การใช้ ภาษาในการตั งชือของคนไทย
ลั กษณะการใช้ภาษาในการตั งชือของคนไทยนั นเป็ นข้ อมูลทางภาษาทีสะท้ อนลั กษณะของสังคมไทยบางด้านได้
อย่างดี เพราะคนไทยมีความประณีตในการเลือกสรรถ้ อยคํ าทีถือกั นว่าเป็ นมงคลนามมาตั งเป็ นชือให้แก่ลูกหลานของตน
เหมือนดั งทีปรากฏความใน เสภาเรื องขุนช้ างขุนแผน ตอนตั งชือขุ นช้างว่า “ปู ่ ย่าตายายสบายใจ จะให้ชือหลานไว้ เป็ น
มงคล” ดั งนั นลั กษณะการใช้ภาษาในการตั งชือของคนไทยจึงมีคุณค่า นอกจากจะเป็ นการเพิ มพูนความรู ้เรื องวิ ธีการใ
ช้
ภาษาในชี วิ ตประจํ าวั นด้านหนึ งของคนไทยแล้ว ยั งช่วยให้เกิดความรู ้ความเข้ าใจในเรืองสภาพของสังคมไทยโดยเฉพาะ
ในด้ านคตินิยม ความเชือ และวิถีการดําเนินชีวิตบางประการด้วยนอกจากนี ยั งอาจเป็ นข้ อมูลทีช่วยชี นํ าการปรับปรุ ง
เปลียนแปลงคตินิยม แนวทางการดํ าเนินชี วิ ตและการใช้ภาษาของคนไทยในสมั ยปั จจุบ ั นให้เป็ นไปในแนวทางทีมีสน่ ว
ช่วยสร้างสรรค์สังคมทีผาสุ กดีงามสอดคล้ องกั บวั ฒนธรรมพื นฐานทีต่อเนืองมาแต่อดีต
ในสมั ยสุ โขทั ย ได้ มีการรวบรวมรายชือคนทั วไปจากศิลาจารึ กซึ งพบทีสุ โขทั ย ล้วนเป็ นชือสมั ยพระมหาธรรม
ราชาลิไท ประมาณระหว่าง พ.ศ. ๑๙00-๑๙๒๗ ได้ ชือชาย ๗ ชือ ชือหญิง ๕ ชือ ชือเกือบทั งหมดเป็ นคํ าพยางค์ เดียว ภาษา
ทีใช้นา่ จะเป็ นภาษาไทยทั งหมด ซึ งชือคนทั วไปในสมั ยสุ โขทั ยแสดงอุดมคติทีเด่นชั๒ด ประการ คือ
๑.อุดมคติของความสัมพั นธ์ ฉ ั นญาติ สะท้ อนออกมาในรู ปของการตังชือทีระบุล ํ าดั บทีของบุคคลในครอบครัว
ดั งเห็นได้จากชือ ไสดํา ไส แปลว่า สี ไสดํ า หมายถึง นายดํ าผู ้ เป็ นลูกคนที๔ ของครอบครัว ซึ งลั กษณะนี นิ ยมตลอดสมั ย
๒.อุดมคติของความต้ องการความมั นคงและความรุ่ งเรื องของสังคม ชือทีสื อความหมายดั งกล่าวนี ปรากฏ
ในช่วงยุค “สร้ างบ้ านแปงเมือง” ก่อนทีจะตั งกรุ งสุ โขทั ยเป็ นอิสระจากขอมและในช่วงต้น ๆ ของสมั ยสุ โขทั ย ดั งเห็นได้
จากชือ จิด จอด มุง ผากอง ซึ งแสดงความหมายของการ หยุด มั นคง รักษา ชือเริ ง ซึ งหมายถึงรุ่ งเรื อง
จากการวิ เคราะห์ชือคนทั วไปทีอาศัยอยู่ในเมืองหลวงสมัยอยุ ธยาและธนบุรี จํ านวนชือชาย๕๕ ชือ ชือหญิง ๙๒
ชือ ได้ พบว่ามีล ั กษณะการใช้ภาษา ดั งนี ในเรื องจํ านวนพยางค์ ใช้ระหว่ า๑-๒
ง พยางค์ ไม่แตกต่างจากสมัยสุ โขทั ยมาก
นั ก ส่ วนภาษาทีใช้ ส่วนใหญ่เป็ นภาษาไทย ชือชายร้ อยละ๖๙ ชือหญิงร้ อยละ ๘๓.๗ ชือชายเป็ นภาษาบาลีสันสกฤตร้อย
ละ ๑๔.๘ ชือหญิงร้ อยละ ๘.๗ ทีเหลืออีกร้อยละ ๑๑ สําหรับชือชาย และร้อยละ ๕.๔ สําหรับชือหญิงเป็ นภาษาบาลี
สันสกฤตผสมภาษาไทย
ชือคนทั วไปสมั ยอยุธยาและธนบุรีส่วนใหญ่มีความหมายแสดงรูปธรรม กิริยาอาการ และลั กษณะทีเห็นหรื อ
สัมผั สได้ รวมแล้ วประมาณร้อยละ๗๕.๕ สําหรับชือชาย และร้อยละ๗๙.๓ สําหรับชือหญิง ดั งเห็นได้จาก ชือต้นไม้
ดอกไม้-จั น บั ว ไผ่ สมอ ชือสัตว์-นก แมว ไร ชือของใช้-นวม เสม ชือกิ ริยาอาการ-มา ผูก ชือชายมีความหมายทีเป็ น
แนวความคิดเพียงร้ อยละ ๒๔.๕ และชื อหญิงเพียงร้อยละ ๒0.๗ ดั งเห็นได้จาก จรู ญ จํ ารัส ชั ยลั กษณะดั งกล่าวสะท้ อน
ถึงปรัชญาการดํ าเนินชีวิตว่ามีความคิดและการดํ ารงอยู่ทีเป็ นเอกภาพกับสภาวะแวดล้ อมทั งสิ งทีมีชีวิตและ
สิ งทีไม่มีชีวิต

ในเวลาต่อมา ชือคนทั วไปในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ภายใต้ การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช เฉพาะในช่วง
สมั ยรัชกาลที ๑ ถึงรัชกาลที ๕ทีรวบรวมมาศึ กษามีจํ านวนชือชาย ๑,๓๓๒ ชือ ชือหญิงจํ านวน๑,00๒ ชือ ในเรื องของ
จํ านวนพยางค์ ถึงแม้ ว่าจะมีชือทีมีจ ํ านวน๓ พยางค์ สําหรับชือชาย และ๓-๔ พยางค์สําหรับชือหญิงอยู่บ้ าง ซึ งไม่มีในชือ
คนทั วไปในสมั ยสุ โขทั ย อยุธยา และธนบุรี
ในด้ านภาษา มีการใช้ ภาษาไทยมากกว่ าสมั ยอยุธยาและธนบุรีและมีภาษาซึ งเพิ มเข้ ามาในการตั งชือคนไทยทั วไป
สมั ยนี คือ ภาษาเขมร ซึ งยั งมีจ ํ านวนน้อยอยู่ แต่ก็สะท้ อนถึงอิทธิ พลของวั ฒนธรรมเขมรทีมีในวั ฒนธรรมไทยใ
นช่วงสมั ย
ดั งกล่าว
ในด้ านความหมาย ชือส่ วนใหญ่มีความหมายแสดงรู ปธรรม กิริยาอาการ และลั กษณะต่าง ๆ ทีเห็นและสัมผั สได้
ชั ดเจน ส่ วนจํ านวนชือทีมีความหมายสื อแนวความคิดมีจ ํ านวนร้ อยละน้ อยกว่าในสมั ยอยุธยานอกจากนี ความหมายของ
ชือสมั ยรัตนโกสิ นทร์ ซึ งไม่มีในสมั ยทีผ่านมา คือ ความหมายเกียวกั บวงศ์ตระกูล วั นเวลา อาการเคลือนไหวต่าง ๆ
ลั กษณะเสี ยงและลั กษณะรส
ตั วอย่างความหมายของชื อคนทั วไปในสมั ยรัตนโกสิ นทร์ระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช ได้แก่ ชือทีมีความ
หมายถึงธรรมชาติ(พระอาทิตย์ แสงสว่าง พระจั นทร์ แสงจั นทร์ เย็น ชุ่ม) ชือธาตุ(ทอง แก้ว นิล พลอย) ชือสถานที(ดง
นา ไพร เรื อน แพ) ชือกิริยาอาการเคลือนไหว(มา ผูก รวม) ชือทีเกียวกับรู ปร่ างลั กษณะท่าทางและลั กษณะงาม(ฉลวย
ช้ อย เจียม แป้ น ยิ ม จิ ว นุ ้ย) ชือรส(เอม) ชือกลิ น(เหม็น)
จะเห็นได้ว่ าการตั งชือนั นเริ มมีการคํ านึงถึงความเชือในเรื องของความฝั น การคํ านวณวั นเดือนปี และการ
นํ าไป
สัมพั นธ์กับเหตุการณ์สําคั ญของบ้ านเมือง นอกจากนี ยั งตั งชือตามรู ปลั กษณะของผู ้ เป็ นเจ้ าของชือ และมีความเชือว่า ชือ
ทีดีเป็ นมงคลนั นจะช่ วยแกปั ญหาความเดือดร้อนในชีวิตให้ทุเลาลงได้
ในช่วงสมั ยประชาธิ ปไตยช่วงต้น จากการศึกษาชือคนทั วไป ชาย๑,๗๘๓ ชือ หญิง ๑,๙๒๔ ชือ ในช่วงต้ นสมั ย
ประชาธิ ปไตยระหว่าง พ.ศ. ๒,๔๗๙-๒๔๘๖ พบว่า มีชือทีมีความยาว ๔-๕ พยางค์อยู่บ้ างแต่ก็เป็ นจํ านวนน้อย มีการเพิ ม
การใช้ ค ํ าบาลีสันสกฤตมากขึ น แต่ก็ย ั งคงใช้ภาษาไทยมากทีสุ ดเหมือนกั บสมั ยอืนทีผ่านมาแต่ลดจํ านวนการใช้
ชือ
ภาษาไทยลง
ในด้ านความหมาย ยั งปรากฏชือทีแสดงคตินิยมตามแบบเดิมไม่ใช่น้อย ส่ วนลั กษณะการตั งชือในสมั ยทีแตกต่าง
จากยุ คสมั ยทีผ่านมา น่าจะได้ พิจารณาเป็ น๒ ประเด็น คือ อย่างหนึ งเป็ นชือทีมีความหมายส่ วนใหญ่ตามแบบเดิม แต่มี
ลั กษณะใหม่เพิ มเข้ ามาแทรก อีกอย่างหนึ งเป็ นลั กษณะซึ งไม่ปรากฏในแบบของการตั งชือแบบเดิม ดั งเห็นได้ จาก ชือ
อวั ยวะร่ างกาย(แกละ เปี ย จอน) ชือสถานที(นิคม ชาติ สยาม สวิท) ชือคน(นรา ประชา) ชือของใช้ (สมุด แฟ้ ม) ชือ
นามธรรม(สุ ท ั ศน์ โสภา ศรี ประไพ เสงียมศรี ) ลั กษณะท่าทาง(แกล้ว กล้ า องอาจ) ชือทีแสดงความหมายในเรื องอ ํ านาจ

ชั ยชนะ การสงคราม(เฉลิมพล ณรงค์ กริ ช) ชือเทพเจ้ าของพราหมณ์(นริ นทร์ อินทร์ ปรเมศร์ พั ชรี ) ชือทีแสดง
ความหมายเกี ยวกั บความรู ้ ความฉลาด การศึกษา(โกวิท ปรี ชา เวทย์ )
เมือเข้ าสู่ สมั ยปั จจุบั น ลั กษณะการใช้ ภาษาในการตั งชือของคนทั วไปได้วิ ว ั ฒน์ต่อจากลั กษณะการใช้ภาษาในก
าร
ตังชือในสมั ยประชาธิ ปไตยช่วงต้นมาจนถึงระดั บทีไม่เหลือเค้าของคตินิยมเดิมทีมีมาแต่สมั ยอยุธยา มีผลทํ าให้ชือของ
คนทั วไปในสมั ยปั จจุบ ั นมีล ั กษณะทีแตกต่างจากชือของคนทั วไปในสมั ยอืนทีผ่านมาอย่างมาก กล่าวคือ
ในเรื องของจํ านวนพยางค์มีชือทีมีความยาวถึง๖ พยางค์บา้ ง ส่ วนในเรื องของภาษา นิยมใช้ ชือทีเป็ นคํ าในภาษา
บาลีสันสกฤตอย่างมาก นอกจากนี ในด้ านความหมาย ชือชายส่ วนใหญ่มีความหมายแสดงอํ านาจ ชัยชนะ ส่ วนชือหญิง
ส่ วนใหญ่มีความหมายแสดงความงาม ความหมายทีนิยมรองลงมาทั งชือชายและหญิง คือความหมายแสดงความเจริ ญ
ศิริ มงคล ชือทีเกียวกับบุญนิยมใช้น้ อยลง แต่นิยมความเจริ ญทีเป็ นชือเสี ยงเกียรติยศ ศิ ริ และพรมากกว่ า นอกจากนี ก็ยั ง
เพิ มความนิยมความหมายทีเกียวกับคุณลั กษณะความประพฤติต่าง ๆ ทีนิยมมากทีสุ ด คือคุณลั กษณะในเรื องความรู้ ความ
ฉลาด
ในสมั ยปั จจุบั นในการเลือกสรรภาษามาตั งชือลูก หลานของตนได้ ว่ามีทีนิยมทํ ากันอยู๔่ ลั กษณะ ดั งต่อไปนี คือ
ลั กษณะทีหนึ ง เป็ นลั กษณะทีนิยมกันมากทีสุ ดคือ เลือกใช้ภาษาในการตั งชือให้ถูกต้ องตามคั มภีนามทั
ร์ กษา
ปกรณ์ ซึ งคนไทยถือว่าเป็ นตํ าราโหราศาสตร์ ของไทย ดั งตั วอย่างจดหมายทีมีผู้ เขียนไปขอให้เสถียรพงษ์ วรรณปก ตั งชือ
ให้และนํ ามารวมพิมพ์ไว้ใน ชื อนันสําคัญไฉน : “ลูกสาวเกิดวันจันทร์ มีชือว่ า วนิดา แต่ ไม่ ค่อยชอบ อีกอย่างคนทักว่ าวั น
จันทร์ ห้ามมีสระ ช่ วยตังให้ ใหม่ด้วย”
ลั กษณะทีสอง นิยมให้ เอาชือพ่อกั บแม่มาผสมกันเป็ นชือลูก หรื อให้ ชือลูกมีตั วอั กษรของชือพ่อ ชือแม่ไว้ ด้วย
เช่ น พ่อชือ ธีรศั กดิ แม่ชือ กัลยา ตั งชือลูกว่า กั ลย์ ธีรา
ลั กษณะทีสาม นิยมให้เป็ นชือที“เก๋ ไม่ซํ าแบบใคร” “ทั นสมั ย” “แปลก” เช่ น รรรรรา อ่านว่ า ระ-รัน-รา และ
ฎฎีฎา อ่านว่ า ดะ-ดี-ดา
ลั กษณะทีสี นิยมให้มีความหมายดี จุดประสงค์นี มีน้ อยกว่าจุดประสงค์๓ ลั กษณะข้างต้ น ในจํ านวนทีน้อยนี
ปรากฏว่า ความหมายเกียวกับความฉลาด ความรู ้ เป็ นสิ งทีนิยมมากทีสุ ด ความต้ องการความหมายทีแสดงคุณธรรมด้ าน
ต่าง ๆ มีน้ อย เท่าทีปรากฏเป็ นตั วอย่างเช่น คนหนึงตั งชือเล่นให้แก่ลูกว่ า“ไผ่” ด้ วยเหตุผลว่า“คิดว่ าจะได้ ไม่แข็งนั ก ไม่
อ่อนนั ก รู ้จ ั กลู่ตามลม ปรับตัวเข้ ากั บสถานการณ์ได้ด” ี และได้ ตั งชือจริ งให้แก่ลูกว่ า“รัมภ์รดา” แปลว่า “ไผ่” เช่ นกั น
นอกจากนี การตั งชือทีคํ านึงถึงความหมายทีดีงามโดยเฉพาะคุณธรรมซึ งจะช่วยให้เจ้ าของชือและผู ้ อืนที
เกียวข้ องมีชีวิตทีเป็ นสุ ข เช่น ชือเกียวกับความรัก ความมีไมตรี ความอ่อนโยน ความอดทน การให้อภั ย ความซื อสัตย์
เป็ นต้ น ก็จะช่วยให้เจ้ าของชือ รวมทั งผู ้ทีได้ ยินได้ฟังชือเกิดความสํานึกในคุณธรรมเหล่านั นได้ อย่งไรก็
า ตาม ชือทีมี
ความหมายในด้ านคุณธรรมนี ยั งมีจ ํ านวนน้อยมากเมือเทียบกับชือทีมีความหมายทีเป็ น“เดช” และ “ศรี ”
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