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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ความหมาย ค่านิยม และความเชื่ อจากชื่อ
นักเรียน ตาบลท่ าช้ า งคล้ อง จั ง หวัด เลย โดยการวิเ คราะห์ ความหมาย โครงสร้างที่ม าของชื่ อ
ค่านิยม และความเชื่อที่สะท้อนจากนักเรียนชายและหญิง
ขอบเขตของการวิจัยคือ ชื่อนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตาบลท่าช้างคล้อง อาเภอ
ผาขาว จังหวัดเลย โดยเก็บข้อมูลชื่อนักเรียนที่ศึกษาในปีการศึกษา 2553 อายุระหว่าง 5 - 12 ปี
กาลังศึกษาระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 1,305 คน จาก 9 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านท่าช้ างคล้ องหนองอีเ ปี้ย โรงเรียนบ้านหนองตานา โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ โรงเรียนบ้านพวยเด้ง โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก โรงเรียน
บ้านโนนภูทอง โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ และโรงเรียนบ้านหัวขัว
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มความหมายของชื่อนักเรียน มีจานวน 16 กลุ่มความหมาย โดย
กลุ่มที่มีความถี่มากที่สุ ดคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง ส่วนกลุ่ม
ความหมายที่มีความถี่น้อยที่สุดคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทิศทาง ความหมายของชื่อนักเรียนชาย
แบ่งตามกลุ่มความหมายได้ 16 กลุ่มความหมาย โดยกลุ่มความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอานาจ
ปรากฏมากที่สุด กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสมและการเปรียบ และทิศทางปรากฏน้อย
ที่สุด ส่วนความหมายของชื่อนักเรียนหญิงแบ่งตามกลุ่มความหมายได้ 14 กลุ่มความหมาย โดย
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองปรากฏมากที่สุด และกลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับแบบแผนกฎเกณฑ์ กติกาปรากฏน้อยที่สุด โครงสร้างของชื่อพบว่ามีจานวนตั้งแต่ 1 – 3
หน่วยศัพท์ โดยชื่อ 2 หน่วยศัพท์ปรากฏมากที่สุด และชื่อ 3 หน่วยศัพท์ปรากฏน้อยที่สุด
ด้านความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อนักเรียน ปรากฏ 9 ประการ ได้แก่ ความดีงามและความ
เจริญรุ่งเรือง เกียรติยศและอานาจ มนุษย์และวงศ์ตระกูล สิ่งแวดล้อม ความรู้ความสามารถ ความ
มั่งคั่งร่ารวย ความสุข การดารงอยู่ คุณลักษณะและคุณสมบัติ ส่วนค่านิยมที่สะท้อนจากการตั้งชื่อ
นักเรียนพบว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต มนุษย์และวงศ์ตระกูล สิ่งแวดล้อม คุณลักษณะและ
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This study aimed to analyze meaning, value and belief through student’s naming at
Tambol Tha Chang Klong, Loei Province by analyzing meaning, name structure, value and
belief as reflecting through male and female student’s name. The scope of the study
included 1,305 elementary school students’ name at preschool level to Prathom VI level
of 9 schools including Tha Chang Klong Nong E-Pia School, Ban Nong Ta Na School,
Ban Na Tad Som Sa-ad School, Ban Naun Somboon Prong Suwan School, Ban Puey Deng
School, Ban Nong Tae Nong Ko School, Ban Naun Poo Thong School, Ban Na Mued-ae
School, and Ban Hue Kua School.
The results revealed that there were 16 meaning groups of student name. The most
frequent meaning group was group of goodness and progress whereas the least one was
group of direction. The male student’s name divided into 16 groups of meaning. Their
meanings were mostly as power and dignity, and comparison and appropriateness while
the least ones were direction. However, the female student’s name could be divided into 14
groups of meaning. Their meanings were mostly as goodness and progress while the least
ones were regulation and rule. The name structure included 1-3 vocabulary units which
were most of 2 vocabulary units and least of 3 ones.
In accordance with belief reflecting through students’ name, there were 9 of them,
namely, goodness and progress, dignity and power, human and clan, environment,
knowledge and ability, richness, happiness, living, attribute and characteristics while value
reflecting through student’s naming found that it was related to life desire, human and clan,
environment, as wells as attribute and characteristics.

ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และความเมตตาจากอาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา
กลิ่นน้าหอม ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ดวงเด่น บุญปก กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้ คาแนะนา ชี้แนะแนวทาง
ตรวจพิจารณาแก้ไขขัดเกลา ปรับปรุงข้อบกพร่องงานวิจัยด้วยความเอาใจใส่จนปริญญานิพนธ์ฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ผู้วิจัยจะอยู่ไกลถึงจังหวัดเลย แต่ท่ านทั้งสองก็พยายามผลักดันช่วยเหลือ
ด้วยความเมตตา ห่วงใย และเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยม ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งใน
ความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.วาสนา นามพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย
สาเนี ยงนาม กรรมการแต่งตั้งเพิ่ม เติม เพื่อสอบปากเปล่าปริญญานิพ นธ์ ที่ได้กรุณาตรวจสอบ ให้
คาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์อย่างเอาใจใส่ ให้กาลังใจและคาแนะนาที่ดีอันมีค่าอย่าง
ยิ่ง จนทาให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ แ ห่ ง ภาควิ ช าภาษาไทยและภาษาตะวั น ออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ได้ช่วยเหลือ
ชี้แนะข้อมูลบางส่วน จนทาให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์ และขอบคุณอาจารย์มุจลินทร์ ลักษณ
วงษ์ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนที่ให้ความช่วยเหลือและกาลังใจที่ดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณคุณครูในโรงเรียนทั้ง 9 แห่งที่ผู้วิจัยได้ไปเก็บข้อมูล ได้อนุเคราะห์
ช่วยเหลือให้ความสะดวก และมีน้าใจอย่างดียิ่ง จนทาให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้
ขอกราบขอบพระคุณคุณ พ่อ คุณแม่ คุณป้า ซึ่ง เป็นกาลังใจที่สาคัญยิ่ง จนทาให้ ผู้วิจั ย
สามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ ขอบคุณเพื่อนๆที่เรียนรุ่นเดียวกัน ทั้งสายภาษาและวรรณคดี
ขอบคุ ณ เพื่ อ นๆที่ เ รี ย นปริ ญ ญาตรี วิ ช าเอกภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอบคุณเพื่อนๆที่เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่น 3 ที่ให้
พักอาศัยในยามที่เดินทางมาเรียนที่กรุงเทพฯ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกคนมา ณ โอกาสนี้
นฤมล รัตน์อ่อน
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ปจจุบันคนไทยนิยมตั้งชื่อตามหลักทักษา
โดยเนนความหมายและภาษาที่ใช การเลือกใช
ตัวอักษรที่เหมาะสมกับวันเดือนปเกิด และหลีกเลี่ยงอักษรกาลกิณีที่ไมเปนมงคลตางๆ นอกจากนี้ยัง
นิยมเลือกชื่อที่มีความหมายดีและเปนมงคลแกเจาของชื่อ สมชาย สําเนียงงาม ( 2545: 92) กลาววา
“การตั้งชื่อที่มีความหมายเปนสิริมงคลจะนอมนําใหทั้งเจาของชื่อและผูเรียกชื่อนึกถึงแตสิ่งที่เปนสิริ
มงคลตามชื่อนั้นไปดวย สวนความหมายที่เปนกาลกิณีในชื่อคือความหมายที่ผูตั้งชื่อพิจารณาแลววา
เปนความหมายไมดีหรืออาจมีนัยแฝงอันจะทําใหเจาของชื่อประสบแตความเดือดรอนและความทุกขได”
ความหมายของชื่อไมไดเปนเพียงสิ่งที่สะทอนถึงความดีงาม ความเปนมงคลและความ
มุงหวังของผูตั้งชื่อและเจาของชื่อเทานั้น หากแตความหมายของชื่อยังเปนสิ่งที่สะทอนถึงความ
คาดหวังในชีวิต การมองโลก คานิยม ความเชื่อของคนในแตละสังคมไดอีกดวย ดังที่ วิลแฮลม
ฟอน ฮุมบอลท (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2549; อางอิงจาก Wilhelm von Humboldt. 1988) กลาววา
“โลกทัศนของบุคคลผูกแนนอยูกับความหมายของคําพูดในภาษาของเขา กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เราจะ
เขาใจโลกทัศนการมองโลก ความคิด และความเชื่อของกลุมชนใดไดจากความหมายของภาษาที่เขา
ใช ดังนั้น อาจกลาวไดวา การศึกษาความหมายของภาษาจะทําใหเราเขาใจโลกทัศนของผูใชภาษา
ในกลุมสังคมได”
ที่ผานมามีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับ ”ชื่อ” ในหลายดาน เชน ศึกษาดานการใชภาษาในการตั้งชื่อ
(สุภาพรรณ ณ บางชาง. 2529; จรูญศรี มูลสวัสดิ์ . 2535; วรางคณา สวางตระกูล . 2540; สุทธาสินี
ไชยกาล. 2545) ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาและความหมายที่
สะทอนคานิยมจากการตั้งชื่อ
นอกจากการศึกษาการตั้งชื่อที่มุงเนนการใชภาษาแลว พบวายังมีการศึกษาดานคานิยมและ
ความเชื่อจากการตั้งชื่อที่นาสนใจ เชน งานวิจัยของวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน ( 2544) ที่ศึกษาการตั้งชื่อ
ของคนไทยและพบวาคนไทยมีความเชื่อและคานิยมในการตั้งชื่อที่สัมพันธกับอํานาจลึกลับและ
0
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จุฑามาศ ณ สงขลา (2548: 10) กลาววา “การตั้งชื่อบุคคลนั้นมักจะตั้งตามตําราทักษาพยากรณเพื่อเปนสิริมคล
แกคนๆ นั้น คําวา ทักษา เปนชื่อเรียกอัฏฐเคราะห ทั้ง 8 คือ อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร
และราหู นอกจากนี้ โบราณาจารยไดแสดงการจัดระเบียบตัวอักษรเปน บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ
มนตรี และกาลกิณี ซึ่งเปนกฎเกณฑการตั้งชื่อ เรียกวา ทักษา”
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อิทธิพลจากทางโหราศาสตรและพุทธศาสตร และพบวาความสัมพันธของชื่อบุคคลกับคนในครอบครัว
มีสวนสําคัญในการตั้งชื่อดวย
ในงานวิจัยของสมชาย สําเนียงงาม (2545) ศึกษา “ลักษณะภาษาที่แสดงความ
เปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย”พบวา การตั้งชื่อในสมัย
ปจจุบันมีความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อมากกวาสมัยกอน โดยจะใชชื่อที่เลี่ยงอักษร
กาลกิณีและมีความสัมพันธกับชื่อพอแมมากขึ้น
การศึกษาเรื่องการตั้งชื่อนอกจากจะศึกษาในดานภาษาแลว ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาการตั้งชื่อ
ในดานสังคมวิทยาดวยเชน งานวิจัยของ สมเจตน เปลื้องนุช (2530) เรื่อง ลักษณะความแตกตาง
ของชื่อกับชนชั้นในระบบการเมืองไทย ไดศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของชื่อเด็กจากครอบครัวที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมตางกัน พบวา กลุมคนชั้นสูงนิยมตั้งชื่อที่ใชคําศัพทแตกตางจากคําสามัญ
ที่ใชในชีวิตประจําวัน สวนกลุมบุคคลทั่วไปนิยมตั้งชื่อจากคําสามัญหรือตั้งชื่อจากคําศัพทที่คนใน
สังคมรูจักคุนเคยจนกลายเปนชื่อพื้นๆ
จากงานวิจัยที่ศึกษาการตั้งชื่อดังที่กลาวมาขางตน การศึกษาการตั้งชื่อของคนไทยสามารถ
ศึกษาไดทั้งในดานลักษณะภาษา ความหมาย คานิยม ความเชื่อตางๆที่สะทอนจากชื่อดวย แสดง
ใหเห็นวา ชื่อไมไดเปนเพียงการใชภาษาเพื่อเปนเครื่องหมายหรือใชเรียกบุคคลตางๆ เทานั้น แตยัง
เปนสิ่งที่สะทอนความคิด ความเชื่อ และความเปนไปของคนในสังคมนั้นๆ ดวย นาสนใจวาในชุมชน
ระดับทองถิ่นชื่อของคนในชุมชนมีลักษณะเปนเชนไร และสะทอนคานิยมหรือความเชื่อใดหรือไม
อยางไร
ผูวิจัยสนใจศึกษาภาษาที่ใชการตั้งชื่อของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาชางคลอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งตําบลทาชางคลองเปนชุมชนหนึ่ง
ที่นาศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อของคนในสังคมชนบทปจจุบัน ตําบลทาชางคลองมีพื้นที่เปนที่ราบสลับ
เนินเขาและเปนที่ดอนในบางสวน ตลอดจนในบางพื้นที่เปนภูเขา โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 87 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 54,375 ไร มีหมูบานในเขตตําบลทาชางคลองทั้งหมด 14 หมูบาน ตั้งอยูในเขตการ
ปกครองของอําเภอผาขาว ประชาชนสวนใหญพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ จํานวน
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาชางคลองมีจํานวนทั้งสิ้น 10,226 คน โดยมีจํานวน
ประชากรชาย 5,165 คน และประชากรหญิงจํานวน 5,070 คน มีจํานวนหลังคาเรือน 2,182
หลังคาเรือน อาชีพหลักในชุมชนนี้ไดแกการทํานา สวนอาชีพเสริมคือการทําไร รับจาง และคาขาย
แมชุมชนแหงนี้จะมีประชากรสวนใหญที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา ประกอบอาชีพเกษตรกร
หรือรับจาง มีพื้นฐานการศึกษาในระดับภาคบังคับเปนสวนใหญ และใชภาษาอีสานพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน แตสังเกตไดวาลักษณะการใชภาษาในการตั้งชื่อกลับปรากฏวามีการตั้งชื่อที่มี
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โครงสรางและความหมายซับซอนและแฝงไวดวยคานิยมความเชื่อทางสังคมอีกดวย ในเบื้องตนผูวิจัย
สังเกตวาชื่อของนักเรียนรุนปจจุบันตางจากชื่อของคนรุนปูยาตายาย หรือรุนพอแมของพวกเขา ทั้งใน
เรื่องรูปคําและความหมาย การตั้งชื่อคนรุนกอนมีจํานวนพยางคสั้นไมเนนรูปคําและความหมาย เชน
บุญตาง ลําไย จําลอง ลําพอง เปนตน แตชื่อคนสมัยใหมจะเนนรูปคําและความหมาย เชน สันติราช
อารียา อัจฉรียา เปนตน สังเกตไดวารูปคําของชื่อนักเรียนมีความซับซอนมากกวาคนรุนกอน สวน
ความหมายพบวา ชื่อของผูชายมักตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ เชน ยศกร
กิตติศักดิ์ อิทธิพล สิทธิ นนท เปนตน สวนผูหญิงมักมีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความ
เจริญรุงเรือง เชน วิไลพร ศิริรัตน วรวรรณ ลลิตา พรรณนารา เปนตน อาจกลาวไดวาการตั้งชื่อที่
มีความซับซอนและมีความหมายนั้นอาจไดรับอิทธิพลจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการ
สื่อสารในวิถีการดํารงชีวิต นาสนใจวาชื่อของคนรุนลูกและหลานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
อยางไร สะทอนใหเห็นความคิดหรือความเชื่อใดของคนในชุมชน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการตั้งชื่อ
ของนักเรียนในตําบลทาชางคลองโดยมุงวิเคราะหโครงสรางและความหมายจากหนวยศัพทของชื่อจริง
และคานิยม ความเชื่อที่สะทอนจากความหมายของชื่อดังกลาว

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย
2. เพื่อวิเคราะหคานิยมและความเชื่อจากชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย

ความสําคัญของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงการตั้งชื่อซึ่งเปนสวนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม
ทองถิ่น ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย

สมมุติฐานของการวิจัย
1. ชื่อของนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและ
ความเจริญรุงเรือง เกียรติยศและอํานาจ ความรูความสามารถ ความมั่งคั่งร่ํารวย
และความสุข
2. ชื่อของนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย สะทอนคานิยม
เกี่ยวกับ สิ่งที่ปรารถนา
ในชีวิต ไดแก ชื่อเสียงเกียรติยศ ความสุข และความมั่งคั่งร่ํารวย และสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับ บุญ
และการเกิดใหม
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอมูลที่ใชในวิจัย ผูวิจัยศึกษาชื่อจริงของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตําบลทาชาง
คลอง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาชางคลอง
โดยเก็บขอมูลในชวงปการศึกษา 2553 ซึ่งมีอายุระหวาง 5 - 12 ป กําลังศึกษาอยูระหวางชั้นปฐมวัย
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 1,305 คน ไดแก
- โรงเรียนบานทาชางคลองหนองอีเปย มีนักเรียนจํานวน 265 คน
- โรงเรียนบานหนองตานา มีนักเรียนจํานวน 227 คน
- โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด มีนักเรียนจํานวน 200 คน
- โรงเรียนบานโนนสมบูรณโปรงสุวรรณ มีนักเรียนจํานวน 161 คน
- โรงเรียนบานพวยเดง มีนักเรียนจํานวน 136 คน
- โรงเรียนบานหนองแตหนองโก มีนักเรียนจํานวน 122 คน
- โรงเรียนบานโนนภูทอง มีนักเรียนจํานวน 81 คน
- โรงเรียนบานนาเหมือดแอ มีนักเรียนจํานวน 72 คน
- โรงเรียนบานหัวขัว มีนักเรียนจํานวน 41 คน
ผูวิจัยศึกษาเฉพาะชื่อภาษาไทย ไมศึกษาชื่ออื่นที่มาจากภาษาอังกฤษ
ไดแก สติเวน ใบเฟรน
คริสมาส ลินดา อาธีนดัางนั้นชื่อที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะหรวมจํานวนทั้งสิ้น 1,300 ชื่อ

นิยามศัพทเฉพาะ
ชื่อจริง หมายถึง ชื่อบุคคลหรือชื่อตัว ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใชชื่อจริง หมายถึง ชื่อ
บุคคลหรือชื่อตัวที่ปรากฏในระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา (School Management Information
System:SMIS) ของโรงเรียนทั้ง 9 แหง

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อ
2. รวบรวมขอมูลรายชื่อของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียน
9 แหง ไดแก โรงเรียนบานทาชางคลองหนองอีเปย, โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด, โรงเรียนบานนา
เหมือดแอ, โรงเรียนบานโนนภูทอง, โรงเรียนบานโนนสมบูรณโปรงสุวรรณ, โรงเรียนบานพวยเดง,
โรงเรียนบานหนองตานา, โรงเรียนบานหนองแตหนองโก และโรงเรียนบานหัวขัว โดยการขอขอมูล
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จากระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา ( School Management Information System : SMIS)
ของแตละโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,305 ชื่อ
3. วิเคราะหขอมูล
3.1 วิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน โดยนําชื่อที่รวบรวมไดมาพิจารณา
ความหมายโดยการแยกหนวยศัพทตามลําดับ ดังนี้
3.1.1
นําชื่อมาแยกหนวยศัพท ( Lexeme) โดยใชนิยามของหนวยศัพทเปนเกณฑ
ในงานวิจัยนี้ หนวยศัพทหมายถึงหนวยพื้นฐานดานศัพทที่ปรากฏ และมี ความหมายในพจนานุกรม
เชน
- คําวา บุญ หมายถึง การกระทําดีตามหลักคําสอนในศาสนา ความดี คุณงาม
ความดี นับเปน 1 หนวยศัพท
- คําวา ฤทธิ์ หมายถึง อํานาจศักดิ์สิทธิ์ แรงอํานาจ นับเปน 1 หนวยศัพท
- คําวา บุญฤทธิ์ หมายถึง ความสําเร็จดวยบุญ คํานี้มีความหมายปรากฏใน
พจนานุกรมจึงนับเปน 1 หนวยศัพท
จากตัวอยางคําวา บุญ และ ฤทธิ์ เปนคําตั้งที่มีความหมาย สวนคําวา บุญฤทธิ์
เปนคําที่ปรากฏในพจนานุกรมมีความหมายจึงนับเปนอีกหนึ่งหนวยศัพท
ทั้งนี้หนวยศัพท
เปนหนวยนามธรรม ที่อาจมีรูปคําตางกัน แตมีความหมายเดียวกัน
เชนคําวา ยุทธ ยุทธ ยุทธิ์ เปนตน
3.1.2 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หากชื่อนักเรียน
ไมปรากฏเปนหนวยศัพทในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เชน ปภังกร ชัญญา ศิริญา
(ศิริ+ญา) ภาวิณี(ภา+วิณี) เปนตน ผูวิจัยจะศึกษา และพิจารณาวาเปนหนวยศัพทที่มีความหมายใน
พจนานุกรมบาลีสันกฤต – ไทยหรือไม หากพบวามีความหมายจึงจะจําแนกเปนหนวยศัพท
3.1.3 หากชื่อนักเรียนไมสามารถแยกเปนหนวยศัพทตามความหมายใน
พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หรือพจนานุกรม บาลีสันกฤต – ไทย แลว ผูวิจัยจะ นําชื่อดังกลาว
สอบถามจากผูเชี่ยวชาญ
3.2 นําหนวยศัพทที่ไดจากขอ 3.1
มาจัดกลุมความหมายของชื่อนักเรียนชายและหญิง
แลววิเคราะหโครงสราง และที่มาของหนวยศัพทในการตั้ง ชื่อนักเรียนโดยแสดงผลตามความถี่รอยละ
ผูวิจัยจะไมวิเคราะหความหมายรวมของทั้งชื่อ เนื่องจากตองการทราบความหมายของแตละหนวย
ศัพทที่นํามาตั้งชื่อ แลวนําแตละหนวยศัพทมาจัดไวตามกลุมความหมายซึ่งแตละกลุมความหมายก็
จะมีความหมายคลายกันแยกยอยออกไปเพื่อจะไดเห็นผลการวิเคราะหอยางชัดเจนวาความหมายใดที่
นิยมนํามาตั้งชื่อนักเรียนตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย
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3.3 วิเคราะหคานิยมและความเชื่อของชื่อนักเรียนหลังจากการวิเคราะหโดยวิธีการจัด
กลุมความหมายหนวยศัพทและศึกษาความถี่ของชื่อจากผลการวิเคราะหในขอ 3.2
4. นําเสนอและสรุปผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาคนควาเรื่อง ความหมาย ความเชื่อ และคานิยมที่สะทอนจากการตั้งชื่อนักเรียน
ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อบุคคล
1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อบุคคล
1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อบุคคล
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหมายของชื่อ
2.1
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหมายของหนวยศัพท
2.1.1
เอกสารที่เกี่ยวของกับความหมายของหนวยศัพท
2.1.2
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหมายของหนวยศัพท
2.2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคานิยมและความเชื่อ
2.2.1
เอกสารที่เกี่ยวของกับคานิยมและความเชื่อ
2.2.2
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคานิยมและความเชื่อ

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อบุคคล
1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อบุคคล
เสฐียรพงษ วรรณปก 2( 526: 3) กลาววา คนสมัยกอนไมพิถีพิถันในการตั้งชื่อบุตรหลานเทาใด
นัก วาเกิดวันไหน ชื่อตองขึ้นตนดวยอักษรอะไร หรือหามใชอักษรอะไร คงตั้งชื่อเอาตามชอบใจ
สวนมากก็ตั้งชื่อตามชื่อพอแม เชน พอชื่อแสง ตั้งชื่อวา สี เสริม สุข สม เปนตน และชื่อคน
สมัยกอนมักนิยมคําไทยแทมีพยางค เดียว ไมยาว เรียกยากเขียนยากเหมือนสมัยนี้ จะมีก็เฉพาะขุนนาง
เทานั้นที่นิยมชื่อยาวๆ โดยเฉพาะพระนามของเจานายในราชสกุลตองมีนักปราชญผูชํานาญในเรื่องนี้
เปนคนคิดถวาย ยกเวนพระมหากษัตริยบางพระองค เชน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
เทานั้นที่ทรงคิดพระนามพระเจาลูกยาเธอและพระเจาลูกเธอดวยพระองคเอง
บุญยงค เกศเทศ (
2535: 43 - 47) กลาวถึงการใชภาษาตั้งชื่อบุคคลตั้งแตอดีตเปนตนมา มี
ลักษณะอธิบายสภาพทางสังคม ความเชื่อ คตินิยม และวัฒนธรรมของชนพื้นถิ่น แตละชื่อมักจะมี
ความหมาย เพื่อความเจริญดีงาม หรือบรรยายลักษณะของเจาของชื่อ เชน ความหมายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณเวลาหรือสถานที่ที่บุคคลนั้นเกิด เชน รุง เย็น นคร จันทร เปนตน เมื่อภาษาได
วิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบัน การตั้งชื่อยาวขึ้นเพราะอาศัยคําศัพทจากภาษาบาลีสันสกฤต เขมรและ
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ภาษาตางประเทศอื่นปะปน ตอมาเมื่อมีการตั้งนามสกุลกันขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัว ก็นิยมเลือกใชถอยคําภาษาที่มีความหมายในเชิงอธิบายได เชน บอกลักษณะแหลง
ภูมิลําเนาของตน สกุล เชน ใชคําวา “ณ” นําหนา หรือความหมายที่แสดงสีผิวและรูปรางของ
ตนตระกูล เปนตน
พ.สุวรรณ (นามแฝง) (
2538: 11 - 21) กลาวถึงขอควรคิดสําหรับการตั้งชื่อวาการตั้งชื่อนั้นมี
หลายแนวคิด ขึ้นอยูกับการเครงหลักหรือไม และกลาวถึงแนวความคิดการตั้งชื่อของสมเด็จ
พระสังฆราชองคที่ 14 แหงกรุงรัตนโกสินทร (ปลด กิตติโสภโณ ป.ธ. 9) แหงวัดเบญจมบพิตรดุสิตานาราม สมเด็จพระสังฆราชองคนี้มีชื่อเสียงทางดานการตั้งชื่อในสมัยนั้นมาก แตพระองคทานไมทรง
ถือตามหลักทักษาอยางเครงครัด มีทัศนะเปดกวางใครจะมาขอใหตั้งชื่อลูกหลาน สิ่งที่ทานตองการรู
กอนคือ ชื่อพอแมและนามสกุล สถานที่เกิด วันเดือนปเกิดของเด็กและเพศ จากนั้นพระองคจะทรง
พิจารณาการตั้งชื่อโดยมีหลักเกณฑดังนี้
1. ไมเหมือนใครยิ่งเปนการดี
2. มีความหมายดี เปนสิริมงคล
3. ไมใชการันตหรือทัณฑฆาต พระองคใหเหตุผลวาเรื่องอะไรจะไปฆาตัวเอง ชืเ่อฉพาะตัวจะ
เขียนจะอานอยางไรก็ได ขอใหมีความหมายเปนมงคลนามก็ใชได
4. ไมเกิน 3 พยางค
5. ถาชื่อพอแมมารวมกันไดความหมายดี หรือตัวอักษรในชื่อพอแมนํามาตั้งชื่อใหมที่มีความหมาย
ดี นับเปนสิริมงคลใหใชไดเลย
6. ไมตั้งชื่อเปนอาการนามหรือกิริยานาม เชน ดําเนิน ประสิทธิ ประทาน ฯลฯ
7. ไมเปนคําผวน
8. เปนคําที่ฟงหรืออานแลว รูไดเลยวาเปนเพศหญิงหรือชาย
9. ไมเครงครัดในกรณีในตัวอักษรที่เปน “ศรี” นําหนาสําหรับผูหญิง หรืออักษรที่เปน “เดช”
นําหนาสําหรับผูชาย แตจะเครงอักษรที่เปน “กาลกิณ”ี จะไมนํามาใหเปนตัวนําหนาชื่อนั้นๆ
นอกจากนี้ยังกลาวถึงขอที่ควรเลี่ยงในการตั้งชื่อคือ
1. ชื่อบุรุษไมควรเกิน 2 พยางค ถาเกินจะกลายเปนชื่อของสตรีไป หรือเปนชื่อที่ไพเราะเกินไป
อาจจะทําใหบุรุษนั้นมีลักษณะเปนสตรีในภายหลัง อยางไรก็ตามชื่อบุรุษอาจจะตั้งชื่อไดอยาง มาก 3
พยางค แตบุรุษที่มีนาม 3 พยางคนอยคนนักที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต
2. ชื่อสตรีไมควรเกิน 3 พยางค หรืออยางมากแค 4 พยางค ถาเกิน 4 พยางคมักจะเปน
ชื่อของเจา คนธรรมดาเอามาตั้งจะเรียกยาก และไมคอยเปนสิริมงคลแกตน หรือไมเจริญเทาที่ควร
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3. ไมควรนําเอาพระนามพระมหากษัตริยในอดีตและปจจุบันมาใชเปนอันขาด เชน นเรศวร
นารายณ อูทอง ยอดฟา มงกุฎ วชิราวุธ ภูมิพล ฯลฯ แมพระนามของพระมเหสีหรือพระ
ราชินี
หรือเจาฟาก็ไมควรนํามาใช เชน สุริโยทัย อัมรินทรา ลักษมีลาวัลย รําไพพรรณี สิริกิติ์
สิรินธร
เทพรัตน ฯลฯ หากนํามาตั้งชื่อจะเกิดอัปมงคลแกคนๆนั้น
4. ไมควรใชนามสมณศักของพระภิ
ดิ์
กษุซึ่งเปนนามพระราชทานมาใชเปนชื่อตัว ซึ่งไมเหมาะสม
5. ไมควรใชพระสมัญญานามของพระพุทธเจามาเปนชื่อของตน เชน ศรีสรรเพชญ โลกวิทู
บรมครู สัมพุทโธ โลกนาถ สิงหนาท ภูวนัย เปนตน ใครนํามาใชก็จะไมเปนมงคลแกตน ชีวิตและ
การงานจะไมเจริญเทาที่ควร
6. ไมควรใชชื่อที่พองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนามบรรดาศักดิ์ของขาราชการใน
สมัยกอน ยกเวนแตเปนราชทินนามของตน ของบุพการีหรือเปนลูกหลานที่สืบเชื้อสายกันมา
7. ไมควรใชชื่อที่ความหมายหยาบคาย
8. ควรหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อที่เรียกยาก ไมถูกหูหรือไมถูกปากคนไทยหรือเรียกผิดอานผิดได
งาย หรือผวนแลวเปนคําหยาบ
นามชัย แกวอุทัศน (2542: 8 - 10) กลาวถึงลักษณะของการใชความหมายในการตั้งชื่อใหมี
ความหมายตางๆนั้น มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆตามยุคสมัย การตั้งชื่อจึงมีวิวัฒนาการในตัวเอง แลวแต
วาจะตั้งใหมีความหมายอยางไร ซึ่งความหมายตางๆครอบคลุมกับความเปนไปกับชีวิตคนเราเกือบ
หมด และมีใหเลือกมากมาย เชน มีความหมายถึง อํานาจ พลัง ชัยชนะ ความสุข ความรุงเรือง
บุญบารมี เปนตน
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการตั้งชื่อบุคคล ทําใหเขาใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อของบุคคล
การตั้งชื่อของคนไทยมีความเปนสิริมงคลทั้งความหมายและรูปคํา กลาวคือ การเลือกตัวอักษรที่เปน
มงคล และมุงตั้งชื่อใหมีความหมายสัมพันธกับสิ่งที่ดีงาม
1.2

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อบุคคล
สุภาพรรณ ณ บางชาง 2529)
( ไดศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อของคนไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย
จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2525 พบวา ชื่อของฝายราชสกุลในทุกสมัยมีลักษณะการใชภาษาที่แสดงถึง
ความเปนผูมีฐานะทางสังคมที่สูงกวาคนสามัญ มักมีจํานวนพยางคและการใชภาษาบาลีสันสกฤต
มากกวาผูที่มีฐานันดรศักดิ์ต่ํากวา ในระยะเวลาตอมามีจํานวนพยางคมากขึ้น ใชภาษาบาลีสันสกฤต
ผสมภาษาไทย และมีความหมายบงบอกถึงความเปนธรรมราชา ในสมัยอยุธยามีการใชศัพทภาษา
บาลีสันสกฤตมาก ความหมายสื่อถึงคติเทวราชาของฮินดู สมัยกรุงธนบุรี มีการตั้งชื่อพระนามสกุล
พระนามเจาฟาชาย และเจาหญิงสมัยกรุงธนบุรี มีลักษณะการใชภาษาคลายคลึงกับในสมัยอยุธยา
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คือ แนวความคิดเรื่องระบบเทวราช และระบบมูลนายไพรเปนพื้นฐาน สมัยรัตนโกสินทร ลักษณะ
การใชภาษาที่ประสมกันระหวางการใชภาษาในการตั้งชื่อแบบราชสกุลตามคติเทวราช ซึ่งมีจํานวน
มากและใชศัพทบาลีสันสกฤตความหมายบงฐานันดรศักดิ์ ในสมัยปจจุบัน การตั้งชื่อจะมีจํานวน
พยางคมากขึ้น ใชศัพทที่มาจากบาลีสันกฤตมากขึ้น สวนความหมายที่นิยมคือความหมายที่แสดงคติ
ความสัมพันธกับชีวิตประจําวันและเนนความหมายแสดงถึงนามธรรมมากขึ้นดวย
กลาว คือ
ความหมายที่แสดงคติความสัมพันธฉันญาติ สะทอนออกมาในรูปการตั้งชื่อที่ระบุลําดับที่ของบุคคล
ในครอบครัว และความตองการความมั่นคงและความรุงเรืองของสังคม
จรูญศรี มูลสวัสดิ์ (
2535) ไดศึกษาเรื่อง การใชภาษาในการตั้งชื่อของชาวลานนาใน
จังหวัดเชียงราย พบวา ภาษาที่ชาวลานนาใชในการตั้งชื่อมีการเปลี่ยนแปลง คือ เดิมจะมีความนิยม
ใชภาษาไทยลานนาอยูมากและตอมารับเอาภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร รวมทั้ง
ภาษาอังกฤษเขามาใชในการตั้งชื่อดวย คําที่ใชในการตั้งชื่อจํานวนพยางคไดเพิ่มขึ้นจากหนึ่งพยางค
เปนสอง สาม สี่ และหาพยางค แสดงใหเห็นวา ชาวลานนาไดมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดาน
ภาษาในการตั้งชื่อเขาสูถิ่นลานนา ในดานความหมายของชื่อ ไดสะทอนใหเห็นถึงคานิยมของชาว
ลานนาเกี่ยวกับความมั่งมี ความผูกพันของชาวลานนาที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว
นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงลักษณะสังคม การดําเนินชีวิตที่เปนไปแบบเรียบงาย แสดงใหเห็นวา
คานิยม ความเชื่อและสิ่งแวดลอมรอบขางนั้นมีผลตอการนึกคิดของคนในสังคมนั้นๆ แลวถายทอด
ออกมาในรูปของภาษา
วรางคณา สวางตระกูล (
2540) ไดศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร ในเรื่องจํานวนพยางค การสรางคํา ที่มาของภาษาและความหมายตามตัวแปรเพศ
และอายุ พบวาในเรื่องจํานวนพยางค ชื่อของเพศชายมีจํานวนพยางคนอยกวาชื่อของเพศหญิงใน
กลุมอายุเดียวกัน และชื่อของกลุมอายุมากมีจํานวนพยางคนอยกวาชื่อของกลุมอายุนอยในเพศ
เดียวกัน ในเรื่องการสรางคําชื่อของเพศชายมีการสรางคําที่ซับซอนนอยกวาชื่อของเพศหญิงในอายุ
กลุมเดียวกัน ทางดานที่มาของภาษาพบวา ในกลุมอายุมาก ชื่อของทั้งเพศชายและเพศหญิงมีที่มา
ของภาษาที่เปนภาษาไทยมากที่สุด ในสวนกลุมอายุนอย ชื่อของทั้งสองเพศมีที่มาของภาษาเปน
ภาษาบาลี -สันสกฤตมากที่สุด สําหรับเรื่องของความหมาย ชื่อของเพศชายมีความหมายเกี่ยวกับ
อํานาจ ชัยชนะ ความเปนเลิศ ความกลาหาญมากที่สุด ในขณะที่ชื่อของเพศหญิงมีความหมาย
เกี่ยวกับความงาม ความบริสุทธิ์มากที่สุด
วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน (
2544) ไดศึกษาการตั้งชื่อของคนไทย โดยการสุมแจกแบบสอบถามไป
ตามสถานที่ตางๆทั่วประเทศ พบวาความเปนมาของการตั้งชื่อของคนไทยสอดคลองกับคานิยมและ
ความเชื่อของคนไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัย เชน ความเชื่อเรื่องอํานาจลึกลับ และความเชื่อทางพุทธ
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ศาสนา สวนหลักโหราศาสตรในการตั้งชื่อที่เปนที่นิยมไดแก “นามทักษาปกรณ ” ซึ่งแบงเปน 3 หลัก
คือ หลักการตั้งชื่อตามอักษรวันเกิด หลักการตั้งชื่อตามนามกําเนิด และตามนามปเกิดซึ่งทุกหลักการ
แนะนําใหหลีกเลี่ยงอักษรที่เปนกาลกิณี ผูตั้งชื่อพบวา มีบิดามารดา พระภิกษุ ญาติผูใหญ ผูรู และ
ผูที่เกี่ยวของกับการเกิดของทารก โดยบิดามารดาเปนผูตั้งชื่อเปนสวนใหญ และมีแนวโนมวาบิดา
มารดาจะตั้งชื่อเองนอยลงแตจะเลือกชื่อจากหนังสือแนะนําการตั้งชื่อมากขึ้น และความสัมพันธของ
ชื่อบุคคลในครอบครัวเดียวกันพบวา มี 4 ประเภท ไดแก ความสัมพันธทางเสียง ความสัมพันธทาง
พยางค ความสัมพันธทางคํา และความสัมพันธทางความหมาย
สุทธาสินี ไชยกาล ( 2545) ไดศึกษาภาษาที่ใชตั้งชื่อเลนของคนไทยที่มาจากตางกลุมชาติ
พันธุในอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษาเปรียบเทียบที่มาของการตั้งชื่อเลน
จํานวนพยางคของชื่อเลน ภาษาที่นํามาตั้งชื่อเลน ความหมายของชื่อเลน และภาพสะทอนทาง
สังคมในดานความเชื่อและคานิยม พบวาที่มาของชื่อเลนของคนไทยแตละกลุมชาติพันธุแบงออกเปน
8 ประเภทคือ ชื่อเลนที่ตั้งตามลักษณะทางกายภาพของลูก หรือกิริยาอาการที่ลูกชอบทํา ตั้งใหเสียง
พยัญชนะตนพยางคเหมือนกันหรือสัมผัสกันทั้งครอบครัว ตั้งตามสภาพเหตุการณตอนที่แมตั้งครรภ
ตั้งตามลําดับที่ของครอบครัว ตั้งตามลักษณะเหตุการณ อาหาร สิ่งของหรือคนที่พอแมชอบ ตั้งตาม
เหตุการณสําคัญตอนเกิด ตั้งตามความหวังของพอแมที่อยากใหลูกมีลักษณะนั้นๆ และตั้งใหเปนสิริ
มงคล ที่มาของชื่อเลนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือชื่อเลนที่ตั้งมาจากลักษณะทางกายภาพของลูก
หรือกิริยาอาการที่ลูกชอบทํา สําหรับชื่อเลนที่ไดรับความนิยมนอยที่สุดคือชื่อเลนที่ตั้งใหเปนสิริมงคล
จํานวนพยางคที่นํามาตั้งชื่อเลนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ชื่อเลนที่มี
1 พยางค สวน
ชื่อเลนที่มี 2 พยางคและ 3 พยางคไดรับความนิยมนอยที่สุด ที่มาของภาษาที่นํามาตั้งชื่อเลนมีที่มา
จาก 5 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาบาลี
-สันสกฤต และภาษาเขมร ความหมาย
ของชื่อเลนจําแนกได 13 ประเภทความหมายที่ไดรับความนิยมนํามาตั้งชื่อเลนมากที่สุดคือ ความหมาย
เกี่ยวกับรูปรางลักษณะของลูก สวนชื่อเลนที่มีความหมายเกี่ยวกับสถานที่ธรรมชาติ และความหมาย
เกี่ยวกับอาชีพไดรับความนิยมนอยที่สุด
ไศลรัตน อิสระเสนีย (
2546) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวกับภาษาที่
ใชในการตั้งชื่อจริง รวมถึงการวิเคราะหความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวระหวางบิดามารดากับ
บุตร และระหวางบุตรกับบุตร ที่สะทอนจากลักษณะทางภาษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม รวมทั้งหมด 7 โรงเรียน พบวาชื่อจริงของบิดามารดากับบุตรและบุตรกับบุตร มีความสัมพันธ
ในเรื่องเสียงมากกวาความหมาย และชื่อจริงของบุตรกับบุตรแสดงความสัมพันธสูงกวาบิดามารดากับ
บุตรทั้งในเรื่องเสียงและความหมาย สวนการศึกษารูปแบบทางเสียงพบวา ชื่อจริงของบิดามารดากับ
บุตรมีความสัมพันธประเภทเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกันมากที่สุด สวนบุตรกับบุตรมีความสัมพันธ
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แบบพยางคเดียวกันมากที่สุด ในดานความหมายพบวา ชื่อจริงของบิดามารดากับบุตรจะมี
ความสัมพันธประเภทความงามมากที่สุด และการศึกษารูปแบบความหมายพบวา จะแตกตางกันไป
ตามเพศ คือ ชื่อจริงของบิดากับบุตรชายมีความหมายประเภทอํานาจ ชัยชนะมากที่สุด ชื่อของ
มารดากับบุตรหญิงพบความหมายประเภทความงามมากที่สุด
งานวิจัยที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นแนวทางในการวิเคราะหการตั้งชื่อทั้งในดานลักษณะ
การใชภาษา โครงสราง ผูวิจัยจะไดศึกษาและนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหตอไป

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหมายของชื่อ
2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหมายของหนวยศัพท
2.1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับความหมายของหนวยศัพท
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2544: 89) ไดใหนิยามของหนวยศัพท หมายถึง หนวยพื้นฐาน
ดานศัพท ซึ่งเปนชุดกับหนวยเสียง ( phoneme) หนวยคํา ( morpheme) หนวยศัพทเปนหนวย
นามธรรมของคํา เชน die, dies, died, dying นับเปน 4 คํา แตรวมกันเปน 1 หนวยศัพทคือ DIE
คําวา man men เปน 2 คํา (เอกพจนและพหูพจน) ของหนวยศัพท MAN ในภาษาไทยหนวย
ศัพทกับคํามีรูปเหมือนกันเพราะภาษาไทยไมมีวิภัตติปจจัย แตก็อาจถือวา คําวา คะ กับ คะ นาจะ
เปนหนวยศัพทเดียวกัน และ เถอะ กับ เถิด ก็นาจะเปนหนวยศัพทเดียวกัน
2.1.2 งานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับความหมายของหนวยศัพท
วนิดา เจริญศุข ( 2532) ไดศึกษาเรื่อง นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน : การวิเคราะห
ทางอรรถศาสตรชาติพันธุ โดยวิเคราะหความหมายและจัดประเภทของนามสกุลคนไทยเชื้อสายจีนมา
แยกหนวยศัพท (lexical items) ออกจากกันแลวจัดกลุมความหมาย จากการศึกษาพบวา หนวยศัพท
ที่นํามาใชตั้งนามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีนเปนองคประกอบความหมายสําคัญของนามสกุลมี
ความหมายทั้งสิ้น 34 ความหมาย ความหมายที่ปรากฏมากเปนความหมายที่เกี่ยวกับความ
ปรารถนาหรือความตองการที่จะใหเกิดแกชีวิตครอบครัวและวงศตระกูล ไดแก ความเปนเลิศ ความ
มั่งคั่งร่ํารวย ความเจริญรุงเรือง ความรูความสามารถ และความสําเร็จ เปนตน สวนความหมายที่
ปรากฏนอยเปนความหมายที่เกี่ยวของกับความกลาหาญ ความขยันหมั่นเพียร ความเมตตากรุณา
และความซื่อสัตยสุจริต
ชมพูนุช โพธิ์ทองคํา (2541) ไดศึกษาเรื่อง การตั้งชื่อของชาวกะเหรี่ยงโป ตําบลสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี พบวา ความหมายของชื่อของชาวกะเหรี่ยงมีความแตกตางกันตามอายุ คือ กลุมอายุ
41 – 60 ป สวนใหญจะตั้งชื่อที่มีความหมายถึงสิ่งที่เปนรูปธรรม ไดแก ตนไม ดอกไม สิ่งของ
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เครื่องใช สิ่งแวดลอม กลุมอายุ 21 – 40 ป เริ่มมีการตั้งชื่อที่มีความหมายในทางนามธรรมมากขึ้น
ไดแก ความดี ความสําเร็จ ความเจริญรุงเรือง แตยังคงมีชื่อที่มีความหมายเปนรูปธรรมดวย กลุม
อายุ 1 – 20 ป สวนใหญมีความหมายในทางนามธรรม ไดแก อํานาจ ชัยชนะ ความสําเร็จ และ
ความเจริญรุงเรือง
สมชาย สําเนียงงาม (2545) ไดศึกษาเรื่อง ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลง
ของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย โดยวิเคราะหรูปคําและความหมายของ
ชื่อคนไทยในกลุมอายุตางกัน รวมทั้งเปรียบเทียบความเชื่อดังกลาวในชื่อคนไทยภาคตางๆ ดาน
ความหมายของชื่อ พบวามีการเลือกใชความหมายของคําที่เปนสิริมงคล 12 กลุมความหมาย ที่เดน
มากที่สุด ไดแก ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความมั่งคั่ง ความรูความสามารถ เกียรติยศ
และอํานาจ เปนตน
การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทยนั้น
วิเคราะหจากชื่อคนไทยกลุมอายุตางกัน ทางดานความหมายพบวา ชื่อคนในสมัยกอนสะทอนความ
เชื่อวากิริยาอาการและคุณสมบัติของเจาของชื่อถือเปนสิริมงคลมากที่สุด ในสมัยตอมาถือวาความดี
งามและความเจริญรุงเรืองเปนสิริมงคลมากที่สุด และในชื่อคนกลุมอายุ 1-20 ป หรือชื่อคนสมัย
ปจจุบัน เปลี่ยนมาเปนความรูความสามารถที่ถือวาเปนสิริมงคลมากที่สุด
ปานทิพย มหาไตรภพ (2545) ศึกษาเรื่อง นามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยวิเคราะหเกณฑในการตั้งนามสกุล รูปแบบและโครงสราง ความหมาย และ
คานิยมที่สะทอนจากนามสกุล ในดานความหมายพบวา คําที่นํามาตั้งเปนนามสกุลมีความหมายเปน
สิริมงคล ไดแก ความสุข ความเจริญรุงเรือง การสืบเชื้อสาย คุณสมบัติ และความมั่งคั่งร่ํารวย
พรทิพย ครามจันทึก (2548) ศึกษาเรื่อง นามสกุลประชาชนจังหวัดนครราชสีมา : การ
วิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ พบวา โครงสรางนามสกุลประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนแรก สวนกลาง และสวนทาย แบงเปน 2 โครงสรางยอยคือ
โครงสรางยอยที่ 1 สวนแรก+สวนทาย และโครงสรางที่ 2 คือ สวนแรก+สวนกลาง+สวนทาย
จําแนกไดเปน 8 รูปแบบพบที่มาของภาษา 7 ภาษา
งานวิจัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจะใชแนวคิดของวนิดา เจริญศุข (
2532) สมชาย
สําเนียงงาม (2545) ปานทิพย มหาไตรภพ ( 2545) และพรทิพย ครามจันทึก (2548) มาเปน
แนวทางในการวิเคราะหความหมายโดยการแยกหนวยศัพทแลวจัดกลุมความหมาย เมื่อไดกลุม
ความหมายแลวนํามาวิเคราะหคานิยมที่สะทอนจากการตั้งชื่อตอไป
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2.2.1

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคานิยมและความเชื่อ
เอกสารที่เกี่ยวของกับคานิยมและความเชื่อ
ไพฑูรย เครือแกว (2506: 6) กลาวถึง คานิยม (values) ของสังคม หมายถึง สิ่งที่คน
สนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปน หรือกลับกลายมาเปน เปนสิ่งที่คนถือวาเปนสิ่งบังคับ
ตองทําตองปฏิบัติ เปนสิ่งที่คนบูชายกยอง และมีความสุขที่จะไดเห็นไดฟง ไดเปนเจาของ คานิยม
ของสังคมจึงเปน “วิถีของการจัดรูปความประพฤติ” ที่มีความหมายตอบุคคล และเปนแบบฉบับของ
ความคิดที่ฝงแนนสําหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม
ณรงค ศรีสวัสดิ์ (2515
: 39) กลาวถึงความหมายของ คานิยม คือ ความคิด ( ideas)
ที่มีอยูในบุคคลซึ่งตามปกติบุคคลยอมจะมีชีวิตและความเปนอยูไปตามความคิดของตนเอง ความคิด
ของคนเรานั้นจะเกิดและพัฒนาขึ้นตามลักษณะของสถานภาพแหงวัยทั้งหา ประกอบกับปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน ความสัมพันธกับบิดามารดา ญาติ พี่นอง และบุคคลอื่นๆ ทั่วไปกับสิ่งแวดลอม
ทางภูมิศาสตร ทางสังคมและทางวัฒนธรรม
ผาสุก มุทธเมธา (2540
: 55) กลาวถึง คานิยมคือ ขอกําหนดที่บุคคลและสังคมยอมรับ
ยึดถือเปนการพื้นฐานที่จะใชพินิจพิจารณาการประพฤติปฏิบัติ ที่ไมขัดกับความรูสึกของตนเองและ
สังคม
กิ่งแกว เพ็ชรราช (2545: 232) กลาวถึงความเชื่อหมายถึง การยอมรับนับถือหรือยึดมั่น
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่มีตัวตน และไมมีตัวตน อาจจะมีหลักฐานอยางเพียงพอที่จะพิสูจนได หรือไมมี
หลักฐานที่จะนํามาพิสูจนใหเห็นจริงกับสิ่งนั้นก็ได
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546
: 372) ใหความหมายของคําวา
เชื่อ หมายถึง เห็นตามดวย, มั่นใจ, ไวใจ
สถาบันภาษาไทย (2552: 26) ใหความหมาย คานิยม ( value) หมายถึง สิ่งที่คนใน
สังคมใหคุณคา และใชเปนเกณฑสําหรับเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติ หรือไมประพฤติปฏิบัติ และใช
เปนเกณฑตัดสินวาสิ่งใดดีหรือไมดี คําวา คานิยมมีความหมายใกลกับความเชื่อมาก บางทานนิยม
ใชคูกัน เชนใชวา “คานิยมและความเชื่อ” แตที่นาสังเกต คือ คําวา ความเชื่อ มีความหมายทั่วไป
และกวางกวาคําวา คานิยม ซึ่งเนนประเด็นการเลือกสรรหรือใหคุณคาแกสิ่งที่ตนเชื่อวาดี
เอกสาร
ที่เกี่ยวของกับคานิยมและความเชื่อ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดศึกษาและนํามา
เปนแนวทางในการวิเคราะหเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อที่สะทอนจากการตั้งชื่อตอไป
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2.2.2

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคานิยมและความเชื่อ
งานวิจัยเกี่ยวกับชื่อมีวิธีการวิจัยไดหลายลักษณะ เชน ศึกษาการใชภาษาในการตั้งชื่อ
ศึกษาภาษาและความเชื่อที่สะทอนจากการตั้งชื่อ ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจากการตั้งชื่อ เปนตน
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับความคิดความเชื่อผานทางภาษาที่ใชในการตั้งชื่อ
ที่ผานมา ดังนี้
วนิดา เจริญศุข (2532) ไดศึกษาเรื่อง นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน : การวิเคราะห
ทางอรรถศาสตรชาติพันธุ วนิดานําผลการวิเคราะหความหมายมาสรุปเปนคานิยมของคนไทยเชื้อสาย
จีนวา คานิยมที่สะทอนจากนามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีนมี 6 ประการ โดยเรียงลําดับจากมากเปน
นอย ไดแก คานิยมกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต คานิยมเกี่ยวกับความรูความสามารถ คานิยมเกี่ยวกับ
ความเชื่อตางๆ คานิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติของคน คานิยมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และคานิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว
ปานทิพย มหาไตรภพ (2545) ศึกษาเรื่อง นามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยศึกษา คานิยมและลักษณะของวัฒนธรรมไทยที่สะทอนจากนามสกุล 3
ประการ คือ คนไทยปรารถนาในความสุข วัฒนธรรมการเนนฝายชายในการสืบเชื้อสาย และความ
นิยมยกยองบุคคลที่มีคุณสมบัติดี เชน ความเปนผูมีความรู ความเมตตา ความเสียสละ เปนตน
สมชาย สําเนียงงาม (2545) ไดศึกษาเรื่อง ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลง
ของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย พบวา ชื่อคนกลุมอายุ 81 ปขึ้นไป
สะทอนความเชื่อดังกลาวโดยแสดงออกทางการตั้งชื่อใหสัมพันธกับชื่อพอแม และการเลือกใช
ความหมายแตกตางกันตามภาค แตการเลี่ยงอักษรกาลกิณีไมแตกตางกันตามภาคคือทุกภาคสะทอน
ความเชื่อในระดับนอยเทาๆ กัน สวนชื่อคนกลุมอายุ 1-20 ป พบวามีการเลี่ยงอักษรกาลกิณี การใช
ชื่อที่มีความสัมพันธกับชื่อพอแม และเลือกใชความหมายของชื่อแตกตางกันตามภาค
พรทิพย ครามจันทึก (2548) ศึกษาเรื่อง นามสกุลประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
:
การวิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ ดานคานิยมและความเชื่อที่สะทอนจากนามสกุลมี 8 คานิยม
คือ การเคารพชนชั้นปกครอง การเคารพนับถือบรรพบุรุษ การเคารพรักทองถิ่นตน การแสดงความ
เปนปจเจกบุคคล การยึดถือการดําเนินชีวิตแบบเกษตรกรรม การใหความสําคัญกับธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม การยึดถือความเปนสิริมงคลและยึดมั่นในประเพณี พิธีกรรม และการใหความสําคัญ
แกผูที่มีความรูความสามารถ
งานวิจัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจะใชแนวคิดของวนิดา เจริญศุข ( 2532) ปานทิพย
มหาไตรภพ (2545) สมชาย สําเนียงงาม (2545) และพรทิพย ครามจันทึก (2548) มาเปนแนวทาง
ในการวิเคราะหคานิยมและความเชื่อที่สะทอนจากการตั้งชื่อตอไป

บทที่ 3
วิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย จากโรงเรียน 9 แหง ไดแก โรงเรียนบานทา
ชางคลองหนองอีเปย โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด โรงเรียนบานนาเหมือดแอ โรงเรียนบานโนนภูทอง
โรงเรียนบานโนนสมบูรณโปรงสุวรรณ โรงเรียนบานพวยเดง โรงเรียนบานหนองตานา โรงเรียนบาน
หนองแตหนองโก และโรงเรียนบานหัวขัว รวมทั้งสิ้น 1 ,300 ชื่อ โดยการแยกหนวยศัพท จากนั้นนํา
หนวยศัพท มาจัดกลุมความหมายของชื่อนักเรียนชายและหญิง แลววิเคราะหโครงสราง และที่มาของ
หนวยศัพทในการตั้งชื่อนักเรียนตามลําดับ
การวิเคราะหความหมายของชื่อในบทนี้ ผูวิจัย
จําแนกผลการวิเคราะหใน ประเด็นสําคัญ
ออกเปน 3 หัวขอยอย ไดแก
1. ความหมายของชื่อนักเรียน
1.1 กลุมความหมายของชื่อนักเรียน
1.2 ความหมายของชื่อนักเรียนชาย
1.3 ความหมายของชื่อนักเรียนหญิง
2. โครงสรางของชื่อนักเรียน
2.1 โครงสรางของชื่อนักเรียนชาย
2.2 โครงสรางของชื่อนักเรียนหญิง

1. ความหมายของชื่อนักเรียน
ผลการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย พบวา หนวย
ศัพทที่นํามาตั้งชื่อนักเรียนตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลยนั้นแบงประเภทความหมายไดเปน
ความหมายที่เปนรูปธรรมและนามธรรม แตละหนวยศัพทที่นํามาตั้งชื่อนักเรียนมีความหมายที่ดีเปน
มงคล เชน ศิริพร เสาวลักษณ เกียรติศักดิ์ อภิชาติ อรวรรณ เกรียงไกร เปนตน
1.1 กลุมความหมายของชื่อนักเรียน
จากการวิเคราะหพบวามีหนวยศัพทที่มีความหมายตางๆเรียงตามความถี่ของการปรากฏใช
ในการตั้งชื่อรวม 16 กลุมความหมายตามลําดับ ดังนี้
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1.1.1 ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง คือ หนวย
ศัพทที่หมายถึงความดี ความงาม ความเจริญ ความสวางรุงเรือง และความเปนเลิศ ซึ่งเปน
ความหมายนามธรรมที่ปรารถนาใหเจาของชื่อมีความดีงาม เจริญรุงเรืองตามความหมายของชื่อ โดย
แยกเปนความหมายยอยไดดังนี้
1.1.1.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความดี เชน กิตติคุณ ธัญ (ธัญย) ศิริ
สิริ ภัทร สุ ศุภ สุภ สุว มิ่ง มิ่งขวัญ ศรี มงคล เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความดี เชน
กิตติคุณ ธัญรดา
ธัญลักษณ ศิริศักดิ์ พงษศิริ ศิริรัตน สิรนิ าถ สิรกิ ัลยา สิรขิ วัญ กาวสิริ ธนภัทร ชลภัทร ธีภัทร ธีรภัทร
ภัทรนันท สุเนตร สุวิทย ศุภ วิชญ ศุภ โชค ศุภ มิตร ศุภ กานต สุภ ชัย สุว นันท มิ่ง แมน มิ่งขวัญ
ผองศรี มงคลชัย ชัยมงคล เปนตน
1.1.1.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม
เชน พรรณ พรรณราย
พัณน วรรณ วิลาวัณย นิรมล ราม วิลาสินี วิไล จิตร สขิลา รจนา สุทัศน เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม เชน
พรรณนารา
พรรณพร ระพี พรรณ อรพรรณ พรรณราย ระพี พัณน ศิริ วรรณ วรวรรณ วรรณวิภา ทิพ วรรณ
อัญชลีวรรณ จิรวรรณ วิลาวัณย นิรมล ศรราม วิลาสินี วิไลพร วิไลวัลย จิตรสุดา จิตรลดา สขิลา
รจนา รจนากร สุทัศน เปนตน
1.1.1.3
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญ เชน วัฒน วิวัฒน วัฒนา
พัฒน พิพัฒน เจริญ เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญ เชน นันท
วัฒน
อนุ วัฒน อภิ วัฒน ธน วัฒน ภานุ วัฒน จิรา วัฒน วิวัฒน วัฒนา ธีระ พัฒน จิร พัฒน พีร พัฒน
ปุญญพัฒน ระพีพัฒน พิพัฒน ภูมิพิพัฒน ชัยพิพัฒน เจริญชัย เจริญพงษ เปนตน
1.1.1.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสวางรุงเรือง
เชน โชติ รัศมี ปภา
ประภา รุจ นารา ภา ภาณุ ภานุ อาภา เฟอง นิภา วิภา แสง รุจิรา ชุติมา เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสวางรุงเรือง เชน วร
โชติ
วีระโชติ รัศมี ศิร ปภา รัตติ ประภา นพรุจ พรรณนารา วรรณภา เบญญาภา ภาณุ ชัย ภาณุ วัฒน
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ภานุ ภานุ วัฒน ภานุ เดช ภานุ พงษ อาภาพร เฟองกมล นิภาพร วรินท นิภา วรรณนิภา วิภาวดี
แสงเดือน รุจิราพร ชุติมา เปนตน
1.1.1.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนเลิศ วิเศษ ประเสริฐ เชน
วร พร ประเสริฐ อัคร เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนเลิศ วิเศษ ประเสริฐ
เชน วรเมธ วรฉัตร วรพงศ วรวรรณ ดนุ พร พรชัย ดวง พร ธนา พร พรรณ พร ธิดา พร ณัฐ พร
ศิริพร วิไลพร พรนภา ประเสริฐ อัครพล อัครนาฎ เปนตน
1.1.1.
6 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความ สําเร็จ คือ บุญฤทธิ์ ไดแกชื่อ
บุญฤทธิ์
จากการวิเคราะหจะเห็นไดวากลุมความหมายที่เกี่ยวกับความดีงามและความ
เจริญรุงเรืองเปนที่นิยมนํามาใชในการตั้งชื่อเพื่อใหเปนสิริมงคลแกเจาของชื่อมากที่สุดเพราะปรารถนา
ใหเจาของชื่อมีความดีงาม เจริญรุงเรืองและเปนเลิศประเสริฐอยางสูงสุด
1.1.2 เกียรติยศและอํานาจ
ผูวิจัยไดจัดหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจเขาดวยกัน
เนื่องจากเกียรติยศชื่อเสียงและอํานาจเปนสิ่งที่ผูคนยกยองนับถือ เมื่อมีเกียรติยศชื่อเสียงยอมไดรับ
การยอมรับและเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นอํานาจบารมีดวย จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่หมายถึง
เกียรติยศและอํานาจไดแก เกียรติยศ, อํานาจ, ชัยชนะ, ความเปนใหญ, พลกําลัง, ความกลาหาญ,
การตอสู และสงคราม ซึ่งเปนความหมายนามธรรมที่แสดงถึงความตองการใหเจาของชื่อมีเกียรติยศ
อํานาจ ชัยชนะ ความเปนใหญ พลกําลัง ความกลาหาญ และการตอสู สงคราม ตามความหมาย
ของชื่อ โดยแยกเปนความหมายยอยไดดังนี้
1.1.2.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ
เชน ยศ(ยส) กิตติ (กิตติ์ )
กิตติยา เกียรติ เกียรติศักดิ์ นฤนาท เฉลิม วิศรุต ครรชิต เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ เชน
ยศกร ยสวรา
กิตติ กิตติ ศักดิ์ กิตติ พล ศุภ กิตติ์ กิตติยา ธีร เกียรติ ขจรเกียรติ เกียรติ ชัย ชู เกียรติ เกียรติศักดิ์
นฤนาท วันเฉลิม วิศรุต ครรชิต เปนตน
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1.1.2.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ
ไดแก สิทธิ (สิทธิ์) อภิสิทธิ์ เดช
(ศักดิ)ศักดิ์ เดโช พาฆ ฤทธิ(ฤทธิ์) วศิกา วิสิทธิ์ อิทธิ อิทธิพล อิทธิฤทธิ์ อํานาจ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ เชน
สิทธิชัย สิทธินนท
สิทธิพันธ อภิสิทธิ์ เดชา เดชาวัฒน วีรศักดิ์ ศิริศักดิ์ เกรียงศักดิ์ สืบศักดิ์ ธีรศักดิ์ เดโช โชคพาฆินทร
(โชค+พาฆ+อินทร) ฤทธิไกร เทวฤทธิ์ ณรงคฤทธิ์ วศิกา วิสิทธิ์ อิทธิพัทธ อิทธิฤทธิ์ อํานาจ เปนตน
1.1.2.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ คือการมีชัยชนะเหนือสิ่งตางๆ
นําพาไปสูเกียรติยศและอํานาจตอไปเชน ชย(ชัย) อภิชัย ชิตอภิชิต อนุชิต ชนะ พิชิต วศิน วิชเป
ัย นตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ เชน โชค
ชัย พรชัย
มงคลชัย ธนชัย ชัยพิพัฒน อภิชัย อภิชิต อนุชิต พรชิตา คงชนะ พิชิต วศิน วิชัย เปนตน
1.1.2.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนใหญ แสดงถึงความมีอํานาจ
เปนที่ยําเกรงของคนทั่วไป เชน อดิศร บดีศร อดิ อภิ อธิ อติ ไท เกรียง ไกร เกรียงไกร พญา
บดินทร ราช เอกราช ภูมินทร นรินทร เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนใหญ
เชน อดิศร บดีศร
อดิศักดิ์ อภินันท อภิวิชญ อภิรัตน อธิวัฒน อตินุช แดนไท เกรียงศักดิ์ เกรียงเดช วุฒไิ กร ฤทธิไกร
เกรียงไกร สุพญา บดินทร ธนบดินทร ราชภูมิ เอกราช ภูมินทร นรินทร เปนตน
1.1.2.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับพลกําลัง แสดงถึงความยิ่งใหญ การมี
กําลังมหาศาลที่แสดงถึงความมีอํานาจ ไดแก พล
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับพลกําลัง เชน วีร
อรรถพล เจตพล รวิพล พีรพล ทรงพล อัครพล เปนตน

พล ธนพล

1.1.2.6 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความกลาหาญ ไดแก วิร (วีร วีร วีระ )
พิร(พีร) โยธิกา เลวิ สุร โสร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความกลาหาญ เปนนักรบผู
ยิ่งใหญ ทําใหมีเกียรติมีอํานาจเหนือผูอื่น ไดแก วิรัลยา(วิร+กัลยา) วีรพล วีรศักดิ์ วีรภัทร ชนาวีร
วีระยุทธ วีระโชติ พิร ญาณ(พิร+ญาณ) พีรวัส พีรพัฒน พีร พัชร พีรพล โยธิกา เลวิ การ สุร ศักดิ์
สุรชัย โสรญา
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1.1.2.7 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการตอสู สงคราม ซึ่งแสดงถึงความ
ยิ่งใหญ การสรางเกียรติยศใหเปนที่สรรเสริญทั่วไปโดยมีหนวยศัพทที่เกี่ยวกับการตอสูและอาวุธที่ใช
ในการตอสู ซึ่งเชื่อวาเปนอาวุธที่มีอานุภาพรวมอยูดวย ไดแก ณรงค ยุทธ(ยุทธ ยุทธิ์ ) โยธิน วรมัน
ศร สร ชยา อาวุธ(วุธ) วชิราวุธ กฤช จักร(จักร) นรสิงห อริ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการตอสู สงครามเชน ขวัญณรงค
ชัย ณรงค ยุทธวัน อัศฎา ยุทธ วีร ยุทธ ธนายุทธ วรยุทธิ์ โยธิน วรมัน ศรราม ศราวุฒิ ศรายุทธ
สรัญญา(สร+กัญญา) ชยากร จักราวุธ (จักร+อาวุธ ) นัท วุธ ศราวุธ วราวุธ อาวุธ วชิราวุธ กรกฤช
จักรกฤษณ ศุภจักร นรสิงห อริญา เปนตน
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ พบ
มากเปนอันดับที่สองรองจากความดีงามและความเจริญรุงเรือง แสดงใหเห็นถึงความปรารถนาอยาก
ใหเจาของชื่อมีอํานาจวาสนา เกียรติยศ และความเปนใหญเปนโต
1.1.3 มนุษยและวงศตระกูล
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล ไดแก หนวยศัพทที่
หมายถึงมนุษยผูหญิงผูชาย ญาติ วงศตระกูล และอวัยวะ แยกเปนความหมายยอยไดดังนี้
1.1.3.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษยผูหญิงผูชาย
เชน วนิดา พนิดา
อร กัญญา กัลยา กัลยาณี ชน (ชนา ชนิ) วดี วรางคณา สินี กร อนงค อรทัย ยุพา เกศินี นารี
มาลินี ดรุณี นาฎ นฤ นฤมล ชาย ดนุ ฉัน ธนบดี เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษยผูหญิงผูชาย เชน
วนิดา
พนิดา อรอุมา อรนภา อรจิรา กัญญารัตน วิรัลยา(วิร+กัลยา) สิริกัลยา กัลยาณี ชนกานต สุภาวดี
ณัฐวดี วิภาวดี วรางคณา ผกาสินี รจนากร ยศกร ตันติกร อรอนงค อรทัย วรุณยุพา เกศินี สุนารี
มาลินี ดรุณี อัครนาฎ นฤสา นฤมล ชายแดน ชาติ ชาย ชายทอง ดนุพร ดนุพล ฉันชนก ธนบดี
เปนตน
1.1.3.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับญาติ ที่แสดงความสัมพันธของคนใน
ครอบครัวเดียวกัน ไดแก ธิดา กนิษฐา สุดา นุช ชนก ปนัดดา มาดา ขนิษฐา อนุชา สุต ภราดร
เจษฎา ดนัย
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับญาติ เชน
ธิดาพร ณัฐ ธิดา
กนิษฐา จิตรสุดา สุดาพร รัก สุดา จิตรานุช นีร นุช ตรียานุช อติ นุช หทัย ชนก ธันย ชนก ปนัดดา
พิมพมาดา ขนิษฐา อนุชา รวิสุต สุตานนท ภราดร เจษฎา เจษฎาภรณ เจษฎาพร ทักดนัย เปนตน
1.1.3.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวงศตระกูล ไดแก กุล
พงษ พงศ พงค
พงศกร พงศธร วงศ อังกูร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวงศตระกูล เชน
กุลนัท ศิริ กุล
พงษศิริ ธีร พงษ พัชรพงษ ภานุพงษ ศิวพงษ วรพงศ ฐิติพงศ พงศเทพ พงศอิสรา พงศกร พงศธร
วงศธร ชยางกูร(ชย+อังกูร) เปนตน
1.1.3.4 หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอวัยวะ ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึง
สวนตางๆของรางกาย พบวาเปนการเลือกใชหนวยศัพทที่หมายถึงอวัยวะสําคัญของรางกาย เชน มื อ
, แกม, ดวงตา, ดวงใจ, หัวใจ เปนตน ไดแกหนวยศัพทตางๆดังนี้ เนตร ตา ศิร สิร กมล
(กมน)
มนัส มน หทัย ฤทัย ฤดี ยิหวา ปราง อุรา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะ เชน สุ
เนตร เนตรนภา
ปานตา ศิรวิทย ศิรปภา สิรภัทร สิรวิชญ ชัยกมล เฟองกมล ณัฐ กมล กิ่ง กมล ปน มนัส มนัสนันท
มนัสพร นัทธมน หทัยชนก ดวงหทัย ดุจฤทัย พุทธฤทัย หนึ่งฤดี ยิหวา ปราง อุรารัตน เปนตน
จากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะสวนใหญ
เปนอวัยวะที่มีความสําคัญในรางกาย อาทิ ศีรษะ ดวงตา ใจ มือ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ตองหวงแหน
ตองดูแลรักษาเปนอยางดี การตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเปนการใชความเปรียบ กลาวคือ
เปรียบเจาของชื่อเปนดั่งสิ่งสําคัญและมีคาของมนุษย
จากการวิเคราะหจะเห็นไดวา ในกลุมความหมายที่เกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลนี้
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษยผูหญิงผูชาย แสดงใหเห็นวาผูตั้งชื่ออาจตองการใหมีหนวย
ศัพทที่บงบอกสถานภาพความเปนผูหญิงและความเปนผูชายที่ชัดเจนรวมอยูดวย
1.1.4 สิ่งแวดลอม
หนวยศัพทที่แสดงถึงสิ่งแวดลอม หมายถึง หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวโยงหรืออาง
ถึงสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและสิ่งที่สรางขึ้น ผูวิจัยแบงการวิเคราะหหนวยศัพทที่
แสดงความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมออกเปน 2 ประเภท ไดแก สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ดังตอไปนี้
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1.1.4.1
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ คือ สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก
พื้นดิน น้ํา ลม ตนไม ดอกไม ผลไม ภูเขา หิน ทองฟา ระบบสุริยะ ปรากฏการณทางธรรมชาติ
วันเวลา อาหาร สัตว และลักษณะภูมิประเทศ
1.1.4.1.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับพื้นดิน ไดแก ภูมิ
ธรา ธาตรี
ปฐวี ปฐพี ภูริ ภูวดล ดล
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับดิน ไดแก
เอกภูมิ ราชภูมิ
รัฐ ภูมิ ภูมิ พิพัฒน ภัท ธราวดี ธาตรี ปฐวี กานต ปฐพี ภูริ ภัทร ภูวดล นภ ดล ดลเดช นพ ดล
ภัทธราวดี
1.1.4.1.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ํา ไดแก ธาร นีร ชล ชลชาติ
ชลธาร นัชชา วารี นที
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ํา ไดแก
ชลธาร ธารทิพย
นีรนุช ชลภัทร ชลดา ชลนิชา ชลธิชา(ชล+อธิ+ชา) ธนัชชา(ธน+นัชชา) สายชล ชลชาติ วารี นที
ทิพยนที
1.1.4.1.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับลม ไดแก วายุ ไดแกชื่อ
วายุ
1.1.4.1.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับตนไม ดอกไม ผลไม
เชน ตน
กลา บุษบา บุษบง ปทม มะปราง มินตรา บัว วัลย ผกา โพธิ มะลิ กิ่ง กรรณิกา เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับตนไม ดอกไม ผลไม
เชน
ตนกลา บุษบา บุษบง ปทมา ปทมาพร มะปราง สุ มินตรา บัวชมพู วิไล วัลย มาลิ วัลย ชอ ผกา
ผกาสินี โพธิวรรณ บัวเงิน มะลิสา สุวรรณสา กิ่งกมล กรรณิกา กรรณิการ เปนตน
1.1.4.1.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับภูเขา หิน ไดแก ศิลา กันทรากร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับภูเขา หิน ไดแก
ศิลา
กันทรากร
1.1.4.1.6 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทองฟา ไดแก
นภ(นภา) นภัส
นภดล อัมพร ภรา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทองฟา ไดแก
นภั สสร
(นภ+ภัสสร) นภัส นภดล เนตรนภา อรนภา รุงนภา รุงนภา พรนภา ขวัญนภา อัมพร ภราดล
1.1.4.1.7 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับระบบสุริยะ ไดแก ศศิ ศศิธร
ตะวัน อทิตย(อาทิตย) สุริยา สุรี สุรีย รวิ (รวี) เดือน ดาว จันทร รพี (ระพี) ธนิษฐา วราลี ทินกร
ทิวากร จันทร ปภังกร
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับระบบสุริยะ เชน
ศศิ ศศิธร
ศศินรินทร ตะวัน อาทิตย อาทิตยา สุรีย สุริยา สุรีรัตน รวิพร รวิสุต รวิพล ดวงเดือน แสงเดือน
ดวงดาว ดุจ ดาว จันทร จิรา จันทร จิราพร รพีภัทร ระพี พัฒน ระพีเพชร ระพี พรรณ ธนิษฐา วราลี
ทินกร ทิวากร จันทร ปภังกร เปนตน
1.1.4.1.8 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน
ฤดูฝน รุงกินน้ํา เปนตน ไดแก รุง วัส สายฟา อวัศยา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ
ไดแก รุงนิรัตน รุงนภา พีรวัส วุฒิวัส สายฟา อวัศยา
1.1.4.1.9 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวันเวลา คือ ระยะเวลาตางๆ เชน
เวลาโพลเพลพลบคํ่า เวลายํ่ารุง เวลากลางคืน เปนตน หรือวัน เดือน ป ระยะทาง ความ
สม่ําเสมอก็จัดวาเกี่ยวกับเวลาไดเชนเดียวกัน อาทิ สนธยา ธันวา เมษา ทิน วัน วันเพ็ญ อรุณ รุง
รุงอรุณ พัศ ใกล ทิวา วิสาข รัตติ ทิพา รัชนีกร นิตย พรรษา สหชาติ ศตวรรษ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวันเวลา
เชน สนธยา
ธันวา เมษา ทินภัทร วันเฉลิม ยุทธ วัน วันเพ็ญ อรุณ รุงอรุณ อรุณ รัตน รุงสุริยา สุร พัศ ใกลรุง
รุงนภา รุงทิพย รุงไพลิน รุงอรุณ นันทิวา วันวิสาข รัตติ ประภา พรทิพา รัชนีกร นิตยา สุพรรษา
สหชาติ ศตวรรษ เปนตน
1.1.4.1.10 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอาหาร พบวา เปนหนวยศัพทที่มี
ความหมายเกี่ยวกับอาหารชั้นสูงหรือเปนอาหารทิพย คือ สุธา ธัญญ ไดแกชื่อ สุธาทิพย ธัญญเรศ
ธัญญรัตน ธัญญาภรณ
1.1.4.1.11 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตวพบวาสัตวที่นํามาตั้งชื่อนั้นมี
ทั้งสัตวปาที่แสดงถึงความยิ่งใหญเหนือสัตวทั้งปวง และสัตวขนาดเล็กที่มีรูปลักษณะออนชอย นารัก
ไดแก ไกรสร ไอยรา ภูมร อลิ อุสา มัสยา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตว ไดแก
ไกรสร ไอยรา
ภูมรินทร(ภูมร+อินทร) อลิสดา(อลิ+อิสตา) อรอุสา มัสยา
1.1.4.1.12 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ คือ ทิวทัศน
ไดแกชื่อ ทิวทัศน
1.1.4.2
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น พบเพียงหนวยศัพทเดียวคือ ปราการ แสดง
ถึงความหมายที่แข็งแกรง เปนแนวปกปองคุมครองเพื่อปองกันการรุกราน ไดแกชื่อ ปราการ
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จากการศึกษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
ปรากฏ หนวยศัพทที่แสดงความหมาย
เกี่ยวกับธรรมชาติ ไดแก พื้นดิน น้ํา ลม ตนไม ดอกไม ผลไม ภูเขา หิน ทองฟา ระบบสุริยะ
ปรากฏการณทางธรรมชาติ วันเวลา อาหาร สัตว และลักษณะภูมิประเทศ สวนสิ่งแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้นปรากฏหนวยศัพทเดียวคือ ปราการ
สังเกตไดวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติที่ประสมกับหนวยศัพท
เดียวกัน ทําใหความหมายของชื่อมีความเปนธรรมชาติมากขึ้น เชน รุงนภา ใกลรุง รุงอรุณ รุงนภา
เปนตน
1.1.5 ความรูความสามารถ
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถ ไดแก หนวยศัพทที่
หมายถึง ปญญาความรู ความ สามารถ เชี่ยวชาญ ความคิด คําพูด การสราง ประดิษฐ คิดคน
โดยแยกเปนความหมายยอยไดดังนี้
1.1.5.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปญญาความรู แสดงถึงความเปนผูรู
นักปราชญ เชน ณัฐ นัฐ วุฒิ เมธี ธีร(ธีระ ธี) ปริญญา วิทย (วิทย ) วิทยา อรรถ วิชญะ(วิชญ)
ปรัชญา รัฐศาสตร วิทวัส มนัสวี ปญญา ชัญญา ปวีณา ญาณ พิชชา ภิญญา อภิญญา
เบญญา ปณฑิต อภิชญา วิภาวี เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปญญาความรู เชน
ณัฐวุฒิ
ณัฐ นันท ณัฐ วัฒน ณัฐ ธิดา ณัฐ วดี นัฐ พงษ ศรา วุฒิ ทรงวุฒิ เมธี ธีร พงษ ธีร เกียรติ ธีระศักดิ์
ธี ภัทร ปริญญา จตุ วิทย วิทยา อรรถ พล วิชญะ ศุภ วิชญ ปรัชญา รัฐศาสตร วิทวัส มนัสวี
ปญญา ปริญญ ชัญญา สุ ชัญญา ปวีณา พิร ญาณ ธัญ พิชชา กานต พิชชา ภิญญา เบญญาภา
ปณฑิตา อภิชญา วิภาวี เปนตน
1.1.5.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความ
สามารถ เชี่ยวชาญ ไดแก เจน
อัจฉริยะ ปรีชา ชาญ สามารถ นพพล
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสามารถเชี่ยวชาญ ไดแก
เจนจิรา อัจฉรียา ปรีชา อัจฉริยะ อัจฉริยพล ชาญชัย เดชาชาญ ชาญวิทย สามารถ นพพล
1.1.5.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคําพูด หมายถึงหนวยศัพทที่แสดงการ
พูดที่ดีซึ่งจะตองใชความรูความคิดกลั่นกรองออกมาเปนคําพูด ผูที่พูดไดดีจึงตองมีความรู
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ความสามารถจึงจะสามารถพูดได ประกอบดวยหนวยศัพทดังนี้ ปฏิญญา ญัติติ บรรหาร
ภัสส
เสาวนีย สาวิตรี มนต
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคําพูด ไดแก
ปฏิญญา ญัติติพงษ
บรรหาร ภัสกร(ภัสส+กร) เสาวนีย สาวิตรี มนตธิรา
1.1.5.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความคิด หมายถึงหนวยศัพทที่สัมพันธ
สอดคลองกับความรูและความสามารถเนื่องจากพื้นฐานของความคิดจะตองมีความรูเปนพื้นฐาน ผูที่
คิดไดดีคือผูที่มีความรูไดสามารถคิดไตรตรองเกี่ยวกับสิ่งตางๆไดดี ไดแก ฝน จินตน เจต นย
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความคิด ไดแก พา
ฝน จินตนา
เจตพล จีรไนย ทัศนัย
1.1.5.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการสราง ประดิษฐ คิดคน ไดแก
ประดิษฐ ยุต รจ(ร) สรรค
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการสราง ประดิษฐ คิดคน ซึ่ง
การสรางสรรคสิ่งตางๆตองอาศัยความรูความสามารถในการรังสรรคสิ่งที่มีคุณคาใหเกิดขึ้น ไดแก
ประดิษฐ ธนายุต รจรินทร พิสิษฐสรรค
จากการศึกษาสรุปไดวา หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความรู
ความสามารถ แบงไดเปน 5 ประเภทยอย คือ ปญญาความรู ความสามารถเชี่ยวชาญ คําพูด
ความคิด และการสราง ประดิษฐ คิดคน หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปญญาความรูพบมาก
ที่สุดในกลุมความหมายนี้ แสดงใหเห็น วาผูตั้งชื่อ คาดหวัง ใหเจาของชื่อมีสติปญญาและความรู
ความสามารถสมดังชื่อ
1.1.6 ความมั่งคั่งร่ํารวย
ความมั่งคั่งร่ํารวยคือการมีทรัพยสิน สิ่งของมีคาหรือสิ่งของที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ที่
แสดงถึงความสุขสบาย หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย ไดแก หนวยศัพทที่
หมายถึงทรัพยสมบัติ แกวหรืออัญมณีและสิ่งของเครื่องใชซึ่งเปนความหมายรูปธรรมที่ปรารถนา
ตองการอยากใหมี โดยแยกเปนความหมายยอยไดดังนี้
1.1.6.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพยสมบัติ ไดแก ธน
นิธิ ทรัพย รัชฎา(รัชดา)

(ธนา) ธนิดา วสุ
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพยสมบัติ เชน ธนพล ธนชัย
ธนกฤต ธนภัทร ธนกร ธนนนท ธนพนธ ธนวัฒน ธนบดินทร ธนาธร ธนาวุฒิ ธนากร ธนายุทธ
ธนาทร ธนาพร ธนัชชา ธนิดา วสุรัตน นิธพิ งษ สิริทรัพย รัชฎากร(รัชฎา+อากร) รัชดาพร เปนตน
1.1.6.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแกวหรืออัญมณีและเปนแรธาตุที่มีคา
ไดแก
1.1.6.2.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแกวหรืออัญมณี
ไดแก รัตน(รัตน)
ไพฑูรย วิฑูรย หยก แกว เพชร พัช(รพัชรา พัชรี) วัชร(วัชรา) โกเมน นพรัตน พลอย ไพลิน มณี(มณิ)
มณีรัตน บุษราคัม
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแกวหรืออัญมณี เชนรัตนพล
เอกรัตน ธิดารัตน สุดารัตน นพรัตน มณีรัตน ไพฑูรย วิฑูรย หยกมณี แกวมณี พัชรพงษ พีร พัชร
วัชระ วัชรพงษ โกเมน พลอยวรินทร พลอยชมพู เปรมณี บุษราคัม เปนตน
1.1.6.2.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแรธาตุที่มีคา จากขอมูลพบหนวย
ศัพทที่หมายถึงเงินหรือทอง ไดแก คํา ทอง กนก เงิน สุวรรณ จารุ กาญจน อุไร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทอง ไดแก
คําวัง ชายทอง
พานทอง กนกศักดิ์ กนกพร กนกวรรณ บัวเงิน สุวรรณ สุวรรณสา จารุวรรณ ศิริกาญจน อุไรวรรณ
อุไรพร
1.1.6.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช แบงเปนประเภทไดดังนี้
1.1.6.3.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องประดับตกแตงที่มีมูลคาและ
สวยงาม ไดแก พัตร ภรณ(อาภรณ) ปน ชฎา มณฑน ปวิช จุฑารัตน อลงกรณ สายรุง
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องประดับตกแตง เชน
สุพัตรา ธัญญาภรณ ธิดาภรณ กฤติยาภรณ ชนัญภรณ พัชรี ภรณ ปรียาภรณ จุฬาภรณ วราภรณ
ปนมนัส รสชฎาวรรณ ชฎารัตน มณฑนา ปวิช จุฑารัตน อลงกรณ สายรุง เปนตน
1.1.6.3.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องใชทั่วไป พบวาหนวยศัพทที่
เกี่ยวของกับของใชทั่วไปมีความหมายเกี่ยวของกับเครื่องใชที่มักมีคาหรือเปนเครื่องใชของบุคคลชั้นสูง
ไดแก ลัญฉกร ธัช ธวัช บรรณ เทียน ฉัตร พาน จรี บัญชี อชิน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องใชทั่วไป ไดแก
ลัญฉกร นิติธัช ธวัชชัย นันธวัช บรรณ เทียนชัย ฉัตรกร วรฉัตร พานทอง นุชจรี บัญชี อชิน
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จากการศึกษาพบวาหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวยแบง
ประเภทยอยได 3 ประเภท คือ ทรัพยสมบัติ แกวหรืออัญมณี และสิ่งของเครื่องใช แสดงใหเห็นถึง
ความตองการทางวัตถุมีคาซึ่งมีความพิเศษและสวยงามล้ําคาที่ปรารถนาใหเกิดแกเจาของชื่อ
1.1.
7 ความสุข
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความสุขคือ หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวของ
กับความสนุกสนาน รื่นเริง ยินดี และความอิ่มเอมใจ ซึ่งประกอบดวยหนวยศัพทที่หมายถึงความสุข
ความรัก ความสันติ สงบสุข ความสนิท สนมและความ สัมพันธ การพึ่งพาชวยเหลือและอารมณ
ความตองการ หนวยศัพทในกลุมนี้มีความหมายนามธรรมที่ปรารถนาตองการใหเจาของชื่อมีความสุข
ความยินดี รื่นเริง สนุกสนาน โดยแยกเปนความหมายยอยดังนี้
1.1.
7.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุข ที่สะทอนใหเห็นถึงความสนุก
ความยินดี ความรื่นเริง เชน นันท(นันท) นันทน อภินันท สุนันท นนท อานนท เปรม เกษม สุข
เกษมสันต ปราโมทย ดุษฎี รดี ฤดี นิรามัย เสาวภาคย เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุข เชน
นันท วัฒน
ธีรนันท ณัฐนันท มนัสนันท ศดานันท ภัทรนันท ธิตนิ ันท จิรนันท รวินันทน อภินันท สุวนันท ณัฐนนท
สิทธินนท อานนท เปรมศักดิ์ เปรมยุดา เปรมณี เกษมสันต เกษมสุข ปราโมทย ดุษฎีพร เพ็ญ รดี
ดวงฤดี ขวัญฤดี นิรามัย เสาวภาคย เปนตน
1.1.
7.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก คือหนวยศัพทที่แสดงใหเห็น
การเปนที่รักของคนทั่วไป ไดแกหนวยศัพท กานต ปย ปญา ปรียา รัก เมตตา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก เชน ปฐวี
กานต นนทกานต
พันธกานต ชนกานต กานตพิชชา ปยะพร ปยธิดา ปญาธิดา ปรียาภรณ อรปรียา อมรรัก รักสุดา
เมตตา เปนตน
1.1.7.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสันติ สงบสุข คือหนวยศัพทที่
หมายถึงความสุขที่เกิดจากความสงบ ไดแก หนวยศัพท สันติ สันติสุข สันต
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสันติ สงบสุได
ข แก สันติราช
สันติสุข คมสันต
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1.1.
7.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสนิทสนมและความสัมพันธ คือ
หนวยศัพทที่แสดงใหเห็นความผูกพันสนิทชิดเชื้อกับผูอื่น ทั้งนี้ความผูกพันเกิดจากการมีความรูสึกที่ดี
ตอกันซึ่งเปนความสุขประการหนึ่ง ไดแก หนวยศัพท พัทธ มิตร พันธ(พันธ พนธ)
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสนิทสัมพันได
ธ แก อิทธิพัทธ
ศุภมิตร มิตรชัย สุมิตรา สิทธิพันธ พันธกานต หทัยพันธ ธนพนธ
1.1.
7.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการพึ่งพาชวยเหลือ ซึ่งแสดงใหเห็น
ความเอื้ ออาทรและมิตรไมตรีที่ใกลชิดและเกี่ยวโยงกับความรัก ไดแกหนวยศัพท ศรัณย
(ศรันย)
ศรัณยู อนุสรณ อนุสรา สรณ อนุกร อาทร นาถ(นารถ) อารี(อารีย อารียา) พิทักษ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการพึ่งพาชวยเหลือ ซึ่งเปน
ความสุขที่เกิดจากการพึ่งพาชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชนศรัณย ศรัณยพร ศรัณยู อนุสรณ สุพัฒนสรณ
บรรณสรณ อนุกร อาทร สิรินาถ อารีรัตน อารียา พิทักษเทพ เปนตน
1.1.
7.6 หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอารมณ ความตองการ คือหนวย
ศัพทที่แสดงใหเห็นอารมณหรือความตองการที่เกิดขึ้นในเชิงบวกซึ่งเปนการสรางความสุข ไดแกหนวย
ศัพท ปรารถนา ชาลินี ปอง ฉันทนา ภิลา นิรุท สมใจ ประสงค ไดแกชื่อ ปรารถนา ชาลินี
สมปอง ฉันทนา พิมภิลา นิรุท สมใจ ประสงค
จากการวิเคราะหหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุขพบวามีหนวยศัพทที่
หมายถึงความสุข ความสมหวัง ความยินดี สนุกสนาน ความรัก ความสันติสงบสุข ความสนิท
สัมพันธ การพึ่งพาชวยเหลือ และอารมณ ความตองการ ซึ่งเปนความสุขทั้งที่เปนผูใหและผูรับ ผูตั้ง
ชื่ออาจตองการใหเจาของชื่อมีแตความสุขจึงตั้งชื่อใหมีหนวยศัพทที่เกี่ยวกับความสุขรวมอยูดวย
1.1.
8 การดํารงอยู
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู คือหนวยศัพทที่มีความหมาย
เกี่ยวกับการเกิดหรือความมั่นคงยั่งยืนโดยแยกเปนความหมายยอยไดดังนี้
1.1.
8.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการเกิด ไดแก
ชา(ชาต) ชัช ชดา
อภิชาติ ชาติ อากร สุชานี สุชา สุชาดา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการเกิด เชน
อธิ ชา ศิร ชัช
สุชา สุชาวลี สุชาดา อภิชาติ ชาติชาย ศิริญากร(ศิริ+ญา+อากร) สุชานี เปนตน
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1.1.
8.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืน เชน คง จิร(จิระ จิรา)
ธร ธรณ ธิติ ฐิติ ถาวร นิรันดร ถิร ศาศวัต เสถียร สถิต อมร เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืน เชน
คงชนะ
จิรนันท จิรวรรณ จิรพัฒน จิระนันท เจนจิรา จิราภา จิราพร จันทรจิรา อรจิรา จันทรจิราพร จิราวิทย
วงศธร บัณฑ ธร พงศ ธร ธนา ธร ศิริน ธรณ ธัญย ธรณ ธิติ นันท ฐิติ กร ฐิติ พงศ ถาวร นิรันดร
ถิรวัฒน ศาศวัต เสถียร สถิต อมรรัก เปนตน
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยูปรากฏใน
ชื่อแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของการเกิดหรือกําเนิดมาพรอมกับสิ่งที่ดีเปนมงคล และการตั้ง
มั่นดํารงอยูอยางมั่นคงถาวรตลอดไป
1.1.
9 คุณลักษณะและคุณสมบัติ
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติคือ หนวยศัพทที่มี
ความหมายบงบอกคุณลักษณะ ลักษณะที่ปรากฏเปนรูปธรรม สวนหนวยศัพทคุณสมบัติมี
ความหมายแสดงสิ่งที่เปนนามธรรม กลุมความหมายนี้แบงหนวยศัพทเปน คุณลักษณะ สภาพ และ
คุณสมบัติตางๆ ดังนี้
1.1.
9.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะ สภาพ คือ ลักษณะที่
ปรากฏเปนรูปธรรมซึ่งสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5
เชน ลักษณ (ลักษณ ) เอกลักษณ
เสาวลักษณ เยาวลักษณ ดวง จุฑา เพ็ญ วลี ชอ นิกข ะ พิมพ ชมพู สิต คม ทรง รส สาย
ภาคภูมิ เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะ สภาพ เชน ลัศิกรษณ
ิ
ปุญญลักษณ เอกลักษณ เสาวลักษณ เยาวลักษณ ดวงมณี ดวงหทัย จุฑารัตน จุฑาทิพย เพ็ญรดี
เพ็ญพิสุทธิ์ สุชาวลี ชอผกา นิกขนิภา พิมพมาดา พลอยชมพู บัวชมพู บุญ สิตา คมศักดิ์ ทรงวุฒิ
ทรงพล รสชฎาวรรณ สายชล ภาคภูมิ เปนตน
1.1. 9.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ คือ ลักษณะที่เปน
นามธรรมตางๆ เชน วิริยะ อนันต โอฬาร เดน สุทธิ พิสุทธิ์ สุวิมล วิมล พิมล ผอง อํานวย นิชา
(ณิชา) ปุณณ เปนตน
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ เชน
วิริยะ
อนันต เอกอนันต โอฬาร เดนชัย สุทธิศักดิ์ เพ็ญพิสุทธิ์ สุวิมล วรรณวิมล พรพิมล ผองศรี อํานวยพร
ณัฏฐนิชา อรณิชา เปนตน
จะเห็นไดวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติที่
ปรากฏในชื่อนักเรียน แสดงใหเห็นถึงความตองการที่จะตั้งชื่อใหบุตรหลานมีลักษณะเฉพาะของ
ตนเองและเปนลักษณะเดนประจําตัวของเจาของชื่อ
1.1.

10 ความเชื่อและศาสนา
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา คือหนวยศัพทที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อในพุทธศาสนาและความเชื่ออื่นๆ หนวยศัพทในกลุมนี้เปนความหมายนามธรรมที่แสดงให
เห็นถึงความเชื่อความศรัทธา ผูวิจัยแยกเปน 2 ความหมายยอยโดยพิจารณาจากความหมายทาง
พุทธศาสนาและความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ดังนี้
1.1.10.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อพุทธศาสนา คือหนวยศัพทที่
มีความหมายสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจา บุญ ไดแก
ชิน พุทธ ปุญญ บุญ ทศพล
จุฑามณี อาริส
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อพุทธศาสนา ไดแกสุชิน
ชินวัตร ชินกรณ ปุญญลักษณ ปุญญพัฒน บุญ นํา บุญ สิตา พุทธฤทัย พุทธรางกูร(พุทธ+อังกูร)
ทศพล จุฑามณี อาริสา
1.1.
10.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ หมายถึงหนวยศัพทที่
แสดงความเชื่อหรือความศรัทธาเกี่ยวกับเทพ เทวดา และโชคลาภ เชน โชค เทว ศิว กฤษณ
วัชรินทร ศักรินทร อดิเทพ แมน เนรมิต เมธ เทพ ศรัทธา ศักดิ์สิทธิ์ เสก ธาดา ทิพย (ทิพย ทิพ )
วรุณ อัจฉรา ขวัญ ภพ กฤติยา อทิติยา ธราธร สุรัสวดี เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ เชนโชคชัย ศุภโชค
เทวฤทธิ์ ศิวพงษ กฤษณพงษ วัชรินทร ศักรินทร อดิเทพ มิ่งแมน เนรมิต ธีรเมธ วรเมธ พงษเทพ
ธัญเทพ ศรัทธา ศักดิ์สิทธิ์ เสกศักดิ์ สุ ธาดา ตรี ทิพยนิภา รุง ทิพย จุฑาทิพย ทิพ วรรณ วรุณ ยุพา
อัจฉราภรณ ขวัญณรงค ขวัญฤทัย ดรัณ ภพ กฤติยาภรณ อทิติยา ธราธร สุรัสวดี เปนตน
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา
ปรากฏในชื่อแสดงใหเห็นถึงความเชื่อความศรัทธาทั้งในพุทธศาสนาและความเชื่ออื่นๆ เกี่ยวกับเทพ
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เทวดา นางฟา โชคลาภ และขวัญ สะทอนใหเห็นวาถึงแมยุคปจจุบันจะล้ําหนาทางเทคโนโลยีแตก็
ยังคงความศรัทธาและความเชื่อภายในจิตใจ
1.1.11 อากัปกิริยา
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยาคือหนวยศัพทที่มีความหมายแสดง
หรือเกี่ยวของกับกิริยาการกระทําหรือเปนลักษณะการเคลื่อนไหว ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึงกิริยา
ทาทาง จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนพบวาหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับกิริยา
ทาทาง เชน กฤษฎา กฤษดา กฤต กาว ขจร เจิม จริยา จรีย ชู ชนา ชุลี ทัก ทวี วัตร วันต
รักษ นํา สืบ เสกสรร พา อัญชลี อภิรักษ อลงกต เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับกิริยาทาทาง เชน
กฤษฎา กฤษฎา
ภรณ กฤษดา ศภกฤต ธนกฤต กาวสิริ ขจรเกียรติ เจิมศักดิ์ จริยา นุชจรีย ชูเกียรติ ชนาวีร ชุลีพร
ทักดนัย ทวีศักดิ์ ณัฐ วัตร ธนวันต สมรักษ บุญ นํา สืบศักดิ์ เสกสรร พาฝน อัญชลี อัญชลี วรรณ
อภิรักษ อลงกต เปนตน
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยาปรากฏในชื่อ
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของอากัปกิริยาที่เปนความคาดหวังวาบุตรหลานมีอากัปกิริยาหรือการ
กระทําที่ดี สงางามและเปนที่ชื่นชมแกบุคคลทั่วไป
1.1.12 ลําดับและจํานวน
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน แยกเปนความหมายยอยได
ดังนี้
1.1.12.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับลําดับที่คือหนวยศัพทที่แสดงความ
หมายถึงอันดับที่หรือการเรียงกันไวใหเปนระเบียบตามตําแหนง เชน เอก ตรี ไตร จตุ เบญจ อัฐ
อัษฎ(อัศฎ) นพ ทัศ เปนตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับลําดับที่
เชน เอกรัตน เอกภูมิ
เอกอนันต เอกศิษฐ ตรีทิพยนิภา จตุพงษ จตุวิทย เบญจทิพย เบญจรัตน อัฐภิญญา อัษฎา นพรุจ
นพดล ทัศกร เปนตน
1.1.12.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับจํานวน
ไดแก หนึ่ง ชไม ดิเรก ลักษ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับจํานวน ไดแก
หนึง่ ฤดี ชไมพร
ดิเรก อนุลักษ ศิริลักษ
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จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน
ปรากฏในชื่อแสดงใหเห็นถึงความคาดหวังวาลําดับและจํานวนนี้จะเพิ่มหรือสนับสนุนความหมายที่มา
ประกอบกับชื่อใหแสดงความเปนสิริมงคลมากขึ้น
1.1.13 เมือง แควน
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับเมือง แควน คือหนวยศัพทที่มีความหมาย
เกี่ยวกับเมือง นคร แควน ซึ่งเปนการแสดงอาณาเขต เมืองหรือดินแดนอันกวางใหญ ไดแก รัฐ
นคร นครินทร ธานินทร วัง แดน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเมือง แควน ไดแก
รัฐ ภูมิ นคร
นครินทร ธานินทร คําวัง แดนไท ชายแดน
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับเมือง แควนปรากฏในชื่อ
แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังในสิ่งที่ยิ่งใหญเกี่ยวกับสถานที่ หรือปรารถนาใหบุตรหลานไดรับการ
ยอมรับและยิ่งใหญดังชื่อ
1.1.1
4 แบบแผนกฏเกณฑ กติกา
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับแบบแผน กฏเกณฑ กติกา ขอบังคับ ไดแก
กติกา ตันติ รัฐธรรมนูญ เนติ นิติ นิติยา บัญญัติ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแบบแผนกฏเกณฑ กติกา ไดแก
กติกา ตันติกร รัฐธรรมนูญ เนติพงษ นิตธิ ัช นิติยา บัญญัติ
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับแบบแผนกฏเกณฑ กติกา
ปรากฏในชื่อสะทอนใหเห็นการเปนผูที่มีระบบระเบียบแบบแผน ปฏิบัติตามกติกาหรือขอบังคับที่
กําหนด อยูในโอวาทและมีหลักในการปฏิบัติตนอยางเครงครัด
1.1.1
5 ความเหมาะสมและการเปรียบ
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสมและการเปรียบเทียบ แยกเปน
ความหมายยอยไดดังนี้
1.1.1
5.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสม ไดแก สม
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสม ไดแก
สมรักษ สมปอง

สมศักดิ์
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1.1.1

5.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการเปรียบ ไดแก ดุจ ปาน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการเปรียบ ไดแกดุจดาว ดุจฤทัย

ปานตา
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสมและ
การเปรียบปรากฏในชื่อแสดงใหเห็นความเหมาะสมของสิ่งนั้นๆหรือการไดรับการสนองสมดังที่
ตองการ เชน สมศักดิ์คือ มีศักดิ์ศรีเหมาะสมเทียบเทากัน เปนตน และการเปรียบวาสิ่งนั้นมีคาหรือ
สูงสง ซึ่งทั้งความเหมาะสมและการเปรียบนั้นเสมือนเปนการเปรียบกับความหมายที่มาประกอบกัน
ใหมีคุณคามากขึ้น
1.1.16 ทิศทาง
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับทิศทาง คือหนวยศัพทที่บงบอกทิศทาง จากการ
วิเคราะหพบวามีเพียงหนวยศัพทเดียวและมีชื่อเดียวไดแก ทักษิณ ซึ่งชื่อนี้ปรากฏเปนชื่อเพศชาย
จากการวิเคราะหขางตนพบวาความหมายของชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัด
เลย สามารถจําแนกไดเปน 16 กลุมความหมาย การใชหนวยศัพทของแตละกลุมความหมายมี
ความถี่ในการปรากฏมากนอยแตกตางกัน ความถี่ดังกลาวอาจแสดงใหเห็นความนิยมในการเลือก
หนวยศัพทมาใชในการตั้งชื่อของนักเรียนในชุมชนแหงนี้ โดยกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและ
ความเจริญรุงเรืองมีความถี่มากที่สุด และกลุมความหมายเกี่ยวกับทิศทางมีจํานวนความถี่นอยที่สุด
สรุปไดดังตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1 แสดงความถี่ของกลุมความหมายของชื่อนักเรียน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

กลุมความหมาย
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
เกียรติยศและอํานาจ
มนุษยและวงศตระกูล
สิ่งแวดลอม
ความรูความสามารถ
ความมั่งคั่งร่ํารวย
ความสุข

จํานวนครั้ง
402
336
272
213
209
199
136

คาเฉลี่ย
18.36
15.35
12.43
9.73
9.55
9.09
6.21
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ตาราง 1 (ตอ)
ลําดับที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กลุมความหมาย
การดํารงอยู
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ความเชื่อและศาสนา
อากัปกิริยา
ลําดับและจํานวน
เมือง แควน
แบบแผนกฎเกณฑ กติกา
ความเหมาะสมและการเปรียบ
ทิศทาง
รวม

จํานวนครั้ง
113
105
97
55
29
8
7
6
2
2,189

คาเฉลี่ย
5.16
4.80
4.43
2.51
1.32
0.37
0.32
0.27
0.10
100

นอกจากนี้ความหมายของชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย เมื่อจัดประเภทในแต
ละกลุมความหมายแลวยังพบวาในแตละกลุมความหมายนั้นสามารถแบงเปนความหมายยอยไดอีก
ทําใหแตละกลุมความหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สรุปไดดังตาราง 2 ดังนี้
ตาราง 2 แสดงประเภทยอยของกลุมความหมายของชื่อนักเรียน
ลําดับที่
กลุมความหมาย
ประเภทความหมาย
ตัวอยางหนวยศัพท
1
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความดี
ศิริ สุ ภัทร สิริ ศรี สุว
ศุภ มงคล
ความงาม
พรรณ วรรณ วิไล รจนา
ความเจริญ
วัฒน พัฒน ภัค เจริญ
สวางรุงเรือง
รัศมี รุจ โชติ ประภา
เจริญ แสง นารา
ความเปนเลิศ วิเศษ
วร พร ประเสริฐ
ประเสริฐ
ความสําเร็จ
บุญฤทธิ์
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ตาราง 2 (ตอ)
ลําดับที่

กลุมความหมาย

2

เกียรติยศและอํานาจ

3

มนุษยและวงศตระกูล

4

สิ่งแวดลอม

ประเภทความหมาย
ตัวอยางหนวยศัพท
เกียรติยศ
ยศ กิตติ เกียรติ เฉลิม
ครรชิต วิศรุต
อํานาจ
สิทธิ เดช ศักดิ์ ฤทธิ์ อิทธิ
อํานาจ
ชัยชนะ
ชัย ชิต ชนะ พิชิต วศิน
ความเปนใหญ
อดิศร อภิ อติ ไท เกรียง
ไกร พญา บดีศร ภาณุ
พลกําลัง
พล
ความกลาหาญ
วีร พีร สุร
การตอสู สงคราม
ณรงค ยุทธ โยธิน จักร
มนุษย ผูชาย ผูหญิง อร กัญญา กัลยา วดี
อนงค วนิดา ชาย ดนุ
ญาติ
ธิดา กนิษฐา สุดา นุช
ชนก เจษฎา อนุชา
วงศตระกูล
พงษ พงศ วงศ กุล
ทางธรรมชาติ
ดิน พื้น
ภูมิ ธาตรี ปฐวี ปฐพี ภูริ
ธรา ดล
น้ํา
ธาร นีร ชล วารี นที
ลม
วายุ
ตนไม ดอกไม ผลไม ตน บุษบา ปทมา มินตรา
วนา บัว ผกา
ภูเขา
ศิลา กันทรากร
ทองฟา
นภา อัมพร นภดล
ระบบสุริยะ
ศศิ ตะวัน อาทิตย รวิ
เดือน ดาว จันทร
ทิวากร
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ตาราง 2 (ตอ)
ลําดับที่

กลุมความหมาย

5

ความรูความสามารถ

6

ความมั่งคั่งร่ํารวย

7

ความสุข

ประเภทความหมาย
ตัวอยางหนวยศัพท
ปรากฎการณทาง
รุง วัส สายฟา
ธรรมชาติ
วันเวลา
วัน รุง อรุณ ใกล ทิวา
นิตยา รัตติ
อาหาร
สุธา ธัญญ
สัตว
ไกรสร อุสา มัสยา ไอยรา
ภูมิประเทศ
ทิวทัศน
มนุษยสรางขึ้น
มนุษยสรางขึ้น
ปราการ
ปญญาความรู
ณัฐ วุฒิ เมธี ธีร วิทยา
อรรถ ปรัชญา ปญญา
วิทวัส ศาสตร
ความสามารถ
เจน อัจฉริยะ ปรีชา ชาญ
เชี่ยวชาญ
สามารถ
คําพูด
ปฏิญญา ญัติติ บรรหาร
เสาวนีย สาวิตรี
ความคิด
ฝน จินตน เจต
การสราง ประดิษฐ
ประดิษฐ สรรค
คิดคน
ทรัพยสมบัติ
ธน วสุ นิธิ ทรัพย
แกวหรืออัญมณี
ทอง กนก เพชร พัชร
พลอย มณี บุษราคัม
รัตน หยก แกว เงิน
สิ่งของเครื่องใช
ภรณ ปน ธวัช เทียน
ฉัตร อชิน พาน
ความสุข
นันท เปรม นนท เกษม
สุข
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ตาราง 2 (ตอ)
ลําดับที่

กลุมความหมาย

8

การดํารงอยู

9

คุณลักษณะและคุณสมบัติ

10

ความเชื่อและศาสนา

11

อากัปกิริยา

ประเภทความหมาย
ความรัก
ความสันติ สงบสุข
ความสนิทสัมพันธ
การพึ่งพาชวยเหลือ
อารมณ ความตองการ
การเกิด
ความมั่นคงยั่งยืน
คุณลักษณะ สภาพ
คุณสมบัติตางๆ
ความเชื่อพุทธศาสนา
ความเชื่ออื่นๆ
กิริยาทาทาง
ลําดับที่

12

ลําดับและจํานวน

13

เมือง แควน

14

แบบแผนกฎเกณฑ กติกา

15

ความเหมาะสมและการเปรียบ

16

ทิศทาง

จํานวน
เมือง แควน
แบบแผนกฎเกณฑ
กติกา
ความเหมาะสม
การเปรียบ
ทิศทาง

ตัวอยางหนวยศัพท
กานต ปย ปรียา รัก
สันติ สันต
พันธ พันธ พัทธ มิตร
นาถ อารี ศรัณย อาทร
ปรารถนา ปอง สมใจ
สุชา สุชาดา
จิร ธร ธิติ ถาวร ถิร สถิต
ลักษณ ดวง เพ็ญ ชมพู
ชอ คม ทรง อนุ พิมพ
อนันต โอฬาร เดน สุทธิ
ผอง วิมล
ปุญญ บุญ พุทธ ชิน
โชค เทว กฤษณ เนรมิต
เทพ ทิพย ขวัญ
วัตร นํา กฤษฎา เจิม
ชู ทัก สืบ
เอก ตรี จตุ เบญจ อัฐ
ทศ
หนึ่ง ชไม
รัฐ นคร ธานินทร วัง
แดน
กติกา ตันติ เนติ บัญญัติ
สม
ดุจ ปาน
ทักษิณ
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จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย พบวา หนวย
ศัพทที่นํามาตั้งชื่อสามารถแบงกลุมความหมายได 16 กลุมความหมาย โดยแตละกลุมความหมาย
พบมากนอยแตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมความหมายชื่อของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีลักษณะการ
เลือกใชหนวยศัพทเหมือนและตางกัน งานวิจัยของวรางคณา สวางตระกูล (2540) ศึกษาในเรื่อง
ความหมายโดยแยกวิเคราะหชื่อของเพศชายและหญิง ทําใหทราบวาชื่อของเพศชายที่แตกตางจาก
ชื่อของเพศหญิงในกลุมอายุเดียวกัน คือชื่อของเพศชายมีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ ชัยชนะ ความ
เปนเลิศ ความกลาหาญมากที่สุด สวนชื่อของเพศหญิงมีความหมายเกี่ยวกับความงาม ความ
บริสุทธิ์มากที่สุด ดังนั้นเพื่อใหทราบความแตกตางของการตั้งชื่อนักเรียนในตําบลทาชางคลอง ผูวิจัย
จึงวิเคราะหกลุมความหมายโดยแยกเพศชายและหญิง เพื่อศึกษาการเลือกกลุมความหมายของชื่อ
นักเรียนในการเลือกหนวยศัพทระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงวามีการใชหนวยศัพทที่มี
ความหมายเหมือนและตางกัน ดังนี้
1.2 ความหมายของชื่อนักเรียนชาย
ผลการศึกษาพบวาความหมายของชื่อนักเรียนชายแบงตามกลุมความหมายได 16 กลุม
ความหมาย เรียงตามลําดับความถี่จากมากไปหานอย ไดแก เกียรติยศและอํานาจ ความดีงามและ
ความเจริญรุงเรือง ความรูความสามารถ มนุษยและวงศตระกูล ความมั่งคั่งร่ํารวย สิ่งแวดลอม
ความสุข การดํารงอยู ความเชื่อและศาสนา คุณลักษณะและคุณสมบัติ อากัปกิริยา ลําดับและ
จํานวน เมือง แควน แบบแผนกฎเกณฑ กติกา ความเหมาะสมและการเปรียบ และทิศทาง ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1.2.1 เกียรติยศและอํานาจ
จากการวิเคราะหหนวยศัพทของชื่อนักเรียนที่แสดงความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและ
อํานาจ แบงไดเปนหนวยศัพทที่หมายถึงเกียรติยศ อํานาจ ชัยชนะ ความเปนใหญ พลกําลัง ความ
กลาหาญ และการตอสู สงคราม โดยแยกเปนความหมายยอยไดดังนี้
1.2.1.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ ไดแก ยศ กิตติ
(กิตติ์) เกียรติ
เกียรติศักดิ์ นฤนาท เฉลิม วิศรุต ครรชิต มานิต อิษฐ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ เชน
ยศกร กิตติ
กิตติกร กิตติศักดิ์ กิตติพล กิตติพงษ ศุภกิตติ์ เกียรติศักดิ์ ธีรเกียรติ ขจรเกียรติ เกียรติ ชัย ชู เกียรติ
นฤนาท วันเฉลิม วิศรุต ครรชิต มานิต บารเมษฐ(บารมี+อิษฐ) เปนตน

39
1.2.1.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ ไดแก สิทธิ(สิทธิ์) อภิสิทธิ์ เดช
ศักดิ(ศักดิ์) เดโช ฤทธิ(ฤทธิ์) อิทธิ อิทธิพล อิทธิฤทธิ์ วิสิทธิ์ พาฆ อํานาจ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ เชน
สิทธิศักดิ์ สุร สิทธิ์
อภิสิทธิ์ ธีร เดช ภานุ เดช อนุ ศักดิ กนกศักดิ์ ทวี ศักดิ์ คมศักดิ์ กิตติ ศักดิ์ เดโช ฤทธิ ไกร เทว ฤทธิ์
อิทธิพัทธ อิทธิพล อิทธิฤทธิ์ วิสิทธิ์ โชคพาฆินร(โชค+พาฆ+อินทร) อํานาจ เปนตน
1.2.1.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ ไดแก ชย(ชัย) อภิชัย ชิต
อภิชิต อนุชิต ชนะ พิชิต พิชยตม วศิน วิชัย
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ เชน
ชยางกูร( ชย+
อังกูร) วุฒิ ชัย เทียน ชัย สุภ ชัย ธวัช ชัย อภิชัย ชิต นุพงษ( ชิต +อนุ+พงษ) อภิชิต อนุชิต คงชนะ
พิชิต พิชยตม วศิน วิชัย เปนตน
1.2.1.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนใหญ ไดแก ชนาธิป อดิศร
บดีศร อดิ อภิ อธิ อติ ไท เกรียง ไกร เกรียงไกร พญา บดินทร ปรม มนตรี ราช ราชิน เรวต เอก
ราช ภูมินทร อิสระ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนใหญ เชน
ชนาธิป
อดิศร บดีศร อดิศักดิ์ อภิรัตน อภิศักดิ์ อธิวัฒน อธิชา แดนไท เกรียงศักดิ์ เกรียงเดช วุฒไิ กร ฤทธิไกร
เกรียงไกร สุพญา บดินทร ธนบดินทร ปรเมศ(ปรม+เมธ) มนตรี ราชภูมิ สันติราช ราชิน เรวัต เอกราช
ภูมินทร อิสรา พงศอิสรา เปนตน
1.2.1.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับพลกําลังของชื่อนักเรียนชาย พบวามี
หนวยศัพทเดียว ไดแก พล
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับพลกําลัง เชน ดนุ
วัชรพล ณัฐพล อัครพล วีรพล ทรงพล ภคพล เปนตน

พล สุร พล

1.2.1.6 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความกลาหาญ ไดแก วีร พีร สุร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความกลาหาญ เชน
วีร พงษ
วีรยุทธ วีรพล วีรศักดิ์ วีรภัทร วีระโชติ วีระยุทธ พีรวัส พีร พัฒน พีร พัชร พีรพล สุรสิทธิ์ สุรพล
สุรศักดิ์ เปนตน
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1.2.1.7 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการตอสู สงคราม ไดแก ณรงค ยุทธ
(ยุทธ ยุทธิ์) โยธิน วรมัน ศร สร ชยา อาวุธ จักร(จักร) กฤช วชิราวุธ นรสิงห
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการตอสู สงคราม เชน ขวัณรงค
ญ
ชัยณรงค ณรงคฤทธิ์ ยุทธวัน อัศฎายุทธ วรายุทธ วีร ยุทธ สุร ยุทธ วรยุทธิ์ ธนายุทธ โยธิน วรมัน
ศรราม ศราวุธ( ศร+อาวุธ) ศริ นทร( ศร+อินทร) สรวี( สร+รวี) ชยากร อาวุธ วร าวุธ (วร+ อาวุธ )
จักรกฤษณ จักราวุธ(จักร+อาวุธ) กรกฤช วชิราวุธ นรสิงห เปนตน
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ
ของ
ชื่อนักเรียนชายปรากฏความถี่มากที่สุด แสดงใหเห็นวาชุมชนตําบลทาชางคลองคาดหวังใหบุตรชาย มี
เกียรติยศ ชื่อเสียง อํานาจวาสนา ความเปนใหญเปนโต ดังที่แฝงอยูในความนิยมในการเลือกหนวย
ศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจมาตั้งชื่อเปนอันดับหนึ่งของชื่อนักเรียนชาย
โดยเฉพาะหนวยศัพท “พล” ปรากฏมากที่สุดในกลุมความหมายเดียวกัน สังเกตไดวาหนวยศัพทนี้
ปรากฏเปนหนวยศัพทหลังของชื่อนักเรียนชายที่แสดงถึงความมีพลกําลัง ความเขมแข็ง ซึ่งเปนสิ่งบง
บอกความเปนเพศชายไดอยางชัดเจน
1.2.2 ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
พบวา หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง ในชื่อ
ของนักเรียนชาย ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึงความดี ความงาม ความเจริญ สวางรุงเรือง และ
ความเปนเลิศ วิเศษ ประเสริฐ และความสําเร็จ โดยแยกเปนความหมายยอยไดดังนี้
1.2.2.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความดี ไดแก หนวยศัพท คุณ ธัญ
ภัทร กิตติคุณ ศิริ สิริ สุ สุภ ศุภ มิ่ง มงคล ชัยมงคล บารมี
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความดี เชน
คุณาวุฒิ ธัญเทพ
ธนภัทร ชลภัทร ภูรภิ ัทร ธีรภัทร กิตติคุณ ศิริศักดิ์ พงษศิริ สิริทรัพย สิริศักดิ์ สุเนตร สุวิทย สุภชัย
ศุภจักร ศุภวิชญ มิ่งแมน มงคลชัย ชัยมงคล บารเมษฐ(บารมี+อิษฐ) เปนตน
1.2.2.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม พบ 3 หนวยศัพท คือ
สุทัศน พัณน และราม ไดแกชื่อ สุทัศน ระพีพัณน ศรราม ราเมนทร(ราม+อินทร)
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญ ไดแกหนวยศัพท ดรัณ
1.2.2.3
วัฒน(วัฒน) วิวัฒน วัฒนา พัฒน(พัฒน) พิพัฒน เจริญ โภ ภค
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญ เชน
ดรัณ ภพ
ธนวัฒน ภานุ วัฒน จิราวัฒน ถิร วัฒน ณัฐ วัฒน วิวัฒน วัฒนา จิร พัฒน ปุญญ พัฒน พีร พัฒน
ระพีพัฒน พิพัฒน ชัยพิพัฒน ภูมิพิพัฒน เจริญชัย เจริญพงษ โภไตร ภคพล พงคภัค เปนตน
1.2.2.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสวางรุงเรือง ไดแก หนวยศัพท
โชติ รัศมี รุจ ภาณุ ภานุ ปภาวิน โรจน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสวางรุงเรือง ไดแก วรโชติ
วีระโชติ รัศมี นพรุจ ภาณุวัฒน ภาณุชัย ภานุ ภานุวัฒน ภานุเดช ภานุพงษ ปภาวิน ศิโรโรจน
1.2.2.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนเลิศ วิเศษ ประเสริฐ ไดแก
หนวยศัพท วร พร ประเสริฐ พิสิษฐ อัคคะ อัคร อันดิ อุตม ศิษฐ ปรเมศ ปวริศ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนเลิศ วิเศษ ประเสริฐ
เชน วรโชติ วรยุทธิ์ วรพงศ วรฉัตร วรวุฒิ ดนุ พร พรชัย ประเสริฐ พิสิษฐ สรรค นรา คินทร(นร+
อัคคะ+อินทร) อัครพล สรันดิ์(สร+อันดิ) นรุตม(นร+อุตม) เอกศิษฐ ปรเมศ ปวริศ เปนตน
1.2.2.6 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสําเร็จ ไดแก หนวยศัพท บุญฤทธิ์
ไดแกชื่อ บุญฤทธิ์
จากการวิเคราะหกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองของชื่อ
นักเรียนชายพบวา ความหมายเกี่ยวกับความดีปรากฏมากที่สุด สวนความหมายเกี่ยวกับความสําเร็จ
ปรากฏนอยที่สุด หนวยศัพทที่ นํามาตั้งชื่อ มีความหมายที่ เปนสิริมงคลแกเจาของชื่อ แสดงใหเห็นถึง
ความคาดหวังใหเจาของชื่อมีความดีงามและความเจริญรุงเรืองสมดังกับชื่อ
1.2.
3 ความรูความสามารถ
จากการวิเคราะหหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถของชื่อ
นักเรียนชาย พบวามีหนวยศัพทที่หมายถึง ปญญาความรู ความสามารถเชี่ยวชาญ ความคิด คําพูด
การสราง ประดิษฐ คิดคน ดังตอไปนี้
1.2.
3.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปญญาความรู ไดแก ณัฐ นัฐ วุฒิ เมธี
เมธาวี ธีร(ธีระ) ธี บัณฑ ปริญญา วิทย(วิทยา วิทย) อรรถ วิชญะ ปฏิภาณ ปรัชญา รัฐศาสตร
วิทวัส วิช วิท วิวิท มนัสวี ปญญา สิทธิชัย ประมวล อักษร
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปญญาความรู เชน
ณัฐ ภัทร
ณัฐวัฒน ณัฐกานต นัฐวุฒิ นัฐพล ณัฐวุฒิ วุฒิชัย ทรงวุฒิ วรวุฒิ เมธี เมธาวี ธีรเดช ธีระพงษ
ธีภัทร ธีธัช บัณฑธร ปริญญา ปริญญ สุวิทย ชาญวิทย วิทยา อรรถพล วิชญะ ศุภ วิชญ สิร วิชญ
ปฏิภาณ ปรัชญา รัฐศาสตร วิทวัส วรวิช วิท วัฒน วิวิท ชัย มนัสวี ปญญา สิทธิชัย ประมวล
สุภักษร(สุภ+อักษร) เปนตน
1.2.
3.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสามารถเชี่ยวชาญ ไดแก ปรีชา
ชาญ นพพล สามารถ อัจฉริยะ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสามารถเชี่ยวชาญ ไดแก
ปรีชา ชาญชัย เดชาชาญ ชาญวิทย นพพล สามารถ อัจฉริยะ อัจฉริยพล
1.2.
3.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคําพูด ไดแก ปฏิญญา ญัติติ บรรหาร
ภัสส
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคําพูด ไดแก
ปฏิญญา ญัติติพงษ
บรรหาร ภัสกร(ภัสส+กร)
1.2.
ทัศนัย

3.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความคิด ไดแก เจต นย คือชื่อ เจตพล

1.2.
3.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการสราง ประดิษฐ คิดคน ไดแก
ประดิษฐ ยุต สรรค
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการสราง ประดิษฐ คิดคน
ไดแก ประดิษฐ ธนายุต พิสิษฐสรรค
จากการวิเคราะหกลุมความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถของชื่อนักเรียนชาย
พบวา ความหมายเกี่ยวกับความ รูปรากฏ มากที่สุด สวนความหมายเกี่ยวกับความคิด ปรากฏ นอย
ที่สุด แสดงใหเห็นวาผูตั้งชื่อคาดหวังใหเจาของชื่อมีสติปญญาและความรูความสามารถสมดังชื่อ
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1.2.

4 มนุษยและวงศตระกูล
ผลการวิเคราะห พบวา หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล
ของชื่อนักเรียนชาย ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึงมนุษย ผูชาย ผูหญิง ลําดับญาติ วงศตระกูล และ
อวัยวะ แยกเปนความหมายยอยไดดังนี้
1.2.
4.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย ผูชาย ผูหญิง ไดแก กร ชน
ดนุ ธนบดี ชาย ฉัน นร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย ผูชาย ผูหญิง เชน ยศกร
กรกฤช ธนกร ตันติ กร ทัศ กร ฉัตรกร ชนาวีร ชนานัน ดนุ พร ดนุ พล ธนบดี ชายแดน ชาติ ชาย
ชายทอง ฉันชนก นรุตม(นร+อุตม) เปนตน
1.2.
4.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับญาติ ไดแก อนุชา ภราดร เจษฎา
ดนัย ชนก สุต
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับญาติ ไดแก
อนุชา ภราดร
เจษฎา ทักดนัย ฉันชนก รวิสุต สุตานนท(สุต+อานนท)
1.2.
4.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวงศตระกูล ไดแก พงษ พงศ พงค
พงศกร พงศธร วงศ อังกูร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวงศตระกูล เชน เนติ
พงษ ณัฐพงษ
วัชรพงษ เจริญพงษ พงษศิริ ธีรพงษ ภานุพงษ ศิวพงษ กฤษณพงษ นิธพิ งษ พงษเทพ วีรพงษ จตุพงษ
พงษศักดิ์ วรพงศ ฐิติพงศ พงศเทพ พงศอิสรา อัครพงค พงคภัค พงศกร พงศธร วงศธร ชยางกูร
(ชย+อังกูร) เปนตน
1.2.
4.4 หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอวัยวะ ไดแก หนวยศัพท เนตร ศิร
สิร กมล มน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะ ไดแก สุ
เนตร ศิรวิทย
ศิรชัช ศิโรโรจน(ศิร+โรจน) กมลวัฒน ชัยกมล สิรวิชญ มินทรชดา(มน+อินทร+ชดา)
จากการวิเคราะหกลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลของชื่อนักเรียนชาย
พบวา ความหมายเกี่ยวกับ วงศตระกูลปรากฏมากที่สุด สวนความหมายเกี่ยวกับ อวัยวะปรากฏ นอย
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ที่สุด แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังที่จะใหผูชาย เปนผูดํารงไวซึ่งเผาพันธุวงศตระกูล เปนผูสืบทอด
วงศตระกูลตอไปในอนาคต
1.2.5 ความมั่งคั่งร่ํารวย
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึง
ทรัพยสมบัติ แกวหรืออัญมณีและสิ่งของเครื่องใช จากการวิเคราะหชื่อนักเรียนชายปรากฏหนวยศัพท
ที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวยดังนี้
1.2.
5.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพยสมบัติ ไดแก ธน (ธนา) วสุ นิธิ
ทรัพย
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพยสมบัติ เชน
ธนชัย ธนภัทร
ธนกร ธนบดินทร ธนนนท ธนวัฒน ธนพร ธนพงษ ธนาธร(ธน+ธร) ธนาทร(ธน+อาทร) วสุรัตน นิธิพงษ
สิริทรัพย เปนตน
1.2.
5.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแกวหรืออัญมณีและเปนแรธาตุที่มีคา
ไดแก
1.2.
5.2.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแกวหรืออัญมณี ไดแก รัตน(รัตน)
ไพฑูรย วิฑูรย เพชร พัชร วัชร โกเมน นพรัตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแกวหรืออัญมณี เชน
รัต นพล รัตนพงษ เอกรัตน วสุ รัตน ไพฑูรย วิฑูรย เพชร เพชรรัตน เพ็ญ เพชร พัชรพงษ พีร พัชร
วัชรพล วัชรพงษ วัชระ โกเมน นพรัตน เปนตน
1.2.
5.2.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับ แรธาตุที่มีคา จากขอมูลพบหนวย
ศัพทที่หมายถึงทองของชื่อนักเรียนชาย คือ คํา ทอง กนก ไดแกคําวัง ชายทอง พานทอง กนกศักดิ์
1.2.
5.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช แบงเปนประเภทไดดังนี้
1.2.
5.3.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องประดับตกแตง คือ ปวิช
อลงกรณ สายรุง ไดแกชื่อ ปวิช อลงกรณ สายรุง
1.2.
5.3.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องใชทั่วไป ไดแก ธัช ธวัช
บรรณ เทียน ฉัตร ลัญฉกร พาน บัญชี อชิน
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องใชทั่วไป ไดแก ธี
ธัช
นิติธัช ธวัชชัย นันธวัช บรรณสรณ เทียนชัย ฉัตรกร วรฉัตร ลัญฉกร พานทอง บัญชี อชิน
จากการศึกษาพบวาหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวยแบง
ประเภทยอยได 3 ประเภท คือ ทรัพยสมบัติ แกวหรืออัญมณี และสิ่งของเครื่องใช แสดงใหเห็นถึง
ความตองการทางวัตถุมีคาซึ่งมีความพิเศษและสวยงามล้ําคาที่ปรารถนาใหเกิดแกเจาของชื่อ
1.2.
6 สิ่งแวดลอม
จากการวิเคราะหหนวยศัพทแสดงความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขางตน ผูวิจัยแบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ผลการศึกษาดังนี้
1.2.
6.1 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ คือ สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก
พื้นดิน น้ํา ลม ภูเขา หิน ทองฟา ระบบสุริยะ ปรากฏการณทางธรรมชาติ วันเวลา สัตว และ
ลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้
1.2.
6.1.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับพื้นดิน ไดแก ภูมิ ธาตรี ปฐพี
ปฐวี ภูริ ภูวดล ดล
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับพื้นดิน ไดแก เอกภูมิ ราชภูมิ
รัฐ ภูมิ ภูมิ พิพัฒน รัตช ภูมิ (รต+ชา+ภูมิ ) ธาตรี ปฐพี ปฐวี กานต ภูริ ภัทร ภูวดล ภราดล ดลเดช
นพดล
1.2.
6.1.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ํา ไดแก ชล ชลชาติ ชลธาร นที
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ํา ไดแก สาย
ชล ชลภัทร
ชลธิชา(ชล+อธิ+ชา) ชลชาติ ชลธาร นที
1.2.
6.1.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับลม พบวามีเพียงหนวยศัพทเดียว
ไดแก วายุ คือชื่อ วายุ
1.2.
6.1.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับภูเขา หิน พบ 2 หนวยศัพท
ไดแก ศิลา กันทรากร คือชื่อ ศิลา กันทรากร
1.2.
6.1.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทองฟา พบ 3 หนวยศัพท คือ
นภดล นภัส ภรา ไดแก นภดล นภัส ภราดล
1.2.
6.1.6 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับระบบสุริยะ ไดแก ตะวัน อาทิตย
สุริยา รวิ(รวี) รพี(ระพี) ทินกร ทิวากร จันทร ปภังกร
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับระบบสุริยะ ไดแก
ตะวัน
อาทิตย สุริยา รุง สุริยา รวิสุต รวิพล สรวี(สร+รวี) รพีภัทร ระพีเพชร ระพีพัฒน ระพีพัณน ทินกร
ทิวากร จันทร ปภังกร
1.2.
6.1.7 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปรากฎการณทางธรรมชาติ ไดแก
รุง วัส สายฟา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปรากฎการณทางธรรมชาติ
ไดแก รุงนิรัตน พีรวัส วุฒิวัส สายฟา
1.2.
6.1.8 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวันเวลา ไดแก สนธยา ธันวา
เมษา ทิน วัน รุง อรุณ รุงอรุณ พัศ สหชาติ ศตวรรษ อายุ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวันเวลา ไดแก
สนธยา
ธันวา เมษา ทินภัทร วันเฉลิม ยุทธวัน อรุณ รุงอรุณ รุงสุริยา สุร พัศ สหชาติ ศตวรรษ วรายุ(วร+
อายุ)
1.2.
6.1.9 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตวของชื่อนักเรียนชาย พบ 2
หนวยศัพท คือ ไกรสร และภูมร ไดแกชื่อ ไกรสร ภูมรินทร(ภูมร+อินทร)
1.2.
6.1.10 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิประเทศพบเพียงหนึ่ง
หนวยศัพท คือ ทิวทัศน ไดแกชื่อ ทิวทัศน
จากการวิเคราะหพบวา มีกลุมความหมายยอยที่เกี่ยวกับพื้นดิน น้ํา
ลม ภูเขา
ทองฟา ระบบสุริยะ ปรากฏการณทางธรรมชาติ วันเวลา สัตว และภูมิประเทศ แตไมพบกลุม
ความหมายยอยที่เกี่ยวกับตนไม ดอกไม ผลไม และอาหาร
1.2.
6.2 สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น มีหนวยศัพทเดียว คือ ปราการ ไดแกชื่อ
ปราการ หนวยศัพทนี้แสดงถึงความหมายที่แข็งแกรง เปนแนวปกปองคุมครองเพื่อปองกันการรุกราน
จากการศึกษาพบวาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ปรากฏหนวยศัพทที่แสดงความหมาย
เกี่ยวกับธรรมชาติ ไดแก พื้นดิน น้ํา ลม ภูเขา หิน ทองฟา ระบบสุริยะ ปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ วันเวลา สัตว และลักษณะภูมิประเทศ สวนสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ปรากฏหนวย
ศัพทเดียวไดแก ปราการ
จะสังเกตไดวา หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติของชื่อนักเรียนชายมี
ความหมายแฝงที่แสดงถึงพลังอํานาจ ความยิ่งใหญ โดยเฉพาะในกลุม ความหมายเกี่ยวกับระบบ
สุริยะ เชน อาทิตย สุริยา ตะวัน ทินกร รพีภัทร จันทร ปภังกร ทิวากร เปนตน
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1.2.
7 ความสุข
พบวา หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความสุขของนักเรียนชาย ไดแก หนวย
ศัพทที่หมายถึงความสุข ความรัก ความสันติ สงบสุข ความสนิท สนมและความสัมพันธ การพึ่งพา
ชวยเหลือ และอารมณความตองการ โดยแยกเปนความหมายยอยดังนี้
1.2.
7.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุข ไดแก นันท(นันท) นนท(นนท)
อภินันท สุนันท อนันท อภิร อานนท เกษม สุข เกษมสันต ปราโมทย เปรม ษิต
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุข เชนนันทวัฒน จิระนันท
ธีรนันท ณัฐนันท อภินันท ณัฐนนท ธนนนท สุตานนท สิทธิ นนท สุนันท อภิรชัย อานนท ชานนท
(ชา+อานนท) เกษมสุข สันติสุข เกษมสันต ปราโมทย อนันทศักดิ์ เปรมศักดิ์ โภษิต เปนตน
1.2.
7.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก พบ 2 หนวยศัพท ไดแก
กานต ปยะ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก เชน ปฐวี
กานต นนทกานต
พันธกานต ณัฐกานต ปยะฎล เปนตน
1.2. 7.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสันติ สงบสุข พบ 3 หนวยศัพท
คือ สันติ สันติสุข สันต
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสันติ สงบสุข ไดแก
สันติราช
สันติสุข คมสันต
1.2.
7.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสนิทสัมพันธ ไดแก พัทธ มิตร
พันธ(พันธ) พนธ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสนิทสัมพันธ ไดแก อิทธิ
พัทธ
ศุภมิตร มิตรชัย สิทธิพันธ พันธกานต ธนพนธ
1.2.
7.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการพึ่งพาชวยเหลือ ไดแก
(ศรันย) ศรัณยู อนุสรณ สรณ อนุกร อาทร พิทักษ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการพึ่งพาชวยเหลือ ไดแก
ศรัณยู ศรันย อนุสรณ บรรณสรณ อนุกร อาทร ธนาทร(ธน+อาทร) พิทักษเทพ

ศรัณย
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1.2.
7.6 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอารมณ ความตองการ คือ
นิรุท
ประสงค สมใจ ไดแกชื่อ นิรุท ประสงค สมใจ
จากการวิเคราะหกลุมความหมายเกี่ยวกับความสุขพบวา กลุมความหมายยอย
เกี่ยวกับความสุข ปรากฏมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรัก ความสนิทสัมพันธ การพึ่งพาชวยเหลือ
ความสันติ สงบสุข อารมณ และความตองการ
1.2.
8 การดํารงอยู
กลุมหนวยศัพทเกี่ยวกับการดํารงอยู ไดแก หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการเกิด
และความมั่นคงยั่งยืน โดยแยกเปนความหมายยอยไดดังนี้
1.2.
8.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการเกิด คือ ชา(ชาต ในภาษาบาลี
สันสกฤต) ชาติ ชัช ชดา สุชา อภิชาติ อากร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ ไดแกชื่อ เพชร
ชรัตน
(เพชร+ ชา+รัตน) รัต ชภูมิ(รต+ ชา+ภูมิ) ณัฐ ชนน(ณัฐ+ ชา+นนท) ณั ชพล(ณัฐ+ ชา+พล) ชานนท
(ชา+อานนท) ชาติชาย ศิรชัช อธิชา(อธิ+ชาต) ชลธิชา(ชล+อธิ+ ชาต) มินทร ชดา(มน+อินทร+ ชดา)
สุชา อภิชาติ ธนากร(ธน+อากร) วัชรากร(วัชร+อากร)
สังเกตไดวาชื่อบางชื่อมีการประสมคําแบบตัดตัวอักษรบางตัวซึ่งเปนคําที่ไมปรากฏ
เปนคําเดี่ยวในภาษาไทยหรือไมคุนชิน เชนในชื่อ เพชรชรัตน รัตชภูมิ ณัฐชนน ณัชพล เปนตน
1.2.
8.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืน ไดแก คง จิ(รจิระ จิรา)
ฐาน ธร ธรณ นัท ฐิติ นิรันดร ถิร ศาศวัต เสถียร สถิต อัส(ในภาษาบาลีสันกฤต)
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืน ไดแก
คงชนะ วงศ ธร ธนา ธร บัณฑ ธร ธัญย ธรณ ธน ธรณ จิร พัฒน จิร วัฒน จิระ นันท จิร าวิทย
จิ ราวัฒน นัท วุธ ฐิติ กร ฐิติ พงศ นิรันดร ถิร วัฒน ศาศวัต เสถียร สถิต ลภัส (ลภ+ อัส ) ฐานัส
(ฐาน+อัส)
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่
มีความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยูปรากฏ หนวย
ศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืน มากที่สุด แสดงใหเห็นถึง ความคาดหวังของผูตั้งชื่อ
ปรารถนาใหบุตรหลานมั่นคงยั่งยืน ดํารงอยูอยางมั่นคงถาวรตลอดไป
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1.2.9 ความเชื่อและศาสนา
จากการวิเคราะหพบวามีหนวยศัพทที่เกี่ยวกับความเชื่อพุทธศาสนา และความเชื่ออื่นๆ
ที่ปรากฏของชื่อนักเรียนชาย ดังนี้
1.2.9.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อพุทธศาสนา คือ ชิน ทศพล
ปุญญ บุญ พุทธ ไดแกชื่อ ชินวัตร สุ ชิน ชินกรณ ทศพล ปุญญพัฒน บุญนํา พุทธรางกูล(พุทธ+
อังกูร)
1.2.9.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ ไดแก กฤษณ โชค เทว
ศักรินทร แมน วัชรินทร เนรมิต เมธ ขวัญ เสก ภพ ภาคิน ทิพย ลภ อดิเทพ ศิว เทพ ศักดิ์สิทธิ์
ธราธร ศรัทธา อินทร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ ไดแก กฤษณพงษ
จักรกฤษณ โชคชัย โชคพาฆินทร( โชค+พาฆ+ อินทร ) ศุภ โชค เทวฤทธิ์ เทวา ศักรินทร มิ่ง แมน
วัชรินทร เนรมิต วรเมธ ธีรเมธ ขวัญชัย ขวัญณรงค เสกศักดิ์ ดรัณภพ ภาคิน สุทิพย ลภัส(ลภ+อัส)
อดิเทพ ศิวพงษ ศิวกร พิทักษ เทพ พงษเทพ พงศเทพ ธัญเทพ ศักดิ์สิทธิ์ ธราธร ศรัทธา ราเมนทร
(ราม+ อินทร ) ภูม รินทร (ภูมร+ อินทร ) จัก รินทร (จักร+ อินทร ) นรา คินทร (นร+อัคคะ+ อินทร )
มินทรชดา(มน+อินทร+ชดา) ศรินทร(ศร+อินทร) ราเมศวร(ราม+อีศวร) ปรเมธ(ปรม+เมธ)
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา
ปรากฏในชื่อ นักเรียนชาย แสดงใหเห็นถึงความเชื่อความศรัทธาทั้งในพุทธศาสนาและความเชื่ออื่นๆ
โดยปรากฏหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ มากที่สุด สะทอนใหเห็นความเชื่ออื่นๆ ที่มี
อิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนตําบลทาชางคลอง
1.2.10 คุณลักษณะและคุณสมบัติ
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติคือ หนวยศัพทที่มี
ความหมายบงบอกคุณลักษณะ ลักษณะที่ปรากฏเปนรูปธรรม สวนหนวยศัพทคุณสมบัติมี
ความหมายแสดงสิ่งที่เปนนามธรรม กลุมความหมายนี้แบงหนวยศัพทเปน คุณลักษณะ สภาพ และ
คุณสมบัติตางๆ ดังนี้
1.2.
10.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะ สภาพ ไดแก เอกลักษณ
คม ทรง อนุ ภาพ สาย เพ็ญ ภาคภูมิ รัต
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะ สภาพ ไดแก
เอกลักษณ คมสันต คมศักดิ์ ทรงวุฒิ ทรงชัย ทรงพล อนุศักดิ์ อนุวัฒน อนุพงษ อนุลักษ อนุศักดิ
อนุวัตน ชิตนุพงษ(ชิต+อนุ+พงษ) วีรภาพ สายชล เพ็ญเพชร ภาคภูมิ รัตชภูมิ(รัต+ช+ภูมิ)
1.2.
10.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ไดแก วิริยะ อนันต
โอฬาร เดน มนัสวิน สุทธิ ประการ ปุณณ เอนก
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ไดแก
วิริยะ
อนันต เอกอนันต อนันชัย โอฬาร เดนชัย มนัสวิน สุทธิศักดิ์ ประการ ปุณณรัตน อเนก
จะเห็นไดวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติที่
ปรากฏในชื่อนักเรียน ชายแสดงใหเห็นถึงความตองการที่จะตั้งชื่อใหบุตร ชายมีลักษณะเฉพาะของ
ตนเองและเปนลักษณะเดนประจําตัวของเจาของชื่อ
1.2.11 อากัปกิริยา
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนชาย พบวา มีหนวยศัพทที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยา ไดแก กฤต กฤษฎา กฤษดา กฤษ กรร กรณ ขจร เจิม จรัญ ฎล
(ภาษาเขมร) ชู ทัก ทวี นํา ลิขิต วัตร วันต วัตน รักษ สืบ เสกสรร อภิรักษ อลงกต
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยา ไดแก ศภ
กฤต
กฤษฎา กฤษดา จักรกฤษ กรรชัย ชิน กรณ ขจรเกียรติ ขจรศักดิ์ เจิมศักดิ์ จรัญ ปยะฎล ชูเกียรติ
ทัก ดนัย ทวี ศักดิ์ บุญ นํา ลิขิต ณัฐ วัตร ชิน วัตร ธน วันต ธนวัตน สมรักษ สืบ ศักดิ์ เสกสรร
อภิรักษ อลงกต
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยาปรากฏในชื่อ
นักเรียนชายแสดงใหเห็นถึงความคาดหวังวาบุตรชายจะมีอากัปกิริยาหรือการกระทําที่ดี สงางามและ
เปนที่ชื่นชมแกบุคคลทั่วไป
1.2.12 ลําดับและจํานวน
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน แยกเปนความหมายยอยได
ดังนี้
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1.2.12.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับลําดับที่คือ
หนวยศัพทที่แสดงความ
หมายถึงอันดับที่หรือการเรียงกันไวใหเปนระเบียบตามตําแหนง ไดแก หนวยศัพท เอก ไตร จตุ
อัษฎ(อัศฎ) นพ ทัศ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับลําดับที่ ไดแกชื่อ
เอกรัตน เอกภูมิ
เอกอนันต เอกศิษฐ โภไตร จตุพงษ จตุวิทย อัษฎา อัศฎายุทธ นพรุจ นพดล ทัศกร ทัศนัย
1.2.12.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับจํานวน ไดแกหนวยศัพท ดิเรก ลักษ
คือชื่อ ดิเรก อนุลักษ
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน
ปรากฏในชื่อ นักเรียนชาย แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังวาลําดับและจํานวนนี้จะเพิ่มหรือสนับสนุน
ความหมายที่มาประกอบกับชื่อใหแสดงความเปนสิริมงคลมากขึ้น
1.2.13 เมือง แควน
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับเมือง แควน คือหนวยศัพทที่มีความหมาย
เกี่ยวกับเมือง นคร แควน ซึ่งเปนการแสดงอาณาเขต เมืองหรือดินแดนอันกวางใหญ จากการ
วิเคราะหพบวา มีหนวยศัพท รัฐ นคร นครินทร ธานินทร วัง แดน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเมือง แควน ไดแก
รัฐ ภูมิ นคร
นครินทร ธานินทร คําวัง แดนไท ชายแดน
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับเมือง แควนปรากฏในชื่อ
นักเรียนชาย แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังในสิ่งที่ยิ่งใหญเกี่ยวกับสถานที่ หรือปรารถนาใหบุตร ชาย
ไดรับการยอมรับและยิ่งใหญดังชื่อ
1.2.14 แบบแผนกฎเกณฑ กติกา
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับแบบแผน กฎเกณฑ กติกา ขอบังคับ ไดแก
ตันติ รัฐธรรมนูญ เนติ นิติ บัญญัติ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแบบแผนกฎเกณฑ กติกา ไดแก
ตันติกร รัฐธรรมนูญ เนติพงษ นิตธิ ัช บัญญัติ
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับแบบแผนกฏเกณฑ กติกา
ปรากฏในชื่อ นักเรียนชาย สะทอนใหเห็น ความคาดหวังที่จะใหเจาของชื่อ เปนผูมีระบบระเบียบแบบ
แผน ปฏิบัติตามกติกาหรือขอบังคับที่กําหนด อยูในโอวาทและมีหลักในการปฏิบัติตนอยางเครงครัด
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1.2.15 ความเหมาะสมและการเปรียบ
ความหมายของชื่อนักเรียนชาย พบวา มีหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความ
เหมาะสม แตไมพบหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับการเปรียบ ไดแกคําวา สม คือชื่อ
สมศักดิ์ สมรักษ
จากการวิเคราะหพบวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสมและการ
เปรียบปรากฏในชื่อ นักเรียนชาย แสดงใหเห็นความเหมาะสมของสิ่งนั้นๆหรือการไดรับการสนองสม
ดังที่ตองการ
1.2.16 ทิศทาง
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนชายพบวา มีหนวยศัพทที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับทิศทางหนึ่งหนวยศัพท คือ ทักษิณ ไดแกชื่อ ทักษิณ
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนชายพบวา สามารถแบงกลุมความหมายได
16 กลุมความหมาย ไดแก เกียรติยศและอํานาจ ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความรู
ความสามารถ มนุษยและวงศตระกูล ความมั่งคั่งร่ํารวย สิ่งแวดลอม ความสุข การดํารงอยู ความ
เชื่อและศาสนา คุณลักษณะและคุณสมบัติ อากัปกิริยา ลําดับและจํานวน เมือง แควน แบบแผน
กฎเกณฑ กติกา ความเหมาะสมและการเปรียบ และทิศทาง สวนกลุมความหมายยอยที่ไมพบไดแก
กลุมที่มีความหมายเกี่ยวกับตนไม ดอกไม ผลไม อาหาร และการเปรียบ สรุปไดดังตารางตอไปนี้
ตาราง 3 แสดงความถี่ของกลุมความหมายของชื่อนักเรียนชาย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กลุมความหมาย
เกียรติยศและอํานาจ
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ความรูความสามารถ
มนุษยและวงศตระกูล
ความมั่งคั่งร่ํารวย
สิ่งแวดลอม
ความสุข
การดํารงอยู

จํานวนครั้ง
292
151
127
104
87
83
66
56

คาเฉลี่ย
25.93
13.41
11.28
9.24
7.73
7.37
5.86
4.97
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ตาราง 3 (ตอ)
ลําดับที่
9
10
11
12
13
14
15
16

กลุมความหมาย
ความเชื่อและศาสนา
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
อากัปกิริยา
ลําดับและจํานวน
เมือง แควน
แบบแผนกฎเกณฑ กติกา
ความเหมาะสมและการเปรียบ
ทิศทาง
รวม

จํานวนครั้ง
54
38
33
18
8
5
2
2
1,126

คาเฉลี่ย
4.80
3.37
2.93
1.60
0.71
0.44
0.18
0.18
100

1.3 ความหมายของชื่อนักเรียนหญิง
ผลการศึกษาพบวาความหมายของชื่อนักเรียนหญิงแบงตามกลุมความหมายได 14 กลุม
ความหมาย เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดแก ความดีงามและความเจริญรุงเรือง มนุษยและ
วงศตระกูล สิ่งแวดลอม ความมั่งคั่งร่ํารวย ความรูความสามารถ คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ความสุข การดํารงอยู ความเชื่อและศาสนา เกียรติยศและอํานาจ อากัปกิริยา ลําดับและจํานวน
ความเหมาะสมและการเปรียบ และแบบแผนกฎเกณฑ กติกา โดยแตละกลุมแยกเปนความหมาย
ยอยไดอีก ดังนี้
1.3.1 ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนหญิง พบวา หนวยศัพทที่แสดงความหมาย
เกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองสามารถแบงกลุมความหมายยอยไดเหมือนกับความหมาย
ของชื่อนักเรียนชาย ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึงความดี ความงาม ความเจริญ สวางรุงเรือง และ
ความเปนเลิศ วิเศษ ประเสริฐ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.3.1.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความดี ไดแก ศิริ สิริ สุ ภัทร ศุภ สุภ
(สุภา) สุว มิ่งขวัญ ศรี ธัญ ธันย
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความดี เชน
ศิริรัตน ศิรินารถ
ศิริวรรณ ศิริกุล สิริกัลยา สิริขวัญ กาวสิริ สิริรัตน สุกัญญา สุชัญญา สุพรรษา สุปรียา ภัทรนันท
สิร ภัทร ภัทราภรณ กัญญา ภัทร ศุภ กานต สุภาวดี สุภาพร สุวนันท มิง่ ขวัญ ผองศรี ธัญ พิชชา
ธัญลักษณ ธันยชนก เปนตน
1.3.1.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม ไดแก การต พรรณ พรรณ
ราย วรรณ วิลาวัณย ลลิต(ลลิด) นิรมล ยลตา(ยลดา) วัณย วันณาร วิลาสินี วิไล วรรณิสา จิตร
วิจิตร รจนา สขิล สุพรรณี
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม เชน อร
การต
อัจฉราพรรณ ระพีพรรณ พรรณราย วรวรรณ วรรณวิภา อรวรรณ สุวันณาร วิลาวัณย ลลิตา ลลิดา
นิรมล ยลดา ณัฏฐ วัณย วิลาสินี วิไลพร วิไลวัลย วรรณิสา จิตรสุดา จิตรลดา วิจิตร วิจิตรา
รจนา รจนากร สขิลา สุพรรณี เปนตน
1.3.1.3
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญ พบหนวยศัพทคือ พัฒน
ภาวิดา อารยา ไดแกชื่อ สุพัฒนสรณ ภาวิดา อารยา
1.3.1.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสวางรุงเรือง ไดแก นารา ภา
อาภา พิดา เฟอง วิภา นิภา แสง ชวัลย ชาล รุจิรา ชุติมา ชุน ประภา(ปภา) ภัสสร อภัสย
อาภัสรา อุมา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสวางรุงเรือง เชน
พรรณนารา วรรณ ภา พรรณ ภา เบญญา ภา อาภาพร พร พิดา เฟองกมล วิภาวดี วรรณ วิภา
พิมพวิภา นิภาพร วรรณนิภา ตรีทิพยนิภา แสงเดือน ชวัลยรัตน ชาลิสา(ชาล+อิสา) รุจิราพร ชุติมา
ชุนาภา(ชุน +อาภา) รัตติ ประภา ศิร ปภา นภัสสร(นภ+ภัสสร) อภัสยากร(อภัสย+อากร) อาภัสรา
อรอุมา เปนตน
1.3.1.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนเลิศ วิเศษ ประเสริฐ ไดแก
อัคร พร วร อณิ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนเลิศ วิเศษ
ประเสริฐ
เชน อัครนาฎ ดวงพร ชไมพร เจษฎาพร จันทรจิราพร พรไพลิน ธนา พร พรรณพร ธิดาพร ศิริ พร
วรวรรณ วริศรา(วร+อิศรา) วราภรณ ชาณิการ(ชา+อณิ+การ) เปนตน
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จากการวิเคราะหกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง พบ
กลุมความหมายยอย 5 กลุม ไดแก ความดี ความงาม ความเจริญ ความสวางรุงเรือง ความเปน
เลิศ วิเศษ ประเสริฐ แสดงใหเห็นวา ความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองนั้นเปนที่
นิยมในการนํามาตั้งชื่อนักเรียนทั้งนักเรียนชายและหญิง โดยเฉพาะชื่อนักเรียนหญิงสูงเปนอันดับหนึ่ง
1.3.2 มนุษยและวงศตระกูล
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนหญิง พบวา มีหนวยศัพทที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึงมนุษย ผูหญิง ผูชาย ลําดับ
ญาติ วงศตระกูล และอวัยวะ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.3.2.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย ผูหญิง ผูชาย ไดแก วนิดา อร
กัญญา กัลยา กัลยาณี ชน(ชนา ชนิ) นร วดี วรางคณา สินี กร นงค อนงค อรทัย ยุพา ยุภา
เยาวลักษณ พนิดา เกศินี นารี มาลินี นฤ นฤมล ดรุณี ดวงใจ ราณี นาฎ วัลวิกา อรยา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย ผูชาย ผูหญิง เชน
วนิดา อรนภา อรวรรณ อรจิรา กัญญาภรณ สุ กัญญา กัญญาภัทร กัญญารัตน กัลยา สิริ กัลยา
กัลยาณี ชนกานต ชนารัตน ชนิ กานต นริ ศรา(นร+อิศรา) สุภา วดี ณัฐ วดี ภัทรา วดี วรางคณา
ผกาสินี รจนากร นงค รัตน อรอนงค อรทัย วรุณ ยุพา ยุภาพร เยาวลักษณ พนิดา เกศินี สุ นารี
มาลินี นฤสา นฤมล ดรุณี ดวงใจ ศิราณี(ศิร+ราณี) อัครนาฎ วัลวิกา อรยา เปนตน
1.3.2.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับญาติ ไดแก ธิดา กนิษฐา สุดา นุช
ชนก ปนัดดา มาดา ขนิษฐา เจษฎา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับญาติ เชน
ธิดาพร ธิดารัตน
ณัฐ ธิดา ปย ธิดา กนิษฐา สุดารัตน จิตร สุดา ทิพ สุดา สุดาพร รัก สุดา นีร นุช นุช จรีย ตรียา นุช
หทัยชนก ธันยชนก ปนัดดา พิมพมาดา ขนิษฐา เจษฎาภรณ เจษฎาพร เปนตน
1.3.2.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวงศตระกูล พบวามีหนึ่งหนวยศัพท คือ
กุล ไดแกชื่อ กุลนัท ศิริกุล
1.3.2.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะ พบวา มีหนวยศัพทที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะ ไดแก มน กมล(กมน) มนัส หทัย ฤทัย ฤดี เนตร ตา ศิร สิร ยิหวา
ปราง อุรา
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะ เชน นัทธมน เฟองกมล
ดวงกมล ณัฐกมล กิ่งกมล กมลวรรณ กมนพรรณ ปนมนัส มนัสนันท มนัสพร หทัยชนก ดวงหทัย
หทัยพันธ ขวัญ ฤทัย ดุจ ฤทัย พุทธฤทัย หนึ่ง ฤดี เนตรนภา ปานตา ศิรปภา สิรภัทร ยิหวา ปราง
อุรารัตน เปนตน
จากการวิเคราะหกลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลของชื่อนักเรียนหญิง
พบวา มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย ผูชาย ผูหญิง ญาติ วงศตระกูล และอวัยวะเหมือนกับที่ปรากฏ
ในชื่อนักเรียนชาย แตกลุมความหมายยอยที่ปรากฏความถี่มีความแตกตางกัน กลาวคือ หนวยศัพท
ที่มี ความหมายเกี่ยว กับ มนุษย ผูหญิง ปรากฏ มากที่สุด ของชื่อนักเรียนหญิง รองลงมาคือ อวัยวะ
ญาติ และวงศตระกูลตามลําดับ สวนหนวยศัพท ที่มีความหมายเกี่ยวกับวงศตระกูลปรากฏ มากที่สุด
ของชื่อนักเรียนชาย รองลงมาคือ มนุษย ผูชาย ญาติ และอวัยวะตามลําดับ
1.3.3 สิ่งแวดลอม
จากการวิเคราะหหนวยศัพทแสดงความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขางตน ผูวิจัยแบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ผลการศึกษาดังนี้
1.3.3.1 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ คือ สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก
พื้นดิน น้ํา ตนไม ดอกไม ผลไม ทองฟา ระบบสุริยะ ปรากฏการณทางธรรมชาติ วันเวลา อาหาร
และสัตว ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.3.3.1.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับพื้นดิน พบวามีหนึ่งหนวยศัพท
คือ ธรา ไดแกชื่อ ภัทธราวดี
1.3.3.1.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ํา ไดแก ธาร นีร ชล วารี นที
นัชชา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ํา ไดแก
ธารทิพย นีรนุช
ชลดา ชลธิชา ชลนิชา วารี ทิพยนที ธนัชชา(ธน+นัชชา)
1.3.3.1.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับตนไม ดอกไม ผลไม ไดแก ตน
กลา จีร บุษบา บุษบง บุษย ปทม มะปราง มินตรา(ภาษาชวา) วนา บุณฑริก บัว มาลี วัลย
ผกา โพธิ ลดา พพิลดา มะลิ สา กิ่ง กรรณิกา(กรรณิการ) อินทิมา เกศร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับตนไม ดอกไม ผลไม เชน
ตนกลา จีรไนย บุษบา บุษบง บุษยา ปทมา ปทมาพร มะปราง สุมินตรา วนารินรน บุณฑริก กา
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บัวชมพู บัวเงิน มาลิวัลย วิไลวัลย ชอ ผกา ผกาสินี โพธิวรรณ ชลดา ณัฐ ลดา จิตรลดา พพิลดา
มะลิสา สุวรรณสา กิ่งกมล กรรณิกา กรรณิการ อินทิมา เกศราภรณ(เกศร+อาภรณ) เปนตน
1.3.3.1.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทองฟา ไดแก นภ(นภา) อัมพร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทองฟา ไดแก
นภั สสร
(นภ+ภัสสร) เนตรนภา อรนภา รุงนภา รุงนภา พรนภา ขวัญนภา อัมพร
1.3.3.1.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับระบบสุริยะ ไดแก ศศิ ศศิธร
ตะวัน อาทิตย(อทิตย) สุรี สุรีย รวิ(รวี) รพี(ระพี) เดือน ดาว จันทร ธนิษฐา วราลี
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับระบบสุริยะ เชน
ศศิ ศศิธร
ศศิ นรินทร ตะวัน อทิตยา อาทิตยา สุรี รัตน สุรีย รวิมล รวิพร รวินันทน อรวี (อร+รวี) ระพีพรรณ
ดวงเดือน แสงเดือน ดวงดาว ดุจดาว จันทรจิรา จันทรจิราพร ธนิษฐา วราลี เปนตน
1.3.3.1.6 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ พบวา
มีหนึ่งหนวยศัพท คือ รุง อวัศยา ไดแกชื่อ รุงนภา อวัศยา
1.3.3.1.7 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวันเวลา ไดแก วัน วันเพ็ญ อรุณ
รุง ใกล ทิวา วิสาข รัตติ ทิพา นิสา นิศ ปาง รชนีกร รัชนีกร นิจจ นิตย พรรษา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับวันเวลา เชนวันนิสา วันวิสาข
วันเพ็ญ อรุณรัตน ใกลรุง รุงนภา รุงทิวา นัน ทิวา รัตติกา รัตติประภา พรทิพา สุนิสา วรรณนิสา
ชญานิศ ปางศิดา รชนีกร รัชนีกร นิจจารีย(นิจจ+อารีย) นิตยา สุพรรษา เปนตน
1.3.3.1.8 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอาหาร ไดแก สุธา ธัญญ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอาหาร ไดแก
สุธาทิพย
ธัญญเรศ(ธัญญ+อิศ) ธัญญาภรณ(ธัญญ+อาภรณ) ธัญญรัตน
1.3.3.1.9 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตว ไดแก อุสา มัสยา ไอยรา
อลิ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตว ไดแก อร
อุสา มัสยา
ไอยรา อลิสดา(อลิ+อิสตา)
จากการวิเคราะหความหมายที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมของชื่อนักเรียนหญิง พบวามี
ความหมายยอยไดแก พื้นดิน น้ํา ตนไม ดอกไม ผลไม ทองฟา ระบบสุริยะ ปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ วันเวลา อาหาร และสัตว แตไมพบความหมายยอยที่เกี่ยวกับลม ลักษณะภูมิประเทศ
และทิศทาง ปรากฏในชื่อนักเรียนหญิง โดยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับ ตนไม ดอกไม ผลไม
ปรากฏมากที่สุด จะสังเกตไดวาหนวยศัพทในกลุมนี้มีความหมายแฝงที่แสดงถึงความนุมนวล
ออนโยน บอบบาง ซึ่งเปนสิ่งที่บงบอกถึงความเปนสุภาพสตรี
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1.3.4 ความมั่งคั่งร่ํารวย
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนหญิงพบวา มีหนวยศัพทที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึงทรัพยสมบัติ แกวหรืออัญมณี
และสิ่งของเครื่องใช อธิบายตามความหมายยอยไดดังนี้
1.3.4.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพยสมบัติ ไดแก ธน(ธนา) ธนิดา
รัชฎา(รัชดา)
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพยสมบัติ ไดแกธนพร ธนาพร
ธนัชชา ธนิดา รัชฎากร(รัชฎ+อากร) สรัชดา(สร+รัชดา) รัชดาพร
1.3.4.2
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแกวหรืออัญมณีและเปนแรธาตุที่มีคา ไดแก
1.3.4.2.
1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแกวหรืออัญมณี ไดแก รัตน หยก
แกว พัชร(พัชรา พัชรี) วัชร(วัชรา) พลอย ไพลิน มณี(มณิ) มณีรัตน บุษราคัม
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับแกวหรืออัญมณี เชพันชราภรณ
(พัชร+อาภรณ) พัชราภา(พัชร+อาภา) พัชรี พัชรัตน ศิริ รัตน ธิดารัตน สุดารัตน หยกมณี แกวมณี
ดวงมณี เปรมณี มณีรัตน พรไพลิน รุง ไพลิน มณิ ชญา วัชราภรณ( วัชร+อาภรณ) พลอยวรินทร
พลอยชมพู บุษราคัม เปนตน
1.3.4.2.
2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับ แรธาตุที่มีคา จากขอมูลพบหนวย
ศัพทที่หมายถึงเงินและทอง ไดแก เงิน กนก สุวรรณ จารุ กาญจน อุไร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับทอง ไดแก บัว เงิน กนกพร
กนกวรรณ สุวรรณ สุวรรณสา จารุวรรณ ศิริกาญจน อุไรวรรณ อุไรพร
1.3.4.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช จากการวิเคราะหพบวา
มีความหมายยอย 2 ประเภท ไดแก เครื่องประดับตกแตง และเครื่องใชทั่วไป ดังนี้
1.3.4.3.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องประดับตกแตง ไดแก พัตร
ภรณ(อาภรณ) ปน ชฎา มณฑน จุฑารัตน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องประดับตกแตง เชน
สุพัตรา ธัญญา ภรณ อัจฉรา ภรณ พัชรา ภรณ กัญญาภ รณ เกศรา ภรณ ธิดาภรณ กฤติยา ภรณ
ชนัญ ภรณ เจษฎา ภรณ ชฎา ภรณ ภัทรา ภรณ กฤษฎา ภรณ ปรียา ภรณ จุฬา ภรณ วรา ภรณ
ปนมนัส รส ชฎาวรรณ ชฎาพร ชฎารัตน ชฎาภรณ มณฑนา จุฑารัตน เปนตน
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1.3.4.3.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องใชทั่วไป พบหนวยศัพทคือ
จรี ไดแกชื่อ นุชจรี
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนหญิงพบวา มีหนวยศัพทที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึงทรัพยสมบัติ แกว อัญมณี และ
สิ่งของเครื่องใช เชนเดียวกับชื่อนักเรียนชาย แตในกลุมความหมายยอยเกี่ยวกับอัญมณี แรธาตุ
และสิ่งของเครื่องใชพบวามีการเลือกใชมากกวาชื่อนักเรียนชาย โดยเฉพาะหนวยศัพทที่มีความหมาย
เกี่ยวกับเครื่องประดับตกแตงปรากฏมากกวา
1.3.
5 ความรูความสามารถ
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนหญิงพบวา มีหนวยศัพทที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถแบงเปนความหมายยอย ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึง
ปญญาความรู ความสามารถเชี่ยวชาญ คําพูด ความคิด และการประดิษฐ สราง คิดคน ดังนี้
1.3.
5.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปญญาความรู ไดแก ชญา ญา ญาดา
ณัฐ ณัฏฐ นัฐ ชัญญา ธีร(ธีระ ธิรา) ปวีณ ปริญญา ปวิชญ ปฏินญา ญาณ พิชชา ภิญญา
อภิญญา เบญญา ปพิชญ ปณฑิต เมธี(เมธิ) อภิชญา อัญญา(ในภาษาบาลีสันสกฤต) วิภาวี
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับปญญาความรู เชน
ชญานิศ
มณิ ชญา ญาวิณี สิริ ญา ญาดา ณัฐณิชา ณัฐ ธิดา ณัฐ พร ณัฐ วดี ณัฐ กมล ณัฐ ลดา ณัฐ ชา
ณัฏฐ วัณย ณัฏฐนิชา ธีร ดา ธีระดา มนต ธิรา ณัฐ ชา นัฐ มล นัฐ วดี ชัญญา สุ ชัญญา ฑิต ฐิตา
ปวีณา ปริญญา ปวิชญา ปฏินญา พิร ญาณ ธัญ พิชชา กานต พิชชา สุพิชชา ภิญญา อัฐ ภิญญา
อภิญญา เบญญาภา ปพิชญา ปณฑิตา เมธิดา อภิชญา ศรัญยา(ศร+อัญญา) วิภาวี เปนตน
1.3.
5.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสามารถเชี่ยวชาญ พบ 2 หนวย
ศัพท คือ เจน อัจฉริยะ ไดแกชื่อ เจนจิรา อัจฉรียา
1.3.
5.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคําพูด ไดแก เสาวนีย สาวิตรี มนต
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคําพูด ไดแก
เสาวนีย สาวิตรี
มนตธิรา
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1.3.
5.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความคิด พบ 2 หนวยศัพท คือ ฝน
จินตน และนย ไดแกชื่อ พาฝน จินตนา จีรไนย
1.3.
5.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการประดิษฐ สราง คิดคน พบหนึ่ง
หนวยศัพทคือ รจ(ร) ไดแกชื่อ รจรินทร
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนหญิงพบความหมายยอยเหมือนกับชื่อ
ของนักเรียนชาย โดยเฉพาะความหมายยอยเกี่ยวกับปญญาความรูปรากฏมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผู
ตั้งชื่อมีความคาดหวังใหบุตรหลานมีปญญาความรูสมดังชื่อ
1.3.
6 คุณลักษณะและคุณสมบัติ
จากการวิเคราะหพบวา หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
คุณสมบัติ ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึง คุณลักษณะ สภาพ คุณสมบัติตางๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.3.
6.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะ สภาพ ไดแก คณะ
ลักษณะ (ลักษณ ) เสาวลักษณ จุฬาลักษณ ดวง จุฑา จุฑามาศ จุฬา ชมพู สิต เพ็ญ วลี ชอ
นิกขะ ศิดา รส รสสุคนธ พิมพ ปริ ประภัสสร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะ สภาพ เชน
คณิ สรา( คณ+อิสรา) ศิริ ลักษณ ธัญ ลักษณ ปุญญ ลักษณ จุฬาลักษณ เสาวลักษณ ดวง พร
ดวงกมล ดวงฤดี ดวงหทัย จุฑาพร จุฑาทิพย จุฑามาศ จุฬาภรณ จุฬารัตน พลอยชมพู บัวชมพู
บุญ สิต า เพ็ญ รดี เพ็ญ พิสุทธิ์ สุชา วลี ชอ ผกา นิกข นิภา ปาง ศิดา รสชฎาวรรณ รสสุคนธ
พิมพ มาดา พิมพวิภา ปริชาติ ประภัสสร เปนตน
1.3.
6.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ไดแก วิมล นิชา ณิชา
ปวัน สุทธิ สุวิมล พิมล ผอง พิสุทธิ์ ศุทธิณี จณ อัญ(ในภาษาบาลีสันกฤต) อํานวย
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ เชน วรรณวิมล
วิมลศิริ รวิมล(รวิ+วิมล) ณัฏฐ นิชา อรณิชา ปวันรัตน สุวิมล พรพิมล ผองศรี เพ็ญ พิสุทธิ์ ศุทธิณี
จณิสตา(จณ+อิสตา) ชนัญภรณ(ชน+อัญ+อาภรณ) อํานวยพร เปนตน
จะเห็นไดวาหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติที่
ปรากฏในชื่อนักเรียน หญิง แสดงใหเห็นถึงความ ปรารถนา ที่จะตั้งชื่อใหบุตรหลานมีลักษณะเฉพาะ
ของตนเองและเปนลักษณะเดนประจําตัวของเจาของชื่อ
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1.3.7 ความสุข
จากการวิเคราะหหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความสุขพบวา มีหนวยศัพทที่
หมายถึงความสุข ความรัก ความสันติ สงบสุข ความสนิท สนมและความ สัมพันธ และการพึ่งพา
ชวยเหลือ โดยแยกเปนความหมายยอยไดดังตอไปนี้
1.3.7.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุข ไดแก นันท(นันท
นันทา
นันทน นันต นันทยา นันทิยา นนทิยา นันธิกา) เปรม ดุษฎี รดา รดี ฤดี นิรามัย ภิริ เขมมิกามุฑิต
เสาวภาคย
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุข เชน จิร
นันท
มนัสนันท ภัทรนันท ธิตินันท อภินันต รวินันทน นันทยา นันทิยา นนทิยา นันธิกา เปรมยุดา เปรมณี
ดุษฎีพร ธัญรดา ณัฐรดา เพ็ญรดี ดวงฤดี ขวัญฤดี นิรามัย ภิรมิ ล เขมมิกา มุฑิตา เสาวภาคย เปนตน
1.3.7.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก ไดแก กานต ปย(ปยะ ปยะ
ดา) ปญา ปรียา รัก เมตตา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก ไดแก ชนา กานต
ชนกานต ชนิ กานต ศุภ กานต กานต พิชชา ปยธิดา ปยะพร ปยะธิดา ปยะดา ปญาธิดา สุ ปรียา
ปรียาภรณ อรปรียา อมรรัก รักสุดา เมตตา
1.3.7.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสนิท
หนวยศัพท พันธ มิตร ไดแกชื่อ หทัยพันธ สุมิตรา

สนมและความ สัมพันธ คือ

1.3.7.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการพึ่งพาชวยเหลือ คือ นาถ(นารถ)
อารี(อารีย อารียา) ศรัณย สรณ อนุสรา
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก
ไดแก สิรนาถ
ิ ชนาทินาถ
(ชน+อาทิ+นาถ) ศิรินารถ อารีรัตน นิจจารีย(นิจจ+อารีย) อารียา ศรัณยพร สุพัฒนสรณ อนุสรา
1.3.7.5 หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอารมณ ความตองการ คือ
ปรารถนา ชาลินี ปอง ฉันทนา ภิลา ไดแกชื่อ ปรารถนา ชาลินี สมปอง ฉันทนา พิมภิลา
จากการวิเคราะหสรุปไดวา ความหมายเกี่ยวกับความสุขของชื่อนักเรียนหญิงไดแก
ความสุข ความรัก ความสนิท สนมและความ สัมพันธ การพึ่งพาชวยเหลือ และอารมณ ความ
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ตองการ โดยเฉพาะความหมายเกี่ยวกับความสุข และความรัก คือหนวยศัพท “นันท” และ “กานต”
แตไมพบความหมายเกี่ยวกับความสันติ สงบสุข
1.3.8 การดํารงอยู
พบวา มีหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู แบงเปนหนวยศัพทที่มี
ความหมายเกี่ยวกับการเกิด และความมั่นคงยั่งยืน ไดดังนี้
1.3.8.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการเกิด ไดแก ชา ชาติ สุชา สุชาดา
สุชานี อากร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการเกิด ไดแก ณัฐ
ชา ชลธิ ชา
อธิ ชา ชาณิการ( ชา+อณิ+การ) ปริ ชาติ สุชาวลี สุชาดา สุชานี รัชฎากร(รัชฎ+อากร) อภัสย ากร
(อภัสย+อากร) อุมากร(อุมา+อากร) ศศิมากร(ศศิมา+อากร) ศิริญากร(ศิริ+ญา+อากร)
1.3.8.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืน ไดแก จิร(จิระ จิรา)
ฐนิดา ฐิต(ฐิติมา) ฐา(ที่ตั้ง) ธาริณี ธาริสา ธิติ(ธิติยา ธิติมา) ธร ธรณ ถาวร อมร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืน เชน
จิรนันท
จิร วรรณ จิร วรรณ จิรั ชญา เจน จิรา จิร าภา จิร าภรณ จิร าพร จันทร จิร า อร จิร า จันทร จิราพร
ฐนิดา ฑิต ฐิตา ฐิติมา ณัฐ ฐา ฐรินทรญา( ฐ+อินทร+ญา) ธา ริณี ธาริสา ธิติยา ธิติมา ธิติ นันท
ศิรินธร ศิรินธรณ ถาวร อมรรัก เปนตน
จากการวิเคราะหพบความหมายที่เกี่ยวกับการดํารงอยูมี 2 ความหมาย
เชนเดียวกับที่พบในชื่อนักเรียนชาย ไดแก การเกิด และความมั่นคงยั่งยืน โดยเฉพาะ ความหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืน เชนหนวยศัพท จิร ฐิติ ธิติ เปนตน สะทอนใหเห็นวาผูตั้งชื่อปรารถนาให
เจาของชื่อมีความมั่นคงตลอดไป
1.3.9 ความเชื่อและศาสนา
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา พบวา มีหนวยศัพทที่
เกี่ยวกับความเชื่อพุทธศาสนา และความเชื่ออื่นๆ ดังนี้
1.3.9.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อพุทธศาสนา ไดแก ปุญญ
บุญ พุทธ จุฑามณี อาริส
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ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อพุทธศาสนา ไดแก
ปุญญลักษณ บุญสิตา พุทธฤทัย จุฑามณี อาริสา
1.3.9.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ ไดแก กัลป ธาดา ทิพย
(ทิพย ทิพ) วรุณ อัจฉรา ขวัญ กฤติยา วิยะดา พิยดา อทิติยา สุรัสวดี สุนันทา อัมพิกา อินทิรา
อินทร
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ เชน
กัลป ยกร
สุธาดา ตรี ทิพยนิภา รุง ทิพย เบญจทิพย ธารทิพย ทิพวรรณ ทิพสุดา ทิพยนที วรุณ ยุพา อัจฉรา
พรรณ อัจฉรา ภรณ อัจฉรา วรรณ ขวัญ ฤทัย ขวัญ นภา ขวัญ ฤดี สิริ ขวัญ กฤติยา ภรณ วิยะดา
พิยดา อทิติยา สุรัสวดี สุนันทา อัมพิกา อินทิรา วรินทร(วร+อินทร) เปนตน
จากการวิเคราะหความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาของชื่อนักเรียนหญิงพบ
ความหมายยอยเหมือนกับชื่อของนักเรียนชาย โดยเฉพาะความหมายยอยเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ
ปรากฏมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงความเชื่อของคนตําบลทาชางคลองที่สะทอนออกมาจากการตั้งชื่อ
นักเรียน
1.3.10 เกียรติยศและอํานาจ
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนหญิงพบวา หนวยศัพทที่แสดงความหมาย
เกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจจํานวน 6 ความหมายยอย ไดแก หนวยศัพทที่หมายถึงเกียรติยศ
อํานาจ ชัยชนะ ความเปนใหญ ความกลาหาญ การตอสู และสงคราม โดยอธิบายตามความหมาย
ยอยไดดังนี้
1.3.10.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ ไดแก กิตติ(กิตติยา กิติยา)
นัท ยส มาริษา วิสสุต
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ ไดแก
กิตติยา กิติยา
กุลนัท นัทการณ ยสวรา มาริษา วิสสุตา
1.3.10.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ
ไดแกชื่อ วศิกา

พบหนวยศัพทเดียวคือ วศิกา
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1.3.10.3 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ พบหนวยศัพทเดียวคือ ชิต
ไดแกชื่อ พรชิตา
1.3.10.4 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนใหญ ไดแก นรินทร นีย อธิ
อภิ อติ อิศ(อิศา อิษา) อิส(อิสา) อิศร(อิศรา) อิสร(อิสรา) อิสต(อิสตา)
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนใหญ เชน
นรินทร
ศศิ นรินทร สุ นีย รัตน อธิชา ชล ธิชา(ชล+ อธิ +ชา) อภิ นันต อติ นุช คณิศา(คณ+อิศา) วริษา(วร+
อิษา ) ธา ริสา (ธาร+ อิสา ) อ ริศรา (อร+ อิศรา ) น ริศรา (นร+ อิศรา ) อ ริสรา (อร+ อิสรา ) จ ณิสตา
(จณ+อิสตา) เปนตน
1.3.10.5 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความกลาหาญคือ วิร พิร โยธิกา เลวิ
โสร ไดแกชื่อ วิรัลยา(วิร+กัลยา) พิรญาณ(พิร+ญาณ) โยธิกา โสรญา เลวิการ
1.3.10.6 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการตอสู สงครามคือ ศร สร อริ
ไดแกชื่อ ศรัญยา(ศร+อัญญา) สรัญญา(สร+กัญญา) อริญา
จากการวิเคราะหความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจของชื่อนักเรียนหญิงพบ
6 ความหมายยอยคือ เกียรติยศ อํานาจ ชัยชนะ ความเปนใหญ ความกลาหาญ การตอสูและ
สงคราม สวนกลุมความหมายยอยเกี่ยวกับพลกําลังไมปรากฏในชื่อนักเรียนหญิง จะเห็นไดวากลุม
ความหมายนี้ปรากฏในชื่อนักเรียนชายมากกวาหญิง สะทอนใหเห็นความนิยมของคนตําบลทาชาง
คลองในการตั้งชื่อบุตรชายใหมีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงและอํานาจ
1.3.11 อากัปกิริยา
จากการวิเคราะหพบวา มีหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยา ไดแก
กฤษฎา กฤติมา การ(การณ) นัทธ พา จริยา อัญชลี จรีย กาว ชุลี ยุดา วิณี สาธิกา อัณย อากรณ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับกิริยาทาทาง เชน
กฤษฎา ภรณ
กฤติมา ชาณิ การ เลวิ การ นัท การณ นัทธมน พาฝน จริยา อัญชลี อัญชลี วรรณ นุช จรีย กาวสิริ
ชุลี พร เปรม ยุดา ญา วิณี ภา วิณี สาธิกา ศิรั ณยาภรณ(ศิร+ อัณย+อาภรณ) สิริ ยากรณ (สิริ+
อากรณ) เปนตน
จะเห็นไดวาหนวยศัพท
ที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยา แสดงถึงความคาดหวัง
ใหบุตรหลานมีกิริยาทาทาง การกระทําที่งดงามเปนที่ชื่นชมแกบุคคลทั่วไป
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1.3.12 ลําดับและจํานวน
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน แยกเปนความหมายยอยได
ดังนี้
1.3.12.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับลําดับที่ ไดแก ตรี(ตรียา) เบญจ ศดา
อัฐ อนัญญ อาทิ
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับลําดับที่ ไดแก
ตรี ทิพยนิภา
ตรียานุช เบญจทิพย เบญจรัตน ศดานันท อัฐภิญญา อนัญญา ชนาทินาถ(ชน+อาทิ+นาถ)
1.3.12.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับจํานวน
พบ 2 หนวยศัพท คือ หนึ่ง
ชไม ลักษ ไดแกชื่อ หนึ่งฤดี ชไมพร ศิริลักษ
จากการวิเคราะหพบความหมายที่เกี่ยวกับลําดับและจํานวน มี 2 ความหมายยอย
เชนเดียวกับที่พบในชื่อนักเรียนชาย ไดแก ลําดับที่ และจํานวน แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังวา
ลําดับและจํานวนนี้จะเพิ่มหรือสนับสนุนความหมายที่มาประกอบกับชื่อใหแสดงความเปนสิริมงคล
มากขึ้น
1.3.13 ความเหมาะสมและการเปรียบ
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสมและการเปรียบเทียบ แยกเปน
ความหมายยอยไดดังนี้
1.3.13.1 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสมพบวา มีหนวยศัพท
เดียว คือ สม ไดแกชื่อ สมปอง
1.3.13.2 หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการเปรียบ ไดแก ดุจ ปาน
ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการเปรียบ ไดแก
ดุจ ดาว
ดุจ ฤทัย ปานตา
จากการวิเคราะหพบความหมายที่เกี่ยวกับความเหมาะสมและการเปรียบพบวามี 2
ความหมายยอย ไดแก ความเหมาะสม และการเปรียบ แตไมปรากฏความหมายที่เกี่ยวกับการ
เปรียบในชื่อนักเรียนชาย
จะเห็นไดวา
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสมแสดงใหเห็นความ
เหมาะสมของสิ่งนั้นๆหรือการไดรับการสนองสมดังที่ตองการ เชน สมปองคือ สมดังที่ปรารถนา เปน
ตน สวนการเปรียบใหความหมายที่มาประกอบกันใหมีคุณคามากขึ้น เชน ดุจดาว ดุจฤทัย ปานตา
เปนตน
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1.3.14 แบบแผนกฎเกณฑ กติกา
พบวา มีหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับแบบแผนกฎเกณฑ กติกา จํานวน 2
หนวยศัพท คือ กติกา และนิติยา ไดแกชื่อ กติกา นิติยา
หนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับแบบแผนกฎเกณฑ กติกา นี้แสดงใหเห็นถึงความ
คาดหวังที่ผูตั้งชื่อปรารถนา ให บุตรหลาน เปนผูที่มีระบบระเบียบแบบแผน ปฏิบัติตามกติกาหรือ
ขอบังคับที่กําหนด อยูในโอวาทและมีหลักในการปฏิบัติตนอยางเครงครัด
ตาราง 4 แสดงความถี่ของกลุมความหมายของชื่อนักเรียนหญิง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กลุมความหมาย
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
มนุษยและวงศตระกูล
สิ่งแวดลอม
ความมั่งคั่งร่ํารวย
ความรูความสามารถ
ความสุข
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
การดํารงอยู
เกียรติยศและอํานาจ
ความเชื่อและศาสนา
อากัปกิริยา
ลําดับและจํานวน
ความเหมาะสมและการเปรียบ
แบบแผนกฎเกณฑ กติกา
รวม

จํานวนครั้ง
251
168
130
112
82
70
67
57
44
43
22
11
4
2
1063

คาเฉลี่ย
23.61
15.80
12.23
10.54
7.71
6.59
6.30
5.36
4.14
4.05
2.07
1.03
0.38
0.19
100

จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนหญิงพบวา หนวยศัพทที่นํามาตั้งชื่อสามารถ
แบงกลุมความหมายได 14 กลุมความหมาย โดยกลุมความหมายที่ มีความถี่ มากที่สุดคือ กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง ซึ่งตางจากชื่อนักเรียนชายที่นิยมตั้งชื่อใหมี
ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ กลุมความหมายที่ มีความถี่นอยที่สุดคือ กลุมความหมาย
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เกี่ยวกับแบบแผนกฎเกณฑ กติกา สะทอนใหเห็นวาความคาดหวังและความนิยมในการตั้งชื่อของ
นักเรียนชายและหญิงที่ตางกัน

2. โครงสรางของชื่อนักเรียน
จากการศึกษาความหมายของหนวยศัพทในแตละชื่อแลวพบวา ชื่อของนักเรียนมีความสั้น
ยาวตางกันตามการประกอบของหนวยศัพท การศึกษาการประกอบของหนวยศัพทของชื่อทําใหเห็น
โครงสรางของชื่อ เมื่อพิจารณาชื่อนักเรียนโดยใชการประกอบกันของหนวยศัพทเปนเกณฑ สามารถ
จําแนกโครงสรางของชื่อไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก
โครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพท
โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพท
โครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพท
โครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพท
โครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพท ไดแก ชื่อที่มีหนวยศัพทเพียงหนวยศัพทเดียว ซึ่งแสดง
ความหมายเพียงความหมายเดียว จากการวิเคราะหพบวาชื่อที่มีโครงสรางแบบหนึ่งหนวยศัพท
มี
ความถี่จํานวน 485 ครั้ง ปรากฏมากเปนอันดับที่ 2 รองจากชื่อประเภท 2 หนวยศัพท โครงสราง
ชื่อที่ประกอบดวยหนึ่งหนวยศัพทพบทั้งในชื่อนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ตัวอยางเชน เจษฎา
วศิน ตะวัน ศรัทธา อาทิตย ภานุ ธันวา เพชร สถิต ปวิช ธาตรี ลิขิต อรุณ อัษฎา วิทยา ปทมา
ชัญญา ญาดา จินตนา มะปราง ปรารถนา พัชรี ปวีณา มุฑิตา ไอยรา กติกา รจนา นิตยา
กรรณิกา ดรุณี วารี กัลยา เปนตน
โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพท
โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพท ไดแก ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพท 2 หนวยศัพท ซึ่งแสดง
ความหมายของแตละความหมาย จากผลการวิเคราะหพบวามี จํานวนความถี่ 1, 631 ครั้ง ปรากฏ
มากที่สุดและพบทั้งในชื่อนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ดังตัวอยางในตารางตอไปนี้
ตาราง 5 แสดงตัวอยางชื่อ 2 หนวยศัพท
ชื่อนักเรียน
ธิดาพร
พรรณภา

หนวยศัพทที่ 1
ธิดา
พรรณ

หนวยศัพทที่ 2
พร
ภา
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ตาราง 5 (ตอ)
ชื่อนักเรียน
พีรพล
วรโชติ
สุทธิศักดิ์

หนวยศัพทที่ 1
พีรวร
สุทธิ

หนวยศัพทที่ 2
พล
โชติ
ศักดิ์

โครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพท
โครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพท ไดแก ชื่อที่ประกอบดวยหนวยศัพท 3 หนวยศัพท ซึ่งแสดง
ความหมายของแตละความหมายรวมกัน จากผลการวิเคราะหพบวามีจํานวน ความถี่ 72 ครั้ง ซึ่ง
ปรากฎนอยที่สุด ดังตัวอยางในตารางตอไปนี้
ตาราง 6 แสดงตัวอยางชื่อ 3 หนวยศัพท
ชื่อนักเรียน
รสชฎาวรรณ
ภัทธราวดี
ตรีทิพยนิภา
สุพัฒนสรณ
จันทรจิราพร

หนวยศัพทที่ 1
รส
ภัทร
ตรี
สุ
จันทร

หนวยศัพทที่ 2
ชฎา
ธรา
ทิพย
พัฒน
จิร-

หนวยศัพทที่ 3
วรรณ
วดี
นิภา
สรณะ
พร

จากการวิเคราะหจะเห็นไดวา ชื่อ 2 หนวยศัพทพบมากที่สุด รองลงมาไดแก ชื่อ 1 หนวย
ศัพท และชื่อ 3 หนวยศัพทตามลําดับ
จากโครงสรางของชื่อทั้ง 3 โครงสราง ผูวิจัยพบวาหนวยศัพทที่ปรากฏในโครงสรางของชื่อ
แตกตางกัน ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหการปรากฏใชหนวยศัพทในแตละชื่อโดยแยกชื่อนักเรียนชายและ
หญิง เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางของโครงสรางชื่อนักเรียนชายและหญิงอยางชัดเจน ผลจากการ
วิเคราะหการปรากฏของหนวยศัพทในแตละโครงสรางดังนี้
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2.1 โครงสรางของชื่อนักเรียนชาย
จากการศึกษาโครงสรางของชื่อนักเรียนชายพบวา ปรากฏโครงสรางของชื่อทั้ง 3 โครงสราง
แตมีจํานวนแตกตางกัน กลาวคือ ชื่อนักเรียนชายที่มีโครงสราง 2 หนวยศัพทมีมากที่สุด จํานวน
ความถี่ 822 ครั้ง และโครงสราง 1 หนวยศัพท จํานวนความถี่ 278 ครั้ง และโครงสราง 3 หนวย
ศัพท จํานวนความถี่ 27 ครั้ง ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1.1 โครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพท
โครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนชายพบวาปรากฏในกลุมความหมาย 15
กลุมความหมาย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
2.1.1.
1 กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ ปรากฎความถี่จํานวน 58
ครั้ง เชน ชื่อ กิตติ นฤนาท เอกราช อภิสิทธิ์ บดินทร อดิศร พิชิต เกรียงไกร เกียรติศักดิ์ วิศรุต
ครรชิต เดชา เดโช อํานาจ วศิน โยธิน อาวุธ เปนตน
2.1.1.
2 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ปรากฎความถี่จํานวน 50 ครั้ง เชน
ชื่อ ภูวดล ธาตรี ปฐพี วายุ อาทิตย สุริยา ตะวัน ภานุ ทิวากร ทินกร ศิลา นที ปภังกร จันทร
สนธยา อรุณ ธันวา เมษา มานิต เปนตน
2.1.1.
3 กลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล ปรากฎความถี่จํานวน 26
ครั้ง เชนชื่อ ธนบดี พงศกร พงศธร อนุชา ภราดร เจษฎา เปนตน
2.1.1.
4 กลุมความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถ ปรากฎความถี่จํานวน 25
ครั้ง เชน ชื่อ ปรัชญา ปฏิภาน รัฐศาสตร ปริญญา วิทยา วิทวัส มนัสวี ปญญา เมธี ปรีชา
สามารถ เปนตน
2.1.1.5 กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข
ปรากฎความถี่จํานวน 22 ครั้ง เชนชื่อ
เกษมสันต อานนท ปราโมทย สุนันท ศรัณยู อาทร นิรุท ประสงค เปนตน
2.1.1.6 กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ปรากฎความถี่
จํานวน 17 ครั้ง เชนชื่อ มงคล วัฒนา กิตติคุณ สุทัศน วิวัฒน ประเสริฐ รัศมี เปนตน
2.1.1.
7 กลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู ปรากฎความถี่จํานวน 17 ครั้ง เชน
ชื่อ สถิตย นิรันดร ศาศวัต เสถียร สุชา เปนตน
2.1.1.8 กลุมความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา
ปรากฎความถี่จํานวน 16
ครั้ง เชนชื่อ เทวา เนรมิต ภาคิน ศรัทธา ทศพล เปนตน
2.1.1.
9 กลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย ปรากฎความถี่จํานวน 12 ครั้ง
เชนชื่อ เพชร ปวิช ไพฑูรย วิฑูรย โกเมน ลัญฉกร นพรัตน เปนตน
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2.1.1.
10 กลุมความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ปรากฎความถี่
จํานวน 12 ครั้ง เชนชื่อ เอกลักษณ ภาคภูมิ อนันต โอฬาร อเนก ประการ เปนตน
2.1.1.11 กลุมความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยา
ปรากฎความถี่จํานวน 12 ครั้ง เชน
ชื่อ กฤษฎา กฤษดา อภิรักษ เสกสรร เปนตน
2.1.1.12 กลุมความหมายเกี่ยวกับเมือง
ปรากฎความถี่จํานวน 4 ครั้ง ไดแกชื่อ
ธานินทร นคร นครินทร
2.1.1.13 กลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน
ปรากฎความถี่จํานวน 3 ครั้ง
ไดแกชื่อ ดิเรก อัษฎา อัศฎา
2.1.1.14 กลุมความหมายเกี่ยวกับแบบแผนกฎเกณฑ กติกา
ปรากฎความถี่
จํานวน 2 ครั้ง ไดแกชื่อ รัฐธรรมนูญ บัญญัติ
2.1.1.15 กลุมความหมายเกี่ยวกับทิศทาง
ปรากฎความถี่จํานวน 2 ครั้ง ไดแกชื่อ
ทักษิณ
จากการวิเคราะหโครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนชายพบวาปรากฏในกลุม
ความหมาย 15 กลุมความหมายโดยกลุมความหมายที่ปรากฏหนวยศัพทมากที่สุดคือ กลุม
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความรูความสามารถ สวนกลุมความหมายที่ปรากฏหนวยศัพท
นอยที่สุดไดแก กลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน แบบแผนกฎเกณฑ กติกา และทิศทาง
โดยไมปรากฏในกลุมความหมายที่เกี่ยวกับความเหมาะสมและการเปรียบ
ตาราง 7 แสดงโครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนชาย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุมความหมาย
เกียรติยศและอํานาจ
สิ่งแวดลอม
มนุษยและวงศตระกูล
ความรูความสามารถ
ความสุข
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
การดํารงอยู
ความเชื่อและศาสนา
ความมั่งคั่งร่ํารวย

ตัวอยางชื่อโครงสราง 1 หนวยศัพท
กิตติ อํานาจ วศิน วิริยะ
ปฐพี วายุ นที ธันวา
อนุชา ภราดร เจษฎา
ปริญญ วิทยา สามารถ
อานนท ปราโมทย ศรัณยู
มงคล วัฒนา ประเสริฐ
สถิตย นิรันดร ศาศวัต
เทวา เนรมิต ภาคิน
เพชร ปวิช ไพฑูรย

71
ตาราง 7 (ตอ)
ลําดับที่
10
11
12
13
14
15

กลุมความหมาย
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
อากัปกิริยา
เมือง แควน
ลําดับและจํานวน
แบบแผนกฎเกณฑ กติกา
ทิศทาง

ตัวอยางชื่อโครงสราง 1 หนวยศัพท
อนันต โอฬาร อเนก
กฤษฎา กฤษดา ประมวล
ธานินทร นคร
อัษฎา
บัญญัติ
ทักษิณ

2.1.2 โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพท
โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนชายคือ ชื่อที่มีหนวยศัพทประกอบกันจํานวน
2 หนวยศัพทในชื่อ จากการวิเคราะหพบชื่อในแตละกลุมความหมายมีโครงสราง 2 หนวยศัพท
ปรากฏในแตละกลุมความหมาย ดังนี้
2.1.2.1 กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ
ปรากฎความถี่จํานวน 230
ครั้ง เชนหนวยศัพท ยศ กิตติ เกียรติ ชัย สิทธิ ฤทธิ เดช ศักดิ์ อิทธิ อภิ อดิ อธิ ราช วีร พีร สุร
เกรียง ไกร ยุทธ ณรงค เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพท ของกลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ เชน กิตติ กร
อดิเทพ เกรียงศักดิ์ เกรียงเดช สิทธินนท วีรพงษ พีรพัชร อภิรัตน เดชาชาญ ชัยมงคล สุรสิทธิ์ สุรพล
ฤทธิไกร เปนตน
2.1.2.2 กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ปรากฎความถี่
จํานวน 133 ครั้ง เชนหนวยศัพท สุ สุภ ศิริ ศุภ สิริ มงคล คุณ มิ่ง ธัญ ราม ภค เจริญ ปภา
วร พร เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง เชน
สุวิทย สุทิพย เจริญพงษ ศุภโชค ศุภมิตร ศุภวิชญ มิ่งแมน สิรศิ ักดิ์ วรฉัตร เปนตน
2.1.2.
3 กลุมความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถ ปรากฎความถี่จํานวน 100
ครั้ง เชนหนวยศัพท ธีร ณัฐ อรรถ นัฐ ธี วุฒิ นัท ชาญ ญัตติ เจต เปนตน
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ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถ เชน
วุฒิวัส ธีภัทร ชาญวิทย ธีรเกียรติ ณัฐกานต ณัฐพล ณัฐวัฒน อรรถพล เปนตน

วุฒิไกร

2.1.2.
4 กลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล ปรากฎความถี่จํานวน 74
ครั้ง เชน หนวยศัพท กร นฤ สุต ดนุ ชน ชนา นรา บดี นร พงษ พงศ พงศ วงศ พงค ศิร
กมล สิร มน ชาย ชาติ เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล เชน ชายแดน
ชาติชาย พงศเทพ ดนุพร ดนุพล กรกฤช กมลวัฒน ศิรวิทย เปนตน
2.1.2.
5 กลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย ปรากฎความถี่จํานวน 73 ครั้ง
เชนหนวยศัพท วสุ ธน พัชร วัชร วชิรา รัตน พาน ธวัช เพชร นิธิ กนก เทียน ฉัตร เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย เชวสุ
น รัตน รัตนพงษ
ธนกร พัชรพงษ ธวัชชัย กนกศักดิ์ พานทอง เทียนชัย เปนตน
2.1.2.
6 กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข ปรากฎความถี่จํานวน 42 ครั้ง เชน
หนวยศัพท นันท เปรม นนท เกษม สันติ ปยะ มิตร พันธ พิทักษ เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับความสุขเชน เกษมสันต พันธกานต
นนทกานต เกษมสันต มิตรชัย เปรมศักดิ์ สันติราช นันทวัฒน เปนตน
2.1.2.
7 กลุมความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ปรากฎความถี่จํานวน 35
ครั้ง เชนหนวยศัพท พุทธ บุญ ปุญญ โชค เทว ศิว กฤษณะ ขวัญ เสก เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา เชน ศิวพงษ
กฤษณพงษ ขวัญณรงค เสกศักดิ์ บุญนํา เปนตน
2.1.2.
8 กลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู ปรากฎความถี่จํานวน 33 ครั้ง เชน
หนวยศัพท ถิร จิร ฐิติ เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู เชน จิร วัฒน ฐิติกร
จิราวิทย จิระนันท เปนตน
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2.1.2.
9 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ปรากฎความถี่จํานวน 31 ครั้ง เชน
หนวยศัพท ภานุ ภาณุ ระธี รพี ชล รวิ นภ ทิน วัน รุง ปฐวี ธรา ภูริ ภูมิ ภูเป
ว นตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน ภานุวัฒน ทินภัทร
ภูรภิ ัทร ชลภัทร ปฐวีกานต รวิพล วันเฉลิม เปนตน
2.1.2. 10 กลุมความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ปรากฎความถี่
จํานวน 25 ครั้ง เชนหนวยศัพท อนุ คง ทรง สาย เพ็ญ เดน คม เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ เชน
อนุวัฒน อนุศักดิ์ อนุกร เดนชัย ทรงชัย ทรงวุฒิ คงชนะ สายชล คมสันต เพ็ญเพชร เปนตน
2.1.2
.11 กลุมความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยา ปรากฎความถี่จํานวน 21 ครั้ง เชน
หนวยศัพท สืบ ขจร ชู ทวี ทัก เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยา เชน ทักดนัย สืบศักดิ์
ขจรเกียรติ ขจรศักดิ์ ชูเกียรติ เปนตน
2.1.2.1
2 กลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน ปรากฎความถี่จํานวน 15
ครั้ง เชนหนวยศัพท เอก จตุ นพ อัศฎา ทัศ เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน เชน เอกภูมิ นพพล
จตุวิทย อัศฎายุทธ จตุพงษ นพรุจ ทัศกร เปนตน
2.1.213 กลุมความหมายเกี่ยวกับเมือง แควน
ไดแกหนวยศัพท รัฐ แดน คือชื่อ รัฐภูมิ แดนไท

ปรากฎความถี่จํานวน 4 ครั้ง

2.1.2.1
4 กลุมความหมายเกี่ยวกับแบบแผนกฎเกณฑ กติกา
ปรากฎความถี่
จํานวน 4 ครั้ง ไดแกหนวยศัพท ตันติ เนติ นิติ สุภา คือชื่อ ตันติกร เนติพงษ นิตธิ ัช สุภากรณ
2.1.2.1
5 กลุมความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสมและการเปรียบ ปรากฎความถี่
จํานวน 2 ครั้ง ไดแกหนวยศัพท สม คือชื่อ สมศักดิ์ สมรักษ
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ตาราง 8 แสดงโครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนชาย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุมความหมาย
เกียรติยศและอํานาจ
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ความรูความสามารถ
มนุษยและวงศตระกูล
ความมั่งคั่งร่ํารวย
ความสุข
ความเชื่อและศาสนา
การดํารงอยู
สิ่งแวดลอม
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
อากัปกิริยา
ลําดับและจํานวน
เมือง แควน
แบบแผนกฎเกณฑ กติกา
ความเหมาะสมและการเปรียบ

ตัวอยางชื่อโครงสราง 2 หนวยศัพท
สิทธินนท วีรพงษ พีรพัชร อภิรัตน
ศุภวิชญ มิ่งแมน สิรศิ ักดิ์ วรฉัตร
วุฒิวัส ธีภัทร ชาญวิทย ธีรเกียรติ
ชาติชาย พงศเทพ ดนุพร กรกฤช
พัชรพงษ ธวัชชัย กนกศักดิ์ พานทอง
เกษมสันต พันธกานต นนทกานต สันติราช
กฤษณพงษ ขวัญณรงค ศิวพงษ บุญนํา
จิรวัฒน ฐิติกร จิราวิทย
ทินภัทร ภูรภิ ัทร ชลภัทร
เดนชัย ทรงชัย คงชนะ
สืบศักดิ์ ขจรเกียรติ ชูเกียรติ
เอกภูมิ นพพล จตุวิทย
รัฐภูมิ แดนไท
ตันติกร เนติพงษ
สมศักดิ์ สมรักษ

จากการวิเคราะหโครงสรางชื่อ
2 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนชายพบวาปรากฏในกลุม
ความหมาย 15 กลุมความหมายโดยกลุมความหมายที่ปรากฏความถี่มากที่สุดคือ กลุมความหมาย
เกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ สวนกลุมความหมายที่ปรากฏความถี่นอยที่สุดคือ กลุมความหมาย
เกี่ยวกับ ความเหมาะสมและการเปรียบ แสดงใหเห็นคานิยมในการตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับ
เกียรติยศและอํานาจในชื่อนักเรียนชาย
2.1.3 โครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพท
จากการวิเคราะหชื่อ 3 หนวยศัพท คือ ชื่อที่มีหนวยศัพทประกอบกัน 3 หนวยศัพท
ซึ่งอาจอยูในกลุมความหมายเดียวกันหรือตางกลุมความหมาย มีสองพยางคหรือหลายพยางคก็ได
กลุมความหมายที่ปรากฏชื่อ 3 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนชายมีดังนี้
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2.1.3.1 กลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู
ปรากฎความถี่จํานวน 6 ครั้ง คือ
หนวยศัพท ช(ชาต) ชดา ไดแกชื่อ เพชรชรัตน(เพชร+ช+รัตน) รัตชภูมิ(รัต+ช+ภูมิ) ณัชพล(ณัฐ+ช+
พล) ณัฐชนน(ณัฐ+ช+นน) ชลธิชา(ชล+อธิ+ชา) มินทรชดา(มน+อินทร+ชดา)
2.1.3.
2 กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ ปรากฎความถี่จํานวน 4
ครั้ง ไดแกหนวยศัพท พาฆ ชิต อธิ และพล คือชื่อ โชค พาฆิ นทร(โชค+ พาฆ+อินทร) ชิต นุพงษ
(ชิต+อนุ+พงษ) ชลธิชา(ชล+อธิ+ชา) ณัชพล(ณัฐ+ช+พล)
2.1.3.
3 กลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล ปรากฎความถี่จํานวน 4
ครั้ง ไดแกหนวยศัพท พงษ นร และมน คือชื่อ ชิตนุ พงษ (ชิต+อนุ+ พงษ ) นราคินทร( นร+อัคคะ+
อินทร) มินทรชดา(มน+อินทร+ชดา)
2.1.3.4 กลุมความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา
ปรากฎความถี่จํานวน 3
ครั้ง คือหนวยศัพท โชค และอินทร ไดแกชื่อ โชคพาฆินทร (โชค+พาฆ+ อินทร ) นรา คินทร (นร+
อัคคะ+อินทร) มินทรชดา(มน+อินทร+ชดา)
2.1.3.
5 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ปรากฎความถี่จํานวน 2 ครั้ง คือ
หนวยศัพท ชล และภูมิ ไดแกชื่อ ชลธิชา(ชล+อธิ+ชา) รัตชภูม(ิ รัต+ช+ภูมิ)
2.1.3.
6 กลุมความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถ ปรากฎความถี่จํานวน 2
ครั้ง คือหนวยศัพท ณ(ณัฐ) ไดแกชื่อ ณัชพล(ณัฐ+ช+พล) ณัฐชนน(ณัฐ+ช+นน)
2.1.3.
7 กลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย ปรากฎความถี่จํานวน 2 ครั้ง
ไดแกหนวยศัพท เพชร และรัตน คือชื่อ เพชรชรัตน(เพชร+ช+รัตน)
2.1.3.
8 กลุมความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ ปรากฎความถี่จํานวน
2 ครั้ง คือหนวยศัพท อนุ และรัต ไดแกชื่อ ชิตนุพงษ(ชิต+อนุ+พงษ) รัตชภูมิ(รัต+ช+ภูมิ)
2.1.3.
9 กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง ปรากฎความถี่
จํานวน 1 ครั้ง ไดแกหนวยศัพท อัคคะ คือชื่อ นราคินทร(นร+อัคคะ+อินทร)
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2.1.3.10 กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข
หนวยศัพท นน(นนท) ไดแกชื่อ ณัฐชนน(ณัฐ+ช+นนท)

ปรากฎความถี่จํานวน 1 ครั้ง คือ

ตาราง 9 แสดงโครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนชาย
ลําดับที่
กลุมความหมาย
1
การดํารงอยู
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวอยางชื่อโครงสราง 3 หนวยศัพท
เพชรชรัตน(เพชร+ช+รัตน) ณัชพล(ณัฐ+ช+พล)
ณัฐชนน(ณัฐ+ช+นน)
เกียรติยศและอํานาจ
โชคพาฆินทร(โชค+พาฆ+อินทร) ชิตนุพงษ(ชิต+
อนุ+พงษ)
มนุษยและวงศตระกูล
ชิตนุพงษ(ชิต+อนุ+พงษ) นราคินทร(นร+อัคคะ+
อินทร)
ความเชื่อและศาสนา
โชคพาฆินทร(โชค+พาฆ+อินทร) นราคินทร(นร+
อัคคะ+อินทร)
สิ่งแวดลอม
ชลธิชา(ชล+อธิ+ชา) รัตชภูมิ(รัต+ช+ภูมิ)
ความรูความสามารถ
ณัชพล(ณัฐ+ช+พล) ณัฐชนน(ณัฐ+ช+นน)
ความมั่งคั่งร่ํารวย
เพชรชรัตน(เพชร+ช+รัตน)
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ชิตนุพงษ(ชิต+อนุ+พงษ) รัตชภูมิ(รัต+ช+ภูมิ)
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง นราคินทร(นร+อัคคะ+อินทร)
ความสุข
ณัฐชนน(ณัฐ+ช+นนท)

จากการวิเคราะหโครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนพบวา ปรากฏในกลุม
ความหมายจํานวน 10 กลุมความหมาย โดยปรากฏในกลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยูมาก
ที่สุด และปรากฏในกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง และความสุขนอย
ที่สุด
2.2 โครงสรางของชื่อนักเรียนหญิง
จากการศึกษาโครงสรางของชื่อนักเรียนหญิงพบวา ปรากฏโครงสรางของชื่อทั้ง 3
โครงสราง แตมีจํานวนแตกตางกัน กลาวคือ ชื่อนักเรียนหญิงที่มีโครงสราง 2 หนวยศัพทมีมากที่สุด
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จํานวนความถี่ 810 ครั้ง และโครงสราง 1 หนวยศัพท จํานวนความถี่ 207 ครั้ง และโครงสราง 3
หนวยศัพท จํานวนความถี่ 45 ครั้ง ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.2.1 โครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพท
โครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนหญิงพบวาปรากฏในกลุมความหมาย 12
กลุมความหมาย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
2.2.1.1 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ปรากฎความถี่จํานวน 40 ครั้ง
เชนชื่อ อาทิตยา อทิตยา ศศิธร อัมพร สุรีย จันทิมา บุญฑริกา อินทิมา บุษบง บุษบา บุษยา
ปทมา มะปราง กรรณิกา วารี ตะวัน ธนิษฐา อวัศยา วราลี นิตยา วิสา มัศยา ไอยรา เปนตน
2.2.1.2 กลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล
ปรากฎความถี่จํานวน 28
ครั้ง เชนชื่อ วนิดา พนิดา กัลยา กัลยาณี กนิษฐา ขนิษฐา วรางคณา อรทัย อรยา ดรุณี มาลินี
ปนัดดา เกศินี ยิหวา ปราง เปนตน
2.2.1.
3 กลุมความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถ ปรากฎความถี่จํานวน 2 7
ครั้ง เชนชื่อ อัจฉรียา ปฏินญา เสาวนีย สาวิตรี จินตนา รจนา ชัญญา ปวีณา เบญญา ปณฑิตา กฤติมา
ญาดา ปริญญา ภิญญาเปนตน
2.2.1. 4 กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง ปรากฎความถี่
จํานวน 23 ครั้ง เชนชื่อ ลลิดา ลลิตา สขิลา ยลดา พิมภิลา ศรัญยา วิภาวี สาธิกา อารยาเปนตน
2.2.1.
5 กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข ปรากฎความถี่จํานวน 2 2 ครั้ง เชนชื่อ
นนทิยา นันทิยา นันทยา นันธิกา เขมมิกา มุฑิตา เมตตา นิรามัย อนัญญา อารียา ศรัญยา
ฉันทนา ปรารถนา ชาลินี เปนตน
2.2.1.
6 กลุมความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ ปรากฎความถี่จํานวน
15 ครั้ง เชนชื่อ เสาวลักษณ จุฬาลักษณ จุฑามาศ รสสุคนธ สุวิมล ประภัสสร ศุทธิณี เปนตน
2.2.1.
7 กลุมความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ปรากฎความถี่จํานวน 13
ครั้ง เชนชื่อ อทิติยา อัมพิกา วิยะดา สุรัสวดี พิยดา วิยะดา จุฑามณี สุนันทา เปนตน
2.2.1. 8 กลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย ปรากฎความถี่จํานวน 12 ครั้ง
เชนชื่อ สุวรรณ พัชรี บุษราคัม ธนิดา มณฑนา จุฑารัตน เปนตน
2.2.1.
9 กลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู ปรากฎความถี่จํานวน 10 ครั้ง เชน
ชื่อ ธิติยา ธิติมา ฐิติมา ธาริณี ธาริสา ถาวร เปนตน
2.2.1.
10 กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ ปรากฎความถี่จํานวน 7
ครั้ง ไดแกชื่อ กิตติยา มาริษา ฐนิดา วิสสุตา อาริสา โยธิกา วศิกา
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2.2.1.1
1 กลุมความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยา ปรากฎความถี่จํานวน 7 ครั้ง
ไดแกชื่อ กฤติมา สาธิกา จริยา บัญชลี อัญชลี
2.2.1.12 กลุมความหมายเกี่ยวกับแบบแผนกฎเกณฑ กติกา
ปรากฎความถี่
จํานวน 2 ครั้ง ไดแกชื่อ กติกา นิติยา
2.2.1.1
3 กลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน ปรากฎความถี่จํานวน 1 ครั้ง
คือ อนัญญ ไดแกชื่อ อนัญญา
จากการวิเคราะหโครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพทของชื่อนักเรียน
หญิง พบวาปรากฏในกลุม
ความหมาย 1 3 กลุมความหมายโดยกลุมความหมายที่ปรากฏ จํานวนความถี่ มากที่สุดคือ กลุม
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สวนกลุมความหมายที่ปรากฏ จํานวนความถี่ นอยที่สุดไดแก กลุม
ความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน
ตาราง 10 แสดงโครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนหญิง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กลุมความหมาย
สิ่งแวดลอม
มนุษยและวงศตระกูล
ความรูความสามารถ
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ความสุข
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ความเชื่อและศาสนา
ความมั่งคั่งร่ํารวย
การดํารงอยู
เกียรติยศและอํานาจ
อากัปกิริยา
แบบแผนกฎเกณฑ กติกา
ลําดับและจํานวน

ตัวอยางชื่อโครงสราง 1 หนวยศัพท
ปทมา อัมพร บุษบง ไอยรา
วนิดา ปนัดดา ดรุณี ยิหวา
ชัญญา ญาดา อัจฉรียา
ลลิตา อารยา สขิลา
นันทยา มุฑิตา ปรารถนา
ประภัสสร ศุทธิณี
อัมพิกา วิยะดา สุรัสวดี
สุวรรณ พัชรี บุษราคัม
ธิติยา อริสา ถาวร
กิตติยา ฐนิดา วศิกา
จริยา อัญชลี
กติกา นิติยา
อนัญญา
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2.2.2 โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพท
โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนหญิงคือ ชื่อที่มีหนวยศัพทประกอบกัน
จํานวน 2 หนวยศัพทในชื่อ จากการวิเคราะหพบวา ปรากฏกลุมความหมายที่มีชื่อ 2 หนวยศัพท
จํานวนทั้งสิ้น 13 กลุมความหมาย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
2.2.2.1 กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง ปรากฎความถี่
จํานวน 221 ครั้ง เชน หนวยศัพท ศิริ สิริ ศุภ สุภ สุว พร ภัทร วร สุ ธัญ อัคร พรรณ วรรณ
ภา วิไล จิตร เฟอง ภา วิภา นิภา แสง รุจิรา อาภา เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง
เชน สิรกิ ัลยา สิรนิ าถ สิริขวัญ จิตรสุดา ศิริวรรณ ศิรินารถ ศุภกานต พรชิตา ภัทรนันท ภัทราภรณ
สุชัญญา สุธาดา วิไลพร อัครนาฎ เฟองกมล วิภาวดี วรรณวิมล เปนตน
2.2.2.2 กลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล ปรากฎความถี่จํานวน
135
ครั้ง เชนหนวยศัพท ธิดา อร กัญญา ชน นร สุดา เจษฎา นุช กุล ธิดา กมล กมน เนตร มนัส
ศิร หทัย นฤ สิร อุรา เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล เชน อรพรรณ
กมลวรรณ กัญญาภัทร สุดาพร ธิดาพร อรวรรณ ศิร ปภา สิร ภัทร เจษฎาพร อุรารัตน สุดารัตน
เจษฎาภรณ อรปรียา มนัสนันท หทัยพันธ อรอุสา นฤสา เนตรนภา กุลนัท เปนตน
2.2.2.
3 กลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย ปรากฎความถี่จํานวน 98 ครั้ง
เชนหนวยศัพท ธน พัชร พลอย มณี สุวรรณ หยก กนก วัชร จารุ แกว อุไร ปน ชฎา เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย
เชน พัชรีภรณ หยกมณี
ธนพร อุไรวรรณ อุไรพร ปนมนัส ชฎารัตน สุวรรณสา แกวมณี เปนตน
2.2.2.
4 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ปรากฎความถี่จํานวน 83 ครั้ง เชน
หนวยศัพท ตน ปทม บัว ผกา โพธิ มะลิ กิ่ง เกศรา รวิ ระพี นีร ชล ธาร สุรี จันทร รุง นภ รุง
วัน รัตติ นิจจ อรุณ สุธา เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน ตนกลา ปทมาพร
โพธิวรรณ รวิพร ระพีพรรณ กิ่งกมล นีรนุช อรุณรัตน ธารทิพย รุงทิพย รุงไพลิน รวินันทน รุงนภา
รุงทิวา เปนตน
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2.2.2.
5 กลุมความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถ ปรากฎความถี่จํานวน 52
ครั้ง เชนหนวยศัพท ณัฐ ธีร นัฐ นัท ณัฏฐ เจน มนต เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถ เชน ณัฐนิชา
ณัฏฐนิชา นัฐมล นัฐวดี ณัฐลดา เจนจิรา ญาวิณี เปนตน
2.2.2.
6 กลุมความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ ปรากฎความถี่จํานวน
50 ครั้ง เชนหนวยศัพท ดวง จุฑา เพ็ญ ชอ นิกขะ พิมพ สุทธิ วิมล ผอง อํานวย เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ เชนดวงพร
ดวงมณี พิมพวิภา พิมพมาดา วิมลศิริ ผองศรี อํานวยพร จุฬารัตน เปนตน
2.2.2.7 กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข ปรากฎความถี่จํานวน
46 ครั้ง เชน
หนวยศัพท เปรม ดุษฎี กานต ปย ปรียา รัก อารี ศรัณย เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับความสุขเชน ปยธิดา รักสุดา เปรมณี
อารีรัตน ดุษฎีพร ศรัณยพร ภิรมิ ล กานตพิชชา ปรียาภรณ เปนตน
2.2.2.8 กลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู ปรากฎความถี่จํานวน
38 ครั้ง เชน
หนวยศัพท จิร จิรา ธิติ ฐิติ อมร เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู เชน จิรวรรณ จิราภา
จิรนันท ธิตินันท จิราพร จิราภรณ อมรรัก เปนตน
2.2.2.
9 กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ ปรากฎความถี่จํานวน 34
ครั้ง เชนหนวยศัพท ยส อภิ อธิ อติ วิร พิร โสร สร เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ เชน อติ นุช
วิรลั ยา สรัญญา ยสวรา อภินันต โสรญา เปนตน
2.2.2.
10 กลุมความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ปรากฎความถี่จํานวน 27
ครั้ง เชนหนวยศัพท ปุญญ บุญ พุทธ ทิพ ทิพย วรุณ อัจฉรา ขวัญ กฤติยา อุมา เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา เชน ขวัญฤทัย
อุมากร ทิพยนที อัจฉราภรณ ปุญญลักษณ เปนตน
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2.2.2.11 กลุมความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยา ปรากฎความถี่จํานวน
14 ครั้ง เชน
หนวยศัพท พา อัญชลี กาว กฤษฎา เปนตน
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยาเชน กาวสิริ ชุลีพร พาฝน
กฤษฎาภรณ เปนตน
2.2.2.12 กลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน ปรากฎความถี่จํานวน
ไดแกหนวยศัพท หนึ่ง ชไม ตรี เบญจ ลักษ อัฐ ศดา
ชื่อ 2 หนวยศัพทของกลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน เชน
อัฐภิญญา ตรียานุช เบญจทิพย เบญจรัตน ชไมพร ศดานันท เปนตน

8 ครั้ง
หนึ่ง ฤดี

2.2.2.13 กลุมความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสมและการเปรียบ ปรากฎความถี่
จํานวน 4 ครั้ง ไดแกหนวยศัพท สม ดุจ ปาน ไดแก สมปอง ดุจดาว ดุจฤทัย ปานตา
ตาราง 11 แสดงโครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนหญิง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กลุมความหมาย
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
มนุษยและวงศตระกูล
ความมั่งคั่งร่ํารวย
สิ่งแวดลอม
ความรูความสามารถ
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ความสุข
การดํารงอยู
เกียรติยศและอํานาจ
ความเชื่อและศาสนา
อากัปกิริยา
ลําดับและจํานวน
ความเหมาะสมและการเปรียบ

ตัวอยางชื่อโครงสราง 2 หนวยศัพท
สิรภัทร ชไมพร เฟองกมล กนกวรรณ แสงเดือน
ณัฐธิดา สุนารี ศิริกุล กิ่งกมล หนึ่งฤดี
อรุณรัตน พลอยชมพู ชฎาภรณ กนกพร
ชอผกา ปทมาพร จันทรจิรา รุงทิพย
ณัฐกมล กานตพิชชา เจนจิรา เบญญาภา
พิมพมาดา ปุญญลักษณ ผองศรี บัวชมพู
เปรมณี ดุษฎีพร จิรนันท ศุภกานต อรปรียา
สุชาวลี อรจิรา อมรรัก
ยสวรา พรชิตา วิรลั ยา(วิร+กัลยา)
บุญสิตา พุทธฤทัย ขวัญนภา
พาฝน กาวสิริ ชุลีพร
อัฐภิญญา เบญจทิพย หนึ่งฤดี
สมปอง ดุจดาว ปานตา
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จากการวิเคราะหโครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนหญิงพบวา ปรากฏใน 13
กลุมความหมาย โดยกลุมความหมายที่ปรากฏความถี่มากที่สุดคือ กลุมความหมายเกี่ยวกับความดี
งามและความเจริญรุงเรือง แสดงใหเห็นถึงคานิยมในการนําหนวยศัพทที่เกี่ยวกับความดีงามและ
ความเจริญรุงเรืองมาตั้งชื่อ สวนกลุมความหมายที่ปรากฏความถี่ นอยที่สุดคือ ความเหมาะสมและ
การเปรียบ สะทอนใหเห็นวา ความดีงามและความเจริญรุงเรืองเปนสิ่งที่คาดหวังใหเกิดกับผูหญิง
มากที่สุด
2.2.3 โครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพท
จากการวิเคราะหชื่อ 3 หนวยศัพท คือ ชื่อที่มีหนวยศัพทประกอบกัน 3 หนวยศัพท
ซึ่งอาจอยูในกลุมความหมายเดียวกันหรือตางกลุมความหมาย มีสองพยางคหรือหลายพยางคก็ได
กลุมความหมายที่ปรากฏชื่อ 3 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนหญิงมีดังนี้
2.2.3.
1 กลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู ปรากฎความถี่จํานวน 9 ครั้ง คือ
หนวยศัพท ฐา ชา อากร ไดแกชื่อ ฐรินทรญา ชลธิชา(ชล+อธิ+ชา) ชาณิการ(ชา+อณิ+การ) ศิริญากร
(ศิริ+ญา+อากร) เปนตน
2.2.3.
2 กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง ปรากฎความถี่
จํานวน 7 ครั้ง ไดแกหนวยศัพท วร ภัทร สุ ศิริ นิภา คือชื่อ วรินทนิภา ภัทธราวดี สุพัฒน สรณ
ศิริญากร ตรีทิพยนิภา
2.2.3.3 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ปรากฎความถี่จํานวน
หนวยศัพท จันทร ชล และธรา คือชื่อ จันทรจิราพร ชลธิชา ภัทธราวดี

7 ครั้ง ไดแก

2.2.3.
4 กลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล ปรากฎความถี่จํานวน 5
ครั้ง ไดแกหนวยศัพท ชน วดี กัญ และศิร คือชื่อ ชนาทินาถ ชนัญภรณ(ชน+อัญ+ภรณ) ภัทธราวดี
กัญธิญา ศิรัณยาภรณ
2.2.3.
5 กลุมความหมายเกี่ยวกับ เกียรติยศและอํานาจ ปรากฎความถี่จํานวน 3
ครั้ง คือหนวยศัพท อธิ นีย ไดแกชื่อ ชลธิชา(ชล+อธิ+ชา) กัญธิญา(กัญ+อธิ+ญา) สุนียรัตน
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2.2.3.
6 กลุมความหมายเกี่ยวกับ ความรูความสามารถ ปรากฎความถี่จํานวน 3
ครั้ง คือหนวยศัพท ญา ไดแกชื่อ ศิริญากร ฐรินทรญา
2.2.3. 7 กลุมความหมายเกี่ยวกับ ความเชื่อและศาสนา ปรากฎความถี่จํานวน 3
ครั้ง คือหนวยศัพท อินทร ทิพย ไดแก ชื่อ พลอยวรินทร(พลอย+วร+ อินทร ) ฐรินทรญา(ฐ+ อินทร +
ญา) ตรีทิพยนิภา
2.2.3.
8 กลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย ปรากฎความถี่จํานวน 2 ครั้ง
คือหนวยศัพท พลอย และ รัตน ไดแกชื่อ พลอยวรินทร(พลอย+วร+อินทร) สุนียรัตน
2.2.3.
9 กลุมความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ ปรากฎความถี่จํานวน
2 ครั้ง คือหนวยศัพท รส และอัญ ไดแกชื่อ รสชฎาวรรณ ชนัญภรณ(ชน+อัญ+ภรณ)
2.2.3.
10 กลุมความหมายเกี่ยวกับลําดับและจํานวน ปรากฎความถี่จํานวน 2 ครั้ง
คือหนวยศัพท ตรี อาทิ ไดแกชื่อ ตรีทิพยนิภา ชนาทินาถ
2.2.3.
11 กลุมความหมายเกี่ยวกับ ความสุข ปรากฎความถี่จํานวน 1 ครั้ง คือ
สรณ ไดแกชื่อ สุพัฒนสรณ
2.2.3.
12 กลุมความหมายเกี่ยวกับ อากัปกิริยา ปรากฎความถี่จํานวน 1 ครั้ง คือ
อัณย(ปกปอง, นําไป, พาไป) ไดแกชื่อ ศิรัณยาภรณ(ศิร+อัณย+อาภรณ)
ตาราง 12 แสดงโครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนหญิง
ลําดับที่
1
2
3
4
5

กลุมความหมาย
การดํารงอยู
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
สิ่งแวดลอม
มนุษยและวงศตระกูล
เกียรติยศและอํานาจ

ตัวอยางชื่อโครงสราง 3 หนวยศัพท
ฐรินทรญา ชลธิชา ศิริญากร
วรินทนิภา ภัทธราวดี สุพัฒนสรณ ศิรญ
ิ ากร
จันทรจิราพร ชลธิชา
ชนาทินาถ ชนัญภรณ ศิรัณยาภรณ กัญธิญา
ชลธิชา(ชล+อธิ+ชา) กัญธิญา(กัญ+อธิ+ญา)
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ตาราง 12 (ตอ)
ลําดับที่
กลุมความหมาย
6
ความรูความสามารถ
7
ความเชือ่ และศาสนา
8
9
10
11
12

ความมั่งคั่งร่ํารวย
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ลําดับและจํานวน
ความสุข
อากัปกิริยา

ตัวอยางชื่อโครงสราง 3 หนวยศัพท
ศิริญากร ฐรินทรญา
พลอยวรินทร(พลอย+วร+ อินทร ) ฐรินทรญา(ฐ+
อินทร+ญา) ตรีทิพยนิภา
พลอยวรินทร
รสชฎาวรรณ
ตรีทิพยนิภา ชนาทินาถ
สุพัฒนสรณ
ศิรัณยาภรณ(ศิร+อัณย+อาภรณ)

จากการวิเคราะหโครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพทของชื่อนักเรียน หญิง พบวา ปรากฏใน
กลุมความหมายจํานวน 12 กลุมความหมาย โดยปรากฏในกลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู
มากที่สุด และปรากฏในกลุมความหมายเกี่ยวกับความสุขและอากัปกิริยานอยที่สุด
จากการวิเคราะหโครงสรางของชื่อนักเรียนแสดงใหเห็นวาชื่อ 2 หนวยศัพทปรากฏ
มากที่สุดทั้งในชื่อนักเรียนชายและหญิง รองลงมากไดแกชื่อ 1 หนวยศัพทและชื่อ 3 หนวยศัพท
ตามลําดับ ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 13 แสดงจํานวนความถี่โครงสรางของชื่อนักเรียนชายและหญิงตามกลุมความหมาย

กลุมความหมาย
ความดีงามและความ
เจริญรุงเรือง
เกียรติยศและอํานาจ
มนุษยและวงศตระกูล
สิ่งแวดลอม
ความรูความสามารถ

ชาย
หญิง
1 หนวย 2 หนวย 3 หนวย 1 หนวย 2 หนวย 3 หนวย
ศัพท
ศัพท
ศัพท
ศัพท
ศัพท
ศัพท
17
133
1
23
221
7
58
26
50
25

230
74
31
100

4
4
2
2

7
28
40
27

34
135
83
52

3
5
7
3
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ตาราง 13 (ตอ)
ชาย
หญิง
กลุมความหมาย
1 หนวย 2 หนวย 3 หนวย 1 หนวย 2 หนวย 3 หนวย
ศัพท
ศัพท
ศัพท
ศัพท
ศัพท
ศัพท
ความมั่งคั่งร่ํารวย
12
73
2
12
98
2
ความสุข
22
42
1
22
46
1
การดํารงอยู
17
33
6
10
38
9
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
12
25
2
15
50
2
ความเชื่อและศาสนา
16
35
3
13
27
3
อากัปกิริยา
12
21
7
14
1
ลําดับและจํานวน
3
15
1
8
2
เมือง แควน
4
4
แบบแผนกฎเกณฑ กติกา
2
4
2
ความเหมาะสมและการ
2
4
เปรียบ
ทิศทาง
2
จากการวิเคราะห
โครงสรางชื่อ 1และ 2 หนวยศัพทของชื่อนักเรียนชาย จะเห็นไดวา ปรากฏ
จํานวน ความถี่ มากที่สุดในกลุมความหมายเกี่ยวกับ เกียรติยศและอํานาจ โดย ชื่อ 2 หนวยศัพท
ปรากฏมากที่สุด แสดงใหเห็นวา การตั้งชื่อของ ผูชายในสังคมตําบลทาชางคลอง มีความคาดหวัง
เกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจมากที่สุด โดยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับ เกียรติยศและอํานาจ
มีความหมายแฝงถึงลักษณะของผูมีอํานาจยิ่งใหญ ชัยชนะ ความแข็งแกรง
ชื่อ 1 หนวยศัพทของชื่อนักเรียน หญิงปรากฏในกลุม ความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มาก
ที่สุด แสดงใหเห็นวาการตั้งชื่อของผูหญิงในสังคมตําบลทาชางคลองนิยมตั้งชื่อ 1 หนวยศัพทใหมี
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สะทอนใหเห็นวาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะธรรมชาติมีความสัมพันธกับ
การดําเนินชีวิตและยังฝงอยูในความคิดความเชื่อของผูคนในชุมชนแหงนี้ แตลักษณะของหนวยศัพทที่
นํามาตั้งชื่อตางกัน โดยหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของชื่อนักเรียนหญิงมี
ความหมายแฝงถึงลักษณะความออนโยน ออนหวาน นิ่มนวลตามแบบอยางกุลสตรี เชน ปทมา
บุษบา กรรณิกา บุญฑริกา เปนตน สวน ชื่อ 2 หนวยศัพทของชื่อนักเรียน หญิงปรากฏในกลุม
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ความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง มากที่สุด แสดงใหเห็น ความนิยมในการตั้งชื่อ
ใหมีความหมายสอดคลองกับความดี ความงาม ความเจริญรุงเรือง ซึ่งเปนสิริมงคลแกเจาของชื่อ
สวน
ชื่อ 3 หนวยศัพทของชื่อนักเรียน ชายและหญิงปรากฏในกลุม ความหมายเกี่ยวกับการ
ดํารงอยู มากที่สุด แสดงใหเห็นวา การตั้ง ชื่อ 3 หนวยศัพท ในตําบลทาชางคลองนิยมนําหนวยศัพท
เกี่ยวกับการเกิด ความมั่นคงยั่งยืนตั้งชื่อบุตรหลาน
สรุป
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลยพบวากลุม
ความหมายของชื่อนักเรียนมีจํานวน 16 กลุมความหมาย โดยกลุมที่มีความถี่ในการใชมากที่สุดคือ
กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง สวนกลุมความหมายที่มีความถี่ในการใช
นอยที่สุดคือ กลุมความหมายเกี่ยวกับทิศทาง กลุมความหมายของชื่อนักเรียนชายพบวา
ความหมายของชื่อนักเรียนชายแบงตามกลุมความหมายได 16 กลุมความหมาย โดยกลุม
ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจปรากฏมากที่สุด และกลุมความหมายทิศทางปรากฏนอย
ที่สุด สวนกลุมความหมายของชื่อนักเรียนหญิงพบวา ความหมายของชื่อนักเรียนหญิงแบงตามกลุม
ความหมายได 15 กลุมความหมาย โดยกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ปรากฏการใชมากที่สุดมากที่สุด และกลุมความหมายเกี่ยวกับแบบแผนกฎเกณฑ กติกาปรากฏนอย
ที่สุด
โครงสรางของชื่อจําแนกตามการประกอบของจํานวนหนวยศัพทได 3 โครงสราง ไดแก
โครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพท โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพท และโครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพท โดย ชื่อ
นักเรียนชายและหญิงปรากฏ โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพทปรากฏมากที่สุด รองลงมาคือ ชื่อ 1 หนวย
ศัพทและ 3 หนวยศัพทตามลําดับ
จากการวิเคราะหหนวยศัพทของชื่อนักเรียนจะเห็นไดวารูปคําที่ปรากฏมีความซับซอน
มากกวาชื่อในสมัยกอน กลาวคือ การเลือกใชหนวยศัพทที่ซับซอน เขียนยากขึ้น เชน อวัศยา
เจษฎาภรณ พัชรัตน พิสิษฐ เปนตน สวนในดานความหมายปรากฏกลุมความหมายที่ยังคงความ
เชื่อเดิมของสังคมหรือความหมายที่อยูมรทัศนคติเดิม เชน ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความ
เชื่อทางพุทธศาสนาและความเชื่ออื่นๆ เปนตน

บทที่ 4

วิเคราะหคานิยมและความเชื่อจากชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย
กอนที่จะวิเคราะหค
านิยมและความเชื่อ ที่สะทอนจากชื่อนักเรียน ผูวิจัยขอทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายของคานิยมและความเชื่อ เพื่อใชเปนเกณฑในการวิเคราะหในบทนี้ ดังนี้
คําวา “คานิยม” ไดมีผูใหคําจํากัดความไวหลากหลาย อาทิ
ไพฑูรย เครือแกว
(2506: 6) กลาวถึง คานิยม ( values) ของสังคม หมายถึง สิ่งที่คน
สนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปน หรือกลับกลายมาเปน เปนสิ่งที่คนถือวาเปนสิ่งบังคับ
ตองทําตองปฏิบัติ เปนสิ่งที่คนบูชายกยอง และมีความสุขที่จะไดเห็นไดฟง ไดเปนเจาของ คานิยม
ของสังคมจึงเปน “วิถีของการจัดรูปความประพฤติ” ที่มีความหมายตอบุคคล และเปนแบบฉบับของ
ความคิดที่ฝงแนนสําหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม
คานิยมเปนสิ่งที่แฝงอยูภายในสมองของมนุษย เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นได แต
สามารถตีความไดจากพฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกมา คานิยมอาจเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ เชน
เกิดขึ้นจากความเชื่อทางศาสนา หรือความเชื่อที่ฝงแนนอยูในวัฒนธรรมมาเปนเวลานาน เชน
สังคมไทยใหคุณคาแกการเคารพผูใหญ คือเห็นวาการเคารพผูใหญเปนสิ่งที่ดี เปนคานิยมที่คนไทย
ยึดถือปฏิบัติกันมาชานาน สังเกตไดจากพฤติกรรมการแสดงความนอบนอมตอผูใหญ การใชคําเรียก
ขานผูใหญกับผูนอยตางกัน รวมถึงการเลือกหัวหนาหนวยงานตามอาวุโส คานิยมนี้อาจเห็นไดใน
สุภาษิตของไทยที่วา “เดินตามผูใหญหมาไมกัด” อีกดวย (สถาบันภาษาไทย. 2552: 27)
คานิยม ( value) หมายถึง สิ่งที่คนในสังคมใหคุณคา และใชเปนเกณฑสําหรับเลือกที่จะ
ประพฤติปฏิบัติ หรือไมประพฤติปฏิบัติ และใชเปนเกณฑตัดสินวาสิ่งใดดีหรือไมดี คําวา คานิยมมี
ความหมายใกลกับความเชื่อมาก บางทานนิยมใชคูกัน เชนใชวา “คานิยมและความเชื่อ” แตที่นา
สังเกต คือ คําวา ความเชื่อ มีความหมายทั่วไปและกวางกวาคําวา คานิยม ซึ่งเนนประเด็นการ
เลือกสรรหรือใหคุณคาแกสิ่งที่ตนเชื่อวาดี (สถาบันภาษาไทย. 2552: 26)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546
: 372) ใหความหมายของคําวา เชื่อ
หมายถึง เห็นตามดวย, มั่นใจ, ไวใจ
กิ่งแกว เพ็ชรราช (2545 : 232) กลาวถึงความเชื่อหมายถึง การยอมรับนับถือหรือยึดมั่นใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่มีตัวตน และไมมีตัวตน อาจจะมีหลักฐานอยางเพียงพอที่จะพิสูจนได หรือไมมี
หลักฐานที่จะนํามาพิสูจนใหเห็นจริงกับสิ่งนั้นก็ได
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จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย ในบทที่ 3
ทําใหทราบถึงกลุมความหมายที่นํามาใชในการตั้งชื่อนักเรียน จากการวิเคราะห ความหมายที่ปรากฏ
สะทอนใหเห็นคานิยมและความเชื่อ ที่แฝงอยู ทําใหเห็นมุมมองการเลือกหนวยศัพทมาใชในการตั้งชื่อ
นอกจากนี้ การเลือกหนวยศัพทมาประกอบชื่อของนักเรียนชายและหญิงยังสะทอนใหเห็นคานิยมและ
ความเชื่อที่เหมือนและแตกตางกันไป
ในบทนี้ผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหความเชื่อและคานิยมจากชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง
จังหวัดเลย ที่สะทอนจากหนวยศัพทที่แสดงความหมายแตละความหมาย ผูวิจัยไดนําผลการ
วิเคราะหกลุมความหมายของชื่อนักเรียนชายและหญิงในบทที่ 3 โดยเลือกเอากลุมความหมายที่มี
ความถี่สูงสุด 8 อันดับแรกของนักเรียนชายและหญิงมาพิจารณาจัดประเภทของคานิยมและความเชื่อ
เนื่องจากขอมูลใน 8 อันดับแรกมีคาเฉลี่ยรอยละคอนขางสูง ทําใหเห็นคานิยมและความเชื่อสะทอน
ออกมาอยางเดนชัดและเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของกลุมความหมายที่ปรากฏทั้งหมด ผูวิจัยใชความถี่เปน
เกณฑโดยแยกเพศชายและหญิง เพราะเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงจํานวนการเลือกใชคําในการตั้งชื่อและมี
เพศเปนตัวกําหนด แลวนํากลุมความหมายมาจัดประเภทของคานิยมและความเชื่อที่สะทอนให
คานิยมและความเชื่อที่ปรากฏในการตั้งชื่อของนักเรียนชายและหญิง
จากผลการวิเคราะหในบทที่ 3 พบวา กลุมความหมายที่ปรากฏของชื่อนักเรียนชายและ
หญิงมีจํานวนความถี่และคาเฉลี่ยรอยละไมเทากัน ทําใหลําดับแตละกลุมความหมายแตกตางกันดวย
ดังตาราง 14
ตาราง 14 แสดงลําดับกลุมความหมายของชื่อนักเรียนชายและหญิง
ชาย
ลําดับ
ที่ กลุมความหมาย จํานวนครั้ง คาเฉลี่ย
เกียรติยศและ
292
25.93
1
อํานาจ
2 ความดีงามและ
151
13.41
ความ
เจริญรุงเรือง
3 ความรู
127
11.28
ความสามารถ

หญิง
กลุมความหมาย จํานวนครั้ง คาเฉลี่ย
ความดีงามและ
251
23.61
ความเจริญรุงเรือง
มนุษยและวงศ
168
15.80
ตระกูล
สิ่งแวดลอม
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12.23
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ตาราง 14 (ตอ)
ชาย
หญิง
ลําดับ
ที่ กลุมความหมาย จํานวนครั้ง คาเฉลี่ย กลุมความหมาย จํานวนครั้ง คาเฉลี่ย
4 มนุษยและวงศ
104
9.24 ความมัง่ คั่งร่ํารวย
112
10.54
ตระกูล
5 ความมั่งคั่งร่ํารวย
87
7.73 ความรู
82
7.71
ความสามารถ
6 สิ่งแวดลอม
83
7.37 ความสุข
70
6.59
7 ความสุข
66
5.86 คุณลักษณะและ
67
6.30
คุณสมบัติ
8 การดํารงอยู
56
4.97 การดํารงอยู
57
5.36
9 ความเชื่อและ
54
4.80 เกียรติยศและ
44
4.14
ศาสนา
อํานาจ
10 คุณลักษณะและ
38
3.37 ความเชื่อและ
43
4.05
คุณสมบัติ
ศาสนา
11 อากัปกิริยา
33
2.93 อากัปกิริยา
22
2.07
12 ลําดับและจํานวน
18
1.60 ลําดับและจํานวน
11
1.03
13 เมือง แควน
8
0.71 ความเหมาะสม
4
0.38
และการเปรียบ
14 แบบแผน
5
0.44 แบบแผน
2
0.19
กฎเกณฑ กติกา
กฎเกณฑ กติกา
15 ความเหมาะสม
2
0.18
และการเปรียบ
16 ทิศทาง
2
0.18
รวม
1,126
100
รวม
1063
100
จากตารางขางตนพบวามีคานิยมและความเชื่อที่แฝงอยูในความหมาย ซึ่งปรากฏมากนอย
ตางกัน ทําใหเห็นวาในการตั้งชื่อยังแฝงไวดวยคานิยมและความเชื่อที่บงบอกถึงลักษณะของสังคม
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กลุมนี้ สังเกตไดวาลําดับขั้นของแตละกลุมความหมายของชื่อนักเรียนชายและหญิงจะเปนแบบกาว
กระโดด 1-2 ขั้น และกลุมที่มีลําดับเทากัน ดังนี้
กลุมความหมายที่มีความหาง 1 ขั้น ของชื่อนักเรียนชายและหญิง ไดแก กลุมความหมายที่
เกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองผูชายจะอยูในลําดับที่ 2 สวนผูหญิงจะอยูในลําดับที่ 1
กลุมความหมายที่เกี่ยวกับความ มั่งคั่งร่ํารวยผูชายจะอยูในลําดับที่ 5 สวนผูหญิงจะอยูในลําดับที่ 4
กลุมความหมายที่เกี่ยวกับความ สุข ผูชายจะอยูในลําดับที่ 7 สวนผูหญิงจะอยูในลําดับที่ 6 กลุม
ความหมายที่เกี่ยวกับ ความเชื่อและศาสนา ผูชายจะอยูในลําดับที่ 9 สวนผูหญิงจะอยูในลําดับที่ 10
แสดงใหเห็นวาความคาดหวังเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ความมั่งคั่งร่ํารวย และ
ความสุขของคนในชุมชนทาชางคลองมีตอผูหญิงสูงกวาผูชาย แสดงใหเห็นวาผูหญิงควรมีคุณสมบัติที่
ดีงามเพียบพรอมทําใหเปนผูหญิงที่งดงามนายกยองสรรเสริญไปถึงวงศตระกูล สวนความมั่งคั่งร่ํารวย
ผูหญิงมีความละเอียดออนและรอบคอบกวาผูชายจึงเขาใจสภาพแวดลอมและการเก็บเงินทองได
ดีกวาผูชาย ผูหญิงจึงเขาใจทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมไดดีกวาผูชาย สังเกตไดวาถาครอบครัวใด
ที่ผูหญิงเปนคนบริหารจัดการเงินทองและเรื่องภายในครอบครัวจะเห็นวาผูหญิงคอนขางจัดการไดดี
ผูหญิงจะพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจไดดีกวาผูชาย
และความสุขเปนสิ่งที่
คาดหวังกับผูหญิงสูงกวาผูชาย
กลุมความหมายที่มีความหาง 2 ขั้นของชื่อนักเรียนชายและหญิง ไดแก กลุมความหมายที่
เกี่ยวกับความรูความสามารถผูชายจะอยูในลําดับที่
3 สวนผูหญิงจะอยูในลําดับที่ 5 กลุม
ความหมายที่เกี่ยวกับ มนุษยและวงศตระกูล ผูชายจะอยูในลําดับที่ 4 สวนผูหญิงจะอยูในลําดับที่ 2
กลุมความหมายที่เกี่ยวกับความเหมาะสมและการเปรียบผูชายจะอยูในลําดับที่ 15 สวนผูหญิงจะอยู
ในลําดับที่ 13 แสดงใหเห็นวา กลุมความหมายที่มีความหาง 2 ขั้นนี้ ความรูความสามารถ เปนสิ่งที่
คาดหวังกับผูชายสูงกวาผูหญิง สวน มนุษยและวงศตระกูล ความเหมาะสมและการเปรียบ เปนสิ่งที่
คาดหวังกับผูหญิงสูงกวาผูชาย แสดงใหเห็นวาความคาดหวังของคนในสังคมที่มีตอผูชายและผูหญิง
ในกลุมความหมายเหลานี้มีความปรารถนาที่สูงขึ้น
กลุมความหมายที่มีความหาง 3 ขั้นของชื่อนักเรียนชายและหญิง ไดแก กลุมความหมายที่
เกี่ยวกับ สิ่งแวดลอม ผูชายจะอยูในลําดับที่ 6 สวนผูหญิงจะอยูในลําดับที่ 3 แสดงใหเห็นวากลุม
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่คาดหวังกับผูหญิงสูงกวาผูชาย
กลุมความหมายที่มีความหาง 4 ขั้นของชื่อนักเรียนชายและหญิง ไดแก กลุมความหมายที่
เกี่ยวกับ คุณลักษณะและคุณสมบัติ ผูชายจะอยูในลําดับที่ 10 สวนผูหญิงจะอยูในลําดับที่ 7 แสดง
ใหเห็นวากลุมความหมายเกี่ยวกับ คุณลักษณะและคุณสมบัติ เปนสิ่งที่คาดหวังกับผูหญิงสูงกวาผูชาย
คุณลักษณะและคุณสมบัติที่ดีเปนเอกลักษณเฉพาะที่สื่อถึงความเปนกุลสตรี
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กลุมความหมายที่มีความหาง 9 ขั้นของชื่อนักเรียนชายและหญิง ไดแก กลุมความหมายที่
เกี่ยวกับ เกียรติยศและอํานาจ ผูชายจะอยูในลําดับที่ 1 สวนผูหญิงจะอยูในลําดับที่ 9 เปนการ
กระโดดขามขั้นที่มีความหางมากที่สุด แสดงใหเห็นวากลุมความหมายเกี่ยวกับ เกียรติยศและอํานาจ
เปนสิ่งที่คาดหวังสูงสุดที่จะใหเกิดกับผูชายสูงกวาผูหญิง
สวน
กลุมความหมายที่มี ลําดับขั้นเดียวกันของชื่อนักเรียนชายและหญิง ไดแก การดํารงอยู
ปรากฎในลําดับที่ 8 กลุมความหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยาอยูในลําดับที่ 11 กลุมความหมายเกี่ยวกับ
ลําดับและจํานวนอยูในลําดับที่ 12 กลุมความหมายเกี่ยวกับ แบบแผนกฎเกณฑ กติกา อยูในลําดับที่
14 จะสังเกตไดวากลุมความหมายเหลานี้เปนเรื่องที่อยูในจิตใตสํานึกของผูคนทั่วๆไป สิ่งที่คนใน
สังคมยอมรับโดยไมไดแบงแยกตามเพศ เชน ระเบียบกฏเกณฑ กิริทาทาง การเกิด ความมั่นคง
เปนตน สะทอนใหเห็นการดํารงอยูในสังคมรวมกัน
สิ่งที่สะทอนออกมาจากตารางขางตน คือ สังคมไทยยังคงยึดมั่นคานิยมในเรื่องเพศที่มีอยูมา
แตเดิม ดังจะเห็นไดจากชื่อผูชายที่แสดงถึงความมีเกียรติยศและอํานาจ สวนผูหญิงตองมีความดีงาม
สมกับเปนกุลสตรี การกระโดดของลําดับขั้นสะทอนคานิยมที่ออกมาจากชื่อนักเรียนชายและหญิงวา
ไมสอดคลองกันจากลําดับ ขั้นที่ หางกัน ขั้นที่หางกันแสดงถึงคุณสมบัติเพศใดควรมีมากกวาเพศใด
ดังนั้นการที่ลําดับไมสอดคลองกันเพราะเกิดจากความตั้งใจใหความคาดหวังของผูชายและผูหญิงมี
ความแตกตางกัน พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมจึงสามารถเกี่ยวพันกับชื่อที่สะทอนออกมาได ยกเวน
กลุมความหมายที่มีลําดับขั้นเดียวกันซึ่งเปนเรื่องที่อยูในจิตใตสํานึกในการดํารงอยูในสังคมรวมกัน
แสดงถึงความเปนสังคม ความเปนอารยธรรมที่ทั้งสองเพศควรมีรวมกัน ความคาดหวังของสังคม
เกี่ยวกับเพศและการอยูรวมกันจึงเกี่ยวพันกันและสามารถสังเกตไดจากกลุมความหมายของชื่อ
เมื่อพิจารณาจัดประเภทของความเชื่อและคานิยมของกลุมความหมาย 8 อันดับแรกที่มี
ความถี่เรียงจากมากไปหานอยในชื่อนักเรียนชายและหญิงดังนี้

1. ความเชื่อที่สะทอนจากชื่อนักเรียน
จากการวิเคราะหในบทที่ 3 พบกลุมความหมายที่ปรากฏใน 8 ลําดับแรกของชื่อนักเรียน
ชายและหญิงที่สะทอนใหเห็นความเชื่อตางๆ ดังนี้
1.1 ความเชื่อที่สะทอนเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนพบวาความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความ
เจริญรุงเรืองปรากฏในอันดับตนๆ กลาวคือ ปรากฏในกลุมความหมายของชื่อนักเรียนชายเปนอันดับ
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ที่ 2 และปรากฏในกลุมความหมายของชื่อนักเรียนหญิงเปนอันดับแรก สะทอนใหเห็นวาการตั้งชื่อ
ของทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเชื่อในเรื่องความดีงามและความเจริญรุงเรือง
การตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองที่ปรากฏจากชื่อ
นักเรียนชายสะทอนใหเห็นความเชื่อวาจะนําความเปนสิริมงคล ความดีงาม และความเจริญรุงเรือง
มาสูบุตรหลาน เมื่อมีคนเรียกชื่อแตละครั้งก็เทากับวาเปนการอวยชัยใหพรทุกครั้งเวลาที่เรียก สราง
ขวัญกําลังใจใหเกิดขึ้นกับเจาของชื่ออีกดวย ดังจะเห็นไดจากการเลือกหนวยศัพทที่มีความหมาย
เกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองมาตั้งชื่อ เชน วรโชติ สุวิทย ศิริศักดิ์ สิริทรัพย ชัย มงคล
ศุภวิชญ เจริญชัย ชัยวัฒน ธีระพัฒน ชัยพิพัฒน รัศมี ประเสริฐ เปนตน
สวนการตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองที่ปรากฏจากชื่อ
นักเรียนหญิงสะทอนใหเห็นความเชื่อเชนเดียวกับผูชายที่วาจะนําความเปนสิริมงคล ความดีงาม และ
ความเจริญรุงเรืองมาสูบุตรหลาน แตในการตั้งชื่อของผูหญิงจะมีความคาดหวังมากกวาผูชายจึง
ปรากฏอยูในอันดับแรกสวนผูชายปรากฏในอันดับที่ 2
จะเห็นไดวาชุมชนในตําบลทาชางคลอง ยังเปนชุมชนที่มีความเชื่อในเรื่องความดีงามและ
ความเจริญรุงเรืองอยางเหนียวแนน ดังจะเห็นไดจากที่ปรากฏในชื่อนักเรียนชายที่ปรากฏความถี่ใน
การเลือกใชหนวยศัพทคําวา “วัฒน” คอนขางมากกวาคําอื่นๆในกลุมความหมายเดียวกัน สะทอนให
เห็นความเชื่อเกี่ยวกับความเจริญรุงเรือง ประสบความสําเร็จปรากฏอยูในชุมชนแหงนี้
สวนหนวยศัพทที่ปรากฏของชื่อนักเรียนหญิงที่สะทอนใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับความดีงาม
และความเจริญรุงเรือง เชนชื่อ ศิริ รัตน สิริกัลยา สุปรียา ภัทรนันท พรนภา พรรณนารา วิไลพร
วิสาสินี วรรณวิภา เปนตน โดยเฉพาะหนวยศัพท “พร” ปรากฏมากกวาคําอื่นๆในกลุมความหมาย
เดียวกัน ซึ่ง เปน คําที่บงบอกความปรารถนาใหประสบแตสิ่งที่เปนสิริมงคล แสดงใหเห็นวาผูตั้งชื่อมี
ความคาดหวังใหบุตรประสบแตสิ่งที่ดีเปนมงคล
จะเห็นไดวาความคาดหวังที่สังคมปรารถนาใหผูหญิงตั้งมั่นอยูในความดี ความงาม ความ
เจริญรุงเรือง เปนการเชิดชูผูหญิงใหมีความดีงามพรอมแลวสิ่งอื่นๆก็จะดีดวย เชน เปนผูหญิงที่
ทํางานบานเกง สามารถบริหารคาใชจายไดดีทําใหมีความมั่นคงทางการเงินนําพาไปสูการดํารงชีวิต
อยางมีความสุข เปนตน จะเห็นไดวาความดีงามและความเจริญรุงเรืองเปนพื้นฐานของการนําไปสูสิ่ง
ที่ดีในกลุมความหมายอื่นๆไดเชนกัน
สังคมชนบทนิยมคุณความดี ถาใครทําดีจะเปนที่รักใครและเลื่องลือ ซึ่งคนดีมีไมนอยใน
ชนบทที่ชาวบานนับหนาถือตาและนิยมชมชอบ คุณความดีก็คือ ซื่อสัตย เอื้อเฟอ ไมคดโกง มีใจ
กุศลทําบุญทําทาน ชวยเหลือเพื่อนบาน เปนการรักดวยใจหรือรักดวยอํานาจหรือการบังคับ (สุพัตรา
สุภาพ. 2534: 25)
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จะเห็นไดวาความเชื่อที่สะทอนจากชื่อนักเรียนชายและหญิงเกี่ยวกับความดีงามและความ
เจริญรุงเรืองแสดงใหเห็นวาตําบลทาชางคลองยังยึดในขนบธรรมเนียมการตั้งชื่อที่เคยมีมาคือ การตั้ง
ชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง จะนํามาซึ่งความดี ความงาม ความ
เจริญรุงเรือง ความสําเร็จ และความเปนสิริมงคลแกบุตรหลาน
1.2 ความเชื่อที่สะทอนเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ
การตั้งชื่อใหมี
ความหมาย เกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจปรากฏทั้งในกลุมนักเรียนชายและ
หญิง แสดงใหเห็นวาในตําบลทาชางคลองมีความเชื่อเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจแฝงอยูในการตั้ง
ชื่อแตปรากฏในอันดับตางกัน กลาวคือ ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจปรากฏในชื่อ
นักเรียนชายเปนอันดับแรก และปรากฏในชื่อนักเรียนหญิงเปนอันดับที่ 9 การกระโดดของลําดับที่
คอนขางหางจากผูชาย นั่นเปนการสะทอนใหเห็นวา เกียรติยศและอํานาจเปนสิ่งที่คาดหวังใหเกิดกับ
ผูชายมากกวาผูหญิง
ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจที่ปรากฏในชื่อนักเรียนชายเปนอันดับแรก สะทอน
ความเชื่อวา ถาตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจจะทําใหเจาของชื่อมีเกียรติยศ
ชื่อเสียง อํานาจ โดงดังเปนที่นาเกรงขามในภายภาคหนา ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นความคาดหวัง
ของครอบครัวที่มีตออนาคตของบุตรชาย เชนยศกร ศุภกิตติ์ กิตติศักดิ์ ธีรเกียรติ ขจรเกียรติ เปนตน
ความคาดหวังของคนในสังคมที่มีตอเพศชายมากที่สุดคือ เกียรติยศและอํานาจ ดังจะเห็น
ไดจากความนิยมในการเลือกความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจมาตั้งชื่อผูชาย แสดงใหเห็นวา
เกียรติยศ ชื่อเสียง อํานาจ ชัยชนะ ความเปนใหญ ความกลาหาญ การสูรบ เปนสิ่งที่คาดหวังให
เกิดกับผูชายมากที่สุด เพราะเชื่อวาผูชายเปนเพศที่แข็งแรงอดทนจึงตองเปนเสมือนชางเทาหนาใหกับ
ผูหญิงได
“อํานาจ” เปนนามธรรมที่มีความหมายกวางและยิ่งใหญ มนุษยเกรงกลัวอํานาจแตก็
ไขวควาปรารถนาที่จะไดมาครอบครอง เพราะอํานาจเปนทางที่จะบันดาลสิ่งที่ตองการได เชน
เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเปนใหญ ชัยชนะ ความมั่งคั่ง ความดีงามและความเจริญรุงเรือง เปนตน
ดังนั้นถาอํานาจถูกใชไปในทางที่ดีก็จะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ในขณะที่ใชอํานาจไปในทาง
ที่ผิด อํานาจนั้นก็จะยอนกลับมาทําลายทั้งตนเองและคนในสังคมไดเชนกัน
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนในบทที่ 3 พบวา ชื่อของนักเรียนชายมีการตั้งชื่อ
โดยเลือกใชหนวยศัพทที่เกี่ยวกับชัยชนะมากกวาชื่อของนักเรียนหญิง ผูวิจัยคิดวาอาจเปนความเชื่อ
ความคิดที่สืบตอกันมาจากเดิมคือ ในสมัยกอนมีการสูรบกันมาก ผูที่ออกไปทําสงครามคือผูชาย
การมีชัยชนะกลับมายอมเปนความสําเร็จอันสูงสุด บุรุษใดที่มีชัยชนะจากการออกรบจึงเปนผูที่มี
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เกียรติยศและอํานาจตามมา ดังนั้น ความหมายที่เกี่ยวกับชัยชนะจึงแสดงถึงสุภาพบุรุษที่มีชัยชนะ
ในปจจุบันนี้ถึงแมจะไมมีการทําสงครามสูรบ แตคําวา “ชัยชนะ” เปนความหมายนามธรรมที่แสดง
ถึงการประสบผลสําเร็จตามสิ่งตางๆที่ปรารถนา หนวยศัพทนี้จึงยังเปนที่นิยมนํามาตั้งชื่อ เชน โชค ชัย
สิทธิชัย พรชัย มงคลชัย ธนชัย ชัยพิพัฒน อนุชิต คงชนะ ชยากร พิชิต วศิน เปนตน
นอกจากนี้ คําวา “พล” ปรากฏในชื่อนักเรียนชายแตไมพบในชื่อนักเรียนหญิง แสดงใหเห็น
วาหนวยศัพท “พล” นิยมตั้งชื่อเฉพาะในชื่อผูชาย ตัวอยางเชนชื่อ วีร พล ธนพล อรรถพล เจตพล
รวิพล พีรพล อิทธิพล เปนตน เพราะเชื่อในเรื่องพลกําลัง เปนคําที่บงบอกถึงความแข็งแกรง อดทน
กลาหาญ ดังนั้น จากผลการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน พบวาความหมายที่เกี่ยวกับ
พลกําลังพบเฉพาะในชื่อของนักเรียนชายเทานั้น แสดงใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับผูชายที่จะตองแข็งแรง
กลาหาญ เปนกําลังของครอบครัวตอไปในอนาคต
ดังนั้น กลุมความหมายที่เกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจจึงปรากฏอยูในชื่อของนักเรียนชาย
เปนอันดับหนึ่ง เพราะเชื่อวาถาชื่อมีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจแลว กลุมความหมาย
อื่นๆก็จะตามมาเชนกัน เชน ความเจริญรุงเรือง วงศตระกูลไดรับการยกยองสรรเสริญ มีความรู
ความสามารถเหนือกวาผูอื่น เปนตน สะทอนใหเห็นวาเกียรติยศและอํานาจเปนเสมือนใบเบิกทาง
นําไปสูสิ่งที่ดีอื่นๆ
1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล
จากการวิเคราะหหนวยศัพทในชื่อนักเรียนชายและหญิงสะทอนใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับ
มนุษยและวงศตระกูล โดยแสดงความหมายที่เกี่ยวกับมนุษย ลําดับญาติ วงศตระกูล รวมถึงการให
ความสําคัญของอวัยวะตางๆที่เปนสวนสําคัญของรางกาย สะทอนใหเห็นความเชื่อของชุมชนแหงนี้ใน
เรื่องความสัมพันธในครอบครัว วงศตระกูล ความเปนปจเจกบุคคล
ความหมายที่เกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลของชื่อนักเรียนชายปรากฏในอันดับที่ 4 สวน
นักเรียนหญิงปรากฏในอันดับที่ 2 แสดงใหเห็นวาในตําบลทาชางคลองมีความเชื่อในเรื่องมนุษยและ
วงศตระกูลโดยการตั้งชื่อนักเรียนหญิงมีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลสูงกวานักเรียนชาย
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลในชื่อนักเรียน
หญิงสวนใหญปรากฏ
ความหมายเกี่ยวกับความเปนกุลสตรี ผูหญิงที่สวยงาม หญิงสาวสวยมีเสนห เชน อรนภา วิ รัลยา
วรุณ ยุพา วนิดา ภัทราวดี เปนตน แสดงใหเห็นความเชื่อวาผูหญิงจะตองมีความเปนกุลสตรี เปน
ผูหญิงที่สวยงาม ซึ่งเปนรูปสมบัติที่บุคคลปรารถนาอยากจะมี จึงเลือกศัพทมาตั้งชื่อบุตรหลานเพื่อ
ความเปนสิริมงคลแกเจาของชื่อและคาดหวังอยากใหเจาของชื่อเปนผูหญิงที่สวยงามเพียบพรอมสม
ดังชื่อ
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นอกจากนี้ยังมีหนวยศัพทที่หมายถึงญาติปรากฏในชื่อนักเรียนหญิงคอนขางมาก ซึ่งปรากฏ
มากกวาในชื่อของนักเรียนชาย แสดงใหเห็นความเชื่อในเรื่องความผูกพันกับสมาชิกในครอบครัวของ
ผูหญิงสูงกวาผูชาย เชน สุดารัตน ขนิษฐา หทัยชนก ธิดาพร นีรนุช ปนัดดา พิมพมาดา เปนตน
สวนหนวยศัพท
ที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลของ ชื่อนักเรียนชายที่ปรากฏ
มากที่สุดคือ หนวยศัพทเกี่ยวกับวงศตระกูล โดยเฉพาะหนวยศัพท “พงษ” และ “กร” คําวา “พงษ”
หมายถึง เชื้อสาย , เทือกเถา, เหลากอ, สกุล ปรากฏมากในหนวยศัพท หลังของจํานวนชื่อ 2 หนวย
ศัพท สังเกตไดวาหนวยศัพทนี้ปรากฏเฉพาะในชื่อนักเรียนชายเทานั้น แสดงให เห็นความเชื่อในเรื่อง
ผูชายเปนเพศที่ตองสืบทอดเผาพันธุของตน จึงนิยมเลือกหนวยศัพทนี้มาตั้งชื่อ หนวยศัพท หลังของ
ชื่อ 2 หนวยศัพท ที่มีความหมายเกี่ยวกับวงศตระกูล แสดงใหเห็นความสําคัญของความหมายวงศ
ตระกูลมากอน เชน ณัฐพงษ หมายถึง วงศตระกูลของนักปราชญ เปนตน
สวนคําวา
“กร” ก็มีความถี่ปรากฏอยูคอนขางมากในกลุมนี้ ผูวิจัยจัดกลุมคําวา “กร”
หมายถึง ผูทํา เนื่องจากความหมายสวนใหญบงบอกถึงความเปนมนุษย และมักจะปรากฏ
เปน
หนวยศัพทหลังของชื่อ 2 หนวยศัพท เชน ยศกร หมายถึง ผูมีเกียรติยศ เปนตน
จะเห็นไดวาการเลือกคําที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลของชื่อนักเรียนชาย
แสดงใหเห็นวา ครอบครัวตองการตั้งชื่อใหแสดงถึงความเปนมนุษย โดยเฉพาะในเรื่องของวงศ
ตระกูลซึ่งเปนหนาที่ของบุตรชายที่จะตองสืบทอดเชื้อสายเผาพันธุของตนตอไป ดังจะเห็นไดจากการที่
บุตรเกิดมาก็จะใชนามสกุลของบิดา แสดงใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลที่ปรากฏใน
ชื่อของนักเรียนชาย สวนชื่อนักเรียนหญิงแสดงใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับความเปนกุลสตรีที่เปน
คุณสมบัติของผูหญิง และความผูกพันกับบุคคลในครอบครัวซึ่งสะทอนออกมาจากชื่อ
1.4 ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ปรากฏในชื่อนักเรียนชายและหญิงสะทอน
ให เห็น วาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอ วิถีชีวิตของชุมชนแหงนี้โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ การ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชนสวนใหญมักเกี่ยวกับธรรมชาติ อาทิอาชีพรับจางทางการเกษตรกรรม เชน
การทํานา ทําไรออย ไรมันสําปะหลัง สวนยางพารา เปนตน หรือการหาอาหารที่อยูตามธรรมชาติ
เชน ไขมดแดง กบ จักจั่น ผักพื้นบานตางๆ เปนตน ดังนั้นธรรมชาติจึงมีอิทธิพลตอความคิดความ
เชื่อของคนในชุมชนดังที่สะทอนออกมาจากการตั้งชื่อ
เมื่อมนุษยดํารงชีวิตอยูในธรรมชาติก็เกิดความเชื่อเกี่ยวธรรมชาติและปรากฏการณทาง
ธรรมชาติตางๆ จารุวรรณ ธรรมวัตร (2539?: 102) กลาวถึงความเชื่อในสิ่งแวดลอมและปรากฏการณ
ทางธรรมชาติในภาคอีสานมีอยูหลายประการ เชน
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- อากาศหนาวจัด มะขาม มะมวงจะตกลูกดก
- มดแดงคาบไขหนีจากรัง ฝนจะตกหนัก
- ฟาผาตนไมในที่ของใคร เปนอัปมงคลตองนิมนตพระไปสวด
- จักจั่นรองมากๆ ฝนจะแลง
คนไทยนิยมปลูกตนไมที่มีชื่อซึ่งมีความหมายเปนมงคล หรือมีเสียงพองกับคําที่มี
ความหมายเปนมงคล เชน นิยมปลูกตนขนุน โดยเชื่อวาจะเกื้อหนุนใหเจริญรุงเรือง ปลูกตนมะยม
โดยเชื่อวาจะชวยใหมีผูนิยมนับถือ เปนตน (สถาบันภาษาไทย. 2552: 110)
สวนความเชื่อในเรื่องสัตวนั้น คนไทยเชื่อวาการเอยชื่อของสิ่งนากลัวในบางสถานการณ
เชน สัตวราย และโรคราย จะทําใหสิ่งนั้นมาใกลตัวเราจริงๆ จึงทําใหชื่อเรียกสัตวรายและโรคราย
กลายเปนคําตองหามไป คนไทยจึงไมเอยชื่อสัตว เชน เสือ งู หมี ชาง ฯลฯ ในเวลาเดินปา ไมเอย
ถึงจระเขเวลาลงน้ํา และไมเอยชื่อโรค เชน หา (ใชคําวา อหิวาตกโรค แทน) ไมเอยถึง ฝในทอง
(ใชคําวา วัณโรค แทน) ไมเรียกคนอื่นวา หมา หรือ ควาย เพราะเชื่อวาหมาเปนสัตวชั้นต่ํา เชื่อวา
ควายเปนสัตวที่โง ฯลฯ (สถาบันภาษาไทย. 2552: 26)
ความหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของชื่อนักเรียนชายปรากฏในอันดับที่ 6 สวนนักเรียน
หญิงปรากฏในอันดับที่ 3 แสดงใหเห็นวาการตั้งชื่อของนักเรียนหญิงมีความผูกพันกับสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติมากกวาผูชาย
หนวยศัพทที่ปรากฏความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของชื่อนักเรียนหญิงสวนใหญเกี่ยวกับ
ตนไม ดอกไม และผลไม ซึ่งมีความหมายแฝงอยูในความหมายตรง อาทิชื่อที่เกี่ยวกับดอกไม เชน
ปทมา บุษบา บัวชมพู กรรณิการ เปนตน ดอกไมเปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่แสดงถึงความเปน
ผูหญิง จากการวิเคราะหในบทที่ 3 ความหมายเกี่ยวกับตนไม ดอกไม และผลไมนี้ไมปรากฏในชื่อ
ของผูชาย แสดงใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมีความใกลชิดผูกพันกับวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนตําบลทาชางคลองดังที่ปรากฏในชื่อนักเรียนหญิงมากกวาชื่อนักเรียนชาย
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ปรากฏในชื่อนักเรียนชายสวนใหญมี
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติทั่วๆไป โดยเฉพาะความหมายที่เกี่ยวกับระบบสุริยะ เชน
สุริยา
อาทิตย รวิพล ทิวากร ตะวัน เปนตน ซึ่งเปนคําที่หมายถึง ดวงอาทิตย สะทอนใหเห็นความเชื่อที่
แฝงอยูในความหมายของดวงอาทิตยซึ่งเปนสิ่งที่มีพลังอํานาจสองสวางไปทั่ว และยิ่งใหญกวาดาว
เคราะหดวงอื่นๆ การตั้งชื่อใหบุตรชายใหมีความหมายนี้ก็เชื่อวาเจาของชื่อจะมีพลัง อํานาจยิ่งใหญดัง
ดวงอาทิตย
จะเห็นไดวามนุษยกับสิ่งแวดลอมมีความผูกพันกัน มนุษยตองอาศัยธรรมชาติในการ
ดํารงชีวิต จึงมีความเชื่อตางๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติ
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1.1.5 ความเชื่อเกี่ยวกับความรูความสามารถ
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนชายและหญิงปรากฏความหมายเกี่ยวกับความรู
ความสามารถ สะทอนใหเห็นวาในตําบลทาชางคลองแหงนี้มีความเชื่อในเรื่องความรูความสามารถที่
แสดงออกมาจากความหมายของชื่อ โดยชื่อนักเรียนชายปรากฏในอันดับที่ 3 สวนนักเรียนหญิง
ปรากฏในอันดับที่ 5
การนําหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถมาตั้งชื่อบุตรเชื่อวาการมี
ปญญาความรูความสามารถจะไดรับการยอมรับยกยองนับถือเปนที่นาเกรงขามแกคนทั่วไป อาทิ
บุคคลที่ตองใชความรูความสามารถในการประกอบอาชีพก็จะไดรับการยกยองในอีกระดับหนึ่ง กิริยา
อาการหรือการพูดจาปราศรัยดวยก็จะเปนไปอยางนอบนอม เชน แพทย พยาบาล ครู นายอําเภอ
ตํารวจ เปนตน อาจกลาวไดวาความรูความสามารถเปนเครื่องชี้วัดฐานะของบุคคลในสังคมอีก
ประการหนึ่ง โดยเฉพาะบุตรชายเปนความคาดหวังวาจะตองเปนเสาหลักของครอบครัวตอไปใน
อนาคต ซึ่งความรูความสามารถเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูสิ่งตางๆไดสําเร็จ ไมวาจะเปนอาชีพการงาน
การดําเนินชีวิตในสังคม ซึ่งตองอาศัยความรูความสามารถถึงจะประสบผลสําเร็จได ดังนั้นจึงปรากฏ
ในอันดับสูงกวาผูหญิง เชนชื่อ ณัฐวุฒิ ณัฐพงษ จตุวิทย ปญญา วิทยา ธีรนันท เปนตน
สวนชื่อนักเรียนหญิงปรากฏในอันดับที่ 5 แตก็เปนอันดับตนๆ แสดงใหเห็นความเชื่อวา
การเปนผูรูจะทําใหชีวิตเจริญกาวหนาไปสูความเปนสิริมงคลอื่นๆได สมัยกอนผูที่จะเลาเรียนหนังสือ
ตองไปเรียนที่วัดและผูชายก็มีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนมากกวา ปจจุบันสิทธิเสรีภาพชายและหญิงเทา
เทียมกัน ทุกคนสามารถเขาศึกษาในโรงเรียนไดทั่วประเทศ แมจะเปนผูหญิงก็สามารถเรียนหนังสือ ได
ดังนั้น การตั้งชื่อนักเรียนหญิงใหมีความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถก็เชื่อวาจะไดเปนผูที่มี
ปญญาความรู มีไหวพริบ ฉลาดหลักแหลมสมดังชื่อ เชน ณัฐ ธิดา สุ ชัญญา ธัญ พิชชา อภิชญา
นัฐวดี พิรญาณ อภิญญา เปนตน
อีกประการหนึ่งคือ ผูที่มีปญญาความรูมักจะกาวหนาประสบความสําเร็จในทุกสิ่ง เพราะ
เชื่อวาความรูจะเปนบันไดไปสูสิ่งที่ปรารถนาไดโดยงาย ไมวาจะคิด พูด กระทําการใดๆ ผูที่มีความรู
จะประสบความสําเร็จไดดี อาจกลาวไดวา ผูมีความรูความสามารถนั้นไดเปรียบมากกวาผูอื่น เพราะ
มีความรูความสามารถในการใชชีวิตอยางรอบคอบ ดังผญาอีสานที่วา “เงินเต็มภาชน บทอผญาเต็ม
ปูม” หมายถึง เงินทองสูวิชาความรูไมได (ทัศนีย ทานตวณิช . 2523: 192) ความรูจึงเปนสิ่งที่นําพา
ใหประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังและไมมีใครสามารถขโมยความรูที่อยูติดตัวเอาไปได นับไดวา
ความรูความสามารถเปนทรัพยสมบัติที่มีคามากที่สุดและไมมีวันสูญหาย จึงเปนสิ่งที่ผูคนปรารถนา
ในชีวิตอยางหนึ่ง
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1.6 ความเชื่อเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย
การตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวยที่ปรากฏในชื่อนักเรียนชายและหญิงมี
ความเชื่อวาจะทําใหเจาของชื่อมีความมั่งคั่งร่ํารวยทรัพยสินเงินทองมากมายสมดังกับชื่อ จากการ
วิเคราะหขอมูลในบทที่ 3 และยอนไปถึงภูมิหลังของชุมชนแหงนี้พบวา ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นกวา
สมัยกอน อาจเปนเพราะความเจริญบางสวนไดเขามาพัฒนาในชุมชน ทําใหเกิดความเปนอยูที่ดีขึ้น
แตก็ยังมีความคาดหวังวาฐานะทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นกวาเดิม
ความหมายที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวยของชื่อนักเรียนชายปรากฏในอันดับที่ 5 สวน
นักเรียนหญิงปรากฏในอันดับที่ 4 แสดงใหเห็นวาในตําบลทาชางคลองมีความเชื่อในเรื่องความมั่งคั่ง
ร่ํารวยโดยการตั้งชื่อนักเรียนหญิงมีความเชื่อเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวยสูงกวานักเรียนชาย อาจเปน
เพราะผูหญิงมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องเงินทองมากกวาผูชาย จึงอยูในอันดับที่สูงกวา ซึ่งความ
คาดหวังกับผูชายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวยนอยกวาเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงและอํานาจ ซึ่งปรากฏ
ความถี่มากที่สุด อยางไรก็ตามความมั่งคั่งร่ํารวยก็เปนความปรารถนาในชีวิตอีกประการหนึ่งที่
ตองการใหเกิดกับบุตรชายและหญิง เชนธนพล รัตนพงษ ไพฑูรย พานทอง วสุรัตน พัชรัตน ดวงมณี
พลอยชมพู กนกพร จารุวรรณ บัวเงิน เปนตน
ความเชื่อดังกลาวสอดคลองกับผญาอวยพรในภาษาอีสานที่วา “ขอใหหมูเจาไดมีเงินคําแกว
ไหลมาเฮืองเฮือ ใหมีเสื้อและผาไหลลนหลั่งมานอนหลับ ใหเจาไดเงินพัน นอนฝนใหเจาไดเงินหมื่น
นอนตื่นใหเจาไดเงินแสน แปนมือมาใหไดแกวมณีโชติ ผิวะทุกเขาของเงินทองหลั่งลงมาหาหมูเจา
มื้อละลานโกฏิแสนโกฏิ โทษฮายอยามาพาล มารฮายอยาไดมาเบียดเจาเดอ” (มัลลิกา คณานุรักษ .
2550: 137)
การตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งอาจเปนความคาดหวังของครอบครัวใหบุตรมี
ชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีคาเพื่อความเปนสิริมงคล และเชื่อวาถามีชื่อเกี่ยวกับความมั่งคั่งก็เทากับมี
ทรัพยสินที่มคี าติดตัวคงอยูตลอดไป สะทอนใหเห็นวาผูคนในชุมชนตําบลทาชางคลอง มีความเชื่อใน
เรื่องความร่ํารวยซึ่งสะทอนออกมาจากการตั้งชื่อ เนื่องจาการดําเนินชีวิตในปจจุบันความมั่งคั่งเปนสิ่ง
ที่อํานวยความสะดวกในดานตางๆ อีกทั้งยังเปนที่นับหนาถือตาแกบุคคลทั่วไปอีกดวย ดังนั้น ความ
มั่งคั่งร่ํารวยจึงถือเปนความเชื่อที่ปรารถนาใหเจาของชื่อร่ํารวยมั่งคั่งสมดังชื่อ
1.7 ความเชื่อเกี่ยวกับความสุข
มนุษยทุกคนตองการความสุข สิ่งที่กระทําในวิถีชีวิตทุกวันนี้ก็เพื่อความสุข แมแตการตั้งชื่อ
ก็ยังปรากฏความหมายเกี่ยวกับความสุขดังที่สะทอนออกมาจากหนวยศัพทในการตั้งชื่อของนักเรียน
ชายและหญิง เพราะเชื่อวาถาตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับความสุขจะทําใหเจาของชื่อมีแตความสุข
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สมหวัง การมีคําที่เกี่ยวกับความผูกพันกับผูอื่นจะทําใหเจาของชื่อมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นดวยดี มีมิตร
สหายและคนที่รักนับถือ เชน เกษมสุข นันท วัฒน นนท กานต พันธกานต มิตร ชัย สุว นันท
มนัส นันท ดวง ฤดี ปรียา ภรณ รัก สุดา กานต พิชชา ปย ธิดา เปนตน ผูวิจัยคิดวาเหตุ ที่ผูตั้งชื่อ
คาดหวังใหบุตรมีความสุขอาจเนื่องมาจากการเปรียบเทียบในชีวิต ของคนบางคนที่มีแตความทุกข
ระทมหาความสุขไมได จึงหวังวาบุตรหลานของตนเองจะมีความสุข ซึ่งความสุขสามารถเกิดขึ้นมา
จากหลายทางทั้งในแบบรูปธรรมและนามธรรม เชน ความดี ความมั่งคั่ง ความรัก เปนตน ดังนั้น
การตั้งชื่อนักเรียนชายและหญิงใหมีความหมายเกี่ยวกับความก็เชื่อวาเจาของชื่อจะมีแตความสุข
ตลอดไป
1.
8 ความเชื่อเกี่ยวกับการดํารงอยู
กลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยูคือ ความหมายเกี่ยวกับการเกิด บอเกิด และความ
มั่นคงยั่งยืน ซึ่งเปนเรื่องที่นายินดีและเปนสิริมงคล การตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู
เพื่อคาดหวังวาจะมีแตสิ่งที่ดีเปนสิริมงคลเกิดขึ้นกับเจาของชื่อ และมั่นคงยั่งยืนตลอดไป
ความหมายที่เกี่ยวกับการดํารงอยูของชื่อนักเรียนชายและหญิงปรากฏอยูในอันดับที่ 8
เทากัน แสดงใหเห็นวาการตั้งชื่อในตําบลทาชางคลองมีความเชื่อในเรื่องการดํารงอยูปรากฏทั้งใน
ผูชายและหญิง หนวยศัพทที่ปรากฏสวนใหญก็มีลักษณะคลายกัน เชน สุชาวลี จิรนันท อรจิรา สุชา
ศิรินธรณ ธนาธร จิรพัฒน จิราวิทย ธัญยธรณ เปนตน
1.
9 ความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติ
กลุมความหมายเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติคือ ความหมายเกี่ยวกับลักษณะซึ่งสามารถ
ใชประสาทสัมผัสทั้ ง 5 คือ หู ตา จมูก ปาก และลิ้น สวนคุณสมบัติในพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546:253) หมายถึง คุณงามความดี คุณลักษณะประจําตัวของ
บุคคล จะเห็นไดวาคุณลักษณะนั้นสามารถสัมผัสไดสวนคุณสมบัตินั้นเปนนามธรรม
จากการวิเคราะหกลุมความหมายของชื่อนักเรียนชายและหญิงปรากฏความหมายเกี่ยวกับ
ลักษณะและคุณสมบัติ สะทอนใหเห็นวาในตําบลทาชางคลองแหงนี้มีความเชื่อในเรื่องลักษณะและ
คุณสมบัติที่แสดงออกมาจากความหมายของชื่อ โดยชื่อนักเรียนหญิงปรากฏในอันดับที่ 7 สวน
นักเรียนชายปรากฏในอันดับที่ 10 แสดงใหเห็นความเชื่อในการตั้งชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับลักษณะ
และคุณสมบัติในชื่อผูหญิงมากกวาผูชาย
จารุวรรณ ธรรมวัตร (
2539?: 103 - 104) ไดกลาวถึงความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะบุคคลหลาย
ประการ เชน
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- คนที่หัวคิ้วชิดกันจะยากจน
- คนที่เล็บมือหนาแข็งเปนเงาจะมีอายุยืน
- หญิงชายนั่งกระดิกมือกระดิกเทาจะยากจน
- คนนอนอาปากจะอายุสั้น
จะเห็นไดวาความเชื่อของลักษณะบุคคลมีทั้งในทางที่ดีและไมดี แตหนวยศัพทที่มี
ความหมายเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติที่ปรากฏในการตั้งชื่อของนักเรียนชายหรือหญิงมีลักษณะ
และคุณสมบัติของความหมายไปในทางที่ดี เชน เสาวลักษณ ศิริ ลักษณ พิมพ มาดา รสสุคนธ
เพ็ญพิสุทธิ์ เปนตน
จากการวิเคราะหความเชื่อที่สะทอนจากการตั้งชื่อนักเรียนในกลุมความหมาย 8 อันดับแรก
คือ ความดีงามและความเจริญรุงเรือง เกียรติยศและอํานาจ มนุษยและวงศตระกูล สิ่งแวดลอม
ความรูความสามารถ ความมั่งคั่งร่ํารวย ความสุข การดํารงอยู ลักษณะและคุณสมบัติ แสดงให
เห็นความคิดความเชื่อของผูคนในตําบลทาชางคลองที่คาดหวังใหเกิดขึ้นและเพื่อความเปนสิริมงคลแก
เจาของชื่อดวย

2. คานิยมที่สะทอนจากชื่อนักเรียน
ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหกลุมความหมายของชื่อนักเรียนชายและหญิงในบทที่ 3 โดย
เลือกเอากลุมความหมายที่มีความถี่สูงสุด 8 อันดับแรกของนักเรียนชายและหญิงมาพิจารณาจัด
ประเภทของคานิยมซึ่งสะทอนใหเห็นคานิยมจากการตั้งชื่อนักเรียนชายและหญิงมีลักษณะคลายกัน 4
ประการ ไดแก คานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต คานิยมเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล คานิยม
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม คานิยมเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ
การวิเคราะหคานิยมผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดโดยแยกวิเคราะหตามคานิยม โดยอธิบาย
ตามหัวขอของชื่อนักเรียนชายและหญิง ไดผลการวิเคราะหดังนี้
2.1 คานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต
จากการวิเคราะหหนวยศัพทพบวา ความหมายของชื่อนักเรียนสะทอนใหเห็นคานิยม
เกี่ยว กับ สิ่งที่ปรารถนาในชีวิต แสดงใหเห็นวาชีวิตมนุษยยังตองการสิ่งตางๆ
มาตอบสนองความ
ปรารถนาใ นชีวิต ไมวาจะเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา
เจริญศุข (2532) ที่ศึกษานามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน และงานวิจัยของ ปานทิพย มหาไตรภพ
(2545) ไดศึกษานามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว งานวิจัยทั้งสอง
เรื่องนี้ศึกษาเกี่ยวกับนามสกุลและพบวามีคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตแฝงอยูดวย ซึ่งได
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ขอสรุปรวมกันที่วา คานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตเปนสิ่งที่ปรากฏมากที่สุดในงานวิจัยสองเรื่อง
นี้ แสดงใหเห็นถึงคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตที่แฝงอยูทั้งในการตั้งชื่อและนามสกุล
ความหมายของชื่อนักเรียนชายและนักเรียนหญิงก็ปรากฏคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาใน
ชีวิต แสดงใหเห็นวาทั้งเพศชายและหญิงตางก็มุงปรารถนาสิ่งที่ดีตางๆในชีวิต แตอันดับหรือจํานวน
ครั้งในการเลือกกลุมความหมายที่เกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดแยก
หัวขอในการวิเคราะหคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตออกเปน 2 หัวขอ ไดแก คานิยมเกี่ยวกับ
สิ่งที่ปรารถนาในชีวิตของชื่อนักเรียนชาย และคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตของชื่อนักเรียนหญิง
2.1.1 คานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตของชื่อนักเรียนชาย
จากผลการวิเคราะหกลุมความหมาย 8 อันดับแรกที่ปรากฏในชื่อนักเรียนชายพบวา มี
กลุมความหมายที่สะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตจํานวน 6 กลุมความหมาย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เกียรติยศและอํานาจ ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ความรูความสามารถ ความมั่งคั่งร่ํารวย ความสุข และการดํารงอยู
2.1.1.1 เกียรติยศและอํานาจ
จากการวิเคราะหในบทที่ 3 พบวาชื่อนักเรียนชายมีหนวยศัพทที่มีความหมาย
เกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจมากที่สุด คือมีความถี่ 2 92 ครั้ง หรือรอยละ 25.93 แสดงใหเห็น
คานิยมของคนในตําบลทาชางคลอง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จะตั้งชื่อลูกชายใหมีความหมาย
เกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ ดังนั้น เกียรติยศและอํานาจจึงเปนคานิยมที่สะทอนออกมาจากการ
เลือกหนวยศัพทที่มีความหมายนี้มาตั้งชื่อลูกชาย เชน หนวยศัพท ยศ กิตติ เกียรติ เฉลิม วิศรุต
ครรชิต สิทธิ เดช ศักดิ์ อิทธิ อํานาจ ชัย เกรียง ไกร พล วีร พีร เปนตน
ตัวอยางเชนชื่อ
ยศกร ศุภ กิตติ์ ขจรเกียรติ อิทธิ พัทธ ธนบดินทร เดชา วีร ศักดิ์
กนกศักดิ์ เทวฤทธิ์ ธวัชชัย อภิชัย เกรียงไกร พีรพล วีรพล เปนตน
จากการเลือกคําที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจมาตั้งชื่อเพศชาย
สะทอนใหเห็นถึงคานิยมในเรื่องเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจที่ผูคนปรารถนาในชีวิตประการหนึ่ง
เพราะเปนสิ่งที่แสดงถึงฐานะของตนเองในสังคมทั้งที่ไดมาแตกําเนิด หรือการกระทําที่ประสบผลสําเร็จ
เมื่อมีอํานาจ มีเกียรติยศชื่อเสียงก็ยอมจะเปนที่ชื่นชอบ นาเกรงขามของคนทั่วไป ทําใหผูคนตาง
ปรารถนาที่จะมีเกียรติยศและอํานาจเปนของตน
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จากการวิเคราะหความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจของชื่อนักเรียน
ชายในบท
ที่ 3 พบความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ อํานาจ ชัยชนะ ความเปนใหญ พลกําลัง ความกลาหาญ
และการตอสู สงคราม
เกียรติยศ
หมายถึง เกียรติโดยฐานะตําแหนงหนาที่หรือชาติชั้นวรรณะ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. 2546: 147) ซึ่งเปนสิ่งที่ผูคนปรารถนาตองการในชีวิต ทั้งที่ไดมา
แตกําเนิด เชน เกิดในครอบครัวตระกูลที่มั่งคั่งมีฐานะ หรือเปนตระกูลเกาแก เปนตน หรือเกิดจาก
การกระทําที่ประสบผลสําเร็จ เชน การทํางานดีเยี่ยมจนไดเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น เปนตน การมี
เกียรติยศทําใหเปนที่ชื่นชอบและนาเกรงขามของบุคคลทั่วไป สรางความภาคภูมิใจทั้งตนเองและ
ครอบครัววงศตระกูล ดังนั้น ผูคนจึงตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง ดังเชนที่นําหนวยศัพทที่มี
ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงมาตั้งชื่อ
สวนเรื่องของอํานาจ คือ สิทธิ เชน มอบอํานาจ
; อิทธิพลที่จะบังคับใหผูอื่นตองยอม
ทําตาม ไมวาจะดวยความสมัครใจหรือไม หรือความที่สามารถบันดาลใหเปนไปตามความประสงค
หรือความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทําหรือบันดาลใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได หรือกําลัง พลัง ความ
รุนแรง การบังคับบัญชา การบังคับ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. 2546: 1371)
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน
ชายในบทที่ 3 พบวา มีหนวยศัพทที่มี
ความหมายเกี่ยวกับอํานาจ เชน สิทธิ เดช ศักดิ์ เดโช ฤทธิ์ อิทธิ อํานาจ เปนตน แสดงใหเห็นวา
ชื่อนักเรียน ชายในตําบลทาชางคลอง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย มีคานิยมเกี่ยวกับอํานาจปรากฏ
สะทอนใหเห็นวาอํานาจเปนสิ่งที่ผูตั้งชื่อตองการใหเจาของชื่อมีอํานาจในภายภาคหนา โดยเฉพาะ
ผูชายเปนเพศที่ตองมีอํานาจยิ่งใหญเพื่อจะไดเปนผูนําตอไปในอนาคต ซึ่งเปนสิ่งที่ครอบครัวมุงหวัง
ปรารถนาในชีวิตประการหนึ่ง ตัวอยางเชนชื่อสิทธินนท สิทธิพันธ อภิสิทธิ์ เดชาวัฒน วีรศักดิ์ ศิรศิ ักดิ์
เกรียงศักดิ์ สืบศักดิ์ ธีรศักดิ์ เดโช ฤทธิไกร เทวฤทธิ์ อิทธิพัทธ อํานาจ เปนตน
ชัยชนะเปนอีกประการหนึ่งที่บุคคลปรารถนาในชีวิต นํามาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงและ
อํานาจ การประสบความสําเร็จในสิ่งตางๆก็ถือวาเปนชัยชนะใหกับตนเองและครอบครัว ดังจะเห็นได
จากการเลือก หนวยศัพท ที่มีความหมายเกี่ยว กับ ชัยชนะมาประกอบอยูในชื่อบุตรชายเพราะเชื่อวา
บุตรชายเปนเพศที่ตองมีชัยชนะทุกสิ่ง แสดงถึงความเขมแข็งสมกับเปนชายชาตรี เปนสิ่งที่ครอบครัว
คาดหวังใหเกิดกับบุตรชาย
จากการวิเคราะหความหมายที่เกี่ยวกับความเปนใหญของชื่อนักเรียน
ชายพบวา มี
ความนิยมในการเลือกใชหนวยศัพทที่หมายถึงความเปนใหญหรือยิ่งใหญ ตัวอยางเชนชื่อ อภิ นันท
อภิสิทธิ์ อดิศร เกรียงศักดิ์ เกรียงไกร ฤทธิ ไกร พงศ อิสรา แดนไท สุ พญา เปนตน สะทอนใหเห็น
วาบุคคลยอมตองการความเปนใหญเหนือสิ่งอื่นใด การเปนใหญ มีอํานาจ เกียรติ ยศชื่อเสียงเหนือ
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ผูอื่น จะทําการสิ่งใดก็มีผูคนเกรงขาม บุคคลทั้งหลายจึงพยายามใหตนเองมีความเปนใหญเปนโต ผู
ตั้งชื่อจึงคาดหวังวาบุตรชายจะไดเปนใหญเปนโตในอนาคตสมดังกับชื่อ
2.1.1.2 ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
จากผลการวิเคราะหในบทที่ 3 พบวา มีคําที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและ
ความเจริญรุงเรืองของชื่อนักเรียนชายปรากฏความถี่ 151 ครั้ง มีคาเฉลี่ยรอยละ 13.41 ซึ่งอยูใน
ลําดับที่ 2 ของกลุมความหมายทั้งหมดของชื่อนักเรียนชาย แสดงใหเห็นวา การตั้งชื่อใหมี
ความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองเปนกระแสในการตั้งชื่อคอนขางสูง สะทอนให
เห็นวาความดีงามและความเจริญรุงเรืองเปนความปรารถนาประการหนึ่งที่ผูคนตองการใหเกิดในชีวิต
ดังจะเห็นไดจากความนิยมในการเลือกใชหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความ
เจริญรุงเรืองประกอบอยูในชื่อ เชน ศิริ สิริ ภัทร คุณ วัฒน พัฒน โชติ เปนตน ซึ่งแตละหนวย
ศัพทมีความหมายที่เปนสิริมงคล จึงนิยมใชหนวยศัพทนี้ตั้งชื่อบุตรหลาน เชนชื่อ คุณาวุฒิ ภูริภัทร
สิริศักดิ์ สุเนตร ศุภจักร จิราวัฒน ถิร วัฒน ชัยพิพัฒน เจริญ ชัย ภคพล รัศมี ภาณุ วัฒน วรฉัตร
พรชัย ประเสริฐ พิสิษฐสรรค บุญฤทธิ์ เปนตน
2.1.1.3 ความรูความสามารถ
ความรูความสามารถเปนคานิยมอีกประการหนึ่งที่บุคคลปรารถนาในชีวิต ดังจะเห็น
ไดจากการเลือกหนวยศัพทที่มีความหมายที่เกี่ยวกับความรูความสามารถมีจํานวนความถี่ 127 ครั้ง
คาเฉลี่ยรอยละ 11.28 อยูในลําดับที่ 3 ของการเรียงกลุมความหมายของชื่อนักเรียนชาย เชน
หนวยศัพท ณัฐ ธีร วิทย วิชญะ ปญญา ศาสตร ปรีชา ชาญ สามารถ เปนตน ซึ่งสะทอนใหเห็น
วาผูตั้งชื่อมุงหวังใหเจาของชื่อเปนผูมีความรูความสามารถสมดังกับชื่อ ตัวอยางเชนชื่อ
ณัฐ ภัทร
ธีรเดช สุ วิทย ศุภ วิชญ ปญญา รัฐ ศาสตร ปรีชา ชาญวิทย สามารถ เปนตน โดยเฉพาะหนวย
ศัพท “ณัฐ” มีความนิยมในการเลือกใชมากกวาหนวยศัพทที่อยูในกลุมความหมายเดียวกัน จึง
กลายเปนหนวยศัพทที่นิยมนํามาตั้งชื่อนักเรียนชายมากกวานักเรียนหญิง
อีกประการหนึ่งผูวิจัยคาดวาถาพิจารณาจากการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของ
สังคมในตําบลทาชางคลองพบวา ประชากรในชุมชนแหงนี้มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาการศึกษา
ภาคบังคับ อาจเปนไปไดวาเมื่อมีบุตรหลานแลวก็ตองการใหบุตรหลานไดเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น มี
ความรูความสามารถเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในภายภาคหนา เปนการสะทอนใหเห็นวาผูปกครอง
ใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษามากกวาในอดีต
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ผูที่มีความรูความสามารถจะไดรับการยกยองสรรเสริญจากบุคคลทั่วไปวา “พหูสูต”
มงคลชีวิตที่ 7 วาดวยเรื่อง “พหูสูต” หมายถึง ผูที่มีความรอบรู ความเปนผูฉลาดรู คือเปนผูที่รูจัก
เลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู เปนผูที่ไดศึกษาเลาเรียนมามาก ไดยินไดฟงไดอานมามาก ซึ่งคุณสมบัติ
เหลานี้เปนตนทางแหงปญญา ทําใหเกิดความรูสําหรับบริหารงานชีวิต และเปนกุญแจไขไปสูลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข และทุกสิ่งที่เราปรารถนา (พระมหาสมชาย ฐานวุฑ̣โฒ. 2551: 60)
จากการเลือกหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถมาตั้งชื่อ
นักเรียนชายมากเปนอันดับที่ 3 สะทอนใหเห็นคานิยมที่ปรารถนาในชีวิตอีกประการหนึ่ง
2.1.1.4 ความมั่งคั่งร่ํารวย
จากการวิเคราะหในบทที่ 3 พบวา กลุมความหมายที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย
ปรากฏในชื่อนักเรียนชาย ซึ่งมีความถี่ 87 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 7.73 อยูในลําดับที่ 5 สะทอนให
เห็นวาการตั้งชื่อบุตรหลานในตําบลทาชางคลอง ปรากฏกระแสนิยมในการตั้งชื่อบุตรหลานใหมีความ
หมายถึงความมั่งคั่งร่ํารวย อาทิ ทรัพยสมบัติ อัญมณี แรธาตุ และสิ่งของเครื่องใชที่แสดงถึงความมี
ฐานะ ดังจะเห็นไดจากการเลือกใช หนวยศัพท ที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย เชน ธน
ทรัพย ทอง กนก คํา รัตน เพชร พัชร วัชร เปนตน ตัวอยางเชนชื่อ ธนวัฒน ธนาวุฒิ สิริ ทรัพย
ชายทอง พานทอง ไพฑูรย คําวัง กนกศักดิ์ เปนตน
ความมั่งคั่งร่ํารวย คือ การมีทรัพยสมบัติและของมีคาตางๆ
ไวในครอบครอง เพราะ
ในสังคมที่มีคานิยมทางดานวัตถุมักมีคานิยมเกี่ยวกับความร่ํารวยตามมาดวย อันเปนการแสดงใหเห็น
ความมีฐานะในสังคม ผูที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยยอมจะเปนที่รูจักและชื่นชอบของบุคคลทั่วไป ตรงกับ
สุภาษิตที่วา “มีเงินนับวานอง มีทองนับวาพี่” การดําเนินชีวิตของผูคนในทุกวันนี้ก็เพื่อตองการสราง
ฐานะความมั่งคั่งของตนเองใหสูงขึ้น ดังนั้น ความมั่งคั่งร่ํารวยจึงเปนคานิยมที่ผูคนปรารถนาตองการ
ในชีวิต และยังสะทอนออกมาจากการตั้งชื่อดวย
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การตั้งชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
ร่ํารวย
ปรากฏความนิยมมาตั้งแตสมัยกอน ดังจะเห็นไดจากชื่อที่นิยมตั้งกันในสมัยกอนจะเปนชื่อที่หมายถึง
สิ่งที่มีคาหรือเปนมงคล เชน ทอง เงิน แกว แหวน เพชร พลอย เปนตน สวนชื่อสมัยปจจุบันแมจะ
มีความนิยมที่เกี่ยวกับการนําชื่อที่มีความหมายถึงความมั่งคั่งมาตั้งชื่อบุตรหลานเหมือนสมัยกอน ก็ได
มีการดัดแปลงเพิ่มเติมชื่อใหมีความยาวเพิ่มขึ้น ใชหนวยศัพทที่มาจากภาษาบาลีสัน สกฤตมากขึ้น
เพื่อสรางความแปลกใหม ทันสมัย มีความไพเราะ รูปคําซับซอนมากกวาสมัยกอนมาตั้งชื่อ เชนชื่อ
รัตนพงษ เพชรรัตน นพรัตน วัชรพล เปนตน
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2.1.1.
5 ความสุข
จากการวิเคราะหในบทที่
3 พบวา กลุมความหมายที่เกี่ยวกับความสุขปรากฏในชื่อ
นักเรียนชาย มีความถี่ 66 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 5.86 และอยูในลําดับที่ 7 สะทอนใหเห็นวาการตั้ง
ชื่อของนักเรียนชายยังมี ความ นิยมในการตั้งชื่อเกี่ยวกับความสุขปรากฏอยู นั่นก็หมายความวา
ความสุขเปนความปรารถนาในชีวิตอีกประการหนึ่งที่ตองการใหเกิดกับบุตรหลานของตนเอง ดังจะ
เห็นไดจากการเลือกใชหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุขเชน เปรม เกษม สุข นันท กานต
เปนตน ตัวอยางเชนชื่อ เกษมสุข เปรมศักดิ์ อภินันท พันธกานต เปนตน
ความหมายที่ปรากฏแสดงถึงความสนุกสนานเบิกบานใจ มีความสุขกายสบายใจ
ไมทุกขรอนวุนวาย แตความสุขนั้นเปนสิ่งที่ไมจีรังยั่งยืน เพราะเมื่อมีสุขก็ตองมีทุกขผานเขามาปะปน
กันไป ชีวิตเราไดพบเจอความยากลําบากไมสบายกายไมสบายใจ ทําใหจิตใจมีแตความสับสนกังวล
เปนทุกข แตเมื่อมีความสุขเขามาในชีวิตทําใหจิตใจเบิกบาน มองเรื่องตางๆไปในทางที่ดี ทําให
มนุษยเราอยากอยูกับความสุขตลอดไป ครอบครัวที่ตองการใหบุตรหลานมีความสุข จึงไดเลือกใช
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุขอยูในชื่อดวย เพราะความสุขนั้นมีอยูรอบๆ ดานทั้งความ
รัก ความสันติ สงบสุข ความสนิทสัมพันธ การพึ่งพาชวยเหลือ
และความปรารถนาตองการ
นับเปนหนทางสรางความสุขใหเกิดขึ้น
จากผลการวิเคราะหความหมายที่เกี่ยวกับความสุข ทําใหทราบถึงคานิยมในตําบล
ทาชางคลองวา ความสุขเปนสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตอีกประการหนึ่งที่มีความนิยมในการตั้งชื่อนักเรียน
ชาย โดยคาดหวังวาตอไปในอนาคตบุตรชายจะมีความสุขกายสบายใจสมดังกับชื่อ
2.1.1.
6 การดํารงอยู
จากผลการวิเคราะหกลุมความหมาย
เกี่ยวกับ การดํารงอยูของชื่อนักเรียน ชายพบวา
มีความถี่ 5 6 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 4.97 อยูในลําดับที่ 8 ของกลุมความหมายทั้งหมด จากการ
พิจารณาผูวิจัยจัดกลุมความหมายนี้อยูในความปรารถนาในชีวิต เนื่องจากหนวยศัพทที่ปรากฏ
เกี่ยวกับความหมายของการดํารงอยูคือ การเกิด และความมั่นคงยั่งยืน ซึ่งเปนความปรารถนาที่ผูตั้ง
ชื่อตองการใหบุตรหลานดํารงอยูในสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต
หนวยศัพท
ที่มี ความหมาย เกี่ยวกับ การดํารงอยูประกอบ เขา กับหนวยศัพทอื่นเพื่อ
ตองการใหเกิดสิ่งนั้นๆ อาทิ หนวยศัพท “ชา” หมายถึง การเกิด กําเนิด เชน เพชร ชรัตน ณัชพล
สุชา เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่นายินดีเมื่อมีการเกิดหรือกําเนิด หรือ “อากร” หมายถึง บอเกิด ที่เกิด
เมื่อประกอบเขากับหนวยศัพทอื่นแสดงถึงบอเกิดของสิ่งที่ดีเปนมงคล เชน ธนากร(ธน+อากร) วัชรากร
(วัชร+อากร) เปนตน
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สวนหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืนปรากฏในชื่อนักเรียน
ชาย
เชน คง จิร ฐิติ นิรันดร ถิร ศาศวัต เสถียร เปนตน แสดงใหเห็นวาผูตั้งชื่อคาดหวังใหบุตรดํารงใน
ความตั้งมั่นยั่งยืนตลอดไป ตัวอยางเชนชื่อ คง ชนะ วงศ ธร จิร พัฒน จิร าวัฒน ฐิติ พงศ นิรันดร
ถิรวัฒน ศาศวัต เสถียร เปนตน
จะเห็นไดวา
ความหมายเกี่ยวกับ การดํารงอยู ปรากฏความนิยมในการตั้งชื่อนักเรียน
ชาย แสดงใหเห็นวาผูคนในชุมชนตําบลทาชางคลองคาดหวังใหบุตรชายตั้งมั่นและดํารงอยูในสิ่งที่
เปนมงคลตามชื่อจึงกลายเปนความนิยมในการเลือกหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยูมา
ตั้งชื่อบุตรชาย
จากการวิเคราะห
คานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตของชื่อนักเรียน ชาย มีกลุม
ความหมายที่สะทอนใหเห็นคานิยมที่เกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต
6 กลุมความหมาย ไดแก
เกียรติยศและอํานาจ ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความรูความสามารถ ความมั่งคั่งร่ํารวย
ความสุข และการดํารงอยู จะเห็นไดวาเกียรติยศและอํานาจเปนคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต
ที่สะทอนจากชื่อนักเรียนชายมากที่สุด แสดงใหเห็นวาชุมชนตําบลทาชางคลองนิยมตั้งชื่อบุตรชายให
มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ
2.1.
2 คานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตของชื่อนักเรียนหญิง
จากผลการวิเคราะหกลุมความหมายของชื่อนักเรียนหญิง
8 อันดับแรกในบทที่ 3
พบวา มีกลุมความหมายที่สะทอนใหเห็นคานิยมที่เกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต 5 กลุมความหมาย
เรียงจากมากไปหานอยๆ ไดแก ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความมั่งคั่งร่ํารวย ความรู
ความสามารถ ความสุข และการดํารงอยู
2.
1.2.1 ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
จากผลการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนหญิงในบทที่
3 พบวา กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองพบมากที่สุด ซึ่งมีความถี่ 251 ครั้ง คาเฉลี่ย
รอยละ 23.61 อยูในลําดับแรกของกลุมความหมายทั้งหมดของชื่อนักเรียนหญิง นั่นแสดงใหเห็นวา
การตั้งชื่อนักเรียนหญิงในตําบลทาชางคลองนี้นิยมตั้งชื่อใหมีความหมายไปในทางที่ดีเปนสิริมงคล ดัง
จะเห็นไดจากหนวยศัพทที่ปรากฏมีความหมายถึงความดี ความงาม และความเจริญรุงเรือง
ประกอบอยูในชื่อ เชน ศิริ สิริ สุ ภัทร วร พร พรรณ วรรณ พัฒน เปนตน แสดงวา ความนิยมใน
การตั้งชื่อนักเรียนหญิงในชุมชนแหงนี้เนนในเรื่องความดีงามและความเจริญรุงเรือง เพราะตองการให
ชื่อเปนเครื่องมือในการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุตรหลาน
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ตัวอยางเชนชื่อ
ศิริรัตน สิริญา สุกัญญา ภัทรนันท วรวรรณ ปทมาพร พรรณพร
ศิริวรรณ สุพัฒนสรณ เปนตน
โดยเฉพาะหนวยศัพท
“พร” และ “วร” ปรากฏความถี่คอนขางสูง ชื่อที่ลงทายดวย
คําวา “พร” ปรากฏในชื่อนักเรียนหญิงมากกวาชื่อนักเรียนชาย แสดงใหเห็นวาคําวา
“พร” เปน
หนวยศัพทที่นิยมตั้งชื่อผูหญิง โดยเฉพาะที่ปรากฏเปน หนวยศัพท หลังของชื่อ เชน ดวง พร ปทมาพร
จิราพร ธนพร วรรณพร อาภาพร เปนตน
จากผลการวิเคราะหสังเกตไดวาหนวยศัพทเกี่ยวกับความดีงามและความ
เจริญรุงเรืองแฝงไวดวยความออนโยน ความนารัก แสดงถึงความเปนหญิง ซึ่งเปนคําที่ไมบงบอกถึง
ความแข็งแกรงเหมือนกับความหมายที่เกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ ดังนั้น จึงปรากฏความนิยมใน
การเลือกใชหนวยศัพทเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองมากที่สุดในชื่อนักเรียนหญิง
โดยเฉพาะความหมายเกี่ยวกับความงาม ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนผูหญิงอยาง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏหนวยศัพทเกี่ยวกับความงามโดยเฉพาะคําวา “พรรณ” “วรรณ” แสดงใหเห็น ถึง
ความนิยมในเรื่องความงามเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของผูหญิง ความงามเปนสิ่งที่ตองการใหตัวเองดู
ดี ไมวาจะงามทั้งทางรางกายหรือจิตใจ คําวา “งาม” จึงมีความหมายไปในทางที่ดี ซึ่งตรงขามกับคํา
วา “ขี้เหร” ที่ใครไดยินแลวก็ไมปรารถนาหรือฟงแลวไมรื่นหู ผูคนจึงมักจะนิยมชมชอบคนที่ มีความ
สวยงามดูดีมากกวา ดังสํานวนไทยหลายประโยคที่สะทอนใหเห็นความสําคัญของความงาม เชน
“ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง”
ในปจจุบันเทคโนโลยีทุกดานมีความล้ําสมัย โดยเฉพาะทางดานการแพทยซึ่งเปนอีก
วิธีหนึ่งที่จะชวยใหเกิดความสวยงามมากขึ้น ใครที่คิดวาตนเองไมสวยหรือไมพอใจในสิ่งที่มี
อยู ก็
สามารถเพิ่มความสวยงามไดหลายๆ ดาน จะเห็นไดวาความงามจึงเปนคานิยมที่ผูคนปรารถนาใน
ชีวิต ดังนั้นคานิยมเกี่ยวกับความงามนี้จึงสะทอนออกมา จากการตั้งชื่อของนักเรียนหญิง ซึ่งมีจํานวน
มากกวานักเรียนชาย อาจเปนเพราะผูหญิงมีความรักสวยรักงามมากกวาผูชาย
ดังนั้น ความดีงามและความเจริญรุงเรืองเปนคานิยมที่ผูคนปรารถนาในชีวิต จึงมี
ความนิยมในการเลือกใชหนวยศัพท กลุมนี้มากที่สุด แสดงใหเห็นคานิยมในการตั้งชื่อนักเรียนหญิงใน
สังคมชนบทยังมีความเชื่อเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองแฝงอยูมาก และคาดหวังวาจะ
สงผลใหเจาของชื่อมีแตสิ่งที่ดีงามผานเขามาในชีวิต เปนคนดีของสังคม เปนเลิศยอดเยี่ยม และมีแต
ความเจริญรุงเรืองกาวหนาตอไปในอนาคต
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2.
1.2.2 ความมั่งคั่งร่ํารวย
จากผลการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนหญิงในบทที่
3 พบวา กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวย มีความถี่ 112 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 10.54 อยูในลําดับที่ 4
ของกลุมความหมายทั้งหมดของชื่อนักเรียนหญิง ซึ่งอยูในลําดับที่สูงกวากลุมความหมายเดียวกันของ
ชื่อนักเรียนชาย แสดงใหเห็นวาการตั้งชื่อเกี่ยวกับความมั่งคั่ง ร่ํารวย ของนักเรียนหญิงมีความนิยม
มากกวาในชื่อนักเรียนชาย
หนวยศัพทที่
มีความหมาย เกี่ยวกับความมั่งคั่ง ร่ํารวยที่ปรากฏใน ชื่อนักเรียนหญิง มี
ความหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน แกวหรืออัญมณี เครื่องตกแตง สิ่งของเครื่องใชตางๆ ซึ่งลวนแลวแต
เปนวัตถุที่มีคาหรือบงบอกไดวาเปนผูมีฐานะดี เชน พัชร มณี แกว รัตน มาศ กนก ธน อาภรณ
เปนตน ตัวอยางเชนชื่อ พัชราภา แกวมณี กัญญารัตน กนกพร ธนพร สุภาภรณ เปนตน
เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหชื่อนักเรียนหญิงมีความหมายเกี่ยวกับความ
มั่งคั่ง ร่ํารวยปรากฏในชื่อคือ หนวยศัพทที่แสดงถึงความมั่งคั่ง ร่ํารวยสวนใหญมีความหมายถึงแกว
อัญมณี และเครื่องประดับตกแตง ซึ่งเปนหนวยศัพทที่นิยมใชในการตั้งชื่อผูหญิงมากกวาผูชาย และ
เปนเครื่องประดับที่มีคา โดยเฉพาะหนวยศัพท “รัตน” และ”ภรณ” สื่อใหเห็นวาชื่อที่มีหนวยศัพทนี้
สวนใหญจะเปนผูหญิง เชน สิริ รัตน อารี รัตน ธิดาภรณ กัญญาภรณ จิราภรณ เปนตน หรือคําที่
ขึ้นตนดวยคําวา “พัชร” เชน พัชรี พัชรีพร พัชรภา พัชรัตน เปนตน
จากหนวยศัพทที่ปรากฏเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
ร่ํารวยของชื่อนักเรียนหญิง แสดงใหเห็น
ถึงความตองการทางดานวัตถุมีคา ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยปรารถนาในชีวิต ครอบครัวคาดหวังวาในภาย
ภาคหนาบุตรจะไดครอบครองสิ่งของมีคาสมดังกับชื่อ สะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับความปรารถนา
ในชีวิตอีกประการหนึ่ง
2.1.2.3 ความรูความสามารถ
ความรูความสามารถเปนความปรารถนาอีกประการหนึ่งที่พบจากผลการวิเคราะห
กลุมความหมายของชื่อนักเรียนหญิงในบทที่ 3 ซึ่งมีความถี่ 82 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 7.71 อยูใน
ลําดับที่ 5 ของกลุมความหมายทั้งหมดในชื่อนักเรียนหญิง เมื่อเปรียบเทียบกับชื่อนักเรียนชายพบวา
อยูในลําดับที่ต่ํากวา แสดงใหเห็นวาคานิยมในการตั้งชื่อนักเรียนหญิงเกี่ยวกับความรูความสามารถมี
ความนิยมนอยกวาการตั้งชื่อของนักเรียนชาย
อยางไรก็ตามการตั้งชื่อนักเรียนหญิงในตําบลทาชางคลองก็ยังปรากฏความนิยมใน
การตั้งชื่อเกี่ยวกับความรูความสามารถอยูคอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมความหมายในชื่อ
นักเรียนหญิงดวยกัน แสดงใหเห็นวาผูตั้งชื่อยังตองการมุงหวังใหบุตรหญิงมีความรูสามารถฉลาดหลัก
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แหลม ดังจะเห็นไดจากหนวยศัพทที่ปรากฏในชื่อมีความหมายเกี่ยวกับปญญา ความรู
ความสามารถดานตางๆ เชน หนวยศัพท ณัฐ ธีร ชัญญา ภิญญา พิชชา พิชญะ ญา เจน เปน
ตน โดยเฉพาะหนวยศัพทคําวา ณัฐ หมายถึง นักปราชญ พบมากที่สุดในกลุมความหมายเดียวกัน
และปรากฏเปนหนวยศัพทแรกของชื่อ แสดงใหเห็นวาในชุมชนนี้ใหความสําคัญและคานิยมตั้งชื่อบุตร
หญิงที่แสดงถึงความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถปรากฏอยู
ดังที่ไดกลาว
มาแลวในกลุมความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถในชื่อนักเรียน
ชาย เหตุผลสําคัญคือ มีความคาดหวังวาบุตรหลานของตนเองจะมีปญญาความรูฉลาดหลักแหลมดัง
นักปราชญ สังคมไทยใหความนับถือผูที่มีความรูความสามารถมาเปนอันดับตนๆ ดังจะเห็นไดจาก
การคัดเลือกตางๆ ก็มักจะมีการสอบแขงขัน ผูที่สอบไดก็แสดงถึงความเปนผูรูมากกวาผูอื่น ทําใหเปน
ที่ ยอมรับนับหนาถือตา ทั้งยังเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกเจาของชื่ออีกดวย ดังนั้นความรู
ความสามารถจึงเปนคานิยมที่ผูคนปรารถนาในชีวิตประการหนึ่ง
2.1.2.4 ความสุข
ความสุขเปน
สิ่ง ที่มนุษยปรารถนาในชีวิต ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะห
ความหมายของชื่อนักเรียนหญิงในบทที่ 3 พบวา กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุขมีความถี่ 70
ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 6.59 อยูในลําดับที่ 6 ของกลุมความหมายทั้งหมดในชื่อนักเรียนหญิง ปรากฏ
หนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุข เชน เปรม นันท ฤดี กานต ปยะ รัก อารี เปนตน
ตัวอยางเชนชื่อ เปรมณี ภัทรนันท ขวัญฤดี กานตพิชชา ปยธิดา ปรียาภรณ อมรรัก อารีรัตน เปน
ตน สังเกตไดวา หนวยศัพทเกี่ยวกับความสุขที่ปรากฏในชื่อแสดงใหเห็นถึงความตองการของผูตั้งชื่อ
ที่ตองการใหบุตรหลานมีความสุขในชีวิต สะทอนถึงความปรารถนาของมนุษยที่คาดหวังความสุขทั้ง
กายและใจ ดังนั้น จึงเลือกหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความสุขมาตั้งชื่อ
ดังที่สะทอน
ออกมาจากชื่อนักเรียนหญิง
จากการวิเคราะหความหมายเกี่ยวกับความสุขในบทที่ 3 พบวา ความสุขเกิดไดทั้ง
ที่เปนผูใหและผูรับ ไมวาชวงอายุใดก็ตองการความสุข เชน เด็กๆที่พอแมซื้อขนมหรือของเลนให
นักเรียนที่สอบไดคะแนนสูงๆ คนทํางานไดเลื่อนขั้นหรือไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น คูบาวสาวในงานมงคล
สมรสยิ้มแยมเบิกบาน ปูยาตายายมีสุขภาพรางกายแข็งแรง เปนตน ทั้งหมดนี้เพราะจิตใจมีความสุข
เบิกบาน ดังคําอวยพรหลายประโยคที่กลาวใหผูอื่นวา อยูเย็นเปนสุข ขอใหมีความสุขมากๆ
เมื่อเกิดภาวะความเครียดหรือกังวลใจ มนุษยก็มักจะผอนคลายความเครียดดวยการ
หาวิธีการตางๆ เพื่อสรางความสุขใหกับตนเอง อาทิ การทองเที่ยว ฟงเพลง ดูภาพยนตรหรือ
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โทรทัศนที่มีรายการหลากหลายใหเลือก เลนกีฬา เลนเกม ซื้อของ หรือแมแตการรับประทานอาหาร
ที่ชอบก็เปนการผอนคลายความเครียดไดอีกวิธีหนึ่ง
นอกจากนี้ ความรักก็เปนความสุขอีกอยางหนึ่งที่มนุษยปรารถนาในชีวิต ความรัก
คือ การมีใจผูกพันดวยความหวงใย เชน พอแมรักลูก รักชาติ รักชื่อเสียง หรือมีใจผูกพันดวยความ
เสนหาหรือมีใจผูกพันฉันชูสาว (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. 2546 : 938) การ
ไดรับความรักจากผูอื่นทําใหเรามีความสุข ในขณะเดียวกันการเปนผูใหความรักตอผูอื่นก็เปนความสุข
ไดเชนกัน ชีวิตของแตละคนจึงเปนทั้งผูรับและผูใหความรัก ดังจะเห็นไดจากการกําหนดใหวันที่ 14
เดือนกุมภาพันธของทุกปเปนวันแหงความรักหรือวันวาเลนไทน โดยการมอบดอกกุหลาบซึ่งเปน
สัญลักษณของความรัก
ความสุขที่เกิดจากความผูกพันกับผูอื่น มนุษยทุกคนมีการปฏิสัมพันธกับผูอื่น
เพราะคนเราไมสามารถอยูตัวคนเดียวโดดเดี่ยวในสังคมได เมื่อพบปะกันบอยครั้งทําใหเกิดเปนความ
ผูกพันใกลชิดสนิทสนมกัน ซึ่งเปนนามธรรมในทางที่ดี เกิดความสุขขึ้นในจิตใจ และไมมีใครที่จะ
ปฏิเสธความผูกพันใกลชิดกับผูอื่นได ดังนั้น การตั้งชื่อของนักเรียนแสดงถึงความผูกพันกับผูอื่น ดัง
จะเห็นไดจากหนวยศัพทที่นํามาประกอบชื่อ เชน หนวยศัพท มิตร พันธ เปนตน
ความสนิทสัมพันธกับผูอื่นนั้นมีหลากหลายระดับ ตั้งแตบุคคลในครอบครัว ซึ่งเปนที่
ที่มีความรักความผูกพันมากที่สุด เชน บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย พี่ นอง เปนตน ในสังคมที่
ตองดําเนินชีวิตก็มีคนที่เกี่ยวของอีกมากมาย เชน ที่โรงเรียนก็จะตองมีคุณครู เพื่อน รุนพี่ รุนนอง
ภารโรง ที่ทํางานก็อาจจะมีนายจาง หัวหนา เพื่อนรวมงาน ลูกคา เปนตน จะเห็นไดวาทุกคนลวน
แลวแตจะตองมีความสนิทผูกพันกับผูอื่น สรางความผูกพันโดยไมรูตัว เปนสิ่งผูกมัดยากที่จะตัดขาด
จากกันได
ความสนิมสัมพันธเปนสิ่งที่
ผูกพันโยงใยกันระหวางบุคคลที่มีความ เกี่ยวของในการ
ดํารงชีวิตใหมีความสุข สังคมไทยเปนสังคมที่อยูกันแบบครอบครัว ทุกคนเหมือนพี่เหมือนนอง ดังจะ
เห็นไดจากการคําเรียกขานผูอื่นที่ไมใชญาติตนเอง เชน คําวา ลุง ปา นา อา พี่ นอง เปนตน
แสดงใหเห็นถึงความผูกพันกันทั้งที่ไมใชญาติแตก็อยูในประเทศเดียวกัน จึงเปนคานิยมที่ผูคน
ปรารถนาอยากใหตนเองประสบความสําเร็จในเรื่องความสนิทสัมพันธ ดังที่ไดเลือกใชหนวยศัพทที่มี
ความหมายเกี่ยวกับความสนิทสัมพันธในชื่อนักเรียน
นอกจากนี้การพึ่งพาชวยเหลือเปนความสุขอีกอยางหนึ่งที่ผูคนปรารถนาตองการ ดัง
จะเห็นไดจากหนวยศัพทที่ปรากฏในชื่อนักเรียนหญิง เชน อารีรัตน ศรัณยพร อารียา สิรินาถ เปนตน
ทั้งนี้การชวยเหลือกันทําใหเกิดความสุขทั้งผูที่ชวยเหลือและผูที่ไดรับการชวยเหลือ มงคลชีวิตที่ 15
ไดกลาวถึงการบําเพ็ญทาน การชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกันเปนการใหทาน เปนพื้นฐานความดีของ
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มนุษยชาติ และเปนสิ่งที่ขาดเสียมิไดในการจรรโลงสันติสุข ชีวิตของคนเราจึงดํารงอยูไดดวยทาน เรา
โตมาไดก็เพราะทาน เรามีความรูในดานตางๆ ก็เพราะทาน โลกนี้จะมีสันติสุขไดก็เพราะทาน การให
ทานจึงเปนสิ่งจําเปนและมีคุณประโยชนอยางใหญหลวงตอมนุษยชาติ (พระมหาสมชาย ฐานวุฑ ̣โฒ.
2551: 130)
ชุมชนตําบลทาชางคลองแมจะเปนสังคมชนบท
ก็ได รับอิทธิ พลจากสังคมเมืองเขา
มาหลายดานโดยเฉพาะทางดานวัตถุ สมัยกอนการเกี่ยวขาวก็จะไปชวยกันเกี่ยวในนาของแตละคนให
เสร็จแลวก็ไปชวยกันเกี่ยวนาคนอื่นๆ ตอไป ปจจุบันบานไหนจะเกี่ยวขาวก็ตองจางคนเกี่ยวขาว หรือใช
รถเกี่ยวขาว แสดงใหเห็นวาวัตถุนิยมเขามามีบทบาทในสังคมชนบทมากขึ้น แตก็ยังคงเคาของการ
พึ่งพาอาศัยกันอยูบาง เชน เมื่อบานไหนจัดงานก็จะไปชวยงาน เปนตน นอกจากนี้ยังมีความหวงใย
หวงหาอาทรปรากฏอยู เพราะสังคมชนบทเปนสังคมเล็กๆ ความรูจักผูกพันยอมมีมากกวาในสังคม
เมือง
ดังนั้นจะที่กลาวมาขางตนชื่อนักเรียนหญิงที่ปรากฏหนวยศัพทที่มีความหมาย
เกี่ยวกับความสุขสะทอนใหเห็นวา ความสุขเปนความปรารถนาในชีวิตอีกประการหนึ่งที่ตองการให
เกิดกับบุตรหลาน
2.1.2.5 การดํารงอยู
จากผลการวิเคราะหกลุมความหมาย
เกี่ยวกับ การดํารงอยูของชื่อนักเรียน หญิงพบวา
มีความถี่ 57 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 5.36 อยูในลําดับที่ 8 ของกลุมความหมาย ที่ปรากฏของชื่อ
นักเรียนหญิง จากการพิจารณาผูวิจัยจัดกลุมความหมายนี้อยูในความปรารถนาในชีวิต เนื่องจาก
หนวยศัพทที่ปรากฏความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยูคือ การเกิด และความมั่นคงยั่งยืน ซึ่งเปนความ
ปรารถนาที่ผูตั้งชื่อตองการใหบุตรหลานดํารงอยูในสิ่งที่ปรารถนาตองการ
ดังจะเห็นไดจากการนํา
หนวยศัพท ที่มีความหมายเกี่ยวกับการเกิดประกอบกับคําอื่น
เพื่อตองการใหเกิดสิ่งนั้นๆ อาทิ หนวยศัพท ชา หมายถึง การเกิด กําเนิด นําไปประกอบคําอื่นๆ
เชน ณัฐชา(ณัฐ+ชา) เปนตน
สวนหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืนปรากฏในชื่อนักเรียนหญิง
เชน หนวยศัพท จิร ธิติ ถาวร เปนตน แสดงใหเห็นวาผูตั้งชื่อคาดหวังใหบุตรดํารงในความตั้งมั่น
ยั่งยืนตลอดไป ตัวอยางเชนชื่อ จิรนันท สื่อความหมายถึงใหเจาของชื่อมีแตความสนุกสนานรื่นเริง
ตลอดไป เปนตน
จากการวิเคราะหคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตของชื่อนักเรียนชายพบวา มี
กลุมความหมายที่เกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความรู
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ความสามารถ ความมั่งคั่งร่ํารวย ความสุข และการดํารงอยู สวนชื่อนักเรียนหญิงพบวา มีกลุม
ความหมายที่เกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความมั่งคั่งร่ํารวย ความรูความสามารถ
ความสุข และการดํารงอยู แสดงใหเห็นวา ความปรารถนาในชีวิตเปนคานิยมที่ปรากฏมากที่สุดใน
การตั้งชื่อของนักเรียนชายและหญิง สะทอนถึงความตองการในดานตางๆ ที่มนุษยพึงปรารถนา
2.2 คานิยมเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียนชายและหญิงพบวา มีคานิยมเกี่ยวกับมนุษย
และวงศตระกูลดังที่ปรากฏจากการเลือกใชหนวยศัพท แสดงใหเห็นคานิยมที่สะทอนถึงความมีอารย
ธรรมของมนุษย ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.2.1 คานิยมเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลของชื่อนักเรียนชาย
จากการวิเคราะหกลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลของชื่อนักเรียนชาย
พบวา มีหนวยศัพทที่แสดงความหมายเกี่ยวกับมนุษย ผูชาย ญาติ วงศตระกูล และอวัยวะ แสดง
ใหเห็นถึง สังคมที่อยูรวมกันของ มนุษย ความเปนพวกพอง มีสังคมวัฒนธรรมรวมกัน การดํารงชีวิต
เกี่ยวโยงกันในสังคม
หนวยศัพทที่ปรากฏความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลของชื่อนักเรียนชายมี
จํานวนความถี่ 104 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 9.24 และอยูในลําดับที่ 4 ของกลุมความหมายทั้งหมด
ของชื่อนักเรียนชาย สะทอนใหเห็นวาความนิยม ในการตั้งชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศ
ตระกูลของบุตรชายในชุมชนนี้คอนขางสูง แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความเปนมนุษยที่มีความ
โยงใยกับสิ่งอื่นๆ เชน ญาติ วงศตระกูล ชาติพันธุ หรือแมกระทั่งอวัยวะก็เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง
เชน ธนากร อนุชา ภราดร พงษศิริ กฤษณพงษ สุเนตร ศิรวิทย กมลวัฒน ชัยกมล เปนตน
2.2.2 คานิยมเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลของชื่อนักเรียนหญิง
จากการวิเคราะหในบทที่ 3 กลุมความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลของชื่อ
นักเรียนหญิง พบวา มีความถี่ 168 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 15.80 อยูในลําดับที่ 2 จากกลุม
ความหมายทั้งหมดของชื่อนักเรียนหญิง แสดงใหเห็นวาความหมายเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูลใน
ชื่อนักเรียนหญิงมีความนิยมในการตั้งชื่อคอนขางมาก ซึ่งกลุมความหมายยอยที่ปรากฏเหมือนกันกับ
ชื่อนักเรียนชาย ไดแก มนุษย ผูหญิง ญาติ วงศตระกูล และอวัยวะ โดยกลุมยอยที่พบหนวยศัพท
มากที่สุด คือ มนุษยและผูหญิง รองลงมาคือ ญาติ อวัยวะ วงศตระกูล และชาติพันธุตามลําดับ
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และปรากฏในชื่อ 2 หนวยศัพท แสดงใหเห็นวา ในตําบลทาชางคลองมีกระแสคานิยมเกี่ยวกับความ
เปนมนุษยและผูหญิงคอนขางสูง
จากการพิจารณาผูวิจัยสังเกตไดวา เหตุที่มีการเลือกหนวยศัพทกลุมนี้ เนื่องจากหนวย
ศัพทเกี่ยวกับความเปนมนุษยและผูหญิงสวนใหญลงทายดวยสระเสียงยาว เชน หนวยศัพท ธิดา
กัญญา วดี สุดา กัลยา เปนตน ตัวอยางเชนชื่อ ภัทรา วดี สุ กัญญา สุ นารี อรัญญา เปนตน ซึ่ง
การลงทายดวยเสียงยาวทําใหชื่อฟงแลวนุมนวล ไพเราะ ทั้งยังแฝงความออนหวานอยูดวย ซึ่งเปน
เอกลักษณของความเปนผูหญิง
นอกจากนี้ถาพิจารณาเปรียบเทียบกับชื่อนักเรียนชายพบวา ชื่อนักเรียนหญิงมี
ความหมายเนนหนักมาทางมนุษยและผูหญิงมากกวาวงศตระกูล เชน วนิดา อรนภา กัญญาภัทร
สิริกัลยา กัลยาณี อรอนงค อรทัย วรุณยุพา เยาวลักษณ พนิดา เกศินี สุนารี เปนตน ซึ่งแตกตาง
กับชื่อของนักเรียนชายที่เนนความหมายเกี่ยวกับวงศตระกูล เชน ธีรพงษ พงษศิริ พงษเทพ วีร พงษ
จตุพงษ วรพงศ ฐิติพงศ พงศกร พงศธร ชยางกูร (ชย+อังกูร ) เปนตน สะทอนใหเห็นวาชื่อนักเรียน
หญิงนิยมตั้งชื่อใหมีความหมายแสดงถึงความเปนหญิงมากกวา สวนชื่อนักเรียนชายเนนไปที่
ความหมายเกี่ยวกับวงศตระกูล
จากการวิเคราะหความหมายมนุษยและวงศตระกูลของชื่อนักเรียนหญิง แสดงใหเห็นวา
ชุมชนตําบลทาชางคลองมีคานิยมเกี่ยวกับการตั้งชื่อบุตรหญิงใหมีความหมายถึงมนุษย ผูหญิง ญาติ
วงศตระกูล และอวัยวะ เพื่อตองการแสดงถึงความเปนมนุษยและวงศตระกูล
2.3 คานิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ผลจากการวิเคราะหความหมายในบทที่ 3 ปรากฏชื่อนักเรียน
ที่มี ความหมายเกี่ยว
สิ่งแวดลอม ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น โดยพบสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมากที่สุด นั่นแสดงใหเห็นวา การตั้งชื่อนักเรียนสะทอนให
เห็นคานิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.3.1 คานิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของชื่อนักเรียนชาย
จากผลการวิเคราะหพบวา กลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของชื่อนักเรียนชาย
พบวามีความถี่ 83 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 7.37 อยูในลําดับที่ 6 ของกลุมความหมายทั้งหมดของชื่อ
นักเรียนชาย แสดงใหเห็นวาสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและเปนสิ่งที่ใกลชิดกับ
ผูคน ทําใหเกิดคานิยมในการนํา หนวยศัพท ที่มีความหมาย เกี่ยวกับ ธรรมชาติมาตั้งชื่อดังที่ สะทอน
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ออกมาจากชื่อ เชนหนวยศัพท ภูมิ วายุ ศิลา นภ สุริย รุง รุง เปนตน ตัวอยางเชนชื่อ รุงสุริยา
อาทิตย ตะวัน วายุ ศิลา นภดล รุงนิรัตน เปนตน
จากการวิเคราะหในบทที่ 3 พบวา ชื่อนักเรียนชายไม
ปรากฏความหมายเกี่ยวกับตนไม
ดอกไม ผลไม ซึ่งพบเฉพาะในชื่อนักเรียนหญิง อาจเปนไปไดวาหนวยศัพทเกี่ยวกับตนไม ดอกไม
ผลไม เปนลักษณะการตั้งชื่อของผูหญิงมากกวา แตพบความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มนุษยสราง
ขึ้น ไดแกชื่อ ปราการ ซึ่งไมปรากฏในชื่อนักเรียนหญิง
จะเห็นไดวามนุษยดํารงชีวิตอยูไดจนถึงทุกวันนี้เพราะเราใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ ทั้งในเรื่องอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย เปนปจจัย 4 ที่ตองการมาก
ที่สุดในชีวิต โดยเฉพาะสังคมไทยที่มีความผูกพันกับธรรมชาติอยูมาก สะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับ
ธรรมชาติในสังคมชนบท ดังนั้น การตั้งชื่อที่ มีความหมาย เกี่ยวกับธรรมชาติ ก็เปนคานิยมอีกประการ
หนึ่ง
2.3.2 คานิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของชื่อนักเรียนหญิง
จากผลการวิเคราะหพบวา กลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของชื่อนักเรียนหญิง
พบวามีความถี่ 130 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 12.23 อยูในลําดับที่ 3 ของกลุมความหมายทั้งหมดของ
ชื่อนักเรียนหญิง ซึ่งมีจํานวนความถี่และลําดับสูงกวาชื่อนักเรียนชาย แสดงใหเห็นวาการตั้งชื่อของ
ผูหญิงมักปรากฏคําที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สะทอนใหเห็นวาชื่อของผูหญิง ในตําบลทา
ชางคลอง มีความใกลชิดกับสิ่งแวดลอมอยูมาก ดังจะเห็นไดจากการเลือกใช
หนวยศัพท ที่มี
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดคานิยมในการนํา หนวยศัพท ที่มีความหมาย เกี่ยวกับ
ธรรมชาติมาตั้งชื่อดังที่ปรากฏในชื่อ เชนหนวยศัพท ปทมา บัว ตน กลา นภา ดาว อัมพร ชล
ไอยรา รุง เปนตน
ตัวอยางเชนชื่อ
ปทมาพร บัวเงิน ตนกลา เนตรนภา ดุจ ดาว อัมพร ชลนิชา ไอยรา
รุงนภา เปนตน
จากการเลือกใชหนวยศัพทที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติมาตั้งชื่อสะทอนใหเห็นวา
คนในสังคมชนบทอยูกับธรรมชาติมากกวาคนในสังคมเมือง วิถีชีวิตความเปนอยูก็ขึ้นอยูกับธรรมชาติ
ดังนั้นธรรมชาติจึงมีอิทธิพลตอคนในสังคมชนบทในหลายๆ ดานรวมทั้งการตั้งชื่อดวย จากผลการ
วิเคราะหทําใหทราบวามีการนําหนวยศัพทที่หมายถึงธรรมชาติรอบๆ ตัวมาตั้งชื่อ ไดแก ความหมาย
เกี่ยวกับดิน พื้น น้ํา ลม ตนไม ดอกไม ผลไม ภูเขา ทองฟา ระบบสุริยะ
ปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ วันเวลา อาหาร และสัตว
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คานิยมในชนบทขึ้นอยูกับธรรมชาติ คนในเมืองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย เชน
ไฟฟา น้ําประปา เครื่องปรับอากาศ เปนตน การทํางานก็ทํากันในสํานักงาน สวนชาวชนบทการงาน
ขึ้นอยูกับธรรมชาติ ถาฝนตกก็ปลูกขาวได ถาฝนแลงก็ทํานาไมได มาตรฐานของเศรษฐกิจจึงไม
มั่นคง (สุพัตรา สุภาพ. 2534: 24)
จากการวิเคราะหเรื่องคานิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของชื่อนักเรียนสะทอนใหเห็นความ
ผูกพันระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะคนในสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตความเปนอยูกับธรรมชาติ
เปนสวนใหญ ดังนั้น การตั้งชื่อจึงสะทอนออกมาใหเห็นถึงความผูกพันกับธรรมชาติอยางชัดเจนทั้งชื่อ
ของนักเรียนชายและหญิง
2.4 คานิยมเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติ
คุณลักษณะและคุณสมบัติ เปนคานิยมอีกประการหนึ่งที่ปรากฏในการตั้งชื่อของนักเรียน
บงบอกถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ดีที่มนุษยพึงมีหรือเปน เชน ลักษณะตางๆ ความ
ขยันหมั่นเพียร ความสม่ําเสมอ ความบริสุทธิ์ เปนตน เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวาการที่บุคคลมี
คุณลักษณะและคุณสมบัติที่ดี ทําใหเปนที่นายกยองสรรเสริญแกคนทั่วไป
จากการวิเคราะหกลุมความหมาย 8 อันดับแรกของชื่อนักเรียนชายและหญิงปรากฏวา พบ
คานิยมเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติในชื่อนักเรียนหญิงแตไมปรากฏในชื่อนักเรียนชาย ผูวิจัยจึง
วิเคราะหเฉพาะคานิยมเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของชื่อนักเรียนหญิงเทานั้น ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
2.4.1 คานิยมเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของชื่อนักเรียนหญิง
จากผลการวิเคราะหพบวา กลุมความหมายเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของชื่อ
นักเรียนหญิงพบวามีความถี่ 67 ครั้ง คาเฉลี่ยรอยละ 6.30 อยูในลําดับที่ 7 ของกลุมความหมาย
ทั้งหมดของชื่อนักเรียนหญิง ซึ่งมีจํานวนความถี่และลําดับสูงกวาชื่อนักเรียนชาย แสดงใหเห็นวาการ
ตั้งชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของชื่อนักเรียนหญิงมีกระแสนิยมที่ดีกวาชื่อ
นักเรียนชาย เชนหนวยศัพท ลักษณ ดวง เพ็ญ ชอ ชมพู ผอง เปนตน ตัวอยางเชนชื่อ ศิริ ลักษณ
ดวงดาว ชอผกา พลอยชมพู ผองศรี เปนตน
จากการเลือกหนวยศัพท
ที่มีความหมายเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติมา ตั้งชื่อนักเรียน
หญิง สังเกตไดวาเปนคําที่บงบอกถึงลักษณะและคุณสมบัติที่ดี สะทอนใหเห็นวาผูตั้งชื่อตองการให
บุตรหลานมีลักษณะและคุณสมบัติที่ดีตามชื่อ ตอไปภายภาคหนาจะเปนที่ยกยองสรรเสริญของบุคคลทั่วไป
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จากการวิเคราะห
คานิยมที่ สะทอนจากการตั้งชื่อ นักเรียนชายและหญิงจะสังเกตไดวามี
ลักษณะที่คลายกันคือ
- สิ่งที่ปรารถนาในชีวิตไดแก ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความรูความสามารถ
ความมั่งคั่งร่ํารวย ความสุข และการดํารงอยู เปนสิ่งที่ปรารถนาใหเกิดขึ้นกับเจาของชื่อ
- มนุษยและวงศตระกูลคือ ความนิยมในการตั้งชื่อบุตรหลานใหมีความหมายเกี่ยวกับ
การเปนกลุมเดียวกันของมนุษยที่มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมกันในสังคม ความเปนพวกพอง เครือญาติ
และความเกี่ยวของสัมพันธกัน
- สิ่งแวดลอม นิยมตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ เนื่องจากวิถีชีวิตสวนใหญ
ของคนในตําบลทาชางคลองมีความผูกพันกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติสูง จึงสะทอนคานิยมในการ
ตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
สิ่งที่ตางกันในเรื่องคานิยมของชื่อนักเรียนชายและหญิงคือ คานิยมที่สะทอนจากชื่อ
นักเรียนชายมากที่สุดไดแก เกียรติยศและอํานาจ ซึ่งเปนสิ่งที่บงบอกถึงความเปนชาย สวนคานิยมที่
สะทอนจากชื่อนักเรียนหญิงมากที่สุดไดแก ความดีงามและความเจริญรุงเรือง เปนสิ่งที่บงบอกถึง
คุณสมบัติความเปนกุลสตรี จะเห็นไดวาเพศชายและหญิงแมจะมีคานิยมที่คลายๆ กัน แตก็บงบอก
ใหทราบวาคานิยมที่มากที่สุดของชายและหญิงมีความแตกตางกัน
สรุป
จากการวิเคราะหความเชื่อและคานิยมจากชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย โดย
วิเคราะหในกลุมความหมาย 8 อันดับ แรกของทั้งชื่อนักเรียนชายและหญิง ดานความเชื่อปรากฏ 9
ประการ ไดแก ความดีงามและความเจริญรุงเรือง เกียรติยศและอํานาจ มนุษยและวงศตระกูล
สิ่งแวดลอม ความรูความสามารถ ความมั่งคั่งร่ํารวย ความสุข การดํารงอยู คุณลักษณะและ
คุณสมบัติ สวนคานิยมที่ สะทอน จากการตั้งชื่อ ปรากฏ 4 ประการ ไดแก คานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่
ปรารถนาในชีวิต คานิยมเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล คานิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม คานิยม
เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ ซึ่งเปนคานิยมที่สะทอนใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งชื่อของ
นักเรียนที่ตองการสรางขวัญกําลังใจใหบุคคลนั้นมีรากฐานทางจิตใจให มีความมั่นคงภายใตความเชื่อ
จากคานิยมตางๆ ดังที่ปรากฏ ซึ่งเปนปรากฏการณวัฒนธรรมทางภาษาอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
ปจจุบัน
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ตาราง 15 สรุปผลการวิเคราะหความเชื่อจากชื่อนักเรียน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชาย
เกียรติยศและอํานาจ
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ความรูความสามารถ
มนุษยและวงศตระกูล
ความมั่งคั่งร่ํารวย
สิ่งแวดลอม
ความสุข
การดํารงอยู

หญิง
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
มนุษยและวงศตระกูล
สิ่งแวดลอม
ความมั่งคั่งร่ํารวย
ความรูความสามารถ
ความสุข
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
การดํารงอยู

ตาราง 16 สรุปผลการวิเคราะหคานิยมจากชื่อนักเรียน
คานิยม

ชาย
เกียรติยศและอํานาจ
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ความรูความสามารถ
สิ่งที่ปรารถนาในชีวิต
ความมั่งคั่งร่ํารวย
ความสุข
การดํารงอยู
มนุษยและวงศตระกูล
มนุษยและวงศตระกูล
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
-

หญิง
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง
ความมั่งคั่งร่ํารวย
ความรูความสามารถ
ความสุข
การดํารงอยู
มนุษยและวงศตระกูล
สิ่งแวดลอม
คุณลักษณะและคุณสมบัติ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ความหมาย ความเชื่อ และคานิยมที่สะทอนจากการตั้งชื่อนักเรียน ตําบล
ทาชางคลอง จังหวัดเลย มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหความหมาย คานิยม และความเชื่อจากชื่อ
นักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย โดยมีสมมุติฐานของการวิจัยคือ 1. ชื่อของนักเรียน ตําบล
ทาชางคลอง จังหวัดเลย มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง เกียรติยศและ
อํานาจ ความรูความสามารถ ความมั่งคั่งร่ํารวย และความสุข 2. ชื่อของนักเรียน ตําบลทาชาง
คลอง จังหวัดเลย สะทอนคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต ไดแก ชื่อเสียงเกียรติยศ ความสุข
และความมั่งคั่งร่ํารวย และสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับบุญและการเกิดใหม ซึ่งผลของการวิจัยทําให
ทราบถึงความคิด คานิยม และความเชื่อของคนในตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย โดยศึกษาจากชื่อ
นักเรียนในโรงเรียนตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย จํานวน 9 แหง ไดแก โรงเรียนบานทาชางคลอง
หนองอีเปย โรงเรียนบานหนองตานา โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด โรงเรียนบานโนนสมบูรณโปรง
สุวรรณ โรงเรียนบานพวยเดง โรงเรียนบานหนองแตหนองโก โรงเรียนบานโนนภูทอง โรงเรียนบาน
นาเหมือดแอ และโรงเรียนบานหัวขัว รวมทั้งสิ้น 1,300 ชื่อ สรุปผลการวิจัยดังนี้

สรุปผลการวิจัย
1. ความหมายของชื่อนักเรียน
การศึกษาในประเด็นความหมายของชื่อนักเรียน แบงออกเปน 3 ประเด็นยอย ดังนี้
1.1 กลุมความหมายของชื่อนักเรียน ผลการวิเคราะหกลุมความหมายของชื่อนักเรียน
พบวามีจํานวน 16 กลุมความหมาย เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
1.1.1 ความดีงามและความเจริญรุงเรือง เชนหนวยศัพท
สิริ สุ พรรณ วัฒน โชติ
พร เปนตน
1.1.2 เกียรติยศและอํานาจ เชนหนวยศัพท ยศ เดช ชัย พล วีร ณรงค เปนตน
1.1.3 มนุษยและวงศตระกูล เชนหนวยศัพท กัญญา ธิดา พงษ ชาติ มนัส เปนตน
1.1.4 สิ่งแวดลอม เชนหนวยศัพท ภูมิ
ธาร วายุ ปทมา ศิลา นภา รวิ พรรษา
รุง สุธา ปราการ เปนตน
1.1.5 ความรูความสามารถ เชนหนวยศัพท ณัฐ ธีร ปรีชา สาวิตรี เจต เปนตน
1.1.6 ความมั่งคั่งร่ํารวย เชนหนวยศัพท ธน กนก รัตน
อาภรณ ธวัช เปนตน
1.1.
7 ความสุข เชนหนวยศัพท นันท สุข กานต ปรียา สันต พันธ ศรัณย เปนตน
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1.1.
8 การดํารงอยู เชนหนวยศัพท ชาชาติ จิร ธิติ ฐิติ ถิร เสถียร สุชาดา เปนตน
1.1.
9 คุณลักษณะและคุณสมบัติ เชนหนวยศัพท ลักษณ อนุ ชอ เดน รส ชมพู
อนันต เปนตน
1.1.
10 ความเชื่อและศาสนา เชนหนวยศัพท ปุญญ บุญ พุทธ โชค อินทร ทิพย
ขวัญ เปนตน
1.1.11 อากัปกิริยา เชนหนวยศัพท กาว ชุลี วัตร จริยา ชู ทัก เปนตน
1.1.12 ลําดับและจํานวน เชนหนวยศัพท เอก ตรี จตุ เบญจ อัฐ หนึ่ง ชไม เปนตน
1.1.13 เมือง แควน
ไดแก รัฐ นคร นครินทร ธานินทร วัง แดน
1.1.1
4 แบบแผนกฎเกณฑ กติกา ไดแกหนวยศัพท กติกา ตันติ ธรรมนูญ เนติ
นิติ นิติยา บัญญัติ
1.1.1
5 ความเหมาะสมและการเปรียบ ไดแกหนวยศัพท สม ดุจ ปาน
1.1.16 ทิศทาง ไดแกหนวยศัพท ทักษิณ
จากผลการวิเคราะหกลุมความหมายทั้ง 16 กลุมความหมายดังกลาวทําใหเห็นถึง
ความหมายของหนวยศัพทสัมพันธกับการตั้งชื่อบุคคล เนื่องจากชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับความดี
งามและความเจริญรุงเรืองปรากฏมากที่สุด สวนชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับทิศทางปรากฏนอยที่สุด
ดังนั้นหนวยศัพทที่ปรากฏความหมายในการตั้งชื่อของนักเรียนสะทอนใหเห็นความคิดของคนในสังคม
ตําบลทาชางคลองที่คาดหวังหรือมุงปลูกฝงใหเจาของชื่อมีความเจริญรุงเรืองถึงพรอมดวยคุณงาม
ความดีและความเปนสิริมงคล
1.2 ความหมายของชื่อนักเรียนชาย
กลุมความหมายของชื่อนักเรียนชายผลการศึกษาพบวา ความหมายของชื่อนักเรียนชาย
แบงตามกลุมความหมายได 16 กลุมความหมาย เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ไดแก
เกียรติยศและอํานาจ ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความรูความสามารถ มนุษยและวงศ
ตระกูล ความมั่งคั่งร่ํารวย สิ่งแวดลอม ความสุข การดํารงอยู ความเชื่อและศาสนา คุณลักษณะ
และคุณสมบัติ อากัปกิริยา ลําดับและจํานวน เมือง แควน แบบแผนกฎเกณฑ กติกา ความ
เหมาะสมและการเปรียบ ทิศทาง โดยกลุมความหมายเกี่ยวกับ ความเหมาะสม การเปรียบ และ
ทิศทางมีความถี่นอยที่สุด
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1.3 ความหมายของชื่อนักเรียนหญิง
กลุมความหมายของชื่อนักเรียนหญิงผลการศึกษาพบวา ความหมายของชื่อนักเรียน
หญิงแบงตามกลุมความหมายได 14 กลุมความหมาย เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ไดแก
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง มนุษยและวงศตระกูล สิ่งแวดลอม ความมั่งคั่งร่ํารวย ความรู
ความสามารถ ความสุข คุณลักษณะและคุณสมบัติ การดํารงอยู เกียรติยศและอํานาจ ความเชื่อ
และศาสนา อากัปกิริยา ลําดับและจํานวน ความเหมาะสมและการเปรียบ แบบแผนกฎเกณฑ
กติกา
2. โครงสรางของชื่อนักเรียน
2.1 โครงสรางของชื่อนักเรียนชาย ปรากฏ 3 โครงสรางดังนี้
2.1.1 โครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพท พบวาปรากฏในกลุมความหมาย 15 กลุม
ความหมาย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ
สิ่งแวดลอม มนุษยและวงศตระกูล ความรูความสามารถ ความสุข ความดีงามและความ
เจริญรุงเรือง การดํารงอยู ความเชื่อและศาสนา ความมั่งคั่งร่ํารวย คุณลักษณะและคุณสมบัติ
อากัปกิริยา เมือง แควน ลําดับและจํานวน แบบแผนกฎเกณฑ กติกา และทิศทาง
2.1.2 โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพท พบวาปรากฏในกลุมความหมาย 15 กลุม
ความหมาย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ
ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความรูความสามารถ มนุษยและวงศตระกูล ความมั่งคั่งร่ํารวย
ความสุข ความเชื่อและศาสนา การดํารงอยู สิ่งแวดลอม คุณลักษณะและคุณสมบัติ อากัปกิริยา
ลําดับและจํานวน เมือง แควน แบบแผนกฎเกณฑ กติกา ความเหมาะสมและการเปรียบ
2.1.3 โครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพท พบวาปรากฏในกลุมความหมาย 10 กลุม
ความหมาย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก กลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู เกียรติยศและ
อํานาจ มนุษยและวงศตระกูล ความเชื่อและศาสนา สิ่งแวดลอม ความรูความสามารถ ความมั่งคั่ง
ร่ํารวย คุณลักษณะและคุณสมบัติ ความดีงามและความเจริญรุงเรือง และความสุข
2.2 โครงสรางของชื่อนักเรียนหญิง ปรากฏ 3 โครงสรางดังนี้
2.2.1 โครงสรางชื่อ 1 หนวยศัพท พบวาปรากฏในกลุมความหมาย 12 กลุม
ความหมาย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก กลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มนุษยและ
วงศตระกูล ความรูความสามารถ ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความสุข คุณลักษณะและ
คุณสมบัติ ความเชื่อและศาสนา ความมั่งคั่งร่ํารวย การดํารงอยู เกียรติยศและอํานาจ อากัปกิริยา
แบบแผนกฎเกณฑ กติกา ลําดับและจํานวน
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2.2.2 โครงสรางชื่อ 2 หนวยศัพท พบวาปรากฏในกลุมความหมาย 13 กลุม
ความหมาย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก กลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความ
เจริญรุงเรือง มนุษยและวงศตระกูล ความมั่งคั่งร่ํารวย สิ่งแวดลอม ความรูความสามารถ
คุณลักษณะและคุณสมบัติ ความสุข การดํารงอยู เกียรติยศและอํานาจ ความเชื่อและศาสนา
อากัปกิริยา ลําดับและจํานวน ความเหมาะสมและการเปรียบ
2.2.3 โครงสรางชื่อ 3 หนวยศัพท พบวาปรากฏในกลุมความหมาย 12 กลุม
ความหมาย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก กลุมความหมายเกี่ยวกับการดํารงอยู ความดีงาม
และความเจริญรุงเรือง สิ่งแวดลอม มนุษยและวงศตระกูล เกียรติยศและอํานาจ ความรู
ความสามารถ ความเชื่อและศาสนา ความมั่งคั่งร่ํารวย คุณลักษณะและคุณสมบัติ ลําดับและ
จํานวน ความสุข และอากัปกิริยา
4.1 ความเชื่อ
และคานิยมที่สะทอนจากชื่อนักเรียน
จากการวิเคราะหความหมายของชื่อนักเรียน สามารถจัดกลุมความหมายได 16 กลุม
ความหมาย โดยแตละกลุมมีลําดับตามความถี่ โดยกลุมความหมายที่มีความถี่ในลําดับ
ที่ 1-8
พบวาเปนกลุมที่มีสัดสวนของความถี่สูง สะทอนใหเห็นถึง คานิยมและ ความเชื่อที่แฝงอยู สามารถ
จําแนกคานิยมและความเชื่อจากชื่อนักเรียนไดดังนี้
4.1.1 ความเชื่อที่สะทอนจากชื่อนักเรียน ปรากฏ 9 ประการ ไดแก ความดีงามและ
ความเจริญรุงเรือง เกียรติยศและอํานาจ มนุษยและวงศตระกูล สิ่งแวดลอม ความรูความสามารถ
ความมั่งคั่งร่ํารวย ความสุข การดํารงอยู คุณลักษณะและคุณสมบัติ
4.1.2 คานิยมที่สะทอนจากชื่อนักเรียน
4.1.2.1 คานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต คือ สิ่งที่มนุษยปรารถนาตองการ
อยากไดอยากมี สิ่งที่ปรารถนาในชีวิตที่สะทอนจากชื่อนักเรียนชายมากที่สุดคือ เกียรติยศและอํานาจ
ทําใหเห็นถึงคานิยมในเรื่องบทบาทความเปนผูนําของผูชาย สวนสิ่ง ที่ปรารถนาในชีวิตที่สะทอนจาก
ชื่อนักเรียนหญิงมากที่สุดคือ ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ทําใหเห็นถึงคานิยมเกี่ยวกับคุณงาม
ความดีวาเปนสิ่งที่ครอบครัวและสังคมปรารถนาใหเกิดมีขึ้นในชีวิตของผูหญิง
4.1.2.2 คานิยมเกี่ยวกับมนุษยและวงศตระกูล สะทอนใหเห็นการใหความสําคัญ
ของความเปนมนุษย ทั้งความเปนผูหญิง ผูชาย การมีเครือญาติ และอวัยวะที่สําคัญในรางกาย
4.1.2.3 คานิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สะทอนใหเห็นการดําเนินชีวิตที่ผูกพันกับ
สิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น
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4.1.2.4 คานิยมเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ สะทอนใหเห็นวาผูตั้งชื่อ
ตองการใหบุตรหลานมีลักษณะและคุณสมบัติที่ดีตามชื่อ ตอไปภายภาคหนาจะเปนที่ยกยองสรรเสริญของ
บุคคลทั่วไป

2. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา ผูวิจัยพบวามีขอคนพบที่นาสนใจบางประการเกี่ยวกับความหมาย คานิยม
และความเชื่อที่สะทอนจากการตั้งชื่อนักเรียน ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย คือ
2.1 เมื่อพิจารณาตามสภาพสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา อาชีพ การดําเนินชีวิต
ในชุมชนตําบลทาชางคลอง แมชุมชนแหงนี้จะมีประชากรสวนใหญที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา
ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรับจาง มีพื้นฐานการศึกษาในระดับภาคบังคับเปนสวนใหญ กลับพบวา
กลุมความหมายที่พบมากที่สุดคือ ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ซึ่งไมใชกลุมความหมายที่
เกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวยหรือความรูความสามารถ นั่นแสดงใหเห็นวาผูคนในชุมชนแหงนี้มีความ
เชื่อมั่นในความดี ความงาม ความเจริญรุงเรือง ความเปนสิริมงคลเหนือความเชื่อในเรื่องอื่นๆ และ
กลายเปนคานิยมในการนําหนวยศัพทเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองมาตั้งชื่อใหบุตรหลาน
งานวิจัยของสมเจตน เปลื้องนุช (2530) ไดศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของชื่อ
นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมตางกันคือ ชนชั้นสูงและชนชั้นที่ดอยกวา ซึ่งพบวาชนชั้นสูงชื่อ
ตองมีความหมายดี เดน มีความซับซอน หลายพยางคและไพเราะ สวนกลุมทั่วไปเนนเสียงมากกวา
ความหมาย เปนคําสั้นๆแทนตัว ในงานวิจัยนี้จัดวาตําบลทาชางคลองอยูในกลุมทั่วไปในงานของ
สมเจตน แตลักษณะการตั้งชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต กลาวคือ เปนนามธรรมมากขึ้น เนนรูป
คําและเสียง มีความซับซอนและใชหนวยศัพทที่มาจากภาษาอื่นมากขึ้น เชน เจษฎาภรณ อวัศยา
วศิกา ศักรินทร อดิเทพ เปนตน
2.2 จากผลการวิเคราะหโครงสรางของชื่อที่ปรากฏวา ชื่อ 2 หนวยศัพทปรากฏมากที่สุด
เปนที่นาสังเกตวา ตําแหนงของกลุมความหมายที่เกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองปรากฏ
ในสวนแรกมากที่สุด เชน ศิริลักษณ ภัทราวดี สุวนันท พรชิตา วิไลวัลย วิภาวดี วรโชติ วราวุธ
เปนตน นั่นแสดงใหเห็นถึงความเชื่อในเรื่องของการนําหนวยศัพทเกี่ยวกับความดีงามและความ
เจริญรุงเรืองนําหนาชื่อเสมือนกับมีความเปนสิริมงคลและเปนหลักนําพาสิ่งที่ดีๆมาสูชีวิต เปนการ
เริ่มตนดวยความเปนสิริมงคล โดยเฉพาะชื่อของนักเรียนหญิงปรากฏหนวยศัพทเกี่ยวกับความดีงาม
และความเจริญรุงเรืองนําหนาชื่อมากกวาชื่อนักเรียนชาย สะทอนถึงความนิยมในการตั้งชื่อใหมี หนวย
ศัพท เกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองปรากฏหนาชื่อ ชื่อเปนสิ่งสมมุติจึงอาจมีนัยแฝงการ
สมมุติโดยเริ่มสมมุติจากสิ่งที่เปนหลักหรือแกนสาร และสิ่งที่เปนมงคลแหงชีวิต หนวยศัพทก็เปนแกน
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หรือหลักที่เปนมงคลจึงปรากฏเปนหนวยศัพทแรกของชื่อ ชื่อของผูหญิงมีหลักความดี ความงาม
ความดีงามและความเจริญนําหนา แสดงวาคนในสังคมตําบลทาชางคลองมีมโนทัศนวาสิ่งเหลานี้ควร
เปนหลักหรือเปนคุณสมบัติของเพศหญิง จึงเนนหนักกับสิ่งเหลานี้แกผูหญิงมากกวาผูชาย
สวนชื่อของผูชายมีหลักแหงเกียรติยศ ชื่อเสียง อํานาจนําหนา
ชื่อ แสดงถึงคนในสังคม
ตําบลทาชางคลองมีความคาดหวังวาผูชายควรจะไดรับในสิ่งเหลานี้เพื่อเปนหลักชัยแกบุคคล
ครอบครัว และสังคม เนื่องจากเพศชายมีบทบาทในการแสดงความเปนผูนําทั้งในระดับกลุมยอย ใน
ครอบครัว และสังคม หากผูชายมีเกียรติ ชื่อเสียง อํานาจแลว สิ่งที่ดีตางๆ ยอมจะตามมาเอง
2.3 ลักษณะการใชภาษาในการตั้งชื่อพบวามีการตั้งชื่อที่รูปคําและมีความหมายซับซอน
มากขึ้น อาจเปนผลจากการไดรับอิทธิพลทางดานการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และขอที่นาสังเกตอีก
ประการในดานรูปคําคือ บางหนวยศัพทเดียวกันแตเมื่ออยูตําแหนงที่ตางกันก็จะเขียนรูปตางกัน เชน
นันทวัฒน กิตติ ศักดิ์ ยุทธวัน สิทธิ ชัย เปนตน ถาปรากฏอยูสวนแรกจะไมมีตัวการันตกํากับเสียง
พยัญชนะตัวสุดทาย เพื่อใชเปนเสียงสมาสเขากับหนวยศัพทในสวนทายตอไป แตถาปรากฏใน
สวนทายจะใสตัวการันตบนพยัญชนะตัวสุดทายของคําเพื่อกํากับเสียง เชน ธีร นันท ศุภ กิตติ์ วรยุทธ
สุรสิทธิ์ ชัยณรงค เปนตน
2.4 ในเรื่องของกลุมความหมาย เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับงานวิจัยของวรางคณา
สวางตระกูล (2540) มีความสอดคลองกันคือ ชื่อของเพศชายจะมีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ
อํานาจ ชัยชนะ ความกลาหาญมากที่สุด อันเปนความคาดหวังในลักษณะของผูชายที่ตองมี
เกียรติยศ ชื่อเสียง อํานาจ ความแข็งแกรงเพื่อปกปองคุมครองผูที่ออนแอกวา สวนชื่อของเพศหญิง
จะมีความหมายเกี่ยวกับความงามมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่ชื่อของเพศหญิงมี
ความหมายเกี่ยวกับความงามซึ่งจัดอยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรือง
แสดงใหเห็นวาชื่อของเพศชายนิยมตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ สวนเพศหญิง
นิยมความหมายเกี่ยวกับความดีงาม
2.5 จากผลการวิจัยเปนที่นาสังเกตวาชื่อของนักเรียนชายมีความซับซอนนอยกวาชื่อของ
นักเรียนหญิง หนวยศัพทที่นํามาประกอบชื่อสวนใหญเปนหนวยศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 และสามารถแยกแตละหนวยศัพทออกจากกันไดมากกวาชื่อที่มีการ
สรางคําตามวิธีการของภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งปรากฏอยูในชื่อนักเรียนหญิงมากกวา นั่นแสดงใหเห็น
วา ชื่อของนักเรียนชายเลือกใชหนวยศัพทซับซอนนอยกวาชื่อนักเรียนหญิง แตเปนที่นาสังเกตวา แม
หนวยศัพทที่ตั้งชื่อจะมีรูปคําที่ซับซอนมากขึ้นกวาสมัยกอน เชน พอชื่อดอกรัก แมชื่อออย ลูกชื่ออริสา
เปนตน แตกลับพบกลุมความหมายยังยึดในขนบธรรม เนียมการตั้งชื่อที่มีมาแตเดิม กลาวคือ ความ
เชื่อในเรื่องความดีงามซึ่งเปนลักษณะของผูหญิงที่ควรเปนกุลสตรีที่เพียบพรอมทั้งความดี ความงาม
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สวนผูชายก็ตองมีเกียรติยศ ชื่อเสียง และอํานาจ แสดงถึงความนิยมในการเลือกความหมายที่ยังคง
มีความเชื่อเดิมอยู แมยุคสมัยเปลี่ยนไปทําใหรูปคํามีความซับซอนมากขึ้น จากผลการวิจัยนี้แสดงให
เห็นวาคนในชุมชนยังยึดถือในเรื่องความหมายที่นิยมมาแตเดิม จากตางความหมายของชื่อนักเรียน
ในสังคมเมืองในกลุมอายุเดียวกันที่นิยมความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถมาเปนอันดับตนๆ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสังคมในเมืองมีการแขงขันกันสูง การมีความรูความสามารถทําใหประสบ
ความสําเร็จไดงาย จึงนิยมตั้งชื่อใหมีความหมายเกี่ยวกับความรูความสามารถ สวนสังคมในชนบท
เรื่องขนบธรรมเนียมกอนๆ ยังมีอิทธิพลตอความคิดความเชื่อของคนในสังคมอยูมาก แมจะไดรับ
อิทธิ พลจากการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานตางๆ ทําใหรูปคํามีความซับซอนมากขึ้น แตชื่อของ
นักเรียนก็ยังคงความหมายที่นิยมมาแตเดิม ผลการวิจัยของสมชาย สําเนียงงาม
(2545)
ความหมายของหนวยศัพทในชื่อคนไทยกลุมอายุ 1-20 ป ที่ปรากฏมากที่สุดคือ ความรู
ความสามารถ แสดงใหเห็นวากลุมอายุนี้ความหมายที่นิยมในภาพรวมมีความหมายเกี่ยวกับความรู
ความสามารถ แตผลที่ปรากฏของความหมายของชื่อคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุมอายุนี้
พบกลุมความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุงเรืองมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยนี้
นอกจากนี้ เปนที่นาสังเกตวาชื่อที่เปนภาษาถิ่นปรากฏนอยมาก คือหนวยศัพท “คํา” (ถิ่นอีสาน) และ ”สา” (ถิ่น-พายัพ แปลวาตนกระสา ถิ่น-อีสานแปลวางู) แตปรากฏคําที่มาจากภาษาบาลี
สันกฤตคอนขางมากและเลือกชื่อที่มีวิธีการประสมคําใหมีความซับซอน แปลกตา และทันสมัยมากขึ้น
2.6 โครงสรางของหนวยศัพทพบชื่อ 1-3 หนวยศัพท โดยชื่อ 2 หนวยศัพทปรากฏมาก
ที่สุด รองลงมาคือชื่อ 1 หนวยศัพทและ 3 หนวยศัพทตามลําดับ แสดงใหเห็นความซับซอนของชื่อ
และวัฒนธรรมในการตั้งชื่อคือ นิยมนําหนวยศัพท 2 หนวยศัพทมาประกอบกัน นอกจากนี้หนวย
ศัพทที่นํามาตั้งชื่อปรากฏในพจนานุกรมไทยมี 2 ลักษณะ คือ หนวยศัพทที่ปรากฏแหลงที่มาวามา
จากภาษาใด ทําใหทราบวาหนวยศัพทที่นํามาตั้งชื่อนิยมหนวยศัพทที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เมื่อ
นํามาใชในภาษาไทยมีทั้งใชตามรูปคําเดิม เชน สิริ เนตร กมล ธีร มิตร เปนตน และเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหเขากับลักษณะของคําไทย เชน พรรณ วัฒน จุฑา พิสุทธิ์ พิพัฒน เปนตน นอกจากนี้ยังมี
บางหนวยศัพทที่มีลักษณะเปนหนวยศัพทประกอบกัน 2 หนวยศัพทแตไมปรากฏแหลงที่มา เชน
กิตติคุณ เกียรติศักดิ์ เอกราช สิทธิชัย รัฐศาสตร บุญฤทธิ์ เปนตน ซึ่งรูปคําไมเปนคําไทยและไม
ปรากฏแหลงที่มา ซึ่งหนวยศัพทเหลานี้มีแนวโนมการปรากฏใชในภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามคําไทยแตไมเปลี่ยนแปลงรูปคํา ตอไปอาจไมสามารถระบุที่มาได ทําใหหนวย
ศัพทนั้นเปลี่ยนแปลงใหเปนหนวยศัพทและคําในภาษาไทย
2.7 ที่มาของ
หนวยศัพทในการตั้งชื่อปรากฏทั้งในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
และพจนานุกรมภาษาบาลีสันกฤต-ไทยมากที่สุด รูปคําบางคําเมื่อนํามาใชในภาษาไทยก็มีการ
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เปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการสรางคําไทย เชน การเติมไมหันอากาศ สระและตัวการันตทายพยางค
เปนตน เพื่อทําใหชื่อมีความไพเราะนาฟง หรือตองการฆาเสียงพยัญชนะบางคํา เชน นารีรัตน สิทธิพันธ
ปุญญลักษณ วิจิตรา อนัญญา เปนตน ดังที่ วิไลศักดิ์ กิ่งคํา (2550 : 161) กลาวถึงการยืมคํา
ภาษาบาลีและสันสกฤตมาใชในภาษาไทย รูปแบบการยืมคํานั้นจึงมีทั้งการเปลี่ยนแปลงและไมมีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเหมาะกับลักษณะของภาษาไทย

3. ขอเสนอแนะ
การศึกษาความหมาย คานิยม และความเชื่อที่สะทอนจากการตั้ง ชื่อนักเรียน ตําบลทาชาง
คลอง จังหวัดเลย ทําใหทราบถึงระบบความคิดความเชื่อและคานิยมของชุมชนแหงนี้ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งที่แสดงใหเห็นภาพสะทอนของสังคมไทยในชนบท ดังนั้น นาจะมีการศึกษาในประเด็นอื่นๆ ดังนี้
1. ศึกษาเปรียบเทียบความหมาย คานิยม และความเชื่อของชื่อนักเรียนในสังคมเมืองและ
สังคมชนบท
2. ศึกษาเปรียบเทียบความหมาย คานิยม และความเชื่อของชื่อนักเรียนเมื่อ 10 ปที่ผาน
มากับปจจุบัน
3. ศึกษานามสกุลของประชาชนในจังหวัดเลย
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ข้อมูลรายชื่อนักเรียนแต่ละโรงเรียน
1 . โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน ดังนี้
1.1 ชั้นอนุบาล 1
- เด็กชายวงศธร สอนสุภาพ
- เด็กชายยศกร อ้อมนอก
- เด็กชายรัฐภูมิ ขันประกอบ
- เด็กชายวีรภัทร ศรีละคร
- เด็กชายโภษิต คนชม
- เด็กชายภาณุวัฒน์ หอมแพง
- เด็กชายจักราวุธ อุทตรี
- เด็กชายอาวุธ ขันโมลี
- เด็กชายปฏิภาน ขวัญหลาย
- เด็กชายวีระโชติ มหา
- เด็กชายวรยุทธิ์ โพธิ์ศรี เด็กชายอานนท์ บุญภา
- เด็กชายชยางกูร พัดพรม เด็กชายศภกฤต กองแก้ว
- เด็กชายระพีเพชร เนตรภักดี
- เด็กชายศุภกิตติ์ แสนบุราณ
- เด็กชายชลธิชา นาแร
- เด็กหญิงกนกพร ต้นฮ้อ
- เด็กหญิงศุภกานต์ พันสนิท เด็กหญิงชนัญภรณ์ สุขชัยสงค์
- เด็กหญิงณัฐธิดา สมบัติหอม เด็กหญิงนุชจรีย์ สีละลวย
- เด็กหญิงสิรภัทร ลายเขียน
- เด็กหญิงอทิตยา เห็มทอง
- เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดาขัน
- เด็กหญิงภิญญา เกลอแก้ว
- เด็กหญิงศิรัณยาภรณ์ ปัญญะ
1.2 ชั้นอนุบาล 2/1
- เด็กชายศตวรรษ แจ่มวรรณ์
- เด็กชายสิทธินนท์ แก้วพิภพ
- เด็กชายธีรพงษ์ พงษ์เพชร
- เด็กชายคงชนะ อินทร์นอก
- เด็กชายอดิศร แท่นทอง
- เด็กชายนิรุท วิลา
- เด็กชายสุภากรณ์ ปานทอง เด็กหญิงสุรัสวดี พิมใจ
เด็กหญิงอารยา สอนสุภาพ เด็กหญิงรวินันทน์ อุตรพรม
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ฟองทุม เด็กหญิงวิยะดา ปัญญะ
เด็กหญิงธาริสา ว่องไว
- เด็กหญิงชาลิสา สอนเต็ม
เด็กหญิงอาริสา สุขเกิด
- เด็กหญิงอภินันต์ นานอก
1.3 ชั้นอนุบาล 2/2
- เด็กชายธนากร ขันตี
- เด็กชายเอกลักษณ์ เทพโพด
- เด็กชายเอกอนันต์ สีละลวย
- เด็กชายพีรวัส ศรีละคร

133

-

-

-

- เด็กชายนภัส ล้อมวงศ์
- เด็กชายอัจฉริยพล พิมใจ
- เด็กหญิงรัตติประภา ไกรศรีวรรธนะ
เด็กหญิงมณฑนา แก้วใส
เด็กหญิงรุ่งไพลิน อินทร์ลับ เด็กหญิงพัชรีภรณ์ เกตุโพธิ์ เด็กหญิงอลิสดา คาอาษา
1.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
เด็กชายนิรันดร์ บุญศรีเมือง
- เด็กชายมงคลชัย แก้วพิภพ - เด็กชายอภิวิชญ์ เสตรา
- เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปัดชากาว เด็กชายศุภวิชญ์ โทเล - เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ หรั่งสาตร์
เด็กหญิงวราลี ศิริซ้อน
เด็กหญิงบุญฑริกา พนิรัมย์
1.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
- เด็กชายปราการ สงมา
- เด็กชายขวัญณรงค์ แสงตาปัน
- เด็กชายพิชยตม์ อาจยางคา
- เด็กชายธีระพัฒน์ สินผิว
- เด็กชายพงค์ภัค ทวิศาล - เด็กหญิงนงค์รัตน์ ภักดีอานาจ
- เด็กหญิงดวงดาว โฮ้หนู - เด็กหญิงจิราพร สมวงษ์
1.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
เด็กชายถิรวัฒน์ วายัง
- เด็กชายศักดิ์ดา ดอนเหนือ
- เด็กชายดรัณภพ สอนสุภาพ
- เด็กชายเปรมศักดิ์ ขวัญหลาย -

-

เด็กชายนัทวุธ วิลา
เด็กชายธีรนันท์ จันแสตมป์
เด็กหญิงวริษา สินทบ
เด็กหญิงปิยะธิดา สอนสุภาพ
เด็กหญิงอัญชลีวรรณ วันเลิศ
เด็กหญิงนิตยา สอนสุภาพ

- เด็กชายอภิสิทธิ์ กรรณลา
เด็กชายสุเนตร อินทร์เพชร
- เด็กชายณัฐวุฒิ ตองสูงเนิน
เด็กชายเดชาวัฒน์ ไชยมงคล
เด็กหญิงบุญสิตา มธุรสสุนทร
- เด็กหญิงยิหวา มหาดไทย
- เด็กหญิงณัฐชา ทองคาแสน

-

เด็กชายพัชรพงษ์ ขันศรีโพธิ์
เด็กชายนรุตม์ จาปามี
เด็กชายภานุพงษ์ พรหมมาศ
เด็กชายอภินันท์ สุโภภาค
เด็กหญิงแก้วมณี บัวบาน
- เด็กหญิงนันทยา กรรณลา
เด็กหญิงจริยา เขียวทูน

- เด็กชายธนชัย กรรณลา
- เด็กชายกฤษดา กรรณลา
- เด็กชายกิตติศักดิ์ สอนสุภาพ
เด็กชายศิรวิทย์ สอนเต็ม
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-

-

เด็กชายทินภัทร ไชยเชษฐ
เด็กชายศิวพงษ์ ประโพธานัง - เด็กหญิงพรทิพา คาสุข
เด็กหญิงสุพัตรา บงแก้ว
เด็กหญิงจันทร์จิรา ดอนเวียง 1.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
- เด็กชายอภิสิทธิ์ วิปัสสา
- เด็กชายชลชาติ เริงนิสัย
- เด็กชายเกรียงศักดิ์ กันยายประสิทธิ์
- เด็กชายอรรถพล สอนสุภาพ เด็กชายศุภโชค ผิวพันธ์มิตร เด็กชายภาคภูมิ อินเปล่ง
เด็กชายนัฐวุฒิ กรรณลา
- เด็กหญิงสุพัตรา เดชมาตย์
เด็กหญิงสุจิตรา หงษา
เด็กหญิงสุกัญญา บัวกด
1.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เด็กชายศราวุธ โสภาเลิศ
- เด็กชายศราวุฒิ คาตา
- เด็กชายไกรสร วงศ์อนุ
- เด็กชายศรายุทธ คาลา
- เด็กชายชาญชัย สังฆพล
- เด็กชายจิรพัฒน์ สมบัติหอม
- เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเศษ
- เด็กหญิงดวงพร สอนสุภาพ
- เด็กหญิงอรอนงค์ หาญกล้า
- เด็กหญิงกัญญาภัทร ศรีแดน
- เด็กหญิงศิริพร หอมสมบัติ
- เด็กหญิงมะลิสา สังขพล
- เด็กหญิงอริสา พุทธาวันดี

- เด็กชายอานาจ การพงษ์
เด็กชายวิศรุต นิลนามะ
- เด็กหญิงสิริญา คมานิคม
- เด็กหญิงนุชจรี หาญภูเขียว
เด็กหญิงชฎาภรณ์ พงษ์เพชร
- เด็กชายศิวกร สอนสุภาพ
- เด็กชายณัฐวุฒิ พลดง
- เด็กชายอัษฎา เทียบถึง
เด็กชายชัยพิพัฒน์ ดีลุนชัย
เด็กชายอาทิตย์ มาตย์นอก
- เด็กชายบัณฑ์ธร บุญมา
- เด็กหญิงอรจิรา โคตรภูเขียว
- เด็กหญิงปนัดดา วงศ์ไชยยา
- เด็กหญิงธนพร สุพรหมพิมพ์

-

เด็กชายปฏิภาณ สอนสุภาพ
เด็กชายมนตรี วงศ์ไชยา
เด็กชายวิวัฒน์ แพงน้อย
เด็กชายวัชรากร นันตา
เด็กชายอัจฉริยะ ฟ้องเสียง
เด็กชายธนายุต เห็มทอง
เด็กหญิงจุฑามาศ หอมสมบัติ
เด็กหญิงฐนิดา แก้วพิภพ
เด็กหญิงรจรินทร์ บัวบาน
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ผ่องใส
เด็กหญิงบัวเงิน อ่อนพิมพ์
เด็กหญิงวัชราภรณ์ พันสนิท
เด็กหญิงธีระดา แก้วพิภพ
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- เด็กหญิงวริศรา สินทบ
1.9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
- เด็กชายเกียรติศักดิ์ พิมเขตร
- เด็กชายธีระวัฒน์ ผิวพันธ์มิตร
- เด็กชายปิยะฎล ทวิศาล
- เด็กชายวันเฉลิม สอนสุภาพ
- เด็กชายยุทธวัน บุญมา
- เด็กหญิงรัชณีกร ศรีสุพรรณ์
- เด็กหญิงสุดารัตน์ สอนสุภาพ
- เด็กหญิงอารียา ปราณี
- เด็กหญิงวารี กองสิงห์
- เด็กหญิงสุดาพร คาภา
1.10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
- เด็กชายวิทยา อินทร์ประจบ
- เด็กชายธีระพัฒน์ ทองใบ
- เด็กชายวรพงศ์ กันยาเถื่อน
- เด็กชายณัฐนนท์ พรมลา
- เด็กหญิงรชนีกร สอนสุภาพ
- เด็กหญิงวิสา ศรีคุณหลิ่ว
- เด็กหญิงศิริพร กรรณลา
- เด็กหญิงอรอุมา คาหมอน
- เด็กหญิงกิ่งกมล ดอนบ้านเขียว
- เด็กหญิงวิสสุตา สอนสุภาพ
1.11 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
- เด็กชายธนกฤต สุขชัยสงค์
- เด็กชายทรงวุฒิ พิตะพันธ์
- เด็กชายธนาวุฒิ ปัญญาวรรณ์
- เด็กชายธนพล กรรณลา
- เด็กชายศาศวัต กรรณลา
- เด็กหญิงเลวิการ์ บุปผามาตย์

-

เด็กชายนฤนาท วันนา
เด็กชายศุภมิตร แสงตาปัน
เด็กชายกรกฤช กรรณลา
เด็กชายสมใจ จาปามี
เด็กหญิงอนุสรา อะโน
เด็กหญิงชนาทินาถ สอนเต็ม
เด็กหญิงดรุณี กรรณลา
เด็กหญิงปิยธิดา พิมเขตร
เด็กหญิงกัลยา ศรีเกตุ

-

เด็กชายสุตานนท์ บุตรดี
เด็กชายเกรียงศักดิ์ อ่อนพิมพ์
เด็กชายณัฐวุฒิ นานอก
เด็กชายอดิศักดิ์ นันทราช
เด็กหญิงสุวันณาร์ อินทร์เพชร
เด็กหญิงสุนิสา ศรีลาศักดิ์
เด็กหญิงศิริกาญจน์ จาปามี
เด็กหญิงพนิดา นารี
เด็กหญิงสุรีย์ ทุมวงศ์

-

เด็กชายกฤษณพงษ์ ปัญญะ
เด็กชายราเมนทร์ สุขชัยสงค์
เด็กชายสายรุ้ง กรรณลา
เด็กชายบารเมษฐ์ อินทร์เพ็ชร
เด็กชายภราดร จาปามี
เด็กหญิงดวงหทัย ยศพล
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1.12
1.13
-

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วลือ
เด็กหญิงสาวิตรี ภักดีอานาจ
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วพิภพ
เด็กหญิงอริสรา ภักดีอานาจ
เด็กหญิงอัครนาฎ แก้วทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กชายภราดล กุดกัญญา
เด็กชายวรฉัตร ปัตถา
เด็กชายโชคพาฆินร์ ศัตรูพ่าย
เด็กชายรุ่งอรุณ สินผิว
เด็กชายรัฐศาสตร์ โป้บุญมา
เด็กชายวีรศักดิ์ พรมโคตร
เด็กชายวิทวัส สมใสย์
เด็กชายนครินทร์ ตอนนอก
เด็กหญิงกิตติยา บุตรเวียงพันธ์
เด็กหญิงศิริญากร สอนสุภาพ
เด็กหญิงภาวิณี อินทร์เพ็ชร
เด็กหญิงปวิชญา บุญสิทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายสุริยา โสภาเลิศ
เด็กชายสุรศักดิ์ ภักดีอานาจ
เด็กชายมิ่งแมน สอนนวล
เด็กชายกฤษดา เสนารักษ์
เด็กชายอนุกร พรมดี
เด็กชายราชิน เสาสูงยาง
เด็กชายอนันทศักดิ์ แก้วพิภพ
เด็กหญิงธนิษฐา ฉลาดเฉลียว
เด็กหญิงขวัญฤดี ชาวดร
เด็กหญิงอาภาพร ทองวิจิตร
เด็กหญิงสุพรรณี กรรณลา

-

เด็กหญิงศิริลักษ์ อินทร์เพ็ชร
เด็กหญิงปฏินญา พิมเขตร
เด็กหญิงสุจิตรา ฟองทุม
เด็กหญิงเจษฎาพร อ่อนพิมพ์

-

เด็กชายบัญญัติ โคตรสาขา
เด็กชายเจตพล พิมลา
เด็กชายดนุพร เรียนรัตน์
เด็กชายธนายุทธ์ ศรีสิทธิ์
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขใจ
เด็กชายโกเมน การพงษ์
เด็กชายเสถียร จาปามี
เด็กหญิงตะวัน สอนสุภาพ
เด็กหญิงนัฐวดี สอนนวล
เด็กหญิงสุวนันท์ ยางเบือก
เด็กหญิงพรนภา การเกตุ
เด็กหญิงพิมภิลา มะโนมัย

-

เด็กชายอรุณ มาตย์นอก
เด็กชายอลงกต เสตรา
เด็กชายอนุศักดิ์ ดียางหวาย
เด็กชายมิตรชัย ศรีชมภู
เด็กชายโยธิน แก้วพิภพ
เด็กชายชนาธิป เพียงคา
เด็กชายปรเมศ ปราณี
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เสนา
เด็กหญิงอภิญญา ศรีษะโคตร
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แก้วพิภพ
เด็กหญิงธิตินันท์ ศรีทัดจันทา
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- เด็กหญิงมุฑิตา อุ่นทะยา
- เด็กหญิงปราง กรรณลา
- เด็กหญิงวรรณพร พลสวัสดิ์

- เด็กหญิงดุจฤทัย ฟองทุม
- เด็กหญิงธิดาพร ทองหล้า
- เด็กหญิงสุกัญญา ทองหล้า

2. โรงเรียนบ้านหนองตานา มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน ดังนี้
2.1 ชั้นอนุบาล 1
เด็กชายจันทร หาญเชิงชัย
- เด็กชายณัฐวัตร หอมหวล
- เด็กชายระพีพัฒน์ ผาธิ
- เด็กชายอดิศักดิ์ แก้วพิภพ
- เด็กชายอิทธิฤทธิ์ สุ่มหิรัญ
- เด็กชายอภิยุทธ นรินทร์พันธ์
- เด็กชายอธิวัฒน์ มิ่งแก้ว
- เด็กหญิงณัฏฐ์วัณย์ ธัญญาหาร
เด็กหญิงพัชรัตน์ ลาดบัวขาว เด็กหญิงพรรณนารา ร่องบุตรศรี
เด็กหญิงพลอยวรินทร์ โยคบุ เด็กหญิงธิดาพร พรมตู้
เด็กหญิงวนิดา กองศรีเศษ
- เด็กหญิงวศิกา มาสุ่ม
- เด็กหญิงศิริรัตน์ ธัญญาหาร เด็กหญิงสาธิกา หาญเชิงชัย
- เด็กหญิงอรอุมา สุพรมพิมพ์
- เด็กหญิงอัฐภิญญา สีดา
2.2 ชั้นอนุบาล 2
- เด็กชายฉันชนก จันทร์เดี่ยว
- เด็กชายดลเดช แย้มศักดิ์
เด็กชายธนพงษ์ แสงตาปัน
- เด็กชายนิธิพงษ์ ชาวงษ์
เด็กชายพีรชัย ศรีทรัพย์
- เด็กชายพีรพล สุมี
เด็กชายระพีพัฒน์ เย็นเขียว
- เด็กชายสุทธิศักดิ์ สีหา
เด็กชายสรวี อนุวัตร
- เด็กชายอัครพงค์ แก้วพิภพ
เด็กหญิงจิตรลดา บุญหล้า
- เด็กหญิงชุนาภา สาขา
เด็กหญิงณัฏฐนิชา บริสุทธิ์
- เด็กหญิงต้นกล้า สุริยะสิงห์
เด็กหญิงนฤมล ต้นตะภา
- เด็กหญิงพพิลดา แหลมคม
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คนชม
- เด็กหญิงสรัญญา อุดมสินธ์
2.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
- เด็กชายณัฐวุฒิ สีโสภา
- เด็กชายวีรภาพ สวัสดิ์ผล
- เด็กชายอดิศร สอนสุภาพ
เด็กชายขจรเกียรติ ขันแก้ว
- เด็กชายขจรศักดิ์ ขันแก้ว
- เด็กชายเจิมศักดิ์ จันทร์เขียว
- เด็กชายชนานัน สาขา เด็กชายชนาวีร์ สาขา
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เด็กชายณัฐวัฒน์ พรมรักษา เด็กชายแดนไท สมโสก เด็กชายธนธรณ์ มาสุ่ม เด็กชายวุฒิชัย สอนแจ่ม เด็กหญิงกฤติมา แสนรถ
เด็กหญิงชนากานต์ คาพล เด็กหญิงณัฐณิชา ดอนถวิล เด็กหญิงธิดารัตน์ ทุมมา
2.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
เด็กชายเจษฎา บุญรินทร์ เด็กชายธวัชชัย อุส่าห์ดี เด็กชายนคร สุวรรณท้าว เด็กชายเพชรรัตน์ แหลมคม เด็กชายสมศักดิ์ แก้วดอนไพร เด็กชายอนุสรณ์ หนูยอด เด็กหญิงเฟื่องกมล ศิริสาราญ เด็กหญิงวิรัลยา เฟื่องงาม เด็กหญิงสุพัตรา จักสาร เด็กหญิงอาทิตยา เมืองคู่ 2.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- เด็กชายนิธิพงษ์ สุโพธิ์ - เด็กชายชลภัทร สมบูรณ์
- เด็กชายบรรณสรณ์ ศรีทอง เด็กชายพงศธร ศรีชุม เด็กชายอาทร สิงห์ทอง
เด็กชายอภิรัตน์ ชานอก
เด็กชายอนุชา ดาขันธ์ เด็กหญิงดุษฎีพร กองศรีเศษ เด็กหญิงบัญชลี รัตนประทุม เด็กหญิงพรรณราย ทองแช่ม -

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณา
เด็กชายทัศนัย โมฆรัตน์
เด็กชายเมธิชัย ผองผาย
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่างเหลา
- เด็กหญิงจณิสตา ถนอมสัตย์
เด็กหญิงชวัลย์รัตน์ จันทพาล
เด็กหญิงธนิดา ดวงจาปา
- เด็กหญิงเปรมยุดา แสงทอง
เด็กชายธนพล ขุนศรี
เด็กชายธวัชชัย เจ้กจันทึก
เด็กชายธีรศักดิ์ วงกะโซ่
เด็กชายสิทธิชัย วานิลทิพย์
เด็กชายสุภชัย วงษาเนาว์
เด็กหญิงพัชราภา คนคม
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันเทพ
เด็กหญิงศศิธร โยธชัย
เด็กหญิงสุพัตรา พิมพ์เหลา
เด็กหญิงอรณิชา ตุ่นเฮ้า
เด็กชายคุณาวุฒิ ขินรัตน์
- เด็กชายณัฐวัฒน์ ทีคองโงน
เด็กชายพงศธร ผาบวิชัย
เด็กชายศิรชัช บรรเลิง
- เด็กชายอนุวัฒน์ มุ่งสวัสดิ์
- เด็กชายธนวันต์ สีภักดี
เด็กหญิงดวงมณี บัวทอง
เด็กหญิงบุษบง สุโพธิ์
เด็กหญิงปัทมา บุดดาซุย
เด็กหญิงพลอยชมพู วงรคร

139
-

-

-

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สุพรมพิมพ์ เด็กหญิงเสาวนีย์ พรมลา
เด็กหญิงธีรดา ผาบวิชัย
เด็กหญิงดวงพร ศรีภูมิ
2.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เด็กชายชลชาติ ปานนะลา เด็กชายธีระพัฒน์ ภูมิสัตย์ เด็กชายวัชรากร ขนาดกลาง เด็กชายอนุชิต สุพรมพิมพ์ เด็กชายณัฐวุฒิ สระบุรี
เด็กหญิงชไมพร แหลมคม เด็กหญิงธัญญาภรณ์ โยธชัย เด็กหญิงนรินทร์ คงทวี
เด็กหญิงสุนิสา หาญเชิงชัย เด็กหญิงรัชฏากร วุฒา
- เด็กหญิงพรรณพร สังข์สวัสดิ์
2.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เด็กชายกิตติ ผาธิ เด็กชายฐิติกร จาบทอง
เด็กชายนรสิงห์ สอนละ
เด็กชายอนันชัย คุณชม
เด็กชายคมสันต์ ศรีชุม
เด็กหญิงชญานิศ หาญเชิงชัย เด็กหญิงปัทมา แสงโสดา
เด็กหญิงวรัญญา ศิริโนนเรือง เด็กหญิงศิริวรรณ ภักดีอานาจ - เด็กหญิงสุนันทา แสงตาปัน - เด็กหญิงเจนจิรา สาตตรา
2.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
- เด็กชายอัครพล อ่อนบ้านแดง -

เด็กหญิงศศิธร ผาบวิชัย
- เด็กหญิงอนัญญา แปลแหวน
- เด็กหญิงปิยะพร ประตังเวสัง
- เด็กหญิงพาฝัน ศรีภูมิ
เด็กชายทวีศักดิ์ กณารักษ์
เด็กชายรัฐธรรมนูญ นันท้าว
เด็กชายวศิน บับภาสิทธิ์
เด็กชายอนุสรณ์ ดอนหงหาร
- เด็กหญิงชนกานต์ ลาดบัวขาว
เด็กหญิงชัญญา ทองไสล
เด็กหญิงธนาพร เจริญรัตน์
- เด็กหญิงวรรณภา บัวจันทร์
เด็กหญิงสุภาวดี อินตาถึง
- เด็กหญิงเนตรนภา สาธิรักษ์

-

เด็กชายคุณาวุฒิ สักกระโทก
เด็กชายฐิติพงศ์ ดอนถวิล
เด็กชายวัชรินทร์ พรมลา
เด็กชายอาทร เครือมาสสวรรค์
เด็กหญิงจินตนา สวัสดิ์ผล
เด็กหญิงธิดารัตน์ หล้าสงค์
เด็กหญิงรวิมล คนชม
เด็กหญิงวิลาวัณย์ แสนรถ
เด็กหญิงญาดา งามเสงี่ยม
เด็กหญิงบุษบา ศรีประทุม

เด็กชายอดิศร เพียปลัด
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เด็กชายอภิวัฒน์ เขาเขียว
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ผาธิ
เด็กหญิงธิดาพร วงศ์ตาผา เด็กหญิงใบเฟิร์น ผาวิชัย
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงสว่าง
เด็กหญิงดวงดาว ศรีเจริญ เด็กหญิงใกล้รุ่ง ทองเทพ
เด็กหญิงภาวิดา โคตรมูล
เด็กหญิงชาลินี สุภชาติ
2.9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
- เด็กชายทรงวุฒิ ร่องบุตรศรี
- เด็กชายชินกรณ์ สุมี
- เด็กชายภานุพงษ์ สินทร - เด็กชายสมรักษ์ พรหมสูง - เด็กชายวีรพงษ์ มาสลา - เด็กชายศตวรรษ ทรงจา - เด็กชายขวัญชัย วงกะโซ่
- เด็กชายวิชัย สุสี
- เด็กหญิงกนิษฐา บุญเหลือ - เด็กหญิงวิภาวดี ราศีไส - เด็กหญิงรสชฎาวรรณ จันทร์เดียว
2.10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เด็กชายครรชิต แมนเมือง เด็กชายจตุพงษ์ สุมี เด็กชายดนุพล คนคม เด็กชายทิวทัศน์ กองเงินนอก เด็กชายธนพนธ์ ชาตะบุตร เด็กชายนิติธัช จันทร์เรือง
เด็กชายประสงค์ สมพร
เด็กชายเมธี สุมี

- เด็กชายภาคภูมิ วิชาพร
- เด็กหญิงสุภาวดี โกษากูล
เด็กหญิงชนิกานต์ บรรเลิง
- เด็กหญิงเจนจิรา ถนอมสัตย์
- เด็กหญิงดวงเดือน ศรีเจริญ
เด็กหญิงสุภาพร ป้านภูมิ
- เด็กหญิงวิมลศิริ สิงห์ทอง
- เด็กหญิงสุวรรณสา จันทร์เขียว

- เด็กชายพงษ์เทพ พัฒนาศูนย์
เด็กชายภัสกร สินธร
เด็กชายเทียนชัย หาญเชิงชัย
เด็กชายชายแดน สมโสก
เด็กชายฤทธิไกร ระเวรี
เด็กชายสิริทรัพย์ ภักดีอานาจ
- เด็กชายเจตพล แสนสงค์
เด็กชายพงศ์เทพ ลาดบัวขาว
เด็กหญิงจิรนันท์ อังคฤทธิ์
เด็กหญิงวรรณภา แดงดี

เด็กชายอภิชัย อินทนาม
เด็กชายฉัตรกร ไชยชาติ
เด็กชายทินกร มุมกลาง
เด็กชายธนนนท์ ศรีประทุม
เด็กชายธนวัฒน์ สีด้วง
- เด็กชายนันธวัช สุมี
- เด็กชายมงคล ฆ้องกระแต
- เด็กชายวายุ ภูธร
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เด็กชายศิโรโรจน์ ทวีทรัพย์ เด็กชายอัศฎายุทธ อุส่าห์ดี เด็กชายเกรียงไกร คงทวี
เด็กชายวิริยะ เสาสิม เด็กหญิงจุฑามาศ แสนรถ เด็กหญิงนนทิยา แพะเมือง เด็กหญิงบุษยา หล้าทอง
เด็กหญิงวรวรรณ จันทร์เขียว เด็กหญิงสุจิตรา จันเทพ
เด็กหญิงอิศริญา อุดมธนะธีระ เด็กหญิงสุชาดา สวัสดิ์ผล

เด็กชายสุริยา รัตน์ทิพย์
เด็กชายเอกราช นรินทร์พนั ธ์
- เด็กชายภาณุชัย กมล
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรรณา
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่โคว้
เด็กหญิงนฤมล จาปาทอง
- เด็กหญิงลลิตา กุดกัญญา
เด็กหญิงศิรินญา บุญวิเชียร
- เด็กหญิงสิรินาถ สมบัติวงษ์
เด็กหญิงปิ่นมนัส ทองแดนไทย

3. โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด มีจานวนนักเรียนทั้งหมด
3.1 ชั้นอนุบาล 1
- เด็กชายรพีภัทร ทัศนิยม
- เด็กชายอดิศร จันทร์ซุย
เด็กชายธนวัตน์ ไชยเบ้า
- เด็กชายสันติสุข แสนสมบัติ เด็กชายเมษา แพงด้วง
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ทวีทรัพย์ เด็กหญิงสุชาวลี รักชาติ
เด็กหญิงรุ่งทิวา รักภักดี
เด็กหญิงนริศรา วิลัยปาน
เด็กหญิงช่อผกา เลิญประเสริฐ เด็กหญิงชลนิชา เหล่วแซง
เด็กหญิงสุภาพร แก้วทอง
เด็กหญิงรัชนีกร แก้ววงษา
3.2 ชั้นอนุบาล 2
- เด็กชายอาทิตย์ ธรรมเขตร เด็กชายสุวิทย์ ช้างแก้ว
-

200 คน ดังนี้
เด็กชายรัตชภูมิ แก้วเกิดมี
เด็กชายธีระพงษ์ เหล่วแซง
เด็กชายเพชร เสนาลา
เด็กชายชิตนุพงษ์ ศึกษา
เด็กชายธีระวัฒน์ โพธิ์สิม
เด็กชายอธิชา ภูแลนคู่
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ผลเจริญ
เด็กหญิงศิริวรรณ์ ทองคลี่
เด็กหญิงบุษบา เลิญประเสริฐ
เด็กหญิงณัฐชา ดาศรี
เด็กหญิงเกศราภรณ์ กาปั่น
เด็กหญิงสุทธิดา สอนเต็ม

เด็กชายอนุชิต มะณีเพชร
เด็กชายธัญยธรณ์ คาเรืองศรี
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เด็กชายวีรภัทร ทัศนิยม
เด็กชายกิตติพงษ์ คาภากุม เด็กชายนครินทร์ นวลปาน เด็กชายระพีพัณน์ ธงศรี - เด็กชายวิชญะ คามะเขต
- เด็กชายอิสรา นันหนู
- เด็กหญิงดวงฤดี กลิ่นจันทร์ - เด็กหญิงสุชาดา ชัยบุตร - เด็กหญิงเขมมิกา เสนาลา - เด็กหญิงปพิชญา จันทร์ไทย - เด็กหญิงมาลิวัลย์ ชานาญการ - เด็กหญิงอรัญญา ชื่นชม - เด็กหญิงศศินรินทร์ แก้วสกุล - เด็กหญิงปนัดดา ใยแก้ว - เด็กหญิงวันวิสาข์ บุญประคม
3.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- เด็กชายเสกศักดิ์ วรวงษ์
เด็กชายสถิต พลชัย เด็กชายชยากร แสงสว่าง
เด็กชายธนบดินทร์ สังเกตชน เด็กชายณัชพล แสนศรีจันทร์ เด็กชายอภิชิต พรมลา เด็กชายธีรเมธ ชัยบุตร - เด็กหญิงสุชานี ศรีสวาท
เด็กหญิงอรวรรณ ดวงแก้ว เด็กหญิงภัทรนันท์ เทพอินทร์ เด็กหญิงอัมพิกา ทานะติง
3.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- เด็กชายทวีศักด์ ประกอบ
เด็กชายภูมินทร์ เสนาลา

- เด็กชายอชิน วิไลรส
เด็กชายณัฐภัทร โคตรฉิม
เด็กชายอนุศักดิ ผาลา
เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยคาภา
- เด็กชายพงศกร อ่อนน้อม
เด็กชายกนกศักดิ์ สอนเต็ม
เด็กหญิงวรินท์นิภา สิทธิธรรม
เด็กหญิงกนกวรรณ สนสุรัตน์
เด็กหญิงภัทราวดี แก้วขันตี
เด็กหญิงธัญพิชชา สุเสนา
เด็กหญิงระพีพรรณ แดนวาดร
เด็กหญิงปิยธิดา สอนเต็ม
เด็กหญิงอรยา โสดาดง
เด็กหญิงศิรินญา พุ่มประดับ

- เด็กชายวรเมธ ธงศรี
เด็กชายอภิรักษ์ หาญเชิงชัย
- เด็กชายธนบดี บุญประคม
เด็กชายชูเกียรติ เลิศประเสริฐ
เด็กชายภูวดล รัววิชา
เด็กชายณัฐชนน ศรแก้ว
เด็กหญิงปนัดดา นพโรจน์
- เด็กหญิงมุฑิตา ไชยเบ้า
เด็กหญิงพัชรีพร แสงโพธิ์
เด็กหญิงพนิดา ศรีจันดี
- เด็กหญิงสิริยากรณ์ จันลา
- เด็กชายวิทวัฒน์ ทองชุม
- เด็กชายอภิรชัย แก้วขันตี
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เด็กชายนัฐพงษ์ หาญเชิงชัย เด็กชายเพชรชรัตน์ ทานะติง เด็กชายชลธาร จันเทพา
เด็กชายอรรถพล แก้วพิภพ เด็กชายธนากร พุทธาวรรดี เด็กชายอัครพล ชุมคา เด็กชายภานุเดช เสนาลา
เด็กหญิงชาลิสา โพธิ์ศิลา
เด็กหญิงธิดาภรณ์ ทวีทรัพย์ เด็กหญิงจุฑามาศ บุญประคม เด็กหญิงโพธิวรรณ กรรณลา เด็กหญิงขวัญฤทัย เพียนู
เด็กหญิงอารีรัตน์ ประกอบ เด็กหญิงสุธาทิพย์ วิเศษพิมลกุล
3.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เด็กชายธราธร พันธ์นาง
- เด็กชายศักดิ์ชัย นวลปาน
- เด็กชายปวิช โสดาดง
- เด็กชายอภิศักดิ์ ปานปรุง
- เด็กชายเอกภูมิ เปานาเรียง - เด็กหญิงปวีณา สาครสูงเนิน - เด็กหญิงวัลวิกา สระทองบ้อง - เด็กหญิงฐิติมา ศึกษา - เด็กหญิงอรอุสา อินทร์เอี่ยม - เด็กหญิงสุจิตรา แสงโพธิ์
- เด็กหญิงจิราพร แก้ววรรณา 3.6 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
- เด็กชายเดชา พุทธาวรรดี
- เด็กชายวายุ วิลัยปาน - เด็กชายธนาธร โชโคตร

-

-

-

เด็กชายนพรัตน์ ยางศรี
เด็กชายนันทวัฒน์ เหล่วแซง
เด็กชายวัชรพงษ์ นวนผิว
เด็กชายนัฐพล ยนสาอาง
เด็กชายณัฐกานต์ บุรมย์
เด็กชายสิริศักดิ์ ศรีจันดี
เด็กชายกิตติศักดิ์ แพงน้อง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุทธิคาน
เด็กหญิงนิกข์นิภา สระบุรี
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พุ่มประดับ
เด็กหญิงธันย์ชนก ไชยเบ้า
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ลา
เด็กหญิงพรพิดา ไชยเบ้า
เด็กหญิงนีรนุช ไชยพลเพชร

-

เด็กชายเกรียงเดช ภูเวียงแก้ว
เด็กชายภานุวัฒน์ ภูนาเพชร
เด็กชายศรัณยู กรรณลา
เด็กชายโชคชัย นามพิมล
เด็กชายสิทธิชัย สงสอน
เด็กหญิงศิริกุล หมุนรอบ
เด็กหญิงมณิชญา กรรณลา
เด็กหญิงอรัญญา โพธิ์สิม
เด็กหญิงอริสา ทองหล้า
- เด็กหญิงสุวิมล ศิลาอ่อน
เด็กหญิงอาภัสรา อุดน้อย
- เด็กชายวสุรัตน์ แก้วทอง
เด็กชายลัญฉกร อินทรอุ่นโชติ
- เด็กชายนันทวัฒน์ นิทรัพย์
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- เด็กชายธนาวุฒิ สนสุรัตน์
- เด็กชายอภินันท์ แสงพัน
- เด็กชายพงศกร แก้วโสดา
- เด็กชายศรันย์ แก้ววรรณา - เด็กหญิงโสรญา โสดาดง
- เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ก้อนบุญ - เด็กหญิงรุจิราพร ศรีสมพงษ์ - เด็กหญิงชุติมา ยามี
3.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เด็กชายสุภักษร บุญประคม - เด็กชายอนุชิต ซุยพรม - เด็กชายวีรพล วาจาชื่น
- เด็กชายอนุสรณ์ เลิศประเสริฐ - เด็กหญิงธัญลักษณ์ พรมฝ้าย - เด็กหญิงกมนพรรณ พรมมาตย์
- เด็กหญิงสุกัญญา ชานาง
- เด็กหญิงดวงใจ เพียนู - เด็กหญิงชาณิการ์ ประกอบ - เด็กหญิงบุษราคัม คาเรืองศรี 3.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เด็กชายศักดิ์ดา สุขใจ - เด็กชายนันทวัฒน์ มุ่งแสง
- เด็กชายฐานัส บุรมย์ - เด็กชายปรีชา คามมะเขต
- เด็กชายภานุวัฒน์ กลิ่นจันทร์ - เด็กชายเอนก ยางศรี - เด็กชายวีระยุทธ สุเสนา
- เด็กชายไพฑูรย์ สมสะอาด - เด็กหญิงรสสุคนธ์ วาจาชื่น - เด็กหญิงดวงพร ประกอบ

- เด็กชายอนุวัฒน์ พรมจักร์
- เด็กชายญัติติพงษ์ เพ็งจางค์
- เด็กชายรุ่งสุริยา สอนเต็ม
เด็กหญิงอภิญญา สังเสวี
- เด็กหญิงอรปรียา เกดเพชร
เด็กหญิงกัลญารัตน์ ศรีดาทอง
เด็กหญิงฉันทนา วรรณสิน

เด็กชายอนุชา ซุยพรม
เด็กชายอนนท์ ยนสาอาง
- เด็กชายธนพล เข้รงค์
เด็กชายธาตรี เหล่าแซง
เด็กหญิงอรวี บุญประคม
- เด็กหญิงสุภาพร หาญเชิงชัย
- เด็กหญิงชลดา ภักดีอานาจ
เด็กหญิงจันทร์ทิมา โคตรสุวรรณ
เด็กหญิงชฎารัตน์ ทวีทรัพย์
เด็กหญิงผกาสินี ศรีชมภู

-

-

-

เด็กชายสุนันท์ รัววิชา
เด็กชายอัษฎา แพงด้วง
เด็กชายพรชัย ซุยพรม
เด็กชายวีรศักดิ์ ดีมีวงษ์
เด็กชายศราวุธ หล้าหา
เด็กชายศิริศักดิ์ ผาลา
เด็กชายวัฒนา แสงสว่าง
เด็กชายอนุชา ชานาญการ
เด็กหญิงทิพวรรณ เข้รงค์
เด็กหญิงรัตติกา หอมสมบัติ
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เด็กหญิงปุญญลักษณ์ บุญประคม
เด็กหญิงขวัญนภา บุญประคม เด็กหญิงนัทธมน ชุมมุง

- เด็กหญิงทิพสุดา อุตรพรม
เด็กหญิงธนัชชา ใยแก้ว

4. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน ดังนี้
4.1 ชั้นอนุบาล 1
- เด็กชายพานทอง กุลบุตร
- เด็กชายวีรภัทร ศรีวงห์
เด็กชายธนพล จิราวงษ์
- เด็กชายกรรชัย พิมพ์ปรุ
เด็กชายมงคล เพียชิน เด็กชายปรัชญา ผู่สูงเนิน
เด็กหญิงอาทิตยา อินเรืองสม เด็กหญิงชนิศรา ศรีจันทร์
เด็กหญิงปิญาธิดา คล้ายสุบรรณ
- เด็กหญิงอาทิตยา พยัคชาติ
เด็กหญิงศิรินธรณ์ เจือมา
- เด็กหญิงจิรัชญา บุดดาซุย
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เดชา
- เด็กหญิงอรทัย ระเวรี
เด็กหญิงสขิลา โสดาดง
- เด็กหญิงพัชรินธร ล่องบุตรศรี
เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนวงค์
- เด็กหญิงหทัยพันธ์ เสนมา
เด็กหญิงอธิชา ศรีจันโท
- เด็กหญิงอตินุช ดวงดี
4.2 ชั้นอนุบาล 2
- เด็กชายทศพล จิราวงษ์
- เด็กชายเทวฤทธิ์ ไพรวัลย์
เด็กชายพงษ์ศิริ แก้วกาหลง เด็กชายธีระศักดิ์ เจือมา
เด็กชายจตุวิทย์ อุตสาห์
- เด็กชายณัฐนนท์ เสนมา
เด็กชายปฐวีกานต์ สุขรมย์ เด็กชายวรโชติ โคตรศรี
เด็กชายภาคภูมิ ระวาดชัย เด็กหญิงณัฐฐา ขาวยวก
เด็กหญิงนันทิวา แนวทอง
- เด็กหญิงพรนภา แนวทอง
เด็กหญิงนันทิยา จันดาโชติ เด็กหญิงเบญจรัตน์ ระวาดชัย
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ร่มซ้าย
- เด็กหญิงนันทยา รักความเชื่อ
เด็กหญิงถาวร โสบุญมา
4.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กชายเสกสรร ศิริสา เด็กชายเกรียงไกร พรมวันทา
เด็กชายศราวุธ รักความซื่อ เด็กชายปภังกร อุบลหล้า
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชาวงศ์
- เด็กชายมินทร์ชดา ซุยกระเดื่อง
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-

-

เด็กชายพีรพล สายสาลี
เด็กหญิงขนิษฐา ดาคา
เด็กหญิงณัฐนิชา เจือสุทธยากร
เด็กหญิงอรพรรณ คันธจันทน์ เด็กหญิงสุนันทา กุดกัญญา เด็กหญิงศิรินธร บุดดาซุย
4.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- เด็กชายทักษิณ สอนบุปผา เด็กชายโอฬาร จารคุณ
เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ เด็กชายพงษ์ศกร เจริญเวียง เด็กชายวราวุฒิ จาระซาซิน - เด็กหญิงสุชัญญา ทรงจา - เด็กหญิงสุพรรษา โสดาดง - เด็กหญิงปัทมา โคตรศรี - เด็กหญิงสุกัญญา พยัคชาติ - เด็กหญิงสุดารัตน์ กาศกระโทก
4.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เด็กชายรัตนพล เจริญชัย
เด็กชายอานนท์ จุลกองแก้ว เด็กชายมานิตย์ โคตรศรี
เด็กชายรุ้งนิรัตน์ ยาบ้านทุ่ม เด็กหญิงชุลีพร บุดดาซุย
เด็กหญิงฐรินทร์ญา นนทศิริ เด็กหญิงวิภาวิณี โชติวรรณ เด็กหญิงปัทมา สาภัยวัน
เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณพงษ์ เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดวงดี
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิมพุฒ

- เด็กหญิงชุติมา มิ่งเมือง
- เด็กหญิงพิยดา โสดาดง
- เด็กหญิงสุนารี ศรีทอง
เด็กหญิงอธิชา จาจันทร์
เด็กหญิงอภิชญา แซ่ซื้อ

เด็กชายสันติราช ไชยกุฉิน
- เด็กชายจิราวิทย์ สังฆะขี
เด็กชายเกษมสันต์ บุตรนัน
เด็กชายภราดร สีกันหา
เด็กหญิงวริศรา เขียวอ่อน
เด็กหญิงรุ้งนภา ช่างปรุง
เด็กหญิงปริชาติ ยาเอก
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ล่องบุตรศรี
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ จาปาหอม

- เด็กชายทรงพล ผาธิ
เด็กชายกฤษฎา สาลีลาด
- เด็กชายราเมศวร์ แสงสว่าง
เด็กชายลิขิต คนคม
- เด็กหญิงสุพัฒน์สรณ์ วงค์ตา
เด็กหญิงเปรมณี โสดาดง
เด็กหญิงอัจฉรียา โสดาดง
- เด็กหญิงวรรณิสา นามแดง
เด็กหญิงจิรัชญา ร่มซ้าย
- เด็กหญิงนิรามัย อิ่มเจือ
- เด็กหญิงชลธิชา ขาวยวก
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-

-

-

4.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เด็กชายเจริญชัย เขียวอ่อน เด็กชายมนตรี สีทน เด็กชายมนัสวิน ศรีจันทร์
เด็กชายธนกร ศรีหาธาตุ
เด็กชายชัยมงคล โคตรศรี
เด็กชายนราคินทร์ ระวาดชัย เด็กหญิงประภัสสร พรมวันทา เด็กหญิงอมรรัก ศรีทอง
เด็กหญิงรจนา ศรีทอง เด็กหญิงอรอนงค์ สายสาลี
4.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เด็กชายภูมรินทร์ สอนบุปผา เด็กชายเกษมสุข ดวงดี
เด็กชายเจษฎา เทพอินทร์
เด็กชายนพพล มูลตรีดี
- เด็กชายศราวุฒิ ทองเหมือน เด็กชายธานินทร์ ไกยเลิศ
เด็กชายธันวา ดูแลนปิว เด็กชายชัยกมล จิราวงษ์
เด็กหญิงอุไรพร อิ่มเจือ
เด็กหญิงมนต์ธิรา หมื่นนะ เด็กหญิงกติกา ดวงดี เด็กหญิงสุจิตรา กุดกัญญา เด็กหญิงสุมิตรา ชาวทองหลาง
4.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เด็กชายวิสิทธิ์ โสดาดง
เด็กชายวิวิทชัย ศรีจันทร์
เด็กชายพิชิต แซ่ซื้อ เด็กชายณัฐวัตร บรรพบุตร์ -

-

-

-

เด็กชายตะวัน คันธจันทร์
เด็กชายอภิชัย สรรพศรี
เด็กชายเนติพงษ์ คงคาสี
เด็กชายอนุชา สอนบุปผา
เด็กชายณัฐพล ชาวทองหลาง
เด็กหญิงนิรมล โพธิ์ศิลา
เด็กหญิงสิริรัตน์ ร่องบุตรศรี
เด็กหญิงหนึ่งฤดี จันทร์หนู
เด็กหญิงวรรณนิภา ลาดทา

เด็กชายรัตนพงษ์ กุดกัญญา
เด็กชายวัชระ ชัยบุตร
เด็กชายอาทิตย์ นาหัวนิล
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองประเสริฐ
เด็กชายธีรเกียรติ รักษาศิริ
เด็กชายธนากร คาโคตร
เด็กชายประการ สบายใจ
เด็กชายสุทัศน์ บุตดาซุย
เด็กหญิงวราภรณ์ ซุยกระเดื่อง
เด็กหญิงไอยรา แนวทอง
เด็กหญิงศศิมากร คณะชัย
เด็กหญิงรัชนีกร สระบุรี

- เด็กชายธวัชชัย ตาหล้า
- เด็กชายรัศมี จันทร์หนู
เด็กชายทิวากร เทศสนัน่
เด็กชายอนุชา เสนมา
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-

- เด็กชายศราวุฒิ ศรีภูบาล
เด็กชายนพรุจ สอนบุบผา
เด็กชายอรุณ ระยับศรี เด็กชายทินกร บาลี เด็กหญิงกรรณิกา แดงพวง เด็กหญิงรจนา แกลมค้างพลู เด็กหญิงนิตยา มารินทร์

5. โรงเรียนบ้านพวยเด้ง มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 136
5.1 ชั้นอนุบาล 1
- เด็กชายทศพล หารป้อง
เด็กชายพงศ์อิสรา ร่องบุตรศรี เด็กชายอนุลักษ์ มนต์ก้อม
เด็กหญิงภิริมล คมคาย
เด็กหญิงจริยา พลสัสดี
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ ป้องปา 5.2 ชั้นอนุบาล 2
- เด็กชายวรมัน สมพันเพียง - เด็กชายสุชาครีส์ พรมลา
- เด็กชายอภิสิทธิ์ เทียบศรี
เด็กหญิงธารทิพย์ ภักดีพันดอน
เด็กหญิงกัลยาณี กางถิ่น
เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมบ้านเปลือย เด็กหญิงวัชราภรณ์ พลซา
- เด็กหญิงสุกรรญา จาระชอน
5.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- เด็กชายพิพัฒน์ บุตสะ เด็กชายภูริภัทร อ่อนพิมพ์
เด็กชายศรราม อีสันเทียะ
เด็กชายอภินันท์ ภักดีอานาจ -

- เด็กชายอิทธิพล เหลาไกร
- เด็กชายปัญญา เขียวทุน
เด็กชายประมวล ศรีนามโหน่ง
เด็กหญิงสุนีย์รัตน์ ทองประเสริฐ
เด็กหญิงรักสุดา ศรีสุพอ
เด็กหญิงวิจิตรา สิทธิประศร
- เด็กหญิงอาธีนา พานิชยกุล
คน ดังนี้
- เด็กชายสุรพล จันทร์หล่ม
เด็กชายวีรยุทธ กรรณลา
- เด็กหญิงกัลยกร อนุมาตร
- เด็กหญิงเบญจทิพย์ ทาสมบูรณ์
- เด็กหญิงวรุณยุพา วงไชยา
เด็กหญิงสุภาวดี ทองจันทร์

-

เด็กชายอาทิตย์ บุญเจียง
เด็กชายอนันต์ แก้วมณี
เด็กชายธีรศักดิ์ ภูเชิดสาย
เด็กหญิงณัฐวดี เพ็งสีดา
เด็กหญิงจิราภา สุนาคา
เด็กหญิงปรารถนา ไชยพลเพชร
เด็กหญิงกมลนรัตน์ ภักดีอานาจ

เด็กชายปุญญพัฒน์ แสงสีงาม
- เด็กชายอดิศร วันคา
- เด็กชายพงศกร จันทร์หล่ม
เด็กชายคมศักดิ์ ไชยศรีจันทร์
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-

-

เด็กชายเจษฎา ไมตรีจิตร
เด็กชายอาทิตย์ บุญยืนมั่น เด็กหญิงมณีรัตน์ สาตุ่น
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สอนสุภาพ
เด็กหญิงอริสา อินทปัตย์
เด็กหญิงณัฐกมล โสภาวัน
5.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- เด็กชายสุริยา ภักดีอานาจ เด็กชายสุริยา บารุงแนว
เด็กชายอภิสิทธิ์ ภักดีอานาจ เด็กชายสุทิพย์ สมัครวงศ์
เด็กหญิงธิติยา อีสันเทียะ
เด็กหญิงธิดาพร หาญเชิญชัย
5.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เด็กชายพงศธร คาพิชัย
เด็กชายอนุสรณ์ สวนไผ่
เด็กชายอรรถพล สุวรรณท้าว เด็กชายอนุวัฒน์ พลพรม
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมบูรณ์ เด็กชายอรรถพล ปัญญาเฉียบ เด็กชายสายฟ้า ชากุทน
เด็กหญิงชลธิชา จาปาม่วง - เด็กหญิงพิรญาณ์ บุญประคม เด็กหญิงปนัดดา ชัยวิเศษ
เด็กหญิงพนิดา ภักดีอานาจ เด็กหญิงธัญรดา ปุราชะโก เด็กหญิงธิติมา พิมคีรี
5.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เด็กชายปริญญ์ ปานเหง้า
เด็กชายวุฒิชัย ภักดีอานาจ -

- เด็กชายบัญชา จาปาอ่อน
เด็กชายสิทธิศักดิ์ คนงาม
- เด็กหญิงกัญญพร สงคราม
- เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุริยะสิงห์
- เด็กหญิงจุฑามาศ บารุงแนว

เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แพงสอน
- เด็กชายวัชรพล บุญพิลา
เด็กชายวชิราวุธ พาเคน
- เด็กชายมงคล จาระชอน
- เด็กหญิงวิไลพร บุญประกอบศิลป์

- เด็กชายสุรยุทธ วงค์ชัยยา
- เด็กชายจักรินทร์ สายคาภา
เด็กชายปราโมทย์ นามศิริ
- เด็กชายธนวัฒน์ หารป้อง
เด็กชายทัศกร กรรณลา
เด็กชายกฤษฎา ปทุมสาย
- เด็กหญิงวรรณวิภา อ่อนพิมพ์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประบุญเรือง
เด็กหญิงปวันรัตน์ ชัยวิเศษ
- เด็กหญิงสุภาพร แก้วพิภพ
เด็กหญิงเกศินี รักต่วน
เด็กหญิงศิรินารถ มูลปัง

- เด็กชายณัฐพล คนคม
เด็กชายวีระศักดิ์ ภักดีอานาจ
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เด็กชายเรวัต บุญประคม
เด็กชายสุรพัศ จันทร์หล่ม
เด็กชายสุพญา สมัครวงศ์
เด็กหญิงศศิธร ธัญญะประกอบ
เด็กหญิงพรนภา ชัยภูมินทร์ เด็กหญิงชนารัตน์ ร่องบุตรศรี เด็กหญิงเพ็ญรดี วงชัยยา
5.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายวีระชัย จาปาอ่อน เด็กชายสรันดิ์ สีเหลืองนอก เด็กชายนันทวัฒน์ บัวระภา เด็กชายอานนท์ สุขวิจิตร
เด็กชายนพดล ปุราชะโก
เด็กชายอนุชา อินทปัตย์
เด็กชายจักรกฤษ ธิตะเชียง เด็กหญิงวิยะดา ภูมี เด็กหญิงปวีณา สุต้น 5.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เด็กชายธันวา สุทธิศรีสมบูรณ์ เด็กชายปภาวิน จันทราศรี เด็กชายสายชล พรมพลเมือง เด็กชายอภิวัฒน์ คาภูเวียง เด็กชายอนุวัฒน์ ภักดีอานาจ เด็กชายวราวุธ สายคาภา
เด็กหญิงนัฐมล สุขวิจิตร
เด็กหญิงสุภาพร ภักดีอานาจ เด็กหญิงสุรีรัตน์ วงศ์ละคร -

-

เด็กชายทักษิณ โสบุญมา
เด็กชายธวัชชัย บุตสะ
เด็กชายธีรเดช เกษดา
เด็กหญิงลลิตา แก้วพวง
เด็กหญิงอริญา สุวรรณชาลี
เด็กหญิงศดานันท์ หวยสูงเนิน
- เด็กหญิงนิภาพร สิมสวัสดิ์
เด็กชายทักดนัย หารป้อง
เด็กชายนพรุจ สายคาภา
เด็กชายเอกรัตน์ บัวระภา
- เด็กชายเทียนชัย บุญมาก
- เด็กชายกันทรากร เหง้าประสิทธิ์
- เด็กชายวรเมธ พรมลา
เด็กหญิงจิตรสุดา ภูแลนคู่
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ พลสัสดี
เด็กหญิงสุปรียา วงค์ชัยยา
เด็กชายพีรพล สุริยะสิงห์
เด็กชายธนากร โสภาวัน
เด็กชายอภิชัย ไชยศรีจันทร์
เด็กชายภคพล พลค้อ
เด็กชายอนุชา ไทยอ่อน
- เด็กหญิงพัชรี นิวงบุตร
- เด็กหญิงวิไลวัลย์ จันทร์เพ็ง
เด็กหญิงแสงเดือน บุญประกอบศิลป์
เด็กหญิงสรัชดา บุญยืนมั่น
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6. โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโต มีจานวนนักเรียนทั้งหมด
6.1 ชั้นอนุบาล 1
เด็กชายภาคิน ผลานิสงค์ เด็กชายวราวุฒิ รัศมีเดือน เด็กชายนนทกานต์ พิมพ์เข็ม เด็กชายสติเว่น เรดเฟิร์น เด็กหญิงณัฐธิชา รัตนประทุม เด็กหญิงรัชนีกร พินิจ เด็กหญิงวันนิสา คงแสนคา 6.2 ชั้นอนุบาล 2
เด็กชายอนุชา สนิทประโคน เด็กชายกฤษฎา กุดแก้ว เด็กชายนภดล วงษ์รักษา เด็กชายธีธัช พานโน เด็กชายเอกลักษณ์ ข้อหล้า เด็กชายศราวุธ จันทร์โท เด็กหญิงสุทธิดา ขุนแก้วพระเนาว์ เด็กหญิงศรัญยา สีหาด เด็กหญิงกานต์พิชชา เอกสูงเนิน 6.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กชายธนภัทร จันทร์โท เด็กชายเอกศิษฐ์ หาญเชิงชัย เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ทองสวน เด็กชายจักรกฤษณ์ ทานะวงค์ เด็กชายเนรมิต สมเชียงใต้ เด็กชายวัฒนา พรวนสูงเนิน เด็กชายกมลวัฒน์ รัศมีเดือน เด็กหญิงปรารถนา เป็งวัน เด็กหญิงสิริขวัญ มีเคลือบ เด็กหญิงศุทธิณี รัตนประทุม -

122 คน ดังนี้
เด็กชายสิทธิพันธ์ พิลาคุณ
เด็กชายโภไตร ดีจันทร์แก้ว
เด็กชายรวิสุต จันทรโท
เด็กหญิงรัชนีกร จันทร์วิเศษ
เด็กหญิงเบณจพร แสนจาลา
เด็กหญิงพุทธฤทัย เทพมูล
เด็กหญิงศิรดา ใสส่อง
เด็กชายกิตติ แผ่นทอง
เด็กชายณัฐนันท์ ต่อมสูงเนิน
เด็กชายศักรินทร์ สังข์กระจ่าง
เด็กชายลภัส โคตรขันธ์
เด็กชายวรวิช เจริญ
เด็กชายประเสริฐ คามะนิตย์
เด็กหญิงมนัสพร ผลานิสงค์
เด็กหญิงสุภาพร นรปัญญา
เด็กหญิงจิราภา ชัยศรี
เด็กชายรวิพล ศรีมุกดา
เด็กชายพุทธรางกูล ผุยรัตน์
เด็กชายพีรพัชร ทรงจา
เด็กชายพันธกานต์ ศรีเจริญไพบูลย์
เด็กชายเดโช หล้าน้อย
เด็กชายอภิสิทธิ์ สิทธิภา
เด็กหญิงนันธิกา มูลสุด
เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงมาลัย
เด็กหญิงมิ่งขวัญ รัตนประทุม
เด็กหญิงก้าวสิริ รวมศิริ
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-

-

6.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เด็กชายชานนท์ โป๊ะโลย์ เด็กชายสืบศักดิ์ ไชยภูธร เด็กชายสิรวิชญ์ ทองเหมือน เด็กชายศิลา รากทอง เด็กชายเมธาวี ทองสวน เด็กชายปรเมธ พลดง เด็กหญิงกมลวรรณ เพียรไทสง 6.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กชายณัฐพล มลสสินธุ์ เด็กชายอนุชา สิทธิภา เด็กหญิงวรรณวิมล วรรณชัย เด็กหญิงสุภาพร สุ่มมาตย์ เด็กหญิงณัฐสุดา ผลานิสงค์ เด็กหญิงจิราพร กัณหา เด็กหญิงจีรไนย วรรณชัย เด็กหญิงเบญญาภา ทะนนไธสง
6.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เด็กชายเด่นชัย ยิ่งนอก เด็กชายเจษฎา ป้องแก้ว เด็กหญิงทิพย์นที แก้วสวัสดิ์ เด็กหญิงอรุณรัตน์ ธรรมมัง เด็กหญิงกรรณิการ์ ประเสริฐ เด็กหญิงอุไรวรรณ คงแสนคา เด็กหญิงธัญญรัตน์ เคนคาภา 6.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายเทวา มีปัญญา เด็กชายวรวุฒิ เจริญ เด็กชายปรีชา โพธิ์รัตน์ เด็กชายลิขิต ข้อหล้า -

เด็กชายทรงชัย สาพันธ์
เด็กชายชัยณรงค์ โพธิ์รัตน์
เด็กชายปุณณรัตน์ บุปผา
เด็กชายเนรมิต สุดชา
เด็กชายวิฑูรย์ รัศมีเดือน
เด็กหญิงจันทร์จิราพร ทองคาเปลว
เด็กหญิงผ่องศรี สนิทประโคน
เด็กชายธนากร ปุณตุง
เด็กชายทินกร วงษ์รักษา
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เกตุแก้ว
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ เขียวทุน
เด็กหญิงจิราพร พรมชาติ
เด็กหญิงมาลินี แก้วกลาง
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีเจริญไพบูลย์

เด็กชายนที ขันตี
เด็กชายอดิเทพ เสนเทพ
เด็กหญิงพิมพ์วิภา กรรณลา
เด็กหญิงวันเพ็ญ ศิริสม
เด็กหญิงกิติยา อ่อนสาท้าว
เด็กหญิงรจนา เนื่องชมภู
เด็กหญิงชลธิชา สีหาด
เด็กชายคาวัง คามะนิตย์
เด็กชายกิตติพล ศรีม่วง
เด็กชายทรงวุฒิ โพธิ์รัตน์
เด็กชายอรุณ มีเคลือบ
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เด็กชายขวัญชัย ขุนแก้วพระเนาว์ เด็กชายประดิษฐ์ คามะนิตย์ เด็กหญิงจุฑามณี วันทา เด็กหญิงลินดา ศิริโสภณ เด็กหญิงวิยะดา เจริญหมื่น เด็กหญิงศรัณย์พร สิงห์โนนทัน
6.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายจิราวัฒน์ โคตรภูเขียว เด็กชายธนากร ศรีคามา เด็กชายสุรชัย เสียวสวาท เด็กหญิงปิยธิดา ประสมศรี -

เด็กชายณัฐพงษ์ จอมศรีกระยอม
เด็กชายนที ธันญาหาร
เด็กหญิงลลิตา ภูมิพัฒน์
เด็กหญิงตรียานุช อุตรพรม
เด็กหญิงจินตนา ผลานิสงค์

เด็กชายเจริญพงษ์ ดรชานน
เด็กชายวรวุฒิ วาไชยูง
เด็กหญิงธนพร แกมจิตร
เด็กหญิงวิจิตรา ทาคราม

7. โรงเรียนบ้านโนนภูทอง มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน ดังนี้
7.1 ชั้นอนุบาล 1
- เด็กชายโชคชัย ชนะสะแบง
- เด็กชายบรรหาร ทาพลค้อ
เด็กชายธีภัทร ศรัทธาคลัง
- เด็กชายวรายุ สุ่มมาตย์
เด็กชายวีรศักดิ์ ช้างทอง
- เด็กหญิงวนารินรน์ ชัยบัง
เด็กหญิงวรรณนิสา ซานาง
- เด็กหญิงโยธิกา ปัญจะภักดี
เด็กหญิงนิจจารีย์ ยามาโน๊ะ
7.2 ชั้นอนุบาล 2
เด็กชายวรายุทธ ซุมซะ
- เด็กชายธัญเทพ แซมหิรัญ
เด็กชายธนาทร ชานิ
- เด็กชายสุรสิทธิ์ ขนานไทย
เด็กชายกิตติคุณ เจสดางกูร
- เด็กชายอภิรักษ์ พิมพ์ศรี
เด็กชายมนัสวี ผ่านวงษ์
- เด็กชายทินกร สมบัติวงษ์
เด็กหญิงญาดา ศรัทธาคลัง
- เด็กหญิงสุธาดา กรรณลา
เด็กหญิงอริสา ภาชนะปรีดา
- เด็กหญิงธิดารัตน์ เห็มทอง
เด็กหญิงยสวรา คาพรม
- เด็กหญิงปัณฑิตา สร้อยเสนา
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อาจวิชัย
- เด็กหญิงปานตา ทาพลค้อ
7.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กชายอนุวัตน์ ชาดง
- เด็กชายธนวัฒน์ ศรัทธาคลัง
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เด็กชายเกียรติชัย ฐานวิเศษ
- เด็กหญิงอารียา พงษ์เพ็ชร
เด็กหญิงศิริพร แอแดง
เด็กหญิงนฤสา สุทธิโส
7.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เด็กชายอนุวัฒน์ จิตชาตรี
เด็กชายภานุ ศรีเมืองนา
เด็กหญิงธัญญเรศ ม่วงน้อย
เด็กหญิงอัญชลี สีสงนาง
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ยามาโน๊ะ
7.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เด็กชายศรินทร เห็มทอง
เด็กหญิงจิรวรรณ์ คาพรม
เด็กหญิงกนกพร ธนะเฮือง
เด็กหญิงวิภาวี กิ่งแก้ว
เด็กหญิงสมปอง ม่วงราด
เด็กหญิงปางศิดา ปัญจะภักดี
7.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เด็กชายจิระนันท์ เขียวทูล
เด็กหญิงบัวชมพู ฐานวิเศษ เด็กหญิงอรการต์ กรรณลา
7.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เด็กชายธนากร ศรีหงษา
เด็กชายพงศธร ยอดทองหอม
เด็กชายอดิศักดิ์ พิมพ์ศรี
เด็กชายทินกร สนธิสัมพันธ์
เด็กชายบุญนา แก้วสุทอ
- เด็กหญิงอรอนงค์ พลหล้า 7.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายณรงคฤทธิ์ ม่วงน้อย

- เด็กหญิงภัทธราวดี ศรีจูม
- เด็กหญิงสิริกัลยา ตุ่งพิลา
- เด็กหญิงอภัสยากร ยอดทองหอม

-

เด็กชายธีรภัทร์ ภักดีอานาจ
เด็กชายชาญวิทย์ สร้อยเสนา
เด็กหญิงวิยะดา สุ่มมาตย์
เด็กหญิงวิลาสินี ชะไม่กลาง
เด็กหญิงบุณฑริกกา เอี่ยมลักษ์

-

เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรยอด
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชนะสะแบง
เด็กหญิงอทิติยา ช้างทอง
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์นอก
เด็กหญิงเจนจิรา อินกกผึ้ง
เด็กหญิงนันนิสา ทาพลค้อ

- เด็กชายอนุพงษ์ สมเล็ก
เด็กหญิงรจนากร จันทร์ดิษฐ์
- เด็กหญิงญาวิณี อนุอัน
-

เด็กชายนันธวัฒน์ ธนะเฮือง
เด็กชายอภิชาติ คงเจริญ
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พฤฒิมาศ
เด็กชายปฏิญญา ซุมซะ
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีดาทอง
เด็กหญิงอัมพร อินกกผึ้ง

- เด็กชายศุภกฤต ตุ่งพิลา
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เด็กชายศุภจักร์ จันอุบ
- เด็กหญิงหทัยชนก แก้วกัลยา
เด็กหญิงอรทัย สุวรกิม

- เด็กหญิงยลดา โคตรสุวรรณ
- เด็กหญิงอริศรา กลั่นภู

8. โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน ดังนี้
8.1 ชั้นอนุบาล 1
- เด็กชายตะวัน เขียวทูน
- เด็กชายสิทธินนท์ สังฆพล
เด็กหญิงอวัศยา โภคานิตย์ เด็กหญิงณัฐธิดา พงษ์เหล่างิ้ว
เด็กหญิงอรนภา ทามจิตร์
- เด็กหญิงมนัสนันท์ ขวัญปาก
เด็กหญิงรุ่งนภา หอมสมบัติ
- เด็กหญิงดุจดาว หอมสมบัติ
8.2 ชั้นอนุบาล 2
- เด็กชายพงษ์ศักดิ์ วงษ์สา
- เด็กหญิงมาริษา ประแดงอ่อน
- เด็กหญิงสุภาพร นามตาแสง
8.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กชายธนากร ผิวใส
- เด็กชายดิเรก ปัตตาติ
เด็กชายชินวัตร บุญมา
- เด็กหญิงคณิศา เสือสูงเนิน
เด็กหญิงภัสสิรา ทอนสูงเนิน
- เด็กหญิงชฎาพร หอมระหัด
- เด็กหญิงธาริณี นิยาทองหลาง
เด็กหญิงรวิพร แสงล้าเลิศ
เด็กหญิงคริสมาส เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
8.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- เด็กชายราชภูมิ คงมังคะละ
- เด็กชายพงษ์ศักดิ์ บัวลาพันธ์
เด็กชายนิรันดร์ รัตน์สูงเนิน
- เด็กหญิงอริศรา บุญประคม
เด็กหญิงอรัญญา สิมสวน
- เด็กหญิงภัทรดา เปทา
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีหงษา
- เด็กหญิงอิงทิมา ทามจิตร์
เด็กหญิงปวีณา นามปัญญา
- เด็กหญิงกุลนัท แสงตาปัน
เด็กหญิงอริสา บุญประคม
- เด็กหญิงศิรปภา โภคานิตย์
เด็กหญิงศิราณี ศรีหงษา
- เด็กหญิงรัชดาพร ศรีหงษา
เด็กหญิงมัสยา อ่อนละมัย
- เด็กหญิงหยกมณี มาตโค
8.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กชายสนธยา ดวงเงิน
- เด็กชายสามารถ ลาดบัวขาว
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เด็กหญิงพัชริญา ศรีหงษา
- เด็กหญิงจริยา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
8.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีหงษา
เด็กชายอภิสิทธิ์ ดวงเงิน
เด็กชายบุญฤทธิ์ รกชัฏ
เด็กหญิงณัฐพร พงษ์เหล่างิ้ว
- เด็กหญิงปริญญา พงษ์เหล่างิ้ว
เด็กหญิงเมธิดา อ่อนละมัย
8.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เด็กชายตันติกร ทามจิตร์
เด็กชายเดชาชาญ บุรีนอก
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุทโยธา
เด็กหญิงนภัสสร หอมระหัด
- เด็กหญิงสุวรรณ เม้ามะโน
8.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เด็กชายชาติชาย กองศรีมา เด็กชายสุชิน ศรีหงษา
เด็กชายธนากร ขวัญปาก
เด็กหญิงศุภาวรรณ ปัตตาติ
เด็กหญิงสุมินตรา สีมะนาว -

- เด็กหญิงดวงกมล ปัตตาติ

-

เด็กชายจรัญ เปทา
เด็กชายวิทยา ศิริประเสริฐ
เด็กหญิงปัทมาพร โสภาพ
เด็กหญิงยุภาพร สวายสี
เด็กหญิงนิตยา บุญประคม

-

เด็กชายธีระพงษ์ โภคานิตย์
เด็กหญิงพรรณภา ข้อหล้า
เด็กหญิงเจนจิรา แพงวิเศษ
เด็กหญิงมะปราง ศรีหงษา
เด็กหญิงจิตรานุช คาหล้า

เด็กชายเอนก หนูพวก
- เด็กชายปริญญา ภักดีอานาจ
- เด็กชายชายทอง หอมสมบัติ
- เด็กหญิงสุนิสา แสงตาปัน
เด็กหญิงวรางคณา แสงตาปัน

9. โรงเรียนบ้านหัวขัว มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน ดังนี้
9.1 ชั้นอนุบาล 1
- เด็กชายธนพร โยหาเคน
- เด็กชายพีรพัฒน์ ผางน้าคา
เด็กชายวุฒิไกร นามจันทร์ เด็กหญิงวิภาดา ยาดี
เด็กหญิงอุมากร พระภูมิ
- เด็กหญิงอินทิรา กองสิงห์
9.2 ชั้นอนุบาล 2
- เด็กชายบดีศร ประทัง เด็กชายปัฐพี แสนสุข
เด็กชายวุฒิวัส คามูล เด็กหญิงฑิตฐิตา สมสอง
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เด็กหญิงพรพิมล จุ้ยเปี่ยม
- เด็กหญิงจุฑาพร บุญประคม
9.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กชายอลงกรณ์ เกิดมงคล เด็กชายจิรวัฒน์ สุนาคา
เด็กชายเพ็ญเพชร เคนโคก 9.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เด็กชายสุภชัย ชิดสนิท
เด็กชายวิทยา คาพันชนะ
เด็กหญิงนัทการณ์ เวียงวิเศษ 9.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เด็กชายสหชาติ เชิญกลาง 9.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เด็กชายธีรวัฒน์ โชคบัณฑิต เด็กหญิงอารียา แสงงาม
9.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายอนุวัฒน์ ทอดชัยภูมิ เด็กหญิงปิยะดา สุนาคา
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสวาท
9.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงอุรารัตน์ ฤทธ์ที
เด็กหญิงพรชิตา มูลนิล
เด็กหญิงเจนจิรา พลพิลา

- เด็กหญิงอานวยพร หลักหาญ

เด็กชายปวริศ ชิดสนิท
- เด็กชายพิทักษ์เทพ มาแพ
เด็กหญิงนิติยา จอกทอง
- เด็กชายภานุพงษ์ เจริญวงศ์
- เด็กหญิงเมตตา เคนโคก
เด็กหญิงอาทิตยา แสนสุข
เด็กหญิงคณิสรา ขุนเภา
เด็กชายอภิชัย พิมพ์พุก
- เด็กหญิงอรจิรา นาธงชัย
เด็กชายกิตติกร หลักหาญ
- เด็กหญิงอภิญญา สวรรค์

- เด็กหญิงกัลยา เข็มขาว
- เด็กหญิงกัญธิญา อยู่สุข
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ความหมายของหน่วยศัพท์
หน่วยศัพท์ที่นามาวิเคราะห์ความหมายในบทที่ 3 แบ่งเป็น 16 กลุ่มความหมายดังนี้
1. หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง
1.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความดี
หน่วยศัพท์ ความหมาย
กิตติคุณ
คุณที่เลื่องลือ
ธัญ (ส. ธนฺย) รุ่งเรือง, มั่งมี, มีโชค, ดี, เลิศ
ศิร,ิ สิริ
ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, สวย, งาม
สุ
คาอุปสรรคในภาษาบาลีและสันสกฤต แปลว่า ดี งาม ง่าย
ภัทร-, ภัทรา ดี, เจริญ, ประเสริฐ, งาม, น่ารัก, เป็นมงคล
ศุภ-, ศุภา
ความงาม, ความดีงาม, ความเจริญ
สุภ,สุภา
ความงาม, ความดีงาม, ความเจริญ
สุว
คาอุปสรรคในภาษาบาลีและสันสกฤตแปลว่า ดี , งาม, ง่าย, สาหรับเติมหน้าคา
เช่น สุวคนธ์
มิ่ง
สิ่งเป็นสิริมงคล
มิ่งขวัญ
สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
คุณ, คุณา
ความดีที่มีประจาอยู่ในสิ่งนั้น ๆ; ความเกื้อกูล
ศรี
มิ่ง, สิริมงคล, ความรุ่งเรือง, ความสว่างสุกใส, ความงาม, ความเจริญ
ชัยมงคล
ชัยมงคล, โชคดีแห่งความชนะ
มงคล
เหตุที่นามาซึ่งความเจริญ
บารมี
คุณความดีที่ควรบาเพ็ญมี 10 อย่าง
1.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม
หน่วยศัพท์ ความหมาย
การต์
น่ารัก
จิตร, จิตรา
งดงาม, สดใส, ที่เขียนงดงาม, จิต, ใจ
วิจิตร
งามประณีต
นิรมล
หญิงสวย, หญิงงาม
พัณน์
สี, ผิว
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พรรณ
พรรณราย
ยลตา(ยลดา)
รจนา
ราม
ลลิต(ลลิด)
วัณย์
วันณาร์
วรรณ
วรรณิสา
วิลาสินี
วิลาวัณย์
วิไล
สขิลสุทัศน์

สีของผิว, ชนิด
สีพราย ๆ, สีเลื่อมระยับ, งามผุดผ่อง
งาม
งาม
งาม, ปานกลาง, พอดีพองาม
น่ารัก, น่าเอ็นดู, น่าชื่นชม, สวย, งาม, ละมุนละม่อม
ความงาม, ความน่ารัก
สี, ผิว, ชนิด, อย่าง
สี, ผิว, ชั้นชน, หนังสือ
ผู้มีผิวพรรณดี
งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
งามยิ่ง, งามเลิศ
งาม
อ่อนโยน อ่อนหวาน นุ่ม น่ารัก
สวย, งดงาม, น่าดู

1.3 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ดรัณ
ข้าม, ผู้ก้าวล่วง
วัฒน-, วัฒน์ ความเจริญ, ความงอกงาม
วัฒนา
ความเจริญ, ความงอกงาม
วิวัฒน์
ความเจริญรุ่งเรือง, ความคลี่คลายไปในทางเจริญ
พัฒน-, พัฒน์ ความเจริญ
พิพัฒน์
ความเจริญ
ภคะ, ภัค
โชคดี, ความเจริญ, เกียรติ
ภาวิดา
ผู้เจริญ
โภ
ท่านผู้เจริญ
เจริญ
เติบโต, งอกงาม, ทาให้งอกงาม, มากขึ้น; ทิง้ ; ตัด; สาธยาย, สวด
อารยา
เจริญ
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1.4 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความสว่างรุ่งเรือง
หน่วยศัพท์ ความหมาย
โชติ, โชติความรุ่งเรือง, ความโพลง, ความสว่าง
ปภา, ประภา แสง, แสงสว่าง, แสงไฟ (ส. ปฺรภา; ป. ปภา)
ปภาวิน
ผู้มีความเจริญยิ่ง
รัศมี
แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลาง, แสงสว่าง; เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของ
วงกลมไปถึงเส้นรอบวง
รุจ, รุจา
รุ่งเรือง, สว่าง (ป., ส. รุจ)
ชุติมา
ผู้มีความรุ่งเรือง
ชุน
รุ่งเรือง
ชวัลย
รุ่งเรือง
ชาล
โพลง, สว่าง
โรจน์
รุ่งเรือง, สว่าง, สุกใส
นารา
รัศมี
ภา
แสงสว่าง, รัศมี
ภาณุ
แสงสว่าง; พระอาทิตย์
ภานุ
แสงสว่าง; พระอาทิตย์
เฟื่อง
เจริญรุ่งเรือง, รุ่งโรจน์; คล่องแคล่ว, แม่นยา
วิภา
รัศมี, แสงสว่าง, ความแจ่มแจ้ง, ความสุกใส, ความงดงาม
นิภา
แสง, แสงสว่าง, เทียม, เสมอ, เทียบ
พิดา
แสง
ภัสสร, ภัสรา แสงสว่าง, รัศมี
แสง
ความสว่าง, สิ่งที่ทาให้ดวงตาแลเห็น; เพชรพลอย
รุจิรา
งาม, สว่าง, รุ่งเรือง, สวย; กะทัดรัด
อวัสย
ผู้มีแสงสว่าง
อาภัสรา
ผู้มีรัศมีซ่านไป
อาภา
แสง, รัศมี, ความสว่าง
อุมา
ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง
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1.5 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเป็นเลิศ วิเศษ ประเสริฐ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
วร, วรา
พร, ของขวัญ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ, เลิศ
พร
คาแสดงความปรารถนาให้ประสบสิ่งที่เป็นสิริมงคล, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์
ประเสริฐ
วิเศษ, ดีเลิศ, ดีที่สุด
ปรเมศ
ผู้เลิศ
ปวริศ
ผู้ประเสริฐทั่ว, ผู้ประเสริฐยิง่
อณิ
ที่สุด
อัคคะ
เลิศ, ประเสริฐ
อัครเลิศ, ยอด, มักใช้เป็นส่วนหน้าสมาส (ส.; ป. อคฺค)
อันติ
ที่สุด, สิ้นสุด, ปลายทาง
อุตม์
สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ, มากมาย, บริบูรณ์
ศิษฐ์
เลิศ, วิเศษ
พิสิษฐ์
ดีเลิศ, วิเศษ
1.6 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความสาเร็จ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
บุญฤทธิ์
ความสาเร็จด้วยบุญ
2. เกียรติยศและอานาจ
2.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
กิตติ, กิตติ์
คาเล่าลือ, คาสรรเสริญ
กิติยา, กิตติยา ผู้มีเกียรติ
เกียรติ, เกียรติ์ ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา
เกียรติศักดิ์
เกียรติ, เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล
ครรชิต
คารน, บันลือเสียง, เอิกเกริก, กึกก้อง, กระหึม
เฉลิม
ยกย่อง เช่น เฉลิมพระเกียรติ, เพิ่มพูน, เสริม, เลิศ, ยอด
นัท
บุคคลผู้บันลือ
นฤนาท
ความกึกก้อง การบันลือ
มานิต
ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง
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มาริษา
ยศ, ยส

วิศรุต
วิสสุตา
อิษฐ

ผู้มีเกียรติ
ความยกย่องนับถือเกียรติของตน, เกียรติคุณ, ฐานันดรที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ
พระราชทานแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีสูงต่าตามลาดับกันไป; เครื่องหมายพิเศษที่
พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีฐานันดร มีสูงต่า
ตามลาดับกันไป, เครื่องกาหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล, ที่แสดงฐานะหรือชั้น
เช่น พัดยศ
มีชื่อเสียง, ปรากฏ
ปรากฏ มีชื่อเสียง
ตาแหน่ง, ฐานะ, ยศ

2.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับอานาจ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
เดช, เดชะ
อานาจ; ความร้อน, ไฟ
เดโช
อานาจ, ความร้อน, ไฟ
พาฆ
มีอานาจ
วศิกา
ผู้มีอานาจ
วิสิทธิ์
อานาจที่ยิ่งใหญ่
สิทธิ, สิทธิ์
อานาจอันชอบธรรม; (กฎ) อานาจที่จะกระทาการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการ
รับรองจากกฎหมาย
ศักดิ-, ศักดิ์
อานาจ, ความสามารถ, กาลัง, ฐานะ, หอก, หลาว
ฤทธิ, ฤทธิ์
อานาจศักดิ์สิทธิ์, แรงอานาจ (ส.; ป. อิทฺธิ)
อภิสิทธิ์
สิทธินอกเหนือขอบเขต, สิทธิเหนือกฎหรือระเบียบที่วางไว้, สิทธิที่ได้รับ
นอกเหนือไปจากกฎหรือระเบียบที่วางไว้
อิทธิ, อิทธิฤทธิ์, อานาจศักดิ์สิทธิ์; ความเจริญ, ความสาเร็จ, ความงอกงาม
อิทธิพล
กาลังที่ยังผลให้สาเร็จ, อานาจซึ่งแฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐ ซึ่งสามารถบันดาลให้
เป็นไปตามความประสงค์
อิทธิฤทธิ์
อานาจศักดิ์สิทธิ์
อานาจ
สิทธิ, อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทาตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่
หรือความที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์, ความสามารถหรือสิ่งที่
สามารถทาหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้, กาลัง, พลัง, ความรุนแรง, การ
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บังคับบัญชา, การบังคับ
2.3 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ชย, ชัย
การชนะ, ความชนะ
พิชยตม์
ผูช้ นะสูงสุด
ชิต, ชิตชนะแล้ว
ชนะ
ทาให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้
พิชิต, พิชิต- ชนะ, ปราบให้แพ้
วิชัย
ความชนะ, ชัยชนะ
วศิน
ผู้ชานะตนเอง, ผู้สารวมอินทรีย์
อภิชัย
ความชนะ; การปราบปราม
อภิชิต
มีชัย, ชนะแล้ว
อนุชิต
ชนะเนือง ๆ
2.4 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเป็นใหญ่
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ชนาธิป
ผูเ้ ป็นใหญ่แห่งชน, ราชา, พระเจ้าแผ่นดิน, จอมมนุษย์, กษัตริย์
นีย์
ผูน้ า
นรินทร์
พระราชา
บดีศร
นายผู้เป็นใหญ่
บดินทร์
พระเจ้าแผ่นดิน
ภูมินทร์
พระเจ้าแผ่นดิน
ราช, ราชิน
พระเจ้าแผ่นดิน, พญา
เอกราช
เป็นอิสระแก่ตน ไม่ขึ้นแก่ใคร
อิสร-, อิสรา
เป็นใหญ่, เป็นไทแก่ตัว, ที่ปกครองตนเอง, ไม่ขึ้นแก่ใคร, ไม่สังกัดใคร
ความเป็นไทแก่ตัว (ป. อิสฺสร; ส. อีศฺวร)
อิสตา
ความเป็นใหญ่
อิศ, อิศา
เป็นใหญ่
อิสา, อิษา
เป็นใหญ่
อิศร, อิศรา
ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส
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อภิ

อธิ
อติ
อดิ
อดิศร
ไท
เกรียง
ไกร
เกรียงไกร
พญา
ปรม
มนตรี
เรวต

คาประกอบหน้าศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต มีความหมายว่า ยิ่ง, วิเศษ,
เหนือ, เช่น อภิรมย์ = ยินดียิ่ง, อภิญญาณ = ความรู้วิเศษ, อภิมนุษย์ = มนุษย์ที่
เหนือมนุษย์ทั้งหลาย
คานาหน้าคาที่มาจากบาลีและสันสกฤต แปลว่า ยิ่ง, ใหญ่
คานาหน้าคาที่มาจากบาลีและสันสกฤตให้มีใจความว่า พิเศษ, ยิ่ง, มาก, เลิศล้น;
ผ่าน, ล่วง, พ้นเลยไป, เขียนเป็น อดิ ก็มี
คานาหน้าคาที่มาจากบาลีและสันสกฤตให้มีใจความว่า พิเศษ, ยิ่ง, มาก, เลิศล้น;
ผ่าน, ล่วง, พ้นเลยไป
ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่
ไทย, ผู้เป็นใหญ่
ใหญ่, ยิ่ง, มาก
ยิ่ง, ใหญ่, มาก, เกิน, กล้า, เก่ง
ใหญ่ยิ่ง
เจ้าแผ่นดิน, ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า
อย่างยิ่งใหญ่
ที่ปรึกษา, ผู้แนะนา, ที่ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เจ้าชาย

2.5 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับพลกาลัง
หน่วยศัพท์ ความหมาย
พล, พลกาลัง, มักใช้ประกอบคาอื่น เช่น พระทศพล อันเป็นพระนามพระพุทธเจ้า
หมายความว่า ทรงมีพระญาณอันเป็นกาลัง 10 ประการ มี ฐานาฐานญาณ คือ
ปรีชาหยั่งรู้ฐานะและสิ่งที่มิใช่ฐานะเป็นต้น; ทหาร เช่น กองพล ตรวจพล ยกพล
ขึ้นบก; สามัญ, ธรรมดา ๆ, พื้น ๆ, เช่น ของพล ๆ; ยศทหารและตารวจสัญญา
บัตรรองจากจอมพล (เดิมใช้ว่า นายพล)
2.6 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความกล้าหาญ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
พิร-, พีรผูเ้ พียร, ผู้กล้า, นักรบ (ป., ส. วีร)
โยธิกา
หญิงกล้า นักรบ
เลวิ
นักรบ

166
วิร-, วิระ, วีรสุรโสร
วชิราวุธ

วีระ, กล้าหาญ, ผู้กล้าหาญ, นักรบ
ผู้กล้าหาญ, นักรบ, พระอาทิตย์
กล้า
ผู้มีวชิระเป็นอาวุธ

2.7 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการต่อสู้ สงคราม
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ชยา
สายธนู
ณรงค์, ณรงค์ การรบ, การต่อสู้, ต่อสู้ชิงชัย
นรสิงห์
คนปานสิงห์, นักรบผู้มหาโยธิน
ยุทธ-,ยุทธ์, ยุทธิ์ สงคราม, การรบพุ่ง
โยธิน
นักรบ, ทหาร
ศร
อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสาหรับยิง เรียกว่า คันศร กับลูกที่มี
ปลายแหลม เรียกว่า ลูกศร, เรียกสายคันศรว่า สายศร, เรียกอาการที่ยิงลูกศร
ออกไปว่า แผลงศร หรือ ยิงศร; (โบ) ปืน
วุธ, อาวุธ
เครื่องมือที่ใช้ในการทาร้าย ทาลาย ป้องกัน ต่อสู้ หรือฆ่า; โดยปริยายหมายถึงสิ่ง
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ใช้ปัญญาเป็นอาวุธ
จักร, จักร์
อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมและมีแฉก ๆ โดยรอบ
สร, สรศร, ทิพย์, แกล้วกล้า
กฤช
กริช
วรมัน
เสื้อเกราะ
อริ
จักร, ล้อ
3. มนุษย์และวงศ์ตระกูล
3.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย์ผู้หญิงผู้ชาย
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ฉัน
คาใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย
ธนบดี
เจ้าของทรัพย์, เศรษฐีผู้มีทรัพย์เป็นทุน, นายทุน
วนิดา
หญิง, หญิงสาว
อร
ผู้หญิง, หญิงงาม, สวย, งาม, ทาให้ดีใจ, ทาให้ปลาบปลื้มใจ
กัญญา
สาวรุ่น, สาวน้อย (ป.; ส. กนฺยา)
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กัลยา
กัลยาณี
ชน, ชนา, ชนิ
นร-, นรา
วดี
วรางคณา
สินี
กร
อนงค์, นงค์
อรทัย
อรยา
ยุพา, ยุภา
ราณี
พนิดา
เยาวลักษณ์
เกศินี
มาลินี
นารี
นฤนฤมล
ดนุ
ชาย
ดรุณี
ดวงใจ
นาฏ, นาฏวัลวิกา

นางงาม
นางงาม, หญิงงาม
คน (มักใช้ในภาษาหนังสือ)
คน
คาเติมท้ายคาอื่นที่เป็นนาม หมายความว่า มี เป็นเพศหญิงตามหลักไวยากรณ์
หญิงผู้ประเสริฐ
นางผู้มีผิวเนื้อขาวงาม
ผู้ทา, มือ, แสง
นาง, นางงาม, ผู้ไม่มีตัวตน เป็นชื่อหนึ่งของกามเทพ
หญิงสาว, สาวรุ่น, สาวงาม
ผู้งดงาม
หญิงสาวสวย
ผู้หญิง
วนิดา, หญิง, หญิงสาว (ส. วนิตา)
หญิงมีลักษณะสวย
นางผู้มีผมงาม
ผู้แต่งด้วยพวงดอกไม้
ผู้หญิง, นาง
คน
ไม่มีมลทิน นาง
ฉัน, ข้าพเจ้า
คนที่ไม่มีมดลูก, ผู้ชาย
เด็กหญิงรุ่น, สาว, อ่อน, รุน่
คาเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
นางละคร, นางฟ้อนรา, ใช้ประกอบกับคาอื่น หมายความว่า หญิงสาวสวย
หญิงงาม

3.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับญาติ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ธิดา
ลูกหญิง
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กนิษฐา
สุดา
นุช
ชนก, ชนกปนัดดา
มาดา
ขนิษฐา
อนุชา
สุต, สุตภราดร
เจษฎา
ดนัย

น้องสาว; (ราชา) นิ้วก้อย ใช้ว่า พระกนิษฐา
ลูกสาว; หญิงสาว
น้อง (โดยมากใช้แก่ผู้หญิง)
ชายผู้ให้เกิด, พ่อ
เหลน
แม่
น้อง
“ผู้เกิดภายหลัง”, น้องชาย, (ราชา) พระอนุชา
ลูกชาย, ได้ยิน, ได้ฟังแล้ว
พี่ชาย, น้องชาย
ผู้เป็นใหญ่ที่สุด, พี่
ลูกชาย

3.3 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล
หน่วยศัพท์ ความหมาย
กุล, กุลตระกูล, สกุล
พงศ-, พงศ์
เชือ้ สาย, เทือกเถา, เหล่ากอ, สกุล
พงษ์, พงค์
เชื้อสาย, เทือกเถา, เหล่ากอ, สกุล
พงศกร
ผู้ตั้งวงศ์, บรรพบุรุษ
พงศธร
ผู้ดารงวงศ์สกุล, ผูส้ ืบสกุล
วงศ-, วงศ์
เชื้อสาย, เหล่ากอ, ตระกูล
อังกูร, อังกุล หน่อ, หน่อเนื้อเชื้อไข, เชื้อสาย
3.4 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
เนตร
ตา, ดวงตา, ผู้นาทาง
ตา
ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทาหน้าที่เป็นเครื่องดูรูป, พ่อของแม่, ผัวของยาย,
ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา
ศิร-, ศิระ
หัว, ยอด, ด้านหน้า (ส. ศิรสฺ; ป. สิร)
สิร-, สิระ
หัว, ยอด, ด้านหน้า
กมล, กมน
บัว, ใจ
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มนัส, มนัสหทัย
ฤทัย
ฤดี
มน
ยิหวา
ปราง
อุรา

ใจ
หัวใจ, ใจ
ใจ, ความรู้สึก
รติ, ความยินดี, ใจ
ใจ
ดวงชีวิต, ดวงใจ
แก้ม, มะปราง
อก, ทรวงอก

4. สิ่งแวดล้อม
4.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับพื้นดิน
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ภูมิ, ภูมิแผ่นดิน, ที่ดิน, พื้น, ชั้น, พื้นเพ
ธาตรี
แผ่นดิน, โลก
ปฐพี
แผ่นดิน
ปฐวี
แผ่นดิน
ภูริ
แผ่นดิน, ความฉลาด, ปัญญา
ภูวดล
พื้นแผ่นดิน
ธรา
แผ่นดิน
ดล, ดลพื้น, ชั้น, ให้เป็นไป, ทาให้แล้ว, ตั้งขึ้น, เผอิญให้เป็นไป, บันดาลให้เป็นไป
4.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับน้า
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ธาร
นา้ , ลาธาร, ห้วย, หยาดน้า, ท่อน้า (ตัดมาจาก ธารา)
นีรน้า
ชล, ชลนา้
ชลชาติ
น้า
ชลธาร
ลานา้ , ลาคลอง, ร่องน้า, ห้วย, ทะเลสาบ
วารี
น้า
นที
แม่นา้
นัชชา
แม่นา้
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4.3 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับลม
หน่วยศัพท์ ความหมาย
วายุ
ลม, อากาศ, ลมหายใจ, เทพแห่งลม
4.4 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้
หน่วยศัพท์ ความหมาย
กรรณิกา, กรรณิการ์ ดอกไม้
กล้า
ต้นข้าวที่เพาะไว้สาหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลมเรียกพืชที่เพาะไว้สาหรับย้าย
ไปปลูกในที่อื่นว่า กล้า
กิ่ง
ส่วนที่แยกออกจากต้น, แขนง, ใช้เรียกส่วนย่อยที่แยกออกไปจากส่วนใหญ่ แต่ยัง
ขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ เช่น กิ่งอาเภอ กิ่งสถานีตารวจ, ลักษณนาม เรียกงาช้างว่า กิ่ง,
ชื่อเรือชนิดหนึ่งในกระบวนพยุหยาตรา
เกศร
ละอองดอกไม้, เกสร
จีร
เส้นใย, ใยไม้, เปลือกไม้, ผ้าเปลือกไม้
ต้น
ลาของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่าง ๆ, ลักษณนามว่า ต้น,
เรียกผู้ที่นับกันว่าเป็นผู้เริ่มต้นวงศ์สกุลว่า ต้นวงศ์ ต้นสกุล
บุษบา
ดอกไม้
บุษบง
ดอกไม้
บุษย-, บุษย์ แก้วสีขาว, บัว, ดาวฤกษ์ที่ 8 มี 5 ดวง เห็นเป็นรูปปุยฝ้าย พวงดอกไม้ ดอกบัว
หรือ โลง, ดาวปุยฝ้าย ดาวพวงดอกไม้ ดาวดอกบัว ดาวโลง ดาวปู ดาวสมอสาเภา
หรือ ดาวสิธยะ ก็เรียก
ปัทม-, ปัทม์ ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง
มะปราง
ชื่อไม้ต้น
มะลิ
ชื่อไม้พุ่ม
มินตรา
ต้นกระถิน
วนา
ป่า
บุณฑริก
บัวขาว, ชื่อช้างตระกูล 1 ในตระกูลช้างทั้ง 10
บัว
ชื่อเรียกไม้น้าหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์
วัลย์
เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา
ผกา
ดอกไม้
พพิลดา
เถาวัลย์ต่างๆ
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โพธิ-, โพธิ์
ลดา
มาลี
สา
อินทิมา

ชื่อต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, บัดนี้หมายถึงต้นไม้จาพวกโพ
เครือเถา, เครือวัลย์, สาย
ดอกไม้
(ถิ่น-พายัพ) ต้นกระสา, ชื่อกระดาษที่ทาจากเปลือกต้นกระสา ใช้ทาร่มเป็นต้น
เรียกว่า กระดาษสา
ดอกบัว

4.5 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับภูเขา หิน
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ศิลา
หิน
กันทรากร
ภูเขา
4.6 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับท้องฟ้า
หน่วยศัพท์ ความหมาย
นภา
ฟ้า
อัมพร
ฟ้า, ท้องฟ้า, อากาศ; เครื่องนุ่งห่ม
นภดล
พื้นฟ้า
นภัส
ฟ้า, อากาศ
นภฟ้า, หาว, อากาศ
ภรา
ฟ้า
4.7 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับระบบสุริยะ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
จันทร-, จันทร์ ดวงเดือน
ศศิ
ดวงจันทร์
ศศิธร
ดวงจันทร์
ตะวัน
ดวงอาทิตย์
ปภังกร
พระอาทิตย์
สุริย-, สุริยา
พระอาทิตย์, ดวงตะวัน
สุรี, สุรีย
พระอาทิตย์, ดวงตะวัน
รวิ, รวี
พระอาทิตย์
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เดือน
ดาว

ดวงจันทร์; ส่วนของปี โดยปรกติมี 30 วัน
สิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลามืด นอกจากดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์
วราลี
พระจันทร์
รพิ, รพี, ระพี พระอาทิตย์
ธนิษฐา
ดาวฤกษ์ที่ 23 มี 4 ดวง เห็นเป็นรูปกา, ดาวศรวิษฐา ดาวเศรษฐี หรือ ดาวไซ ก็เรียก
ทินกร
พระอาทิตย์
ทิวากร
พระอาทิตย์, กลางวัน
อทิตย, อาทิตย- “เชื้ออทิติ” คือ เทวดาพวกหนึง่ ซึ่งเป็นลูกนางอทิติผู้เป็นชายาพระกัศยปประชาบดี;
อาทิตย์
ชื่อเทวดาพระเคราะห์ คือ สูรยาทิตย์; ดวงตะวัน (ชื่อเทวดาองค์หนึ่งในนิยาย), ใน
ตารานพเคราะห์นับเอาเป็นดาวพระเคราะห์ที่ 1; ชื่อวันที่ 1 ของสัปดาห์; รอบ 7 วัน
4.8 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
รุง้
แสงที่ปรากฏบนท้องฟ้าเป็นแถบโค้งสีต่าง ๆ 7 สี คือ ม่วง คราม น้า เงิน เขียว
เหลือง ส้ม แดง, สีเช่นนั้นที่ปรากฏในเพชร
วัส-, วัสสะ
ฝน, ฤดูฝน, ปี
สายฟ้า
แสงที่เป็นสายแวบวาบเมื่อเวลาฟ้าแลบฟ้าผ่า
อวัศยา
หมอก
4.9 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับวันเวลา
หน่วยศัพท์ ความหมาย
นิจจ
เป็นนิตย์, ประจา, เที่ยง
สนธยา
เวลาโพล้เพล้พลบค่า, บางทีใช้ว่า ย่าสนธยา; ช่วงเวลาที่ต่อระหว่างกลางวันกับ
กลางคืน คือเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก
ธันวา
ชื่อเดือนที่ 12 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน
เมษา
ชื่อเดือนที่ 4 ตามสุริยคติ ซึ่งตั้งต้นด้วยเดือนมกราคม มี 30 วัน
ทิน, ทินวัน
นิศ, นิสา
ราตรี, กลางคืน
พัศ
ปี
วัน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ย่ารุ่งถึงย่ารุ่ง หรือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน
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วันเพ็ญ
รุง่
รุ่งอรุณ
อรุณ

วันกลางเดือนนับตามจันทรคติ คือวันที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง
ระยะเวลาตอนเริ่มแรกแห่งวัน, เวลาสว่าง
เวลาเช้าตรู่ที่เริ่มเห็นแสงเงินแสงทอง
เวลาใกล้พระอาทิตย์จะขึ้น มี 2 ระยะ คือ มีแสงขาวเรื่อ ๆ (แสงเงิน) และแสงแดง
เรื่อ ๆ (แสงทอง), เวลาย่ารุ่ง
อายุ
เวลาที่ดารงชีวิตอยู่, เวลาชั่วชีวิต, ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาที่
กล่าวถึง, ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ใกล้
จวน, เกือบ, เคียง, ไม่ห่าง
ทิวา
วัน
ปาง
ครั้ง, คราว, เมื่อ
วิสาข-, วิสาขะ ชื่อเดือนที่ 6 แห่งจันทรคติ ตกราวเดือนพฤษภาคม
รัตติ
กลางคืน
ทิพา
วัน
รชนีกร
พระจันทร์
รัชนีกร
พระจันทร์
พรรษา
ช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝน; ปี เช่น บวช 3 พรรษา, (ราชา) มีพระชนมายุ
25 พรรษา
นิตย-, นิตย์ เสมอไป, สม่าเสมอ
ศตวรรษ
รอบ 100 ปี
สหชาติ
ผู้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน, ผู้เกิดร่วมปีนักษัตรในรอบเดียวกัน
4.10
หน่วยศัพท์
สุธา
ธัญญ

หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับอาหาร
ความหมาย
น้าอมฤต, อาหารทิพย์
ข้าวเปลือก

4.11
หน่วยศัพท์
ไกรสร
ภูมร
อุสา

หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตว์
ความหมาย
สิงโต
ผึ้ง
เนื้อสมัน
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มัสยา
ไอยรา
อลิ

ปลา
ช้าง
ผึ้ง, แมลงภู่, แมลงป่อง

4.12 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ทิวทัศน์
ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
4.13 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ปราการ
กาแพงสาหรับป้องกันการรุกราน
5. ความรู้ความสามารถ
5.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับปัญญาความรู้
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ชญา
รู้
ชัญญา
พึงรู้, ควรรู้
ณัฐ, ณัฏฐ
นักปราชญ์, ผู้มีความรู้
นัฐ
นักปราชญ์, ผู้มีความรู้
วุฒิ, วุฒิภูมิรู้, ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่
เมธี
นักปราชญ์
เมธาวี
นักปราชญ์
ธี
ปัญญา
ธีร-, ธีระ, ธิรา นักปราชญ์, ฉลาด, ไหวพริบ, มีปัญญา, ชานาญ; มั่นคง, แข็งแรง
วิช
รู้ยิ่ง
วิท, วิวิท
รู้, รู้แจ้ง, มีปัญญา
วิทย์, วิทยา ความรู้, มักใช้ประกอบกับคาอื่น
ปพิชญา
รู้วิเศษทั่ว
ปวิชญา
รู้วิเศษทั่ว
ปริญญ์, ปริญญา ความกาหนดรู,้ ความหยั่งรู้, ความรู้รอบ
อรรถ, อรรถ- เนื้อความ, คาที่ยังไม่ได้แปลความหมาย
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วิชญะ, วิชญ์ ผู้รู้, ผู้ฉลาด, ปราชญ์
ประมวล
หนังสือที่รวบรวมสิ่งซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน, รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่
ปรัชญา
วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง
ปฏิภาณ, ปฏิภาน เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย
รัฐศาสตร์
วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
วิทวัส
ผู้รู้, นักปราชญ์, ผู้มีปัญญา
มนัสวี
ผู้เป็นปราชญ์, ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว, ผู้มีความคิดสูง
ปัญญา
ความรอบรู,้ ความรู้ทั่ว, ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
ปวีณ
ฉลาด, มีฝีมือดี
ญาณ, ญาณ- ปรีชาหยั่งรู้หรือกาหนดรู้ที่เกิดจากอานาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ
พิชชา
ความรู้
เบญญา
ปัญญา
บัณฑ์
ปัญญา
ปัณฑิต
ผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์, ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษโดยกาเนิด
ปฎินญา
รู้ทั่ว
ญา
ความรู้
ญาดา
ผู้รู้
ภิญญา
รู้
วิภาวี
ผู้รู้แจ้งชัด, นักปราชญ์
อภิญญา
ความรู้ยิ่ง
สิทธิชัย
ผู้มีความรู้ขลังในเวทมนตร์
อภิชญา
ความรู้ยิ่ง
อักษร
ตัวหนังสือ, วิชาหนังสือ
อัญญ
บุคคลผู้รู้ทั่วถึง
5.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความสามารถเชี่ยวชาญ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
เจน
คุน้ , ชิน, เช่น เจนตา, ชานาญ, จาได้แม่นยา
ชาญ
ชานาญ
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นพพล
ปรีชา
สามารถ

วิธีฝึกหัดเลขโบราณอย่างหนึ่ง
ปัญญาสามารถ, ความรอบรู้จัดเจน
เป็นคาช่วยกริยาบอกว่ามีคุณสมบัติที่จะทาได้, มีคุณสมบัติที่จะทาได้ โดยเฉพาะ
ทางความรู้หรือความชานาญเป็นต้น
อัจฉริย-, อัจฉริยะ วิเศษน่าอัศจรรย์, มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก
5.3 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับคาพูด
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ปฏิญญา
การให้คามั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจ
เป็นที่ตั้ง
ญัตติ
คาประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทากิจของสงฆ์ร่วมกัน; ข้อเสนอเพื่อลงมติ; หัวข้อ
โต้วาที
บรรหาร
เฉลย, กล่าวแก้, ตรัสสั่ง
ภัสส
คา, ถ้อยคา
เสาวนีย์
คาสั่งของพระราชินี
สาวิตรี
คาสดุดีพระอาทิตย์บทหนึ่งในฤคเวท
มนต์
คาศักดิ์สิทธิ์, คาสาหรับสวดเพื่อเป็นสิริมงคล, คาเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
5.4 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความคิด
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ฝัน
การเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับ, โดยปริยายหมายถึงการนึกเห็นในขณะที่ตื่นอยู่ ซึ่งไม่
อาจจะเป็นจริงได้, เห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับ, นึกเห็น, นึกเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
จินตน
การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ
เจต, เจตสิ่งที่คิด, ใจ
นย
เค้าความที่ส่อให้เข้าใจเอาเอง
5.5 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการสร้าง ประดิษฐ์ คิดค้น
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ยุต
ประกอบ
ประดิษฐ์
ตัง้ ขึ้น, จัดทาขึ้น, คิดทาขึ้น, สร้างขึ้น, แต่งขึ้น
รจ
ผู้แต่ง เรียบเรียง
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สรรค์

สร้างให้มีให้เป็นขึ้น มักใช้เข้าคู่กับคา สร้าง เป็น สรรค์สร้าง หรือ สร้างสรรค์

6. ความมั่งคั่งร่ารวย
6.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ธน, ธนา
ทรัพย์สิน
ธนิดา
ผู้มีทรัพย์
รัชฎา, รัชดา เงิน
วสุ
ทรัพย์, สมบัติ
นิธิ
ขุมทรัพย์
ทรัพย์
เงินตรา เช่น ไม่มีทรัพย์ติดตัว, สมบัติพัสถาน; โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่ถือว่ามีค่า
อาจไม่มีรูปร่างก็ได้
6.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับแก้วหรืออัญมณี
6.2.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับทอง
หน่วยศัพท์ ความหมาย
คา
ทองคา
เงิน
วัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน, วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชาระหนี้ได้
ตามกฎหมาย, ได้แก่ เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร, เงินตรา ก็เรียก; (เศรษฐ)
วัตถุที่กาหนดให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือชาระหนี้
ทอง
ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า เช่น บ่อทอง เหรียญ
ทอง ทองแท่ง ทองลิ่ม, เรียกเต็มว่า ทองคา; เรียกสิ่งที่ทาด้วยทองเหลืองว่า ทอง
ก็มี เช่น กระทะทอง หม้อทอง, โดยปริยายหมายถึงสีเหลือง ๆ อย่างสีทอง เช่น
เนื้อทอง ผมทอง แสงทอง
กนก
ทองคา
สุวรรณ
ทอง
จารุ
ทองคา, งาม, น่ารัก, สม, เหมาะ
กาญจน-, กาญจนา ทอง
อุไร
ทองคา
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6.2.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับแก้วหรืออัญมณี
หน่วยศัพท์ ความหมาย
นพรัตน์
แก้ว 9 อย่าง คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย
ไพฑูรย์
เพชร, เพชร- ชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้าแวววาวมากกว่าพลอยอื่น ๆ ใช้ทาเครื่องประดับหรือใช้
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม; โดยปริยายหมายความว่า แข็งที่สุด เช่น เหล็กเพชร
ใจเพชร (ส. วชฺร; ป. วชิร)
พัชร, พัชรา, พัชรี เพชร (ส. วชฺร; ป. วชิร)
วัชร, วัชรา
สายฟ้า, เพชร, อาวุธพระอินทร์
วชิร, วชิระ
สายฟ้า, เพชร, อาวุธพระอินทร์
โกเมน
พลอยสีแดงเข้ม
พลอย
หินที่มีเนื้อใสสีต่าง ๆ ใช้ทาเป็นเครื่องประดับมีหัวแหวนเป็นต้น
มณี, มณิ
แก้วหินมีค่าสีแดง ในจาพวกนพรัตน์ มักหมายถึงทับทิม
มณีรัตน์
แก้วมณี
บุษราคัม
พลอยสีเหลือง
รัตน-, รัตน์, รัตนะ แก้วที่ถือว่ามีค่ายิ่ง
ไพฑูรย์
ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในจาพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือน้าตาลเทา มีน้าเป็น
สายรุ้งกลอกไปมา
วิฑูรย์
ไพฑูรย์
หยก
หินแก้วมีลักษณะแข็งเป็นสีต่าง ๆ ใช้ทาเครื่องประดับและเครื่องใช้เป็นต้น ถือว่า
เป็นของมีราคา
แก้ว
หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จาพวกเพชรพลอย, ของที่ทาเทียมให้มี
ลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสาคัญมาหลอมกับ
สารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมี
ลักษณะเช่นนั้น; เรียกภาชนะที่ทาด้วยแก้วสาหรับใส่น้ากินเป็นต้นว่า ถ้วยแก้ว หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า แก้ว, เรียกภาชนะที่ทาด้วยแก้ว เช่น ชามแก้ว; โดยปริยายหมายถึง
สิ่งที่เคารพนับถือยิ่ง ในคาว่า แก้วทั้ง 3 อันหมายถึง พระรัตนตรัย, หรือใช้ประกอบ
คานามให้หมายความว่าสิ่งนั้นมีค่ามาก เป็นที่รัก หรือดีเยี่ยม เช่น นางแก้ว ช้าง
แก้ว ม้าแก้ว ลูกแก้ว, หรือใช้เรียกของใสบางชนิด เช่น กระดาษแก้ว ผ้าแก้ว
ข้าวเหนียวแก้ว
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6.3 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้
6.3.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องประดับตกแต่ง
หน่วยศัพท์ ความหมาย
จุฑารัตน์
เครื่องประดับจุก
พัตร
พัสตร์, ผ้า
ปิ่น
เครือ่ งประดับสาหรับปักผมที่มุ่นเป็นจุก; จอม, ยอด, เช่น ปิ่นพิภพ
ชฎา
เครื่องสวมศีรษะรูปคล้ายมงกุฎ, ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น
มณฑนะ
เครื่องประดับ, อาภรณ์; การแต่ง
ปวิช
ประวิช (แหวน)
สายรุ้ง
กระดาษม้วนสีต่าง ๆ ทาเป็นแถบเล็กยาว ใช้ตกแต่งสถานที่หรือใช้ขว้างให้คลี่ออก
แสดงความรื่นเริง
อลงกรณ์
การตกแต่ง, การประดับ; เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ
อาภรณ์
เครื่องประดับ, บางทีก็ใช้เป็นส่วนท้ายของคาสมาส เช่น พัสตราภรณ์ =
เครื่องประดับคือเสื้อผ้า สิราภรณ์ = เครื่องประดับศีรษะ คชาภรณ์ =
เครื่องประดับช้าง พิมพาภรณ์ = เครื่องประดับร่างกาย ในคาว่า ถนิมพิมพาภรณ์
ธรรมาภรณ์ = มีธรรมะเป็นเครื่องประดับ
6.3.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องใช้ทั่วไป
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ธัช
ธง
ธวัช
ธง
บรรณ, บรรณ- ปีก; หนังสือ; ใบไม้
เทียน
เครื่องตามไฟที่ฟั่นที่หล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไขเป็นต้น มีไส้อยู่ตรงใจกลาง
ฉัตร, ฉัตรเครื่องสูงชนิดหนึ่ง มีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่า ชั้น
ล่างลดหลั่นกันไปโดยลาดับ สาหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็น
เกียรติยศ
ลัญฉกร
ตรา (สาหรับใช้ตีหรือประทับ)
พาน
ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด บางชนิดมีรูปทรงคล้ายจาน บางชนิดมี
รูปทรงคล้ายขัน เชิงมีรูปร่างต่าง ๆ กัน ใช้สาหรับใส่สิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
จรี
มีด, หอก, ดาบ
บัญชี
สมุดหรือกระดาษสาหรับจดรายการต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน
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อชิน

หนังรองนั่งของนักพรต, หนังสัตว์, หนังเสือ

7. หน่วยศัพท์ที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความสุข
7.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุข
หน่วยศัพท์ ความหมาย
เกษมสันต์
โปร่งอารมณ์, ชื่นชมยินดี
เขมมิกา
ผู้มีใจเกษม มีความสุข
นัน, นันท-, นันท์ ความสนุก, ความยินดี, ความรื่นเริง
อนันท
ยินดี
นันทิ
ผู้มีความยินดี
นน, นนทความสนุก, ความยินดี, ความรื่นเริง
นนท์, นันทน์ ความสนุก, ความยินดี, ความรื่นเริง
นันทิยา, นันทยา ผู้รื่นเริง
นันธ, นันธิกา ผู้รื่นเริง
เปรม
สบาย, รื่นเริง, อิ่มใจ, ความรัก, ความชอบใจ
เกษม
ความสุขสบาย, ความปลอดภัย
สุข
ความสบายกายสบายใจ
ปราโมทย์
ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ
ดุษฎี
ความยินดี, ความชื่นชม
ภิริ
รื่นรมย์
มุฑิตา
ผู้ที่คนอื่นยินดี
รดา
ยินดี, ผู้ยินดี
รดี
ความยินดี, ความชอบใจ; ความรัก, ความกาหนัด
ฤดี
รติ, ความยินดี, ใจ
นิรามัย
ไม่มีโรค, สบาย, เป็นสุข
สุนันท์
เป็นที่ยินดี, น่าสบาย
เสาวภาคย์
ความสุขเกษม, ความเจริญ, โชคลาภ, ความสาเร็จ
ษิต
ผู้ยิ้มแย้ม
อนนท์, อานนท์ ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ, ชื่อปลาใหญ่ในวรรณคดี เชื่อกันว่า
หนุนแผ่นดิน เมื่อปลานี้พลิกตัวทาให้เกิดแผ่นดินไหว
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อภินันท์
อภิร

ความยินดียิ่ง, ความดีใจยิ่ง
ความยินดียิ่ง

7.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก
หน่วยศัพท์ ความหมาย
กานต์
เป็นที่รัก
เมตตา
ความรักและเอ็นดู, ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุข
ปิย-, ปิญา
ที่รัก
ปิยะ, ปิยะดา ทีร่ กั
ปรียา
ทีร่ กั
รัก
มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย, มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา, มีใจผูกพันฉันชู้สาว, ชอบ
7.3 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความสันติ สงบสุข
หน่วยศัพท์ ความหมาย
สันต์
เงียบ, สงบ, สงัด
สันติ
ความสงบ
สันติสุข
ความสุขที่เกิดจากความสงบ
7.4 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความสนิทสัมพันธ์
หน่วยศัพท์ ความหมาย
พันธ-, พันธ์
ผูก, มัด, ตรึง, ข้อผูกมัด, ข้อผูกพัน (ป., ส.)
พัทธ-, พัทธ์
ผูก, ติด, เนื่อง
พนธ์
บ่วง, เครื่องผูก, เครื่องมัด
มิตร, มิตรา เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย (ส.; ป. มิตฺต)
7.5 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการพึ่งพาช่วยเหลือ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
นาถ, นารถ ทีพ่ ึ่ง, ผู้เป็นที่พึ่ง
พิทักษ์
ดูแลคุ้มครอง
อารี, อารีย์
เอื้อเฟือ้ , มีแก่ใจ, มีใจเผื่อแผ่
อารียา
ผู้มีความเอื้อเฟื้อ
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ศรัณย์, ศรัณยู
สรณ-, สรณะ
อาทร
อนุกร
อนุสรา
อนุสรณ์

ซึ่งเป็นที่พึ่ง
ที่พึ่ง, ที่ระลึก; ความระลึก
ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความห่วงใย
ผู้ช่วย
ระลึกถึง
ระลึก, คานึงถึง

7.6 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความปรารถนา ต้องการ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ฉันทนา
ความพอใจ, ความรักใคร่, ความชอบใจ, ความยินดี; ความร่วมความคิดความเห็น
กัน, ความไว้เนื้อเชื่อใจ
นิรทุ
ผู้ไม่มีการร้องไห้
ปรารถนา
มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ
ชาลินี
สิ่งที่มีข่าย; ตัณหา
ปอง
มุ่งปรารถนา
ประสงค์
ต้องการ, อยากได้, มุ่งหมาย, มุ่ง
สมใจ
เป็นไปดังที่คิดไว้
ภิลา
ความปรารถนา
8. การดารงอยู่
8.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการเกิด
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ชา, ชาตะ
เกิด
ชาติ
การเกิด กาเนิด
ชัช
เกิด กาเนิด รู้
ชดา
ผู้เกิด
สุชา
ผู้มีกาเนิดดี, ลูกผู้มีสกุลดี
สุชาดา
ผู้มีกาเนิดดี, ลูกผู้มีสกุลดี
สุชานี
ผู้เกิดดี
อภิชาติ
ผู้กาเนิดดี มีตระกูล
อากร
การเกิด
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8.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืน
หน่วยศัพท์ ความหมาย
คง
ยังมียังเป็นอยู่อย่างเดิม
จิร-, จิระ, จิรา นาน, ช้า
ธร
การยึดไว้, การถือไว้, การทรงไว้, การมีไว้; ผู้รักษาไว้, ผู้ทรงไว้, มักใช้เป็นส่วนท้าย
ของสมาส
ธรณ, ธรณะ การถือไว้, การทรงไว้, การยึดไว้
ธาริณี, ธาริสา ผู้ทรงไว้
ธิตมิ า
ผู้ตั้งมั่น, ผู้ดารงอยู่นาน
ธิตยิ า
ผู้ตั้งมั่น, ผู้ดารงอยู่นาน
ฐิตมิ า
ผู้ตั้งมั่น, ผู้ดารงอยู่นาน
ฐนิดา
ผู้ตั้งมั่น
ฐา, ฐาน
ที่ตั้ง
ฐิติ
การตั้งอยู่, การยืนอยู,่ การดารงอยู่; การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่; การหยุดอยู;่
ความมั่นคง, ความอดทน; ตาแหน่ง, ที่อยู;่ ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ; ความแน่นอน
ถาวร
มั่นคง, ยั่งยืน, คงทน
นัท
มั่นคง แน่นแฟ้น
นิรันดร
ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
ถิรมั่นคง, แข็งแรง
ศาศวัต
ยั่งยืน
เสถียร
มั่นคง, แข็งแรง, คงตัว (ส. สฺถิร; ป. ถิร)
สถิต
อยู่, ยืนอยู,่ ตั้งอยู่
อมร
ผู้ไม่ตาย, เทวดา
อัส
มี อยู่
9. คุณลักษณะและคุณสมบัติ
9.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะ สภาพ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
คณะ
หมู่, พวก
จุฬาลักษณ์
มีลักษณะเลิศ
ชมพู
สีแดงอ่อน, สีแดงเจือขาว
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ลักษณเสาวลักษณ์
เอกลักษณ์
ดวง
จุฑา
จุฑามาศ
เพ็ญ
วลี
ช่อ

นิกขะ
พิมพ-, พิมพ์
จุฬา
ปริ, ปริคม

ทรง
ภาคภูมิ
อนุ
รส
รสสุคนธ์
สาย
ภาพ
ประภัสสร
รัต

สมบัติเฉพาะตัว
ลักษณะดี, ลักษณะงาม
ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน
คาเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลม ๆ หรือที่เห็นเป็นวง ๆ
จุก, โดยปริยายหมายถึงที่สูงสุดของศีรษะ
หย่อมผมกลางกระหม่อม
เต็ม
แถว, รอย, รอยย่น
ใบไม้หรือดอกไม้ที่แตกออกเป็นพวง, เรียกดอกของต้นไม้บางชนิดเช่นมะม่วงและ
สะเดาที่ออกดอกเล็ก ๆ เป็นกลุ่มหรือเป็นพวงว่า ช่อมะม่วง ช่อสะเดา, ใบไม้หรือ
ดอกไม้ที่ผูกเป็นกลุ่มหรือเป็นพวง
ลิ่ม, แท่ง
รูป, รูปร่าง, แบบ
จุก, โดยปริยายหมายถึงที่สูงสุดของศีรษะ, ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง มีรูปร่าง ๕ แฉก หัวแหลม
เป็นอุปสรรคในภาษาบาลีและสันสกฤต, ใช้นาหน้าศัพท์อื่นแปลว่า รอบ เช่น
ปริมณฑล
ก้ม, คานับ, ไหว้, ส่วนบางมากจนสามารถบาดได้, ไม่ทื่อ, บาดได้; เฉียบแหลม;
ชัดเจน, โดยปริยายใช้สาหรับตาและปากซึ่งมีลักษณะอย่างของที่คมอาจบาดหรือ
แทงใจได้
รูปร่าง
มีสง่า, ผึ่งผาย
คาประกอบหน้าศัพท์บาลีหรือสันสกฤตมีความหมายว่า น้อย เช่น, ภายหลัง, รุน่
หลัง, ตาม, เนือง ๆ
สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น
ชื่อไม้เถาชนิด Tetracera loureiri Pierre ในวงศ์ Dilleniaceae ดอกสีขาว ออกเป็น
ช่อ กลิ่นหอม
สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นแนวยาว
รูปที่ปรากฏเห็นหรือนึกเห็น
เลื่อม ๆ อพราย ๆ, มีแสงพราว ๆ เหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น; ผ่องใส, บริสุทธิ์
สีแดง
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สิตศิดา

ขาว
ยอด คม แหลม

9.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ
หน่วยศัพท์ ความหมาย
อนันต-, อนันต์ ไม่มีสิ้นสุด, มากล้น
โอฬาร
ใหญ่โต, โอ่โถง, กว้างขวาง; ยิ่งใหญ่, เลิศล้น; ประเสริฐ, ดี
ณิชา, นิชา
บริสุทธิ์
ปวัน
บริสุทธิ์
อานวย
ให้
จณ
ให้
เด่น
ที่ปรากฏเห็นได้ชัดจะแจ้งเพราะนูนขึ้นมา ยื่นล้าออกมา หรือสูงใหญ่กว่าธรรมดา,
โดยปริยายหมายความว่า มีคุณสมบัติหรือความสามารถเยี่ยม
ประการ
อย่าง ชนิด ทานอง แบบ
ปุณณ
บริบูรณ์, เต็ม
พิมล
ปราศจากมลทิน, ปราศจากความมัวหมอง; ผ่องใส
พิสุทธิ์
บริสุทธิ์, สะอาด, สุกใส
สุทธิ
แท้ ๆ, ล้วน ๆ
สุวิมล
กระจ่างหรือบริสุทธิ์แท้
วิมล
ปราศจากมลทิน, ไม่มีตาหนิ, ใส, สะอาด, บริสุทธิ์, กระจ่าง, งาม
ผ่อง
ปลั่ง, ปราศจากมลทิน, ไม่ขุ่นมัว
วิริยะ
ความเพียร, ความบากบั่น
มนัสวิน
มีความตั้งใจต่อ, เอาใจใส่
ศุทธิณี
ผู้บริสุทธิ์
อัญ
อื่น, ต่างไป
เอนก
มาก, ไม่ใช่หนึ่ง
10. ความเชื่อและศาสนา
10.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อพุทธศาสนา
หน่วยศัพท์ ความหมาย
ชิน
พระพุทธเจ้า, ใช้ประกอบกับคาอื่นเป็น ชินวร ชิเนนทร์ หมายความว่า พระพุทธเจ้า
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ปุญญ
บุญ, บุญพุทธ, พุทธทศพล
จุฑามณี
อาริส
10.2
หน่วยศัพท์
กฤติยา
กัลป์

การกระทาดีตามหลักคาสอนในศาสนา; ความดี, คุณงามความดี
การกระทาดีตามหลักคาสอนในศาสนา; ความดี, คุณงามความดี, ดี, มีคุณงามความ
ดี (ป. ปุญฺ ; ส. ปุณฺย)
ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว
ผู้มีกาลัง 10 เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า
มวยผมของพระพุทธเจ้า; ชื่อพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ที่
ดาวดึงส์; ปิ่น
อันเป็นของฤๅษี, ความเป็นนักบวช

หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆ
ความหมาย
การใช้เวทมนตร์, เสน่ห์, อาถรรพณ์
กัป, อายุของโลกตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟประลัยกัลป์ล้างโลก
ซึ่งได้แก่ช่วงเวลากลางวัน วันหนึ่งของพระพรหม คือ 1,000 มหายุค (เท่ากับ
4,320,000,000 ปีมนุษย์) เมื่อสิ้นกัลป์ พระอิศวรจะล้างโลกด้วยไฟประลัยกัลป์
โลกจะไร้สิ่งมีชีวิตและอยู่ในความมืดมนจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ แล้วพระพรหมก็จะ
สร้างโลกเป็นการขึ้นต้นกัลป์ใหม่ โลกจะถูกสร้างและถูกทาลายเช่นนี้สลับกันตลอด
อายุของพระพรหม ทั้งนี้ตามคติของพราหมณ์
โชค
สิ่งที่นาผลมาให้โดยคาดหมายได้ยาก
เทว-, เทวา
เทวดา, มักใช้ประกอบหน้าศัพท์อื่น
ศิว-, ศิวะ
พระอิศวร; พระนิพพาน
กฤษณ
พระกฤษณะ
อินทร-, อินทร์ ชื่อเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และชั้นจาตุมหาราช; ผู้เป็นใหญ่
แมน
เทวดา
เนรมิต
สร้างหรือบันดาลด้วยอานาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
เมธ
การเซ่นสรวง, การบูชายัญ, มักใช้เป็นส่วนหลังสมาส
เทพ, เทพเทวดา
วัชรินทร์
พระอินทร์
ศรัทธา
ความเชื่อ, ความเลื่อมใส
ศักรินทร์
พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่
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ศักดิ์สิทธิ์
เสก
ภาคิน
ธราธร
ธาดา
ทิพย-, ทิพย์
ทิพ, ทิพวรุณ
อัจฉรา
ขวัญ

ภพ
ลภ
พิยดา
วิยะดา
อดิเทพ
สุนันทา
สุรัสวดี
อัมพิกา
อินทิรา

ที่เชื่อถือว่ามีอานาจอาจบันดาลให้สาเร็จได้ดังประสงค์, ขลัง
ร่ายมนตร์เพื่อทาให้ขลังหรือศักดิ์สิทธิ์, ร่ายมนตร์เพื่อทาให้สิ่งหนึ่งกลายเป็นอีกสิ่ง
หนึง่ , ร่ายมนตร์เพื่อให้เกิดพลังส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปทาร้ายศัตรู
ผู้มีโชค
ผู้ทรงโลกไว้ คือ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์
ผู้สร้าง, ผู้ทรงไว้, พระพรหมผู้สร้างตามหลักศาสนาพราหมณ์
เป็นของเทวดา, ดีวิเศษอย่างเทวดา, ดีวิเศษเหนือปรกติธรรมดา
สวรรค์, ชั้นฟ้า, เทวโลก; วัน, เป็นของเทวดา
พระพิรุณ, เทวดาแห่งน้า, เทวดาแห่งฝน
นางฟ้า
ผมหรือขนที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอย; มิ่งมงคล, สิริ, ความดี; สิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่า
มีอยู่ประจาชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย
จิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ
โลก, แผ่นดิน; วัฏสงสาร
ลาภ ได้
เปรียบกับนางฟ้า
เปรียบกับนางฟ้า
เทวดาผู้ยิ่งกว่าเทวดาอื่น ๆ
ชายาของพระอินทร์
สรัสวดี; ชื่อกรมในสมัยโบราณมีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมบัญชีเลกหรือชายฉกรรจ์
เจ้าแม่ทูรคา
นามพระลักษมี

11. อากัปกิริยา
หน่วยศัพท์ ความหมาย
กรร
จับ, กระทา
กรณ
กระทา
กฤติมา
ผู้กระทา
การ
งาน, สิ่งหรือเรื่องที่ทา
ขจร
ฟุ้งไป
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เจิม
เอาแป้งหอมแต้มเป็นจุด ๆ ที่หน้าผากหรือสิ่งที่ต้องการให้มีสิริมงคล, เสริม, เพิ่ม
ฎล
ถึง (ภาษาเขมร)
วัตร, วัตรกิจพึงกระทา, หน้าที,่ ธรรมเนียม; ความประพฤติ, การปฏิบัติ, การจาศีล
นา
ไปข้างหน้า, ออกหน้า, เริ่มต้นโดยมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นตามหรือทาตาม, พา
กฤษฎา, กฤษดา ที่ทาแล้ว
กฤต
การกระทา
กฤษ
การกระทา
จรัญ
ผู้เที่ยวไป
จรีย
ความประพฤติดี
ชู
ยกขึ้นสูงกว่าระดับเดิม, บารุงให้ดีขึ้น
ทัก
กล่าวเป็นเชิงเตือน, พูดโอภาปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากัน, กล่าวหรือ
ออกเสียงให้ระวังหรือสังเกตว่าจะเป็นภัยตามลัทธิที่ถือกัน
พา
นาไปหรือนามา
นัทธ
ผูก, มัด, บิด, หุม้
เสกสรร
เลือกทาหรือพูดเอาเอง
สืบ
เสาะหา, แสวงหา, ต่อเนื่องเป็นลาดับ
ยุด
ฉุดไว้, ดึงไว้, รั้งไว้
พา
นาไปหรือนามา
จริยา
ความประพฤติ, กิริยาที่ควรประพฤติ
อัญชลี
การประนมมือ, การไหว้
อภิรักษ์
รักษา, ระวัง, ป้องกัน
อลงกต
ตกแต่ง, ประดับประดา
ก้าว
ระยะทางชั่วยกเท้าย่างไปครั้งหนึ่ง, ยกเท้าย่างไป
รักษ์
ระวัง, ดูแล, ป้องกัน, สงวนไว้, เยียวยา
ชุลี
การประนมมือ, การไหว้
ทวี
เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
ลิขิต
เขียน, กาหนด
วัตน์
ความประพฤติ, การเป็นไป
วันต์
การกระทา
วิณี
นาไป, เอาไป, แยกย้าย
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สาธิกา
อัณย

การหลับสนิท
ปกป้อง, นาไป, พาไป

12. ลาดับและจานวน
12.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับลาดับที่
หน่วยศัพท์ ความหมาย
เอกหนึ่ง (จานวน); ชั้นที่ 1 (ใช้เกี่ยวกับลาดับชั้น หรือขั้นของยศ ตาแหน่ง คุณภาพ
หรือวิทยฐานะ สูงกว่า โท) เช่น ร้อยเอก ข้าราชการชั้นเอก ปริญญาเอก; เรียก
เครื่องหมายวรรณยุกต์รูปดังนี้ ว่า ไม้เอก; ดีเลิศ เช่น กวีเอก, สาคัญ เช่น ตัว
เอก; เรียกระนาดที่มีเสียงแกร่งกร้าวกว่าระนาดทุ้ม มีไม้แข็ง 2 อันสาหรับตี ว่า
ระนาดเอก (โบ)
ตรี, ตรียา
สาม เช่น ตรีเนตร, ชั้นที่ 3 (ใช้เกี่ยวกับลาดับชั้นหรือขั้นของยศ ตาแหน่ง คุณภาพ
หรือ วิทยฐานะ ต่ากว่า โท สูงกว่า จัตวา)
ไตร
สาม
จตุสี่, ใช้ประกอบหน้าคาที่มาจากภาษาบาลี
เบญจ-, เบญจะ ห้า, ลาดับที่ 5, มักใช้เป็นส่วนหน้าสมาส
อัฐแปด
อัษฎ-, อัศฎ
แปด
นพเก้า
ทัศ
สิบ
ศดา
ร้อย
อนัญไม่ใช่อื่น (ป. อนญฺ )
อาทิ
ต้น, เป็นเบื้องต้น, ทีแรก, ข้อต้น
12.2 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับจานวน
หน่วยศัพท์ ความหมาย
หนึง่
ตัวเลขตัวแรกของจานวนนับ; จานวนเดียว, คนเดียว, สิ่งเดียว, เดี่ยว; เป็นเอก, เป็น
เลิศ
ชไม
ทั้งคู่, ทั้ง 2
ดิเรก
มาก
ลักษ์
หนึ่งแสนหรือสิบหมื่น
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13. เมือง แคว้น
หน่วยศัพท์ ความหมาย
รัฐ, รัฐแคว้น, บ้านเมือง, ประเทศ
นคร, นครเมืองใหญ่, กรุง
นครินทร์
จอมนคร, เจ้าเมือง, เมืองใหญ่
ธานินทร์
เมือง, เมืองใหญ่
วัง
ที่อยู่ของเจ้านาย, ถ้าเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์เรียก พระราชวัง หรือ
พระบรมมหาราชวัง; ห้วงน้าลึก, ล้อม, ห้อมล้อม
แดน
ที่ที่กาหนดไว้โดยตรงหรือโดยหมายรู้กัน, ถิ่นที่
14. แบบแผนกฎเกณฑ์ กติกา
หน่วยศัพท์ ความหมาย
กติกา
กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปกาหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น
กติกาชกมวย กติกาฟุตบอล; (กฎ) หนังสือสัญญา; ข้อตกลง
ตันติ
แบบแผน; เชือก, เส้นด้าย, สายเชือก
รัฐธรรมนูญ
บทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ โดยกาหนดรูปแบบของรัฐว่า
เป็นรัฐเดียวหรือรัฐรวม ระบอบการปกครองของรัฐ รวมทั้งสถาบันและองค์กร การ
ใช้อานาจอธิปไตยในการปกครองรัฐ
นิติ
นีติ, กฎหมาย, กฎปฏิบัติ, แบบแผน, เยี่ยงอย่าง, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, วิธี
ปกครอง
เนติ
นิติ, แบบแผน, เยี่ยงอย่าง, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, กฎหมาย, วิธีปกครอง,
เครื่องแนะนา, อุบายอันดี
บัญญัติ
ข้อความที่ตราหรือกาหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
เช่น พระราชบัญญัติ พุทธบัญญัติ บัญญัติ 10 ประการ
15. ความเหมาะสมและการเปรียบ
15.1 หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเหมาะสม
หน่วยศัพท์ ความหมาย
สม
เหมาะ, เหมาะกับ, ควรแก่
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15.2
หน่วยศัพท์
ดุจ
ปาน
16. ทิศทาง
หน่วยศัพท์
ทักษิณ

หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการเปรียบ
ความหมาย
เหมือน, คล้าย, เช่น, เพียงดัง, ราวกะ
เหมือน, คล้าย, เช่น เก่งปานกัน; เช่น, เพียง, ดัง

ความหมาย
ทิศใต้

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวนฤมล รัตนออน
วันเดือนปเกิด 20 กรกฎาคม 2526
สถานที่เกิด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
สถานที่อยูปจจุบัน 491 หมู 2 ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนบานโนนสมบูรณโปรงสุวรรณ ตําบลทาชางคลอง
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2544 มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ
.ศ.2548
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ.2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2554
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

