เรื่องของชื่อจริงชื่อเลน

๑

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล
ชื่อที่มีใชในภาษาไทย แบงกวาง ๆ ไดเปนชื่อที่เปนสามานยนาม และชื่อที่เปนวิสามานยนาม.
ชื่อที่เปนสามานยนาม ไดแก คําที่ใชเปนชื่อเรียกสิ่งตางๆทั่วไป. ทุกสิ่งตางมีชื่อหรือคําเรียก คําเรียกหรือ
ชื่ อนั้ น ๆ หากมิ ได เจาะเฉพาะว าเป นเพี ยงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพี ยงชิ้ นเดี ยวหรื ออั นเดี ยว ชื่ อเหล านั้ นจั ดเป น
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 ก็มักจะปรากฏในที่ตาง ๆ หรือในเอกสารตาง ๆ ไมได
เปนชื่อเฉพาะของแตละชิ้น ก็นาจะนับเปนชื่อสามานยนาม มากกวาเปนวิสามานยนาม. การจัดเปนชื่อ
สามานยนามหรือวิสามานยนาม ไมเปนปญหาในภาษาไทย เนื่องจากในภาษาไทยไมมีการใชตัวอักษรใหญ
(capital letter) เพื่อแสดงชื่อวิสามานยนาม. อยางไรก็ตาม สิ่งที่มีคําเรียกทั่วไปเปนสามานยนามนั้น
ก็อาจมีเ ฉพาะบางชิ้น ที่มีการใหความสําคัญ กําหนด ใหเปนพิเศษแลว ตั้งชื่อหรือเรียกชื่อเฉพาะใหเปน
วิสามานยนามก็มี เชน คําวา ประตู เปนคําสามานยนาม, แตถากําหนดใหประตูใดประตูหนึ่งหรือหลาย
ประตูมีชื่อหรือคําเรียกเฉพาะ เชน ประตูพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีชื่อเฉพาะในแตละประตู ชื่อประตูนั้น
ก็ จั ด เป น วิ ส ามานยนามได . รถยนต บ างคั น เจ าของอาจมี ชื่ อ เรี ย กเฉพาะ ชื่ อ ของรถคั น นั้ น ก็ จั ด เป น
วิสามานยนามได เปนตน.
ชื่อที่เปนวิสามานยนามในภาษาไทย นอกจากพระนามพระมหากษัตริย พระบรมวงศ พระราชวงศ
แลวยังมีชื่อที่จัดเปนวิสามานยนามตาง ๆ ไดดังนี้
๑. ชื่อพระพุทธรูป ชื่อพระภิกษุตามยศที่ไดรับพระราชทาน ชื่อฉายาพระภิกษุที่ไดรับเมื่อ
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. ชื่อสถานที่ ชื่อจังหวัด เมือง ชื่อประตูวัง อาคาร ปอม ถนนหนทาง สะพาน แยก เขื่อน
น้ําตก ภูเขา ถ้ํา ฯลฯ
๖. ชื่อของบุคคลทั่วไปมี ชื่อจริง ชื่อตัว ชื่อเลน ชื่อรอง ชื่อสกุล ชื่อฉายา นามปากกา
๗. ชื่อสัตวในนิทาน ในวรรณคดี ชางและสัตวทรงเลี้ยง.
๑

บรรยายในที่ประชุมสํานักศิลปกรรม เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ปรั บปรุ งแก้ ไขและเสนอในที่ ประชุมของ
คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

๒

บทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะชื่อของบุคคลและแสดงถึงความนิยมในการตั้งชื่อที่เปลี่ยนไปตาม
ยุคตามสมัย เพื่อใหเห็นลักษณะของชื่อจริงและชื่อเลนของบุคคลทั่วไปและเปนชื่อที่นิยมกันในภาษาไทย
เทานั้น ไมกลาวถึง ชื่อรอง ชื่อสกุล ชื่อลอ ฉายา ชื่อจัดตั้ง หรือชื่ออื่นๆ. ชื่อของบุคคลเปนวิสามา
นยนามตั้งขึ้น เพื่อใหหมายรูวาเปนผูใด. ชื่อของคนไทยนอกจากจะมีเพื่อใหรูวาเปนผูใดแลว เดิมยังมีความ
เชื่อวา ชื่อเปนสิ่งที่ ผูกพันกับเจาของชื่อซึ่งจะสงผลดีหรือรายใหเจาของชื่อดวย จึงตองตั้งชื่อใหเปนมงคล
เปนชื่อที่จะเชิดชูเจาของชื่อ ถาชื่อไมเหมาะก็อาจเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอักษรในชื่อเพื่อเปนเคล็ดหรือ
แกเคล็ดตามความเชื่อในแตละสมัยดวย.

ชื่อที่ตั้งเมื่อแรกเกิด
ในสมัยกอนซึ่งการแพทยของไทยยังไมเจริญ เด็กที่เกิดใหมมักจะเสียชีวิต ทําใหเชื่อกันวา
“ผีปนเด็กมาเกิดไว ถาเด็กเกิดมามีหนาตางดงามผีก็จะมาเอาเด็กไป” จึงมีคํากลาววา “สามวันลูกผีสี่วัน
ลูกคน” ชื่อเด็กที่ตั้งเมื่อแรกเกิดมักเปนคําที่ใช หลอกผี แสดงลักษณะที่ไมงามไมดี เชน บี้ ดํา เบี้ยว บุบ
จอย หรือเรียกเปนชื่อสัตวตาง ๆ เชน กบ เขียด หมา แมว หนู เพื่อหลอกวาไมใชลูกคน. ถาเด็ก
มีชีวิตรอด มาไดเกิน ๓ วัน นับวาพนเขตอันตรายแลว เรียกวาหลอกผีสําเร็จ เด็กจะมีชีวิตรอดตอไป
พอแมก็ดีใจมีการรับขวัญเด็กดวยการใหญาติผูใหญที่นับถือมารับเปนลูก. เมื่อเด็กมีอายุครบไดเดือนหนึ่ง
ก็จัดการโกนผมไฟ ทําขวัญเปนงานใหญออกหนาออกตา เรียกวา ทําขวัญเดือน มีตั้งชื่อเด็กใหเปนชื่อมงคลดวย
ชื่อที่ตั้งเมื่อแรกเกิดนั้นมักใชเปนชื่อเลนสําหรับเรียกกันในหมูญาติหรือผูที่สนิทสนมกันเทานั้น. (พระยา
อนุมานราชธน รวมเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี เลมที่ ๑ หนา ๒๖).

ชื่อของบุคคลโดยทั่วไป
ชื่อคนไทยเริ่มจากคําเรียกเด็ก คําที่ใชกับเด็ก หรือใชเรียกสิ่งตาง ๆ ใกลตัวแตแรก สวนมากเปน
คําไทยพยางคเดียว และมักมีความหมายหรือมีเสียงที่เขาใจกันตามความรูสึกของคนไทย. คําเรียกนั้นอาจ
บอกลักษณะของเด็กหรือความประทับใจที่พอแมมีตอเด็ก เราจึงมักสืบหาที่มาของชื่อคนไทยไดวาเพราะ
เหตุใดจึงใชชื่อนั้น ตอมาคําเรียกนั้นมักกลายเปนชื่อตัวของบุคคลนั้นเอง เชน ชื่อตอไปนี้
ชื่อจากลําดับที่เกิด เชน ตน ใหญ โต กลาง เล็ก พี่ 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 หรือคําที่ใชกับเด็ก เชน แปว แอว แอด ออย แอว แว โอ จะ จา จี้ จี๋
ชื่อจากคําเรียกสัตวหรือเกี่ยวกับสัตว เชน นก หนู หมู แมว แตน ตอ ตู มด เหมียว แย
เสือ หมี เมน เมา
ชื่อจากพืชผัก ผลไม เชน ชมพู มะเหมี่ยว กลวย แหว ลําไย เงาะ ฟก แฟง แตง
ชื่อจากสิ่งตางๆ เชน ไม กิ่ง กาน แพ เรือน แสง แปง ยาง
ชื่ออื่นๆ เชน เปยก ชื้น ชุม ฉ่ํา เพิ่ม พูน เหิน เอิบ อิ่ม อุน เย็น กลา เงิน ทอง เอียด
พี่นองในครอบครัวเดียวกันมักตั้งชื่อใหมีความหมายใกลเคียงกัน หรือมีเสียงอักษรเดียวกัน เชน
อาย อี่ อาม ไอ, หนึ่ง สอง สาม สี่, ติ่ง ตอง แตน ตุก ติ๊ก. ปก แปก แปว แปว ปอง ปอง ปอง,
มิ่ง เมา เมี้ยน แมน มวน เมา, ชุม ชื้น ชอง เชา ชอย, ยิ่ง ยอด ยัง ยืน. เจีย๊ บ จุ แจด เจอ
จอง ฯลฯ

๓

สังเกตวา ไมมีการตั้งชื่อที่ไมตองกับอัธยาศัยของคนไทย อยางชื่อ รอน หิว ปวด ขาด ยุบ
หาย โง ราย ซึ่งเปนความหมายที่ไมเปนที่ชอบใจ.

ชื่อที่ตั้งตามตํารานามทักษาปกรณ
ชื่อที่ใชเรียกกันเมื่อยังเปนเด็กเล็กนั้นบางคนอาจใชเปนชื่อจริง คือ ชื่อตัว ตอไป แตบางคนจะ
เปลี่ยนเปนชื่อที่ตั้งใหมใหเปนคําที่มีความหมายดี. ในสมัยรัตนโกสินทรใชคําภาษาบาลีสันสกฤตเปนชื่อ
กันมาก. ชื่อที่ตั้งใหมนี้นิยมใหพระภิกษุหรือผูใหญที่เคารพตั้งให. มีคัมภีรที่เปนที่รูจักกันดีใชในการตั้งชื่อ
เลมหนึ่ง มีชื่ อว า คัมภีรน ามทักษาปกรณ เปนคัมภีรที่อธิบายวิธี การตั้งชื่อดวยการใชตัวอักษรที่มีคุณ
ตามวันเกิดของเจาของชื่อใหเปนมงคล หลีกเลี่ยงอักษรที่เปนอวมงคล คือเปนกาลกิณี. คัมภีรดังกลาว
มีหลายฉบับ ฉบับพระมหาราชครู ละเอียดกวาฉบับอื่น แตพระมหาราชครูเปนใคร คัมภีรนี้แตงมาแตสมัยใด
ไม มีคํา อธิ บ าย พอแม จ ะนํ า วั น เกิดของบุตรธิดาไปใหพระภิกษุพิจ ารณาเลือกตัว อักษรที่จ ะใชเปน ชื่อ .
(อางตาม สุภาพรรณ ณ บางชาง ๒๕๒๖ หนา ๒๐๔)
ตัวอั กษร ๔๔ ตั วในภาษาไทยจะแบงตามวรรคเปน ๘ วรรค กําหนดใหส ระเปนกลุมที่ ๑
วรรคกะ เปนวรรคที่ ๒ สวนเศษวรรคแบงเปน ๒ กลุม กําหนดตัวอักษรได ๘ กลุม. วันเกิดนับวันตาม
สัปดาห ๗ วัน และเพิ่มวันพุธกลางคืนอีก ๑ วันจึงเปน ๘ วัน. ลักษณะดีมี ๗ ลักษณะคือ เดช ศรี มูละ
อายุ บริวาร อุตสาหะ และ มนตรี ลักษณะไมดีมีลักษณะเดียวคือ กาลกิณี รวมเปน ๘ ลักษณะ. ผูตั้ง
ชื่อซึ่งมักเปนพระภิกษุผูรูจักคําภาษาบาลีภาษาสันสกฤตดี จึงใชคําจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตที่มี
ความหมายดีมาใชเปนชื่อโดยใชตัวอักษรที่เปนมงคลแกเจาของชื่อ และเลี่ยงตัวอักษรที่เปนอวมงคล คือ
กาลกิณี การตั้งชื่อใหสัมพันธกับ วันเกิดของบุคคลมีสวนชวยแกกรรมที่ติดมาแตชาติกอนซึ่งสงผลให
มาเกิดในที่และฐานะที่ตางกัน. ลักษณะที่กําหนดไว ๘ ลักษณะ มีความหมายดังนี้
เดช หมายถึง มีอํานาจ ตําแหนงหนาที่การงานที่สําคัญ
ศรี หมายถึง สิริมงคล โชคลาภ ทรัพยสินเงินทอง
มูละ หมายถึง หลักทรัพย ฐานะจากญาติพี่นอง
อายุ หมายถึง ชีวิต วิถีทางแหงการดําเนินชีวิต
บริวาร หมายถึง ครอบครัว ภรรยาหรือสามี ขาทาส หญิงชาย
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร
มนตรี หมายถึง ความเปนเจานาย
กาลกิณี หมายถึง ความชั่วราย ความอัปมงคล
การตั้งชื่อจะเลือกตัวอักษรที่มีคุณกับวันเกิดของบุตรธิดา จัดเสียงใหเปนคําที่ไพเราะ เรียกงาย
อักษรทุกตัวแสดงความหมายดี เมื่อแปลงเปนเสียงในระบบภาษาไทยแลวมักมี ๒ - ๓ พยางค. ในการตั้งชื่อ
จะไมใชชื่อที่พองกับชื่อตัวรายหรือตัวละครที่มีความประพฤติไมดี หนาตาไมดี เชน วันทอง กากี ทรพี.
แม เ ป น ชื่ อ สั ต ว ก็ ต อ งเป น สั ต ว ที่ มี อํ า นาจ เก ง กล า หรื อ สวยงาม เช น มั ง กร สิ ง ห มยุ ร า เป น ต น .
นอกจากนี้ ยั ง มี ข อ ห า มทางกฎหมายไม ใ ช ชื่ อ ที่ เ ลี ย นแบบพระนามพระมหากษั ต ริ ย ห รื อ
พระบรมวงศ ไมใชชื่อจังหวัด ชื่อเมือง และคนทั่วไปจะหลีกเลี่ยงคําหยาบ และคําแปลกพิสดาร ดวย.
บางคนชอบใชชื่อที่คลายกับชื่อของพอแม หรือใชอักษรตัวเดียวกับชื่อของพอแม. โดยปรกติ พอแมนิยม
ใหตั้งชื่อลูกชายดวยอักษรที่เปนเดช ลูกสาวใหตั้งชื่อดวยตัวอักษรที่เปนศรี เลี่ยงตัวอักษรที่เปน กาลกิณี
เชน ผูที่เกิดวันจันทร สระทั้งหมดเปนกาลกิณี ผูที่เกิดวันจันทรจึงมักมีชื่อที่ไมมีรูปสระเลย เชน กร ศร
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พงศกร พลอย วรรณ พร ธนกฤต สรอรรถ บรรจบ บรรยง ทรงยศ พวงทอง ชวนชม พบพร.
โปรดสั งเกตว า ตั ว ว และ อ ในที่ นี้ แมจ ะใชเปน สระ แตไมนับ เปนกาลกิณี. ตัว ฤ เปน สระในภาษา
สันสกฤตแตในภาษาไทยนับเปนพยัญชนะ
ชื่อที่มีความหมายดี เปนที่นิยมมาก มีตัวอยาง เชน
- ชื่อเทวดา เทพเจา เชน อินทร จันทร คเณศร อรุณ อาทิตย กฤษณะ วิรุณ
- มีความเจริญรุงโรจน เชน วัฒนา พิสิฐ ไพโรจน สมโรจน โสภณ ภัทรา
- มีลักษณะทาทางเรียบรอย เชน สุภาพ ปรานี ภาสินี สุธี วัลลภา วันทนา ปาจรีย
- มีคุณสมบัติที่ดี 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
- ชื่อดอกไม ตนไม เชน กุหลาบ โกมุท โกมล บานเย็น เฟองฟา กรรณิการ การะเกด
กฤษณา สารภี รสสุคนธ มะลิวัลย พุทธชาด
ฯลฯ
เมื่อคนสวนมากใชชื่อที่มีสองพยางคหรือสามพยางค ในบางชวงเกิดความนิยมใชชื่อที่มีพยางค
เดียว เชน ชายใชชื่อวา 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 หญิงใชชื่อวา จันทร ทรัพย นิล พิศ เพ็ชร พิณ ทิพย พร ศรี พรรณ พิณ เยาว.
หรือใชชื่อที่เปนคําไทยบาง 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 เอื้อ 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
การใชคําบาลีสันสกฤตเปนชื่อเปนความนิยมที่มีมายาวนาน ในครอบครัวที่มีบุตร ๓-๔ คน
ยังมีวิธีเลือกคํา ประสมคํา แตงเติมคํา จัดคําใหเปนชื่อที่มีลักษณะใกลเคียงกันในกลุมของพี่นองทองเดียวกัน
ทําใหมชี ื่อที่มีเสียงสัมผัสคลองจองกัน ใชคําที่พองเสียงกัน ชื่อที่ขึ้นตนหรือลงทายดวยคําเดียวกัน หรือมี
ลักษณะรูปแบบเดียวกันดวย. คําที่ใชมีทั้งคําบาลีสันสกฤต หรือคําบาลีสันสกฤตประสมกับคําไทย หรือ
คําประสม ในภาษาไทย ชื่อในสมัยนี้เปนคําที่มีเสียงไพเราะและสามารถแปลความหมายของชื่อเปนชื่อดีได
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 ชลธี 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)
ธีรนุช ธีรนัย ธีรภัทร ธีรพล ธีรเมธ (คําพยางคแรกซ้ํากัน)
ดวงตา ดวงใจ ดวงพร ดวงทิพย ดวงเนตร
ดวงมน ดวงมาลย ดวงดาว ดวงทิพย
นงพงา นงนุช นงราม นงนภัส นงนิตย
จอมขวัญ เพียงขวัญ ยอดขวัญ ศิริขวัญ พธูขวัญ (คําพยางคหลังซ้ํากัน)
วดี วันดี ฤดี ภารดี อรดี ภักดี ผุสดี
แสงทิพย นงทิพย เอื้อทิพย ดวงทิพย ศรีทิพย
นพวัลย ลาวัลย วิวลั ย ศรีวัลย ทิพวัลย
ศิริวรรณ นพวรรณ อรวรรณ ศุภวรรณ สุวรรณ
ธีรารัตน สุมนรัตน ศิริรัตน มณีรัตน พรรัตน ปวันรัตน ฯลฯ
การตั้งชื่อดวยการใชคําภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตก็เพื่อใหไดคําที่มีเสียงไพเราะและเปนคําที่
มีความหมายดี. ชื่อนั้นตั้งไวแลวผูเรียกขานเปนคนอื่น. การที่ถูกเรียกชื่อดวยคําดีก็เทากับผูนั้นไดรับพร
ที่ดี ถาใชชื่อที่มีความหมายไมดีก็เทากับผูนั้นถูกตําหนิ ถูกดาวาทุกครั้งที่มีผูเรียกขานชื่อตน. การตั้งชื่อดี
จึงเปนลักษณะที่ถือกันโดยทั่วไปวาตองเปนมงคล แมจะเขาใจกันดีวา ชื่อนั้นไมไดมีอิทธิพลตอเจาของชื่อ
ชื่อไมไดทําใหบุคคลมีลักษณะตามชื่อ เชน คนชื่อ อวน อาจเปนคนผอม, คนชื่อสวย อาจเปนคนขี้เหร,
คนชื่อ สุจริต อาจประพฤติทุจริต, คนชื่อ สามารถ อาจไมมีความสามารถใด ๆ ก็ได. (มีตัวอยางในบท
เพลงชื่อ มันบแนดอกนาย ของ คุณสรวง สันติ) .

การปรับชื่อเปนชื่อชายชื่อหญิง
ชื่ อ ของคนไทยมี วิ วั ฒ นาการมาหลายสมั ย ตามความนิ ย มการใช ถ อยคํ าที่ แสดงเสี ย งและ
ความหมาย ซึ่ งเป นที่ พอใจ. เสีย งต องฟงเพราะ ความหมายตองดีเปนมงคลกับ เด็ก. ภาษาไทยเป น
ภาษาคําโดดนิยมคําพยางคเดียว ชื่อคนไทยแตเดิมจึงมักเปนคําพยางคเดียว. แมพระนามเจาฟาและ
พระราชวงศแตแรกเริ่มก็มักเปนคําไทยเปนคําเดี่ยวหรือคําพยางคเดียว ตอเมื่อขึ้นครองราชสมบัติแลว
หรื อได รั บ โปรดเกล า ฯพระราชทานเฉลิมยศ จึ งทรงมี พระนามที่แตงขึ้น เปน พิเศษ. สว นคนทั่วไปนั้น
เมื่อเด็กเกิดพอหรือแมตองแจงการเกิดตอทางการ เชน ตอนายอําเภอ หรือผูใหญบาน บันทึกการเกิด
เพื่อใหมีทะเบียนประวัติเปนบุคคลสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสําหรับทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักร
ร.ศ. ๑๒๙ พ.ศ. ๒๔๕๓. การแจงชื่อเพื่อใหจดลงในทะเบียนราษฎรตองทําภายในเวลาที่กําหนด ชื่อที่ตั้ง
ควรเปนชื่อที่ออกเสียงไดตามระบบเสียงในภาษาไทย เขียนไดตามระบบอักขรวิธีไทย และมีความหมาย
แปลไดในภาษาไทย.
แตสมัยโบราณมา ชื่อของคนไทยไมมีการแบงเปนชื่อชายชื่อหญิง ชายอาจมีชื่อวา กุหลาบ
มณี ดอกไม มะลิ หญิ งอาจมี ชื่ อว า มาณพ เดช สิ งหรา เป นตน. ในสมั ยที่ จอมพล ป.พิ บูลสงคราม
เปนนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายพัฒนาชาติไทย สงเสริมวัฒนธรรมของคนในชาติ

๖

ใหเจริญทัดเทียมชาติอารยะ มีประกาศกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหลายประการ เชน เลิกการกินหมาก
ใหสวมหมวกเมื่อออกนอกบาน ปรับปรุงวิธีการพูด ยกยองฐานะของสตรี สงเสริมการทําสวนครัวและการ
ใหภรรยาขาราชการทําการคาเปนตน ในสวนชื่อมีการกําหนดวาหญิงตองมีชื่อเปนชื่อหญิงและชายตองมีชื่อ
เปนชาย ซึ่งแสดงวาสังคมไทยใหเกียรติหญิงและชายเทาเทียมกันมาตลอดเวลาแลว. จึงมีประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องชื่อบุคคล ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๘ ตอนที่ ๔๑ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔
“ชักชวนพี่นองชาวไทยทั้งมวน ใหรวมใจกันตั้งชื่อ สแดงเพสตามหลักทายประกาศนี้ สําหรับในการตอไป
เพื่อดํารงไวซึ่ง วัธ นธัมไทย” (เขียนตามอักขรวิธี ของตนฉบับ). แม จะเปนการชั กชวน แตทางราชการก็
กวดขันมาก ทางราชการจะไมรับบันทึกชื่อที่ไมเหมาะสม ถอยคําไมไพเราะ ไมมีความหมาย ลงทะเบียน
ราษฎร จึงเกิดการตื่นตัวปรับปรุงแกไขชื่อใหถูกตอง มีความหมาย และแสดงเพศตรงตามเพศสภาพของ
บุคคล. หญิงที่มีชื่อเปนชาย หรือฟงไมชัดวาเปนหญิงหรือชายก็มักจะเติมคํา แตงคําใหมีลักษณะเปนผูหญิง
ชัดเจน เชน นางสาว มนัส เปลี่ยนเปน นางสาว ศรีโสมนัส จิตโสมนัส หรือ มนัสสายศรี. สวนชายที่มีชื่อ
เป น หญิ ง ก็ จ ะเปลี่ ย นให ก ระชั บ ฟ ง ขึ ง ขั ง ขึ้ น เช น ชายชื่ อ ศรี กุ ล เปลี่ ย นเป น กุ ล ชื่ อ ประหยั ด ศรี
เปลี่ยนเปน ประหยัด ศ. ชื่อ กุหลาบ เปลี่ยนเปน ไม ชื่อมณี เปลี่ยนเปน เกษม เปนตน. ประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนั้นทําใหสามารถแยกชื่อของคนไทยไดชัดเจน เมื่อบอกชื่อก็จะทราบพอเปนเคา
วาเปนหญิงหรือชาย และชื่อนั้นมีความหมายวาอะไรดวย. ถอยคําที่ใชมักเปนคําภาษาบาลีสันสกฤต
และเกิดความนิยมใชชื่อที่คลาย ๆ กัน เชน ชื่อที่ขึ้นตนดวยคําวา ประ- ไพ- มักเปนชื่อชาย ชื่อที่
ขึ้นตนวา บุญ- ศรี- มักเปนชื่อหญิง ชื่อที่ขึ้นตนวา วิ- สุ- มีทั้งที่เปนชื่อหญิงและชื่อชาย ดังตัวอยาง
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ชื่อสมญา
ชื่อของคนไทยในปจจุบัน นอกจากชื่อจริง และชื่อเลนหรือชื่อยอแลว ยังมีชื่อสมญาที่มักไดรับ
จากเพื่อนในวัยเรียน ชื่อนั้น ๆ อาจมาจากพฤติกรรมเดน ๆ ของบุคคล ลักษณะพิเศษ หรือการตั้งลอกัน
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เลนเพื่อความสนุก สนาน ชื่อนั้น ๆ อาจเปนชื่อแปลก ๆ มักไมแสดงความหมายที่ดีนัก เชน ซิ่ก (เพราะ
เหงื่อออกมาเวลาถูกครูเรียก) ปอด (ขี้กลัว) แฮก (ชอบวิ่งและหอบ) ปุย (ชอบหลับ) แง (ชอบอาปาก
เห็นฟน) แหย ( ชอบทําหนาแหย) คําแสดงลักษณะอื่น ๆ เชน ยุง จุน เดอ บอง เบื๊อก แสบ แจน
ดอก แวน หยี หรือใชชื่อที่มักเรียกสัตว เชน ตูบ เหมียว แย.

การใชชื่อเลน
การมีชื่อเลนนาจะเริ่มมาจากการตั้งชื่อเด็กเพื่อหลอกผีเปนประการแรก เพราะชื่อเหลานั้น
ไมใชคําที่ไพเราะหรือมีความหมายดี. เมื่อเด็กพนจากวัยที่เรียกวา สามวันลูกผีสี่วันลูกคน แลว พอแมก็
มักจะหาชื่อที่เปนมงคลใหลูกเปนชื่อจริง แตก็ชินกับชื่อที่เรียกมาแตเกิด จึงคงใชชื่อนั้นในครอบครัวและ
กลายเปน ชื่อเลนที่เพื่อนฝูงก็อาจใชดวย. ประการที่สอง นาจะเกิดจากลักษณะของภาษาไทยที่เปน
ภาษาคําโดด ชื่อที่มีหลายพยางค ก็ตองตัดยอลงใหใชเรียกแตพยางคเดียวเพื่อความสะดวกในการเรียก.
ในกรณีที่ไมมีชื่อเลนหรือ ชื่อเลนไมเปนที่รูจักกันในหมูเพื่อนฝูง 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 จึงอาจจัดชื่อเลนเปนกลุมที่มีลักษณะตาง ๆ
กันไดหลายกลุม เชน
ชื่อเลนที่แสดงวาเปนเด็กเล็ก ๆ เชน แดง เล็ก จอย นอย หนู นิด จิ๋ม จิ๋ว ตอย จุม เปยก จะจา
ชื่อเลนที่เปนชื่อสัตว เชน ผึ้ง ไก นก ปู หมี เสือ กบ ชาง หมู แมว ตุน แตน กระแต กระตาย
ชื่อเลนที่เปนชื่อสิ่งตาง ๆ เชน นุน แปง ธูป แหวน กําไล ขวด ตู โตะ โบกี้ กอนดิน
ชื่อเลนที่เปนชื่ออัญมณี เชน เพชร พลอย ทับทิม นิล ทอง โอปอล
ชื่อเลนที่เปนชื่อตนไมดอกไม เชน ออย แตง บัว แตว เงาะ
ชื่อเลนที่เปนชื่อผลไม เชน กลวย สม มะปราง แตงโม มะขาม เงาะ ชมพู
ชื่อเลนที่เปนชื่อเครื่องดื่ม เชน โอเลี้ยง โอยัวะ เบียร โคลา
ชื่อเลนที่เปนชื่อของกินตาง ๆ เชน วุนเสน แกงสม แหนมเนือง ขาวเมา ขาวตอก
ชื่อเลนที่ใชคําเลียนเสียง เชน ตุม ตอม ปอง แปง ปอก แปก ตอม ออ แอ แอด อุย
ออย ปอง แอว
ชื่อเลนที่เปนชื่อจีน เชน ตี๋ มวย ขิ่ม โสย อา ลั้ง ลิ้ม จั๊ว สุย กิม เจง เหลียง เหมย
หลิน
ชื่อเลนที่เปนคําอื่น ๆ เชน กอย อุย แอว แปว ตอย แตว ติ๊ก ตุม ตั้ม แตว จี๊ด แจว
ปก เอื้อย อาย ออน ออน เอียด ผิงผิง ตงตง.
และที่นิยมตอมา คือ ใชชื่ออยางชาวยุโรปและชื่อที่เปนคําภาษาอังกฤษ 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
ปจจุบันมีชื่อเลนที่แปลกออกไป เชน กวยเตี๋ยว กะทิ กระทิง กุกกิ๊ก กุงแหง ขนมจีน ชมพู
ตมยํา แตงโม ไตฝุน สมโอ ถวยฟู น้ําฝน นกเล็ก น้ําแข็ง บุงกี๋ ใบเตย ใบบัว ปนจั่น ปูเค็ม ปูเปยว
ผักบุง ผัดไทย ไมไผ รถเมล รถไฟ วุนเสน สมตํา เสนหมี่
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หรือใชคําภาษาตางประเทศที่ไมใชชื่อมาเปนชื่อ เชน กวยจั้บ กิมจิ ซีซี แพนเคก สปุตหนิก
ไรเฟล อะตอม คุกกี้ โดนัท แอปเปล แพร ครีม ฮะเกา อั้งโล ฯลฯ

การเรียกขานชื่อบุคคลในปจจุบัน
ในวัฒ นธรรมไทยแตเ ดิมมา ถือกัน วาการเรีย กชื่อบุคคลโดยไมมีคํานําหนาชื่อเปน สิ่งที่ไม
สมควรกระทําตามวัฒนธรรมไทย. เด็กไมสมควรออกชื่อผูใหญแตจะใชวิธีเรียกขานดวยคํานําหนาชื่อ
ซึ่งอาจจะเปนคําลําดับญาติ คําเรียกตําแหนง คําบอกอาชีพ หรือคําเรียกอื่น ๆ. คํานําหนาชื่ออาจใชคําที่
แสดงความสัมพันธของผูนั้นกับลูกของตนดวย. ในกรณีที่เปน ทางการ ตองเรียกชื่อเต็มพรอมดว ยคํา
นําหนาชื่อตามฐานะ และสถานการณ แตในกรณีที่ไมเปนทางการอาจใชชื่อเลนหรือชื่อสมญาได. ปจจุบัน
เปนที่นาสังเกตวา สื่อมวลชน ใชชื่อเลนและชื่อสมญาเรียกชื่อบุคคลสําคัญของประเทศ ใชคําวา บิ๊ก (big)
นําหนาชื่อเลนหรือชื่อสมญาของบุคคลสําคัญที่เปนบุคคลในเครื่องแบบ 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. เดิมสื่อมวลชนเรียกชื่อเลนของดารานักแสดงเพื่อความสนิทสนมมากอน
แตเมื่อมีชื่อเลนซ้ํากันหลายคนจึงจําเปนตองใชชื่อจริงกํากับไว เปนการเรียกชื่อแบบใหม คือ ใชชื่อเลน
ควบคูไปกับชื่อจริง เชน นก-ฉัตรชัย นก-สินจัย นก-จริยา ปอ-ทฤษฎี กอง-สหรัถ แทง-ศักดิ์สิทธิ์
อั้ม-อธิชาติ มอด-ปฎิภาณ หรือเรียกดวยคําเรียกญาตินําชื่อเลน เชน แมเมา ปาจุ ปาแจว พี่ดู
พี่เปล พี่โจ นองแบม นองโบ ฯลฯ ถาเปนผูที่มีชื่อไมเปนที่รูจักกันนักก็อาจใชวงเล็บ ชื่อเลนไวหลังชื่อจริง.
ชื่อของคนไทยในปจจุบัน นอกจากชื่อจริง และชื่อเลนหรือชื่อยอแลว ยังมีชื่อสมญาที่มักไดรับ
จากเพื่อนในวัยเรียน ชื่อนั้น ๆ อาจมาจากพฤติกรรมเดน ๆ ของบุคคล ลักษณะพิเศษ หรือการตั้งใหกัน
เพื่อความสนุกสนาน ชื่อนั้น ๆ อาจเปนชื่อแปลก ๆ มักไมแสดงความหมายที่ดีนัก เชน ซิ่ก (เพราะเหงื่อ
ออกมาเวลาถูกครูเรียก) ปอด (ขี้กลัว) แฮก (ชอบวิ่งและหอบ) ปุย (ชอบหลับ) แง (ชอบอาปากเห็น
ฟน) แหย (ชอบ ทําหนาแหย) เปนตน. มีคําแสดงลักษณะอื่น ๆ เชน ยุง จุน เดอ บอง เบื๊อก แสบ
แจน ดอก แวน หยี หรือใชชื่อที่เรียกสัตวหรือทําใหนึกถึงสัตว เชน ตูบ เหมียว แย เข หมี กระตาย
กระแต.

ชื่อที่นิยมกันในปจจุบัน
ชื่อของบุคคลอาจนับวาเปนสมบัติสวนตัวของบุคคลผูเปนเจาของชื่อ. บุคคลจึงนาจะมีสิทธิ์
ตั้ ง ชื่ อ ว า อะไรก็ ไ ด ต ามต อ งการ แม ชื่ อ ที่ พ อ แม ตั้ ง ให ห รื อ พระภิ ก ษุ ตั้ ง ให ถ า ไม ช อบก็ อ าจเปลี่ ย นได .
ในปจจุบันการแจงชื่อในทะเบียนราษฎรไมมีการกําหนดวาชื่อควรสั้นยาวเพียงใด มีความหมายวาอะไร
หรือไม ทําใหมีชื่อแปลก ๆ ในภาษาไทย. ความเชื่อเรื่องชื่อดี ชื่อมงคล ตามตําราเดิมเปลี่ยนไป. มีความ
นิ ย มใหม คือ การตั้ งชื่ อ ตามตํ า ราที่ มีชื่ อว า เลขศาสตร (อ างตาม เสฐีย รพงษ วรรณปก ). ตํารานี้ใ ห
กําหนดคาตัวอักษรเปนจํานวน มีการรวมคาของตัวอักษรที่ใชเปนชื่อใหไดจํานวนที่เปนมงคลตามตองการ
จึงนิยมตั้งชื่อที่มีอักษรหลายตัว มีความยาวมากกวา ๓ พยางค ชื่อนั้น ๆ ประกอบดวยคํากี่คําแตละคํา
มีความหมายวาอะไร รวมแลวจะมีความหมายวาอะไร ก็ยังเปนที่สงสัย. ชื่อใหม ๆ ที่นิยมกันนี้ตั้งชื่อดวย
อักษรที่กําหนดคาเปนจํานวนเลข ตัวอักษรที่มีคามาก เชน ตัว ฏ ฐ ศ ณ ฌ ฑ ฒ ซึ่งไมคอยใชในคํา
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ภาษาไทยกลายเป น ที่ นิ ย ม. ชื่ อ ต อ งใช ตั ว อั ก ษรที่ มี ค า เป น จํ า นวนเลขที่ ร วมเป น มงคลตามคํ า เฉลย.
ความหมายของคําที่นํามาประกอบเปนชื่อมีความสําคัญนอยลง 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. แตผูที่จะใช
ชื่ อเรี ย ก ชื่ อ นั้ น เป น ผู อื่น เป น คนรอบขา ง เปน เพื่ อน เป น ครูอ าจารย เป น ผู ร ว มงาน เป น เจ า นาย
เปนลูกนอง เปนชื่อที่ใชในสังคม (social use). ชื่อที่ไพเราะ เหมาะสมกับการออกเสียงหรือการเรียกขาน
และเหมาะสมในการเขีย นตามหลั กเกณฑในภาษาของเรา ยอมทําใหผูเรียกขานสบายใจมากกวาชื่อที่
ออกเสียงยากเขียนยาก. ชื่อของบุคคลนอกจากจะใชในการเรียกขานในกรณีตาง ๆ เชน ในหมูญาติพี่นอง
ในโรงเรียนทั้งในหมูเพื่อนและครูอาจารย ในการเกณฑทหาร ในการเขาพบแพทย ในการติดตอกิจการ
ตาง ๆ ฯลฯ แลวยังตองมีการบันทึกในทะเบียนราษฎร ในบัญชีห รือรายนามเมื่อเขาเรียนเขาทํางาน
ในหนังสือเดินทาง ในบัญชีธนาคาร ในเอกสารที่ตองบันทึกเพื่อแสดงความเปนเจาของ และอื่น ๆ, ทั้งยัง
เปนหลักฐานในกิจการที่เกี่ยวกับกฎหมาย ตาง ๆ ดวย. ชื่อที่เขียนงายอานงายเปนภาษาไทยที่คุนกันอยู
ยอมทําใหดําเนินกิจการตางๆไดสะดวกรวดเร็วกวาชื่อที่อานยากเขียนยาก ซึ่งอาจทําใหเกิดขอผิดพลาด
ทางกฎหมายได. ความเชื่อในเรื่องชื่อดีชื่อไมดีแมจะเปนความเชื่อที่มีอยูทั่วไปในสังคมไทย แตก็ไมใชความ
เชื่อที่รุนแรงนัก. ชื่อที่พอแมตั้งใหถาใจคิดวาเปนชื่อดี ชื่อนั้นก็เปนชื่อมงคลแกตน ถาใจคิดวาไมดีชื่อ
นั้นก็อาจทําใหจิตใจเศราหมอง. คนที่ถือเรื่องชื่อดีชื่อรายอยางจริงจังมีไมมากนัก. ในฐานะที่เปนชาวพุทธ
เราควรพิจ ารณาวา ชื่อนั้นสําคั ญไฉน ความดีหรือไมดีที่เกิดแกตนนั้นแทจริงเกิดจากความคิดและการ
กระทําของตนเองหรือเกิดจากชื่อ.
ชื่อและการเรี ยกชื่อของบุคคลในสังคมไทยมีพัฒนาการไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมตาม
อิทธิพลของสื่อสาธารณะ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปตามกระแส. ปจจุบันชื่อที่เปนคําไทยมีนอยลง
ไมวาจะเปนชื่อจริงหรือชื่อเลนเพราะความนิยมชื่อแปลก ๆ หรือชื่อที่มาจากคําภาษาตางประเทศ. การถือ
เรื่องมงคลและอวมงคลอาจมีอิทธิพลตอคนบางกลุม แตคนที่ไมเชื่อวาชื่อจะมีอิทธิพลตอตนก็มักจะไมชอบ

๑๐

ใหมีคนทักวา ชื่อตนมีสิ่งที่ไมเปนมงคล จึงจําตองหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมดีไมงามนั้น. ถึงอยางไรก็ควรมีหลักการ
หรือขอกําหนดบางประการที่ทําใหชื่อคนไทยไมเปลี่ยนแปลงจนเกินลักษณะสําคัญของภาษาไทย คือเขียนได
และอานไดตามหลักอักขรวิธีโดยไมยากนัก ทั้งควรมีความหมายตามวงศัพทที่คุนชินพอควรในภาษาไทยดวย
ทั้งนี้เพื่อความคลองตัวในระบบการสื่อสาร. สุดทาย ขอหวังวาชื่อของคนไทยที่เปนภาษาไทยจะยังคงมีอยู
ตอไปมากกวาชื่อที่มาจากภาษาอื่นหรือภาษาที่คนไทยไมคุน.
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