
ภาษากบัประเพณีและความเช่ือเกีย่วกบัการตั้งช่ือ



ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการตั้งช่ือ

• การตั้งช่ือของคนในอดีตและปัจจุบนัท าใหเ้ราทราบถึงวฒันธรรมและค่านิยมของ
คนในสงัคมนั้น

• การตั้งช่ือเดก็นั้นไม่ก าหนดเวลาแน่นอน 
- บางคนเม่ือโกนผมไฟกต็ั้งช่ือไปพร้อมกนั 

- บางคนกจ็ดวนัเวลาตกฟากไปให้ผู้รู้หรือพระตั้งให้ 



• ในปัจจุบนัพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกิดเร่ิมนอ้ยลงไปเน่ืองจากความรู้ 
ความทนัสมยัในวงการแพทยแ์ละคนมีการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ความเช่ือในเร่ืองผสีาง
กล็ดนอ้ยลงไป 
• แต่ส่ิงทีย่งัคงอยู่คือ พ่อแม่นิยมตั้งช่ือลูกตามความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์หรือหลกั
โหราศาสตร์ โดยน าวนั เดือน เวลา ปีเกดิของลูกไปตั้งช่ือให้มีความหมายทีด่ีงาม

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการตั้งช่ือ



ลกัษณะการตั้งช่ือในสมยัสุโขทยั

1. ความหมายที่แสดงถึงความสัมพนัธ์ฉันเครือญาติ โดยตั้งช่ือบ่งบอกล าดบั
ครอบครัว เช่น  ผูช้ายนิยมช่ือ  อ้าย ยี ่ ส่วนผูห้ญิงนิยมช่ือ เอือ้ย

2. ความหมายทีแ่สดงถงึความมั่นคง และความรุ่งเรืองของสังคม เช่น
- ผูช้าย ช่ือ สัง อนิ ซ่ึงเป็นช่ือตน้ไมข้นาดใหญ่แสดงถึงความมัน่คง
- ผูช้ายช่ือ เรือง รุ่ง ซ่ึงหมายถึงความรุ่งเรือง
- ผูห้ญิงช่ือ ค า ซ่ึงหมายถึงทอง สะทอ้นความร ่ารวย



• สรุปการตั้งช่ือสมยัสุโขทยัเป็นยคุ “สร้างบา้นแปงเมือง” 
- สะทอ้นใหเ้ห็นอุดมคติของการมุ่งเอาความปลอดภยัและความเจริญรุ่งเรือง

ของชุมชนเป็นหลกั  
- สะทอ้นถึงรูปแบบการปกครอง มีแนวคิด ความสมัพนัธ์แบบครอบครัว

ลกัษณะการตั้งช่ือในสมยัสุโขทยั



ลกัษณะการตั้งช่ือในสมยัอยุธยา-ธนบุรี

1. ความหมายทีแ่สดงถงึส่ิงทีเ่ป็นรูปธรรมทีสั่มพนัธ์กบัชีวติประจ าวนั

- ช่ือสัตว์ เช่น เขียด  หนู ชา้ง  ดว้ง  นก  แมว  ไหม  เอ้ียง
- ช่ือต้นไม้หรือดอกไม้ เช่น  เด่ือ  แตง  บวั  พะยอม  ไผ ่ พดุ  พลบั นิยมช่ือ 

“จัน” มากท่ีสุด
- ช่ือธาตุ  เช่น  แกว้  เงิน  เพชร  นิยมช่ือ “ทอง” มากท่ีสุด
- ช่ือที่หมายถึงคน เช่น ไทย  แขก  จีน  



ลกัษณะการตั้งช่ือในสมยัอยุธยา-ธนบุรี

1. ความหมายทีแ่สดงถงึส่ิงทีเ่ป็นรูปธรรมทีสั่มพนัธ์กบัชีวติประจ าวนั (ต่อ)

- ช่ือของใช้ เช่น นวม  ชาด  อู่   พดั  ขนั  เทียน
- ช่ือของสี  เช่น ด า ขาว  แดง
- ช่ืออวยัวะของร่างกาย เช่น เกศ  ปาน  ไฝ
- ช่ือของส่ิงที่เกดิจากธรรมชาติ เช่น  จนัทร์  รัศมี  แข  แสงจนัทร์



2. ความหมายที่แสดงถึงแนวความคดิทางนามธรรม

- ช่ือที่แสดงถึงความงาม  ความดี ความร่มเยน็ เช่น ยอด  เอ่ียม  ดี  เป่ียม  ม่ิง
- ช่ือทีแ่สดงถงึการเพิม่พูน  ความก้าวหน้า ความเจริญ บุญ  เช่น   พนู   เล่ือน  

จ ารัส  เจริญ  โชติ  บุญ  บุญเกิด  พร  ศรี
สรุปลกัษณะการตั้งช่ือในสมยัอยธุยา-ธนบุรี เป็นการตั้งช่ืออยา่งเรียบง่าย 

สะทอ้นการด าเนินชีวติ  ความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย  เห็นวา่ธรรมชาติมีความส าคญักบั
ชีวติ รวมถึงตั้งช่ือท่ีเป็นมงคล มีความหมายดี

ลกัษณะการตั้งช่ือในสมยัอยุธยา-ธนบุรี



ลกัษณะการตั้งช่ือในสมยัรัตนโกสินทร์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

1. ช่ือที่แสดงถึงความสัมพนัธ์ฉันญาติ และมีการบ่งล าดับเครือญาติ เช่น  บุตร   
ก๋ง  นุช  เพง็ใหญ่-เพง็เลก็  เหมใหญ่-เหมเลก็  ลูกจนัทน์ใหญ่- ลูกจนัทน์เลก็

2. ช่ือที่แสดงความหมายถึงกริิยาอาการที่มัน่คง เช่น  คง  คุม้  มี รอด สงวน
3. ช่ือที่มีความหมายถึงธรรมชาติ เช่น พระจนัทร์  แสงจนัทร์ พระอาทิตย์
4. ช่ือธาตุ เช่น  ทอง แกว้  เงิน  นาก  นิล  พลอย  เหลก็ 
5. ช่ือที่แสดงถึงรสชาต ิ นิยมช่ือรสหวาน เช่น  เอม



6. ช่ือสถานที่  

- นิยมช่ือท่ีเป็นสถานท่ีเรียบง่ายเป็นธรรมชาติมากกวา่สถานท่ีสร้างข้ึน  เช่น  
ดง นา  ไพร  ภู  ถ่ิน   สวน 

- นิยมสถานท่ีท่ีสร้างอยา่งเรียบง่าย ไม่ใหญ่โต  เช่น  เรือน  แพ ฉาง
7. ช่ือที่แสดงถึงกลิน่ นิยมช่ือท่ีแสดงกล่ินเหมน็ เช่น เหมน็
8. ช่ือต้นไม้-ดอกไม้ เช่น เกด  จนั  แตง  บวั  ปอ  เผอืก  ไป่  สน

ลกัษณะการตั้งช่ือในสมยัรัตนโกสินทร์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์



9. ช่ือสัตว์ เช่น กระต่าย  ขาบ  ชา้ง  ตุ่น เม่น  สิงห์  เสือ  หมี  ปลา  นก  แมว หงส์ หนู  
อ่ึง  สาลิกา

10 ช่ือทีแ่สดงถงึความเจริญ  บุญ  ความสุข  เช่น  เกษม  โชติ  สุก  สุข  บุญช่วย
11. ช่ือของใช้ เช่น  เขม็  จาน  ไซ  ป่ิน  แพร  อ่าง  สงัวาล  แห
12. ช่ือทีแ่สดงถงึรูปร่าง  ลกัษณะ ท่าทาง

- นิยมความงามในลกัษณะน่ิมนวล เรียบร้อย เช่น ชอ้ย  นวล  ลออ  ลมยั ละมุน
- นิยมท่าทางท่ีอ่อนนอ้มส ารวม เช่น  เจียม  นอ้ม  เสง่ียม
- นิยมลกัษณะร่าเริงแจ่มใส และผู้ทีม่ีรูปร่างเลก็ เช่น แป้น  ยิม้ แยม้  จ๋ิม  จอ้ย  เลก็



• สรุปการตั้งช่ือในสมยัน้ีสะทอ้นคตินิยมและการด าเนินชีวติคลา้ยคลึงกบัสมยั
อยธุยา-ธนบุรี คือ ตั้งช่ืออยา่งเรียบง่าย  สมัพนัธ์กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ของใช ้ 
สถานท่ี แต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอยูบ่า้ง

- ตั้งช่ือท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ฉนัญาติ และมีการบ่งล าดบัเครือญาติ แต่ไม่บ่ง
ล าดบัทีอ่ย่างสมัยสุโขทยั

- ตั้งช่ือที่มีความหมายถึงรสชาติ ซ่ึงในสมยัอยธุยา-ธนบุรีไม่นิยม

ลกัษณะการตั้งช่ือในสมยัรัตนโกสินทร์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์



ลกัษณะการตั้งช่ือในสมัยประชาธิปไตย

• ลกัษณะการตั้งช่ือในสมยัน้ียงัคงคลา้ยคลึงกบัสมยัท่ีผา่นมา แต่มีส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง
ไปบา้งคือ

- มีช่ือที่แสดงความหมายในเร่ืองอ านาจ  ชัยชนะ การสงคราม เช่น เฉลิมพล   
มีชยั  เสริมศกัด์ิ อ  านาจ 

- แม้ช่ือส่ิงของกนิ็ยมเอาช่ืออาวุธตั้งเป็นช่ือมากขึน้ เช่น กริช 
- มีช่ือทีแ่สดงความหมายเกีย่วกบัความรู้  ความฉลาด  การศึกษา เพ่ิมข้ึน เช่น 

ปรีชา เวทย ์ โกวิท (ฉลาด, ช านิช านาญ)



- การตั้งช่ือต้นไม้ ดอกไม้ ที่มีพยางค์เดยีวเร่ิมหมดความนิยม เช่น เกด  จนั 
แตง บวั แต่กลบันิยมช่ือ 2 พยางค์ เช่น กหุลาบ  ล้ินจ่ี  แตงอ่อน  เฟ่ืองฟ้า  บานเยน็

- มีการสร้างค าใหม่จากรากฐานช่ือและความหมายเดมิใหเ้ป็นท่ีนิยมและ
ทนัสมยัยิง่ข้ึน เช่น 

จาก “บัว” เป็น ศรีอุบล  อุบลวรรณ บวัศรี บวัพนัธ์ 
จาก “แสง” เป็น แสงระวี  อรุณ  อุทยั
จาก “ถนอม” เป็น จงถนอม 
จาก “ทอง” เป็น  กาญจน์ สุวรรณ  ทองประภาศรี 

ลกัษณะการตั้งช่ือในสมัยประชาธิปไตย



ลกัษณะการตั้งช่ือในปัจจุบัน

• คนไทยมีความต่ืนตวัเร่ืองการเลือกสรรภาษามาตั้งช่ือมากข้ึน โดยเลือกช่ือที่มี
ความหมายบ่งเพศมากขึน้ 

• นิยมตั้งช่ือที่มีจ านวนพยางค์ที่มากขึน้ 

• ช่ือชายนิยมช่ือท่ีมีความหมายเป็นเดช คือ แสดงอ านาจ
• ช่ือหญิงนิยมช่ือท่ีมีความหมายเป็นศรี คือ แสดงความงาม ความเจริญ
• มีผลท าใหช่ื้อท่ีมีความหมายสะทอ้นอุดมคติของวถีิชีวติเรียบง่าย  กลมกลืนกบั

ธรรมชาติ เหมือนสมยัท่ีผา่นมามีจ านวนนอ้ยลง



• ช่ือในสมยัปัจจุบนัส่วนใหญ่สะทอ้นความหมายท่ีแสดงถึงความมุ่งหวงั แสวงหา
ความส าเร็จของชีวติในดา้นอ านาจ ช่ือเสียง  เกียรติยศ ความกา้วหนา้

• นิยมตั้งช่ือไม่เหมือนใคร โดยแสวงหาช่ือที่เป็นภาษาบาลสัีนสกฤตที่มีรูปค าแปลกๆ  
มีเสียงแปลกๆ เช่น กรุุนินท์ สนิตรา เกสรสุริยะ แสดงแนวคิดของคนในสมยัน้ีวา่
ตอ้งการความเป็นเอก หรือความเด่นของตน

• นิยมตั้งช่ือที่แสดงความสัมพนัธ์ในครอบครัวดว้ยการตั้งช่ือท่ีแสดงเสียง  ค  า หรือ
ความหมายท่ีพอ้งกบัพอ่แม่ หรือพ่ีนอ้ง เช่น พ่ีช่ือ “อรวรรณ” นอ้งช่ือ “วรรณอร”

ลกัษณะการตั้งช่ือในปัจจุบัน



• ลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทยสะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยม ความเช่ือ  อนัเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมไทย ดงัน้ี

1. ในสมัยก่อนคนสามัญไม่พถิีพถิันในการตั้งช่ือ ส่วนมากจะตั้งช่ือตามพ่อแม่ 

และมักเป็นค าไทยแท้พยางค์เดียว เช่น อนิ ทอง แก้ว 
หรือตั้งช่ือที่มีลกัษณะเป็นไปในทางน่าเกลยีดเพื่อหลอกผี เม่ือรอดแลว้จึงมาตั้ง

ช่ือท่ีเป็นมงคลแก่ตวั เช่น  ช่ือเดิม “เหม็น” แต่เม่ือโตอาจเปล่ียนช่ือเป็น “บุญมี”

สรุปลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทย



2. เจ้านายและขุนนางในสมัยก่อนจะพถิพีถินัในการตั้งช่ือมากกว่าคนสามัญ 

โดยมีพราหมณ์คิดพระนามถวาย เช่น เจ้าฟ้านราธิเบศร์ เจ้าฟ้านรินทร์  เจ้าฟ้าเทพ 

เจ้าฟ้าสุริยวงศ์

สรุปลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทย



3. ในสมัยก่อน แม้ว่าการตั้งช่ือของคนไทยจะได้รับอทิธิพลอนิเดีย แต่ในทาง

ปฏิบัตจิะไม่เหมือนกบัอนิเดีย คือ 

- อินเดียนิยมใชช่ื้อเทพเจา้มาตั้ง เช่น  ราม นรินทร์ สยมภู (พระอิศวร)

- ส่วนคนไทยแต่เดิม จะไม่น าช่ือทีม่ีความหมายถงึ พระพทุธเจ้า  เทพ และ

พระเจ้าแผ่นดิน มาตั้งเป็นช่ือตน ยกเว้นแต่ในฝ่ายราชสกลุ เน่ืองจากถือวา่เป็นค าสูง 

แต่ในปัจจุบนัมีช่ือลกัษณะน้ีมิใช่นอ้ย เช่น อุมาพร  ศิวะ  ศิวรินทร์ อนิทรา โกสินทร์ 

(พระอินทร์)

สรุปลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทย



4. การตั้งช่ือมีการเปลีย่นแปลงตามระยะเวลา เห็นไดช้ดัเม่ือไทยไดรั้บอิทธิพล
ตะวนัตก  การตั้งช่ือในลกัษณะเดิมจึงเปล่ียนไป คือ 

- คนสามญัจะน าไวพจน์พระนามของพระพทุธเจา้ เทพเจา้ มาใชใ้นการตั้งช่ือ เช่น 
สรรเพชญ  (ผูรู้้ทุกส่ิงทุกอยา่ง, ผูรู้้ทัว่, พระนามของพระพทุธเจา้)
ทศพล  (ผูมี้ก าลงั 10 เป็นพระนามของพระพทุธเจา้) 
กฤษณะ (เป็นอวตารหน่ึงของ พระวิษณุ)
- ตั้งช่ือจริงหรือช่ือเล่นโดยใชภ้าษาองักฤษ เช่น  แอนนา   นาเดีย บอลลูน  เบส

สรุปลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทย



5. การตั้งช่ือเปลีย่นแปลงไปตามสภาพสังคม ในสมยัก่อนคนไทยจะไม่มีการแยก
เพศดว้ยการตั้งช่ือ การบอกเพศจะใชค้  าวา่ “อ”ี และ “อ้าย” เติมหนา้ช่ือ  เช่น อปีริก อช้ีอย  
อ้ายจ้อย  อ้ายมั่น

การตั้งช่ือในสมยัปัจจุบนัจะแบ่งแยกเพศระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิงอยา่งชดัเจน คือ 
- ผู้ชายจะตั้งช่ือท่ีมีความหมายท่ีบ่งบอกถึงอ านาจ  ชัยชนะ เช่น ประยุทธ์ แกล้วกล้า  
- ผู้หญิงกจ็ะตั้งช่ือท่ีมีความหมายท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะที่งาม เช่น เลอลกัษณ์ โฉมฉาย 

เพลนิพศิ

สรุปลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทย



- ถ้าเป็นผู้ชาย จะนิยมตั้งช่ือทีม่ีความหมาย ดงันี้
1. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงอ านาจหรือชัยชนะ เช่น อติชัย (อติ=ยิง่, พิเศษ, 

มาก)  ครรชิต (กึกกอ้ง บนัลือเสียง)  ณรงค์พล (การต่อสู ้การรบ) ชัยชนะ
2. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงความเจริญหรือบุญ เช่น อภิวฒัน์ จิรวตัน์

(จิร- = นาน, ชา้)  บุญมี
3. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงคุณลกัษณะหรือความประพฤต ิเช่น สุธรรม 

ชูธรรม ธีรยุทธ์ (ธีร- = ฉลาด ไหวพริบ มีปัญญา)

สรุปลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทย



- ถ้าเป็นผู้ชาย จะนิยมตั้งช่ือทีม่ีความหมาย (ต่อ)

4. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงความสุข เช่น สุขสันต์  ปรีดา  ยอดปรีดา  
5. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงธรรมชาติ เช่น ทินกร  สายณัห์  ตะวนั  ธารธารา 

บรรพต  ภูผา

6. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงเทพ เช่น วษิณุ  เทพฤทธ์ิ  ปรเมศวร์ (พระอิศวร)
7. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงธาตุ เช่น นพรัตน์  นพเก้า  ไพฑูรย์  
8. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงวงศ์ตระกลู เช่น อนุพงศ์  ภัทรสกลุ (ภทัร = ดี, 

เจริญ, ประเสริฐ, งาม, น่ารัก, เป็นมงคล.)



- ส่วนผู้หญิง จะนิยมตั้งช่ือทีม่ีความหมาย ดงันี้

1. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงความงามหรือลกัษณะงาม เช่น วมิลวรรณ วไิลลกัษณ์ 
วจิิตร  โสภา 

2. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงความเจริญหรือบุญ เช่น ขวญัทว ี พรวฒันา  เจริญศรี
3. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงธาตุ เช่น เพชรพร้ิง  นพมาศ  พลอยไพลนิ
4. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงธรรมชาติ เช่น กิง่เดือน  เดือนเพญ็  ศศิธร  แขไข 

จันทรา ปานตะวนั

สรุปลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทย



5. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงคุณลกัษณะหรือความประพฤติ เช่น  จริยา  (กิริยา
ท่ีควรประพฤติมารยาท)  อารีรักษ์  (อารี = เอ้ือเฟ้ือ, มีใจเผือ่แผ)่

6. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงต้นไม้หรือดอกไม้ เช่น แคทลยีา  อุบลทิพย์ มาลี
7. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงจิตใจ เช่น  จิตดี ดวงกมล  รุ่งฤทยั หทัยรัตน์ 
8. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงความสุข เช่น เปรมสุข  เปรมกมล  สุขใจ พูนสุข
9. ช่ือท่ีมีความหมายแสดงถึงเทพ เช่น ศิวพร อุมาพร 

สรุปลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทย



6. ความยาวของช่ือ เดมิมักจะนิยมค าพยางค์เดยีว แต่ปัจจุบันค ามากพยางค์ 

คือ  3-4 พยางค์ เช่น
- ช่ือเดิมอาจมีพยางคเ์ดียว ไดแ้ก่  ศรี  ยิง่  ยศ แต่ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงให้

ยาวข้ึน ไดแ้ก่ ศรีวรรณ ยิง่ยศ  ยศศักดิ์

7. มีการตั้งช่ือเล่นขึน้แทนช่ือจริง ซ่ึงส่วนใหญ่ช่ือเล่นจะเป็นค าพยางคเ์ดียว 
การตั้งช่ือเล่นน้ีเกิดข้ึนเพราะช่ือจริงเป็นค าหลายพยางค ์ท าใหเ้รียกไม่สะดวก จึงมีการ
ตั้งช่ือเล่นเรียกแทน ซ่ึงอาจมีวธีิการ ดงัน้ี

สรุปลกัษณะการตั้งช่ือของคนไทย



การตั้งช่ือเล่น

 ตั้งช่ือเล่นโดยเลือกพยางค์ใดพยางค์หน่ึงของช่ือจริง อาจเป็นพยางค์หน้าหรือ
พยางค์ท้าย  เช่น 

- ช่ือจริงช่ือ “นงนุช” ช่ือเล่นช่ือ “นุช”  
- ช่ือจริงช่ือ “สุภาพร” ช่ือเล่นช่ือ “สุ” หรือ “พร”

 ตั้งช่ือเล่นตามล าดับของพีน้่อง เช่น  หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี
 ตั้งช่ือเล่นตามช่ือผลไม้  ดอกไม้ เช่น  ส้ม  กล้วย  อ้อย  แก้ว มะลิ



 ตั้งช่ือเล่นตามลกัษณะของเด็ก เช่น  อ้วน  ป้อม  นุ้ย  ยิม้ 
 ตั้งช่ือเล่นเป็นภาษาองักฤษ เช่น เบิร์ด เอ  บี  บอล บอส

 ตั้งช่ือเล่นสอดคล้องกบัความนิยมของคนท้องถิ่นน้ันๆ เช่น 
- ภาคเหนือและภาคอีสานมกัตั้งช่ือเล่นวา่ “บัว” หรือ “ค า” 

-ภาคใต ้ช่ือเล่นมกัจะใชช่ื้อ  “นุ้ย”  “เอยีด”  “ไข่” 

การตั้งช่ือเล่น



หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือ

• การตั้งช่ือของคนไทยมีหลกัเกณฑห์ลายประการ ซ่ึงสามารถสะทอ้นความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยมและภูมิปัญญาของคนไทยไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี

1. การตั้งช่ือตามเวลา  วนั เดือน ปีทีเ่กดิ เพื่อเตือนความจ า หรือเพื่อระลึกถึงวนั
เกิดของตน เช่น จันทร์แรม เมษ  กนัยา  ตุลย์ วสิาขา  เมษา ปีใหม่ 

2. การตั้งช่ือตามสถานทีเ่กดิ เพ่ือระลึกถึงถ่ินก าเนิด หรือเป็นสถานท่ีส าคญั หรือ
สถานท่ีประทบัใจของพอ่และแม่ เช่น สหรัฐ สุพรรณ  อุดร ทกัษิณ 

3. การตั้งช่ือตามล าดบัในการเกดิ เช่น หน่ึง  สอง สาม พี ่น้อง กนิษฐา  เชษฐา อนุษา



4. การตั้งช่ือตามลกัษณะของลูก เช่น นิลเนตร  งามตา แก้มยุ้ย  แก้มบุ๋ม
5. การตั้งช่ือโดยการน าอกัษรหรือเสียงของช่ือพ่อและแม่มารวมกนั เพื่อแสดงถึง

ความผกูพนั ความรักระหวา่งพอ่ แม่  และลูก เช่น 
- พอ่ช่ือ “วสุิทธ์ิ” แม่ช่ือ “ชฎาพร” ตั้งช่ือลูกวา่ “วสุิฎา” 

- พอ่ช่ือ “ดุสิต” แม่ช่ือ “ศรีวรัิตน์” ตั้งช่ือลูกวา่ “ศสิต”

หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือ



6. การตั้งช่ือโดยน าช่ือของบรรพบุรุษมาดัดแปลง เพื่อแสดงถึงความกตญัญูและ
ระลึกบรรพบุรุษของตน เช่น 

- ปู่ช่ือ “รักษ์” ตั้งช่ือหลานวา่ “อนุรักษ์”

- ยา่ช่ือ “ศรี” ตั้งช่ือหลานวา่ “ศรีสง่า”

หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือ



7. การตั้งช่ือให้คล้องจองกนัระหว่างพีน้่อง เพื่อแสดงถึงความไพเราะของภาษา
และแสดงถึงความผกูพนัระหวา่งพ่ีนอ้ง

ช่ือจริง จะตั้งใหค้ลอ้งจองกนัคือ มีสมัผสัสระหรือสมัผสัอกัษร เช่น 
- พี่ช่ือ “กฤตภาส” นอ้งช่ือ “กฤตพร”  

- พี่ช่ือ “อนุชิต”      นอ้งช่ือ “ขนิษฐา” 

ช่ือเล่น มกัจะตั้งใหค้ลอ้งจองกนัคือ มีสมัผสัสระหรือสมัผสัอกัษร เช่น           
นิด หน่อย น้อย,  บุ๋ม จุ๋ม,  ป้อง ป้ัน ปูน

หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือ



8. การตั้งช่ือตามช่ือของตัวละครเอกในนิทาน วรรณคดี หรือวรรณกรรม ซ่ึง
แสดงวา่คนไทยรักการอ่าน เช่น ราม  ลกัษณ์  บุษบา  จินตะหรา  รจนา  องัศุมาลนิ
ปริศนา พจมาน

9. การตั้งช่ือตามเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงตรงกบัวนัเกิดของลูก เช่น ปิยะ  ปีใหม่ 
รัฐธรรมนูญ  ปฏิวตั ิ  สงกรานต์

10. การตั้งช่ือตามอาชีพของพ่อแม่ เพ่ือแสดงถึงความผกูพนัระหวา่งพอ่แม่และ
ลูก เช่น  นาว ี อกัษร  นิติกร  วศิวะ

หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือ



11. การตั้งช่ือให้น่าเกลยีดเพ่ือป้องกนัผมีาเอาชีวติ  ส่วนใหญ่จะเป็นช่ือของคน
สมยัก่อน หรือ ช่ือเล่น เช่น เหล่  หมา  ผ ี ทองเหม็น

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือของคนไทยสมยัก่อนวา่ เช่ือเร่ืองผสีางเทวดา และ
แสดงใหเ้ห็นถึงความรักความห่วงใยท่ีมีต่อลูกของตน

หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือ



12. การตั้งช่ือเพ่ือแก้อปัมงคล เช่น 
- เดก็ทีเ่กดิขึน้มาในวนัทีพ่่อแม่ ปู่ย่า หรือตายายเสียชีวติ กอ็าจจะตั้งช่ือให้

ไพเราะมีความหมายถึงชีวติท่ีมัน่คง หรืออายยุนืเพ่ือเป็นเคลด็ เช่น คงกระพนั,  ยืนยง 
- เด็กที่เกดิมาแล้วผอม ขีโ้รค และไม่เข็งแรง กอ็าจจะตั้งช่ือ สมบูรณ์, บริบูรณ์,

พูนสุข

หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือ



13. การตั้งช่ือทีมุ่่งความหมายในทางทีด่เีป็นมงคลแก่ชีวติ แสดงวา่บุคคลนั้น
เป็นผูรู้้  นกัปราชญ ์มีทรัพยสิ์นเงินทองหรือมีความเจริญกา้วหนา้ เช่น อุดมสิน ศิริชัย 

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือของคนไทยวา่ ถา้ตั้งช่ือใหเ้ป็นสิริมงคลกจ็ะมีผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของลูกหลานต่อไป

หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือ



ความเช่ือเร่ืองการเปลีย่นแปลงช่ือของคนไทย

• ในวรรณคดีเร่ือง “ขุนช้างขุนแผน” ตอนท่ีนางพิมพิลาไลยตอ้งเปล่ียนช่ือเป็นวนัทอง  
๏ ครานั้นจึงท่านขรัวตาจู พิเคราะห์จบัยามดูหาชา้ไม่

คร้ันดูรู้ประจกัษก์ท็กัไป ออพิมพิลาไลยน่ีเคราะห์ร้าย
มนัตกลงท่ีนัง่นางสีดา เม่ือทศพกัตร์ลกัพาไปสูญหาย
ถา้แมน้ไม่จากผวัตวัจะตาย ถา้ยกัยา้ยแกไ้ขไม่เป็นไร
ผลดัช่ือเสียพลนัว่าวนัทอง จะครอบครองทรัพย์สินทั้งปวงได้

โรคน้ันพลนัจะคลายหายไป หาบรรลยัไม่ดอกสีกายาย ฯ



สรุปเร่ืองการตั้งช่ือ
• จะเห็นไดว้า่ คนไทยมีความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์และการค านวณวนัเดือน ปี เกิด 
นิยมตั้งช่ือดีเป็นมงคล แต่ถ้าช่ือที่มีความหมายไม่ดี ไม่เหมาะสมกบัเจ้าของช่ือกต้็องมี
การเปลีย่นช่ือ 
• ความเช่ือดงักล่าวยงัส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบนั เช่น ไม่มีใครตั้งช่ือวา่ “พมิพลิาไลย” 
หรือ “วนัทอง” เพราะเป็นช่ือของตวัละครท่ีมีจุดจบในชีวติไม่ดี 
• การตั้งช่ือของไทยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นประเพณี ความคิด ความเช่ืออนั
เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมนัน่เอง


