
 
 
 
 
                                                            ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร. กาญจนา  นาคสกุล 
                  
               ชื่อท่ีมีใชในภาษาไทย แบงกวาง ๆ ไดเปนชื่อท่ีเปนสามานยนาม และชื่อท่ีเปนวิสามานยนาม.   
ชื่อท่ีเปนสามานยนาม ไดแก คําท่ีใชเปนชื่อเรียกสิ่งตางๆท่ัวไป.   ทุกสิ่งตางมีชื่อหรือคําเรียก  คําเรียกหรือ  
ชื่อนั้น ๆ หากมิไดเจาะเฉพาะวาเปนเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงชิ้นเดียวหรืออันเดียว ชื่อเหลานั้นจัดเปน              
สามานยนาม   เชน ชื่อป เดือน วัน  ชื่ออาหาร  ชื่อโรค  ชื่อยา  ชื่อศาสตร  ชื่อวิชา  ชื่อสิ่งของเครื่องใช  
ชื่อยี่หอยานพาหนะ  ชื่อพันธุไม  ชื่อตนไม  ชื่อดอกไม ฯลฯ  นับวาเปนชื่อสามานยนาม.  นอกจากนี้ยังมี  
ชื่อเทวดา ชื่อเทพเจา  เชน  ชื่อพระอินทร  พระนารายณ  พระคงคา  พระธรณี  พระภูมิ  ฯลฯ  แมจะเปน
ชื่อของแตละองคแตเทวดาหรือเทพเจาชื่อนั้น ๆ  ก็มักจะปรากฏในท่ีตาง ๆ หรือในเอกสารตาง ๆ  ไมได
เปนชื่อเฉพาะของแตละชิ้น ก็นาจะนับเปนชื่อสามานยนาม มากกวาเปนวิสามานยนาม.   การจัดเปนชื่อ  
สามานยนามหรือวิสามานยนาม ไมเปนปญหาในภาษาไทย เนื่องจากในภาษาไทยไมมีการใชตัวอักษรใหญ 
(capital letter) เพ่ือแสดงชื่อวิสามานยนาม.   อยางไรก็ตาม  สิ่งท่ีมีคําเรียกท่ัวไปเปนสามานยนามนั้น     
ก็อาจมีเฉพาะบางชิ้นท่ีมีการใหความสําคัญกําหนด ใหเปนพิเศษแลว ตั้งชื่อหรือเรียกชื่อเฉพาะใหเปน       
วิสามานยนามก็มี  เชน คําวา ประตู  เปนคําสามานยนาม,   แตถากําหนดใหประตูใดประตูหนึ่งหรือหลาย
ประตูมีชื่อหรือคําเรียกเฉพาะ  เชน ประตูพระบรมมหาราชวัง  ซ่ึงมีชื่อเฉพาะในแตละประตู ชื่อประตูนั้น   
ก็จัดเปนวิสามานยนามได . รถยนตบางคันเจาของอาจมีชื่อเรียกเฉพาะ  ชื่อของรถคันนั้นก็จัดเปน              
วิสามานยนามได  เปนตน.            

               ชื่อท่ีเปนวิสามานยนามในภาษาไทย  นอกจากพระนามพระมหากษัตริย พระบรมวงศ พระราชวงศ                   
แลวยังมีชื่อท่ีจัดเปนวิสามานยนามตาง ๆ ไดดังนี้ 
               ๑. ชื่อพระพุทธรูป ชื่อพระภิกษุตามยศท่ีไดรับพระราชทาน ชื่อฉายาพระภิกษุท่ีไดรับเม่ือ
อุปสมบท.    
               ๒. ชื่อบุคคลในประวัติศาสตร  ชื่อบุคคลสําคัญ  ชื่อกวีโบราณ ฯลฯ 
               ๓. ชื่อสิ่งสําคัญในประวัติศาสตร  ชื่อ เรือหลวง  ปน  อาวุธสําคัญ  พงศาวดาร  จารึก  หนังสือ
สําคัญ ฯลฯ 
               ๔. ชื่อบุคคลในนิทาน  ในวรรณคดี  ชื่อในเรื่องเลา ชื่อในตํานานตาง ๆ ฯลฯ 
               ๕. ชื่อสถานท่ี  ชื่อจังหวัด  เมือง ชื่อประตูวัง  อาคาร ปอม ถนนหนทาง สะพาน  แยก  เข่ือน  
น้ําตก  ภูเขา  ถํ้า ฯลฯ 
               ๖. ชื่อของบุคคลท่ัวไปมี  ชื่อจริง  ชื่อตัว  ชื่อเลน  ชื่อรอง  ชื่อสกุล  ชื่อฉายา  นามปากกา   
               ๗. ชื่อสัตวในนิทาน  ในวรรณคดี  ชางและสัตวทรงเลี้ยง. 
 

 
๑

 บรรยายในท่ีประชุมสาํนักศิลปกรรม เม่ือ  ๑ กันยายน ๒๕๕๒   ปรับปรุงแก้ไขและเสนอในท่ีประชุมของ   
     คณะกรรมการสหวิทยาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  สาํนักงานราชบัณฑิตยสภา  เม่ือวนัท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

เรื่องของชื่อจริงชื่อเลน
๑
 



๒ 
 

                บทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะชื่อของบุคคลและแสดงถึงความนิยมในการตั้งชื่อท่ีเปลี่ยนไปตาม
ยุคตามสมัย   เพ่ือใหเห็นลักษณะของชื่อจริงและชื่อเลนของบุคคลท่ัวไปและเปนชื่อท่ีนิยมกันในภาษาไทย
เทานั้น  ไมกลาวถึง ชื่อรอง  ชื่อสกุล  ชื่อลอ  ฉายา  ชื่อจัดตั้ง  หรือชื่ออ่ืนๆ.   ชื่อของบุคคลเปนวิสามา
นยนามตั้งข้ึน เพ่ือใหหมายรูวาเปนผูใด. ชื่อของคนไทยนอกจากจะมีเพ่ือใหรูวาเปนผูใดแลว เดิมยังมีความ
เชื่อวา ชื่อเปนสิ่งท่ี  ผูกพันกับเจาของชื่อซ่ึงจะสงผลดีหรือรายใหเจาของชื่อดวย  จึงตองตั้งชื่อใหเปนมงคล 
เปนชื่อท่ีจะเชิดชูเจาของชื่อ  ถาชื่อไมเหมาะก็อาจเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอักษรในชื่อเพ่ือเปนเคล็ดหรือ
แกเคล็ดตามความเชื่อในแตละสมัยดวย.       

ชื่อท่ีตั้งเม่ือแรกเกิด 

       ในสมัยกอนซ่ึงการแพทยของไทยยังไมเจริญ  เด็กท่ีเกิดใหมมักจะเสียชีวิต ทําใหเชื่อกันวา    
“ผีปนเด็กมาเกิดไว   ถาเด็กเกิดมามีหนาตางดงามผีก็จะมาเอาเด็กไป”  จึงมีคํากลาววา “สามวันลูกผีสี่วัน
ลูกคน”  ชื่อเด็กท่ีตั้งเม่ือแรกเกิดมักเปนคําท่ีใช หลอกผี  แสดงลักษณะท่ีไมงามไมดี  เชน บี้ ดํา เบี้ยว  บุบ  
จอย   หรือเรียกเปนชื่อสัตวตาง ๆ  เชน  กบ  เขียด  หมา  แมว  หนู  เพ่ือหลอกวาไมใชลูกคน.   ถาเด็ก  
มีชีวิตรอด มาไดเกิน  ๓ วัน นับวาพนเขตอันตรายแลว  เรียกวาหลอกผีสําเร็จ  เด็กจะมีชีวิตรอดตอไป   
พอแมก็ดีใจมีการรับขวัญเด็กดวยการใหญาติผูใหญท่ีนับถือมารับเปนลูก.  เม่ือเด็กมีอายุครบไดเดือนหนึ่ง   
ก็จัดการโกนผมไฟ  ทําขวัญเปนงานใหญออกหนาออกตา เรียกวา ทําขวัญเดือน  มีตั้งชื่อเด็กใหเปนชื่อมงคลดวย 
ชื่อท่ีตั้งเม่ือแรกเกิดนั้นมักใชเปนชื่อเลนสําหรับเรียกกันในหมูญาติหรือผูท่ีสนิทสนมกันเทานั้น. (พระยา
อนุมานราชธน  รวมเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี  เลมท่ี ๑  หนา  ๒๖).    

ชื่อของบุคคลโดยท่ัวไป 

    ชื่อคนไทยเริ่มจากคําเรียกเด็ก คําท่ีใชกับเด็ก หรือใชเรียกสิ่งตาง ๆ ใกลตัวแตแรก สวนมากเปน 
คําไทยพยางคเดียว และมักมีความหมายหรือมีเสียงท่ีเขาใจกันตามความรูสึกของคนไทย.  คําเรียกนั้นอาจ
บอกลักษณะของเด็กหรือความประทับใจท่ีพอแมมีตอเด็ก   เราจึงมักสืบหาท่ีมาของชื่อคนไทยไดวาเพราะ
เหตุใดจึงใชชื่อนั้น  ตอมาคําเรียกนั้นมักกลายเปนชื่อตัวของบุคคลนั้นเอง เชน  ชื่อตอไปนี้  
              ชื่อจากลําดับท่ีเกิด  เชน  ตน  ใหญ  โต  กลาง เล็ก  พ่ี  นอง   
              ชื่อจากรูปรางหนาตา  เชน  ตุ  นุย  ยุย  แปว อวน  จู  เมา  เปอ แปว  แตว  ตุกตา 
              ชื่อแสดงลักษณะพิเศษของเด็ก  เชน ดํา แดง หมึก จุก ยิ้ม ยืด ยาว หยิก ปาน  ติ่ง  ตุม  แตม  
              ชื่อจากเสียงของเด็ก หรือคําท่ีใชกับเด็ก เชน  แปว แอว  แอด  ออย  แอว  แว  โอ  จะ จา จี้ จี ๋
              ชื่อจากคําเรียกสัตวหรือเก่ียวกับสัตว   เชน  นก หนู  หมู แมว  แตน  ตอ  ตู  มด  เหมียว แย 
เสือ  หมี  เมน  เมา 
              ชื่อจากพืชผัก ผลไม  เชน  ชมพู  มะเหม่ียว  กลวย  แหว  ลําไย  เงาะ  ฟก  แฟง  แตง   
              ชื่อจากสิ่งตางๆ  เชน  ไม  ก่ิง  กาน  แพ  เรือน  แสง  แปง  ยาง   
              ชื่ออ่ืนๆ เชน เปยก  ชื้น  ชุม  ฉํ่า  เพ่ิม  พูน  เหิน  เอิบ  อ่ิม  อุน  เย็น กลา  เงิน  ทอง  เอียด 

              พ่ีนองในครอบครัวเดียวกันมักตั้งชื่อใหมีความหมายใกลเคียงกัน หรือมีเสียงอักษรเดียวกัน เชน  
อาย อ่ี  อาม  ไอ, หนึ่ง สอง สาม สี่,  ติ่ง  ตอง  แตน  ตุก  ติ๊ก.   ปก  แปก  แปว  แปว  ปอง  ปอง  ปอง,   
ม่ิง  เมา  เม้ียน  แมน  มวน  เมา,   ชุม  ชื้น  ชอง  เชา  ชอย,    ยิ่ง  ยอด  ยัง  ยืน.  เจีย๊บ  จุ  แจด  เจอ  
จอง ฯลฯ  



๓ 
 

    สังเกตวา  ไมมีการตั้งชื่อท่ีไมตองกับอัธยาศัยของคนไทย  อยางชื่อ  รอน  หิว  ปวด  ขาด  ยุบ  
หาย  โง  ราย  ซ่ึงเปนความหมายท่ีไมเปนท่ีชอบใจ. 

ชื่อท่ีตั้งตามตาํรานามทักษาปกรณ    

               ชื่อท่ีใชเรียกกันเม่ือยังเปนเด็กเล็กนั้นบางคนอาจใชเปนช่ือจริง คือ ช่ือตัว ตอไป  แตบางคนจะ
เปลี่ยนเปนชื่อท่ีตั้งใหมใหเปนคําท่ีมีความหมายดี. ในสมัยรัตนโกสินทรใชคําภาษาบาลีสันสกฤตเปนชื่อ    
กันมาก.   ชื่อท่ีตั้งใหมนี้นิยมใหพระภิกษุหรือผูใหญท่ีเคารพตั้งให.  มีคัมภีรท่ีเปนท่ีรูจักกันดีใชในการตั้งชื่อ
เลมหนึ่ง มีชื่อวา  คัมภีรนามทักษาปกรณ  เปนคัมภีรท่ีอธิบายวิธีการตั้งชื่อดวยการใชตัวอักษรท่ีมีคุณ   
ตามวันเกิดของเจาของชื่อใหเปนมงคล  หลีกเลี่ยงอักษรท่ีเปนอวมงคล คือเปนกาลกิณี.  คัมภีรดังกลาว      
มีหลายฉบับ ฉบับพระมหาราชครู ละเอียดกวาฉบับอ่ืน แตพระมหาราชครูเปนใคร คัมภีรนี้แตงมาแตสมัยใด
ไมมีคําอธิบาย  พอแมจะนําวันเกิดของบุตรธิดาไปใหพระภิกษุพิจารณาเลือกตัวอักษรท่ีจะใชเปนชื่อ.     
(อางตาม  สุภาพรรณ  ณ บางชาง  ๒๕๒๖ หนา ๒๐๔)       
                ตัวอักษร ๔๔ ตัวในภาษาไทยจะแบงตามวรรคเปน ๘ วรรค กําหนดใหสระเปนกลุมท่ี ๑  
วรรคกะ เปนวรรคท่ี ๒  สวนเศษวรรคแบงเปน ๒ กลุม กําหนดตัวอักษรได ๘ กลุม.   วันเกิดนับวันตาม
สัปดาห ๗ วัน  และเพ่ิมวันพุธกลางคืนอีก ๑ วันจึงเปน ๘ วัน.  ลักษณะดีมี ๗  ลักษณะคือ  เดช ศรี มูละ 
อายุ บริวาร  อุตสาหะ  และ มนตรี   ลักษณะไมดีมีลักษณะเดียวคือ กาลกิณี  รวมเปน ๘ ลักษณะ.   ผูตั้ง
ชื่อซ่ึงมักเปนพระภิกษุผูรูจักคําภาษาบาลีภาษาสันสกฤตดี   จึงใชคําจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตท่ีมี
ความหมายดีมาใชเปนชื่อโดยใชตัวอักษรท่ีเปนมงคลแกเจาของชื่อ  และเลี่ยงตัวอักษรท่ีเปนอวมงคล คือ 
กาลกิณี   การตั้งชื่อใหสัมพันธกับ  วันเกิดของบุคคลมีสวนชวยแกกรรมท่ีติดมาแตชาติกอนซ่ึงสงผลให     
มาเกิดในท่ีและฐานะท่ีตางกัน.  ลักษณะท่ีกําหนดไว  ๘ ลักษณะ  มีความหมายดังนี้ 

เดช  หมายถึง  มีอํานาจ   ตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสําคัญ   
ศรี  หมายถึง   สิริมงคล  โชคลาภ  ทรัพยสินเงินทอง    
มูละ  หมายถึง   หลักทรัพย   ฐานะจากญาติพ่ีนอง 
อายุ  หมายถึง  ชีวิต  วิถีทางแหงการดําเนินชีวิต   
บริวาร  หมายถึง   ครอบครัว  ภรรยาหรือสามี  ขาทาส หญิงชาย   
อุตสาหะ  หมายถึง  ความขยันหม่ันเพียร   
มนตรี  หมายถึง   ความเปนเจานาย  
กาลกิณี  หมายถึง   ความชั่วราย  ความอัปมงคล 

       การตั้งชื่อจะเลือกตัวอักษรท่ีมีคุณกับวันเกิดของบุตรธิดา จัดเสียงใหเปนคําท่ีไพเราะ เรียกงาย  
อักษรทุกตัวแสดงความหมายดี เม่ือแปลงเปนเสียงในระบบภาษาไทยแลวมักมี ๒ - ๓ พยางค. ในการตั้งชื่อ 
จะไมใชชื่อท่ีพองกับชื่อตัวรายหรือตัวละครท่ีมีความประพฤติไมดี หนาตาไมดี เชน วันทอง  กากี ทรพี.   
แมเปนชื่อสัตวก็ตองเปนสัตวท่ีมีอํานาจ เกงกลาหรือสวยงาม  เชน  มังกร  สิงห  มยุรา  เปนตน.        
                นอกจากนี้ยังมีขอหามทางกฎหมายไมใชชื่อท่ีเลียนแบบพระนามพระมหากษัตริยหรือ        
พระบรมวงศ  ไมใชชื่อจังหวัด  ชื่อเมือง  และคนท่ัวไปจะหลีกเลี่ยงคําหยาบ  และคําแปลกพิสดาร ดวย.   
บางคนชอบใชชื่อท่ีคลายกับชื่อของพอแม หรือใชอักษรตัวเดียวกับชื่อของพอแม.  โดยปรกติ  พอแมนิยม
ใหตั้งชื่อลูกชายดวยอักษรท่ีเปนเดช  ลูกสาวใหตั้งชื่อดวยตัวอักษรท่ีเปนศรี   เลี่ยงตัวอักษรท่ีเปน  กาลกิณี   
เชน  ผูท่ีเกิดวันจันทร สระท้ังหมดเปนกาลกิณี  ผูท่ีเกิดวันจันทรจึงมักมีชื่อท่ีไมมีรูปสระเลย  เชน กร  ศร  
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พงศกร  พลอย วรรณ พร  ธนกฤต  สรอรรถ  บรรจบ  บรรยง  ทรงยศ  พวงทอง  ชวนชม  พบพร.   
โปรดสังเกตวา  ตัว ว และ อ ในท่ีนี้แมจะใชเปนสระ แตไมนับเปนกาลกิณี.  ตัว ฤ เปนสระในภาษา
สันสกฤตแตในภาษาไทยนับเปนพยัญชนะ 
               ช่ือท่ีมีความหมายดี เปนท่ีนิยมมาก มีตัวอยาง  เชน    
                - ช่ือเทวดา เทพเจา  เชน  อินทร  จันทร  คเณศร   อรุณ  อาทิตย   กฤษณะ วิรุณ   
                - มีความเจริญรุงโรจน  เชน  วัฒนา  พิสิฐ  ไพโรจน  สมโรจน  โสภณ   ภัทรา 
                - มีลักษณะทาทางเรียบรอย เชน  สุภาพ  ปรานี  ภาสินี  สธุี  วลัลภา  วันทนา  ปาจรีย     
                - มีคุณสมบัติท่ีดี  เชน  สุจริต  จรรยา  เกรียงไกร  อารีรักษ  สุภาณี  สุภาพ หรรษา  สดชื่น 
                - มีความกลา มีอํานาจ ชัยชนะ เชน อํานาจ องอาจ เกรียงไกร เดชา ณรงค มีชัย ศักดา วีรยา 
                - อัญมณี เครื่องประดับ  เชน ไพฑูรย  เพทาย  เพชรรัตน  รัตนา พลอย  สังวาล  สุวรรณ 
หิรัญ  
                - มีความฉลาดรอบรู  ความรู  เชน  โกวิท  ปรีชา  สุวิทย  ธีระ   ธีรวิทย  วิทยา  สุธี  
บัณฑิต   
                - ช่ือดอกไม  ตนไม  เชน กุหลาบ  โกมุท  โกมล บานเย็น  เฟองฟา  กรรณิการ  การะเกด  
กฤษณา  สารภี  รสสุคนธ  มะลิวัลย  พุทธชาด 

              ฯลฯ  

     เม่ือคนสวนมากใชชื่อท่ีมีสองพยางคหรือสามพยางค  ในบางชวงเกิดความนิยมใชชื่อท่ีมีพยางค
เดียว  เชน  ชายใชช่ือวา  กร  กานต  กฤษณ  เกียรติ  เจตน  จิตร  ชัย ชาติ  เชษฐ  ณัฐ  ดามพ  เดช  
พิชญ  สิทธิ์ โชติ โรจน  มิตร  เวทย  ไวทย  ยศ  ลักษณ  วิทย  ศักดิ์  ศิลป  สิทธิ์  เขตต  วัฒน  วาสน   
ชาญ  จิตร  ยุทธ   หญิงใชช่ือวา  จันทร  ทรัพย  นิล  พิศ  เพ็ชร พิณ ทิพย  พร ศรี  พรรณ  พิณ  เยาว.   
               หรือใชชื่อท่ีเปนคําไทยบาง  คําเขมรบาง ไมใชคําบาลีสันสกฤตเลย ก็มี  เชน แกว  ขวัญ  เจียม                                      
ชาย  เชื้อ  ชอย  ชื้น ชวง  รอง  ดาว  เดือน  ดิน ตวง  ตุม  เติม  นอย  ปอม  ปน  แปง  พริ้ง  ยง  ยอด  
ยืน ยิ่ง  เยี่ยม  เรือน รุง  สวย งาม สาย  สิน  หวล  หวาน  ออม  เอ้ือ  ปรุง  เพ็ญ  ไพร  เลิศ.  

    และในบางชวงนิยมใชคําศัพท ๔ - ๕ พยางคเปนชื่อ เชน นคบดี วรุณยุพา จิรกิตติ อานันทชนก     
อุษณิษา  วรางคณา  อาพัณณชนิต  ปดิวรัดา  ยุพาผกา  วิไลเลขา  ลักขณาจันทร  ประภาผองศรี พรศุภศรี   
มทนาลาวัลย  ศศิวิมล   สุดาวดี  อังศุมาลิน  ฯลฯ 

    การใชคําบาลีสันสกฤตเปนชื่อเปนความนิยมท่ีมีมายาวนาน  ในครอบครัวท่ีมีบุตร ๓-๔ คน   
ยังมีวิธีเลือกคํา ประสมคํา แตงเติมคํา จัดคําใหเปนชื่อท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันในกลุมของพ่ีนองทองเดียวกัน 
ทําใหมีชื่อท่ีมีเสียงสัมผัสคลองจองกัน  ใชคําท่ีพองเสียงกัน  ชื่อท่ีข้ึนตนหรือลงทายดวยคําเดียวกัน  หรือมี
ลักษณะรูปแบบเดียวกันดวย.  คําท่ีใชมีท้ังคําบาลีสันสกฤต หรือคําบาลีสันสกฤตประสมกับคําไทย หรือ     
คําประสม ในภาษาไทย  ชื่อในสมัยนี้เปนคําท่ีมีเสียงไพเราะและสามารถแปลความหมายของชื่อเปนชื่อดีได
ทุกชื่อ  เชน   

    กฤษณา พรหมา  อาทิตยา  จันทรา  อินทรา   (ชื่อเทวดา)        
โกเมน   เพชรา  บุษราคัม   เพทาย  ไพฑูรย   มรกต   (ชื่อนพรัตน) 
เพชรัตน  พัชรินทร  พัชรพล  พัชรมัย  พิชยา   (ชื่อแปลวา เพชร)  
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        นาวา  นาวี  ชลธ ี สายธาร   (ชื่อแปลวา น้ํา)   
        อุตรา  บูรพา  ทักษิณา   ประจิมา  พายัพ  (ชื่อทิศ)   

โกมล  โกมุท  โกสุม  ปทุมา  อุบล  จงกลนี  ดาราได  (ชื่อบัว)  
               สุนันทา  สุจิตรา  สุชาดา  สุธรรมา  (ชื่อชายาของพระอินทร)  
               ปนสาน   ปานสรวง  ปวงสรร  ปานศักดิ์  (ชื่อสัมผัสคลองจองกัน)   
               ธีรนชุ  ธรีนัย   ธรีภัทร   ธีรพล  ธรีเมธ  (คําพยางคแรกซํ้ากัน) 

 ดวงตา  ดวงใจ  ดวงพร  ดวงทิพย  ดวงเนตร   
 ดวงมน  ดวงมาลย  ดวงดาว  ดวงทิพย    

                นงพงา  นงนุช   นงราม   นงนภัส  นงนิตย 
จอมขวัญ  เพียงขวัญ  ยอดขวัญ  ศิริขวัญ  พธูขวัญ  (คําพยางคหลังซํ้ากัน) 
วดี   วันดี  ฤดี   ภารดี  อรดี  ภักดี  ผุสดี    
แสงทิพย  นงทิพย  เอ้ือทิพย  ดวงทิพย   ศรีทิพย 

               นพวัลย  ลาวัลย  วิวลัย   ศรีวัลย   ทิพวัลย                 
               ศิริวรรณ  นพวรรณ   อรวรรณ  ศุภวรรณ  สุวรรณ     
               ธีรารัตน  สุมนรัตน ศิริรัตน  มณีรัตน  พรรัตน  ปวันรัตน   ฯลฯ 

      การตั้งชื่อดวยการใชคําภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตก็เพ่ือใหไดคําท่ีมีเสียงไพเราะและเปนคําท่ี
มีความหมายดี.   ชื่อนั้นตั้งไวแลวผูเรียกขานเปนคนอ่ืน.   การท่ีถูกเรียกชื่อดวยคําดีก็เทากับผูนั้นไดรับพร 
ท่ีดี  ถาใชชื่อท่ีมีความหมายไมดีก็เทากับผูนั้นถูกตําหนิ ถูกดาวาทุกครั้งท่ีมีผูเรียกขานชื่อตน.   การตั้งชื่อดี
จึงเปนลักษณะท่ีถือกันโดยท่ัวไปวาตองเปนมงคล  แมจะเขาใจกันดีวา ช่ือนั้นไมไดมีอิทธิพลตอเจาของช่ือ  
ช่ือไมไดทําใหบุคคลมีลักษณะตามช่ือ  เชน  คนชื่อ  อวน  อาจเปนคนผอม,  คนชื่อสวย อาจเปนคนข้ีเหร,   
คนชื่อ  สุจริต อาจประพฤติทุจริต,   คนชื่อ  สามารถ อาจไมมีความสามารถใด ๆ ก็ได.  (มีตัวอยางในบท
เพลงชื่อ มันบแนดอกนาย  ของ คุณสรวง สันติ) . 

การปรับชื่อเปนชื่อชายชื่อหญิง 

    ชื่อของคนไทยมีวิวัฒนาการมาหลายสมัย  ตามความนิยมการใชถอยคําท่ีแสดงเสียงและ
ความหมาย ซ่ึงเปนท่ีพอใจ.  เสียงตองฟงเพราะ  ความหมายตองดีเปนมงคลกับเด็ก.   ภาษาไทยเปน
ภาษาคําโดดนิยมคําพยางคเดียว ชื่อคนไทยแตเดิมจึงมักเปนคําพยางคเดียว.   แมพระนามเจาฟาและ    
พระราชวงศแตแรกเริ่มก็มักเปนคําไทยเปนคําเดี่ยวหรือคําพยางคเดียว  ตอเม่ือข้ึนครองราชสมบัติแลว 
หรือไดรับโปรดเกลาฯพระราชทานเฉลิมยศ จึงทรงมีพระนามท่ีแตงข้ึนเปนพิเศษ.   สวนคนท่ัวไปนั้น      
เม่ือเด็กเกิดพอหรือแมตองแจงการเกิดตอทางการ  เชน ตอนายอําเภอ  หรือผูใหญบาน บันทึกการเกิด
เพ่ือใหมีทะเบียนประวัติเปนบุคคลสัญชาติไทย  ตามพระราชบัญญัติสําหรับทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักร 
ร.ศ. ๑๒๙  พ.ศ. ๒๔๕๓.  การแจงชื่อเพ่ือใหจดลงในทะเบียนราษฎรตองทําภายในเวลาท่ีกําหนด  ชื่อท่ีตั้ง
ควรเปนชื่อท่ีออกเสียงไดตามระบบเสียงในภาษาไทย  เขียนไดตามระบบอักขรวิธีไทย  และมีความหมาย
แปลไดในภาษาไทย.        

    แตสมัยโบราณมา  ชื่อของคนไทยไมมีการแบงเปนชื่อชายชื่อหญิง  ชายอาจมีชื่อวา  กุหลาบ  
มณี   ดอกไม  มะลิ  หญิงอาจมีชื่อวา มาณพ เดช  สิงหรา เปนตน.  ในสมัยท่ีจอมพล  ป.พิบูลสงคราม        
เปนนายกรัฐมนตรี   จอมพล ป. พิบูลสงคราม  มีนโยบายพัฒนาชาติไทย  สงเสริมวัฒนธรรมของคนในชาติ   
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ใหเจริญทัดเทียมชาติอารยะ  มีประกาศกิจกรรมท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมหลายประการ  เชน  เลิกการกินหมาก  
ใหสวมหมวกเม่ือออกนอกบาน  ปรับปรุงวิธีการพูด  ยกยองฐานะของสตรี สงเสริมการทําสวนครัวและการ
ใหภรรยาขาราชการทําการคาเปนตน  ในสวนชื่อมีการกําหนดวาหญิงตองมีชื่อเปนชื่อหญิงและชายตองมีชื่อ
เปนชาย ซ่ึงแสดงวาสังคมไทยใหเกียรติหญิงและชายเทาเทียมกันมาตลอดเวลาแลว. จึงมีประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องชื่อบุคคล ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๕๘  ตอนท่ี ๔๑ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔  
“ชักชวนพ่ีนองชาวไทยท้ังมวน ใหรวมใจกันตั้งชื่อ สแดงเพสตามหลักทายประกาศนี้ สําหรับในการตอไป 
เพ่ือดํารงไวซ่ึง  วัธนธัมไทย” (เขียนตามอักขรวิธีของตนฉบับ).  แมจะเปนการชักชวน แตทางราชการก็
กวดขันมาก ทางราชการจะไมรับบันทึกชื่อท่ีไมเหมาะสม  ถอยคําไมไพเราะ ไมมีความหมาย  ลงทะเบียน
ราษฎร  จึงเกิดการตื่นตัวปรับปรุงแกไขชื่อใหถูกตอง มีความหมาย และแสดงเพศตรงตามเพศสภาพของ
บุคคล.  หญิงท่ีมีชื่อเปนชาย หรือฟงไมชัดวาเปนหญิงหรือชายก็มักจะเติมคํา  แตงคําใหมีลักษณะเปนผูหญิง
ชัดเจน  เชน นางสาว มนัส  เปลี่ยนเปน นางสาว  ศรีโสมนัส  จิตโสมนัส  หรือ มนัสสายศรี.  สวนชายท่ีมีชื่อ
เปนหญิงก็จะเปลี่ยนใหกระชับฟงขึงขังข้ึน  เชน  ชายชื่อ ศรีกุล  เปลี่ยนเปน  กุล  ชื่อประหยัดศรี  
เปลี่ยนเปน  ประหยัด ศ.  ชื่อ กุหลาบ  เปลี่ยนเปน ไม   ชื่อมณี  เปลี่ยนเปน  เกษม  เปนตน.   ประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนั้นทําใหสามารถแยกชื่อของคนไทยไดชัดเจน  เม่ือบอกชื่อก็จะทราบพอเปนเคา
วาเปนหญิงหรือชาย  และชื่อนั้นมีความหมายวาอะไรดวย.   ถอยคําท่ีใชมักเปนคําภาษาบาลีสันสกฤต  
และเกิดความนิยมใชชื่อท่ีคลาย ๆ กัน  เชน  ชื่อท่ีข้ึนตนดวยคําวา  ประ-  ไพ-   มักเปนชื่อชาย  ชื่อท่ี
ข้ึนตนวา  บุญ-  ศรี- มักเปนชื่อหญิง   ชื่อท่ีข้ึนตนวา  วิ- สุ-  มีท้ังท่ีเปนชื่อหญิงและชื่อชาย  ดังตัวอยาง      

ประกอบ  ประกิจ  ประดิษฐ  ประสิทธิ์  ประชา  ประจวบ ประสม ประวัติ ประเสริฐ ประวิทย 
ประภา  ประภัทร  ประพาส  ประดับ  ประสงค   ประชุม  ประนอม  ประมูล    ฯลฯ 
              ไพจิตร ไพฑูรย ไพบูลย  ไพพรรณไพรัช   ไพรินทร  ไพศาล ไพสินธุ  ไพสิฏฐ 
              บุญเจือ  บุญชู   บุญชวย   บุญนํา  บุญลอม  บุญเลี้ยง  บุญสง  บุญเสริม  บุญรักษ  บุญลัทธ  
บุญยิ่ง  บุญเรือน  บุญศรี  บุญเลื่อน บุญประคอง บุญหนุน  บุญพา  บุญเพ่ิม   บุญพรอม บุญพริ้ง 
              วิไล วินัย วิจารณ วิสุทธิ์ วิสิทธ  วิสิฐ  วิศัลย  วศิาล  วิรัตน  วิรัช  วิชัย  วชิิต วิรัช  วิเชียร  
วิวัฒน วิจันทรา  วิจิตรา  วิไลวรรณ  วิไลลักษณ  วิไลกุล  วิมลมาศ วิวรรณ วิภาวี  วิรชัดาห วิบูลพรรณ 
วิมล วิระยา วิบูลลักษณ  วิภาวรรณ  วิภารัตน  วิยะดา   วมิลรัตน  วิมลมาลย   วิชุดา    
              ศรีจันทร  ศรีสมร  ศรีรัฐ  ศรีศิริ  ศรีนาถ  ศรียา ศรีจิตรา  ศรียุพา ศรีสุดา ศรีทิพย  ศรีอรทัย  
ศรีศักดิ์   ศรีนิจ   
              สุกฤษฎ  สุพจน  สุทัศน  สุวรรณ  สุวิทย   สุนยั  สุชาติ  สวุัฒน  สุลักษณ  สุรัตน  สุจิตต  สุพล  
สุมิตร  สุจินต  สุประดิษฐ สุประวัติ  สุคนธ  สุรางค สุรีย สภุา สุดา  สุนีย สุพร  สุนันท  สุกัญญา  สุดารัตน  
สุวรรณา  สุวรรณี  สธุิดา  สุนารี  สุนันทา  สุจิตรา  สุมาลี  สุรีรัตน  สุพัฒนา  สุมน  สุรีย สุมนา  สุวิมล        
สุมณฑา  สุกานดา  สุมิตรา  

      ชื่อท่ีใชคําภาษาไทยก็มี เชน  แกวใจ  ดวงตา  ดวงใจ  ยอดรัก  ชื่นชม แดงตอย ใจรัก  หวานใจ  
สวยงาม  ยอดยิ่ง  ม่ิงขวัญ   ยืนยง  ยิ่งยง   

ชื่อสมญา 

     ชื่อของคนไทยในปจจุบัน นอกจากชื่อจริง และชื่อเลนหรือชื่อยอแลว ยังมีชื่อสมญาท่ีมักไดรับ
จากเพ่ือนในวัยเรียน   ชื่อนั้น ๆ อาจมาจากพฤติกรรมเดน ๆ ของบุคคล ลักษณะพิเศษ หรือการตั้งลอกัน
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เลนเพ่ือความสนุก สนาน  ชื่อนั้น ๆ  อาจเปนชื่อแปลก ๆ  มักไมแสดงความหมายท่ีดีนัก  เชน ซ่ิก (เพราะ
เหง่ือออกมาเวลาถูกครูเรียก)  ปอด  (ข้ีกลัว)  แฮก (ชอบวิ่งและหอบ)  ปุย  (ชอบหลับ)   แง  (ชอบอาปาก
เห็นฟน)   แหย  ( ชอบทําหนาแหย)  คําแสดงลักษณะอ่ืน ๆ เชน  ยุง จุน  เดอ  บอง  เบื๊อก  แสบ  แจน  
ดอก  แวน  หยี   หรือใชชื่อท่ีมักเรียกสัตว  เชน  ตูบ เหมียว  แย. 

การใชชื่อเลน  

     การมีชื่อเลนนาจะเริ่มมาจากการตั้งชื่อเด็กเพ่ือหลอกผีเปนประการแรก   เพราะชื่อเหลานั้น
ไมใชคําท่ีไพเราะหรือมีความหมายดี.   เม่ือเด็กพนจากวัยท่ีเรียกวา  สามวันลูกผีสี่วันลูกคน แลว  พอแมก็
มักจะหาชื่อท่ีเปนมงคลใหลูกเปนชื่อจริง  แตก็ชินกับชื่อท่ีเรียกมาแตเกิด  จึงคงใชชื่อนั้นในครอบครัวและ
กลายเปน  ชื่อเลนท่ีเพ่ือนฝูงก็อาจใชดวย.   ประการท่ีสอง นาจะเกิดจากลักษณะของภาษาไทยท่ีเปน
ภาษาคําโดด  ชื่อท่ีมีหลายพยางค ก็ตองตัดยอลงใหใชเรียกแตพยางคเดียวเพ่ือความสะดวกในการเรียก.  
ในกรณีท่ีไมมีชื่อเลนหรือ  ชื่อเลนไมเปนท่ีรูจักกันในหมูเพ่ือนฝูง  จะตัดชื่อจริงมาแตพยางคใดพยางคหนึ่ง  
เชน ชื่อ สุจิตรา  สุกัญญา  สุวรรณา  เรียกวา  สุ,  ชื่อ นฤมล  นววรรณ  นลินี  เรียกวา นะ, ชื่อ วิรุฬหรัตน  
วิมลรัตน  วิภาดา  เรียกวา  วิ,   ชื่อ วรรณา  ทักษิณา  วัฒนา  เรียกวา  ณา  เปนตน.   นอกจากนี้ยังมีการ
ประสมเสียงของชื่อ  เชน  ชื่อ เจริญ เรียกกันวา เจิ๋น   ชื่อ ภาณี เรียกกันวา ผี   ชื่อ พัณณิภา เรียกวา ผา  
เปนตน.   ในปจจุบันมักมีความนิยมตั้งชื่อใหเปนชื่อเลนจริง ๆ  จึงอาจจัดชื่อเลนเปนกลุมท่ีมีลักษณะตาง ๆ 
กันไดหลายกลุม เชน      

ชื่อเลนท่ีแสดงวาเปนเด็กเล็ก ๆ เชน  แดง เล็ก จอย นอย หนู  นิด จิ๋ม จิ๋ว ตอย  จุม  เปยก จะจา   
ชื่อเลนท่ีเปนชื่อสัตว  เชน  ผึ้ง ไก  นก ปู หมี  เสือ กบ ชาง  หมู แมว  ตุน แตน กระแต กระตาย   
ชื่อเลนท่ีเปนชื่อสิ่งตาง ๆ  เชน  นุน  แปง  ธูป  แหวน  กําไล  ขวด  ตู  โตะ โบก้ี  กอนดิน 
ชื่อเลนท่ีเปนชื่ออัญมณี  เชน   เพชร  พลอย  ทับทิม  นิล  ทอง  โอปอล   
ชื่อเลนท่ีเปนชื่อตนไมดอกไม  เชน  ออย  แตง  บัว  แตว  เงาะ    
ชื่อเลนท่ีเปนชื่อผลไม  เชน  กลวย   สม  มะปราง  แตงโม   มะขาม  เงาะ  ชมพู   
ชื่อเลนท่ีเปนชื่อเครื่องดื่ม  เชน  โอเลี้ยง  โอยัวะ  เบียร  โคลา 
ชื่อเลนท่ีเปนชื่อของกินตาง ๆ  เชน  วุนเสน  แกงสม  แหนมเนือง  ขาวเมา ขาวตอก  
ชื่อเลนท่ีใชคําเลียนเสียง  เชน  ตุม  ตอม  ปอง  แปง  ปอก  แปก   ตอม  ออ  แอ แอด อุย  

ออย ปอง  แอว 
ชื่อเลนท่ีเปนชื่อจีน  เชน  ตี๋  มวย  ข่ิม  โสย  อา  ลั้ง  ลิ้ม จั๊ว  สุย  กิม  เจง  เหลียง  เหมย  

หลิน  
ชื่อเลนท่ีเปนคําอ่ืน ๆ  เชน  กอย  อุย  แอว  แปว  ตอย  แตว  ติ๊ก  ตุม  ตั้ม  แตว  จี๊ด  แจว  

ปก  เอ้ือย  อาย  ออน  ออน เอียด   ผิงผิง ตงตง.           

              และท่ีนิยมตอมา คือ ใชชื่ออยางชาวยุโรปและชื่อท่ีเปนคําภาษาอังกฤษ   เชน       
              จอจ  จอหน  จอย  แจก  ดิ๊ก  บิล  โบ  เจมส  มารค  แอน  แพน  แพ็ต  แพร  แตงค  ติ๊งค  
เคก  ฮีโร  เดฟ  แมรี่  เบิ๊รด  เบลลา  มาชา  แมรี่  รีเบ็กกา  โรส  ไบรท  เชอรี่   

     ปจจุบันมีชื่อเลนท่ีแปลกออกไป  เชน กวยเตี๋ยว กะทิ  กระทิง  กุกก๊ิก  กุงแหง  ขนมจีน  ชมพู  
ตมยํา  แตงโม  ไตฝุน  สมโอ  ถวยฟู  น้ําฝน  นกเล็ก  น้ําแข็ง  บุงก๋ี  ใบเตย  ใบบัว  ปนจั่น  ปูเค็ม  ปูเปยว  
ผักบุง  ผัดไทย  ไมไผ   รถเมล  รถไฟ  วุนเสน  สมตํา  เสนหม่ี    
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    หรือใชคําภาษาตางประเทศท่ีไมใชชื่อมาเปนชื่อ เชน  กวยจั้บ  กิมจิ   ซีซี  แพนเคก  สปุตหนิก  
ไรเฟล  อะตอม  คุกก้ี  โดนัท  แอปเปล  แพร  ครีม  ฮะเกา  อ้ังโล  ฯลฯ   

การเรยีกขานชื่อบุคคลในปจจุบัน    

    ในวัฒนธรรมไทยแตเดิมมา   ถือกันวาการเรียกชื่อบุคคลโดยไมมีคํานําหนาชื่อเปนสิ่งท่ีไม
สมควรกระทําตามวัฒนธรรมไทย.   เด็กไมสมควรออกชื่อผูใหญแตจะใชวิธีเรียกขานดวยคํานําหนาชื่อ     
ซ่ึงอาจจะเปนคําลําดับญาติ คําเรียกตําแหนง  คําบอกอาชีพ หรือคําเรียกอ่ืน ๆ.  คํานําหนาชื่ออาจใชคําท่ี
แสดงความสัมพันธของผูนั้นกับลูกของตนดวย.   ในกรณีท่ีเปนทางการ ตองเรียกชื่อเต็มพรอมดวยคํา
นําหนาชื่อตามฐานะ และสถานการณ แตในกรณีท่ีไมเปนทางการอาจใชชื่อเลนหรือชื่อสมญาได.   ปจจุบัน
เปนท่ีนาสังเกตวา สื่อมวลชน ใชชื่อเลนและชื่อสมญาเรียกชื่อบุคคลสําคัญของประเทศ  ใชคําวา บิ๊ก (big)  
นําหนาชื่อเลนหรือชื่อสมญาของบุคคลสําคัญท่ีเปนบุคคลในเครื่องแบบ  เชน บิ๊กสุ คือ พลเอก สุจินดา คราประยูร  
บิ๊กจอด  คือ พลเอก สุนทร  คงสมพงษ  บิ๊กจิ๋ว คือ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  บิ๊กปอม คือ พลเอก ประวิตร 
วงษสุวรรณ  หรือใชคํานับญาติ เชน ลุงตู  คือ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา และยังมี บิ๊กแอด  บิ๊กบัง      
บิ๊กปอก  บิ๊กแดง  เปนตน.    เดิมสื่อมวลชนเรียกชื่อเลนของดารานักแสดงเพ่ือความสนิทสนมมากอน    
แตเม่ือมีชื่อเลนซํ้ากันหลายคนจึงจําเปนตองใชชื่อจริงกํากับไว   เปนการเรียกชื่อแบบใหม คือ ใชชื่อเลน
ควบคูไปกับชื่อจริง  เชน นก-ฉัตรชัย  นก-สินจัย  นก-จริยา  ปอ-ทฤษฎี   กอง-สหรัถ  แทง-ศักดิ์สิทธิ์     
อ้ัม-อธิชาติ   มอด-ปฎิภาณ    หรือเรียกดวยคําเรียกญาตินําชื่อเลน  เชน  แมเมา   ปาจุ  ปาแจว  พ่ีดู     
พ่ีเปล  พ่ีโจ นองแบม  นองโบ ฯลฯ  ถาเปนผูท่ีมีชื่อไมเปนท่ีรูจักกันนักก็อาจใชวงเล็บ ชื่อเลนไวหลังชื่อจริง.   
     ชื่อของคนไทยในปจจุบัน นอกจากชื่อจริง และชื่อเลนหรือชื่อยอแลว ยังมีชื่อสมญาท่ีมักไดรับ
จากเพ่ือนในวัยเรียน  ชื่อนั้น ๆ อาจมาจากพฤติกรรมเดน ๆ ของบุคคล ลักษณะพิเศษ หรือการตั้งใหกัน
เพ่ือความสนุกสนาน  ชื่อนั้น ๆ  อาจเปนชื่อแปลก ๆ  มักไมแสดงความหมายท่ีดีนัก  เชน ซ่ิก  (เพราะเหง่ือ
ออกมาเวลาถูกครูเรียก)   ปอด  (ข้ีกลัว)  แฮก (ชอบวิ่งและหอบ)  ปุย (ชอบหลับ)   แง (ชอบอาปากเห็น
ฟน)  แหย (ชอบ ทําหนาแหย)  เปนตน.   มีคําแสดงลักษณะอ่ืน ๆ  เชน  ยุง  จุน  เดอ  บอง  เบื๊อก  แสบ  
แจน  ดอก  แวน  หยี  หรือใชชื่อท่ีเรียกสัตวหรือทําใหนึกถึงสัตว  เชน  ตูบ  เหมียว  แย  เข  หมี  กระตาย  
กระแต. 

ชื่อท่ีนิยมกันในปจจุบัน    

     ชื่อของบุคคลอาจนับวาเปนสมบัติสวนตัวของบุคคลผูเปนเจาของชื่อ.   บุคคลจึงนาจะมีสิทธิ์  
ตั้งชื่อวาอะไรก็ไดตามตองการ  แมชื่อท่ีพอแมตั้งใหหรือพระภิกษุตั้งให ถาไมชอบก็อาจเปลี่ยนได.          
ในปจจุบันการแจงชื่อในทะเบียนราษฎรไมมีการกําหนดวาชื่อควรสั้นยาวเพียงใด  มีความหมายวาอะไร
หรือไม  ทําใหมีชื่อแปลก ๆ ในภาษาไทย.  ความเชื่อเรื่องชื่อดี  ชื่อมงคล ตามตําราเดิมเปลี่ยนไป.   มีความ
นิยมใหมคือการตั้งชื่อตามตําราท่ีมีชื่อวา  เลขศาสตร  (อางตาม เสฐียรพงษ วรรณปก ).  ตํารานี้ให
กําหนดคาตัวอักษรเปนจํานวน   มีการรวมคาของตัวอักษรท่ีใชเปนชื่อใหไดจํานวนท่ีเปนมงคลตามตองการ   
จึงนิยมตั้งชื่อท่ีมีอักษรหลายตัว   มีความยาวมากกวา ๓ พยางค   ชื่อนั้น ๆ ประกอบดวยคําก่ีคําแตละคํา   
มีความหมายวาอะไร  รวมแลวจะมีความหมายวาอะไร ก็ยังเปนท่ีสงสัย.  ชื่อใหม ๆ ท่ีนิยมกันนี้ตั้งชื่อดวย
อักษรท่ีกําหนดคาเปนจํานวนเลข    ตัวอักษรท่ีมีคามาก  เชน ตัว  ฏ  ฐ  ศ ณ ฌ ฑ ฒ ซ่ึงไมคอยใชในคํา
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ภาษาไทยกลายเปนท่ีนิยม.  ชื่อตองใชตัวอักษรท่ีมีคาเปนจํานวนเลขท่ีรวมเปนมงคลตามคําเฉลย.    
ความหมายของคําท่ีนํามาประกอบเปนชื่อมีความสําคัญนอยลง  เชน ชื่อตอไปนี้ 

กฤษศญพงษ  กนกวรวรรณ  กัญจนพงศธร   กัญญณรัณ  กัญจนปกรณ  กัจนฐานียา   
กุญจสิริลัญจกร  กุลธนาดิศัย   กริษิณี  กัณฐมณี  ชลัณณพชลิศ  จงสุทธนามณี   
จรรษณะวิมล  จรัณลักษณพร  จิณณณัฏฐวิมล  จิรภัสสรินทร   ชนกวนัน   ชวกรมนรัญ    

              ชญาณนันท  ชริโศภณชนา  ชญชทิเนษต  ฑิมาภรณ  ฐิรภารินทร  ฐิการินันทน                             
ณัฎฐามณีรวิศักดิ์    

ณัฎฐาวีรนุช  ณัทธมนกานต   ณัฐฐธเดชณ  ธนปรียา  ธฤษณัช  นภคปภา  นัทธรมัย     
ทรรศนาลักษณ  ทัสสิมนต  นาฎนรินทร  นฤปวรรต  นาราลักษณศักดินนท   ดัลลัชวรรณ   
ดุษณียาภรณ  พจชรดลญา   บุษบาสาหรี   ประภาผองศรี  ปญญชัจจ  ปวริศา    
พิชญาพิสิฐฎเสก  ภัคควลัญชญ   ภัคเกษมวลัญชญ   ภีมรจรัษพุทธิพงษ  พลิตถิยา  ภัณฑิลา    

ภัทรันดา  ภัฎสุรินทร  ภูชิกุลกฤษณ    
          มนรัญชนวัจน   มรรษกรณ  แมนนฤมาศ  โยธราพิญช  รวิปรียา  ลัลลลลิล    
          วรินทรนิภาวิษยา  วิวรรณาภรณ  วรรษิกามนต วรรษิษฐ  วริศริยา  วิชชกฤศนรัตน  วุฒิเลิศอนันต              
          ศิริรัชภัทร   ศศิวิมลมณี   สกธินชารินทรพธา   สุปรียาฎา  สุภัคญาฏาร 

              อริญรดา  อุฬาริกา  อดิสรมงคล   อรพชรพรรณ  อภัสริญญา    ฯลฯ  

   แมจะถือวาชื่อของบุคคลเปนสมบัติสวนตัวของบุคคล   ผูใดจะตั้งชื่อของตนวาอะไรยอมเปน
สิทธิโดยชอบธรรมของผูนั้น เพราะไมไดมีกฎหมายกําหนดวาชื่อตองมีลักษณะเปนอยางใด.  แตผูท่ีจะใช  
ชื่อเรียก ชื่อนั้นเปนผู อ่ืน เปนคนรอบขาง  เปนเพ่ือน  เปนครูอาจารย  เปนผูรวมงาน  เปนเจานาย       
เปนลูกนอง เปนชื่อท่ีใชในสังคม  (social use).   ชื่อท่ีไพเราะ เหมาะสมกับการออกเสียงหรือการเรียกขาน 
และเหมาะสมในการเขียนตามหลักเกณฑในภาษาของเรา ยอมทําใหผูเรียกขานสบายใจมากกวาชื่อท่ี   
ออกเสียงยากเขียนยาก.  ชื่อของบุคคลนอกจากจะใชในการเรียกขานในกรณีตาง ๆ  เชน ในหมูญาติพ่ีนอง   
ในโรงเรียนท้ังในหมูเพ่ือนและครูอาจารย ในการเกณฑทหาร ในการเขาพบแพทย  ในการติดตอกิจการ   
ตาง ๆ ฯลฯ  แลวยังตองมีการบันทึกในทะเบียนราษฎร  ในบัญชีหรือรายนามเม่ือเขาเรียนเขาทํางาน      
ในหนังสือเดินทาง  ในบัญชีธนาคาร  ในเอกสารท่ีตองบันทึกเพ่ือแสดงความเปนเจาของ  และอ่ืน ๆ,  ท้ังยัง
เปนหลักฐานในกิจการท่ีเก่ียวกับกฎหมาย ตาง ๆ ดวย.   ชื่อท่ีเขียนงายอานงายเปนภาษาไทยท่ีคุนกันอยู 
ยอมทําใหดําเนินกิจการตางๆไดสะดวกรวดเร็วกวาชื่อท่ีอานยากเขียนยาก  ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอผิดพลาด
ทางกฎหมายได.   ความเชื่อในเรื่องชื่อดีชื่อไมดีแมจะเปนความเชื่อท่ีมีอยูท่ัวไปในสังคมไทย แตก็ไมใชความ
เชื่อท่ีรุนแรงนัก.     ชื่อท่ีพอแมตั้งใหถาใจคิดวาเปนชื่อดี  ชื่อนั้นก็เปนชื่อมงคลแกตน   ถาใจคิดวาไมดีชื่อ
นั้นก็อาจทําใหจิตใจเศราหมอง.   คนท่ีถือเรื่องชื่อดีชื่อรายอยางจริงจังมีไมมากนัก.  ในฐานะท่ีเปนชาวพุทธ  
เราควรพิจารณาวา ชื่อนั้นสําคัญไฉน  ความดีหรือไมดีท่ีเกิดแกตนนั้นแทจริงเกิดจากความคิดและการ
กระทําของตนเองหรือเกิดจากชื่อ.   

ชื่อและการเรียกชื่อของบุคคลในสังคมไทยมีพัฒนาการไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมตาม
อิทธิพลของสื่อสาธารณะ  ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปตามกระแส.  ปจจุบันชื่อท่ีเปนคําไทยมีนอยลง 
ไมวาจะเปนชื่อจริงหรือชื่อเลนเพราะความนิยมชื่อแปลก ๆ หรือชื่อท่ีมาจากคําภาษาตางประเทศ.  การถือ
เรื่องมงคลและอวมงคลอาจมีอิทธิพลตอคนบางกลุม แตคนท่ีไมเชื่อวาชื่อจะมีอิทธิพลตอตนก็มักจะไมชอบ
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ใหมีคนทักวา  ชื่อตนมีสิ่งท่ีไมเปนมงคล  จึงจําตองหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไมดีไมงามนั้น.  ถึงอยางไรก็ควรมีหลักการ
หรือขอกําหนดบางประการท่ีทําใหชื่อคนไทยไมเปลี่ยนแปลงจนเกินลักษณะสําคัญของภาษาไทย คือเขียนได
และอานไดตามหลักอักขรวิธีโดยไมยากนัก ท้ังควรมีความหมายตามวงศัพทท่ีคุนชินพอควรในภาษาไทยดวย   
ท้ังนี้เพ่ือความคลองตัวในระบบการสื่อสาร.   สุดทาย ขอหวังวาชื่อของคนไทยท่ีเปนภาษาไทยจะยังคงมีอยู
ตอไปมากกวาชื่อท่ีมาจากภาษาอ่ืนหรือภาษาท่ีคนไทยไมคุน. 
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