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ค�านยิม

 เนือ้หาในหนงัสอื แซ่อึง๊และสายสกลุอาจารย์ป๋วย ผลงาน

ของนายถาวร สกิขโกศล เล่มนี ้บอกเล่าเรือ่งราวต้นก�าเนิดของแซ่อึง๊      

อันเป็นแซ่ใหญ่อันดับต้นๆ ของบรรดาแซ่ของชาวจีน โดยเล่าถึงที่มา  

และความส�าคัญ รวมทั้งเกร็ดประวัติและรายละเอียดปลีกย่อยที ่

ลูกหลานจีนในไทยควรรับรู้ไว้เพื่อเข้าใจรากเหง้าของตน แม้แต่ผู้ที ่

มิใช่ลูกหลานจีนก็ควรอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางประวัติศาสตร์และ

วฒันธรรมเอาไว้ เพราะคนจีนกบัคนไทยนัน้ใช่อ่ืนไกล หากแต่เก่ียวข้อง

คุน้เคยกนัมานมนานแล้ว ดงัทีส่มเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ ได้ร่างพระราชด�ารัสตอบพ่อค้าจีนถวายพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคร้ังเสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต  

พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๒ ไว้ว่า

	 จนีกับไทยทีจ่รงิเหมอืนกับเปนญาตกัิน	ด้วยร่วมศาสนา

แลมจีารีตประเพณคีล้ายคลึงกัน	แม้จนภาษากอ็าจศกึษาให้

เข้าใจกนัแลกนัได้ง่ายกว่าภาษาอืน่โดยมาก	หรอืถ้าจะว่าอกี

อย่างหนึ่งก็เพราะชนชาติไทยกับจีนไม่มีเหตุที่จะรังเกียจกัน 

มาแต่โบราณ	จนีทีเ่ข้ามาอยูใ่นประเทศสยามจึง่เข้ากบัไทยได้

สนทิสนม	จนถึงร่วมสมพงษ์มวีงศ์วารเปนไทยอยูใ่นประเทศ

สยามเป็นอันมาก	แลทีไ่ปเป็นจนีอยูใ่นประเทศจนีกม็ไีม่น้อย	

ยังอีกประการหนึ่งเปนด้วยจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศสยาม 



(5)

มีเจตนาดีต่อประเทศนี้	 เปนต้นว่าประพฤติ์ตนตามพระราช

ก�าหนดกฎหมายและเคารพต่อรฐับาลของบ้านเมอืง	ทัง้ช่วย

บ�ารุงให้เจริญโภคทรัพย์	 แลมีความภักดีต่อราชการเนืองนิจ								

ข้อนีเ้ปนเหตใุห้สมเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิแต่โบราณทรงยกย่อง

พวกจีนให้ได้รับประโยชน์เหมือนกับไทยหมดทุกอย่าง	 เปน

ประเพณีสืบมาจนปัจจุบันนี้	 พวกจีนที่อยู่ในประเทศสยาม 

โดยมาก	ยกตวัอย่างดงัเช่นพวกท่านทัง้หลายกย็งัรกัษาความ

ชอบชดิสนทิสนมกับไทย	แลน�า้ใจเจตนาดต่ีอประเทศสยาม

อยูอ่ย่างเดิมมไิด้ผนัแปร	ส่วนตวัเรากช็อบจนีแลปรารถนาจะ

รกัษาประเพณอัีนดซีึง่มีมาแต่โบราณไว้ให้ถาวรสบืไป…๑

 ว่าถึง แซ่อึ๊งและสายสกุลอาจารย์ป๋วย แล้ว ก็ชวนให ้

นกึถงึ แซ่เซียวและสายสกลุ ส. ศวิรกัษ์ ทีน่ายถาวรได้เรยีบเรยีงให้

ข้าพเจ้าเนือ่งในวนัเกดิย่างเข้าปีที ่๘๓ เม่ือปี ๒๕๕๘ ดงัทีก่่อนหน้านีเ้ขา

กรณุาเรยีบเรยีง เรือ่งของแซ่เซยีว ให้ข้าพเจ้าพมิพ์แจกเมือ่คราวบดิา

ของข้าพเจ้ามชีาตกาลครบศตวรรษในปี ๒๕๔๕ มาแล้ว โดยทีค่ราวนัน้

ข้าพเจ้าได้กล่าวถงึนายถาวรไว้ในค�าปรารมภ์ จงึขอคดัมาแสดง ณ ทีน่ี้

๑ โปรดดู สบ ๒.๒๘/๒๔ เอกสารส่วนพระองค์ กรมด�ารงฯ แผนกมหาดไทย ร่าง 

พระราชด�ารสัตอบพ่อค้าจนีคราวพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็เลียบ

มณฑลภูเก็ต พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๒. อ้างอิงจาก สายชล สัตยานุรักษ์, “พ่อค้าและ 

ชาวจีน ในทัศนะของ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ” (ที่มา https:// 

www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_7730 | เข้าถึง 

ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)
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อกีครัง้ เพราะแม้จะผ่านมา ๑๕ ปีแล้ว แต่ทัศนะทีข้่าพเจ้ามต่ีอเขายงั 

คงไม่เปลีย่นแปลง

	 ข้าพเจ้าออกจะนับถือนายถาวร	สิกขโกศล	 เป็นพิเศษ	

เพราะเขาเป็นคนไทยทีรั่กษาคณุธรรมอย่างดัง้เดมิของเราไว้ได้	

โดยสบืสายวฒันธรรมไปทางวดัและทางบ้าน	อย่างยากทีจ่ะหา

คนร่วมสมัยเข้าได้ถึง	ที่ส�าคัญคือเขาเก็บมุขปาฐะในระดับ 

ต่างๆ	 ไว้อย่างน่านิยมชมชอบ	ตั้งแต่เรื่องในรั้วในวังไปจนถึง 

เรือ่งของชุมชนท้องถิน่ในละแวกทีเ่ขาเตบิโตมา	โดยทีเ่ขาเข้า

ถงึกววีจันะและนาฏดรุยิางค์อย่างรูซ้ึง้ถงึความเป็นเลศิ	 แล้ว

๒ ส. ศิวรักษ์, “ค�าปรารมภ์,” ใน ถาวร สิกขโกศล, แซ่เซียวและสายสกุล ส. ศิวรักษ์ 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์ไทย-ธิเบต, ๒๕๕๘), น. (๑๒).
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พยายามอนุรักษ์ไว้อย่างเหมาะสม	พร้อมๆ กับการถ่ายทอด 

ให้อนุชนได้รบัทราบกนัต่อๆ	ไป	...

	 นายถาวรเป็นคนไทยเชือ้สายจนีเช่นเดยีวกับข้าพเจ้า	แต่

เขาพูดจนีได้และเขียนภาษาจนีได้	โดยโยงไปถงึประวตัศิาสตร์

และอักษรศาสตร์จีน	อย่างที่ข้าพเจ้าต้องก้มหัวให้อย่าง

ราบคาบ	...๒

 โดยทีน่ายถาวรเองยงันับถอืคณุป๋วยเป็นพเิศษด้วย นอกจาก

ท่ีเขามกีศุลสมาจารทางด้านการศกึษาสมนามสกุล ได้รบัอาสาเรยีบเรียง

หนงัสอืเล่มนีข้ึน้เป็นทีร่ะลกึในทางจนีวทิยาส�าหรบัลูกจนีคนส�าคญัของ

สังคมไทยอย่างคุณป๋วยแล้ว นายถาวรยังได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน

ฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาลของคุณป๋วยตั้งแต่แรกเริ่มเอาเลย กล่าวคือ  

ในวนัที ่๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ทีม่ลูนธิิเสฐยีรโกเศศ-นาคะประทปีได้จดั

กจิกรรมเปิดโครงการฉลองศตวรรษชาตกาลของคุณป๋วยนี ้นายถาวร

ได้มาบรรยายเรื่องดนตรีไทยที่คุณป๋วยสนใจในเพลงพิเศษที่คุณป๋วย

ชอบ ๒ เพลง คอื นกขม้ิน และเขมรพวง 

 ส�าหรับหนังสือเล่มนี้ นอกจากเนื้อหาหลักเรื่องแซ่อึ๊งแล้ว 

ยังมีเนื้อหาในส่วนภาคผนวก อันว่าด้วย บันทึกเรื่องชื่อ “ป๋วย” ที่ 

นายเปล้ือง ณ นคร เคยสอบถามมายังคุณป๋วยถึงที่มาของช่ือท่าน  

โดยได้เคยลงตพิีมพ์ไว้ในนิตยสาร วทิยาสาร เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และ 

ได้น�ามาไว้ ณ ทีน่ีอ้กี ทัง้ยงัมีบทความ เรือ่งของนายซา และลกูๆ กบั 

เรือ่งของนางเซาะเชง็ และพีน้่อง และ สายสกลุของอาจารย์ป๋วย 
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รวมท้ังเนือ้หาส่วนอ่ืนๆ ทีน่ายกษดิศิ อนนัทนาธร ผูเ้ป็นบรรณาธกิาร 

ของหนงัสอืเล่มนี ้ ได้ดัน้ด้นไปซกัถามสมัภาษณ์และเรยีบเรยีงเน้ือหา 

มาไว้ เพือ่ให้อนาคตส�าหรบัผูท้ีส่นใจศกึษาเรือ่งราวของคณุป๋วยจะได้ 

มเีกรด็เหล่าน้ีไว้ศกึษาในภายหน้าด้วย 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการ ๑๐๐ ปีชาตกาล  

ศ.ดร. ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ได้จดัพมิพ์หนงัสอืมาแล้วจ�านวนไม่น้อย ตัง้แต่ 

ชดุรวมงานนพินธ์สมบรูณ์ของคณุป๋วยในภาคภาษาไทย จ�านวน ๗ เล่ม 

หนังสือต�าราเรียนของคุณป๋วย จ�านวน ๓ เล่ม ตลอดจนสารคดี  

บทวพิากษ์ นวนยิาย และการ์ตนูเรือ่งคณุป๋วย รวมอกีนบั ๑๐ เล่ม เพือ่

ให้อนุชนได้เข้าถึงความคิดความอ่านของคุณป๋วย การท่ีมีหนังสือ 

แซ่อึ๊งและสายสกุลอาจารย์ป๋วย ปรากฏในบรรณพิภพ นับว่าเป็น 

การเสรมิให้งานหนงัสอืท่ีจดัพมิพ์ในวาระ ๑๐๐ ปีของคุณป๋วย สมบรูณ์

ยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้ริเร่ิมโครงการฉลองศตวรรษชาตกาลของ 

คณุป๋วยจงึขอขอบคณุทกุๆ คนทีเ่ก่ียวข้องกบังานคร้ังนี้

          ๒๔–๘–๖๐



ค�าน�า

 ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เป็น “ลูกจีน” คนส�าคัญ 

คนหนึ่งของประเทศไทย ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลูกจีนใน 

สังคมไทยเป็นวงกว้าง แม้ไม่ได้รู ้จักกันแต่ก็เหมือนสนิทสนมกัน  

ดงัศาสตราจารย์ ดร.ไชยนัต์ ไชยพร เคยเขยีนเล่าไว้ว่า 

 ความคุน้เคยทีข้่าพเจ้ามต่ีอศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อาจ

เรียกได้ว่าเป็นความคุ้นเคยที่ส่งผ่านมาจากพ่อแม่ข้าพเจ้า	 

ซึ่งหมายความว่าข้าพเจ้ารู้จักท่านฝ่ายเดียว	แต่ท่านไม่รู้จัก

ข้าพเจ้า	ทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าเรียกท่านว่า	 “ดอกเตอร์ 

ป๋วยหรอือาจารย์ป๋วย”	ขณะเดียวกันข้าพเจ้าแน่ใจเป็นทีส่ดุว่า	

พ่อและแม่ของข้าพเจ้าไม่เคยเป็นศิษย์ของท่าน	และไม่รู้จัก 

ท่านเป็นการส่วนตัวด้วย	แต่ก็กลับเรียกท่านอย่างเต็มปาก 

เต็มค�า	 (และเต็มใจ)	ว่า	“อาจารย์”	 ราวกับสนิทชิดเชื้อแกม

เคารพกนัมายาวนาน	...

	 ข้าพเจ้าได้รับการบอกเล่าจากครอบครัวข้าพเจ้าว่า	 

“อาจารย์ป๋วย”	 เป็นคนเก่งและคนดี	พ่อแม่ข้าพเจ้าไม่เคย 

ชืน่ชมคนทีไ่ม่รูจ้กัได้อย่างสนทิสนมเช่นนี	้จะว่าแล้ว	“อาจารย์	

ป๋วย”	 ก็เปรียบเหมือนญาติสนิทคนหนึ่งของครอบครัวเรา	 

ซ�้าร้ายมีหลายคร้ังที่ข้าพเจ้าเผลอนึกทึกทักล�าดับญาติกับ 

ท่าน	ด้วยว่าได้ยนิพ่อแม่พดูถงึท่านด้วยทท่ีาเหมอืนกับคุน้เคย
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สนทิสนมกนัมายาวนาน	อกีอย่างหนึง่ท่านกม็เีช้ือจนี	 เป็นคน

ธรรมดาๆ	อย่างเราๆ๑

 เมือ่เอ่ยชือ่ “ป๋วย อึง๊ภากรณ์” ใครๆ กย่็อมรูว่้าท่านเป็นคนท่ีมี

เชื้อสายจีน แต่ว่าถึงที่มาก�าพืด และประวัติของครอบครัวแล้ว แทบ        

จะไม่เป็นทีป่รากฏแก่สาธารณะเลย อาจารย์ป๋วยคงเหน็ว่า ถ้าจะสนใจ

ท่านให้สนใจทีอ่ดุมคต ิผลงาน และการท�างานของท่านยิง่กว่าประวัติ

ส่วนตวัของท่านเอง แม้ในบทความทีท่่านเขยีนถงึประวตัส่ิวนตวั กม็ี

กล่าวถงึไม่มากนกั เป็นต้นว่า ทีม่าของนามสกลุอึง๊ภากรณ์ก็ไม่ปรากฏ

ในบทความของท่านเอง 

 อย่างไรกด็ ีการบนัทกึเรือ่งราวเกีย่วด้วยครอบครวัของอาจารย์ 

ป๋วยไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในการศกึษาประวตัศิาสตร์ต่อไป โดยเฉพาะ

ในแง่มุมของคนธรรมดาสามัญ นิมิตดีก็ตรงท่ีคุณปรีชา อิงคภากร  

และคุณบญุเสริม อึง้ภากรณ์ หลานของอาจารย์ป๋วยสามารถคลีค่ลาย

ปัญหาต่างๆ เหล่านีไ้ด้ โดยให้ข้อมลูถึงเรือ่งบ้านจากเมอืงจนี เรือ่ยมา

จนถงึครอบครวัและญาตมิิตรในเมอืงไทย

 นอกไปจากนีแ้ล้ว ผูช่้วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ยงัได้

กรุณาเขียนถึงความรู้เร่ืองแซ่และระบบตระกูลของจีนเป็นความรู้ 

พ้ืนฐานให้เรา รวมถงึเรือ่งของแซ่อึง๊ด้วย ดงัท่ีท่านเคยมผีลงานในแนวนี้

๑ ไชยันต์ ไชยพร, “แม่ครับ...อาจารย์ป๋วยตายแล้ว,” ใน ก่อนจะถึงเชิงตะกอน 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๔), น. ๓
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มาก่อนแล้ว เช่น แซ่เซียวและสายสกุล ส. ศิวรักษ์ (๒๕๕๘) และ  

ชือ่ แซ่ และระบบตระกูลแซ่ (๒๕๕๙) 

 อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นของผู้อ่านถึงแหล่งก�าเนิด  

และการออกเสยีงแซ่ในภาษาจนีถิน่ต่างๆ อาจารย์ถาวรจงึได้น�าต้นฉบบั  

สกุลของจนี ๖ ภาษา ของคณุไตรฤกษ์ พนูสวสัดิ ์มาลงไว้ในภาคผนวก 

ด้วย

 การที่โครงการ ๑๐๐ ปีชาตกาล ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตพีมิพ์หนงัสอื แซ่อึง๊และสายสกลุอาจารย์ 

ป๋วย เล่มนี้ขึ้น ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านจีนวิทยา เรื่อง ชื่อ แซ่  

ระบบตระกลู และเตมิเสรมิประวตัขิองอาจารย์ป๋วยในส่วนทีข่าดหาย

ไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น นอกเหนือไปจากที่ท่านได้เขียนเล่าเอาไว้ 

เองซึ่งทางโครงการฯได้ตีพิมพ์แล้วในปี ๒๕๕๙ คือ อัตชีวประวัติ:  

เหลยีวหลงั แลหน้า และ คนทีผ่มรูจ้กั หวงัว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจใฝ่หาความรู้บ้างตามสมควร

(นายกษดิศิ อนนัทนาธร)

ผูจ้ดัการโครงการ ๑๐๐ ปีชาตกาล ศ.ดร. ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 ๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๐



สารบญั

ค�านยิม โดย ส. ศวิรักษ์  (๔)

ค�าน�า โดย กษดิศิ อนันทนาธร (๙)

บทน�า : ความเป็นมาของแซ่และสือ้ยคุบรรพกาล ๑ 

● แซ่-ส้ือในยคุสามราชวงศ์โบราณ ๘

● แซ่-ส้ือในช่วงเปลีย่นผ่านสูแ่ซ่แบบใหม่ ๒๔

● ทีม่าของชือ่แซ่  ๓๐

● เปรยีบเทยีบแซ่กบันามสกุลและค�าเรยีกวงศ์ตระกลูของคนไท ๓๕

● ความแปรเปลีย่นของแซ่ ๓๙

● แซ่กับจนียคุใหม่  ๔๓

● แซ่มเีท่าไร  ๔๔

● แซ่ในประเทศไทย ๔๘

ชือ่บุคคลในวฒันธรรมจนี ๕๑

● หมงิ (名) : ชือ่ประจ�ามิง่หรอืชีวติ ๕๕

 - ความเป็นมาของชือ่ (หมงิ 名) ๕๖

 - ชือ่เล่น (เส่ียวหมงิ 小名) ๕๙

 - ชือ่จรงิ (ต้าหมงิ 大名) ๖๐

● ความเป็นมาของการใช้ค�าบอกล�าดับรุน่ (輩序) ๖๗
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● จือ้ (字) : ชือ่รอง ๘๔

 - ความเป็นมาของจือ้ (ช่ือรอง) ๘๖

 - การตัง้ชือ่รอง  ๙๒

 - ระเบยีบการใช้ชือ่ตวัและชือ่รอง ๑๐๒

 - ความผนัแปรและเสือ่มสญูของชือ่รอง ๑๐๕

ชือ่และแซ่ของอาจารย์ป๋วย ๑๐๙

● เรือ่งของแซ่อึง๊  ๑๐๙

ภาคผนวก  ๑๒๑

 ภาคผนวก (๑) : บนัทกึเรือ่งชือ่ “ป๋วย” ๑๒๓

 ภาคผนวก (๒) : เรือ่งของนายซา และลกูๆ  ๑๒๕

  โดย	ปรชีา	องิคภากร

 ภาคผนวก (๓) : ความทรงจ�าต่ออาป๋วย ๑๓๙

  โดย	บญุเสรมิ	อึง้ภากรณ์ 

 ภาคผนวก (๔) : เรือ่งของนางเซาะเชง็ และพีน้่อง ๑ ๔๕

  โดย	กษดิศิ	อนนัทนาธร 

 ภาคผนวก (๕) : สายสกลุของอาจารย์ป๋วย ๑๕๐

 ภาคผนวก (๖) : สกลุของจนี ๖ ภาษา ๑๕๘

  โดย	ไตรฤกษ์	พนูสวสัด์ิ 

บรรณานกุรม  ๑๘๘



ภาพอาจารย์ป๋วยและแม่	

ในจนิตนาการของ	ประยรู	จรรยาวงษ์



 ในภาษาจีนปัจจุบันมีค�าที่แปลว่า “สกุล” ใช้แพร่หลายอยู่ 

สองค�าคอืค�าว่า “แซ่” ซึง่เป็นเสยีงจนีแต้จิว๋ เสยีงจีนกลางว่า “ซิง่” และ

ค�าว่า “ส”ี ซึง่เสยีงจนีกลางว่า “สือ้” ค�าแรกนยิมใช้น�าหน้าช่ือสกลุ เช่น 

แซ่อึ๊ง แซ่เซียว ค�าหลังใช้ต่อท้ายช่ือสกุล เช่น อึ๊งสี เซียวสี วิธีน้ีนิยม 

ใช้เรียกผู้หญิง ท�าให้ผู้ที่ไม่เข้าใจหลงคิดว่าสีเป็นช่ือตัว เช่น ในนิยาย 

อิงพงศาวดารจีนเรื่องห้องสินตอนหนึ่งกล่าวว่า “ครั้นนานมาลิเจ้ง 

มภีรรยาคนหนึง่ชือ่ นางฮนืสี” ความหมายทีถ่กูต้องคอื “ลเิจ้งได้หญงิ 

แซ่ฮนืเป็นภรรยา”

 ค�าท่ีหมายถงึ “สกลุ” สองค�าน้ี ในบทความนีจ้ะใช้ “แซ่” ตาม 

ทีคุ่น้เคยกนั และ “สือ้” ตามเสยีงภาษาจนีกลาง

 ปัจจบุนัค�าว่า “แซ่” (姓 ซิง่) และ “สือ้” (氏 ส)ี มคีวามหมาย

เหมอืนกนั ใช้แทนกันได้ แต่ในสมยัโบราณก่อนราชวงศ์ฉิน (จนี พ.ศ. 

๓๒๒-๓๓๗) ขึน้ไป สองค�านีม้คีวามหมายต่างกนั ใช้แทนกนัไม่ได้

 ค�าว่า “แซ่” เดมิใช้บอกเชือ้สาย มทีีม่าจากชือ่เผ่าซึง่กมั็กเรยีก

บทน�ำ: 
ควำมเป็นมำของแซ่และสือ้

ยุคบรรพกำล



2 แซ่อึง๊และสายสกลุอาจารย์ป๋วย

ตามถิน่ทีอ่ยู ่ถ่ินก�าเนิด หรอืต�านานก�าเนิดผูเ้ป็นต้นวงศ์ของชนเผ่านัน้

 คนจีนในยุคบรรพกาลยังไม่รู ้จักอยู่กินกันเป็นครอบครัว 

หนงัสอื หลีว์่สือ้ชนุชวิ (呂氏春秋 ) ปลายยุคจัน้กัว๋ (พ.ศ. ๖๗- 

๓๒๒) กล่าวว่า “มนษุย์ยคุบุราณโพ้น ไม่มเีจ้าไม่มขีนุ อยูร่วมกันเป็น 

กลุม่เป็นฝงู รู้จกัแต่แม่ไม่รูจ้กัพ่อ” ลกูหลานทีเ่กิดมาอยูกั่บแม่เกดิเป็น 

กลุม่ชนแบบมาตุพงศ์ (Matrilineal) ขึน้

 กลุม่ชนเหล่านีม้กัใช้ถิน่ทีอ่ยู ่ต�านานก�าเนดิของเผ่า หรือสิง่ที่     

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพวกตนเป็นชื่อกลุ่ม ใช้บอกความเป็นพวก

เดยีวกนั เป็นญาตสิบืเชือ้สายมาจากบรรพสตรเีดยีวกัน จะไม่สมพงศ์

กนัเอง เพราะพบว่าเป็นผลร้ายต่อลกูหลานทีเ่กิดมา ช่ือกลุม่ช่ือเผ่านี้

เป็นทีม่าของแซ่ในยุคโบราณ ใช้บ่งบอกเช้ือสายเพือ่ก�าหนดจ�าแนกการ

สมรสเป็นส�าคัญ

 แซ่ส่วนมากเกิดในยคุสังคมมาตพุงศ์ (Matrilineal) และต้น

ยคุปิตพุงศ์ (Patrilineal) แล้วใช้สบืต่อกนัมา มสีิน้สญูมีตัง้ใหม่บ้าง

 สงครามรวมชนเผ่าในยุคโบราณ ท�าให้บางเผ่าถูกผนวกรวม      

กบัเผ่าอืน่ ชือ่เผ่าชือ่แซ่ของตนสิน้ไป ประมขุหรอืหวัหน้าเผ่าอาจตัง้แซ่

ให้ผูม้คีวามดคีวามชอบ ส่วนมากน�าเอาชือ่ชนเผ่าดัง้เดมิของผูน้ัน้ ถิน่

ก�าเนดิหรอืต�านานก�าเนดิของบรรพชนมาต้ังเป็นแซ่ให้ ถ้ายงัจ�าแซ่เก่า

ของบรรพชนได้ก็ฟื้นกลับขึ้นมาใช้ใหม่ โดยความยินยอมของประมุข       

แซ่ในยุคสหพนัธ์เผ่าและรฐัอาณาจกัรจงึเป็นเรือ่งของชนช้ันปกครอง 

ชาวบ้านทั่วไปไม่มีใช้ ระบบครอบครัวและเครือญาติท�าให้จ�าแนกชั้น

ญาตชิดิ-ห่าง และการไม่สมพงศ์ในเช้ือสายใกล้ชดิกนัได้ง่ายข้ึน ในยคุ



3บทน�ำ : ควำมเป็นมำของแซ่และสื้อยุคบรรพกำล

ราชวงศ์ซาง (๑๐๕๗ ก.พ.ศ. - ๕๐๓ ก.พ.ศ.) จงึไม่ถอืจารตีเรือ่ง “ร่วม      

แซ่ห้ามสมรส” (同姓不婚 ) นัก ต่อมาในยุคราชวงศ์โจวจึงถือ 

เข้มงวด ด้วยเหตผุลทางวฒันธรรมและการเมอืง แต่แซ่กม็หีน้าทีบ่อก

เชือ้สายเป็นส�าคญัตลอดมา

 ด้วยเหตทุีแ่ซ่มคีวามสมัพันธ์กบัก�าเนดิของบคุคลผูเ้ป็นต้นแซ่ 

เช่น ถิน่ก�าเนดิ ต�านานก�าเนดิ ดงันัน้อกัษรแซ่ยคุแรกในจารกึกระดกูสตัว์

และกระดองเต่าของราชวงศ์ซางจึงยมือกัษรทีห่มายถึง “เกดิ, ก�าเนดิ” 

ซึง่รูปปัจจบุนัเขียน 生 มาใช้ ต่อมายคุชนุชวิ (๒๒๗ ก.พ.ศ. - พ.ศ. ๖๗)  

ราชวงศ์โจว อักษรแซ่ในจารึกโลหะของแคว้นฉี เอาอักษร “คน 人” 

แปลงรูปเป็น 亻 ก�ากับอกัษร “เกดิ 生” เป็น 生亻  ซึง่ประกอบด้วย

อกัษรแซ่ตวัใหม่ ในยคุต้นราชวงศ์ฉนิ (พ.ศ. ๓๒๒-๓๓๗) จงึเขยีน 姓  

ซึง่ประกอบด้วยอกัษร “หญงิ 女” กบัอักษร “เกดิ 生” ใช้แพร่หลาย 

สบืต่อมาจนปัจจบุนั

 ปัจจุบันมักอธิบายความหมายของอักษรแซ่ตามรูปอักษรท่ี 

แพร่หลาย (姓) ว่า “เกดิจากหญงิ” แต่อกัขรานกุรมซัวเหวนิเจียจือ้ 

(說文解字 “อธิบายลายสือวิเคราะห์อกัษร”) สีว์่เซิน่ (許慎)  

คนยคุราชวงศ์ฮัน่ ได้เขยีนเสรจ็เมือ่ พ.ศ. ๖๖๔ อธบิายความหมายและ

วเิคราะห์รปูอกัษร “แซ่ 姓” ไว้ว่า

 姓 แซ่ (จีนกลาง: “ซิ่ง” Xing) : มูลก�ำเนิดของคน. 

พระมำรดำผู้ศกัด์ิสทิธ์ิในยุคบรรพกำลสมัผสัพลงัจำกฟ้ำแล้ว

ให้ก�ำเนิดบุตร, จึงเรียกบุตรนั้นว่ำ “ลูกฟ้ำ (天子 โอรส

สวรรค์)”. อกัษรนีป้ระกอบด้วยอกัษร 女 (หญงิ) กบัอกัษร 



4 แซ่อึง๊และสายสกลุอาจารย์ป๋วย

生 (เกดิ), อกัษร 生 (เกดิ) เป็นเสยีงอ่ำนด้วย. พงศำวดำร

จ่ัวจ้วน (左傳) ซ่ึงเป็นอรรถกถำของคมัภร์ีชนุซวิกล่ำวว่ำ 

“พระมหำกษัตริย์พระรำชทำนแซ่ตำมมูลก�ำเนิดของคน  

(ผูเ้ป็นต้นแซ่).”

 จะเหน็ได้ว่าอกัขรานกุรมอธบิายลายสอืวเิคราะห์อกัษรอธบิาย

ความหมายของค�า “แซ่” ตามรูปอักษรเดิม 生亻  ซึง่ประกอบด้วยอกัษร 

“คน 亻” กับอักษร “เกิด 生” ว่าคือ ก�าเนิดหรือมูลก�าเนิดของคน 

ผูเ้ป็นต้นแซ่ มลูก�าเนดิ ในทีน่ีห้มายถงึสถานทีเ่กิดหรอืต�านานก�าเนดิ 

ของบุคคลผู้เป็นต้นแซ่นั้นๆ บุคคลส�าคัญในยุคบรรพกาลของจีนมัก 

มตี�านานก�าเนดิเชงิปาฏหิารย์ิ เช่น ซุน่ (舜) ผูเ้ป็นเมธกีษตัรย์ิในยุค 

“ห้าราชัน (五帝)” ของจีนโบราณมีต�านานก�าเนิดดังที่เร่ืองไคเภ็ก  

(開闢演義 “ไขเบิกโลก”) ยกจากหนงัสอืโบราณของจนีมาเขยีน 

ไว้ ฉบบัแปลภาษาไทยครัง้สมยัรชักาล ๖ แปลไว้ว่า 

 “มำรดำของไต้ซุ ่นซึ่งเป็นภรรยำของกู๋โซวนั้นชื่อว่ำ 

อ๊อกเตง เมื่อนำงอ๊อกเตงจะตั้งครรภ์ไต้ซุ่นนั้น นำงแลเห็น

สำยรุ้งสต่ีำงๆ ลอยมำแต่บนอำกำศ ตรงมำพนัตวันำง นำงจงึ

ตั้งครรภ์บุตร ครั้นครรภ์ถ้วนก�ำหนดจะคลอดแล้ว กู๋โซว 

ผูส้ำมพีำนำงไปเทีย่วทีต่�ำบลเจีย้วหอื นำงอ๊อกเตงคลอดบตุร

ชำยแล้วให้ชื่อว่ำไต้ซุ่น ไต้ซุ่นนี้เดิมบิดำแซ่หงุย ครั้นไต้ซุ่น 

คลอดทีต่�ำบลเจีย้วหอื จงึไม่ได้ใช้แซ่หงยุ ให้แซ่ใหม่ว่ำแซ่เจีย้ว

ตำมต�ำบลทีค่ลอด”
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 แซ่เจีย้วนี ้อกัษรจนีเขยีน 姚 เสียงจนีกลางว่า เหยา (Yáo)  

เป็นคนละแซ่กับแซ่เจี้ย (楊) ซ่ึงเสียงจีนกลางว่า “หยาง” (Yáng). 

ต�านานก�าเนดิไต้ซุ่นนีเ้ป็นกรณตัีวอย่างประกอบค�าอธิบายความหมาย

ของค�าว่า “แซ่” ทีชั่ดเจนยิง่

 ส่วนข้อความทีว่่า “อกัษรนีป้ระกอบด้วยอกัษร 女 (หญงิ) กบั

อกัษร 生 (เกดิ) อกัษร 生 (เกดิ) เป็นเสยีงอ่านด้วย” เป็นการวเิคราะห์

รูปอักษรและบอกเสียงอ่าน ไม่ใช่นิยามความหมาย แม้จะประกอบ 

ด้วยอกัษร 女 (หญงิ) กับอกัษร 生 (เกดิ) แต่กม็ไิด้มคีวามหมายว่า 

“เกดิจากหญงิ” ความหมายของค�าว่า “แซ่” แต่ดัง้เดมิคอื “มลูก�าเนดิ 

ของคน (ผูเ้ป็นต้นแซ่)”

 ปัจจบุนัอกัษร “生 เกิด” เสียงจนีกลางอ่านว่า เซงิ (Sheng) 

อกัษร “姓 แซ่” อ่านว่า ซ่ิง (Xing) เสียงต่างกนัมาก แต่เสยีงภาษาแต้จิว๋

สองค�านีต่้างกนัแต่เสยีงวรรณยกุต์ อกัษร “生 เกดิ” อ่านว่า “แซ” (เสยีง

นาสกิขึน้จมกู) อกัษร “姓 แซ่” อ่านว่า “แส่” (เสียงนาสกิขึน้จมกู) สมยั

โบราณสองค�านีค้งจะเสยีงเดยีวกนั แสดงว่าแซ่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิ

กบั “ก�าเนดิ, การเกดิ” ของคนผูเ้ป็นต้นแซ่ แต่ต่อมารปูอกัษรเปลีย่นไป 

ความหมายเดมิจงึเลอืนหายไปด้วย

 อกัษรแซ่ (姓) ซึง่ประกอบด้วยอกัษรหญงิ (女 ) กบัอกัษร

เกดิ (生) มคีวามสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมการใช้แซ่ยคุราชวงศ์โจวซึง่จะ

กล่าวในช่วงหลงั

 อนึง่ทีม่าของแซ่นีห้นงัสือหลายเล่มอธบิายว่ามาจากสญัลกัษณ์

ประจ�าเผ่า (Totem) แต่ก็มีผู้ค้านว่า จีนโบราณมิได้มีวัฒนธรรมใช้
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สญัลักษณ์ประจ�าเผ่าชดัเจนอย่าง Totem ของชาวอนิเดยีแดงในทวีป

อเมริกา ในหนงัสือโบราณของจนีมหีลักฐานเพยีงว่า แซ่โบราณต้ังตาม

ถิน่ทีอ่ยูห่รอืต�านานก�าเนดิของผูเ้ป็นต้นแซ่ มิได้มเีรือ่งสญัลกัษณ์ประจ�า

เผ่าอย่างชดัเจนเหมอืนชาวอนิเดยีแดงเลย

 ส่วนอักษร “สื้อ (氏)” นั้นมีผู้อธิบายความหมายด้ังเดิมไว้ 

ต่างกนั แต่ทีแ่พร่หลายว่าหมายถงึ “รากไม้” ซึง่มแีขนงแตกแยกย่อย 

ออกไป ต่อมาความหมายขยายตวัหมายถงึสาขาท่ีแยกออกไปจากแซ่

ด้วย

 นกัมานษุยวทิยาและนกัประวัตศิาสตร์จนีส่วนมากมคีวามเหน็

ตรงกันว่า แซ่มีที่มาจากชนเผ่ายุคมาตาธิปไตย (Matriarchy) ส่วน 

สือ้ปรากฏชดัเม่ือสงัคมจีนพฒันาเข้าสูย่คุปิตาธปิไตย (Patriarchy) 

 ถึงปลายยุคมาตาธิปไตยแต่ละแซ่ขยายใหญ่มีสมาชิกมาก  

แบ่งกลุ่มย่อยกนัตามตระกลูซึง่แยกมาจากโคตรวงศ์หรอืแซ่เดียวกนั 

เริ่มแยกทรัพย์สินซึ่งเดิมเป็นของกลางออกเป็นของแต่ละตระกูล จึง 

ต้องมีช่ือตระกูลหรือหมู่คณะย่อยท่ีชัดเจน เพื่อจ�าแนกหมู่พวกและ

กรรมสทิธิใ์นทรัพย์สนิ ช่ือกลุม่ย่อยทีแ่สดงหมูพ่วกนีเ้ป็นต้นก�าเนดิสือ้

ของคนจนีถงึยคุปิตาธปิไตย สือ้ขยายตวัและมีพฒันาการไปอกีมาก

 ปลายยคุมาตาธิปไตย คนจนีรูจ้กัอยูกิ่นเป็นครอบครวักับฝ่าย

หญงิก่อน จากครอบครวัขยายเป็นกลุม่เครอืญาตขิองตน เกดิเป็นหมู่

คณะย่อยหรือสื้อยุคแรก เมื่ออยู่กันเป็นครอบครัว รวมกันเป็นกลุ่ม

เครอืญาต ิมทีรัพย์สนิของกลุม่ ต้องอาศยัก�าลงัผูช้ายเป็นส�าคญัในการ

ท�ามาหากนิ ต่อสูศ้ตัรูเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สิน พวกพ้อง และขยายอ�านาจ
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ของหมู่คณะ เพราะเพศชายแข็งแรงกว่าเพศหญิง สถานะของผู้ชาย 

จงึสงูขึน้ พัฒนาไปสู่สังคมปิตาธิปไตย แยกกลุม่ย่อยเป็นสือ้ต่างๆ กนั  

บ้างก็ขยายอ�านาจออกไปเป็นส้ือใหญ่ข้ึน มีการรบพุ่งแย่งชิงที่ท�ากิน 

ทรพัย์สนิ และผู้คนกนั

 คนในสื้อที่แยกสาขาไปจากแซ่ต่างๆ เหล่านี้ ยังคงใช้แซ่เดิม 

ของตนเพือ่บอกเชือ้สาย แต่กม็สีือ้บอกหมูค่ณะของตนด้วย

 สือ้ในยุคแรกมกัตัง้ช่ือตามหวัหน้ากลุม่ของตน เมือ่แยกออก

จากแซ่หวัหน้ามกัมช่ืีอซ่ึงมคี�าว่าส้ือก�ากับอยูด้่วย ดงัท่ีหนงัสือโบราณ

เรยีกหวงตี ้(黃帝) ว่า “ซานหยวนสือ้” เรยีกเหยยีนตี ้(炎帝) ว่า 

“เกาถังสื้อ” เรียกซุ่นตี้ (舜帝) ว่า “โหย่วอี๋ว์สื้อ” ต่อมาชื่อของสื้อ 

มหีลายอย่างต่างไปอกีมาก

 สื้อที่แยกไปจากแซ่นี้ เมื่อแรกสมาชิกล้วนร่วมเชื้อสายกัน  

อย่างทีว่ชิามานษุยวทิยาเรยีกว่า Genes หรอื Sib คอื กลุม่เครอืญาติ 

ต่อมามคีนต่างเช้ือสายทีต่กอยู่ในอ�านาจหรอืสมคัรใจเข้ามารวมอยูด้่วย 

เช่น ข้าทาสบรวิาร ทหาร คนเหล่าน้ีมาจากต่างแซ่ต่างเผ่ากนั แต่มารวม

เป็นพวกเดียวก๊กเดียวกัน กลายเป็นหมู่คณะแบบ Clan บางกลุ่ม 

ขยายใหญ่ออกไปอกีตามก�าลังอ�านาจ เกดิเป็นหมูค่ณะใหญ่ มสีมาชิก

มากหลากพวก แต่อยู่ในหน่วยการปกครองเดียวกัน มีลักษณะเป็น 

Poloticolocal Group กลายเป็นชนเผ่าทีม่พีืน้ฐานมาจากการขยาย

ตัวของวงศ์ตระกูล ภาษาจีนเรียกว่า “ส้ือจู๋ (氏族 )” ซ่ึงปกติมีคน 

ต่างแซ่อยูร่วมกนั ค�าน้ีขอแปลว่า “โคตรตระกลู”

 ชนเผ่าตามเชือ้สายหรอืแซ่ และชนเผ่าต่างเชือ้สายหรอืสือ้จู๋ 
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(โคตรตระกลู) เหล่านีม้ปีฏสิมัพนัธ์กนัอย่างมิตรบ้างศตัรูบ้าง รวมกนั

โดยสมคัรใจบ้าง รบแพ้สิน้เผ่าเข้ากับเผ่าผูช้นะบ้าง ผูถ้กูผนวกรวมเข้า

มามสีถานภาพต�า่ กลายเป็นชนชัน้ล่าง นานหลายชัว่คนเข้ากล็มืช่ือเผ่า

หรอืแซ่-สือ้ดัง้เดิมของตน ผูช้นะทีเ่ป็นชนชัน้ปกครองจงึจะมีแซ่-สือ้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงแซ่ ต้องเป็นผู้น�าทีส่บืสถานภาพมาจากผูน้�าชนเผ่า

เก่าแก่จงึจะรกัษาไว้ได้ ถงึยคุรฐัอาณาจกัร แซ่จงึเหลอืแต่ในหมู่พวกเจ้า 

และเชื้อสายประมุขในอดีต กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือพวกผู้ดีเก่าเท่านั้น 

ส่วนสื้อมีในชนช้ันปกครองหรือผู้ดีทุกระดับ ชาวบ้านไม่มีทั้งสื้อและ 

แซ่ ดงัทีข่งจือ่เคยพบชาย ๓ คน มแีต่ช่ือ ไม่มทีัง้แซ่และสือ้ จงึกล่าวได้ 

ว่าแซ่-สือ้เป็นวัฒนธรรมของชัน้ปกครองมาแต่โบราณ

 นีค่อืแซ่-สือ้ดัง้เดมิในยุคชนเผ่าถึงแคว้นสหพนัธ์เผ่า (Chief-

dom) 

แซ่-สือ้ในยคุสำมรำชวงศ์โบรำณ
 ต่อมาในยุคสามราชวงศ์โบราณคอืราชวงศ์เซีย่ (夏 ; ๑๕๒๗ 

ก.พ.ศ. - ๑๐๕๗ ก.พ.ศ.) ราชวงศ์ซาง (商 ; ๑๐๕๗ ก.พ.ศ. - ๕๐๓ ก.พ.ศ.) 

และราชวงศ์โจว (周 ; ๕๐๓ ก.พ.ศ. - พ.ศ. ๓๒๒) ปรากฏเรือ่งของแซ่

และสือ้ในจารึกกระดกูสัตว์-กระดองเต่าของราชวงศ์ซางและหลกัฐาน

อืน่บ้างแต่กไ็ม่ชดัเจน เร่ืองของแซ่-สือ้มรีะบบชดัเจนในยคุราชวงศ์โจว

 ราชวงศ์โจวปกครองด้วยระบอบศกัดินาสวามิภกัดิ ์(Feuda-

lism) แบ่งบ้านเมอืงเป็นแคว้นใหญ่น้อยให้ผูม้คีวามดีความชอบและ

พระญาตปิกครองในฐานะสามนตราช (Feudal Lord) มบีรรดาศกัดิ์
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ลดหลัน่กนัเป็นชัน้ กง (公 “เจ้าพระยา” ; Duke) โหว (侯  “พระยา” ; 

Marquis) ป๋อ (伯 “พระ” ; Earl) จือ่ (子 “หลวง” ; Viscount)  

หนนั (男 “ขนุ” ; Baron) แคว้นเหล่านีม้ชีือ่แคว้นต่างกันไป

 ระบบแซ่-สือ้ ของราชวงศ์โจวเรยีกว่าระบบ “จงฝ่า (宗法)” 

ตามรูปศัพท์หมายถึง “กุลนิติ” (อ่านว่ากุน-ละ-นิด) คือ “ระเบียบ

แบบแผนของวงศ์ตระกูล” แต่โดยสาระแล้วคอื “กลุศกัดิ”์ เพราะเป็น

ระบบศักดนิาในวงศ์ตระกูล ซึง่มสีาระส�าคัญดงันี้

 ๑. ลกูเมยีหลวงและลูกเมยีน้อยมศีกัด์ิต่างกนั ลกูเมยีหลวง

เรยีกว่า ตีจ๋ือ่ (嫡子) แปลว่าบตุรเอก ลกูเมยีน้อยเรียก ซูจ่ือ่ (庶
子) แปลว่า บุตรสามัญ บุตรเอกคนโต (หรือคนถัดไปในกรณีที ่

พีต่าย) เป็นผู้สบืต�าแหน่งในตระกูลจงึเรยีกว่า จงจ่ือ (宗子) แปลว่า  

“กลุทายาท” แต่ความจรงิคอื “กลุประมขุ” เพราะเป็นหวัหน้าของวงศ์

ตระกูล 

 ๒. สายสกลุในวงศ์ตระกลูแยกเป็นต้าจง (大宗) แปลว่าสาย

ใหญ่ หรอืมหาสาขา กบัเสีย่วจง (小宗) แปลว่าสายเลก็หรอือนสุาขา 

สายกุลทายาทซึง่สืบต�าแหน่งจากบดิาเป็นต้าจง หรือมหาสาขาสบืวงศ์

ตระกูล (แซ่) ตามสายตรงต่อไป สายของลกูคนอืน่ๆ เป็นเสีย่วจงหรอื

อนสุาขา แยกจากสายตรงเป็นสาขาย่อยของตระกลู เป็นเช่นนีส้บืต่อ

ไปทุกรุ่น คือจะแยกเป็นมหาสาขา (ต้าจง) และอนุสาขา (เสี่ยวจง) 

ตลอดไปทกุชัว่คน คล้ายต้นไม้ทีแ่ตกกิง่ก้านออกไปเรือ่ยๆ 

 ๓. ล�าดับช้ันและประเภทของญาติตามความสัมพันธ์ทาง 

เชือ้สายแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
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 ก. ถงจู๋ (同族 แต้จิว๋ : ตัง่จ๊ก) แปลเอาความได้ว่า “ญาติร่วม

เครือเรือน” หรือ “ญาติร่วมเทียด” ได้แก่ ญาตินับจาก 

ตวัเองข้ึนไป ๔ ชัว่คนซ่ึงร่วมเทยีดเดยีวกนัมา และจากตัว

เองลงไปอกี ๔ ชัว่คน ถงึชัน้ลือ่ (โหลน) รวม ๙ ชัว่คน ดงันี้

 เทยีด       ทวด       ปู่       พ่อ        ตวัเอง → ลกู → หลาน →   

 เหลน → ลือ่ (โหลน)

 ญาต ิ๙ ชัว่คนนีถ้อืเป็นครอบครวัใหญ่หรอืเครอืเรอืนเดยีวกัน  

มชีดุไว้ทุกข์ให้แก่กนัตามล�าดบัญาต ิสมยัก่อนถ้าท�าผดิร้ายแรงกอ็าจ 

ถกูประหารชวิีตหมด ๙ ชัว่โคตร

 ข. ถงจง (同宗 แต้จิว๋ : ตัง่จง) แปลว่า “ญาตร่ิวมสาขาแซ่”  

ในยคุราชวงศ์โจวหมายถงึพวกร่วมอนสุาขาสายเดยีวกนั 

เช่น โจวอูห่วางมอีนชุาหลายองค์ ลกูหลานของอนชุาแต่ละ

องค์ถอืเป็น “ถงจง-ญาติร่วมอนสุาขา” กนั ดังอนชุาองค์

หนึ่งคือโจวกงมีบุตรหลายคน คนโตครองแคว้นหลู่ คน 

อืน่ๆ ครองแคว้นสิง ฝาน เจยีง หมา จัว้ ไจ้ ฯลฯ พวกนีไ้หว้

ศาลโจวกงเป็นปฐมบรรพชนในอนุสาขาของตนร่วมกัน 

ถอืว่าเป็น “ถงจง-ญาตร่ิวมอนสุาขา” สายโจวกง

 ในปัจจุบันญาติชั้น “ถงจง” คือญาติร่วมสาขาแซ่ที่ใช้ค�าบอก

ล�าดบัรุน่ (Generation name) ชุดเดียวกนั ยงัล�าดบัชัน้ญาตกินัได้ 

คนจนีแต้จิว๋เรียกญาตพิวกนีว่้า “กาก่ีนงั (家己人 )” ญาตร่ิวมสาขา

→ → → →
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แซ่นีอ้าจแปลเอาความว่า “ญาตร่ิวมสาแหรก”

 ค. ถงซิ่ง (同姓 แต้จิ๋ว : ตั่งแส่) คือญาติร่วมแซ่ทั้งหมด

 ในพธีิบชูาบรรพชนหรอืพระเทพบดิรของราชวงศ์โจว อ๋องของ

ราชวงศ์โจว ซ่ึงเป็นจงจือ่ (กุลทายาท) ผูส้บืสกุลสายมหาสาขาเท่านัน้ 

มีสิทธิ์ท�าพิธี ส่วนอนุสาขาที่ร่วมสาขา (ถงจง) กัน ไหว้ในศาลปฐม 

บรรพชนของสาขาร่วมกัน เช่น เจ้าผูค้รองแคว้นต่างๆ ซึง่เป็นลกูหลาน

ของโจวกงไหว้รวมกันในศาลโจวกง ญาติช้ันร่วมเครือเรือนเดียวกัน  

(ถงจู๋) ไหว้ในศาลบรรพชนผูเ้ป็นเทยีดร่วมของพวกตน

 การล�าดับญาติและการเซ่นไหว้ของคนจีนปัจจุบันยังเป็นไป 

ตามหลักการนี้ แต่ลดเร่ืองศักดิ์ในแซ่ลงมา ถืออาวุโสตามล�าดับรุ่น 

(Generation) ในแซ่มากข้ึน

 ส่วนญาติฝ่ายหญิง คือทางสายแม่และอาหญิงนั้นคนจีนนับ

ญาตกินัเพยีง ๓ ชัว่คน คอืชัน้พ่อแม่ซึง่เป็นพีน้่องกนั ชัน้ลกูซึง่เป็นผูพ้ี่ 

ผูน้้อง และชัน้หลาน (ลกูของลกูพ่ีลกูน้อง) เท่านัน้ ถงึชัน้เหลนถอืเป็น

คนอืน่ เพราะสงัคมจนีอยู่กบัตระกลูข้างพ่อ (Patriarchal Residence) 

ญาติข้างแม่และอาหญิงอยู่แยกกัน จึงหมดความเป็นญาติเร็ว พ้น  

๓ ชัว่คนแล้วถอืเป็นคนอืน่ ปัจจบุนัในจนียงัถอืแบบแผนนีอ้ยู่

 ระบบศักดินาของราชวงศ์โจวต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของระบบจงฝ่า 

(กลุศักดิ)์ โอรสองค์โตของมเหสเีอกได้สบืต�าแหน่งกษตัริย์ (天子 ) 

ต่อจากบิดาในฐานะกุลทายาทเป็นมหาสาขาของราชวงศ์ โอรสองค ์

อืน่ๆ เป็นสามนตราช (諸侯) ครองแคว้นต่างๆ ในฐานะอนสุาขาของ
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ราชวงศ์ บุตรเอกคนโตของทกุแคว้นจะได้ครองแคว้นสบืต่อจากบดิา

เป็นกลุทายาทและมหาสาขาของแคว้นตน บตุรคนอืน่  ๆได้เป็นขุนนาง

ผู้ใหญ่ (卿大夫) ในแคว้นเป็นอนุสาขา พร้อมทั้งได้ดินแดนส่วน 

หนึง่ในแคว้นเป็นเขตศกัดนิาเกบ็ส่วย ต�าแหน่งขนุนางผูใ้หญ่กไ็ด้สบืไป

ทางบุตรเอกคนโตเป็นกลุทายาทและมหาสาขาของขนุนางผูน้ัน้ บตุร 

คนอื่นๆ เป็นขุนนางผู้น้อย (士) ได้รับเบี้ยหวัด ไม่มีเขตศักดินา 

เพราะขุนนางผู้ใหญ่ไม่มีสิทธิ์แบ่งดินแดนให้ผู้อื่นต่อ บุตรเอกคนโต 

ของขุนนางผู้น้อยแต่ละคนเป็นกุลทายาทสืบต�าแหน่งของบิดาต่อไป 

ส่วนคนอืน่ๆ กลายเป็นสามญัชน (平民 )

 ระบบจงฝ่า (กลุศกัดิ)์ เป็นเกณฑ์การสืบศกัดนิาของบ้านเมือง

อกีด้วย นอกจากกลุทายาท (จงจ่ือ) ผู้สืบต�าแหน่งสายตรงกนัไปทกุรุน่

เป็นมหาสาขา (ต้าจง) ของวงศ์ตระกลูแล้ว อนสุาขา (เสีย่วจง) หรอื 

ลกูหลานรองๆ ลงไปของทกุรุน่จะมศีกัดนิาและสถานะต�า่ลงตามล�าดบั

จาก กษตัรย์ิ เป็นสามนตราช ขุนนางผูใ้หญ่ ขนุนางผูน้้อย สามญัชน

 พงศาวดารจั่วจ้วน วรรณกรรมปลายยุคชุนชิวบันทึกเรื่อง 

ทีม่าของแซ่-สือ้สมยัราชวงศ์โจวไว้ว่า 

 “โอรสสวรรค์แต่งตั้งผู้มีคุณงำมควำมดีครองศักดินำ 

(โดย) พระรำชทำนแซ่ให้ตำม (มูล) ก�ำเนิด, พระรำชทำน 

ดินแดนให้ปกครอง และให้ใช้ชื่อแคว้นหรือดินแดนนั้นเป็น 

สือ้. สำมนตรำชใช้ชือ่รองของตนเป็นสมญัญำ. (หลงัจำกล่วง

ลับไปแล้ว) ลูกหลำน (ของสำมนตรำช) ใช้สมัญญำนั้นเป็น 

ชื่อสกุล (สื้อ) ของพวกตน. พวกขุนนำงมีต�ำแหน่งยศศักดิ์,  
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ลูกหลำนน�ำมำใช้เป็นชื่อสกุล. ชื่อเขตศักดินำของบรรพชนก็ 

น�ำมำใช้เป็นสือ้ได้เช่นกัน”

 ชือ่รอง (字) คือชือ่ใช้ในวงสงัคมเป็นทางการ ยคุราชวงศ์โจว

ตัง้เมือ่อาย ุ๒๐ ปี ท�าพธิสีวมหมวกเข้าสูว่ยัผู้ใหญ่ ช่ือตวั (名) ตัง้เมือ่

เด็ก ใช้เฉพาะในครอบครัว สมัญญา (諡號) คนอื่นตั้งให้หลังจาก 

ผู้นั้นล่วงลับไปแล้ว โดยดูจากปฏิปทาของผู้วายชนม์ ยุคราชวงศ์โจว 

เอาชื่อรองมาเป็นสมัญญาได้ คนมีชื่อเสียงยังมีฉายาหรือชื่อเล่น  

(外號 ) ทีค่นอ่ืนตัง้ให้ตอนยงัมีชวีติอยูอ่กี เช่น ขงเบ้ง แซ่จกูดั ชือ่ 

ตัวเหลียง ชื่อรองขงเบ้ง จึงเรียกกันว่าจูกัดเหลียงหรือจูกัดขงเบ้ง  

สุมาเต๊กโชตั้งฉายาให้ว่า “ฮกหลง” แปลว่า “มังกรซุ่ม” (Hidden 

Dragon) ได้รับสมัญญาว่า จงอู่โหว (ตงบู๊โหว) หมายถึงพระยา 

ภกัดิยทุธ์ คอืท�าสงครามด้วยความจงรกัภกัดต่ีอบ้านเมอืง

ขงเบ้งแซ่จกูดั ชือ่ตวั-เหลยีง ช่ือรอง-ขงเบ้ง จงึเรยีกจกัูดเหลยีง หรอืจกัูดขงเบ้ง 

มฉีำยำ ว่ำ “ฮกหลง-มงักรซุ่ม” ได้รับสมญัญำว่ำ “จงอูโ่หว”
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 การพระราชทานแซ่ยุคต้นราชวงศ์โจว ส่วนมากให้ใช้แซ่เดมิของ

วงศ์ตระกลู ซึง่ตัง้ตามมลูก�าเนดิของบรรพชนของผูไ้ด้รบัพระราชทาน

แซ่นัน้ แต่พระราชทานซ�า้เพือ่รับรองสทิธิก์ารใช้แซ่นัน้อย่างเป็นทางการ 

และเพื่อฟื้นฟูแซ่เก่าแก่ที่ตกต�่าหรือเสื่อมสูญไปขึ้นมาใหม่ แซ่โบราณ 

สืบมาจากหัวหน้าชนเผ่าเก่าแก่ ถึงยุคราชวงศ์โจวสูญไปมากเพราะ 

เผ่านั้นถูกผนวกรวมกับเผ่าอ่ืน เมื่อลูกหลานมีความดีความชอบจึง

พระราชทานแซ่เดมิของบรรพชนให้ใหม่ พร้อมกบัพระราชทานสือ้ให้

ตามชื่อแคว้นสามนตราชของตน เช่น เชื้อสายซุ่นตี้ช่ือหม่าน ได้รับ

พระราชทานแซ่กุย (媯) เดมิของตนเป็นสามนตราชช้ันโหวครองแคว้น

เฉนิ (ตัง้ 陳) จงึใช้สือ้ “เฉนิ”

 สามนตราชเหล่านี้ตั้งสื้อให้ขุนนางผู้ใหญ่ในแคว้น พวกแซ่

เดยีวกันชัน้ลกูหลานผู้ครองแคว้นใช้ศักดนิาชัน้กง โหว ป๋อ จือ่ หนนั น�า 

ตามด้วยจือ่ (ลูก) เป็นกงจือ่ (ลกูกง) โหวจือ่ (ลกูโหว) ชัน้หลานตาม

ด้วยค�า ซนุ (หลาน) เป็น กงซนุ (หลานกง) ป๋อซุน (หลานป๋อ) ใช้เป็นสือ้ 

ชัน้เหลนใช้ช่ือรอง (ถ้าไม่มช่ืีอตวั) หรือสมญัญาของปูต่นเป็นสือ้ พวก

ขนุนางต่างแซ่ใช้ชือ่ต�าแหน่งหรือเขตศกัดนิาของตนเป็นสือ้ สือ้เหล่านี้

ยงัแยกขยายเป็นส้ือใหม่อกี เพราะชนชัน้ปกครองมลีกูหลานมาก สือ้

เดมิใช้สบืต่อกันตามระบบจงฝ่า (กุลศกัดิ)์ พวกไม่มสีทิธิใ์ช้ต้องแยกไป

ตัง้สือ้ใหม่ผ่านความเห็นชอบของทางการ ยคุราชวงศ์โจวสือ้มีพฒันาการ

ทัง้ประเภทและจ�านวนออกไปมาก

 แซ่-สือ้ในยุคราชวงศ์โจวตะวันตกลงตวัเป็นระเบยีบสรปุได้ดงันี้

แซ่กับสือ้แยกเป็นสอง มีความสมัพันธ์กนัชดัเจนว่าส้ือเป็นสาขาทีแ่ยก
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ไปจากแซ่ ตัวอย่างเช่น แซ่จี (กี) ของราชวงศ์โจวเป็นแซ่ใหญ่เก่าแก่ 

กษัตรย์ิ (อ๋อง-หวาง) ของโจว เป็นกลุทายาท (จงจือ่) สบืมหาสาขา  

(ต้าจง) ของแซ่จ ีพระบรมวงศานวุงศ์องค์อืน่ๆ แยกกนัไปเป็นสามนต-

ราชและขนุนาง ตัง้สือ้ใหม่เป็นอนุสาขา (เสีย่วจง) ของแซ่จ ีเช่น สือ้ไช่ 

(ฉัว่) เว่ย (อ๋วย) เจิง้ (แต้) เหอ (ฮ้อ) หำน (ฮัน่) หลู ่(ลู)่ แซ่แสดงความ

เป็นผู้ดีเก่า ใช้สืบต่อกันตามเช้ือสายได้ไม่มีข้อจ�ากัด แต่สื้อสืบทาง 

กุลทายาทผู้เป็นมหาสาขาเท่านั้น อนุสาขาต้องแยกตั้งส้ือใหม่ตาม

ระเบยีบของระบบศกัดนิา ส้ือเป็นเร่ืองของผูดี้ใหม่ยคุราชวงศ์โจว

 มีจารีตว่าหญิงใช้แซ่ ชายใช้ส้ือประกอบชือ่ของตน หญงิใช้แซ่

เพือ่บ่งบอกเชือ้สายใช้ก�าหนดจ�าแนกการสมรส “จารตีแต่งงาน ๖ ขัน้” 

ของราชวงศ์โจวคอื ๑. ทาบทาม ๒. ถามชือ่แซ่ ๓. สูข่อ ๔. หมัน้หมาย  

๕. หาฤกษ์ ๖. รบัเจ้าสาว (ตบแต่ง) นัน้ ในข้ันที ่๒ ต้องถามชือ่แซ่ของ 

ฝ่ายหญงิให้ชดั เพราะถ้าแซ่เดยีวกบัชายห้ามแต่งงานกนั

ภำพสลักเมิง่เจียงหนีว์่ ตวัเอกใน “ต�ำนำนก�ำแพงเมืองจนี” ไม่ใช่แซ่เมิง่ 

แต่แซ่เจยีง ช่ือของเธอต้ังตำมธรรมเนยีมนยิมของยคุสมยั
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 ชื่อหญิงสาวสมัยราชวงศ์โจวถึงราชวงศ์ฉินส่วนมากเริ่มด้วย 

ค�าบอกล�าดบัว่าเป็นลูกสาวคนทีเ่ท่าไร + แซ่ + ค�าว่าหนีว์่ (女 หญงิสาว, 

ลกูสาว) เช่น เมิง่เจียงหนีว์่ (孟姜女 ) ใน ต�านานก�าแพงเมอืงจนี นัน้ 

ค�าว่า เมิง่ (孟) หมายถึง ลูกสาวคนโต เจียง (姜) คอืแซ่ หนีว์่ (女) 

คือลูกสาว รวมแล้วหมายถึงลูกสาวคนโตของบ้านแซ่เจียง ฉะนั้น 

เมิ่งเจียงหนี่ว์ไม่ใช่แซ่เมิ่งแต่แซ่เจียง ถ้าหญิงน้ันแต่งงานแล้วก็มักเอา 

ชื่อแคว้นภูมิล�าเนาของเธอน�าหน้าแซ่ เช่น เมิ่งเจียงหนี่ว์ ถ้าเป็นคน 

แคว้นฉีกเ็รียกว่า ฉเีจยีง นอกจากนี้ยงัมีวธิเีรยีกแบบอื่นอกี แต่ไม่ว่า 

แบบไหนก็ต้องมีแซ่ของหญิงนั้นเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย เพื่อให้รู้

ตระกูลก�าเนิดของเธอ อนึง่แซ่ตดิตวัมาตามก�าเนดิจะเปลีย่นใหม่ไม่ได้

 ส่วนชายแม้จะมีแซ่และเปลี่ยนไม่ได้แต่รู้ไว้เป็นเรื่องส่วนตัว  

นิยมใช้สื้อน�าหน้าช่ือเพ่ือแสดงยศศักด์ิ สถานะทางการเมืองและ 

สงัคมเปลีย่นใหม่ได้ตามสถานะของตน เช่น ซำงยำง ผูป้ฏริปูระบบของ

แคว้นฉนิจนเป็นมหาอ�านาจ เขาเป็นคนแคว้นเว่ย (อ๋วย 衛) สือ้กงซนุ 

(หลานสามนตราชชัน้กง) ต่อมาไปรบัราชการแคว้นฉิน มบีรรดาศกัดิ์

เป็นซางจวิน (商君) แปลว่าขุนเมืองซางเพราะได้เมืองนี้เป็นเมือง

ศกัดนิาเกบ็ส่วย ในเอกสารจนียคุเก่าเรยีกชือ่เขาต่างกันไปตามส้ือใหม่

ว่า กงซนุยาง เว่ยยาง ซางยาง ต่างกันไป แต่ช่ือหลงัใช้มากทีส่ดุ

 การใช้ส้ือน�าหน้าช่ือกลายเป็นแบบแผนการเรยีกชือ่คนจนีมา

จนปัจจบุนั เพราะถงึราชวงศ์ฮัน่ สือ้กบัแซ่รวมเป็นสิง่เดยีวกัน ใช้เป็น 

แซ่สบืต่อกนัมา

 มจีารตีว่า “ร่วมแซ่ (แซ่เดยีวกนั) ห้ามแต่งงานกนั” ดงัมีข้อความ
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ในคัมภร์ีหลีจ่ี ้(อธบิายจารตี) บรรพต้าจ้วน ข้อ ๗ ว่า “ญำติร่วมแซ่ที ่

แยกห่ำงต่ำงครัวกนัมำแต่บรรพชนจนลกูหลำนนบัญำตกัินไม่ได้ ก็ยงัมี

สำยสมัพันธ์ร่วมแซ่กนัอยู ่ (ในพธิเีซ่นไหว้บรรพชน) ก็ยงันัง่ตำมล�ำดับ

รุน่ (ในแซ่) และกินอำหำรเหมอืนกัน ไม่มคีวำมแตกต่ำง ฉะนัน้แม้จะ 

แยกห่ำงกนัมำถงึร้อยชัว่คนกแ็ต่งงำนกนัไม่ได้ ระเบยีบแบบแผนของ

รำชวงศ์โจวเป็นเช่นนีแ้ล”

 แซ่เป็นค�าบอกพงศ์พนัธุเ์ชือ้สาย ใช้ก�าหนดจ�าแนกการสมรส 

มาแต่โบราณ ในยุคต้นๆ คงถือกันเข้มงวด เพื่อป้องกันผลร้ายทาง

พันธุกรรม ต่อมาเมื่อมีความรู้จากประสบการณ์สั่งสมรุ่นต่อรุ่นก็คง 

ผ่อนคลายลง ถอืเข้มงวดเฉพาะในญาตใิกล้ชดิ ดงัปรากฏเรือ่งในหนงัสอื  

โซวเสินจี ้(ประมวลเรือ่งเทพเจ้า) ว่า ในยคุราชวงศ์จวนซว์ีครัง้บรุาณ

โพ้น มพีีน้่องร่วมบดิามารดาคูห่นึง่สมสูก่นัเอง ถกูลงโทษเนรเทศไปอยู่

ทุง่คงถง หลงัจากมคีวามรูเ้รือ่งผลทางพนัธุกรรมดข้ึีน คนจนีโบราณไม่

สมพงศ์กับญาติใกล้ชิดทั้งสองฝ่าย ถึงยุคราชวงศ์เซี่ยและซาง คนแซ่

เดียวกันที่เป็นญาติห่างสมรสกันได้ แต่ราชวงศ์โจวกลับเข้มงวดเร่ือง 

“ร่วมแซ่ห้ามสมรส” (同姓不婚 ) มาก

 เหตผุลมอีธบิายไว้ในหนงัสือยคุชนุชวิ-จัน้ก๋ัวต่างกันดงันี้

 หนังสือกั๋วอี่ว์ (เร่ืองของแคว้นต่างๆ) บรรพแคว้นจิ้น (晉 
國) ให้เหตุผลว่า “ร่วมแซ่ ไม่สมพงศ์กันเพรำะกลัวลูกหลำนไม ่

แขง็แรง” ในพงศาวดารจัว่จ้วน (左傳) บทหลูซ่กีง (魯僖公)  

ปีที ่๒๓ กก็ล่าวว่า “ชำยหญงิแซ่เดียวกนัลูกหลำนไม่รุ่งเรอืงมำกหลำย” 

เพราะสายเลอืดใกล้กนัลกูหลานจึงไม่แขง็แรง สตปัิญญาไม่ด ีรอดชวีติ
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โตมาน้อย และด้อยความสามารถจนวงศ์ตระกูลตกต�า่

 หนงัสือกัว๋อ่ีว์ บรรพแคว้นจิน้ อกีตอนหนึง่ให้เหตผุลว่า “ร่วม

แซ่ก็คือร่วมธรรม ร่วมธรรมคือร่วมใจ ร่วมใจคือร่วมปณิธำน ผู้ร่วม

ปณิธำน (เพรำะร่วมแซ่) แม้เชื้อสำยห่ำงกัน ชำยหญิงก็ไม่ควรล่วง

ประเวณีกนั เพรำะจะเป็นกำรล่วงเกินกัน ล่วงเกนิกนัท�ำให้เกดิควำม 

ขุน่เคอืง ควำมขุน่เคอืงท�ำให้เกดิเหตเุภทภัย จนวงศ์ตระกลู (แซ่) วบิติั

ได้ ด้วยเหตุนีม้ภีรรยำจงึต้องเลีย่งแซ่เดยีวกนัเพรำะกลวัเกดิเภทภยั”  

มีหนังสือยุคหลังอธิบายเสริมอีกว่า คนร่วมแซ่น้ันร่วมบรรพชนกัน  

มจีรรยาตามวงศ์ตระกลูความนกึคดิและปณธิานร่วมกนัมา จึงต้องให้

เกยีรตซิึง่กันและกัน แม้คน (ร่วมแซ่ด้วยกัน) จะไม่ขุน่เคอืง ท�าให้เกิด

ความร้าวฉานในวงศ์ตระกลู เป็นภยัพบิตัจินถึงวงศ์ตระกลูล่มจมได้

 เหตผุล ๒ ประการนีเ้ป็นความเชือ่เก่าแก่ทีเ่คยถือสบืต่อกันมา 

แซ่ในยุคแรก คร้ังสังคมมาตาธิปไตยนั้นเชื้อสายยังไม่ห่างกันมาก 

ประกอบกับความรู้เรื่องพันธุกรรมของคนยังไม่ดี จึงถือเป็นจารีต 

เข้มงวดไม่สมพงศ์ในแซ่เดียวกัน เพ่ือป้องกันผลร้ายทางพันธุกรรม  

ต่อมาคลายความเข้มงวดลง ยคุราชวงศ์โจวกลบัถอืเป็นจารตีเข้มงวด

อกี เพราะมเีหตุผลอืน่แฝงอยูแ่ต่ใช้เหตผุลเก่าแก่น้ีประกอบด้วย

 ส่วนเรื่องร่วมแซ่สมพงศ์กันถือเป็นการหลู่เกียรติกันเองนั้น         

น่าจะเป็นจารีตโบราณของยุคปิตาธิปไตยเก่า ยคุนัน้มกีารสูร้บแย่งชงิ

ทรพัย์สนิผูค้นกัน ผูช้นะจับผูแ้พ้ไปเป็นเชลย ชายใช้เป็นทาส หญงิเป็น

นางบ�าเรอหรอืทาส ีวฒันธรรมแซ่ยคุโบราณร่วมแซ่ไม่สมพงศ์กนั ชาย

ต้องหาหญิงจากชนต่างแซ่ต่างกลุ่มมาเป็นเมีย เดิมทีฉุดคร่าชิงตัวมา
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มากกว่าสู่ขอ และคงท�าในช่วงโพล้เพล้ถึงกลางคืนมากกว่ากลางวัน  

ตอนหลงัแม้จะสูข่อตบแต่ง ก็มักท�าพธีิช่วงกลางคนืสบืมาจนปัจจบุนั 

อนึ่งค�าที่หมายถึง “แต่งงาน” ในภาษาจีน เดิมใช้อักษร “昏 ฮุน” ที ่

หมายถึงโพล้เพล้ พลบค�า่ ต่อมาจงึเอาอักษร “女 หญงิ” ก�ากับเป็น

อกัษร “婚 ฮุน-แต่งงาน” ทีใ่ช้ในปัจจบัุน เสยีงกย็งัคงเป็นเสยีงเดยีว  

กบัค�าทีห่มายถึงโพล้เพล้ พลบค�า่ เพราะการแต่งงานมีทีม่าจากชายฉดุ

หญงิตอนช่วงค�า่ในยคุบรรพกาลนัน่เอง ผูห้ญงิในแซ่ถกูคนต่างแซ่ต่าง

เผ่ามาฉุดคร่าไปถือว่าถูกลบหลู่ เกิดความโกรธแค้น จึงไม่ควรที่ชาย 

จะเอาหญงิร่วมแซ่ร่วมเผ่ามาเป็นเมีย ควรต้องหาจากท่ีอืน่ เป็นเกยีรติ

แก่ตนและเป็นผลดีทางพนัธกุรรม หากเอาหญงิร่วมแซ่มาเป็นเมยีถอื

เป็นการลบหลู่ล่วงเกินกันเอง ท่ีส�าคัญคือล่วงเกินบรรพชน จะเป็น

อบุาทว์ท�าให้เกิดเหตเุภทภยัจนแซ่ของตนล่มจมได้

 เหตผุลทีส่�าคญัทีถ่อื “ร่วมแซ่ห้ามสมรส” เป็นจารตีของระบบ

แซ่นั้น คัมภีร์หลี่จี้ (禮記 อธิบายจารีต) กล่าวไว้ในบรรพต้าจ้วน  

(大傳) ข้อ ๕-๖ ว่า “คนร่วมแซ่ต้องเคำรพปฏิบัติตำมกุลทำยำท  

(ผูเ้ป็นประมขุของแซ่) เพือ่ควำมสำมคัคขีองวงศ์ตระกลู หญิงต่ำงแซ่ 

ท่ีแต่งเข้ำมำต้องใช้ค�ำเรียกขำนบอกควำมสัมพันธ์สูงต�่ำของช้ันญำติ  

ค�ำเรียกขำนชัดเจนถูกต้อง จึงจะจ�ำแนกสมำชิกชำยหญิงต่ำงรุ่นได้  

ถ้ำชำยเป็นรุน่พ่อ ภรรยำกเ็ป็นรุ่นแม่ ถ้ำชำยเป็นรุน่ลกู ภรรยำกเ็ป็นรุน่

ลกูสะใภ้ หำกเรียกภรรยำน้องชำยว่ำลกูสะใภ้ละก ็พีส่ะใภ้กจ็ะเรียกว่ำ

แม่ละหรือ? ค�ำเรียกขำนนี้แลเป็นเร่ืองส�ำคัญที่สุดในกำรจัดระเบียบ

ญำตสิมัพนัธ์ของคน” ตามนยัแห่งค�าอธิบายนีห้ญงิต่างแซ่ทีแ่ต่งเข้ามา
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จะมสีถานะและค�าเรยีกขานตามสถานะของสาม ีแต่หญงิร่วมแซ่ย่อม

มสีถานะตามชัน้ญาตใินวงศ์ตระกลูอยูแ่ล้ว แม้จะแยกห่างกันมาหลาย

ชั่วคนก็ยังมีล�าดับรุ่น (Generation) ในแซ่อยู่ หากแต่งกับชายแซ่

เดียวกันก็จะเกิดความวุ่นวายเรื่องสถานะตามล�าดับญาติ ล�าดับรุ่น        

เช่น หญงิอ่อนอาวุโสกว่าชาย ๒ รุน่ ลูกทีเ่กดิมาจะมศีกัดิต์ามล�าดบัรุน่

ในแซ่สงูกว่าแม่ ๑ รุน่ ถ้าชายอ่อนกว่าหญงิ ๑ รุน่ กจ็ะกลายเป็นว่าชาย

ล่วงประเวณผู้ีอาวโุสในแซ่ของตน อนึง่ตามระบบจงฝ่า (กุลศกัด์ิ) แยก

สมาชกิเป็นต้าจง (มหาสาขา) และเสีย่วจง (อนสุาขา) มศีกัดิต่์างกนั 

หากแต่งงานข้ามสาขากันล�าดับศกัดิก็์จะสับสน เกดิความวุน่วายร้าว

ฉานได้ รวมความว่าถ้าแซ่เดยีวแต่งกันเองจะเกดิความสบัสนทัง้ล�าดบั

ศกัดิ ์ล�าดบัญาต ิล�าดับรุน่ในแซ่ และระเบยีบปฏบิตัต่ิอกัน เกดิโกลาหล

ทางจารีตในแซ่แน่นอน ดังนั้นแม้จะแยกห่างต่างสาขากันมาถึงร้อย

ชัว่คนก็แต่งกันไม่ได้ ดังทีก่ล่าวในคัมภีร์หลีจ่ี ้บรรพต้าจ้วนข้อ ๗ ข้างต้น

 เหตุผลข้อสุดท้าย คือแต่งกับต่างแซ่นั้นมีผลดี ดังที่กล่าวไว้ 

ในคมัภร์ีหลีจ่ี ้(อธบิายจารตี) บรรพเจียวเท่อเซิง ข้อ ๓๑ ว่า “อนัว่ำกำร

สมรส คอืกำรเริม่ต้นมลีกูหลำนสบืวงศ์ตระกลู แต่งกบัต่ำงแซ่กเ็พือ่สร้ำง

ควำมสัมพันธ์กับแซ่ที่ห่ำงไกล และเสริมควำมเข้มแข็งในกำรไม่แต่ง 

กับแซ่เดียวกัน” แซ่ห่างไกลนี้หมายถึงแคว้นต่างแซ่ซึ่งมักอยู่ห่างไกล 

ออกไป

 เหตผุล ๔ ประการนี ้๒ ประการแรก คอืกลวัลกูหลานไม่แขง็แรง 

และกลัวภัยพิบัตินั้นเป็นเหตุในอดีตที่ราชวงศ์โจวยังให้ความส�าคัญ  

ส่วน ๒ ข้อหลังเป็นเหตุผลปัจจบุนัของสงัคมยุคราชวงศ์โจว ข้อ ๓ เพือ่
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รกัษาจารีตตระกลูแซ่น้ันส�าคญัมาก เพราะระบบตระกูลแซ่เป็นรากฐาน

ส�าคญัของระบบการปกครองของราชวงศ์โจว หากเสยีระเบยีบวุน่วาย

ก็จะกระทบต่อความมั่นคงของราชวงศ์และบ้านเมือง เหตุผลข้อนี ้

เชื่อมโยงกับข้อสุดท้ายคือแต่งกับต่างแซ่ต่างแคว้น เพื่อใช้ความเป็น 

ญาติเกี่ยวดอง สร้างเครือข่ายทางการเมือง เสริมความเข้มแข็งของ 

ราชวงศ์โจว

 ด้วยเหตุนี้ราชวงศ์โจวจึงจ�าแนกแคว้นสามนตราชตามความ

สมัพนัธ์ทางแซ่เป็น ๓ ประเภท คอื แคว้นแซ่เดียวกัน (แซ่จ-ีก ี姬  

ของราชวงศ์โจว) เรียกว่า พวกถงซิง่ (同姓 ร่วมแซ่) แคว้นต่ำงแซ่ 

แต่เก่ียวดองกัน เรียกว่า พวกอี้ซิ่ง (異姓 ต่างแซ่แต่เก่ียวดอง)  

และแคว้นต่ำงแซ่ที่ไม่มีควำมสัมพันธ์ฉันเครือญำติเลย เรียกว่า  

พวกซซูิง่ (庶姓 แซ่อืน่) แคว้นทัง้ ๓ ประเภทนีไ้ด้รบัสทิธิจ์ากราชวงศ์

โจวต่างกนั ในการเข้าเฝ้าประมขุแคว้น ร่วมแซ่อยูแ่ถวหน้า พวกต่างแซ่ 

(เกีย่วดอง) อยูถ่ดัไป พวกแซ่อ่ืนอยูห่ลงัสดุ

 คนในแซ่เดียวกันก็แบ่งเป็น ๓ พวก คอื ถงจู ๋ (同族) ญาติ 

ร่วมเทยีดหรือร่วมเครือเรือน ถงจง (同宗) ญาตร่ิวมสาขาแซ่ หรอื

ร่วมสาแหรกแซ่ และถงซิ่ง (同姓) คือญาติร่วมแซ่ ดังกล่าวแล้ว 

ข้างต้น

 ข้อห้ามเร่ือง “ร่วมแซ่ห้ามสมรส” ของราชวงศ์โจวจงึมเีหตผุล

ทัง้ทางพนัธกุรรม วฒันธรรมในประวติัศาสตร์ วัฒนธรรมปัจจุบนั และ

การเมอืงการปกครองในยุคนัน้

 ส่วนคนสือ้เดียวกนั ถ้าคนละแซ่สมรสกันได้ เพราะสือ้แต่เดิม
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มากไ็ม่ใช่เรือ่งเชือ้สายแท้ ระเบยีบการใช้สือ้ของราชวงศ์โจวมส่ีวนท�า 

ให้เกิดสื้อชื่อซ�้ากันมาก เช่น ลูกสามนตราชชั้นกงมีสิทธิ์ใช้ส้ือ กงจื่อ 

(ลูกสามนตราชชั้นกง) ถ้าชั้นโหวก็เป็น โหวจื่อ ชั้นหลานใช้กงซุน  

โหวซุน (ซนุ แปลว่า หลาน) ตามศกัดินาของปูต่น ลกูหลานสามนตราช

ต่างแคว้นจงึใช้สือ้ กงจ่ือ กงซนุ ซ�า้กนัมากมาย ถงึช้ันเหลนให้ใช้ชือ่รอง

ของปูเ่ป็นสือ้ เช่น ตระกูลของเปาบุน้จิน้ ต้นตระกลูส้ือเซนิ ชือ่รองเปา

ซว์ี หลานเอาค�า “เปา” มาเป็นสือ้ (แล้วกลายเป็นแซ่ในยคุราชวงศ์ฮัน่) 

คนชื่อรองซ�้ากันมีมาก ท�าให้มีคนสื้อเดียวกันแต่ต่างเชื้อสายกันอยู ่

ทัว่ไป เช่น สือ้หลวน (欒) ของแคว้นฉ ีแซ่เจยีง (姜) สือ้หลวน (欒) 

ของแคว้นจิน้ แซ่จ ี (姬) ต่างเชือ้สายกนั สมรสกนัได้ตามจารตีของ 

ราชวงศ์โจว

 ในยุคราชวงศ์โจว อักษรของแต่ละแคว้นมีความแตกต่างกัน

บ้าง อกัษรแซ่ในยคุนัน้ท่ีเหลอืหลกัฐานสบืมาถงึปัจจบุนัม ี๑ ตวั ของ

แคว้นฉใีช้อกัษรคน (人) ลดรปูเป็น 亻 ผสมกับอกัษรเกดิ (生) รวม

เป็น 生亻  หมายถงึก�าเนดิของคนผูเ้ป็นต้นแซ่ดงัอธบิายไว้แล้วข้างต้น  

อกีตวัหนึง่เป็นอกัษรแคว้นฉนิ ใช้อกัษรหญงิ (女) ผสมกับอกัษรเกิด 

(生) เป็น  ซึง่ต่อมาในยคุต้นราชวงศ์ฉินเปลีย่นเป็น 姓 อย่างที ่

ใช้กนัในปัจจบุนั

 อักษรแซ่ 姓 แบบนี้ ส่วนมากอธิบายว่าหมายถึง “เกิดจาก

หญงิ” เพราะแซ่เกิดในยุคมาตุพงศ์ทีค่นอยู่เป็นเผ่าตามข้างแม่ เกดิมา

จากบรรพสตรีคนเดียวกัน อนึ่งแซ่เก่าแก่โบราณมีอักษรหญิง (女) 

ประกอบอยูด้่วย เช่น แซ่เหยา (姚 แต้จิว๋: เอีย้ว) แซ่เจยีง (姜 แต้จิว๋: 
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เกยีง) แต่ในดษุฎนีพินธ์เรือ่ง วจิยัระบบแซ่ยคุต้นของจีน ของเอีย้น

เสียมีความเห็นว่า อักษรแซ่ 姓 ตัวนี้ควรจะหมายถึง “ก�าเนิดของ 

หญงิ” คอื “ค�าทีห่ญิงใช้แสดงวงศ์ตระกูลก�าเนดิของตน” เพราะในสมัย

ราชวงศ์โจวถอืจารตี “ร่วมแซ่ห้ามสมรส” เข้มงวด ผูช้ายแม้จะมแีซ่แต่ 

นิยมใช้สื้อ เพื่อแสดงยศศักดิ์สถานะของตน ผู้หญิงจึงต้องใช้แซ่เพ่ือ

แสดงตระกูลก�าเนิดของตนให้ชัด ป้องกันการสมรสในแซ่เดียวกัน  

อกัษรนีเ้กดิในราชวงศ์โจวจึงน่าจะสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมแซ่ยคุราชวงศ์

โจวมากกว่า ซึง่มเีหตผุลน่าฟังมาก ส่วนในมหาพจนานกุรมภาษาจนี  

(中文大辭典) ของไต้หวัน แปลว่า “มูลก�าเนิด” ของคน ตาม 

ความหมายดัง้เดมิของค�าว่าแซ่ แต่อธบิายเพิม่เตมิว่า มลูก�าเนดิของคน

ก็คือแม่ซึ่งเป็นหญิง จึงเช่ือมโยงถึงความหมาย “เกิดจากหญิง” ด้วย 

ฉะนัน้อักษรแคว้นฉนิจงึใช้อกัษรหญิง (女) ผสมกับอกัษรเกิด (生) 

ซึง่สดุท้ายกลายเป็นอักษรแซ่ (姓) ทีใ่ช้แพร่หลายสบืมาจนปัจจบุนั  

ค�าอธบิายนีเ้ข้าทดีมีาก

 เรื่องส�าคัญประการหนึ่งก็คือ ตั้งแต่โบราณมาจนถึงราชวงศ ์

โจว แซ่กับส้ือต่างกัน ส้ือเป็นสาขาของแซ่ ดังท่ีหนังสือทงเจี้ยนไว่จี้  

(通鑑外紀) ของหลิวซู่ (劉恕 พ.ศ. ๑๕๗๕-๑๖๒๑) คนยุค 

ราชวงศ์ซ่งเหนอือธิบายสรุปค�าแซ่กับส้ือไว้ว่า “แซ่: รวมแหล่งทีม่ำของ

บรรพชน สื้อ: จ�ำแนกสำขำของอนุชนที่แยกออกไป” แซ่คือที่มาร่วม 

หรอืแหล่งก�าเนดิของวงศ์ตระกูล สือ้คอืสาขาของวงศ์ตระกูลทีแ่ยกย่อย

ออกไป เทยีบกบัต้นไม้ แซ่คอืรากแก้ว สือ้คอืรากฝอยทีแ่ตกแขนงออก

จากรากแก้วเดยีวกนั หรอืแซ่คือล�าต้น สือ้คอืกิง่ก้าน
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แซ่-สือ้ในช่วงเปลีย่นผ่ำนสูแ่ซ่แบบใหม่
 ยคุชนุชวิ-จัน้ก๋ัวถงึราชวงศ์ฉนิเป็นช่วงทีแ่ซ่-สือ้เปลีย่นแปลง

ใหญ่ เปล่ียนผ่านไปสูแ่ซ่แบบใหม่ แพร่หลายไปทัว่ประเทศ เป็นต้นแบบ

ของแซ่ปัจจุบันในยุคราชวงศ์ฮั่น สาเหตุส�าคัญเกิดจากความเปลี่ยน 

แปลงทางการเมอืงและชนชัน้ ผูค้นมากขึน้ สงัคมขยายตวั วฒันธรรม

ประเพณเีปลีย่นไป แซ่-สือ้ก็เปลีย่นไปด้วย

 ยคุชุนชวิเป็นช่วงแซ่-สือ้แบบเก่าสัน่คลอน

 ยคุจัน้กัว๋เป็นช่วงเปล่ียนแปลงใหญ่ไปสูแ่ซ่แบบใหม่

 ยคุราชวงศ์ฉิน เกิดแซ่แบบใหม่ ตามระบอบการปกครองแบบ

ใหม่ แต่ยงัมแีซ่-สือ้แบบเก่าของผู้ดเีก่าเหลอือยูบ้่าง

 ยคุราชวงศ์ฮ่ัน แซ่-สือ้เก่าหมดไป กลายเป็นแซ่-สือ้แบบใหม่ 

ใช้เป็นทางการแพร่หลายไปทัว่ประเทศ

 ลักษณะควำมเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ คือแซ่แบบเก่ำลด

หดหำย สือ้กลำยพันธุไ์ปเป็นแซ่แบบใหม่ แซ่เก่ำทีย่งัเหลอืน้อยมำก

ก็เปลีย่นลกัษณะไปเป็นแซ่แบบใหม่ด้วย จงึกล่ำวได้ว่ำแซ่-สือ้แบบ

เก่ำรวมกนักลำยเป็นแซ่แบบใหม่

 ๒๒๗ ปีก่อน พ.ศ. ราชวงศ์โจวย้ายเมอืงหลวงมาอยูท่ีล่ัว่หยาง 

ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองหลวงเดิม จึงเรียกว่า ราชวงศ์โจว 

ตะวันออก ซึ่งแยกได้เป็นยุคชุนชิวกับยุคจั้นกั๋ว ราชวงศ์โจวอ่อนแอ 

แคว้นสามนตราชรุกรานกันเอง แคว้นใหญ่กลนืแคว้นเลก็ ปลายราชวงศ์

โจวตะวันตกมีแคว้นในหนังสือโบราณ ๑๗๐ กว่าแคว้น ถึงยุคชุนชิว 
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เหลอื ๑๐ กว่าแคว้น ต่อมายุคจัน้กัว๋เหลอืแคว้นใหญ่เพยีง ๗ แคว้น คือ 

ฉนิ ฉู ่ฉ ี เอีย๋น เจ้า เว่ย และหาน ถ้านบัจากต้นราชวงศ์โจวซ่ึงม ี๒๐๐ 

กว่าแคว้น กล่็มสลายไปไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แคว้น ในทีส่ดุแคว้นทัง้หก 

กถ็กูตผีนวกเข้าเป็นส่วนหนึง่ของจกัรวรรดฉินิ

 เมือ่แคว้นล่มสลาย ชนชัน้ปกครองของแคว้นเหล่านัน้กก็ลาย

เป็นไพร่ ตอนต้นราชวงศ์ฮัน่พระเจ้าฮัน่เกาจูใ่ห้เอาเชือ้สายผูด้เีก่าแคว้น

ท้ังหกยคุจัน้ก๋ัวถงึแสนกว่าคน ไปตัง้ถิน่ฐานอยูด้่วยกนัทีเ่มอืงฝางหลงิ

ในเขตกวนจง (ปัจจุบนัคอื อ�าเภอฝาง มณฑลเหอเป่ย) ในทางกลับกนั

สงครามท�าให้ผู้ชนะซ่ึงพ้ืนฐานเดิมเป็นไพร่ได้เป็นผูด้ขีึน้มาบ้าง ทีส่�าคญั

คอื เมือ่สิน้ราชวงศ์ฉนิ ฝ่ายฉูก่บัฮัน่รบกนั ฝ่ายฉูส่่วนมากเป็นผูด้เีก่า 

จากแคว้นท้ังหก ฝ่ายฮั่นส่วนมากเป็นไพร่ที่มาจากกบฏชาวนาและ 

ชาวบ้านรวมกัน ในทีส่ดุฮัน่ชนะ ไพร่กลายเป็นผูด้ ีผูดี้ตกต�า่ลงเป็นไพร่ 

เกดิความเปล่ียนแปลงทางชนชัน้ครัง้ใหญ่ในประวตัศิาสตร์จนี

 เรือ่งส�าคญัอกีประการหนึง่ กค็อืระบอบการปกครองเปลีย่น 

ราชวงศ์ฉนิยกเลกิระบอบศกัดนิาสวามภิกัด์ิ (Feudalism) ใช้ระบอบ

สมบูรณาญาสทิธิราชย์ (Absolute Monarchy) รวมอ�านาจเข้าเป็น

ศูนย์กลาง (Centralization) แบ่งการปกครองเป็นอ�าเภอ จังหวัด  

ขึน้ตรงต่อรฐับาลกลาง

 ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดควบคู่ไปกับการเพิ่มของ

ประชากร เมือ่การเมอืงการปกครองเปลีย่น ชนชัน้เปลีย่น ผูค้นมากขึน้ 

สังคม วิถีชีวิต ความนึกคิดและค่านิยมของคนตลอดจนวัฒนธรรม

ประเพณกีเ็ปลีย่นไปด้วย
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 ถึงยุคชุนชิว ระเบียบแบบแผนเก่าถูกละเมิดมาก เกิดสภาพ 

“จารตีพงัดนตรเีพีย้น (禮崩樂壞)” เพราะคนไม่ท�าตามจารตีเก่า

ซึง่ดนตรกีม็รีะเบยีบว่างานใด โอกาสใดต้องใช้ดนตรแีบบไหน กลายเป็น

เปลีย่นจารตีและดนตรีตามอ�านาจและความพอใจของตน สภาพการณ์

ดงักล่าวมผีลกระทบต่อแซ่-สือ้ด้วย

 ในยคุชนุชวิ ระบบจงฝ่า (กลุศกัดิ)์ เริม่ล่มสลาย ประมขุแคว้น

ต่างๆ ค�านึงถึงผลประโยชน์และอ�านาจมากกว่าความเป็นญาติและ

แบบแผนตามระบบนี้ ระบบแซ่-ส้ือก็ได้รับผลกระทบเปลี่ยนไปด้วย 

จารตี “ร่วมแซ่ห้ามสมรส” เริม่ถกูละเมดิแม้จะถกูคนต่อต้าน มกีรณี

ตวัอย่างบนัทกึอยูใ่นพงศาวดารยคุนีห้ลายกรณ ีเช่น แคว้นลูก่บัแคว้น

อู ๋แซ่จ ี(ก)ี เหมอืนกนั แต่ต่างสือ้ซึง่เรยีกตามชือ่แคว้น หลูจ่าวกง (จโีฉว) 

ได้หญงิแคว้นอู ๋ ซึง่เลีย่งไม่เรยีกเธอตามแซ่ว่า จเีมิง่จือ่ ใช้ชือ่แคว้นซ่ึง 

เป็นสือ้แทนว่า อูเ๋มิง่จือ่ หมายถงึธดิาคนโตของแคว้นอู ๋วธิกีารดังกล่าว

เป็นเหตหุนึง่ท่ีท�าให้แซ่-สือ้เร่ิมปะปนกันใช้แทนกนัได้ แม้คนยคุชนุชวิ 

จะยงัต�าหนต่ิอต้านการฝ่าฝืนจารีตนี ้แต่คต ิ“ร่วมแซ่ห้ามสมรส (同 
姓不婚)” กลายเป็น “ร่วมสาแหรกห้ามสมรส (同宗不婚)” 

แทน เพราะร่วมสาแหรกแซ่มคีวามใกล้ชดิทางเชือ้สายมากกว่าร่วมแซ่

ต่างสาแหรกซ่ึงแยกห่างกนัมานานมาก

 ในด้านสื้อ เนื่องจากทุกแคว้นประชากรเพ่ิม ตระกูลผู้ดีของ 

ผูค้รองแคว้นและขนุนางต่างแยกตระกลูย่อย แยกสือ้ใหม่มากมาย ท�า

ให้เกิดสือ้ซ�า้กนั เช่น สือ้ข่ง (孔) สือ้จำง (張เตยี) เกดิจากลกูหลาน

สามนตราชนยิมตัง้ชือ่รองว่า จือ๋ข่ง (子孔) จือ่จาง (子張) กันมาก 
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เพ่ือแก้ปัญหานี้ท�าให้เกิดสื้อ ๒ พยางค์ขึ้น เช่น จั๋วชิวหมิง ผู้เขียน

พงศาวดารจัว่จ้วน ในยคุชนุชวิ มสีือ้ว่าจัว่ชวิ (左丘) ชือ่ตวัว่าหมงิ  

(明) ซึง่ต่างจากสือ้ชวิ (ค ู丘)

 สือ้ ๒ พยางค์เกิดมากในปลายยุคชนุชวิถงึยคุจัน้กัว๋ มตีวัอย่าง

อ่านอกี เช่น หนนักง ตวนมู ่ กู่เหลยีง กงหยำง กงซ ูปกตสิือ้ต้องตัง้ให้

สอดคล้องกบัศกัดนิา ยศศกัดิ ์สถานะของคน เมือ่คนมากต้องตัง้สือ้ 

ให้พอใช้ จึงเกดิสือ้แบบใหม่ทีไ่ม่บ่งบอกสถานะตามระบบศักดนิา เช่น 

ตัง้ตามทีอ่ยู ่อาชพี ตลอดจนส้ือ ๒ พยางค์ ท�าให้สือ้ไม่สามารถจ�าแนก

สถานะสูงต�่าของคนได้ดีเหมือนในอดีต เป็นเหตุให้สื้อกับแซ่ต่างกัน 

น้อยลง

 เดมิต้องพวกผูด้มียีศศกัดิจ์งึมสีทิธิใ์ช้สือ้ตามสถานะของตน 

ชาวบ้านไม่มสีถานะในระบบศกัดนิา จงึไม่มีสือ้ ถงึยคุคนมาก สือ้จ�าเป็น

ในการจ�าแนกคนชือ่ซ�า้กนั (เหมอืนนามสกลุในปัจจบุนั) ช่วยบอกหมู่

พวกโดยไม่ต้องเกี่ยวกับระบบศักดินา เป็นความจ�าเป็นทางสังคม 

ประกอบกบัทางการก็อ่อนแอ เกิดสภาพ “จารตีพงัดนตรีเพีย้น” ไพร่ 

พากันต้ังสื้อของตนใช้ จึงเกิดสื้อแบบใหม่เพื่อบอกหมู่พวกแทนสื้อ

ศกัดนิาขึน้มาก ตามหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์ ต้นราชวงศ์โจวม ี๓๐๐ 

กว่าสือ้ ถงึยุคชนุชวิเพิม่เป็นพนักว่าสือ้ สือ้ทีเ่พ่ิมขึน้และผนัแปรไปเป็น

ปัจจยัส�าคญัของการเกดิแซ่แบบใหม่

 ถงึยคุจัน้กัว๋ชนชัน้เปลีย่นไปมาก ระบบจงฝ่าล่มสลาย ไม่มกีาร

แยกสือ้ออกจากแซ่ในตระกลูศกัดนิาอกี บตุรเอกบตุรรองกย็กเลกิไป 

เมือ่ชนชัน้ผูด้กีลายเป็นไพร่ ส้ือท่ีตดิตวัมากไ็ม่ตรงกบัสถานะจรงิอาจ
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ต้องเปล่ียนใหม่ หรือเพียงใช้บอกหมู่พวก แซ่ซึ่งเป็นของผู้ดีเก่าแต่ 

โบราณและมน้ีอยอยู่แล้วก็ย่ิงลดลง สมัยต้นราชวงศ์โจวมแีซ่ในจารกึ

และเอกสารโบราณรวมได้ ๓๔ แซ่ ถึงชนุชวิเหลอื ๒๒ แซ่ เพราะผูด้เีก่า

ตกยากท้ิงแซ่ ผูด้ใีหม่ไม่มทีัง้แซ่และสือ้ หรอืมแีต่สือ้แบบใหม่ ตระกลู

ใหญ่เก่าแก่แยกเป็นตระกูลเล็กย่อยออกไป ผูด้ใีหม่ส่วนมากกม็าจาก

ตระกูลเลก็

 ด้วยสภาพสงัคมทีค่นมาก ต้องการเครือ่งหมายหรอืถ้อยค�า

จ�าแนกคนไปตามหมู่พวก ส้ือแบบใหม่สนองความต้องการนี้ได้ดี 

เน่ืองจากต้ังเพื่อบอกหมู่พวกตามวงศ์ตระกูลเล็กของยุคนั้นจึงยัง 

มีความสัมพันธ์ทางเช้ือสายกันชัด และไม่ได้บอกสถานะสูงต�่าทาง 

สงัคม กลายเป็นบอกหมูพ่วกตามเครือญาตคิล้ายแซ่ในอดตี แซ่เก่าแก่

ทีเ่หลอือยูข่องผู้ดเีก่าก็กลายไปเป็นแซ่แบบใหม่ซึง่มาจากสือ้ แต่ใช้เป็น

แซ่เพือ่บอกหมูพ่วกตามเครือญาตเิป็นส�าคญั เพราะส่วนมากเป็นญาติ

กนั และเป็นการรกัษาวัฒนธรรมเก่าด้วย

 เมื่อราชวงศ์ฉินรวมจีนเป็นเอกภาพ ยกเลิกระบบศักดินา

สวามภิกัดิ ์แซ่-ส้ือ แบบเก่าจงึสูญไป การปกครองแบบจงัหวดัอ�าเภอ 

ที่น�ามาใช้มีการท�าส�ามะโนประชากร แซ่แบบใหม่จึงเข้าสู่ระบบของ

ทางการและมัน่คงย่ิงข้ึน ชาวบ้านเป็นอันมากทีไ่ม่มแีซ่อยูเ่ดมิกต็ัง้แซ่

ของตนขึ้นใช้กันทุกตระกูลทุกครอบครัว ระบบวงศ์ตระกูลแบบใหม่

มั่นคงสืบต่อมา แซ่จึงยุติลงตัวใช้สืบต่อกันมาไม่เปลี่ยนแปลง ตาม

คตนิยิมดัง้เดิมของแซ่โบราณ

 ราชวงศ์ฮัน่ใช้ระบบแซ่แบบใหม่ของราชวงศ์ฉนิเพราะเหมาะสม
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กับยุคสมัย ผู้ร่วมก่อตั้งราชวงศ์ส่วนมากก็มาจากไพร่มีแต่สื้อไม่มีแซ่ 

จงึเอาสือ้ใช้เป็นแซ่ ดงัทีเ่ฉยีนต้าชนิ คนยคุราชวงศ์ชงิเขยีนไว้ว่า “ฉนิ 

ล้มแคว้นทัง้หกยกเลกิระบบศกัดินำ แม้ตระกลูเจ้ำผูค้รองนครเก่ำกไ็ม่

ถือว่ำสูงส่ง ชำวบ้ำนขึ้นทะเบียนส�ำมะโนครัว รู้แต่สื้อไม่รู้แซ่มำนำน 

แล้ว พระเจ้ำฮัน่เก่ำจู่มำจำกสำมญัชน (บรรพบรุษ) จำกพระบดิำของ

พระองค์ขึน้ไป ชือ่อะไรกไ็ม่สำมำรถสอบค้นได้ ไหนเลยจะรูว่้ำตระกลู

ของพระองค์มำจำกไหน ดังนัน้ ห้ำงป๋อและโหลวจิง้จงึได้รบัพระรำชทำน

แซ่หลวิ นำงเอ๋อซีว์ เป็นพระอัครมเหสกีไ็ม่ได้บอกว่ำแซ่อะไร กำรเอำ 

สือ้เป็นแซ่จงึกลำยเป็นแบบแผนของยุคสมยั ยุคหลงัไม่อำจแก้ไขได้”

 ราชวงศ์ฉนิสัน้เพยีง ๑๕ ปี (พ.ศ. ๓๒๒-๓๓๗) จลาจล ๓ ปี แล้ว

ราชวงศ์ฮ่ันปกครองจนียืนยาวมาถงึ ๔๒๓ ปี (พ.ศ. ๓๔๐-๗๖๓) แซ่แบบ

ใหม่จงึลงตวัสมบรูณ์ในช่วงต้นราชวงศ์ฮัน่ตะวนัตก (พ.ศ. ๓๔๐-๕๕๑)  

แซ่กบัสือ้รวมเป็นอย่างเดยีวกัน ค�าแซ่และสือ้ใช้แทนกนัได้ พงศาวดาร

สือ่จี ้ของซอืหม่าเชยีน ซึง่เขยีนเสรจ็ในรชักาลพระเจ้าฮัน่อูต่ี ้(พ.ศ. ๔๐๓ 

-๔๕๖) กล่าวว่าพระเจ้าฉนิสือ่ (จิน๋ซ)ี “แซ่เจ้าสือ้” พระเจ้าฮัน่เกาจู ่“แซ่

หลวิส้ือ” แสดงว่า ๒ ค�านีม้คีวามหมายเหมอืนกันอย่างในปัจจบุนัแล้ว

 กู๋เอ้ียนอู่ (พ.ศ. ๒๑๕๖-๒๒๒๕) คนสมยัราชวงศ์ชงิเขยีนความรู้

เกี่ยวกับแซ่ไว้ในหนังสือ ญื่อจือลู่ (ความรู้ทั่วไป) ในบท “ซิ่ง (แซ่)”  

ตอนหนึง่กล่าวว่า “คนตัง้แต่ยคุจัน้กัว๋เป็นต้นมำ เอำสือ้มำเป็นแซ่ แซ่

ตัง้แต่ยคุห้ำรำชันโบรำณสญูไป” ในบทส้ือจู ๋ (โคตรตระกูล) ตอนหนึง่

กล่าวว่า “กำรเรียกว่ำ ‘แซ่’ หรือ ‘สือ้’ สับสนเป็นควำมหมำยเดยีวกัน 

มำตัง้แต่ยคุซอืหม่ำเชยีน พงศำวดำรสือ่จี ้บรรพเป่ินจี ้ (รำชประวตั)ิ 
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กล่ำว่ำ พระเจ้ำฉินส่ือแซ่เจ้ำส้ือ พระเจ้ำฮั่นเกำจู่แซ่หลิวสื้อ และแซ่

เดียวกนั แม้ห่ำงร้อยชัว่คนกแ็ต่งงำนไม่ได้นีเ่ป็นจำรตีของรำชวงศ์โจว  

ดงันัน้แซ่เปลีย่นไม่ได้ ส่วนส้ือนัน้จ�ำแนกสถำนะของชำย แซ่นัน้แลคอื

ป้ำย (บอกเชือ้สำย) ประจ�ำตวัหญงิ ตัง้แต่รำชวงศ์ฉนิเป็นต้นมำ สือ้ 

กลำยเป็นแซ่ ใช้เรยีกผูช้ำย แบบแผนของรำชวงศ์โจวสญูไป โคตรตระกลู

สบัสน” ข้อความ ๒ ตอนนีใ้ช้เป็นบทสรุปความเป็นมาของแซ่แบบใหม่

ได้ดท่ีีสดุ

 แม้แซ่ส่วนมากจะมาจากสือ้ แต่เม่ือใช้เป็นแซ่กถ็อืตามคตนิยิม

ของแซ่แต่เดมิมา คอืคนร่วมแซ่ถอืว่าเป็นญาต ิห้ามแต่งงานกัน ไม่เปลีย่น

แซ่โดยไม่จ�าเป็น ทีพ่ฒันาไปกค็อืไม่ได้ใช้เฉพาะหญงิ แต่ใช้ทัง้หญงิและ

ชาย แซ่จงึกลายเป็นชือ่สกลุของวงศ์ตระกูลสบืต่อกันไปทกุช่ัวคน เป็น

แบบแผนสบืต่อมาจนปัจจบุนั

ท่ีมำของชือ่แซ่
 แซ่ทีใ่ช้กนัมำตัง้แต่รำชวงศ์ฮัน่ถงึปัจจบุนัมทีีม่ำจำกสือ้ยคุ

รำชวงศ์โจวแทบทัง้สิน้ มาจากแซ่โบราณน้อยมาก ชือ่ของแซ่เหล่านี้ 

มาจากชือ่สือ้เก่านัน่เอง หนงัสอืเฟิงซูท่งอี ้(ความรูเ้รือ่งประเพณ)ี ยุค

ราชวงศ์ฮัน่ตะวันออก (พ.ศ. ๕๕๑-๗๖๓) รวบรวมไว้ได้ ๖๐๐ กว่าสือ้  

จดัเป็น ๙ ประเภท ต่อมายคุราชวงศ์ซ่งใต้ เจิง้เฉียว (พ.ศ. ๑๖๔๗-๑๗๐๕) 

รวบรวมเพ่ิม วิเคราะห์จัดประเภทอย่างละเอียดได้ ๓๒ ประเภท ซ่ึง 

ผูเ้ขยีนใช้เป็นพืน้ฐานจดัประเภทใหม่ให้กระชบั บอกทีม่าของชือ่แซ่ใน

ปัจจบุนัได้ดงันี้ 
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 ๑. มาจากชือ่แคว้นและชือ่ราชวงศ์ ส่วนมากเป็นชือ่แคว้นยคุ

ราชวงศ์โจว เช่น เฉนิ (ตัง้) ไช่ (ฉัว่) อู ๋(โง้ว) เจิง้ (แต้) ฉู ่(ฌ้อ) ฉี ้(ช้ี) 

เอยีน (เอยีน) จิน้ (จิน่) เว่ย (อ๋วย) สีว์่ (โค้ว) ซ่ง (ซ่ง) เซยีว (เซยีว)  

หลู ่(ลู)่ ฉิน (ชิง้) เหอ (ฮ้อ) หวง (อึง๊) หยำง (เอีย้) เฉำ (โจ) วุย่ (งุ่ย) 

เตีย๋ (เจ้ำ) หำน (ฮ้ัง) บางแซ่เป็นชือ่แคว้นโบราณหรอืชือ่ราชวงศ์ เช่น  

ถงั (ทัง้) อีว์๋ (ง้อ) เซีย่ (เห่) ซำง (เซยีง) โจว (จวิ)

 ๒. มาจากชือ่เมอืง ชือ่เขตศกัดนิา เขตปกครอง เช่น แซ่ชิว (ค)ู 

มาจากชือ่เมอืงอ๋ิงชิวเมอืงหลวงของแคว้นฉ ีส่วนมากเป็นชือ่เขตศกัดนิา

หรือเขตปกครองของขุนนาง เช่น หม่ำ (เบ๊) เอี้ยน (อั่ง) หลิว (ลิ่ว)  

โจว (โจว) ชว์ี (คกุ) ชยุ (ชยุ) เวนิ (อยุ) หลวิ (เล้ำ) ฟ่ำน (ฮ้วม) หล ู(โล้ว) 

เชีย่ (เจีย่)

 ๓. มาจากชือ่ตวั ช่ือรอง สมัญญาของบรรพบรุษุ แซ่ประเภทน้ี

มมีาก มีผูร้วบรวมไว้ได้กว่า ๕๐๐ แซ่ เช่น แซ่ข่ง (ขง) ของขงจือ๊ แซ่เปา

ของเปาบุน้จิน้ แซ่จาง (เตยี) ฟาง (ปึง) เกา (กอ) ฟู ่(โป่ว) ไป่ (แป๊ะ)  

อีว์๋ (อือ๊) หลง (เล้ง) เหวนิ (บุ๋น) มู ่(มก) แซ่อู ่(บู)๊ ของพระนางอูเ่จ๋อ-

เทียน (บเูชก็เทยีน) มาจากสมญัญาของซ่งอูก่ง (ซ่งบูก๋๊ง) สามนตราช 

ผูม้ช่ืีอเสยีงของแคว้นซ่งยคุราชวงศ์โจว

แซ่บู ๊ของพระนำงบเูชก็เทยีน 

มำจำกสมญัญำบรรพบรุษุ “ซ่งบูก๋๊ง”
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 ๔. มาจากชือ่ยศศักดิห์รอืต�าแหน่งของบรรพบรุษุ ยุคราชวงศ์

โจวลูกกษตัรย์ิถ้าไม่ใช้ช่ือแคว้นเป็นสือ้มสีทิธิใ์ช้ค�าว่า หวางจ่ือ (ลกูเธอ) 

หลานกษัตรย์ิใช้หวางชุน (หลานเธอ) สือ้พวกนีก้ลายเป็นแซ่หวาง (เฮ้ง) 

ในปัจจุบัน แซ่กงซุนมาจากส้ือของหลานสามนตราชชั้นก๋ง แซ่กง  

โหว (โฮ้ว) ป๋อ (แปะ) จอื (จือ้) หนัน (หน�า) มาจากบรรดาศกัดิข์อง

สามนตราชราชวงศ์โจว แซ่ซือหม่า (สุมาในเรื่อง สำมก๊ก) คือ 

สมุหกลาโหม ซือถู (ซีทู้) คือศึกษาธิการ ซือคง (ชีคง)-โยธาธิการ  

หลี ่(หล)ี คอืหวัหน้าฝ่ายกฎหมาย เฉยีน (จี-้การเงนิ การคลงั) เป็นต้น

 ๕. ตัง้ตามถิน่ทีอ่ยู่ เช่น แซ่กัว (ก๊วย-นอกก�าแพง) สุย่ (จุย้- 

น�้าชายน�้า) ซีเหมิน (ไซมึ้ง-ประตูตะวันตก) ตงเหมิน (ตังมึ้ง-ประต ู

ตะวนัออก) แซ่จเูก่อ (จกัูด) ของขงเบ้งก็มลัีกษณะแซ่ประเภทนีอ้ยูด้่วย 

เดมิพวกนีแ้ซ่เก่อ (กดั) เนือ่งจากอพยพมาจากเมอืงจ ูผูค้นจงึเรียกว่า

พวกจเูก่อ (จูกัด) หมายถงึพวกแซ่เก่อ (กัด) จากเมอืงจ ูในทีส่ดุกก็ลาย

เป็นแซ่จกูดั

 

ป่ีกนั บรรพชนคนแซ่ลิม้สำยหลกัสำยหนึง่
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 ๖. มาจากอาชีพ ความสามารถ เช่น แซ่เถำ (เท้ำ-ช่ำงปั้น)  

ว ู(บู-หมอ มดหมอ) ปู ่(ผก-หมอด)ู 

 ๗. มาจากค�าบอกล�าดับ ค�าบอกล�าดับที่นิยมน�ามาเป็นแซ่  

คอื ค�าบอกล�าดับตามระบบกานจอื และค�าบอกล�าดบัพีน้่อง

 กานจือเดิมค�าบอกล�าดับในการนับวันเดือนปี คนไทยเรียก

ระบบนีว่้า “แม่มือ้-ลกูมือ้” กานมาจากค�าว่า เทยีนกาน แปลว่า ก้านฟ้า 

(แม่มื้อ) จือมาจากค�าว่า ตี้จือ แปลว่า กิ่งดิน (ลูกมื้อ) ก้านฟ้ามี  

๑๐ ล�าดบั กิง่ดนิม ี๑๒ ล�าดบั แซ่ท่ีมาจากก้านฟ้าได้ เช่น แซ่เจ่ีย (กะ)  

อกิ (อ)ี ตงิ (เตง็)

 คนจีนโบราณมีค�าบอกล�าดับพ่ีน้อง คนโตเรียกป๋อหรือเมิ่ง  

คนทีส่องเรยีกจ้ง คนทีส่ามเรยีกซ ูคนทีส่ี่เรยีกจี ้ค�าพวกนีม้ผีูน้�ามาใช้

เป็นส้ือ (แซ่) เช่น แซ่เมิง่ (เม่ง) ของเมิง่จือ่ (เม่งจือ๊) ปรชัญาเมธขีองจนี

 ๘. มาจากแซ่โบราณของจนี เจิง้เฉียวรวมไว้ได้ ๒๗ แซ่ ส่วนมาก

มอีกัษรหญงิ (女) อยูด้่วย บางแซ่เดมิในจารกึราชวงศ์โจวกม็อีกัษร

หญงิ (女) ด้วย แต่อกัษรปัจจบุนัตดัออก ความจรงิแล้วเป็นแซ่เก่าแก่ 

แซ่ประเภทนี้ที่ยังใช้แพร่หลายในปัจจุบันได้แก่ แซ่เหยา (เอี้ยว 姚)  

เจยีง (เกยีง 姜) จ ี(ก ี姬) ยงัมแีซ่อิง๋ (เอ๊ีย 嬴) ใช้อยู่บ้างแถวปักกิง่ 

แซ่เฟิง (ฮวง 風 ไม่มีอกัษรหญงิ) กเ็ป็นแซ่เก่าแก่มาก เดีย๋วนีมี้ใช้กว้าง

ในหลายถิน่แต่จ�านวนคนน้อย

 บางแซ่มทีีม่าหลายสาย แต่ละสายอาจเป็นสือ้ทีต่่างประเภท

กนั เช่น แซ่หลิน (ลิม้) มทีีม่า ๓ สายใหญ่ สายหลกัมาจากป่ีกันอาของ

โจ้วหวาง กษัตริย์ราชวงศ์ซาง ต้องโทษประหารควกัหวัใจ ภรรยาป่ีกนัหนี
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ไปคลอดบตุรในถ�า้ภเูขาฉางหลนิ ต่อมาบตุรน้ันสวามภิกัดิต่์อโจวอูห่วาง 

ปฐมกษัตรย์ิราชวงศ์โจว ได้รบัพระราชทานแซ่หลนิ (ล้ิม) ตามถิน่ทีเ่กดิ 

อกีสายหน่ึงมาจากเจ้าชายจไีค (กไีค) โอรสของโจวผงิหวาง มช่ืีอรองว่า

หลิน (ลิ้ม) ลูกหลานใช้เป็นสื้อแล้วกลายเป็นแซ่ อีกสายหนึ่งมาจาก

อนารยชนแซ่ซวิหลนิ (ควิลิม้) เปลีย่นเป็นแซ่หลนิ แซ่หวาง (เฮ้ง) กมี็

ทีม่าต่างกนัถงึ ๗ สาย 

 แซ่ ๔ ประเภทแรกมาจากสือ้ตามระบบศกัดนิายคุราชวงศ์โจว 

ตะวนัตก ประเภทที ่๕-๗ เป็นส้ือทีช่าวบ้านตัง้ใช้ยคุหลัง ถงึยุคจัน้กัว๋ 

กฎการใช้สือ้หละหลวม พวกลูกหลานผู้ดีเก่าทีส่ญูเสยีสถานะเดมินยิม

เอาชือ่แคว้นเมอืง ยศศกัดิข์องบรรพบรุษุมาเป็นส้ือใช้สบืต่อกนัมาจน

กลายเป็นแซ่กลุม่ส�าคญัทีม่สีมาชิกมากอยู่ในปัจจบุนั

 หลงัจากแซ่แบบใหม่แพร่หลายแล้ว ได้มผีูป้ระดษิฐ์อกัษรแซ่ 

ขึน้อีกตวัหนึง่ เขยีนว่า 眚 เจิง้เฉยีวรวมไว้ในหนังสอืทงจือ้ บรรพล่ิวซู 

(อักษร ๖ ประเภท) โดยบอกที่มาว่า “อักษรแซ่ของหนังสือโบราณ”  

หวางฉวนเกนิอธบิายไว้ในหนังสอื วเิคราะห์วฒันธรรมแซ่ของจนี (中
國姓氏文化解祈) ว่า อกัษรนีป้ระกอบด้วยอกัษร “生 เกดิ” 

กบัอกัษร “自” ซึง่โบราณหมายถงึ “เริม่ต้น แรกเริม่” รวมกันหมายถึง 

“ก�ำเนดิดัง้เดมิ” นัน่กค็อืปฐมบรรพชนของพงศ์เผ่านัน้ และเขาได้ยก

นยิามค�าว่า “แซ่” ของเก่านยิามหนึง่มาว่า “จงึกล่ำวได้ว่ำ อนัว่ำแซ่คือ 

รำกเหง้ำแล ได้แก่รำกเหง้ำดัง้เดมิของพงศ์พนัธุน์ัน่เอง” หวางเนีย่นซุน

คนสมัยราชวงศ์ชิงนิยามค�าแซ่ว่า “อันว่ำแซ่คือ เกิด เป็นค�ำรวมลูก 

หลำน” แซ่มาจากก�าเนดิของคนลกูหลานทีเ่กดิจากบรรพชนเดยีวกนั  
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มีค�ารวมเรียกเป็นพวกเดียวกัน ค�านั้นก็คือ ชื่อของแต่ละแซ่แต่ละ

ตระกลูนัน่เอง นยิามนีโ้ยงจากความหมายดัง้เดมิของค�าและอกัษรแซ่

ทีม่าจากอกัษรเกิด จนถงึความหมายปัจจบุนัว่าคอื “นามสกลุ” ทีล่กู

หลานใช้ร่วมกัน เป็นค�ารวมเรียกลูกหลานทีสื่บเชือ้สายมาจากบรรพชน

เดยีวกนั

 หนงัสอื ทงจือ้ (通志) ของเจิง้เฉยีว (鄭樵 พ.ศ. ๑๖๔๗ 

-๑๗๐๕) คนยคุราชวงศ์ซ่งใต้ บรรพสือ้จู ๋(氏族 โคตรตระกูล) อธบิาย

พัฒนาการของค�าแซ่และสื้อไว้กระชับชัดเจนมากว่า “ในยุครำชวงศ์

โบรำณทัง้สำม (เซ่ีย ซำง โจว) แซ่และสือ้แยกเป็นสอง ชำยใช้สือ้ หญงิ

ใช้แซ่ สือ้จ�ำแนกควำมเป็นไพร่-ผูด้ ีผูด้มีสีือ้ใช้ ไพร่ไม่มสีือ้ มแีต่ชือ่...พวก

เจ้ำ (รำชตระกลู) มแีซ่ ไพร่ไม่มแีซ่...แซ่ก�ำหนดจ�ำแนกกำรสมรส ฉะนัน้

จงึแยกเป็นแซ่เดยีวกนั แซ่เก่ียวดอง (แซ่ต่ำง) แซ่ (คน) อืน่ สือ้เดยีวกัน

แต่คนละแซ่สมรสกนัได้ แซ่เดยีวกันแต่คนละส้ือสมรสกนัไม่ได้ หลงั

รำชวงศ์โบรำณทัง้สำม แซ่กับสือ้รวมเป็นหนึง่เดียว ล้วนใช้ก�ำหนดจ�ำแนก

กำรสมรส” คือคนเอาสื้อมาใช้เป็นแซ่ ใช้ก�าหนดจ�าแนกการสมรส 

เช่นเดยีวกับแซ่ยุคโบราณ แซ่ในปัจจบัุนส่วนมากมาจากสือ้ ดงัจะกล่าว

รายละเอยีดข้างหน้า

เปรียบเทียบแซ่กบันำมสกลุและค�ำเรยีกวงศ์ตระกลู
ของคนไท
 คนไทมีค�าเรียก “วงศ์ตระกูล” คล้ายแซ่ของจีนอยู่หลายเผ่า 

ไทเหนอืในยนูนานเรยีก “เครอืเรอืน” ไทพวนเรยีก “เชือ้” ไทด�าม ี“ด�า้”  
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และสงิ  ไทในประเทศไทย เช่น ไทล้านนามี “ผ”ี

 ชาวไทเหนือในจีนนั้นแต่ละเมืองมี “เครือเรือน” ของตัวเอง  

ดงัที ่ดร.บรรจบ พนัธุเมธา เขียนเล่าไว้ในหนงัสอื ไปสอบค�าไทย ว่า 

“แต่ละเมอืงจะมชีือ่เคอเฮนิ (เครอืเรือน เหน็จะตรงกับแซ่ของจนี) ต่ำงๆ 

กนั ใครมำจำกเมอืงไหนกจ็ะใช้เคอเฮนิอย่ำงคนเมอืงนัน้ใช้กนัทัง้เมอืง 

เช่น ขนุเจตฟ้ำเจ้ำเมอืงชำนัน้มเีคอเฮนิเป็นเฮนิผำตำมเคอเฮนิของชำว

เมอืงล่ำ ถ้ำจะเรยีกชือ่ให้เตม็ท่ีจงึต้องเรยีกว่ำ ขนุผำเจตฟ้ำ ส่วนเมอืง

อื่นก็ใช้ต่ำงออกไป เช่น เมืองจั่นต่ำเป็นเฮินเสอ (เสือ) เมืองตี๊เป็น 

เฮนิเหล่ำ เมอืงเมำเป็นเฮนิค�ำ และเมอืงขอนเป็นเฮนิฝำง เป็นต้น”

 การถอื “เชือ้” เป็นคตนิยิมของชาวไทพวน ค�า “เชือ้” นีน่้าจะ

หมายถงึเชือ้สาย

 คนที่เช้ือเดียวกันถือว่าเป็นญาติพี่น้องกันคล้ายคนจีนถือ 

แซ่เชือ้ของชาวพวนมหีลายกลุม่หลายพวก เช่น เช้ือนำอ่ำง เช้ือนำนวิ  

เชื้อนำฮัง เช้ือนำหนอง เชื้อนำทำว เชื้อนำแท เชื้อนำฟูก เชื้อนำโง่น  

เชื้อนำเมำะน้อย เชื้อนำเมำะใหญ่ เชื้อบ้ำนเฮ็ก เช้ือบ้ำนปะลัน ฯลฯ 

พจิารณาจากชือ่เชือ้แล้วน่าจะตัง้ตามถิน่ทีอ่ยูเ่ดมิของคนเชือ้นัน้ๆ คน

เชือ้เดยีวกนัไม่นยิมแต่งงานกนั ลกูสบืเช้ือทางข้างพ่อ

 ส่วนการถือผีของคนไทยน้ันปัจจุบันเหลืออยู่น้อย ผีในที่นี้

หมายถงึ ผปีูย่่าตายาย หรอืบรรพชน คนทีถื่อผเีดยีวกันนบัเป็นเครอื

ญาตกัิน ร่วมโคตรตระกลูกนัมาแต่อดตี ผโีคตรตระกลูของชาวล�าปาง

นัน้ม ี๒ ผคีอื ผมีด กบัผเีมง็ พวกถอืผเีดยีวกนัจะท�าพธิฟ้ีอนผไีหว้ผี

ประจ�าปีร่วมกนั เดมิไม่นยิมแต่งงานในผเีดียวกนั แต่ปัจจบุนัเสือ่มคลาย
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ลงไปมาก ชาวล้านนาสบืผทีางลกูสาว ถ้าไม่มลีกูสาวเรียกว่า “ผสีดุ”  

สิน้คนสบืต่อและเซ่นไหว้

 ระบบโคตรตระกูลของไทด�าในเวยีดนามม ี“ด�า้” กบั “สงิ” ด�า้ 

คอื บรรพชนหรอืผีบรรพชน แบ่งออกเป็น ๒ สาย สายแม่เรยีก “ด�า้นาย” 

ค�าว่า “นาย” นี ้หมายถงึ “ยาย” สายพ่อเรยีก “ด�า้ปู”่

 ด�า้นายเป็นด�า้เก่าแก่ยคุนบัญาตแิบบมาตพุงศ์ (Matrilineal) 

เฉพาะสายข้างแม่ ด�า้นายแยกเป็น ๒ สายคอื “ด�า้แม่นก” กบั “ด�า้แม่

ลวง” ลวงหมายถึง งูใหญ่, มงักร ห้ามสมพงศ์ในด�า้เดยีวกนัเพราะร่วม 

“สายแถวแนวเลือด” หรอื “หว้า” เดียวกนัมา ต้องแต่งข้ามด�า้กัน

 ส่วนด�า้ปูเ่ป็นการนบัญาตแิบบปิตพุงศ์ (Patrilineal) สายข้าง

พ่อ ด�า้ปูแ่ยกออกเป็น “สงิ” ต่างๆ ตามโคตรตระกูลข้างพ่อ เมอืงหนึง่ 

มหีลายสงิ เช่น เมืองลอม ี๑๒ สงิ ได้แก่ ลอ เลอืง กว่าง ต่อง ก่า วี แลว  

ลู ่แหม่ เลม เงนิ นง ค�าว่า “สงิ” เป็นค�าร่วมราก (Cognate) กบัค�าว่า 

“แซ่” ซึ่งภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “ซิ่ง” จีนกวางตุ้งถิ่นกว่างโจวว่า  

“ซิง” ไทด�าคงจะรับค�านี้จากจีนกวางตุ้งถิ่นกวางสีซึ่งมีชายแดนติดต่อ

กบัเวยีดนาม ลาวโซ่งในเมอืงไทยซึง่เป็นสาขาหนึง่ของไทด�ากย็งัใช้สงิ 

อยู ่แต่ด�า้สญูไปแล้ว สิงสบืทางลูกชาย

 ส่วนนามสกุลของไทยซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่

หัวทรงริเริ่มและตราเป็นพระราชบัญญัติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ นั้น ทรง 

มีพระบรมราชาธิบายไว้ในปกิณกคดีเรื่อง “เปรียบเทียบนามสกุลกับ 

ชือ่แซ่” ว่าต่างกบัแซ่ของจนี เพราะ “แซ่ของจนีนัน้ตรงกบั ‘แคลน’ ของ

พวกสก็อตคือเป็นคณะหรือพวก หรือจะเทียบทำงวัดๆ ก็คล้ำยกับ 



38 แซ่อึง๊และสายสกลุอาจารย์ป๋วย

ส�ำนกั (เช่น ทีเ่รำได้ยินเขำกล่ำวๆ กนัอยูบ่่อยๆ ว่ำคนนัน้เป็นส�ำนักวัด

บวรนเิวศ คนนีเ้ป็นส�ำนกัวัดโสมนสัดงันีเ้ป็นตวัอย่ำง) ส่วนสกลุนัน้ตรง

กบัค�ำองักฤษว่ำ ‘แฟมล่ีิ’ ข้อผดิกันอันส�ำคญัในระหว่ำงแซ่กับสกลุนัน้ 

ก็คือ ผู้ร่วมแซ่ไม่ได้เป็นสำยโลหิตกันก็ได้ แต่ส่วนผู้ร่วมสกุลนั้น ถ้ำ 

ไม่ได้เป็นสำยโลหติต่อกันโดยแท้แล้วกร่็วมสกลุกันไม่ได้ นอกจำกทีจ่ะ 

รับเป็นบุตรบุญธรรมเป็นพิเศษเท่ำนั้น” ทรงมีพระราชประสงค์จะให้

นามสกลุเป็นค�าใช้ร่วมกันในหมูญ่าตพิีน้่องสายพ่อเท่านัน้

 แต่ทว่าความจรงิทีเ่กิดขึน้มแีต่ชนชัน้สงูซึง่ถอืศกัดิถ์อืตระกลู

เท่านั้นท่ีจ�ากัดใช้นามสกุลเดียวกันแต่ในหมู่ญาติของตน เช่น สกุล

บนุนำค พวกขุนนางทีไ่ม่ถอืยศถอืศกัดิน์ัน้มกัยอมให้พวกพ้องทีไ่ม่ใช่

ญาตใิชน้ามสกลุร่วมด้วย เช่น สกลุสวุรรณประทปี ของพระยาเฉลมิ

อากาศ (สนุ ีสวุรรณประทปี) ยิง่ในหมูส่ามญัชนแล้วคนหมูบ้่านเดยีวกนั

มักใช้นามสกุลเดียวกันตามผู้ใหญ่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นญาติกันหรือไม่ก็

พระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หวั

ผูท้รงรเิริม่กำรใช้นำมสกลุของไทย
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ถอืว่าเป็นพวกเดยีวกัน นามสกลุของไทยจงึมลีกัษณะของ Clan name 

เหมอืนแซ่ของจนีอยูไ่ม่น้อย

ควำมแปรเปลีย่นของแซ่
 ปกติคนจะไม่เปลี่ยนแซ่โดยไม่จ�าเป็น แต่แซ่ก็แปรเปลี่ยนไป

กลายเป็นแซ่ใหม่ ในที่นี้หมายรวมถึงสื้อในยุคก่อนราชวงศ์ฉินด้วย  

ความแปรเปลี่ยนท่ีส�าคัญคือการเปลี่ยนแซ่ซึ่งมีท้ังจงใจและไม่จงใจ  

ส่วนมากแซ่เปล่ียนไปเพราะการหนภัีย เปลีย่นตามพระราชโองการของ

ฮ่องเต้ การเปลีย่นเพ่ือเลีย่งค�าพ้องต้องห้าม เปล่ียนตามบดิาบญุธรรม 

เปลี่ยนไปเพราะการกลายเสียงค�า การเปลี่ยนแซ่ของอนารยชน 

นอกจากนีย้งัมีสาเหตอุืน่อกี

 การเปล่ียนแซ่เพือ่หนภัียมหีลายลกัษณะ ตวัอย่างแซ่ทีเ่ปลีย่น

เพราะเหตนุี ้เช่น แซ่ซ่ง (ซ้อง) เป็นแซ่จ ู(จ)ู แซ่ซอืหม่า เป็นแซ่เฝิง (ป๊ัง) 

และแซ่ถง (ตัง๊)

 ในยุคชุนชิวแคว้นซ่งถูกแคว้นฉี ฉู่ และฉินร่วมกันล้มล้าง  

เจ้านายของแคว้นนีพ้วกหนึง่หนไีปและตัง้แซ่ (สือ้) ใหม่ว่า จ ู เมือ่ครัง้ 

ซอืหม่าต้องโทษหนกัถงึถูกตอน ลกูชาย ๒ คนกลวัจะตดิร่างแหไปด้วย

จงึตัง้แซ่ใช้ใหม่ ลกูคนโตเอาอักษร “หม่า (馬)” เตมิข้างหน้าอกี ๒ แต้ม

เป็นอกัษร “เฝิง (馮)” ลกูชายคนเลก็เอาอกัษร “ซือ่ (司)” เตมิเข้าไป

อกีเป็นอกัษร “ถง (同)” คน ๒ แซ่นีจ้งึไม่นยิมแต่งงานกันเพราะถือว่า

แยกมาจากแซ่เดยีวกัน การเปล่ียนแซ่เพือ่หนภียัมักจะต้ังแซ่ใหม่ แต่

เปลีย่นใช้แซ่เก่าทีม่อียูแ่ล้วก็มี
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 การเปลี่ยนแซ่ตามพระราชโองการมีทั้งด้านดีและด้านร้าย  

เจิง้เหอ (แต้ฮัว้) ทีค่นไทยเรารู้จกัในนามซ�าปอกงนัน้เดมิแซ่หม่า (เบ๊) 

ซึง่มาจากค�ามูฮมัหมัดของมสุลมิ แต่ได้รับพระราชทานแซ่จากพระเจ้า

หมงิเฉงิจูใ่ห้ใช้แซ่เจิง้ (แต้) เพราะมคีวามดีความชอบช่วยชงิบลัลงัก์จาก

พระเจ้าหมิงฮุ่ยตี้ส�าเร็จ พระเจ้ายงเจิ้งกริ้วขุนนางแซ่หม่า (เบ๊ 馬)  

คนหน่ึง รบัส่ังให้เตมิอักษรปาก (口) เข้าไปข้างหน้าเป็นแซ่ “ม่า 嗎”  

แปลว่า “ด่า” เมือ่สิน้รชักาลแล้วลกูหลานพวกหนึง่ต้องตดัอกัษรปาก

ออก เตมิอกัษร亻คน เข้าไปเป็นแซ่ “มา 傌” อกัษรนีใ้ช้เป็นแซ่โดย

เฉพาะ

 จนีมรีะเบยีบอย่างหนึง่เรียกว่า “ป้ีฮุย่” (避諱) คอืห้ามใช้ 

ค�าพ้องเสยีงพ้องอกัษรกบัพระนามของฮ่องเต้ ภายหลงัขยายวงกว้างไป

ถงึผูท้ีพ่งึเคารพอ่ืนด้วย เช่น ปรำชญ์ บุพกำร ี ต้องเล่ียงไปใช้อักษรอืน่ 

ท่ีต่างเสียงแต่ความหมายเหมือนกันแทน “ปี้ฮุ่ย (避諱)” จึงอาจ 

แปลว่า “เล่ียงค�าพ้องพึงเคารพ” เป็นเหตุหน่ึงที่ท�าให้แซ่แปรเปลี่ยน  

เช่น พระเจ้ำถังเสวียนจง มพีระนามเดมิว่า หลีห่ลงจ ีราษฎรทีใ่ช้แซ่จี  

(姬) ซึง่เป็นแซ่เก่าแก่โบราณจึงต้องเปล่ียนเป็นแซ่โจว (จวิ 周) ตาม

ชือ่ราชวงศ์โจว เมือ่ส้ินรัชกาลแล้วบางพวกหนักลบัไปใช้แซ่จตีามเดมิ  

ปี พ.ศ. ๒๒๖๘ พระเจ้าชิงส้ือจง (ยงเจิง้) ประกาศให้อกัษร “ชวิ 丘”  

ชือ่ขงจือ่เป็นอกัษรต้องห้าม แซ่ชวิ (ค)ู จงึต้องเตมิอกัษร “เมอืง 阝” 

เข้าไปข้างหลงัเป็น 邱 ปัจจบุนัแซ่ชวิ (ค)ู ยงัเขยีนต่างกนัเป็น ๒ อย่าง 

แต่ถอืเป็นแซ่เดียวกนั
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พระนำงซสูไีทเฮำ แซ่เย่เหอนำลำ 

ซึง่เป็นแซ่ของชำวแมนจูทีเ่ป็นชนกลุม่น้อยในประเทศจีน

 การกลายเสยีงของค�าในภาษาเป็นเหตหุนึง่ท�าให้แซ่เปล่ียนไป 

จนีกว้างใหญ่มาก ต่างถิน่ต่างส�าเนยีง แซ่เดยีวกนัจึงกลายเป็นคนละ 

แซ่ไปได้ เช่น แซ่ “เถยีน (ชัน่)” เกิดจากแซ่ “เฉนิ (ตัง้)” ก็เพราะเหตนุี้  

ในยคุชุนชวิเจ้าชายเฉนิหวนัหนภัียจากแคว้นเฉนิไปอยูแ่คว้นฉ ี ในยุค 

นัน้ “เฉนิ” กับ “เถยีน” เสียงคล้ายกนั คนแคว้นฉีออกเสยีงอักษร “เฉนิ 

陳” เป็น “เถียน 田” เกิดเป็นแซ่ใหม่ขึน้ แต่แซ่นีบ้างต�ารากว่็าตัง้ข้ึน 

ตามเมืองทีเ่ป็นเขตส่วยของเฉนิหวันในแคว้นฉี

 เหตสุ�าคญัประการหนึ่งที่ท�าให้แซแ่ปรเปลีย่นสบัสนมาก คอื

การเปลี่ยนแซ่ของอนารยชน พวกนี้นิยมอารยธรรมจีน พอได้มา 

ปกครองหรอืเก่ียวข้องกับจนีกน็ยิมเปลีย่นมาใช้แซ่ของคนจนี หรือตดั

แซ่ของตนซึง่มีหลายพยางค์ให้เหลอืพยางค์เดยีวพ้องกบัแซ่ของคนจนี  
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เช่น แซ่ชิวหลิน ตัดเป็น “หลิน” พ้องกับแซ่หลินที่มีอยู่เดิม ครั้ง 

ราชวงศ์เว่ยเหนือ (พ.ศ. ๙๒๙-๑๐๗๗) ซึ่งเป็นเผ่าเซียนเปย พระเจ้า 

เซี่ยวเหวินตี้ให้ชาวเซียนเปยทุกคนใช้แซ่อย่างจีน พระราชวงศ์ใช้แซ ่

หยวน (หงวน) ขนุนางเซียนเปยบางคนเลอืกใช้แซ่หลิว (เล่า, เล้า)

 ความเปลี่ยนแปรของแซ่ยังมีลักษณะและเหตุอื่นอีก ความ

เปล่ียนแปรทั้งปวงท�าให้คนร่วมแซ่มิได้ร่วมเชื้อสายกันเสมอไป โดย

เฉพาะอย่างย่ิงแซ่เก่าแก่ที่มีคนมาก เช่น แซ่หลี่ (หลี) หวำง (เฮ้ง)  

จำง (เตยี) หลิว (เล้ำ) หลนิ (เล้ำ) หลนิ (ลิม้) ล้วนมีต้นก�าเนิดมาจาก

หลายทาง มารวมเป็นแซ่เดียวกันทหีลัง ต่างเชือ้ชาตต่ิางเผ่าพนัธุกั์นก็

มาก ดงัตวัอย่างแซ่หวาง แซ่น้ีมทีีม่าจากแหล่งต่างๆ อย่างน้อยก ็๗ ทาง 

ดงันี้

 ๑. มาจากแซ่จ ี(ก)ี ซึง่เป็นแซ่โบราณ โดยสบืเช้ือสายมาจาก 

หัวกงเกาโอรสองค์ที่ ๑๕ ของโจวเหวินหวาง ชนกของปฐมกษัตริย ์

ราชวงศ์โจว

 ๒. มาจากแซ่กยุ ซึง่เป็นแซ่โบราณอกีเช่นกนั แซ่น้ีเป็นเชือ้สาย

ของซุ่นตี้

 ๓. มาจากแซ่จื่อ สืบเช้ือสายมาจากปี่กัน อาของโจวหวาง  

(ตวิอ๋อง) กษัตรย์ิองค์สดุท้ายของราชวงศ์ซาง

 ๔. มาจากพวกสือ้หวาง ครัง้ราชวงศ์โจว “หวาง” แปลว่า เจ้า, 

กษตัรย์ิ เสยีงฮกเก้ียนว่า “อ๋อง” ซ่ึงคนไทยคุน้เคย ลกูหลานของอ๋อง

แคว้นต่างๆ สมัยชุนชิว-จั้นก๋ัวต่างก็นิยมค�าว่า หวาง (อ๋อง) เป็นสื้อ 

อวดชาติตระกลู คนพวกสือ้หวางจงึมหีลายพวกต่างเชือ้สายกนัอยูแ่ล้ว
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 ๕. พวกได้รบัพระราชทานแซ่ พวกน้ีมีหลายกลุม่ เช่น หวางหมัง 

ผูแ้ย่งราชสมบัตจิากราชวงศ์ฮัน่เคยพระราชทานแซ่หวางให้หลิวเจีย่ 

 ๖. แซ่หวางของพวกอนารยชน พวกนี้ก็มีหลายกลุ่ม เช่น  

หวางเจีย้น ผูก่้อตัง้ประเทศเกาหล ีหวางเสยีงแห่งราชวงศ์เว่ยตะวันตก

 ๗. พวกปลอมแซ่ เช่น หวางสือ้ซงคูป่รับพระเจ้าถังไท่จง เดมิ

เป็นพวกแซ่จือ่ เอาแซ่หวางไปใช้

 ด้วยทีม่าอันหลากหลายและความแปรเปลีย่นอเนกประการ 

ท�าให้คนแซ่เดียวกันมีทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติ ที่ไม่ใช่ออกจะ

มากกว่า แต่ทว่า

  “ถงึมไิด้ร่วมสำยโลหติมำ แต่เมตตำเป่ียมมติรพสิมยั

 อกีร่วมแซ่ร่วมจติร่วมใจ กน็บัได้ว่ำร่วมวงศ์พงศ์พนัธุ”์

แซ่กับจนียคุใหม่
 จนียคุใหม่พฒันาสู่ครอบครัวเดีย่ว ระบบตระกลูแซ่จางคลาย

ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมเมอืง จารตีบางอย่างของแซ่เปลีย่นไป  

ที่ส�าคัญคือ “ร่วมแซ่ห้ามสมรส” ที่เคยถือกันมานับพันปีหมดไป  

กฎหมายจนีตัง้แต่ยคุสาธารณรฐัจนี ห้ามสมรสในญาต ิ๕ ชัว่คน พ้นไป

แล้วจึงสมรสได้แม้จะแซ่เดยีวกนั

 ถ้าเอาล�าดับญาติของราชวงศ์โจวเป็นเกณฑ์คือ ญาติร่วมแซ่  

(同姓) ร่วมสาแหรก (同宗) และร่วมเครอืเรอืนหรอืร่วมเทยีด  

(同族) แล้ว เดิมในยุคราชวงศ์โจวตะวันตก “ร่วมแซ่ห้ามสมรส  

(同姓不婚)” ยุคชุนชิว-จัน้ก๋ัวคลายลงเป็น “ร่วมเทยีดห้ามสมรส  
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(同族不婚)” ตัง้แต่ราชวงศ์ฮัน่กลบัเข้มงวด “ร่วมแซ่ห้ามสมรส” 

อกี

 แต่ในปัจจบุนัเหลือแค่ “ร่วมเทยีดห้ามสมรส (同族不婚)” 

เท่านัน้ ซึง่กส็อดคล้องกบัความเป็นจรงิทางชวีวทิยาและพฒันาการของ

สังคม เป็นการปรับประเพณีให้สมสมัย เหมาะกับสังคมยุคใหม่และ 

ไม่ฝืนความจรงิตามธรรมชาตขิองมนุษย์

 ในยุคปัจจุบัน ถ้าสามีภรรยาแซ่เดียวกัน การเขียนช่ือที่ป้าย 

สถติวญิญาณและป้ายหน้าสสุาน ฝ่ายหญงินยิมใช้แซ่ฝ ู(福 ฮก-บญุ

วาสนา) หรอืแซ่อีว์้ (玉 เงก็-หยก, รตันะ) เพือ่เอาเคล็ดมงคล และ

เล่ียงไม่ให้ใช้แซ่เดยีวกบัสาม ีคนทีรู่ธ้รรมเนยีมนีเ้หน็เข้ากจ็ะรูท้นัทีว่า 

สามภีรรยาคูน่ีแ้ซ่เดยีวกนั แม้แซ่ฝ ู(ฮก) กบัแซ่อีว์้ (เง็ก) จะมอียู ่แต่ 

เป็นแซ่เลก็ คนใช้น้อย จงึเอามาใช้เป็นแซ่สมมตใิห้ฝ่ายหญงิทีแ่ซ่เดยีว

กบัสามใีช้ได้อย่างเหมาะสม จะเหน็ได้ว่าประเพณีย่อมปรบัเปลีย่นไป

ตามยคุสมยัโดยหาทางออกให้ลงตวั ไม่ขดัแย้งกับจารีตเก่า เป็นเรือ่ง 

ทีต้่องใช้วจิารณญาณและการเลอืกสรรให้เป็นทีย่อมรับของสงัคม

แซ่มเีท่ำไร
 จนีมแีซ่ทัง้หมดเท่าไร? แซ่ไหนเป็นแซ่ใหญ่ เป็นเรือ่งทีค่นสนใจ

ใคร่รู้ คนจีนก็อยากรู้มาตั้งแต่โบราณ เริ่มมีการส�ารวจจริงจังตั้งแต่

ราชวงศ์ฮัน่เป็นต้นมา หนงัสอืเฟิงซูท่ง (รอบรูเ้รือ่งประเพณ)ี ยคุราชวงศ์

ฮัน่รวบรวมไว้ ๕๐๐ กว่าแซ่ หนังสอืหยวนเหอซิง่จ่วน (ประมวลแซ่ใน 

รัชศกหยวนเหอ) ยุคราชวงศ์ถังรวมไว้ ๑,๒๓๓ แซ่ หนังสือซิ่งเจี่ย 
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(อธบิายเรือ่งแซ่) ยคุราชวงศ์ซ่งรวมไว้ ๒,๕๖๘ แซ่ ถงึยคุราชวงศ์หยวน 

หนงัสอืเหวนิเซ่ียนทงเข่า (สอบค้นเอกสารภาคต่อ) ยคุราชวงศ์หมงิ

รวมไว้ ๔,๖๕๗ แซ่

 ต่อมาในยคุปัจจบุนั หนงัสอืจงกัว๋ซิง่ฝ ู(แซ่ของจนี) ของไต้หวัน 

รวมไว้ ๖,๓๖๓ แซ่ ทางจนีแผ่นดนิใหญ่ หนงัสอืจงกัว๋ซ่ิงซือ่ต้าเฉวยีน 

(ประมวลแซ่ของจนี) รวมไว้ ๕,๖๐๐ กว่าแซ่ หนงัสอืซิ่งซื่อฉือเตี่ยน 

(พจนานกุรมแซ่) รวมไว้ ๘,๐๐๐ กว่าแซ่ หนงัสอืจงหวัซิง่ซือ่ซฝู่าต้าฉือ-

เต่ียน (มหาพจนานุกรมลายสือศิลป์อักษรแซ่) ของเฉินลี่ฝู่รวมไว้ 

๑๐,๑๒๙ แซ่ เป็นแซ่ของชาวฮัน่ (จนีแท้) ๘,๐๐๐ กว่าแซ่ แซ่ของชนชาติ

กลุม่น้อย ๒,๐๐๐ กว่าแซ่ เขายงัรวบรวมเพิม่เติมอกี 

 รายงานล่าสดุเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) เฉนิลีฝู่ร่วบรวม

เพิม่เตมิได้ทัง้หมด ๑๕,๑๔๒ แซ่ เป็นสถติสิงูสดุทีห่นงัสอืเกีย่วกับแซ่ 

รุน่หลังรวมจ�านวนแซ่ได้มากขึน้ นอกจากเพราะเกดิแซ่ใหม่เพิม่ข้ึนแล้ว 

ยังเป็นเพราะรวมแซ่เก่าในเอกสารต่างๆ ซึ่งปัจจุบันไม่มีคนใช้แล้วไว ้

ด้วย แซ่ทีย่งัมใีช้ในปัจจบุนันัน้ หนงัสอืประมวลแซ่ของจนีและหนงัสอื

อืน่อกีหลายเล่มให้ข้อมลูไว้ตรงกันว่ามปีระมาณ ๓,๐๐๐ แซ่

 ส่วนแซ่ทีม่ผีูใ้ช้มากนัน้ หนงัสอืจีจ๋ิว่เพยีน (แบบเรียนเรว็) ซ่ึง

เป็นหนังสอืแบบเรียนหนงัสือจนียคุราชวงศ์ฮัน่รวบรวมไว้ ๑๓๒ แซ่ ถงึ

ยคุราชวงศ์ซ่ง หนงัสือไป่เจียซ่ิง (百家姓 ท�าเนยีบร้อยแซ่) รวบรวม

เฉพาะแซ่ทีแ่พร่หลายในยุคนัน้ไว้ ๔๘๖ แซ่ เรยีงแซ่เจ้า (เต๋ีย) ไว้อนัดบั

แรกเพราะเป็นแซ่ของราชวงศ์ อันดบัต่อไปคือ แซ่เฉียน (จี)๊ แซ่ซนุ (ชงิ) 

และแซ่หลี ่(หล)ี เพราะเป็นแซ่ของอ๋องผูเ้รอืงอ�านาจในยคุนัน้และชายา
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ทั้งสอง แซ่ที่แพร่หลายในยุคปัจจุบันมีประมาณ ๕๐๐ แซ่ ก็คือแซ่ใน 

“ท�าเนียบร้อยแซ่ (百家姓)” ครัง้ราชวงศ์ซ่งนัน่เอง

 แซ่ส่วนมากมพียางค์เดียว แซ่ ๒ พยางค์มไีม่มาก ทีแ่พร่หลาย

รู้จักกันทั่วไปคือ ท่ีปรากฏในท�าเนียบร้อยแซ่ เช่น แซ่ซือหม่ำ (สุมำ)  

จเูก่อ (จกูดั) โอวหยำง (อำวเอ๊ียง) แซ่เกิน ๒ พยางค์มกัเป็นแซ่ของ

ชนชาติส่วนน้อยของจีน เช่น แซ่เย่เหอนำลำ ของพระนางซูสีไทเฮา  

ซึง่เป็นแมนจู

 แซ่ทัง้หมดนีสี้ว์อชีงิและจางเฮ่อเซยีนผูเ้ขียนหนงัสือ ซิง่หมงิ- 

ชูถัน (บันเทิงคุย 姓名趣談 หรรษาสนทนาเรื่องชื่อและแซ่)            

กล่าวว่า แซ่จาง (เตีย) มีคนมากที่สุด ตรงกับหนังสือกินเนสบุ๊ก ซึ่ง 

กล่าวว่าแซ่จางมปีระชากร ๙.๗% ของพลเมอืงจีนทัง้หมด คอืประมาณ 

๗๔ ล้านคน แสดงว่าเป็นสถติิเก่า

 เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๗ สมาคมปฏรูิปอกัษรจนีใช้อกัษรชือ่และแซ่ที่

คนจนีท่ัวประเทศใช้เป็นข้อมลูศกึษา ได้ผลสรปุว่า แซ่หวาง (เฮ้ง) มคีน

มากทีส่ดุ แต่ข้อมลูล่าสดุจากส�านกัข่าวซนิหวั เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ รายงาน

ว่าสถาบนัวทิยาศาสตร์ของจนีปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และรายงานการกระจาย

ของแซ่ของประชากรในไต้หวนัแล้วได้ผลสรปุว่า เมือ่รวมพลเมอืงจนี 

ทัง้สองประเทศแล้ว แซ่หลี ่(ล้ี) มปีระชากรมากทีส่ดุ ๗.๙% รองไปเป็น

แซ่จาง (เตยี) ๗.๔% และแซ่หวาง (เฮ้ง) ๗.๑% ผลการศกึษาคร้ังนีถื้อ 

เป็นข้อสรปุแน่นอนไม่ได้ เพราะใช้วธีิทางสถติซิึง่อาจคลาดเคลือ่นได้

และผลทีไ่ด้จ�านวนคนของแซ่ทัง้สามนีก็้ต่างกนัไม่มากนกั เรำจงึควร

ยตุเิพยีงว่ำแซ่หล่ี แซ่จำง และแซ่หวำง เป็น ๓ แซ่ทีม่คีนมำกเป็น



47บทน�ำ : ควำมเป็นมำของแซ่และสื้อยุคบรรพกำล

อนัดบัแรกของจนี

 การศกึษาของสถาบนัวทิยาศาสตร์ได้ผลอกีว่า แซ่ทีม่คีนมาก

เกิน ๑% ของประชากรเผ่าฮ่ันทั้งหมด มี ๑๙ แซ่ ตามล�าดับดังนี้ หลี ่ 

(หล/ีลี)้ จาง (เตยี) หวาง (เฮ้ง) หลิว (เล้า) เฉนิ (ตัง้) หยาง (เอีย้)  

เจ้า (เตีย๋) หวง (อึง๊) โจว (จวิ) อู ่(โง้ว) สว์ี (ชือ้) ซนุ (ซงึ) ห ู(โอ๊ว) จู (จ)ู 

เกา (กอ) หลนิ (ลิม้) เหอ (ฮ้อ) กวั (ก๊วย) หม่า (เบ๊) ๑๙ แซ่รวมกนัแล้ว

มปีระชากร ๕๕.๖% ของชนเผ่าฮัน่ (จีนแท้) ทัว่ประเทศจีน คณะศึกษา

ได้จดัอนัดบัแซ่ใหญ่ ๑๐๐ อนัดบัแรกของจนีไว้ด้วย และว่าร้อยแซ่นีม้ี

ประชากรรวมถึง ๘๗% ของชนชาตฮิัน่ในประเทศจนี

 ส่วนในไต้หวนัแซ่ ๑๐ อนัดบัแรก ได้แก่ แซ่เฉนิ (ตัง้) หลิน (ลิม้) 

หวง (อึง๊) จาง (เตยี) หลี ่(หล)ี หวาง (เฮ้ง) อู ๋(โง้ว) หลวิ (เล้า) ไช่ (ฉัว่) 

และหยาง (เอีย้) รวมคน ๑๐ แซ่นีแ้ล้วเกินครึง่ของพลเมอืงไต้หวนั

 แซ่ใหญ่ร้อยแซ่แรกของจนีมเีขตการกระจายของประชากรต่าง

กนั แซ่จาง (เตยี) หลวิ (เล้า) เจ้า (เตีย๋) มมีากทางภาคเหนอื แซ่เฉนิ 

(ตัง้) หลิน (ลิม้) หวง (อึง๊) ไช่ (ฉัว่) อู๋ (โง้ว) มมีากทางภาคใต้ ทางภาค

เหนือมีค�ากล่าวว่า “จำง หวำง หลี่ เจ้ำ หลิว เดินเต็มทั่วไปในใต้ฟ้ำ”  

ทางภาคใต้มกักล่าวว่า “เฉนิ ไช่ หล่ี หลิน หวำง มคีนมำกกว้ำงไกลไปครึง่

ฟ้ำ” จากค�ากล่าวนีแ้สดงว่าแซ่หลีแ่ละแซ่หวางมคีนมากทัง้ภาคเหนอื

และภาคใต้ ในหมูช่าวจนีท้องถิน่ต่างๆ กมี็ค�ากล่าวถึงแซ่คนมากในถิน่

ตน เช่น ชาวจนีแต้จ๋ิวกล่าวว่าแซ่ “ตัง้ (เฉนิ) ลิม้ (หลนิ) ฉัว่ (ไช่) มีมำก

ถงึคร่ึงแผ่นดนิ” บางทีกเ็ตมิแซ่หลเีข้าไปด้วยเป็น “ตัง้ ล้ิม หล ีฉ่ัว มคีน

มำกถงึครึง่แผ่นดนิ”  จนีถิน่อืน่ก็มคี�ากล่าวต่างไปจากนี้
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แซ่ในประเทศไทย
 แซ่ของคนจนีในไทยมเีท่าไรยงัไม่เคยมกีารส�ารวจจรงิ แซ่ทีม่ ี

คนมากพอเป็นทีรู้่จกักนัท่ัวไปมปีระมาณ ๖๐ กว่าแซ่ คอื แซ่เฉนิ (ตัง้) 

หลนิ (ล้ิม) หวง (อึง๊) หลี ่(หล/ีลี)้ จาง (เตีย) หวาง (เฮ้ง) หยาง (เอีย๊) 

อู ๋ (โง้ว) ชวิ (ค)ู หม่า (เบ๊) เจ้า (เตีย๋) เฉยีน (จี)๊ ซนุ (ซงึ) โจว (จวิ)  

เจิง้ (แต้) เสิน่ (ซิม้) จ ู(จ)ู กมิ (จนิ) วุน่, เว่ย (งุ่ย) เซีย่ (เจีย่) ซ ู(โซว) 

โจว (โจว) พาน (พวั) เผงิ (แพ) วุ่ย, เว่ย (อุ้ย) ฟาง (ปึง) หยวน (อ๊วง) 

หลอ (ล้อ) อู่ (โง่ว) หอ๋ีว์ (อ๊ือ) เซียว (เซียว) เหยา (เอี้ยว) จี้ (กี้)  

วาง (อวง) สยง (ฮ้ิม) เหลยีง (เนีย้) ตู้ (โต๋ว) หลัน (น้า) เหยียน (ง้วน) 

กวั (ก๊วย) จง (เจ๊ง) สีว์่ (โค้ว) เกา (กอ) ไช่ (ฉัว่) เถียน (ชัน่) ห ู(โอ๊ว) 

หลู ่ (โล้ว) ตงิ (เตง็) เติง้ (เต๋ง) หง (อัง๊) เปา (เปา) เฟิง (ฮง) ว ู (บ)ู  

โหว (โฮ้ว) หลิว (เล่า, เล้า) หลง (เล้ง) ล่าย (ไหน) จวง (จึง)  

เหลยีน (เล้ียง) เลีย่ว (เหลีย่ว) เจงิ (จงั) อิว๋ (อิว๊) โอวหยาง (อาวเอิง๊) 

เวงิ (เอง็) หยนุ (ฮุน้) หญาว (เยีย้ว)

 แซ่เหล่านี้มีสมาคมแล้วเกือบทุกแซ่ ถ้ารวมแซ่ที่คนน้อยยัง 

ไม่มีสมาคมด้วยคงมถีงึ ๑๐๐ แซ่ ส่วนมากเป็นแซ่ทีแ่พร่หลายทางจนี

ภาคใต้แถบมณฑลกวางตุ้ง ฮกเก้ียน ไหหล�า เพราะคนจนีในไทยส่วน

มากมาจาก ๓ มณฑลนี้ ปัจจุบันแซ่เหล่านี้ลดน้อยลงทุกวัน เพราะ 

เปลีย่นเป็นนามสกลุ

 แซ่ของจนีในไทยส่วนมำกเป็นเสียงภำษำจนีแต้จิว๋ซ่ึงเป็น

จนีกลุม่ใหญ่ทีสุ่ด แต่ก็มเีสยีงต่างๆ ทีเ่ป็นภาษาอืน่ เช่น
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 แซ่ตัง้ ฮกเกีย้นออกเป็นตัน๋ ไหหล�าเป็นด่าน จนีกลางเป็นเฉนิ 

กวางตุง้เป็นฉ่ัน แคะเป็นฉิน่ เซ่ียงไฮ้เป็นเฉ่ง คนแซ่ตัง้ ต๊ัง ตัน ด่าน ฉิน่  

ในเมืองไทยล้วนแซ่เดยีวกนั เพียงแต่เสียงต่างกนัไปตามภาษาถิน่

 แซ่เตยี จนีกลางเป็นจาง ฮกเกีย้นเป็นเตยีว ไหหล�าเป็นเจยีง 

กวางตุง้เป็นเจ้ียง แคะเป็นจอง

 แซ่ที่เรียกขานในเมืองไทย ส่อส�าเนียงให้รู้ว่าเจ้าของเป็นจีน 

พวกไหน แซ่ด่าน (เฉนิ) แซ่ห่าน (หาน) แซ่ปาง (เฝิง) เป็นพวกไหหล�า  

แซ่วี (เว่ย, วุย่) แซ่หว่อง (หวง) แซ่จอง (จาง) เป็นพวกจนีแคะ จนีแคะ

ในไทยยังแยกเป็นแคะลึก (แคะแท้) กับแคะตื้น (แคะปนแต้จิ๋ว)  

ส�าเนยีงภาษาต่างกนั เช่น แซ่ชวิ เสยีงแคะลกึเป็นฮวิ แคะตืน้เป็นคิว้ 

แต้จิว๋เป็นค ู ไหหล�าว่าควิ กวางตุง้เสยีงต่างไปไกลว่าเย้า แซ่เดียวกันที่

ออกเสยีงต่างกันนี ้อาจารย์ไตรฤกษ์ พูนสวสัด์ิ ได้รวบรวมแซ่ทีแ่พร่หลาย 

๕๒๑ แซ่ บอกเสยีงอ่านตามภาษาจนีกลาง แต้จิว๋ ฮกเกีย้น ไหหล�า แคะ 

และกวางตุง้เทยีบกนัไว้เป็นประโยชน์แก่การศกึษาเรือ่งแซ่อย่างยิง่

 แซ่ของคนจีนในไทยแซ่ไหนมีคนมากที่สุดยังไม่มีการส�ารวจ

และคงส�ารวจได้ยาก เท่าทีพ่บเหน็ทัว่ไป แซ่เฉนิ (ตัง้) และแซ่หลนิ (ลิม้) 

ออกจะมากกว่าแซ่อืน่ ถดัไปน่าจะได้แก่กลุม่แซ่หวง (อึง๊) หลี ่ (หล)ี  

จาง (เตยี) หวาง (เฮ้ง) คน ๖ แซ่นีพ้บเหน็ได้ท่ัวไป มีทัง้พวกท่ียงัคงใช้แซ่

อยูแ่ละพวกทีเ่ปลีย่นเป็นนามสกลุแล้ว แซ่ทีม่คีนมากอกี ๔ แซ่คือ แซ่อู๋ 

(โง้ว) หลิว (เล้า) ไช่ (ฉ่ัว) และ หยาง (เอีย้) ทัง้ ๑๐ แซ่นีก้ค็อื ๑๐ แซ่

อนัดบัแรกของไต้หวนันัน่เอง เพราะคนจนีในไทยและในไต้หวนัต่างก็

มาจากภาคตะวนัออกเฉยีงใต้และภาคใต้ของจนีเหมอืนกนั
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 หนงัสอืเกีย่วกบัเยาวราชเล่มหนึง่ ให้ข้อมลูโดยไม่อ้างองิทีม่า

ว่า ๑๐ แซ่ใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ แซ่เฉิน (ต้ัง) หลนิ (ลิม้) หลี ่(หลี/

ลี)้ หวง (อึง๊) อู ๋(โง้ว) สีว์่ (โค้ว) จาง (เตยี) เจิง้ (แต้) หลงิ (เล้า) และ

หวาง (เฮ้ง) ตามล�าดบั สมาคมตระกูลแซ่ในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ม ี๖๐ สมาคม บางสมาคมรวมหลายแซ่ทีร่่วมรากเหง้าเดยีวกนัรวมแล้ว

จงึม ี๖๐ กว่าแซ่

จนีสยำมทีฉ่ลองตรษุจนีทีเ่ยำวรำช เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๐

ลกูหลำนจนีสยำม ทีศ่ำลเจ้ำในโรงพยำบำลเทียนฟ้ำ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๐



 สิง่ทีคู่่กบัแซ่คอื ชือ่ เป็นค�าท่ีใช้เรียกขานให้หมายรูไ้ด้เป็นราย

บุคคล ในสังคมจีนยุคเก่าพวกผู้ดีและพวกปัญญาชนมีค�าเรียกขาน

ประเภทนี ้๓ ชนดิ คอื หมงิ (名) จือ้ (字) และเฮ่ำ (號) ซึง่จ�าแนก

แยกย่อยได้อกี

 หมงิ (名) คอื ชือ่หรอืชือ่ตวั จือ้ (字) ควรแปลว่าชือ่รอง  

เฮ่า (號) ขอแปลว่า “นามพเิศษ” แยกย่อยไปอีกหลายชนดิ ทีส่�าคญั

ได้แก่ เป๋ียเฮ่า (別號 สมญานาม, สมญา) ไว่เฮ่า (外號 ฉายา)  

สื้อเฮ่า (諡號 สมัญญา) และยังมีเฮ่า (นาม) ประเภทอื่นอีก เช่น  

เมีย่วเฮ่ำ (廟號 เทพบิดรนำม) เหนยีนเฮ่ำ ( 年號 รชัศก) ของ

กษตัรย์ิ

 บคุคลในประวตัศิาสตร์และวรรณกรรมของจนีส่วนมากมทีัง้

ชือ่ตัว (名 หมงิ) และชือ่รอง (字) บางคนมสีมญา (別號 เป๋ียเฮ่า) 

ซึง่เจ้าตวัตัง้เอง และ/หรอืฉายา (外號) ซึง่คนอืน่ตัง้ให้อกีด้วย เช่น 

 เล่ำป่ี (劉備 หลวิเป้ย) แซ่เล่า (劉 หลวิ) ชือ่ป่ี (備 เป้ย) 

ช่ือบุคคล
ในวฒันธรรมจนี
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ชือ่รองว่าเหีย้นเต๊ก (玄德 เสวยีนเต๋อ)

 ขงเบ้ง (孔明 ข่งหมงิ) นัน้แซ่จูกดั (諸葛 จเูก่อ) ชือ่เหลียง 

(亮 เล่ียง) ชือ่รองว่าขงเบ้ง (ข่งหมงิ) ในเรือ่งสามก๊กฉบบัภาษาจนีเรยีก

เขาว่า จกูดัเหลยีง (จเูก่อเลีย่ง) บ้าง จกูดัขงเบ้ง (จเูก่อข่งหมงิ) บ้าง  

เขาตัง้สมญา (เป๋ียเฮ่า) ตัวเองตามถิน่ทีอ่ยู่คอืบ้านโงลงักัง๋ (臥龍崗) 

ว่า โงลังซินแส (臥龍先生 ว่อหลงเซียนเซิง) ซึ่งในที่นี้หมายถึง 

ผูใ้ฝ่ศกึษาแห่งบ้านโงลงัก๋ัง สมุำเต๊กโช (司馬德操 ซอืหม่าเต๋อเชา) 

ตัง้ฉายา (ไว่เฮ่า) ให้เขาว่า ฮกหลง (伏龍 ฝหูลง) แปลว่ามงักรซุม่ 

หมายถงึคนเก่งทีย่งัเก็บตวัอยู่

 ซนุยตัเซน็ (ซนุอีเ้ซยีน) แซ่ซนุ (孫) ชือ่เหวิน (文) ชือ่รองว่า

อีเ้ซยีน (逸仙) ซึง่เสยีงกวางตุง้ว่า ยตัเซน็ สมญาว่า จงซาน (中山) 

ในภาษาจีนมักเรียกท่านตามสมญาว่าซุนจงซาน มีเรียกซุนยัตเซ็น  

(ซนุอ้ีเซยีน) บ้าง เรยีกซนุเหวินน้อยทีส่ดุ

 ซินแส (先生 เซียนเซิง) ในสมญำของขงเบ้งนั้น ไม่ได ้

หมำยถงึอำจำรย์อย่ำงทีเ่ข้ำใจผดิกันมำนำน อกัษรและค�าในภาษา

จนีแต่ละตวัแต่ละค�ามคีวามหมายสบืเนือ่งกนัมายาวนานจนมหีลาย

ความหมาย ค�าซนิแส (เซยีนเซิง) ตามรปูศพัท์แปลว่า “ผูเ้กิดก่อน” คอื 

ลูกคนโต, พี่ชาย, บิดา, บรรพบุรุษ แล้วขยายความหมายเป็นผู้ทรง

คณุวฒุแิละวยัวฒิุ ครู-อาจารย์ แล้วความหมายขยายกว้างใช้เป็นค�า

เรียกผู้ใฝ่ศึกษาและผู้ทรงความรู้ทางอักษรศาสตร์ ซึ่งอาจเรียกโดย

อนุโลมว่า นักศึกษาหรือบัณฑิตก็ได้ ค�านี้จะใช้เรียกตัวเองหรือเรียก 

ผู้อื่นก็ได้ ต่อมานิยมใช้เป็นค�าเรียกยกย่องคนที่ไม่คุ้นเคย แม้อาย ุ
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จะน้อยกว่าผูเ้รยีกกต็าม ค�าซนิแส (เซยีนเซงิ) ท่ีเป็นค�าสภุาพในการ

สนทนาก็มีนัยความหมายยกย่องว่าเขาเป็นปัญญาชนในอดีต เช่น 

โงลงัซนิแสของขงเบ้งกห็มายถงึผูใ้ฝ่ศึกษา นกัศกึษาหรอืบณัฑิตเท่านัน้ 

มไิด้ยกตนว่าเป็นอาจารย์หรอืผูท้รงคณุวฒุแิละวยัวุฒเิลย

 นอกจากนี้ซินแส (เซียนเซิง) ยังขยายความหมายใช้เรียก 

ผูช้�านาญการในอาชพีต่างๆ เช่น ซินแสดโูหวงเฮ้ง ซนิแสดูฮวงจุย้ จนแม้

โสเภณีหญิงก็เรียกว่า “ซินแส (เซียนเซิง)” เพราะในยุคราชวงศ์ชิง  

โสเภณชีายเฟ่ืองฟู เรียกสุภาพว่า “เซียงกง (相公)” แปลว่า “คณุชาย” 

จงึเรียกโสเภณีหญงิอย่างสภุาพว่า “ซนิแส (เซยีนเซงิ)” เพราะมมีาก่อน

โสเภณชีาย

 กลบัเข้ามาเร่ือง หมิง (名) จือ้ (字) และเฮ่า (號) ค�าเรยีก

ขานทัง้ ๓ ประเภทนีล้้วนเป็นค�าเรยีกเฉพาะตัวบคุคล เนยีน กรูมะโรหติ 

ปราชญ์เรื่องจีนรุ่นอาวุโสเรียกค�าทั้ง ๓ ประเภทน้ีรวมกันว่า “นาม”  

โดยระบเุจาะจงลงไปว่า นามมิง่ นามจือ้ นามเฮ่า แต่ในบทความนีข้อ 

ใช้ค�าว่า “นามพเิศษ” เป็นค�าแปล “เฮ่า (號)” ทกุประเภทรวมกนัและ

จ�าแนกไปตามประเภทย่อย เช่น สมญำนำม (เปี๋ยเฮ่ำ) ฉำยำนำม  

(ไว่เฮ่ำ) สมัญญำนำม (สือ้เฮ่ำ)

 เนือ่งจากค�า หมงิ (名) จือ้ (字) เฮ่า (號) เป็นค�าเรยีกขาน

บุคคลเหมือนกันจึงมักใช้เป็นค�าซ้อนว่า หมิงจื้อ (名字) และยังม ี

ค�าว่า จือ้เฮ่า (字號) ซ่ึงเสยีงแต้จิว๋แบบไทยว่า “ยีห้่อ” เป็นค�าเรยีก 

ชือ่เฉพาะอกีประเภทหนึง่

 ค�าว่า หมงิจือ้ (名字) เดมิหมายถึง “ชือ่ตัวและชือ่รอง” แต่
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ปัจจุบันหมายถึงชื่อตัวเท่านั้น การถามชื่อแบบง่ายๆ ที่ใช้กันมานาน 

มักถามว่า “หนี่เจี้ยวเสินเมอหมิงจื้อ (你叫什麼名字)” เดิม

หมายถงึ “คณุมชีือ่ตวัและชือ่รองว่ำอะไร?” ในปัจจบุนัแม้จะหมายถงึ 

“คณุช่ืออะไร?” เท่านัน้ แต่กย็งัใช้ค�าว่า หมงิจือ้ (名字) ซ้อนกนัตาม

ส�านวนพดูทีเ่คยชนิกนัในภาษา

 ส่วนค�าว่า จื้อเฮ่า (字號) ซ่ึงเสียงภาษาแต้จิ๋วแบบไทยว่า 

“ยีห้่อ” นัน้ เป็นค�าผสม หมายถงึ “เคร่ืองหมาย (เฮ่า 號) ทีบ่่งบอกด้วย

ตวัอักษร (จือ้ 字)” โดยนัยกลบักันกค็อื “อกัษรทีใ่ช้เป็นเครือ่งหมาย” 

ชือ่ร้านค้าบ่งบอกด้วยตวัอกัษรจงึถอืเป็นยีห้่อร้าน สนิค้าทีร้่านนัน้ผลติ 

หรอืจ�าหน่ายก็นยิมมอีกัษรชือ่ร้านบ่งบอกไว้ด้วย ใช้เป็นเครือ่งหมาย 

การค้าไปโดยปริยาย ท�าให้ยี่ห้อหมายถึงเครื่องหมายการค้าไปด้วย 

นยิายองิพงศาวดารจนีเร่ือง ไคเภ็ก ส�านวนแปลยคุ ร.๕ แปลว่า “จือ้  

(字 ชือ่รอง)” เป็นไทยว่า “ยีห้่อ” ซึง่กเ็ข้าทดีี

ภำพคดัลอก เล่ำป่ี จำกจิตรกรรมฝำผนงัเร่ืองสำมก๊ก วดัประเสรฐิสทุธำวำส 

เขตรำษฎร์บรูณะ กรงุเทพฯ แซ่เล่ำ ชือ่ป่ี ชือ่รองเหีย้นเต๊ก
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หมงิ (名) : ช่ือประจ�ำม่ิงหรือชวีติ
 เร่ืองช่ือของคนจนีมปีระวัติสบืสาวไปถงึยคุบรรพกาล อกัษร

หมงิ (名 míng) ซึง่แปลว่าชือ่ ประกอบด้วยอกัษร 夕 (ซ ีXı ค�า่มดื) 

กบัอกัษร 口 (โข่ว kôu ปาก) อักขรานุกรมซวัเหวินเจี่ยจื้อ (說 
文解字 อธิบายลายสือวิเคราะห์อักษร) สมัยราชวงศ์ฮ่ัน อธบิาย 

ความหมายของอักษร 名 (หมิง) ไว้ว่า “ค�ำเรียกขำนตัวเอง ประกอบ

ด้วยอกัษรค�ำ่ (夕) และอกัษรปำก (口) ยำมค�ำ่มดืมนมองไม่เห็นกนั 

จงึต้องใช้ปำกบอกหมงิ (ชือ่)” ค�าอธบิายนีบ้อกให้รูว่้า หมงิ (名) เป็น

ค�าที่เจ้าตัวใช้เรียกตัวเอง เพ่ือบอกให้ผู้อื่นรู ้ว่าตนเป็นใคร ในยุค 

บรรพกาลโคมไฟหายาก ยามค�า่มองไม่เหน็ จ�ากันไม่ได้ จงึต้องไถ่ถาม 

เจ้าตัวต้องเอ่ยปากบอกช่ือจึงจะจ�าแนกได้ว่าใครเป็นใคร หมิงเป็น 

ค�าบอกตวัตนเจาะจงเป็นรายบคุคลทีม่มีาแต่ยคุบรรพกาลก่อนโคมไฟ 

แพร่หลาย เป็นค�าทีเ่จ้าตวัใช้เรยีกตวัเองเป็นส�าคญั ฉะนัน้หมงิ (名) 

คอืช่ือตวันัน่เอง

 อกัษร หมงิ (名) นีใ้นยคุโบราณเสยีงและความหมายเหมอืน

กบัความหมายหน่ึงของอกัษร มิง่ (命) ซึง่มหีลายความหมาย

 อักษร มิง่ (命) เดมิหมายถงึ ผูใ้หญ่ใช้งานผูน้้อย สัง่ ค�าส่ัง  

ต่อมาความหมายขยายตวัหมายถงึ ค�าสัง่ของสวรรค์หรอืลขิิตของฟ้า

แล้วหมายถงึโชคชะตาทีฟ้่าลขิติอีกด้วย คนจนีโบราณเชือ่ว่า อายุชวีติ

และอายขุยัของคนได้รบัอิทธพิลจากชะตาฟ้าลขิิต มิง่จงึมคีวามหมาย

ครอบคลมุถงึอายุขยั ชวิีต ด�ารงชีวติ ยงัมชีีวติอยู ่คน สตัว์ ส่ิงของทียั่ง

ด�ารงอยูน่ัน้ย่อมต้องมคี�าเรยีกขานให้หมายรูร่้วมกันได้ มิง่จงึเกดิความ
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หมายเพิม่อกี หมายถงึ ค�าทีใ่ช้เรยีกชือ่คน สตัว์ สิง่ของ หรือนาม, ชือ่  

ชือ่ตัว เป็นความหมายท่ีพ้องกบัอักษร หมิง (名) คือ ค�าเรียกขานตัว

เองของบคุคล และท�าให้อักษรหมงิ (名) หรอืชือ่ตัวนีม้คีวามหมาย

เจาะจงลงไปว่าใช้เรยีกคนหรอืชวิีตทีย่งัด�ารงอยูเ่ท่านัน้ ตายแล้วไม่ใช้

 ฉะนัน้ หมงิ (名) หรอืชือ่ตวัน้ีเป็นชือ่ประจ�าชวีติหรอืประจ�า

มิง่ (命) ของคน เกดิขึน้เพราะมชีวีติอยูแ่ละดบัไปพร้อมกบัชีวติ

 อนึง่ค�าว่า “มิง่ 命” ของจนีนีเ้ป็นค�าเดียวกบัค�าว่า “มิง่” ของ

ไทย ค�านีห้มายถงึ “ชวีติ” คูก่บัค�าว่า “ขวญั” ซึง่หมายถงึ “วญิญาณ” เมือ่

ยังมีมิ่ง (ชีวิต) ก็ย่อมมีขวัญ (วิญญาณ) ต่อมาเรารับค�าว่าชีวิตและ

วญิญาณจากภาษาบาลมีาใช้ ค�าว่ามิง่และขวญัเดมิจงึกลายความหมาย

ไป ค�าว่า “มิง่” แทบจะสญู เหลืออยูแ่ต่ในค�าซ้อนว่า “มิง่ขวญั” เท่านัน้

 ค�าว่า “หมิง” ควรแปลว่าช่ือตัว หรือแปลอย่างกระชับว่าชื่อ 

ถ้าจะสืบสาวไปถึงค�าโบราณ ค�าว่า หมงิ ต้องแปลว่า “ชือ่มิง่” หมายถงึ 

“ค�าเรียกชวิีตของตน” แสดงว่ายงัมชีวิีตอยู ่จงึมีค�าเรยีกขานบ่งบอกให้

ผูอ้ืน่รู้

 หมิง (ชื่อ) ของคนจีนใช้เรียกเม่ือเจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น  

คนตายแล้วห้ามเรียกหมิงของคนนั้นอีก เพราะหมิงคือค�าเรียกมิ่ง  

(ชวีติ) เมือ่ม่ิงลบัดบัส้ิน หมงิก็ต้องสิน้ตามไปด้วย

 ควำมเป็นมำของชือ่ (หมงิ 名)

 คนจีนมีชื่อตัว (หมิง) ใช้มาแต่ยุคบรรพกาล ช่ือที่ปรากฏใน 

หลกัฐานทางประวัตศิาสตร์สมยัราชวงศ์เซ่ียและราชวงศ์ซางส่วนมาก
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ตั้งตามชื่อวันเดือนปีในระบบกานจือ (干支 ก้านฟ้า-กิ่งดิน หรือ 

แม่มือ้-ลกูมือ้) ท�านองเดยีวกับชือ่ชวด ฉล ูขาล เถาะของคนไทย เช่น  

ขงเจีย่ อูต่งิ ตีซิ้น ถงึยุคราชวงศ์โจวพวกผูด้มีจีารตีเรือ่งชือ่ตวั (หมงิ)  

ชือ่รอง (จือ้) และสมญัญา (สือ้เฮ่า) ชดัเจน

 ในคัมภีรห์ลี่จี้ (อธิบายจารีต) บรรพถานกงภาคต้นกล่าวว่า 

“เยำว์วยัใช้ชือ่ตวั (หมิง 名) เป็นผูใ้หญ่ใช้ชือ่รอง (จือ้ 字) ล่วงลับแล้ว

ให้สมญัญำ (สือ้เฮ่ำ 諡號)” ในบรรพเน่ยเจ๋ออธบิายว่า ช่ือตวับดิา 

ตัง้ให้เมือ่เดก็อายคุรบ ๓ เดอืน ในยคุหลงัมาไม่จ�ากดัว่าต้องอายคุรบ  

๓ เดอืน อาจก่อนหลงั และผู้ใหญ่คนอ่ืน เช่น ปูย่่าหรอืมารดาตัง้ให้กไ็ด้

 ชือ่ตวัในยคุแรกเป็นชือ่เรียบง่ายแม้ในหมูช่นชัน้สงู เช่น ฉหีวน-

กง ประมขุแคว้นฉใีนยคุชนุชวิ ชือ่ตวัว่า เสีย่วไป๋ (小白 ขาวน้อย)  

จิน้เหวนิกงชือ่ตวัว่า ฉงเอ่อร์ (重耳 ใบหูซ้อน) ชือ่ทีน่ยิมคอืใช้ค�าบอก

ล�าดบัทีใ่นหมูพ่ีน้่อง ลกูชายคนโตชือ่ ป๋อ (伯) คนรองชือ่ จ้ง (仲)  

คนท่ีสามช่ือ ซ ู(叔) คนเลก็ชือ่ จ้ี (季) ท�านองเดยีวกบัชือ่ ใหญ่ รอง 

เล็ก น้อย หรอืจ้อย (เลก็สุด) หรือ อ้าย ยี ่สาม ไส (สี)่ ของไทย มลีกัษณะ

คล้ายชือ่เล่นในยคุหลงั แต่ชือ่ทีไ่พเราะก็ต้องมอียู่บ้างและเป็นทีน่ยิม

มากข้ึนในยคุต่อมา ท�าให้ชือ่ตวัแยกออกเป็นชือ่เล่นกับชือ่จริง

 ในยคุราชวงศ์โจว ชือ่หรอืชือ่ตวั (หมงิ) ของคนจนีมชีนดิเดียว

ใช้ในวยัเดก็ พอเข้าวยัผูใ้หญ่ หญงิอาย ุ๑๕ ชายอาย ุ๒๐ กต็ัง้ชือ่รอง (จือ้) 

ใช้แทนชือ่ตวั (หมงิ) ภายหลงัช่ือตวัจงึแยกเป็นชือ่เล่นกบัช่ือจรงิ

 นกัวิชาการเรือ่งชือ่หรือนามวทิยา (名字學) ของจนีหลาย

คน เช่น จี่ฉำงหง (吉常宏) ผู้เขียนหนังสือ ชื่อตัว ชื่อรอง และ 
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สมญาของคนจีน (中國人的名字別號) มีความเห็นว่า  

ชื่อตัวแยกเป็นช่ือเล่นกับช่ือจริงในราชวงศ์ฉินต่อต้นราชวงศ์ฮั่น เห็น 

เค้าเงือ่นได้ในช่ือของหลิวปัง ปฐมกษตัรย์ิราชวงศ์ฮ่ัน พงศาวดารสือ่จ้ี

บนัทกึไว้ว่า “แซ่หลิว ช่ือปัง ชือ่รองจี”้ ความจรงิแล้ว “จี ้(季 จ้อย)” น่า

จะเป็นชือ่ตวั เพราะพีช่ายคนโตของหลิวปังชือ่ป๋อ (伯 ใหญ่) คนทีส่อง

ชือ่จ้ง (仲 รอง) ตวัเขาเป็นคนเลก็สดุชือ่ จ้ี (จ้อย) ซึง่น่าจะมีพีค่นที่

สามช่ือ ซ ู(叔 เลก็) อกีคนหนึง่ ครอบครวัเขาเป็นชาวบ้านจงึมช่ืีอตวั

เพยีงชือ่เดยีวทีเ่รยีบง่าย ไม่ไพเราะ ต่อมาได้เป็นฮ่องเต้จงึตัง้ชือ่ตวัเอง

ใหม่ให้น่าฟังแบบช่ือของผูดี้ว่า ปัง (邦) แปลว่า “แว่นแคว้น” บ่งบอก

สถานะใหม่ของเขาอยู่ในตวั แล้วเอาช่ือเดมิไปใช้เป็นชือ่รองแทน เพราะ

ชือ่รองลักษณะนีเ้คยมมีาในยุคราชวงศ์โจว จงึเหมาะสมลงตวัไม่มข้ีอ

ท้วงตงิได้ การตัง้ช่ือใหม่เมือ่ได้ดมีสีถานะสูงข้ึนนียั้งปรากฏในยุคหลัง

ลงมาอีก ชือ่เดมิจงึกลายเป็นชือ่เล่น ชือ่ใหม่เป็นช่ือจรงิ

 ต่อมาในรชักาลพระเจ้ำฮัน่อู่ตี ้(พ.ศ. ๔๐๓-๔๕๖) ช่ือตวัแยก

เป็นชือ่เล่นกับช่ือจริงชัดเจน ดงัปรากฏในประวตัขิองซือหม่ำเซยีงห�ู  

(司馬相如) กวเีอกในรชักาลนี ้ ซึง่พงศาวดารสือ่จี ้บนัทกึไว้ว่า 

“พ่อแม่ต้ังชือ่ให้ว่ำ ลกูหมำ (犬子)” พอเตบิใหญ่ “ชืน่ชมปฏปิทำของ

ลิน่เซยีงห� ู(藺相如 อคัรมหำเสนำบดีแคว้นยคุจ้ันกัว๋) จงึเปลีย่น

ชื่อเป็นเซียงห�ู” ถึงยุคสามก๊กมีช่ือเล่นปรากฏชัดเจน เช่น โจโฉ 

ชื่ออาหมาน เล่าเสี้ยนชื่ออาเต๊า ตั้งแต่ราชวงศ์จิ้นเป็นต้นมา ช่ือเล่น 

แพร่หลายไปทัว่สบืมาจนปัจจบุนั คนส่วนมากมทีัง้ช่ือเล่นและช่ือจรงิ 

แต่มธีรรมเนยีมการใช้ต่างกนัไปบ้างตามยคุสมยั
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 ชือ่เล่น (เส่ียวหมงิ 小名)

 ชือ่เล่น ภาษาจนีเรียก เสีย่วหมงิ (小名) แปลตามรูปศพัท์

ว่า “ชือ่เมือ่เดก็” เรยีกต่างออกไปอกีว่า ห�หูมงิ (乳名) ไหน่หมงิ  

(奶名) ซึง่ล้วนแปลว่า “ชือ่น�า้นม” หรือ “ชือ่วัยทารก” ภาษาหนงัสอื

นยิมใช้ว่าเสีย่วจือ้ (小字) ซึง่มคีวามหมายเหมอืนเสีย่วหมิงนัน่เอง

 ชือ่เล่นกบัชือ่ตวัแยกกนัชดัในยคุต้นราชวงศ์ฮัน่ แพร่หลายใน

ยคุสามก๊ก ได้รบัความนิยมมากยคุราชวงศ์จ้ิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วง

ราชวงศ์จิน้ตะวันออก พวกปัญญาชนถงึกบัใช้ชือ่เล่นแทนชือ่จรงิเรียก

ขานกันอย่างพออกพอใจ แต่หลังจากนั้นมาก็คืนสู่ค่านิยมเดิมคือใช้

เฉพาะในหมูญ่าติและคนคุน้เคย

 ช่ือเล่นเป็นช่ือที่พ่อแม่ต้ังให้ ในอดีตมักเป็นชื่อท่ีมิได้มีความ

หมายไพเราะ เช่น

 โจโฉ (曹操 เฉาเชา) ช่ือเล่นว่า อาหมาน (阿瞞) แปลว่า 

อ�าพราง หลอกลวง

 เล่ำเสี้ยน (劉禪  หลิวฉาน) ชื่อเล่นว่า อาเต๊า (阿斗  

อาโต๊ว) หมายถึง ดาวจระเข้

 หลวิอ้ีว์ (劉裕) ปฐมกษัตรย์ิราชวงศ์หลวิซ่ง ชือ่เล่นว่า จีห้นู 

(寄奴) แปลว่า ทาสผูอ้าศยั

 ซอืหม่ำเซยีงห�ู (司馬相如) ชือ่เล่นว่า เฉวียนจือ่ (犬
子) แปลว่า ลกูหมา

 ยงัมชีือ่ทีไ่ม่น่าฟังยิง่ขึน้ไปอกี เช่น โก่วเซิง่ (狗剩) แปลว่า  

เดนหมา ชื่อประเภทนี้ได้รับความนิยมมาก เพราะเช่ือกันว่าท�าให้ 

่
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ผเีกลยีด เดก็เล้ียงง่าย และแสดงถงึความรักใคร่ห่วงใยทีพ่่อแม่มต่ีอเดก็

 ในอดีตช่ือเล่นใช้เฉพาะในหมู่ญาติและคนคุ้นเคยเฉพาะใน 

วัยเด็กเท่านั้น พอเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ว่าใครก็ไม่ควรเรียกชื่อเล่นอีก  

พ่อแม่แม้ยังเรียกชื่อเล่นของลูกติดปากอยู่ แต่ต่อหน้าเขย สะใภ้  

ลูกหลาน และคนอ่ืนก็ไม่ควรเรียก คนไม่คุน้เคยห้ามเรยีกชือ่เล่นกนั 

เดด็ขาด ถอืว่าไร้มารยาทและดถููกกนั

 ปัจจุบันช่ือเล่นเปล่ียนไปจากอดีตบ้าง นิยมใช้ค�าที่มีเสียง

ไพเราะและความหมายน่ารักเป็นชือ่เล่นเรยีกเดก็ เช่น เสีย่วหลนิ (小
琳 หยกน้อย) เป๋าเป่า (寶寶 ดวงแก้ว) เชยีงเชยีง (香香  หอมจรงุ) 

หรือตัดพยางค์หนึ่งของชื่อจริงมาเป็นชื่อเล่น เช่น ชื่อ จื้อเหว่ย (志 
偉 ปณธิานยิง่ใหญ่) กเ็รยีกอาเหว่ย (阿偉) หรอืเหว่ยตี ้ (韋第  

น้องเหว่ย) เม่ือโตข้ึนก็ยังใช้เรียกกันได้ในหมูค่นคุน้เคย แต่นยิมเรยีก 

ชือ่จรงิกันมากกว่า ต่างกับคนไทยซึง่นยิมเรยีกช่ือเล่นกัน แม้ในทีท่�างาน 

เพราะแสดงถงึความคุน้เคยเป็นกันเอง คนจนีออกจะให้ความส�าคญั 

แก่มารยาทมากกว่าความเป็นกนัเองในการเรยีกขานผูอ้ืน่

 ชือ่จรงิ (ต้ำหมงิ 大名)

 ชือ่จรงิภาษาจนีเรยีก ต้ำหมงิ (大名) แปลตามรปูศพัท์ว่า 

“ชือ่เม่ือโต” นยิมเรยีกอีกอย่างว่า เจิง้หมงิ (正名) แปลว่า “ชือ่จริง” 

ชื่อประเภทนี้ในแต่ละยุคแต่ละถิ่นมีลักษณะปลีกย่อยแตกต่างกัน 

บ้างและมชีือ่เรียกต่างกันไป เช่น จูห๋มงิ (族名) - ชือ่ในวงศ์ตระกูล  

ซหูมงิ (書名) - ชือ่ในการเรยีนหนงัสอื เสวยีหมงิ (學名) - ชือ่ใน
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การศกึษาเล่าเรียน กวนหมงิ (官名) - ชือ่ทางการ แต่ทุกช่ือมีลกัษณะ

ส�าคญัร่วมกนัคอื เป็นชือ่ท่ีเจ้าตวัใช้เป็นทางการไปตลอดชวิีต จงึถอืเป็น

ชือ่จริงของบคุคลนัน้ 

 ชือ่ของคนจนียคุก่อนราชวงศ์โจวซ่ึงปรากฏในเอกสารโบราณ

ส่วนมากมีพยางค์เดียว ไม่มีแซ่น�าหน้า เช่น ฉี (契) ชี่ (充) เหยำ  

(堯) ซุน่ (舜) เซีย่ง (象) กุน่ (鯀) บางทมีีค�าน�าหน้าหรอืตามหลัง 

เช่น ตีเ้หยำ (帝堯) ซุน่ตี ้(舜帝) ค�าว่า ตี ้(帝) หมายถงึกษตัรย์ิ 

ชื่อ อู๋หวางเหลียว (吳王僚) อู๋หวาง หมายถึง ราชาแห่งแคว้นอู๋  

ชือ่เหลยีวไม่บอกแซ่ ค�าว่า โฮ่ว (后) ในช่ือ โฮ่วอี ้(后羿) กไ็ม่ใช่แซ่ 

แต่เป็นค�าบอกสถานะ หมายถึงประมุข อี้ (羿) เป็นชื่อตัว ไม่มีแซ่  

ชื่อ ๒ พยางค์ยุคก่อนราชวงศ์โจวมีอยู่บ้าง เช่น ฉำงเซียน (常先)  

เหลยจู ่(嫘祖) แต่ก็ไม่มแีซ่น�าหน้า

 ถึงยุคราชวงศ์โจวผูช้ายนยิมใช้สือ้ (氏ภายหลงักลายเป็นแซ่) 

น�าหน้าชือ่เพือ่บอกสถานะทางสงัคม เช่น

 ข่งชิว (孔丘) สือ้ “ข่ง” ชือ่ “ชวิ” (เป็นชือ่และแซ่ของขงจ่ือ)

 ก่วนจ้ง (管仲) สือ้ “ก่วน” ชือ่ “จ้ง”

 จำงอี ้(張義) สือ้ “จาง” ชือ่ “อี”้

 บางคนช่ือ ๒ พยางค์แต่ไม่มีส้ือ (แซ่) น�าหน้า เช่น ฉงเอ่อร ์ 

(重耳) อีอู๋ ๋ (夷吾) คนในยคุก่อนราชวงศ์ฉนิ ส่วนมากมช่ืีอพยางค์

เดยีว รวมแซ่ด้วยเป็น ๒ พยางค์ ตวัอย่างทีเ่หน็ชัดคอื ชือ่ของศษิย์ขงจือ่

ท่ีปรากฏในพงศาวดารสือ่จี ้(史記) ๗๗ คน มีชือ่ ๒ พยางค์น้อยมาก

ต่อมาในยคุราชวงศ์ฮัน่ (พ.ศ. ๓๔๐-๗๖๓) วุย่ (พ.ศ. ๗๖๓-๘๐๘) และ
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จิ้น (พ.ศ. ๘๐๘-๙๖๓) ชื่อพยางค์เดียว (รวมแซ่ด้วยเป็น ๒ พยางค์)  

กย็งัมมีากกว่าชือ่ ๒ พยางค์ ซึง่ค่อยๆ มมีากขึน้ในยคุราชวงศ์เหนอื-ใต้ 

(พ.ศ. ๙๖๓-๑๑๓๒) ถึงยุคราชวงศ์ถัง (พ.ศ. ๑๑๖๑-๑๔๕๐) และซ่ง  

(พ.ศ. ๑๕๐๓-๑๘๒๒) ชื่อ ๒ พยางค์จึงเพิ่มข้ึนจนมากกว่าช่ือพยางค ์

เดยีว จนกระทัง่ยคุราชวงศ์ชิง (พ.ศ. ๒๒๗๙-๒๔๕๔) ชือ่คนส่วนมาก 

เป็นชื่อ ๒ พยางค์ จากผลการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ พบว่า ในยุค

สาธารณรัฐ (พ.ศ. ๒๔๕๕-๒๔๙๒) ชื่อ ๒ พยางค์มีถึง ๙๓.๕% ของ

ประชากร หลงัจากน้ันช่ือพยางค์เดยีวกลับมากขึน้ ช่วง พ.ศ. ๒๔๙๓-

๒๕๐๙ ม ี๘.๙๘% พ.ศ. ๒๕๐๙ -๒๕๑๙ ม ี๒๗.๘% พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๕  

เพิม่เป็น ๓๒.๔๓% ปัจจบุนัแม้ช่ือพยางค์เดยีวจะได้รบัความนยิมมาก 

แต่กเ็ริม่มแีนวโน้มกลับไปใช้ชือ่ ๒ พยางค์เพิม่ขึน้

 เหตผุลส�าคญัก็คอื ปัจจบุนัคนมาก ชือ่พยางค์เดยีวซ�า้กนัได้ง่าย 

ชือ่ ๒ พยางค์ช่วยแก้ปัญหานีไ้ด้ดกีว่า นอกจากนีย้งัมข้ีอดเีด่นอืน่อกีคอื

 ๑. ชือ่พยำงค์เดียวแสดงควำมหมำยทีส่มบรูณ์ หรอืเฉพาะ

เจาะจงได้ไม่ดเีท่าชือ่ ๒ พยางค์ เช่น 

 ช่ือ โจวอีว์๋  (周瑜- จวิยีใ่นเรือ่งสามก๊ก) อีว์๋ (瑜) หมายถงึหยก

ชนิดหนึ่ง ความหมายเด่นชัดสู ้ชื่อ โจวกั๋วอี๋ว์ (周國瑜  จิวก๊กยี่)  

ซึง่หมายถงึหยกแห่งรฐั ไม่ได้

 การตัง้ช่ือของคนในยุคหลงันยิมช่ือทีแ่สดงอดุมคต ิคณุธรรม 

กนัมาก เช่น

 หวำงกั๋วจง (王國忠) หมายถึงคนแซ่หวาง ผู้จงรักภักดีต่อ

ประเทศชาติ
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 เฉนิมู่ฉำน (陳慕禪) ซึง่เสยีงแต้จิว๋ว่า ตนัม่อเซีย้ง อนัเป็น

ชือ่ของปราชญ์ด้านจนีวทิยาของไทยผูล่้วงลบัไปแล้วนัน้ กม็คีวามหมาย

แสดงอดุมคตขิองเจ้าตวัว่า คนแซ่ตนั (ตัง้, เฉนิ) ผูห้มายบรรลุเซนหรอื

ความหลดุพ้นตามหลกัพทุธศาสนา รวมความว่าช่ือ ๒ พยางค์ แสดง

ความหมายทีไ่พเราะลกึซ้ึงได้ดกีว่าชือ่พยางค์เดยีว

 ๒. คนจนีนยิมใช้อักษรหรอืค�ำบอกล�ำดับรุน่ (辈序) ใน

สาแหรกแซ่ของตนเป็นส่วนหน่ึงของชือ่ เพือ่สะดวกแก่การล�าดบัญาติ 

ท�าให้ชือ่ต้องม ี๒ พยางค์รวมแซ่ด้วยเป็น ๓ พยางค์หรอื ๓ ค�า ค�าแรก 

เป็นชื่อสกุลหรือแซ่ ค�าท่ีสองเป็นชื่อรุ่นในสาแหรกแซ่ของบุคคลนั้น  

ค�าที่สามเป็นช่ือเฉพาะของบุคคลนั้น หรืออาจสลับเอาค�าที่สองเป็น 

ชือ่ตัว ค�าทีส่ามเป็นชือ่รุน่กไ็ด้ ความนยิมนีเ้ป็นเหตุผลส�าคญัยิง่ทีท่�าให้

ชือ่จริงหรอืต้าหมงิของคนจนีม ี๒ ค�ารวมแซ่ด้วยเป็น ๓ ค�า

 ต้าหมิงหรือช่ือจริงนี้ในอดีตส่วนมากตั้งเมื่อเด็กเร่ิมเรียน

หนังสือ มักให้ครู ผู้ใหญ่ ครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลเป็นผู้ตั้ง คนจีน 

มีส�านึกผูกพันกับวงศ์ตระกูลสูง พวกตระกูลใหญ่ภาคภูมิใจในวงศ์

ตระกูลหรือสาแหรกตระกูลของตน จึงนิยมใช้ค�าหรืออักษรบ่งบอก

ล�าดบัรุน่ (Generation name) ประจ�าสาแหรกตระกูลของตนเป็น

ส่วนหนึง่ของชือ่จรงิด้วย ดงัเช่นชือ่ 

 อึง้ป้วยเคยีม (黃培謙 หวงเผยเชยีน Huáng Péiqian) 

อนัเป็นชือ่แซ่ของ ดร. ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ซ่ึงท่านได้เขยีนจดหมายอธบิาย

แก่อาจารย์เปลือ้ง ณ นคร ลงในนติยสาร วิทยาสาร ว่า “ชือ่ของผม  

‘ป๋วย (培)’ นัน้ เตีย่ผมตัง้ค�าจนีให้เป็นชือ่ตวั (ซึง่ต่างจากชือ่สกลุและ
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ชือ่รุน่คอื Generation ตามธรรมเนยีมจีน ชือ่สกลุของผมคอื อึง๊ (黃) 

ชือ่รุ่นคอื เคยีม (謙) อ่านทัง้สามตวัตามล�าดบัประเพณจีนี ส�าเนยีง

แต้จิว๋จะเป็น ‘อึง้ ป้วย เคยีม (黃培謙)’ แต่ถ้าอ่านโดดๆ วรรณยุกต์

จะเปลีย่นไป ชือ่สกลุเป็น อึง๊ และชือ่ตวัเป็น ป๋วย)” (อ่านจดหมายฉบบั

เตม็ในภาคผนวก บนัทกึเรือ่งช่ือ “ป๋วย”) 

 ค�าว่า ป๋วย (培 เสยีงแต้จิว๋เฉพาะค�าเดยีวเป็น “ป๋วย”) แปล 

ว่า “พนูดนิ ถมดนิ ทะนบุ�ำรงุ เพำะเลีย้ง ท�ำให้เจรญิ” เคยีม (謙) แปล

ว่า “อ่อนน้อม ถ่อมตน เกรงใจ” ชือ่ป๋วยเคยีมจงึหมายถงึ “บ�ำรงุควำม

อ่อนน้อมถ่อมตนของแซ่อึง๊” 

 ปกตชิือ่รุน่ (Generation) จะอยูห่น้าชือ่ตวั แต่อยูห่ลงักม็บ้ีาง 

ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางความหมายของชื่อรุ่นกับชื่อตัว ดังกรณ ี

ชื่อของ ดร. ป๋วยนี้ ฉะนั้นชื่อคนจีนที่มี ๓ ค�า ส่วนมากค�าแรกเป็นแซ่  

ค�าทีส่องเป็นชือ่รุน่ และค�าทีส่ามเป็นชือ่ตัว

 ค�าบอกล�าดบัรุ่นของแต่ละแซ่มไิด้มชีดุเดยีว ส่วนมากแยกไป

ตามสาแหรก ต่างสาแหรกจะใช้คนละชดุกนั ถ้าร่วมสาแหรกใช้ค�าบอก

ล�าดบัรุน่ชุดเดยีวกัน ตามระบบตระกูลแซ่ถอืเป็นญาตชิัน้ ถงจง (同
宗) ซึง่คนแต้จิว๋เรียกว่า กาก่ีนัง้ (家己人) หรอื กาตีน้ั่ง (อ่านได้ 

ในบท ควำมเป็นมำของแซ่และสื้อในยุคบรรพกำล) แซ่ใหญ่ เช่น 

แซ่หลี (หล่ี) เฮ้ง (หวาง) ตั้ง (เฉิน) ลิ้ม (หลิน) มีค�าบอกล�าดับรุ่น  

(辈序) แยกย่อยตามสาแหรกนับสบินบัร้อยชดุ

 การใช้ค�าบอกล�าดบัรุน่หรอืชือ่รุน่ (Generation name) เป็น

ส่วนหนึง่ของชือ่นี ้ท�าให้คนในสายสกลุหรอืสาแหรกเดยีวกนั รุน่เดยีวกนั 
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แม้ต่างครอบครัวจะมช่ืีอพ้องกันอยู่ ๑ ค�าพอเหน็ชือ่กร็ูไ้ด้ทนัทว่ีาเป็น

ญาตกัิน ปกตคินจนีจะท่องจ�าชือ่รุ่นและล�าดับในสายสกุลตนได้ทัง้ชดุ 

พอเจอคนแซ่เดยีวกันก็จะถามช่ือและภูมลิ�าเนาเดมิ ถ้าใช้ค�าบอกล�าดบั

รุน่ชุดเดยีวกนักจ็ะล�าดบัญาตกัินได้ทนัที

 ขอยกตัวอย่างค�าบอกล�าดับรุ่นของ แซ่อึ๊ง (黃 หวง) ของ 

สายสกลุ (สาแหรก) อาจารย์ยง องิคเวทย์ ปราชญ์ด้านจีนวทิยา ท่าน

เป็นจีนแต้จิว๋ มชีือ่จนีเรียกตามเสยีงแต้จ๋ิวว่า อ้ึงหย่งกวง (黃榮光 

หวงหญงกวง Huáng Róngguang) ค�าบอกล�าดบัรุน่ของสาแหรกสกุล

ท่านมี ๒๐ รุ่น แต่งเป็นร้อยกรองประเภทซือ (詩) วรรคละ ๕ ค�า  

๔ วรรค ดงัน้ี

  學 首 挺 書 重 ，
  文 章 世 為 榮 ，
  以 德 啟 良 輔 ，
  有 人 定 太 平 。

 เสียงอ่าน นอกวงเลบ็เสยีงแต้จิว๋ ในวงเลบ็เสยีงจนีกลางตาม

ระบบ pinyin

 ฮกั (xué) ส่ิว (shou) เท้ง (tíng) จอื (shu) ต๋ง (zhòng),

 บุง๊ (wén) เจยีง (zhang) สี ่(shì) อุ๊ย (wéi) ย้ง (róng),

 อี ่(yı) เตก็ (dé) ค่ี (qı) เลีย้ง (liáng) ห ู(fu),

 อู ่(you) นัง้ (rén) เตีย่ (dìng) ไท่ (tài) เพ้ง (píng).

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

˘
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 ความหมายเฉพาะแต่ละอกัษร

 การศึกษา สงูสดุ ราชส�านกั หนงัสือ ส�าคญั

 อกัษร บท โลก เหน็ว่า เกยีรติ

 ใช้ คณุธรรม เริม่ ดงีาม ช่วยเหลอื

 ม ี คน ท�าให้มัน่คง มหา สนัติ

 ความหมายรวมตลอดแต่ละวรรค

 กำรศึกษำสงูสุด รำชส�ำนกัให้ควำมส�ำคัญแก่ต�ำรับต�ำรำ 

 อกัษรศำสตร์และวรรณกรรมนี ้ชำวโลกถอืว่ำเป็นเกยีรติ 

 ใช้คณุธรรม เริม่กำรแนะน�ำช่วยเหลอืทีดี่งำม 

 ย่อมมคีนสร้ำงมหำสนัตอินัม่ันคง

 การตั้งช่ือจะเอาอักษรประจ�ารุ่นรวมกับค�าอื่นแล้วมีความ

หมายดีงามใช้เป็นช่ือ เช่น อำจำรย์ยง อิงคเวทย์ เป็นรุน่ที ่๑๐ อกัษร

ประจ�ารุน่ 榮ย้ง (róng) ครูจงึเตมิอักษร กวง (光) ซึง่แปลว่า แสง

รุง่เรอืง รวมแล้วเป็นค�าผสมว่า ย้งกวง (榮光) หมายถงึแสงแห่งเกยีรติ 

เกยีรตอินัเรอืงโรจน์ หรอืกติติโรจน์ เรยีกรวมกบัแซ่เป็น “อึง้ย่งกวง” 

หมายถงึ ผูเ้ป็นเกยีรติอนัเรอืงโรจน์ของแซ่อึง๊

 ตามค�าบอกล�าดบัรุน่ข้างต้น คนรุน่อุย๊ (為 wéi) ก็ต้องมศีกัดิ์

เป็นลุงหรืออาของคนรุ่นย้ง (榮 róng) และคนรุ่นเต็ก (德 dé)  

มศีกัดิเ์ป็นหลานของคนรุน่ย้ง เช่น นำยอึง้เต็กฮัว่ (黃德華 Huáng 

Déhuá) เป็นญาตชิัน้หลานของนายอึง้ย่งกวง
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 ด้วยวธิกีารดงักล่าว การล�าดบัญาตขิองคนจนีจงึชดัเจนมาก 

หากต้องการรู้รายละเอียดก็ค้นดูได้จากปมูประวตัขิองครอบครวัหรอื

วงศ์ตระกลู (家譜, 族譜) ซึง่จะมสีาแหรกสาขาญาติอย่างชดัเจน

ว่าเป็นญาติกันมาอย่างไร แยกสาแหรกกันมาต้ังแต่รุ ่นใด ทุกแซ ่

ทุกสาแหรกต่างมปีมูประวัตขิองตน ดงักล่าวแล้วในเรือ่งระบบตระกลู

แซ่ของจนี

 ด้วยเหตุทีช่ื่อจริงของคนจนีมกัมคี�าบอกล�าดบัรุ่นอยูด้่วย จงึ

นิยมเรียกชื่อประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งว่า จู๋หมิง (族名 ชื่อในวงศ์

ตระกูล) เพราะในปูมประวัติของตระกูลจะบันทึกชื่อนี้ไว้ เพื่อให้รู้ 

ล�าดับชัน้ในตระกูลด้วย และเนือ่งด้วยชือ่นีมั้กตัง้เมือ่เริม่เรยีนหนงัสอื

หรอืเข้าโรงเรียน จงึนยิมเรยีกว่า ซูหมงิ (書名 ชือ่ในโรงเรยีน) หรอื

เสวยีหมงิ (學名 ชือ่ในการศกึษาเล่าเรียน)

ควำมเป็นมำของกำรใช้ค�ำบอกล�ำดบัรุน่ (輩序)
 ค�าบอกล�าดับรุ่น เกิดจากพัฒนาการของวัฒนธรรมช่ือและ

อทิธพิลของวฒันธรรมตระกูลแซ่ในสังคมจนี

 ตัง้แต่ราชวงศ์ฮัน่เป็นต้นมา ประชากรขยายตวัเรว็ ผูค้นมาก 

ขึ้น เพ่ือเลี่ยงชื่อแซ่ซ�้ากันจึงนิยมชื่อ ๒ พยางค์ซึ่งตั้งให้มีความหมาย

ไพเราะได้ง่ายกว่าอกีด้วย สาเหตสุ�าคญัยิง่อกีประการหนึง่คอื ระบบ

ครอบครวัใหญ่และระบบตระกลูแซ่แพร่หลาย คนจงึเริม่ตัง้ช่ือลกูให้มี

อกัษรร่วมกนัอยูส่่วนหนึง่ เพือ่แสดงว่าเป็นพีน้่องกัน ถ้าเป็นช่ือพยางค์

เดียวก็ใช้อักษรที่มีส่วนผสมของอักษรเดียวกันอยู่ ดังปรากฏว่าช่วง



68 แซ่อึง๊และสายสกลุอาจารย์ป๋วย

ปลายราชวงศ์ฮ่ัน อนัเป็นช่วงต้นเรือ่งสามก๊กนัน้

 เล่ำเปียว (劉表 หลิวเปียว) มลูีกชือ่เล่ากี ๋(劉琦 หลิวฉ)ี 

กบัเล่าจ๋อง (劉琮 หลวิฉง) อกัษร 琦 (กี)๋ กบัอักษร 琮 (จ๋อง) มี

อกัษรหยก 玉 ลดรปูเป็น 王 ร่วมกนัอยู ่แต่ชือ่แบบนีต้ัง้ยากเพราะ

จ�ากดัต้องใช้อกัษรทีม่ส่ีวนผสมร่วมกนัอยู่เท่านัน้ จงึเริม่ใช้ชือ่ ๒ พยางค์

ทีม่คี�าหรอือกัษรร่วมกันอยูค่�าหน่ึง

 ดงัปรากฏว่าพีน้่อง ๘ คนของสมุาอ้ีนัน้ แม้ช่ือตวัจะมพียางค์

เดยีว แต่ชือ่รองม ี๒ พยางค์ พยางค์หลงัใช้อกัษร 達 (ต๋า-บรรล ุถงึ 

เข้าใจ) เหมอืนกนัทกุคน คอื 伯達 - ป๋อต๋า 仲達 - จ้งต๋า 叔達 
- ซูต๋า 季達 - จี้ต๋า 显達 - เสี่ยนต๋า 惠達 - ฮุ่ยต๋า 雅達  

- หย่าต๋า และ 幼達- โย่วต๋า สมุาอีเ้ป็นคนรอง แซ่สมุา (ซือหม่า)  

ชื่อตัว อี้ ชื่อรอง จ้งต๋า (เสียงจีนฮกเก้ียนว่าจ้งตัด) รวมแซ่ด้วยเป็น  

๔ พยางค์ว่า สมุาจ้งตดั (ซือหม่าจ้งต๋า) แม้จะเป็นช่ือรองแต่กแ็สดงว่า

ชือ่ ๒ พยางค์ทีซ่�า้กันอยูพ่ยางค์หนึง่ในหมู่พีน้่องมใีช้ในสงัคมจนีแล้ว

 ชือ่ ๒ พยางค์ทีซ่�า้กนัอยู ่๑ พยางค์ในหมูพ่ีน้่องปรากฏชดัใน 

ยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้ (พ.ศ. ๙๖๓-๑๑๓๒) ซึ่งแยกเป็นราชวงศ์สั้นๆ  

หลายราชวงศ์ หลวิอ้ีว์ (劉裕) ปฐมกษตัรย์ิของราชวงศ์หลิวซ่งในยคุ

ราชวงศ์เหนอื-ใต้นีม้ลีกูชาย ๗ คน ช่ือมอีกัษร 義 (อี-้ครรลองธรรม) 

ร่วมกันอยูพ่ยางค์หนึง่ว่า หลิวอ้ีฝ ู (劉義符) หลิวอีห้ลง (劉義
隆) หลวิอีเ้จนิ (劉義真) หลวิอีค้งั (劉義康) หลวิอีก้ง (劉
義恭) หลิวอีเ้ซวียน (劉義宣) และหลวิอีจ้ี้ (劉義季)

 พระเจ้าฉอีูต่ีม้ลีกูชาย ๑๗ คน ชือ่มตีวัอกัษร 子 (จือ่-ลกูชาย) 
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ร่วมกนั ชือ่รองมอีกัษร 雲 (อวิน๋-เมฆ) ร่วมกนั เช่น เซยีวจือ่เหลยีง  

ชือ่รองว่า อวิน๋องิ เซยีวจือ่ชงิ ช่ือรองว่า อวิน๋ฉาง เซยีวจือ่เสีย่ง ชือ่รอง

ว่า อวิน๋อนิ เซยีวจือ่จิง้ ชือ่รองว่า อวิน๋ตวน เซยีวอีน้๋องชายพระเจ้าฉอีูต่ี้ 

(เซยีวเต้าเฉิง) มลีกูชาย ๖ คน ชือ่ตัวอกัษร 子 (จือ่-ลกูชาย) ร่วมกับ

ลูกพระเจ้าฉีอู่ตี้ แต่ชื่อรองใช้อักษร 景 (จิ่ง-แสงตะวัน ทิวทัศน์  

เคารพ) เช่น เซียวจื่อเชียน ชื่อรองว่า จิ่งไอ่ เซียวจื่ออวิ๋น ชื่อรองว่า 

จิง่เฉยีว เซียวจ่ือเชียน ช่ือรองว่า จิง่หยาง แสดงให้เหน็ว่ายคุนีลู้กผูพ้ี ่

ผู้น้องก็เริ่มใช้ช่ือตัวที่มีอักษรร่วมกันอยู่ ๑ อักษรแล้ว แต่ชื่อรองใช ้

อกัษรต่างกนั คงจะเพือ่แสดงว่าร่วมปูแ่ต่ต่างบดิา จงึกล่าวได้ว่าการใช้

ค�าบอกล�าดบัรุน่ (Generation name) ร่วมกันในหมูญ่าตใิกล้ชิดเริม่

มเีค้าชดัในยุคราชวงศ์เหนอื-ใต้ 

 ต่อมาในยุคราชวงศ์ถังก็ปรากฏมีการใช้ชื่อที่มีอักษรร่วมกัน  

๑ อักษรในหมู่ลูกพี่ลูกน้อง ถึงยุคห้าราชวงศ์ (พ.ศ. ๑๔๕๐-๑๕๐๓)  

มกีารใช้อกัษรร่วมกันในหมูพ่ีน้่องต่อเนือ่ง ๓ ชัว่คน เช่น ตระกูลของ 

หลี่เค่อย่ง (李克用) ต้นวงศ์ของกษัตริย์ราชวงศ์โฮ่วถังในยุคห้า

ราชวงศ์ ใช้อกัษร เค่อ (克) ร่วมกนั รุน่ลกูใช้อกัษร ฉนุ (存) ร่วมกนั 

รุ่นหลานสาแหรกหน่ึงใช้อักษรจี้ (继) แสดงว่าถึงยุคนี้คงมีการใช ้

อกัษรบอกล�าดบัรุน่ร่วมกันในหมูพ่ี่น้องต่อเน่ืองกนัหลายรุน่ขึน้

 กล่าวโดยสรุปชื่อที่มีอักษรร่วมกันอยู่ตัวหนึ่งหรือค�าหนึ่งนี้  

แรกทเีดยีวใช้ในครอบครวัเพือ่ให้รูว่้าเป็นพ่ีน้องร่วมบดิากัน (อาจต่าง

มารดาได้) ต่อมาค่อยๆ ขยายไปสูล่กูพีผู่น้้องทีร่่วมปูเ่ดยีวกนั แล้วต่อไป

ถงึทวดเดยีวกันด้วย แล้วใช้ต่อเนือ่งกันหลายชัว่คนข้ึน แต่ก็คงจะตัง้ 
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ค�าใช้ร่วมกนันีเ้มือ่ถงึคนรุ่นนัน้ ยังไม่มกีารตัง้ล่วงหน้าส�าหรบัลกูหลาน

รุน่หลังไว้ก่อน แต่การใช้ช่ือร่วมอกัษรกนัค�าหนึง่ในแต่ละรุน่ต่อเนือ่งกัน

หลายรุ่นขึ้น ท�าให้การล�าดับญาติในครอบครัวใหญ่หรือสาแหรกแซ่

ชดัเจน เกิดความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัแน่นแฟ้นย่ิงข้ึน และเอือ้ต่อ

การจัดระบบระเบียบในตระกูลแซ่ได้ดยีิง่ขึน้

 คนจีนให้ความส�าคัญแก่ตระกูลมาก การใช้ค�าบอกล�าดับรุ่น 

จึงขยายกว้างใช้ร่วมกันในหมู่ญาติร่วมสาแหรก (同宗) หรือหมด 

ทัง้แซ่ (同姓) มกีารตัง้ล่วงหน้าเป็นแบบแผนชดัเจนในยคุราชวงศ์ซ่ง

 พระเจ้ำซ่งไท่จู ่ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ซ่ง เป็นผูต้ัง้ค�าบอก

ล�าดบัรุน่ (Generation name) ล่วงหน้าส�าหรบัลกูหลานในวงศ์ตระกลู

เป็นคนแรก ทรงปรารภไว้ใน “ปมูประวัตพิระราชวงศ์” ว่า “รำชตระกลู

แซ่เจ้ำ (趙 เต๋ีย) แม้จะมสีมำชกิมำก แต่อยูต่่ำงถิน่ ท�ำให้ห่ำงเหนิกนั 

จงึไม่เป็นกลุม่ก้อนอย่ำงมีระเบยีบ จ�ำแนกช้ันญำตไิด้ยำก แม้ได้พบกนั

กด็ัง่หนึง่เป็นคนอืน่ รูส้กึเสยีดำยอย่ำงยิง่” ดงันัน้ ปี พ.ศ. ๑๕๐๗ จงึทรง 

ตัง้ค�าบอกล�าดับรุน่ (輩序 Generation name) ขึน้ ๓ ชดุ ส�าหรับ

อนชุนทีส่บืเชือ้สายไปจากพระองค์ชุดหนึง่ ส�าหรบัอนุชนของเจ้ากวงอี๋ 

(ภายหลังเป็นพระเจ้าซ่งไท่จง) และเจ้ากวงเหม่ย พระราชอนุชาอีก

คนละชดุ ชดุละ ๑๔ อกัษร ล้วนมคีวามหมายดงีาม ส�าหรบัลกูหลาน 

ในแต่ละสาแหรกใช้สบืต่อกนัไป

 พระเจ้าซ่งไท่จูม่พีระนามตวัว่า เจ้าควงอิน้ (趙匡胤) ค�า

บอกล�าดบัรุน่ของสายสกลุหรอืสาแหรกนีจ้งึเริม่ด้วยอกัษรควง (匡) 

รวม ๑๔ อกัษร มฉีนัทลกัษณ์เป็นกลอนคู่ ๒ วรรคดงันี้
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 วรรคหน้า 匡 德 惟 從 世 令 子
  ควง เต๋อ เหวย ฉง ส้ือ ลิง่ จือ่

  kuāng dé wéi cóng shì lìng zî

 วรรคหลงั 伯 師 希 與 孟 由 宜
  ป๋อ ซือ ซ ีอว่ี เมิง่ อ๋ิว อี๋

  bó shī yû mèng yóu yí

 กลอนคู่ ๒ วรรคนีม้คีวามหมายเชงิค�าสอนและค�าอวยพรร่วม

กนัว่า

 วรรคแรก ปฏิบตัติำมคณุธรรมย่อมจะมลีกูหลำนดีทกุชัว่คน

 วรคหลงั หวงัว่ำอนชุนรุน่หลงัจะได้ครผููป้ระเสรฐิดงัเมิง่จือ่ 

  (เม่งจือ๊)

 หลังจากนั้นมีค�าบอกล�าดับรุ่นในราชตระกูลแซ่เจ้าสาแหรก

ต่างๆ อีกรวมทั้งสิ้น ๑๒ สาแหรก แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยได้ใช้กัน

เคร่งครดันัก เพราะเจ้านายราชวงศ์ซ่งชอบเปลีย่นช่ือและตัง้ใหม่ตาม

ความพอใจของตน แต่ค�าบอกล�าดับรุ่นของราชตระกูลแซ่เจ้านี้ได ้

เป็นต้นแบบแพร่หลายออกไปสู่พวกผู้ดีและปัญญาชน ดังปรากฏว่า 

พวกแซ่หลนิ (林 ลิม้) ได้น�าค�าสดดุหีลนิฟ่าง (林放 ลิม้ฮ่วง) หนึง่ 

ใน “๗๒ เมธ”ี ศษิย์เอกขงจือ่ทีพ่ระเจ้าซ่งเกาจงแต่ง มาใช้เป็นค�าบอก

ล�าดบัรุน่ในแซ่ของพวกตนก่อน ภายหลงัจงึได้ตัง้ชือ่ใหม่ใช้กนัในแต่ละ

สาแหรกแยกกันไป เช่น แซ่หลิน (ลิ้ม) สาแหรกของหนันซานกง  

(南山公 หน�่าซัวกง) ซ่ึงเป็นแซ่ล้ิมกลุ่มใหญ่ที่สุดในแต้จ๋ิวและใน
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ประเทศไทย มีค�าบอกล�าดับรุ่นใช้ตั้งแต่อยู่ที่อ�าเภอผู่เถียน มณฑล

ฮกเกี้ยน (ฝูเจี้ยน) ในราวปลายราชวงศ์ซ่งถึงปลายราชวงศ์หยวน  

หนนัซานกงคนรุ่นที ่๘ ของค�าบอกล�าดบัรุน่ชดุนีอ้พยพเข้ามาอยู่ในถิน่

แต้จิ๋ว พอค�าบอกล�าดับรุ่นใช้หมดถึงรุ่นที่ ๑๐ ในช่วงต้นราชวงศ์หมิง  

จงึได้ตัง้ค�าบอกล�าดบัรุน่ชดุใหม่ ๖๐ อกัษรข้ึนใช้สบืต่อมา ถงึปัจจบุนั 

ใช้ถึงรุน่ที ่๑๘-๒๕

 การใช้ค�าบอกล�าดบัรุน่ยงัได้แพร่ไปถงึวดั ส�านกัวชิา และองค์กร

ต่างๆ ท่ีมีความต่อเนื่องยาวนานอีกด้วย เช่น วัดเส้ำหลิน เมื่อพระ- 

ฌานาจารย์ฝอูีว์้ (福裕禪師) ตัง้นกิายเซนส�านกัเฉาต้ง (曹洞) 

ขึน้ในราชวงศ์หยวน ได้ตัง้ค�าบอกล�าดบัรุ่นไว้ ๗๐ รุ่น พระฌานาจารย์

หย่งซ่ิน (永信禪師) เจ้าอาวาสคนล่าสดุซ่ึงถกูจับเพราะเหตุทศุลี

เมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นี ้เป็นรุน่ที ่๓๓ ใช้อกัษรหย่ง (永) เป็น

ชือ่รุน่ ภกิษุของมหายานจนีและในไทยใช้แซ่ซือ่ (釋) ซึง่มาจากค�าว่า 

“ศากยะ (มุนี)” (釋迦牟尼) เพราะถือกันว่าพระภิกษุเป็น  

“ศากยบุตร” สืบ “พุทธวงศ์” ดังนั้น หลวงจีนย่งซ่ินจึงมีช่ือเต็มทาง 

พุทธวินัยว่า ซ่ือหย่งซ่ิน (釋永信) ซ่ึงเป็นฉายาทางพุทธศาสนา  

ไม่ใช่ชื่อแซ่ตัวเมื่อเป็นฆราวาส ส�านักวิทยายุทธ์ส่วนมากก็มีค�าบอก

ล�าดบัรุน่ใช้ ดงัปรากฏในนยิายก�าลงัภายใน

 การใช้ค�าบอกล�าดับรุ่นมาใช้กันอย่างจริงจังเป็นแบบแผน

สมบรูณ์ในยคุราชวงศ์หมงิ พระเจ้าหมงิไท่จู ่ (พระนามเดมิจหูยวนจาง) 

ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงมีโอรส ๒๐ กว่าองค์ แยกเป็นวงศ์ ๒๐ กว่า

สาแหรก พระองค์ได้ตัง้ค�าบอกล�าดบัรุ่นพระราชทานทกุสาแหรก ๒๐ 
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อกัษรเท่ากนั เป็นร้อยกรองประเภทซือ ๕ ค�า ๔ วรรค ทกุสาแหรกใช้ 

สบืต่อกนัมา ๑๐ กว่ารุ่นก็ส้ินราชวงศ์ แต่ลกูหลานกย็งัใช้สบืต่อกนัมา 

จนหมด ๒๐ อักษร แต่ละสาแหรกซึ่งแตกแขนงแยกย่อยออกไปอีก 

ต่างกต้ั็งค�าบอกล�าดบัรุน่ชดุใหม่ใช้ต่อไป มข้ีอมลูบนัทกึในปมูประวตัิ  

(族譜) ของทกุสาแหรก ดังนัน้ จงึท�าให้ทราบชดัว่าจหูรงจี (朱鎔
基) อดีตนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเช้ือสาย 

รุน่ที ่๒๖ ของจหูยวนจาง

 ในราชวงศ์หมงิระบบตระกูลแซ่แพร่หลายไปทัว่ทกุชนชัน้ การ

ใช้ค�าบอกล�าดับรุ่นซึ่งเป็นวัฒนธรรมส�าคัญของระบบตระกูลแซ่จึง 

แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว จากตระกลูเจ้านาย ผูด้ ีปัญญาชน ไปจนถงึ

ชาวบ้านทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมชื่อและแซ่ของคนจีนอย่าง

สมบูรณ์สืบต่อมา ท�าให้ชื่อคนจีนส่วนมากมี ๒ พยางค์ สถิติสูงถึง  

๙๓.๕% ในยคุก่อนสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจนีเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๒

 แต่ถงึแม้จะต้ังช่ือพยางค์เดยีวกน็ยิมให้มส่ีวนผสมของอกัษร

ในชือ่พ้องกันอยู่ส่วนหนึง่ ดงัตวัอย่างช่ือตวัละครในนยิายเรือ่ง ความ

ฝันในหอแดง (红楼梦) ตะกลูเจีย่ (賈) ก�าหนดอกัษรเหวนิ (文 

- ตัวหนังสือ, งาม, สุภาพ เปลี่ยนรูปเป็น攵) อักษรอีว์ (玉 หยก  

ลดรปูเป็น 王) อักษรเฉ่า (艸 ลดรปูเป็น 艹) เป็นอกัษรบอกล�าดบั 

รุน่พีน้่องรุน่เดียวกบัเจีย่เป่าอีว์๋ (賈宝玉 พระเอกในเรือ่ง) จงึมชีือ่ 

ทีป่ระกอบด้วยอักษรหยก (玉王) เป็นส่วนประกอบเช่น เจ่ียเป่าอีว์้  

ค�าว่า อีว์้ (玉) กค็อืหยก เจีย่เหลยีน (賈璉) เจีย่หวน (賈環)  

เจีย่จู (賈珠) อักษร 璉 (เหลยีน) 環 (หวน) 珠 (จู) ล้วนเป็น 
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ชือ่รตันชาต ิมอีกัษรหยกลดรปู 王 เป็นส่วนประกอบ ส่วนเจีย่เซอ 

(賈赦) เจ่ียเจิง้ (賈政) เจ่ียหมิน่ (賈敏) ซ่ึงเป็นรุน่พ่อเจีย่เป่าอีว์้ 

อกัษร 赦 (เซอ) 政 (เจิง้) 敏 (หมิน่) ซึง่เป็นชือ่ล้วนมอีกัษรเหวนิ

เปลี่ยนรูป (攵) เป็นส่วนประกอบ บอกให้รู้ว่าเป็นคนรุ่นเดียวกัน  

ส่วนตัวละครหญิงท่ีเป็นคนรุ่นเดียวกับเจี่ยเป่าอี้ว์ ใช้ชื่อ ๒ พยางค์  

มคี�าว่าชุน (春 วสนัต์) อยูท้่ายทกุคน เช่น เจีย่หยวนชนุ (賈元春) 

เจ่ียอิง่ชนุ (賈迎春) เจ่ียท่ันชุน (賈探春) และเจีย่สชีนุ (賈 
惜春) 

 ฉะนั้นเราจึงมักพบว่าช่ือ ๒ พยางค์ของคนจีนที่เป็นพี่น้อง  

หรือลูกพี่ผู้หญิง หรือแม้เป็นญาติชั้นกากี่น้ัง (家己人) ห่างกัน 

หลายชัว่คน มกัพ้องกันอยู ่๑ พยางค์ หรอื ๑ อกัษร กเ็พราะเป็นค�าบอก

ล�าดบัรุน่ทีใ่ช้ร่วมกนัในสาแหรกแซ่ของพวกเขานัน่เอง

 ค�าบอกล�าดับรุ่นน้ีส่วนมากแต่ละแซ่แยกเป็นหลายชุดตาม

สาแหรก แซ่เดียวกนัแต่ต่างเมอืงต่างสาแหรกกม็ศัีกดิศ์รีต่างกนั ใช้ค�า

บอกล�าดบัรุน่คนละชดุกัน พวกทีใ่ช้ชดุเดยีวกนัจงึจะนบัญาตกัินได้ชดั 

ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัด ี ถ้าต่างสาแหรกใช้ต่างชุดก็หาได้รกัใคร่สนิทสนม

กันไม่ อาจดูถูกกันเองด้วยซ�้าไป มีเพียงบางแซ่ที่เป็นเอกภาพใช้ชุด

เดยีวกนัทัง้หมด เช่น แซ่ข่ง (孔)

 แซ่ข่ง มบีนัทึกปมูประวตัแิซ่ชดัเจนตลอดมาแต่ยังไม่มคี�าบอก

ล�าดบัรุน่ใช้ ถงึกลางยุคราชวงศ์หยวน ข่งซือฮุย่ (孔思晦) ประมขุ

สกลุข่งรุน่ที ่๕๔ (นบัขงจือ่เป็นรุน่ที ่๑) ก�าหนดให้ใช้อกัษรซือ (思) ถงึ

รุน่ที ่๕๕ ใช้อกัษรเค่อ (克) ร่วมกัน รุ่นที ่๕๖ อกัษรซี (希) รุน่ที ่๕๗ 
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อกัษรเอีย๋น (言) ต่อมาในยคุราชวงศ์หมิง พระเจ้าหมงิไท่จู่ (จหูยวน-

จาง) พระราชทานช่ือรุ่นล่วงหน้าแก่สกุลข่งต่อไปอกี ๘ อกัษร ใช้ได้ถงึ 

รุน่ท่ี ๖๕ รวมกับอกัษรซ ี(希) ของรุน่ที ่๕๖ และอกัษรเอ๋ียน (言) ของ

รุน่ที ่๕๗ แล้วได้ ๑๐ อักษร เป็นร้อยกรอง ๒ วรรค ถงึรชักาลเทยีนฉี ่

ปลายราชวงศ์หมงิ ฮ่องเต้พระราชทานค�าบอกล�าดบัรุน่สกลุข่งต่อไป 

อีก ๑๐ อักษร ส�าหรับใช้ถึงรุ่นที่ ๗๕ ต่อมาในยุคราชวงศ์ชิง พระเจ้า 

ชิงเกาจง (เฉียนหลง) พระราชทานต่ออีก ๑๐ อักษร ปี ค.ศ. ๑๙๑๙  

ขงล่ิงสอื (孔令貽) ประมขุสกุลข่งรุน่ท่ี ๗๖ ตัง้ล่วงหน้าอกี ๒๐ รุน่ 

ใช้ได้ถึงรุ่นที่ ๑๐๕ รวมกับของเก่าทั้งหมดเป็น ๕๐ รุ่น ป ีค.ศ. ๑๙๒๐ 

รฐับาลประกาศให้แซ่ข่งทัว่ประเทศใช้ค�าบอกล�าดบัรุน่ชดุนีร่้วมกนัอย่าง

เป็นทางการ สกุลข่งเข้มงวดเร่ืองการใช้ค�าบอกล�าดบัรุน่ร่วมในชือ่จริง

มาก หากไม่ใช้จะไม่ได้รับการบนัทึกชือ่เข้าปมูประวติัของแซ่ (族譜)

 อนึง่ แซ่เมิง่ (孟 เม่ง) แซ่เอ๋ียน (顔 ง้วน) และแซ่เจงิ (曾 จงั) 

ได้รบัอนญุาตให้ใช้ค�าบอกล�าดบัรุ่นชุดนีด้้วย เพราะเอีย๋นหยุ (顏回
ง่วนหยุ) และเจงิเซนิ (曾參 จงัเซยีม) ล้วนเป็นศษิย์เอกของขงจือ่  

ส่วน เมิง่เคอ (孟軻 เม่งเคอ) หรอืเม่ิงจือ่ (孟子 เม่งจ๊ือ) เองกเ็ป็น

หลานศิษย์ผู้ได้รับยกย่องว่าเป็น “อริยเมธีรองจากขงจื่อ (亚聖)”  

ค�าบอกล�าดบัรุน่ชดุนีจ้งึใช้ร่วมกนัถงึ ๔ แซ่

 การใช้บอกล�าดับรุ่นแพร่ไปตามวัฒนธรรมตระกูลแซ่ และ 

การศกึษาแผนเก่าเพือ่สอบเข้ารบัราชการ ชาวไร่ชาวนาทีย่ากจนยงัไม่ใช้

วฒันธรรมตระกลูแซ่จรงิจงั ยงัไม่มศีาลบชูาบรรพชน (祠堂) ก็มกั 

ยังไม่มีค�าบอกล�าดับรุ่นใช้ เช่น ตระกูลของผู้เขียนเพิ่งเริ่มใช้ค�าบอก



76 แซ่อึง๊และสายสกลุอาจารย์ป๋วย

ล�าดบัรุน่ในรชักาลเฉยีนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ฉะนัน้การใช้บอกล�าดบัรุน่

น่าจะแพร่หลายท่ัวถงึทกุชนชัน้จริงๆ ในยคุราชวงศ์ชงิ

 โดยทัว่ไปค�าบอกล�าดบัรุ่นใช้เฉพาะกบัลูกชาย เพราะลกูสาว

จะไม่ถูกบันทึกช่ือเข้าปูมประวัติของตระกูลจึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ แต่ก็ 

นยิมต้ังชือ่ ๒ พยางค์ให้พ้องกนัอยูค่�าหนึง่เพือ่แสดงว่าเป็นพีน้่องกนั

 แต่ถงึยคุทีว่ฒันธรรมการใช้ค�าบอกล�าดบัรุน่เฟ่ืองฟ ูบางตระกลู

มีค�าบอกล�าดับรุ่นส�าหรับลูกสาวด้วย เช่น แซ่จู (朱) สาแหรกหน่ึง 

ในมณฑลเสฉวน แยกค�าบอกล�าดับรุ่นลูกชายกับลูกสาวไว้คนละชุด  

บางแซ่ตั้งค�าบอกล�าดับรุ่นส�าหรับลูกสะใภ้ไว้ด้วย ไว้ใช้บันทึกชื่อเข้า 

ปมูประวัตติระกูลแซ่ของสามแีละท่ีป้ายสถติวิญญาณ เช่น แซ่ล้ิม (林
หลิน) ที่หมู่บ้านโอ่วตัง (湖東 หูตง) ต�าบลแจ๋โตว (井都 จิ่งตู) 

อ�าเภอเตีย้เอีย๊ (潮陽 เฉาหยาง) ในถิน่จนีแต้จิว๋ ค�าบอกล�าดบัรุน่ 

มี ๓๒ รุ่น ทั้งลูกชายและสะใภ้ควบคู่กัน ขอยกตัวอย่าง ๔ รุ่นดังนี้  

(นอกวงเลบ็เสียงแต้จิว๋ ในวงเล็บเสยีงจีนกลาง) 

 ลกูชำย   สะใภ้

 ล่อย (禮 หลี)่  ฮก (福 ฝ)ู

 จอื (之 จอื)  ลก (祿 ลู)่

 อู ่(有โหย่ว)  สก (淑 ซ)ู

 ป้ึง (本 เป่ิน)  เก่ง (敬 จิง้)

 แซ่จวิ (周 โจว) ทีห่มูบ้่านซีจุ้ย้ (泗水  ซือ่สุ่ย) ต�าบลหบัซวั 

(夾山  เจียซัน) อ�าเภอเตี้ยเอ๊ีย (潮陽) ถิ่นจีนแต้จิ๋วนั้น ที่เสา 

คูเ่อกในศาลบชูาบรรพชน (祠堂) ต้นซ้ายสลกัอกัษรค�าบอกล�าดบั
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รุน่ลูกชาย ต้นขวาสลกัอกัษรบอกล�าดบัลกูสะใภ้คูกั่นไว้ แสดงถึงความ

จรงิจังกบัวฒันธรรมชือ่และแซ่ของคนแซ่นี ้(ดภูาพประกอบ)

ค�าบอกล�าดบัรุน่ของแซ่จิว หมูบ้่านซีจุ้ย้ ต�าบลหบัซวั อ�าเภอเต้ียเอีย๊ 

(ซ้ำย) ส�าหรบัลกูชาย (ขวำ) ส�าหรับลกูสะใภ้ (ภาพจาก วภิา จิรภาไพศาล)

 ค�าบอกล�าดบัรุ่นแต่ละชดุส่วนมากแต่งเป็นร้อยกรองวรรคละ 

๔, ๕ หรือ ๗ ค�า ยาว ๒-๒๐ วรรค มีลักษณะเป็นค�าขวัญร้อยกรอง 

ประจ�าตระกูล สะท้อนให้เห็นค่านิยม อุดมคติของวงศ์ตระกูลและ 

ยคุสมยัท่ีแต่ง ถ้าแต่งไว้ในยุคเก่ากม็กัสะท้อนค่านยิม ความมุง่หวงัตาม

วฒันธรรมขงจือ๊ ดงัตวัอย่างค�าบอกล�าดบัของตระกูลเจ้า (เตีย๋) และ

ตระกลูหวง (อ๊ึง) ข้างต้น ถึงยุคสาธารณรฐัจนี ค�าบอกล�าดบัรุน่ทีแ่ต่ง 

ในยคุนีก้ม็กัสะท้อนอดุมคตปิระชาธปิไตย การพฒันาชาติไปสูย่คุใหม่ 

ท่ีแต่งใหม่ในยคุปัจจบุนักม็กัสะท้อนค่านยิมของสังคมร่วมสมยั เช่น ค�า

บอกล�าดบัรุน่ของแซ่สว์ี (徐 ชือ้) สาแหรกหนึง่ทีแ่ต่งเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ยาว ๘ วรรค ๔๐ อกัษร มใีจความว่า “รศัมจีนีส่องสว่ำงไปทัว่ทะเลบรูพำ

สะท้อนสนัตภิำพ ปณธิำนอนัยิง่ใหญ่เลือ่มพรำยแผ่ไปไกล วทิยำกำร

และยุทธกิจโดดเด่นทั่วแดนมังกร ยศศักดิ์อ�ำนำจวำสนำครบครัน 

วิทยำศำสตร์เจริญรุ่งเรือง ฉลองพระคุณ (บรรพชน) สร้ำงคนเก่งรุ่น 

ใหม่ สบืต่ออดีตไปสูย่คุสมยัอนัรุ่งเรอืง” สะท้อนถงึอดุมคตขิองคนจนี

ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี คนจีนเก่งมากเร่ืองเอาวัฒนธรรมเก่ามารับใช้

สงัคมปัจจบุนั

 ในยคุราชวงศ์หมงิ-ชงิ และสาธารณรัฐ ค�าบอกล�าดบัรุน่แพร่

หลายเป็นส่วนส�าคญัของวัฒนธรรมชือ่และตระกลูแซ่ แต่ถงึยคุคอม- 

มวินสิต์เสือ่มโทรมลงอย่างรวดเรว็ เพราะไม่สอดคล้องกบัอดุมการณ์

ของรัฐ คนนิยมช่ือพยางค์เดียวมากข้ึนดังสถิติข้างต้น ซ่ึงเกิดผลเสีย 

ทีช่ดัเจนประการหนึง่คอืมคีนชือ่แซ่ซ�า้กนัมาก

 ถงึสหสัวรรษปัจจบุนั (ค.ศ. ๒๐๐๐ / พ.ศ. ๒๕๔๓) เป็นต้นมา  

จีนหวนกลับไปฟื้นฟูมรดกอดีต เพื่อเป็นฐานก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ 

วฒันธรรมตระกูลแซ่ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาให้สมสมยั ชือ่ ๒ พยางค์ 

ที่มีค�าบอกล�าดับรุ่นอยู่ด้วยเริ่มกลับคืนมา หลายแซ่หลายสาแหรก 

ท่ีใช้ของเก่าไปใกล้หมด คนในแซ่ซึง่มคีวามรูท้างอกัษรศาสตร์กจ็ะมา

ประชมุกนัแต่งชุดใหม่ไว้ใช้ต่อ ดังตวัอย่างแซ่สว์ี (ชือ้) ข้างต้นนี้

 คนรุน่เก่าถงึยคุสาธารณรฐัจนีและจนีคอมมวินสิต์มช่ืีอจรงิที่

ใช้ค�าบอกล�าดบัรุน่เป็นส่วนหนึง่ของช่ือแทบทกุคน เช่น ชือ่เหมำเจ๋อตง 

(毛澤東) ค�าว่า เจ๋อ (澤) เป็นค�าบอกล�าดบัรุ่น รุน่ที ่๑๔ ใน ๔๐ รุน่

ของแซ่เหมาสาแหรกนี้
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 แซ่เจียง (蔣 เจี่ยง) สาแหรกของเจียงไคเช็ค (蔣介石  

เจีย่งเจีย้สอื) มคี�าบอกล�าดบัรุ่นอยู ่๔ วรรค ๒๐ รุน่ ๕ รุน่ในวรรคแรก

ได้แก่ ฉ ี(祁) ซือ (斯) เจ้า (肇) โจว (周) ก๋ัว (國) เจียงไคเช็คมี 

ชื่อจริงที่บันทึกในปูมประวัติแซ่ว่า เจี่ยงโจวไท่ (蔣周泰) ลูกชื่อ 

เจีย่งจงิกัว๋ (蔣經國) และเจีย่งเหว่ยกัว๋ (蔣緯國) ค�าโจว (周) 

และก๋ัว (國) เป็นค�าบอกล�าดบัรุน่ ซึง่จะไว้เป็นส่วนหน้าหรอืส่วนหลงั

ของช่ือกไ็ด้ 

 เร่ืองค�าบอกล�าดับรุ่นนี ้หนงัสือ ค�าบอกล�าดบัรุน่ของแซ่ฉัว่

หรอืไช่ (蔡氏輩序) เล่มหนึง่ของคนจนีแต้จิว๋อธบิายไว้ในค�าน�า 

ดมีาก ขอแปลตอนส�าคญัมาเสนอไว้ดังนี้

เหมำเจ๋อตง มช่ืีอจรงิทีใ่ช้ค�ำบอกล�ำดบัรุน่
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 “วฒันธรรมค�ำบอกล�ำดบัรุน่นี ้มไีว้ใช้บอกควำมสมัพนัธ์

ตำมชัน้รุน่ของคนในสำแหรกแซ่เดียวกนั โดยใช้ค�ำบอกล�ำดับ

รุ่นตั้งช่ือ เพื่อบอกให้รู้ช้ันรุ่น ตำมวิถีชีวิตจริง เด็กที่เกิดมำ 

พ่อแม่หรือปู่ย่ำจะตั้งชื่อให้ ชื่อนี้จีนแต้จิ๋วเรียกว่ำ ‘หยูเมี้ย  

(乳名 ชื่อน�้านม)’ และนิยมเรียกว่ำ ‘โถวเมี้ย (土名  
ชือ่หยาบ)’ คร้ันถงึเวลำเข้ำโรงเรียนกจ็ะเอำอกัษรบอกล�ำดบั

รุน่ของเดก็ไปขอให้ครตูัง้ชือ่ให้ ชือ่น้ีจึงเรยีกว่ำ ‘จอืเมีย้ (書
名)’ หรอื ‘จอืเหำ (書號)’ หมำยถงึ ‘ชือ่เรียนหนงัสือ, ช่ือ

ในโรงเรียน’ ส�ำหรับเพื่อนนักเรียนและคนทั่วไปใช้เรียกขำน  

กำรตั้งช่ือเรียนหนังสือใช้อักษรบอกล�ำดับรุ่นได้ทั้งหญิงและ

ชำย นยิมให้มคีวำมหมำยพ้องใกล้เคยีงหรอืเสรมิควำมหมำย

ของชือ่น�ำ้นม เมือ่ยคุสมยัเปลีย่นไปควำมคดิคนก็เปลีย่นไป 

คนรุ่นใหม่มักไม่ค่อยใช้ค�ำบอกล�ำดบัรุน่ตัง้ช่ือ แต่ตัง้เอำตำม

ควำมพอใจ หรอืใช้ช่ือน�ำ้นมเป็นชือ่จรงิ นำนเข้ำก็ลมืค�ำบอก

ล�ำดับรุ่นของสำแหรกแซ่ตน ท�ำให้ขำดควำมผูกพันในวงศ์

ตระกูล ขำดมำรยำทในกำรเรียกขำนกัน เพรำะใช้ชื่อสับสน  

ไม่แยกประเภทตำมวฒันธรรมชือ่ให้ชัดเจน”

 จีนแต้จิ๋วมีวัฒนธรรมช่ือซับซ้อน หลายถิ่นแยกชื่อน�้ำนม

(乳名) กับ ชือ่หยำบ (土名) ออกจากกัน ชือ่หยาบมกัเรียกง่ายๆ 

แบบเดยีวกบัชือ่เล่นของคนไทย เช่น เก้า (狗 หมา) โกย (雞 ไก่)  

แปะตี๋ (白弟 เด็กชายขาว) ส่วนชื่อน�้านมน้ันมีความหมายดี มี 
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ลักษณะเป็นช่ือจริงที่ใช้ในครอบครัว อาจเรียกว่า “ช่ือในครอบครัว”  

เช่น อำจำรย์ยง อิงคเวทย์ มีช่ือหยาบ (土名) ว่า “อาตี๋ (阿弟
ลกูชาย, น้องชาย, เดก็ชาย)” เพราะเป็นลกูชายคนเดยีว ชือ่ในครอบครัว

หรอืน�า้นม (乳名) ว่า ฮกแช (福星 ฝซูงิ) แปลว่า ดาวแห่งบญุวาสนา 

พอเข้าโรงเรียนครูตั้งชื่อเรียนหนังสือให้ว่า หย่งกวง (榮光) หย่ง 

หรอืย้ง (榮) เป็นค�าบอกล�าดับรุน่ รวมกบัค�าว่า กวง (光) ซึง่แปลว่า 

“แสงรศัม”ี แล้วเป็นค�าผสม มคีวามหมายว่า “แสงแห่งโชควำสนำ แสง

แห่งเกยีรตยิศ” สอดคล้องกับความหมายของชือ่ในครอบครวั เพราะ

ดาวย่อมมีแสง แสงนั้นย่อมน�าเกียรติยศความรุ่งเรืองมาสู่เจ้าของ  

ชือ่ตวั (乳名) กบัชือ่โรงเรยีน (學名) หรอืชือ่จรงิของจนีแต้จิว๋นี้  

มนียัยะทีเ่กีย่วข้องกับชือ่รอง (字) ในหวัข้อต่อไป

 ในกรณีที่ชื่อน�้านมมีลักษณะเป็นชื่อตัวไม่ใช่ชื่อเล่นนี้ก็มักจะ 

มคี�าบอกล�าดบัรุน่ใช้ โดยเฉพาะอกีชดุหนึง่แยกจากค�าบอกล�าดบัรุน่ 

ของชื่อเรียนหนังสือหรือชื่อจริง เช่น แซ่เซียว สาแหรกของอาจารย์ 

สลัุกษณ์ ศวิรักษ์ แซ่ลิม้ (หลิน) สาแหรกอาจารย์เศรษฐพงศ์ จงสงวน 

ล้วนมคี�าบอกล�าดบัรุน่ ๒ ชดุ ส�าหรบัใช้กบัช่ือน�า้นมหรอืชือ่ในครอบครัว

อีกชุดหน่ึง และส�าหรับใช้กับชื่อเรียนหนังสือหรือชื่อจริงอีกชุดหนึ่ง  

จึงเห็นได้ว่าค�าบอกล�าดับรุ่นมีความส�าคัญมากในวัฒนธรรมชื่อของ 

คนจนียุคเก่า

 สรปุได้ว่า ช่ือ (名) ของคนจนีท่ัวไปแยกเป็นชือ่เมือ่เดก็ (小
名) กบัชือ่เมือ่โต (大名) ชือ่เมือ่เดก็ส่วนมากใช้เป็นช่ือเล่น ชือ่เมือ่

โตใช้เป็นชือ่จรงิ แต่จนีบางถิน่ชือ่เมือ่เดก็แยกเป็นชือ่ตวั ซึง่มคีวามหมาย
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ดงีามกบัชือ่เล่น เช่น เสยีวโก่ว (小狗 ลกูหมา) ชือ่แบบนีภ้าษาจนีกลาง

เรยีก “โฉ่วหมงิ (醜名)” แปลว่า “ชือ่ตลก” จนีแต้จิว๋เรยีก “โถวเมีย้  

(土名)” แปลว่า “ชือ่หยาบ” ช่ือตวัใช้เป็นชือ่จรงิในครอบครวัและ 

กับคนคุ้นเคยในวัยเด็ก พอเข้าโรงเรียนตั้งชื่อจริงใช้เป็นทางการจึง 

เรยีกว่า “ซหูมงิ (書名)” หมายถงึ “ชือ่เรียนหนงัสือ” หรอืเรยีกว่า 

“เจิง้หมงิ (正名)” หมายถงึ “ชือ่จริง”

 ทีก่ล่าวมาทัง้หมดเป็นเร่ืองของช่ือผูช้าย ผูห้ญงิจีนในอดตีแต่

โบราณมามสีถานะต�า่ เป็นคนของตระกลูแซ่หรอืสาม ีจงึไม่จ�าเป็นต้อง

มชีือ่เรยีกขานเฉพาะตวั แต่จะเรยีกง่ายๆ ว่าเป็นหญงิแซ่ใด หรอืลกูสาว

แซ่ใด เช่น นำงอุยซ ี(เมียขงเบ้ง) นำงเอียนซ ี(เมยีโจผ)ี ซ ี(氏) เป็น 

เสียงจีนฮกเกี้ยน แต้จิ๋วว่า “สี” จีนกลางว่า “สื้อ” แปลว่า แซ่อุยสี  

(เอยีนซ ีหมายถงึ หญงิแซ่อยุ หญงิแซ่เอียน) ชือ่ไต้เกีย้ว (เมยีซุนเซก็) 

เสีย้วเกีย้ว (เมยีจวิยี)่ กไ็ม่ใช่ชือ่ แต่หมายถงึ ลกูสาวคนโตของแซ่เกีย้ว 

(ไต้เกีย้ว) และลกูสาวคนเลก็ของแซ่เกีย้ว (เสีย้วเก้ียว)

 ชือ่เมิง่เจยีงหนีว์่ ในต�านานก�าแพงเมอืงจนี ก็หมายถงึลกูสาว 

(หนีว์่) ของบ้านแซ่เจียง (เจยีง) คนโต (เมิง่) หญงิท่ีมสีามแีล้วนยิมใช้

แซ่สามนี�าหน้าแซ่ตวัเองด้วย เช่น เปำหวำงสือ้ ( 包王氏แต้จิว๋ว่ำ  

เปำเฮ้งส)ี หมายถงึหญงิแซ่หวาง (เฮ้ง) เป็นสะใภ้ของบ้านแซ่เปา ใน 

นยิายองิพงศาวดารจนีเรือ่งห้องสิน มข้ีอความตอนหนึง่ว่า “ครัน้นำน

มำลเิจ้งได้นำงฮนืสีเป็นภรรยำ” ความหมายทีถ่กูต้องตามภาษาจนีคอื 

“ลเิจ้งได้หญิงแซ่ฮืนเป็นภรรยำ” เท่านัน้ แต่ผู้อ่านชาวไทยมกัเข้าใจกนั 

ว่าฮนืสเีป็นชือ่ของภรรยาลเิจ้ง
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 ในอดตีก่อนจนีเป็นสาธารณรัฐเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๕ ผูห้ญิงส่วนมาก

มแีต่ชือ่เล่นเรียกกันในหมูญ่าต ิ ส่วนมากเรยีกตามล�าดบัในครอบครวั

ซึง่ส่วนมากเป็นครอบครัวใหญ่อยูร่วมกนั ๓ ชัว่คน เช่น เป็นหลานสาว

คนท่ี ๖ ของบ้านแซ่ซก็ูเรียก ซลูิว่เหนยีง แปลว่า สาวคนที ่๖ ของบ้าน 

แซ่ซู

 พอแต่งงานไปอยู่ข้างสามี คนก็จะเรียกชื่อใหม่ตามแซ่สามี  

เช่น สามีแซ่หวงก็จะเรียกว่า หวงเส่า หมายถึง อาซ้อแซ่หวง แม้แต่ 

ชือ่เล่นของเธอทีเ่คยมอียูก็่ไม่ได้ใช้ กระทัง่สามตัีวเองก็ไม่รู ้ ดังปรากฏ 

ในงิว้เก่าเรือ่งหนึง่ว่า เมือ่สามจีะเขียนค�าฟ้องร้องต่อศาลให้ภรรยาจงึ 

ถามว่าเธอชื่ออะไร คนดูรุ่นใหม่ส่วนมากไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องถาม  

ป้าสะใภ้ของผูเ้ขียนซ่ึงเกิดเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๙ กม็แีต่ชือ่เล่น หญิงจีนยคุ 

เก่าที่ปรากฏช่ือจริงชัดเจนส่วนมากเป็นชนชั้นสูง ที่มีชื่อรองด้วยมัก 

เป็นปัญญาชน เช่น กวหีญงิ หรอืผูม้กีารศึกษาสงู

 ปัจจุบันคนจีนก็ยังนิยมเรียกหญิงที่มีสามีแล้วตามแซ่หรือ 

ชือ่ของสาม ีขอยกตวัอย่างตามเสยีงจนีแต้จิว๋เพือ่ให้เข้าใจง่าย โดยใส่ 

เสยีงจนีกลางไว้ในวงเลบ็ เช่น หญงิช่ือ ตัง้หยุเอง็ (เฉนิฮุย่องิ) สามช่ืีอ 

ล้ิมเม่งไช้ (หลนิหมงิไฉ) คนมกัจะเรยีกเธอว่า ลิม้ซ้อ (อาซ้อบ้านแซ่ลิม้) 

เม่งไช้ซ้อ (อาซ้อเมียเฮียเม่งไช้) ลิ้มอึ้ม (อาอ้ึมหรือป้าบ้านแซ่ลิ้ม)  

เม่งไช้อึม้ (ป้าภรรยาลงุเม่งไช้) หรือกเ็รยีกตามแซ่เดิมของหญิงผูน้ัน้ว่า 

ตัง้สี (เฉนิส้ือ)-หญงิแซ่ตัง้

 ทัง้หมดนีค้อืเร่ืองของชือ่ตวั (名) ตามวฒันธรรมชือ่ของจนี
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จือ้ (字): ช่ือรอง
 ตามพระราชบญัญตัชิือ่บคุคลของไทยจ�าแนกช่ือไว้ ๓ ประเภท 

คอื ช่ือตัว หมายถงึช่ือประจ�าบุคคล ช่ือรอง หมายถงึชือ่ประกอบถดั

จากชื่อตัว และชื่อสกุล หมายถึงชื่อประจ�าวงศ์สกุลหรือนามสกุล  

ตามนัยความหมายดงักล่าวนี ้หมงิ (名) ของคนจนีจงึหมายถงึชือ่ตัว 

ส่วนช่ือรองควรใช้เป็นค�าแปลค�าว่าจือ้ (字) ในภาษาจนีมากกว่าจะ

แปลเป็นค�าอืน่

 ค�าว่า จือ้ (字) นี ้อาจารย์ยง องิคเวทย์ และอาจารย์เสถยีร  

วีรกุล ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาษาจีนและภาษาไทยอย่างเอกอุ แปลเป็น 

ค�าไทยตรงกนัว่า “ชือ่รอง” แต่มผีูแ้ปลต่างไปว่า ฉายาบ้าง สมญาบ้าง  

ซึง่ไม่ค่อยเหมาะสม 

 เพราะจื้อ (字) ของคนจีนเป็นช่ือที่สืบเนื่องไปจากชื่อตัว  

ระบุตัวบุคคลให้ชัดเจนย่ิงขึ้น เช่นเดียวกับชื่อรองในพระราชบัญญัต ิ

ชือ่บคุคลของไทย

 อนึง่ ค�าว่า จือ้ (字) นัน้ เสยีงจนีโบราณว่า “ชือ่” ตรงกบัภาษา

ไทย ซึง่ล้านนาออกเสยีงว่า “จือ้” ตรงกบัภาษาจนีกลางปัจจบุนั ฉะนัน้

ค�านีเ้ป็นค�าทีจ่นีและไทยใช้ร่วมกนัมาแต่เดิม ตามหลกัวชิาภาษาศาสตร์

ถือว่าค�าว่า “ชื่อ” กับ “จื้อ (字)” เป็นค�าร่วมรากเหง้า (cognate)  

กนั ค�าว่า “จือ้” (字) จงึควรแปลเป็นไทยให้สอดคล้องกบัค�าทีม่ใีน 

พระราชบญัญติัชือ่บคุคลว่า “ชือ่รอง” มากทีส่ดุ

 ความหมายหลกัของอกัษรจือ้ (字) ในปัจจบุนัหมายถงึ “ตวั

อักษร” มักใช้เป็นค�าซ้อนว่า เหวินจื้อ (文字) ความจริงแล้วเดิมท ี
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เหวนิ (文) กบัจือ้ (字) เป็นอกัษรคนละประเภทกนั เหวิน (文) คอื 

อกัษรชัน้ต้นหรอือกัษรเดีย่วทีเ่ลยีนแบบมาจากรปูภาพ เช่น 人 (rén 

คน) 山 (shan ภูเขา)日 (rì ดวงอาทิตย์)月(yuè ดวงจันทร์) 

เนือ่งจากมลีกัษณะเป็นลายเส้นจงึเรยีกว่า เหวนิ (文) ซึง่ความหมาย

ดัง้เดมิคือลาย ลวดลาย ลายเส้น ส่วนจือ้ (字) คอื อกัษรผสม เกดิ 

จากอักษรอืน่มารวมกนัเป็นอกัษรตัวใหม่ เช่น อักษร คน 人 เปลีย่น

รปูเป็น亻รวมกับอกัษรภูเขา 山 เป็นอกัษร 仙 อ่านว่าเซยีน (xian) 

เหมอืนกนัทัง้จนีกลางและจนีแต้จิว๋ หมายถงึ ผูบ้�าเพญ็ธรรมซึง่มกัอยู่

ตามป่าเขาล�าเนาไพร อกัษร 囗(wéi) หมายถึง ล้อม ขอบเขต ถ้าเตมิ

อกัษรคน 人 อยูข้่างในเป็น 囚(qíu ฉวิ) หมายถงึ คนถกูกกัขงั ถ้า 

เตมิอกัษรน�า้ 水 ลดรปูเป็น氵เข้าข้างหน้าเป็นอกัษร 泅 หมายถงึ  

คนถูกล้อมหรืออยู่ในน�้า เอาความว่าแหวกว่าย จีนกลางอ่านว่า  

ฉิว (qíu) ตามเสียงอักษร 囚 เสียงแต้จิ๋วเปลี่ยนจาก ชิ้ว เป็น ซิ้ว  

แปลว่า ว่าย เช่น สิว่จุย้ (泅水) หมายถงึว่ายน�า้ 

 อกัษรจือ้ (字) เองก็เป็นอักษรผสม เกดิจากอักษร 宀 (mián 

เหมยีน) กบัอักษร子(zı ) รวมกนั อกัษร 宀 (เหมียน) รปูดัง้เดมิใน

จารกึกระดองเต่า ยุคราชวงศ์ซางเป็น  แล้วพฒันามาเป็น 宀 ใน 

หนงัสอือกัขรานกุรมซวัเหวนิเจ่ียจือ้ (說文解字 อธบิายลายสอื

วิเคราะห์อักษร) อธิบายว่าหมายถึง “อำคำรหรือห้องลึกที่มีหลังคำ 

และฝำรอบ” ก็คืออาคารบ้านเรือนหรือห้องนั่นเอง ส่วนอักษร 子  

เลียนแบบมาจากรูปทารกนอน หมายถงึทารกแรกเกดิหรอืลกู อ่านว่า 

zı (จือ่ แต้จิว๋ว่าจือ้) เม่ือรวมกบัอกัษร 宀 (เหมยีน บ้าน ห้อง) เป็น

˘

˘
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อักษร 字 แล้ว ความหมายดั้งเดิมคือ “ทำรกเกิดอยู่ในห้อง หญิง 

คลอดลูกอยู่ในห้อง” แล้วขยายความหมายเป็น แพร่พันธุ์ ขยาย  

เพิม่เตมิ เลีย้งด ูปกครอง และอืน่ๆ อกี

 ทีส่�าคญัอกัษร จือ้ (字) นี ้ยงัใช้เรยีกสิง่ทีเ่กดิใหม่หรอืสบืเนือ่ง

มาจากของเก่าทีม่อียู ่ เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจากแม่ได้อกี อกัษร

ผสมนั้นเกิดจากอักษรเก่าที่มีอยู่มาร่วมกัน เหมือนลูกเกิดจากแม่  

จงึเรียกว่า จือ้ (字)

 ต่อมาคนจนีมวีฒันธรรมเอาความหมายของชือ่ตวัมาต้ังเป็น

ค�าใหม่ใช้เรยีกบคุคลนัน้แทนชือ่ตัวเป็นชือ่หนึง่ จงึเรยีกค�าประเภทนีว่้า 

จือ้ (字) ซึง่ควรแปลว่า “ชือ่รอง” เพราะสบืเนือ่งมาจากชือ่ตวั ความ

หมายจงึต้องสัมพนัธ์กับความหมายของชือ่ตวัในลกัษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง เป็นค�าที่เกิดเพิ่มเติมมาจากชื่อตัว เกิดข้ึนทีหลังเป็นอันดับรอง 

มาจากชือ่ตวั จงึควรแปลว่า “ชือ่รอง” 

 ควำมเป็นมำของจือ้ (ชือ่รอง)

 หมิง หรือชื่อตัวมีใช้กันมาแต่บรรพกาล ส่วนจื้อหรือชื่อรอง

ปรากฏหลักฐานการใช้แน่ชัดในหมู่ผู้ก่อตั้งราชวงศ์โจวเป็นพวกแรก  

เป็นวัฒนธรรมส�าคัญประการหนึ่งของชนชั้นปกครองในราชวงศ์นี้  

แล้วค่อยๆ แพร่หลายกลายเป็นความนิยมในหมู่ปัญญาชนมาจนส้ิน

ราชวงศ์ชงิ

 ในคมัภร์ีหลีจ่ี ้ซึง่อธบิายจารตีต่างๆ ของราชวงศ์โจว กล่าวไว้ 

ในบรรพชีว์หลี่ (曲禮) ว่า “ชำยอำยุ ๒๐ ท�ำพิธีสวมหมวกตั้งจื้อ  
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(ชื่อรอง)...หญิงถึงวัยพร้อมที่จะแต่งงำนได้ท�ำพิธีปักปิ่นและต้ังจื้อ  

(ชือ่รอง)”

 คนจนีแต่โบราณมาจนถงึสิน้ราชวงศ์หมงิไว้ผมยาวท้ังชายและ

หญงิ ตามจารตีราชวงศ์โจว ชายพออายคุรบ ๒๐ ปี จะท�าพธิสีวมหมวก

ในศาลบรรพชน (祠堂) โดยรวบผมที่ปล่อยยาวประบ่าขมวดไว้ 

กลางศีรษะ แล้วใช้หมวกสวมทับไว้ หมวกท่ีเรยีกว่า “กวน (冠)” รปูร่าง

ต่างกันบ้างตามยุคสมัย พิธีนี้เรียกว่า “ก้วนหลี่ (冠禮 อักษร 冠  

ถ้าเป็นนามอ่านว่า “กวน” เป็นกรยิาอ่านว่า “ก้วน”)” ชายหนุม่ทีถึ่งวยั 

เข้าพิธนีีแ้ล้วเรยีกว่า “ญัว่ก้วน (弱冠)” หมายถงึ “หนุม่น้อย”

 ส่วนหญิงพออายุครบ ๑๕ ปี จะรวบผมตอนหน้าและข้างห ู

เกล้าไว้ตรงกระหม่อมแล้วปักป่ินและเคร่ืองประดบัอืน่  ๆอกี ผมข้างหลงั 

ทีเ่หลอือยู่เป็นส่วนน้อยปล่อยยาวไว้ ป่ินน้ีเรยีกว่า “จี ๊ (笄)” หญงิที่ 

อายคุรบ ๑๕ จงึเรยีกว่า “จจีี ๊(及笄)” แปลว่า “ถงึวัยปักป่ิน” ถ้าหญงิ

นั้นโตช้าอายุครบ ๑๕ ยังไม่เป็นสาวก็ยังไม่ปักปิ่น เลื่อนออกไปเป็น

ภายในอาย ุ๒๐ ปี

 ในยุคต่อมาพิธีน้ีเปล่ียนไปบ้าง แต่กิจกรรมและสาระส�าคัญ 

ยงัเหมอืนเดมิ คอืพธิเีข้าสูว่ยัผู้ใหญ่ของคนจนี 

 ตามจารตีราชวงศ์โจว หมวกในพธินีีมี้ ๓ ใบ สวมทลีะใบตาม

ล�าดบั ใบแรกท�าด้วยผ้าปอสดี�า ใบทีส่องเป็นหมวกหนงักวาง ใบทีส่าม

เป็นหมวกป่านหรือไหม หมวกใบแรกแสดงว่าผู้ทีเ่ข้าพิธเีจรญิวัยมสีทิธิ์

เข้ารบัราชการได้ หมวกท่ีสองแสดงสิทธิอ์อกศกึได้ ใบทีส่ามแสดงว่า 

มสีทิธิร่์วมพธิเีซ่นสรวงบรรพชน ผูอ้าวโุสในตระกูลแซ่เป็นผูส้วมให้ทัง้  
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๓ ใบ

 พิธีสวมหมวกและปักปิ่นแสดงว่าผู้เข้าพิธีพ้นวัยเด็ก บรรลุสู่

ความเป็นผูใ้หญ่ เป็นสมาชกิทีส่มบรูณ์ของวงศ์ตระกูลและประเทศชาติ 

พร้อมท่ีจะมคีรอบครวั มสีทิธิต่์างๆ ตามสถานะของตนซึง่ก�าหนดไว้เป็น

จารีตหรอืฮีต (禮) ของสงัคม ชายทีเ่ข้าพธินีีแ้ล้วจะได้รบัช่ือใหม่เป็น

ชือ่รอง (字) ใช้แทนชือ่ตวัเพือ่แสดงว่าโตเตม็วยัแล้ว ดงัมีกล่าวไว้ใน

คมัภร์ีหลีจ่ี ้(อธบิายจารตี) บทก้วนอี ้(冠義 สาระของพธิสีวมหมวก) 

ว่า “สวมหมวกแล้วตัง้ชือ่รอง (字 จือ้) คอืวถิแีห่งกำรเป็นผูใ้หญ่”

 กำรตั้งชื่อรองเม่ือเด็กโตเต็มวัยเป็นผู้ใหญ่นี้ เป็นเรื่อง

เกีย่วข้องกบัควำมคดิเก่ียวกบัชวีติของคนจนี แล้วพัฒนำเป็นจำรตี

ส�ำคญัประกำรหนึง่ของจนี

 ในสมัยโบราณเดก็ตายก่อนโตเตม็วัยสบืวงศ์ตระกลูได้เสยีมาก 

ฉะนั้นคนท่ีเจริญเติบโตมาจนพร้อมที่จะมีครอบครัวได้จึงเป็นเรื่อง 

น่ายนิดอีย่างย่ิง จนีให้ความส�าคญัแก่การมลูีกหลานสืบตระกลูแซ่มาก 

ดงันัน้จงึต้องมพีธิเีข้าสูค่วามเป็นผู้ใหญ่และควรมช่ืีอใหม่ แสดงถงึชวิีต

ที่เติบโตเต็มวัยอีกชื่อหนึ่ง หมิงหรือชื่อตัวเป็นชื่อเมื่อชีวิตเริ่มต้น

เหมอืนต้นไม้ทีง่อกขึน้มำ แต่จือ้หรอืชือ่รองคอืชือ่เมือ่โตเตม็วยั

เหมอืนต้นไม้ซึง่โตเตม็ทีพ่ร้อมจะมผีล

 ตามความเชือ่ของคนจนีโบราณ ชือ่ตวัคอืชวีติหรือจติวญิญาณ

ของคน ส�าหรบัใช้ในครอบครวัเท่านัน้ คนนอกไม่ควรน�าไปเรยีกขาน 

เพราะจะเป็นการ “จกิมิง่” หรอื “ข่มชวีติ” ของผูถ้กูเรียก เม่ือคนโตเต็ม

วยัต้องออกสูสั่งคม จงึต้องมชีือ่รองไว้ให้คนอืน่เรยีกแทนชือ่ตัว
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 เมือ่สงัคมจนีเจริญขึน้ตามความเชือ่ดงักล่าวนีพ้ฒันาเป็นจารตี

สงัคมว่า ชือ่ตวัเป็นช่ือทีพ่่อแม่ตัง้ให้ ส�าหรบัใช้ในครอบครวัและเจ้าตวั

เรยีกขานตวัเอง เป็นชือ่ทีค่นนอกพงึเคารพ ไม่น�าไปเรยีกขาน เพราะ 

จะแสดงถงึการไม่เคารพพ่อแม่ของเจ้าของช่ือซึง่เป็นผูต้ั้งชือ่นัน้ และ 

เสียมารยาทต่อเจ้าของชื่อด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าผู้เรียกเป็นคน 

รุน่ราวคราวเดยีวกบัผู้ถกูเรยีกหรอือ่อนอาวโุสกว่า

 คนไทยก็มีมารยาทเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ผู้ที่จะเรียกชื่อคนอื่น

ตรงๆ ได้ต้องมีวัยหรือสถานะสูงกว่าผู้ถูกเรียก แต่ในวัฒนธรรมไทย 

มกัใช้ค�าว่า พี ่ ป้า น้า อา หรอืค�าแสดงสถานะของผูถู้กเรยีก เช่น คร.ู.. 

หมอ... น�าหน้า

 ส่วนจีนโบราณถือระบบตระกูลแซ่เข้มงวด คนต่างแซ่ไม่ควร 

จะเรียกอย่างนับญาติกัน อนึ่งเมื่อคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีสถานะใน 

สงัคม ควรมชีือ่ใหม่เรยีกให้เกยีรติ จงึพฒันาเป็นจารตีใช้ชือ่รอง (จ้ือ) 

แทนชือ่ตวั (หมงิ) ดงัมบีญัญตัไิว้ในคมัภร์ีอีห้ลี ่(儀禮 จารตีประเพณ)ี 

ว่า “เข้ำพิธีสวมหมวก แล้วตัง้ช่ือรอง เพือ่ให้เกยีรติช่ือตวั” คมัภร์ีหลีจ่ี ้

(อธบิายจารตี) บรรพถนักง (檀弓) ภาคต้น ซึง่อิง่ต๋าคนยุคราชวงศ์

ถงัท�าค�าอธิบายเสรมิให้เหตผุลว่า “ถ้ำเกดิแล้วไม่ตัง้ชือ่กจ็�ำแนกบุคคล

ไม่ได้ พอเกิด ๓ เดือนก็ตั้งช่ือตัว จึงกล่ำวว่ำ ๓ เดือนตั้งชื่อตัว อำยุ  

๒๐ ปีอยูใ่นวถีิแห่งกำรเป็นบดิำ เพือ่นฝงู จะเรยีกช่ือตวัอกีไม่ได้ ฉะนัน้

เมือ่เข้ำพธิสีวมหมวกจงึตัง้ชือ่รอง”

 อนึง่เม่ือคนเยาว์วยัยงัไม่มผีลงานหรอืปฏปิทาแก่สงัคม ช่ือตัว

จึงแสดงเพียงชีวิตตามรูปกาย แต่พอเติบโตเข้าสู่สังคมย่อมมีจริยา
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ปฏิปทาของตวัเองเป็นทีป่รากฏ จงึควรมช่ืีอรองใช้แสดงจรยิาต่างหาก

จากชื่อตัว มีความส�าคัญในเชิงสังคมมากกว่าชื่อตัว ดังมีกล่าวไว้ใน 

ค�าสอนตระกลูเอีย๋น วรรณกรรมสมยัราชวงศ์ถงับทเฟิงเชา (風操) 

ว่า “ชือ่ตวัใช้ (เรียกขำน) แสดงรูปกำย ชือ่รองใช้แสดงจรยิำ ตำยแล้ว

ห้ำมเรยีกชือ่ตวั ชือ่รองลกูหลำนเอำไปตัง้เป็นแซ่ได้”

 เนือ่งจากช่ือรองใช้แทนชือ่ตวัจงึต้องมคีวามหมายสมัพนัธ์กบั

ชือ่ตัวในลักษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงัจะกล่าวในหวัข้อ “การตัง้ชือ่รอง” 

ท�าให้ชื่อรองช่วยแสดงความหมายของช่ือตัวให้ชัดขึ้น ในภาษาจีนจึง

นยิมเตมิค�าว่า 表 (เป่ียว) ซึง่แปลว่า “แสดง บ่งบอก” ประกอบค�าว่า

字 (จือ้) เป็น 表字(เป่ียวจือ้) หมายถงึ “ชือ่ซ่ึงแสดงความหมาย 

ของช่ือตวั”

 เนื่องจากช่ือรองต้องตั้งไปจากความหมายของชื่อตัว จึงมี 

ค�ากล่าวว่า “ชือ่ตวัเป็นรำกเหง้ำของชือ่รอง ชือ่รองเป็นปลำยยอดของ

ชือ่ตวั” “ชือ่รองมไีว้เพือ่แสดงจริยำและปฏิปทำ ยกย่องว่ำเตบิโตเป็น

ผูใ้หญ่แล้ว... ด้วยเหตทุีช่ือ่ตัวคอืรปูกำย ได้จำกบดิำมำรดำ ท�ำพธิสีวม

หมวกตัง้ชือ่รองเมือ่เป็นผู้ใหญ่เพ่ิมอำรยะ จงึเป็นกำรให้เกยีรต”ิ

 แม้ชื่อรองจะตั้งทีหลังช่ือตัวแต่ในยุคเก่ามีความส�าคัญกว่า  

คนโบราณเรียกช่ือรองกันเป็นเร่ืองส�าคัญที่สุด แสดงมารยาทและ

สถานะทางสงัคมได้เช่นเดยีวกับแซ่ (姓) และสือ้ (氏) ในยคุก่อน

ราชวงศ์ฉนิ

 ท้ังนีเ้พราะต้ังแต่ราชวงศ์โจวถงึเริม่ราชวงศ์ฮ่ัน ชือ่รองหรอืจือ้ 

มใีช้แต่ในหมูพ่วกผู้ด ีคนทีไ่ม่มชีาตติระกูลและยศศกัดิไ์ม่มชีือ่รองใช้  
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ดังปรากฏว่า บุคคลส�าคัญผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นเกือบทุกคนมีแต่ช่ือตัว 

ไม่มช่ืีอรอง เช่น หลวิปัง (พระเจ้ำฮัน่โกโจ-ฮัน่เกำจู)่ เซยีวเหอ โจวป๋อ 

เฉนิผงิ หำนซิน่ เฉำเชนิ (โจฉ�ำ) เพราะคนเหล่านีม้าจากตระกลูชาวบ้าน 

มจีางเหลียง (เตียวเหลียง) เท่าน้ันทีม่ชีือ่รองว่าจือ่ฝาง เพราะเขาเป็น

ผูด้เีก่าราชนิกลุของเจ้าผูค้รองแคว้นหานในยคุจัน้ก๋ัว

 ตัง้แต่ราชวงศ์ฮัน่เป็นต้นมา การใช้จือ้หรอืชือ่รองเริม่แพร่ไปใน

หมูผู่ม้กีารศกึษา แม้จะไม่ได้มาจากชนชัน้สงูกต็าม จนในทีส่ดุคนทีไ่ด้

เรยีนหนงัสอืยกสถานะเป็นปัญญาชนกม็จีือ้ใช้กันทัว่หน้า แต่ยังไม่ทัว่

ทุกชนชั้น เพราะในยุคราชวงศ์ซ่งยังมีกฎหมายไม่อนุญาตให้ชาวบ้าน 

ตัง้จือ้ใช้ จนถงึยุคราชวงศ์หมิงระบบตระกูลแซ่และโรงเรยีนของตระกลู

แซ่แพร่หลายมาก การศกึษาและการบนัทกึปมูประวตับิรรพชนท�าให้ 

การใช้จือ้หรือช่ือรองเป็นเร่ืองจ�าเป็น รัฐไม่จ�ากดัสทิธิก์ารใช้ชือ่รอง (จือ้) 

จึงแพร่ไปกับระบบตระกูลแซ่และการศึกษาจนทั่วถึงในช่วงราชวงศ์ 

หมงิ-ชิง

 อกัษร字 นี ้เสยีงภาษาจีนกลางอ่านว่า “จือ้ zi” เหมือนกนัทกุ

ความหมาย แต่ในภาษาแต้จิว๋ ถ้าหมายถงึ “ตวัอักษร” จะอ่านว่า “หยี”่ 

ถ้าหมายถึงคลอดลูก เกิด แพร่พันธุ์ เลี้ยงดู และชื่อรองจะอ่านว่า  

“หยอื” แต่ถ้าใช้ควบกับอกัษร 名 (หมงิ , แต้จิว๋ อ่านว่า เม้ีย) เป็น 名
字 ซึง่หมายถงึช่ือ กลบัอ่านว่า “เหมีย่หยี”่ การอ่านเป็นเสียงแต้จิว๋จงึ

ต้องระมดัระวังเรือ่งนีม้าก
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 กำรตัง้ชือ่รอง

 เนือ่งจากใช้แทนชือ่ตวั ชือ่รองจงึต้องเป็นค�าเกีย่วข้องกบัความ

หมายของชือ่ตัว สมยัโบราณนยิมใช้ค�าทีเ่ป็นไวพจน์ (synonym) พ้อง

ความหมายกบัชือ่ตวัมาตัง้เป็นชือ่รอง เช่น ชว์ีหยวน กวเีอกยคุจัน้กัว๋ แซ่

ชว์ี (屈 qu) ชือ่ตวัว่า ผงิ (平) ช่ือรองว่า หยวน (原 yuán) ค�าว่า 

ผงิและหยวนแปลว่า “ทีร่าบ” เหมอืนกนั นยิมใช้ควบกนัเป็นค�าซ้อนว่า 

ผงิหยวน (平原) หมายถงึ ทีร่าบ ทุง่ราบ ด้วยเหตนุีช้ือ่รองจงึมกัเรยีก

อกีอย่างว่า “เป่ียวจือ้表字” หมายถึง ค�าแสดงความหมายของชือ่ตวั

ตัง้แต่ราชวงศ์ฮัน่เป็นต้นมา การตัง้ชือ่รองมีความหลากหลายแยบยล

ยิง่ข้ึน อาจมคี�าอ่ืนเข้ามาเสริมแสดงข้อมลูอ่ืนอกี ท�าให้เป็นชือ่ ๒ พยางค์ 

แต่ต้องมคี�าหลกัทีม่คีวามหมายสัมพนัธ์กับชือ่ตวัในลกัษณะใดลกัษณะ

หนึง่ จะขอกล่าวเฉพาะลักษณะส�าคญัทีพ่บมากไว้ดงัน้ี 

 ๑. มีความหมายเหมือน คล้าย หรือไปในท�านองเดียวกับ 

ชือ่ตัว เช่น จกูดัเหลยีง (จเูก่อเลีย่ง) แซ่จูกดั (諸葛) ชือ่เหลยีง (亮 
เลีย่ง) ชือ่รอง ขงเบ้ง (孔明 ข่งหมงิ) ค�าว่า เหลียง (เลีย่ง) หมายถงึ 

เรือง สว่าง ชัดเจน ส่วนค�าว่า เบ้ง (หมิง) หมายถึง สว่าง แจ่มแจ้ง  

มลงัเมลอืง เป็นไวพจน์กบัค�าเหลยีง (เลีย่ง) ค�าว่า ขง (ข่ง 孔) ในทีน่ี้

หมายถงึ มาก ชือ่รองว่าขงเบ้งจงึหมายถึงสว่างมาก ท�าให้เหน็ได้ชดัเจน

ตามความหมายของค�าว่า เหลียง (เลี่ยง) ทั้งยังมีนัยความหมาย

เกีย่วข้องกบัขงจือ่ว่า มลงัเมลอืงด้วยความรู้และคณุธรรมอย่างขงจือ่ 

หรอืแจ่มแจ้งในค�าสอนของขงจือ่ก็ได้ เพราะภมูลิ�าเนาเดมิของขงเบ้งอยู่

มณฑลซานตงเช่นเดียวกับขงจื่อ พ่อของเขาชื่อจูกัดกุย (諸葛珪  



93ชื่อบุคคลในวัฒนธรรมจีน

จเูก่อกยุ) ชือ่รองว่า กนุก้ง (君貢 จวนิก้ง) ค�า ก้ง (貢) มาจากชือ่ 

ของจือ่ก้ง (子貢) ศิษย์ของขงจือ่ แสดงว่าช่ืนชมอยากเป็นศษิย์ขงจือ่ 

ถงึรุน่จกูดัเหลยีง ลกูชายได้ชือ่รองว่า ขงเบ้ง (ข่งหมงิ) กมี็จรยิาและ

ปฏปิทาอนัประเสริฐสมกบัชือ่รองของตนอย่างย่ิง บคุคลในยุคสามก๊ก 

กม็ช่ืีอรองลกัษณะนีอ้กีหลายคน เช่น

 จวิยี ่(周瑜 โจวอีว์๋) แซ่จวิ (周 โจว) ชือ่ยี ่(瑜 อีว์๋) ช่ือรอง

ว่า กงกนึ (公瑾 กงจ่ิน) ยี ่(瑜) กบักนึ (瑾) ล้วนเป็นช่ือหยกช้ันดี

เหมอืนกนั ค�าว่า กง (公) เป็นค�าแสดงความยกย่อง

 โลซก (魯肅 หลู่ซู่) ช่ือรอง จูเก่ง (子敬 จื่อจิ้ง) ค�าว่า  

ซก (ซู่) กับ เก่ง (จิ้ง) หมายถึง สุภาพ อ่อนน้อม เคารพ เหมือนกัน  

จ ู(จ่ือ) เป็นค�ายกย่องว่าเป็นผูท้รงความรู้ 

 อยุเอ๋ียน (魏延 วุย่เอีย๋น) ชือ่รอง บุน๋เตีย๋ง (文長 เหวนิ

ฉาง) เอีย๋นกบัเต๋ียง (ฉาง) แปลว่า ยืด ยาว เหมือนกนั บุน๋ (เหวนิ) เป็น

ค�ายกย่องหมายถงึผูเ้จรญิ อารยชน

 ซนุกวน (孫權 ซนุฉวน) ชือ่รอง ต่งโบ๋ว (仲謀 จ้งโหมว)  

ค�ากวน (ฉวน) กบั โบ๋ว มีความหมายเหมอืนกันว่า “อ�านาจ” ต้ง (จ้ง) 

หมายถงึลูกคนรอง เพราะซุนกวนเป็นลกูคนรองของซนุเกีย๋น ลกูคนโต

คือซุนเซ็ก (孫策 ซุนเซ่อ) ชื่อรองว่า แปะหู (伯符 ป๋อฝู) ค�า  

เซ็ก (เช่อ) หมายถึง ติ้วไม้จารึกอักษรที่รวมเป็นพวง ต่อมาหมายถึง

หนงัสอื เล่มหนงัสอื ค�า ห ู (ฝ)ู หมายถงึ ตราทีป่ระทบั หนงัสอืค�าสัง่ 

หนังสือค�าสั่งที่มีตราประทับ ๒ ค�านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับหนังสือ ค�าว่า  

แปะ (ป๋อ) หมายถงึ ลกูชายคนโต
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 ตูฝู้ ่(杜甫) กวเีอกยุคราชวงศ์ถงั ชือ่รอง จือ๋เม่ย (子美) 

ฝูแ่ละจือ๋เหม่ยหมายถงึ สภุาพบรุุษเหมอืนกัน ช่ือรองประเภทนีม้มีาก 

เหน็ความสมัพนัธ์ทางความหมายกบัช่ือตวัได้ง่าย 

 ๒. มคีวามหมายตรงข้ามกบัช่ือตวั เช่น

 ลิบอง (吕蒙 หลีว์่เหมงิ) ในเรือ่งสามก๊ก ชือ่รอง จเูบ้ง (子
明 จือ่หมิง) บอง (蒙 เหมงิ) แปลว่า มดืมวั ไม่ชดั โง่ เบ้ง (明 หมงิ) 

หมายถงึ สว่าง ชัดเจน เข้าใจ ส่วน จ ู(子 จือ่) เป็นค�ายกย่อง ชือ่ตวั 

ของลิบองมคีวามหมายถ่อมตวั ชือ่รองจงึใช้ค�าทีค่วามหมายตรงข้าม

เป็นมงคล

 หำนอี้ว์ (韓愈) ปราชญ์สมัยราชวงศ์ถัง ช่ือรองว่า ทุ่ยจือ  

(退之) อีว์้ (愈) แปลว่า มาก ยิง่ ก้าว ทุย่ (退) หมายถงึ น้อย ถอย 

จือ (之) แปลว่า นั้น เมื่อรวมความหมายของช่ือตัวกับช่ือรองแล้ว 

หมายความว่า ก้าวไปเท่าไรก็ต้องรู้จกัถอยเท่านัน้ แสดงความส�ารวม

ระวงัและถ่อมตวั 

 จซู ี(朱熹) ปรชัญาเมธียคุราชวงศ์ซ่ง ชือ่รองว่า ฮุ่ยอนั (晦
庵) ค�าว่า ซ ีหมายถงึ สว่าง ค�าว่า ฮุ่ยอนั หมายถงึ กระท่อมมดื สว่าง 

(ซ)ี-มดื (ฮุย่) ความหมายตรงข้ามกนั ฮุย่อนั เป็นชือ่รองทีแ่สดงความ

สมถะ ถ่อมตน

 ๓. มีความหมายแนะนยักันกับช่ือตวั บางชือ่กเ็ข้าใจง่าย บาง

ชื่อก็ต้องมีความรู้ทางอักษรศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องจึงจะ

เข้าใจได้ เช่น 
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 เตยีวหยุ (張飛 จางเฟย) ชือ่รองว่า เอ๊กเต๊ก (翼德) หยุ 

(เฟย) หมายถงึ บนิ เอ๊กเต๊ก (อ๋ีเต๋อ) หมายถงึ “ธรรมแห่งปีก” ได้แก่ 

คุณสมบัติประจ�าของปีกนกซ่ึงก็คือ “บิน” นั่นเอง เป็นการตั้งชื่อรอง 

โดยเอาความหมายของช่ือตัวไปบอกเป็นนยัให้ไพเราะ และอาจตคีวาม

ต่อว่าบนิด้วยธรรมของปีก ท�าแต่เรือ่งดงีามกไ็ด้

 เตยีวจลู่ง แซ่เตยีว (趙 เจ้า) (เสยีงใกล้กบัแซ่เตยีว (จาง) ของ

เตยีวหยุ) ชือ่ หนุ (雲 หยนุ) ช่ือรองว่า จูล่ง (子龍 จือ่หลง) แปลว่า 

ลูกมังกร เกิดจากมังกร ชื่อคู่นี้มีที่มาจากข้อความในคัมภีร์อี้จิง ที่ว่า  

“ลมเกิดจำกเสือ เมฆเกิดจำกมงักร”

 ถังอ๋ิน (唐寅) จิตรกรกวียุคราชวงศ์หมิง ชื่อรองว่า ป๋อหู่  

(伯虎) ค�า อ๋ิน เป็นช่ือล�าดับสามในตี้จือ (地支 กิ่งดิน ลูกมื้อ  

ลกูปี) ในทีน่ีห้มายถงึปีขาล หู ่แปลว่า เสือ ป๋อ เป็นค�าน�าหน้าแสดงว่า

เป็นลูกชายคนโต ตรงกบัค�าว่า “อ้าย-พีช่ายใหญ่” ของไทย ชือ่ตวั ถงัอิน๋ 

บอกให้รู้ว่าเกิดปีอิ๋นหรือปีขาล ชื่อรองว่า ป๋อหู่ หมายถึง เสือผู้เป็น 

ลกูคนโต ชือ่คูน่ีแ้นะนยัความหมายกนัอยูใ่นตวั

 ชื่อตัวและช่ือรองของจูล่งและถังอิ๋นหรือถังป๋อหู่นี้ ต้องมี 

ความรู้ทีเ่กีย่วข้องด้วยจงึจะเข้าใจนยัความหมายทีส่มัพนัธ์กันอยูไ่ด้

 ฟำนอิ๋น คนสมัยราชวงศ์ชิงมีชื่อรองว่า “เซ่าเฟิง” แปลว่า  

“ค�ารามเป็นลม” คนทีรู้่เร่ืองลมเกิดจากเสอืตามคมัภร์ัอีจิ้ง กจ็ะเข้าใจ

นัยสัมพันธ์ของชื่อตัวกับชื่อรองคู่นี้ได้ ชื่อตัวกับชื่อรองลักษณะนี้จึง

แสดงความรอบรูข้องผูต้ัง้ชือ่และท้าทายภมูปัิญญาผูศ้กึษาเป็นอย่างยิง่
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 ๔. มคีวามหมายเสรมิชือ่ตวั ท�าให้สมบรูณ์ชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น 

 เล่ำป่ี (劉備 หลิวเป้ย) ช่ือรอง เหีย้นเต๊ก (玄德 เสวยีน

เต๋อ) ค�า ป่ี (เป้ย) หมายถงึ พร้อม มพีร้อม เหีย้นเต๊ก (เสวยีนเต๋อ)  

หมายถงึ คณุธรรมอนัลกึซึง้ รวมแล้วหมายถงึ ผูส้มบรูณ์ด้วยคุณธรรม

อนัลกึซึง้

 โจโฉ (曹操 เฉาเชา) ชือ่รอง เบ้งเต๊ก (孟德 เมิง่เต๋อ) ค�า  

โฉ (操 เชา) ในช่ือตวัและค�าว่า เต๊ก (德 เต๋อ) ในช่ือรอง มทีีม่าจาก

ข้อความในคมัภร์ีสวนิจือ่ (荀子) บรรพเชวีย่นเสว๋ (勸學 เชิญชวน

ให้ศึกษา) ที่ว่า “... 夫是謂德操 ดังนี้แลเรียกว่ำ ธ�ำรงรักษำ 

ธรรม (คือกำรศึกษำและจำรีตอันดีงำม)” ค�าว่า เต๊ก (德 เต๋อ)  

หมายถึง ธรรมซ่ึงในที่น้ีเน้นเร่ืองใฝ่ศึกษาและปฏิบัติตามจารีตอัน 

ดงีาม ค�าว่า โฉ (操 เชา) หมายถึง ธ�ารง, รกัษา ชือ่โจโฉ (เฉาเชา) จงึ

แปลได้ว่า นายธ�ารง แซ่โจ ชือ่รองเบ้งเต๊ก (孟德 เมิง่เต๋อ) ค�า เบ้ง  

(เมิง่) แปลว่า ใหญ่ บอกให้ทราบว่าโจโฉเป็นลกูคนโต ชือ่รอง เบ้งเต๊ก 

(เมิง่เต๋อ) หมายถงึ คณุธรรมอันย่ิงใหญ่ ฉะนัน้เมือ่เอาชือ่รองไปเสรมิ

ความหมายชือ่ตวักจ็ะเป็น เตก็โฉ (德操 เต๋อเฉา) ตามคมัภร์ีสวนิจือ่ 

หมายถงึ “ธ�ารงธรรม” ถ้าไม่มชีือ่รองเสรมิก็ไม่รูว่้าธ�ารงอะไร ไม่ชดัเจน

 เย่ว์เฟย (岳飛) หรืองกัฮยุ นัน้ ชือ่เฟย ฮยุ เป็นค�าเดยีวกบั

กยุในชือ่เตยีวหยุ อักษรจนีเขยีน 飛 หมายถงึ บนิ แม้ชือ่ตัวจะเหมอืน

กนั แต่ช่ือรองของ ๒ คนนีต่้างกนั เตียวหยุชือ่รองเอ๊กเต๊ก รวมกบัชือ่ตวั

แล้วหมายถงึ “บนิไปด้วยธรรมของปีก” แต่งกัฮยุหรอืเย่ว์เฟย ช่ือรองว่า 

เผงิจีว์่ (鵬舉 ผ่งกือ้) แปลว่า ทะยานดงันกเผงิ (นกในต�านานของจนี 
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เทยีบได้กบัครุฑของไทย) เป็นความหมายเสริมชือ่ตวั เมือ่รวมกันแล้ว

หมายถงึ “บนิทะยานดงันกเผงิ” แสดงปณธิานของเจ้าของช่ือ

 ชื่อรองประเภทนี้ช่วยเสริมความหมายของชื่อตัวให้สมบูรณ์

ชดัเจนยิง่ข้ึน ถ้าดแูต่ชือ่ตวัแล้วบางชือ่อาจความหมายไม่ด ี ต้องดชูือ่ 

รองด้วยจงึจะเข้าใจความหมายทีส่มบรูณ์ ตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุคอืชือ่ตวั       

ว่า ก่ัว (過 ก้วย-ผดิพลาด) ชือ่รอง ไก่จอื (改之 เก้ยจอื) ชือ่คูน่ีม้ี

ท่ีมาจากหนงัสอืเชียนจื้อเหวิน (千字文 มลูบท ๑,๐๐๐ อกัษร)  

แบบเรียนซึง่แต่งในยคุราชวงศ์เหลียง (พ.ศ. ๑๐๔๕-๑๑๐๐) มข้ีอความ

วรรคหนึ่งว่า “จือกั้วปี้ไก่ (知過必改 ไจก่วยปิ๊กเก้ย) หมำยถึง  

‘รู้ว่ำผิดแล้วต้องแก้ไข” มีผู้นิยมเอามาต้ังเป็นช่ือตัวกับช่ือรองคู่กัน  

เช่น หลวิก้ัว (劉過 เล่าก้วย) คนสมยัราชวงศ์ซ่ง ชือ่รองว่า หลิวไก่จอื 

(劉改之 เล่าเก้ยจอื) กมิย้งได้เอาช่ือนีม้าตัง้ให้ตวัเอกในเรือ่งมงักร

หยก ภาคสอง ซึ่งฉบับแปลภาษาไทยใช้เสียงภาษาแต้จิ๋วแบบไทยว่า  

“เอี้ยก้วย” โดยได้โยงช่ือให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง ดังที่บรรยายไว้ใน 

ค�าพดูของก๊วยเจ๋ง ซึง่ผูเ้ขยีนแปลใหม่จากฉบบัภาษาจีน ดงันี ้

 “ก๊วยเจ๋งคิดอยู่ครู่หนึง่จงึกล่ำวว่ำ ข้ำพเจ้ำและบดิำของ

ทำรกนี้เป็นพี่น้องร่วมสำบำนกัน แต่เสียดำยที่ผลบั้นปลำย 

ไม่ดี ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถแสดงคุณธรรมแห่งมิตรได้สมบูรณ์  

เป็นควำมคบัแค้นในชวีติจรงิๆ แต่หวงัว่ำทำรกนีเ้มือ่เตบิใหญ่  

หากท�าความผิดแล้วจะปรับปรุงแก้ไขตัวเอง จึงขอตั้งช่ือ 

หนนู้อยนีว่้ำ (เอีย้) ก้วย (ผดิพลำด) ช่ือรองว่ำ เก้ยจอื (แก้ไข

ควำมผิดนัน้) ขอจงเป็นผู้อทุศิตนเพือ่คณุธรรม”



98 แซ่อึง๊และสายสกลุอาจารย์ป๋วย

 ชือ่คูน่ีถ้้าดูเฉพาะชือ่ตวัจะรู้สกึว่าความหมายไม่เป็นมงคล ต้อง

เอาความหมายของชือ่รองมาเสรมิ จงึจะสมบรูณ์ชดัเจน เป็นชือ่แสดง

ความถ่อมตนตัง้อยูใ่นคณุธรรม

 ความหมายเสรมินีบ้างทเีสริมในเชงิขยาย ด้วยการเพิม่อกัษร

เข้าไปในชือ่ตวั แล้วใช้เป็นชือ่รอง เช่น หลีไ่ป๋ (李白) กวเีอกยคุราชวงศ์

ถงั ชือ่รองว่า ไท่ไป๋ (太白) ไป๋ (白) แปลว่า ขาว ไท่ (太) แปลว่า 

มากย่ิง ไท่ไป๋คือ ดาวท่ีขาวสว่างยิง่ ได้แก่ดาวพระศกุร์หรอืดาวรุ่ง

 ตูมู้ ่(杜牧) กวียคุปลายราชวงศ์ถงั ช่ือรองว่า มูจ่อื (牧之) 

จือ (之) ในที่นี้เป็นเพียงค�าย�้าหมายถึง “ตู้มู่ผู้น้ัน” เสริมให้ชัดเจน 

ยิง่ขึน้

 ความหมายเสรมินีบ้างทเีสริมเชงิอธบิาย เช่น ไป๋จว์ีอี ้(白居
易) กวเีอกยุคกลางราชวงศ์ถงั ชือ่รองว่า เล่อเทยีน (樂天) ช่ือจว์ีอี้ 

แปลว่า “อยูง่่าย” เล่อเทยีน หมายถงึ หรรษทรรศน์ เบกิบาน เพราะ 

เบกิบาน มองโลกในแง่ดมีหีรรษทรรศน์ จะอยู่ทีไ่หนก็อยู่ได้ง่าย ปรบั 

ตัวได้ตามสภาวะ และโดยนัยแล้วเพราะเป็นคนอยู่ง่ายไม่เรื่องมาก  

จะอยูท่ี่ไหนกเ็บิกบานส�าราญใจ

 ชื่อรองประเภทนี้มีสีสัน เมื่อรวมกับชื่อตัวแล้วเป็นเสมือน 

วรรณกรรมน้อยๆ ทีจ่บในตวัด้วยถ้อยค�าส้ันทีส่ดุ

 ๕. ความหมายสมัพนัธ์กันตามรูปอกัษร ส่วนมากใช้อกัษรที่

เป็นช่ือตวัแยกออกเป็น ๒ อกัษรใช้เป็นชือ่รอง เช่น

 เหยำจวง (姚樁) ช่ือรองว่า ชุนมู ่ (春木) มาจากอกัษร  
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樁 (จวง) แยกเป็นอกัษร 春 (ชนุ) กบั木 (มู)่

 สว์ีซู่ (許恕) ช่ือรองว่า ห�ซูนิ (如心) มาจากอกัษร 如 

(ห�)ู แยกเป็นอกัษร 如 (ห�)ู กบั 心 (ซนิ) 

 เฉยีนถ่ง (錢侗) ชือ่รองว่า ถงเหรนิ (同人) มาจากอกัษร

侗 (ถ่ง) แยกเป็นอักษร 同 ถง และ 人 เหริน ถงเหรินแปลว่า  

คนเดียวกนัคือ คนเดยีวกบัเฉยีนถ่ง

 ชือ่รองประเภทนีม้าจากอกัษรชือ่ตัว แสดงความสมัพนัธ์ของ

ชือ่ ๒ ประเภทนีอ้ย่างชัดเจน

 ๖. ชือ่รองมาจากชือ่คนในอดุมคต ิซ่ึงส่วนมากมคีวามสมัพนัธ์

กบัชือ่ตวัของผูใ้ช้ชือ่รองนัน้ เช่น

 ซอืหม่ำเซยีงห� ู(司馬相如) กวยีคุต้นราชวงศ์ฮัน่ ชือ่รอง

ว่า ซ่างชงิ (上卿) เพราะเขาช่ืนชมลิน่เซยีงห� ู(藺相如) วีรบรุษุ

แคว้นเจ้าในยุคจัน้ก๋ัวผูม้ตี�าแหน่งซ่างชิง มหาเสนาบด ีจงึเอานีม้าเป็น 

ชือ่รองของตน เพราะชือ่ตัวกพ้็องกันอยูแ่ล้ว

 เอี๋ยนจือทุย (顏之推) ปราชญ์ช่วงราชวงศ์เหนือ-ใต้ถึง 

ราชวงศ์สยุ ชือ่รองว่า เจีย้ (介) ค�าเดยีว เพราะเขาชืน่ชม เจีย้จอืทุย  

(介之推 ) วรีชนยคุชุนชวิ

 เฉำจอืไป๋ (曹知白) ชือ่รองว่า อ้ิวหยวน (又元) เพราะ

เขาชืน่ชมไป๋จว์ีอี ้ (白居易) และหยวนเจิน่ (元稹) สองกวเีอก 

ยคุราชวงศ์ถงัมาก ในเมือ่ชือ่ตวัมคี�าว่า ไป๋ (白) อยูแ่ล้วจงึเอาค�าว่า 

หยวน (元) มาเป็นส่วนหน่ึงของชือ่รอง
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 จำงซีหมิง (張西銘) ชื่อรอง ซีไจ้ (希載) เพราะเขา 

ชืน่ชมจางไจ้ (張載) ปรัชญาเมธียุคราชวงศ์ซ่งมาก จงึตัง้ชือ่รองว่า  

ซไีจ้ หมายถงึ ชืน่ชมจางไจ้

 ชือ่รองประเภทนีถ้้าดคูวามหมายแล้วบางชือ่ไม่ค่อยสมัพนัธ์

กับชื่อตัว แต่มีนัยทางอุดมคติแฝงอยู่ ต้องศึกษาให้ชัดเจนจึงจะเห็น

ความสัมพนัธ์กบัชือ่ตวั

 นามปากกาว่า กิมย้ง (金庸 จินยง) ก็มีลักษณะเดียวกับ 

ชือ่รองประเภทน้ี เจ้าของนามปากกานีแ้ซ่จา (查) ช่ือเหลยีงย้ง (良
鏞 เหลยีงยง) เหลียง (良) แปลว่า ดงีาม ย้ง (良鏞 ) แปลว่าระฆงั

ใหญ่ เมื่อรวมเป็นเหลียงย้งแล้วมีความหมายโดยนัยว่า มีชื่อเสียง 

กึกก้องระบือไกล เพราะระฆังใหญ่ชั้นดีย่อมตีดังกังวานไปไกล ค�า  

“ย้ง (鏞)” ทีแ่ปลว่า ระฆงั ประกอบด้วยอกัษร กิม (金 จนิ-โลหะ, 

ทองค�า) กบั อกัษร “ย้ง (庸 ยง)” ซึง่แปลว่า ใช้ คณุงามความดี ธรรมดา 

จากช่ือ ย้ง (鏞) ทีห่มายถงึ ระฆงั แยกอักษรออกมาได้ ๒ ตวัว่า 金 

(กมิ, จนิ) กบั庸 (ย้ง, ยง) ใช้เป็นนามปากกาว่า กิมย้ง (金庸 จนิยง) 

ถ้าจะแปลความหมายในเชงิถ่อมตวักน่็าจะเป็น “ธรรมดาดัง่ทอง” ซึง่ 

จะตรงกับความตั้งใจของเจ้าของหรือไม่ไม่อาจทราบได้ แต่ช่ือนี้เป็น

นามปากกาไม่ใช่ชือ่รอง

 นอกจากนียั้งมวีธิตีัง้ช่ือรองให้เกีย่วข้องกับช่ือจรงิอกีมากมาย

หลายลักษณะ รวมความว่า ชือ่จรงิกบัช่ือรองต้องมคีวามหมายสมัพนัธ์

กนั เพราะเป็นช่ือทีใ่ช้แทนกนั

 การใช้ชือ่รองก�ากบัชือ่ตวั จะช่วยให้เข้าใจความหมายของช่ือ
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นั้นเจาะจงบ่งบอกถึงบุคคลนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น ในอดีตเวลาคนแนะน�า 

ตัวเองจะบอกช่ือตัวตามด้วยช่ือรอง ดังปรากฏในวรรณกรรมยุคเก่า 

และบนัทึกประวตัศิาสตร์ของจนี ขอยกตวัอย่างเรือ่งสามก๊ก บทที ่๑  

เมือ่กล่าวถงึเล่าป่ี กวนอ ูเตยีวหยุ โดยแปลใหม่ตรงตามต้นฉบบัภาษา

จนีดงัต่อไปนี้

 “คนผู้นัน้ไม่สูรั้กเรยีนหนังสอื มีนสิยัสภุำพโอบอ้อมอำรี 

พดูน้อย ควำมโกรธแลยนิดไีม่ปรำกฏบนสหีน้ำ มปีณิธำนย่ิง

ใหญ่ตลอดมำ ชอบคบคนเก่งกล้ำทัว่แผ่นดนิ รปูร่ำงสงู ๗ ฉ่ือ  

๕ ฉุน่ (รำว ๑๗๒.๕ ซ.ม.) ใบหสูองข้ำงยำนถงึบ่ำ สองแขนยำว

เลยเข่ำ ตำช�ำเลอืงเหน็ใบห ูหน้ำผดุผ่องรำวหยกประดับหมวก 

ปำกแดงดังทำชำด เป็นเชือ้สำยของหลวิเซิง่ผู้มบีรรดำศกัด์ิเป็น

จงซนัจิง้หวำงและเป็นอนชุนผู้สืบวงศ์มำจำกพระเจ้ำฮัน่จิง่ตี้ 

แซ่หลวิ (เล่ำ) ชือ่เป้ย (ป่ี) ชือ่รองเสวยีนเต๋อ (เหีย้นเต๊ก)...  

วนันัน้ (หลวิเป้ย-เล่ำป่ี) ดปูระกำศพลำงถอนใจ แล้วมเีสยีง 

ดังขึ้นข้ำงหลังว่ำ ชำยชำตรีไม่ลงแรงเพื่อชำติแล้วจะถอนใจ 

ไปไย? หลิวเป้ย (เล่ำปี่) หันไปมองชำยผู้นั้นสูง ๘ ฉื่อ (รำว  

๑๘๔ ซม.) หัวเหมือนเสือดำว ตำพอง คำงดังนกนำงแอ่น  

หนวดเหมือนเสอื เสยีงดงัรำวฟ้ำร้อง กิรยิำดงัม้ำควบ หลวิเป้ย 

(เล่ำปี่) เห็นรูปร่ำงต่ำงจำกคนทั้งปวงจึงถำมชื่อแซ่ คนผู้นั้น 

ตอบว่ำ ข้ำพเจ้ำแซ่จำง (เตยีว) ชือ่เฟย (หยุ) ชือ่รอง อีเ้ต๋อ  

(เอ๊กเต๊ก)... เล่ำป่ีมองดชูำยผูน้ัน้ เหน็ร่ำงสงู ๙ ฉือ่ (รำว ๒๐๗ 

ซม.) หนวดยำว ๒ ฉือ่ หน้ำแดงดงัผลพทุรำสกุ ปำกแดงดงัชำด
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แต้ม ตำเหมอืนหงส์ คิว้ดงัตวัไหม รปูร่ำงสง่ำงำม องอำจน่ำ 

เกรงขำม หลวิเป้ย (เล่ำป่ี) จงึเชญิมำนัง่ร่วมกนัแล้วถำมช่ือแซ่

ชำยผู้นัน้ตอบว่ำ ข้ำพเจ้ำแซ่กวน ชือ่อีว์่ (อ)ู ชือ่รอง ฉำงเซงิ 

(เตยีงเซง็) ภำยหลงัเปลีย่นเป็นหยนุฉำง (หนุเตีย๋ง) เป็นคน

อ�ำเภอเจีย่เหลียง (ไกเหลยีง) เมอืงเหอตง (ฮอตัง๋)”

 ในสามก๊กฉบบัเจ้าพระยาพระคลงั (หน) ท่านก็พยายามแปล

ใส่ชือ่รองไว้ด้วย โดยกล่าวถงึเล่าป่ีว่า “แลเมอืงตุน้ก้วนมชีำยคนหนึง่ 

ชือ่เล่ำป่ี เมือ่น้อยช่ือเหีย้นเต๊ก” กล่าวถงึเตยีวหยุว่า “ผูน้ัน้ตอบว่ำเรำ 

ชือ่เตียวหยุเอ๊กเต๊ก” และพดูถงึกวนอูว่า “ผูน้ัน้จงึบอกว่ำ เรำชือ่กวนอู 

อีกชื่อหนึ่งนั้นหุนเตี๋ยง บ้ำนเรำอยู่เมืองฮอตั๋งไกเหลียง” ตรงชื่อรอง 

ของเล่าป่ีว่าเหีย้นเต๊กน้ันผดิพลาดเป็นชือ่เม่ือยงัเดก็ ความจรงิเป็นชือ่

เมือ่โต แต่เป็นเรือ่งน่าเหน็ใจเพราะยคุนัน้ขาดผูรู้ว้ฒันธรรมชือ่ของคน

จนี ท่านกท็�าไว้ให้พวกเราดทีีสุ่ดแล้ว

 นอกจากใช้ชือ่รองก�ากับชือ่ตวัแล้ว ชือ่รองกบัชือ่ตวัยงัมทีีใ่ช้

แยกกนัอย่างเป็นระเบยีบตามจารตีของสงัคมจนีเก่า เป็นเรือ่งส�าคญั 

ในวัฒนธรรมชือ่ของคนจนี

 ระเบียบกำรใช้ชือ่ตวัและชือ่รอง

 ถึงตรงนี้สรุปได้ว่า ในสังคมจีนยุคเก่าผู้มีการศึกษามีชื่อใช้  

๒ ประเภท ๓ ช่ือ คอื ชือ่ตวั (หมิง) และช่ือรอง (จือ้) ชือ่ตวัแยกเป็น 

ชือ่เล่น (เส่ียวหมงิ) และชือ่จริง (ต้าหมิง) ชือ่ท้ังสามนีมี้ทีใ่ช้ต่างกนั

 ชือ่เล่นใช้เฉพาะในครอบครัวและคนคุน้เคยเมือ่ยงัเดก็ โตแล้ว

เลกิใช้ทัง้เจ้าตวัและคนอืน่เว้นในบางกรณี
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 ชือ่จรงิคอืชือ่ตวัทีใ่ช้เป็นทางการ เจ้าตวัใช้เรยีกตวัเองไปตลอด

ชวีติ การเรยีนหนงัสอื สอบเข้ารบัราชการ การท�างาน และตดิต่อเรือ่ง 

ทีเ่ป็นทางการท้ังหมดใช้ชือ่จรงิ

 ชือ่รองใช้ในวงสงัคม เป็นชือ่ส�าหรบัคนอืน่เรยีกตวัเรา และตวั

เราเรียกคนอ่ืนทีไ่ม่คุน้เคย

 ถ้าแจกแจงให้ละเอยีด ในการพดูคยุหรือเขียนหนงัสอืตดิต่อ

กบัผูอ้ืน่ เม่ือออกช่ือตวัเองต้องใช้ชือ่ตวั เพือ่แสดงความถ่อมตน โดย

เฉพาะอย่างย่ิงกับผู้ใหญ่ห้ามใช้ช่ือรองเพราะถือว่าแสดงความโอ่ตน  

แม้กบัคนเสมอกันหรอืว่าเดก็กว่าในสมยัโบราณก็นยิมเรยีกตัวเองด้วย

ชือ่ตัว เช่น ขงจือ๊พดูกับศษิย์เรยีกตวัเองว่า “ชวิ” ซึง่เป็นชือ่ตัวเสมอ แต่

ในสมยัหลงัๆ น้ีมกัใช้ช่ือรอง โดยเฉพาะการเขยีนจดหมาย

 การกล่าวถึงบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยการพูดหรือการเขียนก็ตาม  

ถ้าใช้ชือ่รองแสดงว่ายกย่อง ถ้าใช้ช่ือจริงแสดงว่าคุน้เคยหรอืเป็นผูใ้หญ่

กว่าเจ้าของชือ่ ถ้าเรยีกชือ่เล่นแสดงว่าเหยยีดหยามหรอืต�าหนิ ในนิยาย

สามก๊กถือว่าเล่าป่ีเป็นฝ่ายธรรมะ โจโฉเป็นฝ่ายอธรรม ดงันัน้เมือ่กล่าว

ถึงเล่าปี่ในฉบับภาษาจีนมักเรียกว่าเล่าเหี้ยนเต๊ก เมื่อกล่าวถึงโจโฉ 

เรยีกว่าเบ้งเต๊ก ซ่ึงเป็นชือ่รองน้อย แต่จะเรยีกชือ่เล่นว่าโจอาบ๋ัว (เฉา- 

อาหมาน) อยู่บ่อยๆ เมื่อตัวละครเจรจากันหรือกล่าวถึงกันก็เป็นไป 

ตามธรรมเนยีมการใช้ช่ือตวั (หมงิ) และชือ่รอง (จือ้) อย่างถกูต้อง เช่น 

เมือ่เล่าป่ีพดูกบัขงเบ้งจะเรยีกตวัเองว่าเล่าป่ีเสมอ ไม่เคยใช้ช่ือรองว่า

เหีย้นเต๊กเลย น่าเสียดายทีฉ่บบัภาษาไทยมไิด้ถ่ายทอดธรรมเนยีมน้ีไว้

 ที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของคนเป็น ส�าหรับคนตายต้องใช ้
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ชือ่รอง (จือ้) หรอืสมญัญา (ส้ือเฮ่า) ชือ่ตวั (หมงิ) เป็นชือ่มิง่คอืชีวติ 

เมื่อตายลับดับมิ่งหรือหมิงหรือชื่อตัวจึงห้ามใช้ ชื่อจารึกที่ฮวงซุ้ยใช้ 

ชื่อรอง การกล่าวถึงคนตายไม่ว่าโดยการพูดหรือเขียนใช้ชื่อรองหรือ 

ไม่กส็มญัญา (สือ้เฮ่า) 

 ตามธรรมเนยีมโบราณเมือ่มชีือ่รองแล้วกไ็ม่นยิมเรยีกชือ่ตวั

กนัอกี คงมแีต่เจ้าตวัใช้อยู่คนเดยีว ชือ่ตัวของคนอืน่เป็นชือ่ทีพ่งึยกย่อง

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ล่วงลับไปแล้ว การเรียกชือ่ตวัของคนอืน่ถอืว่าไร้

มารยาท คนไทยเคารพชือ่บพุการขีองกนัและกันฉนัใด คนจนีกเ็คารพ

ชือ่ตัวของกนัและกนัฉนันัน้ ชือ่รองจงึมคีวามส�าคญัมากในสงัคม

 กล่าวโดยสรปุ หมงิ (ช่ือตวั) เป็นชือ่ประจ�ามิง่หรือชวีติของคน 

ส�าหรับใช้เรียกตัวเองเพื่อบอกให้คนอื่นรู้ว่าเป็นใครและแสดงความ

สภุาพถ่อมตน จือ้ (ชือ่รอง) เป็นช่ือใช้ในสงัคม มไีว้ให้คนอืน่เรยีกและ

ใช้เรียกคนอื่น เพื่อแสดงการให้เกียรติเจ้าของชื่อ ชื่อทั้ง ๒ ประเภท  

มหีน้าท่ีและความส�าคญัแยกกนัอย่างชดัเจน

 ธรรมเนยีมการใช้ชือ่รองยกย่องช่ือตวัของไทยมตัีวอย่างเฉพาะ

ชื่อพระมหากษัตริย์ ปกติคนไทยไม่นิยมออกพระนามของพระองค์  

หากยงัครองราชย์ก็เรยีกว่าพระเจ้าอยูห่วั ถ้าสวรรคตแล้วกเ็ตมิค�าว่า 

“ในพระบรมโกศ” หรือเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อคร้ังพระบาท

สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วพระราชทานพระนามเดมิเป็นชือ่วดัที่

ทรงสร้างขึน้ คนทัง้หลายหากล้าเรยีกว่าวัดมกุฏกษตัรยิารามไม่ เลีย่งไป

เรยีกว่าวดัพระนามบัญญตัอิยู่จนสิน้รัชกาล เข้าลกัษณะการใช้ชือ่รอง

ยกย่องชือ่ตวั 
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 แต่เรือ่งชือ่รองน้ีต้องถอืว่าเป็นลกัษณะเฉพาะประการหนึง่ใน

วฒันธรรมชือ่ของคนจนี

 ควำมผันแปรและเสือ่มสูญของชือ่รอง

 เดิมทีชื่อรอง (จื้อ 字) ตั้งเมื่อเข้าพิธีสวมหมวกหรือปักปิ่น  

ในยุคราชวงศ์หยวนของชาวมองโกลปกครองจีน ประเพณีทั้งสองนี้ 

ถกูยกเลกิไปเกอืบร้อยปี แต่กก็ลับฟ้ืนขึน้ใหม่ในยคุราชวงศ์หมิง ต่อมา

ราชวงศ์ชงิของชาวแมนจเูข้ามาปกครองจนีอยูถ่งึ ๒๖๗ ปี ทัง้ยงับงัคับ 

ให้คนจนีไว้ผมเปียตามพวกตน พธิสีวมหมวกและปักป่ินจงึสญูสิน้ไป 

การใช้ชือ่รองกพ็ลอยกระทบกระเทอืนผนัแปรไปด้วย ในจนีแต่ละถิน่ 

มปีระเพณีแสดงการพ้นวยัเดก็เข้าสูว่ยัหนุ่มสาวแบบอืน่แทน ต่างกนัไป

ตามท้องถิน่ เช่น จนีแต้จิว๋มพีธิ ี“ชดุฮวยฮึง้ (出花園)” ซ่ึงแปลว่า 

“ออกจากสวนดอกไม้” พิธีนีท้�าเม่ือเด็กอายยุ่างเข้า ๑๕ ปีทัง้ชายและ

หญงิพ้นจากวัยเดก็เข้าสูวั่ยหนุม่สาว เลิกเล่นดอกไม้แล้วจงึท�าพธิ ี“ออก

จากสวนดอกไม้” เข้าสูส่งัคมผูใ้หญ่ แต่ไม่มกีารตัง้ชือ่รองในพธินีี้

 ในยุคราชวงศ์ชิงมีโรงเรียนของตระกูลแซ่อยู่ทั่วทุกหมู่บ้าน  

การตัง้ชือ่ทีใ่ช้ในโรงเรยีน (ซหูมงิ 書名) ได้รบัความนิยมแพร่หลาย 

บางถิ่นกลายเปน็ชื่อรองไปโดยปรยิาย เพราะมชีื่อตัวใชใ้นครอบครวั 

อยูแ่ล้ว เนยีน กรูมะโรหติ กล่าวว่า ชือ่รอง (จ้ือ) สมยัราชวงศ์ชงิตัง้เมือ่

ตอนเข้าโรงเรียน จงึนยิมเรยีกว่าชือ่โรงเรยีน (ซหูมงิ)

 ลักษณะดังกล่าวน้ีเห็นได้ชัดในวัฒนธรรมช่ือของจีนแต้จิ๋ว

หลายถิน่ เช่น ท่ีอ�าเภอโผวเล้ง (普寧 ผูห่นิง) นามเรียกขานคนแยก

เป็นเมีย้ (名 míng) กบั จอืเหา (書號 ซเูฮ่า) เมีย้ (หมงิ) คอืชือ่ตวั 
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แยกเป็นโถวเมีย้ (土名) คอืชือ่เล่น และเจีย้เมีย้ (正名) คอืชือ่จรงิ 

ซึ่งตั้งเมื่อยังเด็ก บางหมู่บ้านจึงเรียกว่า หยูเมี้ย (乳名) แปลว่า  

ชือ่น�า้นม โดยทัว่ไปเรยีกสัน้ๆ ว่า เมีย้ (名) ส่วน จอืเหา (書號) ตัง้

เมือ่เข้าโรงเรียน มคี�าบอกล�าดับรุน่อยูด้่วย มกัเรยีกส้ันๆ ว่า เหา (號) 

เมี้ยหรือชื่อตัวซ่ึงมีลักษณะเป็นช่ือจริงใช้ในครอบครัว เหาหรือชื่อ

โรงเรียนใช้ในโรงเรียนและสังคมเป็นช่ือทางการ ที่ส�าคัญต้องตั้งให้

สมัพันธ์กบัชือ่ตวัเช่นเดยีวกับชือ่รอง (จือ้) ในอดตี จงึเหน็ได้ชดัว่าชือ่

โรงเรียน (จอืเหาหรอืเหา) ของจีนแต้จิว๋มท่ีีมาจากช่ือรองนัน่เอง

 ขอยกตัวอย่างจากบุคคลในครอบครัวของผู้เขียน บิดาของ 

ผูเ้ขียนเป็นลูกชายคนกลางในจ�านวน ๓ คน ซ่ึงมชีือ่ตามเสยีงจีนแต้จิว๋

ตามล�าดบัว่า เถ่งเกา (騰高 เถงิเกา) เถ่งเจยีง (藤章 เถงิจาง) และ

เถ่งกกิ (藤吉 เถงิจี)๋ ค�าว่า เถ่ง หรอืเท้ง (เถิง) ซึง่ใช้ร่วมกันก็เพือ่แสดง

ว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน (หรือร่วมบิดาเดียวกันก็ได้) เท่านั้น ไม่ใช ่

ค�าบอกล�าดับรุ่น (Generation name) ซ่ึงชุดนี้เป็นช่ือจริงใช้ใน

ครอบครวั ทกุคนมช่ืีอเล่นอกีต่างหาก ลิม้เถ่งเกา ชือ่เล่น โอ้ย (矮) 

เพราะตัวเตี้ย ลิ้มเถ่งเจียง ชื่อเล่น ก๊ะปุ๊ (ไม่มีอักษร) เพราะอ้วนจน 

ตัวกลม ล้ิมเถ่งกิก ชื่อเล่น ซั่ง (瘠) เพราะผอม ช่ือเล่นทั้ง ๓ ช่ือนี้ 

มลีกัษณะเป็นฉายาซึง่เรียกตามรูปร่างอยูด้่วยในตวั

 ส่วนค�าบอกล�าดับรุ่นของแซ่ลิ้ม (林 หลิน) สาแหรกน้ีมี  

๖๐ อกัษร รุ่นท่านท้ัง ๓ นีใ้ช้อกัษร “เอ่ง” (應 อิง้) ในการตัง้ช่ือโรงเรยีน 

(書名) เถ่งเกา (โอ้ย) ชื่อโรงเรียนว่า เอ้งเม้ง (應明 อิ้งหมิง)  

เถ่งเจยีง (กะ๊ปุ๊) ชือ่โรงเรยีนว่า เอ้งโตว๊ (應圖 อิง้ถู) เถ่งกิก (ซัง่)  
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ชือ่โรงเรียนว่า เอ้งเซีย้ง (應祥) ค�า เม้ง (明) โต๊ว (圖) และกิก  

(吉) ซึ่งเป็นช่ือตัว ช่ือแท้ๆ มีความสัมพันธ์ ค�าว่า เกา (高) เจียง  

(章) และเซี้ยง (祥) ในเชิงความหมายโดยใช้รวมกันเป็นค�าผสม 

ทีม่คีวามหมายสมบรูณ์ชัดเจน เกา หมายถงึ สงูส่ง เม้ง คอื แจ่มแจ้ง 

ชดัเจน เกาเม้ง (高明) เป็นค�าผสมหมายถงึ ดเีด่นสงูส่งเหนอืผูอ้ืน่  

ค�า เจยีง หมายถงึ ตอน ดวงตรา กฎ ระเบยีบ โต๊ว หมายถงึ รปูภาพ 

ใคร่ครวญ วางแผน คาดคะเน รวมเป็นโต่วเจยีง (圖章) เป็นค�าผสม 

หมายถึง ดวงตราประทับหนังสือ ค�าว่า กิก หมายถึง สิริ ศรี ดีงาม  

เซีย้ง หมายถงึ มงคล รวมเป็นกกิเซีย้ง (吉祥) เป็นค�าซ้อน หมายถงึ 

สิริมงคล ค�าแต่ละคู่ช่วยส่งเสริมความหมายกันให้สมบูรณ์ชัดเจน  

เป็นความสัมพันธ์เชิงความหมายของชื่อตัวกับช่ือรองในอดีต เป็น 

หลกัฐานส�าคญัว่าช่ือโรงเรียน (書名) ของจนีแต้จิว๋ซึง่ยงัมหีลงเหลอื

อยูใ่นปัจจบุนัมาจากชือ่รอง (字) ในอดตีอย่างแน่นอน

 ในยุคราชวงศ์ชิง ช่ือรอง (จือ้) ยงัมใีช้อยูท่ัว่ไป แต่ตัง้เมือ่เข้า

โรงเรียน ปัญญาชนยุคสาธารณรัฐซ่ึงเกิดปลายราชวงศ์ชิงเป็นคน 

รุน่ท้ายๆ ท่ียงัใช้ช่ือรอง เช่น เหมาเจ๋อตง ช่ือ เหมาญุน่จอื (毛润之) 

โจวเอนิไหล ช่ือ โจวเสียงอีว์่ (周翔宇)

 ตัง้แต่จนีเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรฐัใน

ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ รัฐบาลสนับสนุนให้คนใช้ชื่อเพียงตัวเดียว หลังการ

เคล่ือนไหว ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๑๙๑๙) คนจนีตืน่ตวัปรบัปรงุ

วัฒนธรรมคร้ังใหญ่ ช่ือรองหมดความส�าคัญ คนที่เกิดต้ังแต่ยุคนี ้

เป็นต้นมาส่วนมากมแีต่ช่ือตวั ชือ่รองจงึค่อยๆ หมดไปจากคนจนีโดย
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ทัว่ไป คนจนีในปัจจบุนัมชีือ่อย่างมากคนละ ๒ ชือ่ คอืชือ่เล่นกบัชือ่จรงิ 

แต่ชื่อรองยังมีความจ�าเป็นต่อการศึกษาเร่ืองราวของคนจีนในอดีต 

เพราะเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีม่อียู่ในสงัคมจีนมานานนับพนัปี

 ท่ีเป็นพิเศษออกไปคือจีนภาคใต้หลายกลุ่ม เช่น จีนแต้จิ๋ว 

ฮกเกีย้น แคะ ช่ือรองได้กลายไปเป็นชือ่โรงเรยีน ใช้สบืต่อกันมาจนถงึ

ยคุต้นสาธารณรฐัประชาชนจนี เช่น ตัวผู้เขยีนเรือ่งนี ้คนจนีในไทยซึง่ 

มาจากจนีก่อนช่วงและหลงัสงครามโลกส่วนมากกม็ทีัง้ชือ่ตวัและช่ือ

โรงเรียนหรอืชือ่รอง ชือ่ตวัใช้ในบ้านเฉพาะเมือ่ยงัมชีีวติอยู ่ในสงัคมใช้

ชือ่โรงเรยีน เม่ือล่วงลับไปใช้ชือ่โรงเรยีนจารกึทีป้่ายสถติวญิญาณและ

ป้ายสุสาน ท�าให้เกดิปัญหาสบัสนแก่ลกูหลานซึง่เป็นคนรุน่ใหม่ไม่ค่อย

รูภ้าษาจนี

 ท้ังนีเ้พราะคนในครอบครวัใช้ชือ่ตวั ลกูหลานจงึรูแ้ต่ช่ือตวัของ

เตีย่และก๋ง ไม่รูช้ือ่รองหรือชือ่โรงเรยีน แต่ชือ่ท่ีป้ายสสุาน ซึง่ญาตมิิตร

ท่ีรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดท�าให้ใช้ชื่อโรงเรียน ในชั้นลูกอาจยัง 

พอรูห้รอืจ�าสสุานได้ ถงึช้ันหลานอ่านหนงัสอืจนีไม่ออก พอมคีนอ่าน

ชื่อให้ก็คิดว่าไม่ใช่สุสานบรรพบุรุษตน ยิ่งถ้าจ�าต�าแหน่งสุสานได้ไม่

แม่นย�าก็ยิ่งสับสน บางครอบครัวขัดแย้งกันตั้งแต่ตอนท�าป้ายสุสาน 

เพราะญาตมิิตรผู้วายชนม์ซึง่มาจากเมอืงจนีด้วยกนัใช้ชือ่โรงเรียน แต่

ลูกหลานบอกว่าในบ้านเคยเรียกอีกชือ่หนึง่ จะใช้จารกึชือ่นัน้เป็นชือ่ 

ตวัหรอืชือ่เล่น ญาตผิูใ้หญ่ทีรู่ธ้รรมเนยีมก็ไม่ยอม เกิดความขัดแย้งกนั

ขึน้ ความรูท้างวัฒนธรรมจึงมคีณุค่าต่อลูกหลานจนีในไทยมากตรงที่

ช่วยให้เข้าใจเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับบรรพบุรุษของตนดขีึน้ ยิง่ถ้ารู้หนงัสอื

จนีด้วยจะช่วยได้มาก



 อาจารย์ป๋วยเป็นลูกจีนแต้จิ๋วแซ่อึ๊ง (จีนกลางว่า หวง 黄)  

มีชื่อแบบจีนว่า “ป้วยเคียม” (จีนกลางอ่านว่า “เผยเชียน” 培謙)  

ท่านเคยเขียนจดหมายตอบค�าถามเรื่องช่ือของท่าน อาจารย์เปลื้อง  

ณ นครได้น�าลงในนิตยสาร วิทยาสาร ดังได้มีส�าเนาแสดงไว้ใน 

ภาคผนวกท้ายหนงัสอืเล่มนีแ้ล้ว

 จีนมีวัฒนธรรมเรื่องแซ่และชื่อเรียกขานบุคคลมายาวนาน  

เป็นเรื่องน่ารู้น่าศึกษามาก ดังที่ได้เล่าสู่กันฟังแล้วนั้น โดยที่ได้กล่าว 

ถึงเรื่องแซ่และชื่อโดยทั่วไปก่อนแล้ว จึงขอเล่าประวัติของแซ่อึ๊งและ

อธบิายช่ือ “ป้วยเคยีม” ซึง่เป็นทีม่าของชือ่ “ป๋วย”

เรือ่งของแซ่อึง๊
 แซ่อึ๊ง (黃) เป็นเสียงภาษาจีนแต้จิ๋ว เสียงจีนกลางว่า หวง 

(Huáng) ฮกเกี้ยนถิ่นฉวนโจว (泉州) และเซี่ยเหมิน (廈門  
เอ้หมึง) ว่า อึง๋ ถิน่จางโจวว่า อยุ ไหหล�าว่า อุย่ กวางตุง้และแคะเสยีง

ช่ือและแซ่
ของอำจำรย์ป๋วย
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พ้องกันว่าหว่อง

 อกัษร 黃 (อึง๊ หวง) ความหมายทีแ่พร่หลายในปัจจบุนัคอื 

สเีหลือง แต่ความหมายดัง้เดมิ คอื หยกชนดิหนึง่ ซ่ึงปัจจบุนัเขียน 璜
โดยมีอักษร 玉 ลดรูปเป็น王 ก�ากับ เพ่ือบ่งบอกให้ชัดเจนว่าเป็น 

หยกชนิดหนึ่ง หยกชนิดนี้ส่วนมากมีสีเหลือง ต่อมาจึงใช้อักษร 黃  
ในความหมายว่าสเีหลืองซึง่เป็นสีของดนิ อกัขรานกุรมซัวเหวนิเจีย่จือ้ 

(說文解字 - อธบิายลายสอืวเิคราะห์อกัษร) ยคุราชวงศ์ฮัน่จงึ

อธบิายความหมายของอกัษรนีว่้า “สขีองดนิ, สเีหลือง” มผีูส้นันษิฐาน

ว่าทีม่าของแซ่นีม้คีวามสมัพนัธ์กับสเีหลอืง ดงัจะกล่าวในช่วงหลงั

 หนงัสอื ประมวลแซ่ของจนี (中國姓氏大全) อธบิาย

เรือ่งแซ่อึง๊ไว้อย่างสงัเขปว่า

 อึ๊ง (黃หวง) : เป็นแซ่หนึ่งใน “ท�าเนียบร้อยแซ่ (百家 
姓)” แพร่กระจายกว้างมาก มสีมาชิกมากยิง่... ทีม่ามสีามสายหลกั 

(๑) มาจากชื่อแคว้นอึ๊ง (หวง) โบราณซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเมือง 

หวงชวน มณฑลเหอหนนัในปัจจบุนั ประมขุแคว้นนีแ้ซ่อิง๋ (贏) เป็น

เชือ้สายของลูจ่ง ต่อมาแคว้นอึง๊ (หวง) ถกูแคว้นฉูล้่มล้าง ลกูหลาน 

จงึเอาชือ่แคว้นมาเป็นส้ือ (氏) ของพวกตน แล้วต่อมากลายเป็นแซ่  

นั่นคือเดิมแซ่อึ๊งเป็นสื้อที่เป็นสาขาของแซ่อิ๋ง (๒) เชื้อสายของไถไถ 

ผูเ้ป็นอนชุนของเส้าเหาประมขุยุคโบราณ ได้ตัง้แคว้นต่างๆ ขึน้หลาย

แคว้น มแีคว้นอิง๋ (หวง) รวมอยูด้่วย ต่อมาแคว้นนีถ้กูแคว้นจ้ินล้มล้าง 

ลกูหลานเอาชือ่แคว้นมาตัง้เป็นสือ้ของพวกตนแล้วต่อมากลายเป็นแซ่ 

(๓) มาจากแซ่ของอนารยชนในมณฑลกวางสี (กว่างซ)ี ยคุราชวงศ์ถงั
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 แซ่อึง๊ ๓ สายนี ้สายแรกเป็นสายหลกั ต่อมาสองสายหลงัถูก

กลืนรวมไปกับสายแรก ฉะนั้นปัจจุบันคนแซ่อึ๊งทุกสายจึงยกย่องว่า  

ลู่จง (แต้จิ๋วว่าเล็กจง) เป็นต้นตระกูลแซ่อึ๊ง ดังที่ปรากฏในหนังสือ  

ต้นตระกลูร้อยแซ่ (百家姓始祖)

 หนังสือ สอบค้นร้อยแซ่ของไต้หวัน (台灣百家姓)       

บทแซ่อึง๊ (หวง) ได้สบืสาวเชือ่มโยงบรรพชนของแซ่อึง๊ไปถงึหวงตี ้ ซ่ึง 

คนจีนถือเป็นปฐมบรรพชนร่วมกันของทุกแซ่ เขียนเป็นวงศาวลีสาย 

ตรงมาถึงลู่จงต้นก�าเนิดแซ่อึ๊งได้ดังน้ี หวงตี้ → ชางอี้ → จวนซีว์  

(เกาหยาง) → เชงิ → เหล่าฉง → อูห๋ยุ → ลูจ่ง ตามวงศาวลนีีลู่้จง 

เป็นรุ่นที ่๗ นบัจากหวงตีป้ฐมบรรพชนร่วมของทกุแซ่

 ตามหลักฐานทางชาตวิงศ์วทิยาของจนี เดมิทแีซ่อ๊ึงสายทีห่น่ึง

หรอืสายลูจ่งกับสายท่ีสองหรือสายเส้าเหาเป็นคนละเผ่ากนั แต่ต่อมา

ได้มปีฏิสมัพนัธ์รวมเป็นพวกเดยีวกัน

 หนงัสอื แซ่อึง๊ (黃姓) ของหลวิอิว้ผงิศกึษาวเิคราะห์ทีม่า 

ของแซ่อึง๊ไว้ละเอยีดมาก พอสรปุสาระส�าคัญได้ดงันี้

 รากเหง้าด้ังเดิมของแซ่อึ๊ง (หวง) คือชนเผ่าตงอี๋ (東夷 

อนารยชนตะวนัออก) กลุม่หวงอี ๋ถิน่ทีอ่ยูข่องพวกนีม้นีกสเีหลอืงอยู่

มาก จงึได้ช่ือเผ่าตามช่ือถิน่ ต่อมาเคลือ่นย้ายไปทางตะวนัออก รวม 

กบัชนกลุ่มอ่ืนกลายเป็นชนเผ่าใหญ่ มศีนูย์กลางอยูใ่นมณฑลซานตง 

เรียกรวมกันว่า “ตงอี๋” หมายถึง “เผ่าอ๋ีตะวันออก” บูชานกเป็นสัตว์

ประจ�าเผ่าร่วมกนั

 ประมขุคนส�าคญัของเผ่าตงอีค๋อื เส้าเหา ลกูหลานเส้าเหาสาย
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หนึ่งเคล่ือนย้ายไปทางตะวันตก มีปฏิสัมพันธ์กับชนเผ่าหวงตี้ในยุค 

จวนซีว์ ผสมกลมกลืนกัน มีเชื้อสืบมาถึงอู๋หุยกับลู่จง เนื่องจากเผ่า 

หวงตีม้อี�านาจมากกว่า จงึถอืเป็นบรรพชนสายตรง

 เชือ้สายของเส้าเหาสายหลักยงัคงอยูใ่นมณฑลซานตง ถงึยคุ

ซุ่นต้ีเป็นประมุขสหพันธ์เผ่า ป๋ออี้อนุชนคนหนึ่งของเส้าเหามีความรู้

ความสามารถหลายด้าน เป็นคนคิดค้นการขุดบ่อบาดาล ซุ่นต้ีตั้งให้ 

เป็นขนุนางผูใ้หญ่ พระราชทานแซ่ให้ตามต�านานก�าเนดิว่าแซ่อิง๋ เป็นต้น

วงศ์ของแซ่ซึง่มาจากส้ือหลายแซ่ เช่น แซ่อึง๊ (หวง) เตีย๋ (เจ้า) เจยีง (กงั)

 เชือ้สายแซ่อิง๋สายหนึง่ทีอ่พยพไปทางตะวนัตกได้เป็นประมขุ

แคว้นฉนิ (จิน๋) สบืเชือ้สายมาถงึฉินสือ่หวงต้ี (จิน๋ซฮ่ีองเต้) ผูร้วบรวม

ประเทศจนี

 ป๋ออีต้้นวงศ์แซ่อิง๋นี ้ตามต�านานกล่าวว่า ได้รบัมอบต�าแหน่ง

ประมขุสหพนัธ์เผ่าจากต้าอ่ีว์ (大禹) ผูส้บืต�าแหน่งประมขุต่อจาก 

ซุ่นตี้ แต่ถูกเซ่ียฉ่ีลูกของต้าอี่ว์แย่งต�าแหน่งและฆ่าป๋ออี้ตาย ผู้คน 

อาลัยเคารพรักมาก จึงยกย่องเป็น “กั่นเทียนต้าตี้ (ก�าเทียนไต้ตี่ -  

เทพผู้เป็นที่ซาบซ้ึงของฟ้าดิน)” กราบไหว้บูชาสืบมาจนปัจจุบัน ตาม 

โรงเจในเมอืงไทยกม็เีทวรปูท่าน

 เชือ้สายของป๋ออ้ีสายมณฑลซานตงสบืวงศ์มาถงึไถไถ ได้เป็น

ผู้ครองแคว้นอ๊ึง (หวง) ในช่วงปลายราชวงศ์ซางถึงราชวงศ์โจว ถูก 

แคว้นจิน้มหาอ�านาจล้มล้างไปในยคุชุนชวิ ส่วนสายลูจ่งซึง่ผสมกบัเผ่า

หวงตีน้ัน้ได้ครองแคว้นอึง๊ (หวง) อกีแห่งหนึง่ แคว้นนีถ้กูแคว้นฉูล้่มล้าง

ไปเมือ่ ๑๐๖ ปีก่อนพทุธศักราช



113ชื่อและแซ่ของอาจารย์ป๋วย

 ตามประวตัข้ิางต้นนี ้แซ่อึง๊ทัง้สองสายล้วนเป็นเชือ้สายป๋ออี ้ต้น

วงศ์ของแซ่อิง๋ซ่ึงเป็นแซ่เก่าแก่โบราณแซ่หนึง่ของจนี ทัง้หมดนีว่้าไปตาม

หลกัฐานทีจ่นีเขยีนไว้ แม้จะมใิช่ความจรงิทัง้หมด แต่กย็อมรบักนัว่าเป็น

ความจรงิตาม “ขนบ” ของการเขยีนประวตัติระกลูแซ่อนัเก่าแก่ของจนี

 การแพร่กระจายของแซ่อึ๊ง (หวง) นั้น หนังสือ ต้นตระกูล 

ร้อยแซ่ เขยีนไว้อย่างสงัเขปว่า แคว้นอึง๊ (หวง) ของลูจ่งอยูท่างภาค

ตะวนัตกของเมอืงหวงชวน มณฑลเหอหนนั หลังจากถกูแคว้นฉูล้่มล้าง

ในปี ๑๐๖ ก่อน พ.ศ. แล้ว คนแซ่อึง๊ส่วนหน่ึงอพยพไปทางภาคกลางของ

มณฑลเหอหนัน แต่ส่วนใหญ่ถกูบังคบัให้อพยพเข้าไปในมณฑลหเูป่ย 

อนัเป็นศนูย์กลางของแคว้นฉู ่ตัง้รกรากอยูแ่ถบอ�าเภอหวงกงั หวงพอ 

หวงอัน หวงเหมย หวงสือ เหล่านี้เป็นต้น มีอยู่สายหนึ่งเคลื่อนย้าย 

ไปถึงนครตูอ่ิง เมืองหลวงของแคว้นฉู่ ปัจจุบันคืออ�าเภอเจียงหลิง  

จงัหวัดจงิโจว ซึง่กค็อืเมืองกงัเหล็งมณฑลเกง็จิว๋ในเรือ่งสามก๊ก พวกน้ี

รบัราชการกบัแคว้นฉูจ่นรุง่เรอืงเป็นแซ่อ๊ึงสายเมอืงกงัเหลง็ (เจยีงหลงิ) 

อันมีชื่อเสียงในยุคราชวงศ์ฉิน (จิ๋น) อีกพวกหนึ่งอพยพไปถึงอ�าเภอ 

อันลู่เมืองเจียงเซ่ียซึ่งในเรื่องสามก๊กเรียกเมืองกังแฮ ต่อมาในยุค

ราชวงศ์ฮัน่แซ่อึง๊สายเมอืงกังแฮรุ่งเรืองสงูสดุ มเีกยีรตคุิณเหนอืแซ่อึง๊

สายเมอืงอืน่

 คนแซ่อึ๊ง (หวง) เริ่มอพยพสู่ภาคใต้ในปลายราชวงศ์จิ้น 

ตะวนัตก เป็นหนึง่ใน “ผูด้แีปดแซ่ทีอ่พยพสูภ่าคใต้” ผ่านยคุราชวงศ์

เหนือ-ใต้ ราชวงศ์สุยและถัง คนแซ่อ๊ึงแพร่กระจายกว้างออกไป จน

กลายเป็นแซ่ทรงบารมีในมณฑลเหอหนัน หูเป่ย ซื่อชวน (เสฉวน)  
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เจียงซู ฝูเจ้ียน (ฮกเกี้ยน) กว่างซี (กวางสี) เหล่านี้เป็นต้น ถึงยุค 

ราชวงศ์ซ่ง คนแซ่อ๊ึงเจริญพันธ์ุรุ่งเรืองสูงสดุในมณฑลฮกเกีย้น กว่างตง 

(กวางตุง้) เจยีงซ ี (กังไส) หลังจากนัน้แพร่กระจายไปทัว่ประเทศอืน่  

มมีากเป็นพเิศษทางภาคใต้ กลายเป็นแซ่ใหญ่ทางภาคใต้ของจนี

 ปัจจบุนัแซ่อึง๊ (หวง) เป็นแซ่ใหญ่อนัดบั ๘ ของจนี มปีระชากร 

๒.๒๓% ของประชากรทั้งหมด ส่วนมากอยู่ทางฝั่งใต้แม่น�้าแยงซี  

(ฉางเจยีง) ลงมา มากทีส่ดุในมณฑลกวางตุง้ คิดเป็น ๑๙% ของคนจนี

แซ่อึง๊ทัง้หมด มณฑลเสฉวน หูหนัน หเูป่ย กวางส ีและเจยีงซ ี(กงัไส)  

ก็มีแซ่อึ๊งมาก รวม ๕ มณฑลนี้มีคนแซ่อ๊ึงถึง ๕๖% ของจีนแซ่อึ๊งทั่ว

ประเทศ ในไต้หวนัและถิน่จนีแต้จิว๋ นบัได้ว่าแซ่อึง๊เป็นแซ่ใหญ่อนัดบั 

สาม ในประเทศไทย แซ่อ๊ึงเป็นแซ่ใหญ่ใน ๕ แซ่แรก (Top five)

 แซ่อึ๊ง เป็นแซ่ใหญ่ทรงเกียรติในหลายเมือง แซ่นี้จึงมี “เมือง 

อันทรงเกียรติ” ของแซ่หลายเมือง เช่น เจียงเซี่ยหรือกังแฮในเรื่อง 

สามก๊ก ยงัมีเมอืงไคว่จ ีจิน้อนั ลัว่หยาง ยางหยาง หนนัหยาง (ล�าหยง

ในเรื่องสามก๊ก) แต่ที่ทรงเกียรติคุณสูงสุดคือ กังแฮ คนแซ่อ๊ึงทั่วไป 

จงึถอืว่าตนเป็น “ผูด้เีมอืงกงัแฮ (江夏世家)” นยิมเขยีนไว้ทีโ่คม

ซึ่งแขวนไว้ที่หน้าบ้าน เหนือประตูนอกบ้านและในบ้าน ตลอดจน 

สิง่ของส�าคญั คนจนีด้วยกันเหน็ก็จะรู้ทนัทว่ีาบ้านนีแ้ซ่อึง๊ (หวง) แม้ 

การบอกแซ่บางทก็ีไม่บอกตรงๆ แต่จะบอกว่าตนเป็น “ผูด้ชีาวกงัแฮ” 

แทน

 แซ่อึง๊สายกงัแฮเป็นสายใหญ่สดุ แยกเป็นสาขาส�าคญั ๕ สาขา 

คอืสาขาเหอผงิ (和平派) สาขาจือ่หยนุ (紫雲派) สาขาหูชิ่ว  
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(虎丘派) สาขาชงิซาน (青山派) และสาขาป้อกู ่(擘谷派) 

แต่ละสาขายังแยกย่อยเป็นสาขาย่อยอีกมาก ทกุสายล้วนอพยพจาก

เหอหนันมาอยู่ฮกเก้ียนก่อน แล้วย้ายถ่ินต่อเข้าแต้จิ๋ว สาขาเหอผิง 

และสาขาจือ่หยุนมตี�านานการย้ายถ่ินทีส่นกุน่าสนใจมากดงันี้

 สาขาเหอผิงน้ันต้ังรกรากอยู่ในมณฑลฮกเกีย้นมานาน จนถงึ

รุ่นอึ๊งงัก (หวงเย่ว์) มีชื่อรองว่ายิ้นแจ๋ (เหญินจั้ง) เมื่อล่วงลับแล้ว

ญาตมิิตรตัง้สมญัญาให้ว่า “เชีย่วซวั (เช่ียวซาน)” ลกูหลานจงึเรยีกขาน

ว่า “เฉี่ยวซัวกง (เชี่ยวซานกง) เป็นคนแซ่อึ๊งรุ ่นที่ ๑๑๙ เกิดเมื่อ  

พ.ศ. ๑๔๑๔ ปลายราชวงศ์ถัง มีภรรยา ๓ คน ลูกชายแม่ละ ๗ คน  

รวม ๒๑ คน หลาน ๒๐๐ กว่าคน รวมสมาชกิในครอบครัว ๒๔๐ กว่าคน 

พอถงึ พ.ศ. ๑๔๕๐ ราชวงศ์ถงัก็ล่ม เข้าสูย่คุ ๕ ราชวงศ์ (พ.ศ. ๑๔๕๐-

๑๕๐๓) บ้านเมืองจลาจล เฉีย่วซัวกง หรือ อึง๊เชยีวซวั (หวงเซยีวซาน) 

ให้ลูกคนโตของทกุแม่อยูส่บืสกลุทีภ่มูลิ�าเนาเดมิ ทีเ่หลืออกี ๑๘ คน  

แยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยแต่งบทกวีให้ลูกหลานทุกสายไว้ 

ท่องเตอืนใจว่า

 駿馬匆匆出外方，任從隨地立綱常，
 年深異境猶吾境，日久他鄉即故鄉。
 朝夕莫忘親命語，晨昏須薦祖宗香，
 惟願蒼天長庇佑，三七男兒永熾昌。
 “ม้ำดีห้อไกลไปต่ำงถิ่น อำศัยควำมดีงำมสร้ำงจริยธรรมให้

มัน่คง แม้ตวัจะอยูต่่ำงถิน่กเ็หมอืนกบัถิน่ของตน นำนวนัเข้ำเขตคำม

ของผู้อืน่กก็ลำยเป็นเขตคำมของตัวเอง 
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 ทุกเช้ำค�่ำอย่ำลืมค�ำของพ่อแม่ เซ่นไหว้บรรพบุรุษอยู่ทุกวัน  

รำกฝังลกึ ปฏิบตังิำมได้เฉลมิฉลองร่วมกนั ลกูแม่ละ ๗ คน ๓ ท้องล้วน

เจรญิรุง่เรอืง” 

 กวนิีพนธ์บทนีถ้อืเป็นค�าสอนประจ�าของสายสกลุ ทีค่นแซ่อึง๊

ส่วนมากท่องได้ขึน้ใจ

 ส่วนสาขาจื่อหยุนนั้น ถึงยุคราชวงศ์ถัง มีคหบดีผู้หนึ่งช่ือ 

อึง๊สิว่เกยีง (หวงโซ่วกง) ป่วยโรคเร้ือรัง ต่อมามหีลวงจนีผูห้นึง่รกัษา 

หาย ขอทีส่ร้างวดัเป็นค่าตอบแทน อ๊ึงสิว่เกียงถวายท่ีส่วนใหญ่ของตน

ให้หมด เหลือเฉพาะทีบ้่านไว้ ให้ลกูชาย ๕ คน แยกย้ายกันไปตัง้ถิน่ฐาน

ใหม่ หลวงจีนแนะว่าถิ่นที่มีค�าว่า “อัน (安 - สันติสุข)” ล้วนเป็น 

ถิน่มงคล ลูกแซ่อึง๊ครอบครวันี ้จงึแยกย้ายกนัไปตัง้ถิน่ฐานในอ�าเภอ 

ถงอนั ฮุย่อนั หนนัอนั ซุย่อัน และอันซ ีเป็นต�านาน “๕ ลกูชาย แยกกัน

ไป ๕ อนั”

 ต่อมาลกูหลานของแซ่อึง๊สองสาขานีแ้ละสาขาอืน่ซึง่ส่วนมาก

อยู่ในมณฑลฮกเกี้ยนได้อพยพต่อเข้ามาตั้งรกรากในถิ่นแต้จิ๋ว ขยาย 

วงศ์วานออกไปจนปัจจบุนัเป็นแซ่ใหญ่อันดบั ๓ ของแต้จ๋ิว มปีระชากร 

๖.๖% ของจนีแต้จิว๋ในจนีราว ๑ ล้านคน กระจายอยูทั่ว่ไปทกุอ�าเภอ  

มาจากหลายสาขา แต่สาขาเหอผงิของอึง๊เช่ียวซวัมากทีส่ดุ

 ในอ�าเภอเหย่ียวเพง็ (หญาวผงิ) ซ่ึงเป็นถิน่ฐานของวงศ์ตระกลู 

ดร. ป๋วย อึง๊ภากรณ์นัน้ มคีนแซ่อึง๊มากเป็นอนัดบั ๔ รวมประชากรราว  

๑ แสนคน ส่วนมากอยู่ในต�าบลซ่าเย้ียว (ซันหญาว) และปริมณฑล 
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คนใน ๓๐ กว่าหมู่บ้านล้วนแซ่อึ๊ง สาขาเหอผิงของอึ๊งเชี่ยวซานมีมาก 

ท่ีสดุ วงศ์ตระกลูของ ดร. ป๋วยกน่็าจะอยู่ในสาขานี ้ ถ้าจะให้ทราบแน่ 

ชดั ต้องกลบัไปทีห่มูบ้่านของบดิาท่านแล้วเอาปมูประวตัขิองสายสกลุ

ท่านมาตรวจสอบ กจ็ะทราบได้ว่าท่านเป็นคนแซ่อึง๊สาขาไหน ซ่ึงผูเ้ขยีน

ไม่มปูีมประวตัน้ีิสอบค้น

 ส่วนคนดงัแซ่อึง๊ (หวง) นัน้มมีาก ปรากฏชือ่อยูใ่น พจนานุกรม

บคุคลผู้มชีือ่เสียงในประวตัศิาสตร์ (中國歷代名人大辭
典) ของจนี ๗๐๐ คน จะขอแนะน�าเฉพาะทีน่่าสนใจบางคน

 ในยคุสามก๊กมีคนแซ่อึง๊ท่ีปรากฏช่ือเสยีงอยู่หลายคน

 ขอเรยีนให้ทราบว่าชือ่ตวัละครในเรือ่ง สามก๊กฉบบัเจ้าพระยา

พระคลงั (หน) นัน้ เรยีกตามภาษาจนีฮกเก้ียน ซึง่ปัจจบุนัทางการจนี

เรยีกว่าภาษาหมิน่หนนั (閩南) หมายถงึภาษาหมิน่ใต้

 “หมิ่น” (閩) เป็นช่ือดั้งเดิมของมณฑลฮกเก้ียน ภาษาใน

มณฑลนีมี้ความซบัซ้อน แยกเป็น ถิน่รอง ทางภาคตะวันตกเป็นภาษา

จนีแคะ ท่ีเหลือแยกเป็นภาษาหมิน่เหนอื หมิน่กลาง หมิน่ตะวันออก 

หม่ินใต้ และภาษาผูเ่ถยีน แม้จะอยูใ่นกลุ่มภาษาหมิน่เหมอืนกัน แต่ 

กต่็างกนัมากจนสือ่สารกนัไม่รูเ้ร่ือง

 ภาษาในมณฑลฮกเก้ียนที่คนไทยรู้จักดีมี ๒ ถิ่น คือ ภาษา 

หมิน่ตะวนัออก ซึง่มเีมอืงฝูโจวหรือฮกจิว๋เป็นศนูย์กลาง คนไทยเรียก

ภาษาน้ีว่า “ภาษาฮกจิว๋” ไม่ถือเป็นภาษาฮกเกีย้น

 ส่วนภาษาในมณฑลฮกเกี้ยนที่รู้จักกันในเมืองไทยคือภาษา

หมิน่ใต้ ปัจจบุนัมเีมอืงส�าคญัอยูส่ามเมอืง คอื ฉวนโจว จางโจว และ 
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เอ้หมงึหรอืเซีย่เหมนิ ซ่ึงรุ่งเรืองเป็นเมอืงส�าคญัขึน้มาในยคุรชักาลที ่๓ 

ของไทยเป็นต้นมา

 ในยุคที่แปลสามก๊กในรัชกาลที่ ๑ นั้น ภาษาฮกเกี้ยนแยก 

เป็นสองถิน่ย่อยคอืถิน่ฉวนโจวและถิน่จางโจว ภาษาในสามก๊กฉบบั

เจ้าพระยาพระคลังฯ ส่วนมากเป็นภาษาถิน่จางโจว ข้อสรปุนีพิ้มพ์ประไพ 

พิศาลบุตรได้น�าไปกล่าวไว้ในบทความเร่ือง “จีนในค�าให้การ” ตามที ่

ผูเ้ขียนเล่าให้ฟังโดยไม่ได้บอกเหตผุล ผูเ้ขียนจงึขออธบิายเหตผุลไว้ให้

ชดัเจนในทีน่ี้

 ภาษาฮกเกีย้นกบัภาษาแต้จิว๋ (ซ่ึงก็เป็นภาษาหม่ินใต้ถิน่หนึง่) 

อ่านอกัษรตวัเดยีวกันต่างกันเป็นสองแบบ คอือ่านเป็นภาษาหนงัสอื 

กับอ่านเป็นภาษาพูดซ่ึงถิ่นจางโจวและฉวนโจวก็มีความแตกต่างกัน 

ในบางเสยีง เช่น เมืองเซีย่เหมนิ (廈門) ในภาษาจนีกลาง ภาษาพดู

ฮกเก้ียนอ่านว่า “อ้ายมุย่” ภาษาหนงัสอืว่า “เอ้หมงึ” ทัง้สามชือ่นีล้้วน

เป็นเมอืงเดยีวกนั แซ่อึง๊ (黃) ซ่ึงจนีกลางอ่านว่าหวง (Huáng) ภาษา

หนงัสอืฮกเก้ียนอ่านว่า “ฮ่อง” ดงัปรากฏในชือ่ฮ่องตง ฮองต๋ง ขนุพล 

ผู้เฒ่าในเรื่องสามก๊ก ภาษาพูดถิ่นฉวนโจวอ่านค�าว่าหวงเป็น “อึ๋ง” 

ถิน่จางโจวอ่านเป็น “อยุ” ดงัปรากฏในชือ่อุยกายนายทหารของง่อก๊ก 

นางอยุซภีรรยาขงเบ้ง แซ่เตยีว (張) ซึง่จนีกลางอ่านว่าจาง (zhang) 

นั้น ภาษาพูดฮกเก้ียนถิ่นฉวนโจวอ่านเป็น “ติว” ถิ่นจางโจวอ่านเป็น 

“เตียว” ภาษาถิ่นฉวนโจวไม่มีเสียง “ย” กลายเป็นเสียง “ล” แต่ใน 

สามก๊กของไทยมชีือ่ “ปากน�า้ยีส่”ู จากหลกัฐานเหล่านีจ้งึพอสรปุได้ว่า  

ภาษาฮกเกีย้นในเรือ่งสามก๊กฉบบัไทยส่วนมากเป็นเสยีงถิน่จางโจว
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 คนดังแซ่อึง๊ (หวง) ในเรือ่งสามก๊กเรยีกแซ่ต่างกนัไปตามเสยีง

ของซินแสผูแ้ปล จงึขอเขียนชือ่จนีกลางใส่ไว้ในวงเลบ็ด้วยดงันี้

 หองจอ (หวงจู่) เจ้าเมืองกังแฮ ขึ้นกับมณฑลเก็งจิ๋วของ 

เล่าเปียว ใช้ธนูยิงซุนเกี๋ยนบิดาซุนกวนตาย และฆ่ายี่เอ๋ง สุดท้ายถูก 

ก�าเหลงนายทหารของซนุกวนฆ่าตาย

 ฮ่องตง (หวงจง) ขนุพลผูเ้ฒ่า หนึง่ในห้าทหารเสอืของจ๊กก๊ก

 อยุกาย (หวงไก้) ขนุพลของง่อก๊ก ตามประวตัศิาสตร์จรงิเป็น

ผูค้ดิอบุายเผาทพัโจโฉ แต่ในนยิายยกไปให้เป็นอบุายของขงเบ้ง

 อยุก๋วน (หวงฉวน) นายทหารของเล่าเจีย้ง ต่อมาสวามภิกัดิ ์

เล่าป่ี เป็นนายทหารและท่ีปรกึษาสามญัคนหน่ึงของเล่าป่ี

 อยุซ ี(หวงซือ) ภรรยาขงเบ้ง

 อยุสง่ิาน ฮองเซ่งหงนั (หวงเฉงิเอีย้น) พ่อตาขงเบ้ง

 นอกจากนีย้งัมีคนแซ่อึง๊ท่ีควรรูจั้กอกีดงัน้ี 

 อึ้งเซียง (หวงเซียง) เป็นปราชญ์คนหนึ่งในยุคราชวงศ์ฮั่น 

ตะวันออก และเป็นหนึง่ใน ๒๔ ยอดกตญั�ขูองจีน

 อึง้เช้า (หวงเฉา) หวัหน้ากบฏชาวนายคุปลายราชวงศ์ถงั

 อึง้ช้วน (หวงฉวน) จติรกรมช่ืีอยคุห้าราชวงศ์

 อึง้เท่งเกยีน (หวงถิงเจยีน) กวเีอกยคุราชวงศ์ซ่ง และเป็นหนึง่

ใน ๒๔ ยอดกตัญ�ขูองจีน

 อึ้งเต้าพัว (หวงเต้าผอ) หญิงยุคราชวงศ์หยวน ไปเรียนวิชา 

ทอผ้ากับชนเผ่าหลีในเกาะไหหล�า แล้วน�ามาพัฒนาสอนผู้อื่น ได้รับ
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ยกย่องว่าเป็น “เทวแีห่งการทอผ้าของจนี”

 อึ้งจงฮี (หวงจงซี) นักปรัชญาเอกยุคปลายราชวงศ์หมิง 

ต้นราชวงศ์ชิง 

 นอกจากนียั้งมคีนอ่ืนๆ อีก แต่เนือ่งจากขอบเขตของเนือ้หา

หลักและเนื้อที่จ�ากัด จึงขอจบเร่ืองคนดังแซ่อึ๊งในเมืองจีนไว้เพียง 

เท่าน้ี

 ส่วนในเมอืงไทยก็น่าจะมคีนเก่งแซ่อึง๊ไม่น้อย แต่ผูเ้ขยีนไม่มี

เวลาค้นคว้า จงึขอกล่าวถงึเพียง ๒ คน คอื

 อาจารย์ยง องิคเวทย์ (พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๓๐) ช่ือจนีว่าอึง้ย่งกวง 

(หวงหญงกวง) เป็นปราชญ์ด้านวรรณคดีจีนของเมืองไทย มีผลงาน 

ใหญ่คือ ววิฒันาการกวนิีพนธ์จนี พมิพ์เผยแพร่แล้ว ๑ เล่ม อกี ๑ เล่ม

ยังไม่ได้ช�าระและพิมพ์เผยแพร่ นอกจากนี้ท่านยังเชี่ยวชาญวิชาครู  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนแบบหน่วย จัดได้ว่าเป็นนักการศึกษา 

คนหน่ึงของไทย

 และบคุคลส�าคัญทีส่ดุคอื ดร. ป๋วย อึง๊ภำกรณ์ ซึง่ท่านผูอ่้าน

สามารถหาอ่านเร่ืองราวของท่านได้จากหนังสือเล่มอื่นๆ ที่ได้รับการ

พมิพ์เผยแพร่ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีแห่งชาตกาลของท่าน



ภำคผนวก



วนับรรจอุฐิัอำจำรย์ป๋วย ทีร่ะเบยีงคด วดัปทมุคงคำ เยำวรำช

ในบรเิวณทีเ่ก็บอฐิัของตำยำย แม่ และญำติพีน้่อง



ภำคผนวก (๑)

บนัทกึเรือ่งช่ือ “ป๋วย”
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สูแ่ผ่นดนิสยำม
 นายซามพีีน้่อง ๖ คน เป็นผูช้าย ๔ คน ผูห้ญงิ ๒ คน พีช่าย 

คนโตสุด คอื ขุนอากรรักษากจิ (เท่งปอ)

 เท่งปอเข้ามาเมอืงไทย โดยการชกัชวนของเศรษฐจีนีซึง่มาอยู่

เมืองไทยก่อนหน้า ค้าขายร�่ารวย เมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด จึงชวน 

อาตีเ๋ท่งปอ ให้มาท�างานทีเ่มอืงไทยด้วยกนั  เท่งปอจงึมากบัสองผวัเมยี

จนี มาช่วยธุรกจิของเขาซึง่มอียูห่ลายอย่าง ดังนัน้ ตอนเท่งปอมาจาก

เมืองจีน ไม่ได้มาแบบเสื้อผืนหมอนใบ เพราะมากับคนมีอันจะกิน  

ตอนนายซามากแ็บบเดยีวกัน มาแบบมีเงนิ ไม่ได้ล�าบากมาก

 ต่อมาสองผัวเมียที่รวยแล้วกลับเมืองจีน จึงยกธุรกิจต่างๆ 

ให้เท่งปอด�าเนนิการต่อ เท่งปอรับธรุกจิมามาก ท�าคนเดยีวไม่ไหว จึง

ชวนให้พีน้่องมาท�างานเมืองไทย ไม่มีใครมา ยกเว้นนายซา ซึง่เวลานัน้ 

นายซาแต่งงานกบัภรรยาชาวจนีแล้ว ๑ คน มบีตุร ๒ คน คอื (ช) ซ้ิวเคยีม 

และ (ญ) ซิว้บ๊วย 

ภำคผนวก (๒)

เร่ืองของนำยซำ และลกูๆ

ปรชีำ องิคภำกร๑

๑ กษดิิศ อนนัทนาธร เรยีบเรยีงจากการสมัภาษณ์ เม่ือเดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐
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 อนึ่ง แม้พ่ีน้องของนายซาคนที่ ๒, ๔, ๕, ๖ จะไม่มีใครมา 

เมอืงไทย แต่มรีุน่ลกูรุน่หลานของสายเหล่านัน้ทีม่าอยูเ่มอืงไทย เช่น  

คนที ่๕ ส่งลูกมา 

 เมื่อมาท�างานช่วยพี่ชายได้พักหนึ่ง นายซาจึงชวนภรรยา 

เข้ามา ภรรยาไม่มา จงึได้แต่งงานใหม่กบั เซาะเชง็ แซ่เตยีว ต่อมาใช้

นามสกุลประสาทเสรี ลูกสาวของนายลี้และนางเชยร้านขายผ้าแพร 

ที่ส�าเพ็ง มีบุตรรวม ๗ คน ดังนี้ (ช) เตี้ยเคียม  (ช) ฉอเคียม–เชียร   

(ช) ก�า้เคยีม – ก�า่–ก�าพล  (ช) ป้วยเคยีม – ป๋วย  (ญ) ระเบยีบ  (ญ) ลมลุ  

และ (ช) จุง้เคยีม–ชนุ 

ขนุรกัษำอำกรกิจ (เท่งปอ)
 เท่งปอมาเมอืงไทยตอนเป็นหนุม่ สันนษิฐานว่าอาย ุ๑๘-๑๙ ปี  

ต่อมาเป็นนายอากรเก็บภาษีได้รับบรรดาศักดิ์ เป็นขุนรักษาอากรกิจ  

และใน พ.ศ.  ๒๔๕๖ เมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุลแล้ว ได้รับ

พระราชทานนามสกุล “อึ๊งภากรณ์” จากกรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์   

วงัสะพานขาว

 มภีรรยาคนแรก ชือ่ กร มลีกูสาว ๑ คน ช่ือ น้อม  ภรรยาเสีย

ตัง้แต่ลกูสาวยงัแบเบาะ พีน้่องภรรยาจงึปรกึษากนั กลวัว่าถ้าขุนรกัษา

อากรกจิมีภรรยาใหม่เป็นคนอืน่ แล้วหลานสาวจะถกูรงัแกจากแม่เลีย้ง  

จงึให้ พร ลกูพีลู่กน้องของกรมาแต่งงานกบัขุนรกัษาอากรกจิ ขนุรักษา

อากรกจิมลูีกกบัภรรยาคนที ่๒ จ�านวน ๘ คน คอื (ญ) จ�าเนยีร (ญ) จ�านง 

(ช) ทวน (ญ) ยิง่ศรี (ช) ธง (ญ) เย่ียมศร ี(ช) บญุเทยีม (ช) กณุฑล 
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ลงหลกัปักฐำน
 เมือ่ ๒ คนพีน้่องท�าธรุกจิจนมเีงนิ กส่็งกลบัไปเมอืงจีน น�าไป

สร้างบ้านให้พ่อแม่และพ่ีน้องอยู่ ที่บ้านเกิดคือต�าบลจุยบ่อ อ�าเภอ 

เอี่ยวเพ้ง เมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง โดยสามารถสร้างบ้านได้ถึง  

๗ หลัง อยู่เป็นหมู่ ซ้ายขวาข้างละ ๓ หลัง รูปทรงของบ้านลักษณะ 

เหมอืนม้าทีล่ากรถ ซ้ายขวาและตรงกลาง กล่าวคอืพีน้่อง ๖ คนอยูค่นละ

หลงั ตรงกลางเป็นของพ่อและแม่ 

 ส่วนบ้านของนายซาในเมืองไทยนั้น เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่ 

ส�าเพง็ จงึย้ายมาอยู่ท่ีตลาดน้อย เยาวราช สภาพบ้านเหมอืนตกึแถว 

ยาว มี ๒ ตอน และตัวอาคารข้างหนึ่งเป็นปูน (ขวามือเมื่อมองจาก 

หน้าบ้าน) ข้างหนึ่งเป็นไม้ (ซ้ายมือ) มี ๒ ชั้น นายป๋วยเกิดที่บ้านนี้  

รวมถงึหลานๆ อีกหลายคน แม้จะไม่ใช่บ้านทีม่ขีนาดใหญ่โตแต่กเ็ป็น

บ้านท่ีมีคนอยู่มากขึ้น เมื่อลูกๆ มีสะใภ้ และหลานๆ ก็เกิดอายุไล่ๆ  

กนัต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นต้นมา โดยก่อนทีบ้่านนีจ้ะรือ้ไปใช้เลขทีบ้่าน 

๗๐๓ ซอยวาณชิ ๒ ต�าบลตลาดน้อย อ�าเภอสมัพนัธวงศ์ จงัหวดัพระนคร 

ครอบครวัสดุท้ายทีย้่ายออกคอืครอบครวัของนายเตีย้เคยีม แซ่อึง๊ 

 ธุรกิจที่ท�าหลังสุดท่ีนายซาท�า คือ การท�าแพปลา ลักษณะ

เหมือนการให้ชาวประมงกู้เงิน แล้วชาวประมงไปจับปลา เอาเงินมา 

ช�าระ (merchant banking) แล้วส่วนหนึ่งก็เป็นที่ขายสินค้าด้วย 

นอกจากนี ้ยงัท�าธรุกจิขายถ่านไม้โกงกางด้วย 

 ส�าหรับลักษณะของบ้านซึ่งใช้เป็นที่ท�างานนั้น เป็นบ้านแพ 

อยูริ่มแม่น�า้เจ้าพระยา ซอยข้างวดัปทมุคงคา ม ี๒ ชัน้ ข้างบนเป็นทีอ่ยู่ 
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อาศยัได้ ข้างล่างเป็นส�านกังาน ข้างบ้านมคีลองออกแม่น�า้ ฝ่ังตรงข้าม

กบัคลองเป็นท่าเรอืสวสัดี (ฝ่ังทรงวาด) 

 นายซาจะไปท�างานทีแ่พปลา ต้ังแต่เช้าตรูก่ว่าจะกลบักม็ดืค�า่ 

ลูกๆ จะอยูกั่บนางเซาะเช็งเป็นส่วนใหญ่ คนในบ้านจะเรียกเซาะเชง็ว่า 

“นายแม่” หรอื “นาย”

 ในเรือ่งของการศกึษา นายซาส่งลกูชาย ๒ คนแรก คอื เตีย้เคยีม 

และเชยีร ไปเรียนเมอืงจนี แม้เกิดในเมอืงไทยกใ็ห้ขึน้เป็นคนต่างด้าว 

เพราะอยากให้เป็นจีน ลูกชายคนโต เตี้ยเคียม มีความสามารถมาก  

ถงึขนาดอาจารย์ยกลกูสาวให้เป็นภรรยา 

 แต่นายซาอายุส้ัน ราวส่ีสบิกว่าก็เสยีชวีติ คอืตายตอนทีป๋่วย 

อายเุพียง ๙ ขวบ เมือ่ตายแล้ว ครอบครวัส่งศพของนายซากลบัไปฝัง 

ทีเ่มืองจนี 

กำรใช้นำมสกลุแตกต่ำงกนั
 ตวันายซาใช้แซ่อึง๊ เมือ่ลกู ๒ คนแรกนัน้เกดิก่อน ๒๔๕๖ จึงใช้

แซ่ ส่วนลูกที่เกิดหลัง ๒๔๕๖ อีก ๕ คนที่เหลือได้ใช้นามสกุลของลุง  

คอืขุนรกัษาอากรกจิ ว่า “อึง๊ภากรณ์” อนึง่ อาจารย์ป๋วยเคยเขียนไว้ว่า 

ดเูหมือนเดมิในเอกสารตัง้นามสกลุจะสะกดว่า “อึง๊พากร” แต่อย่างไร

ไม่ทราบจึงเพี้ยนมาเป็นอย่างปัจจุบัน๒ ซึ่งในความหมายเดิมอาจ 

หมายถงึ คนแซ่อึง๊ ที ่“พา” “อากร” มาให้กบัรัฐกไ็ด้ ส่วน “อึง๊ภากรณ์” 

๒  ป๋วย อึง๊ภากรณ์, “ผูห้ญิงในชวีติของผม – แม่,” ใน อตัชวีประวตั:ิ เหลยีวหลัง แล

หน้า, พมิพ์ครัง้ที ่๒ (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) หน้า ๓๘.



129ภาคผนวก

นัน้ อาจารย์ป๋วยอธบิายว่า “อึง๊” แปลว่าสเีหลอืง ส่วนสร้อย “ภากรณ์” 

ในปทานุกรมไม่ปรากฏ มีแต่ “ภา” ที่แปลว่าแสงสว่างหรือรัศมี และ 

“ภากร” แปลว่าพระอาทิตย์ รวมความแล้วจึงไม่ทราบว่าเจตนาอัน 

แท้จรงิของผูพ้ระราชทานนามสกุลเป็นเช่นใด เพราะ “อึง๊ภากรณ์” นัน้ 

แปลตามศพัท์จะได้ว่า เหลืองเหมอืนแสงอาทติย์๓

 ต่อมาในทศวรรษ ๒๔๘๐ เม่ือสมัยรัฐบาลจอมพล ป.  

พิบูลสงคราม จะสร้างไทยเป็นประเทศมหาอ�านาจ ได้ออกรัฐนิยม

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมเดมิหลายประการ เช่น ให้ประชาชนสวมหมวก 

ห้ามเคีย้วหมาก ให้ใช้ค�าว่าสวสัดี ฯลฯ อย่างหนึง่คอืการใช้ช่ือทีบ่่งเพศ

ชายหญิง และการให้ลูกจีนที่เกิดเมืองไทยเปลี่ยนชื่อและใช้ชื่อสกุล 

เป็นไทย

 นายก�า่ พีช่ายนายป๋วย จงึเปลีย่นนามสกุลจาก “อึง๊ภากรณ์” 

เป็น “อิงคภากร” ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๗ โดยชื่อนายก�่า ก็เปลี่ยนเป็น  

ก�าพล ซึง่เปลีย่นทัง้ช่ือและนามสกุลทีอ่�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

โดยลมลุและชุนร่วมใช้นามสกลุ องิคภากร ตามพีช่ายด้วย

 โดยในเวลานั้นนายป๋วยศึกษาอยู่ที่ LSE ในอังกฤษ เมื่อเกิด

สงครามโลกคร้ังที่ ๒ ก็ได้เข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ต่อมาหลังเลิก

สงครามแล้วพีน้่องปรึกษากันว่า ให้เรียนจบก่อนค่อยเปลีย่นนามสกลุ

ทหีลงั แต่สดุท้ายเมือ่นายป๋วยเรียนจบการเปลีย่นนามสกลุกจ็ะกระทบ

กับเอกสารต่างๆ เช่น สถานะที่พอมีคนรู้จัก และปริญญาบัตร ถ้า 

๓  ป๋วย อึง๊ภากรณ์, “บนัทกึเรือ่งชือ่ ‘ป๋วย’”, เล่มเดยีวกัน, หน้า ๓๔.
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เปลีย่นนามสกุลจะยุง่ยาก อกีทัง้หมดความจ�าเป็นเร่ืองรฐันยิม เพราะ

จอมพล ป. พบิลูสงคราม พ้นจากอ�านาจเตม็ทีจ่ะสร้างมหาอาณาจกัร

ไทยลงไปแล้ว

 ส่วนระเบียบแต่งงานกับ พ.อ.สรรค์ ยุทธวงศ์ ไปก่อนแล้ว  

จึงใช้นามสกุลนั้นเรื่อยมา กล่าวคือในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๘๑  

นายพนัเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา และคณุหญงิมหาวินจิฉยัมนตรี  

เป็นเจ้าภาพหล่ังน�้าพระพุทธมนต์ประสาทพรในงานมงคลสมรสของ 

น.ส.ระเบยีบ และ ร.ท.ส�ารวย ซ่ึงภายหลังเปลีย่นช่ือเป็นสรรค์

 ข้างลูก ๒ คนแรก คือ เตี้ยเคียม และเชียร เมื่อกลับมาจาก 

เรียนท่ีเมืองจีน ก็ขอคืนสัญชาติกลับเป็นไทย อย่างไรก็ดี เตี้ยเคียม 

ไม่ได้สัญชาติไทย อาจเพราะเอกสารไม่ครบ คงใช้เตี้ยเคียม แซ่อึ๊ง  

เรือ่ยมา ส่วนลกูๆ ทีเ่กิดในเมอืงไทยเป็นคนไทย แต่เขยีนนามสกลุเป็น  

“อึง้ภากรณ์” ใช้ไม้โทก�ากบั เข้าใจว่ามาจากการเขียนพลาดของเจ้าหน้าที่

อ�าเภอ

 ขณะที่เชียรได้คืนสัญชาติเป็นไทย และเปล่ียนจากแซ่เป็น

นามสกลุโดยใช้ว่า “กิง่ภากรณ์” เนือ่งจากให้เหตผุลว่า อึง๊ภากรณ์ ไม่ใช่

นามสกุลพ่อ แต่เป็นนามสกุลลุง ส่วนอิงคภากรนั้นเป็นนามสกุล 

น้องชายที่ก�าพลเป็นต้นตระกูล อุปมาอึ๊งภากรณ์เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มี 

กิง่ก้าน จงึใช้นามสกลุตวัว่า “กิง่ภากรณ์” ในช้ันแรกใช้เฉพาะลกูทีเ่กิด

จากนายเชยีรกบันางแจ่มจติต์ 

 ต่อมาเมื่อเล่งเจี้ยว ลูกของซิ้วบ๊วย (พี่สาวต่างมารดาของ 

เชยีร) มาเมอืงไทย ก็ใช้นามสกลุ “เศรษฐพฤกษ์” ของเขาเอง ในท�านอง
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เดียวกับลูกเลี้ยงของเชียรจากเมืองจีนไทย เม่ือกลับมาใช้นามสกุล  

“องิคภากรณ์” เพราะสงวนกิง่ภากรณ์ไว้เฉพาะสายตรงของเขา ต่อมา

แต่งงานกบัเล่งเจีย้ว จึงใช้เศรษฐพฤกษ์ 

 นอกจากนี้ ลูกของน้องชายคนที่ ๕ ของนายซา ยังได้มา 

เมืองไทยด้วย จึงมีหลานนายซาใช้นามสกุล “อึ๊งภากรณ์” ด้วย เช่น 

นพ.ประจวบ และนายสิทธชิยั รวมถงึพวกญาติๆ จากเมืองจนี ทีม่าอยู่

อ่างทอง สายน้ีมบีญุช ูอ๊ึงภากรณ์ เป็นต้น 

 มข้ีอสงัเกตว่า

 กำรศึกษำ รุ่นลูกหลานของนายเท่งปอและนายซา ถ้าเป็น 

ผู้ชายส่วนใหญ่จะเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เซนต์คาเบรีบล สวน 

กุหลาบ และกรุงเทพคริสเตียน ส่วนผู้หญิงรุ่นลูกไม่ค่อยได้เรียนนัก  

ถึงลูกหลานๆ เช่น มาแตเดอี อัสสัมชัญคอนแวนต์ ฯลฯ และใน

อดุมศึกษา ก็เข้าเรยีนจฬุาฯ และธรรมศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่

 อำชีพ ส่วนมากท�างานสายการเงนิ เช่น ธนาคารพาณชิย์ต่างๆ 

ส่วนมากอยูใ่นธนาคารกสิกรไทย และกรงุไทย เป็นต้นว่า นายเชยีรกบั

นายก�าพลท�างานกรุงไทย นายป๋วยกับนายชุนท�างานที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ส่วนพี่ชายคนโตก็ท�างานสืบทอดธุรกิจแพปลา ขณะที ่

รุ่นหลังๆ ก็ประกอบอาชีพต่างๆ กันตามโลกสันนิวาส เช่น แพทย์  

วศิวะ รบัราชการต่างๆ เป็นต้นว่า ทหารเรอื
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นำยซำ

ป๋วย ซำ ระเบยีบ ก�ำพล
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ครอบครวัอึง๊ภำกรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๗

(แถวยืน จำกซ้ำย) ชุน, ก�ำพล, เตีย้เคียม, เชียร, ป๋วย

(แถวน่ัง จำกซ้ำย) ลมุล, ดวงแข, แจ่มจิตร, มำร์เกรท็, ระเบยีบ

ปรชีำ องิคภำกร กบั อำป๋วย

นำยก�ำพล องิคภำกร

ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ ในวยัหนุม่
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บ้ำนท่ีเมอืงจนี พ.ศ. ๒๔๙๐

นำงซุง่เกยีก แซ่ลิม้ ภรรยำคนแรกของนำยซำทีเ่มืองจนี ถ่ำยกบัลกูหลำน

บญุเสรมิยนือยู่ขวำมอืของซุง่เกยีก

ภาพและข้อมลูจาก คณุบญุเสรมิ อึง้ภากรณ์



136 แซ่อึง๊และสายสกลุอาจารย์ป๋วย

ฮวงซุย้ของนำยซำทีอ่ยู่บนภเูขำ

บ้ำนท่ีเมอืงจนี เมือ่ปี ๒๕๔๖

โดยท่ีบ่อน�ำ้ในภำพอยูใ่นต�ำแหน่งเดมิ 

แต่ปรบัปรงุใหม่

ภาพและข้อมลูจาก คณุบญุเสรมิ อึง้ภากรณ์
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หน้ำบ้ำนทีเ่มอืงจีน 

ถ่ำยเมือ่ปี ๒๕๔๒  

(แถวหลงั) ธีรชยั อิงคภำกร,

สวุรรณำ (เตโชวำณชิย์), 

สกุญัญำ,

ดร. นรศิ วศินำนนท์, 

อำบญุส่ง อึง้ภำกรณ์ 

(แถวกลำง) ซกกงุ, ซกง้อ 

(แถวน่ัง) อำโกว ซมิเยีย้ง, 

อำแปะ ซมิเกีย๊ก, 

อำม่ำ เต๊กน้อย, 

แม่สนิ ีองิคภำกร

ภาพและข้อมูลจาก 

คณุสุวรรณา เตโชวาณิชย์

ระเบยีบ, 

ลกูสำวใจ, 

ป๋วย, 

ลมลุ ทีอ่งักฤษ
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ระเบยีบ ยทุธวงศ์ กบัต้อมและเต๊ะ 

หน้ำบ้ำนป๋วย ซอยอำรย์ี

วงในภำพคอืบรเิวณทีเ่คยเป็นบ้ำนเดมิของอำจำรย์ป๋วย

ในซอยวำณชิ ๒ ตลำดน้อย เยำวรำช



ภำคผนวก (๓)

ควำมทรงจ�ำต่ออำป๋วย

บญุเสรมิ อึง้ภำกรณ์ 
๑

 ผมเกิดปี ๒๔๘๒ เวลานัน้อาป๋วยไปเรยีนต่อทีอ่งักฤษแล้ว พ่อ

ผมเป็นพีช่ายคนโตของอาป๋วย ทีถ่กูส่งไปเรยีนต่อทีเ่มอืงจนี เมือ่ผม

เดก็ๆ พ่อกใ็ห้เรียนท่ีโรงเรียนจนีเผยอิง จนจบทาง ป.๖ จนี และ ป.๔  

ไทย เวลานัน้รัฐบาลจอมพล ป. มนีโยบายต่อต้านจนี จงึไม่มโีรงเรยีน

ชัน้มัธยมรองรบั ผมจงึไม่ได้ไปโรงเรียน เคว้งอยูพ่กัหนึง่

 ตอนอาย ุ๗ ขวบ เตีย่พาผมไปบ้านทีเ่มอืงจนี ยงัได้ไปไหว้ฮวงซุย้

ก๋งซาบนภูเขาด้วย เวลานั้นบ้านที่เมืองจีนล�าบากมากตามสภาพของ

ประเทศจนีเวลานัน้ ไม่ได้มข้ีาวกินทกุมือ้ ต้องกนิเผอืกกนิมันบ้าง

 เม่ืออาป๋วยกลบัมาจากอังกฤษในปี ๒๔๙๑ กม็าทีบ้่านตลาด

น้อยทีผ่มอยู ่ซึง่เป็นหลงัทีอ่าป๋วยเกดิ เหน็ผมเข้าก็ถามว่าเรยีนทีไ่หน 

อยู่ พอตอบว่าไม่ได้เรียน อาป๋วยจึงถามพี่ชายว่าท�าไมไม่ให้ลูกเรียน

หนังสือ โดยที่ก่อนหน้านี้ ผมเคยเห็นอาป๋วยเพียงในรูปข้างฝาบ้าน  

ทีต่ดิรปูอาป๋วยในชดุทหารองักฤษ สมยัเป็นเสรไีทย เอาไว้

๑ กษดิิศ อนนัทนาธร เรยีบเรยีงจากการสมัภาษณ์ เม่ือเดอืนกนัยายน ๒๕๖๐.
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 รุ่งขึ้นอาป๋วยมารับผมพาไปโรงเรียนอัสสัมชัญ ไปพบภราดา 

ฮแีลร์ เมือ่ไปถงึกค็ยุกันเป็นภาษาฝรัง่เศส ทีส่ดุผมก็ได้เรยีนอสัสมัชญั

เรื่อยมาจนถึงชั้น ม.ศ.๘ ชั้นสูงๆ นี้มีภราดาฮูแบร์โตเป็นครูประจ�าชั้น 

ด้วย

 ช่วงเทศกาลตรุษจีน สารทจีน อาป๋วยจะมาไหว้บรรพบุรุษ 

ทีบ้่านตลาดน้อยไม่เคยขาด แม้จะรบัราชการส�าคญัต่างๆ แล้วกต็าม 

นอกจากนี้ยังจ�าได้ว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ทุกๆ  ปี ที่บ้าน 

ซอยอารีย์ของอาป๋วย อาจะชวนหลานๆ มาที่บ้าน แล้วอามาร์เกร็ท 

จะท�าไก่งวงให้กนิ จากนัน้คณุประจติร ยศสนุทร และคณุหญงิสภุาพ 

เพือ่นสนทิอาป๋วย จะเป็นคนฉายหนงั ๘ มม.

 ต่อมาปี ๒๕๐๑ มีเพื่อนชวนไปสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ผม 

กส็อบได้ แต่อาป๋วยไม่เห็นด้วย ท่านบอกว่า “ญีปุ่น่ทางด้านวิชาความรู้

ด ีแต่อาไม่ชอบศลีธรรมของคนญีปุ่น่” คงเป็นเพราะประสบการณ์จาก

ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ของท่าน แต่สุดท้ายผมกไ็ปเรยีนทีน่ัน่ เพราะ

ตอนตรวจร่างกายจะไปญี่ปุ่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ปรากฏจุดท่ีปอดผม 

ผู้ใหญ่ที่ดูบอกว่า ไม่แต่จะไปเรียนญี่ปุ่นไม่ได้ แม้จะเข้าจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัยทีผ่มตัง้ใจไว้ก็จะไม่ได้ด้วย แต่พอเอาฟิล์มไปหาหมอญีปุ่น่ 

ทีต่รวจร่างกายจรงิๆ เขากลบัไม่ทักอะไร เม่ือเหลอืโอกาสสดุท้ายทีจ่ะ

ได้เรียนมหาวิทยาลัย เลยตัดสินใจไปญี่ปุ่น มาทราบเอาภายหลังว่า 

ปอดผมไม่ได้เป็นอะไร แต่เป็นปัญหาทีก่ารเอก็ซ์เรย์ไม่ดีต่างหาก

 ชวีติส่วนตวัของผม นอกจากเรือ่งเรยีนแล้ว เรือ่งชวีติคู ่อาป๋วย 

กช่็วยเหลอืผมอย่างมาก ตอนปี ๒๕๑๑ ทีผ่มจะแต่งงาน ได้ขอให้อาป๋วย



141ภาคผนวก

เป็นผูใ้หญ่ไปสูข่อผูห้ญงิให้ อาป๋วยกต็กลงให้ผมไปหาทีม่หาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ บอกว่า “เปี๊ยกมาตอน ๔ โมงนะ” แล้วอาป๋วยก็ขับรถ

ออสตินพาผมไปที่บ้านว่าที่เจ้าสาว บริเวณตลาดประตูน�้า พอไปถึง 

อาป๋วยก็จอดรถ และบอกว่า “เดี๋ยวก่อนๆ อามาร์เกร็ทเตรียมดอก

กุหลาบมาว่าที่ให้เจ้าสาว เขาจะได้ดีใจ” เป็นดอกกุหลาบดอกใหญ ่

ผกูโบว์สแีดง

 ต่อมาเมือ่ชวีติผมเผชญิอปุสรรค จะซือ้บ้านใหม่ แต่ไม่มเีงนิ 

ธนาคารก็ให้หาคนมาค�า้ประกัน ผมจงึไปหาอาป๋วยให้ช่วยเซน็ให้ ท่าน

ถามว่าต้องใช้เงนิดาวน์เท่าไหร่ พอตอบว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านก็บอก

ว่าให้เอาของท่านไปก่อน มีเมื่อไหร่ค่อยมาใช้คืน ส้ินปีนั้นผมท�างาน 

ได้โบนสัเลยรบีเอาไปคนื อาป๋วยยงับอกว่า ท�าไมมาคนืเรว็นกั

 นบัว่าอาป๋วยมบุีญคณุต่อผมมาก
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อำป๋วยกบัครอบครวั ถ่ำยทีบ้่ำนบญุเสรมิ อึง้ภำกรณ์ เมือ่ปี ๒๕๓๐ 

ครั้งแรกที่กลับมำเยี่ยมเมืองไทย หลังจำกต้องลี้ภัยไปในเหตุกำรณ์ ๖ ตุลำคม ๒๕๑๙

อำมำร์เกรท็กับอำป๋วย

ภาพและข้อมลูจาก คณุบญุเสรมิ อึง้ภากรณ์
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อำจำรย์ป๋วยเป็นประธำนในงำนฌำปนกิจศพ

นำงเพ็กเฮีย้ พีส่ะใภ้ และนำยเต้ียเคยีม พีช่ำยคนโต 

ซึง่ขุดศพจำกวัดดอน มำเผำพร้อมภรรยำ 

ทีว่ดัเทพศริทิรำวำส เมือ่ปี ๒๕๓๗ 

โดยท่ีในงำนดงักล่ำว อำจำรย์ป๋วยยงัมอีำรมณ์ขนั 

เดนิข้ึนไปเคำะโลงของผู้วำยชนม์และทกัทำยด้วย

ภาพและข้อมลูจาก คณุบญุเสรมิ อึง้ภากรณ์
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บุญเสรมิ อึง้ภำกรณ์ ในงำนบรรจอัุฐอิำจำรย์ป๋วยทีวั่ดปทมุคงคำ 

เม่ือวนัท่ี ๑๕ สงิหำคม ๒๕๔๒ โดยได้เป่ำแซกโซโฟนเป็นเกียรตแิด่ผูว้ำยชนม์ด้วย

ระเบยีบ ยทุธวงศ์ ในงำนลอยองัคำรอำจำรย์ป๋วยทีส่ตัหีบ

ภาพและข้อมลูจาก คณุบญุเสรมิ อึง้ภากรณ์



๑ ขอขอบคุณ คุณปรีชา อิงคภากร และคุณสืบวงศ์ ประสาทเสรี เป็นอย่างสูง ที่ได้

อนุเคราะห์ข้อมูลให้ผูเ้รียบเรยีง

 นางเซาะเชง็ ประสาทเสร ีเป็นลกูคนที ่๒ ของนายลีแ้ละนางเชย 

เดิมใช้แซ่เตียว หรือเตีย ต่อมาเปลี่ยนเป็น ประสาทเสรี (เข้าใจว่า 

หมายถงึ “การให้ความเป็นเสร”ี)   

 เธอมพ่ีีชายคนโตชือ่ ซ่งเช็ง แซ่เตยี ซึง่นายลีส่้งไปเรยีนหนงัสอื

ที่เมืองจีน ตั้งแต่เด็ก เขาแต่งงานกับนางตั้งฮั้ว แซ่โค้ว  มีบุตรสาว 

๒ คน คอื เมีย่วฮุย และเมีย่วเดยีง (แท่) ต่อมานายซ่งเชง็ได้ส่งภรรยา

และบุตรสาวมาเมืองไทย ส่วนตนเองเข้าร่วมขบวนการกู้ชาติของ  

ดร.ซุนยัดเซน สถาปนาระบอบประชาธิปไตยในจีน จนเสียชีวิตใน

สนามรบ

 มีน้องสาวคนรองชื่อ เครือ หรือ คิ้ม แต่งงานกับนายอุทัย  

อทุธงักร มทีายาท เช่น อมัพร อทุธงักร รุ่นลกูรบัราชการหลายคน 

ภำคผนวก (๔)

เรือ่งของนำงเซำะเช็ง 
และพ่ีน้อง

กษดิิศ อนนัทนำธร๑
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 น้องสาวคนที่ ๓ ชื่อ เง็ก แต่งงานกับนายรัก ชัยสูตร มีลูก 

๒ คน คือ นายไววิทย์ และ น.ส.ส�าราญ ชัยสูตร โดยนายไววิทย์ได ้

สมรสกับ น.ส.สมจิตร จันทรอุไร มีบุตร ๒ คน คือ นฤมล และนริศ  

ส่วน น.ส.ส�าราญ แต่งงานในสกุลสทุธาโรจน์

 น้องสาวคนที ่๔ ชือ่ ส้อย หรอื เส่ย แต่งงานกบัขุนอนสุรศุภกจิ 

(บุญ ทัพพันธุ์) มีลูก ๓ คน คือ พ.ต.ท.ออม น.ส.ถนอมสิน และ  

น.ส.อารี โดยที่ขุนอนุสรศุภกิจมีบุตรบุญธรรม ๒ คน ต้ังแต่ก่อน 

แต่งงาน คอื ลูกจนั และลกูอนิ ทัพพนัธุ์

 ส�าหรบัส้อย ป๋วยเคยเขยีนถงึไว้ว่า “แรกเมือ่ข้าพเจ้าจ�าความ 

ได้น้าส้อยยังไม่มีเรือน ได้เป็นผู้หนึ่งซึ่งอุปการะดูแลพวกข้าพเจ้า –  

เฉพาะอย่างยิง่ระเบยีบ (ยุทธวงศ์) น้องสาวของข้าพเจ้า – แทนมารดา

ข้าพเจ้า ซึง่ขณะนัน้ป่วยต้องนอนรักษาตวัอยูเ่ป็นเวลานาน”๒

 นางสาวมุย้ ประสาทเสรี น้องสาวคนสดุท้อง ไม่ได้แต่งงาน

 ส่วนน้องที่เป็นผู้ชายมี ๒ คน ชื่อ นายยู่เช็ง หรือชัย เคย 

บวชพระ คนเรียก มหาชยั ใช้นามสกุลประสาทเสร ีนายชยั แต่งงาน 

กบั ชะออม มบีตุรคนหนึง่ คอื สบืวงษ์

 อกีคนหนึง่คอื นายเทยีมเชง็ หรือเทยีม เรียกกนัในคนรูจ้กัว่า 

หวัโต ต่อมาใช้นามสกลุ ตตยิรตันพนัธิ ์แต่งงานกบั นางซิว้ง้อ แซ่ตัง้

๒ ป๋วย อึง๊ภากรณ์, คนท่ีผมรู้จกั (กรุงเทพฯ: มูลนิธเิสฐยีรโกเศศ-นาคะประทปี, ๒๕๕๙), 

น. ๔๑.
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นำงเชย

นำงเซำะเชง็ นำงส้อย ทพัพนัธ์ุ

นำยล้ี และนำงเชย ประสำทเสร ี

ถ่ำยจำกหน้ำช่องเกบ็อฐิั วดัปทมุคงคำ
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นำยชัย ประสำทเสรี 

อุม้ ด.ช.สบืวงษ์

นำงเง็ก ชยัสูตร

ระเบยีบ ยทุธวงศ์ กบัเอ้และตุม้ 

หน้ำบ้ำนสะพำนวันชำต ิ(ร้ำนส้อย ทัพพนัธุ)์
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กำรบรรจอุฐิัอำจำรย์ป๋วยทีร่ะเบยีงคด วดัปทมุคงคำ

ในบริเวณทีเ่ก็บอฐัขิองตำยำย แม่ และญำติพีน้่อง (ถ่ำยใน พ.ศ. ๒๕๔๒)

อฐัขิองอำจำรย์ป๋วย อยูเ่คยีงข้ำงของแม่ท่ำน (ถ่ำยใน พ.ศ. ๒๕๕๖)



สำยสกุลของอำจำรย์ป๋วย (ข้ำงพ่อ)

รุน่พ่ออำจำรย์ป๋วย

 ● (ช) ขนุรกัษำอำกรกิจ (เท่งปอ อึง๊ภำกรณ์)

   + สมรสกับ (ญ) กร แซ่กอ

    ๐ (ญ) น้อม

   + สมรสกับ (ญ) พร เชำวก�ำธร

    ๐ (ญ) จ�าเนยีร

    ๐ (ญ) จ�านงค์ (ต่อมาเปลีย่นเป็น อนงค์)

    ๐ (ช) ทวน

    ๐ (ญ) ยิง่ศรี

    ๐ (ช) ธง

    ๐ (ญ) เยีย่มศรี

    ๐ (ช) บญุเทียม

    ๐ (ช) ร.ต.ท.กณุฑล

ภำคผนวก (๕)

สำยสกุลของอำจำรย์ป๋วย
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 ● คนที ่๒

 ● (ช) จีก้วง (ซำ)

   + สมรสกับ (ญ) ซุ่งเกยีก แซ่ลิม้

    ๐ (ช) ซิว้เคยีม

    ๐ (ญ) ซิว้บ๊วย

   + สมรสกับ (ญ) เซำะเช็ง ประสำทเสรี

    ๐ (ช) เตีย้เคยีม

    ๐ (ช) เชยีร

    ๐ (ช) ก�าพล

    ๐ (ช) ป๋วย

    ๐ (ญ) ระเบยีบ

    ๐ (ญ) ลมลุ

    ๐ (ช) ชนุ

 ● คนที ่๔

 ● คนที ่๕

 ● คนที ่๖

รุน่อำจำรย์ป๋วย (ลกูพ่ีลกูน้อง)

 ๑.๑ (ญ) น้อม สมรสกบั (ช) โชต ิล�ำ่ซ�ำ

  ๑.๑.๑ (ช) บญัชา แต่งงานกับ (ญ) ม.ร.ว.ส�าอางวรรณ เทวกลุ 

  ๑.๑.๒ (ญ) ชจูติร

  ๑.๑.๓ (ญ) คณุหญงิชชัน ีแต่งงานกับ (ช) เกษม จาตกิวณชิ 
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  ๑.๑.๔ (ญ) ชนาทิพย์

  ๑.๑.๕ (ช) บรรยงค์

  ๑.๑.๖ (ช) บรรจบ

  ๑.๑.๗ (ญ) ยพุนิ

  ๑.๑.๘ (ช) ยตุติ

 ๑.๒ (ญ) จ�ำเนยีร สมรสกบั (ช) เพญ็ สิมะเสถยีร

  ๑.๒.๑ (ญ) พะนอ สมิะเสถยีร

  ๑.๒.๒ (ช) พนม สิมะเสถยีร

  ๑.๒.๓ (ช) ดร.พนัส สมิะเสถยีร

  ๑.๒.๔ (ช) พ.อ.พินจิ สมิะเสถยีร

  ๑.๒.๕ (ช) พเินต สมิะเสถียร

  ๑.๒.๖ (ช) พนิยั สมิะเสถียร

  ๑.๒.๗ (ญ) พาน ีสมิะเสถยีร

  ๑.๒.๘ (ช) พจนา สมิะเสถียร

  ๑.๒.๙ (ช) พฒันะ สมิะเสถียร

 ๑.๓ (ญ) จ�ำนงค์ สมรสกบั (ช) ตอง วรรณวฑิรู

  ๑.๓.๑ (ญ) สายตา กาญจนาภา

  ๑.๓.๒ (ญ) นวลตา กรรณสตู

  ๑.๓.๓ (ญ) พนติา จกักะพาก

  ๑.๓.๔ (ช) เตมิชัย วรรณวฑิรู
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 ๑.๔ (ช) ทวน

  ๑.๔ ก. (ช) ทวน สมรสกับ (ญ) มำลยั ชนิพำนชิย์

   ๑.๔ ก.๑ (ช) ชาญชัย อึง๊ภากรณ์

   ๑.๔ ก.๒ (ช) ไวทยา อึง๊ภากรณ์

   ๑.๔ ก.๓ (ช) วฤทธ์ิ อึง๊ภากรณ์

  ๑.๔ ข. (ช) ทวน สมรสกับ (ญ) อุไรวลัย์ บูรกจิ

   ๑.๔ ข.๑ (ญ) สกุญัญา อึง๊ภากรณ์

   ๑.๔ ข.๒ (ญ) สปุรชีา อึง๊ภากรณ์ 

 ๑.๕ (ญ) ยิง่ศร ีสมรสกับ (ช) ชวน หโยดม

  ๑.๕.๑ (ญ)  พญ.ชมุศร ีจารุมลินิท

  ๑.๕.๒  (ช)  โชคชัย หโยดม

  ๑.๕.๓  (ช)  วรีะ หโยดม

  ๑.๕.๔  (ญ)  วลัภา หโยดม

 ๑.๖ (ช) ธงชัย สมรสกับ (ญ) จ้ิมลิม้ ผลินศรี

  ๑.๖.๑  (ญ)  จนัทนี ไล้สคุนธ์

  ๑.๖.๒  (ช)  จรีศกัดิ ์อึง๊ภากรณ์

  ๑.๖.๓  (ช)  นพ.ใจหาญ อึง๊ภากรณ์

  ๑.๖.๔  (ช)  สรศกัดิ ์อึง๊ภากรณ์
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 ๑.๗ (ญ) เย่ียมศร ีสมรสกบั (ช) ทรง บลุสุข

  ๑.๗.๑  (ช)  สมชาย บลุสขุ

  ๑.๗.๒  (ช)  จกัรกฤษณ บลุสขุ

  ๑.๗.๓  (ญ)  สายจติต์ บลุสขุ

  ๑.๗.๔  (ช)  พล บุลสขุ

 ๑.๘ (ช) บญุเทยีม 

  ๑.๘ ก. (ช) บุญเทยีม สมรสกบั (ญ) งำมพร้อม องคสงิห

   ๑.๘ ก.๑ (ช)  สง่าทพั อึง๊ภากรณ์

   ๑.๘ ก.๒ (ช)  ธ�ารง อึง๊ภากรณ์

   ๑.๘ ก.๓ (ญ)  พรรณทพิย์ หรัิญพต

  ๑.๘ ข. (ช) บญุเทยีม สมรสกบั (ญ) นวลวรรณ องคสิงห

   ๑.๘ ข.๑ (ญ)  เพญ็พกัตร์ ศุภโชติ

   ๑.๘ ข.๒ (ญ)  เพลินจนัทร์ สุวรรณเนตร

  ๑.๘ ค. (ช) บุญเทยีม สมรสกบั (ญ) เพญ็ศร ีสทิธิ

 ๑.๙ (ช) ร.ต.ท.กณุฑล สมรสกบั (ญ) สดุจติต์ บรหิำรวนเขตร์

  ๑.๙.๑  (ญ)  กณุฑล ีคงอ�า่

  ๑.๙.๒ (ญ)  กณัฐกา สนุทระศานตกิ

  ๑.๙.๓  (ญ)  กรรณภริมย์ อ๊ึงภากรณ์

  ๑.๙.๔  (ญ)  กนกวรรณ อ๊ึงภากรณ์
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รุน่อำจำรย์ป๋วย (พีน้่อง)

 ๑.๑ (ช) ซิว้เคยีม สมรสกบั (ญ) เตก็เน้ย

  ๑.๑.๑ ซิม้เกีย๊ก

  ๑.๑.๒ วจิติร (ซมิเฮ้า) องิคภากร

  ๑.๑.๓ ลีเ่กียง

  ๑.๑.๔ ลีจู่

 ๑.๒ (ญ) ซิว้บ๊วย

  ๑.๒.๑  เล่งเจีย้ว เศรษฐพฤกษ์

 ๒.๑ (ช) เตีย้เคยีม อ้ึงภำกรณ์ สมรสกบั (ญ) เพก็เฮีย้

  ๒.๑.๑ บญุส่ง

  ๒.๑.๒  บญุเสรมิ

  ๒.๑.๓  บญุเสรฐิ

  ๒.๑.๔  สวุธัน์

  ๒.๑.๕  สวุทิย์

  ๒.๑.๖  รนีา

 ๒.๒ (ช) เชยีร ก่ิงภำกรณ์ สมรสกบั (ญ) แจ่มจิตร

  ๒.๒.๑ องิอร

  ๒.๒.๒ วารณีุ

  ๒.๒.๓ วรีะ

  ๒.๒.๔ องัคณา

  ๒.๒.๕ วงศ์ชัย
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  ๒.๒.๖ เอน็ดู

  ๒.๒.๗ นวลลออ

  ๒.๒.๘ ยงยทุธ์

  ๒.๒.๙ ญาณ

  ๒.๒.๑๐ เกียรติ

 ๒.๓ (ช) ก�ำพล องิคภำกร

  ๒.๓. ก (ช) ก�ำพล สมรสกบั (ญ) ละมลู

    ๒.๓ ก.๑  ปรชีา

    ๒.๓ ก.๒  วทิยา

    ๒.๓ ก.๓  สธุดิา

    ๒.๓ ก.๔  ปรชัญา

    ๒.๓ ก.๕  ปรญิญา

    ๒.๓ ก.๖  ปัญญา

    ๒.๓ ก.๗  บณุญา

  ๒.๓ ข (ช) ก�ำพล สมรสกบั (ญ) ประเทอืง

    ๒.๓ ข.๑  สวุญิญา

    ๒.๓ ข.๒  สวุชิา

    ๒.๓ ข.๓  สจุติรา

 ๒.๔ (ช) ป๋วย อึง๊ภำกรณ์ สมรสกับ (ญ) มำร์เกรท็ 

  ๒.๔.๑ จอน

  ๒.๔.๒ ไมตรี

  ๒.๔.๓ ใจ
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 ๒.๕ (ญ) ระเบยีบ สมรสกับ (ช) พ.อ.สรรค์ ยุทธวงศ์

  ๒.๕.๑ พล.ร.ต.สรุะ 

  ๒.๕.๒ พล.ร.อ.ณรงค์

  ๒.๕.๓  ศ.ดร.ยงยทุธ

  ๒.๕.๔ พญ.กิตมิา

 ๒.๖ (ญ) ลมลุ องิคภำกร 

 ๒.๗ (ช) ชนุ องิคภำกร สมรสกบั (ญ) ดวงแข

  ๒.๗.๑ เจีย๊บ

  ๒.๗.๒ นพ.ด�าเกงิ

  ๒.๗.๓ เรงิชัย

  ๒.๗.๔ ดลฤดี



ภำคผนวก (๖)

สกุลของจนี ๖ ภำษำ
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学出版社, 1989.
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ภำษำไทย

ด�ารงราชานภุาพ, สมเดจ็ฯ กรมพระยา. ความทรงจ�า. คลังวทิยา, ๒๕๑๗.

__________. บันทกึรบัสัง่ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

ประทาน ม.ร.ว. สมุนชาต ิสวสัดกิลุ. สมาคมประวตัศิาสตร์ 

พมิพ์เผยแพร่, ๒๕๕๐.

ไตรฤกษ์ พนูสวสัดิ,์ สกลุของจนี ๖ ภาษา. โรงพมิพ์ทวสิีน, ๒๕๑๐.

ทองแถม นาถจ�านง. พลกิต�าราต้นเค้า ๕๐ แซ่. ม.ป.ป., ม.ป.ท.
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ทีร่ะลกึในงานฌาปนกจิ ส้อย ทพัพันธุ ์วดัโสมนสัวหิาร ๙ สงิหาคม 

๒๕๐๗.

เนยีน กูรมะโรหติ. “ชือ่ของจนี”, ใน ทฤษฎบ้ีานเมอืง ศาสตราจารย์ 

ค�าจองกบัการศกึษาชนชาตไิทย. สร้างสรรค์ จ�ากดั, ๒๕๓๕,  

น. ๒๗๙-๒๘๘.

บรรจบ พนัธเุมธา. ไปสอบค�าไทย. โครงการเผยแพร่เอกลกัษณ์ไทย 

ส�านกันายกรฐัมนตร,ี ๒๕๒๐.

ป๋วย อึ๊งภากรณ์. “ผู้หญิงในชีวิตของผม – แม่”, ใน อัตชีวประวัติ:  

เหลียวหลัง แลหน้า พิมพ์คร้ังที ่๒. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๕๙.

ป๋วย อึ๊งภากรณ์. คนที่ผมรู้จัก. มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 

๒๕๕๙.

พิเชษฐ สายพันธ์. “ด�้า-บ้าน-เมือง ค�าสอนบทสุดท้ายจากไซทอง”,  

ใน ทฤษฎีบ้านเมือง ศาสตราจารย์ค�าจองกับการศึกษา

ชนชาตไิท. สร้างสรรค์, ๒๕๓๕, น. ๓๕-๖๒.

มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ. “เปรยีบเทยีบนามสกลุกบั

ชื่อแซ่”, ใน ปกิณกคดีพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั. คลังวทิยา, ๒๕๑๘, น. ๗๙-๙๔.

อนสุรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ (เป็นกรณพีเิศษ) นางระเบยีบ 

ยุทธวงศ์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร  

วนัพฤหสับดทีี ่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕.



บคุคลส�ำคญัของโลก

 ในโอกาสที ่ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ได้รบัการยกย่องจากองค์การ

การศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) 

ให้เป็นบคุคลส�าคญัของโลก ผูม้ผีลงานดเีด่นด้านการศกึษา สังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ๙ มนีาคม ๒๕๕๙ ข้อความ

สดดุทีีค่ณะกรรมการบรหิารสรปุเสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่ยเูนสโกระบวุ่า

 “ดร.ป๋วย ได้รบัการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นบดิาแห่งการ

พัฒนาเศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อีกทั้งเป็นนักการ

ศึกษาและข้าราชการทีโ่ดดเด่น มจีรยิธรรมอย่างหาทีติ่มไิด้ จนเป็นที่

ยอมรบัว่ามอีทิธิพลอย่างมากในการพฒันาประเทศชาต ิ ท่านเป็นแกน

กลางในการวางรปูแบบของการพฒันาเศรษฐกจิไทย และในการปรับปรงุ

การศกึษาขัน้สูงของประเทศ ความสามารถของท่านในการท�างานทกุชิน้

ให้เสรจ็ได้อย่างถกูท�านองคลองธรรมเป็นความส�าเรจ็ทีน่่าชืน่ชมเป็น

พเิศษ ลักษณะการท�างานเช่นนีส่้งผลต่อพฤตกิรรมของผูอ่้อนอาวโุสให้

เลิกยึดถอืแบบอย่างของผูท้ีไ่ด้รับความส�าเรจ็จากการโกงกนิ และให้

กล้ายดึถอืความถูกต้องโดยไม่ยอมต่ออ�านาจ พฤตปิฏบัิตขิอง ดร.ป๋วย 

เป็นทีย่อมรบัออกไปในระดบัภมูภิาคด้วยดงัเหน็ได้จากการทีท่่านได้รบั

รางวลัแมกไซไซในสาขาการท�างานภาครฐั รางวลัทีเ่ป็นเสมอืนรางวลั 

โนเบลแห่งเอเชยี การปฏิบตังิานของ ดร.ป๋วย เป็นการยืนยนัว่า บคุคล

เพียงผู้เดยีวเท่านัน้กส็ามารถน�าความเจรญิก้าวหน้ามาสูป่ระเทศของ

ตนได้อย่างใหญ่หลวง”
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