ชือจริงและชือเล่นในสังคมไทย
อํานาจ ปักษาสุ ข
คนเราทุกคนเมือเกิดมาต้องมีชือ โดยชือนั นมีความสําคัญสําหรับใช้เรี ยกขาน เป็ นสิ งทีใช้
จํ าแนกบุคคลเพือความสะดวกและความถูกต้องในการสือสาร1 ชือของคนในสังคมไทยมีทั งชือจริ ง
และชือเล่นแต่เดิมนั นคนเรามีเพียงชือทีเป็ นชือจริ งซึ งอาจเป็ นชือทีตั งขึ นด้วยคําทีมีความหมายดี
เพือเป็ นการให้พรและความเป็ นสิ ริ มงคลแก่ ต ัวเด็ก หรื อในบางครั งอาจเป็ นชื อทีตั งขึ นให้ดูน่ า
เกลียด เพือหลอกผีไม่ให้ผีต ้องการชีวิตเด็ก2 เนืองจากคนไทยมีความเชือทีว่าผีจะมาพรากชีวิตเด็กที
น่ารักน่าเอ็นดูไปอยู่ด ้วยส่วนชือเล่นนั นเกิดขึ นโดยมีความสัมพั นธ์ก ับชือจริ งกล่าวคือเมือชือจริ งมี
จํานวนพยางค์มากขึ น มีขนาดยาวขึ น ทําให้ใช้เรี ยกไม่สะดวก จึงตั งชือเล่น ขึ นเพือความสะดวก
สําหรับใช้ในการเรี ยกขาน
ความเป็ นมาของชือจริง
ในสมั ยก่อนชือของคนไทยมีเพียงชือทีเป็ นชือจริ งเพียงอย่างเดียว ดังที กาญจนา นาคสกุล
ได้กล่าวไว้ ว่า“In olden day, such first names were the only names given to Thai people.”3 ชือทีตั ง
ขึ นในระยะแรกนี จะตั งขึ นด้วยถ้ อยคํ าทีมีความไพเราะ มีความหมายทีดี เพือเป็ นการให้พรและเพือ
ความเป็ นสิริมงคลแก่เจ้าของชือ ดังทีโสฬสเวทได้กล่าวว่า
ถ้ าท่านจะตั งชือสําหรับเพศชาย ควรเลือกคํทา ีมีความหมายไปในทางเข้มแข็ง มั นคง มีอ ํ านาจ
มีศ ั กดิ หรื อภาคภูม...ิ ถ้ าท่านจะตั งชือสําหรับเพศหญิงก็มีความหมายเกียวกับความงาม ความ
สุ ภาพอ่อนโยน ความยินดีหรื อความชืนบาน4
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นอกจากการตั งชือให้มีความไพเราะ มีความหมายดี ดังกล่าวแล้ ว คนไทยสมัยก่อนยั งมีคติ
หรื อแนวคิดในการตั งชือให้น่าเกลียดด้วย โดยสืบเนืองมาจากคนไทยทีเชือว่าคนเราเกิดมาได้นั นก็
เพราะผีเป็ นผู้ ปั นให้เกิดมา และเมือผีท ํ าให้เกิดมาแล้ วก็จะมาเอาตัวผูเกิ้ ทดี มานั นไปอยู่ด ้วย ด้วยเหตุ
นี คนไทยจึงตั งชือให้ดูน่าเกลียด เช่นตั งชือว่า“หมา” “เหม็น” “เขียด” เป็ นต้น ทั งนี ส.วัฒนเศรษฐ
ได้กล่าวถึงสาเหตุทีต้องมีการตั งชือให้น่าเกลียดไว้ ว่า
ต้ องเลือกหาชือทีมีความน่าเกลียดมาตั งให้เพือหลอกผี เมือผีได้ ยินชือก็เชือเอาว่าเด็กคนนั นคง
มีรูปร่ างขี เหร่ ผีเลยเกลียด ขยะแขยงไม่อยากเอาเด็กไป เพราะผีรู้จักความสะอาดเช่นกัน สิ งใด
สกปรกไม่ดีมั นก็ไม่อยากได้5

การตั งชื อให้น่ าเกลียดดังกล่าวสอดคล้องกับธรรมเนี ยมปฏิบัติทีพระยาอนุ มานราชธน
กล่าวว่า “จะออกปากชมเด็กโดยตรงว่าน่ารักน่าใคร่ ก็ไม่ได้ ต้องพูดกลั บว่าน่าเกลียดน่ าชัง เมือผีได้
ยินจะเชือว่าจริ งไม่เอาเด็ก ไป ... ก็เพือหลอกลวงผีนั นเอง เพราะผีม ักโง่กว่าคน”6 ซึ งธรรมเนี ยม
ปฏิบัตนิ ี ก็ย ั งคงสืบเนืองมาถึงทุกวั นนี
ปั จจุ บันชือจริ งจะมีการตั งด้วยวิธีก ารต่าง ๆ เพือให้ได้ชือทีดี มีความเป็ นสิ ริ มงคล โดย
วิธีการตั งชื อที เป็ นทีนิ ยม คือ การตั งชือตามตําราทัก ษา ดังทีสุ ภ าพรรณ ณ บางช้าง กล่าวไว้ว่า
“ลั กษณะทีนิยมกันมากทีสุด คือเลือกใช้ภาษาในการตั งชือให้ถูกต้องตามคัมภีร์นามทักษาปกรณ์
”7
วิวัฒนาการของชือจริง
วิว ั ฒนาการของชือจริงทีจะกล่าวถึงในทีนี ผู้ ศึกษาสรุ ปความจากงานวิจ ัยเรื อง “การใช้ภาษา
ในการตั งชือของคนไทย”8 ของสุ ภาพรรณ ณ บางช้าง เป็ นหลัก ซึงงานวิจ ัยดังกล่าวแบ่งชือเป็ น 5
สมั ย ตามความเปลียนแปลงของการใช้ภาษาในการตั งชือ ได้แก่ สมั ยสุโขทัย สมั ยอยุธยาและธนบุรี
สมัยรั ต นโกสิ น ทร์ ร ะบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ร าชย์ ระบอบประชาธิ ปไตยระยะต้น และระบอบ
ประชาธิปไตยปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี
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ชือในสมัยสุ โขทัย9 เกือบทั งหมดเป็ นคํ าพยางค์เดียว ภาษาทีใช้น่าจะเป็ นภาษาไทยทั งหมด
โดยความหมายของชือสะท้อนแนวคิดของคนในยุค “สร้างบ้านแปลงเมือง” 2 ประการ คือ แนวคิด
เรื องความสัมพั นธ์ฉันญาติ เช่น ชือ“เอื อย” “อ้ าย” “ยี” “ไส” “งั ว” “ไสดํ า” และ แนวคิดเรื องการ
มุ่งเอาความปลอดภัยมั นคงและความเจริ ญของชุมชนเป็ นหลั กร่ วมกัน เช่น ชือ“คง” “จิต” “จอด”
“ผากอง” ซึ งหมายถึงการดํ ารงอยู่อย่างมั นคง หรื อชือ “ร่ วง” ซึ งหมายถึงความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ชือในสมัยอยุธยาและธนบุรี10 ภาษาทีใช้ส่วนใหญ่เป็ นภาษาไทย โดยชือชายเป็ นภาษาไทย
ร้อยละ 69 เป็ นภาษาบาลีสันสกฤตร้อยละ 14.8 และเป็ นภาษาบาลีสันสกฤตผสมภาษาไทยร้อยละ
11 ส่วนชือหญิงเป็ นภาษาไทย 83.7 เป็ นภาษาบาลีสันสกฤตร้อยละ 8.7 เป็ นภาษาบาลีสันสกฤตผสม
ภาษาไทยร้อยละ 5.4 ความหมายของชือมักแสดงรู ปธรรมทีสัมพันธ์ก ับชีวิตประจําวัน เป็ นต้นว่า
ชือต้นไม้ดอกไม้นิ ยมชื อ “จัน” มากที สุ ด ชือธาตุนิ ยมชื อเกี ยวกับทองมากทีสุ ด เช่น “ก้อนทอง”
“ทอง” “ทองขวั ญ” หรื อมีความหมายแสดงกิริยาอาการเคลือนไหวทีกระทํ าอยู่อย่างปกติ เช่น“มา”
“พูน” “เลือน”
ชือในสมัยรัตนโกสินทร์ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์11 ภาษาทีใช้ส่วนใหญ่เป็ นภาษาไทย
ชือชายเป็ นภาษาไทยร้อยละ 86 ภาษาบาลีสันสกฤตร้อยละ 9.2 ภาษาบาลีสันสกฤตผสมภาษาไทย
ร้อยละ 2.6 ส่ ว นชื อหญิ งเป็ นภาษาไทยร้ อยละ 87.6 ภาษาบาลีสัน สกฤตร้ อยละ 8.8 ภาษาบาลี
สันสกฤตผสมภาษาไทยร้อยละ 1.5 ภาษาซึ งเพิ งเข้ามาในการตั งชือของคนไทยสมัยนี คือภาษาเขมร
ร้อยละ 1.4 และ 1.9 สําหรับชือชายและชือหญิงตามลํ าดับ โดยความหมายของชือสะท้อนคตินิยม
และวิถีทางดํ าเนินชีวิตคล้ ายคลึงกับสมั ยอยุธยาและธนบุรี
ชือในสมัย ระบอบประชาธิป ไตยระยะต้ น 12 ภาษาทีใช้ส่ว นใหญ่ ย ั งคงเป็น ภาษาไทย แต่
ลดลงเหลือร้อยละ 61.5 สําหรับชือชาย และร้อยละ 61 สําหรับชือหญิง และเพิ มการใช้ภาษาบาลี
สันสกฤตเป็ นร้อยละ 26.4 สําหรับชือชาย และร้อยละ 24.9 สําหรับชือหญิง โดยความหมายของชือ
มีลกั ษณะแตกต่างกับคตินิยมเดิม คือมีชือทีแสดงความหมายในเรื องอํ านาจ ชัยชนะ การสงคราม
เพิ มมากขึ น เช่น“เฉลิมพล” “ณรงค์” “สดํ าเดช” และมีชือทีแสดงความหมายเกียวกับความรู้ ความ
ฉลาด การศึกษา ซึ งไม่ปรากฏเป็ นชือในสมั ยทีผ่านมา เช่น“โกวิท” “ปรี ชา” “สุธี”
ชือในสมัยระบอบประชาธิปไตยปัจจุบัน13 ชือมีจ ํ านวนพยางค์มากขึ นภาษาทีใช้ในการตั ง
ชือนิ ยมภาษาบาลีสันสกฤตเป็ นอย่างมาก ชือชายเป็ นภาษาบาลีสันสกฤตถึงร้อยละ 68 ภาษาไทย
เพียงร้อยละ 19.6 ภาษาบาลีสันสกฤตผสมภาษาไทยร้อยละ 11 ชือหญิงเป็ นภาษาบาลีสันสกฤตร้อย
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ละ 65.6 ภาษาไทยร้อยละ 17.6 ภาษาบาลีสันสกฤตผสมภาษาไทยร้อยละ 13.5 นอกจากนี ยั งนิ ยม
สรรหาชือทีมีเอกลั กษณ์ไม่เหมือนคนอืน จึงปรากฏชือทีมีรูปลั กษณ์ทางภาษาแปลก ๆ หรื อมีหลาย
พยางค์มากกว่าในสมั ยทีผ่านมา เช่น“คัชริ น”ี “เกสรสุริยะ” โดยความหมายของชือจะลดความนิยม
ชือทีมีความหมายเป็ นรู ปธรรม กล่าวคือมีความหมายเป็ นนามธรรมมากขึน ชือชายส่วนใหญ่ถึงร้อย
ละ 26.2 มีความหมายแสดงอํ านาจหรื อชัยชนะ ส่วนชือหญิงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 22.1 มีความหมาย
แสดงความงาม ความหมายทีนิยมรองลงมาทั งชือชายและชือหญิงคือความหมายแสดงความเจริ ญ
หรื อสิริมงคล มีร้อยละ 16.5 และ 14.3 ตามลํ าดับ
อนึ งชือของคนไทยแต่ละสมั ยจะมีจ ํ านวนพยางค์มากขึ นคือมีขนาดยาวขึ น สาเหตุสําคัญก็
คือการขยายของชุมชน โดยเมือชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ น จํ านวนประชากรมากขึ น ชือซึ งแต่เดิมเป็ นคํ า
พยางค์เดียวจึงย่อมมีโอกาสซํ ากันมากขึ น แต่ด ้วยความจําเป็ นในการ
สื อสารให้สะดวกและถูกต้อง
จึงต้องมีชือทีบ่งเฉพาะลงไป เพือกํ าหนดการขานเรี ยกให้ชัดเจนไม่สับสน14 การตั งชือให้ยาวขึ นจึง
เป็ นทางออกหนึ งของการเลียงชือทีซํ ากัน
ความเป็ นมาของชือเล่น
เมือชือจริ งมีจ ํ านวนพยางค์มากขึ น ทําให้ชือจริ งทีใช้เรี ยกไม่สะดวกเนื องจากมีขนาดยาว
เกิดความยุ่งยาก ด้วยเหตุนี ชือเล่นจึงถือกํ าเนิ ดขึ น โดยวิรัช ศิริว ัฒนะนาวิน ได้กล่าวสรุ ปถึงกําเนิ ด
ของชือเล่นไว้ ว่า
ชือเล่นมีก ํ าเนิดสัมพั นธ์ก ั บวิว ัฒนาการของชือจริ ง กล่าวคือ พระนามของเจ้านายมี
จํ านวนพยางค์มากขึ นหรื อพระนามยาวขึ นเรื อย ๆ ระหว่งาแต่ละสมัย ทํ าให้พระนามใช้เรี ยก
ไม่สะดวก จึ งต้องมีชือเล่นไว้ใช้เรี ยก เช่นเดียวกับสามัญชน ทีแต่เดิมมีเพียงชือเดียว แต่เมือ
สังคมยิ งเน้น เรื องความเสมอภาคตามการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย ชือก็ยิงมีจ ํา นวน
พยางค์มากขึ นหรื อ ชือยาวขึ นเรื อย ๆ ทํ าให้ชือจริ งใช้เ รี ยกไม่ส ะดวก จึ งต้องมีชือเล่นไว้ใ ช้
เรี ยก เหตุด ั งกล่าวนับเป็ นจุดกํ าเนิดของชือเล่นซึ งแบ่งต่างหากออกจากชือจริ ง15

ชือเล่นในระยะแรกเป็ นคํ าพยางค์เดียวทีเกิดจากการนําพยางค์ใดพยางค์หนึ งของชือจริ งมา
ใช้เรี ยกเป็ นชือเล่น คล้ ายชาวตะวั นตกทีมีชือเต็มแล้ วมีชือย่อ เช่น “ไมเคิล” ก็เรี ยกสั น ๆ ว่า“ไมค์” 16
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เรื องเดียวกั น, 83.
วิรัช ศิริว ั ฒนะนาวิน, “การศึกษาการตั งชือของคนไทย”, 168.
16
ปรี ชา ช้ างขวั ญยืน, “ชือเสี ยงเรี ยงนาม,” ใน วิพากย์ การใช้ ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลั มน์ปากกา
ขนนก สังเกตภาษาและจับตาภาษาไทย (กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 553 อ้างถึงใน วิรัช
ศิริว ั ฒนะนาวิน, “การศึกษาการตั งชือของคนไทย”, 32.
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แต่ล ักษณะดังกล่าวนี อาจทําให้เกิดความสับสนได้ เนื องจากชือเล่นทีซํ ากัน อาจมาจากชือจริ งที
ต่างกันได้หลายชือ เช่น คนทีมีชือจริ งว่า “ธนา” “นารี ” “มีนา” อาจมีชือเล่นว่า “นา” เหมือนกัน ด้วย
เหตุนี ในเวลาต่อมาจึงมีวิธกี ารสร้างชือเล่นขึ นใหม่ให้มีล ักษณะทีหลากหลายเพือหลีกเลียงความ
ซํ าซ้อน
สําหรับประวั ติของชือเล่นนั น อาภรณ์ คูประเสริ ฐวงศ์ สันนิ ษฐานว่าน่ าจะปรากฏครั งแรก
ในสมั ยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น17 ดังทีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรง
พระนิพนธ์ไว้ ว่า
เมือสมเด็จพระนเรศวรสมภพ ยศเจ้าฟ้ ายั งไม่มีในประเพณี กรุ งศรี อยุธยา... พระองค์
เป็ นราชนัดดาคงทรงพระยศเป็ นพระองค์เจ้า ฝรั งจึ งเรี ยกในจดหมายเหตุแห่ งในสมัยนั นว่า
“The Black Prince” ตรงกั บ “พระองค์ชายดํ า” และเรี ยกพระอนุ ชาเอกาทศรถว่า “The White
Prince” ตรงกั บ “พระองค์ชายขาว”18

ครั นต่ อมาก็ย ังคงปรากฏชื อเล่น ของเจ้าชาย กล่าวคือ ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย
สมเด็จพระเจ้าเสือทรงมีพระนามเดิมว่า “เดือ” แต่ด ้วยพระอุปนิ สัยโปรดการผจญภัย คนทั วไปจึง
เรี ยกพระองค์ว่า “พระเจ้าเสื อ”19 และในสมัยกรุ งธนบุรี เมือพระองค์เจ้าอภัยทัต (พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ) และพระองค์เจ้าอรุ โณทัย(สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวร
มหาศั กดิพลเสพ) ยั งทรงพระเยาว์ เรี ยกกันว่า“พระองค์เสือ” และ “พระองค์ช้าง”20 ตามลํ าดับ
การตั งชือเล่นปรากฏเป็ นทีนิยมกันมากขึ นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว
ทั งนี เพราะว่าในสมัยนี พระนามของพระมหากษัตริ ย ์ตลอดจนพระบรมวงศานุ วงศ์ม ักเป็ นคํามาก
พยางค์ ทํ าให้พระนามยาวและเรี ยกไม่สะดวก จึงต้องมีวิธีเรี ยกให้สั นจนกลายเป็ น“ชือเล่น” โดย
ปรากฏชือเล่นในพระราชหัตถเลขาฉบับที 1 ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น “หนู
ตุ ้ย” (พระองค์เจ้าหญิงดวงประภา พระราชธิ ดาในพระบาทสมเด็จพระปิ นเกล้าเจ้าอยู่หัว)21 และ
“พระองค์ว ั น” (พระองค์เจ้าชายสุธารส พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ นเกล้ าเจ้าอยู่หั)ว22
17

อาภรณ์ คูประเสริ ฐวงศ์, “วิเคราะห์การใช้ ภาษาในการตั งชือเล่นของคนไทยในปัจจุบ ั น”, 5.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํ ารงราชานุภาพ, พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒนาการ, 2505), 1.
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ประยูร พิศนาคะ, 50 พระมหากษัตริ ย ์และสมเด็จพระราชินี (กรุ งเทพมหานคร : หอสมุดกลาง 09,
2505), 298-304.
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เสาวนิต, พระนามกษั ตริ ย ์ พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า(พระนคร : ประมวลสาส์น, 2505), 12-13.
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว(พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒนาการ, 2465), 13.
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โสมทั ต เทเวศร์, เจ้าฟ้ าจุฬามณี (พระนคร : แพร่ พิทยา, 2523), 289-292.
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ในสมั ยต่อ ๆ มาก็ย ั งคงปรากฏชือเล่นของเจ้านาย เป็ นต้นว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเรี ยกสมเด็จพระศรี พ ัชริ นทราบรมราชินีนาถว่า“แม่เล็ก” และ
ทรงเรี ยกสมเด็จเจ้าฟ้ าชายมหาวชิราวุธ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ว่า “ลูกโต”23 ใน
สมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ งในหนังสื อ พระประวัติพระนางเธอลักษมีลาวัณ
กล่าวถึงชือเล่นดังนี ท่านหญิงแต๋ ว(หม่อมเจ้าหญิงบรรเจิดวรรณวรางค์) ท่านหญิงตอง (หม่อมเจ้า
หญิงศรี สอางค์นฤมล) และท่านหญิงเตอะหรื อท่านหญิงขาว (หม่อมเจ้าหญิงวัลภาเทวี)24 ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเรี ยก พลเรื อเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า
ฟ้ าอั ษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ว่า “พีเอียด” ทรงเรี ยกหม่อมเจ้าอมรทัตกฤตดากร
สมุหราชองครักษ์ ว่า “ตาป่ อง” และทรงเรี ยกสมเด็จพระเจ้าพียาเธอ เจ้าฟ้ ามหิ ดลอดุลยเดช กรม
หลวงสงขลานคริ นทร์ ซึ งปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ว่ า “พี แดง”25 และในรั ช กาลปั จ จุ บัน สมเด็ จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเรี ยก
ทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรั ต นราชกัญญาว่า “แม่เป้ ” โดยย่อมาจากคําภาษาฝรั งเศส “poupe” ซึ ง
แปลว่า “ตุ๊กตา”26
จากทีกล่าวถึงชือเล่นของเจ้านายทั งหมดนี อาจสรุ ปได้ว่า เมือพระนามยาวขึ น การใช้เรี ยก
ในทางปฏิบัติจึงเป็ นไปได้ยากขึ น เพือความสะดวกรวดเร็ วจึงต้องมีชือเล่นไว้ใช้เรี ยก แต่กระนั นก็
ต้องขึ นอยู่ก ับกาลเทศะของผู้ พูดเป็ นสําคัญ และเมือสภาพสังคมค่อย ๆ เป
ลียนแปลงไป คือเน้นเรื อง
ความเสมอภาคมากขึ น สามัญชนจึงตั งชือจริ งยาวขึ น ซึ งเรี ยกยากขึ นเช่ นเดียวกับพระนามของ
เจ้านาย ด้วยเหตุนี ชือเล่นจึงปรากฏใช้ในทํ านองเดียวกัน
การตั งชือเล่นในปัจจุบันก็มีล ั กษณะทีหลากหลาย โดยชือเล่นอาจมีความสัมพั นธ์ก ับชือจริ ง
ด้วยการตัดเอาเฉพาะพยางค์ใดพยางค์หนึ งของชือจริ งมาเป็ นชือเล่น เช่น คนทีมีชือจริ งว่า“ศุภณัฐ”
มีชือเล่นว่า “ณัฐ” คนทีมีชือจริ งว่า “สร้อยฟ้ า” มีชือเล่นว่า “ฟ้ า” คนทีมีชือจริ งว่า “วิทยา” มีชือเล่น
ว่า “วิท” หรื ออาจมีความสัมพั นธ์ทางเสียงกับชือจริ ง โดยชือเล่นมีเสี ยงเหมือนกับบางส่ วนของชือ
จริ งแต่ ส ะกดต่ า งกัน เช่ น คนที มี ชื อจริ งว่ า “ณั ฐ กานต์ ” มี ชื อเล่ น ว่ า “นัท ” คนที มีชื อจริ งว่ า
“ธนัญญา” มีชือเล่นว่า “นัน” นอกจากนี บางครั งชือเล่นอาจมีความสัมพันธ์ด ้านความหมายกับชือ
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กรมศิลปากร, “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว”, (ม.ป.ท., 2474), 58. (อั ด
สําเนา) อ้ างถึงใน วิรัช ศิริว ั ฒนะนาวิน, “การศึกษาการตั งชือของคนไทย”, 31.
24
ชั ยมงคล อุดมทรัพย์, พระประวั ติพระนางเธอลั กษมีลาวั ณ(ธนบุรี : เรื องวิทยา, 2509), 10.
25
พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระธิ ดาสมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต ในคราวเสด็จประพาศเกาะชวา เมือปี มะเส็ ง พ.ศ.2472 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 72. อ้างถึงใน
วิรัช ศิริว ั ฒนะนาวิน, “การศึกษาการตั งชือของคนไทย”, 32.
26
อุดม ประมวลพิทยา, 100เจ้าฟ้ าและเสนาบดี (พระนคร : วั งบูรพา, 2505), 565.

จริ ง เช่น คนทีมีชือจริ งว่า “ตรัยรัตน์” มีชือเล่นว่า “สาม” โดยคํ าว่า “ตรัย” ในชือจริ งมีความหมายว่า
“สาม” เป็ นต้น อย่างไรก็ตามชือเล่นอาจไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ เลยกับชือจริ งก็เป็ นได้ ทั งนี เพือ
หลีกเลียงไม่ให้มีชือเล่นทีซํ ากัน เช่น คนทีมีชือจริ งว่า“มิงประภา” มีชือเล่นว่า “อุ ้ม” คนที มีชือจริ ง
ว่ า “ธนภพ” มี ชื อเล่ น ว่ า “โต๋ ” เป็ นต้ น นอกจากนี ชื อเล่ น ในปั จจุ บั น ยัง มี ก ารนํ า คํา ยื ม
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ งภาษาอั งกฤษมาเป็ นชือเล่น เพือความโก้เก๋ และแปลกใหม่ด ้วย
เช่น ชือเล่นว่า “ค๊อปเตอร์” “กีตาร์” “ไดโอ” เป็ นต้น ลั กษณะการตั งชือเล่นทีหลากหลายดังทีกล่าว
มานี ทํ าให้ชือเล่นของเด็กไทยในปัจจุบันมีความน่าสนใจและมีประเด็นทีน่าศึกษาค้นคว้ าต่อไป

บรรณานุกรม
เจือจันทน์ อิ มสําราญ. “วิเคราะห์การใช้ภาษาในการตั งชือนักศึกษาชาย มหาวิทยาลั ยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวัง สนามจัน ทร์ . ” สารนิ พ นธ์ป ริ ญญาอัก ษรศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาไทย คณะอั กษรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร, 2534.
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. พระประวั ติพระนางเธอลั กษมีลาวั ณ. ธนบุรี : เรื องวิทยา, 2509.
ญาดา อรุ ณเวช. หลากหลายชือในชีวิต. กรุ งเทพมหานคร : เพือนดี, 2542.
ดํารงราชานุ ภาพ, สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พระราชประวัติ สมเด็จ พระนเรศวร
มหาราช. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนาการ, 2505.
เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนาการ, 2465.
นันทนา รณเกียรติ. “ลั กษณะการตั งชือเล่นในภาษาไทย.” ใน ภาษาและภาษาศาสตร์ 6, 2 (มกราคมมิถุนายน 2531) : 50-61.
ประยูร พิศนาคะ. 50 พระมหากษัตริ ย ์ และสมเด็จพระราชิน.ี กรุ งเทพมหานคร : หอสมุดกลาง 09,
2505.
ประสิทธ กิตติสิทโธ. ทฤษฎีการตั งชือ. กรุ งเทพมหานคร : มหาจุฬาบรรณาคาร, 2533.
ลัก ษณา มณี โ รจน์ “วิ เ คราะห์ ก ารใช้ภ าษาในการตั งชื อนัก ศึ ก ษาหญิ ง คณะอัก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.” สารนิ พนธ์ปริ ญญาอัก ษรศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะอั กษรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร, 2534.
วิรัช ศิริว ัฒนะนาวิน. “การศึกษาการตั งชือของคนไทย.” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2544.

ส.วั ฒนเศรษฐ [ไสว วั ฒนเศรษฐ]. ปทานุ กรมการตั งชือและนามสกุล. พระนคร : เกษมบรรณกิจ,
2510.
สมชาย สําเนียงงาม. “ลั กษณะภาษาทีแสดงความเปลียนแปลงของความเชือเกียวกับสิ ริมงคลและ
กาลกิณีในชือของคนไทย.” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอั กษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย, 2545.
สุภาพรรณ ณ บางช้าง. การใช้ภาษาไทยในการตั งชือของคนไทย. กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย, 2527.
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. ชือนั นสําคัญไฉน. กรุ งเทพมหานคร : ปิ ยะสาส์น, 2524.
_________. ศาสตร์และศิลป์ แห่งการตั งชือ. พิมพ์ครั งที2. กรุ งเทพมหานคร : ระฆั งทอง, 2546.
เสาวนิต. พระนามกษัตริ ย ์ พระองค์เจ้า หม่อมเจ้.า พระนคร : ประมวลสาส์น, 2505.
โสมทัต เทเวศร์. เจ้าฟ้ าจุฬามณี. พระนคร : แพร่ พิทยา, 2523.
โสฬสเวท. มงคลนามและการตั งชือ. กรุ งเทพมหานคร : แพร่ พิทยา, 2525.
อนุมานราชธน, พระยา. การเกิด. กรุ งเทพมหานคร : แม่ค ํ าผาง, 2531.
อาภรณ์ คูประเสริ ฐวงศ์. “วิเคราะห์ก ารใช้ภ าษาในการตั งชื อเล่น ของคนไทยในปั จจุ บัน.” สาร
นิพนธ์ปริ ญญาอั กษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอั กษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2528.
อุดม ประมวลพิทยา. 100 เจ้าฟ้ าและเสนาบดี. พระนคร : วั งบูรพา, 2505.

