ่น้เคย หมายถึง ช่ือท่ีเคยได้ยินมาก่อน มกัเป็นชือ่ของบคุคลทีมี่ชือ่เสยีง เช่น นกัร้อง นกัแสดง 
พิธีกร นักการเมือง ฯลฯ ที่เห็นได้จากหนังสือ ภาพยนตร์ หรือสื่อสารมวลชนต่าง ๆ หรืออาจเป็นช่ือของ
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บุคคลที่เคารพนับถือก็ได้ ซึ่งชื่อภาษาจีนของนักศึกษาบางคนตั้งมาจากบุคคลในครอบครัว  เช่น MS. BIN 
LI ตั้งมาจากสกุลของบิดา “BIN” และสกุลมารดา “LI” หรือ MS.HUANG ZHANGLI  ต้ังมาจากชื่อ
สกุลของบิดา “HUANG” สกุลมารดา “ZHANG” และเติมค�าว่า “LI” แปลว่า สวยงาม เป็นต้น หรือ
เลือกชื่อของคนที่ครอบครัวเคารพยกย่อง จากการส�ารวจพบว่า นักศึกษาชาวจีนให้ความส�าคัญเรื่อง 
“ความรู้สึกคุ้นเคย” เช่นกัน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.80 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.00
 เมื่อพิจารณาชื่อภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน  จะพบว่าตรงกับชื่อดารานักแสดงคนไทยหลายคน 
เช่น ฑิฆัมพร จิดาภา อมีนา เกวลิน อริสรา หนึ่งธิดา ฯลฯ  แต่นักศึกษาเหล่านี้ไม่ทราบว่า ชื่อตนเหมือน
ดาราไทย นัน่อาจเป็นเพราะผูต้ัง้เป็นอาจารย์คนไทยจงึน�าช่ือท่ีคุน้เคยมาตัง้ให้โดยไม่ได้บอกท่ีมา มีนกัศึกษา
เพียง  2 คนเท่านั้น ที่รู้ว่าชื่อตนเองเหมือนกับชื่อดาราไทย คือ เขมนิจและพัชราภา สาเหตุที่รู้เพราะชื่อนี้
เป็นชื่อของดาราที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน จึงมักถูกอาจารย์หรือเพ่ือนคนไทยทักเป็นประจ�า ซึ่ง
นกัศกึษารูส้กึพงึพอใจและช่ืนชอบช่ือน้ี แตกต่างจากการต้ังชือ่เล่น นกัศกึษาจะนยิมเลอืกชือ่เล่นทีเ่คยได้ยนิ
หรือคุ้นเคยมากกว่า เช่น ฟ้า ฝน น�้า ดาว และส้ม เป็นต้น ซึ่งชื่อเหล่านี้เป็นชื่อเล่นที่นักศึกษาชาวจีนนิยม
ใช้ค่อนข้างมาก
 จึงอาจสรุปได้ว่า เรื่องการตั้งชื่อภาษาไทยให้นักศึกษาชาวจีนไม่จ�าเป็นต้องเป็นช่ือที่นักศึกษาเคย
ได้ยินมาก่อนก็ได้ และเป็นการเน้นย�้าให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ชอบชื่อที่แปลกใหม่และไม่อยากมีชื่อที่ซ�้า
กับใครนั่นเอง
 2.8 จ�านวนพยางค์  
 ผลการส�ารวจพบว่า นักศึกษาชาวจีนให้ความส�าคัญเรื่อง “จ�านวนพยางค์” เป็นล�าดับสุดท้าย  โดย
มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.77 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.40 โดยมีนักศึกษาจ�านวน 43 คน  ให้
เหตุผลว่าถ้าชื่อของตนมีความหมายดีและไพเราะแล้ว จะมีกี่พยางค์ก็ได้   
    หากพิจารณาชื่อภาษาจีนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จะพบว่ามีจ�านวนพยางค์เพียง 1-2 พยางค์ 
เท่านั้น เช่น YANG BO, CHEN JING, BIN LI, ZHAO YANYAN, HUANG DONGDONG, LI 
MINMIN, TAO SISI  เป็นต้น ซึ่งชื่อสองพยางค์ยังนิยมการซ�้าค�าอีกด้วย ความคุ้นเคยกับชื่อเรียกสั้น ๆ 
ลักษณะนี้ จึงท�าให้นักศึกษาจ�านวน 26 คน ต้องการมีชื่อภาษาไทยเพียงแค่ 2 พยางค์ และนักศึกษาจ�านวน 
6 คน ต้องการมชีือ่พยางค์เดยีวเท่านัน้ เมือ่จ�าเป็นต้องมชีือ่ภาษาไทย นกัศกึษาจงึเลอืกใช้ชือ่ สัน้ ๆ  พยางค์
น้อย เพื่อให้จดจ�าได้ง่าย เช่น หิมะ ดนตรี เกิง พระจันทร์ ฯลฯ ชื่อเหล่านี้ใช้เรียกขานในกลุ่มเพื่อนที่เรียน
ภาษาไทยที่ประเทศจีน
  เมื่อนักศึกษาเดินทางมาประเทศไทย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ท�าให้
นักศึกษาชาวจีนบางส่วนเปลี่ยนแปลงทัศนคติไป เริ่มรู้สึกว่าชื่อเรียกเดิมน้ันไม่เป็นทางการ จึงเปลี่ยนชื่อ
เรียกใหม่ เช่น
   MS.SU  YANLING จากชื่อเดิมคือ “หิมะ” เปลี่ยนเป็น “มินนิชา” 
    MS.LIN  XIAOQUN จากชื่อเดิมคือ “ดนตรี” เปลี่ยนเป็น “นรานนท์”  
    MS.LEI  LIURONG จากชื่อเดิมคือ “เกิง” เปลี่ยนเป็น “มาศสรัญญ์” 
   MS.FANG  SHULING จากชื่อเดิมคือ “พระจันทร์” เปลี่ยนเป็น  “จิดาภา” 
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  แม้นักศึกษาบางส่วนจะมีชื่อใหม่แล้ว  แต่ยังชอบชื่อเดิมและอยากใช้อยู่ เพราะรู้สึกคุ้นเคยและ
เรียกง่าย จึงยังคงใช้ชื่อเหล่านั้นเป็นชื่อเล่นแทน  เช่น
    MS.LIANG  YIN ชื่อใหม่คือ “รัตมณี” น�าชื่อเดิมคือ “ทับทิม”มาเป็นชื่อเล่นแทน 
   MR.PENG  JIQING  ชื่อใหม่คือ “ตะวัน”  น�าชื่อเดิมคือ “โดม” มาเป็นชื่อเล่นแทน 
   MR.YANG  XIAOZHEN ชื่อใหม่คือ “นิธิรุจน์” น�าชื่อเดิมคือ “นที” มาเป็นชื่อเล่นแทน 
   MR.WEI  JINGLIU   ชื่อใหม่คือ“ยุติวิชญ์” น�าชื่อเดิมคือ “ภูผา” มาเป็นชื่อเล่นแทน
   MS.TAO  SISI  ชือ่ใหม่คอื “ปรญีาพชัญ์” น�าชือ่เดมิคอื “ฟ้าใส” มาเป็นชือ่เล่นแทน
 อีกทั้งสังคมไทยในปัจจุบันมีความนิยมชื่อตั้งแต่ 2-3 พยางค์ขึ้นไป โดยน�าภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้
ในการต้ังชื่อ เพราะรู้สึกเป็นภาษาที่สละสลวยและไม่ล้าสมัย ซึ่งจ�านวนพยางค์ท่ีเพ่ิมขึ้น ช่วยลดโอกาส
ชือ่ซ�า้กบัคนอืน่และช่วยสร้างเอกลกัษณ์ส่วนบคุคลอกีด้วย นกัศกึษาชาวจนีทีอ่ยูป่ระเทศไทยมาพอสมควร 
รู้จักสนิทสนมกับเพื่อนคนไทย ก็ได้รับอิทธิพลนี้เช่นกัน จึงพบว่า มีนักศึกษาจ�านวน 25 คน ที่ต้องการมีชื่อ
ตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป เพื่อจะท�าให้ชื่อของตนไพเราะและทันสมัย
 นอกจากสิง่ส�าคญัท่ีควรพจิารณาในการตัง้ชือ่ภาษาไทยทัง้ 8 ล�าดบัทีก่ล่าวมาแล้ว ยงัพบว่านกัศึกษา
ชาวจีนให้ความส�าคัญกับเร่ือง “รูปพยัญชนะ” อีกด้วย นักศึกษาบางส่วนเห็นว่าหากมีพยัญชนะบางตัวอยู่
ในชื่อ เช่น ฆ ฐ ฎ ฏ ญ ฒ ฑ ณ เป็นต้น จะท�าให้รู้สึกว่าชื่อนั้นเขียนยาก เช่น  MS.OU LIUFEN  ชื่อเดิม 
“อัฐภิญญา” นักศึกษาไม่ชอบชื่อนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า “ชื่อนี้เขียนยาก” จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พิมพ์พิศา” แทน 
ดังนั้น เรื่องรูปพยัญชนะจึงนับเป็นสิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักศึกษาชาวจีนจะพิจารณาก่อนเลือกใช้ชื่อ
ภาษาไทย  
 จากการศึกษาเชิงส�ารวจทัศนคติของนักศึกษาชาวจีนที่มีต่อชื่อภาษาไทย ท�าให้สรุปได้ว่า สิ่งที่
นักศึกษาชาวจีนให้ความส�าคัญกับการเลือกใช้ชื่อภาษาไทยนั้น มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประการแรก คือ 
“ชื่อมีความหมายดี” นักศึกษาต้องการชื่อที่มีความหมายดี ๆ  เช่น ความหมายเกี่ยวกับความสุข  สติปัญญา 
ความรู้ ความสวย น่ารัก เป็นต้น และอยากจะรู้ความหมายของช่ือก่อนท่ีจะเลือกช่ือนั้นเป็นช่ือเรียกของ
ตน ประการที่สองคือ “ชื่อมีเสียงไพเราะ” นักศึกษาไม่ต้องการให้เสียงของค�าในชื่อภาษาไทยตรงกับเสียง
ของค�าภาษาจีนที่มีความหมายในเชิงลบ โดยนักศึกษาใช้วิธีเทียบเคียงเสียงภาษาไทยกับความหมายของ
เสยีงภาษาจีนว่าดหีรอืไม่ก่อนจะตดัสนิใจเลอืกชือ่ และประการสดุท้ายคอื “ชือ่ออกเสยีงได้ง่าย” เนือ่งจาก
นักศึกษาเป็นชาวต่างชาติ จึงอาจมีปัญหาในการออกเสียงค�าไทยบางค�า ฉะนั้น ชื่อสั้น ๆ  เขียนง่าย ๆ  และ
ออกเสียงง่าย ๆ จึงเป็นชื่อที่นักศึกษาชื่นชอบเป็นพิเศษ  
  ถึงแม้ว่าเรื่อง “ชื่อ” จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ส�าคัญ การสร้างความ
ประทับใจในด้านวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติ ย่อมเกิดมาจากการท�าให้จดจ�าสิ่งดี ๆ เริ่มต้นที่ชื่อเรียก
แทนตน หากชาวต่างชาติรู้สึกภาคภูมิใจที่จะใช้ชื่อภาษาไทย ย่อมแสดงให้เห็นว่าพวกเขายอมรับความเป็น
ไทยนั่นเอง ฉะนั้น ถ้าผู้รับผิดชอบใส่ใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ ย่อมช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เป็น
ที่รู้จักแก่ชาวต่างชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน
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